
 1 בראשית

 2 מאמר א

 3 .(´א´ בראשית א) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם ´ אמר ר, י"איתא בתנחומא הובא ברש 4 

משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם , ומה טעם פתח בבראשית, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל 5 

שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה , (א"תהלים קי) נחלת גוים 6 

ברצונו נתנה , הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ה היא"הם אומרים להם כל הארץ של הקב, אומות 7 

 8 .להם וברצונו לקחה ונתנה לנו

יא ואומר טעם חשוב בדבר שה, וקשה כיון שרבי יצחק אומר שהיה צריך להתחיל את התורה מהחדש הזה 9 

? כ למה באמת נדחתה פרשת החדש מטעם שמא יאמרו הגוים"א, מצוה ראשונה והעיקר הוא קיום המצוות 10 

´ כ לכתוב פ"ואח, הלא אפשר להתחיל התורה מהחדש הזה כטעמו של רבי יצחק שהיא מצוה ראשונה 11 

 12 .בראשית לפני פרשת החדש´ ולמה צריך להתחיל פר, בראשית שלא יאמרו הגוים

אחרת לא יצליח להשתלם , הלומד תורה צריך להיות ראשית כל נקי כפים מגזל ואפשר לומר דהנה 13 

, ומי יקום במקום קדשו נקי כפים ובר לבב´ כמו שכתוב מי יעלה בהר ה, ולהתעלות לרום פסגת התורה 14 

, שאם כי עיקר התורה הוא ללמדנו מצות ומעשים טובים, ולפי זה אפשר לומר שהמדרש הזה בא ללמדנו 15 

ואי אפשר , למדת אותנו עוד יסוד שצריכים הכשרה והכנה להיות ראויים לגשת ללמוד תורהאבל התורה מ 16 

לפיכך התורה , להתחיל ללמוד תורה ולקיים מצוותיה כשיש חשד אפילו מגוים שיאמרו ליסטים אתם 17 

לפני שמתחילים ללמוד , להסיר חשד של יאמרו ליסטים אתם, בראשית לפני החדש הזה´ הקדימה פר 18 

 19 .תורה

מה , (ר יח ט"במד)א  ואית, מצינו שמשה רבן של ישראל התנצל ואמר לא חמור אחד מהם נשאתי גם 20 

ואני , בנוהג שבעולם אדם שהוא עושה בהקדש נוטל שכרו מן ההקדש, שהיה דרכי ליטול לא נטלתי מהם 21 

ועל , יהיה דרכי ליטול מהן חמור שבשביל צרכיהם ירדתי ולא נטלת, בשעה שהייתי יורד מן מדין למצרים 22 

ויהי , (רמז רסה) ש"ובילקו, וכן במלחמת עמלק נאמר ויהי ידיו אמונה, ל נקי כפים זה משה"זה אמרו חז 23 

 24 .ידיו אמונה בידו האחת שלא קיבל בה מישראל כלום

קודם שהתחיל להוכיח את ישראל , וכן שמואל הנביא שנאמר עליו משה ואהרן ושמואל בקראי שמו 25 

ונגד משיחו את שור מי לקחתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי ´ ענו בי נגד ההנני , (ב"י´ שמואל א) הקדים 26 

וכן למשוח , שור שהייתי מקריב לקרבנותיהם ומבקש רחמים עליהם, (א"רמז קי) ש"ואיתא בילקו, כופר 27 

הרי חששו אפילו לפנים , שנאמר עגלת בקר תקח בידך ולא נטלתי משלהם, עליהם מלך משלי היה 28 

 29 .(זכרון מאיר)  !נפלא הדבר´ כפיםנקי ´ד להיות "משוה

 30 

 31 מאמר ב

 32 .(´א´ בראשית א) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

בזכות חלה בזכות מעשר , בזכות שלושה דברים נברא העולם, מתנה אמר´ רב הונא בשם ר, איתא במדרש 33 

ואין , להואין ראשית אלא ח, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ? ומה טעם, ובזכות ביכורים 34 

אחרים אומרים שלא נברא העולם אלא בזכות ישראל , ואין ראשית אלא ביכורים, ראשית אלא מעשרות 35 

 36 .ויש אומרים שלא נברא העולם אלא בזכות תורה, שנקראו ראשית

כי הלא ישראל , יכולים להבין שהעולם נברא בזכות ישראל ובזכות התורה, דברי רב הונא מפליאים מאוד 37 

אבל שהעולם , ש אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"כמ, הבריאה ותורה הם תכלית 38 

, האמנם מצוות הללו הן מטרות הבריאה, נברא בזכות מעשר ובזכות חלה ובזכות ביכורים טעונים ביאור 39 

 40 ?האם אין מצוות יותר נכבדות לתלות בהן את תכלית בריאת העולם

אלקיך נותן לך נחלה וירשתה ´ ה והיה כי תבוא אל הארץ אשר הכתוב בתור, עוד מאמר מפליא בנידון זה 41 

אלקיך ´ ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך והלכת אל המקום אשר יבחר ה, וישבת בה 42 

עשה מצוה האמורה בענין שבשכרה תיכנס אל , ואומר המדרש והיה כי תבוא אל הארץ, לשכן שמו שם 43 

 44 .(ספרי) הארץ

אשר תביא מארצך למעוטי חוץ ´ ש בגמ"כמ, הלא מצות ביכורים חובת הארץ היא, אוהנה המאמר כולו פל 45 

אבל פירות שלא מן הארץ אינם מחוייבים , דוקא פירות הארץ מחוייבים בביכורים, (חולין קלו) לארץ 46 

הלא אי אפשר לקיים , ואם כן כיצד אומר המדרש עשה מצוה זו שבשכרה תיכנס אל הארץ, בביכורים 47 

 48 ?י שנכנסים אל הארץמצוה זו לפנ

שלא נתחייבו בביכורים עד לאחר כיבוש , ויותר קשה הלא הגמרא דורשת מהפסוק וירשתה וישבת בה 49 

ומלמדת אותנו התורה שלא נתחייבו , והלא עברו עוד ארבע עשרה שנה עד שהתיישבו בה, וחלוקה 50 



, חייבו מיד בביכוריםואם כן גם אחרי שנכנסו לארץ לא נת, בביכורים עד אחרי ארבע עשרה שנה הללו 51 

ובכלל צריכים ? וכיצד אומר המדרש שנעשה מצוה זו לפני שניכנס לארץ כדי שבשכרה ניכנס אל הארץ 52 

האם אין מצוות יותר חשובות , להבין במה חשובה כל כך מצות ביכורים שדוקא בזכותה ניכנס לארץ 53 

 54 ?ממצוה זו

י שעשאו מן "ומבאר רש, אפיו נשמת חייםאלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח ב´ כתוב בתורה וייצר ה 55 

ואת הנשמה מן העליונים ויפח , את הגוף עשה מן התחתונים עפר מן האדמה, התחתונים ומן העליונים 56 

מחלק ארצי שהוא הגוף ומחלק , האדם מורכב משני חלקים, מאן דנפח מדיליה נפח, באפיו נשמת חיים 57 

כגון , חלק הגוף יש לו נטיות ושאיפות גופניות ,שני החלקים האלו ניגודיים הם, אלקי שהוא הנשמה 58 

והחלק האלקי הנשמה יש לה שאיפות עליונות להתרוממות , התאוות והחמדות וכל המדות והכוחות הרעים 59 

 60 .ולהתעלות

והנשמה מושכת , הגוף מושך אותו אל הנטיות הארציות שלו, נמצא שהאדם מושם בתוך מלחמה תדירית 61 

 62 0להגביר את, דו של האדם להגביר את שאיפות הרוח על שאיפות הגוףותפקי, לשאיפות העליונות שלה

ראה נתתי לפניך היום את החיים , זהו כוח הבחירה שהוטבע באדם0, הארצי 0החלק0על 0האלקי  0החלק 63 

 64 .זוהי השלמות שהאדם צריך לשאוף להגיע אליה, ואת הטוב את המות ואת הרע ובחרת בחיים

י שהאדם אוהב את עצמו הריהו "ע, תוצאות כל הרשעה הוא אהבת עצמו יסוד הנטיות הגופניות אשר ממנו 65 

אהבת עצמו מביאה את האדם לידי כל , וכל מחשבותיו נתונות רק למלא את תאוותיו, להוט אחרי רצונותיו 66 

הריהו הולך וגונב גוזל וחומס , כי אם איננו יכול למלא את רצונותיו בהיתר, העבירות החמורות ביותר 67 

ל הקנאה "זהו מה שאמרו חז, ואין דבר שיעמוד לו בדרכו, דמים בכדי להשיג תאוותיו ואפילו שופך 68 

והם הגורמים לכל , הם שלושת אבות הנזיקין היוצאים מתוך אהבתו העצמית של האדם, והתאוה והכבוד 69 

 70 .אהבת עצמו היא ֵאם כל חטאת ומקור כל רשעה, ב"ז ומן העוה"וטורדים את האדם מן העוה, חטא ועוון

, אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך´ ואהבת את ה, גד אהבת עצמו של האדם אמרה לנו התורהכנ 71 

ובמקום למלא את רצונותיך להנאתך הקרב אותם , אלקיך´ כלומר קדש את האהבה העצמית שלך לה 72 

ל "וכבר פירשו חז, והתמסר אליו בכל התשוקות שישנן בלבבך ובכל החביב והיקר לך, לעבודת בוראך 73 

אלא אם יש לך , ואם נאמר בכל מאודך למה נאמר בכל נפשך, ם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאודךא 74 

ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכן נאמר , לכן נאמר בכל נפשך, אדם שגופו חביב עליו מממונו 75 

 76 .בכל מאודך

ב והיקר לו בין בגופו ובין ולהקריב את כל החבי, אהבתו העצמית´ הכלל הוא שהאדם מחוייב להקדיש לה 77 

זוהי הפרשה הראשונה של קריאת שמע , וזהו יסוד ועיקר התורה, בממונו עד כדי מסירות נפש ממש 78 

הרי , אדם שמגיע למדרגה זו, ולקבל על ידי זה עול מלכות שמים, שאנחנו מחויבים לקרוא פעמיים ביום 79 

כי אז הרי בטלה כל אהבת עצמו , תהשליט החלק האלקי שבו על החלק הגופני והגיע למדרגת השלמו 80 

וכל תשוקותיו ורצונותיו אינם אלא לעסוק בעניינים הרוחניים ולעבוד , שהיא יסוד כל נטיותיו הגופניות 81 

 82 .בלב שלם´ את ה

ככל שהוא מוותר , ככל שהוא מבכר יותר את ענייני הרוח על ענייני הגוף, ובזה נמדד ערכו של האדם 83 

, יותר קרוב הוא לאלקים ומדרגתו יותר נעלה, ´גלל עבודת ואהבת היותר מאהבתו והנאתו העצמית ב 84 

העביר אליו את הכהונה שביקש בתחילה ´ כמו שמצינו אצל אברהם שה, מדרגה זו סגולת ישראל היא 85 

והוא הקדים ברכת אברהם , בראש כל דבר´ כי שם לא הבין שצריך להעמיד את ה, להוציאה משם בן נח 86 

וכך מצינו , שהבין דבר זה והגיע לדרגה גבוהה זו זכה שהכהונה תצא ממנו ואילו אברהם, לברכת המקום 87 

וויתר בזה על , גם אצל יעקב שקרא קריאת שמע דוקא בשעה שפגש את יוסף לאחר פרידתם הארוכה 88 

 89 .ה"הנאתו העצמית אהבתו ליוסף ומסרה להקב

כתוב בתורה ויביא קין , הבלולפי זה אנו יכולים להכיר את ההבדל בין מדרגתו של קין לבין מדרגתו של  90 

ואל , אל הבל ואל מנחתו´ והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע ה, ´מפרי האדמה מנחה לה 91 

אלא שהבל הביא , ושניהם הביאו לו מנחה´ שניהם הגיעו לידי הכרת טובה לה, קין ואל מנחתו לא שעה 92 

´ הוא העמיד איפוא את ה, ´תר והביאו לההבל בחר את הטוב והיקר לו ביו, מבכורות צאנו ומחלביהן 93 

וויתר מאהבתו העצמית ומהנאתו , על ענייניו הפרטיים´ ביכר את ענייני ה, במקום הראשון לפני הכל 94 

עבודת אלקים כזאת רצויה " אל הבל ואל מנחתו´ וישע ה"ולכן כתוב , ´הגופנית בגלל הכרתו בטובת ה 95 

 96 .היא

הוא לא וויתר מהנאתו , י מן הגרוע"רי האדמה ומפרש רשהוא הביא מפ, אבל קין לא הלך בדרך זאת 97 

´ ובכך לא העמיד את ה, בחר מהגרוע´ ולמנחה לה, אלא השאיר את הטוב והשמן בשביל עצמו, העצמית 98 

כזאת ´ עבודת ה, ולכן ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ולא ביכר ענייני הרוח על ענייני הגוף, במקום הראשון 99 



ויהי בהיותם ? ומה יצא מעבודת אלקים זאת, הנאת עצמו בלתי רצויה היא שעומדת במדרגה שניה אחרי 100 

 101 .הגיע לידי שפיכות דמים, בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו

לוותר בגללו על ההנאה , במקום הראשון למעלה מכל דבר´ לאחר שעיקר התורה הוא להעמיד את ה 102 

ערכן של הרבה ממצוות הארץ אשר בהן  נוכל להבין את, הפרטית ולהקריב לו את כל החביב והיקר 103 

, יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה אשכול שביכר? מהי מצות ביכורים, משתקף רעיון נשגב זה 104 

 105 .(א"ג מ"ביכורים פ) קושרו בגמי ואומר הרי אלו ביכורים

וכמה , כמה חביב ויקר לו פרי זה, האדם נכנס לתוך שדהו ורואה בו את הפרי הראשון שמתחיל לצמוח 106 

והנה שומע קול אלקים מדבר אליו ומצלצל באזניו ראשית ביכורי , הוא משתוקק לבלוע אותו בעודו בכפו 107 

, ´קודש הוא לה, דוקא מפני שהוא יקר וחביב לך דוקא מפני שהוא ראשית, ´אדמתך תביא בית ה 108 

ר והחביב לך קדש לו את היק, אלקיך בכל לבבך´ והזדמנות יש לך כאן לקיים את הפסוק ואהבת את ה 109 

 110 .והקרב אליו את ראשית הנאתך, ביותר

והנה אך נגמרה מלאכתו והוא , קוצר אדם את תבואת שדהו ואוספה אל גרנו, כך גם בתרומות ומעשרות 111 

ולא עוד אלא שעליו לבחור את , וכבר חלה עליו חובה של הפרשת תרומות ומעשרות, מכניסה לביתו 112 

גומר הוא עם , דגנך מלמד שאין תורמין אלא מן המובחרכדכתיב ראשית , הטוב ביותר והשמן ביותר 113 

ושוב חובה של ראשית , והנה הוא ניגש לאפות ממנה לחם, דש וטוחן את התבואה, התרומות והמעשרות 114 

 115 .ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, עליו

הם ערלה נוטע כרם או פרדס ועברו שלוש שנים ש, ´כן בכל דבר שהוא בא ליהנות ממנו הראשית הוא לה 116 

וקודש הילולים הן , הפירות הם כרם רבעי או נטע רבעי, והנה אך זכה לשנה הרביעית, ואסור ליהנות מהן 117 

את עיקר , וכל זה כדי להגשים בתוך חיי האדם את הרעיון הזה, ועליו להביאן ולאוכלן בירושלים´ לה 118 

 119 .ו הפרטיים והגופנייםלמעלה מענייני, ´לבטל את אהבתו העצמית ולבכר את ענייני ה, מטרת חייו

ובזכות מעשר , בזכות חלה שנקראת ראשית, דברים נברא העולם´ וזה מה שאומר רב הונא שבזכות ג 120 

כי אם האדם מקריב את עיקר וראשית הנאתו , ובזכות ביכורים שנקראים ראשית, שנקרא ראשית 121 

ומתרומם הוא , פרטייםומעמיד אותו למעלה מכל ענייניו ה´ הריהו מוותר מאהבתו העצמית לה, לאלקים 122 

, אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך´ למדרגה של ואהבת את ה, על ידי כך למדרגה נעלה מאד 123 

או שלא נברא העולם , וזהו מה שאומרים שלא נברא העולם אלא בשביל ישראל. ובשבילו נברא העולם 124 

 125 .התורה 0ועיקר 0כי זוהי סגולת ישראל וזהו יסוד, אלא בשביל התורה

כיצד אפשר , זה נבין גם את המדרש שאומר שנעשה מצות ביכורים כדי שבשכרה ניכנס אל הארץוב 126 

אולם לפי דברינו לא מדברים כאן על ? והלא חובת הארץ היא, לקיים מצוה זו לפני שנכנסים אל הארץ 127 

´ הוא שאדם יעמיד את ה, אלא על הרעיון שמצוה זו מכילה בקרבה רעיון הראשית, מצות ביכורים ממש 128 

וזוהי סגולת , את החביב והיקר לו ביותר, מקדיש לו את ראשית ועיקר הנאתו, ראשונה לפני כל דבר 129 

. ד)  .ורק בשכר זה נזכה להיכנס אל הארץ ולרשת אותה ולהתיישב בה, ישראל ועיקר יסוד התורה 130 

 131 .(ה

 132 

 133 מאמר ג

 134 .(´א´ בראשית א) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

יך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ר יצחק לא היה צר"א 135 

ה "שאם יאמרו או, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, ומה טעם פתח בבראשית, ישראל 136 

הוא בראה , ה היא"הם אומרים להם כל הארץ של הקב, אומות´ לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות ז 137 

 138 ל"ש חז"נראה להבין עפימ, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, יוונתנה לאשר ישר בעינ

ויפה שעה אחת של קורת , ב"ז מכל חיי העוה"יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה, (ד"אבות פ) 139 

 140 .ז"ב מכל חיי עוה"רוח בעוה

אלא אם יתקבצו כל , ז את השבעים שנה שלו"אין הכוונה על אדם יחיד שחי בעוה, ז שאמרו"כל חיי עוה 141 

גם אז , בלא שום תערובת של צער כל שהוא, ז כל ימי עמידתה ששת אלפים שנה"התענוגים הנמצא בעוה 142 

אם ´ מפני שבעולם הזה סוף סוף יכלה המספר אפי! קורת רוח דהיינו הנאה מועטת בעולם הבא יפה מהם 143 

וכל שאין לו , כלית אין לו ראשיתב שהוא נצח בלי ת"ז כאין וכאפס לגבי עוה"כ, יהיה אלף אלפים שנה 144 

ולכן פשוט הוא ששעה ! כ נצח"וממילא נמצא שחלק מנצח ג, לא ראשית ולא תכלית הרי אינו מתחלק 145 

 146 !ב יפה מכל חיי העולם הזה"אחת של קורת רוח בעוה

דאף לאחר חשבון גדול זה של יפה שעה אחת של קורת , ל ברוח קדשם העמיקו וראו עוד יותר"והנה חז 147 

ז יותר "הכריזו ואמרו שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה, ז"ב יותר מכל חיי עוה"והרוח בע 148 

ב "על כל פנים גם כאן כל חיי עוה! ומי יוכל להקיף ולהשיג זאת אם לא תורה מן השמים! ב"מכל חיי עוה 149 



ם יושבים ב הוא צדיקי"ועוה, ב"הרי עבור כל מעשה טוב של בני אדם מקבלים עוה, שאמרו הכי פירושו 150 

 151 .ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה

אם יצוייר לקבץ כל ההנאות מזיו השכינה מכל מעשים טובים שנעשו ושיעשו , ב הוא"נמצא שכל חיי עוה 152 

, משה ואהרן, האבות הקדושים, מכל הצדיקים והחסידים שבכל דור ודור בכל ימי חייהם, בכל הדורות 153 

האם יש , אם נצרף כל מעשיהם הטובים ושכרם בעולם הבא, ´ים וכוהתנאים והאמורא, הזקנים והנביאים 154 

ואף על פי כן  שעה אחת , אף אם יחיה נצח לא יוכל לבוא לתכליתו? כח במוח אדם לעשות חשבון זה 155 

חשבון זה לא היו יכולים ! נורא ונפלא, ב אלו"יפה יותר מכל חיי עוה, ז"בתשובה ומעשים טובים בעוה 156 

 157 .קדשם ל ברוח"לעשות זולת חז

וכל השכר שמשלמים , ת"ט שאדם עושה הוא מקיים רצון השי"התשובה היא שהרי בתשובה ומע? איך זה 158 

ודאי הבית , ואם משלמים לפועל שכר פעולה כגון אומן הבונה בית, ´ב הוא עבור עשיית רצונו ית"בעוה 159 

ז לאות על "הרי, רוכל מה ששכר פעולתו גדול יות! עצמו שוה הרבה יותר מכל ההוצאות שהוציאו עליו 160 

ט "ב הוא שכר עבור עשיית תשובה ומע"וכן הדבר הזה כיון שכל חיי עוה, הדבר עצמו עד כמה נחשב הוא 161 

ז יותר מכל "ט בעוה"כ ממילא מובן כי יפה שעה אחת בתשובה ומע"א, ת"ז שהוא קיום רצון השי"בעוה 162 

 163 !ב"חיי עוה

כי כל תכלית עולם הזה , דש הזה לכםיצחק שלא היה צריך להתחיל התורה אלא מהח´ וזה שאמר ר 164 

! כ לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה"וא, ת"הוא תשובה ומעשים טובים שהוא רצון השי, ב ביחד"ועוה 165 

יצחק משום כח מעשיו הגיד ´ ומשיב ר? והיה צריך להתחיל התורה מיד במעשה המצות ללמדנו עיקר זה 166 

 167 .ליסטים אתםשאם יאמרו אומות העולם , לעמו לתת להם נחלת גויים

וכתב , מגן עזרך ואשר חרב גאותך´ הכוונה בזה דהנה אמר הכתוב אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה 168 

, לאחר שפרט להם הברכות אמר להם מה לי לפרוט לכם כל דבר הכל שלכם, ל אשריך ישראל"י ז"רש 169 

 170 .כ"אשר הוא מגן עזרך והוא חרב גאותך ע´ תשועתך בה, אשריך ישראל מי כמוך

וענין נודעת לו פירשו , חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם, ל חביב אדם שנברא בצלם"ה אחזוהנ 171 

להתבונן עד כמה , שנאמר כי בצלם אלקים עשה את האדם, ל שהודיעו לו שנברא בצלם"הראשונים ז 172 

 173 שהם הולכים מבית לבית לקבץ, א עניים מרודים"י ציור לשני בנ"עפ, חיבה יתירה היא שהודיעו לו זאת

שאילו , אבל לאחד מהם יש אוצר גדול תחת תנורו בביתו, נדבות רעבים ויחפים ואין להם פרוטה לפורטה 174 

 175 !אך דא עקא שאינו יודע והרי הוא כעת עני כחבירו ממש, היה יודע מזה היה מתעשר ברגע אחד

עת לו וזהו חיבה יתירה נוד, כ חבירו"וכל ההבדל הוא רק במיגו שהוא יכול להתוודע ולהתעשר משא 176 

זה מה , כי עתה לאחר שהודיעו לו כאילו קיבל גם את החיבה הראשונה שנברא בצלם, שנברא בצלם 177 

אבל אימתי הכל שלך אם אתה לא , ´שהרי אתה נושע בה! י אשריך ישראל מי כמוך הכל שלך"שפירש 178 

הוא חרב ושהוא מגן עזרך ו! אתה´ שאתה יודע כי עם נושע בה, ´לוקח בשבילך כלום ומחזיר תשועתך לה 179 

 180 .כ אם תתעלם מזה הרי אין לך כלום"משא! גאותך

שאם יאמרו להם , יצחק דלפיכך התחילה התורה מבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו´ וזהו מה שאמר ר 181 

אשריך , וכשתדעו ותאמרו להם כן, ה הוא"יאמרו להם כל הארץ של הקב, אומות העולם ליסטים אתם 182 

ואז אף אם יכחשו אויבך לך אתה על במותימו , ´עם נושע בהכי ידעת שאתה ! ישראל הרי הכל שלך 183 

ז יקויים לתת להם נחלת "וזהו כח מעשיו הגיד לעמו שעי? כ אם ידיעה זאת חסרת מה קנית"משא! תדרוך 184 

! עליו לראות שיצא מזה כבוד שמים, פ למדנו שבכל פעולה שאדם עושה הן בתורה והן במצוה"עכ! גויים 185 

 186 .(אור יהל)  .כי תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, האדם והוא עיקר גדול כי זה כל

 187 

 188 מאמר ד

 189 .(´א´ בראשית א) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

כח רוחני בשמים וכל אשר בו ´ שמים וארץ´לפי השקפה שטחית על הבריאה נראים בה שני כחות נפרדים  190 

כי אף חומר ארצי , שאין הנחה זו נכונהאבל לכשנעיין נבחין , וכח גשמי על כל אשר בארץ מתחת, ממעל 191 

שהרי השיעור הפחות ביותר , יש לראות בו את הכח הרוחני כיסוד כל מהותו והוייתו, המגושם ביותר 192 

ואף , הנה יתפורר ויתפזר עד היותו לעפר ואפר, אם תרצה להפשיטו מכח הרכבתו וחיבור חלקיו, ממנו 193 

שאין בכח חושיו ועיניו של האדם לראותם , מאדאותם החלקים מורכבים עוד מחלקים זעירים רבים  194 

 195 .ממש´ אין´ולהרגיש מציאותם מרוב דקותם עד כדי 

כח טמיר ונעלם , הוא באותו כח רוחני שמימי הבלתי מושג, ברור איפוא שגם כל המשתקף לפנינו בארץ 196 

מידם ותמיד הכח הלזה מע, המהוה ומחבר את כל החלקים החמריים עד היותם לגוש אחד ולצורה אחת 197 

כלומר יסוד הארץ המחזיק , בחכמה יסד ארץ´ הוי אומר ככתוב ה? מהו אותו כח ואיך נקראנו, ומקיימם 198 

 199 .היינו כח רוחני בלתי מושג, אותה והמקיימה תמיד הוא חכמה



שכל , ק בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תהו ובהו"הוא מה שכתוב בתוה 200 

ואותו , יקר יסודה הוא איפוא באין היינו הכח הרוחני הנעלם והבלתי מושגוע, הבריאה נוצרה מתהו ובהו 201 

 202 .בחכמה יסד ארץ´ כנאמר ה, כח הוא המחיה ומקשר תמיד את העולם ומעמידו על תילו

עליו להכיר עולמות מתקיימים על אותו יסוד , וכל מה שירבה האדם להסתכל וישא למרום עיני שכלו 203 

ומכאן יש להתפלא על אותם , המהוה את כל הבריאה בבחינת יש מאיןהכח האלקי ´ אין´הנעלם שנקרא  204 

שמהראוי שהם יראו את הכח הרוחני , חכמי ארץ שמכירים ויודעים מערכות צבא בשמים ומסילותיהם 205 

ומהי הסיבה שלא יבינו כל , ויבואו להכרה האמיתית ביסוד וקיום כל העולמות, בבריאה יותר מהמון העם 206 

 207 ?זאת

, ומדמים כי גשם וחומר לפניהם, בגלל הגשמת חוש ראייתם אין מכירים את האמת הלזו, אכן הטעם פשוט 208 

י "וממשמשים בהם עפ, ומתוך כך הורגלו לראות את החומר אף בעצמים רוחניים כשמים ושמי השמים 209 

 210 .ולכן אף אותם חכמי ארץ לא יצאו מכלל זה וטחו עיניהם מלראות נכוחה, מושגיהם המוחשיים

לכאורה מי לא יבין כי היא כולה רוחנית , עות גם בלימוד התורה וקיום מצוותיהמזה נשתרבבה הט 211 

ובכל זאת אם יזדמנו , ומדתה רק בכח הנעלם אשר אין לו דמיון כלל אל המושגים המוגבלים, מופשטת 212 

והשני מתפלל וגורס , האחד מרים קולו ומתנועע הרבה בתפלתו ובלימוד התורה, לפנינו שני בני אדם 213 

ובעינינו נראה , הרי שאנו מגשימים הכל, נעריך את הראשון יותר מהשני, א תנועות חיצוניותגרסתו בל 214 

 215 .ונעדיף את הפעולות החומריות מעל הנקודה הפנימית הרוחנית הטמונה בתוך מעמקי הלב

דבר זה נשאל לחכמים , מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן זאת על מה אבדה הארץ, (נדרים פא) ל"אחז 216 

על עזבם את תורתי שלא ברכו ´ דכתיב ויאמר ה, ה בעצמו"לא פירשוהו עד שפירשו הקבולנביאים ו 217 

דעל שלא ברכו , ל דקרא הכי דייק"יונה ז´ ומצאתי במגילת סתרים של הר, ל"ן ז"וכתב הר, בתורה תחלה 218 

כשנשאל לחכמים ולנביאים , דאם איתא שעזבו את התורה ולא היו עוסקין בה, בתורה תחלה אבדה הארץ 219 

 220 .והלא דבר גלוי היה וקל לפרש, ה לא פירשוהולמ

עד שפירשו , אלא ודאי עוסקין היו בתורה תמיד ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים על מה אבדה הארץ 221 

כלומר שלא היתה התורה חשובה , ה בעצמו שהוא יודע מעמקי הלב שלא היו מברכים בתורה תחלה"הקב 222 

והיינו , ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה, ו עוסקין בה לשמהשלא הי, כ שיהא ראוי לברך עליה"בעיניהם כ 223 

 224 .ל והם נאים וראויים למי שאמרם"אלו דברי הרב החסיד ז, כלומר בכוונתה ולשמה, לא הלכו בה

י עדות חכמים ונביאי "עפ, ק וקיום מצותיה"והנה מופלא הדבר שבאותה שעה שעסקו תמיד בלימוד התוה 225 

כי , מכאן שהעיקר בלימוד ועסק התורה אינה בצורה החיצונית, התורה בכל זאת נתבעו כעוזבים את, אמת 226 

 227 .שהוא מכוסה ומופלא אף מעיני החכמים והנביאים, אם בכח הרוחני הפנימי והנעלם

עיקר עצמיותו הוא כחו הנפשי הפנימי הבא מכח , כמו כן האדם בחיר היצורים שנברא בצלם אלקים 228 

הרי הוא בוחן כל מעשה לרבות מעשה הטוב מה הכח הנעלם  ,ה מביא האדם במשפט"ולכן כשהקב, הנעלם 229 

ומשום כך נמצא שאף אדם שנראה , לפי שיפוט זה משתנים כל מושגי השיקול של האדם והמעשים, שבו 230 

 231 .נידון לפעמים על אשר עזב את התורה אשר בגללה אבדה הארץ, כעוסק בתורה

כי יש אשר במעלות , בין המון בני האדםנמצא איפוא שאין להעריך שום מעשה לפי הממדים השגרתיים  232 

והוא , ולעומת זה יש מעשה קטן בלא עמל ויגיעה, העליונות ביותר רואים בהן בשמים עזיבת התורה 233 

ומכאן עד כמה צריך האדם להזהר בכל ! כי הכל הולך אחר מצפוני הלב והנעלם, מהווה יסוד כל הבריאה 234 

 235 .זה מהם מניע יותר את הנקודה הפנימית של הנעלםואי, כי אין אתה יודע ערכם של מעשים, מעשה קל

אמנם , כדברי הכתוב בצלם אלקים ברא אותו, וכן האדם בתחילת יצירתו היה אף גופו בבחינת עצם רוחני 236 

ומאז נראה הכל לעיני האדם כגשם , לאחר שחטא האדם ירד מערכו ונתגשם ואתו נתגשמה כל הבריאה 237 

אבל בעצם מהותה נשארה הבריאה רוחנית ואין מציאות אחרת , םברם כל זה אינו אלא כסות עיני, וחומר 238 

ובאמת כל , הנה השמש שהיא נקראת גשם חמישי, ואכן יש אשר אף לעינינו הגשם ניכר כרוחני, כלל 239 

אינה במציאותה אלא , וכן כל הבריאה אף שהיא נראית גשמית, אורה אינו בא אלא מהרוחניות שבה 240 

 241 .רוחנית

איתא , שאף לאחר התגשמותו וכל הירידות שירד נשאר אותו גדול מן השמשוכן מצינו באדם הראשון  242 

כי מטא למערתא דאדם הראשון יצתה בת קול ואמרה , בנאה הוא קא מציין מערתא´ ר, (.ח"ב נ"ב) ´בגמ 243 

ר גם "הרי שאדה, בנאה נסתכלתי בשתי עקביו ודומים לשני גלגלי חמה´ ואמר ר, בדיוקני אל תסתכל 244 

בכל זאת האירו , ואף לאחר שיצאה נשמתו ושב לאדמתו, מגן עדן ונתמעטה קומתולאחר שחטא וגורש  245 

כמה היו מאירים איפוא האברים , ואם עקביו שהם האברים הנמוכים באדם כך, עקביו כגלגלי חמה 246 

ועל אחת , בנאה להסתכל בה´ ש כמה מאירה היתה הדיוקני עצמה שלא הורשה ר"ומכ, החשובים יותר 247 

 248 .גופו מאיר ומזהיר בעודו בחייוכמה וכמה איך היה 



בעוד היה עומד על הארץ , ר לפני החטא"ומעתה מי יוכל לשער ולהעריך עוצם גדלו ותקפו של אדה 249 

ואמנם מכאן טעו בו מלאכי השרת וביקשו , מלאכים צולים לו בשר ומסננים לו יין, וראשו מגיע השמימה 250 

ואיך נהפך לרוחני מזוכך כזה , מן האדמהוהלא מבואר בתורה שגופו נברא מעפר , לומר לפניו קדוש 251 

כ שאין בעולם גשם כפי "אלא בע? עד שבקשו לומר לפניו קדוש, שמלאכי השרת שכלים נבדלים טעו בו 252 

 253 .ואף העפר מן האדמה אינו אלא עצם רוחני, שאנו מתארים לנו

י שהן "ות אעפכן המצו, נבראה בצורה הנראית לעינינו כגשם וחומר, וכשם שהבריאה כולה שהיא רוחנית 254 

וכן כל , כי הרי עשרת הדברות נכתבו על שני לוחות אבנים, בעיקרן רוחניות התלבשו בצורה גשמית 255 

פסחים ) והנה התורה נבראה קודם שנברא העולם, המצוות אין לקיימן רק באמצעות  המעשים הגופניים 256 

אף לאחר הבריאה אין אלא מכאן ש? לפני שהיתה מציאות של גשם ואיך אפשר לחברה עם הגשמיות, (נד 257 

 258 .י מושגים גשמיים"ורק אנו אין לנו תפיסה בה כי אם ע, בהויה אלא רוחניות בלבד

ובאמת זאת חובתו של האדם להעלות את עצמו ואת כל הבריאה אתו אל המציאות האמיתית ולקיים את  259 

ים שלנו לגבי ז מתרחבים המושג"ולפי, ולהחזיר את הכל למקורם הרוחני כמלפני החטא, התורה הרוחנית 260 

אבל , הנה למשל אנו חושבים את הגזל רק בגזל ממון ממש, ויש למדוד אותן בקנה מדה אחר, קיום התורה 261 

 262 .אצל האבות אנו מוצאים שראו מעשי גזל גם במושגים רוחניים

י דבריך אתה חומס ממני שאתה שומע בזיוני "ופירש, כתוב בתורה ותאמר שרה אל אברם חמסי עליך 263 

וגם , ועל אחת כמה וכמה שגמל לשרה אשתו רק חסד, אברהם אבינו עסק כל ימיו בחסדוהנה , ושותק 264 

ש ותאמר שרה אל אברם בא "כמ, בזאת שנשא את הגר לאשה היה בזה משום עשיית חסד עם שרה אשתו 265 

וכל תביעתה לא היתה אלא מה שלא מיחה על , נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי 266 

 267 .זאת יש בזה משום חמסובכל , כבודה

כי כיוון שלפי דעתה של שרה היה , אלא גם במניעת חסד בדיבור, הרי שחמס אינו רק בגזל ממש בלבד 268 

ועל אחת כמה וכמה שאם אדם מדבר עם חבירו ואינו , צריך להטיב לה בזה ושתק חמס ממנה את הדיבור 269 

א מונע מאת חבירו החסד של שיחה כי הו, מתבטא בסגנון נאה יותר שהיה יכול לבטא יש בזה משום חמס 270 

וכל , שהם נמדדים בקנה מדה אחרת לגמרי, ומדוגמא זו אנו למדים על כל המצוות והמעשים, נאה 271 

 272 .(´א´ א עמ"אור הצפון ח)  .מושגיהם מתעלים לדרגות רוחניות עילאיות

 273 

 274 מאמר ה

 275 .(´א´ בראשית א) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

קשה הלא ראשית דבר צריכה , צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם אמר רבי יצחק לא היה 276 

הרי , מי ברא את הבריאה כולה, מי הקים את כל היצור, התורה להודיע עקרי האמונה מי ברא שמים וארץ 277 

´ ונראה כי קושיית ר, ת"ן עה"ובקושיא זו נוגע גם הרמב? יצחק´ ומאי מקשה ר, זוהי הידיעה הראשונה 278 

כי , ה ברא את העולם אין צורך"כי להודיע לנו שהקב, מדוע צריכה התורה להתחיל מבראשית, יצחק היא 279 

´ כי אמונה בה, כבר צריך הוא לדעת ולהכיר את מי שאמר והיה העולם, טרם שאדם יודע לקרוא בתורה 280 

 281 .פ שאין להם תורה"נדרשת גם מהאומות אע

כי אם יתבונן האדם איך כל צמח , הבריאה עצמהמתוך ´ כל מי שיש לו מוח בקדקדו עליו להכיר השגחת ה 282 

ובזמן פריחתו ובישולו הוא כל כך מתוק ונחמד לעינים מזין ומענג , וכל עץ פרי מוצאו מקרקע בזבל ורפש 283 

שאפילו , ואיפוא בית חרושת גדול כזה שייצר לנו כל מיני פירות משובחים ומתוקים כאלה, את האדם 284 

 285 .המלאכים לא יוכלו לברוא כמותם

כשהמלאכים רואים את הוד הבריאה אומרים שירה מרוב התפעלות , ´ד הבריאה הם רק בידי הבורא יתסו 286 

, כל העולם כולו וגם המלאכים אינם יכולים לברוא אף עשב אחד או יתוש אחד, כי נורא הוא´ על מעשה ה 287 

ה "ך שהקבאי, החמה הירח וכל צבא השמים, ומכל שכן כשאנו מסתכלים ומתבוננים בכל מערכת הבריאה 288 

, ה ולא נחוץ לזה דעת גדול"הרי זה מעורר בלבנו אמונה שלמה בהקב, בראם בחכמתו ובתבונתו אין חקר 289 

א ששכלו של ילד בן שלש שנים "ז, ל שאברהם אבינו הכיר את בוראו בהיותו בן שלש שנים"ש חז"כמ 290 

 291 .וא נעדר תבונה ודעתו יכול להגיע רק אדם שאין לו שכל וה"כי לכפירה ח, כבר צריך להכיר את הבורא

השליכו ? ענה בתמהון הוא אפיקורוס, כשהיו מספרים לו על אדם שהוא אפיקורוס, שמחה זיסל´ מרן ר 292 

, כי מי שיצא ממדרגת בהמה הריהו כבר מכיר את בוראו, אותו לאורוה ויאכל תבן כי הוא בהמה ממש 293 

באדם די בזה להכיר את בוראו  שבמעט הדעת שנמצא, כותב´ יסודי הדעת´המשגיח דישיבת לומזה בספרו  294 

שכאשר יגדל מעט ויודע , והוא כענין ילד קטן, ואם לא אות הוא שאין לו אף מעט דעת, ולירא מלפניו 295 

אבל אם אינו מסוגל לקרוא אבא , ויגדל ויהיה ככל בני אדם —נדע שהוא בן דעת , לקרוא אבא ואמא 296 

 297 .אז נדע שהוא משולל שכל אדם ויגדל כבהמה, ואמא



, בראשית שכלו  צריך להתחיל להכיר אביו שבשמים, 0´ראשית חכמה יראת ה´ ענין יראת ה כן הוא 298 

עד הקצה העליון אשר , ואז יש תקוה כי יגדל ויוסיף חכמה ודעת, כילד הקורא אבא ואמא´ ולקרוא בשם ה 299 

ניכר ו, הרי הוא כילד שאינו מכיר לקרוא אבא ואמא, ´אבל מי שאין לו אף מעט יראת ה, ניתן להשיגו 300 

 301 .שיגדל משולל משכל אדם

וכל מה , וכל אשר יהיה הצורך אליו גדול יהיה מזומן ונמצא, אומר´ חובת הלבבות בשער הבחינה פרק ה 302 

והדמיון בזה האויר , תהי מציאותו יותר קשה והזדמנותו מעוטה, שאפשר לעמוד בלעדו ולהתעכב זולתו 303 

והזמינו , ים המציאו הבורא יתברך בעולםמפני שאי אפשר לעמוד בלעדיו שעה אחת בשום פנ, הנשאף 304 

 305 .הזמנה שאינה נמנעת משום אדם באיזה מקום שיהיה ובכל עת וזמן

שלחם הבורא , אלא שהם יכולים לעמוד בלעדיהם יותר ממה שיכולים לעמוד בלי אויר, וכן הצורך למים 306 

אלא שאינם בכל מקום  איננו נמנע מהם, וקבצם במקום מיוחד שהולכים בעלי חיים אליו, על פני כל הארץ 307 

, והם מוזמנים לקצת החיים יותר מקצתם, ומביאים אותם בדמים לקצת בני אדם מה שאין כן באויר, כאויר 308 

 309 .והאויר שוה במציאותו לכולם תמיד על ענין אחד

אלא שאפשר לעמוד בזולתו ולמצוא תמורתו יותר ממה שאפשר באויר , כ אל המאכל"ומפני שהוצרך ג 310 

אלא שהוא עם כל זה נמצא הרבה ואיננו , תו יותר קשה ומציאותו יותר יקרה מן המיםהיתה השג, ובמים 311 

יש מהם תמורה יותר מן האוכל , וכן המלבושים מן העורות והצמר והצמחים, נמנע כלל מבני אדם 312 

יותר ממה , מפני שיוכל האדם לעמוד זולתם ולהסתפק מהם במעט בזמן ארוך, והשגתם יותר מעוטה 313 

ותועלתם יותר , מפני שהיה הצורך אליהם בעצמם מעט, אבל האבנים היקרות והזהב והכסף, שיוכל במזון 314 

לא נמצא מהם אצל המון בני אדם מה שנמצא מן המאכל אצל אחד , רחוקה אלא מצד ההסכמה עליהם 315 

 316 .וזה בעבור שיכול האדם לעמוד זולתם, מהם

ברא , לחיות בלעדו כמו אויר אם בגשמיות רואים דבר שאי אפשר, ז"ז הסבא מקלם מרן רש"אמר ע 317 

לא יכול האדם לחיות אפילו ´ וזה ברור שבלי אמונה בה, ה שלא יחסר אויר בכל מקום ובכל שעה"הקב 318 

לכן , ד"עכ´ ה כי רבו מעשי ה"בכל פינה ופינה רואים את הקב, אין מקום שלא רואים אמונה, שעה אחת 319 

, ה ופינה שאנו פונים אנו רואים גדלות הבוראכי בכל פינ, ת לא צריכה התורה להודיענו"על אמונה בהשי 320 

 321 .(דרכי מוסר)  .ומתוך הבריאה אנו מכירים את הבורא

 322 

 323 מאמר ו

 324 .(´א´ בראשית א) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

ראה שאין , בתחילה עלה במחשבה לבראותו במדת הדין זו האמת´ י ברא אלקים ולא אמר ברא ה"רש´ פי 325 

אין זו , אלקים ארץ ושמים´ והיינו ביום עשות ה, מדת רחמים ושתפה למדת הדין העולם מתקיים והקדים 326 

, שיהיה יסודה רק אמת, אלא כך היה סדר הבריאה, חזרה חלילה מהמחשבה הראשונה כדרכו של אדם 327 

 328 .ולא רק תחילת הבריאה אלא גם בכל ראש השנה, ובשביל האדם יהיה גם חסד

, (7ה יז"ר) ש"תחילתה אמת ולבסוף חסד כמ, יאה לשנה הבאהת גוזר זכות הקיום של הבר"בשעה שהשי 329 

בתחילה ואמת ולבסוף כשרואה שאין העולם מתקיים בדין ורב , אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת 330 

ורק , ה שהוא אמת"אין דבר נחתם למעלה אלא בחותמו של הקב, ת היא במדת האמת"הנהגת השי, חסד 331 

אבל רק , ת במדת החסד"משתמש השי, לו מן הבריאה לבחירתו זו במה שראוי לבעל בחירה וכל הצריך 332 

 333 .כפי הנחוץ לקיומו של האדם

אי אפשר לרחמים בלי , יש יסוד הנקרא רחום ויש יסוד הנקרא אמת אבל בהנהגת השם מחוברים המה 334 

ואם מידת החסד היא רק , ואי אפשר לאמת בלי רחמים אחר שברא אדם בעולם, כי חותמו הוא, אמת 335 

הוא אמת ´ אלא יסוד כל הנהגתו ית, אין צירופם של חסד ואמת בחלקים שוים, אפשרות הקיום בשביל 336 

 337 .רק זכות הקיום היא חסד, בתחילה באמצע ובסוף

ניכרת ביותר אחרי החטא כשבאים , הנהגה זו שיסודה אמת ורק מה שנחוץ לקיום הבחירה הוא חסד 338 

ואם האדם חי והוא יכול לקבל את , זה מדת האמתהרי ניכרת ב, יסורים על האדם ואין יסורים בלא עון 339 

, ולא רק לפי מדת האמת, כי לפי מדת האמת אין מקום לחיי יסורים בעולם, היסורים הרי זו מדת החסד 340 

ש שאלו לחכמה נפש החוטאת מה תהא "כמ, אלא גם לפי מדת החסד של קודם החטא אין מקום ליסורים 341 

האמת שהחכמה מחייבת , כי אין פשרה לחכמה, (קאל יחילקוט יחז) השיבה נפש החוטאת תמות? עליה 342 

 343 .כי גם אפשרות החטא נגד האמת היא, כי זכות החיים של האדם די והותר הוא אם לא חטא, היא

אבל כיון , אך רק בחסד של הבריאה חסד של קודם החטא, כבר בחסד היא משותפת, בחכמה יסד ארץ´ ה 344 

לכן זכות הקיום של חיי יסורים היא מכח מדת , יום עבורוואין לחכמה זכות ק, שחטא כלה כל החסד שלה 345 

שלא לפי , ל יהא לבך יודע מעשים שעשית ויסורים שהבאתי עליך"ש חז"כמ, החסד של אחר החטא 346 

 347 .(מכילתא) מעשיך הבאתי עליך את היסורין



´ לפשפש במעשיו אפילו אם קיים כל התורה כר, ולפי הכרה זו חייבה התורה לאדם במצב של יסורים 348 

כי אם יש משפט אם , מצד החסד הודאה של שירה —ת "ויתן הודאה להשי, מצד האמת —אליעזר הגדול  349 

 350 .שירה של חסד אין שיעור היא, יש אדם החי במשפט

מאין היה לו , אשר לכאורה הצדק אתו, לפי זה אין כל פלא אם יעקב אבינו נתבע על צערו הגדול על יוסף 351 

ולמה נתבע על זה כמו , ק ממנו"הלא נסתלקה רוה, נו למלך במצריםה עומד להמליך את ב"לדעת כי הקב 352 

אלא כיון שהיסורים עצמם , (ר צא יג"ב) ´ל על הפסוק למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מה"שדרשו חז 353 

גם , חייב האדם לחשוב על כל אופני החסד אשר ישנם במציאות, מראים את החסד הרב הנמצא בהם 354 

 355 .באפשרות היותר רחוקה

בתוך , כדי להורות לנו דרך של חסד השם גם בתוך הצער הגדול, ו לנו תביעה זו על יעקב אבינול גיל"חז 356 

טמון חסד כה גדול שמחה כה רבה עד שהצער מופרך , ק לא יכלה לשרות עליו"האבלות הנוראה עד שרוה 357 

וראים כל עוד שיש חיים בעולם אפילו חיים של יסורים נ, כי אי אפשר שתהיה האמת בלי חסד, מעיקרו 358 

 359 .ב"ז ויסורים של עוה"יסורים של עוה, כאלה

כי האדם צריך לעבוד במקצוע אחד , לעומת מיכה וישעיה שקדמו לו הוא, עיקר החידוש של חבקוק הנביא 360 

הכרה של , אלא אחת היא ואמונה שמה, חסד ואמת אינם שני ענינים נפרדים של שלמות, שהוא שנים 361 

וכן , אין חסד בלי אמת ואין אמת בלי חסד, ת"ם המה אצל השיכי חסד ואמת מאוחדי, האדם באמונה היא 362 

ז יגיע האדם לקיים את "ועי, חסד שהוא אמת ואמת שהיא חסד, צריכה להיות עבודת השלמות של האדם 363 

 364 .כל התורה כראוי

, כל מכה שהיתה במצרים היתה של אמת וחסד יחד, אנו מוצאים ביציאת מצרים´ אמונה´הכרה זו של  365 

וחסד כלפי ישראל חסד של כבוד , עונש של מדה כנגד מדה על מה שעשו לישראל, ריםאמת כלפי המצ 366 

ולדעה אחת שלשה , כמו המכה של דם לבד צער הצמאון שסבלו במשך שבוע שלם, וגדולה אין שיעור 367 

ויאור זה שהיה מקור כל , פרעה זה שאמר לי יאורי ואני עשיתיני, חוץ מזה כמה בזיון יש בזה, שבועות 368 

 369 .והיאור עלה לקראת פרעה בכל עת שרצה, י גשמים אינם יורדים במצריםחיותם כ

צער הבזיון ! פרעה זה שעשה עצמו אלוה אין בו כח להמציא מים לעצמו, פרעה זה אינו יכול לשתות ממנו 370 

ובשביל זה המלבין פני חברו ברבים אין לו , מאיגרא רמא לבירא עמיקתא הרבה יותר קשה מצער הצמאון 371 

מפני שהלבנת פנים , חטא של הלבנה יותר קשה מעבירה של עריות אשר חייב ליהרג עליה ,ב"חלק לעוה 372 

עוד יותר נגד עם ישראל שהיו עד עתה עבדים , כ הלבנת פנים כזו נגד כל מצרים"וכש, שפיכות דמים היא 373 

 374 אלה השפלים נעשו גבוהים והוא ועמו, דמם נשפך כמים לאמבטיא שלו, שבניהם בנו בקיר כלבנים, לו

 375 .הושפלו לארץ

נראה היה איך שנתקיימה בהם , איך לא מתו משבץ לב, קשה להבין איך יכלו המצרים לחיות במצב כזה 376 

ויחד עם זה , אמת של אחר החטא כפי מדת החטא, הבטחת השם לאברהם וגם הגוי אשר יעבודו דן אנכי 377 

, זה שותה דם וזה מים, דהיו מצרי וישראל שותים מכלי אח, הכבוד והגדולה ממכה זו עצמה לעם ישראל 378 

 379 .אמת לזה וחסד לזה במכה אחת, נתעשרו ישראל ממה שקנו מים אצלם

כמו שאמרה , כי גם המה היו חוטאים, וכן בכל המכות חסד זה עם ישראל לא היה מתאים למדת האמת 380 

ל ובכ, חסד זה היה ככל מדת החסד הסותרת את מדת האמת, ז"ז והללו עובדי ע"מדת הדין הללו עובדי ע 381 

אלא חסד השם המאוחד , לא הצלת ישראל אנו רואים במכות מצרים, זאת נתאחדו יחד בכל המכות כולן 382 

 383 .באותה שעה ובאותו דבר, עם האמת

כן צריכים אנו לראותם , כמו שראינו אותם מתחילת יציאת מצרים עד סופה, חסד ואמת כשהם מאוחדים 384 

מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים כי , (ג"שמות י) ן"ש הרמב"כמ, תמיד בכל ענפי החיים 385 

עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו , שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, הנסתרים שהם יסוד התורה כולה 386 

 387 .ש"בין ברבים בין ביחיד עיי, אין בהם טבע ומנהג של עולם, שכולם נסים

הלא הוא מפני , ים בו שכולו נסאם אנו מוד, כלומר הטבע של ההנהגה היומיומית, נסים נסתרים אלה 388 

, ובכן צריכים אנו לראות בו אותה הכרה של התאחדות חסד ואמת, שראינו נסים גלויים ביציאת מצרים 389 

מדת הדין לא לקתה ביחיד , ובכל זאת שלובי יד ילכו, חסד הסותר למדת האמת כי שקועים בחטא אנחנו 390 

ואין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו , אלוכן אצל כלל ישראל חורבן הבית וגלות ישר, כמו בצבור 391 

חסד נורא מאוחד עם , ושה אחד החי וקיים בין שבעים זאבים מצד החסד הן הן נוראותיו, מצד האמת 392 

 393 .(תורת אברהם)  .האמת זוהי ההכרה של אמונה

 394 

 395 מאמר ז

 396 .(´א´ בראשית א) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ



תחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו אמר רבי יצחק לא היה צריך לה 397 

ע "שאם יאמרו אוה, ומה טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, ישראל 398 

הוא , ה היא"הם אומרים להם כל הארץ של הקב, לישראל לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים 399 

 400 .נו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנוברצו, בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו

והענין כי כל אנשי תבל אין להם כל ידיעה משום , י בכל זה כמודעה גדולה לכל התורה"הנה פתח לנו רש 401 

מתעלם הוא ואין לו ידיעה , מבלה את ימיו ומת וזה הכל, האדם נולד חי את חייו, סדר ומשטר אשר בעולם 402 

לא , אין הוא רואה בבריאה לא את הכיוון ולא את המגמה, הוא סוףלא מאיזו שהיא התחלה ולא מאיזה ש 403 

הכל נראה בעיניו כחלקים מפורקים מקוטעים זעיר שם , לא ראשית ולא אחרית, את המהלך ולא את הסדר 404 

כי אמנם , ולמה איפוא נתפלא עליהם ועל מבטם, ללא המשך וללא בריח המחבר את כולם, זעיר שם 405 

 406 .כדירתם כן מבטם

אין , אשר היא באמת אך בית שגעון גדול, מבלים כל ימיהם על הספרות שלהם, ימיהם ברחוב מבלים כל 407 

המשך אחד של פטפוטים , כולה תהום רבה של חושך וערפל בלבול ופתלתול, בה לא אור ולא בהירות 408 

אין חיבור ואין דיבוק אין המשך ´ חכמתם´בכל , כל ימיהם המשך אחד של שטויות והבלים, ולהג בעלמא 409 

שכל , בכל עצמיותם ומהותם, ומה פלא כי כל הילודים על ברכיהם רק מהומה בכל חייהם, ואין משפט 410 

 411 .כולם במהלך אחד של בלבול וערבוביה

רואה הוא כי יש סדר , עם לימוד התורה משיג האדם בהירות וברירות, לא כן המתגדלים על יצועי התורה 412 

יצירתו וכל הויתו לא , ישותו הוא רואה בתוך הפלפול וגם את, הכל במהלך ובכיוון, ומשטר נכון לבריאה 413 

מחבק הוא , רואה הוא וחש את ההתחלה וגם את הסוף, כי אם כטבעת בתוך השרשרת, מדולדלות הן 414 

 415 .בזרועותיו את הראשית יחד עם האחרית

 416 מעט וזעיר הוא היווי כל סדרי, אצלנו העולם נברא זה לא מכבר, בני ישראל יודעים את שנות הבריאה

כי הרי טרם ארכו ימיה רק אלפי , מובן זה לנו ללא כל תימה, ואם עדיין לא נתפתחו כל כחותיה, הבריאה 417 

אבל מה יענו אלה אנשי התרבות , ובזמן קצר כזה רב לה מאוד גם אשר פעלה והעלתה, שנים המה 418 

, י הרףוהעולם הרי הולך ומתפתח משתנה לשבח בל, אשר אצלם כבר מיליוני שנים לעולם, המתקדמים 419 

ואיה הן תוצאות כל , מתפתח העולם בפסיעות כה ענקיות, הרי גם בפרק זמן קצר של יובל שנים 420 

 421 ?ההתפתחויות של מיליוני השנים

ונתן לנו תורת אמת המתממת , ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, אשרנו מה טוב חלקנו 422 

מה חובתו , התחלתה ותכליתה, ך הבריאה וסדריהמבהירה ומאירה באותיות בולטות מהל, ומישרת נאמנה 423 

, עם פתיחת התורה הוא חובק זרועות עולם, בעולמו ולמה צריך שישים האדם מבטו ומגמתו בכל ימי חייו 424 

ומשה רבינו , הלא זוהי קבלתנו איש מפי איש עד משה רבינו מקבל התורה, נפגש תיכף עם האדם הראשון 425 

, ואביו של נח ראה את אדם הראשון, ואברהם את נח, את אברהם ויעקב, ועמרם את יעקב, ראה את עמרם 426 

 427 .עם פתיחת התורה שטוחה לפניו תולדות עולם כוללת ומקיפה קצרה ובהירה

כי מה לא תמצאו בה ומה לא , ואין הדיבור כאן על עצם פנימיות התורה על כל אשר תמצא בתוך תוכה 428 

הלא זה אשר , החכמות שבעולם הבל וריק לעומתם כל, אין די מלים למנותם ועין לא ראתם, תלמדו ממנה 429 

אלא שמגודל , ונאמר ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, נאמר לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאוד 430 

מתעלמים ואין מתבוננים בהוראת הסדר והמהלך הנפלא , ריבוי עניניה מגודל ריבוי עמקי סודותיה 431 

 432 .שמתגלגל מבראשית עד לעיני כל ישראל

, עם הפסוק הראשון של בראשית ברא תיכף הוא חש כי הבריאה אינה הפקר, ל האדם את התורהכשמתחי 433 

, רואה הוא מיד לפניו אדון מושל ומנהיג, רגש ראשון זה כבר עושה מהפכה גמורה באדם לכל ימי חייו 434 

 435 רואה הוא את, אין דבר יתר ונותר אין דלדול ואין פיזור, הכל בסדר הכל במשטר הכל בחוק ומשפט

ואחרי כן , אתה הוא עד שלא נברא העולם, וכבר אז ורוח אלקים מרחפת, תחילתה והארץ היתה תוהו ובהו 436 

הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם הכל במהלך , לבדך אתה עשית את השמים וכל צבאם´ אתה ה 437 

בריאה במבט רואה כל צבעה וגוונה של ה, מיד מתחוללת אצלו הכרה וידיעה מי בעלים על העולם, וסדר 438 

 439 .אחר לגמרי

דור , דור אנוש ודור המבול, מראשית יצירת האדם וגלגוליו, הוא רואה כל השתלשלות העולם הזה 440 

כל עניני האבות תולדותם , באברהם הכל בסדר מדויק´ עד בחירת ה, ההפלגה והתפרדות כל הגוים 441 

ציאך את העם ממצרים בהו, ואחרי יציאת מצרים קבלת התורה, כל המשך יציאת מצרים, וגלגוליהם 442 

אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל , תעבדון את האלקים על ההר הזה 443 

 444 .ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, העמים כי לי כל הארץ

כל המצוות החוקים והמשפטים , ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כל ענין המשכן השראת השכינה 445 

נקרא ´ וכי הבורא ית, ואחרי כל אלה הנה יוצא לו כל סוד ענין ארץ ישראל וקדושתה, הנמשכים מכל זה 446 



עיקר כל הבריאה והיא , ה"ארץ ישראל היא תכליתו של המקום ב, אלקי הארץ ונמצא כי היא התכלית 447 

וכל הפרשה של ואתחנן וכן הלאה עד , ה"ומזה כל בקשותיו ותפלותיו של משה רבינו ע, תכלית כל התורה 448 

 449 .´וזאת הברכה´א לסיומה שב

רואה הוא , רואה הוא כי יש לבירה בעלות והנהגה, וככה הוא לומד המשך ויחס כל הדברים סדרם וכיוונם 450 

כי מה שהתחילה , הוא אשר פתח רבי יצחק לאמור, הוא השליט והמנהיג לכל הברואים´ כי השם ית 451 

ה היא וכשיש "כל הארץ של הקב להורות לנו זו הידיעה כי, התורה בבראשית ולא מהחודש הזה לכם 452 

 453 .והוא התכלית לידע ולהודיע כי בריותיך אנחנו, בעלים יש הנהגה

אחרי שהשיג זו הידיעה כי אין , ויוצא מזה כי נקודת ושרשרת ארץ ישראל והכלל ישראל אחד הוא 454 

כי  ,אלא לכל אחד הוא נותן את חבל נחלתו, כי לא האדם הוא הכובש ולא לסטים כאן, מלחמות בעולם 455 

והיא הידיעה , ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו 456 

מקיפה , ואז רואה כל התורה שלמה וחתומה, והלימוד אשר משיגים גם מהמשכה וסדרה של התורה 457 

 458 .(.´א´ דעת תורה עמ)  .במהלך אחד וכפרק אחד מבראשית עד לעיני כל ישראל

 459 

 460 מאמר ח

 461 .(´א´ בראשית א) ברא אלקים את השמים ואת הארץ בראשית

סוף מעשה במחשבה תחילה , ל בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית"בראשית פירשו חז 462 

אבל בשעת בריאת האדם היה , ה מראשית אחרית שהתכלית תצא מעם ישראל"ידע הקב, התכלית ישראל 463 

 464 .´ח ובניו חלק כולם בעבודתו יתהשחיתו בא המבול ונ, ´חלקו של כל מין האדם עבודת ה

על ידי התאחדות כל בני , דור הפלגה רצו לירש העולם הזה בשלימות, אך דבר זה נשתנה בדור הפלגה 465 

ויותר מזה נגד השמים , אם גם שאיחוד וחסד זה היה שלא לשם שמים, אדם ועשיית חסד זה עם זה 466 

אמר על זה ועתה לא יבצר מהם כל אשר בכל זאת נ, ´ולנתק מהם כל עסק עבודת ה, להתבסס בעולם הזה 467 

, מן הראוי ליתן להם מה שלבם חפץ, ז"כי כך היא המדה כשעושים חסד כדי לבקש העוה, יזמו לעשות 468 

 469 .ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו, ולשלם להם כל שכרם בעולם הזה

ועל , (´ישעיה מ) ש כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה"כמ, אך חסד שאין לו בסיס רוחני אין לו קיום 470 

וכן מוכרח להיות על פי , ומאז ועד עתה העולם במצב מלחמה תדירית, כן נפרדו זה מזה ונסתר איחודם 471 

 472 .כי לולא כן היה האיחוד הגשמי מעכב את השגת התכלית הרוחנית של הבריאה, ההשגחה העליונה

רק כלים לתכלית בלי להיות כולם , ה לצד אחר"כאשר דחו האומות את תכליתם הרוחנית הסיעם הקב 473 

, עיין בריקנטי וביאר שם הלבוש, ויוכלו להתעסק רק בעולם הזה לבד כרצונם, ´שייכות ישירה לעבודת ה 474 

כי כאשר חשבו להפריד , כלומר ועתה כאשר חשבו כן יהיה להם, וטעם לא יבצר מהם תבין מעתה 475 

זה נרמז כי בדור הפלגה נתן לכל בפסוק , מאלה נפרדו איי הגוים, ש בריקנטי"ועי, מלמעלה כן יפרדו הם 476 

 477 .מן האומות´ ונשאר ישראל חלק ה, אומה חלקה מן הארץ ושר אחד למעלה עליה

והיינו לא ידעו איש שפת , תפקידה המיוחד בהכנת הכלים, השר של כל אומה למעלה הוא מדתה המיוחדת 478 

ענינו רק לסייע לעובדי והיה חלקם של כל אחד כ, ונפרדו למשפחותם ללשונותם בארצותם לגוייהם, רעהו 479 

כי , וכל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה, עיין ריש מסכת עבודה זרה שיטענו האומות, ´ה 480 

מה שכתב על הפסוק  (.ה"ח כ"ויקרא י) ן"ועיין רמב, יראו אז כי כך היה באמת אף שהם לא נתכוונו לכך 481 

 482 .לכל העמים אשר תחת כל השמים´ אשר חלק ה

וגם זרעם נשקע , וביתם שמרו על התכלית הרוחנית שהושמה בבריאה אבל היו רק יחידיםאך שם ועבר  483 

ומהם , שלהם נמסרה תכלית כל הבריאה, ה"עד שצמחו ועלו האבות הקדושים ע, בעבודה זרה כגון תרח 484 

וכל השאר הנראה כה מתוקן ומשוכלל ומסודר אינו , קם העם הקטן ביותר והדל והוא תוכן הבריאה כולה 485 

 486 .(102ג "מכתב מאליהו ח)  .להכין עבורו עולם וסביבה אשר בה ימשיך עבודתו הרוחנית, כלים אלא

 487 

 488 מאמר ט

 489 .(´א´ בראשית א) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

כי מהבריאה יתעורר לב האדם , ש"ההתבוננות בבריאת העולם היא הגורם לעורר את אמונת הבורא ית 490 

הבירה ? עקיבא למין מי איכא בירה בלא מנהיג´ כמו שאמר ר, פרטיתובהשגחתו ה´ להאמין בבורא ית 491 

ישמור את דרכי היושר והאמת ולא ´ י האמונה בבורא ית"וע, הוא המנהיג את העולם´ מחייבת שהבורא ית 492 

, כ ספרה התורה תולדות הבריאה כולה"וע, מקור חיים לסור ממוקשי מות´ כי יראת ה, ילך בדרך נלוזה 493 

 494 .שהוא הבורא המחדש את כל הבריאה מאפס המוחלט´ דעת הבורא ית כדי להורות ממנה

, אלא שחידוש העולם הוא תמידי, והלימוד של מעשה בראשית אינו רק מה שהיה בהתחלת בריאת העולם 495 

שהבריאה הראשונה היתה מאין , הנפקא מינה הוא רק בזה, מחדש את עולמו מבראשית ממש´ ובכל יום ה 496 



, כי אין חזקה דמעיקרא, כ באותה ההתחדשות התמידית והבראשית"אבל ג, שליש והיום הבריאה מיש לי 497 

 498 .מפני שהתקיים אתמול יתקיים היום

י "לא הוצרכה תורה להתחיל אלא מהחדש הזה לכם שהיא המצוה הראשונה שנצטוו בנ, יצחק´ ש ר"וז 499 

תם ארצות שלא יאמרו אומות העולם לסטים אתם שכבש, אלא כח מעשיו הגיד לעמו, בצאתם ממצרים 500 

ברצונו נתנה להם , הוא בראה לאשר ישר בעיניו, ה היא"הם אומרים להם כל הארץ של הקב, שבעה גוים 501 

 502 .(ל"י ז"ר וברש"מד) וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו

מהיסודות והצמחים שבחכמת , הביאור של תכלית סיפור מעשי בראשית כחכמת הטבע ולמעלה מן הטבע 503 

י "אלא נברא ע, כי אין העולם מקרה והפקר כלל, בעולמו´ דר הנהגת האינו אלא כדי ללמדנו ס, הטבע 504 

כי לו יצויר שתסולק לרגע אחד , ואינו עוזב אותה אף לרגע, הבורא המנהיג והמשגיח על כל הבריאה תמיד 505 

שהוא בראה והוא ´ כי אין קיום לעולם אלא במאמר ה, מהבריאה פרוח תפרח ומוט תתמוטט´ השגחת ה 506 

ומחדש , הוא מחיה ומהוה את הבריאה כולה תמיד´ שדבר ה, דברך נצב בשמים´ ולם הש לע"כמ, מנהיגה 507 

 508 .בכל יום תמיד מעשה בראשית

, כי קבלת עול מלכות שמים הוא תחלה לקבלת עול מצות, כ נכתבה פרשת בראשית לפני כל המצוות"וע 509 

בראשית נודע לנו  י סיפור מעשי"וע, ויסוד התורה כולה והמצוות כולם הוא קבלת עול מלכות שמים 510 

וכל העולם כולו העמים והארצות הם בסדר עליון , הידיעה הגדולה והעקרית כי העולם יש לו אדון ומנהיג 511 

 512 .(מוסר התורה)  .וברצונו הכל´ מפי הבורא ית

 513 

 514 מאמר י

 515 .(´ג´ בראשית א) ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור

שמעתי עליך שאתה בעל אגדה מהיכן אורה בשביל ש, שמואל בר נחמני´ רבי שמעון בן יהוצדק שאל לר 516 

ואמר לו , והבהיק זיו הדרו מסוף העולם ועד סופו, ה כשלמה"אמר לו מלמד שנתעטף בה הקב? נבראת 517 

? ואת אמרת לי בלחישה, (ד"תהלים ק) י מקרא מלא הוא עוטה אור כשלמה"אמר לו רשב, בלחישה 518 

מר רבי ברכיה אלמלא דרשה רבי יצחק א, אמר לו כשם ששמעתי בלחישה כך אמרתיה בלחישה! אתמהה 519 

 520 .(´ר ג"בר) שישמע מי שאינו ראוי לסוד זה, ברבים לא היה אפשר לאומרה משום סכנה

ת וזוהי תכלית "אור פירושו גילוי שמסתלק החושך וההסתר מלב האדם ומתגלה ללבו הכרת השי 521 

חינת כיסוי שהיא היפך הרי זוהי ב, ויש להבין מהי בחינת האור שדימו כאן ללבישת השמלה, הבריאה 522 

ע איך נוכל להבין דבר זה ומה הסוד הכמוס "וצ, משמע מכאן שיש באור עצמו גם כן בחינת הסתר, הגילוי 523 

ותתגלה לעינינו , בחינה שלישית עמוקה עוד יותר, נתבונן ונראה שלש בחינות בענין זה זו עמוקה מזו, בו 524 

 525 .דם בעולם הזהמציאות חדשה בכל ענין ההשגה הרוחנית הפנימית של הא

תפיסת העין אינה אלא , והבחנתו נמסרת למוח, חוש הראיה שלנו פועל על ידי צילום אשר העין קולטת 526 

וכל דבר שהאור , באור עצמו לא שייכת ראיה כלל, הבחנת הדבר שאין האור חודר בעדו, הבחנת הצל 527 

הזכוכית נראה ונבחין רק  ואת, הן לא נוכל לראות את האויר, יחדור בעדו בלי מפריע לא נוכל לראותו 528 

 529 .שיש בו לפחות קצת כהות את זה נבחין ונראה, כי רק את אשר לא יחדור בו האור, משום צל דק שבה

ביאור הענין , אלא שעל ידו נבחין בחשכת החושך, האור עצמו אי אפשר לראות, ´כן הוא הדבר באורו ית 530 

חס לעצמנו שנראה ונכיר את שפלותנו אלא רק בי, אי אפשר לנו להשיג באופן ישיר´ את גדלותו ית 531 

ועד כמה שזוכה האדם לביטול היש , הוא ענין האור אצלנו, ביטול הרגשת הישות העצמית שבנו, ואפסותנו 532 

אבל עצם האור , נובעת מהבחנת שפלותנו´ הבחנתו בגדלותו ית, ´כך זוכה ורואה את אור ה, בפנימיותו 533 

 534 .אינו ניתן להבחנת האדם

שהיתה בשיא היכולת , ה ראית פנים בפנים מוכיחה על מדרגת ביטול היש שלו"מדרגת משה רבינו ע 535 

זהו מה שביארנו , וכן אמר ונחנו מה, וכמו שמפורש בקרא והאיש משה ענו מאד מכל האדם, האנושית 536 

רבי , (א"ר ל"ויק) ל במדרש"סוד גדול זה גילו לנו חז, לעיל שביטול היש השלם הוא ראית האור השלמה 537 

ה מתוך "אמר הקב, גלגל הזה של עין אין אדם רואה מתוך הלבן שבו אלא מתוך השחורברכיה אמר ה 538 

מה כתיב בתריה ויאמר אלהים יהי , והארץ היתה תוהו ובוהו? חשיכה בראתי לך אורה ולאורך אני צריך 539 

 540 .ה מתוך חשיכה בראתי לך אורה ולאורך אני צריך"אמר הקב, אור

שאנו רואים את האור , גם האור שנתן לנו מקורו בחשיכה הוא שהרי, ת אין לו צורך לאורה מאתנו"השי 541 

שאין כל ´ אם כן הוא ית, כי אור כשלעצמו לא נבחין בו כלום, זוהי בחינת אור אצלנו, רק על ידי החושך 542 

לכן בודאי אינו ? איך נוכל לייחס לו את בחינת האור שלנו, דבר נסתר ממנו ולא שייך בו חסרון ולא חושך 543 

שרואים את , ל שהבחנת האור אצלנו היא רק מתוך החשיכה"הרי גילו לנו חז, נו כללזקוק לאור של 544 

 545 .החושך ולא את האור עצמו



, שהאור שמאיר לנו רק לבוש הוא וכלי הוא, ל בפירוש המקרא עוטה אור כשלמה"זהו עומק דברי חז 546 

ה נכיר את גדלותו ובאותה מד, ת עבורנו כדי שעל ידו נראה חשכתנו ושפלותנו"והוא בריאה שברא השי 547 

 548 .יתברך

על ידי לימוד המוסר , ´כי הוא מקור לראיית אורו ית, בזה מתגלה לנו באופן נפלא אמיתת ענין המוסר 549 

והרי בארנו לעיל שביטול , ולומד להכיר את פחיתות האדם ובא לידי ענוה, מגלה האדם את צפוני נפשו 550 

טועים אלה החושבים כי לימוד , לאין קץ ואת חסדיו´ היש העצמי הוא האור שבו נכיר את גדלותו ית 551 

 552 .כי אדרבא על ידו יתגלה לנו האור האמיתי, ו"המוסר מביא לידי עצבות ויאוש ח

תורה ומצוות , ל"ה  מתאוה לתפלתן של צדיקים משום שתפלה קשורה עם ביטול היש העצמי כנ"הקב 553 

לא ניתנו מצוות אלא , (´ד א"ר מ"בר) ל"וכאמרם ז, מאירות לאדם על ידי זה שממעטות את היש הגשמי 554 

זוהי , את הנפש מפחיתות החומריות והאנוכיות שנתערבה בה? את מה מצרפות, לצרף בהן את הבריות 555 

 556 .דרך עלייתו של האדם

אשריהם אם זוכים לבטל את , אשריהם אם בזה רואים הם את כל הצלחתם, בני תורה העוסקים בתורה 557 

באותה מדה יזכו להתקשר , מריות ולרצונות עולם הזהאת הקשר והשאיפה לגשמיות ולחו, היש הגשמי 558 

, על ידי תורתם´ אלה הם אשר זוכים לאור באור ה 0,פנימית0שאיפה 0מתוך  0לתורה0ולהתמסר לגמרי  559 

 560 .(135ג עמוד "מכתב מאליהו ח)  .הן בעולם הזה והן בעולם הבא´ לחזות בנועם ה

 561 

 562 מאמר יא

 563 .(´ג´ בראשית א) ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור

ה כשלמה והבהיק זיו הדרו מסוף "מלמד שנתעטף בה הקב? מהיכן נבראת האורה, (ר ג ד"בב)א  אית 564 

עוד איתא שם אורה שנבראת בששת , (ד"תהלים ק) מקרא מלא הוא עוטה אור כשלמה, העולם ועד סופו 565 

 566 .נגזרה והיא מתוקנת לצדיקים לעתיד לבוא, ימי בראשית היכן היא

ולכן , ואי אפשר היה שיאיר בעולם משום שהוא מכהה גלגל החמה, אור הגנוזמבואר במדרש שמדובר מה 567 

ואף שפרשה זו , שאז יהיו הצדיקים מזוככים באופן שיוכלו ליהנות מאור זה, גנזוהו לצדיקים לעתיד לבוא 568 

, בכל זאת נוכל ללמוד מזה דבר כללי במעשה בראשית, ל כבוד אלקים הסתר דבר"נכללת במה שאמרו חז 569 

, שהבגד אינו אלא דבר חיצוני כלפי האדם בעצמו, רך כביכול לצמצם ולהגשים כאדם הלובש בגדדהיה צו 570 

דהשגת , מוכרחים שיצטמצם מאורו יתברך כדי שיוכלו להשיגו לעתיד, משום דאפילו הצדיקים המזוככים 571 

 572 .עצמיותו יתברך בלי שום צמצום הוא מן הנמנע לחלוטין

אלא , מרות נברא העולם והלא במאמר אחד יכול להבראותבעשרה מא, ל"בזה נוכל להבין מאמרם ז 573 

, ולכאורה הרי כתוב עולם חסד יבנה, להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות 574 

 575 ?ואיך יתכן להרבות במלאכת מעשה בראשית כדי להפרע מן הרשעים

אבל , כל כך צמצום בהדרגה דבודאי היה העולם יכול להברא במאמר אחד בלי, אבל הכוונה האמיתית היא 576 

ולא היה שייך , מפני שהשפעתו יתברך היה יותר מדי חזק, אם היה נעשה כן לא היה שייך בחירה כלל 577 

שהרי גם במאמר אחד , וכוונת המשנה שמצדו יתברך לא היה שום מניעה, שיזכה הצדיק או שירשע הרשע 578 

מוכרח היה לצמצם צמצומים , דםאבל כדי שיהיה אפשרות שיצדק או ירשע הא, יכול לברוא העולם 579 

 580 .(המוסר והדעת)  .כדי שיהיה מקום לבחירת האדם, להעלים אורו יתברך

 581 

 582 מאמר יב

 583 .(´ד´ בראשית א) וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל אלקים בין האור ובין החשך

, משה את´ ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר צוה ה, כתיב´ בהעלותך פסוק ג´ בפ 584 

כי הנה , והענין הוא כך, אטו לא ידעינן כי אהרן יקיים צווי השם, והנה המקרא הזה לכאורה מיותר הוא 585 

אם מעשיהן של צדיקים או , אמר איני יודע איזה מהן טוב, במדרש על פסוק וירא אלקים את האור כי טוב 586 

 587 .ן של צדיקיםהוי אומר זה מעשיה, כשהוא אומר וירא אלקים את האור כי טוב, של רשעים

כמו פקוח נפשות , אבל דוקא גדולות ונשגבות, רשעים גם כן מבקשים מצות, ביאור המדרש כך הוא 588 

ורץ לפניהם , ה באו לפניו שלשה מלאכים ונדמו לו כערביים"אאע, לא כן דרכן של צדיקים, וכדומה לזה 589 

ופרשה שלמה מלאה נכתבה , ישמעאל החביב לו אז לחנכו במצות, הוא ואשתו ובנו יחידו אז לעת זקנתו 590 

 591 .כמו לפני אלפים ורבבות אנשים, שם

, מרבין העסק בה כבחמורה שבחמורות, המצוה הקלה שבקלות לכאורה, הרי כי כך דרכן של צדיקים 592 

ולכן , למשכיל מובן כי אין קלות לפניו יתברך? למה, (ב"אבות פ) ל והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה"כאז 593 

אבל צדיקים יש להם עינים , כי אין להם עינים לראות האור הגנוז, לותמעשיהם של רשעים דוקא גדו 594 

 595 .לראות



פירוש דבר קל כזה להטות הפתילה לפנים היה אצלו , את משה´ וזהו שנאמר ויעש אהרן כאשר צוה ה 596 

, והכין לבבו בזה בכונה גדולה, כמו העבודה הגדולה ליכנס לפני ולפנים להקטיר הקטורת, עסק גדול 597 

ולכן כדאי לכתוב פסוק שלם על זה , כי ראה האור הגנוז בדבר הקטן כזה, את משה´ צוה ה לעשות כאשר 598 

חכמה )  .והדבר הנראה לנו קטן הוא באמת גדול, להודיע כי אין קטנות לפניו יתברך, בתורה 599 

 600 .(ז"א רל"ומוסר ח

 601 

 602 מאמר יג

 603 .(´ד´ בראשית א) וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך

עמד וגנזו , ה את אור שבעת הימים שאינו כדאי שישתמשו בו הרשעים"שראה הקב, ל"מפסוק זה למדו חז 604 

אף שנגנז קל יותר , אלא שאם היה פעם בעולם אור כזה? כ למה בראו כדי לגנוז"א, לצדיקים לעתיד לבא 605 

 606 .כי אין זו אלא חזרה למה שהיה, להגיע אליו

ומלמדים לו את התורה כולה , צופה מסוף העולם ועד סופו, יר העולםוכן מצינו שקודם שיוצא הולד לאו 607 

וכן הוא בכל , וגם כאן הטעם הוא כדי שיוכל לחזור לדרגה זאת בבחירתו, אבל שוכח הכל כשנולד 608 

ואחר כן נוטלים אותם ממנו כדי , שבתחילה מאירים לאדם ומראים לו גילויים גדולים, אתערותא דלעילא 609 

 610 .(26´ מכתב מאליהו עמ)  .עבודתו שיחזור אליהם על ידי

 611 

 612 מאמר יד

 613 .(´ד´ בראשית א) וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך

שלפעמים מחייבת מדת , ביאור ענין עמוק זה הוא, גניזת אור שבעת ימי בראשית היא מגדר הרחמים 614 

ירתו בין הכרת האמת שהיא רק כדי לצמצם את בח, הרחמים לסלק את השגת האמת הבהירה מן האדם 615 

 616 .ובזה תהיה אפשרות אשר אם יחטא תהיה בחינת שגגה בחטאו, כערכו ובין אפשרות הטעות

והבדילו לצדיקים , ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, י וירא אלהים את האור"זהו ביאור דברי רש 617 

היה , ת האמת הגמורה באור זהשהרי אילו ראו א, שאינו כדאי פירושו מוטב שיהיו שוגגים, לעתיד לבא 618 

 619 .לכן נגנז אור זה במדת הרחמים, ואם כן יהיו מזידים גמורים, צורך כח חזק להחטיאם למרוד נגד האמת

וכן ? אם כן הסתרתו והגבלתו דין הוא ולא רחמים, הרי כל הגבלה וצמצום היא בחינת דין, ולכאורה תמוה 620 

אולם יש דין שבא , הימים וגניזתו בא במדת הדין´ ז הרי שהבדלת אור, (שם הדין) ´ויבדל אלקים´נאמר  621 

י בתחילה עלה במחשבה לבראותו במדת "רש´ ועי, כמו כן הגבלה זו נבעה ממדת רחמים, מתוך רחמים 622 

וצריך להבין איך יתכן לומר , וראה שאין העולם מתקיים והקדים מדת הרחמים ושתפה למדת הדין, הדין 623 

 624 .הקדים על מה שהיה קודם בריאת הזמן

ה עשה את מדת "שהקב, אלא של הקדמת הסיבה למסובב, אלא פירושו אינו במובן של הקדמה בזמן 625 

כהאי גוונא אנו מוצאים בבן סורר ומורה ימות , לכן הרחמים משותפים בדין, הרחמים סיבה למדת הדין 626 

 627 .(112ג עמוד "מכתב מאליהו ח)  .שדנים אותו למיתה מסיבת מדת הרחמים, זכאי ואל ימות חייב

 628 

 629 מאמר טו

 630 .(´ה´ בראשית א) ויקרא אלקים לאור יום ולחושך קרא לילה

אבל איני , ולחושך קרא לילה אלו מעשיהם של רשעים, ויקרא אלקים לאור יום אלו מעשיהם של צדיקים 631 

הוי , כיון דכתב וירא אלקים את האור כי טוב? אם במעשי אלו או במעשי אלו, ´יודע באיזה מהם חפץ ה 632 

 633 .(´ג´ ר ב"בר) ואינו חפץ במעשיהם של רשעים, יקים חפץמעשיהם של צד

כי על רשעים כאלה ! מעשיהם של רשעים היינו מי שפורק מעליו עול המצוות לגמרי´ זה מובן שאין הפי 634 

ל בענין מדרגת "כ שדברו חז"אלא ע! ה יותר"אם בהם חפץ הקב, ל בשום אופן"לא היו מסופקים חז 635 

 636 .וצריכין אנו להבין מהו הביאור, ה יותר"ך או כך רוצה הקבאשר יכול להוולד ספק אם כ, האדם

שיכול לעמוד , היא שהאדם יהיה ביד התורה כחומר ביד היוצר, הדרך הישרה שהיא דעת התורה האמיתית 637 

כ חזק עד שיכול "כי הוא עומד כ, ואינו צריך לצאת מהקצה של מדות, בדרך ישר ואינו מתהפך לבו בקרבו 638 

והוא מסור ונתון כולו לרשות , בלבד´ כי הוא רוצה רק רצון ה, עתם ובזמנםלהשתמש בכל מדותיו בש 639 

והן בחשבונות אשר , כל דבר שצריך יכול לעשות הן בחשבונות אשר יקצר על ידם מדרך התורה, התורה 640 

אלא כמו מלאך מוכן לבחור , היות והוא אינו נוגע כלום עם עצמו, על ידם צריך להרבות משלו על התורה 641 

 642 .בחר לו התורהכל מה שת

אלא יתהפך בלבו היות והעבר . לא כן האדם אשר לא יכול להתדבק אל התורה כמו בגד מדוד ותפור בעדו 643 

, וכל עת שיעלה זכרון מעשיו עליו, שלו השאיר בנפשו הרבה דרכים ושבילים אשר קשור אחריהם ככלב 644 

לשבור , שיצא בדרך של הקצהומוכרח לכן . כ גדולה עד שיכול להפוך הקערה על פיה"נותן לו קריעה כ 645 



ז ודאי שהוא צריך לצאת "כי ע, כל נטיותיו וכל התפעלותיו שבל יקרע לו הדבר הזה ולא יתפעל מהם 646 

כ צריך להרבות בפעולות עד אשר יוולד מהם הכוונה שתהיה הפוכה "וכ, בפעולות מתנגדות לרעיון העבר 647 

 648 .מהקודם

, יוולד לאחרים וגם לעצמו טענות על הדרך הזה לכן, וכיון שהאדם צריך לצאת בקצה ממה שהוא נמשך 649 

וזה הוא הגורם שאחרים וגם הוא מסופקים , כיון שהיא צריכה להיות במרוצה גדולה בקצה של מדותיו 650 

כי מפני מה הוא צריך לעבור , ומי שהוא רוצה להפטר מלעבור על המדות יש לו אמתלא רחבה, בדרך זה 651 

נגד מה שהוא חי על הרגלו ולא על דעת , השכל ומן הכתוברק מפני שיש עליו טענות מן , על המדות 652 

 653 .התורה

ומבוקר , גם אז הרי הוא זז מעט מן האמת, ואינו חי עם התורה שוה בשוה, כ כשהולך בקצה של מדותיו"א 654 

אולי מוטב שילך אחרי הרגלו , כ כיון שבשוה עם התורה אינו מרגיש כוחות"וא, כ מן השכל ומן הכתוב"ג 655 

ועוד אפשר שאם ילך אחרי טבעו יהיה מבוקר פחות ממה , ין כך ובין כך הוא מבוקראחרי שב, הקודם 656 

 657 .שילך נגד טבעו

כי ערב נקרא , ויהי בקר אלו מעשיהם של צדיקים, ל ויהי ערב אלו מעשיהם של רשעים"וזהו שאמרו חז 658 

בזמן  וזה ידוע אשר, כ בעת התחלת צמיחת אור היום"ובקר נקרא ג, בעת שיתחיל החשך למשמש ובא 659 

ידמה לנו אשר הערב הוא , יש זמן אשר אם נדמה זמן זה לזמן הערב, הבוקר קודם שיעלה עמוד השחר 660 

בזמן , כן אם נצייר את מעשיהם של רשעים ומעשיהם של צדיקים בתחילתם, מאיר יותר מאור הבקר 661 

זה , ם טענותיהיה על שניה, והרשע אשר הוא עומד עם מדותיו, שהצדיק עומד בקצה האחרון כנגד מדותיו 662 

עד שאם נביט רק על הטענות יצדק , וזה שובר את התורה בשביל מדותיו, שובר את התורה מפני מדותיו 663 

 664 .לנו הערב מהבקר

שזה חשך וזה , ויהי בקר אלו מעשיהם של צדיקים, ל ויהי ערב אלו מעשיהם של רשעים"ז אמרו ז"וע 665 

וירא אלקים את האור כי ´ ולכן סיים המד ,ה מפני ששניהם חשך"ואיני יודע באיזה מהם חפץ הקב, חשך 666 

ואם הנולד הוא טוב אז , אם הנולד רע הכל רע, אל תסתכל אלא על הנולד, טוב זו מעשיהם של צדיקים 667 

 668 .אבל לעומת זה כל מה שילך הלאה יוסיף להחשיך, הגם שהערב הוא עכשיו יותר מאיר מהבוקר, הכל טוב

, ש ואורח צדיקים באור נוגה הולך ואור עד נכון היום"כמ, לא כן הבוקר כל מה שיבוא היום הולך ומאיר 669 

ומכל פעולה , אבל הוא הולך ואור ומוסיף שלמות מרגע לרגע, הגם שבהתחלה יש עליהם טענה ובקורת 670 

 671 .(ה"מדרגת האדם פ)  .ופעולה מתעלה עד שמשיג את התכלית הנרצה והפנימיות השלמה לגמרי

 672 

 673 מאמר טז

 674 .(´ה´ בראשית א) קרא לילה ויקרא אלקים לאור יום ולחשך

ולחשך קרא לילה אלה מעשיהם של , ל ויקרא אלקים לאור יום אלה מעשיהם של צדיקים"אמרו חז 675 

ז הכתוב אומר הכבש השני תעשה "עכ, אחר חצות היום אף שהוא אור בהיר וחזק. (´י´ ר ג"בר) רשעים 676 

ז אצל התורה נקרא בין "עכ, מזה נראה כי מיד אחר חצות שהשמש בתוקף גבורתה, בין הערביים 677 

שמותר לקרוא מקרא שאין , וכמו כן בלילה אחר חצות חושך ואפלה נחשב ליום בכמה דברים. הערביים 678 

ה היה מלמדו תורה "כשהקב? מנין היה יודע משה אימתי יום, ו"ש תנחומא תשא ל"קורין בלילה וכמ 679 

 680 .ודע שהוא לילה עד חצותוכשהיה מלמדו על פה משנה ותלמוד היה י, שבכתב היה יודע שהוא יום

, מעשה ששלחה אשה את בנה למצוא איזמיל או סכין לחתוך את טבורו ומצאו שד, וכן ראיתי במדרש 681 

מזה נראה ששליטת השדים אינה אלא עד חצות , (´א´ ר ויקרא ה"מד) אמר לו לולא קרא הגבר היה ממיתו 682 

 683 .ה להבחין בין יום ובין לילהועל זה תקנו ברכת הנותן לשכוי בינ, הלילה ואחר חצות נקרא יום

צריכים להבחנה גדולה דקה ועמוקה להכיר מדת יום באמצע , גם בדברים היותר חושיים כמו יום ולילה 684 

בשניהם , ז גם בהנמשל במעשה הצדיקים שנקרא יום ומעשה הרשעים שנקרא לילה"ולפי, חשכת לילה 685 

אולם , דיק בכל דרכיו כאור בוקראף במעשה היותר צדק שהאדם חושב עצמו לצ, יכול להיות ההיפך 686 

וכן בהביטנו על אנשים שחושבים כי המה בתכלית הרע חלילה ולמעלה , למעלה נראים חלילה ההיפך 687 

 688 .נחשבים לטובים

ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה , ל"ובכן על עצמנו צריכים לחשוב כמו שאמרו חז 689 

י הטוב שלהם היו "ע, היותר צדיקים ובעלי מעשים טובים פ שהנתבעים הם"ואע, (7´נדה ל) בעינך כרשע 690 

ואצל , נחשב לרע —ה "באשר לפי עומק הבנת והבחנת הטוב האמיתי כפי מה שהוא אצל הקב, נתבעים 691 

ולמעלה יוכל לזכות , היותר רשעים נמצא אצלם אף דבר קטן שלא נראה וניכר כלל לפני בני האדם 692 

 693 .ותםבזכותים שלא זכו אבות העולם ברוב צדק

לעומת זאת אהבת , כ מה שנוגע לעצמו צריך לחשוד עצמו אף בהפעולה והמדה היותר טהורה והנקיה"וע 694 

עלינו להתפלל על התשובה , הבריות עלינו להגדיל יום ליום אף על הרשעים העושים רע לשמים ולבריות 695 



, ובמדותינו הטובותאז נזכה לסיעתא דשמיא להכרת עצמנו במעשינו , עבורם ועל עצמנו מדי תפלה בתפלה 696 

 697 .(רכט´ ב עמ"אור הצפון ח)  .לזכך ולטהר אותם בתכלית הזיקוק

 698 

 699 מאמר יז

 700 .(´ה´ בראשית א) ויקרא אלקים לאור יום ולחשך קרא לילה

אבל איני . ולחשך קרא לילה אלו מעשיהן של רשעים, ויקרא אלקים לאור יום אלו מעשיהן של צדיקים 701 

הוי , כיון דכתיב וירא אלקים את האור כי טוב, או במעשי אלה אם במעשי אלה, יודע באיזה מהם חפץ 702 

דברי המדרש תמוהים מאד מה שאלה היא זו , במעשיהן של צדיקים חפץ ואינו חפץ במעשיהן של רשעים 703 

ה חפץ "היאך יעלה על הדעת שהקב, במעשיהן של צדיקים או במעשיהם של רשעים, ה"באיזה חפץ הקב 704 

 705 ?במעשיהן של רשעים

פ ההתנגשות של כוחות הטוב והרע הפועלים "כי כל המאורעות יתהוו ע, במהלך העולם רואים אנו 706 

והנה , ולפי התגברות אלו הכחות זה על זה במלחמתם התמידית יוכרעו המאורעות לטוב או למוטב, בעולם 707 

כי כשם שנסדרה מערכת הקדושה כן נסדרה , שורש ההתנגשות הזאת היא בהנהגה העליונה של הבריאה 708 

 709 .וזה לעומת זה עשה אלקים יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא רע, הטומאה מערכת

לא רק בעולם התחתון אלא גם בעולם העליון בשרשי , נתן לשני הענינים שליטה בהנהגת העולם אף לרע 710 

רק נתן כח הבחירה לאדם , והכחות הטוב והרע שקולים מערכה מול מערכה, הבריאה גם שם כחו גדול 711 

וכשם שהצדיקים במעשיהם הטובים מוסיפים כח , ולהביא במעשיו ברכה או קללה, או ברע לבחור בטוב 712 

כמו כן הרשעים במעשיהם הרעים מוסיפים כח במערכת , במערכת הקדושה ומרבים שליטת הטוב בעולם 713 

 714 .וכח הרע ושליטתו מתגברים בעולם ומביאים רעה לעולם, הטומאה

אם יבחר במעשים , את המפתח של שני הענינים האלו ה בחפצו ובחכמתו מסר ביד האדם"והנה הקב 715 

יתנהגו כל עניני העולם , ו יבחר ברע במעשי הרשעים"אם ח, טובים יתנהגו כל עניני העולם על צד הטוב 716 

ולא ניתן בבריאה יתרון לצד הטוב , ז היה אפשר לומר כי באמת כוחם שוה"ולפ, על הצד הרע והחושך 717 

ו בני אדם ברע יתרבה "כי אם יבחרו ח, ע כמו שאפשר שינצח הטובואפשר שלבסוף ינצח הר, מלצד הרע 718 

מאמינים אנו כי סוף כל סוף ינצח צד הקדושה , אבל באמת לא כן הוא, כחו ויהיה הרע שליט בעולם 719 

וכל הרשעה כעשן , יתפשט בעולם ויכניעו את צד הרע´ ואור ה, למלך על כל הארץ´ והיה ה, והטוב 720 

 721 .תכלה

ז אחרי "בכ, כי עד כמה שיבחרו בני אדם בחופש הבחירה שניתן להם, דר מבראשיתוהענין הוא כי כך נס 722 

יובל , י מעשי האדם ובחירתו"כל הסיבות והגלגולים שיגולגלו הדברים במהלך המאורעות בעולם ע 723 

זכו אחישנה לא זכו ´ בעתה אחישנה´ל על הפסוק "וזהו ענין מה שאמרו חז, העולם לתכליתו תכלית הטוב 724 

שאם לא יזכו בדין להגאל תבוא גאולה בעתה בלי שום סיבות , אין ענין כמו שאנו רגילים לבארוכי , בעתה 725 

 726 .א שתהיה הגאולה בלי משפט"כי א, הראויות להביאה

שעל פי כל האופנים , ה תכנן בחכמה נפלאה את חוקי הבריאה וסדר סדריה"הקב, הצור תמים פעלו 727 

אלא שאם יזכו תוכל הגאולה , את העולם לתכלית הטוב שיתנהג העולם מוכרח שיגולגלו ענינים שיביאו 728 

איך , אבל לעת קץ דגלי רק לרחמנא מוכרח שיבוא העולם לתכליתו, לבוא מיד ואם לא יזכו תתאחר יותר 729 

יוכלו להיות , אך זה נדע כי כל אלפי המאורעות ומעשי בני האדם, יוכל כל זה להסתובב לא נדע ולא נבין 730 

 731 .לית הגאולהפ דרכים שונים לתכ"סיבה ע

כי כשיתגבר הרע מאד יכלה הוא את , ´הגאולה באופן שמצינו בספרים הק0ענין 0שיסתובב 0אפשר 0גם  732 

הוא שיתוקן העולם בתכלית ´ כי רצון ה, ועוד דרכים רבים שהובאו בחשבון וידועים לבורא עולם, עצמו 733 

 734 .וציון במשפט תפדה והבןכי הכל אחד , ובעצם אין הפרש בין הגאולה שתהיה לעת קץ או קודם, הטוב

כי כוחות הטוב והרע שקולים הם , והנה לפי מחזה הבריאה והנהגת עניניה הנראים לעינינו נדמה לנו 735 

לחשוב שיעלה בידם , ומפני כן טעו הרשעים הקדמונים אף כי גדולים בחכמה היו, ותלויים בבחירת האדם 736 

, נמרוד יודע רבונו ומתכוון למרוד בו ל על"כמו שמצינו בדברי חז, להשליט כח הרע והטומאה בעולם 737 

 738 .ולכאורה איך אפשר ליודע את רבון העולמים למרוד בו

כי בהתבוננות בהנהגת העולם נראה שנתנה שליטה גדולה לכוחות הרע בכל עניני , אבל ביאור הענין הוא 739 

את  בכל זאת נדמה לו כי אחרי שברא, ולכן אף כי ידע שיש בורא אחד שברא הכל בכוחו, הבריאה 740 

, ולא נתן ההכרעה לאחד מהם רק מסר כח הבחירה לאדם, הבריאה והשליט בה שני הענינים הטוב והרע 741 

יוגדל כוחה , ומפני זה חשב כי בנותנו כח לצד הרע והטומאה, ומעכשיו הכל תלוי במעשה האדם ובחירתו 742 

 743 .וברשעו בחר ברע למרוד ברבונו, וינצח את צד הטוב והקדושה

 744 והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה, שתפס זונה בידו ונכנס לבית קדשי הקדשים וכן הוא בטיטוס הרשע

בחללו את קדשי הקדשים חשב , מפני שחפצו היה להגביר כח הטומאה בגודל רשעתו הנוראה, (ו"גיטין נ) 745 



, כי ידע שבמעשה הרע הוא נותן שליטה לרע בכל העולמות, שיתגבר כח הטומאה וישליט אותו בעולם 746 

ולכן חשבו כל אלה שנתכוונו , ם כח הרע בתחתונים מתגבר כחו גם בעליונים בשרשי הבריאהוכשמגבירי 747 

 748 .כי בהגבירם כח הטומאה והרע ינצח גם בעליונים, למרוד בבורא יתברך

, וסבורים היו כי לאחרי הבריאה כח הרע והטוב שקולים הם, ז מפני שראו כח הרע עד היכן מגיע"כ 749 

וזה לא ידעו כי במחשבה הראשונה שממנה , גם בשרשי הבריאה ואפשר להשליט הרע על היצירה 750 

ס שינצח הטוב ותגבר "ולפיה מוכרח סוכ, שם אין שליטה לכח הרע, מסתעפים כל שורשי הבריאה 751 

 752 .הקדושה

ויאמר אלקים יהי אור אלו מעשיהן , והארץ היתה תהו ובהו אלו מעשיהם של רשעים, וזהו באור המדרש 753 

וכמו כן נתן מקום , מקום למעשיהם של צדיקים להביא אורה וטובה לעולם שמבראשית נתן, של צדיקים 754 

ה ברא את "כי הלא הקב, ועדיין איני יודע באיזה מהן חפץ, למעשיהן של רשעים להביא חושך ורע לעולם 755 

, ואפשר ששניהם שקולים ועלול שינצח גם הרע, פ בחירת האדם"ונתן להם שליטה ע, הטוב ואת הרע 756 

ואם לפי מערכת הבריאה לא נתן יתרון , ה בזה יותר מזה"הבריאה אין חפץ להקב ונמצא שלפי סדרי 757 

 758 .ה"נמצא דאינו ידוע לנו במה חפץ הקב, לנצחון הטוב

וכי התכלית , שבזה גילה דעתו וחפצו בבריאה למעשי הצדיקים, ולזה נאמר וירא אלקים את האור כי טוב 759 

ובזה שם עינו לטובה כי , ית הטוב נצחון הקדושההמכוונת בכל הבריאה היא רק להוביל את העולם לתכל 760 

כלומר שנתן , ה חפץ במעשיהם של צדיקים"וזהו הוי הקב, יזרח על כל העולם´ ס ינצח הטוב ואור ה"סוכ 761 

 762 .(´ז´ שעורי דעת ב)  .יתרון בסדרי הבריאה למעשיהם של צדיקים ולעולם שכולו טוב

 763 

 764 מאמר יח

 765 .(א"י´ בראשית א) רע עץ פרי עושה פרי למינו ויהי כןויאמר אלקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע ז

כמו למשל אילנות , כאשר נתבונן אנו רואים כמה סגולות נפלאות נמצא אף בהטפלים של כל דבר 766 

כ יקרות "הנה אף בהטפלים שבהם ג, מלבד עצם הפרי שאין לשער רב טוב וגדולות אשר בהם, ודשאים 767 

, גם היא מלאה רב טוב והרבה תועליות תביא לעולם, ל עץבעץ בעלים אף בקליפה ש, וסגולות גדולות 768 

 769 .כמדומני לא אשגה אם אחשוב שכל העולם ניזון מהטפלים יותר מאשר מן העיקרים

ועוד כאלה היוצאים , כמה מיני עבודת עור נעשים מהזפת, כמה מיני סמים ומרקחות נעשים מהעלים 770 

ם כמה יקרות אף בהעלים של כל צמח עלים מלבד עצם הפרי נמצאי, וכן בכל מיני צמחים, מהקליפה 771 

ומהיכן , והדברים ארוכים למבין, ובאמת לו לא ראינו את עצם הפרי היינו אומרים די בהטפלים, לתרופה 772 

 773 .אם לא רק מפני כי אחוזים ודבוקים הם בהפרי עצמו, להם כל זאת

, ד למראה ותאוה לעיניםהנעימות והחכמה והתפארת שיש בפרי נחמ, מי יוכל לשער רוב היכולת והתיקון 774 

מרוב הטוב אשר , מה זו פלא כי כל העולם נהנים וניזונים אף מהטפלים להפרי, כ יש בהפרי עצמו"ואם כ 775 

כי מתחילת , (א"י´ י א"רש) ל הקדושים הודיעונו"המה חז, ובאמת הלא יודעי האמת בהבריאה, כרוך בם 776 

עד כמה גדול , האור ונעימות הפרי גם בהעץ שיבהיק, שיהיה טעם עצו ופריו שוה´ הבריאה היה רצונו ית 777 

כ הוא רק ענין של "ואף במצב הנוכחי שנשתנו ונחרבו כ, כחו של הפרי עד שבכל העץ היה נרגש טעם פרי 778 

ז יש לנו "ובכ, כי נתמעט טעם הפרי ולא יוכל להבליט ולהבהיק טעמו ונעימותו אף בהעץ, קלקול כידוע 779 

 780 .רב ברכה וקיום אף אחרי הקללה

ולא גרע מעצו , שאף טעם הנשמה והגוף יהיו שוין בכל, נבין כי בטבע הבריאה היה צריך להיותומזה  781 

ממעל ´ ש שיש כח בהנשמה חלק אל"כ, שאם יש כח אף בצמח ודומם להאיר אף בקליפתם, ופריו שוין 782 

כי  ל"וזהו ענין שאמרו חז, שיאיר גם הוא באור גדול ונורא, להבהיק אורה ממש אף בקליפתה הוא הגוף 783 

וכאשר נתבונן נראה כי גם עתה לאחר הקלקול יאיר הגוף , עקבו של אדם הראשון היה מכהה גלגל חמה 784 

 785 .טוב מראה עינים מהלך נפש, (7יומא עד) ל אמרו"כמה עונג יש בחוש הראיה עד כי חז, באור

חוש ואף , ומה זאת חוש הטעם, (7ק פה"ב) חרשו נותן לו דמי כולו, כמה עשירות יש בחוש השמיעה 786 

הלא , חוש המישוש אשר חכמי הפילוסופים אמרו כי חוש המישוש חרפה היא לנו, הפחות שבפחותים 787 

וכמעט כל ידיעות יודיעוהו , ויבחינו בו להבדיל בין דבר לדבר, הסומים יחיו ממנו והוא יורה אותם הדרך 788 

, כמה אור ונועם יש בולהבהל עד , ועוד כמה כחות ואורות יש בהגוף הלא העולם חיים ממנו, בזעיר אנפין 789 

 790 .כ ברכה להאיר מאור הנפש אור גדול ונורא"אם לא שאף אחר הקללה יש בו כ, ומהיכן לו הכל

ח איברים "ע כנגד רמ"ח מ"רמ, ג מצוות ניתנו לישראל"תרי, (7מכות כג) ל"ובזה יובן מה שאמרו חז 791 

, כי נתנו לו מצוות ממשעד , ראה עד כמה הרימו אף הגוף למעלה על, ה גידים"ת כנגד שס"ה ל"ושס 792 

ועתה מה , ´אם לא כי בר מצוה הוא וגם לו נתנו מצוות לעשות רצונו ית, מצוות על היד על הראש וכדומה 793 

, ה היו כמו קודם החטא"כי ידי יעאע, תרגם אונקלוס אחכימינון ידוהי´ שכל את ידיו´פלא כי על פסוק  794 



ולכן החכים , על ראשו הרגיש והבין מה שהבין בםוכאשר הניח ידו , וחכמה היה בהם טעם עצו ופריו שוין 795 

 796 .את ידיו להניח ימינו על ראש אפרים

אם לא מצד דבוקו , ומהיכן לו זה הלא הוא גוף עכור חשך ואפילה, היוצא לנו מזה כמה גדול אור הגוף 797 

ו וגם על הגוף להבין כי  כל עושר, אשר רב כוחה ואורה אף במקומות האפלות כמו הגוף, באור הנשמה 798 

 799 .וברגע הפרדו ממנה יהי מיתתו ממש, י דיבוקו להנפש המשכלת"ואושרו רק ע

ויתראה גם עליהם מנוחה , ותראה שאף איברי האדם ישתנו אחר לימוד זמן בעיון רב וברוב מנוחה 800 

א "וזהו ענין אל תרגיל עצמך לעמוד כ, כי היה כפוף ודבוק אצל נפשו, וכבידות איברים לבל יתנועעו בנקל 801 

שאם הגוף אינו כפוף ודבוק לשכלו במה , היינו להעמיד הגוף אצל הנפש, ושמע והאזן דבריו אצל חכם 802 

 803 .(רסז´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .וכל הפורש משכלו הרי הוא עץ יבש, יאיר

 804 

 805 מאמר יט

 806 .(א"י´ בראשית א) ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו ויהי כן

לפיכך , והיא לא עשתה כן אלא ועץ עושה פרי ולא עץ פרי, הא טעם העץ כטעם הפריעץ פרי שי 807 

וכי יודעת היא ? איך שייך להעניש את האדמה, כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא על עונה ונתקללה 808 

 809 ?לבחון ולבחור בין טוב לרע שיענישוה על זה

בשעה , (´חולין ס) עשב מזריע זרע למינהו ל על הפסוק ותוצא הארץ דשא"וכמו כן יקשה מה שמצינו בחז 810 

ה בערבוביא למה אמר "אם רצונו של הקב, ו בעצמן"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"שאמר הקב 811 

אנו על אחת , ה למינהו"ח ומה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביא אמר הקב"ועוד קו, למינהו באילנות 812 

 813 .במעשיו´ לעולם ישמח ה´ העולם ואמר יהי כבוד הפתח שר , מיד כל אחד ואחד יצא למינו, כמה וכמה

אבל כל בעל , אומרים חידה ומשל הם ומרמזים על ענינים אחרים? איזה ביאור נוכל ליתן לדרשות אלו 814 

ח שניכר "וכמו האגדות של רבב, ל בלשון חידה ומליצה"דעת יוכל להבחין באיזו מקום נאמרו דברי חז 815 

, אבל באלו הדרשות ניכר שהם כפשוטם, חרים שרצה לסותמםלכל שכוונתו היתה לרמז על ענינים א 816 

וידעו ללמוד מהם , שנראה מזה שהיתה להם הכרה במצב הדברים ובטבעם, ח בעצמן"שהדשאים נשאו קו 817 

לעולם ישמח ´ ושעל זה פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה, ´ולכוון להכוונה האמיתית למלאות רצונו ית 818 

 819 .במעשיו´ ה

כי גם , לא כמו שאנו מבחינים את הצומחים והדוממים פה היא מציאותם באמת כי, ומזה אנו למדים 820 

ורק לפי מה שמתבוננים אנו בהם לפי בחינת , הצומחים לפי מציאותם העליונה הם נבראים חשובים למאד 821 

, אבל לפי שורש מציאותם יודעים הם מהכל, אינם מרגישים ומבחינים כלל, מציאותם פה בעולמנו 822 

אי אפשר לנו לפרש ולא נוכל להבין את , ח בעצמן"ולכן נשאו קו, כל הנעשה בהם ומרגישים הם את 823 

, איך חוטאת האדמה, האדמה חטאה ולא הוציאה פירותיה כפי שנצטותה ונענשה על זה, הענין באופן אחר 824 

 825 ?ואיך יכולה היא לפי מה שמתראית לנו למרוד ולבחור אחרת

מי ששמע וביכלתו היה למלא או להמנע מלקיים את היה , ה"אלא רואים אנו מכל זה כי כשצוה הקב 826 

ולכן אפשר היה גם , הדברים נאמרו למציאות עליונה בעלת הכרה נעלה היודעת מה עליה לעשות, הדבר 827 

ולא יקשה לנו , ראויה היתה להענש ונפקדה על עונה, ומפני שלא הוציאה האדמה עץ פרי, לחטוא ולמרוד 828 

וכן , הלא גם במלאכיו ישים תהלה ולא יזכו בעיניו בדין, חטא איך אפשר במצב עליון ונשא כזה ענין 829 

.אבל בשורשם הם בעלי דעת ושכל חיים ומבינים הכל, רואים אנו כי גם הנמצאים שבעולמנו הם דוממים 830 

 831 .(´שעור ה, ´שעורי דעת ב)  

 832 

 833 מאמר כ

 834 .(א"י´ ית אבראש) ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו ויהי כן

ן "עוד כתב הרמב, ן גזר שיהיה בתולדות הארץ כח הצומח ומוליד זרע כדי שיהיה המין קיים לעד"הרמב 835 

לא , יפרש שהברכה היא המאמר שנתן בהם כח בתולדה, ויברך אותם אלהים לאמר פרו ורבו, למעלה 836 

גם נתן בכל דבר ענין ו, כל דבר ודבר´ הנה בבריאת ששת הימים ברא ה, דיבור אחר שיהיו בו מבורכים 837 

, כן הוא בגשמיות וכן הוא ברוחניות, והוא מעצם מציאות הדבר, היינו כח בתולדה לפרות ולרבות, הקיום 838 

כל מחשבה הכי קלה צריכה לפרות , לא שלם הוא בעצם בריאתו, כי כל דבר שאינו מתרבה מום בו 839 

 840 .לו שום חיבור עם המחשבה ואין, ואם אנו רואים אדם שאינו מחדש כלום ודאי עקר הוא, ולרבות

כי קיומו יהיה , כי ששת ימי בראשית הם כל ימות עולם, ן ודע כי נכלל עוד במלת לעשות"כתב הרמב 841 

והנה בשני ימים הראשונים היה העולם כולו , ה אלף שנים"שלכך אמרו יומו של הקב, ששת אלפים שנה 842 

וכך אמרו שני , ´יה בהם קורא בשם הוהם רמז לשני אלפים הראשונים שלא ה, מים ולא נשלם בהם דבר 843 



שהיה אורו של עולם , אבל היתה הבריאה ביום הראשון האור כנגד האלף של ימות אדם, אלפים תוהו 844 

 845 .מכיר את בוראו

ביום , שבו היו מובדלין נח ובניו הצדיקים מן הרשעים שנדונו במים, ביום השני יהי רקיע ויהי מבדיל 846 

ח שנה ואז החל "הוא האלף השלישי המתחיל בהיות אברהם בן מ, השלישי נראית היבשה ועשתה פירות 847 

, כמו שדרשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ´וצמח צמח צדיק כי משך רבים לדעת את ה, ´לקרוא בשם ה 848 

 849 .לעשות צדקה ומשפט´ וצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה

גם , בהם אדם הראשון אורו של עולם כי בשני אלפים הראשונים אם כי היה, מבהילים הדברים עד מאוד 850 

אפילו קין נביא , והכתוב אומר איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח, נח ובניו הצדיקים 851 

לא היה להם כח התולדה , ´כי לא היה בהם קורא בשם ה, ובכל זה נקרא זה הזמן שני אלפים תוהו, היה 852 

עד שבא אברהם אבינו , תוהו הם ואין קיום להם, כלום הםוהנה כולם , לא הולידו ולא הצמיחו, והצמיחה 853 

אברהם מגייר אנשים , בו היה כח התולדה והצמיחה בשלמותו פרה ורבה עד למאוד, ה הוא גדל מאוד"ע 854 

למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו ´ ובכן ידע אותו ה, הן הנפש אשר עשו בחרן, ושרה מגיירת נשים 855 

 856 .ו של עולם והמכוון בווהוא ישוב, ´אחריו ושמרו דרך ה

והנכון שהיה קורא בקול גדול את שם המודיע אלוקותו לבני ´ ויקרא בשם ה, (ן יב ח"הרמב)ב  וכן כת 857 

ולא נאמר ביעקב כן מפני שהוליד בנים , ´וכן אמר ביצחק ויקרא בשם ה, אדם ללמד ולפרסם האלוקות 858 

בית אל מים והעי , ספורנו שם כתבוב, ונתפרסמה האמונה בהם ונודעה לכל עם, ´רבים כולם עבדי ה 859 

התולדה והצמיחה בכוחם היה , ´למען ירבו הבאים לשמוע בקראו בשם ה, בין שתי עיירות גדולות, מקדם 860 

 861 .ואין הפסק לכח

ה היה כמו האילן אקאציא המשלח "כי אברהם אבינו ע, (אות קעב) ומה יפה אמר בספר חשבון הנפש 862 

קצותיהן עד שחוזרין ומשרישין בארץ ומוציאין מתוכה אילני  ומטים אחת אחת את, ענפים רבים לכל צד 863 

וזה היה עסקם בכל ´ הוא סודם של האבות הק, עד שאקאציא אחד יכול להצמיח יערות גדולות, תולדות 864 

שעל האדם לחשוב תמיד מה עשו , (דרך עץ חיים) ל"ל ז"ועל זה ודאי ראוי אמירתו של רמח, ימי חייהם 865 

, אל לו להיות יחידי בשום אופן, עבודת האדם היא להיות מפרה ומרבה, הםב´ אבות העולם שכך חשק ה 866 

 867 .(י´ דעת תורה עמ)  .אלא תמיד להיות מוליד ומצמיח ומגדל לכל סביבותיו

 868 

 869 מאמר כא

בראשית ) יהי מאורות ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים 870 

 871 .(ד"י´ א

ולמועדים על שם העתיד שעתידין ישראל להצטוות על המועדים והם , ים סימן רע לעולםכשהמאורות לוק 872 

י "ומפרש רש, ז נאמר והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ"ואח, ל"י ז"נמנים למולד הלבנה רש 873 

והארת העולם , כ מונה הכתוב בתור התפקיד העיקרי את האותות"א, ל עוד זאת ישמשו שיאירו לעולם"ז 874 

זה מפתיע ומלמד עד כמה שיפוטנו , תפקידה הוא רק בגדר עוד תפקיד נוסף טפל, נדמית לנו כעיקרה 875 

 876 .העצמי איננו מוכשר להעריך דברים כהוייתן

אבל יש תועלת גדולה ממנה שהמאורות יהיו , וכן הירח זוהי תועלת עצומה, אכן השמש מאיר לעולם 877 

וברצונו ובידו לשנות הטבעים , לו אדון ומנהיגממהלך המאורות יתבונן האדם שהעולם יש , לאותות 878 

כ אם "וא, וליקוי המאורות הוא אות לבני אדם להתעורר לחשבון המעשים ולתשובה, ולהחליף המזלות 879 

הרי , אבל אף פעם לא נתעורר מאותותם, כ שנה ונהנה מאור השמש והירח בכל אופניהם"יחיה האדם ק 880 

 881 .אורותלא נהנה מהתכלית העיקרי שבשבילם נבראו המ

, ה את האדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן"בשעה שברא הקב, ל"אולי הוא עומק דברי חז 882 

תן דעתך שלא , וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, ואמר לו ראה מעשי כמה נאים וכמה משובחים הם 883 

משובח והנאה שכל העולם ה, צריך האדם לידע ידיעה ברורה, (ז"קהלת רבה פ) תקלקל ותחריב את עולמו 884 

קח מהעולם מה , אל תסתפק בתשמישים טפלים וחולפים, אבל תן דעתך התעמק בכונתו, הוא בשבילו 885 

ואם לאו הרי אתה נתבע שהנך מקלקל את עולמו של , לכך נבראת כדי לקחת, שהוא בשבילך לנצח נצחים 886 

 887 .ה"הקב

לוותר על , פש ממשיש לפעמים שהאדם נדרש למסירות נ, הבשבילך הזה דורש התעמקות רבה מאוד 888 

, לכאורה זה נגד בשבילך, ומסירות נפש ממש במקום שהתורה מחייבת, רוחניותו והתעלותו לטובת הרבים 889 

, על האדם להיות תמיד מתבונן ומפקח על מעשיו, והאמת גם זה בשבילך אם מקיים מה שהשם דורש ממנו 890 

ולא יהיה נתבע על אשר אינו , יתוכדי שישתמש בו כראוי בעיקר תכל, כיצד יהנה ובמה ישתמש מן העולם 891 

 892 .(הגיוני מוסר)  .נותן דעתו על הבשבילך בראתי

 893 



 894 מאמר כב

 895 .(ד"י´ בראשית א) והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים

לעולם והיו למאורות עוד זאת ישמשו שיאירו , י לאותות שכשהמאורות לוקים סימן רע לעולם"ופירש 896 

והצורך בהם להאיר הוא , י למדנו שעיקר הצורך במאורות הוא לאותות"מלשון הכתוב ומדברי רש, כ"ע 897 

ח "ולולא החמה לא היה שום בע, והנה אור השמש וחמימותה הם שמקיימים את החיים בעולם, צורך טפל 898 

היינו ללמד בני , תותז הוא צורך טפל לעומת העיקר שהוא לאו"וכ, ושום צומח לא היה בעולם, יכול לחיות 899 

 900 .שכשיראו את הסימנים הללו יבינו כי טועים המה ויבקשו דרך האמת, אדם בינה

ר יוחנן כל המברך על החודש בזמנו "ר אסי א"א, ל בגודל ענינה"והנה ברכת קידוש לבנה הפליגו חז 901 

ן שבשמים כל ישמעאל אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביה´ תנא דבי ר, כאילו מקבל פני שכינה 902 

י אילו לא זכו למצוה אחרת אלא לזו שמקבלים פני שכינה פעם אחת "ופירש, (.ב"סנהדרין מ) חודש דיים 903 

אנו מבקשים למלאות פגימת הלבנה ולא , ובאותה שעת קידוש לבנה עת הקבלת פני אבינו שבשמים, דיים 904 

 905 .יהא בה מיעוט

ונראה מכך שאכן ענין גדול , פגימת הלבנה בשעה נשגבה זו מצאו חכמים לנכון לתקן תפילה על מילוי 906 

אמר , ´ח שנאמר בו לה"ל מה נשתנה שעיר של ר"אכן אמרו חז, וחשוב מאד יש במילוי פגימת הלבנה 907 

הרי הלבנה , ויש להבין מה טעם לכפרה זו, (7´חולין ס) ה שעיר זה יהא כפרה על שמעטתי את הירח"הקב 908 

 909 .(שם) כדין נענשה על שבקשה למעט את החמה

, וכשנפגם חלק מן הבריאה הרי כולה פגומה היא, א נתבאר שכל הבריאה כולה מהוה שלימות אחת"מקב 910 

, הרי חסר בשלימות הבריאה, וכיון שנבראה הבריאה שיהו בה שני המאורות הגדולים ונתמעט אחד מהם 911 

 912 .ז כביכול צריך לכפרה"ז אנו מבקשים שתחזור לשלימותה וע"וע

מאורת חסר , נה בעל הטורים כתב על הפסוק והיו למאורת ברקיע השמיםדה, אך נראה לבאר בענין אחר 913 

הנה מצד הבריאה כשלעצמה אין צורך בירח , כ"שלא נברא אלא כדי שלא יעבדו לחמה אם תהא יחידה ע 914 

ולא בא אלא למנוע טעות מבני אדם שלא , אלא כדי למנוע מקום טעות נבראה בריאה יתירה, כל עיקר 915 

לסלק את מקום הטעות מן העולם כדי , שתנו בשעת קבלת פני אבינו שבשמיםוזוהי בק, יעבדו לחמה 916 

להביא כפרה ´ ז הצריך ה"וע, ז שלהם"ויכירו עובדי החמה כי אין ממש בע, שתהא הלבנה כמו החמה ממש 917 

 918 .על שנתמעטה הלבנה ונוצר מקום טעות ומכשול בעולם, כביכול

ולכאורה , אבל מלבדו אין עוד מקום טעות, בריאהוהנה משמעות הדברים הוא כי זהו המקום טעות שיש ב 919 

אך כשנתבונן בדבר נמצא , כל העולם כולו מלא בבכוחי ועוצם ידי ואין לך מקום מכשול וטעות יותר מזה 920 

שקר הסוס לתשועה , דמצד המציאות היה לנו לראות בחוש את האמור לא בכח יגבר איש, שאין הדבר כך 921 

המה כרעו ונפלו ואנחנו , אלוקינו נזכיר´ ה בסוסים ואנחנו בשם האלה ברכב ואל, וברוב חילו לא ימלט 922 

 923 .אלא שהאדם בדמיונותיו נראה לו היפך זה, קמנו ונתעודד

כי הנהנה מיגיע כפיו רואה , (ח"ילקוט תהלים קכ) ל גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים"אמרו חז 924 

ורואה עין בעין את , ומרויח במקום אחרשכן הוא יגע כאן , בעליל שאין ההשתדלות מועילה לו כלום 925 

אף כי הוא , ואילו ירא שמים שלא התנסה ביגיע כפים, המוליכתו בכל דרכיו´ השגחתו הפרטית ואת יד ה 926 

 927 .ולכן הנהנה מיגיע כפיו גדול ממנו, מאמין בכך אבל לא הגיע לידי ידיעה בחוש

, חוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורהואמרו אם ב, ואף בעמל התורה אשר לכל הדעות הוא חיוב על האדם 928 

 929 ל לא יגעת ומצאת אל תאמין יגעת ומצאת תאמין"כמאמרם ז, וללא עמל אין האדם זוכה בתורה כלל

כי גם לאחר היגיעה הרי תורתו , אך גם כאן לא אמרו יגעת והשתכרת אלא יגעת ומצאת, (7´מגילה ז) 930 

שאנו עמלים , שאנו רואים מעשים בכל יום וכמו, שהוא זוכה לה היא בגדר מציאה שבאה לו בהיסח הדעת 931 

ואז הוא זוכה , אלא שזה תנאי לידיעת התורה שיהא עמל בתורה, א"ויגיעים כאן ומוצאים את החידוש במק 932 

 933 .לשפע ממרומים

ששאלוהו מה יעשה האדם ויחכם אמר , (7´נדה ע) יהושע בן חנניה לאנשי אלכסנדריה´ וזוהי מה שאמר ר 934 

אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה , ל הרבה עשו כן ולא הועיל להם"א, בסחורהלהם ירבה בישיבה וימעט  935 

כלומר , דהא בלא הא לא סגי´ ש בגמ"וע, (´משלי ב) יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ שנאמר כי ה, שלו 936 

 937 .י ירבה בישיבה וימעט בסחורה אי אפשר"לקבל חכמה מעצמו ע

ולכן יש לו לבקש , חכמה מפיו דעת ותבונהיתן ´ אלא ה, כאמור שאין היגיעה מצד עצמה מועילה לו 938 

שיהא מרבה בישיבה וממעט , ה"אלא שהתנאי לקבל החכמה מפיו של הקב, רחמים ממי שהחכמה שלו 939 

, הוא שאמרו יגעת ומצאת, ה בלא קשר לעצם יגיעתו"י כן יזכה לקבל חכמה מפיו של הקב"וע, בסחורה 940 

 941 .(ג"שיחות מוסר תשל)  .ינת מציאהשגם לאחר היגיעה אין החכמה שהוא מגיע אליה אלא בבח

 942 

 943 מאמר כג



ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת  944 

 945 .(ז"ט´ בראשית א) הלילה ואת הכוכבים

´ ר חייא ור"תנחום ב´ יוסי בשם ר´ ר, (ו"ל שבת קנ"י ז"רש) השמש אינו משיג גבול רעהו למשול בלילה 946 

אלא שנכנס בתחומו ? מאחר שהוא קורא אותן גדולים הוא חוזר ופוגם אותה, סימון אמרו´ בשם רפנחס  947 

י שהיא "ואכן בזה הרבותא אעפ, ה"השמש בזמן שהיא משמשת מקלסת ואומרת שירה להקב, של חבירו 948 

, וכשהיא רואה את השכינה הריהי נמשכת מאד להתדבק בשכינה, שקועה בשירות ותשבחות לאדון העולם 949 

היא שולטת בעצמה , מ על כל תשוקתה הריהי נזהרת לא להידחף ולהיכנס לתחומה של חברתה הלבנה"מ 950 

 951 .משום חשש שמא תיכנס לגבול חברתה, ומבליגה על עוצם כמיהתה לשכינה

אף בעת עומס רגשותינו , שעלינו להתלמד לעתים ידועות להצטמצם, ל הוא"הלימוד המעשי הנובע מהנ 952 

כי יש והאיש המתלהט , או בעת דבקות והשתפכות נפשנו בתפלותינו, וותונפשנו בהתעסקותנו במצ 953 

מתפשט ומשתפך לפעמים אפילו , שהוא מתעלם מהרגיש את צער חבירו וענינו, בעבודה שבלב זו תפלה 954 

יש והאדם מתחיל להתפנק , כדי נגיעה או פגיעה בערכו של חבירו או כבודו מתוך הרגשת קרבת האלוקות 955 

 956 .ואולי שלא במתכוון הוא פוגע בו, שכחת מציאות חבירו הסמוך אליוברוחניותו עד כדי 

ובמקום להצטמצם הוא , נעימות ההישגים בעניני האלוקות מעבירה את האדם לפעמים על צלילות דעתו 957 

, וחושב שהוא משוחרר מכל הזהירות שלא לפגוע בכבוד חבירו והיזק זולתו, מתחיל להתפשט ולהתרחב 958 

 959 .עמים לאדם כח ההסתייגותכי חסר לו לפ? ולמה כך

לא לבנות את עליותיו , ועל כגון זה צריך האדם ובעיקר המבקש את קרבת אלקים לחדד את הרגשתו 960 

וכשם , ש"ואם זה מתרחש סימן שעליות אלו אינן טהורות ואינן רצויות לפניו ית, בשמים על צער חבירו 961 

תי לסייג סייגים שאלה ההרגשים לא כן גם חובה רב, שמצוה רבה להתאמץ להשיג השגות ולעלות בקודש 962 

 963 .ושלא תפגענה בתחום הזולת, תחרוגנה מגבולן הרצוי

מצינו אצל רבן של כל ישראל אדון ואב כל , ש בטהרה גדולה"ולסמל השלימות בדבקות הנפש וקידוש ש 964 

י ממצרים ואמר שלח נא ביד "שסירב לקבל שליחותו של מקום להוציא את בנ, ה"הנביאים משה רבינו ע 965 

עכשיו אני בא לתחומו של אחי , משום שטען כל השנים הללו היה אהרן מתנבא להם שמונים שנה, שלחת 966 

 967 .ל"לכך לא ביקש משה לילך עכ, שיהיה מיצר

תפקידו ושליחותו הלא הכילה , אך ורק לא לפגוע באחיו, הגע בעצמך על מה מוכן היה משה רבינו לוותר 968 

להיות הנאמן בכל , ה בכבודו ובעצמו בכל העולמות"באת האפשרות להתהלך ולהשתעשע ולטייל את הק 969 

 970 .פנים אל פנים תמיד בכל עת 0ולראותה0, פוסק 0בלתי0באופן  0ליהנות מזיו השכינה, ה"ביתו של הקב

בכדי , ל שאין כמוהן אצל ילוד אשה"ובכל זאת מוכן היה להתחמק ולוותר על כל הדרגות הנשגבות הנ 971 

ומה מאד צריכים אנו להתלמד , גדול מזה אף אצל בני העליה המועטים ואין לך נסיון, שלא לצער את אחיו 972 

 973 .אף בעת המראתו הרוחנית היתירה ביותר, מסירובו זה של משה להיות נזהר ולהסתכל סביב

ולא היה מאריך , כהן גדול ביום הכפורים היה מתפלל תפלה קצרה בבית החיצון, ל"ועוד התבוננתי משארז 974 

ג בעמדו בתוך "נבינה נא לכמה גבורה עילאית נפשית צריך היה הכה, ראלבתפלתו שלא להבעית את יש 975 

ולא בכל יומא מיתרחיש ליה , ונהנה מזיו השכינה ואור הנצח מאיר על פניו, קדשי הקדשים בהיכל המלך 976 

ובשעה כזו הלא מתגברת התשוקה בלבו הבוער , האי יקרא ושופרא דשכינתא בהתגלות כל כך קרובה 977 

 978 .להתפלל ולפעול ישועות והצלחות עבור כלל ישראל, באש קודש הקדשים

וכל זאת בכדי שלא , ´ויוצא ומופיע שוב לפני עדת ה, מ הוא מתבטל ומקצר ברגשותיו השמימיים"מ 979 

, ובגלל הצער הזה של הזולת היחיד או הרבים, שלא יהיו שרויים בצער אף רגע אחד, ´להבעית את עם ה 980 

שמא עלול זה , על טיולו בכרם יֿה שמזדמן לו רק אחת בשנה ,ג על תענוגותיו בקודש"מוותר הוא הכה 981 

 982 .כמה גבורה מוסרית עילאית נחוצה לכהן גדול בשעה זו, לגרום צער למישהו

התחילו הם , ונמנו אחיו הכהנים ליכנס אחריו, וכן אירע מעשה כזה בכהן גדול אחד שהאריך בתפלתו 983 

אמר להם קשה בעיניכם שהתפללתי עליכם ועל , תיךאמרו לו מפני מה הארכת בתפל, נכנסין והוא יוצא לו 984 

שהרי שנינו לא היה מאריך בתפלתו כדי שלא , אמרו לו אל תהי רגיל לעשות כן, בית המקדש שלא יחרב 985 

 986 .להבעית את ישראל

מוטב , בחשבו שהזדמנות מרוממת ונפלאה זו, ג שהאריך בתפלתו"והנה רואים אנו את התנצלותו של הכה 987 

ובכל , ביום הקדוש והמקודש של יום הכפורים, נוכח פני השכינה שבקדשי הקדשיםלנצל אותה בתפלה ל 988 

 989 .בכדי שלא להבעית את ישראל, זאת כמעט שנזפו בו אחיו הכהנים באמרם שלא יהין יותר לעשות ככה

מעליותיו בקודש אפילו של כהן , ה"מניעת צער מלבו של אחד מישראל לפעמים רצוייה ויפה יותר להקב 990 

, ה"וצא ולמד ממדותיו של הקב, לצדקה ולגבורה תיחשב לו זאת, הן גדול היודע להפסיק בקודשוהכ, גדול 991 

י המים ואין אדם מקלס "מפני שנענש ע, ל מפני מה לא נזכר שמו של משה בשירת הבאר"אחז 992 

משל לשלטון שעשה סעודה למלך אמר המלך , ה לא נזכר בה"ולמה שמו של הקב, לאיספקלטור שלו 993 



ה הואיל ומשה אינו נזכר שם אף אני "כך אמר הקב, אמר אף אני איני הולך לשם, ו לו לאואוהבי שם אמר 994 

 995 .ל"איני נזכר שם עכ

ואף שבשעה כתיקונה , כן שבנסיבות ידועות נאלץ האדם בעל האורות הגדולים לצמצם קצת את אורותיו 996 

לו ייגלה קיפוחו ועלבונו ברם אם על ידי קרני אורה א, האורות האלה רצויים מאד ומהנים הם את הבריות 997 

 998 .אזי מוטב לו לאיש האורות להצניע את עצמו והיינו צמצום האורות, של מישהו מחביריו או מתלמידיו

ולא ממה שאתם עושים , לא ממה שאתם מרובים מכל האומות, בכם´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה 999 

שנאמר כי , מגדילין שמי יותר מכםוהם , שהאומות עושין מצוות שלא נצטוו יותר מכם, מצוות יותר מהם 1000 

מגואל הוא וניבו נבזה ´ ואתם מחללים אותו באמרכם שלחן ה, ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים 1001 

אהבתי ´ שנא, כי אתם המעט אלא בזכות שאתם ממעטין את עצמכם לפני לפיכך אני אוהב אתכם, אכלו 1002 

 1003 .ל"ואת עשו שנאתי עכ´ אתכם אמר ה

, שלא במדת גדלותה של המצוה היא מקבלת את חשיבותה ואת ערכה העילאי, ואהרי עיקר ההדגשה ה 1004 

הם , ולא כהשגת מושג אומות העולם שהם עושין מצוות יותר מכם, אלא בעיקר במדת הצטמצמותה 1005 

וכל , ועד כדי הקמת בנינים מפוארים, מתפשטים בפעולותיהם ומגמותיהם עד כדי כיבוש מדינות ושטחים 1006 

 1007 .הוא במעשים ולא בצמצום ובהתמעטותהצטיינותם והשגתם 

, המצוות החיוביות עולות בד בבד כתאמי צביה, מה שאין כן ישראל שלהם נמסר כח הצמצום וההימנעות 1008 

ל הדר "ש ז"וכמ, את המצוות השליליות שמגמתן צמצום והימנעות והפסק אף בעידנא דהתלהבות דקדושה 1009 

 1010 .(אור הנפש)  .מצוה צניעות

 1011 

 1012 מאמר כד

את שני המארות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת ויעש אלקים  1013 

 1014 .(ז"ט´ בראשית א) הלילה ואת הכוכבים

וכתיב את המאור הגדול ואת , כתיב ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים, רבי שמעון בן פזי רמי 1015 

אמר ? שישתמשו בכתר אחדאפשר לשני מלכים , ה רבונו של עולם"אמרה ירח לפני הקב? המאור הקטן 1016 

? הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי, אמרה לפניו רבונו של עולם, לה לכי ומעטי את עצמך 1017 

 1018 ?אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא מאי אהני, אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה

דכתיב והיו , תקופתא ל יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה"א, אמר לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים 1019 

חזייה דלא קא מיתבה , דוד הקטן, שמואל הקטן, יעקב הקטן, זיל ליקרו צדיקים בשמיך, לאותות ולמועדים 1020 

ל מה נשתנה שעיר של "והיינו דקאמר רשב, ה הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירח"אמר הקב, דעתה 1021 

 1022 .(7חולין ס) עטתי את הירחה שעיר זה יהא כפרה על שמי"אמר הקב, ´ראש חודש שנאמר בו לה

היינו סילוק תרעומת ´ שגדר כפרה לה, (באר הגולה) ל"ל ז"בביאור המאמר הביאו כפרה עלי כתב מהר 1023 

, במה שאור הלבנה מתמעט בכל חודש´ שנראה כאילו יש חסרון במעשי ה, ´שיש מצד הבריות עליו ית 1024 

והיא מעלה עליונה כי היא , טות וענוההיינו בהתמע, ת חפץ בקטנות"ותיקון התלונה הוא בזה שנדע שהשי 1025 

היינו שעיקר , ועל זה מורה קרבן ראש חודש כי קרבן פירושו התקרבות, ´גורמת התקרבות אל ה 1026 

לפי היסוד הזה . היינו כשהאדם מבטל את עצמו לגמרי, הוא כשהלבנה במיעוטה הגמור´ ההתקרבות לה 1027 

 1028 .ד את המאמר"ניגש לבאר בס

עלולה להתעורר במחשבת , (.עבודה זרה יז) כ התוספות"שבת האדם כמשהנה טענת הירח היא ודאי במח 1029 

וכשם שעילוי גדול הוא לנברא כשהאדם מתגלה כבוד , האדם כשהוא מסתכל בעין שכלו על ענינים אלו 1030 

נמצא , כך חסרון הוא לנברא כשנגרם על ידו תרעומת והסתר לאדם, (א"י פ"כ במס"כמש) שמים על ידו 1031 

של הנבראים מבטאות את מצב מציאותם בבריאה לפי השגת האדם לגביהם  שטענותיהם ואמירותיהם 1032 

 1033 .ל"כנ

על ידי השכל , הרוחני להשגת האדם´ שני המאורות הגדולים מרמזים על שני אופנים של הגעת אורו ית 1034 

, השכל והלב שוים בכוחם ופועלים ביחד, בעולם המתוקן במצב שעלה במחשבה להיבראות, ועל ידי הלב 1035 

, תמימה´ ובמצב זה אין גדלות הלב סותרת לעבודת ה, ג בשכל מיד מושב אל הלב בשלמותווכל מה שמוש 1036 

וכן יהיה בעולם התיקון לעתיד , כי גבהות זו היא לגמרי לשם שמים, ´וכמאמר הכתוב ויגבה לבו בדרכי ה 1037 

 1038 .כמו שאומרים יהי רצון למלאות פגימת הלבנה ויהיה אור הלבנה כאור החמה, לבא

וחסרונו הוא , פירוש העולם כאשר הוא במציאות הינו חסר? ים שישתמשו בכתר אחדאפשר לשני מלכ 1039 

הפנימית ´ היינו שעבודת ה, והלב תובע לעצמו גדלות, שהלב אינו סובל שותפות שוה בשוה בכח השליטה 1040 

תיקונו של הלב , לכי ומעטי עצמך בעולם הבלתי מתוקן, תוכר ותכובד בעולם עוד יותר מהשגות השכל 1041 

והירח מושל בלילה כי , ואז משיגים את הגילוי הבא על ידי ביקורת עצמית ומוסר, קא בהתמעטותהוא דו 1042 

 1043 .´כי בזה זוכה להתקרב אל ה, גם בהסתר רב אשר לא יגיע לשם אור השכל יגיע אור ההתמעטות



וסובר ששאיפת האנוכיות טובה , האדם מתרעם על צורך ההתמעטות, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון 1044 

לכי ומשול ביום , היינו שהלב שואף למצב של תיקון כשגם הגדלות תהיה לשם שמים, לות רוחניתלהתע 1045 

כי השכל נצרך להדרכה , היינו שסוף סוף יש ללב כעין שליטה על השכל, (י"רש)א  נחמה הי, ובלילה 1046 

 1047 .ובלאו הכי הוא עלול לסטות לגמרי מדרך האמת, משאיפת האמת שבלב

אור , ל הלב טוען שלעומת רב הכמות של אור השכל והצלחותיו המרשימותאב, שרגא בטיהרא מאי אהני 1048 

אדרבה רוב בני אדם סוברים שביקורת , ההתמעטות בטל במיעוטו ומעטים המה אשר יכירו את חשיבותו 1049 

כדי לברר את ההיפך , זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים, עצמית ומוסר מביאים לקטנות דמוחין ועצבות 1050 

 1051 .בחדשי הלבנה´ שהם זמני התעלות הנפש והתקרבותה אל ה, עות מועדי ישראלה את קבי"תלה הקב

´ היינו שהתקרבות אל ה, אבל הרי המועדים נקבעים גם לפי תקופות החמה, יומא נמי מנו ביה תקופתא 1052 

במי , ם סוף הלכות שמיטה ויובל"וכן כתב הרמב, ל לא עם הארץ חסיד"כאז, דורשת גם את השכל 1053 

ואם כן אין ברור , אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, טהורה´ כל חייו לעבודת השמחליט להקדיש את  1054 

 1055 .שהלב הוא העיקר

הוא כח  (כי שם היינו תוכן) ת שתוכן מדרגת הצדיק"בזה מגלה השי, זיל ליקרו צדיקים בשמך 1056 

במה  כי עדיין אין ברור לעין כל שגדלות הצדיקים היא דוקא, חזייה דלא קא מיתבא דעתיה, ההתמעטות 1057 

אם הצדיקים יזכו לתורה ולגדולה , יהיה´ ועדיין מקום ללב לטעות שיותר קידוש ה, שמקטינים את עצמם 1058 

 1059 .גם יחד וינהגו נשיאותם ברמה

ה מצוה להביא קרבן שענינו "כיון שהקב, הביאו כפרה על שמיעטתי את הירח שעיר של ראש חדש 1060 

בזה מראה בפועל שכל ההתמעטות הוא , וטהדוקא בזמן התחדשות לבנה שאז היא בתכלית מיע, התקרבות 1061 

להסיר הקושיא ולקנחה מן הלב , וענין הביאו עלי כפרה פירושו בלבבכם, ובזה סרה תלונת הלבנה, עיקר 1062 

ועוד רמז לזה במה ששעירי ראשי חדשים ושל רגלים מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו בלי , לגמרי 1063 

ם צורך התיקון לרשמי הטומאה המתגנבים אל הלב היינו שמרמזי, כמבואר במשנה ריש שבועות, ידיעה 1064 

 1065 .(מכתב מאליהו)  .כלי משים ובלא יודעים עד שיהיה טהור לגמרי

 1066 

 1067 מאמר כה

ויעש אלקים את שני המארות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת  1068 

 1069 .(ז"ט´ בראשית א) הלילה ואת הכוכבים

אכן אם יעשה אדם כלי גדול מאד בכמותו לצורך , תו ולא לפי גודלוחשיבותו של כלי נמדדת לפי תכלי 1070 

אבניהן הענקיות שכל , מלכי מצרים למשל בנו את הפירמידות, תכלית פעוטה וזעומה אין זה אלא מגוחך 1071 

, והרבה מהם נספו בעבודתם, מיליוני עבדים עונו לשם כך בעבודת פרך, אחת ואחת משא מאות אנשים 1072 

, התכלית מקום קבר למושל עריץ למען לא ישכח זכרו, אכן עמד אלפי שניםלבסוף הושלם הבנין ו 1073 

 1074 .ודרך אגב מזכירים שנבנה עבור איזו מומיה שהיה שמה כך וכך, משבחים נפלאות הבנין

מה ערכם של הבנינים המפוארים שמקימים , לא המצרים לבד היו הטפשים אלא כל בני האדם כך 1075 

, ומהו בכלל ערך הכבוד שמכבדים את רודף הכבוד, חיי שעהבדורותינו אנו לשם מטרות נבזות של  1076 

ת ברא את האדם מיליארדים "השי, לעומת העבודה הקשה יומם ולילה ובזבוז הכח והכסף שמשקיע למענו 1077 

ומליוני מיני בעלי חיים , ערים ומדינות בכל קצות הארץ, ודורות למאות משפחות ואומות, ממנו בדור 1078 

והארץ מלאה מינרלים אלפי מינים וכחותיהם , וצמחים לאין מספר, שמספרם במיליארדים רבים מאד 1079 

 1080 .וכל שכן על ידי אופני חבוריהם והפרדתם אין ספורות למו, עושי פלאות

והשמש עם כל משמשיה בטלים , ומכל מקום בטלה היא באלפים לעומת השמש, זוהי הארץ ואשר בה 1081 

וכמה אלפי , דולים ביותר אין לסופרם מרובאשר גם בטלסקופים הג, במליוני מליונים בעולם הכוכבים 1082 

, שבלבו של אדם אחד וצדיק שמו´ נקודת קידוש ה, ומהי תכלית כל אלה, מיליונים שמשות בכל אחד מהם 1083 

, בחכמה פירושה הכל מכוון בדיוק נפלא לתכליתו לאמיתו, כולם בחכמה עשית, שנאמר וצדיק יסוד עולם 1084 

כמות רבה לאין ערך , נקודה רוחנית זו שבלבו של אדם אחד מכאן למדו שכל העולמות כולם בטלים בתוך 1085 

 1086 .בטלה בנקודת אחת של איכות, ולמעלה מתפיסת המוח

אותם העולמות , ואת הכוכבים להאיר על הארץ... את שני המאורות הגדולים´ ויעש א, וזה מפורש בתורה 1087 

בים הענקיים בכמותם אותם הכוכ, הענקיים של כוכבים רבים אשר גודלם נמדד במליוני קילומטרים 1088 

מהי תכלית הויתם ? למה נבראו, מהם שרחוקים ממנו מהלך אור של אלפי שנה, בכחותיהם ובמהלכיהם 1089 

 1090 .למען נראה אנחנו בהם נקודות אורה? סבוביהם וענקיות כחותיהם

אבל ישמחונו ויניחו קצת את דעתנו בתוך , ואם גם לחולשתו לא יספיק לנו להשתמש לאורם המגיע אלינו 1091 

כי אראה שמיך מעשה , וגם יאירו ללבנו ויעוררו אותנו קצת להתבונן בגדלות הבורא, כת הלילהחש 1092 

אמנם ? אך האם זוהי התכלית המתאימה ביחס לגודל וכמות הכלים, אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת 1093 



 1094 מכתב)  .כדאי לברוא כל הכמויות שבעולם, כן הוא זה בא ללמדנו שלמען נקודת אור שתאיר לאדם

 1095 .(265ג "מאליהו ח

 1096 

 1097 מאמר כו

 1098 .(ו"כ´ בראשית א) ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

שכל דבר שהשכל , ל חידש"רבינו נסים גאון ז, י שם"בצלמנו בדפוס שלנו כדמותנו להבין ולהשכיל רש 1099 

ומחייב כל אשר בשם אדם יקרא בחלק גדול , ת"מחייב אותו מחויב בו האדם כדבר המצווה מאת השי 1100 

 1101 .ראשית כל השכל עצמו שיהיה האדם חושב תמיד ומתחכם, ´ורתנו הקמת

מאחר , כי זהו מושכל ראשון, לעלות עליה שכלית יום יום, לומד מעצמו ומאחרים איך להבין ולהשכיל 1102 

אותו כח החכמה והבינה שאפשר לפתחו , שיש לאדם אותה מתנה טובה שחנן בה השם את בריותיו 1103 

אין עני אלא , ך יעזוב את עושרו זה הגדול להיות עני שאין עני כמוהואי, ולשכללו כל אחד לפי ערכו 1104 

 1105 .(.נדרים מא) בדעה

יש דברים שגם שכל הפשוט , שיקיים האדם את אשר הבין בשכלו, חובה שניה באה כתוצאה מן הראשונה 1106 

, כאיסור שפיכת דם נקי לשם רציחה בעלמא, אין צורך בהם לעיון גדול ולאיש בעל כשרון, מבין אותם 1107 

כל אדם מוכשר , כאיסור גזל שאין בו הריגת נפש ויש בו ריוח ממון, ויש דברים הצריכים מעט התבוננות 1108 

 1109 .כי אין העולם יכול להתקיים אם כל אחד יגנוב ויגזול מה שיעלה בידו, להבין את זאת

אדם כחובת ה, אבל לא במדה מרובה כל כך שלא רבים יחכמו בה, ויש דברים הצריכים כבר חשבון ודעת 1110 

ובכל , ולשכל ישר וגדול כשרון ודעת הוא ענין אמונה ודעות, ועבודת המדות ותקונם בפרט, בעולמו בכלל 1111 

, המתבונן בתורה ובדברי הנביאים רואה את בני נח בתור אנשי מעלה, זאת אין בני אדם פטורים מזה 1112 

 1113 .כל דור לפי ערכו כל אומה לפי מדרגתה, הנתבעים על שגיאה בשכל חסרון במדות

, הוי אשור שבט אפי אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו, אומר (´ישעיה י)א  הנבי 1114 

התורה אומרת לישראל פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת , כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבונתי 1115 

כי הוא הנותן לך וזכרת את השם אלהיך , ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה... את השם 1116 

 1117 .כח לעשות חיל

דור דעה שזכו לקבל תורה , נתבונן נא עם ישראל הזוכים להיכנס לארץ הלא היו במדרגה היותר גבוהה 1118 

ה במדבר והשרה "גן עדן עשה להם הקב, ראו נסים ונפלאות מה שלא ראה שום דור בעולם, מפי הגבורה 1119 

מעתה אלה שזכו להיכנס , נות ספורים שהיו להםדור זה לא זכו להיכנס לארץ בשביל עוו, שכינתו בתוכם 1120 

ומה , ולהם הזהירה תורה פן יאמרו כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה, הלא נקיים היו מכל חטא ועון 1121 

ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך , הסיבה לזה פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת´ תהי 1122 

 1123 .גאוה ושכחת השם לומר כחי ועצם ידיבשביל זה יבואו ל, וכל אשר לך ירבה

ובה בשעה שכבש את כל העולם מרגיז ארץ , כ נתבע על גאוה זו"ועתה צא וחשוב נבוכדנצר מלך בבל ג 1124 

אלא אדם הוא ותורת השכל ! ואיך לא יתגאה, קראו הכתוב שם תבל כמדבר נאמר עליו, מרעיש ממלכות 1125 

ולטעות בהכרה של , דרך הטבע למדה נשחתה זו ובכן אף אם סיבות רבות לו המביאות אותו כפי, עליו 1126 

 1127 .עם הבחירה השלמה של האדם אסור לו לטעות, המתאימה בלי מפריע´ השגחתו ית

, בלי שום נטיה לאיזה צד, צריך הוא להגביר את שכלו להכיר את האמת כפי מה שהיא בלי שום הטעאה 1128 

דברי נביאים אלה מוכיחים , תבליתםאמר הנביא וכלה זעם ואפי על , ואם בא לידי טעות בלב לא במעשה 1129 

ויש בידה , חכמתו מאת השם ניתנה, הוא גדול ושכלו גדול, כמה גדולה היא חובת האדם באשר הוא אדם 1130 

 1131 .להכיר כל מדה טובה ומעלה נכונה שיתנהג בה האדם כל ימי חייו

לא בעי אשת נביא בעי אהדורי אשת אחר , השב אשת האיש כי נביא הוא, (.ק צב"ב)א  איתא בגמר 1132 

הלא הוא , ודקא אמרת הגוי גם צדיק תהרוג, י השב אשת האיש מכל מקום"ש בר נחמני אר"אר, אהדורי 1133 

´ נביא הוא וכבר לימד אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתי, אמר לי אחותי היא והיא אמרה אחי הוא 1134 

נח שנהרג שהיה לו מכאן לבן , או על עסקי אשתו שואלים אותו אשתך היא אחותך היא, שואלים אותו 1135 

מדקאמר ליה רחמנא נביא הוא משמע אין ממש , י שהיה לו ללמוד דרך ארץ"ופירש רש, ללמוד ולא למד 1136 

 1137 .ש"בדבריך וראוי אתה ליהרג עי

כי אבימלך מחוייב מיתה היה בשעה שהיה מאמין לאברהם ושרה שאמרו כי , רואים אנו לפי דברי הגמרא 1138 

, ומנין לו לאבימלך לידע הלכות דרך ארץ כזו, דת דרך ארץולמה מפני שעבר על מ, אינה אשת איש 1139 

נוסף לזה יש גם גדול הדור , אלא מפני שדרך ארץ הוא דבר שהשכל מחייב, בארצו לא היו נוהגין כן 1140 

כי דבר שהשכל מחייבו , מוזהר הוא עליה ואזהרתן זו היא מיתתן, המורה דרך לרבים בהלכה שכלית זו 1141 

 1142 .(תורת אברהם)  .וחומר של הלכה עליו בכל פרטי

 1143 



 1144 מאמר כז

 1145 .(ו"כ´ בראשית א) ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

ביררנו דברים , ומגמתנו להכניס את האדם לשטח הראיה שלנו, כברת דרך ארוכה הלכנו במערכה זו 1146 

לא ייכנסו ללב ולא יביאו לחוית , ומה דלים כל הדברים כאשר ישארו ידיעות בעלמא, עמוקים וגדולים 1147 

 1148 !לשמוע ברעדה את הכרזת הנביא יחזקאל אדם אתם, כוונתנו היתה להביא לחוית האדם! אדםה

אין הרגש והבנה , כל חיינו ריצה מבוהלת אחרי פרנסה וקצת הנאה, רחוקים אנחנו מחויה זו קטנים אנחנו 1149 

ינו מצוות, כל אחד פוזל אל עבר חבריו להיות כמותם והולכים ככבשים בעדר, שכל אחד יחיד בעולמו 1150 

ישעיה הנביא ? למה איננו רואים את הגובה שבאדם? למה ירדנו כל כך, מלומדה אמונתנו אמירת מלים 1151 

 1152 .מגלה לנו מה מצבנו הבה נלמד דבריו בעיון

כי מלאו מקדם ועוננים כפלשתים ובילדי נכרים , כי נטשתה עמך בית יעקב´ בית יעקב לכו ונלכה באור ה 1153 

ותמלא , ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו, קצה לאוצרותיו ותמלא ארצו כסף וזהב ואין, יספיקו 1154 

ישעיה ) וישח אדם וישפל איש ואל תשא להם, ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעותיו 1155 

 1156 .(´ה´ ב

כל מכונה חדישה שהורכבה , כל אופנה שהומצאה בפריס, הלב מרגיש כי נבואה זו צריכה לדורות לדורנו 1157 

ריבוי כסף סטנדרט החיים למעלה , כל מוצא את דרכו אל קהילות ישראל ושובה בהן נפשותה, בניו יורק 1158 

ואין , כל צעיר מחכה לרשיון נהיגה ומכונית הנוסכת בו בטחון עצמי, ותמלא ארצו כסף וזהב, מהיכולת 1159 

בע היום יש למעלה מן הט, רבותינו דברו על למעלה מן הטבע וכוונתם להנהגה הנסיית, קצה למרכבותיו 1160 

, רק את המכונה השולטת עליה, איננו רואים עוד את הבריאה הודה והדרה, בכיוון הפוך והיא הטכניזציה 1161 

 1162 .האדם משועבד למכונה למעשה ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעותיו, ניגון יפה לטייפ, נוף יפה למצלמה

כונה העושה שכל יש מ, האדם התגמד כחותיו מתנוונים! וישח אדם וישפל איש? והתוצאה מכל זה 1163 

הרדיו , העתון מלעיט בסיפור מרתק? רגש, לאבחנת מחלה בדיקות לרוב, לחשבון קומפיוטר, מלאכתו 1164 

, בצל מלחמה נוקליארית חיים העמים, ובעולם הגדול מכינים נשק נוקליארי, מקיא מוזיקה רוב היממה 1165 

כי אין , מית לא תבואאיננו רואים שחורות מלחמה אטו, ואת הפחד בפני העתיד מפיגים תענוגים זולים 1166 

 1167 .רשות לכחות הרע להרוס את העולם

אבל שעור קומתו של האדם הגדול נעלם גם מאתנו שומרי , איננו מתכחשים לברכה שהביאה הטכניקה 1168 

ס "ואם עוד נשאר לנו מקלט אחד הלא סו, כי כולנו נסחפים לתוך זרם הטכניזציה המודרנית, תורה ומצוות 1169 

ובל , ונשאר האדם צרור יצרים אינטלגנטי, פש המודרניים ושוללים אותהבאו חכמי הנ! יש לאדם הבחירה 1170 

 1171 .גם אצלנו שומרי תורה נחלשה או אפילו נעלמה הידיעה שיש לאדם בחירה, נרמה את עצמנו

עד אשר , וכל אשר נוסף העולם ישוב נוסף השכל חורבן, ל"פירוש רחב על נבואת ישעיה נותן החוה 1172 

ושב בהם הדבר הנכרי , ושמוהו לחוק ולמוסר, ותעותו כי היא ישרה ,חשבו דרכו הרעה כי היא טובה 1173 

, עושים בטנם אלהיהם ותורתם מלבושיהם ומוסרם חיזוק משכניהם, והדרך הנכונה בו נכריה, בעולם נודע 1174 

ל עושים מעשי "ש חז"כמ, ומדרגת הצדיקים במנהגי הרשעים, ומבקשים גמול העובדים במעשי העוברים 1175 

 1176 .(ב"שער פרישות פ) פנחסזמרי ומבקשים שכר כ

חיידקי היצרים מסתננים גם לתוך , את אויר העולם על חיידקיו גם אנחנו נושמים, סדנא דארעא חד הוא 1177 

האם ? האם נתקומם נגד החיצוניות הגוברת? האם אנחנו ערים לסכנה זו של הקטנת האדם, הרחוב היהודי 1178 

להמחיש , כל מערכת האדם מגמה אחת לה? נתחזק בהרמת קרן האדם להחיות געגועי השלימות והגדלות 1179 

אולי יזכו יחידי סגולה , ולהחזיר את האדם לתוך הכרתנו, לעצמנו את שעור קומתו של האדם מישראל 1180 

ואני שומע את הקריאה ומתרגש הן ! למה שקראנו כאן חוית האדם יחזקאל הנביא קורא אלינו אדם אתם 1181 

 1182 !אדם אני

יקרים רבים , ש בהם יסוד לעבודה המעשית אולי אכשר דראי, ל אינם השתפכות רגשית לבד"הדברים הנ 1183 

אבל , דבר גדול הוא הרצון הזה, בני תורה ערגה נפשם לעבוד על מידותיהם ומבקשים הדרכה כיצד לעבוד 1184 

ואם , לא בכל מקום מצויה ההדרכה לעבודה מוסרית על מידות, יקרים אלה עלולים להיכשל בשתי טעויות 1185 

או מנסים לעבוד בלי הדרכה ונאחזים בהנהגות , פשרות להגיע לשלימותאין הדרכה או מתיאשים מהא 1186 

 1187 .שהנזק בהן מרובה על התועלת

ועד אז מה , ת"שמורה לבן תורה שכבר קנה דרך איתנה בלימוד גפ, העבודה המודרכת במידות פרטיות 1188 

זע לנוכח צעיר העומד על דעתו צריך פעם להזדע! ישתדל להיות אדם? יעשה עדי להיטיב ההתנהגות שלו 1189 

רוממות עצמית זאת ! חביב אדם שנברא בצלם, וזיעזוע זה צריך לכוון כל התנהגותו, משמעות היותו אדם 1190 

 1191 .היא תוכן חוית האדם שהיא צריכה לעמוד בראשית כל העבודה העצמית



אדם הוא היהודי עם הנשמה היהודית עם הגוף היהודי ועם המידות , אדם אתם נאמר לכלל ישראל 1192 

נעיף עוד מבט על אלה שעיצבו את היהודי ושלשלת בני האדם אשר , התורה והמצוות עם, היהודיות 1193 

 1194 .(ב"עלי שור ח)  .ובזה נסיים את המערכה הזאת, בצילם אנו חיים

 1195 

 1196 מאמר כח

 1197 .(ו"כ´ בראשית א) ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

כיתים כיתים וחבורות ה לבראות את אדם הראשון נעשו מלאכי השרת "ר סימון בשעה שבא הקב"א 1198 

חסד , ד חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו"הה, מהם אומרים אל ייברא ומהם אומרים ייברא, חבורות 1199 

ה נטל אמת והשליכו "מה עשה הקב, ואמת אומר אל ייברא דכוליה קטטה, אמר ייברא שהוא גומל חסדים 1200 

תעלה , שלך (חותם) טיכסייהמה אתה מבזה תכסיס אל, ה רבון העולמים"ש לפני הקב"אמרו מה, לארץ 1201 

 1202 .(ח ה"ר פ"בר) ד אמת מארץ תצמח"הה! אמת מן הארץ

מצד חסד וצדק ראוי , רואה כאן מסה עמוקה על מהות האדם ותעודתו, ל"המצוי קצת בלשון הזהב של חז 1203 

מצד מידות האמת והשלום שעליהם העולם קיים אין לו זכות , האדם להבראות כי מידות אלו מצויות בו 1204 

הדברים מפליאים הלא רבינו יונה הניח יסוד שנתחייבנו על גדרי , כי כולו שקרים כוליה קטטה ,להיברא 1205 

אכן ? אם האמת הוא מיסודי הנפש איך האדם כולו שקרים, (ת ג קפד"שע) האמת כי הוא מיסודי הנפש 1206 

לום וכשאין אמת גם ש, הוא עם תאוותיו חוצץ בפני האמת שבנפש, בנפש נמצא יסוד האמת אך לא בגוף 1207 

 1208 .רצה לברוא את האדם אף על פי כן´ ז הוא ית"ובכ, ה היודע על סתירה זו שבעצם האדם"מי כהקב, איננו

מעתה , הוא ברא את האדם בארץ ולשם השליך גם את האמת, ה נטל האמת והשליכו לארץ"מה עשה הקב 1209 

ואנו , זולדור אתו בכפיפה אחת בארץ הגשמית הל, צריך האמת שהוא מקטרג על עצם מציאות האדם 1210 

ומלאכי השרת ערערו על , מנחשים כי השלכת האמת ארצה היא נתינת התורה לישראל שהיא תורת אמת 1211 

ל בזה על טענת מלאכי השרת מה לילוד "ורומזים חז, ה כביכול מבזה את חותמו אמת"זה בטענה שהקב 1212 

שבת ) ?ר ודםד דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבש"חמודה גנוזה לך תתקע? אשה בינינו 1213 

 1214 .(7פח

כי אמת מוחלט איך הוא מתאים למי שכולו , מצד עצמו אין האדם ראוי לקבל תורה, וטענה גדולה היא זו 1215 

קושית המלאכים הוא התירוץ , כי מעתה אמת מארץ תצמח´ ורצונו ית, ה"אולם כך רצה הקב? שקרים 1216 

זאת ! ל ידי התורה לאיש אמתייהפך ע, ה כי אותו אדם אשר מצד בריאתו כולו שקרים"רצה הקב, עצמו 1217 

זאת היא עבודתנו , האדם יכול על ידי התורה ליהפך לאיש אמת, היא הכוונה העמוקה בבריאת האדם 1218 

 1219 .ותכליתו

המצוות המעשיות , ומתוכה צומח איש אמת שהוא התלמיד חכם, תורה היא נתינת האמת המוחלט לארץ 1220 

כל , ק התורה מתפיס את שכלו באמת אלקיתעס, מוציאות אותו משרירות לבו הרע ומשרישות בו קדושה 1221 

מה מאירים בזה דברי , וכל לימודנו הוא חיפוש אמת תמידי, ´סוגיא וכל הלכה היא גילוי אמיתת רצונו ית 1222 

הלומד , ישמעאל בנו אומר הלומד על מנת ללמד מספיקים בידו ללמוד וללמד´ ר, (אבות ד ו) רבינו יונה 1223 

 1224 .ללמד לשמור ולעשותעל מנת לעשות מספיקים בידו ללמוד ו

לזה אין מספיקים , ו שאין זה מדבר בלומד על מנת ללמד ולא לעשות"ח, הלומד על מנת ללמד, רבינו יונה 1225 

ולא שיטרח ויעיין , אלא על מנת לעשות איסור והיתר כמשמעו, בידו לא ללמוד ולא ללמד ולא לעשות 1226 

מפני כך אין מספיקין בידו אלא , טןאך לוקח הדברים כפשו, הרבה אולי ימצא איסור בדברים המותרים 1227 

, שדעתו לפלפל בלימוד כדי לדעת אמיתת הדברים, מ לעשות"והלומד ע, כפי מחשבתו ללמוד וללמד 1228 

, מ לעשות"הרי זה לומד ע, ורצונו לטרוח כמה שנים וימים להשיג דבר קטן ולנהוג עצמו על פי האמת 1229 

ין בידו ללמוד וללמד ולעשות שהכל בכלל ולפיכך מספיק, שכל עיקר מחשבתו אל המעשה להיות אמיתי 1230 

 1231 .מעשה

את האמת , הלוקח הדברים כפשוטן אין יכול לדעת אמיתת הדברים, כמה הלכתא רבתי אנו לומדים מכאן 1232 

כל תלמיד חכם , והרוצה להיות אמיתי מוכן לטרוח ימים ושנים להשיג דבר קטן, מוצאים תמיד רק בעומק 1233 

י כוונתו להנהיג עצמו "רק ע, רי כל הטורח הזה אדם נעשה אמיתיואח, אמיתי בונה את עצמו על יסוד זה 1234 

 1235 .(ב"עלי שור ח)  .לפי האמת

 1236 

 1237 מאמר כט

 1238 .(ו"כ´ בראשית א) ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

כי העסק עצמו עושה את האנשים המתעסקים בו לאישים , הנה בעסק כללי של חברה משותפת רואים אנו 1239 

, איש פרטי אינו עושה אלא דבר פרטי, ללי לאיש פרטי ניכר בכל צעד ופסיעההחילוק בין איש כ, כללים 1240 



ולדוגמה כשאחד מתמנה להיות שר צבא נעשה הוא לאיש , י עסק כללי מתהוה איש כללי"ואיש כללי ע 1241 

 1242 .כל מחשבותיו ומעשיו בעד הכלל והוא איש כללי, כללי

ללמדך דרך ארץ שיהא הגדול , מעלהמלמד שנמלך בפמליה של , ל נעשה אדם בצלמנו"והנה אמרו חז 1243 

ואף שהוא ללמדך , וצריכים להבין שאין זה ענין רק לפנים אלא נמלך ממש, נמלך ונוטל רשות מן הקטן 1244 

, (.שבת י) ל"וזהו כמו שאמרו חז, ולולא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, א אבל זה גופא הוא הלימוד"ד 1245 

שכל הבריאה היא עסק , וד גדול אנו למדים מכאןיס, ה במעשה בראשית"הדן דין אמת נעשה שותף להקב 1246 

, שכן היתה הנהגתו מתחילת הבריאה על דרך שותפים, כללי של חברה משותפת שלכולם יש חלק ממש 1247 

 1248 .וכל אחד עוסק כמו בשלו ויש לו חלק בריוח וזהו עבודת האדם

יו בעלי דבר שעבודתם היתה כללית וה, בהם´ בזה היתה הצטיינותם של האבות הקדושים שכך חשק ה 1249 

, (ר לט כד"בר) בפי כל בריה´ מלמד שהקריא שמו ית´ ה ויקרא בשם ה"מה עשה אברהם אע, בהעסק 1250 

אבל , ´ואף שגם לפני האבות היו צדיקים וחסידים ומסתמא גם הם קראו בשם ה, זוהי עבודתו של בעלים 1251 

כאדם העושה בתוך  לא כן האבות הקדושים הם עסקו, הם היו לפי מדרגתם רק פקידים ולא כמו בעלים 1252 

 1253 .שלו

שמדת בכל היתה לאברהם אבינו , ברך את אברהם בכל´ ביאר על הפסוק וה, (ד"חיי שרה כ) ´ן בפ"הרמב 1254 

היינו שמסר לו בנאמנות גמורה שהוא יהיה לבעלים , ה במתנה שיזכה במקומו"שנתנה לו הקב, לבת 1255 

יה חפץ לברך את יצחק שחשש והנה מצינו שאברהם אבינו לא ה, בבריאה כאדם העוסק בתוך שלו ממש 1256 

זה מראה לנו שהיה , (ה"י שם כ"רש) ה ואמר יבא בעל הברכות ויברך למי שירצה"ומסר להקב, מפני עשו 1257 

 1258 .בעלים וחשש ולא ברך ליצחק בנו

והנה ליצחק תלה בזכות אחרים עתה וכן , עקב אשר שמע אברהם בקולי´ תולדות כתב על הפ´ ובספורנו פ 1259 

ולולא , ל"עכ´ וזה היה קודם שהתעורר יצחק לקרוא בשם ה, ש לאברהם"ב כולא כן אמר ליעק, למטה 1260 

ובשביל פקיד  אינם עושים , שליצחק אבינו היה חסר עוד בעלות בעסק, כתוב הוא זה אי אפשר לאומרו 1261 

 1262 !ומבהיל מאד הדבר´ אז נאמר עליו אתה עתה ברוך ה´ ורק אחר שקרא בשם ה, כלום

, הנני מביא מבול´ על הפ (י ו יז"רש) ל"מצינו בחז, ענינים סתומיםסוד זה הוא פתח להבין כמה וכמה  1263 

שבבריאת האדם מצינו שכל אחד , ה הנני מוכן להסכים עם מי שאמר מה אנוש כי תזכרנו"שאמר הקב 1264 

ואם שואלים פרכא הרי זו , כל אחד חוה דעתו על דרך משא ומתן, אמר חוות דעתו שהוא על דרך שותפים 1265 

וזהו , ל על תורה שכל דבר ודבר טרם שיצא מלפניו הוא נמלך בפמליא של מעלה"וכן מצינו בחז, פרכא 1266 

 1267 .´שכן היא הנהגתו ית, (ב"תהלים י) אמרות טהורות מזוקק שבעתים´ אמרות ה

ל קאמר "א, ה"ל מאי קא עביד קב"אשכחיה רבא בר שילא לאליהו א, (7חגיגה טו)א  ז נבין מה דאית"ועד 1268 

, ל אמאי משום דקא גמר שמעתא מפומא דאחר"א, מ לא קאמר"מפומא דרשמעתא מפומייהו דכלהו רבנן ו 1269 

ובספר חסידים מבאר מפני , ל השתא קאמר מאיר בני אומר"א, מ רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק"ר 1270 

על דרך ´ שכן הנהגתו ית, ה ונפסק הלכה כמותו"מיד הודה לו הקב, מ רמון מצא"שרבה בר שילא אמר ר 1271 

 1272 .(´ט´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .אים פרכא נקבע הלכה כןואם שואלים ומוצ, נמלך

 1273 

 1274 מאמר ל

 1275 .(ו"כ´ בראשית א) ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

אמרו לו אדם , ה לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת"בשעה שאמר הקב, (ז"ר בראשית י"מד) ל"אחז 1276 

ולא ? חיה ועוף אמר להם זה מה שמוהביא לפניהם בהמה , אמר להם חכמתו מרובה משלכם? זה מה טיבו 1277 

ל "א, אמר לו זה שמו שור וזה חמור וזה סוס וזה גמל? העבירן לפני אדם אמר לו מה שמו, היו יודעין 1278 

אמר נאה לך להקראות , ואני מה שמי, ל אני נאה להקראות אדם שנבראתי מן האדמה"א, ואתה מה שמך 1279 

 1280 .א לי אדם הראשוןהוא שמי שקר´ ה אני ה"אמר הקב, שאתה אדון לכל´ ה

כי בקריאת השמות לברואים היתה גנוזה חכמה עצומה שמלאכי השרת לא היה , ממאמר הזה אנו למדים 1281 

, השם שאדם קבע לכל יצור, ובה נתגלה כי חכמתו של האדם מרובה משל המלאכים, בכוחם להשיגה 1282 

שאינן נמצאות , לו בלבדאת כל רוחניותו ותכליתו המיוחדת , צריך היה לכלול את כל הכוחות שנטבעו בו 1283 

, ר על כל פרט ופרט בכל בריה"נמצא שבשעה קלה ובסקירה אחת עמד אדה, בשום בריה אחרת בעולם 1284 

 1285 .מבין כל אלפי רבבות הנבראים האם יש דומה לו

אלא גם סקר בשכלו את כל העולמות , ולא רק את בעלי החיים אשר על פני האדמה בדק ובחן בשעה זו 1286 

וגם להם להשכלים , והאופנים אשר אין מספר לגדודיהם, השרפים, את המלאכים, העליונים והתחתונים 1287 

 1288 .הנבדלים קבע את מהותם הרוחנית ותפקידם בבריאה מששת ימי בראשית עד לנצח נצחים

, אחר שהכיר את הנבראים כולם כאמור, שאתה אדון לכל´ והשיב ה? ת ולי מה נאה להקראות"שאלו השי 1289 

, על הכל´ שבא למעלות העליונות של החכמה והבחין את אדנותו ית, וןה אד"ידע והכיר לקרוא להקב 1290 



ותמוה שהרי , אמר אדם כי מן האדמה נלקחתי? ה שאל את האדם ולך מה נאה לקרוא"והנה בשעה שהקב 1291 

 1292 ?ולמה דוקא לעצמו קרא שם לפי החומר שבו שלוקח מן האדמה, לכל הברואים קבע שמות לפי רוחניותם

ר שמצד "כי אמנם הכיר אדה, ם את עצמיותו האמיתית שבה נעוץ כל סוד מהותואולם בשם זה גילה האד 1293 

, ה התפאר בו ואמר ראו שחכמתו מרובה משלכם"עד שהקב, אחד גדול הוא מאד ונעלה על כל הברואים 1294 

אבל הוא גם הכיר מהצד , (ש רמז כג"ילקו) ושהמלאכים טעו בו וחשבוהו לבורא ובקשו לומר לפניו קדוש 1295 

ואם הוא שוהה רגע מבלי לעלות , ן שנברא מן האדמה מוטל עליו לעלות ממדרגה למדרגהשמכיו, השני 1296 

 1297 .עד שאומרים לו יתוש קדמך, הריהו יורד באותו רגע לדרגה של פחות שבפחותים, במדה שהוא ראוי לה

, ולא עוד אלא אף באותה שעה ששכלים נבדלים לא רואים בו שום הגשמה ומבקשים לומר לפניו קדוש 1298 

וקונסים עליו מיתה לו ולכל הדורות , אותו בשמים בגלל העלם משהו מאותה עליה מחריב עולמות רואים 1299 

עלול הוא להיהפך לאדמה , ומשום כך קרא לעצמו אדם שהוא הכיר שבגלל סטיה כלשהי בעליתו, אחריו 1300 

בהכרה זו התגלתה חכמתו , כפי שאמנם נאמר לו לאחר חטאו עפר אתה ואל עפר תשוב, שממנה לוקח 1301 

 1302 .וזוהי צורתה האמיתית של החכמה, הגדולה

שעם כל מעלותיו הנפלאות למאד שעלה למרום וקיבל , ה אדון הנביאים"וכן מצינו אצל משה רבינו ע 1303 

ונקרא בתורה איש האלקים אמר על עצמו ונחנו , ה העיד עליו בכל ביתי נאמן הוא"והקב, ´התורה מאת ה 1304 

והתורה מציינת והאיש משה עניו מאד מכל , מהותו זוואכן זוהי גדולתו של משה שהכיר בעצמו , מה 1305 

 1306 .האדם אשר על פני האדמה

עלול הוא להתעלם משלימות , שאף תוך הכרה זו בהגיע האדם למדריגת הענותנות, מצינו עוד יותר מזה 1307 

זכריה בן אבקולס ´ ל ענותנותו של ר"שכן אחז, המעלה ולבוא לידי טעויות חמורות ולהחריב עולמו 1308 

´ ל קובעים למעלתו של ר"חז, (א"גיטין נו ע) ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנוהחריבה את  1309 

הביא , י סטיה קלה ואי השלמתה"ובכל זאת ע, שהיא צורת החכמה האמיתית של האדם, זכריה את הענוה 1310 

 1311 .כי זוהי מהותו של האדם כי מן האדמה לוקח, לידי חורבן בית המקדש

י העלם כלשהו "כי כשם שהוא עלול ע, אדמה גלומה גם עצם גדולתואמנם בזה שהאדם הוא עפר מן ה 1312 

כן גם בכוחו לעלות בבת אחת מהמדרגות התחתונות ביותר עד , לרדת בבת אחת למדרגות הפחותות ביותר 1313 

אם ! ח בן תרדיון רבי"שאמר לר, והתליין של רבי חנינא בן תרדיון יוכיח, למעלות העליונות לאין שיעור 1314 

אמר לו הן השבע לי ? ב"אתה מביאני לחיי עוה, ונוטל ספוגים של צמר מעל לבך אני מרבה בשלהבת 1315 

יצאה בת קול ואמרה רבי חנינא בן תרדיון , מיד הרבה בשלהבת אף הוא קפץ ונפל לתוך האור, נשבע לו 1316 

 1317 .(.ח"ז י"ע)ב  "וקלצטונירי מזומנין הן לחיי עוה

ז בגלל מעשה קטן זה של "ובכ, ים השפלים ביותרובודאי היה מהאנש, הרי תליין זה עסק כל ימיו ברציחה 1318 

עד , התרומם בבת אחת למעלה העליונה כזו, חנינא שקירב את מיתתו´ נטילת הספוגין מעל לבו של ר 1319 

והכריזה , ובת קול הזכירה אותו בנשימה אחת עם רבי חנינא בן תרדיון, שהפיל גם את עצמו לתוך האור 1320 

 1321 .(לג´ א עמ"אור הצפון ח)  .וחו של האדם וכזאת היא מהותוזהו כ! ששניהם מזומנים לחיי עולם הבא

 1322 

 1323 מאמר לא

 1324 .(ו"כ´ בראשית א) ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

ויש לתמוה הרי , י לפי שהאדם בדמות המלאכים נברא ויתקנאו בו לפיכך נמלך בהם"ומפרש רש 1325 

כ גם "וא, וף העולם ועד סופוהמלאכים הם בעלי כוחות גדולים שיש להם היכולת לראות ולשמוע מס 1326 

ובעל כוחות עליונים , האדם שנברא בדמותם היה צריך להיות ענק שיעניק חמה בקומתו בצביונו ובדעתו 1327 

ואילו בסופו של דבר אנו רואים לפנינו את האדם כגולם קטן על , שיראה וישמע מסוף העולם ועד סופו 1328 

וכל כוחותיו מוגבלים , יותר מבתוך מחיצתו ואינו רואה ואינו שומע, הארץ מדתו קטנה ודעתו פחותה 1329 

 1330 ?ה חשש שהמלאכים יתקנאו בו"והיכן גדולתו שהקב, ומצומצמים

, כוחות האדם מטבע תולדתו הם עליונים מאד בדומה למלאכים ועוד יותר מהם, אולם לאמיתו של  דבר 1331 

ן הארץ עד לרקיע אדם הראשון מ, (סנהדרין לח) ל אומרים אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה"חז 1332 

עד שהיה מוטל גולם לפני מי שאמר והיה העולם הראה לו דור , וכן חכמתו ותבונתו היתה עד להפליא, היה 1333 

ה כאילו התפאר בו "והקב, (ר כד ב"בר) דור דור ומנהיגיו, דור דור וחכמיו דור דור וסופריו, דור ודורשיו 1334 

 1335 .(יז´ שם פ) לפני המלאכים ואמר להם חכמתו מרובה משלכם

הוא מושך , התשובה היא שבשעה שהאדם חוטא? ואם תאמר למה אנחנו לא רואים את האדם בגדולה זו 1336 

וכל תפארת , אזניו פוסקות לשמוע כיאות, עליו מסך ומסתיר את כוחותיו עד שעיניו חדלו לראות כראוי 1337 

 1338 .גדולתו מתכסית בערפל ודמותו ממועטת

, (ג"ויקרא י) הכתוב אומר אדם כי יהיה בעור בשרו, ל בדברים מפורשים"את ההנחה הזאת מגלים לנו חז 1339 

זה שאמר , י כמו שכתוב בכל הפרשיות כולן אלא אדם כי יהיה"ל למה אינו אומר דבר אל בנ"ושואלים חז 1340 



ה את "בשעה שברא הקב? כיצד, ר"הכתוב מדבר באדה, הכתוב איום ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא 1341 

לכן נאמר , והיה שולט בכל העולם כולו, ו מסוף העולם ועד סופווכשבראו ברא, ר בראו כדמותו"אדה 1342 

 1343 .ר"איום ונורא הוא זה אדה

דכתיב תמשילהו במעשה ידיך , ה בעולמו"דבר אחר איום ונורא הוא אדם שהוא שולט בכל מה שברא הקב 1344 

 1345 ,ה יסורין מגופו"שבשעה שהוא חוטא מביא עליו הקב, ממנו משפטו ושאתו יצא, כל שתה תחת רגליו

מדת בשר ודם כשסרח עליו עבדו מביא את הכבלים , ה כמדת בשר ודם"שאין מדתו של הקב? למה 1346 

 1347 ממה שכתוב אדם כי יהיה בעור בשרו? ומנין, ה אינו כן אלא מגופו של אדם רודה אותו"והקב, וכובלו

 1348 .(תנחומא תזריע ז ח)

שהוא בורא כל , ה"י הקבונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא לגב 0איום 0הכתוב 0את 0מפרשים0אנו  1349 

ל שאיום ונורא הוא זה האדם שנברא "והנה מגלים לנו חז, העולמות והוא החורץ משפט לכל הברואים 1350 

 1351 .וממנו מן האדם עצמו משפטו יצא, והוא השליט בכל העולם, ה"בדמותו של הקב

 1352 בריה הוא אינו חפץ לחייב שום, ש כי לא אל חפץ רשע אתה"כמ, ה מביא משפט על האדם"אין הקב

וגורם שמביא נגעים בעור , אלא על ידי זה שהאדם חוטא הוא בעצמו מוציא עליו משפט, (תנחומא שם) 1353 

ה ושליט "שהוא כדמותו של הקב, הוא בעצמו בגלל חטאיו מוריד את דמותו מגדולתו, בשרו ויסורים בגופו 1354 

מקבל צורה כגולם קטן ו, וגורם שעיניו תהיינה מכוסות ואזניו תהיינה סתומות, בכל מה שנברא בעולם 1355 

 1356 .וחלש

ובכל זמן שיתרומם מעל חטאיו , אולם עם כל התמעטות דמותו של האדם בגלל חטאיו אין תולדתו משתנה 1357 

, ויראה מסוף העולם עד סופו וישלוט בכל מה שנברא בעולם, יעמוד שוב על דמותו כבתחילת יצירתו 1358 

וכוחותיהם התעלו , פקחו עיניהם ואזניהםואמנם במשך הדורות הגיעו אישים מסויימים למדרגות כאלה שנ 1359 

 1360 .למעלות עליונות בדומה לבני אדם הקדמונים

שכוחותיו הגיעו לממדים כאלה שהם למעלה , ל שמתארים שיעור קומתו של אברהם אבינו"מצאנו בחז 1361 

מי הוא זה שהעיר , (א"ישעיה מ) ל מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגליו"דורשים חז, מכל המושגים שלנו 1362 

חי העולמים שהיה מאיר לו בכל מקום , צדק יקראהו לרגלו? של מזרחיים שיבואו ויפלו ביד אברהם לבם 1363 

י בר סימון "ר, פסיעותיו של אבינו אברהם היו שלש מילין, י בן זימרא אמר"לוי בשם ר´ ר, שהיה הולך 1364 

אלא כזה  לא נתאבקו רגליהם, אבהו´ נחמיה אמר בשם ר´ ר, אמר מיל שנאמר אורח ברגליו לא יבוא 1365 

 1366 .(ג"מ´ ר פ"בר) שהוא הולך מביתו לבית הכנסת

משום שהוא התעלה ? ולמה הגיע אברהם לידי כך, הרי לנו לאיזו מדה הגיעה גדולתו וגבורתו של אברהם 1367 

וגדל בבית , אברהם נולד בדורו של נמרוד שהיו עובדי עבודה זרה, במדרגתו ברוחניות מעל כל דורותיו 1368 

ולא עוד . (ח"יומא כ) ואילו הוא בעודנו בן שלש שנים הכיר את בוראו, ליםתרח שהיה גם הוא עובד אלי 1369 

הציץ ? לפי שהיה אבינו אברהם אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, ל"אלא שהכירו מעצמו כדברי חז 1370 

 1371 .(ט א"בראשית רבה ל) ה ואמר לו אני הוא בעל העולם"עליו הקב

הוא התחיל לקרוא בקול , (ב"שם מ) מעבר אחד הוא נקרא אברהם העברי שכל העולם מעבר אחד והוא 1372 

הוא , (ג"א ה"ז פ"ם ע"רמב) גדול לכל העולם ולהודיעם שיש אלקים אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד 1373 

ואם היה בכוחו לעשות נפשות ולהכניסם תחת כנפי , ש ואת הנפש אשר עשו בחרן"כמ´ עשה נפשות לה 1374 

 1375 .לעשות אחריםבודאי עשה בתחילה את עצמו ומזה בא , השכינה

כי מי שהעיר ממזרח להפיץ בעולם אמונה באל , ולאחר שהגיע למדרגה כזו אין פלא על גדולתו וגבורתו 1376 

עינים אחרות לו ואורות העולם מתגלים לפניו , וצדק יקראהו לרגלו שהוא מכריז על הצדק בעולם, יחיד 1377 

אדם זה איום ונורא , חרים המהוכל הכוחות שלו א, שכל פסיעה שלו היא כמה מילין, ורגלים אחרות לו 1378 

 1379 .(פז´ ב עמ"אור הצפון ח)  .וראוי הוא שיאמרו עליו תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו, הוא

 1380 

 1381 מאמר לב

 1382 .(ו"כ´ בראשית א) ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

, עשה אדםכי כתבה תורה נ, הערה נפלאה לדעת את ערך המדות הטובות (הסבא דסלבודקא) שמעתי בשם 1383 

, ללמדנו דרך ארץ שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן, ו"רשויות ח´ אף שטועים בזה המינים לומר ב 1384 

 1385 .כ כדאי היה להניח בתורה מקום למינים לטעות כדי ללמדנו דרך ארץ"א

ואין לאדם שום התעניינות אלא במה , כ יש לו התעניינות בענין ההוא"אין האדם חושב מחשבה אלא א 1386 

ממילא מתחילת מחשבתו נוגע , וכיון שהרצון סיבה למחשבה ולא להיפך, לו רצון אם טוב ואם רעשיש  1387 

נובעות , וכל הטעויות שבהכרעת שכלו, ואין מחשבתו קולטת את היפך רצונו כלל, הוא למהלך רצונו 1388 

מדות ולא הטעויות סיבה ל, נמצא דהמדות הן סיבות הטעויות, משורש רצונו אשר יחפוץ לטעות בדרך זה 1389 

 1390 .הרעות



, כיון שהגיע לפסוק זה נעשה אדם, בשעה שהיה משה כותב את התורה, (´ח´ ר פ"בר) ל"ל חכמינו ז"וז 1391 

שאם יאמר מה אני , ל כתוב והרוצה לטעות יטעה"א? אמר רבון העולם מה אתה נותן פתחון פה למינים 1392 

י אין אדם טועה אלא רק הרי מפורש כ, הן אומרים לו למוד מבוראך, צריך ליטול רשות מן הקטן ממני 1393 

אלא שהרצון מעכב , כי ברורים וגלויים הם דרכי התורה והאמת גלוי ומאיר מתוכה, משום שרוצה לטעות 1394 

 1395 .מלראותו

וכשלא רואה , כי אין אדם רואה נגעי עצמו כלל ורצונו הוא אדון שכלו, משום זה תכבד מאד מאד התשובה 1396 

כי טמונים , חיפוש בחורין ובסדקין כבדיקת חמץ, כינווזהו מאמר הכתוב נחפשה דר? חסרונו תשובה מנין 1397 

חקירה עמוקה לדעת איה הם שרשיו , ואחר החיפוש הרב הזה ונחקורה, הדרכים עמוק עמוק מי ימצאם 1398 

ורק אחר כל אלה בעמל ויגיעה רבה , איה מוצא הרע ולאן פניו מועדות בכל פרטיו וצדדיו, במדות הרעות 1399 

 1400 .´ונשובה אל ה

אבל , ויוליכנו שולל בטעויות ודמיונות, צון מטמין את הרגשת הרע משכלנו והשגתנולמדנו עד כמה הר 1401 

וזהו , דוקא במה שטמון עמוק בלבנו וליבא לפומא לא גליא, ה ידרוש ממנו להגיע אל אמת הברורה"הקב 1402 

מה נורא כח העיכובים , במקום אשר טח הוא בטיח עב לבלתי נמצאנו, מה שכתוב הן אמת חפצת בטוחות 1403 

שרק זוהי , וכמה ארוכה החתירה שצריך לחתור דרך טמטום הלב עד שיבוא לתשובה בפנים לבבו, ההאל 1404 

 1405 .(א"מכתב מאליהו ח)  .תשובה באמת שעליה אנו מבקשים השיבנו בתשובה שלמה לפניך

 1406 

 1407 מאמר לג

 1408 .(ו"כ´ בראשית א) ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

, לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה, ם למינים לרדותאף על פי שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקו 1409 

מה אתה נותן פתחון פה , ובמדרש רבה אמר לפניו רבון העולם, שיהיה הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן 1410 

יאמר מה אני צריך ליטול רשות מן , ה שאם יבוא הגדול ליטול רשות מן הקטן ממנו"אמר לו הקב, למינים 1411 

כיון שבא לברוא את , לו למוד מבוראך שהוא ברא את העליונים ואת התחתוניםאומרים , הקטן ממני 1412 

 1413 .האדם נמלך במלאכי השרת

והפתחון פה למינים הוא , היינו ביחוד הבורא יתברך שמו, אף שהמקום לטעות הוא ביסודות האמונה 1414 

פתח לטעות  מחד גיסא נפתח, ואלו התועלת היא במדת הענוה ובמדת דרך ארץ, ו"שיאמרו שתי רשויות ח 1415 

יחידי סגולה , ומאידך גיסא התועלת והלמוד הוא בשביל אנשי מעלה בלבד, לרבים שאמונתם רפויה 1416 

ה "בא זה ללמדנו מה גדול רצונו של הקב, ובכל זאת לא נמנע הכתוב, ה גדולים"שקורא אותם הקב 1417 

 1418 .שבני אדם ילמדו מדת הענוה, כביכול

, אתמהא? מדנו מדת הענוה מבלי שיהיה מקום לטעותוכי אי אפשר היה לל, אבל עדיין נשאלת השאלה 1419 

להכניע את עצמו להתיעץ עם , אבל היא הנותנת אמנם קשה מאד לאדם שהחליט שיש לעשות משהו 1420 

אימתי אם ההכרה , בכל זאת יתכן שיעשה זאת, ולא עוד אלא אף ליטול רשות מן הקטן ממנו, אחרים 1421 

הוא ממדת , דו שמה שנמלך באחרים ושואל רשות מן הקטןוכולם יבינו ויגי, בגדלותו לא תיפגם על ידי כך 1422 

 1423 .הענוה ומדת הדרך ארץ שבו

, יטעו בני אדם לומר כי אינו גדול, אבל אם על ידי שישאל אצל אחרים ויהא נמלך עם הקטן ויבקש רשות 1424 

לכן מלמדת אותנו , אז הנסיון הוא קשה מאד, ואינו הבר סמכא בעצמו ומשום כך הוא מוכרח לעשות זאת 1425 

, ו"אף שיש כאן מקום לטעות לשתי רשויות ח, ה ציוה לכתוב בתורה נעשה אדם"תורתנו הקדושה כי הקב 1426 

גם באותם המקרים , שיהא הגדול נמלך בקטן ולשאול רשות ממנו, כדי ללמדנו מדת הענוה ודרך ארץ 1427 

 1428 .(ג"הגיוני מוסר ח)  .ק"שבודאי יהיה בהם מקום לטעות בגדול ויאמרו שאינו גדול ודו

 1429 

 1430 מר לדמא

 1431 .(ו"כ´ בראשית א) ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

ה לברוא אדם הראשון נעשו מלאכי השרת כתות כתות וחבורות "אמר רבי סימון בשעה שרצה הקב 1432 

חסד , ד חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו"הה, ומהם אומרים יברא, מהם אומרים אל יברא, חבורות 1433 

, צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, ת אומר אל יברא שכולו שקריםואמ, אומר יברא שהוא גומל חסדים 1434 

ותשלך  (´דניאל ה) ד"ה נטל אמת והשליכו לארץ הה"מה עשה הקב, שלום אומר אל יברא דכוליה קטטה 1435 

תעלה , רבון העולמים מה אתה מבזה תכסיס אלטיכייה שלך, ה"אמרו מלאכי השרת לפני הקב, אמת ארצה 1436 

 1437 .(´ח´ ר ה"בר) תיב אמת מארץ תצמחאמת מן הארץ הדא הוא דכ

וכן סוד מהות החסד שנסתבכו מאז ועד עתה לעמוד על , ל מורה לנו סוד מהות האמת"הנה מאמרם ז 1438 

, נעיר על טענת האמת שבא לפרוך דעת החסד שאמר, וטרם נעמוד על עומק דבריהם הקדושים, אופיים 1439 



ה טובה זו ראויה להכריע ולבנות העולם ודעתו מכריעה שמד, שראוי שיברא האדם מפני שהוא גומל חסד 1440 

 1441 .כ הטענה של האמת שכולו שקר לכאורה שלא ממין הטענה"וא, כ עולם חסד יבנה"וכמאה

דמאחר שחסר האמת נעשה מטושטש , ונראה שהקטגוריא של מדת האמת היה שלפי דעתו אין כאן חסד 1442 

ומחסד , (7´ב י"ב) בת הנאתםם עושין לעצמם ולטו"ל שכל חסד עכו"וכמו שאמרו חז, גבול מעשה החסד 1443 

, באה מדת האמת וצווחת שהוא בניגוד להאמת, כזה נראה תוצאות שלבו מתמלא רחמים גם על אכזרי 1444 

ויהיה הולך , כי לבסוף נעשה אכזרי על רחמנים, מחסד כזה לא יבנה העולם רק להיפך יביא חורבן 1445 

 1446 .מים חטאתוזהו חסד לאו, ומשתבש בדעותיו עד שיהיה מצדיק רשע ומרשיע צדיק

ועל כן , אבל אינם מתאמצים לצרף מעשיהם בכור האמת, כי אמנם גם באומות העולם תמצא מעשה החסד 1447 

אבל , כי גם העמים היותר נאורים שמחזיקים במעשה חסד, נשארים המה במדרגה של חסד לאומים חטאת 1448 

רני רשעים ובחסד מגביהים ק, על כל צעד וצעד ניכר שכל חסדם כציץ השדה לטובת עצמם עושים 1449 

 1450 .ומביאים אנדרלמוסיא בעולם להרוג הטובים והמועילים, ומכניעים ומשפילים קרנות צדיק

אין מהראוי למסור מדה יקרה זו לאנשי , וזהו קטגוריא של האמת שבא להזהיר שאל יברא שכולו שקרים 1451 

ז יהיה "ועי, שתזוח דעתם עליהם ממעשה החסד באיזה פינה בחיים, אין כדאי להם להשתמש בה, שקר 1452 

 1453 .לבם בריא אולם שלא ירגישו בצער הצדיקים

ונראה כי אברהם , והקדמה זו צריכה ביאור, הקדים את יעקב לאברהם, תתן אמת ליעקב חסד לאברהם 1454 

מעשה חסד של אברהם אבינו היה בלי גבולין כמו , אבינו היה עמוד החסד שלא היה דוגמתו בעולם 1455 

ופרשה שלמה , ונים אצל אנשים פשוטים שיתארחו אצלוכחום היום רץ ומפציר בתחנ, שמפורש בתורה 1456 

´ ל שהיה בג"ובפרט לפי המקובל לנו מחז, איך שהוא וכל בני ביתו רצים ודחופים להכנסת האורחים 1457 

 1458 .כ אצל זקן"שהוא פקוח נפש אצל תינוק ומכש, למילתו

הומה למהר לבו , אולם לפי גודל החסד לא ויתר כלום על האמת, מדרגה כזו היא למעלה מהשגתנו 1459 

אבל מקפיד שירחצו רגליהם להסיר האבק שהוא עבודה , ותאות החסד הגבירה עליו, להאכילם ולהשקותם 1460 

 1461 .כלומר מה שהורגלו ודשו ברגליהם יום יום, מתאמץ הוא להשפיע ולנער האבק שעל רגליהם, זרה שלהם

בשר וגם ברוח להפרד י שאר "עד שמציע ללוט היותר קרוב אליו ע, מקפיד הוא אברהם אבינו על האמת 1462 

, שאינו מקפיד לרעות המקנה שלו בשדות אחרים, מפני שהכיר בטמון בחובו נטיה של חמדת הממון, ממנו 1463 

מקפיד הוא אברהם אבינו שלא יתחתן בנו יצחק באופן שידובק הארור , אף שהיה בחשבון כשר לפי דעתו 1464 

מקפיד אברהם אבינו על , לו אשהואף שהיה לו כבר הרהורי דברים שנתאחר עד כה מלהשיא , עם ברוך 1465 

 1466 .שיש לחשוש שמתרקם בקרבו נטיה לרע ומסכים לגרשו מביתו, הנהגת בנו ישמעאל בהיותו מצחק

וזהו , ולכן מדת החסד שלו היה במסגרת של מדת האמת, אברהם אבינו קיים כל התורה עד שלא ניתנה 1467 

ליעקב מאשרת למדת החסד של  מדת האמת המתיחסת ביחוד, הביאור של תתן אמת ליעקב חסד לאברהם 1468 

, היא בנויה ונמשכת ממקור מדת החסד שאחז בה אברהם אבינו, וכן גדולת האמת של יעקב אבינו, אברהם 1469 

עד שהשריש בלב יוסף בנו למחול לאחיו ולהיטיב , כי האם נוכל לעמוד על גדולתו של חסד אצל יעקב 1470 

ואין לנו מושג ממדת , (ד"ר ע"בר) בנים וכן אמרו גדולה קפדנותן של אבות יותר מענונותן של, להם 1471 

 1472 .אולם הכל היה בכיוון למדת האמת, מעביר על המדות שלהם

כ אתה "וא, ומי יאמר זכיתי לבי שהאמת הקדימני למעשה החסד? אמנם צריך לבאר האמת מאין תמצא 1473 

על  ט"כ´ ל באור ישראל סי"ס זצ"אכן כבר ישב הגאון מרן רי, נועל דלתי החסד ונעשה העולם שמם 1474 

ש שכתב שלשאלה גדולה הלזו "ועי, העמיק והרחיב מאד בשאלת מהות האמת, מדוכת כיוון האמת בכלל 1475 

לייתי ? ומי יאמר, ל הכא"א, מציעתא דעלמא היכא, (´בכורות ח) ח"כיונו סבי דבי אתונה בשאלתם לריב 1476 

 1477 .אשלי ומשחי

אמר להם , א השביל הזהבושהיא הי, שאלתם היתה איה החוזה ומי יגביל הנקודה האמצעית של האמת 1478 

ל ומי יאמר כיון שאין בידינו להביא מופת על משפטינו "א, הכא רצה לומר כפי אשר תגזור יד השכל 1479 

תנוח נפש האדם , ד מופת"כי הואיל שאין לידע הדרך הממוצע עי, ל אייתי אשלי ומשחי"א, והשערותינו 1480 

 1481 .ל"ועל פי חכמת דבריהם יתנהג עכ, בשיקול דעת החכמים

לעמול וליגע הרבה לעמוד על דעת , שצריכים שני תנאים לכיוון האמת, דבריו וכונתו העמוקהותוכן  1482 

 1483 ל"וכמו שמצינו לחז, וכן לשמור דרכו ולהזהר בכל כוחו מכל חשש נגיעת עצמו, ל"ק ודעת חכמינו ז"תוה

 1484 .זהו אמת תקרא שנאמר על זה אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ש"עי (ה"כתובות ק)

שבל יפול הרוח בקרבנו לגשת אל המשפט מפני , ל מעודד אותנו ומאיר לנו נתיב האמת"שמרן ז והנה אף 1485 

, ל שם"שהרגיז רוחנו וז´ ד´ ל במכתביו סי"אבל מצינו למרן ז, היראה שמא לא יכוין האמת לאמיתו 1486 

כי הגם , התאוה בוערת והנטיה דולקת לטהר את השרץ אשר טמא יקרא, התאוה והטעות המה בעוכרנו 1487 

לא נכבשה היא לעשות בה כחפצו על פי , שהתורה מסורה לבני אדם לחתוך כפי מטרת שכל אנושי 1488 



להעמיק ולהבין איך להשתמש , ולזאת צריך להחזיק בדרכי המוסר, תהלוכות רצונו פגול הוא לא ירצה 1489 

 1490 .ט"ובאין תחבולות אין חכמה עכלה, בחכמת העולם לחזק המוסר

ס "ר החיצוני והפנימי פי מאה מתקופת הגרי"שמתחדש ומתגבר היצה הלא בדורנו, ואנן מה נעני אבתריה 1491 

הוא לימוד המוסר בהתרגשות , ומדוע אנו מתרפים מחכמת המוסר וביחוד מתחבולות המוסר, ל"ז 1492 

והנחל דמיון השוטף מטביעת שכל , שרק היא האניה שתאפשר להעבירנו את הים הזועף, ובהתפעלות 1493 

ומזה רבה החובה להתחזק ולחזק , ס בדברים חוצבים להבות אש"ול באגהמ"וכמו שהאריך מרן ז, האדם 1494 

 1495 .(א"המוסר והדעת ח)  .איש את אחיו בעוד מועד

 1496 

 1497 מאמר לה

 1498 .(ז"כ´ בראשית א) ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו

של ומהי ההוספה , בצלמו היינו בצלם אלקים, יש להתבונן בכפילות הלשון בכתוב בצלמו בצלם אלקים 1499 

בצלם אלקים הנה מלת אלקים על צד ההדמות תאמר על , ל"הספורנו כתב בזה? בצלם אלקים ברא אותו 1500 

מ קודם שיתבונן בהיותו אז משולל מכל שלמות "מ, ובזה הוא נצחי בהכרח, כל עצם שכלי נבדל מחומר 1501 

כאשר הנה התבאר ש, לא יקרא אלקים אבל יקרא צלם אלקים בלבד עד שיקנה שלימות, אשר הוכן לו 1502 

ישאר כח השכלי על היותו משולל מכל שלימות בפועל כמו שהיה בתחלה ויעלה בתהו , ימנע עצמו מזה 1503 

באמרו בצלם אלקים ´ ואת כל אלה הורה האל ית, כאמרו אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו, ויאבד 1504 

 1505 .ל"עכ

על אותם האנשים  ´אפי, דבר שהוא שכלי נבדל מהחומר מורה שיהיה נצחי, א כותב הספורנו"ובמק 1506 

, וזה יהיה כשיבטל הרע כי מהרע נעשה האש של גיהנם, שנאמר עליהם גיהנם כלה והם אינם כלים 1507 

כתיב כי תולעתם לא תמות , ומה יהיה עונשם, והרשעים אשר בגיהנם שאינם כלים היינו שישארו לנצח 1508 

יהם גיהנם כלה והם אינם דאותם שנאמר על, ודבריו צריכים ביאור, ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר 1509 

 1510 ?כיון שגיהנם כלה מה שייך ואשם לא תכבה, איך נאמר כי עונשם הוא ואשם לא תכבה, כלים

יש אש חיצוני שעל ידו מנקים , כי יש שני מיני אש שהרשעים נידונין בהן, ן בשער הגמול"כתב הרמב 1511 

, בפנימיות נפשו של החוטאאבל יש אש פנימי שמקורו הוא , כתמי חטאיו של הרשע וזהו אש של גיהנם 1512 

כי תלהטהו ותבער בו לנצח וזהו ואשם לא תכבה אשם , ואש זה נורא ואיום הוא הרבה יותר מהגיהנם 1513 

 1514 .היינו האש שבנפש האדם עצמו! דוקא

הצער והיגון , ולמה שהיה יכול להגיע ולא הגיע, שכשיראה בעולם האמת מה שהאביד במו ידיו לנצח 1515 

ולא עוד אלא שהחרפה עם יסורי חרטתו , נשמתו אין להעריך ולשער כללוהבושה והכלימה שתעטוף בו  1516 

ואדרבה כל מה שנשמתו תיטהר יותר , ז לא יסורו ממנו לנצח"צער ויגונו על כל מה שעבר עליו בעוה 1517 

 1518 .תרגיש מה שנאבד ממנה יותר ותתעטף בבושתה יותר

בשלשה דברים ואין אתה בא לידי  עקביא בן מהללאל אומר הסתכל, ג"ל אבות פ"וכבר ביאר רבינו יונה ז 1519 

גם כי בהתבייש הנפש אחר , ויותר על הפורענות שיהיה לו על חטאיו כי יתבייש בושת גדול, עבירה 1520 

אך בהיות הנפש לבדה אין , כי בעולם הזה טבע הגוף משכחה, שנתפרדה מן הגוף הבושה ההיא גדולה 1521 

וכמו הפעם ההוא , עד תעמוד בבושה לעולם ולעולמי, ה"ה הקב"וכשמתביישת לפני ממ, שכחה לפניה 1522 

 1523 .ל"ל אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה עכ"וזהו שאחז, תעמוד מבויישת לעולם

ש בתרגום על הפסוק סוף דבר הכל "כמ, עוד יש להדגיש כי בושה זו תהיה גם בפרסום רב נורא ואיום 1524 

, ל"ולאשתמעה לכל בני אנשא עככולא עתיד להתפרסמא , סוף פתגם דאתעביד בעלמא בצנעה, ל"נשמע וז 1525 

יהיו נצבים , כי אז בהיות הנפש לבדה בלי לבוש החומרי, לפי זה אנו מבינים היטב מהו ואשם לא תכבה 1526 

באותו רושם עז שנעשה על ידיהם ברגעים הראשונים של , ז"לפניה כל המעשים כולם שעשה האדם בעוה 1527 

 1528 .ן השכחה הוא רק מצד החומרכי כל עני, וככה יעמדו לעולם לנצח נצחים, שעת עשייתן

שזה מורה על דבר שהוא שכל נבדל מהחומר ושיהיה , ובזה נבין היטב דברי הספורנו בענין צלם אלקים 1529 

תולעתם לא תמות היינו , כ על האנשים הפושעים כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה"וזהו משאה, נצחי 1530 

דים לפניו חיים כברגע הראשון של ויהיו עומ, שלא תשלוט שם כלל השכחה על המעשים שעשה כאן 1531 

שתבער בו האש , ואשם לא תכבה קאי על הרגשת הבושה בנפש האדם, ש רבינו יונה"עשייתם וכמ 1532 

 1533 .כמה תיגדל הבושה בזה, והיו דראון לכל בשר שיפורסמו כל מעשיו לעיני כל, הנוראה נצח

צלם הוא בכח , ברא אותו ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים, מעתה נבוא לביאור כפל הלשון 1534 

ההתקשרות והדבקות , האדם נברא רוחני טהור כזה שיש בכחו להשיג אלקות, צלם אלקים הוא בפועל 1535 

צדיקים , (ברכות יז) ל"ש חז"שזהו התענוג האמיתי בלתי גבול ובלתי תכלית כמ, באלקים חיים מלך עולם 1536 

, ז"הנפלא הלזה יכול אדם להשיג גם בעוהומעין עונג ! יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה 1537 



ולהיות דבק באלקים חיים כאן בעולם , בצלם אלקים ברא אותו מורה על היות בכח האדם לקבל אלקות 1538 

 1539 .אלקיכם חיים כולכם היום´ ש ואתם הדבקים בה"וכמ, הזה

ונג אלא אין הדבר כן כי אין הכנה לע, נמצא שטועים לחשוב שבעולם הזה ימצא האדם רק צער ויסורים 1540 

יעלה אורח , ת ולהזהר שלא לעבור על אזהרותיו"אם האדם ישתדל בכל כחו לקיים מצות השי! בעונג 1541 

וליהנות מזיו שכינתו ´ עד אשר יגיע גם כאן בעולם הגשמי במדת מה להתענג על ה, חיים למעלה למשכיל 1542 

שאין , ממין הטרקליןובודאי הפרוזדור הוא , ב"ז דומה לפרוזדור בפני עוה"ל העוה"ש חז"וכמ, יתברך 1543 

 1544 .עושין פרוזדור מעץ לטרקלין של פז

כי אם , ז ותאוותיו החומריים"צריך לפרוש מעוה, אכן עלינו לדעת כי בכדי להגיע למעלה הנפלאה הזאת 1545 

איך יקוה להנאה רוחנית שהרי תרתי דסתרי , לא יפרוש ויהיה רגיש ובעל הנאה מלכלוך וטנופת החומר 1546 

כאשר לא יתחברו בכלי אחד , (ה"חשבון הנפש כ) ש בחובות הלבבות"וכמ, כשזה קם זה נופל, אהדדי 1547 

ב כשתי "ז והעוה"ואמרו העוה, ב"ז ואהבת עוה"כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת עוה, המים והאש 1548 

 1549 .כ"כאשר תרצה אחת מהן תקצוף השניה ע, צרות

, תענוג הבא מכח החומר, והנה ההבדל הגדול שבין תענוג חומרי לתענוג שכלי אמיתי נוכל לראות בחוש 1550 

ושוב לא תרגיש בו הנאה יתירה ותצטרך , כל מה שאתה מרבה בו ומתרגל אליו הרי הוא דועך ונאבד 1551 

כך גם תענוגי החיים רק , כי כמו שהחיים מוגבלים ומתחלקים לשנים ימים ורגעים, לחפש תענוג אחר 1552 

, צלם האלקים אשר באדם כ תענוג רוחני הבא מכח השכל שהוא"משא, לרגעים תבחנם ותו לא מידי 1553 

ש "וכמ, שכל זמן שאתה מרבה בו הנך מרגיש אותו ואתה מתענג בו ביותר, ז בדיוק ההיפך הגמור"הרי 1554 

 1555 .´טעמו וראו כי טוב ה

אין , כי יזקין ויחלש לא נשאר לו מהנאות הגוף כמעט ולא כלום, כ תראה ברבות השנים בחיי האדם"וכמו 1556 

הנפש לא תימלא לא בריבוי , ין כן תענוג הרוחני של השכל האלקימה שא, לו טעם באכילה ושתיה וכדומה 1557 

 1558 .אדרבה תלך ותתגדל ותתרחב כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק, ההנאה הרוחנית ולא בזקנת הגוף

ת "והגיע לשלימות להיות מתענג על מצוות השי, ז"מעתה האדם אשר באמת הפריש עצמו מתאוות העוה 1559 

שביכולתו להתעסק בענינים הגשמיים , במדרגה רמה ונשגבה עד כדי כך הנה הוא עומד, ועשיית רצונו 1560 

והוא נמצא גם שם בהיכל לפני , ת"אף על פי כן לא יסיח דעתו מדביקות בהשי, כאכילה ושתיה וכדומה 1561 

ואצל האיש הנלבב הלזה אין שום סתירה בין עניני , ושתייתו יין נסכים, אכילתו אכילת מזבח, ולפנים 1562 

 1563 .כי כל הנחלים הולכים אל ים שכולו צלם אלקים, לבין הענינים הרוחניים ז החומריים"עוה

ואיך יעמוד בעולם העליון שאין , ז החומרי"הנה נתמלא טומאת תאוות עוה, כ אם מהלך אחר יצרו"משא 1564 

ואש הגיהנם שורף , כ יורד הוא לבאר שחת לנקותו ולטהרו מזוהמתו"ולכן בע, בו לא אכילה ולא שתיה 1565 

אבל שיוכל גם להתענג על , ומנקהו מכל כתמי חטאיו, ותאוותיו החומריות שנשתרשו בנפשו כל נגיעותיו 1566 

 1567 .כח כזה אין בגיהנם בשום ענין ואופן, וליהנות מזיו שכינתו יתברך´ ה

שהגיהנם הוא כמכונת כביסה שמכבס כתמי החטאים בנפש , ל"וכמו שהיה מרגלא בפומיה דהחפץ חיים ז 1568 

, אם קלקל האדם בחטאיו את חושיו הרוחניים, ם חדשים על הבגד אינו תופראבל לתפור כפתורי, ומטהרו 1569 

ולכן עלינו להתחזק בתפלתנו לאל חי , ז דוקא"וההכרח הוא לתקן בעוה, אין נותנים לו שם חושים חדשים 1570 

 1571 .(לב אליהו)  .שיזכנו להתקרב אל האמת

 1572 

 1573 מאמר לו

 1574 .(ז"כ´ א בראשית) ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו

אמנם , והוא כולל סתרי פנימיות הזוהר, עומק פנימיות ענין הצלם הוא מדברים העומדים ברומו של עולם 1575 

והוא כי מלת , ל על פסוק נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"כאן נדבר במלת צלם בדרך הפשטנים הראשונים ז 1576 

אלא פירושו דמיון מה , וומה דמות תערכ (´ישעיה מ) כי כתוב מפורש, צלם ודמות כאן אינו כמשמעו 1577 

רק , כי לא נעשה לו כנפים וחרטום ולא נשתנה צורתו לצורת הקאת, באיזה דבר כמו דמיתי לקאת מדבר 1578 

כך הוא , שהוא צפור בודד ומעופף ממקום למקום, שדמה אז במקרה פעולותיו שהיה נע כמו קאת מדבר 1579 

 1580 .וכן על דרך זה הוא ענין מלת צלם, ל"לפי הפשטנים הראשונים ז

כי שם אלקים פירושו שהוא מורה שהבורא , אמנם להבין ענין אומרו בצלם אלקים דוקא ולא שם אחר 1581 

כי , ה"ו מדת הקב"כי לא כמדת ב, וענין מה שהוא יתברך נקרא בעל הכחות, ש בעל הכחות כולם"ית 1582 

ר רק שלוקח עצים שכב, אין הבונה בורא וממציא אז מכוחו העץ, האדם כשבונה בנין דרך משל מעץ 1583 

 1584 .ז הבנין קיים"אף שכחו הוסר ונסתלק מהם עכ, ואחר שכבר סדרם לפי רצונו, נבראו ומסדרם בבנין

כן מאז כל , בראם והמציאם הוא יתברך יש מאין בכחו, ש כמו בעת בריאת העולמות כולם"אבל הוא ית 1585 

ונו יתברך ש משפיע בהם ברצ"תלוי רק במה שהוא ית, יום וכל רגע ממש כל כח מציאותם וסדרם וקיומם 1586 

, היו כולם לאפס ותהו, מסלק מהם כח השפעתו אף רגע אחד´ ואלו היה הוא ית, כל רגע ושעה אור חדש 1587 



, היינו תמיד ממש בכל עת ורגע, ג המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"וכמו שיסדו אנשי כנה 1588 

בעל הכחות ´ אלקים´ש "וזהו שנקרא הוא ית, שלא אמר עשה אלא עושה, כאמור לעושה אורים גדולים 1589 

 1590 .ש הבעל כח שלהם שמשפיע בהם הכח כל רגע"הכל הוא ית, שכל כח פרטי הנמצא בכל העולמות, כולם

ומסרם , כן בדמיון זה כביכול ברא הוא יתברך את האדם והשליטו על רבי רבוון כחות ועולמות אין מספר 1591 

חשבותיו וכל סדרי הנהגותיו הן דבוריו מ, י כל פרטי תנועות מעשיו"בידו שיהא הוא המנהיג אותם עפ 1592 

הוא מקיים ונותן כח בכמה כחות ועולמות , כי במעשיו ודבוריו ומחשבותיו הטובים, ו"לטוב או להפך ח 1593 

ואשים דברי בפיך לנטוע שמים וליסוד , (א"ישעיה נ) ש"ומוסיף בהם קדושה ואור כמ, עליונים הקדושים 1594 

 1595 .ארץ

, מה המסדרים עולמות העליונים ונותנים בהם רב כחכי ה, ל אל תקרא בניך אלא בוניך"וכמאמרם ז 1596 

ל כמה כחות ועולמות "הוא מהרס רח, י מעשיו או דבוריו ומחשבותיו אשר לא טובים"ו ע"ובהיפוך ח 1597 

ומחשיך ומקטין אורם , מהרסיך ומחרביך ממך יצאו, ש שם"עליונים הקדושים לאין ערך ושיעור כמ 1598 

 1599 .ל"ות הטומאה רחומוסיף כח לעומת זה במהדור, ו"וקדושתם ח

שמו הוא אלקים ´ שכמו שהוא ית, זהו ויברא אלקים את האדם בצלמו כי בצלם אלקים עשה את האדם 1600 

כך השליט רצונו יתברך את , ומסדרם ומנהיגם כל רגע כרצונו, בעל הכחות הנמצאים בכל העולמות כולם 1601 

ל פרטי סדרי הנהגותיו בכל י כ"עפ, האדם שיהא הוא הפותח והסוגר של כמה אלפי רבבות כחות ועולמות 1602 

כ הבעל כח "כאלו הוא ג, כפי שורשו העליון של מעשיו ודבוריו ומחשבותיו, עניניו בכל עת ורגע ממש 1603 

 1604 .שלהם כביכול

בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה , ס אומר"ע בשם ריב"ר, ל באיכה רבתי"אמרו ז 1605 

וכן , דכתיב צור ילדך תשי, של מקום מתישין כח של מעלה ובזמן שאין ישראל עושין רצונו, של מעלה 1606 

וכד ישראל עבדין עובדין דלא כשרן מתישין חילא , ק דחובי בר נש עבדין פגימו לעילא"מובא בזוה 1607 

במה בעובדין , ד כתיב תנו עז לאלקים"וע, ה"וכד עבדין עובדין דכשרן יהבין תוקפא וחילא לקב, ה"דקב 1608 

 1609 .דכשרן

מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים שום ענין , ו"איש ישראל אל יאמר בלבו ח כל, וזאת תורת האדם 1610 

שכל פרטי מעשיו ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע לא , אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות לבו, בעולם 1611 

שכל אחת עולה כפי שורשה לפעול בגובהי מרומים , ומה רבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו, ו"אתאבדו ח 1612 

לבו יחיל בקרבו , ובאמת כי האיש החכם ויבין את זאת לאמיתו, צחצחות האורות העליוניםבעולמות ו 1613 

 1614 .בחיל ורעדה

הרבה יותר , ו"עד היכן מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל ח, ו"בשומו אל לבו על מעשיו אשר לא טובים ח 1615 

כי לא , למעלה נ וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל"כי הלא נ, נ וטיטוס"ממה שהחריב נ 1616 

רק שבחטאינו נתמעט ותש , להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם 1617 

כ היה להם כח להחריב המקדש "ועי, טמאו כביכול המקדש העליון´ את מקדש ה, כביכול כח של מעלה 1618 

הרי כי עונותינו , חינתקמחא טחינא ט (איכה רבתי) ל"כמו שארז, של מטה המכוון נגד המקדש של מעלה 1619 

 1620 .והמה החריבו רק נוה מטה, החריבו נוה מעלה עולמות הקדושים

הן המה הקודש , שהוא כולל בתבניתו כל הכחות והעולמות כולם, גם על זאת יחרד לב האדם מעם הקודש 1621 

נגד הבית קדשי קדשים אמצע הישוב , והלב של האדם אמצעיתא דגופא הוא כללית הכל, והמקדש העליון 1622 

תפלת השחר יכוין את לבו ´ ל במשנה פ"ורמזוהו ז, כולל כל שורשי מקור הקדושות כמוהו, בן שתיהא 1623 

הרי , ל"כ בעת אשר יתור האדם לחשוב בלבבו מחשבה אשר לא טהורה בניאוף רח"א, ק"כנגד בית קה 1624 

 1625 .ו"נורא בעולמות העליונים הקדושים ח, ק העליון"הוא מכניס זונה סמל הקנאה בבית קה

י "הרבה יותר ממה שנגרם התגברות כח הטומאה ע, ק העליון"ל כחות הטומאה בבית קה"רח ומגביר 1626 

ו אש "וכן כל חטא ועון אשר כל איש ישראל מכניס בלבו ח, ק במקדש מטה"טיטוס בהציעו זונה בבית קה 1627 

הלא הוא ממש כענין הכתוב בית קדשינו ותפארתנו אשר היה , ל"בכעס או שארי תאוות רעות רח, זרה 1628 

 1629 .(א"פ´ נפש החיים שער א)  .ש יצילנו"הרחמן ית, שריפת אשל

 1630 

 1631 מאמר לז

 1632 .(ז"כ´ בראשית א) ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אתו

, שקוראים למצוות לבושים´ ויש בספרים הק, ש בתפילה כי הם חיינו"מצינו במצוות שנקראים חיים כמ 1633 

המקיים מצוה עם ´ א, מיני קיום מצוות´ אמנם כן יש ב? מה הן ההבחנות הללו והאם אין סתירה ביניהן 1634 

יען שהיא מוסיפה בנפשו נקודת , במלחמת היצר ובמסירת נפש היא הנקראת חיים, פנימיות לבו בהרגש 1635 

וגדר החיים הוא השלמת החסרון , והראיה שהוצרך ללחום את יצרו אודותה, קדושה שחסרה לו מקודם 1636 

 1637 .אשר ירגיש האני וישאוף למלאותו



כי אם גם תחסר בה , ובחינה זו נקראת לבוש, שמקיים המצוה מפני שנתחנך בה מצות אנשים מלומדה  .ב 1638 

כי מי שהוא מסובב במצות תדיר אף , ערך של שמירה שלא יפול מטה, מ יש לה ערך חינוכי"הפנימיות מ 1639 

וש שהוא גדר והיינו גדר הלב, ר"ואפילו שלא לשמה ממש תריס יש לו בפני יצה, שמקיים בחיצוניות לבד 1640 

דחיים רוחניים אינם אלא בבחינת חידוש ותוספת בפנימיות , אבל אין בחינה זו נקראת חיים, שמירה 1641 

כן האדם צריך , ת מחדש בכל יום מעשה בראשית"כמו שהשי, כי בצלם אלקים עשה את האדם, האדם 1642 

 1643 .היינו חיי פנימיותוצריך הוא להתחזק תדיר ולחדש הרגשותיו ד, לעשות את הוייתו הרוחנית בפנים לבבו

אבל כעבור זמן , יש אשר יתחזק לעלות בתורה ובמצוות, ויש להסתכל בזה בהבחנה עמוקה בכחות הנפש 1644 

אבל קשה , דבר קשה הוא´ מי יעלה בהר ה, והוא במצב הרפיון כאלו לא התחזק כלל, מה והחיזוק איננו 1645 

ויש , הפיל את האדם ממרום חיזוקור ל"בעצות מעצות שונות ישתמש היצה, ממנו ומי יקום במקום קדשו 1646 

 1647 .בהם עצות עמוקות מאד מתוך ידיעה בהירה בדקות כוחות הנפש עד להפליא נזכיר נא קצת מהן

כן עושה , אבל כשנכה בו בכל פעם יכנס מעט עד שיכנס לגמרי, אם נדחוק את המסמר בכותל לא יכנס 1648 

ולפעמים ישתמש היצר בעצה , צחהוא מתקיף ומניח מתקיף ומניח עד שלבסוף מנ, היצר בהתקפותיו 1649 

הוא חושב שכבר עלה ויעמוד , כשהאדם מתחזק והולך ללחום את יצרו הרע ומנצחו, עמוקה אחרת 1650 

כי כבר נצח ליצרו ושוב לא ישמור את עצמו להיות מוכן בהתחזקות לעמוד כנגד יצרו אם , במדרגתו זו 1651 

נמצא כי אותה , שב ומתנפל עליו ומנצחואז היצר , וכאשר על פי עצת יצרו לבו סמוך ובטוח, ישוב אליו 1652 

 1653 .היא אשר נעשית כלי זיין ליצרו אשר ינוצח בה, שמחה אשר שמח בחשבו שכבר עלה

וגם , כי התחזק וקבל על עצמו ממעשה התורה והמצוות, וגם יקום במקום קדשו´ ויש אשר יעלה בהר ה 1654 

אמנם ערום , ונצח ויעמוד בנצחונו אז ידמה בנפשו כי הצליח לעלות בנקודה שהיא, יאחז בהם ולא יעזבם 1655 

הלא בררנו כי התורה והמצוות נקראים חיים , הוא היצר ומניה וביה הוא משמיט את תוכן החיזוק 1656 

והחובה על , אבל מה שעושים בלי חיזוק ונסיון אינם אלא לבושים, כשמתחזקים בהם ועומדים בנסיון 1657 

ונמצא כי תמיד חי , לעמוד בנסיונותיו תדירללחום תמיד את יצרו ו, האדם להיות תמיד במצב של חיזוק 1658 

 1659 .חיי תורה ומצוות אמיתיים

ואם לא יוכל לבטלו ממעשים הטובים ולימוד התורה , אמנם היצר משתדל לבטל את האדם ממצב החיזוק 1660 

ואינם אלא , בהניחו לקיים אותם בלי חיזוק ונסיון, מ יגנוב את תוכן החיים מהם"מ, שקבל על עצמו 1661 

לא יעלה כלל על לבו לתמוה למה , והאדם בנקל טועה אחר יצרו ושבע רצון הוא, בדלבושים ושמירה ל 1662 

ושוב יטעה יותר לחשוב כי צדיק , ואיה הוא יצרו הרע, ולמה אין נסיונות לפניו, כ בנקל יעלה לו"הכל כ 1663 

בראותו את גדלות , וכה נפל במכמורת יצרו לגמרי, שהרי מרבה הוא במעשים טובים לרוב, וחסיד הוא 1664 

 1665 .ז"צמו דהיינו עע

אלה שמדרגתם לפי שעה היא באהבת ישראל , והנה עת צרה היא ליעקב כעת המטלת עלינו חובות הרבה 1666 

אבל מה עושים אנחנו אשר , עושים את מצותם במסירת נפש אידאלאית בכל לב ובהתחזקות עצומה, לבד 1667 

האם נכונים אנו ? אנחנו ומה עושים, החיזוק הרוחני בתורה ובמצות עם פנימיות הלב הוא הנדרש ממנו 1668 

מי יודע אם לא זהו אשר חסרונו עדיין ? חיזוק עם פנימיות הלב ממש, להתחזק תדיר בתורה ובתפלה 1669 

העסק בתורה , איש לרעהו יאמר חזק, חיזוק פרטי וחיזוק כללי? כי תמהר לבוא´ מעכב בפני תשועת ה 1670 

 1671  .וימהר להושיענו, שבשמיםאלה המה אשר נזכה בהן לפני אבינו , נ והשתפכות הלב בתפלה"במס

 1672 .(א"מכתב מאליהו ח)

 1673 

 1674 מאמר לח

 1675 .(ז"כ´ בראשית א) ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אתו

´ ל כתיב וייצר ה"כפי שאמרו חז, ה ובזה הוא עולה על המלאכים"משמע שהאדם נברא בצלמו של הקב 1676 

, מה תלמוד לומר אשר יצר, אשר יצר גן בעדן וישם שם את האדם´ וכתיב ויטע ה, את אלהים את האדם 1677 

וכן כשהמלאכים , (ר יב"בר) ראו בריה שבראתי וצורה שצרתי, ה מתגאה בעולמו ואומר"כביכול הקב 1678 

יש להתבונן מהי עליונותו של , (שם יז) ה חכמתו מרובה משלכם"אמר להם הקב? שאלו אדם זה מה טיבו 1679 

 1680 ?מרובה משלהםשרק הוא נברא בצלם אלקים וחכמתו , האדם על המלאכים

אמר , מכאן שהיה בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אלו, וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד 1681 

שאלף דור עלו , ל על הכתוב דבר צוה לאלף דור"וכן דרשו חז, (.ר ט"בר) יתהון לא הניין לי, דין הניין לי 1682 

שמתוך , א נברא אלא מתוך החורבןהרי מכאן שהעולם ל, ד דורות מהם נמחו"במחשבה להיבראות ותתקע 1683 

ברא את עולמנו שאמר עליו דין , שברא עולם אחר עולם ואמר עליהם יתהון לא הניין לי והחריב אותם 1684 

 1685 .הניין לי וקיים אותו

שמתוך חכמה זו צמח בנין העולם הקיים , בעל כורחנו לומר שגם בחורבן העולמות יש חכמה רבה 1686 

שעל , אין זה איפוא חורבן כלל אלא זוהי דרך החכמה, (´שלי גמ) שהכתוב אומר עליו בחכמה יסד ארץ 1687 



והרי זה דומה להוה , ידי הנסיונות השונים של בנין העולמות וחורבנם הוקם היסוד שממנו נתבסס העולם 1688 

ואין לבוא למסקנה אלא מתוך , שגם בהוה אמינא יש התעמקות והבנה, אמינא ומסקנה שבדברי תורה 1689 

 1690 .שקלא וטריא שבהוה אמינא

ומתוך , ובידו לברוא ולהחריב ככל אשר עולה בדעתו, ה שהוא מושל בכל"והנה כח זה שייך רק לגבי הקב 1691 

אבל בברואים אחרים ואף במלאכים שאין להם , חורבן העולמות הוא בא לידי החכמה שבה יסד ארץ 1692 

כל התפתחות וחסרה להם איפוא , אין לגבם כל המושג של חורבן, ´ואין בכוחם כי אם למלא צו ה, בחירה 1693 

אמנם המלאכים שהם שכלים נבדלים מחכימים מיום ליום והם מתעלים , החכמה שבאה מתוך החורבן 1694 

שרק מתוכו אפשר לבוא לידי בנין אמיתי כפי שמצאנו , אבל חכמתם אינה באה מתוך החורבן, ומתגדלים 1695 

 1696 .ה"לגבי הקב

כדוגמת ברואים ´ לקיים צו השלא יהא מוכרח , ה את האדם יצר אותו בצלמו בצלם אלקים"כשברא הקב 1697 

ובידו להחריב , ה"אלא שיהיה טבוע בו כח הבחירה ויוכל לפעול ככל העולה ברצונו בדומה להקב, אחרים 1698 

ד עולמות שבראם "ה בא לחכמת יסוד הארץ כביכול מתוך תתקע"נמצא שכשם שהקב, וגם לבנות 1699 

, שהוא בחינת הוה אמינא ומסקנה, כן בא האדם אל חכמת היצירה ובנין העולם מתוך החורבן, והחריבם 1700 

וזהו עיקר משמעותה של דמות האדם שנברא בדמות תבניתו , באשר כל זה אינו אלא התפתחות החכמה 1701 

 1702 .ובחכמה זו הוא עולה על המלאכים שלא נבראו בדמות זו, ה"של הקב

אדם לנפש אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי ה´ וזוהי משמעות הכתוב וייצר ה 1703 

שעל , כח זה הוטבע רק באדם, הפיח בו נשמת חיים הפך לנפש חיה´ שגם עפר מן האדמה לאחר שה, חיה 1704 

מה שאין כן , לבוא מתוך החורבן אל הבנין, ידי בחירתו יוכל להפוך גם את החומר הגשמי לרוחני 1705 

ולבוא לבנין מתוך אין בכוחם להפוך עפר לנפש חיה , המלאכים שהם שכלים נבדלים ואין בהם שום חומר 1706 

 1707 .החורבן

וכן , (סנהדרין יז) ל אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה"הוא מה שאמרו חז 1708 

הרי מכאן שאי , (עירובין יג) ן טעמים"ל תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"מספרים חז 1709 

ל "ומשום כך אמרו חז, ניגוד למסקנת האמתאפשר לכוון לאמיתות החכמה אלא מתוך הוה אמינא שהוא ב 1710 

כי כל הסברות שהמחדשים בתורה אף , אלו ואלו דברי אלקים חיים, אף על דברים שאין הלכה כמותם 1711 

 1712 .דברי חכמה הם ומתוכן מתבררת ההלכה ובאים לידי המסקנה, אלה שאינן לפי הלכה

, וחניים באו לאחר ירידה ושפלנראה שכל התפתחות הדורות והישגיהם הר, לכשנסתכל בדברי ימי עולם 1713 

וברגע אחד הכיר , ה בגן עדן"הנה אדם הראשון מיד עם יצירתו הניחו הקב, בנין העולמות מתוך חורבנם 1714 

, ואף להבורא בעצמו קרא שם שהסכים על ידו, את כל העולם וכל הנמצאים בהם עד שקרא שמות לכולם 1715 

גרש אותו מגן העדן וישם את להט החרב ´ וה, ואילו לאחר שעה קלה חטא בעץ הדעת והביא מיתה לעולם 1716 

 1717 ?האם לא היה בזה חורבן העולם, המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים

ה לאדם את דוד בן ישי מושלו לעתיד "ל אומרים שהראה הקב"חז, אולם לאחר חורבן זה בא גם התיקון 1718 

ר "משנותיו של אדההרי ש, (ג"ילקוט תהלים תתמ) ולקח משנותיו שבעים שנה והוסיף על ימיו, לבוא 1719 

וממנו יצמח לעתיד לבוא מלך המשיח , בא כל קיומו של דוד שממנו יצאה מלכות בית דוד, לאחר חטאו 1720 

 1721 .שיביא את הגאולה לעולם

ה ניחם על אשר ברא את "והקב, ר קמו עשרה דורות מאדם ועד נח שהשחיתו את העולם"לאחר אדה 1722 

והנה בסוף עשרה דורות אלו בא נח שמצא , האדמההעולם והביא את המבול ומחה את כל היקום מעל פני  1723 

והוא ובניו הקימו , והכתוב אומר עליו איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח, ´חן בעיני ה 1724 

והם נצטוו על שבע מצוות המהוות את החובות היסודיות , דורות חדשים שמהם נמשך קיומו של העולם 1725 

 1726 .של האדם עלי תבל

ומשם הפיצם , ´ז שבאו להילחם בה"ם היו עשרה דורות של כפירה באלקים ועובדי עגם מנח ועד אברה 1727 

נתץ את כל אליליהם , ה ותיקן את העולם"אולם מדור הפלגה בא אברהם אבינו ע, על פני כל הארץ´ ה 1728 

להיות ´ שבו בחר ה, והיה ראשון לאבות שמהם יצא עם ישראל, והפיץ האמונה באל יחיד בשמים ובארץ 1729 

 1730 .ה ושבשבילו נברא העולםלו לסגול

, ט שערי טומאה"בני יעקב שהיו משועבדים למצרים שקעו במ, כן אנו רואים בדורות המאוחרים יותר 1731 

והנה לאחר ירידה זו התגלה , (ילקוט ראובני) ז"ל אמרו עליהם הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי ע"וחז 1732 

שמה שלא ראה , במדרגות הגדולות ביותר´ וכולם באו לידי הכרה ואמונה בה, באותות ובמופתים´ ה 1733 

עד שיצתה בת קול , וזכו לקבלת התורה והקדימו נעשה לנשמע, יחזקאל בן בוזי ראתה שפחה על הים 1734 

 1735 .(.שבת פח) ואמרה מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו

ה לך חמדה גנוזה שגנוז, ה"ל אומרים בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"חז 1736 

אמר לו , תנה הודך על השמים, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, ד דורות קודם שנברא העולם"תתקע 1737 



והם עם כל , המלאכים קדמו אלפים שנה למתן תורה, ה למשה אחוז בכסא כבודי וחזור להם תשובה"הקב 1738 

 1739 שיוכלו גם לעשות רע, ז משום שלא נבראו בצלם אלקים ולא הוטבע בהם כח בחירה"גדולתם ובכ

 1740 .שוב אינם במדרגה כזאת שיהיו ראויים לקבל את התורה, ולהחריב עולמות ולבנותם

כי רק בני אדם שהם למעלה מן המלאכים , אחוז בכסא כבודי וחזור להם תשובה´ אבל למשה אמר ה 1741 

להפוך עפר מן , כי נוצרו בדמות תבניתו של האלקים ובכוחם גם לבחור ברע, ´אוחזים בכסא כבודו של ה 1742 

ורק הם ראויים להגיע לבירור , רק להם ניתנה התורה, נפש חיה ולהחריב עולמות ולבנותםהאדמה ל 1743 

 1744 .ולהשיג את אמיתת חכמת התורה, התורה מתוך שקלא וטריא ושיקולים של הוה אמינא

מובא בספרים שהמלאכים לאחר שהם יורדים , ולא עוד אלא שהמלאכים אינם יכולים לסבול את הרע 1745 

כי זוהמת העולם השפל נדבקת בהם ואינם יכולים לחזור , הם טובלים בנהר דינור´ לארץ למלא שליחות ה 1746 

ה לנגוף את מצרים ארץ "ואולי משום כך כשרצה הקב, למדרגתם במרום לפני שהם מטהרים ממנה 1747 

ל אני ולא מלאך אני ולא "ודרשו חז, ´כתוב ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ה, התועבה והטומאה 1748 

 1749 .ולא היה בכוחם להיטהר ממנה, שלח המלאכים למצרים היו נדבקים בזוהמת מצריםכי אילמלא , שרף

, ז היו מצויינים שם בתור גוי מיוחד"ובכ, ואילו בני ישראל ישבו בתוך טומאת מצרים מאתים ועשר שנה 1750 

ורק מתוך כך שהיה , ולבסוף יצאו ממצרים ואף הפחותים שבהם השיגו מדרגות הנבואה הגדולות ביותר 1751 

ראויים היו להתרומם מעל הכל ולהתעלות , טומאה לטהרה וחורבן לבנין, ח בחירה להפוך רע לטובלהם כ 1752 

 1753 .ולקבל תורה מפי הגבורה, למדרגות החכמה האלקית שניתנה להם ממרום

עד שהמלך , שלאחר שעשו את עגל הזהב נצטוו לעשות את המשכן, וכן אנו מוצאים גם בדור המדבר 1754 

, ה במסבו ברקיע"מאיר עד שהמלך מלכי המלכים הקב´ ואמר ר, (´השירים אשיר ) במסבו נרדי נתן ריחו 1755 

נתן ריחו מסכתא עלתה בידם מן הגולה ושנו בה , נתנו ישראל ריח רע ואמרו לעגל אלה אלוהיך ישראל 1756 

כיון שלא כתוב נרדי הבאיש ריחו אלא נרדי נתן , שקפץ להם מעשה העגל והקדים להם מעשה המשכן 1757 

ל יבוא עגל המשכן ויכפר על "וכן אמרו חז, הוא שמהנרדי יצא ריח טוב היינו המשכן כ שפירושו"ע, ריחו 1758 

 1759 .(´ספרי א)ב  עגל הזה

שאין לך , הם הביאו חורבן גדול לכל הדורות, באותה שעה שמשה רבינו היה במרום לקבל את התורה 1760 

הנה דוקא לאחר ו, (סנהדרין קב) ד בהכרע ליטרא של עגל הראשון"פורענות שבאה לעולם שאין בה מכ 1761 

כדברי , והיה בו משום השלמת בנין העולם, זכו ישראל להקים את המשכן שהקריבו בו קרבנות, חורבן זה 1762 

, המשכן0ת 0א 0להקים המשכן אין כתיב כאן אלא להקים, ל ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן"חז 1763 

משהוקם המשכן נתבסס שעד שלא הוקם המשכן היה העולם רותת ו, עולם הוקם עמו? מה הוקם עמו 1764 

הרי שוב רואים שההישגים הרוחניים שיש בהם משום בנין העולם באים , (א"ילקוט שם תשי) העולם 1765 

 1766 .דוקא לאחר ירידה וחורבן

שזיבחו , הנה בדורו של אחז המלך היתה ירידה איומה בישראל, גם בתקופת הנביאים אנו רואים תופעה זו 1767 

הגיעו למדרגה כזו שבדקו , ו בדור שלאחריו בדורו של חזקיהוואיל, ´וקיטרו בבמות ועשו הרע בעיני ה 1768 

מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא , מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ 1769 

ויש שאמר אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי , (7סנהדרין צד) היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה 1770 

 1771 .י חזקיהו לשלמות כזאת שלא היו זקוקים להשלמתם של ימות המשיחשהגיעו בימ, (7שם צח) חזקיהו

ולא עוד , ומכאן נבין שאין להתפלא איך אפשר שתבוא הגאולה לאחר הירידות הגדולות במשך כל הדורות 1772 

, (7סוטה מט) ל שבעיקבתא דמשיחא חוצפה ישגה ומלכות תיהפך למינות ובית ועד לזנות"אלא שאמרו חז 1773 

 1774 0,ומחריבם0ה בונה עולמות "אלא שזו דרכו של עולם שהקב, קופה זו יתגלה המשיחואיך יתכן שדוקא בת

, וזוהי גדולתו של האדם שנברא בצלם אלקים, מוקם עולם יותר נעלה ויותר מרומם0חורבנם 0ומתוך  1775 

ולאחר כל הירידות , ומתוך חורבן העולם לתיקון העולם, שגם הוא בכוחו לבוא מתוך הרע אל הטוב 1776 

 1777 .הוא מתרומם ומתעלה ומעלה את כל העולם עמו, תרהגדולות ביו

מכוח זה שהאדם נעשה בדמות , זה ספר תולדות האדם ביום ברא אלקים אדם בדמות אלקים עשה אותו 1778 

משתלשלים תולדות האדם , ויש גם בידו הבחירה להחריב ולבנות, אלקים שהוא בונה עולמות ומחריבם 1779 

ומכאן , ומן הטומאה אל הטהרה ומתוך הירידה אל העליהשהוא בא מן החורבן אל הבנין , בכל הדורות 1780 

וכן תבוא גאולת , מקבלי התורה מתוך טומאת מצרים, אברהם מתוך דור הפלגה, צמח נח מתוך דור המבול 1781 

ומשם נבוא , מתוך התמוטטות כל הדורות ושחיתות המין האנושי, העולם והשתלמות הבריאה והאדם 1782 

 1783 .(עא´ ב עמ"אור הצפון ח)  .´ומלאה הארץ דעה את ה, ביאינולתיקון העולם במלכות שדי וליעודי נ

 1784 

 1785 מאמר לט

 1786 .(א"ל´ בראשית א) וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד



, האם מצינו ספקות ומחלוקת על תכלית יצירתו של סוס וכדומה, הנסיון הוא המברר הגדול לכל הספקות 1787 

אין מי שיסתפק אם , ן בעצמו מראה לנו את זההרי הנסיו? וכי יסתפק מי שהוא אם סוס נוצר לרכיבה 1788 

ינסה נא שלא לאכול איזה ימים מיד יראה איך שכוחותיו , צריך האדם לאכול בכדי להחיות נפשו או לא 1789 

 1790 .וכן הוא בכל הדברים הגשמיים שהמציאות עצמה מבררת את תכליתם ואין שום מקום להסתפק, כלים

ר והוא "י היצה"כל סוד עבודת האדם הוא דוקא ע, ר"והנה טוב מאד זה יצה (ט"ר פ"בר) ל"אמרו חז 1791 

, ר"דגדלותו ושלמותו משיג אך ורק מיצה, ר אזי תיכף יתבטל האדם"ולו אך יתבטל יצה, מעיקרי הבריאה 1792 

, ויגלה לנו שבאמת כן הוא, אכן גם הנסיון יאמת לנו את זה, פ שענין זה הוא מסודות התורה והבריאה"אע 1793 

, שממנו גדלו והתרוממו ועלו מעלה מעלה, ר"נשי השם הוא דוקא מיצהשסוד הצלחת כל הגדולים וא 1794 

, צריך שיתאמת אצל האדם מנסיון לבו גם בלי אמונה, י היצר"ויסוד זה שכל עבודת האדם והצלחתו היא ע 1795 

 1796 .והחיים עצמם מעידים על ענין זה שהוא מושכלות ראשונות

מת לו לעבור על כל איסורין ועבירות חמדת הממון גור, ענין הממון הוא מקור ההשחתה בעד האדם 1797 

רעים בגופם וחטאים , (.ט"סנהדרין ק) ל"ואמר הכתוב ואנשי סדום רעים וחטאים ואמרו חז, שבתורה 1798 

´ אלהיך וגו´ ל ואהבת את ה"ולעומת זה אמרו חז, ל את חמדת הממון למדור בפני עצמו"קבעו חז, בממונם 1799 

ובלי ממון אי אפשר , ´ית´ על ידי ממון משיגים אהבת ה הרי גילו לנו דאדרבא רק, ובכל מאדך בכל ממונך 1800 

 1801 .במציאות´ להשיג אהבת ה

דהנותן , ב עושה עם העני"ב ממה שבעה"גדול מה שהעני עושה עם בעה, (ד"ל´ ר פ"ויק) ל"ואמרו חז 1802 

ז מתדבק הוא במדותיו "דעי, ב"שהוא נותן לחברו פרוטה וזוכה בזה לחיי עוה, צדקה משיג יותר מהמקבל 1803 

שאל , (.ב י"ב) ל"ואמרו חז, כ לכל השלמות זוכה האדם אך ורק מממון"וא, בחסד ורחמים´ ית 1804 

אמר לו כדי להנצל אנו בהם מדינה של , ע אם אלקיכם אוהב עניים למה אינו מפרנסם"טורנוסרופוס את ר 1805 

 1806 .ב להנצל מדינה של גיהנום יוצא דוקא מממון"נמצא שכל העוה, גיהנום

יבמות ) אלא זכה נעשה לו עזר לא זכה כנגדו, שבנו שהיצר נוצר לקלקול האדםוהנה טעות הוא בידינו בחו 1807 

כל סוד , ב"אבל אם זכה אז כל סוד האהבה והעוה, זה הוא כלל על כל היצר אם לא זכה הריהו כנגדו, (.סג 1808 

דוקא במקום , זהו במצב של אי רצון, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, השלמות יוצא אך ורק מהיצר 1809 

דוקא במקום הרצונות ואהבת עצמו בכל תוקפה בכל נפשך דוקא משם יוצא סוד , עים והמעכביםהמפרי 1810 

 1811 .´האהבה וההתדבקות בו ית

שבת ) ל"ואמרו חז, וזכור את בוראך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ 1812 

ההתעוררות , ה"דול בעד שלמה המעהזירוז הכי ג, אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה (7קנא 1813 

זהו פן יגיעו הימים שאין בהם , שלא לדחות העבודה לימים יבואו, הכי גדולה לעסוק ולעמול בתורה ומצות 1814 

 1815 .שבמצב ההוא הריהו נשאר מבלי עבודה ככלי ריק, הם ימים של ביטול היצר, חפץ אלו ימות המשיח

כל כך תלוי סוד הצלחת , ינם הזירוז הכי גדול לאדםוהם ה, כ הרי ימות המשיח מטילים אימה על האדם"וא 1816 

ז נמצא "לפי, שבהתבטל היצר הריהו נשאר בטל לגמרי, האדם והשגתו לדבר מה אך ורק במקום היצר 1817 

אלא להיפוך כל מגמתו של האדם צריכה שתהיה , שאין די לאדם מה שאינו בורח ממצב של קושי ונסיונות 1818 

 1819 .ר דרק בזה היא כל הצלחתו"מצב של יצה, צב של נסיוןאך ורק לישב ולצפות מתי יבוא לידו מ

, אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן, ע להריגה והיו סורקין את בשרו במסרקות של ברזל"כשהוציאו את ר 1820 

ועכשיו שבא לידי לא , אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך מתי יבוא לידי ואקיימנו 1821 

פ שלא "ואע, ה יושב ומצפה כל ימיו למצב של ואקיימנו במסרקות ברזלע הי"ר, (7ברכות סא) אקיימנו 1822 

 1823 .ע רפש וטיט בחייו ובכולן היה רץ כסוסים בבצעי המים"חסר לו לר

, והיה רוצה לבחון עצמו בבצה יותר גדולה, ע להשאר במצב של שלוה אף רגע"בכל זאת לא היה רוצה ר 1824 

ומזה מתבאר שכל עבודתו של האדם והצלחתו הוא  ?איך יהיה רץ בבצה של ואקיימנו במסרקות של ברזל 1825 

רק במצבים ההם שם , וכל מה שירבו הנסיונות כל מה שיגדל היצר בשעת כעסו, דוקא במצב של קשיים 1826 

דעת חכמה ומוסר )  .ושם היא כל עבודתו של האדם וזהו שאמר הכתוב אדם לעמל יולד, ק"הינה תורה 1827 

 1828 .(א"ק´ א מא"ח

 1829 

 1830 מאמר מ

 1831 .(א"ל´ בראשית א) אשר עשה והנה טוב מאדוירא אלקים את כל 

, (ה"משלי כ) לוי פתח כבוד אלקים הסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר´ ר, וירא אלקים את כל אשר עשה 1832 

מכאן ואילך כבוד , מתחילת הספר עד כאן כבוד אלקים הסתר דבר, רבי לוי בשם רמי בר חנינא אמר 1833 

, לנו זה ספר תולדות אדם כבוד מלכים חקור דברמכאן ואילך שנתן , (´ר ט"בר) מלכים חקור דבר 1834 

שניתן ללמוד , גדלותם והשגתם הנוראה ואף פגימותם, שבטי יה ותולדותם, ר נח שם ואבות"מאדה 1835 

ל חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק "ש ז"וכמ, ולחקור אחר כבודם כדי להתלמד 1836 



אבל מהכבוד מלכים מגלים כבוד , הסתר מאתנוומזה יסובב הכבוד אלקים אף שבעצם הוא ב, ויעקב 1837 

 1838 .שהוא למעלה מחקירתנו ומהשגתנו, אלקים

ועלו במדרגתם , ונגלה עליהם בערפלי טוהר, לעם קודשו ודבר עמהם מן השמים´ מאז נגלה הבורא ית 1839 

ל "ואמרו ז, כ וכל העם רואים את הקולות"וכמשאה, להשגת המלאכים בלי חציצת החושים החומריים 1840 

ובכל זאת , רצונם להורות בזה שהשגתם היתה בלי צמצום החושים החומריים, רואים הנשמע במכילתא 1841 

 1842 .בקשו ממשה רבינו דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלקים פן נמות

עמדו , עמדו להבין שתכלית הידיעה שלא נדע, הרגישו שעליהם לפחד מלהיות בסוג הציץ ונפגע הציץ ומת 1843 

עמדו היטב להבין עד , הרגישו שלא מלאו עדיין לחקור הכבוד מלכים, ר דברלהבין הכבוד אלקים הסת 1844 

ר "להיצה, כמה קרוב הוא עדיין לחטא של לפתח חטאת רובץ, כמה עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו 1845 

דבר , ובחרו בכבוד אלקים הסתר דבר, ונסוגו אחור ולא העיזו לגשת פנימה, שנראה רק כחוט של בוקיא 1846 

 1847 .שמעהאתה עמנו ונ

הסתר ´ וגם מהכבוד אל, כשנתבונן נמצא שכל אדם מישראל נשמתו כלולה מהכבוד מלכים חקור דבר 1848 

לאחר כל פחיתותו , ת נטע בשכל האדם שבח האמת וגנות הכזב"שהבוי, כתב (א"א פ"עבו) ל"בחוה, דבר 1849 

לנטע ז לבו מתגעגע "בכ, לאחר שהוא בסוג עיסה עלובה שנחתומה מעיד עליה, וקטנותו של האדם 1850 

ומשובח בעיניו האמת , מגונה אצלו בתוך תוכיותו רצונותיו ונטיותיו להבל וכזב, השמימיות שבנפשו 1851 

 1852 .להמשך אחריו

א להתמלא נפשו בדברי "אשר בשביל זה א, רואה הוא שנטוע עמוק עמוק בפנימיות נפשו חלק אלוה ממעל 1853 

אם יביא , עירוני שנשא בת מלכיםד ל"מלה, (´קהלת ו)א  ל וגם הנפש לא תמל"וכבר אמרו ז, הבל וכזב 1854 

ומצפה הוא להתגלות הנטעי נעמנים , (ר קהלת"מד) לה כל מה שבעולם לא תשבע רצון כי היא בת מלך 1855 

ומזה נשרש , מחכה הוא שהאמת יצמח ויעלה להכניע כל משרתי היצר של הבל וכזב, שבנפשו הוא האמת 1856 

כי מי הוא שיבוא אחר , ר כבוד אלקיםלא הלך בגדולות לחקור אח, בנשמתו הכבוד אלקים הסתר דבר 1857 

ל עיקר שכינה בתחתונים "וזה כוונת חז, אבל כבר נשרש באמונה ובהרגשה של מבשרי אחזה אלוה, המלך 1858 

 1859 .(ר"בר) היתה

הביאה אנדרלמוסיא , זהו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל, וחשך על פני תהום! אבל אהה 1860 

גבה לב ורמות רוח של המלכות , ר מה למעלה ומה למטהלחקו, בהפילוסופיה שלה לחקור אחר התהום 1861 

עד , אף חכמיה הפילוסופים העלימו עין ממצפוני לבם בנטותם אחר תענוגי בשר, לחקור אחר כבוד אלקים 1862 

 1863 .ונסתפקו רק בשיחה נאה של פילוסופיה, שעשו בטנם אלהיהם ותורתם מלבושיהם

וקוטב שיטתיה שהמציא בשעה שנתפס , יוניובזה החשיכו להמשיך גם לב ישראל לשיטת אותו הערל ה 1864 

? ושאלו אותו היתכן לפילוסוף שכמותו יעשה נבלה כזאת, בעבירה של תאוה שאף בני נח מוזהרין עליה 1865 

הוא אריסטו בעולם , כי בעת הנסיון הוא אחר ואינו אותו אריסטו, ותירץ לטהר את השרץ בטעם לפגם 1866 

 1867 .אבל לא בעולם המעשה, המושכל והמחשבה

ולא ישלוט בשכלו מבלי להמשך , אבל בעולם המעשה הוא ננס ברוחו, עולם המחשבה הוא ענקאמנם ב 1868 

, א להפסיקה אם לא להקדים מעלת הנעשה להנשמע כמו בעת קבלת התורה"ובאמת שא, אחר הזוהמה 1869 

כ אותו היוני שזחה דעתו "וע, ל כל שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת"וכמו שאמרו רבותינו ז 1870 

נתבלעה חכמתו בעת , ולא עמל לחקור אחר יצרו ולתקן נטיותיו המושחתות, ר כבוד אלקיםלחקור אח 1871 

 1872 .נסיון

הרימו שכלם וגברו על , ר"ט על היצה"שדוקא בעת הנסיון הרגיזו ביותר היצ, ל הקדושים"לא כן אצל חז 1873 

ומיד מצא לנכון לפרסם תכף , כמו בעמרם חסידא שקפץ והזדרז לקרוא בקול נורא בי עמרם, ר"יצה 1874 

באמרו , ולא התעכב מלתפוס עצות כאלו אף שיש בהם כסיפותא בהאי עלמא, בשעה שקפץ עליו יצרו 1875 

 1876 .לרבנן מוטב תכספו בי בהאי עלמא

ואף הצטערו כל ימיהם , והוא מפני שכבר הכשירו עצמם קודם הנסיון להיות מוכן ומזומן לכבישת היצר 1877 

ובדות רבות שמסרו נפשם לברוח מן העבירה ופטפטו מבואר שם ע´ ובקדושין מ, מתי יבוא לידי ואקיימנו 1878 

אות הוא כי , כ אם אותו הפילוסוף היוני תש כוחו בשעת הנסיון"וע, ובלי החזקת טובה לנפשם, ביצרם 1879 

 1880 .קודם הנסיון לא חלי ולא הרגיש החטא לאסון נורא

א "כי א, זהירההתורה בתחילתה מודיעה ומ, זה רוחו של מלך המשיח, ורוח אלקים מרחפת על פני המים 1881 

י רוח של מלך "ורק ע, התפתחות הרצון עם שם השכלה, בשום אופן להנצל מחושך של יון שמכסה תהום 1882 

, אז יבורר לכל אחד מה זה רצון ומה זה דעת, (´יואל ב) שאז יקויים ואת הצפוני ארחיק מעליכם, המשיח 1883 

 1884 .(ג"מ פ"ב) שדומה ללילה ז"רק אז יסולק התשת חושך ויהי לילה זה עוה, מה זה אמת ומה זה שקר



והוא , ל כמה נפלא המאמר האמיתי הלזה למי שמעמיק להבין בו"י ז"ח מרן המס"וכבר הדגיש לנו הגה 1885 

או שיראה לו , או יכסה את העין שלא יראה כלל, מיני טעיות אפשר שיגרום להאדם´ שחושך הלילה ב 1886 

 1887 .ש"ואדם כאילו הוא עמוד עי, עמוד כאילו הוא אדם

החושך , ק שהוא חושך של יון"החשך ממין השני רמזה עליו תוה, ת השני קשה מן הראשוןכמובן שהטעו 1888 

מחליף , שהוא אור מטעה כחושך ממין השני, הפורש כנפיו עד היום לכסות ארץ והוא ההשכלה שלהם 1889 

מצדיק רשע ומרשיע , במי שהוא בהמה ומשים עצמו כאדם, האדם הערום בדעת ומשים עצמו כבהמה 1890 

זה רוחו של מלך , קוה להנצל מחושך ותהום הלזה רק עד שיתקיים ורוח אלקים מרחפתואין ת, צדיק 1891 

 1892 .´שאז יקויים ומלאה הארץ דעה את ה, המשיח

והעיקר להסיר החושך החומרי וחושך השכלה , א"פ עלינו לטהר ולקדש עצמנו שנזכה לגאולה בב"עכ 1893 

שזהו יסוד הראשי לאפשרות , בירתהוהיא כשפחה כי תירש ג, שמוצאה ממעין נרפש ומקור מושחת, הזרה 1894 

אולם בל נשכח שהיום היסוד ליסוד הוא לימוד , הוא רוחו של המשיח, להתמלא מרוח אלקים המרחפת 1895 

המוסר )  .ל"וכפי שהשרישו לנו רבותינו בעלי המוסר ז, המוסר בהתבוננות ובהתרגשות הנפש 1896 

 1897 .(´ד´ א מא"והדעת ח

 1898 

 1899 מאמר מא

 1900 .(א"ל´ בראשית א) טוב מאדוירא אלקים את כל אשר עשה והנה 

ת "יותר מכל הבריאה שעשה הבוי, ל לייחס הטוב מאד לאדם"נראה בכונתם ז, (ר"בר) טוב מאד זה האדם 1901 

כח ההבדלה הלזה , מפני שאך ורק לאדם ניתן כח הבדלה והבחנה בין טוב לטוב מאד, ואפילו מהמלאכים 1902 

והגלגלים כולן בעלי הנפש ודעה והשכל  ל כתב כל הכוכבים"ם ז"ואף שהרמב, לא ניתן אפילו למלאכים 1903 

משבחים ומפארים , והם חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והיה העולם כל אחד לפי גודלו ומעלתו, הם 1904 

ה כן מכירים את עצמם ומכירים את המלאכים שלמעלה "וכשם שמכירים את הקב, ליוצרם כמו המלאכים 1905 

 1906 .ל"מהם עכ

ואין לו , אמנם יש יתרון לאדם על המלאך שהוא עומד, המדרגותהרי שהמלאכים מכירים הבדל המעלות ו 1907 

כ האדם שהוא "משא, אף שמכיר ורואה מה שלמעלה ממנו, כח לעלות מדרגה שלו לדרגה שלמעלה ממנה 1908 

בכח הכרתו מונח גם כח עליה מדרגה , (´זכריה ג) כ ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה"הולך וכמשה 1909 

עד שמביט ומבקר , מצינו שהאדם ניתן לו כח ההבדלה בין טוב לטוב מאדוביותר , לדרגה עד טוב מאד 1910 

רק על מעשה ) כ חריפה עד שבשם רע יכנה אותה"בקורת כ, המעשה הטוב כשיש טוב למעלה ממנו 1911 

 1912 .(עצמו

ופירש כי בעת שהאדם קונה , רע רע יאמר הקונה ואוזל לו אז יתהלל, (´משלי כ) ל"א ז"הגר´ וכמו שפי 1913 

כן העוסק בתורה , גנה את מה שנותנים לו ראשונה כדי שיתנו לו אחרת יפה הימנהאיזה דבר הוא מ 1914 

ולא זו , בכדי שיתגבר לבחור ולעשות טוב יותר ויאמר רע רע מעט הוא, ובמצוות הכל מעט ורעים בעיניו 1915 

ואז כשאוזל לבית עולמו יתהלל בו , עד שקובץ ובוחר לעשות טוב הרבה, ת"העבודה אשר בחר בה השי 1916 

 1917 .ק"עכלה

אין להם שינוי ערכין של טוב מאד עד כדי , כח כזה לבקר המעשים עד לכנותם בשם רע אין למלאכי מעלה 1918 

מפני שהם , אף שיש להם הכרה בדרגות ובמעלות זו למעלה מזו, אצלם הכל שוין לטובה, לגנות הטוב 1919 

גנות איזה דרגה כ אין שייך בהם ל"ע, ולא שייך בהם להתגבר ולבחור בטוב יותר יפה, בבחינת עומדים 1920 

מה שאין כן האדם שעליו , וכולם ששים ושמחים לעשות רצון קונם כל אחד לפי מדרגתו, שתהיה בשם רע 1921 

 1922 .לבחור בטוב שלמעלה מהדרגה שעומד בה עד למעלה למעלה, להיות הולך ועולה ומתגבר

ל "ו חזוכמו שאמר, לו ניתן כח הבדלה כזה עד שחוט השערה של מעשיו מבדילים בין כשרה לנבלה 1923 

כ למה נאמר בין הטמא ובין "א, צ לומר בין חמור לפרה הלא כבר מפורשים"א, ולהבדיל בין הטמא לטהור 1924 

וזה , (כ שמיני"תו) וכמה בין רובו לחציו מלא השערה, בין נשחט רובו של קנה לחציו של קנה, הטהור 1925 

 1926 .שיחסה ותארה רק להאדם בתואר של טוב מאד

אמר להם נעשה אדם , ה לברוא את האדם נמלך במלאכי השרת"ר הקבל בשעה שאמ"ואולי זוהי כונת חז 1927 

? הביא לפניהם חיה ועוף אמר להם זה מה שמו, אמר להם חכמתו מרובה משלכם? ל אדם זה מה טיבו"א 1928 

ל אני נאה "א? ואתה מה שמך, ל זה שור וזה חמור"א? ל מה שמו"העבירם לפני אדם א, ולא היו יודעים 1929 

 1930 .(ג"ר כ"בר) האדמה להקראות אדם שנבראתי מן

יכול לעמוד , ל שהאדם שניתן לו כח ההבדלה בין מעלה לחסרון עד הבדל בין טוב לטוב מאד"והענין כנ 1931 

מכיר הוא גם החסרון של שור , ודוקא האדם שמורכב הוא מחומר ומנשמה, על אופים של הנבראים 1932 

וסף בתואר שור וליששכר והרי יעקב אבינו תיאר לי, כי גם בהם לא הרי השור כהרי החמור, וחמור 1933 

, שמורכב גם מחומר וחסרון, וכן יודע לתאר את עצמו בשם אדם מפני שנברא מן האדמה, בתואר חמור 1934 



א "המוסר והדעת ח)  .ועליו להתגבר בכח הבחירה ולהעלותו עד טוב מאד זהו שמו וזוהי תכליתו 1935 

 1936 .(´א´ מא

 1937 

 1938 מאמר מב

 1939 .(א"ל´ א בראשית) וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד

והנה לבד מהפירוש הפשוט שהגיהנום , מאד זה גיהנום, טוב זה המות, והנה טוב מאד (ט"ר פ"ב) ל"אחז 1940 

יש עוד דבר בגו כי הנה , מפני שהוא מטיל אימה ופחד על הבריות מלעבור על דברי תורה, טוב הוא לעולם 1941 

העבירה כבר נעשתה , להשיבמכיון שמה שעבר עבר ואת הנעשה אין , לכאורה ענין הגיהנום תמוה מאד 1942 

כ יסורים הללו יסורי "א, שהרי אין ביד האדם לשוב אז בתשובה, והרי זה עכשיו מעוות לא יוכל לתקון 1943 

 1944 ?הגיהנום על שום מה הם באים

ועל , אולם התשובה היא כי החוטא בעצמו מכיון ששם בעולם האמת עומד הוא על חומר החטא שחטא 1945 

ואינו רואה לעצמו , רי הוא עצמו מתוך הכרתו אינו מוצא מקום לעצמוה, גודל הפגם שפגם על ידי חטאיו 1946 

ל בוא וראה שלא "וכמו שאחז, כל תקנה אלא בקבלת עונש על מעשיו כפי מדת הדין והמשפט העליון 1947 

מטילין לו חכה לתוך פיו כדי , מדת בשר ודם מתחייב אדם הריגה למלכות, ה מדת בשר ודם"כמדת הקב 1948 

ולא עוד , ה אדם מתחייב הריגה למקום שותק שנאמר לך דומיה תהלה"הקב מדת, שלא יקלל את המלך 1949 

 1950 .ולא עוד אלא שדומה עליו כאילו מקריב קרבן שנאמר ולך ישולם נדר, אלא שמשבח שנאמר תהלה

עוברי , מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה, יהושע בן לוי´ היינו שאמר ר 1951 

הבכא שבוכין ומורידין דמעות , עמק שמעמיקים להם גהינום, ה"רים על רצונו של הקבאלו בני אדם שעוב 1952 

יפה דנת יפה זכית ! ע"רבש, גם ברכות יעטה מורה שמצדיקים עליהם את הדין ואומרים, כמעין של שיתין 1953 

 1954 .(.עירובין יט) יפה חייבת ויפה תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים

ואילו על , לכך נאמר על כל הבריאה כי טוב, ילוי ההכרה באמת האלקיתי הגיהנום בא לידי ג"נמצא שע 1955 

על כן , הרי שהחסד שבבריאת הגיהנום גדול הוא מן החסד שבבריאת העולם, הגיהנום נאמר טוב מאד 1956 

.עד שכל היסורים שבעולם בזה ובבא כדאים הם בשבילו, גדול מאד הוא הטוב המתבטא בהכרת האמת 1957 

 1958 .(נתיבות המוסר)  

 1959 

 1960 מג מאמר

 1961 .(´ב´ בראשית ב) וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה

מה היה העולם , ל להיפוך"ובאמת רואים בחז, מורגלים אנו לחשוב כי מנוחה היא בשביל שיש עבודה 1962 

בענין שבת קודש , הרי שלהיפך הוא עבודה בשביל מנוחה, (י"רש) באה שבת באה מנוחה, חסר מנוחה 1963 

, כ פשוט הוא ששבת אינו בשביל האכילה"וא, אוכלים לכבוד שבת, שבתהכל יודעים שהכל הוא לכבוד  1964 

ז אם הולך בסדר "כל עוה, כן צריכים לידע שכן הוא סוד הבריאה, א להיפך האכילה היא בשביל שבת"כ 1965 

, גם אני בשבילו, ´הרי הדברים הם זה בשביל זה וזה בשביל זה עד ריח ניחוח לה, כמו שהותקן והועמד 1966 

 1967 .עד שגם הוא כביכול בשבילי, כים אז הכל ריח ניחוח ליואם הדברים מהופ

וביעקב , כתיב ופרעה חולם והנה עומד על היאור, (´ט ב"ר ס"בר) ל במדרש"ומה נפלאו לפי זה דברי חז 1968 

י הרשעים מתקיימים על אלהיהם ופרעה חולם והנה עומד "אר, ל"ז חז"ועמדו ע, נצב עליו´ כתיב והנה ה 1969 

שזהו , ד זהו הביאור האמיתי"ולפי, נצב עליו´ קיהם מתקיים עליהם והנה האבל צדיקים אל, על היאור 1970 

והצדיק הוא , שהרשע הכל בשבילו עד שגם האלוה שלו גם כן בשבילו, עיקר החילוק בין צדיק לרשע 1971 

 1972 .נצב עליו´ עד שגם הוא מנושאי המרכבה והנה ה´ בשביל ה

הנה בהנאת הגוף ובענין העריבות מונחת , אמנם סוד גדול צריכים לידע מהו המשחית המהפך את הכל 1973 

יש בכח זה להפך את הכל על פיו שהכל הוא , שאם רק הגוף מרגיש איזה עריבות, כ"סכנה גדולה כ 1974 

ל ותרא האשה כי טוב העץ "עד שאמרו חז, ועריבות עצמה היא העיקר והכל בשבילה, בשביל עריבות 1975 

ר מין היה שהכל בשביל "אדה, (7נהדרין להס) שהיה שם לפי ערכם איזה עריבות, למאכל ונחמד למראה 1976 

 1977 .עריבות

מפני שבקרובים , שביאר טעם על עריות שאסרה תורה, (ח"וירא י) ומבואר לפי דברינו דברי הספורנו 1978 

ולפי דברינו , ומבהיל מאד שנמצא שהנאה זהו כריתות, מצד טבעם של דברים אפשר להתערב שם הנאה 1979 

ז נעשה מריח ניחוח "אם עי, שהרי זהו המהפך את הכל, ותשתאווה והנאה הוא כרית, הוא פשוט באמת 1980 

 1981 .(ז"י´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .האם יש לך עוד כריתות גדולה מזה, ריח ניחוח לי´ לה

 1982 

 1983 מאמר מד

 1984 .(´ב´ בראשית ב) ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה



ה שיודע עתיו "הקב, ול על הקודשבשר ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף מח, רבי שמעון אומר 1985 

באה שבת , דבר אחר מה היה העולם חסר מנוחה, ורגעיו נכנס בו כחוט השערה ונראה כאילו כלה בו ביום 1986 

וביום השביעי לא נתחדש , שמעון הכל נגמר ביום הששי´ לפי דברי ר, באה מנוחה כלתה ונגמרה המלאכה 1987 

השני ומוסיף אף שכל מעשי בראשית נבראו ונעשו  ´בא הפי, בבריאה כלום רק נראה כאלו כלה בו ביום 1988 

 1989 .אבל עדיין הבריאה היתה חסרה דבר מה, בהששה ימים

, היה חסר מנוחה באה שבת באה מנוחה, יצירת ששת הימים לא היתה יצירה תמה משהו יסודי חסר עוד 1990 

ששת ימי יצירת יום המנוחה השלימה את כל הנברא ב, על ידי יום השבת באה מציאות המנוחה בעולם 1991 

ביום השבת יום המנוחה רק אז כלתה מלאכת השמים , הרי ויכל אלקים ביום השביעי כפשוטו, המעשה 1992 

 1993 .דוקא ביום השביעי ממש נתהותה הבריאה כולה בריאה תמה ויצירה שלימה, והארץ וכל צבאם

טל האדם שיושב ב, והדברים עמוקים המושג האמיתי של מנוחה חורג לגמרי ממסגרת ההנחה המקובלת 1994 

וחדרי מחשבותיו גדושים דאגות על מה , ממלאכתו ואפילו נח על יצועו אבל עניניו אינם עדיין מסודרים 1995 

כי , ואין בזה הבדל בין עני לעשיר, הרי המנוחה האמיתית ממנו והלאה, שחסר לו ועל מה שצריך להשיגו 1996 

 1997 .כמו שלעני שחסר לו הפת לחם והבגד ללבוש אינו במנוחה גם בשעה שיושב

, אבל נפשו לא תדע שבעה, ם העשיר שיש לו רוב ממון בראש כל קריה ואמיד בנכסים בכמה מדינותכן ג 1998 

חדרי לבבו , יומם ולילה עשתונותיו לא ישבותו, כי לו רבבה רוצה רבבותיים ותאב לעשירות נוספת 1999 

ות אף בימים שנמצא בנא, הרי איש כזה מציאות המנוחה נעדרת לגמרי ממנו, מלאים הרהורים לדאגות 2000 

שמח , מציאות המנוחה האמיתית היא בזמן שיש לו לאדם סיפוק נפשו, דשא ונהנה מטיולים ומשתאות 2001 

 2002 .במה שיש לו ואינו מתאוה ליותר

היתה נתונה ההויה כולה , לולא יום השבת יום המנוחה, והנה ששת ימי המעשה ימי העמל והיצירה 2003 

שבת מכל מלאכתו ואמר , קים את יום השבתברא אל, במציאות של צמאון אדיר ליצירה ורכוש בלי הפוגה 2004 

הוטבע על ידי עצם בריאת יום הזה מציאות של , אין צריך בתוספת של יצירה, די לעולם במה שיש בו 2005 

ל כל זמן שהיו ידי קוניהם ממשמשים בהם היו "וזה שאמרו חז, ירד לעולם סיפוק ושביעת רצון, מנוחה 2006 

שאנן ? ואמרו עוד ומה נברא בו לאחר ששבת, ניתן להם נחהכיון שנחו ידי קוניהם מהן , מתוחים והולכים 2007 

 2008 .ונחת שלוה והשקט

אלא כמו שכתוב ששת ימים , שאיסור המלאכה בשבת אינו רק אזהרה שלא לעשות, נתעורר מזה להבין 2009 

כשתבוא שבת יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה שלא תהרהר אחר , תעבוד ועשית כל מלאכתך 2010 

ובאם , אם בעת הופעת השבת אתה עסוק ועומד באמצע מלאכתך ההכרחיתהרי הענין שאף , מלאכה 2011 

כמו כבוי האש באמצע הבישול כשהתבשיל לא נתבשל עדיין , תשבות את עבודתך מלאכתך לא תגמר 2012 

 2013 .אפילו כמאכל בן דורסאי

גם בשעות כאלו עליך , ואף מזון סעודה אחת אין לך, או שעליך לרדת מן הרכבת שלא במקום ישוב 2014 

ובעת , עליך להתרומם למדרגה רמה כזו שלא תרגיש אותה שעה שום מחסור, ת מכל צל של דאגהלהתפנו 2015 

הכל מסודר הכל יש , יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, ה"השראת זיו קדושת השבת בעולמו של הקב 2016 

 2017 .(ב"הגיוני מוסר ח)  .באה שבת באה מנוחה, לך ואין לך להרהר אפילו הרהור קל אחרי ההעדר ממך

 2018 

 2019 מאמר מה

 2020 .(´ב´ בראשית ב) וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה

וכן צריך להיות גם , כי הכל כבר היה נשלם ולא נשאר עוד מאומה בבריאה לעשות, וישבות ביום השביעי 2021 

כשתבוא שבת יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה שלא תהרהר , בשבתו של האדם ועשית כל מלאכתך 2022 

הרי יודע האדם שכמה וכמה דברים ? כל מלאכתנו עשויה איך זה אפשר, (´מות כי ש"רש) אחר מלאכה 2023 

 2024 .ויצטרך לסיימם בשבוע הבא, הניח באמצעיתם בערב שבת

שאף אם יעמוד בערב שבת באמצע , שדבקותו בקדושת השבת תהיה כה גדולה, אך דבר זה נדרש מהאדם 2025 

כי לעומת עוצם קדושת , הר בו כללמשיכנס השבת לא ימצא בנפשו שום רצון להר, עסק גדול מאוד 2026 

והשבת , כי כולם כאחד אינם אלא הכנות לתכלית, השבת כל דברי העולם הזה כאין וכאפס נחשבים לו 2027 

 2028 .היא התכלית הרוחנית של הבריאה עצמה

שמעשי האדם , על קדושת השבת לחדור גם לתוך ימי המעשה, גדר השבת הוא הכניסה הגמורה לרוחניות 2029 

זוהי מצות זכור את יום , באופן שלא תהיה כל סתירה ביניהם לגדר קדושת השבתבששת הימים יהיו  2030 

שבלבו לא ´ פי, (´ספורנו שמות ב) היה תמיד זוכר את יום השבת בעסקך בימי המעשה, השבת לקדשו 2031 

 2032 .אלא יהיה דבק בתכליתם הרוחנית שהיא גדר קדושת השבת, יהיה דבק במעשים ההם כשלעצמם

ואת אומר מכל מלאכתו , ה את עולמו"לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקב, ל מלאכתווישבות ביום השביעי מכ 2033 

שהוא בריאת ההסתר כדי , ה הוא ענין הבעת רצונו"מהו גדר מלאכה אצל הקב, (י"ר פ"ב)א  אתמה 2034 



´ כי גם ההסתר הוא מצד הבעת חסדו ית, הרי לא שייך הסתר כלל´ כי אצלו ית, לאפשר הבחירה והגילוי 2035 

שפירושו הסתלקות גמורה ממעשה , אך גם מצד זה של כאילו הסתר כתוב וישבות, גילוישמסתיר למען ה 2036 

 2037 .והוא גדר השבת, מכאן גדול החיוב לדבקות גמורה ברוחניות שהיא עצם הגילוי, שהוא כאילו הסתר

וכן כתוב , בבגדים נאים במיטה מוצעת ובנרות דולקים, אך הלא נצטווינו לענג את השבת במאכלים ערבים 2038 

עונג לא ישתכח אלא לעילא ? מאי עונג (7ד"אמור צ) בזוהר´ ועי, מכובד´ ראת לשבת עונג לקדוש הוק 2039 

שהעונג יבוא מן , ´אודות ה´ הוא פי´ דהאי עונג על ה´ א אז תתענג על ה"כד, באתר דקודש עילאה שרי 2040 

 2041 .הרוחניות לבד ולא מן התענוגים הגשמיים

אין לאדם צורך בכל אלה אלא , על ידה לתחום הרוחניות שגם אלה מוכנסים, כה גדולה היא קדושת השבת 2042 

כי מטבע האדם לפאר את שמחתו , להראות יקרתה ולהביע שמחתו בה, אך כדי לקיים בהם את השבת 2043 

ותנאי אחד , י מעשי כיבוד אלו קובע בעצמו כבוד רוחניות של השבת"וע, במאכל ובמשתה ובבגדים נאים 2044 

 2045 .בת ולא את עצמויש שיכוון באמת בלבו רק לענג את הש

כל מעדני עולם אינם אלא כלים , מי שהשבת אצלו מציאות, וכך ביאר בזוהר את ענין קידוש על היין 2046 

 2047 אם רצונך שלא תמות מות עד שלא תמות, וזוהי גם הדרך אל העולם הבא, לפאר ולענג בהם את השבת

ולא , מיים כשהם לעצמםפירוש שימית את תאותו לכל הענינים הגש, (ז"ב י"ת ש"א מובא בשע"ד´ מס) 2048 

מכתב )  .יראה בהם שום חשיבות ושום תועלת אלא במדה שהם משמשים לתכלית העולם הבא 2049 

 2050 .(21ב עמוד "מאליהו ח

 2051 

 2052 מאמר מו

 2053 .(´ב´ בראשית ב) וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה

ל מעשה ולהיפך הופסקה הבריאה ש, לא נוצרה שום בריאה חדשה, ביום השבת בו נשתלמה הבריאה 2054 

שזוהי עצמיותו של השבת מנוחה , ומתוך שביתה זו התחוללה הקדושה, בראשית והשתררה שביתה גמורה 2055 

ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת , כדברי הכתובים וישבות מכל מלאכתו, וקדושה 2056 

נוחה והשביתה באה מתוך המ, את יום השבת ויקדשהו´ וכן וינח ביום השביעי על כן ברך ה, מכל מלאכתו 2057 

 2058 .הקדושה

הגיע לידי תשובה ´ לאחר שנכשל ועבר על מצות ה, ה"ל מספרים שאדם הראשון יציר כפיו של הקב"חז 2059 

ובא לידי תשובה , משום שעל ידי המנוחה עם כניסת השבת השיג את קדושת היום, ביום השבת 2060 

על השגתו זו לא ´ דות להואף כשבא להו, (עירובין יח) שהתבטאה בסיגופים במשך מאה ושלושים שנה 2061 

משום שמנוחת השבת היא , כי אם על השבת ואמר מזמור שיר ליום השבת, על התשובה´ נתן הודאה לה 2062 

 2063 .שהביאה אותו לידי תשובה

לא , וכן מצינו שמשה רבינו בזמן שתיקן לבני ישראל בעוד היותם במצרים את יום השבת ליום המנוחה 2064 

באשר עצם המנוחה היא המביאה לידי , ום זה כי אם לנוח בלבדציוה להם לקיים איזו מצוה מיוחדת בי 2065 

ונמצא שהעליה על ידי , ועוד שבני ישראל נצטוו על השבת במרה לפני קבלת התורה, התעלות וקדושה 2066 

כל נקודה דקה שבה באפס , ומכאן אנו לומדים שהרוחניות לא נערכת לפי המעשה, השלילה קודמת לחיוב 2067 

 2068 להביא את האדם לידי מדרגות רמות ונעלות ובכוחה, מעשה יש לה ערך רב

כן כל העדר קטן ברוחניות פוגם , וכמו שכל מעלה קטנה ברוחניות אף בדרך של שלילה מעלה את האדם 2069 

ל אומרים שהמלאכים ראו באדם הראשון "חז, וגם זה למדנו מאדם הראשון, עולם מלא של חכמה וקדושה 2070 

הפיל עליו ? ה"ומה עשה הקב, (ר כג"ב)א  והו לבורכוחות רוחניים וחכמה נפלאה עד שטעו בו וחשב 2071 

 2072 .כי לא ינום ולא יישן שומר ישראל, תרדמה ומזה הכירו את טעותם שלא הוא הבורא

ר היתה מרובה משל המלאכים "ל אומרים שחכמתו של אדה"חז, והנה ברור שלא היתה זו תרדמה ממש 2073 

קנס מיתה על האדם ולא השיגו את שהרי כשחטא שאלו מפני מה , תרדמה´ אף לאחר שהפיל עליו ה 2074 

אלא ודאי , ר"כל שכן שלא היתה אז שינה לפני אדה, ואם לגבי המלאכים נאמר שאין שינה לפניהם, חטאו 2075 

, ובכל זאת עמדו המלאכים מתוך טשטוש קל זה על טעותם, שלא היה זה אלא טשטוש קל בשכלו האלקי 2076 

 2077 .והכירו שאינו בורא כי אם נברא

, וכן אנו מברכים על השינה המפיל חבלי שינה, (ר יח"בר) ה זו תחילת מפלה שינהל אומרים על תרדמ"חז 2078 

והיא מהפכת את כל עצמיותו של , (ברכות נז) ועוד שהשינה היא אחת מששים במיתה, הרי שזוהי מפלה 2079 

, תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו, שהרי עצמיותו היא שהוא מושל על כל הברואים, האדם 2080 

 2081 .שהוא ישן הכל מושלים בו אפילו הפחותים שבברואים כגון זבובים ויתושים ואילו בשעה

ממדרגה שהוא , מפיל את האדם מאגרא רמא לבירא עמיקתא, הרי שפגם קטן ברוחניות במובן השלילי 2082 

אם , ו"ומכאן אנו למדים ק, ומבטלת את כל עצמיותו של האדם, נראה כבורא עד לידי מדרגה של נברא 2083 

, כ גדול וגורם מפלה כזאת"עושה רושם כ, וחניות במובן השלילי ואצל אדם אחד בלבדטשטוש קל כזה בר 2084 



, ולא מאדם אחד כי אם מהמוני בני אדם, על אחת כמה וכמה פשעים כבדים ולא רק בשלילה כי אם בחיוב 2085 

 2086 .כמה חורבנות מביאים לאדם ולעולם

, וכמה היא מעלה את הבריאה, עולםכמה עליה קלה ברוחניות מביאה ישועה ל, ומכאן גם נלמד לצד השני 2087 

כי , ל מתארים בעקבתא דמשיחא"ולא פלא איפוא איך תבוא הגאולה לאחר הירידה האיומה בעולם שחז 2088 

מצמיחה תשועה גדולה , לעומת זה כל נקודה קטנה בהתעלות רוחנית אף של אדם יחיד מקיימת את העולם 2089 

 2090 .ומביאה לידי ימות המשיח

ל מספרים שעד גיל ארבעים היה עם הארץ גמור "חז, לגבי רבי עקיבא את היסוד הזה אנו מוצאים גם 2091 

עד שאמר על עצמו כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו , ושנא תלמידי חכמים 2092 

מה , (ז"נתן פ´ אבות דר) שנינו? ע שהשתנה פתאום וגדל לחכם הדורות"ומה גרם לר, (פסחים מט) כחמור 2093 

י הבאר אמר "פעם אחת היה עומד עפ, אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום? ע"היה תחילתו של ר 2094 

מה רך פסל את , ו בעצמו"ע דן ק"מיד היה ר, אמרו לו המים שנופלים עליו בכל יום? מי חקק אבן זו 2095 

 2096 .מיד חזר ללמוד תורה, ת שקשים כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם"ד, הקשה

ע הכיר מה רב ערכה של כל "ר? כ התעורר וחולל מהפיכה בנפשו"ה כאן רבי עקיבא שכולכאורה מה רא 2097 

בכוחה לחקוק ולשחק אבנים גדולות , שאף כשאינה נראית ואינה ניכרת כלל, טיפה קטנה רכה שברכות 2098 

ואיזה רושם עז עלולה לפעול , ומזה למד בקל וחומר כמה גדול כוחה של כל נקודה קלה ברוחניות, וקשות 2099 

 2100 .ימיותו של האדם למרות שאינה נראית לעיןבפנ

לאור החיים , הוא יצא משפלות ומאפילה לאור גדול? ע"ומה גרמה תזוזה רוחנית זו ומה היה סופו של ר 2101 

הוא עקר את טבעו הקשה של שנאה עזה לתורה ולומדיה שהיה מושרש בו מזה , הרוחניים הנצחיים 2102 

והגיע , עד ששמו הלך מסוף העולם ועד סופו, תורהוהתמסר בכל נפשו ומאודו ללימוד ה, ארבעים שנה 2103 

 2104 .(7מנחות כט) למדרגה עליונה כזו שמשה רבינו מקבל התורה מפי הגבורה לא הבין את תורתו

שהשתוקק למסור נפשו על קדושת , הגיעה לממדים כאלה´ ע לה"ולא עוד אלא שאהבתו העצומה של ר 2105 

, פילו הוא נוטל את נשמתך מתי יבוא לידי ואקיימנוואמר כל ימי הייתי מצטער על פסוק בכל נפשך א, ´ה 2106 

לא הרגיש כלל ביסוריו וקיבל בשעה זו עול מלכות , ולבסוף כשזכה לכך וסרקו בשרו במסרקות של ברזל 2107 

 2108 .(א"ברכות סא ע) והיה מאריך באחד עד שיצאה נשמתו באחד, שמים תוך אהבה ושמחה

ולאיזה , תעורר בו מהסתכלותו בטפטוף המיםע הרושם הרוחני הקל שה"הרי כמה פעל על נפשו של ר 2109 

ולפי זה יתכן שגם בדורותינו דורות של בורים ועמי , גבהות עילאית הביאה אותו התבוננות מעטה זו 2110 

והכל יכירו , עלולים רשמים רוחניים לחולל מהפיכה בלבות בני אדם ולהעלותם למדרגות עליונות, הארץ 2111 

 2112  .למלך על כל הארץ´ ומלאה הארץ דעה והיה ה, ותוויקבלו עליהם את עול מלכ´ בגדולתו של ה

 2113 .(ח"קכ´ ב עמ"אור הצפון ח)

 2114 

 2115 מאמר מז

 2116 .(´ג´ בראשית ב) ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו

, תלתא ארבעתא, חד בשבתא תרי בשבתא, דוסתאי אומרים שאין לו בן זוג´ ברכיה ור´ ר? במה ברכו 2117 

השבת . ה לשבת כנסת ישראל הוא בן זוגך"ל הקב"י א"רשב תני, שבתא לית לה בן זו, חמשתא ערובתא 2118 

היא נבדלת משאר הימים עד שאין לה בן זוג שידמה לה שהיא , נתברכה ביתרון הנשמה ובתוספת קדושה 2119 

כי אין , אינה יכולה להצטמצם במספר של שעות היום, השבת היא דוגמת צורה העליונה, מעין עולם הבא 2120 

שהוא מטבע , ואין לו קנה מדה לחלוקה, לחלק את אור העליון לחלקיםואין , הגבלה לנצח ולאין סוף 2121 

 2122 .העליונה שאין לו דמיון וציור בעולם הזה

כדי לזכור , וכשאנו מונים את ימי השבוע אומרים ראשון בשבת שני בשבת, ש"השבת יקרה לפניו ית 2123 

מצוה , ל"ן ז"הרמב כ"שנדע להבדיל בין שבת לשאר הימים כמש, ולהחדיר בנו את חביבותו של יום זה 2124 

כי בזכרנו אותו תמיד נזכור מעשה , שנזכור תמיד את השבת שלא נשכחהו ולא יתחלף לנו בשאר הימים 2125 

 2126 .בראשית בכל עת שיש לעולם בורא

ומקודשת בשורשה ותכונתה לקבל השפעה ביתרון רב מלמעלה , כן כנסת ישראל שהיא מיוחדת במדרגתה 2127 

אינו מחשבן עם אומה , הן בלשון יונית אחד, עם לבדד ישכוןל הן "ש רז"וכמ, לעומת כל ברואי מטה 2128 

´ אחד ט´ א, ן אין להם זוג"א ונו"וה, תדע שהוא כן חשוב כל האותיות ותמצא כולן יש להן זוג, אחרת 2129 

אין ´ נ, ס"ע מ"ל, ף"כ, ץ"וכן י, אין לה זוג´ ה, ו"ז ד"ג, שמונה הרי עשרה´ שנים ח´ ב, תשעה הרי עשרה 2130 

 2131 .לה זוג

כשם שהשבת אין לה , שהיא דומה בתכונתה ליום השבת, ה"ה כנסת ישראל חביבה לפני הקבבעבור ז 2132 

כיוון , כן גם כנסת ישראל נבדלת היא מכל העמים בתכונתה ושורשה העליון, זיווג מפני רוממות קדושתה 2133 



וכשם , דומים הם זה לזה בתנאים כאלו עד שאין להם בן זוג אחר, שכך מתאחדת השבת לכנסת ישראל 2134 

 2135 .(פרי הארץ)  .כן גם כנסת ישראל חביבים לפניו, השבת חביבה מצד ייעודה ומדרגתהש

 2136 

 2137 מאמר מח

 2138 .(´ג´ בראשית ב) ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו

ברכו במן שכל ימות , ישמעאל אומר ברכו במן וקדשו במן´ ר, ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו 2139 

לכאורה קשה וכי איזו , וקדשו במן שלא ירד בו כל עיקר, שני עומרים השבת היה יורד עומר ובערב שבת 2140 

 2141 .ברכה וקדושה יש בזה שאין המן יורד בשבת

כי המן היה מזון רוחני ומלא השגות אלקות , ויש לומר כי הברכה היתה שהשבת אינה צריכה לירידת המן 2142 

וירעיבך ויאכלך את המן למען ש ויענך "כמ, שביחד עם המן ירדה דעה לישראל, כמו שפירש בעל הטורים 2143 

שבאכילת , זהו שאמרו לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, מלמד שבאכילת המן ניתנה להם דעת, הודיעך 2144 

 2145 .והם מסוגלים לגלות את חכמת התורה והשגותיה העמוקות הגנוזות בה, מן ספגו דעת והשגות עליונות

כי יום קדוש זה מלא , לם בשבת לא ירד המןאו, המן ירד כל ימות השבוע והם נתברכו בהשגת דעת אלקים 2146 

השבת הוא מעין עולם הבא הוא צורה עליונה , הוא מבורך בקדושה יתירה, מעצם טבעו בהשגות עליונות 2147 

והאדם יכול איפוא לינוק ממנה את כל , בה גנז הקדוש ברוך הוא אוצרות החכמה העליונה, הדומה ליוצרה 2148 

 2149 .ה ואינה צריכה לירידת המן כדי להתברךהיא מיוחסת בפני עצמ, ההשגות העליונות

ואת זה יוכלו , כיון שתכלית המן הוא ההשגות והדעה, וזהו שאמרו ברכו וקדשו שלא ירד המן כל עיקר 2150 

ולכן החכם ונבון הלב ישתדל לטעום בעצמו את טעם עונג , להשיג מהשבת גופא בלי אמצעים אחרים 2151 

גיעה ועמל שיעמול בעצמו למצוא את הגילויים שיש י י"אלא ע, י מתורגמן"י אחרים לא ע"לא ע, השבת 2152 

ורק , ב שכולו שבת"השבת הוא דוגמא של עוה, לנצל את הקדושה וההשגות הטמונות בשבת מלכתא, בה 2153 

 2154 .(פרי הארץ)  .תופיע ותתגלה לו מעט מן האור העליון, י יגיעה התבוננות והתבודדות"ע

 2155 

 2156 מאמר מט

 2157 .(´ג´ בראשית ב) ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו

ע הרי יום בחינת זמן הוא גדר מדה "וצ, ועתה נתברך היום עצמו, עד כאן נתברכו הברואים ולא הימים 2158 

, ומסיבה זו לא נתברכו שאר הימים, וברכה פירושה התפשטות היפך ההגבלה, ומספר והיא בחינת הגבלה 2159 

ושלימותה , הדבקות והרוחניות אלא שבת היא בחינת? ואם כן קשה לכאורה איך תתכן בחינת ברכה ליום 2160 

, כ לא שייכת בה בחינת זמן שהוא הגבלה וחסרון כבחול"וע, היא בתוך עצמה ולא חסר בה כלום מבחוץ 2161 

 2162 .בה במדה יוצא הוא אל בחינת למעלה מן הזמן, כי ככל אשר תתאמת השבת באדם

של השבת ואין לו כל פירוש מי שזוכה לגדרה , ל כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים"וזהו אז 2163 

וכבוד השבת ורוחניותה והשגתה הוא , וגם לא יתענג בעולם הזה אלא בענגו את השבת, צורך בעניני חול 2164 

ברכת השבת היא ההתפשטות מקטנות , הוא יוצא ממצב ההגבלה אל מצב אי ההגבלה, תענוגו האמיתי 2165 

 2166 .ב"מצרים וזוהי הדרך אל העוהאל עולם הרוחניות שהוא נחלה בלי , הדעת המוגבלת במושגי העולם הזה

חוץ ´ פי, בצאת האדם מעולם ההגבלה אל בחינת חוץ לזמן, ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו 2167 

, חולין פירושו דבר שאינו מזומן לכל תכלית נעלה, ז אז ויקדש אותו השבת מתקדשת"להבחנות העוה 2168 

ת השבת פירושו להזדמן ולהתיחד רק לקדש א, קודש לעומת זאת הוא בחינת הזימון כגדר הקידושין 2169 

כי בזה שהאדם מקדש את השבת נעשה גם הוא , וזהו גדר זכור את יום השבת לקדשו, לרוחניות השבת 2170 

דבקות זו היא , אלקיכם´ בבחינת והייתם קדושים כי קדוש אני ה, כי זוהי הדבקות הפנימית ביותר, קדוש 2171 

 2172 .ב"בחינת העוה

ואיסורי המלאכה , ק מהערכים השליליים המוגבלים של הגשמיותנמצאת למד כי גדר השבת הוא להסתל 2173 

שכל המצוות נתנו בפרהסיא חוץ משבת  (.ביצה טז) ל"וזהו אומרם ז, על כל גדריהם גם הם בבחינה זו 2174 

י "וכתב הר, ופירשו בגמרא שמתן שכרה לא נתגלה, שנאמר אות היא ביני וביניכם, שניתנה בצנעה 2175 

 2176 .ב"כי היא קדושת השבת שבפנים הלב שהוא עצם העוה, תכן לגלותושמתן שכרה לא י, ל"גיקטליא ז

שער הקדושה ) וכן כתב ראשית חכמה, השבת שורש הקדושה וממנה תתפשט הקדושה אל תוך החול 2177 

הוא שנתקדש ונמשיך עלינו בכל יום ויום מאור , ומה שציותה תורה קדושים תהיו כי קדוש אני, (ב"פ 2178 

השבת מבררת אם אמת הוא שאין לנו , אמתת במדת דבקותנו לשבתכל קדושת החיים מת, קדושת השבת 2179 

וזהו אות היא ביני וביניכם כי השבת היא האות המברר , דבר לעשותו ואף לא לשאוף אליו זולת הרוחניות 2180 

 2181 .(22ב "מכתב מאליהו ח)  .את אמיתות אדם

 2182 

 2183 מאמר נ



 2184 .(´ג´ בראשית ב) ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו

שבו , כי אם ויכל אלקים ביום השביעי, ברא את השבת´ שהרי לא כתוב שה, בריאה חדשה השבת אינה 2185 

ביום זה לבשו כל , אלא שבשבת נשלמה הצורה של כל הבריאה, נגמרה הבריאה של ששת ימי בראשית 2186 

קדושה שכן כתוב ויברך אלקים את יום , ומהי הצורה שנקבעה ביום השבת, ששת ימי המעשה צורה 2187 

כלומר שביום השבת עם גמר הבריאה נתקדשו כל העולמות העליונים והתחתונים , אותו השביעי ויקדש 2188 

 2189 .נמצא איפוא שצורת כל הבריאה היא קדושה, שנבראו בששת ימי המעשה בקדושת השבת

זכור , שהרי נצטוינו לשמור את השבת ולקדש אותו כדברי הכתוב, בעונג? ובמה מתבטאת קדושת השבת 2190 

ולא עוד , על ידי זה שנבלה בו בתענוגים? ואיך עלינו לקדש את השבת, (ות כשמ) את יום השבת לקדשו 2191 

הרי מתגלה לנו , (ישעיה נח) כדברי הנביא וקראת לשבת עונג, אלא שיש לקרוא את השבת בשם עונג 2192 

 2193 .נמצא שצורת כל הבריאה היא עונג ועידון, שמהות הקדושה הוא עונג

כן , וכשם שהשבת הוא גמר הבריאה, ינת חומר לשבתוכשנעמיק עוד יתברר שששת ימי המעשה הם בבח 2194 

שהרי שבת הוא יום , אי אפשר לשבת בלי ששת ימי המעשה, הם ששת ימי המעשה התחלה לשבת 2195 

כי אם על כל , ן שחובת זכירת השבת לקדשו אינה על יום השבת בלבד"ומשום כך כתב הרמב, השביעי 2196 

אלא מקשרים אותם , ם לא בשמות בפני עצמםולכן מונים את כל הימי, ימות השבוע שהם חלק מהשבת 2197 

 2198 .(ח´ ן שמות כ"רמב) שלישי בשבת, שני בשבת, אחד בשבת, לשבת

שהרי אין בכוחנו לתפוש את , והנה אי אפשר לנו לתאר בשום אופן את התענוג של ששת ימי המעשה 2199 

ועוד , הבריות, הצמחים, הפירות, כגון מאורות השמים, העונג ממה שנברא על כדור הארץ אף ביום אחד 2200 

הולך ונתוסף עונג בזה שהצטרף והשלים כל מי שנברא , שבכל יום ויום מלבד העונג ממה שנברא בו 2201 

ועל אחת כמה וכמה העונג של היצירה מכל ששת ימי המעשה ביחד שהושלמה בהם כל , בימים שלפניו 2202 

 2203 .הבריאה

לא היו , בראו בכל יום ויוםשהעונג והעידונים שנ, וכל זה נתקדש בקדושת שבת שהיא צורת כל הבריאה 2204 

כ כמה רב העונג והעידון של יצירת ששת "וא, ואילו בשבת קיבלו צורתם, עד השבת אלא בבחינת חומר 2205 

שהוא , שהרי התענוגים שלהם הוא חול לגבי העונג של יום השבת, ימי המעשה לאחר שקיבלו צורתם 2206 

 2207 .קדושה מופשטת ללא כל לבוש

כן הוסיפו הימים לאחר , ו בכל יום על השלמת הבריאה עד השבתוכשם שכל ימי בראשית הלכו והוסיפ 2208 

והשבת , עוד השלמות והשלמות בכל יום ויום, אף לאחר שנתקדשו בצורה של קדושה, שבת בראשית 2209 

עד שהקודמים נחשבים בבחינת , שבאה לאחריה הוסיפה עליהם עוד קדושה על קדושה ועונג על גבי עונג 2210 

 2211 .ושבוע ובכל שבת ושבת עד לאין סוף ושיעור וכן בכל שבוע, חול לגבי הבאים

ל דורשים זכור את "שהרי חז, והנה קדושת  השבת באה דוקא על ידי תענוגים גשמיים כגון אכילה ושתיה 2212 

ואם אין לו יין או שהפת , שקדושת השבת באה על ידי היין, (פסחים קט) יום השבת לקדשו זכרהו על היין 2213 

ל שלא ניתנו שבתות וימים "וכן אחז, ן קידוש אלא במקום סעודהואי, חביב עליו יותר מקדש על הפת 2214 

אוכל ושותה ואין נפשו , זה טיבה של נשמה יתרה בשבת, (ו"ירושלמי שבת ט) טובים אלא לאכילה ושתיה 2215 

הרי שקדושת השבת מתפשטת גם על התענוגים הגשמיים שגם הם נעשים , (י ביצה טז"רש) קצה עליו 2216 

י "נמצא שכל הבריאה שהיא קדושה אינה מתבטאת כי אם ע, י אם על ידםא לקדש את השבת כ"וא, קודש 2217 

 2218 .תענוגים גשמיים

שהרי עיקר התשובה היא לתקן את הפגם , מכאן שגם התשובה אינה באה אלא על ידי תענוגים גשמיים 2219 

ואין לתקנו אלא על ידי השלמת , ואם קדושה היא עונג הרי הפגם בקדושה הוא העדר העונג, בקדושה 2220 

עד , שעזרא בא לידי הכרה עמוקה מאד בחטאיו, (ט"עזרא פ) וכן מצינו בדברי הכתובים, ים גשמייםתענוג 2221 

, כי עוונותינו רבו למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים, שאמר אלקי בושתי ונכלמתי להרים פני אליך 2222 

 2223 .ולכאורה היו צריכים להתאבל ולהצטער על החטאים ולהתענות ולהסתגף עליהם

אמר עזרא , כי כשהגיע ראש השנה שהוא יום הדין וראשון לעשרת ימי התשובה, אים להיפךוהנה אנו רו 2224 

הרי , (נחמיה ח) לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים כי קדוש היום לאדוננו, אל העם אל תתאבלו ואל תבכו 2225 

והוא , כגון אכילת משמנים ושתיית ממתקים יש להגיע אל התשובה, שדוקא על ידי תענוגים גשמיים 2226 

כלומר על ידי התענוגים הגשמיים האלה תקדשו את היום ותתקנו את הפגם , וסיף כי קדוש היום לאדוננומ 2227 

 2228 .ודוקא משום שקדוש היום הוא הגורם להתענג בתענוגים גשמיים, בקדושה

להיטהר , תטהרו´ והכתוב מזהיר אותנו לפני ה, ולא עוד אלא לגבי יום הכפורים שהוא היום הקדוש ביותר 2229 

, ל ריש גלותא לרב המנונא"א´ ש בגמ"כמ, גם על יום זה ציותה התורה לכבדו, ´שובה לפני הולשוב בת 2230 

אמרה תורה כבדהו , ל זה יום הכפורים שאין בו לא אכילה ולא שתיה"א? מכובד´ מאי דכתיב לקדוש ה 2231 

, כ יש להשתמש בעינוגים גשמיים כגון כסות נקיה"הרי שגם לשם קדושת יוה, (שבת קיט) בכסות נקיה 2232 

 2233 .ועל ידי כך להיטהר ולבוא לידי תשובה



וכי בתשעה מתענין והלא , תני חייא בר רב מדיפתי ועניתם את נפשותיכם בתשעה, ל"ועוד אומרים חז 2234 

הרי , (7יומא פא) אלא לומר לך שכל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי? בעשור מתענין 2235 

, יום לפניו להתענג באכילה ושתיה השלים בזה את התענית ובזה שיקדים, שעיקר צורת התענוג הוא העונג 2236 

 2237 .ומעלים עליו כאילו התענה גם ביום התשיעי והוסיף על הקדושה

הרי מקדיש אדם , ואמנם מוצאים אנו שבכוחו של אדם להעלות גם ענינים גשמיים למצב של קדושה 2238 

מקבלים , המנדב הוא רשעואף אם האדם , חתיכת בד לשם פרוכת לארון הקודש או למעיל לספר תורה 2239 

הרי היא נעשית , וכן אם אדם נודר בהמה לקרבן, החפצים האלה ערך של קדושה והכל מנשקים אותם 2240 

ובאמת אין במציאות , ולא עוד אלא מי שנהנה ממנה הוא מועל בקודש, ´קדושה ועולה לריח ניחוח לה 2241 

אלא שהאדם בירידתו , ייםכי כל העצמים בעולם הם מתחילת בריאתם רוחנ, הבריאה ערכים גשמיים 2242 

 2243 .מהפך אותם לגשמיים

, (7סנהדרין נט) והיו מלאכי השרת צולים לו בשר ומסננין לו יין, הרי אדם הראשון מיסב בגן עדן היה 2244 

, אין זה מתוך גודל מדרגתם, ומה שהמלאכים אינם אוכלים ושותים, ומתוך כל זה היה נהנה מזיו השכינה 2245 

, ´ואין להם היכולת להתענג מהבריאה הגשמית שברא ה, ה כזאתאלא להיפך משום שלא נתעלו למדרג 2246 

התעלו בהשראתו של אברהם והגיעו למדרגה , ואותם שלושה מלאכים שבאו לאברהם אבינו ואכלו ושתו 2247 

 2248 .שיהיו ראויים ליהנות מתענוגים גשמיים

, כלוה פיהם וא"שבצדקתו של אותו צדיק ובשכר טורח שהטריח פתח להם הקב, ל"כפי שאומרים חז 2249 

כי ביום השבת או , ובתוך כך אנו יכולים להבין, (ילקוט וירא יח) שנאמר עומד עליהם תחת העץ ויאכלו 2250 

, מתעלים כל התענוגים הגשמיים לרוחניים, בימים הטובים ובימים הנוראים שהם ימי מנוחה וקדושה 2251 

לידי הכרה עליונה ובא לידי השגה בצורת הבריאה ו, והאדם מתעלה על ידם למדרגות רוחניות עילאיות 2252 

 2253 .שהיא התשובה

נבין למה הגיע אדם הראשון לידי תשובה , ולאחר שבאנו לידי כך שצורת השבת והתשובה הוא העונג 2254 

, יצחק אמר יצא שמח´ חנינה בר´ רב חמא בשם ר, ´ל אומרים ויצא קין מלפני ה"חז, דוקא ביום השבת 2255 

, התחיל מטפח על פניו ואמר, ה ונתפשרתיל עשיתי תשוב"א? ל מה נעשה בדינך"פגע בו אדם הראשון א 2256 

 2257 .(בראשית רבא כב) מיד עמד ואמר מזמור שיר ליום השבת, כך הוא כוחה של תשובה ואני לא ידעתי

והנה , עד שלא עלה על דעתו שיתכן תיקון לחטא, כ גדולה"ר בחומרת החטא היתה כ"הכרתו של אדה 2258 

ולאחר התשובה הקיל עליו , ל קין להיות נע ונדשמתחילה נגזר ע, נתוודע לו מקין שיש אפשרות להתפשר 2259 

כך הוא כוחה של , וזה היה חידוש אצל אדם הראשון וקרא בהתפעלות, ונשארה הגזירה להיות נע בלבד 2260 

 2261 .תשובה ואני לא ידעתי

, היה לו להתוודות ולשוב מיד, ולכאורה כיון שבא לידי הכרה שהתשובה מועילה ואפשר לתקן את החטא 2262 

ולכן , אלא שאדם הראשון הכיר שהתשובה באה על ידי העונג? ר שיר ליום השבתולמה התחיל מזמו 2263 

אמר שירה וזמרה קודם לוידוי לפני שאמר טוב , קשורה התשובה עם השבת שהוא יום עונג והתחיל לזמר 2264 

´ ב עמ"אור הצפון ח)  .´ואמר שירה וזמר לאחר הוידוי לאחר שאמר טוב להודות לה, ´להודות לה 2265 

 2266 .(קכב

 2267 

 2268 אמאמר נ

 2269 .(´ז´ בראשית ב) אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה´ וייצר ה

מכאן , ה ובית דינו היו נמלכין על כל אבר ואבר שבאדם"שהקב, ל"על הפסוק הוא עשך ויכוננך אמרו חז 2270 

באמת , ר גידים ועצמותשכל אבריו הנראים לעינינו רק כבש, יסוד גדול בגדולת האדם אף מצד גופו בלבד 2271 

בחכמה מרובה כזו נוצר גופו , הם חלקי חכמה עליונים מושגים רוחניים שנמלכו עליהן כביכול ובית דינו 2272 

כ "ואח, אלקים את האדם עפר מן האדמה´ כמו שכתוב וייצר ה, של אדם עוד קודם שניתנה בו הנשמה 2273 

 2274 .לרוח ממללאומתרגמינן , כתוב ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה

כל , נעשה כל האדם לנפש חיה ולרוח ממללא, ז שנופחה בו הנשמה העליונה חלק אלוה ממעל"נמצא שעי 2275 

עלו ונתעלו עכשיו , שגם מתחילה נבנו במושגי חכמה עליונה, איבריו הבשר הגידים והעצמות שבו 2276 

, ורה שנופחה באפוהיא הנשמה הטה, כי ניתוסף בהם כח חדש עליון שבעליונים, לעליונות יתירה מאז 2277 

ה ממלא את כל העולם כך הנשמה ממלאת "מה הקב, (ברכות י) ל"ואמרו חז, ומאן דנפח מדיליה הוא נפח 2278 

 2279 .את כל הגוף

, האירה לו נשמתו את כל חדרי גופו, לפי זה הוי אומר שמחוץ לעצם החכמה שבגופו של אדם הראשון 2280 

, כי השרת טעו בו ובקשו לומר לפניו קדושל כי מלא"תדע שהרי אמרו חז, והיה זך ומצוחצח כולו ממש 2281 

איך טעו לחשוב , ואם היו מכירין בו איזה גשם שהוא, ה תרדמה וידעו כי אינו אלא נברא"והפיל עליו הקב 2282 

 2283 .אלא ודאי שכל גופו ואבריו היו חלקי חכמה רוחניים עליונים? אותו לבורא



לא בא אלא לשבר את , וכדומה´ זני הא´ עיני ה´ יד ה, והנה מבואר בראשונים שכל מה שהוזכר בתורה 2284 

שהרי עצם , ומזה גופא יש ללמוד כי אברי גוף האדם רוחניים הם בעיקרם מלאים חכמה אלקית, האזן 2285 

שאיבריו של , על כרחך בא ללמד ונמצא למד, המשל לשבר את האוזן בדמות האיברים הנמצאים באדם 2286 

שאם לא כן אין מקום כלל למשל כזה , כולה כבי"שיש להם דמיון להקב, אדם מושגי חכמה עליונים הם 2287 

הם בבואה של , ´נמצא שאותם חלקי חכמה אשר צומצמו באדם בתמונת יד ורגל וכדו, אף לשבר את האזן 2288 

 2289 .החכמה העליונה שאין לנו בה כל מושג ותפישה

אלא כל המין האנושי נוצר בצלם , וכל זה שאמרנו על ערכם של אברי האדם אינם באדם הראשון לבד 2290 

על אנשי דור המבול שהתינוקות שבהם היו מהלכים  (ר לו"ב) ל"אמרו חז, ים ובחכמה רוחנית עליונהאלק 2291 

, ומעשה היה בתינוק שנולד ושלחתו אמו להביא צור לחתוך בו את טבורו, מיד כשנולדו ונלחמו עם שדים 2292 

לו התינוק לך והשיב , לך ואמור לאמך שאלמלא לא האיר השחר הייתי הורגך, ופגע בו שד אחד ואמר לו 2293 

 2294 .שאלמלא כבר נחתך טבורי הייתי אני הורג אותך, אתה ואמור לאמך

כ אתה אומר שאף לאחר שחטא אדם "וע, והרי לחימה זו עם שדים אינה ודאי מלחמה גשמית אלא רוחנית 2295 

לא , וכן בכל הדורות שלאחריו שהיו מכעיסים ובאים ונתגשמו יותר ויותר, שנתמעטה קומתו ונתגשם 2296 

אבל בתוך האדם נשארה מציאותו האמיתית , מות זו אלא כיסוי חיצוני בלבד כקליפה על הפריהיתה התגש 2297 

 2298 .בכל מצב שהוא

ועברו תקופות אחר , שהיה רחוק יותר מעשרים דורות מאדם הראשון, וכן אתה מוצא אף בעשו הרשע 2299 

הרי שיש , (ג"בראשית ל) ובכל זאת אמר לו יעקב ראיתי פניך כראות פני אלקים, תקופות של התמעטות 2300 

, י החטאים כאמור"אלא שבני האדם נתכסו בקליפה חיצונית ע, לראות גם בפניו של רשע כעשו פני מלאך 2301 

 2302 .ולאור חושי עיניו לא נראית עצמיותם הרוחנית

ה שמתוך ההתגשמות עצמה יאיר אור חדש על האדם "התקין הקב, אכן גם לאחר שחטא האדם והתגשם 2303 

אשר יהיה בכוחם לחדור דרך כיסוייו החיצונים ולהחזירו לקדמותו , יםויתגלה בו מקורות חכמה עליונ 2304 

´ ל בתורתו של ר"ואמרו חז, אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם´ כתוב בתורה ויעש ה, הרוחנית 2305 

 2306 .(´כ´ ר פ"בר) מאיר מצאו כתוב כתנות אור

ן אור רב שהוסיפו חכמה היה בה, ה לאדם שהן לכאורה כסוי גשמי"פירוש הדברים שהכתונת שעשה  הקב 2307 

עד שלא חטא כתוב ויהיו שניהם , וגילו לו מעלות והלכות חדשות כדי להאיר ולהעלות את גופו, לאדם 2308 

ללא שום הגשמה ולא היה , כי היו מוארים בחכמה העליונה מכף רגלם ועד קדקדם, ערומים ולא יתבוששו 2309 

נתגלה בהם רגש של , ההתגשמות אבל לאחר שחטאו ונדבק בהם משהו מן, מקום כלל לרגש של בושה 2310 

 2311 .בושה וידעו כי ערומים הם

, שעמדו מתוך כך על מעלת הבושה, ה כתנות והאיר להם בזה את עצם גופניותם"והנה תפר להם הקב 2312 

וניתן להם מקום לחזור מתוך עצם , ונתחדשה להם תורת הצניעות שיש בה משום מדרגה רוחנית עילאה 2313 

 2314 .חכמתם העליונההתגשמות זו לאורם הקדמון ולמקור 

, ג מצות כנגד כל אבר ואבר שבאדם"ה לישראל תורה שלמה של תרי"כשנתן הקב, ולאחר כמה דורות 2315 

שמטרתו להרבות חכמה עליונה , (´משלי ו) כי נר מצוה ותורה אור, הוסיף להם אור אלקי כדברי הכתוב 2316 

כדי לחשוף בהן , י החטאיםולהחדירה בכל המחיצות הגופניות והקליפות החיצוניות שנתדבקו באדם על יד 2317 

 2318 .את הנפש החיה והרוח ממללא של האדם הקדמוני

ומופלא הדבר עד כמה בכוחו של האדם להפוך את העצמים הנראים לנו כגשמיים למטרות רוחניות  2319 

וכי כל בריותיו אין , (ילקוט רמז סב) ל"אמרו חז, הכתוב אומר עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו, עליונות 2320 

מכאן שאין ערב לו אלא של , הלא כבר נאמר ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי בגוייםו, משבחין אותו 2321 

חביב הוא קילוסן , ה כמה קילוסין"י שיש לו להקב"אעפ, (ד"ה ה"סוכה פ) וכן אמרו בירושלמי, ישראל 2322 

 2323 .ואתה קדוש יושב תהלות ישראל, מאי טעמא נעים זמירות ישראל, של ישראל יותר מכל

הוא הגיע לשיא המדרגה לזמר ולספר תהלתו , ה"ירות ישראל נאמר על דוד המלך עוהנה התואר נעים זמ 2324 

ל המשילו עליו משל לחבורה שהיתה מבקשת "וחז, עד שנאמר עליו נעים זמירות ישראל, ה"של הקב 2325 

, (ילקוט שם) אמר להם כולכם נעימים ומי מנעים זמירותיהם של ישראל דוד בן ישי, לומר הימנון למלך 2326 

ש עורה כבודי עורה הנבל וכנור "על ידי נבל וכנור כמ? ´דוד את זמירותיו ותהלותיו לפני הובמה הביע  2327 

 2328 .אזמרך בלאומים´ אודך בעמים ה, אעירה שחר

ובכל זאת היה , מעץ דומם ומגידי בהמה מתה, והרי הכלים האלה הנבל והכנור עשויים מעצמים גשמיים 2329 

ה שהיו "ולהביע קילוסים לפני הקב, ילים כה נפלאיםבכוחו של דוד על ידי נגיעת אצבעותיו להשמיע צל 2330 

הוי אומר שיש באברים של האדם , ושהם תכלית היצירה, חביבים לו מכל התהלות והתשבחות שבעולם 2331 

עד כדי , שבכוחם להפיח רוח בדברים הגשמיים הפשוטים ולדובב אותם בחכמה עליונה, אור כה רב 2332 

 2333 .(מא´ א עמ"הצפון ח אור)  .ה יותר מכל הבריאה"להנעים לפני הקב



 2334 

 2335 מאמר נב

 2336 .(´ז´ בראשית ב) אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה´ וייצר ה

ויפלא מה חידוש , (.עירובין יח) ש בן פזי אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי"כדר, ל מאי וייצר תרין יודין"אז 2337 

כי מטבע האדם כשיכסוף לאיזה , אמנם יסוד גדול הורונו בזה? ר"הכי לא נדע כי יש יצה, הודיעונו בזה 2338 

וזה לתת לאדם כור , היה רוצה ומשתוקק שבל יכסוף כלל אחרי כי לא ישיג חפצו, דבר ובל יוכל להשיגו 2339 

שידע כמה עבר , כאדם ההולך בדרך למרחק ומסמן הקילומטרים, הציבי לך ציונים´ הבחנה כענין הכ 2340 

 2341 .ן ציונים בל ידע איפה הואובאי, וכמה יש לו עוד ללכת

עת ירגיש בעצמו כי ידאג על אוי לי , ל בחכמתם לאדם לבחון ולדעת תמיד את מצבו ומעמדו"כן נתנו חז 2342 

, על חפצי שמים וצרכי נפשו באופן הזה, וכמו כן ידאג גם על אוי לי מיוצרי, מיצרי היינו על חפצי הגוף 2343 

ז טוב הוא כי מה לעשות "עכ, מכאשר ידאג על הגוףאף כי באמת צריך לדאוג על הנפש באין ערך יותר  2344 

 2345 .אחרי כי כן נברא

וכל עוד , אמנם אם על אוי לי מיצרי ידאג ויצטער יותר מאשר על אוי לי מיוצרי זה לאות כי חולה הנהו 2346 

, עד שבחמדת הממון ובכל מאויי הגוף דאגתו רבה, שדאגתו על אוי לי מיצרי יותר מן אוי לי מיוצרי 2347 

ואם , זה לאות כי הוא עוד יותר חולה, גתו להצלחת הנפש וכן הדאגה לאחריתו פחותה בוולעומת זה דא 2348 

זה לאות כי הנהו , ועל אוי לי מיוצרי בתכלית המיעוט, דאגתו על אוי לי מיצרי מרובה בו בתכלית הריבוי 2349 

 2350 .ל"גוסס רח

מיתור של , ורהאשר למדו זאת ברוב חכמתם מאות אחת בת, ל במאמר קצר"ועל מצרף חכמה למדונו חז 2351 

מה שחכמי הפילוסופים ירבו על זה ספרים שלמים תגלה לנו התורה באות , ן"בכתוב וייצר בשני יודי´ י 2352 

יתפלא , ובבוא הזמן הזה ויעבור עוד מעט ובל יכסוף עוד לאכול, והנה הרגיל לאכול בזמן ידוע, אחת 2353 

בל יתפלא על , חולה גדול אמנם מי שהוא, מדוע נפקד ממנו כוסף האכילה, וישתומם על שינוי זה 2354 

 2355 .ואי פליאתו יהיה לאות על עוצם מחלתו, ההשתנות שבו גם אם תרבה מאד

אך , ל"לבחון ולצרוף את מצבו בו אם חולה מסוכן הוא רח, ל מסרו לנו כור מבחן לאדם"הן אמנם חז 2356 

דאוג בתכלית איך יכשר בעיניו כזה ל, הלא עליו להצטער ולדאוג הרבה על זה, בהמצאו בו כי הנהו חולה 2357 

ולעזוב מבטו ומגמתו מעל , דירה סרוחה שניתנה לו ליום אחד, לדאוג על דירה לא לו, על הגוף הכלה 2358 

להיות עמוס בתכלית בכל שכלו ומחשבתו ובכל תחבולותיו על אוי , דירתו שהיא דירת מלכים דירת עולם 2359 

 2360 .(ט"ע´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ולעזוב בתכלית כל המחשבות מאוי לי מיוצרי, לי מיצרי

 2361 

 2362 מאמר נג

 2363 .(´ז´ בראשית ב) אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה´ וייצר ה

אנו מבינים כי בשורשו , כשאנו רואים אילן מוציא תפוחים, בעולם כל הדברים נמשכים אחרי השורש 2364 

אילן מוציא , אילן מוציא ענבים שורשו ענב, אילן מוציא רמונים אנו מבינים כי בשורשו רמונים, תפוחים 2365 

כנאמר ´ נמצא כי שורשו השם ית, והנה כאשר נעיין בשורש האדם, קוצים ודרדרים שורשו קוץ ודרדר 2366 

ולכן תשוקת , ואם כן צריך להמצא בפריו היינו פעולותיו ממה שנמצא בהשורש, ויפח באפיו נשמת חיים 2367 

וימשיכו פעולתם מעליונים ככל , שורשם מלמעלה החכמים להתחכם במהלך הכוכבים ומזלות כי הם 2368 

 2369 .הדברים הנמשכים לשורשם

ולכן האדם שנברא בצלם אלקים , והכוכבים והמלאכים תשוקתם לעשות רצון קונם כי הוא יתברך שורשם 2370 

ומעתה על פי זה יבחן האדם אל מה , היינו עבודת אלקים, צריך להמצא בו כל תשוקתו לעשות רצון קונו 2371 

, ו"ל למטה וימות כבהמה ח"שורשו רח, ואם אל דברים החומריים, למעלה שורשו למעלהאם , תשוקתו 2372 

לא כן , כי מי ששורשו תפוח אי אפשר לגדל רמון וכדומה, עם האדם´ ודברנו עוד כי  חסד גדול עשה ה 2373 

ויכול לשנות השורש אשרי אדם , לא סגר בעדם דלתי תשובה, האדם אם שורשו נתהוה קוצים ודרדרים 2374 

 2375 .(ו"קס´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .לו זאתיעשה 

 2376 

 2377 מאמר נד

 2378 .(´ז´ בראשית ב) אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה´ וייצר ה

ועוד למה לא , הרי גם בכל הנבראים כתיב נפש חיה, יש להבין מאי מעליותא של ויהי האדם לנפש חיה 2379 

כלומר שהוטבע , ונראה בביאור נפש חיה שהנפש חיה אצלו, ש חיהכתוב בתחילה גבי בריאת האדם לנפ 2380 

שמעולם לא מצינו בברואים , א לו להטותו בכל מה שירצה"וא, בנפש כל חי להכריחו בכל מנהגו ותולדתו 2381 

 2382 .או גמל לא יהיה צנוע וכדומה, או חתולה לא תהיה נקיה, א לנמלה שתהא עצלנית"א, ששינו טבעם



שהאדם נברא בשני , אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ´אבל באדם כתיב וייצר ה 2383 

עפר מן האדמה הוא כח החומר הגס המתאוה רק לחומריות שהוא כח העפר בלתי , כחות מתנגדים זה לזה 2384 

´ אבל נופח באפיו של עפר זה כח רוחני דק מתחת כסא כבודו ית, וחלק זה כבהמה ממש, מושג לכח רוחני 2385 

 2386 .ל מאן דנפח מדיליה נפח"וכמאמרם ז, חייםהנקרא נשמת 

ומכאן , והרי הוא כמלאך ועוד יותר מזה, וכח זה לגמרי רוחני הוא אין לו שום מושג למה שנקרא חומר 2387 

כי נילוש כעיסה זו שבכל חלק קטן ממנה מעורבים שני דברים יחד אשר נעשו גוש , נוצרה הבחירה באדם 2388 

 2389 .מדמו אבריו ונפשו וזה האדם ,חומר ורוח בהמה ומלאך בכל חלקיו, אחד

וילחם מלחמת רוחו ונשמתו , שיעבוד עם שני כחות מנוגדים אלו, נמצא תכלית האדם וחובתו בעולמו 2390 

כשם שכל הברואים הפחותים ממנו פועלים , להכניע כחות חומרו תחת ממשלת השכל בבחירתו בחיים 2391 

וכמו מלאכי מעלה אשר כולם , א להם אחרת"כי א, בהכרח טבעם למלא רצון בוראם ומשיגים מטרתם 2392 

ופועלים ברוחם בהכרח , המה לא ישיגו החומר בשום אופן, כולם קדושים ורוחניים, אהובים וברורים 2393 

לבחור ולהמשיל עלי עפר חומרו את רוחו , כן נתבע האדם עם כח בחירתו שיש בידו, לרצון בוראם 2394 

 2395 .שלא יתאווה ולא ימשך אלא לרוחניות בלבד, ונשמתו

, ת כח זה להכניע חומרו תחת ממשלת נשמתו"כי נתן בו הבוי, ויהי האדם לנפש חיה´ הכ וזהו שאמר 2396 

אמנם האדם מעבד , ולהיות בו נפש חיה דוגמת מלאכי אלקים וברואי ארץ אשר פועלים בהכרח בל ישונה 2397 

כשרון בחירתו , וזוהי המעלה הגדולה שבאדם יותר מכל הברואים, בעצמו טבע קדוש זה להיות נפש חיה 2398 

ויכול לעלות ולהטביע בנפשו , כי אין לו הכרח לפעול בטבעו ויכול לבחור בטוב וגם ברע, אשר נתן בו 2399 

ככל הנבראים העושים רצון קונם בהכרח , להכריח עצמו להיות נפש חיה למלא רצון בוראו לטוב לו 2400 

 2401 .(ב"אור יהל ח)  .ולזה שכרו ישולם כי הוא המניע והגורם ליצירת מדרגה רמה זו, טבעם

 2402 

 2403 מאמר נה

 2404 .(´ז´ בראשית ב) אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה´ וייצר ה

ש בן פזי "אלא כדר, את האדם בשני יודין´ מאי דכתיב וייצר ה, (7ברכות סא)א  דרש רב נחמן בר רב חסד 2405 

א דו פרצופין ברא "ן אלעזר דאריבירמיה ב´ אי נמי כדר, אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי, ש בן פזי"דאר 2406 

אלא , רב ושמואל חד אמר פרצוף היינו דכתיב וייצר, ה באדם הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני"הקב 2407 

 2408 .ש בן פזי"ד זנב מאי וייצר כדר"למ

כי הרי הנחש לא , ´היא היתה הסרסור לחטא של אדם הראשון לעבור את פי ה, האשה הזו שניתנה לאדם 2409 

יוצא , ורק על ידי האשה קלע את החצים להחטיא את האדם, מו להסית את האדםהיה בכחו לבוא בעצ 2410 

 2411 .וממנה שורש היצר, ולא היתה המיתה בעולם, איפוא שבלא האשה לא היה החטא

והאשה היא , בחינת הנחש עפר לחמו, בחינת האדם הוא שכל זך וישר, והנחש, האשה, הנה יש לנו האדם 2412 

ואי אפשר בשום אופן שיגיע , שכל בלבד הוא מלאך אלקי קדושהרי ה, חלק ההנאה ראש לכל התאוות 2413 

אלא אם כן הסרסור שהוא הכח המתאוה יביא אתו ? ואיך יעבור עבירה, אליו הנחש לעשות דבר בלא טעם 2414 

היינו הטבע , כי רק ההנאה היא סרסור כל החטאים, טענותיו של הנחש עד שיוציא מחשבתו אל הפועל 2415 

 2416 .שהוא החומר המתאוה

הלא עדיין לא ? אבל חטא זה כיצד התחולל, מהתי הרי כל כח היצר הוא מהזוהמא שהטיל הנחשמעולם ת 2417 

וכבר כתבו שכל ענין תחיית המתים הוא שלא יהיו כילודי ? ה"שלטה הזוהמא באדם יציר כפיו של הקב 2418 

 2419 ?ואם כן איך חטא האדם בטרם שטעם טעם חטא, ת בתכלית הקדושה"אלא כיצורי השי, אשה

היינו , נשים דעתן קלות (שבת לג) ל"כמאמר חז, שגרמה לכך האשה שדעתה קלה עליההתשובה היא  2420 

, פירוש הדבר שאין האדם מכוון את כל צרכיו למטרה טהורה אחת, שגדרן של הנשים הוא חלישות הדעת 2421 

כל זה אי אפשר אלא בהתגברות שכל האדם יציר כפיו של , והשולחן כמזבח וכדומה, האכילה כקרבן 2422 

 2423 .ן בשני חלקים"וזהו פירוש וייצר בשני יודי, שום היסח הדעת אף לרגע אחד בלא, ה"הקב

למאן דאמר שני פרצופים הכוונה היא שראשית החטא בא , ובגמרא נחלקו אם נברא בשני פרצופים או זנב 2424 

וזהו דקאמר בשלמא למאן דאמר פרצוף , ולמאן דאמר בזנב סיבת החטא באה מצד התאוה, מעיוות השכל 2425 

שהשכל הרם יוכל גם לעקם דרכיו להיות מתנגד בכחו להלחם עם , ב וייצר בשני יודיןהיינו דכתי 2426 

ש בן "ומשני כדר? איך תעיז תאוה שפלה להלחם בכל הקדוש, אלא למאן דאמר זנב מאי וייצר, הקדושה 2427 

י סרסור התאווה "להורות שאמנם גם היצר השפל יוכל להלחם ע, פזי דאמר אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי 2428 

כמו שאנו רואים שאדם הראשון אף קודם הזוהמא חטא על ידי האשה שהיא בחינת , הקדושה עצמה עם 2429 

 2430 .הטבע



, ובמדרש רבה שם אכלתי ואוכל עוד, וזהו שאמר אדם הראשון האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי ואוכל 2431 

והכיר , אלא שהכיר אדם תכלית ושורש החטא מעקבות החמר הכרוך בו? ולכאורה מה תשובה היא זו 2432 

 2433 .וזה לאות שהבחין ביצירתו עד כמה חזק כח החומר לעוור עיני שכלו, שלא בנקל יפרד ממנו

, להפריד כל סיג ופסולת של מחשבה אחרת, ת"נמצא כי האדם הזה תכלית יצירתו היא שימלא כוונת השי 2434 

 2435 וזהו שאמר הכתוב אשרי הגבר אשר תייסרנו יֿה, בתכלית הקדושה´ זולת הימשכותו למחשבת ה

עד כמה צריך הוא לייסר עצמו לצרף את , היינו שהתורה הקדושה תלמד לאדם דעת, ומתורתך תלמדנו 2436 

 2437 .(א"אור יהל ח)  .מעשיו צירוף אחרי צירוף

 2438 

 2439 מאמר נו

 2440 .(´ז´ בראשית ב) אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה´ וייצר ה

על ידי הדעה , י"אך זו של אדם חיה שבכולן שנתוסף בו דעה ודיבור רש, אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה 2441 

הוא מתיחס אל , בכחות אלה הוא מסוגל להתחבר אל אחרים, והדיבור חי האדם יותר מכל בעלי חיים 2442 

, הוא מתיחס אל בני אדם אחרים ובונה עמהם חברה אנושית, דברים ותופעות מכיר אותם ומשתמש בהם 2443 

ה "הן הקב, אפילו יחסנו אל הבורא בנוי על כח הדיבור, ים את האדם כיצור חברתיוכבר הגדירו הפילוסופ 2444 

, ש הרהור לאו כדיבור דמי"הרי תפילה וק! הכל בכח הדיבור, ´מדבר אל האדם והן האדם מדבר אליו ית 2445 

 2446 .ת"וצריך דווקא לדבר אל השי

מנין שאפילו אחד , ויה ביניהםחנינא בן תרדיון אומר שנים שיושבים ויש ביניהן דברי תורה שכינה שר´ ר 2447 

אבות ) ישב בדד וידום כי נטל עליו´ שנא, שיושב  ושונה שמעלה עליו הכתוב כאילו קיים את התורה כולה 2448 

אבל , אחד שיושב ושונה יש לו שכר, ת שכינה שרויה ביניהם"ל כי שנים שיש ביניהם ד"מעיר המהר, (´ג 2449 

כ אחד הלומד הרי אין לו "משא, ברים בדברי תורהכי שנים הלומדים מד, לא נאמר ששכינה שורה עליו 2450 

נמצא כי השכינה שורה דוקא , והשכינה שורה רק בתורה שלימה, אל מי לדבר ואין זו תורה שלימה 2451 

לומדים בזה כי החיבור הגמור אל התורה הוא דוקא , כי כח הדיבור הוא המכשיר לדבקות! בדיבור בתורה 2452 

 2453 .על ידי הדיבור

, ם כל מצוות התורה אם עבר אדם על אחת מהן"וכתב הרמב, קא עם וידויהתשובה צריכה להיות דו 2454 

והתשובה היא , הרי מצות עשה הוא הוידוי, ה"כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני האל ב 2455 

שאין הטבילה , כי כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, תנאי בוידוי 2456 

 2457 .ד שישליך השרץמועלת לו ע

ר משתמש "והמדבר לה, כח הדיבור הוא המכשיר שניתן לנו לחבר ולקרב, מכאן החומר של לשון הרע 2458 

תדע לך מה דוד , ר מסלק השכינה מלמטה למעלה"לכן כל האומר לה, במכשיר הקירוב לפירוד ולשנאה 2459 

מה כתיב , ב חדהשיניהם חנית וחצים ולשונם חר, נפשי בתוך לבאים אשכבה להטים בני אדם, אומר 2460 

ר "דב) ע מה השכינה עושה למטה סלק את השכינה לרקיע"אמר דוד רבש, אחריו רומה על שמים אלקים 2461 

 2462 .(´י´ ח

כאשר בני אדם משתמשים במכשיר הקירוב והאהבה לפירוד , השכינה היא תכלית הקירוב והאהבה 2463 

מחנך להצילך והיה מחניך  אלקיך מתהלך בקרב´ ומקרא מלא הוא כי ה! אין לשכינה מקום בעולם, ושנאה 2464 

על ידי עבירת , (כי תצא) תרגום ולא יחזי בך עבירת פתגם, קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך 2465 

יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו ´ אמר ר! דיבור השכינה מסתלקת מישראל 2466 

אף לדברי תורה תלמוד לומר צדק יכול , מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם? בני אדם 2467 

 2468 .(.חולין פט) יכול יגיס דעתו תלמוד לומר מישרים תשפטו בני אדם, תדברון

מאז שהתינוק ! האומנות היא לא להיות פטפטן! ז הוא לשים עצמו כאילם"הרי אומנותו של אדם בעוה 2469 

ודוקא , מנות גדולהלשתוק צריך ללמוד כי השתיקה היא או, יודע לדבר הוא מפטפט ככל העולה על רוחו 2470 

כשהוא יוצא מבדידותו , מהותו של האדם היא בדידות רק בה מתפתחים כחות נפשו, בה ניכר הבר דעת 2471 

 2472 .אז נהיה הדיבור בפיו המכשיר המקשרו ומחברו בקשר אמיתי, ומתחבר אל מה שסביב לו

אבל גם , ל"רש לעיל על פי המה"בתורה צריך דוקא לדבר וכמ, ל את דקות הדברים"והננו רואים בחז 2473 

כי הדיבור בתורה צריך , כבר צריך לעצור ולחזור לישרותו, בתורה כשהוא מרגיש קצת שיגיס דעתו 2474 

אלא לרדת לעומקו , לא היתה כוונתנו בפרק זה להטיף מוסר על שמירת הלשון! להיות מכשיר טהור מאד 2475 

 2476 .כי האדם הוא החי שבכל הנבראים דוקא בדעה ודיבור שלו, של כח הדיבור

כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה , (´עמוס ד)א  סוד הגדול של כח הדיבור אמר הנביעל ה 2477 

ו "ואינו רואה ומשיג הבנין או ההריסה ח, הזהיר כאן את האדם מחמת היותו בזה העולם השפל, שיחו 2478 

ר ושיחה במה נחשב דיבו, ו לומר"ויכול להעלות על דעתו ח, הנעשים בהעולמות מכל דיבור ודיבור שלו 2479 

אבל ידע נאמנה שכל דיבור ושיחה קלה שלו לכל אשר יבטא , קלה שתפעול שום פעולה וענין בעולם 2480 



ל אפילו שיחה קלה שבין איש "הוא אשר אמרו חז, (´נפש החיים א) בשפתיו לא נאבד ואינו הולך לבטלה 2481 

עד היכן מגיע כוחה  רק בשעת הדין בעולם האמת מגידים לאדם, (7חגיגה ה) ואשתו מגידין לו בשעת הדין 2482 

 2483 .של שיחה קלה

בזה , שהאדם הוא החי שבכל הנבראים שנתוספה בו דעה ודיבור, י"עד כה ביררנו את כוונת דברי רש 2484 

, והרי כל הנבראים נחלקים לארבעה סוגים, כי לכולם יש מושכלות ראשונים ושפה, נכללים כל בני אדם 2485 

ומהותו של החי הוא חיותו שהוא מרגיש , יחהמהותו של הצומח הוא כח הצמ, מדבר, חי, צומח, דומם 2486 

, והנה ידועים דברי הכוזרי שמחלק את הנבראים לחמישה סוגים, מהות האדם הוא כח הדיבור, ומתנועע 2487 

 2488 ?מהו הכח המעמיד של הכלל ישראל אם הוא למעלה מהמדבר, וישראל, מדבר, חי, צומח, דומם

אר כי מהותו של הכלל ישראל הוא הענין הכוזרי מב! הרי בעל כרחך גם האדם מישראל הוא מדבר 2489 

ורוממתנו מכל הלשונות , ע"מכל מקום גם בכח הדיבור שונה הכלל ישראל שינוי מהותי מכל אוה, האלקי 2490 

אנו לומדים מהסוגיא , ועד היכן הדברים מגיעים למעשה אצל הכלל ישראל, ט"אנו אומרים בתפילת יו 2491 

 2492 .דלעולם ידבר אדם בלשון נקיה בריש פסחים

וחד אמר , חד אחר מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה, ו תרי תלמידי הוו יתבי קמיה דהללהנה 2493 

ולא היו , אמר הלל מובטח אני בזה שמורה הוראות בישראל, מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין בטומאה 2494 

וחד אמר  ,תלתי כהני חד אמר להו הגיעני כפול מלחם הפנים, ימים מועטים עד שהורה הוראות בישראל 2495 

 2496 .בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול, וחד אמר הגיעני כזנב הלטאה, הגיעני כזית

י הוא עצמו היה גס רוח "רש, לא תימא שמץ פסול אלא שחץ פסול? והא אין בודקין מהמזבח ולמעלה 2497 

והיו בטוחים בו , הרי ראו בתלמיד שדקדק לא להזכיר מלת טומאה, ומבזה קדשי שמים ואין ראוי לשמש 2498 

והלטאה היא מהשמונה שרצים , ולהיפך הכהן שאמר הגיעני כזנב הלטאה, היה אדם גדול וכן היהשי 2499 

!הרגשה עדינה כזאת בלשון נקיה נמצאת רק אצל הכלל ישראל ורוממתנו מכל הלשונות, פסלוהו לעבודה 2500 

 2501 .(ד"ל´ ב עמ"עלי שור ח)  

 2502 

 2503 מאמר נז

 2504 .(´ז´ בראשית ב) חיים ויהי האדם לנפש חיה אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת´ וייצר ה

ותירץ כי זו הנפש של אדם חיה שבכולן שניתוסף לו דעה ? ל הלא אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה"י ז"רש 2505 

ויהי האדם לנפש חיה כי בנשמה הזאת ישכיל וידבר , ל כתב"ן ז"והרמב, לנפש חיה לרוח ממללא, ודיבור 2506 

ד הקנין כמו לך אדני "ד של לנפש הוא למ"והלמ, ותן לה תהיינהוכל הנפשות וכוח, ובה יעשה כל מעשה 2507 

 2508 .ל"כי כל יצירותיו היו עתה לנפש הזאת עכ, או יאמר שחזר כולו נפש חיה והפך לאיש אחר, המלך

כן צורת , ובלעדו לא מקרי צומח רק דומם, כי כמו שנפש הצומח הוא שם עצם הצומח, ויש לבאר הדברים 2509 

ובלעדו הרי הוא , לא שזה מעלה באדם אלא זה מציאות האדם, הו עצם האדםהאדם הוא הדעה והדיבור ז 2510 

ואין מקום בצומח שלא תשלוט עליו , וכמו כח הצמיחה שבצומח מעורב בכל חלקי הצומח, כבעל חי 2511 

וכמו הנפש החיוני בבעל , וכשיופסק משורשי הצמיחה מיד יופסק ויוכרת צמיחתו וישוב לדומם, הצמיחה 2512 

, עד שבמציאות אין מקום בסוג חי בלי נפש החי, ם בכל הגופים בתכלית ההתקשרותחי מעורבים ונמזגי 2513 

 2514 .וכשיופסק ממקום קטן שבו לא נקרא חי, בכל אבר ואבר ובכל עורק מגיע כח החיוני ושולט בו

שלא יהיה מקום , שעל זה נקרא אדם הוא הדעה והדיבור שבו, כן האדם כיון שכל עצמותו היינו צורתו 2515 

צריך שיהיה שולט טעם המלח בקרבן , י בקרבן"כעין שפירש רש, וט עליו הדעה והדיבורבאדם שלא ישל 2516 

עד , שכל האברים וכל היצירות שבו צריכים להיות קשורים בדעת האדם וקנוין לו לעולם, כמו בינה באדם 2517 

וזה מטרת האדם , וכל מעשה שיעשה שייך לומר זאת פעולת אדם, י שליטת הדעת נהפך לאיש אחר"שע 2518 

 2519 .עד ששום פעולה לא תצא מרשותם והסכמתם, עה והשכל ישלטו על האבריםשהד

כי כל האדם צריך להיות לקנין לנפש , בביאורו הפסוק ויהי האדם לנפש חיה, ל"ן ז"וזהו עומק דברי הרמב 2520 

י הדעת נהפך האדם לאיש "שע, י נפש חיה שהוא השכל והדעת"שכל המעשים יהיו נעשים רק ע, חיה 2521 

 2522 .ומנהיג את הפעולה בחשבון צדק, שה ותנועה שלא ישלוט שם כח הדעתשאין לך מע, אחר

מיד השיג מדרגה זו של , ה נשמת חיים"והנה זה היתה מדרגת אדם הראשון קודם החטא כשנפח בו הקב 2523 

כמו , שלא היה בו חלק שלא היה מעורב וממוזג בו כח הדעת, כי נהפך לאיש אחר, ויהי האדם לנפש חיה 2524 

עד שמלאכי , וכל תנועותיו קשורות בחפץ הדעת, ן חלק בבשר שאין בו טעם מלחמלח הנבלע בבשר שאי 2525 

 2526 .השרת בקשו לומר לפניו קדוש

ללכת ? כי מה נקרא יראה, שהוא פירוש על כח היראה, ולכן כתבה התורה ללכת בכל דרכיו אצל יראה 2527 

ך אצל אהבה שזהו וכן כתבה התורה בכל לבב, בכל דרכיו ולא ישייר אף פעולה אחת היפוך המכוון הזה 2528 

ולא , ´שכל ההרגשות שבלב מקושרים לעבודת ה, בכל לבבך? כי מה נקרא אהבה, פירוש על מדת אהבה 2529 

 2530 .ימצא בו אפילו הרגשה אחת היפוך המכוון הזה



ד "ד הוא למ"והלמ, שכל הנפשות וכוחותן לה תהיינה, ל ויהי האדם לנפש חיה"ן ז"וזה מה שכתב הרמב 2531 

שצריך להיות הממשלה של השכל על הנפש על כל המעשים ועל כל , המלךהקנין כמו לך אני אדוני  2532 

חיי )  .כמו הציור של לך אני אדוני המלך הן במעשה והן בלב, וזהו בחינת יראה ואהבה, ההרגשות 2533 

 2534 .(המוסר

 2535 

 2536 מאמר נח

 2537 .(´ז´ בראשית ב) אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה´ וייצר ה

, גם עוד טרם נזרקה בו נשמה היה גופו רוחני ושכלי, ה"אדם הראשון בחיר היצורים ויציר כפיו של הקב 2538 

א  כמו על בריאת האדם בכללו כדאית, ה עם בית דינו איך לברוא אותו"על כל אבר ואבר היה נמלך הקב 2539 

ה ובית דינו היו "הקבואם , ד נמנין על כל אבר ואבר שנאמר הוא עשך ויכוננך"כביכול ובי, (ר יב"בבר) 2540 

 2541 .הרי מובן כמה חכמה רוחנית יש בו, נמנין איך להעמיד את גופו

, מציאותה חכמתה ואיכותה, כבר אז ידע והבין את כל הבריאה, עוד בהיותו גולם כבר היה מבחר הברואים 2542 

 2543 זה ספר, (´ד ב"ר כ"ב) ל"כדאיתא בחז, והקיף בשכלו את כל המציאות מתחילתם ועד סופם בשעה קלה

, סימון עד שאדם הראשון היה מוטל גולם לפני מי שאמר והיה העולם´ יהודה בר´ אמר ר, תולדות אדם 2544 

גולם שראו עיניך כבר הם כתובים , שנאמר גלמי ראו עיניך, הראה לו דור דור ודורשיו דור דור ומנהיגיו 2545 

 2546 .הרי שטבועה חכמה נשגבה בגופו של אדם הראשון, על ספרו של אדם הראשון

נזרקה בו נשמה אלקית נשמה שמוצאה מן , מאן דנפח מדידיה נפח, ויפח באפיו נשמת חיים אחר כך 2547 

נתמזגה החכמה התחתונה עם , של הנשמה לשכון בגוית הגוף´ עם ירידת כבוד ה, החכמה העליונה 2548 

הרי היא מתדבקת , כשם שלוקחים שלהבת קטנה ומחברים אותה לאבוקה גדולה, העליונה והיו לאחד 2549 

כך התאחדו החכמה הטבועה בגוף עם , עד שאין להכיר אותה במצבה הקודם, כה כל כךונבלעת בתו 2550 

, והקודמות קבלו צורות חדשות, נתוספו לו הכרות על הכרות הקודמות, החכמה העליונה של הנשמה 2551 

 2552 .התנשאו בגובהן עד אין שיעור

ל "חז, ובה משלכםה בעצמו העיד עליו חכמתו מר"עד שהקב, ומכאן הגיע לקריאת שמות לכל הנבראים 2553 

שכן , גילו כי בקריאת השמות היתה גנוזה חכמה עצומה יותר מחכמת מלאכי השרת ורחוקה מהשגתם 2554 

והמלאכים , כל תועלתו מעלותיו ומדותיו המיוחדות לו, השם צריך להכיל בתוכו כל מהות נושא השם הזה 2555 

 2556 .(ז"ר י"בר) לא הגיעו למדרגה זו ולא ידעו לקרוא את השמות

ומצא בכל אחד מהם את טבעו המיוחד לו , בשכלו ובהכרתו את כל טבע הבריאה בשעה קלה ר הקיף"אדה 2557 

חכמה נשגבה זו היתה למעלה מהשגת מלאכי השרת שכליים , לבדו בנגלהו ובנסתרו ושהוא יחיד בענין זה 2558 

ו ולא עוד אלא שהמלאכים טעו בו ובקשו לאמר לפני, ובזה נוכחו לדעת כי חכמתו מרובה משלהם, נבדלים 2559 

עד שמלאכי מעלה לא הכירו את חלקו החומרי , מפני שנתמזג אצלו הגוף עם הנשמה והיו לאחד, קדוש 2560 

 2561 .וחשבוהו לבורא

מלאכים , נהנה מזיו השכינה, ב"ז היה לו כמו עוה"כי העוה, וכפי גדלותו כן היה גודל הכבוד והעונג שלו 2562 

ר היה "אדה, (א"נ פ"באבות דר)א  יתתמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו כדא, ´משרתים לו בגן ה 2563 

והיה במדרגה הגדולה ביותר , מסננין לו יין וצולין לו בשר, ע ומלאכי השרת עומדים לקראתו"מיסב בג 2564 

 2565 .שאדם יכול להגיע אליה

השמים אספו נגהם וארץ , נהפך עליו גן העדן לגיהנם, והנה האדם הגדול הזה מעת שנכשל בחטאו הדק 2566 

כל עץ שהיה נוגע בו , ר מעץ הדעת"ועוד אמרו לאחר שאכל אדה, עמדה כנגדו וכל הבריאה, מתקוממת לו 2567 

וכן אמרו אדם הראשון היה , וכל עשב שהיה דורך עליו היו מכריזים כנגדו ואומרים אל תבואני רגל גאוה 2568 

 2569 .וכשחטא אכף עליו ידו ומיעטו שנאמר ותשת עלי כפיך, מסוף העולם ועד סופו

, לפי דעתם צריך היה לעשות מה שעשה, כלים נבדלים לא הכירו חטאומלאכי השרת ש? ומה היה חטאו 2570 

שבקשו לומר לפניו קדוש , ולפי השגתם גם אחר החטא נשאר באותה הגדולה אשר היה מתחילה בעיניהם 2571 

? ר"מפני מה קנסת מיתה על אדה, ה"שאלו מלאכי השרת מלפני הקב, (7ה"שבת נ) כפי שאמור במסכת 2572 

 2573 .לא ראה שום שמץ דופי במעשיו, בחיר היצורים חלק אלוה ממעל, ה"ל הקבוגם הוא עצמו יציר כפיו ש

כלומר מחוייב היה לשמוע בקולה מפני שהיא גדולה , האשה אשר נתתה עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל 2574 

ב "ומכאן מקור ההלכה בת י, (7ה"נדה מ) כדכתיב ויבן אחת מצלעותיו מלמד שבינה יתירה ניתנה לה, ממנו 2575 

כי אמנם חטאו היה למעלה מהשגת , ה בוחן כליות ולב ראה בו חטא"ורק הקב, יה קיימיןויום אחד נדר 2576 

 2577 .ר לעמוד על זה"ושומה על אדה, אבל לא למעלה מהשגת האדם, מלאכי השרת

ושכל התביעה בזה שהיה לו לעלות יותר , והנה חטא דק כזה שלעומת שכלנו הוא למעלה מהשגת האדם 2578 

כיון שראה שנקנסה . ח"ף עצמו בסיגופים נוראים כדאיתא בעירובין יעל חטא דק כזה סג, כפי מדרגתו 2579 

ואחר כל זה נפל מגדולתו ונתמעט , ט שנה והעלה זרזרי תאנים על בשרו"עליו מיתה ישב בתענית קל 2580 



וירד מאיגרא רמה לבירא , וכל הבריאה נתקלקלה בגללו, וגרם לו ולכל הדורות קללות ומיתות, מחכמתו 2581 

ואם נתמעטה הצורה נתמעט , ר הוא צורת הבריאה"מפני שאדה, חי לעולם מקולקלמגן עדן נצ, עמיקתא 2582 

 2583 .כל החומר ולקתה הבריאה כולה

? מתעוררת השאלה כיצד יש לנו זכות קיום בעולם, לפי הנחה זו שחטא קל יחיד קלקל את הבריאה כולה 2584 

הרף עין נכשל האדם  הרי בכל? ומה נענה אנן אבתריה, עזרא הסופר אמר כי עונותינו רבו למעלה ראש 2585 

, נוסף לזה עוד נזקפים עוונות האבות, כי אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, בחטאים במעשיו ובמחשבותיו 2586 

כ באיזה זכות אנחנו "וא, ואם נצרף העוונות מכל הבריות ומכל הדורות הרי יעלה החשבון לאין שיעור 2587 

 2588 .ו ובהוהלא כל הבריאה צריכה מזמן ליהפך לתה? מתקיימים ועוד מתענגים

שלפי מושגינו נחשב לגן עדן , ר נראה"אם נסתכל בגיהנם של אדה, אבל אם נתעמק בזה נמצא פשר הדבר 2589 

עקבו היה , חי בעונג ועידון שאין לנו מושג בזה, אדם הראשון אף אחרי שנתקטן עם כל הבריאה, ממש 2590 

ועוד הניח שבעים , אוחי קרוב לאלף שנה והיה סיפק בידו לתקן חט, (´תנחומא ג) מכהה את גלגל החמה 2591 

 2592 .שנה למשיח שיביא תיקון לכל העולם

, שהיו זורעים אחת לארבעים שנה, ל מספרים שבימי המבול היו עומדים הבריות במדרגה נישאה"חז 2593 

ותולשים ארזי הלבנון בהליכתם והיו אריות ונמרים חשובים , ומהלכים מסוף העולם ועד סופו בשעה קלה 2594 

, ואם לאחר עשרה דורות שהיו מכעיסים היתה הברכה מצויה אצלם כן, (ד"ר ל"ב) בעיניהם כנימא בבשר 2595 

אלא לעומת גדלותו ורוממותו של , ר אחרי חטא יחיד בעולם"כמה ברכה ותענוגים היו מוצאים אצל אדה 2596 

 2597 .נחשבים כל התענוגות הללו ככלום ובשמים רואים בזה גיהנם, ה"יציר כפיו של הקב

, רי כל הירידות עוד צפונים בקרבם הכחות האלקיים של אדם הראשוןאח, והנה כל בני האדם בכל הדורות 2598 

והדורות המאוחרים , ממעל´ כי זוהי צורת האדם האמיתית שנברא בצלם אלקים והוא בבחינת חלק אלו 2599 

כל אדם יש בו כדי להגיע למעלה נשאה זו כמו אדם הראשון , עוד עולים בכוחותיהם על הדורות הקודמים 2600 

שנהנה בכל רגע בבת אחת , ו לקבל את כל העונג והטובה שהיה לו לאדם הראשוןויש בכח, קודם החטא 2601 

 2602 .ומכל העולם שהיה רואה מראשו ועד סופו, בכל החושים מכל תענוגי גן עדן

ל כשקבלו "כפי שאמרו חז, ובאמת היו תקופות שהכוחות חזרו וניערו להיות במדרגת אדם הראשון 2603 

הוי אומר כי גם , בני דור המדבר כאדם הראשון קודם החטאוהיו כל , ישראל את התורה פסקה זוהמתם 2604 

ואף לאחר כמה , להקיף בהכרתם את הבריאה וכל המציאות, להם היה הכח האלקי שהיה לאדם הראשון 2605 

 2606 .דורות של מורדים שקדמו להם

בכל זאת החכמה , אחרי כל הירידות וכמעט שאין זכר לראשונים, ולא עוד אלא שגם הדורות שלנו 2607 

אלא שלהם היתה גלויה , הרוממה והנשאה לא ניטלה ממנו עד היום הזה בהיותנו יוצאי חלציהםהאנושית  2608 

ומשקיפים , ל גילו לנו שגם בתוכנו טמון וחבוי האדם העליון"חז, ומפורסמת ואצלנו היא חבויה וגנוזה 2609 

אויביו שהרי דוד המלך קלל את , מצינו שבושה היא מהעונשים הכי חמורים, עליו כמו על אבות העולם 2610 

 2611 .אויבי השם יבושו רגע

וילמדם להבין ולהשכיל , ה שיחמול עליהם בזכות האבות"ג התפללו להקב"אנשי כנה? מה היא בושה 2612 

הרי מכאן שאם לא יגיעו לתכלית השלימות , שלא נבוש לעולם ועד, ולהגיע למדרגת אהבת השם ויחודו 2613 

וגם , וברכה זו קבעו גם בשבילנו, ם ועדהרי זה בושה לעול, י זכות אבות ובסיעתא דשמיא"כפי שאפשר ע 2614 

 2615 .ג ואם לאו בושה היא לנו"אנו מבקשים שנגיע לתכלית השלימות כמו שבקשו אנשי כנה

ואי אפשר לנו , שלאחרי כל ההקטנות שנתמעטו הלבבות, רואים אנו מזה גדולת האדם אף בדורותינו 2616 

רק חסר לנו סיעתא , עלות למדרגתםז יש בכוחנו ל"בכ, אפילו לצייר בשכלנו השגת אנשי כנסת הגדולה 2617 

ואם לאו בושה לנו לעולם , ה באותו הנוסח שבקשו הם"ואנו מבקשים מהקב, דשמיא כמו שחסר היה להם 2618 

כלומר אם לא יהיה , כן אנו מתפללים בברכת הצדיקים ושים חלקנו עמהם ולא נבוש כי בך בטחנו, ועד 2619 

 2620 .חלקנו עם הצדיקים בושה היא לנו

חסר לנו המושג האמיתי בגדלות האדם , בעולם מקולקל ולא ראינו טובה בעינינו אמנם אנחנו נולדנו 2621 

וכל מה שאנו מוצאים בעולמנו מן התענוגים הוא , ונדמה לנו שאדם זה בצביונו ובקומתו, ובעונג הראוי לו 2622 

שם , אבל בשמים לא חושבים כך, ומאושר האדם אם נפל בחלקו מטוב העולם, מציאות של עונג ועידון 2623 

על אחת , ואם לאדם הראשון נחשבו תענוגותיו הגדולים לגיהנום, חסים אל האדם כפי צורתו האמיתיתמתי 2624 

כל חיינו נחשבים לפי קנה המדה של האדם , כמה וכמה התענוגות שלנו שהם נחשבים לקללות איומות 2625 

 2626 .האמיתי כיסורים נוראים

ובאמת הלא , חשובה ביותר אצלנווהיא הברכה ה, מברכים אנו את האדם שיזכה לחיות מאה ועשרים שנה 2627 

הרי הקללה היא , ואם אין אנו מרגישים את כל הצער הזה, קללה היא אחרי שבטבעו נברא לחיות לנצח 2628 

ואין אנו יודעים כלל את כל ערכו , כ שאיבדנו כל הרגשה בגדלותו של האדם"שירדנו כ, עוד יותר גדולה 2629 

 2630 .האמיתי



ואם יחסר , ר"ויש בכחו לקבל כל טובה כמו אדה, דם הראשוןכל אחד ואחד ממנו צפונים בו כוחותיו של א 2631 

אשר , ה"כל אדם בן מלך הוא בנו של מלך מלכי המלכים הקב, לו פרט קטן נחשב בשמים לסבל ועונש מר 2632 

ואם יש לו צער משהו או , וראוי הוא לתענוגות הגדולים תענוגות של גן עדן, ברא כל העולמות בשבילו 2633 

כ שאנו "ועל אחת כו, יש בזה יסורים נוראים וירידה עצומה בבריאה כולההרי , אף שלילת התענוגות 2634 

אין כל תמיהה כיצד , ורחוקים מכל מושג של נצח ותענוגות רוחניים, שקועים ביסורים ופגעים שונים 2635 

, כי אמנם קיום עולם זה לפי ערכו של האדם אינו קיום אנושי כלל, אנחנו מתקיימים אחרי חטאי הדורות 2636 

 2637 .(תלמידי סלבודקא)  .יאה של תהו ובהו יותר מזהואין לך בר

 2638 

 2639 מאמר נט

 2640 .(´ז´ בראשית ב) אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה´ וייצר ה

ויפח באפיו מלמד שהעמידו גולם מן הארץ ועד הרקיע וזרק בו את . (ד"מדרש רבה פי) איתא במדרש 2641 

כי אם היה האדם גולם גדול אשר תפס מקום כזה מן הארץ , ר זה כפשוטואין לפרש מאמ, ל"הנשמה עכ 2642 

ה תרדמה להראות "עד שהפיל עליו הקב, כיצד טעו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו שירה, עד הרקיע 2643 

גם אנחנו קטני השכל אלו ראינו בריה משונה ומגושמת כזו אשר גולמה מן הארץ עד , להם את פחיתותו 2644 

הרי לא היה עולה על דעתנו כלל לתת לו איזו חשיבות , ל"העולם עד סופו כדברי חזורחבה מסוף , השמים 2645 

 2646 .אלא שהיינו מזדעזעים מרוב ההגשמה הנוראה ונרתעים לאחורינו, כ לומר לפניו שירה"ומכש, רוחנית

אשר אין להם גוף גשמי כלל ויודעים הם את , בשכליהם הנבדלים´ ו למלאכי השרת הבאים בסוד ה"ק 2647 

ורצו לתת לו כבוד אלקים ולומר לפניו , איך נואלו לטעות באדם הראשון הגולם הגדול הזה, הורהשכל הט 2648 

, ורק אנחנו בהגשמתינו רחוקים כל כך מן האמת, אין זאת כי פשטן של הדברים אחר הוא לגמרי? שירה 2649 

של  על פי אותם המושגים שנמסרו לנו מאז היותנו תינוקות, עד אשר תעינו לפרש את מעשה בראשית 2650 

 2651 .ַתנו לב לשוב וללמוד את התורה לאמיתה בימי גדלות להבין את בירור הדברים0ולא נ, בית רבן

כל הבריאה כולה אינה אלא ספר גדול ומפואר של פרקי חכמה , בחכמה יסד ארץ´ אכן זה הדבר ה 2652 

עתה כבר טובעת בימי , הארץ בתחילת ברייתה לא היתה זו אשר אנחנו רואים כיום, ´מחכמתו ית 2653 

האדמה קודם החטא היתה בריאה רוחנית הכוללת , שעל ידיהן נשתנתה מטבעה ונתגשמה ביותר, ללותיהק 2654 

, פירות, עשבים, אילנות, סעיפי חכמה הללו נקראו בשמות בעלי חיים, בה כמה סעיפים של חכמה עליונה 2655 

רק פ, ה לאחרונה את מבחר היצורים"ברא הקב, אחרי כל בריאת החכמות האלו בששת ימי המעשה 2656 

אינם , את הפרק העיקרי אשר כל מחמדי החכמה הקודמים לו, החכמה הכי נכבד בכל בריאת שמים וארץ 2657 

 2658 .אלא כמשמשים לו ומכינים את דבר בואו של האדם

כי הלא מן האדמה , גם יצירה זו של הגוף היתה רוחנית שכלית, אלקים את האדם עפר מן האדמה´ וייצר ה 2659 

כי , עוד אלא שיצירה זו היתה מן החכמה היותר עליונה אשר בארץולא , בחכמה יסד ארץ´ ה, הוא בא 2660 

מאן , ואחרי כן ויפח באפיו נשמת חיים, זהו גופו של אדם הראשון, הלא האדם מבחר היצורים ועיקר להם 2661 

 2662 .דנפח מדידיה נפח

אשר כל חכמת הארץ , אלא נשמה שמובאה מן השכל העליון, נזרקה בו נשמה אלקית לא מן הארץ 2663 

האם ? וכי באמת כן הוא, אנו אומרים על שכל של אדם המוני כי הוא מגושם, גשמית היא לנגדהומלואה כ 2664 

אלא שאנו מרגישים כי לעומת ? אפשר לממש את שכלו של אדם זה בידים כי נאמר עליו שהוא מגושם 2665 

 2666 .והרי הוא כגשמיות לעומתו, השכל הגבוה ממנו הוא גס וכהה

לעומת הנשמה האלקית שנופחה בו , גדול מן החכמה האמיתיתכן גם גופו של האדם שהיה באמת סניף  2667 

נתמזגה החכמה התחתונה עם , של הנשמה לשכון בהגוף´ אולם כשירד כבוד ה, כ הרי הוא גשם וגולם"אח 2668 

הרי היא מתדבקת בה , כשם שהאש הקטנה כשמחברים אותה אל האבוקה הגדולה, העליונה ויהיו לאחד 2669 

כן הוא בכל עניני הרוח והשכל ובכל , אותה בקטנותה שהיתה מקדם עד אשר אין להכיר, ונבלעת לתוכה 2670 

כי השכל הקטן אינו , במקום שהשכל הגדול עומד אין השכל הקטן יכול לעמוד ברשות עצמו, דבר איכותי 2671 

וכשהם באים לנקודה אחת אי אפשר שלא יתלכדו ויהיו לבריאה אחת , אלא חלק שנאצל מן הגדול ממנו 2672 

 2673 .ממש

בהיותו כולו בגופו ובנשמתו לחטיבת חכמה גדולה מחלק , לה גדולה רמה ונשאה כזוובהיות האדם במע 2674 

ובכל אבר ואבר שימש אותו השכל העליון , בעלת פרקים רבים אשר קורא להם אברים, אלוה ממעל 2675 

כי שכל רם כזה נשגב היה , אז טעו בו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו שירה, הנעלה על כל המלאכים 2676 

ה עמו גם 0ִהְכה, ובחטאו הראשון בהכהותו את אור נשמתו וגופו העליון, בו אותות אלהותמהשגתם וראו  2677 

 2678 .והשכל הלקוי הזה כבר לא היה יכול להשאר כן בקלון ערוותם, כל הבריאה כולה ותרד פלאים

ה על הגוף "אלו הם הבשר והדם הגידים והעורקים שהעלה הקב, אלקים כתנות עור וילבישם´ ויעש ה 2679 

כל פרק של חכמה , ומאז והלאה החכמה הצפונה מתגלה מבעד הלבוש העוטה עליו, ל האדםהרוחני ש 2680 



, וכן כל היוצא בהם, חכמת העין בעד העין, חכמת היד בעד היד, מבצבץ ועולה מבעד הלבוש המיוחד לו 2681 

 2682 .אלה המה כתנות העור

כ בלבושים "תלבש אחלהודיעך כי גם הגוף הרוחני שקודם החטא שנ, ובתורתו של רבי כתוב כתנות אור 2683 

, אלא שלגבי הגוף האמיתי הרוחני גשמיים הם, גם הכתנות הללו של אור של רוחניות נעלה היו, חיצוניים 2684 

הלך הגוף , אלא שעתה אחרי רוב העונות והקלקולים של בני אדם, כמו שהגוף הרוחני גשמי לגבי הנשמה 2685 

 2686  .הגוף הראשון מתחילת ברייתואבל לא זהו , והתגשם עד אשר היה לבשר ודם פשוטים כאשר לנו

 2687 .(פ"הגרנצ)

 2688 

 2689 מאמר ס

 2690 .(´ח´ בראשית ב) אלקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר´ ויטע ה

, ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן"בשעה שברא הקב, (ז"קהלת רבה פ) ל"אמרו ז 2691 

תן דעתך שלא תקלקל , ך בראתיוכל מה שבראתי בשביל, ל ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן"א 2692 

 2693 .ותחריב את עולמי

 2694 ל"וכבר שאלו חז, ק"שהרי מצינו מזמור לאסף על חורבן ביהמ, עיקר הקלקול אינו בחורבן העולם

גם על , ופירשו דאמנם מזמור הוא ששפך חמתו על עצים ואבנים? קינה לאסף מיבעי ליה, (7קידושין לא) 2695 

ועיקר הקלקול והחורבן שאין בו , כו של האדם אפשר לשוררחורבן העולם שהוא כעצים ואבנים נגד ער 2696 

וכל החורבנות הנולדים מזה הם בבחינת , י החטא"הוא חורבן האדם ע, צד חיוב כלל ואין בו מקום לשירה 2697 

 2698 .עד שיש מקום לנביא לזמר על תיקון זה, תיקון

אלא , ם בחורבן העולםאין האיו, ל תן דעתך שלא תקלקל"ע וא"ז מה שנטלו והחזירו על אילני ג"ולפי 2699 

ואם , והוא נברא רק לשימוש האדם, שכל העולם הנאה הזה אך בשבילו הוא, שבא ללמדו את ערכו הוא 2700 

ואם הוא מתרחק מבוראו והוא , העולם הוא לסיוע לו לעבוד את בוראו, הוא שולט בעצמו ודבק בבוראו 2701 

 2702 .אז בא חורבן בעולם כדי לתקן את קלקולו, מתקלקל

ולפיכך כמו שהאדם , עד כדי כך שחורבן העולם הוא תיקונו, כמה גדול הוא קלקול עצמו ומזה ילמד האדם 2703 

 2704 0חוטא 0שהוא 0חטא 0כל 0י"שע 0,אלמלי היה קבוע בחוק הנהגת העולם, היה ירא ומזדעזע מלחטוא

אף , כן עליו לירא ולהזדעזע מיראת החטא שהוא חורבן עצמו, היה מיד נחרב העולם ונחשכין המאורות 2705 

וחורבן עצמו עוד , כי אדרבא אם אין העולם חרב אין תיקון לחטאו, ו רואה חורבן העולם שסביב לושאינ 2706 

אלא בזה שבא לידי כך שהוא , ר לא היתה הצרה האיומה במה שנתגרש מגן עדן"וגם באדה, גדול יותר 2707 

ה 0ַאְיכוהקינה היתה בֵ , ר"ה על אדה"ה היא קינת איכה שקונן הקב0ֶיכ0ל ֶשא"וזה שאז, ע"מגורש מג 2708 

 2709 .כלומר הוא עצמו

הוא על מי , צער שאין נוחם לו, ה בוכה וכל העולם בוכה עמו"וכן בכל אדם הקינה האיומה ביותר שהקב 2710 

וזו , ל שם דמע תדמע עיני אחת על ביטול תורה"וכן אז, (7חגיגה ה) שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק 2711 

ובאזהרה , כי מי יוכל לתקן את אשר עותו, םר ראה את מעשה האלקי"ה לאדה"היא אזהרה שהזהיר הקב 2712 

 2713 .חמורה זו כל אדם מוזהר ועומד הוא

וכל הנסים ונפלאות של , כן בתיקון העיקר תלוי בתיקון עצמו, וכמו בקלקול העיקר תלוי בקלקול עצמו 2714 

ש וייראו "לתקן על ידם את הרואים כל אלה וכמ, יציאת מצרים וקריעת ים סוף באו רק לתכלית אחת 2715 

שבת ) ל"ש ז"והפסגה היתה בשעת השירה שכל אחד ואחד מישראל זכה לזה אלי ואנוהו וכמ, נוויאמי 2716 

 2717 .(דליות יחזקאל)  .שזוהי מעלת הוי דומה לו, (7קלג

 2718 

 2719 מאמר סא

 2720 .(´ח´ בראשית ב) אלקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר´ ויטע ה

לשער כמה יכול לעשות ולפעול ברגע אחד ואין , אין לתאר בחרט אנוש ערך רגע אחד של חיי בן אדם 2721 

ר הכין בשבילו עולם "ה את אדה"לפני שיצר הקב, כלל זה אנו למדים מיצירתו של אדם הראשון, בחייו 2722 

דוממים צומחים ובעלי חיים מכל המינים הממלאים את , גדול המכיל אלפים ורבבות נבראים לאין שיעור 2723 

והכל כדי , בע נפלאים וכוחות אדירים בממדים עצומיםועליהם חזיונות ט, כדור הארץ בימים ובנחלים 2724 

ה ביציר כפיו זה לפני המלאכים ראו "והתפאר הקב, שיוכלו לשמש את האדם שיתענג בהם וימשול עליהם 2725 

 2726 .בריה שבראתי בעולמי

ויהיה הכרח לגרשו מגן עדן שנטע , ה שבאותו יום שיברא האדם יחטא וירד מגדולתו"והנה ידע הקב 2727 

, ובכל זאת היה כדאי לברוא תבל ומלואה על כל גדולתם הודם ותפארתם, תענוגיו ועידוניובשבילו על כל  2728 

שבשעה תשיעית הכניסו לגן עדן בשעה , ר שהיה יחיד בעולם לפני שחטא"בשביל שעה אחת של אדה 2729 

עד , הרי כמה ערך יש לשעה אחת של חיי בן אדם, (´א ח"נ פ"אבדר) עשירית צוהו ובאחד עשר סרח 2730 



מפני שיש באדם כוח הבחירה לבחור בטוב ? ולמה, רוא בגללה כל העולמות עליונים ותחתוניםשכדאי לב 2731 

 2732 .שאינו מצוי בשום נברא בעולם כי אם בו בלבד אשר הוא תכלית הבריאה, וברע

כתוב במקרא אם יש עליו מלאך מליץ , במדה כזאת ובשיעור הזה יש להעריך חיי אדם ואדם ובכל הדורות 2733 

ל אפילו תשע "ואמרו חז, (ג"איוב ל) ד לאדם יושרו ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחתאחד מני אלף להגי 2734 

יוסי הגלילי ´ אליעזר בנו של ר´ ר, מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול 2735 

י "ופירש, (שבת לב) אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצול, אומר 2736 

ואפילו הוא עצמו מעיד עליו חובה ניצול באחת של , ותו מלאך שמליץ עליו זכות והוא אחד מני אלףבא 2737 

 2738 .כתיב מכלל דהשאר מגידים עליו חובה´ מלאך´דהא , זכות

וגם מלאך זה מליץ עליו זכות רק בחלק אחד מני , המלאך המליץ הוא אחד מיני אלף המעידים עליו חובה 2739 

ובכל זאת חוננים אותו ופודים אותו , צא שהזכות הוא חלק אחד ממיליוןויו, אלף המעידים עליו חובה 2740 

שאם רק מוצאים בהם איזו נקודה טובה , הרי מכאן כמה ערך יש לרגע חיים של בן אדם, מרדת שחת 2741 

כדאים הם החיים האלה שמצילין בגללם את בעליהם , אף שאינה אלא חלק מיליוני משל חובה, שהיא 2742 

 2743 .כותמרדת שחת ודנים אותו לז

ומלאכים יחפזון וחיל , אנו קוראים בתפילת הימים הנוראים ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום 2744 

הרי המלאכים הם , כי לא יזכו בעיניך בדין, ורעדה יאחזון ויאמר הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין 2745 

, אראלים, שרפים, כרובים, והם כוחות רוחניים עליונים ויש בהם מדרגות מדרגות, שכלים נבדלים 2746 

כולם , כולם ברורים, כולם אהובים, וכתוב עליהם כולם עומדים ברום עולם, חיות הקודש, אופנים 2747 

לפקוד , לא מדין של בני אדם אלא מדין עצמם, ובכל זאת הם רועדים מיום הדין, כולם קדושים, גבורים 2748 

 2749 .דק מן הדקבאשר גם המלאכים נפקדים בדין על כל פגם , על צבא מרום בדין

בכל זאת מעריכים לעומת זה את , והנה אותם המלאכים אף שיודעים חומר החטא והדקדוק על כל פגם דק 2750 

כדאי להמשיך את קיומם ואת קיומו של העולם כמו , שבגלל איזו נקודה חיובית שמוצאים בהם, חיי האדם 2751 

 2752 .כאמור בשביל רגע חיים של אדם יחיד בעולם, שנברא בתחילת יצירתו

אמר , ובו ביום חטא ובו ביום עמד לדין ויצא בדימוס, ל באחד בתשרי נברא אדם הראשון"חז אמרו 2753 

כן עתידים בניך לעמוד , כשם שעמדת לפני בדין ביום הזה ויצאת בדימוס, ה לאדם זה סימן לבניך"הקב 2754 

 2755 .(ר כט"ויק) בחודש השביעי באחד לחדש? אימתי, לפני בדין ביום הזה ויוצאין לפני בדימוס

הלא כאמור הביא אדם בחטאו עליו ועל כל העולם , ר"כאורה לא מובן מהו הדימוס שיצא בו אדהול 2756 

ובכל מקום שהלך קראו נגדו , גורש מגן עדן כל הבריאה התקוממה כנגדו, אסונות רבים וקללות נמרצות 2757 

ל "רים חזוהיאך אומ, והביא מיתה על כל העולם, (.ר טו"בר) אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנדני 2758 

 2759 ?ה"שיצא בדימוס מלפני הקב

ואין אושר , כי הדימוס היה בזה שנשאר בחיים, אולם כפי שהסברנו את הערך של רגע בחיים מובן הדבר 2760 

חזר בתשובה ויצאו , ואמנם תיקן אדם הראשון הרבה בחייו, גדול יותר מעצם החיים שהם תכלית הבריאה 2761 

, ד מסר מחייו שבעים שנה לדוד נעים זמירות ישראלועו, ממנו דורות רבים אבות העולם וחסידי ארץ 2762 

ויתקן את העולם במלכות שדי ומלאה הארץ דעה את , שממנו יצא משיח שיחזיר את כל האנושות למוטב 2763 

 2764 .ואכן יצא אדם בדימוס בזמן שעמד בדין, ´ה

כך  ,ודנו אם כדאי להמשיך קיומו של העולם בשבילו, והנה כשם שאדם הראשון עמד בדין לאחר שחטא 2765 

ודנים אם הם ראויים שיתקיים העולם , מעמידים לדין בכל הדורות את בני האדם ביום שנברא העולם 2766 

כך , שזכה לחיים שכדאי בשבילם לקיים את העולם, וכשם שאדם הראשון יצא בדימוס בזה, בשבילם 2767 

 2768 .ה לבניו שיצאו בדימוס מלפניו ויזכו בחיים"הבטיח הקב

ומיד בברכות הראשונות של שמונה עשרה , בימי הדין לזכות לחיים משום כך אנו קובעים עיקר בקשתנו 2769 

שאין לשער גודל , התירו להפסיק בבקשה זו זכרנו לחיים כתבנו בספר החיים, אף שאסור להפסיק בהן 2770 

בהם אפשר לתקן הכל על ידי הבחירה , (´קהלת ט) מי אשר יחובר אל החיים יש בטחון, ערכם של החיים 2771 

 2772 .בטוב ולזכות בדין

כך , לבחור בטוב ולזכות לכל הטוב שבעולם, לם מצד שני כשם שיש בידי האדם לנצל כל רגע שבחייואו 2773 

הריהו מאבד את חייו והוא בבחינת , אם הוא אינו מנצל את רגעי חייו לתקן את עצמו ונשאר בו איזה פגם 2774 

אלא , ים גמוריםואין הדברים אמורים ברשע, (7ברכות יח) ל רשעים בחייהם קרויים מתים"כדברי חז, מת 2775 

ברכות ) הכתוב מכנה את צדקיהו המלך חלל רשע נשיא ישראל, בכל סטיה קלה עלול אדם להיקרא מת 2776 

שהיה , ומפרשים מלך כושי זה צדקיהו, ל שצדקיהו היה צדיק גמור"אומרים חז, גם רשע וגם מת (שם 2777 

 2778 .(ח"י ירמיהו ל"רש) משונה בצדקותיו מכל דורו

אבל , בזכותו העניקו חיים לכל ברואי עולם, (סנהדרין קג) ים בזכותול אומרים שכל העולם התקי"חז 2779 

, (נדרים סה) והתיר שבועתו שלא בפניו, מצאו בו חטא שנשבע לנבוכדנצר שלא יגלה שאכל ארנבת חיה 2780 



ומשום פגם זה , אבל אין לעשות כן, (ן שם"ר) אמנם סנהדרין התירו לו שבועתו ובדיעבד חל ההיתר 2781 

שאף שמצד אחד זכה צדקיהו שכל , הרי כמה תלויים חייו של אדם בחוט השערה, מכנים אותו חלל רשע 2782 

 2783 .הרי כאילו נהפכו כל חייו מזכות לחובה, אבל מכיון שנמצא בו פגם קטן, העולם התקיים בשבילו

והוא קרא שמות לכל , ה חכמתו מרובה משלכם"מצד אחד אמר עליו הקב, ר"וזה מה שאמרו באדה 2784 

ומצד שני אמר על עצמו אני , ה"ואף כיוון שם להקב, ונים מה שלא ידעו המלאכיםהנבראים עליונים ותחת 2785 

ובגלל רגע של , מצד אחד אין ערוך לגדולתו וחכמתו, (ר יז ה"בר) נאה להיקרא אדם שנבראתי מן האדמה 2786 

 2787 .חייו כדאי לברוא את העולם הגדול הזה

עד שבעודנו בחייו , ה ולאבד את עולמוואילו מצד שני הוא עלול ליפול ממדרגתו בכל רגע בגלל סטיה קל 2788 

נדאג , שאף שהובטח לנו שנצא בדימוס בדיננו ונזכה לחיים, כמה צריכים אנו איפוא להיזהר, נקרא מת 2789 

ונעשה כל המאמצים לנצל , לכך שהחיים לא יפגעו בשום מעשה רע או מחשבה רעה ולא יאבדו את ערכם 2790 

 2791 .(´ס´ ג עמ"הצפון חאור )  .אותם לשוב בתשובה שלמה ולתקן את עצמנו

 2792 

 2793 מאמר סב

 2794 .(´ט´ בראשית ב) ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע

וזו מדת אלקים , שפרי האילן הזה היה מוליד הרצון והחפץ, ל"ן ז"בענין עץ הדעת טוב ורע ביאר הרמב 2795 

ל ן אלה לומדים אנו דבר חדש בשורש כ"מדברי הרמב, ורעה לאדם בהיות לו בה יצר ותאוה, מצד אחד 2796 

וסוד , אלא סוד גדול בזה הנקרא דעת, כי אין ההנאות מעצמן של הדברים, התאוות וההנאה אשר בהן 2797 

ומזה כל העונגים , כי כל סוד הרצון והחפץ האמיתי הוא דוקא בצד הקדושה, הדעת הלא הוא קודש קדשים 2798 

 2799 —נאה האמיתית הה, וחיות כל הצדיקים הוא מאשר יושבים ונהנים מזיו השכינה, והעידונים בעולם הבא

 2800 .כל חיים בה כי חיים ברצונו

ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא ´ בענין משה רבינו שהיה עם ה, (ד"כי תשא ל) וברבינו בחיי פרשת 2801 

אין לתמוה אם נתעכב , שכיון שהיה משה ניזון מזיו האור העליון שהוא מזון הנפש, אכל ומים לא שתה 2802 

ויחזו את האלקים ויאכלו , (ש סוף משפטים"ילקו) ל"שארז והוא, שם כל הזמן הזה בלא מאכל ומשתה 2803 

הנאה , ונאמר שמועה טובה תדשן עצם, אמר רבי יונתן אכילה ודאית שנאמר באור פני מלך חיים, וישתו 2804 

, ז"משורש הנאות דקדושה הוא סוד הנאות של עניני העוה, הנאה מדשנת עצם, מזינה הנאה מאירה ומחיה 2805 

 2806 .תמיד להתדבק וליזון מן הקדושה הוא סוד הטומאה אשר רודפת

ד למלך שאמר לעבדו אל "למה, (´ה´ ר ד"דב) הוא אשר מצינו במדרש, ז"סוד הדעת הוא סוד טעימת עוה 2807 

בא המלך , שלא יהא מבקש ליתן לתוכו מלח או מורייס, אמרה לו אשתו טעום את התבשיל הזה, תטעום 2808 

, ותיקון השלמות שלא יחסר כלום בהתבשילכל הפלפול שם היה לשם התכלית , ומצאו טועם בשפתותיו 2809 

ולא , הוא סוד עץ הדעת טוב מדת אלקים מצד אחד, ורצתה חוה להיות לה טעם בתבשיל טעם בקדושה 2810 

ששים ושמחים לעשות רצון קונם אבל אין זה , ככל צבא השמים אשר אם שגם הם אינם עצים בעלמא 2811 

 2812 .דעת

ם מספיק לאדם לדעת ענין עיקר שכינה בתחתונים וזה אמנ, ה כביכול מצינו כתוב עושה בדעת"על הקב 2813 

כי הרצון והאהבה הם מסור , אתכם´ ענין כי מאהבת ה, ענין למעשה ידיך תכסוף, (ר יט יג"בר) היתה 2814 

, והאדם ידע את חוה אשתו, ואדעך בשם, וזהו ענין הדעת בכל מקום כמו כי ידעתיו לשון חיבה, הדעת 2815 

 2816 .כולהון בסוד הקדושה

אמנם כי סוד הטעימה , בזה גילתה לנו התורה סוד היצר והמקום שהוא חל, עת טוב ורעומה שנאמר עץ הד 2817 

וטענה היתה על האדם להבחין בין , כ סוד חלות היצר"אבל בזה ג, הוא מסור הדעת מדת אלקים מצד אחד 2818 

הלא בודאי הוא יאמר שזה לו , כאילו נאמר למי שיש לו טעם בלימודו שזה לא מצד הקדושה, דבר לדבר 2819 

זה היה כל , (ש קהלת תתקעו"ילקו) הוא סוד אין בין גיהנום לגן עדן אלא כחוט השערה, צד הקדושהמ 2820 

 2821 .הקלקול ובזה חטאו

ל שהיה סמאל "וכבר אמרו ז, והנחש הוא שטן הוא יצר הרע, על הפסוק והנחש היה ערום כתב הספורנו 2822 

וביל אליו דמיוני התענוגים והוא שהכח המתאוה המחטיא יעשה זה באמצעות כח המדמה המ, רוכב עליו 2823 

 2824 .´המטים מדרך השלמות המכוון מאת האל ית, החומריים

, (7סוכה נב)ב  והרי משביעו רע, תדעו כי כל מציאות התאוה אינה ולא כלום, אגלה לכם כאן סוד גדול 2825 

 2826 מ ליה אם"מאי נפק, אדם המתענג בכסף וזהב הסובבים אותו על כל צעד וצעד, עיקר הכל אינו אלא דמיון

אדם ישן , וציור לזה חלום, כל העונגים אינם כי אם דמיונות כוזבות, הזהב עומד באפריקה או אצלו בבית 2827 

אבל בעת , אמנם בשעת החלום יש לו תענוגים רבים מכל חלומותיו, וחולם לו חלומות טובות ונהדרות 2828 

אלא ? ו באלה החלומותומדוע לא ירצה להיות כל ימי חיי? הקיצו הוא מיד מריק ואומר פו פו מה היה עמי 2829 

 2830 !דסוף סוף רואה כי לא נשאר אצלו כלום כי אם חלום ריק



, הכל ודאי קנאו אותו, כבוד הכי גדול שיש בעולם, הסתכלתי בהכבוד הגדול שעשו להמלך באנגליה 2831 

הירד , הכלום יתקיים מה שבידך, כי סוף סוף מה נשאר אצלך, ואחרי כל זאת אני ברחמנות הבטתי עליו 2832 

י "וברש, ע"שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אוה, (7ברכות ט) ל"והוא אמרם ז? ודאחריך הכב 2833 

 2834 !מתענג והולך בולא כלום! ז"זהו ביאור על כל העוה, ב"שם שאם יזכה לעוה

י ונחזה בך "וברש, (´ש ז"שיה) שובי שובי השולמית שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחולת המחנים 2835 

מה גדולה אתם יכולים לפסוק לי שתהא , והיא אומרת מה תחזו בשולמית, ה ליתן לךנתבונן אליך מה גדול 2836 

ישראל בעלי , ביאור מה תחזו אין דבר כי אם דמיון בעלמא, אפילו לגדולת דגלי המדבר, שוה לגדולתי 2837 

תורה אפילו מלה , ס זה כלה אינו קיים"מבחינים הם שסו, סגולתן להבין גם בהכבוד הכי גדול, הבחנה הן 2838 

, ז"ר נתבע שהיה צריך להבחין בין טעם לטעם והוא יסוד גדול בכל עוה"אדה! אחת נשארת אתו לנצח 2839 

 2840  !ואז תזכה ודאי! אבל העמק ובחון, אמת שסוד הטעם הוא מסוד עיקר שכינה בתחתונים היתה

 2841 .(דעת תורה)

 2842 

 2843 מאמר סג

 2844 .(´ט´ בראשית ב) ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע

כאשר יעשו השמים , שם כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדות ל מבאר"ן ז"הרמב 2845 

ופרי האילן הזה , ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה, וכל צבאם שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם 2846 

והנה אחרי אכלם מן העץ היתה בידו , שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו, היה מוליד את החפץ והרצון 2847 

ורעה לאדם בהיות לו , וזו מדת אלקים מצד אחד, צונו להרע או להיטיב בין לו בין לאחריםובר, הבחירה 2848 

 2849 .בה יצר ותאוה עד כאן לשונו

שיהיה לו ענין , ´דהיינו שנתעלה בזה מעלת גדולה להיות דומה בזה לבורא ית, ´מצד אחד הוא מדת אל 2850 

ל יש בזה "ר, יות לו בה יצר ותאוהז כתב כי רעה היא לאדם בה"ובכ, ´הרצון והבחירה אשר זהו צלם א 2851 

וזאת לא היה כדאי לפניו וסוף , ´וזו היתה אחיזת היצר בזה שיוכל לעשות היפוך רצונו ית, אחיזה ליצר 2852 

 2853 .ולא היה כדאי לפניו כל העילוי אחרי כי מזה יצא כל הקלקול, סוף יצא מזה מה שיצא

אף כי יש בה צדדים הרבה לטוב שיתעלה , לבל יעלה האדם במעלה שאינה ראויה לו, יוצא לנו לימוד מזה 2854 

וזה היה , אין הדבר כדאי ומוטב לו שלא יתעלה, אכן אחרי כי יש בה אחיזת היצר  כמו גאוה וכבוד, ממנה 2855 

אכן ירא , אף כי ידע היטב את כל ההצלחות, כ ולא רצה להיות פרנס ישראל"ה היה מסרב כ"הענין שמרע 2856 

 2857 וזהו ענין, נותנותו ירא מזה מאד מאד ולא רצה בכל המעלותוהוא ברוב ע, מצד אחיזת היצר שיש בזה

 2858 .נוח לו לאדם שלא נברא (7ערובין יג)

מאכילתם השיגו , השיגו מדת הבחירה והרצון אך ורק בתאות אכילתם, ל"ן ז"כפי הנראה מדברי הרמב 2859 

ה בעת אשר תקל התאו, וזהו באמת סוד כל התאוות והעבירות, החמדה והחפץ אשר היא ערלת הלב 2860 

ש סנהדרין "בפיהמ) ם"כמו שכתב הרמב, והרצון אז יראה האדם גנות העבירה ובטבעו לא יוכל עשותה 2861 

זה פונה עורף לכאן וזה פונה עורף , כי תענוג המשגל לאחר המעשה, אודות תענוג תאות המשגל (ז"פ 2862 

 2863 .וכל נעימותה היא רק מפני תקיפת היצר, לכאן כי אינה ערבה רק לשעתה

א "כאשר יתבונן האדם יראה כי אין זאת כ, כ לא יעף ולא יגע"אשר האדם להוט כ, עולםוכן בכל חמדות ה 2864 

כי מעולם לא נפסק ממנו היצר החמדה , מחמדת הממון ומתאות האכילה ועוד, באשר התאוה והיצר לנגדו 2865 

אכן לכל איש בעת שיתבטל תאותו מכל דבר לא , כ ולא יוכל לכובשם"ולכן להוט הוא אחריה כ, והחפץ 2866 

וכן כתב , והנסיון יורנו כי הזקן בעת שכבר נפסק חומו אז יביט על הבחורים המשתגעים, כל עשוהויו 2867 

זה מורה כי בטלה , ז בשם משוגעים"קרא לכל העמלים בעוה, ם לולא המשתגעים היה העולם חרב"הרמב 2868 

 2869 .והביט על כל המעשה כמשתגעים, ז"ונפסקה תאותו מכל עניני עוה

אשר בה יתחזק גם כח של , כ מדת הרצון"מלבד עצם העבירה יוליד בו ג, התאוההיוצא מזה כי מכל מילוי  2870 

, ולכן היה קרוב אל החטא כי נכנס בו הרצון, ר לפי ערכו"הוא הרצון אשר השיג אדה, החמדה והתאוה 2871 

 2872 .´ולולא זאת לא היה יכול בשום אופן לעשות היפוך רצונו ית, ת"ויוכל בזה לעשות היפוך רצון השי

וכל אשר תתחזק בו התאוה והרצון הוא יותר , את הכח הזה בשם דלת שתוכל להפתח אנה ואנה ואני קורא 2873 

כן לעומת , וכל אשר תתבטל ממנו התאוה והיצר, כי יוכל לסובב על הציר לכאן ולכאן, מכונה בשם דלת 2874 

וכל , ועומד חזק על מקום אחד כחומה, לא יוכל עוד לעשות דבר והופכו, זה תכבד הדלת לסובב על הציר 2875 

וזהו ענין , והוא כפועלי אמת שיעשו הכל בטבעם לא יזוזו ממקומם, רוחות שבעולם לא יזיזוהו ממקומו 2876 

, אשר הוא הציר אשר הדלת תסובב עליו, שיתבטלו החמדה והחפץ דהיינו כח הרצון, קרוב לביטול היצר 2877 

 2878 .ויעשה רק את הראוי לו

שכל , אם חומה היא אם מעמיד דברים כחומה, ה"על אברהם אבינו ע (ר לט ג"בר) ל"וזהו אשר אמרו ז 2879 

וזה אות כי כבר נתבטל אצלו הרצון , רוחות שבעולם לא יזיזוהו ממקומו אפילו שיפילוהו לאור כשדים 2880 



אבל הוא ילך באש ולא יוכל לעשות היפוך רצונו , אשר זהו הציר אשר יוכל לסבב אנה ואנה, מצד התאוות 2881 

ואם הוא כחומה אז נבנה , הו ומצאת את לבבו נאמן יתד בל תמוטוז, והוא פועל אמת שפעולתו אמת, ´ית 2882 

וזה אות כי יש , אכן אם דלת הוא ויוכל לנטות אנה ואנה, עליו כל הבנין הרם והנשגב כל האחרית והנצח 2883 

ועל זה ענה אני חומה וכל רוחות לא , אז לא נוכל לבנות עליו כי אם נצור עליה לוח ארז, בו כוח הרצון 2884 

 2885 .יזיזוני

מזה נוכל להבין עד כמה קלים אנו להפתח לפני , שר נתבונן עד כמה שלטו בנו הרצונות בכל תוקף עוזוכא 2886 

כן , דלת כבידה ודלת קלה עד וילון אשר רוח קל תניעהו, כי בדלת גופא יש כמה בחינות, רוח כל דהו 2887 

, בור את רצונוואין עצה אחרת כי אם לכבוש את תאוותיו ולש, אנחנו נסובב על הציר לפני כל דבר קל 2888 

מה , (נח´ ר א"שהש) ל"וזהו שאמרו ז, ובזה יתבטל כח הציר ויהיה יותר קרוב לפעול פעולותיו הטובות 2889 

בזה נתחזק , כי כל מה שמררו וסגפו את רצונם, עשו אבות הראשונים מר דרור ממררין ומסגפין את עצמם 2890 

 2891 .(ג מאמר סג"דעת חכמה ומוסר ח)  .שכלם והיה כחומה ולא כדלת

 2892 

 2893 מר סדמא

 2894 .(´ט´ בראשית ב) ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע

להיות בבחינת כל אשר , שרצה בזה להדמות לקונו במעלת הבחירה, ר"ן ביאר ענין החטא של אדה"הרמב 2895 

והוא רצה שכל , ר קודם החטא היה ככל צבא השמים פועלי אמת שכל עניניו היו בטבע"אדה, חפץ עשה 2896 

אלא שעניניו , ו"ואין להבין בטבע כמו בעל חי ח, שר חפץ עשה לא בבחינת טבעעניניו יהיו בבחינת כל א 2897 

וביודעו שיש ענין של עצמו , בבחינת סעד לתומכו ולא מצד עצמיותו, היו הולכים מצד חסד ורחמים 2898 

היה חפץ להיות במדרגת , בחינת כל אשר חפץ עשה שזו מדת אלקים מצד אחד, מדרגה יותר גבוהה 2899 

 2900 .וד הבחירה שזהו ענין של עצמווהייתם כאלקים בס

אבל מצד אחר יש בה חלות היצר , אף שהוא מדת אלקים מצד אחד, ש ביודעו שבענין זה"אכן הבורא ית 2901 

כי , אלא כולו וכל מעשיך לשם שמים, ולפי שזה כל האדם מצד מציאותו לא בעד עצמו כלל, מנעו מזה 2902 

ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול , בעד זולתובתכונתו כולו , (ג"ישעיה מ) מצד יצירתו לכבודי בראתיו 2903 

 2904 .וההיפוך הוא שנהיה הכל בעד עצמו, (7שבת לא) בתורה

לא היה באפשרות כלל להיות בו , ר במצבו של קודם החטא שהיה כל עניניו בטבע"אדה, זהו יסוד הדברים 2905 

אכן , ם כללכמו שאי אפשר בשאר הנבראים שיקחו מה בעד עצמם שאין זה במציאות, ענין של בעד עצמו 2906 

כי כיון שעניניו , לצד כל אשר חפץ עשה מונח כבר חלות היצר, לאחר החטא שנעשה בוחר במעלת עצמו 2907 

המקום להתהוות , הרי אפשר להיות לגמרי משום שאני חפץ ובזה כבר הסכנה, הם כבר משום שאני חפץ 2908 

 2909 .בעד עצמו ולגמרי בעד עצמו

, יותו בבחינה ומעלה זו של עצמו כל אשר חפץ עשהבה´ שאפי, והנה האדם כפי מה שהותקן צריך להיות 2910 

היו ערומים בדעת ומשימים ´ האבות הק, כאלו שאין כאן עצמו כלל, סוף סוף יהיו כל עניניו בבחינת טבע 2911 

מתחזק , בהיותם במדרגה העליונה של עצמו בבחינת כל אשר חפץ עשה´ שאפי, (7חולין ה) עצמם כבהמה 2912 

 2913 .משימים עצמם כבהמה, עניניהם בטבע כאלו שאין כאן שום עצמו כללמ היו כל "מ, והולך בצדקו מאליו

נתהווה אצלו לפי ערך דרגתו ורוממותו , שבהיותו בדרגה עליונה זו של עצמו, ר"ובזה היה החטא של אדה 2914 

, (7סנהדרין לח) ל"ש חז"שהיו משימים עצמם כבהמה וכמ´ ולא כהאבות הק, בבחינת מה בעד עצמו ממש 2915 

שנתהוה בחינת מה בעד עצמו , הביאור הוא שקצץ הנטיעה מן האילן, צץ בנטיעות היהר מין היה מק"אדה 2916 

וזהו סוד השתלשלות , וזהו סוד הגאוה שאינו מחובר להאילן אלא קצוץ בעד עצמו, וזהו מקצץ בנטיעות 2917 

 2918  .יותר בעד עצמו ויותר בעד עצמו עד מצבנו אנו שכולו רק בעד עצמו, החטא דרגא אחר דרגא

 2919 .(א"י´ ב מא"ומוסר חדעת חכמה )

 2920 

 2921 מאמר סה

 2922 .(´ט´ בראשית ב) ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע

כאשר יעשו , ן והיפה בעיני כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדות"כתב הרמב 2923 

ר קודם החטא היה "הרי שאדה, השמים וכל צבאם פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם 2924 

, אנו מביטים בזלזול על טבע שהוא לפי דעתנו הדרגא הכי פחותה, לית כשאר צבא השמיםמוכרח בתכ 2925 

 2926 .ר קודם החטא"ן כתב שזוהי דרגת אדה"והרי הרמב

קודם החטא שיהיה דוקא ´ ורצונו ית, למדים אנו מדבריו שמוכרח היא מעלה מהמעלות הרמות ונשגבות 2927 

ר קודם "וזוהי דרגת אדה, רגא רמה ונשגבה מאדשמדת מוכרח אינו כעין דומם אלא ד, מוכרח ולא בוחר 2928 

הדרגא של מוכרח הוא שכולו בכל מעשיו הריהו מוכרח לעשות רצון , החטא שהיה מוכרח בכל מעשיו 2929 

 2930 .´א לו בשום אופן לעשות היפך רצונו ית"א, הוא המכריחו בתכלית ההכרח´ שרצון ה, קונו



, כ הרי מצינו במלאכים שחטאו"ואעפ, מוכרחים המלאכים הרי הם, י הציור ממלאכים"וצריך להבין זה עפ 2931 

ר "אלא כמו שהיה אומר אדמו, אלא שענין ההכרח במלאכים אין הפירוש שאינם יכולים לעשות ההיפך 2932 

, שהוא כמו שאנו אומרים על אדם פקח שאינו יכול לצאת ערום החוצה או לקפוץ לתוך האש, ז"ל הרש"ז 2933 

מכריחה אותו עד שממש אינו יכול , כ חזקה"נת הדבר כשבודאי יכול הוא אלא שהכרתו בגנות או בסכ 2934 

אינם יכולים בשום אופן , מחמת האור הגדול שהושפע עליהם, בגדר זה הוא הכרח המלאכים, לעשות זאת 2935 

 2936 .ר קודם החטא"ובבחינה זו היתה מדרגת אדה, לעבור על רצון קונם

לב בני האדם לא היו חוטאים  שאילו היתה הידיעה רחבה ועומדת על, דרך עץ חיים שכתב´ ועיין בס 2937 

ן דבריו "וסיים הרמב, ולא היה אפילו היצר קרוב אליהם ושולט עליהם כמו שאינו שולט במלאכים, לעולם 2938 

ומתבאר מזה , את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים´ אשר עשה האל, (´קהלת ז) כ"שזהו שאה 2939 

שהיא המכרחת לבלתי נטות ימין , ר קודם החטא שהיה מוכרח בתכלית זהו ממדת ישר"שמדרגת אדה 2940 

 2941 .ושמאל לבלי לחטוא

שבעצמותו לא יחול ´ אין כונת הכתוב לדבר כאן אודות עצמותו ית, לא שניתי´ מוכרח זהו בחינת אני ה 2942 

שכך רצה , ה"לא שניתי היא מדה והיא אחת ממדותיו של הקב´ אלא הכתוב מגלה לנו מדתו ית, שינוי 2943 

הבריאה כולה מתחילתה ועד סופה היא , מזה יוצא סוד ההכרח והטבעו, הוא לא שניתי´ ה שרצונו ית"הקב 2944 

שהכל מוכרח לעשות רצון קונו , הנקודה המקפת בכל הבריאה כולה הוא מוכרח בתכלית ההכרח, מוכרחת 2945 

הוא קיים לעד ´ פי, הוא לא שניתי´ רצונו ית, והוא משום שמדתו כביכול הוא מוכרח, חק נתן ולא יעבור 2946 

קיים לעד ולעולמי עולמים , שהדבר מוכרח להשאר כמו שהוא, שזהו פירושו של מוכרח, ולעולמי עולמים 2947 

 2948 .מבלי שינוי כלל

בה ´ עד כמה שהוא דבק בה, ´ה כביכול הוא מוכרח שכן הוא רצונו ולכן הדבק במדותיו ית"מדת הקב 2949 

חרי וא, ר קודם החטא שהיה דבק לגמרי בבורא היה מוכרח בתכלית ההכרה"אדה, במדה הוא מוכרח 2950 

שמצד תכונת הבריאה , ענין בוחר בא מצד החטא, החטא שנתרחק מבוראו והחליש דבקותו נעשה בוחר 2951 

, נמצא שמצד הטבע האדם מוכרח הוא, עצמה האדם מוכרח הוא במציאות ואי אפשר לו לעשות ההיפך 2952 

 2953  .עוכשאך יסיר אוטם הלב ממילא יהיה מוכרח בטב, וענין אי מוכרח בא מצד אוטם הלב בגרמת החטא

 2954 .(ה"פ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)

 2955 

 2956 מאמר סו

 2957 .(´ט´ בראשית ב) ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע

כאשר יעשו השמים , והיפה בעיני כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדה, ל"ן ז"הרמב 2958 

והנה , ה או שנאהואין להם במעשיהם אהב, וכל צבאם פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם 2959 

וזו היא מדת , וברצונו להרע או להיטיב בין לו בין לאחרים, אחרי אכלם מן העץ היתה בידו הבחירה 2960 

 2961 .ורעה לאדם בהיות לו בה יצר ותאוה, אלקים מצד אחד

ו מחמת איזו מניעה חיצונית או "לא ח, מתברר לנו שקודם שהגיע לחטא היה אדם הראשון מוכרח במעשיו 2962 

וההכרה הברורה שאין דבר אחר בעולם כי אם עשיית רצון , אלא מפני גודל האור שמילאהו, חסרון פנימי 2963 

ונוצר מצב חדש שבו עלול היה להיכשל , מכל מקום על ידי סיבות דקות מאד נשתנה המצב, ממש´ ה 2964 

 2965 .בטעויות זהו מצב הבחירה

הרבה נוכל ללמוד מזה על ו, נתבונן נא ונראה שענין קודם החטא ואחרי החטא נוגע גם לנו בעצמנו כיום 2966 

מגלה לנו התורה הקדושה , בניגוד לדעה המקובלת שהבחירה היא עטרת האדם ותפארתו, עבודת האדם 2967 

ובו האדם בבחינת סומא ממש שכל , שמצב הבחירה פירושו מניעת האור, בפרשת חטא אדם הראשון 2968 

למדרגת הבחירה ירידה מהווה הכניסה , וביחס למדרגה הבהירה של קודם החטא, הדרכים שוות לפניו 2969 

 2970 .גדולה ביותר

למטה משטח הזה הן העבירות שאין לו הוה , מלחמת הבחירה בתוך האדם מתנהלת רק בשטח מוגבל 2971 

תפקידו של האדם הוא , ולמעלה ממנו הם הנסיונות שאינו מבחין את העבירה שבהם, אמינא להכשל בהם 2972 

שבו הוא מוכרח מחמת , השטח הזה היינו להרחיב ככל האפשר את, להפוך את עצמו מבוחר למוכרח 2973 

 2974 .ובזה לצמצם את אפשרות הבחירה, הכרותיו לעשות את רצון קונו

כי הוא , הנהו בבחינת אדם הראשון קודם החטא לגבה, טרם שיעבור האדם איזו עבירה בפעם הראשונה 2975 

ונפתחים  ,אז נופלים בפניו כל הגדרים, אולם אם נשתלשל הדבר ונכשל בחטא זה, מוכרח על ידי מצפונו 2976 

החטא נעשה אפשרי והוא , כאילו לית דין ולית דיין בלי שום עיכוב, לפניו כל השערים להוסיף בחטא 2977 

 2978 .נעשה בעל בחירה באין מפריע

 2979 וכתב על זה רבינו יונה, כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר, (.´קידושין מ) ל"וכן אמרו רז

ביאור ותוכל כי הרעות , ש הנה דברת ותעשי הרעות ותוכל"מכ, ובזה כבדה מאד חטאתו, (´א ה"ת ש"שע) 2980 



כל נקודה של , בודאי הרבה מדרגות לדבר, ל"נעשות לך כהיתר וכדבר שהוא ביכולתך וברשותך עכ 2981 

 2982 .וכל נקודה של חטא מרחיבה אפשרות הבחירה ברע, התחזקות מוסיפה הכרח

כי , ם לו כל עולמות החכמה והבינה שלושוב אין מועילי, מובן הדבר שמכיון שנמצא האדם במצב הבחירה 2983 

העצה , כיון שנכנס לתוכו גם הצל הדק ביותר של מדה רעה, ר לא הועילו כל הכרותיו העצומות"גם לאדה 2984 

להטהר ולהתקדש ביראת שמים , להתמסר לתורה ולמעשה המצוות בשלמותן, היחידה במצב הזה היא 2985 

בה נייחד את לבבנו , מדרגה מזוככת ומצורפתשיוציאהו ממחשכי הבחירה אל ´ ולהתפלל אל ה, צרופה 2986 

 2987 .(ב"מכתב מאליהו ח)  .בעבודתו יתברך

 2988 

 2989 מאמר סז

 2990 .(ו"ט´ בראשית ב) אלקים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה´ ויקח ה

ל ראה "א, ר נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן"ה את אדה"בשעה שברא הקב, (ז"פ) איתא בקהלת רבה 2991 

, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, ובחים וכל מה שבראתי בשבילך בראתימעשי כמה נאים ומש 2992 

שהחזירו עטרה , יהושע בן לוי למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה´ אמר ר, (7ביומא סט)א  והנה אית 2993 

ם מקרקרים בהיכלו איה "אתא ירמיה ואמר עכו, אתא משה אמר האל הגדול הגבור והנורא, ליושנה 2994 

 2995 .נורא נוראותיו לא אמר

אתו אינהו ואמרו אדרבה , לא אמר גבור, אתא דניאל אמר עובדי כוכבים משתעבדים בבניו איה גבורותיו 2996 

ה "ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקב, שנותן ארך אפים לרשעים, זוהי גבורתו שכובש את כעסו 2997 

´ אמר ר, דתקין משה ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא, ג"איך אומה אחת יכולה להתקיים בין העו 2998 

 2999 .ל"ה שאמיתי הוא לפיכך לא כזבו בו עכ"אלעזר מתוך שיודעין בהקב

כשלעינינו נשפך דמם של מליונים בני אדם ´ רחום וחנון´אנו אומרים בתפלה , לפי גמרא זו יקשה לכאורה 3000 

וללים פצועים ובעלי מומים מתג, ובכל יום ויום נתוספו בעולם אלפים ורבבות אלמנות ויתומים, כמים 3001 

והנשארים בארץ אויב טוב מותם מחייהן כי תמו ברעב , ומדינות שלמות נחרבו כליל, בראש כל חוצות 3002 

האם אי אפשר לשאול איה רחמנותו של היוצר על , וגזירות ופורעניות מתחדשות לבקרים, ובשביה 3003 

 3004 ?איפה השגחתו של הבורא על הבריאה? יצוריו

ה "מתוך שיודעין בהקב, ה"בהכרת אמיתות מדותיו של הקבהדבר תלוי , אבל באמת אין כאן שום קושיא 3005 

ה מונע מן הבריאה "אילו היה הבורא ב, נחשוב נא את חשבונו של עולם, שאמיתי הוא לא כזבו בו 3006 

שמשמעות הדברים היה , או מונע מן העולם את הגשמים, שהשמש לא תזרח והאדמה לא תתן את יבולה 3007 

ה לא שינה "אבל הקב, יה רחמנותו של היוצר על הבריאהאז היה אפשר לשאול א, מביא אסון לעולם 3008 

ובכל בוקר , אדרבא להיפך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשי בראשית, בעולמו כלום ולא חיסר שום דבר 3009 

 3010 .ונותן לחם לכל בשר אפילו לרשעים, מתחדשת הבריאה כולה

אלא , יים לקיום הבריאהה מכין לכל בריותיו את הצרכים ההכרח"כי לא רק שהקב, ועוד דבר אנו רואים 3011 

ה וברא צמחים מיוחדים כמו קנה "הכין הקב, לדוגמא אם אחד רוצה לבשל מרק ידוע, אפילו את המותרות 3012 

הגם , לבשם את ריח המזון שיהיה יותר טעים ויותר מעודן למאכלו של אדם, וקנמון וכל מיני בשמים 3013 

ה כל מיני "וכך הכין לו הקב, םשהאדם יכול להתכלכל אף ממאכלים פשוטים בלי מיני תבלין שוני 3014 

וזהו מרוב טובו ורחמנותו יתברך עיטר את היצירה , ונתן הבחירה בידו להשתמש בהם כרצונו, תענוגים 3015 

 3016 .שלא יחסר כל בה

, מפני מה כדי שיכנס לסעודה מיד, ר אדם נברא בערב שבת"ת, (.סנהדרין לח) ל"ובזה יובנו דברי חז 3017 

היתכן אדם הראשון כתר הבריאה שהיה יציר , ש"מאשר יחפוץ עיל שימצא הכל מוכן ויאכל "י ז"פירש 3018 

לא היה יכול לחכות , ולפני החטא היה זך כמלאכי מרום ועמד במדרגה רוחנית עליונה, ה"כפיו של הקב 3019 

כדי שברגע , והיה צריך כדי שיכנס לסעודה מיד להכין לפניו הכל עוד לפני בריאתו, עוד מעט לסעודה 3020 

וכי בשביל זה היה צורך להכין לפניו כל ? וכי כל כך רעבתן היה? עודה מידהראשון להבראו יכנס לס 3021 

 3022 ?וכי על הרגע הראשון הזה לא תספיק מקצת מן הבריאה? הבריאה ותענוגיה

ולא רק , שעוד טרם בראו כבר הכין לפניו כל צורכו, ה רצה להראות לאדם את טובו ורחמנותו"אבל הקב 3023 

שלא יחסר , ה ברא הבריאה הכינה וסדרה באופן כזה"כשהקבו, הצרכים ההכרחים אלא אף המותריים 3024 

כי , ואף רגע אחד אינו צריך להמתין על שום בריאת דבר החסר לו, לאדם שום דבר ושום עונג מהתענוגות 3025 

ומכיון שכך הרי יקשה עוד , מי שהוא רחום וחנון ברא את הבריאה בתכלית השלמות לא תחסר כל בה 3026 

הצרות , מהיכן החושך הגדול הזה אשר יכסה ארץ? הבריאה בימינו אלה מהיכן אי סדר כזה בקרב, יותר 3027 

 3028 ?איה רחמנותו של היוצר על יצירתו, הנוראות אשר נתכו על ראש עם ישראל והאנושות כולה

ומפי עליון לא תצא , שברא הבריאה בתכלית השלמות, ה"אבל כאן עלינו להכיר אמיתות מדותיו של הקב 3029 

קנאת אדם ברעהו קנאת , תאותיו ומדותיו של האדם עצמו? ההרס והחורבןומי הביא לעולם את , הרעות 3030 



תאות השלטון וההשתלטות של העמים הגדולים על , קנאת העמים העניים בעמים העשירים, עם בעם 3031 

והחמס , ותמלא הארץ חמס, כל זה גורם מלחמות ומהומות ועמהם כל הצרות והפורענות בעולם, הקטנים 3032 

 3033 .ומזה בא החרון אף בעולם, ה דן את האומות"ר הקבכ למשפט אש"הזה גורם אח

ר "ה לקח את אדה"ל שהקב"ש חז"כמ, מדותיהם הרעות של בני אדם משחיתים ומקלקלים את הבריאה 3034 

תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את , ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחים, והחזירו על כל אילני גן עדן 3035 

ר שלא היה יכול לכבוש את תאותו שלא "והראשון היה אדה ,המין האנושי מקלקל את הבריאה, עולמי 3036 

 3037 .´לעבור פי ה

ה שהוא רחום "אין זה גורע ממדותיו של הקב, אם רואים אנו שדם נשפך בעולם כמים, וכך הדבר תמיד 3038 

והם בעצמם יכולים להטיב את , כי מעשי בני אדם תלויים ברצונם עצמם ובחופש הבחירה שלהם, וחנון 3039 

, י מעשיהם הרעים"וכן להיפך להביא אסון לעולם ע, טובים ועשיית הישר והטובי מעשים "ע, מצבם 3040 

, ה שמאיר ומזריח את החמה"אנו רואים בכל יום את מדת טובו של הקב, ה אמיתיות הן"מדותיו של הקב 3041 

 3042 .ואינו מחסר מן הבריאה אף גרגיר של חול, ומוריד גשם לעולם והאדמה תתן את יבולה

´ הגבור והנורא´אבל מה שנוגע לשאלת , ה"של הקב´ רחום וחנון´למדת , ת טובוכל זה דברנו בנוגע למד 3043 

כ בחירה אצל "הגם שזהו ג, הרי רואים אנו שגוים מקרקרים בהיכלו ומשתעבדים בבניו? איה גבורותיו 3044 

אבל הרי , ה מתערב בבחירה של האדם"ואין הקב, שבחרו להם ללכת דרך הרשע והזדון, אותם האומות 3045 

ה אין לנו "הרי במדה זו של גבורת הקב, וזה ששאלו ירמיה ודניאל איה גבורותיו, ורותיולא רואים גב 3046 

אחרי שהאומות ´ גבורה´כ איפוא אנו רואים "א, מפני שגוים מקרקרים בהיכלו, מקום לראות גבורותיו 3047 

ה שכובש כעסו מן "ג והראו שאף בזה מונחת גבורתו של הקב"עד שבאו אנשי כנה? משתעבדות בבניו 3048 

 3049 !שעיםהר

אלא האדם במדותיו הרעות , ה מכין לאדם כל מחסוריו כראוי לרחום וחנון"הקב, וכמו הכלל כן הפרט 3050 

ה מדותיו "אבל הקב, תיסרך רעתך שהרעה שהאדם עושה היא עצמה מיסרתו, משחית ומחריב עולמות 3051 

ותיו וכל כמה שהאדם משפר את מד, ואינו פוסק אף רגע מלהטיב לאדם ולבריאה כולה, אמיתות הן 3052 

 3053 .(דרכי מוסר)  !ה"כן הוא נהנה מטובו של הקב, והנהגתו

 3054 

 3055 מאמר סח

 3056 .(ו"ט´ בראשית ב) אלקים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה´ ויקח ה

שדרגת לעתיד , (´ו´ דברים ל) ן"שהלא כתב הרמב, ר קודם החטא היה תכלית השלימות"הנה דרגת אדה 3057 

ר עוד היה צריך "כ גם אדה"ואעפ, ר קודם החטא"של אדה הוא להגיע לדרגתו, לבוא שזהו כל התכלית 3058 

היה עדיין מקום חלות להיצר כמו שבאר , משום שבדרגא זו אף שלא היה אצלו חטא כלל, לתקן עצמו 3059 

 3060 .וזה במה שהיה לו ידיעה מרע, ת"ל בדע"הרמח

תורה ידיעת הרע הלזו אינה אלא , ר היתה דרגת ידיעת הרע לא לפי מושגנו"והנה דרגתו של אדה 3061 

ידיעה , (7ב פט"ב) אוי לי אם אומר שמא ילמדו הרמאים, שכל ענינה של תורה הוא לימוד הרע, הקדושה 3062 

ידיעת הרע כגון זו היתה ידיעתו של , מחטא כזו כמו שאדם יודע שבנופלו מדיוטא גבוהה מיד הוא נהרג 3063 

ר שהיה יושב "אדהעל  (ח"ר פ"בר) ל"ואמרו חז, ומה לנו עוד דרגא יותר קדושה מכגון זו, ר"אדה 3064 

 3065 .ה כביכול"בקרונין אחד עם הקב

ל שכתב שהיה "ובכל זאת על דרגא זו מוסבים דברי הרמח, כ הרי היתה ידיעה זו של כביכול מטוב ורע"א 3066 

שהרי כל ענין החטא של , ובאמת הרי כל מה שיצא יצא מחמת ידיעתו זו מרע, שם עוד מקום חלות היצר 3067 

, ל רצה לטעום התבשיל"ש חז"כמ, מה שרצה שידיעתו מרע תתגדלא "כ לא היה כ"עץ הדעת טוב ורע ג 3068 

וזהו תכלית , שגם ידיעת הרע כגון זו לא תהיה לו, ה שהאדם ישלים עצמו שיבוא לידי דרגא"רצה הקב 3069 

 3070 .ר היה צריך להגיע לה"השלמות שאדה

צבו של וכונתם על מ, ז נברא במדת הדין זאת אומרת בהסתר פנים"שהעוה, (ב"ר י"בר) ל"ואמרו חז 3071 

ר הריהו כבר "ר ידיעת הרע של אדה"שמצבו של אדה, ר והבריאה היינו הך"שאדה, ר קודם החטא"אדה 3072 

שכשהאור בשלמותו אי אפשר לו , דכשהאור יודע מהחושך הריהו כבר פגם וגרעון בהאור, הסתר פנים 3073 

 3074 .לידע מהחשך

הרי זה עדיין דרגת , וןבמדת ידיעת הרע של אדם הראש´ אפי, כשהאדם הנהו במצב שעדיין יודע מרע 3075 

משום דרק שם הוא יסוד העבודה , ר במדת הדין בהסתר פנים"ולזה היתה יצירתו של אדה, הסתר פנים 3076 

ה עולמו באופן אחר אזי לא היה מקום "שאלו ברא הקב, (ת"בדע) לוצטו´ הח´ וכן מבואר בד, והשלימות 3077 

´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .םשכל עבודת האדם הוא דוקא במצב של הסתר פני, לעבודת האדם כלל 3078 

 3079 .(ח"צ

 3080 



 3081 מאמר סט

 3082 .(ז"ט´ בראשית ב) אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכֹל תאכל´ ויצו ה

והיה ראוי להיות , אשר מחלציו יצאו כל גדולי וחכמי העולם, ה"אדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקב 3083 

הנקל לשער , היות לו לשושביניןושיתעסק עמו מלכו של עולם ל, בגן עדן ולהשתמש בכל ברואי עולם 3084 

והיה ברשותו להשתמש וליהנות מכל , גודל שכלו ודעתו כיאות לאיש היחידי והראשון לכל באי עולם 3085 

וגם הזהירו , ה על דבר קל מאד ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו"ונצטוה מפי הקב, אילני גן עדן 3086 

 3087 .בעונש מיתה כי ביום אכלך ממנו מות תמות

היינו בודאי חושבים שעשה , ז נטרד מגן עדן לאכול לחמו בזיעת אפו"שנכשל בעון אשר עי ואם יסופר לנו 3088 

וביצר היותר גדול אשר בלבל דעתו וסר שכלו , ונכשל בעון גדול ובתאוה היותר חזקה ותקיפה, דבר נורא 3089 

לך אשר אוזנו שמעה ולא אחר כי ביום אכ, ה"אשר היה ישר בעיניו לעבור על פקודתו של הקב, ממנו 3090 

 3091 .ממנו מות תמות

אשר היא חרפה וכלימה לא , והנה ספרה לנו התורה שכל הרעה הגדולה הזאת באה לו מדבר קטן וקל 3092 

ליתן בפיו מאכל , כי אם גם לאיש הפשוט להכשל בדבר נבזה כזה, לאיש גדול בחכמה ובדעת כמוהו 3093 

ה לנער פרא אשר לא יאות ז, הלא חרפה גדולה היא מאד לכל אדם לעשות כזאת, האסור באיסור מיתה 3094 

 3095 .ליתן בפיו חתיכת נבילה וטרפה וכדומה לזה, ידע חכמה ומוסר

כי אם הודה בפיו האשה אשר , שלא עשה אדם הראשון זאת מפני תאותו הגדולה´ והנה ספרה תורתנו הק 3096 

ל שלא היתה תשובתו להתנצלות על חטאו כמו שחושבים "ר ז"ופירש אדמו, נתת עמדי היא נתנה לי ואוכל 3097 

שהודה בפיו שעשה מעשה המגונה הזה לא מפאת יצרו , כי אם היו דבריו בדרך וידוי והכרת החטא, רבים 3098 

 3099 .´כי אם מפאת קלות דעתו ואי שימת לבו לדבר ה, החזק

לאיש אשר אזניו , ר והחכם הגדול בעולם"תירוץ יפה ונעים עד מאד לאדה, האשה היא נתנה לי ואוכל 3100 

האם היה אפשר לעלות ! ז היא נתנה לי ואוכל"ובכ, מנו מות ימותה שביום אכלו מ"שמעו פקודתו של הקב 3101 

שיאבד ממנו גן עדנו , אשר התיחד הדיבור אליו´ שיקרה כזה לאיש חכם ונביא ה, דבר כזה על דעת איש 3102 

ליתן בפיו מאכל האסור בלי שום , מפני מעשה מגונה וקל כזה הראוי לנער בן חמש שנים, וכבודו הגדול 3103 

 3104 .ושיחה יתרה אשר היתה לו עם חוה אשתו, את קלות הדעת ומקלות ראשורק מפ, צורך והכרח

מפני , ואבד ממנו עולם יקר וחשוב מאד מפני פרי יפה אשר נתן בפיו, אשר היה אליו´ נשכח ממנו דבר ה 3105 

אם לא שהודיעה אותנו , לא היה עולה דבר זה על דעתנו, ר מה שאיבד"דבר פחות ונבזה כזה איבד אדה 3106 

 3107 .היא לבדה ידעה ולא יראה לספר לנו דבר פלא כזהש, ´תורתנו הק

שכל אדם טרם חטאו נמצא , שכמקרה הזה כן יקרה גם לנו, ספור המעשה של אדם הראשון בא ללמדנו 3108 

ההרים , הבריאה כולה ששה ושמחה כנגדו, יתענג על כל מראה עיניו, לבו טוב עליו עליז ושמח, בגן עדן 3109 

מלאכים שומרים אותו מכל נגע ופגע לבל יקרב אליו , וב לאלהיווהוא קר, והגבעות פוצחים לפניו רינה 3110 

 3111 .´ונפשו תגיל בה

כי אם מושך העון בחבלי שוא בטוב לבו , לא מפאת יצרו הגדול החזק ממנו, ומה שהוא נטרד מגן עדנו 3112 

ואז , למשחק לו להשקע בתאוות הנמבזות ובדברים מגונים אשר ישחית את נפשו בהם, ומפני מעט תענוגו 3113 

ואז , חלפה ועברה שמחתו ממנו ולבו רע עליו, כי נפל ברעה ואבד גן עדנו ממנו וחשך העולם בעדו יראה 3114 

לא , החיים הטובים והעולם היפה והנעים הכל אבד ממנו, יזכור כל מחמדיו אשר היה לו קודם חטאו 3115 

בידיו  ואיבד ושיחת, עשה לעצמו כל הרעה הזאת, מהכרח רק בטוב לבו ומקלות דעתו ובחירתו החפשית 3116 

 3117 .(יסודי הדעת)  .גן עדן שלו ועולם מלא אור

 3118 

 3119 מאמר ע

 3120 .(ז"ט´ בראשית ב) אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכֹל תאכל´ ויצו ה

במושג דעה אנו מבינים אמונה והכרה , לפי המושגים שלנו הדעות והמדות הם שני ענינים נפרדים 3121 

, הדעה עיקרה בהבנת השכל, ו ולחבירוובמושג מדות מבינים את הדברים שבין אדם לעצמ, ת"בהשי 3122 

והכרה ´ שהרי בלי ידיעת ה, לדעתנו הדעה חשובה יותר במעלה מהמדות, והמדות עיקרם בהרגשת הלב 3123 

 3124 .מה חשיבות וערך למעשיו של האדם, ´בגדולתו ית

באנו להבדיל בין מצוות שבין אדם למקום , ומזה שאנו מתייחסים לדעות ומדות כאל שני ענינים נפרדים 3125 

מבלי להיות שלם במדות ולדקדק במצוות שבין , ולעובדו´ שאפשר להאמין בה, מצוות שבין אדם לחבירול 3126 

מבלי להיות , וכן אפשר לאדם להיות בעל מדות טובות וזהיר בדברים שבין אדם לחבירו, אדם לחבירו 3127 

ודה כי השקפה זו מוטעת ביס, ואין קשר בין זה לזה, שלם בדעות ולדקדק במצוות שבין אדם למקום 3128 

 3129 .באין מדות אין דעות ובאין דעות אין מדות, הדעות והמדות שורש אחד להן ודבר אחד הן



הרי שהמצוה הראשונה , ז בלבד"ר לא נצטווה אלא על ע"יהודה אומר אדה´ ר, (7ו"סנהדרין נ) ל"אחז 3130 

ין של ולא מצינו בזה שום ענ, יהודה היתה רק על הדעה בלבד´ ר לדעת ר"והיחידה שנצטוה עליה אדה 3131 

ג "רשב, (ר שם"ב) ל"ואחז, ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, והנה למעלה בפרשה כתוב, מדות 3132 

אמר רבון העולמים מה אתה , בשעה שהיה משה כותב את התורה כיון שהגיע לפסוק זה, י אמר"בשם ר 3133 

שות מן הקטן ממנו שאם יבוא הגדול ליטול ר, אמר לו כתוב והרוצה לטעות יטעה? נותן פתחון פה למינים 3134 

וכיון שבא לברוא את האדם נמלך , שהוא ברא את העליונים ואת התחתונים, אומרים לו למד מבוראך 3135 

 3136 .במלאכי השרת

ולא עוד אלא שהיא הוכנה מראש עוד קודם בריאת , הרי יש כאן הוראה מפורשת למידה של דרך ארץ 3137 

רך ארץ הוטבעה בצורתו של האדם שהמדה הזאת של ד, ואף לא באה לו כצווי אלא שכך נוצר, האדם 3138 

ולכאורה הרי לא נצטוה האדם רק , ה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"י מאמרו של הקב"עפ, בתחלת יצירתו 3139 

ת ולהתדמות "כ אנו למדים מכאן שהחובה ללמוד מהבוי"אלא בע? ז בלבד"במצוה יחידה שלא לעבוד ע 3140 

 3141 .והדעות והמדות אחת הן אלקים על האדם´ כלולה במצוה זו של ויצו ה, אליו במדותיו

, ת שאינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף"כי איך אפשר לאדם לדעת את עצמיות השי, ובאמת הכרחי הדבר 3142 

זה "וזהו שאמר הכתוב , וההכרה במדותיו היא ההתדמות אליו, אלא שכל ההכרה שלו הוא רק במדותיו 3143 

ז "עי, ון ורחום אף אתה היה חנון ורחוםהוי דומה לו מה הוא חנ, (שבת קלג) ל"ופירשו חז" אלי ואנוהו 3144 

נעשה אדם "ולכן כדאי היה לכתוב , שהאדם יתדמה לקונו להיות רחום וחנון כמותו הוא בא לידי הכרתו 3145 

 3146 .למרות שיכול לצאת מזה פתחון פה למינים, ללמד על מדת דרך ארץ" בצלמנו כדמותנו

אנו , ´להיות שלם במדות בלי ידיעת הכך אי אפשר , בלא שלימות המדות´ וכשם שאי אפשר לדעת את ה 3147 

אבל באמת , רגילים להגשים כל דבר ומשום כך אנו רואים במדות רק את המעשים וההרגשות החיצוניות 3148 

, ת"וכל מהותן ושלימותן הן בהדמותן למדות השי, עיקרן ושורשן של המדות הוא בצלם האלקים שבאדם 3149 

כך מדותיו של האדם , ו"ן שום מושג גשמי חה הן מקור הרוחניות ואין בה"וכשם שמדותיו של הקב 3150 

הוא מתעלה בשלימות ´ וככל אשר הוא מתעלה בהכרת ה, נובעות ממקורן הרוחני מחלק אלקי שבו 3151 

 3152 .המדות

מכות ) ל"אחז, ובכללן הרבה מצוות התלויות במדות, ג מצותיה"והנה אף לאחר שניתנה תורה עם תרי 3153 

ולכאורה איך נכללות המדות ביסוד האמונה , ו יחיהבא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונת (ד"כ 3154 

ואין להגיע אליהן רק , ת"אלא מכאן שכל ערכן של המדות אינו אלא בהדמותן למדות השי? שהיא הדעה 3155 

 3156 .ת"לאחר השגת האמונה בהכרת מדותיו של השי

, דךהראני נא את כבו, הודיעני נא את דרכיך ואדעך´ כאשר בקש משה את ה, יסוד זה מפורש בתורה 3157 

אל ´ ה´ על פניו ויקרא ה´ ויעבור ה, לפניך´ ת אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה"השיבו השי 3158 

כי , ה במדותיו שהוא רחום וחנון"נגלה עליו הקב´ הרי שעל בקשתו של משה לדעת את ה, רחום וחנון 3159 

ו שהוא רחום וחנון עלינו להכיר מדת טוב´ ואם ברצוננו לדעת את ה, והכרת מדותיו אחת הן´ ידיעת ה 3160 

 3161 .´ארך אפים וכו

כי הלא עוד בשירת הים הגיעו , כן אין תכלית למדות האדם, ה אין להן תכלית"וכשם שמדותיו של הקב 3162 

, ת ובאו להתדמות אליו בהן"שהכירו מדותיו של השי, משה רבינו וישראל להשגה זו של זה אלי ואנוהו 3163 

הרי כמה עמוקים הם , ת נגלה עליו במדותיו"והשי ,ובכל זאת ביקש משה הודיעני נא את דרכיך ואדעך 3164 

 3165 .שיש לחקור ולחקור אותם ולהתעלות בהם בהתדמות אליו עד בלי סוף וקץ, מושגי החכמה של המדות

´ על הפסוק וירד ה (ח"ר ל"ב) ל"אחז, ר לחטא דור הפלגה"ומעתה נבין גם הקשר שבין חטאו של אדה 3166 

ר שכפה את "אלא בני אדה, שמא בני חמורים וגמלים? ני מיבני האדם אלא ב, לראות אשר בנו בני האדם 3167 

, אף אלו כפו בטובה למרוד במי שהשפיעם טובה ומלטם מן המבול, הטובה ואמר האשה אשר נתת עמדי 3168 

הלא לא היה בתשובתו אלא דברי התנצלות על חטאו כדי להציל ? ר את הטובה"ולכאורה במה כפה אדה 3169 

אלקים את ´ ויבן ה"שהרי הכתוב אומר , ריך היה לשמוע בקולהוכוונתו היתה כי צ, עצמו מן המיתה 3170 

, וכיון שניתנה בה בינה יתירה, ה באשה יותר מבאיש"בינה יתירה נתן הקב, (ה"נדה מ) ל"ואחז" הצלע 3171 

 3172 .היה לו לשמוע בקולה

נשמע כאילו לא , והיה די לו לומר האשה נתנה לי" אשר נתת עמדי"אולם מדברי התנצלותו שהוסיף ואמר  3173 

שיסתייע על ידה , בזה שנתן לו את האשה לעזר כנגדו, ה"ירד לעומק הערכתו את הטובה שעשה עמו הקב 3174 

אלא אדרבה נכשל על ידה בזה שציית להוראתה ואכל , ולהכיר טובתו של מקום´ לשמוע יותר בקול ה 3175 

מה דורות ומתוך כפיית טובה זו גרם שבני בניו לאחר כ, ר את הטובה"מכאן אמרו שכפה אדה, מעץ הדעת 3176 

ואיך יצא , ר היה רק במידה שכפרה את הטובה"ואף כי פגימתו של אדה, בדור הפלגה כפרו באלקים חיים 3177 

 3178 .ויצאו להלחם כנגדו´ שמרדו בה, מזה בדור הפלגה קלקול בדעה



היה פגם בדעה , ר בכפייתו את הטובה"ובחטא של אדה, אלא הוא אשר אמרנו שהמדות והדעות אחת הן 3179 

וקלקול זה נשתלשל לאחר כמה , אלקים על האדם שבה נכללו גם המדות´ ל ויצו הבמצוה הראשונה ש 3180 

ובנו מגדל לעלות , עד שאנשי דור הפלגה באו למרוד במי שהשפיעם טובה ומלטם מן המבול, דורות 3181 

הוצף העולם בכפירה באלקים שגרמה לפילוג ובלבול , נמצא שבפגם כל שהוא באיזו מדה, השמימה 3182 

כמה עולמות בונה , ומינה קל וחומר במדה טובה ומרובה חמש מאות פעמים, לדורות בעולם וחורבן רוחני 3183 

 3184 .(´ז´ א עמ"אור הצפון ח)  .ת לדורי דורות"ומרבה הכרה וידיעה בהשי, י מדותיו הטובות"האדם ע

 3185 

 3186 מאמר עא

 3187 .(ז"ט´ בראשית ב) אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכֹל תאכל´ ויצו ה

אבל במבט הרוחני , המושג גוף פירושו עצם גשמי מוחשי ולא יותר מזה ,לפי השגות העולם הגשמי 3188 

, ל נפשם וגופן מן השמים"הרי גם במלאכים אמרו ז, קוראים גוף לכל מה שמסתיר על הרוחניות הטהורה 3189 

אלא הכוונה שיש במהותם נקודות הסתר שיש בהם חסרון והם תאבים , וידוע שאין להם גוף גשמי כלל 3190 

גם , והרצון לקבל נקרא גוף בכל מקום מבחינת עין של מעלה, שיש בהם הרצון לקבל היינו, למלא אותו 3191 

פירושו , ל נפשו מן השמים וגופו מן הארץ"וכשאמרו ז, עיקר מהותו של גוף האדם הוא הרצון לקבל שלו 3192 

 3193 .ומלאכים גופם מן השמים היינו שרצונם לקבל דברים רוחניים, שרצונו של האדם לקבל דברים גשמיים

אם אחר , ומהי מיתה אמיתית, מה שאנו קוראים מיתה אינה אלא כפשיטת לבוש, בחנה זו העליונהבה 3194 

, (ת ב יז"שע) ל"וכן כתב רבינו יונה ז, שפשט לבוש זה נשארו ממדות הגופניות בנפש כי זהו חורבן הנפש 3195 

כי , כל יוםמות הבהמות פעם אחת והרשעים מות ירעה בהם ב, מות ירעם אין מות הרשעים כמות הבהמות 3196 

 3197 .עד אשר תשחת ותבלה ותאבד, נפש הרשעים ההשחתה וההפסד ידבקו בה בכל עת

אבל האדם , כי מיתתה אינה אלא הסתלקות החיות מגופה הגשמי, פירוש כי רק בהמה מתה פעם אחת 3198 

כי התאוות הדבוקות בנפש הן , הדבוק בתאוות העולם הזה הוא מת תדיר גם אחר פשיטת הלבוש הגשמי 3199 

והפרדת אותן התאוות מנפשו אחת לאחת כל אחת מורגשת לו כמיתה , וף שלו כמו שביארנובחינת ג 3200 

 3201 .ובכל פעם יש לו אימת מות נוראה כמו במיתה בעולם הזה, הרי לו מיתות הרבה זו אחר זו, חדשה

ולא נשאר ממנו למטה כי , שאליהו הנביא עלה בסערה השמימה עם גופו, המובן מפשטות הכתובים הוא 3202 

כי הרי בהבחנה של מעלה אין גוף , אבל למעלה ודאי לא יתכן שיתקיים הגוף הגשמי המוחשי, תואם אדר 3203 

 3204 .ולא יתכן שיתקיים למעלה כצורתו בדמיון שלנו, ל"זה אלא בחינה בהסתר כנ

בבהירות מופלגת ובגבורה , אבל הענין הוא שמי שזוכה לזכך את גופו על ידי השגת האמת לאמיתה 3205 

שאינו אלא בחינת הסתר , וזוכה גם בחייו להביט על גופו בעין של מעלה ממש, ל"ז רוחנית מעולה כאליהו 3206 

אז בהגיעו בסוף ימי עבודתו בעולם הזה לשיא תפארת , וכל מציאותו רק כלי לעולם העליון, שבנפש 3207 

עד שגם לעיני בשר לא , אז יכול להיות שמציאותו רוחנית זאת תפעל גם על המציאות הגשמית, מדרגתו 3208 

 3209 .גוף המוחשי כל שיור למטהיהיה ל

שפשט , ועיין בפירוש ריקנטי על התורה שם שכתב, (´בראשית ה) וזה גם בחינת ואיננו הנאמר בחנוך 3210 

עד שלא היה לו שיור בעולם , ל שפשט בחינת הגשם גם בחייו"והיינו כנ, יסוד הגשמי ולבש יסוד רוחני 3211 

ועיין בתרגום יונתן על פסוק זה , ואיננו והיינו ויתהלך חנוך את האלקים, הזה אפילו להבחנת אחרים 3212 

 3213 .היינו שהגיע לדרגת אמת שהיא דרגתו של אדם הראשון קודם החטא´ ופלח חנוך בקושטא קדם ה, שכתב

ל שאז היה מצב העולמות "א ז"וכתב הגר, אצל אדם הראשון קודם החטא לא היתה השגה גשמית כלל 3214 

והנה ידוע שענין עולם התחיה הוא שיחזרו , לנוועולם העשייה שלו היה שוה לעולם היצירה ש, שונה 3215 

ולפי זה הכוונה היא שירדו מדרגת עולם הנשמות , (´דרך ה)א  הצדיקים למצב אדם הראשון קודם החט 3216 

נמצא , שהוא למעלה לאין שיעור מכל מושגי עולם העשייה שלנו, לדרגת עולם העשייה של קודם החטא 3217 

 3218 .(ב"ע´ סנהדרין צ) אלא בעיקר בגוף הנפשישבתחיית המתים יעמדו לא רק בגוף המוחשי 

סנהדרין ) אפילו רשעים גמורים כירבעם אחאב ומנשה, דורשי רשומות אומרים כולן באים לעולם הבא 3219 

אלא הענין הוא שקיימת בנפש כל אחד מישראל נקודה פנימית שלעולם ? וצריך עיון במה זוכים, (7קד 3220 

ב שבלבו של כל יהודי "והיא נקודת העוה, לל ישראלכגדר לא מאסתים לכלותם הנאמר בכ, אינה נאבדת 3221 

 3222 .בזכות ברית אבות

שיש עצם קטן לוז שבשדרה שאינו נטחן ואינו נשרף  (ר יח א"ויק) ל במתק לשונם כשאמרו"ולזה רמזו חז 3223 

ולא יתכן בגוף המוחשי כי הרבה פעמים שורפים אותו , ומשם מציץ האדם לעולם הבא, ואיננו נרקב 3224 

ל כי אם בסודות "אלא לא דיברו חז, וכותשים אותו עד שנעשה אפר ממש כידוע ,במשרפות חשמליות 3225 

 3226 .העולם הרוחני

ומצוות בטלות , הרי אין בחירה לעולם הבא כמו במצב אדם הראשון קודם החטא, אבל עדיין צריך עיון 3227 

וכל , תולא שייך שם צירוף על ידי מצוו, כי לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן, (7נדה סא)א  לעתיד לבו 3228 



ואם כן איזה צורך יש בקיום הגוף אפילו , הקרבנות בטלין לעתיד לבוא חוץ מתודה כי אין שם עוד חטא 3229 

 3230 ?בבחינת גוף שבנפש

ויש , שתכלית ביאת הנשמה פעם שניה בגוף היא כדי שתזככהו זיכוך גמור, ל כתב בדעת תבונות"הרמח 3231 

, וי לעילוי ותוסיף כח על כח ויקר על יקרתתעלה הנשמה מעיל, לנשמה תועלת בזה כי בהשלימה את הגוף 3232 

ולמה צריך , שנעקרו ממנו התאוות והרצון שנמצאים בנפש בעולם הנשמות, וקשה הרי כבר נזדכך הגוף 3233 

 3234 ?עוד זיכוך

יכולים רק , כי כל העונשים וכל המיתות של ביטול המדות הרעות, ל ביאור נפלא לזה"ח ז"ושמעתי ממו 3235 

או כמי שלא ראה אחרים , שלא ראה אשה מימיו שבודאי לא יתאווה ונהיה כמי, לבטל התאוות למעשה 3236 

כי אם רק יזדמן מה שיעוררן הרי , שביטול המדות הוא רק בפועל ולא בכח, מימיו ולא ידע מהו כבוד 3237 

כדי לסלק , על כן נדרשת דבקות בקדושה בהיותו בגוף ממש בבחינת גוף שבנפש, המדות במקומן הן 3238 

היא שיכולה לשנות את פנימיות האדם ´ ורק הדבקות הגמורה בה, דות בכחלגמרי גם רושם דק זה של מ 3239 

 3240 .כ"גם בבחינה זו של בכח ע

כשיתברר לאדם שכל הדברים , ויש לבאר יותר הן בכל תאוה יש הכח המתאוה והדבר המעורר לתאוה 3241 

ן נשאר אבל עדיי, הרי אין לו דבר שיתאוה אליו, שהתאוה אליהם שקר הם ואין ראוי להתאוות להם כלל 3242 

? ובמה יתוקן הכח המתאוה עצמו, העונשים והמיתות מבטלים רק את ישות התאוה, בו עצם כח המתאוה 3243 

דבקות זו שהיא האהבה הגמורה אי אפשר להשיגה על ידי , ´רק בשאיפה לקדושה דהיינו הדבקות בו ית 3244 

ן הנפש בדבקות ובזה מבואר שתיקו, כי אחרי עבודת היראה בבחירה באה האהבה כמתנה מלעילא, בחירה 3245 

 3246 .זו לעתיד לבוא יהיה אחר כלות הבחירה

, אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה´ הן נאמר קודם החטא ויקח ה, וגדר זה מפורש בתורה 3247 

ולכאורה צריך עיון בשלמא בלא תעשה , ולשמרה זו מצות לא תעשה, ל לעבדה זו מצות עשה"ואמרו ז 3248 

ואם , אבל במצות עשה לא מצאנו שנצטוה כלל, איסור אכילת עץ הדעתהיינו להישמר מ, היתה לו בחירה 3249 

, שלתיקון האדם להגיע לעולם הבא נדרשים שני הענינים, ל"אלא על כרחך כנ, כן לא היה זה בבחירתו 3250 

כדי להדביק בקדושה גם את הכח , וזולת זאת גם דבקות אף שלא בבחירה, שבירת היצר דהיינו בבחירה 3251 

 3252 .המתאוה

, הוא לשם תיקון הגוף של עולם העשייה, תלשלות העולם הזה עד ימות המשיח ועד בכללנמצא שכל הש 3253 

גם , דהיינו רשמי הגוף שנשארו בבחינת בכח, שהוא כח הרצון לקבל בפועל לשם תיקון עצם כח המתאוה 3254 

כדי ששלהבת , יש צורך שתתקיים בחינת גוף גם בעולם הבא, לאחר אלף שנים של חורבן העולם הזה 3255 

 3256 .(221´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .תלהטהו ותתקנהו עד גמירא הדבקות

 3257 

 3258 מאמר עב

 3259 .(ז"י´ בראשית ב) ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות

ה עתיד להיות נפל ונתן לו "ר ראה ברוח קדשו שדוד המלך הע"שאדה, (.מא. ש ה"ילקו) ל"איתא בחז 3260 

אנו יודעים מנדבות גשמיות שצריך האדם ומחויב לתת , בר חדשוראינו בזה ד, שבעים שנה משנותיו 3261 

מזה , ולא עוד אלא חייו של אדם הראשון וגם שבעים שנה, אבל לנדב לחבירו חיים נדבה רוחנית, לחבירו 3262 

וראינו מזה ? הלא ברוחניות פשוט שחייו קודמים, ולכאורה קשה להבין ענין נדבות רוחניות, לא ידענו כלל 3263 

והרי לנו ראיה , וגם יש תנאים ואופנים שהאדם מחויב לנדב נדבות מעין אלה, וחניותשיש גם נדבות ר 3264 

 3265 .ר שראה עצמו מחויב לתת משנותיו לדוד"מאדה

, ליב חסיד טרם שהכירו ושאל על טיבו´ שכאשר שמע אודות ר, ל"ישראל סלנטר זצ´ מובא מעשה מר 3266 

שהוא יעמוד , ציע לו חילוף על יום אחדליב שיכנס אצל חנוני וי´ היתה אחת משאלותיו אם קרה אצל ר 3267 

איפה מצינו שיהיה אדם , ישראל הנהגה כזו´ ולכאורה מהיכן למד ר, במקומו בחנות והחנוני ילך ללמוד 3268 

ר נדב "ל דאדה"ל מפורש בדיבור הנ"אולם באמת הראונו חז? צריך לבטל מלימודו בכדי שילמד חבירו 3269 

כ ראה "וכשנתנם לדוד הלא חסרו לו ואעפ, ר"ל אדההאם יש לנו ציור מה הם חיים ש, משנותיו לדוד 3270 

 3271 .ר את עצמו מחויב בזה"אדה

אדם , ואין דבר בעולם שלא ישוה לוותר בשביל מדה זו, מדת נושא בעול היא מעיקרי התורה וחובת האדם 3272 

ומכל זה נראה רוממות מדה זו מצד , ר אך ורק בשביל נושא בעול"הראשון ויתר על חייו חיים של אדה 3273 

ה כל חייו היו נתונים לו משום נושא בעול של "דהע, רואים אנו עד כמה גדול ערכה, ומצד המקבלהנותן  3274 

הערה זו מספקת לאדם בכדי לידע רוממות ערכה וגודל חשיבותה של מדה זו להיות נושא בעולם , ר"אדה 3275 

 3276 .(ח"י´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  . עם חבירו

 3277 

 3278 מאמר עג



 3279 .(ז"י´ בראשית ב) כי ביום אכלך ממנו מות תמות ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו

וזה ודאי כי החלק הנכבד יש לו מעלות ויתרונות על החלק , חלק נכבד וחלק נבזה, האדם נרכב משכל וגוף 3280 

כי הגוף כשיצטרך לאכול ידע כי הוא רעב , אבל מצאנו כי החלק הנכבד יש לו שפלות בפרט אחד, הפחות 3281 

, מה שאין כן השכל כל מה שהוא רעב וצמא יותר, יותר מרגיש יותרוכל מה שהוא חולה , צמא וחולה 3282 

רק ? מי משתוקק לתקן חסרונותיו ולהיות יגון בלבבו תמיד, מרגיש הוא בפחות ממי שהוא לא רעב כל כך 3283 

ועם כל זאת , ה שלא היה בו רק בדבר אוריה החיתי"ש אצל דוד המלך ע"כמ, מי שיש לו מעט חסרונות 3284 

אלא מי שהוא רודף , וכן מי משתוקק לקנות חכמה ולשמוח בהתרת הספיקות, ידאמר וחטאתי נגדי תמ 3285 

 3286 .אחר החכמה

אשר , כידיעת הבורא והשגחתו על כל דבר, מי השמח בידיעה נפלאה אשר לא השיגוה כל הפילוסופים 3287 

מי שמפקח על עצמו ? נודענו מיציאת מצרים ונצטוינו לזכור שני פעמים בכל יום להשריש הידיעה הזאת 3288 

, הוא ישמח כי זה מביאו לתכלית הטוב, וההפרש הגדול אשר יהיה בין טוב למוטב, מה נברא ומה תכליתול 3289 

כלי  (7סוכה מו) ל"וזהו מה שאחז, אבל מי שאינו מבקש תענוג נצחי רק נעזב לתאותו אין לו מזה שמחה 3290 

 3291 .ולא כן מי שהוא ריקן מחכמה, מי שיש לו תחילה חכמה שמח בחכמה, מלא מחזיק

יש שנראין כחיים והם מתים מוחלטים והוא מי , בעצמות החיים יש אונאה עצומה בלתי משוערתוכן  3292 

נפש רשע  (א"משלי כ) כנאמר, אוכל מה שרוצה שותה מה שרוצה עושה מה שלבו חפץ, שנעזב לתאותו 3293 

 3294 פירוש המיתה, כנאמר ביום אכלך ממנו מות תמות, כי ההעדר כרוך בעקביו, אותה רע וזהו המת המוחלט

 3295 .וכל העומד ליבצר כבצור דמי, כרוכה בעקבו

כמו שנאמר ולרשע אמר אלקים מה , ה לא המתים יהללו פירוש המתים בחיים"על זה אמר דוד המלך ע 3296 

רק כדי לאחוז בקצות מדותיו גומל חסדים , מה גמול הוא לו יתברך´ כי ספור נפלאות ה, לך לספר חוקי 3297 

לא ´לזה אמר , אבל הרשע מה לו לספר שבחיו, אתה קדושמה הוא קדוש אף , טובים מכלכל חיים בחסד 3298 

, כי מה גמול לו בהילולם אם לא יאחזו בדרכיו, הם הרשעים שבחייהם קרויים מתים, יהללו יֿה´ המתים 3299 

, אשר הוא בעיני בני אדם כמת הוא באמת חי אמיתי, וכמו כן להיפוך מי שהוא מדוכא ביסורים ושפלות 3300 

 3301 .(ו"קכ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .הוא מות נצחי לא נתנני כנאמר יסור יסרני יֿה ולמות

 3302 

 3303 מאמר עד

 3304 .(ז"י´ בראשית ב) ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות

, ובודאי לא כל אחד זוכה לה, דבר פשוט הוא בעינינו כי עבודה קשה דרושה כדי לזכות לקירבת השם 3305 

עד דאתון ´ תבעו דחלתא דה, בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב´ דרשו ה ,ע"והנה מצינו דבר נפלא בתרגום יב 3306 

 3307 .(ישעיה נה) בעו מן קדמוהי עד דאתון קיימין, חיין

החיים הפשוטים שלנו הוא סוד , זמן קיומנו בעולם? מהו בהיותו קרוב, זמן חיינו בעולם? מהו המצאו 3308 

ידענו כי קרוב , ם לעמוד לנוכח גילוי זהנרעש ונפחד צריך האד, ´ועצם קיומנו היא קירבתו ית, ´המצאו ית 3309 

ואין , אצלנו´ כי עצם חיינו היא הקירבה והמצאו ית, אך לא ידענו עד היכן הדברים מגיעים´ אתה ה 3310 

ענין , אלא החיים של דפיקת הלב ונשימה תנועה והרגשה, הכוונה לחיים עילאיים שהתורה מכוונת אליהם 3311 

 3312 .נפלא הוא אך זקוק להעמק ביאור

ועל דעת רבותינו אלמלא שחטא לא מת לעולם כי הנשמה העליונית , ת טוב ורע לא תאכל ממנוומעץ הדע 3313 

כמו , והחפץ האלקי אשר בו בעת היצירה יהיה דבוק בו תמיד הוא יקיים אותו לעד, נותנת חיים לעד 3314 

, איןואם החפץ יתפרד רגע מהם יהיו ל, והענין להורות כי עמידתם בחפצו, שפירשתי וירא אלקים כי טוב 3315 

 3316 .(ן שם"הרמב) וכאשר אמר בכל מעשה יום ויום וירא אלקים כי טוב שרצה בקיומו לעד

, גם בהיותה בתוך גוף האדם´ ואינה נפרדת ממנו ית, הנשמה שהיא חלק אלוק ממעל, הרי כאן שני ענינים 3317 

תוך האדם חפץ זה אינו ב, ועוד דבק באדם חפץ אלקי תמיד והוא יקיים אותו לעד, והיא הנותנת חיים לעד 3318 

 3319 .ובהפרדו ממנו רגע יהיה לאין, אלא חופף עליו כל היום

החפץ האלקי , כי החיים שלנו הם זיווג של חפץ אלקי ונתינת נשמה אלקית, ן אנו לומדים"מדברי הרמב 3320 

אולי זה , ושניהם כאחד הם חיים, והנשמה הנכנסת לתוכו נותנת חיים, החופף עליו מלמעלה נותן קיום 3321 

כי , רגליים, כמו עיניים אזניים, ולא לשון רבים סתם אלא לשון הכפל, הוא לשון רביםעומק הטעם שחיים  3322 

מעתה מתברר , בשום לשון לא נקראים החיים בלשון רבים ועוד בצורת הכפל, הרי בחיים נמצא ענין כפול 3323 

 3324 .לשון התרגום עד דאתון חיין עד דאתון קיימין שניהם כאחד הם החיים

גם הקיום יהיה , אנשי האמונה האומרים כי העולם מחודש בחפץ אלקי פשוטלדעת , ן ממשיך לבאר"הרמב 3325 

שאז תהיה בן מות לא תתקיים , ואם כן ביום אכלך ממנו מות תמות, בו לעד כל ימי החפץ וזה אמת ברור 3326 

ויתכן שפירות גן עדן נבלעים באברים כמן ומקיימין את , והאכילה היתה לו מתחילה לעונג, לעד בחפצו 3327 



היה זה סיבה להפסד כי עפר , וכאשר נגזר עליו ואכלת את עשב השדה ובזעת אפיך תאכל לחם, אוכליהן 3328 

 3329 .הוא ואל עפר ישוב

וגם זאת שלא יאכל עוד פירות גן עדן המחזיקים אותו , סילוק החפץ האלקי מהאדם, הרי שתי סיבות למות 3330 

ע "יב, ע שנפסדה חיותואונקלוס מתרגם ארי ביומא דתיכול מניה מימת תמות דמשמ, בחיים בלי הפסד 3331 

סר , אולם זה וזה גרם, שהחטא מחייב סילוק החפץ האלקי, כתב ארי ביומא דתיכול מניה תהיה חייב קטול 3332 

 3333 .וגם נשחת הגוף שאינו יכול עוד להחזיק את הנשמה בקרבו לעד, ממנו החפץ האלקי בקיומו לעד

לא נתבטל ´ אולם רצונו ית, בן מותחטא האדם ונהיה ל, בבריאת האדם היה שיחיה לעד בגופו´ רצונו ית 3334 

לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא יהא מלאך המות , ו דורות נתן תורה לישראל"ואחר כ, חלילה 3335 

והיתה סרה גזירת המות , ר"אילו זכינו ללוחות הראשונים היה זה תקון חטאו של אדה, (.ז ה"ע) שולט בהן 3336 

אולם קבלנו הלוחות השניים ובהם נתחדש , רו הלוחותלא זכינו לכך חטאו בעגל ונשתב, מהכלל ישראל 3337 

אבל בזכות המצוות אנו מצפים לתחיית המתים , גזירת המות לא נתבטלה, ענין השוכן אתם בתוך טומאתם 3338 

 3339 .ואז נזכה לחיי עד עם הגוף

, אך הפירוד הוא זמני אנו מצפים לכך שיתאחדו שוב, הרי על ידי החטא נתהווה הפירוד בין הגוף ונשמה 3340 

לכן אין מצוה בתורה שאינה , ל כוונת התורה היא להעמידנו שוב במצב של אדם הראשון קודם החטאכ 3341 

ואם , ושילוח הקן הקלה שבהן, כיבוד אב ואם היא החמורה שבמצוות עשה, מביאה לתחיית המתים 3342 

דם אותו חפץ אלקי הרוצה בקיום הא, בשתיהן תלויה תחיית המתים ברור הוא כי זוהי סגולת כל המצוות 3343 

 3344 .אנו מתדבקים בו על ידי עבודתנו, לעד

מה נורא כי אדם יכול לחיות את , עד דאתון חיין´ בהמצאו תבעו דחלתא דה´ נחזור לתחילת הפרק דרשו ה 3345 

! הרי לא לזה ניתנה לו הנשמה האלקית, בו בתוכו ממש´ חייו כחיים פשוטים מבלי לדעת כלל המצאו ית 3346 

ומוראכם וחתכם , חיות מטילה מורא, תייחס הנברא אל בוראועצם חייו מוכרחים לעורר באדם יראה שי 3347 

ועכשיו בהמצאו זהו החיים , ה חי מטיל אימה ויראה על האדם"מה שהקב, חיותכם יהיה על כל חית הארץ 3348 

 3349 !איזו יראה צריכה לנפול עלינו מזה עצמו, שלי

מחייב אותו לעבוד לו  החפץ אלקי הדבק באדם! בעו מן קדמוהי עד דאתון קיימין, קראוהו בהיותו קרוב 3350 

זהו קרבנו מלכנו , ובמקום שיש קירבה שם יש עבודה, אלינו´ ענין העבודה הוא להחזיק קירבתו ית, ´ית 3351 

ן על "הוא אשר ביאר הרמב, בזמן המקדש היתה זו עבודת הקרבנות, וקרבתנו מלכנו לעבודתך, לעבודתך 3352 

ואיזו היא העבודה שבלב , במקום הקרבנותהיום התפילה היא , יתרצה בנו´ שהוא ית´ לרצונכם תזבחוהו´ 3353 

 3354 .והיא מחייבת עבודה שבלב´ קיומנו זוהי קירבתו ית, זו תפילה

מה גדולים הם , והמצאו הוא בקרבנו ובחיינו ממש´ כי כל קירבתו ית, עדיין הדברים נוראים ונפלאים 3355 

כי , זב עולם יקר זהא שלפני פטירתו בכה על אשר הוא עו"מספרים על הגר! החיים בעולם זה בתוך הגוף 3356 

 3357 .בעד פרוטה אחת יוכל לקנות מצות ציצית אשר היא שקולה כנגד כל התורה כולה

חטוף ואכול חטוף , אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא, (.ערובין נד) ´ע אמר על הגמ"החפץ חיים נ 3358 

כו לחמו כמו שכתוב ל, פשוט הוא דקאי על תורה ומצוות, ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי 3359 

כי , הבא לשם יכול לאכול ולשתות כאות נפשו, ז דומה לחתונה"והעוה, בלחמי ושתו ביין מסכתי 3360 

אבל ככלות ימי המשתה פינו השולחנות ואין עוד , השולחנות ערוכים כל טוב ובעל החתונה מכבד כל נכנס 3361 

 3362 .מקום להכנס וליהנות

וקרוב ומרוצה בעל , ומצוות בכל רגע כחפצו ויכול לחטוף תורה´ ז יכול האדם לעבוד לה"כך בעוה 3363 

ב ששם הקדוש ברוך הוא קרוב לאדם רק בתורת שכרו בעד המצוות "לא כן בעוה, החתונה לכל הבא 3364 

ז מתורה "ומה שלא חטף בעוה, ה ולשרתו שם הוא גם כן רק בתורת שכר"ולהודות להקב, שעשה בעולם 3365 

 3366 .(יםמכתבי חפץ חי) !ז"הבו גודל לחיי העוה, ומצוות אין לו שם

לולא זה החיים הנפלאים הולכים , חיים אמיתיים הם שהמצאו מביא ליראה והיותו קרוב לידי עבודה 3367 

, מה נורא אם חיים שהם מציאות של המצאו והיותו קרוב יכולים להישאר חיים במקרה, ו"לאיבוד ח 3368 

ה שיהיו הבא נתחזק! למעלה עצמית על ידי יראה ועבודה´ שהאדם לא השכיל לקנות מעלת קירבתו ית 3369 

 3370 .(ב"עלי שור ח)  .חיינו חיים בעצם

 3371 

 3372 מאמר עה

 3373 .(ז"י´ בראשית ב) ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות

ל שאלמלא "ואז, ב"ע כך היה נכנס עם גופו לעוה"וכמו שהיה עם גופו בג, ר לא היה מת"אלמלא חטא אדה 3374 

א "כתב הגר? איך אפשר להבין גדרים כאלה, ה ממשחטא היה מתחיל העולם הבא באותה שבת הראשונ 3375 

 3376 .היה אז נבחן בהבחנת גשם, ל כי זה שאנו מבחינים עכשיו כחומריות שברוחניות"ז



אך את הנפש , ניכר לעין ואפשר לממשו, הענין הוא כי אנו מבחינים את הגשם שהוא מורגש בחושים 3377 

אולם קודם , כי אין נבחנים בחושים, ריותנבחין לרוחנית יחד את כל שאיפותיה הגשמיות ומדותיה החומ 3378 

כמו שהראו עצמם , הן אם נראה מלאך אשר לבש צורת אדם בעל גוף, ר היה מבט אחר לכל זה"חטא אדה 3379 

רק כלבוש , מ הרי אינו מציאות ממשית"מ, אף שבודאי אפשר גם למשש הגוף ההוא, המלאכים לאברהם 3380 

כן היה המבט , שלא יקראו לזה גוף אלא כאילו גוף בודאי, להתראות כך ותיכף כשעבר הצורך איננו עוד 3381 

 3382 .על עצם הגשם שאינו כלום ממש רק ציור כאילו

שליטת היצר להביא התאוה אל תוך נפשו של אדם , אך החומריות שבנפש? ומה היה נבחן אז בתורת גשם 3383 

גם בזה ? מיתהומה היא , בחינה זו היתה נקראת גוף, כי טוב הוא למאכל ותאוה לעינים, לאכול מעץ הדעת 3384 

שאין זה , ר אין זו מיתה כלל"אבל במבט של קודם חטא אדה, פ מבטנו הוא הסתלקות הגוף וחורבנו"ע 3385 

אך המיתה היא אם אחר שפשט הגוף נשארו ממדות , אלא שפושט לבוש מדומה שאיננו מציאות כלל 3386 

 3387 .כי זהו חורבן לנפש, הגופניות בנפש

ל יעקב אבינו לא מת מפני "כאמרם ז, איננו מת כללהאדם הצדיק שמתגבר על כל תאוותיו בשלמות  3388 

שבאמת פשיטת לבוש הגופני , במיתתן קרויין חיים´ ואמרו עוד צדיקים אפי, שהגיע למדרגת השלמות 3389 

והיה תיכף , ר הרי בבחירה טובה האחת היה מגיע לשלמות"וכיון שכן אלמלא חטא אדה, אינה מיתה כלל 3390 

מאחר שנפשו שלמה וטהורה ואין , בכל כחות החומריות שבנפשוב "פושט את לבושו המדומה ונכנס לעוה 3391 

, ז אלא רק הבחנת השכל והבחנת הזמן"ולא נשארו מכחות העוה, ז"בה שום ניצוץ מזוהמת תאוות העוה 3392 

 3393 .הבחנת עליה וירידה תוספת וחסרון

עם בני ה להתחסד "הן רצה הקב, ל"וכנ´ פ ההשגה וההוי"ב ע"הבחנות הללו נצרכות לענין העליה בעוה 3394 

כשהן מתפתחות ´ פ ההשגה וההוי"וזה לא שייך אלא ע, אדם להנחילם העידון היותר גדול שאפשר להמצא 3395 

זהו , ובלעדי הבחנת השכל והבחנת הזמן וכדומה לא היה זה מתאפשר בשום פנים, ואינן פוסקות לעולם 3396 

 3397 .ב"ר היה נכנס בגופו לעוה"שאלמלא חטא אדה´ פי

נתקרב למדרגת קודם החטא גן עדן , ות ותתרבה שאיפתנו הרוחניתכל שנתרחק מן השאיפות החומרי 3398 

אשרי מי , ל דיש שמיתתו כפיטורא בפי וושט ויש כמשוך ביניתא מחלבא"הלא אמרו ז, ונתרחק מן המיתה 3399 

דלא חלה , מתו בעטיו של נחש´ ל ד"וזהו אמרם ז, ששאיפתו הרוחנית גדולה ולעומת זה מיתתו פעוטה 3400 

 3401 .(א"מכתב מאליהו ח)  .דה קטנה של עטיו של נחש לבדעליהם מיתה אלא על נקו

 3402 

 3403 מאמר עו

 3404 .(ז"י´ בראשית ב) ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות

ויש שואלין למה זה , ש חביב אדם שנברא בצלם"אדהם הראשון קודם החטא היה שכל טהור ומזוכך כמ 3405 

הלא על ידי זה שאכל מעץ הדעת ונפקחו עיניו לדעת טוב ו? ה אכילת עץ הדעת מאדם הראשון"מנע הקב 3406 

? ל דעה קנית מה חסרת דעה חסרת מה קנית"ש ז"וכמ, זכה למדרגת הדעת שהיא מדה משובחת מאד, ורע 3407 

ש ויהיו שניהם "כמ, ולא עוד אלא שזכו גם למדת הבושה מה שלא היתה להם לפני אכלם מעץ הדעת 3408 

והלא בדעת ? ואם כן למה מנע מהם עץ הדעת, היא הדעת ואמר החכם הבושת, ערומים ולא יתבוששו 3409 

 3410 ?ובלעדי הדעת האדם הוא כבעל חיים אשר לא יכול לבחור בין טוב ורע, ´זוכים להכיר את ה

, כי מתחלה היתה להם רק הכרת ההבדלה בין אמת ושקר ולא בין טוב לרע, ם"התשובה לזה כתב הרמב 3411 

´ אלא שיש ב, קודם החטא יותר משהיתה לו לאחר החטאביאור הדברים כי מעלת הידיעה והחכמה היתה  3412 

החכמה , ש בחובות הלבבות"וחכמה שמוסיפה מכאובים וכעס כמ, חכמה שמחיה את בעליה, מיני חכמה 3413 

וכשמהפכין סדר השימוש בה , כשיודעים סוד ההשתמשות בה לדרך האמת היא האורה הגדולה בעולם 3414 

 3415 .ש"מכל מזיק בעולם עיהרי היא האש השורפת והיוקדת יותר , לצד הרע

, ש והחכמה תחיה את בעליה"היא מביאה חיים לבעליה כמ, ש"הדעת של תורה אשר יסודה ותכליתה לש 3416 

וכל מה שמוסיפין לדעת , כ הדעת של העולם שהיא בלא יסוד ותכלית מביאה תקלה לבני אדם"משא 3417 

פך את כל העולם כולו שגרמה הדעת האנושית לה, כמו שאנו רואים בעליל בימינו, מוסיפין להשחית 3418 

, וחרב המתהפכת שהיה עומד בשערי גן עדן לאחר גירושו של אדם הראשון ממנו, ז"לגיהנם ממש בעוה 3419 

הדעת הזאת היא הדעת של הנחש , הוא להט החרב המתהפכת כיום הזה להרס לחבל ולהשחית עד היסוד 3420 

 3421 .אשר הטיל זוהמא בחוה וקלקל סדר הדורות של הבריאה מאז והלאה

ת ושאלו איה הבל אחיך "ועד כדי כך הגיעה שכאשר הוכיחו השי, זאת היא שהכשילה את קיןהדעת ה 3422 

ואינו מחויב , כאילו אין לו כל התחייבות נגד אחיו לדאוג לו כמו שדואג לעצמו? השיבו השומר אחי אנכי 3423 

בל לרעות וכשהגיע ה, ר כי הבל היה רועה צאן וקין עובד אדמה"כמבואר במד, להיות נושא בעול עם אחיו 3424 

אלא כיון שנפלה קנאה בינו ? וכי לא היה די מקום אז גם בעד הבל לרעות צאנו, צאנו על אדמת קין הרגו 3425 

 3426 .ובין הבל אחיו נעשה העולם צר לשניהם



כללו של דבר אם יזכה לכלכל כח , וזה בא לאחר חטא של אכילת עץ הדעת, חללים רבים הפילה הקנאה 3427 

והרע יוסיף , ואם חכמתו לא תהיה חכמת אמת, חיה את בעליההחכמה הזאת ת, החכמה על דרך האמת 3428 

והוא יוצא מגדר התמימות והשלימות ונכנס , להסיתו ולהגביר יצר לבו הרע על השכל והנשמה העליונה 3429 

אלא עוד תוסיף בו השחתה , החכמה הזאת לא די שלא תגיענו אל השלימות, לגדר הערמימות והזיוף 3430 

 3431 .ואבדון

וידע איך לכלכל מעשיו לקיים , אם יבין את מהותו וחובתו ותפקידו בעולמו, םובזה כל פרשת דרכי האד 3432 

כיון שכחו כח אלקים יעשה מה שהדעת , ואם תזוח דעתו עליו לאמר, הוא יאושר בארץ לעד´ מאמר ה 3433 

כי אז החטאים של גאוה וקנאה הם יגרמו לו , ולא ישמור מה שיפקוד עליו אלקיו במצוותיו, שלו מורהו 3434 

 3435 .ה מצד גאותו וזדון לבו"ויצא מגן עדן ויתהפך ביסוריו בעולמו של הקב, מלכות שמים מעליו לפרוק עול

ובזמן , ובקש להתחכם על צוויו ולהיות כאלקים´ שלא שמר על מצות ה, וזה עומק החטא של עץ הדעת 3436 

הוא עוד נשאר , כי סוף סוף אחר כל מעלת נפשו וגדולת נשמתו, שיתאוה להיות כאלקים אף אדם איננו 3437 

.ש"ומחויב להיות סר למשמעת אדונו ית, ואינו יכול להיות מנברא בורא, בבחינת ותחסרהו מעט מאלקים 3438 

 3439 .(מוסר התורה)  

 3440 

 3441 מאמר עז

 3442 .(ח"י´ בראשית ב) לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו

א "ז, שלא זכה כנגדו למי, עזר למי שזכה´ לפי הגמ, זכה עוזרתו לא זכה כנגדו, (.יבמות סג) ´איתא במס 3443 

ולמה , ש אעשה לו עזר כנגדו"אבל פשט הפסוק משמע שזה באיש אחד כמ, שהפסוק מדבר בשני אנשים 3444 

ל "על פי מה שאמרו חז, ועוד קשה להבין למה לא טוב היות האדם לבדו? הוציאו את המקרא מידי פשוטו 3445 

 3446 ?עם העזר כ טוב לו"ומה כ? ולמה לא טוב לו לבד במובן של התורה, אין טוב אלא תורה

זהו לפי שפת התורה שאין טוב אלא תורה וזה , ואפשר לומר שכוונת התורה לא טוב היות האדם לבדו 3447 

, ואדם חושב שמה שהוא עושה זה טוב, (א"משלי כ) כי כל דרך איש ישר בעיניו, בנוגע להשתלמות האדם 3448 

ואילו אחרים שכן , נגעי עצמווהלא אין אדם רואה , ומי יורה לו דעה ומי יבין לו שמועה כי אם הוא בעצמו 3449 

 3450 .ובין כך וכך נמנע ממנו דרך ההשתלמות, רואים נגעיו אין לו אימון בהם שהם דורשים באמת טובתו

 3451 ´אתן לו אשה טובה כדאיתא בגמ´ פי, ה הטוב והמטיב עם בריותיו אמר אעשה לו עזר כנגדו"ולכן הקב

ואין ספק , האחת היא אשתו כגופו, לות יחדאשה טובה מתנה טובה לבעלה שיש לה שתי סגו, (7יבמות סג) 3452 

ומאידך הרי היא בכל זאת , וזה נכלל במלה עזר, אצל האדם כי היא מסורה לו ודורשת טובתו כמוהו ממש 3453 

 3454 .וזה נכלל במלה כנגדו, גוף שני והיא כן רואה נגעי בעלה

ו ועוזרת לו בדרך כי היא מראה לו פגמי, אם זכה היא משתמשת גם בכוחה של כנגדו לעזר עזרה אמיתית 3455 

ועוזרת לו למלאות תאותו ורצונו , אבל אם לא זכה אז היא משתמשת בכח עזר שלה לכנגדו, השתלמותו 3456 

, לפי האמת הוא גם כנגדו´ ומה שהוא לא לרצון ה, (.ברכות יז) כי רצוננו לעשות רצונך, שזה באמת כנגדו 3457 

כ היות האדם לבדו לא "ומובן ג. אחדולפי זה מה שכתוב בתורה עזר כנגדו שניהם אמורים באמת באדם  3458 

 3459 .טוב כמובן הטוב בשפת התורה

מצחק לשון , ל"י ז"והובא ברש, דוגמא לזה ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק 3460 

וירע הדבר בעיני אברהם על , ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, לשון רציחה, ע"לשון ג, ז"ע 3461 

אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע ויאמר אלקים , אודות בנו 3462 

 3463 .בקולה

והשתמשה בכח כנגדו שלה , ושרה היתה לו עזר במלוא מובן המלה, ה היה בבחינת זכה"והנה אברהם אע 3464 

כי איך יגרש את בנו מעל פניו , פ שהדבר היה רע מאד בעיני אברהם על אודות בנו"אע, רק לעזור לו 3465 

וירע , ח מוסיף הסבר לזה"והאוה, למי יפנה בעת צר לו ואיך יכול להפקיר אותו, ותו למדברוישלח א 3466 

, וישתקע באמונות רעות בצאתו מבית אביו וסוף סוף בנו הוא, הדבר על אודות בנו לבל יצא לתרבות רעה 3467 

בעיניך על  ה אל ירע"וכן אמר לו הקב, ובאמת היה רע בעיניו לגרש גם את הגר כי הלא נולד לו בן ממנה 3468 

אלא אברהם אמר רק על אודות , ה ידע שלבו רע לו גם על אמתו"ק מבאר שהקב"והרד, הנער ואל אמתך 3469 

 3470 .ש"בנו כי הוא העיקר עי

ופחדה , ע ורציחה"ז ג"י שהיה בזה ע"כי ישמעאל מצחק וכמובא ברש, אבל באמת שרה צודקת בזה 3471 

ואמרת , סוק גרש האמה הזאת ואת בנהוכמו שמתרגם יונתן בן עוזיאל את הפ, שיקלקל גם את יצחק 3472 

ארום לית אוושר למירות בר אמתא הדא עם ברי ויגח קרבא עם , לאברהם טרוד ית אמתא הדא וית ברה 3473 

 3474 .ואמר לאברהם שמע בקולה, ה הסכים לה"ובכח כנגדו היתה לעזר לאברהם והקב, כ"יצחק ע

אדם מן העץ שנחמד להשכיל וטוב כ בתורה ההיפך מזה אצל חוה ואדם הראשון שחוה נתנה ל"ומצינו ג 3475 

אבל באמת השתמשה בכח , וכאילו היתה בזה אשה טובה ומסורה והיתה לו עזר למראית עין, למאכל ואכל 3476 



נמצאנו למדים מזה אם האדם רוצה , כי הביאה בזה מות עליו ועל כל העולם כולו, העזר שלה לכנגדו 3477 

זה תלוי בו להיות זכה , יתו ולא יפריעו לוושתהיה לו עזרה מבני ב, פ התורה ויראה"שביתו יתנהג ע 3478 

ה יזכנו להיות זכה ונזכה לעזר בחיים במובן "הקב, פ הבטחות התורה"ויהיה לו עזר ע, במעשיו ודרכיו 3479 

 3480 .(זכרון מאיר)  .שפת התורה

 3481 

 3482 מאמר עח

 3483 .(ח"י´ בראשית ב) לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו

יסוד גדול הוא ובנין , אף שכלל זה נאמר במה שנוגע בין איש לאשתו ,(מדרש יז ג) זכה עזר לא זכה כנגדו 3484 

אלא הכוונה זכיה , כי מושג של זכה אינו ענין של זכיה בגורל או באיזה מציאה, אב לכל מקרה האדם 3485 

עד שנעשה בעצמו איש המעלה שכל מגמתו הוא קיום , למעלה על ידי יגיעה והשתדלות רב והתאמצות 3486 

אז מן השמים מסייעים בידו , אדם שזכה בצורה כזאת, ונו מפני רצון בוראוומבטל רצ, רצון הבורא 3487 

 3488 .(ז"משלי ט) דרכי איש גם אויביו ישלים אתו´ כמאמר החכם ברצות ה, להמציא לא עזר

כי מי שיש בו יראת שמים כל העולם לא , זאת אומרת שאפילו הדברים שנראו כמתנגדיו יהיו לו לעזר 3489 

 3490 ותלמידי חכמים נקראים מלכים, והוא המושל האמיתי בכל הבריאה, (7ה ברכות) נעשה אלא לצוות לזה

כמו שמצאנו אצל יעקב אבינו שנתקבצו יחד כל , ותועלת כל הבריאה הוא רק להיות לו לעזר, (גיטין סב) 3491 

כן הוא דרכם של כל הצדיקים שתחילתו , (.חולין צא) וכל אחד אמר עלי יניח צדיק את ראשו, האבנים 3492 

 3493 .(ילקוט ראה) מישורקוצים וסופו 

בהתחלה היה , (ג"יחזקאל ל) וכן מצאנו באברהם אבינו שעליו כתוב אחד היה אברהם ויירש את הארץ 3494 

, עד שהשלים הנסיונות והוכר בפי כל כנשיא אלקים, יחיד שהתמודד עם עולם מלא של עובדי עבודה זרה 3495 

 3496 .כים הם כנגדואם אינו זוכה נהפ, ולא עוד אלא אפילו הדברים שבטבעם הם לו לעזר

אם לא ידריך עצמו במשפט ישתמש במדה זו גם , מדת הרחמנות שהוא סימן לזרע של אברהם אבינו 3497 

וסופו של המרחם על האכזרים שנעשה אכזרי על , וכמו שמצינו בשאול שריחם על אגג, לרשעים 3498 

וכבר , עכי פרי החסד שלהם הוא הרש, ובזה יש לפרש הפסוק חסד לאומים חטאת, (ר ז"קה) הרחמנים 3499 

 3500 .איך שלרשעים מעניקים חסד ובאים להתאכזר על אומללים, ראינו בזמנינו איך שנתקיים דבר זה במילואו

 3501 האשה אשר נתת עמדי היא, ה"כשאדם הראשון חטא והתנצל לפני הקב

ולכאורה אינו מובן שסוף סוף היא , (ז ה"ע) ל שאדם הראשון כפוי טובה היה"אמרו חז, שהחטיאה אותו 3502 

ולמה נחשב הוא , נתנה עליו בקולה ביללות ובכיות עד שגם הוא אכל מעץ הדעת, יאה אותובאמת החט 3503 

 3504 ?כפוי טובה במה שאמר את האמת

שכל עניני העולם הם לנסיון ועליו להיות , (א"פ) אבל ביאור הענין הוא על פי מה שכתב המסילת ישרים 3505 

והנה הוא לא עמד בנסיון ומנע , מיאובמדה שיתאמץ בזה יזכה לסייעתא דש, לבן חיל ולנצח את המלחמה 3506 

שהרי לא זכה לעמוד , אבל לא האשה היתה אשמה לחטאתו אלא הוא בעצמו, טובה ממנו ומכל העולם 3507 

 3508 .בנסיונות ונעשית היא לכנגדו

תן דעתך שלא תקלקל את , ה לאדם הראשון ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם"ל אמר הקב"אמרו חז 3509 

ה הכין לו עולם "ן שאחרי שכבר קלקל את העולם שיבוא בטענות שהקבהיתכ, (קהלת רבה ז כה) עולמי 3510 

אבל הוא הפך את העזר לכנגדו בשביל שלא , הרי הכל הוכן עבורו שיעמוד בנסיונו ולא יקלקל? מקולקל 3511 

 3512 .הכין את עצמו למלחמת היצר

א זכה ל, גם העזר וגם הכנגדו אפילו בתורה עצמה אם זכה משמחתו, סופו של דבר שהכל הוא נסיון 3513 

הכל , (ר יט א"ב) על החכמה נאמר ערום מכל ארור מכל, (7יומא עב) י ביסורין  וגיהנם"רש´ צורפתו פי 3514 

ואם יזכה להעיר את רוחו , ולזה צריכים עיון ולימוד, תלוי בזהירות להמנע מלקלקל והרצון העז לזכות 3515 

א מגבורי כח עושי דברו לשמוע אז יקר, ולא יתפתה לא מן העזר ולא מן הכנגדו, בגבורה נגד כל הנסיונות 3516 

 3517 .(´המוסר והדעת ב)  .וכולם יהיו מוכרחים להשלים אתו ולהכנע לו, (ג"תהלים ק) בקול דברו

 3518 

 3519 מאמר עט

אלקים כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו ´ ויצר ה 3520 

 3521 .(ט"י´ בראשית ב) האדם נפש חיה הוא שמו

, אמר להם נעשה אדם, ה לברוא את האדם נמלך תחלה במלאכי השרת"א בשעה שבא הקבאח´ אמר ר 3522 

, הביא לפניהם את הבהמה את החיה ואת העוף, ל חכמתו מרובה משלכם"א? אמרו לו אדם זה מה טיבו 3523 

זה , זה חמור, אמר זה שור? ל זה מה שמו"העבירם לפני האדם א, ולא היו יודעים? אמר להם זה מה שמו 3524 

 3525 .גמל סוס וזה



ל כי בקריאת השמות היתה גנוזה חכמה עצומה מרובה מחכמת מלאכי השרת ורחוקה "כאן גילו חז 3526 

האם לא ידעו ? וכל כך למה, שהרי לא ידעו לקרוא בשם את השור הראשון שהעביר לפניהם, מהשגתם 3527 

אלא משום שמלת השם צריך שתכלול בקרבה את ? המלאכים לחבר איזו מלה שהיא ולקבוע אותה לשם 3528 

ואינן נמצאות , כל מעלותיו ומדותיו המיוחדות רק לו, כל תועלתו ותכליתו בחייו, כל מהות בעל השם הזה 3529 

 3530 .במקום אחר בכל העולם כולו

וגם , צריך היה מתחילה להקיף בשכלו ובהכרתו את כל טבע השור, ובשעה שהעבירו לפני אדם את השור 3531 

בכדי לדעת שהמעלה או המדה הזאת שמצא , רץלבחון ולבדוק בשעה זו בכל הנמצאים אשר בכל כדור הא 3532 

 3533 .ומשום כן רק לו נאה השם המיוחד הזה שור, בטבע השור אין למצוא בכל אפסי תבל

כלפי כל חיה ובהמה עופות ודגים , וכן צריך היה להכיר בחכמתו כלפי כל בריה ובריה שעברה לפניו 3534 

בכדי למצוא בכל , ת בחללו של עולםכל התולעים והזבובים וכל הבריות הדקות המלאו, שקצים ורמשים 3535 

ושהוא יחיד ומיוחד בענין זה בין כל רבבות אלפי , אחת מהן את טבעו המיוחד לו לבדו בנגלהו ובנסתרו 3536 

 3537 .ברואי העולם

ובזה נוכחו לדעת כי חכמתו , חכמה נשגבה זו היתה למעלה מהשגת מלאכי השרת השכלים הנבדלים 3538 

צריך בשעה קלה זו בין , מיד השיב שור? השור זה מה שמוה על "כי בשעה ששאלו הקב, מרובה משלהם 3539 

בכדי לבדוק בכל אחד מהם כל פרטי פרטיו טבעו , להעביר לפניו כל באי עולם כבני מרון, שאלה ותשובה 3540 

וזה היה ביכולת האדם להקיף בשכלו , בכדי לדעת שאין בו אותו גילוי שנתגלה לו בטבע השור, ומהותו 3541 

´ ל לך נאה להקרא ה"א? ה ואני מה שמי"שאלו הקב, רב אחא עוד מוסיף ,בסקירה אחת כל כדור הארץ 3542 

 3543 .שאתה אדון לכל מעשיך

עד שבא , המלאכים לא ידעו במה להגביל ובאיזה שם לקרוא את ההשגה שהיתה להם ברבונו של עולם 3544 

את כל העולמות המלאכים השרפים , הוא עבר בשכלו את כל מרחבי המציאות, אדם והעמידם על האמת 3545 

כי אותו גילוי החכמה שהיה , ובחן ובדק את הכל עד אשר מצא והכיר, ופנים אשר אין מספר לגדודיהםוא 3546 

 3547 .אין למצוא בכל המציאות כולה וזהו שמו, משיג כביכול ברבונו של עולם

ובסקירה אחת בשעה קלה בחן ובדק , לא רק באי כדור הארץ כי אם כל המציאות, כבני מרון עברו לפניו 3548 

והכיר שאין בהם נקודה זו שהוא , עד שנודעו לו כל פרטי חכמתם וגבורתם, תם ובטבעםאת כולם במהו 3549 

 3550 .דבר זה היה ביכולת האדם קודם החטא, ע"משיג בשכלו כביכול ברבש

שכל הברואים עוברים כבני מרון ונסקרים , נמצא שהפלא הגדול שאנו נרתעים ממנו בראש השנה 3551 

ה להראות למלאכים מה הוא "וכשרצה הקב, ר"כלל אדה הפלא הגדול הזה לא נתקשה בו, בסקירה אחת 3552 

ואלמלי היה אדם מתרשל בזה ולא היה מוציא , הראה להם חכמה זו סקירת כל המציאות בשעה אחת, אדם 3553 

 3554 .ז והיה עליו חטא"היה נתבע ע, ולא היה יודע שם אחד הברואים, לאור בשכלו את החכמה הנפלאה הזאת

אלא שקפחנו את מעשינו ואת , קרבנו צפון כח זה שהיה לאבינו הראשוןהלא גם ב, ואנחנו הלא בניו אנחנו 3555 

כל החכמה העצומה הזאת היתה תלויה , י חטאו"גם אדם הראשון בעצמו אבד רוב חכמתו ע, חכמתינו 3556 

אבד , וכשעבר על הצווי הזה כשנלכד בפחת רצונו, ועומדת בכבישת רצון אחד שלא יאכל מעץ הדעת 3557 

א כל רגע "ובדין אומר הגר, י נטיה אחת חומריית"י חטא אחד ע"מם הזה עממנו את שכלו הגדול והמרו 3558 

 3559 .זוכה לאור הגנוז שאין שום מלאך ובריה יכולים לשער, שאדם חוסם את פיו בעולם הזה

כל זמן שהיה שכלו , כל זמן שחסם את פיו לבלתי אכול מעץ הדעת, הרי לנו מופת על זה מאבינו הראשון 3560 

וסוקר את , שעל ידו היה מעביר את כל המציאות לפניו כבני מרון, תו אור גדולשולט על רצונו היה לו או 3561 

, ומכיון שנתן חופש כל שהוא לנטיה חומריית, כולם בסקירה אחת ויורד עד סוף דעתם ומהותם ממש 3562 

, ושאין דוגמתה בכל הנבראים כולם, נגדעה כל חכמתו הגדולה והמרובה, מכיון שלא כבש רצון קטן אחד 3563 

ל שכל אדם יש בו בכדי "הלא מפורש בדברי חז? ר לבדו היה בעל חכמה עצומה כזאת"דהוהאם רק א 3564 

 3565 .להגיע למדרגה כזו

והיו כל בני דור המדבר כאדם קודם זוהמתו בחטאו , ל כשקבלו ישראל את התורה פסקה זוהמתן"אמרו חז 3566 

העולם ומלואו  להקיף בהכרתם את כל, כ היה גם להם זה הכוח השכלי שהיה לאדם הראשון"א, הראשון 3567 

החטאים מחשיכים , כ נסתתמה חכמתם בחטא העגל"אלא שאח, וזה היה דור שלם, וגם את כל המציאות 3568 

החכמה האנושיית , אולם לבטלה ממציאותה אינם יכולים, את החכמה וגודרים בעדה שלא תצא לאור 3569 

ואצלנו , מפורסמתאלא שלהם היתה גלויה ו, הזאת נשארת גם בנו עד היום הזה בהיותנו יוצאי חלציהם 3570 

 3571 .היא חבויה וטמונה מאחורי העבים האפלים בחטאינו הרבים

הוא זוכה בזה לאור הגנוז , אכן גם עתה בשעה שאדם חוסם את פיו או את ידו לבלתי התמכר אל רצונו 3572 

בתוך נקודת שכלו המסתתרת בתוך , שאינו רואה אותו אבל טמון הוא בקרב נשמתו, שאינו מכיר בו ישנו 3573 

י כבישת רצונו שאין שום מלאך ובריה "ר ע"אותו האור הגדול שהיה לאדה, מרי המתוח עליוהערפל החו 3574 

הלא הוא , אם נוטה האדם פעם אחת מדרך שכלו לתור אחרי רצונו, ומזה מובן להיפך, יכולים לשער 3575 



והתלויה , חכמת האדם המרובה מחכמת כל מעשה בראשית, מחריב בזה עולם מלא של חכמה כבירה כזו 3576 

 3577 .(שיחות סלובודקא)  .ן השכל על החומרבשלטו

  3578 

 3579 מאמר פ

´ בראשית ב) ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו 3580 

 3581 .(´כ

כל מין יש לו תכלית בפני עצמו , אנחנו רואים כל מין ומין מבעלי חיים יש לו תואר מיוחד מזולתו 3582 

היה חכם גדול והבין מתוארו של כל , ה"ם הראשון יציר כפיו של הקבוהנה אד, ומראיתו מורה על תכליתו 3583 

? למה, והאדם יש לו תואר מיוחד מכל אשר בארץ, וקרא להם שמות המורים על תכליתם, מין את תכליתו 3584 

נמצא כי צורתו מורה על בינתו והשכלתו שזהו צלם , ל להבין ולהשכיל"י ז"כי נברא בצלם אלקים ופירש 3585 

, וגדול עוונו מנשוא כי מבזה הצלם הקדוש, הבינה והשכל הרי זה בהמה בצורת אדםואם חסר , אלקים 3586 

ו וכדאי בזיון "זולת זה הרי משתמש בצלמו לגנאי ח, ה"לבד מה שעובר צווי מלך מלכי המלכים הקב 3587 

 3588 .וקצף

ולכן באה החובה לעסוק בתורה תמיד ולהגות בה יומם , כ חובה על האדם לשמור צלמו הקדוש"אשר ע 3589 

פ התורה ודעתו עליה תמיד לחזור "גם בעסקיו אם עוסק ע, למען לשמור הצלם אלקים אשר עליו, הוליל 3590 

יעזרנו העוזר ומרחם על בריותיו , גם כן להבין ולהשכיל הוא, ולהגות בחכמה או מוסר כפי היכולת, אליה 3591 

 3592 .שיהיה צלם האדם השלם עלינו ונחיה חיים נעימים, בלי תכלית

 3593 .(´ו´ א מא"חכמה ומוסר ח) 

 3594 

 3595 מאמר פא

´ בראשית ב) ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו 3596 

 3597 .(´כ

וחכמה , וכן לכל המציאות חפשו להגדיר לכל דבר, חוקרי הטבע התחכמו לגדור לכל דבר בשמו האמיתי 3598 

וגם לחלק אותו , וצורתו כי השם מורה על מהותו, נפלאה יש בזה ליתן לדבר שם ולקרוא אותו בשם 3599 

ודבר זה נמצא , וגם לייחס כל דבר ליחוסו, ויהיה איש איש למינו, מדברים הדומים לו לבל יתערבו 3600 

וכל אשר יקרא לו אדם נפש , ר לקרוא להם שמות"את כל הבהמה וחיה לאדה´ מצינו כי הביא ה, ק"בתוה 3601 

 3602 .חיה הוא שמו

א שם "ר לכאו"עד שקרא להם אדה, להם עוד שמותלהתבונן מזה כי אחר תשלום כל המלאכה היה חסר  3603 

ומזה הוא השמות , וכן לכמה מקרים וענינים אשר קרו לראשונים עמדו וקראו שם לכל דבר, בפני עצמו 3604 

ואם אחד קורא לו בשמו תיכף יפנה ויענה למי שהוא מזכיר את , כי כל אחד יודע את שמו, גם לאנשים 3605 

 3606 .זה הוא שמו ויודע הנשאל כי השואל קורא לו כי, שמו

ל "א, ש"ה לבראות את האדם נמלך במה"א בשעה שבא הקב"אר, (יז ה) ר"מזה נתבונן מה שמובא במד 3607 

, ל מה שמם ולא היו יודעין"א, הביא לפניהם את הבהמה ואת החיה ואת העוף, חכמתו מרובה משלכם 3608 

ל אני נאה "שמך א ואתה מה, אמר זה שור זה חמור זה גמל זה סוס, ל זה מה שמו"העבירן לפני אדם א 3609 

א "אר, שאתה אדון לכל בריותיך´ ל לך נאה להקרא ה"ואני מה שמי א, להקרא אדם שנבראתי מן האדמה 3610 

 3611 .ש"ר עי"הוא שמי שקרא לי אדה´ אני ה

ר ולא "וגם בקש קריאת שם דוקא מאדה, ה בקש שיקרא לו שם"מי יוכל למלל גבורות הענין כי הקב 3612 

אף כי כמה שמות יש , ושם הזה הוא שמו בדוקא, ר"י שקרא לי אדההוא שמ´ ש אני ה"כמ, ממלאכי מעלה 3613 

ר הוא "ודוקא שם שקרא לו אדה, ז לא היה חפץ להקרא בשם אחר"ובכ, ה כידוע שמות וכינויים"להקב 3614 

 3615 .שמו והדבר מבהיל

וכל אשר יקראהו , הוא שמו´ ר שמו ה"ואחר שקרא לו אדה, נתבונן מזה כי ענין השם הוא יסוד גדול 3616 

ואם לא , ודוקא בשמו אז יענהו, קראו בשמו´ ז נאמר הודו לה"וע, ענהו כי זהו גדר קריאת השםבשמו י 3617 

ולמי אשר קורא לו בשמו קרוב הוא מאוד ושומע אליו אחרי כי זהו , יקראוהו בשמו אז לא ישמע אליו 3618 

ם ספר וג, י ואני אברכם"ושמו את שמי  על בנ, וזהו בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך, שמו 3619 

ואף , וענין שמו הוא הנהגותיו ומדותיו, ´כי כל ישועתינו ותוקף בטחונינו רק בשם ה, תהלים מלא מזה 3620 

 3621 .דהיינו מדותיו ולהתנהג בהם´ וזהו ידיעת שמו ית, בגוים גדול ונורא שמו

, ר"ובחר דוקא בשם אשר קרא לו אדה, ה עזב כל שמותיו הקדושים והטהורים"נתבונן מזה אחרי כי הקב 3622 

מה הוא הטוב הכלול דוקא , מי זה יוכל למלל גבורות הדברים, כל מלאכי מעלה לא ידעו שמו האמיתיו 3623 

שאתה אדון על כל ´ לך נאה להקרא שם ה, ל"בקריאת השם הקדוש אדון כל כמו שמובא במדרש הנ 3624 

 3625 .ל"מי יוכל לשער קדושת השם אדון כל ועונש המחללים אותו רח, איום ונורא הדבר, בריותיך



הוא גדול מכל ´ אלא שה, כי כמה שרפים ואופנים גדולים המה, מעט הנה בשם גדול יש כמה גדולים אבאר 3626 

כי , אכן בשם אדון כל זהו שמו האמיתי, וכן כל השמות אינן משוללים גם מיתר הנבראים, וזה אינו שמו 3627 

 3628 .הוהדבר עמוק מאד למבינים ומתבוננים בז, ´כל הנבראים משוללים ממנו וזהו גדר שמו ית

, כי ידע שם עצמו וקרא עצמו שם כיאות לו ולא טעה, ר"ואחרי הצעה זו יש להתפעל גם מצד אדה 3629 

אשר גם מלאכי השרת טעו ובקשו לומר לפניו , להשתומם מהכרתו את שפלות האדם ולא טעה בעצמו 3630 

לא וה, א בצלמו כדמותו"ולא ראו עליו צד שפלותו כ, ומסתמא כי היה בכדי לטעות, (ר ח ט"בר) שירה 3631 

ז הוא לא טעה "ועכ, (תנחומא אחרי ב) ר היה מכהה גלגל חמה"ותפוח עקבו של אדה, גופו היה בגן עדן 3632 

 3633 .ה לי נאה לקרוא אדם כי מן האדמה נבראתי"עד שאמר לפני הקב, בעצמו מעולם

כי אילו היו החלקים שווים לא , ואולי שחלק היותר גדול היה מן השמים, ובאמת הלא גם מן השמים נברא 3634 

בתוך רוב חלקי האור , ומסתמא היה חלק האדמה בטל בו בכמה חלקי הביטול, ו המלאכים טועים בוהי 3635 

ואמר כי לו נאה להקרא בשם , ז הכיר גודל השפלות הנמצא אף בהחלק הקטן"ובכ, אשר לקח מן השמים 3636 

אף ולקוראו תמיד בשם אדמה כדי שיזכור תמיד כי עפר הוא ובל ישכח זאת , אדם כי לוקח מן האדמה 3637 

וזו ראיה גדולה על לימוד המוסר המחייב לזכור , ודוקא בשם הזה בחר מכל השמות היאותים לו, רגע 3638 

 3639 .זו ראיה גדולה ואין לזוז הימנה, תמיד בשפלות האדם

זהו תוארו וגדרו היפוך תוארו , ואמר לי נאה להקרא אדם כי נברא מן האדמה, ה שאל לו מה שמך"הקב 3640 

ושמו של האדם הוא דוקא שפלות וענוה , ה הוא אדון וגאותא דיליה הוא"שמו של הקב, ה"וגדרו של הקב 3641 

, חייו אינם חיים, זהו שמו אשר קרא לו אדם הראשון כי מלבשתו ענוה וכל ענין שפלות, וזה כל האדם 3642 

וזהו שמו אשר קרא לו אדם , זהו אמנם תואר האדם וגדרו, ומה אנו ומה חיינו, חסדיו אינם חסדים 3643 

 3644 .הראשון

ל מאוד מאוד הוי שפל "ולא לחנם אמרו ז, את רוב אושרו שכלול במדת ענוה, למלל גבורות העניןמי יוכל  3645 

כי כל תואר , ולא כשאר מדות אשר המיצוע הוא המשובח, ל עד קצה האחרון"ם ז"וביאר הרמב, רוח 3646 

 3647 .(דעת תורה)  .ואשרי לאדם שיתנהג הנהגת עני בכל הפרטים, האדם וגדרו ענוה

 3648 

 3649 מאמר פב

´ בראשית ב) אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדוויקרא ה 3650 

 3651 .(´כ

ל "א, אמרו מלאכי השרת לפניו מה אנוש כי תזכרנו, ה לברוא את האדם"ר כשרצה הקב"איתא במד 3652 

, אמר להם ראו חכמה יתירה שיש בו, ל אדם"ל מה שמך א"כשנברא א, ה חכמה יתירה יש בו"הקב 3653 

, מהראוי שלא יחול השם כי אם על החלק הנכבד, פים שואלים כלי שיש בו דבר חשוב ודבר שפלהפילוסו 3654 

למה נקרא שמו , ומהשכל הנכבד צלם אלקים אשר עליו, ואם כן האדם שהוא מורכב מחומר דהיינו הגוף 3655 

 3656 .אדם שמורה רק על חלק השפל שבו

ילוסופיה וכל מה שבדעותיהם לאולת שכל הפ, מזה נראה ונוכח עד כמה יתרומם שכל התורה משכל האדם 3657 

עד שבזה מצאו גם מלאכי השרת , יבוא שכל התורה להראות את רום החכמה הטמונה בשם אדם, יחשב 3658 

 3659 .מהיאות למצוא מהלך להבין מעט מהי החכמה הטמונה בשם אדם, פתרון לשאלתם ונתיישבה טענתם

בן אדם קרוץ מחומר שכל גבוה  אם תרכיב לראש, ה מה אנוש כי תזכרנו"שאלו מלאכי השרת את הקב 3660 

ז באה "וע, ויחשיך את זוהר שמש החכמה אשר בו, הלא יטבע בים שפלותו של חומר הגס, מגנזי מרומים 3661 

, ידע להגדיר את שמו הבחין והכיר את המכונה הנפלאה, התשובה חכמה יתרה יש בו שקרא את שמו אדם 3662 

וס ולאבד כל תכלית בריאתו וכוונת מציאותו עלול הוא להר, שאם יגביה דעתו לדעת רק החלק הנכבד שבו 3663 

ישוב להכיר בורא עולם , ומזה יכיר כי אין ואפס הנהו, ואם ידע תמיד את חלקי השפל העפר שבו, והוייתו 3664 

 3665 .שהמציא אותו

הלא ישתדל לגלות ולהראות כל חלק המזהיר ביותר שנמצא , הביטו והשתוממו הנה מי שיש לו חפץ אחד 3666 

והגדיר את , לא הזכיר את חלק הנכבד, ה כששאלו אותו מה השם שיקרא את עצמווהאדם כלי נפלא כז, בו 3667 

שידע את , היש חכם כזה שידע להגדיר את עצמו ואת שמו על מהותו, עצמו בשם אדם על שם חלק אדמתו 3668 

וכי עצמיותו ומצבו הקבוע רק , ובזה ירד להבין סוד הבריאה שלו, עצמו על כל שפלותו כי בשר הוא 3669 

אבל בפועל למען ישים את שכלו ונשמתו מתאחדים , כחות הנכבדים שבו המה לו רק בכחוכל ה, אדמה 3670 

 3671 .(א"אור יהל ח)  .זקוק הוא למלאכה מרובה עד שיצא מגדר אדם והיה לאיש, לעצמיותו

 3672 

 3673 מאמר פג

 3674 .(א"כ´ בראשית ב) אלקים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה´ ויפל ה



´ ר ח"בר) ר טעו בו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו קדוש"ה אדה"יא בשעה שברא הקבאמר רבי הושע 3675 

מבאר חילוקים שאי ´ הרי ירמיה הנביא פרק י, וצריך להבין איך באמת יכלו מלאכי השרת לטעות בו, (ט 3676 

ומי לנו גדול ממלאכי השרת בהשגתם ואיך , שבורא שמים וארץ אינו אלא הבורא יתברך, אפשר לטעות 3677 

שכל , ומוכרחים אנו לומר שלא היה אפשר במציאות לחלק בשום אופן בינו לבין הבורא יתברך? בוטעו  3678 

 3679 .שזהו הסוד של צלם אלקים כך הוא ממש, כך היה מחובר ומדובק עד לאחד

והיו בני המדינה מבקשים לומר למלך , משל למלך ואיפרכוס שהיו בקרונין, (ר שם"בר) ל"אמרו חז 3680 

איך , מה עשה המלך דחפו והוציאו חוץ לקרונין וידעו הכל שהוא איפרכוס, איזהו דומינו ולא היו יודעים 3681 

בקרונין אחת זהו , אבל זה סוד הדבר? ו כשתי רשויות"מבינים בקרונין אחת האם ראו מלאכי השרת ח 3682 

, כ מחובר בתכלית עד שמלאכי השרת לא היו יכולים להבחין את הגבולים"כ, הסוד של צלם אלקים 3683 

 3684 .הרי מתבאר מזה שלמעלה מצלם אלקים אין, ן את הסוד של צלם אלקיםוכשמבינים כ

הלא לועגים אנו על , ביסוד זה יש לנו מהלך להבין איך אפשר לומר לי יאורי ואני עשיתיני ואדמה לעליון 3685 

אבל הקדמונים ביודעם כוחותיהם אף שידעו מכוחות האדם , זה רק מפני שמשתמשים אנו עם דחפו, זה 3686 

, ומה גם כשיודעים מכחות האדם בקדושה, לי יארי ואני עשיתיני, אמרו אדמה לעליון, תרבטומאה ולא יו 3687 

ולאידך גיסא , (א"י פ"מס) האדם עצמו מתעלה ומתעלה העולם עמו! הרי הוא בונה עולמות ומחריבן 3688 

חדלו לכם מן ,  זהו הסוד של צלם אלקים, הוא המניע והמנהיג את הבריאה כולה, מתקלקל העולם עמו 3689 

בלא זה היה , הרי שהוצרך צווי מיוחד שלא לעבור את האדם, (´ישעיה ב)א  ם כי במה נחשב הוהאד 3690 

 3691 .אפשר לחשוב כי צריכים לעבוד את האדם

הרי , וכשאנו מבינים על דרך זה את הסוד של צלם אלקים שהוא בקרונין אחת עם נשמתן של ישראל 3692 

ומה נפלא , אלקים הוא כבוד אלקים ממשמפני שכבוד צלם , מבואר פשוט שהושוה כבודם לכבוד המקום 3693 

ותמהו הראשונים , איזהו מכובד המכבד את הבריות שנאמר כי מכבדי אכבד, (´אבות ד) ל"לפי זה דברי חז 3694 

שהמכבד את , ולפי דברינו הרי הדברים כפשטן? הרי המשנה מיירי בכבוד הבריות, איזה ראיה ממקרא זה 3695 

כבוד צלם אלקים הוא כבוד אלקים ´ בקרונין אחת´הוא  שסוד הדבר, הבריות הוא מכבד את המקום ממש 3696 

 3697 .(ג"י´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .וזהו כי מכבדי אכבד, ממש

 3698 

 3699 מאמר פד

 3700 .(ב"כ´ ב) אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם ויביאה אל האדם´ ויבן ה

עין שלא ולא מן ה, אמר לא אברא אותה מן הראש שלא תהא מיקרת ראשה, ויבן התבונן מאין לבראותה 3701 

ולא מן הלב שלא תהא , ולא מן הפה שלא תהא דברנית, ולא מן האוזן שלא תהא צייתנית, תהא סקרנית 3702 

" ותפרעו כל עצתי"כ "ואעפי, היה אומר לה תהא אשה צנועה, ועל כל אבר ואבר שהיה בורא בה, קנתרית 3703 

 3704 .והיא מיקרת ראשה והיא סקרנית והיא דברנית

הגע בעצמך , יקש וכבד הוא היצר שאפילו יוצרו בעצמו קראו רעמה ע, הנה מה קשה ועז הוא הטבע 3705 

, ה משפיע יוצר ועושה כמה וכמה עולמות"מאמר של הקב, ה שבכוחו נבראו כל העולמות"מאמרו של הקב 3706 

ומאמירה אחת היה , ה"ואין בכח חושינו ומוחינו להכיל ולהשיג את עוצמתה של אמירה אחת של הקב 3707 

 3708 .ה ואמר די"ו הקבהעולם נמתח והולך עד שגער ב

שהיה מבקש מכל אבר ואבר שלא יצא ולא יחרוג , ה"אחרי כל האמירות של הקב, וכאן ביצירת האשה 3709 

ה שמצרף את כל הרע וכל יסוד של "ואחרי כל ההשפעה ורוח פיו של הקב, מתפקידו הצנוע והמוגבל 3710 

ותפרעו כל "ה מכריז "עד שהקב, מ עוד נשארו ביצירה טבעית זו כמה שרשים קשים ומרים"מ, התמרדות 3711 

 3712 .הטבע נשאר במריו ובמרדו" עצתי

ברם , ובכן נבינה נא בכמה עמל צריכים אנו עוד להמשיך בכדי לעבד ולתקן ולהכניע את הטבע הקשה הזה 3713 

ה את "שלכן הכביד הקב, ל כמו שביארו המפרשים על פרעה הרשע"וי? ל"מה הטעם והנימוק למצב הנ 3714 

שלולי , שדווקא בכדי להמציא לו את כח הבחירה, בחירה מפרעהשלכאורה נראה כמעשה שלילת ה, לבו 3715 

 3716 .י"הכביד את לבו הרי מוכרח ונאלץ מתוך לחץ המכות לשחרר את בנ

שלא , ובכדי לאזן את כח בחירתו ורצונו של פרעה, ושחרור כגון זה היה תוצאה של כפייה ולא של בחירה 3717 

אחרי לחץ המכות מצד אחד , את לבו ´הכביד ה, להכנע ללחץ המכות ולעשות שחרור מתוך כפייה 3718 

נשאר פרעה מאוזן ומשוקל , ה הכניס ללבו"י ההכבדה המיוחדת שהקב"ואחרי התגברות לבו ע, להכניעו 3719 

 3720 .להטיב את הכף לאיזה צד שירצה מתוך בחירה חפשית

ה והשפיע על כל אבר ואבר "לולא האמירות וההשפעות המיוחדות שאמר הקב, וכן גם כאן ביצירת האשה 3721 

כי כח המושך שיש , אי אפשר היה להתקיים ולעמוד מפניה, ושיגביל את עצמו לתוך תחומו, צניע לכתשי 3722 

אשר היא מצודים , ל ומוצא אני מר ממות את האשה"וכמשאז, בה היה מעביר את האדם על כל מדותיו 3723 

מנחת לא היתה , אלמלא שאסורים ידיה שאינה תובעת בפה´ אסורים ידיה´, וחרמים לבה אסורים ידיה 3724 



ה על כל אבר "אבל אחרי דיבור הצניעות וההשפעה המיוחדת שהשפיע הקב, לאדם שלא תהא תובעתו 3725 

 3726 .וגם אחרי זה נשארה בטבעה הקשה, בכח של בחירה´ מחצה על מחצה´ונשארה במצב של , ואבר

ומה מאד צריכים לעמול , מה גדול קשה ותקיף הוא כח הטבע הגס, מוסר השכל שבמאמרנו לדעת ולהבין 3727 

והמפנה את לבו ומתעלם , הטבע שבאדם הוא כלפיד אש, שנצליח לזכך את הטבע ולהכניע את כח היצר 3728 

.וכמאמר בעל חובת הלבבות אתה ישן לו והוא ער לך, ממנו עלול לרדת בלהב בוער שיורידו מטה מטה 3729 

 3730 .(אור הנפש)  

 3731 

 3732 מאמר פה

 3733 .(ה"כ´ בראשית ב) ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו

כ "כל דבר קטן וגדול נכתב בתורה לשם לימוד וכש, תורה הקדושה אין דבר כתוב לשם ידיעה בעלמאב 3734 

שאין התורה הקדושה מפרסמת אותם אלא כדי שנסיק מהם מסקנות מעשיות לגבי , חטאי הראשונים 3735 

יך א, לגשת אל הקודש ולהשתדל להבין במקצת, עלינו איפוא לעשות מאמצים כפי דל ערכנו, עבודתנו אנו 3736 

אולי יזכנו , אפס קצהו נראה ושמץ ממנו נקח, ל את הענין הרם והנשגב חטא אדם הראשון"הבינו חכמינו ז 3737 

 3738 .ק ללמדנו בהודיעה אותנו כל זאת"ת ללמוד משהו ממה שכיונה התוה"השי

וגם , ה"הוא היה יציר כפיו של הקב, ל נוראות מגדולתו וקדושתו של אדם הראשון"כבר הודיעונו חז 3739 

גם החלק הכי נמוך מגופו המת האיר כל כך , (.ב נח"ב) ו היו שני עקביו דומים לשני גלגלי חמהלאחר מות 3740 

ובן בנו של , כ בחייו"הרי מזה כמה היו גדולתו ואורו בראשו וכש, בקדושתו עד שבטל אור החמה לעומתו 3741 

ף העולם ועד ר מן הארץ עד לרקיע ומסו"ואמרו עוד אדה, קל וחומר מה נוראה היתה מדרגתו קודם החטא 3742 

וכשנברא טעו מלאכי השרת ובקשו לומר , שהיה כולל בתוכו תוכן כל הבריאה, (.ב"חגיגה י) סופו היה 3743 

 3744 .(´ר ח"ב) לפניו קדוש

ועלינו להבין , המורים על נפלאות מדרגתו קודם החטא, וכיוצא באלה מוצאים אנו עוד הרבה מאמרים 3745 

וכל שכן ממצב הבחירה של כל צאצאיו , החטא שגם מצב הבחירה שלו אז היה שונה לגמרי מזה שלאחר 3746 

ר עד "ל לא ניתן בו יצה"י ז"וכן ביאר רש, ואמנם גם פשטות הכתובים מוכיחה לנו זאת, עד היום הזה 3747 

כי האדם היה , (´ט´ בראשית ב) ן"וכתב הרמב, ר וידע מה בין טוב לרע"ונכנס בו יצה, אכלו מן העץ 3748 

אבל אם אין עצם מהות , כאשר יעשו השמים וכל צבאםעושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדה  3749 

והדברים צריכים ? איך היתה לפני החטא בחירה בלי ידיעת הרע ובלי יצר הרע, האדם היותו בעל בחירה 3750 

 3751 .ביאור

להטות עצמו לכל אשר , והענין כי קודם החטא אם כי ודאי שהיה בעל בחירה גמור, ל"עיין בנפש החיים וז 3752 

אמנם לא שהיה ענין , כ חטא"כי זה תכלית כונת הבריאה וגם כי הרי אח, ו"ך חיחפוץ להיטיב או להיפ 3753 

כלול רק מסדרי כוחות , כי הוא היה אדם ישר לגמרי, בחירתו מחמת שכוחות הרע היו כלולים בתוכו 3754 

טוב גמור בלי שום עירוב נטייה לצד ההיפך , וכל עניניו היו כולם ישרים קדושים ומזוככים, הקדושה לבד 3755 

 3756 .כלל

כמו , ו"והיה בעל בחירה ליכנס אל כוחות הרע ח, וכוחות הרע היו עומדים לצד בפני עצמם חוץ ממנו 3757 

א להחטיאו הוצרך הנחש לבוא מבחוץ "לכן כשרצה הס, שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס אל תוך האש 3758 

 3759 ומתדמה לאדם שהוא עצמו, לא כמו שהוא עתה שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו, לפתות

 3760 .אלא שאחר חוץ ממנו מפתהו, הרוצה לעשות העוון

רוצה ´ אני´, ר בגוף ראשון"שעכשיו במצב שלאחר החטא נשמעים לנו דברי היצה, ביאור דבריו המאירים 3761 

כלומר השכל , אסור לך וכדומה´ אתה מחוייב´והיצר הטוב תובע מאתנו בלשון נוכח , מתאוה´ אני´ 3762 

, אבל לא כן אצל אדם הראשון, צוננו בתחילה מזדהה עם התאוהור, והמצפון תובעים מאתנו הטוב והישר 3763 

כלומר שרצון , ן"כ הרמב"והיה עושה מטבעו מה שראוי לעשותו כמש, כי האלקים עשה את האדם ישר 3764 

 3765 .ל"כ בנפש החיים הנ"והרע היה חוץ ממנו כמש, וחפץ האני שלו היו מכוונים רק לעשיית הטוב והישר

וביאור הדברים שהפיתוי לא היה יכול להביא את , א מבחוץ לפתותואשר על כן היה צריך הנחש לבו 3766 

ת היה אצלו מופרך "כי להתאוות דבר נגד רצון השי, האדם הראשון למחשבה אני מתאוה לעשות כך וכך 3767 

קול הבא אליו ´ אתה´ולכן היה צריך לבוא אליו בלשון , וכאילו ירצה אדם ליכנס לתוך האש, לגמרי 3768 

שאם האדם ? אך איך יתכן פיתוי במה שלא יחפוץ בו האני, היה מושרש בטובמבחוץ ולא מתוך האני ש 3769 

איך היה אפשר שיטעה טעות , היה קודם החטא ישר לגמרי בלי שום נקודה של הסתר וחושך פנימיים 3770 

ורצון שאינו בפנים , פ במשהו מן המשהו"הלא טעות כזו יכולה לבוא רק מהסתרת אור האמת עכ? כזאת 3771 

 3772 .את האמת הלב לא שייך שיכסה

, שברור ומוכרח שישנם שני הסתרים מוכרחים באדם במה שהוא אדם, אולם כשנתעמק יותר נראה 3773 

ונבאר הן כל נברא לא ימלט , ר קודם החטא"ומצירופם היה אפשר שיצמח חטא כזה גם במדרגת אדה 3774 



אלא , (פירוש הסתר) גם במלאכים מצינו בספרי ריש האזינו שיש להם בחינת גוף, מהסתר על כל פנים 3775 

כ מרגישים את "והוא שבהיותם נבראים הרי בע, שנפשם וגופם מן השמים פירוש שהסתרם דק מאד 3776 

´ אפס זולתו´וזה בעצמו מסיר מהם את בחינת אחדותו הפשוטה שהיא , ת"עצמם כמציאות נפרדת מהשי 3777 

 3778 .וזה הסתר ראשון שנמצא גם באדם בהכרח

ועל זו נאמר בספרי אדם , תר נוספת עמוקה מזהמלבד זה נמצאת באדם מתחילת בריאתו עוד בחינת הס 3779 

מדרגה של , והוא שנברא עם הידיעה שאפשר לו לרדת אל מדרגה אחרת, נפשו מן השמים וגופו מן הארץ 3780 

ר שלא לאכול "כאשר נצטווה אדה, חושך והסתר אשר כוחות הטוב והרע יהיו כלולים ומעורבים בתוכו 3781 

ואפשרות זאת בעצמה גם בלי כל , זאת כי זה היה נסיונו הרי בהכרח ידע מאפשרות, מעץ הדעת טוב ורע 3782 

בניגוד למלאכים , ל גופו מן הארץ"היא כבר מגע עם ההסתר שעליו יצדק אמרם ז, נטיה וחפץ להגשמתה 3783 

 3784 .שאין להם אפשרות זו שגופם מן השמים

פשו סלדה ונ, היתה הגשמת הרעיון הזה מופרך אצלו, שלא ליכנס למדרגה זו´ אמנם כיון שנצטוה מפי ה 3785 

´ שהרי סייג לעצמו כדאיתא באבות דר, אף על פי כן היה זה אצלו בגדר נסיון, ממנה כיד הסולדת מן האש 3786 

אלא עשה סייג לדבריו יותר ממה שאמר לו , ה"ר לומר לחוה כדרך שאמר לו הקב"לא רצה אדה, נתן 3787 

 3788 .ה אפילו בנגיעהשרצה לשמור את עצמו ואת חו, לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון, ה"הקב

כבר ביארנו לעיל שהאדם מרגיש את עצמו כמציאות ? ולמה, הרי שידיעת אפשרות זו הטרידה אותו 3789 

ולהתחסדות גמורה של עשיית נחת , ´ופרטיות זו מוכרחת כדי לתת מקום לעבודת ה, ה"מתפרדת מן הקב 3790 

לט לגמרי מההרגשה אי אפשר להמ, הכי מעולה´ אכן גם בעבודת ה, ה שהיא כוונת הבריאה"רוח לקב 3791 

לו יהא זה אך צל , וגם בהתחסדות עדיין נשארה ההבחנה שאני המתחסד ונותן את עצמי´ אנכי העובד´ 3792 

 3793 .צלה של הרגשה אבל לבטלה לגמרי אי אפשר

להתעלס , ´לעבדה ולשמרה´דרך ההתעלות במדרגת גן עדן בחינת  (א, והנה שתי דרכים היו פתוחות לפניו 3794 

בבואו להכרה שגם הבחנה זו , ול גמור גם לידיעת אפשרות הירידה לטוב ורעעד כדי חיס´ בדביקות בה 3795 

לפנות למטה ולשאוף לירידה לצורך עלייה על  (ב, מקומה בשקר ואיננה מציאות´ כיון שלא בזאת בחר ה 3796 

ומכל מקום לדרך , ושתי הדרכים היו שוות אצלו בכוונה לשם שמים, מנת להגדיל הגילוי מתוך ההסתר 3797 

ומתוך כך הרגיש כח משיכה , כי הרגיש שבדרך זו יגדל חלקו בגילוי, ה צל צלה של אנוכיותהשניה נתלוו 3798 

 3799 .(214מכתב מאליהו דף )  .הרי שהסתר הרגשת האני היה שורש הנסיון, קל מאד לצד זה

 3800 

 3801 מאמר פו

 3802 .(ה"כ´ בראשית ב) ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו

שאדם הראשון קודם החטא לא ידע את הטוב והרע שהם , כתב (ב"א פ"מורה נבוכים מ) ם בריש"הרמב 3803 

ביאור הדברים כי כאשר רואים אנו , אבל בשלימות שכלו הוא הבחין רק בין אמת ושקר, הנאה והמגונה 3804 

פירוש , הרי ממילא רואים אנו בכל רק אמת או שקר, בבהירות מוחלטת את רעת הרע ואת טובת הטוב 3805 

 3806 .והרע הינו כל מה שהוא נגד רצונו יתברך הריהו שקר ובטל, ו אמת וקייםהוא לבד´ שהטוב היינו רצון ה

ואיך יתכן שנברא פעוט ירצה מה שנגד רצונו , הרי רצונו יתברך הוא המקיים את כל המציאות וזולתו אין 3807 

ובוחר הוא , ואין זה אלא שרוצה באין ואפס ודמיון שוא, הרי בזה רוצה דבר שהוא נגד המציאות? יתברך 3808 

ושוב אין מבחינים בבהירות את , אבל כשמתקרבים לצד ההשקפה הגשמית, ן ומאבד עצמו לדעתבאבדו 3809 

 3810 .אז נראים הדברים בבחינת נאה או מגונה, מהותם האמיתית של הטוב והרע

אלא שדרך זו מגונה ואסור לנו , וגם היא מובילה אל רווחים של ממש, מדמים אנו שדרך הרע גם היא דרך 3811 

וזהו מה שקוראים השגת טוב ורע במקום אמת , מיחסים מציאות וחשיבות לרעעל ידי זה , ללכת בה 3812 

ואחר , שקודם החטא היתה הכניסה לרע כמו הכניסה לתוך האש, וזה גם מה שכתוב בנפש החיים, ושקר 3813 

 3814 .(214ב "מכתב מאליהו ח)  .החטא פסקה הבחנה בהירה זו ונעשה תערובת טוב ורע

 3815 

 3816 מאמר פז

 3817 .(´א´ בראשית ג) אלקים´ השדה אשר עשה הוהנחש היה ערום מכל חית 

ויקראו האויבים המזיקים , רב ההיזק עם מעוט היותו נראה, והנחש היה ערום הוא שטן הוא יצר הרע 3818 

בהיותו דומה לנחש אשר תועלתו , ועל זה הדרך קרא את היצר הרע המחטיאו נחש, נחשים צפעונים 3819 

והוא שהכח , ל שהיה סמאל רוכב עליו"מרו זוכבר א, במציאות מעט מאד ונזקו רב עם מעט הראותו 3820 

המטים , המוביל אליו דמיוני התענוגים החומריים´ הכח המדמה´המתאוה המחטיא יעשה זה באמצעות  3821 

 3822 .(ספורנו שם) כשלא יתקומם עליהם הכח השכלי וימחה בהם, ´מדרך השלימות המכוון מאת האל ית

כל הענין , וכן רדיפתו להשיג את תאוות הטבע ,כל תשוקת האדם השואף להשגת תענוגות הטבע ומחמדיו 3823 

ולולי אותו הדמיון שבכוחו להעטיף ולצייר את נקודת התאוה כל כך מתוק , כולו יסודו של יצר הדמיון 3824 



ולא רק שהיה נמנע מרדוף אחרי , כי אז היה כל עצם תאוותו מתגלה לפניו בכל כיעורו ואפסותו, ונעים 3825 

 3826 .כבורח מן האשאלא גם בורח מהן , התאוות המדומות

אינן אלא מלכודות שמוליכות אותו , אז היה מבין שכל אלה הקישוטים שהדמיון פורש מתחת לרגליו 3827 

ובה , ולהטביעו בתוך הגלים הזדונים של חיי הטבע, בכדי להפילו ולעשותו כאסקופה הנדרסת, שולל 3828 

 3829 .צרובה במדה יגדל הדמיון למלאות תאוות י, במדה שנושא התאוות רחוק מן המציאות

האדם חלוש ? שכל כך מלאים מלכודות ופחים על כל צער ושעל, במה יזכה האדם לנהל את דרכו בחיים 3830 

והוא מעונה , והוא שוגה בדמיונו איך למלא את תשוקתו הבהמית, אופי מסתבך לפעמים בתאוה מכוערת 3831 

כשהיא  ,הרפואה הבדוקה היא שהאדם הנלכד יצייר בדמיונו של התאוה הזאת, וסובל ללא הפוגות 3832 

ורק בתיאור כזה מן הקצה אל הקצה תשקוט התאוה הבהמית , בנסיבות כאלו המעוררות גועל ותיעוב 3833 

 3834 .כל החן וכל הטעם להתאוה הזרה ימחקו מלבו וכבולעו כך פולטו, היוקדת בקרבו

שאחרי הגיעו לשיא תאוותו בהתקרבו לאשה שבה שגה , אלעזר בן דורדיא´ על ר (ז"ז י"ע) ´מסופר בגמ 3835 

בן רגע הוסר הדמיון , בן רגע נהפכה כל התאוה לתועבה וגועל כי הפיחה בשעת מעשה, ך הרבהכל כ 3836 

נצטלל שכלו עד , ואחרי פגה הימנו זוהמת התאוה, ונתגלה לפניו השיקוץ של חלאת התאוה בכל כיעורה 3837 

 3838 .להתעורר בתביעה עמוקה על עצמו עד כדי מיתה, כדי מרדות הלב לפרוש כליל מן העבירה

וגלחה , את רואים אנו עד כמה שהתורה מלמדת אותנו להשתחרר מיצר הדמיון בדין יפת תוארוביתר ש 3839 

שהנכרים , והסירה את שמלת שביה לפי שהם נאים,  תגדלם כדי שתתנוול, את ראש ועשתה את צפרניה 3840 

 3841 ושמא בעבור יופי מלבוש חשק בה, (י"רש) בנותיהם מתקשטות במלחמה כדי להזנות אחרים עמהם

רואה בבכייתה רואה , נכנס ונתקל בה יוצא ונתקל בה, וישבה בביתך בבית שמשתמש בו ,(ע"ראב) 3842 

בת ישראל מתקשטת וזו , כ למה כדי שתהא בת ישראל שמחה וזו עצבה"כ, בניוולה כדי שתתגנה עליו 3843 

 3844 .(י"רש) מתנוולת

אשה , רמזה אנו רואים שכח הדמיון והציור הוא שמילא את התפקיד העיקרי בלהיטה אחרי יפת תוא 3845 

אלא בעת , וייתכן מאד שהיא מכוערת ומנוולת, נכרית מאומה אחרת מקושטת ומלובשה בגדים יפים 3846 

כי באמת מכוערת ´ בעיניו´ע יפת תואר "ש הראב"כמ, המלחמה מבריק לו כאילו היא באמת יפת תואר 3847 

י שאינה יפת "ל וחשקת בה אעפ"ת, וכן בספרי מנין אפילו כעורה, וכל חשקו זהו רק אחיזת עינים, היא 3848 

 3849 .תואר

משתמשת באמצעיים המגלים לאט את , השואפת לחלץ את הבן ישראל שנלכד בסבך הדמיון´ תורתנו הק 3850 

המלבושים והקישוטים לא , כל זה מבליט את גסותה והיא מתגנה עליו, פרצופה המציאותי של היפת תואר 3851 

יה בהם ציצית ואז כולם אלא שלא יהיה בהם כלאים ויה, הזהירה התורה על יופיים או על תבניתם 3852 

 3853 .(ג"י י"מס) אמנם מי לא ידע שמלבישת הפאר והרקמה תמשך הגאוה וגם הזנות יגבל בה, מותרים

שעל האדם להתאמץ להבריח מעצמו את כל הדמיונות המתועבים שהיצר , ל הוא"הלימוד המוסרי מכל הנ 3854 

כל זה הוא מלאכת הזיוף , יניםכח הטבע הוא לבלבל את האדם באיזה ברק חיצוני מעוור ע, מייפה לפניו 3855 

ואז נכנס , שמתבשם לרגע´ אפיום´למה הדבר דומה לאדם שותה , של הטבע שסופו מרירות ואכזבה 3856 

זהו ענינו של האדם המסתלף , והכל הוא פיתוי רגעי שסופו ריקניות ומרירות איומה, לעולם של דמיונות 3857 

 3858 .הישריםשהיא ורק היא תורת החיים האמיתיים ו, והסוטה מדרך התורה

ש וימירו את כבודם "כמ, ה לאלה הממירים את תורת האמת בדמיונות שוא"וכבר לעג דוד המלך ע 3859 

עצם השור כשלעצמו אין בו כדי לנפח , ההדגשה היא במלת תבנית, (ו"תהלים ק)ב  בתבנית שור אוכל עש 3860 

אז גם , רהיביםאלא שתבנית השור על בד מקושט עם צבעים וגוונים מ, את הדמיון בכדי להופכו לאליל 3861 

הרפש והפראות שבשור הופכות על גבי הבד , קרני השור נהפכות לסמל הכח והגבורה הכובשת הכל 3862 

וכבר ראוי בד זה מצוייר לשבצו ולקובעו על הכותל בכדי להנאות את עיני , לסמלים של חן ויופי 3863 

 3864 .(ל"א יפהן זצ"ממרן הגר) וכל זה הוא פרי הדמיון, המסתכלים

היא מתייצבת על רגליה , שבעת שרוצה לצוד אדם ולטורפו, דוגמת הברדלס ויש להוסיף עוד את 3865 

מרדימים ומושכים את האדם לאט לאט עד , ומתופפת על בטנה ומשמיעה קולות ערבים, האחוריות 3866 

כן האדם , פוצצת את מוחו ואוכלת את בשרו, ושם היא מתנפלת על האדם ודורסת אותו, למחבואי היער 3867 

סופו לרדת למערה שמשם כל באיה לא , עים לו בתיאוריו הערבים ומתוקיםהנמשך אחרי הדמיון המנ 3868 

 3869 .ישובו

והדמיון הוא שמוביל ומוליך , ל כח המתאוה שרוכב על הנחש שהוא כח המדמה"סמא, זהו שזכר הספורנו 3870 

והמגלה את זיופי , המפזר ענני הדמיון הכוזב" כח השכלי כח התורה"ולולי , את רוכבו אל תאות החטא 3871 

האנשים חלושי השכל אשר , ואיום הוא כח הדמיון, אי אפשר להתקיים אפילו שעה קלה, מדמההיצר ה 3872 

 3873 .מתנפח וכובש לפעמים את כל הוויית האדם, הדמיון שולט בהם במדה יתירה



דמיונו מוליכו שובב בדרך לב , האדם חפשי בדמיונו ואסור במושכלו, ה"ישראל סלנטר זצלה´ וכמאמר ר 3874 

הוא , על כל מפעליו ובשפטים קשים יוסר בל ילכד זר בגללו´ עת יפקוד ה, הוודאירצונו בל יחת מהעתיד  3875 

בתתנו אוזן קשבת אל השכל , מידינו הוא בכוחנו להרחיקו! לבדו ישא פרי חטאיו אוי לדמיון הרע הלזה 3876 

אם , ומה נעשה הדמיון נחל שוטף והשכל יטבע, לחשוב שכר עבירה כנגד הפסדה, להשכיל על דבר אמת 3877 

 3878 .(תורת הנפש)  .(אגרת מוסר) ליכנו באניה היא רגשת הנפש וסערת הרוחלא נו

 3879 

 3880 מאמר פח

 3881 .(´ג´ בראשית ג) ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון

איך זה באמת שאדם הראשן בחיר , והנה ענין עץ הדעת כפי שמצויר בשכלנו הוא דבר שקשה מאד להבין 3882 

יעבור על מה שציוה השם בפירוש עוד , ה אשר בו נכללו כל הנשמות"ציר כפיו של הקבי, הנבראים 3883 

דבר שאפילו אנחנו לפי קט שכלנו , בשעה שידע את עונש המיתה שישיגהו אחרי כן, באותו היום שציוהו 3884 

וכי יעלה על הדעת שחוה האמינה ? במה הסית הנחש את חוה ובמה הטעה אותה? לא היינו עושים כזאת 3885 

הלא , פן תמותון... מה השיבה על שאלת הנחש ומפרי העץ? יותר מלדברי השם, י הנחש כי לא תמותלדבר 3886 

 3887 ?הבורא אמר להם שודאי ימותו

ידיעה שמעוררת רצון  (ב, היא ידיעה שאינה מעוררת רצון ותשוקה (א, ידיעת הרע מתחלקת לשני חלקים 3888 

ויש סמים כאלו כמו עישון האופיום שהוא , אנו יודעים כי שתיית סם פלוני הוא דבר מתוק מאד, ותשוקה 3889 

אין הידיעה הזאת , ובכל זאת אף שיודעים אנו  את מתיקות הסם הזה, נחשב לדבר היותר נעים בעולם 3890 

שגם הטבע שדרכה , יען כי הכרת השכל בנזקו היא הכרה חושית, מעוררת אצלנו שום רצון ותשוקה 3891 

 3892 .וחר בו כללמכיר בהפסדו מואס בו ואינו ב, להתאוות לכל מתוק

אף שיודעים אנו את הרע שבכל , ויש ידיעה שהתאוה והקנאה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם 3893 

ולכן הידיעה הזאת אינה אלא ידיעת , ז אין בכח הידיעה הזאת להכריח את הטבע בזה"בכ, הדברים האלו 3894 

 3895 .השכל לבד זולת הטבע שאינו מכיר בו כלל

הרצונות והטבע , וט בלי שום השפעה חיצונית מהטבעים והכוחותאדם הראשון קודם החטא היה שכלו פש 3896 

הוא ידע את הרע והכיר אותו ובכל זאת , שלו לא היה בכוחן להטות את השכל ולהחשיך את ההכרה שלו 3897 

וכמו שהלבוש שלנו , שכלו היה כמו שכל מלאך והחומר היה אצלו רק כמין לבוש, לא עשה רק את הטוב 3898 

ולכן כתיב ויהיו שניהם ערומים , כמו כן היה החומר אצלו, נצטרך לבוש אחראין אנו מתביישים בו עד ש 3899 

כי החומר שלו היה לבוש נצחי שאינו , ורק בזה נשתנה לבושם מלבושנו, האדם ואשתו ולא יתבוששו 3900 

 3901 .צריך לפושטו לעולם

ת אינו יכול לעשות א, בשעה שמלאך משולל בחירה מכל וכל, אולם בדבר אחד היה שונה ממלאך ממש 3902 

אם כי שכלו היה פשוט בלי , אדם הראשון לא כן היה, יען כי מציאותו הוא עשיית הטוב, הרע אף אם ירצה 3903 

אם ירצה לחיות חיי בחירה , בכל זאת נתנה לו היכולת שאם ירצה יחדל מלהיות מלאך, שום נגיעה טבעית 3904 

, רע האמת והשקרבחירתו לא היתה על דרך הבחירה שלנו בין הטוב וה, ולא חיי מלאך הרשות בידו 3905 

 3906 .וזה תלוי באכילת עץ הדעת, בחירתו היתה בין חיי מלאך לחיי אדם

אזי הוא צריך ליזהר שלא לאכול מעת , אם הוא רוצה לחיות חיי מלאך בלא שום סכנה לקניניו הרוחניים 3907 

עד ששום טבע ורצון שבעולם יהיה מה שיהיה לא יפעלו , ואז ההכרה שבשכלו תהא חזקה כל כך, הדעת 3908 

אם הוא רוצה שיתעוררו בו התאוות והרצונות בכדי , אולם אם הוא רוצה לבחור בחיי בחירה, ו כללעלי 3909 

ואז מיד יתעוררו בו הנטיות , אזי עליו לאכול מעץ הדעת, שיהיה לו יכולת לבוא אתם במלחמה ולנצחם 3910 

 3911 .ויהיה להם מלחמה חזקה עם השכל, הטבעיות

אז יתעלה עוד למדרגה , יע את המדות שלו תחת השכללהכנ, ואם גם אז יעלה בידו לנצח את המלחמה 3912 

אולם אם לא , ואז יחיה חיי נצח כמו קודם האכילה, יותר גדולה מזו שעמד בה קודם כי לפום צערא אגרא 3913 

אז בהכרח הוא שימות כי טבעי הוא וטבעי אינו , יעלה בידו לנצח את הטבע והכוחות הטבעיים ימשלו בו 3914 

 3915 .יכול לחיות לעולם

יתכן שדברים אלו לא , ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך תמות, ה"לו הקבזהו שאמר  3916 

כדי שלא יתעורר בקרבך , אני משיאך עצה שלא תאכל מעץ הדעת, נאמרו בגדר ציווי אלא בגדר עצה 3917 

לא בתור עונש , כי אם יתעוררו בקרבך לא יהיה בכוחך לנצחם ואז בהכרח הוא שתמות, הטבע והתאוות 3918 

ודבר טבעי , אלא בעבור שהטבע ימשול בך, כי יוכל היות שהאכילה בעצמה לא היה חטא, אכילהעל ה 3919 

 3920 .אינו יכול לחיות חיי נצח מצד עצמותו

כי במציאות היה אפשר ´ פן´דייקא לאמר , ולכן אמרה חוה ומפרי העץ אמר אלקים לא תאכלו פן תמותון 3921 

לא היה , אף לאחר האכילה לנצח את טבעם כי לו עלתה בידם, שאף לאחר אכילת עץ הדעת לא ימותו 3922 

, ואדרבא היו מגיעים על ידי האכילה למדרגה עוד יותר גדולה מקודם, נחשב להם אכילת עץ הדעת לחטא 3923 



כלומר אל תסתפקו שמא לא תעמדו , ועל זה ענה לה הנחש לא מות תמותון והייתם כאלקים יודעי טוב ורע 3924 

כמו , כמו שאצל האלקים אין ידיעת הרע עושה רושם כל שהוו, בנסיון כי בודאי תעמדו והייתם כאלקים 3925 

 3926 ?ולכאורה מה מעלה היא זו, ג מדות ארך אפיים ונקה לא ינקה"שמצינו בי

בכל זאת ידיעת החטא וצורך הפרעון , כי אף שלא ינקה להרשע את חטאו, אולם פירושו של דבר הוא 3927 

כי אצלו כביכול אין הפרעון בגדר כעס אלא , ממנו אינו מפריע למדת ארך אפיים ורב חסד שקודם הפרעון 3928 

כ באדם שאם "משא, ולכן מדת הדין והרחמים סמוכות זו לזו, שהשכל ומדת הדין מכריעין כך, בגדר ידיעה 3929 

שבזמן ההוא לא יעשה בו רושם , אינו יכול לכבוש את כעסו עד לאחר זמן, יש לו שום טינה על מי שהוא 3930 

 3931 .כלל

הרגשת הטבעיות שתתקבל על ידי זה לא יהיו כי אם , לת עץ הדעתוזה שאמר לה הנחש שגם לאחר אכי 3932 

ובזה נצח הנחש את , כ כדאי לך לאכול בכדי שתגיע על ידי זה למדרגה יותר גדולה"וא, בגדר ידיעה לבד 3933 

למדרגה , ואדרבה עוד יעלו למדרגה יותר גבוהה, כי הבטיח לה שלא יפלו ממדרגתם, חוה והטעה אותה 3934 

לא , אלו עלתה בידו לנצח את המלחמה הגדולה הזו, ו באמת היה כמו שאמר הנחשואל, של כבישת המדות 3935 

 3936 .י אכילתו"היה מפסיד כלום ע

כי מיד שאכל מן העץ ותפקחנה עיני שניהם וידעו , אולם לבסוף נתברר כי לא כן הדבר וכי טעה בחשבון 3937 

ל לנצח את טבעו ולעשותו כי אם היה יכו, ומזה נתברר כי לא היה לו לאכול מעץ הדעת, כי עירומים הם 3938 

, אם הרגשות הטבעיות לא החשיכו את שכלו הבהיר? כמו שאינו ממש כמו קודם החטא מפני מה נתבייש 3939 

 3940 ?מי הגיד לו כי עירום הוא, ולא עשו בו אפילו פגימה כל שהוא

אז לא , והחלק העיקרי שלו היה השכל, ועל כרחך שמתחלה כשהמידות והתאוות לא היו מתעוררים אצלו 3941 

ורק אחרי האכילה נתעוררו אצלו התאוות ולא היה , כי החומר בעצמו היה לו ללבוש, יה לו להתביישה 3942 

בכדי להשקיט במקצת את רצונותיו ונטיותיו שדרכן , רק אז ביקש לו לבוש להתכסות בו, בידו לנצחם 3943 

 3944 .להתעורר יותר בשעה שהוא עירום

הלא ? ץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלתהמן הע! ה מי הגיד לך כי עירום אתה"וזהו שאמר לו הקב 3945 

לכן לאחר שנחלת מפלה במלחמה עם , אמרתי לך אל תכניס עצמך אל הנסיון הזה ואתה אמרת אין דבר 3946 

ארורה האדמה בעבורך כי עפר אתה ואל עפר תשוב , מאחר שהרצונות והטבעיות כבר משלו בך, הטבע 3947 

 3948 .(מדרגת האדם)  .ונגזרה עליו מיתה

 3949 

 3950 מאמר פט

 3951 .(´ד´ בראשית ג) הנחש אל האשה לא מות תמותון ויאמר

איזו בחירה מתאימה למדרגת אדם הראשון , בכל מדרגה יש בחינת נסיון ובחירה לפי ענין המדרגה ההיא 3952 

אלא בין , בחירתו לא היתה בין טוב לרע ממש במובן שלנו? קודם החטא שלא היתה בו תערובת טוב ורע 3953 

, היינו שלא להכניס אל עצמו את ידיעת הטוב והרע, כול מעץ הדעתהן כל מצותו היתה שלא לא, טוב לטוב 3954 

כל הגילויים המכוונים בבריאה כולה , שבה הבחין רק בחינת אמת ושקר, אלא להדבק למדרגה שנברא בה 3955 

שהיתה ´ ולו היה עומד בה היתה מתגלה על ידו כל מדת קידוש ה, היו מרוכזים בשמירת מצוה יחידה זו 3956 

 3957 .והיתה הבריאה באה אל תכליתה מיד, םצריכה להתגלות בעול

הוא נברא , שיתכן קידוש השם במדרגה הרבה יותר נכבדה הימנה, אבל מצד שני הרגיש  אדם הראשון 3958 

ואדרבא עם כל הסיועים האפשריים לטוב , והושם בגן עדן בלי שום מגע עם הרע, במדרגה גבוהה וקדושה 3959 

עמל והעבודה שלו היה קטן מאד ביחס לסייעתא ולכן הרגיש שחלק ה, עד שהיו מלאכים משמשים אותו 3960 

 3961 .דשמיא הגדולה שקיבל

והיה מוריד את עצמו ואת העולם , כמה היה מתרבה כבוד שמים אם היה מתקרב מעט לצד ידיעת טוב ורע 3962 

וגם במצב הקשה ההוא היה מצליח על ידי עמלו להידבק לקדושה בבחירתו , קצת לצד הסתר וחושך 3963 

 3964 ?גדול הרבה לאין ערוך´ האם אז לא היה מתגלה קידוש ה, ושך לאורוהיה הופך את הח, החפשית

פירוש שעל ידו יוכל להשכיל ולזכות לגילויים , ש ונחמד העץ להשכיל"כך בא אליו פיתוי היצר כמ 3965 

אתה מחוייב לעשות , ופיתוי זה בא אליו מבחוץ בלשון אתה כמבואר לעיל, חדשים ונפלאים עד אין קץ 3966 

ל וזה היה "י ז"היינו עבירה לשם שמים כדברי האר, דורשות שתעשה כך´ ה כי גם האמת ואהבת, כך 3967 

והייתם כאלקים יודעי טוב ורע מאילן זה , ל במתק לשונם מה שפירשו בדברי הנחש"לזה רמזו חז, נסיונו 3968 

י "וכן ברש, (ט"ר י"ב) והוא אומר לכם לא תאכלו ממנו שלא תבראו עולמות אחרים, אכל וברא העולם 3969 

 3970 .ודברים תמוהים הם, קים יוצרי עולמותוהייתם כאל

עולם , ידוע שענין בריאת העולם הוא עשיית הסתר והעלמה לאורו יתברך, אך כך פירושם של הדברים 3971 

ועל ידי זה יזכה לשכר , כך גזר החסד העליון כדי שיוכל האדם לגלות האור בתוך החושך, פירושו העלמה 3972 

כי , והיינו מאילן זה אכל וברא העולם, קבלת מתנת חנםהיא הבושה ב, הנצחי בלי הרגשת נהמא דכיסופא 3973 



ואם יעמיק האדם עוד את ההסתר בכוונה , לתכלית הטוב היא עצם ענין בריאת העולם´ כעין רע´יצירת  3974 

וכל המדרגות הנוספות בחושך והעלמה לצורך גילוי , הרי יהיה זה מעין בריאת העולם, נוסף´ של קידוש ה 3975 

 3976 .הרי הן עולמות

קודם שידע את הרע לא היה יכול לצייר לעצמו שמצב ידיעת הרע , רום מעלתו טעה בהערכה אמנם מחמת 3977 

כי במדרגתו הרמה לא היה יכול להשיג אפשרות פירוד , הוא חשב שאינו אלא כעין חושך, הוא חושך ממש 3978 

בקושי הבחירה בטוב כמצב כזה , ו"מצב בו עלול האדם ליפול ממש ברשות הרע ח, גמור מאורו יתברך 3979 

, אחרת נדמה בעיניו הנסיון כדבר קל, לא יבחין אלא מי שכבר הרגיש בעצמו את הנסיון כחוייה ממשית 3980 

 3981 .ואת זה שאיננו עומד בו חושב למטורף

כי בראותם שיש מבני אדם שמורדים , כך חושבים המלאכים על בני האדם בטענתם מה אנוש כי תזכרנו 3982 

ומהבחנה כזאת נסתבבה לאדם הראשון , ם בעיניהםהרי כמשוגעים ה, או רק חושבים למרוד בשם יתברך 3983 

בחינת עבירה לשמה , שאיסור הכניסה לידיעת טוב ורע היה ניתן לידחות בבחינת הוראת שעה, המחשבה 3984 

, כ נחשב לו זה לחטא חמור"ואעפ, אשר זוהי עבירה לשם שמים ממש, להרבות החושך למען הגדלת האור 3985 

אלא עבירה בלבוש של , וש עבירה היתה זאת כמו שחושבלא מצוה גדולה בלב, כי טעה במחשבתו זאת 3986 

מכתב )  .ואדם הראשון עם כל עוצם מדרגת קדושתו נתפתה בו, לא היה זה אלא פיתוי, מצוה 3987 

 3988 .(ב"מאליהו ח

 3989 

 3990 מאמר צ

 3991 .(´ד´ בראשית ג) ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמותון

ר יט "בר) עסק בדרך ארך וישן לואביי בר קרוייה אמר נת? ל והיכן היה אדם באותה שעה"שואלים חז 3992 

ל שהיה ישן שיתין "ה אמרו חז"אם על דוד המלך ע, נוכל לתאר כמה היתה שינה של אדם הראשון, (ב 3993 

ברור , ה שהמלאכים רצו לומר לפניו שירה"קל וחומר אדם הראשון יציר כפיו של הקב, (סוכה כו) נשמי 3994 

אחת של העלמה בלבד בא האסון הגדול  והנה בשינה, כי השינה היתה לרגע ואולי רק לשניה אחת 3995 

 3996 !לדורות

ברגע קטן ! או כדי לאבד אותו האור ולהביא חושך בעדו ולדורות, רגע קל יש בו לקנות את אור הנצח 3997 

כולם יהיו נחשבים , י שארכו ימי הגלות"ק אעפ"הרד´ פי, (ד"ישעיה נ) עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך 3998 

כדי , המושג של רגע ומשקלו הוא יצירה בלתי מושגת, כשאקבצךכרגע קטן כנגד הרחמים שיהיו גדולים  3999 

 4000 .של רגע´ אורך הזמן´עין לא ראתה את , להחזיר ולתקן הפסד של רגע צריכים רחמים גדולים

 4001 דסבר דילמא אתי עני בר טובים ועד דמטא לכיסא קא מכסיף, חנא חנילאי לא שקל ידא מן כיסא´ ר

רגע אחד , להחיות ולהמית לכבד ולהעליב, ך דבר ממצוה לעבירהרגע קל יש בו כדי שיתהפ, (ברכות נח) 4002 

פסיעה אחת מבדיל בגבולות , נימה אחת מבדלת בין שחיטה כשרה לשחיטה פסולה, מבדיל בין שבת לחול 4003 

 4004 .שבין מדינה למדינה

ל לא רחוקה ודאי אלא שהיתה "ר, נקוד על אות ה שבמלה רחוקה, אם יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה 4005 

פסיעה אחת מחוץ לאסקופה , (ירושלמי פסחים ט ב) איש רחוק ואין דרך רחוקה, סקופת העזרהחוץ לא 4006 

 4007 .כבר הוא בדרך רחוקה וחלים עליו דינים אחרים

נוצרה התעוררות גדולה בישיבה בין תלמידיו להתפלל , ל ראש ישיבת רדין"ר נפתלי טראפ זצ"כשחלה הג 4008 

, יום יומיים או חודש ויותר לזקוף לזכותו של החולה, כל אחד התנדב תרומה מחייו משנותיו, לבריאותו 4009 

רבי כמה שעות הוא מנדב לטובת וזכות , ל ושאלוהו"לבסוף נכנסו התלמידים לבית רבם החפץ חיים זצ 4010 

היה נראה שעמל ולוחם עם עצמו ליתן , החפץ חיים חישב והרהר ובדק השעות שלו זמן מה? החולה 4011 

 4012 .דב ותורם רק רגע אחתעד שפתאום קם והשיב שהוא מנ, תשובתו

, עד כמה חשוב רגע אחד בחיים, השתוממו והתרגשו התלמידים עד למאוד לשמוע מרבם את תשובתו 4013 

התהוותה סערה גדולה והתעוררות חזקה , וכאשר השמועה הזאת התפשטה בין התלמידים בהישיבה 4014 

נה שלמדו עד שאותה שנה למדו בישיבה בהתמדה יתירה יותר מחמשה ועשרים ש, לשקידת התורה 4015 

 4016 .(מעייני החיים)  .בישיבה

 4017 

 4018 מאמר צא

 4019 .(´ד´ בראשית ג) ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמותון

שמחובתנו לעשות גדרים וסייגים שלא , ל מגלים לנו יסוד גדול בדרכי העבודה"חז, ועשו סייג לתורה 4020 

די הגדרים קשה ומבלע, ורק לאחר עשיית הסייגים יש לאדם תקוה שלא יפול ביד היצר הרע, נכשל בחטא 4021 

ר שולח את חציו "כי היצה, ואל נעלה על לבבנו שנוכל להתרחק מהחטא עצמו, מאד להזהר שלא להכשל 4022 



ורק כאשר יעשה גדרים וירחיק עצמו אף , בעת שאין האדם מרגיש כלל שעומד קרוב לעבירה, ממרחק 4023 

 4024 .מדברים שאינם קרובים לחטא יוכל להמלט מהיצר

אסור לאכול ענבים לחים , ה שאם נדר נזיר לשתות יין"אמר הקב, (זר ט"שמו) והיינו דאיתא במדרש 4025 

והיה זה לימוד , (מסילת ישרים יא) ל"וביאר בזה הרמח, ויבשים ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין 4026 

דאין זה דין מיוחד גבי נזיר , לחכמים איך יעשו הסייג לתורה במשמרת שנמסר בידם לעשות למשמרתם 4027 

ל "והוא מה דמצינו בחז, היאך תהא הנהגת האדם כדי שיתרחק מהחטא, כולה אלא לימוד לכל התורה 4028 

 4029 .(ז יז"ע)ב  סחור סחור לכרמא לא תקר

ר להחטיאו ולהאכילו "שכאשר בא הנחש לאדה, לימוד גדול זה מלמדתנו התורה בענין חטא אדם הראשון 4030 

בר אל האשה שנשים אלא בא בעקיפין ודי, לא פנה ישר לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת, מעץ הדעת 4031 

אלא כיון שהאשה אמרה שאלקים אסר , ואף אל האשה לא בא ישירות להשפיע עליה לאכול, דעתן קלות 4032 

כמה דלא מיתת במקרביה כן לא , נטלה ודחפה עליו אמר לה והא לא מיתת, אף את הנגיעה בעץ הדעת 4033 

עד , טוריא על בוראושהתחיל הנחש לומר דל, (בראשית רבה יט ד) וראה עוד במדרש, מיתת במיכליה 4034 

 4035 .שהגיע למטרתו לפתות את האשה שתאכיל את האדם

ולפיכך זו , עד שמשיג את שאיפתו שהיא היתה תחילת כוונתו, חזינן דרכו של היצר שמביא ממרחק לחמו 4036 

ובאמת זו עיקר התביעה מאתנו מדוע לא גדרנו , עיקר עבודתנו לעשות גדרים שלא ליתן מקום ליצר 4037 

קשה מאוד להתגבר על הנסיון ולמנוע עצמו , שעומד אדם בנסיון בשעת העבירה שבזמן, עצמנו ממרחק 4038 

כי כאשר לא נגדור , ולכך עבודתנו לעשות גדרים וסייגים בשעה שאין נסיון החטא עומד בפנינו, מהחטא 4039 

 4040 .את עצמנו ודאי שניכשל בחטא

רק משום שמדת הגאוה  לא, כל גבה לב´ עליה נאמר תועבת ה, ולכן מתעבת התורה כל כך את מדת הגאוה 4041 

כי הגאוה משכחת מהאדם את , אלא מתועבת משום שגורמת לפשעים ועוונות רבים וחמורים, חטא גדול 4042 

, שהגאוה מסבבת פשעים רבים וחמורים, (ת א כז"שע) וכן כתב רבינו יונה, ת וכן גורמת לחטא"השי 4043 

היינו נזהרים מאוד שלא ליתן ודאי ש, ומעתה לו נדע שעומדים אנו במלחמה חזקה מלחמת היצר וחייליו 4044 

 4045 .מקום לדברים שעל ידם נוכל להנזק

שיותר חייב , (´ב´ שערי קדושה א) ל"חיים ויטאל ז´ ש ר"וכמ, ומשום כך חמורים כל כך ענין המדות 4046 

ודאי , דבשעה שאדם בעל מדות רעות, אדם ליזהר בתיקון מדותיו הרעות יותר ממצוות עשה ולא תעשה 4047 

ואף , כי בעת שמדותיו מתוקנות אין זה מן הנקל ליכשל בחטא, ות וחמורותשיגיע בנקל לעבירות רב 4048 

כ "עאכו, ז במי שמדותיו מתוקנות"וכ, ג נאמר שחייב לעשות סייגים וגדרים שלא יכשל בעבירה"בכה 4049 

 4050 .ומי יודע היאך יוכל למנוע עצמו מהעבירה, באדם שמדותיו הרעות שולטות בו הוא קרוב מאד לחטא

כי כל , ה"וכן אוהב את הכבוד ולכן שוכח את הקב, אוה קרוב מאוד להקפדה  ולכעסהנה לדוגמא בעל ג 4051 

ותורתו ותפילתו אין להם קשר כלל לעבודת , ת"מעשיו מודרכים מאהבת עצמו ולא מתוך אהבת השי 4052 

וכן מי אשר חמדת , ת"שהרי קרוב יותר לעצמו מאשר להשי, אלא כל מעשיו מכח רדיפת הכבוד, ת"השי 4053 

והיינו שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי , ודאי שקרוב מאוד לגניבה וגזילה וכדומההממון בקרבו  4054 

ולכן צריך זהירות מרובה להתרחק מסרסורי , סרסורי החטא´ י הלב והעינים הם ב"ש ברש"ועי, עיניכם 4055 

 4056 .כי כל כח המדה ושאיפתה שיגיע האדם לחטא, ואין לנו סרסורי חטא יותר גדולים מאשר המדות, החטא

והרי ספוגים אנו , ת"ומעתה כמה מוטעים בני אדם שחושבים שתורתם ומעשיהם הטובים הם עבור השי 4057 

כ היאך "וא, וממילא אף מעשינו הטובים נובעים מהם ומחמתם, וכל שאיפותינו כרוכים בהם, במדות רעות 4058 

הרעים  וקרובים אנו למדותינו, ה שהרי רחוק ממחשבתינו"יעלה על דעתנו שפעולותינו קשורות לקב 4059 

 4060 .ובודאי שמעשינו מודרכים מכח המדות

מסתפקים אנו בפעולות , ונראה כמה רחוקים אנו מהעבודה האמיתית, נתבונן נא בהנהגתינו ובמעשינו 4061 

ואילו העבודה בדברים העיקרים המביאים את האדם , ובמעשים הנראים בעינינו כמעשי צדקות וחסידות 4062 

הלא חייבת לצאת מפה זעקה גדולה ומרה על מצב , ים בהנשכחת מאתנו ואין אנו יודעים ומכיר, לחטא 4063 

 4064 .כמה רחוקים אנו מן הדרך הנכונה שמחוייבים אנו לבורא יתברך, האדם בעולמו

אלא , שדרכו של יצר הרע שאינו ניגש ישירות לגוף החטא, כל זה גילתה לנו התורה בפרשת אדם הראשון 4065 

האוייב שולח מרגלים , ז"הם דרכי המלחמה בעוה וכן, מסבב עצות ודרכים היאך יגיע האדם לידי עבירה 4066 

 4067 . למצוא נקודות תורפה אצל האוייב עד שמוצא את הדרכים היאך להכניעו

ועל זה , הוא שטן הוא יצר הרע רב ההיזק עם מעוט היותו נראה, ל"וכתב הספורנו וז, והנחש היה ערום 4068 

ש אשר תועלתו במציאות מעט בהיותו דומה לנח, הדרך קרא בזה המקום את היצר הרע המחטיא נחש 4069 

והוא שהכח המתאוה המחטיא יעשה זאת באמצעות הכח המדמה אליו , ונזקו רב עם מעוט הראותו, מאד 4070 

 4071 .דמיוני התענוגים החומריים המטים מדרך השלימות



שמסתתר , מ כתבה תורה בלשון נחש ללמדנו שכן דרכו של יצר הרע"מ, אף שהנחש היינו יצר הרע 4072 

ועיקר עבודתו היא בדברים הנראים , חש עד שאינו ניכר כלל שזו פעולת היצרבעורמתו כדוגמת הנ 4073 

עד שמוצא היצר , ובהם משתדל להטעות את האדם ולדמותו שעסוק במצוות, כמצוות ומעשים טובים 4074 

כ "עאכו, וכל זה נאמר גבי אדם הראשון עוד קודם החטא שלא היה בו מדות כלל, מקום שבו יפול בחטא 4075 

ר ואינו זקוק להשתמש בערמה "קלה מאוד דרכו של היצה, ושרש במדות רעותבעת שאדם ספוג ומ 4076 

 4077 .(אור יחזקאל)  .אלא כיון שנוגע בנקודת המדה מיד קרוב להכשיל את האדם בחטא, מופלגת

 4078 

 4079 מאמר צב

 4080 .(´ה´ בראשית ג) כי יודע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע

איך הוית אתמול לדעתי ועכשיו , אלקים אל האדם ויאמר לו איכה´ ויקרא ה, (ר יט ט"בר) ל"אמרו חז 4081 

וכאן השם קוראו כי הנך , ר היה רק בפרט אחד באכילת העץ"לכאורה הרי חטאו של אדה, לדעתו של נחש 4082 

, סוד של חטא הוא להשתחרר מאדנות, רואים אנו מזה מה זה חטא, כבר ברשות אחרת לדעתו של נחש 4083 

כאן למדנו סוד גדולת , ותחסרהו מעט מאלקים (´תהלים ח) אמר הפסוק, הוא אמנם כן בכל חטא וחטאוזה  4084 

 4085 .(ר צ ב"בר) ואת המעט שחסרהו הוא כענין שאיתא במדרש, את הכל נתן לאדם על הכל המשילו, האדם

משה  ל שתי פרשיות הכתיב לנו"אמר ר, ויאמר פרעה אל יוסף אתה תהיה על ביתי רק הכסא אגדל ממך 4086 

´ רק´ל "יכול כמוני ת, כתוב אחד אומר והיית רק למעלה, ואנו למדים מפרשת פרעה הרשע, בתורה 4087 

ל רק הכסא גדולתי "אתה תהיה יכול כמוני ת, ואנו למדים אותה מפרעה הרשע, גדולתי למעלה מגדולתכם 4088 

ואנו למדים , תכםקדושתי למעלה מקדוש´ ל כי קדוש אני ה"ת, קדושים תהיו יכול כמוני, למעלה מגדולתך 4089 

 4090 .ל אני פרעה גדולתי למעלה מגדולתך"ת, אני פרעה יכול כמוני, אותה מפרעה הרשע

, והמעט שחסרהו לא לוקח ממנו כלום, כי הרי נאמר והיית רק למעלה בתכלית המעלה, כן הדברים באמת 4091 

אכי השרת ר שמל"אמרו על אדה (ר ח ט"בר) ל"וחז, כי הרי תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו 4092 

רק הכסא אגדל ממך כי , רק אחת עליך לידע ולזכור כי יש עליך בעלים ואדון, בקשו לומר לפניו קדוש 4093 

 4094 .עבד מלך מלך

שואל ´ ומה ה, ה קראו ליעקב אל"ודרשו רבותינו  שהקב, על יעקב אבינו אמנם נאמר אל אלקי ישראל 4095 

כל , ה אדם הנך הרודה המושל והשליטאת, אמנם הכל נתון לך, מאדם כי אם מילתא זוטרתא ליראה אותו 4096 

כשפרעה אמר ליוסף , כי אלקים עליך והוא הנהו האדון, אבל רק זאת תדע ותכיר, שתי תחת רגליך 4097 

לא היתה תשובתו כי חסר לו מעט בעצם החכמות אבל ענה , שמעתי עליך לאמור תשמע חלום לפתור אותו 4098 

 4099 .לות לאדוןבלעדי אלקים יענה את שלום פרעה ייחד את הבע, בקול רם

 4100 ועוד אמרו אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, ל כל המתגאה כאלו דוחק רגלי שכינה"אמרו חז

כל עיקר עסקו של הרע הוא לנתק את , ה"זוהי מדת הגאוה כי גם המעט הזה אינו מניח להקב, (.סוטה ה) 4101 

ל ענין החטא של אדם הראשון כ, וזהו כוונתם כי דוחק רגלי שכינה, האדם גם מהמעט הזה אני ואפסי עוד 4102 

כי החטא , אולם אשר אנו רואים ולומדים מפשטות  הכתובים הוא, כל ענין עץ הדעת כולו סוד, כולו סוד 4103 

וזו הכוונה אתמול לדעתי והיום , להיות בתכלית ההשתוות שלא יחסר גם מעט´ והייתם כאלקים´היה  4104 

 4105 .(דעת תורה)  .לדעתו של נחש

 4106 

 4107 מאמר צג

 4108 .(´ה´ בראשית ג) י ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורעכי יודע אלהים כ

פירוש הדבר שלא , כבר בארנו שאדם הראשון טרם חטאו היתה בחירתו בין אמת לשקר ולא בין טוב לרע 4109 

והאמת היא , אלא שידע בידיעה ברורה שהרע אינו אלא שקר ודמיון, השיג את הרע במציאות כלל 4110 

שעל ידי אכילת עץ הדעת אפשר להשיג , אך ידיעה אחת היתה לו אודות ענין הרע, מוחלטתהמציאות ה 4111 

זאת אומרת , שאדם הראשון היתה לו ידיעת טוב ורע, ל"ל ז"וזהו מה שכתב הרמח, ולהבין מציאות הרע 4112 

 4113 .שידע שעל ידי אכילה זו יוכל להגיע לידי ידיעת טוב ורע

לא שאיפה בלב אלא רק ידיעת , דיעת טוב ורע היתה מבחוץואם כי ידיעה זו אודות אפשרות רכישת י 4114 

ובכן על ידי ידיעה חיצונית זו היתה לו , ל שידיעת השכל היא תחילת הדבקות"כבר כתב המהר, השכל 4115 

 4116 .ל עין רואה והלב חומד"ש חז"ומכאן באה התשוקה לאכילה וכמ, כבר שייכות לענין עצמו

אף שהתחלנו לבאר ענין ? ר בגן עדן"ו אצל מלאך כאדהאך נשאלת שאלה איך יכולה להתעורר נקודה ז 4117 

אבל זאת גילתה לנו התורה הקדושה , זה עיקר דבר זה נשאר אצלנו בגדר סוד כי הוא למעלה מהשגתנו 4118 

ואילו , ר"וזה היה כל נסיונו של אדה, ידיעה קלה בת בנה של ידיעה היא שקלקלה הכל, שנקודה דקה זו 4119 

 4120 .תכלית הכל העולם הבא עמד בו מספר שעות כבר היתה באה



כמו המלאכים הנוטים , רבינו בחיי בפירושו על החומש ביאר שאדם חטא אף על פי שלא היה בו יצר הרע 4121 

כשמראים המלאכים כעין , גדר חטאי המלאכים הוא אך ורק לימוד עבורנו, מדרך הראוי כמו מלאכי סדום 4122 

, בות כה דקות שכמעט ואינן ניכרות כללשישנן לחטא סי, פירוש הדבר שכך היא שליחותם  ללמדנו, חטא 4123 

 4124 .ר היה בחינות דקות שמחמת דקותן אינן נתפסות בדעתנו כלל"וכך פירוש דברי רבינו בחיי שחטא אדה

אדם הראשון חטא , ל"י ז"ע מפאנו שכתב  בשם האר"ובילקוט ראובני מביא מספר עשרה מאמרות לרמ 4125 

באונס , חיל היצר הרע לקלקל עד שאכל ברצוןואחר כך הת, מתחילה באונס שחוה הביאה לו מן הפרי 4126 

´ בס) ל"י ז"א בשם גורי האר"וכתב החיד, פירושו קרוב לאונס שהרי ראויה היתה חוה שיסמוך עליה 4127 

 4128 .שהיה שוגג בתחילה ואחר כך המשיך לאכול במזיד, (מדבר קדמות

סור בטרם יתנוהו יש להם הכח להבחין בדבר א, פירוש הדברים שהרי ידוע שאנשים בעלי מדרגה גדולה 4129 

, היה צריך להבחין מיד ולהריח את האיסור שבדבר, ר לפי רום מדרגתו"ו אדה"ו בן בנו של ק"ק, בפיהם 4130 

והיה זה , אלא שנקודה דקה שבדקה שהיתה חבויה מתחת לסף ההכרה כסתה את כל ההבחנה ההיא 4131 

ך לחטוא בבחינה נמוכה והמשי, ואחר האכילה הראשונה כבר נכנס היצר ללבו, מבחינת שוגג קרוב לאונס 4132 

 4133 .ללמדנו כמה פועלת נטיה דקה מן הדקה לחטא, שלגבי הבחינה הראשונה אפשר לכנותה כמזיד, יותר

אם אך , אך לימודים גדולים יכולים אנו להסיק מכל זה, כמה רחוקים אנו בשפלותנו מגדרים פנימיים אלו 4134 

לדעת עד כמה צריך האדם לברוח מרשת עלינו ללמוד ו, נואיל להשיב אל לבנו אף מקצת מן המקצת ממנו 4135 

את הזוהמא והטומאה המיתה , אם גם ידיעה גרידא אודותיו עלולה להביא את כל רעות העולם, היצר הרע 4136 

 4137 .עד כמה עלינו להשתדל בקטנות מדרגתנו להתרחק מהרע בכל תמצית כוחנו, והיסורין

, ית או שמיעת או קריאת דבר אסוראם ראי, עלינו להבין ולהרגיש שאף התקרבות כל שהיא אל גבולותיו 4138 

עלינו לעמוד בנסיון הרצון העלול להתעורר בנו לפעמים , ו"עלולה לגרום לתוצאות רעות בלתי צפויות ח 4139 

, לראות בלבד בלי שום כוונה לעשות, אך להציץ רגע לעבר גבול הסטרא אחרא, לכאורה בלי כוונה רעה 4140 

אין לנו אלא , עליו לפי מדרגתו רצה לטעום התבשילר שאמרו "כי הרי זה במדרגתנו ממש כגדר חטא אדה 4141 

ובדרך זו יסייענו השם יתברך לעלות מעלה מעלה בדרכי עבודתו , לרכז את כל כוחותינו בתורה ובקדושה 4142 

 4143 .(ב"מכתב מאליהו ח)  .לטוב לנו כל הימים´ ית

 4144 

 4145 מאמר צד

 4146 .(´ה´ בראשית ג) טוב ורעכי יודע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי 

מכל מקום מעונין הוא לדעת אודות מהותו של החטא והדברים הנוגעים לו , יש והאדם גדור מפני עבירה 4147 

לו , כח זה סקרנות שמו הוא פתח לחטא עצמו, ו אלא לשם ידיעה בעלמא"לא על מנת לעשות ח, מסביב 4148 

והיה מכיר שחוץ מהאמת אין , מילאהיתה סקרנותו מתבטלת מ, היה מתעלה למדרגה קרובה יותר לאמת 4149 

 4150 .כי כל השאר בטל הוא ודמיון כוזב, מה לדעת ואין מה לראות

ביודעו שישנה מציאות של , ל בתהליך נסיונו של אדם הראשון"גילו לנו חז, כעין זה באופן דק מן הדק 4151 

ו "עבירה ח לא לשם, נכנס במחשבתו צל רעיון ושמץ רצון לדעת אודותיה, ידיעת טוב ורע שנאסרה עליו 4152 

ל "ובחינה זו היא שהגדירו ז, ובזה נתרחב הפתח ונתעמק הנסיון עוד יותר, אלא לשם ידיעה בעלמא 4153 

וכשהחל הנסיון הזה להעיק , שאדם הראשון לפי ערך רום קדושת מדרגתו רצה לטעום התבשיל, באמרם 4154 

המחשבה לידי מגע ובמובן פנימי שלא יבוא אפילו בקצה , ראה צורך לעשות סייג שלא לנגוע בעץ, לו 4155 

 4156 .בענין החטא

ר "בר) ל"הרי אמרו ז, אבל למעשה כבר התערב אצלו צל צלה של אנוכיות על ידי עצם עשיית הסייג 4157 

ה כי "כך אמר הקב, חייא שלא תעשה את הגדר יותר מן העיקר שלא יפול ויקצץ הנטיעות´ תני ר, (ט"י 4158 

ט כל "ועיין בסנהדרין כ, ו ממנו ולא תגעוה לא תאכל"והיא לא אמרה כן אלא אמר הקב, ביום אכלך ממנו 4159 

וצריך ביאור איך קורא לזה הגדר יותר , שנאמר אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, המוסיף גורע 4160 

 4161 .הלא די בזה שעשתה את הגדר כעיקר, מן העיקר

ום בכל ועיקרה הוא לחס, האמורה בעיקר כנגד יצר התאוה´ נשבע ליצרו´בחינת , ישנם שני מיני סייגים 4162 

שדוקא על , אבל ישנו סייג אחר המכוון נגד מדת הגאוה ובו יש סכנה, האמצעים בפני אפשרות העבירה 4163 

ואפשר שדוקא מפני זה יהיה , כי הלא את הסייג עשה בעצמו, ידו יפול בפח שממנו הוא רוצה להשמר 4164 

ברגש , הצנע לכתיתכן שהאדם למרות שיתנהג ב, שיעורר בו גם את מדת הגאוה, חביב עליו עד כדי כך 4165 

לא יצליח למנוע את עצמו מלהתגאות בעובדה זו עצמה על , ובכוונה אמיתיים כדי להישמר מן הגאוה 4166 

 4167 .היותו צדיק נסתר

כי היתה בו מעין , ר למרות גודל מדרגתו"ל שמעין זה היה מהלך הדברים גם באדה"והנה גילו לנו חז 4168 

וכאשר המציא בעצמו את הסייג כדי , תברךבאשר הוא נברא נבדל מהשם י, הרגשת האנכי בדקי דקות 4169 

, ונתחבב עליו הסייג יותר מדי, מצאה האנוכיות מקום לגבות את שלה, להשמר בפני הגדלת אנוכיותו 4170 



וזוהי בחינת הגדר יותר על , עבר על בל תוסיף והשווה אותו למצוה עצמה, ודוקא מתוך כך בא לידי טעות 4171 

כך מתפתחים החטאים , בעדה חדר היצר הרע לתוכו ופיתהוש, וטעות קלה זו היותה את הפירצה, העיקר 4172 

ל הסבירו אותו לנו בלשון שמתאימה "אכן חז, אולם שם הפגם הוא בדקי דקות, אפילו במדרגת גן עדן 4173 

 4174 .(ב"מכתב מאליהו ח)  .למדרגתנו

 4175 

 4176 מאמר צה

 4177 .(´ו´ ג) כלותרא האשה כי טוב העץ למאכל  ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה ויא

 4178 ל"וכאז, ה לומר ליהושע שעכן מעל בחרם"הן לא חפץ הקב, למה נזכר בתורה חטא אדם הראשון

, היינו כדי ללמוד מהם, ואם כי הרבה חטאים נזכרו בתורה ובנביאים? וכי דילטור אני לך (א"סנהדרין י) 4179 

הלא קודם ? ם הראשוןאבל מה תועלת יש בספור חטא אד, אשר בזה יש זכות גם לחוטאים ותקנה לחטאים 4180 

ואצלנו החטאים באים מצד המדות , ובחינה זו אינה שייכת אצלנו כלל, חטא זה היה במדרגת גן עדן 4181 

 4182 !אבל אצל אדם הראשון היה זה בגדר אחר לגמרי, והתאוות

´ פי, הן אדם הראשון היה צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, כי הרבה יש ללמוד מחטא זה, התירוץ הוא 4183 

ואחר כל אלה על ידי היסח , תוכנם´ וקרא שמות לנבראים היינו שפי, ל הבריאה היה גלוי לפניושתוכן כ 4184 

עד כמה יפסיד , כ מגושמים"כ מה נעני אנן בתרייהו בהיותנו כ"א! הדעת קל ושיחה עם הנחש נהיה חטא 4185 

 4186 .(ל"ז זצ"הרש)  !היסח הדעת בנו בשאיפת האמת

 4187 

 4188 מאמר צו

 4189 .(´ו´ ג) מד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה ויאכלותרא האשה כי טוב העץ למאכל ונח

הלא היה ככל צבא השמים פועלי , איפה היה שם מקום לחטא, ר"פליאה מתעוררת לנו בחטאו של אדה 4190 

כמו הכלל ישראל ´ אספקלריא המאירה´ובודאי שהיה במצב , (´ט´ ן ב"הרמב) אמת שפעולתם אמת 4191 

, כ איפה היה שם מקום לחטא"וא, ר שפסקה זוהמתן"אז אלא לדרגת אדהשהרי לא הגיעו . במעמד הר סיני 4192 

כ לא היה "טעות ג, (´ט´ ר ח"בר) בקשו מלאכי השרת לומר לפניו קדוש, תאוה לא שהרי היה שכל נבדל 4193 

כ באמת שאלה גדולה "וא, ואין לנו אפילו מושג בהאור שהיה שם, ´כאספקלריא המאירה´שייך שהרי היה  4194 

 4195 ?ר ויצא מה שיצא"כשל אדהאיפה ובמה נ, היא

הנה מצינו שגם פילוסופים מצד שכלם לבד עמדו על דבר זה שענין חטא אינו , ואגלה לכם סוד גדול בזה 4196 

שפעמים הרי אינו רוצה , מן הפליאה היותר גדולה באדם, ואמרו שיש חוטא בהמי וחוטא רשע, פשוט 4197 

, כאילו אין הוא בעלים על עצמו כלל ,כ הוא עושה"מבין ומכיר ואינו רוצה ואעפ, בשום אופן לחטוא 4198 

מזה הכירו גם הם שמלבד חוטא בהמי יש חוטא , ובאמת אין הוא בעלים שהרי למרות רצונו הוא עושה 4199 

 4200 .רשע

שבעה שמות יש לו  (ב"סוכה נ) ל"אמרו חז, ל הקדושים הם למדונו דעת והגדירו לנו סוד הדבר"אמנם חז 4201 

כל אחד קרא , בארנו שכולם קראו לו שמות לפי מצבם הםו, ה קראו רע"והקב, משה קראו ערל, ר"ליצה 4202 

כשהיצר עדיין במצב של טוב כל כך , ה קראו רע רוצה לומר"והקב, לו שם כפי מצב ההפכי ממצבו הוא 4203 

אם , ה"אם אך אינו טוב בלתי תכלית כהטוב של הקב, שגם במצב של טוב ומטיב ממש, ה קראו רע"הקב 4204 

 4205 .ה קראו רע"ר הקבכב, אך אינו במדרגת כי לעולם חסדו

ו מינשי לרחמנותא "אמר דילמא ח, ש נתכוונו"שטן ופנינה לש (.ז"ב ט"ב) ל"ציור לזה ממה שאמרו חז 4206 

מי , ל"הנה השטן היה דואג למצבם של ישראל עד סוף כל הדורות ולשם שמים כמו שאמרו חז, דאברהם 4207 

אף שהוא עוד בתכלית ´ רע´ה קראו "ל שהקב"ועל טוב כזה אחז, יוכל להשיג את הטוב שהיה צפון שם 4208 

 4209 .שנאמר בו כי לעולם חסדו´ מפני שהוא היפך ממנו ית, הקדושה

ואין שם שום , במצב של קודש קדשים שעדיין כולו טוב, נמצא שהתחלת הרע ביצירה הראשונה שלו 4210 

במצב , בבחינה של ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל וכלל, שייכות לא לחטא ולא לתאוה 4211 

היינו שכלפי , ה קראו רע"ורק הקב, כ עד שאי אפשר לשום מלאך ושרף לעמוד על הרע שבו"של טוב כ 4212 

 4213 .זו היא היצירה הראשונה של הרע´ קראו רע´ה שהוא כי לעולם חסדו "הטוב של הקב

, שיש יצר הרע רוחני שהוא מלאך, ל ברוח קדשם"אלא כפי שגילו לנו חז, אין אנו יכולים להבין זאת 4214 

ושם , הוא טוב ממש מצב של קודש קדשים, שהוא מלאך פשוט שאין שם שייכות לתאוה וחמדהומכיון  4215 

מצב כזה שאפשר להתגלגל ´ אפשר להיות´וצריכים להבין שהוא רק אופן של , ר"כבר ישנו כל סוד היצה 4216 

רק בגדר הסתה ולא ´ הוא המסית´ל "וכמו שקראוהו חז, לבד אפשר להיות´ חלות´מצב של , ממנו רע 4217 

 4218 .ריות

וסוג שני עוד בקודם דקודם שאין שייך , סוג אחד באופן של תאוה וחטא, ר"נמצא שיש שני סוגים של יצה 4219 

, רק בגדר הסתה ומצב של אפשר שיתכן כניסה ממנו לרע, במצב של כולו טוב בתכלית, לחטא ותאוה כלל 4220 



וך גם על טוב כזה שלא לסמ, ומצב זה הוא כבר רע ועל זה ניתנה כל עבודת האדם העסק של ביטול הרע 4221 

לברוח ממצבו ולבוא לידי מצב , לבטל אף רע שכזה´ בביטול הרע´אלא להתעסק , אף שהוא קודש קדשים 4222 

 4223 .מצב שלא יהא בו אף מקום כניסה להרע, שאין בו אף מקום אפשרות לחטא

הן אמת שהיה במצב של אספקלריא המאירה פסקה זוהמתו , ר"כן עלינו להבין מקום החטא של אדה 4224 

אבל מכיון שהיה שם , תאוה חמדה באיזה מובן שנוכל לומר לא היה שייך בו כלל, ו היו קודש קדשיםטבעי 4225 

כבר היה אסור לו לסמוך ולבטוח גם על טבעיו , אפשר להיות ליכנס לרע לפי מצבו´ שהי, מקום חלות 4226 

כשלא עמד ו, היה לו להתעסק בביטול הרע באופן בלתי מתאים עם טבעיו לילך נגד טבעו, הקדושים שלו 4227 

אך לא התעסק אלא באופן מתאים עם טבעו יצא , התעסק בביטול הרע, על זה והסתפק בטבעיו הקדושים 4228 

 4229 .מה שיצא

אף על טבעים היותר טובים , ומה נורא הדבר שאי אפשר ואסור לו לאדם לסמוך על כוחותיו וטבעיו 4230 

ר שהטבע שלו היה בתכלית "שהרי גם אדה, אלא כל עבודתו הוא להלך נגד טבעו ביטול הטבע, וקדושים 4231 

ומי הוא שיוכל כבר , עבודתו היתה שלא לסמוך על הטבע שלו אלא להלך נגד טבעו, הקדושה והטהרה 4232 

כל , ומה נורא הדבר אדם שסומך ובוטח על הטבע שלו, ז לעשות חשבון ממצב זה עד מצבנו אנו"לפי 4233 

בעו אדם כזה הלא מופרך הוא אלא שאינו מהלך נגד ט, יהיה אף טבע טוב, עניניו מתאימים עם הטבע 4234 

 4235 .(ה"כ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .לגמרי

 4236 

 4237 מאמר צז

 4238 .(´ו´ ג) ותרא האשה כי טוב העץ למאכל  ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה ויאכל

למשל מה שמדמה בבחינת תורה ודרך , מעורמת היצר תדיר שאומר לאדם לקחת מדרגה פשוטה יותר 4239 

וכבר ביארנו שכזה היה חטא אדם הראשון ירידה לשם , יעמוד בה בנסיון יקדש שם שמיםכי כש, ארץ 4240 

 4241 .וקשה מאד התשובה לחטא זה שיש בה מבחינת אחטא ואשוב, עליה

ויכול האדם להכיר את עורמת , ושורש חטא זה מעורמת היצר להשפיל את האדם ולהשליכו מטה מטה 4242 

וכן אמרה חוה כי טוב העץ , ך שלוב יד גם רצון התאוהכי עם כונתו המדומה לשם שמים יל, היצר בזה 4243 

הוא הדמיון לעלות על ידי זה להשגות , ונחמד העץ להשכיל, למאכל ותאוה הוא לעינים היינו הרצון הרע 4244 

תחת מסוה דמיונו לשם שמים רובצת תאות , כל אדם בירידתו לתורה ודרך ארץ המדומה, עליונות יותר 4245 

 4246 .(א"מכתב מאליהו ח)  .העולם הזה

 4247 

 4248 מאמר צח

 4249 .(´ו´ ג) ותרא האשה כי טוב העץ למאכל  ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה ויאכל

ל גילו לנו "חז, ה עוזרו לא היה יכול לו"ואלמלא הקב, יצרו של אדם מתגבר ומתחדש עליו בכל יום 4250 

ולהעמיד , ´לקשר עצמו אל ה ולכן האדם צריך, אין אדם יכול לעמוד בפני יצרו´ המציאות שבלא עזר ה 4251 

ו מחוץ למסגרת בה קבעו "כי אם יצעד ח, עצמו תחת הנהגת ההשגחה בכל הפרטים על כל צעד ושעל 4252 

 4253 .עמו והוא צפוי לסכנה גדולה´ נמצא שאין עזר ה, הבורא

ורק בהן נוכל לתקן נפשנו ולהזדכך מהרע , שנתנו לאדם להשגת שלמותו´ והנה מצוות התורה הן עזר ה 4254 

לפעמים , והם יוליכוהו אל מחוז חפצו, אין לו לאדם אלא להעמיד עצמו תחת מרות הצוויים, נושבמעשי 4255 

ע אל "אבל אליבא דאמת נעוצה ההצלחה רק בהתאימו א, נדמה לאדם כי מוטב שיעשה יותר מצוויי התורה 4256 

 4257 "בהתהלכך תנחה אותך"ש "כמ, אבל אם יעמוד על דעתו היפך הציווי סופו שישאר באמצע, הציווי

 4258 .כי אז היא תנחה אותך אל המעלות הגבוהות, כשיהיה מהלכך במסגרת צווי התורה

ל שהדבר נבע מחשבון להשיג בחירה "ר זצ"ביאר אדמו, והנה בענין עץ הדעת שנכשל בו אדם הראשון 4259 

ויפלא מאד מדוע לא , אבל יש להבין הלא עץ החיים היה בתוך הגן, כי אז יהיה יותר גבוה, יותר חפשית 4260 

הרי ? כ מעץ הדעת כדי להמנע מהפחד של פן תמותון"ורק אח, ילה ממנו כדי להיות בטוח בחייםאכל תח 4261 

ש אם היה אוכל קודם "כ, פן ישלח ידו לעץ החיים ואכל וחי לעולם´ גם לאחר שאכל מעץ הדעת אמר ה 4262 

ן כי ר לדו"מכאן צריך היה אדה, וגם הנחש מדוע לא השיא להם עצה זאת לאכול מעץ החיים תחלה, החטא 4263 

 4264 .לא לטובתו הוא מתכוון

יתברר להם ענין עץ הדעת ולא יתאוו , אלא ידע הנחש שאם יאכלו תחילה מעץ החיים שענינו הוא התורה 4265 

כי יתרחק לגמרי מן , אך אם יטעמו מעץ הדעת לא ישובו לעולם לאכול מעץ החיים, עוד לטעום ממנו 4266 

ר כל "ואדה, ם ועץ הדעת מנוגדים זה לזהרמז שעץ החיי, וכך מתפרש ענין להט החרב המתהפכת, התורה 4267 

 4268 .´שזה העזר ה´ מבוקשו היה שלא לעמוד תחת צווי הבורא יתב

הוא בא אליו בעקיפין בעניני גדלות , אחר שרואה אדם גדול שאינו יכול לו בפשטות, מדרכי היצר הוא 4269 

, מת הטוב והרעואז יסתבך בנסיונות ובמלח, ובדרכי חשבונות גבוהים לצאת מגדר הצווי כדי להתרומם 4270 



כ ענין "שזה ג, לא אכל תחילה מעץ החיים, ´ר על דעתו להינצל בדרך עצמית בלי עזר ה"וכשעמד אדה 4271 

 4272 .ר ממדרגתו"וכיון שהמציאות היא כי לא יכול לו ירד אדה, ´פן תמותון´להנצל מן ´ של עזר ה

ש "כמ, אחר החטא והתעוררות לתשובה´ והזמין לו עזר ה, ה להחזירו למוטב"לאחר ירידתו רצה הקב 4273 

התרחק גם ´ אך כיון שחפצו היתה לעמוד בלי עזר ה, ´הוא הרגיש גם בזה שהוא עזר ה, ויאמר לו איכה 4274 

עד ויאמר את קולך , ´אך הוא היה משתמט מן העזר ה, ה מזמן לו עזר אחר לשוב"וכך היה הקב, מזה 4275 

 4276 .ונחבא מבושה שהרגיש בעצמו שהוא ערום מכל, שמעתי בגן ואירא כי עירום אנכי ואחבא

המן העץ אשר צויתיך ? מה הדבר שיצר בקרבך את מציאות העירום, ויאמר מי הגיד לך כי עירום אתה 4277 

ולא קבלו לא היה ´ ומשהתעלם מעזר ה? ´שהוא עזר ה´ האם עברת על צווי ה? לבלתי אכול ממנו אכלת 4278 

הבטוחה לעמוד בפני היצר הדרך , ונתעוררה בו הרגשה טבעית והתחיל להתדרדר, יכול לעמוד בפני יצרו 4279 

ואחריו כל הדורות הבאים לא היה להם היסוד של , ובלעדיו לא היה לו במה לעמוד ולהתקיים, ´הוא צווי ה 4280 

שלא היה שום עצה רק להביא עליהם את , כ פלאים עד הדיוטה התחתונה"לכן אין חידוש שירדו כ, ´עזר ה 4281 

 4282 .מי המבול

עד שבכל דרכיו את האלקים התהלך , ו תחת הנהגת ההשגחהר והעמיד עצמ"אולם נח תיקן מה שעוות אדה 4283 

אבל בצד האחר , נח השתלם בצד הזה לגמרי, הוא היה צדיק תמים במאה אחוז של תמימות, ´נח רק עם ה 4284 

לפיכך אחר המבול משסרו הנסיונות הגדולים וניטל ממנו , כ"היה חסר לו שלא היו בו כוחות עצמיים כ 4285 

הרי שיש לך אדם שבעת הנסיון , ו פעמים וי בפרשה"לין איש האדמה וטמיד ויחל נח נעשה חו, ´עזר ה 4286 

 4287 .וזהו הנסיון הגדול ביותר אצלו, ואילו במצב של שלוה הוא נופל ממדרגתו, ´הוא עומד איתן מחמת עזר ה

וזהו , ז לא סר מהנהלת השגחה כחוט השערה"ועכ, ה תיקן הכל הוא הרחיב כוחותיו ללא מצרים"אך אאע 4288 

היה ´ו, ´במאה אחוזים בלי עזר ה´ התהלך לפני´שתי דרכים יש כאן , לפני והיה תמיםהתהלך ´ שנא 4289 

וניתנו לו כוחות , כיון שכך זכה לעזר כזה שיצרו נמסר בידו, ´תמימות במאה אחוזים עם צווי ה´ תמים 4290 

 4291 .(דברי בינה)  .´עצומים לעמוד כנגד היצר שלא יזדקק על כל צעד לעזר ה

 4292 

 4293 מאמר צט

 4294 .(´ז´ בראשית ג) שניהם וידעו כי עירומים הם ויתפרו עלי תאנה  ותפקחנה עיני 

נפתחו , נעשה יקר´ מאחר שפסקה הנבואה שהשפיעה לעם ישראל דעת חוקי האלוקים ותורתו ודבר ה 4295 

הישיבות האלו הרימו את המצב , הלא המה הישיבות כמו ישיבת סורא ופומבדיתא, מעיינות חדשים 4296 

משום שהיה קשר פנימי בין הישיבה ובין העם והיו מסייעים זה , ה ראשהרוחני בכל תפוצות ישראל למעל 4297 

והביטו על הישיבות כמו , העם הכיר כי מקור האמת הוא רק בישיבות וזולתן הכל הבל ושוא נתעה, לזה 4298 

וכל , שהכל מדייקים השעונים שלהם על פיו, וקוים מדוייקים על נכון, על שעון מתוקן עם מכונה פנימית 4299 

 4300 .היה דורש ומבקש שמה´ תוקק אל דרך המי שהיה מש

בעלי לב ישר , יודעים את האלוקים חוקיו ותורותיו, הישיבות היו בוראות אנשים מושלמים בכל המעלות 4301 

גבורים ברוחם שכל רוחות , שכל מגמת פניהם ותשוקתם היא לבקש את הנקודה האמיתית בכל מעשיהם 4302 

היו מקדשים שם שמים בכל , מן הישיבה אל העולם וכשהיו יוצאים, שבעולם אינן מזיזות אותם ממקומם 4303 

נמצא כי העולם מילא את הישיבות בכמות , והיו למופת חי למעלת חיי השלמות, מקום שבאו שמה 4304 

 4305 .וככה היה נמשך דור אחר דור, והישיבות מלאו את העולם באיכות התלמידים, התלמידים

העולם והישיבות לא היו שני דברים נפרדים  ,ברבות הזמן נתרבו הכמות והאיכות בישיבות ונתרבו בעולם 4306 

, ורוח אחת ודעה אחת היה לשניהם, אלא אדרבה היו יונקים זה מזה ומסייעים זה לזה, והפכיים זה לזה 4307 

בן תורה לא היה צריך להלחם עם עצמו בהיותו , כולם היו מבקשים דעת אלקים ומצאו אותו בישיבות 4308 

אלא אדרבה רוח העולם דחף , בעיות המושכות אותו חוצה להולא הוכרח להכניע את נטיותיו הט, בישיבה 4309 

 4310 .במצב כזה היו המבקשים מתרבים ונבראו הרבה משפיעים ומושפעים, אותו אל הישיבה

הלא היא , הגיעה העת ושורש פורה רוש ולענה נפל בעולם, אולם למרבה הצער בא הקץ להצלחה זו 4311 

והביאה לידי כך שהתחילו מואסים , ב העםההשכלה הארורה אשר רבים חללים הפילה וטמטמה את ל 4312 

ומכיון שהרגישו שחיי , וכאן נעשה פרץ בין הישיבות והעולם ונפתח תהום ביניהם, ובנושאיו´ בדבר ה 4313 

התחילו , שאינם מתאימים זה לזה ואי אפשר לפשר ביניהם, העולם וחיי השלמות הם שני הפכים שונים 4314 

ותחת השפעת הרוח , מדיחים ומסיתים מדרך האמת, לעזוב את הישיבות והתקרבו אל מדריכים חדשים 4315 

עד כי גם המעטים שנשארו היו , היה הרוח גם בישיבות עצמם הולך ופושר הולך ומצטנן, החדשה 4316 

 4317 .סעיף זה מושך לכאן וסעיף זה לכאן, לפוסחים על שתי הסעיפים

, בין שני ההפכיםהתחילו כדי לצאת ידי כל הדעות לפשר , וכשנשארו באין אונים ממלחמה פנימית זו 4318 

ונברא מין חדש לגמרי שחסר לו ההכרה , ונתערבו אצלם הטוב והרע שהתחילו משמשים אצלם בערבוביא 4319 

וצריך , והוא כמו שעון שנתקלקלה מכונתו הפנימית שפעם ממהר ופעם מאחר, הברורה והמסירות הגדולה 4320 



היו , נגועה משבושי הזמןוכן היה הרוח בפנימיותם ה, לדחיפת היד כדי להעמידו על השעה האמיתית 4321 

 4322 .היה מתנענע הרוח´ שלא לשמה´ורק על ידי דחיפת , נבוכים בדרכי החיים

ולא נשאר , ובאיזה מקומות כבר נהרסה כל המכונה הפנימית, גם המצב הזה לא הצליח להתקיים בתמידות 4323 

ן ההדלקה ובבוא זמ, כי אם דף עם קוים מורים לבד העשוי להתלות בבית המדרש להראות זמן ההדלקה 4324 

ואולם באמת טעות הוא כי , והראיה כי הוא מראה את העת בדיוק, טועה האדם וסובר כי שעון אמיתי הוא 4325 

ובעצם הוא דבר תוהו בלי מכונה פנימית , ולא הוא מסבב את השעון, רק בדרך מקרה הוא עומד כראוי 4326 

 4327 .כלל

המוכשרים לקבל השפעה , וכמובן לא היה יכול הרוח הזה לברוא אנשים בעלי דעה אמיתית ולב ישר 4328 

והיתה מתקיימת לכל הפחות מציאות , בכל זאת כל זמן שהלא לשמה מצא מקום להתגדר בעולם, ולהשפיע 4329 

בשעה , אבל לדאבוננו גם מצב זה לא נמשך הרבה זמן, היה מתנהל הדבר איך שהוא, ל"הדחיפה הנ 4330 

בן תורה לא , יפה החיצוניתנהרס ונחרב כל מה שנתקיים מסיבת דח, שהתפרצה מלחמת העולם הראשונה 4331 

וכמעט רק יחידים המה , וכן נתדלדל הדבר ונהרס, היה מלומד להיות עומד בנסיון ולעמוד בתוקף על דרכו 4332 

 4333 .ובזה הוכה מצב התורה המכה היותר גדולה, אשר נשארו ולא פרקו מעליהם עול התורה

 4334 

ומתחילה להזיק , יום בעולםל מתחזקת בכל "הרוח הרעה רוח החופשיות והכפירה רח, ועתה מה לעשות 4335 

מוכרחים אנו לטכס עצה , מטלטלת אותם לעולם ולחיים הפכיים ממש לחיי התורה, גם לשרידי הפליטה 4336 

ולבל יטבעו , לבל ישטפו בזרם הזמן המתגבר ומתחדש בכל יום, איך להציל נפשות ישראל התמימות 4337 

 4338 .בגלים הסואנים

ולא יועיל כלל אם נשיב אותן למצב , הראשון להרים את מצב הישיבות למצבם, רק מוצא אחד ישנו 4339 

משום שתנועה זו התלויה בסיבות חיצוניות אינה חזקה , הקודם של תנועה הבאה מדחיפת יד חיצונה 4340 

אפשר להתקיים רק זמן מועט וסוף , שנית משום שהנסיון המר הראה לנו שבלי מחייב פנימי, מתמדת 4341 

 4342 .הכליון לבוא

ולהעלותם , צריכים אנו להעמידם על יסודות נאמנים, שיבות מחדשואם רוצים אנו באמת לבנות את הי 4343 

לשבת בבית , וכדי להשיג דבר זה צריכים אנו להניח הנחה יסודית זו, למדרגת הישיבות בדורות הקדמונים 4344 

וצריכים אנו , כי אין אנו יכולים להתחבר עם העולם משום שהעולם התרחק ממנו, כל ימי חיינו´ ה 4345 

ובכדי להמלט מן ההשפעה , יבה הם שני דברים הפכיים וסותרים זה את זהלהדגיש שהעולם והיש 4346 

בשעת , ולהתרחק עוד יותר מן העולם החיצוני, על שרידי הפליטה להתחזק על מצבם, המפסדת של העולם 4347 

 4348 .מוכרחים אנו לקחת כרטיס ממחלקה ראשונה, חירום כשכל קרונות מסילת הברזל מלאים צבא מלחמה

וכל מי שיבוא להסתפח , אמות של חיי התורה´ זו צריכים להצטמצם יותר בתוך דבשעת חירום וסכנה כ 4349 

, ששם יוכל לפתח את כשרונותיו ומדותיו הטובות באין מונע ומפריע, יהיה לו עולם מיוחד´ בנחלת ה 4350 

ולבחור בישיבה למקום לימוד , צריכים אנו לברוא מכונה פנימית המחייבת להתרחק מן העולם החיצוני 4351 

 4352 .ק מאנשים שאינם פוסחים על שתי הסעיפים תוכל הישיבה להבנותר, ומעשה

תרום קרן , ותחת השפעת הישיבות הרוממות, וכשיתרומם מצב הישיבות יש תקוה שגם העולם יבנה מהם 4353 

, מאז ומעולם היו הישיבות משפיעות על הסביבה ומורות לעם דרך האמת, התורה בכל חוצות העולם 4354 

ורק כאשר , ואור האמת אי אפשר לו שלא ינצח, ון את דגל התורהמשום שהישיבות עצמם נשאו בגא 4355 

, כי מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, הלך העולם שולל מוטעה, נתמוטט רוח הישיבות ושם שקעה האש 4356 

 4357 .כלומר מן הישיבות עצמן יצאו

העולם  ומהם יבנה, צריכים אנו להתחיל מבנין הישיבות על יסודות נאמנים, וכדי לתקן את המצב הנוכחי 4358 

, זה מושך לכאן וזה לכאן, כי לא נוכל להתחיל מהעולם משום שעכשיו דור הפלגה ממש, לאט לאט 4359 

או לעזוב לגמרי את התורה ולבחור , צריכים אנו לעזוב את דרך הפשרות ולהכיר שרק שתי דרכים לפנינו 4360 

 4361 .או להתבצר יותר על מצבנו ולברוא לנו מדור מיוחד בפני עצמנו, בעולם

להיות כמו שכל פשוט מוכן לקיים רצון הבורא בלי שום , זו היתה כבר אצל אדם הראשון שעת בחירה 4362 

וטעה ואמר שינצח את המלחמה ויתעלה עוד יותר כשיבחר בדרך , או להתערב עם עץ הדעת, פשרה 4363 

אבל הנחש הסיתו שיהיה כאלוקים , ואם כי הבורא הזהירו שלא יבקש גדולות כי לא יעמוד בנסיון, אחרון 4364 

 4365 .וידעו כי עירומים הם? ומה היה בסוף, יזיק לו כלוםולא 

שלא תפעול עלינו לרע ההתחברות עם העולם , תמונה זו צריכה ללמדנו שאין לנו מקום להתפתות ולטעות 4366 

שכל מי שנטה לחבר הנפרדים האלו לא , אל נשכח את העבר הקרוב, ושאפשרית בכלל התחברות כזו 4367 

כי מי הסית והדיח את העם לשפוך , לה עוד נהפכה לו לסם המותולבד מה שלא הועי, נשאר מתורתו כלום 4368 

ומה , ל שנה ופירש קשה מכולם"כמאמר חז, אם לא רק מי ששנה ופירש, בוז וקלון על כל דבר קדוש 4369 

 4370 .רק זה שרצה לפסוח על שתי הסעיפים כאחד? היתה סיבת פרישתו



כי יחדיו לא יתקיימו וסוף , בעולםלכן אין לנו לרמות את עצמנו בעצת הנחש הקדמוני לבחור בתורה ו 4371 

ונתאמץ להרים , אלא נזכור היסוד שאין לנו בעולמנו אלא התורה והישיבה לבד, שנשאר קרח מכאן ומכאן 4372 

הנה בהמשך הזמן , ואם כי התקופה הנוכחית עת אחרת לגמרי, את הישיבות למדרגת הישיבות הקדמוניות 4373 

 4374 .(מדרגת האדם)  .יותתתפשט צורת התקופה ותוקבע צורת הישיבות הקדמונ

 4375 

 4376 מאמר ק

 4377 .(´ח´ בראשית ג) אלקים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו בתוך עץ הגן´ וישמעו את קול ה

והנה בראשיתו נתקלים אנו בפרשה , ותכליתו ליישר אורחותינו, (.ז כה"ע) ספר בראשית קרוי ספר הישר 4378 

עלינו לזכור , וכדי להבין עד כמה אין לנו הבנה, ן כתב שאין לנו בו הבנה"הרמב, ר"סתומה חטאו של אדה 4379 

, אל קין´ ויאמר ה, אלקים אל האדם´ הראשון כאשר אנו קוראים בתורה ויקרא ה, שלשה יסודות ועיקרים 4380 

וזאת אף , כמו הנביאים הראשונים היותר גדולים, בבירור´ יש לנו לדעת שהם היו נביאים ששמעו דבר ה 4381 

לא בצורה שיטחית , את שיעור קומתם ולהתבונן במעשיהם ובדיבורםואם כן יש להעריך ! לאחר חטאם 4382 

 4383 !´אלא באותה הערכה בה היינו בוחנים את דברי נביאי ה

בראשית ) ע"וכמו שכתב הראב, הלא נראה שאף השפל והירוד שבבני נח חם שהתקלל לדורותיו היה נביא 4384 

שהרי אברהם אבינו ביקש , כן הואתדע לך ש, פ ויאמר אלקים אל נח ואל בניו שארבעתם נביאים"עה, (ט 4385 

, שנח ובניו ונשותיהם לא הצילו את דורם, להציל את סדום בזכות עשרה צדיקים ולמד זאת מדור המבול 4386 

אלא , הרי לנו שחם היה צדיק יסוד עולם כפשוטו, (י יח לב"רש) מכיון שלא מנו אלא שמונה נפשות 4387 

להזהר בגחלתם של נביאים , עלינו לדעתזהו העיקר הראשון ש, שלאחר מכן התקלקל כמבואר בכתוב 4388 

 4389 .הראשונים

עד כמה , כי כל אדם ואפילו נביא, ה"העיקר השני שעלינו לדעת שאדם הראשון היה יציר כפיו של הקב 4390 

אבל אדם הראשון בחיר , שיזכך את עצמו עדיין יש בו מידות וכוחות שליליים שבאו לו כתורשה מאבותיו 4391 

כאשר , ה יברא אדם בעל מגרעות"ואין להעלות על הדעת שהקב ,ה"היצורים היה יציר כפיו של הקב 4392 

קהלת ) והן הכתוב מעיד שהאלקים עשה את האדם ישר, ביכולתו לברוא יצירה מושלמת בתכלית השלמות 4393 

 4394 .ועל כן ברור הדבר שהיצירה של אדם הראשון היו בה כל סוגי השלמות מעצם יצירתו, (ז

שהושם בגן עדן בתכלית העונג , והוכנה לו מתחילת יצירתוהעיקר השלישי היא השלמות שהותקנה לאדם  4395 

בתכלית ´ והיה כל עניינו להתענג על ה, שמלאכים צלו לו בשר וסיננו לו יין, (7סנהדרין נט) ש"והעידון כמ 4396 

הן נבין שלא יתכן שיהיה לנו כל מושג , ומעתה לאחר שעמדנו על שלשה עיקרים אלו, העונג והעידונים 4397 

 4398 .לא בהשגותיו ומחשבותיו ולא בחטאו, של אדם הראשון ממדרגותיו וממהותו

, (7שבת נה) ה מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון"ולא לנו בלבד אלא המלאכים אף הם שאלו את הקב 4399 

אם כן יש להבין מדוע נכללה פרשה , (.חגיגה יג) ואם כן הרי ענין זה הוא בכלל במופלא ממך אל תדרוש 4400 

 4401 .שר לאורה את דרכנו מאחר ואין לנו בה מושגובמה נוכל ליי, זו בספר הישר

נוכל לקיים את חלקו , אלא שעל אף שאין לנו מושג בעומקם של דברים ואין לנו לדרוש במופלא ממנו 4402 

 4403 ש"שהרי אנו מצווים להתדמות לבוראינו וללכת בדרכיו כמ, השני של המאמר במה שהורשית התבונן

ממה שכתוב בתורה ויקרא  (7יומא ד) ל למדו"מצינו שחז וכן, הוי דומה לו מה הוא אף אתה, (7שבת קלג) 4404 

ואין זו רק מעלה , שהפונה אל חברו יקרא לו לפני כן ולא ידבר עמו פתאום, אליו´ אל משה וידבר ה 4405 

 4406 ל"נקרא על ידי חז, אלא מי שאינו מתבונן בפסוק זה ואינו מסיק ממנו הנהגה למעשה, ומידת חסידות

 4407 .שאינו בכלל אדם ונבלה טובה הימנו, ח שאין בו דעת"ת (ר א טו"ויק)

ומפרשה זו יש ללמוד כיצד , ת כיצד יפנה אדם אל חברו בכל עת"אלא ששם נצטוינו ללמוד מהנהגת השי 4408 

שלא עמד בציוויו אפילו , ה תביעה על האדם"שהרי כאן היתה להקב, יפנה האדם אל חברו בשעת כעס 4409 

, (.סנהדרין לח) ן דעתך שלא תחריב את עולמיה ת"ועבר על בקשת הקב, (ה"ר כ"ויק) ש"שעה אחת כמ 4410 

 4411 .ה"הבה ונתבונן כיצד דיבר עמו הקב, והוא החריב את העולם וסילק את השכינה ממנו

אלקים אל ´ ויקרא ה, (ן"רמב) בנחת ובהשקט שלא יתפחד ויבהל, אלקים מתהלך בגן´ וישמעו את קול ה 4412 

הנכנס לבית חברו אל יכנס , (ה"דרך ארץ פ) ל"כביכול הכינו לקראת בואו כמו שלמדו מכאן רז, האדם 4413 

ולאחר מכן , י יודע היה היכן הוא אלא להכנס עמו בדברים"ופירש רש´ איכה´ואז הוא שואלו , פתאום 4414 

המן העץ אשר , אלא בדרך שאלה מי הגיד לך כי עירום אתה, כאשר הוכיחו על חטאו לא הוקיעו להדיא 4415 

 4416 ?צויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת

ה "שאל אותו הקב, לאחר שמנחתו לא התקבלה ונפלו פניו, מו מזדקר לעינינו אף בפרשת קיןולימוד זה עצ 4417 

והבטיחו בהצלחתו , וניחמו והדריכו בדרכו הלא אם תטיב שאת, בלשון רכה למה חרה לך ולמה נפלו פניך 4418 

, ךנכנס עמו תחילה בדברים אי הבל אחי, ה בא להוכיחו"ולאחר שהרג את אחיו והקב, ואתה תמשול בו 4419 



השיבו , וכשלא נרמז ואמר השומר אחי אנכי, ורמז לו פתח תשובה כדי שיאמר אני הרגתיו וחטאתי לך 4420 

 4421 .מה זאת עשית קול דמי אחיך צועקים אלי, בתוכחת נועם

להופיע עליהם , לדבר עם חוטאים בלשון רך ונעים כאב רחמן עם בנו יחידו, היש לך חיך מתוק מזה 4422 

ממילא , ליתן להם פתחון פה ולרמוז להם דרך תשובה, עמם בדברים בניחותא להכינם לדיבור ולהכנס 4423 

זוהי , וכל מטרתו רק לתקן ולזכך כפי האפשר, נמצאנו למדים שגם העונש אינו בדרך נקמה וחרון אף 4424 

בנעימות , לדעת כיצד לדבר אף בשעת עברה וכעס, הדרך הישרה שעלינו ללמוד מפרשה זו שבספר הישר 4425 

זוהי ההוראה למעשה שצריך , מוע את ההתנצלות ולהקדים רחמים לרוגזלש, ובמתיקות ככל האפשר 4426 

 4427 .(לקט שיחות מוסר)  .ללמוד מכאן כל תלמיד חכם שיש בו דעת

 4428 

 4429 מאמר קא

 4430 .(´ט´ בראשית ג) אלקים אל האדם ויאמר לו איכה´ ויקרא ה

במהלך חיינו  ומוסיפים, אחת הסיבות העיקריות מדוע נכשלים אנו תמיד בחטא ואיננו שמים לבנו על כך 4431 

כי לפי הבנתנו הפשוטה , כי איננו יודעים ומבינים מהות החטא, הרגיל וסבורים שמאומה לא קרה לנו 4432 

ומדמים אנו שהחוטא , אבל מציאותו של האדם אינה משתנית על ידי החטא, החטא הוא כשלון מסוים 4433 

 4434 .אמנם עלינו להבין שאין זו האמת, נשאר במעלתו ודרגתו הקודמת

אתמול מסוף העולם ועד סופו והיום , אתמול לדעתי והיום לדעתו של נחש, (ר יט ט"בר) איתא במדרש 4435 

ועובר ממדרגה שהיה כפוף , ל מהות החטא שמצבו של האדם משתנה לגמרי"מגדירים לנו חז, בתוך הגן 4436 

וכל אשר ירצה היצר יעשה האדם כי , ומעתה נמסר ביד יצרו הרע, ר"ה לדעתו של יצה"לדעתו של הקב 4437 

 4438 .יתן ביד הנחשהרי נ

היה עלינו להרגיש זאת שהרי נקרא האדם חי , מעתה כיון שהחטא מחולל מהפיכה כבירה במהות האדם 4439 

, ת עד לדעתו של נחש"שנהפך מהיותו מקורב להשי, וכל שכן שינוי גדול כזה שהתחולל בו, מרגיש 4440 

איננו , עשה אתנוואיננו חשים כלל בכל הנ, והטעם שאיננו מרגישים זאת כי איבדנו את מדרגת החי 4441 

 4442 .ר"וכן איננו מרגישים בעת שאנו ניתנים ביד היצה, ת"מרגישים בעת שאנו קרובים להשי

שעה אחת , (7´ברכות ל) חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה ושעה אחת לאחר התפילה 4443 

התפילה היתה  ואילו השעה לאחר, קודם התפילה היתה נחוצה להם כדי להתפנות ולהכין עצמם לתפילה 4444 

עד שלא יכלו לעזוב , ה שהיתה להם בעת התפילה"משום שכל כך הרגישו את ההתקרבות להקב, הכרחית 4445 

כי איננו , כ בזאת ועוזבים אנו בחפזון את התפילה"ואילו אנו איננו חשים כ, ת"מיד את קירבת השי 4446 

 4447 .ת"מרגישים כלל בקירבת השי

וביום הזה תתחדש  , ברכה תוספת טובה´ ב האבן עזרא פיוכת, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו 4448 

והנה אנו מקבלים פני שבת המלכה ואיננו מרגישים כלל שינוי , בגופות דמות כח התולדות ובנשמות 4449 

זכורני בנערותי שהיו יחידים שבשעת כניסת השבת הרגישו בנפשם איזה התעלות , במעשינו ובהרגשתינו 4450 

ומשום כך אין , ואיבדנו כל התחושות הדקות והנפלאות, ו במחלת הנפשוהסיבה לזה כי חולים אנ, רוחנית 4451 

 4452 .אנו מרגישים שמחובתינו להרגיש

שמצוה גוררת מצוה ועבירה , בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה כבחמורה, (´אבות ד) איתא במשנה 4453 

ומכח הטבע וכתב רבינו יונה שמצוה גוררת מצוה , ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה, גוררת עבירה 4454 

ונקלה , הוא מתקרב אל השם ומרגיל את רוחו לעבודתו, כי בעשות האדם מצוה קטנה פעם אחת, הוא 4455 

 4456 .מפני שכבר הורגל טבעו למלאכת המצוה, בעיניו לעשות מצוה אחרת שיש בה טורח כנגד הראשונה

למד כ לאחר ש"א, מעתה כיון שמדרך הטבע שלאחר עוסקו במצוה יקל עליו לעשות מצוות אחרות 4457 

ואינו , ובאמת אין הדברים כן אצלנו, היה צריך לראות שירוץ לעשות מצוות, בישיבה סדר של כמה שעות 4458 

ואין בנו בית קיבול , כ כי רחוקים אנו מכל מדרגת חי מרגיש"וע, ניכר כלל חיזוק לאחר עשותנו המצוות 4459 

צוות רחוקים אנו מכל אף בעת עשיית המ, כלל לספוג רוחניות ולהרגיל את כוחותינו בעבודתו יתברך 4460 

 4461 .ת"ולא זכינו כלל להתקרבות להשי, ל"ולבבנו מלא במחשבות רעות רחמ, מחשבה טהורה

ה מתרחק "הקב, ואם בחר את המות ואת הרע ועשה עבירה אחת, עוד שם בביאור שכר עבירה עבירה 4462 

, ות עבירה אחרתוזה הפרי היוצא מן העבירה שמניחין אותו לעש, ממנו ומניחו ומוסר אותו ביד טבעו הרע 4463 

והדברים חייבים להרעיד , כי לא לאדם דרכו בשכבר בחר לו הדרך, ואין בידו יכולת לסור מן הדרך ההוא 4464 

, כ כאשר אנו שרויים תמידית בחטא"עאכו, שכל דברי רבינו יונה נאמרו בעושה עבירה אחת, את לבבנו 4465 

הלא פשוט כמה הכרח לאדם , מזה וכמעט אין לנו תקוה להנצל, הרי ודאי שמסורים אנו ביד יצרנו הרע 4466 

 4467 .לימוד המוסר לחזק את לבב ולצאת מעט מדעתו של נחש בו אנו שרויים

ורק , שההערה לשלימי הדעת היא ביודעם שאין רע גדול מחסרון השלימות, (ד"י פ"מס) ל"כתב הרמח 4468 

, כל עניניוה מאתנו להגיע לשלימות ב"תביעת הקב, השלימות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה 4469 



אינו מקיים כלל את רצונו יתברך שהרי זה , ובעת שרחוק משלימות אף שהגיע לאיזה מדרגה רוחנית 4470 

 4471 .נדרש מאתנו

אלא חייב , אל לו להסתפק בהשגת מעלות מסוימות, נמצא שאף בעת שאדם מתחזק ודורש טובת נפשו 4472 

נמצא במדרגה של לדעתו של  הרי, וכל שאינו מתאוה וטורח בהשגת השלימות, לשאוף לגדלות ולשלימות 4473 

והיינו דאמרינן חייב אדם לומר מתי , ת רק השגת השלימות"כי רצון השי, ה"נחש ולא לדעתו של הקב 4474 

אלא חייב כי זו עיקר חובתו להשיג , ואין זה מדת חסידות, יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב 4475 

השלימות הוא הדבר הראוי ואין רע מחסרון  ל כי"וזה לשון הרמח, ושלימות היא מעשי האבות, שלימות 4476 

 4477 .(אור יחזקאל)  .ש"השלימות עי

 4478 

 4479 מאמר קב

 4480 .(´ה´ בראשית א) כי יודע אלוקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע

, לםאמר מאילן הזה אכל וברא העו, לוי אמר התחיל אומר דלטוריא על בוראו´ יהושע דסיכנין בשם ר´ ר 4481 

יהודה בר ´ ר, והוא אומר לכם לא תאכלו ממנו שלא יבראו עולמות אחרים דכל אינש סני בר אומנתיה 4482 

רקיע בשני , שמים בראשון ורקיע בשני אינו סובלן, סימון אמר כל שנברא אחר חבירו שליט בחבירו 4483 

יברא עולמות קדמו ואכלו עד שלא , ואדם נברא אחר הכל לשלוט בכל, ודשאים בשלישי ומאורות ברביעי 4484 

 4485 .(ר יט ד"בר) ד ותרא האשה כי טוב ראתה דבריו של נחש"הה, אחרים והן שולטים בכם

, ה בורא עולם והכל בידו"והרי כיון שהקב, וכאשר נתבונן מעט נראה כי כל אלו דברי הבל ושטות ממש 4486 

בלה את ה שהיתה אם כל חי האמינה וקי"והיאך חוה אמנו ע, הרי יכול למנוע את אכילתם מעץ הדעת 4487 

וכיון , כיון ששמעה אליו הרי נתנה ליצר מקום, ר אף קודם החטא"אלא חזינן מכך כוחו של יצה, דבריו 4488 

והאדם יאמין לו ויקבל את דברו כאילו הם , שיש ליצר מקום הרי יכול להטעות את האדם בדברי הבל וכזב 4489 

 4490 .דברי חכמה ואמת

וכמעט , ה ולא היו מדות רעות אצלו"של הקב וגילתה לנו זאת התורה גבי אדם הראשון שהיה יציר כפיו 4491 

, כ אצלנו שספוגים אנו במדות רעות וקרובים אנו לחטא"עאכו, אין מקום להבין היאך שייך חטא אצלו 4492 

שטועים אנו ומאמינים לדברי היצר ומקבלים דבריו , כ קרובה"ודאי שבעת שנותנים מקום ליצר סכנתנו כ 4493 

 4494 .החטא נמסר בידי היצר ממש ונתון לדעתו של נחשובודאי שלאחר , אף שדברי הבל ושטות הם

כי איננו יודעים היכן נקודת , ולכן דומה בעינינו שכל מעשינו ראויים ושלמים, יסודות אלו נעלמים מאתנו 4495 

 4496 וראה ברבינו יונה, שיסוד העבודה לא ליתן סיבות ומקום לדברים המביאים לחטא, העבודה האמיתית

וכמו כן , וכתב דהרי הם גומרים ומביאים לכל החטאים, ין שבלבשהאריך בחומר לאו (יד´ ת ג"שע) 4497 

 4498 .שהרי נתבאר שבעל המדות רעות בנקל יגיע לעבירות היותר חמורות, מחובתינו לעמול בעבודת המדות

והם המושכים וגוררים אחריהם את כל עבודות ומעשי , ובאמת פשוט הוא שהרי המדות הם כח הלב 4499 

וביותר עלינו להזהר מהמחשבות וההרהורים , אין מי שיעצור בעדה ולכן בשעה שהמדה תוקפתו, האדם 4500 

והם המרחיקות מאתנו את האמת , ומחובתינו להבין כי מחשבות אלו נובעות מכח היצר, הפוקדים אותנו 4501 

ומסוגל לערבב נפשו במחשבות , וכמבואר שבכח היצר למונעו אף מהבנות פשוטות, האמיתית הפשוטה 4502 

 4503 .כזב וסכלות

ושואף , יצרו של אדם עומד עליו במלחמה מתמדת, לא יעזבנו בידו´ דיק ומבקש המיתו הצופה רשע לצ 4504 

אתה מתעלם , וכדברי החובות הלבבות אתה ישן לו והוא ער לך, בכל הדרכים והתחבולות היאך לנצחו 4505 

ולכך דרוש זהירות ומחשבה מיוחדת , ושולח היצר כלי זיינו למרחוק, ממנו והוא אינו מתעלם ממך 4506 

, הנה כאשר אנו מבטלים זמננו לריק, ר להשליך כלי מלחמתו"ממקומות שבהם יוכל היצה להתרחק 4507 

אך כאשר , דומה בעינינו כאילו ואין בזה חטא כלל, ועוסקים בדברים בטלים ואין עוברים עבירות ממש 4508 

 4509 .נראה שבזה נותנים אנו מקום ליצר להכשיל אותנו בחטא, נודע להבין את אשר דיברנו

בעת שמתפתה האדם מעט כבר נמצא עומד , יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחריםהשמרו לכם פן  4510 

אך מפרשת השבוע חזינן כעין , הדברים נראים לכאורה תמוהים, במצב של וסרתם ועבדתם אלהים אחרים 4511 

שרק , לא יעזבנו בידו´ והיינו דהמשיך הפסוק ה, ר קודם החטא שהיתה מדרגתו לאין שיעור"זה אף באדה 4512 

וממילא ´ והלכך בשעה שלבבו נפתה מאבד עזר ה, יתברך יוכל לעמוד בפני היצר המחטיאו´ ר הי עז"ע 4513 

 4514 .סכנתו קרובה מאוד

ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים , ל"ל שהיה מביא הסבא מקעלם ז"ואלו דברי חז 4515 

אין קברים במצרים לקחתנו  ויאמרו אל משה המבלי, ´וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה, נוסע אחרים 4516 

ולבסוף נאמר המבלי אין קברים , ה"שפנו בתפילה אל הקב´ שבתחילה כתיב ויצעקו אל ה, למות במדבר 4517 

אך בשעה שפרעה ראו שלא חוזר אלא נוסע ´ ל שבתחילה צעקו אל ה"ואיתא בחז, במצרים שזו כפירה 4518 

 4519 .הר אחר משהאז אמרו לא נתקבלה תפילתנו ונכנסה בהם מחשבה רעה להר, אחריהם



וסופם שהגיעו עד לידי אמירת המבלי , בשעה שראו שאין התפילה עוזרת נכנס בהם הרהור ומחשבה רעה 4520 

ואז קרוב , ל שבהרהור קטן כבר נגרר ונמשך אחר היצר"והוא כנ, אין קברים במצרים שזו כפירה בתורה 4521 

ואיננו מבינים שכל זה , דומהולכן דומה בעינינו כאילו ויש לנו קושיות וכ, מאוד לסכלות היותר גדולה 4522 

.ולכן נעשה הכל כחושך בעיניו ואינו מרגיש כלל באור האמת, ר"נובע מהסיבה שכבר נגרר אחר היצה 4523 

 4524 .(אור יחזקאל)  

 4525 

 4526 מאמר קג

 4527 .(´ט´ בראשית ג) אלקים אל האדם ויאמר לו איכה´ ויקרא ה

ה "כפי שהקב, כמה עד מאודה שהיה מלא ח"כבר עמדנו על גדולתו של האדם הראשון יציר כפיו של הקב 4528 

אין לשער , ואף לאחר שחטא ונכשל בעץ הדעת, העיד עליו ואמר למלאכי השרת חכמתו מרובה משלכם 4529 

עד שאברהם אבינו האדם הגדול בענקים נתאוה להקבר במערת , גדולתו ותוקף דעתו למעלה למשכיל 4530 

 4531 .(א"א פל"פדר) ר קבור שם"המכפלה מפני שאדה

ונקנסה עליו מיתה לו ולכל הבאים , נש בעונשים כה נוראים שגורש מגן עדןויש להתבונן משום מה נע 4532 

עד שמלאכי מעלה השכלים , והלא חטאו היה דק מן הדק עד אין נבדק? אחריו עד סוף כל הדורות 4533 

שבת ) ה מפני מה קנסת מיתה על האדם"ותמהו ושאלו להקב, הנבדלים לא הרגישו בו מאומה מן החטא 4534 

האשה אשר ´ וטען לפני ה, כמתו מרובה משלהם לא הבחין היכן נעוץ היה חטאוואף הוא עצמו שח, (נה 4535 

 4536 .נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל

ואם , (נדה מה) כי בינה יתירה ניתנה באשה יותר מבאיש, כלומר מכיון שהיא נתנה לו מותר היה לו לאכול 4537 

צלות של אדם הראשון על אכילתו וברור כי זאת היתה התנ, היא הורתה שמותר לא היה לו לפקפק בדבר 4538 

 4539 ?כ למה נענש"ה וא"ו דברים בטלים לפני הקב"ר ח"כי הלא לא דיבר אדה, מעץ הדעת

בזה שהדגיש ואמר אשר נתת עמדי היתה כאן כפירה , ל שכאן כפר בטובתו של מקום"אולם כבר אמרו חז 4540 

אמנם המלאכים לא הבחינו  ,ר היתה איזו פגימה בהכרת טובתו של מקום"בתוך עומק לבו של אדה, בטובה 4541 

כי היה בזה איזה פגם בתוך , ת שהוא חוקר לב ובוחן כליות העיד"אבל השי, בזה ואף הוא לא הרגיש בכך 4542 

 4543 ל"ואחז, אלקים אל האדם ויאמר לו איכה´ וזהו שאמר הכתוב ויקרא ה, ר מכח מדה או דעה"לבו של אדה

 4544 .נטית לב צדדיתכלומר היתה כאן איזו , איכה אן נטה לבך (סנהדרין לח)

הכתה שורש פורה ראש ולענה בכל מין , ה"והנה נטיה זו כנקודה קטנה בתוך לבו של יציר כפיו של הקב 4545 

ובנו מגדל להקים , ה רוב טובה והם מרדו בו"לאחר כמה דורות בדור הפלגה השפיע להם הקב, האנושי 4546 

, בני האדם מה תלמוד לומר, (ח"ר ל"ב) ל"ואחז, לראות המגדל אשר בנו בני האדם´ וירד ה, ם"שם עכו 4547 

הרי שכל המקור , ר שכפר בטובה ואמר האשה אשר נתת עמדי"אלא בני אדה? וכי בני חמורים וגמלים היו 4548 

נעוץ , ר"בנטיה קלה זו בתוך עומק לבו של אדה, ר שאמר אשר נתת עמדי"ז היה בדיבור של אדה"לע 4549 

 4550 .ה"קבהשורש שממנו יצאה המרידה הגדולה של כל הדור ההוא כנגד ה

ולכאורה היאך אפשר להעלות , ר מין היה"אדה (סנהדרין שם) ל"ולא זו בלבד אלא שגם עליו עצמו אחז 4551 

אמנם ? היה באכילתו מעץ הדעת משום מינות, כי האדם הגדול שאת חטאו לא הכיר שום נברא, על הדעת 4552 

אף כי חסיד גדול , חייםאלא אלו ואלו דברי אלקים , חסיד גדול היה (עירובין יח) ל אמרו"מצינו עוד שחז 4553 

 4554 .וגם חטאו היה דק מאוד, היה ועמד בחסידותו כל ימיו

ואולם , ראו בה בשמים כעין מינות, ז מכיון שבתוך עומק פנימיות לבו נתגלתה איזו סטיה כלשהי"בכ 4555 

כי דוקא מתוך כך שהאדם גדול לאין שיעור וראשו מגיע , תביעה דקה כזו אפשר לתבוע רק מאדם 4556 

 4557 .ום לתבוע אותו על פגימה קלה כזו שמלאכי השרת אינם יכולים אף להשיגהיש מק, השמימה

והרי יש בזה טעות חמורה עד , שמלאכי השרת טעו באדם ובקשו לומר לפניו קדוש (ח"ר פ"ב) ל"אחז 4558 

ז לא מצינו שהמלאכים נענשו "ובכ, ואין לך עבודה זרה גדולה מזו, מאוד לחשוב על נברא שהוא בורא 4559 

, (ד"ילקוט בראשית רמז מ) ומשום שחטאו הפילו אותם משמים לארץ, היו מלאכים כמו הנפילים אשר 4560 

 4561 ?ולמה לא באו מלאכים אלה על עונשם ולא השליכו אותם ארצה

ומכיון , פ שגדולים הם מאוד בשכלם שהוא שכל נבדל מוגבלים הם בשכלם"אלא מכאן שהמלאכים אע 4562 

עלולים היו לטעות בו ולחשוב עליו שהוא , שראו באדם חכמה רבה ונפלאה כזו שהיא למעלה מהשגתם 4563 

תובעים אותו על אשר לא , לא כן האדם שהוא עולה עליהם במדרגות רבות, ז"בורא ואינם נתבעים ע 4564 

והוא נענש עליה בעונשים איומים ונקנסה עליו , הבחין והכיר אף את הנטיה הקלה הצפונה בתוך עומק לבו 4565 

 4566 .טיה קלה זו נחתמת כעבודה זרה וקוראים אותו מיןולא עוד אלא שנ, מיתה לו ולדורי דורותיו

בשעה  (ח"ר פ"ב) ל"מצינו בחז, כי השגותיו של האדם גדולות הן לאין שיעור, הוא הדבר אשר אמרנו 4567 

שאתה אדון ´ אמר לך נאה להקראות ה? ה ואני מה שמי"ל הקב"א, שקרא האדם שמות לכל הברואים 4568 

רואים אנו כמה גדול האדם שקרא שמות לכל , ר"דהזהו שמי שקרא לי א´ ה אני ה"אמר הקב, לכל 4569 



ר עם "וגם המלאכים הכיר אדה, הכיר את הבריות כולם והתאים להם שמות לפי טבעם ומהותם, הברואים 4570 

 4571 .(ברכות ד) כמו מיכאל באחת גבריאל בשתים, כל הכוחות המופלאים שיש בהם

מ עומדים הם "מ, מכולם בשכל נבדל ואף כי הם נבדלים, אצלו לא נחשבו המלאכים יותר משאר הנבראים 4572 

ועוד הגיע למעלה עליונה כזו שקרא את , ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה (´זכריה ג)ב  ככתו 4573 

ר בכל חלל העולמות "היינו שהסתכל אדה, שאתה אדון לכל´ ואמר לך נאה להקראות ה, ה בשם"הקב 4574 

 4575 !ואמר אתה אדון כל´ ו יתוהבחין והכיר בכל דבר קטן וגדול את אדנות, ובכל היצורים

אסור היה , והכיר את כל הבריאה במהותה האמיתית, ומכיון שיש בו באדם כוחות נעלים ונפלאים כאלו 4576 

, ומשום זה נתבע עליו ונענש בעונשים כה איומים ונוראים, שתחול בו איזו נטיה שהיא שתוכל להטעותו 4577 

אלא יש בכוחו להיות מאיר , מו לידי טעותלא רק שלא יבוא הוא עצ, ולא על כגון זו בלבד האדם נתבע 4578 

שלא יתכן אף רצון מאיזה צד שהוא לבוא , עד שלא יחול שום טשטוש בשכלו הגדול, ובא כנכון היום 4579 

 4580 .כי במקום האור אין שליטה כלל לחושך, ולהטעותו

ב כלב, אלקיו כלבב דוד אביו´ שנאמר ולא היה לבבו שלם עם ה, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה 4581 

? אלא מה אני מקיים ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, דוד אביו הוא דלא הוה מיחטא נמי לא חטא 4582 

רואים אנו שגדולתו של , (ה"שבת נ) נתן הטו את לבבו ללכת אחרי אלהים אחרים ולא הלך´ ההיא כר 4583 

קוראים עליו ולא  כבר, ללכת אחרי האלילים´ שאם בקשו נשיו להסירו מאחרי ה, האדם מגיעה עד כדי כך 4584 

בשמים , בזה לבד שנשיו בקשו להטותו, ונשיו הטו את לבבו אחרי אלהים אחרים, ´היה לבבו שלם עם ה 4585 

שאם לא כן לא היה יכול להיות מקום אף לרצון מצד נשיו , ראו בכך איזו נטיה בתוך לבו לאלהים אחרים 4586 

 4587 .לבקש להטעותו

אלא שגם נטית לב כלשהי , דול היה ואסור לומר אחרתאף כי ודאי חסיד ג, ר"וכזה היה גם חטאו של אדה 4588 

כ "אעפ, ה לבד הכיר בה"ורק הקב, דקה מן הדקה אשר לא הכירו בה לא המלאכים ואף לא הוא בעצמו 4589 

ולא רק לאדם הראשון ולשלמה החכם מכל אדם , גרמה לאחר כמה דורות לדור הפלגה של מינים בעולם 4590 

 4591 .וגם בנו מוטבע הכח הזה, הראשון אנחנואלא כולנו בני אדם , נאמרו הדברים הללו

´ פן יש בכם שרש פורה ראש ולענה אשר לבבו פונה היום מעם ה, (ט"דברים כ) ה"וכן אמר משה רבינו ע 4592 

´ כלומר אם יש בלב אדם איזה שורש שהוא אשר פונה מעם ה, אלקינו ללכת לעבוד את אלהי הגוים 4593 

עד כדי כך שקולה וחמורה כל נקודה , להי הגוייםכבר רואים בו כאילו הוא הולך לעבוד את א, אלקיו 4594 

 4595 .ובכוחה להכריע במהותו ולהוליכו שולל, שלילית בלבו של האדם

ויש שאף תוך לימוד מוסר בדביקות , למדים אנו מזה כמה צריך אדם להזהר כי אין שום אדם מובטח מזה 4596 

שורש של מינות הגורמת ורואים בה , והרהורי תשובה עלול הוא שתימצא בלבו איזו נטיה לא טהורה 4597 

, על כל אדם לשים תשומת לב רבה לזה לשרש אחרי כל הטיה כלשהי, ´הטעאות רבות והתכחשות בה 4598 

 4599 .(אור הצפון)  .ת"ויהיה כל לבו דבוק בתורה ובהשי

 4600 

 4601 מאמר קד

 4602 .(´ט´ בראשית ג) אלקים אל האדם ויאמר לו איכה´ ויקרא ה

פתחו לי פתח כחודו של מחט , הכתוב קול דודי דופקל את "בדברים חודרים אל הלב מפרשים רבותינו ז 4603 

קריאה קדושה זאת דופקת על לבב אנוש ומתחננת שובה אלי , ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם 4604 

ובשביל התחלה קטנה זאת תוושע ממרומים בפתח גדול , רק פתח קטן תפתח כחודו של מחט, בתשובה 4605 

 4606 .כפתחו של אולם

עת אומרו לנפשו עד מתי , הרהור דק הנובע מהתרגשות הנפש, רטהוגם פתח קטן זה הוא רק פתח ח 4607 

מבלי הקדיש אף רגעים אחדים לחשוב , עד מתי אעלים עיני מעצמי? יוליכני שובב בדרכים עקלקלות 4608 

, הרהורי חרטה אלה יחלישו את השתרשות החטא ויפתחו פתח לתשובה? ולהתבונן מה חובתי בעולמי 4609 

 4610 .ש"ואין גדולה בעבירות עם החרטה עליה יעו, ם רוב התמדה עליהל אין קטנה בעבירות ע"ש חוה"כמ

אלא גם , לא רק בכמות הפעולה שהיא מחשבה גרידא, התעוררות זאת בעצם היא קטנה כחודו של מחט 4611 

וגרמו לו , מפני שיתכן שהרהור חרטה זה בא לו מפני צרותיו אשר תקפו עליו, באיכותה היא קלושה 4612 

עד , כאשר צר לו לאדם אז מביט ומתבונן איך שהוא מתגלגל בגלגל החיים כי, להתעורר ולהפסיק מרוצתו 4613 

 4614 .שנלאה מנשוא הגלים שיומם לא ינוחו ולילה לא ישקוטו

השקפותיו הנעימות , סוף סוף רואה הוא שהזמן בוגד בו עד שנעשה עשוק וגזול מכל שאיפותיו ותקוותיו 4615 

ואינן מניחות לו , סי אכזבותיו המעיקות לווהוא נשאר עם מעמ, פורחות וחולפות להן כעשן מפני רוח 4616 

ואם צרותיו הן שגרמו לו להתחרט על מעשיו הרעים ולהשתוקק לחיים של , לשכחן ולהעבירן מלבו 4617 

 4618 .חרטה כזאת היא באמת פתח קטן וקלוש מאוד, תשובה



עד שגם פתח קליל זה סופו להתרחב ולהתגדל , ל"אבל כאן מונח הסוד הגדול אשר גילו לנו רבותינו ז 4619 

מהתמרמרותו על רעתו אשר הביאה אותו לא רק לחיים פחותים כי אם גם , שיהיה כפתחו של אולם 4620 

ובלבו יתחילו להוולד געגועים , יתחיל להעלות על זכרונו דרך טובים וארחות צדיקים, לצרות רבות ורעות 4621 

ים שבדור שדעתם לפני עיניו תעבורנה תמונות הזקנ, חיים של בני עליה המועטים, חדשים לחיים גבוהים 4622 

 4623 .לכלכל כל דבר לפי חוק ומשפט התורה, מתיישבת עליהם

מעלות הצדיקים ירחיבו את לבו וימשכוהו , דרכיהם דרכי נועם ושביעתם רצון על מה שהשיגו מהשלמות 4624 

רוממות האדם , אז יזהירו לפניו חיי התורה ויומתק לו הבקשה לשלמות, להנצל תחת כנפי התורה ודרכה 4625 

עד שתתעורר בלבו תשוקה פנימית , ללא עבדו´ גד עיניו ויתחיל לראות ההבדל בין עובד ההשלם תופיע לנ 4626 

 4627 .י הפתח הקטן שפתח בעצמו"וזהו הפתח של אולם הנפתח לו מן השמים ע, לחיי תורה

וסהדי , אושר גדול מצאנו וראינו בסדר הבריאה שחטאים תרדוף רעה, ל"מרגלא בפומא דמרן חותני זצ 4628 

מציאות טבעית זאת , ושכל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו, (ט"סנהדרין כ) ישקרי אאגריהו זיל 4629 

כי במשך הזמן הרעה טופחת על פניו ורעתו , מעוררת לאדם במדה גדולה להתחרט על מעשיו המגונים 4630 

 4631 .תיסרהו

באים לידי חרטה על , ונלכדו ברשת חפצם ומתאוים רק רע כל היום, גם הרשעים שהם כבר ברשות לבם 4632 

לאחר מעשה רשעם , נ רשעים מלאים חרטות"ל באדר"ואמרו חז, יהם הרעים בעת שהזמן מיסרםמעש 4633 

וזה מחמלת הבורא עלינו שהאדם , נוכחים לדעת שהרעה בעצמה תוכיחם על פניהם ולבם מתמלא חרטה 4634 

בכדי שסוף סוף , לכן הטביע בהבריאה שהחטא ייסר את החוטא, לא יוטבע לגמרי עד דכדוכה של נפש 4635 

 4636 .לשוב ממעשיו המגונים יתעורר

ועוד היה רגיל , ר היום גם פתח קטן זה של המציאות אשר חטאים תרדוף רעה כבר נסתם"אולם בעוה 4637 

כי היום , פ מסוג של רשעים מלאים חרטות"הלואי והיינו לכה, ל"ס זצ"ל לומר בשם מרן הגרי"חותני ז 4638 

הנהו מתיחס באדישות גדולה אל אף אז , אחרי שמעשה החטא עבר והנסיון של יצרו תקפו איננו עוד 4639 

ל ונטמאתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם "וכאמרם ז, יחס קר זה מורה על טמטום הלב, התשובה 4640 

 4641 .כי עבירה מטמטמת לבו של אדם

כשאחנו שומעים את , אולם ביותר יש להתפלא על קרירות החוש המורה על טמטום הרב בתקופתנו היום 4642 

, מדוע נחבאת ולא תצא ללחום עם הנחש הוא השטן, בלשון איכה! ה0כמתהלך וקורא לאדם ַאיֶ ´ קול ה 4643 

איך , ויופיע לפניך כאילו הוא דואג אך ורק לטובתך, ר שפיתה אותך ויתלבש בבגדי ידידות"הוא היצה 4644 

איך נתת ? שמעת לקול פיתוייו וגירויו ותתן אוזן קשבת לקריאתו של ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים 4645 

לך ופרסם שורש הרע ! לך וקונן בחוצות איכה, ה זה0ה החרבן הנורא שנשתלשל ֵמַאֶיכרא? אימון לדבריו 4646 

 4647 .שהביא חרבן

כלומר הלביש הרצון הפחות באדרת ! הלא קלקול הבריאה נסתובב מזה שבא נחש והטיל בה זוהמא 4648 

כי אם גם נחמד להשכיל לרוות , ויבוא בטענה שלא רק טוב העץ למאכל להשביע התאוה הגסה, השכל 4649 

 4650 .מאון השכליצ

ולכן הבטיח לו חיים של שביעת הרצון , ידע הנחש הערום הלזה איך לצודד במכמרתו נפש נקיה ותמה 4651 

נשארה , וזוהמא זאת התחפשות הרצון בסמל התפתחות השכל והתעלות הדעת, והשתלמות הרצון גם יחד 4652 

כבר , בתחבולה זאת הנחש עושה את שלו בתמידות להקיא ארסו ולהמית הרבה חללים, עד היום בעוכרינו 4653 

ובכל זאת , וכל מי שעינים לו רואה את תכסיסי הנחש, עברו אלפי שנה אשר מצודתו פרושה על כל החיים 4654 

 4655 .שכל מגמתם ושאיפתם בעץ הדעת היא רק מה שנחמד להשכיל, בעלי רצון עוד מעיזים וטוענים

כבר נראה בעליל , בחובםכבר חוסר הלוט וכולם רואים את מצולת העון הטמונה ? אבל מה יענו כהיום 4656 

צעדי ההשכלה והתרבות העולמית עזבו אחריהם נחלי דם , ההרס והאבדון אשר בא בעטיו של נחש זה 4657 

אכן רבה העזובה ואין איש שם על לב קלקול וטשטוש , ל"כאשר היתה כונת הנחש מקדם רח, ואש 4658 

 4659 .אין דורש בצדק וכל אחד פונה לדרכו, הבריאה

שכבר זכה שנפסקה הזוהמא ממנו בשעת קבלת , נו ממלכת כהנים וגוי קדושלכן החוב מוטל עלינו על עמ 4660 

י חרב "עלינו גם לשוף ראשו ולשרשו מלבנו ע, י התבלין של התורה"לשכך חמת הנחש ע, התורה 4661 

כי התורה מלמדת לאדם דעת ותבונה לעמוד על סוד היצר להכירו ולסתום , ´הפיפיות אשר ביד עובדי ה 4662 

 4663 .פיו

אלקינו ממעמקי הלב ותפילת רבים שאינה ´ נקרא לה, י תורה ותשובה שלמה"מים ענתקרב לאבינו שבש 4664 

נתעורר בלב שלם ונפש חפצה לחיזוק האמונה , נתפלל על כבוד המקום ועל כבודם של ישראל, נמאסת 4665 

ואז נזכה גם אנחנו לפתחו של , נשובה אל התורה אשר היא חיינו ואורך ימינו, ולהגברת השכל על היצר 4666 

המוסר )  !ויקוים בנו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות אמן, מי קדם נראה נפלאותאולם וכי 4667 

 4668 .(והדעת



 4669 

 4670 מאמר קה

 4671 .(ב"י´ בראשית ג) ויאמר האדם האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואכל

אפילו מלאכי השרת לא הבינוה ושאלו , פרשת חטאו של אדם הראשון היא עמוקה ונעלמת מעיני כל חי 4672 

ואם כן לא נוכל להבין עומק חטאו שהרי , (7שבת נה) ה מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון"קבאת ה 4673 

שכל הנשמה , אלא שהיתה בו הרכבה של שני שכלים, לא היה לו יצר הרע והיה כולו דבוק בעבודת השכל 4674 

, והקיפהושניהם למדו את גדלות הבורא לעומקה , ה"ושני השכלים התבוננו בעולמו של הקב, ושכל גופני 4675 

 4676 .לשמוע בקול אשתו ובעצת הנחש, אלא שהשכל הגשמי גרם לו לטעות במהלך השכלי

, ה שנברא בצלמו"יציר כפיו של הקב, אבל אנו איננו מסוגלים להשיג השקפתו וטעותו של שכלו הגשמי 4677 

ומדוע דיברה כלל עם הנחש , ואף איננו יכולים להבין במה היה כחו של היצר גדול להטעות את האשה 4678 

והיה לה עם מי לשוחח בהלכות דעות במקום לדבר , (7סנהדרין נט) שעה שמלאכים נמצאו לה לשרתהב 4679 

 4680 .עם חיה טמאה זו

שהרי אם , ת ציוה שלא לאכול מפרי עץ הגן כביכול"שהשי, ומה גם שהנחש פתח בדברי פתאות לכאורה 4681 

ענות על חלומותיו ועל ולמה היה לה ל, האדם הושם בגן עדן שלו ודאי יש לו רשות ליהנות מפירותיו 4682 

והמשכיל יבין כי עצם הפרשה ומהות החטא הם דברים גבוהים למעלה מכח שכלנו ואי אפשר לנו , דבריו 4683 

 4684 .ואם כן מפני מה כתבה התורה פרשה זו ומה יש בה ללמדנו, להבינם על בוריים

יצר הרע עד כמה יש להזהר מליפול ברשתו של ה, לכאורה היה נראה שפרשה זו נכתבה כדי ללמדנו 4685 

ועל האדם לעמוד על המשמר ללא רגע של הסחת הדעת שבכך נכשל אדם , האורב אף לאדם הגדול ביותר 4686 

שהרי קשה ללחום כנגד היצר הרע , אבל כשנתבונן בדבר נראה שלא זו היתה התביעה עליו, הראשון 4687 

ר היכן הוא בראש ובראשונה יש להכיר את היצ, כאשר אין מכירים אותו וכשאין יודעים מה הם דרכיו 4688 

 4689 .ואם כן לא על הנפילה במכמורת היצר נתבע ולא עליה נענש, ואז יש לדעת איך ללחום בו, טמון

התביעה היתה על שנשמע , שהאדם סמך על שיקול דעתו כנגד צו שמים, התביעה כנגד אדם הראשון היתה 4690 

מה בקשו אבל בו ברגע ה, אף כי היה זה שכל אלקי שהאלקים עשה את האדם ישר, לסברת שכלו 4691 

כי צו האלקים חייב להיות , וסמך על שכלו וישרותו כנגד צו הבורא ולכן נטרד מן העולם, חשבונות רבים 4692 

כי אילו היה דבר , ´התביעה היא על עצם העבירה על דבר ה, והעבירה כשמה כן היא, לאדם כעמוד ברזל 4693 

וכל פיתויי הנחש והטעיות , מוכל רוחות שבעולם לא היו מזיזים אותו ממקו, בעיניו כחוק ולא יעבור´ ה 4694 

 4695 .השכל לא היה בכוחם להטותו

ולדעת שהוא בתכלית , שכאשר יש לפנינו צו שמים יש לקבלו כחוק אלקי, וזהו לימוד עצום עבורנו 4696 

, ולהשכיל סברות נגד הציווי האלקי, ואין לאדם לבוא אחר המלך את אשר כבר עשהו, ההבנה והשכל 4697 

הגיעו לטעות כזו , ים הללו האדם ואשתו שהיו מנוטלים מיצר הרעאם השלמ, ועלינו ללמוד קל וחומר 4698 

ולוחץ עליו מבפנים , מה יעשה החסר שבחסרים שיצר שוכן בקרבו ומסיתו לעשות רע, ונטרדו מעולמם 4699 

 4700 .כעמוד ברזל בל ימוט בלא שום חשבונות´ ואין עצה כנגדו זולת ההתחזקות לשמור את צו ה, ומבחוץ

שהאדם משריש בתוכו ויוצר , שמלבד העבירה גופא ישנו ענין נוסף ונורא, זועוד זאת יש ללמוד מפרשה  4701 

וזהו , שמחמת החטא השתרשה באדם זוהמה לדורותיו, (.שבת קמו) בנפשו יצר הרע חדש וכמו שאמרו 4702 

ומשום כך לא הועילה התשובה , והוא כח מושך לחטאים הרבה, חטא ועון נורא הגורם צרות רבות ורעות 4703 

ולא סר מעליו מר המות משום שהעבירה שינתה את , ל שנה"רות שעשה תשובה רבה קלאדם הראשון למ 4704 

 4705 .ולא פסקה זוהמתו אף לאחר תשובתו, טבעו

וליצור בנפשו מציאויות חדשות , אלא אף במידות עלול האדם להשתרש בלי מוצא, ולא רק בעבירות כך 4706 

אין לו , נפשו את מידת הכילותכדוגמת האדם שנאלץ לחיות בצמצום בשעת מלחמה והשריש ב, ונוראות 4707 

והגיע למצב שלא יהנה ולא יהנו אחרים ונטרד משני , יכולת להנתק ממנה אף בעת רווחה ועושר 4708 

על כן עלינו לעמוד על משמר לבלי תת ליצר הרע של העבירות והמדות הרעות להשתרש , העולמות 4709 

זהו הלימוד , זה כבריאה חדשה הרי (7ב"סוכה נ) כי להוציאו לאחר שהפך לעצמיות ולבעל בית, בנפשנו 4710 

 4711 .(לקט שיחות מוסר)  .מפרשה עמוקה זו

 4712 

 4713 מאמר קו

 4714 אלקים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך´ ויאמר ה

 4715 .(ד"י´ בראשית ג)

כ אהיה כדג שבתוך הים שאין לו "א, השיב הנחש ואמר רבון העולמים, בשעה שאמר לו על גחונך תלך 4716 

באותה , רבון העולמים אם הדג אוכל עפר אף אני אוכל עפר, וכשאמר לו עפר תאכל אמר הנחש, רגלים 4717 



לפיכך , ל רשע שבעולם אתה התחלת בלשון הרע"א, ה הנחש וקרע לשונו לשני קרעין"שעה תפס הקב 4718 

 4719 .(ע"אותיות דר) אני מודיע לכל באי העולם שלשונך גרם לך זאת

להכנע ולהודות על חטאו , ונשים הקשים ביותר אך שלא יכירו את חטאונקל היה לו להנחש לקבל כל הע 4720 

אבל לא לגלות חטאו ברבים ולהודות , מסבב היה על כל הצדדין לקבל עונשין, אבל לא במקום שחטא בו 4721 

גדרי התשובה שבירת , כ החובת הלבבות"שזהו מעיקרי התשובה על החטא כמש, עליו בכניעה ובבושה 4722 

המדרגה העליונה בזה , י העיקר השישי"ת לר"ובשע, וכיח את נפשו ויכלימנהלבו והכנעו לאלקים וי 4723 

 4724 .ת"שיכלם האדם על עוונותיו מלפני השי

 4725 יחליפנו במעשה הטוב ויעשה תשובה ויתקבל, ל כל מי שיש בידו עבירה ומתבייש לעשות תשובה"אחז

גם , קשים מפליאות ע עונשין"ל בדעתם מסתרי נפש האדם שנקל לו לקבל ע"חז. (ג"ילקוט הושע י) 4726 

אבל כמה קשה לו לקבל התשובה באותו החטא שנכשל , מצוות כאלו של מסירות נפש אך ורק בעשה טוב 4727 

ע על החטא לגלותו ולפרסם לפני מי שחטא זה קשה "לבייש א, לרפאות במקום הפגום והנכאב, תמיד 4728 

 4729 .לאדם

בשום אופן אינו מוכשר לשבור אף לאיש הזה ש, ל את דרך התשובה מן הקל אל הכבד"ולכן הראו לו חז 4730 

אבל לפצות פה ולבטא חטאתי לא , במצפוני לבו מתלבט הוא וכואב על חטאיו, ע ולהודות על חטאיו"א 4731 

ומתוך כך תעלה נשמתו עד הגיע , מה יעשה אדם שכזה ומה תיקונו יתגבר ויתמסר למעשים טובים, יהין 4732 

 4733 .לדרגת הודאה על האמת

שהאדם יאמר לפניו חטאתי מתוך לב נשבר ונדכה ותשוקה אמיתית , ובזה האדם מוצא חינו בעיני השם 4734 

רבי שמואל בר יצחק אמר , אשר היה בימי יואל בן פתואל בן שמואל´ ל דבר ה"ש חז"כמ, לשוב אליו 4735 

ר ירמיהו בשם "א, ויקבצו המצפתה וישאבו מים´ שנא, ה בתפלה"למה נקרא שמו פתואל שפיתה להקב 4736 

הנני נשפט עמך על ´ מבקש מן האדם הזה אלא שיאמר חטאתי שנאכלום אתה , רבי שמואל בר יצחק 4737 

 4738 .ל"עכ´ ויאמרו שם חטאנו לה, אמרך לא חטאתי

ש מי "כמ, רק מפני הודאת חטאו ברבים, ולזה נשא יהודה חן לפני יעקב עד ששיבח אותו בתוכחתו לבניו 4739 

במדרש וישב ראובן אל ג דאמרינן "החובל אע´ בפ´ וכתבו התוס, (.סוטה ז) גרם לראובן שהודה יהודה 4740 

מ לא הודה ברבים "מ, וזה היה קודם מעשה תמר, מלמד ששב משקו ומתעניתו שבלבל יצועי אביו, הבור 4741 

 4742 .עד אחר שהודה יהודה

אבל לומר חטאתי , הלימוד הוא שיכול האדם להיות בעל מעשים כבירים בעשה טוב עד למסירת נפש 4743 

עיקרית והעילאית ביותר אליה לא יזכו רק אלו זוהי הדרגה ה, ע כחוטא וכסיל לא יוכל"ולהציג א 4744 

להודיע את חטאו , מוטב לאדם שיוכיח את נפשו ויכלימנה ברבים, י לימוד המוסר"המוכיחים את נפשם ע 4745 

אני אודיע לכל , ה"ויענש כעונש הנחש שאמר לו הקב, ה יפרסם ויודיע חטאו ברבים"לפני שהקב, ולהיכנע 4746 

 4747 .באי העולם שלשונך גרם לך זאת

והיה חפץ שתאמר , התחיל שואל את האשה מה זאת עשית, ה שלא פתח אדם בחרטה"ן שראה הקבכיו 4748 

ה כולכם בעלי "אמר הקב, והיא לא עשתה כך אלא בקשה להחזיר החטא אצל הנחש, חטאתי שימחול להם 4749 

וכמה צריכים לעמול על , כמה קשה ונוראה היא ההודאה על האמת, עלילות זה תולה בזה וזה תולה בזה 4750 

שהם יודעים , ש מפני מה נגרין הם ישראל"תני ר, ה זו שהיא התשובה האמיתית שמרצה את הבוראמד 4751 

 4752 .(מדרש) אומנים הם ויודעים לרצות את בוראם´ פי, לרצות את בוראם

ש אנו קטני ערך עד כמה עלינו לעמול "כ, ל שנה"ה היה עמלו על מדת ההודאה ק"אם יציר כפיו של הקב 4753 

אבל לא , כי אמנם יכול האדם אף לעזוב את מעשה החטא, ת האמת וההכנעהלהשיג האומנות של אמיר 4754 

בווידוי הפה הזה יש כל אוצר , שוטה הייתי קל הדעת הייתי, יעכיר את עצמו לומר חטאתי נסכלתי 4755 

 4756 .(תורת הנפש)  !הנשמה

 4757 

 4758 מאמר קז

 4759 תלךאלקים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך ´ ויאמר ה

 4760 .(ד"י´ בראשית ג)

א "פרקי דר) בשעה שהנחש מפשיט את עורו, ששה קולן הולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולן נשמע 4761 

וקשה עליו ההוא אתפשטותא , ד שם הנחש מפשיט עורו פעם לשבע שנים בעצבון גדול"ובפרק י, (ד"ל 4762 

וקצצו ידיו ורגליו והיה קולו ר "ירדו מלהש, ה על גחונך תלך"ר בשעה שאמר הקב"ובמדר, ומשכא מכולא 4763 

 4764 .הולך מסוף העולם ועד סופו

כידוע נתקלל הנחש מכל חית השדה ומכל , והנה קול הנחש שהולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולו נשמע 4765 

כאשר היה הנחש , ן בדרשותיו"הר´ וכפי, להיות ההיפוך והניגוד הגמור לכל הטוב שבעולם, בריות העולם 4766 

ואחרי , כן הופסד מזגו וכוחו בתכלית הריחוק ממזג האדם, האנושי וכוחותיו סיבה להפסד מזג המין 4767 



כ מזה "ונדבק באדמה שהיא ג, שנתקלל נתרחק מיחס החיים הטובים כל מה שאפשר לבעל חי להתרחק 4768 

 4769 .ל"הטבע יותר מכל היסודות עכ

הא מהלך אני עשיתיך שת, ה אני עשיתיך מלך על האדמה ואתה לא בקשת"ל הקב"ר בראשית א"ובמד 4770 

ל הביעו את עוצם אימת הצער של הפרידה מן החיים "חז, קוממיות כאדם ואתה לא בקשת על גחונך תלך 4771 

, עלבונו ויסוריו על אובדן קומתו צביונו והדרו שניתנו לו מקודם, הנצחיים שהיה לו לנחש בתחילת העונש 4772 

להיות תמיד ברפש וחלאה , וןאיך לא יצרח ויבכה ויילל על שקוצצין ידיו ורגליו ומשליכין אותו לאבד 4773 

ל את השתתפותם בצערו האיום של הרשע המקבל בפעם "הביעו כאן חז, גרוע מכל חיות שבעולם 4774 

 4775 .והוא עודנו מרגיש בעלבונו ושפלותו וממרר בבכי, הראשונה את עונשו

ונתרגל , אבל כמעט קט התרגל ונדבק בזוהמא, אמנם כן הנחש הרגיש בראשונה בעונש שהוטל עליו 4776 

, לאט לאט שכח את המרדות הראשונה וניטלה ממנו הרגשת הירידה, או ולטומאתו שנעשו לעצמותולחט 4777 

מתחיל לאהוב את העפרוריות ואת טעמי המרירות ונעשה מרוצה , קהה טעמו ובכל דבר טועם טעם עפר 4778 

 4779 ?ומי זה אוהב קללה ואינו להוט אחרי הברכה, ש ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה"וכמ, מגורלו

, כ דבוקים בהשחתה עד שנדמה להם שזוהי ברכתם"שהם כ, אלא שמצוי הדבר אצל שטופי הטבע 4780 

 4781 .ובעפרורית הם טועמים מתק הברכה

חמת למו כדמות , (ח"תהלים נ) י"וכמו שפירש, הנחש היה הדוגמא והסמל הראשון לשפלות מדרדרת זו 4782 

הנחש כשהוא , ר חברים מחוכםאשר לא ישמע לקול מלחשים חוב, חמת נחש כמו פתן חרש יאטם אזנו 4783 

ואוטם אוזן שנית בעפר שלא ישמע את הלחש כשהחבר משביעו שלא יזיק , מזקין נעשה חרש באוזן אחת 4784 

והוא מקיף את עצמו באמצעי הגנה שלא תגיע לו , הרי שהנחש מפחד שמא יאבד את רשעו וטומאתו, ל"עכ 4785 

 4786 .ולא יצטרך חלילה לשנות טעמו לטובה, חלילה השפעת הטוב

, צווח והשמיע את קול צערו שהלך מסוף העולם ועד סופו, נם מר ואיום נדמה לו העונש שמבראשיתאמ 4787 

מתוקה , להישג אדיר שעליו גאוותו ותפארתו, אבל במרוצת העתים נהפך לו עונשו ויגונו לששון ושמחה 4788 

ר התרגל הלא קבל כבר פעם אחת את עונשו אש, ת"והיאך ישיגנו שוב תוכחת השי, ונעימה לו המרירות 4789 

 4790 .בו ודאגה אין

שניטלת ממנו ההחסנה נגד הרגשת , ה שבכל תקופת שבע שנים הוא מפשיט עורו"ולזה הענישו הקב 4791 

מפשיטין את עורו ומחזירין לו לרגע קט את שיעור קומתו לאותה המעלה , המרירות שהוא מתגונן בה 4792 

לזמן מה הוא מתפשט מעדיו ו, ומטעימין לו מכל ההשגות הנעלות והטובות, הרוחנית העתיקה הראשונה 4793 

וברגע של התעוררות והתחדשות כזו , המשמש לו כשריון נגד הרגשת המרירות והכיעור שבו השתקע 4794 

ועונשו זה , ושוב הוא מרגיש את כאב עלבונו ונפילתו, שוב קוצצין לו ידיו ורגליו ומשקיעין אותו בזוהמא 4795 

אף עונשו הולך וניעור ונשנה בכל , עולםמה חטאו איום ונורא ומתמיד שגרם מיתה לכל ה, כמדת חטאו 4796 

 4797 .(אורות החיים)  .תקופה ותקופה

 4798 

 4799 מאמר קח

 4800 .(ז"י´ בראשית ג) ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ

? "ומה להזכיר כי שמעת לקול אשתך, אינו מובן כי עיקר החטא שאכל מהעץ אשר נצטוה שלא לאכול 4801 

ויאמר האדם האשה אשר נתת , יך לבלתי אכל ממנו אכלתהמן העץ אשר צוית´ מצינו בעת שאמר לו ה 4802 

 4803 ?ולפלא מה זו תשובה הלא דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, עמדי היא נתנה לי

י לפי שהנשים דעתן קלות להתפתות ויודעות "פירש רש´ ואיבה אשית´על פסוק , אבל הענין הוא כך 4804 

ורצה אדם הראשון , ידוע כי חטא צריך לשרש אחריווהנה , ל"לפתות את בעליהן לפיכך ואיבה אשית עכ 4805 

ואמר אוי כי נתפתיתי מאשתי כי יודעות לפתות , שיהיה הוידוי והחרטה בשלמות לשרש אחרי המקור 4806 

האשה אשר נתת עמדי היא ! אהה, ה יתפתה מאשה"אדם יציר כפיו של הקב, בעליהן וכדאי בזיון וקצף 4807 

ומכל שכן מאשה שיודעת , שיש באדם להתפתות מאחרים ומעתה אראה לעקור ולשרש את הכח, נתנה לי 4808 

 4809 .אראה לעקור ממני הכח הנפסד הלזה בתשובה שלמה, לפתות

אבל על כח המביא , פירוש לא לבד על עיקר החטא אדרוש ממך, זהו כונת הכתוב כי שמעת לקול אשתך 4810 

אבל הכח הזה , הוא כי החטא בעצמו אחד, כי הכח הזה הוא יותר מן החטא עצמו, לידי חטא אדרוש ממך 4811 

ולכן צריך לשרש אחר הכח הנפסד , להתפתות מאחרים הוא כח המחזיק כמה חטאים ועוונו גדול מנשוא 4812 

כי זה עיקר , והודיע לו השם יתברך כי כאשר התודה על הכח הלזה כן הוא, הלזה אז תהיה תשובה שלימה 4813 

 4814 .הוידוי החרטה והתשובה המקובלת

לידע חולי הנפש , שית התורה בארה לנו חובת לימוד המוסר והעסק בוומעתה התבוננו מאוד וראו כי ברא 4815 

ובאם לא ידעם ולא , ולראות כי גם אצל החכם היותר גדול יש בו דברים מפחותי הערך, ולשרש אחריו 4816 

 4817 .ו"נשארים בו כארס להתפשט ח, ישרש אחריהם בחכמה ומוסר



צריך לעסוק במוסר על דבר , ן דרקיעהיאומן כי אדם שמלאכים היו משמשים אותו ונהירין ליה שבילי 4818 

והודיעה לנו התורה כי יותר משבעים שערים צריך להתרחק מן ההיתר , פחות הערך להתפתות מאשה 4819 

שיצטרך לעסוק , ולפי הנראה כי אדם הראשון לא ידע כי יש כח שפל כל כך באדם, שלא לבוא לידי איסור 4820 

 4821 .ידי חטאכ כשידע שוב לא בא ל"ואח, בזה ולהשמר מכח פחות כזה

חיוב לימוד , איך לא ישימו עין להבין זאת מפרשה מבוארת בתורה, ותמוה לי על לומדי תורה המפורסמים 4822 

כי "כי עיקר התביעה מהקדוש ברוך הוא עליו היתה , וכפי שנתבאר בפרשה באר היטב, תורה ומוסר יחד 4823 

 4824 .למה לא נתת על לבך להשמר ממנו, מקור המחלה" שמעת לקול אשתך

והרבה ראיות מאוד יש . לי ראיות הרבה מפורשות בתורה על חיוב לימוד התורה והמוסר גם יחדועוד יש  4825 

עד שאני תמה על מי שהוא חכם , עד שאם נבוא לבארם צריך לחבר חיבור שלם על זה, לנו מתלמוד על זה 4826 

לדעתי ו? חיוב עסק התורה והמוסר גם יחד דוקא, תלמודי באמת איך לא יבין מכמה מקומות עצמו מספר 4827 

והיודע , ואינו כדאי להקרא בשם חכם, מי שהוא מתנגד על מוסר מורה על עצמו כי הוא אינו חכם תלמודי 4828 

 4829 .(ט"קמ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .יודע כי לא יתכן להקרא בשם חכם בלי מוסר

 4830 

 4831 מאמר קט

 4832 .(ז"י´ בראשית ג) ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ

, אברהם שמע בקול אשתו ונשכר, ומע לאשתו ונשכר ויש שומע לאשתו ונפסדיש ש (´ה´ ד ד"דב) ל"אחז 4833 

ל שעצם "רואים אנו מדברי חז, ר שמע לקול אשתו ונפסד"אדה, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה 4834 

זה מורה לנו , ואברהם אבינו היה מצווה מפי הגבורה לשמוע בקול שרה, ענין שומע בקול אשתו הוא מצוה 4835 

, שכל השלימות הנדרש אי אפשר לצאת בלעדי עזר, כ עמוק"ה לו עזר כנגדו שהוא כעל הסוד של אעש 4836 

 4837 .בתחילת היצירה כן נתקן שיהיו צריכים לעזר

הוא המביא ממרחק , אשת חיל מי ימצא על הגוף שהוא העוזר להנפש, (א"משלי ל) ג"וכמו שביאר הרלב 4838 

וודאי , פשר לומר שהם בניגוד זה לזהכי אם יש גוף ונפש אי א, איש משכיל מבין את זה פשוט, לחמו 4839 

וכמו שאי אפשר , עד שבלעדי הגוף אין להנפש ממה לחיות, שמצד יצירתם ושורשם הם עוזרים זה לזה 4840 

כן אי אפשר בלי הגוף הוא המסייע והעוזר לכל , ז שהוא עיקר היסוד התקן עצמך בפרוזדור"בלא עוה 4841 

שזהו העזר לכל עניני השלמות ואי " לו עזר כנגדו אעשה"על דרך זה צריכים להבין ענין , עניני השלמות 4842 

 4843 .אפשר מבלעדי זה

זהו , ר האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל"שמה שאמר אדה, על דרך זה צריכים להבין 4844 

שכמו שאברהם אבינו היה מצווה , שהרי היא העזר וצריך לשמוע בקולה, אמת לאמיתו ותירוץ מספיק 4845 

 4846 ל"והרי חז, אי גם אדם הראשון בתחילת יצירתם היה מצווה לשמוע בקולהכן וד, לשמוע בקול שרה

אמרה , ז משל לעבד ושפחה שציום המלך לבשל לו תבשיל ולבלי לטעום ממנו"הביאו ע (´ה´ ר ד"דב) 4847 

 4848 .השפחה איך אפשר ליתן למלך תבשיל מבלי שיטעמו מקודם שמא חסר בו תבלין

שאמרה השפחה שצריכים לטעום את התבשיל , למותרואים אנו מזה שהכל היה לתכלית ותיקון הש 4849 

ל תובעים יש שומע לקול אשתו "אלא שחז, כ הרי זה קודש קדשים"וא, בבחינת אני ארבה ולא אסור 4850 

והתביעה היתה שלא היה לו , ומעלה עליונה וכן צריך להיות´ טוב´שומע לקול אשתו הרי זה מדת , ונפסד 4851 

כי , כמו שמצינו מצרף לכסף וכור לזהב, לבחון ולבדוק היטבאלא היה לו , לסמוך על השומע בקול אשתו 4852 

, וכן כמה אחוזים יש בו זהב וכמה פסולת, יש לזהב כור המבחן שבו אפשר לנסות אם הוא זהב או לא 4853 

 4854 .וכשאחד טועה בזה אומרים לו למה לא בחנת היטב בהכור

הוא שכל מעשה ומעשה  והיסוד, כן סוד הדבר שיש כור המבחן לנסות בו כל מעשה ומעשה של האדם 4855 

צריך להניח בהכור , כ הוא מבהיל עד שגם אדם הראשון טבע הקדוש בתכלית"כ, צריך להניח בתוך הכור 4856 

למשמש בו בכל צדדין ולראות אם הוא , את השומע לקול אשתו ולבחון ולבדוק היטב, את המעשים שלו 4857 

שמכיון , שתו הולך כשורהולו היה עושה כן היה עומד שהפעם אין השומע בקול א, טהור בתכלית 4858 

אין אנו , אבל אם מניח את מעשיו על הטבע, שאמרתי לא תאכל היה לך לשמוע בקולי ולא בקול אשתך 4859 

 4860 .יכולים לידע מה יצא מזה

עד שישנו , עד כמה גדול הוא כור המבחן לנסות בו כל מעשה ומעשה, רואים אנו מזה נוראות הדברים 4861 

כל מעשה ומעשה , ולבחון אותו להכירו אם טוב הוא או לא, ר"הקורנס כזה להקיש בו גם על טבע של אד 4862 

לימוד המוסר הוא הכור המצרף את , ענין זה הוא הסוד לימוד המוסר, צריכים להעביר בתוך כור המבחן 4863 

אכן ההתהפכות מרע לטוב , ד"סימן י´ אור ישראל´ל "ישראל מסלנט ז´ כ כתב ר"וע, כל מעשה ומעשה 4864 

 4865 .ראיה בלי עין ושמיעה בלי אוזןבלי מוסר היא כמו בקשת ה

, מוכרחים לעבור בכור המבחן לצרפם ולבוחנם, ר"היסוד הוא שכל מעשה ומעשה אף מעשיו של אדה 4866 

מוסר יש לו חוש הבחנה , והכור של המעשים הוא הסוד של לימוד המוסר, ובלא זה אי אפשר לידע כלום 4867 



כ בלי מוסר מופרכים מכל התורה כולה "או, בלא מוסר אין יודעים אפילו שיש טעות בעולם, על מעשים 4868 

אמנם כשאדם מכניס מעשה שלו , שהרי סוד התורה הוא שכל מעשה צריך לעבור תחת המצרף, חלילה 4869 

וכשחוזר ומקיש שנית הנה כמעט לא , הנה מיד במכוש הראשון רואה כי רובו ככולו פסולת הוא, במצרף 4870 

 4871 .נשאר כלום כולו סמרטוט

ז "ואמר ע, כ מרוב אהבת התורה עד שרקד מתוך שמחה"לישיבתו ונתרגש כמספרים על גדול אחד שנכנס  4872 

אבל כשרוקדים , זו בחינה על אהבת התורה, לו היו מספרים לי שרוקד בישיבה שאינה שלו, גדול אחד 4873 

הרי המוסר עמד על דבר , זו היא כניסה לכור המבחן, בישיבה שלו כבר אין אנו יודעים איזה ריקוד הוא 4874 

, יהיה בו אותו הגיהנם עצמו המצוי בהמצבים הכי פחותים, צב של קדושה ודבקות לכאורהשיתכן שבמ, זה 4875 

 4876 .במטותא מינייכו לא תירתו תרתי גיהנם, (7יומא עב) הוא מה שאמר רבא לתלמידיו

ואין שום , גם במצבים הנעלים והגבוהים אפשר להמצא בהם אותו הגיהנם עצמו שבמצבים הפחותים 4877 

, חנוני העומד כל היום בחנותו ומונע אוכל מפיו, עוד מוסיף לירש תרתי גיהנםחילוק ביניהם כלל אלא  4878 

וכי מה הוא עושה כל היום ? הכי יקבל שכר בשביל זה, מתענה תעניתים משום שהוא רוצה לאסוף ממון 4879 

הרי אין זה ? וכי לא שוה היה לו יותר שיאכל גם חמשה פעמים ביום, יושב וממלא כריסו בחמדת הממון 4880 

ובצדק , זהו הסוד של מוסר שהוא הכור המצרף צירוף אחר צירוף את כל מעשה ומעשה, י גיהנםאלא תרת 4881 

 4882 .(ו"כ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .נוכל לומר שמוסר יש לו שולחן ערוך אחר

 4883 

 4884 מאמר קי

 4885 .(ז"י´ בראשית ג) ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ ארורה האדמה בעבורך

ר נאמר ביום אכלך "באדה, כ מן החמורים"מתחלה הוא מלקהו מן הקלים ואח, דםה עושה דין בא"כשהקב 4886 

ולאדם אמר ארורה האדמה ´ שנא, אבל כשאכל וחטא לא עשה לו כך אלא קלל את הונו, ממנו מות תמות 4887 

 4888 .(ז"מדרש תדשא י)ב  כ גזר לו המות כי עפר אתה ואל עפר תשו"ואח, בעבורך

ולהטהר מכשלונותיהם לבל ישובו , ת"לה השואפים לשוב להשיל מראים את הדרך האמיתית לכל א"חז 4889 

שהרהורים אלה הם באמת , ואיך ידע בעל נפש שהרהורי החרטה המענים אותו על חטאיו, עוד לכסלה 4890 

לזה צריך , ולא תחבולות היצר הרע לדכא עוד יותר את הנכשל, תגובת היצר הטוב על כתמי נפשו 4891 

איך , ה"ואין לך טובה מזו שנלמד ממדותיו והנהגתו של הקב, פשהתלמדות רבה וידיעה חודרת בסודות הנ 4892 

 4893 .ש מיטיב ומקרב נפשות בני אדם"הוא ית

על מקרי החטא שהאדם נכשל בהם , והנה ידועים הדברים לעוסקים בסוד שיח חוויות הנפש ותגובותיה 4894 

הרהורי  בבחינת, לפני החטא כל דמיון מהות החטא עודנו בשלב של תשוקה ותאווה בלבד, לפעמים 4895 

ממריצים ומעוררים את האדם שיבצע את , אז כל כוחות הנפש הטבעיים מתלהטים עד שאול, עבירה 4896 

, מלבישים אותו עוז ומרץ שלא לפחד, בכמה מיני פתוי הם מאלצים את האדם שייהנה מן החטא, העבירה 4897 

 4898 .ומסירים ממנו כל נקיפת לב של גנות העבירה וסופה המר

ומה ארוכה ומרה היא הרגשת השברון והדכאון הכרוכה , ת תענוג העבירהאבל מה מאד קצרה וחולפת שע 4899 

נעשה , והאדם כאילו עזוב בבדידות לנפשו, בן רגע מסתלקים כל הכוחות המעודדים ומשמחים, בעקבה 4900 

דמיון גודל , החרטה מכרסמת עד יסוד הלב, כאסקופה הנדרסת לכל מיני רגשים של עצבות ושפלות רוח 4901 

וסופו שמגיע לידי יאוש גמור ואזלה כל תקוה , והוא נעשה נבזה ונמאס בעיני עצמו ,העוון הולך ומתחזק 4902 

כי בועט הוא בכל שארית היקר והקדוש שעוד נשאר , ותוצאת היאוש עוד מרה שבעתיים, לתיקון נפשו 4903 

 4904 .והוא הולך ומדרדר מדחי לדחי, בנפשו לפליטה

וכל זה , הארי והרציני ביותר של החטא ואולי חלק, נמצא שכל החרטה הזאת אינה אלא המשך של החטא 4905 

להגדילו ולנפחו עד , להקטין ולטשטש את ערך החטא עובר לעשייתו, ר"מתחבולתיו וממזימתיו של היצה 4906 

 4907 .בכדי לטלטל לזעזע ולהדיח את האדם מן הקצה אל הקצה, כדי ממדים מבהילים ומדהימים אחרי ביצועו

, חרטה שהטבע מטיל טעם מרור נוסף לפגם העבירה כי היא, אין חרטה זאת בחשבון של הרהור תשובה 4908 

מתחילתו מפתה ומעודד , (ב טז"ב) ר הוא השטן"והיינו שאמרו הוא היצה, וחרטה כזו נחשבת לגמר החטא 4909 

והוא , את העוונות´ המקטין´ר הוא "אותו יצה, ולבסוף ממרר ומקטרג וממריד את האדם על עצמו 4910 

שבירה של יאוש ודכאון , את האדם ולבסוף משברו לרסיסיםמקודם מלטף ומחבק , את העוונות´ שמגדיל´ 4911 

 4912 .עד כדי שלילת אמונה בתשובה

להתהלך במחשבתו ובהכרתו בדרך , או למניעת החטא מראשיתו ומעיקרו הוא, והדרך לתשובה האמיתית 4913 

אזי עליו להגביר , והוא כשהאדם מרגיש שיצרו תוקפהו ומשיאו לדבר של חטא, ההפוכה לתחבולת הטבע 4914 

 4915 .המקטין והמצמצם ומטשטש את ערך החטא, ים נגד היצר ותעתועיוחייל

להבהיר לעצמו את כל , להזהיר את עצמו על מרירות החטא, על האדם להגדיל את עוצם החטא ותוקפו 4916 

אז אסור להעמיס על עצמו הרגשת המיאוס ואפס , ואם בכל זאת יחטא האדם, כיעורי החטא ותוצאותיו 4917 



הוא מוכן כבר , ועם הפוגת החרטה הראשונה הטבעית, תחילה מן הקליםאלא שצריך להלקותו מ, תקווה 4918 

אז אפשר להתחיל לאט לאט להלקותו מן , ת"מפני אימתו ובושתו מפני אורו של השי, לעיון של כובד ראש 4919 

ולהכניסו לטרקלין התשובה האמיתית של ההזדככות הנאמנה והטהורה היא ההיכנעות לאורו , החמורים 4920 

 4921 .יתברך

אך לפי , ולכאורה תמוה למה לא נמחל לו הכל, אצל קין שעשה תשובה ונמחל לו רק מחצהוכן מצינו  4922 

היתה , אלא שפעלה כאן החרטה הטבעית, שתחילת החרטה של קין לא היתה מפאת אור התשובה הגמורה 4923 

שכולם היו מתחבאים ובורחים מפניו , כאן תגובה חיצונית על העבירה שזיעזעה את מוסדות הארץ מתחתיו 4924 

החיים , כל תנאי חייו הטבעיים נעשו עליו קשים, (ר"שמו) סורו מעל רוצח זה הורג אחיו, וחהבצו 4925 

אבל לא מתוך ההכרה ששפיכת דמי אחיו פגעה כביכול , א אליו נעשו עליו כבדים"הטבעיים ויחסי בנ 4926 

 4927 .´למחצה´אם כן היתה כאן רק תשובה , ה"בדמות דיוקנו של הקב

ובהתאם לדרגת , (ח"ב כ"ר כ"ב) עליונה כמפריס וכמרמה את בוראוכגונב דעת ה´ ויצא קין מלפני ה 4928 

. ז"י´ ן ד"רמב) ל"ועוד האריך ימיו כדעת חז´ גלות´ה "ולכן קנס עליו הקב, תשובתו נמחל לו רק המחצה 4929 

י אורך הגלות "וכל זאת כדי שע, ו שנה יותר על חיי אביו ומת מתוך המבול"עד כדי תשכ, (ו"ע ט"הראב 4930 

שיבין לכל עומק הפגמים וההריסות שגרם בחטאו לכל , מן יעשה תשובה אמיתיתומשך אריכות הז 4931 

 4932 .ואז עם הכרה זו והתשובה השלמה תבוא גם הכפרה השלמה, העולמות

, והמשכו0החטא  0פרי 0שעל האדם להתלמד את חכמת ההבחנה בין החרטה שהיא, והלקח מרעיוננו הוא 4933 

וכן בהיותנו , נפש השואפת להיטהר ולהזדכך באמתהחרטה שהיא פרי ההיכנעות האמיתית של ה 0ובין0 4934 

לדעת איך להלקותם למען נקותם מן הקל אל , בתפקיד של הדרכת תלמידים בכדי להעלותם מפגימותיהם 4935 

 4936 .(תורת הנפש)  .ת כאומרו והלכת בדרכיו"כדרך הנהגת השי, החמור

 4937 

 4938 מאמר קיא

 4939 .(ח"י´ בראשית ג) וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה

אמר לפניו , ה לאדם הראשון קוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות"ל הקב"בשעה שא´ יתא בגמא 4940 

פסחים ) כיון שאמר לו בזיעת אפך תאכל לחם נתקררה דעתו, ע אני וחמורי נאכל באבוס אחד"רבש 4941 

רק ונראה שעומק צערו היתה לא , ר דמעות"כדאי לנו להתעמק בסיבת הדבר שזלגו עיניו של אדה, (.ח"קי 4942 

על יופי הנשמה והשכל שעכשיו , אלא על האי שופרא דבלי בעפרא, על הטירחה היתירה שנתרבה לו 4943 

אלא מלאכות שיש בהם , לא רק מלאכות מרובות נתחדשו בעולם, מוכרחים להשתעבד לצורכי הגוף 4944 

 4945 כל מין מתי זורעים אותו ואיך, שהרי עתה מוכרח להתאמן במלאכות החרישה והזריעה למיניהם, חכמה

 4946 .ואחרי השלמת כל המלאכה והחכמה אין בידו אלא אוכל חומרי, מעבדים אותו

, נהפוך הוא ונעשה תכלית החמריות, אשר מקודם כל תפקידו היה רוחני בלבד, זהו שחרה לאדם הראשון 4947 

נאבד פרי יגיעת , וכהרף עין שתוחב מאכלו לתוך בית הבליעה, שכל חכמתו עלולה להבלע בחומר 4948 

וזהו שאמרו , וזהו באמת מדרגת חמור שהרי אין יתרון מכל חכמתו, כלום מכל יגיעומחשבתו ולא נשאר  4949 

שלא יצטרך להשתמש בשכלו לצרכיו , שעתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות (7שבת ל) ל"חז 4950 

, (7סנהדרין נט) ויוחזר למצב של קודם החטא שהיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומוזגין לו יין, החומריים 4951 

 4952 .עבור מזונו אפילו רגע שלא להתבטל

, שהרי מזונו קודם החטא היה רוחני, באמת היה לו לאדם הראשון להצטער על אשר התגשם כבעלי חיים 4953 

ואחרי כל זה יש להבין איזה , ועכשיו נעשה לו טבע ומתענג ממאכל מגושם אשר גם חמורו נהנה ממנו 4954 

 4955 ?וןשעל ידה נתקררה דעתו של אדם הראש, נחמה מצא באכילת לחם דוקא

לא היתה בה שום צד קדושה והיה , שאם היה אוכל עשב או תבואה בלתי מתוקנת, ונראה שהענין הוא 4956 

ולאפותו אחרי הטחינה שלש אותו במים , אבל עכשיו שעליו לתקן מאכלו בדישה ומריחה, לגמרי חומרי 4957 

ה דעתו של בזה נתקרר, הרי בזה נתחייב בתרומות ומעשרות והעיסה נתחייבה בחלה, ועושה ממנו עיסה 4958 

, (ר א ו"ב) ל"וכבר אמרו חז, שהרי עכשיו יהיה בכוחו להעלות את החומר שבאוכל לקדושה, אדם 4959 

ה "וכונתם שכדאי להקב, שהעולם נברא בזכות החלה שנקראה ראשית ובזכות המעשרות שנקראו ראשית 4960 

 4961 .בריאת הארץ וצמחיה בשביל שיתקיים בפירותיה קשר רוחני לאדם

שכשהיתה היהדות , ה יש להצטער על העול הכבד של גשמיות שמוטל על שכמנומכל זה אנו מבינים כמ 4962 

ההשגות הגשמיות היו פעוטות ולפיכך השגות , על תלה באירופה היתה ההוצאה קטנה וההכנסה גדולה 4963 

ועל כן צריכים להגדיל העושר , כיום ההוצאה על האבוס תופס מקום חשוב יותר, ברוחניות היו עשירות 4964 

והעיקר בכח הרבים שזה מה שהניחו לנו מן השמים , ריבוי תורה ומוסר במדה הכי גדולההרוחני על ידי  4965 

 4966 .מקום להתגדר



תקופה שהעונג , כמו ראש השנה ויום הכפורים, והנה עוברים עלינו זמנים מסוגלים להשגת השלימות 4967 

עורר אם בכל זאת רואה שאחר כך שוב מת, שלה היא שבירת המדות ושאיפה למעלות ולשקידת התורה 4968 

הוא מתחבא ? אבל האדם מה עושה, הלא צריך היה שיזלגו עיניו דמעות, אצלו הנטיה לקנאה תאוה וכבוד 4969 

משלים הוא עם גורלו להתענג בתענוגי חמור ואוי , ומתעלם מהשגתו וחוזר למרוצת הרגלו לעול הטבע 4970 

 4971 .לאותה בושה

וזה , א היה כדאי לו החליפיןלוי של´ אומר ר, אחרי שנתקררה דעתו של אדם באכילת לחם במקום עשב 4972 

אלא שבא ליפות את לחמו , והכונה היא שהאדם לא מסתפק באכילת לחמו כדי שובעה, בודאי צריך ביאור 4973 

והתוצאה כמאמר החובת הלבבות כל , ולפתח את החומר ברוב עבודה עד שמסיח דעתו מהתכלית המבוקש 4974 

כי במעט חומר היה מספיק לו להחיות , (ר שער הפרישות"פ) שנתוסף העולם ישוב נתוסף השכל חורבן 4975 

 4976 .ובשאר זמנו היה פנוי לעבודת בוראו אשר בשבילה נברא, נפשו

ומשקיע רעיונותיו בגינוני החומר , אבל האדם יותר מדי מתעסק בהכשרת הלחם שיהיה נאה ומהודר 4977 

ילת וחושב שבזה עולה הוא על בעלי חיים שכל השגתם אינה אלא אכ, בהשגת המותרות ומעדני העולם 4978 

כי אם האדם ישתקע בשיפור , לוי שבמצב כזה נוח היה לו אם היה עומד בקללתו´ על כן אומר ר, עשב 4979 

כי לא , שהרי אז הוא באמת עבד לחומריות ואין בינו לבין החמור ולא כלום, לחמו אין לך ירידה גדולה מזו 4980 

 4981 .(המוסר והדעת)  .על הלחם לבדו יחיה האדם

 4982 

 4983 מאמר קיב

´ בראשית ג)ב  עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשו בזעת אפיך תאכל לחם 4984 

 4985 .(ט"י

משונה שינוי גדול מכל , האדם בחיר היצורים ותכלית הבריאה, פליאה גדולה ועצומה נראה בהבריאה 4986 

שור בן , ח מיד כשנולדים כמעט ולא חסר להם מאומה מטבעם ושלימותם"כל הבע, הנבראים לגריעותא 4987 

כולו תלוי לחסד , והאדם כמעט שאין להכירו בתחילת יציאתו לאויר העולם, (7ק סה"ב) שוריומו קרוי  4988 

שאילולי היה שכלו , ת ששכלו חלוש בעת ההיא"אומר מחסדי השי (ה"פ´ שער ב) ל"החוה, אחרים 4989 

 4990 .שצריך לכל תנועה לאחרים שישמשוהו והיה מת מאותן יסורין, בשלמות לא היה יכול לסבול את זה

והרי השאלה גדולה , שנים רבות עוברות עליו עד שהוא בא לאיזה מצב כל דהו, התפתחותו וכן בסדר 4991 

הרי , מפני זה יגרע חלקו משאר הנבראים, וכי בשביל שהוא צלם אלקים תכלית הבריאה כולה, מאוד 4992 

ובכלל כשמתבוננים במצב האדם מתעוררת לנגד , כ עד דלית נגר ובר נגר שיפרקינה"הקושיא חמורה כ 4993 

כל בעל חי , כל ימי חייו חי חיים של עמל, מה כל ענין העמל שאנו רואים אצל האדם, נו שאלה גדולהעיני 4994 

 4995 מעולם לא ראיתי שועל חנוני וארי סבל, לא נראה בו כלל ענין העמל, הרי הוא חי חיים של תענוג

שהוא כתר  וכשאנו באים אצל האדם, וכן הוא פשוט למה נבראה הבריאה אם לא לתענוג, (.קידושין פב) 4996 

 4997 .אנו רואים ההיפוך לגמרי כל חייו רק צער ועמל, הבריאה

אבל מצד זה היה סגי שיעמול פעם אחת לאיזה זמן וחסל , אמנם יש גזירה של בזיעת אפיך תאכל לחם 4998 

הוא עמל ונותן נפשו בכפו , ולבסוף רואים אנו כי אדרבה רובא דרובא מימי חייו, כ לחיות חיי עונג"ואח 4999 

מחצה עמל ומחצה , פ היה צריך להיות מחצה על מחצה"לכה, הרי זו פליאה גדולה מאוד, עד שמשיג מה 5000 

 5001 .גם זה לא אלא כל חייו הולכים וכלים רק בעמל, עונג

לא הספיק , נוטל אוכל ומגיע לתוך מעיו, עוד יותר כשסוף כל סוף אחרי כל העמל בא לו ליהנות במאומה 5002 

זהו מצב האדם וכן , עולה יפה וחסל עם כל ההנאות שלווהאוכל אינו , ליהנות עד שיצא שכרו בהפסדו 5003 

, שכשמעמיקים בענין רואים שכל ימי חייו של אדם הולכים וכלים רק ביגיעה ועמל, הוא בכל עניני העולם 5004 

, לא שהוא עמל כדי לאכול אלא העיקר הוא העמל, כאלו שלזה נברא האדם רק בשביל העמל והיגיעה 5005 

 5006 ?ם הגדול מכל הנבראיםוהענין נפלא מאוד מה נשתנה האד

שכל מצבו גם ברוחניות הוא רק יגיעה , כן כשנשקיף על מצב הרוחני של האדם נראה בו כמו כן ענין זה 5007 

ל תמהו ואמרו קרח "כשמתבוננים במעשה קרח הרי חז, רק לשום נפשו בכפו על כל דבר קטן, ועמל 5008 

, בענין של כבוד בהמי כבוד פשוט אבל סוף סוף הרי נכשל, (´ח ז"ר י"במ) שפקח היה מה ראה לשטות זה 5009 

 5010 .וכן במעשה המרגלים

עוד עליו ליגע ולעמול שלא להכשל בכבוד , הרי שגם כשזוכים להיות מדור המדבר במצב רם ונשא שכזה 5011 

הרי דבר , כ"ונופלים בבור שחת של דברים פשוטים כ, וכשמסיחים דעת מזה לרגע הסכנה גדולה, פשוט 5012 

שלו היה התינוק מכיר איך שאמו צריכה לקנחו לא , ל"מציורו של החוה והוא עוד יותר! זה נורא נוראות 5013 

במדרגה כזו של דור המדבר לא יהיו בטוחים עדיין מדברים פשוטים ונמאסים כמו , היה יכול לסבול את זה 5014 

 5015 .כאילו כל מצבו של אדם גם ברוחניות רק עמל ויגיעה, אלא לעמול על זה בכל היגיעה, אלה



ה שהתבטא פעם אחת זמירות היו "טענה על דוד המלך ע, (.סוטה לה) ל"מצינו בחזכ עד ש"הענין מקיף כ 5016 

עמל ויגע , כשרון של מלאך, עילוי גדול היה? ולמה לא, החוקים היו אצלו כמו שהולכים לריקוד, לי חקיך 5017 

לי ה אתה אומר זמירות היו "ומצינו שאמר לו הקב, ולמה לא יהיה אצלו זמירות היו לי חקיך, בכל היכולת 5018 

ולבני קהת , וטעה בפסוק מפורש בתורה, חייך שאתה נכשל בדבר שתינוקות של בית רבן יודעים, חוקיך 5019 

 5020 .לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו

ה לא היה רשאי לומר זמירות "ואף במצבו של דוד המלך ע, משום שכן הוא המציאות שזמירות אין בכלל 5021 

עמל ועמל שום תענוג ושום הנאה , האדם הוא רק יגיעה ועמל עד כדי כך כל המציאות של, היו לי חקיך 5022 

משום שהיסוד הוא רק , כ לא היה רשאי לומר זמירות היו לי חקיך"ה במצבו ג"ובודאי שגם משרע, אין 5023 

 5024 ?הרי כל אלה שאלות גדולות עד מאוד, יגיעה ועמל

ה "שרוצה העליון ב, ואשעליו נבנה כל הבנין ה´ אמר השכל היסוד הא, ל"ת כתב וז"החסיד לוצטו בדע 5025 

זכותו לפי שנמצא , וזה עצמו יהיה זכותו ושכרו, שיהיה האדם משלים את עצמו ואת כל הנברא בשבילו 5026 

ושכרו , וכשישיגהו יהיה נהנה רק מיגיע כפיו וחלקו מכל עמלו, הוא מתעסק ויגע להשיג השלמות הזה 5027 

 5028 .שהרי סוף סוף הוא יהיה המושלם ויהיה מתענג בטובה לנצח נצחים

סוד הענין , ה לברוא את עולמו במדת הדין"שרצה הקב, היסוד הגדול המקיף והכולל הוא, ביאור הדברים 5029 

כל משהו צריך להיות בשכר ולא , אין משיגים כלום אלא במדת הדין, ז היא במדת הדין"הוא שמדת העוה 5030 

רואים על כל צעד  וזה הסוד של יגיעה ועמל שאנו, י יגיע כפיו לא נהמא דכיסופא"בשכר הוא ע, בחנם 5031 

תענוג והנאה אינו , ז היא רק יגיעה ויגיעה לא תענוג והנאה"כל מדת עוה, ושעל משום שבחנם אין כלל 5032 

ז "כ מקיף עד שאין בעוה"והענין כ, שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ב"ז כלל זה כבר ממדת עוה"ממדת עוה 5033 

 5034 .אף חוט כל דהו שאינו ביגיע כפיו כולו יגיעה ועמל

סוד זה של משלים את עצמו הוא כל כך , עליו להשלים את עצמו דוקא על ידי יגיע כפיו האדם הגדול 5035 

וזה הסוד מה שהאדם נברא כל כך חסר , עד שמשננער ממעי אמו כבר עליו להיות משלים את עצמו, מקיף 5036 

וזהו העמל המקיף כל כך , שמתחילת יצירתו כבר עליו להיות משלים את עצמו, עד שכמעט כלום אין לו 5037 

, דוקא על ידי יגיעה ועמל להיות משלים את עצמו, שזהו סוד הבריאה דוקא במדת הדין, את חיי האדם 5038 

זמירות היו לי חקיך , שלא לעמול שלא ביגיע כפיו זה ליכא כלל בהבריאה, עמל ויגיעה זה יסוד הבריאה 5039 

 5040 .זה אינו ממדת עולם הזה זהו ממדת עולם הבא

לא כמו , א כל אדם לעמל נברא"אמר ר, (7סנהדרין צט) ´ל בגמ"על דרך זה צריכים להבין מה שאמרו חז 5041 

זה כל מציאותו רק , אלא פשוטו כמשמעו זה התכלית לעמל נברא, שמבינים שצריכים לעמול כדי להשיג 5042 

איני יודע אם , דוקא יגיע כפיו רק עמל, ה לברוא את עולמו במדת הדין"משום שרצה הקב, עמל ותו לא 5043 

כ גדול הוא "כ, הרי היה הוה אמינא לומר שבעמל מלאכה הכל נגמר, לאכהלעמל פה נברא אם לעמל מ 5044 

 5045 .העמל מדת הדין

והיינו דאמר , כי עמל מלאכה בלבד הוא התכלית´ א של הגמ"מספיק לנו לדעת גודל הענין של עמל מהו 5046 

´ טובי, י דרופתקי טרחנים"ופרש, לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא´ טובי, רבא כולהו גופי דרופתקי נינהו 5047 

סוד גדול הוא ענין של אדם לעמל יולד ונהנה מיגיע , לדזכי אשריו למי שזכה והיה עמלו וטרחו בתורה 5048 

 5049 .(ב"ח´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .שמדת הבריאה היא מדת הדין, כפיו

 5050 

 5051 מאמר קיג

 5052 .(ט"י´ בראשית ג) בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה

ת "כ למה עמס השי"א, ופרנסתו היא נס כקריעת ים סוף, ן השמיםמאחר שמזונותיו של אדם קצובים לו מ 5053 

אלא בדרך לימוד לתקן , ו"ה לא בדרך נקמה ח"ידוע שעונשי הקב? על האדם עול ההשתדלות בדרך ארץ 5054 

ע שבה נתן ממשות "ובזה הוציא את עצמו ממדרגת ג, ר היה שחפץ לדעת גם את הרע"וחטא אדה, החטא 5055 

´ כ ראה חכמתו ית"וע, ז לראות ממשות בטבע ובגשמיות"ת עצמו לעוהוהוריד א, רק לרוחניות הזכה 5056 

יתעלה , בתוך ההשתדלות ביגיע כפיו על פי דרך הטבע, אשר בהיותו בתוך הסתר זה, שתיקונו  הוא 5057 

 5058 .ואת אמיתת השגחתו יתברך, להבחין בלבבו את ביטול דמיון הטבע

כי הנה שמהו , ת על האדם לנסיון"שישמשא ההשתדלות נתן ה, ל בכתביו"ז זצ"בענין זה כתב הגרש 5059 

ולמראה עיניו נראה כאילו הוא השולט בכל עניני פרנסתו , בהסתר´ ת בעולם אשר השגחתו ית"השי 5060 

ולהראות במעשיו כי אין ממשלה , אמנם בתוך הסתר זה עליו להתעורר להכיר בתוך לבבו, ועסקיו כרצונו 5061 

וגם בעשותו ההשתדלות , ´שנעשה בלי גזירתו ית ואין דבר קטן וגדול, ´לטבע כלל והכל אך ורק מיד ה 5062 

בתוך ´ ובזה יגלה השגחתו ית, הוא הגורם´ ורק רצונו ית, ידע ברור בלבבו כי אין במעשיו כלום, הטבעית 5063 

 5064 .ת בהכירו כבודו במקום שהוא בהסתר"שיקדש השי´ פי, הסתר דרך ארץ



שחומר המעשה , החומר היפך הצורהכי הוא בכלל הענינים אשר , אמנם נסיון זה הוא מן הקשים ביותר 5065 

הם , וכן בזה הלא מעשיו בדרך ארץ בחיצוניותם, בחיצוניותו מתנגד לכונה הרוחנית שבלב העושה אותו 5066 

מכל מקום הסכנה , ´ואם גם בשעת מעשה יכיר בלבבו את השגחתו ית, פ דרך הטבע"מעשה השתדלות ע 5067 

אם לא יתחזק כנגדה בכל כחו , עי ומגושםקרובה מאוד שתכריע החיצוניות את כונתו הטובה וישאר טב 5068 

 5069 .בהתבוננות הבטחון והאמונה

שימעט ככל ´ פי, ומלאכתו הטבעית עראי, בעשותו תורתו עבודת רוחניותו קבע, איך יעמוד בנסיון זה 5070 

וגם בעסקיו שעושה לא תהיה דאגתו שמא לא יצליח , האפשר את צרכיו הגופניים ואת השתדלותו עליהם 5071 

 5072 .ת"אלא דאגתו תהיה תמיד שמא יפריעו לו בתורתו ובעבודת השי, ´חה היא מהכי הלא ההצל, בהם

כי הרי ממותרי , שהוא כמו בבחינת בהמה´ בשפלות מי שלא יתבונן בהשגחתו ית, ל"ז זצ"כתב עוד הגרש 5073 

ומעתה נתבונן נא הנה , שהבהמה יודעת רק המסובב והאדם מכיר גם את הסיבה, האדם מן הבהמה הוא 5074 

כ מי שלא הגיע לה הריהו מצד זה "וא, היא הכרת הסיבה הראשונה לכל הסיבות´ יתהכרת השגחתו  5075 

 5076  .ר"ויזכך מחשבותנו וישא את לבבנו אליו אכי, ת יצילנו מכל שפלות ופחיתות"השי, כבחינת בהמה

 5077 .(א"מכתב מאליהו ח)

 5078 

 5079 מאמר קיד

 5080 .(ט"י´ בראשית ג) בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה

ר שנאמר בזעת אפיך "בא מתולדת חטא אדה, פ דרך הטבע"ות בענינים הגשמיים עכל הצורך להשתדל 5081 

אבל קודם החטא כשהיה במדרגה רוחנית עליונה , מפני שבחטאו ירד למדרגה גשמית כזו, תאכל לחם 5082 

 5083 .היו כל צרכי גופו באים אליו ממילא, ע"מדרגת ג

ש מלאכה בגן עדן לפתח ולשדד את שמא תאמר י, וכן מפורש בילקוט ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה 5084 

והלא נהר , ע להשקות את הגן"או שמא תאמר יש מלאכה בג, והלא כל האילנות נצמחין מאליהן, האדמה 5085 

ל מלאכים "וכן אמרו ז, אלא לעבדה ולשמרה לעסוק בדברי תורה ולשמור מצוותיה, יוצא מעדן להשקות 5086 

כ "א, ולא נתנה בו התורה שיעור, ות אינו אלא קללהוכיון שכל ענין ההשתדל, צולין לו בשר ומוזגין לו יין 5087 

 5088 .הלא טוב לאדם שיפחית לעצמו מן הקללה כמה שאפשר כן אמרו הרבה גדולים

א שיחסר "כאשר ידע כי ודאי א, יהבו לגמרי´ הבטחון הוא שישליך על ה, (א"מסילת ישרים כ) ל"וז 5089 

אם , ר היה האדם יכול להיות יושב ובטלוכב, ל מזונותיו של אדם קצובין"ש ז"וכמ, לאדם ממה שנקצב לו 5090 

וכיון , כ חייב האדם להשתדל איזו השתדלות כמס שפורע"ע, לא שקדם הקנס בזעת אפיך תאכל לחם 5091 

הדרך האמיתי הוא עושין , ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות, שהשתדל הרי יצא ידי חובתו 5092 

ואז , משם והלאה אין לו אלא לבטוח בקונו כיון שעשה אדם קצת מלאכה, תורתן עיקר ומלאכתן טפלה 5093 

 5094 .תשאר דעתו פנויה ולבו מוכן לחסידות האמיתית ולעבודה התמימה

אלא עוסקים בהשתדלות , אמנם רוב בני אדם וגם אשר יחשבו עצמם למאמינים ובעלי בטחון אין עושין כן 5095 

דלות בסיבות אשר ומדייקים ומעמיקים לחשוב בפרטי ההשת, הטבעית בכל יכולתם ומעיינים בשכלם 5096 

עד שברוב עמל יראו להוציא לפועל , כ יזדרזו בכל יכולתם וגם ילחמו את חבריהם בכל עוז"ואח, לפניהם 5097 

פתגם של גאוה של , זה לא כבר נשמע פתגם כזה לא הנחנו כלום למקרה, את כל פרטי מחשבותיהם 5098 

, ם בהשתדלות הטבעיתהאם אין ראוי שגם המאמינים בהשתדלם בכל יכולת, אפיקורסות ועבודה זרה 5099 

 5100 .יחשדו את עצמם כי גם בלבם מן הכפירה אשר יוכלו בהשתדלותם לשלוט במקרים ולנהלם לאשר יחפצו

הנה גם בזה סכנה , וברוב התלהבות והתפעלות ישליך כמעט כל השתדלות ממנו, אמנם המתחזק ברוחניות 5101 

י הסיבה "ע לו את פרנסתו עת מנסה אותו ולא ישפי"ואם השי, לפניו כי ההתפעלות עוברת חיש מהר 5102 

ויתהה על , ו לא יעמוד בנסיון ויתחרט על מעשהו ועל אשר מיעט בהשתדלות"אולי ח, הקטנה אשר הכין 5103 

, כ צריך האדם לשקול אורחותיו למעט בהשתדלות כפי ערך מדרגתו"ע, הטוב אשר עשה וירבה לחטוא 5104 

 5105 .לות המעוטה שהשתדלכפי אשר יוכל שאת גם אם לא יזכה להצליח בגשמיות על פי ההשתד

אם ירבה בהשתדלות , כי משני הצדדים היצר יארב עליו, ומשקל זה צריך להיות בדקדוק עצום ודיוק רב 5106 

והמשקל , כ"ואם ימעט מכפי ערכו יבוא לתהות על הראשונות וגם יכפור אח, מכפי ערך אמונתו הרי יכפור 5107 

מתוך יראת שמים טהורה המצלת מן אם לא , בזה דק מאוד ואי אפשר להגיע בו אל הנקודה האמיתית 5108 

 5109 .(.´מכתב מאליהו א)  .הנגיעות

 5110 

 5111 מאמר קטו

 5112 .(ט"י´ בראשית ג) בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה

, ´ולבבו יכיר כי הכל בא אליו אך מאתו ית, הנה המדרגה הגבוהה היא כשעושה מעשים גשמיים וטבעיים 5113 

כמו האדם שמסתכל דרך חור , ל ציור"ח ז"ר בשם מוכבר כתבנו במקום אח, מדרגות´ אמנם גם בזה יש ב 5114 



אבל , ומפני שהחלל קטן רואה רק את העט ולא את האדם הכותב, המפתח אל תוך הבית ורואה עט כותבת 5115 

יש אשר יראה , כך העוסק במעשים טבעיים, אם הפתח פתוח רואה שהאדם הוא הכותב ולא העט עצמה 5116 

, ה הוא העושה"תח האמת פתוחה לפניו רואה שהקבאבל מי שפ, רק את הטבע וחושב שהיא הפועלת 5117 

 5118 .והטבע הינה בידו כעט ביד הכותב

כי העט על כל פנים כלי , אינן כעט ביד הכותב´ היינו שרואה שהסיבות ביד ה, אבל יש מדרגה גבוהה מזו 5119 

אלא הוא עושה הכל בלי , ה משתמש בהם"אבל הסיבות אין ואפס הן ואין הקב, כתיבה היא ביד הכותב 5120 

לפי זה האדם העוסק , ומה שאנו רואים כסיבות אין זה אלא טשטוש בכח הראיה שלנו, צעיים וכליםאמ 5121 

אם הוא בעל מדרגה הנמוכה יבחין שהוא , כ בזעת אפיך"שמצווה הוא לעסוק בהן כמש, במעשים טבעיים 5122 

 5123 .ת צוהו לעסוק בסיבות אשר בהן יגיע אל הצריך לו"שהשי, עוסק באחת המצוות השכליות

כי , כמו פרה אדומה שהיא נגד שכל האדם, על מדרגה גבוהה יבחין שעוסק במצוה שהיא מן החוקיםאבל ב 5124 

ה הוא העושה ואינו "כי הקב, ואין שום מהלך שתצאנה ממנה התוצאות, יודע שהסיבה היא אפס ואין 5125 

 5126 .(א"מכתב מאליהו ח)  .וכל עניני הסיבות אינן אלא נסיונות לנו, משתמש בכלים כלל

 5127 

 5128 מאמר קטז

 5129 .(ט"י´ בראשית ג) בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה

ובהשקפה , בהשקפה עילאית אמיתית, בשתי השקפות יסודיות אפשר להסתכל על כל דבר וכל מעשה 5130 

אבל בהשקפה , למשל האכילה היא מעשה חומרי ותאווני בהשקפה הנחותה, חומרית אשר בשקר יסודה 5131 

כיצד אכילתו של האיש הקדוש האמיתי היא בבחינת , בןוהאכילה הקרבת קר, הרוחנית השלחן מזבח 5132 

ת "ועושה זאת רק לשם שמים בהכירו שרצון השי, כי הוא לא היה חפץ להתקרב אל הגשמיות כלל, קרבן 5133 

ובמעשה האכילה שלו לבו נקי מכל , ת"נמצא שאכילתו קרבן ממש שמוסר את נפשו ורצונו לשי, הוא 5134 

 5135 .חומריות

ולבוא למדת הכפירה , האיש החומרי מוצא בה הזדמנות להתגאות ולהתפאר, וכן בענין השתדלות הפרנסה 5136 

, אבל בהשקפה רוחנית ענין זה הוא מעשה עילאי מאוד, ו לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"ח 5137 

בהרגישו שהוא שרוי בתוך ההסתר וחושך שנוצרו על ידי חטא אדם , האיש שהגיע להשקפה אמיתית 5138 

ת בהכרה "ומתדבק בשי, חומרי זה הזדמנות נפלאה להאיר בו האמונה הטהורהמוצא במעשה , הראשון 5139 

 5140 .שהוא הנותן כח לעשות חיל

כי כל כחו וגם המעשה עצמו ומחשבתו ועצתו והכנתו אליו הם אך ורק מעשה , הוא מכיר תוך כדי מעשיו 5141 

כמה שנוגע להבחנה וניתן לו אך ורק עד , וגם זה ניתן לו משמים, ואין לאדם אלא כח הבחירה בלבד, ´ה 5142 

, תוך כדי מאבקו בנסיון הקשה של רדיפת פרנסתו, את כל הכוונות האלה הוא מגביר בלבו, בין טוב לרע 5143 

ובחיצוניות מעשיהם אין לראות כל , נמצא שזה חורש וזורע וכן זה, שמושכת את לבו בכיוון ההפוך 5144 

, ומייחד יחודים לקונו, עולמותאך הצדיק לוחם מלחמה רוחנית גדולה ומתקן בזה כל ה, הפרשה ביניהם 5145 

 5146 .(221ג "מכתב מאליהו ח)  .ש"הפך הרשעים שמפרידים בגאוותם בין העולם ובין קונו ית

 5147 

 5148 מאמר קיז

 5149 .(ט"י´ בראשית ג) בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה

ד צא ולמ, יוסי אומר אם נפשך לדעת מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא´ ר, (´ויקרא ה) כ"איתא בתו 5150 

ראה כמה מיתות נקנסו לו , מאדם הקדמוני שלא נצטוה אלא על מצוה אחת בלא תעשה אחת ועבר עליה 5151 

הוי אומר ? וכי איזו מדה מרובה מדת הטובה או מדת פורענות, ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף דורותיו 5152 

ות דורותיו עד סוף כל ואם מדת פורעניות מועטת הרי כמה מיתות נקנסו לו ולדורותיו ולדור, מדת הטובה 5153 

כ שמזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד "עאכו, כ"השב מן הפגולין והנותר והמתענה ביוה, הדורות 5154 

 5155 .סוף כל הדורות

וכמה נענש לאחר שחטא בעץ , ה לאדם עם בריאת שמים וארץ"כמה עולמות של עונג ועידון הכין הקב 5156 

והאדם יוציא , נתקללה האדמה שתצמיח קוץ ודרדר, הנתמעטה קומתו ודמותו ונתקלקלה כל הבריא, הדעת 5157 

אלא חטאו של כל יחיד , ר גרם שהעולם יתקלקל"ולא לבד חטאו של אדה, ממנה את לחמו בזיעת אפו 5158 

ככתוב , כמו שמצינו בקין שעל ידי חטאו הוסיף העולם להתקלקל, ובכל הדורות משחית ומקלקל בעולם 5159 

 5160 .כי תעבוד את האדמה לא תוסיף תת כחה לך

ולא איש אחד ולא דור אחד אלא , מובן איפוא כמה נתקלקל העולם וירד ערך הבריאה עד דור המבול 5161 

והנה רואים אנו , דור אחר דור היו מכעיסים ובאים עד שנגזר עליהם ועל כל היקום כליה, עשרה דורות 5162 

אפשר היו להם לדור המבול עוד שפע רב של טובה שאי , ז גם לאחר הקללות והירידות האלו"שבכ 5163 

שהם זורעים ולא קוצרים , אחא מי גרם לדור המבול שימרדו´ אמר ר, (ד"ר פל"ב) אמרו במדרש, לתארה 5164 



עד שהיה מתבשל מאליו , בזה שהיו זורעים היה הכל גדל מאליו בלא שום טורח, יולדים ולא קוברים 5165 

 5166 .וראוי מיד לאכילה

ומהלכים , ת לארבעים שנה היו זורעיםיצחק אח´ ומוסיף ר, וכן היו יולדים ולא מתו בניהם קודם זמנם 5167 

, והיו אריות ונמרים חשובים בעיניהם כנימא בבשר, מסוף העולם ועד סופו ותולשין ארזי לבנון בהליכתם 5168 

ר לוי כשהיתה יולדת ביום "וא, ימים היתה אשה מתעברת ויולדת ורבנן אמרי ליום אחד´ לוי אמר לג´ ר 5169 

בלילה היתה אומרת לבנה צא הדלק לי נר , יבורא דילךהיתה אומרת לבנה צא והבא לי צור לחתוך ט 5170 

 5171 .לחתוך טיבורא דילך

עוד נמצא העולם במצב , אם בדור המבול לאחר כל הקללות והירידות בבריאה, ו"מעתה הרי הדברים ק 5172 

ובדור , כ איזו צורה היתה לעולם בדורות שלפניהם שעדיין לא הגיעו לירידה והשחתה כזו"א, נפלא כזה 5173 

ומכאן , וכל זה לאחר החטא של אדם הראשון, ה"ר יציר כפיו של הקב"עד לדורו של אדה לפני לפניהם 5174 

בעת שהבריאה היתה , אפשר ללמוד על אחת כמה וכמה מה היתה צורת העולם קודם שחטא אדם 5175 

הרי ודאי שאין בכח אנוש לקבל , ולא היו בה שום קללה ושום רעה, ת"בשלימותה כפי שברא אותה השי 5176 

 5177 .ן הברכה והאושרכל מושג כמה מ

ה גן "עד שנטע לו הקב, וכל העולמות והעידונים המרובים והנפלאים האלה עוד לא הספיקו בשביל האדם 5178 

כלומר שבתוך עולם , אלקים גן בעדן´ ש ויטע ה"כמ, שתי בחינות מיוחדות הן גן לחוד ועדן לחוד, בעדן 5179 

היינו עוד סוג מיוחד של , שביל האדם גןה ב"נטע הקב, העדן שכולו עונג ועידון בלי שום תוספת לווי אחר 5180 

 5181 .תענוגים מלבד העולם של עדן

נטרד וגורש מהגן , ר ועבר על מצות לא תעשה שנצטוה שלא יאכל מעץ הדעת"והנה לאחר שחטא אדה 5182 

נתמעטה קומתו דמותו וצורתו ושל כל מין האנושי , והעדן ומכל התענוגים המופלאים ויצא נזוף ומנודה 5183 

וגם נטלו ממנו חיי עולם והוטלה , ואיתו נתקללה כל הבריאה שתעלה קוץ ודרדר, יוושל כל הדורות אחר 5184 

ר "וכל העונשים והמיתות האלו לא על אדה, ויצאה הגזירה כי עפר אתה ואל עפר תשוב, עליו קללת המות 5185 

ל הרי כמה גרם חטא ק, כי אם לו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות, לבדו נקנסו ולא למשך זמן מסוים 5186 

 5187 .ר"אחד של אדה

כמה , אף אם רק נשוה את מדת הטוב למדת פורענות, ומכאן נוכל ללמוד גם גודל מתן שכרן של מצות 5188 

ושכר זה אינו , ת"ראוי להיות שכרו של אדם כשמקיים ציוויו של מקום ואינו עובר על אזהרה אחת של ל 5189 

כי , ז שלו"ה היה בבחינת עוהר שז"אלא מהגן והעדן שהושכן בו אדה, בדין שיתחיל מהעולם הזה שלנו 5190 

ר "כנגד מדת פורענות שהביא עליו אדה, ת"הלא צריך להשתלם לו הכל במדה טובה שקיים את מצות השי 5191 

כשם שנקנס אדם הראשון , כי אם לדורי דורות ולנצח, והכל יש לתת לא לשעה ולא לדור אחד, י חטאו"ע 5192 

 5193 .בעונשים לדורי דורות

אם על עבירה , ר"אם נפשך לדעת מתן שכרן של מצות צא ולמד מאדה, י בתורת כהנים"וזהו מה שאמר ר 5194 

ובאה עליו קללת , שהפסיד את כל העולמות של גני העדן שלו עם כל עדוני הבריאה, ר כך"אחת של אדה 5195 

וכמה , הרי לעומת זה כמה צריך האדם לעלות בשכר קיומו אזהרה אחת, המות על הפחד והיסורין שעימה 5196 

וכל מה שאמרנו הוא אם נשוה מדת הטובה למדת , לם לו ולכל דורותיו אחריוהוא מביא חיי נצח לעו 5197 

כ יש לכפול את "וא, ל שמרובה מדה טובה ממדת פורעניות חמש מאות פעמים"אולם הרי אחז, הפורעניות 5198 

 5199 .והרי נגיע לממדים שאין כל תפיסה בהם, כל השכר הזה פי חמש מאות

שגם מלאכי השרת , ר היה דק מן הדק"ידוע שחטאו של אדה, וכשנעמיק בזה יתבאר לנו עוד חידוש נפלא 5200 

? ה מפני מה קנסת מיתה על האדם"שאלו להקב, (שבת נה) ל"השכלים הנבדלים לא הרגישו בו כמאחז 5201 

כ שבעיני "אלא בע? הלא מפורש נאמר לו כי ביום אכלך ממנו מות תמות, ולכאורה מה תמהו המלאכים 5202 

 5203 .ה חוקר לב ובוחן כליות הוא ראה בזה חטא"ורק הקב, ר"דההמלאכים לא נראתה שום עבירה במעשה א

מרגע ´ ר בשכלו והכרתו את ה"שבתכיפות עלייתו של אדה, ויש להבין את חטאו לא בחיוב כי אם בשלילה 5204 

שלא עלה באותה מדה כפי שהיה ראוי , חל הפסק מה בסדר עלייתו זו, לרגע באורח חיים למעלה להשכיל 5205 

 5206 .ת לעלות יותר ולא עלה בזה היה נעוץ החטאומשום שהיתה לו אפשרו, לה

כ לעומת זה הרי גם השכר שהבאנו "א, ר בעונשים חמורים כאלה"ואם על תביעה דקה כזו נענש אדה 5207 

יש לחשב גם לגבי מעשה כזה שבעיני המלאכים לא היתה נראית בו כל , ת"בחשבון על קיום אזהרת ל 5208 

א שבעומק לבו יש עוד מקום לרדת לדיוטא אל, ואף באדם שהוא רע והמעשה שלו כולו רע, מעלה 5209 

ראוי הוא להיות שכרו משתלם לו באותו שיעור , ה רואה בו שהאיט בירידתו קימעא"והקב, תחתונה יותר 5210 

עומד אדם , שבשלילת ירידה אף במדה דקה כזו שמלאכים אין בכוחם להשיגה, ומה נפלא הדבר, שתיארנו 5211 

, ולהביא חיים עידון ועידונים לו ולכל העולם כולו, ר"לקבל שכר גדול במדה כנגד מדה של עונשי אדה 5212 

 5213 .ולדורותיו ודורות דורותיו עד אין סוף



, ר שנצטוה עליה בתחלה לפני קבלת התורה"ת של אדה"והנה כל החשבונות הללו המה רק ביחס למצות ל 5214 

´ צטוה על זולא כדין בן נח שנ, כ באדם מישראל המקיים מצוה"ועאכו, שהיה דינו כבן נח המקיים מצוה 5215 

כי הרי , ולא רק בחיוב אלא בשלילה, אלא כדין שנצטוה על שש מאות ושלש עשרה מצוות, מצות בלבד 5216 

שהרי לא , ת שבתורה"קיים בבת אחת כל המצות ל, אדם מישראל היושב רגע ואינו עושה שום דבר רע 5217 

ביותר שהרי נזהר גם ועוד יש לחשוב את העבירות החמורות , ולא לבש שעטנז, לא אכל נותר, אכל פיגול 5218 

 5219 .(7ערכין טו) ר כנגד כולם"ד ולשה"ע ושפ"ז ג"כמו ע, מהן

כי בקיימו , אף הקלה ביותר כמה גדול שכרו, ו המקיים באותה שעה מצות עשה אחת בפועל"מעתה מק 5220 

ולא , בקום ועשה´ כי אם גם קיים רצונו ית, באותה שעה´ מצות עשה הרי לא לבד שלא עבר על ציווי ה 5221 

שקיים יחד עם זה כל אזהרות לא תעשה , שודאי לא נאבדה ממנו באותה שעה גם זכותו הגדולהעוד אלא  5222 

ש אם לומד תורה באותה שעה שהיא שקולה כנגד כל "וכ, שהרי בזמן זה לא עבר שום עבירה, שבתורה 5223 

 5224 .המצוות

לדבר אחד  כל מצוותיה של תורה אינן שוות, כל חפציך לא ישוו בה (א"א ה"ירושלמי פאה פ) ל"ש חז"כמ 5225 

, ת"המצות עשה וגם מצות ל, נמצא שבעת עסקו בתורה כאילו קיים בפועל כל התורה כולה, מן התורה 5226 

ומאבדים כל מושג , והרי מגיעים אנו לפי חשבון זה לממדים אין סופיים, ומי יוכל לבוא לעומק שכרו 5227 

 5228  .אלקים זולתך עין לא ראתה, וזהו מה שאמר הכתוב מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, במתן שכרם

 5229 .(אור הצפון)

 5230 

 5231 מאמר קיח

 5232 .(א"כ´ בראשית ג) אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם´ ויעש ה

אי אפשר להשיג דרגת לשמה אלא בהצנע לכת כדי שלא , אחר חטא אדם הראשון כשנתערבו הטוב והרע 5233 

רגיש האדם אך גם בהצנע לכת אם מ, (ז"מועד קטן ט) מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר, יתגאה 5234 

א  ועדיין אין זו בחינת לשמה אשר רק בה זוכה לעולם הב, שעושה דבר גדול הרי הוא מתגאה בלבבו 5235 

יבחין כי כל מה שהוא עושה הוא מאד , רק אם יתגבר על יצרו עד הקצה האחרון, (ם סוף מכות"רמב) 5236 

, להסיתו בדבר כזהעד שהגיע יצרו , ואדרבא יצטער אשר נקודת בחירתו נמוכה כל כך, בתכלית הפשטות 5237 

 5238 .ב"זוהי דרגת לשמה שזוכה בה לעוה

וגם , מובא מעשה נפלא על איש ששמו פנטקקה מפורסם כחוטא (´הלכה ד´ פרק א) בירושלמי תענית 5239 

אבהו ´ היתה שנת בצורת והראו לר, פירוש שמו בלשון יוונית חמש עבירות והיה שומר בית הזונות 5240 

אבהו והביאוהו אמר לו מה ´ שלח ר, כן עשה וירדו גשמיםו, בחלום שהאיש הזה יתפלל  וירדו גשמים 5241 

מכניס בגדיהן , מכין התיאטרון לצרכן, משכיר הזונות, אמר לו חמש עבירות אני עושה בכל יום, אומנותך 5242 

 5243 .מוקיש בכלי זמר לפניהן, מטפח ומרקד לפניהן, למרחץ

ובאה אשה אחת ועמדה , ןאמר לו פעם אחת הייתי מכין את התיאטרו? אמר לו ואיזה דבר טוב עשית 5244 

ואני רוצה לעשות כדי , אמרתי לה מה לך ואמרה לי בעלי חבוש בבית האסורים, מאחורי העמוד ובכתה 5245 

מכרתי את מטתי , כלומר חשבה להשכיר את עצמה לבית הזונות כדי ליקח ממון לפדות את בעלה, לפדותו 5246 

אבהו כדאי ´ אמר לו ר, לך ולא תחטאיואמרתי לה הא לך ופדי בע, ואת המצע שעליה ונתתי לה את דמיהן 5247 

 5248 .אתה להתפלל על הגשמים

אבהו מה אומנותך ענה לו מיד שהוא לא ´ ובכל זאת כששאלו ר, הרי אנו רואים שהאיש הזה היה צדיק 5249 

נמצא שהמצוה שעשה , הרי שהוא לא הרגיש כלל שהדבר הטוב שעשה עשהו לצדיק, אליכם בעל עבירות 5250 

אבהו ´ שפירש שאמר ליה ר´ פני משה´ועיין , כן זכה על ידה בשמים היתה בהצנע לכת גם מעצמו ועל 5251 

 5252 .דמזה נראה שכל מעשיך לשם שמים שלא יחטאו בנות ישראל בזנות, כדאי אתה להתפלל על הגשמים

כדי שלא יחפשו , והוא היה עוסק עמהן ומתקן את עניניהן בטוב, ונראה לפי דבריו שזונות נכריות היו 5253 

ואף על פי כן החזיק את עצמו , הרי שבאמת כל מעשיו מצוות היו, בנות ישראלהגויים זונות אחרות מ 5254 

כי רחוק מאוד שיעשה מימיו , אוי למי שעבירותיו נחשבות בעיניו כמצוות, בעבריין זוהי הצנע לכת למופת 5255 

, בהכירו כמה הן רחוקות עדיין מן השלמות, אשרי למי שמצוותיו נחשבות בעיניו לעבירות, מצוה אמיתית 5256 

 5257 .(223ג עמוד "מכתב מאליהו ח)  .וישארו בידיו ליום הדין, י אז לעולם לא יתגאה בהןכ

 5258 

 5259 מאמר קיט

 5260 .(ב"כ´ בראשית ג) הן האדם היה כאחד ממנו ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם

אל הסתכלו ה לישר"אמר להם הקב, (ט"י´ דברים ל) י"ל הובא ברש"אחז, דברנו יסוד גדול בענין הכרח 5261 

שמא לא עלה גלגל החמה מן המזרח והאיר לכל , בשמים שבראתי לשמש אתכם שמא שינו את מדתם 5262 

ומה אלו , שמא זרעתם אותה ולא צמחה, הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם שמא שינתה מדתה, העולם 5263 



לא שינו את אם זוכים אין מקבלים שכר ואם חוטאין אין מקבלין פורעניות , שנעשו לא לשכר ולא להפסד 5264 

 5265 .כ"אתם שאם זכיתם תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו פורענות עאכו, מדתם

וביארנו שסוד ההכרח שכל הנבראים , הרי מוכרחים הם במעשיהם, ולכאורה מאי ראיה משמים וארץ 5266 

אלא שסוד ההכרח של , אינו כמו שמדמים אנו שמוכרחים ואינם יכולים לעשות אחרת, מוכרחים המה 5267 

סוד , ומצד זה לא ישנו את תפקידם, שהם עושים באימה וביראה רצון קונם, ´רצונו ית הבריאה הוא מצד 5268 

הכרות של ´ עד שבההכרות הכי קטנות ברצונו ית, ´הכרח כל כך גדול הוא רצון ה, ´כזה מונח ברצונו ית 5269 

 5270 .מן הנמנע הוא לעבור עד בגדר מוכרח, דוממים ובעלי חיים

פני שאינה יכולה שהרי באמת מצינו שגם הארץ חטאה לא מ, הסתכל בארץ שמא שינתה את מדתה 5271 

וכמו במלאכים , שהוא הוא המכריח´ אמנם אינה יכולה זהו מחמת רצונו ית, ושינתה הרי שיכולה לשנות 5272 

ז אם סוד של "ולפי, בשום אופן´ ומחמת שאין לעבור על רצונו ית, שאנו אומרים עליהם שהם מוכרחים 5273 

איזה מוכרח צריך , בשום אופן´ תיהם הם שאין לעבור על רצונו יתבהכרו, הכרח כזה מונח בכל הבריאה 5274 

, שלא לעבור בשום אופן´ וכמה צריך להיות מכריח אותו רצונו ית, להיות האדם הגדול בהכרותיו הוא 5275 

 5276 .כ סוד הבחירה שבאדם מהו"וא

אחר גם ל, האדם כמעט בכל חלקיו גם עכשיו לאחר החטא מוכרח הוא, וצריכים לידע שבאמת כן הוא 5277 

, ר קודם החטא"וכל אדם במצבו יש לו מהמצב של אדה, ר עוד ישנו המצב של קודם החטא"חטאו של אדה 5278 

, נפש רוח נשמה חיה יחידה, המקובלים מחלקים את האדם לכמה מדרגות, הרי ישנם באדם כמה עולמות 5279 

ואינו , כרחבחכמה הריהו מוכרח בתכלית הה, ועלינו לידע שבאמת בכל העולמות של האדם הנהו מוכרח 5280 

 5281 .ורק חוט השערה ישנו בהאדם ששם הריהו בוחר, יכול לעשות אחרת בשום אופן גם עכשיו

וסוף הרגל התחתון שלה הוא , ו"שמקום החלות הוא הרגל של התי, דרך עץ החיים´ ל בס"וכתב הרמח 5282 

רגה ורק בהמד, האדם בכל חלקיו הריהו מוכרח אין שם מקום חלות, המדרגה האחרונה שממנה יונקים 5283 

במצב זה הכל חושך ואפילה לא , יכול לעשות כך ויכול לעשות אחרת, התחתונה שם הוא סוד הבחירה 5284 

 5285 .כ יכול לעשות מה שחפץ וזה סוד הבחירה"וע, אף זהרורית אור אין שם, יראה ולא ישמע

רק והיה בו , בשום אופן´ ולא היה יכול לעבור על רצונו ית, ר קודם החטא היה כולו מוכרח"והנה אדה 5286 

רק שלאחר כל ההכרח , שגם בבחינה זו היה מוכרח בתכלית כמו מלאך, מקום חלות היינו בחינת מה מגוף 5287 

ולאחר החטא כבר , זו היא נקודת הבחירה שלו, הגדול סוף סוף היה שם איזה אפשרות מקום חלות לחטא 5288 

, שבו בלתי מוכרח נעשה בבחינת מה באיזה נקודה קלה, שלפי מצבו מצב ההכרח הכי גדול, הגיע לידי כך 5289 

היינו שנתהוה שם חושך ואפלה שאינם רואים ואינם שומעים , ´והיה כבר יכול לעבור על רצונו ית 5290 

 5291 .ויכולים לעשות אחרת

ורק בקצה , בחכמה הריהו מוכרח בתכלית, נמצא שסוף סוף גם עכשיו האדם מוכרח בכל העולמות שלו 5292 

אין שם אור , היינו מצב של בחירה, והריהו בוחרששם הוא בלתי מוכרח , האחרון ישנו איזה חוט השערה 5293 

 5294 .ושם הוא סוד הבחירה, רק חושך ואפלה

אני מורה לכם ´ ובחרת בחיים´ל "איתא בחז, מהי עבודת האדם בבואו לידי נקודה זו ואיך יחזיק מעמד 5295 

זה  ומעמידו על חלק היפה ואומר לו את, כאדם האומר לבנו בחר לך חלק יפה בנחלתי, בחרו בחלק החיים 5296 

, הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח לך, מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי´ ז נאמר ה"וע, ברור לך 5297 

חושך ואפלה , ששם אובדים כל החכמות שבעולם, ל המצב הנורא של נקודת הבחירה"גילו לנו חז 5298 

 5299 .בחירה רק זו היא העצה במצב של, צריכים להחזיקו בידו ולהראות לו את זה ברור לך, בתכלית

שהשליבות מתהפכות , ולציור כשהולכים באישון לילה ואפילה כחומה גבוהה בעלת מדרגות רבות 5300 

אכן אם מתאחז בהמעקה ותופס , הרי אי אפשר לכוון את הדרך בשום אופן, ומתעמקות בה פעמים רבות 5301 

אפשר לו כי בעולם הבחירה אי , את זה צריך האדם לידע, ימצא ויכוין את הדרך בלי ספק, בה היטב 5302 

ועצה אחת היא אחוז בהמעקה , בעולם זה של בחירה חושך ואפלה בתכלית הכל נאבד, לעבור בחכמה 5303 

 5304 .חכה עד יעבור החושך ואז יאיר לך, והחזק בה היטב

לא כן הדבר הרי רואים אנו שהתחנן לבל ינתנו , ה בנקל עמד בנסיונותיו"אנחנו מדמים שאברהם אבינו ע 5305 

כ "אין יכולים לצייר את החושך ואפילה של כי ביצחק יקרא לך זרע ואח, (ח"יו "ר נ"בר) לו עוד נסיונות 5306 

מה , בעולם הבחירה אין חכמה כלל, וצריכים לידע כי מה שעבר הנסיון הוא לא בחכמות, והעלהו לעולה 5307 

יודע אני שעכשיו חושך הוא וצריך אני , (7חולין ה) שעמד הוא ואני בתומי אלך משימים עצמם כבהמה 5308 

 5309 .שיהיה אור לחכות עד

יראה שהחיים , סוף כל סוף כשהאדם מתבונן על מצבו מהיכן הוא חי, והנה יוצא לנו מזה הערה נוראה 5310 

שם לגמרי ´ בחירה´אבל רק בנגעו במצב של , במצב שהוא מוכרח שם הריהו טוב, שלו הוא דוקא בחכמה 5311 

 5312 .נמצא שמופקעים מכל וכל, אינו יכול לעמוד

 5313 .(ח"נ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח) 



 5314 

 5315 מאמר קכ

 5316 .(ב"כ´ בראשית ג) הן האדם היה כאחד ממנו ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם

ל בספרו נפש החיים בשם "ח ז"שאלה זו הביא הגר, ה אם יחיה לעולם"יש להבין מה איכפת לו להקב 5317 

ומכאן נוראות חומר , ת שיהיה לו לאדם כפרה על חטאו במיתתו"והשיב כי זה מרחמי השי, ל"א ז"הגר 5318 

 5319 .הכל אין כדאי לו אם ישאר בלא כפרה על חטאו, שהרי אף אם יחיה לנצח באין סוף ותכלית, חטא ועון

אשר מלאכים היו תולין לו בשר , ה"צא וחשוב מה המה חיים נצחיים לאדם קדמאה יציר כפיו של הקב 5320 

, עם כל זאת כדאי לו יותר המיתה, צחט היה עושה האדם הלזה בחייו לנ"וכמה מצות ומע, ומצננים לו יין 5321 

הנה כל משכיל ומתבונן יחרד חרדה גדולה ולבו ימס , ה וגירשו מגן עדן פן ישלח ידו"וריחם עליו הקב 5322 

 5323 .(ב"אור יהל ח)  .בעשותו חשבון עוונותיו אשר רבו משערות ראשו, בקרבו

 5324 

 5325 מאמר קכא

 5326 .(ב"כ´ בראשית ג) ם ואכל וחי לעולםהן האדם היה כאחד ממנו ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיי

ר מעץ החיים חוק הבריאה "כ אם יאכל אדה"וא, ה העמיד את הבריאה בחוקים והם אינם משתנים"הקב 5327 

ה "וצריך הבנה מה איכפת לו להקב, ע כדי שלא יאכל מעץ החיים"לכן גורש האדם מג, הוא שיחיה לעולם 5328 

ר כבר לא יוכל "שלאחר חטאו של אדה, ליהול בספרו אדרת א"א ז"וכתב הגר, ר לעולם"שיחיה אדה 5329 

רק באופן זה שהאדם ימות וגופו ירקב , ת"האדם להגיע להתכלית כפי שהיה במחשבתו הקודמת של השי 5330 

רק בכך נעוץ תכליתו ולא זולת , ולעת התחיה יקום ויחיה מחדש, ויכלה וישוב אל העפר אשר משם לוקח 5331 

 5332 .זה

וכשנגעו בו הפועלים נזף , ה נמצא קבור בשדהו של רב נחמןרב אחאי בר יאשי, (ב"שבת קנ) ´איתא בגמ 5333 

כל מי , ל כתיב ורקב עצמות קנאה"א, חזיה דאית ביה מששא, נ נחר בן גברא"באו ואמרו לו לר, בהם 5334 

ל והכתיב כי עפר "א, וכל מי שאין קנאה בלבו אין עצמותיו מרקיבין, שיש קנאה בלבו עצמותיו מרקיבין 5335 

 5336 .הוא שעה אחת קודם תחיית המתיםל ה"א, אתה ואל עפר תשוב

ופשוט הוא , מוכרחים לעבור מעבר זה של עפר אתה ואל עפר תשוב, הרי שאף הצדיקים הגדולים ביותר 5337 

כ זך ומצוחצח כמו "לאחרי החטא היה גופו כ´ ר אפי"שאדה´ דעת תבונות´ל בספרו "שכבר כתב הרמח 5338 

 5339 !עפר תשובז נאמר לו פסוק זה של כי עפר אתה ואל "ובכ, הנשמה שלנו

ו איך היה קודם "ק, ר נראה כך"שאם לאחר החטא היה גופו של אדה, ומכאן יש אמנם להתבונן ולדעת 5340 

ה רצה להשאיר דוגמה להראות איך היה נראה "שהקב, ל"ל מפראג ז"וכתב מהר! ש נשמתו"החטא וכ 5341 

דושה כזו כלומר ק, ק"וייחד לזה פינה אחת והוא קודש הקדשים שבביהמ, ר"העולם קודם שחטא אדה 5342 

 5343 .ר"כן היה נראה כל העולם כולו אז קודם שחטא אדה, ששררה בקודש הקדשים שבמקדש הראשון

ולא , שאם יאכל מעץ החיים וחי לעולם, ע"ר לאחר החטא מג"ל שלפיכך גורש אדה"א ז"ומסיים הגר 5344 

ולם נשאר ונמצא כל הע, כ ישאר בחטאו ולא יבוא לידי תיקון"א, יקויים בו כי עפר אתה ואל עפר תשוב 5345 

 5346 .ולא יבוא למצב שהיה בראשונה קודם החטא, חרב לנצח

וגם ידע , י החטא"בודאי ראה חורבנו וחרבן העולם שנעשה ע? ר לא ידע מזה"מעתה יש לשאול וכי אדה 5347 

 5348 ל"ש חז"והרי גם עשה תשובה גדולה מאוד על זה כמ, והבין מה שנאמר לו כי עפר אתה ואל עפר תשוב

כ איך אפשר לחשוד "וא, ענית מאה ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשרושישב בת, (ח"עירובין י) 5349 

? הלא יודע הוא שיאבד בזה כל תקוה להסיר חטאו מעליו ולמה לו חיים כאלו, שיאכל עכשיו מעץ החיים 5350 

ויש מקום לחשדו , מ כיון שכבר חטא אבד נאמנותו"מ, כ צריך לומר שאף לאחר התשובה שעשה"וע 5351 

 5352 .ז ישאר החטא לעולם ולא יבוא לידי תיקונו"אף שעי, שיאכל מעץ החיים

הרי ודאי זכר היטב כי ביום אכלו ממנו , ר ובא לאכול מעץ הדעת"כשנתפתה אדה, ויש לשאול עוד בזה 5353 

ש מכל עץ הגן אכל "כמ, כ היה לו עצה לאכול מקודם מעץ החיים וממנו לא נאסר לו לאכול"א, מות ימות 5354 

 5355 .וכל לאכול גם מעץ הדעת ולא ימותוממילא יחיה לעולם ואז י, תאכל

וראה לפניו את הנחש הוא , כי כל זמן שלא אכל מעץ הדעת היינו קודם החטא, אבל יש בזה ענין עמוק 5356 

ר שיהי לו דבר ללחום נגד יצרו "רצה אדה, ובא לפתותו לאכול מעץ הדעת, ר מתחזק כנגדו"היצה 5357 

אכל מעץ החיים כדי שיוכל להזכיר לו יום לכן לא , ולהתחזק כנגדו לבל יפרוץ פרץ לאכול מעץ הדעת 5358 

ר נצחו "ט על יצה"לעולם ירגיז אדם יצ, (´ברכות ה) ל"ש חז"ר כמ"שזו היא עצה גדולה כנגד יצה, המיתה 5359 

ואם יאכל מעץ החיים ויחיה לעולם הרי יאבד הכלי זיין ללחום נגד , מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתה 5360 

 5361 .שהיה לו רשות גמורה לאכול ממנו פ"לכן לא אכל מעץ החיים אע, ר"יצה

 5362 



ונפל הרבה ממדרגתו עד כדי , אבל לאחר החטא כבר נתחלפה לו השקפתו לגמרי, ז קודם החטא"מיהו כ 5363 

ז ישאר בחטאו אשר "פ שעי"אע, שכבר נעשה מקום לחשדו שמא יאכל מעץ החיים כדי שיחיה לעולם, כך 5364 

שחוץ מעצם העבירה ועונש שעבר על רצון  ,למדים אנו מזה נוראות מה עושה רושם החטא באדם! חטא 5365 

עד , מטמטם את לבו ומטמא את מוחו ושכלו, מפיל החטא את האדם מהמדרגה שהיה קודם חטאו, ת"הבוי 5366 

אורח חיים , ועוד אלמלא חטא היה עולה כמה דרגות רוחניות, וההשקפה0ההכרה  0אצלו 0שמתחלפת0 5367 

 5368 !ומה בחשבון שכר עבירה כנדה הפסדהוזוהי תוספת אי, למעלה להשכיל ועתה יורד שאול מטה

 5369 

י "ל נפטר לעולמו הלך האר"ק ז"שכשהרמ, ל מספר מעשה נורא"י ז"ל תלמיד האר"ם פאפיריש ז"מהר 5370 

, י אל סביביו ושאל מי רואה איזה דבר"פתאום פנה האר, וכמובן שהלכו אתו גם תלמידיו, הקדוש ללוותו 5371 

אני רואה עמודא דנורא , י ואמר לו"ניגש אל הארולא ענו לו רק בחור צעיר אחד כבן חמש עשרה שנה  5372 

ל אמרו דלא אתחזיא אלא לחד "כי חז, י הקדוש נתפעל הרבה מהבחור"האר! ק"סביב מטתו של הרמ 5373 

 5374 .בדרא או לתרי בדרא

, אני אהיה לך לאב ואתה תהיה לי לבן ואלמד אתך תורה, ל אליו בני אתה תבוא אל ביתי"י ז"ויאמר האר 5375 

י בפניו וראה ברוח קדשו "י הביט האר"למחרת בא אצל האר, ותו לחתן לבתווכנראה שרצה לקחת א 5376 

צא מביתי ואיני , נזף בו ויאמר לו המדרגה שלך אבדת, שנטמא בטומאה היוצאת מן הגוף באותו לילה 5377 

 5378 !רוצה לראות עוד פניך

הלא עמד  כי, י מחשבה אחת אשר לא טהורה"ע, וכמה אור אלקי ניטל ממנו, הרי לפנינו איזה עולם אבד 5379 

י הקדוש רצה "והאר, י לא זכו לראות"במדרגה נפלאה כזאת לראות את העמודא דנורא מה שתלמידי האר 5380 

ובין לילה אבד , ומי יודע כמה היה הולך וגדל במעלות הרוחניות להפליא, לקחת אותו לבן ולגדלו בביתו 5381 

פ הרי לפנינו "עכ, ל"הטמא כנוכנראה שנפל בגבהות הלב וזה גרם לו להנזק ול! זה כל עולמו נורא ואיום 5382 

 5383 !מה החטא גורם

ולא אכל רק כדי שיהיה , שקודם החטא היה יכול לאכול מעץ החיים בהיתר גמור, ר"ודבר זה למדנו מאדה 5384 

עד כדי , ולאחר החטא מיד נתחלף אצלו השקפתו, ר הרוחני"לו כלי זיין ללחום בזכרון יום המיתה נגד יצה 5385 

ובלבד שיחיה לעולם , תעלם מחטאו אשר חטא להשאר בלא תיקוןכך שהיה כבר מקום לחשוד אותו שי 5386 

והרושם שעושה פעולת העבירה בנפש , י החטא"הרי מה נורא טמטום הלב שנעשה ע, ולכן גורש מגן עדן 5387 

לב אליהו )  ! כמה מתקדש נפש האדם בעשיית מצוה, אכן מדה טובה מרובה חמש מאות פעמים, האדם 5388 

 5389 .(טמטום הלב´ מא

 5390 

 5391 מאמר קכב

 5392 .(ג"כ´ בראשית ג) אלקים מגן עדן לעבוד את האדמה´ לחהו הויש

ילקוט ) וכשטרדו טרדו במדת הרחמים, כשבראו בראו במדת הדין ובמדת הרחמים, אלקים´ וישלחהו ה 5393 

ת "כי אכן יש והשי, ´ר מגן עדן וגירושו באה לו מתוך רחמי ה"משמע שטרדת אדה, (ד"ל´ בראשית ג 5394 

וכמו האור שלא יכול לסבול , אור השכל שבאדם לטובתו של האדם ברחמיו הגדולים מכהה ומחשיך את 5395 

כן אין אור הקדושה והחכמה יכול לסבול ולראות את האדם בתעלוליו , את החושך כי גרש יגרשנו 5396 

 5397 .הזידונים

שלהבת הקדושה תודעך ולא יראה עוד האדם , יפרח מהאדם אור השכל´ ברם יש ובמצב שכזה ברחמי ה 5398 

ולטובתו ניטל מהאדם הדעת , ולא ידע כמה גדולה מרירותו נגד המקום, יתות עצמובשפלותו ולא יכיר בפח 5399 

ואזי מתהוה צד חסד ורחמים כשהוא נקרא , כדי שלא יהיה לו כח ההבחנה והכרת עוצם חטאו, העליונה 5400 

 5401 .לדין

והוא דש , הרי החטא נעשה לו כהיתר, כשהאדם מתרגל לחטוא בהכרה מלאה ובהעזה נגד השכל העליון 5402 

כ "א, והאדם יורד ושוקע בזוהמת החטא במזיד, יו את כל הקדוש בלי כל נקיפת לב ומוסר כליותברגל 5403 

שאחר מעשה העגל נשללו מעדיים וכתריהם , ומעין זה היה לישראל, מוטב שתוסר ממנו ההכרה הברורה 5404 

מה להם אז לא היתה תקו, כי לו היו נדונים חלילה לפי דרגתם, שניתנו להם מקודם בהגיעם לדרגא גבוהה 5405 

 5406 .הורד עדיך לטובתך שלא לענוש אותך, (כי תשא) ש הספורנו"כמ, חלילה

לא בכדי להשפילו עבור החטא , ע היתה לטובתו שלא יחטא בפלטינו של מלך"גירוש אדם הראשון מג 5407 

החשיך וכיבה את , ש במעשה זה היה להציל את האדם ולמנוע הימנו עונש כליה"מגמת הבורא ית, שחטא 5408 

ר "מה אדה, המה כאדם הראשון, והמה כאדם עברו ברית, הקטין ולהמעיט בערך החטאהשלהבת בכדי ל 5409 

אף בניו , ודנתי אותו בשילוחין וגירושין וקוננתי עליו איכה, הכנסתיו לתוך גן עדן וציויתיו ועבר על ציוויי 5410 

 5411 עליהם איכהדנתי אותם בשילוחין ובגירושין וקוננתי , הכנסתים לארץ ישראל וציוויתים ועברו על הציווי

 5412 .(פתיחתא למדרש איכה)



ולכאורה איזה שייכות בין הגירושין מגן עדן לחורבן בית , ויגרש את האדם הראה לו חורבן בית המקדש 5413 

ברם לפי הסברנו שהסרת ? ר בתיאור חורבן בית המקדש"ואיזה הסבר על מצבו ניתן לאדה, המקדש 5414 

ונוח , עם  השגה והכרה´ ם שהוא ממרה את השלא יישפך עליו חרון אף מטע, ההכרה מהאדם הוא לטובתו 5415 

וזהו הענין שלטובתו ניטלת , לו לאדם כשיצרו גבר על שכלו שיעשה את חטאו בחושך ולא ייענש על כך 5416 

כי החוטא והוא באור גדול ובהיר , והוא נעזב לשעת חטאו באור כהה ודעוך, הימנו לפעמים הארת השכל 5417 

 5418 .ד ונשחת ללא סוףוהחוטא נעשה ירו, הרי עונשו כפול ומכופל

כי החוטא במקדש בפלטינו , לתיקוננו´ כ מן הטובות ורחמי ה"שהיה ג, כ ענין חורבן בית המקדש"וזהו ג 5419 

וכשנעשינו שטופים בעבירות , מול האור הגדול הבוקע ועולה מן המקדש הוא חטא גדול ונורא, של מלך 5420 

ה "מה עשה הקב, היינו עומדים יותרו נגזרת עלינו כליה ולא "הרי היתה ח, ק היה קיים"שונות וביהמ 5421 

סלק את האור וגנזו למעלה עד חזון , הדעיך את שלהבת בית המקדש, בכדי לרכך ולהקל חומר הדין 5422 

 5423 .למועד

והראה לו דוגמא של רחמים גדולים הצפונים במעשה שנראה , ר"ה לאדה"במובן זה הסביר לו הקב 5424 

שחטאם הבלתי נמנע לא יהיה , בת ישראלק והגירוש מארץ ישראל הוא לטו"גם חורבן ביהמ, כעונש 5425 

 5426 .ר הריני מגרשך מגן העדן מתוך רחמים"גם אתה אדה, בפלטינו של המלך בארץ הקדושה

שבזה מגדיל , ובה בשעה ליהנות מאור זיו השכינה, כי לא יתכן שהאדם יהיה שקוע בטומאת החטא 5427 

, ת אור האלקות מסביב לחוטאת שמכבה ומקטין א"והתפרדות זו הוא ברחמי השי, ומעמיק עוד את החטא 5428 

ת מאפיל ומכהה את עיני האדם החוטא שלא יוכל "או שהשי, בכדי שעיוות החטא לא תיראה כל כך חמורה 5429 

 5430 .וזוהי סנגוריה על החוטא שהוא כביכול מכין לאדם בתוך חטאו, ליהנות מן האור הגדול

אלא המובן בזה , נה בכל מקום היאוהלא השכי´ וכי כל מקום שהיה בו לא היה לפני ה, ´ויצא קין מלפני ה 5431 

כדי שלא יהא נראה כדר , ה ונטל הימנו את השגותיו הגבוהות בעניני האלקות והנבואה"הוא שהסתיר הקב 5432 

ומלהיבה פי שבע את חום האש , כי קרבת השכינה מגדילה את החטא, עם השכינה בכפיפה אחת וחוטא 5433 

 5434 .האדם הוא לטובתו ולרווחתוולכן יש שהסתלקות השכינה מן , שעלולה לבוא על החוטא

שבך הושקעו והואצלו כל המדות הנפלאות , ה צלם דמותו ואצילותו"ובכן אתה האדם יציר כפיו של הקב 5435 

למה לא תשמור על העדיים והכתרים שהושמו , למה לא תחוס על יופייך והדרך, של התפארת ההוד והנצח 5436 

ולמה תכריח אותו כביכול , מידי פעם בפעםולמה תכריח את יוצרך להסתלק ממך , עליך לכבודך ולהנאתך 5437 

 5438 .(תורת הנפש)  !שמור על עדייך בן אדם, להקטין ולגנוז את המאורות הגדולים שיצר להנאתך

 5439 

 5440 מאמר קכג

 5441 .(ד"כ´ בראשית ג) ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים

אמר כבת ישראל ויכולה  ל"ר, יוחנן אמר כבת כהן שנתגרשה ואינה יכולה לחזור´ ר, ויגרש את האדם 5442 

כן גם המדרגות ומפעלי היצירה , כשם שהזמן מחולק לרגעים ודקות ודקי דקות, (א"ר כ"ב) לחזור 5443 

כל רגע נועד לעולם מיוחד ליצירה , הרוחניים המחודשים מדי פעם תלויים בכל רגע ורגע של הזמן 5444 

 5445 .מתאימה דוקא לרגע זה ולא אחר, מיוחדת

וכן גם , ויש לו תחומים מסויימים שלו, שני בצביונו ובטבעו מרחק רבהרגע האחד הוא נפרד מהרגע ה 5446 

וכל רגע וכל דקה , וגבול מסויים מהשלישי הבא אחריו, הרגע השני נפרד במהות יצירותיו מרחק רב 5447 

אמנם לעיני הבשר אין תחומי הרגעים , מהווים יצירות מופלאות ומיוחדות בתפקידם מהותם והוויתם 5448 

ואין נפקא מיניה בין רגע אחד , ונדמה לו להאדם שהכל מעורב, ניכרים ונבדלים והדקות על יצירותיהם 5449 

 5450 .למשנהו בין שלפניו בין שלאחריו

פושט ולובש צורות , האדם נמצא בהשתנות בלתי פוסקת, גם האדם בכל רגע ורגע משונה במהותו וצביונו 5451 

וקטן , שינוי הוא שונה מעיקרואומרים החוקרים שה, גם בגידולו והתפתחותו הגופנית, חדשות ומחודשות 5452 

 5453 .אלא שהוא כולו לגמרי אחר ומהותו אחרת וכן הלאה, שהולך ומתגדל אין המובן שהגוף הקטן נעשה גדול

בין שעה לחברתה , ההתחלפויות וההשתנויות בין תקופה לתקופה, וכן הדברים לגידולי הנפש של האדם 5454 

וברגע אחר , ברגע זה הוא בתואר זה, בחננוש לרגעים ת"וכמ, ואף בין רגע למשנהו חדשות הן בהחלט 5455 

ולכן , וממילא גם דינו שונה הוא, ובכן אחר הוא בשמו ותפקידו והשגתו, הוא מתהפך ליצירה חדשה אחרת 5456 

לפי תנאי , האדם נתבע לפי מצבו החדש, כי כל רגע עולם אחר הוא, (ה טז"ר) האדם נידון בכל רגע 5457 

 5458 .העולם החדש שברגע החדש

יטמאו כולן ואל , ואם לאו נטמא את כולכם, ם תנה לנו אחת מכם ונטמא אותה"עכונשים שאמרו להם  5459 

, א בתשובה"כתב הרשב, ובכסף משנה שם, (ה"ם יסודי התורה פ"רמב) ימסרו להם נפש אחת מישראל 5460 

אפילו היתה אחת מהן , ם תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה"בסיעה של נשים עוברות ואמרו להם עכו 5461 

 5462 .כולן ואל ימסרו אותה להןמחוללת יטמאו את 



ימסרו אותה ולא יטמאו את כל הככרות של , שאם היתה ככר של תרומה טמאה, ולא דמי למה שאמרו שם 5463 

אבל אשה אם חללה עצמה פעם אחת ונטמאה , שאני תרומה שטמא הוא לגמרי ומה יוסיף עוד זה, תרומה 5464 

הזאת אין בינה לבין הטהורה  ובפעם, כל שתעבור ותטמא את עצמה תוסיף על חטאתה פשע, בעבירה 5465 

ועוד שמא כבר הרהרה תשובה ושבה מדרכה , ולמה יאנסוה למסרה להם שלא מדעתה, שבהן ולא כלום 5466 

 5467 .ל"הרעה עכ

או הירידה של רגע שעבר על , כי אין להקיש את מצב הרוחני והקדושה, והרעיון הוא בהתאם להסברנו 5468 

ואמת שמחק וביטל עולם גדול וביזה , ת הרגע הזואמנם כן שרגע אחד מקודם מישהו חילל א, הרגע השני 5469 

יצירה עומדת ברשות עצמה בצביונה , ברם הרגע השני הבא אחריו הוא כבר יצירה חדשה, יצירה מהודרה 5470 

 5471 .ותפקידה מסודרת ומזומנת מששת ימי בראשית

, נהאלקי ישראל והיום הוא מודבק בשכי´ אמש היה זה מובדל מה, ל בענין התשובה"ם ז"ש הרמב"וכמ 5472 

, פשט את הצורה הראשונה ולבש צורה חדשה, הרגע השני עשה לאיש כנפיים לעוף במרומי הרוחניות 5473 

מחק הצורה הפגומה שלו והוליד את נפשו , חלף לו האיש המחולל, והוא מתהלך בעולם שכולו אחר ושונה 5474 

 5475 .זוהי מהותה וכוחה של התשובה, ואין טענה יותר כי אחר הוא, מחדש

שאין לחללה ואין להתיר לטמאה , וגע לאשה שחללה את עצמה באחד הרגעים הקדומיםולכן הוא הדין בנ 5476 

ואינן מתייחסות זו לזו ביחס , שתי יצירות גדולות מיוחדות בערכן, כי שני רגעים הן שני עולמות, יותר 5477 

הרגע השני , ואין להחריב את יצירת הרגע השני מפני הראשון, שנוכל לומר שאחת צריכה לוותר לשניה 5478 

כי החל מהרגע השני אחרת , סביר פנים לחוטאת והיא כעת בדרגה שווה לחברותיה שמעולם לא נתחללומ 5479 

 5480 .כ טהורה ובלתי מחוללת"והיא ג, היא

הריהו , לא השלים ולא תיקן את היצירה הראויה לרגע הזה דוקא, ולכן מי שביטל וטישטש רגע אחד מחייו 5481 

ש חובת הלבבות כי "וכמ, לעולם ועל זה נאמר הכרת תכרתורגע זה לא ישוב , כאילו גזר כלייה על רגע זה 5482 

דהווי פסידא דלא הדרא משום דשבשתא , א במקרי דרדקי"ב כ"וכן כתבו התוספות ב, תמול לעד לא ישוב 5483 

 5484 .ואותה שעה אין יכולים להחזיר לעולם, דאותה שעה שמלמד להם טעות הם מתבטלים, דעל על

לו היה אומר , ו שעת הכושר עת רצון להיעשות מלך המשיחשהיתה ל, ל על חזקיהו המלך"וכן ספרו חז 5485 

שכידוע , ואף שסיבת ההימנעות מאמירת שירה היתה בגלל ההתמדה בתורה, שירה בעת מפלת סנחריב 5486 

היות ועסק , וההתנצלות היתה שאין זמן פנוי לומר שירה, שבזמנו ידיעת התורה בישראל הגיעה לשיאה 5487 

היות ולא ידע לכוון את הרגע , ל מקום יצא לו ולדורות הפסד עצוםמכ, (ש"ש שה"ילקו) התורה כולל הכל 5488 

ש "והתיקון הזה יבוא לנו בעת שיתעוררו הרצון והרחמים מאת הבוית, האחד הנועד והמתאים לומר שירה 5489 

 5490 כבר לא הועילו כל התחנונים וההמלצות של מעריציו, וכיוון שהפסיד את הרגע הזה, להביא את המשיח

 5491 .(סנהדרין חלק)

אפשר לומר בדרך השאלה , כדי לקרב הרעיון של סוד החיים וסוד הרגעים אל הבנתנו המצומצמתוב 5492 

אבל , שלכאורה לעינינו מתגלה ונראית כנקודה אפסית וקלושה, שכשם שכל נקודה ונקודה על מפת הארץ 5493 

 5494 נהר גדול הר גדול וכדומה שקיימים, לאמיתו של דבר היא מייצגת ומסמלת עיר שלמה או מחוז שלם

 5495 .במציאות על שטח כדור הארץ

לכאורה נדמה לנו שהרגע זהו מין , כן הוא הענין עם הרגעים אפילו הדקים ורגעי הרגעים של הווית הזמן 5496 

ברם לאמיתו של דבר כל רגע וכל דקה הם כסימנים , נקודה אפסית שאינה אוצרת בתוכה שום תוכן וענין 5497 

שצריכים להתממש ולהתבצע ברגע , עים ענקייםקטנטנים המייצגים אוצרות של תפקידים משימות ומבצ 5498 

לפגמים , וכל פשיעה והתעלמות מאותם הרגעים ממשימותיהם ותפקידיהם האצורים בקרבם, זה דוקא 5499 

 5500 .י ההבנה האלקית"גדולים יחשבו עפ

אילו היה ממתין עוד יום אחד עד למחר , שמותר היה לו לאכול עץ הדעת, ל על אדם הראשון"וכגון שאז 5501 

אילו היה יודע לכוון לרגע הנכון למילוי התפקיד שנועד לו מששת ימי , (ת"חתם סופר עה) ביום השבת 5502 

אבל היות והחליף את הרגע וערבב את סדר הזמנים והקדים את , י אכילה זו"אז היה זוכה ע, בראשית 5503 

וכגון , וגרם חורבן גדול לכל הדורות, הרי בלבל בזה את מערכת הסודות שבבריאת בראשית, המאוחר 5504 

ל "י ז"רש´ פי, שראויה היתה בת שבע לו מששת ימי בראשית אלא שאכלה פגה, ה"ל על דור המע"שאזמ 5505 

 5506 .(סנהדרין קז) י עבירה"שקפץ את השעה ליזקק ע

כבת כהן שנתגרשה ואינה יכולה , ויגרש את האדם, וכעת נשובה נא לביאור המאמר בראשית דברינו 5507 

, ר הוא כל כך איום ועצום שאין לו חזרה עולמית"ל אדהזאת אומרת הפסדו ש, יוחנן´ לחזור זוהי דעת ר 5508 

אותה , אליה לא יוכל לשוב כבר, ר ושניטלה ממנו עם החטא"הדרגא העילאית האלוקית שהשיג אדה 5509 

שאז ברחמי , לא ישוב כבר לעולם עד ימות המשיח, ההזדמנות של קום ועלה לשיא המדרגות השמימיות 5510 

 5511 .ת והמדרגות שלא בוצעו ברגעיהן הנכוניםת ובאופן מיוחד יתוקנו כל ההרגשו"השי



אבל מכאן , אם אמנם הרגע הראשון אבוד ומופסד, ל הוא שכן יכול לחזור כבת ישראל"ברם דעת ר 5512 

בין , וגם בזה היתה מדת חסד ורחמים מלפניו להמציא לו רגע מיוחד, ש"ולהבא אפשר לו לעבוד את הבוית 5513 

ר "צריך היה אדה, ואף אחרי הארת רחמים זו, ימיםשרשרת הרגעים הסדורים במערכת תפקידיהם המסוי 5514 

והוא , כי הרגע החדש מיועד היה לתשובה לקין, לחכות מבחוץ על מדת התשובה עד ששב קין מחטאתו 5515 

ת נתבצר לו רגע קט ושב וחזר כבת ישראל "ברם ברחמי השי, אדם כיון שהפסיד את רגעו הפסיד 5516 

 5517 .שנתגרשה שיכולה לחזור

לא לאבד חלילה הרגעים המיועדים לו למלא את רצון , כה להיות דאגת האדםאבל מה רבה וגדולה צרי 5518 

, ומה מאד תצטער נפשנו עת בוא המועד! י ביצוע מעשים מתאימים ומושלמים כסדרם וכהלכתם"ע, בוראו 5519 

ורבבות יצירות עלובות שלא בוצעו ברגעיהם , מה מאד נשתומם אז מהמראות הנוראים של רבבות רגעים 5520 

י לימוד ועמלת התורה והמוסר אפשר לכל בעל נפש להקנות לעצמו את הרגשת ההתאמה "וע, המתאימים 5521 

הרחמן יזכנו שנדע לאמץ לנו את שפעת האותיות שבתורה , ליראיו´ של המעשים היום יומיים וסוד ה 5522 

 5523 .(תורת הנפש)  .בזמנן במקומן וכהלכתן

 5524 

 5525 מאמר קכד

 5526 .(ד"כ´ בראשית ג) ת דרך עץ החייםויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים לשמור א

והם מתחילים , עניני דרך ארץ יש להם דרגות שונות, (ר פט"ויק) עץ החיים זו תורה, דרך זו דרך ארץ 5527 

ל אזלת לקרתא הלך "וכבר הזהירו חז, ומגיעים עד המדרגות העליונות ביותר, מנימוסי בני אדם רגילים 5528 

כי אם מדברי תורה וחסידות שיש עליהם , בני אדם בלבד ואין זו חובת נימוס של, (ר מז"שמו) בנימוסיה 5529 

 5530 .חובה רבה

איתא , כי אם מטילה על האדם חובות עליונות, חובת נימוסין זו אינה נגמרת במנהגים רגילים של הבריות 5531 

, שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחם, ר תנחום בר חנילאי לעולם אל ישנה אדם מן המנהג"בגמרא א 5532 

כשעלה משה לשמים ונמצא במחיצתם של מלאכי , (ו"מ פ"ב) למטה ואכלו לחםומלאכי השרת ירדו  5533 

 5534 .היה צריך לנהוג וללכת בדרכיהם של השכליים הנבדלים מהענינים הגשמיים, מעלה

ל אומרים שאדם הראשון מן הארץ עד לרקיע "חז, ובאמת כל אדם הרי מעצם ברייתו ראשו מגיע השמימה 5535 

חומרו היה זך , (סנהדרין לח) ים אדם על הארץ ולמקצה השמיםשנאמר למן היום אשר ברא אלק, היה 5536 

עד שמלאכי השרת חשבוהו לבורא ובקשו , ומקום משכנו היה בעולמות העליונים, ומופשט מכל הגשמה 5537 

 5538 .ואם כן עליו ללכת בדרכי העליונים ולנהוג כמותם, (ה"ר פ"ב) לומר לפניו קדוש

ל אומרים שקראו אותם "חז, וצאים את הנפילים בארץגם לאחר כמה דורות אנו מ, ולא רק אדם הראשון 5539 

שהיו מלאכים ומשום שקטרגו על דור , ולמה קראו אותם נפילים, ענקים מפני שהיו עונקים גלגל חמה 5540 

ומצד , מצד אחד היו על פני האדמה כאנשים, והיו מעורבים מאנשים ומלאכים, המבול נפלו וירדו לארץ 5541 

נתן עיניו בה , ומסופר באחד מהם שראה ריבה אחת ושמה איסטהר ,שני היתה להם היכולת לעלות לשמים 5542 

למד , אמרה ליה איני שומעת לך עד שתלמדני שם המפורש שאתה עולה בו לרקיע, אמר לה השמעי לי 5543 

לכו וקבעוה , ה הואיל ופרשה עצמה מן העבירה"אמר הקב, אותה שם הזכירה ועלתה לרקיע ולא קלקלה 5544 

 5545 .(ד"ט רמילקו) בין שבעת הכוכבים האלה

משום שהוא בעצם , הרי שיש בכוחו של כל אדם אם מתגלה לו הסוד לעלות לשמים ולקבוע שם מושבו 5546 

ומוטל , כ על כל אדם לראות עצמו כאיש שמים שמקומו בין המלאכים"וא, יצירתו ראשו מגיע השמימה 5547 

 5548 .עליו משום מדת דרך ארץ לנהוג תמיד כמנהגי מלאכי מעלה ולעשות כמעשיהם

, אלקיכם´ כתוב בתורה ואתם הדבקים בה, ק נמצא שלא מספיקים מנהגי מלאכי מעלה בלבדולכשנדקד 5549 

והרגשה זו היא מחובתו של כל אדם בכל , ודבוק בו´ כלומר שכל בן ישראל נמצא תמיד בקרבת ה 5550 

ואם הוא , לנגדי תמיד´ כדברי המקרא שויתי ה, בכבודו ובעצמו´ לראות תמיד את עצמו לפני ה, הדורות 5551 

 5552 .´ועליו לנהוג בנימוסא דקרתא של ה, הרי הוא כאילו בא למחיצתו לקרתא דיליה´ לפני העומד 

עליו לפנות את לבו מכל הדברים שבעולם ולעסוק רק בעניניו של , אם אדם נמצא בקרבתו של מלך 5553 

ב  ל אומרים שאוריה החתי נתחייב מיתה משום שאמר לדוד ואדוני יוא"חז, כי כך הם דרכי הנימוס, המלך 5554 

, שהוא מכבד גם את עבד המלך וקורא לו אדוני, והרי היה בזה משום כבודו של המלך, (א"י´ שמואל ב) 5555 

כי במחיצתו של המלך מתבטלת , ובכל זאת היתה בזה משום מרידה, ובודאי היתה כוונתו של אוריה לכך 5556 

כבוד המלך כי אם לראות את , ואין ממדת דרך ארץ להזכיר בנוכחותו שום אדונים אחרים, כל האדנות 5557 

 5558 .הריהו מורד במלכות וחייב מיתה, ז והזכיר בפניו אדנות אחרת"ואם אוריה לא עמד ע, בלבד

, שיש להתפנות מכל חפצי העולם, ת"על אחת כמה וכמה במחיצתו של השי, ואם במחיצתו של מלך כך 5559 

לגבי שום דבר  ולעמוד לפניו בכל היראה והכבוד ללא כל שיור, לשים כל מעיינו רק בעניני מלכותו בלבד 5560 

, ת עלינו להתקשט לפניו בחיצוניותנו ובפנימיותנו בכל הדקדוקים וההידורים"בעומדנו לפני השי, אחר 5561 



ומשום סטיה מנוהגי הנימוס ודרך ארץ , ולא ניכשל בשום דבר שיש בו משום פגיעה כל שהיא בכבודו 5562 

 5563 .ו"ואם ממעטים בזה במשהו הרי זו מרידה במלכות שמים ח, הראויים בקרבתו

הוי אומר לקיים מצוותיו בתכלית השלימות וההידור ולהתנהג , ´ומה הם דרכי הנימוס במחיצתו של ה 5564 

ויש שדרשו הוי , זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצוות, ל"כפי דרשת חז´ זוהי ההתנאות לפני ה, במדותיו 5565 

ים הנוהגים בקרתא של אלה הם הנימוס, (שבת קלג) דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום 5566 

עליו להתנאות בפנימיות לבו בכל ערכי השלמות כדי , ועל האדם ללכת בדרכי נימוסים אלה, ת"השי 5567 

שכל אחד צריך להרגיש שהוא אל , הכתוב אומר זה אלי ואנוהו בלשון יחיד, שיהיה ראוי לעמוד במחיצתו 5568 

 5569 .וועליו לדקדק בפניו בכל תנועה והנהגה של, שלו והוא נמצא בקרבתו

 5570 

, ´על אחת כמה וכמה בזמן שהאדם עוסק בתורה שעליו להרגיש שעומד לפני ה, ואם בכל עת ושעה כך 5571 

הרי כאילו הוא ´ כלומר שבשעה שהוא עוסק בעדותיו של ה, (ט"תהלים ק) הכתוב אומר עדותיך שיחה לי 5572 

דקדק בכל נוהגיו ול, כראוי לו´ וכמה עליו להזהר באותה שעה להיות מהודר ומקושט  לפני ה, משוחח אתו 5573 

אנו אומרים בתפילה את השירות , בתפילה´ וכן גם בעומדנו לפני ה, ונימוסיו שיהיו הגונים לפניו 5574 

 5575 .והתשבחות של דוד נעים זמירות ישראל

ואומרים ´ אלא שבכל הדורות אנו עומדים לפני ה, ועלינו להרגיש שאין אנו חוזרים על דבריו של דוד 5576 

כדכתיב דור לדור ישבח מעשיך שכל הדורות הולכים , ה"של הקבביחד עם כל מלאכי מעלה שירה  5577 

ואין הם פותחים בשירה עד שאנו , ולא עוד אלא ששירתנו גדולה משל המלאכים, ´ומשבחים את ה 5578 

, אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה עד שיאמרו ישראל למטה, (חולין צא) ל"מתחילים כדברי חז 5579 

במחשבה ובכוונת , וההדר ובדקדוקי השלימות בנוהגים החיצוניים וכמה יש לדייק באותה שעה בכל ההוד 5580 

 5581 .כיאות לפני מלך מלכי המלכים, הלב ובכל המדות הנאות והטובות

יחד עם זה שהוא חייב לנהוג תמיד בנימוסי , אולם האדם נקרא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה 5582 

עליו גם לדקדק בנימוסי , מלכי המלכיםמשום שהוא נמצא בכל עת ובכל שעה במחיצתו של מלך , שמים 5583 

ועליו , עם הימצאו ברום שמים הרי רגליו עומדות על הארץ, הארץ בענינים של דרך ארץ של מטה 5584 

ר "כתוב אצל אדה, כך הוטל על האדם מתחילת ברייתו, להיזהר גם בנימוסים הפשוטים ממנהגי ארץ 5585 

הרי , (´תהלים ח) ם וגם בהמות שדיצונה ואלפים כול, תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו 5586 

היה מוטל עליו , ועם התהלכו עם המלאכים אישי מעלה, ר עם מדרגתו הגדולה שהגיעה עד שמים"שאדה 5587 

 5588 .לטפל גם בעניני הארץ ובכל הבהמות והחיות ברואי מטה

 5589 למדנו גם ביעקב אבינו שכאשר שלח את יוסף לשכם ציוה אותו לראות את שלום אחיו ושלום הצאן

שיש בזה משום , מצד אחד אמר לו להתענין בשלום אחיו שהם היו אנשי מעלה ושבטי יֿה, (ז"אשית לבר) 5590 

ומצד שני אמר לו לדאוג גם לשלום הצאן שהם , ה"נימוסי שמים שהם ההתדמות למדת החסד של הקב 5591 

וה והש, ולא עוד אלא שיעקב ציוה את יוסף על שתי הפעולות האלה בבת אחת, עניני דרך ארץ של מטה 5592 

 5593 .את שלום הצאן לשלום האחים

והיא ראויה , כאשר בא לבחון את רבקה אם הגיעה לשיא השלמות, וכן מצאנו באליעזר עבד אברהם 5594 

שלאחר , אליעזר לא הסתפק בזה בלבד, להיות אחת האמהות שממנה יבנה העם הנבחר עמד על נקודה זו 5595 

אלא קבע לו תנאי שהיא תשיב שתה , שיאמר לה הגמאיני נא מעט מים מכדך היא תשקה אותו ואת אנשיו 5596 

 5597 .ורק אז היה בטוח שהצליח בדרכו, אדוני וגם לגמליך אשאב

ולעשות ´ שיש ללכת בדרכי ה, רבקה השיגה את היסוד הזה של דרך ארץ שהוא מורכב משני הצדדים 5598 

כי  ורק לאחר שאליעזר נוכח, ויחד עם זה לדאוג גם לגמלים הפשוטים, חסד עם הבריות בעלי צלם אלקים 5599 

מצא אותה נאמנה לתעודה , רבקה השיגה ששלימות האדם נגמרת דוקא בתפישת שני היסודות הללו יחד 5600 

 5601 .ואמר אותה הוכחת לעבדך ליצחק, הגדולה המוטלת עליה

וקורא לפני , הרי שאף אם האדם עוסק בענינים רוחניים הגבוהים ביותר, (ברכות יג) משיב מפני הכבוד 5602 

חייב הוא באותה שעה להיזהר במנהגי דרך ארץ , יו עול מלכות שמיםאת פרשת שמע כדי לקבל על´ ה 5603 

שאין לוותר עליהם בשום , מכאן שכל הנימוסים הפשוטים יש בהם ערך גדול, ולהשיב שלום לכל אדם 5604 

וזוהי תורת דרך , שזוהי דרכו של אדם עלי ארץ, אף ברגע שהוא עוסק בענינים שברומו של עולם, מקרה 5605 

 5606 .(אור הצפון)  .על תורה זו נצטוינו מסיני וגם, ארץ שקדמה לתורה

 5607 

 5608 מאמר קכה

 5609 .(ד"כ´ בראשית ג) ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים לשמור את דרך עץ החיים

וזמן היה לו שיצא משם , ע"ויניחהו בג´ ע שנא"ר שיכנס לג"זמן היה לאדה, לכל זמן ועת לכל חפץ 5610 

מהן שימולו בשני , שינתן לו המילה וזמן היה לבניו להמולזמן היה לאברהם , שנאמר ויגרש את האדם 5611 



ר "קה) זמן היה שתנתן התורה לישראל, ועת לכל חפץ תחת השמים, מקומות אחד במצרים ואחד במדבר 5612 

 5613 .(´ג

שעליו נאמר ויפח באפיו נשמת חיים ויהי , ה"ר יציר כפיו של הקב"אדה! ל בזה יסוד מבהיל"למדונו חז 5614 

ע היה כל תכלית בריאתו "הרי כניסתו לג, כל מאן דנפח מדיליה נפח, ללאהאדם לנפש חיה לרוח ממ 5615 

זמן , ואיך זה שהכל תלוי בזמן, כל העבודה שלו וכל ההשתלמות לכך היא, ושלימותו מעיקר היצירה שלו 5616 

זמן היה לו שיצא הוא היה ? איך נוכל להבין זאת, ע ואלמלא זמן לא היה נכנס"ר שיכנס לג"היה לאדה 5617 

 5618 ?איך אפשר לתלות את זה בזמן, לא החטא לא היה יוצא משםולו, הגורם

זמן אינו דבר צדדי כפי שאנו מורגלים , ל בדבריהם אלו שאמנם כן הדברים"סוד גדול גילו לנו חז 5619 

הבריאה כולה כלליה ופרטיה הכל תלוי ועומד על סוד , זמן הוא מעיקרי הבריאה והיצירה, בהשקפתינו 5620 

צריך להבין שבסוד היצירה של הזמן , חושבים שיש זמן מסוגל לכך או לכךזמן היה אינו כמו שאנו , הזמן 5621 

ומסוד הזמן משיגים , כאלו שבסוד היצירה של הזמן עצמו יש כל ההשפעה, כבר יש כל הדבר הכל נגמר 5622 

 5623 .עד שבזמן עצמו יש כבר הכל ואין חסר להאדם כלום, לכל השלמות ולכל התכלית

שיהיה מכוין את עצמו , הסוד של עבודת האדם הוא, לא ענין הכנהכל ענין העבודה צריך להבין שאינו א 5624 

כל כך גדול הוא , אכן הזמן כבר מכיל בקרבו הכל, להיות מוכן לקבל את השפע היורד עליו מסוד הזמן 5625 

שכל , הכל תלוי בו וממנו משיגים הכל, שהוא הכרכא דכולא ביה, כל כך עיקר הוא בהיצירה, סודו של זמן 5626 

כל המאורעות והמקרים הכל יוצא ומתגלגל , כל אשר בה כלליה ופרטיה, ל ועד כלההבריאה כולה מהח 5627 

 5628 .א להשיג כלום וכשיש זמן יש הכל"באופן שבלא זמן א, מסוד הזמן

אלו לא היה הזמן שהיה בו מציאות הרצון שיכנס , ע"ר שיכנס לג"זמן היה לאדה, ל"סוד זה למדונו חז 5629 

הסוד הגדול הוא שזמן היה שיכנס ובזמן בלבד כבר , הרי אינומה שאינו במציאות , ע לא היה כלום"לג 5630 

לא היה אלא ענין הכנה וכיוון מצדו לסוד הזמן , ר"כל הבריאה שלו כל עבודתו של אדה, היה נגמר הכל 5631 

 5632 .שהוא העיקר

אלו לא היה זמן שיצא אף אחרי כל החטאים שלו לא היה , ע מפני שזמן היה לו שיצא משם"יצא מג 5633 

ר אינו אלא הכנה שעל ידי זה היה מכוון "חטאו של אדה, ע מפני שזמן היה שיצא"צא מגי, ע"מתגרש מג 5634 

אבל בזמן אחר גם מאלו החטאים עצמם לא היה , ולאחר הכיוון כבר מצד הזמן עצמו הכל נגמר, להזמן 5635 

 5636 .ע"יוצא מג

ן את השעה אם לא יכוי, שזמן כבר מכיל בקרבו הכל, כ יש זמנים גם שם תלוי בסוד הכיוון"בצד הרע ג 5637 

כ "וע, בין המצרים הוא עידנא דריתחא, אז גם הזמן לא כלום וניצל, אם לא יעמיד עצמו מוכן כלפי הזמן 5638 

גם , וכשאין נפגשים עמו כשאין מכין את התלמידים וכדומה, בזמנים אלו העצה שלא להפגש עם הזמן 5639 

 5640 .הזמן חולף לו בלא כלום

עד היכן צריך , א מזה דברים נוראים מאוד למעשהויוצ, דברים אלו מהפכים את כל מהלך מחשבותינו 5641 

שאם מאחר את הזמן אבד , לנצלו ולבל לאבד ממנו אף רגע, האדם בכל מאמצי כוחותיו לשמור את הזמן 5642 

לפי מה שבארנו שסוד הזמן עצמו כבר מכיל בקרבו הכל הלא נפלא מאוד , ולא ישיג זה לעולמי עד, הכל 5643 

הזמן עצמו של אלול משפיע שפע של , ר ישנו כל סוד הרצוןימי רצון הוא שבהימים עצמם כב, הדבר 5644 

והאדם אינו צריך אלא שיהיה מוכן ומכוון כלפי ההארה הגדולה המושפעת , רחמים ורצון עד אין שיעור 5645 

 5646 .מסוד הימים עצמם ימי רצון

ירה לנצל את ההארת פנים המאירה והמזה, ומה  גדול מאוד החיוב על האדם לנצל כל רגע ורגע מימי אלול 5647 

אותם הנוסעים , כמה שיהיה מכוון כלפי הזמן ימי רצון, ביודעו שכל סוד הצלחתו תלוי רק בזה, בימים אלו 5648 

אלול הוא קייטא , ואיך צריך לנצל כל רגע ורגע מימי קייטא, לקיטנאות יודעים היטב מה זה ימי שמש 5649 

בים בגשמיות הם כלא נגד ימי שמש הכי טו, ימי אלול הם ימי שמש הכי בהירים ויפים ברוחניות, לנפש 5650 

הלא ! נתבונן נא, והיודע את זה ידע איך לייקר את הימים האלו שלא ילך אף רגע לאיבוד, ימי שמש אלו 5651 

, וכה יגדל החיוב על האדם להשתדל בכל מאמצי כוחותיו! שערי רחמים אלו פתוחים לפנינו בימים אלה 5652 

 5653 .(ג"ע´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .לנצל ימים אלו ימי הרחמים והרצון

 5654 

 5655 מאמר קכו

 5656 .(´ד´ בראשית ד) אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה´ וישע ה

מ מנחת קין לא נתקבלה ורק להבל שעה "מ, קין היה הראשון שהתעורר להביא קרבנות והבל הביא אחריו 5657 

ות צאנו כ הבל הביא מן השמנונית מבכור"משא, מפני שקין הביא קרבנו מן הגרוע, וקיבל מנחתו´ ה 5658 

עד כדי כך שמנחה פשוטה ויבשה אינה ראויה כלל , ורב ההבדל בין שני אופני המעשים, ומחלביהן 5659 

 5660 .ה"להתקבל אצל הקב



, י התבוננות במהותה של תורה"בעת שאדם ניגש לתורה מתוך הכנה ראויה ע, וכן יש לבאר בענין דידן 5661 

אמנם , שהביא את השמנונית שבמצוההרי תורתו כדוגמת מנחתו של הבל , ובהבנת אופני חיוב עבודתה 5662 

מנחתו ´ וכשם שלא קיבל ה, בעת שניגש לתורה ישר מאוירת הרחוב ללא הכנה כלל הרי תורתו מן הגרוע 5663 

כן יתכן אף בתורתנו שלא תתקבל כלל אצל , ועבירה גוררת עבירה עד שהגיע לידי רציחת אחיו, של קין 5664 

אלא כל הגישה לתורה חייבת להיות מתוך , לתורהובחינה זאת חייבת להיות לא רק בהכנה , ו"ה ח"הקב 5665 

 5666 .ה"ג היא התורה הראויה לפני הקב"ורק בכה, התבוננות בחשיבות התורה

והתאוות , וכנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ובפרט שהרי אדם נולד ספוג בתאוות ומדות רעות 5667 

ורק לאחר שיתיגע , הגרוע כ פשיטא שכל מעשיו ואף הטובים הם רק מן"וא, מדריכות אותו בכל מעשיו 5668 

ומשום כך דרוש הכנה ועמל כדי שמעשיו , יזכה להגיע להיות בכלל אלו שנאמרו עליהם ואתה תמשול בו 5669 

 5670 .יהיו מבכורות צאנו ומחלביהן

מ עדיין אין עבודתו מסתיימת בבחירתו "מ, ויש להוסיף שאף שניתנה בחירה לאדם לבחור לפי הכנתו 5671 

הכרחי לאדם בכל דרכיו ובפרט בעבודתו הרוחנית ´ ועזר ה, דשמיא הטובה אלא חייב לזכות לסייעתא 5672 

, ה עוזרו אינו יכול לו"יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ואם אין הקב, (.סוכה נב) ל"וכדאיתא בחז 5673 

וכבר האריך בזה , ´ודאי שהגיע לכך רק בעקבות עזר ה, נמצא שבעת שאדם זוכה לקיים מצוה כהלכתה 5674 

י "שלאדם ניתן רק כח הבחירה אבל למעשים בפועל יזכה רק ע, (ד ד"הבטחון פשער ) בחובות הלבבות 5675 

 5676 .סייעתא דשמיא

, על נח נאמר איש צדיק תמים, ד יש לראות מפרשת נח"אנו לס0זקוקים 0כמה 0עד  0נפלאה0הערה  5677 

ולכאורה זו המדרגה העליונה ביותר שיכול אדם להגיע , ומבואר באבן עזרא צדיק במעשיו ותמים בלבו 5678 

ואיתא , מ מפורש בקרא את האלקים התהלך נח"מ, ה בעצמו יעיד עליו שהוא צדיק תמים"שהקב, ליהא 5679 

אמר לקטן הלך עמי ואמר לגדול , משל לשר שהיו לו שני בנים אחד גדול ואחד קטן, (´י´ ר ל"בר) ל"בחז 5680 

קים התהלך אבל נח שהיה כחו רע את האל, כך אברהם שהיה כחו יפה התהלך לפני והיה תמים, בוא לפני 5681 

ל עד שאתה "הציץ המלך ראה אותו א, נ אומר משל לאוהבו של מלך שהיה משתקע בטיט עבה"ר, נח 5682 

 5683 .ד את האלקים התהלך נח"הה, משתקע בטיט הלך עמי

ה "ולולי שהקב, ומכל מקום הרי משתקע בטיט עבה, והדברים נוראים שיתכן ויהיה במדרגת צדיק תמים 5684 

ורק לאחר שהציץ , אלא צריך להיות מכלל אוהבי המלך, ע בתוך הטיטיוציאו מתוך הטיט סופו היה שיטב 5685 

כ כמה עלינו להשתדל מאוד להכלל בכלל הנקראים "א, ה וראהו טובע בתוך הטיט הוציאו"עליו הקב 5686 

 5687 .שאף הצדיקים והתמימים נשקעים בתוך הטיט, ומבלעדי זאת אין לנו תקוה כלל, אוהבי המלך

´ ואז נזכה לעזר ה, ההכנה בעבודתנו כדי שתהא עבודתנו מחלביהםנמצא פשוט כמה הכרחית לנו חובת  5688 

ה חייבים אנו להרבות "ומשו, הוא היצר הרע בו שקועים אנו בכל גופינו, שיוציאנו מתוך הטיט העבה 5689 

ז "וכ, ולשאוף לא לצאת מהיכלה של תורה, ה שיעזרנו שנזכה לגדול בתורה"בתפילה ובתחנונים לפני הקב 5690 

 5691 .שעל ידה יהיו מעשינו ראויים לזכות בהם לסייעתא דשמיא, רהיהיה בכלל הכנה לתו

י "והבטחון שבעזה, והוא השאיפה והרצון העז להצליח ולגדול בתורה ויראה, ענין נוסף יש בכלל ההכנה 5692 

מכל מקום , ה"ואף על פי שהגאוה מדה מגונה ביותר ומתועבת בעיני הקב, נזכה ונהיה לגדולים בתורה 5693 

ולכן בגשתנו , ´והוא מענין ויגבה לבו בדרכי ה, וה דרושה ונחוצה לעבודת האדםלפעמים יתכן ומדת הגא 5694 

אלא עלינו לשאוף לגדול ולעלות בתורה , לעבודה הרוחנית לא לזלזל בכוחות עצמנו ולהסתפק בקטנות 5695 

מ גאוה זו "מ, ואף שנראה זאת כגאוה, ולבטוח שבידינו ובכוחותינו להשיג זאת, ויראה כאחד הגדולים 5696 

 5697 .וישרה לפניו יתברךראויה 

וטעם אשר נשאו לבו , ויבאו כל איש אשר נשאו לבו, (א"ה כ"שמות ל) ן"ומבוארים הדברים בדברי הרמב 5698 

אבל , כי לא היה בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד או מי שיאמן בהן ידיו כלל, לקרבה אל המלאכה 5699 

אמר לו אני אעשה כל אשר אדוני לבוא לפני משה ל´ ויגבה לבו בדרכי ה, מצא בטבעו שידע לעשות כן 5700 

 5701 .דובר

מ מכח "מ, אנשים שהיו רועי צאן ולא היתה להם גישה כלל למלאכות עדינות של צורפי זהב וכסף 5702 

ומכיון , לא היססו בכוחם ומדדו עצמם כאילו ביכולתם לעשות הכל, תשוקתם הרבה לעבודת המשכן 5703 

חייבים אנו לשאוף לגדולות ונצורות לידע וכמו כן , שעשו כן זכו לסייעתא דשמיא ועבודתם צלחה בידם 5704 

´ ז גופא נזכה לסייעתא דשמיא ויעזרנו ה"עי, ז ונבטח בכוחנו להגיע לכך"וכיון שנשאף לכ, ס ופוסקים"ש 5705 

 5706 .שנוכל להגשים ולקיים שאיפתינו הנעלה

ולזאת ראוי האדם להכין עצמו קודם שיתחיל , (´פרק ז´ שער ד) טוב לראות מה שכתב בנפש החיים 5707 

כדי , ולהטהר מעונותיו בהרהורי התשובה, ´ש בטהרת הלב ביראת ה"להתחשב מעט עם קונו ית, ודללמ 5708 

 5709 .ש"ק בדבורו ורצונו ית"שיוכל להתקשר ולהתדבק בעת עסקו בתוה



שלו היה יודע כמה עולמות בונה בכל רגע שעוסק , מובא בספר מגיד מישרים שהמגיד אמר לבית יוסף 5710 

לא היה מפסיק ממשנתו אפילו לשעה , שעה שמפסיק מהעסק בתורה וכמה עולמות מחריב בכל, בתורה 5711 

כל בן תורה בונה עולמות , ועלינו להבין שלא נאמרים הדברים רק למרן הבית יוסף אלא גם לדידן, אחת 5712 

, הארות אלו חייבים להאיר דרכינו בתחילת הזמן, בשעה שעוסק בתורה ובעת שמפסיק מחריב עולמות 5713 

 5714 .(ה קה"אור יחזקאל ח)  .נזכה לסייעתא דשמיא והם יהיו ההכנות שעל ידם

 5715 

 5716 מאמר קכז

 5717 .(´ד´ בראשית ד) אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה´ וישע ה

ואורו של נר זה הוא , ממעל´ שהיא חלק אלוק´ כינה החכם מכל אדם נשמת אדם נר ה, נשמת אדם´ נר ה 5718 

וכתיב והיה אור , ב וחפרה הלבנה ובושה החמהרב חסדא רמי כתי, (.פסחים סח) ´איתא בגמ, רב למאוד 5719 

וחפרה )א  לא קשיא כאן לעולם הב, הלבנה כאור החמה ואור החמה יהי שבעתיים כאור שבעת הימים 5720 

והיה אור הלבנה ) כאן לימות המשיח, (י"רש, שלא יהא בעולם אלא זיו וזוהר שכינה, הלבנה ובושה החמה 5721 

ועל אור , ג פעמים יותר מאורה עכשיו"יה אור החמה שמי שבימות המשיח יה"ש ברש"וע, (כאור החמה 5722 

 5723 .ה"ב ובושה החמה מפני זיו שכינת הקב"יקרות זה אמר הכתוב שבעוה

נשמתו היא חלק , מ באדם עצמו הנה גם עכשיו יש בו נר אלקים"מ, ז אור זיו השכינה"אם כי אין לנו בעוה 5724 

שכיון שצריך לאור גדול כל , ן גם לאידך גיסאאכן מיכן אנו דני, אלוק ממעל והאור שבו גדול לאין שיעור 5725 

ולגרש חושך גדול זה צריך לנר אלקים נשמת , הרי זו ראיה שהחושך אצל האדם גדול הוא למאוד, כך 5726 

 5727 .אדם

וראה שיכור שוכב , פעם אחת היה יורד מטר ויצא החסיד לשוק, מעשה בחסיד אחד שהיה לו אב שיכור 5728 

, ומשליכים חומר בפניו ובתוך פיו, כים אותו באבנים וצרורותוהנערים מ, בשוק ואמת המים יורד עליו 5729 

ואראה לו זה השיכור והחרפה שעושים ממנו , כשראה זה החסיד אמר בליבו אלך לאבא ואביאנו לכאן 5730 

מה עשה , וכן עשה הביאו לשם והראהו לו, אולי ימנע פיו מלשתות היין ולהשתכר, הבחורים והנערים 5731 

ל בנו החסיד אבא בשביל זה "א, כ"ותו באיזה בית שתה יין משכר כאביו הלך אצל השיכור ושאל א 5732 

אולי תמנע פיך מלשתות בבית , כי כן עושים לך בעת שאתה שותה, קראתיך שתראה החרפה שעושים לזה 5733 

 5734 .(פ שמיני"תנחומא סו) ל"ל בני אין לי תענוג וגן עדן אלא זה עכ"א, היין

, ובדיוטא התחתונה של שאול תחתית הוא רואה גן עדן, הרי לנו דוגמא לחושך הגדול השורר אצל האדם 5735 

וכשנתבונן יותר נראה שאף לאחר שיש באדם נר אלקים אור עליון , ולא עוד אלא שאין לו גן עדן אלא זה 5736 

 5737 .עדיין חושך מלא אצלו כשהיה, שאין למעלה ממנו

בינו האנשים הללו ן ה"וכתב הרמב, והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו´ ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה 5738 

לא , נתבונן נא קין עמד מעצמו על סוד הקרבנות שהוא ענין עמוק ונשגב, סוד גדול מהקרבנות והמנחות 5739 

ואילו , כ הגיע למדרגה גבוהה מאד"וא, אלא מתוך הכרה עצמית הגיע לכך, היה לו מורה ומלמד על כך 5740 

ולכאורה היה קין במדרגה , הוא ש והבל הביא גם"וכמ, הבל לא מעצמו הגיע לכך אלא למד מקין אחיו 5741 

 5742 .גבוהה יותר מהבל

ל שקין הביא מן הגרוע "ואחז, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, אל הבל ואל מנחתו´ אך הכתוב אומר וישע ה 5743 

ולא היה לו מה לעשות בכל פרי האדמה ומן , והדבר לכאורה תמוה שהרי כל העולם לפניו, שבפרי האדמה 5744 

וכל עיקר , ס מלהביא מנחה ממיטב פרי האדמה ונתן מן הגרועים שבהםכ ח"ואעפ, ההכרח שיהיו נרקבים 5745 

אלא שכלו והכרתו הביאוהו להקרבת , לא היה מחמת ציווי ולא הכריחו שום דבר´ שהביא מנחה לה 5746 

 5747 .כ איך זה נתן מן הגרוע שבפרי האדמה"וא, הקרבן

ן אחד מהם מסלק את ואי, האור והחושך בנפש האדם משמשים בערבוביא, אלא כך הוא מהלך הדברים 5748 

עד ´ נר אלקים´מצד אחד אורה רב מאוד , אלא האור והחושך משמשים יחדיו ונפשו מלאה סתירות, חבירו 5749 

, ועם אור גדול זה הוא שרוי בחושך ואינו מקריב קרבן מן הטוב שבפרי האדמה, כדי הכרה בסוד הקרבנות 5750 

 5751 .אלא מן הגרוע שבהם

וזה מצד האור שבנפשו שהכיר בירידתו ונצטער עליה עד , ובהמשך הפרשה ויחר לקין מאד ויפלו פניו 5752 

ויהי בהיותם , ומיד לאחר מכן כתיב ויאמר קין אל הבל אחיו, ה הלא אם תיטיב שאת"והזהירו הקב, מאוד 5753 

ענה קין ואמר להבל אחיו לית דין ולית , ובתרגום ירושלמי שם, בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו 5754 

בגלל מה אתקבל קרבנך מינך , לא למתן אגר טב לצדיקיא ולא לאתפרע מן רשיעיאו, דיין ולית עלם אוחרן 5755 

 5756 .ברעוא ומינאי לא אתקבל ברעוא

ואף , אלא בא לכלל כפירה בשכר ועונש, הרי שעם זה שהרגיש בירידתו לא מצא לנכון לשוב בתשובה 5757 

תיטיב שאת ואם לא  ה ואמר לו הלא אם"והרי לפני כן דיבר אתו הקב, לכפור בכל לית דין ולית דיין 5758 

י החושך שבאדם שמכסה על פני כל "וזה ע, אלא כדי להשקיט רוחו כפר בכל, תיטיב לפתח חטאת רובץ 5759 



והנה ודאי לא היה קין , אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השומר אחי אנכי´ ולאחר מכן ויאמר ה, דבר 5760 

 5761 .ל שאת עצמו רימה"אלא צ, ה"סבור שאפשר לרמות את הקב

שהתנה עם משה שהבן הראשון שיולד , כ אצל יתרו"זה שהאור והחושך משמשין בערבוביא מצינו גוענין  5762 

ל שמתחילה "והרי אחז, ותמוה מאוד איך התנה יתרו תנאי זה, (ד"ש רמז קע"ילקו) ז"לו יהיה כומר לע 5763 

רי ה, (ב"א ל"ר פ"שמו) עמד וכפר בה ונדוהו בני עירו, ז וראה שאין בה ממש"היה יתרו כומר לע 5764 

מלמד שהשליכום , ל ויקם משה ויושיען"ש חז"וכמ, ז והעמיד את בנותיו בסכנה"נ ממש פרש מע"שבמסי 5765 

ז התנה עם משה שהבן "ולאחר כ, נ ממש"פ הכרתו במסי"הרי שהלך ע, ש"למים והוציאן משה יעו 5766 

 5767 .ז"הראשון יהא כומר לע

וחושך עד כדי אילוץ משה רבינו נ "אור עד כדי מסי, מכאן עד היכן מגעת תערובת האור והחושך שבאדם 5768 

י וישמח יתרו זה "ופירש, לישראל´ וכן ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ה, ז"שבנו יהא כומר לע 5769 

והנה אין מדרש זה מוציא המקרא מידי , א נעשה בשרו חידודין חידודין מיצר על איבוד מצרים"ומ, פשוטו 5770 

, לישראל´ ניהם אמת שמח על הטובה אשר עשה הכ דש"וע, שהרי כתיב ויחד יתרו על כל הטובה, פשוטו 5771 

שלא שמח יתרו על אובדן מצרים כראוי למקנא לכבוד ´ ש בספורנו שפי"וע, ונצטער על אבדן מצרים 5772 

 5773 .קונו

ל שתפסו אומנות "ואחז´ י אל ה"שכן כתוב ופרעה הקריב ויצעקו בנ, אף אצל כלל ישראל מצינו יסוד זה 5774 

ומיד אחר כך כתיב ויאמרו אל משה המבלי אין , (י שם"רש) ב אבותיהם בידיהם אברהם יצחק ויעק 5775 

וכן מצינו , הרי ששני ההפכים נמצאים יחד באדם ובכלל ישראל, קברים במצרים לקחתנו למות במדבר 5776 

וכי ידיו של משה  (.ה ט"ר) ותנן, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, עוד והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל 5777 

אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים לבם , מלחמה עושות מלחמה או שוברות 5778 

 5779 .כ"ואם לאו היו נופלים ע, לאביהם שבשמים היו מתגברים

ונמצא שבהפרש של זמן מועט לאחר , והנה כל מלחמת עמלק היתה ביום אחד כמשמעות הפסוקים שם 5780 

ז "וכ, ם לאביהם שבשמיםהיו יורדים ואין משעבדים לב, שהיו משעבדים את לבם לאביהם שבשמים 5781 

ולכן בו בזמן לרגע מתגבר האור , משום שהאור והחושך משמש אצלם יחד ואין האור מגרש את החושך 5782 

והיוצא מדברינו שלא די לאדם להגביר האור שבו ולסמוך על כך שהחושך , ו"ולרגע מתגבר החושך ח 5783 

אלא צריך הוא להשתדל , מדדגם לאחר שישכון בו אור גדול עדיין החושך במקומו עו, יסתלק מאליו 5784 

 5785 .(´ב ז"שיחות מוסר תשל)  .במיוחד לגרש את החושך ממנו

 5786 

 5787 מאמר קכח

 5788 .(´ג´ בראשית ד) ´ויהי מקץ ימים רבים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה

ויקם קין אל הבל , אחר כך בהיותם בשדה ויאמר קין אל הבל אחיו, השם אמר לקין הלא אם תטיב שאת 5789 

פירוש אם תשוב בתשובה מחול , הלא אם תטיב שאת, ויאמר קין ולא כתוב מה אמרכתיב , אחיו ויהרגהו 5790 

 5791 ?ועדיין לא מצינו מה חטא כי ויהרגהו נאמר אחר כך ומה חטא קודם לכן, לך

קנאה שיהיה גם הוא בעל מעלה , ויש קנאה המוציאה את האדם מן העולם, יש קנאת סופרים תרבה חכמה 5792 

, ורוצה שגם חברו יהיה כמוהו זה חולי רע מאוד, י מה יש לחברו המעלהויש קנאה מפנ, כמו חברו זהו טוב 5793 

ונוכל להבין זה מקין שמחמת , מצינו למדים כי טוב לב מדה טובה מאוד ואפילו מעט ממנה גדולה הרבה 5794 

 5795 .והבל מחמת טוב לבו הביא מחלבי הצאן, שלא היה לו לב טוב כהבל על כן הביא מפרי האדמה

הלא מעט הוא ועם כל זה בשביל זה המעט שחסר לו , פרי האדמה עד חלבי הצאןראה נא כמה הבדל הוא מ 5796 

נתעורר עוד רוע לבו לקנא בהבל קנאה , הרע מעורר הרע כי בראותו שקרבן הבל נתקבל, נאבד מן העולם 5797 

 5798 .ורצה שגם הוא יהיה רע כמוהו ולכן חרה לו מאוד, רעה מדוע נכתר במדת טובו

לכן אמר , כענין ותקנא רחל באחותה שהיתה קנאה טובה, ברע ולא בטובהקדוש ברוך הוא בראותו קנאתו  5799 

ולא כן אלא תתפוס הקנאה בטוב שתהיה טוב , למה תפסת הקנאה ברע שהוא יהיה כמוך, לו למה חרה לך 5800 

מחול , פירוש אם תקנא קנאת סופרים שתהיה טוב כמוהו אז שאת, ולכן אמר לו אם תטיב שאת, לב כמוהו 5801 

הוא רובץ , ואם לא תטיב תדע כי זה הרע שנתעורר בך בקרבך, פני כמו הבל אחיךלך ותהיה לרצון ל 5802 

 5803 .לפתח להחטיא אותך עוד

ואם , העצה היעוצה להסיר הקנאה והשנאה מלב הוא לדבר דברים טובים עם השנאוי ולשמוח בטובתו 5804 

כי , רעים לכל הפחות ישמור מאוד שלא לדבר דברים, קשה לו לכבוש את יצרו לדבר עמו דברים טובים 5805 

לכל הפחות ישמור פיו וישים עצמו כאילם שלא לעורר , הם כאש לנעורת להבעיר יותר הקנאה והשנאה 5806 

ודבר דברים , וזהו שנאמר ויאמר קין פירוש לא היה יכול לכבוש פיו, אך קין לא נזהר מזה, השנאה 5807 

 5808 .ונתעורר הרבה עד שקם והרגו, מעוררים הקנאה והכעס



וגם עד היכן מטעות , כי מעט לב רע יכול להביא לאדם לבאר שחת, שכל ונוראומעתה יש לנו מזה מוסר ה 5809 

טעה בזה , כי השם יתברך דבר עמו והשיג בשכלו ענין קרבנות´ עד שקין שהיה נביא ה, האדם מדותיו שלו 5810 

 5811 .והיה זה מחמת רוע לבו, שחשב מה איכפת ליה להקדוש ברוך הוא קרבן טוב או רע

כי זאת , גם בפעולה טובה תוכל להביאו לבאר שחת, מדה הרעה אצל האדםוהבן עוד כי כאשר תקפוץ ה 5812 

, עם כל זאת יען כי היתה מצד המדה הרעה שבקנאה, היתה פעולה טובה קנאה בהתקרבות השם יתברך 5813 

ואם בארזים כמו קין , יהיה כבר בקנאה בפעולות רעות 0ומה0, העולם 0מן0להאבידו  0עד0גברה עליו  5814 

 5815  .על כן נראה נא להשמר מזה מאוד, אזובי הקיר רחמנא ליצלן כמוני היום מה יעשו, נפלה שלהבת

 5816 .(א"ר´ ב מא"חכמה ומוסר ח)

 5817 

 5818 מאמר קכט

 5819 .(´ד´ בראשית ד) אל הבל´ והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו וישע ה

 5820 ,שהיא בודאי רצויה ואשרי המגיע למדה זו, רבים החושבים כי נקיון המדות הוא מעין לפנים משורת הדין

אף על פי שהוא עלול , ואם אדם שומר על שורת הדין, אבל חיובה אינו כולל ומקיף את כל המין האנושי 5821 

 5822 .בצעדו במעגלי צדק של התורה ואורחות משפט, ז במצבו חי חי יקרא"עכ, לגלול מזה לעומק הרע

שקיפה המ, לא כן הדבר אם נשקיף מתוך גישה יותר מעמיקה, אבל מחשבה זו מבוססת על גישה שטחית 5823 

בכל זאת עקרב כרוך אל עקבו שארסו , שאם כי נזהר במעשה, למעמקי הלב שנטייה טבעית לו אל הרע 5824 

ומחשבתו מנוגדת כבר לדעת התורה , ופניה קלה אחת מספיקה שהלב ירגיש אחרת, מתפשט בכל איבריו 5825 

ן לשיכור ל שכמו שלא יתכ"כמו שהעיד בנו החסיד בחוה, והוא שם חושך לאור ואור לחושך, האמיתית 5826 

 5827 ז דאגותיו וטרדותיו עד שימאסם"כן לא יתרפא האדם משכרות העוה, להתרפא מן היין עד שיתרוקן ממנו

 5828 .(´סוף שער אהבת ה)

כי רק אחרי טהרת , (א"תהלים נ) וכן התפלל המלך החסיד לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי 5829 

י זה האדם טועה בעצמו ואינו מרגיש אפילו ומבל, הלב מנגיעות ונטיות אפשרית היא הרוח הנכונה 5830 

 5831 .והוא מעיז אפילו להתריס כלפי מעלה, בפחיתותו

אלא התעלה מנטיתו הטבעית והקריב , הבל הביא מבכורות צאנו ומחלביהן ולא הסתפק במתנה מקובלת 5832 

וכשקרבנו לא , אבל קין לא הביא אלא משהו מפרי האדמה, אל מנחתו´ כ שעה ה"וע, משופרא דשופרא 5833 

וקבל תשובה כהלכה למה חרה לך , התריס כלפי מעלה ויחר לקין מאוד ויפלו פניו, ´פיק רצון הבורא יתה 5834 

ולא לפתח חטאת , הלא רק אם תיטיב שאת? האם יש לך עוד העוז לבקר משפטי יֿה? ולמה נפלו פניך 5835 

 5836 !רובץ

שותך וחבל את אף אם בדרכי התורה תלך יפרוץ היצר בר, ז תקועות בלבך"דע והכר שאם תאוות העוה 5837 

הנך מובטח כי הפרי ´ וחשקת בה´ואם נשאת אשה שנקודת המגע הראשונה שלך נבעה מתוך , מעשה ידיך 5838 

תוכל לקוות להתעלות להצלחה , ז ונטיותיו"ורק אם תטהר לבך מכל תאוות העוה, יהא בן סורר ומורה 5839 

 5840 .(דבריהם זכרונם)  .מוסרית רוחנית

 5841 

 5842 מאמר קל

 5843 .(´ד´ בראשית ד) אל הבל´ אנו וישע הוהבל הביא גם הוא מבכורות צ

תדע שכך הוא שכן הבל נרדף מפני קין , לעולם האלקים יבקש את נרדף, רב הונא בשם רב יוסף אמר 5844 

אברהם נרדף , נח נרדף מפני דורו ולא בחר הקדוש ברוך הוא אלא בנח, ובחר הקדוש ברוך הוא בהבל 5845 

, מפני פלשתים ובחר הקדוש ברוך הוא ביצחק יצחק נרדף, מפני נמרוד ובחר הקדוש ברוך הוא באברהם 5846 

 5847 .יעקב נרדף מפני עשו ובחר הקדוש ברוך הוא ביעקב

הם אמנם נרדפים היו על ידי , דוד, משה, יוסף, יעקב, יצחק, אברהם, ראוי להתבונן התינח כל הני כמו נח 5848 

זו ראיה ממה ששעה ומה , ל כללוהו בין הנרדפים"אבל היכן מצאנו שהבל נרדף על ידי קין שחז, שונאיהם 5849 

נאמר בתורה ויחר לקין , הרי רק אחרי שנתקבלה ברצון מנחת הבל ולא מנחת קין? אל הבל ואל מנחתו´ ה 5850 

אבל לפני זה לא , י נכנס עמו בדברי ריב ומצה להתעולל עליו להרגו"ופירש רש, ויאמר קין אל הבל אחיו 5851 

ובשביל זה בחר הקדוש , את אחיו הבל והיכן מצינו שגם מקודם היה קין רודף, מצינו כל רדיפה מצדו 5852 

 5853 ?ברוך הוא במנחתו של הבל

והוא מה שאמרה תורה ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה , ולפי עניות דעתי יש כאן סוד גדול 5854 

על ´ והנה נתעורר קין מעצמו לסלול דרך להתקרבות אל ה, קין והבל היו שני אחים יחידים בעולם, ´לה 5855 

יכניס גם את , הרי שורת הדין מחייבת שבשעה שעלה בדעתו הרעיון הנשגב הזה, ´ית´ ידי הבאת קרבן לה 5856 

כדי ששניהם יחד יכבדו , מחודשת זו´ ולהתיעץ עמו על הדרך הטובה לעבודת ה, הבל אחיו בסוד שיח זה 5857 

 5858 .מן הבהמה מן הצאן או מפרי האדמה, בהבאת הקרבן כיאות´ את ה



ל ראו במעשה זה "וחז, יותר מאחיו´ די שהוא יהיה המקורב אל ההוא לבדו הביא כ, אבל לא כן עשה קין 5859 

שמבלי העיון הראוי , ולכן באמת נענש´ כיון שכוונתו היתה לדחות את אחיו מהתקרבות אל ה, רדיפה 5860 

הוסיף על המדה להביא מבכורות , והבל שהתעורר גם הוא להביא, הביא רק מפרי האדמה מן הפסולת 5861 

 5862 .´ו נתקבל באהבה וברצון לפני הוזכה שקרבנ, צאנו מן המובחר

או הנושאים בעול הישיבה , כגון שני חברים הלומדים בישיבה, למעשה יש בכך לימוד גדול לכמה אנפין 5863 

, שמחובתו של כל אחד מהם להיועץ עם השני בכל הענינים, או שני רבנים בעיר אחת, ובהשפעה רוחנית 5864 

ולפעול כגורם , ע לישיבה או בעיר לעצמם ולרביםאו בכל מה שנוג, ´לדרך לימודם ואופני עבודתם את ה 5865 

כי התוצאות השליליות מהנהגה , ולא ירצה האחד להבליט את עצמו על השני, אחד ממש באחוה וריעות 5866 

 5867 .כזו והמגרעות שבה מי ישורנו

ועל האדם לסלק את המניעים , וכאשר שניהם הולכים שלובי יד בלב אחד כאיש אחד גדלה התועלת מאוד 5868 

ואז ימצא תמיד את הסייעתא דשמיא והעזר , מהגאוה והקנאה המונעות את ההתחברות, חותותלמידות הפ 5869 

 5870 .(ג"הגיוני מוסר ח)  .וימצאו שכר רב בעמלם

 5871 

 5872 מאמר קלא

 5873 .(´ז´ בראשית ד) הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ

ולא פשעו גבוה , בוה מפשעואשרי לאדם שהוא ג, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, (ב יא"ר כ"בר) ל"אמרו ז 5874 

כ "בתחילה הוא תש כנקבה ואח, רובצת אין כתיב כאן אלא חטאת רובץ, ממנו שנאמר לפתח חטאת רובץ 5875 

זהו יסוד גדול , ט על יצר הרע"לעולם ירגיז אדם יצ, (.ברכות ה) ל"ז אמרו ז"ביאור ע, מתגבר כזכר 5876 

 5877 .א מתגבורת היצר הרע וחלישת יצר טוב"כי כל עבירה אינה כ, לעבודת האדם להכניע ולהחליש כח היצר

כי אם מאשר נתגבר היצר ממילא ! לא, ט"ר גברו על טענות היצ"לא כאשר אנו מדמין כי טענות היצה 5878 

, ודדא ביה כולא ביה, ל הורונו כי זה כל עבודתינו ליתן כח וגבורה בהטוב"וחז, נחלש הטוב ואבדו טענותיו 5879 

אשר , א מגבורתו"ר לא מחכמתו כ"כי כל כח היצה, בדו טענותיוכי כשיתגבר הטוב יקפוץ הרע את פיו ויא 5880 

 5881 .ובזה ישמן ויתגבר כחו ויאבדו כל טענות השכל מרוב חלישותו, האדם יתפטם תמיד בתאוה וכבוד

ת בתוכו יתפלל לבל יכנסו "עד שיתפלל אדם שיכנסו ד, בדברים קצרים (ר כו"תדא) ל"וכללו זאת חז 5882 

כי כאשר ישבר אדם תאוותו גם , (´א ט"ת ש"שע) זה ביאר רבינו יונה וענין, אכילה ושתיה בתוך מעיו 5883 

 5884 .והמדה הזאת תערב לה כי ירים השכל ידו וגבר, בדברים המותרים בזה תצליח הנפש

והדבר הזה מתחלק , היוצא לנו מזה כי כל עבודת האדם להגביר הטוב על הרע ובזה תהל אור חכמתו 5885 

, אמנם לפי מצבנו השפל קשה לנו כל הדברים, ל בתבונה"ר זי סלנט"לכמה דרגות כאשר ביאר החסיד ר 5886 

זאת היא דרגא גם לפי שפל , לחשוב תמיד בטוב לרוממו ולהגבירו על הרע, אכן זו היא עצה נפלאה גם לנו 5887 

ל אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא "וזהו אמרם ז, לרומם ולחזק את הטוב וממילא יושפל הרע, מצבנו 5888 

 5889 .וממנו נלמד גם על הטוב איך להגביהו, רו לנו הדרך ברע איך הוא נעשה גבוהוביא, פשעו גבוה ממנו

 5890 זהו גילוי אשר גילו לנו כח בהיצר כי הוא שאור שבעיסה, כ מתגבר כזכר"בתחילה הוא תש כנקבה ואח

תתפח העיסה ותגבה גבוה גבוה בלי שום סיבה כי אם , טבע השאור הוא שאם נכנס בהעיסה, (.ברכות יז) 5891 

האדם הוא כמו עיסה אשר אם יכנוס בו מעט שאור מהיצר יתפח , כן הוא טבע היצר באדם, עצמהמהשאור  5892 

כן הוא טבע היצר , ולבסוף נעשה כקלע הזו של ספינה, בתחילה דומה לחוט של עכביש, ויגבה גבוה גבוה 5893 

 5894 .(´אבות ד) וזהו והוי בורח מן העבירה, ולכן על האדם לשמור את עצמו מהתחלות, באדם

ת עמנו כי גוף האדם הוא כעיסה "אחרי אשר היטיב השי, כ טבע כזאת"זה נתבונן כי בהטוב ג לעומת 5895 

והגוף יתפטם , ואשרי לאיש שיניח בהגוף דברים טובים, ולכן אין לפנינו הצלחה יותר גדולה מזה, ממש 5896 

הוא גבוה  וכאשר יהיה, א לחזק את הטוב בקרבנו ולהגביהו"ולכן אין לנו כ, ממילא ויגבה עד למעלה ראש 5897 

 5898 .מפשעיו זהו אשרי לו וזהו כל עבודתנו

עד כמה עלינו , ורק בגבורה תהל אור החכמה, אחרי שכלול כל הטוב רק  בגבורת הטוב ולא בהחכמה 5899 

אכן עלינו לדעת כי כל ימינו אנו מתפטמים ונותנים כח , להשתדל ליתן כח וגבורה בהטוב ובזה נחכם 5900 

נאה , (ר ב ט"במ) ל"וזה ענין המובא בחז, לכים בחושך ולא אורובזה אנו הו, בהרע בתאוה וקנאה וכבוד 5901 

 5902 .לתורה ולתשובה גבורה

 5903 .(צד´ ג עמ"דעת חכמה ומוסר ח) 

 5904 

 5905 מאמר קלב

 5906 .(´ז´ בראשית ד) הלא אם תטיב שאת ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו

אם אתם , ר בראתי לו תורה תבלין"יצהה לישראל בראתי "אמר הקב, (7קדושין ל) ל"וביארו לנו חז 5907 

ואם אין אתם עוסקים בתורה אתם , שנאמר הלא אם תטיב שאת, עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו 5908 



ואם , ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו בך שנאמר ואליך תשוקתו, שנאמר לפתח חטאת רובץ, נמסרים בידו 5909 

 5910 .י עסוק בתורה ואתה מושל בו"ופירש, אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר ואתה תמשול בו

ויש , וישנם כאן גילויים על דרכי המלחמה נגד היצר, הרי מפורש שפרשה זו נאמרה לישראל ולא רק לקין 5911 

, כתוב ויחר לקין מאד ויפלו פניו, תחילה עלינו ללמוד את עצם המעשה, איפוא להתבונן היטב בפרשה זו 5912 

, נלמד שחרה לקין מקנאתו בהבל על שנתקבלה מנחתו ואם, לקין למה חרה לך ולמה נפלו פניך´ ויאמר ה 5913 

אלא , הלא קנאתו גרמה לו ותייסרו רעתו, מדוע זכה שהקדוש ברוך הוא יטפל בו וישאל לו למה חרה לך 5914 

ולא כמו שהוא מצטייר במוחנו מתקופת הילדות , ששוב עלינו להתבונן ולהכיר את שיעור קומתו של קין 5915 

 5916 .כרוצח וכאיש המקנא באחיו

הבינו , ויבא קין מפרי האדמה (´ג´ ד) ן"ש הרמב"ין הוא זה שמשכלו עמד על סוד הקרבנות וכמהלא ק 5917 

בית ´ ם בהל"ש הרמב"וידע גם לכוון את מקום המזבח וכמ, האנשים האלה סוד גדול מהקרבנות והמנחות 5918 

כל ומסורת ביד ה, המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנין אותו ממקומו לעולם, (´ב א"פ) הבחירה 5919 

והוא המקום , הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח 5920 

 5921 .ל"שהקריב עליו קין והבל עכ

נמצא שקין היה , ורק פרט אחד היה חסר שלא הקריב מן המובחר, ובודאי היה קרבנו שלם בכל הפרטים 5922 

ר שהטעה אותו בענין "י היצה"שלמותו שנפגמה עוחרה לו על , נביא ראוי לנבואה שלא כל אדם זוכה לכך 5923 

ה ואמר לו שאין לדאוג "דבר עמו הקב, כ על טעותו והעדר שלמותו השכלית"וכיון שהצטער כ, הקרבנות 5924 

 5925 .ר"היינו אם תטיב אז שאת ותמשול על היצה, ר המטעה את שכלו ועליו רק לעסוק בתורה"מיצה

של רבינו נסים גאון ´ נתבונן בדבריו הק, ק בהכדי להבין מה היתה תורתו של קין שנצטווה לעסו 5926 

הכל מתחייבים בהן מן , כל המצוות שהן תלויות בסברא ובאובנתא דלבא, ל"ברכות וז´ בהקדמתו למס 5927 

 5928 .ט"עליו ועל זרעו אחריו לדורי דורות עכלה, היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ

וביום ברוא אלקים אדם על הארץ לא , שהשכל הנתון באדם הוא תורתו, דבריו אלו מאירים את עינינו 5929 

ושבע המצוות שנצטוו , אלא נטע בלבו שכל שיורה אותו את הדרך הטובה ואושר החיים, הניחו להפקר 5930 

ש "וכמ, ת לאדם שלא ישגה בעיונו וילך בדרך ישרה במחקריו"בני נח המה כללי החכמה שנתן השי 5931 

ג כללי החכמה להורות לישראל איך "ריג מצות שבתורה הן ת"שתרי, ן בספר האמונה והבטחון"הרמב 5932 

לאדם ההוא ואם עובר על ´ הן מצוות ה, ועל כן כל מה שהשכל מורה לאדם לעשות כי טוב, להתנהג בחיים 5933 

 5934 .מצוות שכלו הוא נתבע ונענש

עמלו בתורת השכל , מתברר לנו שגדולי הדורות לפני מתן תורה, לאור השקפה בהירה ואמיתית זו 5935 

ת "והגדילו לחשוב על פי כללי החכמה והנבואות מהשי, בעיני אלקים ואדם להשכיל את הטוב והישר 5936 

והן הישיבות שיסדו אבותינו , לתקן סדרי העולם לאושר הציבור והיחיד, שהיו אצלם בקבלה מאבותיהם 5937 

, ובתי מדרשם של שם ועבר הם שהאירו את העולם ולימדו דעת את העם, (7ח"יומא כ) כמבואר במסכת 5938 

להשכיל ולקיים ´ כי זו היתה חובתם ועבודתם לפני ה, למו ומהו אושר האדם בחייםבעו´ מהו רצון ה 5939 

 5940 .המצוות התלויות בסברא ובאובנתא דלבא

ונתבע קין , פ הכרתם השכלית"ונתחייבו להביאו ע, והנה קין והבל השכילו להבין שעליהם להביא קרבן 5941 

היינו שיעסוק , תו דעת אם תטיב שאתת לימד או"והשי, שלא התבונן כראוי להביא את הקרבן מן המובחר 5942 

ונרמז לקין שעליו לתקן , ויקיים המצוות שהשכל מורה לו כי טוב הוא, בתורת השכל שלו עד שיהיה טוב 5943 

ר אשר הצליח "וקין אשר נחרד מכוחו הרב של היצה, ר שלו"את מדת הקנאה שלו ולהתרומם על היצה 5944 

זכה , יוכל לנצחו ומה תקנתו להגיע לשלמותונפלו פניו מדאגתו היאך , להטעותו במדרגתו הגבוהה 5945 

 5946 .ה ידבר עמו וילמדו כלל גדול במלחמתו על יצרו הרע"שהקב

כי כבר בראתי לו , ר"כ מהיצה"אין לך לדאוג ולפחד כ, וזה מה שנאמר לו למה חרה לך ולמה נפלו פניך 5947 

והיא התורה , לקיםולהשכיל ממנו את הטוב והישר בעיני א, תורה תבלין והוא העסק והעמל בתורת השכל 5948 

וגם , ג מצוותיה בהר סיני"טרם נתינת התורה על תרי, אשר התחייבנו בה מיום ברא אלקים אדם על הארץ 5949 

 5950 .ר על האדם"כי עדיין אין בזה משום ממשלת יצה, אם טועים פעם אחת אין להתייאש

י ירידה זמנית המכשול שהביא ליד, ידוע הוא שאין אדם עומד על דברי תורה אלא אם נכשל בהן תחילה 5951 

נמצא שגם הטעות והחטא נכללים בעסק , כי כך דרכה של תורה, הוא המכשיר את האדם לעליה בתורה 5952 

הלא אם תיטיב שאת , ומהווים חלקים בלתי נפרדים מהכנת התורה ומהעליה בה ועל כן נכשל קין, התורה 5953 

 5954 .י עסוק בתורה ואתה מושל בו"וכפירש, ואתה תמשול בו

, ולא מוזכר מה אמר לו קין, חיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהוויאמר קין אל הבל א 5955 

והוה כד נפקו תרויהון , ואמר קין להבל אחיו איתא וניפוק לאפי ברא, וכך מבואר בתרגום יונתן בן עוזיאל 5956 

צדיקיא ולא ולא למתן אגר טב ל, עני קין ואמר להבל אחיו לית דין ולית דיין ולית עלם אוחרן, לאפי ברא 5957 



, ותמוה מאד היאך ניתן להבין את דברי קין, עני הבל ואמר לקין אית דין ואית דיין, להתפרע מן רשיעיא 5958 

 5959 .ה דבר עמו וראה את הדיין ושמע אותו וידע את דינו"לאחר שהקב

, והנהגת עולמו´ שעל פי שכלו ועיונו בדרכי ה, כ יש לנו להבין שקין התפלפל עם אחיו הבל ואמר לו"ע 5960 

ה מתעלם כליל "ונראה כאילו הקב, ין לו ראיה שכלית להוכיח את האמת שראה בעיניו ושמע באזניוא 5961 

והדין הוא , שהעיון השכלי מוכיח ומאמת שיש דין ויש דיין, הבל טען לעומתו את ההיפך, מהנהגת העולם 5962 

 5963 .דין אמת והכל מתנהג בהשגחתו הפרטית יתברך

ל ויקם אלא מלמד שהיה נתון "שאין ת, הבל היה גבור מקיןר יוחנן "א, (ז"ב י"ר כ"ב) ואיתא במדרש 5964 

אז אמר לו קין , כששמע הבל את דברי הכפירה מפיו של קין רצה להרגו ככופר והפילו על הארץ, תחתיו 5965 

מיד עמד עליו והרגו כי קין , נתמלא עליו רחמים והרפה ממנו, שנינו בעולם מה אתה הולך ואומר לאבא 5966 

 5967 .חשבו לרודף

והרי לא , מה היה חטאו של הבל אשר עבורו הגיע לו מות, ין את הדברים אשר יפלא מאדובזה יש להב 5968 

ומדוע לא , וגם ביחס לקין יש לשאול הרי היה רוצח ממש? כ מדוע נהרג"נזכר עליו בתורה שום חטא וא 5969 

 5970 ל מובן שקין נידון כרוצח"ולפי הנ, יחסית עונשו היה קל נע ונד תהיה בארץ, קבל עונשו כהורג נפש

ח הדרים בעיר "שני ת, ל"ונתקיים אצלם מאמר חז, בשוגג ולכן נחרץ דינו להיות נע ונד היינו דין גלות 5971 

 5972 .אחת ואינם נוחים זה לזה בהלכה אחד מת ואחד גולה

שלא עסק בלימוד תורת השכל להשכיל על ידה את , הנה נתברר שחטאו של קין ותחילת ירידתו היה בזה 5973 

, ר כמו שנאמר אם תיטיב שאת"ז להתרומם ולמשול ביצה"ועי, ו לטובולעשות את עצמ´ הטוב בעיני ה 5974 

ועבר על לא תתורו אחרי לבבכם , אלא הלך להתבונן ולהתפלפל בנושאים פילוסופיים אם יש דין ויש דיין 5975 

שנמסר ביד יצרו אשר , וכך נתקיים בו ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, ז"ע´ ם ריש הל"כמבואר ברמב 5976 

ש ויצא קין "ונענש בנע ונד וכליון חרוץ שהפסיד מעלתו הרמה כמ, רצוח את אחיוהטעהו והכשילו ל 5977 

 5978 .´מלפני ה

עלינו , לעסוק בתורתו ולהתדבק במצוותיו, ק בארץ הנבואה"עלינו לחיות באה´ אנו שזכינו בחמלת ה 5979 

מה מבקש מאתנו ומה עלינו לעשות כדי להיות קדושים ושלמים , ´ללמוד ולהתבונן מהו רצונו ית 5980 

והמחייבת את כלל ישראל , ועלינו לשנן לעצמנו תמיד את הנבואה שנאמרה לקין, ק"לאכים בעלי רוהכמ 5981 

ואז נזכה להנשא , אם תיטיב שאת לעסוק בתורה על מנת לעשות את עצמנו לטובים, לאורך כל הדורות 5982 

 5983 .(לקט שיחות מוסר)  .ת"ולהיות שלמים וקדושים כמלאכי השרת בעזהי, ר"ולהתרומם על היצה

 5984 

 5985 מאמר קלג

 5986 .(´ז´ בראשית ד) הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו

? ועוד איך איש גדול כקין אשר הקריב קרבן להשם יתברך נפל אחר כך ברציחה? מה הענין של הפתח 5987 

ה בנעילת שערים ותמצא וזאת הברכ´ עיין בעקידה פ, הענין כי עונג התכליתי צריך להיות לאדם נגד עיניו 5988 

וקשה וכי בשביל , בשמחה ובטוב לבב´ אל´ תחת אשר לא עבדת את ה (ח"דברים כ) וזהו שנאמר, נחת 5989 

 5990 .מניעת שמחה של מצוה יתייסרו כל כך

כמו שבונה בית מבלי שקדם לו הכרח לכך כי , כל איש כשעושה דבר בלתי הכרחי, אבל הענין כך הוא 5991 

וכל מה שיכין יהיה מאוד בעצלתים , ל ההכנות הצריכות לתכלית הדירהלא יכין כ, נקל לו להשיג דירה 5992 

ולא יגמור , כי לא יתכשר במלאכתו לשבת בה, וסוף סוף גדר אבניו גם כן נהרסה, ובאיחור זמן רב 5993 

מה שאין כן מי שקדם לו הכרח דירה הוא מתכשר מאוד במלאכתו לההכנות , ההכנות הנצרכות לזה 5994 

 5995 .תדלות ההכנות אף שבאים לו בעמל ויגיעהולא ירגיש בהש, הישיבה בו

אינו מרגיש בעמל היגיעות , ולכן מי ששם לו נגד פניו עסק התורה והמצות בין לעצמו בין לזולתו 5996 

שמי שרוצה לזכות , ועושה בשמחה ובטוב לב כמו שמצינו בהלכות צדקה, המצטרכים לתכלית הנועם 5997 

אף , אין כן מי שלא שם נועם התכלית נגד פניומה ש, עצמו ירחיב לבו להפריש לצדקה מהיפה שבנכסיו 5998 

משום , וכן כל מצוה יעשה בהכרח כאילו כפאו שד ובלב רע, שיתן צדקה אבל יתן בפנים זועפות ובלב רע 5999 

וסוף , לא ישלים כל חלקי ההכנות הצריכים לתכלית הבנין? ומה יהיה סופו, שאין נועם התכלית נגד פניו 6000 

 6001 .כי אין בשרו נחוש לכוף רצונו תמיד, כל סוף גדר אבניו גם כן נהרסה

ולא זיכך , מתחילה לא חסר אלא רק שמחת המצוה וטוב הלב שלא הקריב מחלב הצאן, וזה היה ענין קין 6002 

, ולכך לבסוף גדר אבניו נהרסה שנפל בעבירת רציחה, לבבו להבין התכלית להכין ההכנות בעמל ויגיעה 6003 

ולשמוח בזה בטוב לב לתת , בהבנת נועם התכלית וזהו אם תטיב פירוש אם תרגיל עצמך לעשות מצוה 6004 

מה שאין כן בלא הטבת , אז שאת היצר הרע יהא נישא ממך מוגבה ומסולק, מחלק היפה שזהו האות לזה 6005 

ולכן חובה עלינו , אז היצר הרע נכנס בפתח ביתך ולאט לאט יכשיל אותך בגדולות, הלב בנועם התכלית 6006 

 6007 .(ג"ר´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .נועם אלקים עלינו ויהי, ללמוד חשבון מצוה להבין התכלית



 6008 

 6009 מאמר קלד

 6010 .(´ז´ בראשית ד) הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו

, מי פתי יסור מדרך התורה, יש מקום לשאול כיון שהמציאות הוא שהתורה היא החיים והעדרה הוא המות 6011 

מפני מה נמצא סר מן התורה וממרה פי , בירה כיון שמרגיש מיד העונש בטבעואיך יצויר שיעשה אדם ע 6012 

סוטה ) ל אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות"ונוכל לאמר שעל זה באמת אמרו חז, ´ה 6013 

כי כמו שקשה לו , כי קשה על זה גופה איך נכנס בו הרוח שטות, אבל הפליאה במקומה עומדת, (7ג 6014 

ואיך באמת מצא בו הרוח שטות פתח , ן יקשה לו להניח לכנוס אליו את הרוח שטותכ, לעשות עבירה 6015 

 6016 ?מי פתח לו הפתח הזה ומה טיבו של הפתח, לכנוס אליו

כי עיקר מה שהיצר רוצה לפעול , חטאת רובץ לעשות פתח, לפתח חטאת רובץ, ל"א זצ"זה ביאר לנו הגר 6017 

, ואחר שנכנס בפתח שוב לא צריך להסיתו עוד, רעהוא רק לעשות לו פתח כשר לכנוס בו אל ה, על האדם 6018 

וכבדקא דמיא הוא כיון דרווח , ואחר שנפתח הפתח יעשה ממילא את הרע, כי כבר הוא מוסת ומפותה 6019 

ואחר שהרע נתפתח אצלו אז קשה לו לפרוש , והדבר הולך במהירות ממעלה למטה ונתרחב מאוד, רווח 6020 

 6021 .כי אז בידו לנצח את החוט השערה, ות להשמר ממנוורק בעת פתיחת הפתח יש לו הרשות בקל, ממנו

אבל מצד , הן אמנם בשעת פתח הראשון אז הבחירה קלה לו, אבל המעלה הזאת יש בה חסרון מצד אחר 6022 

כי מצד שבא אליו בפתח כשר הכשרות מסמא את עיניו ואינו רואה כי פתח ליצר , השני קשה לו הבחירה 6023 

וגם ההכרה שלו כי התורה היא טוב בטבע , מצד שהוא כשר ונמצא שקל לו מצד שהוא פתח וקשה, הוא 6024 

ואדרבה רואה את היפוכה כי , כי כשר הוא וכשר אינו רע, והרע הוא רע בטבע גם כן לא יכול להועיל לו 6025 

 6026 .דורש מסתמא טוב הוא´ אם ה, ואיך ימנע עצמו ממנה, דורש ממנו כך´ כי אם הפתח כשר ה, לא רע הוא

במצודה , ועוד יכול האדם לטעות כי טוב הוא כיון שכשר הוא, הפסד מיד ובפתח הזה שלא נראה בולט 6027 

לקין למה חרה לך ולמה ´ כמו שמצינו ששאל ה, הזאת יכול לצוד וללכוד גם האנשים הגבוהים במעלה 6028 

כי לא יתכן לעולם שקין יהרוג את הבל , הלא אם תטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, נפלו פניך 6029 

כי גם לפי , ולא היה יכול היצר לפעול עליו בשום אופן לעשות המעשה הזה פתאום ,ברציחה פשוטה 6030 

, ועל אחת כמה וכמה במצבם אז שהיה שכלם חזק מאוד, חלישות שכלנו אין הדבר עולה על הדעת 6031 

 6032 ?אם כן איך נשתלשל הדבר, והדברים הטבעיים לא פעלו עליהם כלל לנצח את שכלם

מתחילה הסית אותו לקנא , מעלה כמו קין בא אליו היצר בפתח כשרכי לאדם ה, אלא הוא הדבר שאמרנו 6033 

וכן , אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה´ כמו שספרה התורה וישע ה, את הבל קנאת סופרים 6034 

יחר לו על זה , נפלו פניו והנפילת פנים לא כמו שנמצא בדורנו כי יראה חברו מתעלה בממון או בכבוד 6035 

אלא קנאתו הרגיש מצד שנתברר לו , הקנאה מן המין הזה לא הרגיש כלל, לראות נקמתו ויפלו פניו ורודף 6036 

וזו היתה כל , כי מדרגת הבל גבוהה ממנו והוא חסר השלימות של היתרון הזה, אל הבל´ ממה ששעה ה 6037 

 6038 .´דאגתו על עצמו מה שלא נרצה בעיני ה

כי הוא דואג על מצבו , א קנאה אמיתיתעל יסוד כי הי, ובזה הטעה אותו היצר להגדיל קנאתו ולהרחיבה 6039 

, אולי יפעול על עצמו בדאגה זאת להחליף מצבו להיטיב, הרוחני ועשה לו למצוה הנפילת פנים והחרי אף 6040 

להדליק בו הקנאה הפסולה לדאוג על מה שיש להבל יתרון עליו אצל , ובין כך ובין כך עשה היצר את שלו 6041 

עד שהרגיש שאינו יכול , ה הקנאה הזאת לאט לאט הלוך וגדלעד שבהמשך הזמן הלכ, והוא פחות ממנו´ ה 6042 

נמצא שרגש הרציחה נכנס בו דרך פתח כשר של הקנאה , לסבול מציאות הבל בעולם וחפץ להורגו 6043 

 6044 .הכשרה

ונסתבב הדבר שחלקו , אלא שטעה מבלי להרגיש הנגיעה בקנאה הזאת, אמנם גם קנאה זאת היתה פסולה 6045 

 6046 והבל רועה צאנו על אדמת קין, שקין לקח האדמה והבל לקח הצאן ש במדרש"כמ, ביניהם את העולם

ואם לא היתה הנגיעה , לכן עשה בו קין דין בן נח גזלן והרג אותו, ובן נח נהרג על הגזילה, (ב"ר כ"בר) 6047 

אלא נגיעתו מיאנה , פ היה מוכיח אותו"והיה מוותר לו כי אחיו הוא ועכ, להורגו לא היה חש על הגזילה 6048 

 6049 .דן אותו לגזלן והרג אותו לוותר ומיד

בזה הסביר , לא כתיב מן הארץ אלא מן האדמה, קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה´ וזהו שאמר לו ה 6050 

מה שאתה פחות , אלא בשביל הקנאה של פרי האדמה, לו כי לא הרגת אותו בשביל הגזילה של האדמה 6051 

כ נע ונד תהיה בארץ "ע, ומחלביהן והוא הביא מבכורות צאנו, כי הבאת פרי האדמה´ ממנו בעיני ה 6052 

ועל זה שאל קין אם כן כל מוצאי יהרגני , כי לא הרגשת הנגיעה והיית שוגג בהריגתו, כמשפט השוגג 6053 

 6054 .ואמר לו אשים לך אות, שיסברו כי אני מזיד

אם קנאתך היא קנאת סופרים היית צריך , מקודם בתחילת הפתח מדוע פניך נופלים´ ז התרה לו ה"וע 6055 

ואם פניך נופלים ברור הוא כי קנאתך , לרדוף בשמחה אחר המעלה להשיגה, מן הקנאה הזאת להתעלות 6056 

ולא תחוש על חסרונך כלל אלא על מה שפחות אתה בעיני , ´היא על מה שיש להבל יתרון עליך בעיני ה 6057 



על אם תעביר , לכן אני מתרה לך אם תטיב שאת, ולא תוכל לסבול שהוא יהיה גדול ממך, מהבל אחיך´ ה 6058 

החטאת , ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ, ולא יצמח נזק ממך להבל כלום, המדות תתעלה מן הנסיון הזה 6059 

 6060 .רובץ לעשות לך הפתח הזה שיראה כשר בעיניך ותרדוף אחר הקנאה הזאת

ולכן יש לך התנפלות , אתה נוגע בזה שהבל הוא גדול ממך, ואמנם נגיעה גדולה יש לך בקנאה הזאת 6061 

ואם לא , שחרה לך מה שאתה פחות מהבל אחיך, אה סופרים היא זאת אלא קנאת עצמוולא קנ, ממעלתו 6062 

ועוד תסבור שעל פי דין , תרגיש הנגיעה הזאת סופך שתסבב לך כי תרד מטה מטה עד שתהרוג את הבל 6063 

ללכדהו  (.ב"סוכה נ) הרי לנו מזה שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, עשית מפני שלא תרגיש הנגיעה 6064 

, ולהטיב מעשיו הן בסור מרע והן בעשה טוב, ויש לאדם הבחירה להרגיש הנגיעה של קנאתו, רבפתח כש 6065 

 6066 .מבלי להניח עצמו ביד הנגיעה

יש לאדם למצוא ולגלות את , (´משלי ג) נמצא שגם אחר ההכרה במהות התורה כי דרכיה דרכי נועם 6067 

לא יוכל , הפתח כשר לחסרוןכי להרגיש את , ש לעיל"וזאת עבודה קשה מן הראשונה כמ, הפתח הכשר 6068 

מדרגת האדם תקון )  .שיהיה רוצה את האמת בלי שום נגיעה, מצד ההכרה אלא מצד רצונו הטהור 6069 

 6070 .(המדות

 6071 

 6072 מאמר קלה

 6073 .(´ז´ בראשית ד) הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת

רא ועביד גרמי אזיל ויתיב קמיה פלטי, תנחום בר מריון אית כלבין ברומי דידעין למשתדלא´ אמר ר 6074 

עד דהוא מצית לון הוא משתכר עיגולא ומהלך , ומרי פלטירא מתנמנם והוא שמיט עגולה אארעא, מתנמם 6075 

 6076 .(ב"ר כ"בר) ביה

וכך עושים הולכים , יש כלבים ברומי שיודעים להשתדל להם פרנסתם בחכמה, פירש המתנות כהונה 6077 

, ם לא ישמור לחמו מהם ואף הוא מתנמנםכדי שהנחתו, ויושבים לפני הנחתום ועושים עצמם כמתנמנמים 6078 

כן הוא , עד שמאספים הככרות מספיק הכלב לאכול ככר ומסתלק לו, עתה קם הכלב ושומט ככרות לחם 6079 

 6080 .בערמומיות אורב הוא לאדם ומנסה ללכדו ברשת שפרש לו, יצר הרע

ויש , נכשליש והאדם נכשל בעבירה ולבו מתמלא צער רב על ש, ויש להבין הקשר בין המשל והנמשל 6081 

לדוגמא אם , ולא עוד אלא שמתגאה בכך שהתגבר על יצרו, שנכשל בעבירה ואינו מתחרט על מה שעשה 6082 

השעה כבר מאוחרת ואם תתחיל להניח תפילין , בא יצר הרע אל האדם ומסיתו לבל יניח תפילין היום 6083 

חרת הוא מניח אבל כיון שהשעה מאו, מתגבר האדם על עצמו ואינו נענה להסתת היצר, תאחר לעבודה 6084 

 6085 .ומהרהר בלבו נצחתי את יצרי הרע, קורא קריאת שמע בלבד ורץ לעבודה, בחופזה את התפילין

, אדם שיש לו עסקים רבים ויצר הרע מסיתו לחלל את השבת כדי להרויח ממון או כדי שלא יפסיד ממון 6086 

אחר בערב שבת אבל בכל זאת הוא מתחיל ל, אין האדם הזה מקיים את עצתו של היצר לחלל את השבת 6087 

היצר ביקש להעבירני על דעתי , ועוד הוא מתפאר לאמר ראו את גבורתי, ולהקדים בצאת השבת בעסקיו 6088 

 6089 .ולא עלתה בידו

והשנאה בוערת , אדם מתקוטט עם חברו עד שהדברים מגיעים לקטטה רצינית בביטויים חריפים ומעליבים 6090 

אבל הוא מתגבר על כך ומעליב אותו , ד עפרולפי עצת יצרו צריך לבזות את חברו ע, בקרבו נגד יריבו 6091 

 6092 .אחר כך הוא מתפאר שהוא מן הנעלבים ואינם עולבים, אבל לא בביטויים חריפים

אבל כדי שלא ירגיש האדם כי הוא הפסיד , הוא מתכוון באמת לעבירות קלות, כאן טמונה ערמומיות היצר 6093 

ומניח מראש מקום לפשרה כדי , חמורהוא בא עליו בהצעה מרחיקה לכת של חטא , במערכה ויזהר להבא 6094 

וכך מוליך את האדם , כי הוא לא נתפתה כלל לעצת היצר אלא התגבר עליו, לתת אפשרות לאדם לחשוב 6095 

והאיש הזה , ו"ז ח"היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע, צעד אחרי צעד 6096 

 6097 .כל כולו ברשת היצר ועושה בו כרצונו ושהוא נמצא, לא מרגיש כלל כי הוא נפל שדוד במערכה

אין הוא מבקש אלא ככר , כאשר בא הכלב אל הנחתום, ל הקדושים במשל עם הכלב"וזוהי כוונתם של חז 6098 

מתחכם , אולם כדי שהנחתום לא יראה את עצמו בקלקלתו ויזהר מן הכלב, לחם אחד כדי להשקיט רעבונו 6099 

כדי שהנחתום ישמח אחר כך כשהכלב יחטוף רק ככר , הכלב ועושה כאלו הוא בא לגזול את כל הככרות 6100 

ולמחרת יוכל הנחתום , ויוכל להתפאר כי עלה בידו לגרש את הכלב ולהציל את ככרות הלחם שלו, אחד 6101 

 6102 .בשקט להירדם שוב

לא לוותר ליצר , כל אדם לפי מצבו הרוחני ודרגתו בתורה ויראת שמים, הבה נקח מוסר מן המשל הזה 6103 

, (מיחוד המעשה´ פרק ה) וכמו שהאריך בחובת הלבבות, י אותה הוא מבקשהרע אף כחוט השערה כ 6104 

 6105 .(גוילי אש)  .להתחזק ולעלות מעלה מעלה בדרכי אבות אורח חיים למעלה להשכיל

 6106 

 6107 מאמר קלו



 6108 .(´ח´ בראשית ד) ויאמר קין אל הבל אחיו ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו

פלא הוא אדם גדול כקין שהיה נביא איך , לית עולם אוחרןאמר לית דין ולית דיין ו, עיין תרגום ירושלמי 6109 

ל על הפסוק ויבא קין מפרי האדמה שהביא מן "הרי אז, ע עוד בענין קין"אבל צ? אפשר שיעשה אפיקורוס 6110 

מי שהמציא בעצמו ענין הקרבן בודאי הרגיש בתוכן ענינו ולא עשאו , ודבר כזה קשה מאד להבין, הגרוע 6111 

 6112 .שאין זה קרבן? איך יביא מן הגרוע כ"א, מצד ההרגל החיצוני

, כל פירות שבעולם היו לו לקין, עד כמה כח המדה הרעה הזאת, אמנם שורש הדבר הוא מדת הכילות 6113 

כ הביא מן הגרועים "ואעפ, כ מובחרים שלא היה יכול לאכול אף חלק קטן מהם"ובודאי היו לו פירות כ 6114 

שעל חלוקת  (ב"כ´ ר פ"ב) ועיין במדרש, לוכשלא מתקבל הקרבן התקנא בהב, ועיכב את המובחרים 6115 

מ נתקנא על היות אדם אחר שגם הוא בעלים על "מ, ואף שחלק קין היה גדול מהכיל, העולם היו מדיינים 6116 

 6117 .וקנאה גברה בקין עד שהשיאתו להרוג את הבל, חלק מן העולם

, ו למלאות שאיפתהאבל עדיין הקנאה דוחפת אות, ה"לא היה יכול להתאים רעה כזאת עם הכרתו את הקב 6118 

או לשבור שאיפתו ולאחוז בהכרתו , כ עד שהיה נאלץ לפשרה על כל פנים"וסתירה זו פעלה והצירה לו כ 6119 

עד כדי הפקרות גמורה לומר לית דין ולית דיין ולית , או להניח לשאיפתו ולהתעלם לגמרי מהכרתו, באמת 6120 

 6121 .ובחר קין בדרך השניה אפילו נגד ידיעתו הנבואית, עלמא אוחרן

, וכל אדם יודע את האמת בלבבו, כ גדול הוא כח הבחירה להתעלם מן האמת וזה מהלך כל האפיקורסות"כ 6122 

ופנימיות לבו דוחפתו ליישב , א לו לתרצן לעצמו"אלא שרצונותיו הרעים מביאים אותו לידי עבירה שא 6123 

 6124 .(´מכתב מאליהו א)  .נמצא שכל אפיקורסות שקר משורשה, י אפיקורסות"את הסתירה ע

 6125 

 6126 מאמר קלז

 6127 .(´ח´ בראשית ד) ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו

ל שנינו בעולם מה אתה "א, ל ויקם אלא מלמד שהיה נתון תחתיו"שאין ת, ר יוחנן הבל היה גבור מקין"א 6128 

 6129 תמן אינון אמרין טב לביש לא תעביד וביש, נתמלא עליו רחמים מיד עמד עליו והרגו, הולך ואומר לאבא

בוא וראה מה אדיר ומכריע היה כח שלטון השכל הבהיר אצל הגיבורים אנשי , (ז"ב י"ר כ"ב) לא ימטי לך 6130 

גם לעיתות כאלה צף ועולה , אף בעת עידנא דריתחא בעת התלקחות היצרים, הרוח אשר מעולם המה 6131 

 6132 .כח הרחמים והחסד כח של התגברות עילאית, ברגע המכריע כח הטוב

קין זה שכולו רותח ותוסס רגשי קנאה ואיבה , לתומו´ חיו הצעיר העובר את הקין זה שהוא מתגרה בא 6133 

ובמקום לקחת מוסר וללמוד מאחיו הצעיר הריהו הולך ומעורר , בקרבן´ להבל אחיו על שנתרצה לו ה 6134 

, והיכולת ביד הבל להעניש את מתקיפו, אחיו הצעיר מתגבר עליו אף במובן הגופני, מדנים וקטטות 6135 

והם פועלים מתוך זרם של , בות כאלו איברי האדם אינם כבר ברשות השכל המתון והשקולובוודאי שבנסי 6136 

 6137 .להט שאין לכובשן

ובבת , הצליח הבל להתאושש ולעצור בבת אחת את זרם הטבע, והנה מה שקרה בתוך רתיחת היצרים 6138 

ואומר  פנייתו בהכנעה המזוייפת של קין מה אתה הולך, אחת נצטללה מחשבתו ותשוקת הנקמה נעצרה 6139 

, מיד עמד עליו והרגו, שתיכף ומיד שיחרר את הנוכל שהתנקש בנפשו, לאבא כל כך השפיעה על הבל 6140 

 6141 .מנצל הוא הרשע את טוב לבו ואת גבורת מדרגתו הרוחנית של הצדיק ועומד עליו והורגו

לת אך ורק כשהדבר נוגע להצ, הרשעים פונים בקריאת תחנונים ותובעים את הגשמת מדת החסד והרחמים 6142 

, רק כשהוא כבול וידו על התחתונה, קין זה משתמש בתביעת מדת היושר והמוסר והרחמים, עורם ובשרם 6143 

שבוודאי גם הוא התחנן ותבע וזעק לפניו מה אתה הולך , ומדוע קין לא השתמש במדות אילו ביחס להבל 6144 

קדשים רק לתאוות וזוהי כיעורו שמשתמש הוא בערכי קדשי ה, ובכן זוהי מדת האדם הטבעי, ואומר לאבא 6145 

 6146 .נפשו והצלתו

הוי ! והתחיל לצווח ולקרוא חמס, וכאותו הרוצח שהובילוהו לבית האסורים בדרך ראה פגר חתול מושלך 6147 

מושחת ומקולקל הוא העולם על קטילת חיה , רוצחים אכזריים איך זה לא יכאב לכם לבצע רצח כזה 6148 

שעלולים היו להקים דורות ישרים ומבורכים  דם אנשים תמימים, ידיו של הרוצח נוטפות דם נקיים, קטנה 6149 

וכשידו על העליונה הוא הורג , ופיו מלא בדברי תחנונים מה אתה אומר לאבא, לפי הרצון והסדר האלקי 6150 

 6151 !נראה נא ונבין מה בין גבור לחלש, את מיטיבו ואיש חסדו

, בעת זעם וחרון אף ידעו לשלוט ולהנחות את נפשם אף´ איך גבורי ה, ל תמונה מבהילה"והנה תיארו חז 6152 

אילולי היה לארץ מקום לאחוז בו , אמרו עליו שהיה בטוח בכחו ואמר, לא לגבורים המלחמה זה אבנר 6153 

, וכיוון שנפלה שעתו הכהו יואב בן צרויה, והיה כל מחנה ישראל שרוי בין ארכבותיו, הייתי מזעזעה 6154 

ישראל לפניו ואמרו לו אדוננו אם מיד עמדו כל , באותה שעה תפש בו אבנר וכפתו בידו כפקעת של שתי 6155 

ל ומה אעשה "א, ויבואו הפלשתים ויבוזו את נשינו ואת כל אשר לנו, אתה הורגו מיד נשארנו כיתומים 6156 



ילקוט ירמיה ) השליך אותו מידו ונפל זה חי וזה מת, אמרו לו תדון עמו לפני דיין האמת? שכבה את נרי 6157 

 6158 .(ה"רפ

כח כבישת , בהוכיחו בגלוי את כשרון שליטתו על היצר, אבנרעלינו להתבונן ולרדת לרום מדרגתו של  6159 

אף ברגע , לבלום ולעצור את זרם הדמעות המתפרץ בכח איתנים, זרם ההרגשות הנזעמות והנסערות 6160 

אבנר ! מבהיל הוא איום ונורא, ברגע שהוא יודע שעליו להפרד למוות וחבירו נפרד לחיים, הנואש ביותר 6161 

שאיפת , והכעס והבזיון הנורא מתלקחים בקרבו בלהטי שאול, חטף בערמהשר צבא הגדול ביותר נלכד ונ 6162 

 6163 .הנקמה מרתיחה את כל עורקי דמו הנשפך לארץ ברגעי נשימותיו האחרונות

ובכל , הלא זוהי תרעומת שגם מים רבים לא יוכלו לכבותה, התרעומות על כיבוי נר של אבנר בידי יואב 6164 

ובקשו מלפניו לוותר , שראל לעיני אבנר המפרכס והגוועכשעמדו י, זאת גם ברגע איום ונורא שכזה 6165 

הבליג הגבור הצדיק העילאי הזה , היות וטובת הכלל ישראל דורשת זאת, ולהשאיר את יואב בחיים 6166 

כמה ! ועוד הספיק לראות איך הוא יואב נפרד לחיים והוא הולך ונפרד למות, והשליך את יואב מידו 6167 

 6168 .(תורת הנפש)  .לים אנשי השם אשר מעולם המהמחוננים היו הראשונים הגבורים הגדו

 6169 

 6170 מאמר קלח

 6171 .(´ט´ בראשית ד) אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי´ ויאמר ה

כל פרשת קין איננה לפי , י להכנס עמו בדברי נחת אולי ישוב ויאמר אני הרגתיו וחטאתי לך"וברש 6172 

כאדם המנהל משא ומתן עם זולתו , נחת הנה מתחלה דיבר עמו דברי, אין לנו כל מושג בכל הענין, מושגנו 6173 

וזה , כי אם ברוח של הרגעה ונחת, בשאלת אי הבל אחיך לא היה בה ענין של שאלה, ואינו רוצה להרגיזו 6174 

, תמהו עליו (ר כ ו"במ) ל"חז, ורחמיו המרובים לבל ידח ממנו נדח ולהביאו לידי תשובה´ מגודל חסדי ה 6175 

ע הנסתרות והנגלות לפניך גלויות ואתה שואלני בשביל "בשר, כי צריך היה קין לחשוב בלבו ולהשיב 6176 

 6177 .אחי

והיה צריך תיכף לענות אני הרגתיו , היה צריך להבין כי אין זה שאלה אלא דברי נחת למען יעשה תשובה 6178 

והרי אחרי כן ´ לא ידעתי´איך זה מבינים תשובת קין , אלא אמר לא ידעתי השומר אחי אנכי, וחטאתי לך 6179 

היתכן שמקודם לא ידע ולא הכיר , ´הרי ידע שפיר והכיר את השגחתו ית, עוני מנשוא מצינו שאמר גדול 6180 

 6181 ?דיבר איתו´ הלא בראשונים אנו מדברים בנביא אשר ה? בנבראים´ בהשגחת ה

כי גנב גרוע מגזלן , (7ק עט"ב) ´וכדי שתהיה לנו תפיסה כל שהיא בענין זה נתבונן בזה שאומרת הגמ 6182 

כביכול , וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו, פני שזה השוה כבוד עבד לקונומ, והחמירה התורה בעונשו 6183 

 6184 כ"וכעין דברים אלה מצינו ג, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת, עשה עין של מטה כאילו אינה רואה

הוא סבור לפי שעושה מעשיו , הנואף אומר אין בריה יודעת בי כל מעשיו אינן אלא בחשך, (ר ט א"במ) 6185 

שכן , והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי רואנו ומי יודענו (ט"ישעיה כ)א  "וכה, ה לא ידע בו"בחשך הקב 6186 

 6187 .כ"ה לא יראה במעשיהם ע"דרך כל עוברי עבירה חושבים שהקב

, שכגנב כנואף וכן כל חוטא אשר במחשך מעשיו הנה הוא כופר בעיקר, ל הקדושים"הנה הורו לנו חז 6188 

וכי הוא , הוא האלקים´ הלא יענה לך כי ה, ועל השגחתו´ תשאל על הוהנה אם תעמיד אותו כרגע ואת פיו  6189 

בדעתו דומה לו כי כנים דבריו אבל , כן הוא מדבר וכן הוא חושב, בלי ספק´ מודה ומאמין בהשגחת ה 6190 

הנה עצם המעשה שלו , כי אם הוא מסתיר עצמו עם מעשיו באישון לילה ואפלה, מעשיו סותרים לדבריו 6191 

 6192 .רואני ומי יודעני מדבר ואומר בשמו מי

מכחש בכל עיקר , בלשון התורה הנה הוא כופר ממש, בעמקי מעמקיו במצפוני מצפוניו הוא כופר בעיקר 6193 

ולדעתו הוא כן אמת , ואם כי הוא לא כן ידמה שהרי בגילויו אחרת ידבר, והשגחתו על בני אדם´ ידיעת ה 6194 

מכח הסמאל , סוד ההעלמה וההטעאה אבל זהו מגודל, הוא מזכיר´ מלפניו ומלאחריו את שם ה, מדבר 6195 

 6196 .וכל דרך איש זך בעיניו, לא ידעו ולא יבינו כי טח עיניהם מראות, המסמא עיני בני אדם

והבן , ל"ז שדומה ללילה וז"תשת חשך ויהי לילה זה העוה, (7מ פג"ב) ל"י על אמרם ז"ואלה דברי המס 6197 

חשך הלילה שני מיני טעיות אפשר לו כי הנה , כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו 6198 

או שיטעה אותו עד שיראה לו , או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, שיגרום לעין האדם 6199 

שמטעה ראייתם עד , והטעות השני הוא קשה מן הראשון, עמוד כאלו הוא אדם ואדם כאלו הוא עמוד 6200 

 6201 .שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב והטוב כאילו הוא רע

כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר , תוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעיםומ 6202 

וזאת היא , אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות, נגד פניהם 6203 

 6204 .כ"הרעה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת ע

כי , הכתוב מגיד לנו הענין בכל חומרתו, ידעתי בגופה של הפעולה היה מונח לא, בעצם הרצח שעשה קין 6205 

בלשונה של התורה הרי זה , וכחש בו´ הרי זה מעל בה, בעובדא של אי הודאתו באי אמרו תיכף חטאתי 6206 



אל , התורה מלמדת אותנו להבין מעשה אדם אשר בסתר פעלו, ממש כפירה של איש פשוט בכל החומרה 6207 

, הוא מתחבא´ כי כן הוא מה? בכל הארץ הלה יתחבאהמשוטטות ´ המעיני ה, תתמה על החפץ לשאול 6208 

 6209 .זה הוא לא ידעתי´ וכשמתחבאים מן ה

י מעשיו נחשפים ויוצאים מצפוניו ועמקיותיו שהיו טמונים "ע, כביכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה 6210 

לאחר , הםוהיה בבית חורין והיה התכן נכנס ב, ל לבית מלא תבן"א משל חז"י פי"ויפה הביא המס, עד כה 6211 

והוא , כ"ידעו הכל כי היה אותו הבית של תבן ע, ימים התחיל אותו התבן שהיה בתוך אותם החורין יוצא 6212 

נעשה כגונב דעת , אשר עין לא תראם אדם לא יבינם כי אם אלקים, מסוד הגדול של תעלומות סתרי כל חי 6213 

אלא שאצל קין , דעת עליונהכי כל האדם כוזב אך משקר וגונב הוא , עליונה אין זה אמור רק על קין 6214 

 6215 .העמידה התורה זאת לטענה ולתביעה, לגודל דרגתו ורוממותו

 6216 

כי יש עוף , כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, (משלי א) ל מקלם בכתביו מביא על הפסוק"הסבא זצ 6217 

הוא אמנם מכיר את הרשת ותכליתו שהיא , וכשרואה רשת לפניו וברשת זרעים שם, ששמו בעל כנף 6218 

כי לחנם היא ולא לו , אלא שמרוב חמדתו להזרעים דרכו לעצום עיניו וחושב כי אין רשת, לכדו ולצודול 6219 

לא , אנחנו תמהים על החפץ ולצחוק זה בעינינו, ואז נכנס ואוכל באין מפריע והוא ברשתו נלכד, מכוונים 6220 

הוא זה דרכו כסל  אבל לך אצל אדם אשר כבעל כנף כן, נשיג כיצד יתכן שתהיה בריה חסרת שכל כזאת 6221 

 6222 .קודם חטאו טרם יתקפהו יצרו ותאוותו תתגבר עליו הנה ידוע ידע אחריתו, לו

אלא שברבות המהומה המשתוררת בקרבו , פח טמון לרגליו ודרכיה דרכי מות, יודע ודאי כי דרכו שאולה 6223 

, לחיי השעה עוצם את עיניו וכבר אינו רואה רשת הפרוסה לפניו כי אם הערבות, קבל ים התאוה והחמדה 6224 

ובכל , החטא מטיח עיניו מראות, (7נדרים לב)א  בעידנא דיצרא בישא לית מאן דמידכר ליה ליצרא טב 6225 

לא יראני , ויאמר כי לא יאונה לו כל רע אין רשת ואין מכמר, מיני פתלתולים ומעקשים את דרכיו יצדיק 6226 

 6227 .ולא יבין אלקי יעקב´ י

אבל אחרי שהעצים את עיניו הנה , עצמו עוצם את עיניומקודם האדם ב, זהו ענין כגונב דעת עליונה 6228 

וזהו , הכל זך וישר בעיניו, כלום אין בעולם, אינו רואה ואינו שומע לא פח ולא מכמר, מכלום לא יחדל 6229 

 6230 .(דעת תורה)  .הא לנו פשטות הפרשה והלימודים רבים לכל אדם ואדם´ לא ידעתי´אמרו 

 6231 

 6232 מאמר קלט

 6233 .(´ט´ בראשית ד) ויאמר לא ידעתי אל קין אי הבל אחיך´ ויאמר ה

, ומתרגם ומן קדמך לית אפשר לאטמרא, כ נאמר ומפניך אסתר"ואח, י שרצה לגנוב דעת עליון"ופירש 6234 

אמנם יובן על פי ? אחרי שאין להסתר מן קדמוהי למה רצה לגנוב דעת עליון, והנה סתירה גלויה יש כאן 6235 

, אמר כי בעל כנף בורח מן הרשת, י כל בעל כנףכי חנם מזורה הרשת בעינ, ח"ץ בשם ר"שמצאתי ביעב 6236 

 6237 .אך כשרואה שם מאכל מעצם עיניו ונכנס בה וכן דרך הבעלי תאוה

ז בעידן ריתחא שלו עצם עיני ידיעתו ופיתה עצמו לגנוב "עכ, א להיטמר"זהו הענין בקין אף שידע שא 6238 

, ו"ים להזהר שלא להשחד חוצריכ, ואם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר כמונו, דעת עליון 6239 

 6240 .(ד"ב ר"חכמה ומוסר ח)  .הרחמן יעזרנו לעמוד על האמת

 6241 

 6242 מאמר קמ

 6243 .(´ט´ בראשית ד) אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי´ ויאמר ה

ה לקין אי הבל "בשעה שאמר הקב, חזקיה בלעם וקין, ה ומצאן עביט של מי רגלים"שלשה בדקן הקב 6244 

ל לא "אלא א? סתרות והנגלות לפניך גלויות ואתה שואלני בשביל אחיע הנ"היה צריך לומר רבש, אחיך 6245 

ל מה אמרו האנשים האלה ומאין "בא ישעיה וא, חזקיה כשעמד מחליו שלח לו מרודך בלאדן דורון, ידעתי 6246 

אלא התחיל מתגאה ואמר מארץ רחוקה ? היה צריך לומר אתה נביא של מקום ולי אתה שואל, יבואו אליך 6247 

ל "היה צ, ה מי האנשים האלה עמך"ל הקב"א, כן בלעם הרשע בשעה ששלח בלק אצלוו, באו אלי מבבל 6248 

 6249 .(´ו´ ר כ"במ) ל בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי"אלא א? ע הכל גלוי לפניך ולי אתה שואל"רבש

ודאי שהיה , שאילו היה בא לקין בשעת נבואה שלו, הענין של בדקן הוא שבא עליהם פתאום ובזה בחנם 6250 

הנה הוא מדבר לגמרי בלשון , אבל כשפגע בו בהמצב של כל היום, ות והנגלות לפניך גלויותמשיב הנסתר 6251 

 6252 .התביעה היתה שכל היום לא היה כבשעת נבואה, בדקן ומצאן עביט של מי רגלים, אחר לא ידעתי

 6253 והיה מתבונן ומכין עצמו אף רגע אחד בודאי שהיה משיב, ´לו היה יודע חזקיה שהנביא בא אליו בדבר ה

התחיל מתגאה ואמר מארץ , אבל כשבא אליו פתאום שלא בשעת נבואה בהמצב של כל היום, כהוגן 6254 

, זאת אומרת לפי ערך דרגתו של חזקיה לא היה אצלו היום מחובר לשעת נבואה, רחוקה באו אלי מבבל 6255 

 6256 .ל מצאן עביט של מי רגלים"ואם אינו כן על זה כבר אמרו חז, שכל היום צריך להיות כשעת נבואה



, בשעת התפלה הוא במצב טוב, מאד מצוי שבשעות הטובות של האדם, בזה הבחינה והבדיקה של האדם 6257 

איך שמדבר כאיש מן השוק בכל כך חילוניות ואין , אבל כשאנו רואים אותו האדם בשעה של כל היום 6258 

אינו , מזהבזה נבדק האדם וזו ראיה שכל שעות ימי חייו הם אברים מופרדים זה , עליו זכר כלל מתפלתו 6259 

הרי פשוט שאדם כזה כל שכן שאת האחרית עם כל ימי חייו , עם חברו´ מחבר רגע אחד עם משנהו יום א 6260 

אם כשזוכרים מאחרית כולי האי , ואם האדם שוכח את האחרית הרי אין לו חלילה אחרית, אינו מחבר 6261 

 6262 .ו הם דברים בטליםוכל מעשי, ובמצב כזה מופרך הוא מכל וכל, מה גם כששוכחים את האחרית, ואולי

ובאמת כן הוא שהאדם צריך להמשיך כל השנה , ל מקעלם חיבר מאמר על המשך יום הכפורים"הסבא ז 6263 

בכל השנה צריך , שיום הכפורים הוא בשביל כל השנה הרבה יותר ממה שהוא לשעתו, את יום הכפורים 6264 

, ל השנה מיום הכפוריםכ מה גדול החובה על האדם לבלי הסיח דעתו כ"וא, כ"האדם לקבל חיות מיוה 6265 

לחבר את העתיד , ההוה בשביל העתיד בגדר זריעה וצמיחה, ונמצא שכל עבודת האדם הוא על דרך זה 6266 

 6267 .כל החיים להאחרית, כ"כל השנה ליוה, כל השבוע לשבת, כל היום לתפלה, לההוה

הולך הוא יחשוב קודם לימודו ש, שבלכתו לחכם לקבל ממנו דברי תורה, אברהם´ ם צוה לבנו ר"הרמב 6268 

אבל כשאינו , זהו אדם שמחבר העתיד עם ההוה, ולאחר הלימוד יחשוב מה קיבל מלימודו, לקבל תועלת 6269 

שכח הצמיחה הוא רק בלי , אינו מחבר את העתיד עם העבר לא יקבל כלום, כ"חושב לא מקודם ולא לאח 6270 

ם להאחרית אז יגדל כשכל ימי חייו מחוברי, כשמחבר את העבר עם העתיד והעתיד עם העבר, היסח הדעת 6271 

 6272 .(ו"מ´ דעת חכמה ומוסר מא)  .האדם בזה ובבא

 6273 

 6274 מאמר קמא

 6275 .(´ט´ בראשית ד) אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי´ ויאמר ה

ויש להתפלא , ר"כמו אדה´ הנה קין נביא היה כי שמע קול ה, מצאנו דבר נפלא ראוי להבינו על בוריו 6276 

אל ´ כדכתיב ויאמר ה, ליו ורצחו נפש עדיין נשאר בנבואתווקם ע, אחר שקינא באחיו קנאה רעה´ שאפי 6277 

בכל אופי , אם נעמוד עליו יצא לנו ביאור בהיר ומרחיק לכת, דבר זה יש בו סוד עמוק, קין אי הבל אחיך 6278 

 6279 .ההבדל שבין דורות הראשונים ודורות האחרונים בפנימיותם

מעשיהם , (7יומא ט) ונם נתגלה קצםראשונים שנתגלה ע, (´ג´ אבן שלמה ג) ל"א ז"מצאנו בדברי הגר 6280 

ונראה לפרש הנה , ואחרונים להיפך ורחמנא ליבא בעי, הטובים טמונים ועונותיהם גלויים כי לבם היה טוב 6281 

עד שאם היו כל ידיעותינו , פ נסיוננו אנו ששכלנו מקיף הרבה מאד מגדלות הבורא ומחיובי האדם"ע 6282 

 6283 .ואהבתו ודבקים בו לגמרי´ חדורים יראת ה, ים גמוריםהרחבות יוצאות לפועל בודאי היינו נעשים צדיק

הרי שיש טמטום הלב שחוסם בפני הידיעות שלא תכנסנה ללב , אבל למעשה הרי אין אנו צדיקים גמורים 6284 

ולגרום לנו , ועל כן כשהיצר מתעורר לחטא נקל לו לטשטש ולהכהות את ידיעותינו, לפעול על שרשיו 6285 

וכיון , אינו מתנגד לגמרי למה שידוע לנו לטוב, כ רע"אין חטא זה כונטעה עצמנו ש, שנעלים עין מהם 6286 

 6287 .ושוב אינו בניגוד כלל עם ידיעותינו, שהסיתנו לעבור פעם או שתים כבר נעשה לנו כהיתר גמור

, וכל ידיעותיהם חדרו ממילא אל לבותם, הם עלו למדרגה של ביטול הטמטום, אבל הראשונים לא היו כן 6288 

משום שכלל הוא ? כ איך באו לידי חטא"וא, על רמה גדולה מאד של דבקות בקונםכ חיו את חייהם "וע 6289 

, כי הרי בכל מדרגה צריך להיות בחירה, (7ב"סוכה נ) במלחמת היצר כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו 6290 

כי כח היצר , אז מתגבר תוקף הרצון לעשות נגד מה שגלוי לשכלו, א ליצר להצליח בדרך הטעאה"ואם א 6291 

 6292 .ובזה חזר משקל הבחירה למקומו, כ שאפשר לו להסיתו באופן זה"גדול כ

כ בסור היצר וביודעם ערך חטאם שהיה גלוי לפניהם ולא נכהה "אח, ואם קרה פעם שגבר היצר בדרך זו 6293 

כי בהיות עונם גלוי תשובתם , והיינו נתגלה עונם נתגלה קיצם, אז שבים בתשובה גמורה, י ההטעאה"ע 6294 

יצרם מתרץ את , אבל האחרונים שלבם תמיד בסתירה עם השכל, ב וצפוי מראשוגם קיצם קרו, קרובה 6295 

, מה מצוה ומה עבירה, עד שאין ברור להם מה חטא ומה אינו חטא, י הטעאה"הסתירה תמיד ומיישבה ע 6296 

 6297 .וזהו לא נתגלה עונם לא נתגלה קיצם, והיינו שהחטא מכוסה והאדם רחוק מתשובה

כ כשסר היצר ממנו הרי "אבל אח, נכשל לפני תוקף רצון היצרש, קין כשחטא בדרך הראשונים חטא 6298 

, וגם מצאנו שהעולם נבנה ממנו שאשתו של נח מקין היתה, השגתו הנבואית במקומה היתה וחזר בתשובה 6299 

ובמתן תורה עלו גם , ´וראתה שפחה על הים וכו, והנה דור המדבר שגם הם היו נביאים אצל הר סיני 6300 

חטא גלוי שהחזירם , כ בבחינת כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו"היה ג חטאם, למדרגת גן עדן כידוע 6301 

, ן ובאבן עזרא"כי דקות זו שבבחינת חטא כמבואר ברמב, ומכאן הערה בגודל מדרגתם, לתשובה מיד 6302 

 6303 .(231א "מכתב מאליהו ח)  .שבמדרגתנו היה נחשב גם לצדקות אצלם היה חטא גלוי

 6304 

 6305 מאמר קמב

 6306 .(´י´ בראשית ד) חיך צועקים אלי מן האדמהויאמר מה עשית קול דמי א



כאן נתבע קין על דמי אחיו הנשפך ועל כל הדורות שהיו עתידים לעמוד , י דמו ודם זרעיותיו"פירש רש 6307 

שלא נחשוב שכמו , וכן נאמר לנח שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלקים עשה את האדם, ממנו 6308 

, כן יהיה מותר לשפוך גם את דם האדם, להמיתם לצרכינו שנמסר לאדם השליטה על הבעלי חיים ומותר 6309 

 6310 .ומצד זה כל אדם הוא חשוב מאד ועלינו ליזהר משפוך דמו, לא כן כי האדם נברא בצלם אלקים

, ה משגיח על כל העולם"למה יהיה הרוצח אחראי למעשיו מאחר שהקב, נתקלים אנו בזה בקושיא עתיקה 6311 

ומכיון ? שאחרת מנין יקח הרוצח את הכוח להרוג את השני, כמתוושום מעשה אינו נעשה בלי ידיעתו והס 6312 

? ואם כן למה יענש הרוצח, מוכרחים לומר שהנרצח היה חייב מיתה, שהכל ידוע לפניו יתברך ובהסכמתו 6313 

על אף שהטבע אינו אלא ברשותו יתברך וביכולתו , התירוץ הוא שהאדם מחויב להתנהג על פי חוקי הטבע 6314 

בכל זאת רוצח , ימית את חבירו בודאי שהיתה הרציחה בגזירת האלקים וברשותוואם , לשנותו כרצונו 6315 

 6316 .יקרא ויתבע על כך

, ה ובין בחירה חפשית של האדם"על מדוכה זו ישבו אבות העולם למצוא פתרון לסתירה בין ידיעת הקב 6317 

הוא , אין כח באדם להשיג ולמצוא דעתו של הבורא, ל"ה מהלכות תשובה וז"ם בפ"וכבר כתב הרמב 6318 

וכיון שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע , שהנביא אומר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי 6319 

ה מושכו ולא גוזר "ואין הקב, אבל נדע בלי ספק שמעשה האדם ביד האדם, ה כל הברואים והמעשים"הקב 6320 

 6321 .עליו לעשות כך

ומפני זה נאמר בנבואה , ברי החכמהאלא בראיות ברורות מד, ולא מפני קבלת הדת בלבד נודע דבר זה 6322 

וזה הוא העיקר שכל דברי הנבואה תלויין בו , שדנין את האדם על מעשיו כפי מעשיו אם טוב ואם רע 6323 

שאף , הכל צפוי והרשות נתונה, לפרש את המשנה (ג"אבות פ)ב  ועל זה כתב בעל התוספות יום טו, ל"עכ 6324 

כל זאת הרשות נתונה ולא נגרע כלום מכח בחירתו ב, על פי שהכל צפוי מראש על ידי ההשגחה העליונה 6325 

 6326 .של האדם

שמעון בן יוחאי קשה הדבר לאומרו ואי ´ אמר ר, ל"וכבר עמדו בזה חכמי המדרש בענין קין והבל וז 6327 

אילו רצה המלך פירשן לא רצה , אתליטין שהיו עומדין ומתגושיים לפני המלך´ לב, אפשר לפה לפרשו 6328 

ר כב "ב) ל"והיה מצווח ואומר מאן יבעי דיני קדם מלכא עכ, ירו והרגונתחזק אחד על חב, המלך לפרשן 6329 

 6330 .(כב

אם כן איך יאשם זה שהרג , רצונו לומר מכיון שהיה ביד המלך להפריד בין שני המתאבקים ולא עשה כן 6331 

והתירוץ הוא , ה היה יכול להציל את הבל מיד קין אחיו"והכוונה שהרי הקב? חבירו ומי יתבע דמי הנהרג 6332 

מפני שהאדם הוא השולט בתחתונים , בכל זאת הרשות ובחירה נתונה, ה"שהכל צפוי לפני הקבשאף  6333 

 6334 .(ב"המוסר והדעת ח)  .לבחור כרצונו בטוב או ברע

 6335 

 6336 מאמר קמג

 6337 .(ז"ט´ בראשית ד) וישב בארץ נוד קדמת עדן´ ויצא קין מלפני ה

אמר , ר מטפח על פניו"ל אדההתחי, ל עשיתי תשובה ונתפשרתי"א, ל מה נעשה בדינך"ר א"פגע בו אדה 6338 

האומר , (.ב כב"ב) מיד עמד ואמר מזמור שיר ליום השבת, כך היא כחה של תשובה ואני לא הייתי יודע 6339 

 6340 .(.מגילה כה) ל שאינו כולל רשעים בשבחו של מקום"י ז"פירש, יברכוך טובים הרי זו דרך מינות

ויש לבאר בדרך זו , פליאה נשגבה מאדוהנה הערכת הדרך של יברכוך טובים בתור מינות לכאורה היא  6341 

כאילו מסלק את אמונתו בשארית היכולת שיש עוד , בהדגשת המלה טובים מתבטלת השקפתו של המברך 6342 

השקפה כזו מגלה את קוצר הבנתו של המברך , אינו רוצה לכוללם בשבחו של מקום בשום פנים, ברשעים 6343 

 6344 .רהבענין ערכה היקפה ויכולתה הבלתי מוגבלים של כח הבחי

לשנות  0בכוחה 0אשר0, אין המברך מכיר ברוב עמקותה של התשובה שהיא פרי הבחירה הבלתי מוגבלת 6345 

שאף ברשע , מהות התשובה מאלצת לפקוח את עינינו לראות ולדעת, אף את הרשע הגמור 0ולהחליף0 6346 

עלול , ותועם קצת התעוררות והשפעות מיוחדות ושונ, עדיין יש איזה שביב דל ונחבא של הכרת האלוקות 6347 

אפשר עוד , כי אכן גדולה ואין סופית היא התשובה, שביב זה להתלהב ולהיהפך לאור נשמתי גדול מאד 6348 

 6349 .ה ואין כליון ואובדן תקוה כלל וכלל במקצוע התשובה"לחצוב להבות אש י

והמובן משם , אלקיך´ אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה, ל"ז מקעלם זצ"ח רש"וכמאמר הגה 6350 

 6351 0סוף 00עד0לכאורה  00אצלך0 0מאותה קצת הרגשת האלוקות שנדחתה, צת השמימיותמאותה ק

ל בהלכות "ם ז"וכבר פסק הרמב, אלקיך להעלותך ולקוממך´ גם משם יקבצך ה, כל הקצים 0וקצה0 6352 

אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ מרוחק , שהתשובה מקרבת את הרחוקים, (´פרק ז) תשובה 6353 

 6354 .וב ונחמד קרוב וידידוהיום הוא אה, ותועבה



ונעדר הוא הכשרון של ההשקפה לראות למרחקי מרחקים , כשחסרה לו להאדם המברך ההכרה העמוקה 6355 

והוא הנפש שכבר עלה , וכגון התיאור הנפלא על זה שכתב חובת הלבבות המטמון הנסתר, לקצה השמים 6356 

 6357 .אלקיי שפשוף רב יתגלה גם בלב כסיל ורשע מטמון של רוח "ורק ע, עליה חלודה

הרי חסרה לו האמונה ביכולתה החפשי והבלתי , ואם חסרה לו להאדם הכרה והשקפה כזו על הזולת 6358 

ואין מן הראוי , ואם הוא רואה אחד ירוד ועלוב וחושב שאין לו תקנה עולמית, מוגבל של כח הבחירה 6359 

גדולה לפני כי אין לך שבח חביב ונחת רוח , הרי יש בזה משום דרך מינות, ה"לצרפו לשבחו של הקב 6360 

ש חודר "אור השגחתו ית, ה מגיע לעומק חדרי הנפש אף הרחוק"אור הקב, המקום מהכרת כח הבחירה 6361 

במשך הזמן מגיע גם לתהום , ואף לבבות הנאבדים והנדחים, ומאיר את כל הלבבות אף לבבות הרשעים 6362 

 6363 .ואין יאוש ואין אפס תקווה כלל וכלל, מעורר ומלהיט אמונה ודבקות יֿה, התהומות

שכמה וכמה רוצחי נפשות ופושעים שהיה נדמה לנו , והלא רואים אנו גם כן בעליל מהחיים המציאותיים 6364 

והנה אחרי היותם כלואים במאסר במשך , כל רגש של רחמנות, שכבר פג וכלה מהם כל זיק של נפשיות 6365 

פתות אף הפושע המסתאב והמתגלגל באש, נתגלו אצלם קווים אנושיים עדינים מאד, שנים אחדות 6366 

 6367 .יתכן שגם אצלו מסתתר איזה ניצוץ קטנטן שאינו נראה אלא בעיני האלקים, השפלות

וגם הוא ביכולתו עוד להגיע אפילו למעלת , ה"וגם לכזה יש תקוה לאחריתו שעוד יחונן באורו של הקב 6368 

מעפר ´ מעפר´, פ מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון"ל עה"א ז"כמו שפירש הגר, האבות והנביאים 6369 

, ת ירים אותו להושיבו עם נדיבים הם האבות"השי, הוא מי שמשוקץ בעבירות´ ומאשפות´ומריותו ח 6370 

 6371 .ל"אם רק שתאב להסתלק מן העבירות ובוכה ומתחרט עליהן עכ, נדיבי עמו הם הנביאים

י מאי "י משום רשב"סנהדרין אר´ ואיתא בגמ, ומצינו אצל מנשה מלך ישראל שהיה חוטא ופושע גדול 6372 

ה כמין מחתרת ברקיע כדי "מלמד שעשה לו הקב, תפלל אליו ויחתר לו ויעתר לו מיבעי ליהדכתיב וי 6373 

והיו מלאכי השרת סותמין את החלונות של רקיע ואומרים לפניו רבון , לקבלו בתשובה מפני מדת הדין 6374 

ה אם אינו מקבלו בתשובה הרי "אמר להם הקב, אדם שהעמיד צלם בהיכל כלום יש לו תשובה, העולמים 6375 

ה חתר לו כמין חתירה אחת תחת כסא הכבוד שלו "מה עשה הקב, דלת נעולה כנגד כל בעלי תשובהה 6376 

 6377 .(ילקוט מלכים) ושמע תחינתו

כאב חנון ורחום הפושט , ה"והנה מה נפלא ומרעיד את הלב הוא הוויכוח כביכול שבין מלאכי השרת והקב 6378 

מאשימים העומדים מלאי זעם וחרון אף מול הקטיגורים וה, את ידיו להגן ולרחם ולחונן את בנו שסרח 6379 

ולבסוף ממלט האב את בנו ומחזירו , דורשים את הגשמת הדין לכל תוקפו וחריפותו, לייסר את החוטא 6380 

 6381 .לביתו דרך פתח סודי שידוע רק להאב

אין בכוחם וכשרונם לירד לתוך עמקי הנפש וסודיות , והנה אלה המלאכים הדורשים את הדין בכל תוקף 6382 

חורצים את פסק , ואים לפניהם מפולת ותלי אשפתות הטבע שנצטברו ברקע נשמת האדםוכשר, נשמתם 6383 

 6384 .ההכרח הוא שיבוא העונש, לדידם כלו כל הקיצין ואין שום תקוה לתיקון, דינם לחובה ללא כל ערעור

שישלח לפניהם מלאך אשר לא ישא , ה איים על ישראל אחרי מעשה העגל"וזה היה הרעיון האיום שהקב 6385 

כ השמר מפניו "וע, המלאך אינו אלא שליח גרידא למלא משימה ידועה ללא כל התעמקות ועיון, לפשעכם 6386 

לא מצאו בו שום זיק וצל , ולכן כשהמלאכים הסתכלו בפרצופו של מנשה הרשע, ושמע בקולו אל תמר בו 6387 

 6388 .ולכן מהרו סתמו את כל הצנורות הרגילים של דרכי התשובה, של איזה הרהור תשובה

ומן הצנור הדק , אפילו מעיני מלאכי עליון´ חתירה נעלמה´האב הרחמן בכבודו ובעצמו חתר ה "ברם הקב 6389 

הקשיב להמיית בכיו ויקבלהו בתשובה לאות ולסימן לכל הדורות , הזה הקשיב לשוועת תחינתו של מנשה 6390 

די ל וי"וזהו משאז, ה פשוטה לקבל שבים אפילו נגד חוות דעתם של מלאכי השרת"שידו של הקב, הבאים 6391 

ל "י ז"וברש, ה פרוסה לקבל בעלי תשובה מפני מדת הדין"ידו כתיב זה ידו של הקב, אדם מתחת כנפיהם 6392 

 6393 .(ט"פסחים קי) שמקטרגת ואומרת לא תקבלם והוא מקבלם בסתר

עד שגם החכמה והנבואה נמנעים מתת פתרון , בעיית החטא ועומק קלקולו בנשמת האדם קשה וחמורה 6394 

אמר , ל שאלו לחכמה חוטא מה עונשו"ש חז"וכמ, לא היה לחוטא שום תיקוןומצדם , שלם ומועיל בהחלט 6395 

שאלו , שאלו לנבואה חוטא מה עונשו אמר להן הנפש החוטאת היא תמות, להם חטאים תרדף רעה 6396 

 6397 .(´ו´ ב ה"ירושלמי מכות פ) אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו, לקודשא בריך הוא חוטא מה עונשו

נתן את התירוץ המלא שהדהים אף את החכמה ואף , ה בכבודו ובעצמו"קברק הסמכות העילאית והוא ה 6398 

שרק , מזה נבין מה איום ונורא הוא הגילוי של התשובה, והוא יעשה תשובה ויתכפר לו, את הנבואה 6399 

סוד זה של אושר כח , והורה לנו הדרך אף להירודים והרחוקים מאד, ת בעצמו הואיל לתתו לנו"השי 6400 

, והיה לו לחידה סתומה ולסוד נסתר, לא היה יכול אדם הראשון לתפוס על נקלה ,הבחירה יצירת התשובה 6401 

 6402 .יצירה חדשה ונפלאה בעולם העשיה, עד שראה את קין וממנו נתגלה סוד כמוס

, ה בתתו לנו את כח הבחירה"כמה גדולה טובתו של הקב, היוצא לנו ממאמרנו שכל מאמצינו יהיה להכיר 6403 

, ולהתרומם עד מעלת הקדושה העילאית ביותר, הנטוע בטבע הנבראים אותו הכח הנפלא והנהדר ביותר 6404 



, הוא העונג הנפשי הגדול ביותר וזה סוד היצירה, עצם כח הבחירה והכשרון להשתמש בו בכיוון הרצוי 6405 

מי זה שלא , כ מי האיש אשר יעמוד מרחוק ולא ישאוף אל הזמן היקר בתפארת כח הבחירה הגנוז בו"א 6406 

 6407 .(תורת הנפש)  !רגע בחירה יחוס על איבוד אותו

 6408 

 6409 מאמר קמד

 6410 .(ז"ט´ בראשית ד) וישב בארץ נוד קדמת עדן´ ויצא קין מלפני ה

ל "א, כיוון ששמע קין התחיל לעשות תשובה, ל גדול עוונך מנשוא"ה וא"נגלה לו הקב, ´ויצא קין מלפני ה 6411 

ה אתה עשית תשובה אבל "קבל ה"א, ואתה טוען עליונים ותחתונים ונקראת נושא עוון, גדול עווני מנשוא 6412 

, ל אלמלא שהודיתי הייתי אבוד מן העולם"א, ל מה נעשה בדינך"עד שהוא יוצא פגע בו אדם א, מחצה 6413 

 6414 .(ת"ש עה"הרא´ מדרש בפי) ´באותה שעה תמה אדם ואמר טוב להודות לה

כשלון אבל כשיצטרך בגלל , תא חזי עד איזו ממדים רחבים ועמוקים יכול האדם להגיע בעוסקו בתורה 6415 

עד , אז אף הישר באנשים מתייסר הוא בעינויים איומים, ולהתוודות בפה מלא חטאתי, להודות על האמת 6416 

, ובלבד שלא להוציא מפיו את המלה הנוראה חטאתי, שנדמה לו שמוטב ששלייתו היתה נהפכת על פניו 6417 

 6418 .בכל מיני אמתלאות יתעטף ויתגונן ובלבד שלא לומר חטאתי

צריך התעמלות והתאמצות , לזה צריך התלמדות רבה, ולהתוודות ולומר חטאתי הכח הענקי הזה להודות 6419 

אם על ידי הביטוי של חטאתי אפשר להשתחרר מעקת , מיוחדת שלא להשהות אף כתם בתוככי הנשמה 6420 

ובכל זאת ההודאה היא מגומגמת , אבל יש וגם הישר באנשים שמתחיל להתוודות ולהכיר בחטאיו, החטא 6421 

 6422 .חטאתי לחצאין ולא במלואה, הובלתי מבוטאת כהלכ

שתשובתו היתה , א כמפריס וכמרמה את בוראו"וי, כגונב דעת העליונה´ על קין נאמר שיצא מלפני ה 6423 

כל עוד שהאדם אינו פותח את מעיינות , קלושה ולא הקיפה בשלימות את כל שמתרחש בכל פינות נפשו 6424 

 6425 .ודנו כמרמה ותשובה עושה מחצההריהו ע, נפשו בכדי שיזרום זרם התשובה במלוא עצמה וטהרתה

התבונן בכל חלקי הסותר ותשיבם אל לבבך יחדיו להבחין האמת , ל והשיבות אל לבבך"וכדבר הספורנו ז 6426 

הרעיון הוא , ל"ובזה תכיר כמה רחקת מן האל יתעלה בדעות ובמנהגים אשר לא כתורתו עכ, מן השקר 6427 

למצוא את הסותר והמתנגד , סתרי נפשו עיון אחר עיון בכל, שהאדם צריך להתאמץ מאמץ אחר מאמץ 6428 

 6429 .עוד להחלטתו לתשובה

, הריהו עודנו בדרגת מרמה ומחלק, כי אם הווידוי והתשובה אינם שוטפים ומדיחים כל חלקי הסותר 6430 

כי יתכן , ל"וכתב הרבינו יונה ז, ואזהרת התשובה היא שתהיה בכל לבבך שלא יהא לבך חלוק על המקום 6431 

ותאות , ואין לשם חפץ בו ומנחה לא ירצה מידו, ן היסורין ומכל גזירהלהיות העוון נסלח ונפדה מ 6432 

זאת אומרת שייתכן מאד שהתשובה , (´ת א"שע) הצדיקים מן ההצלחות להפיק רצון מהשם ושיחפוץ בהם 6433 

בכל זאת טרם פעלה בכיוון המטרה האמיתית שהשם , הנראית פודה ומצילה מן היסורין והגזירה רעה 6434 

 6435 .ו היא מוחצתכי תשובת, יחפוץ בשב

מאמין ואינו , כל תשובתו התנהלה בעצלתיים, קין שתשובתו לא היתה שלימה זכה רק לחסד של מחצה 6436 

ואחרי שנוכח למורת רוחו את השגחת השם יתברך , ´ש על כל פרטי ההווי"מאמין בהשגחת הבורא ית 6437 

מובן שטיב תשובה וכ, לשוב בתשובה רק אז נכנע´ ואחר שהעיר לו הקל ית, ואיך להתחבא מהדר גאונו 6438 

ולעין היוצר נראה בעל תשובה כזה כמחלק , כזו אין בה מן הזוהר הגדול הממרק והמטהר עד היסוד 6439 

 6440 .וכמרמה

וכשם שהאדם דואג לעורו , ונחוץ לזה אומץ לב ועזות דקדושה, וזוהי סגולה יקרה ונפלאה שקשה לגשמה 6441 

כן האדם המוסרי , עים והמוסתרים ביותרובעמדו לפני רופא לא יסכיל להסתיר את נגעיו אף הצנו, וגופו 6442 

ורק , אל יסתיר ויגמגם בעקיפות אלא שיבטא גלוי ומפורש חטאתי, כי יעטוף לפני קונו ויתחנן רפאני נא 6443 

 6444 .(תורת הנפש)  .´אז יזכה לשוב למעלתו ויהיה רצוי לשם ית

 6445 

 6446 מאמר קמה

 6447 .(ב"כ´ בראשית ד) וצלה גם היא ילדה את תובל קין לטש כל חרש נחשת וברזל

ז להמציא המצאות לשכללו ולהתעדן בו יבנו להם "כי כל אשר יפתחו את העוה, בני האדם בגאותם יחשבו 6448 

כל הציביליזציה כערך , כל תיקוניהם אינם אלא קלקולים, אבל טעות גדולה בידם, עולם מתוקן 6449 

היו בני אדם אילו , הם לא ירצו להבין כי המדות הרעות הן המחבלות את הכל, התפתחותה מוספת חורבן 6450 

וממילא , אבל הקלקול הוא שהם נוטלים חוטפים ולוחמים, ז משוכלל על כל פנים"נותנים אזי היה העוה 6451 

הלא , למשל קירוב המרחקים באמצעות מכונות המסע והטיסה, בכל המצאותיהם לחורבן וקלקול ישתמשו 6452 

 6453 .כעת חורבן עולמי הוא ,ותחת שמקודם כל המלחמות קלקלו רק במקומם, בעין נראה עד כמה הם מחבלים



מה היינו אומרים אנחנו , תובל קין לטש כל חרש נחושת וברזל, ז מפורש בתורה"ומבט זה על חכמת העוה 6454 

הצליח תובל קין לחדש להם , תחת אשר מקודם חרשו אדמתם בקנים ואבנים, להמצאה הזאת בימי קדם 6455 

ל פירשו שהתורה ראתה בזה "אבל חז, כמה הרבה להקל את עבודתם בצרכי פרנסתם, את כלי מתכת 6456 

תובל לשון , תובל אומנותו של קין´ תובל קין´י "רש´ עי, שהגדיל את הקלקול והחורבן בעולם, חורבן 6457 

 6458 .תבלין תיבל והתקין אומנותו של קין לעשות כלי זיין לרוצחים

דלין מיא דמג, אית מיא מגדלין חכימין ואית מיא מגדלין טפשין, (ה"חיי קכ) במדרש הנעלם זהר´ ועי 6459 

שורש חכמת , ומיא דמגדלן טפשין מי התהום, מגדלן חכימין אנשים רוחניים, חכימין הוו מטיפין דעדן 6460 

מכאן שכל המשתמש בחכמה להרחיב את הגשמיות מרבה טפשות וחורבן , א חכמת ההתגשמות"הסט 6461 

יהם וחיבב על, והשיאם היצר להניח ישוב עולם הצלתם, (ב"פרישות פ) חובות הלבבות´ ועי, בעולם 6462 

וכל אשר נוסף העולם , וחייבם היצר לסבול צער גליהם, להתעדן ולהתנשא עד אשר צללו במצולות ימיו 6463 

 6464 .ישוב נוסף שכלם חורבן

נוטלין את , ה עליהם את התהומות"בשעה שהעלה הקב, ורחמי רשעים אכזרי אלו דור המבול שהיו אכזרין 6465 

היו להם בנים מרובים , ד מוסיף"ראשית פובאגדת ב, בניהם ונותנים אותם על התהום וכובשין עליהם 6466 

ושוב , וכובש עליו טלאין שלא יעלו עליהן את המים, והיה כל אחד מהם נוטל את בנו ונותנו על התהום 6467 

 6468 .ראה רחמם ורחמי רשעים אכזרי, היו המים מתגברים והיו נוטלין את בניהם אחרים ונותנים על התהום

ישובו על ראשם צרותיהם במדה , ז"ם בהתפתחות העוהכל אשר ישתדלו בני אד, ביאור המאמרים כך 6469 

מחפשים עצות להתפתחות הגשמיות , ותחת אשר עליהם לראות שהם נטבעים בהתגשמות, מרובה יותר 6470 

פ "וכשרואים שגם זה אינו מחפשים עצות אשר לכה, ז מאושרים"ז יגיעו לחיי עוה"ומקווים שעי, יותר 6471 

 6472 .ז"לבניהם יהיה אושר בעוה

וגם בדורנו כשרואים בחוש שהמצאת , ה בני אדם לא יבינו כי הולכים הם אל החורבןפלא הוא עד כמ 6473 

והגבהת דרגת החיים הרבה את הדאגות ואת , מכונות הביאה חסרון עבודה לרבבי רבבות בכל מדינה 6474 

כ כולם חושבים כי עוד מעט ויתפתח "אעפ, ובכל מחקריהם באיקונומיה לתקנה יקלקלוה עוד יותר, הדוחק 6475 

ובדרך זה יגדלו , ואם גם לא יצליח בדור זה יהיה האושר ודאי לדור הבא, לטוב ולשלמות הגשמיתהעולם  6476 

 6477 .את בניהם לידבק בגשמיות ולפתחה

ואינם רוצים לדעת כי אין בזה , וזהו שהיו שמים את בניהם לסתום את מעינות התהום שלא יטבעו במימיו 6478 

לא יוכלו לעמוד בפני החורבן , על גבי טלאי אם יעלו טלאים עליהם טלאי´ ואפי, תיקון גם לבניהם 6479 

אמנם החיים , נמצא שרחמנותם על בניהם בדרך זו אכזריות היא כי עוד יקרבו את חורבנם, שבטומאה 6480 

ל "וזהו אמרם ז, ז והשאיפה הגדולה לרוחניות"י ההסתפקות בעוה"ז אינם באים אלא ע"המאושרים בעוה 6481 

 6482 .(140´ א עמ"מכתב מאליהו ח)  . ז"אשריך בעוה... כך היא דרכה של תורה

 6483 

 6484 מאמר קמו

 6485 .(בראשית ד כג) ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי כי איש הרגתי לפצעי

כ היה קין חי "א, ל שנה"ו שנה יותר על ימי חיי אביו שהיו תתק"קין בנו של אדם הראשון היה חי תשכ 6486 

ונראה לומר , ה לקין את שנותיו"ולמה האריך הקב, (יח. ר לא"שמו) אלף ושש מאות וחמישים ושש שנה 6487 

שכדי לתקן את החטא ולהסיר , וזוהמת החטא דבקה בו במידה רבה כזו, כ חמור"כי חטאו של קין היה כ 6488 

, נחוץ היה ברוב ימים ושנים כדי להיטהר מחטא הרציחה, לא היה די במעט שנים, הלכלוך שנצבר בגופו 6489 

מיו ושנותיו אנו מבינים את חומר החטא שכל כך ומאריכות י, כדי ללבן ולכבס החטא דרוש היה זמן רב 6490 

 6491 .וזה כבר אחרי שעשה תשובה ואחרי שהתוודה על החטא, פגם בנפשו

שמשקל חטאו היה נצחי ולכן גם העונש היה , וכמו שאמר קין אלמלא שהודיתי הייתי אבוד מן העולם 6492 

הכתם והלכלוך נשארו  אבל, שנמחק החטא מגופו, י שהתאמץ לעשות תשובה נמחל לו מחצה"ורק ע, נצחי 6493 

ומן , ולפי מדת הלכלוך כן גם מספר הימים והשנים הדרושים להגיע אל התיקון, בגופו ונשמתו למחצה 6494 

 6495 השמים מדדו שתהליך ההיטהרות והזיכוך מצריך תקופה של אלף ושש מאות וחמישים וחמש שנים

 6496 .(ר י ה"ויק)

הוא , בא לבקש חנינה מחילה וסליחה וקשה כאשר אדם, ה אמר רפאה נפשי כי חטאתי לך"דוד המלך ע 6497 

´ ופי? ה ירפא את נפשו מפני שחטאתי לך"אבל איזו זכות היא שהקב, תולה בזכות עצמו או בזכות מעשיו 6498 

שקרה פעם ובא חסיד לרבו שיברך את הגוי שבשכנותו שיחיה ויזכה לאריכות , ז אחד מן הצדיקים"ע 6499 

הסביר החסיד לרבי כי הגוי חייב לו , הה על בקשתווכאשר זקף הרבי והרים עיניו אל החסיד בתמי, ימים 6500 

 6501 .ואם ימות יפסיד כל הכסף ויגרום לו להישאר עני ואביון, סכום כסף גדול

חטאי רבים וכבדים וצריכים לזה , תן לי רפואה ואריכות ימים כי חטאתי לך, כן יתבאר גם כאן תפלת דוד 6502 

פעם אחת הייתי יושב בבית המדרש הגדול ר "ובתנדא, חיים ארוכים ושנים רבות כדי לתקן את החטא 6503 



מפני מה נשתנו הדורות , ובא תלמיד אחד ושאל אותי דבר כמו בן ששואל את אביו ואמר לי, שבירושלים 6504 

כדי , ל בני בשביל כך האריכו ימים ושנים"א? הראשונים מכל הדורות שרבו ימיהם והאריכו ימים ושנים 6505 

 6506 .שיוכלו לעשות גמילות חסדים זה עם זה

, שיקבל על עצמו תכנית למעשים טובים, הגונה וזכות גדולה היא לכל אדם באשר הוא כקטן כגדול עצה 6507 

וכן בעבודת עצמו ובתיקון , לאמץ השקפה לבנות ולעשות ולפעול הרבה בהרבצת התורה וזיכוי הרבים 6508 

ו ימים ש שירחיב לו הדרך ויאריך ל"כדי שבגין זה יוכל לחנן פני הבורא ית, מדותיו לכל החיים שלו 6509 

 6510 .ת"ז כדי שיוכל לבצע כל הקבלות שנטל על עצמו בעבודת השי"להשאיר אותו בעוה, ושנים

טרפון והניח שתי ידיו תחת ´ והלך ר, טרפון ירדה לטייל בשבת ונפסק קורדייקין שלה´ אמו של ר 6511 

 6512 אמרה להן התפללו, פעם אחת נכנסו חכמים לבקרו, פרסותיה והיתה מהלכת עליהן עד שהגיעה למטתה

אמרין , ותניית להן עובדא? אמרין לה מה הוא עביד לך, טרפון בני שהוא נוהג בי כבוד יותר מדאי´ על ר 6513 

 6514 .(.ירושלמי קידושין א ז) לה אפילו הוא עושה כן אלף אלפיים עדיין לחצי הכיבוד שאמרה תורה לא הגיע

דוקא בשעת שהוא , ל אדםוכי זו היא העת הנכונה למעט מעלותיו וזכויותיו ש, ל"ושואל החפץ חיים זצ 6515 

ותירץ ? מוטל על ערש דוי וצריך לעורר רחמים ולהרבות זכויותיו ולהזכיר מעלותיו ופעולותיו הטובות 6516 

שזוהי תפלה ובקשה , אכן אלו הם הטעמים שהביאו את רבנן להקטין את זכות מצוות כיבוד אם שלו 6517 

, כי עוד לא הגיע למה שצריך להגיע ,טרפון את ימיו´ ה יאריך לר"כי הקב, ת לעורר רחמים עליו"להשי 6518 

ואם כן יש לו עוד לחיות לקיים ולהשלים את המצווה למדה , שהגיע רק לחצי כיבוד אם שאמרה תורה 6519 

 6520 .הצריכה לפי התורה

ר מקוצק "והקשה האדמו, ר אכלתי לא נאמר אלא אכלתי ואוכל עוד"ובמד, היא נתנה לי מן העץ ואוכל 6521 

ואמר על זה ? ה שיעיז כל כך כלפי מעלה"יציר כפיו של הקב ר"היתכן לדרוש זאת על אדה, ל"זצ 6522 

א אם על כל פנים מכיר את עצמו באיזו בחינה הוא עומד "ז, ר איכה בניחותא"ה שאל את אדה"שהקב 6523 

על כך ? ר"שמכאן ואילך תוכל להתגבר על יצה, האם לפחות בא בעקבות החטא זהירות מוגברת? כעת 6524 

ועלול הוא לחזור ולאכול מן העץ , עדיין איננו מרגיש בקרבו הזדככות כי לדאבונו, ר והתאונן"התנצל אדה 6525 

, וזה מן החכמה הגדולה שיהא אדם מכיר את עצמו היטב וידע עד היכן מצבו מגיע, כאשר יגבר עליו יצרו 6526 

 6527 .אם כן צריך הוא עוד לחיות זמן רב כדי שיוכל להיטהר מן החטא שדבק בו

, בעצב תלדי בנים ואל אישך תשותך והוא ימשול בך, ךאל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרונ 6528 

ולא תחוש לצער ההריון , ן מפרש והנכון בעיני שהעניש אותה שתהיה נכספת מאד אל בעלה"הרמב 6529 

אבל יברח ממנו , ואין המנהג להיות העבד משתוקק לקנות אדון לעצמו, והלידה והוא יחזיק בה כשפחה 6530 

ועונשה שלא תהיה מצווה עליו , נתנה גם לאישה ויאכל במצוותה כי היא, והנה זה מדה כנגד מדה, ברצונו 6531 

 6532 .והוא יצווה עליה כל רצונו

משמע שזאת המדה שהיתה ? מה אשמות כל הנשים של כל הדורות אחרי חטא חוה, ושוב עולה השאלה 6533 

שעוד לא נטהרה ולא נתקנה המדה , עוברת לכל הנשים מדת השליטה על בעליהן, בחוה האם הראשונה 6534 

ובזה , בעצב תלדי בנים בעצב ובצורה של עליבות נפש, אשר לכן העונש הוא שזהו התיקון למדה זו ,הזאת 6535 

 6536 .(מעייני החיים)  .תיקון החטא הנמשך שנים רבות

 6537 

 6538 מאמר קמז

 6539 .(ו"כ´ ד) ´ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם ה

אנוש טעו בני האדם טעות גדולה ונבערה וזו היתה בימי , ל"א מהלכות עבודת כוכבים וז"ם בפ"כתב הרמב 6540 

וחלק להם כבוד והם שמשים , אמרו הואיל והאלקים ברא כוכבים וגלגלים להנהיג את העולם, טעותם 6541 

וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי , ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד, המשמשים לפניו 6542 

ולהקריב להן קרבנות ולשבחם , לבם התחילו לבנות לכוכבים היכלותכיון שעלה דבר זה על , שגדלו וכבדו 6543 

 6544 .ל"ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה עכ, ולפארם בדברים

ה "שצריכים לכבד למי שהקב, הלא זו טענה טובה וחשובה, כ במה הם טעו טעות גדולה"וצריך להבין א 6545 

, אבל בפני המלך זהו מרד במלכות, שלא בפני המלךושמעתי לאמור מתי מכבדים משרת המלך , מכבד 6546 

, (ג"קדושין מ) שאמר ואדוני יואב בפני המלך דוד, כמו שמצינו אצל אוריה החתי שהיה מורד במלכות 6547 

 6548 .לכן אם מכבדים המשרתים שלו זהו מורד במלכות שמים, ה הוא מלא כל הארץ כבודו"והיות שהקב

כי אם נראה במלכותא דארעא שהקצין יכבד , ת גדולהד נראה לתרץ מדוע דור אנוש טעו טעו"ולענ 6549 

כן גם , בזה נראה שהוא מלגלג על המלוכה, או הגנרל ישתחוה לפני הקצין, וישתחוה לפני חייל פשוט 6550 

כי תכלית הבריאה הוא האדם , ה"האדם כשמשתחוה לצבא השמים הוא מבטל בזה מלכותו של הקב 6551 

וכל צבא השמים , מתחת הם משועבדים לאדם השלם וכל העולם בשמים ממעל והארץ, ה"שיעבוד להקב 6552 



וכל הבריאה וגם המלאכים נבראו , ה"י האדם שעובד את הקב"הם מתעלים ע, והארץ ואפילו המלאכים 6553 

 6554 .לשמש את האדם

, כמו אצל אברהם אבינו ויעקב אבינו, ה שלח מלאכים לשמש את האדם"מצינו כמה פעמים בתורה שהקב 6555 

וכשהאדם שהוא , כי האדם הוא במדרגה יותר גדולה מהמלאכים, לאכיםאבל לא מצינו שהאדם ישמש למ 6556 

הוא מבטל בזה ומלגלג על מלכות , פאר הבריאה כולה משתחוה לצבא השמים אשר הם קטנים ממנו 6557 

וכשהוא מקטין את , ה ברא את האדם שממנו יצא כבוד שמים הכי גדול"ומהפך הסדר אשר הקב, שמים 6558 

 6559 .כ הוא מחסר בכבוד שמים"עצמו א

באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע , ל"יתרו וז´ ל בפר"ועל דרך זו מבאר המגיד מדובנא את מאמר חז 6560 

ה אי אתם מתביישים "אמר להם הקב, ה קלסטוריה של פניו של משה דומה לאברהם"עשה הקב, במשה 6561 

ערך ומבאר כי המלאכים הסתכלו בעצמם שאין , כ"לא זה שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו ע, הימנו 6562 

ובן אדם לו הארץ והוא שפל , כי המה עצמיים נבדלים העומדים ממעל, כלל לגדלותם בין קרוצי חומר 6563 

ובחכמתו יתברך בירר לפני , לכן הפליגו ואמרו מה לילוד אשה בינינו תנה הודך על השמים, וירוד 6564 

 6565 .שיכירו וידעו שחביבות הבשר ודם גדולה יותר מאשר המלאכים, המלאכים

בהיות אברהם , ואמר להם אי אתם מתביישים, צר קלסתר פניו של משה דומה לאברהםה "מה עשה הקב 6566 

באו מלאכים בדמות אנשים לאכול אצלו לחם מה שהוא בלתי , דואג ומתעצב על שלא היו אורחים באים 6567 

ז מאהבת אברהם צוה עליהם לשנות הסדר "ועכ, כי אין לפניו לא אכילה ולא שתיה, נאות לשכל רוחני 6568 

 6569 .(דרכי מוסר)  .נה מזה יש להם לראות יקרת מין האנושי שהוא עיקר מעשי ידיו יתברךה, ויאכלו

 6570 

 6571 מאמר קמח

 6572 .(´א´ בראשית ה) זה ספר תולדות אדם בדמות אלהים עשה אותו

י רזיאל המלאך הקדוש "ה ספר ע"כאשר היה אדם בגן עדן הוריד לו הקב, זה ספר תולדות אדם ספר ודאי 6573 

ב מיני "וע, ובספר הזה חקוקות צורות עליונים וחכמת הקדושה, קדושיםהממונה על סודות עליונים  6574 

היה עמו ספר ההוא עד שיצא אדם , חכמות היו מתפרשות ממנו לשש מאות ושבעים צורות של עליונים 6575 

ונתגלו לו סודות עליונים שלא ידעו מלאכים , והשתמש בו כל יום בגנזי אוצרות של רבונו, מגן עדן 6576 

 6577 .עליונים

ונכנס במי , והיה אדם מכה בידיו על ראשו ובוכה, ועבר על מצות רבונו פרח ספר ההוא ממנו כיון שחטא 6578 

ה לרפאל "בשעה ההיא רמז הקב, גיחון עד ערפו והמים עשו בגופו בקיעות בקיעות ונשתנה זיו שלו 6579 

, האבא אומר ספר ודאי הורידו לו לאדם הראשון ובו היה יודע חכמה העליונ´ ר, והחזיר לו ספר ההוא 6580 

ובשעה שיצא מגן עדן אחז , ושלשה שליחים ממונים היו לפניו ללמוד עמו, וספר זה הוריד לו שר הרזים 6581 

 6582 .(ק"זוה) כאשר יצא פרח ממנו הספר התפלל ובכה לפני רבונו והחזירו לו כמקדם, ספר ההוא

ונים שבאו כאשר זכה לגילויים והופעות עלי, כמה בכיות וכמה דמעות צריך כל בן עליה להוריד ולשפוך 6583 

פרחו ונעלמו , י חטא ומדה שאינה נכונה"אבל בגלל הזנחה והתרשלות או ע, לו לאחר עמל ויגיעה בתורה 6584 

לתקן את , כמה הכאות צריך הוא להכות על ראשו כדי שתחזור לו החכמה שהיתה לו, ממנו כל הגילויים 6585 

ועתה יצא מאותו גן , ו החכמהשם היה חופף עליו זי, הירידות הרבות שתכפו עליו מאז היה שרוי בגן עדן 6586 

, הנה עתה גם זה נעלם ופרח ממנו, ואם עוד נשארו בו כמה רישומים מאור החכמה, עדן ירד ממדרגותיו 6587 

 6588 .ה שיחזיר לו אותם הרגעים הטובים בחייו"כמה איפוא עליו לבכות ולהתפלל להקב

שפעם אחת , הקדוש ששמע כן יוצא מפיו, ל"א ז"בהקדמה לספרא דצניעותא מספר אחד מתלמידי הגר 6589 

וכאשר היו יודעים זה דרכו בקודש מעולם , של פסח הוו יתבי תרי תלמידים מתלמידיו החשובים´ ביום א 6590 

וכאשר ראו אז , ש"ט כמצווה עלינו בתורתו ית"אשר היה שש ושמח ביו, מעוזו´ הפלגת שמחתו וחדות ה 6591 

 6592 .לא רצה להשיב והפצירו בו מאדעל זה ו´ שאלו את פיו הק, כ כהרגלו"שאין שמחתו במלואו וטובו כ

כי בזו הלילה בא אלי אליהו וגילה לי חידושים נוראים אין , לא יכול להתאפק ואמר מוכרחני לגלות לכם 6593 

והרהרתי , ובעומדי בבוקר מרוב הפלגת השמחה לא יכולתי להתאפק, עלו זה בנגב´ ב על הפ"חקר בשם י 6594 

ת יחזיר לרבינו "ונחמוהו וברכו לו השי, י ואינםונענשתי שתיכף נתעלמו ממנ, בהם קודם ברכת התורה 6595 

 6596 .את אבידתו

כי אין עונש יותר גדול מזה שאינם יודעים לשמור על פרי השגתם , ל נובע לקח מוסרי כביר"מהסיפור הנ 6597 

יוחזרו לנו אותם , אבל אם נהיה זכאים ויעלה בידינו לתקן מה שעווינו, והצלחתם ואינם מתקיימים בזה 6598 

אבל מובן מאליו כי קודם צריכים אנו להשתדל לעמול בתורה , דינו ונתעלמו מאתנוהגילויים שהיו בי 6599 

 6600 .יאיר עינינו בתורתו´ וה, וביראה כדי שתופיע עלינו רוח ממרום

ופעם מתוך , שהיה רוכל והיה גובה החובות אצל הגויים שהיו חייבים´ מנוחה וקדושה´מספרים על בעל  6601 

עזרא הסופר אמר , ומצא שאמרו סליחות בסוף הפיוט, הכנסת טרדות הגבייה התאחר בדרך ונכנס לבית 6602 



ואמר שכל ימיו  0,גדולה 0בושה0והרגיש  0למאוד 0והצטער עד, בושתי ונכלמתי להרים פני אליך 6603 

ה את אותו "התאמץ והתפלל שיחזיר הקב, התאמץ להזכיר לעצמו את אותו הרגע של אותה הבושה 6604 

 6605 .ההרגשה ואותו הטעם של הבושה ההיא

והיא כיונה פותה , ל דנפתחו ליונה בעת המבול שערי גן עדן"אחז, ן לי אבר כיונה אעופה ואשכונהמי ית 6606 

, לזאת אמר דוד מי יתן לי אבר כיונה שיהיה לי כנפים לעוף לגן עדן, אין לה לב שבה משם אל העולם הזה 6607 

דוד המלך , (ףפרדס יוס) ז"אז לא עשיתי כמוה כי אם אעופה לגן עדן ואשכונה ולא שבתי עוד לעוה 6608 

התפלל , ו"יתקיימו ולא יתבטלו ח, ה שכל ההשגות העליונות שזכה להשיג ולקבל בחיים"התפלל להקב 6609 

 6610 .שיעלה ולא ירד אלא אגורה באהלך עולמים

, כ נעלם ממנו והוא חוזר לסורו"ואח, לפעמים נפתח לאדם מדרגות רק לפי שעה´ צדקת הצדיק´ובספר  6611 

, ב"ה מעין עוה"שהטעימן הקב, ל בדור המבול"ו על דרך שאמרו ז"יש לו להתבונן ולדאוג פן הוא ח 6612 

 6613 .ת אור עליון וטעם והנאה וחמדה עילאית אבל העלימו כרגע"שפתח להם השי, שנפתח להם לשעה ונעלם

ומטעימין לו ממרום ונעלמים , ב"וכל אדם ידאג על אותם הרגעים העליונים שבהם מתגלה להם מעין עוה 6614 

ואל נהיה כמו לבן הרשע שטעם טעם מעין , הוא בעצמו היה הגורם להעלמה זוכ ידאוג על ש"כש, ממנו 6615 

ה שכתוב ראה אלקים עד "וגרם ללבן להודות להקב, ב לרגע קט אחר כל הויכוח שהיה לו עם יעקב"עוה 6616 

כיון שאמר אלקי , כ אמר אלקי אברהם ואלקי נחור ישפטו בינינו חזר רשע ההוא לסרחונו"אח, ביני ובינך 6617 

 6618 .(מעייני החיים)  .ר ואמר ואלהי נחוראברהם חז

 6619 

 6620 מאמר קמט

 6621 .(´א´ בראשית ה) זה ספר תולדות אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אותו

כ אמר בכאן "ע, כי כל התורה כולה ספר תולדות אדם, ולפי דעתי ירמוז לכל התורה, ל"ן ז"כתב הרמב 6622 

, מפני ששם אדם כלל כל המין האנושי, אדםוטעם ויקרא את שמם , ספר ולא אמר ואלה תולדות אדם 6623 

משקפת , ן כי התורה כולה מצותיה והלכותיה"למדים אנו מדברי הרמב, ועליהם אמר זה ספר תולדות אדם 6624 

וספר תולדות אדם הראשון הוא ספר , כיצד להתנהג ומה יש לו לעשות בעולמו, דמותו של המין האנושי 6625 

 6626 .תולדות כל אדם

וברא , ה למלאכים חכמתו מרובה משלכם"עד שאמר הקב, מה כה רבהת הטביע באדם חכ"והנה השי 6627 

ש תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת "כמ, בשבילו את הבריאה כולה עליונים ותחתונים והמשילו עליהם 6628 

, (ג"ש רמז י"ילקו) ל"ומילא לו כל העולמות בתענוגות לאין שיעור והכל עבורו ובשבילו כמשאחז, רגליו 6629 

כ צונה "אמר להם א, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו! ע"ה רבש"פני הקבאמרו מלאכי השרת ל 6630 

מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים מה הנייה , צפור שמים ודגי הים למה נבראו, ואלפים כולם למה נבראו 6631 

 6632 .לבעליו

מלאכי  0וכשראו אותו, ל שמתחלה נברא מן הארץ עד לרקיע"גופו של אדם הראשון אמרו עליו חז 6633 

ל שם הניחו והגין עליו "ואחז, אלקים את האדם וינחהו בגן עדן´ ויקח ה 0,מלפניו 0נזדעזעו0השרת 0 6634 

והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננים , ר מיסב בגן עדן היה"ואמרו עוד אדה, ועידנו מכל אילני גן עדן 6635 

 6636 .(ט"סנהדרין נ) לו יין

ושם הניחוהו , ז הן כאין וכאפס נגדו"הנאות עוהשכל , הרי כמה היה מתענג ומתעדן אדם הראשון בגן עדן 6637 

והגיע להשגות שכליות ודרגות חכמה נפלאות יותר , בתחילת בריאתו שבע עונג ונהנה בחייו מזיו השכינה 6638 

וההשגות השכליות המופלאות האלו , (ש"ילקו) עד שהם טעו בו ובקשו לומר לפניו קדוש, מן המלאכים 6639 

אלא כמו , באו לו לאדם הראשון בלא שום טורח והתאמצות, ביותרשהן התענוג האמיתי והעידון הגדול  6640 

וכך הלך והתעלה מרגע לרגע בשכלו והכרתו , אויר לנשימה שיש לכל נברא תמיד ללא הפסק וללא יגיעה 6641 

 6642 .´את ה

כי לפני , כולם היו אצלו שלמים בתכלית נצחיים לאין סוף, ותענוגות נפלאים אלו הגשמיים והרוחניים 6643 

ברכיה ´ ר, ל הן האדם היה כאחד ממנו כאחד ממלאכי השרת"כמשאחז, ד לחיות לעולםחטאו היה עומ 6644 

הרי ששלמים היו אצלו , מה זה לא טעם טעם מיתה אף זה לא היה ראוי לטעום טעם מיתה, אמר כאליהו 6645 

 6646 .כל תענוגיו ועידוניו אלו עד תכליתם

השכינו , תחילה את כל העולם כולוהכין מ, וכל העולמות הללו נבראו לאדם עוד קודם שנצטוה על המצוה 6647 

הרי שכל אותו העולם הגדול על גן העדן וכל , כ ציוה לו על המצוה"ואח, בגן עדן וההנאהו ועידנו בכל 6648 

אלא הם היו תנאי תחילת יצירתו של , לא ניתנו לאדם כשכר עבור קיום מצוה, תענוגותיו וכל עידוניו 6649 

 6650 .בבחינת עולם הזה שלנו, האדם עצמו

, לא היתה אלא כדי שיקיים מצוה קלה אחת שנצטוה עליה, לית הבריאה הלזו לאדם הראשוןוהנה כל תכ 6651 

ובגלל זה גורש מגן עדן , שהרי מיד חטא ואכל מעת הדעת, ולא עמד האדמ בקיומה אלא שעה אחת בלבד 6652 



שהרי כדאי היה , רואים אנו מכאן כמה גדול ערכה של קיום מצוה אחת, ונתקלל וקלקל כל הבריאה אתו 6653 

 6654 .רק כדי שיקיים אדם אחד מצוה אחת ולשעה אחת, ברוא את כל העולם המופלא הלזהל

, ורק לפני החטא זכה למדרגות נעלות אלו, ה"ולא תאמר כי רק אדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקב 6655 

כ בדורות שלאחריו שהלכו "ועאכו, אבל לאחר חטאו שנפל ממדרגתו אי אפשר שיגיע לדרגות רמות כאלה 6656 

כמו לאדם , לא כל אדם ובכל הדורות ראוי הוא שבשביל מצוה אחת יבראו לו כל העולמות כולםא, וירדו 6657 

ועליהם הוא , ן ששם אדם כלל לכל המין האנושי"כדברי הרמב, הראשון בתחילת בריאתו קודם החטא 6658 

ש וכך שנינו בפירו, ל חביב אדם שנברא בצלם על כל אדם נאמר"וכן דברי חז, אומר זה ספר תולדות אדם 6659 

לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא , לפיכך נברא האדם יחידי, (´ה´ סנהדרין ד) במשנה 6660 

 6661 .העולם

ואף כי אין אנו רואים , בשביל כל אדם ובכל דור, ר חייב כל אדם לומר בשבילי נברא"אותו העולם לאדה 6662 

כגון , גות עליונות כאלהועובדה היא שבמשך הדורות קמו אנשים שהגיעו למדר, זה בעינינו כן הוא האמת 6663 

 6664 .וכן ראוי כל אדם לכך, משה רבינו דוד המלך וחזקיה שהיה ראוי להיות משיח

עולמך , חנינא אמרי ליה הכי´ אמי ואמרי לה מבי ר´ כי הוי מיפטרי רבנן מבי ר, (ברכות יז) ל"מצינו בחז 6665 

והוא עולמו של , ורךכלומר שתראה בחייך את העולם שנברא עב, תראה בחייך ואחרית לחיי עולם הבא 6666 

פירוש כאשר יגיע האדם , עולמך תראה בחייך, וכן פירש בשיטה מקובצת שם, אדם הראשון קודם החטא 6667 

והברכות , ומגיע לקצת עולם הנשמות בחייו, דומה לעולם הנשמות שהם שכל נבדל, לתכלית החכמה 6668 

הרי שכל אדם ראוי  ,ל השתמשו לברך איש את רעהו בברכה זו"ואם חז, האלה מברכין אחד לחבירו 6669 

 6670 .להגיע לידי כך

בראשית , (´ר א"ב) ל"ולא עוד אלא שעיקר תכלית הבריאה היתה בשביל הדורות הבאים כפי שמצינו בחז 6671 

והרי בתחילת הבריאה לא היו עוד , ובשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית 6672 

 6673 .את התורהכ הכוונה היא בשביל ישראל שיקבלו "אלא ע? ישראל בעולם

קל וחומר לאחר , וכמו שאדם הראשון זכה בכל רק עבור מצוה אחת שנצטוה כן כל אדם ראוי לכך 6674 

ובאמת הרי אנו מחכים בכל יום שיתקיים בנו מקרא , ג מצוותיה"שניתנה לנו התורה הקדושה על תרי 6675 

תהיה מלאה כעולמו של אדם הראשון שכל הארץ , כמים לים מכסים´ כי מלאה הארץ דעה את ה, שכתוב 6676 

, אלא שההשגות ילכו ויתרבו מאליהם, שהשכל לא יהיה זקוק ליגיעה ועמל בכדי להשכיל ולהבין, דעת 6677 

 6678 .כדברי הכתוב אורח חיים למעלה למשכיל

, אדם הראשון לאחר שלא עמד בקיום מצותו גורש מגן עדן, אולם מכאן יש ללמוד גם לאידך גיסא 6679 

, וכן כל אדם בכל הדורות, ונתקללה כל הבריאה אתו, ורותיונתמעטה קומתו נקנסה עליו מיתה לו ולכל ד 6680 

, אם כן בכל רגע שהאדם מחסר מעבודתו לאלקים, הרי נבראים ומתחדשים עבור כל יחיד כל העולמות 6681 

וכשם שברגע , הוא מאבד אותם ומחריבם במו ידיו לו ולכל העולם כולו כדברי הכתוב לרגעים תבחננו 6682 

כן אם יסיח דעתו לרגע ולא ינצל אותה , מות ולבוא לעולמך תראה בחייךאחד ראוי האדם לזכות לכל העול 6683 

 6684 .ו"הוא מקלקל אותם ומאבדם ח, ת"למטרת עבודתו להשי

בא ללמדנו בזה שנדע , ן בגלותו לנו שספר תולדות אדם הראשון הוא תולדות כל אדם ואדם"והנה הרמב 6685 

ואם נדע את הסוד הזה נוכל להגיע , שלילהאיך להעריך את האדם ואת כל רגע ורגע בחייו הן לחיוב והן ל 6686 

ואמנם ראינו גם בדורות האחרונים יחידי עולם שהגיעו , למדרגות העליונות ולמטרת המין האנושי 6687 

ל כי הם הכירו את ספר "א ז"ל והגר"י ז"כגון האר, למדרגתם הרוחנית בבחינה זו של עולמך תראה בחייך 6688 

, והבינו למה ראוי האדם להגיע ברגע אחד, כל העולמות הם ידעו שבעבורם ובשבילם נראו, תולדות אדם 6689 

 6690 .וכמה עלול הוא לאבד כמו כן ברגע אחד

ומשום שהם , הרי שהמציאה תלויה ביגיעה, אם יאמר לך אדם יגעתי ומצאתי תאמין (מגילה ד) ל"אמחז 6691 

אנו אין אבל , עמלו ושאפו לכך וזכו למעלות עליונות, הבינו וידעו בבירור מה שאפשר להשיג ביגיעה 6692 

ואין אנו , לכן כל יגיעתנו והשגותינו מצומצמות, מכירים גדולתו של אדם ואין מבינים את ערכו של רגע 6693 

, אם כן זאת היא חובת האדם להתבונן ולהכיר מה ערכו, מוצאים ביגיעתנו אלא רק בהתאם למושגינו 6694 

ר לך אדם יגעתי ומצאתי אז אם יאמ, ואם יבין כך האדם ויעמול להשיג, וכמה יקר ערכו של רגע בחייו 6695 

 6696 .(אור הצפון)  !תאמין

 6697 

 6698 מאמר קנ

 6699 .(´א´ בראשית ה) זה ספר תולדות אדם בדמות אלהים עשה אותו

ק מספרת לנו מהי "תוה, (´ילקוט בראשית מ) בן עזאי אומר זה כלל גדול בתורה —זה ספר תולדות אדם  6700 

לעומת זה קין ישמעאל עשו לבן ו, ה אהרן הכהן"ר נח האבות השבטים מרע"אדה, צורת האדם האמיתית 6701 



ה "הוא היחידי מכל הנביאים שהקב, אולם הנביא שגילה לנו ביותר צורת האדם הוא יחזקאל, פרעה בלעם 6702 

 6703 .הבה נתבונן בתורת האדם שביחזקאל, קראו תמיד בן אדם

הולך , בן אדם קורא ליחזקאל מתוך שראה המרכבה, י מביא שני טעמים"רש? למה נקרא יחזקאל בן אדם 6704 

ולי נראה שלא קראו בן אדם אלא , בין בני עלייה ומשתמש בה כמלאכים לומר אין כאן ילוד אשה אלא זה 6705 

וראה שם ) מתוך שהיה גס לבו במראה המרכבה ובמלאכת עליונים, בשביל שלא תהא דעתו רחבה עליו 6706 

, כיםה שעלה למרום לקבל תורה והתוכח עם המלא"מה שנאמר שם על מרע (.שבת פט) ועיין, (ק"ברד 6707 

עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות ´ שנא, ואחרי שניצח אותם כל אחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר 6708 

 6709 .י בשכר שחרפוך וקראוך אדם נוצר מאדמה לשון שפלות"רש, בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות, באדם

ההשגה , דכי באמת האדם כולל שני הקוטבים ביח, שני הפירושים הם בגדר אלו ואלו דברי אלקים חיים 6710 

זוהי מהותו האמיתית של , וההכנעה והשפלות של הגוף מאדמה, הגדולה המגיעה עד למרכבה העליונה 6711 

וכל אשר יתעלה יותר בהשגה הוא , בכחו להגיע להשגות עצומות, האדם שהוא נמתח בין שני קוטבים אלה 6712 

אדם אשר על פני עניו מכל , יביט במראה ולא בחידות´ האיש משה אשר תמונת ה, נכנע יותר בדעתו 6713 

 6714 .גם יחזקאל הנביא הוא בן אדם בשני המובנים בהשגה ובהכנעה, האדמה

אתם קרויין אדם ואין , (.יבמות סא) יחזקאל הוא הנביא אשר גילה ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם 6715 

לים ע יכו"גם אוה, לפי דרכנו נבין כי בפנימיות זהו ההבדל בין ישראל ואומות העולם, ם קרויין אדם"עכו 6716 

אינם יכולים להגיע , אבל אין הם מביאים אותם לכלל ענוה והכנעה, להגיע לגילויים גדולים ועמוקים 6717 

כי לאומות העולם אין נקודת הקדושה הפנימית שישנה , להשגות הגבוהות שזכו להן חכמי ונביאי ישראל 6718 

 6719 .ס הם מסוגלים לעמוד על דברים עמוקים וגדולים מאד"אבל סו, לנשמות ישראל

שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה , ה לישראל חושקני בכם"אמר להם הקב, ל"אשר אמרו חז הוא 6720 

, למשה ואהרן אמרו ונחנו מה, נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר, אתם ממעטים עצמכם לפני 6721 

, נתתי גדולה לנמרוד אמר הבה נבנה לנו עיר, ע אינן כן"אבל אוה, לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש 6722 

לחירם , לנבוכדנצר אמר אעלה על במתי עב, לסנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות, ´לפרעה אמר מי ה 6723 

 6724 .(א"חולין פט ע) מלך צור אמר מושב אלקים ישבתי

, אך אצלם נפרדות ההשגות של השכל מהמידות שבלב, הרי לגויים יש צלם אלקים יש להם שכל ודיבור 6725 

, וד בין השגה והכנעה משנה לגמרי את המבט שלנו עליהםוברור הוא האיח, שכל לחוד ומידות לחוד 6726 

מבינים שהשכל הוא כלי להשראה עילאית ואין זה סתם , כאשר השגה שכלית מביאה לידי ענוה 6727 

ואין כחו ועוצם ידו עושים לו , והאדם בהכנעתו רואה את כל מהותו ככלי לקבלת שפע עליון, אינטליגנציא 6728 

 6729 .את החיל

כלומר אצל הכלל ישראל יצאה צורת  —קרויין , (.יבמות סא) ם קרויים אדם"אתם קרויין אדם ואין עכו 6730 

יש להם צלם שכל ומידות אבל , ע שאצלם צורת האדם בכח"כ אוה"משא, האדם אל הפועל בשלימותה 6731 

פירוד זה מקטין את האדם ומשחית שכל , ובפירוד זה נשארה שלימות האדם רק בכח, אינם מאחדים אותם 6732 

 6733 .ומידות גם יחד

הרי הוא , העומק של תורה זו נעוץ במעשה המרכבה עצמה, ד לא די בתורת האדם של יחזקאל הנביאעו 6734 

רצה , גדול מאד גילויו של יחזקאל, ראה דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה 6735 

 6736 הרי, אם על דמות הכסא ראה יחזקאל דמות כמראה אדם מלמעלה, ה לגלות על ידו רוממות האדם"הקב

וכמה גדול הוא האדם שיכול להתדמות , כל מהותו של האדם מלמטה היא שהוא מתדמה אל האדם למעלה 6737 

 6738 !ליוצרו

מה , (ד"מכילתא בשלח פי) ל ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי"הוא אשר אמרו חז 6739 

ם אף אתה היה מה הוא רחו, ויצא להם ממראה זה ואנוהו הוי דומה לו, זה אלי הראו עליו באצבע? ראו 6740 

לא על , אעשה עצמי כמותו להתדבק בדרכיו, י שם ולשון ואנוהו אני והוא"ורש, (7שבת קלג) רחום וחנון 6741 

וראתה , כי הוא שגילה הדמות כמראה אדם עליו מלמעלה, ל כאן דוקא יחזקאל בן בוזי"חינם נקטו חז 6742 

´ כי אם הוא ית, ´לו ית כי תכלית הבריאה שיהיה האדם מתדמה, שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל 6743 

 6744 .יבין האדם כי בכחו הוא להתדמות אליו, מתגלה בדמות אדם

, אנו לומדים מכאן על רוממות האדם כי נוראה היא מאד, כאשר יחזקאל גילה לנו שורש האדם בגובה זה 6745 

אפילו שיחה קלה שבין , ל"ובדרשה שלו על מאמר חז, (א יג) ח בנפש החיים"נזכיר רק מה שכתב הגר 6746 

היינו שמגלים לאדם , (7חגיגה ה) מגיד לאדם מה שיחו´ שנא, ואשתו מגידים לו לאדם בשעת הדין איש 6747 

שכל הנהגתם לפי , כי כל העולמות תלויים בו, בשעת הדין את סוד הדיבור שיוצא מפיו עד היכן הוא מגיע 6748 

 6749 .מעשי האדם והנהגותיו

מדים על הפרטים במעשינו ומתחרטים אנחנו בחשבון נפשנו עו! הרי בשעת הדין מגידים לאדם מהו אדם 6750 

יתכן כי רק , כמי שאינו רואה את היער מרוב עצים, אך את האדם ברוממותו איננו רואים כלל, עליהם 6751 



, רק אז תתגלה לו רוממותו הנוראה שלא ידע ממנה כל ימי חייו, בבוא האדם לדין שמים על כל מסכת חייו 6752 

 6753 !ל"ובילה כל ימיו בקטנות ושפלות ר

ר יוחנן "א, (7´ברכות ז) כי גדול שימושה יותר מלימודה, זה אחרת אלא שימוש תלמידי חכמיםאין עצה ל 6754 

אם הרב דומה ? צבאות הוא´ מאי דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשהו מפיהו כי מלאך ה 6755 

כם מי שזוכה לשמש תלמיד ח, (.ק יז"מו) ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו, יבקשו תורה מפיהו´ למלאך ה 6756 

ח כאלה הדומים "ה ת"ולא אלמן ישראל ובכל דור שותל הקב, הוא יודע מהו אדם´ הדומה למלאך ה 6757 

עלי שור )  .ואף אם מעטים הם יבקשו תורה מפיהם וידעו מהו אדם, אם רבים אם מעטים´ למלאך ה 6758 

 6759 .(ב"ח

 6760 

 6761 מאמר קנא

 6762 .(´א´ בראשית ה) זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלהים אדם

ובמדרש אמר בן , ולפי דעתי ירמוז לכל התורה כי כל התורה כולה ספר תולדות אדם ל"ן ז"כתב הרמב 6763 

כי התורה מלמדת לאדם להכיר את עצמו ואת תולדותיו , עזאי זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול בתורה 6764 

ראשית , ומהו ספר תולדות אדם, כמו שנאמר בשירת האזינו זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, שלו 6765 

וגם , בדמות אלקים עשה אותו, עליו לדעת שביום ברוא אלקים אדם הוא נברא בשלמות היותר גדולה דבר 6766 

 6767 .נכלל בזה הזהירות במצוות שבין אדם לחברו

, שכל מי שאין לו אשה אינו קרוי אדם, (.יבמות סג) ש"שידע כל אחד שחברו נברא בדמות אלקים כמ 6768 

על אופן בריאתו ותכליתו מעמידה אותו על הדרך  השקפה זו של האדם, נקרא פלג גופא´ ובזוהר הק 6769 

וכשידע שהוא כליל המעלות ונברא בצלם , הן במה שנוגע לעצמו והן במה שנוגע ליחסו לאחרים, הישרה 6770 

חביב אדם שנברא בצלם וחביבין ישראל  (ג"אבות פ) ש"כמ, ידע את חביבותו לפני המקום, אלקים 6771 

 6772 .שנקראו בנים למקום

ויתבונן ויראה את , ועתה יבוא האדם לדרוש מעל ספר את תולדות האדם, אדםעד כאן באשר לבריאת ה 6773 

, ´ת את האדם אשר יצר והניחו בגן עדן לעבדה ולשמרה ולהתענג על ה"ויראה שלקח השי, מקומו בחיים 6774 

נגזרה עליו , (ב"ר פי"ב) עד שבחטאו נטרד מעולמו נגדעה קומתו וניטל זיוו, והיה בתכלית העידון והעונג 6775 

 6776 !מה נורא הוא החטא, לדורותיו וגורש מגן עדןמיתה 

אלא שכל העולם , לא זו בלבד שבעטיו נטרד האדם מעולמו, יתר על כן החטא לא השפיע רק על החוטא 6777 

, אלא שבעקבות החטא הפך גן עדן עצמו למדבר שממה, לא זו בלבד שהאדם גורש מגן עדן, נטרד עמו 6778 

, קללת ארורה האדמה בעבורך נתקללה האדמה גופהשב, (א"י´ בראשית ד) ן"הדברים מבוארים ברמב 6779 

, הרי שגן עדן נחרב בחטאו ולא נשתייר בו אלא עץ החיים לבדו, והרי עונש זה נאמר לו בעודו בגן עדן 6780 

זאת צריך האדם לדעת להכיר את ערכו ואת , ומתוך החשש פן ישלח ידו ואכל מעץ זה גורש מגן עדן 6781 

 6782 .איו הרי הוא מקלקל את הגן עדן ועושה אותו לגיהנםאלא בחט, מקומו שהוא בגן עדן כל ימיו

ה עוזר לאדם לבצר גן עדן לעצמו "שהקב, המתבונן בפרשיות התורה יראה שבכל הדורות כך הוא 6783 

וגם בתקופת חייו יראה שלא פעם אחת , והאדם בחטאיו מחריב את הגן עדן שלו ונטרד מעולמו, ולאחרים 6784 

ושוב , וחוטא ומחריב את עולמו ומצטער בגיהנם שלו, עדןהוא נכנס לתקופת חיים מאושרת כמו בגן  6785 

 6786 .והוא שוב חוטא ומנפץ את אושרו ומגורש לגיהנם בצער ובזיון, ה עוזרו ליצור לעצמו גן עדן"הקב

ב "ב)א  ה מעין עולם הב"שהטעימן הקב, גן עדן ממש´ הנה האבות הקדושים עשו את ביתם למקדש ה 6787 

י משה ואהרן "ה ע"וכשגאלם הקב, ´רים כשסרו מדרכי אבותיהם הקובניהם היו בגיהנם בגלות מצ, (7טז 6788 

וגם נפתח , וכל מי שחטא בגן העדן נשרף, הלא היה שם גן עדן ממש, והוליכם במדבר ארבעים שנה 6789 

 6790 .הגיהנם וירדו חיים שאולה כקורח ודתן ואבירם

, ראל לפני מותוכמו שאמר יהושע ליש, וכשזכו לעלות לארץ ישראל היתה הארץ לפניהם גן עדן ממש 6791 

ל פירש את הפסוק "א ז"כמו שהגר, ובכלל זה הטוב הרוחני´ שלא נפל דבר אחד מכל הטוב שהבטיחם ה 6792 

וכמו שהגיעו לשיא שלוותם בימי דוד ושלמה שהיו אז , ונתתי מטר ארצכם בעתו על נבואה ורוח הקודש 6793 

לחיות בגלות שהוא כמו  נצטוו בתורה, ע וגלו וגורשו מן הארץ"וכשחטאו ונחרב הג, ע"ממש כמו בג 6794 

 6795 .וגם שם נצטוה כל אחד ליצור שם בגיהנם את הגן עדן כל אחד ואחד לפי ערכו, גיהנם ממש

´ יראת ה, והבל היופי זה דורו של חזקיהו, שקר החן זה דורו של משה ויהושע, (.סנהדרין כ) וזהו שאמרו 6796 

והיינו , ית אחת ועוסקין בתורהשהיו ששה מתכסין בטל, אלעאי´ יהודה בר´ היא תתהלל זה דורו של ר 6797 

וחזקיהו סיפק שמן , ה לישראל גן עדן ממש במדבר ובארץ ישראל"שבדורם של משה ויהושע הנחיל הקב 6798 

אלעאי שהיה אז ´ י בר"אבל בזמנו של ר, (7סנהדרין צד) לבתי המדרש והכריח את בני דורו לעסוק בתורה 6799 

ובצרו לעצמם גן עדן , בדבקות עילאית´ נגו בהוהתע, דורו של שמד נורא מאד ועסקו בתורה מתוך הדחק 6800 

 6801 .היא תתהלל —בגיהנם 



שהחטא טורדו מגן עדן , מדוע הוא עצמו אינו רואה זאת במוחש, אם ישאל הלומד ספר תולדות אדם 6802 

השואל כן מעיד בעצמו שאינו מבין , ע חדש"ובתשובתו הריהו יוצר לעצמו ג, ומחריב עליו את עולמו 6803 

וגיהנם הטרדה , ´ע סייעתות לאדם לאפשר לו חיי רווחה כדי להתענג על ה"י מהו גכ, בטיב גן עדן וגיהנם 6804 

והאדם אכן הושם בגן עדן כי אין הבדל בין המלאכים שצלו , זוהי מהות הגיהנם´ נצחית המונעת מעבודת ה 6805 

והבא ליטהר ´ וכל העולם מלא סייעתות לעבודת ה, לבין דאגת ההורים והמחנכים לילד, ר"בשר לאדה 6806 

 6807 .(7יומא לח) יעין אותומסי

וכך היא , ר"ובהיותו שמח בחלקו הריהו כאדה, אין לנו אלא להשתמש בסייעתות אילו לעבדה ולשמרה 6808 

אבל , ז כי חלקך בגן עדן"אשריך בעוה, ואם אתה עושה כן ושמח בחלקך, דרכה של תורה פת במלח תאכל 6809 

משלי ) ובטן רשעים תחסר, בחלקו ושוב אינו שמח, החטא מגשם את האדם ומפנה את מבטו להבלי העולם 6810 

 6811 !ועיניו לא תשבענה והריהו מתייסר בגיהנם שהוא עצמו יצר לעצמו, (יג

גם כהיום שהעולם כולו , ר אלעאי שהפך את הגיהנם לגן עדן"י ב"יכול אדם להיות כר, והוא הדין להיפך 6812 

פ "בחיים ועלינו לחיות ע´ הוהרי אנו העמידנו , כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות, גיהנם בעדנו 6813 

ובדרכי , י עסקנו בתורה ובתפלה אפשר לטעום טעם גן עדן"ע, וליצור גן עדן בחיינו בכל מעשינו, התורה 6814 

ויהיה ביתו כבית האבות , התורה שדרכיה דרכי נועם ונתיבותיה שלום ינהג כל אחד עם חבריו ובביתו 6815 

זאת , ד שלא יחטא ולא יחריב את עצמו ואת גן עדנוויזהר עד מא, (.ב יז"ב)ב  "ה מעין עוה"שהנחילם הקב 6816 

 6817 .(לקט שיחות מוסר)  !עלינו ללמוד מספר תולדות אדם

 6818 

 6819 מאמר קנב

 6820 .(´ב´ בראשית ה) זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם

לילך ´ אם דבוק הוא למעלה ומתדמה לו ית, זהו פירוש על תולדות אדם וסופו, ויקרא את שמם אדם 6821 

ואם הוא מפריד עצמו מן , ועל כסא דמות אדם, נקרא שמו בעצם אדם מלשון אדמה לעליון ,בדרכיו 6822 

אמנם שם אדם המורה , ועפר הוא ולעפר ישוב, אז נקרא אדם על שם האדמה אשר לוקח משם, הדבקות 6823 

 6824 .(כ"ה אח"ד´ א דף ג"ה ח"של)ב  כי הרע לא נברא רק בעבור הטו, זהו עיקר התכלית´ אדמה לעליון´על 

ואם כן הרוצה לזכות לחכמה צריך להיות בעל מידות , מה המלך כתב כי לא תבוא החכמה בלב רעשל 6825 

יש בכל , ובזה גילה מה שהעולם קוראים מצפון, המונעו מעוול´ כח תהומי´סוקרטס אמר שיש בו , טובות 6826 

ומות אם שתי א, אפילו על המצפון היקשה הכוזרי, שיטות אלו נקודת אמת אבל אף אחת אינה מספיקה 6827 

 6828 ?איזה מצפון הוא האמיתי, נלחמות ומצפונם של חיילי שתי האומות מחייב אותם להרוג את הצד שכנגדו

מצוה זו כוללת כל דרכי , וציווי זה כולל כל מידה טובה, תורתנו הקדושה מחייבת אותנו ללכת בדרכיו 6829 

מר ייברא שהוא חסד א, שהאדם מטבעו מסוגל לעשות מעשי חסד, החסד וההטבה ולפנים משורת הדין 6830 

, אלקיך אינו יודע כיצד לאהוב´ איתא בספרי לפי שהוא אומר ואהבת את ה, (ח ה"ר פ"בר) גומל חסדים 6831 

הרי שמההתדבקות , ה ומדבק בדרכיו"שמתוך כך אתה מכיר בהקב, ל והיו הדברים האלה על לבבך"ת 6832 

 6833 .ה צריכה לצאת מיד ההליכה בדרכיו"בהקב

זה אלי ואנוהו אבא שאול אומר , אמרו7 ובשבת קלג! ה הכרה אמיתיתהכרה שאין עמה הליכה בדרכיו איננ 6834 

י הוי דומה לו ולשון אנוהו אני "רש, מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום, ואנוהו הוי דומה לו 6835 

אלא זה היה מצב הכלל , אין זה דרש של מלת ואנוהו גרידא, אעשה עצמי כמותו לדבק בדרכיו, והוא 6836 

ומיד יצא להם , בלי מחיצה ממש בגדר אני והוא´ שראו עצמם עם כל יכולתו ית, סוף ישראל בקריעת ים 6837 

 6838 !לא הכיר´ את הבורא ית, המתימר שהכיר את הבורא מבלי שהטיב מידותיו, מזה אעשה עצמי כמותו

, הוא אשר ביאר רבינו יונה, כל זה בבחינת ַאַדֶמה והמפריד עצמו מהדבקות וההתדמות נקרא על שם אדמה 6839 

, ונפרדת תאותה מעבודת הבורא ונבדלת משרשיה, כי נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו ודע 6840 

ובאמת , תאות הרשע נפרדת מעבודת השם, (יח´ ת ב"שע) תרד במותה למטה לארץ אל מקום תאותה 6841 

וכאשר משתמשים בה למצוה היא נקראת אש , גם תאות הגוף שייכת לעבודה, מקומה דוקא בעבודה 6842 

 6843 .והפרדת התאוה מעבודת השם על חפצי הגוף גורמת שהנפש נבדלת מהשרשים שלה! קודש

ותהיה מגושמת כל כך עד שבמותה , ומה נורא שהאדם יכול לנתק אותה משם, שורש הנפש הוא במרומים 6844 

בחירה זאת היא בידינו להיות ! ו את הנפש"עבודתנו היא להעלות את הגוף ולא להוריד ח! תרד לארץ 6845 

אבל יש , אין לנו לטפס לשמים אלא לעמוד תמיד על הקרקע, ו בבחינת אדמה"ה או חבבחינת ַאַדמֶ  6846 

עלי שור )  .ל"בזה נכללים כל גדרי האדם שלמדנו מחז, להעלות את הגוף וכוחותיו בכח הדעת 6847 

 6848 .(ב"ח

 6849 

 6850 מאמר קנג

 6851 .(´ג´ בראשית ה) ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו 



י חטא של אדם "כי נפלו איזה ניצוצות של קדושה ע, י כל הגלות הואהנה ידוע בספרי המקובלים כ 6852 

לברר , וצריכים ישראל עם תורתם ומעשיהם הטובים בכל מקומות מושבותיהם, הראשון בתוך הקליפות 6853 

 6854 .א ויצמח קרן ישראל עד עולם"ואז יבוא צדקנו בב, ניצוצות הקדושה מהטומאה

, והנה ידוע כי כבר כמה מאות שנים אחר החורבן, לך בנגלהואם כי איני יודע קבלה אבל יש לדבר הזה מה 6855 

וכמה , וחרפו נפשם למות ביסורים קשים ומרים על קידוש השם, אשר סבלו היהודים כמה גזירות ושמדות 6856 

 6857 .ועדיין לא נתבררו הניצוצות מהטומאה של הקליפות, רבבות חסידים ואנשי מעשה היו מאז גלו מארצם

ולמה הם מאמצים בידם , כ להחזיק ניצוצות הקדושה"שיש להם כח כ, ההרי כמה עזים כוחות הטומא 6858 

בא וראה , ואילולא הניצוצות היה כלים תכף ומיד, מפני שהם נזונים וקיימים ומתענגים מהם? הניצוצות 6859 

 6860 .שכל גבורתם מהעבירות המה! תוקף החטא

ה נקראת בידם מתה וגם הקדוש, כ הוא רק ניצוצות מעט"והנה מעט הקדושה שהשיגו להתענג בהם כ 6861 

כי , כ כח להמעט הקדושה מתה שבידם וגם אינם שלהם"ז יש כ"ועכ, ה הקדוש"כמבואר בסידור של 6862 

 6863 .ס יבוררו הניצוצות ויחזרו לחיות בכל תוקף קדושה"סוכ

וגם מי שזוכה , וגם קדושה חיה ולא מתה, ומעתה נוכל להבין עוצם העונג של רוב קדושה ולא רק ניצוצות 6864 

ומעתה נוכל , אין כח לשער עוצם העונג הזה, ואז הקדושה שלו בנין עצמי, ורה ומצותי ת"להתקדש ע 6865 

 6866 .להבין אשר אנו מברכים על מצוות אשר קדשנו במצותיו

טוב , אשר כל עונגה רק מניצוצות מתות ולא שלהם, ומעתה למה לאדם להתענג מן הטומאה המתה 6867 

ומי יוכל לשער עוצם העונג שיש לאדם , לולהתענג מהרבה קדושה של תורה ומצוות אשר בידו והיא ש 6868 

 6869 .(ט"פ´ חכמה ומוסר מא)  !המקודש בתורה ומצוות קדושים תהיו

 6870 

 6871 מאמר קנד

 6872 .(´ג´ בראשית ה) ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו

ואף על פי , (7ח"עירובין י) ל שנה לכפרת חטאו"ל אדם הראשון חסיד גדול היה וישב בתענית ק"אמרו ז 6873 

, אך הענין הוא שכיון שחטאו כלל כל העולם כולו? למה לא זכה, לא היה בתשובתו כדי לפטרו ממיתה כן 6874 

ועל , הרי חטאו בבחינת חילול השם שגרם חטא לאחרים, שעל ידי חטאו גרם שירד חושך והסתר לעולם 6875 

ו יכופר כמו ורק במיתת, ת את התשובה במקום שזה נוגע לאחרים"כי לא יגמור השי, כן נגזרה עליו מיתה 6876 

ת את התשובה "כי רק אז גומר השי, (ב יומא שם"ישעיהו כ) שכתוב אם יכופר לכם העוון הזה עד תמותון 6877 

 6878 .ברוב חסדו

כי הנה כשנתברר לו חטאו שם פניו אל התשובה בכל , ומתבאר בזה עוד דבר תמוה בתשובת אדם הראשון 6879 

ל גלגלי עיניו כגלגל חמה וצופה "כאמרם ז, והרי גדולתו היתה נוראה שהכל היה גלוי לפניו, לבבו ממש 6880 

קל , (7ח"ב נ"ב) ואמרו אפילו על גופו אחר מיתתו עקביו דומים לשני גלגלי חמה, מסוף העולם ועד סופו 6881 

ה אכלתי "שאמר אל הקב, (ט"ר י"בב) ואף על פי כן איתא במדרש, וחומר בחייו איך היה אור גילויו בוקע 6882 

והוא אומר פן ואין , ה פתח של תשובה"פן ישלח ידו שפתח לו הקב וכן איתא שם על הפסוק ועתה, ואוכל 6883 

 6884 ?ה"ואיך זה אפשר שאדם הראשון בגדולתו ישיב כך להקב, פן אלא לאו היינו שאמר אי אפשי בתשובה

, ת אין בכח האדם להשלימה לגמרי"אך הביאור הוא שאפילו התשובה העליונה ביותר בלא עזר השי 6885 

וזהו אי אפשי לעשות תשובה כלומר אין זה , סכנה שיחטא שוב ולא יחושוכשיגיע לנסיון עדיין הוא ב 6886 

כלומר ´ אכלתי ואוכל´ואמר , שהרגיש שאינו יכול לעקור רשמי החטא לגמרי על ידי תשובתו, ביכולתי 6887 

 6888 .כי גם תשובתו הגדולה לא היה בכוחה לשרש ולעקור את החטא לגמרי, שעדיין הוא בסכנת אכילה

וכן איתא בגמרא , שדור מקבלי התורה תיקנו חטאו של אדם הראשון, ושיםוהנה איתא בספרים הקד 6889 

ולכאורה זו תמיהה , והיינו שנתקן אצלם לגמרי חטאו של אדם הראשון, שפסקה מהם זוהמתו של נחש 6890 

משום שהוא , גדולה הרי בחטאו של אדם הראשון נגזרה גזירת מיתה על כל העולם עד סוף כל הדורות 6891 

ואם כן איך זכו הבנים , ם וכל הנבראים למדרגה אשר מיתה והסתר שולטים בהבחטאו הוריד את העול 6892 

 6893 ?לתקן החטא ולצאת מההסתר שבא על ידו, שהיו ודאי הרבה למטה ממדרגת אדם הראשון

כגון מאכלות אסורות , מצד העבירה עצמה (א, מצינו שתי פנים בטמטום הלב הנגרם לאדם על ידי החטא 6894 

בטבען להכניס טמטום וטומאה בלב , רות ואפילו עשאן בשוגג או באונסשעצם העבי, חילול שבת ועוד 6895 

שבזה מכניס בלבו את טומאת המרד , ´מצד הבחירה הרעה שיש כאן לעשות מעשה נגד רצון ה (ב, האדם 6896 

לזו של בניו , ובין הטומאה של החוטא עצמו, ובזה שונה ערך הטומאה בין שוגג לבין מזיד, ´נגד רצונו ית 6897 

 6898 .פירוש שממשיכים לעשות כמעשיהם הרעים, תיהם בידיהםאשר מעשי אבו

כי הרי חונכו , אבל ענין המרד והבחירה הרעה אין בהם, אם אמנם טומאת עצם העבירה יש בהם כמו האב 6899 

מצד זה קלה היא התשובה , ומעולם לא הכירו את האמת כדי שימרדו בה, והורגלו למעשיהם הרעים 6900 

יודע גם עכשיו את צורך , לפני חטאו הכיר פעם את האמתאמנם האב ש, לבנים יותר מאשר לאבות 6901 



הנה האב , אך באשר לטמטום הלב, ם"התשובה יותר מהבנים שהם בבחינת תינוקות שנשבו לבין עכו 6902 

אם רק , והבנים שאין להם טומאה זו, למרות ידיעתו רחוק הוא מתשובה כי טומאת המרד מעכבת אותה 6903 

 6904 .ו וישובויזדמן להם לשמוע את האמת בנקל יתעורר

שבדור כזה מכל מקום יש , בביאור ענין ביאת המשיח בדור שכולו חייב, ל"ל ז"ובזה יובן מה שכתב המהר 6905 

הרי על כל פנים אין בהם , וביאור הענין הוא שמכיון שהאמת נעדרת אצלם לגמרי, להם מדת הפשיטות 6906 

שהם , ור שאין כולו חייבוהללו ראויים יותר למשיח מאשר ד, אותה מדת העקמומיות של מרד נגד האמת 6907 

 6908 .יש בהם עקמומיות של מרד ורחוקים מהתיקון, מכיון שרואים קצת מן האמת

שאף הם נכללו בהסתר ובחושך , עתה מבואר למה בני ישראל בני בניו של אדם הראשון שהיו כלולים בו 6909 

ראשון בכל זאת זכו לתקן אותו ולצאת מההסתר שלו מה שלא זכה לו אדם ה, שנתהוו על ידי חטאו 6910 

כי אין בכח האדם לגמור את , כי אדם הראשון למרות גדולתו לא היה יכול לגמור את התשובה, בעצמו 6911 

ש בקרא פן "וכמ, ועל כן לא היה ראוי לקבל את התורה, ל"ת את כל תיקונו כנ"תשובתו בלי שישלים השי 6912 

 6913 .פנימיות התורה שעץ החיים היינו (,´בתיקוני זהר מ) ל"ואמרו ז, ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים

וזכו , י שסבלו יסורים נוראים של קושי שעבוד מצרים"לכן ע, אבל בני בניו שלא היו בעצם עשיית החטא 6914 

זיככו ותיקנו עצמם וזכו לצאת מהסתר , לראות את הגאולה באותות ומופתים ואת גילויי קריעת ים סוף 6915 

ר בבחינת "כי אצלם לא היה חטא אדה, ובמדרגה זו קבלו את התורה´ גן עדן´ועלו למדרגת , העולם הזה 6916 

י "לכן לא היה עיכוב בדבר ונשלמה תשובתם ע, אלא בבחינת מעשה אבותיהם בידיהם, מרד וחילול 6917 

 6918 .(52ב "מכתב מאליהו ח)  .´ואשובה אליכם´ה בעצמו בבחינת "הקב

 6919 

 6920 מאמר קנה

 6921 .(´ה´ ה) ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת

והראה לו דוד חקוקין חיים , ר דור דור ודורשיו ופרנסיו"ה לאדה"הראה הקב, (א"רמז מ) וטמסופר בילק 6922 

, ה כך עלתה במחשבה לפני"אמר הקב? ע לא תהא תקנה לזה"אמר רבש, ר"נצטער עליו אדה, שעות´ לו ג 6923 

, זהשבעים שנים משנותי יהיה למזל , ל הן"א? ל יש מתנה ברקיע"א, ל אלף שנים"א? ל כמה שני חיי"א 6924 

ע מלכות וזמירות הללו "אמר אדם רבש, ה ומטטרון ואדם"הביא שטר וכתב שטר מתנה וחתם עליו הקב 6925 

 6926 .שבעים שנה יחיה ויהא מזמר לפניך, נתונות לו במתנה

מ הוקצב לו יום אחד "אדם הראשון כשנגזר עליו מיתה מ, שכותב ומביא מדרש´ ה הק"וראיתי בשל 6927 

ר מתחילה ליתן לו משנותיו שבעים שנה "והתרצה אדה, ף שנהה שהוא אל"שהוא יומו של הקב, לחיות 6928 

ה אדם אל תעשה כן "ל הקב"א, ל שנה והגיעה המיתה נתחרט ורצה לחזור"וכשהגיע לתתק, לדוד המלך 6929 

וידר "ש "הוא יעקב כמ, הבט ביוצאי חלציך ותראה שיקום אחד שיקיים כל נדרו, מוצא שפתיך תשמור 6930 

כשהגיע , הרוקח מביא בשם המדרש´ וכן בס, זר אדם ונשאר בנדרומיד ח, ומה שנדר קיים" יעקב נדר 6931 

 6932 .ה כתב ידו"הוציא הקב, אדם הראשון למות כחש ואמר לא היו דברים מעולם

הבטיח מתוך התרגשות , ה שהמלאכים טעו בו"אדם הראשון יציר כפיו של הקב, ותמיהה עצומה מתעוררת 6933 

הגיע זמנו לקיים את שטרו חזר בו והתחרט  והנה כאשר, לתרום מחייו להציל את נשמת דוד המלך 6934 

ולפי ? מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר? היתכן, ורק לאחר לחץ של דברים נשאר בנדרו, מלקיים 6935 

והלא כתב ידו וחתימת , התמיהה גדולה עוד יותר, גירסת המדרש שכיחש ואמר לא היו דברים מעולם 6936 

 6937 ?ואיך יתכן שהוא הכחיש וסותר את דברי עצמו, ה ומטטרון עומדים ומעידים עליו שכן היה נדרו"הקב

אלא מתוך שהגיע לקצו ולסוף , ר חזר מדיבורו והכחיש את כתב ידו"ויש לבאר ולומר כי אין זה שאדה 6938 

אשר בהם תלויים , ז"ומתוך סערת הגעגועים לחיים טובים שיש בעוה, התעוררה בו התשוקה לחיים, ימיו 6939 

ונראה הדבר , הוא התקשה לשלוט בתשוקת וגעוגי הנשמה, לא יכול להשתלט על עצמו, ב"חיי העוה 6940 

 6941 .כאילו הכחיש אמירתו ונדבתו

גם עכשיו הוא , ר מדבר גם עכשיו כפי שדיבר לפני כמה מאות שנה בעת שתרם"לאמיתו של דבר אדה 6942 

אך באותו זמן הגעגועים לחיים מדברים בעד עצמם , מוכן לקיים את דברו למען הארכת החיים של דוד 6943 

התשוקה לחיים , כי הגעגועים נשארים גם לאחר קיום הנדר, ואין כאן סתירה לדיבורו ונדרו, ומעצמם 6944 

הגעגועים הללו לחיים אינם , והיא פורצת מתוך מעיין מתגבר משלה, מתנהלת במסלול עצמי משלה 6945 

 6946 .אבל אין הם פוגעים בנדר מלהתקיים, פוסקים ואינם מתבטלים

, לפעול ולעשות בעולם המעשה, האדם כוספת ומשתוקקת לחיותנשמת , התשוקה לחיים היא גדולה ועזה 6947 

יכול הוא עדיין לבזבז כמה , עוד יריעת חיים ארוכה וגדושה לפניו, ובהיות אדם כמה מאות שנים לפני כן 6948 

עושרו כלה אוצר החיים , אבל כאשר התקרב ובא קצו ונעשה עני בשנים, שנים ולהשאיר לאחרים 6949 

וכנגד , ומי יעמוד כנגד סערת אהבת החיים, ם והחלו לגעוש כגלי היםכי אז ניצתו הגעגועי, התרוקן 6950 

 6951 ?התשוקה לחיות על מנת להוסיף ולהתעלות



והלא , כי מי כמוהם יודע להעריך ולהוקיר את החיים, דוקא גדולי הצדיקים הם האוהבים ביותר את החיים 6952 

הם , לם מלא בשבילםכל רגע בעולם הבחירה הוא עו, כל רגע שלהם בעולם החיים מנוצל עד תום 6953 

אף כדי , ה שביקש להשאר בחיים"כמו משה רע, ממלאים אותו ברגשותיהם הפורצים ובוקעים רקיעים 6954 

 6955 .ז"להיות כצפור הפורח נודד בארץ החיים בעוה

והוא עומד לאבד את היקר לו , וכאשר מרגיש האדם כי מפרידים אותו מהם, האהבה לחיים היא מאד עזה 6956 

וככל שהוא מתרחק יותר מן , והרגשות בקרבו סוערים כגלי הים, הבה לחייםאז מתגברת אצלו הא, מכל 6957 

ומה עוד אצל מי שזילזל בהם בהיותו נתון , כן הוא מתרחק יותר בהערכתם, החיים ונוטלים אותם ממנו 6958 

קנאת יורדי שאול אלו המתים לגבי אלה הנמצאים , הרי הקנאה המתעוררת אז היא עזה מאין כמוה, בהם 6959 

והיא שלהבת קודש נובעת ויוצאת מתוך עומק הנשמה הנפרדת , עצומה כשלהבת וכלפיד אשהיא , בחיים 6960 

 6961 .ואין לך עט סופר שיוכל לצייר ולתאר זאת, מן הגוף

ק "זוה)א  ההוא יומא דאסתלקא מעלמא דמי ליה כאילו אתקיים בה חד יומ, אי ברֿנש קיים אלף שנין 6962 

היה מאושר ביותר ולא היה ערך וקץ , ו מאחוריוואילו היה בידו של אדם להחזיר השנים של, (ויחי 6963 

ר משיח בן דוד "ת, והיה מוכן אפילו להיות גורף ביבים ברחובות, והיה מרקד בראש כל חוצות, לשמחתו 6964 

כיון שראה למשיח , ה שאל בני מה אתה מבקש ואני נותן לך"אמר לו הקב, שעתיד להגלות במהרה בימינו 6965 

 6966 .(.סוכה נב) יני מבקש אלא חייםע א"אמר לפניו רבש, בן יוסף שנהרג

ה הרבה שאלות ובקשות בהשגות עליונות "אז היה משיח בן דוד מבקש מהקב, אלמלא נהרג משיח בן יוסף 6967 

נעלמו ונסתמו ממנו , אבל כיון שראה משיח בן יוסף נהרג, כפי שנאה לו למשיח לבקש, וסודות שמימיים 6968 

כי אין לך אושר , הבקשה על החיים, כנגד כולן ורק בקשה אחת ניצבת לנגדו והיא שקולה, כל הבקשות 6969 

כל רגע , אשר בה כלולות כל הברכות כל ההצלחות וכל הבקשות, גדול ומתנה טובה יותר כאושר החיים 6970 

 6971 .ואם יש לו חיים יש לו הכל ואינו צריך לכלום, בחיים יש עמו השגות נצחיות

ד תשוקה אשר אין בכח האדם לצייר ל יש עו"א ז"ואומר הגר, ר בראשית נאמר ארבע תשוקות הן"במד 6972 

שאז תפקחנה כל חושיו ורואה מה שלא , בעת שמלווין את האדם מביתו לקברו, ולשער והיא חזקה וגדולה 6973 

אשר כל שעה היה יכול להרויח אורות , מראין לו איך שכלה ימיו בבטלה, יכול לראות בעת חיותו 6974 

היה , ז חלק אחד מאלף מן הצער שיש לו שם"הואם יהיה לאדם בעו, ותענוגים נפלאים אשר עין לא ראתה 6975 

במקום , כמה נכבד הוא האדם הבוחר כשהוא עודנו בחיים, מוכרח למות כי לא יכול לסבול גודל הצער 6976 

 6977 .(מעייני החיים)  .שבו מצויה הבחירה לרכוש את הטוב הצפון בעולם הנצח

 6978 

 6979 מאמר קנו

 6980 .(ד"כ´ ית הבראש) ויתהלך חנוך את האלקים ואיננו כי לקח אותו אלקים

מדרש ´ עי) ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד יחודים לקונו, ל כי חנוך תופר מנעלים היה"ואמרו חז 6981 

כי , שביאר המאמר הזה ביאור נחמד ואמר, ל"ושמעתי בשם רבינו ישראל מסלנט זצ, (תלפיות ערך חנוך 6982 

כי איך יפנה דעתו לדבר , ןאין הכוונה שבשעת תפירתו היה דבק במחשבות עליונות שזה אסור על פי הדי 6983 

 6984 ?אחר בשעה שעוסק במלאכת אחרים אשר שכרוהו

כי תהיה טובה , הוא אשר שם על לבו ומחשבתו בכל תפירה ותפירה, אלא תוכן היחודים שהיה מייחד 6985 

ככה דבק חנוך במדת קונו אשר ייטב ויהנה , למען יהנה מהם אשר ינעלם, וכי יהיו המנעלים טובים, וחזקה 6986 

ועוד , זולת החפץ האחד לידבק במדת קונו, ה ייחד לו יחודים כי לא חפץ חנוך בשום דבר אחרוככ, לזולתו 6987 

ולא תהיה נטילתו יתירה על , שגם שגגת אונאה ותרמית לא תגיענו, אחרת לו בזה כי נשמר מכל שמץ רע 6988 

 6989 .(א"מכתב מאליהו ח)  .ערך עבודתו אשר יתן

 6990 

 6991 מאמר קנז

 6992 .(ד"כ´ בראשית ה) קח אותו אלקיםויתהלך חנוך את האלקים ואיננו כי ל

לא כן , (ה"ר כ"ב) ובעת היותו בצדקתו לקחו אלקים, בראש השנה דנוהו פעמים צדיק ופעמים רשע היה 6993 

כל מה , ועלה למרום בעודו בחיים חיותו, שהיה בבחינת גבוהה באופן נעלה, היא דעת הזוהר הקדוש 6994 

יגדל שכרו , בכח גדול לעשות הטוב והישרויכבשו , שיוסיף האדם חיילים נגד יצרו המסיתו לחטוא 6995 

 6996 .כי אם בזה שכובש את יצרו, ולא הכירו החכמים את כח הגבורה האמיתית, ומעלתו ביותר

אינו דומה כחו של הגבור שמבקש תחבולות איך להנצל מיד האויב לבל ישיגו ולא יתראה עמו פנים אל  6997 

אמנם הראשון הנהו בטוח יותר שלא יפול ביד , לגבור העומד מול אויבו ביד רמה ובכח גדול ומנצחו, פנים 6998 

אבל אחרי , והשני קרוב אל אויבו וטרם נדע מי ינצח את מי, כי בתחבולותיו מרחיק סחור סחור, האויב 6999 

האיש הזה נושא את זר הנצחון על , הנצחון נדע כמה כחו של השני גדול להיאבק עם אויבו בנפשו ולנצח 7000 

 7001 .ראשו ויכול להתפאר בו



וזו היתה , והלך את האלקים כאשר הנהו מצווה ולא יותר, יה חנוך שלא שמר דרך הסייגיםגבור כזה ה 7002 

להקיף את עצמו בגדרים ומבצרי הסייגים למען לא יוכל , שיטתו לבלי בקש תחבולות וחשבונות רבים 7003 

 7004 לא הכין סייג ולא עשה גדר אך המצוה עצמה, הוא עמד בעצמו מול יצרו תמיד, היצר להבקיע אליו לרעה

ואדרבא עוד העמיד את , שמרה בכל פרטיה מבלי פנות אל ההתנגדות של יצרו, כפי שיצאה מפי המצווה 7005 

 7006 .ת"עצמו במקום סכנה להגדיל בזה את כחו לעבודת השי

, מה שלא היה דוגמתו בעולם, סר ממנו בכחו הגדול לאלקיו לעשות רצון קונו, ויהי אך קרב אל העוון 7007 

, ולא כוונו חלילה בעלי המדרש לכנותו רשע, יות כאחד משרי מעלהובעבור זה זכה לעלות לשמים ולה 7008 

ופורצים בגדרים , היינו שדרכו היתה דרך רשעים המקרבים את עצמם לעבירה´ פעמים רשע´ורצונם אך  7009 

כי כוונת פריצותם בסייגים אינה לשם שמים לעבוד את , י אי זהירותם"וסייגים ונכשלים בעבירה עצמה ע 7010 

 7011 .כוונתם של הפורצים גדר היא רק להנאתם, ופלטי בן ליש בתוקפו של בועז´ ה

, אך לא כמחשבות הרשעים מחשבותיו, וכן היה דרכו של חנוך שגם הוא לא שמר עצמו מקרבת העבירה 7012 

עליו ללחום תמיד עם , ובבחירתו יעשה רצון קונהו לבחור בטוב, שיטתו היתה שהאדם הנברא ביצר הרע 7013 

 7014 .ניזל וניכפייה ליצרין ונקבל אגרא, (ז"ז י"ע) ל"וכמו שאמרו ז, יצרו ולנצחו

עם זה לא ישר דרכו , אמנם אף כי הגדיל עשות בכבישת יצרו לחתות גחלים בחיקו ורגליו לא תכוינה 7015 

לעמוד תמיד בקשר המלחמה בלי היסח הדעת , כי מלבד אשר הוא בעצמו אינו בטוח בדרכו זו, ´בעיני ה 7016 

ואך את הרע יקבלו ממנו ולא , ני דורו אשר ממנו יראו וכן יעשומלבד זה לא היטיב לב, לבל ינוצח ויפול 7017 

וגם הננס יאמר גבור אני , כי כל אחד יעפיל להתחקות כמעשי חנוך ויתיצב על דרך לא טובה, את הטוב 7018 

 7019 .אשר כפשע בינו לבין המות, לנסות כוחו במלחמות גדולות

בעודו צדיק לקחו אלקים לשמים לבל , אשר על כן ויתהלך חנוך את האלקים ואיננו כי לקח אותו אלקים 7020 

לא מת , ובל יזיק לאחרים בשיטתו אשר כגודל מעלתה כן יגדל נזקה, יבולע לו במלחמותיו הנוראות 7021 

להראות לבאי עולם כי צדיק , במיתת הטבע אך לקח אותו האלקים בעודו בחיים ונעשה שר גדול במרומים 7022 

 7023 .ושומר נפשו ירחק מזה´ בעיני הז לא ישרה דרכו "אך בכ, היה שזכה לכל הכבוד הזה

גם כחו , הוא ברח מהעבירה בכל כחו ולא חפץ במלחמה ובנצחונה, ה הוא היה ההיפוך מחנוך"לא כן אע 7024 

אך היה מפחד תמיד פן ואולי , היה גדול לאלקיו כאשר יורו עשרה הנסיונות אשר עמד בהם בכבישת יצרו 7025 

עד שאמרו , את עמו בסייגים לבל יגיע אליו האויב עשה גדרים וסבב, ולכן בתחבולות עשה מלחמה, ינוצח 7026 

ומלבד מה שהועיל , כ כי לא הסתכל ביופי האיסור"ומכש, ל כי לא הכיר ביופיה של שרה אמנו עד כה"ז 7027 

 7028 .עוד סלל דרך כבושה לבניו אחריו שילכו בדרכיו, לעצמו שיצא בשלום מן העולם

על גבורת , כן גם במלחמת היצר, גדול ינוצחעל הגבורה לבד אין להשען כי לפעמים גם הגבור היותר  7029 

נוסף לגבורה נצטרך גם תחבולות לעושה מלחמה עם , האדם בלבד אין לסמוך כי דרך מסוכנת היא מאד 7030 

וגם , שיעשה סביבו גדרים וסייגים, במה שירחיק את עצמו מן העבירה, והתחבולות נקנות בשתים, היצר 7031 

ז יהיה בטוח בשמירה מעולה "אשר עי, כוחות נפשו פנימהבמה שיתקן מדותיו הפנימיות ויעשה סדרים ב 7032 

 7033 .מפני האויב הוא היצר לבל יגיע אליו לרעה

ואם במדות בלתי , יש קרובה להרע אם בלי גדרים וסייגים, נמצא שיש שלושה דרכים ביראת שמים 7034 

באלה חפץ זו היתה שיטת חנוך ועליו נאמר ואיננו כי לא , וסר מרע בהיותו קרוב אל העבירה, מתוקנות 7035 

ויהי אך , אך מדותיו לא היו מתוקנות, י תחבולות של גדרים וסייגים"בכבישת יצרו ע´ נח עבד את ה, ´ה 7036 

שהיה ´ התהלך לפני´ה אשר בו נאמר "והשלישי הוא אאע, התקרב אל העבירה וישת מן היין וישכר ויתגל 7037 

נח שהיה , נאמר התהלך לפניאברהם שהיה כחו יפה , ש במדרש"י תיקון מדותיו וכמ"ע´ הולך לעבודת ה 7038 

´ ונח עבד את ה, ה תיקן את מדותיו"כי אאע´ התבונה´ובאר בספר , כחו רע נאמר את האלקים התהלך נח 7039 

 7040 .(תורת המוסר)  .אך בבחינת כובש את יצרו

 7041 

 7042 מאמר קנח

 7043 .(ב"ל´ בראשית ה) ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת

ה אם "אמר הקב, ק"שנה וזה לת´ יודן מה טעם כל הדורות הולידו לק´ רי אמר "ובמדרש הובא ברש 7044 

כבש את מעינו , ואם צדיקים הם אטריח עליו לעשות תיבות הרבה, רשעים הם יאבדו במים ורע לצדיק זה 7045 

דכתיב כי הנער בן מאה שנה , כדי שלא יהא יפת הגדול שבבניו ראוי לעונשין לפני המבול, ק שנה"עד ת 7046 

 7047 .עונש לעתיד וכן לפני מתן תורהראוי ל, ימות

והרי כל עמלנו , וכי כל כך קשה לאב לטרוח בעבור בניו, אם צדיקים הם אטריח עליו לעשות תיבות הרבה 7048 

כ שנה "ובמשך ק, ואין לך יגיעה מלאת מרץ ומרנינת לב כעסק ההכנה להצלת הילדים ממות, אלו הבנים 7049 

, לשכור פועלים ואף הבנים היו מסייעים לו בכךובודאי אפשר , אפשר להספיק בנין כמה וכמה תיבות 7050 



, שנכבש מעיינו והיה כעקר בלא ולד, היה כדאי כל הצער הגדול הזה לנח, האם בכדי למנוע ממנו טרחה זו 7051 

 7052 .וכך כך למה בכדי שלא יוטלו עליו מעט טורח אתמהה

באלישע כתוב , ל"חז אנו צריכים לבאר יסוד גדול הנראה לנו מן התורה ומדברי, ולמען הבין את הדברים 7053 

ומה כח יש , (ד´ מלכים ב) ויאמר לגחזי חגור מתניך וקח משענתי בידך ולך ושמת משענתי על פני הנער 7054 

מזה אנו , הכח להחיות מתים והיה עליו ללכת בעצמו´ והרי רק לאלישע נתן ה, למשענת להחיות את הנער 7055 

 7056 .מתים שבידו להחדיר בבול עץ דומם כח של החיאת, למדין כחו של אדם

שכן אלישע נתן כח תחית המתים , כך ביד האדם לבטל כח זה, אמנם כשם שביד האדם לעשות כן 7057 

גיחזי היה הדבר כשחוק , (ק שם"ילקוט הובא ברד) ל"וכך אמרו חז, במשענת ובא גיחזי וביטלה ממנה 7058 

לפיכך ? יםהתאמין שהמטה הזה מחיה את המת, וכל אדם שהיה פוגע בו היה מדבר עמו ואומר לו, בעיניו 7059 

 7060 .י הליצנות"י מה פקע כח תחית המתים מן המשענת ע"ע, לא עלתה בידו

בחזרתו עמד עליו , כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים, (.ח"יומא ל) ´איתא בגמ 7061 

בקשו להטיל את האחרת עמד , נטלו אחת מהן והטילוה לים ועדיין לא נח הים מזעפו, נחשול שבים לטובעו 7062 

כיון שהגיע לנמלה של , מיד נח הים מזעפו והיה מצטער על חברתה, כה אמר להם הטילוני עמההוא וכר 7063 

לפיכך כל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב , עכו היתה מבצבצת ויוצאת מתחת דופני הספינה 7064 

ים מסירות נפשו של נקנור נתנה כח בשערים לצוף על פני המ, חוץ משערי נקנור מפני שנעשו בו נסים 7065 

י המסירות והאהבה שמשקיע "בא וראה איזה שפע של כח נכנס בחומר ע, וללוות את הספינה למחוז חפצה 7066 

 7067 .בו האדם

איש זקן עולה והוא עוטה , (ט"ילקוט שמואל רמז קל) ל"ואחז, (´ב´ שמואל א) ומעיל קטון עשתה לו אמו 7068 

כלומר , ש"ו נקבר בו עלה יעותנא המעיל בו גדל ב, ולהלן הוא אומר ומעיל קטון תעשה לו אמו, מעיל 7069 

ומצינו כענין זה , ואף במותו לא נפרד ממנו, אותו מעיל שעשתה לו אמו היה הולך וגדל עמו כל ימי חייו 7070 

כי מנין להם בגדים , אלא ששם היו ישראל צריכים לכך, בדור המדבר ככתוב שמלתך לא בלתה מעליך 7071 

 7072 .אך למה הוצרך שמואל הנביא לנס זה, חדשים במדבר

ק על הפסוק הזה "הרד´ והטעם דהנה פי, יך לומר כי שמואל נפשו היתה קשורה במעיל קטון זה דוקאוצר 7073 

וזה מרוב , כי לא היה מנהגם לעטות מעיל אלא הגדולים אבל לא הקטנים, ומעיל קטון תעשה לו אמו 7074 

תוך  כל אהבתה וכל לבה נתנה חנה הנביאה אל, כל דמעותיה ותפילותיה, אהבתה אותו עשתה לו מעיל 7075 

 7076 .המעיל הקטון שעשתה לו

וכיון שנתעטף בו שמואל , והפך הוא עצמו למקור שופע אהבה וחסד, כל זה חדר ונספג אל תוך המעיל 7077 

והיה מסבב כל עיירות , עמו´ ויחד עם המעיל גדל וה, ה עד אין קץ"נכנסה בו אהבת ישראל ואהבת הקב 7078 

י מדה "וע, ממדת אהבת ישראל שהיתה בו הכל, ולנהל אותם בדרך הישר´ ישראל להביא להם את דבר ה 7079 

ומשום זה נעשה לו נס שגדל , על כן לא נפרד שמואל מן המעיל הקטן לעולם, זו זכה שתשרה עליו שכינה 7080 

 7081 .המעיל עמו ולא בלה

ונלמד מן הכתוב ואם מזבח , ישנו גם בצד הרע והשלילה, וענין זה שנספג בדומם הכח שמשקיע בו האדם 7082 

ל המזבח נבנה להאריך "ואמרו חז, ה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחלליהאבנים תעשה לי לא תבנ 7083 

ועוד שהמזבח מטיל , אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך, והברזל לקצר ימיו של אדם, ימיו של אדם 7084 

 7085 .(י שם"רש) לפיכך לא יבוא עליו כורת ומחבל, שלום בין ישראל לאביהם שבשמים

ל את הברזל מקצר "והיאך כינו חז, והרי האדם האוחז בחרב הוא הממית ,ולכאורה קשה וכי הברזל ממית 7086 

ונחשב , מחדיר את כח הרציחה לתוך הברזל, אלא הוא שאמרנו כי הרוצח המשתמש בברזל, או מחבל 7087 

שסגולה זו , לעומת המזבח שנברא עם הכח להאריך ימיו של אדם, הברזל בעצמו כמקצר ימיו של האדם 7088 

ואינו בדין , והחטא גורם למיתה וכיון שנתכפר לו ימיו מתארכין, ת מזבח כפרהש להיו"נתן בו הבורא ית 7089 

 7090 .י הברזל המקצר ימיו של אדם"שיבנה ע

ק קיים "עכשיו שאין ביהמ, ק היה קיים מזבח מכפר על אדם"בזמן שביהמ, (.מנחות צז) ל"ואמרו חז 7091 

, ם גורס שנותן פרוסה לענייםק ש"ובשטמ, י שנותן פרוסה לאורחים"ופירש, שולחנו של אדם מכפר עליו 7092 

י "אלא מאחר שע, ב"והנה את כל אלה עושה בעה, הטעם כי גדולה לגימה שמקרבת רחוקים´ פי´ והתוס 7093 

י ששימש לבעליו "וכח זה ניתן לו ע, נעשה הוא בעצמו למזבח כפרה, השולחן נעשים מעשי צדקה וחסד 7094 

 7095 .לצדקה וחסד

לא היתה מקום מחסה ממי המבול , נצטוה נח לעשותהתיבה ש, י האמור נחזור לענין שפתחנו בו"ועפ 7096 

והוא על ידי , דהיינו תיבה שיהיה טבוע בה כח גואל ומושיע, אלא שהיה עליו לבנות בנין של הצלה, גרידא 7097 

ויחד עם המסירת , שיהיה נח עוסק וטורח בבניינה מאה ועשרים שנה מתוך מסירות נפש כנגד רשעי הדור 7098 

כל זה יכנס ויחדור לעצם גופה של , רישה לתשובה מדרכיהם הרעיםנפש יושקעו בתיבה הקריאה והד 7099 

 7100 .ותהפוך על ידי זה למבצר הצלה לנח וביתו, התיבה



רק , להצילו מכל בני דורו´ הוא נח שמצא חן בעיני ה, במה דברים אמורים אם יעסוק נח בכבודו ובעצמו 7101 

כשם , יכול לבנות תיבה עם כח זה אבל אין אחר מלבד נח, הוא יוכל להטביע בתיבה סגולת ישועה והצלה 7102 

אם צדיקים הם אטריח עליו לעשות , יודן´ והוא שאמר ר, שאין משענתו של גיחזי מסוגלת להחיות מתים 7103 

 7104 .וזה היה הקושי שלא היה יכול נח לעמוד בו, עליו דוקא הוא ולא אחר, תיבות הרבה

שאם נתגדל אדם , ת כמה וכמהאדם על אח, נ שנעשה על ידו"י מסי"ומעתה אם דומם מקבל כח נפלא ע 7105 

איזה כוחות נפלאים חדרו ונספגו , במסירות נפש על ידי מי שגידלו וטיפחו והשקיע בו אהבה ומסירות 7106 

עשר , (ר ריש ויקרא"מדר) ל"וזהו מה שאמרו חז, כוחות עצומים של מסירת נפש ואהבת הזולת, בתוכו 7107 

איני קורא אלא בשם שקראתך , שנקרא לך ה למשה חייך מכל שמות"ל הקב"א, שמות היו לו למשה רבינו 7108 

מיכן אתה למד שכרן של  (ו"כ´ ר א"שמו) ובמקום אחר אמרו, בתיה בת פרעה ותקרא את שמו משה 7109 

 7110 .שמכל שמות שהיו לו לא נקבע בו שם בכל התורה אלא כמו שקראתו בתיה בת פרעה, גומלי חסדים

ירד שהוריד את , עלתו וגדלותו של משהבא לבטא ולתאר את מ, והנה כל שם ושם שנקרא בו משה רבינו 7111 

חבר שחיבר את ישראל , אביגדור אביהם של גודרים, א שהוריד את השכינה"ד, התורה מלמעלה למטה 7112 

כל אחד משמותיו , (ר שם"ויק) אבי סוכו אביהן של נביאים שסוכים ברוח הקודש, לאביהם שבשמים 7113 

אך ראה זה פלא שמו , נו צריך עשרה שמותוכדי להקיף את רום מעלת משה רבי, ממצה צד אחר מגדלותו 7114 

ומה גדולה יש בכך ואם אמנם יש כאן , כי מן המים משיתיהו? משה שנקבע בו בכל התורה מה הוא אומר 7115 

 7116 .מה לזה ולעצם מהותו של משה, שבח על בתיה בת פרעה

מכח ו, שמרתה פי אביה והצילה את משה נגד גזירת פרעה, אלא מכח מסירות נפשה של בתיה בת פרעה 7117 

קיבל משה רבינו אל תוך נפשו את הכוחות , גמילות החסד שגמלה עמו בגדלה אותו בהקרבה ובמסירות 7118 

נ ניהל את צאן יתרו "כי בהקרבה ובמסי, ועל ידם נתעלה והוכשר להיות גואלן ומושיען של ישראל, הללו 7119 

וכל , ליתו למרוםבין בעומדו לפני פרעה ובין בע, כ את ישראל"נ הושיע אח"ובהקרבה ובמסי, בתחילה 7120 

מסירות נפש תמידית עבור כל אחד , ארבעים שנה במדבר היו חייו רצופים הפקרת נפשו עבור ישראל 7121 

 7122 .ואחד מישראל עד לאמירת ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת

על כן נקבע בו השם , כל זה היה טבוע בנפשו מן הגרעין שהשקיעה בו בת פרעה במשותה אותו מן המים 7123 

וזהו שכרן של , כי שם זה ממצה את גדולת משה רבינו יותר מכל השמות, ל השמות שהיו לומשה יותר מכ 7124 

ושמו חי , ומי שגמלו עמו חסד על שם החסד הוא נקרא, שהחסד שעושים עושה פירות, גומלי חסדים 7125 

 7126 .(שיחות מוסר)  .וקיים לעד כשמו של משה רבינו גואלן של ישראל

 7127 

 7128 מאמר קנט

 7129 .(´ג´ בראשית ו) אדם לעולם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנהלא ידון רוחי ב´ ויאמר ה

ב "לאחר י, ב חודש"ה בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה י"ל פושעי ישראל בגופן ופושעי או"איתא בחז 7130 

שנאמר ועסותם רשעים כי יהיו , חודש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים 7131 

 7132 .(א"ז ע"ראש השנה י) רגליכם אפר תחת כפות

, ז בדבר שנשרף ונעשה אפר"כפי המושג בעוה, אם נפרש כפשוטו שנשמתן נשרפת ולא נשאר ממנה כלום 7133 

אלא , והלא עולם חסד יבנה ובודאי אין העונש בא לשם נקמה? ב חודש בגיהנם"כ לשם מה נידונו י"א 7134 

כ אם ממילא "וא, י החטאים והעוונות"לנקות ולטהר נפשו של אדם מחלאת טומאתה שנטמאה ונפגמה ע 7135 

ועוד מהו ענין זה שאמרו שלאחר ? מה הועיל לה משפט הגיהנם, ו"נשרפת נשמתו ונתבטלה מכל וכל ח 7136 

 7137 .רוח באה ומפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים, שנשמתן נשרפת

כר אינו זה של ש, ל בהרבה מקומות"כי עולם הבא הנזכר בדברי חז, ן בשער הגמול"כבר ביאר הרמב 7138 

כי מה שמקבל שכרו או שנענש בעולם העליון לאחר פרידת , ועונש שלאחר פטירתו של אדם מן העולם 7139 

´ עולם הבא´אבל , דהיינו גן עדן לצדיקים וכנגדו גיהנם לרשעים, הנשמה מן הגוף נקרא עולם הנשמות 7140 

שאף , דול והנוראואז ידונו כולם דין חדש ביום הדין הג, הוא עולם שהוא עתיד לבוא לאחר תחיית המתים 7141 

 7142 .ב"ויעמדו לדין ולמשפט כדי לזכות לעוה, הצדיקים שזכו לגן עדן יעברו שוב בכור המבחן

והמדרגה היותר גדולה בגן עדן אינה מגיעה למדרגה , והנה בעולמות הרוחניים יש מדרגות רבות מאד 7143 

ולפי ביאור  ,כרגל שהוא למטה בקומת אדם´ רגל´הנקראת אצל חכמי האמת , התחתונה שבעולם הבא 7144 

אבל אין להם , ן נמצא שיש נשמות שאחר שינקו אותם מעוונותיהם יזכו לגן עדן בעולם הנשמות"הרמב 7145 

 7146 .דהיינו שישארו רק בגן עדן לנצח, חלק לעולם הבא בעולם התיקון הגמור

כלומר לגבי המדרגות העליונות של נשמות הצדיקים שיזכו , וזה הביאור כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם 7147 

הם בחינת שריפת נשמה , ב"הרי נשמות אלו שישארו רק בעולם הנשמות ולא יגיעו לעוה, ב"לעוה 7148 

ב "לאותן הנשמות שהם במדרגה התחתונה ביותר בעוה´ אפי, ב"שנעשית אפר לגבי הנשמות הזוכות לעוה 7149 

 7150 .וזהו כי יהיו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, הנקראת רגל



כ "ואח, ב חודש"י שנדונים בגיהנם י"את נשמותיהם מטומאתן עמנקים , נמצא כי פושעי ישראל בגופן 7151 

רק שנשמתן נשרפת , אבל אי אפשר להם לזכות לעולם הבא ממש, באים על תיקונם להכנס בגן עדן 7152 

, מפני שפשעו בגופן וחטאו בנפשותם פשיעה מרובה? כ למה"וכ, ונעשית אפר תחת כפות רגלי הצדיקים 7153 

כל זמן שהאבר קיים , למה הדבר דומה לאדם שחלה באבר מאבריו ,עד שנעשה פגם ומום גדול בנשמתם 7154 

אבל אם ניטל כל חיותו של האבר כגון שנעשה עוור , ורק אירע בו חולי ומכאוב יש מקום לרפאות המחלה 7155 

 7156 .ואי אפשר לברוא עיניים חדשות, שוב לא שייך בזה תרופות, וכדומה

לנקות פגמי הנפש ולרפואתה ממחלות החטאים הגיהנם בא רק , כן הדבר בנפש הרוחנית בעולם העליון 7157 

פ שנוקו "לכן יש נשמות כאלו שאע, אבל אין היא מקבלת איברים חדשים בשום אופן, שנפגעה בהן 7158 

ונאבד , אבל נפגמו באבריהם הרוחנים, ונכנסות לגן עדן העליון בעולם הנשמות, ונטהרו ממחלות החטאים 7159 

ולכן ההכרח שיעשו אפר תחת , נפש העליונה בעולם הבאמהם כלי קיבול הרוחני להיות נזונים במזון ה 7160 

 7161 .כפות רגלי הצדיקים שם

ופירש , זהו מה שאמר הכתוב לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה 7162 

בעבור שגם האדם הוא בשר ככל בשר , והנכון בעיני כי יאמר לא יעמוד רוחי באדם לעולם, ל"ן וז"הרמב 7163 

והענין כי האלקים עשה את , שאיננו ראוי להיות רוח אלקים בקרבו, הארץ בעוף ובבהמה וחיה הרומש על 7164 

ובתאוות הגופניות נמשל , והנה נמשך אחר הבשר, האדם ישר להיותו כמלאכי השרת בנפש אשר נתן בו 7165 

שובו אבל יאריך להם אם י, ולכן לא ידון עוד רוח אלקים בקרבו כי הוא גופני לא אלקי, כבהמות נדמו 7166 

 7167 .ל"עכ

עפר מן , אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים´ וייצר ה, למדנו מכאן כוונת הכתוב 7168 

היינו התאוות הגופניות והרצונות החומריות , האדמה זהו כח יצר הרע שהוא הגוף שמושך תמיד לשורשו 7169 

יתן באדם להיותו כמלאכי היינו הרוח האלקי אשר נ, ויצר הטוב הוא כח נשמת חיים, שבאים מכח העפר 7170 

 7171 .שהם רוחניים טהורים בלי שום תערובת חומר כל שהוא, השרת

, שתהא הנפש המשכלת לוחמת מלחמתה עם הגוף החומרי, ואכן כל תכלית בריאת האדם על הארץ הוא 7172 

ה באפיו "ז שנפח הקב"עי, וכמו שסיים הפסוק ויהי האדם לנפש חיה, ותכניע אותו ותכבשהו תחת ידה 7173 

אבל העשרה דורות מאדם ועד נח שקלקלו ושקעו , נעשה האדם לנפש חיה לרוח ממללא, יםנשמת חי 7174 

ולא זו בלבד שלא השכילו לרכך את , דורות הללו עשו היפך מתעודת אדם עלי אדמות, ז"בתאוות עוה 7175 

עד שגם , אלא אדרבה המשיכו גם את הנשמת חיים אחרי התאוות הגופניות, חומר גופם ולתת בו רוח מה 7176 

 7177 .קיבל טעם בשרהוא 

במקום אשר היה להם להפעיל את הנשמה , וזה שאמר הכתוב לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר 7178 

, שנמשך אחר התאוות הגופניות, עשו ההיפך וגם הרוח אשר נתתי בהם נעשה בשר, שתכבוש את הגוף 7179 

רק , ר בו הרוח לעולםלכן אי אפשר שישא, כי נעשה גופני ולא אלקי, ולא ידון עוד רוח אלקים בקרבו 7180 

ואז תצטרך לעבור בכור אש הגיהנם לנקותה ולהעביר , כ תיפרד הרוח ממנו"כ שנה יהיו כל ימיו אח"ק 7181 

כן תצטרך כנגד זה בכיבוס ונקיון , וכפי שיעור הלכלוך והפגם הגופני שבנפש, ממנה כל לכלוך גופני 7182 

 7183 .עד אשר תוכל לשוב למקומה בעולם הבא, רוחני

שהנפש , ר"בריאת האדם והרכבתו הנפלאה מגוף ונפש יחדיו שיעשה מלחמה עם יצהלמדנו כי תכלית  7184 

לכן אם יזכור , ר מאד לשברו ולהכניעו"כי קשה יצה, תלחם עם הגוף תמיד בלי הפסק ובלא היסח הדעת 7185 

אף כי פעם ינצח ופעם ינוצח , יש תקוה כי יגיע לתכלית יצירתו בעולם, האדם ויעמוד במצב מלחמה תמיד 7186 

כי , לא יעזבנו בידו´ ש צופה רשע לצדיק ומבקש המיתו ה"ת וכמ"וידע כי יעזרהו השי, ול ברוחואל יפ 7187 

עלול הוא להטבע בין גלי ים , כ אם ישלים עם אויבו ויראה לו פנים שוחקות"משא, שבע יפול צדיק וקם 7188 

 7189 .(לב אליהו)  .לא יעזבנו בידו´ לכן ידע זאת וילחם ואז ה, התאוה ונהפך גם רוחו לבשר

 7190 

 7191 מאמר קס

´ בראשית ו) הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלקים אל בנות האדם וילדו להם 7192 

 7193 .(´ד

דרגתם של מלאכים הינה , לכאורה האדם לגבי מלאך אין שום דמיון וערך, כשנתבונן בנבראים להעריכם 7194 

בעת , מיכאל באחת (7ברכות ד) במלאכים נאמר, בעולמות אחרים לגמרי שאין לאדם שום שייכות לזה 7195 

אבל ינסו המלאכים לטוס , אולם זהו רק בעולמותיהם, שהאדם אין לו אבר כלל ולא יוכל לזוז ממקומו 7196 

, ל שזה קאי על המלאכים"ואמרו חז, הנפילים היו בארץ בימים ההם, ז לא יוכלו להניע אף אבר"בעוה 7197 

 7198 .כשירדו למטה בני האלהים אל בנות האדם



, ולא היתה אלא בצה קטנה, כלל שהיתה שם בצה גדולה מעין בצה של אשת פוטיפרעוהנה אין מפורש  7199 

אבל , אמנם כוחם של מלאכים גדול הוא אבל רק בעולמותיהם הם, ובכל זאת לא יכלו אף להניע אבר שם 7200 

 7201 .וגדלותו של האדם היא שרק לו יש הסגולה לילך בבצה, ז אינם יכולים לזוז ממקומם"בעוה

שאלו שאול אם ינצל ממות , שהעלה שאול את שמואל וניבא לו שיפול ביד פלשתים ל שבשעה"איתא בחז 7202 

ל "ואמרו חז, אלא שאם לא ינוס ויקבל עליו דין שמים מחר אתה ובניך עמי במחיצתי, כשינוס ואמר לו הן 7203 

אמר להם אמר לי למחר את נחית לקרבא ונצח ובניך מתמנין , אמרו לו אבנר ועמשא מה אמר לך שמואל 7204 

ה למלאכי השרת ואמר להם בואו וראו בריה שבראתי "ל באותה שעה קרא הקב"אמר רשב, יןרברב 7205 

 7206 .(ילקוט שם) בעולמי

ובכל זאת הלך בבצה באופן כזה מבלי , ל משמע שאילו היה שאול נס לא היה בזה חטא כלל"מדבריהם ז 7207 

ום נברא אחר לא שש´ שבראתי בעולמי´זוהי רק סגולת האדם , לנגוע בה כלל כאילו הולך הוא ביבשה 7208 

נמצא דכל , וכל מציאותו ומהותו של אדם הוא שהנהו נברא כזה ההולך בבצה, יוכל לעשות זה בשום אופן 7209 

 7210 .התחלת האדם היא רק בבצה

בשעה , דוקא בשעת כעסו בעידנא דריתחא, (7ה"ערובין ס) דברים אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו´ בג 7211 

עד כמה שהוא עובר לדרכו , א עובר בצה זו בצת הכעסשבמדה שהו, שמותר לו לכעוס שם האדם ניכר 7212 

כמו אין מעבירין , (.ז"ה י"ר) י"ענין מעביר על המדות כתב רש, ומעביר על המדות באותה מדה הוא אדם 7213 

 7214 .זוהי בחינה של עובר בבצה, א שהוא עובר לדרכו ולא נשכו נחש"ז, על האוכלין

שצריכות להיות על כחוט , מדידה´ כשמן מל ל היה אומר שמדות הם מדות"שמחה זיסל ז´ ר ר"אדמו 7215 

 7216 ארור אפם כי עז, שגם במצב של קושי ונסיונות צריך שיהיו בכל גדרי התורה על כחוט השערה, השערה

שהרי זה נכתב , מי יוכל להשיג גודל קדושת אורייתא דקמרתחא של שמעון ולוי שבטי יה, (ט"בראשית מ) 7217 

דבזה , שזוהי מהותם של מדות על כחוט השערה, זאת ארור אפם ואחרי כל, ´על דגל שמעון לזכרון לפני ה 7218 

 7219 .הוא גדלות ורוממות האדם

במצב כזה לקלוע אל המטרה מבלי להחטיא כחוט , שחייב הוא ללכת בבצה, דוקא בשעת כעס של היתר 7220 

כשהחטיאו שמעון ולוי על כחוט השערה היה כבר ארור אפם כי , בזה כל סוד רוממותו של אדם, השערה 7221 

דכיון שיסוד העבודה הוא רק במצב של קשיים , ומזה יוצאת הערה נוראה לאדם בחומר העבודה, עז 7222 

ומהותו של כל אדם הוא רק , ורק שם מתחילה עבודתו לבלי להחטיא אף כחוט השערה, נסיונות ומפריעים 7223 

 7224 .(ב"ק´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .כ באמת מה נוראה וגדולה היא עבודתו"א, במצב כזה

 7225 

 7226 סאמאמר ק

 7227 .(´ח´ בראשית ו) ´ונח מצא חן בעיני ה

ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך , מדרגה שמשה רבן של ישראל בקש את זה, מדרגה גדולה השיג נח 7228 

החזיק מעמד , נח זכה לזה כי הראה גדולות ונפלאות, הודיעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך 7229 

ק על הפסוק את האלקים "ש הרד"וכמ, א הארץ חמסדור של ותמל, יחיד נגד רבים נגד כל בני דורו 7230 

כי היה בדור , וזה היה כח גדול משכלו שהתגבר על טבעו, דבק היה בו וכל דרכיו לשמו, ל"התהלך נח וז 7231 

 7232 .ל"ולא התבודד בעבודת האל אלא הוא לבדו עכ, רשעים ולא למד ממעשיהם

אברהם דכתיב ומצאת את לבבו נאמן , ה"ר סימון שלש מציאות מצא הקב"א, ר"וראה זה פלא דאיתא במד 7233 

´ אתיבון חבריא לר, ישראל דכתיב כענבים במדבר מצאתי ישראל, דוד דכתיב מצאתי דוד עבדי, לפניך 7234 

וכמה נפלא הדבר עם כל גדלותו של נח , כ"ה לא מצא ע"ל הוא מצא הקב"א, סימון והא כתיב ונח מצא חן 7235 

איננו כאברהם שכתוב עליו ומצאת את לבבו , מצא ה לא"ורק הוא מצא חן והקב, עוד לא יצא ידי חובתו 7236 

 7237 ?נאמן לפניך ומה הענין

האלקים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו ´ אתה הוא ה 7238 

כי , ה מצא את לבבו נאמן"זהו הסבר לזה שהקב, ואפשר לבאר כי ענין שינוי שם אברהם, נאמן לפניך 7239 

אברהם זכה לזה כי היה מגייר אנשים , ם לאברהם הוא כי אב המון גוים נתתיךעצם ענין שינוי שם אבר 7240 

בשביל , (7סנהדרין יט) והמלמד את חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, ומקרבן תחת כנפי השכינה 7241 

זכה לומצאת את לבבו נאמן , וגם בשביל שהשפיע על אחרים והרבה תלמידים, זה נקרא אב המון גוים 7242 

 7243 .ואף תלמיד אחד לא העלה למדרגה שיכנס לתיבה וינצל, בל נח לא השפיע על בני דורוא, לפניך

לא מפני שהיה ראוי לכך אבל על צד חנינה זיכהו , ונח מצא חן להציל גם בניו ובנותיו, ל"כתב הספורנו וז 7244 

יצילו אם בנים ואם בנות ´ חי ה, כאמרו ושלשת האנשים האלה בתוכם נח דניאל ואיוב, האל יתברך לזה 7245 

אף על פי , כאברהם משה שמואל וזולתם´ וזה כי לא למדו את דורם לדעת את ה, המה לבדם ינצלו 7246 

אף על , לא הורה אותם לדעת האל יתברך וללכת בדרכיו, שהוכיחם על המעשים המקלקלים ענין המדינות 7247 

 7248 .פי שהוא היה צדיק תמים בעיון ובמעשה



אבל המשלים גם את זולתו הוא ראוי שימלט , צמו בלבדכי צדיק המשלים עצמו בלבד הוא ראוי שימלט ע 7249 

אנו למדים מענין , ה לא מצא"בזה מובן למה הקב, ל"כי בזה יש תקוה שיחזירם בתשובה עכ, גם את זולתו 7250 

וחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק , זה גודל התביעה להתמסר לזיכוי הרבים 7251 

והתביעה , ה לא מצא"הוא מצא אבל הקב, כי אפילו איש צדיק תמים, ואחרת לא יצא ידי חובת, ויעקב 7252 

 7253 .(זכרון מאיר)  .עליו שלא התמסר די צרכו לזיכוי הרבים

 7254 

 7255 מאמר קסב

 7256 .(´ח´ בראשית ו) ´ונח מצא חן בעיני ה

, יש לנו להתבונן מפרשת הצלת נח מן המבול, ברצותנו לעמוד על גדלות מדת הצדק שבהנהגת העולם 7257 

עד כדי כך שבעל הרחמים יתברך לא מצא , אז במצב של קלקול מוחלט והשחתה גמורה הבריאה עמדה 7258 

וגזר דינם נחתם לאבדון מוחלט וכליה סופית על ידי , שום מוצא של תשובה, להם שום דרך של תיקון 7259 

אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף ´ ש ויאמר ה"כמ, המבול 7260 

 7261 .נחמתי כי עשיתםהשמים כי 

הרי לא , ואילו בחר נח בדרך הרע ככל שאר בני דורו, והנה אילו לא נמצא אף צדיק אחד בכל אותו הדור 7262 

ה היה צריך לחדש עולמו "הבריאה היתה נחרבת כליל והקב, היה נשאר אף שריד ופליט עלי אדמות 7263 

, עלה יותר מאשר קודם לכןועומד במדרגה נ, ה"ואז ודאי היה העולם מחדש יציר כפיו של הקב, מחדש 7264 

והבריאה כולה נשארה עומדת , ורק בגללו של נח שהיה זכאי להמלט ולהשאר בחיים נשאר העולם קיים 7265 

לא באה , יוצא איפוא שבעטיו של הצורך להשאיר את נח קיים, על עומדה וקיימת בקיומה כמקודם 7266 

באופן שאחר , ה וקלקוליהונשארה קיימת במצבה הקודם על כל פגמי, הבריאה כולה לכלל התחדשות 7267 

 7268 .המבול שוב היה העולם מוכן לחטא ומזומן לפורענות

צער , חטאו ונענשו וכמה צער ויגון נכונו להם לדורות הבאים, אמנם חטאו כל הדורות הבאים אחר נח 7269 

קלני מראשי ? כי בזמן שאדם מצטער שכינה מה אומרת, היחיד וצער הרבים וממילא גם צער השכינה 7270 

ויש לשאול הרי אפשר היה לקצר שנותיו של נח כשם שנתקצרו שנותיו של , (ו"סנהדרין מ) קלני מזרועי 7271 

ה העיד על הבריאה שניחם "הלא הקב, ולשלם לו שכרו מושלם בעולם שכולו טוב וכולו ארוך, חנוך 7272 

בריאה אחרת יותר , כ יותר נכון היה לסלק אף את נח ולהתקין בריאה חדשה"וא, כביכול על עשייתה 7273 

 7274 ?יותר מסגולת להכרת האמתנעלה ו

בשמים אין , המחשבה העליונה לא סברה כן, רואים בזה שאף על פי שבעינינו נראית דרך זו כדרך הנכונה 7275 

אם קיים בעולם אך רק אדם יחידי שהוא ממלא , שם יש רק צדק מוחלט, מתחשבים בחשבונות כלל 7276 

ל היה "כי הרי לפי דעה בחז, י מתביעותלמרות שאף הוא אינו נקי לגמר, תעודתו בחיים ויש לו זכות קיום 7277 

מכל מקום מכיון שהוא , ואילו בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום, נח איש צדיק תמים רק בדורותיו 7278 

 7279 .הרי זכותו גורמת לבריאה כולה על כל צבאה להשאר קיימת, כשלעצמו יש לו זכות קיום

צער האדם ואף צער , יסורים לאין תכליתלמרות שכל העולם במצבו הפגום והמקולקל טומן בחובו צער ו 7280 

כל זה כדאי הוא ובלבד שלא , שהרי נחלי דם ודמעות נגרים בעולם עד שהבריאה תשוב לתיקונה, השכינה 7281 

וזכותו של אדם אחד לא , תתגלגל הבריאה באשר תתגלגל בגלגוליה הרבים לתיקונה, לקפח זכותו של נח 7282 

אין חשבונות , ה"הוא הצדק השולט בעולמו של הקב כזה, ה מקפח שכר כל בריה"כי אין הקב, תקופח 7283 

, כל אחד לפי זכיותיו וחובותיו, כל אחד נידון לפי חשבונו, אין העולם כולו מתבשל בקדרה אחת, כלליים 7284 

 7285 .(נתיבות המוסר)  .הצור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט

 7286 

 7287 מאמר קסג

 7288 .(´ח´ בראשית ו) ´ונח מצא חן בעיני ה

למדים אנו מכאן , (.סנהדרין קח) ´שתייר מהן לא היה כדאי אלא שמצא חן בעיני הל אפילו נח שנ"אמרו ז 7289 

ולא היתה מועילה לו , שהרי לולא שמצא נח חן היה נאבד עם כל העולם, ´גדולת מעלת מציאת חן בעיני ה 7290 

ולא ניצל בעבורם אלא רק משום שזכה , זכות האבות וכלל ישראל ומלך המשיח שעתידים לצאת ממנו 7291 

 7292 .´מציאת חן בעיני הלמעלת 

ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכיך ואדעך למען אמצא חן , ומצינו במשה רבינו שביקש 7293 

ה גם את הדבר הזה אשר "וענה לו הקב, י למען אכיר כמה שכר מציאת החן"ופירש, (ג"שמות ל) בעיניך 7294 

ה רבינו עבור ישראל ולא אך עבור הרי שכל מה שביקש מש, דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם 7295 

וענין , והרי לנו כמה גדולה היא מעלתה של מציאת חן, לא ביקש אלא בזכות מציאת חן בלבד —עצמו  7296 

 7297 .ה יותר מן הראוי לו"מציאת חן הוא שאדם זוכה לקרבתו ולחסדו של הקב



ובתורה כתיב אילת , ןבענוה כתיב ולענוים יתן ח, ענוה ותורה´ שני דברים הגורמים למציאת חן בעיני ה 7298 

, (.סנהדרין צב) בענוה אמרו, ושניהם מועילים להציל את האדם מן הסכנה, (´משלי ה) אהבים ויעלת חן 7299 

הרי , עשה עצמך אפל ושפל ותחיה, י הוי עניו קבל לשון אפל"ופירש, ואמר רבי אלעזר הוי קבל וקיים 7300 

זוכה אדם למציאת חן הרי הוא ניצול מכל וכיון ש, שהענוה מחיה ומצילה את האדם משום שלענוים יתן חן 7301 

 7302 .רע

אם , אמר איילת אהבים ויעלת חן, ל מיכרך בהו ועסק בתורה"ריב, (7כתובות עז) ´וכן בתורה אמרו בגמ 7303 

י שהיה נדבק אצלם בשעה שעוסק בתורה ומובטח שתגין "ופרש, חן מעלה על לומדיה אגוני לא מגנא 7304 

, אלא שזהו טבעו של עולם, נס שהרי אין סומכין על הנס ונראה דאין זה בדרך, התורה עליו ולא יוזק 7305 

ודאי שיש , שאם יש בכוחה של תורה להעלות חן על לומדיה, ו"ל ק"ובפשטות הביאור הוא שלמד ריב 7306 

הרי , שכיון שהתורה מעלה חן על לומדיה, אולם נראה שעיקר הפירוש הוא, בכוחה להגן מן הסכנה 7307 

י שמצא חן "שניצול נח ממימי המבול אף שלא היה ראוי להנצל עוכדרך , מצלת ומגינה היא´ מציאת חן´ 7308 

 7309 .´בעיני ה

ענוה דכתיב נח איש צדיק , משום שהיו בו שני הדברים ענוה ותורה´ מה שזכה נח למצוא חן בעיני ה 7310 

ותורה , ל תמים בדרכיו עניו ושפל רוח"י ז"ופירש, תמים בדרכיו צדיק במעשיו (.ז ו"ע) ל"ואמרו ז, תמים 7311 

 7312 הרי שלמד נח תורה, ל העתידה להיות טהורה לישראל"י ז"ופירש, כל הבהמה הטהורה תקח לךדכתיב מ

עד שהיתה לו אילת אהבים , אכן לכשנתבונן נעמוד על מדת תורתו של נח עד היכן הגיעה, (א"ע´ ז ו"ע) 7313 

 7314 .להעלות עליו חן להצילו מן הגזר דין הנורא

מי שאינו יודע תורה אינו , ל"ופירש רבינו יונה ז, ורהאם אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין ת 7315 

, כי רוב המדות הטובות שיש בדרכי העולם בתורה הם כמו והעבט תעביטנו, שלם במדות של דרך ארץ 7316 

שצריך תחלה לתקן את , אם אין דרך ארץ אין תורה, אם כן בלא תורה לא יהיו דעותיו שלמות בדרך ארץ 7317 

ודוק , כ"שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מדות טובות ע, ליועצמו במדות ובזה תשכון התורה ע 7318 

 7319 .אלא מי שאינו יודע תורה, ל שלא כתב מי שאינו מקיים תורה אינו שלם במדות"בלשונו ז

מן הדברים ששכל האדם , שהן אמנם מדות דרך ארץ בעיקרן מן המושכלות המה, ויסודו של דבר נראה 7320 

אבל בתורה ישנם מושגים שונים לחלוטין בחיוב מדות , האנושית והן מיסוד הצורה, מכריחם ומחייבם 7321 

והם , ל לימדה תורה דרך ארץ"ומצינו בכמה מקומות בחז, למעלה מן השכל וההשגה האנושיים, דרך ארץ 7322 

ולכן אי אפשר לו לאדם להיות שלם במדות דרך ארץ אם , בדברים שאין בכח האדם לעמוד עליהם מדעתו 7323 

 7324 .אינו יודע תורה

כך אין אני , צא מן התיבה אמר נח כשם שלא נכנסתי בתיבה אלא ברשות, (´ד ד"ר ל"בר) ל"מרו זוהנה א 7325 

י גונח וכוהה "ופירש, שהרי כתיב וישאר אך נח, והנה צער גדול היה לנח בתיבה, כ"יוצא אלא ברשות ע 7326 

עם טעם ב חודש לא ט"ר לוי כל אותן י"א, ובתנחומא אמרו צא מן התיבה, דם מטורח הבהמות והחיות 7327 

 7328 ´וכן מבואר בגמ, ש"לא נח ולא בניו שהיו זקוקין לזון את הבהמה ואת החיה ואת העופות יעו, שינה

 7329 .(7סנהדרין קח)

, ה צא"לא יצא עד שאמר לו הקב, אף שכבר יבשה הארץ ויכול היה לצאת ממסגר נפשו הטורח והיסורים 7330 

, רץ היא אך אינה מחויבת מן השכלוהנהגה זו ממדות דרך א, שכיון שנכנס ברשות לא יצא אלא ברשות 7331 

נשארים , ב חודש לקיום העולם"וכי מן ההשגה האנושית שיהיו נח ובניו לאחר שמסרו נפשם כל אותם י 7332 

שכיון שנכנס ברשות לא יצא אלא , א של תורה"ואין זה אלא ממדות ד? בתיבה לשאת בטרחה ללא צורך 7333 

 7334 .ברשות

אמר , כיון שראה המלך שניצלו מכבשן האש בנס, ועזריה על חנניה מישאל, (´נח אות י)א  ל בתנחומ"ואז 7335 

ל אין אנו יוצאים אלא ברשות "א, ה ועשה לכם ניסים"להן צאו לכם מכאן שהרי כבר התיר אתכם הקב 7336 

ה שנאמר בא אתה וכל "ממי למדו מנח שנכנס ברשותו של הקב, ברשותו הושלכנו ברשותו נצא, המלך 7337 

 7338 .כ"ולבסוף נאמר לו צא מן התיבה ע, ביתך

מבואר שהנהגת דרך ארץ זו שנהגו חנניה מישאל ועזריה אינה מחוייבת מן , ל ממי למדו"וממה ששאלו ז 7339 

שאין זה משכל האדם לנהוג דרך , והדין נותן כן? שאם לא כן אין לשאול ממי למדו, ההשגה האנושית 7340 

ור נפשו עבור וודאי שאינו חייב למס, ארץ במלך רשע שהשליכם לכבשן האש שלא לצאת עד שיתן רשות 7341 

ועל כרחך שממדת דרך ארץ , ע מסרו נפשם שהרי שהו בכבשן האש ואין סומכין על הנס"וחמו, א"מדת ד 7342 

שעמד מכחה של תורה על , ל ממי למדו והשיבו שלמדו כן מנח"וזהו ששאלו ז, של תורה היא הנהגה זו 7343 

 7344 .מדת דרך ארץ זו

ל לכבוד גבירתו לא רצה להוציאו מידה "ן ז"הרמבוכתב , וביוסף נאמר ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה 7345 

שהרי סיכן את עצמו , א זו נשגבה מהשגת האדם"גם הנהגת ד, כ"בכחו הגדול והסיר אותו מעליו ע 7346 



אך מחיובי התורה היא שלא נפטר יוסף מחיוב , ועוד שרצתה לאבדו משתי עולמות, בעזיבת בגדו אצלה 7347 

 7348 .ל אם אין תורה אין דרך ארץ"ועל כגון דא אמרו ז, א של כבוד גבירתו אפילו במצב כגון זה"ד

שיהא קורא ושונה ומשמש , אלקיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך´ ואהבת את ה, (.יומא פו) ל"ואמרו ז 7349 

אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו , מה הבריות אומרות עליו, ח ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות"ת 7350 

פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים , מדו תורהאוי להם לבריות שלא ל, שלמדו תורה 7351 

אין זאת מחמת מדותיו , הרי שגם הבריות יודעים שמה שפלוני נאים דרכיו ומתוקנים מעשיו, מעשיו 7352 

ואין דרכים נאים ומעשים , א"שאם אין תורה אין ד, הטובות ושכלו האנושי אלא מחמת שלמד תורה 7353 

 7354 .מתוקנים

והיא שעמדה לו להיות לו , א של תורה למדנו עד היכן הגיע מדת תורתו"על מדת ד ומזה שזכה נח לעמוד 7355 

 7356  .להציל את עצמו ואת הבריאה עמו´ להעלות עליו חן למצוא חן בעיני ה, אילת אהבים ויעלת חן

 7357 .(ג"שיחות מוסר תשל)

 7358 נח

 7359 מאמר קסד

 7360 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

דאיתא , מכל מקום יש לראות שבכך אין הכל, התורה מעלותיו של נח ומגדירה אותו כצדיק תמים מציינת 7361 

נמצא שחובת כל אחד מאתנו , ´וזו מדרגה נוספת של מציאת חן בעיני ה, ´עוד ונח מצא חן בעיני ה 7362 

 7363 .והוא ענין נוסף מלבד החיוב בקיום מצוות, ולמצוא חן בעיניו´ להשתדל להפיק רצון מה

 7364 

שיחפוץ בו וירצהו ויעתר לו כאשר אם ´ ועוד יתפלל בעל התשובה אל ה, (ת א מב"שע) בינו יונהכתב ר 7365 

, חפץ בו ומנחה לא ירצה מידו´ ואין לה, כי יתכן להיות העון נסלח ונפדה מן היסורים וכל גזירה, לא חטא 7366 

אמיתיים והאור ורצונו החיים הקיימים וה, ושיחפוץ בהם´ ותאות הצדיקים מן ההצלחות להפק רצון מה 7367 

 7368 .ל אין לנו אלא הארת פניך"ואמרו חז, כענין שנאמר חיים ברצונו, הגדול הכולל כל הנעימות

מ עדיין אינו זוכה להארת "ומ, זה מדרגה נוספת אחרי התשובה שחטאיו נתכפרו´ הרי שלהיות מרוצה לה 7369 

, כ מדרגה הפוכה"ז יתכן ג"יולפ, ולכן הוצרך לתפילה מיוחדת כדי שיזכה לנשיאות חן בעיניו יתברך, פנים 7370 

אשרי , (ר ג ב"במ) ל"וענין זה מפורש בחז, ´מ זוכה לנשיאות חן בעיני ה"שאף שעדיין אין מעשיו כהוגן מ 7371 

יש , פ שלא בחרו"ואשרי מי שקרבו אע, פ שלא הקריבו"ה אע"תבחר ותקרב אשרי מי שבחרו הקב 7372 

 7373 .ה יבחר בו"וראוי מחמת שהקב, ה בוחר בו כיון שפעולותיו ראויות"שהקב

ה מקרבו "מ זוכה והקב"אך מ, א לבוחרו כי עדיין לא הגיע לשלימות"אמנם יש שמבחינת מעשי האדם א 7374 

אבל לא קירבו והוא קירב את , ואיזה זה שבחרו זה אברהם שנאמר אשר בחרת באברם, שנשא חן בעיניו 7375 

ה אבל לא "בו הקביתרו קיר, אשריהם אלו שבחרם, ה שנאמר לולי משה בחירו"משה בחרו הקב, עצמו 7376 

 7377 .ג שלא בחרן"אשריהם אלו שקירבן אע, רחב הזונה קרבה אבל לא בחרה, בחרו

ה קירבו וזכה "מכל מקום הקב, ז שבעולם שלא עבדה"שהרי לא השאיר ע, יתרו לא היה ראוי מצד מעשיו 7378 

לחמת וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא מ, כי עשה פעולה אחת שמחמתה זכה לקירוב, לנשיאות חן בעיניו 7379 

ועבור מעשה אחד , כיון ששמע מלחמת עמלק התעורר מעצמו ועזב כבודו של עולם ובא להתגייר, עמלק 7380 

ה קירבו כי מצא חן "זכה שהקב, מכל האלקים´ שאמר עתה ידעתי כי גדול ה, של הכרת האמת בשלימות 7381 

 7382 .בעיניו אף שמעשיו אינם ראויים

, ה ומסרה נפשה להציל את המרגלים"תית בהקבאך כיון שהגיעה להכרה אמי, רחב היתה זונה כל ימיה 7383 

´ שנשאה יהושע ונולדו ממנה ז, (7מגילה יד) ל"ה וזכתה למדרגות גבוהות וכדאיתא בחז"קירבה הקב 7384 

וכן יתרו שזכה שייתר , ה שכרו רב לאין שיעור"כי מי שזוכה לקירוב הקב, נביאים ואף חולדה הנביאה 7385 

 7386 .פרשה בתורה

כי הרי בשעה שאדם רואה גודל חיובי התורה המוטלים , שמחה בלבנול אלו צריכים לעורר "דברי חז 7387 

´ ומחויבים אנו בהשגת מעלות עליונות כאהבת ה, ושאנו נתבעים להגיע לשלימות בכל התורה כולה, עלינו 7388 

ואף מצוה אחת כמאמרה , א במצבו היאך אין לו שייכות כלל לדברים אלה"ובהתבונן כאו, ´ודבקות וכו 7389 

אמנם בראותנו , וכי תקוה יש לנו שנוכל לזכות, ו"כ היינו חייבים ליפול לידי יאוש ח"א, קשה מאד לקיים 7390 

יתמלא לבנו שמחה כי , י שאינו ראוי"ויזכה לנשיאות חן אעפ, ה"ל שיתכן שימצא חן בעיני הקב"בדברי חז 7391 

 7392 .הרי עדיין יש תקוה

אמיתית שתביא אחריה פעולות וחייב להגיע להכרה , ת"אמנם ודאי שאין זה מן הקלות לזכות לקירוב השי 7393 

ה בא בטרוניא עם בריותיו אלא שכל אחד נתבע "ואין הקב, ש גבי יתרו ורחב"הנובעות מכח ההכרה וכמ 7394 

אמנם בשעה שבאה , ג דהיתה זונה ארבעים שנה"אע, וזה היה ענינה של רחב הזונה, לעשות לפי כוחותיו 7395 

כפי כוחותיה שהרי קודם לא ידעה ולא נמצא שעשתה , לידי הכרה אמיתית ומסרה נפשה עבור קיומה 7396 



ונזכה , זו חייבת להיות שאיפתינו ומטרתנו לעשות כפי כוחותינו, ה יקרבה"ולכן זכתה שהקב, הכירה 7397 

 7398 .ת ונמצא חן בעיניו"לקירבת השי

היינו משנים כל אורחות חיינו שהרי אף אלו אשר מבקשים , לו היינו מכירים ומבינים באמת יסודות אלו 7399 

ובודאי שבאופן כזה לא , מ כל מטרתם רק לצאת ידי חובה ומסתפקים בהבדיעבד"מ, האמתודורשים את  7400 

, ה יזכה לנשיאות חן"ורק בעת שיש לו שייכות להקב, ת וימצאו חן בעיניו"יתכן שיהיו מרוצים להשי 7401 

חברים המקיימים את התורה באופן ´ נמצא דיתכן ב, מחפש דרכים להוסיף חיזוק ואינו מסתפק בהבדיעבד 7402 

כי אחד מבקש רק לצאת ידי חובה וממילא אין לו שום קשר , מ מצבם ומדרגתם שונה לגמרי"מ, והש 7403 

ה יקרבו "וזוכה שהקב, ואילו חבירו שואף לנשיאות חן ומשתדל בכל כוחותיו, ה"לנשיאות חן בעיני הקב 7404 

 7405 .ג שאין מעשיו ראויים כל הצורך"אע

´ כשצם ב, עליו רק לא היה כאחאב´ ה שהעיד הם אחאב בן עמרי הכופר בקל ועובד עבודה זר"כתב הרמב 7406 

אף שאחאב נשאר , שנאמר יען כי נכנע אחאב בפני לא אביא הרעה בימיו, שעות וחצי בטלה גזירה מעליו 7407 

מ כיון שנכנע "מ, (.סנהדרין צ)ב  מלכים אין להם חלק לעולם הבא ואחד מהם אחא´ ברשעתו שהרי ד 7408 

 7409 .מפורש שלא יביא את הרעה בימיו´ והיה דבר ה, הבאמת ובתמים הכנעה זו אינה בטיל´ בפני ה

, פסיעות להקדים כבוד המקום לכבוד בשר ודם´ בשביל שרץ ד, נבוכדנצר הרשע ששרף את בית המקדש 7410 

עשיו הרשע שעבר חמש עבירות חמורות , זכה שמלך ארבעים שנה כמו שמלך שלמה ולא קיפח שכרו 7411 

מ "ג שהיו רשעים גמורים מ"אע, ה מקפח שכרו"ין הקבכיון שקיים מצות כיבוד אב כהלכתו א, ביום אחד 7412 

 7413 .ת"כי מעשה זה מרוצה בעיני השי, ז"כיון שעשו מעשה שיש בו כבוד שמים קבלו שכרם מושלם ע

ולכן צריכים אנו לדעת , ה"מחובתינו לדעת שעמלין אנו לפני הקב, (ז"י´ אבות ב) דע לפני מי אתה עמל 7414 

לכן זו צריכה להיות הדגש , שהעיקר הוא להיות רצויים לפניו וכיון, מה הם הענינים החשובים לפניו 7415 

אך האמת , הנה ניכר לאחרונה רפיון בין כתלי הישיבה ונאמרו בזה כמה וכמה סיבות ותירוצים, בעבודתנו 7416 

בשעה שהאדם שואף להארת פניו אין , ´הניצבת אחר כל זה שאין שאיפתינו כלל להיות מרוצים אליו ית 7417 

 7418 .לאותמקום לתירוצים ואמת

, מ ההתעוררות אינה מחזיקה אלא זמן מועט"מ, הנה יש לראות שאף בעת שאנו מתחזקים בתורה ויראה 7419 

והסיבה לכך משום שאין לנו סייעתא דשמיא לחזק ולהמשיך את החיזוק , ומיד שבים אנו למצבנו הקודם 7420 

המונעים מאתו וכן יש לבחון זאת שלאחר שמתחזק פוגעים בו סיבות ומפריעים ,  וההתעוררות שקיבל 7421 

 7422 .כי בעת שזוכה לסייעתא דשמיא נמנעים מאתו כל המעכבים´ ואף זה ראיה לחסרון עזר ה, המשך החיזוק

כי כיון שספוגים אנו במדות הרעות כגאוה וכדומה אין לנו , ופשוט הוא שמשוללים אנו סייעתא דשמיא 7423 

שערי ) ´עמו אחרי שהוא תועבת ה ´ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו כי אין עזר ה, כדברי רבינו יונה´ עזר ה 7424 

כ קשה לנו "א, ומעתה אלו שאין להם סייעתא דשמיא הרי זה ראיה שאינן מרוצים אליו יתברך, (תשובה 7425 

 7426 .ה מחובתינו להעמיק בענינים אלו כדי שנזכה לסייעתא דשמיא"ומשו, לקוות שנזכה להצלחה

בודאי , עליונים למטה ותחתונים למעלהאמר להם , רב יהודה חלה שאלוהו מה ראית, (7ב י"ב) ´איתא בגמ 7427 

אלא , ב"דפשיטא שאין להם כל חשיבות מחמת עשירותם וכבודם בעוה, שאין הכוונה לעליונים בגשמיות 7428 

ב למטה מאלו הנחשבים כפחותים "מ אפשר שיהיה מצבם בעוה"ומ, גדולים בתורה ויראה ובמעשים טובים 7429 

ואפשר שאחרים עשו מעשה , עשה יוכשר בעיניו יתברךוהיינו משום שאין לנו ידיעה איזה מ, ז"מהם בעוה 7430 

 7431 .אחד וזכו עבורו לאין שיעור

ל זכה שכל כלל "החפץ חיים זצ, הנה יש לראות כמה גדולים שזכו למעלות גבוהות שאחרים לא זכו לזה 7432 

ובודאי היה להחפץ חיים מעלה , י הוראותיו וכל ספריו נעשו לאבני יסוד בעם ישראל"ישראל מתנהג עפ 7433 

הרי זה ראיה שאין , כ"ומדוע אין אנו מבקשים מה היא הנקודה שעבורה זוכים כ, ת"דת שקירבו השימיוח 7434 

 7435  .ה אין נמצאת בנו בקשת האמת"ומשו, לנו שייכות לעסק ברוחניות וכל מעשינו רק בגדר מלומדה

 7436 .(אור יחזקאל)

 7437 

 7438 מאמר קסה

 7439 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

עוד שם אלה תולדות , כ"ד כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם זה נח ע"הה, (ר ל א"ב) איתא במדרש 7440 

עלינו לבנות עולם , כ"מה הן פירותיו של צדיק מצוות ומעשים טובים ע, ד פרי צדיק עץ חיים"הה, נח 7441 

ד כל הסופות העיקר לעמוד איתן כנג, ועל דרך זה לשתול פירות בכרמנו, ל"שלנו על פי היסוד הנ 7442 

 7443 .היפך מהרשע שכעבור סופה וכבר אין רשע, והרוחות של עולמנו לבל יזיזו אותנו ממקומנו

דורש ´ י דורו זה מה שה"ולא הושפע ע´ גדלותו של נח היה שהלך בטוח בדרכו דרך התורה ועבודת ה 7444 

, ה להיות עמנואחות לנו בתחתונים שהיא מתאו, ש אחות לנו קטנה"כמ, מאתנו ובזה זכות קיומנו בעולם 7445 

ושדים אין לה , שנאמר לא מרובכם מכל העמים שהם מקטינים את עצמם, ומקטנת את עצמה מכל האומות 7446 



ם מתחלשים עליה להכחידה "כשעכו, מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה, עדיין לא הגיעה לעת דודים 7447 

 7448 .ל"שנאמר לכו ונכחידם מגוי עכ

ה אם מעמידים מעשיהם "אמר הקב, נה עליה אלו ישראלאם חומה היא נב, (ח"ר פ"שהש)א  התשובה הי 7449 

מה צורה , ואם דלת היא אם מטלטלים הן דבריהם כדלת זו נצור עליה לוח ארז, כחומה נבנה עליה ונצילם 7450 

 7451 .כך אני איני מתקיימת עליו אלא לשעה אחת, זו אינה מתקיימת אלא לשעה אחת

ושדי כמגדלות , מצוות ומעשים טובים כחומהאני חומה ונעמיד , ע"אני חומה אמרו ישראל לפני רבש 7452 

דבר , אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, שאנו עתידים להעמיד כתות כתות של צדיקים כיוצא בנו בעולמך 7453 

ה אם מעמידים הם חנניה מישאל ועזריה מעשיהן "אמר הקב, אחר אם חומה היא זה חנניה מישאל ועזריה 7454 

ה שהאדם יהיה גבור "למדים שעיקר מה שחביב אצל הקב מזה אנחנו, כ"נבנה עליהם העולם ונצילם ע 7455 

 7456 .ולא יחת מפני כל´ ללחום עם המפריעים שעומדים לו בדרך עבודת ה, חייל

´ כי אם בתורת ה, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב 7457 

אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל והיה כעץ שתול על פלגי מים , חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה 7458 

דרך צדיקים ודרך רשעים ´ כי יודע ה, לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, אשר יעשה יצליח 7459 

לא כן הרשעים , מדבר על השכר שיש לאשרי האיש, בפשטות משמע שהמלים והיה כעץ שתול, תאבד 7460 

שרשעים לא יקבלו שכר כמו , ל"אי קמואם ככה קשה להבין מ, עונשם מתחיל מהמלים כי אם כמוץ 7461 

 7462 ?הצדיקים הגדולים והשוקדים יומם ולילה בתורה

שהכונה במלים לא כן הרשעים גם כן מדברים על אנשים גדולים ושוקדים , ל אפשר לומר"אבל לפי הנ 7463 

הם גם כעץ שתול על פלגי מים ועליהן , אבל אשרי האיש מדבר על אנשים שעם גדולתם בתורה, בתורה 7464 

והמלים והיה כעץ שתול מדבר גם כן , ל"פירוש דרכם דרך אני חומה ושדי כמגדלות וכמדרש הנ, ללא יבו 7465 

וגם , חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה´ כי אם בתורת ה, הם לא הלכו לא עמדו לא ישבו, בהמשך דרכיהם 7466 

 7467 .ורק בהמלים וכל אשר יעשה יצליח מתחיל לדבר בשכרם, נשרש חזק´ והיה כעץ שתול פי

, אבל אם דרכם כמוץ אשר תדפנו רוח, כ אנשים גדולים ושוקדים בתורה"שהם ג´ אפי, ן הרשעיםלא כ 7468 

הם , ורוחות המנשבות בעולם מזיזים אותם ממקומם, לא עומדים איתן בדרכם ודרכם דרך הפכפך´ פי 7469 

רק ´ כי יודע ה, נחשבים רשעים ועונשם מתחיל במילים על כן לא יקומו רשעים במשפט ודרכם תאבד 7470 

 7471 .רך צדיקים שהם כחומה בשיטתם ודרכם דרך ברורה איתנה וחזקהד

ואיך אפשר , לא יתכן שלא השפיע על מקורביו שלא יהיו חמסנים וגנבים, נח בהיותו איש צדיק תמים 7472 

? היתכן שכולם היו חמסנים ולא היה לנח שום השפעה על מי שהוא? להבין מה שכתוב ותמלא הארץ חמס 7473 

אבל נסחפו בזרם , אם כי לא היו חמסנים פשוטים, יו תלמידי נח ומקורביואבל הענין הוא שגם אלה שה 7474 

ולפי האמת , באיזה היתר שהתירו להם לנגוע במה שלא שלהם, העולם וגם הם היו מקולקלים באופן עדין 7475 

 7476 .בחברת חמסנים נחשבו גם הם

כנס לתיבה ולא זכו לה, שנסחפו בסופה בזרם העולם, וזהו שמזכיר המדרש כעבור סופה ואין רשע 7477 

ל כיון שניתנה רשות למשחית אינו "ש חז"כמ, כי בעידן ריתחא צריכים זכויות גדולות להנצל, ולהנצל 7478 

כ "וזה קשה לכאורה כי הלא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא, (.ק ס"ב) מבחין בין צדיקים לרשעים 7479 

א לא יתכן שינתן רשות הל? ואיך המשחית לא מבחין בין צדיק לרשע, (7חולין ז) מכריזין עליו מלמעלה 7480 

 7481 ?להשחית את הטוב

וינצל רק מי שהוא טוב ונלחם כנגד , אלא הפירוש הוא שבעידנא דריתחא צריך זכויות גדולות להנצל 7482 

כי יש אחיזה בו למשחית , אבל מי שהוא טוב אך נסחף בזרם הרע אפילו באופן עדין הוא נלכד, הרע 7483 

ה אם חומה היא "ונזכה להבטחת הקב, נגד פרצות הדור ישמרנו ויתן בלבנו לעמוד כחומה´ ה, לקטרג עליו 7484 

 7485 .(זכרון מאיר)  .נבנה עליהם ונצילם

 7486 

 7487 מאמר קסו

 7488 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

, זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב´ שנא, הואיל והזכירו סיפר בשבחו, אלה תולדות נח נח איש צדיק 7489 

הסיבה היא ? מנין ועל מה היא באה אלינו, ממעל´ יבה של הברכה ומה המניעה לברכת המהו ט, ´י הק"רש 7490 

כי מעלה היא , כשמזכירים המעלות ממילא יתעורר רגש הרחמים והחסד ממקור הברכות, הזכרת המעלות 7491 

ומעדנת אותנו , וכשמזכירים ונוגעים בהמעלה הרי היא פותחת את אוצרה הטוב, ברכה וברכה היא מעלה 7492 

 7493 .ה הטהורברוח

ודע כי כל זמן , אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ´ האמונה והבטחון´ ´ל בס"ן ז"כתב הרמב 7494 

יש לפניו התעוררות כפי מחשבת מעלת , ה או אחד מנפלאותיו"שאדם מחשב בתוך לבו שמו של הקב 7495 

א מתעוררת וכשההתעוררות ההי, כ בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"וזשה, החושב 7496 



, כל ענין הברכה הוא הזכרת המעלה והשבח, ל"על דברי ריק במה יברכהו והוא ראוי אל ההיפך עכ 7497 

 7498 .הכל לפי מדת הטוב והמעלה שבאדם, וההזכרה מעוררת ופותחת את מקור הרחמים והשפעת החסד

הנביאים ואחיו  ועוד כי הבא לפני אבי כל, י"פ ויהיו כל פקודי בנ"עה, (´במדבר א) ל"ן ז"עוד כתב הרמב 7499 

י וזכות "כי בא בסוד העם ובכתב בנ, יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים, והוא נודע אליהם בשמו´ קדוש ה 7500 

יבקשו , וכן לכולם זכות במספר שימנו לפני משה ואהרן כי ישימו עליהם עיניהם לטובה, הרבים במספרם 7501 

 7502 .אלקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים´ רחמים עליהם ה

וכי מה תוסיף הראיה , הכי לא יכול לברך אותם שלא בפניהם, י ראויים הם לברכה"רה אם בנולכאו 7503 

, ענין הברכה הוא ההתבוננות בהמעלה, ל ניחא"ברם לפי הנ? והעברת בני ישראל לפני משה ואהרן 7504 

י לפני "ולכן מוטב היה שיעברו בנ, י"וההתראות פנים אל פנים תגלה אור המעלות שטמון בלבות בנ 7505 

תתעורר בלב משה ואהרן התפלה , ועם חזותם ומראה הוד החופף על פניהם, ום ולפני משה ואהרןהמק 7506 

 7507 .ממרומים תעלה על ראשם´ וברכת ה, לשפעת הרחמים והחסד

כמו שתתבונן מברכת , כי ברכת הנביא תהיה דוקא לפי מה שיאות להם לפי ענינם, ל"ג וז"כתב הרלב 7508 

היא , גם הנבואה המגיעה לנביא בעתידות אשר יקרה לאיש, ףמנשה ואפרים וכפי מה שהשיב יעקב ליוס 7509 

, ל"וכן כתב הספורנו ז, ולזה ביקש יעקב שיגיש אליו מנשה ואפרים, דוקא כשישים מחשבתו באיש ההוא 7510 

´ כענין ויראהו ה, ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות היטב כדי שתחול עליהם ברכתו בראותו אותם 7511 

כדי שתדבק נפשו , וכן באלישע ויפן אחריו ויראם וישק להם ויחבק להם, אותם את כל הארץ כדי שיברך 7512 

 7513 .ל"בהם ותחול עליהם ברכתו עכ

ל "ת, פנים כנגד פנים או אינו אלא כנגד עורף, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, (7סוטה לח) ´ובמס 7514 

בפני זרע אברהם יצחק י הבטתם "י ההסתכלות בפני בני ישראל ע"ע, אמור להם כאדם שאומר לחבירו 7515 

וימשיכו את הברכה באהבה כמו שהם מצווים אשר , תתעורר בלב הכהנים האהבה לזרע עם קודש, ויעקב 7516 

 7517 .קדשנו במצוותיו וצוונו לברך את עמו ישראל באהבה

בעבור שיתפלל הוא , והטעם שציוה משה את יהושע להלחם בעמלק, בשלח´ ל פ"ן ז"וראיתי ברמב 7518 

ועלה שם כדי שיראה את ישראל הנלחמים וישים עינו עליהם לטובה , הגבעהבנשיאות כפים על ראש  7519 

והזכרת המעלה היא המניע להביא אור , שימת עין בישראל תביאהו להתבונן במעלות ישראל, ל"עכ 7520 

 7521 .כי מעלה היא ברכה וברכה היא מעלה, וברכה על איש המעלה

והיה מחפש , לבני ישראל בעינו הרעהשהיה מתאמץ להרע , בלק מפרש על בלעם הרשע´ ל בפ"ן ז"הרמב 7522 

היה מעלה אותו במקום שיראנו כדי , וירא משם קצה העם, ל"י וז"אחרי כל פגמים וסדקים שנמצאים בבנ 7523 

כי אלה מכוחות הנפש להיות דבקה בעת הראיה כידוע , שיתכוון אליו בקללתו ולא תיפרד נפשו מהם 7524 

ל וירא "ובספורנו ז, ל"ונח נפשיה עכ´ יהיב ביה עיני ´דלי, ´דלי לי גבינאי דבעינא למחזי, מענין החכמים 7525 

את כל הארץ כדי ´ וההפך ויראהו ה, כענין ויפן אחריו ויראם ויקללם, משם קצה העם כדי לתת עיניו בם 7526 

 7527 .ל"שיברך לפני מותו עכ

מקום להיאחז , וחיפש מקום שתוכל הקללה לחול עליו, מתאמץ היה בלעם הרשע לעורר קטרוג על ישראל 7528 

ואותו רשע רצה להטיל , כי במקום טהרה וקדושה לא יתכן שתיפול הקללה, תוקף החטא והפגםבו ב 7529 

לכן קפץ ממקום למקום בכדי למצוא את מקום התורפה שהיזק ראייתו , הקללה במקום שיכולה להדבק 7530 

 7531 .יהיה היזק

איזה צד כ שחבירו פגום ומקולקל מ"אלא א, ונחוץ לנו לדעת שמעולם לא יצליח האדם להזיק את חברו 7532 

חולין ) וכמו שמסופר, וכל קללה וכל עין רע לא יכולה לחדור ולהזיק את מקום הטהרה והקדושה, שהוא 7533 

ה על כל העולם כולו ועל "אחרי שהמליך את הקב, ח שלא יכלו המכשפים להרע לגופו הטהור"על ר (7ז 7534 

 7535 .במקום שהשכינה שורה אין שום כח בעולם שיוכל לכבשו ולהחריבו, נפשו

ומוצא אני מר ממות את , (ה"א מ"א פ"פק) ל"כ רבינו יונה ז"הוא מש, קים הם תהומות הנפשמה עמו 7536 

ומזלו , אם לא יחשוק אותה´ כשהיא חושקת את האדם בלבה אפי, אשר היא מצודים וחרמים לבה, האשה 7537 

שאם אחזה בידו כבר לקוח הוא בבית האסורים , הרע של זה האיש גורם שתחשק היא בו אסורים ידיה 7538 

ה משמרם ואין מזמין "שהצדיקים הקב, טוב לפני האלקים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה, וב אין לו תקנהוש 7539 

אבל החוטא שאינו מתרחק מדרכים רעים ואין לבו שלם מזדמן אליו ענין , להם דבר אשר יוכלו להכשל בו 7540 

 7541 .ל הנפלא"כזה עכ

כל מעשי תהפוכותיו וקפיצותיו , ל מברכותיו של בלעם הרשע ניכרו ונודעו קללותיו שהיו בלבו"אחז 7542 

ובוודאי שההסתכלות בטוב ובבעלי השלמות מרוממת , אך למצוא את הפרצה ומקום התורפה, מכוונות היו 7543 

מפני שנגע , ואפילו מברכותיו של בלעם נתגדל שמו של ישראל ונקבעו כברכה לדורות עולם, את האדם 7544 

 7545 .במעלות בני ישראל העיר את הברכות



´ וברצות ה, ר יודע להמשיך על עצמו שפע ברכות מכל מקום ואפילו ממתנגדיובעל השכל הזך והטהו 7546 

גם אויביו יעוררו עליו זכות , הצדיק בעל נפש הזכה עם מעלות ומדות, דרכי איש גם אויביו ישלים עמו 7547 

כי , אכן גורל וזכות הברכה תלוי ביד האדם על ידי תיקון החסרון והשגת המעלות, ויביאו עליו ברכה 7548 

 7549 .(תורת הנפש)  .הוא קללה והברכה היא מעלה החסרון

 7550 

 7551 מאמר קסז

 7552 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

כנאמר , ה איש אשר יוכל להקרא צדיק אלא נח"ובכולן לא מצא הקב, עשרה דורות מאדם הראשון עד נח 7553 

כי לא , ובים היו לאמונה יותר מאתנומן הפליאה היא זו הלא קר, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה 7554 

הרי מתושלח נסתלק ימים מספר לפני המבול ומתושלח ראה את אדם , רחוקים היו מאדם הראשון 7555 

, ומעתה אותו הדור שראו את מתושלח ודאי שמעו מפיו אודות אדם הראשון ובריאת העולם, הראשון 7556 

וכי בורים היו והלא , ה אלא נח"פני הקבכ היאך יתכן שכל אותו הדור נכחדו במבול ולא נשאר צדיק ל"וא 7557 

 7558 .חכמתם היתה לאין שיעור

שאין זה מן הדברים הקלים להיות , היינו מתבוננים בזאת ונחרדים לראות, לו היינו קרובים ליראת שמים 7559 

וביותר כאשר נראה , ועל אף קירבתם לאמונה לא היו במדרגה זו, ה יקראם בשם צדיק"מאלו אשר הקב 7560 

חנינא חמס ´ אמר ר, איתא במדרש שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, את דור המבולל מה היתה חט"בחז 7561 

והיה , היה אחד מהם מוציא קופתו מליאה תורמוסים, וכך היו אנשי דור המבול עושים, אינו שוה פרוטה 7562 

 7563 וזה בא ונוטל פחות משוה פרוטה עד שאינו יכול להוציאו ממנו בדין, זה בא ונוטל פחות משוה פרוטה

 7564 .(ראשית רבה לאב)

ומכל מקום , אלא שחיפשו ומצאו היתר היאך לחטוא, חזינן שלא היו חוטאים ורשעים כהבנתנו הפשוטה 7565 

יבין וידע שלא בנקל , ומעתה מי אשר יראת שמים נגעה ללבו, ת"נענשו כולם ולא היו לצדיקים בעיני השי 7566 

ו "בעיני עצמם לצדיקים יתכן שחואף אלו הנחשבים , ולא כל אחד זוכה, להיות מן הזוכים לעולם הבא 7567 

 7568 .ינחלו גיהנם

התבונן ולמד מדורות הראשונים מה נקרא חטא ומה , זכור ימות עולם מה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו 7569 

והנה אנו סבורים שעונשי דור המבול , ומדוע איננו לומדים מוסר מעונשי דור המבול, עונשו של החוטא 7570 

ואותה הנהגה שהיתה , ת אחת ולא נשתנתה כלל"א שהנהגת השיאך האמת הי, הם עונשים אחרים לגמרי 7571 

וזה לנו למבחן כמה , שיתכן שדור שלם יענש כולו ולא ישאר אלא צדיק אחד, במבול אף היא עתה בזמנינו 7572 

ויידע שהדבר נוגע אליו , שהירא האמיתי יקח לעצמו דוגמא מכל אשר יראה, רחוקים אנו מיראת שמים 7573 

 7574 .לגופו ולנפשו

ן שכל אותם השנים עסק נח "וכתב הרמב, כ שנה לפני המבול"ל שגזירת דור המבול נגזרה ק"איתא בחז 7575 

ה ליתן מבול על הארץ אולי ישובו "כדי שיראו אנשי הדור ויאמר להם שעתיד הקב, בבניית התיבה 7576 

ולבסוף מקיים את שעלתה , ה עומד ומצפה"מזה עלינו להתעורר שאף לאחר זמן מרובה הקב, בתשובה 7577 

כ שנה שעמד נח ובנה את התיבה והוכיח את אנשי דורו לשוב "הערה נוספת שאף לאחר ק, במחשבתו 7578 

 7579 .מ לא הועיל מאומה ואף אחד מהם לא חזר בתשובה"מ, בתשובה

י לימוד מועט בספר "ומעתה היאך נשלה את עצמנו שע, חזינן שאין זה מן הדברים הקלים לשוב בתשובה 7580 

זו אשר הקדמנו שללא , ינינו את דרכינו ובכלל הזוכים נמנהכבר ש, מוסר או שמיעת שיחה מוסרית אחת 7581 

וכשם שבלימוד התורה דרוש עמל ויגיעה להיעשות , י קושיות ותירוצים לא ניהפך ליראי שמים"עיון רב ע 7582 

 7583 .ללמדן כן בעניני יראת שמים

כנס אלולי שהגיעו המים עד קרסוליו לא נ, ר יוחנן נח מקטני אמנה היה"א, (ר לב"ב) איתא במדרש 7584 

הרי לנו , ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים, י מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול"ועיין ברש, לתיבה 7585 

ה ועמד "ולאחר ששמע מפורש מפי הקב, צדיק במעשיו ותמים בלב, נח איש צדיק תמים, מדרש פליאה 7586 

 7587 .מ לא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים"מ, כ שנה בבניית התיבה"וטרח ק

ל "אין לי ביאור בדברי חז, א תמוה"ל אלו כשם שמתעמקים בהבנת רשב"גע בדברי חזחייבים אנו להתי 7588 

ורק לאחר , אמונה ויראת שמים אינה צומחת מאליה, אך זו עלינו לראות כי קשה מאוד להיות מאמין, אלו 7589 

´ מקטני אמנה´ל "וכדברי חז, ומדרגות רבות יש באמונה, יגיעה והתבוננות אפשר לרכוש שייכות לאמונה 7590 

 7591 .לא נאמר חסרון באמונה אלא מקטני אמנה

והרמש , ידוע כי החיות רבות מאד והן גדולות מאד כפילים וראמים וזולתם, ן בתחילת הפרשה"כתב הרמב 7592 

והנה יצטרך להביא מכולם שיולדו , גם מעוף השמים מינים רבים אין מספר, הרומש על הארץ רב מאד 7593 

לא תכיל אותם התיבה הזאת ולא עשר , שנה תמימהוכאשר תאסוף לכולם ומאכל אשר יאכל ל, כמותם 7594 



ה "היינו שלא היו בכלל בתוך התיבה אלא שהקב, אבל היה נס מועט המחזיק את המרובה, כיוצא בה 7595 

 7596 .וכל התיבה היתה רק להראות שכאילו ויש תיבה, החזיקם בידו

טעמים חדא ´ ב ז"וכתב ע, כיון שהיה בדרך נס מדוע לא עשאוה יותר קטנה, ן להקשות"והוסיף הרמב 7597 

וידברו בענין המבול וכנוס הבהמה והחיה והעוף לתוכה , שיראו אותה בני דורו ויתמהו בה ויספרו עליה 7598 

, כי כן הדרך בכל הנסים שבתורה או בנביאים, ועוד עשה אותה גדולה למעט בנס, אולי יעשו תשובה 7599 

 7600 .לעשות כל אשר ביד אדם לעשות והשאר יהיה בידי שמים

וכל מהלך הטבע הוא רק בגדר בחינה ונסיון להטעות , בעצם כל הבריאה כולה נסים הםביאור הדבר כי  7601 

לו היתה התיבה קטנה לא היה מקום כלל , כן בענין התיבה, הנבראים שיוכלו לטעות ולומר שאין נסים 7602 

ולכן עשה התיבה גדולה שיהיה מקום לאינו משכיל לטעות ולומר שהכל , לנסיון שהכל רואים שכולו נס 7603 

 7604 ל נח ראה עולם חדש"וכדאיתא בחז, ג שבמעט התבוננות יראה בעליל שאין מקום כלל לטבע"ואע, טבע

 7605 .(ה"ר פ"אסת)

ואף ההרים הגבוהים נמחו , שהרי הכל נמחה במבול, כל מהלך המבול והתיבה היתה בריאה מחודשת 7606 

ולו נס ללא טבע ואם כן בודאי שכ, ואילו תיבה קטנה מיטלטלת ולא קורא לה מאומה, ונמסו במי המבול 7607 

אך , שמצב האדם הוא שאף בשעה שהכל ברור וגלוי לעיניו, מ עשה את התיבה גדולה למעט בנס"ומ, כלל 7608 

ורק כאשר יחיה , כיון שיש לו איזו מקום לטעות שוב אינו שם לב לכל הנסים וחושב שהכל טבע 7609 

 7610 .בהתבוננות ובהשכלה יוכל להבחין את האמת

אדם חלק בתורת משה רבינו עד שיאמין שכל דברינו ומקרינו כולם שאין ל, בא´ ן בפ"כ הרמב"הוא מש 7611 

הירא והמשכיל יחרד מאד שמא אינו בכלל , נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברכים ובין ביחיד 7612 

וכן צריך להיות בכל מעשה ממעשי העולם שחייב להתבונן ולראות , מאלו שיש להם חלק בתורת משה 7613 

הנה עתה בתקופתנו שעה מתוחה בעולם וסכנת , ע אינו אלא לנסות את האדםוכל מהלך הטב, שהכל נסים 7614 

וכל , ת"המשכיל והמבין יודע שאין זה תלוי כלל ברצונותיהם אלא הכל מעשי השי, מלחמה מרחפת באויר 7615 

 7616 .ה"ן שאין להם חלק בתורת משה רבינו ע"ו הוא בכלל אלו שכתב עליהם הרמב"שאינו מאמין בזאת ח

וכשם , וכל מטרת המעשים והפעולות עבור האדם, ת"דע להבין שהכל מאת השיאך האדם השלם יו 7617 

כן יתכן אף בענינים , כ שנה היה ממתין עד שתתקיים הגזירה"שראינו בימי המבול שנגזרה הגזירה וק 7618 

ללא , אך להגיע לזאת דרוש יראת שמים פנימית הנקנית בעמל ויגיעה וכנאמר והשבות אל לבבך, אלו 7619 

ר "בר) ת הוא שכל הרוצה לטעות יבוא ויטעה"כי מדרכי השי, יקנו הדברים בלב האדם השבה אל הלב לא 7620 

 7621 .(אור יחזקאל)  .ת"אך המשכיל יוכל לראות מכל דבר הנהגת השי, (ח י

 7622 

 7623 מאמר קסח

 7624 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

אינו יכול כבר אף אם ירצה להפשיט , האדם מאדם הראשון ואילך מתחילה תקופה חדשה בחיי הרוח של 7625 

והוא מוכרח כל ימיו רק להתחרות בטבעו ולהלחם עם , מעליו את אדרת החומריות ונטיות הטבעיות שלו 7626 

האנשים שהיו אחרי אדם לא היו , עד כי אחד מן הלוחמים השכל או הרצון יפול שדוד, מדותיו הנשחתות 7627 

עד שלבסוף , ר אחר דור מצב הרוח של האדם הולך ושפלודו, יכולים להלחם כראוי עם שונאם הגדול 7628 

ואמר אמחה את , עד שהבורא נחם על מה שברא, כ גדולה"השחתת בני אדם ורשעם כבר הגיעו למדה כ 7629 

 7630 .וזה היה דור המבול, האדם אשר בראתי מעל פני האדמה

תו מפני בשעה שגם החיות והבהמות נשח, אולם בשעה אשר השחתת האדם כבר הגיעה לקצה האחרון 7631 

הוא עמד לבלתי חת ולא הטה את , בה בשעה נמצא גם אדם אחד אשר רוח הזמן לא בעתתו, רעת בני אדם 7632 

 7633 .כעין מחאה היה נגד בני דורו זה היה נח, שכמו בפני הרוח הנושבת בעולם

ביאור הדברים כך , היה צריך סעד לתומכו, ל את האלקים התהלך נח"ופירשו ז, את האלקים התהלך נח 7634 

לא ´ הכרתו בטוב לא היתה כל כך חזקה עד שגם עזר ה, נח לא הגיע עדיין למדרגה כל כך גבוהה, הוא 7635 

כי , ה עוזרו לא יוכל לו"אלמלא הקב, ל"א ז"הוא היה מאותם האנשים אשר עליהם כתב הגר! יצטרך לו 7636 

לא ´ עוזרו לא יוכל לו אזי ה´ ורק אלמלא ה, אם האדם הגיע למדרגה כזאת שמצדו אין חסר לו כלום 7637 

וכזה היתה מדרגת נח כי מצדו כל מה שיש , יען כי אהבה ויראה פנימית תלוי בידי שמים, יעזבנו בידו 7638 

בה היה חסר קצת על מה , ורק מה שנוגע להאהבה והיראה הפנימית, ´ביכולתו וכוחו הוא מוסר לעבודת ה 7639 

 7640 .´שהיה צריך לעזר ה

בכל מה שיש , מאמין במה שנוגע לעבודתו, ול מאמין ואינו מאמין אלא שהמים דחפוה"ועל זה אמרו חז 7641 

היפוך מבני דורו שהם היו אינם מאמינים , ´ואינו מאמין באותו מקצת שהוא צריך לעזר ה, בכוחו ויכולתו 7642 

הרשות , (תשובה´ ה) ל"ם ז"ש הרמב"אינם מאמינים במה שיש ברשותם ויכולתם לעשות כמ, ומאמינים 7643 



כי מה איכפת , ´ומאמינים במה שנוגע לעזר ה, רבעם בן נבטנתונה ביד כל אדם להיות כמשה רבינו וכי 7644 

 7645 ?להם אם יבוא להם בנקל

כי כך הוא דרכו של , באותן המים עצמן נדחפו מן התיבה, ולכן באותן המים שנדחף נח בהם אל התיבה 7646 

כי המבקש את , וכמו שהורה לנו הנסיון בזאת המלחמה, הוא מרומם את העולה ומשפיל את היורד, נסיון 7647 

הוא נהרס ´ ואשר לא האמין לדבר ה, הוא עמד בנסיון ועוד נתרומם בו והמים דחפוהו אל התיבה´ ר הדב 7648 

 7649 .מן הנסיון ונדחף מן התיבה אשר עמד בה ברגלו האחת

אין אנו יודעים , בחירת מדרגתו עדיין נשאר לנו בספק, אמנם אף שנח צדיק היה וכמו שהעיד עליו הכתוב 7650 

חד אמר , חד אמר לשבח וחד אמר לגנאי? ומה הכריחו לזה? בני דורו מה היה הגורם לנח שיתנשא על 7651 

וחד אמר שאלמלא היה בדורו של אברהם אבינו לא , ש שהיה צדיק"שאילו היה בדורו של אברהם אבינו כ 7652 

 7653 .(ח"סנהדרין ק) היה נחשב לכלום

תם היתה רק אלא מחלוק! לא שנחלקו בעצם צדקתו מה היתה בערך לצדקת אברהם אבינו, ביאור דבריהם 7654 

בקשת ידיעת האמת היא שהכריחתו לנח , חד אמר הביקוש עצמו? מפני מה היה צדיק כזה ומה הכריחו לזה 7655 

וכל שכן אם היה חי בדורו של אברהם בשעה שלא , להנשא על בני דורו שלא ליטבע בים התאוות כמוהם 7656 

 7657 .ש שהיה צדיק"היו לו מפריעים כלל כ

כי מחמת זה , כוחה להכריח את נח להיות צדיק יותר מבני דורווחד אמר כי בקשת האמת לבד לא היה ב 7658 

! אלא שנח ראה שבדור כזה שבני אדם כל כך נשחתים ומדותיהם כל כך מגונות, לבד היה נשאר בינוני 7659 

כי אם לא ישתדל להשיג את המדרגה , בשעה כזו אי אפשר לבחור לא בצוננין ולא בפושרין אלא בחמין 7660 

וכיון שכן יכול להיות , ואז גם הפושרין לא ישארו אצלו, ימשכהו מטה מטה ההבל העולמי, היותר גבוהה 7661 

אז היה בוחר , והסכנה הרוחנית יותר קטנה, אילו היה בדורו של אברהם שאז היה הדור יותר צדיק 7662 

 7663 .במדרגה יותר קטנה

ת אם השעה היא שעת שלום וכל העגלו, והדמיון בזה הוא למי שנוסע ברכבת בכרטיס ממדרגה ראשונה 7664 

אולם אם שעת חירום , אזי הנסיעה בהעגלה ממדרגה ראשונה מורה על עשירות האיש הלזה, פנויות הן 7665 

אז אין זה יכול להורות על אמידות הנוסע , היא שכל העגלות ממדרגות הנמוכות מלאות חיילים ואנשי צבא 7666 

 7667 .כיון שמוכרח הוא לעשות כן

כיון שההכרח והאי רצון , א היה נחשב לכלוםל אלמלא היה חי בדורו של אברהם ל"וזהו מה שאמרו חז 7668 

אולם בעצם הדבר אין , הוא שגרם לו שיסע במדרגה הראשונה, שלו להשאר בבית הנתיבות שלא לנסוע 7669 

ולכן נח איש צדיק תמים היה , כי איך שיהיה מכל מקום הלא נוסע הוא במדרגה הראשונה, שום חילוק 7670 

 7671 .(מדרגת האדם)  .בדורותיו

 7672 

 7673 מאמר קסט

 7674 .(´ט´ בראשית ו) דות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיואלה תול

אבל אברהם היה מהלך , נח היה צריך סעד לתומכו, י ובאברהם הוא אומר אשר התהלכתי לפניו"כתב רש 7675 

שאברהם התהלך , ובאברהם לא היה כן, בכל דרכיו´ נח היה צריך לעזר ה´ מעצמו´פירוש , בצדקו מאליו 7676 

 7677 .ומהו ענין בלי סעד לתומכו´ מעצמו´וצריך להבין מהו ענין , מנו יתברךמעצמו בלי שום עזר וסיוע מ

זאת אומרת שההתעוררות צריכה שתהיה תמיד , א דענין מעצמו הוא אתערותא דלתתא"בארנו במק 7678 

´ שמואל ב) ה שאמר"דמצינו בדוד המלך ע, ז"ל הרש"ר זצ"ובארנו זה על פי דברי אדמו, מהאדם עצמו 7679 

על ידי נתן הנביא הדבר ´ ואמר לו ה, רזים וארון האלקים יושב בתוך היריעהאנכי יושב בבית א, (´ז 7680 

ומתבאר , ה לבנות לו בית כיון דזה היה התכלית"ן מפני מה באמת לא צוה הקב"והאריך הרמב, דברתי 7681 

 7682 .ובלי אתערותא דלתתא אין אתערותא דלעילא, בדבריו שההתעוררות צריכה ומוכרחת להיות מצד האדם

שהוא עיקר כל המכוון , ו מושג בגודל ההשתוקקות והרצון שהיה בבנין בית המקדשוהגם שאין לנ 7683 

ואלמלא היה , היינו התעוררות האדם, מכל מקום הכל היה תלוי ועומד על אתערותא דלתתא, והתכלית 7684 

וכן מצינו ביעקב שהגם שכל זכותה וקיומה של האומה , מתעורר דוד בדבר לא היה נבנה בית המקדש 7685 

ל דלהכי לא עכבוהו מן השמים בעברו "כ אמרו חז"אעפ, ה מאותו לילה שלן בהר המוריההישראלית הי 7686 

וחיוב ´ מעצמו´מתברר מזה גודל יסוד זה של ? משום דאיהו לא יהיב ליביה ומן השמים יעכבוהו, שם 7687 

 7688 .והדברים לעצמם הם אמיתיים וברורים, עיקרו ביצירה

וביאור של טבע , הוא טבע´ מעצמו´הגדר של , מהלך וגדראבל לפי דברינו אלו נוכל להבין ענין זה על פי  7689 

וכמו , דכן הוא דרך יצירתם ובלעדו אינם מתהוים, הם הדברים שאדם פועל אותם על ידי מעשיו ופעולותיו 7690 

נטה , ואף על פי כן נצטוה משה הך את עפר הארץ, ´בענין הנסים ששם פשוט לכל שהינם אך ורק מעשי ה 7691 

ואילו לא , אלא שהיו נצרכים לעצם הנס, שמעשי משה לא היו כסגולה בעלמא ובלי ספק, את ידך על הים 7692 

 7693 .ואז היה תביעה על משה רבינו וגרעון בו, היה משה מכה כהוגן במטהו לא היה הים מתבקע



אלא שגדרו של שליח , ומשה היה שלוחו של הקדוש ברוך הוא ביצירת הנסים, נכון שהנסים נעשו על ידו 7694 

דמשה לא , (ז"שמות ט) וזהו ביאורו של ונחנו מה, שה המשלח פיו כפיו וידו כידוהוא שכל מעשיו הם מע 7695 

 7696 .בקרב הארץ´ וזהו אני ה, ´וכל מעשיו היו אך ורק מעשי ה, היה חוצץ בינו לבין משלחו

שהוא בבחינת נטה , כמו כן צריך להבין בדברים הטבעיים שנמסרו לאדם ורואים אנו באמת שהוא עושם 7697 

, משום שבטבע כל אדם הוא שליח, ו שהאדם הנהו בבחינת משה רבינו בנטיית היםהיינ, ידך על הים 7698 

וכשאין האדם מקיים כל מה שהוטבע בו מעצמו ומוכרח לסיוע , שבידו תלויה יצירת הדברים הטבעיים 7699 

 7700 .מהצד ודאי שהוא גרעון בו

ר אלא עשה הכל שלא הצטרך לשום עז, ה היתה ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם"מדרגת דוד ע 7701 

שכולם התיחסו , אבל גם זה פשוט שכל מעשיו של דוד לא היו כי אם בגדר נטה את ידך על הים, מעצמו 7702 

´ מעצמו´זאת אומרת שביאורו של , שאין לו שייכות בהם כלל, ולעשיית עצמו אין שם שום עיקר´ לה 7703 

 7704 .ב הארץבקר´ שזהו פירושו של אני ה, מכל וכל´ שכל מעשי האדם הינם מעשי ה, הוא

דמי שנצרך לסעד , שאינו צריך לשום סעד וסיוע´ מעצמו´ולפי דברינו שלמות האדם הוא כשהוא במדרגת  7705 

וכל מעשיו היו מעצמו על דרך , מדרגתו של אברהם היתה שהיה שלם בתכלית, וסיוע אינו שלם לגמרי 7706 

לתו לקיים לבדו ולא היה ביכו, ל שהוא לא היה במדרגתו של אברהם אבינו"ומנח תבעו חז, שבארנו 7707 

 7708 .(ז"ט´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .בטבע והוצרך לעזר וסיוע´ שליחות ה

 7709 

 7710 מאמר קע

 7711 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

ל למה "ל מה שאמרו חז"ר זצ"וביאר אדמו, כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ 7712 

אלא כיון שהיה בידו לתקנם בתשובה ? בול בא בגלל מעשי דורו הרשע ולא בגללואחרי שהמ, אמר מי נח 7713 

 7714 .כאילו הוא הביא את המבול על הארץ, ולא עשה כראוי לעשות נקרא המבול על שמו

אלא , ´שלא יאמר די במה שהוא לבדו עובד את ה, למדנו מזה עד כמה רבה חובת המזכה את הרבים 7715 

ל על הפסוק את "י ז"וזה מה שפירש רש, כל דרכי ההשתדלותישתדל בכל כחו לזכות את אחרים ב 7716 

אבל אברהם , נח היה צריך סעד לתומכו, ובאברהם הוא אומר אשר התהלכתי לפניו, האלקים התהלך נח 7717 

 7718 .ל"היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו עכ

ו מפני קשה לו לעמוד בצדקת, לפי שמהלך בצדקתו לבדו ואינו מזכה את הרבים? למה היה צריך נח לסעד 7719 

זה גופא , ה שהיה מזכה את הרבים"מה שאין כן אע, כ צריך יותר לסייעתא דשמיא"וע, נסיונות העולם 7720 

וזה בדרך טבעי כי , ל כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו"כמשאז, הסעד הכי גדול לעמוד בצדקתו 7721 

 7722 .טא בעצמוזה גופא העזר ממרום הכי גדול שיחייב אותו שלא יח, מי שמזכה את הרבים באמת

ל אמר משה שלי גדול "ש ז"כמ, ה רמה מאד בשלמותו לפי שזיכה את הרבים"כ היתה מעלת אאע"וע 7723 

ז נאמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על "וע, שלא הצלתם את דורכם ואני הצלתי את דורי, משלכם 7724 

 7725 .(ר דברים"מד) כולנה זה משה רבינו

אלא זכות הרבים היא , ת"לא יעמוד בתוכחתו של השי, אף אם יהיה האדם מצד עצמו כגובה הארזים גבהו 7726 

כ נקרא מי נח שהוא הגורם "וע, וזה היה הטענה על נח שלא הציל את דורו, שתצילהו יותר מן הכל 7727 

והכל במשפט ובעומק הדין לכל , ה נושא פנים לכל בריה"אין הקב, בבחינה הרוחנית למבול למרות צדקתו 7728 

ולעיניו עבר חורבן עולם , מן המבול אשר עמודי עולם התפלצואפילו נח שראינו מעלת נפשו בז, אדם 7729 

ובכל זה על שלא הציל את בני דורו נענש , ויצא שלם בצדקתו מצד עצמו, כ ראה עולם חדש"ואח, מלא 7730 

 7731 .ויצא בעל מום

אף , ומי שיש בידו לזכות הרבים לא יצא ידי חובתו, הטיפול והטירחה בזיכוי הרבים הוא מעלת נפש גדולה 7732 

כמו , שזה תכלית כל הבריאה´ בו ונח מצא חן בעיני ה´ ונא, כה כנח הצדיק שהיה מקים עולם חדשאם יז 7733 

ל נח "ז אמחז"ובכ, שבקש משה רבינו אדון כל הנבראים הודיעני נא את דרכיך למען אמצא חן בעיניך 7734 

מסר ז ש"עי, ה כתיב ומצאת את לבבו נאמן לפניך"כ באע"משא, (ר שם"מד)א  ה לא מצ"מצא אבל הקב 7735 

.ר"הרחמן הוא יזכנו לכל זה אכי, ה בעולמו"וזה המציאה הכי גדולה שמצא הקב, נפשו לתיקון העולם 7736 

 7737 .(ד"י´ א ד"מוסר התורה ח)  

 7738 

 7739 מאמר קעא

 7740 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

ומשטר פנימי בהויות  וענין המנוחה הוא זה שבא האדם לסדר, מעלת המנוחה זוהי שלמות נפש גדולה 7741 

ש וירא מנוחה כי טוב ויט שכמו "כמ, ועל ידי מעלת המנוחה יגיע האדם לשלמותו הנפשית, נפשו פנימה 7742 



ויכול , שיגיע האדם לסדר פנימי בבתי נפשו, היינו שטובת המנוחה הוא הטוב האמיתי הנצחי, לסבול 7743 

 7744 .לסבול כל תלאות העולם ולא יקוץ בתוכחת הסבל

אלא נייחה , אתמהא לא הוה צריך קרא למימר אלא אלה תולדות נח שם, ולדות נח נחל אלה ת"אמרו חז 7745 

היינו כי השם נח הוא ביאור מהותו ודמות פרצופו של נח מלשון , (´א´ ר ל"ב) לעליונים נייחה לתחתונים 7746 

א במשנה כל שרוח הבריות "כמש, שהוא איש מנוחה ונוחין ממנו בעולם העליון ובעולם התחתון, מנוחה 7747 

הרי צריך לתקן , ולהיות רוח הבריות נוחה הימנו, (פרקי אבות) נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו 7748 

כי אז יכול לעמוד בנסיון הבריות להיות אדם טוב ושכן טוב , מדותיו ודעותיו ומעשיו ולהיות איש מנוחה 7749 

 7750 .ולסבול מכל אחד במנוחה נפשית את כל הדרוש, לכולם

לא רק כלפי אדם אלא אפילו כלפי בעלי , האדם צריך להיות גדול מאד מנוחת נפשו וכח סבלנותו של 7751 

פרנסם כאב רחמן כל , ב חודש"דבר זה למדנו מנח ששימש את הבעלי חיים שנאספו אל התיבה י, חיים 7752 

שהיו זקוקין , ב חדש לא טעם טעם שינה לא נח ולא בניו"ל כל אותן י"ש חז"וכמ, אחד לפי דרכו ושעתו 7753 

, אפילו שבישתין לפילין וזכוכית לנעמיות הכניסו בידן לזון אותן, ת החיה ואת העופותלזון את הבהמה וא 7754 

ר יוחנן "דא, תדע לך שלא טעמו טעם שינה, יש בהמה שאוכלת לשתי שעות בלילה ויש אוכלת לשלשה 7755 

 7756 .(´ח ט"תנחומא נ) פעם אחד שהה נח לזון את הארי הכישו הארי ויצא צולע

ועד כדי כך הגיעה מנוחת נפשו לשאת בדומיה ולקבל באהבה , כל הבריות עד כדי כך סבל ונשא בעול עם 7757 

ואפשר היה , ולא עוד אלא שכאשר הגיע קץ המבול וחרבו המים מן הארץ, אשר הוטל עליו מבורא העולם 7758 

והוא כעבד נאמן , לצאת מן התיבה´ גם אז לא נע ולא זז ממקומו עד שצווהו ה, לו לצאת מבית כלא זה 7759 

ד הוציאה "הה, אל נח צא מן התיבה´ וידבר ה (מדרש רבה שם) ל"וכמאז, צפה מתי יצאלקונו יושב ומ 7760 

 7761 .ב חודש"זה נח שהיה סגור בתיבה י (ב"תהלים קמ) ממסגר נפשי להודות את שמך

התיבה , ה"ולא יצא מבלי צווי של המקום ב, ב חודש בתיבה"זה היה מעלת נפשו ורוחו כי היה סגור י 7762 

וכמו , בלי שינוי כלל כמו הכהן באוהל מועד´ עומד על דוכנו בה לשרת לפני ה והוא´ היתה לפניו בית ה 7763 

והיו עומדים ומחכים אם לנוח אם לנוע לפקודתו של , יסעו´ פ ה"יחנו וע´ פ ה"במחנה ישראל כתיב ע 7764 

מדרש ) ל"וכן נעשה הוראה לגדולי הדורות הבאים להתנהג כן כמאז, כן היה נח בתיבה שלו, ה"הקב 7765 

 7766 .(תנחומא שם

שהרי , כיון שראה המלך אמר להם צאו מכאן, בשעה שהשליכו את חנניה מישאל ועזריה בכבשן האש 7767 

שלא יאמר ברחו , אמרו לו אין אנו יוצאים אלא ברשותו של מלך, ה ועשה לכם נסים"כבר התיר לכם הקב 7768 

שדרך  נ וראה אותן התחיל תמיה ענה ואמר"כשבא נ, ברשותו הושלכנו וברשותו נצא, להם מן הכבשן 7769 

 7770 .מנח שנכנס ברשות ויצא ברשות? ממי למדו, מישך ועבד נגו עבדוהי די אלהא פוקו ואתו

עד שלמדו ממנו חנניה מישאל ועזריה בכבשן האש שלא , הרי לנו שהישיבה בתיבת נח דומה לכבשן האש 7771 

כל אלא יקבל ה, וזאת הערה נפלאה במנוחת הנפש שלא יבעט ביסורין, לצאת משם אלא ברשותו של מלך 7772 

, עד שיצא מזוקק שבעתים מכל הנסיונות שבאו עליו, במנוחה כפי מה שהוטל עליו מאת ההשגחה העליונה 7773 

ל צדיק "ופירשו חז, כדי להגיע למנוחה שלמה כזו לא יתכן אלא במי שיש לו המדרגה של צדיק תמים 7774 

וכשיהיה לו תיקון  ,ותם בדרכיו היינו תיקון הדעות, כלומר שיהיה מתוקן במעשיו, במעשיו ותמים בדרכיו 7775 

 7776 .(ד"א יו"מוסר התורה ח)  .אז יזכה לעמוד במעמד המנוחה הנפשית השלמה, המדות והדעות גם יחד

 7777 

 7778 מאמר קעב

 7779 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

הם אבל אבר, ה סומכו שלא ישתקע במעשה דור המבול"ל שהיה הקב"ואמרו חז, את האלקים התהלך נח 7780 

שהיו מרווחין לשכינה והיו , ובאבות כתיב האלקים אשר התהלכו אבותי לפניו, כתיב בו התהלך לפני 7781 

והלא בלעדיה אי אפשר , ד"ויש להבין כלום לא הוצרך אברהם לס, מקדימין והולכין לפניו לעשות רצונו 7782 

מה ההבדל בין צדיק  ויש להבין, ועוד חילקו ואמרו צדיק במעשיו תמים בדרכיו, כלל לא בתחלה ולא בסוף 7783 

 7784 .הצדיק בא לידי תמימות והתמים בא לידי צדקות, כמדומה לנו שזה מסייע לזה, לתמים

הוא מסוגל לחיות כל ימי , האדם שהתורה היא חייו והיא המדריכה אותו בכל ענייניו, אלא כך הוא הענין 7785 

פ התורה וכל כוחות נפשו "גם רצונותיו ותשוקותיו הם ע, פ דרך התורה בלבד בשמחה ובטוב לבב"חייו ע 7786 

ה בעולמו משלים זה "כי כל מה שברא הקב, כי אין כל סתירה בין התורה לחיי האדם, הם בהתאם לתורה 7787 

ת בשני יצריו "שהרי יכול לעבוד את השי, ואפילו כוחות הרע שבו מסוגלים לזה, את זה ומסייע זה לזה 7788 

 7789 .ביצר טוב וביצר הרע

כי אי אפשר לו , צריך היה לבחור בדרך התורה, ביניהם דרך התורהאילו היו מציעים לאדם דרכים רבות ו 7790 

ומיד יווכח כי , ואין לו לאדם אלא להתבונן בדרכי העולם, לקיים את רצונו ולחיות את חייו בלעדי התורה 7791 

, כי העולם עצמו הוא ספר מוסר גלוי ופתוח המלמד את האדם לבחור בדרך האמת, אין לו אלא תורה 7792 



עשה אברהם אבינו כל , ל"ך היה האדם להגיע למסקנה הנכונה על דרך שאמרו חזבהתבוננו בזה צרי 7793 

נמצא , ה הסתכל בתורה וברא את העולם"ל שהקב"וכיוצא בזה אמרו חז, התורה כולה עד שלא ניתנה 7794 

ולפיכך כשהתבונן אברהם , שהתורה מכילה בתוכה את תוכניתה של הבריאה המבוססת על יסודי התורה 7795 

 7796 .מעצמו לקיים את התורה כולה בנעשה בעולם הבין

ומאמץ לעצמו את הדרכתה בראותו כי היא , צא וראה עד היכן עשוי להגיע אדם ההולך בדרכי התורה 7797 

ל בתחילה "ש חז"כמ, הדבר מגיע לידי כך שהתורה הופכת להיות תורתו שלו והיא נקראת על שמו, חייו 7798 

, חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה´ ת השנאמר בתור, ה ולבסוף נקראת על שמו"נקראת על שמו של הקב 7799 

אלא שלימדוהו כיצד יגיע לידי , ל כי המטרה והתכלית היא שהאדם יחוש בנפשו שזוהי תורתו"גילו לנו חז 7800 

 7801 .ורק לאחר מכן תהפך להיות תורתו, ´לימדוהו שתחילה הוא צריך לעסוק בתורת ה, הדרגה זו

עליו להתפשט בתחילה מכל הרגלי , ל להבין זאתכל עוד קשור האדם אל חיי ההבל ולדברי היצר לא יוכ 7802 

כי בשעה , ולמסור עצמו תחת השפעת התורה לעשות ככל אשר תורהו, הטבע לבל ימשכו אותו עוד לצדם 7803 

רצונות שונים רודפים אותו והוא נתון , עבד הוא למאוייו ויש עליו אדונים רבים, שאדם מקושר לרצונותיו 7804 

ולאמץ לעצמו את הרצון האמיתי הוא , אלא לשים תקותו בתורהאין לו איפוא לאדם , בסתירה מתמדת 7805 

 7806 .ואז תקרא על שמו´ רצון ה

י "המס) ש"נמצא כי עיקר עבודתו של האדם היא שיכיר כי התורה היא חייו ובלעדיה אין לו חיים וכמ 7807 

כי רק השלמות היא הדבר הראוי שיחמד מהם , לשלמי הדעת תהיה להם ההערה במה שיתברר להם, (ד"פ 7808 

ולהריק כל , צריך האדם תחילה למסור נפשו למען התורה, א זולת זה ואין חסרון כחסרון השלמותול 7809 

, בלבד´ כי אז יהא לימודו לשמה וכל רצונו יהא רצון ה, רצונותיו האישיים מקרבו ויפנה אל דרך התורה 7810 

 7811 .וימצא הכל בהותתגלה לפניו הדרך אשר תורהו מה יעשה , ואז משיפענח את רזי נפשו יגלו לו רזי תורה

מאברהם אבינו שקיבל את , ל באמרם גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה"ויתכן שזו כוונת חז 7812 

הגם שמעלות ומדרגות רמות , ה היה בעיקר בשביל הכנסת אורחים"שבחו של אברהם אבינו ע, האורחים 7813 

זמן היה שם בן נח קיים ואף הוא כי בו ב, אך אין בכך להוכיח על שלמותו, ´היו לו עוד וגם היה נביא ה 7814 

אך מהו הדבר , והוא עצמו לא היה שלם כרבו, ואף יתכן שאברהם קיבל ממנו את דרכי הנבואה, היה נביא 7815 

הוא יצר חיים של תורה , מידת הכנסת אורחים שיצר בעצמו? שמוכיח על שלמותו הנפלאה של אברהם 7816 

הוא חידש בעולם דרך שכולה , ע רוחותוהקים אוהל שהיה פתוח לארב, ´בזה שהשתדל לקרוא בשם ה 7817 

 7818 .שלו ומיגיעתו באה לו

ויש דורשים לגנאי , ל מצאו תביעה על נח"מצינו כי חז, ובזה נוכל להבין את ההבדל שבין נח לאברהם 7819 

ג פעמים וי מצינו "ל י"ואמרו חז´ ויחל נח´ואף לאחר שיצא מן התיבה נאמר , מקטני אמנה היה וכדומה 7820 

נח עלה בידו להציל את עצמו בזה , הציל את בני דורו נח לא הציל אלא את עצמו ועוד אמרו אברהם, בנח 7821 

כי מי שאינו יכול , ודבר זה כשלעצמו הוא חסרון, אבל לא העלה עמו את בני דורו, שהוא עצמו התעלה 7822 

כל חסרון בהסברה , ל"חיים ז´ בדומה למה שאמר ר, להציל אחרים אין זאת אלא שבו עצמו יש חסרון 7823 

 7824 .ל חסרון בהבנהמוכיח ע

ל תבעו ממנו שצריך היה למצוא אמצעים למען יקלטו גם אחרים "ואילו חז, נח התעלה על בני דורו 7825 

מה שאין , והוא לא עשה כן, לא התכוונו לומר שהוא צריך ללכת אליהם אלא שצריך למשוך אותם, לתיבה 7826 

הבריות לשמים עד שבירכו וסופו של דבר שקירב את , כן אברהם שנטע אשל והיה עוסק באכילה ובשתיה 7827 

 7828 .(דברי בינה ומוסר)  .והפכו לגרים´ את ה

 7829 

 7830 מאמר קעג

 7831 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

ך שנה היה נח נוטע ארזים "שכל ק, כל מקום שנאמר איש צדיק ומומחה, איתא´ במדרש נח פרשה ל 7832 

ל אין אייתי מבולא "א, למא דהוא מייתא מבולא על עלמאל כך אמר מארי דע"אמרו למה כדין א, וקוצצן 7833 

 7834 .ל"לא אייתי אלא על ביתיה דההוא גברא עכ

, פ שאמרו האי צורבא מרבנן דמרחמי ליה בני מתא משום דלא הוכיחן"ל ע"ונ, ל"ז כתב סופר וז"אומר ע 7835 

מר להם טול אם יא, ל תמה אני אם יש בדור שמקבלין תוכחה"ואמרו חז, ודמשנאו ליה משום שמוכיחן 7836 

כשמוכיחם , היינו עבירה גדולה עשית יותר ממני, יאמרו לו טול קורה מבין עיניך, קיסם מבין שיניך 7837 

כי לובש אדרת שער והוא במחשך עושה מעשיו ואנחנו , יחפשו מומים במוכיח ויאמרו הוא גרוע ממני 7838 

 7839 .תוכנו כבר

, והיינו איש צדיק תמים היה בדורותיו, ז שאין מוכיחם ישבחוהו כי הוא איש תמים אוהב שלום ואמת"וכ 7840 

שלא היה מוכיחם והיה , והטעם מפני שאת האלקים התהלך נח, שחשבוהו כולם לצדיק תמים ומרחמו ליה 7841 

שיעשה תיבה ואמר ´ וכשצוה ה, והיו משבחים ומפארים אותו, מצניע לכת עם אלקים ולא מנע דבר מאתם 7842 



ואמרו , אז שנאו אותו וחפשו מומין וחסרונות עליו, היענישם ויביא מבול כדי שיחזרו בתשוב´ להם כי ה 7843 

ואמרו לו אם יביא מבול לא יביא אלא על האי , אלא שבמחשך עושה מעשיו באין רואה, שהוא גרוע מהם 7844 

 7845 .ל"גברא כי הוא גרוע מהם עכ

ל בא פעם ללידא הסמוכה לעיר מגוריו "החפץ חיים זצוק, ל באופן אחר"ולי נראה לבאר המדרש הנ 7846 

הגוף והנשמה הם שכנים טובים הגרים שניהם יחד ! והקהיל את כל העיר ופנה אליהם בזו הלשון ,ראדין 7847 

הגוף אומר , כל אחד דוחה את האשמה על השני, ב כשמביאים אותם למשפט"בכל זאת בעוה, שבעים שנה 7848 

חד בכל זאת אין א, רואים שאף על פי שהם שני אוהבים, כי הנשמה אשמה והנשמה אומרת כי הגוף אשם 7849 

וכל אחד מטיל האשמה על חברו ורוצה שחברו ילך באש של , רוצה ללכת באש של גיהנום בעד השני 7850 

 7851 .גיהנום

ה יתבע "בכל זאת בעולם הבא כשהקב, הגם שהננו שכנים טובים ואוהבים זה את זה, כך תדעו אנשי לידא 7852 

רחוק ממנו והוא  ישראל מאיר לא´ תשיבו הלא ר, פ שאתם אוהבים אותי"אע? מכם למה עשיתם כך וכך 7853 

כי , לכן באתי להוכיח אתכם ולהזהירכם שלא תעמיסו חטאתכם עלי? למה לא בא אף פעם להוכיחנו, ח"ת 7854 

 7855 .כ להגיד להם תוכחות מוסר"והתחיל אח, גם אני אין ברצוני ללכת באש של גיהנום

התהלך  ש את האלקים"כמ, היות ונח לא אמר להם כל הזמן תוכחה, ל"בזה אפשר לבאר את המדרש הנ 7856 

שצדיק נתפס בעון , לכן הוא אשם בחטאים שלהם, על כן אמרו כי המבול יבוא עליו מפני שלא הוכיחם, נח 7857 

אבל אז היה מאוחר כי כבר היו , ך שנה כדי להוכיחן"פ שבסוף בנה התיבה ק"אע, הדור מפני שלא הוכיחן 7858 

ה היו פורשים מעבירות ואילו היה אומר להם תוכחה בהתחל, מושרשים בחטאים והיה קשה להם לפרוש 7859 

 7860 .שלהם

ולצאת ידי חובתו אם הוא יושב ולומד ומתנהג טוב , אמות שלו לבד´ כל איש לא יכול להסתפק רק בד 7861 

ולמצוא דרכים כיצד להוכיח את , כל אחד צריך לדאוג בעד אחרים עד כמה שידו מגעת, ואנשים´ לפני ה 7862 

ואם אחד זוכה , נזקפות עבירות האחרים עליו, ואם הוא יכול לעשות ואינו עושה, חברו שיטיב את דרכו 7863 

כ כמה זה מחייב "א, ה ויכול לבטל גזירות"ל שהוא דומה להקב"ת אומרים חז"להכניס אחד לעבודת השי 7864 

להציל ילדי ישראל מידי הכופרים ולהכניסם בצל , את המורים והמחנכים והמדריכים לעשות כל המאמצים 7865 

 7866 .(דרכי מוסר)  .כנפי השכינה

 7867 

 7868 מאמר קעד

 7869 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

ולא , ´כל צעד ושעל כל פסיעה ופסיעה התהלך נח את ה, תיאור זה מורה על מדרגה גדולה שהיתה לנח 7870 

, בכל מעשה ובכל תנועה בשכבו ובקומו בשבתו ובלכתו, הסיח דעתו אף רגע כי לפני האלקים הוא עומד 7871 

בגלל זה נאמר עליו צדיק תמים היה , לנגדי תמיד´ ש שויתי ה"לנגד עיניו כמ´ וה הבדיבורו ובמחשבתו שי 7872 

 7873 .בדורותיו

לא היה צריך קרא ! אלה תולדות נח נח אתמהא, ל תולדותיו של נח וזו לשונם"במעלותיו אלה ראו חז 7874 

א לעליונים נייח, נייחא לאבות נייחא לבנים, אלא נייחא לו נייחא לעולם, למימר אלא אלה תולדות נח שם 7875 

ואלה תולדות נח הדא הוא דכתיב פרי צדיק עץ , נייחא בעולם הזה נייחא לעולם הבא, נייחא לתחתונים 7876 

 7877 .(ר ל"בר) מצוות ומעשים טובים? מה הן פירותיו של צדיק, חיים

עד שעמד כביכול במקומו של , ועלה במדות הטוב והחסד מעלה מעלה´ נח הלך והשתלם בעבודת ה 7878 

, כלכל את כל אחד בעתו ובמקומו, ב חדשים שלמים"כל ברואי עולם אשר אתו בתיבה י זן ופרנס, ה"הקב 7879 

את שדרכו בלילה האכילו , את שדרכו לאכול ביום האכילו ביום, ומנע מהם כל טרחה וצער כל שהוא 7880 

 7881 .והשביע את רצונה של כל בריה בבחינת עיני כל אליך ישברון ואתה נותן להם את אכלם בעתו, בלילה

והיה יכול לצאת ידי חובתו בזימון פרנסתם והכנסת מזונם בתיבה ´ להחיות אתך´לא נצטוה אלא  ואף כי 7882 

עד שטרח לפניהם בכל כחו כל , בשלימותו´ להחיות אתך´אבל הוא השכיל והבין לקיים את הציווי , ודיו 7883 

נת ישמע בבחי, ה זן ומפרנס לכל אחד ואחד בעתו ובזמנו ומאכלו שהורגל בו"כדרך שהקב, ב חדשים"י 7884 

 7885 .חכם ויוסף לקח

ולוקח , (תנחומא נח ב) ל מוסיפים"חז, וכמה צער נצטער אותו צדיק להשלים מצותו זאת במלוא מובנה 7886 

הגמל תבן והחמור , ורבותינו אומרים כל אחד ואחד מכל מין ומין האכילם מה שלמד, נפשות חכם זה נח 7887 

ויש בשליש הלילה ויש , ויש בשלש יש בהמה שהיא אוכלת בשעה אחת ויש בשתים, שעורים וכן כולם 7888 

 7889 .ב חודש בתיבה לא ראה שינה לא ביום ולא בלילה"אמרו רבותינו י, באמצעו ויש בקרות הגבר

כתיב למשפחותיהם יצאו מן התיבה אתון היכן , אמר לו אליעזר לשם, (סנהדרין קח) ל"וכן אמרו חז 7890 

בלילה האכלנוה , ום האכלנוה ביוםבריה שדרכה לאכול בי, ל צער גדול היה לנו בתיבה"א? הוויתון 7891 

יומא חד הוה יתיב וקא פאלי רמונא נפל תולעתא מיניה , האי זקיתא לא הוה ידע אבא מה אכלה, בלילה 7892 



אשכחיניה אבא  (מין עוף הנקרא חול)א  אורשינ, מיכן ואילך הוה גביל לה חזרא כי מיתלע אכלה, אכלה 7893 

ל יהא רעוא "א, זיתיך דהוית טרידא אמינא לא אצערךל ח"א? ל לא בעית מזוני"א, דגני בספנא דתיבותא 7894 

 7895 .דלא תמות

והנה כמה , ואינם אלא כוחות רוחניים כבירים למעלה מכל מושג גשמי, כוחות אלה הם למעלה מהשגותינו 7896 

נבוכדנצר בשכר ארבע , היה ראוי נח לקבל שכר ושלטון על כל ברואי העולם בשכר פעולותיו אלה 7897 

עד , זכה למלכות בכיפה על כל דרי עולם ולהטיל אימה על כל הבריאה, םפסיעות שרץ לכבודו של מקו 7898 

פסיעות כך לאיזה כבוד ´ ואם בשכר ד, (.סנהדרין צו) שבמשך כל ימיו לא נמצא שחוק בפי כל בריה 7899 

ובשכר הצער הנורא והטירחא , ושלטון היה ראוי נח לזכות בשביל זה שהתהלך כל ימיו לפני האלקים 7900 

 7901 .שך שנה שלימה לשם קיום רצונו של מקוםהרבה שסבל בתיבה במ

 7902 ל"אחר כל השבח הזה לא נוקה מעונש כפי שאומרים חז, מופלא הדבר שלאחר כל עבודתו וטרחתו של נח

ולא , נח כשיצא מן התיבה הכישו ארי ושברו, א בנו של רבי יוסי הגלילי"אמר רב הונא משום ר, (ר ל"ב) 7903 

 7904 ל פירשו למה נענש בעונש כה חמור גשמי ורוחני כאחד"זוח, היה כשר להקריב והקריב שם בנו תחתיו

שנאמר וישאר אך נח אך שלא , פעם אחת איחר נח לזון את הארי הכישו הארי ויצא צולע, (´תנחומא ט) 7905 

ה "ר, ועליו נאמר הן צדיק בארץ ישולם, ולא היה כשר להקריב קרבן והקריב שם בנו תחתיו, היה שלם 7906 

 7907 .דם מן הצינהי אומר יצא גונח וכוהה "בשם ר

וכמה גדול כח ההרס של כל פגם קטן ואפילו אינו , מכאן כמה דורשים מן האדם השתלמות לאין שיעור 7908 

הרי נח שהתורה העידה , עד שמביא לידי עונשין איומים ונוראים, אלא בהפסקת העליה במעלת השלמות 7909 

נמצאות בעולם שהיו אתו זן ופירנס כל הבריות ה, ה"עליו שהתהלך את האלקים והתעלה בדרכיו של הקב 7910 

עד שנאמר עליו פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות , בתיבה בזמנם ובעתם תוך צער ויסורי גיהנם ממש 7911 

 7912 .חכם

עקב טרדתו הגדולה , ב חודש את מזונותיו של הארי שלא נתן לו טרפו בזמנו"בכל זאת על שאיחר פעם בי 7913 

ונוטל ממנו , עונש כזה בגופו ונעשה צולענענש ב, ותוך סבלו המר שהיה גונח ושותת דם מפני הצינה 7914 

שבגלל זה נפסל להקרבת , וגם לקה במובן הרוחני, השלטון והאימה מעל הבריות עד שהכישו הארי 7915 

 7916 .ה"קרבנות לפני הקב

אבל אצל אברהם כתיב , נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח, (ר ל"בר) ל"איתא בחז 7917 

אמר לקטן הלך עמי ואמר , למלך שהיו לו שני בנים אחד גדול ואחד קטן משל, התהלך לפני והיה תמים 7918 

אבל נח שהיה כחו רע את האלהים , כך אברהם שהיה כחו יפה התהלך לפני והיה תמים, לגדול הלך לפני 7919 

ה סומכו שלא ישתקע "את האלקים התהלך נח שהיה הקב, (´תנחומא ה) ל"עוד מוסיפים  חז, התהלך נח 7920 

והיה לפניו דרך משוקע בטיט , משל למלך שהיה לו בן והיה הולך בשליחות אביו ,במעשה דור המבול 7921 

האלקים אשר התהלכו אבותי , אבל אברהם כתוב בו התהלך לפני, והיה המלך סומכו שלא ישקע בטיט 7922 

 7923 .שהיו מקדימים והולכים לפניו לעשות רצונו, לפניו

בהליכתו בדרכיו של , ים שראינו בנחהרי לפנינו שאחרי כל אותם המעשים הנפלאים והכוחות העצומ 7924 

ומשום כך נאמר עליו השבח הגדול את , ה לעשות חסד עם כל העולם כולו לזונם ולפרנסם ולכלכלם"הקב 7925 

כי רק את האלקים התהלך נח ולא לפני , ז יש במעלה גדולה זו עוד תביעה"בכ, האלקים התהלך נח 7926 

והאדם נתבע לעלות ולעלות , ניות אין קץ וסוףכי למעלות הרוח, כוחו היה רע והיה צריך סעד, האלקים 7927 

ולא היה כחו יפה , ולא עוד אלא שמכיון שלא הגיע למעלתו של אברהם אבינו, תמיד בלא הפסק כלל 7928 

 7929 .כבר היה צריך סעד שלא ישתקע גם הוא במעשה דור המבול, ה"כמוהו להתהלך לפני הקב

תא חזי בנח כתיב , אבא דרחמנותא כאברהםאמר רב יהודה מאן חמי , (זהר וירא קו) ל"עוד מצינו בחז 7930 

אבל אברהם , עשה לך תיבת עצי גופר ואישתיק ולא בעי רחמי, ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני 7931 

מיד כתיב ויגש אברהם ויאמר , ה זעקת סדום ועמורה כי רבה ארדה נא ואראה"בשעתא דאמר ליה קב 7932 

ש "וכמ, התפלל על דורו מיחסים לו את כל המבולולא עוד אלא בגלל שנח לא , האף תספה צדיק עם רשע 7933 

 7934 .(זוהר נח סג) ל שלפיכך נקרא המבול מי נח משום שלא התפלל על דורו"חז

ה להביא "והוכיח לאנשי דורו כי עתיד הקב, כ שנה בפרהסיא"ל התקין נח את התיבה ק"כפי שמספרים חז 7935 

כמו , ר לא מסר נפשו עליהם בתפלהאבל הוא נתבע על אש, (ר ל"בר) מבול לעולם כדי שיחזרו בתשובה 7936 

´ מי נח´נתבע כה קשות ונחרת עליו בתורה לעולמי עד , שעשה אברהם אבינו בהתפללו על אנשי סדום 7937 

וכל זה מפני שלא התפלל , כאילו הוא שהביא את המבול על בני דורו והשחית והשמיד את כל העולם 7938 

 7939 .עליהם

וחניות בתמידות ללא הפסק והיסח הדעת כל הוא אשר אמרנו עד כמה חובת אדם לעלות במעלות הר 7940 

אלא רואים אותו כאילו , וחסרון מעלה בשלמות לא זו בלבד שנתבע האדם על אשר לא הגיע לכך, שהוא 7941 



.עם קצה מעלותיהם העליונות יש עוד מקום לדרוש התעלות יותר לאין סוף ושיעור, הוא פועל רע בידים 7942 

 7943 .(סט´ א עמ"אור הצפון ח)  

 7944 

 7945 מאמר קעה

 7946 .(´ט´ בראשית ו) תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיואלה 

כל שכן אילו , י יש מרבותינו דורשים אותו לשבח"ש רש"עי, ל"לכאורה אנו מוצאים סתירה בדברי חז 7947 

לפי דורו היה צדיק ואילו היה בדורו של , ויש שדורשים אותו לגנאי, היה בדור צדיקים היה צדיק יותר 7948 

ואילו היה בדורו של אברהם היה , ובודאי לא פליגי דכלפי דורו הוא לשבח, לוםאברהם לא היה נחשב לכ 7949 

אולם אילו היה נח כמות שהיה בדור ההוא , כי אברהם היה משפיע עליו ומגדיל את צדקתו, צדיק עוד יותר 7950 

במהותו של נח אין כאן כלל מחלוקת ולא , לא היה נחשב לכלום לעומת אברהם, חי בדורו של אברהם 7951 

 7952 .כל המחלוקת היא רק בפירוש המלה בדורותיו, ותשתי דע

אמר הקדוש ברוך הוא בשביל לפרסם לכל באי , נח נח שתי פעמים למה, וצריך עיון שבתנחומא ישן נאמר 7953 

נאמר שתי פעמים , ה שקול הוא כאברהם"אמר הקב, עולם שלא יהרהרו לומר שלא היה צדיק אלא בדורו 7954 

משמע , וכן נח נח בשביל להשוותו לצדיקים, ואל שמואלשמ, משה משה, יעקב יעקב, אברהם אברהם 7955 

פ לפי מצבו העכשוי לא היה שקול "ואם דורשים לגנאי עכ, ששקול כאברהם גם לפי מצבו הנוכחי 7956 

 7957 .ועוד מהו ענין להשוות את הצדיקים הרי לא ישוו במדרגותיהם, כאברהם

כל הנשמות , גילוי כבודו יתברךלכל אדם יש חלקו לעולם הבא שהוא חלקו ב (א, אמנם שתי בחינות יש 7958 

שעל ידם , כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, הם נבראו למען תכלית הבריאה, חצובות מתחת כסא הכבוד 7959 

וכל הנדרש לחלקו נותנים לו כלים ומסייעים לו , וכל אחד יש לו חלק מיוחד בזה, ´ועליהם ישרה כבוד ה 7960 

בית פלוני לפלוני שדה , ם קודם לידתו בת פלוני לפלוניולצורך זה קובעים את זיווגו ומכריזי, בדיוק ממש 7961 

וזהו ענין המזל היינו חלקו וכליו , לפי חלק נשמתו´ כל אלה הם כליו לעבודת ה, (.סוטה ב) פלונית לפלוני 7962 

 7963 .שקבועים לו מראש

בהשתמשו בכל , והנה צדיק הוא מי שאינו לוקח לעצמו אפילו נקודה אחת מהניתן לו ומחזיר הכל ליוצרו 7964 

ולא , לא יגנוב רגע ולא יגזול פרוטה מרכושו למען צרכי עצמו, ממש אך לכבודו יתברך כתכלית בריאתו 7965 

 7966 .נוראה המדרגה מאד, יחמוס אפילו נצוץ מחשבה

יכול אדם , בחינת משנה מקום משנה מזל הן לטוב והן למוטב, האדם יכול לשנות את המזל´ הבחינה הב 7967 

נוטל חלקו , האדם יכול להרחיב מזלו ויגיע ליותר מחלקו, כליו לשנות מקומו ברוחניות וממילא משתנים 7968 

במזלו היה אב לארם להיות ראש , אברהם נטל שכר כנגד כל העשרה דורות ממש, וחלק חבירו בגן עדן 7969 

 7970 .ניתן לו תכלית כל הבריאה, והרחיב מזלו וזכה להיות לאב המון גויים, משפחתו

ואם , שאם חיסר משהו הרי רשע הוא ולא צדיק, וכל הצדיקים בבחינת השלמת חלקם בהכרח שישו 7971 

אמנם ישנן עוד , כי כל צדיק ממלא חלקו המיוחד לו, השלים הרי הוא צדיק כי הרי השלים כל חלקו 7972 

דאילו היה בדורו של אברהם והשלים חלקו בצדק , מדרגות למעלה מחלקו ומזלו וזהו הנדרש בנח לגנאי 7973 

גילה בדורו גילוי כבודו יתברך בהתפשטות חלקו לחלקי כל כי אברהם , ממש מכל מקום לא נחשב לכלום 7974 

אולם בבחינת מילוי חלקו בנאמנות היה נח שוה לכל צדיקי , העולם כולו במשך עשרה דורות שלמים 7975 

 7976 .עולם

אמנם כן למדנו ? האם גנאי הוא למי שלא עושה יותר ויותר מאשר נברא עבורו, ואיך נפרש דרשו לגנאי 7977 

? עוד יותר איך ימנע מזה´ שאם ישנה אפשרות לכבד את ה, כבודו יתברך כביכולמכאן שזהו גנאי וביזוי  7978 

 7979 .ואם כן היא תביעת הקדוש ברוך הוא מהצדיק, ל בתורה שרמזה את הבקורת הזאת"שכך פירשו חכמים ז

אלא גם מה שהיו , תובעים מהאדם לא רק את מה שיכול להשיג בתורה בכשרונותיו ובכוחות נפשו 7980 

וכבר השיג , ´אחר ששם כל עמלו בתורה ועבודת ה, נוסף כשרונות חדשים מן השמיםמחדשים לו במזל  7981 

אולם מדת , מדת הצדיק היא למלאות את חיובו, את כל מה שביכולת מזלו להשיג ושואף להרחיב את חלקו 7982 

בזה , ל אם הצדיק לא הגיע לידי זה"וזה נקרא גנאי בפי חז, החסיד היא השאיפה לעשות למעלה מחיובו 7983 

 7984 .(ב"מכתב מאליהו ח)  .אברהם גדול מנחהיה 

 7985 

 7986 מאמר קעו

 7987 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

כל , האדם שעושה עבירה או מבטל מצוה הרי הוא גוזל מהשכינה, ב מביא בשם הזוהר"ראשית חכמה פ 7988 

, ודתו יתברך ורק לזה נבראברור שהוא כלי שניתן לנו עבור עב, מה שאנו מבחינים בעולמנו כמציאות 7989 

מה , ואם לא יתן גוזל את העני דכתיב גזילת העני בבתיכם, העשיר עושרו ניתן לו למען יעשה צדקה 7990 



ה שהפקיד אצלו ממון "וגוזל מהקב, ואם תמנעוהו ממנו הרי זו גזילה, שנמצא בבתיכם מיועד עבור העני 7991 

 7992 .והאדם מועל בו ולקחו לעצמו ולהנאותיו, למצות הצדקה

וגזילת כלי העבודה , ´לא לצרכי התאוות הגופניות ניתנו אלא לעבודת ה, ן כל כלי שנותנים מן השמיםוכ 7993 

ט מהלכות "ם פ"רמב) ´כי הברכה היא הוספת כלים לעבודת ה, מביאה למניעת השפע ולחסרון ברכה 7994 

 7995 .זוהי תוצאת הגזילה ורק בתשובה משיב את הגזילה, (תשובה

וכן , האזנים ניתנו לשמוע דברי אלקים חיים, מצוה וקריאה בדברי תורההעינים ניתנו רק לראות לצורך  7996 

כך , ל גזילה היא"השימוש בדברי עולם הזה בעיני חז, כל האברים ניתנו רק להשתמש בהם לשם שמים 7997 

עד ? ואנו, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, והגית בו יומם ולילה, היא דרכה של תורה פת במלח תאכל 7998 

לא נקרא צדיק אלא מי שיבחין שהכל אינו אלא , מהקדוש ברוך הוא? ינו וממי נגזולכמה תרבינה גזלות 7999 

 8000 .זהו הנאמר על נח נח איש צדיק תמים, לעבודתו יתברך ולא יגזול מהשם יתברך מאומה

ה כשאבוא לנחם את ירושלים בנח "אמר הקב, ב"ז ובעוה"נח נח בעוה, (תנחומא ישן) איתא במדרש 8001 

? מהו פירוש בנח הצדיק אני נשבע לה, ני משעבד את בניה עוד שנאמר כי מי נחשאי, הצדיק אני נשבע לה 8002 

וצריך , ה לעתיד לבוא בשם נח הצדיק לציון שלא יחריבנה עוד"שנשבע הקב, ל בפירושו"ש ז"הוסיף הרא 8003 

אבל הענין הוא ככל שהצדק שולט ואין גזל בעולם לא שייך שינוי ? ה בשם הצדיק"עיון איך ישבע הקב 8004 

 8005 .וענין הגאולה הוא גאולה מהשקר ומהחמס ,וחורבן

ועל ידה יהיה שלום , שמו של נח תוכנו ומהותו היתה מדת הצדק שבה יגאל הקדוש ברוך הוא את העולם 8006 

במדה זו של צדק ניצל , כל אחד ישמח בחלקו וימלאנו בנאמנות ולא יתאוה כלל למה שיש לחברו, בעולם 8007 

ב "מכתב מאליהו ח)  .גלל החמס דהיינו ההיפך ממדת נחוהמבול בא ב, נח כי אותך ראיתי צדיק לפני 8008 

223). 8009 

 8010 

 8011 מאמר קעז

 8012 .(´ט´ בראשית ו) אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

אלא כל צדיק וצדיק די בעלמא אית ליה ? למה נח נח תרי זמני, (ט בתוספתא"נח נ) איתא בזוהר הקדוש 8013 

יעקב , משה משה, והכי תשכח בכולהו צדיקי, למא דאתירוחא חד בעלמא דין ורוחא חד בע, תרין רוחין 8014 

 8015 .שמואל שמואל, אברהם אברהם, יעקב

הצדיקים נשמתם התחתונה שוכנת בתוך , (י"בשער מאמרי רשב) ל את המאמר הזה"י זצ"ומפרש האר 8016 

ומשם שואבת לו חיים מלמעלה תמיד , ונשמתם העליונה עומדת צל על ראשו בסוד אור מקיף, גופם 8017 

, ויש לו תרין רוחין חד מעלמא דאתי היא העליונה שהיא בסיתום למעלה, נשמתו אשר בתוכו ומריקה אל 8018 

 8019 .וזה סוד משה משה שמואל שמואל, וחד לתתא בעלמא דין במקום הנגלה הנקרא עולם הזה

החלק העליון , לנשמה יש שני חלקים, דבריהם הם עמוקים ורק נקח מהם נצוצות אור כדי לבאר עניננו 8020 

החלק העליון , והחלק התחתון החיצוני השוכן בתוך הגוף, ימי שקשור במקורו בעולם העליוןדהיינו הפנ 8021 

כי החלק , רק החלק התחתון מתגלה לו, אורו הפנימי אינו מתגלה לאדם בעודו בעולם הזה, הוא בהסתר 8022 

 8023 .הפנימי של הנשמה מכוסה על ידי טמטום הלב

הרי בטלה כל , ם בכל גילוייו בלי חציצת הטמטוםאילו היה אורה הפנימי של הנשמה העליונה מאיר באד 8024 

כי הבחירה תתכן רק במקום ההסתר במקום , ב"והאדם היה עומד במדרגת עוה, אפשרות של בחירה 8025 

 8026 .ז"של התעלמות ממנו על ידי חושך עוה, כשיש אפשרות של התנגדות לאמת, המחלוקת

מלא כל , ר את אפשרות הבחירהה את כבודו והסתירו מן העולם כדי ליצו"זהו הצמצום שצמצם הקב 8027 

וטמטום הלב הזה הוא המאפשר את , הארץ כבודו אלא שלבנו אטום ומטומטם מלראותו ומלהשיגו 8028 

, ולכסות בשקריו את האמת הפשוטה, כל עבודת היצר הרע היא להשכיח מהאדם דברים ברורים, הבחירה 8029 

אמת מכוסה לגמרי מהאדם בשעה פירושו שה, (7ב"נדרים ל)ב  בשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר הטו 8030 

 8031 .ששולט בו יצר הרע

שהיא נקודת עולם , ואחוז בה רק בקצה האחרון שבה, האדם הפשוט אינו זוכה לגילויים מהנשמה הפנימית 8032 

אך גם נקודה זו מכוסה , הבא שיש בתוך לבו של כל יהודי בזכות ברית אבות לא מאסתים ולא געלתים 8033 

הרי רק נשמתו החיצונית פועלת , ומתקרב על ידי זה לרוחניות אפילו המתרגש, בגשמיות וטמטום הלב 8034 

 8035 .אבל את נשמתו הפנימית קשה להביא לידי התגלות כי היא רחוקה ממנו, כאן

הם מקבלים הארות ממנה גם בעודם עלי אדמות כנזכר , אולם לצדיקים יש חיבור עם נשמתם העליונה 8036 

אך עצם , מיד ומריקה אל נשמתו אשר בתוכוומשם שואבת לו חיים מלמעלה ת, ל"י ז"לעיל בשם האר 8037 

כאמור ככל שיגדל הצדיק , כי לולא זאת היתה מתבטלת אצלם הבחירה, נשמתם העליונה מוסתרת גם מהם 8038 

בהכפלת שמות הצדיקים רומזת , כן יזכה להארה פנימית יותר, בתורה ובמצוות ובזיכוך טמטום לבבו 8039 

 8040 .(14דף ´ כתב מאליהו חלק גמ)  .התורה על הארת נשמתם העליונה על התחתונה



 8041 

 8042 מאמר קעח

 8043 .(א"י´ בראשית ו) ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא הארץ חמס

הלא בין אדם למקום ? למה לא על עריות, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזילה, (ח"סנהדרין ק) ל"אמרו חז 8044 

פרטיו לא יוכלו לחיות עד שהאדם וכל , דברנו על ענין הסדר כמה גדול הוא, יותר חמור מבין אדם לחבירו 8045 

והם עם , גם היסודות בעצמם, אש רוח מים עפר, קור וחום לחות ויבשות, אף רגע בלי שמירת הסדר 8046 

, שאם לא ישמור מהלך מרוצתו לרגע יחרב העולם, וגלגל אחד עם חבירו שלא יפגשו זה בזה, הגלגלים 8047 

כי כל נושא ינשא , נהג על פי סדרומעתה נבין גודל יקרת האדם המת, רואים עד כמה העולם בנוי על סדר 8048 

 8049 .לפי חשיבות הנשוא עליו

אנחנו מבינים כי יסעדו אנשים נכבדים גדולים , כשאנו רואים שמכינים הרבה צרכי סעודה בכבוד גדול 8050 

היסודות כלליהם , כדור הארץ כלליו ופרטיו, כן כשאנו רואים כל האדם כלליו ופרטיו, שרים ומלכים 8051 

הרי לך גודל , כולם בנויים על הסדר´ המלאכים השרפים וכדו, ופרטיהם הגלגלים כלליהם, ופרטיהם 8052 

 8053 .הנושא של הסדר

ואם כי אין לו ידיעת , הרי לו מעלה כזו שנושא כל העולמות תלוי בזה, ואם כן מי שמתנהג על פי הסדר 8054 

י כ, מה שאין כן מי שאינו מתנהג על פי הסדר הרי חסר לו כל, סדר כל העולם אבל חלק יש לו מזה 8055 

, ודי למבין גודל החסרון מה עמוק הוא ושנאוי להקדוש ברוך הוא, החסרון הוא חסר מכל כי הוא היפוך כל 8056 

 8057 .וכמה אהוב לו יתברך המתנהג בדרכו יתברך בסדרים נכונים, כי כל מעשה ידיו הכל בנוי על הסדר

, על בין אדם למקום מן בין אדם לחבירו יוכל לשפוט, והנה מן הנראה יוכל האדם לשפוט על האינו נראה 8058 

, מכל שכן הנעלם מן האדם כמו עריות, אם בגזל הריסת הסדר מכלה העולם איש את רעהו חיים בלעו 8059 

וזהו כי מלאה הארץ חמס והיה , הריסת הסדר והמשטר שסידר הקדוש ברוך הוא לאדם כמה מכלה העולם 8060 

ה "ינו לשמור הסדרים של הקבולכן על, ועם כל זה לא שבו ולכן נתמלאה סאתם, להם להבין חומר עריות 8061 

 8062 .(ח"ר´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .וטוב לנו

 8063 

 8064 מאמר קעט

 8065 .(א"י´ בראשית ו) ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא הארץ חמס

ותמלא הארץ חמס , עניינים שבין אדם למקום, (.סנהדרין נז) ותשחת הארץ זה גילוי עריות ועבודה זרה 8066 

, לושת הדברים האלה כתובים במקרא אחד וסמוכין זה לזהש, גזל ועושק הם עניינים שבין אדם לאדם 8067 

שמי שהוא רע , ובדרך אגב משמיעה כאן התורה, תחילה השחיתו בענייני שמים ואחרי כן בענייני הבריות 8068 

 8069 .שאין להפריד בין זה לזה כפי שלמדנו בתורה בכמה מקומות, לשמים סופו שיהיה גם רע לבריות

בגלל שאין יראת אלקים בלבם הם , ום הזה והרגוני על דבר אשתיה אמר רק אין יראת אלקים במק"אאע 8070 

ותיראנה המילדות את האלקים ולא , ומצד שני לגבי המיילדות העבריות במצרים כתוב, כבר יכולים להרוג 8071 

משום שהיתה בהן יראת אלקים מסרו נפשן , עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים ותחיינה את הילדים 8072 

 8073 .והחיו את הילדים

ולכאורה מקרא זה מיותר , אלקים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץוירא  8074 

ובודאי ראה אלקים שהארץ נשחתה ומה בא פסוק זה , שהרי כתוב קודם ותשחת הארץ לפני האלקים 8075 

זו היתה , אלא הכוונה היא שהואיל וכל בני האדם השחיתו את דרכם הם לא ראו בזה כל עוול? להוסיף 8076 

 8077 .חייהם והשקפת עולמםדרך 

וזה , וכמו שמוצאים גם היום בארצות שונות או בחוגים מסויימים שההשחתה היא שיטת חיים ואידיאל 8078 

ה "בתחילה כופרים בקב, ואלה הם שלבי הירידה, מלמד הפסוק שרק האלקים ראה את הארץ והנה נשחתה 8079 

המצפון הופכים את כל זה  ולבסוף כדי להשקיט את, אחר כך נעשים רע לבריות, ונעשים רע לשמים 8080 

 8081 .לשיטת חיים ולהשקפת עולם, לאידיאולוגיה ופילוסופיה

מזכירים כאן רק , ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס והנני משחיתם את הארץ 8082 

ולא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם , שהרי דור המבול עברו על העריות ועל עבודה זרה, את ענין החמס 8083 

ל משל לסאה שהיא מלאה עוונות מי מקטרג "וכן אמרו חז, החלק שבין אדם לאדם, (ש רמז נ"ילקו) זלבג 8084 

 8085 .(ג ג"ר ל"ויק) בה גזל

ל מעשה דור "אמרו חז? מה היה חטאו של דור הפלגה, רעיון זה בצורה הפוכה אנו מוצאים בדור הפלגה 8086 

נו בתורה שום חטא מפורש על דור לא מצי, (ח ו"ר ל"בר) מעשה דור הפלגה לא נתפרש, המבול נתפרש 8087 

אנו מוצאים בתורה רק שני , המפרשים מתקשים למצוא איזה רמז בפשוטו של מקרא במה חטאו, זה 8088 

ותהי להם , ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, פסוקים המתארים את הדור הזה 8089 



פן , מגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שםויאמרו הבה נבנה לנו עיר ו, הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר 8090 

 8091 .נפוץ על פני כל הארץ כל פסוק מתחיל במלה ויאמרו

הפסוק הראשון מדבר על סוג אנשים שאמרו שילבנו , לכאורה משמע שמדברים כאן על שני סוגי אנשים 8092 

 8093 אלא בזה רצו להבליט כוחי ועוצם? ומה חטא מצאו בכך, והלבנה תהיה להם לאבן והחמר לחומר, לבנים

אלא אמרו , מנהיג העולם והוא עושה הכל´ הם לא האמינו בהשגחה פרטית שה, ידי עשה לי את החיל הזה 8094 

איננו זקוק להשתמש בחומרים שנבראו באבנים , שבכוחו של אדם ליצור בבריאה מה שהוא רוצה 8095 

ולא , רוחמר שיהיה לו במקום החומ, אלא בכוחו ליצור בעצמו לבנים שהם יהיו לו במקום האבן, ובחומר 8096 

 8097 .הם´ הבינו שגם אלה מעשי ה

י "ופירש רש, הכתוב אומר על נמרוד הוא החל להיות גיבור בארץ, ובזה נבין עוד ענין הנותן אור גם לכאן 8098 

, י משמעות זו בדברי הכתוב"ולכאורה איפוא מצא רש, ה בעצת דור הפלגה"להמריד כל העולם על הקב 8099 

הרי עוד לפניו מסופר על הגיבורים אשר , ת גיבור בארץויותר צריך להבין למה כתוב שנמרוד החל להיו 8100 

כי באמת אין , אלא הפירוש הוא שנמרוד החל לחשוב שהוא גיבור וזה היה חטאו? מעולם אנשי השם 8101 

 8102 .הגדולה והגבורה´ ש לך ה"הוא הגיבור כמ´ האדם גיבור כלל וכלל ורק ה

ש אל יתהלל הגבור בגבורתו כי "כמ, הכוחנותן לו את ´ ואם רואים אדם גיבור אין זה מכוח עצמו אלא שה 8103 

הרי יש בזה , ש הוא החל להיות גבור"ונמרוד שחשב שהוא גיבור מכוחות עצמו כמ, היא´ הגבורה מה 8104 

, ואת השיטה הזאת החדיר בתור מלך לכל אותו הדור דור הפלגה, בארץ´ מרידה בהשגחתו הפרטית של ה 8105 

 8106 .ה"ובזה המריד אותם נגד הקב

, ה לישראל חושקני בכם"אמר להם הקב, זה גם על מה שאמרו הבה נבנה לנו עיר ל דורשים רעיון"חז 8107 

נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר , שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני 8108 

נתתי , אבל עובדי אלילים אינם כן, לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש, למשה ואהרן אמרו ונחנו מה, ואפר 8109 

, לסנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות, ´לפרעה אמר מי ה, לנמרוד אמר הבה נבנה לנו עיר גדולה 8110 

, (חולין פט א) לחירם מלך צור אמר מושב אלקים ישבתי בלב ימים, לנבוכדנצר אמר אעלה על במתי עב 8111 

 8112 .´ל מציינים כאן שבאמרם הבה נבנה לנו עיר הבליטו את כוחם וגבורתם וזאת היא המרידה בה"חז

וכאן , אבל חשבו שהוא בעליונים ואיננו מתערב למטה בארץ, ´היה סוג של אנשים שאולי האמינו בהזה  8113 

הפסוק השני מדבר על סוג אחר של אנשים שכפרו באלקים ולא האמינו , השלטון מסור בידי בני אדם 8114 

, ורמז על כך מצאו בזה שאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים, שהוא נמצא גם בעליונים 8115 

ויש מפרשים שאמרו על פסוק זה בואו , להראות בזה שהם כפרו ביושב בשמים שכאילו חלילה אין כלום 8116 

 8117 (ח ו"ר ל"בר) וניתן חרב בידה ותהא נראית כאילו עושה עמו מלחמה, ז בראשו"ונעשה לנו מגדל ונעשה ע

 8118 .מומרים להכעיס

י "ל שואלים ורש"חז, מדור המבול שדור זה היה גרוע, ל"לפי כל האמור לעיל מובן היטב מה שאמרו חז 8119 

אלו לא פשטו יד בעיקר ואלו פשטו יד ? וכי איזו קשה של דור המבול או של דור הפלגה, מביא דבריהם 8120 

אלא שדור המבול היו גזלנים והיתה מריבה ? ואלו נשטפו ואלו לא נאבדו מן העולם, בעיקר להילחם בו 8121 

למדת ששנוי , שנאמר שפה אחת ודברים אחדים, ביניהםואלה היו נוהגים אהבה ורעות , ביניהם לכן נאבדו 8122 

 8123 .לפיכך נשתיירה מהם לפליטה, (י יא ט"רש) המחלוקת וגדול השלום

בגלל , דור המבול נמחה מן העולם בגלל החמס שבידיהם, הרי כמה חשובים היחסים שבין אדם לבריות 8124 

לא נעקרו מן , כביכול´ ה בהואילו דור הפלגה למרות שכפרו בעיקר והכריזו מלחמ, היחס הרע לבריות 8125 

ל ממשיכים גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודת "וחז, העולם רק בגלל יחסיהם הטובים לבריות 8126 

, שנאמר חבור עצבים אפרים הנח לו, ה כביכול איני יכול לשלוט בהן"אמר הקב, אלילים ושלום ביניהם 8127 

כלומר אם יש מחלוקת ביניהם , (ה שםבראשית רב) חלק לבם עתה יאשמו? אבל משנחלקו מה הוא אומר 8128 

 8129 .רק אז אפשר להאשימם

כתוב כי מי , ומעניין שאף נח למרות שהיה צדיק תמים והתהלך עם האלקים מצאו פגם ביחסיו עם הבריות 8130 

ל שהמבול נקרא מי נח משום שלא "ואמרו חז, נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ 8131 

אמנם נח בנה את , שעשה אברהם אבינו שהתפלל על סדום ועמורה כמו, (זוהר נח) התפלל על דורו 8132 

והם היו , עתיד להביא עליהם מבול ושיחזרו בתשובה´ ואמר לבני דורו שה, התיבה מאה ועשרים שנה 8133 

, אבל הוא לא ביקש רחמים עליהם כמו שעשה אברהם, (תנחומא נח ה) משחקים ממנו ומלעגין בדבריו 8134 

 8135 .לכן מייחסים את המבול אליו

בשעה שאמר ! תא חזי מה בין משה לשאר בני עלמא, ל ערכו כאן הקבלה בין נח למשה ואמרו"עוד חז 8136 

עכשיו , מיד אמר משה וכי אניח לישראל בגללי, ה למשה ועתה הניחה לי ואעשה אותך לגוי גדול"הקב 8137 

ובניו ה שניצל בתיבה הוא "דכיון דאמר לו הקב, יאמרו כל העולם שהרגתי להם לישראל כמו שעשה נח 8138 



ש כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי "כמ, ובגלל זה נקרא המבול על שמו, לא ביקש רחמים על העולם ונאבדו 8139 

 8140 .מעבור מי נח עוד על הארץ

כמו שכתוב ועתה אם תשא , ה עד שמסר נפשו למות"אלקיו ולא הניח להקב´ מיד ויחל משה את פני ה 8141 

מכיוון שנח לא נפל , (זהר פרשת נח שם) להםה מחל "חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת והקב 8142 

הרי כאילו שהוא גרם למבול וכאילו שהוא , על פניו להתפלל ולא אמר מחני נא מספרך כמו שאמר משה 8143 

 8144 .הרג אותם

ר "א, ל האומר שגם אברהם אבינו שהתפלל על אנשי סדום עדיין לא יצא ידי חובתו"יש עוד מאמר חז 8145 

שלא , ברהם תבע דין כראוי שלא ימות זכאי עם חייב ולא השליםא, אלעזר אף אברהם לא עשה בשלמות 8146 

ה סרו מהר מן "כיון שאמר לו הקב, משה? אבל מי עשה בשלמות כראוי, ביקש רחמים בין כך ובין כך 8147 

ובגלל זה לא היה בעולם איש שיגן על דורו , פ שכולם חטאו לא זז משם עד שאמר לו סלחתי"הדרך אע 8148 

 8149 .(.ה0.ד)  .כמשה שהוא רעיא מהימנא

 8150 

 8151 מאמר קפ

 8152 .(ב"י´ ו) וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו

והתרנגול היה מהלך , הכלב היה הולך אצל הזאב, עזריה אמר הכל קלקלו מעשיהן בדור המבול´ ל ר"אחז 8153 

י אמר אף "ר, כל אדם אין כתיב כאן אלא כי השחית כל בשר, ד כי השחית כל בשר"הה, אצל הטווס 8154 

בראשית ) כ"אילין זונייא רבה מן דרא דמבולא אינון ע, הוו זרעין לה חטין והיא מפקא זונין, הארץ זינתה 8155 

 8156 .(רבה שם

, שגם מה שהשחיתו הבעלי חיים דרכם על הארץ גרם להביא עליהם את מי המבול, רואים אנו כאן מפורש 8157 

איך , וגם עצם הדבר צריך ביאור! והרי אינם בעלי בחירה? ויש להבין מה שייך להעניש בעל חי בעבירה 8158 

, ש הארץ שהיא גוש עפר דומם מה טעם יש בזה"וכ? ח את טבעם ונזקקו לשאינם מינם"ולמה שינו בע 8159 

 8160 ?ואיך שייך לומר שאף היא זינתה דהוו זרעין לה חטים והיא מפקא זונין

ית חולים בנוי והיה שם בעיר ב, ולהסביר הדבר אספר עובדא מה שאירע בנעורי כשלמדתי בישיבת לומזה 8161 

ואירע , עד כי גם האנשים הזקנים לא ידעו מתי נבנה בית החולים, מעצים עבים ישן נושן מכמה דורות 8162 

ותהום כל , כמה פעמים שחולים אשר שכבו שם זמן ארוך חלו במחלות אחרות אשר לא חלו בהן מעולם 8163 

וחקרו , גדולים מווארשא והביאו כמה פרופסורים, והרופאים לא ידעו מאין מקור הרעה, העיר על זאת 8164 

נבלעו בקירות הבנין חיידקים , היות שבית החולים הוא ישן מאד, ובדקו עד שבאו לידי מסקנה ואמרו 8165 

וזהו מקור המחלות שחלו בהן החולים , מכמה סוגי מחלות מדבקות מהחולים ששכבו שם משך דורות 8166 

עד שלא נשאר שום זכר מכל , ירומיד הרסו את כל הבנין והוציאו את כל עציו ואבניו מחוץ לע, כעת 8167 

 8168 .הבנין

ויצאו והזיקו לאחר , ומעתה אם במחלות הגוף כך אנו רואים שהחיידקים נשארו ונכנסו בכותלי הבית 8169 

ודאי , חיידקי הטומאה של מחלת הנפש החוטאת, קל וחומר במחלות הרוחניות, עשרות או מאות שנים 8170 

ולכן יש לדעת שבבית שגרה שם משפחה , ושיעורשבכוחם להרעיל את האויר בטומאה וזוהמה לאין ערוך  8171 

נולדים בהבית נגעים גדולים ונבלעים , או שחיללו את השבת וכדומה, שלא שמרה על טהרת המשפחה 8172 

ו ממחלות הנפש האלו "והנכנס לדור בבית הזה יש לו לפחד שלא ידבקו בו ח, בקירותיו מחלות רוחניות 8173 

 8174 .ברב או במעט

שניהם קוצעים , על נגע שנראה בקיר של שותפות שניהם חולצין, (ו"ב מ"נגעים פי) ל"וכן אמרו חז 8175 

אף שאין להשכן שום מגע ומשא עם הבעל ! מכאן אמרו אוי לרשע ואוי לשכנו, שניהם מביאין את האבנים 8176 

אפשר כבר שתיכנס הטומאה מבית הרשע לבית , ז כיון שיש להם כותל אחד בשותפות"בכ, הבית המנוגע 8177 

 8178 .הצדיק דרך חור זה

´ אמר ר, כי תשא´ ק סוף פ"מצינו בזוה, להצדיק´ ד כמה יכולים החוטאים להרעיל האויר ולהזיק אפיע 8179 

ושליט , דגרמו מותא עלייהו מההוא זמנא ולעילא, יהודא כתיב ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב 8180 

בני נשא והא יהושע דלא חטא אמאי מית כשאר כל , בהו ההוא חויא בישא דאעדי ליה מינייהו בקדמיתא 8181 

ומתרץ כיון דחבו ישראל בעגלא תבת סיהרא , דהא איהו עם משה הוה בשעתא דחבו ישראל, לא חטא 8182 

כיון , ליה´ ג דזיינא קדישא הוי"ועל דא יהושע אע, ושלטא חויא בישא ואחיד בה, כמלקדמין לאתפגמא 8183 

 8184 .ש"דאיתפגים סיהרא הכי הוא ודאי לא אישתזיב בלחודוי מיניה עי

פ מה שאמרו "א הטעם ע"וכתב מהרש, אסור להסתכל בדמות אדם רשע, (ח"מגילה כ) ל"חזמצינו עוד ב 8185 

שאם יסתכל בפניו , ש"והוא ענין אל תפנו אל האלילים עי, ששורה על הרשע רוח הטומאה, חכמי הקבלה 8186 

ואין זה מדת חסידות אלא איסור , ל להסתכל בפני אדם רשע"ולכן אסרו חז, ישרה גם עליו רוח הטומאה 8187 

 8188 .שממ



ויתמה על נפשו , ל"כ שיעברו במוחו מחשבות זרות והרהורים רעים רח"והאדם שעובר על זה יראה אח 8189 

או גאוה וכדומה שאין לו שייכות , ומה היה לו שבא לידי הרהור תאוה כזו, מהיכן באה לו מחשבה רעה כזו 8190 

ו מתאוותיו או וחלק ל, אבל הענין הוא כי נדבק בו רוח הטומאה של הרשע שהסתכל עליו, לזה כלל 8191 

 8192 .ואפשר מאד שרשע זה כבר הכין גם לו מקום בגיהנם רחמנא ליצלן, מגאוותו

יוחנן כהן גדול שימש , (ברכות כט) ל"פ כל האמור למעלה יש להבין דבר תמוה מאד שמצינו בחז"וע 8193 

הלא כל כהן גדול שלא היה שלם ! וראה זה פלא, בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי 8194 

ואם הוא זכה ליכנס אל קודש הקדשים ולצאת בשלום , (.יומא ט) תו ויראתו לא היה מוציא את שנתובצדק 8195 

ר לגשת "ואיך היה יכול יצה, ברור שהיה צדיק נשגב אין לשער ולתאר, בלא פגע שמונים שנה זו אחר זו 8196 

 8197 !אתמהה? ולעשותו צדוקי שוטה רשע וכופר, אליו ולהפכו מן הקצה אל הקצה

הרעילו , ת"והסיתו והדיחו את העם מעל השי, כי בזמנו התגברו הצדוקים הרבה, ובן הדברש מ"אבל לפימ 8198 

הגיעו ובאו ונדבקו גם ביוחנן כהן גדול האיש , וטמאו את האויר עד שחיידקי מגיפת הכפירה המה המזיקים 8199 

 8200 !הגדול הלזה והפילוהו לבאר שחת

וכמו בדורנו , הכפירה משתוללת בעולםכלומר בעת שמגיפת , על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא 8201 

משתוללת , ת ותורתו"ה שרוח ההפקרות הפריצות וההוללות שמקורם הוא הכפירה באמונה בהשי"בעו 8202 

בעת כזאת יש גם לחסיד גדול וירא שמים , ל"ומפלת חללים מנער ועד זקן טף ונשים לשאול תחתית רח 8203 

ש ברישא דקרא על "כמ! זו תפלה? עליו לעשות ומה מוטל, לפחד ולירא על שטף מים רבים אליו לא יגיעו 8204 

 8205 .זאת יתפלל כל חסיד אליך

הנה הוא מתקלקל , שאם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, המסילת ישרים בראש ספרו כתב 8206 

ועל , הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו, ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, ומקלקל העולם עמו 8207 

ר נטלו והחזירו על כל אילני גן "ה את אדה"שבשעה שברא הקב, (ז"ר פ"קה) ל"העיקר הזה העירונו חז 8208 

תן דעתך שלא , וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, אמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן, עדן 8209 

 8210 .כ"תקלקל ותחריב את עולמי ע

א טומאה שהחטא מהוה מחלה רוחנית ומבי, לפי מה שנתבאר שהאדם בחטאו מתקלקל ומקלקל העולם עמו 8211 

ומפילים , כ חיידקים אלו של זוהמא וטומאת החטא נפוצים בעולם"א, על האדם ומרבה בו זוהמא ולכלוך 8212 

 8213 .וכל מה שהחטא מתרבה הטומאה שבו תתגבר ותתרחב, חללים בכל מקום אשר יפגעו

כי , ל שבדור המבול אף החיות והבהמות והעופות נזקקו לשאינם מינם וגם הארץ זינתה"וזה מה שאחז 8214 

עד , וטימאו עצמם ואת העולם עמהם בטומאה גדולה כל כך, אנשי דור המבול עלו פשעיהם למעלה ראש 8215 

והתגברה עליהם באופן אנוש עד שהאבידה מהעולם כל , שנכנסה מחלה זו גם בבעלי החיים והדוממים 8216 

 8217 !זכות קיום

ויאמר , הארץ כי השחית כל בשר את דרכו על, זהו שאמר הכתוב וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה 8218 

שלא יוכלו , דור המבול פשעו וקלקלו עצמם ואת העולם כולו עמהם, אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני 8219 

לכן ויאמר אלקים , נאמר ותשחת הארץ לפני האלקים, בעפר חומר האדמה המגושם´ אפי, להתקיים כלל 8220 

את ריח הניחוח ´ וירח הרק אז , עד שבא נח והקריב קרבנותיו, לנח קץ כל בשר והנני משחיתם את הארץ 8221 

 8222 .(לב אליהו)  .ויאמר לא אוסיף לקלל עוד

 8223 

 8224 מאמר קפא

 8225 .(ב"י´ ו ) וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו

וקשה להבין בשלמא בן אדם הוא בעל בחירה , ל אפילו בהמה חיה ועוף נזקקין לשאינן מינן"י ז"רש´ פי 8226 

? לי חיים שאינם בעלי בחירה איך נתקלקלו ושינו את הטבע שלהןאבל בע, ונתקלקל והשחית את דרכו 8227 

כי השחית כל בשר , (ש רמז ו"ילקו) ל"ל מכוונים למה שאמרו חז"י ז"פשוט אפשר לומר שדברי רש 8228 

 8229 .כ"והכל על אדם ואדם על הכל ע, מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה

י אפילו חיה ועוף נזקקין "אבל הלשון של רש, י מעשה אדם"ז הפירוש השחית כל בשר את דרכו ע"ולפ 8230 

כי השחית כל בשר את דרכו , י לומד את זה מפשטות הכתוב"וכנראה שרש, לשאינן מינן משמע בעצמם 8231 

משמע שאינו מכוון , ל"י לא מזכיר כלל דברי חז"גם מה שרש, ל"אבל הדבר לא מובן כנ, משמע מעצמו 8232 

 8233 .בזה לדבריהם

דור עקש ופתלתול אומר ´ על הפ, פ דברי התרגום ירושלמי"יו עי בנה יסודות"ואפשר לומר שרש 8234 

´ דור עקש´התרגום מפרש , דרא עוקמא ופתלגא דשנו עובדוי ואף סידרי עלמא אישתני עליהון, התרגום 8235 

ולפי , כי הנהגת האדם משפיעה שגם סדר העולם משתנה, ופתלתול סובב על סדר עולם, שמעשיו משונים 8236 

ז "ולפי, וזה השפיע בטבע על בעלי חיים שישנו את דרכם, שחיתו את דרכםזה אפשר לומר שבני אדם ה 8237 

 8238 .ל"י ז"מובנים דברי רש



רמו ליה שערי לחמריה , פנחס בין יאיר איקלע לההוא אושפיזא´ ר, (.חולין ז)ב  וכענין זה מצינו לצד הטו 8239 

 8240 (י"נים והפסולת רשבידים מן האב) נקרינהו, לא אכל (י"רש —חבטינהו לנקותם ) חבינהו בנפה, לא אכל

הרי מעשיו הטובים , כ"עשרינהו ואכל ע, דלמא לא מעשרן (פנחס בן יאיר´ ר) אמר להו, לא אכל 8241 

 8242 .פנחס בן יאיר השפיע גם על חמורו שלא יאכל בלתי מעושר´ וקדושתו של ר

אורתא כדהוו אגרי לה כל יומא ל, יוסי דמן יוקרה הויה לה ההוא חמרא´ ר, (.תענית כד) ´וכן מצינו במס 8243 

יומא חד אינשי זוגא , ואי טפו לה או בצרי לה לא אתיא, הוו משדרי לה אגרה אגבה ואתיא לבי מרה 8244 

ל היו במדרגה כל כך גדולה "מזה רואים שחז, כ"דסנדלי עלה ולא אזלה עד דשקלינהו מינה והדר אזלה ע 8245 

 8246 .של קדושה שהשפיעו גם על בהמתם

וללכת , טבע שלו ולהשפיע על חלק הבהמיות שלוח שבכוחו של אדם לשנות "מזה אפשר ללמוד מקו 8247 

ואין לאדם להצדיק את עצמו על מעשיו הרעים כי , בקדושה ובטהרה´ י הרבה עבודת ה"בדרך הטובה ע 8248 

כי הרי כח גדול של קדושת , כי יש בכוחו של אדם להשפיע ולשנות הטבע שלו, הטבע שלו נוטה לרע 8249 

 8250 .(זכרון מאיר)  . ל שינו אפילו טבע של בהמה ממש נפלא הדבר"חז

 8251 

 8252 מאמר קפב

 8253 .(ג"י´ בראשית ו) ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם את הארץ

מתנות נבראו בעולם זכה ´ ג, (מטות´ ר פ"במד) ל הורו לנו"חז, צריכים אנו להבין מה היה ענין המבול 8254 

, זכה בעושר זכה בכל, לזכה בגבורה זכה בכ, זכה בחכמה זכה בכל, באחד מהן נטל חמדת כל העולם 8255 

אנו , ד אינו כלום"אבל חכמתו גבורתו ועשרו של בו, אימתי בזמן שהן מתנות שמים ובאים מכח התורה 8256 

ומתנות , ל זכה בכל ואם לאו אבד הכל"ההולך בדרך שכיוונו חז, ל שאין פשרה בזה"רואים מדברי חז 8257 

 8258 .ש"ה אלא חוטפין אותם עי"תן מהקבשלא היה מתנ, ה סופן להיפסק ממנו"אילו בזמן שאינן באין מהקב

ואם רצון רוב חכמי , המובן מזה שברכישת החכמה הגבורה או העושר עוד לא רכש את חמדת העולם 8259 

הרי אכזבתן גדולה מפני שבסוף ימיהם הם נשארים , העולם גבוריו ועשיריו הוא רכישת החמדות האלו 8260 

לקצר את חייו ולהעבירו מן העולם , המבקש ולא עוד אלא שהן עלולות להיות בעוכריו של, בידים ריקות 8261 

 8262 .שהרי גם לרע יש כח גדול בבריאה כידוע, אכן הם קיימים ועושים מה שעושים, שככה עמל עליו

, ה"והוא לא יודע ומכיר כי אלו מתנות הם מאת הקב, אבל ברור שכל חכמה גבורה ועושר שיש לאדם 8263 

הרי הוא מוסרם , חוטפם בשביל מילוי רצונו ותאוותואלא הוא , ולפיו הן צריכות להשמע ולקיים את רצונו 8264 

 8265 .י זה לידי הרע המוחלט והתוצאות הן ברורות"ע

והמלחמות דוחקות אחת את רגלי , וכליון בא על האנושות כולה, ולמה מתפלא האדם כשהצרות עטות עליו 8266 

ה ולא "באין מאות בשנים חשובות לפני הק, ברור אשר אין נעשה פתגם המעשה הרעה מהרה? חברתה 8267 

הרע המשתלט בעולם עושה כל , יש כוונה גדולה ויש דרך ארוכה למילוי התפקיד הגדול של העולם, כלום 8268 

הסתבכות באפס , תהום ללא יציאה, אבל התוצאות הן ברורות, שביכולתו כדי להטות את האדם מדרך זו 8269 

 8270 .הנורא המביא לידי מה שראינו בעינינו

, ז את הדרך לרכישת החכמה והעושר והגבורה"השאיפה לעוהלמה מפריעה , וכשנעמוד על סיבת הדבר 8271 

ה בבריאת "נוכח שזה תלוי במגמה שהשים לו הקב, א בדרך הקדושה"א להצליח בניצול המתנות כ"וא 8272 

ולכן צריך , א לתכלית הקדושה והתפשטות האלקית"כ, אין הבריאה נבראת לשם ההווי שלה לחוד, עולמו 8273 

עד שיתגלה , והמתנות האלו צריכות גם הן לקחת חלקן במלחמה זו, שהכל ישתלב במלחמת הרע עם הטוב 8274 

ואם זוהי , ויהיה כל העולם חלק מגילוי שמו יתברך, הטוב במילואו בלי שום ניצוץ של סטרא אחרא 8275 

 8276 .התכלית נמצא שכל דבר המפריע להגשמתה אין סופו להתקיים

זהו גם כן שלב להגשמת , הי ניצול שלא בדרך התור"שהצלחת מה במתנות אלו ע, למדים אנו מזה 8277 

הוא מוסר את , ללמד את בני האדם שיווכחו בעצמם על דרכם המסולפת´ כי ברצות ה, התכלית הגדולה 8278 

שהרי סופן , הם מצליחים בראשונה ובאים לידי כליון, העושר החכמה והגבורה לידם לתכליתם ולתאוותם 8279 

 8280 .בידים ריקותומי שנשאר נשאר , י קנאה תאוה ורדיפת הכבוד"להיפסק ממנו ע

ברור כי לא רבים הלומדים לקח מזה ושוב , בכיוון התכלית´ שוב מתחדשת האפשרות לעלות על דרך ה 8281 

אבל יש , וככה מתנהלת המלחמה הגדולה בין הטוב והרע, ושוב באות התוצאות הידועות, סוטים מן הדרך 8282 

 8283 .´לומדים מזה ושבים מדרכם ונתוספים למחנה הלוחמים למען גילוי כבודו ית

ז וכל "וכיוונו את חייהם בשאיפה לעוה, הם שכחו התכלית לשם מה נברא העולם? מה היה בדור המבול 8284 

הרי שלא היה שום , לא היה בעולם חוץ מנח מי שהוא שידע את תכלית הבריאה, הבהמיות הכרוכה בו 8285 

הדרך ולא זה כי לא זו , וכתוצאה מהשחית כל בשר את דרכו על הארץ, זכות קיום לעולם בלי התכלית הזו 8286 

בכדי שתנתן האפשרות לבריאה כולה שוב לעלות , בא חיסול העולם, ה בבריאת העולם"מה שכיוון הקב 8287 

 8288 .(33´ א ד"מכתב מאליהו ח)  .י נח"ע



 8289 

 8290 מאמר קפג

 8291 .(ג"י´ בראשית ו) ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם את הארץ

ש קץ כל בשר בא "כמ, שהוא מבטל ומאבד את עצמו נמצא שענין המבול הוא הוראה על תוצאות החמס 8292 

ועל כן ההצלה מן המבול לא , חמס תרגם אונקלוס חטופין והוא גדר כח הנטילה כידוע, לפני מעצמו בא 8293 

שמשו והאכילו לעשרות , נצייר לעצמנו נח ובניו ומשפחתו שמונה נפשות, היתה אלא בהפכו בכח החסד 8294 

הרי זו , הן ביום והן בלילה במשך שנה תמימה, ונו המיוחד לוכל אחד בזמנו ובמז, אלפים בעלי חיים 8295 

 8296 .ח מאין כמוה"פעולה של גמ

כי אין מכסה לאור הרוחני גם , האבן הטובה שהיתה מאירה בו, חסד זה הוא הרוחניות שבענין התיבה 8297 

ואם פעם אחת בתוך מאות אלפי פעמים איחר נח רגעים אחדים לתת מזונות , בחשכת צרות העולם הזה 8298 

במדרגה זו של חסד גם איחור כזה נחשב , ל על וישאר אך נח"הכהו ועשהו בעל מום כאמרם ז, אריה 8299 

בדרך הטבע לא , כי אין החיצון אלא מראהו הנגלה של הפנים, ועל כן נעשה בעל מום ממש, למום בחסדו 8300 

החסד  אלא שזהו עצם הנס כי נשמר בתוך, היתה התיבה יכולה להתקיים בתוך שאגת גלי מים הזדונים 8301 

 8302 .הנפלא

ויש שאינו צריך להצלה כלל , יש גדר של הצלה שצריך ליכנס אל התיבה להנצל שם מפני סכנת מי המבול 8303 

והענין הוא , (ג"זבחים קי) וזה גדרה של ארץ ישראל שלא ירד לה המבול כלל, כי לא שייכת אצלו הסכנה 8304 

אם חסרה ההזדמנות  שכל הלב שואף רק לחסד ומצטער, שיש חסד שהוא בחינת התחסדות גמורה 8305 

אבל , ויש חסד של חובה שעושהו בהכירו את הכרחיותו, כגון אברהם שהצטער שלא מצא אורח, להתחסד 8306 

 8307 .זוהי דרגתו של נח איש צדיק תמים אבל לא חסיד, לא יצטער אם לא יזדמן לו לעשות חסד

ועל כן , ה גמורשהיא למעלה מן המדות לשמ, ה זכה לבחינת ההתחסדות הגמורה"אולם אברהם אבינו ע 8308 

אלקיך ´ בחינת תמיד עיני ה, ה"זכה לארץ ישראל שבחינתה הראייה הבהירה בהשפעה ישרה מאת הקב 8309 

ובדרגה זו לא שייך גדר , כי רק המתחסד רואה תמיד כל חסדיו יתברך, והיא גדר הנתינה לשמה ממש, בה 8310 

הצלה של תיבה שבחינתה והוצרך ל, אך נח לפי דרגתו לא היה יכול להנצל בארץ ישראל, המבול כלל 8311 

 8312 .(222ב "מכתב מאליהו ח)  .ההתרגלות וההתעלות במידת החסד בפועל

 8313 

 8314 מאמר קפד

 8315 .(ג"י´ בראשית ו) ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם את הארץ

ל שנקראו על שמו לפי שלא התפלל על בני דורו כשאמר לו "ואמרו חז, (ד"ישעיה נ) כי מי נח זאת לי 8316 

, (´תנחומא נח ט) ל"והנה נח מסר נפשו לקיום העולם כמו שאמרו חז, כ"ה קץ כל בשר בא לפני ע"הקב 8317 

שהיו זקוקים לזון את הבהמה ואת החיה ואת , ב חדש לא טעם שינה לא נח ולא בניו"ר לוי כל אותן י"א 8318 

ה באור "כו, ח הואיל והוא קיימם"שהותר לנח לאכול בשר בע, (ט"כ´ בראשית ה) ן"רמב´ ועי, העופות 8319 

ובכל זאת לא התפלל על , ונראה מזאת גודל מסירות נפשו של נח לקיום העולם, (´ג´ בראשית ט) החיים 8320 

 8321 .ותמוה מאד למה באמת לא התפלל, בני דורו

למה לא התפלל אברהם אם יהיו בסדום , (ג"ט י"ר מ"בר) ל"י מה שאמרו חז"והנה אפשר היה לבאר עפ 8322 

ולכך לא התפלל אברהם , כ"דור המבול שמונה ולא נתלה בזכותם עכבר נשתייר ב? פחות מעשרה צדיקים 8323 

ויתכן לומר כי לכך נח לא התפלל כי ידע , צדיקים כי ידע שתפילתו לא תתקבל´ אם יהיו בסדום פחות מי 8324 

 8325 .כיון שהיו בעולם פחות מעשרה צדיקים, שתפילתו לא תתקבל

, או מי המבול מי נח על שלא התפלליש להתפלא למה נקר, אלא שאם זה היה טעמו של נח שלא התפלל 8326 

ואם כן קשה לאידך , כ היה צריך להתפלל"והמוכרח מזה שאעפ, והרי טעמו עמו שידע שתפילתו לא תועיל 8327 

 8328 .גיסא למה לא התפלל אברהם אבינו

בלעם , בלעם יעץ איוב שתק יתרו ברח, היו באותה עצה´ ל ג"דהנה אמרו חז, ונראה בביאור הדברים 8329 

, (.א"סוטה י) יתרו שברח זכה ובניו ישבו בלישכת הגזית, איוב ששתק נידון ביסורים, שיעץ נהרג בחרב 8330 

וברור שאין , ולכך שתק כי לא יועיל מאומה אם ימחה, והנה איוב לא היה יכול להועיל אם לא היה שותק 8331 

ובכל זאת כשנתבונן נראה שעונשו היה גדול מעונש , לדמות חטאו של איוב לחטאו של בלעם שיעץ 8332 

 8333 .שהרי בלעם נענש במיתה ואילו איוב נידון ליסורי איוב שהן קשים יותר ממיתה, בלעם

פ "הרי שאע, אלמלא נגדוהו לחנניה מישאל ועזריה הוו פלחו לצלמא, (7ג"כתובות ל) ל"וכן מצינו בחז 8334 

ומזה רואים כי עונש היסורים גדול הוא , בכל זאת לא היו יכולים לעמוד ביסורים, שמסרו נפשם למיתה 8335 

ואחר כל זאת על אף שחטאו של איוב , ומה גם יסורי איוב שאין אח ודוגמא ליסורים אלו, מעונש מיתה אף 8336 

 8337 .ז עונש איוב היה יסורים ואילו עונש בלעם היה אך מיתה"בכ, היה קטן מחטאו של בלעם



 8338 אלא שהינם מורים לאדם, שמהות יסורים אינו אך עונש על החטא, ונראה בטעם עונשו הגדול של איוב

כי , והנה טעמו של איוב ששתק, שבזאת יוכל האדם לעמוד מהו חטאו, וזהו ענין מדה כנגד מדה, שחטא 8339 

, וגם זו היתה סיבת בריחתו של יתרו שלא היה בידו לעכב וברח, חשב בלבו שלא יועיל כלום אם ימחה 8340 

 8341 .וכך גם איוב משראה שאין הוא יכול למנוע שתק

והגם שיודע כי אין בצעקתו , כי המתייסר ביסורים זועק וצועק, תוובאו עליו יסורי איוב להורהו על טעו 8342 

ובאו , והשותק על כרחך שאין כואב לו, עם זאת טבע האדם משכואב לו הינו צועק, להושיע לו במאומה 8343 

ומששתק , כי הצרות של כלל ישראל לא היו אצלו כיסורין שלו שצועק עליהם, היסורים להורות לאיוב 8344 

 8345 .הרי שאין הוא מרגיש בצרתם כשם שמרגיש ביסוריו, על צרות כלל ישראל

שהשטן ביקש לנסותו , (7ו"ב ט"ב)א  ואיתא בגמר, ל כי טעם היסורים לאיוב היו לנסותו"והנה מבואר בחז 8346 

´ כי משפטי ה, ל דיסוריו היו לו לעונש על ששתק"א חז"ואין זה סותר למש, ש"שאינו כאברהם אבינו יעו 8347 

אלא שאם לא היה מגיע לו עונש , יה גם מן העונש על ששתק וגם מן הנסיוןוביסוריו ה, אמת צדקו יחדיו 8348 

 8349 .כי אז לא היו באים עליו היסורים עבור נסותו בלבד, מר כזה

כי אין היא , וכן הוא במי המבול כי גם אם טעמו של נח שלא התפלל היה שידע שתפילתו לא תתקבל 8350 

כי הגם שתפילתו לא תועיל , אים על שמו מי נחז מי המבול נקר"בכ, מועלת אם יש פחות מעשרה צדיקים 8351 

הגם , לבל יחרב העולם´ אז היה מתפלל וזועק לה, כי אם היה כואב לו על חורבן העולם, היה לו להתפלל 8352 

ולכך נקרא , ומשלא התפלל הרי שלא כואב הוא כפי הצורך על אובדן העולם, שידע שאין תפילתו מועלת 8353 

 8354 .המבול מי נח

אף כי על נח , משידע שאין עשרה צדיקים בסדום ולמד זה מנח, ינו לא התפללל שאברהם אב"ומה שארז 8355 

, אולם תביעה זו לא היתה משום שאילו היה מתפלל היו נמנעים מי המבול? היתה תביעה וכיצד למד ממנו 8356 

, אולם אברהם אבינו שהרבה להתפלל על אנשי סדום, אלא שהתביעה היא על זה גופא שלא צעק והתפלל 8357 

 8358 .ואדברה אך הפעם´ כאמור אל יחר לה, להתנצל על רוב תפילתועד שהוצרך 

ומשלמד מנח שלא הועיל תפילתו לא הוסיף , כל חובת התפילה עליו היתה אך אם תפילתו תתקבל 8359 

ה למשה "ל בביאור מה שאמר הקב"א חז"והוא על דרך מש, ודי לו בתפילותיו הרבות עד אז, להתפלל 8360 

י שם "רש) שלא יאמרו הרב כמה קשה והתלמיד כמה סרבן ומפציר, (´דברים ג) רב לך אל תוסף, רבינו 8361 

 8362 .(שיחות מוסר)  .שכיון שלא תועיל התפילה אין לו להתפלל יותר מדי, (בשם ספרי

 8363 

 8364 מאמר קפה

 8365 .(ג"י´ בראשית ו) ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם את הארץ

בכדי שנוכל להשיג איזה מושג , (7ד"פסחים נ) יןר שבעה דברים מכוסים מבני אדם ואלו הן עומק הד"ת 8366 

צריכים אנו לעיין באופן החקירה והדרישה שבהם האדם , בעומק הדין שהוא נעלם ומכוסה מבני אדם 8367 

הבחינה הראשונה היא , ושעל ידם מתגלים העמוקות והנסתרות אשר בשבילם האדם נדון, נחקר ונדרש 8368 

 8369 .(ג"תהלים ל) ל כל מעשיהםש היוצר יחד לבם המבין א"וכמ, הבנת המעשים

הלא גם בני אדם אשר רק , ה בהבנה זו"ולפי השקפה ראשונה פלא הוא מה שאנו משבחים את הקב 8370 

הוי אומר שהבנת המעשים , יודעים ומעריכים את כל מעשה ופעולה אם טובה היא או לא, לעינים יראו 8371 

 8372 .ציאות האמיתיתוהערכתנו אם טובים או רעים המה אינה מתאמת עם המ, עמוקה היא מאד

מתבונן ומתעמק בעמקי חקר נפשו ובא לידי חשבון , אף אחרי שהאדם זוכה להכנס בהיכל המחשבה פנימה 8373 

להשתחרר מהמועקות , אין בכוחו להתרומם מעל לגבולי מושגיו, בקורת המעשים וחיפוש הדרכים, הנפש 8374 

כי הם החומר למחשבותיו , פואם מושגיו הערכותיו והשקפותיו לא נשתנו ולא נתחל, אשר בהם הוא נתון 8375 

הערכותיו השקפותיו , ויסודי מושגיו בטוב ורע לא נתמרקו, ואם אלה לא ישתנו שינוי עיקרי, והגיונותיו 8376 

 8377 .החכמה והגדלות מאין תמצא והעליה מאין תווצר, לא קבלו צורה יותר בהירה

ג מושגים יותר קרובים ולהשי, חייב להחליף כל מושגיו והערכותיו אשר כבר הכו שרשים עמוקים בלבו 8378 

כי אחרי העיון ויגיעה רבה , ´ל הק"י התבוננות עמוקה בדבר חז"השקפות נכונות ע, אל האמת בטוב ורע 8379 

 8380 .חידושים נפלאים לא שערנום מקודם, מתגלים לנו אוצרות של חכמה וגנזי נסתרות, ´בדבריהם הק

אין , וב לרע מתקטנת ומתקצרתמכירים אנו שהמחיצה בין ט, בה במדה שמושגינו מתבהרים ומזדככים 8381 

הרע נכנס בתוך תחומי , קשה לצמצם לכוון ולסמן את הגבולים בקוים ישרים, בינם אלא כחוט השערה 8382 

ובאמת כבר עבר את חוט השערה ובתוך , הטוב נבלע בתוך תחומי הרע ובשביל זה השיבוש מצוי, הטוב 8383 

 8384 .הרע הוא

ואלו על אלו , אלו רבים על אלו בחימוס ממון, ל אלואלו רבים על אלו ואלו רבים ע, קץ כל בשר בא לפני 8385 

משום , הנגזלים שבדור המבול מה חטאו ולמה נגזרה גם עליהם הגזירה, (´א ד"ר ל"בר) בחימוס דברים 8386 



הלא מותר לו לעשוק למחות ולזעוק מרה , צעקו יותר מדי על הגזלנים, שגם הם חמסו מלאה הארץ חמס 8387 

 8388 .יותר מכפי הראוי איננו רק נגזל אלא גם גזלן אבל מכיון שהרים קולו, על עושקהו

וגם עליו נחתם הגזר דין של כליה , עלוב הוא וגם חמסן חמס את הגזלנים, את כל אשר לו לקחו הגזלנים 8389 

שניהם חטאו ושניהם נענשו באותו , מפני שגם הוא בהרמת קולו בצעקתו היתירה גזל וחמס, יחד עם הגזלן 8390 

בהרמת קול בצעקה יתירה נהפך הנגזל והנדכה , רת הגבולים מטוב ורעהרי לנו ציור של העב, עונש מר 8391 

 8392 .לגזלן וחמסן של דור המבול

ל מה ראה "ואמרו חז, כששלח יעקב אבינו את בניו מצרימה אמר ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש 8393 

, עמו עד שהיה במעי אמו היה עשו מריב, ללמדך שהרבה יסורין עברו על יעקב, יעקב לברכם באל שדי 8394 

יצא מעשו , נמלט ממנו בא עשו בקש עוד להורגו, ברח מפני עשו ללבן והיה שם עשרים שנה בצרות רבות 8395 

מי , לפיכך היה מתפלל באל שדי ואומר, כ צרת בנימין"צרת יוסף צרת שמעון אח, באה עליו צרת דינה 8396 

אבא אם בנימין הולך  ל יהודה"א, מקודם אמר לא ירד בני עמכם, שאמר לשמים וארץ די יאמר ליסורי די 8397 

 8398 מוטב שתניח את הספק ותתפוש את הודאי, ואם אינו הולך עמנו כולנו מתים ברעב, עמנו ספק נתפס

 8399 .(תנחומא מקץ)

כששלחם , אלא שהודאי מכריע את הספק, גם לדברי יהודה היה כאן ספק של פיקוח נפש עבור בנימין 8400 

´ והנביא מתנבא וריב לה, חיו עוד מבטן אמותמך את ברכתו בזה שנרדף הוא מעשו א, בדרך של סכנה זו 8401 

ה תובע מעם "הקב, (ב"הושע י) בבטן עקב את אחיו, עם יהודה ולפקוד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו 8402 

 8403 .עם יהודה´ ישראל על שעקב בבטן את אחיו וריב לה

יעקב , ן אמורדפו ורב עמו עוד בבט, יעקב אבינו אשר נרדף כל חייו מעשו אחיו אשר עברתו שמר תמיד 8404 

אמנם נרדף הוא אבל , בבטן עקב חטא של תינוק בעת לידתו, אבינו הנקרא תמים תובעים אותו על מעלליו 8405 

עד , המבין אל כל מעשיהם, וידו אוחזת בעקב עשיו נפלאים הדברים, דין שמים אומר שגם רדיפה יש כאן 8406 

וכמה רחוקים אנו מלהבין , מיםובכל זאת הם סתומים וחתו, כאן הבנת המעשים הנראים והנגלים לפנינו 8407 

 8408 .(ג"רנ´ חיי המוסר ד)  .יראה ללבב´ בחינה של וה

 8409 

 8410 מאמר קפו

 8411 .(ג"י´ בראשית ו) ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם את הארץ

על מה יש לנו , ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת, במשנה בעקיבתא דמשיחא חכמת סופרים תסרח 8412 

והוא מפליא ותמוה וכי קודם עקבות משיחא יש חלילה מישהו , (.ט"סוטה מ) שבשמיםלהשען על אבינו  8413 

ל "ומהו החידוש שגילו לנו חז, הלא גם מקודם אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים, אחר על מי להשען 8414 

 8415 ?בזה על עקיבתא דמשיחא

שזהו ´ צווין אנו כן מפי הומ, דהנה מצינו שיש דברים שראוי להשען עליהם, ונתגלה לנו ביאור גדול בזה 8416 

ן "כן מצינו שהרמב, והם מסייעים גדולים לעבודת השם, ´ז נתקרב אליו ית"שעי´ הדרך שרצה הוא ית 8417 

, משום שהוא מן הדברים שהשכל מחייבתן, הא דלא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על הגזל, מבאר 8418 

 8419 .כ הוא חמור ביותר והעובר על דבריו חייב מיתה"ע

משום שזהו , עד כדי כך שהעובר על דבריו חייב מיתה, ה שהתורה צותה לנו לשמוע אל השכלהמתבאר מז 8420 

כפי , הערה אלקית? י יגיע לרצון אלקיו כי מהו שכל"לאדם לסמוך על השכל וע´ הדרך שנתן הבורא ית 8421 

ו ולמה לא נוכל לסמוך עלי, הזכרת אלקים את האדם באמצעות שכלו, (´ה´ שער ג) ל"שקורא אותו החוה 8422 

ומצוה לישאל לו , נמצא ששכל הוא מן הדברים שיוכל אדם להשען עליו בכל התוקף, בכל הבטחון הגמור 8423 

 8424 .ולשמוע אליו עד שהעובר על דבריו חייב מיתה

, לסמוך על תורה´ הנה צוה לנו ה, ק משפט וצדקה ישרות אני נותן לכם"ל על תוה"וכן מצינו שאמרו חז 8425 

נמצא שישנם , ויכולים אנו להשען היטב על התורה הקדושה, דוקא´ יתכאילו אין אנו צריכים לסמוך עליו  8426 

וכמו נביא אורים , שנתן לנו דברים כאלו´ כי זהו מחסדו ית, באמת דברים שנוכל לסמוך ולהשען עליהם 8427 

והם מסייעים גדולים , ומצוה עלינו לשמוע ולבטוח בהם, ותומים שכל ותורה שנוכל לסמוך עליהם 8428 

 8429 .´תקרב האדם להועל ידם י´ לעבודת ה

בחסדו להשען עליהם ולבטוח בם אבדו ´ שכל הדברים שנתן לנו ה, ל בכל המשנה"זהו שגילו לנו חז 8430 

, ז מה כתיב והאמת תהא נעדרת"ובכ, האם יש לך עוד יתד נאמן מאמת, אמת הוא מיסודות העולם, ובטלו 8431 

, שכל אין נבואה בטלה, חכמת סופרים תסרח ואיך נוכל לסמוך עליה, חכמה עליונה שאנו בוטחים בה 8432 

המשנה מספרת איך נשארנו גלמודים , אמת כלתה משפט נגזל, טהרה ופרישות מתה, ו בטלה"תורה ח 8433 

הכל פשט את הרגל כלה , שכל אלו הדברים אשר נוכל באמת לבטוח בם ולהשען עליהם, מבלי כל משען 8434 

ת המשנה ועל מה יש לנו וזהו שמסיימ, והרי זה באמת נורא מאד, ובטל ואין על מה לסמוך ולהשען 8435 

 8436 .להשען



שספו ותמו כל , במצבנו זה שחסר לנו הכל, ל על אבינו שבשמים יש להשען"זהו הגילוי שגילו לנו חז 8437 

י אמונה לבד נוכל "וע, על אמונה יש לנו להשען, סוף סוף אין חסר לנו כלום, המסייעים לעבודת השם 8438 

ר להאמין כי גם עתה יוכל ללמוד תורה כמפי כל בן ישראל יכול ומות, להגיע לכל הדרגות העליונות 8439 

יכולים להגיע לכל המצבים רמים , צריך להאמין באמונה שלמה שגם אנחנו במצבנו, הגבורה מסיני 8440 

 8441 .על אבינו שבשמים יש להשען, ונשאים כמקדם ומאומה לא חסר לנו

ש מעשה שאביו "ע´ ברוך שאמר´וקרא שמו , ידוע על אחד מן הראשונים שחיבר ספר על הלכות ציצית 8442 

נ והיה פותח "והיה הולך בכל יום לבהכ, א ברוך שאמר"ולא ידע מאומה בקטנותו כ, מת קודם שנולד 8443 

 8444 .כ קרא שם חיבורו ברוך שאמר"ונעשה ראשון ע´ עד שעזרו ה, הארון ואומר ברוך שאמר ובוכה

, ם משען ומשענהנשארנו גלמודים בלי שו, שכל העצות בטלו ונאבדו מאתנו, והנה אמת הוא שזה מצבנו 8445 

, ולהפיל רחמים ותחנונים לפני בורא העולם שהוא לבדו יעזרנו, ואין לנו שום עצה רק לפתוח ארון הקדש 8446 

כל זה הוא אמת אבל עלינו לזכור ולידע סוף , אמת הוא שבזמן הזה עקבתא דמשיחא הכל בטל וכלה 8447 

אמונה היא מהדברים שלא  ,הבורא הוא קיים לעד, ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים, המשנה 8448 

אבינו שבשמים זה נשאר , ובכל המצבים הרי בזה אנו בטוחים, יכלו לא יסופו ולא יתמו לעולם וקיים לעד 8449 

 8450 .(ח"כ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ז נוכל להשען"לנו וע

 8451 

 8452 מאמר קפז

 8453 .(ז"ט´ בראשית ו) צוהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה

וכמו שאמר , התחלנו את הזמן בטרם מועדו, עקב המצב בו אנו שרויים, מעז יצא מתוק ומרע יצא טוב 8454 

, אם יש חסרון אזי הכי קתני, אברבנאל כאשר הלך בגלות וחבר את ספרו חסורי מחסרא והכי קתני 8455 

הרוגים מחוסרי , צרה גדולה סובבת אותנו כיום הזה, הלימוד נעלה יותר בעת כזאת עת צרה היא ליעקב 8456 

הכי ? ומה תפקידנו בשעה קשה זו בעת צרה זו אשר חסורי מחסרא, רחמנא ליצלןידים רגלים ועינים  8457 

 8458 .רק זכות התורה הקדושה וזכות התפילות בכוחם לעמוד לנו ולהצילנו מידם, קתני

לפי שכל בני דורו מתו במבול ? למה, כאשר נצטווה נח על בניית התיבה נאמר לו צוהר תעשה לתיבה 8459 

למען תהיה משתתף בצרת , עשה לתיבה למען תביט בצערם של בני דורךה צוהר ת"אמר לו הקב, ´לפני ה 8460 

הלא אף המה נבראו , מ מעשי ידי טובעים"ואף על פי שרשעים המה מ, הכלל ולא תעלים עינים מהם 8461 

אלא להשגיח בצערם ולהשתתף בצרת , לבל העלים עין מבני דורנו, וזה הוא גם תפקידנו בשעה זו, בצלם 8462 

 8463 .הכלל

ר חייא אמר להם אם ראיתם "א, מהו פנו לכם צפונה, כ פנו לכם צפונה"עה (דברים) איתא במדרש רבה 8464 

ר יהודה "א, אלא הצפינו עצמכם ממנו עד שיעבור עולמו, אותו שמבקש להתגרות בכם אל תעמדו כנגדו 8465 

ואומר לנו , רבונו של עולם אביו מברכו על חרבך תחיה ואתה מסכים עמו, ר שלום אמרו לו ישראל"ב 8466 

ואין צפונה אלא , אמר להם אם ראיתם שמזדווג לכם ברחו לתורה, עצמכם מפניו ולהיכן נברחהצפינו  8467 

 8468 .יצפון לישרים תושיה´ תורה שנא

עצה אחת השמיענו הכתוב פנו לכם , ע קמים עליו"רק זכות התורה בכוחה לעמוד לישראל בשעה שאוה 8469 

כוחנו באורייתא ללמוד בהתמדה להגביר , וזאת היא חובתנו בצרה זו! צפונה ואין צפונה אלא תורה 8470 

 8471 .ולבקש רחמים מבעל הרחמים, ובשקידה רבה

היו ´ מחצית השקל´כי לבעל , ל ראש ישיבת לאמזא אשר סיפר"מ גורדון זצ"שמעתי ממורי ורבי הגרי 8472 

לימים נפל , והשלישי היה עשיר, לשני היה כח רב בתפילה, אחד שהיה למדן ורב כח בתורה, שלשה בנים 8473 

בני המתפלל יתפלל ללא , אמר להם אביהם בני הלמדן ילמד בכל כחו בלא הפסק, יהםלמשכב אחד מבנ 8474 

ענה המחצית השקל ואמר , ויעשו כן בניו כאשר צום והילד קם מחוליו, והעשיר יתן צדקה כפי כחו, הפסק 8475 

 8476 —אמנם זקוקים היינו לשלשת הדברים , זכות התורה היא שהכריעה את הכף ועמדה לו לילד להרפא

 8477 .אבל כח התורה היא שהכריעה את הכף, ילה וצדקהתורה תפ

ר "ת, (ק"קידושין ספ) שכן שנינו במסכת, ועל כן שומה עלינו להרבות בזכויות´ זקוקים אנו לישועת ה 8478 

, עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי 8479 

עשה מצוה אחת אשריו , דון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובור שמעון אומר לפי שהעולם ני"א ב"ר 8480 

, על כן בשעה זו אשר כלל ישראל זקוק לזכויות גדולות, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות 8481 

ובאמירת ´ רפאנו´להתפלל בכוונה ולכוון היטב בברכת , עלינו להתחזק בשקידת התורה כי תורה מגינה 8482 

 8483 .ל חובה עלינו להשתתף בצערם ולא להעלים עין מהם"בים רחבאשר ישנם פצועים ר, תהלים

מה שאנו אומרים בתפלת ימים נוראים ותשובה , ר מקודינוב שביאר בדרך דרוש"שמעתי מפי האדמו 8484 

כשאומרים ליהודי עשה , וצדקה ממון, תפילה קול, תשובה צום, ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה 8485 

הרי הוא , כשאומרים ליהודי תן ממון לצדקה, משיב כי אין לו כח לצום הרי הוא, תשובה וענה נפשך בצום 8486 



, על זה אין תירוץ כל אחד בכוחו להתפלל כראוי, אבל תפילה קול יש לכל אחד, עונה כי אין לו ממון 8487 

 8488 .ה מתאוה לאותה תפלה ואומר השמיעיני קולך כי קולך ערב"והקב

אבל לענין צדקה שבגוף , מדבר על צדקה שבממון איני, ובאמת נראה לומר כי גם צדקה בכוחנו לעשות 8489 

ובזכות התורה התפלה , ש שאדם יכול לעשות בפיו יותר מהעשיר בכספו"ש הרא"כמ, אף אנו בכלל 8490 

 8491 .(דרכי מוסר)  .לשברנו´ כי נגבור על שונאינו וירפא ה´ והצדקה יעזרנו ה

 8492 

 8493 מאמר קפח

 8494 .(ט"י´ בראשית ו) ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה

גם מעוף , והרמש הרומש על הארץ רב מאד, ן ידוע כי החיות רבות מאד ומהן גדולות מאד"כתב הרמב 8495 

וכאשר תאסוף לכולם , והנה יצטרך להביא מכולם שיולידו כמותם, השמים מינים רבים אין להם מספר 8496 

זיק מועט אבל היה נס הח, לא תכיל אותם התיבה ולא עשר כיוצא בה, ומאכל אשר יאכלו לשנה תמימה 8497 

ת לעשותה גדולה כדי שיראוהו בני דורו "ראה השי, ת יעשנה קטנה ויסמוך על הנס"וא, את המרובה 8498 

כי כן הדרך בכל הנסים , ועוד עשו אותה גדולה למעט בנס, ויתמהו בה ויספרו עליה אולי יעשו תשובה 8499 

 8500 .והשאר יהיה בידי שמים, שבתורה או בנביאים לעשות כל אשר בידם לעשות

וכיון שעיקר , ה"כדי שנתבונן ונראה מכאן גדלות הקב, הדבר שכל תכלית עשיית הנס ומטרתו הואביאור  8501 

פ רצונו "וניתן לו כח הבחירה שיוכל לבחור ולעשות הטוב ע, כל הבריאה שלא יהיה האדם מוכרח במעשיו 8502 

ם שהרי אין כ יפגם כח הבחירה שבאד"א, ז"כ שלא יוכלו לחלוק ע"ומעתה לו יהיה הנס גדול כ, ושאיפתו 8503 

 8504 .ה בנס כדי שעדיין יוכל להשאר בידו אפשרות הבחירה"ולכן מיעט הקב, לו אפשרות לבחור ברע

והרי להביא כל , וכי יש הבדל במהות ומציאות הנס בגודל התיבה, אולם עדיין הדברים תמוהים ומופלאים 8505 

ומעתה אין , המרובה כ שכולו נס ולכן החזיק מועט את"וע, הבריאה לתיבה לא יספיקו אף אלפי תיבות 8506 

ה למעט "ומדוע ציוה הקב, שום הבדל בין אם גודל התיבה היתה שלש מאות אמה או אף עשר אמות בלבד 8507 

 8508 .בנס והרי אין מיעוט לנס כלל בשיעור גודל התיבה

שזה כל , אלא כל מיעוט הנס רק בנוגע לבחינת האדם, אלא ביאור הדבר הוא שאין מיעוט לנס בעצמותו 8509 

ולגבי הבחינה כבר מספיק נקודה זו שנראית , חון את האדם האם מבחין בין טוב לרעיסוד הבריאה לב 8510 

יותר מאשר רואה , שכאשר רואה תיבה קטנה רואה את הנס בצורה מוחשית, לעיניו כאילו ואין כאן נס 8511 

ולא אמר לנח , ת לעשות תיבה"מ ציוה השי"מ, ולכן אף שהתיבה היתה כולה נס, בעינו תיבה גדולה 8512 

ובעיני בשר כאשר רואה , ה ליתן כח הבחירה לאדם"כי רצה הקב, אש הר ואליו לא יגיעו המיםלעלות בר 8513 

ולכן נשארת בידו כח הבחירה שזו יסוד כל , כבר יש לו מקום לטעות כאילו ואין נס ורק טבע הוא, תיבה 8514 

 8515 .הבריאה

, ים שחקו מיםאתמול אבנ, דאיתא במדרש חמשה ראו עולם חדש ואחד מהם נח, ועוד נראה להוסיף בזה 8516 

אלא ראה ? והכא ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה, לוי אפילו אצטרובלין של ריחיים נמחה במים´ דאמר ר 8517 

שאף הרים גבוהים נמסו במי , בדרך הטבע לא היה מקום כלל שהתיבה תהא מקום להצלה, עולם חדש 8518 

וכפרת , ה"בה אמר הקבולעומת זאת חזינן שבעשיית התי, כ דנס הוא ובריאה מחודשת"אלא ע, המבול 8519 

שבתיבת משה , י ואילו גבי תיבתו של משה לא עשה כופר מבפנים"וכתב רש, אותה מבית ומחוץ בכופר 8520 

 8521 .וכאן מחמת חוזק מי המבול הוצרך לזפת אף מבחוץ, היו המים תשים ולכן הספיק זפת מבחוץ

כ "א, וכל מהותה רק נסוהדברים מופלאים כיון שנתבאר שהתיבה לא היתה דרך להצלה כלל באורח טבעי  8522 

, והלא אין הזפת מונע כלל מהמבול להכנס לתוך התיבה, מה יוסיף לנו אם יזפתה מבפנים או רק מבחוץ 8523 

ובשביל האדם הרוצה לטעות יש כבר אפשרות , ה למעט בנס"אלא הן הדברים שנתבארו שדרך הקב 8524 

 8525 .נס אלא רק טבעיבוא לומר שלא היה כלל , כיון שרואה בעיניו כופר מבית ומחוץ, לחלוק

כאשר ַמן יורד מן השמים מודים כולם ואומרים שזה נס ומופת וראיה להשגחת הבורא , ונראה זאת בעינינו 8526 

האם , אין מרגישים כלל בהשגחת הבורא וחושבים כי טבע הוא, ואילו כאשר מוציא לחם מן הארץ, ש"ית 8527 

אלא שלבחינת , כולם נס ולא טבעהרי שווים הם ו, יש הבדל בין לחם שיורד מלמעלה או שיוצא מלמטה 8528 

 8529 .ה לחם מן הארץ ולא מן השמים"ולכן נתן הקב, האדם יש יותר מקום לטעות

, ל"ג וז"וכמו שכתב החובות הלבבות בשער הבטחון פ, וכאשר נתבונן אף בצמיחת החטה הרי כולו נס 8530 

ויהיה , יםובכל שבולת שלושים גרגר, כאשר נראה הגרגיר האחד מן החטה מצמיח שלש מאות שבלים 8531 

וכן שאר , היעלם כי כח הגרגיר חלוש מעשות כמות זה, הגרגיר האחד סיבה לעשרת אלפים או קרוב להם 8532 

שוב יש מקום לטעות , וכאשר לא יתבונן בזאת ורואה שזורע חטה ומצמיח, הגרגרים הזרועים והנטועים 8533 

 8534 .שאינו נס



ובאמת שכולו , בה בטבע להחיות אותווכי יש למזון הנכנס בפי האדם סי, וכן המצב בכל הנהגות הבריאה 8535 

שתהיה אפשרות , ה למעט בנס"כי כן הנהגת הקב, ורק שיש לו מקום לטעות, יחיה האדם´ פ דבר ה"נס וע 8536 

 8537 .לבחינת האדם לבחור בין טוב לרע

כ לא צריך לטרוח "וא, (.ביצה טז) ה"מזונותיו של אדם קצובין לו מר, ת בכל הבריאה"וכן הנהגת השי 8538 

מ חייב אדם להשתדל "ומ, שהרי כבר קצוב לו ולא תועיל טרחתו להרבות פרנסתו, ף לביתוכלל להשיג טר 8539 

והאדם המשכיל , ז למעט בנס כדי שתהיה בחינה שיוכל לבחור בין טוב לרע"וכ, להשיג מזונות ופרנסה 8540 

 8541 .והכל כדי לקיים את הגזירה של בזיעת אפך תאכל לחם, יודע שטרחתו לא עוזרתו

ה זכה בתפלתו ובקשתו לחכמה "שלמה המע, יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ כי ה, וכן בהשגת הרוחניות 8542 

וכל מה שאדם חייב ללמוד החכמה הוא רק למעט , ה"כי כל החכמה ניתנת במתנה מאת הקב, לאין שיעור 8543 

ולכן מי שזוכה והגיע למדרגה שאינו צריך את , שיהיה מקום לטעות ולומר שבעצמו השיג את החכמה, בנס 8544 

והלכך ראינו כמה , ה נותן לו חכמה לאין שיעור ללא עמל ויגיעה"זוכה והקב, הבחין בין טוב ורעהבחינה ל 8545 

שכל השגת החכמה היא רק מאתו , צדיקים וחסידים שהגיעו לחכמה שאין באפשרות אדם להגיע אליה 8546 

 8547 .´יתב

ות הטבע הוא וכל מציא, לידע ולהבחין כי הכל נס ואין מקום לטבע כלל, וזו עיקר עבודת האדם בעולמו 8548 

שידע נח , ובזה נראה לבאר הא דאיתא את האלקים התהלך נח, רק מקום לטעות כדי שתהא לו כח הבחינה 8549 

ועיין במדרש משל לאוהבו של מלך שהיה משתקע , שהכל רק מאת האלקים ולכן זכה לסייעתא דשמיא 8550 

 8551 .(ה לבראשית רב) ל עד שאתה משתקע בטיט הלך עמי"א, בטיט עבה הציץ המלך וראה אותו

, ה ובעצמו אינו יכול לעשות מאומה"שבוחר ויודע שהכל מאת הקב, וכל ענין הבחירה יש לבאר בדרך זה 8552 

, ה סייעתא דשמיא וינחהו לילך בדרך נכונה"ואזי יתן לו הקב, ת ולילך בדרכו הטובה"רק לסמוך על השי 8553 

וכל , ם ומלבדו אין מאומהה בורא ומנהיג לכל הברואי"להאמין שהקב, וזה באמת יסוד אני מאמין הראשון 8554 

 8555 .(אור יחזקאל)  .וסייעתא דשמיא´ עבודתו רק להשיג עזר ה

 8556 

 8557 מאמר קפט

 8558 .(ט"י´ בראשית ו) ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה

כל מה , רואים שבאמת כל אדם הועמד והותקן רק לזולתו, כשאנו מתבוננים בכוחות האדם ומתכונתם 8559 

אלא שהאדם מהפך הקערה על , עד שכל מציאותו ועצמותו כולו לזולתו, שהוא עושה עושה הוא לזולתו 8560 

ולכאורה למה , ה במעשה בראשית"כל העוסק בפריה ורביה נעשה שותף להקב, פיה ומהוה מהכל לעצמו 8561 

רואים אנו מזה שכל קיום העולם מסרו , ה"י הקב"וכי לא היה יכול להבראות הכל ע, צריכים כלל להאדם 8562 

 8563 .ה בענין זולתו"שותף להקב, כל האדם למען קיום העולם למען זולתומשום שזה , ביד האדם

ה את נח איש צדיק וכיבד אותו "לקח הקב, כשמתבוננים בפרשת נח רואים דבר מפליא ומבהיל למאד 8564 

מכל מיני בהמות , הטילו עליו שיכניס בתיבה מכל הנבראים, בשמשות פשוטה שישמש את הבריאה כולה 8565 

פשוט , הרי אין לנו ציור בעבודה רבה וקשה כזאת, ב חודש"מאכל ולשמשם כל ילהכין להם , חיות ועופות 8566 

 8567 .ה דרכים להצילם באופן אחר"שלא היה חסר להקב

ה שנח "איך זה מובן מה שצוה הקב? איך אפשר להטריח כל כך את נח, איך מטילים שמשות כזו על נח 8568 

ל "גם אמרו חז! ולשמש את כולם בעצמו מחוייב להתעסק וליתן אוכל לכל מיני בהמות חיות ועופות 8569 

, ויש אומרים שאיחר מזונות לארי והכישו, וישאר אך נח שהיה גונח וכוהה דם מטורח הבהמות והחיות 8570 

שהרי פשוט שלא , מבהיל מאד שמשום שאיחר פעם אחת לתת מזון להארי בעתו קבל עונש רע ומר כזה 8571 

 8572 ?ואיך מבינים כל זאת, האריה היה המכיש אלא שהיה זה עונש

והרי לנו ציור הלב , וכן נאה ויאה לו להיות משמש לאחרים, מזה מתברר לנו כי זה כל האדם רק לזולתו 8573 

ולכאורה , הלב הוא הצלם אלקים, כל הגדולות והנפלאות שבאדם הרי הם בלב, הלא הוא עיקרו של אדם 8574 

ש את כל שהלב הוא המשמ, ולבסוף רואים אנו ההיפוך, היה מן הדין שכל האברים ישמשו את הלב 8575 

, משום שכן הוא האמת וכך הוא המציאות, עד שגם את הצפרנים הוא משמש, האברים למגדלם ועד קטנם 8576 

 8577 .שהלב שהוא הגדול מכולם צריך לשמש לכולם

´ צדוק שהיו מסובין בבית המשתה בנו של ר´ יהושע ור´ אליעזר ור´ מעשה בר, (7קדושין לז) ´איתא בגמ 8578 

, יהושע וקבלו´ אליעזר ולא נטלו נתנו לר´ נתן הכוס לר, משקה עליהםוהיה רבן גמליאל עומד ו, גמליאל 8579 

ל מצינו גדול ממנו "א, גמליאל עומד ומשקה עלינו´ ל רבי אליעזר מה זה יהושע אנו יושבים ור"א 8580 

ושמא תאמר כמלאכי השרת נדמו לו אלא , אברהם גדול הדור היה וכתוב בו והוא עומד עליהם, ששימש 8581 

 8582 .א רבן גמליאל עומד ומשקה עלינוואנו לא יה, לערביים

ה משיב רוחות "הקב, צדוק עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות´ ל ר"א 8583 

ואנו אל יהא רבן גמליאל , מוריד מטר ומצמיח אדמה ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד, ומעלה נשיאים 8584 



איזה תירוץ הוא מה , ע מצינו גדול ממנו ששימשיהוש´ ולכאורה תמוה מה תירץ לו ר? עומד ומשקה עלינו 8585 

ה משיב רוחות "שהקב, ובכלל קשה הראיה מכבודו של מקום, שמצינו מה שהקשה לו כאן גם שם יקשה 8586 

והוא כמו שנביא ראיה מהבריאה , ה"י אחר ומאין נקח רוח אם לא יתן הקב"וכי אפשר ע, ועורך שולחן 8587 

 8588 !ממה שברא את העולם

שעיקר הבריאה כן הועמד שגדול ישמש את , ל מלמדים אותנו בזה יסוד גדול"חז ,אכן זה ביאור הדברים 8589 

שמה שנקרא , דוקא גדול משמש את הקטן, עיקר החיות והיניקה הוא דוקא מענין שמשות לזולתו, הקטן 8590 

ואם , וכל מה שהוא יותר גדול הוא עומד ומשמש יותר, גדול ובמה שהוא גדול הוא בזה שעומד ומשמש 8591 

 8592 .דול עומד ומשמש עוד יותרהוא יותר ג

שאדרבה משום שהוא גדול הוא עומד ומשמש שזהו , יהושע מצינו גדול ממנו ששימש´ וזהו שתירץ לו ר 8593 

שכל , והרי זה כמו למנוע ממנו עיקר החיות שלו, ושלא לקבל ממנו שימוש אי אפשר, עיקר הגדלות 8594 

, ת ועורך שולחן לפני כל אחד ואחדה משיב רוחו"הקב, המציאות כל החיות הוא רק להיות עומד ומשמש 8595 

, עד כדי כך הוא הסוד של גדול עומד ומשמש, מציאותו כביכול שהוא עומד ומשמש לפני כל אחד ואחד 8596 

 8597 .שכל החיות של הגדול הוא דוקא מהשמשות

וזהו כל המציאות וכל , הועמדה והותקנה פניה כלפי מטה רק לזולתו, כל הבריאה כולה מאצילות הראשונה 8598 

´ אין כבודו מחול´, ואין זה במציאות כלל, ונמצא שמשהו כבוד זהו כבר גבנונית במהלך הבריאה, החיות 8599 

, וזהו בציור ליטול את החיים מן האדם, כי זה נגד כל הבריאה, (7ב"קדושין ל) צריך לרבות מפסוק מיוחד 8600 

 8601 .כי כל חיותו הוא דוקא כשהוא כלו לזולתו ולא לעצמו כלל

מכיון שכל החיים והגדלות , ז על מה שכבדו את נח בשמשות לכל הבריאה"ומה מתפלאים אנו כבר לפי 8602 

כ פשוט הוא שאת נח שהיה הגדול מכל כבדו אותו "וע, דוקא בזה שעומד ומשמש, משיגים דוקא מלזולתו 8603 

הלב משמש את כל , שזהו הגדלות וזהו החיות, להיות עומד ומשמש לכל הבריאה כולה, בשמשות גדולה 8604 

ל ונתתי עשב בשדך לבהמתך והדר ואכלת "אחז, הצפרנים וזהו חיותו וקיומו´ ם אפיהאברים היותר קטני 8605 

, נמצא שאין לו לאדם להתבייש בשמשות, שכן הוא המציאות שהאדם צריך לשמש את הבהמה, ושבעת 8606 

 8607 .שכל החיות הוא דוקא משמשות לזולתו

ואם כולם צדיקים , ודה אחתאין הצבור נענים עד שיהיו צדיקים ורשעים באג, (´ש עמוס ט"ילקו) ל"אחז 8608 

שיהיה , שצריך להיות דוקא בתכונת גדול וקטן, עד כדי כך הוא סוד הדברים, וטובים אין תפלתם מקובלת 8609 

דעת חכמה )  .ואם כולם גדולים אינם נענים, זהו הטבעת הבריאה גדול וקטן ביחד, גדול משמש את הקטן 8610 

 8611 .(´ח´ ב מא"ומוסר ח

 8612 

 8613 מאמר קצ

´ בראשית ו) מה למינה מכל רמש האדמה למינהו שנים מכל יבואו אליך להחיותמהעוף למינהו ומן הבה 8614 

 8615 .(´כ

והרמש הרומש על , ידוע כי החיות רבות מאד ומהם גדולות מאד כפילים וכראמים וזולתם, ל"ן ז"וברמב 8616 

כ מיני עופות טמאים יש "ל ק"ש חז"וכמ, גם מעוף השמים מינים רבים אין להם מספר, הארץ רב מאד 8617 

הן בבנין התיבה והן בהבאתו לתוכה , כשמתבוננים בעבודה הקשה שהיתה לנח, וכולם מין איה הםבמזרח  8618 

 8619 .והכנת האוכל בשביל כולם מוצאים בזה ענין גדול ונכבד למאד, כל החיות והעופות והרמשים

 8620 ה נעשה כבוראו"ולמה נקרא שמו צדיק הואיל וזן את בריותיו של הקב, ב חודש"נח זן ופרנס כל י

מפתח , ה ולא מסר אותם לבריה בעולם ואלו הם"מפתחות ביד הקב´ עוד אמרו ד, (´ח ד"ומא ישן נתנח) 8621 

ואתה קח לך מכל מאכל אשר ´ שנא, זכה נח שמפתח של כלכלה נמסר לו, מפתח של כלכלה, של גשמים 8622 

ריאה היתה תפקיד מעולה למאד להיות זן ומפרנס את הב, מזה רואים אנו שעבודה הלזו שנצטוה בה, יאכל 8623 

 8624 .להדמות לבוראו במעשה הטוב והחסד, כולה

צוהו שיתעסק ויעזור אותם בכניסתם לתיבה וישתדל בהם שיחיו , להחיות אתך´ ל על הפ"ן ז"כתב הרמב 8625 

שכל , שמצות ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, ן יש להבין"מדברי הרמב, כאשר ישתדל בנפשו 8626 

נצטוה נח , (א"י י"מס) ך ממש בלי שום הפרש כמוך בלי חילוקיםכמו, אדם מצווה לקיימו בינו לבין רעהו 8627 

שישתדל בהם שיחיו , אלא אף במה שנוגע לבהמות וחיות ועופות, להתנהג בו לא רק בין איש לרעהו 8628 

 8629 .ה"וזו היא הליכה בדרכיו של הקב, כאשר ישתדל בנפשו

זמורות לפילים , מין את מאכלו עד שהכין עבור כל, גילו לנו עד כמה שהתמסר בכל כוחו ונפשו´ ל הק"חז 8630 

שהיו , ב חודש לא טעמו טעם שינה לא נח ולא בניו"לוי כל אותן י´ ואמר ר, (א"ר ל"ב) זכוכית לנעמיות 8631 

כתיב למשפחותיהם , ל אליעזר עבד אברהם לשם"א, זקוקין לזון את הבהמה והחיה והעוף ביום ובלילה 8632 

בריה שדרכה להאכילה בלילה האכלנוה , ה לנו בתיבהל צער גדול הי"א? יצאו מן התבה אתון היכי הויתון 8633 



יומא חד הוה יתיב וקא פאלי רמונאי נפלא תולעתא מיניה , האי זקיתא לא הוה ידע אבא מה אכלה, בלילה 8634 

 8635 .(ח"סנהדרין ק) מכאן ואילך הוה גביל לה חיזרא כי מתלע אכלה, אכלה

לא היה בגלל הטירחא שהיתה , בהםמוצאים שהצער הגדול הנזכר ´ כאשר מתבוננים היטב בדברי הגמ 8636 

אלא בגלל הדאגה פן חלילה אינו ממלא כראוי את התפקיד הגדול שהוטל , להם בהזנת החיות והבהמות 8637 

, ה זן ומפרנס את כל ברואיו ומשביע לכל חי את רצונו"ואם הקב, עליו להתדמות לבוראו מה הוא אף אתה 8638 

ואיך לא ידאג , לא יודע מה הוא מאכלה של הזיקיתאאיך לא יצטער אם , ונותן לכל אחד בעתו וכפי הרגלו 8639 

ז שהארי ניזון מזה שגבר בו החום ולא ממזון "ואיך לא יצטער ע? לפרנסתה של האורשינה ויניחנה רעבה 8640 

 8641 .ה זן ומפרנס תמיד גם לחיות אלו ומשביעם במה שטוב להם"והלא הקב, הטבעי

ל בצדקה שהיינו עושים "א? תם מן התיבהה למלכי צדק כיצד יצא"שאמר אברהם אע, ל"וכן מצינו בחז 8642 

ל עם "א? ועם מי הייתם עושים צדקה? ל וכי מה צדקה היה לכם לעשות וכי עניים היו שם"א, שם 8643 

באותה שעה , לא היינו ישנים אלא היינו נותנים לפני זה ולפני זה לאכול ולשתות, הבהמות חיות ועופות 8644 

אני , שביל שעשו צדקה עם הבהמות חיות ועופותלא היו אלו יוצאים מן התיבה אלא ב, אמר אברהם 8645 

, ויה´תיה ל´כילה ש´ת א"ר —ל "אותה שעה ויטע אש, אעשה צדקה עם בני אדם שהם בצלמו של אלקינו 8646 

 8647 .והנה אחר כל השבח הגדול הלזה נתבונן קצת בפרשה האחרת

נח , ש האלקיםמשה משנקרא איש מצרי נקרא אי, (ב"ר י"בר) ויחל נח איש האדמה נתחלל ונעשה חולין 8648 

, ה איש צדיק תמים ולבסוף קראו עם הארץ"בתחילה קראו הקב, משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה 8649 

ולמה לא יטע כרם ! ויטע כרם! נורא נוראות תוארים כאלה על צדיק תמים זה המתהלך את האלקים 8650 

, ה אלא על הייןואין אומרים שיר, הלא יין הוא דבר חשוב שקובע ברכה לעצמו מפני חשיבותו? תחילה 8651 

 8652 .והקרבן הראשון שצריך להקריב אף הוא צריך יין לנסכים

ושהכריעו לו לנטוע את הכרם בתחילת ישובו של , בודאי שאין לנו שום מושג בחשבונות הרבים שהיו לנח 8653 

מצא במעשה , ת שהוא חוקר לב ובוחן כליות"השי, ה עליו"מ מה גדלה התביעה והטענה של הקב"מ, עולם 8654 

בוא וראה את התוצאות הרעות והקלקולים שיצאו , איזה פגם דק מן הדק שאין לנו מושג בזהנטיעת כרם  8655 

ויגל אין כתיב כאן אלא , ר יצחק"שמואל ב´ ר חנין בשם ר"יהודא א´ ל אמר ר"אז, מזה בהוה ובעתיד 8656 

 8657 .(.ו"ר ל"ב) גרם גלות לו ולדורות, ויתגל

שתלשלו מאותו יום המר של הגלות עד היום וכל הצרות שנ, כל המהפכה בגלות יהודה ועשרת השבטים 8658 

מכל העבודה המרובה שעבד נח , הרי לנו מזה לימוד נורא, הכל הוא תוצאה מההתעלמות הקלה הלזו, הזה 8659 

עוד , ב חדש שפרנס לבהמות חיות ועופות יום ולילה"וי, בנטיעת ארזים וקציצתם ובנין התיבה, כ שנה"ק 8660 

ואחרי כל אלה פעולה אחת של נטיעת זמורה איזה טעות , כםהתעלה עד שנקרא עבור זה ולוקח נפשות ח 8661 

הרי עד כמה נתבע האדם על תכלית הדקדוק בטהרת , כ גדולה בו ובעולם כולו"עשתה מהפכה כ, קלה 8662 

 8663 .(´י´ הגיוני מוסר ד)  .המעשים

 8664 

 8665 מאמר קצא

 8666 .(א"כ´ בראשית ו) ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל והיה לך ולהם לאכלה

וטעם , מינים שמשמעו משלכם´ כדרך לכם הנאמר במצות ד, לך משלך לא משל אחריםבכלי יקר ´ ופי 8667 

ויהא סבור כי , הן היום או מחר ימותו כולם וממונם כלה למה לא יקח משלהם, הדבר שלא יאמר נח בלבו 8668 

ציווי זה ´ ומסיק שהי, ואין אתה רשאי לקחת ממון אחרים כלל, מותר הדבר לכן נאמר לו קח לך משלך 8669 

 8670 .שכן בדרך הטבע לא יספיק כל אשר לנח כדי לזון את כל הנפש אשר אתו בתיבה, ל הנסלהגדי

כ היה יכול לאסוף אוכל "א, י גזל"שאם הטעם לך משלך שלא ע, ולכאורה סוף דבריו סותרים את תחילתם 8671 

ז נצטוה לקחת "ולפי, ואילו בסוף הדברים כתב הטעם כדי להגדיל הנס, משל אחרים ובלבד שיטול ברשות 8672 

ודחוק לומר שהיה חשש שמא יטול נח , ולא מטעם גזל אלא כדי לפרסם הנס, ממה שיש לו ברשותו דוקא 8673 

ונח דכתיב ביה צדיק תמים יהיה חשוד על , שהרי גזל היא אחת משבע מצות שנצטוו בני נח, משל אחרים 8674 

יתכן שיכשל בו ולא נחתם גזר דינם אלא על הגזל ה, יתר על כן גזל היה עיקר עוונם של דור המבול? כך 8675 

 8676 .נח

ל גייריני "וא, מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, (.א"שבת ל) ´בגמ´ אי, כ צריך לפרש באופן אחר"וע 8677 

ל דעלך סני לחברך לא "בא לפני הלל וגייריה א, על מנת שתלמדני כל התורה על רגל אחת ודחה אותו 8678 

ג "תרי, (.ד"מכות כ) דרך שאמרו הכונה בזה על, זו התורה כולה ואידך פירושא הוא זיל גמור, תעביד 8679 

בא מיכה והעמידן , בא ישעיהו והעמידן על שש, מצות נאמרו למשה מסיני בא דוד והעמידן על אחת עשרה 8680 

י "ופירש, בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה, בא ירמיה והעמידן על שתים, על שלש 8681 

 8682 .אבל דורות האחרונים לא היו צדיקים כל כך, שבתחילה היו צדיקים והיו יכולים לקבל עול מצות הרבה



ועל ידי כל שורש וכלל אפשר , ג כללים ושורשים שבתורה"ג מצות הם תרי"לימדונו רבותינו שתרי 8683 

כל אחד קבע את השורשים שהדור ראוי , שכל התורה תלויה בכל אחד מן השורשים, להשיג התורה כולה 8684 

´ מצות האמונה בה, עד שבא חבקוק והעמידן על אחת, ומתוכן יעמדו על כל התורה כולה, לעמוד עליהם 8685 

 8686 .שעל ידו יכול להשיג כל התורה, שהוא יסוד ושורש לכל אדם מישראל

שהמקיים אותה מקיים כל התורה שכוללת כל , בא חבקוק והעמידן על אחת, א שם"וכן כתב הריטב 8687 

ולימדו הלל שורש אחד  ,וזהו שביקש הגוי שילמדנו שורש אחד שעל ידו ישיג את כל התורה, התורה 8688 

 8689 .והוא מצות ואהבת לרעך כמוך שהוא שורש כל התורה והמצוות, הראוי אף לאותו נכרי

ן "אנו למדין מדברי המכילתא שהובאה ברמב, ת ולאהבת חבירו"הדרך שעל ידה יגיע האדם לאהבת השי 8690 

אלו שהם יושבים , נתן אומר לאוהבי ולשומרי מצותי´ ר, (´שמות כ) לאוהבי ולשומרי מצותי´ על הפ 8691 

מה לך יוצא להשרף על , מה לך יוצא ליהרג על שמלתי את בני, בארץ ישראל ונותנים נפשם על המצות 8692 

המכות הללו גרמו לי לאהוב את אבי , מה לך יוצא להצלב על שאכלתי את המצה, שקראתי בתורה 8693 

 8694 .שבשמים

´ דברי המכילתא שאהבת הואנו רואים ב, נ על המצות"היא מסי´ שמצות אהבת ה´ ן שפי"ש ברמב"וע 8695 

וכך הוא גם ביאור הכתוב , ש המכות הללו גרמו לי לאהוב את אבי שבשמים"וכמ, י מסירות נפש"באה ע 8696 

 8697 .´הוא בא לידי אהבת ה´ י שאדם מוסר נפשו על קדושת ה"ע, אלקיך בכל נפשך´ ואהבת את ה

באהבת חבירך הוי נושא  אם אתה רוצה להדבק, (ב"דרך ארץ פ) וכן אנו מוצאים באהבת חבירו במסכת 8698 

י "ואיפכא הוא שע, הכל סבורים שאדם מיטיב למי שהוא אוהב, י כן אתה נעשה אוהבו"ונותן בטובתו שע 8699 

כי העצה ליעשות אוהבו של , (שער האהבה) וכן כתב ארחות צדיקים, שהוא מיטיב עם חבירו נעשה אוהבו 8700 

 8701 .היא שישתדל להיטיב עמו בין בגופו בין בממונו, חבירו

וכך , מסר נפשו שנה תמימה לפרנס כל הנפש בתיבה, לך אדם שמסר נפשו עבור כל הברואים כנח אין 8702 

שהיו זקוקים לזון את , ב חדש לא טעם טעם שינה לא נח ולא בניו"לוי כל אותן י´ אמר ר, אמרו בתנחומא 8703 

שלא  תדע לך, ויש אוכלת לשלש, שעות בלילה´ יש בהמה שאוכלת לב, הבהמה ואת החיה ואת העופות 8704 

י פעם אחת שהה נח לזון את הארי הכישו הארי ויצא "א בר"יוחנן בשם ר´ דאמר ר, טעמו טעם שינה 8705 

 8706 .צולע

ומטעם זה הותר לנח , וישאר אך נח גונח וכוהה דם מטורח הבהמות והחיות, י הביא מדרש אגדה"וברש 8707 

שכיון שיגע וטרח , (´בראשית ט) אור החיים´ וכמו שנתבאר בפי, ח כשיצא מן התיבה"לאכול בשר בע 8708 

 8709 .צא ולמד כמה יגיעות יגע בהם ועליו נאמר יגיע כפיך כי תאכל, בהם נח בתיבה הותר בבשרם

א שיעמול "כי בדרך הטבע א, היה צריך להיות אוהבם של הברואים, נ כזו"ובכדי שיוכל נח להגיע למסי 8710 

שכל המזון , משלךה קח לך "על כן אמר לו הקב, אדם לצורך זולתו במדה קשה כזו כדרך שעמל נח 8711 

י שיפזר ממונו עבורם ויתן להם כל "וע, ברשות´ הנצרך להם הכל יהיה משלו דוקא ולא משל אחרים ואפי 8712 

 8713 .נ שנה תמימה לצורכם"ובמדה כזו של אהבה שיהיה מסוגל לעמול במסי, אשר לו יהפך לאוהבן

, זכו ישראל לקבלת התורהי מצוה זו "אלא שע, ולא זו בלבד שמצות ואהבת לרעך כמוך זו היא כל התורה 8714 

ויחן ´ א זוטא אי"ד´ ובסוף מס, י כולם כאיש אחד בלב אחד"וברש, כמו שכתוב ויחן שם ישראל נגד ההר 8715 

הרי , ה הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום ונעשו חניה אחת"אמר הקב, שם ישראל 8716 

 8717 .השעה שאתן להם את תורתי

י "וע, אלא לכלל ישראל שהוא חטיבה אחת, רבוא יחידים ´עיקרן של דברים שהתורה לא ניתנה לס 8718 

שעסקו בצרכי חניה שהיה כל אחד עסוק בצרכי חניה של חבירו הגיעו לאחדות גמורה כאיש אחד בלבד  8719 

, י שהיטיב כל אחד עם זולתו ודאג לצרכו נעשה אוהבו"שע, וזוהי השעה הכשרה לקבלת התורה, אחד 8720 

וכיון שקנו את השורש החשוב הזה של ואהבת לרעך , בלב אחדי האהבה נתאחדו להיות כאיש אחד "וע 8721 

שיחות )  .כי זו היא כל התורה ואידך פירושא זיל גמור, נעשו ראויים לקבל את התורה כולה, כמוך 8722 

 8723 .(ב"תשל´ ד´ מוסר מא

 8724 

 8725 מאמר קצב

 8726 .(´א´ בראשית ז) לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה´ ויאמר ה

חשב בלבו פן לא ינצל שכתוב כי אותך ראיתי צדיק ? ר יהושע מה ראה נח שלא בקש רחמים על דורו"א 8727 

אם יבקש נח רחמים , (ק נח"זוה) כלומר לפי ערך הדור הזה ולפיכך לא ביקש רחמים, לפני בדור הזה 8728 

, אותו הדור ה כלפי דורו עשויה להשתפר צורת"כי אז על ידי הרחמים שיגלה הקב, וילמד זכות על דורו 8729 

כי הלא , ובמצב זה לא תהיה בולטת מעלתו לטובה, שאולי יעברו על בני הדור מחשבה קלה והרהור טוב 8730 

אז לא יהיה ערכו ניכר כל כך , לכן חשש נח שאם הרחמים ישפרו את הדור, צדקתו היתה לפי ערך הדור 8731 

 8732 .ואולי יפחתו סיכוייו להנצל



הרי שבשעה זו אין הוא מסוגל לחשוב אודות טובתם של , נמצא שאם האדם חושב לטובתו ולהנאת עצמו 8733 

אפילו על , הריהו קמצן לבקש רחמים עבור אחרים, כי משהאדם נעשה דואג רק לקיום עצמו, אחרים 8734 

כי לא רצה לבוא אל מנוחתו כבוד בגן , על שמואל הנביא אף לאחר פטירתו נאמר, אנחה אחת הוא מקמץ 8735 

הוא התפלל על בני ישראל ´ אלא בעודנו עומד על מזוזת היכל ה ,עדן למקומו הראוי לו כפי שהכינו לו 8736 

 8737 .עד עולם פשוטו כמשמעו´ וזה שאמרה חנה אמו והשאלתיו לה, וירושלים

הכינו לו קבלת פנים , אי אפשר להבין ולהשיג בשכל האנושי את מסירות נפשו של שמואל לכלל ישראל 8738 

, משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו, יוכל פמליא של מעלה יוצאת לקראתו לקבל את פנ, מפוארת 8739 

אבל , להשביעו מכל הטוב הצפון לצדיקים ובתענוגי עולם העליון, מקומו בגן עדן עומד מקושט באורות 8740 

, איך ינעמו לו כל תענוגי גן עדן אלה כאשר המקדש חרב ועם ישראל יושבים כאבלים בין אומות נכר 8741 

 8742 .נעמו לו הזמירות בשעה שעם ישראל בוכים ומקונניםאיך י, יושבי חושך וצלמות בגלותם הנוראה

, אין עונג המלכות מתקבל עליה, כמו כן אצל אסתר המלכה שאמרה איככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי 8743 

, ´כאלה היו גדולי ישראל נביאי ה, היא בוחלת בכל התענוגים בשעה שבני ישראל נמצאים בצרה גדולה 8744 

ך נשיר שירים ואיך נוכל להיות שקטים כאשר יש מי שמתפתל אי, שבכל צרתם של ישראל צר גם להם 8745 

מדוע , בסבל של חולי או מדוכא בעניות, או מישהו שקומתו שחה מרוב דכאון נפשו, מיסורים בבית חולים 8746 

כשאת הכל אנו שומרים , מונעים עצמנו מלנדב להם כמה אנחות, אנו חסים להשתתף בצרתם של אחרים 8747 

 8748 ?לעצמנו

כתב לך פסל לך מה פסולתך שלך אף ´ שנא, חנינא לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעור "אמר רבי יוסי ב 8749 

בעת ההיא ללמד ´ מתיב רב חסדא ואותי צוה ה, ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, כתבתן שלך 8750 

, אלקי אותי צוה ואני לכם´ ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה, ואותי צוה ואני לכם, אתכם 8751 

למען תהיה לי , ועתה כתבו לכם את השירה הזאת השירה לחודה, י אלמא שניתנה נמי לישראל"וברש 8752 

אלא פלפולא ? אלמא לישראל נמי נתנה, י שילמדו כל התורה"וברש, השירה הזאת לעד לבני ישראל 8753 

 8754 .בעלמא

בין דבר י אומר לה"ורש, והוא נהג בו טובת עין ונתנו לישראל, ן אומר פלפולא בעלמא נתן לו למשה"והר 8755 

שיטת חריפות והבינה נמסר למשה ´ ובתוס, ונהג בו עין טובה ונתנה לישראל, מתוך דבר הוא דניתן למשה 8756 

, כזו היתה מסירות נפשו של משה רבינו שנתן מה שלא נצטוה ליתן, (.נדרים לח) רבינו ונהג בו טובת עין 8757 

 8758 .ל הוא נתן ומסר להםהכ, את החריפות וההבנה ואת כל החכמה שניתנה רק לו, את כל שלו נתן

טפכם , ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, אלקיכם´ אתם נצבים היום כלכם לפני ה 8759 

לומר שיהיו ישראל בעיני הראשים , ט סמיך לכל איש טפכם"וכתב בעה, נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך 8760 

כפי , טובת טפם של אחריםצריך להשקיע יגיעה רבה ועבודה מאומצת בהדרכה ל, לנהלם ולהדריכם כטפם 8761 

, שוויתרו על הנאת והטבת עצמם´ מצינו אצל הנביאים הק, שהוא משקיע כל כוחו וכשרונותיו בטף שלו 8762 

וכן אלישע שהיה לו לילך , אליהו הלך אצל צרפית האלמנה להחיות את בנה והיה לו לילך להחיות אבותיו 8763 

ר "שמו) מסרו נפשם בעבור אכסניא שלהםאלא ש, אצל אביו ואמו להחיותם כמו שהחיה בן אכסניא שלו 8764 

 8765 .(מעייני החיים)  .(ד ב

 8766 

 8767 מאמר קצג

 8768 .(´א´ בראשית ז) לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה´ ויאמר ה

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו , דעות´ ו מהל"ם רפ"כתב הרמב 8769 

פ שהיה דור של רשעים אשר השחיתו "שאע, עיקר מדרגתו של נח היתה בזה, שי מדינתוונוהג כמנהג אנ 8770 

תמים בדרכיו וצדיק במעשיו ולא למד ממעשיהם הרעים של , מעידה עליו התורה שהיה צדיק תמים, דרכם 8771 

 8772 .שלא כדרך הטבע אשר האדם נמשך אחר אנשי מדינתו, (.עבודה זרה ו) אנשי סביבתו

זאת ועוד ויהי בונה עיר , נולד לו בן לקין וקרא את שמו חנוך, שהרג קין את הבלמספרת התורה כי לאחר  8773 

על , (ז"ב ט"בראשית רבה כ) וענינו של דבר הוא דהנה מבואר במדרש, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך 8774 

אחד נטל את הקרקעות ואחד נטל את , אמרו בואו ונחלוק את העולם, מה היו קין והבל מתדיינים 8775 

זה אומר חלוץ , וזה אמר מה שאתה לובש שלי הוא, זה אמר קרקע שאתה עומד עליה שלי היא, המטלטלין 8776 

 8777 .מתוך כך ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו, נעליך וזה אומר פרח באויר

והתבונן לראות עד היכן מגיעות , עמד וערך חשבון נפשו, אחר שנידון קין ועשה תשובה והתפשר עם קונו 8778 

עד כי גם שני בני אדם אשר כל קניני , עד היכן מגעת מדת הקנאה ומדת התאוה, מידותיו הרעות של האדם 8779 

ואין להם אלא להשתוות , כל נכסי עלמא נכסי דניידי ונכסי דלא ניידי הכל בבעלותם, העולם רכושם המה 8780 

וסופו של דיון הריגת איש את , ועם כל זאת לא עלתה בידם, ביניהם ולדור באהבה ואחוה ושלום ורעות 8781 



ולכך כאשר נולד לו בן קרא שמו חנוך לומר אני , אמר קין כל זאת הגעתי בהיות ואבי לא חנכני כדת, ואחי 8782 

 8783 .אחנך אותו כראוי

כי דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו , ברם סבר קין בקושטא הן לא די בכך שאחנך את בני 8784 

בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו על כך ויהי , והסביבה תשפיע עליו לרעה, ובמעשיו אחר אנשי סביבתו 8785 

אלא בנה עיר קרית חינוך אשר כל , ואין הכוונה שבנה עיר והנציח שם בנו על אותה העיר על שמו, חנוך 8786 

 8787 .כולה תהיה מיוסדת על דרכי החינוך

כ לא "אעפ, פ שהיה בדור רשעים מלאי חמס גילוי עריות ושפיכות דמים"שאע, ובזה היה יחודו של נח 8788 

גם בהיותו יושב בתוך בני דור שכזה קיים את הנאמר , תיהם ולא למד ממעשיהם הרעיםנמשך אחר דעו 8789 

אברהם העברי כל העולם , וזו היתה גם מידתם של האבות הקדושים, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע 8790 

והוא אברהם מעבר , כל בני דורו עובדי אלילים משתחוים להבל ולריק, כולו מעבר אחד והוא מעבר השני 8791 

וכך , ומפרסם בכל העולם יחודו ואחדותו יתברך, ה"כורע ומשתחוה לפני מלך מלכי המלכים הקב השני 8792 

 8793 .(י"רש) ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים"מעיד גם יעקב אבינו עם לבן הרשע גרתי ותרי

עיר ´הישיבה משמשת , הישיבה חומה בצורה היא השומרת את תלמידיה מהשפעה הקלוקלת של הרחוב 8794 

על כן מוטל על בני הישיבה לשמור עצמם בתוך , מפני פגעי הרוח הזרה הנושבת ברחובה של עיר´ וךחינ 8795 

כל מראה של חילול שבת גורם קרירות לנשמת , באשר כל הנסיונות הן ברחוב, אותן גבולות שנקבעו להם 8796 

על פני אשר נשלח מן המקום בעבור אשר הסיט את הוילון ש, ידוע בתלמיד תלמוד תורה דקלם, האדם 8797 

המשמשת תיבת הצלה , על כן נטמין עצמנו בתוך תיבה זו ששמה ישיבה, החלון כדי להביט חוצה 8798 

 8799 .(דרכי מוסר)  .מדעותיהם ומעשיהם של אנשי הרחוב

 8800 

 8801 מאמר קצד

 8802 .(´ו´ בראשית ז) ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול

י "רש) ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים, שיבוא המבול מאמין ואינו מאמין, אף נח מקטני אמנה היה 8803 

נח זה שנאמר עליו איש צדיק , עומדים אנו מכאן על נבכי הכוחות הנוראים הצפונים בנפש האדם, (ל"ז 8804 

בזכותו קיימים הם כל הדורות כולם עד סוף , שבזכותו ניצלה כל הבריאה מכליון, תמים היה בדורותיו 8805 

 8806 .העולם

והלא מאה ועשרים שנה , מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, י מקטני אמנה היהל כ"עליו מעידים חז 8807 

, ה להביא מבול לעולם"מאה ועשרים שנה היה מזהיר מכריז ומפרסם כי עתיד הקב, נתעסק בבנין התיבה 8808 

והתורה מעידה עליו ויעש נח ככל , (´ר ל"ב) והיו הבריות מלעיגים עליו מבזין אותו וקוראים לו זקן שוטה 8809 

 8810 .ר צוה אותו אלקיםאש

בעומק סתרי לבבו נשארו עדיין , ל ומעידים עליו כי אף הוא מקטני אמנה היה"ואחרי כל זאת באים חז 8811 

זאת אומרת אף ירידת הגשמים , ולא נכנס לתבה עד שדחקוהו המים, ספקות והיה מאמין ולא מאמין 8812 

והוא לא נכנס לתבה עד , קותלא הועילו לו כלל להוציא מלבו את הספ, ובקיעת כל מעיינות תהום רבה 8813 

 8814 .שדחקוהו המים

, אפשר לו לאדם לעסוק בבנין תבה מאה ועשרים שנה, עד כדי כך מגיע עומק נבכי כוחות המצויים באדם 8815 

ואילו הוא עצמו המיועד להנצל ולהציל בזכותו את כל , לפרסם ברבים את הגזרה העתידה לבוא לעולם 8816 

בפיו ובשפתיו הריהו מודיע ומפרסם , בידיו הוא עושה בתבה, ןהוא גופו הריהו מאמין ואינו מאמי, העולם 8817 

בפנימיות סתרי נפשו מפקפק הוא ומסתפק , ואילו בלבבו בתוך תוכו, את אזהרתו הגדולה לכל באי עולם 8818 

והוא לא זז ממקומו עד , ואין הספקות מרפים הימנו אף למראה עיניו את התחלת הגשמת הדבר, בדבר 8819 

 8820 .(201´ נתיבות המוסר ד)  .עד כדי כך עמוקים הם כוחות הנפש שבאדם ,שבאו המים ודחקוהו לתבה

 8821 

 8822 מאמר קצה

 8823 .(´ח´ בראשית ז) מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ומן העוף וכל אשר רומש על האדמה

שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות בתורה , לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, (פסחים ג) ל"אמרו חז 8824 

ובתנחומא זה שאמר הכתוב כי לא אל , שנאמר מן הבהמה אשר איננה טהורה, הוציא דבר מגונה מפיו ולא 8825 

וכן הוא אומר אמרות , ה"מהו לא יגורך רע אין דבר טומאה יוצא מפי הקב, חפץ רשע אתה לא יגורך רע 8826 

 8827 .אמרות טהורות´ ה

, מן הבהמה אשר לא טהורהאלא , מן הבהמה הטמאה אין כתיב כאן, ה לנח"תדע לך שבשעה שאמר הקב 8828 

אינו מזכיר תחלה אלא סימן טהרה , פ שהוא מזכיר על הבהמה טמאה"וכן אתה מוצא כשבא לפרסות אע 8829 

ואת החזיר כי מפריס פרסה שהוא סימן , ואת הגמל כי מעלה גרה שהוא סימן טהרה, (א"ויקרא י) שנאמר 8830 

 8831 .כל כך למה שלא להוציא דבר טומאה מפיו הוי לא יגורך רע, טהרה



ועוד איזו גנות יש , שאין להם דעת ואין מרגישים בחרפתם, ויש להתבונן הרי בבעלי חיים דיבר הכתוב 8832 

וזוהי , שמיני טמאים הם לכם´ וכמו שנאמר בפ, והלא כל הכוונה אינה אלא לסמן אותם? במלה טמאה 8833 

די שיכיר אותם וגם היה הכרח לציינם בשמם לטובתם כ, עצמיותם ומהותם ואין אנו רואים בזה כל גנאי 8834 

נתאר לנו אם אחד חש להציל בריה ונותן לשלוחו את סימניה כדי , נח ויכניסם לתיבה להצילם מהמבול 8835 

האם יעלה על דעתנו למתוח עליו בקורת על אשר לא דקדק להתבטא על אותה הבריה בלשון , שיכירנה 8836 

 8837 ?יותר נקיה

ולשם מניעתו עיקם , דבר מגונהשגם בכזה יש מקום הוצאת , וכמה נפלא הדבר שנתגלה כאן בתורה 8838 

על  (ר יב"ב) ל אמרו"חז, והרי שמונה אותיות בתורה הקדושה עולמות שלמים הם, הכתוב שמונה אותיות 8839 

הרי , כלומר כל העולם כולו נברא באות אחת, א בראם"הפסוק אלה  תולדות השמים והארץ בהבראם בה 8840 

 8841 .שכל אות בתורה עולם מלא הוא

ת עם "כמה ישתומם ויתפעל מחסדי השי, ה בשמים ובארץ ובכל הנמצא בהםוהנה אם יסתכל אדם בבריא 8842 

, וכל העולם הזה נברא באות אחת בלבד, ברואיו שנתן להם עולם כזה ומלואו לענגם ולעדנם לאין שיעור 8843 

ואם , בחיבור אות לאות ובהצטרפן יחד לכמה תיבות, ומעתה כמה עולמות כלולים בשמונה אותיות בתורה 8844 

אף לגבי בעלי חיים שאין , אן שמונה אותיות כדי להתבטא בלשון נקיה ובביטוי יותר נאהעיקם הכתוב כ 8845 

 8846 !הרי מכאן כמה יש להיזהר בכבודה של כל בריה ובריה, להם דעת

כלומר שאם לא , ולא עוד אלא שבתנחומא דרשו על זה את הפסוק כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע 8847 

כאילו , לא היה בזה משום חסרון בשלמות בלבד אלא גם משום רע ,היה הכתוב מעקם שמונה אותיות אלו 8848 

ואם לבעלי חיים כך לאדם , היו מריעים לבהמות בביטוי זה והיה ראוי לומר על כגון דא לא יגורך רע 8849 

שיש להיזהר שלא להתבטא עליו בלשון שיש בה שום משמעות , שהוא בחיר היצורים על אחת כמה וכמה 8850 

 8851 .של איזו פגיעה שהיא

וצריך להזכיר את שמו לשם , עוד אלא אף בשעה שבא להציל את חבירו ממות ולהביאו לחוף מבטחים ולא 8852 

ואם לא יזהר בכך הרי עליו נאמר כי לא אל , עליו לבטא את שמו בביטוי הנאה ביותר שיש למצוא, הצלתו 8853 

ה חפץ בו "ואין הקב, כלומר שהרע גר בקרב האדם הזה ומצא משכן בתוכו, חפץ רשע אתה לא יגורך רע 8854 

 8855 .ואין מכניסים אותו במחיצתו

וכתיב כי לא אל חפץ ? ה כל העולם בצרה ואני אייחד שמי"אמר הקב, (´ילקוט שופטים ו) ל"אמרו חז 8856 

´ שנאמר כה אמר ה, וכן ירמיה בשעה שהיה מתנבא דברי נחמות היה מייחד שמו, רשע אתה לא יגורך רע 8857 

וכן משה על כל דיבור ודיבור כתיב וידבר , דברי ירמיהו אבל בדברי תוכחות כתיב, זכרתי לך חסד נעוריך 8858 

 8859 .וכשבא להוכיח כתיב אלה הדברים אשר דבר משה, ´ה

ש אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים "כמ, הרי תכלית כל העולם היא התורה! מה נפלאים הדברים 8860 

אות אחת מהם  שאם חסרה בספר תורה, ודברי התוכחות שבתורה הלא הם חלק מהתורה, וארץ לא שמתי 8861 

ה "וכן דברי תוכחות של ירמיהו הנביא דברי נבואה הם שציוהו הקב, הוא נפסל כמו בשאר חלקי התורה 8862 

כי הם אמצעים להביא , ודברים אלו לאחר חטאי הדורות הכרחיים הם גם מצד עצמם, להשמיעם לישראל 8863 

 8864 .לידי תשובה ומעשים טובים תכלית הכל

ואין כתיב , ה מייחד שמו עליהם"אין הקב, דברי התוכחות בתורה ולאחר כל זה עם כל ערכם המיוחד של 8865 

וכל כך למה משום , ו"כאילו משה אומרם מפי עצמו ח, אלא אלה הדברים אשר דיבר משה´ כאן וידבר ה 8866 

ומפרשים רע על דבר שהוא היפך , אנו איננו ממצים כלל את המושג רע, שהם קשורים בהרגשה של צער 8867 

שהם תכלית החסד , לימה כאותן התוכחות שבמשנה תורה ובדברי הנבואהאבל הרי גם תורה ש, הטוב 8868 

ה חפץ "אין הקב, גם עליה נאמר כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, ושלימות הטוב וצורת כל התורה 8869 

 8870 .להרשיע את בריותיו ואינו מייחד שמו על דברי תוכחה

לא הוזכרו אלא ברמזים קלים כמו , ויש להוסיף עוד שהרי כל דברי התוכחה בפרשה זאת שבמשנה תורה 8871 

, אלה הדברים לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהם, י"שפירש רש 8872 

, ואיפה הם הרמזים של דברי התוכחה, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל 8873 

בשביל מה ´ במדבר´י "ופירש רש, ודי זהבבמדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תופל ולבן וחצרות  8874 

, שהמרו בים סוף´ מול סוף´, שחטאו בבעל פעור בשטים בערבות מואב´ בערבה´, שהכעיסוהו במדבר 8875 

 8876 .ה שמו עליהם"ובכל זאת לא ייחד הקב, הרי שדברי התוכחה נאמרו ברמזים דקים כאלה

וליהנות מזיו ´ אדם להתענג על הוהכניס בו את ה, ה ברא את העולם מלא תענוגים אין קץ"משום שהקב 8877 

ואף אם , ולפיכך גם בדברי תוכחה תוך רמזים הקלים ביותר, מבלי כל צער ואי נעימות כל שהיא, שכינתו 8878 

אין מודדים לו לפי הרגשתו כי אם לפי מציאותו בתחילת , אין האדם מרגיש בכך ועוד מתענג עליהם 8879 

ה חפץ בזה ואינו מייחד שמו "אין הקב, ג השלםומכיון שלפי קנה מדה זו חסר בהם מן התענו, יצירתו 8880 

 8881 .כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, עליהם



, ה דורש מן האדם שילך בדרכיו ושגם הוא יעשה מעשים לענג את הבריות שהם אך טוב וחסד"והנה הקב 8882 

ב כי אם אין המעשים חדורים רק טו, בלי שיהיו כרוכים באיזה צער ואף בכזה שאין האדם מרגיש בו 8883 

 8884 .ה ולא יחפוץ בהם"עלולים הם להידחות ממחיצתו של הקב, וחסד

ה לאדם את היכולת למלא את כל העולם חסד ללא כל תערובת רע כדוגמת מעשי "ואכן העניק הקב 8885 

והתורה אמרה בראשית ברא אלקים בי , ה היה מביט בתורה ובורא את העולם"ל אומרים הקב"חז, ה"הקב 8886 

נמצא שכל העולם על כל , (ילקוט שם) קנני ראשית דרכו´ רה שנאמר הואין ראשית אלא תו, ראשית ברא 8887 

כ יש גם לנו אותה "א, והרי התורה הזאת ניתנה לנו, ה בכוח התורה"טובו וחסדו נברא על ידי הקב 8888 

 8889 .האפשרות לברוא עולמות של חסד על ידי העיון שלנו בתורה

וביארו , (א"ישעיה נ) שמים וליסוד ארץ ה בפירוש לישעיהו ואשים דברי בפיך לנטוע"אמנם כן גילה הקב 8890 

הרי שאדם העוסק בתורה בורא את , (ב"ד ה"ירושלמי תענית פ) ל ואשים דברי בפיך אלו דברי תורה"חז 8891 

, ´נמצאנו למדים מכאן שיש בכוחנו על ידי לימוד התורה שלנו ללכת בדרכיו של ה, העולם ומקיים אותו 8892 

ולקיים בידינו את כל הבריאה על כל חסדיה , מותלהטיב בכל עת עם כל העולם לרבות רשעי האו 8893 

 8894 .(אור הצפון)  .ותענוגיה לכל ברואי תבל כבימי בראשית

 8895 

 8896 מאמר קצו

 8897 .(´ט´ בראשית ז) שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה

אמר ליה נח לית את יכיל , אתא שיקרא בעי למיעל, שנים שנים באו אל נח, ל"וז (ו"נח נ) איתא בילקוט 8898 

בעי , אמר לה מן גבי נח? אמרה ליה מן אן את אתי, (אסון ועמל)א  פגע בפתח, ם כן נסבת לך זוגאלא א 8899 

אמרה ליה ומה , אי את בעי תהוי זוגי, אמר לי אי אית לך בר זוג את מיעל, למיעל לתיבותא ולא שבק לי 8900 

כיון דנפיק , תאעלון תרויהון לתיבו, אמר לה אנא מתקן עמך דכל מה שאנא מסגל את נסבת, את יהיב לי 8901 

אמרה ליה ולאו כן , אמר לה אן אינון כל מה דסגלית, ופחתא נסבא דקדמי קדמי, הוה שיקרא אזיל ומכנס 8902 

 8903 .ולא הוה ליה פתחון פה לכך נאמר הרה עמל וילד שקר, אתקנת עמי דכל מה דאת מכנס אנא נסבת

היה רצונו לכלות רק  ,גם כאשר נגזר על הבריאה שתחרב, ה יש לו התכלית שלו"כל פרט שברא הקב 8904 

אבל עצם הכוחות כמו שהם בטהרתם , ואת אשר קלקלו במעשיהם, האנשים אשר ניצלו את הבריאה לרע 8905 

וציוה להכניס , וציוה על נח לעשות תיבה ולקלוט שם כל סוגי הנבראים עם כל טבעיהם, נשארו בעולם 8906 

יע כח השקר בפני נח לא רצה וכאשר הופ, זכר ונקבה שמהם יהיה אפשר לבנות אחר המבול עולם מחודש 8907 

ועל ידי שלקח , פירוש איזה טוב יש בך שממנה יהיה אפשר להוליד דבר טוב, לקבלו אלא אם כן יביא זוג 8908 

 8909 .לו לזוג את פחתא הפך השקר לדבר מועיל וזקוק ביאור

ה ברא את העולם יש "הוא זה אשר הקב, אחד מהיסודות בהשקפתנו על העולם כדי לידע איך להתנהג עמו 8910 

כל אימת שאנו מדברים אודות , הבה נקלוט את העומק שבזה, הכוונה מאין היא אין עוד מלבדו, מאין 8911 

ה לעולם הוא "והשייכות הראשונה של הקב, ה הרי הכוונה היא לגילוי שבו הוא מתגלה לעולם"הקב 8912 

אילו מה עשה צמצם כביכול את כבודו והותיר מקום שבו תיראה בריאה וכ, הרצון שחסדו יתגלה בעולם 8913 

 8914 .שהיא עומדת בפני עצמה

הספרים המשילו את הבריאה לצל שענינו , כל עצמה של מציאות זו לאמיתו של דבר אינה מציאות כלל 8915 

מקום , ה צמצם משם את כבודו"כך העולם כל מציאותו אינו אלא מקום שהקב, הוא מקום מוסתר מאור 8916 

לשון העלם שמעלים מציאותו , רא עולםהסתר זה הוא הנק, שבו אין רואים בבהירות את האין עוד מלבדו 8917 

 8918 .תפקידו של האדם לגלות בו את האור את האין עוד מלבדו, (ל"המו) לכאורה´ ית

שפה זו אומרת שיש מציאות של אני , אינה נראית שפה נכונה לאמיתו של דבר´ השפה של אני עובד את ה 8919 

אשר העולם הוא מציאות , וא לידעתפקידנו בזה העולם ה, ´כמציאות בפני עצמה ומציאות זו עובדת את ה 8920 

ומאידך בעבודתנו עלינו לסלק את הצל הזה עד כמה שניתן , ה"ו מן הקב"שנראה כאילו הוא נפרד ח 8921 

, ל בעולם הבא"וגילוי זה הגמור לא יתגלה כי אם לעת, ז"ואם כי לסלק לגמרי אי אפשר לנו בעוה, לסלקו 8922 

 8923 .ז"פ למעטו ולהקטינו בכוחנו גם בעוה"אבל עכ

כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף , (7ט"שבת קי) אמרול "חז 8924 

ה לאדם הוא ליטול את כל העולם על כל הגשמיות "התפקיד אשר הועיד הקב, ה במעשה בראשית"להקב 8925 

, ´הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כה, ומתוכה לראות ולהראות אשר אין עוד מלבדו, שבו 8926 

עד שתשמע את הבריאה משבחת , התבונן בבריאה ותמצא בסדר הנפלא שבה את אשר לא גלוי בה 8927 

השותפות של האדם במעשה בראשית היא להפוך את ששת ימי המעשה לשבת , ´ואומרת אין קדוש כה 8928 

 8929 .רוחנית

קש היצר מב, כחו של היצר הוא לקיים את הגשמיות בתור גשמיות, כנגד תפקידו של האדם עומד היצר 8930 

כח , ´כח האהבה לאהבת ה, אותם כוחות שניתנו לנו משמים, ליטול את הדמיון ולהפוך אותו למציאות 8931 



אלא , על אותן כוחות בא היצר ואומר לא כי, רצון של כבוד כדי לכבד הזולת, השנאה לשנאת רשעים 8932 

 8933 .נמצא שהיצר הרע הוא מציאות של שקר, שהם מציאות בפני עצמן

כי הלא מידת , יוצא מן הכלל היא מידת השקר, מידות ניתן לנצלן לצד הטובהוא אשר אמרנו אשר כל ה 8934 

הלא מידת השקר מפקיע כל הענין של הפיכת , השקר עומדת בסתירה לכל הכלל והצורך בעבודה של אדם 8935 

ולא יתכן איפוא עבודה , מידת השקר פוטרת מלגלות את האמת המכוסה בבריאה, גשמיות לרוחניות 8936 

 8937 .ר ועבודה הם הסתירה הגדולה ביותרכי השק, במידת השקר

כלומר אין בו שום צד שאפשר , ועל כן כאשר בא השקר ליכנס אל התיבה לא הניחו נח כי אין לו בת זוג 8938 

ובכוחו של אדם להפכו , שלא ככל הכוחות שיש בהם צד גשמי ורוחני, ´להוליד ממנו דבר טוב לעבודת ה 8939 

 8940 .בת זוגו פחתא עד שחזר השקר עם, לרוחני ולהעמידו על תכליתו

כי כל עוד שהאדם , תחילת דרכו היא ראיית השקר, מי שבא להתעלות ולעלות על המסילה הרוחנית 8941 

ואשר הבלי עולם הזה הינם ענינים , מסתובב על פני העולם ומדמה אשר העולם הוא בכל זאת עולם 8942 

קות משחקים בכסף אנו רואים תינו, הרי הוא חי בשקר ומסתובב בתוך עולם השקר, שראוי להתמסר להן 8943 

ובאים לאביהם ומספרים על הצלחותיהם או על , של נייר ושקועים במסחרם וברווחיהם והפסדיהם 8944 

מה , והיה אם אחד יחטוף מהם אחד מאותם ניירות ירוצו אצל אביהם בבכיה והאבא ירגיעם, כשלונותיהם 8945 

ם הננו אשר אנחנו עולים וכאשר אנו רואים זאת מדמי, לך פתי כי תבכה על נייר פחות שאין בו תועלת 8946 

 8947 .בעצם דומים אנו דמיון מלא לאותם תינוקות, עליהם

כאשר בן חמש עשרה ישחק במשחקיו של בן חמש הלא , איזה ערך יש לכסף אמיתי ביחס לערך החיים 8948 

היודע כי תכלית העולם אינו , וכך יהיה גם מבטו של הרוחני, עד מתי לא תתנער מילדותך, נבוז לו 8949 

ואשרי מי שעמלו בתורה ואוי לו למי שעמלו בדברים , ולם אינו אלא מקום עמילה ויגיעהוכל הע, ז"העוה 8950 

מה לך מדמה וחולם על מרכבה , עלינו להתחנך שכל העולם הוא דמיון ואין בו מציאות אמיתית, בטלים 8951 

ז אינם "כל ההנאות של חיי עוה, אם תעצור ותחשוב במבט של אמת הרי זה כסף שוא, נאה ובית נאה 8952 

 8953 .ב"ם כנגד שעה אחת של חיי עוהשוי

יש אדם שהוא נרדם רעב ובחלומו רואה , מהו התיקון של שקר אשר עמלים ועמלים ואין משיגים מאומה 8954 

´ בשוב ה, בדיוק כך הם חלומות העולם הזה, איך שאוכל כל הלילה עד שמתעורר משנתו ורעבונו לא חדל 8955 

על כבוד לישב במזרח ? נו על מה יגענו כל הימיםבאותו זמן נשאל את עצמ, את שיבת ציון היינו כחולמים 8956 

ולעתיד ! מאומה? ומה יהיה מזה, ולהמתין שכולם יבואו להתפעל מהיופי של הדרשה, ולדרוש ברבים 8957 

ובבת אחת יווכחו אשר , (.´פסחים נ) לבוא בעולם האמת שם ישבו עליונים למטה ותחתונים למעלה 8958 

 8959 !כמה נוראה הרגשה זו, ריקהחמיצו את כל החיים ולא יגעו בו אלא להבל ו

ושמעתי ציור שממנו , ל יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה"והנה איתא בחז 8960 

ז שלפי דעתנו "אם ניקח אדם ונעניק לו את כל טוב העוה, נוכל קצת לצייר את היחס בין שני סוגי החיים 8961 

יכריע , פן זה נעמיד רגע אחד בעולם הבאוכנגד חיים מלאים באו, בזה נעשה האדם המאושר מכל האדם 8962 

 8963 .מפני שהעולם הבא אינו רק רגע אלא נצחיות, הרגע את כל חיי העולם הזה

ואחת , נצייר לעצמנו בית מלא בזרעוני פרג מלאה מן הקרקע עד התקרה, וכדי לקבל מושג מה אודות נצח 8964 

ועדיין , ו עד שיגמרו כל הגרגריםכמה מליוני שנה יעבר, לאלף שנה מגיע ציפור ונוטל מהבית גרגיר אחד 8965 

להחליף נצחיות יפה , וזהו השקר והאסון והעמל של היצר, אין זה נצח כי יש לו סוף ואילו נצח אין לו סוף 8966 

 8967 .ז"כזו על רגע אחד בחיי העוה

ל תחת "ואמרו על זה חז, (´קהלת א) בן תורה הוא היודע מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש 8968 

 8969 בעמלו אינו עמל אבל עמל הוא בעמלה של תורה, (7´שבת ל) ן לו הא קודם שמש יש לוהשמש הוא דאי

ורק אז הוא חי את החיים כפי , וכל מה שעושה בעולם הזה למען הרוחניות רק לזה יש יתרון, (´ר א"קה) 8970 

 8971 .(מערכי לב)  .שהם באמת וצריך לזה חינוך תמידי

 8972 

 8973 מאמר קצז

 8974 .(ב"י´ בראשית ז) ים לילהויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבע

אלא כשהורידן הורידן ברחמים שאם , י ויהי הגשם על הארץ ולהלן הוא אומר ויהי המבול"איתא ברש 8975 

ימים ´ אף שהתחילה גזירת המבול מכל מקום הז, יחזור יהיו גשמי ברכה וכשלא חזרו היו למבול 8976 

שהרי מאה ועשרים , ה"חמי הקבחזינן מהכא רוב ר, ה ברחמים שמא יחזרו בתשובה"הראשונים נתן הקב 8977 

 8978 0ישובו 0ה עומד וממתין שמא"ועדיין הקב, שנה עמד נח והזהיר את דורו שיחזרו בתשובה ולא הועיל

 8979 .בתשובה

ה כולו טוב "כי הקב, ה אינו רוצה כלל להעניש את בריותיו"כאילו הקב, כמה ארך אפיים טמון בענין זה 8980 

ומשום , ה להיטיב עם ישראל"מעתה פשוט כמה רוצה הקבו, רק להיטיב לבריותיו´ וחסד וכל שאיפתו ית 8981 



, ויקבלו את העונג הגדול שעין לא ראתה אלקים זולתך, כך נתן להם תורה ומצוות כדי שיזכו לעולם הבא 8982 

ולא יתפעל מהקושי בתחילת , מתוך שמחה´ בעת שישריש האדם בקרבו ענין זה ודאי שיתקרב לעבודת ה 8983 

 8984 .כ אף עבודתו תהיה קלה ונעימה"אבל אח, של ההתחלה שכל זה רק ברגע הראשון, העבודה

י באו אל נח "וראה שם ברש, עוד הערה חזינן בקרא מהבהמה שאיננה טהורה באו שנים אל התיבה 8985 

שלא באו מאליהן , ואילו גבי הבהמה הטהורה מבואר מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה, מאליהן 8986 

וכתב בזה לפי שהבהמות הטהורות , ן"התעורר בזה הרמב וכבר, אלא הוצרך נח בעצמו לטרוח ולהביאן 8987 

 8988 .ולכן כל אשר ירבה בטרחת המצוה ירבה שכרו, נועדו להבאת קרבנות והיא מצוה

, (ר לד ט"בר) ל"ה במפורש להביא קרבן אלא כדאיתא בחז"ויש להתעורר בענין הקרבן שלא ציוהו הקב 8989 

אלא כדי , ה ליקח שבעה מהבהמה הטהורה"מדוע ציוהו הקב, שבעת שיצא נח מהתיבה התעורר מעצמו 8990 

 8991 .ומדוע לא ציוהו כי זו עיקר חובתינו לעבודה עצמית מתוך טורח ויגיעה, שיביאם לפניו קרבן

 8992 

ולכן מה שיכול להוסיף שכרן הרי זה ענין , ה להיטיב עם בריותיו"הכא נמי יש לראות את גודל רצון הקב 8993 

כדי שיוכל נח לזכות במצוה גדולה , הבאת קרבנות ה הנהגתו בענין מצות"ומשום כך שינה הקב, גדול 8994 

כי , מ לא מנע מאתו את הטירחא בהבאת הבהמות הטהורות"מ, ה היטיב רבות עם נח"ג שהקב"ואע, יותר 8995 

, וכל תוספת טרחה ויגיעה שכרה רב לאין שיעור, טרחה זו שיטרח נח בעצמו היא ההטבה הגדולה ביותר 8996 

מ כל תוספת טרחה אין לשער "מ, (ר ל ו"בר) ל"וכדאיתא בחז ואף שנח טרח הרבה במשך כל ימי המבול 8997 

 8998 .גודל השכר שראוי לזכות עבור זה

אל לנו לירא ולחשוש מהטירחה והיגיעה , הרגשה זו חייבת להנחות אותנו בעבודתנו בתחילת הזמן 8999 

ינו ולכך מחובת, כי כל השכר טמון ונמצא לפי מירב הטירחה בעבודת השגת השלמות, בעבודתנו הרוחנית 9000 

כי הרי הטירחה היא הדבר שעבורה נזכה להצלחתנו , לשמוח שעומדים אנו בפתחה של עבודה ויגיעה 9001 

כ תערב לנו העבודה ולא "ואח, וביותר עלינו לדעת שכל הקושי נמצא רק בראשית העבודה, הרוחנית 9002 

 9003 .נחוש כלל בטורח היגיעה

כ נקבל שכר כאילו כל "נו העבודה גכ כשיקל עלי"כדי שאף אח, ה נותן לנו טירחה בראשית העבודה"הקב 9004 

והיינו דאיתא בקרא קודם קבלת התורה ועתה אם שמוע תשמעו , העבודה היתה קשה ביגיעה וטורח 9005 

ת את הקושי "נתן לנו השי, י אם תקבלו עליכם יערב לכם מכאן שכל התחלות קשות"ופירש, בקולי 9006 

 9007 .בודה היתה בקושי וטורחכדי שאף בעת שיערב לנו נקבל שכר כאילו וכל הע, בתחלת העבודה

וכל שמוסיף אומץ ומתחזק , יסודות אלו חייבים להדריכנו בראשית הזמן שהעיקר היא העבודה העצמית 9008 

יראת , והיינו דנאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ללא הארה מבחוץ בזאת טמון הצלחתו הרוחנית 9009 

לאחר מכן זוכה , ללא עזר שמים והוא חייב לבוא מעצמו, שמים ביאורו כולל כל העבודה הרוחנית 9010 

י נח היה צריך "וברש, את האלקים התהלך נח, אבל תחילתו חייבת להיות עבודה עצמית, לסייעתא דשמיא 9011 

ש קשה "כי ללא סד, אבל את הסעד לתומכו קיבל נח לאחר שנאמר עליו נח איש צדיק תמים, סעד לתומכו 9012 

 9013 .מקבלים רק לאחר התחלה קשה´ עזר האך , מאד להתגבר על הנסיונות הקשים העומדים בפנינו

ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על , ויש עוד להתעורר בדבר החשיבות במעט טירחה ויגיעה נוספת 9014 

י והוא "וברש, שכם שניהם וילכו אחורנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחורנית וערות אביהם לא ראו 9015 

לכך זכו בניו , ד על שם שנתאמץ במצוה יותר מיפתאין כתיב ויקחו אלא ויקח לימ, (ר לו ו"בר) ל"מחז 9016 

 9017 .לטלית של ציצית ויפת זכה לקבורה לבניו

שלקח שם את , ויש להתבונן הרי כל ההתאמצות שהוסיף שם יתר על יפת לא היתה אלא דבר מועט 9018 

, בואו ונראה את גודל ההפרש בין השכר שקיבל שם יתר על יפת, השמלה מעצמו ויפת רק הוסיף אחריו 9019 

וכל , ואילו יפת זכה שבניו יקברו במלחמת גוג ומגוג, זכה למצות ציצית שהיא כקבלת פני השכינהשם  9020 

ונצייר זאת לאחד , והערה זו נפלאה היא בעינינו, ההבדל הגדול הזה עבור התאמצות מועטת יותר במצוה 9021 

וחבירו  ב"האם נאמר שההפרש ביניהם יהיה שאחד יזכה לעוה, שמתאמץ יותר מחבירו בתורה ובתפילה 9022 

וכל תוספת טירחה , יתברך הוא היגיעה´ ז מראה לנו שהעיקר החביב בעיני ה"כ, ז"למעט הנאה בעוה 9023 

 9024 .שכרה רב לאין שיעור

זכה נח למצוא חן בעיניו יתברך שהיא , ע צדיק במעשיו תמים בלב"ופירש הראב, נח איש צדיק תמים 9025 

וכל זה , ותך ראיתי צדיק לפני בדור הזהה מעיד על צדקותו כנאמר כי א"והקב, המדרגה העליונה ביותר 9026 

ובודאי כאשר עומד , כ שנה והזהיר את הדור"ואחרי זה עמד נח במשך ק, היה עוד לפני מעשה המבול 9027 

ולאחר מכן היה נח בתיבה במשך ימי , התעלה עוד יותר על מדרגתו הקודמת, ומוכיח ומשפיע לרבים 9028 

ז בודאי הגיע נח למדרגות עליונות "לאחר כ, ל"והנה התיבה היתה בריאה חדשה וכמבואר בחז, המבול 9029 

 9030 .שאין אנו מבינים אותם כלל



ל שקודם היה "וראה בחז, י עשה עצמו חולין"מ לאחר יציאתו מהתיבה נקרא נח בשם איש האדמה ברש"מ 9031 

היתה טענה על נח , ז מפני שנטע כרם ביציאתו מהתיבה"כ, כ נקרא איש האדמה"איש צדיק תמים ואח 9032 

וסופו , וכיון שלא נזהר בכך ירד ממדרגתו ונקרא איש האדמה, תעסק בנטיעות אחרותשנטע כרם ולא נ 9033 

 9034 .הוכיח ששתה מן היין וישכר וגרם גלות לו לבניו עד סוף הדורות

חזינן שאי זהירות קלה במעשה אחד יכול לדרדר את האדם מהמדרגות הנעלות ביותר עד לדיוטא  9035 

אין לו לבטוח במצבו שיכול בהרף עין , לו ברוחניותהרי שאף הגדול ביותר השרוי כו, התחתונה ממש 9036 

באים אנו כולנו , ענין זה חייב להיות מאבני היסוד בעבודתנו בתחילת הזמן, לאבד את כל עולמו הרוחני 9037 

מ לא להסתפק "מ, מתוך מחשבות נעלות של רצון לזכות לגדלות ולמעלות עליונות, לעולמה של תורה 9038 

אי זהירות קלה נוכל לאבד על ידה את , מדת על כל מעשינו שלא נכשלאלא חייבים אנו בזהירות מת, בכך 9039 

 9040 .כל המעלות שנגיע אליהם

אף לאחר שהגיע למדרגת צדיק עדיין , ש נח איש צדיק תמים"כמ, כן מחובתינו לעמול בלימוד המוסר 9041 

ב לא ועבודת התמימות בל, כי עשיית המעשים הטובים איננה ראיה לשלימות הלב, יתכן שאינו תמים בלב 9042 

, ולימוד מוסר אין הכוונה עיון ורפרוף בספרי מוסר בזמן לימוד המוסר, יתכן להשיגה ללא לימוד המוסר 9043 

 9044 .אלא עלינו להבין שלימוד המוסר חייב להיות כלימוד התורה מתוך יגיעה והעמקה להבין דברי הראשונים

ובאמת חייב כל , לימוד המוסרוחייב ללמוד מוסר זמן מרובה עד שיקבל טעם ב, בודאי שאין זה נקנה בנקל 9045 

שהרי זה ראיה שרחוק מאד מהשגת הענינים , אחד להתבייש מעצמו בראותו שאין לו שייכות וקשר למוסר 9046 

י לימוד מתמיד בהבנת הדברים יזכה להיות מאלו שנאמר עליהם תמים "ורק ע, הקשורים בעבודת הלב 9047 

א יתיגע בזה בלימוד מוסר לא יחשב בין וכל של, עבודת המדות היא מהעיקרים הנדרשים מבן תורה, בלב 9048 

 9049 .(אור יחזקאל)  .ה"תלמידי אאע

 9050 

 9051 מאמר קצח

 9052 .(ג"כ´ בראשית ז) וימח את כל היקום אשר על פני האדמה וישאר אך נח

א שאיחר "וי, ומדרש אגדה גונח וכוהה דם מטורח הבהמות והחיות, לבד נח זהו פשוטו´ אך נח´י "וברש 9053 

התורה גילתה לנו את עומק חיוב החסד שהיה , מר הן צדיק בארץ ישולםועליו נא, מזונות לארי והכישו 9054 

אלא חסד הוא , שמעשה החסד איננו רק מעלה עליונה לפנים משורת הדין, צריך להבין ולהשכיל מדעתו 9055 

 9056 .ונותן לאדם זכות הקיום על פני תבל, עמוד שעליו העולם נשען

תכלות מקיפה במרחבי הבריאה בכלל ובכל נברא י הס"ע, אף שלא נצטווה צריך הוא להגיע לידי הכרה זו 9057 

כל אחד הוא חלק ונדבך בבנין הנהדר של עולם חסד , ואז יראה שכל הנבראים נבראו לשם חסד, בפרט 9058 

השמש מאיר לכל העולם ישיש כגבור , כל נברא ממלא תפקידו שבשבילו נוצר באמונה ובשמחה, יבנה 9059 

כ הוא עושה "עפר הכל דורסים עליו ואעפ, ר לכל תהיההארץ נותנת פירותיה לכל ונפשי כעפ, לרוץ אורח 9060 

 9061 .(אבודרהם) חסד ומצמיח פירותיו לכל

כן , כשם שכל נברא עושה חסד לפי עצמותו ואיכותו, הלכות חסד צריך האדם ללמוד מכל נברא ונברא 9062 

הוד הבריאה ותפארת , והלא הוא עליון לכל הנבראים, האדם צריך לעשות חסד כפי גדלותו ויכולתו 9063 

ויכול להשתמש , עולם מלא ברשותו עולם של תועלת ותענוג, ועליו למלא תפקידו לפי רוממותו, יצירהה 9064 

 9065 .באוצר זה למטרה נעלה זו

חסד של נברא , תורת חסד איננו צריך ללמוד אצל הנבראים, אבל ישנה השקפה יותר עמוקה ויותר עשירה 9066 

, א ללמוד אצל מקור החסד מה הוא אף אתהתורת חסד צריך הו, אינו מסמל את החסד הראוי לאדם העליון 9067 

´ ה עם בריותיו חסד ה"בבריאה מתגלה חסד הקב, האדם נברא בצלם אלקים וחייב הוא להדמות לקונו 9068 

לא השגנו מקצת מן המקצת מגודל , וכמה שנקיף ונתעמק באותה ההכרה הנפלאה של חסד, מלאה הארץ 9069 

ה עם בריותיו "ריך להיות מעין חסד הקבוהאדם המתבונן בא לידי הכרה שחסדו צ, החסד שבבריאה 9070 

 9071 .ולפי גודל הכרתו עומקה והיקפה כן הם מעשי חסדו, ושואף לחסד מעין זה

ואם לא מילא חובתו פוגם הוא את עצמו ושולל את גודלו , זו היא חובתו של האדם להדמות לקונו 9072 

מי , כוחו הנפלא הזהוהוא מכווץ בקרבו את , נברא הוא בצלם אלקים ובכחו להדמות לקונו, ותפארתו 9073 

ועוונם היה שלא החזיקו , ש אצל אנשי סדום שלא נשתייר מהן פליטה"כמ, שאינו עושה חסד איבד קיומו 9074 

י מחשבה "וע, אלא אף אם הוא עסוק בחסד יומם ולילה, ולא רק אם איננו עושה חסד כלל, יד עני ואביון 9075 

עון , א בתוך החסד איזה פגם כל דהובכל זאת אם ימצ, תחלה בהתחכמות והתעמקות בצרכי מקבלי החסד 9076 

 9077 .ז בעונש מר"פלילי הוא ונענש ע

שהיו זקוקין לזון את הבהמות ואת , ב חודש לא טעם טעם שינה לא נח ולא בניו"לוי כל אותן י´ אמר ר 9078 

יש בהמה , ק אמר אפילו שבישתין לפילין וזכוכית לנעמיות הכניסו בידן לזון אותן"רע, החיות ואת העופות 9079 

א ברבי "יוחנן בשם ר´ דאמר ר, תדע לך שלא טעמו טעם שינה, ´שעות בלילה ויש אוכלת לג´ לבשאוכלת  9080 



שלא היה , הכישו הארי ויצא צולע שנאמר וישאר אך נח, פעם אחת שהה נח לזון את הארי, יוסי הגלילי 9081 

 9082 .(תנחומא ט) ועליו נאמר הן צדיק בארץ ישולם, כשר להקריב והקריב שם בנו תחתיו

קודם שנכנס לתיבה הזמין עבור כל בריה אותו מאכל שהיא רגילה בו , נח הפליא לעשות חסד נפלא הדבר 9083 

, והיו שם מינים לאלפים והכין עבור כל אחד מזונותיו לפי טבעו והרגלו, שבשתין לפילין וזכוכית לנעמיות 9084 

´ ב, ואחרי שנכנסו לתיבה נעשו הוא ובניו שמשים לכל החי אשר בתיבה לתת להם לחם חוקם בעתם 9085 

 9086 .ב חודש לא טעמו שינה"י, שעות בלילה´ שעות בלילה ג

עד שלא , ב חודש"לשמש בעלי חיים בתיבה גדולה כזו י? היש לנו ציור יותר חי ממעשה החסד של נח 9087 

פירנס אותם בחמלה ובחכמה רבה עד שעוף אחד לא יכול לראות בצערו של , הספיקו לטעום טעם שינה 9088 

ל חזיתיך דהות טרידא אמינא "א? ל לא בעית מזוני"א, בספנא דתיבותא אורישינא אשכחניה אבא דגגי, נח 9089 

כ היה נח מצטער להמציא לכל אחד מזונו עד שהעוף התחבא בפינה וסבל "כ, (סנהדרין קח) לא אצערך 9090 

 9091 .רעבון בכדי שלא יטריח את נח

לא הרעיב , היסח הדעת לשעה קלה שהה לזון את הארי, ובכל זאת כשנמצא איזה פגם בתוך חסד נפלא זה 9092 

על חטא , ח אחר קודם"ויתכן שכל חטאו היה מה שנתן בשוגג לבע, אותו אלא איחר את השעה הראויה 9093 

ובעונש רוחני שנפסל , נענש בעונש גופני שנעשה בעל מום, היסח הדעת מעשות חסד עם חיה טורפת 9094 

העלם כל , עליונפלא הדבר עד היכן מגיע חיוב החסד אף שלא נצטוה , ´מלהיות כהן להקריב קרבן לה 9095 

 9096 .שהוא בתוך החסד חסרון בשלמות החסד

ה הוא "כשם שחסדו של הקב! מי מחויב לעשות חסד במדה נפלאה כזו אם לא המצווה להדמות לקונו 9097 

והעלם כל דהוא ירידה היא והשפלת כבוד , אף האדם מחויב להדמות גם בזה לקונו, בתכלית השלמות 9098 

מתוך ריכוז המחשבה , חסד טהור בלי פגם כל שהוא, בחסדזו היא השלמות ש, האדם שנברא בצלם אלקים 9099 

 9100 .שיצא מתחת ידו חסד שלם

כחו גדול ואורו מבהיק וגם הוא , גם ניצוץ של חסד בתוך להבה של אכזריות איננו נאבד, אבל מאידך גיסא 9101 

א אמר רב? וכי משוא פנים יש בדבר, ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום, (סנהדרין קד)א  איתא בגמר, חסד 9102 

דאילו בסדום כתיב הנה זה היה עון סדום יד , יוחנן מידה יתרה היתה בירושלים שלא היתה בסדום´ אמר ר 9103 

 9104 .ואילו בירושלים כתיב ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, עני ואביון לא החזיקה

, מדה יתירה לטובה, הואיל וישראל רעים יותר מסדום למה לא נהפכו כסדום? י וכי משוא פנים יש"ופרש 9105 

שהיתה מזמנת חברתה ואוכלות בנה אלמא רחמניות , דבירושלים כתיב ידי נשים רחמניות היו לברות למו 9106 

 9107 .ומדה זו כפרה עליהם שלא נהפכו, ואילו בסדום כתיב יד עני ואביון לא החזיקה, היו

כו ובשביל מה ז, היו יותר רעים מאנשי סדום שלא נשתייר מהן פליטה, ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום 9108 

בשביל מידה , לזכות לכל הטוב הצפון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם, להשאר בארץ החיים 9109 

וכי יש אכזריות יותר גדולה מזו בישול , שהיתה מזמנת חברתה לאכול את בנה, יתירה לטובה שהיתה בהם 9110 

כמה , ליון נצחיאבל בתוך האכזריות חי ניצוץ של חסד ובכוחו להצילם מחורבן סדום ועמורה ומכ, ילדים 9111 

 9112 .(אור הצפון)  !ומה רב זהרו של ניצוץ חסד אחד, פוגם העלם כל דהו את החסד הכי גדול כחסדו של נח

 9113 

 9114 מאמר קצט

 9115 .(ג"כ´ בראשית ז) וימח את כל היקום אשר על פני האדמה וישאר אך נח

מצא חן בעיני צדיק ש´ שפתי צדיק´ושואל בעל , שהיה גונח וכוהה דם מחמת הצינה´ אך נח´ל "אמרו חז 9116 

וגם נח בעצמו למה לא התפלל , ת להצילו שלא ירגיש נדנוד של קרירות וצינה"הלא ביכולת השי, ת"השי 9117 

והוא מתרץ כי הצדיק רצה להשתתף בצער השכינה ? ת על בריאותו שלא יצטנן או שירפא אותו"להשי 9118 

כ באיבוד כל "וכש, ידמן של רשעים שנשפכו שכינה מהי אומרת קלני מראש, כדאיתא בסנהדרין במשנה 9119 

 9120 .העולם

וגרמו לעצמם ולכל דורם , ל כי נח רצה להשתתף בצערם של האומללים שלא זכו לעשות תשובה"עוד י 9121 

לבו ונפשו היו גדושים , אף על אלו שניספו מן העולם לא יכול היה נח לישב בשקט ובשלוה, אסון וחורבן 9122 

ק "וכן מקשה בזוה, לא יצטנן או שיתרפאת על עצמו ש"ולזה לא התפלל להשי, ומלאים צער אף עליהם 9123 

ה לנטרא ליה לנח באתר חד "תא חזי וכי לא יכול קוב, אל נח בא אתה וכל ביתך אל התיבה´ ויאמר ה 9124 

או לנטרא ליה בארעא דישראל , דיהא המבול בכל עלמי ולא יהא בההוא אתר כמה דכתיב בגדעון, בעלמא 9125 

 9126 .טופנאדכתיב ביה לא גשמה ביום זעם דלא נחתא עלה מי 

ושהתמונה הנוראה של המבול תעמוד לנגד עיניו כדי לעורר , ה שירגיש נח בצער דורו"ל שרצה הקב"וי 9127 

, ה נותן לו מקום פנוי בעולם שיהיה חי שם במנוחה בצורה רגילה"ואילו היה הקב, את לבו לבקש רחמים 9128 

וכיצד , רגיש בצער הדורכי אז היה לבו אטום לגמרי ורחוק מלה, ולא ידע ולא יראה את צרת אנשי דורו 9129 

 9130 ?יעלה על הדעת שהצדיק יהיה שלם עם נפשו בשעה שכל הדור נספה ונמחה מעל פני האדמה



, והוא ראוי על זה לשבח, כי גם לאחר הצטיינות זו של נח להשתתף בצער המתים במבול, והנה אנו רואים 9131 

ק כשיצא נח מן "א בזוהכדאית, ה כנגדו טענה וביקורת על שלא התפלל על דורו"מכל מקום מתח הקב 9132 

ריבון כל העולמים הרי נקראת רחום וחנון היה לך , התיבה וראה איך שנחרב העולם התחיל לבכות ואמר 9133 

 9134 .לרחם על מעשי ידך

למה לא אמרת כך בשעה שאמרתי לך כי אותך ? ה רועה שוטה עכשיו אתה אומר כך"והשיב לו הקב 9135 

כ עכבתי בעבור "כ, כ עשה לך תיבת עצי גופר"ואח כ הנני מביא מבול על הארץ"ואח, ראיתי צדיק לפני 9136 

, ומאז ששמעת שאתה תנצל בתיבה לא נכנס בלבך לבקש רחמים על העולם, שתבקש רחמים על העולם 9137 

 9138 .כיון שראה נח כך הקריב קרבנות ועולות, ועתה שנאבד העולם פתחת פיך לדבר לפני בקשות ותחנונים

וסבל עמו כמה אלפי , ב חודש"הרחמים שלא טעם טעם שינה ישאותו נח בעל , עד כדי כך מגיע עומק הדין 9139 

כדי להיות שותף בצער הבריות , ת שירפאהו מן הצינה"ואף לא רצה להתפלל להשי, בריות בתיבה 9140 

בכל זאת נענש בצורה מאד חמורה ונעשה בעל , ועל רבבות אנשים הניספים במבול, שנמצאות אתו בתיבה 9141 

 9142 .מום בגוף ובנפש

אם בא ראובן לידי , קח איך צריך האדם להרגיש בצער חבירו וזה מובא בספר חסידיםישנה דוגמה רבת ל 9143 

לבסוף כשיבוא על שמעון שום , צער והגיד צערו לשמעון ושמעון התפלל על ראובן כאילו הצער על עצמו 9144 

 9145 ,גזילת העני בבתיכם´ הרי הוא כאילו גוזלו שנא, צער ולא התחנן ראובן על שמעון כמו שמעון על ראובן

עד כדי כך , עוד כותב שם אם אין אדם רחמן מה בינו לבין בהמה שאינה מקפדת וחוששת בצער חברתה 9146 

 9147 .(מעייני החיים)  .צריך האדם לעמול ולהתייגע ולחדד את הלב בכדי להרגיש את צער זולתו

 9148 

 9149 מאמר ר

 9150 .(ג"כ´ בראשית ז) וימח את כל היקום אשר על פני האדמה וישאר אך נח

ועליו נאמר הן , ויש אומרים שאיחר מזונות לארי והכישו, ה דם מטורח הבהמות והחיותי גונח וכוה"פירש 9151 

כי הרי אימתו של נח , א לפרש שהארי סתם הכישו"עונש זה היה על האיחור כי א, צדיק בארץ ישולם 9152 

אלא הכשה , שאם לא כן לא היה אפשר לו להתקיים עמהם אפילו שעה אחת, היתה מוטלת על כל הבריות 9153 

 9154 .כי היה עליו לדאוג שלא לאחר מזונותיו לארי, כישו הארי עונש היה על איחור מזונותיוזו שה

בריה , וכמו שהעיד שם בן נח צער גדול היה לנו בתבה, א לנו לצייר את עמלו של נח בתבה"והנה א 9155 

 9156 הרי היה, (ח"סנהדרין כ) שדרכה להאכילה בלילה האכלנוה בלילה, שדרכה להאכילה ביום האכלנוה ביום

לתת לכל איש , מחיה ועד בהמה עד רמש ועד עוף השמים, עליו לפרנס ולזון כל מיני בעלי חיים שבעולם 9157 

כמה גדולה היא מדת החסד שנתחסד אז נח עם כל באי עולם וההטבה , די מחסורה´ די פרנסתו ולכל גוי 9158 

ארי קיבל עונשו אירע פעם אחת שאיחר מזונותיו ל, ואם בכל אותו זמן מרובה ששהו בתבה, שהטיב עמהם 9159 

 9160 .על אתר

אסור לו לאחר מזונותיו של , כך היא המדה כי אם הינו אחראי בעד כל באי עולם והוא חייב במזונותיהם 9161 

לפי הכלל של , ואם הוא מאחר אין כל אמתלא פוטרתו והוא מקבל את עונשו, אחד מהן אפילו פעם אחת 9162 

אפילו האבות , אדם אף היותר גדול וקדושאין תימה איפוא שאין לו ל, הן צדיק בארץ ישולם תכף ומיד 9163 

ומשנכשל אדם בחטא , כי אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, בעצמם אשר הם המרכבה לתבוע ולדרוש בדין 9164 

 9165 .אלא להתחנן ולבקש מתנת חנם, שוב אין לו מקום לתבוע בדין, אף אחרי התשובה העצומה ביותר

´ הרי שכל העולם אינו מתקיים אלא על חסדי ה, מכיון שכן שאין אדם בארץ שבכחו לדרוש ולתבוע בדין 9166 

, כי מלאכי מרום אין להם זכות זו, בזה עדיף עולמו של האדם מעולמם של המלאכים, עולם חסד יבנה 9167 

ואילו עולמו של האדם בנוי , הרי גורלו נחרץ לאבדון והוא חדל מלהתקיים, מלאך אם נכשל ולו פעם אחת 9168 

 9169 .ת פגמיו המרוביםוהוא מוסיף להתקיים למרו, הוא על חסד

כמה גדולה איפוא מדת , זקוקים היו למדת החסד לקיומם´ אם האבות הק? ומה רבה היא מדת חסד זו 9170 

ואם בשביל חטא אחר זקוק כבר העולם , אנו הנכשלים יום יום בקלות ובחמורות, החסד שאנו זקוקים לה 9171 

ה מוסיף "והקב, ל התורהמה רב ומה גדול החסד שנעשה עם מי שעובר על כ, ה"כולו לחסדו של הקב 9172 

 9173 .(61´ נתיבות המוסר ע)  ?להחיותו לזונו ולפרנסו

 9174 

 9175 מאמר רא

 9176 .(´א´ בראשית ח) ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה

´ כל מקום שנאמר ה, אוי להם לרשעים שהם הופכים מדת רחמים למדת הדין, שמואל בר נחמני´ אמר ר 9177 

, אשריהם הצדיקים שהן הופכים מדת הדין למדת רחמים, האדם אמחה את´ וכתיב ויאמר ה, מדת רחמים 9178 

וכתיב ויזכר אלהים את נח מה זכר , עד האלקים יבא דבר שניהם, אלהים הוא מדת הדין´ כל מקום שנא 9179 

 9180 .(ג"ר ל"בר) ב חודש בתיבה"שזן ופירנס אותם י? לו



, ו להשחית את העולם כולות גמר בדעת"השי, נתבונן נא מעט בפרשה זו ונראה עד היכן הדברים מגיעים 9181 

ומכל החי מכל , ולנח צוה לעשות תיבה ולהכניס בתוכה את כל משפחתו, כי נשחתה הארץ ותמלא חמס 9182 

מפני שהיה ? ומפני מה בחר בנח, כדי להנצל ממי המבול ולהחיות זרע על פני כל הארץ, בשר למינהו 9183 

 9184 שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניומכאן שאומרים מקצת , כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, צדיק

 9185 .הרי שזכה נח להנצל ממי המבול מפני שהיה צדיק תמים, (ב"י מ"רש)

והקימותי את בריתי , ת בשבועה שנח ומשפחתו ישארו בחיים אחרי המבול"נוסף לזה היתה הבטחת השי 9186 

יותר נכון בדרך ו, (אבן עזרא) לאות שהשם נשבע לו שלא ימות הוא ובניו במבול, אתך ובאת אל התבה 9187 

בעת שיבוא המבול תהיה בריתי קיימת אתך שתבוא אל התיבה אתה וביתך ושנים מכל בשר , הפשט 9188 

והברית הוא דבר השם שיגזור אומר בלי תנאי , כלומר שתהיו שם ותתקיימו לצאת משם לחיים, להחיות 9189 

 9190 .(ן"רמב) ושיור

כדי לשכך את מי המבול ולצאת מן , חמיםואחרי כל אלה היה זקוק נח לזכירה מיוחדת ולהפך מדת הדין לר 9191 

ולשטוף במרוצתם גם את התיבה וכל , ואלמלא כן עלולים היו המים לגבור עוד על הארץ, התיבה בשלום 9192 

 9193 .או בשבועה שישארו בחיים´ למרות ההבטחה הקודמת בדבר ה, הנמצאים בתוכה

לפי שהאדם הוא כל כך , אין אדם בארץ אשר יצדק לפניו, ת דן את האדם במדת הדין"מכאן שאם השי 9194 

ואין לך אדם בעולם שהוא משתלם , כל כך יש בידו להתעלות במעלת עבודת האלהים, גדול בנפשו 9195 

ת הבטיח לו להצילו ממי "והשי, ואפילו נח שהתורה מעידה עליו שהיה צדיק תמים, בשלמותו המוחלטת 9196 

 9197 .מדת הרחמיםואחרי שהפך מדת הדין ל, אף הוא ניצל ונשאר רק בזכות מיוחדת, המבול

וגם את נח באהבה זכרת ותפקדהו בדבר , ל אנשי כנסת הגדולה הדגישו השקפה זאת במטבע של תפלה"חז 9198 

ככתוב בתורתך ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה , ישועה ורחמים בהביאך את מי המבול 9199 

ה היתה "של נח לפני הקב הם הדגישו שזכירתו, ויעבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים, אשר אתו בתבה 9200 

כי בדין ומשפט אין , ואף אנו בעומדנו לדין הרינו מבקשים מלפניו יתברך אהבה ורחמים, באהבה מיוחדת 9201 

 9202 .מי שיצדק לפניו

ב חודש מדה כנגד "בזה שזן ופרנס אותם כל י? נתבונן נא במה זכה נח להפך את מדת הדין למדת הרחמים 9203 

ה ריחם "בעבור זה אף הקב, ב חודש"טיפל בם וזנם ופרנסם יה ו"נח ריחם על בריותיו של הקב, מדה 9204 

הלא היה נמצא במצב כזה שכל ימיו ולילותיו היה עסוק , ולא רק רחמים סתם היו במעשיו אלה, עליו 9205 

ושינה בעיניו לא ראה שהרי היו שם כל מיני החיות והברואים שישנם בעולם לאלפים , בבריות אלה 9206 

 9207 .ולרבבות

וכולם נכנסו בתיבה ונח היה מטפל בהם בכל , בעולם שאין לנו מהם מושג אפילו כמה מיני ברואים ישנם 9208 

, יש מהם מי שאכילתו ביום ויש מי שאכילתו בלילה, וטבעו של זה לא כטבעו של זה, אחד ואחד לפי מזגו 9209 

יה ולא עוד אלא שה, וכל אלה היה על נח לספק לכל מין ומין מזונו ובעיתו, יש שמזונו זה ויש שמזונו אחר 9210 

והיה מחפש עצות ותחבולות להיוודע מהו , מצטער צער רב כשלא היה יודע מה להאכיל לאיזה מין שהוא 9211 

 9212 .מזונו

ואתה , שנח התעלה ממש למדרגת מה הוא אף אתה, ל העיר פעם על מדת רחמים זו"ר הסבא זצ"אדמו 9213 

רצונה של כל ה משביע "כשם שהקב, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, נותן להם את אכלם בעתו 9214 

ב חודש היה משביע "כך נח במשך י, בריה ובריה מקרני ראמים ועד ביצי כנים וממציא לה את אוכלה 9215 

אין פלא שמדת רחמים כזו יכולה להפוך את מדת הדין , רצונה של כל בריה ובריה בעיתה ובזמנה 9216 

 9217 .לרחמים

ת להחיותו ולהצילו "השי אחרי שהיתה בידו הבטחת, אחרי היותו צדיק תמים, אבל הסתכל לאידך גיסא 9218 

אחרי כל , ה והתדמותו לקונו"והעולה על כולנה מדת רחמיו המרובה על בריותיו של הקב, ממי המבול 9219 

לפי שאף לאדם , אשריהם הצדיקים שהן הופכים מדת הדין למדת רחמים, אלה לא בדין זכה אלא ברחמים 9220 

 9221 .ניך בדיןכמעט שמן הנמנע הוא לזכות בדין כי מי יצדק לפ, השלם שבשלמים

ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם , ל במקום אחר"השקפה זו ביתר עומק אנו מוצאים בתורה ובדברי חז 9222 

ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד , והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, אשר בסף 9223 

על הפתח ולא יתן ´ ח הופס, לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות´ ועבר ה, בקר 9224 

, מגיד שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל אין מבחין בין צדיק לרשע, המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף 9225 

 9226 .(´ק ס"י ב"רש)א  ולילה רשות למחבלים הי

הלא לא באו אלא כדי , ה על המצריים"כל הנסים והנפלאות כל המכות אשר הביא הקב! הלא נורא הוא 9227 

ויציאת , ומכת בכורות האחרונה היא היתה המכה בפטיש להכרה זו, ישראל וישלחו את´ שידעו את ה 9228 

שתכלית הבריאה כולה , ויקבלו את התורה´ מצרים כשלעצמה לא באה אלא כדי שישראל יעבדו את ה 9229 

 9230 .´היתה לשם אותו הזמן שישראל יקבלו את התורה תורת ה



שאלמלא לא היו נותנים מן הדם , ווהנה בשעה שעמדו כבר ישראל על סף תכליתם עמדה בדרכם סכנה כז 9231 

ואז כל הנסים והנפלאות היו ! ו המשחית שולט גם בבתיהם"אז היה ח, אשר בסף על המזוזות ועל המשקוף 9232 

בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים היו , ת על הגאולה ועל קבלת התורה"והבטחות השי, בכדי 9233 

 9234 !ו"בטלות ח

שמא תאמר שהם ! ית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשעשמאחר שניתנה רשות למשח? וכל כך למה 9235 

ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה , לא כי הצדיק עומד בצדקו גם לאחר כך. נעשים דומים זה לזה 9236 

שבזמן שמדת הדין שולטת , הוא הדבר אשר דברנו? ואלא מה, (´ק ס"ב) שנאמר והכרתי ממך צדיק ורשע 9237 

, והצדיק ששגגות נעשות לו כזדונות עליו חרי האף גדול יותר, ניובעולם אין אדם בארץ אשר יצדק לפ 9238 

 9239 .ועל כן הוא מתחיל מן הצדיקים תחילה, ועל כן אינו מבחין בין צדיק לרשע

אמר רב יהודה אמר רב לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא , ל הוסיפו ללמוד ממקרא זה הלכה למעשה"חז 9240 

אף הלכה זו אינה , (י שם"רש) עד בקר מפני המזיקין שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו, בכי טוב 9241 

וכן אתה מוצא , ל שקיימו הלכה זו דוקא גדולי עולם"וכבר ספרו לנו חז, מחלקת בין צדיקים לרשעים 9242 

, וישכם משה בבוקר, וישכם יעקב בבוקר, וישכם אברהם בבוקר, שהאבות והנביאים נהגו בדרך ארץ 9243 

 9244 .וישכם יהושע בבוקר

שאר בני , בות והנביאים שהלכו לעשות רצונו של מי שאמר והיה העולם נהגו בדרך ארץו ומה הא"והרי ק 9245 

האבות והנביאים גם בלכתם לעשות רצונו של מי שאמר , (ן"מכילתא הרמב) אדם על אחת כמה וכמה 9246 

, דוקא מצד שלמותם וגדלותם, גם הם היו מתיראים מפני מדת הדין העלולה להשתלט עליהם, והיה העולם 9247 

 9248 .והגים בדרך ארץ ויוצאים לדרכם בשעה שלא נתנה בה רשות למחבלים ולמזיקיםוהיו נ

אלא מכאן שאין , כ ויירא יעקב מאד"ל המקום שוב אל ארץ אבותיך אעפ"ר יודן א"א, ל"הם דברי חז 9249 

אלא ? והוא אמר אם יהיה אלהים עמדי, אחא אמר הנה אנכי עמך´ הונא בשם ר´ ר, ז"הבטחה לצדיק בעוה 9250 

ל שאין הבטחה "פסקו חז, לאחר כל ההבטחות שהובטחו לצדיקי עולם, ז"הבטחה לצדיק בעוהמכאן שאין  9251 

 9252 .(אור הצפון)  .כי עמוק הדין מאד עד שמעשה קל שבקלים בידו להפוך את הכל, ז"לצדיק בעוה

 9253 

 9254 מאמר רב

 9255 .(´ז´ בראשית ח) וישלח את העורב ויצא יצוא ושוב עד יבושת המים

אמר , מכל בהמה ועוף שיש כאן אי אתה משליח אלא לי, משיבו תשובה במדרש וישלח את העורב התחיל 9256 

אמר , ה קבלהו שעתיד העולם שיצטרך לו"אמר ליה הקב, ליה מה צורך בעולם בך לא לאכילה ולא לקרבן 9257 

והעורבים מביאים לו , עתיד צדיק אחד לעמוד וליבש את העולם, אמר ליה עד יבושת המים? ליה אימתי 9258 

 9259 .(ילקוט) לחם

עד , ונח לא הבין משום מה צריך הוא לטרוח ולטפל בו, לא היה שום צורך לעולם במין העורב בעצם 9260 

שפעם אחת בכל ימות העולם מתחילת הבריאה ועד ? ה שכן יש בו צורך ומהו צורך זה"שגילה לו הקב 9261 

ולכאורה האם חסרו , פעם אחת במשך אלפי שנים ישתמשו בעורבים שיביאו אוכל לאליהו הנביא, סופה 9262 

? מבלי שיזדקק לבריאת מין מיוחד של עוף למטרה זו, ה דרכים אחרות כיצד לספק לנביא לחם"לו לקב 9263 

מין שמונה לאלפים , אבל זה ברור למטרה זו בלבד נוצר מין מיוחד של עוף, ברם אין לנו עסק בנסתרות 9264 

בשעת ´ הכל בשביל זה שבודדים מאותו המין יעשו במשך תקופה קצרה שירות לנביא ה, ולרבבות 9265 

 9266 .מצוקתו

ואפילו אם , שבכל נוצר יש בו תועלת, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, מקרה זה לא ללמד על עצמו יצא 9267 

ועוד עלינו , הרי יתכן שתגיע התועלת לדור אחר כמו במעשה העורבים, אין מכירים בתועלתו בשעה זו 9268 

הוא שבשבילו יחיה האדם  כדאי, שכן רגע אחד של מצוה אחת, ללמוד מכאן שאל יזלזל האדם בשום דבר 9269 

 9270 .ובלבד שתהיה בידו האפשרות להגיע לכך, חיים שלמים על הארץ

, שרואים בעולם כל כך רשעים שלכאורה אין להם שום זכות קיום, ואולי בזאת תפתר לנו חידה ידועה 9271 

ת לתת להם חיים ארוכים בשביל "אך לפי האמור יתכן שכדאי לו לשי, ואף על פי כן הם חיים וקיימים 9272 

, שאפילו דבר טוב אחד לא נמצא בהם, ואפילו אם הם בעצמם לא הגיעו, פעולה אחת טובה שיעשו בחייהם 9273 

 9274 .ל"כך מלמדים אותנו חז, בכל זאת יוכל היות שצאצאיהם יהיו טובים ובזכות הבנים מתקיימים האבות

ת מלחמה וכי מה עלה על דעתו של משה לעשו, אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה´ ויאמר ה 9275 

אמרה , אמר ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב, אלא נשא משה קל וחומר בעצמו? שלא ברשות 9276 

ה לא כשעלתה על דעתך "אמר לו הקב, מואבים עצמן לא כל שכן, תורה צרור את המדינים והכיתם אותם 9277 

בשביל שתי , רות המואביה ונעמה העמונית, שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן, עלתה על דעתי 9278 

 9279 .(.ק לח"ב) ה על שתי אומות גדולות ולא החריבן"פרידות טובות חס הקב



ה הכיר בצדקתו שלפיו המואבים אין להם זכות "ו שגם הקב"ק, משה נשא קל וחומר שאין עליו פרכא 9280 

ה הצופה "ואילו הקב, אלא שצודק היה בהערכתו רק ביחס להוה, ומוטלת עליו החובה להשמידם, קיום 9281 

ובשביל אלו מצא להחיות את שתי האומות ולא , דע על שתי הפרידות הטובות שתצאנה מהןלעתיד י 9282 

 9283 .ת"י השי"זהו אחד מסודות הבריאה והנהגת העולם ע, להחריבן

אלא שגם באופני היצירה אנו מוצאים שידוד , ולא זו בלבד שמוצאים בריאה מיוחדת בשביל מטרה זמנית 9284 

הכל משמשין פנים כנגד עורף חוץ משלשה , (´בראשית ג) וניאיתא בחזק, הטבע בשביל מקרה חד פעמי 9285 

שמצד הטבע שוה דרך , ואלו הן אדם נחש דג, שמשמשין פנים כנגד פנים מפני שהשכינה מדברת עמהם 9286 

 9287 .אלא ששלשה אלה הוצאו מן הכלל משום כבוד השכינה, התשמיש לכל הברואים פנים כנגד עורף

וכל מין , ותו מסוגל להגיע למדרגה זו שהשכינה תדבר עמושהאדם בעצמ, והנה ביחס לאדם נקל להבין 9288 

, אבל הנחש והדג הרי אין בהם מדה זו שיהיו מסוגלים להתגלות השכינה, האדם בכלל זה ובכל הזמנים 9289 

והנה בשביל , אלא שקרה שלרגלי מצבים מיוחדים דיבר כביכול אל הנחש פעם אחת ואל הדג פעם אחת 9290 

ה את "הרי שבשביל מאורע חד פעמי שינה הקב, ים בדרך תשמישםת מכל הברוא"פעם זו הבדילם השי 9291 

 9292 .(מסלות חיים)  .אופן היצירה ביחס לברואים מסוימים

 9293 

 9294 מאמר רג

 9295 .(ז"ט´ בראשית ח) צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך

ת החיה שהיו זקוקין לזון את הבהמה וא, ב חודש לא טעם טעם שינה לא נח ולא בניו"ר לוי כל אותן י"א 9296 

יש בהמה , שבישתין לפילין וזכוכית לנעמיות הכניסו בידן לזון אותן´ עקיבא אומר אפי´ ר, ואת העופות 9297 

א פעם אחת שהה נח לזון את "ר יוחנן בשם ר"תדע לך דא, שעות בלילה ויש אוכלת לשלשה´ שאוכלת לב 9298 

ועליו נאמר הן צדיק , יוולא היה כשר להקריב קרבן והקריב שם בנו תחת, הארי הכישו הארי ויצא צולע 9299 

 9300 .יוסי אמר יצא גונח וכוהה דם מן הצינה´ רב הונא בשם ר, בארץ ישולם

ש "ויש להתבונן דהא כל ענין כניסת בעלי החיים בתיבה היה בדרך נס ופלא שלא כדרך הטבע וכמ 9301 

הרומש והרמש , ידוע כי החיות רבות מאד ומהן גדולות מאד כפילים וכראמים וזולתם, ל"ן כאן וז"הרמב 9302 

וכמו שאמרו רבותינו מאה ועשרים מיני , גם בעוף השמים מינים רבים אין להם מספר, על הארץ רב מאד 9303 

וכאשר תאסוף , והנה יצטרך להביא מכולם שיולידו כמותם, עופות טמאים יש במזרח וכולם מין איה הם 9304 

אבל היה נס , בה לא תכיל אותם התיבה הזאת ולא עשר כיוצא, לכולם ומאכל אשר יאכלו לשנה תמימה 9305 

 9306 .שהחזיק מועט את המרובה

וכן , י באו אל נח מאליהן"וברש, וכן ביאתם אל התיבה הרי מפורש שנים שנים באו אל נח אל התבה 9307 

י מהעוף למינהו אותן שדבקו במיניהם ולא השחיתו "וברש, מהעוף למינהו שנים מכל יבואו אליך להחיות 9308 

כ נח ובניו בתיבה "כ למה נצטערו כ"וא, כ"יס בה עוכל שהתיבה קולטתו הכנ, דרכם ומאליהם באו 9309 

, ב חודש"ולא נתנו שינה לעיניהם כל אותן י, להאכיל את כל הבהמה החיה והעוף והרמש לאין מספר 9310 

 9311 ?פ נס"ולמה לא עזבו אותם לנפשם והיו מתקיימים בתיבה ע

יכולים לעשות  היו, ש בפרשה ואתה קח לך מכל מאכל"כמ, ואם מפני שנצטוו להכין להם מכל מאכל 9312 

מועט המחזיק את , וכשם שבאו מעצמם בדרך נס וקלטתן התיבה למעלה מן הטבע, אבוס אחד לכולן 9313 

ואמנם אצל הארי הרי ראו כן שאחזתו חמה כדי שלא , היו ודאי מסתדרין גם באכילתן לבדם, המרובה 9314 

הבריות בריאות  כדי שישארו כל, ומסתמא אירעו עוד דברים נפלאים כאלו בתיבה, יצטרך לטרוף טרף 9315 

ולא נתנו שינה לעיניהם כל , כ לשם מה חילקו אותם משפחה משפחה לבדה"וא, ושלמות לאחר המבול 9316 

 9317 ?להאכילם ולעמוד לפניהם בצער גדול כל כך, ב חודש"אותן י

ה זן כל בריותיו מביצי "מה הקב, אבל הענין הוא כי נח נזדמן לפניו בתיבה מצוה רבה של והלכת בדרכיו 9318 

ולכן נצטער צער רב לקיים , ב חודש"ה י"כך נח בא לידו לזון כל בריותיו של הקב, רני ראמיםכנים עד ק 9319 

והיה ירא ונפחד שמא לא יצא ידי , ולא נתן שינה לעיניו הוא ובניו כל אותן הימים, מצוה גדולה זו בשלמות 9320 

פ אל "עה (ז"לתהלים ) מצאנו במדרש, ושמא תאמר כי כל זה רק מדת חסידות בעלמא, חובתו כראוי לו 9321 

 9322 .כל היום´ ובמה תקנא ביראת ה, תתחר במרעים אל תקנא בעושי עולה

אמר לו בצדקה שהיינו , כששאל למלכי צדק כיצד יצאו מן התיבה, אלמלא שקינא אברהם ואימתי קינא 9323 

ולא , ל על החיה ועל הבהמה ועל העוף"א, ל וכי מה צדקה היה לכם לעשות וכי עניים היו שם"א, עושים 9324 

, פעם אחת אחרנו את עצמנו ויצא אבי משובר, ישנים כל הלילה אלא היינו נותנים לפני זה ולפני זה היינו 9325 

ובשביל , אותה שעה אמר אברהם מה אלו אילולי שעשו צדקה עם בהמה חיה ועוף לא היו יוצאים משם 9326 

כ "עאכו, א שהם בדמות וצלם של המלאכים"אני אם אעשה עם בנ, שאיחר עצמו כמעט קיבל שכרו ונשבר 9327 

 9328 .ש"אכילה שתיה לויה עי´ ויטע אשל´שאנצל מן הפגעים מיד 



ואלמלא צדקה זו היו , הרי לפנינו שכל עיקר יציאתם מן התיבה היה תלוי במה שפרנסו את הבריות שם 9329 

ולא זו בלבד אלא אף לאחר ! נשארים בתיבה כל ימי חייהם ולא היו רואים אור עולם כלל נורא ואיום 9330 

אם איחר נח פעם אחת , ב חודש יום אחר יום"ולא נתנו שינה לעיניהם כל י, כל כך שכבר נצטערו צער רב 9331 

ח נצטערו נח ובניו "ואם בשביל בע, ועשאו בעל מום לכל ימיו, לתת מזונות לפני הארי הכהו הארי ושברו 9332 

עד כמה יש להצטער עליו במה , ו אדם שהוא נברא בצלם אלקים"ק, צער רב כל כך לזונם ולכלכלם 9333 

ת ותורתו והוא "ו ביהודי מאמין בהשי"ו בן בנו של ק"וק, ולמלא מחסורו בכל מה שאפשר, לושחסר  9334 

 9335 .תלמיד חכם וירא שמים

אבל יש לנו בחינה מעין דבר כזה והיא , ה"אנו אף שאין בידינו אפשרות לזון ולכלכל בריותיו של הקב 9336 

ונמצא , את הרי כולם בכללכשהאדם עומד ומתפלל לפני קונו ואומר ברך עלינו את השנה הז! התפלה 9337 

וכן עוד יותר בשאר הברכות ובתקע בשופר גדול , עוסק בצדקה עם הבריות ובלבד שיכוין לבו כראוי 9338 

ואם מאחרים לבוא אל התפלה אף שמספיקים עוד , וכן את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, לחרותנו 9339 

הרחמן הוא יזכנו ! זונות האריאבל יש להתבונן שאיחור זה כמוהו כאיחור שאיחר נח במ, להתפלל כראוי 9340 

 9341 .(לב אליהו)  .לעבדו כראוי

 9342 

 9343 מאמר רד

 9344 .(´כ´ בראשית ח) ויעל עולת במזבח´ ויבן נח מזבח לה

, ה וריבה בטהורים יותר מן הטמאים אלא להקריב מהן קרבן"ויבן כתיב נתבונן אמר מפני מה ציוה הקב 9345 

על המזבח הגדול שבירושלים ששם  א בן יעקב אומר הקריב אותם"ר, מיד ויקח מכל הבהמה הטהורה 9346 

 9347 .(ר לח ח"ב) ר"הקריב אדה

אחרי כל היסורים , אחר המבול אחרי כל הנסיונות שעברו על נח בהיותו בתיבה? מהי הבינה כאן 9348 

הנטייה הפשוטה לכאורה היא לסדר ולתקן , וההתלבטות במשך ימות המבול ואחרי צאתו מן התיבה 9349 

ה על הדעת אחרי עייפות והתלבטות גופנית כזו של הטלטול על גלי לב מי יעל, הענינים הגופניים הפרטיים 9350 

 9351 .ת"לחשוב על קרבנות הודייה להשי, המבול הסוערים

וגם מצד החיוב להביא , שמן היושר והראוי לעת כזאת דוקא, ברם נח החוש הרוחני שבו דחפו ועודדו 9352 

הוא , ציווי מפורש לעשותואחרי שלא היה לו , קרבנות מן הבהמות הטהורות לכוונה ותכלית גבוהה 9353 

ת הוא שיקריבו לפניו "שרצונו של השי, ת"התבונן והבין מעצמו בבינה היתירה שניחן בה מאת השי 9354 

 9355 !קרבנות

, ש ובמקום הרצוי לפניו"זוהי גדלותו של הצדיק שיודע לכוון במעשים רצויים בשעה הרצויה לפניו ית 9356 

הנסיונות שעברו עליו לא הנמיכו את קומתו  ,ר הקריב עליו"במקום מזבח הגדול שבירושלים שכבר אדה 9357 

 9358 .ובינה זו אמרה לו להקריב קרבנות, אלא להיפך חידדו את הרגשתו ובינתו, הרוחנית

אמר נח כשם , כתיב אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח, וידבר אלקים אל נח צא מן התיבה 9359 

אלא , הייתי שם הייתי שוברה ויוצא ר יודן אילו"א, שנכנסתי לתיבה ברשות כך איני יוצא אלא ברשות 9360 

 9361 .(ט"נ´ ילקוט שמעוני ח) כך איני יוצא ממנה אלא ברשות, אמר נח כשם שלא נכנסתי אלא ברשות

לדעת ולכוון ולהתאים את עצמו , ל את עומק חוש הבינה שנחון בה נח"ל מגלים לנו חז"גם במאמר הנ 9362 

בהגיע לו , והר או במיצר במשך זמן ידועכי בנוהג בעולם כשאחד כלוא בס, ת"לרצונו וחפצו של השי 9363 

הבהילות לחופש ? הכי ישתהה אפילו רגע אחד ולא יימלט החוצה, שעת הפדיון וההרווחה לצאת לחופש 9364 

וכהגדרתו , ממריצות אותו אפילו לשבור את המקום המזכיר לו את דכאונו, והסבל שסבל בהימצאו בהסגר 9365 

 9366 .יודן אילו הייתי שם הייתי שוברה ויוצא´ של ר

ואף מבני ביתו הקרובים לא שבע , וכאן נח זה שסבל עינויים ויסורים קשים מכל מיני החיות והבהמות 9367 

הבינה היתירה לחשה לו , בהגיע לו תור החופש וההצלה הריהו מבליג על תשוקתו ומחכה, נחת ביותר 9368 

צריכה יציאתו כן , ת"הבין וראה שכשם שנכנס לתיבה בציווי ובאמונה בהשי, שצריך לחכות עוד מעט מה 9369 

 9370 .להיות בציווי ובאמונה

קח נא לדוגמא בתנאים ונסיבות , ומי בתנאים כגון אלה עולה לו על הדעת להרגיש שיש לצאת רק ברשות 9371 

נכנע ומדוכא , מוצאי יום הכפורים אחרי נעילה ואחרי ערבית כל אחד מרגיש את עצמו חלש ומעונה, שלנו 9372 

ל נסיון קל כגון לחכות עוד שנים שלשה רגעים לצורך חבירו ובהגיע מקרה ש, מהווידויים התפילות והצום 9373 

לקרבן גדול ? היקדים פני חבירו אז לדבר טוב, או לוותר על זכותו וסידורו לטובת הזולת, או לצורך מצוה 9374 

 9375 .הסבלנות תפקע והשכל יטבע, יחשב לו אז להתעכב ולהשהות ברשות השכל

לא נידחף , ות בסדר אף אחרי היותו מעונה בתיבהשצריך להי, אבל נח הבין והרגיש שיש לצאת ברשות 9376 

שליטה על כוחות הנפש בתנאים כאלו מראה , וזהו קו נפלא באופיו של נח, ולרשותו´ אלא חיכה לציווי ה 9377 

נדע לסגל לעצמנו את מדת , ועלינו לקחת לימוד שבכל תנאי חיינו, על דרגת ההזדככות ובינה יתירה 9378 



ת בעת הנכונה ובמקום "לדעת לכוון את מעשינו לרצונו של השי, של מתינות וסבלנות´ הבינה היתירה´ 9379 

 9380 .(אור הנפש)  .הנכון

 9381 

 9382 מאמר רה

בראשית ) לא אוסיף לקלל עוד את האדמה כי יצר לב האדם רע מנעוריו´ את ריח הניחוח ויאמר ה´ וירח ה 9383 

 9384 .(א"כ´ ח

כמה מגיע המרחק  אמנם לכשנתבונן נראה עד, הנה מחשבתו של אדם נסתרת וצפונה לא נראה פעולתה 9385 

שהרי ריח הניחוח שעלה למרום בעת שהקריב , בין מחשבה קדושה למחשבה מקודשת יותר ונקיה ממנה 9386 

כי הלא זה עיקרה של ההתקרבות לאלקים , היא ודאי מחשבתו בעת הקרבתו, נח קרבנותיו אחר המבול 9387 

, עד סוף כל הדורות נמצא כי במחשבה טהורה זו הציל נח כל הבריאה שממנו והלאה, ושרשו של הקרבן 9388 

ת לא אוסיף עוד "בכל זאת אמר השי, שאף אם ירדו לדיוטא התחתונה להיותם ראויים לכליון כדור המבול 9389 

 9390 .לקלל

אם כן למה לא היה , ומכיון שאנו רואים שיש למחשבתו של נח להיות לריח ניחוח להציל כל הדורות 9391 

שבה קדושה וטהורה כזו שהגיע לה לאחר אלא שמקודם לא הגיע למח, פ את דורו הוא"בכוחו להציל לכה 9392 

שבחסרון זה לא היה , הרי ההבדל הרחוק שבין מחשבה למחשבה, ולא עלה לריח ניחוח לפניו יתברך, כך 9393 

 9394 .בכוחו אפילו להציל את דורו

מפני שלא הגין ´ מי נח´ל למה נקראו מי המבול "ואמרו חז, ובזה נבין מה שאמר הכתוב כי מי נח זאת לי 9395 

הכריזו , נורא ואיום כי בחסרון התפילה על דורו להצילם מעונש הראוי להם, התפלל עליהםעל דורו ולא  9396 

כאילו היה נח עומד ופותח ארובות , בשמים והעתיקוה בתורה הקדושה לנצח נצחים כי מי נח זאת לי 9397 

היש לך תביעה גדולה מזו , והוא שהשחית כל בשר על הארץ, השמים ומציף מבול על בני דורו ומשמידם 9398 

 9399 .ת"למה הפכת כל הבריאה כולה וקלקלת מעשי השי, שתובעים האדם

שהלא אחרי המבול שהגיע למדרגה , הכל משום חסרון מחשבה המקודשת יותר שלא היה לו קודם המבול 9400 

ואם יש בכוחך , ולכן נתבע נח למה לא השיג מחשבה זו קודם ירידת המבול, זו אמנם הציל כל הדורות 9401 

ומכריזים על נח בקול גדול לעולמי , כאיש משחית ומחבל עולם ומלואוהרי אתה , להציל ולא הצלת 9402 

 9403 .(ד"אור יהל כ)  .עד כה גודל מחשבתו של אדם, עולמים כי מי נח זאת לי

 9404 

 9405 מאמר רו

בראשית ) לא אוסיף לקלל עוד את האדמה כי יצר לב האדם רע מנעוריו´ את ריח הניחוח ויאמר ה´ וירח ה 9406 

 9407 .(א"כ´ ח

כך , מציאות של רע´ רק רע´זהו הביטוי שצויין בו יצרו של אדם , רק רע כל היום וכל יצר מחשבות לבו 9408 

התורה כתבה ריבוי , (´פסחים ג) עיקם הכתוב שמונה אותיות שלא להוציא דבר מגונה, ציינה אותו התורה 9409 

והרי אפשר , וכאן ביטויים כה חזקים רע מנעוריו רק רע כל היום, דברים ובלבד שלא לכתוב מלת טמא 9410 

והרי כתוב לא טוב היות האדם , אשר גם לשון זו מבטא שלילה מוחלטת של טוב, יה לכתוב לא טובה 9411 

 9412 .הוא שלילה מוחלטת´ לא טוב´כי גם , והחסרון שם היה רב כי היה חסר כל ההשלמה של הבריאה, לבדו

וד אלא ולא ע, מצאה לנחוץ להזכיר את השם רע במלואו, כשהזכירה את יצר לב האדם´ בכל זאת תורת ה 9413 

כי עצומה ורבה לאין שיעור היא מציאות הרע הטבועה בלב , להוסיף רע מנעוריו ולהדגיש רק רע כל היום 9414 

וגדול הוא המאמץ והגבורה הנדרשים מן האדם לשם , חזק מאד הוא שורש הרע המושרש בו, האדם 9415 

התורה ביודעה , עליו להתאמץ לכוף את יצרו ולהטות עצמו לצד הטוב, עשיית כל מעשה אף הקל ביותר 9416 

ואת ישראל שאמרו נעשה , היא ציינה את שומרי השביעית לגבורי כח, ובהכירה את לב האדם ונפתוליו 9417 

 9418 .(42´ נתיבות המוסר עמ)  .ונשמע לבעלי מדרגה יותר גבוהה עושי דברו

 9419 

 9420 מאמר רז

בראשית ) ולא אוסיף לקלל עוד את האדמה כי יצר לב האדם רע מנעורי´ את ריח הניחוח ויאמר ה´ וירח ה 9421 

 9422 .(א"כ´ ח

ההוראה , (.קידושין לא) כי יצר לב האדם רע מנעוריו´ שנא, יצרו של אדם מתגבר ומתחדש עליו בכל יום 9423 

אלא שבכל שעה ובכל עת מחפש דרכים חדשות בכדי , שבמלה מתחדש היא שאין כח היצר נח ונרדם 9424 

והאדם השואף , ב אינה מוגבלתוכשם שהעליה לצד הטו, אין כח היצר מוגבל ומוגדר, ללכוד את לב האדם 9425 

כן גם בבחירת הרע שלבי , למעלה שלבי סולם העליה נוצרות ומזדמנות לתחת רגליו להמריא מעלה מעלה 9426 

וכמו הטוב כן גם הרע אין להם תחום , הולכים ומשתקעים לרגלי האדם היורד, הסולם המוביל תהומה 9427 

 9428 .וקצבה וזה לעומת זה



יורדין לגיהנם ונידונין בה , ורסין ושחטאו ושהחטיאו את הרביםהמינין והאפיק, (ה יז"ר) ל"אמרו חז 9429 

תוצאות הרע והנטיה מדרך הישרה הולכות ומתגלות , ל שהירידה היא ממושכת"המובן בנ, לדורי דורות 9430 

, ואת ברשע מלך עמורה שנתעלה ברשעתו´ י על הפ"ש רש"וכמ, בכל פעם באופן אחר ובצורה אחרת 9431 

וכשם שהמונח הכולל של , כי אין מעצור בתהום השפלות והירידה, עמלך עמורה נתגלה בעלייתו ברש 9432 

כן גם המונח הכולל של היורד מקיף את , העולה משמעותו עליה בלתי פוסקת מרגע לרגע ומדרגה לדרגה 9433 

 9434 .ההתגלגלות למדרון התהום

גה חגי) ה מוחל"ר שאומר לו לאדם חטוא והקב"ל אין רע אלא יצה"ודרשו ז, כ אל תאמינו ברע"וזשה 9435 

או שאחרי הירידה תצליח שוב לטפס ולשוב לאיתנך , אל תאמין שהירידה הראשונה תשאר במקומה, (.טו 9436 

ר יתגלה לפניך שנית "כי אחרי הירידה הראשונה היצה, מזהירים אותך לא להאמין! לא כן הוא, על נקלה 9437 

תגלגל למקומות עד שת, שלב שני שלישי רביעי וחמישי, לבוש בגדי חמודות חדשים בכדי להדריכך מטה 9438 

אבל עליך לדעת , ה מוחל וסולח"מקודם ינסה להשקיטך שהקב, שמעולם לא עלה על לבך להגיע שמה 9439 

 9440 .ש"שמחילה וסליחה לפני עשיית החטא אינן מתקבלות לפניו ית

הם חטאו ברבה רעת האדם , מדה כנגד מדה, בשנת שש מאות שנה לחיי נח נבקעו כל מעיינות תהום רבה 9441 

שונה , העונש של תהום רבה מכוון נגד התהום של רבה רעת האדם, (.סנהדרין קח) ולקו בתהום רבה 9442 

וכנגדן הן המעיינות השונות והמשונות של , ומשונה ובעלת צורות רבות ודרגות שונות היא רעת האדם 9443 

 9444 .עונש התהום

מתפתחת ומעמיקה רשעות אחר רשעות עד שאין , אין קץ וגבול להשחתה כי אינה עומדת במקום אחד 9445 

ל אנשי דור המבול אין להם "כמשאז, שנשמדו ונכחדו כליל´ בתהום רבה´ולזה נענשו , בכח הדמיון לתאר 9446 

, ל משפטיך תהום רבה"ש ז"וכמ, נכרתו מאור הנצח ושוכנים תהומה ללא כל תקוה לעלות, ב"חלק לעוה 9447 

מהן מלוחים , וכשם שאין מימי התהום שווין, כשם שאין קצבה לתהום כך אין קצבה למשפטן של רשעים 9448 

 9449 .כך אין משפטן של רשעים שווין, מהם מרים ומהם מתוקים

לא זכה נעשה ירוד , זכה רודה בחיות ובבהמות, יש בלשון הזה לשון רידוי ולשון ירידה, וירדו בדגת הים 9450 

אם האדם אינו , (ח"נ פ"אבדר) ר חנינא אם זכו רדו ואם לא זכו ירדו"א, (י"רש) לפניהם והחיה מושלת בו 9451 

וההפך מזה , ושחיתת לבו מתפתחת והולכת כל ימי חייו, היות במעלת העליה הריהו נעשה ירודזוכה ל 9452 

 9453 .נעשה לרודה ושליט ביצרו והולך ומתעלה מעלה

התכוונה בזה לציין אותה הירידה הבלתי פוסקת של , הבת קול כינתה לאלישע בן אבויה בשם אחר 9454 

מתחדש  ומתגלה בכל פעם , לריעותא חדשה´ אחר´המובן בשם אחר שבכל רגע ובכל שעה נעשה , החוטא 9455 

 9456 .בצורה אחרת של המחשבה והמעשה הרע

בת , הלא תסמר שערת ראשינו בקוראינו על עשרה הרוגי מלכות, עד כמה מגיע תהום הרע שבנפש האדם 9457 

, ושאלה מאת אביה חייתו להעמידה, תואר יופיו בלבה חמדה, ישמעאל עמדה´ בליעל לקול בכייתו של ר 9458 

וכשהגיע למקום , ולא עכב דבר זה לעשותו, להפשיט עורו מעל פניו שאלה, דבר זה לעשותו נאץ בליעל 9459 

לתוהו , ענתה בת קול אם אשמע קול אחר אהפוך את העולם למים, תפילין צרח בקול מר ליוצר נשמתו 9460 

 9461 .כ"ובוהו אשית הדומיים ע

שחתת האדם הנברא עם יצרו עד איזו ממדים תהומיים עלולה לרדת ה! מה קודר ומזעזע המחזה הזה! אהה 9462 

, שהאדם מוכשר ויכול להיות כל כך שקוע באכזריות כה רבה, הלא הדמיון אינו יכול אפילו להאמין, הרע 9463 

 9464 .ועוד להתפנק ולהתענג על סבל האיום של הזולת

ואינה , בכדי לספק את רוחה ותאוותה מבקשת בת הבליעל להפשיט את עור הפנים של קדוש עליון זה 9465 

היא עוד מתענגת , אוזן קשבת לאותן הצריחות והאנחות הבוקעות ויורדות עד תהום ההוויהשמה לב ולא  9466 

כל היסורים שאין בכח האדם לתאר אך בכדי , איך שמחתכים את עור פני הקדוש, בתאווה מתוקה 9467 

 9468 !מה עמוק הוא תהום רבה של השחתת האדם! שומו שמים, להשקיט את צמאונה הטמא והנבזה

שאלה התהומות לא תשטופנה את צחות הנפש ונשמת יה , תה ומשימתה לשמורתורתינו הקדושה מגמ 9469 

ל קדושי עליון וחיזקו גדרים וסייגים שהתהום רבה לא "ואחריה באו חז, החצובה מתחת כסא הכבוד 9470 

 9471 .(אור הנפש)  .ק"והרחמן יזכנו להתרחק מתהום ונשבע באור צחצחות של תוה, תחרוג

 9472 

 9473 מאמר רח

בראשית ) לא אוסיף לקלל עוד את האדמה כי יצר לב האדם רע מנעוריו´ יאמר האת ריח הניחוח ו´ וירח ה 9474 

 9475 .(א"כ´ ח

ל יצרו של "אמר רשב, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ר קשה יצר הרע שאפילו יוצרו קראו רע"ת 9476 

ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום "ואמר רשב, אדם מתחדש עליו בכל יום שנאמר רק רע כל היום 9477 



ה עוזרו אין יכול לו שנאמר "ואלמלא הקב, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, קש המיתוומב 9478 

 9479 .(7קידושין ל) אלקים לא יעזבנו בידו

ש ואליך תשוקתו ואתה "כמ, ט"ר ולהכניעו תחת ממשלת יצה"כל תכלית האדם היא ללחום ולנצח את יצה 9480 

, ונן מה המה הכלי מלחמה איך להתגבר עליוולכן עלינו להתב, י אם תרצה תתגבר עליו"ורש, תמשול בו 9481 

, ר שנאמר רגזו ואל תחטאו"י שיעשה מלחמה עם יצה"רש, ל לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע"אחז 9482 

ש שנאמר על "נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק´ אמרו בלבבכם´נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה שנאמר  9483 

 9484 .(.ברכות ה) ´ודומו סלה´יתה שנאמר נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המ, משכבכם

למדנו כי המלחמה צריך לעשותה לעולם ממש בלא הפסק כל שהוא וללא , ל לעולם ירגיז"והנה כיון שאחז 9485 

ז נורא ואיום "והרי, ואין לך רגע שיוכל אדם לנוח ממלחמת היצר ולומר שלום עלי נפשי, היסח הדעת כלל 9486 

ר לוחם "ההכרח לומר כי יצה, ר לעולם דוקא"עם יצה ללחום0האדם  0נתחייב0אם  0שהרי 0,למתבונן 9487 

 9488 .לפיכך הוזהר האדם לעשות גם הוא אתו מלחמה לעולם! אתו תמיד ולא נח לעולם ממלחמתו

שונא שמתגבר בכל יום ומתחדש בכל , כאשר עומד כנגד האדם שונא מובהק! כ מה מאד גדולה הסכנה"א 9489 

ואם יסיח דעתו לרגע ולא ילחום ודאי יכריעהו , דםוכלי מלחמה אדירים בידו ולוחם תמיד עם הא, יום 9490 

וכבר , ו אם יבחר לו האדם לתת מנוחה לנפשו"ו בן בנו של ק"וק, ו"יצרו מיד ויפיל אותו לבאר שחת ח 9491 

בן אדם ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא , (ה יחוד המעשה"פ) צווח חובת הלבבות 9492 

הלא רעדה תאחזנו איך , ש"מתעלם ממנו והוא אינו מתעלם ממך עי אתה, אתה ישן לו והוא ער לך, יצרך 9493 

 9494 ?ר"ומה הם כלי מלחמה כנגד יצה? נערוך אתו מלחמה

ל מאי דכתיב וייצר "ואחז, אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים´ אמר הכתוב וייצר ה 9495 

ל סוד לבל נפול "כאן גילו לנו חז, (7א"ברכות ס) ש בן פזי אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי"דאר, בשני יודין 9496 

ה ברא את האדם בשני כוחות שוים לא יכריע אחד את "כי הקב, ר"ברוחנו ונתחזק במלחמתנו עם יצה 9497 

 9498 .כי אם האדם עצמו הוא אשר יטה כף ידו ויכריע על ימין או על שמאל, חבירו

של האדם הוא בקו משקלות שוה בין תחילת בריאתו , וזהו וייצר בשני יודין אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי 9499 

וכמו שהוא ! כן ירגיש כאב בשעה שעוזב תורתו, כשם שהוא מרגיש כאב בשעה שעוזב תאוותו, שניהם 9500 

כך יש לו הכח להיות מתאוה ומתעדן בהמשכו לבית , מתענג ונהנה בהליכה אחר יצרו כסוס כפרד אין הבין 9501 

הרי הוא מכריע את הכף , על ומשלים את עצמו כ אם זוכה להתרומם אל"ואח! מדרש לעשות רצון יוצרו 9502 

ו להיפך הרי הוא מכריע את הכף לצד יצרו ונופל "ואם ח, לצד הטוב ומכניע את יצרו כובשו ומושל עליו 9503 

 9504 .לבאר שחת

הנאה , לתור ולחפש אחר הנאה רוחנית כנגד הנאה גשמית, נמצא כי יכול האדם ללחום מלחמתו עם יצרו 9505 

התקן עצמך , ב"ז דומה לפרוזדור בפני עוה"העוה (ד"אבות פ) ל"וכבר אחז! הכנגד הנאה ותאוה כנגד תאו 9506 

ב אין בו לא אכילה ולא שתיה לא משא ומתן ולא הנאה לא "והנה עוה, בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין 9507 

ואיך , (.ברכות יז) אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שנאה ולא תחרות 9508 

אלא ודאי שיכול הוא ומצויה היא ? מהיכן יקח כל זה? צמו בפרוזדור בדברים שאינם שםיתקן אדם ע 9509 

 9510 .אם לא כולה לכל הפחות מעין הנאה נפלאה זאת, אצלו להשיגה כאן בפרוזדור

עולמך , חנינא אמרי ליה הכי´ אמי ואמרי לה מבי ר´ כי הוו מיפטרי רבנן מבי ר, שם´ הוא מה שמצינו בגמ 9511 

היינו , שהיו מברכים כל אחד לחבירו שיזכה לעולמך תראה בחייך, תך לחיי עולם הבאתראה בחייך ואחרי 9512 

כן מתפרש בשיטה מקובצת שם ! ואחריתך לחיי עולם הבא, ז"הנאה של מעלה בעולמו יראה כאן בעוה 9513 

כאשר יגיע האדם לתכלית החכמה דומה לעולם הנשמות , עולמך תראה בחייך, ל"ראה ברכה משולשת וז 9514 

והברכות האלה מברכין כל אחד לחבירו עד כאן , ומגיע לקצה עולם הנשמות בחייו, דלשהם שכל נב 9515 

 9516 .לשונו

ר "שלא יתפתה ולא יתפייס ממה שיצה, ר"ר שיעשה מלחמה עם יצה"ט על יצה"וזהו לעולם ירגיז אדם יצ 9517 

דול אלא יעשה אתו מלחמה ויראה לו את התענוג האמיתי והעידון הג, ז ועשיית הרע"מהנהו מהבלי עוה 9518 

ואיך יוכל האדם ! ז הם אין ואפס ממש נגדם"שכל הנאות עוה, ועשיית הטוב´ שיוכל למצוא בקיום מצות ה 9519 

ראשית דבר ? לבטל שאור חמצן של עוברי עבירה ולהתענג בעשיית הטוב והישר, לבוא לידי מדה טובה זו 9520 

 9521 !הוא התבוננות

הנה הוא כסומא , בה דרכו או רעהשההולך בעולמו בלי התבוננות אם טו, ב כותב"המסילת ישרים בפ 9522 

ואולם הנה זאת באמת אחת , ההולך על שפת הנהר אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו 9523 

עד שלא ישאר להם ריוח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם , ר וערמתו להכביד עבודתו"מתחבולות היצה 9524 

ודאי שמיד היו מתחילים להנחם , כי יודע הוא שאילולא היו שמים כמעט קט על דרכיהם, הולכים 9525 

 9526 .ש"ממעשיהם עי



כי הוא רק רגע אחד ולא , המתבונן תמיד יראה בקל כמה נואלו האנשים הרודפים אחר תענוגי עולם הזה 9527 

ש "וכמ, ולא יתכן שיהנה אדם בהנאה גשמית לא רגע קודם שישיגנה ולא רגע אחר שכבר השיגה, יותר 9528 

שבת ) ל"וגם הנאה רגעית זו סופו שיקיאנה כמאחז! עין החכם העבר אין והעתיד עדיין וההוה כהרף 9529 

 9530 .ימים מפטירתו כריסו נבקעת ונופלת לו על פניו ואומרת לו טול מה שנתת בי´ לאחר ג, (7קנא

ר ולצעוק עליו "כללו של דבר כל התבוננות צריכה שתעורר את האדם ולהביאו לידי רוגז גדול על יצה 9531 

ובכך יתקיים לעולם ירגיז , הרגיש בשעה שהוא מתבונן על דרכיוכן צריך האדם ל, למה רימיתני! גזלן 9532 

 9533 .ר יעשה אתו מלחמה"ט על יצה"אדם יצ

, פ שהוא מתבונן ויודע את אשר לפניו"אם לבו כבד עליו כל כך שאע, נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה 9534 

עצה היא יעסוק ה, ואין לבו מרגיש מה ששכלו יודע ונשאר ברשעתו, מ רבה עליו תאוותו כפי טבעו"מ 9535 

וליהנות מזיו ´ ונגלה ללבו תכלית האדם להתענג על ה, שכל העוסק בתורה נעזר מן השמים! בתורה 9536 

ינעמו לו כל רגעי חייו ואושר , ואף אם רק לחם יבש יהיה מאכלו וטלאי בגדיו ירבו מאד, ´שכינתו ית 9537 

 9538 !´נפשו תשמחהו בכל עת אשר יהגה בתורת ה

כי כל כחו של , ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי לו יצה"אמר הקב, ´ל עוד שם בגמ"הוא מה שאחז 9539 

אבל העוסק בתורה מתעדן ומתענג , ז ומפתהו ללכת אחר סיחה נאה"ר הוא שמראה לו הנאות עוה"יצה 9540 

ואכן כל בר בי רב דחד יומא יבוא ? ולמה לו להשחית נחלתו ולהתפתות ביצרו, ז"הרבה יותר מכל חיי עוה 9541 

 9542 !וכזאת היא הרגשת כל תלמיד חכם הנכנס בשערי תורה, לאמיתה ויעיד שכן הוא האמת

והם רצים , שהיו יכולים לחיות ולשמוח להתענג ולהתעדן בזה ובבא, על כל כך הרבה בני אדם! חבל חבל 9543 

כ "וכ! ולבסוף נופחים שם את רוחם ונפשם וחסל, ופוחזים אחר איזה תענוג של סיר נפוח ובקרבו אין רוח 9544 

וכשיחסר , לתת לב להתבונן ולעמוד מעט קט על דרכיהם, ם הם ולא יחפצו בתבונהמפני שכסילי? למה 9545 

 9546 .להם טיפת שומן בקדירה יתבלבלו וישברו וחייהם אינם חיים

עד , ז ויצרו מתגבר עליו"אם אדם כבר נשקע בטומאת תאוות עוה, נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע 9547 

יקרא קריאת שמע שיקבל עליו , התורה לנצח את יצרו כדי כך שאין מועיל לו לא ההתבוננות ולא עסק 9548 

כי הוא קנך לעבד לו , כלומר שתמשוך ידיך מהשטות וההבל בעל כרחך שלא ברצונך, עול מלכות שמים 9549 

 9550 .ומה לך קנין גדול יותר מזה שהוא עשך ויכוננך, ואין ביכולתך כלל להשמט ממנו! לעולם

שכל אלו , זה האדם כבר עומד במצב הגרוע והשפל ביותרהנה , נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה 9551 

אשר בה ודאי יצליח , כ אל יתייאש ויש לו עוד עצה ותרופה למכתו"אך אעפ, לא הצליחו לנצח יצרו 9552 

לעורר נפשו ! ודע כי עיקר זכרון יום המיתה ימצא בלימוד המוסר, יזכור לו יום המיתה, להכניע את יצרו 9553 

שאף אדם כזה שלא הצליח , וכמה גדול כח לימוד המוסר, ת לטענות היצרולחזק לבו לבל יטה אוזן קשב 9554 

ל הקדושים כי בזה כן יעלה בידו "הבטיחו לו חז, ש"בתרופות הנפלאות של ירגיז ויעסוק בתורה ויקרא ק 9555 

 9556 !וכאן ראינו פלאות במעלת לימוד המוסר, לנצח יצרו הרע

אז יראה כי עדיין רחוק הוא מאד לבוא , מעשיוישים עיניו על דרכיו ולהתבונן ב, ומה יעשה אדם וינצל 9557 

! ר שיוצרו קראו רע"כי ידעו כמה קשה הוא יצה, ל נצחו מוטב ואם לאו"ולא לחנם אחז, בשערי הנצחון 9558 

בעסק בתורה בקריאת , ר"ט על יצה"ואין לנו אלא להשען על אבינו שבשמים שיסייענו ויחזקנו להרגיז יצ 9559 

החזק במוסר אל תרף , (´משלי ד) ה"ש שלמה המע"וכמ! המוסרשמע ובזכרון יום המות שהוא לימוד  9560 

 9561 .(אור יהל)  !נצרה כי היא חייך

 9562 

 9563 מאמר רט

בראשית ) לא אוסיף לקלל עוד את האדמה כי יצר לב האדם רע מנעוריו´ את ריח הניחוח ויאמר ה´ וירח ה 9564 

 9565 .(א"כ´ ח

תתי לפניך היום את החיים ואת ראה נ, י מנעוריו כתיב משננער לצאת ממעי אמו ניתן בו יצר הרע"וברש 9566 

כל , ביניהם אין מקום פנוי שיהיה לא טוב ולא רע, שני דרכים הם הטוב והרע, הטוב ואת המות ואת הרע 9567 

ר תחילת עסקו היה התחבטות "אדה, כל העסק הוא מלחמת היצר, התורה מבראשית עד לעיני כל ישראל 9568 

כולם היו עסוקים , הקדושים ודור המדברדור המבול דור הפלגה האבות , וכן כל הדורות, עם היצר 9569 

 9570 .וטרודים עם יצרם הרע

מדוע לא יבחר לו האדם דרך אמצעי להתנהג באופן ? האם זה הכרחי, אולם נתבונן ונשאל שאלה גדולה 9571 

יעסוק לו במקצועו ובמלאכתו אם , יהיה אדם אשר ימנע עצמו מלהיות סבוך כלל בזו המלחמה, נייטרלי 9572 

לא יעבור עבירות וגם מצוות לא , ובמאבק היצרים לא יתבע כלום, ו ולא יותרבמסחרו אם בכל צרכי חיי 9573 

 9574 !איני נוטה לא לימין ולא לשמאל, כי אם אחת יאמר עומד אני ביני ובין עצמי, יקיים

יתנהג במסחרו ובכל מלאכתו , ינסה נא האדם להתנהג ככה במשך איזה זמן ויווכח כי זה בלתי אפשרי 9575 

לא תועיל כל ! או צדיק או רשע אבל לא נייטרלי כלל, ף ימצא עצמו אחת משתיםוהנה בסו, לעמוד מן הצד 9576 



אין אפשרות לאדם , לחינם יהיה חפצו שלא להיות מעורב בזו המלחמה, התאמצות לברוח מן המאבק 9577 

כך הוא בכל החיים מקצה , כמו שבכל התורה הכל נתון במאבק במלחמה בלתי פוסקת, להיות בלתי תלוי 9578 

 9579 .בכל המעשים והפעולות אין אף חוט של נייטרליות הכל נתון בקרב תמידי, הארץ ועד קצה

שם לכאורה , תינוק הננער ממעי אמו, עד כדי כך מגיעים הדברים שאין נייטרליות, משננער ממעי אמו 9580 

ובכל זאת מגלים , הלא התינוק עדיין אינו יודע ולא כלום ואין לו כוונה לשום דבר, הלא הכל בלתי תלוי 9581 

גם הבכי וגם הצחוק הכעס וגם , גם שם יש מאבק והתלבטות, שגם שם הוא איננו בלתי תלוי ל"לנו חז 9582 

, סבוך הוא בשני הצדדים פעם לזה ופעם לרעהו, הכל בתוך המאבק אם בידיעה ואם שלא בידיעה, המנוחה 9583 

 9584 !כבר הנהו בתוך הקרב אין כל נייטרליות

הנה בצד הטוב אנו , ה"את כל העולם על הקב י להיות גבור להמריד"וברש, הוא החל להיות גבור בארץ 9585 

רואים אנו בחוש המלחמה והעמל עד שהאדם קונה איזה קנין רוחני , יודעים כי לא בנקל משיגים מה שהוא 9586 

משיגים זאת ללא , אבל בצד הרע נדמה לו לאדם כי בהשגת הרע אין צורך לכל מלחמה, טוב כל שהוא 9587 

כמו שבצד הטוב לא משיגים שום דבר , ניהם תמיד מלחמהשני צדדים הם ובי! זוהי טעות, קרבות כלל 9588 

 9589 .כך גם בצד הרע לא יושג דבר בלתי מאבק גדול וחזק, בלתי מאבק

אלא שיעקב היה גבור כזה , מלחמה קשה היתה שם, ביעקב נאמר ויאבק איש עמו וירא כי לא יכול לו 9590 

ברם גם , הוא מתגבר וכובשםאבל את החלשים שאינם חזקים כיעקב עליהם , שאותו לא היה אפשר לנצח 9591 

 9592 .הנה בנמרוד נאמר כי הוא החל להיות גבור כי גבורה רבה דרושה לזה, הם אך בקרב הם נכבשים

, רואים אנו כאן דבר מבהיל ונורא, י צד דעתן של בריות בפיו ומטען למרוד במקום"הוא גבור ציד פירש 9593 

ממש כנוטלים כלי זיין בידיהם נגד , הה הרי זה ודאי מלחמה במלוא"הנה להמריד את כל העולם על הקב 9594 

וכי איזו קשה של דור המבול או , י ומשם הפיצם למד שאין להם חלק לעולם הבא"וכלשון רש, כביכול 9595 

 9596 .אלו לא פשטו יד בעיקר ואלו פשטו יד בעיקר להלחם בו, של דור הפלגה

הנה , זאת נאמר ומטעןועל מלחמה שכ, פשטו יד להלחם בו, ה הרי זה ממש כפשוטו"הנה כי למרוד בהקב 9597 

ועוד איזה , ה"לא הבחינו כלל שהם מנהלים מאבק נגד הקב, כי יתכן שהם עצמם לא ידעו בטיב מעשיהם 9598 

 9599 !הלא גם משיבים כי נייטרלים הם אתמהה, יתכן כי לו היו שואלים אותם על הדבר! מאבק

 9600 

מקצה הארץ ועד קצה , ראשית כי ענין הנייטרליות אין כלל במציאות, לומדים אנו מכאן שני יסודות 9601 

והנה האדם אינו מרגיש זאת אף אינו , תיכף משננער ממעי אמו מתחיל המאבק, מתנהל מאבק בלתי פוסק 9602 

כי דמיון הנייטרליות בא מגודל , הנה הוא סוד הדבר, אף דומה לו כי נייטרלי הוא, יודע כלום מן המאבק 9603 

קין , עד כדי כך הוא סוד ההעלם! ידענו כללכל ימיו האדם לוחם במאבק בלתי פוסק והוא לא , סוד ההעלם 9604 

להשתומם מגודל סוד ההעלם , ל שנעשה כגונב דעת העליונה"ואמרו חז, אמר לא ידעתי השומר אחי אנכי 9605 

 9606 .(דעת תורה)  . עד היכן הדברים מגיעים

 9607 

 9608 מאמר רי

 9609 .(´ו´ ט) שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלקים עשה את האדם

, חיי הצבור או חיי היחיד מתנהלים על פי מדת הכרת ערך עצמו, יים או המוסרייםכל דרכי החיים החומר 9610 

עד כדי כך שהוא עלול לפעמים , העני בדעת ובהכרת עצמו הרי הוא מזלזל בעצמו ומזלזל בכל החיים 9611 

לא כן העשיר בדעתו המכיר את , גם על דבר הקל שבקלים, להפקיר את עצמו לסכנות בלי כל תשומת לב 9612 

ובכל כחו הוא משתדל להתרומם בעצמו ולרומם את כל החיים , י הוא מייקר ומחבב את החייםהר, עצמו 9613 

 9614 .אתו

ולכן , כללו של דבר ההכרה בערך עצמו היא בחינת החיים ומדת העליה לכל אדם אשר על פני האדמה 9615 

אך מפני ש, להכיר ולדעת ערכו של האדם כפי שהעריכה אותו התורה, העיקר הגדול מעיקרי חיינו הוא 9616 

ואז יהיה בידינו קנה , ואך בהכירנו את האמת הזאת תתבסס העבודה אצלנו, היא האמת לפי המציאות 9617 

 9618 .בכל הנהגתנו הכללית והפרטית, המדה האמיתי למוד על פיו כל מעשינו ותנועותינו

חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר בצלם אלקים עשה , הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם 9619 

חשיבותו כלפי , חיבה יתירה זאת הנודעת לנו היא המגלה לנו גדולת האדם וערכו, (ג"אבות פ) םאת האד 9620 

ונחקור , כי כשנתבונן בשימת לב בטיבו וערכו של תואר צלם אלקים, ש"עצמו וחיבתו אצל בוראו ית 9621 

שישנם , אז נמצא כי באמת עולה הוא לאין שיעור וערך על כל טוב ונעלה, לדעת עד היכן הדברים מגיעים 9622 

 9623 .בכל מעמקי ומסתורי הבריאה של רום ותחת, ונמצאים בכל המציאות כולה

ומודדים בחכמתם גדולת האדם , כל חכמי החוקרים מימות עולם חקרו לדעת ולמצוא סגולת נפש האדם 9624 

, אבל לא תגיע מדתם והכרתם אף לעקב של אותה הגדולה של צלם אלקים שהאצילה התורה לאדם, וערכו 9625 



הוא גודל , ש"רך וההכרה שאפשר להעריך ולהכיר ברוממותו הבלתי משוערת של האלקים יתכי כגודל הע 9626 

 9627 .´ערך התואר המתואר בו האדם בהתדמות מה להבורא ית

ל זה "וכמו שדרשו חז, מתוך אספקלריא מאירה זו עלינו להסתכל על המצוה הגדולה של והלכת בדרכיו 9628 

מצוה זו כוללת בה כל תורת המוסר על ידי , (קלגשבת ) הוי דומה לו מה הוא אף אתה, אלי ואנוהו 9629 

נכיר ? ולא תעמוד לפנינו השאלה איך יתכן ההתדמות של האדם החדל אונים לקונו, ש"ההתדמות לו ית 9630 

אך גזירת מלך הגוזרת על האדם להיות מה שהוא אינו  —´ ונדע כי אין מצוה זו של ההליכה בדרכי ה 9631 

מחייבת את האדם שיהיה מה שהוא ראוי להיות באמת , וצלמו הידיעה והחיבה הנודעת לנו בדמותו, כלל 9632 

 9633 .להתדמות אל מה שדימהו יוצרו, ולהוציא אל הפועל מה שיש בו בכוח, מראשית יצירתו

ועלינו , לבלתי הסיח דעת ממנה אף רגע, הכרת חיבה יתירה זו צריכה שתהיה אצלנו כחותם על לבנו 9634 

העולה , ת"ת עצמנו באותה החביבות שמחבב אותנו הבוישנחבב א, להתאמץ בכל עוז ולהשפיע על נפשנו 9635 

ובכל כוחנו נשתדל להשתלם ולהיות האדם כצורתו האמיתית , על חיבת כל הנבראים כולם שברא בעולמו 9636 

פ ההתדמות אליו "להנהיג את כל תנועות החיים ע, בזה שנוציא אל הפועל כל מה שיש בכוחנו, ברו כתוכו 9637 

 9638 ה ואומר ראו בריה שבראתי בעולמי וצורה שצרתי"בו מתפאר הקב עד שנהיה אותו האדם אשר, ש"ית

 9639 .(ב"ר י"ב)

שופך דם האדם ? מאי טעמא, ל כל מי שהוא שופך דמים מעלים עליו כאלו הוא ממעט את הדמות"אמרו חז 9640 

כשבאה התורה , כשנעמיק בדבריהם נמצא, (ד"ר ל"בר) באדם דמו ישפך כי בצלם אלקים עשה את האדם 9641 

שהשכל מכריחה ובשום אופן אי אפשר , מיתה על אותה המצוה השכלית הגלויה לכללהזהיר בעונש  9642 

 9643 .היא האזהרה של שפיכות דמים, לכפור בה

היא , ולהזהירו בעונש מיתה עליה, כשבאה להרחיק את האדם מאותה העבירה החמורה שבחמורות 9644 

הידיעה שכל השופך היא , מאיימת עליו בהצד היותר חמור שבה העולה על כל חומרות צדדי הרציחה 9645 

הרי אין החומר של הרציחה רק מה שהוא מחריב את , דמים מעלים עליו כאלו הוא ממעט את הדמות 9646 

אלא הצד היותר חמור שבעוון זה הוא מה שחילל קדושתו של , וגם לא מה שהוא מאבד עולם מלא, הישוב 9647 

רו על ההשחתות והוא עולה בחומ, ופגע בדיוקנה של מעלה וכאלו הוא ממעט את הדמות, האדם 9648 

 9649 .והחורבנות שהוא משחית ומחריב בידים ממש בשפיכת דם האדם

נוח לו לאדם שיפיל , ל לומר"נשכיל להבין משפטי צדק ששפטו חז, מתוך הכרה זו בחומר עוון הרציחה 9650 

וכל המלבין פני חברו ברבים והקורא לחברו , (מ נט"ב) עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים 9651 

שהרי עבירות הללו פוגעים הם בכבוד , (סנהדרין י)ב  "תכבד בקלון חברו אין להם חלק לעוהבכינוי והמ 9652 

ל שזלזול כזה בכבוד חבירו עולה הוא בחומרו על כל "והורו חז, האדם החביב שנברא בצלם אלקים 9653 

הרי הוא בעל נפש שאין בה , כיון שאינו יודע ומכיר חביבותו וקדושתו של האדם, העבירות שבעולם 9654 

 9655 .ב"מות ואיננה ראויה לעוהשל

השקפה המעלה את שכלנו אל אותו הגובה בהכרת ערכו של , ל"השקפה עמוקה ורוממה הורו לנו חז 9656 

ש שהוא "וחיבתו אצל בוראו ית, שמלבד חשיבותו של האדם שהוא בריה נפלאה בכל הבריאה, האדם 9657 

ערך יותר גבוה בזה שהוא יש לו להאדם חשיבות ו, מתפאר בו ראו בריה שבראתי בעולמי וצורה שצרתי 9658 

שכל הפוגע בו , עד שהוא נחשב לדיוקנה של מעלה ואיקונין של מלך, מציאות של קדושה וכבוד אלקים 9659 

 9660 .הרי הוא כממעט את הדמות

ודאי , כשאנו מתבוננים ומסתכלים בהכרה זו, הכרה רוממה זו צריכה לברוא בנפשנו גיל ורעדה כאחד 9661 

יחד עם זה רגשי יראת שמים , על רום גדלות האדם וקדושתו שתמלא נפשנו שמחת הנפש וגדלות הדעת 9662 

עבודה מוסרית שיהיו כל , רצון בוער להשתלמות ועבודה מוסרית יוולד בלבנו, וחרדת קודש יקיפו אותנו 9663 

, קשוט המחשבות, בהתעלות השכל, תנועות החיים שלנו נכונים ורצויים לפי רום ערך קדושת האדם 9664 

שלא לגרום חלילה פגם , על פי ההשתדלות לדמות צורה ליוצרה, מעשהוסדרי הנהגת ה, טכסיס המדות 9665 

 9666 .החופף עליו´ בכבוד ה

כשאנו באים לידי הכרת גדולת האדם ומקומו בעולם ושמחה , במקום הזה ואנכי לא ידעתי´ אכן יש ה 9667 

ם אין האד, בקרבנו´ וגם לנפשנו נאמר אכן יש ה, באותה שעה עלינו להתירא יראה גדולה, תמלא נפשנו 9668 

 9669 .(אור הצפון)  !מה נורא הוא האנכי שבקרבי ואנכי לא ידעתי, אלא דיוקן של מעלה

 9670 

 9671 מאמר ריא

 9672 .(´ו´ ט) שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלקים עשה את האדם

אימתי כשהנשמה שולטת בעולמה שהוא , ה מלך העולם כך האדם מלך בעולם הקטן שלו"כשם שהקב 9673 

? הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד, (´ברכות י) ל"אמרו רז, יהםהגוף והנפש הבהמית וכל כוחות 9674 

ה רואה "מה הקב, ה מלא כל העולם אף נשמה מלאה את כל הגוף"מה הקב, ה וכנגד הנשמה"כנגד הקב 9675 



, אף הנשמה זנה את כל הגוף, ה זן את כל העולם כולו"מה הקב, ואינו נראה אף נשמה רואה ואינה נראית 9676 

יבוא , ה יושב בחדרי חדרים אף נשמה יושבת בחדרי חדרים"מה הקב, ף הנשמה טהורהה טהור א"מה הקב 9677 

 9678 .וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו, מי שיש בו חמשה דברים הללו

אף , ´פירוש שאין אפילו נקודה כל שהיא בעולם שאינה תחת ממשלתו ית, ה מלא את כל העולם"מה הקב 9679 

ה "מה הקב, ו נקודה קטנה בעולם הקטן בלי ממשלת הנשמהנשמה מלאה את כל הגוף שלא תהיה אפיל 9680 

, אף הנשמה רואה ואינה נראית, כידוע כי אלמלי ידעתיו הייתיו, רואה ואינו נראה כי לא יתכן שנשיגהו 9681 

כי היא רוחנית לגמרי הויה טהורה בניגוד לקנין , שהגוף לא יבחין את מהות הנשמה אלא רק מציאותה 9682 

אינו , כי כל הנראה ונבחן אפילו בציורי השכל, עיקר גדול הוא´ אינו נראה´ וגדר זה של, חיצוני כידוע 9683 

 9684 .רוחניות גמורה ואין זה נשמה

כי , מציאות עולם התחתון הגופני תלויה בו, ה זן את כל העולם אף שאינו גוף ולא מושג בגוף"מה הקב 9685 

יא הסיבה התכליתית ה, אף הנשמה זנה את כל הגוף, הוא סיבתו הראשונה ומחייהו תמיד בלי הפסק 9686 

ולא ככלי לצרכים אחרים שאין , מציאות הגוף צריכה להיות רק ככלי לנשמתו, למציאות הגוף וכל עניניו 9687 

שתשאר כל הנשמה , ה טהור אף הנשמה טהורה"מה הקב, בהם כל ערך לעומת ערכה העילאי של הנשמה 9688 

 9689 .ממשלת הנפש התחתונהולא יתפסו ניצוצות ממנה בגולה תחת , בטהרתה שלא תפגם על ידי החטא

ה מתגלה אלא למחפש אותו "אין הקב, ה יושב בחדרי חדרים אף נשמה יושבת בחדרי חדרים"מה הקב 9690 

מתחילה היא אור מקיף והצדיק , כך הנשמה לא תשפיע אלא במבקש אותה, שצריך אתערותא דלתתא 9691 

 9692 .מושכה על ידי המצוות לשמה אל פנימיותו והופכה לאור פנימי

אף נקודה אחת בלי שליטת , וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו, חמשה דברים הללו יבוא מי שיש בו 9693 

ואפילו ניצוץ אחד של הנשמה איננו , ולא נשארה לגוף הרגשת תכלית זולת היותו כלי לנשמה, הנשמה 9694 

רק לאדם כזה , ועוד שכל השלטון הזה של הנשמה מבוסס על אתערותא דלתתא, בגולה דסיטרא אחרא 9695 

 9696 .(122ג דף "מכתב מאליהו ח)  .גיש באמת שבחו של מקום ברוך הואאפשר להר

 9697 

 9698 מאמר ריב

 9699 .(´כ´ ט) ויחל נח איש האדמה ויטע כרם

אבל משה משנקרא איש מצרי , נח משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה, ר ברכיה חביב משה מנח"א 9700 

ויהי ערב זה , ל"מאחז´ מדרגת האדם´ל ביאר בספר "ר זצ"אדמו, (ו"ר ל"בר) נקרא איש האלקים 9701 

וירא ´ כשנא, ה"ואיני יודע באיזה מהן חפץ הקב, מעשיהם של רשעים ויהי בוקר זה מעשיהם של צדיקים 9702 

וקשה להבין איך זה יעלה על , (´ר ג"בר) אלקים את האור כי טוב הוי אומר במעשיהם של צדיקים חפץ 9703 

 9704 ?במעשיהם של רשעים´ הדעת שחפץ ה

כ אין בירור נכון "וע, ונסתרו הוא רשע ואין אדם יודע את סתרו, קאלא שיש רשע שמעשיו הגלויים כצדי 9705 

כי הרשע יפול שדוד לרגלי , על מהות הצדיק והרשע אלא בהגיעם לנסיון אז יבחן הצדיק מן הרשע 9706 

וכמו , בזיכוך הנפש´ והצדיק יעמוד חזק ועוד יתעלה יותר במעלת נפשו להדבק בבוראו ית, נסיונות הזמן 9707 

ובהגיע , שאז אור וחושך משמשים בערבוביא, ן המצרים ביניהם והוא בין השמשותהאור והחושך יש בי 9708 

 9709 .ובהגיע היום אז החושך נדחה מפני האור, הלילה האור נדחה מפני החושך

מה שאין כן הצדיק ידחה החושך שבו מפני האור , כן הרשע אשר סתרו רע ידחה האור שבו מפני החושך 9710 

ועיקר הבחינה הנפשית בעתיד , כי טוב זה מעשיהם של צדיקיםש וירא אלקים את האור "וז, שבנפשו 9711 

רבים התחילו בקניני הטובות אך מעטים המתמידים החזקים אשר , ש מבחר הפנינים"ובאחרית האדם וכמ 9712 

 9713 .והנה ההתמדה והחיזוק בדרכי השלמות היא הבחינה על נפש העובד אלקים, ישיגוה

, ה קראו צדיק תמים"נח הצדיק שהקב, להחרד מזה וכמה נורא מצב המדרגות בשלמות הנפש שיש לאדם 9714 

ורק הוא נשאר , עד שאבדו את זכות הקיום לחיות עוד, כל כך´ שחי בדור המבול שהיו רעים וחטאים לה 9715 

ולעודד , מן התיבה ונטע כרם כדי להחיות את נפשו הנלאה´ ז בצאתו ברשות ה"ובכ, הצדיק היחיד בדורו 9716 

וקוראתו התורה איש אדמה שנעשה חולין על שלא נזהר מן , נהאת רוחו מהעמל אשר מצאתו במשך הש 9717 

 9718 .היין כיאות למדרגת צדקתו

התעלה במדרגת נפשו העליונה מדרגה לדרגה עד , ה שקרא לעצמו איש מצרי"ולעומת זה משה רבינו ע 9719 

שגם האנושית שלו נתקדשה , ל מחציו ולמטה איש ומחציו ולמעלה אלקים"כאמרם ז, שנהפך לאיש אלקים 9720 

היא תכלית הקדושה העליונה שביד , עד שגם עניניו החומריים נהפכו לאלקיים, ושה אלקית עליונהבקד 9721 

ומתדבק , שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי, י בשער הקדושה"האדם להשיגו כמבואר במס 9722 

 9723 ל"וכמאמז, והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן כמקדש וכמזבח, תמיד בכל עת ובכל שעה באלקיו

 9724 .ומשה רבינו זכה בעבודת שלמות נפשו להגיע למדרגה הרמה בקדושת הנפש, האבות הן הן המרכבה



שיכול להגיע לרום המעלות מאיש מצרי לאיש , מזה אנו רואין עד כמה גדולה מעלת הבחירה בנפש האדם 9725 

הנדרש  אם לא יזהר בדקדוק, ולאידך גיסא יכול לרדת מרום המעלות של צדיק תמים לאיש אדמה, אלקים 9726 

שצריך האדם לשמור את נפשו שלא ירד , כ"ואם בארזים כן בעשבי השדה עאכו, לצדיק בתמימותו 9727 

ואלו הן מעלות יחידי סגולה אשר ישיגו אור , אלא יתעלה הרבה ממדרגה למדרגה תמיד, ממדרגת שלמותו 9728 

 9729 .בשמירה מעולה בראשית ובאחרית, בנפשותיהם בתכלית השלמות´ ה

הנהו שוטף גם כעת והוא מבול של המדות והדעות , מבול ששטף את העולם כולו והנה שטף מים רבים של 9730 

ונהפכו לייקר את הרע , שנתבלבלו המושגים הרוחניים והמוסריים האמיתיים מימי קדם, המטושטשות 9731 

ז יתפלל כל חסיד שלא ישטפוהו גלי הזמן הסוערים את נפשו ולא "וע, ולהרחיק את הטובה האמיתית 9732 

צריך האדם להיות צדיק , וכדי לעמוד בנסיון המבול הרוחני של אנדרלמוסית העולם ,ימשך בזרם הזמן 9733 

 9734 .צדיק במעשיו ותם בדעותיו, ותם גם יחד

ויזהר שלא ימשך אחר , ואל יבטח בתמימות דעתו אלא יפקח על מעשיו וישמור מכל מקרה של נזק נפשי 9735 

שגיח על מעשיו ומדותיו בכל מיני אלא יהיה תקיף וחזק בדעותיו ומ, שכרות העולם המבלבל את הדעת 9736 

מוסר )  .ר"הרחמן יזכנו לזה אכי, (כ"י פ"מס) אז יגיע בסייעתא דשמיא לתכלית השלמות, הזהירות 9737 

 9738 .(ב"י´ א ד"התורה ח

 9739 

 9740 מאמר ריג

 9741 .(´כ´ ט) ויחל נח איש האדמה ויטע כרם

מאמינים בני מאמינים  והרי כלל ישראל, עניני חיזוק ואמונה דומים בעיני רוב בני אדם כי אך למותר הם 9742 

, כי איננו מבינים כלל מהותה של אמונה, אך באמת אין אנו יודעים כמה רחוקים אנו מיסודות האמונה, הם 9743 

ואף למאמינים צפויה סכנה שכל רגע ורגע עלולים להפגע , ולכן מחובתנו להתחזק בעניני אמונה 9744 

לה מסוגלת להוריד את האדם מגן עדן כל כפיפה ק, אין בין גיהנם לגן עדן אלא כחוט השערה, באמונתם 9745 

 9746 .ולכן כל שלא יוסיף אומץ וירבה פעלים בחיזוק האמונה גדולה סכנתו, ל"לגיהנם רח

לא היה לו ליטע דבר אחר של תקנה לא יחוד , ולמה ויטע כרם, ויחל נח איש האדמה נתחלל ונעשה חולין 9747 

אלא ליטע , המביא לידי שכרות וחטאשהיה לו לחשוש ולא ליטע כרם , (ר נח"בר) אחד ולא גרופית אחת 9748 

נתחלל ונעשה חולין וירד ממדרגת , ועבור מעשה אחד של אי זהירות ופחד שמא יכשל בחטא, עץ פרי אחר 9749 

 9750 .הביטו וראו האם אין זה כחוט השערה ממש, איש צדיק תמים ונעשה איש האדמה

ואילו השנה , והשמש והירחשכל העולם עומד תחת המזלות , נח ראה עולם חדש, (´ר ל"בר) ל"איתא בחז 9751 

ללא שום השגחה , ת"נמצא דהתיבה היתה בריאה חדשה תחת השגחת השי, ששהו בתיבה היה ללא מזלות 9752 

היאך נכנסו כל החיות ועמדו תחת , מלבד כל הנסים שראו בשהותם בתיבה, י שלוחים"אחרת ואף לא ע 9753 

 9754 .שליטתו של נח

כל זה היה מוסיף ומחזק , ת המיוחדת"ם והשגחת השיובודאי לו אנשים פשוטים כמונו היו רואים את הנסי 9755 

כ נח הצדיק עם כל מדרגתו שיכול היה לראות ולהתחזק ביתר שאת "עאכו, אמונה ויראת שמים בקרבנו 9756 

כבר ירד ממדרגתו , ועם כל זה עבור מעשה אחד של פגימה דקה בזהירות מחטא, במדרגתו העליונה 9757 

 9758 .הקודמת ונעשה חולין

אלא , בשעה שהיה הולך ליטע כרם פגע ביה שידה שמדון אמר ליה שותפי עמך, (גר לו "בר) ל"עוד בחז 9759 

, י נטיעת כרם שאינו חטא עדיין"מבואר דע, ואם עלת בחלקי אנא חבל בך, איזדהר בך דלא תיעול לחלקי 9760 

כבר משכו היצר ונקרא שותף למלאכי חבלה והזהירו שלא יכנס , אלא רק חוסר זהירות שלא יכשל בחטא 9761 

וכל המעשה , ושתה מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה, וסופו של אותו מעשה הוכיח שלא נזהר נח, לחלקו 9762 

הרי מפורש שאין בין גיהנם לגן עדן אלא , המגונה של חם אירע כתוצאה מאותה אי זהירות בנטיעת הכרם 9763 

 9764 .כחוט השערה

והרמש , כראמים וזולתםוהנה ידוע כי החיות רבות מאד ומהן גדולות מאד כפילים ו, ל"ן וז"כתב הרמב 9765 

וכמו שאמרו רבותינו מאה , גם מעוף השמים מינים רבים אין להם מספר, הרומש על הארץ רב מאד 9766 

, והנה יצטרך להביא מכולם שיולידו כמותם, ועשרים מיני עופות טמאים יש במזרח וכולם מין איה הם 9767 

, ה הזאת ולא עשר כיוצא בהלא תכיל אותם התיב, וכאשר תאסוף לכולם ומאכל אשר יאכלו שנה תמימה 9768 

ועוד עשו אותה גדולה למעט בנס כי כן דרך כל הנסים שבתורה , אבל היה נס החזיק מועט את המרובה 9769 

 9770 .למעט בנס

ולכן אף בשעה , כי הבריאה כולה בגדר נסיון היא כדי שיהיה מקום לטעות, מדוע דרכי שמים למעט בנס 9771 

ה מקום בטבע כדי שיוכל "ולכן נותן הקב, האדם ה נסים אינו מונע את מצב הבחירה מן"שעושה הקב 9772 

 9773 .הרשע לטעות ולומר שאינו נס



, והרי כתיב וימח כל היקום, והדברים מתמיהין היאך יעלה על דעת לומר שהתיבה היתה טבע ולא נס 9774 

ובתוך אותה סערה גדולה מתנודדת לה תיבת עץ , י המבול נמח כל העולם ואף אבנים והרים נמסו"שע 9775 

כ כאשר נתבונן קמעא במעשה "וא, אף שטף המים אינו נכנס לתוך התיבה, אין קורה מאומהכסוכה קטנה ו 9776 

 9777 .נראה שכל מציאותה והוויתה אין לה מציאות כלל בטבע אלא כולה נס, התיבה

ומעתה מה , פ נס"וכן כל תקופת שהות האנשים והחיות במשך שנה שלמה בתוך תיבה קטנה הוא רק ע 9778 

´ והרי אף בתוך ל, ולכן ציוה לעשות את התיבה גדולה ולא קטנה, מעט בנסה ל"ן שרצה הקב"כוונת הרמב 9779 

ה מקום לטעות "ז מיקרי שנתן הקב"ומדוע עי, ת"כ אין מציאות בטבע אלא רק נפלאות השי"אמה אורך ג 9780 

 9781 .שלא נאבד מצב הבחירה

כבר , השבעת אשר רואה תיבה גדולה שלש מאות אמה ארכ, חזינן נוראות כמה גדול כח הרע אשר באדם 9782 

בשעה שרואה בעיניו פירור זעיר של טבע כבר אינו מייחס הדבר , מוצא מקום לטעות ולומר שאינו נס 9783 

ומתעלם מכל אשר מראה בחוש שהוא רק נסים ונפלאות , אלא תולה הכל בכוחי ועוצם ידי, ה"להקב 9784 

ן שמעשיו פועלים מ כיו"מ, ת אין מקום לשום הצלחה"אף שללא השי, וכן כל ענין כוחי ועוצם ידי, ת"השי 9785 

 9786 .אלא כוחי עשה לי את החיל הזה, ובהשגחתו´ משהו שוב אינו תולה זאת בהנהגת ה

בכל זאת בעת שרואה איזה מיעוט מסוים , ו ומה המבול שכולו נס ללא שייכות לטבע"מעתה הלא דברים ק 9787 

, יחיםכ כמה יקשה על האדם בשעה שרואה שמעשי ידיו מצל"א, ה"בנס אינו מייחס את הדברים לקב 9788 

כ איך יוכל ליחס הכל "א, ז"ואילו כשאינו עובד אינו מקבל עוה, ובשעה שטורח ומתיגע לפרנסתו משיגה 9789 

 9790 .ת שהבריאה כולה רק נס ואין מקום לטבע כלל"להשי

, וכשם שהנהגה הגלויה כולה נס, בהנהגה גלויה ובהנהגה נסתרת, אופנים´ ת ניתנה בב"אלא שהנהגת השי 9791 

ומטרת ההנהגה הנסתרת היא להטעות את הרשעים וליתן , הנהגה הנסתרתכן באותה מידה ממש אף ה 9792 

מי שאמר לשמן וידליק , חנינא בן דוסא´ אך המשכיל מבין שהכל נס וכדברי ר, אפשרות בחירה לבני אדם 9793 

 9794  .´שאין הבדל בין חומץ לשמן שכל כח ההדלקה הוא רק דבר ה, (תענית כה) יאמר לחומץ וידליק

 9795 .(אור יחזקאל)

 9796 

 9797 רידמאמר 

 9798 .(´כ´ בראשית ט) ויחל נח איש האדמה ויטע כרם וישת מן היין וישכר

לא יחור , לא היה לו ליטע דבר של תקנה! ויטע כרם? למה, ויחל נח נעשה חולין, (ר שם"ב) ל"אמרו חז 9799 

נח משנקרא איש צדיק נקרא איש , ר ברכיה חביב משה מנח"א, אחד ולא גרופית אחת אלא ויטע כרם 9800 

 9801 .כ"משנקרא איש מצרי נקרא איש האלהים ע אבל משה, האדמה

ובחר בו להיות המכלכל לכל , ה מעיד על נח בתורה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"נתבונן נא הקב 9802 

ואכן דקדק נח ומילא את תפקידו באמונה כשלוחו של , ברואי עולם אשר אתו בתיבה למשך שנה תמימה 9803 

בלילה , בריה שדרכה לאכול ביום היה מאכילה ביום, בתיבהואף כי סבל הרבה וצער גדול היה לו , מקום 9804 

בכל זאת לא יצא מן התיבה עד שנצטוה , ב חדשים"ולא נתן שינה לעיניו כל אותם י, היה מאכילה בלילה 9805 

 9806 .אמר נח כשם שנכנסתי ברשות כך איני יוצא אלא ברשות, (ד"ר פל"ב) ל"ש חז"צא מן התיבה כמ

כך נח ! כיון שבא אמר לו צא ממקומך, ן המקום והשיב אחר תחתיול משל לפרנס שיצא מ"עוד אמרו חז 9807 

ה שאינו "עד שנשבע לו הקב? אמר אצא ואהיה פרה ורבה למארה, ולא קיבל עליו לצאת! צא מן התיבה 9808 

, הרי כמה מסר נח נפשו לפרנס את כל ברואי עולם בתיבה, שנאמר כי מי נח זאת לי, מביא מבול לעולם 9809 

 9810 .והציל את כל הדורות הבאים אחריו מכליון של המבול עד עולםובכמה דעת ותבונה פעל 

ביודעו רצונו של מקום לא לתהו בראה , והנה מיד בצאתו מן התיבה התחיל להתעסק בישובו של עולם 9811 

מצא גפן גרופה מגן עדן ואשכלותיה עמה ושתל , (ילקוט שם) ל"אמרו חז? ובמה התחיל, לשבת יצרה 9812 

ולענג את , ם נח מוצא לפניו גפן מגן עדן למה יהסס מלנטוע אותה בארץוא, מפירותיה ואכל ושמח בלבו 9813 

הרגיל ביין , (ב יב"ב) ל"ועוד אמרו חז, ועוד שהיין משמח אלהים ואנשים? ה בפרותיה"בריותיו של הקב 9814 

 9815 ?ובכן מה החטא שמצאו בנח בזה שנטע כרם, אפילו לבו אטום יין מפקחו

ל "ואמרו חז, שאם ירבה בו בא על ידו לאבידת הדעת, תייתואכן אם כי היין טוב הוא אבל גבול יש לש 9816 

ואי , אמר לו שותפי עמך אלא איזדהר דלא תיעול בחלקי, בשעה שהיה הולך ליטע פגע בו שידא שמדון 9817 

אבל , נמצא כי אמנם עצם נטיעת כרם יש בו משום מעשה טוב, (ילקוט שם) את עלת בחלקי אנא חביל בך 9818 

ולעבור את הגבול מחלק הטוב שבו לחלקו , בני אדם להרבות בשתיית ייןסכנה רבה יש בזה כי עלולים  9819 

 9820 .של שטן ולרדת למדרגות פחותות מאד

והתורה , הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין כי הרבה יין עושה, (ברכות סג) ל"וכן איתא בחז 9821 

לך לך אמרי נזירא סחור  משום, שלא יאכל ענבים לחים וכל היוצא מגפן היין, הוסיפה סייגים רבים לנזיר 9822 

למרות ערכו ותועלתו , ולכן היה חייב נח להיזהר מאד בנטיעת כרם, (שבת יג)ב  סחור לכרמא לא תקר 9823 



ומשום שלא נהג בזהירות מופלגת זו קוראים אחריו , וישוב העולם שיש בו ולהתחיל בנטיעה אחרת 9824 

 9825 .דיק לאיש האדמהעל ידי זה נעשה חולין ונתהפך מאיש צ, בתורה ויחל נח איש האדמה

ויגל  (ו"ר פל"ב) ל"ואמרו חז, ולא זו בלבד אלא שלבסוף גם הוא שתה מן היין ויתגל בתוך אהלו ונתבזה 9826 

עוד אמרו לעולם אל תהי להוט אחר היין שכל פרשת , אין כתיב כאן אלא ויתגל שגרם גלות לו ולדורות 9827 

לומר שהתורה מתאנחת על נח ווי ארבע כ, הדא הוא דכתיב ויחל ויטע וישת, ד פעמים"היין כתיב ווין י 9828 

 9829 .עשרה פעם

ויקלל אותו ויאמר ארור , ולא נגמר עוד בזה כי השתלשלו הענינים ובעת שכרותו של נח קלקל חם בנו 9830 

בהפקירא ניחא ליה זילא ליה פריצא , ידוע מה פחותה היא דרגתו של העבד, כנען עבד עבדים יהיה לאחיו 9831 

עשה נטבעה פחיתות של עבדות בטבעם בדמם ובנפשם של בני חם וכתוצאה מאותו מ, (גיטין יג) ליה 9832 

, ופחיתות זו נשתרשה כה עמוק בנפשותם, ושליש העולם של האנושות נהפכו לעבדי עולם, לדורי דורות 9833 

 9834 .כמו שמצינו באליעזר עבד אברהם, עד כי גם קדושת התורה אין בכוחה להוציאם מקללה איומה הלזו

דמשק אליעזר שהיה , יתו המושל בכל אשר לו שהיה שליט ביצרו כמותוזקן ב, ל אמרו על אליעזר"חז 9835 

ובכל זאת כשעלה במחשבתו של אליעזר להשתדך עם , (יומא כח) דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים 9836 

ורק על ידי ששימש את רבו , (ר נט"בר) אמר לו אתה ארור ואני ברוך ואין ארור מתדבק בברוך, אברהם 9837 

אבל זולת זה לא הועילה לו כל תורתו , ´ש בא ברוך ה"כנס לכלל ברוך כמבאמונה יצא מכלל ארור ונ 9838 

 9839 .וצדקתו להוציאו מהקללה שנתקלל כנען אביו

ברגע , כמו נח שכתוב עליו את האלהים התהלך נח, הרי מכאן שאף אדם המגיע למדרגות הגדולות ביותר 9840 

ולא רק הוא אלא גם זרעו וזרע , הריהו מפסיד מיד את מעלותיו ויורד בבת אחת, שנמצא בו פגם כל שהוא 9841 

כי עלול האדם לעת , פ דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה"וזה הכלל חנוך לנער ע, זרעו עד סוף כל הדורות 9842 

 9843 .זקנה לסור מכל מדרגותיו

להוציא את בני ישראל ממצרים ולתת ´ ובו בחר ה, לא כן מצינו במשה רבינו שנתעלה על כל בני דורו 9844 

ולמד תורה מפי , לחם לא אכל ומים לא שתה, מים ארבעים יום וארבעים לילההיה בש, תורה על ידו 9845 

לא סר כל ימיו , ה אתה החילות להראות את עבדך"ולאחר כל זה הוא אומר להקב, ה בכבודו ובעצמו"הקב 9846 

הלך והתעלה יותר ויותר , מלהתחנך ולעלות למעלה למשכיל תמיד בלי הפסק והיסח הדעת כל שהוא 9847 

 9848 .(אור הצפון)  .העליונות בשלמותן והשיג את המעלות

 9849 

 9850 מאמר רטו

 9851 .(´כ´ בראשית ט) ויחל נח איש האדמה ויטע כרם וישת מן היין וישכר

, נח זה שזכה לחסד נפלא בהצלתו מן המבול, (.ר ל"ב) ´מאה ועשרים שנה הפיץ נח ופרסם את מציאות ה 9852 

בשיקומו של העולם וישובו , עהנח זה תכף ליציאתו מן התיבה התעסק בנטי, שזכה שיתחדש ממנו העולם 9853 

והרי , ללמד לדורות הבאים את תורת האמונה, כי זה היה תפקידו להקים עולה של תורת הבריאה, מחדש 9854 

 9855 .זוהי תכליתה העיקרי של הבריאה

ונטע בתחלה כרם , משפגם בטהרת ושלמות המחשבה המכוונת בתכלית הנטיעה, אולם אותו נח איש צדיק 9856 

ואף הוא עצמו נתחלל כמו שמעיד עליו , שנתקלל חם שהוא שליש העולם, עולםז חורבן לשליש ה"גרם עי 9857 

וישכר , וישת, ד פעמים וי נאמרו בפרשה זו ויחל"ל י"ואמרו חז, (.ר לו"ב) הכתוב ויחל נח שנעשה חולין 9858 

וכל זה בחסרון כלשהו בתכלית כוונת הנטיעה , זהו וי עצום קריאת אסון איומה חורבן העולם, ´ויתגל וכו 9859 

 9860 .גם ברוחניות שבארציותפ

שאפשר להגיע על , אמנם היין יש בו סגולה נפלאה, ממעשה זה של נטיעה בגפן נודף ריח של תאוה ליין 9861 

אבל נח שתה שלא במידה , אולם כל זה אם שותים במידה, כי יין ישמח לבב אנוש, ידו למדרגת הנבואה 9862 

באותה שתיה , אין לשער את עוצמתווכשעבר קצת את המידה הביא חורבן לעולם ש, (ר שם"ב) ונתבזה 9863 

אין קו , ומאידך אפשר להגיע לידי השחתת עולם, גופא אפשר להגיע לשיא פסגת המעלה האלקית לנבואה 9864 

 9865 .ביניים אין דרך ממוצעת

ו "ולהתבונן תדיר על דרכיו ואורחותיו שיהיו שקולים ומדודים שלא יטו ח, על האדם איפוא לשקול מעשיו 9866 

כי הלא אין איסור , ו"אם לעליה או לחורבן והרס ח, הרשות מצויים הקצוות האלהכי גם בדבר , לצד הרע 9867 

וכמה צריך איפוא האדם להיות חרד בעת אכלו , מפורש על שתיית יין יתר על המידה ודבר רשות הוא 9868 

, לידי מעלות האמונה והיראה, כי הלא באכילתו כדרך התורה יבוא הוא להגיע לידי הכרה עליונה, ושתותו 9869 

הרי אכילתו גובלת , אם אין מחשבתו וכוונתו נקיים מכל שמץ של רצונות, דך אם עובר על המידהומאי 9870 

 9871 .(נתיבות המוסר)  .ו"כבר עם תאוה ואחריתה מי ישורנה ח

 9872 

 9873 מאמר רטז



 9874 .(´כ´ בראשית ט) וישת מן היין וישכר, ויחל נח איש האדמה ויטע כרם

ר ברכיה חביב משה "איש האדמה א, יעה אחרתויחל נח עשה עצמו חולין שהיה לו לעסוק תחילה בנט 9875 

ר "ב) אבל משה משנקרא איש מצרי נקרא איש האלקים, נח משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה, מנח 9876 

 9877 .(ו"ל

דהנה זה , וזה דבר נפלא להתפעל, י שנעשה חולין ונטע כרם ירד ממדרגתו ונקרא איש האדמה"הרי שע 9878 

, אפילו פחות שבפחותים לא היה עושה זה, ונה לשכרותמובן שנח אחרי שיצא מהתיבה לא היה לבו פ 9879 

והוא צריך להתחיל לבנות , כשראה שכל העולם כולו חרב, כוונתו היתה ודאי לטובה כי שבור ורצוץ היה 9880 

 9881 .עולם מחדש

כי אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה של , ה היה צריך להיות בשמחה"כדי לשמור על הקשר עם הקב 9882 

וכן משמע , ונטע כרם כי היין משמח לבב אנוש, ה לשמחה בדרך הטבעחיפש עצ, (7שבת ל) מצוה 9883 

ויטע כרם מצא גפן שגרופה מגן עדן ואשכלותיה עמה ושתל מפירותיה ואכל ושמח , ל"א וז"ש ס"מילקו 9884 

 9885 .ובו ביום נשתגשגו פירותיה ושתה ממנו ונתגל, שנאמר משמח אלקים ואנשים, לבו

אלא הפסוק בשופטים המשמח אלקים , ם ויין ישמח לבב אנושוהנה הילקוט לא מביא את הפסוק של תהלי 9886 

שאין אומרים שיר , ל"י מבאר בשופטים וז"וכמו שרש, להורות שכאן היה ענין גם שמחת אלקים, ואנשים 9887 

ה "ראשית שהזמין לו הקב, וגם ראיה שכיוון לשם שמים כי זכה לשני נסים, ש"הקרבן אלא על הנסכים עי 9888 

 9889 .גשגו באותו יום פירותיה שזה נגד הטבעושנית שנשת, גפן מגן עדן

אבל כיון שלבסוף שתה מן היין יותר מדי , פ שעצם כוונת נח היתה לטובה"אע, וזה דבר נפלא להתבונן 9890 

א רב "ד) כי היין רובו קשה ומעוטו יפה, כ"וישת מן היין שתה שלא במדה ונתבזה ע, (ר לו ז"ב) וכדמצינו 9891 

וירד ממדרגת , שון ויחל  נתחלל ונעשה חולין ונקרא איש אדמהבשביל זה התורה פרסמה אותו בל, (ז"פ 9892 

 9893 .איש צדיק לאיש אדמה

וסופו , והיה לו לעסוק בנטיעה אחרת קודם ולא לנטוע גפן, התורה מגלה לנו כי היה לו לפחד ולהזהר מזה 9894 

חד מפני שהיה לו נטיה לשתיית יין בי, ששתה הרבה הוכיח על תחילתו מה שלא עסק בנטיעה אחרת קודם 9895 

שלא תתערב , מזה יש להבין עד כמה צריך אדם להזהר במעשיו ובעניניו אפילו הטובים, ש"עם כוונתו לש 9896 

 9897 .כ"בהם כוונה לא טובה ג

, ד ימשמש במעשיו"ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וא, ל נוח לו לאדם שלא נברא"על דרך שאמרו חז 9898 

ולהתבונן הנמצא בהם מעשים , עשיםהפשפוש הוא לחקור על כל המ, ל"ג מבאר וז"ובמסילת ישרים פ 9899 

אך , כי כל אשר ימצא מאלה יבערם מן העולם, וחקיו´ פ מצות ה"אשר לא יעשו אשר אינם הולכים ע 9900 

לחקור ולראות היש בענינם איזה פניה אשר לא , המשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם 9901 

בבגדו לבחון הטוב וחזק הוא או חלש  ז כממשמש"וה, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו, טובה 9902 

זכרון )  .ל"כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה עד שישאר זך ונקי עכ, ובלוי 9903 

 9904 .(מאיר

 9905 

 9906 מאמר ריז

 9907 .(ג"כ´ בראשית ט) ויקח שם ויפת את השמלה ויכסו את ערות אביהם

לכך זכו בניו לטלית של  ,י אין כתיב ויקחו אלא ויקח לימד על שם שנתאמץ במצוה יותר מיפת"וברש 9908 

וכן ויעש בצלאל , כ"אתן לגוג מקום שם קבר ע, (ט"יחזקאל ל) ויפת זכה לקבורה לבניו שנאמר, ציצית 9909 

 9910 .ל"י לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים נקראת על שמו עכ"וברש, את הארון

ך גדול בין העושה מצוה וההבדל כל כ, כמה חשובה ההתאמצות במצוה, והנה אנו לומדים מזה דבר גדול 9911 

הלא שניהם לקחו השמלה על שכם , ובין העושה אותה מצוה בהתאמצות קצת יתרה, בלי התאמצות יתרה 9912 

וקשה להבחין במה היתה פה התאמצות של , ושניהם הלכו אחורנית ושניהם וערות אביהם לא ראו, שניהם 9913 

וכתבה התורה , מעשה של שםאבל התורה מעידה שכן היתה יותר התאמצות למצוה ב? שם יותר מיפת 9914 

 9915 .ויקח ולא ויקחו על ששם נתאמץ במצוה יותר מיפת

וכשבירך נח את שם , י"כי שם זכה למצות טלית של ציצית כדאיתא ברש, וההבדל בשכר כל כך גדול 9916 

, י שעתיד לשמור הבטחתו לזרעו לתת להם את ארץ כנען"וברש, אלקי שם´ ויפת כתיב ויאמר ברוך ה 9917 

י אף משיגלו "וברש, ויהי כנען עבד למו, י ישרה שכינתו בישראל"וברש, באהלי שם ועוד כתוב וישכון 9918 

ובנין בית המקדש , זאת אומרת שכלל ישראל יצאו מחלציו, בני שם ימכרו להם עבדים מבני כנען 9919 

ויפת לא זכה רק , והבטחת ארץ החמדה יקויים הכל לבניו של שם, י בניו"והשראת השכינה יהיו ע 9920 

 9921 .לקבורה לבניו

פ שיפת אלקים ליפת שבנה כורש שהיה מבני יפת בית שני לא "י אע"וברש, כ כתוב יפת אלקים ליפת"אח 9922 

והנה לא כתוב בתורה סיבה , והיכן שרתה במקדש ראשון שבנה שלמה שהיה מבני שם, שרתה בו שכינה 9923 



ת מצוה ובבחינ, משמע רק זה ששם התאמץ יותר במצוה מיפת, כ הרבה יותר מיפת"אחרת למה זכה שם כ 9924 

 9925 .גוררת מצוה התעלה וקיבל שכר גדול הרבה יותר מיפת לאין ערך ושיעור

בין , מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, ל בר הי הי להלל"א, (7חגיגה ט) ´ל במס"וכן אמרו חז 9926 

ל עבדו ולא "א? היינו רשע היינו לא עבדו, היינו צדיק היינו עובד אלקים, עובד אלקים לאשר לא עבדו 9927 

ל ומשום "א, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד, בדו תרוויהו צדיקי גמורי נינהוע 9928 

עשרה פרסי בזוזא חד עשר פרסי בתרי , ל הן צא ולמד משוק של חמרין"א, חד זימנא קרי ליה לא עבדו 9929 

 9930 .זוזי

למדרגה של השני  אבל לא בא, אם אדם עמל עד שלמד פרקו מאה פעמים, אנו רואים מזה דבר נשגב 9931 

נפלא כמה חשובה התאמצות , מדרגתו לעומת השני בבחינת לא עבדו, שטרח והתאמץ ללמוד עוד פעם 9932 

כך ושבתם וראיתם הבדל בין שני צדיקים , וכמו ששבתם וראיתם הבדל גדול בין צדיק לרשע, יתרה 9933 

´ ה, נת לא עבדווהשני בלי התאמצות יתירה הוא בבחי, שאחד בהתאמצותו הוא בחינת עבדו, גמורים 9934 

 9935 .(זכרון מאיר)  .יחזקנו ויאמצנו בעבודתו יתברך

 9936 

 9937 מאמר ריח

 9938 .(ג"כ´ בראשית ט) ויקח שם ויפת את השמלה ויכסו את ערות אביהם

שניהם כסו את , שניהם שמוה על שכמם, שניהם לקחו את השמלה, הרי שניהם ביחד עשו אותו מעשה טוב 9939 

לכאורה הרי זה הפרש קל , (ו"ר ל"בר) שם הזדרז יותר אלא שמכל מקום, ערות אביהם ושניהם לא ראו 9940 

בוא וראה , הצטיינות קלה שהצטיין שם יותר מיפת בעשיית המעשה הטוב, בין מעשה שם למעשה יפת 9941 

 9942 .כמה גדול הוא ההפרש וכמה רב הוא ההבדל בתשלום שכרם של שניהם

ותכליתה של הבריאה כולה הוא הפך עיקרה , שם זכה שהאבות הקדושים וכל בית ישראל יצאו מחלציו 9943 

ואילו יפת למרות שאף הוא התעסק , ועל ידו תשוב הבריאה כולה לתיקונה באחרית הימים, לבורא העולם 9944 

חסרה הזריזות הנדרשת במעשה , אבל מכיון שפעולתו היתה חסרה השלמות, בכל אותו מעשה הטוב 9945 

 9946 .זכו לה צאצאיו של שםרחוק משלמות האדם רחוק מדרך האמת ש, הוא נשאר יפת ותו לא, המצוה

אמר , ל"ויזכה לקבורה על ידי בניו של שם כמו שאמרו חז, בימות המשיח אמנם תהיה לו אסיפה של כבוד 9947 

ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר ´ חייך שאני פורע לך שנא, ה ליפת אתה כסית ערות אביך"לו הקב 9948 

כה גדול הוא ההפרש בין שכר , הימים אבל לא יזכה לאור פני מלך חיים אף באחרית, (ר שם"ב) בישראל 9949 

 9950 .לבין שכרה של מצוה שהיא חסרה אותה הזריזות, מצוה הנעשית בזריזות הראויה

אם הוא , האדם אחראי הוא בעד כל מעשיו ללא יוצא מן הכלל, כי על כן אין דבר קטן במעשיו של האדם 9951 

ומאידך מרובה מדה , נו מושלםאין מוותרים לו מאומה ונפרעים ממ, נכשל ופוגם אף הפגם הקטן ביותר 9952 

, או שהוא מצטיין מחבירו בעשיית מעשה טוב הצטיינות כלשהי, אם הוא עושה מעשה טוב כלשהו, טובה 9953 

ל שכר מצוות בהאי "ואמרו חז, ולכך נאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, שכרו גדול ונעלה לאין ערוך 9954 

 9955  .כר מצוה כמאמרה בטובות העולם הזהכי אין כל אפשרות לשלם ש, (.ט"קידושין ל)א  עלמא ליכ

 9956 .(50נתיבות המוסר )

 9957 

 9958 מאמר ריט

 9959 .(ב"כ´ בראשית ט) ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו

אלא , אבל באמת אינו כן כי מה לו לאב לקלל את בניו, רגילים לפרש כי נח כעס על חם וקללו שיהיה עבד 9960 

וירד לדרגה של עבד שהוא , ת אחרת במובן הרוחנינהפך למציאו, שבחטאו שראה ערות אביו והגיד לאחיו 9961 

כלומר מעתה ירד כל זרעו של , ונח שהכיר זאת גילה אותה בעולם והכריז ארור כנען, אדם פחות המעלה 9962 

הוי אומר שבעבדות זו לא היתה הכוונה בשעבוד הגופני , חם לדורות עולם לדרגה נמוכה של עבדי עבדים 9963 

 9964 .ייםכי אם בעיקר במושגים הרוחנ, בלבד

יורד ומשתלשל לתוך מעמקי טבעי האדם ומשנהו למציאות , מכאן אנו רואים מה נורא ההרס של חטא 9965 

בכוחו , ושנעשה מאליו בלי פעולה מכוונת, אף חטא קל כזה של חם שראה ראיה אחת שלא כהוגן, אחרת 9966 

בלבד אלא  ולא רק אותו, למציאות של עבדא בהפקירא ניחא ליה, ליצור טבע חדש ולהפכו למהות אחרת 9967 

 9968 .אף את זרעו ודורותיהם אחריהם

וארץ , הרי פרעה וכל עם מצרים שמוצאם מזרע חם שלטו בכיפה על כל העולם! ופרעה ועמו יוכיחו 9969 

הם גם עמדו , כארץ מצרים´ כדכתיב כגן ה, מצרים היתה ברוכה מאד והתענגו בה על כל תענוגי העולם 9970 

 9971 .במעלות החכמה שהיו בקיאים בחכמת הכישוף

עד שהיה בכוחו להתפתות לחשוב את עצמו לאלוה ולומר , ה בעצמו הגיע לידי מעלות עליונות כאלהופרע 9972 

והנה עם כל זה נחשבו פרעה וכל , וחכמי מצרים הכירו אותו בתור כזה והאמינו בו, לי יאורי ואני עשיתיני 9973 



רוחניים הרי שעבדות זו משמעותה במושגים ה, עם מצרים לעבדי עבדים בהיותם מצאצאיו של חם 9974 

 9975 .בשלבים העליונים ביותר

ידוע תדע כי גר יהיה זרעך , אלקים במה אדע כי אירשנה´ אמר הכתוב ויאמר ה, ומצאנו עוד יותר מזה 9976 

מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים , (נדרים לב) ל"בארץ לא להם ועבדום ואחז 9977 

ה האדם "והנה אברהם ע, ר במה אדע כי אירשנהה שאמ"מפני שהפריז על מדותיו של הקב, ועשר שנים 9978 

כל חלל לבו של אברהם , נאמר עליו ומצאת את לבבו נאמן לפניך שלבו נעשה כולו אמונה, הגדול בענקים 9979 

 9980 .ו"ובודאי באמרו במה אדע לא היה שום חסרון באמונתו ח, יתברך´ היה מלא אמונה בה

ר "שמו) ל"שראל ואמר והן לא יאמינו לי אחזה לגאול את י"ה את משה רבינו ע"תדע שהרי כששלח הקב 9981 

מאמינים דכתיב ויאמן העם בני מאמינים דכתיב והאמין , ה הן מאמינים בני מאמינים"אמר לו הקב, (שם 9982 

הרי שלא היתה שום תביעה על אברהם באמירתו , ואתה אין סופך להאמין דכתיב יען לא האמנתם בי, ´בה 9983 

 9984 .ראש המאמינים כמו שהיהוהוא נשאר , במה אדע על חסרון באמונה

ראו בשמים תביעה כל שהיא עליו במה שהתבטא , אלא שלפי תומת יושרו של אברהם אבינו וגודל דעתו 9985 

כ נענש נוראות שנגזר על "ואעפ, ת"שיש לפרש משמעותו כבקשת הוכחה לדבריו של השי, בביטוי כזה 9986 

שסיבבה ירידת הדרגה בבניו עד כדי  על ידי ביטוי במה אדע נתרשמה בו מציאות כזאת, בניו שיהיו עבדים 9987 

 9988 .עבדות של ארבע מאות שנה

שגם אברהם אבינו בשכלו , הוי אומר מכאן כי אף חטא כזה של אברהם חטא דק מן הדק עד אין נבדק 9989 

המתבטאת בפחיתות , היה בכוחו לשנות את מציאותו ולהטביע סוג עבדות בבניו, הבהיר לא עמד עליו 9990 

עד שהגיע לדרגה כזאת שמלאכי השרת טענו הללו עובדי , שך הדורותההכרה והדעת שהלכה וגדלה במ 9991 

 9992 .כאילו זרעו של אברהם וצאצאי חם שניהם עומדים במדרגה אחת, (ילקוט ראובני) ז"ז והללו עובד ע"ע

שהרי כידוע הגיע אברהם אבינו למדרגות העליונות ביותר , והנה כשנתבונן בזה נראה כמה מופלא הדבר 9993 

שחקר בשכלו הגדול והבחין בכל הברואים ברואי , ת שהוא רם על הכל"בידיעת השיבהכרת כל הבריאה ו 9994 

עד שבא לידי הכרה וידיעה ברורה , וידע את כוחותיהם גבורתם חכמתם והשפעתם, מטה וברואי מעלה 9995 

כי כולם אין להם משלהם כלום והם אפס ותוהו לעומת ההכרה , בכל שפע הטובה והחכמה שבהם 9996 

 9997 .ציאם ומנהיגם והמחדש אותם בטובו בכל עתהממ, ת"האמיתית בהשי

כך לפי , משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת, (ר"ב) ל"הוא מה שאמרו חז 9998 

 9999 .ה ואמר לו אני הוא בעל העולם"הציץ עליו הקב? שהיה אברהם אבינו אומר תאמר שהעולם בלא מנהיג

נפל איזה טשטוש קל , ר אמר במה אדע כי אירשנהאולם מכיון שבאותו רגע שהגיע להשגה הגדולה ביות 10000 

חלה הפרעה כל שהיא בשלמות החירות , דק מן הדק בהכרתו של אברהם ופגם מה בהשגותיו העליונות 10001 

, ואם יש איזה טשטוש כל שהוא באמונתו של האדם אף בשלבים הגבוהים ביותר, לפי המושגים העליונים 10002 

ויש בו משהו מבחינת , ן במלוא מובנה העליונה של המלהאיננו בן חורי, הרי יש כאן פגיעה בחירותו 10003 

 10004 .העבדות

ולמרות מדרגותיו העליונות , ה"ואמנם הגזירה של ועבדום לפי הבחינה שהסברנו התחילה כבר מיצחק ע 10005 

וכן אצל , ראו בו בשמים איזו בחינה קלה של עבדות, ת"בתור עולה תמימה וברכותיו הרבות שברכו השי 10006 

, שבהם כבר נתגשם השעבוד יותר שיצאו מהארץ הנבחרת וירדו למצרים, ו אחריוה ובני"יעקב אבינו ע 10007 

בכל זאת , ויוסף הוא השליט במצרים, ועם היותם שם בכבוד וגדולה כי נתקיימו שם חלומותיו של יוסף 10008 

 10009 .והשתהותם במצרים בבחינה של עבדים למצרים, בשמים נחשבה יציאתם מן הארץ כגלות

ויעבידו , שכבר נגזרה על בני ישראל במצרים גזרת קושי השעבוד ממש, דולהובאמת גם לאחר הירידה הג 10010 

התגלה שעבוד זה בעיקר , וימררו את חייהם בעבודה קשה בחמר ובלבנים, מצרים את בני ישראל בפרך 10011 

כי הסבל הגופני לא תפש , בטשטוש הכרתם ובירידתם השכלית במושגים העליונים, במעמדם הרוחני 10012 

אלא שעיקר הסבל התבטא במובנים , שאף לאחר ירידתם היו במדרגה רמה, מקום אצל בני ישראל 10013 

 10014 .הרוחניים

בפרך דא פירכא בעבודה קשה דא , ל את הפסוק ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך"ואמנם כן פירשו חז 10015 

הרי מפורש כי , ובכל עבודה בשדה דא ברייתא, ובלבנים דא ליבון הילכתא, בחמר דא קל וחומר, קשיא 10016 

כפי דברי , וחסרה להם צלילות הדעת הדרושה להלכה, השעבוד היה שנטשטשו אצלם השגותיהם עיקר 10017 

 10018 .(מגילה כה)א  ל שמעתתא בעי צלות"חז

והיו זקוקים להגיע למעלות הכרותיהם דרך פירכא קושיא , ת וידיעת תורתו"וכן הבהירות בהכרת השי 10019 

ום שאברהם אבינו התבטא במה אדע באו מש, וזאת היתה גזירת העבדות שנגזרה על ישראל, וקל וחומר 10020 

אשר זוהי בחינת עבדות לפי ערך , ולא הגיעו לתענוגים הרוחניים המופלאים במילואם, בניו לידי כך 10021 

 10022 .מדרגותיהם



וכל עיקר השעבוד לא היה אלא בחוסר בהירות בהשגות העליונות , ומתוך שעמדו במדרגות כה גבוהות 10023 

ל על הפסוק "כפי דברי חז, ה בכבודו ובעצמו"י הקב"רק ע לכן גם גאולתם ופדות נפשם באה, כאמור 10024 

ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים , והכיתי כל בכור אני ולא שרף, ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך 10025 

 10026 .אני הוא ולא אחר´ אני ה, אני ולא שליח

לאכים חסרון דק כזה שאף מ, הרי כל הפגם של במה אדע לא היה אלא בקצה השלמות העליונה ביותר 10027 

כ גם בחינת העבדות שנתהותה מאמירה זו היתה למעלה "א, ושרפים לא השיגו אותו ולא עמדו עליו 10028 

, ולא היה איפוא כל מקום שהגאולה תהיה על ידי המלאכים, (ילקוט בשלח רמא) מהשגתם של המלאכים 10029 

בהשגת  הן בעת שעבודם והן בשעה שחסרו לשלמותם, ה הוא ולא אחר בחן מדרגתם של בניו"ורק הקב 10030 

 10031 .אמונתם בו והכרתם אותו

ה בכבודו "לא יכלו לבוא אלא על ידי התגלות הקב, ועוד שהשלמת הכרתם וגמר תקון הפגם במה אדע 10032 

במצרים ´ רק אז הגיעו לשלמות המדרגה של וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה, ובעצמו לפניהם 10033 

לקבל את התורה מן השמים ולהיות עם שמתוך כך באו משעבוד לגאולה ונעשו ראויים , ´ויאמינו בה 10034 

והגיעו , שנתעלו אבותינו ויצאו מבחינת העבדות הרוחנית, וזאת היא הבחינה של יציאת מצרים, סגולה 10035 

 10036  .ת ונקראו גאולים"למדרגת בני חורין במושגים העליונים של שלמות האמונה וההכרה בהשי

 10037 .(אור הצפון)

 10038 

 10039 מאמר רכ

 10040 .(א"י´ בראשית י) ינוה היא העיר הגדולהמן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נ

היא , ל כיון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד ומורדין במקום לבנות המגדל יצא מתוכם"י ז"ופירש 10041 

שבגיל זקן יחליט לעזוב , הגע בעצמך כמה אומץ לב וגדלות נחוצים להאדם, ל"העיר הגדולה היא נינוה עכ 10042 

אלו , ראינו מן הנסיון בדורנו, ממקום שנולד ונתגדל שם את ביתו ואת כל קנינו ורכושו ולהיעקר 10043 

, והם נאלצו להימלט ולברוח, שאבותיהם וילדיהם נהרגו ונרצחו על אדמת הדמים סדום ועמורה המודרנית 10044 

כי זהו טבע האדם להיות כרוך אחרי מקום , בכל זאת בהגיע עם מצוא הם מתגעגעים לשוב למולדת זו 10045 

 10046 .מולדתו אם טובה היא אם רעה

הוה מסביר , חד תלמיד מן דבי רבי יוסי הוה יתיב קודמוי, (סוטה מז) ל חן מקום על יושביו"וכבר אמרו חז 10047 

, ל מן גובת שמאי"א, ל מהיכן אתר"א, ל דאנא גלי מאתראי"א, ל למה לית את סבר"א, ליה ולא סבר ליה 10048 

וטושין מוחיה דלא יכלוניה ל כד ינוקא מתילד אנן גבלין ליה אדמדמני "א, ל ומה אינון אווירא דתמן"א 10049 

 10050 .ל"אמר ברוך המקום שנתן חן מקום בעיני יושביו עכ, יתושא

וכענין לוט שאף בעת התקרבות , זוהי תכונת נפשו של האדם להתקשר אל המקום למרות המגרעות 10051 

גם אז ויתמהמה קשתה עליו הפרידה אף מסדום העומדת , השואה האיומה של מטר גפרית ואש על סדום 10052 

 10053 .להשמד

השם והכסף מתמעטים והגולה , יוצא לנוד ולהיות מטולטל, אן אנו רואים איש זקן מכובד מסודר בארץוכ 10054 

התשובה ? ומנין לו לזקן זה תוקף ההחלטה, ובכל זאת החלטתו של הזקן במקומה עומדת, והנכר מציקים 10055 

ובניו , במקוםשמוטב לו להטלטל ולסבול עוני וגולה מאשר להישאר , היא הכרתו העמוקה והבנתו הגדולה 10056 

תמימות מחשבתם של בניו וצורך הצלת שלמות נפשם , יהיו נתונים להשפעת המינות של נמרוד וסייעתו 10057 

 10058 !מכריעים אצלו את הכף

ועל , אשור שיצא מן הארץ זכה לבנות את נינוה העיר הגדולה, ומה היה מתן שכרו ותגמולו של זקן זה 10059 

שבהשפעת דברי התוכחה של הנביא עשו , פר יונהמעלותיה של עיר גדולה זו הלא מסופר בנביאים בס 10060 

ש ויאמינו אנשי נינוה באלקים "כמ, וכל השקפותיהם המסולפות חזרו לישרות, תשובה מעולה ומצויינת 10061 

ויעבר אדרתו מעליו , ויגע הדבר אל מלך נינוה ויקם מכסאו, ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם 10062 

 10063 .מר בנינוה מטעם המלך וגדוליו לאמרויזעק ויא, וילבש שק וישב על האפר

ויקראו , אל ירעו ואל ישתו ויתכסו בשקים האדם והבהמה, האדם והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה 10064 

והיו שם יותר משנים עשר רבוא אדם , בחזקה וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בפיהם´ אל ה 10065 

והילדים רואים שדי אמם , אחד וילדיהם מצד אחדוכן בהמה מצד , אנשים לבד ונשים לבד, שהעמיד המלך 10066 

ואמר , ועמד המלך מכסא מלכותו והגביה יונקי שדים כלפי מעלה, וגם אמם רואים הילדים ובוכים, ובוכים 10067 

 10068 .ה בבכי גדול עשה בשביל אלו שלא חטאו"להקב

חובות אפילו מציאה שאדם מצא בשדות וכרמים בשווקים ובר, ביום השלישי חזרו כולם מדרכם הרעה 10069 

, סתרו הפלטין והחזירו הלבנים לבעליהן, אפילו לבנים של גזל שבנו בפלטין של מלך, החזירו לבעלים 10070 

וכן בגד שהיו בה , ובכל כרם שהיו בה שתי נטיעות או שני אילנות מן הגזל עקרום והחזירום לבעליהם 10071 

אם סקילה אם , דין תורה וכל עבירה שבידו מתוודה ומקבל עליו, שתי פקעיות של גזל קרעו הבגד והחזירו 10072 



מה היה עושה הדיין בקש שטר של אותה , ואפילו מכר אדם לחבירו ביתו חורבה ומצא בה ממון, שריפה 10073 

 10074 .(ילקוט יונה ג) ומצא יורש לאותו האיש שהטמין אותו ממון והחזירו לבעליו, ה דורות"חורבה ומצא ל

הלא היתה כאן ממש מרידה ? נינוה הראית אם שמעת מימך תשובה מעולה ונפלאה כזו שהתרחשה בעיר 10075 

הלא , איפה אנו מוצאים תשובה נעלה כזו, מהפכה בכל מחשבות האדם ותעלוליו, בכוחות הטבע של האדם 10076 

ומשום כך היה מתחמק , ´הנביא יונה בהרגישו עוד מקודם את כשרונם וסגולתם של אנשי נינוה לשוב לה 10077 

שעלולה להיהפך לבסוף , של השליחות לנינוה ת שלא יטיל עליו תפקיד זה"והולך ומתחבא מפני השי 10078 

 10079 .לקטרוג גדול על ישראל

ולהצית בנפשם את תשוקת , ואיך נתגלה להם לאנשי נינוה הכח הגדול והנורא הזה להאמין בדברי הנביא 10080 

הטעם הוא שהם מגודלים ומחונכים לפי מסורת ופקודת ? התשובה וההתעוררות לשוב באמת לאל חי 10081 

שמירה זו הועילה , י שמנע מהקשיב לדרשותיו של נמרוד"וע, שון ומהשפעתואשור הורם ומחוללם הרא 10082 

 10083 .יכלו להיקלט את לבותיהם ומוחותיהם טרם נפגעו וטרם הורעלו, להם שדברי הנבואה והתוכחה של יונה

התעורר בהם כח הבחירה שעוד נשמר , משום כך בבוא יום הפקודה של תוכחת הנביא ודבריו הקשים 10084 

מזה יש לנו , שא פרי של סליחה ומחילה והתחדשות החיים על רקע הקדושה והתשובהונ, בחובם בטהרתו 10085 

, כי הפגימה והקלקול בשכל ובמחשבה, להתלמד עד כמה שהאדם צריך לשמור על מחשבתו שלא תפגם 10086 

, י מעשים בלתי נכונים השכל יחלימם"חטא ופגימה באברים ע, הרבה יותר גרוע מחטא ופגימה באיברים 10087 

 10088 ?והדעת הטהורה מי ירפאם ובהיפגם השכל

כלומר שלא נשאלהו ונחקרהו על אות , א"שלא נשמע נבואת מתנבא בשם ע, (ו"מצוה תנ) החינוך´ ובס 10089 

ושכלם איננו בריא לבוא עד תכלית האמת , משרשי המצוה לפי שהטעות נמצא אצל בני אדם תמיד, ומופת 10090 

הדיבור והוויכוח עם הזר דובר שקרים  ותחוש התורה כי אולי מתוך הטענות המכזיבות ואריכות, בדברים 10091 

פ "ואע, ואף כי לא יתפתה אולי יפקפק בלבו אפילו שעה אחת, א יתפתה האדם לדבריו"המתנבא בשם ע 10092 

פ כן חסה התורה עלינו "אע, כי האמת יורה דרכו כי שקר בפיו, שידענו שאין תקומה לדבריו רק לשעה 10093 

 10094 .ל"ה הרעה עכלבל נאבד אפילו שעה אחת מכל ימינו בפקפוק המחשב

עלולה להזיק ולהטיל בלבנו מאותה זוהמת היצר , ל עד כמה ההקשבה אפילו לשעה קלה"רואים אנו מהנ 10095 

, ולא רק על אובדן הזמן הטוב אנו צריכים לדאוג לבל נאבד אפילו שעה אחת, המתנכל לנו בכל עת מצוא 10096 

והטיהור , החודרים ללבותינוי נבואות השקר או ניבול "אלא שרע מזה שכלי שכלינו העדינים נפגמים ע 10097 

ובכן טובה יותר ההימנעות , והזיכוך מחדש דורש הרבה מרץ והתאמצות ולא תמיד מצליחים להיטהר 10098 

 10099 .(אור הנפש)  .הגמורה מהקשבה לדברי נמרוד וסייעתו

 10100 

 10101 מאמר רכא

 10102 .(´א א"בראשית י) ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים

ל מה שמתהווה לעינינו בעולם הגשמי שורש הוייתו הוא כ, הרוחניות היא תוכן הבריאה ותוכניתה 10103 

הכל נעשה ומתנהג רק על פי צרכי , ולא רק הוייתו אלא גם כל אופן השתלשלותו ופעולתו, ברוחניות 10104 

ש אם לא "וכמ, ה בבריאתו"ולשם התכלית הרוחנית אשר נתכוון לה הבורא ב, הרוחניות ובסדר רוחני 10105 

שגם חוקות הטבע תלויות בתכלית הרוחנית השמורה ´ פי, לא שמתי בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ 10106 

 10107 .בברית התורה

והיינו , ל מורים על עיקר זה"והרבה ממאמרי חז, ומה שנראים לנו כחוקים תחתונים אין זה אלא דמיון 10108 

וכן לא איברי סיהרא אלא , (ט"ברכות נ)ב  ל לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומיות שבל"שאמרו ז 10109 

שכל , כל חד למילתא עבידא וקחשיב אמה וקומץ וזרת, (.´כתובות ה) וכן בענין חמש האצבעות, לגירסא 10110 

וכן לכל , והיינו תוכנם ומציאותם של כל דברים אלו באמת, אחת יש לה חלק בקדושה שבעבורה נבראת 10111 

 10112 .שאר הדברים והענינים הגשמיים

בעיני המגושם הקרוב אל הגשמיות ולהוט כי הנה , אך מה שאין אנו רואים כל זאת הוא כי טח מראות לבנו 10113 

וחוקי הטבע ידמו לו כחוקים מוחלטים העומדים בכח , העולם הגשמי לבדו הוא המציאות האמיתית, אחריה 10114 

ישתדלו בכל , כ נבין מדוע חכמי האומות הנלכדים בשחיתות הגשמיות"וע, עצמם ואין ניצל מגזירותם 10115 

ויתלבטו להוכיח איך הכל נתהווה ונשתלשל אך ורק על , כוחם להסביר כל עניני העולם במושגי הגשמיות 10116 

גבול השגתם , א להם לראותה בשום אופן"וממילא א, והוא משום שהרוחניות מחוץ להשגתם לגמרי, פיה 10117 

 10118 .כ יראו את הכל במשקפיים מגושמים"הוא הגשמיות וע

ם גם היו מראים להם אלא א, ולא רק הסדר הרוחני הרגיל שהעולם מתנהג תמיד על פיו רואים באופן זה 10119 

ויהיו מחפשים ומוצאים , היה נשאר התוכן הרוחני של הניסים ההם מחוץ להשגתם, לעיניהם ניסים גלויים 10120 

אך , או שימציאו תיאוריה חדשה, דקדוק חדש באיזו תיאוריה טבעית שלהם שיסביר להם הנס באופן גשמי 10121 

 10122 .סוף סוף יכניסו הנס ההוא לתוך עולם הטבע



כאשר ביקשו לכפור בהשגחה והיה ענין המבול קשה , ל בדור הפלגה"א שאמרו זוענין זה ממש הו 10123 

כ "וא, (א"י נח י"רש) ו שנה הרקיע מתמוטט"המציאו חוק טבעי חדש ואמרו אחת לאלף ותרנ, בעיניהם 10124 

ואופן זה של מחשבה מדעית אין , פ סכלותם שגם המבול לא היה אלא דבר טבעי"הוכיחו לדעת ע 10125 

 10126 .ל"ר זצ"איכר במשל הדובנלהמשילו אלא לאותו 

השיב ? וכשנשתומם הלה איך עושה זאת, איכר אחד אמר לשר הצבא שמעולם לא החטיא המטרה בירייתו 10127 

בכל מקום אשר אני מוצא שם הנקב של הירייה הנני מצייר סביביו את עיגולי ! לו האיכר הלא פשוט הוא 10128 

לתם ומעוורונם של אלה ומכל טמטום ישמרנו מאו´ ה, ובזה הנה ירייתי מכוונת תמיד בקוטב, המטרה 10129 

ש מי חכם ויבין אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי "כמ, ויטהר לבנו לראות נפלאות תורתנו והנהגתו, ושגיאה 10130 

 10131 .(251א "מכתב מאליהו ח)  .צדיקים ילכו בם´ ה

 10132 

 10133 מאמר רכב

 10134 .(´א א"בראשית י) ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים

שהיה נחוץ לאחוז באמצעים , איזו סכנה יש בבנין העיר והמגדל, פשעם ומה חטאתם ואינו מובן לנו מה 10135 

אמנם יודעים אנחנו כי בפשטות התורה אינו מסופר עוד כל הענין כפי מה , מיוחדים למען הפר עצתם זאת 10136 

כידוע שכל , ועוד יש חלק הסוד הטמון בדברי התורה, ל"כי לזה יש עוד חלק המבואר במדרשי חז, שהוא 10137 

כי גם בחלק הנגלה והמפורש מוכרח , אבל הלא כבר למדנו לדעת, ה"תורה כולה הן שמותיו של הקבה 10138 

 10139 .שצריכים אנו להבין וללמוד הימנו, שתהיה תורה שלמה לנו

וגם לכאורה אין לו שייכות וקשר עם הדרושים שנאמרו , וכאן הנגלה והמפורש בתורה אינו מובן לנו כלל 10140 

ודברים אחדים ´ על הכ, ל מצינו בענין זה דרשות מופלאות מאד"רי חזדהנה בדב, בענין דור ההפלגה 10141 

, באו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבור לו את העליונים נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה, י"פירש רש 10142 

אמרו לא כל הימנו שיבור לו עליונים ויתן לנו התחתונים נעלה , ובמדרש תנחומא איתא בלשון אחרת 10143 

ו שנה הרקיע "ודברים אחדים אמרו אחת לאלף ותרנ, ל שם"י ז"עוד מובא ברש, דומותלרקיע ונכהו בקר 10144 

 10145 .מתמוטט כמו שעשה בימי המבול בואו ונעשה לו סמוכות

דברי המדרשות כשהן לעצמן , והנה מלבד שמהמפורש בכתוב לא נראה כלל שהיו כאן ענינים כאלה 10146 

הפלגה היו טפשים כאלו לדמות כי אפשר  שדור, כי מי פתי יפרש דברי המדרש כפשוטן, נפלאים מאד 10147 

הלא ידענו ונוכחנו כי דורות הראשונים היו גדולים , לעלות לרקיע ולעשות אתו מלחמה בקרדומות 10148 

הרי תארו , ונמרוד שהיה בתוך דור הפלגה ומנהיגם נאמר עליו יודע את רבונו ומכוון למרוד בו, בחכמה 10149 

 10150 .גבוההל כיודע את רבונו והיה נמצא במדרגה "אותו חז

, א לומר שדור הפלגה היו בוערים מדעת לחשוב כי אפשר לעשות מלחמה עם רבונו של עולם"אם כן א 10151 

ומה דורש היה לשנות הטבע בשבילם ולבלבל , ואם אמנם היו בורים כאלה מה צורך יש להתחשב עמהם 10152 

יבצר מהם כל  ועוד יקשה הלא כתוב מפורש בתורה ועתה לא, יבנו להם מגדל וידעו מה יפה כוחם, שפתם 10153 

ה כביכול ויבלול "לולא יתערב הקב, משמע שכוחם גדול ואפשר היה להם לפעול מה, אשר יזמו לעשות 10154 

 10155 .שפתם וזה פלא שטות כזו

ועל , מבאר לנו על פי הסוד כי כוונתם היתה לקצץ בנטיעות, ל אחרי שמשיג על רודפי הפשט"ן ז"הרמב 10156 

כי , ובכל ענין הפלגה הזכיר שם המיוחד, כיר אלקיםוהסתכל כי בכל ענין המבול הז, ל"זה כתב שם וז 10157 

והינם ענושים בשמו הגדול וזהו טעם הירידה , המבול עבור השחתת הארץ והפלגה עבור שקצצו בנטיעות 10158 

ואיזה שייכות יש לבנין המגדל עם קיצוץ , ל לא גילה לנו ענין החטא ועונשו"והנה גם הוא ז, והמשכיל יבין 10159 

ובכלל אין שום ביאור מספיק לפרשה זו במפרשי , ים לפי הסוד עם פשט הכתובויחס ענין החטא, בנטיעות 10160 

 10161 .התורה

ויהי כל הארץ שפה אחת , והכל מתבאר בהתאם לפשוטי הכתובים, ה"אולם הואר לפני כל הענין בע 10162 

ובאשר כבר גדל ורב , כי בהיותם מחוברים יחד בדעה אחת, ויאמרו איש אל רעהו, ודברים אחדים 10163 

אך ידעו והבינו כמה , היה עליהם להתפשט בארץ ולהיות נפרדים כל אחד לעברובהכרח , מספרם 10164 

ועלה בדעתם שצריכים למצוא עצות ותחבולות למען , פורעניות מוכנות לו לאדם היחידי מפגעי העולם 10165 

שתהיינה כל משפחות הארץ מאורגנות ללחום בכוחות משותפים עם פגעי , תשלוט ביניהם אחדות גמורה 10166 

י ההתאחדות אפשר למצוא תחבולות "ע, ת הבריאה העליונים והתחתונים המרעים לו לאדםוכוחו, העולם 10167 

 10168 .שונות שתהיינה כתריס נגד כמה מיני פורעניות כמו מלחמות וכדומה

וכל אחד בכוחותיו , שאם תשלוט ביניהם אחדות מוחלטת וארגון גמור, גם חשבו והבינו בחכמתם 10169 

אפשר למצוא אמצעים כנגד הפורעניות הרבות , ושיות בכללהמיוחדים ישתדל למצוא תחבולות בעד האנ 10170 

ביודעם כי אצורים בעולם כוחות נפלאים לאין , המוכנות לו לאדם היחידי מחולאים ומשאר פגעי העולם 10171 



הלא גם הדורות , אשר רק אם ימצאו וישכללו אותם יכולים להשתמש בהם לכמה ענינים, שיעור וערך 10172 

 10173 .ות שעשו מהפכה בכמה עניני התבלהאחרונים ראינו כמה המצאות חדש

עד שקודם התגלותם קשה היה לשער ולהאמין כי , נתגלו כוחות טבע נסתרים ונפלאים שכוחם גדול ורב 10174 

ואמנם כל מה שנתגלה לנו עתה אין זה אלא כטיפה מן הים מול סתרי הטבע , נמצאים כוחות כאלו בטבע 10175 

והיו , בני אדם באחדות גמורה בשלום ושלוה ואלמלא היו, שעדיין לא נתגלו לנו ולא ידענו אודותם 10176 

מי יודע כמה כוחות נפלאים הטמונים בחיק הטבע , עובדים כל אחד במנוחה במקצוע שלו לתועלת העולם 10177 

 10178 .ולהשתמש עמהם להנאות העולם וכתריס נגד הפורעניות השונים, היו יכולים למצוא

ולכן ביודעם , ם והסכנות הכרוכות בהובאמת נראה כי יש בטבע הבריאה עצמה אמצעים כנגד כל הפגעי 10179 

ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל , את הסכנות והרעות הרבות המוכנות לו לאדם חפצו להתאחד ולהתארגן 10180 

למען לא יהיה כל איש פונה לעברו ולא יפוצו על , שישמש להם מרכז וסמל להתאחדות, וראשו בשמים 10181 

 10182 .חדים לעזור איש לאחיו במלחמת החייםאלא כולם יהיו מאו, פני כל הארץ כל משפחה לבדה

אבל הבורא , בבקשם תחבולות איך להנצל מפגעי העולם, והנה לפי הנגלה לעין אין כאן שום חטא ועוון 10183 

ושלא להיות מוטל , שבבקשת האמצעים האלה טמון רגש רע החפץ להשתחרר מההשגחה, ראה וידע´ ית 10184 

כי אחרי , בהיותם טועים לחשוב, מסורים לידםרק להנהיג את חייהם בעצמם בכוחות ה, ´תחת הנהגת ה 10185 

ויוכלו להיות , שנסדרה הבריאה נמסרה היכולת להם להשתמש בכוחות הנתונים בטבע הבריאה כפי רצונם 10186 

, כי אם להפרד ממנו´ ורצונם זה שלא להיות קשור עם הנהגת ה, על ידי זה בלתי תלויים בהשגחה האלקית 10187 

 10188 .´רה ומרידה בהולהיות בעולם בעצמם נמצא חטא של כפי

ולכן בפשטות , אמנם זאת היתה כונה נסתרת שלא נתגלתה בבהירות גם להם והיתה טמונה בעמקי לבבם 10189 

שאמרו ונעשה לנו שם פן , הכתובים ספרה לנו התורה המעשה הנגלה כפי שהביאו בדבריהם המפרשים 10190 

שישמשו , אשו בשמיםולזה בנו עיר ומגדל ור, שהיה חפצם להתאחד ולהתארגן, נפוץ על פני כל הארץ 10191 

ה במעשה ידיהם וירד "נסתכל הקב, לראות את העיר ואת המגדל´ וירד ה, להם בתור מרכז וסמל לארגונם 10192 

 10193 .שרצונם בזה להסיר עול ההשגחה מעליהם ולקחת גורלם בידם, לסוף דעתם וכוונתם מהו

ידיעת העליון ברוך לפי , הן עם אחד ושפה אחת לכולם וזה החילם לעשות ועתה לא יבצר מהם´ ויאמר ה 10194 

, והיתה יוצאת לפעול כוונתם בבנין העיר והמגדל, לולא שעכבום מן השמים על ידי בלבול שפתם, הוא 10195 

, למצוא אמצעים כנגד כל מיני הפורעניות, י השתדלות מרובה בכוחות משותפים"היה אפשר להם ע 10196 

העליונה והפכה את  ולכן ירדה ההשגחה, ולהוציא מזימתם הפנימית הרעה להשתחרר מעול ההשגחה 10197 

 10198 .ויפץ אותם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות העיר, י בלבול שפתם"מחשבתם ע

י "כי בלבול השפה נעשה ע, מראה על ענין יותר עמוק, לראות הבה נרדה´ ולפי האמת ענין וירד ה 10199 

הנהגה שם אלקים מורה על ה, שהיא למעלה מהנהגת שם אלקים´ הנהגת שם הוי, ההנהגה היותר עליונה 10200 

אבל כאן , ולפי מערכה זו אפשר היה להם להוציא מזימתם, התמידית המסודרת ומוגבלת במערכות הטבע 10201 

המשדד כל מערכות ההנהגה , המראה על עצמיות רצון הבורא בבריאה´ נתגלה אור הנהגת שם הוי 10202 

מתגלה  וענין ירידה היינו שההנהגה העליונה, וכדומה´ וירד נרדה´ונקראה בתורה בלשון , הטבעית 10203 

 10204 .שירד בתחתונים עיכב וביטל מחשבתם´ זהו וירד ה, בתחתונים

ולא נמסרה ההנהגה לכוחות הבריאה , ה"הם לא ידעו ולא הבינו כי עצם ההנהגה היא תמיד בידו של הקב 10205 

´ וכי ענין הנהגת שם הוי, לבדו מסדר תמיד כל הבריאה לפי תכלית רצונו´ כי ה, התחתונים או העליונים 10206 

כי בהתבוננם בהנהגה התמידית של , זאת הידיעה נעלמה מהם, בחוק הבריאה מבראשית נסדר גם הוא 10207 

י כח הבחירה להשתמש בכוחות הבריאה שלא כחפץ "נדמה להם כי יש ביכולת בני אדם ע, האלקים 10208 

 10209 .והם חפצו להעמיד עניני חייהם כרצון עצמם ולהלחם עם ההשגחה, ההשגחה

כלומר שברצונם הפנימי היה לצאת מתחת יד , נעשה עמו מלחמהוזהו כוונת המדרש שאמרו נעלה לרקיע ו 10210 

וכן יש , ´ההשגחה ולהשתמש בכוחות הטבע הנפלאים שנתנו בבריאה שלא בתכלית המכוונת לפי רצונו ית 10211 

שחפצו למצוא , ו שנה הרקיע מתמוטט בואו ונעשה להם סמוכות"להבין דברי המדרש אחת לאלף ותרנ 10212 

אמצעים גם נגד , כי אפשר למצוא בכוחות הנסתרים של הבריאה בהבינם, אמצעים גם כנגד המבול 10213 

שענין דור הפלגה היה שחפצו להשתמש בכוחות , נמצא כי דברי המדרשות מתאימים בעיקרם, פורענות זו 10214 

 10215 .הניתנים בבריאה שלא כרצון ההשגחה

י הפשט המתאים למה שבארנו על פ, ן על פי הסוד"וכשנתעמק עוד בדבר יובן לנו גם מה שכתב הרמב 10216 

, היתה טמונה מרידה וכפירה באלקות, בכונה זאת להשתחרר מעול ההשגחה המכוונת בבריאה, והדרוש 10217 

אפשר להשתמש בהם ולהפרידם , שחשבו כי אחרי שברא כל הבריאה ונתן שליטה לכוחות וממונים שונים 10218 

אבל טעו , לכי הם ידעו מאל אחד מסבב כל הסיבות ושורש הכ´ קצוץ בנטיעות´וזהו הענין , משורשם 10219 

הרי כאילו כביכול , כי אחרי שברא הכל והשליט כוחות עליונים ותחתונים על פי חוק וסדר קבוע, לאמר 10220 



ה המכוון "ב´ אפשר להשתמש בכוחות ההם שלא ברצון הוי, ו ההנהגה מידו וארץ נתנה ביד רשע"עזב ח 10221 

 10222 .בבריאה

, ן"וזה מה שכתב הרמב, לבל לשונםה וב"ב´ כאן הופיע אור הוי, וזה נאמר הבה נרדה ונבלה שם שפתם 10223 

היא ההנהגה ´ שבלבול לשונם היה מכח הנהגת שם הוי, והנה ענושים בשמו הגדול וזהו טעם הירידה 10224 

ואורה מתגלה בתחתונים כשדרוש זאת להביא את , היותר עליונה המשדדת כל הכוחות המוטבעים בבריאה 10225 

אלא בפשט , ים זה בזה והכל אחד הואונתבאר לנו כי הפשט הדרוש והסוד נקשר, הבריאה לתכליתה 10226 

ובדרוש הדברים לעומקן להכונה , מספרים לנו כפי פשטותן של הדברים מהנגלה במעשיהם ודבריהם 10227 

 10228 .ובסוד כפי שורש הדבר וסודו שהוא אמיתתו, הטמונה במחשבתן הפנימית

להנתק  ורוצה, שהאדם מבקש עצות מרחוק להטיב מצבו, והנה שמץ חטא של דור הפלגה מצאתי בזה 10229 

, אולם יש לדעת כי מלבד שאין זה לפי דרך האמונה לחקור עתידות, מהמצב שהועמד בו על פי ההשגחה 10230 

א "הנה גם לפי דרך הטבע הפשוט א, י השתדלות יותר מכפי הנאות"ושיבקש האדם להעמיד גורל חייו ע 10231 

כי , רים בחוק העתידכי אין בכח האדם להביא בחשבון כל הסיבות והענינים הנסת, לו לאדם להכין עתידו 10232 

כי מה שנראה לו עכשיו , כל דבר תלוי בהמון סיבות שונות שאינם תלוים בו ומי יודע מה יוכשר לבסוף 10233 

וכן מה שנחשבהו לרעה אפשר שתצמח מזה אחרית טובה , ו"לטוב יוכל להיות לבסוף לפוקה ומכשול ח 10234 

 10235 .(´שעור ד´ שעורי דעת ג)  .ואושר לאדם

 10236 

 10237 מאמר רכג

 10238 .(´א א"בראשית י) נה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיםויאמרו הבה נב

נעלה לרקיע ונעשה , לא כל הימנו שיבור לו את העליונים וליתן לנו את התחתונים, באו בעצה אחת ואמרו 10239 

והמפרשים אותה ? הנה כל הפרשה הזו אינה לפי הבנתנו וכי טפשים היו, (ו. ר לח"בר) כ"עמו מלחמה ע 10240 

כי פרשיות אלו הגלוי , וכבר הקדמנו בתחילת פרשת בראשית, ל"זן "כפשוטה כבר בטל דעתם הרמב 10241 

 10242 .והחתום בהן אמת והן כולן סוד

, ´כל טוב האדם הוא עד כמה שהוא קרוב לה, ואני קרבת אלקים לי טוב, (ג"תהלים ע) ה אמר"דוד המע 10243 

´ קרוב ה, ומקרא מלא הוא, וכבר אמר יעקב אבינו האלקים הרועה אותי מעודי, מאד´ ואמנם קרוב לנו ה 10244 

קין אמר , וכל הריחוק הוא רק מצדנו כי לא אותי קראת יעקב, והוא יענם´ קוראים אל ה, לכל קוראיו 10245 

לא ´ מפניך אסתר´את , ´הנה נפשו מרה לו ותכבד אנחתו מאד על כי לא יראה עוד פני ה´ ומפניך אסתר´ 10246 

´ אפשר לחיות בלי הארת פני ה ומעתה איך זה´ פנים בפנים´כי היה מצב של , היה יכול לסבול יותר מהכל 10247 

 10248 .בריחוק ולא בקירבה

כי בהיותנו במצב קירבה כזה איך יתכן כי לא נלמד ´ והלכת בדרכיו´ומזה באה לנו המצוה הגדולה של  10249 

משתדל בכל , כשאדם נמצא אצל אדם גדול מדרך הטבע הוא שהוא מתלמד ממנו בכל יכולתו, ´מדרכיו ית 10250 

הרי זה מפני שאינו ´ וכשאדם אינו מהלך אחרי ה, יו וכל הליכותיוכוחותיו לחקות אותו על כל תנועות 10251 

 10252 ?והנה הוא אבוד באמת ומה טוב יהיה לו, קרוב לו אלא מרחוק עומד

ובחפצו העז ´ הלא בלכתו אחרי ה, ר"כי מה היה חטאו של אדה, מגנותם של ראשונים אנו מוצאים שבחם 10253 

, ותחסרהו מעט מאלקים (תהלים ח) אמר עליור אשר נ"אדה, להדמות לקונו ולהיות כביכול שוה בכל 10254 

מה עשה , ר טעו בו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו קדוש"ה את אדה"ל כי בשעה שברא הקב"ואמרו ז 10255 

 10256 .(י´ ר ח"בר) ש"ה הפיל עליו תרדמה וידעו הכל שהוא אדם עי"הקב

, ן מעט מאלקיםשאף מלאכי השרת לא הכירו בו מקום החסרו, הנה קודם החטא היה אדם במצב רם כזה 10257 

לא היה יכול לסבול זה , ה"אבל אדם אשר הוא אמנם הכיר את עצמו וידע את המעט שחיסרהו הקב 10258 

תשוקתו העזה היתה רק , כביכול´ והייתם כאלקים´ורצה מאד להיות במצב יותר נעלה בבחינת , החסרון 10259 

אלא , מצד אחדשהוא אמנם המצב היותר גבוה מדת אלקים , להתדמות לקונו להיות יודע טוב ורע 10260 

 10261 .ה מנעו מזה מצד הסכנה הגדולה הכרוכה בזה"שהקב

והוא מצד רוב שפלותנו כי , אנו משחקים על דבריהם נעלה לרקיע, בדרך זה הוא חטאם של דור הפלגה 10262 

חסר לנו ההשגה השלמה בגודל , ´לא יודעים אנו כלל גודל התאוה והכוסף העצום להדמות לעליון ית 10263 

הם שהיו , ´שלנו ברוב התרחקותנו אין לנו שום תשוקה להתדמות לקוננו יתובמצב , אלינו´ קרבתו ית 10264 

 10265 .´חשקו בכל עוז לנעלה לרקיע להדמות לקונם ית´ במצב קרוב אליו ית

ן כי היה חטאם דומה "וברמב, אשר בנו בני האדם בנוי דאדם קדמאה, (ר לח ט"בר) ל"הוא אשר אמרו ז 10266 

מצד תשוקתם , ר שניהם מצד גודל דרגתם באה"של אדה סוד חטאם של דור הפלגה וחטאו, לחטא אביהם 10267 

אלא מקנאת הסופרים שהיא , ו"וכן קין כל סוד חטאו לא היה מצד קנאה פשוטה ח, העזה להיות כאלקים 10268 

אלא שכולם נכשלו ותחת לעלות , היה והיתה תשוקתו גדולה לעלות מעלה מעלה´ נביא ה, מרבה חכמה 10269 

 10270 .נפלו מאיגרא רמא



עד כדי כך היתה תשוקתם עזה , כ וידעו זאת מקודם"הנה סיכנו עצמם כ, (7חגיגה יד) ארבעה נכנסו לפרדס 10271 

אז שום , אבל בהיותם במצב הקירבה האמיתית, לא בקפיצה באו לשם אלא נכנסו תנינא, לעלות מעלה 10272 

הוא אשר אמר הכתוב אורח חיים למעלה , דבר לא יכול לעכב משיכתם ותשוקתם לעלות עוד יותר ויותר 10273 

אלא בנפשנו הוא למען סור , ענין העליה למעלה אין זה ענין של יתרון, למען סור משאול מטה למשכיל 10274 

האדם בטבע יצירתו מצד מציאותו הנהו , ענין העליה הוא התחלתו של האדם והיא תכליתו, משאול מטה 10275 

 10276 .ובלעדיה אין האדם כלל בסוג יצירתו, כתשוקת החיים כן התשוקה לעליה, בזו התשוקה

וכמעט בכולם הנה תכליתם , הנה כל דבר ודבר יש לו תכליתו והשלמתו, בוננים בכלל הבריאהכשאנו מת 10277 

כשאנו רואים שבולת מראשית צמיחתה עד הוצאת גרעיניה בכל , והשלמתם ידועים וניכרים הם בעצמותם 10278 

 10279 ולא תהא כהנת, והם תכליתה והשלמתה, כל ברנש יודע כי תכלית השבולת היא הגרעינים שבה, שלמותה

ודאי כי גם לאדם נודע די ברור , לא יהא האדם גרוע מכל הנבראים גם בלעדי כל מחקרים, כפונדקית 10280 

 10281 .תכליתו והשלמתו

כי ברוב חכמה , שאלמלא לא חטאו ישראל לא היה נותן להם נביאים וכתובים, (נדרים כב) ל אמרו"חז 10282 

מחשיך עינים ואז צריכים  החטא, ה"רוב החכמה ניתן להם רק מצד רוב כעס שהכעיסו להקב, רוב כעס 10283 

הנה הוא מסתכל ורואה כי כל החכמות אמנם למותר , כשאדם זוכה לאיזה אור ובהירות, להארת החכמה 10284 

 10285 .וכי הכל אמנם פשוט בתכלית באין כל חקירות וספקות, הם

ולדבקה בו והייתם כאלקים , מה חסר לנו ומה צריך לנו יותר מהגדרת התורה? והשלמתו של האדם מהי 10286 

כפעולות , וכל תהליכי ההתעלות אינם אלא אופנים ודרכים להוצאת התכלית, גדרת תורתנו הקדושההיא ה 10287 

 10288 .ולדבקה בו והייתם כאלקים הוא ההשלמה, הצמיחה בשבולת לתכלית הגרעינים

כי , ובפחות מזה הוא לא בסוג אדם, והייתם כאלקים הוא האדם וכל מציאותו, נמצינו למדים כי מהו אדם 10289 

ואם כן למה נתמה על הראשונים אשר ידעו סוד האדם , ר הוא אך עם ההשלמה של הדברמציאות כל דב 10290 

כי לא מעלות ויתרון הן התשוקות , לנעלה לרקיע, הם השתוקקו להדמות לקונם והייתם כאלקים, ומהותו 10291 

 10292 .(דעת תורה)  !כי זה כל האדם והייתם כאלקים, והכיסופים להתעלות

 10293 

 10294 מאמר רכד

 10295 .(´א ג"בראשית י) ה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפהויאמרו איש אל רעהו הב

ואחת , ז"ואחת אומרת נעלה ונעבוד ע, אחת אומרת נעלה ונשב שם, ל נחלקו לשלש כתות"אמרו חז 10296 

הכתוב , ז זו לאדם הראשון"ל יחסו ע"חז, ז נתכוונו"נתן אומר כולם לע´ ר, אומרת נעלה ונעשה מלחמה 10297 

ל בני האדם אלא בני מי שמא "ושאלו חז, אשר בנו בני האדםלראות את העיר ואת המגדל ´ אומר וירד ה 10298 

אף אלו כפו בטובה , ר שכפר את הטובה ואמר האשה אשר נתת עמדי"אלא בני אדה? בני חמורים וגמלים 10299 

 10300 .למרוד במי שהשפיעם ומלטם מן המבול

ן היה ואם כי הפגם באדם הראשו, ז"הרי שעוד בכפיית הטובה של אדם הראשון ראו בשמים שורש של ע 10301 

, הוכר בזה כבר מקור לכפירה ומינות, שלא נתגלה אלא בביטוי שעלול להתפרש כך, בשיעור הקל ביותר 10302 

ל דנו אותו על שם "חז, (7סנהדרין לח) ל אדם הראשון מין היה"ואולי יש להסביר בדרך זו את מאמר חז 10303 

כבר היה בו שורש של הרי ש, מכיון שהתורה יחסה את חטא דור הפלגה בעבודה זרה לאדם הראשון, סופו 10304 

ומכאן יצא לנו חידוש גדול שפגם קל בהכרת טובה יש בו כבר משום מינות , אותו חטא שכמוהו כמינות 10305 

 10306 .ועבודה זרה

הודגשה התביעה , שבכל שנאתו לישראל ורצונו לקלל אותם, מצינו חומר מדת כפיית הטובה גם בבלעם 10307 

שאמר לו בלעם לבלק השוינו שנינו , ינחני בלק ל פירשו על דבריו של בלעם מן ארם"חז, בעיקר במדה זו 10308 

שנאמר ויזכור אלקים את אברהם וישלח את , שאילולא אברהם אביהם לא היה בלק, להיות כפויי טובה 10309 

ואילמלא יעקב לא , ואילולא אברהם לא פלט לוט מסדום ואתה מבני בניו של לוט, לוט מתוך ההפיכה 10310 

ואילולא אבותם אני ואתה לא עמדנו בעולם , זכות יעקבשלא ראה לבן בנים אלא ב, עמדתי אני בעולם 10311 

 10312 .(ילקוט בלק כג) ש"עי

שהן כוללות כל , עין רעה רוח גבוהה ונפש רחבה, ל מצאו בבלעם את שלש המדות הרעות"הרי חז 10313 

ובכל , ומציינים אותו בתור אבי בעלי המדות המגונות בעולם, (ה"יונה אבות פ´ ר) הפחיתויות שבאדם 10314 

אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף , ועושה רצונו´ בכל דרכיו ומעשיו וחשב שהוא תמים עם הזאת טעה בלעם  10315 

אולם עם כל זה עמד על , וכן אמר אשר ישים אלקים בפי אותו אדבר, ´וזהב לא אוכל לעבור את פי ה 10316 

 10317 .חסרונו בכפיית טובה

איך הוא , ה גם את בלקולא עוד אלא שהוכיח בז, הרי שמדה זו היא הגסה ביותר שלא יכול להתעלם ממנה 10318 

ואם כי טובה זו באה לפני דורות רבים , בזמן שהוא חייב טובה לאבותיהם של אלו, בא לקלל את ישראל 10319 

בכל זאת ראה בזה חובה רבה שבגללה היה צריך בלק לוותר על כל טענותיו לישראל , לאבות אבותיו 10320 



מכאן , בכך בלעם השחתה רבה ראה, ואם לא הרגיש במדה בשיעור דק כזה, שיבואו להחריב את ארצו 10321 

 10322 .שמדת כפיית טובה היא המושחתה ביותר וראשית הזדון והרשע

אף בשעה , ואולם לא רק מדת כפיית טובה היא שורש המינות וכל מעשי השחיתות כי אם כל המדות 10323 

עשו להם , אמר למשה´ מצינו בחטא העגל שה, ז לא נתבעו אלא משום ליקוי המדות"שחטא ישראל בע 10324 

אל משה ´ כתוב ויאמר ה, ובכל זאת כשהיה בא להענישם, (ב"שמות ל) ה וישתחוו לו ויזבחו לועגל מסכ 10325 

ז לא בעצם העבודה כי אם "הרי ראו את עיקר החטא של ע, ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא 10326 

 10327 .במדה שהניעה אותה

גדול , (ילקוט נח יא) ל"אמרו חז, ולא עוד אלא שאם המדות הן כשורה לא תתכן כלל אשמת עבודה זרה 10328 

הושע ) השלום שאפילו ישראל יעבדו עבודת אלילים ושלום ביניהם כביכול אינו יכול לשלוט בהן שנאמר 10329 

הרי מכאן שאשמת , אבל משנחלקו מהו אומר חלק לבם עתה יאשמו, חבור עצבים אפרים הנח לו, (´ד 10330 

אבל אם מדותיהם , זה מזהעבודה זרה חלה רק במקרה שהם לקויים במדותיהם ולבותיהם נפרדים  10331 

 10332 .אף אם זה לשם עבודת אלילים אין מדת הדין שולטת בהם, מתוקנות ויש ביניהם יחסי חבירות ושלום

, כדברי הכתוב ויהי כל הארץ שפה אחת, ולכאורה הרי גם בדור הפלגה שררו ביניהם יחסי שלום ואחדות 10333 

בכל , זרה היה קשה משל דור המבולל שאף על פי שחטא דור הפלגה בעבודה "ולא עוד אלא שאמרו חז 10334 

אבל אלו מכיון שהיו אוהבים זה לזה , זאת מכיון שדור המבול היו שטופין בגזל לא נשתיירה מהן פליטה 10335 

ואם היו אוהבים זה לזה היאך שלטה , (ילקוט שם) נשתיירה מהם פליטה, שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת 10336 

 10337 .בהם בכל זאת מדת הדין

שאם כי היתה להם שפה אחת אבל גם דברים אחדים שנחלקו , מה ביניהםאולם לא היתה אחדות של 10338 

ומכיון , ז"היו ביניהם חילוקי דעות בעצם שיטותיהם בע, פ שכולם לעבודה זרה נתכוונו"ואע, לשלש כתות 10339 

וכאמור לעיל ראו בהן בשמים ליקוי במדת הכרת הטובה , שלא השלימו הרי שמדותיהם לא היו מתוקנות 10340 

אבל באפרים שלטה אחדות גמורה שהיו שלמים , ומשום כך באה עליהם הפורענות ,ל"כפי דברי חז 10341 

 10342 .אין כביכול יכול לשלוט בהן, במדותיהם

כל , זו רק נחלתם של ישראל בלבד, ובאמת לא תיתכן כלל באומות העולם שלמות המדות ואחדות גמורה 10343 

 10344 ר סיני לא פסקה זוהמתםם שלא עמדו על ה"כי עכו, העמים עוד מחלחל בהם חטאו של אדם הראשון

ואף בזמן שאוהבים זה את זה ומאוחדים , ואין בכוחם לבוא לידי אחדות ואהבה שלמה, (שבת קמו) 10345 

, אבל בתוך תוכם אינם חושבים על טובת זולתם, אין זה אלא בצורה חיצונית הנראית לעין, לפעולה אחת 10346 

 10347 .ויש לכל אחד מטרה אחרת וכוונתם לטובת עצמם

, ועקרו מתוכם את החטא של אדם הראשון, חר שעמדו בהר סיני ופסקה זוהמתםאבל בני ישראל לא 10348 

ל שישראל אם עובדים עבודת אלילים "ולכן הדגישו חז, בכוחם להגיע לשלמות המדות ולאחדות גמורה 10349 

ואף , אבל באומות העולם לא יתכן שלום גמור כזה, ה כביכול יכול לשלוט בהם"אין הקב, ושלום ביניהם 10350 

 10351 .ים לא בטלה עבודת אלילים שלהםאם הם מתאחד

כי כל אימת שאין המדות שלמות לא יתכנו , ם אינם שלמים"ולא עוד אלא אף המעשים הטובים של העכו 10352 

כיון שבתוך תוכם אין מדותיהם , הכתוב אומר צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת, מעשים שלמים 10353 

ם עושים חטא הוא "ל צדקה וחסד שעכול שכ"ש חז"כמ, אף במעשי החסד יש להם כוונות רעות, שלמות 10354 

 10355 .(ב י"ב) ואחרים אומרים להתיהר בו ולשם כוונות גרועות יותר, שאין עושים אלא להתגדל בו, להם

כגון בשביל , ם"אף אם הוא נותן צדקה לשם אותה הכוונה כמו העכו, לעומת זה צדקה תרומם גוי בישראל 10356 

משום שבתוך תוכו לבו שלם , הריהו צדיק גמורבכל זאת , שיחיה בנו או בשביל שיזכה בעולם הבא 10357 

סטיה מן המדות מגיעה עד , וזהו כללם של הדברים הכל תלוי במדות, ש"ובעמקי מחשבותיו הוא מכוון לש 10358 

אור הצפון )  .ולעומת זה אם המדות מתוקנות אין מקום לחול אף לאשמת עבודה זרה, ז"מינות וע 10359 

 10360 .(א פז"ח

 10361 

 10362 מאמר רכה

 10363 .(´א ו"בראשית י) שפה אחת לכלם ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשותהן עם אחד ו´ ויאמר ה

שלא נדע מה היה , שרבותינו השאירו אותנו בפרשה זו כעוורים מגששי קיר, ן אומר"בספר דרשות הר 10364 

שחטאתם היה ברצונם להיות מכונסים במקום , אחד מן הראשונים רצה לומר, חטאם של אנשי דור הפלגה 10365 

הרי הריכוז והאחדות דברים חיוביים , ן מה חטא הוא זה"והקשה הר, שם היה הפיזורוהראיה שעונ, אחד 10366 

 10367 .הם

פ ויהי "י כתב עה"רש, כשנתבונן בדברי רבותינו על החטא שבבניית המגדל נראה דברים תמוהים לכאורה 10368 

 10369 נעלה, שבאו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים

שכידוע , ולכאורה נראית טענה מטופשת שאין להקציב לה פרשה בתורה, לרקיע ונעשה עמו מלחמה 10370 



והיום יודעים שלצאת מהארץ בלבד הוא מהלך אלפי , (.חגיגה יג) המהלך מהארץ לרקיע חמש מאות שנה 10371 

יחיה  ואי אפשר לו לאדם להגיע לסופו אף אם, שיש מערכות של כוכבים וקוראים לזה חלל היקום, שנים 10372 

 10373 .ה"הכל מבינים שאין זה אלא שגעון להלחם בקב, אלף שנים

ו שנים הרקיע מתמוטט כשם שנעשה בימי המבול בואו "אמרו אחת לאלף ותרנ, י"ובלשון שני אומר רש 10374 

השמע מישהו רעיון כזה לעשות יתידות לרקיע המתמוטט , ושגעון זה קשה מן הראשון, ונעשה לו סמוכות 10375 

ו שנה ישובו "ואחת לאלף ותרנ, ומה יעשו למעיינות תהום רבה שנבקעו במבול? והעמודים לא יתמוטטו 10376 

מבינים אנו היטב את דברי רבינו נסים האומר שאנו מגששים בפרשה זו ? ויציפו את העולם ברותחין 10377 

 10378 .כעוורים

י "פירש, דהנה על הפסוק הוא החל להיות גבור בארץ, י עצמו מצאנו פתח איך להבין פרשה זו"אבל ברש 10379 

וכל כוונתו , הרי לנו שנמרוד עמד בראש ענין המגדל, ה בעצת דור הפלגה"מריד את כל העולם על הקבלה 10380 

לאן יצא , י על הפסוק מן הארץ ההיא יצא אשור"וכן כתב רש, היתה להמריד את העולם כולו כנגד הבורא 10381 

, דל יצא מתוכםאלא כיון שראה אשור את בניו שומעים לנמרוד למרוד במקום ולבנות את המג? ולמה יצא 10382 

 10383 .בהבנת גדרו של נמרוד נוכל להבין את ענין המגדל שהגה בדעתו

ן "וכתב עליו הרמב´ שהיה צד חיות ומקריבן לה, ´ע על הכתוב הוא היה גבור ציד לפני ה"ומצינו להראב 10384 

אבל לפי , ´ל שנמרוד היה רשע מדוע להצדיק רשע ולומר שהקריב לה"מאחר שקבלת חז, שזה תמוה מאד 10385 

והוא שמהותו של נמרוד היתה גבור ציד מכבד , בהבנת פרשיות התורה ניתן להבין את פירושודרכנו  10386 

 10387 .ומוקיר את הגבורה והממשלה

, ואדרבה הקריב לפניו קרבנות, אף כי ידע את בוראו ולא חלק בפרהסיא על נח ושם ועבר שחיו בדורו 10388 

כבש והיונה ובעלי החיים ה, לא כנח שהקריב מן הבהמה הטהורה, אלא שחידש להקריב חיות דוקא 10389 

ומתוך , והוא בשכלו חידש להקריב את הארי מלך החיות ואת הנשר מלך העופות, החלשים והנרדפים 10390 

לכוכבים ולגלגלים שכח וגבורה נתן בהם להיות מושלים , שהוקיר את הגבורה והכח נכנע לצבא השמים 10391 

 10392 .ל העולם כולווהואיל והוא היה הגבור בארץ לקח לעצמו ממשלה למלוך ע, בקרב תבל

וזו היתה השבשתא שלו שהיה מוכן , זה היה גדרו של נמרוד להוקיר את הכח הגשמי והגבורה החיצונית 10393 

לא הקריב את לבו ולא , אבל את עצמו לא היה מוכן להקריב, את מלך החיות ומלך העופות´ להקריב לה 10394 

כי , ומר זבחי אלקים רוח נשברהואילו הכתוב א, לא שבר את רצונו ואת נפשו לא הכניע, הטיב את מדותיו 10395 

ונשאר רשע ההולך בתאוות , ואלו נמרוד היה מוכן להקריב את הכל רק לא את לבו, חסד חפצתי ולא זבח 10396 

 10397 .מכיר את בוראו ומתכוון למרוד בו ולא נכנע לפני בורא העולם, לבו ורצונות נפשו

חשב , תחת ממשלתו בכחו והכניע את כל העולם, ומכיון שבחיצוניותו נשמע נמרוד לנח ושם ועבר 10398 

וזה היה ענין , ז שתביא עליהם חורבן כפורענות המבול"מחשבות כיצד למנוע את העולם מלהתדרדר בע 10399 

שכולם דוברים שפה אחת ודברים אחדים ומשם , המגדל לעשות כמין מרכז רוחני לכל משפחות בני האדם 10400 

, בי החכמים ומושל על כל המושליםויהיה א, ונמרוד יעמוד בראש המגדל אותו מרכז רוחני, תצא תורה 10401 

 10402 .ובחיצוניות היתה זו לכאורה עצה טובה

שהיה צורך לבחון ולראות שאסון נורא , לראות את המגדל אשר בנו בני האדם´ על זה נאמר וירד ה 10403 

אם היה כן היה העולם , אם יעמוד בראש המרכז ובשכלו הוא ינהיג את העולם, יתחולל על העולם כולו 10404 

אותם משם ´ לכן ויפץ ה, שלא היתה לאברהם אבינו כל אפשרות לתקנו, ורא כל כךמתקלקל קלקול נ 10405 

 10406 .ויחדלו לבנות העיר

, (.סנהדרין קו) בעולות אלא רחמנא לבא בעי´ שאין חפץ לה, זהו הלימוד שיש לנו מפרשתו של נמרוד 10407 

נהגתו של ולהכיר את הסכנה הגדולה הטמונה בה, ואף הקרבנות ומיניהם מורים על השפלות וההכנעה 10408 

אף אם יבואו לעבודה זרה , עד שמוטב להפיצם על פני כל הארץ ולבלבל שפתם, אדם שאין תוכו כברו 10409 

מאשר להניחם לנהות אחר מנהיג שאינו הגון שאין , גמורה יהיה סיכוי להחזירם בתשובה בהתעוררותם 10410 

 10411 .(לקט שיחות מוסר)  .לבו מסור לבוראו

 10412 

 10413 מאמר רכו

 10414 .(ח"א כ"בראשית י) ארץ מולדתו באור כשדיםוימת הרן על פני תרח אביו ב

אתי , חד זמן נפק לאתר הושיב לאברהם מוכר תחתיו, תרח עובד צלמים היה, (ר לח יג"בר) ל"איתא בחז 10415 

ל וויי לההוא גברא דהוה בר שיתין ובעי "א, ל בר שתין"ל בר כמה שנין את א"א, בר אינש בעי דיזבן 10416 

ל הא לך "א, חד זמן אתא חד איתתא בידה חדה פינק דסולת, ווהוא מתבייש והולך ל, למיסגד לבר יומי 10417 

 10418 .ויהיב בוקלסא בידה דרבה דהוה ביניהון, קם נסיב בוקלסא ותבירהון לכולהו פסילא, קרב קודמיהון

אתא חדא איתתא טענה לה חד פניק , ל מה נכפר מינך"א, ל מאן עביד להון כדון"כיון דאתא אבוה א 10419 

קם הדין , ודין אמר אנא איכול קדמאי, דין אמר אנא איכול קדמאי, קדמיהוןדסולת ואמרה לי הא לך קריב  10420 



ל ולא ישמעון אזניך מה "א? ל מה אתה מפלה בי וידעין אינון"א, רבה דהוה ביניהון נסב בוקלסא ותברינין 10421 

 10422 .ש"שפיך אומר עי

י נתבאר והר, ה מכח הצלמים"ולכאורה כל הדברים האלו הם דברי ליצנות שהתלוצץ אברהם אבינו ע 10423 

וביותר , ומה תורה יש בספורי ליצנות אלו, ל דברי מעשה בעלמא אלא הכל תורה ממש"שאין בדברי חז 10424 

ה התחזקה "שנראה לכאורה שאמונתו של אאע, ה לדברי ליצנות ושחוק אלו"מדוע הוזקק אברהם אבינו ע 10425 

 10426 .י דברים אלו"ע

ונבערה עצת חכמי , האדם טעות גדולהבימי אנוש טעו בני , א"עבודת כוכבים הל´ א מהל"ם פ"כתב הרמב 10427 

אמרו הואיל והאלקים ברא כוכבים אלו וגלגלים , ואנוש עצמו מן הטועים היה וזו היתה טעותם, אותו הדור 10428 

ראויין הם לשבחן , ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשין לפניו, להנהיג את העולם 10429 

כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו וזהו כבודו  וזה רצון הקל ברוך הוא, ולפארן ולחלוק להם כבוד 10430 

 10431 .של מלך

שודאי תחילתם מאמינים הם אלא שטעו בהבנת , לא כפי הבנתנו שעבודה זרה תחילתה בחסרון באמונה 10432 

ולכן התחילו לבנות לכוכבים , וסברו שזו דרך העבודה לכבד ולשבח שמשיו של מלך, דרכי העבודה 10433 

ולאחר זמן שכבר הורגלו , להשיג רצון הבורא בדעתם הרעהכדי , היכלות ולהקריב להם קרבנות 10434 

, נשתכחה מהם כוונת עבודתם שהיא רק בתורת שמשים למקום ועבדו לכוכבים ומזלות ממש, בעבודתם זו 10435 

שכאשר האדם מורגל ומסתגל לחשוב שהעיקר הוא העבודה , ם שכן טבע הבריאה"ש בלשון הרמב"ועי 10436 

בלי להעמיק , מסתפקים בעשיית מצוות בצורה חיצונית, הפנימיתהחיצונית ומשתכח מאתו כוונת העבודה  10437 

 10438 .בצורת הדברים ומהותם

והיה תמיה היאך אפשר שיהיה , כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, ם שם"והוסיף הרמב 10439 

חילת זו היתה ת, ומי יסבב אותו כי אי אפשר שיסבב את עצמו, הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג 10440 

שהתחיל לשוטט בדעתו היאך יתכן שהעולם ללא , ה עד שהגיע לאמונה שלמה"דרכו של אברהם אע 10441 

ואף הגלגל הסובב כל הבריאה , והרי כל דבר נעשה בגבול ותכלית ואיך לא נח העולם מעבודתו, מנהיג 10442 

המציאות כ שיש בורא עולם המנהיג הכל שהוא מחויב "וע, עשוי בגבול ומדוע אין גבול לסיבוב הגלגל 10443 

 10444 .וכיון שהבורא ללא תכלית ממילא פעולותיו הם ללא גבול, ומסבב הכל

הולך אדם לישון בערב בעת , ברוך הנותן ליעף כח, ובאמת אנו יכולים כעין זה להתבונן במצב האדם 10445 

ויכול אדם לחשוב היאך קיבל כוחות , ולמחר בשעת קימתו קם בכוחות מחודשים ורעננים, שכוחותיו אפסו 10446 

ם מאמר תחיית "ועיין ברמב, כ שיש בורא ומנהיג הנותן ליעף כח"וע, וכי השינה נותנת לו כוחות, חדשים 10447 

יורה שיש אלוק בעל כח , מפני שתנועת השמים תמידית ונצחית וכל מתנועע צריך למניע, המתים שביאר 10448 

היגו תמיד ראיה שיש מנהיג תמידי שמנ, והיינו כנתבאר שמכל דבר תמידי, מנהיג אותם בכוחו ובאלקותו 10449 

 10450 .ללא גבול

וידע שיש שם אלוק אחד והוא מנהיג , והיה משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת, ם"והוסיף שם הרמב 10451 

, ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו, ואין בכל הנמצא אלוק חוץ ממנו, הגלגל והוא ברא הכל 10452 

ה "ת עבודת אברהם אעש שם בכסף משנה שתחיל"ועי, ד בהשגות כתב יש אגדה בן שלש שנים"ובראב 10453 

וראו כמה זמן , אך לתכלית ההכרה השלמה הגיע בן ארבעים ואז נשלמה הכרתו המלאה, שנים´ היתה בן ג 10454 

וכל הזמן עמד , שנה´ משנגמל איתן זה התחיל משוטט בדעתו דהיינו מבן ג, הוצרך לעבודה בחיזוק אמונה 10455 

 10456 .יתיתוטרח ללא ליאות בהבנת האמת עד שבן ארבעים הגיע לאמונה האמ

ולומר שאין , כיון שהכיר התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם, ם"והמשיך הרמב 10457 

ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוקי , זו דרך האמת שאתם הולכים בה 10458 

מהלך וקורא ומקבץ  והיה, כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן, עולם 10459 

אל ´ שנאמר ויקרא שם בשם ה, העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא 10460 

היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד , וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו, עולם 10461 

 10462 .שיחזירהו לדרך האמת

שהרבה לשוטט מדעתו מהיותו בן , להכרה השלמה ה עד שהגיע"חזינן מהכא דרך עבודת אברהם אבינו ע 10463 

שאמר לזקן היאך עובד בן , כ איזה מקום יש בדרך זו לדברי הליצנות שאיתא במדרש"וא, עד ארבעים´ ג 10464 

אלא בדרכי העבודה וההתבוננות כמבואר , והרי לכאורה לא בדרך זו הגיע לאמונה, ששים לבן יום וכדומה 10465 

 10466 .ם"ברמב

וכל האמת ברור , שיכול להיות במדרגות נשאות ורמות כל כך, עבודת האדםל כאן דרך ב"מגלים לנו חז 10467 

והמלחמה ברע צריכה להיות מתוך , מ עדיין צריך לבטל את הרע"מ, ומחוור לו מתוך מחשבות והתבוננות 10468 

ואינה מספקת לו ידיעת האמת על ידי , להוכיח את אפסיות הרע והבלו, דברים פשוטים ודברי ליצנות 10469 



ואף שהגיע להכרת העשה טוב מכל מקום אסור לנו לשכוח כי נמצא בקרבנו יצר , נותמחשבות והתבונ 10470 

 10471 .ל"ועבודת ביטול הרע היא בדברים פשוטים כדבר אל ילד קטן ובדברי שחוק והיתול וכדחזינן בחז, הרע

וכן חייבים אנו לדעת שאף לאחר שהגיע אדם להכרה באמונה השלמה שאין עוד מלבדו ואפילו בחללא  10472 

ואין אפשרות כלל לחשוב , שלא יתכן במציאות אחרת, מ חייב לדבר אל לבו בדברים פשוטים"מ ,דעלמא 10473 

מ "מ, ועל אף שנראה בעיניו שהגיע לאמונה, שאין שום דבר נעשה שלא בהנהגה וכיוון, שהכל מקרה 10474 

, ה"וזה חזינן גבי אאע, ה הוא הנותן כח לעשות חיל"ורק הקב, צריך להתבונן באפסיות כוחי ועוצם ידי 10475 

שלא יתכן שאדם בן ששים יעבוד , שאף לאחר ההכרה השלמה המשיך לבטל את הרע בדברים פשוטים 10476 

 10477 .וישתחוה לצלם בן יום אחד

ל נמרוד נסגוד "א, ל אברהם ונסגוד למיא דמטפין נורא"א, ל נמרוד נסגוד לנורא"א, ל"וראה עוד בחז 10478 

ל ונסגוד לבר "א, כ נסגוד לרוחא"ל א"א, ל נסגוד לעננא"א, כ נסגוד לעננא דטעין מיא"ל א"א, למיא 10479 

, הרי אני משליכך לתוכו, ל מלין אתה משתעי אני איני משתחוה אלא לאור"א, אנשא דסביל רוחא 10480 

 10481 .ולכאורא יכול אברהם לומר לו מתחילה נסגוד לבר אנשא

וכל ז י"ולדבר דברי שחוק והיתול ועי, אלא כך דרך העבודה שהוכיח בדברים פשוטים שנער יכול להבינם 10482 

כל ליצנות אסירא מלבד ליצנותא דעבודה , (7מגילה כה) ל"והיינו דאיתא בחז, להוכיח את אפסיות הרע 10483 

מ ליצנותא דעבודה זרה מותרת משום שליצנות זו הכרחית "ומ, כת ליצים אינה מקבלת פני שכינה, זרה 10484 

ם כח היצר דרוש מ כדי להלחם ע"מ, ואף שיגיע למדרגות גבוהות מתוך הכרת העשה טוב, לעליית האדם 10485 

ולכן מותרת ליצנותא דעבודה , י ביטול וליצנות מהרע"ועבודה זו דרכה ע, עבודה פשוטה בביטול הרע 10486 

 10487 .זרה

י האמונה "והכל ברור לנו ע, ה זכינו שאין אנו זקוקים לעבודת השגת האמונה חקירות ודרישות"אנו ב 10488 

, אנו תמיד להמשיך בדרך ביטול הרע וחייבים, מ עבודת ביטול הרע אינו נעלם מאתנו"מ, במסורת אבות 10489 

דרך עבודה זו של ביטול הרע איננה רק , ה שלאחר כל גדולתו נזקק לדרך ביטול הרע"וכדחזינן באאע 10490 

אלא כל השגת המעלות העליונות נרכשות בדרך זו של הכרה בכח המעלות וביטול , בעבודת האמונה 10491 

 10492 .דברים המתנגדים לה

ודרוש לזה הכרה והבנה , היא עיקר עבודתנו בעולמנו, ם הבאהנה הידיעה שתכלית הבריאה היא עול 10493 

ה כתב חיבור "וכדחזינן דשלמה המע, ז"מכל מקום דרושה אף מחשבה פשוטה של ביטול עוה, עמוקה 10494 

ולאחר שהאריך רבות , הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל, ז"שלם ספר קהלת שיסודו ביטול ואפסיות העוה 10495 

 10496 ר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדםסוף דב, ז שוב סיים"בביטול העוה

 10497 .(ב"קהלת י)

ולמה , שפתח שיתברר אצל האדם מה חובתו בעולמו, וכן חזינן בדברי המסילת ישרים בתחילת ספרו 10498 

כי זה התענוג האמיתי והעידון הגדול שבכל , צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו 10499 

ל לבאר את "הוסיף הרמח, ב"ואף לאחר שהגיע להכרה זו בתכלית העוה, ולים להמצאהעידונים שיכ 10500 

וכבר תראה שלא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו , ל"ז וז"אפסיות העוה 10501 

ורהבם , ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, ז"כי מה הם חיי האדם בעוה, ז"בעוה 10502 

 10503 .בכמה מיני צער וחלאים עמל ואון

מ צריך "מ, ב"ב ובגודל העונג והעידון הנמצאים בעוה"שמלבד ההכרה בתכלית העוה, והיינו כמו שנתבאר 10504 

שלאחר , וכן עבודת האדם בתיקון מדותיו, ל"ש הרמח"לבטל את הרע ביטול אפסיות עולם הזה וכמ 10505 

צריך לא להסתפק בזה , למעלה זווהטוב הצפוי למי שזוכה להגיע , שישריש בקרבו גודל מעלת הענוה 10506 

שאינה מוסיפה לו מאומה וכולה אינה אלא הרגשת התנשאות , אלא לחזור ולשנן תמיד חסרון מדת הגאוה 10507 

 10508 .ותו לא

צריך לרכוש לעצמו חכמה , שנים הם דרכי עבודת עלית האדם, ובזה יש לבאר הכתוב לדעת חכמה ומוסר 10509 

אלא , אף שהשיג את החכמה אסור לו להסתפק בכךו, ולהשריש בקרבו ידיעת המעלות מכח העשה טוב 10510 

, ולהבין כמה שקר טמון בכח הרע וכמו שנתבאר לעיל, ומוסר פירושו ליסר את עצמו´ לדעת מוסר´חייב  10511 

 10512  .הדרכים יש לו תקוה שיוכל להשאר במעלות החכמה ולא יפול בסכנת היצר´ י שאוחז בב"ורק ע

 10513 .(אור יחזקאל)

 10514 

 10515 מאמר רכז

 10516 .(א"א ל"בראשית י) בנו ואת שרי כלתו ללכת ארצה כנעןויקח תרח את אברם 

ואיך בא הכתוב ומספר שתרח לקח את , הציווי היה רק לאברהם, ה אמר לאברהם לך לך מארצך"הקב 10517 

מזה משמע שגם לתרח ? בשעה שהציווי לא היה אלא לאברהם, אברהם ומשפחתו לצאת מאור כשדים 10518 

האריך ימים בשכר שעשה , רח היה חי יותר מאביו נחורכותב שת´ אור החיים הק, זוקפים זכות היציאה 10519 



כמו שכתוב ויקח תרח את אברם , בכלל זה גם זכותו של תרח שלקח את אברהם, וטרח בשביל אברהם 10520 

 10521 .בנו

כי אחרי שראה שלאברם , ויקח תרח את אברם בנו היה מכוון לשנות את המקום, ´מוסיף אור החיים הק 10522 

מפני זה לקח את אברם ושרי , מקום שתהיה לו זכות להוליד בניםרצה לעשות שינוי , לא נולדו בנים 10523 

 10524 .ועשה זאת מפני חשיבות אברהם בנו בעיניו לצאת בשבילו למקום אחר, למקום אחר

שאביו נחור היו שנותיו , ובעבור זה שיצא מאור כשדים ללכת ארצה כנען זכה לאריכות ימים יותר מאביו 10525 

ואפשר שיותר שנים קצבו לו ממה שהיה חי אם היה משלים , ז שנה"ח ותרח בנו חי יותר מאביו נ"קמ 10526 

ומי גרם לאריכות ימים של תרח בעבור ויקח תרח את אברם בנו ויצאו מאור , כוונתו ללכת ארצה כנען 10527 

ואם היה משלים כוונתו , אבל תרח נשאר בחרן ולא המשיך ללכת ארצה כנען, כשדים ללכת ארצה כנען 10528 

 10529 .תרללכת ארצה כנען היה חי עוד יו

ולא בא , וימת תרח בחרן ולא השתדל להשיג מה שכיוונו להשיג בנוסעם מאור כשדים, וכן כתב הספורנו 10530 

וההפך מזה עשה , עם כל גדלות שמו של אברהם אז´ כלל אצל אברהם בהיותו בארץ כנען ובקראו בשם ה 10531 

ח הקרובים לאברהם ולא זכו לזה שאר צאצאי תר, ולכן זכה הוא וזרעו בחלק ממתנות אברהם, לוט זמן מה 10532 

 10533 .ל"כמוהו או יותר עכ

לזה לא השלים שנותיו והיה חי , אבל תרח לא השלים נדרו והלך רק עד חרן וישב שם´ ח הק"עוד באוה 10534 

הוא נשאר באמצע , תרח אמנם התחיל לזוז ממקומו אבל הוא לא הלך עד הסוף, רק מאתיים וחמש שנה 10535 

הספורנו ושבע מכל מה שהתאוה ´ פי, ה טובה זקן ושבעויגוע וימת אברהם בשיב, הדרך ולכן זכה ולא זכה 10536 

 10537 .הוא ניצל את כל ימיו וביצע כל מה שבכוחו להשיג ולעשות, לראות ולעשות בימיו

מעוצמת , אחר שאלישע הפתיע אותו שעל ידו נתרפא, ך על נעמן שר צבא מלך ארם"וכן מסופר בתנ 10538 

אבל גם כאן , ה והגיע להכרה באלקי ישראלהוא נהפך לאיש אמונ, המאורע שריפאו מצרעתו באופן פלאי 10539 

מה עצר אותו מללכת , שאם כבר הגיע להכרה באמונה איך זה שהוא נעצר באמצע הדרך, אותה התמיהה 10540 

אכן ? מי צינן אותו מן ההתפעלות ומה עיכב אותו להסיק מסקנות ולהתגייר? עד סוף הדרך ולהיות גר צדק 10541 

 10542 .הוציא מה שיכול להוציא מהאור שזרח לו ולא, חידה היא וכמה חבל שנעצר באמצע הדרך

כי התורה מצטערת על אשר , ויהי לשון צער´ ח הק"ואומר האוה, ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב 10543 

ואם היה מברך אותן הברכות הנשארות , כ"שהרי מצינו שברך לעשו אח, כלה ולא ברך כל הברכות 10544 

מעייני )  .נעצרים ונשארים באמצע הדרךוזה לימוד על כל אלה ש, ליעקב כבר אבדה תקות אדום 10545 

 10546 .(החיים

 10547 

 10548 לך לך

 10549 מאמר רכח

 10550 .(´ב א"בראשית י) אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך´ ויאמר ה

ל "להתפעל מאד הלא אמרו ז, שם אעשך לגוי גדול וכאן אי אתה זוכה לבנים, י להנאתך ולטובתך"ופרש 10551 

ה לא רצה בנים למסור להם רכושו או "ואברהם אע, (ז"ר ל"ויק) או ראשיתבראשית בשביל ישראל שנקר 10552 

ה ברא עולמו בשביל ישראל "וכמו שהקב, אבל רצה להעמיד אומה מסוגלת להכיר בוראה, לשחק בהם 10553 

כ נוראה עד שעל נח הצדיק נאמר כי "וצדקתו כ, ה רוצה"ה רצה מה שהקב"ואברהם אע, הרי רוצה בכך 10554 

מבהיל כמה , ז היה צריך זכות ארץ ישראל דוקא לזכות לבנים"ועכ, נחשב לכלוםא לא היה "בדורו של א 10555 

 10556 .זכיות צריך האדם כדי לזכות לבן צדיק

, ויאמר אברהם הן לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי, ואחרי כל ההבטחות והזכיות היה צריך לבקש 10557 

אחרי כל העמל שעמל על , (ז"ות יברכ) אלכסנדרי´ וכן ר, הרי כמה בקשות צריך האדם לזכות למצוה 10558 

ולמסור לו מלאך טוב היה , היה צריך תפלות לעזור לו להכניע יצרו כי מלאך הוא, עצמו לכבוש רצונו 10559 

ואיך יוכל לקוות על , ואם כן מי שאינו עמל על עצמו בכל כחו הרי אינו רוצה כלל, צריך תפלה ובקשה 10560 

א "חכמה ומוסר ח)  .אלא על אבינו שבשמיםבערכנו הדל אין לנו להשען , מוסרין לו מלאך טוב 10561 

 10562 .(ה"ר´ מא

 10563 

 10564 מאמר רכט

 10565 .(´ב א"בראשית י) אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך´ ויאמר ה

´ הענין כך כי הוא ית, (ט"ר כ"בר) אברהם דכתיב ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ה"מציאות מצא הקב´ ג 10566 

ויידע אותו כפי מה , ועל ידי זאת יתקרב אליו האדם במה שיוכל להשכיל, ילחונן לאדם דעת להבין ולהשכ 10567 

וזה יהיב חכמתא , אז הוא יתברך מקרב אותו ומלמדו חכמה למעלה משכל האדם, שיוכל לדעתו בשכלו 10568 

 10569 .לחכימין



ועוד ראיות , ה היה ראש הפילוסופים להבין כי יש ממציא כל המציאות בורא עולם"והנה אברהם אבינו ע 10570 

וכל כך , והבין כי עיקר הבריאה היה לדעת אותו ולהתקרב אליו יתברך, ות כמבואר בפילוסופיה הנכונהרב 10571 

עשר שנים נחבש בבית , ל עד שבנה על זה בנינים רבים ועצומים"היה חזק מחקר שכלו ביסוד הנ 10572 

, סוהר התבוננו מה זאת שנה אחת בית, ולא ענוהו מן השמים משך זמן רב כזאת, האסורים בכבלי ברזל 10573 

 10574 .והכל לנסותו אם שכלו ומחקרו חזק

עד , כ היתה השכלתו חזקה"כ, ומסר עצמו לאור כשדים לקדש שם שמים, כל כך בנה על שכלו ומחקרו 10575 

התבוננו וציירו היטב הדבר הנשגב הזה , כ משך זמן רב ובכל מיני סבל"שבנה עליה בנינים לסבול כ 10576 

ראה הוא יתברך שראוי הפילוסוף , עבוד את שכלוואז דוקא כשמסר עצמו כל כך ל, והשתוממו על זה 10577 

ואז דוקא נגלה אליו מלך מלכי , להיות עבד נמכר לשכלו, הנפלא הלזה אשר יכול לסבול בעבודת שכלו 10578 

 10579 .אל אברהם לך לך´ ויאמר ה, המלכים הקדוש ברוך הוא

שאמר דוד המלך וכענין , על ידי אמונה´ אחרי שהרגיל להיות עבד על ידי שכלו מכל שכן שיהיה עבד ה 10580 

כי , פירוש להוציא לפועל כוחות האדם באשר הוא אדם ואז ושמרת, ה לשלמה בנו וחזקת והיית לאיש"ע 10581 

ולכן לא נגלה אל , או על ידי ידיעת התורה תהיה חזקה מאד בל תמוט, האמונה הבאה אחרי מחקר השכלי 10582 

וזו מציאה , תברך ונגלה אליוואז יהיה כלי מחזיק לעבודתו י, ה רק אחר שראה שנתחזק שכלו"אברהם ע 10583 

ולא , ואילו לא סבל כל כך במחקר השכל לבד לא היה ראוי לגילוי שכינה, גדולה כי האדם בעל בחירה 10584 

 10585 .ורק על ידי בחירתו זכינו לכל הכבוד כהיום הזה, ו תורה"היה לנו ח

ל "ה כאזשאין האדם ראוי לקבל התורה באמת עד שתקרא תורה דילי, ואם כן יצא לנו מזה דבר חדש 10586 

שמרגיל עצמו לשמוע לעצת , ואין זה אלא כשיוכל לסבול הרבה בשביל עבודת השכל, ובתורתו יהגה 10587 

ולא כדרך בני אדם שתיכף כשידמה לו שהוא הולך בדרך , ו בשביל זה"אף אם יסבול הרבה ח, שכלו 10588 

 10589 .עומד ומצפה תכף ומיד שינחוהו מן השמים לטוב גם בזה העולם, התורה

, ה אשר סבל עשר שנים יסורים רבים"כאברהם אע, ו מדרך הטוב לא יסור"מה שיהיה חאלא יחשוב יהיה  10590 

עד שהפיל עצמו לכבשן האש בעבור מחקר , ז לא זז מגזרת שכלו שלא לנטות ממסבב כל הסיבות"ועכ 10591 

כמו עבד נמכר היה , ואז הוא ראוי לקיום התורה, אף שעד עתה לא עזרוהו כלל, שכלו ולא נטה מהאמת 10592 

 10593 .ואז ראוי לברכות התורה והבטחותיה לראות עין בעין, ו מכל שכן לצווי השם יתברך בגלוילעצת שכל

התחיל להציץ , משל לבירה שהיתה עומדת, אל אברם´ ולדעתי זה מבואר במדרש על הפסוק ויאמר ה 10594 

כ איך מסר עצמו "ולכאורה נראה שעד עתה לא ידע שיש לעולם מנהיג א, כלום יש בעל הבית לבירה 10595 

הוא סבר שמן השמים אינם עוזרים להולך בצדק בזה העולם ושכרו , ל ניחא"אמנם לפי הנ ,למיתה 10596 

 10597 .וזה לא ידע עד עתה, כיון שראה שניצל אמר יש גם בזה העולם עזר לצדיקים, ב"בעוה

מדוע לא נזכר מעשה אור כשדים שמסר עצמו למיתה מדעתו , ובדרך זה ניחא מה שהיה קשה לי הרבה 10598 

ובעקידה נאמרה פרשה , ה זה היה יותר מעקידת יצחק בנו שהיה בצווי השם יתברךהלא לכאור? ומשכלו 10599 

ויעמוד , ומעשה נורא שיעמוד אדם משכלו נגד העולם כולו בדעתו ולא יפותה מהם כמלוא נימא, שלמה 10600 

ואדרבא לחם עמהם ומרד במלך גדול , בצדקתו זמן רב כזה ולא ימשך אחר משפחתו ואחר כל העולם 10601 

 10602 .פו הרבכנמרוד אז בתק

אתמהה , אשר לא היה בצווי רק השכלה מעצמו, ולא פעלו כל מלחמותיו להטרידו מצדקתו מאומה 10603 

לשריפה , ולא די זאת אלא שמסר עצמו למיתה משונה, ואשתומם היאומן והישוער פילוסוף נפלא כזה 10604 

דול הרבה ולפי השערתנו זה ג? היאומן לנו תוקף גבורת שכלו, נוראה בלי צווי הכל במחקר שכלו הזך 10605 

וכל הגבורות ונפלאות מהפילוסוף הנפלא הלזה עצמו , והנה העקידה פרשה שלמה בתורה, מעקידת יצחק 10606 

 10607 .לא באו בתורה רק ברמז אור כשדים, מספר

וכל המכין עצמו במה שיכול ובמה שיוכל , והנראה לי דבר נפלא כי התורה לא באה רק למעלה מהשכל 10608 

ולכן כל הדברים והגבורות שפעל אברהם אבינו , למעלה מהשכל אז בא לכלל התורה שהיא, להבין בשכלו 10609 

אף על גב שאם , הכל היה בשכלו ולא בצווי, ה קודם שנגלה אליו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא"ע 10610 

מכל , ´לא היה ראוי לקבלת התורה בצווי ולא היה ראוי לגילוי ה, לא היה בא לכלל השכלה גדולה כזו 10611 

כ "כ עקידה היה בצווי השם יתברך ע"מה שא, בשכלו לא באה בתורה רק ברמזמקום כיון שלא היה רק  10612 

 10613 .נאמרה פרשה שלמה

כי כל נפלאותיו היות נפלאים , ומזה נוכל להבין המתנה היותר גדולה אשר זכינו להיות מצווים ועושים  10614 

ה שזכינו ומעתה מי יוכל לשער השמחה הגדול, לא באו רק ברמז והעקידה בביאור רחב, אשר פעל בשכלו 10615 

ואנחנו הולכים על מסילת הברזל , ה שהוא עשה את מסילת הברזל"והכל בזכות אבינו ע, להיות מצווים 10616 

 10617 .אשרינו מה טוב חלקנו, שלו

ולשעבד חושיו , ונבין כמה מחויב האדם להוציא כח שכלו לפועל, הטו אזניכם לדברים נפלאים אלה 10618 

וזהו כלל הלימודים , הגדולה מצוה ועושהכדי שיהא מוכן להמתנה , וכוחות נפשו לעבודת השכל 10619 



עץ החיים זה , ללמדך שדרך ארץ קדמה לתורה, ל לשמור את דרך עץ החיים"וזוהי כוונתם ז, והחינוכים 10620 

 10621  .ה עד שבא לכלל התורה"זהו דרך שדרך בה אברהם אע, ודרך עץ החיים זה דרך התורה, תורה

 10622 .(ה"רמ´ א מא"חכמה ומוסר ח)

 10623 

 10624 מאמר רל

 10625 .(´ב א"בראשית י) אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראךאל ´ ויאמר ה

ושדים אין לה שלא הניקוהו במצות ומעשים , אחות לנו קטנה זה אברהם, (´ט ג"ר ל"בר) איתא במדרש 10626 

, שכל דבר הוא על דרך הנקה, רואים אנו מזה יסוד גדול, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה, טובים 10627 

אלא החילוק , על האדם לידע שהוא מניק תמיד, ניקה אין דבר בעולם בין צד הטוב ובין צד הרעובלתי י 10628 

שהטוב הוא , ואת יניקתו הוא מקבל דוקא מצד הטוב, כי גם צד הרע צריך לקבל יניקה, את מי הוא מניק 10629 

 10630 .ובלתי זה לא יוכל לחיות בשום אופן, מקור היניקה לכל

נראה כי כל הבית אחיזה שלהם הוא רק , ת אשר נתפשטו בעת הזאתכשנתבונן היטב בכל השיטות החדשו 10631 

ואם תפסק הנקודה ההיא , ומזה היא יונקת כל ישותה, באיזה נקודה של טוב אשר נתערבה ונבלעה בהם 10632 

כי מאין יצא כל , הרי בעליל כי גם צד הרע מקבל מזונות מצד הטוב, תתבטל כל השיטה ותעבור מן העולם 10633 

ונמצא שהאדם ההוא נתן מטובו , אם לא מאיזה נקודה של אדם טוב שהניק להם, הרע וכל השיטות שלהם 10634 

 10635 .חיות לכל הרע

ונמצא לפי זה שיש אופן שהטוב עצמו נעשה מזון , המתבאר מזה שכל הרע באמת ניזון אך ורק מן הטוב 10636 

זקן נאה , עד שכל מה שיש יותר טוב נעשה עוד יותר מזון לשדים ומשחיתים, ויניקה לרע וזה מבהיל מאד 10637 

 10638 .וכל מה שנאה ומגודל יותר הוא יותר כנגד המשחיתים, ומגודל יהיה כנגד המשחיתים

 10639 

אבל באומות העולם קם ומנו , (ספרי ברכה) ל"בלעם הרשע שאמרו עליו חז, ומה מבהיל מאד הדבר ונורא 10640 

מדות את מי החיה בנבואה שלו אם לא לה, למי היה מזין בכל חכמתו וגדלותו אם לא לצד הרע, בלעם 10641 

שגם זה אינו , אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב´ על הפ, (ב"י במדבר כ"רש) ל"וכמו שאמרו חז, הרעות 10642 

וביקש בעד נבואה , שהרי אם ילך למלחמה הוא רק ספק נוצח אבל אם ילך עמדי ודאי נוצח, מספיק 10643 

 10644 .התאוה והכבודלהקנאה ו? נמצא את מי היה מזין ואת מי החיה בכל הגדלות שלו, תשלומין של ממון

בלעם עם , וכל הטוב החיו בהנקתם, אבל הם הניקו את הבריאה כולה, האבות הקדושים גם הם היו מניקים 10645 

אדם בעל כשרון זקן נאה ומגודל , ורואים אנו את זה על כל שעל, כל גדלותו היה רק מזון וחיות לכל הרע 10646 

היה בעל כשרון גדול ומי ינק ממנו ´ כםשלום עלי´הכתבן , כל השדים והרוחות הרעות, מי היונק מכשרונו 10647 

 10648 .הליצנות

יראה את עצמו בציור כמו שאנו רואים חזירה שוכבת על , והנה כשיסתכל האדם בהבטה אמיתית על עצמו 10649 

, והם היונקים ממנו ומקבלים חיות, כן האדם יש סביבו כמה חזירים, הארץ וחזירים קטנים יונקים ממנה 10650 

 10651 .ל"אם לא את השדים והמזיקים רח, תנו ועבודתנומבהיל מאד את מי אנו מחיים בתור

היא אוצרו אין ´ ואפילו הכי אי יראת ה, והיה אמונת עתך חוסן ישועות, (א"שבת ל) ל"וזהו מה שאמרו חז 10652 

אמר ליה עירבת לי בהן קב חומטין אמר ליה , משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חטים, אי לא לא 10653 

שיסוד הדברים הוא שתורה , קב חומטין הוא סם הממית את התולעים ,אמר ליה מוטב אם לא העלית, לאו 10654 

יראת שמים הוא הסם , ושנה ופירש קשה יותר מכולן, בלא יראת שמים אינו אלא רק כנגד המשחיתים 10655 

 10656 .הממית את התולעים והמשחיתים שלא יקבלו יניקה מהטוב

ושדים אין , צריך גבורה רבה לזהש, קאי על הנסיון של אור כשדים, מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה 10657 

יסוד הגבורה הוא , שיסוד הגבורה הוא תורה ומעשים טובים, לה שלא הניקוהו במצות ומעשים טובים 10658 

מאין היו הראשונים חזקים כל , מהיכן היתה גבורת שמשון אם לא מנזירות שהיא יסוד הקדושה, קדושה 10659 

יכולים , ואם אנו רואים שאנו חלשים כל כך, אם לא שהניקום בתורה ומעשים טובים, כך מאריות גברו 10660 

דעת חכמה ומוסר )  .מבהיל מאד שזהו עיכוב הגאולה, אנו להבין מזה את מי אנו מניקים בהטוב שלנו 10661 

 10662 .(א"כ´ ב מא"ח

 10663 

 10664 מאמר רלא

 10665 .(´ב א"בראשית י) אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך´ ויאמר ה

שהיה נוסע ממקום למקום ולא ידע אנה , כאשר התעו אותי אלהים מבית אבי ע על הפסוק"עיין בהראב 10666 

איך שהיה יוצא לדרך ולא יודע , נצייר נא המראה הנפלא הזה, ל זאת הארץ"עד שבא לארץ כנען וא, ילך 10667 

היה פוסע פסיעה ולא ידע אם , לא היה לו שום מטרה עצמית רק כפי שיראוהו מן השמים, אנה הוא הולך 10668 

כי אחרי שמחברון לירושלים היה רק , יסעו גם לענן לא זכה´ פ ה"יחנו וע´ פ ה"רק ע, לדרוםלצפון או  10669 



, (´ב ד"ן כ"רמב) שהיה תועה עד שביום השלישי ראה ענן קשור, מהלך זמן מועט איך כתוב ביום השלישי 10670 

 10671 .´אבל זה היה דרגתם שכל הליכותם רק על פי ה, מפני שלענן זכו רק הכלל

אנו מורגלים בכל ספק שיולד לנו להתיישב עם , אין אנו יודעים כלל מהו שכל, בדבר אין לנו מושג כלל 10672 

שכל הרי , אבל האמת שאין אנו יודעים כלל מהי הוראת השכל, וכפי אשר יורה השכל כן נעשה, השכל 10673 

אבל אימתי , ´הוא המורה לנו רצונו ית´ שכל הוא המגיד לנו רצון ה, (´ה´ ל ג"חוה) ´הערה אלקית´הוא  10674 

שאם רק יש בו איזהו , שכל נקי מצוחצח טהור מכל סיג של נטיה ורצון, הוא במהותו רק כשהוא בטהרתו 10675 

בדרך שאדם רוצה לילך , מראין לו מה שלבו חפץ, כבר מוליכין אותו בדרך רצונו, שייכות לרצון כל דהו 10676 

 10677 .´והשכל כבר אינו מגיד את רצון ה, (7´מכות י) מוליכין אותו

וכמה צריך , להבין איך להתנהג עם השכל שיהיה צח מצוחצח, צריך להעמיק בינה נמצא שלהוראת השכל 10678 

ואינו כבר אותו השכל , אף בנגיעה כל דהו מיד הוא מתקלקל, שיהיו ידי האדם נקיים וטהורים למשמש בו 10679 

צריכים , לציור כשאחד מנהיג מכונית על משעול צר, ´לשאול ולידע ממנו רצונו ית´ שנתן לנו הבורא ית 10680 

כי הנטיה הקלה מני הדרך אף פסיעה כל דהו מעמדת בסכנה את כל , נהג אומן וחכם שידע איך להזהר בול 10681 

 10682 .ועלולה ליפול מעומק ההר ולהשבר לרסיסים, המכונה

ולא כמו שאנו מורגלים , השכל הוא מכונה שצריכים להזהר בו בזהירות רבה ויתירה, כך הוא השכל 10683 

צריכים , ר בכל הבריאה כולה שצריך כל כך זהירות כמו שכלאין לך דב, ששכל הוא איזה חומר יבש 10684 

 10685 .שכל נטיה כל דהו מביא את האדם לידי בור שחת, לירא מאד ליגע בו יד

ישב , שכאשר יהיה לאחד ספק באיזה ענין איך לעשות, ל אמר"א ז"שמעתי מגדולים בעלי סמכא שהגר 10686 

והנה נסיתי פעם לעשות עצה זו ולא , עשהכ כפי אשר יפול במחשבתו הראשונה כן י"שעות ואח´ ללמוד ג 10687 

א ששכלו היה תמיד "רק הגר, ל לו נאה לו יאה"א ז"ונוכחתי לדעת כי עצה זו היא רק להגר, עלתה בידי 10688 

, שעות לימוד ולא היה שייך אצלו ספיקות כלל´ והיה תמיד כמו אחר ג, צח מצוחצח טהור מכל סיג ונטיה 10689 

וחזר השכל על , שעות לימוד לתקן שכלו´ ועצה לזה ג, בשכלובהסתפק לו איזה ספק תלה באיזה קלקול  10690 

 10691 .מבלי שום ספק´ מכונו להגיד האמת הברור רצון ה

שכלו היה , א היה נהג טוב ידע איך להתנהג בשכלו"א, ה"על דרך זה צריך להבין מדרגת השכל של אאע 10692 

במחשבתו ברגע  ככל אשר נפל´ הערה אלקית´רק על דרך , שלם בתכלית השלמות בלי נטיה כל דהו 10693 

, כן צריך להבין מה שאנו קוראים שכל, האמיתי הברור בלי שום ספק´ שכל המגיד את רצון ה, הראשונה 10694 

 10695 .יסעו´ יחנו ועל פי ה´ ה על דרך על פי ה"היה אצל אאע

פסע פסיעה והיה ספק אצלו להיכן ילך לסטויפץ , הוראת השכל היתה אצלו רק בבחינה של לנחותו הדרך 10696 

יחנו ועל ´ רק על פי ה, לא ידע כלום היה תועה מעיר לעיר, פל במחשבתו טורעץ נסע לשםנ, או לטורעץ 10697 

, נמצא כי בזה הדרך צריך שיתנהג בה האדם, כן היה מנהגו ודרכו עד שגילה לו את הארץ, יסעו´ פי ה 10698 

 10699 רק בכל הליכותיו גם הגשמיים לא לפסוע פסיעה בלתי, והיא מעלת שלמות גדולה שלא ילך כלל בעצמו

 10700 .שלא פסעו פסיעה בעצמם כלל´ וזה היתה דרגתם של האבות הק, ´הוראת רצון ה

, (´ג ה"ן דברים י"ספרי רמב) והיא מצוה לדורות לילך אחר הענן, אלקיכם תלכו זה הענן´ וזהו אחרי ה 10701 

כו ואם כי אין לנו ענן שלענן ז, יסעו´ פ ה"יחנו וע´ פ ה"שנצטוינו על דרגא זו שלא לילך בעצמו כלל רק ע 10702 

מזדמנים , ז גם בכל הדורות וגם ליחיד כפי מעלתו ודרגתו"בכ, רק דור המדבר במדרגתם הגבוהה באמונה 10703 

וזהו הדרך לאדם ומצוה לדורות לילך אחרי , לפניו סימנים שמראין לו מן השמים הדרך אשר ילך בה 10704 

 10705 .אף בלא שום ידיעה לאן ולהיכן שמוליכין אותו, ההנהגה האלקית המתגלית לפניו

שחפצים דוקא ליטול את הכף בעצמם לאכול , י לראות בתינוקות המתחילים לגדול כח מושחת במדותמצו 10706 

תכלית בריאת האדם היתה שלא יהיה באדם שום , ז צריכים להבין כל הענין"עד, ושלא יתנו להם אחרים 10707 

´ הנהגת ההן מצד , ´הן מצד שכלו שהוא צלם אלקים המראה לו רצון ה, לגמרי´ פ ה"א כולו ע"עצמיות כ 10708 

וכך היא המדה בדרך , והשחתת האדם היא שחפץ לילך בעצמו, אתו המראה לו על כל צעד איך להתנהג 10709 

כללו של דבר אל יתעקש האדם , אבל נוכל להבין מה יהיו התוצאות מזה, שאדם רוצה לילך מוליכין אותו 10710 

דעת חכמה )  .ואלהיכם תלכ´ אלא יניח עצמו להוליך אותו מן השמים וזהו אחרי ה, ללכת בעצמו 10711 

 10712 .(ב"ל´ ב מא"ומוסר ח

 10713 

 10714 מאמר רלב

 10715 .(´ב א"בראשית י) אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך´ ויאמר ה

הננו מיוחסים בעיני , הננו רגילים לחשוב כי בהיותנו בני אבותינו הקדושים בני אברהם יצחק ויעקב 10716 

להטות את , שהרי בני אוהביו אנחנו וראוי שירחמנו, המשפט פ מדת הדין כפי אמיתת"ת ולא ידיננו ע"השי 10717 

ואנחנו חושבים שזו היא הירושה הגדולה אשר ירשנו מאבותינו , דיננו לצד הטוב מפני אהבתו לבני אוהביו 10718 

, היינו כי אם נעשה ככל אשר יחפוץ לבבנו, ת יותר מכל אדם"אשר קרבו להשי, הקדושים ענקי הרוח 10719 



וכל אשר חטאנו יהא מחול , כי אך נזכיר לו את אשר עשו אבותינו אהוביו, ומהמא´ מ לא יעשה לנו ה"מ 10720 

 10721 .נתבונן נא? אבל האם באמת מובן הוא לנו הדבר הזה, לנו כרגע

 10722 

ואת האחר שלא , האם משפט נכון הוא אשר הדיין יטה את משפט בן אהובו מן הדין האמיתי וירחמהו 10723 

ל דבר אותו החטא ממש כאשר חטא בו אוהבו ככל חומר ישפוט ע, הזדמן לו להולד אצל אהובו של הדיין 10724 

הלא כתוב בתורה , האם רשאים להטות משפט ולרחם בשביל אהבה? איה איפוא הצדק והיושר, המשפט 10725 

 10726 .לא תטה משפט

ואי אפשר בשום פנים לצייר לנו דבר שאיננו אמת , ת הוא מקור האמת מציאותו אמת"ועל כל אלה הן השי 10727 

ו ואין "ת הרי אין שום הסתר ח"אבל כלפי השי, ו בהסתר והשקר עמו תמידשמציאות, אלא אצל נברא 10728 

ואם כן מה זה אשר , כלל´ ודבר שאינו אמת לאמיתו מכל צד לא יכנס לפניו ית, שום אפשרות להסתר 10729 

? פ משפט האמת"ו מה שאיננו נכון ע"הלא לא יעשה ח, ת שירחמנו בזכות אבותינו אהוביו"נבקש את השי 10730 

 10731 ?איזה אמת יכול להיות ברחמים, ו"אמת חויבנו חפ ה"ואם בדין ע

או , אם בריחוק הדורות מן האבות? במה תלוי ענין זה, ל שהיו דורות אשר תמה זכות האבות"אמרו חז 10732 

דברים נפלאים מצאתים בכתבי קודש של מרנא רבנו חיים ? לבניהם´ ו זכות האבות הק"פ גדר תמה ח"ע 10733 

 10734 על´ רוח חיים´ואלה דבריו בספרו הרם והנישא , ל"א זצ"רתלמידו המובהק של הג, ל"מוואלאזין זצ

כי כמה , ח מבארו"נשימה נא לב ונראה איך הגר, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו, (ג"מ´ אבות ה) 10735 

 10736 .לבניו אחריו המה כמו טבע מוטבע ובקצת יגיעה יגיעו לזה, מדות שהצדיק טרח ויגע להשיגם

ואפשר לעבור עליהם במרוצה ולא להרגיש בהם , קצרות הללולכאורה דברים פשוטים המה המלים ה 10737 

בכל מצב שיהיה הוא בעל , אך לא כן הוא יקירי דברים הללו עומדים ברומו של עולם וזה כל האדם, כלום 10738 

הוא , כ למעלה ולמטה מנקודה זו"משא, ובחירתו תמיד בנקודה אחת אשר בה הוא כמסתפק, בחירה 10739 

, אם תשתנה מדרגתו לטוב אז נקודת בחירתו תתעלה, ו למטה ממנהלמעלה מנקודת בחירתו בשעה זו א 10740 

ת למחול לנו על עון רגעים של ביטול "למעלה מבחירתנו עתה להתחנן לפני השי, ו להיפך"ואם להיפך ח 10741 

 10742 .ר לפתותנו לעשן סיגריה בשבת"ולמטה מבחירתנו שלא יבוא יצה, תורה

אבל מדרגת נקודת הבחירה תבוא , דם בוחר לעצמווהנה האבות המה לא יוכלו לבחור בעד בניהם כי כל א 10743 

, מצאנו הרבה בני צדיקים שנעשו רשעים מפני שבחרו ויוסיפו לבחור ברע, לאדם מאבותיו ומחנכיו 10744 

אך תחילת בחירתם היתה בנקודה אשר , ויורידו את מדרגת בחירתם מזאת אשר הנחילם אביהם הצדיק 10745 

 10746 .שים ממדותיהם ורוחם לבניהםויותר מזה כי האבות מורי, הכינו להם אבותיהם

כמו שנראה בחוש שרבים מעמי הארץ שביהודים מוסרים את עצמם על קידוש , ל וכותב"ח זצ"מוסיף הגר 10747 

מה נפלא הוא כח מסירת , והוא מוטבע בנו מאברהם אבינו שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו, השם 10748 

אפשר שאדם פשוט שלא הגיע עוד איך , בעד דברים שהיצר מתנגד להם, ´נפש בעד רוחניות בעד ה 10749 

אבל ירושה היא לו , כן לא היה יכול לעשות ככה? ימסור נפשו וגם יקל לו הדבר הזה, למדרגות רמות 10750 

 10751 .מאברהם אבינו

וכן התעוררות האדם פתאום ללכת אחרי הקדושה הוא , וכן כל העשרה נסיונות היו להישיר הדרך לפנינו 10752 

כי אין זו אצלנו . ואיך נשארה אהבתה בלבנו, שגלינו מארצנו מה נפלא זה אלפיים שנה, מנסיון לך לך 10753 

כמו העמים שגלו זמן רב , ו ארץ הקדושה שכוחה מלבותינו"כי אז כבר היתה ח, לאומיות כמו אצל העמים 10754 

ואותה קדושה דבוקה בנו כי , ה"אבל אהבה זו תלויה בקדושה שבארץ ההיא ששם בה הקב, מארצם 10755 

 10756 .הם שמסר נפשו לעמוד בנסיון של לך לךירושה היא בנפשנו מאבינו אבר

וזה שאמר כי , ה"שלא הרהר אחר מדותיו של הקב, עוד שם וקבלת כל דעבדין מן שמיא לטב מנסיון הרעב 10757 

כי קם הוא , כי הצדיק אף אם יפול לא יחשוב כלל כי נופל הוא, שבע צדיק יפול וקם ורשע יפול באחת 10758 

מי יודע , ולא יחשוב זאת לתקומה להטיבו באחריתו, יחשבובאחת יפול הרשע כי למפלה , ועומד על עמדו 10759 

מאין להם לישראל הכח הזה לעמוד , הלא נפלא הוא הפלא ופלא, פשר דבר עד כמה הדברים מגיעים 10760 

שקבלו הכל ´ הלא זו רק ירושת אבות מאבותינו הק, ולא להתיאש כלל רק לקוות, למעלה מכל צרותיהם 10761 

 10762 .באהבה

ואף , ו"אשר יאבד את עצמו לדעת ח, עדיין יש בו ריח של ירושת האבותצאו וראו אם תמצאו ביהודי ש 10763 

כי אבותינו הקדושים קנו דבקות לחיים הרוחניים שהיא , אם סבלו רב מאד יחשוב שיהיה לו לכפרת עון 10764 

פ מציאותם הפנימית המעשים ההם "ע, ת"ובהגיעם לזה השיגו כי כל אשר יעשה השי, ´דבקות אליו ית 10765 

 10766 .שהוא מקור הטוב´ כי לא יצא שום רע ממנו ית, ו"ל אופן שיהיו אין בהם שום רע חובכ, רוחניים המה

, ועוד כמה צרות שאין דומה להם ולא נפל לבו בקרבו, כח זה קנה אבינו אברהם אשר עמד בנסיון של רעב 10767 

העושר הגדול הזה , ה שאין גבול וקץ לטובותיו"מטובו של הקב, כי ידע ברור אשר אך טוב וחסד הוא 10768 

שלא יפול לבבם בקרבם מתוך כל הצרות שאין , ועל כן נמצא כח פנימי בלב עם ישראל, נחיל לנו אבינוה 10769 



כי כל זה הוא לטובתנו כי יהיה לנו , ובתוך תוכה של נפשנו נדע, ספורות למו אשר נסבול זה אלפי שנים 10770 

 10771 .שם ושארית

, לחום כנגד היצר ולהכניעול, הנה כלל כל הנסיונות הוא הכח הנפלא של השתעבדות הגופניות לנפש 10772 

, ובלי הטעות עצמנו לנטות אל השקר כאלו הוא אמת, לעמוד בפנימיות הלב על נקודת האמת הטהורה 10773 

 10774 .את היכולת הזאת גם כן ירשנו מאבותינו הקדושים, הכלל של כל אלה כח הדבקות אל האמת

בל זה מפני שאין יצרו א, יש אשר יעשה אדם טובה ולפעמים גם טובה הרבה, והנה גם זולת הכח הזה 10775 

על כן הרואה את כח התשובה בעצמו , אך לו יעמוד יצרו להלחם בו כי אז כרגע יפול בידו, עומד מנגדו 10776 

הנה יש לו מאותה העשירות , ולתקן את עצמו לבל יעשה עוד אשר כאלה בו, ללחום ביצרו ולשברו 10777 

 10778 .הרוחנית הנפשית שירשנו מאבותינו

אם לא הפסיד את העושר הגדול אשר נחל מאברהם יצחק ויעקב , עתועתה הלא כל אחד ממנו יוכל לד 10779 

ומה גדלה הסכלות של אותם אשר החליפו את ירושת אבותיהם , ומכל קדושינו מאז ועד עתה, אבותינו 10780 

ויהיו לכל ימי חייהם , ועוד יותר מזה כי טמאו את נפשותם בה, בגשמיות נמוכה שאין בה ממש, העשירה 10781 

 10782 .לא יבינו ולא ישיגו בדעתם עצה איך להנצל, ו"החיים ישלטו בהם חוכל מצוקות , למס עובד

לחיות , ונלמוד בה יסודות כאלה לטוב לנו כל הימים, אשרינו שזכינו לטעום מצוף מתק התורה הקדושה 10783 

ז כי נלמוד לדעת את הטוב "אשר נוכל לקוות עי, ´חיי נחת ועונג בעושר רוחני ובמתק ההתקרבות אליו ית 10784 

ועוד נלמוד איך להתרכז אל ההשגה , ונהיה מאושרים תמיד בכל מצב שיהיה, עמנו´ מעשי ההפנימי שבכל  10785 

 10786 .לזכות לכח העיקרי כח שבירת היצר הרע, הפנימית להדבק בנקודת האמת

ונבין את גודל האמת אשר בכל משפטי התורה , וכאשר התברר לנו כל זה הנה יאיר לפנינו כל הענין כולו 10787 

הלא המה כוחות הנפש והמדות , באר למעלה כי ירשנו ירושה עשירה מאבותינוהלא הת, מתחילה ועד סוף 10788 

ועתה נגלה בזה עוד , ולעמוד כנגד היצר הרע ולחזור בתשובה, הטובות אשר בהם נוכל להתרכז אל האמת 10789 

, היינו הכוחות המביאים לידי זכות, ממש´ זכות אבות´הן זה אשר אמרנו הוא ענין , מעט ונראה נפלאות 10790 

אשר על ´ זכות אבות´שהם נקראים , ר של כוחות זכים המעמידים את האדם על האמת והצדקשהוא קש 10791 

 10792 .בהיותנו דבוקים במדותיהם שמסרו לנו, ידם דבוקים אנו באבותינו

ת יראה ברוחב ועומק חכמתו כי "אשר השי, וכיון שנמצאים בנו אותם המדות הטובות והכוחות המעולים 10793 

ועדיין יש תקוה כי נבחר בדרך התשובה לתקן את אשר , ינו הקדושיםלא ניתק החבל בינינו לבין אבות 10794 

בידינו ויש תקוה  (בפתח´ ז) ´זכות אבותינו´כי , ´אזי הדין נותן כי ירחמנו שופט כל הארץ ה, עוינו 10795 

אז , מקרבנו´ זכות האבות´ו תמה "ואם ח, וזה הוא אשר יעורר את מדת הרחמים בזכות אבות, לאחריתנו 10796 

 10797 .ל שהיו דורות אשר בהם תמה זכות אבות"הוא אשר אמרו חז, ו למדת הרחמים בדרך זו"אין התעוררות ח

מדת ההתרכזות , מדות החסר ואמונה היראה והאהבה, ´היוצא מזה כי עלינו לדבק במדות האבות הק 10798 

כי אז לפי , מבלי להטעות את עצמנו על ידי פתויי היצר ולהשתוקק לדבק ברוחניות, לשאוף רק אל האמת 10799 

את ´ כה ירחם ה, הטוב יתנהג עמנו במדת הרחמים´ וה´ זכות האבות´ערכנו נביא אל תוך נפשנו את  קטון 10800 

 10801 .(5´ עמ´ מכתב מאליהו חלק א)  .´עמו במהרה ויזכנו לראות בישועתו ישועת ה

 10802 

 10803 מאמר רלג

 10804 .(´ב א"בראשית י) ואעשך לגוי גדול ואגדלה שמך. אל אברם לך לך´ ויאמר ה

אמר תאמר שהבירה הזו , ד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקתאמר רבי יצחק משל לאח 10805 

תאמר , כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר, הציץ עליו בעל הבירה אמר לו אני בעל הבירה? בלא מנהיג 10806 

שמעון ´ אמר ר, (ר לט א"ב) ה ואמר לו אני הוא בעל העולם"הציץ עליו הקב? שהעולם הזה בלא מנהיג 10807 

 10808 .(7פסחים קיז) לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהםבן לקיש ואעשך 

ה כנשיא "זכה להבחר על ידי הקב, אברהם אבינו זכה בתורת יחיד מה שלא השיגו כל האומות ביחד 10809 

ה בכל "ולא עוד אלא שקרוב אליהם הקב, להעמיד גוי גדול שהוא סגולה מכל העמים, אלקים בעולם 10810 

כל זה הובטח לאברהם , ם להתפלל בשם אלקי אברהםמסר להם נוסח התפלה והורה לה, קוראם אליו 10811 

 10812 .אבינו במלים אלה של ואעשך לגוי גדול

ועלינו לעמוד על הנקודה שממנה התפתחה אישיותו של האדם , מובן לנו היטיב שלא בחנם זוכים לכגון דא 10813 

ם זה אול, (קידושין פב) אמנם עסק אברהם בתורה וקיים כל התורה כולה עד שלא נתנה, הגדול בענקים 10814 

 10815 .ז"איך הגיע למדרגה של קיום התורה אחרי שנולד מעובד עבודה זרה תרח וגדל בין עובדי ע, גופא קשיא

לא יתכן שהעולם וכל סדריו ותנועותיו פועלים בלי , מסביר המדרש שאברהם הבין שיש בעל לבירה 10816 

ממנו וידע שכל  ואין בכל הנמצא אלוק חוץ, משהכיר את זה ידע שיש אלוק אחד והוא ברא הכל, מנהיג 10817 

כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים , (ג´ א הל"ז פ"ם ע"הרמב) העולם טועים 10818 

והתחיל להודיע לעם שאין ראוי , שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושבר הצלמים, ולערוך דין עמהם 10819 



תיו בקש המלך להורגו ונעשה כיון שגבר עליהם בראיו, לעבוד אלא לאלוק העולם  ולו ראוי להשתחוות 10820 

 10821 .(שם) לו נס ויצא לחרן

ועוד מהיותו בן שלש כבר היה משוטט בדעתו לפתור , בן ארבעים שנה היה אברהם כשהכיר את בוראו 10822 

אבל מאז שהגיע להבנה זו , עד שכבר החליט שמוכרח להיות מנהיג, התמיהה הזו של עולם בלי מנהיג 10823 

ב "ב)א  ישב כמה שנים בכל, ז"מודדו עם כל בני דורו עובדי עעברו עליו שנים מלאים יגון ואנחה בהת 10824 

וכל אותו הזמן היה מלמד לבריות את טעותם ולוחם נגד , נזרק לתוך כבשן האש וניצול דרך נס, (צא 10825 

אז נתגלה אליו ואמר לו , ה עד שהיה בן שבעים וחמש שנים"כל הזמן הזה לא נתגלה אליו הקב, מנהיגיהם 10826 

הוא ´ לך לך´והתחילו העשר נסיונות שהצווי של , רק אז הבטיחו מה שהבטיחוו, אני הוא בעל הבירה 10827 

 10828 .הראשון מהם

אברהם אבינו העיר את כל העולם מתרדמת השטות בה ! ל על הפסוק מי העיר ממזרח זה אברהם"אמרו חז 10829 

 10830 ה את העולם לא היה אדם שקראו אדון עד"י מיום שברא הקב"ארשב (7ברכות ז) עוד אמרו, היו שקועים

איך שאב את העוז והאומץ להתגרות במלכים ושרים ולעמוד נגד כל , כ"שבא אברהם וקראו אדון ע 10831 

מי יעלה "ל על הפסוק "סוד זה גילו לנו חז? ולא להרתע אפילו כאשר זה עלה לו כמעט בחייו, העולם כולו 10832 

ר אם מחוט שאמ´ נקי כפים´, שדרשוהו על אברהם" ומי יקום במקום קדשו נקי כפים ובר לבב´ בהר ה 10833 

 10834 .(ילקוט שם) ועד שרוך נעל

בזכות זה שהיה נקי , ש אברהם קראו אדון"איך זכה אברהם לעלות להר השם שזה שיא השלמות כמ 10835 

, מה שהכיר בשכלו לא סטה ממנו יהיה מה שיהיה, אי אפשר היה לשחד אותו תוכו וברו שווים, כפים 10836 

בשעה שאמר למלך סדום אם ? מתי זה נבחןו, ושום לחץ או סיכון לא היה בכוחו להטות אותו מהכרתו 10837 

ששום חישובים אישיים לא תפסו , שם גילתה לנו התורה תכונה זו של אברהם אבינו, מחוט ועד שרוך נעל 10838 

 10839 .מקום אצלו

ואחרי , ששום דבר לא היה יכול להניעו ממבט האמת הטהור, מזה שאב הכח להיות כל כך חזק בדעתו 10840 

לא היה יכול לכבוש אותה בתוכו אלא היה מוכרח להודיע את  ,שכל כולו היה חדור בהכרה האמיתית 10841 

ה "ועל כן קראו הקב, ם לאהבו על הבריות"כ הרמב"כמש´ וזה חלק של מצוות אהבת ה, האמת לבריות 10842 

 10843 .´אברהם אוהבי שהיה מודיע לבריות עבודת ה

ם לראש מזה הגיע אברה, כמה מבהיל שרק שאלה תמימה של ילד בן שלש איפה בעל הבית של העולם 10844 

ששכלו ולבו היו לאחד בלי חציצה של רצונות , אולם רק משום סיבה אחת היה זה אפשרי, סולם המדרגות 10845 

שום הנאה לא היתה שווה אצלו ורק , נקי כפים היה בממון ונקי כפים גם מכל תענוגי העולם, ותאוות 10846 

להוציא לפועל את אבל רפו ידיהם , הרבה אנשים היו בעלי הכרות גדולות, הכרת האמת היתה מגמתו 10847 

אבל בנוגע לאורח חייהם לא היו מוכנים לוותר , העדיפו שהכרותיהם תשארנה בשטח השכלי, הכרותיהם 10848 

 10849 .כחוט השערה מהנאות תבל

ובתמהון שאלוהו איך מתאים הנהגה , מספרים על הפילוסוף המפורסם אריסטו כשתפסוהו בשעת קלקלתו 10850 

השכל בעולם אחד והגוף בעולם , ו אני לא אריסטועל זה ענה הפילוסוף שעכשי? פחותה לאיש כמוהו 10851 

והם התלמידים של בלעם , מאות ואלפים מאלה הנאורים לא עמדו במבחן זה לחיות על פי השכל, אחר 10852 

כל זה הגיע להם משום שלא , אפילו בשעת השגותיו היה בבחינת נופל, הרשע שבו כתוב נופל וגלוי עינים 10853 

אין השכל ראוי , סיר הקוצים של מדות מגונות ותאוות פחותותלתקן הטבע שלהם ולה, באו לשדד אדמתם 10854 

 10855 .(המוסר והדעת)  .לשמו אם אין ביכולתו לפעול על הנהגת הגוף

 10856 

 10857 מאמר רלד

 10858 .(´ב א"בראשית י) אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך´ ויאמר ה

אמנם , מכל אדם שעל פני האדמה´ ם חשק הב, אבות העולם עמדו בשלמות מעלתם גבוה מעל כל הנביאים 10859 

בהם והבטיח להם הבטחות נשגבות וברכות מאליפות להם ולזרעם לעד ´ כ חשק ה"מה עשו האבות שכ 10860 

כ באהבה רבה "אתם כ´ שדיבר ה, ולהגיע למעלה קדושה הכי נפלאה´ במה זכו להתקשט לפניו ית, ולנצח 10861 

 10862 ?האחרון ולנחותם לפניו במעגלי צדק עד יומם, ובחיבה גדולה

אתו בפעם ´ וכן יצחק כשדיבר ה, עם אברהם לך לך מארצך היה כבר בן שבעים שנה´ תחילת דבר ה 10863 

מה עשו אבות , ז שנים"אליו בבית אל היה כבר בן ע´ יעקב כשנגלה ה, ה שנים"היה בן ע, הראשונה 10864 

עלינו , אל יראיו´ לעמוד בסוד קדושים וסוד ה, העולם כל אותן השנים עד שזכו ליכנס אל הקודש פנימה 10865 

 10866 .ורק אז יתגלו לפנינו מעלות האבות בכל הדור תפארתם והדרם, לעמוד על סוד מעשיהם עד העת ההיא

נבואה הלא זו המדרגה הכי , אבות העולם נביאים היו ולא סתם נביאים אלא מגדולי גדולים שבהם 10867 

עד שיהא , יכוך זקוק האדםלאיזו מדרגת קדושה וטהרה וכל מיני ז, העליונה בהשגה אלקית וקרבת אלקים 10868 

 10869 .(א"ז ה"יסודי התורה פ) ם"זה לשון הרמב! שלם בתכלית השלמות ויהא ראוי שתחול עליו נבואה



אלא , ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גבור במדותיו 10870 

אדם שהוא ממולא בכל המדות , מאדוהוא בעל דעה רחבה נכונה עד , הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד 10871 

ותהיה לו דעה נכונה להבין , כשיכנס לפרדס וימשך באותם הענינים הגדולים הרחוקים, האלו שלם בגופו 10872 

 10873 .והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן ותחבולותיו, ולהשיג

ומסתכל , ות הקדושות הטהורותקשורה תחת הכסא להבין באותן הצור, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה 10874 

, מיד רוח הקודש שורה עליו, ה כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ ויודע מהן גדלו"בחכמתו של הקב 10875 

ויבין בדעתו , ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישיים ויהפך לאיש אחר 10876 

כמו שנאמר בשאול והתנבית עמם , םשאינו כמות שהיה אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמי 10877 

 10878 .(שמואל י ו) ונהפכת לאיש אחר

מעלתו , נוכל לקבל מושג כל דהוא מטבעו ומהותו של הנביא, ם אלה בתנאי ומעלות הנביא"מדברי הרמב 10879 

את מדת הטהרה והקדושה וכל ההכשרה ההכרחית לכל אשר נקרא בשם , הרוחנית וקדושתו האלקית 10880 

 10881 .לה זאתוהרוצה לעמוד ברום מע, נביא

וכל אותה ההכשרה הנפשית שמנה , המעלות הזקוקות לנבואה הן הקדושה והטהרה המכשירה אל הקדש 10882 

זה מגלה לפנינו קצת , א שתחול על האדם כלל וכלל"שבלעדם א, ם בתנאי הנבואה ובמעלות הנביא"הרמב 10883 

חכמה גבור אם אין הנבואה חלה אלא על חכם גדול ב, את הלוט ומכניסנו בסוד קדושת מעלת האבות 10884 

שלם בגופו , בעל דעה רחבה נכונה עד מאד, ולא יהא יצרו מתגבר עליו בשום דבר בעולם, במדותיו 10885 

דעתו פנויה , מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן ובתחבולותיו, כשיכנס לפרדס 10886 

 10887 .תמיד למעלה קשורה תחת הכסא להבין

השלמות האלקית הלזו לא , ת והמעלות הללו ועוד יותר מהןמן ההכרח שהאבות היו מעוטרים בכל המידו 10888 

עמדו במבחן על כל מעלה ומעלה , שבעים שנים ויותר עסקו ועמלו בעבודת הקודש, מעצמה היא באה 10889 

 10890 .עד שהיו כמלאכים הנראים אישים, עליה אחר עליה שלמות אחר שלמות, ממעלות הנבואה

הגיעתם למעלת נבואה , וטהרה הכשירתם אל הקודששנים רבות רצופות של קדושה , שבעים שנות עליה 10891 

ומני אז שלשלת ארוכה של , ה את בוראו"שנים הכיר אברהם אבינו ע´ בן ג, וזכו לקרבת האלקים 10892 

, אלה הם מעשי אבות, ועבודה רבה ענקית בתקון המדות ושלמות האדם, התכשרות והתקדשות פנימית 10893 

, אם אין שלמות אין נבואה, נבואה ושלמות היינו הך ,בזה עסקו כל ימי חלדם וזהו סוד שלמותם האלקית 10894 

ועמדו , ולכן הגיעו למעלת נבואה הכי טהורה, אבותינו הקדושים עמדו במעלת שלמות הכי עליונה 10895 

 10896 .במעלתם הגדולה מכל הנביאים שלפניהם ואחריהם

מחתו במה בהגיע איש מבני אדם מהשגות האמיתיות וש, (א"ג פרק נ"מורה נבוכים ח) ם"וזה לשון הרמב 10897 

ת "ושכלו כולו בעת ההיא יהיה עם השי, לענין שיהיה בו מספר עם בני אדם ומתעסק בצרכי הגוף, שהשיג 10898 

, על הדרך שנאמר בהשירים אשר נשאו לאלו הענינים, פ שגופו עם בני אדם"ואע, והוא לפניו תמיד בלבו 10899 

 10900 .אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק

הנאמר , ה"רק אומר שהיא מדרגת משה רבינו ע, ת כל הנביאיםזאת המדרגה אין אני אומר שהיא מדרג 10901 

ת עד שנודע שמו בהם "אשר הגיע קרבתם אל השי, כ מדרגת האבות"וזאת ג, ´עליו וניגש משה לבדו אל ה 10902 

כי אלו הארבעה האבות ומשה רבנו , אלהי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב זה שמי לעולם, ובעולם 10903 

 10904 .ל השגתו ואהבתו מה שהעיד עליו הכתוב"ר, התבאר בהם מן ההתאחדות בשם

והיו עם זה מתעסקים בהנהגת בני אדם והרבות ממון , וכן השגחת השם בהם ובזרעם אחריהם גדולה 10905 

לא היו עושים אותם אלא , הוא אצלי ראיה שהם כשהיו עושים המעשים ההם, ומשתדלים במקנה וכבוד 10906 

 10907 .אך לבם ודעתם לא יסורו מלפני השם, רק באבריהם בלבד

ויראה לי כי אשר חייב היות אלו הארבעה עומדים על תכלית זה השלמות אצל השם ואפילו בעת התעסקם  10908 

היה מפני שתכלית כוונתם היה בכל , ל בעת המרעה ועבודת האדמה והנהגת הבית"ר, להרבות הממון 10909 

מה שתדע כי תכלית כל כוונתם כל ימי חייהם להמציא או, ית קרבה גדולה"המעשים ההם להתקרב אל הש 10910 

ומפני , כוונת כל השתדלותם היתה לפרסם יחוד השם בעולם ולהיישיר בני אדם לאהבתו... השם ותעבדהו 10911 

 10912 .זה זכו לזאת המדרגה

גם הגוף נזדכך אצלם והיה לשכל , ת"האבות תכלית כל עבודתם היתה להשיג אהבתו וקרבתו של השי 10913 

רהם אלקי יצחק ואלקי יעקב זה שמי אלקי אב, ה ייחד שמו עליהם"בזה זכו שהקב, ממש צלם אלקים 10914 

ויקרא לו , שנאמר ויקרא לו אל אלקי ישראל, ה ליעקב אל"מניין שקראו הקב (מגילה יח) ואמרו, לעולם 10915 

ה אתה אלוה בעליונים ואני "וכן יעקב אבינו אמר לפני הקב, ש"ומי קראו אל אלקי ישראל עי, ליעקב אל 10916 

שהם מסודות התורה נותנים לנו ציור ממעלת שלמות ל אלה "מאמרי חז, (ט"ר ע"בר) אלוה בתחתונים 10917 

 10918 .האבות



מה רחוקה היא מעלת השלמות הזאת ממושגנו והרגלי השקפתנו שהורגלנו בהן בתחילת עיוננו בתורת  10919 

עלינו להשתחרר מצמצום המוחין , אם רוצים אנו להבין את כל האמור בספורי התורה, מעשה אבות 10920 

, קיף מתוך שפופרת עינינו קצרי הראות על מעלת ומעשי אבותאם נש, וממושגי מלומדה שהתרגלנו בהם 10921 

אבל אם נרחיב את השקפתנו ונשקיף עליהם מתוך האספקלריה המאירה , וראינו בהם רק את עצמנו 10922 

וראינו בני , ומכל מלוא עומק ורוחב ההכרה בכל גדלות האדם ומעלת האבות, ל המאירים"ומאמרי חז 10923 

 10924 .נקראים אישיםמלאכים ה, מרום אישים בגדר מלאכים

, זו היא השאיפה הכי נעלה למדרגה הכי עליונה, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב 10925 

האדם , שאיפה שכזו היא מעין עליה למרום, שלמות שכזו שמימית היא, ´לשלמות הכי רצויה בעיני ה 10926 

הטהר להתקדש להתכשר על האדם להזקק ול, מגביה מרום עיניו ומזדעזע ממרום פסגת הר השלמות הלזו 10927 

השאיפה הזאת היא רק תכוון למטרה שממנו והלאה , כדי שיוכל לנגוע בקצה השאיפה הזאת, כל ימיו 10928 

 10929 .כמיהת הנפש לשלמות

תורה מביאה , בסולם הזה הרבה מדרגות, סולם השלמות הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה 10930 

פרישות , נקיון מביא לידי פרישות, יאה לידי נקיוןזריזות מב, זהירות מביאה לידי זריזות, לידי זהירות 10931 

, ענוה מביאה לידי יראת חטא, חסידות מביאה לידי ענוה, טהרה מביאה לידי חסידות, מביאה לידי טהרה 10932 

 10933 ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, יראת חטא מביאה לידי קדושה

 10934 .כל שלב ושלב עליה היא, ובילה להר השלמותכל דרגה ומדרגה שבו מ, (ז כ"ע)

אשר סכנתו , לא רק בשביל שלא להיות כסומא ההולך על שפת הנהר, על האדם לעסוק בתורה ובמצות 10935 

אלא בשביל , לא רק בשביל שלא להכשל בפח היצר, (מסילת ישרים ב) ודאי עצומה ורעתו קרוב מהצלתו 10936 

נשקיף , העליה המובילה לראש פסגת תכלית האדם שזוהי המדרגה הראשונה בסולם, שחלק השלמות היא 10937 

יעמוד נא , נשאף בלבב שלם מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, נא תמיד לראש הפסגה נגביה עוף למרומים 10938 

בזה ילך בעקבות אבות , האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנויה משאר כל המחשבות לחשוב רק על זה 10939 

 10940 .(חות מוסרלקט שי)  .´כן יזכנו ה´ וימצא חן בעיני ה

 10941 

 10942 מאמר רלה

 10943 .(´ב א"בראשית י) אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך´ ויאמר ה

ר ברכיה למה היה אברהם אבינו "א, ברכיה פתח לריח שמניך טובים שמן תורק שמך´ איתא במדרש ר 10944 

כיון שהיתה , יחה נודףלצלוחית של אפופילסימון מוקפת צמיד פתיל ומונחת בזוית ולא היה ר, דומה 10945 

ה לאברהם אבינו טלטל עצמך ממקום למקום ושמך מתגדל "כך אמר הקב, מטולטלת היה ריחה נודף 10946 

 10947 .(´ט ב"ר ל"ב) כ"בעולם ע

, הצלוחית של בשמים משהיא עומדת במקומה אין ריחה נודף, לכאורה קשה הלא לא דומה המשל להנמשל 10948 

אבל אצל אברהם אבינו בזוית שלו גם כן היה , נודףי הטלטול מתעורר כח ריח הבשמים וריחה "אבל ע 10949 

וכולם הכירו גדולתו עד שהושוו לעשותו , כי בן שלש הכיר את בוראו ונפשות עשה בחרן, ריחו נודף 10950 

 10951 ?ל אומרים שאברהם אבינו דומה לצלוחית של בשמים הרי זה ודאי דומה ממש"ואם חז, עליהם מלך

שבכל מקום שנמצאים גם בזוית בשמים הם אבל אין ריחם אף על פי , ואפשר להסביר כמו אצל הבשמים 10952 

אבל כל זמן שאינו הולך , כך אברהם אבינו עם כל גדלותו ומפעליו הגדולים בזוית שלו בשמים הוא, נודף 10953 

י "וכמו שאצל הבשמים ע, נקרא בבחינת אין ריחו נודף, בגלות ומיטלטל ממקום למקום ומחזיק מעמד 10954 

בזה תהיה גדלותו ניכרת , כך אם יטלטל ויחזיק מעמד ויעמוד בנסיון, הטלטול מתעורר כח ריח הבשמים 10955 

 10956 .ואז יזכה לברכת ואגדלה שמך והיה ברכה

פ מה שיש בכחו להחזיק מעמד בחיים בלתי נורמליים "מזה אנחנו למדים שמעלות האדם נמדדות בשמים ע 10957 

אז יהיה האדם , תלמותוועם כל זה יהיה לבן חיל וינצח את המפריעים לו בהש, כגון בגלות ובטלטול 10958 

אחא אמר שלמה כל תורה ´ אמר ר, (קהלת ב) ל על הפסוק אף חכמתי עמדה לי"וכענין שאמרו חז, השלם 10959 

 10960 .(מדרש רבה שם) שלמדתי באף היא שעמדה לי

ר חנינא בא וראה חיבתו של "א, לך´ ואיתא בתנחומא פ, ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן 10961 

ע שבעים ק מאה , בן שלש שנים הכיר בוראו שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקוליש, אברהם לפני בוראו 10962 

שנים הכיר את בוראו ´ הא למדת שבן ג, ה"וכל ימיו של אברהם קע, הרי מאה שבעים ושנים, ב שנים 10963 

 10964 .כ"ע

אז פרסמה התורה מעלתו וגדולתו של , נפלא הדבר שרק אחרי נסיון של לך לך ואברהם בן שבעים וחמש 10965 

אם כי בן שלש כבר הכיר , בל עד הנסיון של לך לך לא נזכר בתורה על אברהם כלום מגדולתוא, אברהם 10966 

גייר נפשות והכניסן תחת כנפי , אחד היה אברהם ולחם אפילו עם אביו תרח, את בוראו ולחם נגד כל הדור 10967 



שים ה תורה ומע"מכאן אנו למדים שעיקר חשוב להקב, השכינה והראה גבורת אריה לעשות רצון קונו 10968 

 10969 .(זכרון מאיר)  .וזה נקרא ריחו נודף ולרצון לפניו יתברך, י נסיון וטלטול"טובים ע

 10970 

 10971 מאמר רלו

 10972 .(´ב א"בראשית י) אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך´ ויאמר ה

, בעך בעולםועוד שאודיע ט, כאן אי אתה זוכה לבנים, ואעשך לגוי גדול, י לך לך להנאתך ולטובתך"ברש 10973 

וקשה איזה נסיון הוא זה בשעה , הרי בין אותם עשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו נמצא הנסיון לך לך 10974 

ובכתב סופר תירץ דהנסיון לא היה , שמבטיחים לו ששם יהיה לו בנים ממון ושם שאותם לא ישיג כאן 10975 

ובשעה שבא לארץ מיד , ה הבטיח לו ששם לא יחסר לו כלום"י שהקב"אלא בשעה שבא לא, בלך לך מיד 10976 

אלא שיש לשאול דהרי בין עשרה , ה"וזה היה הנסיון שאברהם לא הרהר אחר הקב, ויהי רעב בארץ 10977 

 10978 .הנסיונות נמנה גם הנסיון של ויהי רעב בארץ

אבל הנסיון היה האם אברהם , ה הבטיח לאברם כל הדברים האלו"דאמנם הקב, לכן אמרנו תירוץ אחר 10979 

ומעידה התורה וילך , ה"או שילך בשביל צווי הקב, תם הדברים שיהיה לו שםי בשביל או"אבינו ילך לא 10980 

וילך , יתברך ולא לשם ההבטחות שהובטחו לו´ אברם הלך רק בגלל צווי ה, ´אברם כאשר דבר אליו ה 10981 

אבל לוט שהלך עם אברם לא היתה כוונתו , אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן 10982 

לכן הלך , ועדיין אין לו בנים ולוט היה יורשו, משום שאברם בן חמש ושבעים שנה אלא הלך אתו, ש"לש 10983 

 10984 .אתו כדי שירשו

ש אין "כ לש"וודאי לצום ביו, יש מצוה לצום ביום כפור ומצוה לאכול בתשיעי בתשרי, והבאנו דוגמא לזה 10985 

אבל , ראו אותווהרי יכול לאכול במקום שלא י? כ בשביל מה צם"ש א"דאם אינו צם לש, כ קושי"בו כ 10986 

זה הכלל כל , ש"ודאי שיותר קשה לכוון לש, בשעה שאדם אוכל בתשיעי בתשרי ונהנה מהמאכלים 10987 

ה היה גדול "ולכן הנסיון אצל אברהם אע, ש יותר גדול"הקושי לכוון לש, שההנאה ממצוה יותר גדולה 10988 

 10989 .ש"ובכל זאת לא הלך בגלל ההנאה אלא הלך לש, י המצוה"מאד כיון שהיה לו הנאה ע

ושם הקשה בפני כל , ין´כשהגאון המפורסם רבי איזיק מסלונים חיפש חתן לבתו נסע לישיבת וולוז 10990 

וכך היה כל הבחורים , והכריז שמי שידע לתרץ את קושייתו יהא חתן לבתו, התלמידים קושיא חמורה 10991 

, צא תירוץעד שהגיע הבוקר ולא נמ, הטובים ניסו לתרץ את הקושיא בכל מיני אופנים אך את כולם דחה 10992 

כשהביט ראה את , וכשהעגלה התרחקה מהעיר שמע מישהו רודף אחריו, ין´עלה על העגלה ויצא מוולוז 10993 

 10994 .ין רץ אחריו´אחד מבני הישיבה דוולוז

כשהגיע אליו הבחור שאלו רבי אייזיק , סבר שאולי יש לבחור תירוץ, קרא רבי אייזיק לעגלון שיעצור 10995 

הרי הרב נוסע מבלי להשאיר , אך מהו התשובה לשאלה, אין לי ענה הבחור תירוץ? אולי יש לך תירוץ 10996 

משום שאין בדעתו על השכר ! כששמע זאת רבי אייזיק אמר הוא ראוי להיות חתני! לנו תשובה לשאלה 10997 

פ "אע, בדבר זה נבחן אברהם אבינו ועמד בנסיון, אלא רק התשובה לשאלה מעניינת אותו, שמגיע 10998 

לא היתה כוונתו על , לא הלך אברהם אבינו אלא כדי לעשות רצון קונו ,שהליכה זו היתה להנאתו ולטובתו 10999 

 11000 .(דרכי מוסר)  .השכר אלא רק במצווה

 11001 

 11002 מאמר רלז

 11003 .(´ב א"בראשית י) אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך´ ויאמר ה

´ לא פתאום התחיל האנחנו מבינים ש, לאברהם לך לך היה כבר בן שבעים וחמש שנה´ כאשר אמר ה 11004 

מלבד לידתו ונישואיו עם , אבל לא מסופר בתורה כלום, ובודאי קדמו לזה מעשים רבים, לדבר אל אברהם 11005 

ל אומרים למה קוראים אותו "חז, ל מסופר הרבה מאד על אברהם"אולם בחז, שרה בסוף הפרשה הקודמת 11006 

כל בני דורו לרבות אבותיו היו , משום שכל העולם היה מעבר אחד והוא היה מעבר אחר, אברהם העברי 11007 

 11008 .והוא קם ומרד בכל העולם והתחיל להפיץ אלקות עלי תבל, עובדי אלילים

חושבניה מאה , שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, שנה הכיר אברהם את בוראו´ הגמרא אומרת בן ג 11009 

, ´שלוש הכיר בה נמצא שבן, ה"ואילו כל שנותיו היו קע´ כמנין עקב שמע אברהם בקול ה, ושבעין ותרין 11010 

ם כותב "הרמב, ם אין סתירה בין זה לזה"ולפי הרמב, אחרים אומרים שבן ארבעים שנה הכיר את בוראו 11011 

כלומר , ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו, כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן 11012 

 11013 .תוובהגיעו לגיל ארבעים נגמלה הכר, בהיותו בן שלוש´ התחיל לחפש את ה

והיה תמיה היאך , ם שם והתחיל לחשוב ביום ובלילה"מציין הרמב? ואיך הגיע אברהם להכרת הבורא 11014 

עד , כי אי אפשר שיסבב את עצמו, אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסובב אותו 11015 

מנהיג הגלגל הוא  וידע שיש שם אלוה אחד הוא, שהשיג את דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה 11016 



והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש , ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו, ברא הכל 11017 

 11018 .(ג"א ה"ז פ"הלכות ע) שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד

ר יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת "א, ל"מוצאים דברים אלה גם בדברי חז 11019 

כך לפני , הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה? אמר תאמר שבירה זו בלי מנהיג, קתדול 11020 

 11021 "ה ואמר אני הוא בעל העולם"הציץ עליו הקב, שהיה אברהם אבינו אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג

 11022 .(ר לט"ב)

כל העולם , בירה פועלתכדי לומר שהעולם לא דומה לארמון דומם אלא ל, ל הביאו משל בבירה דולקת"חז 11023 

כל אשר על פני הארץ , כדור הארץ מסתובב בלי הפסק בכיוונים קבועים ובזמנים קצובים, נמצא בתנועה 11024 

החיות , בעלי חיים לרבבותיהם, והצומחים לאלפי מיניהם, הימים הנחלים והרוחות, נמצא תמיד בפעולה 11025 

והיאך הכל , האדם בעל השכל והתבונהועל כולם , והבהמות העופות והדגים השרצים והרמשים ללא סוף 11026 

 11027 .מכאן בא אברהם לידי הכרה שיש מי שברא את העולם ומנהיג את הכל? מסתובב ופועל ללא מנהיג

, ידוע שאברהם שיבר את הצלמים בבית אביו, ´ל המתאר היאך בא אברהם לידי הכרתו בה"עוד מאמר חז 11028 

אגדה מספרת שנמרוד אמר לאברהם השתחוה וה, והביאוהו לנמרוד שהיה באותו זמן המלך ודנו לשריפה 11029 

ל אברהם "א, אמר לו נמרוד השתחוה למים, אמר לו אברהם ואשתחוה למים שמכבים אש, לאש ותינצל 11030 

ל "א, ל אברהם אשתחוה לרוח שמפזר הענן"א, ל נמרוד השתחוה לענן"א, כ אשתחוה לענן שטעון מים"א 11031 

אני , ל נמרוד אתה משיאני בדברים"א, בל רוחל אברהם אשתחוה לבן אדם שסו"א, נמרוד השתחוה לרוח 11032 

ר "ב) הרי אני משליכך לתוכו ויבא אלקיך שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו, איני משתחוה אלא לאור 11033 

 11034 .(.לח

כידוע עבדו הגויים בתקופה ההיא לכוחות , אגדה זאת מתארת היאך הגיע אברהם לידי הכרתו באל עליון 11035 

עד שהגיע , וכיח להם שמעל כל כח של הטבע יש כח יותר חזקואברהם ה, הטבע ועשו אותם לאלילים 11036 

ובודאי יש כח שהוא עליון גם מעל , ולכן לא יתכן שאדם יעבוד לכוחות הטבע, לאדם השולט על כולם 11037 

הראשון היה שלא , ניסה אותו בעשרה נסיונות´ והנה עם כל הכרתו של אברהם ה, האדם ועליו לעבוד לו 11038 

 11039 .כבשן האשנכנע לנמרוד והוא השליכו ל

וללכת לנדוד בעולם ללא מטרה , אמר לו לעזוב את ארצו את מולדתו ואת כל משפחתו´ הנסיון השני שה 11040 

והנה , ויקח אברם את שרי אשתו ויבואו ארצה כנען, ´ואברהם קיים את דבר ה, אל הארץ אשר אראך 11041 

י כתוב "פרש רשומ, וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ, שוב נסיון ויהי רעב בארץ 11042 

ה שאמר לו ללכת אל "לנסות אם יהרהר אחר דבריו של הקב, משמע שרק בארץ כנען היה רעב´ בארץ´ 11043 

והכל כדי , במצרים שוב באו עליו הרפתקאות שונות על דבר שרי, ארץ כנען ועכשיו משיאו לצאת ממנה 11044 

 11045 .לנסותו עד כמה יעמוד באמונתו

למה ניסו אותו , פילו בכבשן האש שהוא נסיון גדול יותרלכאורה אחרי שכבר התנסה בזה שמסר נפשו לה 11046 

יש שאדם מסוגל להתרומם בבת אחת , אולם לא כן הדבר? שוב בנסיונות שהם לכאורה יותר קטנים 11047 

כי זהו נסיון , אבל בכל זאת עדיין איננו מוכן לסבול כל החיים בגלל הכרתו, ולמסור את נפשו בעד הכרתו 11048 

 11049 .גדול יותר שקשה לעמוד בו

חנניה מישאל ועזריה , (7כתובות לג)א  ל אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמ"בר אמרו חזוכ 11050 

ל שאם היו מענים אותם ומביאים "ובכל זאת אמרו חז, מסרו נפשם על הכרתם והפילו אותם לכבשן האש 11051 

, פתקאות שונותאת אברהם על ידי נדודים סבל והר´ לכן ניסה ה, עליהם יסורים לא היו עומדים בנסיון 11052 

 11053 .אמר לו עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה´ ואברהם עמד בכל הנסיונות עד שה

עדיין אינו , חנינא בן תרדיון מסר נפשו על לימוד התורה´ שלמרות שר, ל"אנו מוצאים רעיון זה בדברי חז 11054 

לכאורה ורק בגלל מעשה שנחלפו לו מעותיו במעות של צדקה וחילקם לעניים ש, ב"בטוח מה חלקו לעוה 11055 

מכאן רואים שמסירות נפש , (.ז יח"ע) יוסי ואמר לו מחלקך יהא חלקי´ התפעל ממנו ר, זה מעשה פעוט 11056 

אם הוא עומד , אלא דוקא מהחיים הרגילים היום יומיים, עוד אינה ראיה עד כמה האדם מושרש בהכרתו 11057 

 11058 .בהם בנסיון יש הוכחה על מדרגתו

והיה לו מקום להוראת היתר , פורים במעות של צדקהוהנה על ידי מעשה זה שנתחלפו לו מעות של  11059 

, ואפשר להשתמש למטרה זו במעות של צדקה מספק, כי סעודת פורים גם כן לצורך מצוה היא, לעצמו 11060 

הרי זו הוכחה גמורה על הכרתו המוצקה ותקיפות דעתו והוא , ואם עמד בנסיון והחזיר את הכסף לצדקה 11061 

 11062 .ב"ראוי לעוה

הנה במלחמת ארבעה וחמישה כשניצחם אברהם ובא מלך סדום ואמר , ת כאלהואברהם עמד גם בנסיונו 11063 

בכל זאת , ולפי החוק והדין היה הרכוש שייך לאברהם משום שלל מלחמה, תן לי הנפש והרכוש קח לך 11064 

ואמר הרימותי ידי לאל עליון , שלא עשה מה שעשה בגלל ממון, עמד אברהם בנסיון כדי לקדש שם שמים 11065 



לחוט של , ל שבשכר זה זכו בניו לשתי מצוות"ואמרו חז, נעל ואם אקח מכל אשר לך אם מחוט ועד שרוך 11066 

 11067 .(.ה0.ד)  .תכלת ולרצועה של תפילין

 11068 

 11069 מאמר רלח

 11070 .(´ב א"בראשית י) אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך´ ויאמר ה

אמר תאמר שהבירה הזאת בלא , תל משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולק"אחז 11071 

תאמר , כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר, הציץ עליו בעל הבירה ואמר אני הוא בעל הבירה? מנהיג 11072 

 11073 .(ר שם"ב) ה ואמר אני הוא בעל העולם"הציץ עליו הקב? שהעולם בלא מנהיג

ולמה לא נגלה ? ובודאי שאלו גם הם מי כאן בעל הבירה, ויש להבין הרי כולם ראו את הבירה דולקת 11074 

אך התעמק , אלא שאברהם אבינו לא הסתכל בבריאה לבד? ה כדרך שנגלה לאברהם אבינו"עליהם הקב 11075 

הוא ראה את השמש הנפלאה איך היא מאירה על פני תבל , בחכמת הבריאה והכיר את יסוד החסד שבה 11076 

לא ישנו מתפקידם , וכן הירח והכוכבים כולם מטיבים ומועילים לברואים, ומועילה לכל הנמצאים עליה 11077 

 11078 .ואין מקום לתגמול ושכר חלף עבודתם, ולא ימעטו מהטבתם

בו ימצאו , גשר עצום על פני המים המחזיק עליו כל יושבי חלד, כן ראה את כדור הארץ בכל היקפו 11079 

וכל מטרתה אך טוב , והארץ הזאת עומדת לעולם לכלכל ולזון, מזונותיהם בתבואה בעשבים ובאילנות 11080 

הוא , ´שבירה זו דולקת במצות הבורא ית, ן בזה מצא כי יש מקור לכל מעשי חסד אלווכשהתבונ, וחסד 11081 

, והם ששים ושמחים לעשות רצון קונם, אשר ברא את השמש והירח להועיל ולהטיב לכל הנבראים כולם 11082 

 11083 .להאציל לעולם שפע של הטבה וחסד

, אותם ולענגם בכל אשר יוכללהנ, מכאן למד אברהם אבינו גם לעצמו ללכת בדרך זו להטיב עם הבריות 11084 

וכמו השמש המאירה לעולם כן יצא והאיר , וראה כל תכליתו וחובתו בעולמו לעשות רק חסד לשם חסד 11085 

וכשם שאין במעשי החסד של , לא חשך עמל ויגיעה לעשות תמיד חסד בארץ, אף הוא ממזרח צדק 11086 

 11087 .ף עבודתוכך לא ביקש אברהם שום שכר והנאה חל, הבריאה שום מקום לתגמול ושכר

ולא , חייב את עצמו גם הוא לעשות כן, ומתוך שראה והתבונן בבירה זו והכיר את מעשה החסד בהבריאה 11088 

אלא חזר אחר , ובדברים שהם מרגישים את חסרונם, הסתפק במעשי חסד לבני אדם שהם מצויים לפניו 11089 

 11090 .ואף בהנאות שאינם משתוקקים להם כלל, בני אדם כדי שיוכל להטיב עמהם

מלמד שיהא ביתו של אדם פתוח לדרום למזרח ? יהי ביתך פתוח לרוחה כיצד, (ז"נ פ"אדר) ל"אחז 11091 

כדי שלא יהיו עניים מצטערים להקיף את כל , כגון איוב שעשה ארבעה פתחים לביתו, ולמערב ולצפון 11092 

! בה איו"פ כן אמר הקב"אע, הבא מן הדרום יכנס כדרכו וכן לכל רוח, הבא מן הצפון יכנס כדרכו, הבית 11093 

את שדרכו , אתה יושב ושוהה בתוך ביתך ואורחין נכנסין אצלך, עדיין לא הגעת לחצי שיעור של אברהם 11094 

את שדרכו לשתות יין השקיתו , את שדרכו לאכול בשר האכלתו בשר, לאכול פת חטים האכלתו פת חטים 11095 

 11096 .יין

את שאין דרכו , יתווכשימצא אורחין מכניסן לתוך ב, אלא יושב ומהדר בעולם, אבל אברהם לא עשה כן 11097 

ואת שאין דרכו לשתות יין , את שאין דרכו לאכול בשר האכילהו בשר, לאכול פת חטין האכילהו פת חטין 11098 

וכל הבא ונכנס אכל , ולא עוד אלא עמד ובנה פלטרין גדולים על הדרכים והניח מאכל ומשקה, השקהו יין 11099 

 11100 .´ויטע אשר בבאר שבע´שנאמר וכל שהפה שואל מצוי בתוך ביתו של אברהם , ושתה וברך לשמים

אלא הקדים פני אורחים והגיש להם , אברהם אבינו לא חיכה שיבואו אליו אורחים ושיהיו זקוקים לטובתו 11101 

ולא עוד אלא שבנה פלטרין , כדי לענג אותם בכל התענוגות שבעולם, מאכלים שלא הורגלו בהם כלל 11102 

ויוכלו להגיע להם , טרוח אף טירחא כל שהיאוהמציא להם תענוגיהם מבלי שיאלצו ל, גדולים על הדרכים 11103 

 11104 .דרך כל הרוחות והכל מוכן לפניהם

אף בדברים , ה לברואיו"הסתכל בבריאה וראה כמה טובות המציא הקב, ומנין למד אברהם אבינו הנהגה זו 11105 

, ת עד שיבוא האדם ויבקש אור בעדו"ולא חיכה השי, שלא היה עולה על דעתם לבקשם ולחפש אחריהם 11106 

אלא עד שלא נברא האדם כבר הוכנו לו השמים , השהה את מזונותיו עד שירעב ויצמא ויבקשוכן לא  11107 

כ ברא "ואח, (סנהדרין לח) והארץ וכל צבאם עם טרפו וכל צרכיו וכל תענוגותיו כדי שיכנס לסעודה מיד 11108 

ומילא לו את העולם בכל הפינוקים והעידונים שלמעלה מכל מושגיו בכדי שיוכל , ה את האדם"הקב 11109 

 11110 .ליהנות מהם

כי אברהם אבינו מיצה כל לימודו , עדיין לא הגעת לחצי שיעור של אברהם, ה לאיוב"וזהו מה שאמר הקב 11111 

והיה הולך , להשתדל גם הוא להכין לבני אדם אף תענוגות שלא עלה על דעתם לבקשם, מהבירה הדולקת 11112 

 11113 .ו לכול בשר האכילהו בשרשאין דרכ, את שאין דרכו לאכול פת חטין האכילהו פת חטין, ומהדר בעולם

התעמק והתבונן ללמוד לא רק ? תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, ועוד לא הסתפק אברהם בזה ושאל 11114 

אלא אף , וראה חובתו לא רק לעשות חסד בארץ, עצמו כביכול´ כי אם גם מהבורא ית, מהבירה הדולקת 11115 



שסכנתו מרובה וכאבו , י למילתובהיותו בן תשעים ותשע שנה ביום שליש, להיות בורא חסד כבעל הבירה 11116 

אינו מוצא מנוחה לנפשו ויושב , ה הוציא חמה מנרתיקה כדי שלא להטריחו באורחים"עד שהקב, גדול 11117 

אולי יעבור מי שהוא דרך ביתו שיוכל להעניק לו מטובו , כחום היום בפתח ביתו ומצפה בכליון עינים 11118 

 11119 .וחסדו

ואין מי שיהיה זקוק , רב כזה לא ילך שום איש בדרךהלא הבין כי ביום ש, ולכאורה מה ראה לעשות כן 11120 

כי הלא היו באים אליו , ובודאי גם לא חסר לו אורחים ששהו בביתו מהימים הקודמים, לביתו ולטובתו 11121 

כ למה הצטער אברהם "וא, ובלי ספק היו מתעכבים בביתו זמן רב, מכל קצוי ארץ לחסות בצל קורתו 11122 

 11123 ?אבינו לחפש אחר אורחים חדשים

וכשם שמדת חסדו , כי אברהם הגיע ללמוד מבורא העולם שהוא מקור החסד, הוא הדבר אשר אמרנואכן  11124 

לגמול חסד מבלי אשר יהיו לה , ה חייבה לברוא מתחילה את כל ברואי העולם כדי להטיב עמהם"של הקב 11125 

ער וישב כחום היום והצט, כן עיצב אברהם אבינו בעצמיותו מדה זו של יצירת מקבלי החסד, מבקשים 11126 

עד שחייב שינוי הטבע ושלחו לו מלאכי השרת כדמות אנשים כדי , הרבה על אשר אין לו אפשרות זו 11127 

 11128 .שיוכל לבצע מדה זו מכח אל הפועל

אלא בצדקתו של אותו , האומר שלא אכלו המלאכים אצל אברהם לא אמר כלום, (ילקוט שם) ל"אחז 11129 

ת שינה "רואים אנו מזה שהשי, ´ם ויאכלווהוא עומד עליה´שנאמר , ה פיהם ואכלו"צדיק פתח להם הקב 11130 

, משום שאברהם אבינו הצטער על שאין באפשרותו להטיב היום, את הטבע של המלאכים והתחילו לאכול 11131 

ולמה לא היה די בזה כאותה ? ומן התימה וכי משום כך צריך לשנות את הטבע ולברוא להם פה וקיבה 11132 

 11133 ?שהיו נראים כאוכלים, (ו"מ פ"ב) ´דעה בגמ

ברא את עולם החסד וברא את האדם , ה"אברהם שנגלה עליו בעל הבירה למד דרכי טובו של הקבאלא ש 11134 

שתתהוה מציאות כזו שיהיה לו עם , ה"והשתוקק גם הוא ללכת בדרכיו של הקב, כדי שיהנה מהחסד הזה 11135 

וכשראה שאין אפשרות להוציא לפועל את , וישב בפתח האהל כחום היום וחיכה לאורחים, מי להטיב 11136 

ופתח להם פיהם לקבל , ה שלח אליו מלאכים בדמות אנשים"עד שהקב, דת חסדו הצטער צער גדולמי 11137 

 11138 .כדי שיוכל להדמות גם בזאת לקונו לברוא מקבל חסד, חסדו של אברהם אבינו ואכלו ממש

כלום הנאה יש לו אם , שכל נבדל אם גם נוצרו בו פה וקיבה? וכשנתמה ונשאל מה למלאכים לאכילה 11139 

? ואיך יצוייר בכלל שדבר רוחני זה כמלאך אלקים מיסב על השלחן ולועס ואוכל פת, חמאהיאכל לחם ו 11140 

שהרי הוא מצד שכלו ושורש נשמתו גדול הוא , הנה עד שאנחנו תמהים על המלאכים נתמה על בן אדם 11141 

כ "אעפ, ה למלאכי השרת חכמתו מרובה משלכם"שאמר הקב, (ז"ר י"בר) ל"כמו שמצינו בחז, ממלאכים 11142 

הוי אומר כי טובה היא לאדם , ת בעולם הטביע בו טבע של אכילה ושתיה כפי צורך קיומו"ו השיכשברא 11143 

כן גם המלאכים , ת ויתעלה בזה לתכלית הטוב"שיאכל ויהנה ויברך להשי, ת"וחסד גדול עשה אתו השי 11144 

 11145 .ה פיהם ואכלו"עלו במדרגתם ופתח להם הקב, בצדקתו של אותו צדיק ובשכר טרחתו שטרח

שמתוך הכרתם את , מדנו טיבם של מעשי אבות אשר כל מעשיהם לא נבעו אלא ממקור החכמהומכאן ל 11146 

ומתוך כך גרמו הנאה לבריות , נעשו בעצמם למקור הטוב והחסד, ת וההתדמות אליו ללכת בדרכיו"השי 11147 

´ ומכיון שאברהם אבינו הגיע מתוך הבריאה להכיר את ה, ה מקור הטוב והחסד"בכל פרט קטן כמדת הקב 11148 

, ה והציץ עליו ואמר אני בעל הבירה"הופיע לפניו הקב, י להידמות אליו ולהוות מקור הטובה וחסדכד 11149 

ה "כדי שיראה דוגמה להתנהג לפי מדותיו ומעשיו של הקב, וגילה לו את עצם חכמת מדות הטוב והחסד 11150 

 11151 .בבריאה

שיש לנו ללמוד , קבל במאמרם חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק ויע"ולכך כיונו חז 11152 

ישנם אנשים עושים , שכל מעשינו הטובים לא יהיו מעשים סתם כי אם יהיו מעשי חכמה ויהוו מקור הטוב 11153 

ואין להסתפק אף , ולכן הם רחוקים ממעשי האבות, מעשים גדולים אבל לבם אינם מהוה מקור הטוב 11154 

ויש לנו , ד בתור מטרה לעצמהאלא יש לפעול חס, במעשי חסד כדוגמת איוב שנעשו לפי הדרישה והצורך 11155 

 11156 .אם נוסיף מחשבה והתבוננות למעשינו, אפשרות להגיע למדרגה זו

אבל אין אנו מתבוננים , יש שאנו עושים מעשים גדולים שיסודותם בהררי קודש כדוגמת מעשי האבות 11157 

יקנו ל ת"חז, והנה דוגמאות אחדות, ומתוך כך הם מאבדים את עיקר ערכם, בהם ולא עומדים על מהותם 11158 

יש עוד , שהוא שיר של פגעים כדי שלא יזיקו אותנו המזיקים, ק לומר מזמור יושב בסתר עליון"במוצש 11159 

והנה יש באמירת מזמור זה , טעם לתקנה זו כדי להאריך בתפלה ולהשהות חזרתם של הרשעים לגיהנם 11160 

 11161 .הטבה גדולה לחיים ולמתים

מפיו נמצא גומל חסדים ומטיב לבריות  הרי בכל מלה שהוא מוציא, אילו היה האדם משים לבו לזה 11162 

אף שלא רואים את , ה לחונן את הרשעים ולהצטער בצרתם"והולך בדרכיו של הקב, בתפלתו עליהם 11163 

אבל דא עקא כי אנו אומרים תפלה זו ולא , הן הן דוגמת מעשי האבות, סבלם ואין איש דורש דבר זה ממנו 11164 



אלא יוצאים ידי חובתנו בזה כמצוה שביננו לבין , תמרגישים כלל כי יש כאן הטבה וחסד בדרגות עליונו 11165 

 11166 .המקום בלבד

אינה לעשות דוקא מעשים גדולים , נמצא כי החובה של האדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי 11167 

כדי להוות , ה"שיהיו מתוך הכרה להידמות להקב, אלא לשפר אותם המעשים שהוא עושה, כדוגמת האבות 11168 

 11169 .(ה"א צ"אור הצפון ח)  .המקור הטבה וחסד כמטרה לעצמ

 11170 

 11171 מאמר רלט

 11172 .(´ב ב"בראשית י) ואעשך לגוי גדול ואברכה ואגדלה שמך והיה ברכה

, כאן אי אתה זוכה לבנים, ל"י והוא מחז"ברש´ ועי, ה כאן גדולות ונצורות"הובטח לו לאברהם אבינו ע 11173 

כך זה שאומרים אלוקי ואבר, ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלוקי אברהם, ועוד שאודיע טבעך בעולם 11174 

ל והיה ברכה בך חותמין ולא "ת, יכול יהו חותמין בכולן, ואגדלה שמך זה שאומרים אלוקי יעקב, יצחק 11175 

 11176 .ה"וכל המעלות האלו זכה להם אברהם אבינו ע, בהם

והנה זאת , ל"ן וז"וכבר העיר על כך הרמב, ה לכל הטובות האלו"לא הוזכר בתורה הטעם מדוע זכה אאע 11177 

ה עזוב ארצך ואטיבה עמך טובה שלא היתה "כי מה טעם שיאמר לו הקב, בארה כל העניןהפרשה לא  11178 

ומנהג הכתוב לאמר התהלך לפני , מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד אלקים או צדיק תמים, כמוהו מעולם 11179 

ן להקשות על הטובות "כוונת הרמב, כאשר בדור ושלמה ובענין התורה כולה, ותשמע בקולי ואטיבה עמך 11180 

 11181 .מדוע זכה לכך, רכות שזכה להם אברהם כמפורש בקראוהב

וכדאיתא , ה"ן אבל הטעם מפני שעשו אנשי אור כשדים עמו רעות רבות על אמונתו בהקב"וכתב הרמב 11182 

ומסר את גופו וכבודו עבור אמונתו , ה בבית האסורים עשר שנים"במדרש שהושיבו את אברהם אע 11183 

לא כאשר עשו עמו , יגדל שמו ויתברכו בו הגויים ההם ושם, והוא ברח מהם ללכת ארצה כנען, ה"בהקב 11184 

ן דזכות "מבואר בדברי הרמב, ושמו אתו בבור או בכבשן האש, באור כשדים שהיו מבזין ומקללין אותו 11185 

 11186 .אלא עבור הבזיונות ומיעוט כבודו שהיה לו באור כשדים, אברהם לא היתה רק בגלל אמונתו

ה גדל באמונת "ידוע שאברהם אבינו ע, ל"וז (ט"ג כ"ם חמורה נבוכי) ם"והדברים מפורשים אף ברמב 11187 

סוף הענין היה , אמנם אברהם שגדל בכותא כשחלק עם ההמון, ודעתם שאין אלוה רק הכוכבים, ה"הצאב 11188 

פחד המלך , וכשהוא התמיד לטעון עליהם ימים רבים והוא בבית כלאו, שהמלך שם אותו בבית הכלא 11189 

ואין , וגרשו המלך לקצה המזרח אחר שלקח כל אשר לו, מאמונתםשיפסיד עליו ממלכתו וישיב בני אדם  11190 

וכאשר , שהיו מקללים ומבזים אותו התועים ההם, א כולם"ה אשר חלק על דעת בנ"ספק אצלי שהוא ע 11191 

והיינו כדברי , נאמר לו ואברכך מברכיך ומקללך אאור, סבל הכל בעבור השם וכן הדין לעשות לכבודו 11192 

 11193 .יתה עבור זהה ה"ן שזכות אברהם אע"הרמב

שכל שמתבזה עבור כבוד שמו יתברך ונותן מכבודו וגופו , חזינן מהכא היכן טמון עיקר הצלחת האדם 11194 

ה שהגיע למעלת הנבואה היתה בגלל "ודאי שזכות אאע, מובטח לו שיזכה לכל הברכות, עבור כבוד שמים 11195 

, (ר מג ה"בר) ל"חזאבל מה שזכה שהכירו בו כל העולם והתברכו בו וכדאיתא ב, ת"אמונתו בהשי 11196 

ז זכה בגלל שמסר נפשו וכבודו עבור כבוד "כ, שהושוו כל העולם ואמרו לו נשיא אלקים אתה בתוכנו 11197 

עיקר , נמצא שעיקר השתדלותנו בעבודה חייבת להיות כאשר ימסור כבודו ונפשו עבור תורה, שמים 11198 

 11199 .הנפש הוא הכבוד ולמסור נשמתו היינו במיעוט כבודו

מכל מקום אינם , שאף אלו שמתיגעים בתורה ועמלים בה, איננה ידועה לנו כללענין העבודה הזאת  11200 

אבל יגיעה בתורה תוך כדי בזיונות , וכל עסקם בתורה הוא כדי להגדיל כבודם, מוכנים לוותר על כבודם 11201 

בשעה שדומה בעיני , ואפשר לראות זאת בעליל, ורק יחידי סגולה מסוגלים לכך, רחוקה מאד מאתנו 11202 

, מזניח כל עסקו ועבודתו ומבקש לעצמו דרכים אחרים, ך בעבודתו בתורה איזה מעט בזיוןהאדם שכרו 11203 

ויזכה למירב ההצלחות בזה , ה"אז יהיה מכובד בעיני הקב, ואיננו יודע שבשעה שמקבל על עצמו בזיונות 11204 

 11205 .ובבא

ילדה לו ושרי אשת אברם לא , היכן טמון עיקר הצלחת האדם, יסוד זה אפשר לראות אף בפרשת השבוע 11206 

מלדת בוא נא אל שפחתי אולי ´ ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני ה, ולה שפחה מצרית ושמה הגר 11207 

שמטבע ברייתם לא היה , שאברהם ושרה טומטומים היו, (יבמות סד) ל"והנה איתא בחז, אבנה ממנה 11208 

ולכך אמרה  ,ובקשה שרה עצות ודרכים היאך לזכות לבנים ולעקור גדרי הטבע, אפשר שיולדו להם בנים 11209 

 11210 .י בזכות שאכניס צרה לתוך ביתי"ופרש, לאברהם שיקח את הגר לאשה

כ היתה מדרגתה גבוהה "וא, (א"י כ"רש) ה היה טפל לשרה בנבואה"והדבר מפליא והרי איתא שאאע 11211 

ורק ענין זה שתכניס צרתה לתוך ביתה יהיה , וכל זה אינו מספיק כדי שתזכה לבנים, ועליונה לאין שיעור 11212 

ובודאי אין זה מן הדברים הקלים ששפחתה תהא לגבירה , עם שעבור זה תזכה שתבנה ממנהסיבה וט 11213 



ועבור הבזיון והסבל הגדול שכרוך , ואילו שרה הגבירה עקרת הבית תשאר עקרה לא ילדה, ויולדת בנים 11214 

 11215 .בכך תזכה לבנים

היחידה שעל ידי  רוח הקודש הסכימה לכך שזו הדרך, י לרוח הקודש שבה"וברש, וישמע אברם לקול שרי 11216 

ותקנא רחל באחותה , ובאמת מפורש בתורה שזו היתה הסיבה שזכתה שרה ליצחק, זה אפשר לזכות 11217 

י אמרה לו זקנך אברהם היו לו בנים מהגר וחגר "וברש, ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי 11218 

הרי , זה מעכב הנה אמתיאמרה לו אם הדבר ה, ל זקנתי הכניסה צרתה לתוך ביתה"א, מתניו כנגד שרה 11219 

אלא בגלל מעשה זה , ה"ה אמר שהטעם שזכתה שרה לבנים לא היה בגלל אאע"להדיא שיעקב אע 11220 

 11221 .שהכניסה צרתה לתוך ביתה

אבל לוותר מעט מכבודו , שיכול האדם להתיגע בכל כוחותיו ומאמציו, ובאמת זה הקושי הגדול בעבודה 11222 

, חקת בו וכל פעולותיו ומעשיו נובעות מחמת אהבת הכבודכי אהבת הכבוד דו, עבור כבוד שמים אינו יכול 11223 

ולכן כיון שזה הקושי הגדול פשוט מאליו , והיינו דנאמר הקנאה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם 11224 

, ´באה לאלה שנדכאים וסובלים עבור כבודו ית´ תשועת ה, ה היא ההצלחה"שהפסד הכבוד עבור הקב 11225 

משום שבלימוד התורה מוצא אדם , ת היא מעיקרים הנדרשים מאתנוומעתה מובן מדוע עבודת תקון המדו 11226 

 11227 .ואילו ענינים אלו שאין מצפה מהם כבוד רב לאדם רחוקים מאד מאתנו, כבוד ולכן עוסק בזה

מלאכים משום ´ ל שזכתה הגר לראות ה"ועיין בחז, שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה´ ויאמר לך מלאך ה 11228 

ועליהם , ה"מבואר שהסבל והבזיון הם הגורמים לחביבות בעיני הקב, ה"שהתענתה תחת שרה אמנו ע 11229 

עליהם נאמר ואוהביו כצאת , נאמר הנעלבים ואינם עולבים שומעין חרפתן ולא משיבים ושמחים ביסורים 11230 

 11231  .כי עיקר הזכות טמון בקבלת עלבונות והם החביבים בעיניו יתברך, (שבת פח) השמש בגבורתו

 11232 .(אור יחזקאל)

 11233 

 11234 מאמר רמ

 11235 .(´ב ב"בראשית י) אעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכהו

ואגדלה שמך , ואברכך זהו שאומרים אלקי יצחק, י ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם"וברש 11236 

בחומש בראשית , ל והיה ברכה בך חותמין ולא בהן"ת, יכול יהיו חותמים בכולן, זהו שאומרים אלקי יעקב 11237 

מעשה אבות אינם סיפורים בעלמא , רובו ככולו מדבר בעיקר על מעשה אבות, ותישנן רק מעט הלכ 11238 

כל , הפירוש שמלבד האבות ומעשיהם אין כלום, ל אמרו מעשי אבות סימן לבנים"חז, להתנהג כמותם 11239 

כשאנו אומרים אלקי אברהם אלקי יצחק , בהם הכל נגמר´ הראשית וכל האחרית נסתיים בהאבות הק 11240 

 11241 .ל האלקים כלול באברהםהרי כ, ואלקי יעקב

המדובר הוא רק על , שהוא נעלם על כל נעלם´ כשאנו מדברים בענין אלקים אין הכוונה בזה למציאותו ית 11242 

נמצא שאברהם תופס , והדברים מבוארים בספר דעת תבונות, במה שרצה להתגלות לברואיו´ מידותיו ית 11243 

מא שלא יהא שם אברהם כמו שאין זולת ואין בבריאה כולה אף כמלוא ני, מקום מסוף העולם ועד סופו 11244 

הנה גדול הוא , ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם, כי על כן הוא נקרא אלקי אברהם, אלקים 11245 

 11246 .כי אין כלום זולתו בכל הבריאה, אברהם מסוף העולם ועד סופו ולגדולתו אין חקר

ן אבות אלא לשלשה ואין קורין אמהות אין קורי, (7ברכות טז) ל"ועל דרך זה צריכים לבאר מה שאמרו חז 11247 

הוא מה שאמרו , סוד האבות הוא שהינם שורשי הבריאה תופסים מסוף העולם ועד סופו, אלא לארבע 11248 

ל סוד "גילו לנו חז, וללבן שתי בנות כשתי קורות מפולשות מסוף העולם ועד סופו, (ר ע טו"בר) ל"חז 11249 

גדולים היו הרבה אבל למדרגת , ועד סופוהאבות והאמהות שהם תופסים כל הבריאה מסוף העולם  11250 

 11251 .שרשים לא הגיעו אלא האבות

בודאי ישנם עוד ענינים ואופנים שגם יצחק ויעקב לבדם , והנה כשאנו אומרים גם אלקי יצחק ואלקי יעקב 11252 

, אבל המבין יבין כי גם יצחק ויעקב הינם כלולים באלקי אברהם, תופסים מקום מסוף העולם ועד סופו 11253 

ס צריכים "אבל סוכ´ אמת ליעקב´ ´פחד יצחק´ ´חסד לאברהם´, ינו בחינות מיוחדות בהאבותאמנם כי מצ 11254 

ל והיה "יכול יהיו חותמין בכולן ת, ה במדת החסד"להבין שכל זה הכל כלול במדתו של אברהם אבינו ע 11255 

 11256 .ברכה בך חותמין ולא בהן

אבל שורש השרשים היה , רשיםאמנם כי האבות הקדושים כולם היו ש, ה"בזה נאמר לנו גדולתו של אאע 11257 

הביטו אל צור , ה"הראשית והאחרית הכל הוא אאע, בך חותמין בך נסתיים הכל ואין עוד יותר, ה"רק אאע 11258 

זה סוד ´ צור ישראל´ה נקרא "והקב´ צור´אברהם נקרא , (ישעיה נא) חוצבתם הביטו אל אברהם אביכם 11259 

 11260 .ה שהוא עיקר ושורשא דעלמא"כאמרו על הקב, ה הוא שורש השרשים"הענין כי אברהם אע

וכשיקרה קלקול בלב , אבל חיות כולם הוא הלב, וכל אחד הינו מיוחד בפני עצמו, באדם ישנם כמה אברים 11261 

וחולשה כל שהיא בלב נכרת תיכף גם , אפילו השערות הצפרנים גם הם יניקתם מהלב, אז כולם יחלו 11262 

כל , ה"כי לב האומה הוא אאע, ר העניןעל דרך זה צריכים להבין סו, כי שורש כולם הוא הלב, בהם 11263 



אבל לב , כי אין קורין אבות אלא לשלשה, תופסים הם מסוף העולם ועד סופו, האבות הינם אמנם שרשים 11264 

 11265 .ה בך חותמין"הכל הוא אאע

וכי אפשר לאדם לידבק ´ ולדבקה בו´על הפסוק , (7כתובות קיא) ל"מזה יצא לנו חידוש גדול הנה אחז 11266 

והמהנה תלמידי חכמים , שיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמיםאלא כל המ, בשכינה 11267 

 11268 .מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה, מנכסיו

גם העלים של האילן אם כי הם , והכל יונקים חיותם מן השורש, הענין הוא הנה באילן העיקר הוא השורש 11269 

אבל אחרי שהם מחוברים לאילן הנה הם  ,וגם מראיהם הן אחרות לגמרי מן השורש, רחוקים מן השורש 11270 

וכל מה שבשורש יש גם בהם אם רק החיבור , כל מה שיש בהם הוא מן השורש, יונקים וחיים מן השורש 11271 

ח או עושה פרקמטיא "שבכל מין חיבור גם בחיבור של משיא בתו לת, ל"הוא אשר מגלים לנו חז, קיים 11272 

כבר ´ ולדבקה בו´ונקרא , ר הוא אחד עם השורשוגם בחיבור כזה כב, כבר מחובר הוא להשורש, ח"לת 11273 

 11274 .הוא דבוק בשכינה

הלא יש מצות עשה , ה הוא שורש השרשים"ואברהם אע, אם כן כשאנו אומרים שהאבות הינם שרשים 11275 

, כי הרי צריך להיות מחובר אל השורש, ובאברהם אבינו ביחוד´ להתדבק בהאבות הק´ ולדבקה בו´של  11276 

 11277 .של האבות וצריך אם כן להדבק במדותיהם

 11278 —ואלה המשפטים  (ר ל ג"שמו) ל"אחז, ועכשיו אגלה לכם סוד גדול שיוצא מזה תורה חדשה למעשה

כן התורה דינין מלפניה ודינין מאחריה , משל למטרונה שהיתה מהלכת הזין מכאן והזין מכאן והיא באמצע 11279 

ל הלא קוראים אותם כי "וחז? ולכאורה קשה להבין האם משפט כל סדר נזיקין אינו תורה, והיא באמצע 11280 

 11281 ?אם הזין מלפניה ומאחריה

, ענוה, יושר, משפט אמת, כי אמנם בתורה ישנם כמה מיני מדורים, ל גילו לנו סוד גדול ונורא"אולם חז 11282 

אבל החוט השדרה של התורה שהכל מכוון , כל אחד הוא מדור גדול עולם מלא וחשוב לעצמו, וכדומה 11283 

וכן , משפט הוא רק לשמירת החסד, ק הוא האמצע של הכל"של תוה החסד זהו חוט השדרה, אליו זה חסד 11284 

ומובן שחסד כזה אינו , כי יש חסד שאינו של אמת´ חסד ואמת´זהו שמצינו , אמת הוא רק לשמירת החסד 11285 

וכל יתר הענינים אינם , חוט השדרה של התורה הוא חסד, חסד ולכן ישנו אמת בכדי לשמור על החסד 11286 

 11287 .הזין מלפניה והזין מלאחוריה והיא באמצע, אלא משרתים שומרים לחסד

כסבורים אנו שלפי מדרגתנו הנה עבודתנו ועסקנו הוא רק בענין , ז מהפכה גדולה למעשה"ויוצא לפי 11288 

אבל מי הוא זה אשר יהיה במדרגה כה רמה שיוכל לעסוק בעניני , שלא לגזול ולא להזיק וכדומה, משפט 11289 

, הצעד הראשון של עבודת האדם הוא חסד, הוא דוקא החסד אבל לפי דברינו אלה ההתחלה של הכל, חסד 11290 

ואם יחסר החוט השדרה הרי , כי אם לא חסד יחסר העיקר, מההתחלה ועד הסוף צריך להיות העיקר החסד 11291 

ועורק , הזין מלפניה והזין מלאחריה, כי כל כולם הינם רק שומרים לראש, הכל דברים בטלים ומבוטלים 11292 

 11293 .החיים הוא דוקא חסד

מאד בכמה עלילות נשחתות ´ ומצאנו באנשי סדום שהיו רעים לה, (ת ג טו"שע) י"בין היטב דברי הרבזה נ 11294 

ועם כל זה הזכיר הכתוב כי אבדו ונשמדו בעוון ביטול , כמו הגזל והחמס ועיוות הדין וגילוי עריות 11295 

בעד שום , שנאמר הנה זה היה עוון סדום אחותך גאון שבעת לחם ויד עני ואביון לא החזיקה, הצדקות 11296 

חסד , עיקר העיקרים הוא מפני שחסד לא היה אצלם ויד עני ואביון לא החזיקה, חטא אחר לא חרבה סדום 11297 

ומובן בפשטות שבחסד לאברהם כלול גם , רואים אנו איפוא מה זה חסד, הוא החיים ובלי חסד זה חורבן 11298 

כי שורש השרשים , ה"ומובן פשוט ששורש השרשים לב האומה הוא אאע, פחד יצחק ואמת ליעקב 11299 

 11300 .(דעת תורה)  !הנשמה הוא חסד

 11301 

 11302 מאמר רמא

 11303 .(´ב ב"בראשית י) ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה

ואגדלה , ואברכך זהו שאומרים אלקי יצחק, ל ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם"איתא בחז 11304 

 11305 בך חותמין ואין חותמין בכולן, והיה ברכהל "יכול יהיו חותמין בכולן ת, שמך זהו שאומרים אלקי יעקב

וזה מה שאנו מזכירים בתפלה אלקי ´ חסד לאברהם´ידוע כי אברהם היה מיוחד במדת החסד , (פסחים קיז) 11306 

, כלומר שכל העולם ראו במדת חסדו של אברהם אבינו למעלה מכוחות הטבעיים של בשר ודם, אברהם 11307 

 11308 .ד השם חופף עליו כל היוםוכבו, הודו ואמרו כי יש גבוה מעל גבוה שומר

לא רק בגופם אלא להטיב אחריתם לחיי , וכן אברהם עצמו השתמש במדת חסדו זה להטיב עם הבריות 11309 

´ ויטע אשל´ (ד"ר שם נ"מד) ל"ואחז, אל עולם´ ש ויטע אשר בבאר שבע ויקרא שם בשם ה"וכמ, נצח 11310 

ומר שאמר לעוברים ושבים שאל כל, יהודא אמר אשל פרדס שאל מה שתשאל´ ר, רבי יהודא ורבי נחמיה 11311 

 11312 .מה אתה רוצה ואתן לך תאנים ענבים ורמונים



על , (ביצים) ביעין (יין) חמר (בשר) קופר (לחם)א  עיגול, נחמיה אומר אשל פונדק שאל מה תשאל´ ר 11313 

ומשהיו אוכלין ושותין , אברהם היה מקבל את העוברים ואת השבים, נחמיה דאמר אשל פונדק´ דעתיה דר 11314 

הדא הוא דכתיב , ואמר להון אמרו ברוך אל עולם שאכלנו משלו? והן אמרין מה נאמר, בריכואמר לון  11315 

 11316 !אל עולם´ ויקרא שם בשם ה

הוא האלקים בשמים ממעל ועל ´ שאברהם הודיע לכל באי עולם כי ה, זה מה שאומרים אלקי אברהם 11317 

כולם זוהר אור האלקי אשר וראו , בפיו ובשפתיו בלבו ונפשו ובמדת חסדו וטובו, הארץ מתחת אין עוד 11318 

וכן יצחק אבינו ! הוא מה שאנו אומרים אלקי אברהם, ביותר´ נמצא שהתייחד עליו שמו ית, שוכן בקרבו 11319 

לכן אנו אומרים , י מדה שלו"ע´ ופרסם אלקותו ית! היה עמוד העבודה ויצא יצחק לשוח בשדה זו תפלה 11320 

, (´ברכות ה) תתן אמת ליעקב אמת זו תורה ש"וכמ, כ יעקב אבינו שהיה עמוד התורה"וכמו, אלקי יצחק 11321 

 11322 .לכן אומרים אלקי יעקב

ראו גדלות על , אי אפשר רק באופן כזה שנהגו אבותינו, ת ולקרבם אליו"להשפיע על העולם אמונה בהשי 11323 

ובמדת טובו וחסדו לבני אדם למעלה מכוחות הטבעיים של בשר , ת"אנושית באמונתו ויראתו את השי 11324 

ש המדרש על "וכמ, ר זה האלקי ירוצו גם המה לקראת האלקים ולדעת דרכיו יחפצוןכשראו עליו או, ודם 11325 

´ הלך ר, ששלח לקנות חמור מישמעאלי אחד ומצאו אבן טובה על צווארו של החמור, רבי שמעון בן שטח 11326 

וקרא , והכיר הישמעאלי כי אין זה אלא יראת האלקים אשר בו, שמעון בן שטח והחזיר לו האבן טובה 11327 

 11328 !וך אלקי שמעון בן שטחבקול בר

ה ברא אותנו עם כוחות נפשיים כה "פירוש הקב, זהו מה שאנו אומרים ברוך אלקינו שבראנו לכבודו 11329 

אשר בהתנהגותנו במשא ומתן באמונה עם הבריות וכדומה , ובמדות טובות ונאות כאלו, עדינים ורמים 11330 

רוחנית אשר בנו ויש לזה מקור בראותם את העשירות ה, ת בעיני הבריות"ז כבוד השי"נרבה עי, לזה 11331 

 11332 !וזהו ברוך אלקינו שבראנו לכבודו! ויאמרו ברוך אלקי ישראל מעולם ועד עולם, אלקי

הכל , בך חותמין ואין חותמין בכולן´ והיה ברכה´ל "יכול יהיו חותמין בכולן ת, ל"נבוא לסיום מאמרם ז 11333 

להשפיע ביותר על אנשי העולם  ה"כי בזה היה יכול אברהם אע! הולך אחר החיתום והוא מדת החסד 11334 

כי מה להם , כי הבריות אין מכירים האדם במעשיו והנהגתו כלפי שמים, ´שיכירו וידעו את השם ית 11335 

מה שנוגע להם לעצמם ולבשרם בטובה ? אבל מה הם מכירים? ולדרכיו של פלוני במה שבינו לבין קונו 11336 

 11337 .אשר הם מקבלים

שעושה חסד עם הבריות ומתנהג עמהם , כוחות נפש גדוליםמעתה לדידן כשרואים בחור ישיבה צעיר עם  11338 

ז קידש השם וקיים בזה "הרי, א בנחת ואצילות כראוי לבן תורה"ודיבורו עם בנ, בעדינות נפשית לבבית 11339 

ז להרבות לומדי תורה בישראל ולחזק האמונה "וגורם עי! מצות ואהבת שיהא שם שמים מתאהב על ידך 11340 

 11341 .ובקרב ההמון אשרי לו ואשרי חלק

, שזה יהיה הקבלה בשבילנו לשנה הבאה עלינו לטובה, וכן נאמר לעצמנו היום הכל הולך אחר החיתום 11342 

כי , וכשבאים לבית יש לזכור לעזור להורים בסידור הבית וכדומה, להרבות בחסד ולהטיב עם הבריות 11343 

 11344 !ו להיפך חילול השם"או ח, גם קידוש השם לאהבו על הבריות, מחוץ למצות כבוד אב ואם

כי מן הצורך שתהיה הקבלה הזאת בראש ! ואני אומר את זה במכוון קודם ימי הדין הימים הנוראים 11345 

לכן נקבל , ש עם אביו ואמו"והלא אחת מהמדות הראשיות היא להיות נושא בעול עם חבירו כ, ובראשונה 11346 

ות חיים ונזכה לשנ, שיהא שם שמים מתאהב על ידך´ ואהבת´עלינו לעשות חסד ולאהוב ולקיים מצות  11347 

לב )  .ותחזינה עינינו בשוב השם את שיבת ציון במהרה בימינו אמן, טובים וארוכים ולביאת גואל צדק 11348 

 11349 .(ה"אליהו רמ

 11350 

 11351 מאמר רמב

 11352 .(´ב ד"בראשית י) וילך אתו לוט´ וילך אברם כאשר דבר אליו ה

, ברהםהנה לוט עשה דבר גדול שהלך עם אברהם מרצון עצמו מארצו אחד מעשר נסיונות שהתנסה א 11353 

ובאמת קיבל שכר עבור זה כדכתיב וגם ללוט ההולך את אברם , ועשה זאת כדי לא להתרחק מרבו אברהם 11354 

וגם היה מושפע מאברהם רבו בענין הכנסת ! הליכתו עם אברהם? ל מי גרם לו זאת"ובחז, היה צאן ובקר 11355 

פשו על ילדיו יותר טבע האדם למסור נ, עד שמסר נפשו על הכנסת אורחים והפקיר שתי בנותיו, אורחים 11356 

 11357 .והוא הפקיר בנותיו כדי להציל האורחים, מעל עצמו

ויהי ריב בין , כדכתיב ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדיו כי היה רכושם רב, אבל לבסוף לא החזיק מעמד 11358 

וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר , ויאמר אברם הפרד נא מעלי, רעי מקנה אברהם ובין רעי מקנה לוט 11359 

 11360 .ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו, כלה משקההירדן כי 

דבר פלא הלוא מקודם קבל , יען שלא הספיק מרעה לשניהם נתרחק מאברהם, נסיון הכסף עמד לו בדרכו 11361 

ל אומרים על הפסוק ואעשך "כמו שחז, ובודאי ידע שהדרך ממעטת את הממון, ´לך לך´עליו נסיון של  11362 



ואף על , לפי שהדרך ממעטת פריה ורביה וממעטת את הממון וממעטת את השם, דול ואגדלה שמךלגוי ג 11363 

 11364 .פי כן וויתר על כל הדברים האלה כי לא רצה להפרד מאברהם

ואיך הדבר נשתנה , הואיל והוא לא קיבל הבטחת ואברכך כמו אברהם, הרי לא ידע שיתעשר בצאן ובקר 11365 

אחר שאדם עולה למדרגה איננו , ומי יקום במקום קדשו´ ה בהר המי יעל, זה מלמדנו כמו שכתוב? אצלו 11366 

ולוט נכשל בזה , שיחזיק מעמד שעלייתו לא תפסק, הוא צריך לדאוג שיקום במקום קדשו, בטוח עדיין 11367 

 11368 .שלא החזיק מעמד

אמר אי אפשי לא באברהם ולא , ר ויסע לוט מקדם הסיע עצמו מקדמונו של עולם"ל אמרו במד"וחז 11369 

זה שעזב את אברהם רבו ומחנכו , אלא ההסבר הוא, ה להבין זה כפשוטו שכך אמר לוטוקש, באלקיו 11370 

כי אילו היה מאמין , זה נחשב כאילו אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלקיו, בשביל מקנה צאן ורכוש 11371 

 11372 .היה לו למכור את הצאן ואפילו להפקירם ורק לא להפרד מאברהם, באמונה שלמה

ואנשי , כדכתיב אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדוםואחר כך הלך מדחי אל דחי  11373 

ואף על פי כן לא , רעים בגופם וחטאים בממונם (.סנהדרין קט) ל"ובחז, מאד´ סדום רעים וחטאים לה 11374 

וצריך , ולבסוף נעשה שופט שלהם לשפוט אנשים חוטאים שמכניסים אורחים, נמנע לוט מלשכון עמהם 11375 

ואחר כך התקרב לסדום , מתחילה עזב את מולדתו להיות קרוב לאברהם, כ"מדרגתו כלהבין איך ירד מ 11376 

 11377 ?עם כל רשעם וחטאם ונפל לבירא עמיקתא

ואמרו על , ל ברוח קדשם גילו לנו סוד הדבר"חז, (אבל מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה 11378 

על שהיו שטופי זימה בחר לו לוט י "רש´ פי´ בואכה צוער´וכן על , הפסוק לתאוה יבקש נפרד זה לוט 11379 

כח התאוה ביחד עם נסיון הכסף היו , מה נפלאים כוחות הנפש של האדם, (7י הוריות י"רש) בשכנותם  11380 

וכח התאוה הוריד אותו לבירא עמיקתא עד , נסיון הכסף התיר הקשר בינו לבין אברהם ונפרדו, בעוכריו 11381 

 11382 .סדום

רק ניצל בזכותו של , שהיה ראוי לההפך כמו הסדומיםונתקלקל עד , סופו היה מר שנשבה בין הגוים 11383 

זה לימוד נפלא עד כמה שאדם , כדכתיב ויזכור אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה, אברהם 11384 

י כח ההרס של "ושלא ירד שוב מטה מטה ע, צריך לפחד תמיד ולדאוג שיחזיק מעמד במדרגתו שעלה 11385 

 11386 .(זכרון מאיר)  .ות יכולים להרוס כל עליותיו ועמדתוולא להיות בטוח בעצמו כי המד, מדות רעות

 11387 

 11388 מאמר רמג

 11389 .(´ב ח"בראשית י) ´ויקרא בשם ה´ ויעתק משם ההרה ויבן שם מזבח לה

אל עולם ´ ואחר כך נאמר ויטע אשר בבאר שבע ויקרא שם בשם ה, ´ויקרא בשם ה´ ויבן שם מזבח לה 11390 

כשנתבונן בדבר נראה שבתחילה לימד , ת אורחיםשהיה זה פרדס ופונדק להכנס, (.סוטה יא) ל"ודרשו רז 11391 

ה בפה "מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב, אל תקרי ויקרא אלא ויקריא, אברהם אבינו את העם 11392 

י "ע´ ולבסוף לימד את דרך הדבקות בה, על ידי עבודת הקרבנות ובניית מזבח´ את דרך עבודת ה, כל 11393 

, (הושע ו) ש כי חסד חפצתי ולא זבח"כמ, ר מהקרבנותשהיא דרך מעלה יות, מעשי חסד ונטיעת אשל 11394 

 11395 .שדרך החסד נבחרת יותר מדרך הקרבנות

ההיפך הוא , אל לנו לטעות שהפסוק ממעיט בחשיבות הזבח, ברם יש להזהיר מפני שבשתא בהבנת הפסוק 11396 

 11397 םוראשו מגיע השמימה אלו הקרבנות שריחן עולה לשמי, הנכון שהרי סולם מוצב ארצה זה מזבח אדמה

חשיבות הזבח כדקאי , (7א"מגילה ל) ובזכותם נכרתה ברית בין הבתרים וניצלו ישראל מכליה, (ר סח"ב) 11398 

שגם הוא חייב , והפסוק בא להעלות את מבט החסד, קרבן הוא כשמו שמקרב את המקריב לבוראו, קאי 11399 

 11400 .ולהביא לאותה קירבה כמו הזבח, ´להעשות באותה דבקות בה

ה בנה "כי אאע, העיקר הן בקרבנות והן במעשי חסד היא הכוונה ולא המעשהש, וממעשי אבות למדנו זאת 11401 

והקרבן היותר חשוב שהצטווה להקריב היה בנו , ועבד אותו גם במעשה הקרבנות´ מזבח לקרוא בשם ה 11402 

וכבר ביארנו שמתנאי העקידה היה להעצים את רגשות האהבה במלוא עוזם ולמוסרם , יחידו אשר אהב 11403 

כשאמרתי לך קח נא את בנך לא אמרתי לך שחטהו אלא העלהו לשם חיבה , (ר נו"ב) ל"ואמרו חז, לבורא 11404 

 11405 .העלית אותו וקיימת דברי עתה הורידהו, אמרתי לך

, ולא רגשות סתם אלא שיא של רגשות אנוש, ה שזהו הנרצה בקרבן הכוונה והקרבת הרגשות"למדו הקב 11406 

שהאדם הגדול בענקים תלה בבנו ממשיך בן שמילא את כל הציפיות , אהבת אב לבנו יחידו אשר אהב 11407 

ואברהם חינך את , את אברהם´ זאת לימד ה, כך היתה העקידה לימוד במשמעותו של קרבן, מורשתו 11408 

 11409 .הנפשות אשר עשה וקירבם תחת כנפי השכינה

, ´והיינו חסד כזה שכל עיקרו הקרבת הרגשות לה, לאחר מכן למד אברהם ולימד כי חסד חפצתי ולא זבח 11410 

והעני תלוי בהם והם מצילים , כי הם חושבים שהעושר שלהם הוא, (ד"משלי י) לאומים חטאת כי יש חסד 11411 

והעושר שהעשיר , ע כמותו"המאמין יודע שהעני הוא עשיר כמותו כי יש לו רבש, אותו זוהי דרך מינות 11412 



לעשות בו נחת רוח לבורא שאמר , ה והוא מקריבו אליו כקרבן"סבור שיש לו הריהו למעשה של הקב 11413 

 11414 .ונעשה רצונו

באה , ולא רק עצם המעשה והנתינה´ וכדי להשמיענו שגם במעשה החסד העיקר הוא הקרבת הכל לה 11415 

וביום השלישי למילתו , הגע עצמך אברהם אבינו לעת זקנתו, פרשת הכנסת האורחים של אברהם אבינו 11416 

צאו בני אדם לדרך ה חפץ במנוחתו והוציא חמה מנרתיקה כדי שלא י"והקב, אינו פוסק ממעשי החסד שלו 11417 

ואברהם אבינו יודע שבני אדם נכלאים בביתם ואין איש צריך למעשה , (7מ פו"ב) ולא יטריחו אותו צדיק 11418 

 11419 .ה שלח לו אורחים"ולא נחה דעתו עד שהקב, חסד

הרי אין כל מבוא להבין את השתוקקותו של אברהם אבינו , ואם ענין החסד היה סיפוק צרכי הנצרך 11420 

אלא על כרחנו שכל עצמו של מעשה החסד הוא הקרבת הנכסים , נם זקוקים להטבתולאורחים ביודעו שאי 11421 

ובזה נבין מדוע מכל האשל שנטע אברהם , והתדבקות בו בהליכה בדרכיו, ה"והרגשת הבעלות להקב 11422 

כי לא , לא נפרט אלא אירוח המלאכים שלמעשה לא היו צריכים כלל למאכליו, והמון מעשי החסד שלו 11423 

 11424 .הכוונה שבו כקרבןהמעשה עיקר אלא 

אמר רבי יוחנן נראין , והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו, מצינו דעות בזה (ר מז"שמו) ובמדרש 11425 

והסבר , המשל אומר עלת לקרתא הלך בנימוסיה ואכלו ממש, מ אומר"תנחומא בשם ר´ ור, כאוכלין 11426 

, בנראין כאוכליןולשם כך די , ה"מחלוקתם שלפי האמור עיקר מעשה החסד הוא בהקרבת הכל להקב 11427 

ה גומל "מה הקב, ורבי מאיר אומר שיש במעשה החסד גם משום השתוקקות להטיב בגדר והלכת בדרכיו 11428 

 11429 .(.סוטה יד) חסדים אף אתה

, אלא ברא מלכתחילה עולם כדי להטיב עמו, ה שאינו מטיב לנצרכים בלבד"מצינו במדת החסד של הקב 11430 

ה ברא עבורו מציאות "והקב, שימצאו אפשרות לחסדואף אברהם בעולם שבו חמה יצאה מנרתיקה ביקש  11431 

 11432 .כדי שאברהם ישיג את פיסגת הדרגה של מה הוא אף אתה, חדשה להטיב עמה וברא איצטומכא למלאכים

הרגילו את , יותר משבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית, (ר לד י"ויק) וזהו שאמרו 11433 

ואילו העני נותן , ה הפקיד אצלו את חלקו של העני"אלא הקב, העניים להרגיש שלא בעל הבית הוא הנותן 11434 

ועל כן אמרו אפילו שיחתן של בני ארץ ישראל , והליכה בדרכיו´ לבעל הבית אפשרות של דבקות בה 11435 

כלומר שעל ידי אתה יכול לזכות עד לדרגה , הא כיצד אדם אומר לחברו זכה בי זכה גרמך בי, תורה היא 11436 

 11437 .(לקט שיחות מוסר)  .´היותר עליונה של דבקות בה

 11438 

 11439 מאמר רמד

 11440 .(´ב ח"בראשית י) ´ויקרא בשם ה´ ויעתק משם ההרה ויבן שם מזבח לה

, אלא מצד שאיננו נמצאים בענינים אלו, אין זה מצד גודל ההשגה, הסיבה שאין אנו מבינים ענינים גבוהים 11441 

תה וסיומה גודל אהבתו פתיח, אותנו´ ברכה שלמה שנתקנה על אהבת ה, דוגמא לזה הנה ברכת אהבה רבה 11442 

והולך , תורה חוקי חיים וכל החמלה הגדולה שחמל עלינו, לישראל וכל מה שהשגנו תוך האהבה´ ית 11443 

ואיך אנחנו עוברים , והלא אין טמיון יותר גדול מזה, ומונה כל הסגולות והחמדות שיגיע לנו בעבור זאת 11444 

 11445 ?בזו הברכה

הלא אז ודאי ריקוד היינו , שנשיג על ידי זו האהבה נצייר לנו לו היתה הברכה משתעי בענינים גשמיים 11446 

אבל אחרי שכל הברכה אין עניניה , כי בהם אנו חיים ומרגישים, רוקדים מגודל שמחתנו ותשוקתנו בהם 11447 

ענינים שחסר לנו בהם הרגשי העונג , ענינים שלדאבוננו אין אנו חיים בהם, כי אם בעניני רוחניות 11448 

ל הוא הרגיש ודאי כל "א זצ"אין ספק כי הגר, אותנו´ ים על אהבת הלכן איננו מרקדים ושמח, האמיתי 11449 

 11450 .ל ודאי נפשו יצאה בכל מלה ומלה של ברכת אהבה רבה"הגאון ז, עונגים שבעולם מדברים רוחניים

שנאמר כל ´ היצורים כולם נבראו לכבוד השם ית, (ת ג קמג"שע) י"ניקח לנו עוד דוגמא מדברי הר 11451 

ת להודיע בכל מבטא "כי הדבר ידוע כי מדרכי השי, יו יצרתיו אף עשיתיוהנקרא בשמי ולכבודי בראת 11452 

יראתו ´ כי יסוד לנפש האדם עבודת השם ית, ובכל הנהגה ופועל ידים, שפתים ובכל אשר ירמזון עינים 11453 

 11454 .ש"ת עי"ודבר זה כבוד השי, כמו שכתוב כי זה כל האדם, ותורתו

רק ! הכל רק למענו, נמצאים הינם לפי התכנית הברורהכל ה, י נראה הבריאה כולה בסדר גמור"בעיני הר 11455 

שכל הנברא , לפי הבנתנו אנו הכל הינם על הסדר אבל בסדר הפוך, אנחנו מתקשים להבין זאת! לכבודו 11456 

ואדרבה , בהבטה כזאת הוא מבין הסדר בבריאה על צד היותר טוב, וכל היצור הם רק למעני כבוד למעני 11457 

 11458 .הנה בזה כבר לא ימצא ולא יבין כל סדר, ´ית´ לכבוד ה אם תאמר לו בהיפוך שהכל הוא רק

אנחנו חיותנו וכל הוויתנו ! ל אינו בקוצר השגתינו אלא במקום דירתנו"י ז"סיבת החילוק בינינו ובין הר 11459 

ל הוא היה חי והיה "י ז"אבל הר, החיים שהכל הוא בשביל האדם ולהנאתו הוא, הוא בהחיים הגשמיים 11460 

ובהיפוך לא היה מוצא שום דבר , ´הנברא הנהו לא למענו כי אם לכבודו ית כי כל, נמצא תחת היסוד 11461 



מופרך , אז ודאי היה מתקשה והיה מביט על הדבר כיוצא דופן מסדר הבריאה, שהנהו למען האדם 11462 

 11463 .ויראתו ותורתו´ מהתכנית של האדם שהוא עבודת השם ית, מהתכנית הראויה

והנכון שהיה קורא ´ ויקרא בשם ה, (בראשית יב) ברהםן בפירושו על הנאמר בא"וכאלה הם דברי הרמב 11464 

המודיע , הנה כי שם מיוחד נקרא שם המודיע אלקותו, בקול גדול את שם המודיע אלקותו לבני אדם 11465 

לא ? לבני אדם´ איך זה מתוודע כוחותיו ית, ואיך הוא ענין של פרסום שמו, כוחותיו וגבורותיו לבני אדם 11466 

, למענהו´ אלא כנתבאר לעיל שנחיה ונרגיש ידיעה זו שכל פועל ה, אמורבדברים ומחקרי ידיעות הענין  11467 

 11468 .כל הנמצא וההווה בכל הבריאה הינם רק למען כבודו

ואין כלום בבריאה , הנה מודיע ומפרסם כוחותיו ויכולתו כי זה כל התכלית, אחרי שהשם מגלה פעולותיו 11469 

אזי , ם כל דברינו ומציאותינו יהיו רק למענושא, ועל כן ודאי הוא שכל היצורים נבראו לכבודו, זולת זה 11470 

ויקשה לנו להבין אם נראה בעולם דברים היוצאים למעננו , יבואר לנו כל ההנהגה על הסדר האמיתי ודאי 11471 

 11472 .´ולא למענהו ית

הנהגה וסדר כזה ודאי , שכל ההנהגה והסדר הוא למענינו אנו, אבל אם חיותנו וכל הרגשתינו יהיו בהבנה 11473 

כי סוד זה השם מחייב שבקרבנו יתפרסם ויתודע כוחותיו יכולתו , ´ענין של פרסום שמו יתהוא היפוך כל  11474 

שכל סודו הוא , מבורך´ לא יוצא כלל הסוד של יהי שם ה, ואם איננו חיים על יסודות אלו, ´ומציאותו ית 11475 

, א שפתיםלהודיע בכל מבט´ כי הדבר ידוע כי מדרכי השם ית, ל"י ז"אלה הם דברי הר, בקרבנו´ קדוש ה 11476 

ויראתו ותורתו ´ כי יסוד לנפש האדם עבודת השם ית, ובכל הנהגה ופועל ידים, ובכל אשר ירמזון עינים 11477 

 11478 .כי זה כל האדם

ו "אמרינן ק, דמיבעיא להו בהלל ובמגילה מהו שיפסיק, (.ברכות יד)א  ולפי דברינו יבואר לנו יותר הגמר 11479 

והענין קצת תמוה שפירסומי , רסומי ניסא  עדיףאו דילמא פ, ש דאורייתא פוסק הלל דרבנן מבעיא"ק 11480 

הנה לנו מזה ללמוד כמה רם ונכבד הוא הענין של פרסום כוחות ? ש דאורייתא"ניסא יהיה יותר חמור מק 11481 

וכי זה הוא כל האדם בהיקף כל ! כי זה שם שלם שם המודיע אלקותו לבני אדם, ויכולתו וגבורתו´ ה 11482 

 11483 .העבודה

בצאת ישראל ממצרים , ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף´ רסם יכולתו יתוהנה ההלל שכל עיקרו הוא לפ 11484 

הנה באמרו את , היינו כי יתפרסם הענין בקרבנו אנו´ וכבר אמרנו כי יסוד פרסום שמו ית, הים ראה וינוס 11485 

והנה הוא אז ממש כעומד , בשם המודיע אלקותו לבני אדם, ´ההלל הלא הוא מתקרב ומתדבק בשמו ית 11486 

דענין של ´ כ היטב הוא שסברה הגמ"וע? ´כ יפסיק באמצע עמידתו לפניו ית"ואיך א, ילפני המלך ודא 11487 

 11488 .פירסומי ניסא עדיף מדברים של דאורייתא

אבל הלא תפלה היא מדברים , אף שגם תפלה אינה אלא מדרבנן, כ טעמא דלא מפסיקין בתפלה"זהו ג 11489 

ומה זה , של עולם לפני המלך ממשל האדם המתפלל עומד הוא אז ברומו "ר, העומדים ברומו של עולם 11490 

ה כוחותיו "דענין התפלה הוא מהענינים המפרסמים ומודיעים שמו של הקב, כ מאותו הטעם"ג? ולמה זה 11491 

 11492 .´וצלי בשמא דה´ ויקרא בשם ה, וכל יכולתו כן מבואר בתרגום

ם חפץ מלבד ואין לעליון בתחתוני, ואין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ל סוף פרשת בא"ן ז"ל הרמב"וז 11493 

וכוונת בתי כנסיות וזכות תפלת , וכוונת רוממות הקול בתפלות, זה שידע האדם ויודה לאלקיו שבראו 11494 

ויפרסמו זה ויאמרו לפניו , זה שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם, הרבים 11495 

ירושלמי ) צריכה קול מכאן אתה למד שתפלה, ל ויקרא אל אלקים בחזקה"וזו כוונתם ז, בריותיך אנחנו 11496 

 11497 !יוצא לנו ודאי שאף שתפילה מדרבנן היא עדיפה מדברים דאורייתא, (ב"תענית פ

כגון למכור כסותו , שמטעם פרסומי ניסא שבה יוצאים הרבה דינים למעשה, כ ענין של חנוכה"וזהו ג 11498 

, של פירסומי ניסא והכל מפני רוממות הענין, וכן קודמת היא לקידוש היין ועוד כאלה, בשביל נרות חנוכה 11499 

, כנאמר ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ´וכל עיקר העבודה בחנוכה היא פרסומי ניסא וקידוש שמו ית 11500 

הכל במהלך אחר לגמרי , שהרי מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים למעלה מן הטבע המורגל 11501 

 11502 .וכוחותיו´ במהלך של יכולת ה

וזהו תכלית ענין החנוכה שעשית ופרסמת את השם הגדול לכל , זהו ודאי השם הגדול והקדוש בעולם 11503 

, אין כח של גבורים, אין כל כוחות ויכולת, ואפס בלתו´ פרסמת שהבריאה כולה מלאה כבוד ה, היצורים 11504 

דעת ) )  .וזהו ודאי כל השם הגדול והקדוש, כל הכחות המה רק עבורו ואין זולתו, ואין כח של רבים 11505 

 11506 .(תורה

 11507 

 11508 מאמר רמה

 11509 .(´ב י"בראשית י) רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שםויהי 



ן ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עוון והיה לו לבטוח "וברמב 11510 

כי האלקים ברעב יפדנו , וגם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב עוון אשר חטא, ´בה 11511 

 11512 .במקום המשפט שמה הרשע והחטא, זרעו הגלות בארץ מצרים ועל המעשה הזה נגזר על, ממות

אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם צא וכבוש את , אושעיא´ פנחס בשם ר´ ר, (בראשית רבה) איתא במדרש 11513 

, וצריך עיון הסתירה מרישא לסיפא, ואתה מוצא כל מה שכתוב באברהם כתוב בבניו, הדרך לפני בניך 11514 

ויהי כאשר הקריב דאקריב גרמיה לקודשא בריך הוא כדקא , (א"פבראשית ) וכעין זה כתוב גם בזהר 11515 

אשתעבידו בניו במצרים ארבע מאה , יהודה תא חזי כיון דנחת אברהם למצרים בלא רשו´ אמר ר, יאות 11516 

ל וגם עם אותה "ן ז"והוא כדברי הרמב, דהא כתיב וירד אברם מצרימה ולא כתיב רד מצרים, שנין 11517 

 11518 .הסתירה

שאף שהיה רעב בארץ כנען וגם נתבשר שעוד יוסף , ד מצרימה אנוס על פי הדיבורוהנה ביעקב נאמר ויר 11519 

למרות זאת לא היה בלבו אף שביב אחד של רצון לרדת , וזה כבר עשרים ושתים שנה שחשבו למת, חי 11520 

אין אומרים אל תירא אלא , ל אל  תירא מרדה מצרימה"ש ז"כמ, אלא הרגיש את עצמו כאנוס ממש, שמה 11521 

 11522 .למי שמתיירא

, חסרה אצלו קצת מבחינת אנוס, שבדקי דקות לפי עוצם מדרגתו, ה"ל באברהם אבינו ע"וזהו שהבחינו חז 11523 

וגם פעל , ואם גם בודאי כיוון בירידתו כל הכוונות הנעלות שבכוחן לכבוש את הדרך ברוחניות לפני בניו 11524 

א היה בבחינת אנוס מכל מקום ל, שם נצורות לרכך בעוצם קדושתו את הקליפה הקשה של טומאת מצרים 11525 

ולפי שחסרה נקודה זאת גם בכבישת , כי הרי הרגיש בבחינת צל גם בצורך לרדת שם מפני הרעב, לגמרי 11526 

 11527 .(242´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .וגרר את ההכרח לגלות, הדרך לבניו נשאר חסרון זה בהם לדורות

 11528 

 11529 מאמר רמו

בראשית ) ידעתי כי אשה יפת מראה אתויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא  11530 

 11531 .(א"ב י"י

, י שראה בבואה שלה במים"ועכשיו הכיר בה ע, י עד עכשיו לא הכיר בה מתוך צניעות שבשניהם"וברש 11532 

לא כבני אדם אלא , לאחר עשרות בשנים שהיו אברהם ושרה ביחד לא הכיר אברהם את מראה שרה 11533 

ואילו , מלאכי מרום לארץ נכשלו בבנות האדם וגדולים ממלאכים שהרי כשירדו, כמלאכי השרת ממש 11534 

 11535 .ז כמלאכים"אברהם ושרה חיו בעוה

יודעים היו מלאכי השרת  (ז"מ פ"ב) ל"ואחז, ומאידך אנו מוצאים ששאלוהו המלאכים איה שרה אשתך 11536 

הרי שעם היותם ברום המעלה , אלא להודיע שצנועה היתה כדי לחבבה על בעלה, שרה אמנו היכן היתה 11537 

והשתדלו המלאכים , עדיין היה צורך לחבבה על בעלה, ונוסף לכך זקנים באים בימים, תכמלאכי השר 11538 

 11539 .ולמדנו מיכן עד היכן ענין השלום מגיע, לעשות כן

ה ואמר לאברהם כי אמרה "שינה הקב´ ואדוני זקן´כשאמרה שרה , ה מפני השלום"וכן מצינו ששינה הקב 11540 

והנה אף שאינו מובן למה יקפיד אברהם על , י השלוםל מכאן שמותר לשנות מפנ"ולמדו חז, ואני זקנתי 11541 

וכבר אמר אברהם על עצמו הלבן מאה שנה , והרי כך הוא באמת שהיה כבן מאה שנה, אמרה ואדוני זקן 11542 

ויש ללמוד מיכן גודל , ה מפני השלום"מ כיון שעלול הדבר לגרום פירוד כל שהוא שינה הקב"מ, יולד 11543 

 11544 .החיוב של השכנת שלום

משמע שגם את לאה אהב אלא שאת רחל אהב , (ט"בראשית כ) יב ויאהב גם את רחל מלאהאצל יעקב כת 11545 

וכשנולד שמעון כתוב עוד , כי שנואה לאה ויפתח את רחמה´ ואילו מיד לאחר מיכן כתיב וירא ה, יותר 11546 

´ ח הק"וכבר עמד על כך האוה, ולכאורה הכתובים סותרים זה את זה, כי שנואה אנכי´ ותאמר כי שמע ה 11547 

ומשנולד , ה לבדו הוא ידע וראה כי שנואה היא"אלא הקב, שלאה עצמה לא הכירה כלל בשנאתו´ יופ 11548 

 11549 .שמעון ראתה בנבואה ששנואה היא

אלא היה בלבו של , ו שנאה ממש"אנו למדין שלא היתה שם ח, ומתוך שלא ידעה לאה כלל כי שנואה היא 11550 

לבדו הוא בחן ´ בלתי ה, לעמוד על טיבויעקב ביחס ללאה איזה רגש דק מן הדק שאין כל בריה יכולה  11551 

ולא ´ אלא וירא ה, ויותר מזה נראה שאף יעקב בעצמו לא ידע מזה, והכיר כי יש משהו ממדת השנאה 11552 

ובכך ביטאה את , כ היה ללאה צער גדול משנאה דקה זו עד שנתנה לבנה שם על ענין זה"ואעפ, זולתו 11553 

י שקרא לבניו שמות להנציח את "ע, ירע ליוסףצערה הגדול כדרך שביטא בנימין את צערו על מה שא 11554 

 11555 .הצער ולקובעו לנגד עיניו תמיד

כדכתיב כי לי כל בכור בבני ישראל ביום הכותי כל בכור , והנה עד הקמת המשכן היתה עבודה בבכורות 11556 

ה בבכורים הנהגה פרטית ומיוחדת "שכיון שנהג הקב, (´במדבר ח) בארץ מצרים הקדשתי אותם לי 11557 

אך משגרם החטא , ונתקדשו בקדושה יתירה´ ז נתקרבו כביכול אליו ית"עי, מכת בכורותלהצילם ביום  11558 

 11559 .ניטלה קדושת בכורה מן הבכורים ונתנה לשבט לוי



, אמנם שבט לוי לא חטא בעגל ואף במצרים לא נשתעבדו, אמנם לא נזכר בכתוב הטעם לקדושת שבט לוי 11560 

שעל ידי לידתו של לוי ויום הווסדו , ענין נעוץ בכךאך יש לומר כי שורש ה, ומאז היה שבט לוי מורם מעם 11561 

והשם , הפעם ילוה אישי אלי על כן קרא שמו לוי, נגרם קירוב לבבות בין יעקב אבינו ללאה, של השבט 11562 

 11563 .הזה שאיחד את הפירוד נתקדש לעד

י י שם כל זמן שאין לאשה בן אין לה במ"וברש, מצינו שרחל אמרה כשנולד יוסף אסף אלקים את חרפתי 11564 

הדברים מפליאים , מי אכל תמרים הללו בנך, מי שבר כלי זה, לתלות סרחונה משיש לה בן תולה בו 11565 

, שיקפיד על שבירת כלי או על אכילה של מה בכך, שתרגיש רחל הרגשה זו כלפי יעקב שמסר נפשו עליה 11566 

, מה לתחיהששקול יום זה כאילו ק, והדברים נאמרו ביום לידת בנה הראשון לאחר היותה עקרה זמן רב 11567 

כי , וביום גדול זה אין רחל רואה אלא פרט קטן, כמו שאמרה בעצמה הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי 11568 

 11569 .מעתה יהיה לה במי לתלות סרחונה

, שידעו מעלת השלום ותכונתו, גדול הוא בעיני האבות והאמהות הקדושים, אלא אם קטן הענין בעינינו 11570 

על אף שבודאי לא תהיה אלא קפידה דקה , בין יעקב לבינהי שהוסרה אפשרות של קפידה כל שהיא "וע 11571 

ועתה בלידת יוסף , מ אף בה יש כדי לגרום פגם כלשהו באחדותם"מ, ה בלבד"שאין מכיר בה אלא הקב 11572 

 11573 .והיא השגת שלום בלי נדנוד של פירוד והקפדה, היתה נקודת שמחה גדולה

, (ח"בראשית י) וירא וירץ לקראתםאמר הכתוב וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו  11574 

ואם , אמר אברהם אם אני רואה שכינה ממתנת עליהם אני יודע שהן בני אדם גדולים, ובמדרש רבה שם 11575 

וכיון שראה אותם חולקין כבוד , אני יודע שהן בני אדם מהוגנים, אני רואה אותן חולקין כבוד אלו לאלו 11576 

 11577 .על שם שתי ראיות הללו´ וירא´פעמים ´ ר בולכן נאמ, ידע שהן בני אדם מהוגנים, אלו לאלו

ועדיין ספק אם הוא , ל אלו נשמע שיתכן שיהיה האדם גדול כל כך עד ששכינה ממתנת עליו"מדברי חז 11578 

כל עוד לא היה מתברר , ולא היה אברהם אבינו רץ לקראתם אף בראותו שכינה ממתנת עליהם, אדם הגון 11579 

 11580 ל"וכן אמרו חז, א המכבדים אלו לאלו"אדם מהוגנים היינו בנוגדר בני , אצלו כי הינם בני אדם מהוגנים

ד אין "כיצד מלך בו, שהוא חולק כבוד ליראיו´ מלך הכבוד´ה "למה נקרא הקב, (´ח א"שמות רבה פ) 11581 

 11582 .ה הושיב לשלמה על כסאו"והקב, רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאו

ש ולא "מפני שהיו שונין דבריהם ודברי ב, כמותםד אמרו כי לכך זכו בית הלל שיקבעו הלכה "ובעירובין י 11583 

אלא , ומוכח מזה כי המכבד את הבריות לא רק שנקרא מכובד, ש לדבריהם"עוד אלא היו מקדימין דברי ב 11584 

היא מעלה המשלימה את האדם בכל מקצועות ´ כבוד הבריות´כי , זוכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא 11585 

אלא עונשו גדול עד , לא זו בלבד שהשלמות נעדרת ממנו, יותומי שחסרה לו מעלת כבוד הבר, השלמות 11586 

 11587 .ע מתו בפרק אחד על שלא נהגו כבוד זה בזה"ד אלף תלמידי ר"שכל כ, (ג"יבמות ס) מאד כמבואר

אבל מקדש שני שהיו עוסקין , ע ושפיכות דמים"ז ג"מפני שהיה שם ע, ל מקדש ראשון מפני מה חרב"אחז 11588 

ללמדך ששקולה שנאת חינם , מפני שהיה בו שנאת חינם? ם מפני מה חרבבתורה ובמצוות ובגמילות חסדי 11589 

, (.גיטין נז) עוד אמרו שם בירה תוכיח שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים ואמרו, כנגד שלש עבירות 11590 

ה את בר קמצא והחריב את ביתו "שהרי סייע הקב, ר אלעזר בא וראה כמה גדולה כוחה של בושה"א 11591 

 11592 .(שיחות מוסר)  .ז נחרב בית המקדש"בושתו של יחיד חמור ועי´ אפי, ושרף את היכלו

 11593 

 11594 מאמר רמז

בראשית ) ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את 11595 

 11596 .(א"ב י"י

וגם יציאתו מן , ן ודע כי חטא אברהם אבינו חטא בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון"כתב הרמב 11597 

וכבר תמהו שהרי יציאתו מן הארץ נמנית בין עשרה , שנצטוה עליה מפני הרעב עון אשר חטאהארץ  11598 

ה למד ממעשה אביו לרדת "וכן יצחק אע, ן לחטא"ואיך יחשוב זאת הרמב, נסיונות שנתנסה אברהם אבינו 11599 

ה "אמר לו הקב, י שהיה דעתו לרדת למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב"ש רש"וכמ, מצרימה בעת הרעב 11600 

ולא היה עולה על דעתו של יצחק לרדת , אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה ואין חוצה לארץ כדאי לך 11601 

 11602 .אם היה במעשה של אביו עון

ל נתן טעם לדבר מפני שהיה אברהם "ן ז"והנה הרמב, ט"כ´ ל בספרו גבורות ה"ל מפראג ז"כתב מהר 11603 

ה את זרעו "בשביל זה הביא הקב, זה י"שאמר אחותי היא ולקחה פרעה ע, מביא את שרה בנסיון גדול 11604 

, ל"ה על מצרים נגעים גדולים עכ"וכמו שהביא על פרעה נגעים גדולים כך הביא הקב, במצרים גם כן 11605 

שהרי אחר שנגזר הגלות עליו חזר אברהם כשהלך , וכבר הקשו עליו קושיות עד שנעקר פירושו מכל וכל 11606 

, חלילה לומר כן, נש אותו עונש גדול יחזור לחטאואיך יתכן זה שאחר שחטא וע, לגרר ואמר אחותי היא 11607 

 11608 .כ"אחר שאברהם נענש איך יחטא הוא ע, ועוד יצחק שאמר אחותי היא למה עשה זה

 11609 



אמר רב יהודה על דנחית אברהם למצרים בלא , בפרשה זו´ ן בזוהר הק"ברם מצאתי מקור לדברי הרמב 11610 

, ירד אברם מצרימה ולא כתיב רד מצריםדהא כתיב ו, רשות אשתעבידו בנוי במצרים ארבע מאין שנין 11611 

 11612 .ואיצטער כל ההוא ליליא בגינה דשרה

שכן ירידתו של אברהם למצרים גררה , כ בדברי הזוהר"ן בנוגע לשרה מקורם ג"ויתכן שדברי הרמב 11613 

נדרש היה ממנו שיתגבר גם על ´ כיון שלפי מדרגתו הרמה בהכרת ה, אחריה תביעה של פגם בבטחון 11614 

מעתה ניתן להאמר שגם העובדה של , שהבורא יתברך לא יעזבנו וימציא לו פרנסתוויבטח , סכנת הרעב 11615 

שלא יאונה ´ שכן יכול היה לבטוח בה, היה בה משום פגם בבטחון לפי ערך מדרגתו, עצה בנוגע לשרה 11616 

שנחשב לו לחטא לפי ערכו , ואילו הוא השתמש בתחבולות והביא את שרה לידי נסיון גדול, להם כל רע 11617 

 11618 .ן יש להקשות גם על הזוהר הקדוש"ברם מה שקשה על הרמב, והכרתו

, אמר מר עוקבא אנא להא מילתא חלא בר חמרא לגבי אבא, (.חולין קה)א  איתא בגמר, ונראה לבאר 11619 

ואילו אנא בהאי סעודתא , דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר כי השתא 11620 

, אמר שמואל אנא להא מילתא חלא בר חמרא לגבי אבא, אכילנא הוא דלא אכילנא לסעודתא אחרינא 11621 

 11622 .דאילו אבא הוה סייר נכסיה תרי זמני ביומא ואנא לא סיירנא אלא חדא זמנא

אמר רבן שמעון בן גמליאל כל ימי הייתי משמש את אבא ולא , (ר תולדות"בר) עוד איתא כעין זה במדרש 11623 

בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמש בבגדים  אני, שמשתי אותו אחד ממאה ששמש עשו את אביו 11624 

אבל עשו בשעה שהיה משמש את אביו , ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים, מלוכלכין 11625 

 11626 .לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות

וכל מגמתם היתה אך לקיים , גדולי עולם אלה שחיו חיים קדושים ונעלים, לכאורה הדברים תמוהים מאד 11627 

עד שהמשילו , והנה ראו מעשי אבותיהם והבינו את המעליותא שבהם, תורה על הצד המעולה ביותראת ה 11628 

האם ? מי איפוא מנע בעדם מלאחוז אף הם מעשי אבותיהם בידיהם, את עצמם כלפיהם כחלא לגבי חמרא 11629 

יר או הכי כבד הדבר משמואל לסי, נבצר ממר עוקבא לנהוג זהירות בעניני בשר וחלב כפי שנהג אביו 11630 

האם כבד ממנו הדבר להחליף , ג שהשתאה למדת כבוד אב של עשו הרשע"ורשב? נכסיו פעם נוספת 11631 

 11632 .בגדיו המלוכלכים

אמר רבי אבהו מריש הוה אמינא עינותנא אנא כיון דחזינא ליה לרבי אבא דמן עכו דאמר איהו חד טעמא  11633 

הנה במקרה זה לא יעלה על  ,(.סוטה מ)א  אמינא לאו עינותנא אנ, ואמר אמוריה חד טעמא ולא קפיד 11634 

בעוד שלא , מפני מה היה מקפיד רבי אבהו כשהאמורא שלו היה אומר טעם שונה משלו, הדעת לתמוה 11635 

 11636 .הקפיד רבי אבא דמן עכו

שיש לעמול קשה על שלמותה ולאו כל אדם , קושיא כזו לא תתכן שכן הכל יודעים שענוה היא מדה בנפש 11637 

מובן איפוא שלא יכול היה רבי אבהו , רידא שאינו מקפיד לא סגיאשר על כן באמירה ג, זוכה להשתלם בה 11638 

וכל עוד , כל עוד שלא מצא את עצמו מושלם במדת הענוה כרבי אבא דמן עכו, להכריז על עצמו כענותן 11639 

 11640 .שלא ראה עצמו ענותן במחשבה לא יכול היה אפילו להתנהג במדת ענוה כלפי חוץ

, ג מר עוקבא ושמואל"הענינים שעליהם הצביעו רשב, והשתא דאתינא להכא נמצא פתרון גם לתמיהתנ 11641 

לפי שלא , ולכך היה מר עוקבא קורא עצמו חלא בר חמרא, היו גם הם ענינים שאין בהם פסק הלכה קבוע 11642 

עומקו של דבר לכל פרישות דרושה הכנה נפשית קודמת ורק אחריה בא , היה פרוש כל כך כמוהו 11643 

לא מצא לנכון לנהוג , בתכונתו מדת הפרישות של אביואשר על כן בטרם שרכש מר עוקבא , המעשה 11644 

ועל כך היה מיצר , שלא יהיה מעשהו נחשב כגוף בלא נשמה, כמנהגו בענין שהוא לפנים משורת ההלכה 11645 

 11646 .על שלא זכה להשתלם במדת הפרישות כדוגמת אביו

ענין הנוגע לתכונת  גם זה, שהוא נובע מזה שצדיקים חסים גם על פכים קטנים, וכמו כן ענין סיור הנכסים 11647 

לא היה נוהג כן , וכל עוד לא מצא שמואל את תכונת נפשו מתאימה לדקדוקים כגון אלה, נפש האדם 11648 

ג אף הוא אלמלא מצא עצמו שלם במדת "ורשב, למרות שהכיר שמן הראוי לנהוג כפי שנהג אביו, למעשה 11649 

אלא שכל , דאי שהיה עושה כןו, במדה שהיתה מחייבת החלפת בגדיו בשעה שהוא בא לשמשו, כיבוד אביו 11650 

לא ייחס שום ערך לזה שלפנים יתהדר בבגדים , עוד שבמעמקי נפשו טרם מצא סיפוק בשלמותו במדה זו 11651 

 11652 .יקרי ערך בעמדו לפני אביו

אמנם מדת הבטחון השלמה היתה מחייבת שלא לצאת מן , ן"מעתה ניתן לבאר גם את דברי הזוהר והרמב 11653 

ואם היתה , היה על אברהם להמנע מלהביא את שרה אשתו בנסיוןוכמו כן , הארץ אפילו בשעת רעב 11654 

, היה זה בגלל הפגם הדק במדת הבטחון לפי ערך מדרגתו של אברהם אבינו, תביעה בנדון זה וגם עונש 11655 

שכל עוד לא ראה את , לפי מדת הכרתו ונאמנותו למצפונו טוב וישר עשה, ברם אברהם אבינו כשלעצמו 11656 

למרות ידיעתו , מדת היושר שבו חייבתו לנהוג כפי שנהג, לקצה האחרוןעצמו שלם במדת הבטחון עד  11657 

 11658 .שיחול עונש על כך



ואין כל פלא , ל שבעשרה הנסיונות שנתנסה אברהם אבינו שזה אחד מהם עמד בכולם"אמנם מעידים חז 11659 

שכן , ל"חזר אברהם כשהלך לגרר ואמר אחותי היא כפי שהקשה מהר, בזה שאחר שנגזר הגלות עליו 11660 

ובהתאם לחיוב שיהא תוכו כברו לא אבה לפעול שום פעולה , אברהם הכל כפי שחייבו מצפונועשה  11661 

וכן יצחק כשבא הנסיון לידו אמר לנהוג מנהג , בשעה שבתוך תוכו טרם הרגיש עצמו הגון לכך, חיצונית 11662 

זו לפי מדרגתם , וכן חשב לרדת מצרימה מפני הרעב כאשר עשה אביו, אביו ואמר על אשתו אחותי היא 11663 

ובמקום שיש מצוה , ה בצווי מפורש אל תרד מצרימה"אלא שכאן נגלה עליו הקב, היתה הדרך הנכונה 11664 

 11665 .(מסלות חיים)  .מפורשת אסור לנטות ימין ושמאל

 11666 

 11667 מאמר רמח

בראשית ) ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את 11668 

 11669 .(א"ב י"י

אמר לא מקבלי עלי אינשי , רבי מני הוה שכיח קמיה דרב יצחק בן אלישיב, (7ית כגתענ)א  איתא בגמר 11670 

שוב בא , תתייפי חנה ונתייפית, חנה שמה? אמר לו מה שמה, (אין אשתי מקובלת עלי שאינה יפה) ביתי 11671 

וחזרה חנא , כ תחזור חנה לשחרורתא"אמר לו א, (מתגדלת עלי מתוך יופיה) ואמר קא מגנדרא עלי 11672 

 11673 .ה להתפלל שתחזור שרה להיות שחורה"אם כן יכול היה אברהם אע, אלשחרורת

ויש , כל דבר וכל יצירה על מקומם יבואו, ה ברא את העולם כשהכל מחושב מכוון ומדוייק"ל הקב"וי 11674 

, ל"ן ז"פ כי כפלים לתושיה אומר הרמב"עה, יצירות הנגלות לבני אדם ויש יצירות שהן סודיות ונעלמות 11675 

ואכן הבריאה כולה ספוגה סודות , ובו חכמה נגלית וחכמה נעלמת, בעולם כפולכי כל היש הנראה  11676 

 11677 .כמוסים

שעינינו מוכשרות להסתכל ולתפוס את חילופיו וריבוי צורותיו , הבה נתבונן נא באחד ממראות הטבע 11678 

יש , שמעולם לא היה ולעולם לא תהיינה שני פתיתים דומים בצורתם, אלה הם פתיתי השלג, המופלאות 11679 

ומעולם לא קרה ששני פתיתים , מרובעות מלוכסנות, ישנן בעל חמש זויות, י שש צלעות כדמות כוכבבעל 11680 

שהם בעלי שפעת גוונים , וכן הוא בכל מקצועות הטבע הנראים לעינינו, תדמינה במראיהן תוארן ויופיין 11681 

 11682 .בלתי פוסקת

מנו אדם הענקי עד העפר הוא חומר סודי שיצא מ, ר שהכהה בעקבו את השמש"מן העפר נוצר אדה 11683 

, עפר פשוט נחשב אצלנו לכלום, אבל אנחנו דורסים ובועטים בעפר ואיננו שמים לב, שהמלאכים טעו בו 11684 

 11685 .ר"אך באמת שבחומר זה צפון אור גדול כמו אדה

אודם פטדה , בעדן גן היית כל אבן יקרה מסכתך´ שנא, ה לאדם הראשון בגן עדן"ג חופות קשר לו הקב"י 11686 

לפני מי היה אדם הראשון צריך להתקשט , (תנחומא ב)ב  ספיר נופך וברקת וזה, פהותרשיש שוהם ויש 11687 

האם בעולמות ? וכלפי שמיא כלום יש מושגים של יופי באבנים? והלא היה יחיד בעולם, ג חופות"בי 11688 

שרק , אלא שאבנים יקרות וספירים הם עולמות עליונים ויופי? העליונים יש מושגים של יופי כסף וזהב 11689 

ג עולמות "ר הם י"ה לאדה"ג החופות שקשר הקב"ולכן י, ם יכולים להשקיף אל תוך פנימיותםמלאכי 11690 

 11691 .טמירים ונעלמים

זהבים ´ ז, בשביל המשכן ובשביל בית המקדש? ל לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב ולמה נברא"ארשב 11692 

ר "א, זהב מופז, ויםזהב פר, זהב מזוקק, זהב סגור, זהב שחוט, זהב טהור, זהב טוב, היה בבית המקדש 11693 

´ שנא, לא נבראו אלא בשביל המשכן ובשביל בית המקדש, חנינא לא היה העולם ראוי להשתמש בארזים 11694 

אמנם כל היצירות וההמצאות בעולם הן רק דוגמאות , (ר לה"שמו) ארזי לבנון אשר נטע´ ישבעו עצי ה 11695 

 11696 .זעירות ובבואות קלושות מעין הוד עולם הבא

ל יופי שייך דוקא "ואומר המהר, (קידושין מט) תשעה נטלה ירושלים, דו לעולםעשרה קבין של יופי יר 11697 

שופריה דרב כהנא מעין שופרא , היופי הוא זיו האור ואין זה האור הגשמי, לארץ אשר היא קדושה נבדלת 11698 

שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם , אבהו מעין שופריה דיעקב אבינו´ שופריה דר, אבהו´ דר 11699 

 11700 .(מ פד"ב) הראשון

אור פניו היו מאירים בשביל צלם האלקים שבו , ר נברא בצלם אלקים ומפני כך היה לצלמו יופי"אדה 11701 

ועתיד , (ל שם"מהר) כ"לכן היה לו פנים מאירים כ, ה היה נבדל מהגשמיות"ובשביל שיעקב אע, נברא 11702 

 11703 .(ק"זוה) ה ליפות לגוף הצדיקים לעתיד לבוא כיופי של אדם הראשון כשנכנס לגן עדן"הקב

 11704 

בת , ה באור היופי השמימי"ה היתה מארבע הנשים שהלבישן הקב"ושרה אע, כ היופי יצירה נעלמת"א 11705 

? ל למה משבח אותה הכתוב ביופי והלא שקר החן והבל היופי"ושואל המהר, עשרים כבת שבע ליופי 11706 

והוא יורה , הטבעוהיופי הזה אינו לפי , הגיד לך הכתוב ששרה היתה שלמה בשלמות הנפש ושלמות הגוף 11707 



שגם זה מורה על , וכמו שתמצא אצל משה רבינו לא כהתה עינו ולא נס ליחה, שהגוף נקי ובהיר מבלי סיג 11708 

 11709 .ל"והנה היא היתה שלמה בכל עכ, יורה על מעלת הנפש´ כבת כ´ ומה שהיתה שרה בת ק, בהירות הגוף

ולא רצה לילך נגד כוונת , יופיהולכן לא היה נוח לאברהם לשנות את הטבע והיצירה שבה נוצרה שרה ב 11710 

יוחנן שהיה יצירה של יופי והיה יושב בשערי הטבילה כדי שיביטו הנשים ´ והלא ר, ת וסוד היצירה"הבוי 11711 

ודוד , ומיופיו של שאול המלך השפיע טובה על כל המסתכלים בו, שילדו כיופיו וכאור חכמתו, ביופיו 11712 

כל , ר יצחק טוב רואי בהלכה"א, ה חוזר לתלמודושלכ מי שרואה אותו הי, ה היה טוב רואי"המלך ע 11713 

הוא הקרין על כל מי שהסתכל בו , יופיו של דוד מעין יופי דלעילא, (ר אחרי כ"מד) הרואהו נזכר לתלמודו 11714 

 11715 .(מעייני החיים)  .והזכיר לו את תלמודו

 11716 

 11717 מאמר רמט

 11718 .(א"ב י"בראשית י) ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את

, או במה שאמר על אשתו אחותי היא, י יבוא להרהר בזה על אברהם אבינו ברדתו מצרימה מפני הרעבמ 11719 

ודן דין , ושקל מעשיו במאזני פלס שכלו הגדול, ודאי חקר ואיזן מעשים אלו ככל הליכותיו והלכותיו 11720 

 11721 .ל"ל בפרשה זו וז"ן ז"וראה זה פלא נורא מה שכתב הרמב, באמרו לשרה שתאמר אחי הוא

, ע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא את אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוד 11722 

גם ביציאתו מן , כי יש באלקים כח לעזור ולהציל, שיציל אותו ואת אשתו וכל אשר לו´ והיה לו לבטוח בה 11723 

ועל , ותכי האלקים ברעב יפדנו ממ, הארץ שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב עוון הוא אשר חטא 11724 

 11725 .´ל הק"המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה עכ

אברהם אבינו האדם הגדול בענקים שבן ! צא וחשוב, מי יוכל להקיף בשכלו כל אלה הדברים המזעזעים 11726 

ל "ן ז"בא הרמב, יורד לעומקה של הלכה ופוסק שצריך לרדת מצרימה, שלש שנים הכיר את בוראו 11727 

וברור שלא נאמרו דברים אלו , ולא עוד אלא שחטא חטא גדול בשגגה בזה, מחוורתומכריז שאין ההלכה  11728 

י תא חזי בגין דנחת "אר, ל"ק וז"ראה בזוה, א לאמרו"ואלמלא מקרא כתוב א, פ רוח הקודש"אלא ע 11729 

 11730 .ויש להתבונן איך יתכן דבר זה, מאת שנה´ אשתעבידו בנוי במצרים ד, אברהם למצרים בלא רשו

שאף הלכה מחושבת , למדנו מכאן יסוד גדול, ל"ן ז"בהסברים לעצם דבריו של הרמב כ מבלי להכנס"וע 11731 

מ כל זמן שפסק "מ, ה"בשכל הקדוש והנורא של אברהם אע, בצדדים וחשבונות מקיפים ומעמיקים 11732 

כי כיון שלדון על עצמו , יש עוד מקום לחפש ולדקדק אולי אינה מכוונת כל צרכה, ההלכה נוגע לעצמו 11733 

ולפיכך גם גוף קדוש זך , כ בהוצאת פסק הדין"וכמו, ו ובשרו אחד הוא בויכוח וחשבוןהנה עצמ, בא 11734 

 11735 .יכול לשחד עיני שכלו הבהיר והחזק אשר מעל שמים יביט, ומזוכך של אברהם אבינו

ובאם יהיה איזה צד , ´בעלי דין לדון לפניו בדין פרוטה א´ תדע שהרי אם יבואו לפני אברהם אבינו ב 11736 

וכל טעם פיסול נגיעה הרי הוא שמא יטה הדין ולא , הנה הוא פסול לדון דין זה, וטה ההיאנגיעה אליו בפר 11737 

ובכל זאת כן הוא , ו בשביל פרוטה אחת"ואיך יעלה על הדעת שאברהם אבינו יטה דין ח, ימצנו לאמיתו 11738 

איש לבו יחיל ומזה כל , שנוגע אינו דיין ודינו אינו דין, אי אפשר לזוז הימנה אף כמלוא נימה, ק"דעת תוה 11739 

 11740 .בקרבו בדעתו כי על כל מעשיו הוא הדיין על עצמו ואין אחר עמו

שחטא גדול בשגגה חטא אבינו אברהם שהביא את אשתו הצדקת במכשול עוון מפני , ן"עוד כתב הרמב 11741 

הנה האדם הגדול בענקים , תסמר שערות הראש, וכן ביציאתו מן הארץ מפני הרעב, פחדו פן יהרגוהו 11742 

נתנסה בעשרה נסיונות , והולך לשחוט בנו יחידו, מפיל עצמו בכבשן האש, בור רצון בוראושמוסר נפשו ע 11743 

ן "ובכל זאת הרמב, יותר מאברהם אבינו´ ומי שם מבטחו בה, לבדו´ וכל חייו מסורים לה, ועמד בכולן 11744 

 11745 !אתמהה, ת"איקרי כאן חסרון שלמות הבטחון בהשי, ´ז כי היה לו לבטוח בה"מכריז בקול שנתבע ע

לפחוד , אלא לראות הדברים כמו שהם, משהו´ אמנם אי אפשר לנו לומר ולא להוסיף שום דבר אפי 11746 

במקום , ן ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה"ומסיים הרמב! לרעוד ולהזדעזע 11747 

ה "קבמי ימלל ומי יפלל כי על שגגה דקה מן הדקה זו של אבינו אברהם שה, המשפט שמה הרשע והחטא 11748 

להשתעבד תחת ידי עריצים בכל חומר הדין ארבע מאות , נגזרה הגלות לבניו בארץ מצרים, קראו אוהבי 11749 

 11750 .שנה

הנה לפנינו איזה חוט , ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"שהקב, (´ק נ"ב) ל"אכן זהו מה שאמרו רז 11751 

כ אנו "וא, תו של האדםאמנם דקות החוט וקושי הדקדוק תלויים במדרגת חסידו! ואיזה דקדוק נורא למאד 11752 

והיינו דאמרי אינשי לפום , למדים מזה קדושתו של אברהם אבינו וקרבתו לאלקיו עד כמה הוא מי יכילנו 11753 

 11754 .(ב"אור יהל ח)  .(.ז"כתובות ס)א  גמלא שיחנ

 11755 

 11756 מאמר רנ

 11757 .(ו"ב ט"בראשית י) ויראו אותה שרי פרעה ויהללו אותה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה



ה "כי הקב, כ בארץ גושן"ולפיכך נתיישבו ישראל אח, ב לשרה ארץ גושן בכתובתהל שפרעה כת"אחז 11758 

י "שכבר ניתן לה ע, ז שהיה שייך לשרה אמנו"שישבו במקום שנתקדש עי, הכין מקודם מקום לישראל 11759 

אבל , זה היה רק לפנים, ומה שאמר לפרעה ארץ מקנה היא, לכן בחר יוסף הצדיק את ארץ גושן, פרעה 11760 

, ולכן נבחר המקום הזה, היה שארץ גושן נתקדשה בזה ששרה קבלה הבעלות על ארץ זוטעם האמיתי  11761 

 11762 .מפני שאין שולט בו טומאת מצרים כאמור

ז שנכנס לבעלות של נשמה גבוהה כשרה "שאפילו הדומם מקבל השפעה של קדושה עי, למדים אנו מכאן 11763 

א לקח את המתנות שנתן כשם של, ומוכח מכל הפרשה שפרעה לא לקח את ארץ גושן משרה, אמנו 11764 

 11765 .לאברהם

, ולא נשקעו בטומאת מצרים כשאר השבטים, כ הסוד של שבט לוי שלא נשתעבדו כלל במצרים"וזהו ג 11766 

שמתחילה לא הכריחו , בפה רך" י בפרך"ויעבידו מצרים את בנ"פ "עה (א"סוטה י) ל"דהנה כבר אמרו חז 11767 

ואף , שכר לכל בוני פיתום ורעמסס וכדומהוגם נתנו , אותם לעבוד אלא פיתו אותם בכל מיני פיתויים 11768 

ולכן לא התחשבו ההמון ובאו כולם , המלך בעצמו תלה לבנה של זהב על לבו והראה חיבת העבודה 11769 

 11770 .למצרים לעבוד עבודתם של המצרים

אבל נתפתו מפני שכר עבודתם שנתנו , פ יוסף הצדיק"ונשאלת השאלה איך עזבו את ארץ גושן שנבחרה ע 11771 

, ונשארו שם יושבים ועוסקים בתורה, כ שבט לוי לא עזבו את הישיבה ולא את גושן"אמש, להם בתחילה 11772 

לפיכך , ז"אבל בקשו לכל אחד שילך ברצונו וגם נתנו שכר ע, כי מתחילה לא הכריחו אף אחד שיעבוד 11773 

גם המצרים לא יכלו לשנות דבורם , שבט לוי שלא נתפתו ולא יצאו מארץ גושן נשארו בלא שעבוד כלל 11774 

וכך נשארו בכל גלות מצרים משוחררים מכל עול , יח אותם שיבואו לעבוד כי גזרת מלך היאולהכר 11775 

 11776 .ועוסקים בתורה

והמלוכה הרי נתנה לכל , ולהכריח אינו יכול כי כך הכריז מתחלה, וכשפרעה ראה ששבט לוי לא הלך 11777 

הוציא פרעה , םוגם כל המשפחה של העובד קבלו פרס מבית המלך למזונות, עובד במדינתם לאכול ודאי 11778 

אבל הם , וממילא יבואו גם שבט לוי לעבוד כי אחרת ימותו ברעב, כרוז כי מי שאינו עובד לא יקבל מזון 11779 

 11780 .בקדושתם לא נפלו ברוחם גם מגזירה זו ונשארו בישיבה לעסוק בתורה

כל ש, ל ומספרים לנו דבר פלא"שאלה זו שואלים חז? אמנם יש להתבונן מהיכן נזונו שבט לוי כל הזמן 11781 

היו מפרישים חלק מזה ומביאים לארץ , משפחה ומשפחה ממה שהיו מקבלים מזון ופרס מבית המלכות 11782 

התבוננו אחי כמה גבורי רוח היו אז בני , וזה נמשך בכל ימי גלותנו במצרים, גושן ונותנים לשבט לוי 11783 

רים בכל מיני והם משועבדים לפרעה במצ, לא רק שלא התאוננו על שבט לוי שאין זזים ממקומם, ישראל 11784 

והוליכו לשבט , אלא שפרסו מלחמם הדל ולחם בני ביתם וטפם שנתן להם פרעה בצמצום גדול, שעבודים 11785 

 11786 .לוי בכבוד גדול ודרך ארץ נפלא

ואם לא הזקנים לכל , ילכו ויעבדו גם הם, ולא שמעו מאף אחד שיתאונן ויאמר למה אני צריך ליתן להם 11787 

ו על קדושי אנשי שבט לוי העוסקים "לא דברו ולא הרהרו ח, שם לא כן היה, הפחות ישלחו בניהם לעבוד 11788 

וכל , כי כולם הכירו והבינו כי צריך שישאר חלק הגון בכלל ישראל שיהיה תורתם אומנותם, בתורה 11789 

וזנו ופרנסו את כל שבט לוי הם ובניהם וכל אשר , ולכן פרסו כל אחד מלחמו, מעיינם בעסק התורה לבד 11790 

 11791 !הם מאומהודאגו שלא יחסר ל, להם

כדי שימלא , אל תיקרי מהונך אלא ממה שחננך, (´ה ב"פסיקתא כ) ל"מהונך ואחז´ כתוב כבד את ה 11792 

אלא אפילו , פירוש לאו דוקא אם קבצת הון ואתה עשיר צריך לתת צדקה, כ"אסמיך לעתיד לבוא ע 11793 

 11794 .כךובזה תכבד השם שציוה על , מזונותיך מצומצמים יש לך להפריש חלק ולתת לאחיך לענייך

ולא , פ"ש תורה שבע"שלא היה להם תורה שבכתב וכ, מכל זה אנו למדים מה גדול היה דור יוצאי מצרים 11795 

לא , לא נס חנוכה ולא נס פורים, ולא היה להם לא מקדש ראשון ולא מקדש שני, ראו עדיין נסים ונפלאות 11796 

לחשוך מעמל כפיהם , וחכ כל כך גדולת הנפש וגבורת הר"ואעפ, נקרע להם עדיין הים ולא ירד להם המן 11797 

אכן לא לחנם זכו להיות , ונתנו כל משפחה חלקם לשבט לוי העוסקים בתורה, ולא לחוס על רעבון בניהם 11798 

י שאמר כי דור נפלא כזה של דור המדבר לא היה ולא יהיה עד "מצינו לרשב! דור דעה דור מקבלי התורה 11799 

 11800 .ביאת הגואל

ירידת המן ארבעים שנה שלקטו כולם ובביתם , בה נסיםצא וראה במצבנו אנו ששמענו וראינו כל כך הר 11801 

, ולמדנו מדת הבטחון שלא להניח למחר, המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר, א בדיוק"מצאו כל או 11802 

ש מצאו "וכן בע, ש היה מונח עד למחר ולא נתלע"ולהיפך מע, ואם הניחו למחר וירום תולעים ויבאש 11803 

סעדיה גאון שהנס הגדול ביותר ´ וכבר כתב ר, שלקטו בכל יוםעומרים באותה מדת הלקיטה ´ א ב"כאו 11804 

אבל נס ירידת המן נשתהה ארבעים , כי כל הנסים היו לשעה כגון קריעת ים סוף וכדומה, היה ירידת המן 11805 

 11806 .שנה יום אחר יום



ראו כמה נסים ונפלאות עברנו שאין , י שבע הקפות"וכן חומת יריחו שנפלה ע, א מלכים"כ מלחמת ל"אח 11807 

וכן מקדש הראשון ועשרה נסים , כ בית מקדש ראשון ועשרה נסים שנעשו במקדש"אח, ולים להכחישםיכ 11808 

כ "ואעפ, ועל הכל תורה שבכתב ותורה שבעל פה, נס פורים ונס חנוכה, שנעשו במקדש וכן מקדש שני 11809 

להחזיק וחלקו לחמם המצומצם בשמחה גדולה , אין אנו מגיעים לעדינות הנפש וטוב לבם של יוצאי מצרים 11810 

 11811 .(ה"נ´ לב אליהו ד)  !הא ודאי לא לחנם זכו לקבל התורה, את שבט לוי שאינם עובדים לזונם ולפרנסם

 11812 

 11813 מאמר רנא

 11814 .(´ג ז"בראשית י) ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט והכנעני והפריזי אז יושב בארץ

ורועי אברהם , ם בהמתם בשדה אחריםי על פי המדרש לפי שהיו רועי צאן של לוט רשעים ומרעי"פרש 11815 

, והם אומרים נתנה הארץ לאברהם ולו אין יורש ולוט יורשו ואין זה גזלה, מוכיחים אותם על הגזל 11816 

 11817 .ולא זכה בה אברהם עדיין" והכנעני אז יושב בארץ"והכתוב אומר 

גם היה , םשהרי סיכן את עצמו לקיים מצוות הכנסת אורחי, לוט היה דומה לאברהם בקלסתר ובמעשים 11818 

בהיותו ממקורביו של אברהם ודאי ספג בקרבו , נאמן לאברהם שלא גילה ששרה אשת אברהם ולא אחותו 11819 

ל על הפסוק "ש חז"וכמ, ועל אף הכל פירש לוט מאברהם וזלזל בשיטתו, תורת רבו על אחדות הבורא 11820 

, (ר מא י"ב) לקיואמר אי אפשי לא באברהם ולא בא, ויסע לוט מקדם שהסיע את עצמו מקדמונו של עולם 11821 

 11822 ?ולמה הרחיקו אברהם כל כך, מה גרם לו לזרוק הכל ולעזוב את אברהם ואת אלקיו

, לוט סבל מחמדת הממון, העלולה להפר כל ההשגות השכליות, כאן הגענו לנקודת התורפה של האדם 11823 

ת אלא הבין שאין מה לעשו, ברגע שהבחין אברהם במדה זו בלוט, מחלה זו בכוחה לקלקל כל מה שהשיג 11824 

בפרט אם היה שוקל , בכל זאת אם היה לוט מכיר בחולשתו ומנסה לעוקרה היה יכול, להרחיקו מעל פניו 11825 

 11826 .שכר עבירה כנגד הפסדה

אבל לוט לא עמד בנסיון , בשביל מה בכך´ כמה מן הבושה יהיה לו בזה ובבא בעוזבו את רבו ואת דרך ה 11827 

לו גם מדת התאווה בראותו את כל ככר הירדן ולא עוד אלא שעוד התעורר אצ, זה להודות על חולשתו 11828 

 11829 .והחליט לשבת בין אנשי סדום לרוב חמדתו, ל שכל הפסוק אינו אלא לשון ערוה"ואמרו חז, כולה משקה

בכל זאת התנגד , אף שלא עזב לגמרי את עשיית המצוות, החמדה של לוט טשטשה את מבט האמת שלו 11830 

ולא היה מוכן , מוכן לנקיון כפים שדרש אברהםלא היה , לדרך של אברהם בהרחקת החמדה והתאוה 11831 

ולא , בשבילו היה מספיק אלקים שמסתפק במעשים טובים, לעבוד אלקים שדורש התרחקות מן הרע 11832 

 11833 .אבל אברהם אבינו הבין שאורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה, מדקדק אחרי נטיות רעות

 11834 ר אבא בר יודן משל ללסטים שפוף"א, אגוף זה אברהם ל על הפסוק וכתותי מפניו צריו ומשנאיו"אמרו חז

עבר פקח אחד וראה , כל דהוה אזיל הווה אמר הב מה דעלך, שהיה יושב על פרשת דרכים (שפל וחלש) 11835 

כיון , דור אנוש דור המבול דור הפלגה, כך כמה דורות איבד יצר הרע, שאין בו תועלת התחיל מכתתו 11836 

איך הבין הפקח שאין שום ממשות , (ילקוט שם) יל מכתתושבא אברהם וראה שאין בו תועלת התח 11837 

ז משום שלא היה משוחד "כן אברהם הבין בטפשות עובדי ע, משום שהיה לו מבט חודר? ללסטים זה 11838 

הבין שאינו מסוגל להשגת המעלות , לכן בראותו שלוט נמשך אחרי מדות רעות, מחמדת הממון והתאוות 11839 

 11840 .משום שחיתות המדות

אפילו , (7מגילה ו) אם יאמר לך אדם חכמה בגוים תאמין תורה בגוים אל תאמין, ל"זה ענין מאמרם ז 11841 

אולם לא התאמצו , ויגעו הרבה לעמוד על סוד הבריאה וסוד הנפש, חכמיהם שהתאמצו להבין ולהשכיל 11842 

, וכמו הפילוסוף היוני שהודה שהוא דו פרצופי, רק על למעלה למשכיל אבל לא על למען סור משאול מטה 11843 

סופו של דבר שנעשה אצלו מטושטש , ה שקופץ עליו בולמוס של רצון ותאוה אחר הוא לגמריובשע 11844 

 11845 .ואי אפשר לו לכוון את האמת כמו אצל לוט, היכולת להשיג את האורח חיים למעלה למשכיל

, מעשה בראשית, ולא הניחו דבר שלא עסקו בו, ל שההיקף של לימודם היה נורא מאד"מצינו אצל חז 11846 

כמה מן העומק יש , (7עירובין יג)א  שתי שנים ומחצה נחלקו אם נוח לאדם אם נברא או ל ,מעשה מרכבה 11847 

, אבל אחרי כל גדלותם לא הסיחו דעתם מהכלל, עד שקשה לנו לנגוע אף באפס קצהו, במושגים האלה 11848 

 11849 .הן במה שנוגע לסור מרע והן במה שנוגע לעשה טוב, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו

לא כמו קניני העולם שמחירם מוגבל ואסור לקחת יותר , כי אין אונאה ברוחניותל היה אומר "הסבא ז 11850 

 11851 אותו תלמיד חכם שאם היו נותנים לו כל חלל העולם לא היה משקר, לא כן ברוחניות, משער שבשוק

ששוה יותר מכל חלל העולם , לא הפריז על המחיר מפני שזה הערך של דובר אמת בלבבו, (7מ מט"ב) 11852 

 11853 .בזה ובבא ושכרו צפון לו

ה הסכים "הקב, ל שבנות צלפחד תבעו גשמיות והתורה מהללתן ומשבחתן"י ז"צ רי"שמעתי מגיסי הגה 11854 

, וקרח שתבע רוחניות הביא פורענות חמורה על עצמו ועל עדתו, להם וזכו שפרשת נחלות תנתן על פיהן 11855 



או שבא למלאות רצון , וכוונתו למען כבוד שמים´ אלא הכל תלוי בפנימיות נפשו אם מסור הוא לדרך ה 11856 

 11857 .(המוסר והדעת)  .רק על ידי לימוד המוסר יש להגיע להבחנה זו, עצמו

 11858 

 11859 מאמר רנב

בראשית ) ויאמר אברהם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו 11860 

 11861 .(´ג ח"י

ואברהם לקח אותו , נאמן לאברהםעזב את ארצו ומולדתו ברצונו להיות תלמיד , לוט הלך אחרי אברהם 11862 

שלכאורה נראה נסיונו של לוט גדול משל , לוט השתתף עם אברהם בנסיונו הראשון לעזוב בית אביו, עמו 11863 

לעזוב ´ בודאי יש לו לשמוע בקול ה, עלה על כל הנביאים´ שהרי אברהם שהיה נביא ודבקותו בה, אברהם 11864 

כי , ת המגיעות לו מקיום מצוה זו שזה מקטין הנסיוןת כל הברכו"וכל שכן כשפירש לו השי, את בית אביו 11865 

 11866 .להתברך בברכות גדולות כאלו´ מי זה לא ילך אחר דבר ה

ת היה מאהבה שלא "עובד השי, בשביל אלו הברכות´ אלא שאנו מבינים שאברהם אבינו לא הלך אחר ה 11867 

ל הרצון הנפשי שהוא להתעלות ע, וכל מה שהפרס יותר גדול הרי הנסיון יותר גדול, על מנת לקבל פרס 11868 

אבל מעלתו גדולה היא בזה , ´לוט לא הגיע לשלמות כזו בעבודת ה, נמשך אחר הפרס הגדול שלפניו 11869 

 11870 .בעזיבת בית אביו ארצו ומולדתו להיות גר בארץ נכריה, שהשכיל להבין ללכת אחר אברהם

, ת בית דודשזכה להשתלם וליצור בנפשו שורש מלכו, הצלחתו של לוט בהליכתו אחר אברהם היתה 11871 

יצחק אמר ´ טוביה בר´ ואיתא במדרש ר, נאמר בתורה וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר ואהלים 11872 

שלמותו , יצחק מצאתי דוד עבדי היכן מצאתיו בסדום´ אמר ר, שני אהלים רות המואביה ונעמה העמונית 11873 

רד מאברהם ונתחבר עם גם לאחר שנפ, שלמות נפלאה היא עד אין חקר, של דוד המלך היתה קפולה בו 11874 

 11875 .ת את דוד עבדו"ובסדום מצא בו השי, לא ירד מגדלותו ולא אבד את שלמותו זאת, סדום

שמתחילה מסר נפשו ללכת אחריו ובשביל , אולם יש למצוא הסיבה שגרמה ללוט לעזוב את אברהם 11876 

וב שכל להתרחק מרבו הט, איך אפשר לתלמיד נאמן שכמותו, מריבה שהיתה בין הרועים נפרד ממנו 11877 

אלא שיש לשאול ? ולהתקרב אל סדום הרעים שברעים שכל העולם ברחו מהם, העולם רוצים להתדבק בו 11878 

וכי בשביל שלא תהא מריבה בין הרועים צריך שיאמר , גם על הרב עצמו למה ריחק את תלמידו החביב לו 11879 

 11880 .היה לו לצוות לרועיו שלא יריבו, לו הפרד נא מעלי

רואה שלא היתה מריבה בין רועים פשוטים וגסים , יתו של אברהם אבינואבל המסתכל בהכרה בהירה בב 11881 

כנאמר , פ חוקי התורה"אלא ריב של חכמים המדקדקים במצוות ע, המריבים בשביל מרעה הצאן והבקר 11882 

כולו עבודת , ת"שהרי ביתו של אברהם אבינו היה משכן ומקדש השי, דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית 11883 

כי אם מחלוקת בין החכמים מהו , אי אפשר לצייר שם מריבה חמרית בעניני ממונותו, והליכה בדרכיו´ ה 11884 

שכל אחד מתנהג כשיטתו , המותר והאסור השלמות והחסרון, לדעת את הטוב ואת הרע´ רצון ה 11885 

 11886 .ת"בהתאמצות לשלמות ולמצוא חן בעיני השי

ברכיה בשם ´ ר, רהם עם לוטכ גם בין אב"שהיתה בין הרועים ואח, ל מצאנו ביאור ענין מריבה זו"בחז 11887 

היו אומרים להם , בהמתו של אברהם היתה יוצאה זמומה ובהמתו של לוט לא היתה זמומה, ס אמר"ריב 11888 

, ה לזרעך אתן את הארץ הזאת"והיו אומרים להם רועי לוט כך אמר הקב? רועי אברהם הותר הגזל 11889 

ה כך אמרתי לו לזרעך "אמר להם הקב, ואברהם אינו מוליד ולוט בן אחיו יורשו ואי אכלין מדידהון אכלין 11890 

 11891 .אומות מתוכה´ נתתי אימתי לכשיעקרו ז

רועי לוט הבינו שיש להם חלק , פלפלו והתוכחו בהבנת הנבואה שנאמרה לאברהם כמו פרשה שבתורה 11892 

, למען ידעו שאין באכילת בהמתם שום חשש גזל, ולפרסם שיטתם זו הוציאו בהמתם אינה זמומה, בארץ 11893 

עד שהגיע לידי כך , והיום אין להם חלק בארץ, בינו שנבואה זו היא רק הבטחה על העתידורועי אברהם ה 11894 

 11895 .כלומר התווכחות במשא ומתן של הלכה גם בין אברהם עם לוט, שהיתה מריבה

נתברר , ומסכים לרועיו להוציא את בהמתם בלא זמם, ה שלוט עומד על דעתו"כיון שראה אברהם אבינו ע 11896 

וכל תלמיד דלא כייף לרבו אסור לו , יצא מרשותו ואינו יכול עוד להיות כייף לואצלו שתלמידו זה כבר  11897 

וטוב להתרחק מרבו וישאר על מצבו לא יעלה וגם לא , כי יגרום שיבושים לעצמו ולרבו, לדור במקום רבו 11898 

 11899 .ירד

כי הפרד נא מעלי אל נא תהי מריבה ביני ובינך , ה במדת חסדו וענותנותו אמר ללוט"אברהם אבינו ע 11900 

בזה הסביר לו אברהם , שהיה קלסתר פניו דומה לאברהם (א"ר מ"ב) ל"ופירשו חז, אנשים אחים אנחנו 11901 

צריך , שמפני גדלותו שקלסתר פניו דומה לו שהוא גדול כמותו, טעמו ונמוקו למה אומר לו שיפרד ממנו 11902 

 11903 .הוא להיות נשיא ורב לעצמו ולא להיות תלמיד אצלו

שהגם שהוא מרגיש בנפשו שכבר עלה , היה לו להכיר את האמת, נסיונוהעמיד אותו בנסיון ולא עמד ב 11904 

אבל חלילה לו להפריד את , ויש בו שרשי השלמות של מלכות בית דוד המגיע לשמי מרום, לרום המעלה 11905 



והיה לו לומר נשיא אלקים אתה לי וכל הפורש ממך , ובשביל זה עליו להתדבק לאברהם, הענף מן האילן 11906 

אבל , כי אהיה תלמיד כייף לרבו כל הימים, לא תהיה עוד מריבה בין רועי ובין רועיךו, כפורש מן החיים 11907 

 11908 .הוא רוצה להיות נשיא לעצמו מפני שהוא גדול כמו אברהם

רצה להראות את כוחו כי יחזיר אותם , ויאהל עד סדום בפינה חשוכה שלא עלה ביד אברהם להאירה 11909 

, ניס אורחים בסתר ומסירות נפש כמו אברהם אבינוהכ, התקרב להם והתחתן עם הטובים שבהם, למוטב 11910 

שיש תקוה , היה מלמד עליהם סניגוריא כל הלילה שלא להחריבם, וכשבאו המלאכים להחריב את סדום 11911 

שנתקלקל , והנה כל התביעות שנאמרו על לוט יש להבין שהכל נאמר על פנימיותו, שיחזיר אותם למוטב 11912 

גם אצלו רוח נמוכה ונפש שפלה לא היה יכול להיות עוד וכיון שנפ, במדותיו שרכש לו אצל אברהם 11913 

 11914 .ה"מתלמידי אברהם אבינו ע

ואברהם אבינו מסר , אבל בעולם המעשה היה לוט כמו כל תלמידי אברהם דולה ומשקה תורת רבו בעולם 11915 

מפני שהיה גם לאברהם , והחזיר אותו למקומו ודירתו בסדום, נפשו עליו להצילו כשנפל בשבי המלחמה 11916 

שרפו , ד שנה שישב לוט עמהם"אבל הרשעים הללו לאחר כ, ה לטובה שלוט יחזיר אותם למוטבהשקפ 11917 

פרקי ) על שעשתה חסד עם עני אחד ופרנסה אותו בסתר, באש את בתו שהיתה נשואה לאחד מגדולי סדום 11918 

 11919 .(ה"אליעזר פרק כ´ דר

לוט , ם והגר שפחת שרהלוט בן אחי אברהם ואליעזר עבד אברה, שלשה היו בני ביתו של אברהם אבינו 11920 

הגר שפחת שרה ברחה מגבירתה , כשהרגיש בשלמותו עזב את רבו ונפרד ממנו והפסיד לעצמו עד עולם 11921 

הצליחה ונתקיימו כל ´ וכאשר עשתה כדבר ה, לשוב להיות תלמידה כבראשונה´ פ מלאך ה"ונצטוותה ע 11922 

לפני כל ואמר עבד אברהם ואליעזר עבד אברהם היה כייף לרבו תמיד והתפאר , הברכות שנאמרו לה 11923 

בנאה כי מטא ´ ר, (.ח"בבא בתרא נ) ע לנצח כמפורש"ע והרי הוא משמש את אדונו בג"נכנס חי לג, אנכי 11924 

 11925 ...למערתא דאברהם אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא

י ונדע לומר מתי יגיעו מעשי למעש, באנו לידי איזו הכרה ברום ערכם של בני ביתו של אברהם אבינו 11926 

אפילו , ועד כמה צריך התלמיד להיות כייף לרבו, עד כמה צריך הרב למסור נפשו בעד תלמידיו, אבותינו 11927 

ב  יהושע בן פרחיה עשה לך ר´ כמאמר ר, שהוא מרגיש בעצמו שהוא בתכלית השלמות לא יעזוב את רבו 11928 

 11929 .(לקט שיחות מוסר)  .(ם שם"א טז וברמב"אבות פ)

 11930 

 11931 מאמר רנג

ג "בראשית י) כארץ מצרים באכה צוער´ ירא את כל ככר הירדן כי כולה משקה כגן הוישא לוט את עיניו ו 11932 

 11933 .(´י

אומר הסבא מקלם , אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלקיו, י הסיע עצמו מקדמונו של עולם"אומר רש 11934 

הלא ראינו , ל להגיד על לוט שאמר אי אפשי לא באברהם ובאלקיו"מאיפוא לקחו חז, ל"ז זצ"מרן רש 11935 

אלא אם לוט , י שהיה פסח"וגם אפה מצות ואומר רש, נפשו בשביל לקיים מצות הכנסת אורחיםשמסר  11936 

פ שהוא עוד שומר "אע, יכול לעזוב מקום קדוש כבית אברהם וללכת למקום שאנשים הם רעים וחטאים 11937 

 11938 .ל"אי אפשי באברהם ובאלוקיו עכ, ל הקדושים הכירו כבר בלוט שבלבו אומר"אבל חז, מצוות

רואים שבלבם הם , אבל כיון שומעים השקפות שלהם, רואים אנשים שהם מדקדקים במצוות גם עכשיו 11939 

מדקדקים במצוות ובזה מחפים , המצוות שהם מקיימים זה רק מצוות אנשים מלומדה, אפיקורסים גמורים 11940 

המצוות , זה סימן שבלבם נזרקה אפיקורסות, לא מזדעזעים מן הכפירה שלהם, על דעותיהם הכוזבות 11941 

הוא ברח בעירום , רואים מה היה הסוף של לוט מה נשאר מכל העשירות שלו, ים טופחים על פניהםשעוש 11942 

 11943 .ובחוסר כל והציל את נפשו רק בזכותו של אברהם

ויתר אברהם על רכוש , אברהם אבינו אמר אם מחוט ועד שרוך נעל ולא תאמר אני העשרתי את אברם 11944 

ל בשביל שאמר אם מחוט "אומרים חז, אבינו בעד זהמה זכה אברהם , גדול כדי שלא יהיה חילול השם 11945 

לדורי דורות זכה אברהם אבינו לשתי , לתכלת ולרצועה של תפילין, ועד שרוך נעל זכה לשתי מצוות 11946 

 11947 .מצוות בשביל שויתר על רכוש גדול שלא יהיה חילול השם

תי מצות בשביל וזכה בזה לש, וכי אפשר לדמות לוט שרדף אחרי הכסף לאברהם אבינו שויתר על רכוש 11948 

מה נשאר , והרכוש הרוחני של אברהם נשאר לעולם ועד, הרכוש של לוט לא נשאר אצלו, קידוש השם 11949 

ומה נשאר לאברהם אבינו שעזב רכוש גדול , שעזב בית קדוש של אברהם אבינו, ללוט מחמדת הממון שלו 11950 

 11951 .בשביל קידוש שם שמים

´ ש הספורנו על הפ"כמ, מדת ממון או שאר חמדותלא לעזוב מקום תורה בשביל ח, זהו לימוד גדול לאדם 11952 

הביטי וראי מאיזה מקום נסעת כי היית במקום קדוש , ל"ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי וז 11953 

המלאך אמר לה כדאי לך להתענות ולא , ל"והנך הולכת אל מקום טמא ואנשי רשע עכ, ובבית צדיקים 11954 

 11955 .לברוח ממקום קדוש



כשהמנהל מישיבת , ל"משה רוזנשטיין זצוק´ צ ר"ר המשגיח הרה"ונה סיפר לי מובמלחמת העולם הראש 11956 

הקציב לו משכורת שהיה בה כדי , ל קיבל אותו למשגיח בישיבה"אליעזר שולביץ זצוק´ צ ר"לומזה הרה 11957 

ואם היה מבקש היה נותן לו , ועלה במחשבתו לבקש יותר כדי לחסוך נדוניה לבנותיו, לחיות עם משפחתו 11958 

אמר לי מה היה אם , כשפרצה המלחמה והבנקים פשטו רגל והכסף של רוסיה בטל, ליט לא לבקשאבל הח 11959 

השאתי את , ה"ובזה שלא לקחתי והשארתי חוב אצל הקב, הייתי לוקח כסף יותר והייתי מפקיד בבנק 11960 

 11961 .בנותי לתלמידי חכמים גדולי תורה

הוא היה מבחירי תלמידי ראדין , ד"יל ה"ג מרדכי שמוקלר זצוק"הייתי ראש ישיבה בלידא ביחד עם הרה 11962 

אמר לו החפץ חיים , סיפר לי שאחרי חתונתו קיבל הרבה נדוניה ורצה לעסוק במסחר, וגדול בתורה 11963 

אם יש לו מזל מאבד הנדוניה , כשבן תורה מתחתן ורוצה לעזוב עסק התורה ורוצה לעסוק במסחר, ל"זצוק 11964 

אבל אם אין לו מזל אז זה , עדיין הוא יודע ללמוד אז יש לו עצה להיות רב או ראש ישיבה כי, שלו מיד 11965 

ח "לכן ברך אותו הח, וכבר שכח מה שלמד ונשאר ריק משניהם, לוקח הרבה זמן עד שמאבד הנדוניה 11966 

וכך היה במסחר הראשון איבד כל הכסף ונהיה ראש ישיבה , שתכף יאבד הנדוניה לפני ששוכח תלמודו 11967 

 11968 .(דרכי מוסר)  .מצוין יהא זכרו ברוך

 11969 

 11970 אמר רנדמ

 11971 .(א"ג י"בראשית י) ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם

שכן מצינו בלוט שחזר בכל ערי , תניא רבי נהוראי אומר אין לך אדם מתון בכל הכרכים יותר מסדומיים 11972 

ויסע לוט מקדם ויפרדו איש , ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן, (.שבת פח) הככר ולא מצא מתונה כסדום 11973 

 11974 .(י שם יג"רש) אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלקיו, הסיע עצמו מקדמונו של עולם, חיומעל א

לכאורה אפשר לראות בזה נסיון קשה כדוגמת נסיונו של , כל ענין יציאת לוט מארצו והליכתו עם אברהם 11975 

 11976 ומה גם שלא, כי גם הוא השאיר בארצו את קרוביו עזב הכל ונמשך אחר אברהם, אברהם לך לך מארצך

וימת תרח בחרן ולא השתדל להשיג מה שכיוונו להשיג בנוסעם מאור , ל"וכן ביאר הספורנו ז, נצטווה 11977 

והפך זה , עם כל גדולת שמו אז´ ולא בא כלל אצל אברהם בהיותו בארץ כנען בקראו בשם ה, כשדים 11978 

רובים ולא זכו לזה שאר צאצאי תרח הק, עשה לוט זמן מה ולכן זכה הוא וזרעו בחלק ממתנת אברהם 11979 

 11980 .ל"לאברהם עכ

, נושאת היא על עצמה אופי של התמסרות לרעיון הקדושה, ובכן כל התחברותו של לוט אל אברהם 11981 

ברם דא עקא שהשתדלות , וראוי הוא לוט לכאורה לשבח, ונכונות לנסיונות בהשתדלות השגת האלוקות 11982 

הוברר שתפקיד של השגת עד ש, מתחילה לשעה ונפסקת ושוב מנצנצת, מצדו של לוט היתה חולפת וזמנית 11983 

 11984 .ה ממנו והלאה מכל הבחינות"האלוקות בדרכו ושיטתו של אברהם אע

כי נוכח , ולאו דוקא מצידו של לוט אלא גם מצידו של אברהם, והנה הגיעה שעת ההכרעה והפירוד 11985 

אלא יסורים והתלבטות מרע לטוב ומטוב לרע ללא , שהנסיונות לא יהיו לו ללוט שלבים בעלייתו בקודש 11986 

אמנם זעיר פה זעיר שם משיג לוט עליה ומתרומם , ודיבר אתו גלויות הפרד נא מעלי, ל תועלת והישגכ 11987 

, הגשם העכור והישגי האלוקות משמשות אצלו בערבוביא, אבל הירידות גורמות לו אכזבות מרות, לשעה 11988 

 11989 .ללא כל החלטה להכריע לצד הטוב ולהאחז באור החיים

כי מעט השגות שהשיג בהיותו בצוותא , הולך ובוכה הולך ומתייסרולוט זה אחרי שנפרד מאברהם היה  11990 

ובכדי להשתחרר מהעינויים , ומידי פעם ופעם היו לו למזכיר עוון נפילתו, את אברהם לא הרפו ממנו 11991 

שסערת לבו מאור פניו של אברהם תדעך ותשקוט , מקום מתון ושקט, האלה חיפש לוט מפלט ומחסה 11992 

והסדומיים , סדום היתה עיר מתונה שאין דוגמתה, לא מצא עד הגיעו לסדוםוחיפש בכל ערי הככר ו, כליל 11993 

 11994 .היו מתונים שאין דוגמתם

אבירי לב ובלתי רגישים לשום סבל וצער , מתינותם של הסדומיים היא במובן המגונה והירוד ביותר 11995 

כבשו את אלה הסדומיים כבר , אדישים וקרירים למראה רצח וכל מעשי תועבה, ומחשבה אנושית טהורה 11996 

או לתביעות המוסריות , ואינם מתפתים ואינם מתבלבלים קלה אפילו למרדות הלב, כל זיקי יצרם הטוב 11997 

הללו כבר טמטמו ועקרו משורש לבם , ותורתו´ אף בלבותיהם של הרחוקים מה, הצפות ועולות לפעמים 11998 

 11999 .כל מדה נכונה וכל ניצוץ של אמת

לסדום לא תגיע אליו עוד דמות , צא לו נופש ממצוקת נפשוקיווה שכאן ימ, ובהגיעו לוט לאוירה של סדום 12000 

ואברהם ואלקיו לא יפריעו מנוחת נפשו , ככה קיווה שכאן בסדום הגיע אל המנוחה, דיוקנו של אברהם 12001 

, לא ידע שרשימות קדושות אלה שנרשמו בנפשו בהשפעת אברהם, ברם טעות גדולה טעה לוט, ושלותו 12002 

אינן יכולות להבטל , אלה היצירות השמימיות אף הזעירות ביותר! צחלא יעלמו ולא תרדנה לטמיון עד נ 12003 

אלה הגעגועים הנוראים , וכעבור תקופה קצרה צפו ועלו ממעמקי נפשו, כליל אפילו באווירת סדום 12004 

 12005 .והעזים למעשי חסד ולהכרת אלוקות שירש מאברהם



ההסתגלות הגמורה למנהגי קשה לו , מתענה ומתייסר ואינו יכול לקבל על עצמו מרוחם של אנשי סדום 12006 

היה , וכיון שהכריזו אנשי סדום ואמרו כל מי שהוא מחזיק בפת לחם עני ואביון ישרף באש, המקום 12007 

ולבסוף היה צריך לברוח משם ושוב היה לו להמצא , (א כה"פרקי דר) מתירא לעשות ביום ועשה בלילה 12008 

התלבטות אלו כשנפרד מן אברהם  ומתעוררת השאלה אם כן מה הרויח לוט בכל שנות, בצל כנפי אברהם 12009 

וסוף סוף מוכרח היה לברוח , הרי סוף סוף לא יכול היה להתמזג לגמרי לשחיתות של סדום, ומאלקיו 12010 

 12011 .מסדום הבוערת

ואשר חשב שעוד מעט , וייתכן שהתורה גילתה לנו כאן בדמותו של לוט את האדם הטועה ששנה ופירש 12012 

, המזיגה של מעט ריח התורה עם הרבה מחיי העולם הטבעיוימצא את , יצליח להסתדר מחוץ לחיי התורה 12013 

, י הנהגה כזו יקדש שם שמים וישפיע על בני האדם מרוח התורה והמוסר שבו"ועוד מפליג לחשוב שע 12014 

 12015 .י התערבותו עם אנשי העולם יפיח בהם רוח ונשמה מוסרית"וע

, מקום למשוך אליו בני אדםוב, ומה הסוף הוא נמחק ונדרס כאסקופה לרגלי החיים הזועפים והסוערים 12016 

ואחרי זכרו את תקופת , ובא ללמד ונמצא למד ומושפע מהם, הריהו נמשך אחרי דעות ומעשי הבאי שלהם 12017 

כי העולם ים זועף ושוטף כל מדה , תמימותו הריהו מתלבט והוא מוכרח לברוח ולשוב למקומו הראשון 12018 

כי אכזבות רבות ונכונות נועדות , ו המוסריטוב יותר שלא להפסיק ממשנתינו ומעיוננו ואורח חיינ, יקרה 12019 

 12020 .(אור הנפש)  .ובעל כרחו יצטרך לשוב לחיי התורה, לבעל הנסיון וסופו כשלון והתלבטות

 12021 

 12022 מאמר רנה

 12023 .(ג"ג י"בראשית י) מאד´ ואנשי סדום רעים וחטאים לה

פעמים מצינו וכמה , כי תמיד היו מודים ומתפללים להציל משאול נפשם, מצינו אצל אבותינו הקדושים 12024 

, אנחנו אין אנו מכירים את עצמנו, תהלים העלית מן שאול נפשי כי הם הרגישו אף בחיים את השאול´ בס 12025 

לו ראה אדם בעצמו עומק , ל"ואין אנו יודעים ארכו ורחבו של גיהנם הטמון בעבירות ובמדות רעות רח 12026 

יעור להרע הכרוך בעקב המדה היה רואה כי ממש אין ש, כי ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, של המדה 12027 

 12028 .והראשונים ברוב הכרתם וברוב קדושתם הרגישו וגם ראו זאת, רעה

י "ופירש, מאוד´ נאמר על אנשי סדום רעים וחטאים לה, ועתה אשתומם מאד מאי ידיעתנו את עצמנו 12029 

ן לי אלא אי, ל"ואם לא תשמעו לי וז´ י על הפ"בחקותי פירש´ ובפ, יודעים את רבונם ומכוונים למרוד בו 12030 

כי פעם אחד ישבו תחת אילן , (א תרעה"ש ח"ילקו) ל"ומצינו בחז, זה המכיר את רבונו ומכוון למרוד בו 12031 

ונאמר שם כי ישבו ובכו , כ ראו כי היה פחד חנם"ואח, והיה עליהם חרדה פן רודפים אותם האויבים 12032 

 12033 .(ו"ל ו"ויקרא כ) ואמרו אוי לנו כי נתקיים בנו התוכחה ורדף אותם קול עלה נדף

ובתוך החטאים הרי כתוב , כ הכי חשדו את עצמם על החטאים אשר הם סיבת התוכחה"ובאמת איך חרדו כ 12034 

וצריכים לאמר כי יראו פן יש בהם חטא כזה לידע את רבונו ? כ יודעים את רבונם ומכוונים למרוד בו"ג 12035 

! יראו פן יש בהן חטא כזה, ל אשר היו נשמות זכות וקדושות מופשטים מגוף"חכמינו ז, ולכוון למרוד בו 12036 

ראו גודל כח החטא כחו , אלא שהם ידעו כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ומסתמא לא חשדו את עצמם לחנם 12037 

 12038 .ומקורו

מה אמרו האנשים האלה וענה לו , ה מפיו הקדוש כאשר שאלו הנביא"על דבר קל שהוציא חזקיה המלך ע 12039 

כי ממלה ! האין להשתומם, עביט של מי רגלים (ר כ ו"במ) ל"ז קראוהו חז"וע, מארץ רחוקה באו אלי 12040 

ז קראהו עביט של מי "ובכ, ו כמובן אף במושכל ראשון"אחת אשר היה רק בגדר מחזי כיוהרה ולא גאוה ח 12041 

ומסתמא מצאו בדברים אלו כל , חס לן לחשוב ולגרוע מזאת, נורא הדבר והדבר בטח כמו שהוא, רגלים 12042 

 12043 .דיעה ולא השערהודבריהם הכל בי, העביט עם כל כוחותיו

אשר בעד דבר קטן של שגיאה נתנו להם שמות בדברים היותר , ומזה נוכל להבין בכל יתר הדברים 12044 

א "ובאמת אין זאת כ, ו"ז שבעולם ח"כאילו עבד כל ע, ה נשיו הטו את לבבו"כידוע על שהע, גדולים 12045 

ולכן אין , ת כל כח החטאידעו מזיג, כי הם בידיעתם הרחבה את הגוף והחטא, שהיה לו למחות ולא מיחה 12046 

 12047 .זה פלא כי חשדו את עצמם על חטא כזה שיודע את רבונו ומכוון למרוד בו

שנאב , ברשע שנתעלה ברשע, י ברע רע לשמים ורע לבריות"פירש רש, עשו מלחמה את ברע מלך סדום 12048 

חד כי לכל א, איך לא נבוש ולא נכלם, ה"ושמאבר שם אבר לעוף ולמרוד בהקב, שונא אביו שבשמים 12049 

או , ומהו שנתעלה ברשעו, ואני לא אדע אף מהו רע לשמים ורע לבריות, נתנה התורה שם מיוחד לרשעתו 12050 

ולהכיר מעט מעט חכמת הניתוח של כוחות , עד כמה עלינו להשגיח על עצמנו, מהו שם אבר לעוף ולקפוץ 12051 

 12052 .לבל נהיה בסוג של אין דורש לנפשי חלילה, החטאים

כי באמת אף הנסיון יורה כי אין אנו יודעים , ין כי אין אנו יודעים מאומהובאמת גם בצד הטוב המבין יב 12053 

אנו , וכל הטוב המורגל בפי הבריות המה רק שמות מושאלות כמו מדת מנוחה, טיבם של מדות טובות 12054 



כי אחר כלות כל הבריאה היה העולם חסר , גילו לנו (י ב"מובא ברש) ל"וחז, מדמים כי יש לנו בה מושג 12055 

 12056 .שבת בא מנוחהמנוחה בא 

וכמו כן גילו לנו , ק לא היינו יודעים מהו מנוחה"ולולא ש, הרי כי מנוחה היא לא בגדר העדר מלאכה 12057 

מנוחת שלום ושלוה והשקט , מנוחת אמת ואמונה, מנוחת אהבה ונדבה, בנוסח התפלה יום מנוחה וקדושה 12058 

אשר , השקט ובטח, שלום ושלוה, אמת ואמונה, אהבה ונדבה, הרי כמה מדות נכללו במדת המנוחה, ובטח 12059 

 12060 .וכל אלה כלולים במדת מנוחה, כל אחד מהם ארוכה מארץ מדה

, אין אנו יודעים אף שמץ מהם, הרי כי בעצמנו לא נוכל לדעת טיבם של מדות כמו הטבה ואהבת הבריות 12061 

, (.נהשבת ) כי חותמו אמת´ ית´ ובעל כרחנו אנו מודים כי המדות האמיתיות אינם אלא כי אם בדרכי ה 12062 

 12063 .ע של והלכת בדרכיו"במ´ ואין לנו ממי ללמוד להבין והשכיל טיבם של דברים כי אם ממנו ית

ואלה החוקות נטועות בלב , והחוקים הם חוקות השם שילך האדם אחרי מעשיו, תולדות כתב´ ע פ"הראב 12064 

ר היטב כוחות הרי גילה לנו סוד גדול אשר לא יאומן אם לא נשמע זאת מחכם כמוהו אשר ידע והכי, ל"עכ 12065 

, אשר נאמר לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי´ ית´ להבהל מאד כי להלוך בדרכי ה, נפשו 12066 

ומקרא , נורא מאד מהו אדם, גם זאת נטועים המה בלב האדם, כגבוה שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם 12067 

ק "אחרי שנצטווינו בתוה כי, ואחרי העיון הלא זה פשוט הוא, מלא הוא בצלמנו כדמותנו וזה סוד נורא 12068 

 12069 .בלי ספק כי יש זאת בטבעינו ובכוחנו, והלכת בדרכיו

פנחס ´ מעשה מר, ה"ד אתה יודע אמונתו של הקב"רבנן אמרי מאמונתו של בו, (עקב ג ה) ר"איתא במד 12070 

´ ועוד שם מעשה בר, ה"הרי מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב, ש בפנים"בן יאיר עי 12071 

, שמעון בן שטח´ א´ וקרא עליו אותו ישמעאל ברוך ה, טח שלקח חמור אחד מישמעאלי אחדשמעון בן ש 12072 

עשו מעשים כאלה אשר ´ ל הק"הרי מצינו כי חז, ה"הוי מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב 12073 

 12074 .´ד לעשות מעשים כאלו אם לא כי נטוע בקרבו צלם א"ואיך יוכל בו, ´הינם רק מעשי ה

ולהיות , ´ית´ אנו עד כמה צריך האדם לחגור שארית כחו להתנהג ולהתחזק ללכת בדרכי ה ובזה מבינים 12075 

ת ונתן לנו "ועתה כאשר בחר בנו השי, בצלם ודמות וגם להבחין בכל מעשה ומעשה באיזה מדה ילך הדבר 12076 

י הלא יש לנו עזר גדול להועיל לכוחותינו הנכבדות הנטועות גם בלב כדבר, ´ק אשר היא דרכי ה"תוה 12077 

 12078 .(ג"דעת חכמה ומוסר ח)  .ל"ע ז"הראב

 12079 

 12080 מאמר רנו

ג "בראשית י) אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם´ וה 12081 

 12082 .(ד"י

ולא אכשל בדבר , אלקי שלא יארע דבר תקלה על ידי´ ר בכניסתו מה הוא אומר יהי רצון מלפניך ה"ת 12083 

ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח , ל טמא טהור ולא טהור טמאולא אומר ע, הלכה וישמחו בי חברי 12084 

ברכות ) הרי רעות שתים שיבואו על ידי שאגרום להם שיענשו, י וישמחו בי חברי על כשלוני"וברש, בהם 12085 

 12086 .(כח

וביותר שמחה לאיד במה שנוגע לכשלון , הדברים נוראים והרי השמחה לאיד היא מהמדות המגונות ביותר 12087 

ל "והיאך יתכן שחז, הרי זה חמור יותר כי הדברים קשורים בכבוד שמים, ות בדבר הלכהבדבר עבירה וטע 12088 

אלא , ודייק לשון המשנה שלא נאמר שמא ישמחו בי חברי, כ"הקדושים חששו שמא יפלו בעון חמור כ 12089 

משמע שבשעה שאכשל בדבר הלכה הרי זה ודאי שחבריו , נאמר שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי 12090 

 12091 .זהישמחו ב

כ מה נענה אנן יתמי דיתמי שודאי מדה "וא, נחוניא בן הקנה´ חביריו של ר´ ל הקד"הדברים אמורים בחז 12092 

, (יבמות סב) ל"והכי חזינן בחז, ואילו אנו חיים בהשקט ושלוה ואיננו חוששים למאומה, רעה זו מצויה בנו 12093 

משום שהיתה עיניהם צרה בתורה וכולם מתו בין פסח לעצרת , עקיבא´ ב אלף זוגות תלמידים היו לו לר"י 12094 

 12095 .הרי שגדולי עולם נכשלו בענין זה של שמחה לאיד בדבר תורה, זה לזה

ג שהוא סר מרע "שחכם אע, (ת א טז"שע) ומבאר רבינו יונה, חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח 12096 

של באותו א שביאר שהחכם בעת שרואה רע הרי הוא ירא שמא יכ"ועיין בהגר, מ ירא שמא יכשל ברע"מ 12097 

מ אינו ירא אלא בוטח בעצמו "מ, ג שהוא מתעבר ובעל כעס ונמצא שקרוב מאד לחטא"והכסיל אע, הרע 12098 

כ כמה קרובים אנו "א, שיתכן שגם גדולים יכשלו בשמחה לאיד´ בראותנו דברי הגמ, שלא יכשל בחטא 12099 

 12100 .שאיננו חוששים כלל שמא נכשל בעבירות אלו, למדת הכסילות

אלקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי ´ ודה אני לפניך המ, ביציאתו מהו אומר 12101 

והיינו שלא תפרש יושבי קרנות אנשים בטלים היושבים בצדי , י פירש יושבי קרנות חנוני"וברש, קרנות 12102 

ת שזכה שחלקו אינו בין "ז חייב להודות להשי"וע, אלא היינו חנונים ואומנים העוסקין במלאכתן, קרנות 12103 

 12104 .מנין אלא מיושבי בית המדרשהאו



יתכן ואדם יושב בישיבה ועדיין אינו , ויש להבין שאין הכוונה ביושבי בית המדרש שיושב בקרב בני תורה 12105 

וזכורני , אלא יושב בית המדרש הביאור שמהותו ומציאותו הוא יהודי של של בית המדרש, אלא חנוני 12106 

ואף יתכן משגיח העסוק ביראת שמים , א חנוניל אמר שיתכן ויהיה ראש ישיבה והו"שהמשגיח דמיר זצ 12107 

שעיסוקיו בתורה כדי , שכל עיסוקיו בתורה וביראת שמים אינם אלא בגדר חנוני, ומציאותו הוא חנוני 12108 

 12109 .ק"להרויח ולעשות עסק בתורה ודו

אני עמל והם , אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, שאני משכים והם משכימים 12110 

אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר , עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכראני , עמלים 12111 

וללא עבודה מתמדת וריצה לעולם הבא הרי מצבו , מצב האדם הוא שעומד בסכנה גדולה ואיומה, שחת 12112 

ובעת שמרפה , כי כך נוצר האדם שחייב תמיד להיות משים לב על כל צעד וצעד מדרכיו, שרץ לבאר שחת 12113 

 12114 .מתשומת הלב נופל מיד לבאר שחת מעט

כ מצבם שיכולים לרדת "ג, ואף הגדולים ביותר שהגיעו לרום המעלה, ואין שום הבדל באיזה מצב רוחני 12115 

שלא יכשלו בדברים הרעים , ולכן הוצרכו לתפילה ובקשה מיוחדת אף ליושבי בית המדרש, מטה מטה 12116 

, עקיבא שהיו הגדולים ביותר באותו הדור´ רוכדחזינן בתלמידי , ד"ביותר עוד בהיותם יושבים בביהמ 12117 

 12118 .ונכשלו בעון צרות עין בתורה זה לזה ונענשו במיתה חמורה

וכיון , והרע עומד סמוך ודבוק לאדם, ביאור הדבר אף במעלות היותר גבוהות אין הרע נעלם לגמרי 12119 

וזו מהעבודות , ולכן חייב להזהר שלא ידבק ברע, שסמוך לרע כל נגיעה קלה ברע מזיקה לאין שיעור 12120 

, ה בעת שמפסיק מעט ממלחמת הזהירות"ומשו, הקשות ביותר לא להדבק בדברים הסמוכים וקרובים אליו 12121 

 12122 .לא יעזרהו מאומה ויפול ברשת שהרע טומן לרגליו

ואין ביאור , י בזמן שהרשע עמו היה הדיבור פורש מעמו"וברש, אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו´ וה 12123 

שהרי יתכן שיהיה , רש מאברהם משום שלוט לא היה ראוי שהדיבור יופנה אליוהדבר שהיה הדיבור פו 12124 

שכיון שעומד אצל הרשע לא יתכן שלא , אלא משום אברהם עצמו, הדיבור לאברהם ולא ישמע אותו לוט 12125 

ואף , ולכן בעת שראה אברהם מעשה גזל אצל לוט אמר לו הפרד מעלי, יודבק מעט מלחלוחיתו של הרשע 12126 

ולא היתה עצה , מ חשש אברהם שלא יודבק בו מרשעתו של לוט"מ, חיו וחניכו של אברהםשלוט היה בן א 12127 

 12128 .לאברהם אלא להפרד מלוט

הרי האדם עומד תמיד , ומעתה יש להתעורר לאחר שחזינן גודל הסכנה בהתחברות והתקרבות לרשע 12129 

ולא תתורו אחרי , וכל שאיפתו רק להזיק ולבקש את הרע, סמוך לחבר רע כי יצר לב האדם רע מנעוריו 12130 

וכיון שהלב הספוג במינות , אחרי לבבכם זה מינות, לבבכם ואחרי עיניכם הלב והעין תרי סרסורי דעבירה 12131 

הרי הרע מנחהו ומדריכהו בכל , הלא פשוט הוא שאם לא יעורר את נפשו להתרחק מן הרע, קרוב לאדם 12132 

 12133 .מעשיו

, ותינו הם אמת צרופה ואין בהם פגם כללשהנה אנו סבורים שכל מעשינו ופעול, וביותר יש להוסיף בזה 12134 

, אבל כיון שנתבאר גודל הסכנה בקרבת האדם לחבר ושכן רע, וכל תורתינו ותפילותינו הם לשם שמים 12135 

כ בודאי אף מעשיו הטובים אינם אמיתיים ונכונים אלא "א, א סמוך לרע השוכן בקרבו"ונתברר לנו שכאו 12136 

 12137 .השקר שולט בם ללא מעצור

מכל מקום , י הרע"אף אי נימא שאין מעשינו מודרכים ע, ר גודל קרבתנו לרעומעתה לאחר שנתבא 12138 

ש השמרו לכם "וכמ, ולהיות פיו ולבו שוין איננו מסוגלים להגיע, הקירבה לרע מסלקת את האמת מקרבנו 12139 

כי , ואל נטעה שמאליו נגיע למדת האמת, שהלב מתפתה אחר הרע ורחוקים אנו מהאמת, פן יפתה לבבכם 12140 

 12141 .עבודה ויגיעה תמידיתדרוש לכך 

והיתה שם , ה"היתה בת פרעה ועזבה את בית המלוכה כדי להתדבק בביתו של אאע, הגר שפחת אברהם 12142 

מ נאמר עליה "ומ, וזכתה לראות מלאכים ולדבר עמם, זמן רב וראתה כל הנסים שנעשו בביתו של אברהם 12143 

ה שספגה אצל אברהם לא כיון שנבנתה בבית פרעה כל האמונ, זרוק חוטרא אאוירא אעיקריה קאי 12144 

ומבלעדי זה גם , כי חייבים הדברים לקבל בסיס מוצק של דבקות בחלק אלוה ממעל, הועילוה מאומה 12145 

 12146 .שנים רבות של ראיית נסים ונפלאות לא יעזור

רק בעת שירכוש השבה אל הלב אזי יש תקוה , הוא האלקים´ והיינו דנאמר והשבות אל לבבך כי ה 12147 

ועבודתנו להחליש את סרסורי הרע , י הרע פועלים ללא הרף וסופם לנצחומבלעדי זאת טבע, לעתידו 12148 

 12149 .(אור יחזקאל)  .ובדרך זו נזכה להגיע לאמת האמיתית

 12150 

 12151 מאמר רנז

 12152 .(ד"ג י"בראשית י) אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו´ וה

א מדבק ה לכל הו"אמר הקב, יודא אומר כעס היה על אבינו אברהם בשעה שפירש לוט בן אחיו מעמו´ ר 12153 

ה בשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם "נחמיה כעס היה לו להקב´ אך לדברי ר? וללוט אחיו אינו מדבק 12154 



? ה אני אמרתי לו לזרעך נתתי את הארץ הזאת והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי ליורשו"אמר הקב, אבינו 12155 

 12156 .מהשוק ויורישם את שלו (אסופים) ילך ויביא לו שני פרסתקין

 12157 בית דין של מעלה אומרים שראוי שיהרג, ה ופמליא שלו"ענין זה ואמרו שנחלקו הקבובמדרש הפליגו ב

למה היה הנסיון של , ה אומר הוציאוהו ממזל מיתה למזל חיים"והקב, ויענש מפני חבורת לוט (אברהם) 12158 

ובזהר דרשו את שמו של , ן ותרגום רעב כפנא"כפ (ש"ת ב"בא) לוט, אברהם ברעב לפי שלקח עמו לוט 12159 

 12160 .ווטין קללותלוט ל

אמר לו , באותיות דרבי עקיבא מובא בתורה שלמה, וכן במהותו של לוט עצמו מצאנו דעות חלוקות 12161 

עשו שהוא רשע גמור , ומה לוט שצדיק גמור היה אפילו הכי לא רצה אברהם לילך עמו, ה ליעקב"הקב 12162 

ובפסיקתא , רש ממנוי כל זמן שהיה הרשע עמו הדבור פו"ומצד שני אנו מוצאים ברש, הלא תתפרד ממנו 12163 

ובמדרש רבה הפליגו עוד ברשעתו באמרם , ראה כמה קיפח לוט הרשע את אברהם הצדיק מהדבור, רבתי 12164 

 12165 .אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלקיו, הסיע עצמו מקדמונו של עולם, ויסע לוט מקדם

לוט עצמו  וכך מתבאר מתוך דברי, אך ברור הוא ששני הצדדים הללו הם שתי פנים במדרגתו של לוט 12166 

ה רואה מעשי ומעשי בני העיר והייתי נראה צדיק "כשהייתי אצל אנשי סדום היה הקב, י"כמובא ברש 12167 

הרי ששני המבטים אמת כי בודאי בסדום היה , אני כרשע (אברהם) וכשאבוא אצל צדיק, וכדאי להנצל 12168 

, ר ידע את רציחותיהםולוט כב, וגם הוכיחם במסירת נפש אל נא אחי תרעו ויגשו לשבור הדלת, לוט צדיק 12169 

וגם הצליח קצת , י הדבורים היתה בתו של לוט"כמו שכתוב בזהר שהנערה שנתנה פת לעני והמיתוה ע 12170 

 12171 .(י שם"רש) מכל מקום הוקירוהו עד כי מינוהו שופט עליהם, שאף שהתנהג בהיפך מהם

אורחים שראה וגם לא סר מכל דקדוקי הכנסת , וגם מסר נפשו על האורחים אף שלא ידע שהם מלאכים 12172 

ובמדרש , וכל זה למרות הסכנה הגדולה שחפפה עליו מאנשי סדום, עד כדי ויעש להם משתה, אצל אברהם 12173 

נורא ואיום , שלא קבלו עליהם עד שהחזיק בם שלא מרצונם והכניסם לביתו, הגדול על הפסוק ויאמרו לא 12174 

 12175 .שגם במצב כזה כפה אותם בעל כורחם, עד כמה גדלה צדקתו בהכנסת אורחים

וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כולה , אך לעומת זה מפורש בכתוב למה הלך לוט לסדום 12176 

ומה שלא הרגיש את עוצם חטאו , הרי שהלך בשביל ממון, ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן, משקה 12177 

וגם שנה  ,זה היה מחמת נגיעת חמדת הממון שפעלה אפילו על גדול החסד שכמותו, בהתחברותו עם סדום 12178 

 12179 .שהרי אחר שהצילו אברהם מכדרלעומר וחבריו שב לו אל סדום שנית, בחטאו זה

ושבאה על ביטויה בהסכמתו להפרד , השחתה מוסתרת שקיננה בפנימיותו, הרי שמדה רעה שהיתה בלבו 12180 

, כדי להתיישב בין הרשעים המושחתים אנשי סדום, מקור חיותו ודרגותיו הרוחניות, מאברהם דודו ורבו 12181 

 12182 .ל לרשע כמובא לעיל"ועל כך שפטוהו חז, העידה התורה הקדושה שהרע נגע בפנימיות לבוו

 12183 

שכל אשר עושה האדם , לעומת זאת לא הועילה כל מסירות נפשו למען החסד אשר למד מאברהם אבינו 12184 

מצד זה היתה טענה , אינו משקף את דרגתו האמיתית, מפאת החינוך שקיבל אפילו עד כדי מסירות נפש 12185 

מכל , ואף שכבר נענש שפרש ממנו הדיבור כל אותן השנים, ה על אברהם על התחברותו עם לוטגדול 12186 

בהיות , ´ו על חילול ה"שהיה ראוי לעונש מיתה ח, ה"מקום טענו הפמליא של מעלה מדת דינו של הקב 12187 

 12188 .איש כזה נחשב לאחד מילידי ביתו ואף ליורשו של אברהם

אמר הוציאוהו ממזל , ומק לאין שיעור מראיית המלאכיםה בעצמו הרואה לפנים הלבבות בע"אך הקב 12189 

שהיה מוכן , כי העיד עליו שעצם הראותו חיבה ללוט גילה על שאיפתו הגדולה לחסד, מיתה למזל חיים 12190 

, והוא כגדר שמצאנו באברהם, כדי להשפיע על לוט עד שיתקן את פנימיותו, לוותר אף על רוח הקודש 12191 

כדאי היה לו לדחות אף את הנבואה משום חביבות , פני השכינה גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת 12192 

עד , גדר הדבר שבמדרגת אברהם אבינו האיר מעשה החסד לנפשו הארה גדולה כל כך, ח"מצות גמ 12193 

 12194 .שאפילו גילויי הנבואה היו טפלים לה

אולם בדרגה , פשר הדבר מצד אחד היה אברהם מחוייב לקרב את לוט שאר בשרו ולהשפיע עליו 12195 

ולכן היה , לא היה יכול להשפיע עליו בלי שיהיה ניזוק על ידי התחברותו אתו, רהם היה עומד בהשאב 12196 

עד שמדת הדין הוציאה עליו פסק דין של , מוכרח להפרד ממנו ובכל זאת נתבע על הפירוד הזה עצמו 12197 

, גדולה ולו היה אברהם אבינו מתעלה במדרגתו במדה עוד יותר, כי הרי אין סוף לדרגות העליה, מיתה 12198 

פירוש , ולא היתה מחסרת ממנו את הדיבור, היה מגיע לדרגה שלא היתה פועלת עליו התחברותו עם לוט 12199 

 12200 .ואז לא היתה נחשבת לו התחברות זו לעוון אלא למצוה רבה, התגלות הנבואה

, בעל הפסוק כי יהיה רי (ו"רפ)א  עיין ספרי כי תצ, כעין זה מצאנו שנתבע אברהם אבינו על עצם המריבה 12201 

מי גרם ללוט להפרד , אין שלום יוצא מתוך מריבה וכן הכתוב אומר ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם 12202 

הרי שרועי מקנה אברם היו גם , מריבה לא שייכת אלא בין שני צדדים, מהצדיק ההוא הוי אומר זה מריבה 12203 



שמצות תוכחה  ואף, י שלשם שמים רבו עמהם כדי להזהירם מהגזל"ואף שמבואר ברש, כן אשמים בדבר 12204 

 12205 .היא עד כדי נזיפה והכאה

אבל המוכיח עצמו עליו לפעול מתוך אהבה וחסד ולא להכניס את עצמו לתוך מריבה , זה רק מצד המוכח 12206 

כי לו היה מחנך אותם למעלה , וכיוון שרועי אברהם הכניסו עצמם למריבה נתבע על זה אברהם, כלל 12207 

ה על לוט ועל "וכה נתבע אברהם ע, לוט נפרד ממנו לא היה קורה דבר זה ולא היה, גבוהה יותר בחסד 12208 

, וכל אשר חסר בכל אלה תבעו מאברהם, זרעו ועל כל אשר היה ראוי לצאת ממנו עד סוף כל הדורות 12209 

 12210 .נוראה היא האחריות

כמה עלינו להתאמץ ולהתעלות , גם אנו במדרגתנו עלינו ללמוד גודל האחריות לחינוך בנינו ותלמידינו 12211 

ולפחד מאד , ומצד שני עלינו להשמר ממעשים כעין של לוט, להשפיע עליהם לטובהבמדת החסד כדי  12212 

עלינו לחשוש תמיד ממדה רעה כמו זו של חמדת ממון שתגרום למעשים , מלהתרחק מסביבת רבותינו 12213 

הרי לוט בלכתו לסדום סבר כי כוונתו לשם שמים אך ורק לתקן , ´ו אי אפשי לא באברהם וכו"שיעידו ח 12214 

 12215 .א הרגיש בנגיעת מדת חמדת הממון אשר התרשמה כל כך בעומק בפנים לבבוול, את סדום

אבל הוא לא הלך , ופעל עליהם הרבה בחסדיו ובלימודיו, והנה אברהם הביא את כל הרוצים להתגייר אליו 12216 

וצריכים לדעת כי מי , הוא רצה לתקן וללמד ונמצא למד, מה שאין כן לוט שהלך להתיישב בסדום, אליהם 12217 

 12218 .סכנה גדולה לפניו שמא ילמד הוא מדרכיהם וטעויותיהם, הטועים ללמד להם שהולך אל

אפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות , (ו"אבות פ)א  יוסי בן קיסמ´ וכבר אמר ר 12219 

אלא על כרחך ? והקשו אדרבה הרי צריך שילך אצלם ללמדם, שבעולם אין אני דר אלא במקום תורה 12220 

בני תורה באמת התורה תלמדם מה לעזוב , כ מסביבה לא טובה"יוסי בן קיסמא פחד כ´ שאפילו תנא כר 12221 

 12222 .(233ב דף "מכתב מאליהו ח)  .ולא יפלו בטעות כזו אפילו בדורנו פעוט הרוחניות, ומה לעשות

 12223 

 12224 מאמר רנח

 12225 .(ג"ד י"בראשית י) ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי 

והנה עוג עשה , ש"ש אלא כדי שיהרג אברהם ויקח את שרה עי"ולא נתכוין לש, ל הפליט זה עוג"אמרו רז 12226 

ק שנה מלך "ח זה חי ת"י מעשה גמ"וע, מעשה טוב לגמול חסד עם אברהם אבינו וזכות גדול הוא לו 12227 

ומשה רבן של ישראל וששים רבוא יוצאי מצרים עומדים ויראים ממנו מחמת זכותו זה שהיה , ומושל 12228 

שיהרג , ואומרים לא נתכוין זה אלא לרציחה וניאוף, קערתו על פיהל ומהפכים "ולבסוף באים חז, בידו 12229 

 12230 .ויש להתפלא מהיכי תיתי לומר כן, אברהם במלחמה ויקח את שרה לאשה

כח חומרי גס וחשוך המושך אותו לכל , שהרי אדם מורכב מעפר מן האדמה, אבל לכשנתבונן פשוט הוא 12231 

ועיר פרא אדם , (א"איוב י) ש"מתחלת תולדתו כמ והוא קשור אליו, מיני תאוות מגונות ומדות מושחתות 12232 

ואין בכל , ופועל בחוק טבעו בלא הפסק לא ייעף ולא ייגע, וכל מה שמתגדל משתרש בו כח זה, יולד 12233 

 12234 .כי הוא מושל בכל אשר לו, מחשבה דיבור ומעשה של האדם שלא יניע אותו כח זה

בהכרח הוא שכל פעולותיו , ת בקצה העולםממילא אם תימצא איזו הנאה בפינה נדח, אדם קרוב אצל עצמו 12235 

זולת מי שיגע לשרש אחר מדותיו הרעות והכניע חומר , תהיינה רק להשיג ההנאה ההיא אשר יחפוץ בה 12236 

שמייסר , אין זה אלא הירא וסר מרע, ומי הוא הממשיל רוח עלי עפר אדמתו, גופו תחת ממשלת נשמתו 12237 

 12238 .ומלמד את עצמו להועיל בתורה ומוסר

ולהראותו , מפני שהיא מורה ומלמדת לאדם לכוון דרכיו והליכותיו, ק נקראת תורה"עת כי תוהועלינו לד 12239 

ל "ולפיכך אם חז, באצבע על כל מדותיו המגונות ותאוותיו המשונות היכן הם לעוקרם ולשרש אחריהם 12240 

ים לבל נרמה את עצמנו לומר טהורים אנו ונקי, ביארו לנו דבר זה במעשה עוג ללמד אותנו הם באים 12241 

 12242 .ולב יודע מרת נפשו עד כמה יגע ועמל על מדותיו, מחלאה וזוהמה זו

כי יודע הוא , אין בזה עדיין בכדי הוכחה על טובו ויושרו, ואם בפועל אדם רואה שאיננו רוצח ולא גזלן 12243 

ולכן נמנע , ולמרר חייו המתוקים לו אינו רוצה, שאם יחמוס ויגזול שפטים נכונו לו ובבית האסורים ישב 12244 

, תדע כי במוחו ולבו של אדם אשר טמונים ונסתרים מעיני מפקחים, וציא מחשבותיו אל הפועלמלה 12245 

ומטיילים שם להנאתם , לאלפים ולרבבות ברגע אחד, מופיעים כל מיני מחשבות זרות והרהורים רעים 12246 

 12247 .ואדם כזה האם לא נקרא לו שפל ונבזה, באין מפריע

האם ימלט מלהעביר , עתיד להורישו הון רב לאחר מותואשר , ויצוייר אם יש לאדם קרוב עצמו ובשרו 12248 

ודאי נופל בדעתו ומתענג בציירו איך הוא חוזר מהלוייתו של זה וכל , במוחו על העתיד לבוא לו בירושתו 12249 

ואיזה שם ניתן לה , הרי הוא כאומר לעצמו מתי ימות קרובו ויירשנו? ומה זאת, עושרו וטובו בידו 12250 

 12251 ?רצח וגזל האם אינה מחשבת, למחשבה כזו

והנה גם כאן ניחא לו במיתת חבירו ומטיבו , והרי כל רוצח אינו הורג נפשות אלא משום הנאת עצמו 12252 

, (יומא כט) ל"וכבר אמרו חז, לקחת ולהשתמש בממון שאינו שלו ולא עמל בו, ובלבד שישיג רצונו וחפצו 12253 



, ם ירא לנפשו מעונש גופוהוא הדבר אשר אמרנו כי במקום אשר אין האד, הרהורי עבירה קשים מעבירה 12254 

 12255 .הרי הוא רוצח וחמסן לא יבוש ולא יכלם, ובאין מי אשר יגרס בחצץ שיניו

ואמרו , ש על כן יאמרו המושלים בואו חשבון"כמ, אמנם אין לך רפואה ותעלה אלא בחכמה יראה ומוסר 12256 

הרצון וחמדת  כלומר המושלים על עיקרו של האדם היינו המחשבה, אלו המושלים ביצרם (ב עח"ב) ל"חז 12257 

ש חכם "כי היראה היא השוטר והמקל החובטו לבל יפרוץ פרץ וכמ, ואין עצה אלא ביראת אלקים, הלב 12258 

 12259 .(ד"ל´ ב ד"אור יהל ח)  .ירא וסר מרע

 12260 

 12261 מאמר רנט

 12262 .(ג"ד י"בראשית י) ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי 

א שאברהם יושב ועוסק באפיית מצ, ה שנשבה לוט"בא להגיד לאברהם ע, ויבא הפליט ויגד לאברם העברי 12263 

ויש להבין איזה שייכות יש לאפיית מצות של , (מדרש הגדול) ולכן נקרא עוג על שם עוגות מצות, מצות 12264 

 12265 ?במה זכה להתכנות בשם זה, ואם קריאת השם עוג באה לציין שבח ומעלה? אברהם לקריאת שם עוג

ובודאי היתה זו , יית מצה שפסח היהכאשר בא הפליט לביתו של אברהם אבינו מצאו עוסק במצוות אפ 12266 

כי , שרוי היה ברוממות הנפש אורות עליונים חופפים עליו, ת"שעה של דבקות עליונה של אברהם בהשי 12267 

וראה בגאולתם העתידה ושש , ראה בגלותם ובצרתם לו צר, אז היה גלוי לו עתידם של בניו וזרעו אחריו 12268 

הושפע , וכל מי שנמצא אז בסביבתו נסחף עמו, הואז הוריד אור גדול מעולם העליון למט, לקראתם 12269 

 12270 .ואותו האוויר חדר לפליט הזה עד שלרגע נשתנה לטובה, ונתעורר מהאויר הצח שיצר אברהם

יוחנן זה עוג ´ ובמדרש הגדול איתא ויבוא הפליט אמר ר, ל זה עוג שפלט מדור המבול"ולפי דברי חז 12271 

ראה את הנס שנעשה לנח , שגרמו הרשעים לעצמםואם כן ראה את החורבן וההרס , שפלט מדור המבול 12272 

אמות של ´ אבל כאשר בא לתוך ד, ה ונעשה כפוי טובה"אבל הוא ירד ונפל מהכרתו והודאתו להקב, ובניו 12273 

ולכן , ´חזרה אליו אפילו לזמן קצר ההכרה בחסדי השם ית, אברהם ניצת בו ניצוץ מאור קדוש וטהור זה 12274 

 12275 .אווירה דקדושה שיצר אברהם באפיית המצותנשתנה גם שמו לטובה שדבק בו משהו מ

ותמוה לקרותו , ל"לך מצאתי תימוכין לרעיוני וז´ ובפ´ שפתי צדיק´לידי בתחילת מחשבתי ספר ´ והזמין ה 12276 

וכי בעבור רגע אחת בביתו של הצדיק , את הפליט בשם עוג מפני שמצא את אברהם עוסק באפיית המצות 12277 

ונראה שנכנס בו התעוררות טובה כשראה פעולות צדיק  ?ש עוגות מצות"כדאי לקרותו בשם עוג ע 12278 

ק "ה מקפח שכר בריה לכן נקרא בתוה"ואין הקב, בהתלהבות בהכנה למצוות מצה ונשאר בו מעט ניצוץ 12279 

 12280 .ל"בשם זה עכ

, נדלק אור בכל השטח שהוא נמצא, וכאמור לעיל שבמקום שנמצא אדם גדול וקדוש עוסק בתורה ומצוות 12281 

אווירת הקדושה חודרת ונכנסת , ת על כל העוברים דרך איזור זה יהיה מי שיהיהוקדושתו מתפשטת והולכ 12282 

כלבים , ל כלבים משחקים אליהו הנביא בעיר"והרי אמרו ז, לכל הגופים הנמצאים במקום באותה שעה 12283 

ואף בעלי חיים , האוויר הטוב משפיע על כל הבריאה והיצורים, (.ק ס"ב) נובחים מלאך המות בעיר 12284 

 12285 .וי באווירמרגישים שינ

, וימלא אותו רוח אלקים בתבונה בחכמה ובדעת ובכל מלאכה, ומצינו אצל בצלאל שהתורה מעידה עליו 12286 

ולא , ה חכמה ובינה"ואומר על זה המדרש ולא זה בלבד אלא כל מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקב 12287 

´ חכם לב אשר נתן הועשה בצלאל ואהליאב וכל איש ´ שנא, בני אדם בלבד אלא אפילו בבהמה ובחיה 12288 

זריחת האור העליון , (ר מח ה"שמו) בהמה כתיב שנתנה חכמה באדם ובבהמה, חכמה ותבונה בהמה 12289 

 12290 .נתפשטה בכל הסביבה

ויום אחד שינה את מקומו , ל בוילנא"א ז"סיפרו על אחד מגדולי הזמן שנהג להתפלל בבית הכנסת של הגר 12291 

והשיג התלהבות כזו שלא טעם , פתחו מעיינות לבוובעמדו להתפלל במקום האחר נ, הקבוע בבית הכנסת 12292 

לאחר חקירה ודרישה אצל זקני וגבאי בית , וכך בכל התפלה הרגיש התעוררות מרובה, כמותה מעודו 12293 

ותפלתו ורוחו של אותו צדיק וקדוש השאירו רושם , א"שבמקום ההוא עמד והתפלל הגר, הכנסת נודע לו 12294 

 12295 .לדורות

חשבו שזו שעת , יעקב התאספו מלכי כנען ונשיאי ישמעאל למלחמה כי כשמת, (סוטה יג) ´מספרת הגמ 12296 

כיון שראו כתרו של יוסף , כיון שהם עסוקים בצער מיתת אביהם יעקב, הכושר לתקוף את בני ישראל 12297 

כיון שבאו והתקרבו אל הסביבה , עמדו גם הם ותלו את כתריהם בארונו של יעקב, תלוי בארונו של יעקב 12298 

ואז פקעה מהם רוח המלחמה הקנאה , עד עומק נפשם מאור האמת של יעקב הושפעו, של מיטת יעקב 12299 

 12300 .(מעייני החיים)  .הסביבה השפיעה עליהם רוח של כניעה, וההשחתה

 12301 

 12302 מאמר רס



בראשית ) וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדוף עד דן 12303 

 12304 .(ד"ד י"י

, מאות ושמונה עשר חניכים היו ואליעזר כנגד כולם´ חד אמר ג, ירוש הכתובנחלקו בפ (נדרים לב) ´בגמ 12305 

פ לא יותר משלש מאות ושמונה עשר איש "עכ, ואית דאמרי אליעזר לבדו היה מנין שמו הוא גימטריא כן 12306 

 12307 .נלחמו נגד ארבע אומות ומלכיהם גבורים גדולים ועצומים, ואברהם אבינו בראשם

ש ויכו את רפאים בעשתרות קרנים ואת הזוזים בהם ואת "כמ, ה אומותובדרך הליכתם החריבו עוד כמ 12308 

ובמה נלחם איתם ! אברהם אבינו עם חניכי ביתו הפיל כולם כעמיר מאחרי הקוצר, האימים בשוה קריתים 12309 

הרי שכל , דכי הוי שדי אברהם עפרא הוי סייפיה גילי הוו גירי, (תענית כא) ל"אחז? באיזה כלי נשק 12310 

 12311 .י נסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע"אבינו היתה ע מלחמות של אברהם

ש ויצא מלך סדום לקראתו אל עמק שוה "כמ, ואכן כל האומות ובפרט אלו החמשה מלכים הכירו דבר זה 12312 

ג ששם הושוו כל אומות העולם וקצצו ארזים "ח בשם רשב"ב ור"ר (ג"ר פמ"ב) ל"ואחז, הוא עמק המלך 12313 

והיו מקלסין לפניו ואומרים לו מלך אתה עלינו נשיא אתה , למעלה ועשו בימה גדולה והושיבו אותו בתוכו 12314 

 12315 .אמר להם אל יחסר העולם מלכו ואל יחסר אלוקיו, עלינו אלוה אתה עלינו

עד אשר אבדו כל זכות קיום על פני , שדוקא אלו הארצות חטאו ופשעו מאד, ומה מאד יש להתפלא 12316 

ומן התמיהה איך , כי רבה וחטאתם כי כבדה מאדש זעקת סדום ועמורה "וכמ, האדמה ונאבדו מן העולם 12317 

ועוד הרי אכזריותם כידוע , ולא ידעו ולא הבינו כי יש עונש ונקם על העון, שכחו לגמרי כי יש אדון לעולם 12318 

, עם קצת יושר לב ונגיעת אפס קצהו בשערי הדעת וההגיון, בלא אמונה ושכל´ עלתה למעלה ראש שאפי 12319 

 12320 .ל שכזהלא היו מגיעים למצב ירוד ומבהי

ולא שם אל לבו לפעול נגד הרצון אשר , פ מדותיו ותאוותיו"התשובה היא כי אדם אשר התרגל לחיות ע 12321 

וגלי ים הדמיון , הרי אם עלה בלבו להתאוות איזו תאוה הוא רץ אחריה כעיר זה, בו ולכבוש משברי היצר 12322 

לא יזוז ממקום , יא לו כאולםאף כי שכלו יגיד לו שסופו רע ומר לבו בר, הולכים וסוערים עליו מכל צד 12323 

והולך שובב בדרך לב רצונו ושוקע ויורד עד , אף לא יחוש לפנות אל טענת שכלו, תאותו כמלוא נימא 12324 

 12325 .לשאול מטה

ולא עמלו לעקור ! מפני שהיו בעלי תאוה, מאד´ וכן באנשי סדום אשר עליהם נאמר רעים וחטאים לה 12326 

! לתאוה יבקש נפרד זה לוט, (ג"נזיר כ) ל"עליו חז שהרי לוט שהלך אחריהם אמרו, מדה רעה זו מלבם 12327 

´ הרי שמקור רעתם לפני ה, ואיזה זה לוט שנפרד מעל אברהם, י לדבר עבירה יבקש מי שנפרד"ופירש 12328 

שלא לעמוד מנגד אלא כרעו ברך לפני אל זר שבגופו של אדם זה יצר , היתה תאוותם לתענוגים והנאות 12329 

 12330 .אם בקרב לבם שתולה התאוה על כל אגפיה, ם את האמתכ מה יועיל להם שכלם והכרת"וא! הרע

, יודעים רשעים שדרכם למיתה וחלב להם על כסלם, פ זה דרכם כסל למו"עה (שבת לא) ל"וכבר אחז 12331 

י לעיל מיניה כתיב קרבם בתימו "ופירש, ל ואחריהם בפיהם ירצו סלה"ת, שמא תאמר שכוחה היא מהן 12332 

, כלומר יודעים הם שזו דרכם אבל כסל למו, ם כסל למווהדר כתיב זה דרכ, לעולם דהיינו קבורה 12333 

ושמא תאמר מחמת החלב שכחו והרי הם , כליותיהם מחופין בחלב מהשיב אל כליותיהם מחשבת סופם 12334 

ו אנשי "וק, כ"כ אינן חוזרין ע"את העתיד לבוא לנפשם ירצו ויספרו תמיד ואעפ´ ואחריהם´ל "ת, שוגגין 12335 

 12336 .סדום ועמורה אשר רעתם רבה

י נבואה ולא "ולא ע, שנה הכיר את בוראו´ בן שלש שנים או בן מ, ה"ונתבונן בדרכיו של אברהם אעהבה  12337 

ומכיון שהגיע , ת כי היה פילוסוף גדול"אלא בשכלו לבד הגיע להכרה ואמונה בהשי, י רוח הקודש"ע 12338 

ם ללמד אלא צריך ג, ידע עוד שאין די לו לאדם רק לידע להבין ולהשכיל, להכרה וידיעה עמוקה זו 12339 

 12340 .וכן הלך בדרכו על פי שכלו לבד עד שגזר עליו נמרוד להפילו לכבשן האש, לאחרים

ואז , ה יעשה לו נס"ולא עלה על דעתו כלל שהקב, ת"ה קיבל עליו להשרף עבור כבוד השי"אברהם ע 12341 

 12342 לאחר מסירת נפשו שרתה עליו רוח הקודש והתחיל! הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה

ולהודיעם שיש אלוה אחד לכל , והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, להתנבא בשם אלקים 12343 

, עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא, והיה מהלך וקורא מעיר לעיר וממלכה לממלכה, העולם לו ראוי לעבוד 12344 

 12345 .(ם"הרמב) אל עולם´ שנאמר ויקרא שם בשם ה

, תעצל ולא הסתפק לצאת ידי חובתו בהשכלה והבנה לבדמפני שלא ה! מכאן זכה אברהם לכל מה שזכה 12346 

הוא , והוציא לפועל במעשה להיות אחוזים וקשורים זה בזה גם יחד, אלא קיים כל השכלתו וחכמתו הרבה 12347 

כל אהבה זו לא באה לו אלא , כ אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם"מה שאה 12348 

לב )  .אלא את לבבו דייקא, נו אומר ומצאת את שכלו נאמן לפניךאי! מפני שמצאת את לבבו נאמן לפניך 12349 

 12350 .(אליהו

 12351 

 12352 מאמר רסא



ד "בראשית י) ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם´ ויאמר אברם הרימותי ידי אל ה 12353 

 12354 .(ב"כ

ה הבטיחני "י שהקב"וברש, ולא תאמר אני העשרתי את אברם, י לשון שבועה"הרימותי ידי כתב רש 12355 

הנה משום חשש , ן משם הספרי שדרכם של צדיקים להשביע את יצרם"וברמב, שרני שנאמר ואברכךלע 12356 

השביע , ולא יהיה קידוש השם ככל הראוי, שמא יאמר מי שהוא שבעשירות אברהם היה יד למלך סדום 12357 

 12358 .תיכף את יצרו לבלי קחת מאומה מחוט ועד שרוך נעל

וכל ´ ענו שכל מהותו של אברהם אבינו היה ויקרא בשם הביוד, לכאורה אין אנו מבינים צורך שבועה זו 12359 

ומובן מזה , וכיון שכן נעשה זה אצלו טבע שני, בכל אשר יפנה´ תשוקתו ומטרת עבודתו שיתקדש שמו ית 12360 

היו רחוקים ´ ובפרט כשנתבונן עד כמה שהאבות הק, עד כמה שנאוי לאברהם בתכלית השנאה חילול השם 12361 

אמר נכסי חוץ לארץ , שכל מה שרכש בפדן ארם נתן לעשו, יעקב אבינו י על"והובא ברש, מחימוד ממון 12362 

 12363 ?כ איך נוכל לצייר לנו שאברהם יחרד שמא יכשל בחימוד ממון"וא, אינן כדאי לי

ר מאוס ומשוקץ "עד שהיה אומר שלשה, מאבק לשון הרע´ ל היה זהיר כל ימיו אפי"החפץ חיים זצ 12364 

והלא הוא עוד בזעיר אנפין לעומת תיעובו , ר"ל להכשל בלההאם יהיה לנו חשש במצב כזה שיוכ, בעיניו 12365 

ובכל זאת כשידע אברהם שיש כאן חשש נדנוד של פגם בקידוש שמו , של אברהם אבינו לממון וכדומה 12366 

מ שאנו רגילים "דלפ, ובכלל יש להבין שבועה זו מה טיבה ומה תקנה יש בה, השביע תיכף ליצרו´ ית 12367 

אם כן הלא עדיין היה מקום , יע את יצרם שהוא מחשש שמא יכשלולהבין מה שדרכם של צדיקים להשב 12368 

 12369 .לחשש שמא יעברו גם על השבועה

. ל גילו לנו בזה סוד רוממותו של אברהם אבינו שכל מעשיו היו קיימים דסוד השבועה הוא קיום"חז 12370 

שכל מעשיהם היו בטוחים בכל מאת האחוזים , ל שדרכם של צדיקים להשביע את יצרם"ואמרו חז 12371 

בכל זאת לא , ובמדת קיימות של אברהם אבינו שהוא עצמו היה סוד השבועה שכולו קיים, קיומםב 12372 

 12373 .כזו היו כל מעשיהם של הצדיקים, הסתפק בזה עד שגדר עצמו בשבועה ובודאות גמורה

ומצינו שבקש אברהם לאליעזר , אלא שלא בטחו גם בזולתם, ולא רק שלא האמינו לעצמם מצד מדה זו  12374 

בכל זאת , והיה הן שלו צדק וקיים" דולה ומשקה מתורת רבו"גם אליעזר שהיה , הבטחתו שישבע לו על 12375 

וכן מצינו ביוסף הצדיק שהשביעו אביו ולא בטח יעקב בבנו , לא סמך עליו אברהם אבינו והצריכו שבועה 12376 

ת ומסוד הקיימו, משום שכן הוא דרכם של צדיקים שבכל מעשיהם הם קיימים, ובצדקתו והצריכו שבועה 12377 

דכל מעשיהם מחוייבים להיות בטוחים לגמרי בלי שום נדנוד , הוא שלא להאמין לא בעצמו ולא בזולתו 12378 

 12379 .הכי קל של ספק

, מבחר היצורים והגדול שבגדולים לא האמינה בו´ ואפי, שחושדת היא לכל´ ומשום זה מצינו בתורה הק 12380 

בהיותר ´ שום אמונה ובטחון אפי שאין, ובגדרו של צדיק הכל חשודים בעיניו, משום דתורה גדרה צדיק 12381 

ז "ולפי, י דזהו סוד הקיימות"וגם אחרים מושבעים ע, הצדיק מוגדר ומושבע על כל מצעד רגליו, נאמנים 12382 

צדיקים בדוקא משום דמדתם של הרשעים שאינם משביעים , נבין מה שאמרו דרכם של צדיקים להשביע 12383 

והפכם הם , והם כחומה פרוצה לא גדורה, תםהרשעים בטוחים בעצמם וכמו כן מאמינים בזול, את יצרם 12384 

 12385 .הצדיקים שדוקא הם אינם מאמינים בעצמם ומשביעים את יצרם

שתמהו שלפי , ש באבן עזרא"עי" ואתה תחזה"´ ז תסולק תמיהתם של כמה מן המפרשים בפ"ולפי 12386 

? טיםוכי למה היה דור המדבר צריך לכל כך שופ, החשבון נמצא שכל עשירי מישראל היה דיין ומורה 12387 

, שדוקא הוא שהנהו במדרגה כל כך רמה ונשאה, ומדברינו יוצא שזהו סוד רוממותו של כלל ישראל 12388 

ומעמידים , דזהו דרכם של צדיקים שמושבעים הם בכל מעשיהם, העמיד שופטים על כל מצעד רגליו 12389 

ינו יתמהו על אברהם אב, ועד שהם מתמיהים על דור המדבר, שומר אחר שומר לשומרם בכל אשר יפנו 12390 

 12391 .שגם הוא היה מושבע בכל מעשיו

כ לא בטח על "אעפ, רואים אנו שגם גדול כבועז ולעת זקנתו, וכן מצינו בבועז שנשבע לרות שלא יגע בה 12392 

, וכן אסרה תורה היחוד בלי שומר אף לצדיקים, עצמו והגדיר את עצמו בשבועה בהתיחדו עם אשה 12393 

מבלי שיראו , ותם הפרוצים בעריות מערערים עליווא, ובאמת העולם ההמוני אינו מבין איסור יחוד כלל 12394 

דזהו אך ורק מדרכם של , ודוקא בני תורה ומקבלי התורה רק הם הגדירו עצמם, בזה איזה יסוד לאיסור 12395 

 12396 .(ז"א י"דעת חכמה ומוסר ח)  .הצדיקים שדרכם להשביע את יצרם

 12397 

 12398 מאמר רסב

ד "בראשית י) ר אני העשרתי את אברםואם אקח מכל אשר לך ולא תאמ´ ויאמר אברם הרימותי ידי אל ה 12399 

 12400 .(ב"כ

ה "י שהקב"ופירש, והטעם ולא תאמר אני העשרתי את אברם, ל שבועה"פירשו ז´ הרימותי ידי אל ה 12401 

לנצח במעט כוחו ? הוא´ יש להתבונן כלום העושר הגדול הלזה לא מה, הבטיחני לעשרני שנאמר ואברכך 12402 



, האם יש ריוח יותר כשר מזה, זרו ולקח את כל שללםגבורים כאלה נפלו חלל ביד אחד ועו, כל המלכים 12403 

והמקרא עצמו מעיד כי רק איש אחד עלול ? להעשיר אותו ולמה לא יקח´ והשגחה גלויה יותר מאת ה 12404 

 12405 .לומר אני העשרתי את אברם ומשום כך לא לקח

נצטוינו  אם כי, מצינו במצוות שדבר חמור דוחה את הקל ממנו, ואמרנו להציע שאלה אחת בהלכות היראה 12406 

והנה , וכענין עשה דוחה לא תעשה, ז רואים אנו שיש חמור וקל"בכ, הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה 12407 

עד שתשובה ויום הכפורים , ´והחמורה שבעבירות הוא חילול ה, הגדולה שבמצוות היא קידוש שם שמים 12408 

מצד אחד ´ ידוש המוצא בה ק, כ איך יעשה אדם אם בפעולה אחת אשר יעשה"א, תולין ורק מיתה ממרקת 12409 

 12410 ?מצד שני מי נדחה מפני מי´ וחילול ה

´ וגדר חילול ה, שעל ידו למדים בני אדם לקיים רצונו של מקום, הוא´ יתר על כן שהרי גדר קידוש ה 12411 

יתפשט בפעולה זו על ´ ואיך לעשות אם קידוש ה, ולהקל בדבר תורה´ שעל ידו מתלמדים לסור מאחרי ה 12412 

, ומכל שכן אם בקידוש השם שלו ילמדו ממנו רבבות ויותר? רם רק לעשרהוחילול השם יג, מאה בני אדם 12413 

 12414 ?וחילול השם יהיה רק כלפי איש אחד בלבד

אף בשעה שכל מעשיו , ´והנה למדנו מן הסיפור הלזה בתורתנו הקדושה עד כמה יש להתרחק מחילול ה 12415 

איש כזה , שרתי את אברםבכל זאת בשביל שלא יאמר מלך סדום אני הע, לפני עולם מלא´ הינם קידוש ה 12416 

אלא שאברהם חשש שאינו מכיר במדה מספקת את הנס ! אשר גם הוא אמר תן לי הנפש והרכוש קח לך 12417 

וכזאת מתגלה כבר חסרון בקידוש שם שמים לגבי , העשיר את אברהם ולא הוא´ הנגלה והטמון כי ה 12418 

 12419 .לו ומשום כך כדאי לו לאברהם אבינו להפקיר את כל רכושו המגיע, היחיד הזה

עד כמה צריכים להזהר אף אלה המקדשים שם שמים , מזה יש ללמוד קל וחומר בן בנו של קל וחומר 12420 

וכמו פלוני שלמד , ו על ידי מעשיהם איזה רפיון אפילו לאחד מישראל מכל הנהגתו"שלא יגרם ח, ברבים 12421 

וני שלמד ושיאמרו כולם אשרי פל, אלא הזהר והזהר רק לקדש שם שמים, תורה כמה מגונים מעשיו 12422 

 12423 .(ג"א קפ"אור יהל ח)  .תורה

 12424 

 12425 מאמר רסג

בראשית ) קונה שמים וארץ ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם´ הרמותי ידי אל ה 12426 

 12427 .(ב"ד כ"י

שכל מה שיש בבריאה הכל ניתן , קונה שמים וארץ היא בחינת קונה הכל אשר גדרה היא ההכרה הברורה 12428 

ישנם כמה מיני כלים שהאדם יכול להשתמש בהם לשם עלייתו , את בוראו ככלים לאדם להכיר על ידיהם 12429 

ולפעמים גם מתבטלים כשמגיע לדרגה שאין לו עוד צורך , הכלים משתנים לפי דרגת עבודתו, הרוחנית 12430 

 12431 .תינוק מזרזים אותו ללמוד על ידי זה שמבטיחים לו ממתקים, בהם

ואז אבדה חשיבותם של , הא לו אם יצליח בלימודונער יותר גדול מושכים אותו על ידי ציורי כבוד שי 12432 

אז בטל גם השלא לשמה של , ואם יבוא לדרגת לימוד לשמה, בטלו הכלים האלה, האמצעים הקודמים 12433 

שלכך נוצרו לעזור את האדם בעבודתו , אולם שבירת הכלים כזו היא תיקונם, כבוד שהשתמש בו מקודם 12434 

 12435 .ה זו אז השיגו גם הכלים תכליתם ונתקנווכיון שבא האדם למד, עד שלא יצטרך להם עוד

הרמותי , ידוע שידים הם בחינת הכלים כי הידים הם כלי הפעולה, ´אברהם אבינו אמר הרמותי ידי אל ה 12436 

ל "וכבר אמרו חכמים ז, שאברהם אבינו הביא את כל כליו וכל מדותיו לתיקונם, פירושו´ ידי אל ה 12437 

אלא , הסתת היצר לא היתה אצלו בגדר רצון ושאיפה פירוש שכל, (נדרים לב) שהשלים עם היצר הרע 12438 

 12439 .כי בלא עקיצת יצר הרע הלא לא היתה לו הבחירה, ´ראה בה רק אפשרות ונתינת מקום לעבודת ה

אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר , על פי זה יש להבין מה שאמר למלך סדום 12440 

כלומר איני רוצה להיות משועבד לך , ו"מדה רעה ח לכאורה נראה זה כהבעת, אני העשרתי את אברם 12441 

כוונה כזו היתה רחוקה מאד ממחשבת , ואינני יכול לסבול שאתה תתפאר עלי שהעשרתני, בהכרת הטוב 12442 

כי כל , להראות שלא היתה טענתו מצד מדותיו כלל, ועל כן הקדים לומר הרמותי ידי, ה"אברהם אבינו ע 12443 

 12444 .´מדותיו משועבדות היו לגמרי לה

הרי אברהם אבינו מסר נפשו , שמלך סדום היה משולל מכל מדות טובות, לא אם נביט בעין חודרת נראהא 12445 

כי כבר הכו את כולם קודם , להצילו מארבעת המלכים שהיו חזקים מכל הענקים והרפאים שבארץ ישראל 12446 

פו לרדוף את והוא שם נפשו בכ, וגם הם לא היו יכולים לעמוד נגדם, שיצאו מלכי סדום ועמורה לקראתם 12447 

ואם כן היה לו למלך להודות , והציל את מלך סדום ממצב מיואש, העריצים האלו בחבורת אנשים מועטים 12448 

שלא , רק מלכי צדק הוא שם בן נח, אבל לא מצינו שאמר לו שום דבר של תודה, למושיעו לחבקו ולנשקו 12449 

 12450 .הוא נתן לו ברכה ותהילה, מצינו שהותקף כלל על ידי המלכים

כלומר אף על פי , תן לי הנפש והרכוש קח לך, אלא פתח מיד במשא ומתן, לא למד מלך סדוםוגם מזה  12451 

אף על פי כן תן לי לכל הפחות את אנשי והרכוש תעצור , שמצד הדין הכל שלך שהרי כבשתו במלחמה 12452 



הלא , להצילו מאבדון במסירת נפש, האם זו הדרך לפתוח לדבר למי שעשה לו טובה גדולה כזאת, לך 12453 

 12454 .ת מדת סדום בכפיית טובה הבולטתניכר

כי אם אעשה כן אז תשיאך מדת הנטילה גם כן לומר , ועל כן השיב לו אברהם אבינו לא אקח מידך כלום 12455 

ראה שמלך סדום אובד , ה"נמצא שאברהם אבינו ע, והעשרתני במה שעכבתי מצד הדין, שעשית לי טובה 12456 

וכל טענתו היתה רק מצד , למדו מדות טובותונכמרו רחמיו עליו עד שרצה ל, ושוקע במדותיו הרעות 12457 

 12458 .כך מתנהג מי שמדותיו עצמן קנויות לשם יתברך ומשועבדות לו לגמרי, החסד והרחמנות עמו

כן יש שבירת , שבטלים במה שהגיעו לתכליתם, אמנם כמו שיש שבירת הכלים על ידי עלייה ותיקון 12459 

ועל כן , ר להשתמש במדות עוד לעלייהשהיצר הרע גובר כל כך עד שאי אפש, הכלים על ידי ירידה 12460 

שהוא בבחינת ערב רב חיצוניות , שבירת כלים כזו מצינו בדורנו דור עיקבתא דמשיחא, המדות נשברות 12461 

, ז"ועל כן אינה נותנת ללומדיה כבוד וממון בעוה, אין התורה מכובדת על הבריות, ל"א ז"כדברי הגר 12462 

ה אלא מפני שבני הדור הם למטה מדרגת השימוש אין ז? ככה´ נמצא שבטל השלא לשמה ומדוע עשה ה 12463 

ולכן נשבר השלא , כי יש סכנה שישארו בשלא לשמה וללשמה לא יגיעו לעולם, בשלא לשמה לעלייה 12464 

 12465 .לשמה

ו שהקדוש ברוך "ן קט"עיין ליקוטי מהר? ומהי העצה לעלות ממבוכה של הכלים השבורים על ידי ירידה 12466 

דין מקטרגת על מי שאינו ראוי להתקרב אל השם יתברך מפני וכשמדת ה, הוא אוהב משפט ואוהב ישראל 12467 

, אזי הקדוש ברוך הוא מוכרח להסכים עם מדת הדין להזמין לו מניעות כפי מדת המשפט, מעשיו הרעים 12468 

כך כתב , ה בתוך המניעות"ומי שהוא בר דעת יכול למצוא את הקב, ועל כן הוא מסתתר בתוך המניעות 12469 

 12470 .ן"שם מהר

אינו בדין , בר טבע בחטא עד שאי אפשר לו לעלות על ידי סיוע המדות ושלא לשמהביאור הדבר מי שכ 12471 

ואז אם יש לו דעת , אלא מניחים לו את כליו השבורים עד שיבוא לקצה היאוש, ליתן לו הסיועים הללו 12472 

, אלא שצריך להתאזר בכל שארית כוחו, יכיר שאי אפשר לו להמשיך בדרך זו שמובילה לשממה ואבדון 12473 

 12474 .כל המחיצות והמניעות בתשובה קיצוניתולשבור 

שלא תהא הנהגתו היום כהנהגתו אתמול , שישתנה מן הקצה אל הקצה בכל פרטיו עד שיהא אחר לגמרי 12475 

ן "וזהו מה שאמר מהר, שיעשה מרידה והתקוממות נגד היצר הרע, בשום דבר ויתחזק בחיזוק אמיץ וקיים 12476 

כי מבין הוא שהמניעות ניתנו לו כדי לעוזרו לשוב אל , שמי שהוא בר דעת יכיר את בוראו בתוך המניעות 12477 

 12478 .השם יתברך בתוקף ועוז

תנא קמא גילה שמי , רבנן אמרין יוצרו חלקו, ויחלק עליהם לילה הלילה נחלק מאליו, ובילקוט לך לך 12479 

, ורבנן גילו נקודה אחרת, ההסתר נחלק ונקרע לו מעצמו כי זהו טבעו, שמתעורר לתשובה מתוך ההסתר 12480 

, ה בטבע ההסתר שיחלק אלא למי שזוכה לסייעתא דשמיא לעלות מתוך ההסתר וזהו יוצרו חלקושאין ז 12481 

כי לא יתקיים בלי סייעתא , שרבנן הוסיפו שצריך גם להתפלל על סייעתא דשמיא, והנפקא מינה בזה 12482 

 12483 .(240ב דף "מכתב מאליהו ח)  .ואין זוכים לסייעתא דשמיא אלא על ידי תפלה, דשמיא

 12484 

 12485 מאמר רסד

 12486 .(ב"ד כ"בראשית י) אל עליון´ אמר אברם אל מלך סדום הרימותי ידי אל הוי

מצינו בכל הצדיקים שמשביעים את יצרן , ן וכן מצאתי בספרי"וברמב, י הרימותי ידי לשון שבועה"וברש 12487 

ה שלא לקחת "אחרי כל החשבונות שהיו לאברהם אע, שדרכן של צדיקים להשביע יצרם, שלא לעשות 12488 

 12489 .סמך על עצמו כי אם על ידי שבועהלא , מאומה מסדום

ולא קבל עליו חוניו שהיה שמעי , כשמת שמעון הצדיק אמר חוניו בני ישמש תחתי. איתא במנחות קט 12490 

, ובכן מסר לו את הכהונה הגדולה! הלא זה ממש מעשה רחל אמנו לא לנגוע בכבוד אחיו, אחיו גדול ממנו 12491 

הלבישו באונקלי וחגרו בצילצול , דך סדר עבודהל בא ואלמ"א, כ נתקנא בו חוניו בשמעי אחיו"ואעפ 12492 

אותו היום שישתמש , אמר להם לאחיו הכהנים ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו, והעמידו אצל המזבח 12493 

ומה זה , וכששמעו חכמים בדבר אמרו, בכהונה גדולה אלבוש באונקלי שליכי ואחגור בצלצול שליכי 12494 

 12495 .השברח ממנה כך המבקש לירד לה על אחת כמה וכמ

יוכל להפוך , אחרי מעשה כזה למסור את הכהונה הגדולה כדי שלא לפגוע בכבוד אחיו? כיצד נבין זאת 12496 

בלעם הרשע , והעמידו אצל המזבח הלבנת פנים כזאת בפני אחיו הכהנים? הכל ולעשות מאחיו היתול ולעג 12497 

והדבר , י ברוך הואאולם היה לו נבואה לא תלך עמהם לא תאור את העם כ, היה לו רצון לקלל את ישראל 12498 

 12499 .החליט כי לא יתכן לאור את העם וכי ודאי לא ילך, מובן כי אחרי שקבל הנבואה לא תאור כי ברוך הוא

וכל , אחרי כל המעשה אשר בא המלאך לשטן לו, בכל זאת הלך וגם אחרי ויחר אף אלקים כי הולך הוא 12500 

בכל זאת , אם רע בעיניך אשובה ליוגם החליט ואמר ועתה , הנסים והנפלאות שראה את מי שם פה לאדם 12501 

עד כי , ואחרי הכל ניסה כמה וכמה פעמים לקלל, וכל הזמן עמד עם פניו להמשיך בדרכו הלאה! לא חזר 12502 



לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים ´ וירא כי טוב בעיני ה, לא היתה לו ברירה אחרת 12503 

 12504 ?וכיצד מבינים זאת

, להמית את הרצון עד כדי כך שלא יקום לתחיה זהו מן הנמנעות להמית את היצר, זהו סוד הדברים 12505 

, או אחרי מעשה רב כזה למסור כהונה גדולה כדי שלא לפגוע בכבוד אחיו, לכאורה אחרי קבלת נבואה 12506 

ועוד כחו עמו להפוך את , ומתגלה כאן סוד זה שהיצר אינו מת כלל, נדמה לכאורה כי היצר כבר מת ממש 12507 

פתגם הוא נחש אי אפשר , עד לבשו והעמידו אצל המזבח ואמר לאחיו הכהנים, הכל באותו ענין ממש 12508 

ספורנו לעיל ) ואולי בגלל זה נקרא היצר נחש, גם אם תחתוך אותו לעשרה גזרים עדיין הוא חי, להמית 12509 

 12510 .(ג

ומן התימה אחי כי , (יחוד המעשה פרק ה) מעולם לא ידעתי עד כמה פשוטים הם דברי החובות הלבבות 12511 

, ולא יעלה על לבו להלחם בך לדעתו יתרון כוחך על כחו, כשתנצח אותו פעם ושתים ירף ממך כל אויב 12512 

כי אם , אבל היצר אינו מספיק לו ממך ניצוח פעם ומאה פעמים, והוא מתיאש מנצוח אותך ומגבור עליך 12513 

מין ל אל תא"כמו שאמרו רז, ואם תנצחהו פעם אחת יארוב לך כל ימיך לנצח אותך, ניצח אותך ימיתך 12514 

על כן לא סמכו על עצמם לעולם ודרכן להשביע את , כי סוף סוף ייתכן ויעמוד היצר לתחיה, בעצמך 12515 

 12516 .כי ידעו שעל ידי שבועה זו שוב לא יעמוד היצר לתחיה אצלם, יצרם

אבל אם , ואפילו מעשה של שבירת הרצון הכי גדול, היוצא מזה אדם יכול לעשות מעשה צדקות גדול מאד 12517 

עדיין אינו בטוח כלל וכלל מה שיוכל , אופן של דרכן של צדיקים להשביע את יצרםאך אינו עושה ב 12518 

לכאורה הוא מסכים כבר , אדם יכול לעמוד על יסוד זה מהרגעים הטובים שלו, לעשות עוד באמצע הדרך 12519 

ואולם אם , ואחרי רגע אחד כבר אחר הוא וכבר הכל נשכח ממנו, בהסכמה גמורה לעשות איזה דבר טוב 12520 

יתכן עוד שיוכל להפוך את , יתנהג בענין זה לפי היסוד של דרכן של צדיקים להשביע את יצרם אדם לא 12521 

 12522 .(דעת תורה)  .הקערה על פיה

 12523 

 12524 מאמר רסה

ד "בראשית י) ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם. ´ויאמר אברם הרמותי ידי אל ה 12525 

 12526 .(ב"כ

כי הלא נפל לשלל בידי המלכים המנצחים והם , לאברהם לפי ההלכה ולפי נוהגי העולם מגיע רכוש סדום 12527 

הרי , ולאחר שאברהם ניצח את המלכים האלה והציל את הרכוש הזה מידם, זכו בו מדין כיבוש מלחמה 12528 

והציע , ולא עוד אלא שמלך סדום ויתר לו מרצונו הטוב על רכושו, עבר לרשותו של אברהם בקנין גמור 12529 

 12530 .לפניו כאמור שיקח אותו לעצמו

וחרף את נפשו למות על מצות פדיון שבויים כדי להציל את לוט , ולם אברהם אבינו שנכנס למלחמה זוא 12531 

והחליט לעשות לפנים משורת הדין ולהחזיר , בא לידי הכרה שאין לו ליהנות כלום ממצוה זאת, בן אחיו 12532 

חמדת  כי חשש שמא יתקפהו היצר של, ולא הסתפק אברהם בהחלטה בלבד, את כל השלל למלך סדום 12533 

אל עליון אם מחוט ועד שרוך ´ ומיד קפץ ונשבע למלך סדום הרמותי ידי אל ה, ממון ולא יוכל לעמוד נגדו 12534 

 12535 .נעל ואם אקח מכל אשר לך

מבלי כל ציווי , כי הלא אברהם הגיע לידי החלטתו להשיב את הרכוש למלך סדום, והנה מופלא הדבר מאד 12536 

ובכל זאת לא , ך הכרתו השכלית הגדולה ודעתו הרחבהמתו, והשפעה משום צד כי אם מתוך תבונת עצמו 12537 

עד שראה הכרח לעדות סייגים , ומצא מקום לחשוש שמא יצרו יתגבר על שכלו, סמך על הכרתו ודעתו 12538 

 12539 .שלא יהנה מרכוש סדום´ לנפשו ולגדור את עצמו בשבועה חמורה בשם ה

אלא לא האמין , נסיון גדול ולא רק לגדור את נפשו משלל של אבנים טובות ומרגליות שיש בו משום 12540 

אף לגבי הנאה פעוטה של חוט או שרוך נעל שאין , בעצמו שעם כל הכרתו החזקה יוכל לעמוד בפני נסיון 12541 

´ וראה צורך להרים את ידו לה, ואיש חשוב מתבייש להתכופף ולהרימם מן הארץ, אדם מתאוה להם כלל 12542 

 12543 .בשבועה להסתייג גם מחפצים קלים כאלה

בתחילת הפרשה כתוב ויהי ריב בין , ת זהירותו המופלאה של אברהם אבינו בעניני גזלויש לציין כאן א 12544 

שבהמתו של , ל שהריב בין רועים אלה היה בזה"ופירשו חז, רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט 12545 

 12546 ?ואמרו להם רועי אברהם הותר הגזל, אברהם היתה יוצאת זמומה ובהמתו של לוט לא היתה יוצאת זמומה

ולאחר , אבל אברהם לא הסכים להיתר זה, אמנם רועי לוט מצאו היתר לזה כפי שמסופר שם, (ר שם"ב) 12547 

ואמר לו הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה , שרועי לוט לא נשמעו להם החליט אברהם להתרחק מלוט 12548 

 12549 .ואם הימין ואשמאלה

יתרחק ממנו לצד אחר ודרש ש, אברהם חשש להימצא במחיצה אחת עם לוט משום שלא דקדק בעניני גזל 12550 

ובכל זאת עם כל , עד כדי כך הגיע זהירותו והתרחקותו של אברהם מכל חשש של גזל, של העולם 12551 

ולא , ואם כי לא היה בזה כל חשש של איסור גזל, כשבא לידו הנסיון של שלל מלך סדום, זהירותו הרבה 12552 



ד בנסיון זה אף לגבי חוט לא האמין בעצמו שיוכל לעמו, החמיר בכך אלא משום חשבונות של חסידות 12553 

 12554 .אל עליון´ וראה צורך לסייג את עצמו בשבועה ובהרמת ידו לה, ושרוך נעל

האדם הגדול בענקים עם כל , ואם יש הכרח בסייגים ובגדרים כאלה כנגד היצר לגבי אברהם אבינו 12555 

לי ציווי ואם בהחלטה הבאה מצד ההכרה השכלית ב, לגבי כל אדם על אחת כמה וכמה, כוחותיו העצומים 12556 

כמה צריך אדם להגדיר את עצמו כנגד יצרו בדברים שלא הגיע אליהם מצד הכרתו כי אם מצד , כלל כך 12557 

כי למצווה יש , (ק פז"ב) ל גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה"וכבר אמרו חז, ציווי של מקום 12558 

 12559 .(.ין לאקידוש´ תוס) אגרא טפי משום שעליו לדאוג ולהצטער יותר לעמוד כנגד יצרו

ולקבל עליו סייגים וגדרים כדי שיוכל לעמוד , אם כן כמה יש לאדם הבא מצד הציווי לטכס עצות בנפשו 12560 

מכאן היה , ל את הפסוק והיו הדברים האלה על לבבך"וכן פירשו חז, כנגד יצרו אף בדברים הקלים ביותר 12561 

והוא מביא , יעו את יצרםשכן אתה מוצא בכל הצדיקים שהשב, יאשיה אומר צריך להשביע את יצרו´ ר 12562 

אל עליון אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל ´ ראיה בין השאר גם מאברהם שאמר הרמותי ידי אל ה 12563 

 12564 .(ספרי ואתחנן) אשר לך

כמה רבות הן דרגותיהם ומה גדול ההבדל בין דרגה , הבה נתבונן מה עמוק תוכנן של מצוות התורה 12565 

ל שאברהם "ולמדים מכאן חז, רתי מצוותי חוקותי ותורותיהכתוב אומר על אברהם וישמור משמ, לדרגה 12566 

אברהם לא הסתפק בשבע , (יומא כח) קיים את התורה כולה אחד תורה שבכתב ואחד תורה שבעל פה 12567 

בחינת תן לחכם ויחכם עוד עד שהשיג את , המצוות שנצטוו בני נח אלא הוסיף מדעתו מצוות אחר מצוות 12568 

 12569 .כל התורה

ובין שבע מצוות בני נח לבין , מצוות שבא אליהן מתוך הכרתו לבין מצוות בני נחאולם יש הבדל גדול בין  12570 

שגר תושב צריך לקבל ולקיים את  (ח"מלכים פ) ם פוסק"הרמב, ג המצוות שנצטוינו עליהן בהר סיני"תרי 12571 

ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם "שבע המצוות של בני נח מפני שציוה בהן הקב 12572 

 12573 .אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהן, ו עליהןנצטו

הרי , ולכאורה מה ההבדל אם מקיימים את המצוות משום שנצטוה עליהן נח או נצטוו עליהן בהר סיני 12574 

מה היתרון בזה ו, וכל בן נח נקרא לגבן מצווה ועושה, נצטוו עליהן לפני קבלת התורה מסיני על ידי נח 12575 

 12576 ?ה בתורה והודיענו עליהן על ידי משה רבינו"מפני שציוה בהן הקב, ם"שיקיימו אותן כפי דברי הרמב

ה בתורה על שבע "לאחר שציוה הקב, אולם באמת אין כאן ההבדל בציווי המצוות כי אם בצורת המצוות 12577 

והן קיבלו מושגים אחרים  הועלה ערכן, אין להם עוד אותה הצורה והכוונה שהיו להן קודם, המצוות 12578 

היתה לכל מצוה משמעות פרטית , בשעה שמצוות אלה היו בתוקף ציוויו של נח בלבד, ומושכלות חדשים 12579 

מהוה כל אחת , ג מצוות"אבל כשנצטוו עליהן בתורה ביחד עם שאר תרי, מבלי קשר עם המצוה השניה 12580 

ומשמעותה היא בעלת מושגים  ,ג מצוות"ובכל אחת נכללו כל תרי, מהן חלק מהתורה האלקית כולה 12581 

 12582 .אחרים ומסוג אחר לגמרי

בפרשת הנשיאים כתוב שהקרבנות הנשיאים , כדאי לתת דוגמא ממקום אחר, כדי להבין ביותר בהירות 12583 

, ובכל זאת חוזרת התורה שתים עשרה פעם על אותם הדברים, היו אחידים ללא שום הבדל בין אחד לשני 12584 

ואמר שלכל נשיא , ן על טעם הדבר"וכבר עמד הרמב, ד מלה במלהוכותבת את הקרבנות של כל נשיא לחו 12585 

אין , ומשום כך נחשבים קרבנותיהם כשונים, ונשיא היו בהקרבת קרבנו מחשבות אחרות וכוונות אחרות 12586 

 12587 .העיקר בחומר הדברים כי אם בצורתם

הוא מסוג  נחשב כל קרבן כאילו, כיון שהיה שינוי צורה בקרבנו של כל נשיא ביחס לכוונה ולמחשבה 12588 

, וזה דומה כאילו היה כף של אחד משל עץ, אם כי כתוב עליו בתורה באותה לשון ובאותן המלים, אחר 12589 

, ואי אפשר בשום אופן לכוללם יחד, של השלישי משל כסף של הרביעי משל זהב, של השני משל עופרת 12590 

המצוות שחזר על אחת כמה ששבע , ואם מחשבתו וכוונתו של אדם מהפכות אותו המעשה לסוג אחר 12591 

קיבלו משמעות עליונה יותר , אם כי נשנו באותן המלים, ג המצוות"ה בתורה בתוך כל תרי"עליהן הקב 12592 

 12593 .ומאז יש להן דמות אחרת לגמרי, וממדים רחבים יותר

ה "שעל גר תושב לקיים את שבע המצוות של בני נח מפני שציוה בהן הקב, ם"ובזה מובנים דברי הרמב 12594 

כי לאחר מתן התורה יש להן כאמור משמעות אחרת ודרגה אחרת ואינן מאותו , תבתורה ולא מהכרע הדע 12595 

ואם כה רב ההבדל , אין בו כאמור לא חסידות ולא חכמה, ומי שלא מקיימן באותה משמעות, סוג המצוות 12596 

כמה רב המרחק בין מצוות התורה לבין , ´בין מצוות התורה לבין מצוות בין נח שגם עליהן נצטוו מפי ה 12597 

 12598 .שקיים אותה אברהם אבינו מדעתומצוה 

על ´ ראה צורך להגדיר את עצמו ולהישבע בה, אם אברהם אבינו עם כל מדרגותיו וכוחותיו העצומים 12599 

, כ מצוה שנאמרה מפי דעת עליון ונצטוו עליה"א, ויש בה משום נסיון מועט, מצוה שאינו מצווה עליה 12600 

חת כמה וכמה שיש לטכס עצות ולעשות גדרים על א, ושחייבים עליה מצד הדין ועוד יש בה נסיון קשה 12601 



ומכאן כמה גדול חיובו , וסייגים לכבול את המוח ואת הלב שלא יכשלו בה ושיוכלו לעמוד בה כנגד היצר 12602 

 12603 .(א קל"אור הצפון ח)  .של לימוד המוסר לחיזוק העבודה והיראה

 12604 

 12605 מאמר רסו

 12606 .(ד"ד כ"י בראשית) בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי

אתו , רבה בר רב הונא תבירו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו, (מ פז"ב)א  מסופר בגמר 12607 

יהיב להו , ל אין למען תלך בדרך טובים"א? ל דינא הכי"א, ל הב להו גלימייהו"אמרו ליה לרב א 12608 

ל אין ואורחות "א? ל דינא הכי"א, ל זיל הב להו אגרייהו"א, ל עניי אנן וכפינן ולית לן מידי"א, גלימייהו 12609 

והיאך השיב לו רב שכן הדין בהסתמך על הפסוק , ויש לדייק הלא רבה שאל אם הדין כן, צדיקים תשמור 12610 

, הרי במקרא זה משמע שאינו אלא לפנים משורת הדין, למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור 12611 

 12612 .דרך טובים ואורחות צדיקים

ואין לו להסתפק בדין לבד כי אין גבול , פנים משורת הדין מוטלות על כל אדםאלא מכאן שגם החובות של 12613 

עד שלא רק שפטר רב את הסבלים לשלם מה שהזיקו , וכל אחד חייב להתעמק בזה יותר ויותר, לחובותיו 12614 

אורחות ´משום , אלא שעוד חייב את רבה בר רב הונא לשלם להם את שכרם, מבחינת דרך טובים 12615 

 12616 .ראה דין ממשוגם בזה ´ צדיקים

אלא שאם אינו , לא רק שיש חיוב על כל אחד למצות את כל העומק בלפנים משורת הדין, עוד יותר מזה 12617 

קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים  (חולין פט) ל"אמרו חז, עושה כן רואים בזה בשמים משום גזל 12618 

רהם נלחם עם ארבעה מלכים מופלא הדבר אב, אין יכולים להחזירו שנאמר בלעדי רק אשר אכלו הנערים 12619 

, פ ההלכה קנו הם בתחילה את הרכוש ששללו מסדום בדין חזקת מלחמה"וע, לאחר שניצחו את החמשה 12620 

 12621 .ואברהם קנה מהם לאחר שניצח אותם

אלא שאברהם ויתר להם והכריז הרימותי ידי , ועוד מלך סדום בעצמו אמר לו תן לי הנפש והרכוש קח לך 12622 

ל "עד שאמרו חז, והיתה בזה מדת חסידות רבה, מצד לפנים משורת הדין אם אקח מחוט ועד שרוך נעל 12623 

לחוט של תכלת ורצועה של , בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצוות 12624 

איזה גזל יש בדבר שלפי ההלכה ? כ היאך קראו לזה שאכלו הנערים גזל הנאכל"וא, (חולין פט) תפילין 12625 

 12626 ?לוהברורה הוא שייך 

נשארת עליו חובה לפנים , אולם מכיון שאף בדבר שמצד הדין אינו חייב להחזירו ומותר לו לקחת לעצמו 12627 

ואם הוא לא נהג , וכפי שאמנם קיים אברהם לגבי כל השלל, לפי החומרות העמוקות ביותר, משורת הדין 12628 

גזל ורואים בזה על הרי זה נקרא , ולא לעצמו כי אם לזה שכבר אכלו הנערים, כן אף לגבי חלק פעוט 12629 

ובאים לידי מסקנה שקשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים , אברהם ביקורת חמורה שלא יכול לעמוד בנסיון 12630 

 12631 .גמורים אין יכולים להחזירו

ר חנינא חמס אינו שוה "וא, ש ותמלא הארץ חמס"כמ, מצינו עוד בתורה שהמבול בא לעולם בעון גזל 12632 

והיה זה בא ונוטל פחות , אחד מהם מוציא קופתו מלאה תורמוסין היה, וכן היו אנשי המבול עושים, פרוטה 12633 

הרי שנזהרו , (ר שם"מד) משוה פרוטה וזה נוטל פחות משוה פרוטה עד שאינו יכול להוציא ממנו בדין 12634 

ובכל זאת , ודקדקו לקחת דוקא דברים שאין בהם ערך שלא חייבים עליהם בדין, לגזול דבר השוה פרוטה 12635 

 12636 .ה הביא בגללה כליה על כל העולם והשחית כל היקום"עד שהקב, גדולה ראו בזה בשמים השחתה

, ואף הם בכלל אנשי החמס, ולא רק על הגוזלים פחות משוה פרוטה באה כליה כי אם גם על הנגזלים 12637 

ל אומרים על הפסוק מרוב עשוקים "חז, משום שהגיבו על עושקיהם יותר על המדה ועברו על חמס דברים 12638 

ישועו מזרוע רבים אלו , מרוב עשוקים יזעיקו אלו הנעשקים, (איוב לה) ע רביםיזעיקו ישועו מזרו 12639 

ואלו רבים על אלו , אלו רבים על אלו בחימוס ממון, אלו רבים על אלו ואלו רבים על אלו, העושקים 12640 

 12641 .(ר לא"בר) ולפי שהיו שטופים בגזל נימוחו מן העולם, בחימוס דברים עד שנחתם גזר דינם

אלא אף זה שמיחה כנגד הגזלן במדה חריפה , רק גזל פחות משוה פרוטה נקרא חמס א שלא"ופירש הגר 12642 

וכשם שנחתם גזר דינו של העולם על גזל , הריהו חמסן וגם הוא נקרא שטוף בגזל, מדי ופגע בו בדיבורו 12643 

ומכאן כמה עמוק הדין שמענישים את האדם בצורה חמורה כזו גם , הממון כך גם נחתם גזר דינו על דברים 12644 

 12645 שגם היא נכללת בכלל חמס, על תגובת דברים כנגד עשקו

הקונה מחבירו פירות ונתן לו מעות ולא משך את , ל נמצא דברים מתמיהים עוד יותר"ואם נעיין בדברי חז 12646 

אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי , הפירות יכול לחזור בו 12647 

, הלוקח הזה מותר לו מצד הדין לחזור ואין עליו כל חיובים לגבי חבירו, (.מ מד"ב) שאינו עומד בדיבורו 12648 

שתבוא עליו , ובכל זאת מטילים עליו קללה איומה כזו, כי לא עשה שום קנין אלא שאינו עומד בדיבורו 12649 

 12650 .הפורענות של דור המבול שנגזרה עליהם בגלל העושק החמור של חמס



ואם כי דור ההפלגה לקו , ם דור המבול גם את דור ההפלגהויש לציין שבקללה של מי שפרע מזכירים ע 12651 

משמע מכאן שלא נפלו מהם , בכל זאת השוו להם דור המבול, והכריזו מלחמה כלפי שמים´ בכפירה בה 12652 

, וקשורות הן העבירות שבין אדם לחבירו לעבירות שבין אדם למקום, ברשעותם וחטאם דומה לשלהם 12653 

והפורעניות שחלה , שאינו עומד בדיבורו לחטא של דור המבולולאחר כל זה משוים את החטא של מי  12654 

 12655 .עליהם ראויה לבוא עליו

מוכח שגם , שמתוך השוואות של מי שאינו עומד בדיבורו לפורעניות של דור המבול, ויש להוסיף עוד 12656 

מכאן שאף על עבירה זו בלבד ראוי היה שיחתך גזר , בדור המבול נכלל בחטא החמס אי העמידה בדיבור 12657 

שאף לאחר שיצא ידי חובתו מצד הדין , הרי עד כמה מגיע עומק חיובו של האדם בדינו, נו של המבולדי 12658 

ואם לא מיצה , ובחומרה כזו שהיא עולה על כל השערתנו, עוד מוטלות עליו חובות רבות למעלה מן הדין 12659 

 12660 .(קיג´ עמ א"אור הצפון ח)  .נתבע עליהם בצורה דומה לעצם הדין, את כל עומקן עד תכלית צדקותן

 12661 

 12662 מאמר רסז

 12663 .(´ו א"בראשית ט) אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד

ואמר , ´ה טכס עצה להבטיח את עצמו שלא יעזבהו ה"שאברהם אבינו ע, (´ד ו"ר מ"בר) ל"מצינו בחז 12664 

ט יותר ממנו ודחתה "כ עמדתי וסגלתי מצות ומעש"כרת ברית עם נח אח, ה רבון העולמים"לפני הקב 12665 

הרי כל סוד האדם הוא , ולכאורה מוזר בעינינו, ה שלא יעזבהו לעולם"עד שנשבע לו הקב, לבריתובריתי  12666 

שהיה כולו לזולתו ולא , וזו היתה באמת מדתו של אברהם אבינו חסד לאברהם, דוקא לזולתו ולא לעצמו 12667 

רהם אבינו ואיך זה מתאים עם מדתו של אב, וכאן רואים אנו לכאורה להיפוך כולו לעצמו, כלום לעצמו 12668 

 12669 ?ה ואיך נוכל להבין זה"ע

א להיות אצל רופא שהזהיר על דבר שתיית "נזדמן לי פ, אמנם זה סוד הדבר ראיתי מעשה ונזכרתי הלכה 12670 

וחשבתי מי יודע איזה מין קפה , ואמר שיש מין קפה כזה שמותר גם לחלשים, קפה בעד אנשים חלשים 12671 

ה הוא אותה הקפה עצמה רגילה שוה לה ממש מכל וכל והנ, כ ראיתי את מין הקפה הלז"אח, מיוחד הוא זה 12672 

, החילוק הוא רק במה שהקפאין שנמצאת בכל קפה נמשכה מתוכה והרי היא כבר מותרת, בקופסה´ אפי 12673 

ואם אך נלקח משם אזי אין בה כבר שום חסרון והוא טוב , מה שהקפה מזיק הוא רק מפני קפאין שבתוכו 12674 

 12675 .מאד

אבל יש אמנם עצמו , לידע שהטרפות אינה אלה הקפאין שיש בעצמו אכן צריך, עצמו הוא טרף בתכלית 12676 

העצמו , ואותו העצמו הלזה אינו מובדל כלל מזולתו, רק לעצמו אבל בלי קפאין, שהוא קדוש בתכלית 12677 

 12678 .וכמעט שאין שום חילוק בין עצמו לזולתו, והלזולתו הולכים שלובי יד תמים יחדיו

נדמה בעיניו שהבריאה הריהי כמשפך שלזולתו משתפך , זולתוכשאנו אומרים שסוד כל הבריאה הריהי ל 12679 

כ "וכשמקודם הוא כולו לעצמו מסתעף מזה אח, טעות הוא סוד הדבר הוא דוקא עצמו ודוקא לעצמו, ויוצא 12680 

, בלא זכה לעצמו אי אפשר להיות זיכה, משה זכה וזיכה את הרבים, כי כן הוא מהלך הדברים, לזולתו 12681 

וכן מתאימים המה יחדיו הלעצמו והלזולתו , והארס משתלשל טוב הלזולתומהעצמו הקדוש בלא קפאין  12682 

 12683 .באחדות גמורה

י מדת אמונה "ע, אמונה יש לה הסגולה לנקות ולזכך להוציא את הקפאין, י אמונה"ענין הזיכוך משיגים ע 12684 

תי של בלי אמונה כשיש כחי ועוצם ידי שם הוא הקפאין האמי, אפשר להיות עצמו ושיהיה בתכלית הזיכוך 12685 

אז , אבל כשהעצמו מזוכך בתכלית קדוש קדוש, מעצמו כזה אי אפשר שיצא לזולתו בשום אופן, עצמו 12686 

 12687 .(´ב מאמר י"דעת חכמה ומוסר ח)  .אדרבא יוצא מזה גופא הלזולתו והולכים שלובי יד יחדיו

 12688 

 12689 מאמר רסח

 12690 .(´ו א"בראשית ט) אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד

לוי אמר לפי שהיה אברהם אבינו ´ ר, לוי אמר תרתין ורבנן אמרי חדא´ ר, (ד"מ ר"ב) איתא במדרש 12691 

ורבנן אמרי חדא לפי , תאמר אותן אוכלוסין שהרגתי שהיה בהם צדיק אחד וירא שמים אחד, מפחד ואומר 12692 

תאמר , ירדתי למלחמת המלכים ונצלתי, ירדתי לכבשן האש ונצלתי, שהיה אברהם אבינו מפחד ואומר 12693 

כל מה , ה אל תירא אברם אנכי מגן לך"ל הקב"א, ז ואין לי כלום לעתיד לבוא"כרי בעוהשקבלתי ש 12694 

 12695 .אבל שכרך מתוקן לעתיד לבוא שכרך הרבה מאד, שעשיתי עמך בעולם הזה חנם עשיתי עמך

כשירד , הענין תמוה איך אפשר לומר שהיה מתירא שמא קבל שכרו המוכן לו לעולם הבא בעולם הזה 12696 

והודיעו ´ קרא בשם ה, אברהם אבינו שהכיר את בוראו, וירד למלחמת המלכים וניצל ,לכבשן האש וניצל 12697 

האם אפשר שבהנאה וקורת רוח זו שהיה לו מנצחון והצלתו של בן אחיו ישולם , ´בעולם ועשה נפשות לה 12698 

 12699 ?לו כל שכרו



שעל , לתת שכר שהוא שייך לעולם הנצחי, ויש לתמוה עוד איך אפשר לשלם בהאי עלמא עולם עובר 12700 

כל תענוגות העולם וכל ההנאות , ז"שכר זה נאמר יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העוה 12701 

כ איך אפשר "וא, אינן שוות לקורת רוח אחת בעולם הבא, שאפשר לו לאדם לצייר לעצמו בעולם הזה 12702 

יני הנאות ב על ענ"ובכלל איך יתחלף שכר עוה? ז"שיקבל שכרו המוכן לו לעולם הבא בהנאות העוה 12703 

 12704 (ד"ברכות ל) ל"ש חז"וכמ, הלא השכר הצפון לצדיקים לעתיד לבוא אין לנו בו שום מושג וציור, ז"עוה

 12705 ?ז"ואיך ישולם השכר הזה בהנאות העוה, ח עצמן עין לא ראתה"אבל ת´ כל הנביאים לא נתנבאו וכו

חיה בשלוה גמורה ומי הוא אשר י, ז"ולא עוד אלא שבאמת אי אפשר שתהיה לאדם הנאה שלמה בעוה 12706 

ז ומי הוא ששמח "כי מה הם חיי האדם בעוה, (א"פ) ש במסילת ישרים"וכמ? ז המלא צער ופגעים"בעוה 12707 

ורהבם עמל ואון בכמה , ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, ושלו ממש בעולם הזה 12708 

לא ימצא שירבה העולם לו הנאות אחד מני אלף , מיני צער וחלאים ומכאובים וטרדות ואחר כל זאת המות 12709 

 12710 .וגם הוא אלו יגיע למאה כבר עבר ובטל מן העולם, ושלוה אמיתית

ראה את , מספרים על הגאון בעל שאגת אריה שכשנתקבל לרב במיץ ושלחו לו בני עדתו הרבה מתנות 12711 

 12712 השיבה לו שיראה היא שמא ינוכה להם מחלקם, ובשאלו למה היא בוכה, אשתו שהיא מצטערת ובוכה

ופשוט היה בעיניו שבהבלים ? ויגער בה ויאמר כלום בהבלים כאלה ישלמו שכר העולם הבא, לעולם הבא 12713 

 12714 .אי אפשר שישולם שכר שמקומו בעולם הבא, כאלה

ואין אנו מבינים אותם בכל , א לנו לירד לסוף דעתם וכונתם"ל שא"בכלל יש לנו לדעת כי אף בדברי חז 12715 

לקבל את החלק שאנו מבינים ושנתברר לנו כפי פשוטן של הדברים צריכים אנו , היקפם ואת כל פרטיהם 12716 

יקל לנו הרבה להגיע , שזכינו להרגישם´ י אור זה המזהיר מתוך דבריהם הק"וע, וכונתם ולהתלמד מזה 12717 

ואין אנו רשאים בשביל שאין , ולחדור לתוך נשמתו ואמיתותו של דבר, להבנה יותר עמוקה ונשאה 12718 

 12719 .ם לעקמם ולהוציאם ממשמעותםמובנים לנו כל פרטי דבריה

כי עניין שכר , נראה כי אמת הוא´ ל ונדקדק בדבריהם הק"וכשנתבונן במאמרי חז, ונראה לומר דבר חדש 12720 

שאם היה , ב"אינו בא בתור תשלום וניכוי כנגד השכר המגיע לו לעוה, ועונש הניתן לאדם בעולם הזה 12721 

כי מאחר שאין השכר הניתן , ות לו משכרו הנצחיאז לא היה די בו לנכ, שכר זה ניכוי נגד השכר העליון 12722 

 12723 .נמצא שלא קבל את אותו השכר המגיע לו בעד מעשיו, פה דומה בשום צד לשכר העליון

הרי הוא נוטל ממש את זה הענין הנמצא ומוכן לו , אבל באמת שכר ועונש שמקבל האדם בזה העולם 12724 

הרי הוא מתגלם ומתגשם , לזה העולם רק כשהוא מוריד את אותו השכר עצמו ממקומו העליון, למעלה 12725 

שבהיותם במקומם , ואותם הדברים עצמם הנצחיים, ולובש את צורתו לפי זה העולם, בענינים התחתונים 12726 

 12727 .והתענוג וההנאה הכלולה בהם אין לנו שום מושג ודמיון, למעלה הם נשגבים וקדושים לאין שיעור וערך

כ מצטמצמים להנאות ותענוגים עוברים "הרי הם ג, ראותם הענינים עצמם בהשתלשלם לעולמנו זה העוב 12728 

מקבלים הם ביחד עם זה גם את טעמו המר של , ובלובשם את צורתם לפי זה העולם, ובלתי קיימים 12729 

 12730 .ז"העוה

י "ופירש רש, כל שעונותיו מרובין מזכויותיו מטיבין לו, ט"ז יובן לנו מה ששנינו בקדושין ל"ועפ 12731 

ותמוה הדבר למה יגרע שכר מעשיהם הטובים של , יות מתוקן ליום רעשמשלמין לו שכר מצוותיו כאן לה 12732 

, כ נצחיים הם"הלא הטוב שפעלו הרשעים ג? ב משכר מעשיהם של הצדיקים"הרשעים המוכן להם לעוה 12733 

תחת מה שהיה להם לקבל שכר עליון , כ הלא יצדקו בתביעתם שנותנים להם שכר נפסד בלתי קיים"וא 12734 

 12735 .ונשגב

כי הלא באמת אין מקבלים הם בזה העולם שכר אחר מהשכר המוכן , בזה כל הפליה אבל לפי דברינו אין 12736 

אלא שהשכר מקבל את , ז"כי אם אותו השכר עצמו ממש המוכן בעליונים ניתן להם בעוה, להם למעלה 12737 

וגם מן הדין הוא שיותן להם שכרם , ובהיותו בעולם עובר הרי גם דמות השכר כמוהו, צורתו לפי מקומו 12738 

ובהתקשרו , כי מקום קבלת השכר לכל אחד הוא לפי מדת התקשרותו לעולמות הגבוהים, ז"פה בעוה 12739 

וכיון שנפשם של הרשעים שקועה כולה בהנאות , לעולם יותר גבוה גם שכרו יהיה בהתאם לעולם ההוא 12740 

 12741 .הרי מן הצדק ששכרם יהיה לפי תשוקתם, ומשתוקקת היא לתענוגים הגשמיים, זה העולם

מבזבז האדם ומכלה , ותנו להרגיש ולהבין כמה ממכמני נצח ואוצרות לא שזפתם עיןידיעה זו מעוררת א 12742 

והרי זה דומה למדליק שטרי ערך , בענינים המותרים´ ואפי, בהתגבר עליו יצרו לקבל איזו הנאה מועטת 12743 

ישים נא האדם דבר זה אל לבו ואז יתעורר וידע מה מאד ראוי ! ששויים עולה לאלפים להצית את מקטרתו 12744 

 12745 .נכון להמנע מהנאות יתירותו

החודרת , הוא רק מרוחניותו של הדבר למעלה, ובאמת כל ההנאות והתענוגים שאנו מקבלים בזה העולם 12746 

, אך בעברו דרך החומר הגס, ותענוג זה בהיותו בענינים הרוחניים הוא נשגב ושלם, דרך מסך החומר הגס 12747 

ז נפגם טעמו ונטפלים אליו גם הסובין "והובדרכו לע, הוא מפסיד הרבה מהטוהר והזכות הנמצאים בו 12748 

 12749 .ז"א בלעדיהם לקבל הנאה בעוה"והמורסן שא



ומובן לנו איזה ערך ושווי יש להנאה כזו היורדת וחודרת דרך גשרים ומחיצות עבות וגסות לעומת ההנאה  12750 

ובשביל זה כשמתרחשת לו לאדם איזו , שהנשמה בטהרתה מרגשת מהתדבקותה באלקים, הרוחנית 12751 

צריך הוא מיד להתבונן ולהעלות בחשבון את ערך ההנאה שהוא , תאוה להנאה אסורה או מותרתתשוקה ו 12752 

לעומת אם יתגבר על תשוקתו ויהנה מאותה ההנאה בטהרתה , יכול להשיג כאן דרך מחיצות וגדרים 12753 

 12754 .(´שעור ד´ שעורי דעת ב)  .בלי שום ערבוב ולא מאחורי הגדר העב, ושלמותה

 12755 

 12756 מאמר רסט

ו "בראשית ט) אל אברם אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד´ אלה היה דבר האחר הדברים ה 12757 

 12758 .(´א

ל אחר שנעשה לו נס שהרג את המלכים היה דואג ואמר שמא קבלתי שכר "אחז? מהו אחר הדברים האלה 12759 

שכרך הרבה , ומה שאתה דואג על שכרך, לכך אמר לו המקום אל תירא אברם אנכי מגן לך, על כל צדקתי 12760 

ה שכרך הרבה "ולא על זאת ענהו הקב, א על קיבול שכר במובן הגשמי"והנה פשוט שלא דאג א, כ"ד עמא 12761 

ווי כען לי דילמא התקבלת אגר , בתר פתגמיא דאלין חשב אברהם בלביה ואמר, וכן בתרגום יונתן, מאד 12762 

בי שום  ובזמנא תנינא לא משתכח עמי אגרא ויתחל, מצוותי בעלמא הדין ולית לי חולק בעלמא דאתי 12763 

 12764 .כ"שמיא ע

, ו נמצא שיתחלל שם שמים על ידו"או שאם יפול ביד אויביו ח, ב"הרי שכל דאגתו היתה על חלקו לעוה 12765 

והנה בן , ולכן מה שאמר אברהם ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר, שהוא יהיה הגורם לחילול השם בזה 12766 

וגם , ם ירשו אותו ולא מי שהוא בנווכן שאחרי, ומפורש שעיקר טענתו על שאין לו בן, ביתי יורש אותי 12767 

 12768 .ה ענה לו לא ירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך"הקב

למה לא , ולכאורה מה ראה אברהם להזכיר צערו על הבנים שחסר לו בהוספת טעם שאחרים יירשו אותו 12769 

ברור שלא  אבל גם כאן! ודאי דברים בגו איכא הכא, היה די לו באמרו ואנכי הולך ערירי ותו לא מידי 12770 

אברהם אבינו לא דאג על שבן , רק על ענין הרוחני, ה על הדבר במובן הגשמי כלל"התאונן אברהם אע 12771 

 12772 .אלא משום כבוד שמים וכמו שיתבאר להלן, משק יורש אותו

דמשק אליעזר שהיה דולה ומשקה מתורת ? א שואל היכן הם נכדיו של אליעזר עבד אברהם"בפרקי דר 12773 

וכן כל , וכן לוט בן אחיו ותלמידו? למה לא נודעים כלל כגדולי תורה ויראה ,(יומא כח) רבו לאחרים 12774 

ומתרץ שם זרוק ? שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה את הנשים היכן נעלמו, הנפש אשר עשו בחרן 12775 

כל זמן שיש בו עוד כח , כשם שאם אתה זורק מקל או אבן למעלה לאויר, חוטרא אאוירא אעיקריה קאי 12776 

אם הזורק בעל כח גדול הרי עלייתו של האבן בריחוק גדול ושוהה באויר זמן רב , וא עולההזורקו הרי ה 12777 

 12778 .אבל סוף כולם לרדת ולנוח בארץ כאשר בתחלה, ואם כח מעט בו מתמעט הריחוק והשהות, יותר

אמת כי הגביה אותם בכחו ! כן היה הדבר באותם האנשים אשר גיירם וקירבם אברהם תחת כנפי השכינה 12779 

אך כל זה היה רק בחיי אברהם שהשפיע בהם רוח חכמתו ויראתו ונשא אותם , עלה עד להפליאהרב למ 12780 

מיד התחילו לרדת , אבל מיד שנפטר אברהם ונסתלק מהם כחו שהיה משפיע בהם ומחזיקם, על כתפיו 12781 

אחדים מהם נשארו עוד זמן מה דור או שנים , כמו שהיו אבותיהם ואבות אבותיהם, ולשוב למקור שורשם 12782 

ומהם אשר נפלו מיד ללועיהם של הקנאה והתאוה והכבוד ונתרסקו , ת כאשר למדם אברהם"אמנים להשינ 12783 

 12784 !פ מכולם לא נשאר איש אשר יכולים להראות עליו כי הוא מתלמידיו של אברהם"עכ, ונאבדו

כשהשביע אברהם את אליעזר אמר לו לא תקח אשה לבני , חיי שרה´ ז יתבאר מה שלמדנו בפ"ועפי 12785 

, אמר לו אליעזר אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי, הכנעני כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלךמבנות  12786 

אמר , אמר אולי לא תאבה ואתן לו את בתי, ד כנען בידו מאזני מרמה לעשוק אהב"ר שם הה"ל מד"ואחז 12787 

 12788 .לו אתה ארור ובני ברוך ואין ארור מתדבק בברוך

כי בתו אמנם היתה צדקת , תה ארור ובני ברוך מוכחויש להתבונן דהא מתשובתו של אברהם שאמר לו א 12789 

הרי שאחרי שיקול דעתו הגדולה , שהרי אליעזר אמר אולי לא תאבה ואתן לו בתי, גדולה כמו רבקה אמנו 12790 

ושהיה זיו איקונין שלו דומה , של אליעזר שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים ושולט ביצרו כמותו 12791 

וראויה היא להיות אמם של ישראל לכל , אכן בתו ראויה ליצחק אבינוהחליט ענק הרוח הזה כי , לאברהם 12792 

 12793 .הדורות

נמצא שבשיקולו בעצם זכויות בתו לא היה , ´גם אברהם לא הכחישו בזה ורק אמר לו אתה ארור וכו 12794 

, אלא כל מה שקראוהו כנען בידו מאזני מרמה מפני שהוא ארור, משום מאזני מרמה ולא טעה בה כלל 12795 

 12796 .ואין ארור מתדבק בברוך´ ארור כנען´צאיו של חם שנאמר בו כלומר שהוא מצא

וחינך את בתו בחינוך , פ שאליעזר אדם גדול ורם היה"שאע, הרי למדנו נפלאות ביסוד האמור למעלה 12797 

מכיון , ז כלל ואינה ראויה בשום אופן ליתן על ראשה כתר האם בישראל"כ אין לסמוך ע"אעפ, נפלא מאד 12798 

וגם מעשי אביה הגדולים , ת"כל מעשיה הטובים וישרות דרכה בעבודת השי, ןשהיא מצאצאי חם אבי כנע 12799 



מפני דם כנען הארור הזורם בעורקיהם ואין ארור , לא יוכלו להשפיע שפע טובה וברכה לכל דורותיה 12800 

כאשר באמת לא מצאנו זכר לתורתו ויראתו של אליעזר עבד אברהם בצאצאיו כמו הנפש , מתדבק בברוך 12801 

 12802 .אשר עשו בחרן

פרחה , שאף בבית בתואל הרשע ולבן הארמי בין החוחים הללו, אבל זרעו של שם הוא ההיפך הגמור 12803 

ולא , אשר לא נעקצה ולא נפגעה מהקוצים כלל וכלל! עלתה שושנה נפלאה בקומה זקופה רבקה אמנו 12804 

גם היא כי יצחק אבינו ברוך ו, והיא הראויה להעמיד דורות כלל ישראל, נפגם במאומה יופיה הודה והדרה 12805 

זרוק חוטרא , א"וכל זה כלול במלים הקצרות בפרקי דר! ברוכה לעד ולנצח שהרי מזרעו של שם היא באה 12806 

ככתוב רק , כי הכל תלוי בפנימיות האדם שהוא מקורו עיקרו ושרשו הן לטוב והן להיפך! אאוירא קאי 12807 

 12808 .לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים´ באבותיך חשק ה

כי ירושה היא לנו , וטבועים המה בדמיוננו ונפשותינו! שאנו ברוכים בה הם המדות הטובות והנה הברכה 12809 

´ ג, (ג"ר פ"ד) ל"ה וכמשאחז"ובפרט מדת החסד שנשתבח בה ראש אומתנו אברהם אבינו ע, מאבותינו 12810 

 12811 אלקיך לך´ גומלי חסדים מנין שנאמר ושמר ה, מדות טובות ביד ישראל רחמנים ביישנים גומלי חסדים

 12812 .את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך

ל פירשו "וחז, הוא הדבר אשר אמרנו בטענתו של אברהם מה תתן לי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר 12813 

? ומה זו טענה אדרבה שבח גדול הוא זה לאליעזר, דמשק אליעזר שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים 12814 

שהוא מצאצאי כנען הארור מצד רוע לבו ומדותיו  י אליעזר"אלא אברהם התאונן שאם התורה נמסרה ע 12815 

כי בטבעם של אלו אינו זורם דם הנפש המרגשת כי באלה , הרי לא תהיה לתורה זו קיום לדורות, המגונות 12816 

וממילא כל צדקותיך  , ת לא ירשך זה כי אם היוצא ממעיך הוא ירשך"וענה לו השי, חפצתי נאום השם 12817 

 12818 .(אליהו לב)  .קיימים לדורות ולדורי דורות

 12819 

 12820 מאמר ער

 12821 .(´ו ה"בראשית ט) ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך

ואינו רואה , ´רק לפי הקשר של הדבר אל עבודת הדבקות בה, ת מודד את יחסו אל כל דבר"הדבק בהשי 12822 

, ת"יזה אופן שהוא בעובדו את השיזולת מה שיוכל להסתייע על ידו בא, שום ערך אחר לכל דבר שבעולם 12823 

אפילו את נקודת לעצמי שהיא , והשאיפה לדבק בו´ זוהי שויתי השלמה שלא נשאר לו מאומה זולתו ית 12824 

 12825 .´זוהי עבודת ההתבטלות בפניו ית, ה בדבקותו"חוזר הוא ונותנה לקב, סיבת מעשיו וגם של דבקותו

שאין מציאות בבריאה כולה זולת גילוי כבודו היא ההשגה , המדרגה הרמה של הכרת מלא כל הארץ כבודו 12826 

כשמעמיק למסור גם לעצמי עד כדי שלא תשאר בו גם נקודה אחת , ובחינה זו נבחנת רק בדבקות, ´ית 12827 

ת כל כך "ועל כן הפליא השי, נדירה היא מאד´ אמונה בבחינה זו שמבטל כל ערך זולתו ית, מבלי דבקות 12828 

 12829 .מונה תולדת הדבקותשהיא היתה א, ה"את אמונת אברהם אבינו ע

ת לאברהם אשר יצא ממעיך הוא "אחרי שאמר השי, ל עוד יותר בזה"ומה נפלא הוא אשר גילו לנו חז 12830 

מהו ענין , אמר הכתוב ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים כה יהיה זרעך, יירשך 12831 

הבטה , הגביהו למעלה מהכוכביםהוציאו מחללו של עולם ו, (י"רש´ עי) ל"ופירשו רז? הוצאתו החוצה 12832 

ואחר שביטל את עצמו , ה"אחר כל דבקותו של אאע 0´זו היתה ההקדמה אל והאמין בה, מלמעלה למטה 12833 

 12834 .ת"להשי

לא היה יכול עדיין לתפוס , בעולמו שלמטה´ אבל כל זמן שתפס במחשבתו רק את כל סדרי הנהגתו ית 12835 

ובמקום שמרגישים סתירה שוב אין תפיסה , גהכי היה היפך מכל סדרי ההנה, במחשבתו את המובטח לו 12836 

גילה לו , לא מתוכה אלא מלמעלה הימנה, ת לראות את ההנהגה"כ הגביהו השי"וע, מציאותית למחשבה 12837 

 12838 .ומשם מצא מקום תפיסה להשגת ענין הבטחת הזרע, שורשה ופתח לפניו את תכלית כל הבריאה וסדריה

שלא יהיה שום חוצץ ולו , היותר קשה והיותר עליונה אך אז הגיע אל היכולת של והאמין שהיא הבחינה 12839 

, זוהי מעלת האמונה בשיאה, זהו הטעם למה שכתוב ויחשבה לו צדקה, ה"גם הרהור קל בינו לבין הקב 12840 

בארציותנו כמו שכתוב , גם במדרגתנו השפלה, הבה נתחיל בטפוח האמונה במקום אשר אנחנו עומדים בו 12841 

ונזכה לסייעתא דשמיא , חתונה שם תתחיל להזין ולטפח את אמונתךבמדרגתה הת, שכון ארץ ורעה אמונה 12842 

 12843 .(240ג "מכתב מאליהו ח)  .לעלות במעלות האמונה

 12844 

 12845 מאמר רעא

 12846 .(´ו ה"בראשית ט) ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך

מה שניתנה תורה במדבר ´ פי, (ד"בשלח ימכילתא ) ל לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן"אמרו ז 12847 

אין זה מקרה בגלל שלא היתה האפשרות למתן , כאשר היו בני ישראל באופן שהוא למעלה מדרך הטבע 12848 

, לא זה גרם למתן תורה במדבר, והצורך שיבואו לארץ עם התורה, ט שערי טומאה"תורה במצרים במ 12849 



כשמסתכלים לפי , טבעי כלי זיינו של שטן הואמבט ה´ כי הטבע פי, אלא שהתורה והטבע תרתי דסתרי הן 12850 

וזה , ואם ככה יעשה ישלוט בו החורבן, מבט זה רואים שאין שום אפשרות לאדם להחיות חיים רוחניים 12851 

 12852 .פ מבט הטבעי"ברור ע

שאל הרי ראה ! ה על כל העתיד לצאת ממנו תכלית כל הבריאה"וכן באברהם אבינו כשהבטיחו הקב 12853 

והיא , פ הטבע"שאצטגנינות היא ע, ה צא מאצטגנינות שלך"ואמר לו הקב, בןבאצטגנינות שלא יהיה לו  12854 

 12855 .אבל התכלית נבנית למעלה מדרך הטבע, בתחילת בנינה´ סותרת את התכלית הרוחנית אפי

פ "יראה ע, מי ששמירת שבת נסיון לו, ודבר זה אנו רואים בחוש עד היום הזה בכל אדם לפי מדרגתו 12856 

ימצא שהזמינו לו מן ´ אבל העומד בנסיון ובוטח בה, ריב את פרנסתוהטבע בחוש ששמירת השבת תח 12857 

כי רואה , פ הטבע לא יהיה לבן תורה לעולם"וכן מי שחפץ לבנות לו בסיס נאמן לפרנסתו ע, השמים מוצא 12858 

ה מסייעו ללמוד "הקב, ורק מי ששם נפשו בכפו ודבק בתורה, הוא בחוש שזה יחריב את ביסוס פרנסתו 12859 

 12860 .הבסיס הטבעי ולהתפרנס גם בלי

מאחר שאין להם בסיס , ו"וזכורני שפעם באסיפה גדולה טען אחד שסוף כל סוף לא תתקיימנה הישיבות ח 12861 

אדרבא התורה , ל אל תדאגו"ר חיים עוזר זצ"והשיב לו דודי הג, טבעי לפרנסתם ותמיד תלויות הן באויר 12862 

שתדל ולהרבות הכנסות בכל האפשר אם כי בודאי צריך לה, צריכה לעמוד בנס ואין לה בסיס טבעי לעולם 12863 

ל "וגם החפץ חיים ז, אבל מפני קושי העבודה לא ידאגו לעתידותן של הישיבות, להגדיל תורה ולהאדירה 12864 

ואמר אדרבא הלא , לא היה שבע רצון מאלה שחפצו לנדב קרן קיימת אשר הישיבה תהנה מפירותיה 12865 

 12866 .(מכתב מאליהו)  .אפשר להרבות תורה בעד כל הקרן מיד

 12867 

 12868 אמר ערבמ

 12869 .(´ו ו"ט) ויחשבה לו צדקה´ והאמין בה

הכתוב אומר , אחד ושמו אחד´ שיסוד היסודות הוא ה, מעיקרי האמונה שכל יהודי חייב להאמין ולהכיר 12870 

במצב של קודם החטא שאחדות הבורא היתה , כשם שראשון בתחילת ראשון ממש, אני ראשון ואני אחרון 12871 

כמו כן , ´גדול ההוא הרי פשוט כי אני אני הוא ששם נמצא הוא יתבאור ה, גלויה במצב של נטייל בגן עדן 12872 

בעקבתא דמשיחא , בדרגה אחרונה במצב של וימש חושך, צריך להאמין כי אני אחרון בתכלית האחרון 12873 

הלא מצב זה של , ואשר לכאורה איך זה מתאים עם סוד האחדות, אשר חוצפא יסגא עם כל האביזרייהו 12874 

 12875 ?´חושך מסתיר את אחדותו ית

שהוא ידע כיצד , ´וזה אמנם מנפלאותיו של הכל יכול ית, אולם עלינו לדעת כי אני אחרון גם שם אני הוא 12876 

יהיה ממש אותו גילוי , עד שבתכלית החושך ואפלה בעקבתא דמשיחא, לארוז את הדברים באריזה הנכונה 12877 

 12878 .אני ראשון ואני אחרון, עצמו כמו בראשון

חסד ומשפט הם מצבים שונים זה , (7ברכות ס) ם משפט אשירהאם חסד אשירה וא, חסד ומשפט אשירה 12879 

אם חסד , אבל האמת היא כי אין כאן שני דברים אלא ענין אחד, מזה לגמרי ולכאורה הם שתי מציאויות 12880 

כל , כן הם נפלאות הדברים אני ראשון ואני אחרון! וזה סוד גדול של האריזה, אשירה ואם משפט אשירה 12881 

וסוף סוף התכלית היא כי דוקא , שם הרי חושך ואפלה בלי טעם! באני אחרון אני ראשון חייבים להכיר 12882 

 12883 !אחד´ שם צריכים להאמין בה, בחושך זה שלא רואים בו מאומה

ה "אאע, הכל זכה בגלל ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ה זכה לכל מה שזכה דוקא על ידי חושך"אברהם אע 12884 

אלא דוקא , הוא לא זכה בשביל ספר היצירה שחיבר, לא נודעתי להם´ ה ושמי ה"הלא ראה פחות ממרע 12885 

אני ´הסוד של , כי תכלית השלמות היא דוקא במה שלא רואים, ויחשבה לו צדקה´ בשביל והאמין בה 12886 

, אינני יודע מאומה, מתוך משימים עצמם כבהמה, להיות איתן וחזק כברזל הוא דוקא מתוך חושך´ חומה 12887 

 12888 !אלא אני מאמין, אינני מבין מאומה

משם , אבל לא זאת התכלית! הענין של אתה הראת לדעת אשר שם ודאי ראו הכל בגילוי הכי גדול מכל 12889 

ה לא "לאאע! ופשוט עד מאד ממש יבש, עדיין צריכים להגיע למדרגה כזאת שיוכלו לחיות באופן פשוט 12890 

אחרון הוא דוקא באני ´ אני חומה´אלא מפני שסוד , היה מתן תורה ויציאת מצרים והוא היה אני חומה 12891 

ש "יל) זה עולם הזה שהוא דומה ללילה, מסוד האמונה להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בחושך 12892 

 12893 .אמונה יוצאת דוקא מבלילות מתוך החושך, (שם

סוד הגלות הוא סוד , ומתוך הגלות צריך לצמוח כל סוד עולם הבא, סוד הגלות היא חושך לא רואים כלום 12894 

ר "שמו) מרים בזכות האמונה זכו לומר שירה ושרתה עליהם שכינהל או"חז, האמונה ואמונתך בלילות 12895 

המצב של אתה הראת לדעת או מצב הגלות ששם לא , אי לזאת מי יודע איזה מצב יותר גדול, (´ב ד"כ 12896 

הלא נוכחנו לדעת כי רום הפסגה הוא דוקא על ידי לילות ! ששם חושך ואפלה וימש חושך, רואים מאומה 12897 

ושדי כמגדלות , מתוך חכמה לבד אין אדם נכנס לתוך אש! רזל לא מחכמה יבואחזק כב, ואמונתך בלילות 12898 

 12899 .הם נכנסו לתוך האש מפני שהיו כמגדלות, זה חנניה מישאל ועזריה



אנו מרגישים שזה , כמו המעשה של חנה עם שבעה בניה ועוד, ל על החורבן"כאשר אנו לומדים סיפורי חז 12900 

וכל זה לא מחכמה רבה אלא מאני חומה , שום דבר בעולםמסרו נפשם ולא פעל עליהם ! מזעזע אותנו 12901 

, שלשה עזים הם ישראל באומות זהו סוד האמונה, ולכן אי אפשר היה להזיזם ממקומם, שהיו כמו ברזל 12902 

כל מה שזכו לא זכו בגלל חכמתם אלא בגלל שבטחו בך , בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים 12903 

 12904 .א עבור שידעו אלא עבור ואמונתך בלילותלא עבור שהבינו ל, בזכות האמונה

מהיכן לוקחים פטיש , (7שבת קיט) ע"כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי ג, ל"זהו ביאור נחמד חז 12905 

ע הוא דוקא כל העונה אמן בכל כחו "ל שהפטיש לפתוח שערי ג"הנה גילו לנו חז? חזק כזה לפתוח אותם 12906 

זהו ! אמן איני יודע מאומה רק אני מאמין, תוך ויתור על הבנהלא מתוך חכמה והבנה אלא דוקא מ! אמונה 12907 

 12908 .כי סוד האמונה הוא סוד הכח´ בכל כחו´ל בלשונם "ויתכן שלזה כוונו חז, ע"הפטיש החזק לפתוח שערי ג

ואם יכולים , חזק כברזל שאי אפשר להזיזו, אני חומה הוא דוקא מאמונה באין שום ידיעות שם סוד הכח 12909 

ל אמרו כל המחליף בדבורו כאלו "עד שחז, סימן הוא שחסר כח האמונה, משתנה הואלהזיזו ממקומו ש 12910 

מרגלא , ולכן הוא יכול להחליף בדבורו, סימן הוא כי חסר לו כח האמונה, (.סנהדרין צב) ז"עובד ע 12911 

, אין להבין זאת שהתכלית הוא המעשה, (.ברכות יז) בפומיה דרבא תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים 12912 

בלי כל חכמות והבנות אלא , וככל שעושה עצמו יותר פשוט טפי מעלי, לית הוא להיות פשוטאלא התכ 12913 

 12914 .לעשות בגלל שכך מצווים אף שאינני יודע מאומה

אמנם אנו , תפילין הם אצלנו מצוה יבשה מאד, במצוות שבין אדם למקום אנו מבינים זאת בפשטות 12915 

וראית , ה מניח תפילין"שהקב (.ברכות ו) ל"א בחזהלא אית, מבינים שבתפילין ישנה חכמה גדולה וסודות 12916 

ה גילו את הסודות של קשר תפילין "הרי שלמרע, ה למשה קשר של תפילין"את אחורי מלמד שהראה הקב 12917 

כ אצלנו "אעפ, ומה גם בתפילין עצמם, מזה אנו מבינים כמה דברים גדולים ישנם בקשר של תפילין, לבד 12918 

ודאי שבלי אמונה אין לנו מהלך במעשה , שחורות ובתים של עור רצועות, תפילין היא מצוה פשוטה מאד 12919 

 12920 .ואין זה אלא אך ורק אני מצווה ואני עושה בלי כל הבנה! יבש כזה

הסוד , מעשה יבש כעצם פשוט בתכלית בלי כל חכמות, היום לעשותם הסוד של עולם הזה הוא לעשותם 12921 

כל התביעה על דור , גמור בפשטות גמורהבחושך , של עולם המעשה הוא שהוא עולם האמונה אני מאמין 12922 

תכלית המופתים הוא להגיע , ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, המדבר היתה 12923 

התביעה על דור המדבר היתה ! ברבי לא מהרהרים כלל, להאמין בלי כל מופתים, לאמונה ולהיות פשוט 12924 

 12925 .עוד לא הגיעו להיות פשוטים! עד אנה לא יאמינו בי

, וכששאלוהו לפשר הדבר, ל שבבואו לירושלים היה סופר את הבתים"זונדל סלנטר זצ´ מספרים על ר 12926 

ספרו ´מהו ? האם יש לנו ציור מהסוד הטמון בפשטות זאת! ספרו מגדליה (תהלים מח)ב  אמר הלא כתו 12927 

´ ני מאמיןא´ז יבש כעצם "אולם זהו סודו של עוה! הלא זוהי מילתא בלא טעמא דבר יבש כל כך´ מגדליה 12928 

 12929 !על כן הבה ונספור´ ספרו מגדליה´כתוב , ותו לא

בכל החכמות הולכים מכתה אחת אל השניה , ל שהתורה אינה כשאר חכמות"מרגלא בפומיה דהסבא ז 12930 

ק מקודם נמצא בכתה ראשונה "לא כן בתוה, ושלמות החכמה משיגים בכתה העליונה, כ אל השלישית"אח 12931 

אבל התכלית , כ נכנס לחכמת התורה לדרגה העליונה"אח, שניה כ נכנס לכתה"אח, בדרגה שהכל פשוט 12932 

 12933 !אינני מבין אני מאמין, ולהיות שוב פשוט בתכלית, אינה להשאר בכתה העליונה אלא לחזור לראשונה

זוהי תכלית השלמות , מספרים על מקובל גדול שלעת זקנתו נהג להתפלל בתכלית הפשטות כיהודי פשוט 12934 

ואינם יודעים כלל מהיסוד הגדול , נשים הבאים בשנים ולומדים תורהומה נואלו הא, להיות פשוט 12935 

ואלה שאינם יודעים מזה ! וזה מספיק לעשות´ כך כתוב´להאמין מבלי להבין , שצריכים להתהוות פשוטים 12936 

 12937 .(דעת תורה)  .ו שום שייכות לתורה"אין להם ח

 12938 

 12939 מאמר רעג

 12940 .(´ו ו"ט) ויחשבה לו צדקה´ והאמין בה

לא , לחדש את הכרת הלב ולקבל משמעות חדשה באמונה, ר את בוראו בכל רגע ורגעתכלית האדם להכי 12941 

כל הסובב אותנו , בכל רגע צריך לנשום אמונה, האמונה היא כאויר לגוף, להסיח דעת אפילו רגע אחד 12942 

, האדם מסובב במצות תפילין ציצית ומזוזה, יכול להביא להכרה חדשה בבורא ולשם כך נתנו המצות 12943 

מיד , אם רגע אחד מפנה שכלו ולבו מבוראו, ים על האדם שלא יסיח דעתו מהכרת בוראוהמצות שומר 12944 

 12945 .ז"והאדם נופל בשבי דמיונות העוה, מתפרצים תשוקות ורצונות הבל

שכולן חמורות וחביבות מאד , ולפיכך אמרו הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, ן בסוף פרשת בא"כתב הרמב 12946 

וכונת כל המצות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו והיא  ,שבכל מעשה אדם מודה בהן לאלקיו 12947 

ואין לעליון בתחתונים חפץ מלבד זה שידע האדם , שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, כוונת היצירה 12948 



זהו שיהיה , וכוונת רוממות הקול בתפילות וכוונת בתי כנסיות וזכות תפלת הרבים, ויודה לאלוקיו שבראו 12949 

 12950 .כ"יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ויאמרו לפניו בריותך אנחנו ע לבני אדם מקום

ל שכל המצות עיקרם הלב ויש מהם זכר "ע ז"הראב´ ופי, כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו 12951 

המצות כולן נתנו כדי להגיע להכרת הבורא , כ"ויש מהם מעשה כדי שיזכור בפה ע, בפה לחיזוק הלב 12952 

תכלית הבריאה היא שיכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע , וזה כוונת היצירה כולהשנאמין באלוקינו  12953 

אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל ´ תן פחדך ה, ה"על זה מתפללים אנו בר, כל ברך תשבע כל לשון 12954 

 12955 .ובתפלת שבת מתפללים אנו אתה קדשת את יום השביעי לשמך, מה שבראת

אין טעם אחר , וזה תכלית מעשה שמים וארץ, מך להכיר שמו יתברךמטרת קדושת יום השביעי היא לש 12956 

מה שפחות מכירים את הבורא יותר מתרחקת הבריאה , ביצירה אלא שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו 12957 

הכרת , ומכיון שכך ברור הדבר שכל אחד צריך להשתדל לחדש בכל רגע את הכרתו בבוראו, מתכליתה 12958 

וכשם שאדם המכיר את רעהו , יותר וממילא להתקרב יותר ויותר לבוראלהכיר יותר ו, שכל והכרת הלב 12959 

 12960 .כך בתוספת ההכרה בבורא מתהדק הקשר אליו יתברך, כשם שמכיר יותר מתהדק הקשר ביניהם

וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם כה יהיה ... ז מהפסוק ויוצא אותו החוצה"ראיה לזה הביא הגרש 12961 

ה חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין "י הקב"ופרש, צדקהויחשבה לו ´ והאמין בה, זרעך 12962 

וכי מה , ע הרי אברהם אבינו היה ראש המאמינים ומסר נפשו לכבשן האש עבור האמונה"וצ, כ"בו ע 12963 

 12964 .ן שם שעמד בזה"ועיין רמב, המיוחד בזה שהאמין בהבטחת הבורא

אולם כיון שנתוספה לו , אברהם באמונתו שלם היה, י עד כמה גדולה תוספת הכרה"רש´ רואים אנו מפי 12965 

ולמרות שלא היה שום מעשה בפועל אלא רק , שוב זכיה מיוחדת לדורי דורות, הכרה חדשה באמונה 12966 

כיון שבין כה אינם נוהגים , ומכאן הערה לאלה המתאוננים שלימוד המוסר אינו מועיל להם, תוספת הכרה 12967 

מים שהתביעה כלפיהם תהיה יותר גדולה שידעו ולא ואדרבא גור, למעשה כפי שמתעוררים בשעת הלימוד 12968 

 12969 .אמנם דעה זו בטעות יסודה ונובעת מכך שאין יודעים את ערך חידוש הכרה, יעשו

שקולה וכדאית מההפסד , אותה הכרה המתחדשת בשעת לימוד המוסר היא גופא בלי תוצאות למעשה 12970 

והחיים צריכים להיות , ם לבוראכל הכרה מקרבת את האד, שיבוא מהתביעה למה לא נהגו כפי שלמדו 12971 

יותר מתקרבים לתכלית ומסוגלים לקבל , ומה שיותר ממלאים את החיים בהכרה, מלאים בתוספת הכרה 12972 

אור )  .הפך ממדת הגוף שאם מרעיבים אותו הוא תאב יותר לקבל, יותר התקרבות ודבקות בבורא 12973 

 12974 .(יחזקאל

 12975 

 12976 מאמר רעד

 12977 .(´ו ו"ט) ויחשבה לו צדקה´ והאמין בה

בן שלש שנים הכיר את בוראו מדעתו כנגד , ל תיארו לאיזו מדרגה עליונה בהכרה הגיע אברהם אבינו"חז 12978 

 12979 שכל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחר, ומשום כן קראו אותו אברהם העברי, דעתם של כל העולם

ה שלו ולא הסתפק בהכר, בגללה השליכו אותו לאור כשדים, אברהם מסר נפשו על הכרתו, (ר מב"בר) 12980 

והפיץ אמונה ´ ובכל מקום בואו בנה מזבחות וקרא בשם ה, שוטט בתבל´ אלא שמרוב אהבתו את ה, בלבד 12981 

וגילה לו את עתידו ודורותיו אחריו , נגלה אליו וציוה לו ציווים ואזהרות´ גם זכה שה, והכרה בבורא עולם 12982 

 12983 .ושזרעו יהיה תכלית העולם

היה עוד מקום לציין את אמונתו , נתגלה לפניו´ לויים שהובגי´ והנה לאחר כל מדרגותיו אלה בהכרת ה 12984 

 12985 ה חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו"ולא עוד אלא שהקב, ´כדברי הכתוב והאמין בה

ה "ובשעה שהקב, ואף לאחר שהגיע למדרגה עליונה זו באמונה עדיין לא הגיע לשיאה, (י שם"רש) 12986 

מצא " במה אדע כי אירשנה"ואברהם שאל , ת הארץ הזאת לרשתההמשיך באותו מחזה להבטיח לתת לו א 12987 

שיהיו בניו עבדים במצרים ויענו , ופגימה זו היתה כה חמורה עד שהביאה עונש נורא כזה, בו פגם באמונה 12988 

 12989 .אותם ארבע מאות שנה

לאחר שעברו ארבע מאות , כשנתבונן עוד נמצא שעדיין רחוקים אנו מלמצות בזה את מעמקי האמונה 12990 

ל "וחז´ ויאמן העם´כתוב בתורה , ומשה הופיע לפני העם ודיבר אליהם ועשה לעיניהם את האותות, שנה 12991 

ואותו הפגם באמונה , כלומר שצירופם במצרים הושלם, (.שבת עו) מפרשים מכאן שישראל מאמינים הם 12992 

והמופתים מאז הלכו בני ישראל והתעלו עוד ועוד באמונה על ידי האותות , שהתגלה באברהם אבינו תוקן 12993 

 12994 .במצרים

במכות הראשונות הכירו כי , התורה מספרת שגם המצרים עלו על ידי המכות בהכרתם ממדרגה למדרגה 12995 

ואם המצרים , ושלחו את בני ישראל מארצם´ ולבסוף הגיעו לידי כך שנכנעו לציווי ה, אצבע אלקים היא 12996 

אמר עליהם למשה ´ שראל שהעל אחת כמה וכמה שבני י, ´עלו על ידי המכות במדרגות כאלה בהכרת ה 12997 



הלכו והתעלו בהשגותיהם באמונתם והכרתם לאחר כל מכה , (ד"ר פ"שמו) שהם מאמינים בני מאמינים 12998 

 12999 .ומכה

כדברי הכתוב וירא , הגיעו להשגות עוד יותר עליונות באמונה, והנה כשהגיעו לים סוף והים נבקע לפניהם 13000 

ל אמרו "וחז, ובמשה עבדו´ ויאמינו בה´ עם את הויראו ה, במצרים´ ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה 13001 

ל שעל הים ראו פי חמש מאשר "כן אמרו חז, שבזכות אמונה זו שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה 13002 

 13003 .ועל הים כתוב היד הגדולה, כי על עשר המכות שבמצרים כתוב אצבע אלקים היא, ראו במצרים

שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי וכל אליעזר אומר ראתה ´ ר, עוד אמרו זה אלי ואנוהו 13004 

השיגה מראות האלקים , השגותיה של הפחותה שבפחותות אף לא מבני ישראל, (מכילתא שם) הנביאים 13005 

ואם שפחה השיגה כך בת ישראל אף הפחותה ביותר , יותר מיחזקאל הנביא במעשי מרכבה וכל הנביאים 13006 

וכל שכן החשובים מישראל , ים השיג יותר מבת ישראלובן ישראל אף הדיוט שבהדיוט, השיגה עוד יותר 13007 

 13008 .ועל אחת כמה וכמה לאלו השגות עליונות הגיע משה רבינו, ושבעים הזקנים ואהרן ובניו

את בני ´ לאחר קריעת ים סוף הביא ה, בכל זאת עוד לא הגיעו לשיא ההשגות כי אין להם סוף ושיעור 13009 

ל כתוב ויחן בלשון יחיד ולא "ואמרו חז, ישראל נגד ההרויבואו מדבר סיני ויחן שם , ישראל להר סיני 13010 

שנעשו כולם בדעה אחת , (ילקוט שם) שכאן הושוו בלב אחד, בלשון רבים´ ויסעו ויחנו´כבכל מקום  13011 

 13012 .נמצא שהכרתו של כל אחד נכפלה בששים רבוא פעם, ונתאחדה הכרתם כאילו היו איש אחד

ובדברה הראשונה , התורה מפי הגבורה בכבודו ובעצמולאחר זה באה קבלת , זה היה לפני קבלת התורה 13013 

, לא פנה אליהם בלשון רבים כי אם בלשון יחיד, אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ השמיע להם אנכי ה 13014 

כשירד , גם לאחר קבלת התורה הלכו והתקרבו יותר ויותר לאלקים, וכאילו ייחד שמו על כל יחיד ויחיד 13015 

שצורתו תסמל בריאת שמים וארץ וכל , בתוך בני ישראל´ ם משכן להה להקי"משה מסיני ציוה לו הקב 13016 

 13017 .ויהיה דומה למקום השכינה למעלה, צבאם

אמר לו , ר אבין משל למלך שהיה לו איקונין נאה אמר לבן ביתו עשה לי כמותה"א, ועשית קרשים למשכן 13018 

ה למשה "אמר לו הקב כך, ל אתה בסממניך ואני בכבודי"א? איך יכול אני לעשות כמותה! אדוני המלך 13019 

אמר לו כתבניתם בתכלת ? אלוה אני שאני יכול לעשות כאלו! אמר לפניו רבון העולמים, וראה ועשה 13020 

אני , ואם תעשה כאותה של מעלה למטה, וכשם שאתה רואה למעלה כן עשה למטה, ובארגמן ותולעת שני 13021 

עומדים אף למטה עצי שטים מה למעלה שרפים , מניח סנקליטין של מעלה ומשרה שכינתי ביניכם למטה 13022 

 13023 .(ה"ר ל"שמו) ומה למעלה כוכבים אף למטה כן, עומדים

צא וראה מה גדולה קדושתו , ולאחר שעשו את המשכן ירדה השכינה למטה וקבעה מקום בתוך בני ישראל 13024 

ואילו כשהקים את , שהרי משה רבינו עלה לשמים ושכן בענן ארבעים יום וארבעים לילה, של אהל מועד 13025 

הרי , מלא את המשכן´ כתוב בתורה ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ההמשכן  13026 

והשראת השכינה לא הצטמצמה בין קרשי המשכן , שקדושת המשכן עלתה על של מקום השכינה בשמים 13027 

´ ושכנתי בתוכם´ושכנתי בתוכו לא נאמר אלא , כי אם התפשטה ללבות בני ישראל בכל מקום שהם, בלבד 13028 

 13029 .י שקצרה דעתנו לתארן"מכאן לאיזה שיא של השגות אלקיות הגיעו בנ, בתוך לבם של כל בני ישראל

ושיש עוד , שלאחר כל זה מצא החוקר לב ובוחן כליות שעדיין לא הושלמה אמונתם, והנה מופלא הדבר 13030 

ואומר  ארבעים שנה אקוט בדור, עד כדי כך שהכתוב מתבטא עליהם, מקום לביקורת חריפה על הכרתם 13031 

אלא תועי לבב כאילו לא ידעו , לא הסתפק הכתוב לתבוע אותם על קוצר השגה בלבד, עם תועי לבב הם 13032 

ושאנו מודים , בשם תועים´ כדוגמה שמכנים את אומות העולם שאינם מכירים בה, ת כלל"ממציאות השי 13033 

 13034 .להם תכליתעד כדי כך עמקי האמונה אין להם שיעור ואין , בכל יום שהבדילנו מן התועים´ לה

ובודאי התעלה בדרגות האמונה , הנה משה רבינו שהכתוב מעיד עליו בכל ביתי נאמן הוא, עוד יותר מזה 13035 

ל אמרו עליו שהוא שקול "עד שחז, בכל מאורעות מצרים וים סוף יחד עם כל בני ישראל פי כמה וכמה 13036 

, עוד מקום לפגם באמונהנמצא , והנה אף במדרגה זו של משה בהשגת אלקים, כנגד ששים רבוא מישראל 13037 

שלא , כ חמור שנענש עליו בעונש מר כזה"ופגם זה היה כ, עד שהכתוב טוען כנגדו יען לא האמנתם בי 13038 

 13039 .זכה להכניס את ישראל לארץ

עדיין לא הגיע , וכמה שהאדם יעלה אף לשיא השגותיה העליונות, ´נמצא שאין סוף ושיעור להכרת ה 13040 

ואם נמצא בה פגם כל שהוא הרי הוא בבחינת לא מאמין ותועה , יותרלתכליתה ועודנו זקוק לעלות יותר ו 13041 

וזו היתה כוונתו של , כ יש לאדם הדל שבדלים ואף לדורותינו הירודים מקום אחיזה באמונה"א, לבב 13042 

נמצא שגם לנו , כי עיקר החיות היא האמונה אשר הכל זקוקים לה, חבקוק הנביא וצדיק באמונתו יחיה 13043 

 13044 .(אור הצפון)  .ביסוד התורה ומצוותיה שהן עומדות על אחת שהיא האמונה אפשרות לזכות על ידה

 13045 

 13046 מאמר ערה

 13047 .(´ו ו"ט) ויחשבה לו צדקה´ והאמין בה



ז "ה ירש העוה"אתה מוצא בשכר האמונה שהאמין אאע, ל"האמונה שורש הגאולה כדאיתא במדרש וז 13048 

ואין הגליות ראויות ... ידיו אמונהוכן במשה ויהי ... וכן ויאמן העם´ שנאמר והאמין בה, והעולם הבא 13049 

 13050 .כ"שנאמר אתי מלבנון תשורי מראש אמנה ע, להגאל אלא בשכר אמונה

 13051 (א, בחינות באמונה שהם אחת´ יש ב, ק שאמונה היינו שמאמין במה שלא ישיג עוד בשכלו"איתא בסה

נבראים ה כשמבחין ב"שמאמין בהקב (ב, אמונת חכמים שמאמין לרבו ואבותיו במה שמלמדים אותו 13052 

יבחין ברור כי , וכן כשמסתכל בהשגחה הפרטית ורואה את דקדוקה, ורואה גודל החכמה בסדר בריאתם 13053 

 13054 .עושה כל אלה´ ה

לבו אומר לו כי אי אפשר אשר , דהיינו שבאים מכח הכרעת הישרות שבלבו, אמנם לשניהם בחינת אחת 13055 

וכן אומר לו , ז שלו"תענג בחייו בעוהוישתדלו לרמותו שלא י, אבותיו ורבותיו שאהבוהו ינחילוהו שקרים 13056 

איך אפשר שכל זה יסודר שלא , א מדוקדק במקומו"לבו שמכונה המסודרת מכל כך הרבה חלקים וכאו 13057 

ומעצמם נתחברו בנופלם שנעשו מצויינים וגם הולכים , א שאם נפלו הרבה חלקי שעונים"כמו שא, בכונה 13058 

נמצא שהכרת הישרות בלב היינו , אשר יאמין הרי שהישרות שבלבו מבררת ומאמתת לו את, בדיוק רב 13059 

 13060 .האמונה

פ שכל האדם "הרי ע, בדיני נפשות אלמלא גזירת הכתוב´ והנה שכל האדם קובע לסמוך על הישרות אפי 13061 

ומצאו בסמוך , למשל אם ימצאו הרוג וסכין דקור בו ובעפר סימני נעלים, דנים האומות דיני נפשות 13062 

ויש עדים שראוהו הולך במקום , על הסכין שהוא בעל מטפחת האףומצאו את ב, מטפחת אף מלוכלכת בדם 13063 

ובא עליו אחד שגזל , אבל הוא טוען כי הלך לשוח, ההוא מעט קודם זמן הרצח והרי סימני נעליו בחול 13064 

 13065 ?וזהו שרצח ולא הוא האם יאמינוהו, מטפחת האף´ ממנו נעליו סכינו ואפי

האם תועיל לו הטענה שהגזלן שרצח החזירם לו , בדםכ את נעליו בביתו מלוכלכים "כ אם ימצאו אח"וכש 13066 

זהו בירור , הלא יפסקו לומר כי הוא הרוצח וגם יהרגוהו, לביתו למען יתפסוהו במקום הרוצח האמיתי 13067 

לא תהיינה דומות להוכחות שהבריאה כולה בכל מיליוני , ואם גם פי אלף תהיינה ההוכחות, פ הישרות"ע 13068 

ואיך יהינו לומר , כולם יעידו על יוצרם בחכמה מחוכמת שאין דוגמתה ,מיליונים פרטיה וחכמת דקדוקיה 13069 

 13070 ?בסילופים ועקמומיות שכך הזדמנו יחד מקרים שונים לאלפים ולרבבות

כי מכיר ורואה ממש , אז נעשה לו לדבר ברור בשכלו, אמנם אחר שמכיר את הישרות ומתאמתת בקרבו 13071 

אז הכרתו זו נקראת , לו ונעשה כמו חוש אצלוואחר שיכיר בשכ, שהצד השני שקר ובלתי אפשרי כלל 13072 

כי בחינת הצדק מקבלת את תוכנה וחיותה , וזהו ענין צדיק באמונתו יחיה, צדק דהיינו משפט השכל 13073 

ה על שם "כיון שהאמין חשב לו הקב´ פי, ויחשבה לו צדקה´ ה והאמין בה"באאע´ ונא, מבחינת האמונה 13074 

 13075 .פ משפט השכל"דק עי האמונה אל בחינת השגת הצ"שיגיע ע, סופו

כי השוחד יעור עיני חכמים , י הנגיעות"הנה היא נפחתת ע, וכיון שהאמונה באה מהכרעת הישרות שבלב 13076 

ובתנחומא שמעוור עיני חכמים עד ´ דברים המוצדקים´ל שמסלף "וכדבריהם ז, ויסלף דברי צדיקים 13077 

נוגע לא יבחין בישרות אלא וה, והיינו בדברים שנדרשת ישרות להבחנתם, שאינם יכולים לראות האמת 13078 

לא עבדו , ק דאין מקום לאפיקורסות אלא בתאוות"ומשום זה איתא בזה, מסלף ומעקם את סברותיו 13079 

 13080 .ז אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיא"ישראל ע

שהשיגו את זה , מה שהיה אצלם אמונה היום אצלם משפט השכל למחר, ודרך עליית הגדולים כך היתה 13081 

כ גם זה נעשה אצלם בבחינת "ואח, שלמעלה מהכרה זו מתגלה להם בבחינת אמונה ואז מה, בבחינת צדק 13082 

 13083 .(240דף ´ מכתב מאליהו א)  . והיינו בחינת ויחשבה לו צדקה, צדק

 13084 

 13085 מאמר רעו

 13086 .(´ו ז"בראשית ט) אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה´ ויאמר אליו אני ה

ביום שגזר נמרוד הרשע , ין לה מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בהושדים א, אחות לנו קטנה זה אברהם 13087 

, ה אם מעמיד הוא דברים כחומה נבנה עליה טירת כסף"אם חומה היא אמר הקב, ואמר לירד לכבשן האש 13088 

 13089 .(ר ח ט"שהש) ואם דלת היא ומטלטל מעשיו כדלת, נצילנו ונבנה אותו בעולם

ה הכיר את בוראו בן שלש שנים ויש "הרי אברהם ע ?0לכאורה מה היה חסר באברהם לפני אור כשדים 13090 

מה למעלה , ואם כן ודאי הכיר כל מה שניתן להכיר, פ היה זה לפני אור כשדים"עכ, ח שנים"אומר בן מ 13091 

כי אם לאו לא היה זה , את העין לא ראתה אלהים זולתך בודאי ראה, מה למטה מה לפנים ומה לאחור 13092 

ה לידע "ואם כן מה רצה הקב, היצירה חיבר עוד לפני אור כשדיםאפשר להאמין כי את ספר ! ה"אברהם ע 13093 

 13094 ?ומה היה עליו להשלים, על ידי הנסיון של כבשן האש

עדיין לחים ´ פ שנבראו שמים ביום א"אע, י יתחזק הרקיע"ל יהי רקיע בתוך המים פירש"עוד מאמר חז 13095 

היו הלא בחכמה יסד ארץ כונן מה זה עניין לחים , ה באומרו יהי רקיע"היו ונקרשו בשני מגערת הקב 13096 



ל "אולם הרי חז? ומה שייך בבריאה של חכמה ותבונה כי לחים היו, שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו 13097 

 13098 !כי מרוב יראה נקרשו, ה"כן אומרים כי לחים היו ונקרשו מגערתו של הקב

יה חסר כלום הכל הרי בודאי לא ה, בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה´ כאשר ה, הרי כאן יסוד גדול 13099 

שניתנים עדיין ´ לחים היו´ובכל זה גם בתכלית השלמות ישנה עוד בחינה של , היה בתכלית השלמות 13100 

ויש ענין של גערה אמצעי מיוחד שיקרשו ויהיו קשים כאבן לבלי , עדיין הם רכים כדייסה, לטלטלם 13101 

אולם היסוד , שלם שבשלמיםגם לפני אור כשדים היה , ה"וזהו גם כן ענין של אברהם אבינו ע, להזיזם 13102 

ועל זה ניסו אותו אם הוא בבחינה זו של לחים , הוא שגם בשלם שבשלמים שייך עוד עניין של לחים היו 13103 

ה אני "ועל זה באה תשובתו של אאע, או אם חומה היא אם הוא קשה כברזל, היו שיוכלו להזיזו ממקומו 13104 

 13105 .חומה ושדי כמגדלות

יש , ה חבל על דאבדין ולא משתכחין"אמר לו הקב, ר למה הרעותה על שאמ"ה הוכיח את מרע"והנה הקב 13106 

והנה הכתוב אומר וארא אל אברהם באל שדי , ולא הרהרו אחר מדותי´ לי להתאונן על מיתת האבות וכו 13107 

כן אנו מאמינים שהיה אב לנביאים , ה היה גדול מהאבות בנבואה"הרי שמרע, לא נודעתי להם´ ושמי ה 13108 

ורק הוא זכה למה , כתוב פה אל פה אדבר בו 0ה"משרע0על  0רק, אחריו0לקודמים לפניו ולבאים  13109 

והנה גם במדרגה כזאת עדיין שייכת אצלו תביעה שחסר לו עוד משהו באני , יביט´ שכתוב ותמונת ה 13110 

 13111 .ה"ה גדול ממרע"שבבחינת אני חומה היה אאע, עוד נמצא אצלו איזו התפעלות ותזוזה, חומה

מציאות מיוחדת , עצם המדרגה וענין חיזוק החומה שזהו ענין מיוחד, םהנראה מכאן שישנם שני עניני 13112 

יכולה להיות מדרגה בכל שלמותה עד מדרגתו , והחיזוק של המעלה גדול יותר מהכל, מלבד עצם המעלה 13113 

כ גם במצב כזה ובמדרגה כזאת ישנה עוד בחינה של לחים "ואעפ, ושם הרי כלום לא חסר עוד, ה"של מרע 13114 

היינו שישנו עוד עניין של , ה"המדרגות ישנו עוד סוד של ונקרשו מגערתו של הקב אחר שיא כל, היו 13115 

 13116 .חוזק

, ן מבאר על הפסוק וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד שהכוונה היא לעניין הקיום"הרמב 13117 

הסוד של , עדיין היתה במצב של חוסר קיום, רואים מזה כי כל הבריאה אף שנבראה בחכמה בינה ודעת 13118 

קירבה , גערה זו היא הסוד של יראה, ה סוד הקיום חיזוק חומה"ם היו ונקרשו מגערתו של הקבלחי 13119 

אין כלום ובודאי ´ כי חוץ ממציאותו ית, ש"שהבריאה דבוקה בתכלית במציאותו ית, ודבקות גדולה מאד 13120 

 13121 .שאין קיום

, פלה ודרך ארץט ת"תורה מע, ארבעה דברים צריכים חיזוק, (7ברכות לב) ל"וכמה פשוטים דברי חז 13122 

יש עוד סוד גדול כי , כי ארבעת הדברים צריכים שיהיו מחוזקים, דברים ויש כאן עוד דבר נוסף´ ישנם ד 13123 

 13124 .אף התורה הקדושה עדיין צריכה חיזוק

, היא אוצרו הן ואי לאו לא´ ואפילו הכי אי יראת ה´ והיה אמונת עתיך וכו, (.שבת לא) הוא אשר אמרו 13125 

ל "ל עירבת לי בהן קב חומטין א"א, עלה לי כור חיטים לעלייה והעלה לומשל לאדם שאמר לשלוחו ה 13126 

גם תורה הקדושה כל עוד שלא השתלבו כל הגידין , הרי כאן דבר מבהיל, ל מוטב אם לא העלית"א, לאו 13127 

גם תורה , תורה הקדושה נמצאת עדיין בבחינה של לחים היו, עם יראה שהיא הקב חומטין עלולה להרקב 13128 

 13129 .סוד מקיף כזה הוא עניין של חיזוק! יזוקעדיין צריכה ח

אם , לא בא הכתוב אלא להזהירך וללמדך עד כמה צריך אדם להתחזק במצוות, ש בן עזאי"זהו שאמר ר 13130 

ל את סוד החיזוק "כאן גילו לנו חז! ו לשאר מצוות"הדם שאין אדם מתאווה לו הוצרך לחזקך באזהרתו ק 13131 

וכדי שלא , כי הן בבחינת לחים היו, ונה עוזרת לאדם בזההסוד הוא כי אין חכמה ואין תב, והתעצמותו 13132 

 13133 !רק חזק לבלתי אכול הדם, לאכול דם עדיין זקוקים להיות בריא וחזק

אתכם ´ ן הטעם כי מאהבת ה"וכתב הרמב, אתכם´ בכם כי מאהבת ה´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה 13134 

ולא הזכיר בזה טעם , כל העמיםשראה אתכם ראויים להתאהב לפניו ונבחרים לאהבה יותר מ, בחר בכם 13135 

ישראל ראויים לכך מכל עם , כי הנבחר לאוהב הידוע לסבול את אוהבו מכל הבא עליו ממנו, מן הבחירה 13136 

 13137 .כי יעמדו לו בנסיונות או יהודאי או צלוב, כמו שאמרו שלשה עזים הם ישראל באומות

באים באש ובמים ואינם , ברהם חזקים כמו חומה אינם מתפעלים משום ד, זהו סודו של הכלל ישראל 13138 

כי חכמה היא , אין זה מרוב חכמה כי מצד חכמה אין אדם בא באש ובמים, או יהודאי או צלוב, נרתעים 13139 

 13140 .אני חומה ושדי כמגדלות, כח הכלל ישראל נובע מסוד החומה, בבחינת לחים היו

, על ידי נסים גלוייםלכאורה נדמה שהדרך היא דוקא ? מעתה איך מתארים לעצמנו את הדרך להיות חומה 13141 

ברם אנו רואים ! כי איך יתכן אחרת הלא אז מתברר הכל לגמרי, יציאת מצרים קריעת ים סוף מתן תורה 13142 

והנהגה , הנהגה של נסים גלויים ועננך עומד עליהם אשר עין בעין נראה, כי בדור המדבר היו שתי הנהגות 13143 

תך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצוותיו ואמר בפסוק הקודם למען ענותך לנסו, שניה ויענך וירעיבך 13144 

 13145 .י התשמור מצוותיו שלא תנסהו ולא תהרהר אחריו"ורש, אם לא



על התכלית שצריכה לצאת שלא תנסהו ולא תהרהר , אין המדובר על המצבים ההם אלא בעתיד להיות 13146 

יענך אין הכתוב אומר ו! י ויענך וירעיבך"וזה בא דוקא ע, שיתהווה אני חומה ושדי כמגדלות, אחריו 13147 

וכן נאמר זכרתי לך חסד נעוריך , במצב אשר לא ראו כלום! המדובר כלל בחכמות אלא עינוי מר בתכלית 13148 

 13149 !אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה

, ראיה והבנה הן בבחינת לחים היו, הנה לנו סוד גדול כי ענין אני חומה אינו בא מתוך גלויים והבנות 13150 

ה ראה פחות מאשר משה "אאע, בהן דוקא כל הסוד של חומה, קא בלי הבנותהשגות האדם הבאות דו 13151 

אדם המתבונן יבחין כי , ודוקא הוא היה אני חומה, לא נודעתי להם´ וארא אל אברהם ושמי ה, ה"רע 13152 

ואילו דברים שהבין בהם , ההתחזקות הרבה בעניניו נובעות דוקא מהמצבים אשר בהם עשה מבלי להבין 13153 

 13154 .הסוד האמיתי של חומה טמון בדבר בלתי שום הבנה, אינם אלא בבחינת לחים היו, ועשה מתוך הבנה

שכשהולכים ללמוד , (´אבות ו) ל אמר על שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם"הסבא ז 13155 

, ל בזה ענין ביחס המחנך והמחונך"וביאר כי למדונו חז, צריכים קודם להגיד ברוך שבחר בהם ובמשנתם 13156 

מסירותו אל המחנך בלי , יש עוד ענין והוא דוקא המביא לשלמות החינוך, ימוד החכמה והתבונהשמלבד ל 13157 

המסירות האמונה בהרב ברוך ? מה צריך לצאת מכל החכמות והלימודים! ותו לא´ הרבי אומר´כל הבנה  13158 

 13159 .שבחר בהם

ואים כי התורה בכל אנו ר, סוד האמונה הוא ולדבקה בו ושם הכל נעשה פשוט לפניו´ חומה´זהו הסוד של  13160 

כי סוד התורה הוא תכלית השלמות ובתכלית השלמות אין , מקום אינה מדברת כלל על עניני חכמות 13161 

 13162 .ורום הפסגה היא האמונה פשטות, חכמה הינה עדיין בבחינת לחים היו! חכמות

אלו בני אדם שהן ערומין בדעת , ´ל על האבות הקדושים אדם ובהמה תושיע ה"הוא מה שאמרו חז 13163 

משימים ? מכל הערומים בדעת הנה מה יצא מזה, (ילקוט שמעוני בראשית קא) משימין עצמן כבהמהו 13164 

ומצאת את לבבו נאמן ! אמונה ותו לא, איני מבין מאומה, איני יודע כלום, לגמרי בלי שכל, עצמם כבהמה 13165 

 13166 .(דעת תורה)  .לפניך

 13167 

 13168 מאמר רעז

 13169 .(´ו ז"טבראשית ) אשר הוצאתיך מאור כשדים´ ויאמר אליו אני ה

ה אני יחיד והוא יחיד "אמר הקב, בשעה שהפילו את אברהם אבינו לכבשן האש ירד מלאך גבריאל להצילו 13170 

ת הריהו שלו "עד כמה שהאדם מתקרב במדרגתו אל השי, (ילקוט) ל"נאה להיחיד להציל את היחיד עכ 13171 

וככה , מיחודו של עולםעל אברהם אבינו חלה היחידות , ה מתגלה אליו כמדתו על היחיד"והקב, ודומה לו 13172 

 13173 .(ד"קס´ המדע והחיים ד)  .הוא לעולמים עם כל יחיד ויחיד

 13174 

 13175 מאמר רעח

 13176 .(´ו ז"בראשית ט) אשר הוצאתיך מאור כשדים´ ויאמר אליו אני ה

כי הנסיון הראשון היה שנמרוד בקש להורגו ונחבא בקרקע שלוש עשרה , בפרקי דרבי אליעזר מבואר 13177 

בפירוש המשנה , ואילו הנסיון השלישי הוא לך לך מארצך, לאור כשדים והנסיון השני היה שנשלך, שנה 13178 

, ולפירושו אמירת לך לך היה הנסיון הראשון, ם אינו חושב שני הדברים הראשונים בהנסיונות"להרמב 13179 

 13180 .(א"ז פ"ע) ם בחיבורו"למרות שאת מעשה ההשלכה לאור כשדים מזכיר הרמב

והדבר מפליא כיצד לא תחשב , ם לנסיונות"ם לפי הרמבוצריך לומר כי אין שני המעשים האלה נחשבי 13181 

ולא עוד אלא שלעומת זה אמירת לך לך דוקא כן נחשבת לכל הדעות בין ? מסירות נפש עצומה כזו לנסיון 13182 

 13183 ?והרי לכאורה נסיון קטן בהרבה הוא מאשר מסירות הנפש באור כשדים, הנסיונות

, ורוב העקולי ופשורי שבמעמקיו, י לבו של האדםה יש לנו ללמוד את עומק סתר"א ע"מנסיונותיו של א 13184 

א האדם הגדול "א, וכמה צריך להתנסות ולהצרף עד שנקודת האמת שבו תתגלה ותראה במלוא הדרה 13185 

הוא אשר היה נרדף מכל , (ב"ר מ"ב) בענקים אשר כל העולם כולו מעבר אחד והוא מן העבר השני 13186 

מי ירחוש לו , א משתכר ממחלוקת זו נגד העולם כולומה הו? באיזו פניה היה אפשר לחושדו, העולם כולו 13187 

וכי אין בכל זה עדות נאמנה וראיה חותכת המרחיקה ? כבוד והדר בלכתו לישרף חיים בתוך כבשן האש 13188 

 13189 ?כל ספק בטוהר לבו

יוצר האדם הבוחן לב וכליות היודע עמק מסתרי הלב לא הסתפק , אולם החכמה העליונה לא כך סוברת 13190 

גם במעשים , לפניו כי אין עוד בכל האמור משום גילוי על טוהר הלב ונקיונו מפניות זרותכי גלוי , בכל זה 13191 

ורק אחרי עומדו בעשרה , ´איזו מחשבה שאינה כולה לה, של מסירות נפש יכולה להתגנב בלב איזו פניה 13192 

רק אחרי הצירופים , שכל אחד מהם דרש התמסרות גמורה ללא היסוס וללא ספק בלב, נסיונות קשים 13193 

אחרי מעשה העקידה שזה היה הנסיון , עלתה ונתגלתה הנקודה העמוקה הזאת בכל טהרתה, הרבים האלה 13194 

 13195 .רק עתה נודע הדבר, נאמר לו עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, העשירי



ונלחם נגד כל , אפשר לו להיות מוותר על כל אשר לו, נורא ואיום כמה עמוק ומסובך הוא לב האדם 13196 

משום כך כל , ועדיין אין בכך הוכחה על נקודת האמת שבקרב לבו פנימה, שהעולם במסירות נפש ממ 13197 

ודוקא דברים , אינם באים כלל בחשבון הנסיונות שנתנסה, א"אותם מעשים של מסירות נפש שעשה א 13198 

, אולם מכיון שדברים אלה היו קשורים בענינים שברוחניות, הנראים בעינינו קלי ערך ביחס אליהם 13199 

כי רק בהם מתגלה גילוי טוהר הלב , הם נכנסים לחשבון הנסיונות, בטים נפשייםבשאלות מוסריות ובל 13200 

 13201 .והנפש

, כי איזה נסיון הוא לאדם שהוא נרדף מכל בני מדינתו, אף מצות לך לך שלכאורה אין לראות בה כל נסיון 13202 

אבל קשורה בה שאלה רוחנית וזו , לעוזבם ולעבור לארץ אחרת, ואף בית אביו ומשפחתו זרים לו 13203 

אצא ויהיו מחללים בי שם שמים ואומרים הניח , א מפחד ואומר"ל שהיה א"אמרו חז, א"שהעיקה על א 13204 

תביעה מוסרית זו הכבידה עליו את ההליכה עד שהליכה זו נחשבת , (ט"ר ל"ב) אביו והלך לו לעת זקנתו 13205 

 13206 ?דרושה לשם הרגשה כגון זו´ כמה יראת ה, לו לנסיון

שמעאל בנו שהיה אהוב עליו מאד כפי הנלמד מבקשתו לו ישמעאל יחיה י, וכך גם הנסיון בגירוש ישמעאל 13207 

 13208 אם אמנם נאמר לו כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, ואילו משנצטוה לשמוע בקול שרה, לפניך

רשאי היה אברהם להעניק לו כסף וזהב , אבל לא נאמר לו שישלחנו ריקם ערום ויחף, (א"בראשית כ) 13209 

 13210 .ולצמא במדבר ולא להפקירו לרעב, ועבדים

אבל מכיון שראה שהסכימה דעת המקום שיגרשהו , אמנם לא קל היה לו להתנכר אל בנו האהוב לו כנפשו 13211 

כי הרי אין לו רצון ורגשות עצמיים כי אם , שוב אין הוא אביו של ישמעאל וישמעאל אינו בנו, מעל פניו 13212 

הרי בו ברגע בטל כל רצונו העצמי , בהוא בענין אחר ממש שחש´ ואם נודע לו כי רצון ה, רצונו של מקום 13213 

יוצא איפוא כי לא עצם הגירוש היווה את , ה"והרי הוא נוהג כפי רוח רצונו של הקב, והיה כלא היה 13214 

אלא צורת השילוח היא שקבעה את גילוי נקודת הלב בכל , כי על כך הרי היה מצווה מפי הגבורה, הנסיון 13215 

 13216 .זהרה ותפארתה

ולבסוף אחרי כל המעשים ! המעשים שכן נכללו במנין העשרה נסיונות אם כן כמה גדולים ועצומים הם 13217 

עדיין לא נודע , ואחרי שכבר צורף צירוף אחר צירוף, אחרי תשעה נסיונות עצומים שנתנסה, הגדולים 13218 

רק אז נאמר לו עתה ידעתי כי , ורק אחרי הנסיון העשירי נסיון העקידה, כלל כי אמנם ירא אלקים הוא 13219 

ל כי אלמלא עמד אברהם בנסיון האחרון כי אז היה מאבד "ואמנם אומרים חז! ק עתהירא אלקים אתה ר 13220 

 13221 .(ט"סנהדרין פ) את הכל

, שם השם נשכח מבני אדם והוא עמד והחזירו, (ג"ר מ"ב) שמים וארץ´ א שהקנה לה"כמה נפלא הדבר א 13222 

נסיון העשירי היה כ אלמלא עמד ב"ואעפ, בתשעה נסיונות נתנסה ועמד בכולם, ואת הנפש אשר עשו בחרן 13223 

אם נכשל , כך היא המדה כל זמן שאין אדם עומד בכל הנסיונות, כל גדולותיו היו כלא היו! מאבד את הכל 13224 

כל , אלא לא עמד באף אחד מן הנסיונות שנתנסה, אין פירושו של דבר כי בנסיון זה לא עמד, באחד מהם 13225 

לא באו מנקודת האמת אלא פניות , והמעשים הכבירים והפעולות הנשגבות שעשה לא ממקום קדוש יהלכ 13226 

 13227 .יש בגו

הרי , על גודל יצרו ועומק כח הרע הטבוע בו, מדה זו אשר לכאורה עדות היא על פחיתות נפשו של האדם 13228 

כי על עומק , על גדלות נפשו של האדם וגודל שיעור קומתו, היא באמת עדות נאמנה על היפוכו של דבר 13229 

, אלא אם כן הנשמה היא באמת חלק אלוה ממעל, של מציאותנפלא כזה בכוחות הנפש אין כל אפשרות  13230 

לידי , נמצא שמתוך גנותו של האדם באים אנו לידי שבחו, ויצירתו של האדם היא בצלם ודמות אלקים 13231 

 13232 .(64´ נתיבות המוסר ע)  .הכרת הפלא שבנפשו ורום שיעור קומתו הרוחנית

 13233 

 13234 מאמר רעט

 13235 .(´ו ז"בראשית ט) אשר הוצאתיך מאור כשדים´ ויאמר אליו אני ה

שכמו שהמרכבה , ל האבות הן הן המרכבה"מסביר את מאמרם ז, (א"ג נ"ח) ם בספרו מורה נבוכים"הרמב 13236 

, כך האבות היו דבוקים בבוראם גם כאשר עסקו במרעה וקניין, נושאת את הרוכב עליה ונתונה להכוונתו 13237 

, מהי הדבקות הזו שמעלתה כה גדולהויש לנו להבין , ה"ולא הגיע שום אדם למעלה זו מלבד משה רבינו ע 13238 

 13239 .שהיא קנה המידה לריחוק הדרגות של האבות הקדושים ומשה רבינו מכל שאר הנבראים

, וקביעתה לעיון בדבר מסויים מבלי הפסק כלשהו של מחשבה אחרת, הענין הוא שדבקות המחשבה בכלל 13240 

ה בברכת אבות שבשמונה שאפילו צמצום ומחשב, הרי זה מהדברים היותר קשים עבור אנשים כערכנו 13241 

ומה גם לצמצם את , ושם אין צורך אלא לכוון את פירוש המילות בלבד, עשרה שהיא לעיכובא קשה עלינו 13242 

וכמו , ויסוד הדברים הוא שאנו חיים בעולם של שטחיות ורפרוף, המחשבה בדבר אחד בעומק הדבקות 13243 

 13244 .ן נקנים אלא בכובד ראשואלו ההישגים הרוחניים אינ, שמתוודים על חטא שחטאנו בקלות דעת



שמי שיוכל , משבאו לקבל גילה להם, ק אמר פעם לתלמידיו שהוא מוכן ללמדם להשיג רוח הקודש"הרמ 13245 

, הוא שיוכל להגיע להשגת רוח הקודש, לכוון את מחשבתו בענין אחד בלי הפסק במשך שני רגעים 13246 

 13247 .והתלמידים ניסו את כוחם והתברר להם שאין זה קל כלל

הנה רבינו , שנו שדבקות המחשבה אף ברגע כמימריה היא ענין כבד רק לנו כערכנוובל נדמה לנפ 13248 

ומכאן אתחיל להיישירך , ם במשך דבריו שם מלמד את האדם כיצד לדבק את מחשבתו ואלו דבריו"הרמב 13249 

תחילה מה שתתחיל לעשות שתפנה , אל תכונת ההרגל והלימוד עד שתגיע לזאת התכלית הגדולה 13250 

ולא יפסיק לך מן הכוונה בקריאת שמע בפסוק , שר תקרא קריאת שמע ותתפללמחשבתך מכל דבר כא 13251 

 13252 .וכשתרגיל בכך ויתחזק בידך שנים רבות, ראשון ובתפלה בברכה ראשונה

ששנים רבות צריך האדם לעמול עד שיעלה בידו לרכז את מחשבתו , ם"ראה והתבונן בהוראתו של הרמב 13253 

וסוף דבר תשים מחשבתך , ם"וסופה מעיד הרמב, גלותזוהי תחילת ההתר! בפסוק ראשון ובברכת אבות 13254 

או בעת ספרך עם אשתך או עם בניך , במילי דעלמא בעת אכלך או בעת שתייתך או בעת היותך במרחץ 13255 

אלו זמנים רבים ורחבים שמצאתי לך לחשוב בכל מה שתצטרך מענייני , הקטנים או עם המון בני אדם 13256 

 13257 .הממון והנהגת הבית ותקנת הגוף

שרגעים מספר של אכילה ושתיה הם אצלו זמנים רבים , ל"ם ז"מושג בדרגתו וקדושתו של הרמב היש לנו 13258 

ועם כל זאת היתה זו סוף דרגת הדבקות של , די והותר לחשוב ולסדר במוחו כל ענייני דעלמא, ורחבים 13259 

 13260 .משום שבעת אכילתו ושתייתו בעל כרחו נפסקה דבקותו וחושב במילי דעלמא, ם"הרמב

ואף , ובכל מעשיהם עבדו את הבורא, את מדרגת האבות שלא פסקה דבקותם אף לא לרגעמעתה נבין  13261 

הם לא , כזרים וכאורחים נדמה להם גופם, אכילתם ושתייתם היו החלק ממעשי הכנסת האורחים שלהם 13262 

שבת . סוטה יד) רק את עבודת הבורא בגדר מה הוא אף אתה, הרגישו לא את עצמם ולא את ישותם 13263 

 13264 .(7קלג

, על הפסוק וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו המראה (.מגילה ג) א בגמר 13265 

ויגע , נהפכו צירי עלי ולא עצרתי כח ונשמה לא נשארה בי, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהחבא 13266 

שלא ראו את  ואף על פי, האנשים אשר אתו היו חגי זכריה ומלאכי, (דניאל י) בי כמראה אדם ויחזקני 13267 

 13268 .ודניאל נחלש עד כדי כך שהמלאך הוצרך לחזקו, המלאך נפלה עליהם חרדה גדולה מכח ההרגש בלבד

ואם כן הוא בראיית מלאך כל שכן בהשגת , רואים אנו שעצם ההשגה הרוחנית גורמת לביטול כוחות הגוף 13269 

ך כדי פעולתם ומעתה מה נעלה מדרגת האבות שהיו דבוקים במחשבתם בבוראם תו, הנבואה עצמה 13270 

ועיניו ´ אברהם אבינו עומד לפני ה, ולא הופרעה ולא הפריעה בכהוא זה להשגתם הרוחנית, הגשמית 13271 

 13272 .להמתין לו ורץ אל הבקר´ וכשראה את האורחים ביקש מה, צופיות לאורחים לגמול עמם חסד

שר ומצא נתן לב להתבונן בכל חלקי הב, להשתומם כיצד האדם הגדול בענקים הדבוק בבוראו תמיד 13273 

וכל התבוננות זו לא היתה לעצמו , וטעמה משתבח כשהיא מתובלת בחרדל, שהלשון היא המובחרת 13274 

 13275 .לשונות´ פרים כדי להאכילם ג´ לשחוט להם ג, אלא חיכו ואבחנתו היה מכשיר להכנסת אורחים, ולטעמו

דות והליכה ועד כמה היו כל מעשיו מעשי עב, עד כמה היה אברהם אבינו מנוטל ומנותק מכל שיגרה 13276 

כישיבתו , לא רק ממעשים נעלים ונפלאים כביכול מהשגתנו, נוכל לראות גם מהקצה השני, בדרכי בוראו 13277 

´ ואף התגלות ה, למילתו´ והוא בן תשעים ותשע וביום ג, בפתח אהלו בחום היום ביציאת חמה מנרתיקה 13278 

 13279 .ר לנשימהעליו אין בה כדי להסיח את דעתו מהשתוקקותו למעשי חסד החסרים לו כאוי

אברם אבינו קבר את שרה , אבל ישנו מעשה נוסף שהתורה מספרת עליו בהרחבה והוא פשוט ומושכל 13280 

ה תפסת "אמר לו הקב, ומי בעולם אינו נוהג כן, מה יותר פשוט ומחוייב המציאות ממעשה זה, אשתו 13281 

 13282 .(ר יג"ב) ואברהם זקן בא בימים, אומנותי לגמול חסדים בוא ולבוש לבושי

אלא , על כך שאצל אברהם אבינו לא היו מעשים פשוטים ולא היו מעשים מחוייבי המציאותלהשתומם  13283 

וזה גופא הטעם שאברהם אבינו היה ! ´כל אורחותיו חסד ואמת והליכה בדרך ה, ´בכל דרכיו ידע את ה 13284 

משום שכל ענייני העולם היו מילי , ה וכל ענייני העולם לא הפריעוהו"שרוי בדבקות תמידית בהקב 13285 

ומעתה נשיג גדר חדש בחיוב לומר אימתי יגיעו מעשה , ´והם גופא היו מעשי דבקות ועבודת ה, מיאדש 13286 

.החל מקריאת שמע ותפלה ועד לדבקות תמיד, חיוב של דבקות מחשבה מדרגה לדרגה, למעשי אבותי 13287 

 13288 .(לקט שיחות מוסר)  

 13289 

 13290 מאמר רפ

 13291 .(´ו ח"בראשית ט) ויאמר אדני אלקים במה אדע כי אירשנה

מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ונותנים שם , נשאלת השאלה (.ב"נדרים ל)  אבגמר 13292 

, שנאמר וירק את חניכיו (ן"שהוליכם למלחמה ר) מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים (א, שלשה טעמים 13293 

 13294 שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי (ג, ה שנאמר במה אדע"מפני שהפריז על מדותיו של הקב (ב



שגדר ענינים אלו הוא , ביאר´ ל בספר גבורות ה"ומהר, השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לך 13295 

נשתדל לבאר סיבות אלה , שהוצרך לבוא על מילואו על ידי שירדו בניו לגלות מצרים, חסרון דק באמונה 13296 

 13297 .לגלות מצרים ותיקונו

ל האבות שרצו "ש חז"כמ, ייהםה עבדו את השם יתברך בכל רגע ורגע מח"ידוע שהאבות הקדושים ע 13298 

ואף על פי כן מצאה התורה הקדושה מקום לבחון במשפטה , לפני כסוסים וזכו להיות מרכבה לשכינה 13299 

והן , וגילתה בהם חסרונות דקים עד שכמעט אי אפשר להבחין בהם, המעמיק את מעשיהם של האבות 13300 

היצר ושלמות המדות שהגיעו אליהן שגם אחרי שבירת , ברור שחסרונות אלה היו רק בבחינת צלו של גוף 13301 

שגם בהיות המעשה לשם שמים , עדיין נשארה להם עבודה בבחינת צל של המדות, צדיקי הדורות 13302 

על פי , מתלווה עמו לפעמים מעין מדה שעדיין אפשר להוסיף ולזככה, בשלמות שלמעלה מהשגתנו 13303 

 13304 .ה"מדרגתם המפליאה של אבותינו הקדושים ע

הוריקן , חד אמר שהוריקן בתורה וחד אמר שהוריקן בזהב, חלוקת רב ושמואלוירק את חניכיו בגמרא מ 13305 

ן פירש בחד לישנא שזירזן "והר, י שלימדם תורה כאדם שמריק מכלי זה לתוך כלי זה"בתורה פירש רש 13306 

ועל הוריקן בזהב פירש שנתן להם , ולחד לישנא שהוריקן מלשון והבור ריק שעשה בהם אנגרייא, בתורה 13307 

 13308 .כוזהב כדי שיל

אלא שמלמדים לנו , ל אין אנו מוצאים מחלוקת במובן הרגיל כי שני הצדדים אמת"ידוע שבאגדות חז 13309 

י וכפירוש "וכן כאן אף שהוריקם בתורה כפירוש רש, מה שאין מגלה זה מגלה השני, בחינות שונות בענין 13310 

למלחמה היתה כי אף שצאתו , וברור שאין זה אלא בבחינת צל, ן מכל מקום נחשב כחטא"ראשון שבר 13311 

אפשר , וכך לימד אברהם לתלמידיו חניכי ביתו, בכוונה גמורה לשם שמים לשם מצות הצלת נפשות 13312 

כעין צל של מחשבה שחניכיו מוכרחים לעוזרו משום , שנתלוותה אליה נקודה קטנה מאד של קירבת אחים 13313 

 13314 .שלוט נתון בסכנה

כיון שנכללה בה , או שהוריקן בזהבל בעומק משפטם שעשה אנגרייא "ונקודה דקה זו היא שכינו חז 13315 

ן שיש בה גם בחינת הוריקן מן "סובר הר, וכיון שחסר לימוד גבוה זה, בחינה דקה של שלא לשמה 13316 

כי גם על , ה הוא אחראי לזה"ואברהם אבינו ע, כי בחינה נוספת זו של תורת הרוחניות חסרה להם, התורה 13317 

 13318 .ל"זיכוך צל דק כזה אחראי על פי משפט המעמיק של חז

מעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור , ל על הפסוק וישלחהו מעמק חברון"שאמרו ז, וכן אומרו במה אדע 13319 

בכוונה צרופה  וטהורה , הרי שאמירת במה אדע היתה עצה עמוקה מאברהם אבינו, (א"סוטה י) בחברון 13320 

סיבות  הוא רצה לקבוע, ת על ירושת הארץ ועל נצחיות ישראל"כדי לסבב הבטחה מוחלטת מאת השי 13321 

 13322 .כאלה שעל כל פנים יביאו את הגאולה

ת נתן לו את הברירה בין גהינום וגלות לזככם אם יחטאו ואברהם "שהשי, (ד"ד כ"ר מ"בב) וכן מצינו 13323 

ה "אך אברהם אע, על כל פנים יש בשאלת במה אדע חטא של מיחזי כלפי חוץ כחסרון אמונה, בחר בגלות 13324 

 13325 .שאול שאלה זו כדי להבטיח את האמצעים לגאולהל, החליט כעין הוראת שעה של עבירה לשמה

עם כוונה פנימית , ה לעשות כעין חטא כלפי חוץ"והנה היתה זאת מסירת נפש נוראה מצד אברהם אע 13326 

ואם כן איך נענש על חטא כזה שלא היה , ואשר בה תלויה תכלית הבריאה כולה, שעומדת ברומו של עולם 13327 

כי הפגם של מיחזי אינו עושה רושם , אחיזה לצל של מדה אלא שגם במיחזי יש קצת? אלא מיחזי כחטא 13328 

על ידי מעשה של מיחזי כיוהרא העושה עצמו נפגם במדת , רע רק על האחרים אלא פוגם גם בעושה עצמו 13329 

 13330 .הגאוה

נפגם במשהו , ה מעשה של מיחזי כחסרון אמונה על ידי שאלתו במה אדע"כמו כן כיון שעשה אברהם ע 13331 

, וגם על צל כזה אחראים צדיקי הדורות, מדה בא ונתלווה לאמת הגמורה שבלבווצל של , על ידי המיחזי 13332 

יתכן שנצטרפה אליו נקודת , אף שהפסק שלא לכבוש אותם לעבדים היה אמיתי, וכן בתשובתו למלך סדום 13333 

קצת יותר מן המדה בבחינה דקה מן , הרגש של ריחוק לאנשי סדום שהתנגדו בהחלט למדת החסד שלו 13334 

 13335 .נחשב לו לחטאוגם זה , הדקה

היו סיבות לגלות , נקודות דקות אלו של חסרון שכמעט ואי אפשר לעין בשר ודם להבחין בהן כחסרון כלל 13336 

גרם , והענין הוא שכל רגע ורגע מעבודת האבות הקדושים, מצרים ולשעבוד ישראל מאתים ועשר שנים 13337 

שמכיון שאברהם אבינו אמר מצינו למשל , לתוצאות כבירות בעלות השפעה מכרעת על מהלך כל הדורות 13338 

וכנגד יוקח נא , פירוש בהתגלות מלאה, נתן השם יתברך את המן לבניו בכבודו ובעצמו, ואקחה פת לחם 13339 

 13340 .פירוש באופן יותר נסתר, מעט מים נתן להם במדבר את המים על ידי שליח

נחסר על ידי , הרי שאם היתה חסרה באחד ממעשיהם גם דרגה אחת של בחינת צל שהיו יכולים להשלימה 13341 

, ל שנקודות דקות אלו שנזכרו לעיל"וגילו לנו חז, כך הלימוד הזה מנפשותיהם של ישראל לכל הדורות 13342 

ואילו היו הנקודות הללו , גרמו חסרון בחינוך הדורות שהיה יכול להשתלם רק על ידי שעבוד מצרים 13343 

כל הלימודים וכל הגילויים היה תוקף החינוך שהיה נכלל בזה ממלא מקום , ה"נשלמות על ידי אברהם אע 13344 



שכל ענין העונש אינו אלא , ל שעל ידי כך נענשו בניו במצרים"וזה ביאור חז, שנכללו בגלות מצרים 13345 

 13346 .לימוד

כי כל הגלות וכל השעבוד של מצרים לא באו אלא לקבוע , ה"נוראות להשתומם מגדולת האבות ע 13347 

על ידי גאולתם בידו החזקה ובזרועו את עיקרי האמונה שנתגלו לעולמי עד , בנפשותיהם של ישראל 13348 

היתה ממלאת מקומם של כל , ה"ודרגה אחת נוספת בעבודתם הרוחנית של האבות ע, ת"הנטויה של השי 13349 

 13350 .(241ב "מכתב מאליהו ח)  .הגילויים הנוראים האלה

 13351 

 13352 מאמר רפא

 13353 .(´ו ח"בראשית ט) ויאמר אדני אלקים במה אדע כי אירשנה

ויש לנו , ה חייך ידוע תדע כי גר יהיה זרעך"אמר הקב, ה במה אדע"ו על על שאמר אברהם אבינ"אמרו חז 13354 

כ "בשביל מכשול אחד שנראה כ, להתבונן מפני מה נענש עונש קשה כזה של שיעבוד ארבע מאות שנה 13355 

הוא , אלא שביקש לחזק את אמונתו בדבר שלא בא לעולם, ה האמין בסופו של דבר"ויתר מזו הרי אע, דק 13356 

ויחשבה ´ כ והאמין בה"ואעפ, בע ולא נראה עדיין כי יצחק יולד כי שניהם היו זקניםושרה היו עקרים בט 13357 

 13358 .לו צדקה

אלא על שרצה לראות בהשתלשלות כיצד יירש , ה לא באה על חוסר האימון"אלא התביעה על אברהם אע 13359 

ן נטיה היא באדם להתענין לדעת אופני תהלוכות ההבטחה והוצאתה לפועל אף בשעה שהוא מאמי, יצחק 13360 

שהרי , אבל לפי האמת אחרי ההבטחה הגדולה לא היה צריך להרגיש שום חסרון גם אם לא יראה זאת, בה 13361 

שכל , ל הסבא מנובהרדוק"ר זצ"כמו שהיה אומר אדמו, לא יחסרו אופנים וסיבות בכל מקום ובכל זמן 13362 

ב שישיג את ת מסב"כי השי, ואין שום הרהור בטחון הולך לאיבוד, הרהור בטחון מוכרח להניב פירות 13363 

וכשמגיעה השעה דואגת ההשגחה שהדבר יצא לפועל , בטחונו בזמן ובמקום שהוא נזקק לזה ביותר 13364 

 13365 .בשלמות

, ויש לו רכוש רב והוא מבקש להעביר מעותיו דרך הדואר, למה הדבר דומה לנוסע בדרך רחוקה מסוכנת 13366 

זה ירצה להכנס מדי פעם אל אם אדם , כדי לבטח עצמו מן הפגעים העלולים שיקרו לו אם יחזיקם בכיסו 13367 

משמסר את הממון , ואף להקל על הפקידים במשלוח יגרשוהו משם ולא יניחוהו, הדואר לראות את ממונו 13368 

ואם ירצה דוקא להתענין ולראות , אינו צריך להתערב כלל בדבר עד שמגיע למחוז חפצו ואז ישיג את שלו 13369 

ויצטרך לסמוך על , בלו ממנו מעותיו להעבירםולא יק, איך יגיעו מעותיו לידו בודאי לא יקבלו תנאיו 13370 

 13371 .כוחותיו ותחבולותיו הדלים אשר אינם בטוחים וקרובים להפסד

כשתגיע שעת קיום ההבטחה בודאי ישיג את שלו , אין צריך לראות אופני ההשגחה´ כן אחרי הבטחת ה 13372 

ונוכל לומר , ´בה אלא יהיה לבו נכון ובטוח, ואיננו צריך לאות מוקדם להתגלגלות הסיבות, בשלמות 13373 

שמטרתה היתה להגשים את החיים והעתידות , שכתוצאה מבמה אדע באה כריתת הברית עם אבימלך 13374 

אלא רצה , שלא סמך במדת הבטחון על כל העתידות´ במה אדע´וזה נבע מהמכשול של , בדרכים טבעיות 13375 

 13376 .ליצור סיבה ומבוא להשתלשלות הסיבות

ה אתה "ל אמר לו הקב"כמו שאמרו חז, שר עם שעבוד מצריםל שלכריתת הברית היה ק"אמנם מצינו בחז 13377 

י שכשנכנסו לארץ "ופירש, (ד"ר נ"ב) חייך שאני משהה בשמחת בניך שבעה דורות, נתת שבע כבשות 13378 

 13379 .(דברי בינה ומוסר)  .כבר עברו שבעה דורות מאברהם יצחק יעקב לוי קהת עמרם ומשה

 13380 

 13381 מאמר רפב

 13382 .(´ו ח"בראשית ט) ויאמר אדני אלקים במה אדע כי אירשנה

אלא שאלה של עצה היא , ו"ל כי מה שאמר אברהם במה אדע כי אירשנה אין זה ספק באמונה ח"אמרו חז 13383 

שלא יגרום החטא של ישראל או , איך להבטיח את ירושת הארץ לישראל שלא תהיה תלויה בבחירה 13384 

 13385 .(´ו ז"שית טן ברא"הובא ברמב) למנוע מעם ישראל ירושה זו, ע היושבים בה"תשובה של אוה

ארץ זו שנתקדשה בעשר קדושות אין עוברי עבירה , ל ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה"אמרו חז 13386 

ע אם "אלא אפילו אוה, לא רק עם ישראל שיש להם האפשרות להשתמש בקדושות אלו, יכולים לחיות בה 13387 

בירושת הארץ לא , רהואם בישיבת הארץ מפריע עניין עוברי עבי, רשעים הם אין הארץ מחזיקה אותם 13388 

איזו הבטחה בשעבוד , כ איזה פתרון יש בשעבוד לשאלה של ירושה"וא, כ כי ירושה אינה פוסקת"כש 13389 

 13390 ?מלבד זה איך אפשר בכלל להבטיח דבר זה הלא הוא נגד הבחירה? שלא יעברו ישראל עבירות

משעת יצירה או משעת , שאל אנטונינוס את רבי מאימתי יצר הרע שולט באדם, (סנהדרין צא) ´איתא בגמ 13391 

אלא משעת , כ בועט במעי אמו ויוצא"אמר ליה א, אמר ליה משעת יצירה, יציאה כשיוצא ממעי אמו 13392 

 13393 .אמר רבי דבר זה למדני אנטונינוס ומקרא מסייעו, יציאה



פלא הדבר איזו תאווה יכולה להיות בעובר לבעוט , ממאמר זה של הגמרא אנו למדין מהותו של יצר הרע 13394 

טעם טוב הנשאר בזכרונו של אדם מושך , ענין של תאוה נמצא רק בדבר שאדם טעם אותו? באמו ולצאת 13395 

למה , אין לו שום ידיעה מהנמצא שם, אבל עובר עדיין לא יצא לאויר העולם, אותו לטעום אותו עוד פעם 13396 

, שותה ממה שאמו שותה, אוכל ממה שאמו אוכלת? האם חסר לו דבר מה, הוא מתאוה לצאת ממעי אמו 13397 

 13398 !ועד כדי בעיטה ויציאה? זה יצר רע שייך במצב זהאי

בשעה שנוצר כבר מתאוה , ר היותר פעוט כזה של העובר"גם יצה, ר היא חירות"אלא שמציאות היצה 13399 

בועט בה , אף כי לא ידע מאומה מהנעשה מחוצה לה, אי אפשר לו להיות סגור במעי אמו, לצאת לחפשי 13400 

חירות זו באמת הלא היא שייכת לענין , ר חירות ופריקת עול"צהזוהי מהותו של י, בשארית כוחותיו ויוצא 13401 

, שתהיה אפשרות גמורה לאדם לבחור ברע כמו בטוב, כי מהי בחירה אם לא דבר זה, בחירתו של האדם 13402 

 13403 ?ר"ל בשם יצה"ומדוע יקרא דבר זה אצל חז, במות כמו בחיים

גם קודם , בחירה של אחר החטא ובין, ר"אלא שבזה תלוי השינוי בין בחירה של קודם חטאו של אדה 13404 

, אך הבחירה היתה בשכל, כי לולא זה לא היתה לו אפשרות לחטוא, ר רשות הבחירה"החטא היתה לאדה 13405 

 13406 .לאחר החטא נהייתה אצלו הבחירה ברצון

והוא סותר את דבריהם , ן הביא דעת המפרשים האומרים כי עץ הדעת הוליד באדם תאות המשגל"הרמב 13407 

ל אמרו שלשה אמרו "הלא חז, ושמא תאמר כי הנחש אמר שקר, קים יודעי טוב ורעמן הכתוב והייתם כאל 13408 

וגם הכתוב מעיד הן האדם היה כאחד ממנו , נחש ומרגלים ודואג האדומי, אמת ואבדו מן העולם ואלו הן 13409 

 13410 .ש"לכן הוא מבאר כי עץ הדעת פירושו רצון עי, לדעת טוב ורע

כי מה ההבדל אם התאוה היא של משגל או , עת המפרשיםן צריכים ביאור הלא גם דעתו כד"דברי הרמב 13411 

לאחר החטא , אלא הבחירה שקודם החטא היתה בחירה שכלית? הלא הכתוב מעיד היפך זה, של רצון אחר 13412 

אלא התאוה נולדה בבחירה , ר שום נטיה ותאוה לאיזה דבר"לא נולדה אצל אדה, נעשתה לבחירה רצונית 13413 

אלא גם הבחירה , לא רק הבחירה ברע תאוה היא, להיות בוחרר שמהותו הוא תאוה "זהו יצה, עצמה 13414 

אשר , ר לזרעו וזרע זרעו"ר זה נמסר מאדה"יצה, י אכילת עץ הדעת"כל עניין הבחירה נתהווה ע, בטוב 13415 

 13416 .כל הטוב רוצה האדם לבחור בעצמו, מהותו הוא רצון של חירות

אין ברצונו להיות , המוטל בעריסה מתחיל הוא אצל תינוק, ר זה מתחיל בקטנים ומסיים בגדולים"יצה 13417 

רצונו להיות , בלי שום תאוה מיוחדת, רצונו להיות בן חורין, אין רצונו להיות מכוסה, עטוף בחיתולים 13418 

ואם הוריו מפריעים לו , ידיו ורגליו תהיינה ברשותו בלי מפריע להניע אותן כפי רצונו, חפשי בתנועותיו 13419 

 13420 .הוא צועק מרה

עד , היה עושה כל תחבולות שברשותו להניע ידיו ורגליו, יציאתו לאויר העולם ר קודם"לו היה אצלו יצה 13421 

רצון החירות מתפתח והולך עד , ר של מתחיל והוא מסיים בגדולים"זהו יצה, שהיה בועט במעי אמו ויוצא 13422 

, כי מה שבוחר בעצמו אינו קשה לו, לא בשביל מדת העצלות, שקשה עליו לסבול עול כל שהוא מאחרים 13423 

 13424 .שביל תאוה לחירותאלא ב

אלא גם , לא רק דברים שיש בהם מעשה, תאוה זו של חירות מקיפה את כל מעשי האדם ומחשבותיו 13425 

אלא גם דברים שהוא כובש בהם , לא רק דברים שהוא ממלא על ידם את רצונו, דברים שאין בהם מעשה 13426 

אשר מהותה , לאחר החטאתאוה זו של חירות היא הבחירה , אם רק הוא הבוחר מתוך חפץ לבו, את רצונו 13427 

כי , ר זה לא פסק ממנו"ויצה, שלם בכל מדותיו, יכול האדם להיות בוחר בטוב בכל מעשיו, ר"היא היצה 13428 

 13429 .גם הבחירה בטוב תאוה היא לעשות כחפץ לבו

ר של "כל עול היותר קטן פוגם הוא ביצה, ר אין עצה אחרת כי אם עול ושעבוד"לתאוה זו שהיא היצה 13430 

לא בקיום מצוות הכתוב מדבר אלא בהצלה , טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו, עול חרות הנקרא פריקת 13431 

כדי , ל למה קדמה שמע לוהיה אם שמוע"זהו מה שאמרו חז, ר ומהותו"שזוהי צורת היצה, מפריקת עול 13432 

דבר זה אינו מובן מהי , (.ברכות יג) כ מקבל עליו עול מצוות"שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואח 13433 

 13434 .אך זה פירושו? ש אם אינו מקבל עליו לקיים מצוות השם"ומקבלת ע

קבלת , ר ומהותו"כי חרות היא צורת היצה, ראשית עבודת האדם היא קבלת עול שלא להיות בן חורין 13435 

עבד , ה"מעמיד האדם את עצמו תחת רשותו של הקב, ש גם בלי מצוות פרטיות תריס הוא בפני היצר"עומ 13436 

אלא ככל אשר יורהו השם , לא הוא הבוחר מעתה לא ברע ולא בטוב, יהשם הוא בלי בחירה וחפץ עצמ 13437 

גם המצוות , כי אחר שקבל עליו עול מלכות שמים, כ יקבל עליו עול מצוות פרטיות"ואח, זהו היסוד 13438 

ואם ישנה אדם את הסדר לקיים מצוות התורה , ר"לא בחירת לבו כי זהו יצה, שמקבל עליו עול שמים הן 13439 

ואז אפילו אם אין עבירה , אין זה עול מצוות אלא תאוה של מצוות, מלכות שמים טרם שקיבל עליו עול 13440 

 13441 .כי התאוה של בחירה על כל שולטת, ר הוא"בידו כולו יצה

ר של בחירה זו "כן יש דרך לתיקון יצה, וכמו שיש דרך לתיקון יצר הרע של בחירה רצונית לאיש פרטי 13442 

דעת נשתנה עניין הבחירה בכל האנושות כולה כמו ר מעץ ה"כי מיום שאכל אדה, לכל האנושות כולה 13443 



לקלקול של , וכל העולם כולו משועבד לבחירה זו, שנהפכה הבחירה השכלית לבחירה רצונית, שבארנו 13444 

לשנות את הבחירה מעט , לא תקון פרטי אלא תיקון כללי, בחירה זו חפשו גדולי העולם עצות איך לתקנו 13445 

 13446 .זהו תקון החטא בשלמותו, עץ הדעתמעט עד שתשוב למה שהיתה קודם אכילת 

ארץ זו , אברהם אבינו בקש עצה איך לתקן את רצון הבחירה במדה כזו שירושת הארץ תהיה בטוחה 13447 

כמו שכתוב ולא תקיא , וכל קיומה וישובה תלוי רק בזה, ע"שאינה מחזקת עוברי עבירה אפילו מאוה 13448 

, ץ זו לא תצא לעולם מהיות נחלת ישראלאר, (ח"ויקרא י) הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם 13449 

שיהיה ביכולתם להודות להשם גם בגלותם על , לעולם תהיה ברכת המזון ברכה דאורייתא לעם ישראל 13450 

 13451 .ארץ חמדה טובה ורחבה שהנחיל לאבותיהם

, אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך´ ש ואכלת ושבעת וברכת את ה"כמ, ברכת המזון היא ברכת הארץ 13452 

אלא בכל אכילת כזית ירגיש אדם את הקשר שיש לזה עם , לא תהיה ממצוות הנוהגות בארץברכת הארץ  13453 

ה איך אפשר לתקן את היסוד של "שאלה זו שאל אברהם להקב, נתינת הארץ שהיא נתונה לו גם עתה 13454 

 13455 ?פ במדה זו"את המקור הראשון של רצון הבחירה לכה, עוברי עבירה

את הבחירה של חטא אדם הראשון במדה זו כי גר יהיה זרעך  אפשר לתקן, ז השיב לו השם כי יש עצה"ע 13456 

י גרות ושעבוד אפשר לעקור אותה נקודה של "ע, בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה 13457 

 13458  .י שעבוד וקבלת עול"אפשר לתקן אותו ע, ר זה שמהותו היא פריקת עול"יצה, ר"רצון הנקראת יצה

 13459 .(תורת אברהם)

 13460 

 13461 מאמר רפג

 13462 .(ג"ו י"ט) אברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להםויאמר ל

אלא תאוה להיות בן חורין גמור לבחור , י האכילה מעץ הדעת לא תאוה פשוטה היא"הבחירה שנתהוותה ע 13463 

גם , תאוה זו אי אפשר לעקור אותה משרשה כי בעל הבחירה הוא האדם בכל אופן, במה שייטב בעיניו 13464 

לכן לא היה ביכולתם של דורות לתקנה , בחירה באשר הוא אדם ולא מלאך אחר תיקונו מוכרח להיות בעל 13465 

כשהאדם מוסר את כל , ´י קבלת מלכותו ית"אך מה שאפשר לאיש פרטי לתקן את חלקו הוא ע, בשלמות 13466 

מחשבותיו הרגשותיו וכל תנועותיו , ה גידיו נתונים המה להשם"ח אבריו ושס"כל רמ, לבבו ונפשו להשם 13467 

 13468 .הרי זה עצה ותיקון פרטי לבחירה רצונית, הו הביטול הגמור של דעת עצמו ורצונושז, רק להשם המה

ולא רק עבדות לאיש אמת אלא גם עבדות , אבל איזה עצה ותיקון לבחירה רצונית הוא השעבוד לבשר ודם 13469 

כ אמת גדולה כזו "וכש, על ידי עבדות לשקר איך תתוקן האמת, לאנשים היותר פחותים כמו אנשי מצרים 13470 

אלא שזהו מהדברים , ולא רק שאין זו עצה לעליית האדם להשגת שלמותו! ת של בחירה שכליתאמ 13471 

 13472 .המשפילים את האדם כי אין שפלות כעבדות

יומא ) אין לנו גדול בתורה ומעשים כאליעזר עבד אברהם שהיה דולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים 13473 

ובכל זאת , ל עבדי בתי אבות מתורתן של בניםל יפה שיחתן ש"ועליו אמרו חז, שליט ביצרו כמותו, (7כח 13474 

עבדות זו , אתה ארור ובני ברוך ואין ארור מתדבק בברוך, כשבקש להתחתן עם יצחק אמר לו אברהם 13475 

ולא רוממות סתם אלא לרומם את עם ? שמקורה גסות וענינה שפלות איך אפשר שאדם יתרומם על ידה 13476 

 13477 ?ירושה הארץ לדורי דורותישראל כולו מסוג של עוברי עבירה עד כדי הבטחת 

ולבני שם העבדות היא נסיון , לבני חם העבדות היא שפלות, אך האמת היא כי הקושיא היא התירוץ 13478 

נשמתו עבד מהותו עבד כל מהלך רצונו של , מי שגסות היא עצמיותו גם כשאינו עבד עבד הוא, וזיכוך 13479 

כל ריח של , איש שעצמיותו אצילות היא אבל, (.גיטין יג) כמו שאמרו עבדא בהפקירא ניחא ליה, עבד הוא 13480 

ולא רק עבדות ששפלות , וכפי גודל אצילות נשמתו יגדלו יסורי העבדות שלו, עבדות למורת רוח הוא לו 13481 

 13482 .אלא גם גרות לאיש כזה בשם עבדות תכונה, יתרה בה

י "רש) אחד מהנסיונות של אברהם אבינו היה הנסיון של לך לך מארצך כי הדרך ממעט שלשה דברים 13483 

ואדרבה עוד יתוסף לו , ה מבטיח לו כי שלשה דברים אלה לא יחסרו לו"נסיון זה אינו מובן אם הקב, (שם 13484 

כמו שכתוב ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה , עד עכשיו לא זכית לבנים ושמה תזכה, מה שלא היה לו 13485 

 13486 ?איזה נסיון יש בזה

צריך ללכת מארצו לארץ אחרת אף אם  אם הוא, אלא שאצל אברהם היה זה נסיון של גרות בארץ לא לו 13487 

כ לאברהם אבינו וכן ליצחק "כש, כי גם העתקה משכונה לשכונה נקראת גלות, כל טוב שמה גלות היא 13488 

אם יהיה להם כל טוב של , (.ב יז"ב)א  ה בעולם הזה מעין עולם הב"שהטעימן הקב, ויעקב אבות העולם 13489 

 13490 .אין יסורין גדולים מזה אך יחסר להם אותו טעם של עולם הבא הרי, עולם הזה

י טלטולים כי גר יהיה זרעך בארץ לא "נתקיים בהם ע, ובכן אף כי היו נשיאי אלקים בכל מקום בואם 13491 

עבדות היא , כי השעבוד היותר קטן למנהגי המקום שבאו לשם, ולא גרות בלבד אלא גם עבדות, להם 13492 



אנשים שטופים בזימה אין גלות גדולה  כ גרות בין אנשים פחותים שפלי ערך בין"כש, לאבותינו הקדושים 13493 

 13494 .מזו

כי גם הגלות של האבות , ובכן נתקיים מאמר השם שאמר לאברהם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה 13495 

אף , כי גם אותן השנים שהיה יוסף השליט במצרים בכלל שעבוד מצרים הן, עינוי הוא לפי ערכם הגדול 13496 

כן הנילוס עלה , ו של יעקב דבר הגלוי ומפורסם לכלכי נתבטלה גזרת הרעב לחמש שנים בשביל ביאת 13497 

ובכל , ויוסף הוא המשנה למלך כבוד וגדולה שאין כמותם, לקראתו של פרעה בשביל ברכתו של יעקב 13498 

כי בארץ לא להם הם ובארץ טמאה מלאה כישוף , זאת בכלל מאתים ועשר שנה נחשבות השנים הללו 13499 

 13500 .אותה עוד טרם שניתנה להם תחת היותם בארץ שהאבות הקדושים חמדו, ז"וע

 13501 אף כי גם אז לא פסקה ישיבה מהם, כ אותן שמונים שנה ששעבדו המצרים את ישראל בעבדות פרך"כש

ושבט לוי לא , אותה ישיבה שיעקב אבינו יסד אותה נתקיימה כל העת שהיו ישראל במצרים, (7יומא כח) 13502 

מורי הוראה בישראל לכן לא שעבדו  כולם הכירו כי המה אלה הראויים להיות, חל עליו שעבוד כלל 13503 

אם אנחנו אחר , בכל זאת כבר היו אז שנים של עבודת פרך וגזרות רעות לבני אברהם יצחק ויעקב, אותם 13504 

והרבה מהם , המה שהיו דור שני לאבות הקדושים, שנות אלפים עודנו מרגישים כי בנים אנו לאבות אלה 13505 

 13506 .מה יסורי הנפש סבלו בעבדות זוכ, עוד ראו את יעקב אבינו ובניו שהמה שבטי יה

כי , י שעבוד זה"אלא עוד עלו למעלה ע, י עבדות שלהם"אך באמת לא די שלא נעשו שפלים ופחותים ע 13507 

איזה ציור יש , (´מלאכי א) הכתוב אומר בן יכבד אב ועבד אדוניו, יש מעלה בעבדות שאיננה בבן חורין 13508 

מלבד מה , ל לדבר עליהן"אב שכל כך הרבו חזאפשר לנו להבין הלכות כבוד ? לנו בהלכה בכבוד זה 13509 

, אבל קשה להבין כבוד של עבד לאדוניו, שהשכל הישר מכיר טובה לאלה שמסורים אליו מיום הולדו 13510 

בתור דוגמא ומשל על חיוב האדם , מבאר אגב אורחא את אופני הכבוד הזה (´עבודת אלקים ה) ל"בחובה 13511 

 13512 .ל"וז´ בעבודת ה

ויכבדהו , כל לבו ונפשו באופן שיכנע אליו בנראה ממעשיו ובסתר מצפוניועבד השם צריך להיות מסור ב 13513 

, וירוץ לעבודתו בשמחה ובטוב לבב ויאהבהו, וישבח ויודה אותו ביומו ולילו, וירוממהו בלשונו ובלבבו 13514 

ולא ישמע כי אם אל , ולא יביט כי אם אל דרכיו, ולא יהגה כי אם בזכרו, ויפחד שהוא מקצר במה שצוהו 13515 

ולא , ולא ירצה אלא במי שעושה רצונו, ולא ישמח כי אם בעבודתו, ולא יחשוב אלא בגדולתו, דבריו 13516 

 13517 .יעתיק רגל ולא יניע עפעף אלא אחר הפקת רצון אדוניו בהם

ומזה דן קל וחומר על חיוב עבודת האדם , ל אומר דברים אלה ועוד הרבה מזה על חיוב העבד לאדון"החוה 13518 

כמה שמחויב המקבל להשיג , ת הטובה שרבותינו הראשונים הרגישומזה נראה את מדת הכר, לבוראו 13519 

ל נאמר אם "אחר הפסוק הנ, ובאמת השוואה זו של החובת הלבבות השוואה של נביא היא, גמול להנותן 13520 

השוואה זו של הנביא מורה לנו את החיוב הכבוד של בן , אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי 13521 

 13522 .´עד שנוכל ללמוד מזה במה שנוגע לחיוב עבודתו ית, יולאביו ושל עבד לאדונ

ולא , כל מה שקנה עבד קנה רבו, עבד אין לו משלו כלום, מעלה זו של עבדות לא נמצאת אצל בן חורין 13523 

ר "מעלה זו עצה גדולה היא ליצה, כל מהותו הרי היא של אדוניו, קנינים לבד אלא גם גופו ידו כיד רבו 13524 

ר "שנעשה כח הבחירה של אדה, ר זה מקורו באכילת עץ הדעת"יצה, יקת עולר של פר"ליצה, של חירות 13525 

ר שמהותו הוא חירות ופריקת "ז ליצה"הרצון של בחירה נעשה עי, ענין של רצון לבחור בטוב או ברע 13526 

 13527 .(תורת אברהם)  .ר זה מעלה גדולה היא העבדות"ליצה, עול

 13528 

 13529 מאמר רפד

 13530 .(ג"ו י"בראשית ט) .דום ועינו אותם ארבע מאות שנהידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועב

שנית שהם מכפרים על חטאיו , אחת שעל ידם מחפש האדם דרכיו וזוכה לתשובה, ביסורים שתי תועליות 13531 

ראיה לדברי רבינו יונה , ובתחלואי הגוף אשר חלה השם בו ירפא חולי נפשו, (´ג´ ת ב"בשע) כמבואר 13532 

תשובה ויום הכפורים , ד ועשה תשובה"עבר על כריתות ומיתות ב ,(.יומא פו)א  אלה נראה ממה דאית 13533 

 13534 .תולין ויסורין ממרקין

אלא לזכך את הנפש זיכוך , כי כבר שב בתשובה שלמה, יסורים אלה אינם לעורר את האדם לתשובה 13535 

א לו להפרד "כ בנפשו עד שא"הרי אותו העון דבוק כ, כיון שחטא אדם בדבר שחיוב כרת יש בו, שלם 13536 

ולו היו מנסים להפריד את העון ממנו היתה גם הנפש בדבקותה בעון נפרדת , י החטא נתעצם בוממנו כ 13537 

אמצעים אלה המה , לכן גם אחר התשובה זקוק לאמצעים המנתקים את החטא מהאדם לגמרי, מנצחיותה 13538 

 13539 .וממילא תצא הנפש זכה מחטאה, היסורים המרפים את כוחות הגוף ותאוותיו

כן יש מהם תועלת גם קודם , מים את טהרת הנפש וזכותה אחר התשובהוהנה כשם שהיסורים משלי 13540 

הגיהנם מצרף את הנפש , כמו יסורי גיהנם לאחר מיתה שאדם נידון בהם ומזדכך מן החטא, התשובה 13541 



נמצא שיסורים גם בלי תשובה רב , ושם הלא אין תשובה מועילה, ע"מהשחתתה והאדם נכנס ממנו לג 13542 

 13543 .שיסורים ימרקו את העוונות, ו המציא השם לאדם גם בזה העולםרפואה כז, כוחם לרפואת הנפש

וביסורים , ויחפש דרכיו ויעשה תשובה אז אין ערוך לסליחתו, מובן הדבר כי אם יבין האדם את מטרתם 13544 

אבל גם לאיש חסר הבנה החי את חייו כסוס שוטף , הכי קלים יוכל להרפא מהחטאים היותר גדולים 13545 

כי , גם לאיש כזה יש יתרון מיסורים, בלי פשפוש המעשים ובלי תשובה, ןבמלחמה בלי דעת ובלי חשבו 13546 

 13547 .הוא מתעלה על ידם בחייו כמו לאחר מותו

כי החסרון של , משיגים גם באופן שהיסורים נעשו מלומדה, מעלה זו של שלמות מכח היסורים עצמם 13548 

ה הראשונה של חיפוש חסרונות אלה ישנם רק בנוגע למטר, מלומדה הוא חוסר המחשבה וחוסר ההרגשה 13549 

אבל במה שנוגע למטרה שניה הלא היסורים , במחשבה והרגשה המה האמצעים הכי נחוצים לזה, דרכים 13550 

 13551 .חלישות הגוף וכח תאותו באה על ידם אם יחשוב ואם לא יחשוב, עצמם המה המשלימים

אם האדם לא  אלא אפילו, אך לא רק אם היסורים המה באופן מלומדה תהיה תועלת מהם למטרה שניה זו 13552 

ש עליו והיה כי ירעב ויתקצף וקלל "ויהיה כמ, אלא יצטער מהם צער גדול, ירצה בהם ולא ישמח איתם 13553 

לא תועלת הבאה ממחשבה והרגש ולא תועלת על , איש כזה לכאורה אין לו שום תועלת מיסורים, ´וגו 13554 

 13555 .כי אדרבה עוד נתוספו לו על ידם כעס והשחתה, היסורים עצמם

, כי מי לנו גדול בכעס ומרירות יותר מאיוב, י יסורים"ונן נראה כי גם איש כזה מתעלה עאבל כאשר נתב 13556 

, כי הצדק היה אתו שלא היה בו שום חטא, טענות ותביעות שאין להשיב עליהן השמיע, קללות שונות קלל 13557 

ל "ו חזכמו שאמר, ואדרבה נתקלקל ונעשה חוטא על ידם, י יסוריו"טענותיו הקשות לא הניחו לו לשוב ע 13558 

 13559 .(י שם"רש)א  בשפתיו לא חטא אבל בלבו חט, על הכתוב לא חטא איוב בשפתיו

אדרבה חבריו נתבעו על תשובותיהם , איוב לא נתבע על מה שחטא בלבו כי אין אדם נתפס על צערו 13560 

ועמידתו בנסיון בחלק זה , כי יסוריו הועילו לאיוב לעמוד בנסיון שלא יחטא בשפתיו, שחשדו בכשרים 13561 

כי גם אחר הכעס וגודל המרירות , אף כי היה מלא כעס ומרירות עד אין קץ, לא פסקה נבואה ממנוגרמה ש 13562 

וגם זה נקרא תועלת , ומקנים לאדם איזו מדרגה של שלמות במקצוע אחד, היסורים עושים את שלהם 13563 

 13564 .יוכיח´ ונכנס בכלל את אשר יאהב ה

גלות זו באה כדי להבטיח את ירושת , םיסוד זה שיש שלמות גם בלי תשובה אנו מוצאים בגלות מצרי 13565 

ן על שאלת אברהם אבינו במה אדע כי "כאשר ביאר הרמב, הארץ שתהיה בלא תנאי של מעשים טובים 13566 

רק שאלה על עצה איך להבטיח שלא יגרום החטא של דורות , שלא היה בזה שום חסרון באמונה, אירשנה 13567 

ז באה התשובה "וע, רעה שלא תתבטל ההבטחהאו אם ישובו האומות הדרים בארץ כנען מדרכם ה, הבאים 13568 

כלומר יסורים של הגלות יכשירו , כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה 13569 

 13570 .את עם ישראל לירושה זו גם בלי תנאי

גלות זו שלא נשאר , י גלות מצרים"י מה הוא ניתן לנו ע"ע, דבר גדול זה שאין בכל המציאות דוגמתו 13571 

גם מהמאתים ועשר שנים שהיו ישראל , מאה ותשעים שנה לא היינו כלל במצרים, רק חלק קטן ממנה 13572 

, במצב רוחני שאין כמוהו, היו יותר משבעים שנה תחת מלכותו של יוסף בכבוד וגדולה שאין כמוהם, שם 13573 

ה גלות עד וגם אחרי מיתת יוסף לא הית, ואת יהודה שלח לפניו לתקן לו בית תלמוד ישיבה של יעקב ובניו 13574 

גלות זו הכשירה את , (ד"כ´ ר ב"שהש) וקושי השעבוד היה רק שמונים ושש שנים, שמת כל הדור ההוא 13575 

 13576 .עם ישראל להיות נוחלי ארץ הקדושה לעולם בלי שום תנאי

הלא אדרבה נתערבו בגוים ולמדו , י גלות מצרים"ומה נפלא הדבר האם הטיבו עם ישראל את דרכם ע 13577 

כאדם ששומט את , ל"על הכתוב לקחת לו גוי מקרב גוי אמרו חז, מאה שקעוט שערי טו"במ, מעשיהם 13578 

וחבלי לידה , לא כעובר היוצא מאליו שגם הוא מעורה בגידין, (ילקוט ואתחנן תתכו) העובר ממעי בהמה 13579 

כך , י חיתוך"שאי אפשר להוציאו אלא ע, אלא כעובר שנתעצם ונעשה לגוף אחד, נחוצים ליציאתו 13580 

 13581 .נתעצמו עמהם ונעשו טמאים בכל גדרי הטומאה, הנתערבו בגוים האל

ה שאין להם זכות במה "ראה הקב, (ז"פסיקתא י)א  ה הוציאם דרך שם כדאית"רק שער אחד נשאר שהקב 13582 

ובכן הפלא יותר גדול אם קלקלו , מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות, להגאל עמד ונתן להם שתי מצוות 13583 

י זה לדבר "איך הוכשרו ע, ל משה מקוצר רוח ומעבודה קשהולא שמעו א, י השעבוד והגלות"מעשיהם ע 13584 

 13585 ?שהוא נגד המציאות נגד כוונת הבריאה ומטרתה

דרך , שני דרכים שונים אחד מרעהו והם הבחירה וההשגחה, אלא ששני מיני שלמות נמצאים בלב האדם 13586 

מקום ששכלו מבין אותה הבנה שלמה עד , שיהא האדם יודע את התורה כולה, הבחירה הוא עסק התורה 13587 

גדול הוא האדם שיש , ק ונבואה"ומקיים אותה עד תכליתה בשלמות המדות וטהרת הלב עד רוה, מגעת 13588 

 13589 .מקום בלבו לתפוס גדלות התורה ולהשלים עצמו כפי גדלות זו

תורה שארוכה , אם ניתנה תורה הזו לאדם, גדלות האדם לומדים מגדלות התורה, התורה והאדם אחד הם 13590 

, לב אדם זה הנראה לנו קטן כל כך! הלא יש אורך ורוחב כזה בלב האדם, ני יםמארץ מדה ורחבה מ 13591 



אורך ארץ , רוחב של הים הגדול רחבו, לב זה אין תוכו כברו, מצומצם באפשרותו מוגבל מכל צדדיו 13592 

 13593 .זה הצד של בחירה, ועל ידי זה מתאים הוא לקיום התורה ושלמותה לרחבה ועומקה, ארכו

על , וגם זה נמצא בלב האדם, דרך יותר עמוקה ויותר רחבה, לו בשלמות הצד של השגחה דרך אחרת 13594 

כי , (ז"ירמיה י) חוקר לב בוחן כליות´ אני ה, עומק זה של הלב נאמר עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו 13595 

ודרך זו גם , דרך של השגחה היא למעלה מכל בחירת האדם, קצרה בינת אדם להבין את זאת עד תכליתה 13596 

דרך , אלא מי שחוקר לב ובוחן כליות, עמקות זו אין איש רואה אותה, לשלמות לב האדם היא מביאה 13597 

 13598 .י יסורים"שלמות זו של השגחה באה להאדם ע

זוכה הוא לתשובה , מי שיש לו מוח בקדקדו והוא משתמש ביסורים אלה לחפש דרכיו ולחקור אותם 13599 

לתכלית האושר , ומתורתך תלמדנוז נאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה "ע, שלמה עד תשובה מאהבה 13600 

גם לאיש הזה או לדור כזה , אבל מי שלבו לב אבן אינו שומע ואינו מרגיש, הבנה של תורה השיג, הגיע 13601 

דרך זו אין , אבל הדרך של השגחה לא אבדה, אם אבדה הדרך הסלולה דרך של בחירה, אין יאוש 13602 

 13603 .סורים אהבת השם לכל אדםזוהי אהבה הנקנית בי, באפשרות לאבד אותה אם רק יש יסורים

גם שמונים שנה של שעבוד וגלות הביאו את , י השגחה לא פסקה מעם ישראל"דרך זו של שלמות הבאה ע 13604 

שלמות זו , לעומת הירידה העצומה בשלמות של בחירה במשך שנים אלו, עם ישראל לידי הכשרה גדולה 13605 

נה בלב בתור הכשרה ואפשרות נשארה טמו, אם כי לא נראתה לעין אז מסיבת חסרון הבחירה אצלם 13606 

כדי , כיון שנשלמה הכשרתם די היה בגילויים אחדים של אמת, להתגלות ולצאת לפועל בהזדמנות ראשונה 13607 

 13608 .לחזור מטעותם הגדולה

ט שערי טומאה "אלה יצאו ממ, פלא הדבר נסים שהיו במצרים ועל הים ראו כולם ישראל והמצרים יחד 13609 

מכילתא ) ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל, נבואה עלולמדרגה היותר גדולה ב, ואמרו שירה 13610 

והשם דבר עמהם פנים אל פנים מעין , וכה הלכו מדרגה אחר מדרגה שזכו לקבל תורה מפי הגבורה, (ג"פ 13611 

כי , גם על הירא שבהם נאמר טוב שבמצרים הרוג, ואלה נשארו מצריים כמו שהיו, מדרגת משה רבינו 13612 

 13613 .רודפים אחר עם ישראלי יראת שמים שלהם נעשו ל"ע

הנס הוא הגילוי ולקבל את הנס צריך , הכשרה גדולה נחוצה כדי להשיג היכולת להשתמש במעשה נסים 13614 

כיון שבאו משה ואהרן , שעבוד מצרים הכשיר עם ישראל והכין בלבם את האפשרות לקבל, כלי קבול 13615 

כי אין עבד , יא לא בדרך הטבעהאמינו בנבואה האמינו בגאולה אף שה, וגילו להם דבר השם מיד האמינו 13616 

, עלו עליה אחר עליה עד שבמשך זמן קצר השליכו מעליהם כל אשר קלטו במצרים, יכול לברוח ממצרים 13617 

ישראל שעמדו על הר סיני , ולא זו בלבד אלא שביערו את הרע שבלבם עד הזוהמא הראשונה של חוה 13618 

 13619 .(ב"ז כ"ע) פסקה זוהמתם

כי שינוי הטבע שנראו ביציאת מצרים די , סוד האמונה בכל חלקיהן אומר כי יציאת מצרים היא י"הרמב 13620 

וכי הוא גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי , בהם לברר לכל כי השם משגיח על מעשה בני אדם 13621 

בחר דור מן הדורות , ובאשר כי אין השם עושה נסים לכל איש וכל דור, וכן כל חלקי האמונה, מצוותיו 13622 

 13623 .למען יתבונן בה כל אחד מהדורות הבאים אחריהם, יסודות האמונה והראה לפניהם את כל

או יותר טוב , היה לו לבחור בדור של תנאים ואמוראים, ופלא המה דבריו אם בחר השם בדור מן הדורות 13624 

אלא ? ט שערי טומאה"מה ראה השם לבחור בדור של מ! בדור של נביאים ובזמן שבית המקדש קיים 13625 

הם האהובים למקום כי אין זיכוך הנפש , הם סבלו את קושי השעבוד, ו ביסוריםשהם הנבחרים כי הם נדונ 13626 

עד מדרגה , דור של גלות הוא הנבחר לראות נסים ולהכינם, אין שלמות הכשרה כשעבוד וגלות, כיסורים 13627 

 13628 .של נבואה עד קבלת התורה

שער את גודל אי אפשר ל, כ"גלות של אלף ושמונה מאות שנה עאכו, ואם גלות של שמונים שנה כך 13629 

, ובכן אין לשער את העליה הגדולה העומדת לפנינו, י הגלות הארוכה הזו"הזיכוך שעם ישראל נזדכך ע 13630 

ובפעם , להופיע אלינו פעם שניה כאשר הופיע במתן תורה, את הארת פניו של המקום שאנו מובטחים בה 13631 

 13632  .ני מנשיקות פיהול על הפסוק ישק"כמבואר בחז, זו יבאר לנו טעמי התורה ומסתרי צפונותיה

 13633 .(תורת אברהם)

 13634 

 13635 מאמר רפה

 13636 .(ו"ו ט"בראשית ט) ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה

וכתב , שאברהם הציל את תרח שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, (´מדרש אגדה ויקרא ה) ל"אמרו ז 13637 

ב הוא מציאותו ועצמותו "הוצריך עיון שהרי עו, ן שמא יש לו חלק לעולם הבא בזכות בנו"על זה הרמב 13638 

וכן צריך עיון מה שאנו מתפללים בעד ? ואיך זאת יכול להשתנות על ידי מעשי בנו, האמיתית של האדם 13639 

 13640 .ב"איך זה פועל על מצבם לעוה, נשמות הנפטרים ואומרים קדיש ולומדים עבורם



וא להוציא את שטעם הנסיונות ה, ן בפסוק והאלקים נסה את אברהם"עוד יש לעיין במה שכתב הרמב 13641 

ה "אם כבר ישנה בו והקב, וצריך עיון מה מוסיף במה שמוציאה לפועל, צדקת הצדיק מן הכח אל הפועל 13642 

והקשה , שגדר הנסיון הוא להודיע את צדקתו לאחרים, ע שהביא דברי הגאון"ועיין בראב? רואה אותה 13643 

 13644 ?ל שהרי אפילו נעריו לא לקח עמו ואם כן מי ידע מזה"ע ז"הראב

סוף פתגם , (ב"קהלת י) ן הוא על פי מה שנאמר בתרגום על הפסוק סוף דבר הכל נשמעאבל העני 13645 

וכן מה שאמר הנביא ושבתם , כולא עתיד לאתפרסמא ולאשתמעא לכל בני אנשא, דאתעבד בעלמא בצנעא 13646 

 13647 .(´מלאכי ג) וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו

עין כל כל מה שנעשה בעולם בשיתא אלפי שנין של בחירת בני היינו שיש בעולם הבא בחינה שמתגלה ל 13648 

ובזה כל הבריאה מצטרפת לגילוי , ת עמהם בפרטי פרטות ובדקי דקות עד מאד"עם כל הנהגת השי, אדם 13649 

וכל , שכל הגילויים מצטרפים למכונה גדולה ונפלאה, אחד גדול ורב גווני מאד בבחינת צירופי שמות 13650 

, וכל נשמות הצדיקים למדים מגילויים אלו, בכפלי כפליים בהצטרפותםהגילויים מתחדשים ונכפלים  13651 

 13652 .והיינו יושבים ונהנים מזיו השכינה

כי בבחינה זו כל באי עולם מצטרפים לגילוי אחד , ועל פי בחינה זו מבואר כל מה שהקשינו לעיל 13653 

ך לגילויו של הבן ועל כן אפילו אם האב שיי, ובפרט אבות ובנים כי הבנים המשך חלק אביהם, בשותפות 13654 

הרי אם האב בבחירתו , ב בצירוף זה"מצטרפת זו למעשי הבנים וזוכה האב לעוה, אך בנקודה קטנה 13655 

 13656 .ודאי שגילויי הבן משותפים הם לאב ולבן, הטובה גרם להעלאת נקודת בחירתו של הבן

ולם וגם ודאי מכל מקום הרי הביא אותו לע, אלא אפילו אם האב לא גרם באופן ישיר לרוחניותו של הבן 13657 

וגם חלק זה ניכר הוא כשיצורפו כל הגילויים של כל מעשי , עזר אם מעט אם הרבה להתפתחותו של הבן 13658 

ל "ולפי הגדר הנ, ב"וכעין זה מה שצירף רבי יוחנן את אחר לגילויי תורת תלמידיו והכניסו לעוה, בני אדם 13659 

, ן הוא שתצא צדקת הצדיק לפועלכי צורך הנסיו, סעדיה גאון´ ן ור"אפשר להבין גם את דברי הרמב 13660 

 13661 .(224ד "מכתב מאליהו ח)  .ותתגלה בבחינת צירופי הגילויים של כל הבריאה

 13662 

 13663 מאמר רפו

 13664 .(ז"ו ט"בראשית ט) ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה

ה סאתם אך אחר כך כשנתמלא, עדיין היו שם ועבר מלכי צדק מלך שלם, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה 13665 

כל מה שיקיא האדם הוא , ועיין שם באבן עזרא, (ח"ויקרא י) של עמי כנען כתיב ותקיא הארץ את יושביה 13666 

שוב לא נקלטו הגויים בארץ ככתוב והשמותי אני את הארץ ושממו עליה , נתעב בעיניו ואליו לא ישוב 13667 

בני ´ נו כי עתה השיב המכל מקום רואים א, והנה גם את עם ישראל הקיאה הארץ, אויביכם היושבים בה 13668 

 13669 ?ישראל רבים לארץ הקדושה ומתישבים בה איך נבין את זאת

´ כי הובטח להם שלא תבטל מהם לגמרי תורה ועבודת ה, כיון שלעולם לא שייך נתמלאה הסאה בישראל 13670 

מכל מקום הם קיימים אפילו בארץ , ו טועים מדרך האמת"ואפילו הרבה ח, ו וגם כשגלו אינה הקאה"ח 13671 

כלים בשני אופנים או , שלא יסופו ממנו לעולמים´ בתורת כלים של בני התורה עובדי ההקדושה  13672 

 13673 .כמסייעים או כיוצרי הנסיונות

, אנו מושפעים מהכמות מסתכלים כמעט על פי מבט הרחוב, מעתה האם נדע את ערך הישיבות ותלמידיהם 13674 

תכלית , אמת אינה גאוה אנו הכל ממשאבל ידיעת ה, ו היינו בעינינו כחגבים בשביל שכן היינו בעיניהם"וח 13675 

אף פגימה קטנה , לחיילים עול מיוחד לנו עול התורה, ה"הבריאה בדורנו דור יתום אנו חיילותיו של הקב 13676 

ואף הקלה קטנה , אפילו ביטול ערך לימוד התורה בלב מהרס, של ביטול תורה אפילו במחשבה מחרבת 13677 

כל עלייה כל התחזקות , לנו נמסר כל התיקון, ו"חבהנהגת התפלה אצלנו הוא בגדר חורבן בית המקדש  13678 

 13679  .האיכות הרוחנית היא הכל וגדרה בנין בית המקדש, ערכה גדול מאד הרבה למעלה מתפיסתנו

 13680 .(102מכתב מאליהו דף )

 13681 

 13682 מאמר רפז

 13683 .(ו יח"בראשית ט) את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת ´ ביום ההוא כרת ה

והוא על פי המשנה בפסחים מתחיל , ה היו אבותינו תרח אבי אברהם ואבי נחורמתחילה עובדי עבודה זר 13684 

ויש להבין מה התועלת בזה שמזכירים את העבודה זרה של אבותיו של אברהם , בגנות ומסיים שבח 13685 

ומה לנו לשוב , ה נעתק לגמרי ממקורו הראשון והתחיל יחוס חדש לגמרי"הלא אברהם אבינו ע, אבינו 13686 

 13687 ?ו הראשוןולייחסו אל מוצא

שנתאר לעצמנו את אמיצות דעתו של אברהם אבינו שקם ועמד כנגד אביו , אך דוקא זאת רוצים ללמדנו 13688 

הרי כל אחד מאתנו יודע כמה , ´ונלחם למען אמיתת יחודו ית, וביתו וכל משפחתו ונגד כל העולם כולו 13689 



על אחת כמה וכמה למי  ,אפילו בסביבה שמתנגדת רק מעט לדעותינו, קשה הדבר לשחות כנגד זרם הכלל 13690 

 13691 .שהוא יחיד ובודד בתוך סביבה שהיא כולה מתנגדת בהחלט

כדי לעמוד כנגד תרבות של עבודה זרה , הרי לנו ציור למדת האמיצות שהצטרך לה אברהם אבינו 13692 

ואי אפשר להגיע לזאת אלא בהחלטה , אין זאת אלא קשיות עורף ממש לצד הטוב, מושרשת מדורי דורות 13693 

, אין ליצר הרע אחיזה, אם הצד שכנגד לא בא בחשבון כלל, לא להכנע בשום פנים ואופןמוצקה כברזל ש 13694 

 13695 .כבר הגביר על עצמו את היצר הרע, ל שהמתחיל לחשוב שהנסיון קשה"ז זצ"כמו שכתב הגרש

כ לא מאסתים "כמש, ה הבטחה בגדר ברית שלא תופר לעולמים שלא יכלה זרעו"בכח זה קבל אברהם אע 13696 

, פירושה שהנקודה הקדושה הטמונה בלבו של כל אחד מישראל לא תתבטל לעולם, ותםולא געלתים לכל 13697 

היא עצם הקביעות שלא שייך בה כל , בניגוד לשאר ההבטחות שאינן אלא על תנאי´ בחינת שבועתו ית 13698 

ל אפרו של יצחק צבור "ש ז"כמ, בעולם הרוחני כל דרגה שמשיגים נעשית למציאות קיימת, שינוי וערעור 13699 

היא האמיצות של אברהם אבינו , וכן הנקודה הקדושה שירשנו בנשמותינו, לפני על המזבחועומד  13700 

 13701 .ל"שהמשכה בזרעו הובטחה על ידי הברית הנ

עד שלא תוכל להתקיף את הנקודה האחרונה של , ה זכה להגביל את כח הסטרא אחרא"אברהם אבינו ע 13702 

הוא התפלל כמה מאות , ותר ממנואולם משה רבינו הרחיק לכת עוד י, מציאות קדושה בלב ישראל 13703 

שאילו משה הכניס את ישראל , (7כ"פנחס ר) והענין ביאר בזהר, תפילות שיזכה להכניס את ישראל לארץ 13704 

היה מצמצם את , ה בהכנסתו את ישראל לארץ ישראל"שמשה רבינו ע, לארץ לא היה שייך חורבן וגלות 13705 

ובזה לא היה נוצר מקום לחורבן בית המקדש , גבול היצר הרע עד שלא יכלול גם את הנסיון לעבודה זרה 13706 

 13707 .וכל הגלויות

ת שהיא "פירוש שהדעת קבועה ומתמדת בדבקותה להשי, דבר זה היה מתאים לבחינת פנים בפנים שלו 13708 

אך , (שבת קמט) ל אל תפנו אל האלילים אל תפנו אל מדעתכם"כמו שאז, העוקרת את שורש העבודה זרה 13709 

כי כבר לא זכו לפנים בפנים כנאמר , וצרך לבחינת מלאך בחינת שליחדורו לא היה ראוי לכך ויהושע ה 13710 

הנהגה זו משקפת את , (ח"תנחומא משפטים פי) אני הוא שבאתי בימי משה רבך ודחה אותי, עתה באתי 13711 

 13712 .(12ב עמוד "מכתב מאליהו ח)  .ב"מציאותם האמיתית של ישראל עד ביאת המשיח ב

 13713 

 13714 מאמר רפח

 13715 .(´ז ד"בראשית ט) יניה ותענה שרי ותברח מפניהותרא כי הרתה ותקל גברתה בע

וכמו כן יפה שיחתן של שרה אמנו , ל אמרו שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים"הנה חז 13716 

הלא , כי לפי פשטות הדבר קשה להבין, וצריכים להבין ענין הבריחה והחזרה שנראה כעין טעות, ושפחתה 13717 

להיות נודדת עבור התלמדות , ה כל ארצה ומולדתה והצלחתהועזב, ל העידו על הגר שהיא בת מלכים"חז 13718 

לפי , ואמרה מוטב לי להיות שפחה בביתו של זה מלהיות מלכה בבית אביה, הנהגת האבות והאמהות 13719 

ואיך הרגישה עינוי גדול עד שברחה ממקום אשר מתחילה , דעתנו זה העינוי היותר גדול מכל העינויים 13720 

 13721 ?מסרה נפשה עליו

והמה היו , ה"ל העידו עליה שהיא גדולה בנבואה מאאע"אשר חז, ה"בין על שרה אמנו עוביותר קשה לה 13722 

אשר בהרבה מקומות בתורה הזהירה התורה על הונאת , מקור הרחמים והחסד איך תענה שפחתה הגיורת 13723 

בלי פחד ´ וזכתה להיות רגילה עם מלאכי ה, ומה גם לאשה חשובה כמותה שנאים מעשיה כקטורת? הגר 13724 

שאין , אך אחד התבוננות נוכל להעמיס בכוונת הכתוב? דבר עמהם כאשר ידבר איש אל רעהוול, כלל 13725 

לא היתה שומעת תיכף , כי אלו ברחה עבור הגשמיות מבית גבירתה, הכתוב מדבר עבור דברים גשמיים 13726 

 13727 .נ"כי היתה יכולה לדון החזרה לפקו, לדבר המלאך ולחזור בלי ויכוח

אף שהגר מתרצה לעזוב בית אביה וכל , י כל הענין הוא על רוחניותכ, אך הוא הדבר אשר נתברר לנו 13728 

ז המדות "אך בכ, ה"אך ורק כדי להיות תלמידה בבית שרה הצדקת ע, הבלי העולם וכל הגדולה והכבוד 13729 

שבירת , ה הנהיגה כל בני ביתה בכל ההנהגות רק על פי טהרת הקודש"כי שרה אמנו ע, עושים שלהם 13730 

 13731 .המדות ופחיתות העולם

כי על שרה , כ"כאשר היא עצמה הכירה והבינה לעצמה ועשתה ג´ בעת ששרה הכבידה עול עבודת הו 13732 

ואז כל השומעים התלמדות שלה לא מצאו ידיהם , אמנו לא נמצא מי שיכול לומר לה טול קורה מבין עיניך 13733 

ם ז המדות עושים את שלהם ותובעים ואינ"אך בכ, והכירו פחיתות עצמם הכרה אמיתית, ורגליהם 13734 

 13735 .משגיחים על החינוך

בטלה דעתה וקבלה על עצמה להיות למעלה מן , ה"הגר לפי אמונתה הגדולה בגבירתה שרה אמנו ע 13736 

והיתה שותה כל דברי שרה והנהגתה כמים קרים , עם מדותיה´ ולחמה מלחמת ה, האמתלאות והתירוצים 13737 

, ו כלל וכלל בדברי שרה"ולא הניחה אף פתח כחודו של מחט לעשות ספיקות או שאלות ח, לנפש צמאה 13738 

 13739 .ועבודת שרה היתה חביבה בעיניה עד מאד



בעניני שבירת , ה"ל שהתחילה לפקפק בצדקת שרה אע"ופירשו חז, אך כאשר ותרא כי הרתה ותקל 13740 

אשר , כי באמת מי יוכל לשער גודל הזהירות של כל דבר ודבר אצל שרה הצדקת, המדות ופחיתות העולם 13741 

ה כל אשר תאמר אליך שרה שמע "לאאע´ והראיה כי היה ציווי ה, הלא כל אדם זוכה לכך אף בדור 13742 

ת אינו מייחד שמו על החיים מכל מקום בטוח "אף שהשי, המקום בטח בה כי לא דברה שלא כהוגן, בקולה 13743 

 13744 .היה בה

ואימתי , כמובן שלמדרגת שרה לא היתה יכולה הגר להשיג והתחילה להרגיש הקושי של עבודת שרה 13745 

לכן נדמתה , י שהוקלה בעיניה צדקתה וחשדה את חסידותה"רק אחר ותקל ע? ושיהתחילה להרגיש הק 13746 

ודרכה עוד לא הוטב , ה מענה אותה בעבור שפעולותיה לא ימצאו חן בעיני שרה"בעיניה ששרה אע 13747 

 13748 .לכן ברחה לעשות לה דרך לעצמה כפי שאך יכולה לפי שכלה ולפי הרגשתה, בעיניה

כי בשעה שאמונתה בטהרת הלב של שרה היתה , הרגשת העינוי כי ותקל גרם´ ותקל ותענה´כ "וזשה 13749 

ה עינוי בשביל "הרי שגרם הקב, כ ויענך וירעיבך"אז ידעה כי זה עינוי של חינוך כעין שאמה, חזקה כל כך 13750 

כאשר מליף כי , וכמו שתרגם אונקלוס על הכתוב כאשר ייסר איש את בנו, החינוך לחנכם בגבורת הנפש 13751 

ואין העינוי מצמצם את , פרק גדול בחכמת ההנהגה לדעת איך להתנהג עלי חלד ה הוא"העינוי של הקב 13752 

 13753 .מה לשבח ומה לגנות, אלא אדרבא מרחיבו ונותן לו היקף לדעת מה לרחק ומה לקרב, המוח

ובאופן אחר אי אפשר לאדם אשר נוח להתפתות , ולכן לא היתה מרגשת זה לעינוי כי כן צריך להיות 13754 

ודנה , ה מקום לטעות"אמנם אחר שנתן לה הקב, ל לו וצריך לעינוי של חינוךכי לב הות, לקבל תועלת 13755 

אז ממילא , ה"וסרה מלבה אמונתה ותמימותה על דעת שרה אע, מהעדר זרע על המעשים והמחשבות 13756 

והמדות מצאו כאן מקום להתעקש ולפרוק מעליהם עול , נעשה כל תוכחת שרה ותביעתה אותה לעינוי 13757 

ובחרה לברוח למקום שיכולה , כ גבוה ממי שאמרו"א לקבל האמת כ"כי א בטענה, ה"תביעת שרה אע 13758 

 13759 .לעשות כפי הכרתה

לכן כשאמר לה המלאך , אלא ברחה משרה בשביל החשד שלה, נמצא שלא ברחה משרה בשביל שרה 13760 

זאת , ואסור להרהר אחריה כלל וכלל, כי האמת אתה וכל מה שעושה לשם שמים עושה, שובי אל גבירתך 13761 

 13762 .הכרעה על הפיקפוקים והחשדות שהיו מונחים על הלב וחזרה תכף היתה בגדר

ומי יודע אם לא , ז אנו למדין כי מאד קשה לאדם להחזיק את עצמו שדרכו לא טוב כי יש פגם עליו"מכ 13763 

עד שמעט מהרגשת , כ קשה לו לסבול האמת"וכ, ומלאך אין להחזיר אותו, יברח בעבור זה מכל השלמות 13764 

היפוך ממה שאמרו , וקשה לו לקבל ממנו שום תועלת, הרגשת המעלה של זולתוהמעלה שלו דוחה הרבה  13765 

, יקר מחכמה ומכבוד סכלות מעט´ שנא, ל עשרה דברים יקרים נבראו בעולם ואחד מהם הסכלות"חז 13766 

 13767 .ל כי להרגיש סכלות מעט הוא דבר יקר"והבינו חז

וכשהאדם , ל סכלות מעטש שחכמה הרבה ע"וכ, טבע האדם אשר חכמה מעט הוא מכסה סכלות הרבה 13768 

, ש"הוא מהדברים היקרים כמו נבואה ותורה עי, מגביר עצמו על לב הותל אשר לו להרגיש סכלות מעט 13769 

והבא ליטהר מסייעים לו , לכן צריך כל אדם לעבוד כל ימי חייו בשבירת המדות ואז ילך לבטח דרכו 13770 

להיות נכנע אל האמת ! י אל גבירתךויכניס במוחו שוב, עזרתו מקודש כמו המלאך אצל הגר´ שישלח לו ה 13771 

 13772 .(אור המוסר)  .ולסתור מה שיחייב בכל אופן שהוא

 13773 

 13774 מאמר רפט

ז "בראשית ט) ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה 13775 

 13776 .(´ו

, מהבנתנושבהשקפה שטחית הענין נעלם , נשכיל לדעת עומק הדבר מה היה לשרה אמנו עם הגר שפחתה 13777 

איך אפשר , ש ותעניה שרי ותברח מפניה"כ על הגר וכמ"והכל מתפלאים למה זה הקפידה שרה אמנו כ 13778 

שאם חטאה , לענות את השפחה עד שתברח מפניה, להעלות על הדעת על שרה אמנו שתעשה עוול חלילה 13779 

מעצמה אין זו אבל לענות אותה עד שברחה , השפחה היה לה לענוש אותה כראוי לה או לגרשה מעל פניה 13780 

 13781 .מדת החסד של אברהם

היה כל עסקם , אחרי שידענו שהאבות הקדושים עם חניכיהם אלה, אבל עתה נתגלה לפנינו עומק הדבר 13782 

ולהאיר את העולם באור דעת אלהים , בכל דרכיו´ עבודת השלמות בהתדמות אליו ית, ת"בעבודת השי 13783 

, התאמצה להמציא זכות בעדה, ה לבןנשכיל טוב ששרה אמנו כשראתה שלא זכת, ועבודתו האמיתית 13784 

מסירות נפש כזו בפנימיות , כ גבוה"מסרה נפשה לעשות חסד באופן כ, בעשות חסד שאין דוגמתו בעולם 13785 

 13786 .(´דברים רבה ט) ל מאה מיתות ולא קנאה אחת"כמאמרם ז, הנפש שהיא קשה יותר ממאה מיתות

מה שלא , ה שתסכים לעלות עליה כזולקחה את שפחתה בדברים נאים לפתות, חסד כזה עשתה שרה אמנו 13787 

, וכשהיו המטרונות באות לשאול בשלומה של שרה, עלה מעולם על דעתה שתזכה להיות אשה לאברהם 13788 

, ובזכות שהכניסה צרה לביתה זכתה להבנות, (ו"ר מ"בר) אומרת להם צאו ושאלו בשלומה של עלובה זו 13789 



רק שרה , ביכולת כל אדם לעשות חסד כזהשאין , גם בשכלנו הדל יכולים אנו להבין גדלותה של שרה 13790 

 13791 .אמנו עשתה דבר שאין בכח אנושי להתדמות אליו

דולה , היתה כמו אותה העבודה של אליעזר אצל אדונו אברהם, עבודתה של הגר אצל גבירתה שרה 13792 

שאפילו כשנתן לו רבו רשות להיות זקן ויושב , תלמיד נאמן כייף לרבו, ומשקה מתורת רבו לאחרים 13793 

וכן הגר היתה כל ימיה , וישיבתו היתה רק ענף לישיבת רבו, לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו ,בישיבה 13794 

 13795 .לפרש תורת גבירתה לפני המטרוניות הבאות ללמוד משרה, מתורגמנת של שרה

ושרה היתה שולחת המטרוניות , אבל כשהתרוממה למדרגה זו להיות אשה לאברהם גבירה כמו שרה 13796 

ולא היתה כייפת עוד לשרה כמו , בנפשה שהיא באמת גדולה כמו שרהטעתה לדמות , לשאול בשלומה 13797 

גם חלקה באיזה , והתחילה לחדש דברים מדעתה ולא לתרגם ולפרש תורת גבירתה, אליעזר לאברהם 13798 

כי היא גדולה משרה שהיא זכתה , ואמרה לפני המטרוניות שישמעו אליה ולא לשרה, ענינים על שרה 13799 

 13800 .שרהעל זה הקפידה , להריון מאברהם

אבל על האמת לא היתה יכולה , בשביל עשיית חסד! על הכל ויתרה, על חיי כבודה וצערה לא חסה כלל 13801 

, ידעה שרה שרק אברהם אבינו הגיע לזה ולא תלמידיהם, לחדש ולקיים תורה עד שלא נתנה, לוותר 13802 

בטעמיה  אבל לא להשכיל את התורה, שבכל רום מעלתם יכולים הם רק להשכיל ולהבין דברי רבותיהם 13803 

ובשביל תורת האמת שלא תשתבש על ידי תלמיד שלא שימש כל צרכו , וסודותיה כפי אמיתתה מדעתם 13804 

ולומר , צעקה חמס לאברהם שהוא יגער בה שלא תתנהג עוד לחלוק על שרה, ולא הגיע להוראה ומורה 13805 

 13806 .לפני התלמידות שהיא גדולה משרה

וכאשר , בה אחרי שעשתה אותה לגבירתה כמותהוהנה שרה אמנו בענותנותה חשבה שאינה יכולה לגעור  13807 

מה שהיא אשתו וגבירה בבית אין זה סותר , אמר אברהם את חוות דעתו דעת תורה שהן שני ענינים 13808 

וציותה עליה , לקחה שרה ממנה את תלמידותיה הבאות ללמוד, מהיותה שפחה ותלמידה לשרה כמלפנים 13809 

 13810 .א לומר חידושים וטעמים מדעתא דנפשאאבל ל, שתתרגם ותפרש תורת גבירתה לפני התלמידות

ולא היתה יכולה עוד להיות שם כיון שלא היתה , דבר זה היה נחשב להגר עינוי גדול לרדת מגדולתה 13811 

וכוונה , (.´ברכות ח) ל אל ידור אדם במקום רבו אם לא כייף ליה"כמאמרם ז, כייפה לרבה ותברח מפניה 13812 

כ לא גירשה "שע, היה עוד תלמיד נאמן כייף לרבו או לאאם ת, בזה לדעת גבירתה שהעמידתה בנסיון כזה 13813 

אם היא יכולה להיות כייפה לרבה תהיה גבירה ואשה , אותה שרה מביתה רק עשתה בחינה הוגנת לה 13814 

ועל כן יצאה מבית , והגר הרגישה בנפשה שאינה יכולה להיות כייפה לרבה, לאברהם ותלמידה לשרה 13815 

 13816 .כפי שכלה´ גבירתה לעבוד את ה

ומעתה לא תראה עוד , ביתו של אברהם´ שהפסידה בזה שנתרחקה ממקדש ה, אגתה של הגר היתהעיקר ד 13817 

על כן התאמצה בקדושה ודבקות בהיותה , מלאכים ומראות אלהים שזכתה לראות בביתו של אברהם 13818 

ושמחה על זאת , כמו שהיתה רגילה מלפנים בהיותה אצל גבירתה´ עד שזכתה לראות מלאכי ה, במדבר 13819 

יותר מעל כל , בעתידותיה´ לשלוח לה מלאכי עליון לגלות לה את סוד ה, ת"בעיני השי שמצאה חן 13820 

להרבות זרעו שלא ´ עם ברכת ה, כי בן נתן לה בקריאת שם קודם שנולד, ´ההבטחות שנאמרו לה בשם ה 13821 

שלא אמרה תודה , כ רוממותה וגדלותה של הגר"שבזה אנו רואים ג, לאברהם´ יספר מרוב כמו ברכת ה 13822 

 13823 .רק נתנה שבח והודיה שגם הלום ראיתי אחרי רואי, על ההבטחות הגדולות האלו´ לה והלל

כמשפט התלמיד , שאיננה גדולה כמו שרה וצריכה להיות כייפה לגבירתה, וכשהמלאך העמידה על האמת 13824 

, ושרק באופן זה תהיה גם גבירה בבית אברהם כרצון שרה העושה חסד עמה, שצריך להיות כייף לרבו 13825 

חזרה לבית אברהם להיות , שה לאדונה לאברהם ותזכה לכל הברכות שהבטיחו לה מן השמיםותהיה א 13826 

לקט שיחות )  .ולהיות אשה לאברהם כרצונה של שרה, מתורגמנת של שרה להשקות מתורתה של שרה 13827 

 13828 .(מוסר

 13829 

 13830 מאמר רצ

 13831 .(ז ט"בראשית ט) שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה´ ויאמר לה מלאך ה

אבל כבר , של הגר כיצד הגיעה שפחה לדרגה של ראיית מלאכים וענינים גבוהים הרבה נבוכו בענינה 13832 

ם בין ישראל בין עבד בין "מעיד אני עלי שמים וארץ בין איש בין אשה בין עכו, (ט"א פ"תנדב) ל"אמרו ז 13833 

בניגוד , ולכשנדקדק נמצא שגם חיי הגר היו חיים של שכל, ק שורה עליו"הכל לפי מעשיו רוה, שפחה 13834 

וכבר הסברנו כי חיי השכל הם הגורמים לשלמות , ת אנשים מלומדה המנחה תמיד את האדם בדרכולמצו 13835 

כי הראשונים רק שכלם , יגיעו למעשי הגר´ ולואי שגדולים בעבודת ה, ´ולדרגה גבוהה מאד בעבודת ה 13836 

 13837 .לימדם דרך בחיים והן המציאו את חיי השכל

ומדת להינשא למלך ולהיות בעצמה מלכה השולטת על ובתור שכזו היתה ע, ידוע כי הגר בת מלכים היתה 13838 

ובכל זאת הסכימה להיות שפחה כל ימי חייה , ועבדים ושפחות יעמדו לרשותה ויסורו למשמעתה, עמים 13839 



ואמר מוטב , וזאת משום שאביה פרעה מלך מצרים ראה את הנסים שאירעו לאברהם, מבוזה ומושפלת 13840 

והיא הסכימה לכך ונטלה על עצמה את הנסיון , ת אחרשבתי תהיה שפחה בבית אברהם ולא גבירה בבי 13841 

 13842 .הגדול הזה

כאשר הציעה לה שרה להינשא לאברהם ולהיות גבירה , וכשנזדמן לה אפשרות להשתחרר מן העבדות 13843 

והיו מוסרים את נפשם כדי להיות חופשים , דבר שכל עבד וכל שפחה חולמים על כך כל ימי חייהם, בבית 13844 

הגר לא רצתה בכך ורק לאחר ששרה משכתה בדברים הנוגעים , לותמכל עול ומכל בזיון והתעל 13845 

רק לאחר השידולים הללו הסכימה , באומרה אשריך שזכית לכך שאת נדבקת בגוף קדוש כזה, לרוחניות 13846 

 13847 .הגר להינשא לאברהם

, פקד אותה ולא את שרה´ וגם כשהיא נתעברה והיה מקום להגר להרהר שהיא צדקנית יותר משרה שה 13848 

אבל לאחר שנתברר לה , ברחה מבית אברהם משום שחשבה שהיא גבירה לא פחות משרהומשום כך  13849 

במיוחד לאחר שאמר לה , לא פקפקה להכריז על עצמה שהיא שפחה, האמת שבכל זאת שרה היא הגבירה 13850 

וענתה , ל למדו כאן דרך ענוה"וחז, לא נרתעה מלהכריז על עצמה כי היא שפחה, המלאך הגר שפחת שרי 13851 

אלא , האם לא ידוע למלאך שהיא שפחת שרי? ולמה אמרה כן, שרי גברתי אנכי בורחתלמלאך מפני  13852 

 13853 !ללמדך כי לאחר ששמעה את האמת לא התביישה לומר בפומבי שפחה אני

והסבל היה כה גדול עד שהיא ברחה , יתר על כן הרי היא ברחה מפני שרה משום הסבל הרב שגרמה לה 13854 

אבל כשהמלאך , ות במדבר מאשר לסבול עינוי ושפלות כזוובחרה לחי, למדבר שממה ללא אוכל ומים 13855 

אף שהיא ידעה מה צפוי לה בביתה של , היא חזרה אל שרה, אמר לה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה 13856 

משום שהיא , וזו היתה לה דרך חייה במשך כל השנים, ´אבל היא ראתה בדברי המלאך דרך ה, שרה 13857 

בגלל שמץ , והיא ראתה בבזיון ובעינוי חלק מדרכה, סבל רבפ שזה כרוך ב"רצתה לחיות חיי שכל אע 13858 

 13859 .גאוה שנצנץ בה כשחשבה שהיא עולה על גבירתה

, ואמר הכתוב הראית כי נכנע אחאב, ל שהלך יחף"ואמרו חז, וכן מצינו אצל אחאב שנאמר עליו ויהלך אט 13860 

לתם לא התחשבו הרי שאלה שהבינו את קלק, וכן גבי יהושפט שהלך לקבל מלקות שלש פעמים ביום 13861 

וזאת היא דרך העובד להימצא תמיד תחת בקורת עצמית ושל , ביודעם כי הם ממרקים את העוון, ביסורים 13862 

אלא , עד שלא יכאב לו הדבר אם לאחר היותו מלך הפך לשמש, ולהודות על פגם רוחני שנמצא בו, אחרים 13863 

 13864 .יקבל את הדבר

הדא אמרת מחוסרת אמנה , מים ותשק את הנערעל הפסוק ותמלא את החמת , (כ"ג פ"ר נ"ב) ל"אמרו חז 13865 

והוא היה , ונסיון זה הוא מר מאד כי הנער עומד למות מצמא, ישלח לה עוד מים בעת הצורך´ היתה שה 13866 

והמים שקבלה זה עתה על פי נס גדול , והם נמצאים במדבר שמם שאין בו מים, חולה וזקוק להרבה מים 13867 

האם יכלה לסמוך על הנס בשעה שחיי בנה בסכנת , זה שניתומהיכן יכלה לדעת שיקרה לה נס כ, באו לה 13868 

 13869 ?וכל מה שנמצא ברשותה היה חמת אחת ולא יותר ואותה מילאה מים ומה החטא בזה, מות

שהרי אין אדם מתנסה בנסיון שאינו , אבל מעצם התביעה אנו למדים כמה גדולה היתה במדת הבטחון 13870 

מוכרחים לומר שהכירו בה כבעלת בטחון יוצא מגדר , ואם הועמדה בפני נסיון כזה, מסוגל לעמוד בו 13871 

ומי מהגדולים היה עומד בנסיון , מדת בטחון כזו ספק רב אם גדולי הדורות ראויים להשתבח בה, הרגיל 13872 

הרי לפנינו , ואפשר היה לתבוע ממנו על שמילא חמת מים ולא העמיד את בנו יחידו בסכנת מות, חמור כזה 13873 

 13874 .דרגתה העילאית בבטחון

מכל , שאף היותה במדבר במקום הפקר, על שנקרא שמה קטורה, (ד"א פ"ר ס"ב) ל"מה שאמרו חזידוע  13875 

ואחר כל זה לא העלימה התורה , מקום שמרה על עצמה בצניעות במשך כל השנים עד שאברהם החזירה 13876 

זרוק חוטרא אאוירא , (ג"שם נ) ל"ועל הכתוב ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים דרשו חז, פגם שנמצא בה 13877 

 13878 .וכן מספרת לנו התורה שביזתה את שרה ותקל גבירתה בעיניה, עיקרא קאיא

והתורה מרבה לספר כיצד הלכה , ומעתה לא תקשה כיצד הגיעה שפחה לדרגא כזו שתראה מלאכים הרבה 13879 

י אחד מגדולי התנאים ראה את עצמו בדרגא פחותה מזו "ואין להתפלא על שרשב, ותעתה באריכות דברים 13880 

שפחת בית אבא נזדמנו לה ארבעה מלאכים זה אחרי זה כשברחה , (7מעילה יז) ואמרעד שבכה , של הגר 13881 

והשתמשו בשד שנזדמן , וכשהדבר נגע להצלת כלל ישראל מגזרה קשה לא זכו שיזדמן להם מלאך, משרי 13882 

 13883 .(גוילי אש)  .זוהי דרגתם של עבדי אבות, להם ואמר להם מה לעשות

 13884 

 13885 מאמר רצא

 13886 .(´ז ח"בראשית ט) באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי בורחתויאמר הגר שפחת שרי אי מזה 

בני ביתו של , יצחק צופיה הליכות ביתה´ אמר ר, יוסי בר חנינא אמר חמשה´ ר, כמה מלאכים נזדווגו לה 13887 

ה כבר "את אברהם אבינו ושרה אמנו ע, (ה"ר מ"בר) אברהם אבינו צופים היו והיתה רגילה לראות בהם 13888 

ולא היה יצרם מתגבר עליהם בשום דבר שבעולם , יותר מכל הנביאים´ ו שהיו דבוקים בהיודעים אנחנ 13889 



, עתה עלינו להתבונן ולהכיר גם את תלמידיהם המשמשים אותם בקדושה ובטהרה, תמיד´ ולבם נאמן לה 13890 

ואז נזכה להבין ולהשכיל מעשי אבות ולעמוד על סוד עבודתם , ק כמותם"ומשתלמים להיות צופים ברוה 13891 

 13892 .´מידית לפני ההת

מהתינוק המתחיל ללמוד מקרא עד , אליעזר עבד אברהם והגר שפחת שרה הכל יודעים ומכירים אותם 13893 

יודעים הם הנערים מבית , אבל כמה רחוקות הכרות אלו זו מזו, ח הגאון היודע ומבין כל התורה"הת 13894 

רק לעבוד עבודה שאינם ראויים , הוריהם שעבד ושפחה הם אנשים פשוטים גסי השכל ואטומי הלב 13895 

, וכן היתה הגר שפחה לשרה אמנו, וכן היה אליעזר עבד לאברהם אבינו, פשוטה חוטבי עצים ושואבי מים 13896 

 13897 .עבדו בבית ובשדה ושמשו את אדונם בכל כוחם

והיה , שאליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה, ל ברום מעלת עבדי אבות הוא"אבל מה שהורונו חז 13898 

והיה שליט ביצרו , זיו איקונין שלו דומה לאברהם, (7ח"יומא כ) ל רבו לאחריםדולה ומשקה מתורתו ש 13899 

שהעבד הזה היה תלמיד מובהק של , וכל מי שיש לו לב הוא מבין דבר זה לאשורו, (ט"ר נ"בר) כמותו 13900 

והתחנך אצלו להשיג , אלא בפרדס החכמה טייל עם רבו, לא עבודת עבד עבד בבית ובשדה, אברהם אבינו 13901 

עד שעלה להיות זקן ויושב , להיות שליט ביצרו כמו רבו,  עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה שלמות של 13902 

 13903 .בישיבה

הוא היה תלמיד נאמן , אלא להיות דולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים, לא לחדש תורה משכלו ודעתו 13904 

את הארור  וכן עלה בשלמות עד שזכה לתקן את נפשו ולעקור מתוכה, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו 13905 

דרך ארץ ) ונמנה בין אלה שנכנסו בחייהם לגן עדן´ ונכתב בתורה בשם ברוך ה, שירש מאבותיו בני חם 13906 

 13907 .(´זוטא פרק א

י "אמר רשב, שהיתה גדולה הרבה יותר מאליעזר עבד אברהם, ל רום מעלת שפחת שרה"וכן הורונו חז 13908 

, עשו לשרה בביתו נטל בתו ונתנה לווכיון שראה פרעה מעשים שנ, הגר בתו של פרעה מלך מצרים היתה 13909 

אברהם אבינו היה אצל פרעה , (ה"ר מ"בר) אמר מוטב שתהיה בתי שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר 13910 

ומקץ עשר שנים נתנה שרה אותה לאברהם , (ד"א ל"י כ"רש) ה לימי חייו כמפורש בסדר עולם"בשנת ע 13911 

כ עד שעקרה מתוך נפשה את "ולהזדכך כ, מותוהנה בזמן קצר של עשר שנים הצליחה לעלות בשל, לאשה 13912 

ונתדבקה בברוך שזכתה להיות אשה לאברהם שהוא ברוך , הארור שירשה מבית אביה שהיה מזרע חם 13913 

 13914 .´ה

ועד היכן , מה שלא מצאנו זה באליעזר´ ולשמוע דבר ה´ והנה מפורש בתורה שהגר זכתה לראות מלאכי ה 13915 

מלאכים דברו עמה כשברחה מבית אברהם ´ שד, ל"חזמגיע שלמותה של הגר בראיית המלאכים פירשו  13916 

הרבה ´ השלישי הודיע לה הבטחת ה, השני צוה לה לשוב אל גבירתה, הראשון שאל בשלומה, במדבר 13917 

 13918 .אל עניה´ והרביעי הבטיח לה בן וגם שם קרא לו כי שמע ה, ארבה את זרעך

מן השמים ´ אליה מלאך ה קרא, ´פ צווי ה"וכן זכתה עוד פעם שניה כשגורשה מביתו של אברהם ע 13919 

, כנאמר מה לך הגר אל תיראי קומי שאי את הנער כי לגוי גדול אשימנו, בדרישת שלום והבטחה גדולה 13920 

, בדרישת שלום בהבטחות וברכות לדורות´ לראות מלאכי ה, זוהי גדלות נפלאה שלא כל אדם זוכה לזה 13921 

שבבית גבירתה היתה רגילה לראות  ,ל הוסיפו לבאר רום ערכה של הגר במדרגת רוח הקודש שעליה"חז 13922 

ותקרא , כנאמר´ ז אמרה שבח והלל לה"שע, ואצלה היה פלא שזכתה גם במדבר לראות מלאכים, מלאכים 13923 

 13924 .כי אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי, הדובר אליה אתה אל ראי´ שם ה

ם בביתו של אחרי רואי אות, י וכי סבורה הייתי שאף הלום במדבריות ראיתי שלוחו של מקום"וברש 13925 

שהרי מנוח ראה את המלאך , ותדע שהיתה רגילה לראותם, ששם הייתי רגילה לראות מלאכים, אברהם 13926 

ל במה כוחה יפה שלא "הנה פירשו חז, זה אחר זה ולא חרדה כלל´ וזו ראתה ד, פעם אחת ואמר מות נמות 13927 

כוחה יפה לראותם  ובמה היה, מפני שהיתה רגילה לראותם בביתו של אברהם, חרדה בראיית המלאכים 13928 

 13929 יצחק בני ביתו של אבינו אברהם צופים היו והיתה רגילה לראות בהם´ על זה אמר ר, בבית אברהם

 13930 .(ה"ר מ"בר)

ביתו של ´ שגם במדבר רחוק ממקדש ה, אבל הגר שפחת שרה היתה במדרגה יותר עליונה מכל בני ביתו 13931 

ולא לקדושת המקום של , מאברהם ושרהלא היתה זקוקה לאצילות הרוח , ´אברהם זכתה לראות מלאכי ה 13932 

, ה"כמו שמצינו בשבעים זקנים שהיו סנהדרין גדולה בנשיאות משה רבינו ע, בביתו של אברהם´ משכן ה 13933 

 13934 .ונאצל עליהם מרוחו של משה ויתנבאו ולא יספו, וזכו שתנוח עליהם הרוח רק כשעמדו סביבות האהל

כ שיצחק אבינו היה הולך "נתקדש המקום ההוא כעד ש, במדבר´ ושפחת בית אבא זכתה לראות מלאכי ה 13935 

ן על הפסוק "ש הרמב"כמ, כי הוא לו מקום תפלה בעבור הראות שם המלאך, תמיד אל המקום ההוא 13936 

כי , ושם היה מקום משכנה של הגר תמיד אחרי שנתגרשה מבית אברהם, ויצחק בא מבוא באר לחי ראי 13937 

 13938 .(´ר ס"ב) הלך יצחק שם להביא אותה לאברהם אביו שישאנה



ל שהמליצו "יש לנו להתבונן במאמרם ז, למען תהיה לנו הכרה ברורה ברום מעלתה של הגר שפחת שרה 13939 

עברה לפניו , ש בר נחמן משל למטרונה שאמר לה המלך עברי לפני"אר, לשבר את האוזן במשל נפלא 13940 

היתה שרה ש, (ח"שם מ) וצימצמה פניה ולא ראתה המלך והשפחה ראתה, והיתה מסתמכת על שפחתה 13941 

שאילו ידעה לא , למה לא ידעה כל אלו ההבטחות שנאמרו להגר שפחתה, נביאה גדולה מכל הנביאים 13942 

ללמדנו , וביארו הטעם במשל נפלא זה, ובלא רשותה לא היתה הגר יוצאת מביתה, היתה נותנת לה לברוח 13943 

מה לה שלא אלא צניעותה של המטרונה גר, שלא מפני שלא היה בכוחה לראות ולדעת עתידה של שפחתה 13944 

 13945 .לראות את המלך

, שרה אמנו הגדולה שבנביאות צמצמה את פניה שלא לראות את המלך למען דעת עתידותיה של שפחתה 13946 

התאמצה לראות את המלך לדעת גורלה , אבל השפחה שזכתה לרוח הקודש בשביל הגבירה שנסמכה עליה 13947 

ק בזכות המטרונה שהיתה היה ר, שנשלחו לה מהמלך´ אבל כל מה שראתה מלאכי ה, וידעה כרצונה 13948 

והמלאך השני צוה לה שתשוב , והמלאך ששאל בשלומה קרא לה בשם הגר שפחת שרה, מסתמכת עליה 13949 

לקט שיחות )  .כי רק זהו זכותה  לראות את המלך על ידי הגבירה, אל גבירתה להתענות תחת ידיה 13950 

 13951 .(מוסר

 13952 

 13953 מאמר רצב

 13954 .(´ז ט"בראשית ט) .שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה´ ויאמר לה מלאך ה

כמה מלאכים , ל"י ז"לכך נאמר מלאך בכל אמירה ואמירה רש, על כל אמירה היה שולח לה מלאך אחר 13955 

ר "בר) רבנן אמרי ארבע בכל מקום שנאמר מלאך, ח אמר חמשה בכל אמירה מלאך"ריב, נזדווגו לה 13956 

מה מדרגתו מאליה וכשת, מדרגתו מוגבלת ושליחותו היא לפי מדרגתו, המלאך אינו בעל עליה, (ה"מ 13957 

 13958 .נפסקת השליחות והוא חוזר למקומו

ואין הרגע האחד דומה , מתחלף ועולה עליה מתמדת בכל שעה ובכל רגע, ברם האדם הוא בעל עליה 13959 

ולכן אין מלאך אחד יכול להמשיך בתפקיד , במהותו ותוכנו לרגע קודמו ולא לרגע שלאחריו עד סוף חייו 13960 

והמלאך עם ביצוע , ומשתנה מחיל אל חיל בכל רגע ורגע כי האדם הלאה הולך, שליחותו להאדם 13961 

ל שכל אמירה "ולכן הדגישו חז, מאליה מסתלקת ממנו השליחות לרגע הבא, השליחות של רגע אחד 13962 

 13963 .י מלאך אחר"ואמירה היתה ע

עומד ´ כ ה"זה גרם לה השראת השכינה כמשה, ומה היתה מדרגת הגר בעליה הראשונה הצער והעינוי 13964 

, המצב הדחוק והעלוב שהיה להגר העמיד אותה במדרגה ידועה, כי את דכא ושפל רוח אשכוןלימין אביון  13965 

, והיא השיבה מפני שרי גברתי אנכי בורחת, וכאשר אמר המלאך שפחת שרה אי מזה באת ואנה תלכי 13966 

 13967 .(כלומר הודה לדבריהם) ל מנא הא מילתא דאמרי אינשי חברך קרייך חמרא אוכפא לגבך מוש"ואחז

מטבעו של , והיא הודתה לדבריו ואמרה מפני שרי גברתי אנכי בורחת, המלאך קרא אותה שפחההיינו ש 13968 

וכל רמז במובן השלילי מעוררים , אדם לטשטש ולהרחיק מעל זכרונו את סימני השיעבוד והביזוי שבעבר 13969 

 13970 .וכאן אנו מוצאים שהגר עוד מדגישה את מצבה העלוב באומרה שרי גברתי, בו רגשי מרידה

המלאך אומר לה שפחת שרי ובאמירה זו , י הדברים בינה לבין המלאך מתגלית מעלה חשובה בהגרבחילופ 13971 

שכדאי להיות שפחה , וגם רמז על יתרון ידוע, רמז למצבה השפל בתור שפחה, כרוכים שני דברים 13972 

אמנם , והיא אמנם תפשה והבינה הרמז ואמרה בהכנעה כן, ולהימצא בקרבת השפעתה הרוחנית של שרה 13973 

וממילא אחרי , ובזה הראתה מעלת שבירת המדות והתגברות על הטבע, ה אני וגברתי היא שרהשפח 13974 

 13975 .כבר מתאימה היא לשליחות חדשה מלאך אחר יותר גבוה, הגיעה לדרגה כזו

וקבלת עול העינויים , י מלאך אחר"ואכן שהאמירה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה היתה כבר ע 13976 

ושוב היא צריכה , וההתבלטות של החלטה כזו גרמה לה עליה חדשה למרות הסבל, במחיצתה של שרה 13977 

כל שוני וחידוש במעלות האדם מצריכים מלאך , בענין קבלת ההבטחה של ארבה את זרעך´ למלאך אחר´ 13978 

 13979 .כי האדם הולך והמלאך עומד, אחר

טעמא אברהם אברהם פסיק , מן השמים ויאמר אברהם אברהם´ ק ויקרא אליו מלאך ה"וכן איתא בזוה 13980 

כיון שאחר העקידה נתעלה , ל"בתרא שלים קדמאה לא שלים עכ, בגווייהו דלא אברהם בתראי כקדמאי 13981 

ל שבשעת העקידה היה ככהן גדול ביום הכפורים עומד "ש חז"וכמ, למדרגה הרצויה והעילאית ביותר 13982 

ולא , רי מלאך אח"אזי מן ההכרח שתהיה אחר מעשה העקידה השליחות ע, (א"א ל"פרקי דר)ב  ומקרי 13983 

 13984 .היה יכול יותר מלאך ההוא למלא הפעם השליחות לפי מדרגת אברהם

לפי המדרגה , היינו שההדגשה היא אליו, אל אברהם´ ולא כתיב וירא ה´ וירא אליו´וכן בענין דכתיב  13985 

למדרגה ההיא ´ ק וירא אליו ה"ועיין בזוה, העילאית שהוענקה לו אחרי הברית מילה נראתה לו השכינה 13986 

 13987 .לא היה לו מקודם שנימול והוא סוד כמוסמה ש, דוקא



ולכאורה הכי לא ידע המלאך את שם יעקב ואת צורתו , וישלח כששאל המלאך את יעקב מה שמך´ וכן בפ 13988 

אלא מכיון שיעקב ? ומה גם שנגדו בא להיאבק ומה טעם לשאלת מה שמך, החקוקה תחת כסא הכבוד 13989 

ממילא באה השתנות , וספת קדושה ומדרגהוזה היתה בשבילו ת, הצליח להתעלות ולנצח את המלאך 13990 

יעקב אמנם בענוותנותו , וכמשתומם שאלו מה שמך, בצורתו עד שהמלאך שרו של עשו כמעט שלא הכירו 13991 

הצהיר והכריז לא יעקב כי צורתך התעלתה , אבל המלאך מופתע מהתעלותו הנפלאה של יעקב, ענהו יעקב 13992 

 13993 .והזדככה עוד ביתר שאת כי אם ישראל

אלקי אבותיכם אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי ´ ה, אלקים אל משה כה תאמר אל בני ישראלויאמר עוד  13994 

וכן , האלקות ששרתה על אברהם היה ענין אחר מן האלוקות שחלה על יצחק, יעקב שלחני אליכם 13995 

א  כי זה משתנה לפי מדרגת הדור ההו, ואז נקראת אלוקי יעקב, האלוקות שחלה על יעקב היה בענין אחר 13996 

 13997 .(ם"יהמלב)

וממילא יהיה לו גילויים נוספים חדשים , היוצא מדברינו שעל האדם להתאמץ להיות בעל עליה תמידית 13998 

וההתחלפויות יובילוהו לאט לאט , כי השוני של תפישת האלוקות מראה דוקא על ההתקדמות, לבקרים 13999 

 14000 .(אור הנפש)  .עד שיזכה לחזות ולראות באור פני מלך חי העולמים, למעלה בקדושה

 14001 

 14002 מאמר רצג

 14003 .(´ז א"בראשית י) אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים´ וירא ה

אמרה תאמר שנמצאה בי , ר לוי למטרונה שאמר לה המלך עברי לפני ועברה לפניו ונתכרכמו פניה"א 14004 

ל העבירי אותו ובט, ל המלך אין בך פסולת אלא ציפורן של אצבע קטנה שלך גדולה קימעא"א? פסולת 14005 

 14006 העבר אותה ובטל המום, ה לאברהם אבינו אין בך פסולת אלא הערלה הזאת"כך אמר הקב, המום

 14007 .(בראשית רבה מו ג)

ועל נח אמר תמים , לכאורה קשה להבין איך אברהם שהיה גדול מנח לא זכה להקרא תמים עד שלא מל 14008 

ה לאברהם "אמר הקבל שאמרו בשעה ש"ועוד דמצינו לחז, היה בדורותיו בלי שתנתן לו מצוות מילה 14009 

נדרים ) כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני ובינך מיד נתקררה דעתו, התהלך לפני והיה תמים אחזו רעד 14010 

 14011 ?ולמה נתקררה דעתו בזה שצריך מצוות מילה להגיע למדרגה שנח הגיע אליה בלעדיה, (לב

, נפל אברהם ממנוה ובזה לא "אצל נח התנהג בתמימות כלפי הקב, ונראה לומר ששני ענינים יש כאן 14012 

שעל , אבל כאן מדובר בשלמות הגוף, שהרי סבל רבות למען כבוד שמים ולא הרהר אחר מדותיו חלילה 14013 

, וזה מה שהמשילו למטרונה שצפורנה קצת מגודל, ידי שיתקן גופו יהיה יותר מסוגל להשגת המושכלות 14014 

ברגע שחתכו הוסר ממנו ו, כן באברהם הערלה הוא המום שהפריע בעדו להשיג מה שהיה יכול להשיג 14015 

 14016 .המניעה

ולמה , ש שש אנכי על אמרתיך"שהמילה קבלו עליהם בשמחה כמ, (שבת קל) ל"ובזה יש להבין מאמרם ז 14017 

ל מוסבר שכל עצמו של אברם היה השגת "אבל לפי הנ? קבלו את המילה יותר בשמחה משאר מצוות 14018 

יתות שלא היה יכול להשיג בעודו ג בר"וממילא בהסרת הערלה זכה לי, האמת ודבר זה היה מעכב בעדו 14019 

 14020 .המילה אינה רק מצוה בפני עצמה אלא יסוד גדול בהשגת התורה, ערל

, ל שעקילס הגר אמר לקיסר אדריינוס שרוצה להתגייר כדי שיוכל ללמוד תורת ישראל"וכן אמרו חז 14021 

תורה בלי  אמר לו עקילס שאפילו זקן וחכם אינו יכול ללמוד, השיב לו המלך שילמד התורה בלי למול 14022 

הרי שהיכולת להשיג , משום שכתוב מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי, למול 14023 

 14024 .התורה כולה מותנה בהעברת הערלה שהוא המום שבגוף שמעכב ההשגות העליונות

 14025 מצוות המילה היתה גולת הכותרת להשגות שהשיג אברהם אבינו מאז החל לעיין בתכלית הבריאה בשחר

המילה היא מתן האלקים לאברהם ולצאצאיו להראות את האמונה שהשיג אברהם באחדות הבורא , ילדותו 14026 

יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך , ל"וז (לך לך)א  וכן מבואר במדרש תנחומ, בתוך פעולה מעשית 14027 

? המזמור הזהכנגד מי אמרו בני קרח , חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך, על כן ברכך אלקים לעולם 14028 

 14029 ,לא אמרוהו אלא כנגד אברהם

הוצק חן , מתושלח למך נח ובניו, ומי היו שת קין מהללאל ירד חנוך, יפיפית מבניו של אדם הראשון 14030 

הנה גלוי וידוע , על כן ברכך אלקים לעולם, בשפתותיך כשאמרת למלך סדום אם מחוט ועד שרוך נעל 14031 

, קדושת שמי לתוך הכבשן ונתנסית בעשרה נסיונותשירדת על , לפני כל אשר עשית וכל מה שנשתבחת 14032 

מכאן ואילך אם אתה מבקש להודיע גבורתך בעולם חגור , רדפת אחר אמרפל וחבריו ונשתבחת בעולם 14033 

 14034  .ל"ואתנה בריתי ביני וביניך עכ, תן את המילה בין ירכך והוא הודך והדרך, חרבך על ירך גבור

 14035 .(המוסר והדעת)

 14036 

 14037 מאמר רצד



 14038 .(´ז א"בראשית י) ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים אל אברם´ וירא ה

אוסיף לך אות על שמך , אזנים וראש הגויה´ עינים ב´ ב, אברים´ י והיה תמים עכשיו אתה חסר ה"וברש 14039 

בדברים גשמיים יודע כל אחד כי כל דבר הנהו מציאות לעצמו , ח כמנין אבריך"ויהיו מנין אותיותיך רמ 14040 

כל , הוא עולה למעלה והוא חם ויבש, אש מציאות היא וכל טבעיו שהוא בוער, במהותו מוגדר ומיוחד 14041 

כולם הם הפרטים , מכבה יורד למטה קר ולח וכדומה, מים מציאותו וטבעיו, הפרטים באים ממציאותו 14042 

 14043 .ובחסר אחד חסר עצם מציאות הדבר, כל הפרטים הם חלקי בנין עצם מציאותו, והגדרים של זו המציאות

סוברים אנו כי הם רק דברים , ואין אנו נותנים מציאות ושם לדברים, כן בדברים רוחניים טועים אנולא  14044 

 14045 ל"ופירשו חז, חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, (ט"תהלים קי) ה אמר"דוד המע, הפורחים באויר

, ונית אני הולךע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית פל"אמר דוד רבש, (ה"ר ל"ויק) 14046 

 14047 .ד ואשיבה רגלי אל עדותיך"הה, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות

דרכי דוד והליכותיו לא היו אצלו עניני , רגליו של דוד היו מוליכות אותו לעשות טוב בלי כל מחשבה 14048 

אברים , ם ממשהליכותיו נתהוו אצל דוד לאברי, דרכי דוד היו אצלו מציאות, חשבון ומעשים בעלמא 14049 

עושים תפקידם ואין יוצאים , וכמו שאברים גשמיים אין משנים מדתם, גמורים אשר בשם רגלים קרואים 14050 

לא שינו בשום , הליכות דוד היו אצלו אברים ממש, כמו כן באברים רוחניים, לעולם מחוק הקבוע להם 14051 

 14052 .לם את תפקידםכי אברים שלמים הם לא ישנו מעו, אופן את מהלכם למרות מחשבותיו להיפך

משלי ) אמר הכתוב , וכמו בצד הטוב כן לעומתו בצד הרע מצינו גם כן כי מהלכי החוטאים אברים הם 14053 

דרכי חטאיו , הנה הרגלים מאליהם הן כבר אצות, גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא, (ט"י 14054 

, ממהרות לרוץ לרעהרגלים , הרגלים בעצמן מוליכות אותו לרע, באברים משתלשלים בלי כל מחשבה 14055 

ולב רע היינו שעושה , כשאנו אומרים לב טוב אנו רגילים להבין הכוונה כי עושה הוא דברים טובים 14056 

 14057 .מעשים רעים

אמנם טעות גדול הוא לב טוב הוא , כל זה אצלנו רק ענין של מעשים בעלמא דברים הפורחים באויר 14058 

מציאות , רע הוא פשוט אבר רע וכן לב, מציאות המשתוקקת תמיד רק לטוב, כפשוטו אבר טוב 14059 

מאליו איש טוב וכן , והמעשים היוצאים משניהם זה כבר בבחינת מאליהם, המשתוקקת רק לרע כל היום 14060 

 14061 .להיפוך מאליו איש רע

תופסים מקום , גם מחשבה ועיון אברים הם, גם מחשבה ועיון אינן כפי שאנו סוברים סתם ענינים בעלמא 14062 

, מובא מעשה בההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא´ בגמ, מיוחד ומוגדרים הם במציאותם 14063 

הנה שום דבר , (.ח"שבת פ)א  ויתבא אצבעתא דידיה תותי כרעיה וקא מייץ בה וקא מבען אצבעתיה דמ 14064 

אשר כל , עד כדי כך המחשבה היא מציאות שלמה, שום דבר לא הגיע אל המחשבה, לא הפריע מחשבתו 14065 

 14066 .רוחות שבעולם לא יזיזוה

לא שמעו ולא ראו , בדורנו זכינו וראינו גדולים אשר בעסקם בהגיון ועיון אי אפשר היה לבוא אליהם גם 14067 

ומציאותו של אבר היא כי עושה הוא את שלו ושום , גם מחשבה ועיון אברים הם, וכלום לא הפריע אותם 14068 

א נדנוד קל אם איזה שהו, ובאם תראה פעם אבר שאינו עושה מלאכתו חולה הוא, דבר לא שולל חוקו 14069 

כי באברים שלמים אין , סימן הוא או שאין לנו אברים או שהאברים חולים הם, מפריע תיכף מחשבתנו 14070 

 14071 .מקום במציאות לשום הפרעה

ביאור , שמעולם לא הבינונו באופן כה פשוט, תמימה´ על דרך זה יש לנו להבין סוד הענין של תורת ה 14072 

כל עניניה הם מציאויות והם תמימות , ים וגידיםהדברים הוא כי סוד התורה הוא שהיא מעצבת אבר 14073 

כל עניניהם , אין איברים ואין גידים, ישנם מתחכמים וגם מתחסדים אבל מעשיהם אינם בנויים, ושלמות 14074 

 14075 .אין יסוד ואין גמר ולא יהיו נגמרים, באויר פורחים מפורדים ולא דבוקים

, עניניה הם מיוסדים בנויים ונגמרים, גידיםסודה היא כי כל עניניה הם אברים ו, תמימה´ לא כן תורת ה 14076 

, הולך הוא בשלמותו ותמימותו, בסודו אינו בא שום שינוי ושום פגע, ואבר הנה הוא מציאות אחרת לגמרי 14077 

 14078 .או כי נפסד ובלה או שחולה הוא, הנה תדע אחת משתים, ואם באי פעם יקרה מקרה וסר מדרכו הקבועה

כי פעם בחייו קיבל איזה , (.שבת מו) ה נאמר"על דוד המע, יהםכי לא חטאו מימ´ מצינו בראשונים הק 14079 

ושמואל אמנם חולק שם , ה"ובודאי כי גם בפעם ההוא היה זה חטא רק לפי גודל דרגת דוד המע, ר"לשה 14080 

ואנחנו עומדים ומתפלאים איך זה ביכולת אנוש להחזיק מעמד כל הימים , ר"כי דוד לא קבל לשה´ בגמ 14081 

לו היינו בסוד האברים כי אז לא היינו , פני שאין לנו ידיעה כלל בסוד האבריםכל זה מ, ללא כל כשלון 14082 

האם נתמה על אש ומים כי לא יקרה אצלם אף פעם באלפי שנים כי אש לא תדליק ומים , מתפלאים כלל 14083 

 14084 .ומדוע אמנם תמוה נתמה על דרך איש אשר לא יסור ממנו כל ימי חייו? לא יכבו

אמר דוד רבון העולם כשאני , (ר יט ב"ש) ל"ואמרו ז, י לבי תמים בחוקיךה יה"הוא אשר התפלל דוד המע 14085 

אין ? ומה יש אם היצר יציץ בו? מה זה הצצה של היצר, ר להציץ בי"עוסק בחוקיך לא יהא רשות ליצה 14086 



ולא יגור אתו , ובאבר כשהוא בשלמותו אין כל פגע, אלא ביודעו סוד התמימות! כאן לא מכשול ולא חטא 14087 

 14088 .ם רע אף לא הבטה של היצרבסביבתו שו

והתורה מעידה עליו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה , אברהם אבינו אשר הגדיל לעשות גם קודם מילתו 14089 

עד עכשיו לא הכיר בה מתוך צניעות שבשניהם ועכשיו הכיר בה על ידי , י מביא מדרש אגדה"וברש, את 14090 

´ ובגמ, אברים´ תמים עכשיו אתה חסר ה ועליו יתכן לאמור והיה, הנה גם על אשתו לא הסתכל, מעשה 14091 

 14092 .(7ב"נדרים ל) ח אברים"ה על רמ"אמרו בתחילה המליכו הקב

עד כדי כך רב מאד סוד , והנה עם כל מעשיו עדיין אפשר לומר עליו כי חמשה אברים טרם הם ברשותו 14093 

יו בברית ה השלימו והמליכו על כל אבר"עד שהקב, שגם אברהם אבינו לא הגיע לשיא המדרגה, האברים 14094 

 14095 .והוא סוד התורה היא תמימה ומקיימיה תמימים, מילה

אין המדובר כאן אודות ריבוי הלימוד , לא אמרו למוד הרבה, עשה תורתך קבע (´אבות א) ל"וזהו אמרם ז 14096 

חייו , שהקבע שלו יהיה תורה ולא זולתה, כי זהו ענין בפני עצמו´ תורתך קבע´אלא אמרו , יומם ולילה 14097 

אבל סוף , ואם אפילו יהיה אנוס לפעמים ולא ילמוד רק שעה אחת, ורה כי הוא עולמויהיה בעולם של ת 14098 

 14099 .י קבע"הוא סוד האברים והתמימות הנקנים דוקא ע, סוף תורתו היא קבע אצלו

וגם ישתדל שיהיה יושב , ידע זה כל בן תורה להעריך גודל אושרו בהיותו זוכה להיות מיושבי אוהל 14100 

כי , ואין סכנה כסכנת יושבי חוץ, להיות תמים ושלם, ם על ידי תורה תמימהלקנות אברים וגידי, וקבוע 14101 

 14102 .(דעת תורה)  .היא מדת עשו איש שדה אץ ברגלים חוטא

 14103 

 14104 מאמר רצה

 14105 .(´ז ג"בראשית י) ויפול אברם על פניו וידבר אתו אלקים לאמר

 14106 ה שמים וארץ"א ראש האבות אשר הקנהו להקב"הנה א, נפלא מאד לראות טמטום החטא כמה גדול הוא

לבד , ה שנה סבל סבלונות רבות מרורות מאחרים"ע, שנה הכיר בוראו´ נאמר עליו  בן ג, (7´סוטה ד) 14107 

ה "וכל ע, (´ט ח"ר ל"בר) ל עליו"אשר סגף ומרר עצמו כמור הזה שהנוגע בו ידיו מתמרמרות כן אמרו ז 14108 

ה אמנו יפת תואר היא רק על וכל השנים לא ידע כי שר, שנה נבואה לא ראה רק הכל בשכלו הזך מעצמו 14109 

 14110 .ידי מעשה הכיר

שעד שלא מל לא היה , ל ממורא השכינה"י ז"ופירש רש, ויפול אברהם על פניו וידבר אתו אלקים לאמר 14111 

 14112 .ל"א עכ"וזהו שנאמר בבלעם נופל וגלוי עינים ברייתא דר, בו כח לעמוד ורוח הקודש נצבת עליו

בהכרח משום שידע שיצטוה ורצה להיות מצווה ? לא מלוהנה אף שקיים אברהם אבינו כל התורה ולמה  14113 

ובטבע העושה דבר המזיק אף באונס מזיק , כי כל המצות כטבע הם, ז לא היה בו כח לעמוד"ועושה ועכ 14114 

בין במעשה בין במחשבה בתאוה , ל"ומזה נוכל להבין המטמטם במעשה ובחטא את כל אבריו רח, לו 14115 

 14116 .ריך להסיר ממנו הרחמן יעזרנוכמה יגדל הטמטום וכמה ערלות צ, ובדעות

א "ואחר החטא גם א, גם הערוה לא היתה ערוה, ה עמו כשהיה ערום"אדם הראשון קודם החטא דבר הקב 14117 

רעב בארץ שנצטוה ללכת שמה , ומה גם אחרי כל הנסיונות, ה שהיה כחו רב מאד בכל הזכיות שלו"ע 14118 

א  עד שגם השטן תמה על זה כדאית, ל זהולא היה לו שום הרהור כלל ע, וכן לקיחת שרה אמנו, לטובתו 14119 

 14120 והנה חטא אדם הראשון אמרו זכרונם לברכה מצוה קלה נתתי לו, ז לא היה יכול לעמוד"ועכ, (ק"ב פ"ב)

.ומה עושים עבירות הרבה ומכל שכן חמורות הרחמן יעזרנו, ועם כל זה גרם טמטום כל כך, (7ה"שבת נ) 14121 

 14122 .(ו"א מאמר קפ"חכמה ומוסר ח)  

 14123 

 14124 מאמר רצו

 14125 .(´ז ה"בראשית י) ולא יקרא שמך אברם והיה שמך אברהם

ה על מאתים וארבעים "מתחילה המליכו הקב, אמר רמי בר אמי כתיב אברם וכתיב אברהם´ איתא בגמ 14126 

המליכו , (7ו"נדרים ל) ה על מאתים וארבעים ושמונה אברים"ולבסוף המליכו הקב, ושלשה אברים 14127 

כי , לכאורה היה צריך לומר הפוך? ה נהיה מלך"כי אאעמאי משמע ? ה יש לשאול מהו המליכו"הקב 14128 

 14129 ?ולא שהבורא עולם המליך את אברהם, ה כביכול"ה המליכו להקב"אאע

הרי , הנה לגילוי זכה רק אחרי אור כשדים, ה את בוראו"שנים הכיר אאע´ אומרים בן ג (.נדרים לב) ל"חז 14130 

וכל זה רק , י עשר שנים ישב בבית הסוהרכ, (.ב צא"ב) ל"ז אמרו חז"שקודם היתה רק הכרה שכלית ובכ 14131 

אף ירד לכבשן האש ורק ? ומי יוכל לשער מהו עשר שנים בבית הסוהר, בעד הכרה שהכיר בלי שום גילוי 14132 

עד שהגוף עשה כל מה שהשכל ציוה , ונראה מזה עד כמה ההכרה ממש קשרה אותו, בגלל ההכרה שלו 14133 

 14134 .באואם ציוהו לשבת בבית הסוהר ישב לבוא באש , אותו

ע מצות סוכה ומקדיר עליהם חמה כבתקופת "ה לאוה"כי לעתיד לבוא יתן הקב, (.ז"ע) ל אומרים"חז 14135 

הרי כי יש , שנאמר ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו, מיד כל אחד מבעט בסוכתו ויוצא, תמוז 14136 



עים כלל עד כמה אף ובאמת איננו יוד, כי קשורים הם על ידי מצוה, כאן ענין של ננתקה את מוסרותימו 14137 

איך אפשר , ל משל לאחד שראה בירה דולקת ושאל"אמרו חז, הכרה שכלית לבד קושרת את האדם 14138 

והיא הכריחתו , ובעד הכרח כזו לבד מסר נפשו, הרי שישנו בעל הבירה, שתהיה בירה בלי בעל הבירה 14139 

 14140 .עד כדי כך אי אפשר להתעלם מהכרה, לסבול עינויים קשים ומרים

אף שכל , ופרשו מן העולם רק בגלל שהגיעו להכרה, ע מצינו שנתנו חייהם"חכמי אוה ובאמת גם אצל 14141 

ובעד , כל כולם אין זה אלא כחלום, אחד מבין כי שכלם של האומות והכרתם אין שם שכל חל עליהם 14142 

מעתה מי , גם הכרה כזאת קושרת את הגוף במדה שהיא לפי ערכם, הכרה כזאת כבר מקריבים את החיים 14143 

ואי אפשר , כ שעל ידיהם קשור הגוף מכל וכל"עאכו, ר על שכל והכרה היוצאים מדרכי התורהיכול לדב 14144 

 14145 .בשום אופן לעבור על ציוויו של השכל

ביתרון העבודה היוצאת מהכרה שכלית שהוא , (ג"א פ"שער עבוה) ל"לפי זה נבין בפשטות ביאור החוה 14146 

אפשר שיהיה האדם , הערת התורה אחד מהם שהעבודה שתהיה מדרך, ל"וז´ הערת השכל´קורא לה  14147 

אך העבודה שהיא מצד , ואפשר שתהיה כוונתו לשבח בני אדם וכבודם בעבודה, מכוון בה לשם שמים 14148 

שהיא ממש עצם מעצמיו , סוד גדול כזה טמון בהכרת השכל, הערת השכל לא תהיה כי אם לשם שמים 14149 

 14150 .ש"ולא שייך בה כוונה שלא לש

ואשר תהיה מהערת השכל לא , רה לא תהיה אלא אחר היחול והרהותוהשני כי העבודה שהיא מהערת התו 14151 

והרביעי כי העבודה שהיא מן התורה כמבוא אל , תהיה כי אם מנדיבת הנפש ורצונה להשתדל בכל יכולתה 14152 

אינה אלא מבוא אל השכל ´ כי כל התורה הק, לולא כתוב אי אפשר לאומרו, העבודה אשר היא מן השכל 14153 

 14154 .יקר ומקום הראש תופש השכלנמצא הע, ולהכרה שכלית

כי כח התאוה אורב לה , והשביעי כי העבודה כשהיא מן התורה בלבד אין אדם בטוח בעצמו שלא יכשל בה 14155 

הרי שעם , אבל העבודה שהיא מהערת השכל בטוח הוא מהכשל בה, ומצפה העיתות שהוא מתעלם ממנה 14156 

ובלעם , ושם עוד יוכל להכשל, עלם ממנהששם ישנו עוד אופן שהוא מת, תורה עם נבואה עדיין אינו בטוח 14157 

הנבואה היתה נתונה לו ולא מעצמו , יוכיח אחרי כל הנבואות כיון שלא הלכו אצלו יחד עם הכרה שכלית 14158 

 14159 .כי על כן נשאר בלעם הרשע בועל אתונו עם שאר מעשה הרשע שלו, ומהכרת שכלו באה

אין , לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, (7מגילה ו) ל"ל מקלם על אמרם ז"ר הסבא ז"הוא אשר ביאר אדמו 14160 

ובכל זאת אל ´ מצאתי´יתכן ויתכן כי ´ לא יגעתי´לא כן הוא כי אם , הכוונה שלא תתכן מציאה בלא יגיעה 14161 

י הכרה "אך מה שמשיגים ע! כי מציאה בלי יגיעה לא תתקיים, היינו שלא תאמין במציאה כזו, תאמין 14162 

 14163 .האדם עצמו ובזה לא שייך העלם ושכחההכרה זו , שכלית בזו יוכל להיות בטוח לגמרי

במתן תורה עדיין היתה , קיימו וקבלו היהודים קיימו מה שקבלו כבר, (.שבת פח) ל"הוא מה שאמרו חז 14164 

, לא כן בפורים שם קיימו ברצון מה שקבלו עליהם באונס, איזה בחינה של אונס כפה עליהן הר כגיגית 14165 

ואיך זה מעלין קבלת דור ? צב יותר גדול מאשר בהר סיניהלא בנס פורים לא היה מ? אבל כיצד נבין זאת 14166 

 14167 ?אחשורוש על קבלת דור המדבר

אבל היה שם , כי אמנם מצבם בסיני ודרגת נבואתם שם היו באמת גבוהים מאד, ל נבין היטב"ולפי הנ 14168 

ובימי אחשורוש אמנם כי היתה , הענינים לא הלכו בהכרה שכלית טהורה לגמרי, חסרון בהכרה שכלית 14169 

אבל באחת הם נתעלו כי זכו להיות , כי היו בעיצומו של הסתר פנים, תם הרבה יותר קטנה בנבואהדרג 14170 

´ קיימו ברצון´וכשישנה הכרה שכלית אין צריך יותר בזה , ´הם בשכלם הכירו לקבל אותו ית, להם הכרה 14171 

 14172 .ודאי

ל פי ציווי והוא באש ובמים יבוא ע, כשישנה הכרה שכלית אזי הגוף כבול ממש תחת ממשלת הנפש 14173 

, כי זוהי תכלית השלמות, ח אבריו"ה על רמ"ה כי המליכו הקב"ולפי זה שפיר מה שאמרו על אאע, השכל 14174 

 14175 .תכלית השלטת השכל על הגוף, תכלית החכמה היא שיהיה מושל בתכלית על הגוף

רצים אנו לפטרבורג אל הקיסר עצמו ועל מושל המחוז אנו , אנחנו מדלגים על הכל! אין דרך אחרת 14176 

, ככה שנשארים בלא כלום ולא יודעים מן הקיסר, והנה אל הקיסר לא מגיעים ואין אנו אתו כלל, מדלגים 14177 

וכשאנו שומעים על ידי מושל , אנחנו נמצאים במחיצה אחת כל חיינו, אולם עם מושל המחוז הוא השכל 14178 

, יך השכל על הגוףהמלכיות שלנו הוא להמל, ז מהקיסר גם כן"ס אנו יודעים עי"סו, המחוז פקודת הקיסר 14179 

וכשהשכל ימלוך על הגוף הנה בזה ממילא יהיה עם , להמליכו ממש ששום תנועה לא יעשה הגוף בלעדיו 14180 

 14181 .(דעת תורה)  .הבורא עולם המלך באמת

 14182 

 14183 מאמר רצז

 14184 .(´ז ה"בראשית י) ולא יקרא עוד שמך אברם והיה שמך אברהם

ת "השי, אבל לא נשאר בבחינת גר, לגריםה הוא תחילה "אברהם אבינו ע, האבות תקנו לגמרי את העבר 14185 

שזכה לתקן את עצמו להיות שורש , הוא נעשה לאב המון גויים, ששינה את תוכנו´ הוסיף בשמו אות ה 14186 



אלא גם את , ולא רק את העבר שלו תיקן, על ידי שנעשה שורש לכנסת ישראל, לתכלית כל הבריאה 14187 

כי , עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם, ה"עשרת הדורות שלפניו שהיו מכעיסין ובאין לפני הקב 14188 

 14189 .הפך את כל החושך שלהם לסיבת האור

נמצא שחטאיהם נעשו , וממילא היו גילוייו עוד יותר גדולים, ככל שהחשיכו יותר הרי הוכבד נסיונו 14190 

שעל ידו הכל , והיה אברהם לאיתן האזרחי חזק הגילוי, ה"של מעשי אברהם אע´ לסיבת גודל קידוש ה 14191 

לכן הזכרת גנות הדורות הקודמים עובדי , כי גם החושך נעשה לסיבת התיקון, ועומד מאז ומעולםמתוקן  14192 

 14193 .היא אדרבא שבח לאברהם שתיקן את העבר את השורש שלו בתיקון שלם, עבודה זרה

אחרים אומרים מפני ששיהו עצמם להכנס תחת , גרים מפני מה מעונין, (7ח"יבמות מ) ל"על הגרים אמרו ז 14194 

לכן גם לבעל תשובה אל , ששיהו זהו העבר הרע שלהם שלא תיקנו עדיין על ידי גירותם, ינהכנפי השכ 14195 

כי שמא לא השיג עדיין את הדרגה השלמה בתשובתו שכל , (גמרא שם) יאמר לו זכור מעשיך הראשונים 14196 

 14197 .(51´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .ולא תיקן לגמרי את העבר שלו, זדונותיו נעשו לו כזכויות

 14198 

 14199 חצמאמר ר

 14200 .(´ז ו"בראשית י) והפריתי אותך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו

טרם נגלה אליו מלך מלכי המלכים , הנה ראש הפילוסופים וראש המאמינים אשר אזן וחקר בשכלו 14201 

ומקיימם ומחדשם בכל , הבין בשכלו בהכרה חזקה שיש מצוי הממציא כל המציאות מאין המוחלט, ה"הקב 14202 

וכיון שכן הבין בשכלו שאליו ישים כל , י שפעו בכל רגע אין לכל הנמצאות מציאות כללובלת, רגע ורגע 14203 

כי אחרי שהכיר יכולתו שהוא כל יכול והכיר רוב , מגמתו ורצונו למצוא חן בעיניו וזה תכלית ההצלחה 14204 

 14205 .´אין לו אלא לבקש למצוא חן בעיניו ית, טובו בלי תכלית

כי מעט מחיצה מפסיק , כל זמן שיש לגוף שליטה כל דהו על השכל והכיר כי בלתי אפשר למצוא חן בעיניו 14206 

מכל מקום רוב המרחק אף מחיצה , אף שהוא אלף אלפים יותר גדול מכל כדור הארץ, בינינו לבין השמש 14207 

ש אור השכל שהוא רחוק מהגוף הרבה יותר ממרחק השמש "ומכ, כל דהוא מחשיך ומפסיק אור גדול כזה 14208 

מה שאין כן השכל עם הגוף אינם כסוג , ניהם בסוג אחד זה גשם וזה גשם זךכי השמש והארץ ש, מהארץ 14209 

 14210 .ומחמת רוב המרחק הזה מי יודע כמה שליטה כל דהוא של הגוף מחשיך שמשו של אור השכל, אחד כלל

ראה , והחומר העכור המאוס והנבזה מלא דם וצואה עפר רמה ותולעה, כ ראה שיש לכתת הגוף הנגוף"ע 14211 

, יה לו שום שליטה על חלק הזך והנכבד הצח והמצוחצח קיים לעד הוא שכלו הבהירלהכניעו שלא יה 14212 

בין בתאוות בין , ולשבור רצונו החומרי עד לשנות טבעו הרע, וקבל עליו עול השכל לכבוש יצרו הגס 14213 

 14214 .´ויהיה הגוף לשדה נעבד להשכל וללכת בדרכיו ית, במדות הכל על פי השכל יצאו ויבואו

ושם לבבו להשים עצמו כשור לעול , ה שנאמר עליו ומצאת אל לבבו נאמן לפניך"עהוא אברהם אבינו  14215 

לסבול יסורים , לקשור חושיו ותנועותיו להיות כשדה נעבד לשכלו החזק, לקבל עליו עול מלכות שמים 14216 

, כי בזה יתחזק שכלו להיות כחומה וזה מבטו ומגמתו, קשים ומרים לגוף העכור ונעימים ומתוקים לשכלו 14217 

היא נפשו , ה את בחירתו וחכמתו החזקה להתחזק בחלק הנכבד"ראה מלך מלכי המלכים הקבעד ש 14218 

 14219 .נגלה אליו וקרבו וברכו ומסר הברכות בידו, האצילה ממרומים

ה שמים "וגילה ופרסם והקנהו להקב, וכמה יש עלינו לשבח לפאר ולרומם שהוא הוריד אור גדול בעולם 14220 

וכמה וכמה יש , זכותו בנסים גלוים עד אין ספורות למו למבין דברומאז נפתחו שערי שמים לבניו ב, וארץ 14221 

אבל בעונותינו הרבים אין אנו מקבלים עלינו עול מלכות שמים כפי , עלינו לקבל עול מלכות שמים 14222 

יום אחד לעשרה ימים שבזה היום נקבל עלינו עול מלכות , כ שמנו עלינו בלי נדר ובלי הסכמה"ע, הצורך 14223 

 14224 .(ג"א מאמר ל"ר חחכמה ומוס)  .יותר

 14225 

 14226 מאמר רצט

 14227 .(´ז כ"בראשית י) ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אותו והפריתי אותו

ובכל זאת , ד"ז וש"עריות ע, ל מיחסים לו עבירות חמורות מאד"חז, פרשת ישמעאל היא פרשה נפלאה 14228 

לא מת שמע בקול הנער ו´ ה, להגר שיוולד לה בן´ קודם שנולד אמר ה, אירעו לו כל כך הרבה נסים 14229 

, ה הבטיח לאברהם ולישמעאל שמעתיך"והקב, ה לו ישמעאל יחיה לפניך"אברהם אמר להקב, בצמא 14230 

ל על "אמרו חז, ה במדבר"וכאשר ריחם עליו הקב, ל שחזר בתשובה"והכתוב מונה את שנותיו ודרשו חז 14231 

 14232 ?באיזו זכות זכה ישמעאל לכל הנסים הללו, הפסוק באשר הוא שם עכשיו הוא צדיק

ללא פניות שלא לשמה , חיים שלמעלה מן הטבע, כי הוא חי חיי שכל, דקדק בחיי ישמעאל נמצאאולם כשנ 14233 

, על הפסוק ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו (7ב טז"ב) ל"מצאנו בחז, אלא לפי השכל בלבד שיא הענוה 14234 

כור וזה הרי הוא היה הב, כמה נסיונות נתנסה ישמעאל אותה שעה, כאן בן האמה חולק כבוד לבן הגבירה 14235 



ג "שהרי הוא מל בן י, וכידוע העריך עצמו שהוא יותר חשוב מיצחק, היה נוגע לענין הירושה וכבוד אביו 14236 

 14237 .ל"ש חז"ולא סירב כמ

וכי , נמצא שכל העולם ילמד מזה כי הטעה אותם במשך כל הזמן, ואם הודה שיצחק גדול ומכובד ממנו 14238 

, ויש להניח כי עדיין לא נח מכעסו על יצחק, לעתיד דרכו של יצחק יותר נכונה מדרכו וזה ישפיע על מצבו 14239 

ואמו של יצחק הכניסה בו עין רעה עד , שבגינו גורש מבית אביו וטעה במדבר עד שנטה למות מצמא 14240 

נסיון של העבר ההווה , הרי שישמעאל עמד בנסיון קשה מאד, ושרה עינתה את הגר אמו כידוע, שחלה 14241 

ולא התחשב במה , כבוד ביצחק לעיני כל העולם שהעמידו בראש אבל הוא התגבר על כל זה ונהג, והעתיד 14242 

 14243 .יאמרו האנשים

שבא מקודקודה של מדבר לגמול , למה יחסו שנותיו של ישמעאל בתורה, (ח"ב פ"ר ס"ב) ל"עוד אמרו חז 14244 

אלא ? וכל זה למה, ל מחשיבים מאד את העובדה שבא במיוחד מן המדבר לקבורת אביו"חז, חסד לאביו 14245 

אברהם , אביו גרשו מהבית כשהוא חולה ובגללו הוא נטה למות מצמא, זרים למה שעבר עליוששוב אנו חו 14246 

נשאר ,  והיה זה בודאי בזיון גדול בשבילו שהורחק מביתו של אברהם אביו, ריחק אותו וקירב את יצחק 14247 

ומיד , והוא לא נשא טינה בלבו, משוטט במדבר ללא עזרה ומבוזה על ידי כולם, ללא עתיד גשמי ורוחני 14248 

 14249 ?האם זו מילתא זוטרתא, כשנודע לו שאביו נפטר בא לגמול לו חסד

ש "כמ, אף שהיו במעשה זה הרבה נסיונות´ ג ולא עיכב כדי לקיים מצות ה"מסר עצמו למילה בהיותו בן י 14250 

ל "ואמרו חז, בשמחה´ ובמעלה זו הוא התפאר על יצחק שקיים את מצות ה, ל על אברהם אבינו בעצמו"חז 14251 

ואם מדובר , נמצא שישמעאל נזהר בזה, כדי שישמעאל לא יתייחד עם שרה´ והוא אחריו´על הפסוק  14252 

אין ספק כי גם העבירות שלו אין לדונן כעבירות לפי המושגים שלנו הבאות משום פריקת , באדם כזה 14253 

 14254 .עול

וכל מה שאירע עמו לרעה מקורו במדותיו ביחסו כלפי , ל שהוא חזר בתשובה שלמה"רואים אנו מכל הנ 14255 

ע ושפיכות "ז ג"ואיך הגיע ישמעאל לעבירות אלו ע. אבל כשהתגבר על זה יצא מתוקן ומטוהר, יצחק 14256 

ולא מפני שהיה סבור שכך , הוא ראה במה שהוא עושה רק ענין של צחוק, משום שהיה מצחק? דמים 14257 

יאו וזה הב, אמנם נתכוון ישמעאל להחליש את אמונתו של יצחק כדי שהוא יעלה על יצחק, צריך להיות 14258 

 14259 .(גוילי אש)  .אבל הוא התגבר על המדות הללו וחזר בתשובה שלמה, שנתרחק מבית אברהם

 14260 

 14261 מאמר ש

 14262 .(ב"ז כ"בראשית י) ויכל לדבר אתו ויעל אלקים מעל אברהם

ועיין בגור אריה שפירש כי על ידם השכינה , האבות הן הן המרכבה, (ז"ר מ"בר) ל"על פסוק זה אמרו ז 14263 

אבל , ויש בזה דברים עמוקים מאד, עליהם ולפיכך הם כסא לשכינה ומרכבתו והשכינה היא, שורה בארץ 14264 

שהאבות הקדושים זכו לדבק דעתם לבם והוויתם בבורא יתברך בלי שום , המעט שניתן לנו להבין הוא 14265 

 14266 .הפסק כלל

כל מחשבותיהם ומעשיהם היו אך ורק , עד בלי להשאיר מקום לעצמיותם´ כל מציאותם היתה מסורה לה 14267 

היתה , ז"אף בענינים שנראים לעין כעסקי העוה, עד שבכל דבורם ובכל תנועותיהם, ת השם יתברךלעבוד 14268 

עד שהוא יתברך ייחד שמו עליהם אלקי אברהם אלקי יצחק , מתגלה קדושת השם יתברך והשראת שכינתו 14269 

 14270 .ואלקי יעקב

מעשה שמספרת לנו כי בכל , מנקודת ראיה זו עלינו להתבונן על כל מה שמספרת התורה מעניני האבות 14271 

ועוד כתב שם בגור אריה , היא באה ללמדנו דרגות עליונות בדרכי עבודת השם השלמה, התורה מעניניהם 14272 

, כי אחר שהיו שלשה אבות והן אבות העולם הן הן המרכבה השלמה בכלל, שהאבות הן מרכבה שלמה 14273 

ם ופחד יצחק היה לי ירמוז למה שכתוב תתן אמת ליעקב חסד לאברה, ן על מדרש זה"וכתב שם הרמב 14274 

 14275 .ת"ועתה ניגש אל ביאורו בעזרת השי, ´וענין זה פותח לנו פתח גדול בדרכי עבודת ה, והמשכיל יבין

וכל אחד מהם שונה מחברו , באדם נמצאים שלשה כוחות יסודיים שבאמצעותם יוכל להגיע אל הטוב 14276 

ל להיטיב עמהם ולהשפיע ומשתד, חסד שבו שם האדם את עיקר מעיינו באחרים (א, בשורשו ובאופיו 14277 

ביראה , בניגוד לחסד שעיקר פנייתו החוצה, יראת שמים (ב, ובמקום אחר קראנו לזה כח הנתינה, עליהם 14278 

אמת כח בקשת האמת מברר את הדרך הנכונה  (ג, פונה האדם אל תוך עצמו בחוששו לתוצאות מעשיו 14279 

בקורת העצמית המופרזת שממעטת או אל צד , בלי לנטות ימין ושמאל אל צד החסד המופרז´ בעבודת ה 14280 

 14281 .במעשים

, מי שמדתו העיקרית חסד, נוכל להבחין בכל אחת מהן שלש בחינות, אם נתבונן בכל אחת מהמדות האלה 14282 

או , ואפשר שיתיירא שמא יקצר בחובת החסד, אפשר לידבק בחסד מרצונו הפשוט להשפיע טוב לאחרים 14283 

וכן ביראה אפשר שיתיירא מעבירה , ועלת הנכונהשישאף שיהיה חסדו אמיתי שיפיק המקבל ממנו את הת 14284 



כי יירא שלא יצא ידי חובתו מבלי שירבה , ואפשר שיראתו תביאהו גם לגמול חסדים, בכל מעשה ממעשיו 14285 

 14286 .בהבינו שגם החסד הינו מהחובות המוטלות על האדם, בחסד

וכן במדת האמת , תוכן אפשר שיתיירא שמא לא יצא ידי חובתו אם לא יעשה את כל מעשיו על דרך האמ 14287 

כי , ויש והשאיפה לאמת תכריחנו להרבות בחסד, לפעמים ישאף האדם אל האמת מפני עצם היותה אמת 14288 

 14289 .ושאיפת האמת תביאהו גם לחשוש שמא יתרחק מן האמת, כל איש אמיתי וישר מכיר באמיתת החסד

ות העיקריים האלה מבוסס בעיקר על אחד משלושת הכוח, אנו מוצאים כרגיל שאופיו המיוחד של האדם 14290 

אשר על פיה בעיקר , כי על פי רוב מהוה אחד מהם את תכונתו הרוחנית האישית, שהזכרנו למעלה 14291 

וראשית עבודת האדם היא שיכיר ויגלה את מדתו העיקרית , מושפעים ומודרכים כל מחשבותיו ומעשיו 14292 

כי הרי גם , רק בזאתאך אל לו להסתפק , יפתחה לשלמותה על פי דרכי התורה ויהיה נאמן לה, הזאת 14293 

ולהביא את הגרעין , וכדי להגיע לשלמות עליו להשתדל לפתח גם אותן, המדות האחרות טמונות בחובו 14294 

 14295 .לידי צמיחה

כמו , שקודם שנתגלה לו השם יתברך בחרן כבר הגיע מעצמו לשלמות החסד, וכן מצינו באברהם אבינו 14296 

, א בחרן שהכניסן תחת כנפי השכינהנפשתא דשעבידו לאוריית, שכתוב ואת הנפש אשר עשו בחרן 14297 

וכמעט כל נסיונותיו שבאו אחר כך היו , והנחילם בזה את הטוב הנעלה ביותר בעולם הזה ובעולם הבא 14298 

ברית מילה , מלחמת המלכים, ´לך לך לעזוב את אביו לעת זקנתו לשם קיום מצות ה, בכיוון הגבורה 14299 

קשה בשבילו כי היה בניגוד למדת החסד הטבועה  פירוש שהנסיון היה, שהפרידה בינו לבין שאר האנושות 14300 

 14301 .בו

התעורר להכיר את אלקותו יתברך באופן הרבה יותר , אבל דוקא על ידי ניגוד זה והעבודה הכרוכה בו 14302 

עושה הוא כעת על פי הכרה עמוקה ומחוזקת הרבה יותר , כי מה שעשה מקודם רק על פי מדתו, נעלה 14303 

, ועל הכל בנסיונו הקשה ביותר נסיון העקידה, ´הגר על פי מצות הוכן בגירוש ישמעאל ו, באמונתו יתברך 14304 

ה "כלומר שזכה אברהם אבינו ע, ידעתי כי ירא אלקים אתה0עתה  0´ה 0מאת 0לו 0נאמר 0בו 0שבעמדו 14305 

שמקבל על עצמו עול מלכותו יתברך בלי שום , לקנות את שלמות מדת היראה במובנה העליון ביותר 14306 

 14307 .על כל קניניו הגשמיים והרוחניים כאחד מפני הדר גאון עוזוומוכן לוותר , הסתייגויות

הבה , ´ונבחר להיות קרבן כליל לה, ביצחק לעומת זאת היתה מדתו העיקרית מדת היראה פחד יצחק 14308 

הרי שהוא מעריך , והריהו מקבל גזירה זו בשמחה, ´נתבונן בזה איש צעיר מובל לשחיטה על פי מצות ה 14309 

והתבטלותו לעומת קדושת שמו יתברך היא שלמה , רך מחייו הפרטיםלמעלה עד אין ע´ את כבוד ה 14310 

ומתוך התבטלותו , והנה האדם הירא פונה בעיקר אל תוך עצמו, זו היא בחינת יראה נעלה וטהורה, וגמורה 14311 

עד שהדבר מביאו למעט , מותח הוא בקורת תמידית על כל מעשה ממעשיו, הגמורה כלפי כבוד שמים 14312 

או שיתערב בתוך כוונתו איזה סיג , מחשש שמא יכשל ויטעה, עשים בפרהסיאבמעשים ובפרט באותם הנ 14313 

 14314 .של פניה חיצונית

אל , עד שעלה לבאר שבע ונאמר לו´ וכן בניגוד לאברהם לא מצאנו שבנה יצחק מזבח לקרוא בשם ה 14315 

חק והנה ליצ, (´ו ה"כ) תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרבתי את זרעך בעבור אברהם עבדי ועיין ספורנו 14316 

ולא כן אמר ליעקב כל , וכן למטה באמרו והרבתי את זרעך בעבור אברהם עבדי, תלה בזכות אחרים עתה 14317 

נאמר ואבימלך ´ אבל אחר שקרא בשם ה, ´וזה היה קודם שהתעורר יצחק לקרוא בשם ה, שכן לאברהם 14318 

אות מקנאים ולא מצאוהו עוד תל, ´עמך אתה עתה ברוך ה´ ואמרו ראה ראינו כי היה ה, הלך אליו מגרר 14319 

 14320 .ודברי ריבות כאשר בראשונה

קנאת , הרעב סכנת רבקה מאבימלך, ה"ביאור הענין שבכל התלאות אשר מצאו את יצחק אבינו ע 14321 

בכל אלה לא נתעורר לאחוז , המריבות על הבארות, גירושו מארץ פלשתים, סיתום הבארות, הפלשתים 14322 

אותו את צרותיו חשש שמא איננו כדאי כי בר, ´לבנות מזבחות ולקרוא בשם ה, במדת אברהם במלואה 14323 

לנו ´ כי עתה הרחיב ה, ה אות ברכה והשפעה בלי התנגדות מהסביבה"רק אחר שנתן הקב, וראוי לכך 14324 

 14325 .ופרינו בארץ

אל תירא ´ ושם נתחזק על ידי נבואת ה, אז נתעורר לעלות לבאר שבע מקום עיקר התחסדותו של אברהם 14326 

כי בבואו לשלמות היראה אפשר וגם ראוי עתה שיפוצו מעינותיו , והבין שאין לו לחשוש עוד, כי אתך אני 14327 

נגש לבניית מזבח ולהשפעה על הסביבה כדרכו של , שלא יכשל´ ורק אז כאשר הובטח מאת ה, חוצה 14328 

ובא לידי שלמות מדת , וויתר על תוקף מדת הגבורה שלו, ולבסוף נתנסה עוד יצחק אבינו במדתו, אברהם 14329 

 14330 .החסד כפי שיתבאר להלן

יעקב איש תם יושב אהלים , ם במדת האמת של יעקב היו ממוזגות מדות החסד והגבורה לשלמות נפלאהג 14331 

, ולימודו כלל גם השפעה לאחרים כמו שכתב בספורנו, בתמימותו ואמיתותו התמסר מנעוריו ללימוד תורה 14332 

ש וישכב "כמוגבורתו גם היא התבטאה באופן לימודו , כי הוא מנעוריו ישב ללמוד וללמד דעת את העם 14333 

באותו מקום שכב אבל ארבע עשרה שנה ששימש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה עוסק , במקום ההוא 14334 



ועל ידי מיזוג כוחות אלה קנה יעקב את מדת האמת לחלוטין כאמור תתן אמת , (י ויצא"רש) בתורה 14335 

 14336 .ליעקב

יפתו המופרזת יתכן ששא, אף היראה והאמת שלו יראה ואמת שבחסד הן, מי ששורש שאיפתו בחסד 14337 

וסופו שהחסד , ואם אין לו ילוה ממון מאחרים ויפזרנו עוד, להתחסד תביאהו שיפזר ממונו יותר מיכולתו 14338 

וכן אפשר עוד שבמדת חסדו ירחם גם על אכזרים ויגרום על ידי זה , יביאהו לגרום הפסד לאחרים 14339 

 14340 .ל על שאול"אכזריות לרחמנים כאז

כי ענין פריה ורביה הוא חסד , כנאמר בעריות חסד הוא, אוהעוד אפשר שיכשל בחסד דטומאה שהיא הת 14341 

אבל כשיוצא חוץ לסדר , כי על ידו משפיע האדם טובה לעולם באפשרו את התהוות הדור החדש, גדול 14342 

, הרי גדרו חסד שבטומאה, ו"ונעשה לשם סיפוק תאוה גרידא או בעבירה ח, הקבוע לו מאת הבורא יתברך 14343 

 14344 .ידי מדת הגבורה זהו גורל החסד שלא יוגבל על

גם היא בחששה עלולה למעט את המעשים , וכן מדת הגבורה אפילו גבורה דקדושה גבורה ממותקת 14345 

כי בהתרכזו בעצמו נופלת בעיניו , אך מצד שני אפשר גם שיכשל בעל הגבורה בגבורה שבטומאה, הטובים 14346 

שתדל למשוך את הכל אל לבטל בלבו את זולתו ולה, חשיבות חבריו ועלול הוא ליפול בידי כח הנטילה 14347 

 14348 .זהו גורל הגבורה כשאינה ממוזגת עם החסד, ז"וכך אפשר שידרדר אל תהום הגאוה והשנאה וע, עצמו

בשאיפה למצוא את נקודת האמת כחוט השערה בכל , אבל מדת האמת מאחדת את החסד והגבורה כאחד 14349 

כי האמת , לא יכשל לעולמיםמי שעיקר שאיפתו אמת , זהו גדר התורה הקדושה תורת אמת, בעיה והחלטה 14350 

אלא אדרבא היא עצמה , כמו החסד והגבורה כשהן לעצמן, לא תמשכנו לעולם לשום צד של קלקול 14351 

 14352 .תביאהו למיזוג הנכון של החסד והגבורה בהדר השלמות בחינת תפארת

, וובהן הבן ממשיך את עבודת אבי, בדרך כלל מוריש האדם לבניו את מדותיו העיקריות שהן חלק ממהותו 14353 

כי אז היתה עבודתו , אילו היתה גם ביצחק מדת החסד המדה העיקרית, לא כך היה הדבר´ אבל באבות הק 14354 

, על כן כוננה החכמה העליונה שתהא מדת יצחק שונה לגמרי משל אביו, חזרה על עבודת אביו וכן ביעקב 14355 

, ´דשה של עבודת הכדי שכל אחד מן האבות הקדושים יוריד לעולם בחינה ח, וכן מדת יעקב ממדת יצחק 14356 

 14357 .ומשלשתן יחד תתכונן שלמות העבודה על שלושת עמודיה

ישמעאל , שלכל אחד משני האבות הראשונים נולד בן שיצא לתרבות רעה, אמנם ראוי לתשומת לב 14358 

כולם צדיקי עליון שמהם נבנה , ב  שבטי יֿה"ורק אצל יעקב היתה מטתו שלמה י, עשו ליצחק, לאברהם 14359 

הענין , ספרים הקדושים לידת ישמעאל ועשו לאבות הקדושים הוא בסוד הבירוריםומצינו ב, בית ישראל 14360 

 14361 .עמוק ונשתדל לבאר קצת

, ומדות שקנה אותן בעמלו ונסיונותיו הן הגבורה והאמת, הנה לאברהם היתה מדת החסד טבועה במהותו 14362 

בדרך הטבע ירש , לעולם´ וישמעאל שלא הוטל עליו התפקיד הנעלה של הבאת דרך חדשה של עבודת ה 14363 

נמצא שחלקו ותפקידו היה שיבוא מעצמו לידי , את המדה העיקרית של אביו והיתה בו לתכונה טבעית 14364 

אבל הוא לא עשה כן וכתוצאה מזה נהפך חסדו , שכלול החסד על ידי כח הגבורה כמו שעשה אברהם 14365 

 14366 .אשר היא מתוצאות התפשטות החסד בלי הגבלה מצד הגבורה, לחסד שבטומאה זנות

, אבל במקום לשכללה ולהשלימה על ידי מיזוג כוחות החסד והאמת, רש עשו מיצחק את מדת הגבורהוכן י 14367 

, ה"ועל ידי זה נתבררו מדות האבות ע, ויצא לתרבות רעה של גאוה ורציחה, הניחה להתפתח בלי הגבלות 14368 

ם של האבות ועל ידי כשלונם של אלו הוכח לעין כל טוהר מדרגת, כי על ידי החושך רואים מתיקות האור 14369 

כי מדת האמת , אבל יעקב אבינו שמדתו אמת לא היה שייך לבירורים, ה שהשיגו בעבודתם העצומה"ע 14370 

 14371 .אינה ניתנת לקלקול והפרדה כלל

, לא היה יכול יעקב לבוא לידי שלמות מדרגתו, אין ספק שבלי ההכנות הגדולות שעשו אברהם ויצחק 14372 

נמצא שעל שלשתם יחד , ות והביאה לידי שיכלולהה הוא שהשלים את עבודת האב"ומצד שני יעקב אע 14373 

מכתב )  .ואמת, יראה, אשר בהם נמצא המיזוג השלם של חסד, נבנה עם ישראל מקבלי התורה 14374 

 14375 .(230ב "מאליהו ח

 14376 

 14377 מאמר שא

 14378 .(´ג ט"בראשית י) הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה

היה צריך לקום ולצווח חס וחלילה  —ו של אברהם אבינו הפרד נא מעלי אילו היה לוט מתבונן בהצעת 14379 

הוא יעמיד את הרועים שלו על חומרת הריב ועל  —שכל הפורש ממך כפורש מן החיים  —מלהפרד ממך  14380 

ולא רק מתוך חשבון רוחני אלא גם מבחינה גשמית כדאי , ומכאן ולהבא לא יהיה שום ריב ומדון, טעותם 14381 

י על הפסוק וגם ללוט "ש רש"וכמ, מכח הליכתו עם אברהם זכה לכל העושר הזה שהרי רק, לו הדבר 14382 

ואם כן הרי , כ"מי גרם שהיתה לו זאת הליכתו עם אברהם ע —ההולך את אברם היה צאן ובקר ואהלים  14383 

 14384 .י הצטרפותו לאברהם זוכה לעושר רב"נוכח שע



נשאלת השאלה איך קרה , מנוהוא מוכן להפרד ולהתרחק מ, אכן לוט לא התרגש מדבריו של אברהם 14385 

ועתה הסכים בקלות , גלה עמו הצטרף לכל גלויותיו ונידודיו, שמקודם התלווה לאברהם בכל מסעיו 14386 

שעיקר הסיבה להצטרפותו ללכת עם אברהם לא , אכן כבר פירש הגאון בעל החתם סופר? להפרד ממנו 14387 

 14388 —וילך אתו לוט ´ דבר אליו ה וכך הוא מפרש את הנאמר וילך אברם כאשר, היתה בגלל הדבקות בדרכו

וגילו של , ואין מובן מה השייכות בין הליכת לוט עמו, ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו בחרן 14389 

 14390 .אברהם שהיה אז בן שבעים וחמש שנה

לכן חשב לוט שהנה , ומפרש החתם סופר שהיא הנותנת שבגלל שאברם היה אז בגיל שבעים וחמש שנה 14391 

ורצה להיות בקרבת מקום , ואחר שלא היו לו בנים ראה לוט את עצמו כיורש, םקרב ובא יומו של אברה 14392 

ומאחר שמטרתו היתה בעיקר להתעשר הרי , כ"אליו בכדי שבבא עת פקודתו יוכל לקבל את ירושתו ע 14393 

הסכים לכך בחפץ  —י הפירוד מאברהם יוכל להגדיל רכושו "ויש סיכוי שע, מעתה שכבר קבל עושר רב 14394 

 14395 .ניו ככר שכולו משקה והדבר שובה את לבוהוא רואה לפ, לב

שהרי , לא רק לעושר גשמי אלא גם לעליה רוחנית גדולה, אמנם זכה לוט הרבה מהליכתו עם אברהם 14396 

ר יצחק אמר "טוביה ב´ ר, ל דרשו על הפסוק וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן צאן ובקר ואהלים"חז 14397 

הרי , כ"ק מצאתי דוד עבדי היכן מצאתיו בסדום ער יצח"א, שני אהלים רות המואביה ונעמה העמונית 14398 

כ האוהל של רות ושל "למרות שהאהיל עם סדום אעפי, ששורשה של מלכות בית דוד נמצא אצל לוט 14399 

 14400 .אותה מגילת חסד של רות באה מכח החסד של לוט שלמד מאברהם אבינו, י לוט"נעמה הוקם ע

ואף סיכן את חייו כדי להכניסם , בכבוד מלכיםכאשר באו אליו המלאכים בדמות אורחים התיייחס אליהם  14401 

למדנו מכאן שלוט היה בעל חסד במדרגה , וזאת לאחר שבתו נתנה מזון לעני הרגוה אנשי סדום, לביתו 14402 

במשך הזמן , ואת מדת החסד הזו הוריש לדורות הבאים, נעלה ביותר וזה למד וקיבל מאברהם אבינו 14403 

 14404 .החסד של לוטיתגלה שגם משיח השם אף הוא יבוא מכח מדת 

, אולם מאידך מצינו גם ששתי האומות שהוזהרנו להרחיקם מבית ישראל עמון ומואב היו מיוצאי חלציו 14405 

ש "עד עולם כמ´ ולכן אסורים לבא בקהל ה, שתי אומות אלה אשר הכתוב חתם אותם בחותם ההשחתה 14406 

מצד אחד למד , בבת אחת כנראה שהיו בו שני הכוחות המנוגדים, עד עולם´ לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה 14407 

ש וישא לוט את עיניו וירא את כל "ומצד שני נמשך אחרי מראה עיניו כמ, את מדת החסד מאברהם אבינו 14408 

ל מוצאים שבעומק לבבו מתגנבת "וחז, ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו, ככר הירדן כי כולה משקה 14409 

מעדני )  .אברם ולא באלהיוהסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי אפשי לא ב, כאן מחשבה 14410 

 14411 .(שמואל

 14412 

 14413 מאמר שב

 14414 .(ב"ד כ"בראשית י) אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם

, כולם גיבורים על צבאותיהם העצומים, מלחמת עולם נטושה בכל עוזה ארבעה מלכים נגד חמשה 14415 

נפשם והשאירו אחריהם בשבי המנצחים את צבאות המנוצחים נסו על , הארבעה מנצחים את החמשה 14416 

ליקט סביבו , מששמע אברהם את האסון מיד יצא להצלתו של בן אחיו, רכושם את אכלם את לוט ורכושו 14417 

 14418 .ויצא להלחם בארבעת המלכים הגיבורים על צבאותיהם הכבירים, שלוש מאות ושמונה עשר מחניכיו

חציו , לילה אחד ויחיד בבריאה, לותיו המיוחדותמן השמים נלחמו עבורו הוקדש לו לילה מיוחד על סגו 14419 

בדרך הטבע לא , (י שם טו"רש) האחד הוקדש ליציאת מצרים וחציו האחר הוקדש לנצחונו של אברהם 14420 

זרועותיו הרוחניים , אלא שמסירות נפשו של אברהם אין לה גבולות, יתכן לנצח את ארבעת איתני העולם 14421 

 14422 .טבע נשמעים ופועלים לצרכיו של האדם השלםכל חוקות ה, חובקים גם את הבריאה עצמה

בידו ´ וחפץ ה, עמד קברניטו של עולם ויצא בראש צבאותיו בזה הלילה להציל את בן אחיו מיד עושקיו 14423 

אברהם העברי עם קומץ חניכיו הכריע את , כל העולם עומד משתאה ונדהם לעומת הלא יאומן, הצליח 14424 

חיו עם רכושו שלם אל ביתו והציל את כבודם המושפל של החזיר את לוט בן א, ארבעת המלכים הגיבורים 14425 

 14426 .המלכים המוכים

להביע הכרת הטוב להוקיר את פעלו של , ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, ויצא מלך סדום לקראתו 14427 

הלא זהו המעט מזעיר שניתן לעשות כדי להביע את , ואף כדי להציע תן לי הנפש והרכוש קח לך, אברהם 14428 

אברהם נשבע לפתע לאל , והרכוש הלא בדין מגיע הוא לאברהם מדין כיבוש מלחמה, הגדולהערכתם לנס  14429 

ולא , והסירוב מלבד שהוא מאומת בשבועה מלווה בנימוק, עליון קונה שמים וארץ שלא לקבל מאומה 14430 

מה איכפת לו לאברהם אם מאן דהוא ? מה טעם השבועה? למה הסירוב, תאמר אני העשרתי את אברהם 14431 

על שום מה ? למה הוצרך אברהם לכולי האי? עתו את הטעות הזאת כי הוא העשיר את אברהםיעלה על ד 14432 

 14433 !ואף להשבע על כך? מדוע לא? אף לא חוט אף לא שרוך נעל, הקיצוניות



כתב כי חובה על כל אדם להתקין לו פנקס בו יהיו רשומים מאורעות  (שער יג יד) בספר הישר לרבינו תם 14434 

לקרוא בו לפחות אחת , ה עמו והשגחתו הפרטית עליו ניסיו ונפלאותיו"הקב דרכי הנהגתו של, מיוחדים 14435 

מדוע אם כן לא יטול אברהם אבינו איזו מזכרת ממלחמתו , כדי לזכור בוראו ולהכיר לו טובה, לשבוע 14436 

מידי פעם , או חפץ קטן ויטילו במגרתו הפרטית, אולי תכשיט קטן או שלט לתלותו על הכותל מול עיניו 14437 

ואם אף זה לא אולי חוט שאיש אינו זקוק לו או שרוך , אותה מגרה יזכר בנפלאותיו של הבוראבפתחו את  14438 

 14439 ?נעל

סובב לו האדם בזה העולם ומתכנן את , השקפה עמוקה אל נבכי הנפש הדריכה את מהלכיו של אברהם 14440 

מצליח סוחר משקיע קונה מוכר נושא ונותן פעמים , עוסק לו תדיר בהבטחת קיומו ופרנסתו, תכניותיו 14441 

והנה תוך כדי עיסוקיו וטרדותיו מוחדרת בו ההשקפה , מוטרד דואג שמח נהנה וחוזר חלילה, פעמים נכשל 14442 

 14443 .הוא המגלגל את קיומו והצלחותיו, כי הוא המצליח הוא המפרנס, המוטעית

אדם אינו אלא שליח ההשגחה , כל מה שיש לנו הלא הוא מידך המלאה הפתוחה והרחבה, האמת אינה כן 14444 

כמה לא חלי ולא , ואילו הוא גם תוך כדי ברכת מזונו ותפילותיו עסוק בשכחה הנוראה הזאת, תהפרטי 14445 

ה הוא שמצליחו הוא "הקב, הלא אינו אלא שלוחא דרחמנא, (7ק כ"ב) מרגיש גברא דמריה סייעיה 14446 

וך כדי ת, ידע אבינו אברהם כי כל אותן מתנות גם אם ינתנו לו לזיכרון או להכיר טובה, שמפרנסו ומקיימו 14447 

טעות כזאת סכנה מרובה טמונה , כך עלול מישהו לטעות במשמעות האמיתית של מידך הפתוחה והרחבה 14448 

גדול ´ אסור כי מישהו יחשוב כך אין לך חילול ה, היפך דרכי ומעללי ההשגחה העליונה! היפך האמת, בה 14449 

 14450 .מזה

הכין את כרטיסו , וקהאדם רצה לנסוע מביתו לארץ רח, משל נפלא משלו בעלי המוסר הנובהרדוקאים 14451 

למחרת נכנסו בו הרהורים , ואילו את רכושו חשב לשלוח בדרך הדואר באחריות, הכין את נסיעתו 14452 

או לפחות להסביר לו באיזו , הלך אל בית הדואר וביקש להראות לו את חבילתו היקרה, ועצבנותו גברה 14453 

אנשי הדואר , ביומו על שאלתושאל פעם ופעמיים וחזר מדי יום , דרך יעבירו את החבילה למחוז חפצו 14454 

ולבסוף אמרו לו כי אם עצבנותו גוברת בידו לקבל חזרה את חבילתו וידאג לה , נכנסו לכלל כעס גערו בו 14455 

 14456 ...קיבל האיש את חבילתו ונטלה עמו בדרך נגנבה החבילה ואיננה, בעצמו

והנך רוצה , ה שעהועדיין הנך מרבה בשאלות יום יום שע, ואתה בן אדם כולך פקדון אצל בורא עולם 14457 

ו כי אתה בעצמך תדאג "אם תשאל יותר מדאי יסכימו ח, לדעת באיזו דרך מעבירים את חבילתך 14458 

 14459 ...אך הזהר בן אדם בדרך עלול לקרות אסון, לחבילתך

ואף יש טעם בהשראת מזכרת מפני , נכון כי היה על אברהם אבינו לקבל את הכרת הטובה ממלך סדום 14460 

ברם איימת סכנה כי יעלה על דעתו של מישהו כי , ה"כרה בנסיו של הקבשעל ידי כך יתכן להוסיף ה 14461 

ואילו האמת היא כי ... כי המלחמה היתה כדאית כי בכל זאת גרמה משהו לאברהם, העשרתי את אברהם 14462 

 14463 ,הכל מחוט ועד שרוך נעל וכל דבר אחר אינו אלא מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה

לכן אין עצה אלא הרימותי ידי לאל , צר הפיתוי לטובה הרוחנית הזאתאך מי יודע שמא בכל זאת יחדור י 14464 

אך דברים , מתנות קיבל אברהם מאבימלך ומפרעה ועוד ועוד, כדי לבלום את הסכנה הנוראה הזאת, עליון 14465 

אסור , ולא תאמר אני העשרתי את אברהם אסור לגרום לחילול השם כזה, של שכר של מגיע זה לא 14466 

.אין לנו אלא מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, תר יכשל בזיוף הנורא הזהשמישהו ולו הרחוק ביו 14467 

 14468 .(ברכת מרדכי)  

 14469 

 14470 מאמר שג

 14471 .(´ו ח"בראשית ט) אלהים במה אדע כי אירשנה´ ויאמר ה

, וצריך ביאור כי אף אם נוכל להרגיש כי יש כאן חטא וחסרון בהכרת הבורא לפי דרגתו של אברהם אבינו 14472 

והתורה מעידה , (.נדרים לב) אמרו בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו ל ברוח קדשם"מאחר שחז 14473 

ואם כן היה צריך להיות סמוך ובטוח שתתקיים ההבטחה בלי שום היסוס , ´ואומרת עליו והאמין בה 14474 

בכל זאת קשה להבין ולהשיג עומק מדת הדין של עונש מר , ולא היה צריך לשאול במה אדע, ופקפוק 14475 

 14476 .כ"יו בעבדות ושפלות נוראה כשישתעבדו בנ, וקשה זה

וגם , אשר כמה דורות הלכו בחושך ולא ראו אור, במרירות החיים ועבודת פרך משך מאתים ועשר שנים 14477 

וגם הגוי אשר , אלו שזכו לגאולה משוקעים היו בארבעים ותשע שערי טומאה ולא היו ראויים לגאולה 14478 

הרי דכל הגלויות , (י שם"רש) את ישראליעבודו וגם לרבות ארבעה מלכיות שאף הם כלים על ששעבדו  14479 

מאז ועד ביאת המשיח ואחרית , עם כל יסוריהם צרותיהם ועינויים בחיי עם ישראל, ושעבודי המלכויות 14480 

 14481 .הימים

, ´שנתנסה כבר בכמה נסיונות ונמצא נאמן לה, באו בשביל אותו החטא של אברהם אבינו ראש המאמינים 14482 

אם אמנם חטא ושגה בשאלו אות על , בעולם´ קריא שם הומסר נפשו לה, השליך עצמו לכבשן האש 14483 



בשעבוד מצרים וגלות של , האם יענשו בניו באופן כל כך קשה בגלות בת מאתים ועשר שנים, הבטחתו 14484 

ורק , ניתנו למשסה ולבוזזים בידי זדים ומרשיעים עריצים ומרצחים, אלפי שנים תחת ממלכות שפלות 14485 

 14486 !בשל אותו החטא

בכלל אין לנו מושג במדת גדלם ושיעור , ה בגודל דמותם וערכם של האבותפ הבנ"ואפשר לבאר ע 14487 

למשל כשאומרים אברהם אבינו היה , ואין לערכם במדות ושיעורים אשר אנחנו משתמשים בהם, קומתם 14488 

אמנם , אלא שמדתנו פחותה ממנה, נדמה לנו שאנו יודעים ומכירים מדת חסד זאת, מכניס אורחים 14489 

שהצטער הרבה כשהיה חסר לו האפשרות למלא אחר , סד של אברהם אבינומתפלאים אנו על מדת הח 14490 

וכן ביתר המדות שהאבות , אבל בכל זאת נדמה לנו שאינה למעלה מכח השגתו של האדם, מדה זו בפועל 14491 

 14492 .נדמה לנו כי ממושגינו הוא ונוכל להכיר ולהרגיש אותם, היו מחוננים ואצילים בהם

כתוב ויביאה , ולמעלה מכח אנוש היא להשיגה, האבות ממדרגתנו אולם באמת שונה היא לחלוטין דרגת 14493 

י כתוב שכל זמן ששרה קיימת היה נר דולק מערב שבת "ברש, (ד"חיי שרה כ) יצחק האהלה שרה אמו 14494 

דמות , ל"ומשמתה פסקה וכשבאת רבקה חזרו עכ, וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל, לערב שבת 14495 

א ברום מעלת האבות "ג פנ"ם במורה נבוכים ח"וכבר האריך הרמב, נחשבווכמלאכים , עליונים היה להם 14496 

 14497 .ש"עי´ הק

מובן היטב העונש הקשה והנורא שנתחייב בה , לפי השקפה מרוממת זאת במדות האבות ושיעור גודלם 14498 

ה מדקדק עם חסידיו כחוט "ל מלמד שהקב"דהנה כתוב וסביביו נשערה מאד ודרשו חז, אברהם אבינו 14499 

אלא לפי גודלם , ביאור הדברים דאמנם אין בזה גודל שיעור של חטא ופשע, (7קכא יבמות) השערה 14500 

ויתעורר בהם , בגלל מדרגת האמונה והצדקות שהגיעו אליה נתבעים הם כך, ושיעור קומתם של הצדיקים 14501 

 14502 .(עץ הדעת)  .מדת הדין בכל העומק בדקדוק רב

 14503 

 14504 

 14505 וירא

 14506 מאמר דש

 14507 .(´ח א"בראשית י) האהל כחם היוםבאלני ממרא והוא ישב פתח ´ וירא אליו ה

ה חמה מנרתיקה שלא "כחום היום הוציא הקב, יושב פתח האוהל לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו 14508 

 14509 ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים הביא המלאכים עליו בדמות אנשים, להטריחו באורחים

הלא תכליתה של הצדקה , הזקוקים לחסד לכאורה מה היה לו לאברהם להצטער על האורחים, (י שם"רש) 14510 

 14511 ?ה"ועל מה הצטער אברהם אע, ואם אין כאן זקוקים אין חיוב לתת ולהיטיב, להיטיב לעני

כי אם לצד , דוקא מכאן יש ללמוד שתכלית הצדקה אינה רק לטובת המקבל, ל"אמנם לא כן משמע דעת חז 14512 

בחיובה והן בשליליותה עשה ולא תעשה  כל מצוה הן, כי התורה ניתנה לצרף את הבריות, הנותן צדקה 14513 

, והנותן צדקה יותר משהוא מיטיב לעני הריהו מיטיב ומנקה את כוחות נפשו ומחשבתו, הוא תיקון הנפש 14514 

 14515 .לעדנם ולצחצחם עד שיהיו רגישים לכל כאב וצער הזולת

 14516 מתעשר באושר גדול של אהבת יצורי השם, ´בפעולה כזו האדם מתרומם ומתגבר בהכרה ואהבת ה

צערו היה גם , וצערו של אברהם אבינו מלבד טוב לבבו ודאגתו לרגלי העניים, וממעט באהבת האנוכיות 14517 

ידוע ידע אברהם שלהיטותו אחרי פזר נתן , בגלל העדר ההזדמנות של ליטוש נפשו על ידי נתינה והשפעה 14518 

 14519 .ת"אהבת השיאהבת הבריות הוסיפה לו קומה על קומה ב, הועילה גם להיטיב לנפשו הוא, לאביונים

ל על "וזה שאמרו ז, וממילא להיטיב את נפשו הוא, ה להיטיב עמהם"א ע"כמה עזה היתה תשוקתו של א 14520 

הוא היה מחזר . (ר נח יג"ב) ה"מוסב על אברהם אע, הכתוב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד 14521 

לו היה מחזר לעשות  אף בשעה שבני אדם לא היו צריכים, ורודף אחרי עשיית הצדקה ואחרי הנצרכים 14522 

 14523 .כי הוא היה צריך להם כדי לצרף את נפשו ביתר צירוף וזיכוך, צדקה וחסד

שימש לו קנה מדה ובחינה להכרת מדרגתו באהבת , ה"התשוקה להיטיב לבני אדם בריותיו של הקב 14524 

ה בעצמו אישר דרגתו בזה "ומצינו שהקב, ולא יתכן לאהוב את המלך מבלי לאהוב את עבדיו, ת"השי 14525 

ה איוב עד "אמר לו הקב, התחיל איוב משתבח ואומר מה עשה אברהם אבינו ולא עשיתי אני, ל"ש חז"מכ 14526 

אבל אברהם לא עשה כן אלא , אתה אם לא בא עני בתוך ביתך לא היית מרחם עליו, מתי אתה משתבח 14527 

 14528 .(ד"נ פי"אבדר) ל"והוא ישב פתח האהל עכ´ שנא, מיום שלישי למילה הלך וישב לו פתח אהלו

א ובישרוהו על יצחק "אחר שנתארחו בביתו של א, כשהמלאכים באו להפוך את סדום, וד סיוע לרעיוננוע 14529 

אין מלאכי , כ לשם מה ללוותם"הלא כבר ידע אברהם שמלאכים הם ולא אנשים א, והשקיפו על סדום 14530 

רק  לא היו נובעים, אלא גם בזה אנו רואים שמעשי החסד של אברהם? השרת זקוקים ללויה ולשמירה 14531 

והוא ליווה את המלאכים , אלא זהו גם ענין של הנותן בעיקר, מפאת ההשקפה שצדקה זהו ענין לעני בלבד 14532 

 14533 .מדה שהיא בעיקר לתיקון נפשו, לשם תיקון המדה של הטבה לזולתו, לשם תיקון עצמו



שגם אבימלך ראה והכיר באברהם שרוח אלקים בו , נפשו של אברהם הולכת ומזדככת באמת שבה 14534 

לפי , ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר אלקים עמך בכל אשר אתה עושה, ל"רם זוכמאמ 14535 

, ולא חסר קלורין שלו כלום לפיכך אלקים עמך, שחרבו מקומות של סדום ופסקו העוברים והשבים 14536 

 14537 .ל"והואיל והאלקים עמך ועתה השבעה לי באלקים הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי עכ

, ה היא מפאת תשוקת האלקות שבו"כיר וראה שמדת חסדו וחמלתו של אברהם אעהרי אף אבימלך ה 14538 

מי יתן , עשיית החסד והצדקה היא גם מצד תכלית התיקון, י אהבת הבריות"תשוקה להגיע לאהבת השם ע 14539 

שנהיה ראויים ומוכשרים לקבל השכינה , י מעשה החסד והצדקה"ונוכל להמשיך עלינו את זיו השכינה ע 14540 

 14541 .(אור הנפש)  .רב לבנוולהשרותה בק

 14542 

 14543 מאמר שה

 14544 .(´ח א"בראשית י) באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום´ וירא אליו ה

ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים , ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים"י הוציא הקב"וברש 14545 

גדול מהטרחה , ה בחוסר הכנסת האורחים"שצערו של אאע, הביא המלאכים עליו בדמות אנשים, באים 14546 

שבפשטות מבינים שמצות החסד היא בשעה שדרוש החסד , חזינן מהכא גודל ענין החסד, בקיום המצוה 14547 

, ה באי עשיית חסד"ואילו הכא חזינן גודל צערו של אאע, אמנם כשאין אורחין לא שייך חסד, ויש להיטיב 14548 

ואין , בעת לעשיית חסדחזינן מהכא דחסד מדה באדם והיא תו. אף בזמן שאין אפשרות לגמילות חסד 14549 

 14550 .אלא גוף עשיית החסד זה ענינו ומטרתו, שייכות כלל למדת הנצרך בקבלת החסד

וכתב , שבפשוטו הביאור הוא אהבת זולתו כאהבת עצמו, ן בביאור מצות ואהבת לרעך כמוך"כתב הרמב 14551 

חבירו בכל  אלא צוותה התורה שיאהב את, ז כי לא יקבל לב האדם שיאהב את חבירו כאהבתו את נפשו"ע 14552 

וזה בגדר מאי דעלך סאני , שכל מה שחפץ לעצמו יחפוץ לזולתו, ענין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב 14553 

 14554 .מפני שהמדריגה שיאהב את אחרים כשם שאוהב את עצמו כמעט שאין להשיגה, לחברך לא תעביד

ראה שלפי ה "ועוד עדיפה מדרגתו שהרי הקב, ה חזינן שהגיע למדרגת כמוך ממש"ולכאורה גבי אאע 14555 

, ה באי עשות חסד גדול יותר מדאגתו לבריאות"מ צערו של אאע"ומ, מצבו הגופני קשה לו לקבל אורחים 14556 

ה למעלה "והיאך הגיע אברהם אע, ן כתב שמדת כמוך היא למעלה ממדרגת אדם"וצריך ביאור הרי הרמב 14557 

 14558 .יותר ממה שנמצא בכח האנושי

בשעה שהמדות פועלים מכח טבע האדם יש , ושיחזינן מהכא כח מעלת החסד שהוא למעלת ממדת האנ 14559 

אבל כח המעלה בעצמה אין לה , ויש מדרגות שאין בכח האדם להגיע אליהם, תכלית וגבול לכח המדות 14560 

וכשם שאנו מבינים שבדרך הטבע אין מקום , כי המעלה היא מעלה רוחנית ולרוחניות אין גבול, סוף 14561 

כן מדת החסד שכאשר האדם , אה למעלה מדרכי הטבעורק כשאדם זוכה מקבל מעלת הנבו, להשגת נבואה 14562 

 14563 .ה"ת וזוכה למדתו של הקב"מקבל מתנה מיוחדת מהשי, זוכה למדה בשלימותה

אלא יש , ודומה בעינינו כאילו ויש לנו שייכות לגמילות חסד אין זה האמת, כל מה שאנו מטיבים לחברינו 14564 

ודוגמא לזה הנה , ותה עדיין לא הגענואבל למדת החסד בשלימ, לנו רק חלק ונגיעה בגוף מדת החסד 14565 

אלא רק מעין אותה , וזה ודאי שאינו זוכה בנשמתו האמיתית, הנשמה שיש באדם היא חלק אלוה ממעל 14566 

ז "וכל נשמתו בעוה, ולו יקבל אדם את כל נשמתו היה זוכה לגן עדן בעולם הזה, ב"הנשמה שיש לו בעוה 14567 

שכל החסד , כן יש לבאר אף במדת החסד, באהוא רק חוט השערה מאותה הנשמה הנמצאת בעולם ה 14568 

 14569 .ה"ז הוא רק חוט דק מהגוף האמיתי של מדת החסד שהיא מדה ממדותיו של הקב"הנמצא בעוה

ה מלך נעלב סובל עלבון מה שלא "מדת מי אל כמוך מורה על היות הקב, כתב התומר דבורה בראש הספר 14570 

, ד אין רגע שלא יהיה ניזון ומתקיים מכח עליוןועו, הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק, יכילהו רעיון 14571 

ועם היות שהאדם , והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו שלא יהיה באותו הרגע ממש שופע שפע קיומו 14572 

, ה עלבון כזה להיות משפיע בו כח תנועות אבריו"אלא סובל הקב, חוטא בכח ההוא לא מנעו ממנו כלל 14573 

 14574 .ה סובל"עון ומכעיס והקבוהוא מוציא אותו כח באותו רגע בחטא ו

, ובפשטות אין מקום כלל לחסד, ה נותן ברוב טובו לאדם מורד האדם כנגדו"היינו שבאותו כח שהקב 14575 

ל שהחסד מצד עצמו רוצה "אלא ביאור המדה כנ, בשעה שמקבל את החסד ובאותו הדבר בועט כנגד הנותן 14576 

אלא עצם הנתינה , שה בהחסד שקיבלהאם צריך לחסד או מה יע, להיטיב ואין לו קשר כלל למקבל החסד 14577 

 14578 .ה זכה אברהם"לכח המדה הזו במדותיו של הקב, וההטבה היא עונג הנותן

שאף הגומלי חסדים שבנו עושים חסד בגלל שזו מצוה , ומעתה הלא פשוט כמה רחוקים אנו ממדת החסד 14579 

ה לזולת ונושא והאמת שעלינו לעשות חסד משום רצון הטב, ז"ה ורצונם לקבל שכר ע"ממצותיו של הקב 14580 

ולעקור מעצמו את המדות הרעות שהם , ולכך צריך לרכוש בנפשו אהבת הבריות, בעול עם חבירו 14581 

שיתכן ונותן צדקה ונתינתו נובעת ממדת , (לו´ ת ג"שע) וראה ברבינו יונה , המונעים מאתו אהבת זולתו 14582 

 14583 .ונהנה מכך בראותו שחבירו נזקק אליו, האכזריות שרוצה שחבירו יוצרך אליו



, ואף זו אינה מדת החסד, יש ואדם גומל חסד וחסדו נובע ממדת הרחמנות שקשה לו לראות שחבירו סובל 14584 

, ה"אלא מפני שהיא ממדותיו של הקב, המדה צריכה לבוא מכח רצון להטבה ללא כל סיבות צדדיות 14585 

כן , אורוכשם שכל דבר המתחבר לאש נעשה לחלק מה, והזוכה למדת החסד זוכה להתדבקות בזיו השכינה 14586 

בעת שזוכה ומגיע למדת החסד בשלימות הרי מדובק , ה"ל כיון שמדת החסד מדתו של הקב"בענין הנ 14587 

ומעתה מבואר מדוע מלאכת עבודת המדות מעיקרי , והיינו הנאה מזיו השכינה בעולם הזה, ת"בהשי 14588 

כל מציאותו ועל ידי זה מתבטלת , שרק בתקון המדות יתכן להגיע לשלימות מדת החסד, ז"חובתנו בעוה 14589 

 14590 .והוויתו הפרטית

מדות אלו מונחות בטבע האדם מתחילת , (אבות ד) הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם 14591 

הנה הקנאה בחבירו אינו יכול לשאת כלל ולראות טובות שיש , ומדות אלו מנוגדות למדת החסד, ברייתו 14592 

ד המוסר ועבודה רבה לא יגיע לידי תיקון ומבלעדי לימו, וממילא אינו יכול להיטיב לזולתו, בחבירו 14593 

דהנה , מסתמא גם מדת החסד נמצאת בנו, ואל נאמר שכיון שעוסקין אנו בתורה ובמצוות, מדותיו הרעות 14594 

חזינן שאף , (יומא ט) ונחרב מפני שנאת חנם שהיתה בהם, חזינן בית שני שהיו עוסקין בתורה ובמצוות 14595 

 14596  .וכל שיש בו שנאת חנם הרי זה היפך מדת החסד, המדותשהיו עוסקין בתורה אין זה ראיה לתיקון 

 14597 .(אור יחזקאל)

 14598 

 14599 מאמר שו

 14600 .(´ח א"בראשית י) באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום´ וירא אליו ה

, כשנמול אברהם ביום השלישי כאב היה לו מאד כדי לנסותו, יהודה הנשיא אומר´ רבן גמליאל בנו של ר 14601 

אברהם אבינו חקר ודרש עד , בגיהנם והרתיח את היום כיומן של רשעים ה נקב חור אחד"מה עשה הקב 14602 

עד שהגיע לאותה , הכיר את בורא העולם למד את דרכיו והנהגתו בעולמו, שנגלה לפניו בעל הבירה 14603 

 14604 .עולם חסד יבנה, הנקודה המרכזית הנראית ביצירת העולם

כמו , ולהדמות לקונו מה הוא אף אתה ´חובתו ומטרתו ללכת בדרכי ה, ומכיון שנברא האדם בצלם אלקים 14605 

מדה זו צריכה להקיף את כל מעשיו , ה בנה עולמו בחסד אף האדם חייב לבנות את העולם בחסד"שהקב 14606 

אף האדם מחויב , ה מטיב עם בריותיו ומשביע לכל חי רצון כל אחד לפי טבעו ורצונו"הקב, ומפעליו 14607 

 14608 .להטיב לכל היצורים לכל אחד באופן המתאים לו

בני אדם , העולם נהפך לתנור לוהט, נקב חור מתוך גיהנם והרתיח את העולם? ה לנסותו"שה הקבמה ע 14609 

חוב הוא להטיב , פטור הוא ממצוה זו לפי השגתנו, לא יצאו לדרך ואינם זקוקים לחסד של הכנסת אורחים 14610 

הם אבינו מה עשה אבר, וביום זה שכל אחד יושב בביתו אין מקום להכנסת אורחים, למי שחסר לו הטוב 14611 

ותורה זו אומרת עשה , תורת חסדו לא נסתיימה מפני שלמדה ממקור החסד, ישב בפתח האוהל ומצפה 14612 

 14613 .ה מה הוא אף אתה"חסד כחסדו של הקב

ה שברא את האדם בכדי "חסד הוא כחסדו של הקב, אין זה חסד שלם אם יש מי שמצפה לחסד וזקוק לו 14614 

, ה הזמין עולם נאה קודם שברא את האדם"מה הקב, יצר את החסד עוד קודם בריאת האדם, להטיב עמו 14615 

ואם איננו יכול למלא תפקידו זה לא הגיע , ולצפות לאפשרות עשות חסד, אף אתה מחויב להכין את החסד 14616 

היינו דאמרי תמן לית , אמר לא מהימנא לך, שדריה לאליעזר למיפק לברא נפק ולא אשכח, לשלמותו 14617 

 14618 .(ו"מ פ"ב) הימנותא בעבדי נפק איהו

מוכן הוא לעשות חסד אבל , ניטלה ממנו האפשרות להטיב להדמות לקונו, גיהנם בעולם אין עובר ושב 14619 

ה בצערו "ראה הקב, השתוקק לעשות חסד שלם, ישב בפתח האהל והצטער, לברוא מקבל חסד אין בכוחו 14620 

שבילו יצרו ב, ה"עזרוהו מן השמים לעשות חסד שהוא כחסד של הקב, ושלח לו מלאכים בדמות בני אדם 14621 

 14622 .מלאכים אוכלים כבני אדם בכדי שיוכל להטיב עמהם, יצירה מיוחדת

אלא בצדקתו של אותו צדיק ובשכר טורח , האומר שלא אכלו המלאכים אצל אברהם לא אמר כלום 14623 

זכה , (ר יב"תנדא) שנאמר והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו, ה פיהם ואכלו"שהטריח פתח להם הקב 14624 

יצירה חדשה בכדי שיוכל לעשות חסד , חסד שהוא למעלה מיכולת האדם ה"לחסד מעין חסד של הקב 14625 

 14626 .כחפץ לבו להדמות לקונו

אף הגיהנם , בכל העולם´ הוא ראה את חסד ה, היתה בהירה ועמוקה´ הכרתו של אברהם אבינו בחסד ה 14627 

ם הכי המקו, (´ר ט"בר) וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד זה הגיהנם, כולו חסד כמו הגן עדן 14628 

אינו אלא חסד עולם כמו הגן , מקום שבו נשפטים בעונשים קשים ומרים, נורא שהוא מפלצת לבני אדם 14629 

שעושה עמהם על ידי ´ הם מרגישים את חסד ה, גם מתוך הגיהנם נשמע הקול יפה דנת יפה חייבת, עדן 14630 

 14631 .דון והעונגומרגע לרגע הם מתקרבים למקור העי, הריחוק בינם לבין האמת הולך ופוחת, היסורים

´ אנשי סדום שהיו רעים וחטאים לה, חסרון בחסד הוא חסרון ביראה, חסרון ביראה הוא חסרון בחסד 14632 

התביעה היא על חסרון , ניבא עליהם יחזקאל הנביא גאון שבעת לחם יד עני ואביון לא החזיקה, מאד 14633 



, עיד על חסרון ביראהמפני שהיינו הך חסרון בחסד מ, ´והתורה מעידה עליהם רעים וחטאים לה, בחסד 14634 

הרי יש כאן חסרון , עמהם בפרט גאון שבעת לחם´ ובחסד ה, ה בכל העולם"חסרון בהכרת חסדו של הקב 14635 

 14636 .´ביראה רעים וחטאים לה

, אברהם היה מקבל את העוברין ואת השבים? הא כיצד, י בתחילה צדקה ולבסוף משפט"עזריה בשם ר´ ר 14637 

, (ט"ר מ"בר) ל ברוך אל עולם שאכלנו משלו"א? מה נאמר ל"א, משהיו אוכלין ושותין אמר להו ברכו 14638 

אינו מסתפק בהנאה חומרית אלא מזכהו , חסד שמקורו יראה מביא את מקבל החסד לידי התעלות רוחנית 14639 

מעשה החסד הוא אמצעי להסביר את חסד , הכרה בגדלות הבורא ובחסדו שאכלנו משלו, גם בהנאה נצחית 14640 

 14641 .לא רק חומרי אלא גם רוחני ונצחי, וזהו חסדו של אברהם אבינ, ת"השי

א  לא היה ראוי להם במדבר אלא רעב וצמ, ה עם ישראל בצאתם ממצרים"אחרי כל הנסים שעשה הקב 14642 

ה לאברהם אתה אמרת ואקחה פת "אמר הקב, י חסדו של אברהם זכו לכל הסגולות"וע, (מכילתא וארא) 14643 

בשביל פת לחם שנתן למלאכי , (ר ח"בר) יםהנני ממטיר לכם לחם מן השמ, לחם חייך שאני פורע לבניך 14644 

 14645 .זכו כל ישראל ללחם שמלאכי השרת אוכלים, השרת

בשכר והוא עומד . (ילקוט וירא יח) שנה´ ה לישראל באר מ"בשכר קיתון של מים שרחצו ידיהם נתן הקב 14646 

ם לעונג מלאכים וכבוד מלכים זכו במדבר בשביל החסד שעשה ע, (ו"מ פ"ב) עליהם זכו לעמוד הענן 14647 

הכין את החסד קודם שהיה , ה"מפני שחסד אברהם היה בתכלית השלמות מעין חסד הקב, מלאכי השרת 14648 

ת הממלא כל "מתוך עומק הכרתו וגודל השגתו בחסד השי, חסד מתוך חכמה ויראה, מי שזקוק לחסד 14649 

 14650 .הבריאה

וגם , נעןולא רק במדבר אלא גם בארץ כ, זה החסד וזה שכרו חסד עם כל ישראל עד סוף כל הדורות 14651 

אתה , סימאי אמר´ אליעזר בשם ר´ ר, ולרוב טוב בשכר חסדו של אברהם´ לעתיד לבוא נזכה לחסד ה 14652 

ארץ ? בארץ כנען מנין, אמרת יוקח נא מעט מים חייך שאני פורע לבניך במדבר ובישוב ולעתיד לבוא 14653 

 14654 .(ר מח"בר) ל ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים"ת? לעתיד לבוא מנין, נחלי מים

ולא רק חסד של אברהם אבינו , כמה גדול כחו של חסד, נפלא הדבר שכר החסד הוא חסד עולמי נצחי 14655 

אלא אף אם העושה חסד רשעתו יתרה על , ה מצא את לבבו נאמן לפניו"והקב, שעמד בכל הנסיונות 14656 

 14657 .החסד מגין עליו מכליון וזוכה לחסד עולם, רשעת סדום ועמורה

בסדומים , נאמר בשבט יהודה ובנימין מה שלא נאמר בסדומים, חאי אמרא´ נחמיה בשם ר´ יהושע בר´ ר 14658 

אבל בשבט יהודה ובנימין כתיב ויגדל עוון בת עמי מחטאת סדום ההפוכה , כתיב וחטאתם כי כבדה מאד 14659 

ידי נשים רחמניות , אותם לא פשטו ידיהם במצוות ואלו פשטו ידיהם במצוות, כמו רגע ולא חלו בה ידים 14660 

 14661 .ה לא הניחו אותי לפשוט ידי בעולמי"אמר הקב, בשלו ילדיהן

וכיון שמת בנה של , והיה בה כדי שתאכלנה היא ובעלה יום אחד, היתה לאחת מהן ככר אחת? כיצד 14662 

ד "הה, והעלה עליהם הכתוב כאילו בשלו ילדיהן למצוות, שכנתה היתה נוטלת אותו הככר ומנחמתה בה 14663 

 14664 .(איכה ד) שביל שהיו לברות למוב? כ למה"וכ, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן

החסד הגין עליהם והצילם מחורבן , אף ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום ההפוכה, זהו כחו של חסד 14665 

, ושריד זה הוא עם ישראל עם הקדוש, הותיר לנו שריד כמעט כסדום היינו´ לולא ה, ונשתייר מהן פליטה 14666 

חסד , תי יגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקבחייב אדם לומר מ. לו העתיד והנצח רם ונשא וגבוה מאד 14667 

 14668  .תחילתה יראה וסופה יראה, כתורת חסדו של אברהם שלמדה ממקור החסד, כחסדו של אברהם

 14669 .(אור הצפון)

 14670 

 14671 מאמר שז

 14672 .(´ח א"בראשית י) באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום´ וירא אליו ה

זקן , נתבונן בפרטי הדברים, ה לבקר את החולה"הקב יום שלישי למילתו היה ובא, (מ פו"ב) ל"איתא בחז 14673 

כל זה רק בעת , אף בעל חסד ששואף לעשיית חסד, בן מאה שנה שמל את עצמו ויום השלישי למילתו היה 14674 

אולם בעת שטרוד במחלתו והדבר תלוי , ואז דעתו פנויה לעשיית חסד לזולתו, שפנוי מכל דאגות עצמיות 14675 

, ובפרט בשעה שאין רואה לפניו מקום לעשיית חסד, ג להשלמת החסדודאי אינו דוא, בפיקוח נפש ממש 14676 

 14677 .ה חזינן שלא היה במנוחה אף בשעה זו"ואילו גבי אאע

חזר ואמר , ה את אליעזר לראות היש בחוץ מי שאפשר לגמול עמו חסד"שלח אאע, (מ פו"ב) ´איתא בגמ 14678 

ולא היה חסר לו אורחין אלא , סדה לא האמינו ויצא בעצמו לחפש אורחים כדי לגמול ח"אאע, שאין נפש 14679 

מ "מ, ה חמה מנרתיקה כדי שלא להטריחו באורחין"ל שהוציא הקב"שהרי מבואר בחז, יום אחד בלבד 14680 

ה שקשה לו אי עשיית "כאשר ראה הקב, ה אינו במנוחה ואי עשיית החסד טורדתו יותר ממחלתו"אאע 14681 

 14682 .מלאכים כדי שיגמול עמם חסד´ שלח לו ג, החסד יותר מכאביו



כאילו הם . והתחנן אליהם אל נא תעבור מעל עבדך, עת שראה את האורחין רץ והשתחוה לפניהםב 14683 

אנשים שהיו ´ ה בעצמו עבור ג"וכן כל הטירחה שטרח אאע, הגורמים לו אושר ושמחה בעשיית החסד 14684 

אצל בעל החסד האמיתי החסד היא , ביאור הדבר שאין סוף ותכלית לעשיית החסד, נראים כערבים 14685 

ואין סוף למדותיו של ´ כי הנפש היא חלק אלוה ממעל והיא מדה ממדותיו של הבורא ית, חייו מציאות 14686 

 14687 .ה"הקב

כל זה היה רק בעת שראוי להתנהג במדת , ה"למרות כל מה שראינו בגודל מדת חסדו והטבתו של אאע 14688 

נין וכמו בע, השתמש במדת האכזריות לאין שיעור, אמנם בשעה שראוי להשתמש במדת המשפט, החסד 14689 

ה לישמעאל בנו "והנה אהבת אאע, ל"והערה זו היא מהסבא מקעלם ז, ה עם בנו ישמעאל"הנהגת אאע 14690 

 14691 .וכנאמר לו ישמעאל יחיה לפניך, היתה לאין שיעור

ל שני בנים יש לי "א, ה לאברהם קח נא את בנך אשר אהבת"ל בשעת העקידה אמר הקב"ואיתא בחז 14692 

ה ראתה איזה חסרון "ורק שרה אמנו ע, לא מצא בו כל עולהה חינכו כל ימיו ו"אאע, ושניהם אני אוהב 14693 

ולכן וירע הדבר מאוד , ובודאי שהיה זה רק דקדוק קל שהרי אברהם לא הרגיש בזאת, בהנהגת ישמעאל 14694 

 14695 .בעיני אברהם על אודות בנו

כל אשר תאמר אליך , ה אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך"לאחר שאמר הקב, ה"וראו נא הנהגת אאע 14696 

 14697 0ויתן 0מים 0וחמת0לחם 0ויקח 0מיד וישכם אברהם בבוקר , שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרעשרה 

י ולא כסף וזהב לפי שהיה שונאו על שיצא לתרבות "וברש, אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה 14698 

שהרי לקח , אלא התנהג עמו באכזריות לאין שיעור, כיון שיצא לתרבות רעה לא ריחם עליו כלל, רעה 14699 

 14700 .ושלחו למדבר ללא אפשרות קיום (ר נג ג"בר) נער צעיר חולה שחלצתו חמה

ואף שבודאי חייב לשמוע בקול , ז בנער החביב ואהוב עליו מאוד בשעה שלא חש כלל בחטאתו"וכ 14701 

, ובפרט אצל אברהם שכל מציאותו מדת החסד, אך מהיכן ניתנה באב מדת אכזריות גדולה כל כך, ה"הקב 14702 

ובאמת מבואר שזה אחד מן הנסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו , אופן אכזרי מאודופה מתנהג עם בנו ב 14703 

ואילו , מצד אחד חסד ורחמים לאין שיעור, כי בזה נראית גדולתו להשתמש במדותיו בשתי הקצוות, ה"ע 14704 

 14705 .הרי הנהגתו ודרכו היא מדת האכזריות, בעת שרואה שצריך להתנהג באופן שונה

שבשעה שראה אברהם שיש ריב בין רועי מקנה לוט לבין , ה עם לוט בן אחיו"וכן יש לראות בהנהגת אאע 14706 

ג שלוט היה בן אחיו וכל חינוכו היה על "ואע, אמר לו אברהם הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי, רועיו 14707 

אחר שראה מדה רעה , מכל מקום כיון שהבין שעל פי דין אינו יכול לדור עמו בכפיפה אחת, ידי אברהם 14708 

 14709 .כ אין מקום כלל לרחמנות וגירשו מעל פניו"א, לחמדת הממון אצלו של נטיה

ואינו מבחין , י מדה זו"מי שטמון בו מדת ההטבה כל מעשיו מודרכים ע, כל זה תורה חדשה עבורנו 14710 

וכאשר נמצא בו רוע לב אינו יכול להתנהג במדת , ומבדיל היכן להשתמש במדה זו ואימתי להמנע ממנה 14711 

נמצא לעתים בחורים מבני הישיבה הדואגים מאוד בענין כיבוד , צות כיבוד אב ואםהנה לדוגמא מ, ההטבה 14712 

וכן חובת , וחייב למסור את נפשו עבור כבוד אביו ואמו, ובודאי שמצות כיבוד אב היא לאין שיעור, אב 14713 

עליו להתנהג , הכרת הטוב לאביו ואמו לאין שיעור אמנם בעת שרצון האב והאם סותר לתורה ולרוחניות 14714 

 14715 .ואין לו להתחשב כלל ברצונם ובשאיפתם, אילו זרים המה לוכ

טבעיו מושרשים בו והם , בודאי שאין זה מהדברים הקלים שללא עמל ויגיעה מתנהג אדם על פי טבעו 14716 

ורק , וראשית עבודת האדם להשיג שלימות זו חייבת להיות התלמדות בשבירת הרצון, המנהלים כל דרכיו 14717 

ואף בעת , זהו קבלת עול מלכות שמים ללא מחשבות עצמיים כלל, ת"השיבדרך זו יהיה קרוב להנהגת  14718 

ז צריך הרגל מרובה בשבירת רצונותיו וטבעיו ורק בדרך "וע, ת"שנוגד לטבעיו עושה כפי רצון השי 14719 

וכל שיקדים בזאת העבודה יש לו תקוה , ועבודה זו חייבים לעשות עוד בנערותנו, ההרגל יגיע לשלימות 14720 

 14721  .וכל הרחוק ממוסר ודאי שלא יגיע לשלימות, לימוד המוסר יוכל להרגיל עצמו י"ורק ע, לאחריתו

 14722 .(אור יחזקאל)

 14723 

 14724 מאמר שח

 14725 .(´ח ב"בראשית י) וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם

אומן כי הי, ושמח כאשר ינוח מטרדות כי כן יאות לבריאותו, בנוהג שבעולם איש חולה רוצה וצריך מנוחה 14726 

והוציא חמה , ה לבקר את החולה"והיה חולה מאוד עד שבא הקב, בן תשעים ותשע שנה שמל את עצמו 14727 

היאומן כי יש אדם בעולם , והנה היה לו לשמוח שפטור מן הדין, מנרתיקה שלא להטריחו באורחים 14728 

כד חזיוהו דהוי  והאורחים, ובפרט כשהוא חולה גדול וסובל יסורין, שיצטער על יום אחד שאין לו אורחים 14729 

והנה הצער מהעדר האורחים יום אחד היה קשה לו יותר , הרי שהיה סובל יסורין, שרי ואסר פרשו הימנו 14730 

ה באותו יום להביא מלאכים בדמות אנשים להשקיטו "עד שהוצרך הקב, מהיסורים שסבל בעת זקנתו 14731 

 14732 .מצערו החזק



ובפרט כי הקדוש ברוך הוא בכבודו נתראה  ,והנה היה די לו העונג אם באו מלאכים אצלו בדמות מלאכים 14733 

ולא נשקט בכל זאת כי רצה מעשה המצוות דוקא , ה ושאל בשלומו"י ובא הקב"ש רש"וכמ, לו ובא אצלו 14734 

והתגבר למהר , ולא די ששמח בהם אבל לבש עוז ותעצומות והתגבר לרוץ לקראתם, להטיב עם זולתו 14735 

והוא עומד עליהם , יותר ואל הבקר רץ אברהם והתגבר עוד, האהלה אל שרה בעצמו לא על ידי שליח 14736 

 14737 .וכאילו שמחת האורחים של הערביים נתן בו כח למהר לרוץ ולשמש, לשרתם כמבואר בתרגום

ומכל שכן , היאומן כי יסופר שמחה כל כך ביום אחד שחסר לו אורחים בתחלת היום אף אם היה בריא 14738 

ה אל נא תעבור מעל עבדך עד שיטפל "קבולא עוד אלא שבקש מה, בחולה גדול וסובל יסורין קשים 14739 

והנה האדם הגדול בענקים הזה , והכל כדי לקיים מעשה המצוות ולהדמות אליו יתברך בהטבה, באורחים 14740 

, ותרא שרה את בן הגר מצחק, מצינו לו מדת ההפוך מקצה אל קצה, במדת טובו למעלה משכל אנושי 14741 

י "והנה רש, אוד בעיני אברהם על אודות בנווירע הדבר מ, ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה 14742 

 14743 .ע ורציחה"מעתיק לשון מצחק עבודה זרה ג

ע דורש ואיני דורש כמותו "א ארבעה דברים היה ר"תניא אמר רשב, ן הביא לשון הברייתא"אבל הרמב 14744 

, ו שיהא בביתו של צדיק כך"ואני אומר ח, ז"הוא דורש אין צחוק אלא לשון ע, ונראין דברי מדבריו 14745 

אלא אין , ד"ע וש"ז ג"שר מי שכתוב בו כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו יהא בביתו עאפ 14746 

 14747 .א ונראין דברי מדבריו"ומסיים רשב, צחוק האמור כאן אלא לשון ירושה

לפי מדת טובו , ולכן היה רע מאוד בעיני אברהם לגרשו מביתו, נמצא כי היה ישמעאל אדם גדול מאוד 14748 

ה כל אשר תאמר אליך שרה שמע "ז כאשר אמר לו הקב"ועכ, כל שכן לבנו הגדולהנשגבה לאחרים ו 14749 

נאמר אחריו וישכם אברהם בבוקר ולא נתן לה שום דבר לפרנס בנו האהוב לו רק לחם וחמת , בקולה 14750 

והיה כל ענין זה לאברהם , ורבותינו אמרו שהיה חולה בעת ששלחו, ו"ן כתב בפסוק ט"והנה הרמב, מים 14751 

והיא ציותה להוציאה מיד ושלא לתת לה כסף וזהב , ציוה לו לעשות כל אשר תאמר שרהה "מפני שהקב 14752 

 14753 .ל"ל ז"ועבדים וגמלים נושאים אותם עכ

ושחט לשלשה , אדם שהיה מצטער מאוד בעת סבלו יסורים קשים מפני שהיה חסר לו אורחים פעם אחת 14754 

איך יוכל שאת אכזריות , י אחר"ורץ לפניהם ושמש אותם בעצמו לא ע, בני אדם שלשה בן בקר רך וטוב 14755 

היאומן כי יסופר מדות , ושלא לתת לו אף גמל אחד לשאת אותו, לגרש בנו הנחמד לו בעת שהיה חולה 14756 

רק , אשר אין סוג זה של שני ההפכים בגדר אדם, ולא עוד אלא שזרז עצמו וזריזין מקדימין, הפכיות כאלו 14757 

 14758 .והלכת בדרכיו´ יה גם כן רק להדמות אליו יתומזה נבין כי מדת טובו ה, מלאך לעשות רצון קונו

ולכן , וצריך האדם לכוון בזה דוקא להדמות לקונו, היוצא לנו מזה כי מדת הטבה היא מעלה עליונה מאוד 14759 

ל משתדל בכל כחו "ר ז"כ היה אדמו"ואשר ע, ההטבה היותר נעלה היא לקרב אנשים תחת כנפי השכינה 14760 

א "חכמה ומוסר ח)  .כנפי השכינה ואין הטבה יותר מזה כי בזה מקרבם תחת, לקרב אנשים למוסר 14761 

 14762 .(ח"קס´ מא

 14763 

 14764 מאמר שט

 14765 .(´ח א"בראשית י) באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום´ וירא אליו ה

והם , והדין נותן כי אין בהם כל מום לפי ערכם הרם, ידוע כי עונג המלאכים אין לשער ואין להעריך 14766 

ואין להם שום דאגה כלל רק ששים ושמחים לעשות רצון , ה"ולם הקבנזונים משולחן המלך מלכו של ע 14767 

, והפילוסופים הבינו זאת והשתדלו כל ימיהם בחכמה לבוא לתכלית עולם הבא שלהם לפי דעתם, קונם 14768 

והנה עולם הבא שלנו לא על ידי מלאך ולא על ידי , להתדבק בשכל הפועל פירוש המלאך הממונה על זה 14769 

, וזהו עולם הבא שלנו עם סגולה, ן ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו השכינהאלא צדיקים יושבי, שרף 14770 

ונוכל להבין העונג הבלתי משוער , אלקיכם חיים כולכם היום´ ומקרא מלא דבר הכתוב ואתם הדבקים בה 14771 

 14772 .הזה

ובפרט העונג כי בא לבקר החולה ´ וירא אליו ה, ה זכה לעונג הנפלא הזה בחיים"והנה אברהם אבינו ע 14773 

עד שעל כל עבירה שבתורה יום הכיפורים מכפר חוץ מהמגלה פנים בתורה , לי של מצוה רבה מאודחו 14774 

ועם כל זה כשראה שלשה אנשים וכערביים , ונוכל להבין התענוג שהיה לו אז הבלתי משוער, ומפר ברית 14775 

יס היה ישר בעיניו לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפסיק מהעונג הבלתי משוער הזה עד שיכנ, נדמו לו 14776 

 14777 .ובנחת היה עוסק עמהם ולא בחופזה, האורחים

היעלה על הדעת כשנראה , נצייר נא אילו אנו היינו עוסקים בעונג נפלא כערכנו ולא כזה הבלתי משוער 14778 

די , פן ואולי יבוא אצלנו וישמע להפצרתנו לבוא לאכול ולשתות, את אחד בא בדרך נפסיק ונרוץ לנגדו 14779 

אם היינו מפסיקים מאיזה תענוג כל דהוא היינו מחזיקים , לה ושתיהמאוד אם היה בא בביתנו ובקש אכי 14780 

 14781 .ומכל שכן אם הם לדרכם הולכים ומכל שכן עונג בלתי משוער, טובה לעצמנו מאוד



היעלה על הדעת , והיו אנשים עוברים לדרכם, ל"א ז"ועוד איך יעלה על הדעת כשאדם היה עוסק עם הגר 14782 

ואתמהה תמיד איך עלה , יר באורחים שיבואו אצלו לאכול ולשתותולהפצ, ל"שיפסיק מעסקו עם הגאון הנ 14783 

 14784 .אל נא תעבור מעל עבדך, על דעתו לבקש זאת

, ה בהפסקה הזו"גרם לו שיעלה על דעתו לבקש רשיון מהקב, הרי כי רדיפתו אחרי קיום המצוות למעשה 14785 

בשביל , בלתי משוער הזהונקל בעיניו הפסקת התענוג ה, ובשהיה ובלא חופזה רק במתון ובסבר פנים יפות 14786 

הרי תכלית חכמה תשובה ומעשים , שש ושמח לעשות רצון קונו, תענוג קיום המצות אשר זה רצון קונו 14787 

ולראות צור חוצבתם מבטן מי יצאנו ונלך , סמוך לאור היום רציתי לענגך בעונג הנפלא הלזה, טובים 14788 

 14789 .(ה"קנ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ר"בעקבותיו אכי

 14790 

 14791 מאמר שי

 14792 .(´ח א"בראשית י) באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום´ אליו ה וירא

ולא עוד אלא אף שבע , דורות הראשונים שקדמו למתן תורה אף הם היתה להם תורה תורת דרך ארץ 14793 

במה עסקו גדולי , בדברים שבין אדם לחברו, המצוות שנצטוו בני נח אף הם רובם בהלכות דרך ארץ הם 14794 

הכל על ידי תורת ? אבות העולם עצמם במה זכו למה שזכו והגיעו למה שהגיעו ואף, כל אותם הדורות 14795 

מהיכן שאבו את ידיעתם בתורת , נשאלת איפה השאלה מנין למדו כל אותם הדורות תורה זו, דרך ארץ 14796 

 14797 .דרך ארץ

על ידי אמונתם הגדולה , התשובה היא כל עיקר תלמודם לא נבנה אלא על היסוד הגדול של והלכת בדרכיו 14798 

בעומדם על , מזה נבע יושר מדותיהם וצדקת הליכותיהם, ומתוך רצונם העז להדמות אליו, באלקי עולם 14799 

אשר , בהכירם את טובת הבורא עם ברואיו, החסד הגדול הממלא את הבריאה כולה חסד אל כל היום 14800 

הטיב מתוך כך שאפו גם הם למדת החסד ל, בטובו הגדול מהוה ומחיה את כל העולם הגדול והנפלא הזה 14801 

במדת חסדו וטובו אצל ´ ביותר השתקף דבר ההתדמות לבורא ית, איש עם זולתו ולהתחסד עם הבריות 14802 

 14803 .ה"אאע

, נמצא אותה נעלה מאוד מכל מושג של הטבה המורגל אצלנו, ה"אם נשקיף ונתבונן במדת טובו של הקב 14804 

לה אינו זקוק כלל אבל אם ה, בנוהג שבעולם אדם מטיב עם זולתו משום שזולתו צריך וזקוק לטובתו 14805 

כי הרי כל , ה אינו כן"ואילו מדת טובו של הקב? כלום יהא מחזר אחר המקבל כדי שיקבל טובתו, לטובתו 14806 

נמצא שבעצם לא , להביא לידי גילוי את מדת טובו משום רצונו להטיב, תכליתה של הבריאה היתה רק זו 14807 

כ "ה הריהי כ"ברם מדת טובו של הקב, לא היה קיים מי שיהא נצרך לטובתו, היה כאן מי שיקבל טובתו 14808 

 14809 .שיהיה עם מי לעשות חסד, עד שעמד וברא בריאה גדולה וכבירה ובלבד שיהא לו עם מי להטיב, גדולה

, ה"כ להדמות לקונו ולהתדבק במדותיו של הקב"הוא רצה ושאף כ, ה"מדה מעין זו מוצאים אנו אצל אאע 14810 

אבל , אמנם גם זו מדת הטבה היא, וזקוק לחסדועד שלא הסתפק בזה שהטיב עם מי שהיה מבקש טובתו  14811 

ה הביאה לידי "אלא כשם שמדת טובו של הקב, בזה גרידא אין יוצאים עדיין ידי חובת והלכת בדרכיו 14812 

 14813 .כך גם הוא מחפש וממציא לו מקבלים לקבל הטבתו, בריאת העולם בכדי שיהיה עם מי להטיב

יושב ומצפה לאורחים , ה על פתח אהלו כחום היוםוכך אנו מוצאים אותו כשהוא יושב בהיותו זקן וחול 14814 

כאילו הם המטיבים עמו , רץ ומשתחוה ומבקשם בכל לשון של בקשה שיבואו אליו, שיבואו ויקבלו טובתו 14815 

הוא רץ לכאן , וכשהם מסכימים להצעתו הרי אין לתאר השמחה שנעשתה במעונו, והוא המקבל טובתם 14816 

 14817 .(מ י"ב) חד בכדי להאכילם שלש לשונות בחרדלורץ לכאן מכין שור שלם בשביל כל אחד וא

מדרגה גבוהה זו במדת החסד , עד כדי כך ישב וחשב איזהו העונג היותר גדול שיוכל להמציא בשבילם 14818 

כל , ה אין כל גבול"הרי למדת טובו של הקב, מהשאיפה הגדולה של הוי דומה לו? וההטבה מהיכן באה לו 14819 

ואף עצם הבריאה כולה לא נבראה אלא , בכדי להטיב עם ברואיוהמעשה וכל המפעל ביקום הרי אינו אלא  14820 

הרי מעשיו צריכים , האדם השואף איפוא למדת ההליכה בדרכיו ולהדמות אליו, בכדי שיהיה עם מי להטיב 14821 

 14822 .למדת חסד מופלאה שכזו, להגיע למדרגה נעלה זו של הטבה

ו בקל "ו אם תחסר לו האמונה ח"להיכן עלול האדם להגיע ח, מאידך מוצאים אנו באותה פרשה גופה 14823 

האדם עלול אז להתגלגל לדיוטא התחתונה של ´ הוי דומה לו´אם תחסר לו השאיפה של , הטוב והמטיב 14824 

כאן רואים אנו את היפוכה הגמור של דמותו של , מחזה כזה מעבירה לפנינו התורה על סדום, רשע 14825 

שחקקה חקקי , פכה את הקערה על פיהיש כאן עסק עם עיר שלמה שה, ואין המדובר ברשע יחידי, ה"אאע 14826 

אצלה כל , עיר הלועגת על כל מה שמקובל בעולם כצדק ויושר, און להצדיק רשע ולהרשיע צדיק 14827 

מכיון שחסר לו , למדרגת שפלות שכזו עלול האדם להגיע, החמס זה דין והשוד משפט, המושגים הפוכים 14828 

 14829 .רכיויסודם של הצדק והמשפט שהיא הכרת האלקים והשאיפה ללכת בד

כאילו המשפטים שבתורה הם , מכאן רואים אנו עד כמה מוטעית היא ההנחה המקובלת של מצוות שכליות 14830 

הרי לפנינו עיר , והם יכולים להתבסס על טהרת השכל גרידא, מצוות שכליות ששכלו של האדם מחייבם 14831 



והה והחוקה והם הגיעו על פי השכלתם הגדולה לפתח את התרבות הגב, שלמה של אנשים בעלי השכלה 14832 

עלולים , כל אימת שהאמונה אובדת מבני אדם, וכך היא המדה בכל מקום ובכל זמן, המפורסמת של סדום 14833 

 14834 .ומעשים בכל יום הינם עדות נאמנה על זה, הם להגיע לידי מדת סדום ממש

אלא לדרוש , שלא להסתפק בהטבה עם מי שצריך להטיב, ה"ומפליא הדבר מדתו של אברהם אבינו ע 14835 

, רצונו העז להדמות לקונו באה לידי ביטוי דוקא בתפלתו על אנשי סדום, קום למעשי הטבהולחפש מ 14836 

אבל , בכל נסיונותיו וזמניו הקשים לא ראינוהו מתפלל, בשום מקום אין אנו מוצאים את אברהם מתפלל 14837 

 14838 .מתוח עליהם´ כאן נוגע הדבר לאחרים אשר חרון אף ה

ה סובל כל העולם כולו על כל "והרי הקב, מדרכי קונו אמנם חטאים הם מאוד אבל אברהם אבינו למד 14839 

בוא וראה כמה , אף האדם צריך שיהא בלבו מקום לסבול את הרשעים ולהתחסד עמהם, חוטאיו ופושעיו 14840 

? מאין למד כל זה מהיכן הגיע למדרגה נפלאה זו, הפציר בתפלתו וכמה מסר נפשו על הרשעים הללו 14841 

מה הוא ארץ , שהוא ארך אפים לרשעים סובלם ומקיימם, ה"קבמשאיפתו העזה להתדבק במדת טובו של ה 14842 

 14843 .(213´ נתיבות המוסר ד)  .אפים אף אתה

 14844 

 14845 מאמר שיא

 14846 .(´ח א"בראשית י) באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום´ וירא אליו ה

מבחינת מה מרחם ומטיב הוא עם , בחובות הלבבות כתוב שהמרחם על הזולת ומטיב עמו משום רחמנות 14847 

הרי שירד בעל חובות הלבבות , כי נותן להפיג את צער עצמו היות ואינו יכול לראות בצרת חברו, מועצ 14848 

 14849 .וגילה שמילוי חסרון חברו יכול להיות גם מילוי חסרונו, לתוך עומק נפשו של האדם

, והלואי והיינו זוכים לה תמיד, אמנם הרגשת חסרון חברו כחסרונו היא מעלה גבוהה ומדה טובה מאוד 14850 

בעל מדת הרחמנות עושה מעשיו מחמת מניעים חיצוניים , כן אין זו מעלת החסד אלא מעלת הרחמנותא 14851 

, כשרואה עני הוא מרגיש את חובתו לעזור לו וגם מושיט לו עזרה כפי יכולתו, המעוררים את מצפונו 14852 

לו מניע  ואין, זה הרודף חסד והשואף לחסד בכל מהותו? מי הוא בעל החסד, שונה ממנו בעל מדת החסד 14853 

כי החסד ממלא את , הוא אינו זקוק למניעים חיצוניים לעוררו למעשה ההטבה, אחר אלא עצם החסד בלבד 14854 

 14855 .כל פנימיותו ונובע ממנו תמיד עד שרואה בכל חייו רק הזדמנות לחסד

ה לאיוב עדיין לא הגעת לחצי "אמר לו הקב, ויהיו עניים בני ביתך, ז"נתן פ´ וכעין זה מצינו באבות דר 14856 

, את שדרכו לאכול בשר האכלתו בשר, אתה יושב בתוך ביתך ואורחים נכנסים, שיעור של אברהם אבינו 14857 

את , אבל אברהם לא עשה כן מהדר בעולם וכי מצא אורחים מכניסן, את שדרכו לשתות יין השקיתו יין 14858 

מד ובנה ולא עוד אלא ע, ואת שאין דרכו לשתות יין השקהו יין, שאין דרכו לאכול בשר האכילו בשר 14859 

 14860 .וכל שהפה שאל מצוי בתוך ביתו, וכל הבא ונכנס אכל ושתה, פלטרין גדולים על הדרכים

אבל , איוב השלים רק את החסד לאורחים זוהי רחמנות, הרי לך ההבדל שבין חסד להטבה ורחמנות 14861 

 14862 הוא לא רק ריחם על, כי מדת החסד היא אהבת עצם הנתינה, אברהם נתן אפילו מה שלא היה חסר להם

והיה לו צער כשהוציא הקדוש ברוך הוא חמה , אלא חיפש אפשרות לעשות חסד, הנצרכים שבאו לפניו 14863 

אלא , הרי שאברהם לא עשה למען השלמת חסרון האחרים בלבד, מנרתיקה ופסקו עוברים ושבים 14864 

 14865 .שאיפתו היתה עצם מעשה החסד

בלי , אבל יש להתעמק בזה יותר, נח איש צדיק ואברהם איש החסד, ובזה ההפרש בין מדרגות אברהם ונח 14866 

טורח האכלת , ואף מפורש בתורה הטבתו לבעלי החיים שבתיבה, ספק היטיב נח הרבה מאוד לאחרים 14867 

וכשאיחר רק פעם אחת את , כל אחד בזמנו וכהרגלו משך שנה תמימה, והשקאת כל מיני בעלי חיים 14868 

כי אי אפשר לעבוד למען הזולת כל ובודאי עשה מאהבה , הרי עבודת חסד שאין כמוה, מזונות הארי נשכו 14869 

כי חסד שייך רק , עשה חיובו אבל חסד אין זה עדיין, ומכל מקום היה זה רק צדק, כך בלי אהבת הבריות 14870 

 14871 .בלי צורך מניעים חיצוניים כלל, כשהשאיפה נובעת מתוך עצם מהותו

נו מוצאים שתי גם כאן א,  והבדל זה נוהג לא רק במצוה שבין אדם לחברו אלא גם בין אדם למקום 14872 

עבודת החסד שהיא למעלה מכל  (ב, עבודה לשם מילוי החובה או מפאת מניעים חיצוניים (א, הבחינות 14873 

וכאן מתגלה לנו דבר עמוק , האדם נתהפך במהותו לנותן ושואף אף להתחסד עם קונו, החיובים והסיבות 14874 

, בודה בדרגותיה העליונהובגדרי שלימות הע, ה"והוא חידוש גדול במדרגת האבות הקדושים ע, מאוד 14875 

 14876 .אבל מצאנו בזה דבר פלא, הורגלנו לחשוב שאהבה ודבקות הן דרגות העבודה שאין למעלה מהן

אבל נח שהיה כחו רע , אברהם שהיה כחו יפה התהלך לפני, את האלקים התהלך נח (´ר ל"בב) ל"אמרו ז 14877 

, ה מתחזק ומהלך בצדקו מאליואבל אברהם הי, י נח היה צריך סעד לתמכו"וברש, את האלקים התהלך נח 14878 

שמי שדבוק , היה נח דבק בשכינה וזהו הסעד שעשה לו הקדוש ברוך הוא, גור אריה´ ל בס"וביאר המהר 14879 

שהיה מהלך מעצמו בלי אותו , אבל באברהם כתוב התהלך לפני, באלקים אי אפשר לו לזוז ממנו ולחטוא 14880 



ואז לא מסייע לו הדיבוק כיון שהיה מנסה  ,שהרי כמה פעמים היה מנסה אותו, דיבוק שכינה שהיה עמו 14881 

 14882 .אותו והבן זה היטב

הנה לדבקות שלימה זכה , עבודת החסד? מה אחריה, אינה המדרגה האחרונה´ הרי שגם הדבקות בה 14883 

השגה זו באה על , אלקיך´ ה אל תירא אברם אנכי מגן לך בחינת אנכי ה"כשאמר לו הקב, ה"אברהם אע 14884 

בחינה זו היא מגן בפני היצר הרע שלא יוכל לדחוק ולכנוס , ת"רה להשיידי דבקות רבה מתוך אהבה טהו 14885 

מיד , לנגדי תמיד´ שויתי ה, א בריש אורח חיים בשם מורה נבוכים"וזה כעין מה שהביא הרמ, בין הדבקים 14886 

ה אז לא נשאר "אם זוכר תמיד את הקב, יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד 14887 

 14888 .במחשבה כך כל שכן בדבקות לבבית´ ואם בזכרון ה. ה ליצר הרעמקום כניס

ה "רק בנסיון השמיני נסיון המילה אמר לו הקב. אולם כל זה הוא עדיין בבחינת הוצרך סעד לתמכו 14889 

כי התעלה , שאין צורך עוד במגן אף לא בשמירה שמקורה בדבקות, לאברהם התהלך לפני והיה תמים 14890 

ובמצב הדבקות , ת העבודה מפאת החסד שהיא למעלה מעבודת הדבקותה אל שיא מדרג"אברהם אבינו ע 14891 

אבל עבודת החסד היא העבודה התמימה הנובעת כולה מעצם מהות , ת שדבוק בו"הרי יש לו סיוע מהשי 14892 

 14893 .והיא המעולה שבעבודות, בלי שום התעוררות על ידי סיבות חיצוניות וסיוע אחר כלל, העובד

אינו מפחד מפני הנסיונות אף שכל נסיון כרוך בהסתר כי השם יתברך  מי שזכה למדרגה עליונה זו שוב 14894 

אולם המתחסד אינו צריך לסיועים ומוצא את התחזקותו בתוך עצמו , מונע ממנו את הסיועים הרגילים 14895 

שהם מגלים לנו , ל המובאים לעיל"זה ביאור דברי המהר, בשאיפתו הטהורה להתחסד עם קונו, פנימה 14896 

 14897 .זהאור חדש בענין נשגב 

ואפשר לעורר בכל אדם נקודות של חסד של , ה"בכל אדם מישראל יש נצוצות ממדרגת אברהם אבינו ע 14898 

ניצוץ אחד של חסד , ה"ובזה מתקשרים אל אאע, ולא מצד חובה או רחמנות, נתינה בלא חשבון של נטילה 14899 

הם וכשמתגבר  הן חסד וקנאה הפכים, ולפעמים אפילו מתאווה, אמיתי יכול להציל מקנאה משנאה מגאוה 14900 

 14901 .האחד יתמעט השני

מתפלל ונפשי , כי הנותן את עצמו לאחרים, וכן גם השנאה מסתלקת מלבו של אדם בהאיר בו אור החסד 14902 

כי בעל חסד ככל ששואף להטיב , ומבטל בלבו את הסיבות לשנאה וכך מדת הגאוה, כעפר לכל תהיה 14903 

צד אותה הבחינה שבה היא נאחזת ואפילו מדת התאוה מ, לחברו ולשמשו מחליש הוא את כח הגאוה 14904 

 14905 .גם היא נחלשת כל שגובר החסד בלב האדם, שמרגיש האדם שכל ההנאות שלו, באנוכיות

אין חסד אלא , (א"זהר דברים רפ) ל"וגם במצוות שבין אדם למקום יש לעבוד על דרך החסד כארז 14906 

הלואי ונזכה , חייבותעבודה שהיא למעלה מכל סיבות המ, המתחסד עם קונו בלי כל תקות תועלת ושכר 14907 

מכתב )  .כי אז תהיה עבודתנו מתעלה למעלה מכל גבולות והגבלות, לשמור ניצוצות אלו ולהלהיבם 14908 

 14909 .(245ב "מאליהו ח

 14910 

 14911 מאמר שיב

 14912 וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה

 14913 .(´ח ב"בראשית י)

ה את גילוי "באמת תמוה איך הניח אברהם אע, יותר מקבלת פני השכינהל גדולה קבלת האורחים "אז 14914 

לפחותים ביותר ´ אבל הענין כי הכנסת אורחים אפי? ז"השכינה כדי להתעסק בהכנסת אורחים עובדי ע 14915 

והטעם , גדולה ועמוקה יותר אפילו מנבואה שהיא הדבקות הכי עליונה שבמתנות שמים, היא קבלת שכינה 14916 

 14917 .ועל כן אין לה קביעות באדם כמו מדרגה מעשית, נה ולא קניןכי הנבואה היא מת

ואף על פי כן היה לו יכולת להרוג את , למה חרה לך הלא אם תיטיב שאת´ הרי קין התנבא ואמר לו ה 14918 

וקונה האמונה קנין , אבל במעשה החסד המסלקת את הנגיעות נפקחות עיני לבו להכיר את האמת, הבל 14919 

יש לו קבלת פני השכינה תמידית ומאומתת בתוך לבו , ממנה אשר נקנית בוולפי השיעור , עמוק וקבוע 14920 

 14921 .הוייה שלו ולא מתנה מבחוץ, שמעתה היא מדרגה אשר קנה לו, ומהותו

, מפני שכפי פחיתות המקבל יגדל ערך מעשה החסד? ולמה נראו לו המלאכים כבני אדם פחותים דוקא 14922 

ת בבני אדם "פילו יבקשו ליתן צדקה יכשילם השישא, ואין זה דומה למה שהתפלל ירמיה על רודפיו 14923 

וגם הצדקה שלהם לא היתה באה מכח חסד , כי שם היו הנותנים רשעים מזיקים ונוטלים, שאינם מהוגנים 14924 

, במה שנעשו הנותנים כלים להמקבלים, ועיקר זכות הצדקה שלהם היה מצד זכות המקבלים, פנימי 14925 

 14926 .הם לנותנים זכות כללוכשהמקבלים עצמם אינם מהוגנים הרי שאין ל

למה נסמכו ? והמלכת את חברך בנחת רוח, לעתיד לבוא שואלין את האדם המלכת לקונך שחרית וערבית 14927 

יוכל להכיר את בוראו באמת , מפני שרק על ידי שהוא ממליך את חברו שזוהי קצת הנתינה? שתי השאלות 14928 

 14929 .(210´ א ד"מכתב מאליהו ח)  .ולהמליכו על עצמו

 14930 



 14931 מאמר שיג

 14932 .(´ח ב"בראשית י) א עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתםויש

וצריך עיון הן , דרך העלייה קשה היא מאוד ודורשת עמל של הרבה שנים, בדבר מהלך קנין הרוחניות 14933 

אולם כבר ביארנו שעבור האדם שרוצה , מפורש בכתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו 14934 

ממהר אורו של , אלא שעל ידי פתחו של מחט שעושה האדם, בכחות עצמו המרחק רב מאודלעלות  14935 

ומה הוא הפתח של , ועל ידי סייעתא דשמיא זו הריהו קרוב אליך מאד, ה כברק לבוא אל לב האדם"הקב 14936 

 14937 !השאיפה הרבה? מחט

, מתן תורה בשכר שלש ריצות שרצת אני ארוץ לפני בניך שלש ריצות בשעת, ה לאברהם"אמר לו הקב 14938 

מה פרע לבניו מסיני בא וזרח , וימהר לעשות, ואל הבקר רץ, וירא וירץ, ואלו הן שלש ריצות של אברהם 14939 

 14940 .(תנחומא ובילקוט שם) משעיר למו הופיע מהר פארן

מכל מקום , ה אחר שמל את עצמו לא היה יכול ללכת מרוב יסוריו כדכתיב והוא יושב"אברהם אבינו ע 14941 

גם כשכבר שהו אצלו רץ אל הבקר מפני , לקראת ערביים כדי שלא יעברו ממנו ברוב שאיפתו לחסד רץ 14942 

ריצה זו לגמול חסד היא , וזירז גם את השליח ללמדו לשאוף במרץ לחסד, השאיפה הגדולה לחסד 14943 

למדנו ששאיפה המביאה , מסיני בא וזרח משעיר למו, שהביאה ממרחקים רבים את גילוי השכינה לבניו 14944 

שתקרב אלינו מאוד את הרחוק בתכלית הריחוק וכך מגיעים , ה את הסייעתא דשמיאלזריזות היא המביא 14945 

 14946 .(26ג דף "מכתב מאליהו ח)  . למדרגות רמות

 14947 

 14948 מאמר שיד

 14949 וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה

 14950 .(´ח ב"בראשית י)

ולא רק הכללים אלא גם הפרטים , הטובות שגמל לבני אדםכמה פרשיות מספרות על חסד אברהם ואת  14951 

יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת , וירא וירץ לקראתם, ופרטי הפרטים של כל מעשה ופעולה 14952 

ובהעדר אות אחת מפרטי סדר , פרטים מהכנסת אורחים של אברהם אבינו פרשיות מן התורה הם, העץ 14953 

 14954 .ר תורה נפסל חסרון יש בשלמותוהכנסת אורחים של אברהם אבינו הספ

באות אחת נברא העולם אלה תולדות השמים , קודם העיון בעמקי גלויות אלה עומדים אנו ומשתאים 14955 

ועל חסד אברהם לא אות ולא , באות קלילא נוסדו שמים וארץ, (ר יב"בר) בראם´ הא´והארץ בהבראם ב 14956 

גופי עיקרי תורה , לי תלים של הלכותועל כל קוץ של אות יש ת, אותיות אלא פרשיות שלמות נכתבו 14957 

והיתר נדרים פורחין באויר , מקרא מועט והלכות מרובות, הלכות שבת חגיגות ומעילות, מרומזים בהם 14958 

 14959 .(חגיגה י) ואין להם על מה שיסמכו והן הן גופי תורה

ל דברי וע, יותר נתפלא כשנעיין ברוב פרשיות התורה אשר בהן אברהם אבינו נזכר שהן רק במעשי החסד 14960 

, הוא האלקים ואין עוד מלבדו´ כבר הכיר את בוראו שה´ בן ג, אמונתו והכרתו לא נכתבו פרשיות בתורה 14961 

אברהם אבינו הפיץ , רודפים אותו דנים אותו לשריפה בכבשן האש, יחיד היה אברהם וכל העולם כנגדו 14962 

מאות פרקים ´ ד, ן לו גוףהוא יחיד ומיוחד ואין לו דמות ואי´ תורתו עשה נפשות והעמידן על האמת שה 14963 

ועל מעשיו אלה לא , הרס וסתר את האמונות הטפלות והדריכם בדרכי אמת, (ז יד"ע) ז למדם"ע´ במס 14964 

 14965 .מצינו פרשיות בתורה

במעשי חסדו כלולים , הוי אומר שמחסד אברהם אבינו צריכים אנו להבין את גדלותו אשר בחרת באברם 14966 

פרשיות , הכיר את בוראו´ אמונה של אב המאמינים שבן ג, נוואצורים רוממותו והתעלותו של אברהם אבי 14967 

הלא , מעשי החסד הם ביטוי אמונתו והכרתו, אלו של חסד הן פרשיות של שלימות אמונתו ורום הכרתו 14968 

ה ברא את העולם לשם חסד עולם חסד "הקב, אין לנו מושג במהות הבורא אלא בדרכי הבורא שהם חסד 14969 

 14970 .חסד ואמת´ רחות הומנהיג את עולמו בחסד א, יבנה

אני , ה לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי"אמר לו הקב, כשבקש משה הראני את כבודך 14971 

ה "גילה הקב, על פניו ויקרא´ ויעבור ה, ´יכול הוא האדם להשיג את טוב ה, אעביר כל טובי על פניך 14972 

בלי ´ צחיות של טוב וחסד הבמדה הראשונה יש נ, ג מדות שבהם מנהיג את עולמו"למשה רבינו את הי 14973 

 14974 .עוד יותר גדול´ ובמדה שאחריה כלול חסד ה, גבול ותכלית

´ נמצא שהמדה הראשונה כוללת חסד ה, (7ז"ה י"ר)א  לאחר שיחט´ קודם שיחטא ה´ ה, ל"אמרו חז´ ה´ ה 14975 

ת הכלול בבריאת העולם וביציר´ נשתדל נא להשיג ולהבין מחסד ה, של בריאת העולם וקיומו קודם החטא 14976 

ולשם , אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ברא הכל איננו צריך לבריותיו´ כי לא למענו ית, האדם 14977 

עליונים ותחתונים , שמים וארץ וכל אשר בהם, מה ברא עולם ומלואו בשביל האדם בכדי להיטיב עמו 14978 

לם לשרתו הוא מושל בכל וכו, צבא השמים ומלאכי מרום כל שתה תחת רגליו, וברואי מעלה ומטה 14979 

 14980 .נבראו



ר "בשביל אדה, שפעות של טוב וחסד נוצרו בשביל האדם נזר הבריאה, עולם מלא תענוגים ועידונים 14981 

ליהנות מכל , ויכול היה לקבל את כל התענוגים והעידונים, קודם החטא שהיה מסוף העולם ועד סופו 14982 

ש "אדם נברא בע, דם יצירתוה עולם נאה זה קו"ולא עוד אלא שהזמין הקב, ´מחמדי הבריאה מנועם טוב ה 14983 

שנאמר , כ הכניס אורחין"משל למלך שבנה פלטרין ושיכללו והתקין סעודה ואח, כדי שיכנס לסעודה מיד 14984 

טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שולחנה , ימי בראשית´ חכמות בנתה ביתה חצבה עמודי שבעה אלו ז 14985 

וכל אלו בשביל אדם , (שם לח) וחוה שלחה נערותיה תקרא זה אדם, אלו ימים ונהרות וכל צרכי עולם 14986 

 14987 .(ז"סנהדרין ל) לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם, אחד נבראו

גדול אפילו מן , ה בצלם אלקים עליון לכל הנבראים"שבראו הקב, אשר ביצירת האדם´ ומה רב חסד ה 14988 

, ל נעשה אדם"רת אה לבראות את האדם נמלך במלאכי הש"אמר רב אחא בשעה שבא הקב, המלאכים 14989 

ל זה מה שמו "א, הביא לפניהם את הבהמה את החיה ואת העוף, ל חכמתו מרובה משלכם"ל מה טיבו א"א 14990 

 14991 .(ר יז"בר) אמר זה שור זה חמור? ל זה מה שמו"העבירן לפני אדם א, ולא היו יודעין

הלא בתחילת  כי, מדרגה של חכמה זו אינה אלא שליבה אחת בסולם מעלות החכמות וההשגות של האדם 14992 

ועל ידי השגות אלה נתעלה להשיג השגות יותר עמוקות , יצירתו ברגעים הראשונים זכה להשגות אלה 14993 

ה בגדלות וברוממות כזו עד שמלאכי מרום טעו "חננו הקב, וכה נתעלה ונתגדל מרגע לרגע, יותר עליונות 14994 

ואדם זה , ראו שהוא נברא לא יכלו להשיג את תכלית גדלותו ולא, (ר ח"בר) ובקשו לומר לפניו קדוש 14995 

והיה מתעלה , לחם אבירים אכל מלאכים צולין לו בשר, ה לגן עדן מקור כל התענוגים"הכניס הקב 14996 

 14997 .ומתרומם בלי הפסק מחיל אל חיל בהשגות ועליות נצחיות ובתענוגים אין סופיים

תענוגים והעידונים כי אחרי כל ה, נתן לו כח הבחירה שיוכל לבחור בטוב וברע, ´ועדיין לא תמו חסדי ה 14998 

אלא , אמנם בחינה זו היא למעלה מהשגתנו, היה מרגיש בנתינה זו מעין נהמה דכיסופא, ההשגות והעליות 14999 

בשביל זה ניתנה לו סגולת הבחירה לבחור בטוב , עם האדם נקרא זה נהמא דכיסופא´ לפי חסד הבורא ית 15000 

 15001 .ואם בחר בטוב אזי שכר בחירתו הוא נוטל, וברע

נתן לו , שיתענג ויתעדן בעונג ועידון שאין בהם צל של פגם, שעשה עם האדם´ הוא חסד המה גדול ורב  15002 

, להשפיל את עצמו והבריאה כולה עד הדיוטה התחתונה, אותו הכח להיות בוחר ובכחו לבחור גם ברע 15003 

ה אומר אין אני והוא "להפוך טוב לרע גן עדן לגיהנם עד שהקב, ולרדת מטה מטה בעמקי שאול תחתית 15004 

כדי להוסיף בתענוגו של האדם שירגיש ששכרו , ובשביל מה נתן לו כח זה, (´סוטה ה) ולין לדור בעולםיכ 15005 

 15006 .ג מדות"חסד זה כלול במדה הראשונה מי, גמול מעשיו הטובים שעשה מתוך בחירתו בטוב, הוא נוטל

´ אף אם ישוב אל ה´ ולולא חסד ה, ה לאחר שיחטא האדם"המדה השניה כוללת בקרבה חסד הקב 15007 

וסבל יסורי גהינם שנתגרש מגן , (ח"עירובין י) ל שנה"ר שישב בתענית ק"בתשובה היותר נעלה כמו אדה 15008 

אמרה ? שאלו לחכמה נפש החוטאת מה תהא עליה, בכל זאת אין מקום לתשובתו אבד זכות קיומו, עדן 15009 

, טוב לרע גם אחרי שחטא האדם והפך, ה ברוב טובו"אין מקום לתשובה אלא שהקב, נפש החוטאת תמות 15010 

לאחר ´ ה, ה מקבלו בתשובה"גם אז לא ידח ממנו נדח והקב, השחית וקלקל את הבריאה הורידה והשפילה 15011 

 15012 .מעולם ועד עולם´ חסד ה, הטוב כי לא כלו רחמיו אין קץ ואין גבול לחסדו, שיחטא ויעשה תשובה

וכה נתעלתה , נההכרה זו פשטה צורה ולבשה צורה יותר עליו, שנים הכיר אברהם את בוראו´ בן ג 15013 

ה אשר בהתהוות היצירה "ראה והשיג הקיף והבין את חסד הקב, ונזדככה הכרתו בעילוי וזיכוך בלתי נפסק 15014 

, והמטרה חסד, היש חסד, צורת ההשגות והעליות במעלות החכמה גם כן חסד, צורת הבריאה חסד, וקיומה 15015 

, ומפתח זה ניתן ביד האדם, הפותחםוהוא גם המפתח הנועל שערים ו, הבריח התיכון של היצירה הוא חסד 15016 

בחסד כי אין ביצירה אלא חסד ומה ? ובמה, בכוחו להתעלות ולהעלות את כל היצירה בעילוי בלתי מוגבל 15017 

 15018 .הוא אף אתה

מעשי , אמונתו והכרתו גדלו יחד עם מעשי חסדו, ת"כה התעלה והשתלם בחסד מתוך הכרתו בדרכי השי 15019 

וכמו בהביעו דעת האמונה לא כבשה , צורה והמעשים הם ביטויההאמונה היא ה, חסד מתוך אמונה והכרה 15020 

לא יכול לכלוא ולכבוש את , ה את העולם כגיהנם"כן בעת שהרתיח הקב, בלבו ולכבשן אש השליכוהו 15021 

 15022 .צמאה נפשו לחסד ישב בפתח והצטער, בטויי אמונתו

יוקח נא מעט , רגילרץ לגיהנם כדי לעשות חסד ולא שינה מכפי ה, כשראה את האורחים וירץ לקראתם 15023 

כי אותם , לא החסיר אף משהו בתענוגם ובכבודם מפני יסורי מחלתו וצער גיהנם, מים ורחצו רגליכם 15024 

נוצר צמאון חדש אשר התבטא בחסדים , ומכל מדרגה נוספת במעלות האמונה, המעשים הם ביטוי אמונה 15025 

 15026  .רום מעל רום עד אין סוףגבוה ו, וכשם שאין קץ לאמונה והכרה כך אין גבול לחסד, יותר גדולים

 15027 .(´שיחה ח´ אור הצפון א)

 15028 

 15029 מאמר שטו

 15030 .(´ח ג"בראשית י) ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעינך אל נא תעבור מעל עבדך



דכתיב אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא , י אמר רב גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה"אמר ר 15031 

ה היה לו אז גילוי שכינה "אברהם אבינו ע, (י"רש) רחיםוהניחו והלך לקבל האו, תעבור מעל עבדך 15032 

ש שצריכים לדחות גשמיות של עצמו בעד "כ, והכנסת אורחים ערביים דחה רוחניות שלו, ´ודבקות בה 15033 

 15034 .רוחניות של חבירו

כמובן בזמן שאי אפשר לעשות , רואים מזה כמה צריכים בעד חבירו לדחות אפילו רוחניות של עצמו 15035 

, ת"היה לפניו עשיית מצוה ות, ת שקול כנגד כל המצות"ת, (ח"ו י"ד רמ"ביו) ם כמבוארי אחרי"המצוה ע 15036 

 15037 .ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתורתו, י אחרים לא יפסיק תלמודו"אם אפשר למצוה להעשות ע

היה , ה היה מקבל פני השכינה"אברהם אבינו ע, צריכים להבין הערך של להתעמל כבור הטבת חבירו 15038 

ל שגדולה הכנסת אורחים "ומזה למדו חז, ובאמצע הלך לקבל פני אורחים, ה"תו בהקבמתדבק מחשב 15039 

אבל להיטיב עם חבירו גדולה , כל אחד עושה בעד עצמו כדי להגיע לגילוי שכינה, מהקבלת פני שכינה 15040 

 15041 .(מבקשי השלמות)  . ממנה

 15042 

 15043 מאמר שטז

 15044 .(´ח ג"ת יבראשי) ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעינך אל נא תעבור מעל עבדך

ולמדנו זאת מאברהם שביקש , גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה, (.ו"שבת קכ) ל"ואמרו חז 15045 

ה "להניח להקב, ´ו כחילול ה"והוא דבר מתמיה כי על כל פנים נראה ח, אל נא תעבור מעל עבדך´ מה 15046 

 15047 .לחכות כביכול באמצע השראת השכינה

וכן מה שאנו נוהגים , היתר כתיבת תורה שבעל פההפרו תורתך כ´ אבל יש בחינת עת לעשות לה 15048 

ולכאורה כשאנו משוים עומדנו בתפלה לעומת עומדנו לפני , להתנענע ולנגן בתפילה כדי לעורר הכונה 15049 

 15050 ?ו"האם התנועות והניגונים בתפלתנו לא כחילול יחשבו ח, בשר ודם

ונדחה , וזה עולם עליון יותר, שעיקר קידוש השם הוא ההשגה הפנימית הבהירה, אלא שעומק הענין הוא 15051 

כי שם מתחשבים , כי במבט עולם העליון ההוא אין זה חילול כלל, מפני זה חילולו שבעולם תחתון ממנו 15052 

 15053 .´הוא בעצמו קידוש ה´ וממבט התכלית דבר המביא לקידוש ה, רק עם הפנימיות שזה התכלית

ואפילו אם , מבחינת החסד הטהורה היתה "הכנסת אורחים של אברהם אבינו ע, ל"זהו הביאור גם בהנ 15054 

, אדרבא זהו חסד פנימי ונעלה יותר, האורחים עובדי עבודה זרה פחותים המשתחוים לאבק שברגליהם 15055 

וממילא , גבוה מעולם הנבואה שהוא עולם הדבקות וקבלת השפע, ועולם החסד הטהור שהוא עולם הנתינה 15056 

 15057 .(250ב דף "מכתב מאליהו ח)  .לא שייך חשבון של חילול בזה

 15058 

 15059 מאמר שיז

 15060 .(´ח ג"בראשית י) ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעינך אל נא תעבור מעל עבדך

ולמדו , ה להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים"והיה אומר להקב, יש אומרים ששם זה קודש הוא 15061 

, ליוניםאין לנו עסק עם עולמות ע, (7שבועות לה) מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה 15062 

 15063 .והתורה אף היא תורת העולם הזה היא, הדברים הנעלים ביותר נמצאים כאן בעולמנו זה

כי תהא קבלת פני שכינה גדולה כאשר , גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, וזה סוד הענין 15064 

, היא ומצות הכנסת אורחים הלא של עולם הזה, אבל כל זאת הלא הוא מצב של עולמות עליונים, תהא 15065 

ומכאן כל סוד המעשה , הכנסת אורחים היא הקבלת פני שכינה של העולם הזה ולכן גדולה הכנסת אורחים 15066 

 15067 .כי סוד כל התורה הוא שהיא תורת העולם הזה

ל והנה קראם בשם רבם באלף "ן ז"כתב הרמב, (י שם"רש) ויש אומרים ששם זה חול לגדול שבהם אמר 15068 

ן לומר שהכיר "ולולא דמסתפינא הייתי שואל מה הכריח את הרמב, דלת כי הכיר בהם שהם מלאכי עליון 15069 

? מדוע אין התנהגות אברהם מתפרשת היטב אם נאמר שחשבם לאנשים פשוטים, בהם שהם מלאכי עליון 15070 

, טעו בו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו קדוש, (ר יז ה"בר) ל שחכמתו מרובה משלכם"הלא איתא בחז 15071 

 15072 .לאךנמצא שדרגת האדם גבוהה משל מ

הלא ? מדוע אי אפשר להבין שאמר כן לערביים ממש, ואם ניחא לומר על המלאכים שקראם בשם רבם 15073 

ל מובא בראשית חכמה שער היראה "חז) המלכת את קונך המלכת את חברך! האדם נברא בצלם אלקים 15074 

אבל , מובן ששונים הם העולמות כל אחד באופנו הוא! הלא דברים כפשוטם ממש הם המלכת ממש, (ב"פי 15075 

 15076 .(ר לג ד"שמו) ס אחד הם כל מה שיש בעליונים יש בתחתונים"סוכ

שנאמר בהם גבורי כח עושי דברו , ותראה שהמלאכים נשתבחו במדה הטובה הזאת, ל"ו כותב וז"י פ"המס 15077 

מונים את מספר הטיסות  (7ברכות ד) ל"וחז, ואמר והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק, לשמוע בקול דברו 15078 

לאן רצים ולשם ? מה הסוד בענין רצוא ושוב שנשתבחו בו העליונים, למלא שליחותושכל מלאך עף כדי  15079 

 15080 ?מה רצים



שכל מציאותו של מיכאל הספיקה רק כדי , ל אין מלאך אחד עושה שתי שליחות"והענין הוא הנה אמרו חז 15081 

כי שליחות אינה כמו , ולא נשאר בו אף חוט השערה יותר על שליחות אחרות, לבשר את שרה בלבד 15082 

וכאשר הוא , אלא השליח והשליחות אחד הם שניהם מציאות אחת, שרגילים לחשוב כשני דברים נפרדים 15083 

 15084 .משתלח לשליחות שניה הרי זו מציאות אחרת לגמרי עבורו

משתנים שמותנו לפי עבודת השליחות שאנו , ל אין לנו שם קבוע"י ז"ופירש, למה זה תשאל לשמי 15085 

ת "כי יסוד השליחות הוא לעשות רצון השי, יא המציאות שליכלומר השליחות שאני ממלא ה, משתלחים 15086 

ומובן בפשטות ענין רצוא ושוב , הוא ההתדבקות בו כביכול כי הוא ורצונו חד´ ולעשות רצונו ית, המצוה 15087 

 15088 .ש"שכל מרוצתם להתדבק ברצונו ית, של חיות הקודש

רצוא ושוב של העולם הזה הוא ו, ועלינו לדעת שגם בעולמנו נמצא ענין זה, והנה כל זה הוא בעליונים 15089 

, ש"כ כשרצים למצוה הרי זה ריצה לרצונו ית"וא, ש"משום שהמצוות הן רצונו ית, ריצה לדבר מצוה 15090 

ל לעולם ירוץ "וכן אמר ריב, ´נ מצוה למירהט שנאמר נרדפה לדעת את ה"ל למדו כי למיעל לביהכ"חז 15091 

אם היינו באים אנו , (7´ברכות ו) אגילכו כאריה יש´ שנאמר אחרי ה, אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת 15092 

ל פירשוהו "אבל חז, ילכו בודאי היינו מכניסים בו כוונות עליונות ונשגבות´ לפרש את הפסוק אחרי ה 15093 

 15094 .ילכו´ ע זה אחרי ה"כי לרוץ לדבר מצוה זהו הרדיפה אל הרבש, באופן הפשוט ביותר

, לים לפרש שהעיקר הוא קיום המצוותכי אנו רגי, ולפי זה נתחדש לנו בענין רצוא ושוב חידוש גדול 15095 

, ולפי דברינו נמצא דעיקר העיקרים היא הרצוא ושוב, והריצה לדבר מצוה היא בגלל המצוה כדי לקיימה 15096 

מכל ענין הפרקא הנה העיקר הוא , ל אגרא דפרקא ריהטא והדברים כפשוטם ממש"הוא מה שאמרו חז 15097 

 15098 !הריהטא הרצוא ושוב

ואמרו שאין לך חביב לפני , הוא פטור מן הסוכה וכדומה, ח מצוהל מרבים להגדיל ענין של שלי"חז 15099 

וכנראה ששליח מצוה עוד , ונותן נפשו כדי שיצליח בשליחותו, ה כשליח שמשתלח לעשות מצוה"הקב 15100 

 15101 .ילכו´ והוא מסוד ענין השליחות למצוה מסוד אחרי ה, יותר גדול מעושה מצוה

בשכר וכלה היינו בשכר , וק וכלה מכפר את הקודשמבאר את הפס (ז"א דע"ף סוף פ"ל על הרי"ן ז"הר 15102 

וזהו ענין זריזות מביאה לידי , בזה זוכה הכלל ישראל לוכפר, הזריזות במה שהכהן עושה עבודתו בזריזות 15103 

והעיקר העומד , והדבר נורא מאוד כי יתכן שעל עצם הקרבן מדלגין לגמרי, נקיות כי כפרה היינו נקיות 15104 

כל מעשיהם על צדיקים תמיד , שהרצוא ושוב הוא עיקר העיקרים משום שאמנם כן, הוא הזריזות 15105 

 15106 .במהירות

, שלש סאים קמח סלת´ מהרי´ויאמר , אברהם האהלה אל שרה´ וימהר´לקראתם ´ וירץ´וישא עיניו וירא  15107 

, כך האמת וימהר הוא העיקר היותר גדול, לעשות אותו´ וימהר´אברהם ויתן אל הנער ´ רץ´ואל הבקר  15108 

 15109 .מהרי הוא יותר עיקר מאשר שלש סאים קמח סלת, קמח סלת מהרי שלש סאים

אמרתי , פעם אחת השכמתי ומצאתי הזבלים והתבנים, אליעזר מימי לא קדמני אדם לבית המדרש´ אמר ר 15110 

, (ר א ט"שהש) אנחנו לא כזבלים ולא כתבנים, ´אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה 15111 

או , נ לתפלה"מה זה להקדים מעט לביהכ, היות מקדים לאיזה דבר מצוהאין אדם יודע להעריך מה זה ל 15112 

, יתכן וכל האושר והזכות יגיע לאדם מההקדמה יותר מעצם המעשה, באיזה רגעים קודם סדרי הלימוד 15113 

אבל יפסיד כל הרצוא ושוב שהוא התנאי והתכלית לכל , יכול האדם להרבות במעשים מאוד גדולים 15114 

 15115 .(דעת תורה)  .עבודה

 15116 

 15117 מר שיחמא

 15118 .(´ח ג"בראשית י) ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעינך אל נא תעבור מעל עבדך

אם נא מצאתי חן ´ דכתיב ויאמר ה, אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה 15119 

ורק אחרי התבוננות בדברי , השגתנו בחיוב החסד דלה היא, (שבת קכז) בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך 15120 

ואז נקבל מושג אמיתי , נוכל להכיר עד היכן מגיע חיוב החסד, עיון אחר עיון עומק בתוך עומק´ ל הק"חז 15121 

 15122 .ואם ערך הענין גדול הוא הרי גם פעולה קטנה מעשה קל אין קץ לחשיבותו, בערך החסד

היא רוח השם מפיו , ויפח באפיו נשמת חיים, ה ברא את האדם בכדי להטיב עמו"עולם חסד יבנה הקב 15123 

ובשביל אדם זה שנברא בצלם אלקים נוצרו , (ן"הרמב) כי הנופח באפי אחר מנשמתו יתן בו, דעת ותבונה 15124 

כדי לזכות לאושר הנצחי , עולם מלא תענוגים ועידונים שפע של חסד וטבע, כל היצירות של חסד 15125 

 15126 .ולהתענג מזיו השכינה

יד אשר הוטל על העליון לכל מה הוא התפק? ובמה יכול הוא לזכות לאותה העליה אשר עין לא ראתה 15127 

כמו שבכל היצירה יצירת האדם ויצירת העולם , להדמות לקונו מה הוא אף אתה? הנבראים בצלם אלקים 15128 

בראו בצלמו שמהו עליון לכל , ת עם האדם"הנקודה הפנימית העיקרית היא חסד השי, הנברא בשבילו 15129 

אף אתה האדם מחויב , נוגים ועידוניםויצר בשבילו תע, גידלו מן המלאכים השכלים הנבדלים, הנבראים 15130 



ורק על ידי מלואו בכוחו להתעלות למדרגה , מטרתו בעולם רק חסד זהו תפקידו הרם, להדמות ליוצרו 15131 

 15132 .הנשאה

הוי דומה לו , בה טמון סוד גדלותו של האדם, חסד היא הנקודה אשר אליה ירוכזו כל המעשים והפעולות 15133 

, וכל המעשים שאדם עושה הם הענפים, מו וגידולו של האדםהשורש ממנו יניקתו קיו, חסד הוא העיקר 15134 

, רק בזה כחו גדול בחסד, לא נתגדל ולא נתעלה עושם, ואם אינם יונקים ממקור קדוש זה אין להם ערך 15135 

 15136 .הוא מקור גדולתו וזה כל האדם

כל מה , השתדל להטיב לחבריך כמו שהטיב לך, ה עמך"הוי דומה לו עשה אתה חסד כמו שעשה הקב 15137 

ולא רק , המציא בשבילו הנאה ועידון, כל ההנאות שבעולם כל התענוגים והעידונים, כוחך לתת תן לושב 15138 

החכימו והשכילו , אלא גם ברוחניות טהורה מגשם וקליפה, ז בהנאות חומריות לשם רוחניות"בתענוגי עוה 15139 

ומתלמידי יותר , ידולא רק נתינה מעין זו שהמקבל הרויח וגם הנותן לא הפס, האר את שכלו וזכך את לבו 15140 

ענין הכי נעלה וחשוב יחיד במינו מחויב הוא , אלא גם ויתורים רוחניים בשביל חבירו, (תענית ז) מכולם 15141 

עיקר העיקרים הוא חסד להטיב , מפני שבאמת אין כאן שום ויתור? מפני מה, לוותר עליו לטובת חבירו 15142 

 15143 .והחסד הוא לפי גודל וחשיבות המתנה שנתן לחבירו, עם חבירו

על רוחניות כזו ויתרה , (´א זוטא א"ד) שכן עשתה רחל ללאה ודוד לשאול, העבר רצונך מפני רצון חברך 15144 

ב "כי יעקב בחר לו שהוא יקים י, להיות אשת יעקב אבינו בחיר האבות דמות האדם שבמרכבה, רחל אמנו 15145 

להיות אם לעם קדוש על זה ויתרה רחל אמנו מ, עם שלו העתיד הנצחי, שבטי יֿה יסוד עם ישראל הנבחר 15146 

לזכות את לאה בטובה גדולה , מפני שנקודת החסד שיש בויתור זה, זה בכדי להטיב עם אחותה הבכירה 15147 

ערכה הרוחני יותר גדול וחשוב מאשר היתה זוכה בעצמה להיות אשת בחיר האבות ואם , כזו ביעקב אבינו 15148 

 15149 .לעם ישראל הנבחר

שיזכה לאותו ענין נעלה , של רוחניות בשביל חבירולא רק ויתור , ועדיין לא נאמרה המלה האחרונה 15150 

אלא מחויב הוא לוותר גם על רוחניות היותר גדולה וחשובה בשביל הנאה חומרית , שהוא מוותר עליו 15151 

שנאמר וירא , גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, הנאה גשמית פשוטה לאדם פשוט וגס, לחבירו 15152 

 15153 .(ד הלכות אבל"י´ ם פ"רמב) שלשה אנשים

ה עד שלא מלת היו בני אדם "ל הקב"א, אכן נפלא הדבר לוותר על רוחניות כזו של קבלת פני שכינה 15154 

וירא בשכינה וירא , ד וישא עיניו וירא"הה, עכשיו אני ופמליה שלי נגלים לך, ערלים באים אצלך 15155 

פני השכינה  ויתר אברהם אבינו על עליה רוחנית זו שזה עכשיו זכה לה לקבל את, (ילקוט יח) במלאכים 15156 

ה "נטל רשות מהקב, אורחים שכערביים נדמו לו, בשביל הכנסת אורחים? ובשביל מה, ופמליה שלה 15157 

אין כאן ויתור גדולה הכנסת אורחים לתת פת לערבים להשקותם , (י שם"רש) הניחו והלך לקבל האורחים 15158 

מפני שזה , יה בשביל חסדכדאי לוותר על, ענין זה יותר חשוב יותר נעלה אף מהקבלת פני שכינה, ולכבדם 15159 

 15160 .(´שיחה ה, ´אור הצפון א)  .כל האדם יסוד קיומו סוד גדלותו ועליתו הבלתי מוגבלת

 15161 

 15162 מאמר שיט

 15163 .(´ח ג"בראשית י) ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעינך אל נא תעבור מעל עבדך

פי פירוש זה שם ול, (בבא מציעא פז) למדו מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה´ בגמ 15164 

ואם כן נלמד , ששם זה קודש´ ו מהלכות יסודי התורה הלכה ט"ם בפ"וכך כתב הרמב, י כאן קודש"אדנ 15165 

 15166 .להלכה דהכנסת אורחים חשוב יותר מהקבלת פני השכינה

ם היו ישנים "שעכו (תהלים קי) אמרו במדרש, אברהם אבינו הוא עמוד האמונה ועמוד החסד בעולם 15167 

, ולא זה בלבד אלא אף הצדקה היתה ישינה והעירה אברהם, נה ואברהם העירםמלבוא תחת כנפי השכי 15168 

שנאמר ויטע , וכיצד עשה אברהם עשה לו פונדק ופתח לו פתחים לכל רוח והיה מקבל העוברים והשבים 15169 

 15170 .אמרו שם שאברהם עמד על גודל החסד ממלכי צדק, אשר בבאר שבע

וענהו בזכות הצדקה שהיו עושים עם הבהמות , תיבהאברהם שאל ממלכי צדק באיזה זכות זכו לצאת מן ה 15171 

על אחת כמה וכמה אם , דן אברהם קל וחומר שאם כל כך גדול כוחה של צדקה לבעלי חיים, והעופות 15172 

ובזה פירשו הפסוק אל יקנא , ומיד התחיל להכניס אורחים, יעשה צדקה עם בני אדם שהם בדמות וצלם 15173 

, שאברהם אבינו קינא במעשים הטובים של נח ובניו, (לי כגמש) כל היום´ לבך בחטאים כי אם ביראת ה 15174 

 15175 .צריכים לקנאות´ וביראת ה

, אבל כשהיה עסוק בהקבלת פני השכינה היה פטור ממצוות אחרות, אכן הכנסת אורחים היא ענין גדול 15176 

ואיך הפסיק אברהם , שהרי העומד בתפלה שנחשב כעומד לפני השכינה אסור לו להפסיק לשום דבר 15177 

וזה גילוי השכינה אליו , ל"ן כאן יובן על נכון וז"ברם לפי מה שפירש הרמב? כנסת אורחיםבשביל ה 15178 

כי , (.ויקרא ט) אל כל העם´ כענין שנאמר במשכן ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד ה, למעלה וכבוד לו 15179 

מצוה או ואין גילוי השכינה כאן וכאן לצוות להם , מפני השתדלותם במצות המשכן זכו לראיית השכינה 15180 



וזהו כוונתם שאמרו , ולהודיע כי רצה האלקים את מעשיהם, לדיבור כלל אלא גמול המצוה הנעשה כבר 15181 

 15182 .ודבריו הם קילורין לעינים, ל"שלא היה לדיבור אלא לכבוד לו עכ, (7מ פו"ב) לבקר את החולה

ושב ומתקרר בהיותו חולה במילתו י, תענוג גדול וקורת רוח היה לאברהם אבינו כשנראה אליו השם 15183 

אבל יפה שעה אחת של מעשים טובים של עולם , (ן שם"הרמב) בפתח אהלו מפני חום היום אשר יחלישנו 15184 

היות ולא היה גילוי השכינה לשם חובה או מצוה ורק , (ד"אבות פ)א  הזה מכל קורת רוח של עולם הב 15185 

 15186 .נסת אורחיםהיה בכחו לוותר על נועם זה ולהעדיף עשיית המצווה של הכ, ´לחזות בנועם ה

שחפצו היה להשיג הדרך בעבודה שעל ידו מגיעים , ל"י סלנטר זצ"מתאים לזה מה שאומרים בשם הגר 15187 

, ומטעם זה באמת מתעלם מהם אליהו, ההיפך מרצונם של אנשים שהעיקר אצלם זה הגילוי, לגילוי אליהו 15188 

בעבודתם ואינם זוכים  לכן יש פגם, היות ותכלית מעשיהם אינה העמלות וההכשרה הדרושה אלא התוצאה 15189 

בחר לוותר על גילוי , אברהם אבינו היה להוט אחרי מעשי המצוות אבל לא אחר שכר המצוות, לגילוי זה 15190 

הרגיש שהזמן קצר והמלאכה מרובה ואין השעה , השכינה ממה שלוותר על עוד מצוה של הכנסת אורחים 15191 

 15192 .(המוסר והדעת)  .פנויה לקבלת שכר

 15193 

 15194 מאמר שכ

 15195 .(´ח ד"בראשית י) ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ יוקח נא מעט מים

לא , (א"תנדב)ב  ל שאמרו חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעק"מצינו בחז 15196 

הרי , כי אם שיגיעו מעשיו למעשי אבותיו, אמרו שישאף שתגיע דעתו לדעת אבותיו אברהם יצחק ויעקב 15197 

המעשים הטובים אינו קיום , שיא הדעת והחכמה בא עם הקיום המעשיוכי , שזוהי המדרגה הגדולה ביותר 15198 

 15199 .אלא הם המהוים תורה וחכמה וזוהי דעת האלקים, מצות בלבד

והביאו להתגלות , שדוקא בביצועם בפועל הגיעו לידי תכלית התעלותם, הבה נתבונן במעשי האבות וניוכח 15200 

כי כל נקודה חיובית יש לה ערך , ל מעשיהםומשום כך פירטה התורה כל פרט ופרט שבכ, לכל הדורות´ ה 15201 

 15202 .וכל נקודה שלילית בביצוע המעשה רישומה ניכר לשלילה לדורות, רב וזכותה פועלת לדורות

, ה לבניו בעצמו"אמר רב יהודה אמר רב כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו עשה הקב 15203 

ורוח נסע  —ואל הבקר רץ אברהם , שליח ה לבניו על ידי"וכל מה שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקב 15204 

והוא עומד עליהם , הנני ממטיר לכם לחם מן השמים —ויקח חמאה וחלב , ויגז שלוים מן הים´ מאת ה 15205 

, הולך לפניהם יומם´ וה —ואברהם הולך עמם לשלחם , הנני עומד לפניך שם על הצור —תחת העץ  15206 

 15207 .(בבא מציעא פו) העם והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה —יוקח נא מעט מים 

ולא עוד אלא , ´זכו בניו לאחר כמה דורות להתגלות ה, הרי שבשכר כל פרט שבמעשה חסד של אברהם 15208 

עמד , לכאורה לא עשה אברהם עם המלאכים כי אם מעשים רגילים, שהופיע לפניהם בכבודו ובעצמו 15209 

ה "שוטה זו התגלה הקבוהנה בשכר פעולה פ, הלך עמהם לשלחם ולווה אותם בדרכם, עליהם תחת העץ 15210 

מכאן כמה יש בכל פעולה , והלך לפניהם במדבר להראות להם את הדרך, לפני בניו ועמד לפניהם על הצור 15211 

 15212 .עד שהיא מביאה לידי התגלות לדורות, מעשית של חסד חכמה ודעת אלקית

לות נתמעטה התג, אם חסרה נקודה כל שהיא במעשה אברהם שלא עשהו בעצמו, ומכאן גם לצד השלילי 15213 

כי לעומת החשיבות בכל פרט שבמעשהו של אברהם , ולא זכו בניו לאותה מדרגת ההכרה והדעת´ ה 15214 

בשכר זה , כן היתה שלילת ההשפעה בהעדרו של כל פרט שבאותו מעשה, וההשפעה החיובית שבו 15215 

ואמר להם בלשון אדיבה יוקח נא מעט , שאברהם לא הושיט להם בעצם ידיו את המים לרחוץ את רגליהם 15216 

כי אם אמר , ה בעצמו מים לבניו במדבר"לא המציא הקב, וכנראה הגיש להם על ידי אחד מעוזריו, יםמ 15217 

 15218 .למשה והכית בצור ויצאו ממנו מים

, וגמל איתם את מעשי ההטבה והחסד, ויש להתבונן באיזו אהבה ומסירות נפש קיבל אברהם את האורחים 15219 

וכן , מד ביום השלישי למילתו שיש בו כאב רבוע, אברהם כבר היה זקן ושבע ימים בגיל תשעים ותשע 15220 

 15221 כשנימול אברהם ביום השלישי היה לו כאב הרבה מאד למכתו, יהודה הנשיא´ אמר רבן גמליאל בנו של ר

ה חמה מנרתיקה והרתיח את כל "ובאותו יום הוציא הקב, (מ פו"ב) והיה טרוד בתחבשותיו, (ב"ילקוט פ) 15222 

 15223 .(א"פרקי דר)א  לבועד ששום בריה לא יכלה לצאת ו, העולם

ורץ לקראת האורחים שחשב אותם כערבים , ועם כל זה לא התחשב אברהם לא בכאביו ולא בחום הרותח 15224 

ואל , כדכתיב וימהר אברהם, ועשה כל המאמצים לשרת אותם דוקא בעצמו, המשתחוים לאבק רגליהם 15225 

שחט שלשה פרים כדי  ,והכין להם את המאכלים הטעימים ביותר, הבקר רץ אברהם וימהר לעשות אותו 15226 

, ורק בדבר אחד לא טיפל אברהם בעצמו, (ו"מ פ"ב) להאכילם שלש לשונות בחרדל שהוא מעדן מלכים 15227 

נגרם ממילא , אבל כיון שלא עסק בנקודה זו למעשה בידיו וברגליו ממש, בהגשת המים לרחיצת רגליהם 15228 

 15229 .לבניו´ העדר בהתגלות ה



ואם חסרה איזו , רט ופרט כלולה תורה וחכמה לאין שיעורובכל פ, הוא אשר אמרנו כי המעשה הוא הדעת 15230 

והעדר זה בהתגלות , ´ובהתגלות ה´ נרשם ממילא חסרון בדעת ה, נקודה שהיא אף באופן ביצוע המעשה 15231 

 15232 .לאו מילתא זוטרתא היא, ה בעצמו הוציא להם את המים כי אם על ידי שליח"שגרם שלא הקב´ ה

השיב לו משה אם אין פניך הולכים אל תעלנו , י לפניך מלאךה למשה ושלחת"אחר מעשה העגל אמר הקב 15233 

, במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון, משה התרצה שכל העם ישאר במדבר ציה וצלמות, מזה 15234 

הרי , בעצמו ילך לפניהם ולא מלאך´ ובלבד שה, ולוותר על כניסת הארץ ועל כל היעודים התלויים בה 15235 

 15236 .ה בעצמו הולך לפניהם או על ידי שליח"הקב אם´ כמה גדול המרחק בקרבת ה

גרמה , עד שכל נקודה שלילית באיזה פרט שהוא בביצועו, ומכאן כמה חכמה ודעת כלולה במעשה אברהם 15237 

וכל זה הוא אף , שבין הופעתו בכבודו ובעצמו לבין פעולתו על ידי שליח´ הבדל עצום כזה בהתגלות ה 15238 

על אחת כמה , לפני נתינת התורה מבלי להיות מצווה ועושהבמעשה אברהם שקיים את כל המצוות מעצמו  15239 

כלולה בכל מעשה ´ כמה דעת ה, וכמה לאחר שניתנה התורה לישראל ומקיימים אותה בתור מצווה ועושה 15240 

אור הצפון )  .חנינא גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה´ אמר ר, (ז"ק פ"ב) ש"מצוה וכמ 15241 

 15242 .(א"קמ´ עמ´ א

 15243 

 15244 מאמר שכא

 15245 .(´ח ה"י) ואקחה פת לחם וסעדו לבכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת

יהי רצון שתספיק לעשות כך לעולם כמו שאתה , כן תעשה כאשר דברת מה שאמרת ואקחה פת לחם 15246 

שתורת החסד , זוהי הוראה והדרכה לכל אדם ולכל איש החסד, (חזקוני) מתנדב עכשיו להכניס אורחים 15247 

אלא יקנה בלבו את מדת החסד כקנין , א תהיה פעולתו הטובה חד פעמיתשל, תמשיך ותאריך ימים ושנים 15248 

ה עושה חסד עם ישראל לא "אין הקב? מהו לעולם חסדו, כי טוב כי לעולם חסדו´ הודו לה, נפש תמידי 15249 

 15250 .לשנה ולא לשנתים אלא עד עולם

לעולם נתנה ולא נלקחה מהם אלא , ותורת חסד על לשונה´ וכן משה נתן להם התורה שנקראת חסד שנא 15251 

חסד ליחיד חסד לרבים , אב הרחמן עושה חסד לאלפים ואינו נפסק כי לעולם חסדו, (מדרש תהלים) להם 15252 

והאדם יציר מעשיו יש ללמוד לילך , חסד שלא נפסק אף לרגע קט כי לעולם חסדו, חסד לכל העולם כולו 15253 

 15254 .בדרכיו בדרך טובים

ם ויעבור אלישע אל שונם ושם אשה גדולה ותחזק ויהי היו, מעשה האשה השונמית מהווה דוגמה לדברינו 15255 

לא יעלה על הלב שפירושה , ל"וז´ ומצאתי באלשיך הק? ותחזק בו לאכל לחם מה פירושו, בו לאכול לחם 15256 

י שלוחיה רבים ונכבדים לפי כבודו האכילתו לחם "והוא שע, לשון אחיזה כמו והחזיקה כי אם לשון חזקה 15257 

ומאז והלאה לא , כי בתלתא היא חזקה וזהו ותחזק בו לאכל לחם, מיםפע´ עד היות לה חזקה בו ג, בביתה 15258 

 15259 .כי כבר הוחזק ואין לשנות, היה לה להזמינו בכל פעם שהיה בא לעיר

שאלו , לב טוב איננו מותנה בתנאים, החסד האמיתי הוא לא להתעייף ולא להיות נלאה במידתו הטובה 15260 

´ ל בס"ן ז"הרמב´ ובפי, במה הארכת ימים, פרידא´ את ר, זירא´ את ר, תלמידיו את רב אדא בר אהבה 15261 

עד שנתחזקה בידך זה ימים רבים , כלומר באיזה מצוה הרבית להרגיל בה את עצמך, האמונה והבטחון 15262 

, לאורך ימים´ ה אמר אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית ה"דוד המלך ע, יותר משאר המצוות 15263 

טוב לנפשי וחסד עם אחרים , ארגיל את עצמי לעשות טוב וחסד כל כך? האברבנאל וטעם ירדפוני´ ופי 15264 

עד שיהיה לי חוק כי אילו רציתי להניח הטוב רגע אחד הוא היה רודף , ´ללמדם ולהורותם לעבוד את ה 15265 

 15266 .אחרי

צ "הגרי´ ופי, לעולם יעסוק אדם בתורה וגמילות חסדים אף שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה 15267 

, אם הפעולה או המידה שהאדם אוחז בה היא מידה ופעולה של לעולם, לעולםל שהעיקר הוא "בלזר זצ 15268 

כי דבר שתוכנו בלתי טהור אין לו , זאת אומרת שהאדם דבוק ואחוז בענין זה  מן ההכרח שיבוא גם לשמה 15269 

ח בין בגופו "שצדקה בממונו וגמ, לכן גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, קיום והוא מתפורר ונפסק 15270 

 15271 .(.סוכה מט) ח בין לעניים ובין לעשירים"צדקה לעניים גמ, ונובין בממ

ח היא מצוה המקיפה את "ואילו גמ, כי אם אין עניים אין מצות צדקה, צדקה היא מצוה שאינה מצויה תמיד 15272 

ולא , היא מזדמנת עם כל אנשים שנפגש בהם ואפילו עשירים בין ביום ובין בלילה, כל היום וכל הלילה 15273 

ומי , וכן ידבר על לב העני וינחמהו מצרתו, רה אלא בפיוסים וכיבודים כדברי רבינו יונהדוקא בממון אמו 15274 

 15275 .ויהיה לו לפה לבקש מאחרים להיטיב עמו, שאין לו ממון לעשות צדקה ידבר טוב על העני

יומא ) רגלי חסידיו ישמור´ שנא, יוחנן כיון שיצא רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא´ אמר ר 15276 

ה "שוב ישמור אותו הקב, א רגלי מלשון רגילות שהרגיל את עצמו להיות חסיד"ומפרש המהרש, (.לח 15277 

החזקוני תהיה רגיל ´ פי, אלקיך´ למען תלמד ליראה את ה, ורגילות הוא שמורגל כן ברוב שנים, מלחטוא 15278 

 15279 .תלמד בכל עת ובכל שעה תמיד בלי הפסק, כמו עגלה מלומדה פרא למוד מדבר



אדם עד שלא נכנס לשררה הוא , יו ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חיוישאל יוסף לאח 15280 

אבל , אבל משנכנס לשררה רוחו גסה עליו ואינו משגיח לשאול לשלום בני העיר, שואל בשלום בני אדם 15281 

 15282 וישאל להם לשלום´ שנא, י שנכנס לשררה הוא היה מנהגו לשאול בשלום אחיו"יוסף לא היה כן אעפ

כבר , כאשר מגיעים לשררה גדולה או קטנה, חולשתם וקטנותם של אנשים מתגלה במבחן זה, (תנחומא) 15283 

 15284 .השררה משכיחה מהם אפילו את התומכים שהטיבו עמהם, יש בה כוח להשכיח מהם אף את קרוביהם

וכל דבר טוב וכל מעלה , שחסדו יהיה לעולם בלי הפסק, ה ולילך בדרכיו"צריך האדם להדמות להקב 15285 

מסכת ) וכשמת הלבישה, מעשה בחסיד אחד שלמד כל ימיו מסכת חגיגה, ימשכו בלי הפסק במידותיו 15286 

עד כדי כך מגיעה סגולת ותועלת ההתמדה , את עצמה בדמות אשה והספידה עליו וטיפלה בקבורתו (חגיגה 15287 

מעייני )  .שהיא מגינה ומצילה את הלומד והוא מגיע הודות לכך לעולם נצח, התמידית בתורה 15288 

 15289 .(החיים

 15290 

 15291 מאמר שכב

 15292 .(´ח ה"בראשית י) ואקחה פת לחם וסעדו לבכם ויאמרו כן תעשה

אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים ´ אמר ר, כתיב ואקחה פת לחם וכתיב ואל הבקר רץ אברהם 15293 

מנלן מעפרון מעיקרא כתיב ארץ ארבע מאות , רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, הרבה 15294 

יב וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר באזני בני ולבסוף כת, שקל כסף 15295 

דלא שקל מיניה אלא קנטרי דאיכא דוכתא דקרי ליה לתיקלא , חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר 15296 

 15297 .(ז"מ פ"ב)א  קנטיר

וזקוק להתאמצות כבירה כדי להתגבר על כל , הצדיק שבא בהתנגשות תמידית עם החיים יומיים 15298 

ובהיכונו לעשות איזה דבר , יודע הוא את הקושי במלחמה כבדה זו, מפריעים בדרכו לעשות רצון קונוה 15299 

, מעריך הוא היטב את מדת כחותיו, הוא מפחד מאלו המניעות שיש בכוחן להפריע ולבטל רצונו הטוב, טוב 15300 

כ עוז ועצמה "כולכן חושש הוא שמא עדיין אין בו , ומרגיש אל נכון עד כמה מגיע תוקף רצונו לטוב 15301 

 15302 .להתגבר ולהתרומם על כל המפריעים העלולים להפריעו ולעכבו מלגשם את חפצו הטוב

הוא זהיר לומר מעט פן לא יתאים , ומאחר שהצדיק אינו מזלזל בדיבורו ביודעו ערכה הרב של אמירה 15303 

התחיל מפני שלמרות הכרת עצמו טרם , ומה שלבסוף הוא עושה הרבה, סיום מעשיו למחשבותיו תחילה 15304 

הטמונים בעמקי נפשו , עדיין אינו יכול להבחין בכל כחותיו האצורים בתוכו פנימה, במעשה הטוב 15305 

, אז רגש זה מתפתח ומתרחב בלבו, ורק כשמתחיל להוציא לפועל את מחשבתו הטובה, וסתומים מידיעתו 15306 

 15307 .ומעניק לו כחות חדשים לנצח כל המפריעים, ורגש זה מעורר את הכוחות הנרדמים באדם

כי מהעדר הרצון , אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, ולהיפך הרשעים ההולכים אחר יצר לבם 15308 

וביחד עם , אינם מכירים את כל אלו המפריעים שיכולים להתקל בהם בדרכם, להלחם ולהתגבר על יצרם 15309 

ו אחרי ולפיכך אינם דואגים שמא לא ימלא, זה אינם נותנים את הערך והשיווי הדרוש לאמירה ודיבור 15310 

והרשע , כי גם לפעולה טובה צריכים התאמצות מרובה, ואומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, דיבורם 15311 

 15312 .שאינו מלומד להתגבר על יצרו אי אפשר לו לקיים את דבורו לטוב אף במעט

יהודה ´ דרש ר, (7ב"סוכה נ)א  ועל פי מה שנתבאר יובן לנו היטב מה ששמעתי בשם גדול אחד בהא דאית 15313 

צדיקים נדמה להם כהר גבוה , ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים"עתיד לבא מביאו הקבל 15314 

צדיקים בוכין ואמרין היאך יכולנו לכבוש הר , הללו בוכים והללו בוכים, ורשעים נדמה להם כחוט השערה 15315 

! ה תמה עמהם"ואף הקב, ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש חוט השערה הזה, גבוה כזה 15316 

 15317 .כי יפלא בעיני שארית העם בימים ההם גם בעיני יפלא´ שנאמר כה אמר ה

אינם רואים בחיי צדיק , היינו כי הרשעים שהלכו תמיד אחר שרירות לבם ולא התאמצו להתגבר על יצרם 15318 

שה נדמה להם כי לו חפצו היו יכולים גם הם לעשות כמע, כיון שלא הגיעו לעולם לכלל מעשה, שום קושי 15319 

 15320 .היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה, כ את דרך האמת יבכו"ובהכירם אח, הצדיקים

בכל זאת לא יוכלו הרשעים להרגיש את נפש , כי גם לעתיד לבוא כשיכירו כל יושבי תבל את האמת 15321 

ולא יבינו את הקושי והתאמצות הכחות שהיו דרושים , ואת כל אשר עבר עליו במלחמת חייו, הצדיק 15322 

ובראותם עד כמה דרך החיים קרובה לדרכם דרך המות , יק להתגבר על יצרו וללכת בדרך הטובהלצד 15323 

יבכו במר נפשם איך לא יכולנו לכבוש את חוט , שבאמת כפתח הוא בין האמונה ובין המרי, אשר דרכו בה 15324 

 15325 .השערה הזה

ו עלייהו בשביל את כל ההרפתקאות דעד, לא כן הצדיקים בהביטם על עברם ובראותם את מלחמת חייהם 15326 

איך היו יכולים בכחותיהם להחזיק מעמד נגד הר גבוה , הרי הם באים לידי התפעלות, כל דבר טוב וטהור 15327 

ז על כל צעד ושעל פוגש הצדיק את "בכ, כי אף שהתגברות הטוב על הרע תלוי תמיד בחוט השערה, כזה 15328 

ולכן ביודעו את המלחמה , יוםל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל "כמאמרם ז, היצר המתגבר עליו תמיד 15329 



הוא מרגיש כי הר גבוה נצטבר וקם מכל ההפגנות התדירות של יצרו , הבלתי פוסקת שהיתה לו בחייו 15330 

 15331 .הרע

בכל זאת בהביטו על עברו הוא עומד ותמה איך היה , תמיד להתגבר על יצרו´ ואם בשעת מעשה עזרו ה 15332 

כי בעומדם כעת להסתכל על היצר , לידי בכי עד שמרוב ההתפעלות הם באים, יכול לכבוש הר גבוה כזה 15333 

ובראותם את הסכנה הגדולה שהיתה מרחפת תמיד עליהם , הרע הגדול שארב תמיד לנפשם ודחו אותו 15334 

כי כן טבע האדם שבספרו , רגש של פחד ושמחה מתעורר בהם ובאים הם לידי בכי, ויצאו בשלום ממנה 15335 

שר הוא מרגיש הוא את יסורי הנפש שעברו עליו אף שעכשיו מאו, על דבר הצרות ויסורים שסבל מכבר 15336 

 15337 .(א"שעור י, ג"שעורי דעת ח) )  .וזה מביאו לידי בכי

 15338 

 15339 מאמר שכג

 15340 .(´ח ה"י) ואקחה פת לחם וסעדו לבכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת

הלא ידוע שאם נרצה לספר גודל חסדיו אשר , ה"התורה פירשה את הכנסת אורחים של אברהם אע 15341 

ויטע  (א"בראשית כ)ב  ומקרא מלא דבר הכתו, הלא עצמו מספר לא ידעתי ספורות, ורוהתחסד עם בני ד 15342 

אבל שמע ? והקושיא גדולה מדוע בחר הכתוב בחסד שעשה עם המלאכים שרק נראים כאוכלים, אשל 15343 

 15344 .ואם כי אין ביכולת לבאר בכתב אבל המבין יבין, ושים לבך להבין תכלית הענין

ל בזה כי התורה "כוונתם ז, (.ד"סוטה י) ת חסדים וסופה גמילות חסדיםמצינו כי התורה תחילתה גמילו 15345 

גם בזה העולם עצמו מספר גודל , מורה לאדם דרך ישרה לבוא לתכלית ההצלחה וחיי שמחה ואושר 15346 

ואין לך גמילות חסדים גדול מזה לגוף , ומה גם לעולם הבא, ההצלחה אשר דרך התורה מביאה לאדם 15347 

ישליך מעליו הוויות , ללכת בדרכי התורה´ בסוברם כי הרוצה לבוא בסוד ה והנה העולם מוטעים, ונפש 15348 

לא זו הדרך התורה הנקראת , ויחיה חיי צער ודוחק ונכנע לפני כל, עולם הזה ויהיה מוזר מדרכי בני אדם 15349 

 15350 .(´משלי ג) ומקרא מלא דבר הכתוב דרכיה דרכי נועם, עץ חיים

כן גוזר , (.ו"שם ט) יתית דרך שמח וטוב לב משתה תמידתכלית דרך התורה לתת לאדם על פי השכלה אמ 15351 

והנה כבר ידוע מלפנים כי גמילות חסדים הוא מהעיקרים , השכל הישר לבד עמקי סודותיה הטמונים בה 15352 

לידע רוח בני אדם איש , והרוצה לעשות חסד הרי צריך לידע הרבה הוויות העולם, הנדרשים מן האדם 15353 

 15354 .פעם בחכמה ופעם בסכלות, ותכפי מה שיכול להי, כפי מה שהוא

אושר וטוב , והוצרך לאדם לחיות חיי עונג ושמחה, ואין הנכנע כניעה הבהמית עומד בפרץ ועושה משפט 15355 

להיות עניו , ולהיות אהוב למעלה ונחמד למטה, ולהתחסד עם עמו ועדתו ומדינתו, לב לעצמו ולזולתו 15356 

, דרכי התבל המה יחד כחומר ההיולי, ודעתודעתו ותשוקתו לא תהיה אלא בחכמה , ושפל רוח בפני כל 15357 

ופעם יקשה עצמו , פעם יקטין עצמו כתולעת, למשוך הצורות כפי חומר הענין הנדרש כפי טובתו וחומרו 15358 

 15359 .כברזל לעשות משפט וחסד

וזהו תורה תחילתה , כי הוא חומר מוכן לחבר הגשמיות והרוחניות יחד, והנה איש כזה הוא תכלית הבריאה 15360 

היא גם כן , ונותנת דרך ונתיב גם לגשם החומרי, ´כי כולה רוחנית סוד ה, ח"וסופה גמ גמילות חסדים 15361 

 15362 .מחברת גשמיות ורוחניות כפי טבע האדם

, ועם כל זה היה בעל גמילות חסדים גדול, ה היה כל דרכיו כך כי היה רוחני מאוד"והנה אברהם אבינו ע 15363 

ידוע שהאדם , מה הגיע למדרגה הנשאה הלזוובא הכתוב לספר כ, לחבר גשם ורוחני כפי טבע הבריאה 15364 

והיה לו לשמוח כשלא באו אורחים פן , וקשה לו אז לקבל אדם בסבר פנים יפות, כשהוא חולה הוא מר לב 15365 

ה שלח לו המלאכים "עד שהקב, ועם כל זאת ראינו כי נצטער כל כך מזה, לא יקבלם בסבר פנים יפות 15366 

כדוגמת חסד עליון , ומה להכניס אורחים ולגמול חסדומה גם ששמר הפתח לתשוקתו העצ, להפיג צערו 15367 

 15368 .אשר אינו נפסק רגע אחת

, כל כך היתה תשוקה נכבדה הזאת בוערת בו, ´ה לילך בדרך ה"ככה היתה תשוקתו של אברהם אבינו ע 15369 

אלא שמרוב השמחה לגמול חסד עמהם נפל , שלא לבד שלא היה צריך לעמול לקבלם בסבר פנים יפות 15370 

מי , בראותם אהבת האדם הגדול הנכבד שבעולם הלזה, בדם ולשמחם ולהשיב נפשםלכ, ארצה לפניהם 15371 

ה עשה ויעשה "ומי לא יבין מה שהקב, אשרי עין ראתה זאת, ישער שמחת ועונג נפש האורח הרואה זאת 15372 

אשרנו מה טוב , אשרי לאבינו שהגיע ביגיע כפיו לאושר כזה, מפני שמצא בו חלק ממדותיו יתברך, אתו 15373 

אלו לא באנו לעולם אלא למען לתת לנו בתורה את הספור , חנו חלק מהאדם הגדול הלזהחלקנו שאנ 15374 

 15375 .הנורא הזה די לנו

ובודאי היה תמיד , ה באלוקות"הלא נראה בעליל רום ערכו של אברהם אע, ועתה בין תבין את אשר לפניך 15376 

א כן היה כי הוא ז ל"ועכ, והיה לו לשכוח מחשבות גשמיות לגמרי, מחשבתו במחשבות הנשואות האלה 15377 

 15378 .לחבר גשמיות ורוחניות יחד, הלך בדרכי התורה אשר תחילתה וסופה גמילות חסדים



ועם כל זה בקש להקדוש ברוך הוא , ´ולא עוד אלא שבאותה שעה נראה אליו הנבואה שנאמר וירא אליו ה 15379 

כי , ג נפלאומדוע הלא הנבואה היא עונ, הניח הנבואה והלך לקראת אורחים, אל נא תעבור מעל עבדך 15380 

כי , ועם כל זה עזב את העונג מפני האורחים, מהות הנבואה היא ידיעת אלוקות ואין עונג כידיעת אלוקות 15381 

 15382 ל מזה גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה"ולמדו חז, (´אבות א) לא המדרש עיקר אלא המעשה

ת כי אחרי כי זה רצונו והוא מעצמו הבין זא, ה הוא בעל הלכה הלזו"אבל אברהם אע, (.ז"שבת קכ) 15383 

 15384 .יתברך להדמות אליו יתברך להטיב ורצונו הריהו כבודו

וגם לא יבין איך יצטרפו שני הידיעות , ואדם לא יבין איך לא ישכח תשוקת הנבואה תשוקת בשר ודם 15385 

מעט תענוג נבזה ושפל אשר , ידיעת ומחשבת אלוקות וגם ידיעה שפלה ופחותה ידיעת בשר ודם, האלה 15386 

להכיר ולהבין זאת , ועם כל זה היו שניהם בו במשקל שוה, היה כל טוב העולם הזה לאפס ותוהולפי ערכו  15387 

 15388 .אין להעלות על הכתב גודל הפלא של שני הפכים הנזכר לעיל בנושא אחד, עד לדחות זה מפני זה

עפר מן , מלאך ואדם יחד, וזה לא יוכל להיות רק במי שהוא מחצי ולמעלה אלקים ומחצי ולמטה אדם 15389 

ואחרי שאנחנו חלק , ה"וזהו כוונתו יתברך וכן כיוון אברהם אבינו ע, האדמה וגם ויפח באפיו נשמת חיים 15390 

על כן עלינו בנים הנכבדים בני אב נכבד , כדרך האב המוליד כחו בבנים, מאבינו אשר הניח לנו ברכה 15391 

 15392 .(א"רי´ ב מא"וסר חחכמה ומ)  .לאחוז דרכו בקודש לחבר עולם הזה ועולם הבא גשם ורוחני ביחד, כזה

 15393 

 15394 מאמר שכד

 15395 .(´ח ו"בראשית י) וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות

ויאמר , וימהר אברהם, פרשה שלמה באברהם, ק יראה שכולה מלאה רק מדברים קטנים"המתבונן בתוה 15396 

שמעשה החסד של אברהם לא , קטניםאין אנו רואים כאן מעשה גדול אלא דברים , ואל הבקר רץ, מהרי 15397 

, שכל מעשה הוא קובץ מדברים קטנים, כי אם הרבה דברים קטנים לבלי שיעור, היה מעשה אחד של חסד 15398 

שהרי אמרו , ומדברים קטנים אלו זכה אברהם לכל סוד הנצח, א דברים קטנים"כאילו שאין מעשה כלל כ 15399 

וכל מה שעשה , ה לבניו בעצמו"עשה הקב, כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, (ו"מ פ"ב) ל"ז 15400 

 15401 .י שליח"ה ע"י שליח עשה הקב"אברהם ע

כל הבריאה הוא רק , בכל הבריאה אין דברים גדולים בנמצא כלל, זוהי באמת מהותה של הבריאה כולה 15402 

וזהו יסוד המצות כמו , דיסוד העולם הזה הוא רק סיבות נקב מחט סידקית, דברים קטנים חוט השערות 15403 

ובחוט השערות אלו כל הצלחת , וזהו הסוד של חוט השערות, שאין כל זה כי אם סיבות, ל"רמחשמבאר ה 15404 

 15405 .האדם

כי כל עבודת האדם , בשביל שתה אדני גם לגמליך אשאב, רבקה אמנו זכתה לכל הנצח בעד דברים קטנים 15406 

חוט השערות וכן מצד הרע גם שם כל העונש הוא בעד , הוא רק דברים קטנים שמהם זוכים לכל האין סוף 15407 

משום שבין , בשביל חטא של חוט השערה דק עד אין נבדק, אברהם נענש בשביל במה אדע, דברים קטנים 15408 

דזהו מהותה של כל הבריאה דין ומשפט על , מצד הטוב ובין מצד הרע הכל תלוי על משקל חוט השערה 15409 

 15410 .חוטי השערה

ז הוא "הרי דכל העוה, (ז"ישעיה נ) ל היה אומר ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך"ר ז"אדמו 15411 

מכל זה רואה האדם מהו חוט , ז הוא רק רגע"כל העוה, בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, רק רגע קטן 15412 

כשזכתה רבקה אמנו בעד דבר קטן לכל הנצח הרי צדקתך , ועל זה נאמר צדקתך כהררי אל, השערה 15413 

 15414 .כהררי אל

פרד מעולם כזה שבעד פרוטות אחדות שקונים בהם איך אפשר לה, ל לפני פטירתו בכה ואמר"א ז"הגר 15415 

ובדברים קטנים אלו , ז הוא רק דברים קטנים רק סיבות"שיסוד העוה, ציצית יכולים לזכות לכל הנצח 15416 

 15417 .ממחט סידקית זה יוצא פתחו של אולם, כלול כל סוד הנצח נצחים

והוא טעות ושגגה , שגביםומדמה בלבו שעוסק בדברים רמים ונ, טבע האדם לעסוק תמיד בדברים גדולים 15418 

ל מסלנט מיעץ לאדם שיעסוק לפני "ישראל ז´ ר, ז עסק בדברים גדולים כי אם בדברים קטנים"שאין בעוה 15419 

דעת ) )  .ולפי הנתבאר זהו יסוד כל עבודת האדם ובזה תלוי כל הצלחתו, יום הדין בדברים קטנים 15420 

 15421 .(ד"פ´ א מא"חכמה ומוסר ח

 15422 

 15423 מאמר שכה

 15424 .(ח ז"בראשית י) ויתן אל הנער וימהר לעשות אותוויקח בן בקר רך וטוב 

כ רבה "כ, (ר יא יד"דב) שחובת האדם להיות מחציו ולמטה איש ומחציו למעלה מלאך´ מובא בספרים הק 15425 

, ומצד אחר חייב להיות מלאך, שמצד אחד חייב להיות איש דהיינו כולו גוף וחומר, וחמורה עבודת האדם 15426 

מ עבודתו "מ, שלמרות היותו גוף ואיש וחייב להשתמש בכוחות אלו, ורק בצורה זאת נקרא אדם השלם 15427 

 15428 .ומציאותו היא להיות בגדר מלאך



והסיגוף ענינו שמתרחק מכל , מה היה אברהם אבינו עושה מסגף את עצמו, (ר א יג"שיה) ל"איתא בחז 15429 

ה היה עד שמגדירים זאת מ, ז"ה בעבודה זו של ביטול כל מציאות העוה"והתמיד אאע, ז"אהבת העוה 15430 

ז עד "ה למעלה עליונה בביטול כל עניני העוה"והגיע אאע, שזו היתה עבודתו העיקרית, אברהם עושה 15431 

ואין , ז"שלא החשיב עצמו למאומה ואין לו צורך כלל בכל עניני הכבוד והעוה, שאמר ואנכי עפר ואפר 15432 

ה "דוד המע, (פט חולין) ל"הדברים כמליצה בעלמא אלא כך באמת היתה מציאות הרגשתו וכדחזינן בחז 15433 

 15434 .ה אמר ונחנו מה"ומשרע, ה אמר ואנכי עפר ואפר"אאע, אמר ואנכי תולעת ולא איש

ה עשר שנים "שישב אאע, ם במורה נבוכים"לך לך ומובא ברמב´ ן ריש פר"כבר הזכרנו דברי הרמב 15435 

, כל העולם כיון שהיה יחידי באמונתו נגד, והיו כל יושבי העולם מבזים ומקללים אותו, בבור אצל נמרוד 15436 

, ז"שכיון שהחשיב עצמו כעפר ואפר ולא היה לו כל שייכות לעניני העוה, וקיבל כל זאת עבור כבוד שמים 15437 

 15438 .לכך לא פגע בו כלל

, (תנחומא לך ה) וכמו כן יש לראות בהא דאיתא במדרש על הכתוב הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את 15439 

נורא לראות עד היכן , ל יד המים ראה צורת אשתוורק כשעבר ע, מכאן שעד עתה לא הכיר במראה אשתו 15440 

שאין לו שייכות , והנה בשעה שמגיע אדם למדרגות עליונות כאלו, ז"היה אברהם רחוק מכל מושגי העוה 15441 

וכשם שלעצמו בז להם כן אף בנוגע , בטבע צריך להיות שזה מקיף כל התנהגותו, ז"כלל בכל מושגי העוה 15442 

 15443 .נו דואג ואינו טורח שיהיה להם חלק בזהאי, לזולתו כיון שאינו מחשיב זאת

ואילו , שרק בנוגע לעצמו התנהג בדרך זו, ה נראה שלא כן הדברים"אולם כאשר נתבונן בפרשת אאע 15444 

והיינו שהקדמנו שעבודת האדם , בנוגע לזולתו היתה הנהגתו עם כל ההרגשים האנושיים שיש לכל העולם 15445 

ע לעבודתו העצמית חייב להיות בגדר מלאך רחוק מכל וזה רק בנוג, חייבת להיות מחציו ולמעלה מלאך 15446 

עם כל ההרגשים והמושגים שיש , ואילו בנוגע לאחרים חייב להיות מחציו ולמטה איש, מושגי העולם הזה 15447 

 15448 .להאדם הפשוט ביותר

לשונות ´ פרים היו כדי להאכילם ג´ ג (מ פז"ב) ל"ובחז, ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב 15449 

פרות כדי שכל אחד ´ עד ששחט עבורם ג, ה למלאות תאוותם באופן הגדול ביותר"דל אאעהשת, בחרדל 15450 

מנין לו ההבנה , ז"ולכאורה הרי אברהם רחוק מכל תאוות העוה, יקבל את החלק המובחר ביותר שבבשר 15451 

שבנוגע לזולתו חייב להיות בגדר , אלא הן הדברים שנתבארו, והידיעה באיזה צורה תגבר הנאת אכילתם 15452 

 15453 .ולדאוג לטובתם ולהנאתם בכל מה דאפשר, שאי

ה "והרי אאע, רץ לקראתם והשתחוה לפניהם כדי לכבדם, וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה 15454 

כ בכבוד בני אדם עד שכבדם בנפילת "ומנין לו הרגשים עמוקים כ, רחוק מהכבוד ואין לו שייכות לזה 15455 

, ה להמתין לו עד שיכניס את האורחים"שאמר להקב, (.שבת קכז) ´וביותר שהרי מפורש בגמ, אפים 15456 

והלא להגיע להכרה זו , ה כי גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה"והפסיק הדיבור עם הקב 15457 

צריך שיהיה לו הבנות והכרות עמוקות במהות , שכבוד לאורחים חשוב מאוד יותר מקבלת פני השכינה 15458 

 15459 .ענין כבוד בני אדם

כ בחשיבות "זה מוכיח שאין לנו מושג רחב כ, כ"מאתנו האם כבוד הבריות חשוב כ והנה כאשר ישאל אחד 15460 

ה ידע והבין "ואילו אאע, ה איננו יודעים שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה"ומשו, כבוד הבריות 15461 

ה "ג שאאע"ואע, מ הרבה טרח בכבודם"מ, ואף שסבר כי אנשים פשוטים המה, בגודל כבוד הבריות 15462 

 15463 .שעמד יחידי באמונתו למרות כל הבזיונות שביזוהו אנשי העולם, חש כלל צורך בכבוד הבריות לעצמו לא

ואילו לעצמו , שמצד אחד חייב להזהר בכבוד חבירו, והיינו שנתבאר בגודל חובת העבודה המוטלת עלינו 15464 

נפשי  מצד אחד חייב להרגיש ונפשי כעפר לכל תהיה ולמקללי, חייב לברוח מן הכבוד כבורח מן האש 15465 

וכל התענוגות והכבוד שיש בעולם חייב לדרוש ליתן , ולזולתו צריך להרגיש כי האדם צלם אלקים, תדום 15466 

וכל זה להראות , ה לשחוט לכל אחד ואחד פר מיוחד כדי ליתן לו לשון בחרדל"ולכן טרח אאע, לזולתו 15467 

 15468 .כי כדאי הוא בעיניו לשחוט עבורו לבד פר שלם, כבודו של האורח

הנה כאשר אחד מאתנו מתעלה , ונראה כמה רחוקים אנו משלימות זו, מצבנו ובאורחות חיינונתבונן נא ב 15469 

ז מחמת הגאוה שרוכש לעצמו "וכ, בד בבד מבטל ומזלזל בחביריו הנראים פחותים בעיניו, מעט ברוחניות 15470 

נמצא שרחוק מאוד מהשלימות , וכן אינו מחשיב כלל את אלה שלא הגיעו למדרגתו, י התעלותו"ע 15471 

 15472 .ואילו לזולתו חייב לדאוג לתת לו לשונות בחרדל, שלעצמו חייב לחיות בלחם צר ומים לחץ, מיתיתהא

כי דרוש לכך עקירת כל שרשי טבעיו , ופשוט שללא עבודה מתמדת ויגיעה מרובה לא ישיג יסודות אלו 15473 

, ש בעולםכי לעצמו דורש ומבקש כל ההנאות והכבוד שי, כי טבע האדם מנוגד לכל זה בתכלית, מעיקרם 15474 

 15475 .ומכיון שחייב לעקור את טבעיו ודאי שללא עמל לא יגיע לזאת, ואילו לחבירו מסתפק במועט

והיותר נפלא אם כי לעצמו היה , ל"ל וז"ס זצ"ל על מרן הגרי"י בלזר זצ"מעלה עליונה זו כותב הגר 15476 

ודע ומרגיש בכל ז במה שנוגע לזולתו היה י"בכ, מושלל מכל חמודות התבל מהתאוה והחמדה והכבוד ועוד 15477 

כי זה , תבונה´ ס בעצמו בס"כ הגרי"ז ממש"והביא ע, תשוקת האדם חפצו ומאוויו מעניני התבל ומלואה 15478 



אבל במה שנוגע לחבירו החוב , שרוב מדות הטובות המה רק במה שנוגע להאדם בעצמו, כלל גדול במדות 15479 

ל "מה שנוגע לחבירו אמרו חזאכן ב, כמו לברוח מן הכבוד היא מדה יקרה, להשתמש בכל עוז בהיפוכה 15480 

 15481 .איזה מכובד המכבד את הבריות

אבל במה שנוגע , אבל היא רק בבחינת האדם לעצמו, הפרישות אשר היא מעלה נשגבה לבני עליה 15482 

 15483 ´וראה בגמ, לצאת בשווקים לחפש למלאת טובות חבירו, לתועלת חבירו החיוב להשתמש היפך הפרישות

ל שראהו שותה יין ולכן אין ליתן "ובא בנו וא, נותן צדקה לעניבמעשה דמר עוקבא שהיה  (כתובות סז) 15484 

ומעתה על אף שמלאכה מרובה להגיע , ש"ל מר עוקבא שלהיפך חייב להוסיף על הנתינה עי"וא, לו 15485 

מכל מקום לכל הפחות עלינו לידע את האמת היכן טמונה העבודה , לשלימות להיות חציו איש וחציו מלאך 15486 

 15487 .(אור יחזקאל)  .האמיתית ולהשתדל להשיגה

 15488 

 15489 מאמר שכו

 15490 .(ח ז"בראשית י) ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו

אלא שהחסד של  התורה ? ולמה ציותה התורה עליה, מדת החסד השכל מחייבה גם בלא ציווי התורה 15491 

לישותו שכל האנושי מחייב להרגיש את צער חבירו עוניו וח, שונה לגמרי מאותו חסד שהשכל מחייבו 15492 

אלא להרגיש בצער חבירו מה , אבל התורה דורשת מהאדם לא להסתפק בחיוב זה, ולהשתדל להטיב עמו 15493 

, כי בתוך תוכו בעומק לבו יש יסוד להרגשת חסרון זה, ולהטיב עמו אף בזה, שחבירו בעצמו איננו מרגיש 15494 

חבירו לפי המדה ולהשתדל להטיב ל, הרגשה עמוקה כזו מחייבת התורה כל איש ישראל להרגיש אותה 15495 

 15496 .כי גם הרגשות אלה חלק מהחיים המה, שהיא מחייבת

וכשבא אצל אביו , הלך ופסק להם מזונות, מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים 15497 

אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך שהן בני אברהם יצחק , אמר לו בני 15498 

פועלים אלו שלא , (7ג"מ פ"ב) מ שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד"אמור להם עאלא צא ו, ויעקב 15499 

, אם יש להם לחם צר ומים לחץ שמחה גדולה היא אצלם, טעמו עושר מימיהם ורובם עניים בני עניים הם 15500 

דרישה יותר גדולה יש להם , לאנשים אלו אם אתה נותן להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך 15501 

 15502 .דרישה שגם שולחן מלכים אין בכוחו למלאותם, מזונותבענין 

אבל , מרחק גדול מבדיל בינו ובין ידיעת הרגשה זו! לא ולא? האם יודע הוא הפועל מדרישת נפשו זאת 15503 

ואם בנו פסק , ואומרת עליו שסעודת שלמה אינה נקראת מזונות אצלו, התורה מרגישה אותה עד עומקה 15504 

עומק הסתכלות , ור ולומר להם שאין להם עליו אלא פת וקטנית בלבדמוכרח לחז, עמם לתת להם מזונות 15505 

חסד , מה שאין בשכל האנושי שום מבוא בו, התורה בנפש האדם ובהרגשותיו נותן מקום לחסד של תורה 15506 

 15507 .כזה מצינו אצל אבותינו הקדושים שקיימו את כל התורה עד שלא ניתנה

ומתרץ התם תלתא תורי , נו עדיפא מדשלמהלמימרא דסעודתא דאברהם אבי, (ו"שם פ) ´איתא בגמ 15508 

ר חנן בר רבא כדי להאכילן שלש לשונות "א? ולמה לי תלתא תסגי בחד, הכא לכל ישראל, לתלתא גברי 15509 

אבל אברהם , האם לא תספיק להם סעודה של חמאה וחלב ובשר, אורחים אלו שכערביים נדמו לו, בחרדל 15510 

להאכיל לכל אחד , ה שלא היה בסעודת שלמה בשעתואבינו מצא לנחוץ להמציא להם גם עונג בסעודה מ 15511 

 15512 .לשון בחרדל

נפש שנחצבה משמי מרום , המצאת עונג כזה היא תוצאה ישרה מעומק הסתכלות בנפש האדם והרגשותיו 15513 

אלא אדרבא חייב , ובכן אין האדם רשאי להגביל את רוחב לב זה, אין קץ לעשירותה ועומק דרישותיה 15514 

, חוב על האדם לנער את האבק שנצבר עליו ממצביו השונים, לותםלהעמיק לחפש את מצפוניו ולג 15515 

רק אמון פדגוג , עבודה רבה היא גילוי נסתרות אלו, ומהשפעת חיי הפשטות של הסביבה אשר חי בתוכה 15516 

ואם ביכולתו של אברהם לענג , שהמה לפעמים גם ירושה של הרבה דורות, יכול לפענח נעלמות כאלה 15517 

הלא חובה עליו למלא את הדרישה העשירה של נפשות , עודת שלמה בשעתואנשים בעונג יותר גדול מס 15518 

 15519 .אלה

כשאנו מעיינים באיזה מצב היה אז חולה מסוכן שלישי , אהבת חסד של אברהם אבינו נפלאה היא ביותר 15520 

אבל אהבת חסד של , (בבא מציעא פו) ה הוציא חמה מנרתיקה כדי שלא להטריחו"עד שהקב, למילתו 15521 

שדריה לאליעזר , לא פטר עצמו בטענת אונס אפילו כגון זו, ו להיות יום בלא אורחיםאברהם לא הניחה ל 15522 

, עבד זה שדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, אמר עבדא לית ליה הימנותא, למיפק לברא נפק ולא אשכח 15523 

 15524 .לית ליה הימנותא אם איננו מוצא אורחים נפק איהו

המציא להם פתחים בכל צד כדי שלא יצטרכו לפסוע , לא המתין שהאורחים יבואו אצלו אלא רדף אחריהם 15525 

ובאיזה זמן ומצב בשעת סכנה כזו , שלח שלוחים אליהם הלך בעצמו לחפשם, גם פסיעה יתרה סביב ביתו 15526 

ה בצערו הגדול "עד שראה הקב, אבל אהבת החסד שלו הציקתו כל כך, שמן השמים פטרוהו מעשיית חסד 15527 



עם סדרי בראשית להמציא לו מלאכים בדמות אנשים כדי ושינה עוד פ, ממה שחסר לו עם מי להטיב 15528 

 15529 .זו מדרגת אהבת חסד של תורה, שייטיב עמהם

ה לבניו "כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב, ומה שמפליא ביותר הוא מה שאמרו שם 15530 

על  נראה כאילו היתה גם איזו תביעה, י שליח"ה לבניו ע"י שליח עשה הקב"וכל מה שעשה ע, בעצמו 15531 

אבל אם , גם במצב סכנה כזה שהיה פטור וכמעט אסור, על שלא עשה הכל בעצמו בלי שום שליח, אברהם 15532 

 15533 .עשה בעצמו היה לו לעשות הכל

חובת איש ישראלי , חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, ל"על חסד של תורה כזה אמרו חז 15534 

ובה עליו להכיר את דרישת לב חבירו היותר ח, להשלים מעשיו כמו שהשלימו אותם אבותינו הקדושים 15535 

דרישות כאלה צריך האדם להכיר , דרישה שאין חבירו יודע ממנה כלל ואין לו הרגשה בחסרונה, עמוקה 15536 

 15537 .(´שיחיה ב´ אור הצפון א)  .אותן ולמלא אותן בכל גודל יכולתו

 15538 

 15539 מאמר שכז

 15540 .(ח ז"בראשית י) ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו

מקובל בעולם כי המצוות שבין , (י שם"רש) לשונות בחרדל´ פרים היו כדי להאכילן ג´ בן בקר רך וטוב ג 15541 

אפשר להיות גומל חסד עם הבריות אף , והמצוות שבין אדם לחבירו הם שני ענינים נפרדים, אדם למקום 15542 

וות שבין אדם למקום אף וכן אפשר לקיים מצ, ומבלי לקיים מצוות שבין אדם למקום, ´ללא אמונה בה 15543 

המצוות שבין אדם למקום ושבין אדם לבריות קשורות אלו , אולם אין זה נכון, מבלי להיות טוב לבריות 15544 

 15545 .באלו ולא תיתכן כל הפרדה ביניהן

, הריהו דומה למי שגומל חסד עם אדם אחד, כשאדם מטיב עם הבריות ובאותה שעה הוא מתכחש למקום 15546 

ואם כי אין , ובודאי שאין הטבתו נובעת ממדת החסד, הוא גומל רעה ולמי שהוא מקור הטוב והחסד 15547 

אבל יחס זה מצד האדם פוגם במדת , ת ואין כלל מושג של גמול רעה כלפי המקום כביכול"נפקותא להשי 15548 

ועוד יותר מזה לא רק שבזה נפגמה מדת , ומוכיח שכל מעשי הטבתו אינם נובעים ממקור החסד, הטבתו 15549 

ובמקום להוות הטבה וחסד הם , אלא שכל מעשי החסד שלו אין להם כל ערך, הטבתו של אותו האיש 15550 

 15551 .מהוים רשעות ואכזריות

ומבלי לקשר אותן עם , ´כשאדם מקיים מצוות שבין אדם לחבירו מתוך הרגשת טבעו בלבד ללא הכרה בה 15552 

עוטי קנה המדה של מעשיו מצומצם מאוד והן מ, ת"מקור הטוב והחסד ולדמותן למעשי החסד של השי 15553 

מושגי החסד של האדם מצד הרגשת עצמו מוגבלים , הן במרחב ובמעוף והן בגישה וביחס, צורה ודמות 15554 

 15555 .והוא מסתפק במעשים פעוטי ערך

כי הוא מונע מחבירו את כל גדולת , ולא עוד אלא לכשנדייק בהם נמצא שאין זו הטבה כלל אלא רשעות 15556 

את טובתו של מקום הריהו נותן לו את טובתו  ובמקום לתת, החסד ואת כל השפע האלקי האצור בתוכו 15557 

ואינו נותן לו כי אם דבר פעוט ואין לך , והוא דומה למי שיכול לתת לחבירו עולם מלא, הוא המוגבלת 15558 

 15559 .עלבון גדול מזה

והוא מקיים אותן לא , ´אך לעומת זה אם אדם בא אל המצוות שבין אדם לחבירו מתוך זה שהוא מכיר בה 15560 

, כי אם לאחר הסתכלותו בשפעת החסד הפרושה בכל הבריאה, גיו המצומצמיםמתוך הרגשותיו ומוש 15561 

הרי ממדי החסד שלו הם שמימיים מעין חסד של , ת וללכת בדרכיו"ומתוך רצון להדמות בזה להשי 15562 

 15563 .והם מקבלים צורה נשגבה ודמות עילאה, ויש להם מעוף אחר וגישה אחרת, ה"הקב

הטוב והמטיב ´ כי אם הכירו קודם את ה, סקו במעשי חסד סתםהאבות לא ע, וזוהי דמות החסד של האבות 15564 

כשם שהוא שופע חסד לכל , והם הבינו שעל האדם ללכת בדרכיו ולקחו דוגמה ממנו, שחסדו מלאה הארץ 15565 

אברהם אבינו , כך השתדלו הם להטיב בעולם בממדים הגדולים ביותר, הברואים ללא גבול וללא הרף 15566 

, (´מיכה ז) כדברי הכתוב חסד לאברהם, סים את המדה הזאת אליוהגיע במדת החסד לשיאה עד שמיח 15567 

 15568 .ה"משום ששאב ממקור החסד ותפש כביכול את מדת חסדו של הקב

הסתכל בבירה וראה אותה מלאה טוב ועונג לאין שיעור וכל , בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו 15569 

פע החסד הזה אינו מיועד לכל וכל ש, (ט"תהלים פ) כדברי הכתוב עולם חסד יבנה, יסודה הוא חסד 15570 

ה ברא את כל העולם בשביל אדם הראשון כשהיה "כי הקב, הברואים בכללם אלא בשביל כל יחיד ויחיד 15571 

ומתוך זה למד אברהם ללכת בדרכי , וכן בורא אותו בכל הדורות בשביל כל אדם ואדם, יחיד בעולם 15572 

כן עלה יותר במעשי ´ עלה בהכרת הככל אשר , והתחיל לעשות חסד עם הבריות כדוגמת הבורא, הבורא 15573 

 15574 .ה"עד שהגיע בהטבתו שהתדמה ממש למדת חסדו של הקב, החסד שלו

ל אומרים "חז, הגיע בה לשיא ועלה על כל אנשי החסד בכל הדורות, מדת הכנסת אורחים של אברהם 15575 

וההבדל היה לא באיכות הסעודה , (7מ פו"ב) שסעודת אברהם היתה חשובה משל שלמה המלך בשעתו 15576 

שחט לכל אחד , ל מספרים שכאשר באו המלאכים לביתו של אברהם"חז, בלבד כי אם בכל היחס והגישה 15577 



עובדה זו לבזבז שור שלם כדי להוציא מתוכו את הלשון , מהם פר מיוחד כדי שיוכל להאכילו לשון בחרדל 15578 

 15579 .מוכיחה על גישתו והערכתו את האדם ועל דמות החסד שלו, ולהגיש אותו למאכל לאיש אחד

כי בכך הוא מגלה גם את יחסו , בפעולה זו היה ערך הרבה יותר ממה שהיה מאכיל למי שהוא שור שלם 15580 

ומנין בא , ויש ביחס זה בלבד עונג גדול שאין כמותו, הנשגב אל האדם שיש להטיב לו בשיעור נפלא כזה 15581 

כל הדר שברא את , ה בעולם"מתוך התדמותו למעשי החסד של הקב? אברהם למדת חסד מופלאה כזו 15582 

ואף במטרה להאכילו מתוך כל שפע , הבריאה על כל תענוגותיה המרובים והמגוונים בשביל כל יחיד ויחיד 15583 

 15584 .הטובה הזאת סעודה אחת בלבד

יש להגיע למדת החסד , והסתכלות במעשי החסד שלו בבריאה´ הוא אשר אמרנו שדוקא מתוך הכרה בה 15585 

, ´ומכאן שמי שמטיב עם הבריות ללא הכרה בה ,בשיעור הגדול ביותר שהוא למעלה מכל מושגי האדם 15586 

ויש בזה משום זלזול , נמצא שמעשיו פעוטים מאד והוא מונע מהן את החסד באותם הממדים הגדולים 15587 

 15588 .באדם ואין הוא מטיב כי אם מריע

לקרב את הבריות , בא גם למעשי חסד רוחניים, ´ומתוך זה שאברהם נגש אל החסד בעקבות הכרתו בה 15589 

כלומר שעשה , כפי שהכתוב אומר ואת הנפש אשר עשו בחרן, ם במצוות שבין אדם למקוםלשמים ולזכות 15590 

, אברהם ראה שגמר יצירתו של האדם היה בזה שהפיח בו נשמה, והכניסם תחת כנפי השכינה´ נפשות לה 15591 

ומתוך זה בא גם הוא , הרי שזו עיקר יצירתו ובזה החסד הגדול ביותר, כדכתיב ויפח באפיו נשמת חיים 15592 

 15593 .כרה שבעיקר יש לעשות נפשותלה

והעושה כן דומה למי שרואה אדם ישן בתוך בית , ובאמת לא יתכן חסד עם הבריות בענינים חמריים בלבד 15594 

כי , והרי אין לך אכזריות גדולה מזו, והוא מרחם עליו ואינו רוצה להקיצו ולהפריעו משנתו, בוער באש 15595 

כן אם מטיבים , זה תתפשט הדליקה ותשרוף אותו ומיד אחר, מה יועילו רחמיו בשעה שאינם אלא לרגע 15596 

ומה , כי אז הרי מעלימים עין מאושרו האמיתי והנצחי, לאדם בעניני גופו בלבד ולא דואגים למצבו הרוחני 15597 

 15598 .התועלת בכל הטבתו אם היא לחיי שעה בלבד ועוזבים את כל חיי העולם

, הוא מונע מהבריות עולמות של חסד, ולא עוד אלא שאם האדם עוסק במצוות שבין אדם לחבירו בלבד 15599 

ואם באות אחת , (מנחות כט) את כל העולם´ ל אומרים על הפסוק בהבראם שבאות הא ברא ה"חז 15600 

הרי מכאן כמה עולמות של טוב וחסד כלולים , שבתורה נברא עולם מלא כל טוב ותענוגים לאין שיעור 15601 

מונע עולמות של חסד מהבריאה והורס ואם האדם מחסיר אפילו מצוה אחת הרי הוא , בכל מצוה שבתורה 15602 

הוא מחריב את העולם , נמצא שאם אין האדם מקיים את המצוות שבין אדם למקום, כל מעשי בראשית 15603 

ופוגע איפוא בצורה חמורה מאוד גם בענינים שבין אדם , ה מהבריות"ומונע את שפע טובו וחסדו של הקב 15604 

 15605 .לחבירו

כך אין לקיים מצוות שבין אדם , לי מצוות שבין אדם למקוםוכשם שאין לקיים מצוות שבין אדם לחבירו ב 15606 

כלומר שאם הבריות , (ישעיה סג) הכתוב אומר בכל צרתם לו צר, למקום בלי מצוות שבין אדם לחבירו 15607 

, ה רוצה בטובתם של הבריות בממדים העליונים ביותר"הקב, ה נמצא אתם בצרתם"סובלות הרי גם הקב 15608 

שאחרי כל , והושיב את האדם בגן עדן, כל טוב ותענוגים לאין שיעור ומשום כך ברא עולם של חסד מלא 15609 

ואם חסר לאדם משהו מאותם התענוגים , התיאורים אי אפשר לנו לקבל כל מושג על תענוגותיו ומעדניו 15610 

 15611 .ה והוא משתתף בסבלם"יש צער להקב

תענוגים גדולים ל מתארים עוד חי דור זה ב"כפי שחז, הכתוב אומר בחטא דור המבול ויתעצב אל לבו 15612 

ולפי מושגינו היום היינו רואים בזה גן , זרעו אחת לארבעים שנה, חייהם נמשכו קרוב לאלף שנה, מאוד 15613 

משום שחסר להם מהחסד שרצה להעניק לבריותיו במדה , ה על מצבם זה"ובכל זאת התעצב הקב, עדן 15614 

 15615 .מתענוגי הגן עדן של אדם הראשון, הגדולה ביותר

, ואיננו גומל חסד עם הבריות ומונע מהם את הטבתו, ים מצוות שבין אדם למקוםנמצא איפוא שאדם המקי 15616 

ה כביכול "ומביא סבל להקב, הריהו לא רק פוגע בבין אדם לחבירו כי אם גורם צער גדול גם למקום 15617 

ל חייב "וזה מה שאמרו חז, והוא פוגע ממילא גם במצוות שבין אדם למקום, המשתתף בצרתם ובסבלם 15618 

כי אם האדם רוצה לקיים חובתו בעולמו , יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב אדם לומר מתי 15619 

ולקיים אותם מתוך התדמות למעשי ´ לקשר את מעשי החסד עם הכרה בה, עליו ללכת בדרכי האבות 15620 

ויביא אושר לכל העולם , ואז יקיים גם מצוות שבין אדם למקום וגם מצוות שבין אדם לחבירו, ה"הקב 15621 

 15622 .(א"ק´ אור הצפון א)  .אותו מגיהנום לגן עדןויהפוך 

 15623 

 15624 מאמר שכח

 15625 .(´ח ח"בראשית י) ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם

, בשכר חמאה וחלב זכו למן, בשכר שלשה זכו לשלשה, ישמעאל´ ח ברבי חנינא וכן תנא דבי ר"אמר ר 15626 

, (7מ פו"ב) מים זכו לבארה של מריםובשכר יוקח נא מעט , בשכר והוא עומד עליהם זכו לעמוד הענן 15627 



´ וג, אלו הן משה אהרן ומרים, א שם ממה שאמרו שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל"ותמה המהרש 15628 

מן בזכות , עמוד הענן בזכות אהרן, באר בזכות מרים, ואלו הן באר וענן ומן, מתנות טובות ניתנו על ידם 15629 

 15630 .(.תענית ט) משה

אך הגרעין בלבד לא היה יכול , אילן גדול צומח מגרעין קטן, של עולםי דוגמא מטבעו "ונראה לומר עפ 15631 

וכל הגורמים יחד כוחם , ושניהם יחד אף הם זקוקים למים ושמש וכדומה, להצמיח את האילן בלי אדמה 15632 

וכך הוא בעניננו הגרעין לעמוד הענן לבאר ולמן היה מעשה החסד של אברהם , יפה להצמיח את האילן 15633 

וזאת קיבלו , ה זקוק גרעין זה לאדמה כדי להצמיח את האילנות של באר עמוד ענן ומןועדיין הי, אבינו 15634 

 15635 .ישראל ממשה אהרן ומרים

ותרגם יונתן , באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחוקק במשענותם, (א"במדבר כ)ב  וכך מפורש בכתו 15636 

חפרו יתה רישי עמא , בן עוזיאל בירא דחפרו יתה אבהת עלמא אברהם יצחק ויעקב רברבניא דמלקדמין 15637 

 15638 .בהצטרף פעולות האבות עם פעולת משה ואהרן זכו ישראל לכל אלו, משה ואהרן

לימד , (י שם"רש) ל"על הפסוק ויקח שם ויפת את השמלה אמרו חז, וכדרך זה אנו מוצאים בכמה מקומות 15639 

חולין ) ´מגמ ל"א מזרחי ז"הר´ והק, על שם שנתאמץ במצוה יותר מיפת לכך זכו בניו לטלית של ציצית 15640 

ואף , התם בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לחוט של תכלת´ דאמרי, (.ט"פ 15641 

אך הכח המצמיח היה , בזו אין כל סתירה דודאי היה מעשהו של הגרעין שממנו נבטה מצות ציצית לבניו 15642 

 15643 .מעשה אברהם

בו כח הרע ואינו חסר אלא דבר המצמיחו יש גרעין שטמון , וכשם שהוא כן בצד הטוב כך הוא בצד הרע 15644 

מ ידוע כי שורשו היה "מ, י שלא נראה הרע לעין אלא לאחר זמן"ולכך אעפ, ונותן בו כושר גידול ושגשוג 15645 

אשרי האיש אשר , יונתן´ בגמרא אמר רב שמואל בר נחמני אמר ר´ אמרי, נמצא זה מכבר עד שנשא פרי 15646 

שלא , ובמושב לצים לא ישב, לך בעצת אנשי דור הפלגהשלא ה, לא הלך בעצת רשעים זה אברהם אבינו 15647 

 15648 ויהי כטוב לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו´ שנא, ישב במושב אנשי פלשתים מפני שליצנים היו

 15649 .(.עבודה זרה יט)

ומה , ולכאורה אינו מובן והרי ליצנות זו שמצינו אצל פלשתים לא היתה אלא לאחר כמה וכמה דורות 15650 

, אלא מכאן מוכח מה שאמרנו כי הליצנות שנראתה בפועל בדורו של שמשון, של אברהםענינה אצל דורו  15651 

וקיים אברהם את הכתוב ובמושב לצים לא , היה גרעינה טמון בקרב הפלשתים עוד בדורו של אברהם 15652 

מאלו הרחיק ולא ישב ´ אפי, במושב אנשים אשר נעוץ בקרבם רק שורש של ליצנות´ שאפי, ישב 15653 

 15654 .במחיצתם

על הכתוב פן יש בכם שורש פורה ראש , (נצבים´ ריש פ) ת"ן עה"הרמב´ נמצאים להדיא בפי והדברים 15655 

ובימים הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח , ן פן יש בכם שורש רע שיפרה וישגה"וכתב הרמב, ולענה 15656 

 15657 והזכיר השורש לומר הוא, כי האב שורש והבן נצר משרשיו יפרה, וזה על אשר איננו פה היום, מרורות

 15658 .יכול להביא כאלו בדורות הבאים

מאיר מהלך אחריו ´ והיה ר, ר מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת"ת, (.חגיגה טו) ´איתא בגמ 15659 

ל ולא אמרתי לך ששמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ "א, ל חזור בך"ללמוד תורה מפיו א 15660 

טוב , עקיבא רבך כך דרש´ מ ר"ו אחר לראמר ל, כתבו בשם הירושלמי למה אירע לו כך´ ובתוס, מאחר 15661 

 15662 .אחרית דבר שהוא טוב מראשיתו ובי היה מעשה

א "והושיבם בבית אחד ולר, אבויה אבי מגדולי ירושלים היה וביום שבא למהולי קרא לכל גדולי ירושלים 15663 

יפה ירדה אש מן השמים והק, מן דהוה אוכלין ושתין ישבו ונתעסקו בדברי תורה, יהושע במקום אחר´ לר 15664 

, ו אלא יושבין וחוזרין דברי תורה"אמרו לו ח, אמר לון אבויה אבא גברין מה באתם לשרוף ביתי, אותם 15665 

ולפי שלא היתה כונתו לשמים , אם יתקיים הבן הזה לתורה אני מפרישו, אמר הואיל וכך כוחה של תורה 15666 

 15667 .לפיכך לא נתקיימו בי

אמרו על אחר בשעה שהיה עומד מבית המדרש  ,זמר יווני לא פסק מפומיה, איתא (.שם טו) ´אמנם בגמ 15668 

לישנא דחוצפית המתורגמן חזא דהוה גריר , (7קידושין לט) ´ואיתא בגמ, הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו 15669 

י שהרבה גורמים גרמו לו שיצא "אעפ, אמר פה שהפיק מרגליות ילחך עפר נפק חטא, ליה דבר אחר 15670 

, ע בראשיתו שממנו צמחו הפרחים הרעים אצל אחרמ בהכרח שיימצא איזה שורש ר"מ, לתרבות רעה 15671 

 15672 .ומזה צמח בהדרגה ראש ולענה אצל בנו, והשורש היה אצל אביו שלא נתכוון לשם שמים

והיה לו לכבד את התורה , שנתפעל בכוחה וכבודה של תורה, פגימת הכונה שהיתה אצל אבויה היתה בכך 15673 

דיה לגדל ולהצמיח מרורות , כונה שלא לשמהופגימה דקה זו של , מצד עצמה שהיא תורת אלקים חיים 15674 

י כן בא לידי כך "וע, והתחלת הרקבון אצל אחר היתה בזה שלא פסק מפומיה זמר יוני, כאלו כאלישע אחר 15675 

חוצפית המתורגמן ´ ובראותו את לשונו של ר, וזו היתה הכשרת הקרקע, שספרי מינים היו נושרין מחיקו 15676 

 15677 .בא לידי כפירה



והרי אלפי ורבבות מישראל למן גדולי עולם עד , ר לתרבות רעה למראה דבר זההוא הדבר למה יצא אח 15678 

ח "ו ות"בכל הגזירות שעברו עלינו אם בגזירות תתנ, הפשוטים בישראל ראו דברים המחרידים יותר מזה 15679 

, י כן למדרגות נעלות יותר"אדרבא הצדיקו את הדין ונתעלו ע, ואם בדורנו אנו ולא יצאו לתרבות רעה 15680 

אלא שאצל , ה עושה דין עם קדושיו באותה שעה הוא מתירא ומתעלה ומתקלס"אמרו בשעה שהקבוכמו ש 15681 

ותחילת הימשכו לזמר יוני ולספרי , אחר היתה הקרקע מוכשרת מתחילה ולכן השפיע הדבר עליו לרעה 15682 

 15683 .מינים היתה כתוצאה מן השורש הרע שניטע בקרבו מיום הולדו

ר לעמך ישראל אשר פדית אלו המתים מלמד שהמתים צריכים כפ, (שופטים´ סוף פ) וכן איתא בספרי 15684 

וטעם הדבר שהמתים צריכים כפרה עד יוצאי , נמצינו למדים ששופך דם חוטא עד יוצאי מצרים, כפרה 15685 

על כרחך היה שורש דבר , אלא הן הדברים שאם נמצא בבני בניהם אחד השופך דם, מצרים ומה חטאו 15686 

ועל כן הם צריכים כפרה , ה התפתח כעבור דורות לצמח של רציחהוגרעין נעלם ז, בתוככי אבות אבותיו 15687 

 15688 .שיצא חטאם לפועל

ואין , בקהלם על תחד כבודי שלא יזכר שמו במעשה זמרי, ה ביקש בסודם אל תבוא נפשי"ויעקב אבינו ע 15689 

י "ועפ, וכן גבי קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ולא נאמר בן יעקב, כתיב שם אלא נשיא בית אב לשמעוני 15690 

והתפלל יעקב שלא יתבזה על , שוטו המובן הוא שהזכרת שמו של עושי רשע הריהו בזיון גדול עבורופ 15691 

, שכשראה יעקב אבינו ברוח קדשו את בני בניו חוטאים, אך לאור האמור יש כאן כונה עמוקה יותר, ידם 15692 

ך שלא שייך ומתו, וכי נקי הוא מחטא זמרי ומחטא קרח, ה שיכתוב כי לא משרשו יצא הדבר"ביקש מהקב 15693 

 15694 .אליו שורש החטאים הללו אין שמו נזכר עליהם

שהרי , ובל יאמר הן אין כאן מעשה עבירה, ומיכן עד היכן חייב בן תורה ליזהר מכל שורש ונטיה לרע 15695 

עתידים , י נטיה קלה לצד הטוב"וכן להיפך ע, מנטיה קלה לרע יוכלו לצמוח פירות רעים ומרים עד מאד 15696 

 15697 .(שיחות מוסר)  .נים כבאר ומן ועמוד הענןלצמוח פירות נאים ומתוק

 15698 

 15699 מאמר שכט

 15700 .(´ח ח"בראשית י) ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם

, אין אנו יכולים להשיג דבר שלמעלה מהשגתנו, כל דבר מצטייר בדמיוננו כפי כח ההשגה והדמיון שלנו 15701 

ומה , דם רואה רק מה שבתוך שטח ראייתהעין הבשר של הא, ואין הדמיון יכול לצייר דבר שלמעלה ממנו 15702 

למרות , כשאנו מתבוננים בספורי התורה אנו מקרבים אותם תיכף לשכל שלנו, שממנה והלאה אינה רואה 15703 

אי , ולהתרומם לרום ערך הדברים, כל ההשתדלות להתרומם מעל הרגלי ההשקפות ומושגי מלומדה 15704 

בהם דמיוננו וכח הבנתנו מכל החיים  אפשר לנו להשתחרר מאותם המושגים וקוי ההשואה שהורגל 15705 

 15706 .המקיפים אותנו

לו תהא , כשאומרים לנו שאברהם אבינו היה מכניס אורחים נדמה לנו שאנו יודעים את האצילות ההיא 15707 

, כשאומרים לנו שאשה צרה עיניה באורחים מנלן משרה, במדה פחותה ממנו ובלי מסירות נפש כמותו 15708 

כשאומרים לנו ביתו של אברהם אבינו רואים אנו את , ד עולםעומדת לפנינו תכונת האשה שמעולם וע 15709 

זהו האדם באמת מדתו מודד הוא את , לו יהא בשינוי גדול או קטן, הבית ההוא מעין הרגלי הבתים שלנו 15710 

 15711 .כל הנעלם וגבוה ממנו בישותו ובצורתו

ויכרתו , וםרואים אנו אותם כגדולי הדור שמלכים באים אליהם מקרוב ומרחוק לכרות אתם ברית של 15712 

ויתכן , ל"ן ז"ש הרמב"חצרות מלכים מבקשים את קרבתם כי להם הכח והגבורה כמ, ברית בבאר שבע 15713 

והוא גם , שהיו בביתו שלש מאות איש שולף חרב ולו בעלי ברית רבים, שהיה אברהם גדול מאד ורב כח 15714 

הצלחתו כי הוא מאת וכאשר ראו , ורדף ארבעה מלכים גבורים מאוד ונצחם, בן חיל אשר לבו כלב אריה 15715 

וכמעשה אבות עשו בנים כי , פחד ממנו מלך פלשתים פן יכבוש את מלכותו ולכן בא עמו בברית, האלקים 15716 

 15717 .ופחד המלך פן ילחם בו בגרשו אותו מארצו, היה יצחק גדול כאביו

פרעה אמר מוטב שתהא בתי שפחה בבית זה , לא רק שהכירו את גבורתו אלא גם את רוממות הבית הזה 15718 

תמנע אחות לוטן בת מלכים , והיתה הגר בת פרעה שפחה בבית אברהם, (ו"ר מ"ב) א גבירה בבית אחרול 15719 

אמרה מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה לאומה , הלכה והיתה פלגש לאליפז בן עשו, הואי 15720 

הם כי גדול הדור היה אבר, גדול היה כבוד הבית הזה ושמעו הולך בכל הארץ, (7סנהדרין צט) אחרת 15721 

כולם אמרו נשיא אלקים אתה בתוכנו לו יאתה , האדם הגדול בענקים זה אברהם, שהכל חלקו לו כבוד 15722 

 15723 .כי היה משכמו ומעלה גבוה מכל אנשי דורו, כבוד לו יאתה גדולה

כל מגמתו והנאתו בחיים היתה לעשות , כן היה אציל הרוח ונדיב לב, וכרוב גדלו ועשרו ומעשי תוקפו 15724 

ביתו בית מלכות היה , הוא היה סמל החסד לכל באי עולם, חני וחסד גשמי כאחדחסד רו, חסד בעולם 15725 

לא רק להשקיט רעבונם , ל מזון וארוחה"מר נפש וקשה יום בו מצאו אש, פתוח לרוחה לכל עובר אורח 15726 

שלשעה זו , ואם ליום אחד לא נזדמנו לו אורחים היה שרוי בצער, אלא יותר מסעודת שלמה המלך בשעתו 15727 



מה גדולה היתה שמחתו כשראה והנה שלשה אנשים , ל להנות את בני אדם והוא יושב ודואגאינו יכו 15728 

 15729 .נצבים עליו וירא וירץ לקראתם

גם אנו רואים , אבל בכל זאת נדמה שאינה למעלה מכח השגת האדם, משתוממים אנו על אצילות שכזו 15730 

, ר פי מאה פי אלף והיה לרב חסדודמיוננו מכפיל לנו אותם פי עש, אצילות ומעשי חסד בדמות חיינו אנו 15731 

על ידי אמת מדה הכי פעוטה מודדים אנו את המרחק הכי , והכרנו בם קצת מעין חסדו של אברהם אבינו 15732 

ועמלו וטרחו להרבות את , כשקוראים אנו בסיפורי התורה שגם אבות העולם עסקו בעניני קנין, גדול 15733 

מחליטים אנו כבר , התבוננות במי הכתוב מדברמבלי כל , ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, רכושם 15734 

 15735 .על טיב העסק ההוא

הן שלו צדק , ש מגזל"נזהר מאונאה וכ, מובן שבהיותו צדיק תמים וירא שמים היה נושא ונותן באמונה 15736 

היתה ´ נדמה שכל עיקר קרבתו אל ה, אבל עצם העסק היה ענין גשמי ככל עסקי בני אדם, ולא שלו צדק 15737 

כל עניני הגשם כגון אכילה , ´אבל עבודתו הגשמית היתה הפסקה בעבודת ה, ותפלה בעומדו לפניו בתורה 15738 

וכל עניני , לקיחת בן בקר שחיטתו ובישולו, ואף הטיפול הממשי באורחים, ושתיה שינה וכל צורכי אדם 15739 

 15740 .´ית´ הפסיקו לשעתם את דבקותם בה, ההכנה ההכשרה והקרבת האוכל לאורחים

כעין זה מופיעה לעינינו גדלותם של האבות במשאם ובמתנם , האנשים ההם כעין זה מציירים לעצמנו את 15741 

אבל הליכתם עם בני אדם עסקם , ´חושבים אנו שאם אין לנו השגה ממעלת קרבתם אל ה, עם בני אדם 15742 

זו דמות תחתונים ולא , זו היא השקפת האדם ולא השקפת התורה, את זה גם אנו יכולים להשיג, וקנינם 15743 

 15744 .ליראיו מדור דור´ א זו הדמות לא זו הצורה שחלק הל, דמות עליונים

ל ויבאה "ש ז"כמ, שהשכינה לא משה מתוך האהל, היה הבית ההוא´ ל משכן ה"באור התורה והשקפת חז 15745 

ברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האהל , כל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק, יצחק האהלה שרה אמו 15746 

קשור על המשכן בהיות ישראל ´ כשם שהיה ענן ה, (´סר "בר) ומשמתה פסקו וכשבאת רבקה חזרו 15747 

קשור על ביתם של האבות וכבוד ´ כן היה ענן ה, ´ובעלות הענן על המשכן היה נראה בו כבוד ה, במדבר 15748 

 15749 .בבית ההוא´ ה

לעדות לבאי עולם שהשכינה שורה , דלוק תמיד בנס´ כשם שהיתה המנורה במשכן ונר מערבי במקדש ה 15750 

לעדות לכל באי עולם שהשכינה שורה , ש"ש לע"ן היה נר דלוק באהל שרה מעכ, (שבת כב) בישראל 15751 

המשיכו עליהם שפע קודש ממרומים , עלו במעלות השלמות הכי עליונה´ הם עמדו בסוד ה, בבית הזה 15752 

הכהנים הגדולים , ´והם עצמם עבדי ה´ משכנם משכן ה´ ביתם בית ה, ועשו את עצמם מדור לשכינה 15753 

 15754 .´ה המשרתים בקודש בהיכל

והיתה שכינתא בגלותא משך כמה דורות עד שיצאו , משמתו פסקה נבואה גלתה שכינה בטל המשכן 15755 

אז ´ הקימו את המשכן ושכן בו כבוד ה, קרבו להר סיני וקבלו את התורה מפי הגבורה, ישראל ממצרים 15756 

יום  הנה הגלות איננו נשלם עד, ן בתחלת ספר שמות"כן דברי הרמב, שבו למעלת אבותם כבראשונה 15757 

, וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין נחשבו גולים, שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם 15758 

ה והשרה שכינתו "וכשבאו להר סיני ועשו המשכן ושב הקב, כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר 15759 

לכן , גאוליםאז שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד אלוה עלי אהליהם והם היו המרכבה אז נחשבו , ביניהם 15760 

 15761 .ל"מלא אותו תמיד עכ´ ובהיות כבוד ה, נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן

קבלו את התורה ועמדו במעלת , אחרי שקרבו להר סיני וראו מחזות אלקים, אחרי כל ענין יציאת מצרים 15762 

וד אז שבו אל מעלת אבותם שהיה ס, מלא אותו תמיד´ הקימו את המשכן וכבוד ה, השלמות הכי עליונה 15763 

הוי אומר שמה שזכו ישראל אחרי כל הנסים והנפלאות במצרים ועל , אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה 15764 

, אחרי כל מה שזכו לשמוע קול אלקים חיים מדבר אליהם מתוך האש, הלך לפניהם תמיד´ שכבוד ה, הים 15765 

לפניהם בהצנע  זכו להם האבות דורות דורות, בקולות וברקים עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת 15766 

 15767 .´לכת עם ה

שאותה עבודת המשכן בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ , היעלה על דעת מי שהוא לחשוב אף לרגע 15768 

שחיטתו , היבוא כל בר דעת לראות בהקרבת הפר צפונה! היתה עבודה גשמית מעין עבודה שלנו, מצרים 15769 

האם לא היו ? ה מעין עבודה שלנואת הצד הגשמי שבעבוד, הפשטת עורו ניתוחו וזריקת דמו על המזבח 15770 

שלהבת הקדושה וחרדת יֿה שהיה , העור והבשר הגידים והעצמות נבלעים ועולים כליל בלהב הקדש 15771 

 15772 .´ריח ניחוח לה´ האם לא היתה כל העבודה ההיא כולה אך ורק לפני ה? ´שורר במשכן ה

והוא עומד עליהם  ,בן בקר שלקח אברהם היה מעין פרו של אהרן, האבות הם המרכבה הם המשכן 15773 

אכילתם , לחמם לחם הפנים´ שלחנם שולחן ה, ככהן גדול העומד להקריב קרבן על המזבח, בדבקות רבה 15774 

הוא ראה , התגלמה בצורת הענינים הגשמיים ההם´ עבודתם את ה, כאכילת מזבח שתייתם כניסוך היין 15775 

הוא נתן לאורחיו , ה גדולההיא מסר נפשו עליה כעל כל עבוד´ וכיון שעבודת ה, ´בזה דרך בעבודת ה 15776 

 15777 .´משופרא דשופרא ויעלו ריח נחוח לפני ה



מתוך אכילה ´ יש ועבדו את ה, והם התדבקו בשכינה בצורה ואופנים שונים, מלא אותם תמיד´ כבוד ה 15778 

מתוך מלחמה והכות ´ יש ועבדו את ה, מתוך עסק בהויות העולם´ ויש שהשכינו את כבוד ה, ושתיה 15779 

אף שבתם וקומם היה , מתוך שלום וכריתת ברית עם מלכי האדמה´ בדו את הויש וע, אויביהם בשער 15780 

עסקם וכל קנינם אופן של דבקות בו יתברך כמו שאומר , ´מחשבותם והגיונם רק בה, ´תמיד עם ה 15781 

 15782 .ל"ל וז"ם ז"הרמב

והשגחתו , ויראה לי כי אשר חייב היות האבות ומשה רבינו עומדים על תכלית זה השלמות אצל השם 15783 

היה מפני , רצה לומר בעת המרעה ועבודת האדמה, ם מתמדת ואפילו בעת התעסקם להרבות הממוןעליה 15784 

כי תכלית כל כונתם כל ימי , ת קרבה גדולה"שתכלית כונתם היתה בכל המעשים ההם להתקרב אל השי 15785 

כונת כל השתדלותם היתה לפרסם יחוד השם בעולם ולהישיר , ותעבדהו´ חייהם להמציא אומה שתדע ה 15786 

 15787 .(א"נ´ ג פ"נ ח"מו) י אדם לאהבתובנ

וביתם בית עבודת , היו האבות´ עובדי ה, ´אלא אופן עבודה בעבודת ה, לא היה זה עסק ולא היה זה קנין 15788 

כל מעמקי ומצפוני הלב היו נקיים מכל , כל כוחות הנפש כל נטיה ומדה כל מחשבה והרהור, השלמות 15789 

לא בתאורי , בכל מלוא עומק הוייתם´ בוד את הלע, מלאים וחדורים שאיפה אחת עילאית, שמץ דופי 15790 

אלא בדמות עליונים שהם מעשי , וחזיוני בני אדם עלינו להכיר את דמות הוד קדשם של אבות העולם 15791 

 15792 .(לקט שיחות מוסר)  .בראשית ומעשי מרכבה

 15793 

 15794 מאמר של

ראשית ב) ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריו 15795 

 15796 .(´ח י"י

מצינו שיצירת , שפסוק זה נאמר על יצירת האשה, (ר יח"ב) ל"אמר הכתוב ותפרעו כל עצתי ואמרו חז 15797 

שמים נעשו וברוח פיו ´ על יצירת הבריאה נאמר בדבר ה, גוף האדם חשובה בכמה מעלות מכל הבריאה 15798 

כדברי הכתוב ויאמר , כלומר הכל שבבריאה של מעלה ושל מטה נבראו בציוויו של מקום, כל צבאם 15799 

 15800 .אלקים יהי אור יהי רקיע

מה הא זה כל האותיות תופסין את הלשון וזה אינו תופס את , בהבראם בהא בראם (ר יב"ב) ל"ואמרו חז 15801 

אבל ביצירת האדם , שמים נעשו´ ה את עולמו אלא בדבר ה"כך לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקב, הלשון 15802 

אלקים ´ וכן כתוב ויצר ה, פעולה ומעשה ובהכנה רבה כביכולבבחינת , אלקים נעשה אדם´ כתוב ויאמר ה 15803 

כך בתחילה , כאשה הזו שמקשקשת עיסתה במים ומגבהת חלתה מבינתיים (ר יד"ב) ל"ואחז, את האדם 15804 

 15805 .ואד יעלה מן הארץ ואחר כך וייצר את האדם

כביכול מלך , ועשהו לא נאמר אלא עשוה, מי יבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו, (ר יב"ב) ועוד אמרו 15806 

מכאן שלא רק יצירת , ה ובית דינו נמנין על כל אבר ואבר שנאמר הוא עשך ויכוננך"מלכים המלכים הקב 15807 

אלא שעל יצירת כל אבר ואבר שבו נמנו , גופו של אדם בכלל היתה בבחינת פעולה יותר מכל הבריאה 15808 

כדברי , עילאית חלק אלוה ממעלולאחר כל זה נופחה בו נשמה רוחנית , ה ובית דינו ועשוהו"כביכול הקב 15809 

בזה נתגבשה שלימות צורתו של האדם הנבחר , הכתוב ויפח באפיו נשמת חיים ומאן דנפח מדיליה נפח 15810 

 15811 .ויהי האדם לנפש חיה

כי היא לא נבראה מן העפר אלא מגוף האדם ולאחר שכבר , והנה יצירת האשה עולה על יצירת האיש 15812 

ולא כל האברים ראויים , לו שימש חומר לבריאת האשהר אחרי שהושלם כו"אדה, ניתנה בו הנשמה 15813 

לא ברא אותה מן , אלקים את הצלע התבונן מהיכן לברוא אותה´ ויבן ה, (ר יח"ב) ל"ש חז"לבריאתה כמ 15814 

ולא מן , ולא מן האוזן שלא תהא צייתנית, ולא מן העין שלא תהא סקרנית, הראש שלא תהא קלת ראש 15815 

ועל כל אבר , ואפילו הוא ערום אותו המקום מכוסה, וע באדםאלא ממקום צנ, הפה שלא תהא דברנית 15816 

 15817 .שהיה בורא היה אומר תהא אשה צנועה

ונבחר אבר מיוחד באדם שיש בו כל המעלות , הרי שהיה רצון כביכול ליצור את האשה בצורה נעלה יותר 15818 

מלמד , הצלע אלקים את´ ל ויבן ה"כדברי חז, וכן מצד חלק הרוחני עלתה האשה על האיש, כדי לבראותה 15819 

 15820 .(ה"נדה מ) שניתנה בה בינה יתירה יותר מן האיש

כמו , ה הפרעה כביכול בכל תכניתו בבריאה"ראה הקב, ומה נפלא הדבר שבפגם קטן שנתגלה פעם באשה 15821 

ולא מן העין והרי , לא בראתי אותה מן הראש ומקלת ראש, כ ותפרעו כל עצתי"ל ואעפ"שסיימו שם חז 15822 

 15823 .והרי היא צייתנית שנאמר ושרה שומעת פתח האהל ולא מן האוזן, היא סקרנית

מה שמעה אזנה , והנה אם נתבונן בתביעה על שרה אמנו ששמעה פתח האהל נמצא אותה דקה מן הדקה 15824 

ת לבשרה כי יולד לה בן ובודאי יש בזה משום "שיחת מלאכים שנשלחו מאת השי, דברי נבואה? של שרה 15825 

ולא עוד אלא , וע דברים כאלו מפיהם של מלאכי עליוןורק נביא ראוי לשמ, מדרגה גדולה עד מאוד 15826 



שהרי האוזן היא אחד , וגם השמיעה היתה שלא בכוונה, שהדברים עצמם מתייחסים אליה שהיא תלד בן 15827 

 15828 .(תנחומא תולדות יב) משלשה דברים שאינם ברשותו של אדם

אף לאחר מעשה זה שהרי , ואכן לא ירדה שרה בזה ממדרגתה בבינה היתירה שניתנה בה יותר מבאיש 15829 

למדנו  (י שם"רש) ל"ואמרו חז, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, (בראשית כא) נאמר לאברהם 15830 

ה "ורק הקב, נמצא איפוא שהיה כאן פגם שאין במושגינו לעמוד עליו, שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות 15831 

 15832 .מות לפי מדרגתהשלא הגיעה לתכלית השלי, חוקר לב ובוחן כליות גילה שהיה בזה איזה חסרון

שהרי לפי האמור כל ענין , למדים אנו מכאן מה נורא הוא קלקול ופגם של חטא אחד אפילו הקל ביותר 15833 

ובכל , התביעה על שרה אמנו לא היה אלא חסרון משהו בקצה השלימות ופגם דק מן הדק עד אין נבדק 15834 

ה שהתבונן "עצתו של הקב כלומר כל, ה קורא עליה ותפרעו כל עצתי"והקב, זאת כינו אותה צייתנית 15835 

 15836 .מהיכן לברוא אותה כאמור הופרעה ולא נתקיימה כביכול

ה ביחד עם שרה "ל בין הנשים שהפריעו עצתו של הקב"דבאותו מאמר מנו חז, ועוד יותר מופלא הדבר 15837 

 15838 (´ישעיה ג) ש"כמ, והנה חטאיהן של בנות ציון מתוארים בצורה חמורה מאוד, לאה ורחל גם בנות ציון

ונאמרו שתי , והנביא תולה בהן חורבן המקדש וחורבן הארץ, נטויות גרון ומשקרות עינים ותלכנה 15839 

עם התביעה על בנות , התביעה על שרה ששמעה דברי נבואה פתח האהל, התביעות יחד כאילו הן שוות 15840 

 15841 ובטחו בעצמן, ולא היה איכפת להן אם יחרב המקדש וילכו בני ישראל בגלות, ציון שהלכו נטויות גרון

ה במאמר אחד ותפרעו כל "על שתיהן מתאונן הקב, ועמו´ להינשא לערלים מהרסים ומחריבים אויבי ה 15842 

 15843 !עצתי

דבר , (נדרים פא) ל"ואמנם גם חטאיהן של בנות ציון אין לפרש כפי פשוטם של הדברים שהרי אמרו חז 15844 

על ´ יאמר הה בעצמו ו"עד שפירשה הקב, נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו על מה אבדה הארץ 15845 

שמע מינה , דמדלא ידעו החכמים והנביאים לפרש החטא, ל שם"ן ז"וראה מה שכתב הר, עזבם את תורתי 15846 

הרי שהחטאים שגרמו לחורבן הארץ לא , ה יודע מעמקי הלב"אלא שהקב, שהיו עוסקין בתורה תמיד 15847 

בנות ציון כפי ואם כן אין לפרש תיאור חטאיהן של , ה בעצמו"השיגם השכל האנושי עד שפירשם הקב 15848 

 15849 .הנראה מפשוטו של מקרא

ואילו על שרה אמנו גם בתורה לא הודגשה , אבל על כל פנים בלשון התורה נתבעו בצורה החמורה ביותר 15850 

ובכל זאת נאמר גם עליה , במיוחד שום תביעה על חטא כל שהוא בשמיעתה זו ששמעה פתח האהל 15851 

כמה חמור כל פגם איזה שהוא במדרגתו של הרי , ה"ותפרעו כל עצתי סתרה וקלקלה כל עצתו של הקב 15852 

נורא הוא , והוא מהרס את הבריאה ומקלקל את העולם, שנתבעים עליו כמו על חטא ופשע ממש, האדם 15853 

 15854 .ושוקלין עליו את הקלי קלות כחמורי חמורות, עומק דין שמים שנתבע כל אדם על כל פגם

שהרי לאחר שבנות ציון נתבעות בלשון  ,והנה כשנעמיק עוד בזה יתבאר לנו חידוש נפלא בגדלות האדם 15855 

ובכל זאת נכללו גם , עד שתולין בהן את חורבן המקדש והארץ, התורה על ירידתן בדרגות נמוכות ביותר 15856 

ה מתאונן גם עליהן שלא הגיעו לשלמות "הקב, הן ביחד עם האמהות באותה התביעה ותפרעו כל עצתי 15857 

 15858 .ה בהן בתחילת יצירתן"מה העליונה שהטביע הקבהיינו צורת החכ, הבינה שניתנה באשה יותר מבאיש

, לא אבדה ולא נתמעטה בכלום, למדים אנו מכאן שאותה המדרגה הנעלה שהוטבעה באדם בתחלת יצירתו 15859 

רואים בו בשמים את דמותו הראשונה במלוא שיעור קומתה , ואף בשעת כשלונו בחטאיו הגרועים ביותר 15860 

כן , עו האמהות על פגם כל שהוא בקצה השלימות העליונהוכאותה התביעה שנתב, כאילו לא נפגמה כלל 15861 

כפי שנברא האדם , יתבע כל אחד ואחד בכל דור ודור על שלא הגיע לשלימות המעלות העליונות ביותר 15862 

 15863 .בתחילת יצירתו

אין זה שאיפה , ל חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב"זהו מה שאמרו חז 15864 

נשאר , אף לאחר כל הירידות של האדם ועל אף כל חטאיו, ש חייב"י חובה ממש וכמבעלמא אלא זוה 15865 

אינן , וכל הירידות והנפילות המתהוות באדם מדור דור, במציאותו צלם האלקים אשר בו בכל יפעת הדרו 15866 

אבל בכוחו להסירן ולגלות את מהותו הפנימית , אלא קליפות חיצוניות גרידא שמתדבקות בו על ידי חטאיו 15867 

ולכן חייב כל אדם אשר הוא לדקדק , המושרשת בו עד היום בכל השלימות ללא שינוי ופגם כלל, והנצחית 15868 

.כדוגמת אבותינו אברהם יצחק ויעקב, שלא יחסיר כלום ממעלותיו הטבועות בצלם האלקים אשר בקרבו 15869 

 15870 .(אור הצפון)  

 15871 

 15872 מאמר שלא

 15873 .(ב"ח י"י) קןותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדני ז

ה מתאוה לשמוע "שילא למה נתעקרו אמהות מפני שהקב´ לוי בר´ אמר ר, (ב"ר ל"בר) אמרו במדרש 15874 

וכי מה איכפת אם , ולכאורה למה היה צריך ליטול רחמן, ובמקום אחר מובא שניטל רחמן לגמרי, שיחתן 15875 

שלא תהיה שום תקוה , לסגור בעד האדם´ אלא משום שכך היא מדתו ית, תהיינה עקרות בלא נטילת רחם 15876 



ואז מתקבל מזה התכלית , שלא יהיה מקום בטבע ללידה בשום אופן, ומנוס בטבע עד נטילת הרחם לגמרי 15877 

 15878 .הנדרש השמיעיני קולך

שכשהודיעו הנביא שהוא הולך למות , על חזקיהו המלך (.´ברכות י) ל"ולפי זה מתבאר מה שאמרו חז 15879 

אפילו חרב חדה מונחת על , ר כך מקובלני מבית אבי אבאאמ, (ח"ישעיה ל) ויסב חזקיה פניו אל הקיר 15880 

הנביא אומר לו שימות והוא , ולכאורה איך נוכל להבין ענין זה, צוארו של אדם אל יתיאש מן הרחמים 15881 

שבאמת כל החרב חדה ההסגר , ולפי דברינו הרי זה מבואר? איזה מקום יש כאן לתפילה, עומד לתפילה 15882 

אל יתיאש מן הרחמים זהו , כל עיקרו הוא אך ורק השמיעיני קולך, בעמכל הרוחות מבלי מצוא מקלט בט 15883 

 15884 .כל המכוון

, והיה טענה על שרה למה זה צחקה במצב של סגור ומסוגר מבלי שום מוצא, ותצחק שרה בקרבה לאמר 15885 

ואחרי כל זה כשבאו אנשים פשוטים שהיא לא ידעה שהיו , אחרי בלותי ואדני זקן, עקרה ונטולת רחם 15886 

שלא  (ן"הרמב) ´היה טענה על שרה שלא אמרה תכף אמן כן יאמר ה, ון ואמרו לה שתלדמלאכי עלי 15887 

שלא , והיה הטענה על שבמצב של חרב חדה לא יצאה אצלה אל יתיאש מן הרחמים, ´התפללה תכף לה 15888 

 15889 .(ב"ע´ דעת חכמה ומוסר ב)  .יצא המכוון של השמיעיני את קולך כשם שיצא בדור המדבר

 15890 

 15891 מאמר שלב

 15892 .(ג"ח י"בראשית י) קה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתילמה זה צח

ולמה , ´לאחר שיצא אברהם מחרן ובא לארץ כנען והיה שם יותר מששים שנה וכו, ל"וז (יא לב) י"וברש 15893 

שלא יהא הדבר מפורסם לכל ויאמרו לא קיים , הקדים הכתוב מיתתו של תרח ליציאתו של אברהם 15894 

ן מוסיף עוד שכל זה כדי שיראה מבלי עיון שהיה "והרמב, כ"והלך לו עאברהם את כבוד אביו שהניחו זקן  15895 

 15896 .כ"אברהם שם עמו ע

רואים , אלא רק לחסרי העיון הוא שהקדים מיתתו של תרח, בעלי העיון הלא יבינו ולהם לא תוקן כלום 15897 

עד , ש ולא ההיפך חלילה"שההכרח הוא שייראה כבודו ית, אנו עד כמה הוא סוד הדבר של בפרהסיא 15898 

 15899 .שאפילו אם איזה חסר דעה עלול לטעות אין זה נקרא בפרהסיא

במה , (.יומא פו) אמות בלא תורה ובלא תפלין´ יוחנן כגון אנא דמסגינא ד´ אמר ר? היכי דמי חילול השם 15900 

הלא רק חסר דעה מוחלט עלול ? אמות בלא תורה ובלא תפילין´ יוחנן כשיראוהו הולך ד´ עלול להחשד ר 15901 

האם , וכן רב שאמר שם כגון אנא אי שקילנא בשרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר! יוחנן´ לחשוד את ר 15902 

ל הקדושים שזה הוא בכלל חילול "ובכל זאת החליטו חז? עלול אדם מן הישוב ללמוד מכך שגזל מותר 15903 

 15904 .השם

שגם אצל חסרי , שאסור שתהיה אפילו הוה אמינא, הרי ברור שחילול השם הוא דוקא אצל חסרי דעת 15905 

, ה"אדם בר דעת ידע בנקל להעריך את מדרגת אברהם אע, תיתכן שום טעות זהו גדר בפרהסיא דעת לא 15906 

ובשביל אנשים אלה , ה כבוד אביו"אבל זה שאינו בר עיון הלא עלול לחשוב שלא קיים אברהם אבינו ע 15907 

 15908 .כדי שהבלתי מעיין לא תהא לו קושיא, העמידה התורה וימת תרח בחרן

חלילה לשרה , שגם במדת האמונה יש ענין מיחזי כאי אמונה, בענין האמונהלפי זה באנו להערה נוראה  15909 

כי המלאכים האלה הנראים כאנשים באו אל , ן כל הענין"וכבר ביאר הרמב, אמנו הצדקת בחוסר אמונה 15910 

, ותצחק שרה בקרבה, ושרה שומעת ולא ידעה כי מלאכי עליון הם, אברהם והוא הכיר בחכמתו בהם 15911 

וראוי , ´וראוי לה שתאמין או שתאמר אמן כן יעשה ה, למה היה הדבר נמנע בעיניהה האשים אותה "והקב 15912 

 15913 .שנאמר עוד כי אברהם לא גילה לה הנאמר לו מתחילה אבל שרה אשתך יולדת לך בן אולי המתין

, אביונים הולכי דרך´ נצייר בעצמנו לזוג זקנים חסרי בנים באים ג? הנה איזה תביעה היתה כאן לשרה 15914 

ובהפרדם מהם מברכים אותם האורחים ואומרים להם למועד , ללו מכניסים אורחיהם כרגילוהזקנים ה 15915 

עליה , הנה הזקנה הזאת אשר כבר התיאשה זה מימים רבים מלילד בן, הזה לשנה הבאה את חובקת בן 15916 

הם ´ לו ידעה שרה כי בשם ה? האם כזה נקרא חוסר אמונה! ´תהיה טענה מדוע לא אמרה כן יעשה ה 15917 

אבל עכשיו שלא ידעה מכלום הזכירה , הלא ודאי היתה מאמינה באין כל פקפוק כלל וכלל, מדברים 15918 

הנה כל התביעה היתה רק על הזכירה , אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן, בקרבה את חוקי הטבע 15919 

 15920 ?האם היה לה לדלג לגמרי את כל מהלכי הטבע, ומה אמנם היה לה לחשוב, בענין הטבע

כי הלא סוד האמונה הוא אתה , התביעה היתה על איזה מיחזי של אי אמונה שהיה כאן הוא אשר אמרנו כי 15921 

כשם שעד שלא , כלומר משנברא הוא אותו מצב בדיוק כאשר עד שלא נברא, הוא עד שלא נברא העולם 15922 

גם מה , כך ממש הוא גם לאחר שנברא שגם עתה אין כל מאומה, ´נברא העולם לא היה מאומה מלבדו ית 15923 

ובסוד אמונה זו הרי אין מקום כלל לאחרי בלותי אדוני , אים בריאה באמת איננה כלל בנמצאשאנו קור 15924 

 15925 .זקן



ובהחטיאה לאמור זה , ´והיה לה לענות אחריהם אמן כן יעשה ה, ´אין שום מציאות כלל וכלל בלעדו ית 15926 

באמונת האדם  הנה לנו חידוש גדול כי גם, הרי יש כאן מיחזי כל שהוא, וגם הזכירה בקרבה אחרי בלותי 15927 

כי כמעשיו כן אמונתו צריכים להיות מציאות שלמה בתכלית , בינו לבין בוראו יש ענין של מיחזי 15928 

 15929 .הפרהסיא ובבהירות מוחלטת

על ידי שאמר לשר המשקים , מבטחו´ אשרי הגבר אשר שם ה, (ר פט ג"בר) ל"ביוסף הצדיק אמרו חז 15930 

ברור ? יזו הוה אמינא שיוסף בטח בשר המשקיםהאם יש א, ניתוספו לו שתי שנים´ זכרתני והזכרתני´ 15931 

, ועבור זאת נענש כבר בעונש כה חמור, שאין לפרש החסרון אלא במשמעות לשונית קלושה גרידא 15932 

סוד הדבר הוא שהאמונה צריכה , מתברר לנו מזה שאיננו יודעים כלל להעריך ענין של מיחזי באמונה 15933 

 15934 .(דעת תורה)  !ר שיהאלהיות שלמה כל כך עד שאפילו מיחזי כל שהוא אסו

 15935 

 15936 מאמד שלג

בראשית ) דבר´ אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי היפלא מה´ ויאמר ה 15937 

 15938 .(ג"ח י"י

וכאילו חסרון אמונה , ה מדוע לא האמינה לברכת המלאכים שעתידה לילד בן"ה משרה אמנו ע"תבע הקב 15939 

וסבורה היתה שאורחים , י לא ידעה שמלאכים הםצריך להבין מה התביעה משרה אמנו והר, יש כאן 15940 

ומצד הטבע אין אפשרות שתלד , והרי חדל להיות לשרה אורח כנשים, בעלמא מברכים אותה ברכת הדיוט 15941 

ובעת , נצייר לעצמנו כאשר יבוא עני לאשה בת תשעים ויבקש ממנה נדבה, ומדוע שתאמין לברכותיהם 15942 

 15943 .ה"ת משרה ע"ומה היתה טענת השי, ה יחשב בעיני כלהלא לחסר דע, שתתן לו יברכנה שתזכה לבנים

שכיון שהכל נתון בידי , עד כמה צריכה להיות אמונתו מגעת, חזינן מהכא גודל התביעה שתובעים מאתנו 15944 

לכן מחובתנו להאמין בכל דבר , ה אין שום מניעה מלעשות כל אשר יחפוץ"וביד הקב, הבורא יתברך 15945 

חייב להאמין ולומר אמן כן יהי , מאה שנה שעתיד לחזור לימי נערותווכאשר נאחל לזקן בן , שיכול להיות 15946 

ובעת שאדם , ה יעשה כן עבורנו"ולכן צריך לומר הלואי ונזכה שהקב, דבר´ שהרי לא יפלא מה, רצון 15947 

 15948 .וכאילו חסרון אמונה כאן, מזלזל בזה נמצא כאילו אומר שאין הדבר יכול להתקיים

 15949 (טבעות) משל לאחד שהיה בידו שתי קפליות, סימון אמר´ בר יודן´ ר, (ר מח יט"בר) איתא במדרש

? אמר לו לברואתן כבתחילה אני יכול לתקנם לך איני יכול, אמר לו יכול אתה לתקנם לי, הוליכן אצל נפח 15950 

, ת"כן חייבת להיות האמונה בהשי? להחזירם לימי נערותן איני יכול, כן הכא לברואתן כתחילה אני יכול 15951 

ג שבטבע נראה שאין נעשים "ואע, נבראים כן יכול להחזיר זקנים לימי נערותם ה בורא"כשם שהקב 15952 

ואין בין לידת נבראים , מכל מקום אמונתם חייבת להיות שאין לטבע מקום במציאות כלל, זקנים לנערים 15953 

 15954 .לבין שינוי מצבם

, כ"ומיוסרת כ בשלמא אנן יתמי דיתמי שאין אמונתנו ברורה, מעתה יש להתבונן כיון שחסרון אמונה כאן 15955 

ה נכנס לאור "וראתה היאך אאע, ה שראתה נסים גלויים"אמנם שרה אמנו ע, ודאי שקשה לנו להאמין בכך 15956 

וכן ראתה שרה , וזה ודאי נס גדול יותר מנס לידת יצחק לאשה בת תשעים שנה, כשדים ויוצא בשלום 15957 

ל שזרק "וכדאיתא בחז, מלכים´ דוכן נצחון אברהם אבינו על , את פרעה נגעים גדולים´ ה וינגע ה"אמנו ע 15958 

ומדוע לא , כ לא היו נסים גלויים אצלה דבר מיוחד ומשונה"וא, (ר מג"בר) ה עפר ונצח בזה המלכים"אאע 15959 

 15960 .האמינה בברכת המלאכים

, מכל מקום כיון שחייו מתנהלים על פי הטבע, מבואר מכאן שיתכן ויראה בעיניו אותות ומופתים גלויים 15961 

מ "מ, ת לחולל נסים ומופתים"ואף שיודע שביד השי, אוד להאמין בשינוי הטבעההרגל גורם לו שקשה מ 15962 

וכיון , משפיע ההרגל שמחשבתו הראשונה לא תהיה אלא לפי הרגליו הקודמים, לאחר שהורגל בטבע 15963 

ואילו הזקנים אינם חוזרים לימי , שנראה שהבריאה מתנהגת לפי מהלך מסוים ונערים נעשים לזקנים 15964 

מ קשה עליו האמונה "מ, ה לשנות את מהלך הבריאה"מאמין הגדול היודע שביד הקבלכן אף ה, נערותם 15965 

צחקה ולא האמינה , ה שראתה נסים גלויים ומלאכים סובבו בביתה"ולכן אף שרה אמנו ע, בשינוי הבריאה 15966 

 15967 .לברכת המלאכים

י באמת כ, ואינו נוטה לחשוב מה מהותה של הטבע ופירושה, עינו של אדם מטעתו לראות טבע ומהלך 15968 

אלא עלינו לדעת כמו שכתב החסיד , פירושו של טבע אינו כפי ההבנה הפשוטה שיש אופן הנהגה מסוים 15969 

ה הוא יחיד ומיוחד "אמנם המאמין ביחוד ומבין ענינו צריך שיאמין שהקב, לוצאטו בספר דעת תבונות 15970 

א מיבעיא שאין שום ל, אלא הוא לבדו מושל בכל, שאין לו מונע ומעכב כלל ועיקר בשום פנים ובשם צד 15971 

כענין הכתוב יוצר אור ובורא חושך עושה שלום , רשות נגדו חס ושלום אלא הוא עצמו בורא הטוב והרע 15972 

 15973 .עושה כל אלה´ ובורא רע אני ה

ולכן דומה בעיניו כאילו , וכל סיבה פועלת דבר מסוים, לעינינו נראה הנהגה טבעית כאילו וסיבות פועלות 15974 

וכולו ´ אך חייבים אנו לדעת כי הכל יד ה, וכרחת ההנהגה על פי הטבעמוטבע הדבר באיזה מהלך ומ 15975 



אך האמת הוא , וזו מנפלאות הבורא להראות כאילו ויש גשמיות בעולם, רוחניות ואין מקום לגשמיות כלל 15976 

כל הבריאה כולה היא אין עוד ורק רצונו יתברך הוא קיום , שאין עוד מלבדו ואפילו בחללא דעלמא 15977 

 15978 .העולם

, ש בהמשך דבריו שאין שום שר ולא כח שני"ועי, ני אדם הדלות נראה שיש גשם והנהגה טבעיתורק בעי 15979 

ואין שום דבר נולד בעולמו אלא מרצונו , ולא עוד אלא שהוא לבדו משגיח על כל בריותיו השגחה פרטית 15980 

וגוזר כל אשר יעשה , הוא השופט כל הארץ וכל אשר בה, ומידו ולא במקרה ולא בטבע ולא במזל 15981 

 15982 .בעליונים ובתחתונים עד סוף כל המדרגות שבכל העולם כולו

ואפילו אלו , והוא כח בפני עצמו ודאי שזו שטות גמור, נמצא שהחושב שיש מציאות וטבע בעולם 15983 

ולאחר נתינת הכח מתנהג , ה נתן כוחות בסיבות"רק סבורים שהקב, ש"המאמינים שהכל מאת הבורא יתב 15984 

וכשם שאנו , אלא האמת שאין כל מציאות בעולם מלבד רצונו יתברך, רהכל על פי כוחות אף זה טעות גמו 15985 

ורק חלוקים המה דנס הוא גלוי , כן אף הטבע מציאותו נס, מבינים בענין הנסים שהם ללא הנהגה וטבע 15986 

ואילו כל הנהגת הטבע היא הנהגה נסית אלא דנסתרת שאיננו רגילים , שהכל מבינים שאין בזה מהלך 15987 

 15988 .ם אנו וסבורים שיש טבע בעולםמשום שטועי, להבינה

לא , וכי יש הבדל בין נער לזקן והלא הכל נסים, דבר´ ולהאמור מבואר שפיר תביעת התורה היפלא מה 15989 

דבר ´ אלא היפלא מה, שהלא ראתה נסים גלויים ומדוע חסרון אמונה כאן, ה"תבעה התורה משרה אע 15990 

כ אין "ואין סיבות כלל בעולם וא, וחניתוכן כל ההנהגה היא רק ר´ והרי ה, ´ודייק בלשון היפלא מה 15991 

 15992 .כי אף הנהגת הטבע כולו שינויים ללא מקום לטבע, מ בין זקן לנער"נפק

וכנאמר כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי , האמונה הפשוטה היא שאף הטבע גם כן נס 15993 

ברצונו יתברך שיתפרנסו  לפעמים, הלחם לבדו אינו אלא לבוש גשמי להשפעה רוחנית, יחיה האדם´ ה 15994 

וכל , שכל החיות הוא רק בהשפעה רוחנית, י מן כי אין הבדל בין מן ללחם"ולפעמים נותן מזון ע, בלחם 15995 

כדי שיהיה אפשרות ליתן שכר למי שיגיע , נתינת הלחם הוא רק כדי שיהיה מקום להטעות בני אדם 15996 

 15997 .(אור יחזקאל)  .לאמונה מתוך הכרתו

 15998 

 15999 מאמר שלד

 16000 .(ו"ח ט"י) מר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקתותכחש שרה לא

אש יש לו נגלה הנגלה הוא מה שאנו רואים השלהבת והאור המגיע , בכל דבר בכל נברא יש נגלה ונסתר 16001 

, ובאמת שהעיקר שבאש הוא הנסתר, ויש לו נסתר כח האש שאינו נראה כלל הוא הנסתר שבו, לעינינו 16002 

 16003 .אותו הכח שאינו נראה ונגלה לכל

לא כן הדבר לא לבד , ורק נגלה אנו מרגישים בתור מציאות, ורגלים אנו להבין שנסתר אינו מציאותמ 16004 

אלא אדרבא עיקר המציאות האמיתית הוא , שנסתר הריהו מציאות לא פחות מכפי שאנו מבינים בנגלה 16005 

ד שגם ע, היינו שיבורר לו לאדם מציאות הנסתר שבנגלה, תכלית כל נגלה הריהו הנסתר, דוקא הנסתר 16006 

והכל , באופן שלא יהיה אצלו חילוק כלל בין נגלה לנסתר, הנגלה לא ישאר אצלו כלל נגלה רק נסתר 16007 

 16008 .ישוב אצלו נסתר

נסתר הוא מה שאין לנו ? מהו נסתר, היינו תכלית הנגלה הוא הנסתר, וזהו תכלית הידיעה אי הידיעה 16009 

בהם בבחינת עם הארץ גמור וזהו  סתום וחתום והרי אנו, כניסה כלל בדבר ואין לנו בהם שום מהלך 16010 

וזהו התכלית שדורשים , אין לו בזה שום כניסה וכלא גמיר כלום, אמונה פירושה אני מאמין, אמונה 16011 

נגלה הריהו דוקא במהלך , ולא כמו שאנו מורגלים שהעיקר הוא להבין דהינו נגלה, מהאדם והוא הנרצה 16012 

ומה דורשים , שם מגיע עקיצת היצר ונשיכתו וזה אינו עיקר כלל שאדרבא דוקא, בשכל בחכמה ובהבנה 16013 

 16014 .(.´חולין ה) דוקא ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, מן האדם מהי תכלית הרוממות ורום המדרגות

כי , שלא ישאר אצלנו נגלה כלל אלא כולו נסתר, התוצאות מכל הנגלה ומכל השכל והחכמה ומהלך והבנה 16015 

אי ? ה היתה על דרך מי כאן בעל הבירה"אמונת אאע, הרביצחק יקרא לך זרע והעלהו לעולה ולא הר 16016 

וזוהי התכלית היוצאת , כל כך פשוט משום שזהו נסתר, (´ט א"ר ל"בר) אפשר לבירה בלא בעל הבירה 16017 

 16018 .מכל הנגלה

שאף שהיא היתה סבורה שהיו , ן שהטענה על שרה אמנו למה זה צחקה שרה היתה"והנה כתב הרמב 16019 

ולכן לא אמרה אמן מפני שחדל להיות לה , ´לא אמרה אמן כה יאמר ה מכל מקום, אורחים ולא מלאכים 16020 

שעל נגלה בודאי שהיתה , וזו היא הטענה עליה שהיה אצלה איזה חילוק בין נגלה לנסתר, אורח כנשים 16021 

 16022 .והכל צריך להיות נסתר, וצריך שלא יהיה שום חילוק בין נגלה לנסתר, עונה אמן

שנעשה , שדוקא בחלק הנגלה הוא עוקץ ונושך, א שליטת היצרוזהו מה שהזכרנו שדוקא במקום זה הו 16023 

צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע , ן על אריסטו"כמו שטען הרמב, הכל נגלה עד שנאבד הנסתר לגמרי 16024 

והגיס לו דעתו לחשוב הוא ותלמידיו , אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו, הנמשכים אחרי היוני 16025 



היינו שאין לו כלל , (´ז ח"ן ויקרא ט"רמב) אליו הוא בסברתו איננו אמתכי כל ענין שלא השיג , הרשעים 16026 

 16027 .וזהו מדת הרע שהכל מתהוה אצל האדם נגלה, נסתר רק נגלה

החסיד לוצטו בדעת , מפני שיצר שולט דוקא בנגלה, וזהו מה שהזכרנו שאמונה בטוחה משליטה היצר 16028 

היה סותם פיהם , לא היה בבריאה שום מהלךה את עולמו על דרך ש"כי אם היה בורא הקב, תבונות מבאר 16029 

ואילו , משום ששליטת היצר הוא דוקא במהלך דוקא בנגלה, של כל הבריות שלא יפצו פה כלל על מעשיו 16030 

לא היה היצר , ה גמורים ולא ידעו כלל מפני שהיה כולו נסתר"והיו ע, היתה הבריאה כולה בלי מהלך 16031 

 16032 .שולט כלל

המציאות , וזהו יסוד הדברים, ו להשען אלא על אבינו שבשמיםבעקבתא דמשיחא הכל יאבד ואין לנ 16033 

בשכר של נסתר זוכים , נגלה הוא שכר מה שזוכים מהנסתר? ומהו נגלה, העיקרית ואמיתית היא הנסתר 16034 

ה גמורים שאינם יודעים "א היו ע"ז, הכלל ישראל שאמרו נעשה ונשמע, ה מגלה טעמה של תורה"שהקב 16035 

כל מה , נתגלה להם טעמים עוד יותר ועוד יותר, ובשביל כך זכו לתורהשהיה אצלם כולו נסתר , כלום 16036 

 16037 .שיראה אדם לזכות בנסתר שזהו אמונה בלי מהלך זוכה לנגלה יותר ויותר

שמפני שנתמעט הנסתר , ל המצב של התמעטות הדורות עד עקבתא דמשיחא"ולעומת זה גילו לנו חז 16038 

 16039 ועתידה תורה שתשתכח מישראל, בד גם הנגלהוכפי מה שנאבד הנסתר כפי זה נא, נתמעט גם הנגלה

ואז , היינו שיתהוה הכל נגלה ותאבד האמונה, עד עקבתא דמשיחא שיאבד הנסתר לגמרי, (7שבת קלח) 16040 

ולא נשאר לנו רק , וזהו על מה יש לנו להשען שאבדנו כל הנגלה, יאבד גם הנגלה ולא ישאר לנו כלל נגלה 16041 

דעת חכמה )  .שמים שזה מצבנו לחיות על הנסתר עצמועל אבינו שב, הנסתר עצמו בלי שום נגלה 16042 

 16043 .(´ל´ ב מא"ומוסר ח

 16044 

 16045 מאמר שלה

 16046 .(ז"ח י"בראשית י) אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה´ וה

והראינו לדעת כי זה המדרגה , כבר בארנו במקום אחר ענין הכנסת אורחים של המלאכים שנכתב בתורה 16047 

 16048 .מחציו ולמעלה מלאך ומחציו ולמטה איש, ב שניהם יחד"ועוהז "עוה, ה על חיבור הגוף והנפש"של אאע

וזהו , ויצוה גם ביתו אחריו לילך בדרכיו, יתברך ולמד מהנהגתו עם העולם´ ה הלך בדרכי ה"והנה אאע 16049 

כי הבין למה , לרחם גם על רשעים ולבקש עליהם בתפלה, שלמד מהנהגת סדום איך להתנהג עם הרשעים 16050 

, (.ב"ר מ"שמו) ה"כענין שאמרו במשה רבינו ע, כ כדי לבקש בתפלה עליהם"גילה לו הקדוש ברוך הוא ע 16051 

וכן בזה הבין שבשביל תפלה גילה , כ כוונתו על התפלה"וע, והבין דהכי בבגדו אני תופס, הניחה לי ואכלם 16052 

 16053 .לו

? הלא לא הועילה תפלתו, יתברך יודע הכל וידע שבאמת אין שם צדיקים שיגינו ולמה גילה לו´ והנה ה 16054 

ויגזרו אומר כי , ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום והכל לומדים ממעשיו, זה אמר המכסה אני מאברהםל 16055 

מעשי ידי טובעים בים ואתם , ובאמת לא כן הוא כי יש לחוס על רשעים גם כן, אין לחוס על רשעים כלל 16056 

 16057 .(´ברכות י)ב  חטאים כתי? מי כתיב חוטאים, יתמו חטאים מן הארץ, (.ט"סנהדרין ל) אומרים שירה

אלא אודיעו ויבין כי כוונתי להתפלל על רשעים גם כן ? וזהו שאמר המכסה אני מאברהם הלימוד הזה 16058 

למען אשר יצוה את בניו וביתו , וזהו כי ידעתיו פירוש הודעתי לו את דבר סדום, ולבקש רחמים עליהם 16059 

ה עם הרשעים בא גם כן ה עוש"פירוש המשפט שהקב, לעשות צדקה ומשפט´ אחריו ושמרו את דרך ה 16060 

ומשלם גם לרשע שברשעים אפילו על , כי מאריך אף הרבה וגם אינו עושה עול כלל, מצדקה הקודמת לו 16061 

 16062 .מצוה קלה שעושה שכר מרובה

ה עשיו היה רשע "אך לא כן הקב, טבע האדם שכלפי שונאו מסיר עין מן הטוב שבו ואינו רואה אותו כלל 16063 

ומזה ילמד האדם לילך , ראה כמה שכר נטל הוא ובניו זמן מרובה, רשוהיה לו דבר טוב אחד כדאיתא במד 16064 

ה להודיע לאברהם אבינו עליו השלום ענין סדום ללמוד דרכי "וזהו שרצה הקב, ל"בדרכי השם יתברך כנ 16065 

פירוש ותחסר הידיעה הזאת הנחוצה , וזהו המכסה אני מאברהם ואברהם היו יהיה לגוי גדול, רחמנותו 16066 

נחוץ להודיע להם הנהגתי עם העולם למען ילכו גם הם , כים ושופטים מבניו יצאומל, להנהגת עם רב 16067 

 16068 .(ג"רי´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .וזה הפלא ופלא מאוד, ל"בדרכי הנ

 16069 

 16070 מאמר שלו

 16071 .(ז"ח י"בראשית י) אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה´ וה

תיד להיות לגוי גדול ועצום ויהיה אמר הנה הוא ע, ת דבר בכבוד אברהם"ן הנכון כי השי"וביאר הרמב 16072 

או איך , לכן לא אכסה ממנו כי יאמרו הדורות הבאים איך כיסה ממנו, זכרו בזרעו ובכל גויי הארץ לברכה 16073 

והגילוי אליו טוב ויפה כי ידעתי בו , נתאכזר הצדיק על שכניו החונים עליו ולא ריחם ולא התפלל עליהם 16074 

 16075 .שפטאוהב צדקה ומ´ שהוא מכיר ויודע שאני ה



וכל שלא התפלל על זה הרי זה ממדת , מבואר שחייב הצדיק להתפלל ולדאוג לטובת אנשי העולם 16076 

, מ אין זה נוגע לחובת התפילה והדאגה עבורם"מ, ת להעניש את הרשעים"ג שרצון השי"ואע, האכזריות 16077 

צינו י מ"וברש, וכנאמר ויגש אברהם ויאמר, ובאמת חזינן שאברהם הרבה בתפילה עבור אנשי סדום 16078 

 16079 .לדבר קשות ולפיוס ולתפילה, ולכל אלה נכנס אברהם, והגשה לתפילה, הגשה לפיוס, הגשה למלחמה

ולכן בכל שלשה , חזינן שהחובה לדאוג ולהשתדל עבור זולתו בכל המאמצים והאפשרויות שבכוחו 16080 

תה נשבעת שאין א, וראה במדרש כמה טענות טען אברהם, הדרכים נגש אברהם לדאוג ולהשתדל עבורם 16081 

א  מבול של מים אין אתה מביא מבול של אש אתה מבי, נמצאת מערים על השבועה, מביא מבול לעולם 16082 

 16083 .(ר מט ט"בר)

אהבת לצדק את , ה אהבת צדק ותשנא רשע"ל הקב"א, ומפרש במדרש שאברהם זכה רבות עבור זה 16084 

´ ועד אצלך י מנח, כ משחך אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך"ע, בריותי ותשנא רשע ומאנת לחייבן 16085 

 16086 .ה את נפשו עבור אנשי סדום"ז משום שמסר אאע"וכ, דורות ומכולם לא דברתי עם אחד מהן אלא עמך

הדרך לכך היא בשעה שנמצאת בו מדת אהבת , והיאך יגיע אדם למעלה זו של מסירות נפש עבור זולתו 16087 

מחמת התשוקה  אלא הדבר נובע, שדואג עבור חבירו אף בשעה שאין חבירו מבקש זאת ממנו, חסד 16088 

 16089 .ה שהצטער על שאין ביכולתו לגמול חסד"וכדחזינן גבי אאע, הבוערת בו להיטיב לזולתו

והיינו נושא בעול עם , שחייב אדם להחלות עצמו עבור תלמיד חכם שחלה, (ברכות יב) ל"מובא בחז 16090 

ה ויגדל "משרע ש במדרש גבי"וכמ, שחייב ליטול על עצמו עול וסבל חבירו ובכך יקיל מעול זולתו, זולתו 16091 

, י נותן עינו ולבו להיות מיצר עליהם שהיה נוטל משא זולתו ונושא בעצמו"וברש, משה וירא בסבלותם 16092 

שכל מה שזכה , ל"ושכרו הרבה מאוד כדחזינן שם בחז, וזה מצינו גבי אברהם בתפילתו על אנשי סדום 16093 

ות שהיה נושא בעול עם אלא עבור המיד, ה לא היה עבור גדלותו באמונה ובצדקות"לדיבור עם הקב 16094 

 16095 .הסדומים

אלא עלינו לדעת שזה מגוף חיובי , ואל נא נטעה ונאמר שענין זה רק מדת חסידות ולפנים משורת הדין 16096 

ולכן כיון , (שבת לא) כל מה דעלך סאני לחברך לא תעביד, ז נכלל במצות ואהבת לרעך כמוך"וכ, התורה 16097 

וחייב להשתדל בכל , לא יארע שום צער לזולתוכן חייב גם לרצות ש, שאין ברצון האדם לסבול צער 16098 

ובודאי , ומעלה זו אחת מהארבעים ושמונה מעלות שבהם נקנית תורה, מאמצי נפשו לשאת בצער חבירו 16099 

, ומדמה בעצמו כי צדיק ובעל מעלה נקרא, שכל שאינו לומד מוסר אינו יודע ומכיר כלל חיובי התורה 16100 

 16101 .ראשונים בחובת עבדותוואיננו יודע כי חסרים לו עדיין העיקרים ה

אזי יקל , ונדע להבין חובת מצות והלכת בדרכיו, וכאשר נראה בספר תומר דבורה היאך הם דרכי שמים 16102 

, ה מתנהג עם ישראל בדרך זה לומר"הנה הקב, וראה שם מדת לשארית נחלתו שכתב, עלינו להתלמד בזה 16103 

ומה אומר אם אענישם הרי , ה"מה אעשה לישראל והם קרובי שאר בשר לי עמהם שהם בת זוג להקב 16104 

 16105 .הכאב עלי כדכתיב בכל צרתם לו צר

, (סנהדרין מו) בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי, ל"היינו דאיתא בחז 16106 

שבשעת קריעת ים סוף ביקשו , (מגילה י) ´והיינו דאיתא בגמ, שהשכינה כביכול סובלת בעת צער ישראל 16107 

שכיון שצער , ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה"אמר הקב, לפניומלאכי השרת לומר שירה  16108 

לכן לא יתכן לומר שירה לפניו בשעה זו שהרי שעת צער הוא , ה"מעשי ידיו כצערו ממש של הקב 16109 

 16110 .ה"להקב

מפני שהנשמות כלולות , כך האדם עם חבירו כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו, והוסיף תומר דבורה 16111 

וכן מטעם זה ישראל , ולכן אינו דומה מרובים העושים את המצוה, חלק זה ובזה חלק זהיחד יש בזה  16112 

ולכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו , מפני שיש בכל אחד חלק אחד מחבירו, (שבועות לט) ערבים זה לזה 16113 

ו ז, ומטעם זה נצטוינו ואהבת לרעך כמוך, ועינו טובה על טובת חבירו שהרי הוא הוא ממש, של חבירו 16114 

ובעת שיש , בעת שיבין שכולם קרובים וכולם אחד ממש, העצה היאך להרגיל עצמו בענין נושא בעול 16115 

 16116 .באדם שנאת חנם הרי זה ממש ההיפך

ה הרבה "אאע, נח לא התפלל כלל עבור אנשי דור המבול, מדרגות היו´ ג, (א קו"זהר ח) ל"איתא בחז 16117 

שאמר ואם אין מחני נא , לו עבור כלל ישראלה מסר את העולם הבא ש"משרע, בתפילה עבור אנשי סדום 16118 

 16119 .ש"ואמר מוטב ימותו אלף כמשה ואל ימות איש מישראל עי, מספרך אשר כתבת

ולכן נקרא משה , ה שעדיין לא הגיע לשיא השלימות בענין נושא בעול"היתה כביכול כעין טענה על אאע 16120 

בואר דנח לא התפלל על אנשי דור ובהא דמ, ב שלו עבור ישראל"המוסר נפשו ועוה, ה רעיא מהימנא"רע 16121 

וראה שלא עזר תוכחתו , כ שנה ברציפות את בני דורו"דהרי נח עמד והוכיח במשך ק, המבול נראה לבאר 16122 

מ היתה טענה על נח שמחובת הנושא "מ, ז אין מקום כלל להתפלל עבורם"ולכן סבר שלאחר כ, מאומה 16123 

 16124 .ליםאלא לטרוח ולהשתדל עבור הסוב, בעול לא להתחשב במאומה



יכול להוציא , וצריך לומר שכאשר האדם חי ומתרומם מעל טבעיו, ובאמת היאך יתכן להגיע למעלה זו 16125 

שהתורה ניתנה , (מנחות צט) ש"מפני שהכל טמון באדם וכמ, מפנימיותו את החלק אלוה הטמון בו 16126 

הרי יוצר ובעת שעובד ומתיגע , מפני שהנשמה כולה תורה, לארבעים יום והנשמה נוצרה בארבעים יום 16127 

ובאמת שהערה זו בעצמה חייבת , ולכן יכול להגיע עד למדרגת התורה ממש, את הנשמה שהיא התורה 16128 

שהרי היאך יתכן שיגיע אדם למעלות אלו שיוכל , להביא מחשבות והרהורי אמונה נעלים בלב האדם 16129 

וה ממעל ומכח הלא זה ודאי שאדם הוא חלק אל, האם מטיפה סרוחה יווצר זאת, למסור נפשו עבור זולתו 16130 

 16131 .הנשמה בא כל זה

והנה האדם יצר לבו רע מנעוריו וכל המדות , זרוק חוטרא אאוירא אעיקרא קאי, (ג"ר נ"בר) ל"איתא בחז 16132 

כ צריך לומר שכיון "וע, ומה תקוה יש לו שיוכל להתעלות, וזה העיקרא של האדם, הרעות שולטות בו 16133 

, ם בעת שפועל בו כוחות הגוף אין לו תקוה כללאמנ, שיש בו חלק אלוה ממעל אזי חלק זה הוא העיקרא 16134 

כ לא ניכר עליהם כלל "אח, ובאמת רואים זאת בעליל אצל רבים מבני הישיבה שלומדים שנים רבות 16135 

וכל חוטרא , אין זאת אלא שכיון שכוחות הגוף פועלים בו הרי זה אעיקרא שלו, החינוך שקיבלו בישיבה 16136 

 16137 .(אור יחזקאל)  .שנית אעיקרא שיזרוק אאוירא לא יעזרהו מאומה כי יפול

 16138 

 16139 מאמר שלז

 16140 .(ז"ח י"בראשית י) אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה´ וה

לכן לא , ן הנה הוא עתיד להיות לגוי גדול ועצום ויהיה זכרו בזרעו ובכל גויי הארץ לברכה"כתב הרמב 16141 

שכניו החונים עליו ולא אכסה ממנו כי יאמרו הדורות הבאים איך כיסה ממנו או איך נתאכזר הצדיק על  16142 

אוהב צדקה ´ כי ידעתיו שהוא מכיר ויודע שאני ה, והגילוי אליו טוב ויפה, ריחם ולא התפלל עליהם כלל 16143 

והנה אם , כלומר שאני עושה משפט רק בצדקה ולכך יצוה את בניו וביתו אחריו לאחוז דרכי, ומשפט 16144 

ם חייבין הם לגמרי גם הוא יחפוץ וא, יתפלל לפני להניחם וטוב הדבר, בדרך צדקה ומשפט יפטרו 16145 

 16146 .´ולכן ראוי שיבוא בסוד ה, במשפטם

מצוום לעשות ´ ה המצוה את בניו ללכת בדרך ה"ולכן אאע, היא דרך צדקה ומשפט´ מבואר שדרך ה 16147 

כ סלולה "ואף דרכו של אברהם ג, היא דרך צדקה ומשפט´ וזו כוונת הכתוב כיון שדרך ה, צדקה ומשפט 16148 

מבואר שרק , ולכן יש מקום להודיעו את אשר אני הולך לעשות באנשי סדום, מאהבת הצדקה ומשפט 16149 

וזו הנהגתו של לצוות את בניו אחריו לילך בדרך זו , אברהם אבינו הגיע למדרגה זו להכיר בצדקה ומשפט 16150 

 16151 .של צדקה ומשפט

 16152 כי לכאורה הנהגה אחת סותרת לחבירתה ונראים כשני, ובאמת קשה מאוד לילך בדרכי צדקה ומשפט

אפילו שיחה קלה , (חגיגה ה) ל"כי מהותו של משפט זה יסוד הדין ללא ויתור כלל וכדאיתא בחז, הפכים 16153 

ואילו הנהגת , (יבמות צב) וכדאמרינן יקוב הדין את ההר, שבין איש לאשתו מגידין לו לאדם ביום הדין 16154 

הנהגות ´ ורה שהם בנמצא לכא, שאין המרחם יכול לראות בסבל השני ובצערו, הצדקה היא רחמים וויתור 16155 

, כי אין אצלו מדות וטבעים ולכן אין כלל סתירה ביניהם, ה יתכן שני הנהגות יחד"ורק אצל הקב, מנוגדות 16156 

ה שיכול היה להשתמש בשני "ולמדרגה זו הגיע אאע, שרק בגלל המדות לא יתכן שני ההנהגות יחד 16157 

 16158 .ההנהגות שלכאורה מנוגדות הם

מדת החסד והרחמים היתה אצל , כוחות שנראים כסותרים´ ה ההשתמשות בב"וכן מצינו אצל אאע 16159 

וכנאמר קח נא את בנך את , ובודאי שהיתה בלבו מדת רחמים ואהבה לאין שיעור ליצחק בנו, ה"אאע 16160 

הלך , ה במעשה העקידה לשחוט את בנו"ומכל מקום כאשר ציוהו הקב, יחידך אשר אהבת את יצחק 16161 

י שלבו היה "הרי לן שהשתמש במדת המשפט אעפ, רגע קטה אף ל"בשמחה ולא ערער כלל אחר צווי הקב 16162 

 16163 .וזה באמת הקושי הגדול שבעבודה, מלא ברחמים ללא גבול

וכן בשעה , ולכך לא גילה לה אברהם ממעשה העקידה, ה שלא יכלה לעמוד בזה"והנה מצינו גבי שרה אע 16164 

ה ומשפט שזו דרך ה האוהב צדק"ורק אאע, שאמר לה השטן שאברהם הלך לעקוד את בנו פרחה נשמתה 16165 

 16166 .הפכים אלו´ יכול להשתמש בב´ ה

ה אברהם "ל הקב"א, שמתפעלים מענין תפילת אברהם עבור סדום, (ט ט"ר מ"בר) ל"ובאמת מצינו בחז 16167 

כ משחך אלוקים שמן "ע, אהבת לצדק את בריותי ותשנא רשע מאנת לחייבן, אהבת צדק ותשנא רשע 16168 

וזה הקושי הגדול שבעבודה להשתמש , את בריותי מ אהבת לצדק"ג דתשנא רשע מ"אע, ששון מחבריך 16169 

, וחובה זו מוטלת אף עלינו, מצד אחד אהבת המשפט ושנאת הרשע ומצד אחר אהבת הצדקה, ההפכים´ בב 16170 

משמע דזו העבודה מוטלת אף , וכנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו אחריו לעשות צדקה ומשפט 16171 

 16172 .לבניו אחריו

ורק בשעה שנחיה חיי נפש ונשמה , הפכים אלו´ בע קשה מאוד להשתמש בבכאשר אנו חיים חיי גוף וט 16173 

ובזה יש לבאר , ממילא יתבטלו כל הדברים הנראים בעינינו כסתירות וכניגודים, שאז אנו דומים לבוראנו 16174 



בנוגע לחבירו חייב להיות איש , מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה אלוקים, (ר יא ד"דב)א  הא דאית 16175 

ואילו בהנהגת עצמו צריך להיות כאלוקים ללא שום הצטרכות של , וברווחתו של חבירו לדאוג בכבודו 16176 

 16177 .(ב טז"ב) וזו עבודה קשה למאוד והיא בגדר שבור חבית ושמור את יינה, כבוד ושל פרנסה

בהיותו נוטל צפורניו , ל"הירש ברוידא זצוק´ צ ר"ר הגה"ל שראה היאך מו"שמעתי מהמשגיח דמיר זצוק 16178 

ויתכן שיעשה , ל שטעמו בכך שהיות ומשתמש בספרים שאינם שלו"וא, ל לשייפם יפהק השתד"בעש 16179 

כן היא דמותו של האדם השלם הירא , ולכן דואג לשייפם שלא יזיקו, שריטה קלה בצפרניו בספר זולתו 16180 

נתבונן נא בהנהגות אלו ונלמד להבין היאך חובתנו , אף מחשש היותר רחוק שלא יארע נזק לזולתו 16181 

 16182 .(אור יחזקאל)  .בעולמנו

 16183 

 16184 מאמר שלח

ח "בראשית י) לעשות צדקה ומשפט´ כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה 16185 

 16186 .(ט"י

אחינו גומלי חסדים בני גומלי חסדים המחזיקים , בנוסח ברכת תנחומי אבלים איתא, (7כתובות ח)א  בגמר 16187 

´ אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך ה שנאמר כי ידעתיו למען, בבריתו של אברהם אבינו 16188 

י שם "וכן פירש רש, הרי שבריתו של אברהם אבינו היתה ציווי לדורות לעשיית צדקה, לעשות צדקה 16189 

, ראשי תיבות אכילה שתיה לוויה, (ג"א ל"כ) בבריתו של אברהם אבינו שגמל חסדים דכתיב ויטע אשל 16190 

, אברהם  אבינו שיהיה כולו חסד הוא וזרעו עד סוף כל הדורות כאילו נשבע, ואם כן הברית היא על החסד 16191 

 16192 .´ובברית זו התמצתה שלימותו האמיתית ובה מצא חן בעיני ה

יש , ולפני שנסביר את חשיבות ברית החסד לדורות, ויש להבין את משמעותה של הברית וחשיבותה 16193 

הוא קיבל שכר על העשרה במה התעלתה עד כדי כך ש, להסביר את חשיבותה של עבודת אברהם עצמו 16194 

נקרא עליהם ´ ושם ה, בעלי נבואה כשם ועבר´ למרות שהיו בהם עובדי ה, (ה"אבות פ) דורות שלפניו 16195 

ובמה התעלה עליהם , (ר נו ח"בר) והיה להם בית מדרש והאבות למדו בו, אלקי שם´ כדכתיב ברוך ה 16196 

 16197 .אברהם אבינו ונטל אף את שכרם

שהסביר את מעלת האבות , (א"ג פנ"ח) ל במורה נבוכים"ם ז"מבונראה להסביר זאת על פי דברי הר 16198 

וגם , בלי היסח הדעת כלל´ דהיינו שכל ימיהם היו דבוקים בה, ל האבות הן הן המרכבה"והגדרת חז 16199 

ואף אדם לא הגיע , ´כשעסקו בעניינים גשמיים במלאכה ובמרעה ובקניין לא הסיחו דעתם מדבקות בה 16200 

 16201 .ל"זהו תוכן דבריו ז, ה"לדרגה זו מלבד משה רבינו ע

´ שם ועבר התעלו בדבקות בה, ה ושם ועבר היו דרכים שונות בתכלית"ומעתה נבין שדרך אברהם ע 16202 

וכמו שכתב הכסף , וחינכו את תלמידיהם ללכת בדרכם שזו היתה ישיבתם, והגיעו להתפשטות הגשמיות 16203 

´ לקרוא ולהכריז בשם הלתלמידיהם אבל לא התעוררו ´ שהודיעו דרך ה, ג"ז ה"ל ע"א מה"משנה פ 16204 

 16205 .כ לא הצליחו להרחיב את גבולות הקדושה"וע, ל"עכ

ובזמננו שיישוב , כי כל מה שנתוסף בעולם יישוב נתוסף בשכל חורבן, החובות הלבבות השריש לנו 16206 

למי , בה במידה התרוקן וחרב השכל, העולם התקדם והשתכלל כל כך בהמצאות הטכניקה וחידושי המדע 16207 

 16208 (7חולין יג) ´הן אמרו בגמ, והוא הדין לסיטרא האחרא! ועם רוח הקודש´ ם עבודת היש כיום שייכות ע

כי אינם מתדבקים ברוח הטומאה ומקבלים ממנה השפעה , ז מנהג אבותיהם בידיהם בלבד"שעובדי ע 16209 

 16210 .כאבותיהם

´ נביאי ה, היו זה לעומת זה דרישת אלקים והשגת שפעו, אבל בזמנים הקדמונים שלא היה חורבן השכל 16211 

חייב להתקדש ולהטהר בכל ´ שהמבקש להגיע לרוח הק, אלא שחילוק גדול ביניהם, מול נביאי הבעל 16212 

עליו להיות טמא , מה שאין כן המבקש להתדבק ברוח הטומאה, (7ז כ"ע) המעלות שמנה רבי פנחס בן יאיר 16213 

נים וגברה וגרפה אחריה את ההמו, ולכן היתה דרך הטומאה קלה הרבה יותר, ומשוקץ ועושה כל תועבה 16214 

עד , ולא הועילה זכותם ותורתם של שם ועבר לעצור בעד הסחף, והיה העולם מתקלקל והולך, בעולם 16215 

 16216 .שבא אברהם וקיבל שכר כולם

לא מתוך התפשטות ´ לעבוד את ה, ללמד את העולם לעשות כדוגמתו, ומה היה חידושו של אברהם אבינו 16217 

כי אם , ת למד אברהם אבינו מתוך מידת החסדוזא, אלא מתוך העיסוק בגשמיות, הגשמיות כשם ועבר 16218 

, ולא רק בהטבתו עם זולתו, הרי כל מעשיו בחותם החסד, האדם עסוק בחסד ומבטו הוא מבט של חסד 16219 

ש גומל "כמ, אלא אף במעשיו הגשמיים שלו יכול הוא להגיע לדרגה שלא יהיה בה כי אם גמילות חסד 16220 

 16221 .ל על הלל הזקן"נפשו איש חסד שדרשוהו חז

וכשהלך לרחוץ אמר , ך לאכול אמר שהוא הולך לגמול חסד הדין אכסניא בגו ביתא זו הנפש שבגוףכשהל 16222 

הרי שגם בפעולותיו , (ר לד ג"ויק) שהולך לרחוץ איקונין של מלך כי בצלם אלקים עשה את האדם 16223 

כשהאדם חדור בהרגשה זו אינו צריך להרעיב עצמו כדי שתשרה עליו , ח"הגופניות התעלה לדרגת גמ 16224 



ז ולעבוד בהם "אלא יכול לעסוק בכל ענייני העוה, ולהגיע להתפשטות הגשמיות כשם ועבר, רוח קדושה 16225 

ברכות סג ) בכל דרכך דעהו, ל איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה"וכמאמרם ז, את הבורא 16226 

 16227 .(א"ע

ז "א ע"ם פ"רמב) ועל ידי כך התקבצו אליו אלפים ורבבות, זאת לימד אברהם אבינו אל כל באי העולם 16228 

, הכתירוהו עליהם למלך והיה לאב המון גויים, כי זו דרך כבושה לרבים ובה הכירו בעליונותו, (ג"ה 16229 

,  שאומות העולם הכתירוהו למלך עליהם לאחר מלחמת המלכים, (ר מג"ב) וביותר יבואר בזה מה שאמרו 16230 

אף לא ´ לא מש מדבקותו בהואילו אברהם אבינו , ´בנוהג שבעולם שהמלחמה מסיחה דעת מדבקות בה 16231 

 16232 .לרגע

שאברהם אבינו גילה את הדרך לכרות , ומעתה נבין מהי בריתו של אברהם אבינו שכרת על ידי החסד 16233 

כי באמצעותה יכול האדם להיות דבוק , וזוהי ברית בל תמוט, ברית עולמים בין האדם לבוראו על ידי חסד 16234 

וציווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור , אבינו וברית זו לימדנו אברהם, לבוראו בכל מעשיו הגשמיים 16235 

תהלים ) מלאה הארץ´ וחסד ה, ודרך זו למד מבוראו שכן חסד אל כל היום, על ידי עשיית צדקה´ דרך ה 16236 

 16237 .(לג

יתר על כן משלמות ההליכה , כל מעשיו של אברהם אבינו אך טוב וחסד, הוא´ כל רגע וכל מעשה חסד ה 16238 

ששום בריה לא תדע מהטוב שהוא עושה וגם הוא , חסד בהצנע לכתבדרכי הבורא הוא שהאדם יגמול  16239 

 16240 .ואז ידמה ליוצרו שהוא נסתר בעצמותו ומתגלה רק מצד מעשיו, עצמו לא ירגיש זאת

ואפילו כשהוא מטייל הוא משמח , של חסד´ כל חייו הם עבודת ה, כשהאדם לומד מוסר ומתחנך במידה זו 16241 

ב  ל טוב מלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חל"ם אמרו חזשעליה, את כל הפוגש בו בסבר פניו יפות 16242 

, ובהטבת הבריות זה עם זה, בעולם´ גם כשאינו פוגש באיש יכול הוא להתבונן בחסד ה, (7כתובות יא) 16243 

והוא , והאדם נברא כיצור מדיני ולא טוב היותו לבדו, בשומו אל לבו שהכל נברא לתועלת פרטית וכללית 16244 

לקט שיחות )  .וברוך שברא כל אלו לשמשני, ואיש את רעהו יעזורו, ותיוצר מוסדות לטובת הברי 16245 

 16246 .(מוסר

 16247 

 16248 מאמר שלט

 16249 .(´ח כ"בראשית י) זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד´ ויאמר ה

ברוב טוב עונג ועידון שהעניק לבריות , אברהם אבינו במעשיו הטובים ובחסדיו הרבים שגמל עם כל אדם 16250 

והיה , כל מי שנכנס לבית אברהם היה יוצא שבע תענוגים וכבוד מלכים, ד בעולםהפיץ את תורת החס 16251 

מסוף , וקרני האור למרחקים הגיעו, הולך לדרכו ומספר בשבחו של אברהם ובשבחה של מדת חסדו 16252 

הפיחה בם חיים והלהיבה , העולם ועד סופו צלצלה שירת הבריות אשר זכו לטעום מנועם חסד אברהם 16253 

נתרבו תלמידיו אשר למדו דרכיו והשתדלו , רחמים וחמלה לכל יצור, ן איש לרעהובלבותיהם אהבה בי 16254 

 16255 .כל אחד התברך בלבבו מתי אגיע למעשי אברהם, להדמות לו

לא שמעו אותה , לא חדרו שמה קרני אור חסד אברהם, אבל פינה אחת בחשכתה הקדירה את פני העולם 16256 

ר אנשי "ת, ה"הם מתוך רב טוב שהעניק להם הקבסתמו אוזניהם ואטמו לבותי, השירה הנעימה של אהבה 16257 

 16258 .(סנהדרין קט) ה"סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב

ומכיון , בחלל האויר נשארו ועלו השמימה הכצעקתה הבאה אלי, הם לא שמעו קול שועת עניים ותחנונים 16259 

, עני המושיט ידו לפת לחםתכלית שנאה שנאו את ה, שהאהבה לבריות לא קננה בלבם תפסה שנאה מקומה 16260 

אמרו למה לנו עוברי דרכים שאין באין אלא , כגזלן נדמה להם, המעורר המון רחמים והשתתפות בצערו 16261 

 16262 .(שם) בואו ונשכח תורת רגל מארצנו, לחסרנו מממוננו

חוקים של , הרשיעו את הצדיק והצדיקו את הרשע, ומכיון שנטו מדרך החסד גם דרכי המשפט נתעוותו 16263 

וכה העמיקו לרדת ולהשפיל עד שגזרו , דין והמשפט חקקו חכמי סדום ועל פיהם שפטו שופטיהםעיוות ה 16264 

, ההיא רביתא דהות קא מפקא ריפתא לעניא בחצבא, מי שעושה חסד מתחייב בנפשו, אסור לגמול חסד 16265 

ם זעקת סדו´ והיינו דכתיב ויאמר ה, אגלאי מלתא שפיוה בדובשא ואוקמוה על איגר אתו זבורי ואכלוה 16266 

נתנוה , למדרגה זו של רוע ואכזריות ירדו, (שם) ואמר רב יהודה אמר רב על עסקי ריבה, ועמורה כי רבה 16267 

 16268 .מאכל לזבורי בשביל שהאכילה עני רעב

ואנשי סדום מתאכזרים , מלמד תורה זו לרבים, אברהם אבינו בונה את החסד בעולם עשה לה פונדק 16269 

אברהם אבינו יוצר אור מעורר אהבה , הם אבינו בונההורסים מה שאבר, ומפיצים חוקי אכזריות ורשע 16270 

 16271 .ואנשי סדום מחייבים מיתה למי שאינו יכול להתאכזר וגומל חסד, ורחמים לאומלל ונדכה

רשעתם מתגברת להחשיך , (ר יט"ב) חנינא אמר רבה והולכת´ ר, זעקת סדום ועמורה כי רבה´ ויאמר ה 16272 

ה אפילו אני מבקש "אמר הקב, ד חרץ עליהם משפט זהמקור הרחמים והחס, את העולם וגזר עליהם כליה 16273 

ר ירמיה בן "א, ה שנה"ומשפטם נחרץ אחרי התראה של כ, דינה של ריבה אינו מניח אותי לשתוק, לשתוק 16274 



, ה מרעיש עליהם הרים"ה שנה היה הקב"ומהן כ, ב שנה"אלעזר עיקר שלותה של סדום לא היתה אלא נ 16275 

 16276 .ה ולא עשוומביא עליהם זוועות כדי שיעשו תשוב

על ´ לפי מושגנו היה לו לשמוח במשפט ה, ה לאברהם אבינו את העונש הצפוי לסדום"כשגילה הקב 16277 

, הסותרים את בניני החסד שהוא בונה ומפיצים חוקי אכזריות, הרשעים המהרסים ומחריבים את העולם 16278 

ברהם אבינו לא אבל א, מיתת רשעים טוב להם ולעולם, באבוד רשעים רנה חורבנן ריוח והצלה לעולם 16279 

ואברהם אבינו בעל החסד נעשה , רשעתם ואכזריותם לא חסמה בפניו זרם האהבה והרחמים, נעכרו רחמיו 16280 

גם עליהם ריחם והשתדל למצוא בהם זכות כרחם אב , סניגור לאותם שדנים דין מות את מי שגומל חסד 16281 

 16282 .על בנים

לא הסתפק , לל על סדום ועמורהאתה מוצא שכשהתפ, חייא כרחמן שבאבות זה אברהם אבינו´ תני ר 16283 

´ השתמש בחסד העליון שניתנה לו הרשות לדבר עם ה, בתפלה אחת אלא הרבה לבקש ולהתחנן עבורם 16284 

אם למלחמה אני בא אם לפיוס אני בא אם , אליעזר פשט לה´ ויגש אברהם ויאמר ר, גם לטובת סדום 16285 

הכניס את עצמו לסכנה , ס ולתפלהלכל אלה נכנס אברהם לדבר קשות ולפיו, (ר שם"ב)א  לתפלה אני ב 16286 

 16287 .כדי להציל את הרשעים בוזי דבריו ומחשיכים אורו בעולם, לדבר קשות כמו איוב מרוב יסוריו

היה זה פגם במדת חסדו והיה נתבע על חורבנה , ולולא נגש אברהם לבקש ולהתחנן עבורם ולדבר קשות 16288 

וירא , פ שרשעים היו"ל דור המבול אעכמו שמצינו אצל נח שתובעים אותו על שלא התפלל ע, של סדום 16289 

כיון שלא , בכל זאת היה לו להתפלל ולבקש רחמים שמא יעשו תשובה, אלקים את הארץ והנה נשחתה 16290 

 16291 .ל עשה לך תבת עצי גופר"עשו תשובה א

ואמר , ה מבקש להביא מבול לעולם"אמר להן הקב? עמד נח ונטע ארזים והיו אומרים לו ארזים אלו למה 16292 

והיה משקה אותן ארזין , והיו משחקין ממנו ומלעיגין בדבריו, ה כדי שאמלט בה אני וביתילי לעשות תיב 16293 

לסוף ימים קצצן , ומשיב להן כענין הזה והיו מלעיגין עליו? והיו אומרים לו מה אתה עושה, והן גדלין 16294 

עליהם  כיון שלא עשו תשובה מיד הביא, והיה מתרה בהן? והיו אומרים לו מה אתה עושה, והיה מנסרן 16295 

 16296 .(.תנחומא נח ה) מבול שנאמר וימח את כל היקום

צריך היה להתפלל וללמד , בכל זאת לא יצא ידי חובתו, כ שנה התרה בהם והוכיחם על מעשיהם הרעים"ק 16297 

נח שבזכותו ובמסירת , ומכיון שלא התפלל ולא עשה עמהם חסד זה מתיחס המבול אליו, סנגוריא עליהם 16298 

, ועל ידו נבנה העולם מחדש, שדאג בעד קיום כל מין ומין מחי וצומח, ורנפשו ניצול העולם מכליון גמ 16299 

העונש המגיע להם עבור , (זהר נח סז) המבול נקרא מי נח כי מי נח זאת לי, הוא נתבע על חורבן העולם 16300 

פ שאם היה מתפלל לא היתה "ואע, כאילו הוא גרם לזה מפני שלא התפלל, מעשיהם הרעים נקרא על שמו 16301 

בכל זאת כיון שלא ידע היה לו להתפלל ולבקש רחמים , ת כי לא היו שם עשרה צדיקיםתפלתו נשמע 16302 

 16303 .עליהם

אשר , מתנגדיו ושונאיו בוזיו ומלעיגיו, עד כדי כך מגיע גודל חיוב החסד אפילו עם הרעים שברעים 16304 

וגם אסור להתחבר עמהם אף לדור , ברשעתם הורסים ומקלקלים את אשר במסירת נפשו בנה ותיקן 16305 

מפני שמחויב הוא , ובכל זאת עשה עמהם חסד והתפלל עליהם, נותם אשר רשעתם עד לשמים הגיעבשכ 16306 

כן גם , ואיננו מסיר חסדו ממנו אף בעת חטאו, ת ברוב טובו סובל את החוטא"כמו שהשי, לסבול גם אותם 16307 

 16308 .(אור הצפון)  .האדם מה הוא אף אתה

 16309 

 16310 מאמר שמ

 16311 .(ג"ח כ"בראשית י) ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע

כי , הביאור ילכו מלשון הליכה ועליה, (הושע יד) צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בהם´ ישרים דרכי ה 16312 

ואילו , מתעלים בהם הצדיקים´ ולכן כיון שישרים דרכי ה, כן דרכי התורה להיות תמיד בגדר הולך ועולה 16313 

והדבר זקוק , נכשלים וניזוקים בה מכל מקום, הפושעים אף שהולכים באותה הדרך שצדיקים מתעלים 16314 

 16315 .ביאור היאך יתכן שאותה הדרך המועילה לצדיק מזיקה ומכשילה את הפושע

 16316 ה תכלית שנאה שנאתים"ש דוד המע"וכמ, הנה מחובתינו לאהוב את הצדיקים ולשנוא את הרשעים

בים אנו לשנוא את וכיון שחיי, והנה בזמנינו שבני עליה מועטין ואילו הרשעים רבים מאוד, (תהלים קלט) 16317 

ומעתה יפלא הלא שנאת הבריות , נמצא שתמיד חייב לחיות מתוך הרגשי שנאה כלפי הרשעים, הרשעים 16318 

וכנאמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל , ואהבת הבריות מעיקרי התורה והדת, מהעבירות החמורות ביותר 16319 

 16320 .גדול בתורה

ונמצא , עולם בכלל רשעים נחשביםוהרי רוב אנשי ה, ומאחר שנתבאר שמחובתינו לשנוא את הרשעים 16321 

הרי לבבו , ומאחר שעוסק תמיד בשנאה, וכיון שהאדם נפעל לפי פעולותיו, שרוב ימיו חייב לעסוק בשנאה 16322 

ומעתה היאך יגיע למעלת , כ נמצא שישריש מדת השנאה בקרבו"וא, נפעל לפי מעשי השנאה שעושה 16323 

 16324 .אהבת הבריות שהיא מעיקרי התורה



שמכיון שחייב , הפושע באמת יכשל בדרך זו, קים ילכו בם ופושעים יכשלו בםאמנם כמו שהקדמנו צדי 16325 

ודובר על הרשעים לשון הרע ומשפיע על עצמו להתרגל , לעסוק בשנאה מרגיל את עצמו במדת השנאה 16326 

אמנם הצדיק הולך , וכמו כן כיון שכועס עליהם מגביר בקרבו מדת הכעס וכן בשאר מדות, בלשון הרע 16327 

אמנם זו מהעבודות , אלא להיפך הולך ומתעלה בה, עליו אין זה משפיע בשלילה באותו הדרך אולם 16328 

בגדר שבור את החבית ושמור את יינה , שיוכל להתעסק במדת השנאה ולא ישפיע עליו, הקשות שבמקדש 16329 

 16330 .ורק הצדיק יוכל לעמוד במלאכה נכבדה זו ולא להנזק ממנה, תרתי דסתרי

, מעשים של הרשעים אבל אסור לו לשנוא את הרשעים עצמםשישנא את ה, דרך העבודה חייבת להיות 16331 

ת במדה "אלא חייב להשריש בקרבו אהבת השי, שהרי חביב אדם שנברא בצלם ואי אפשר לשנוא אותו 16332 

ובזה שישנא רק את מעשיהם יתעלה ויגדל שהרי מגביר , כ שמכוחה יבוא לשנוא מעשי רשע"מרובה כ 16333 

וזו הדרך שהפושע , רשעים הרי מוסיף בעצמו מדת השנאהאמנם בעת ששונא את ה, ה בעצמו"אהבת הקב 16334 

 16335 .יכשל בה

י שהוא מצוה לפרסם את "כי אעפ, בענין מספרי לשון הרע, (ת ג ריט"שע) וראה מה שכתב רבינו יונה 16336 

כי , אבל החוטא אם לאיש כמוהו רשעו ולבן אדם חטאותיו אין לפרסמו, החוטאים בנפשותם ואת החנפים 16337 

שכיון , ש שביאר מדוע כתוב רעהו בלשון הרע"ועי, יו לטובה כי אם לשמוח לאידאין כונתו בגלותו מסתר 16338 

ז רק בעת שבעצמו אין לו "כ כ"א, ששנאת הרשעים מותרת מחמת שנאת המעשים ולא שנאת העושים 16339 

, מוכח שאינו שונא המעשים שהרי עושה אותם בעצמו, אבל כאשר בעצמו חוטא, שייכות למעשי רשע 16340 

 16341 .לאיד לרשעים עצמם ושנאה זו אסורה כ ששנאתו רק שמחה"וע

כ חייבת להיות בקרבו רחמנות "א, והבחינה בדבר תהיה בעת ששונא רק את המעשים ולא את העושים 16342 

ובעת שרואה איזה התקרבות אצל , ה שישובו הרשעים בתשובה שלמה"ובלבו תפילה להקב, להחוטאים 16343 

שהרי את החוטאים אוהב וכל שנאתו , מתמלא שמחה וחדוה על שנתמעטו מעשי רשעה בעולם, הרשעים 16344 

 16345 .ה כל שנתמעטים מעשי רשעה שוב אין מקום לשנאה"ומשו, להמעשים

אותה המצוה ממש להפושע היא דרך הכשלון משום שעוסק בשנאת , צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם 16346 

נהגת וכן היא ה, אמנם הצדיק שונא את המעשים ולא העושים, הרשעים ומגביר שנאת הבריות בקרבו 16347 

אף הרשעים דהא כתיב לכל ולכן הצדיק הולך , (תהלים קמה) לכל ורחמיו על כל מעשיו´ ה טוב ה"הקב 16348 

 16349 .ומתעלה באותה הדרך

וראה , ולא תפילה בעלמא אלא מסר את נפשו עבורם, ה על אנשי סדום"והיינו דמצינו בתפילת אברהם אע 16350 

, ורבנן אמרי הגשה לתפילה, לפיוסנחמיה אומר הגשה ´ א הגשה למלחמה ר"רי, במדרש ויגש אברהם 16351 

ומלחמה הביאור שמסר נפשו , א פשט לה אם למלחמה אני בא אם לתפילה אני בא אם לפיוס אני בא"ר 16352 

את תפיס חבלא בתרי , ואם דין אתה מבקש לית עולם, עוד שם אם עולם אתה מבקש אין דין, עבורם 16353 

 16354 .(´ר מט ח"בר) "ראשין בעי עלמא ובעי דינא

מבול של , נשבעת שאין אתה מביא מבול לעולם היאך אתה מערים על השבועה, ה"אעראו היאך טען א 16355 

ל אהבת "שא, ה הצדיק את מעשיו"ומובא שם במדרש שהקב, מים אי אתה מביא ומבול של אש אתה מביא 16356 

זו הדרך הנכונה , ש עוד במדרש"כ משחך אלקים אלקיך שמן ששון מחבריך עי"צדק ותשנא רשע ע 16357 

שמכיון שאינו שונאם משתדל ומבקש עצות ותחבולות היאך לעזור , חס אל הרשעיםשיבחר בה האדם בהי 16358 

 16359 .וממילא יתמעטו מעשי הרשע, להם שישובו בתשובה

עם היות שאינם הגונים יזכו , ה מרחם על כולם"וכתב התומר דבורה יש בני אדם שאינם הגונים והקב 16360 

, תאכזר כנגדם או יחרפם וכיוצא בהםכך יהיה האדם אם יפגע ברשעים אל י, בשביל שהם מזרע האבות 16361 

ואם הם אינם כשרים הלא אבותיהם , אלא ירחם עליהם ויאמר סוף סוף הם בני אברהם יצחק ויעקב 16362 

אין רצוני שיתבזו אבותיהם על ידי ומכסה עונותיהן ומתקנן , והמבזה הבנים מבזה האבות, כשרים והגונים 16363 

שאף ללא טעמו של התומר , ה"עים וכמו אצל אאעזו חייבת להיות הנהגתינו בנוגע אל הרש, כפי כחו 16364 

 16365 .ורק מחמת צלם אלקים השתדל עבורם, שהרי אנשי סדום אינם בני אברהם יצחק ויעקב, דבורה

ורק ממנה , ראשית להקדים אהבת הבריות ואהבת התורה, נמצא שחייבים אנו לחיות באופן אחר לגמרי 16366 

ואף , אלא מתוך רחמים ורצון ההטבה אליהם שלא תהיה באופני שנאה, לנבוע ההתיחסות אל הרשעים 16367 

ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם , ה בגדרי רחמים"בפרשה זו יש לראות שהנהגת הקב 16368 

 16369 .לא אדעה

, ואם לאו אדעה מה לעשות להפרע מהן ביסורין ולא אכלה אותם, י אם עומדים במרדן אעשה כלה"וברש 16370 

כאשר נתבונן בזה , כ"ובה ולא אצטרך להפרע מהם באופן חמור כה שמא ישובו בתש"וכביכול ממתין הקב 16371 

ה אומר קלני "בשעה שאדם מצטער כביכול הקב, נראה ונלמד היאך חייבת להיות הנהגתינו עם הרשעים 16372 

וכן חייבת , ה מרחם על החוטאים ומשתתף בצערם"זו הנהגת הקב, (סנהדרין מו) מראשי קלני מזרועי 16373 

 16374 .(ג"אל מדות קמאור יחזק)  .להיות הנהגתינו



 16375 

 16376 מאמר שמא

 16377 .(ג"ח כ"בראשית י) ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע

י ולכל אלה נכנס אברהם לדבר "וכן ברש, הגשה למלחמה ולפיוס ולתפלה, בבראשית רבה ובילקוט פירשו 16378 

שכולם גדרי תפלה הם ושלש כוונות היו לו , (גור אריה שם) ל"וכתב המהר, קשות לפיוס ולתפלה 16379 

, ה שיעשה בשביל הצדיקים"והם גם פיוס להקב, כי הדברים אשר דבר אברהם היו קצת קשים, פלתובת 16380 

והדברים צריכים ביאור כי איך שייך , ה דרך תפלה"וגם היה מכוון בתפלה שהיה מתפלל שיעשה זה הקב 16381 

וד מהו וע? ´ו בזה שטוען על משפטי ה"ח´ הרי לכאורה יש כאן חלול ה, בתפלה אופן של מלחמה כביכול 16382 

 16383 ?ל"ומהו הענין העמוק שרמז אליו המהר? גדר דרך תפלה

ה למלאות חסרון בין של עצמו "יש תפלה אשר בה מבקש האדם מהקב, אך ביאורם של דברים כך הוא 16384 

ובהכרה זו יכול לזכות , ת הוא בעל היכולת למלאות משאלותיו"כי הוא מכיר שרק השי, ובין של אחרים 16385 

ובזה הרי , ייה יהיה אמצעי לתוספת הכרה בחסדיו יתברך ובכוחו וביכולתוכי מילו, ת ימלא בקשתו"שהשי 16386 

 16387 .כך הוא גדר עניית התפלה, מילוי הבקשה עצמה הנהו כלי לגילוי כבודו יתברך

רק בזמן שהדבר המבוקש אינו סותר לחלקו בקידוש , ה נותן לאדם את הדבר שביקש בתפלתו"אמנם הקב 16388 

ולכן לא תועיל , הוא להיות בעל יסורים´ משל יש וחלקו בעבודת הל, ואינו עלול להפריעו בעבודתו, ´ה 16389 

ל שהתפלל "וזה ביאור מה שכתב המהר, ל תפלה סתם"וזהו אופן התפלה שקראו ז, תפלתו לבטל יסוריו 16390 

 16391 .בקשתו דרך תפלה´ שימלא ה

סי בהרגישו שהם המפריעים את יח, הוא שהאדם מתפלל למחילת עוונות? ומהו גדר התפלה הנקראת פיוס 16392 

כי אין נותנים כלים ואמצעים מהשמים על מנת , ומונעים ממנו את השפעת טובו, ת"התקרבותו אל השי 16393 

, שזהו גדר ועצר את השמים ולא יהיה מטר, מהלכות תשובה´ ם בפרק ט"וכן כתב הרמב, לסייע לחוטא 16394 

יחדש לו ת ש"אבל כשחוזר בתשובה ומבקש מהשי, שמונעים מהחוטא כל הטובות כדי שיאבד מהר ברשעו 16395 

לא ימנע טוב ´ כי הוא ית, אז מתמלאת בקשתו´ שיתנו לו כלים חדשים לאפשר עבודת ה, את השפעתו 16396 

 16397 .להולכים בתמים

, גדר תפלה סתם שביקש שלא ימותו אנשי סדום, ושתי בחינות אלו מוצאים אנו בתפלת אברהם בעד סדום 16398 

ועוד נכלל , ל"פלה שהזכיר מהרוהוא דרך הת, בחמלתו עליהם בהיותם בריותיו של הקדוש ברוך הוא 16399 

ובדרך , בהדגישו שאולי נמצאים שם צדיקים שיוכלו לחדש בסדום כוחות של תשובה, בתפלתו גדר פיוס 16400 

 16401 .זו יזכו להשפעת חיים מחודשת כמבואר לעיל

כי , ´שטוען הצדיק שהנהו סובל מהנהגת שמים שיש בה הסתר לחסדי ה, ויש אופן שלישי של תפלה 16402 

בתוך עצמו ומרגיש שעבודתו סובלת ´ ורואה בזה כעין חילול ה, רך מופרעת על ידי זההכרתו בחסדיו יתב 16403 

אז , כי זולת זה אינו יכול להמשיך בעבודתו על טהרתה, לשנות את ההנהגה´ ועל כן מחלה את פני ה, מזה 16404 

פירוש שנוטלים בזרוע וזוכים במדת , אם הצדיק הוא מאותם שנאמר עליהם אבירי לב הרחוקים מצדקה 16405 

, כי יש הבטחה לצדיקים שלא יחסרו להם כלים לעבודתם, אפשר שיזכה במדת הדין במילוי בקשתו, הדין 16406 

 16407 .ש ולא ראיתי צדיק נעזב"כמ

ולהסיר כל מכשול רוחני , ת את ההנהגה כדי לסייע לצדיק בעבודתו"ובמצב כזה אפשר שישנה השי 16408 

וכוונה זאת גם היא היתה כלולה , עצמו וזו היא כוונת תפלה של מלחמה כי זוכה הוא בדין בזכות, מדרכו 16409 

 16410 .האף תספה צדיק עם רשע חלילה לך חולין הוא לך, בתפלתו של אברהם אבינו על סדום באמרו

גם אם לא יבינם , הרי ודאי שאברהם אבינו היה סמוך ובטוח שאל אמונה ואין עול וכל דרכיו משפט 16411 

שלגבי השגתו את עוצם , ל"קשתו היתה כנאלא ב, ו על צדקת הנהגתו יתברך"ולא בא לטעון ח, לעומקם 16412 

וכמו כן יפריע לעבודתו , יצא משהו לחולין על ידי איבוד סדום חולין הוא לך, קדושת מדותיו יתברך 16413 

 16414 .לכן ביקש לסלק את ההסתר הזה, החילול שיעשה בעיני אחרים

לל עומד אפשר רק כשהמתפ, והנה לזכות בתפלה על פי הגדר השלישי באופן של דבור קשות ומלחמה 16415 

אלא רק שאיפה , ´כשאין בבקשתו שום שמץ טענה בקידוש שמו ית, בדרגה עליונה של שלימות האמת 16416 

אלא הריהי גילוי גדול של , נמצא שתפלה באופן זה לא רק שאין בה החילול כלל, ´לראות בקידוש שמו ית 16417 

 16418 .ובקשה כנה ועמוקה להסרת החילול´ קידוש ה

, כי אם תחסר למתפלל אף בחינה דקה של התפלה, תפלה מעין זהאך מובן הדבר שסכנה גדולה כרוכה ב 16419 

לוי אמר שני בני ´ ר, (ז"תתק)ב  וזהו הנאמר בילקוט איו, ועלול הוא להענש קשות´ יש כבר בזה חילול ה 16420 

, אברהם אמר חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע, אדם אמרו דבר אחד אברהם ואיוב 16421 

אברהם אמרה , אברהם נטל שכר עליה ואיוב נענש עליה, ורשע הוא מכלה ואיוב אמר על כן אמרתי תם 16422 

 16423 .בשולה איוב אמרה פגה



ובאמרו האף , אבל אברהם אבינו היה כולו קודש, ביאור הדברים כי לאיוב נשאר נקודה דקה של קושיא 16424 

לו הוא היה כולו אך תפלה שיראה , תספה לא היתה אף נקודה כל שהיא של קושיא על הנהגתו יתברך 16425 

אלא שיוכל ללמוד מהנהגתו , ו"באופן שלא תהיה אצלו בחינת חילול והסתר ח, ת את חסדי הנהגתו"השי 16426 

ת שאילו היו עשרה צדיקים בתוך העיר "והעיד השי, ויגל וירנן על רחמיו העצומים, קדושת שמו יתברך 16427 

שר לזכות על כי רק תפלה שהיא בשלמות האמת אפ, וזה לאות על אמיתת תפלתו, היתה תפלתו מתקבלת 16428 

 16429 .(251ב דף "מכתב מאליהו ח)  .ידה להשיג מבוקשו

 16430 

 16431 מאמר שמב

 16432 .(ד"ח כ"בראשית י) אולי יש חמשים צדיקים בתוך העיר

הלא והצנע לכת עם , ולכאורה למה דוקא בפרהסיא, בפרהסיא´ ל שהם יראים את ה"ע ז"הראב´ ופי 16433 

ל על טעם אם יש חמשים "ספורנו זאמנם יובן בהקדם מה שנתעוררתי מדברי קדשו של ה? אלקיך כתיב 16434 

 16435 ?ש עשרה צדיקים"ולכאורה אינו מובן טעם לשאת לכל המקום בשביל חמשים צדיקים ומכ, צדיקים

כי יסוד המחילה בעבורם הוא מפני שהם יחזירום , ל"י האיש הנפלא הלזה ז"אבל תהלה נודע לי ע 16436 

דוקא בתוך העיר בפרהסיא כי ולכן , י פחות מעשרה"י עשרה קרוב ולא ע"ומהאי סברא ע, לתשובה 16437 

ולכן דוקא בפרהסיא כדי שיהיה תקוה , כי אחרים לא יראו ללמוד מהם, בהצנע טוב להם ולא לאחרים 16438 

 16439 .בפרהסיא´ פי´ ה ויקרא שם בשם ה"כענין שנאמר באאע, להשיבם בתשובה

, גם אחריםוממילא יש תקוה מהם כי יחיו , ומעתה ראו כמה גדול כח עשרה המשתדלים להחיות זה את זה 16440 

ומזה תבינו גודל , ש"סתר כוונתו יהיה לש´ והא דכתיב והצנע לכת פי, וזכות גדול יהיה להם ולכל העולם 16441 

 16442 .(ב"צ´ חכמה ומוסר מא)  כ בפרהסיא "הענין של הבאים לפעמים יחד כי זה ג

 16443 

 16444 מאמר שמג

 16445 .(ה"ח כ"בראשית י) חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע

ואין אנו יודעים שכל חיותנו , י הבנתנו במהותו של דין מביטים על דין כעל גזלן ומענישמפני טעותנו וא 16446 

הרי הטיל על עצמו , (ב"ר י"בר) העולם נברא במדת הדין, כל הבריאה כל מה שזכינו יש לנו אך ורק בדין 16447 

ר גודל ואמנם כן הוא שאין לשע, שכל זה השיגו הנבראים ממדת הדין, כביכול עול ושעבוד´ הבורא ית 16448 

משתמשים אנו במלות רחמים וחסד משום שאין לנו מלים , הרחמים והחסד עד אין קץ שיש במדת הדין 16449 

 16450 .אחרות בכדי לבטא את זה

ה "אברהם תבע מהקב, ונתבונן נא מה היא מדתו של צדיק, בכל דרכיו צדיק הריהו מדת הדין´ צדיק ה 16451 

פשוט שאין מדובר כאן בדבר , ה צדיקיםאיך יהפוך עיר שיש בה עשר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט 16452 

ותבע , והרי לוט ניצל באופן אחר, שבין כך ובין כך היו ניצולים, הצלת הצדיקים דהרבה דרכים למקום 16453 

הרשעים ´ שמצד הדין החיוב להציל כל העיר אפי, אברהם במדת הדין השופט כל הארץ לא יעשה משפט 16454 

 16455 .שבהם

ז "והרי כ, למדת חסידות´ שאנו לא היינו מייחסים זה אפי ,האם יש לנו ציור ומושג במדת רחמים שכזו 16456 

מי הוא , (ב"דברים ל) הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול, מחויב מצד מדת הדין 16457 

 16458 .שיוכל להתבונן מהו האין עול של הבורא כביכול

וההוא טייעא , ונבקע לפניושהלך לפדיון שבויים והפסיקו נהר , (.´חולין ז) פנחס בן יאיר´ במעשה של ר 16459 

זהו אין עול , ומשום וכי כך עושין לבני לויה נבקע הנהר גם לפני הטייעא, שליווהו נשאר מעבר השני 16460 

האם יש לנו ציור בריבוי הרחמים והחסדים , י תבע זאת במדת הדין שלא יאמרו וכי כך עושין"שהרי רפב 16461 

 16462 .(ט"פ´ מא א"דעת חכמה ומסור ח)  .הכלולה באותו גזלן במדת הדין

 16463 

 16464 מאמר שדמ

 16465 .(ו"ח כ"בראשית י) אם אמצא בסדום חמשים צדיקים בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם´ ויאמר ה

בפרהסיא ´ ע אם יהיו חמשים צדיקים מתנהגים בצדקתם ויראים את ה"פירש הראב? מהו בתוך העיר 16466 

א עכבו את הצדיקים להתנהג והיינו זכות של, זה יהיה לזכות לאנשי סדום שינצלו כולם, בתוך העיר 16467 

אבל אינם יכולים להראות עצמם בתוך העיר , נמצא שאפילו אם יהיו חמשים צדיקים, בצדקתם בפרהסיא 16468 

ן פירש "והרמב, באופן כזה אי אפשר שהם יצילו אנשי העיר, כי ירגמו אותם באבנים וכדומה, בצדקתם 16469 

כ יגן זכותם "ג, ו שם ממקום אחראם יש חמשים צדיקים אפילו שלא מהעיר אלא שבא´ בתוך העיר´ 16470 

 16471 .להציל את כל העיר

ל "ואחז, והנה אמר הכתוב אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלקים אלקיך שמן ששון מחבריך 16472 

על כן , מאנת לחייבן´ ותשנא רשע´אהבת לצדק את בריותי ´ אהבת צדק´, ה אמר כך לאברהם"שהקב 16473 



ומכולם לא דברתי , מנח ועד אצלך עשרה דורות? ךמהו מחברי, משחך אלקים אלקיך שמן ששון מחבריך 16474 

 16475 .(ט"ר מ"בר) עם אחד מהם אלא עמך

שאם לא כן מה החידוש שלא דיבר עמהם , מוכח מכאן שגם בעשרה דורות מנח ועד אברהם היו צדיקים 16476 

ת מפני שלא היתה בהם מעלה זו של אהבת לצדק את בריותי "והטעם שלא דיבר עמהם השי. ה"הקב 16477 

ולא , הרי לנו שאם רואה אדם רשעים לפניו, אבל אברהם אבינו זכה משום כך לנבואה ,ומאנת לחייבם 16478 

אלא אפילו רשעים שברור לנו שהם , רשעים כאלו שיש צורך לחשוב עליהם אם הם רשעים אם לאו 16479 

עם כל , ה אמר לאברהם זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד"שהקב, רשעים כאנשי סדום 16480 

 16481 .ודם להתעורר עליהם ברחמנות ולא סתם לשנוא אותםזאת צריכים מק

בודאי כל בעל , ל"וכמו שרואים אחד רץ לתוך נהר ורוצה להפיל עצמו בתוך המים לאבד עצמו לדעת רח 16482 

פ משתדל "ועכ, כ עד שאבד חושיו"כנראה שהיו לו צרות גדולות כ, לב מרחם עליו ואומר רחמנות עליו 16483 

לך לתומו להתרחץ בנהר ושטף מים  רבים הגיע אליו והוא עומד ו אם אחד ה"וק, להצילו בכל הכוחות 16484 

 16485 .ודאי מי יהיה אכזרי שלא להציל, להטבע

וודאי צריך מתחלה , והנה בדורנו בארץ הקודש אנו נפגשים עם רשעים גדולים מאחינו בני ישראל 16486 

שראו  ויש לידע כי עליהם עשה רושם, להרגיש כי הם בני ישראל והם טובעים בים רחמנות עליהם 16487 

דהיינו יותר משתים עשרה פעמים , ע איבדו יותר מששה מליונים מאחינו בני ישראל"בעיניהם איך אוה 16488 

 16489 .ה שתק כביכול"והרגו אותם בכל מיני מיתות משונות ואכזריות והקב! ששים רבוא יוצאי מצרים

, ו"העולם הפקר חולהאמין באמונה שלמה שאין , לכן יש לידע כי להבין זאת צריך אדם להיות מאמין גדול 16490 

והניתוח הזה בא מתוך השגחה גדולה ונפלאה על , ה עשה בזמנינו ניתוח נורא בתוך עם ישראל"כי הקב 16491 

ל וספרים "ויודעים מכמה מקראות ודברי חז, אבל כל זה מבינים אנשים שלמדו תורה! עם ישראל 16492 

 16493 .המה יודעים עוד דברים יותר נוראים מזה, הקדושים

לכן עשה ניתוח זה רושם , ואף בתלמודי תורה לא הלכו, נוך ולא למדו בישיבותאבל הם שלא היה להם חי 16494 

, ויש להשתדל להצילם דהיינו להוכיחם ולהדריכם, ואמנם רשעים הם אבל רחמנות עליהם, רע עליהם 16495 

התאמץ כל כך לבקש עליהם רחמים , והרי כן ראינו באברהם אבינו שלאחרי שידע שרשעים גמורים היו 16496 

אם אמצא בסדום חמשים צדיקים בתוך העיר ונשאתי לכל המקום ´ ת ענה לו ויאמר ה"השיוגם , ולהצילם 16497 

 16498 .בעבורם

הלא , ולמה לא השיב לו מיד שאין שם חמשים צדיקים, ת אם אמצא"ויש להתבונן מה זאת שאמר לו השי 16499 

אה ואמר מתחלה ארדה נא ואר, ה מנהיג את העולם בדרך סיבה ומסובב"אלא הקב, ה ידע שלא היו"הקב 16500 

וגם , ואם לא אדעה מה לעשות להם ולא אכלה אותם, הכצעקתה הבאה אלי עשו אז אגזור עליהם כליה 16501 

ואם לא , אם עומדים במרדם כלה אני עושה בהם, ל"י וז"אך ראה בפירש´ ואם לא´כאן יש להבין מהו  16502 

 16503 .עמדו במרדן אדע מה אעשה להפרע מהן ביסורין ולא אכלה אותן

, ארדה נא כלומר אוריד אני עליהם שפע אור אלקי, ה לאברהם"מר לו הקבנמצא שצריך לפרש כי כך א 16504 

אבל אם לא יעמדו במרדן ויחזרו , כ לא יחזרו בתשובה ויעמדו במרדם אז אעשה עמהם כלה"והיה אם אעפ 16505 

ה אם יעשו "ואף שיודע הקב, אז אדעה לייסרם ביסורים אבל לא אכלה אותם, בתשובה כשיקבלו את האור 16506 

ה מנהיג את העולם לפי ידיעתו כביכול אלא בדרך סיבה "הרי כבר אמרנו שאין הקב, תשובה או לא 16507 

ה ולהמנע "פ למדנו עד כמה יש לצדק את בריותיו של הקב"עכ, ם במורה נבוכים"כ הרמב"כ, ומסובב 16508 

 16509 .(ג"לב אליהו דף רל)  .מלחייבם

 16510 

 16511 מאמר שמה

 16512 .(ז"ח כ"י) ואנכי עפר ואפר´ ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל ה

ומה החידוש הרי כל בר בי רב יודע שעפר הוא ואל עפר , ל פירש עפר הייתי ואל עפר אשוב"ע ז"הראב 16513 

כאילו נתחכם בדברים אשר אחרים , והביאור הוא דאמנם מורגלים אנו להגדיר אדם מעולה ומושלם, ישוב 16514 

שיש בהם מן החידוש  ולכן כשאנו רוצים להשתלם במדות ודעות הננו מחפשים בספרים, אינם יודעים 16515 

 16516 .והפליאה וכל זה טעות גמור

, משיג ומבין הרבה יותר מחיות ואופני הקודש, ´האדם שנשמת חיים לו החצובה מתחת כסא כבודו ית 16517 

אלא מפני שנשמתו הושמה בדירה חשוכה של , שהם למטה מרגלי כסא הכבוד כמבואר במסכת חגיגה 16518 

מזה יש לפחד שלא ישאר , ל אור בפני הנשמה הקדושהשהוא חומר חשוך ומחשיך עד כדי מניעת כ, הגוף 16519 

 16520 .ו"האדם בדיוטה התחתונה ח

אלא להסיר כבלי חושך החומר , נמצא שכל עבודתו אינה לחדש חידושים בנפשו אשר לא ידעם עד כה 16521 

, ל דע מאין באת ולאן אתה הולך"וכן נבין מה שאמרו ז, ואז יבין וירגיש מה שיודע בעצמו, המחשיך עליו 16522 



ולהרגיש בחושיו , שאין האדם נדרש אלא לידע מה שהוא בעצמו יודע, לא יודע זאת אלא הוא הדבר וכי מי 16523 

 16524 .את אשר מבין שכלו

בכל , הרי אנו רואים שעם כל יגיעתנו בתורה וביראה, אמנם עבודה זו קשה מאוד יותר מלחדש איזה ענין 16525 

וקים אנו כמרחק שבין שמים רח, זאת להרגיש בחוש דבר שהשכל מחייב כמו הרגש הגוף בצרכיו הוא 16526 

, ז הבל הבלים"וסוף אדם למות והעוה, והנה כל אדם מדבר בפיו שאדם עפר הוא ואל עפר ישוב, וארץ 16527 

ומעמיק נפשו בתהום בכל אבריו וחושיו מכף רגלו עד , כ יום ולילה לא ישבות מלהתעסק בהבל זה"ואעפ 16528 

 16529 .קדקודו בכל יום יותר ויותר

ופליאה היא הרי , ומר שהולך אחרי ההבל עד שנעשה בעצמו חתיכה של הבלכל, וילכו אחרי ההבל ויהבלו 16530 

וכל בר דעת יתרחק ויברח מדבר אשר יוכל לקצץ פתיל חייו המעטים , גם בעל חי לא יאכל דבר המזיקו 16531 

שנשתרש בלבו ועומק נפשו הרגשה בהמית , כ כי אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו"ובע, עלי אדמה 16532 

האם יש , והוא ישתאר בה לדרי דרין, ואזיל אינש בהאי עלמא וחשיב דדיליה הוא תדיר, תבלא חשבון ודע 16533 

 16534 .לך הבל ושטות גדול מזה

והוא רק שקר חושך ועיוורן מסתיר , אבל עלינו לדעת כי כח מגושם זה אשר מתעה באי עולם אין בו ממש 16535 

אלא כשיאיר אדם לעצמו , יאותואין צורך לדחות השקר בידים ולגרשו כי שקר אינו מצ, האמת לבל יראה 16536 

ה הוציאה ממסגר נפשי להודות "וכן אמר דוד המע, ממילא סר החושך וברח השקר, בשכל האמת אשר לו 16537 

אבל לכשיסור המסגר ותצא לחפשי שוב אין , פירוש שהנפש סגורה בחומת בית הגוף של האדם, את שמך 16538 

 16539 .´והיא מוכנה כולה להודות לשמו ית, לה מעצור ומונע

אבל , מכל זה שאברהם אבינו שאמר ואנכי עפר ואפר אין הכי נמי שאין שום חידוש בעצם הדברלמדנו  16540 

, שהוא אמת וחותמו אמת, ה"א נחקק בתורת אמת שאמרו באמת לפני הקב"שעל א, ההבדל הגדול הוא 16541 

כשם שהגוף מרגיש דבר המוחש אצלו כאכילה , ח אבריו את האנכי עפר ואפר"היינו שהרגיש כל רמ 16542 

והיא המדרגה הגדולה ביותר , והוא הוא המרחק הגדול שבין אמירתו לאמירתנו, ושאר עניני הגוףושתיה  16543 

 16544 .(א"מ´ ב ד"אור יהל ח)  . א האדם הגדול בענקים"בענוותנותו של א

 16545 

 16546 מאמר שמו

 16547 .(ב"ח ל"בראשית י) ויאמר אל נא יחר לאדני אולי ימצאון שם עשרה

ואם כן ביקש מה שנראה , א יוסיפו לחטוא עוד יותרולכאורה צריך ביאור הרי אם ישארו בחיים הל 16548 

, הרי ישנם עוד רשעים גמורים למאות ולאלפים, ולו יהיו עשרה צדיקים בתוך העיר, כחילול כבודו יתברך 16549 

ומצינו ? ואם כן הרי יתרבו העבירות ההסתר והחילול? האין זה סיכוי חלש מאוד שיחזרו כולם בתשובה 16550 

לכן נקרא , תבעו מנח למה לא התפלל אף הוא על דורו שימלטו מן המבול שעוד, (.ז"בראשית דף ס) בזהר 16551 

 16552 .כי מי נח זאת לי וגם זה צריך ביאור (ד"ישעיה נ)ב  המבול על שמו כדכתי

כי התפלה האמיתית היא ביטוי , ה נבעה מחסד טהור"אבל הענין הוא שתפלתו של אברהם אבינו ע 16553 

ויהיה מצבם אפילו בבחינה גרועה , הנחיל להם חייםה בחסדו השלם שאף ל"ואברהם אבינו ע, השאיפה 16554 

ורצה , ולא יכול היה לסבול שינתקו מן החיים ויאבדו בזה ובבא, כי כל אשר יחובר לחיים יש תקוה, מאוד 16555 

כי נכנס , ואפילו את העולם הבא שלו היה מוכן לסכן למענם, ליתן את עצמו עליהם ממש בהתחסדו עמהם 16556 

 16557 .והוצרך לבקש מחילה על זה כמה פעמים כמפורש בקרא, לםלעובי הקורה לדבר קשות בשבי

כי הרי , הלא יפריעו לו בהפצת האמונה הטהורה ובעבודת החסד שלו, ועוד כשישארו ברשעם ובחטאתם 16558 

כי זה לאות על התחסדותו הטהורה , הם התנגדו אל עבודת החסד שלו התנגדות מן הקצה אל הקצה 16559 

ת מלמעלה אם יש גם "ויתחסד השי, חסד אליהם נשמעה תפלתווכיון שלבו כל כך מלא , והנפלאה עמהם 16560 

גדול מאוד ´ הוא קידוש ה, ה נותן חסד חנם אף לחוטא"וגילוי חסד כזה שהקב, אפשרות רחוקה של רחמים 16561 

 16562 .אשר לעומתו החילול דלמטה אינו נחשב לכלום, בעולם העליון

שום שלא רצה אברהם לתבוע שכר שהיה זה מ (ה"וירא ק) ועיין זהר, אולם על לוט לא התפלל אברהם 16563 

, ואילו התפלל עבורו היה נראה כמתפלל עבור עצמו, והביאור הוא מפני שלוט היה קרובו, מצוותיו הוא 16564 

והרי בקשה שלא יגיע עונש אל חוטא , ולא תהיה זאת תפלה מבחינת חסד טהור כלל אלא בקשה גרידא 16565 

, כי לא הגיע לבחינה גבוהה זו של חסד, על דורולכן נח לא התפלל , ותמעט את זכויותיו´ תגרום לחילול ה 16566 

והתביעה על נח היתה , אלא אדרבא הצדק מחייב להענישם, ובמדת צדק לא שייכת תפלה על הרשעים 16567 

 16568 .(252´ ב מא"מכתב מאליהו ח)  .שלא התנשא לרום מעלת החסד להתחסד עם רשעים

 16569 

 16570 מאמר שמז

 16571 .(ב"ח ל"ת יבראשי) ויאמר אל נא יחר לאדני אולי ימצאון שם עשרה



החיוב הוא לבחור בטוב אבל קושי עצום , כל עבודתנו עומדת על היסוד של בחירה לבחור בין טוב ורע 16572 

שהבוחר בטוב מקבל שכר והבוחר , כי אם היה רואה שכר ועונש היה חש בחושיו, עומד בפני הבא לבחור 16573 

על ידי זה יתכן שאדם ו, אלא שכאן באה פעולתה של מידת ארך אפים ומעכבת בעד העונש, ברע יענש 16574 

, הוא בוחר בצד הטוב ואינו רואה שכר, ו לית דין ולית דיין"יחיה כל חייו ולא יזכירו לו מאומה כאילו ח 16575 

אלא שכן חייב , הסתרת השכר והעונש גורמת לרפיון ומקשה על העבודה, בצד הרע ואינו רואה עונש 16576 

 16577 .משום שלילת הבחירה כי אם היו רואים את השכר ואת העונש לאלתר היה בזה, להיות

כדי שאת הטוב אשר יקבל לעתיד יחוש אשר שלו , י בחירה"וטובת האדם היא שיעשה את הטוב דוקא ע 16578 

ה הוא להטיב באופן זה שהוא חסד גדול יותר מלקבל "ורצונו של הקב, הוא על ידי שהתגבר ובחר בטוב 16579 

והן בדברים , ברים שאינם נכוניםהן בעשיית ד, מי שיתבונן ימצא שעיקר חולשתו בעבודה, ולחוש כמקבל 16580 

אם היה מרגיש בחוש , הוא חסרון ההכרה החושית בשכר ועונש, הטובים שלא עשאם באופן טוב יותר 16581 

 16582 .ודאי שהיה חי באופן אחר, ח אפילו עבור מחשבה קלה"אשר יהיה עליו למסור דו

מחד מלמדת , ידך דיןומא´ מצד אחד רחמי ה, אלא שגם מי שחפץ בעבודה עדיין עומד לפניו קושי גדול 16583 

ומאידך שהעולם , הטוב כי לא כלו רחמיך המרחם כי לא תמו חסדיך, אותנו התורה על רחמים ללא גבול 16584 

´ כי מי שמתעורר רק בענין רחמי ה, ועל האדם לעורר עצמו להרגיש את שתי ההרגשות יחד, אינו הפקר 16585 

תפעל מזה כי הרי יוכל לעשות כשעבר עבירה אינו מ, מרפה עצמו בזה שמצבו יתוקן, שהם ללא גבול 16586 

 16587 .וכך הוא מתרגל בעבירות עד שאינו מרגיש בזה כלל, תשובה

רשעות , כי הנה סדום הוא מושג של רשעות, בפרשתנו מלמדת אותנו התורה גדרן של שתי ההנהגות הללו 16588 

ה להחריב "וגדל עוונם עד שהוסכם אצל הקב, ה כמבואר במדרש גודל אכזריותם"שהגיעה צעקתה לקב 16589 

היינו ודאי מחליטים שלא להשתדל , אילולי מוצאים גילוי מפורש בתורה, ום ועמורה אדמה וצבוייםסד 16590 

והצדיקים ימלטו כלוט , ואפילו אם יש שם צדיקים מכל מקום הרשעים ידונו בראוי להם, בעדם כלל 16591 

 16592 .שניצול בזכות אברהם

אברהם אבינו הוא , י סדוםוהנה בפרשה שלמה מאריכה התורה איך שאברהם עמד ללמד סנגוריא על רשע 16593 

להורות עד כמה , ה עד שנעשה לעמוד החסד"זה אשר כל ימי חייו היה כפירוש חי למדת הרחמים של הקב 16594 

וכשמלמדים אותנו אשר , (.ז"שבת קל) מחויבים אנו להגיע במה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום 16595 

ה בעצמו "וכאילו שהקב, ה"דת חסדו של הקבמלמדים אותנו אשר כן היא מ, אברהם אבינו מלמד סנגוריא 16596 

 16597 .מלמד סנגוריא

ה חפץ "ומבואר במדרש שהיה הקב, ה"כי כל חסד שעשה אברהם הרי זה כאילו בשליחותו של הקב 16598 

אמר רבי חייא בר אבא ביקש אברהם , אולי יחסרון חמשים הצדיקים חמשה, ל"בסנגוריא על סדום וז 16599 

כל זמן , אמר רבי לוי לחלף סרדה מלאה מים, ור בך למפרעה חז"אמר לו הקב, לירד לו מחמשים לחמשה 16600 

 16601 הוא אומר הוסיפו בתוכה מים, פעמים שהדיין מבקש שילמד סניגוריא, שהיא מלאה מים הסניגור מלמד

 16602 .(ט"ר מ"בר)

הרי גלוי וידוע היה לפניו יתברך שאין בסדום אפילו חמשה ? נתבונן עוד כלום פעל אברהם סניגוריא 16603 

אין , בשטחיות נראה שחבל על הזמן וחבל על הדיבורים, עלת היה בהארכת הסניגוריאאיזה תו, צדיקים 16604 

אשר נדע עד היכן מגעת מדת ארץ אפים עד אין , זאת אלא שאותה סניגוריא על סדום ללמדנו היא באה 16605 

 16606 .גבול

אשר , מלמדים אותנו בחדא מחתא גם את השלילה מהטעות של ויתור, אלא שיחד עם אותה הארך אפים 16607 

יש אדם שכבר , ביחד עם הלימוד על ארך אפים בא הלימוד על המשפט, סוף קיבלה סדום את מכתה סוף 16608 

ומתוך כך , הוא כבר בן ארבעים בן ששים וחייו חיי נעימות, הגיע לבן עשרים וחייו הולכים במישרים 16609 

 16610 .ו למעלה"עלול לדמות שכל עברו נשכח ח

, טול תפילה שם ביטול תורה ושם בין אדם לחברוכאן בי, הוא עצמו כבר שכח שכאן היה לו ביטול זמן 16611 

, הלא אין זה אלא ארך אפים אשר מעכבת בעד מדת הדין שלא תפגע בו? שמא נסתלקו כל אלה מאליהם 16612 

ואחר כך כאשר מדת הדין שולטת עומדים , הטעות הגדולה ביותר היא להפוך את מידת ארך אפים לויתור 16613 

 16614 !ותמהים עליה

הדיין הזה כל זמן שהסניגור מלמד הוא , כאשר כלה לדבר אל אברהם´ הוילך , ועיין שם עוד במדרש 16615 

הסניגור הזה כל זמן , כאשר כלה לדבר אל אברהם´ כך וילך ה, נשתתק הסניגור עמד לו הדיין, ממתין 16616 

כאשר כלה לדבר אל ´ כך וילך ה, עמד לו הדיין נשתתק הסניגור, שהדיין מסביר לו פנים הוא מלמד 16617 

, הקטיגור הזה כל זמן שהסניגור מלמד והדיין מסביר לו פנים ממתין, ם שב למקומווכתיב ואברה, אברהם 16618 

וכתיב ויבואו שני המלאכים ´ כך וילך ה, עמד לו הדיין נשתתק הסניגור והמקטרג הולך לעשות שליחותו 16619 

 16620 .סדומה בערב



תתק עד ואין הסניגור מש, שאם אין הדיין עומד עד שהסניגור משתתק, ודברי המדרש טעונים ביאור 16621 

וצריך לבאר שאם הסניגור , אם כן אין הסניגור משתתק לעולם ואין הדיין עומד לעולם, שהדיין עומד 16622 

מיד עומד הדיין ואפילו אם רוצה לחזור וללמד סניגוריא אין דבריו , מפסיק לרגע מהסניגוריא שלו 16623 

עוררת צד זכות ויש כי הסניגוריא מ, כי כל עוד שיש לימוד סניגוריא שולטת מדת ארך אפים, מתקבלים 16624 

אבל מיד עם הפסקת הסניגוריא נפסק מדת ארך אפים וחלה מדת , לה למדת ארץ אפים על מה שתחול 16625 

 16626 .מעתה אפילו אם חוזר הסניגור ללמד סניגוריא אין שומעים לו, הדין

ויוכל לפעול רחמים יותר , כל עוד שמידת הרחמים שולטת אין לו לאדם להתיאש? מהו הלימוד עבורנו 16627 

אות הוא שעדיין יש , כל עוד שהם חיים יש על מה לרחם, כי מדת הדין עומדת במצב של ממתין, רויות 16628 

והטעם בשביל שתי , על עמון ומואב נצטוינו אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, תקוה לצאת ממצבם 16629 

אדם  אי אפשר לשלול, (7ח"ק ל"ב) פרידות טובות שיש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמונית 16630 

, כמה יש ללמד על מי שיש בו נשמה, ומעתה אם על סדום מלמדים סנגוריא, כאשר נשאר צד של תקוה 16631 

 16632 .כמה תקוה יש בכל אדם מישראל

כי מבואר שאברהם ביקש להצילם בזכות , ובאותה פרשה גם למדנו עד היכן השפעתה של סניגוריא מגעת 16633 

אם אמצא בסדום עתה כשאנסה , ל"בספורנו וזומהלך ההגנה של הצדיקים על כל העיר מבואר , הצדיקים 16634 

ונשאתי לכל המקום לא , צדיקים שימחו ברשעים בסדום´ אם אמצא בסדום נ, אותם במלאכים ששלחתי 16635 

אם עדיין יש מי שמוכיח ממילא יש לו , הרי יש בידינו אמת מדה לכוחה של ארך אפים, לצדיקים בלבד 16636 

 16637 .מציל את עצמו ממות לחייםובכח אפשרות זו , לרשע אפשרות של שמיעת תוכחה

וכשם שהם אמורים לענין , ה מבקש ללמד על ישראל"וכשם שהדברים אמורים בנוגע לסניגוריא שהקב 16638 

כי , כי יש ואדם מקטרג על עצמו, אמורים הם גם בנוגע לאדם כלפי עצמו, חובתנו ללמד זכות על הזולת 16639 

ובאמת הרי זה חסרון , לפעול יותר הוא מתיאש ואומר מה כבר אוכל, (שקוע בחטא) בראותו את עצמו 16640 

אשר אם הוא חי עדיין הרי זה גופא מוכיח שעוד ניתן לקוות , וחסרון בכח הסניגוריא´ בהכרת חסדי ה 16641 

 16642 .הימנו לתשובה

ש יש קונה "כמ, כל רגע ורגע של חיי אדם יש בהם להפוך את האדם לבעל תשובה גמורה ובן עולם הבא 16643 

ואם , והגים אתו במדת ארך אפים הלא זה משום שממתינים לתשובתוואם נ, (.ז"ז י"ע) עולמו בשעה אחת 16644 

 16645 .(ד עז"מערכי לב ח)  .ממתינים לתשובתו אות הוא שיש בו כוחות של תשובה

 16646 

 16647 מאמר שמח

 16648 .(´ט ג"בראשית י) ויפצר בם מאד ויסורו אליו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו

וענין הכנסת אורחים , בגופם וחטאים בממונםיש להתפעל מאד הנה לוט נמצא בסדום אשר אנשיה רעים  16649 

מקצה , ר"י בשם המד"וברש, ואנשי סדום נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה, היה שם חטא גדול 16650 

רואים שהחטא של לוט שהכניס , שאפילו צדיק אחד אין בהם, העיר עד הקצה שאין אחד מוחה בידם 16651 

 16652 .ת ודרשו הוציאם אלינועד שכולם נסבו על הבי, אורחים הרגיז את כולם

, ואנשי סדום רעים וחטאים, ש ויסע לוט מקדם נסע מקדמונו של עולם"לוט בעצמו התקלקל מאד כמ 16653 

כדכתיב המלט על נפשך אל תביט , וניצל רק בזכותו של אברהם, י לא נמנע לוט מלשכון עמהם"וברש 16654 

, ראות בפורענותם ואתה ניצלאינך כדאי ל, י אתה הרשעת עמהם ובזכות אברהם אתה ניצל"וברש, אחריך 16655 

אמר לה תני מעט , י על הפסוק ותבט אשתו מאחוריו ותהי נציב מלח"ש רש"אשתו היתה גם כן סדומית כמ 16656 

וחתניו לוקחי בנותיו גם כן היו , אמרה לו המנהג הרע הזה אתה בא להנהיג במקום, מלח לאורחים הללו 16657 

 16658 .סדומים ורשעים

, ולוט ישב בשער סדום אותו היום מינוהו שופט עליהם, י"רשלוט עצמו היה שופט של סדום כמבואר ב 16659 

ואחרי כל זה , ולהעניש את מי שעבר עבירה והכניס אורחים, כמובן שהיה צריך לשפוט לפי חוקי סדום 16660 

גם הפקיר את שתי , עד שאמרו עתה נרע לך מהם, הוא בעצמו מסר נפשו ממש בשביל הכנסת אורחים 16661 

 16662 ?באיזה כח עשה כל זאת, שו דברבנותיו כדי שלאנשים האלה לא יע

מבית אברהם למד , על הפסוק וירא לוט ויקם לקראתם, (ט א"ר י"מד) י בשם"פשר הדבר איתא ברש 16663 

לעמוד בזה , מזה רואים חשיבות הגירסא דינקותא שזה נשמר לאדם כל החיים, כ"לחזור על האורחים ע 16664 

אמרוה רבנן קמיה דאביי , (7שבת כא) ´וכן איתא בגמ, בנסיון וללחום נגד המפריעים השונים ולנצחם 16665 

אמר אי , יוחנן וקיבלה´ כי אתה רבין אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דר, ירמיה ולא קיבלה´ משמיה דר 16666 

י גירסא דינקותא "ופירש, ש"מ לגירסא דינקותא עי"נפק? והא גמרא, זכאי גמירתיה לשמעתיה מעיקרא 16667 

 16668 .מתקיים יותר משל זקנה

, כי הנער מזלזל בימיו ושניו ומשאיר את השתלמותו לימים יבואו כשיתבגר, מזה והנה בטבע האדם להיפך 16669 

ז אמרו "ועד. זה נשאר לו לתמיד כמבואר לעיל, זוהי טעות נוראה כי כל הצלחת האדם היא רק בנעוריו 16670 



כ כשבא "כי מי שילדות שלו אינה בסדר אח, אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו, (.סוכה נג) ל"ז 16671 

 16672 .(זכרון מאיר)  .הוא מאוד סובללזקנה 

 16673 

 16674 מאמר שמט

בראשית ) ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער סדום וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים 16675 

 16676 .(´ט א"י

מצינו שהיה , הנה כאשר התבוננתי על מצב לוט מצאתי כי היה צדיק בבין אדם למקום ובין אדם לחבירו 16677 

והנה כשראה אורחים , י"סדום מחמת שהיה שופט היום כמבואר ברש כי ישב בשער, מצוין נפלא בהטבה 16678 

ולא עוד אלא שקרא להם אדונים , ולא עוד אלא שנפל לפניהם ארצה, באים קם מלא קומתו לפניהם 16679 

כי שופט , והנה כשעשה להם כל הכבוד הזה היה להם להבין גודל מעלת האיש הזה, ולעצמו קרא עבד 16680 

 16681 .והתחנן להם לבוא לביתו, בארצו יכניע עצמו כל כך לגרים הבאים

ומכל שכן שלא לסרב נגד השר הנכבד , והנה תכף ומיד כשראו זאת היה להם ליפול שבע פעמים ארצה 16682 

והנה לא , והם עשו כן לנסותו לזכות לו, ולא כן עשו אבל סרבו נגדו ואמרו כי ברחוב נלין, הנפלא הלזה 16683 

 16684 .התרעם עליהם אבל ויפצר בם מאוד

מעתה הלא מבואר מעלת האיש בבין אדם , תו לפני גרים באים בארצו היאומן כי יסופרראה נדבתו וענו 16685 

, הרי ששמר התורה קודם שניתנה, והנה בבין אדם למקום כתיב ומצות אפה ויאכלו כי פסח היה, לחבירו 16686 

מה חידוש הוא כי , הפילוסוף האלקי מלידה ומבטן, ה היה"ואין כל חדש כי חניך האדם בענקים אאע 16687 

 16688 .נך ממנו ובפרט קרובו בן אחיו יתרומם ברום המעלההמחו

י יש דורשים לגנאי על שהיו שטופי זמה בחר "ברש, והנה מצאנו בפרשת לך לך וישא לוט את עיניו 16689 

, י הסיע עצמו מקדמונו של עולם אי אפשי באברהם ולא באלקיו"וגם בפסוק אחריו ברש, בשכונתם 16690 

ר לוי כל מי "י א"לקמן ברש? לבטל כל צדקת האיש הזה מה פשעו ומה חטאתו, נבהלתי מה ראו על ככה 16691 

מתוך שבחו בא לידי ´ ח´ ן כתב בפ"גם הרמב, שלהוט אחר בולמוס של עריות לסוף מאכילין אותו מבשרו 16692 

, ש"כתב משתה קביעות סעודה על היין בהיות היין אהוב אצלו עי´ גם הספורנו בפסוק ג, ש"גנותו יעו 16693 

 16694 .איש הנכבד הזה והלא דבר הואוהנה כולם דורשים לגנאי את ה

וגם בנותיו העיד עליהן הכתוב , וכן מוכח שביתו היה נגדר מזנות כי אמר על בנותיו אשר לא ידעו איש 16695 

והנה ישב בין הרשעים ולא למד , שלא שכבו עמו רק מחמת שרצו שלא יחרב העולם כמבואר שם 16696 

אבל הסכת ? ל עליו"ש כל כך מחזולמה היה הרע, לא בזנות ולא בהכנסת אורחים וכדומה, ממעשיהם 16697 

 16698 .ושמע דברים יקרים נפלאים להועיל למעשה

והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלות , ל"קדושים האריך בענין פרישות וז´ ן בריש פ"הנה הרמב 16699 

אם כן ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף , והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, אסורות 16700 

לכן באה התורה וצותה בדבר כללי , להיות בסובאי יין ובזוללי בשר למו נבל ברשות התורהו, בזמת אשתו 16701 

עד , ח מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין"כל שכן שלא יהיו ת, שנהיה פרושים מן המותרות למעט במשגל 16702 

 16703 .שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים

כי לא היה לו להפרד מהמחנך , כשנפרד מאברהם בשביל מרעה היה ניכר בו חמדת הממוןוהנה לוט  16704 

ובחר לו את סדום , והנה חמדה ותאוה ממקור אחד יבואו, והיה זאת מחמדתו לממון, הצדיק הגדול בענקים 16705 

 16706 כי היה נבזה בעיניו מדותיהם המגונות והפסולות עד, כי חשב שלא יזיק לו ולבני ביתו ישיבתו אצלם

וכאשר , מהחינוך שנתחנך בבית אברהם, באשר כבר נשרש בקרבו מדות נעלות במדה נפרזה מאד, מאוד 16707 

 16708 .באמת היה כן שלא למד ממעשיהם

הכירה התורה , ה ולשבת אצל סדום"ובחר להפרד מאברהם אע, ל נטיה לממון"אמנם מאשר הכירו בו חז 16709 

פירוש הוא יתברך מבין יצירת הרע , ביןכענין שנאמר וכל יצר מחשבות מ, כי נוצרה בו יצירה מתאוה 16710 

ומזה יולד המעשה הרעה , נטיה לאיזה דבר של רעה אשר פסלתה התורה, שנוצר בו בלי הרגשו בה 16711 

פירוש לא רצה , ה גזר המדרש עליו אי אפשי באברהם ובאלקיו"ומחמת שנפרד מאברהם אע, לבסוף 16712 

גזר , שלא פחד פן ילמוד ממעשה סדוםומחמת , לשאת עליו עול מלכות שמים כל כך כנצרך אצל אברהם 16713 

 16714 .ל מתוך שבחו בא לידי גנותו"ן ז"וכדברי הרמב, המדרש עליו שבתוכו אם יכשל לא איכפת ליה

 16715 

, ש"ה כדברי הספורנו עי"מתחילה עשה משתה לאורחים לא כאברהם אבינו ע, והנה בא הדבר לאט לאט 16716 

כל לטובה כיון במעשה לשם הכנסת ובאמת ה, ן"ואחר כך אמר הנה נא לי שתי בנות וכדברי הרמב 16717 

ואחרי כי לא היה רק יצירה , אבל במחשבתו היה טמון מעט מיצירת התאוה וחמדתו לממון, אורחים 16718 

ה מן "סוף דבר כל חסרונו היה רק שלא היה נזהר מאז נפרד מאאע, כ בא הדבר בתורה רק ברמז"מועטת ע 16719 



כי כל , שניה שתה גם כן ולא חש פן יכשל אף על פי כן לילה, ולכן כשנשתכר לילה ראשונה, המותרות 16720 

 16721 .ל ודרשו בגנותו"ומזה תפשו עליו ז, ו"ענין פרישת המותרות הוא שלא יכשל ח

כי מתחלה , ומעתה יבואר היטב כוונתנו על הכתוב גם המה בחרו בדרכיהם ובשיקוציהם נפשם חפצה 16722 

פירוש כסובאי יין , ם חפצהומזה יבוא ובשקוציהם נפש, בחרו בדרכיהם בהיתר רק לא להיות בפרישות 16723 

כ שומר נפשו ירחק מכל זה וטוב לו "ע, ואי אפשר לו להפרד עד שיבוא לאיסור, כזוללי בשר נפשם חפצה 16724 

 16725 .סלה

כי לא ידע , איום ונורא הוא אשר פחוד יפחד האדם ממנו, והנה המאמר הזה מגלה לנו עמוקות בטבע האדם 16726 

על גודל , על אדם גדול כזה אשר ישתומם עליו האדם כי מי מלל, האדם את דינו מה יאמרו עליו בשמים 16727 

ן כי הפצרת המלאכים היה למען הרבות זכותו "עד כי כתב הרמב, מעלתו בהטבה ובהכנעה לאורחים 16728 

 16729 .והנה הפקיר בנותיו בשביל האורחים אשר אין זה מדרך היותר קל, להנצל

ונתגדלה הנקודה עד שהוטב , בצעועם כל זה בשביל נקודה קטנה שנולדה בו מאז עלה בלבו לתור אחרי  16730 

רק על דרך המוסר להתקרב אל הטוב ולהתרחק , והכל בהיתר כי אין איסור בכל זה, בעיניו לסור ממחנכו 16731 

ואם כך עלתה לאדם גדול מצוין , ועם כל זה רעשו עליו כל הרעש הזה, מחברת רעים פן ישחיתו דרכו 16732 

 16733 .מי יודע כמה נקודות יולד בהם יום יום, ירמה יענו אזובי הק, במעשיו שנתחנך אצל אבי המאמינים

ועשה , נראה כי הכיר בו יצירת החמדה, ה שאמר לו אל נא תהי מריבה ביני ובינך"והנראה כי אברהם אע 16734 

וחשב כי היה לו להשיב אי אפשר להפרד מהחיים , מבחן לזה ואמר לו הפרד נא מעלי אם השמאל ואימינה 16735 

והראיה כי אחר כך , הבין כי נתקלקל ולא רצה לשבת עמו יחדואחרי שלא השיב לו זאת , בשביל ממון 16736 

 16737 .נתייחד הדיבור עמו ולא קודם

וגם צריך האדם , כמה צריך האדם להתרחק מחברת רעים פן ילמד ממעשיהם, הרי שני דברים נלמד מזה 16738 

ולא ישלים עמהם בשביל חמדת , להתרחק גם מקרובי אנשי ביתו אם יכיר בהם מדות פסולות ודבר רע 16739 

והשנית כמה , ה אל נא תהי מריבה ורמז לו שיפרד ממנו"כמו שאמר אברהם אבינו ע, מון או שאר נגיעותמ 16740 

הלימודים , כי תפס הכתוב עיקר החטא בזה שנפרד מאברהם, יש על אדם להשתדל להתקרב אל הטובים 16741 

 16742 .מכל זה נפלאים המה למבין המתבונן בהם

אבל צריך להוכיח ולישר , הר מחטא לא לבד הוא עצמוכמה צריך האדם להז, ועוד שלישית יש ללמוד מזה 16743 

וכל זמן , ל על פסוק אחרי הפרד לוט מעמו"י ז"הנה מה שכתב רש, בני ביתו ולכל מי שיש בידו למחות 16744 

רק שנטה אחרי אהבת , והנה לא מצינו מאז עד עתה עליו שום חטא, שהרשע בביתו לא נתיחד הדיבור 16745 

, ובשביל זה נקרא רשע ואברהם לא רצה להיות עמו יחד, אחריםהבצע ולא מחה ברועיו הרועים בשדות  16746 

 16747 .לא נתיחד עמו עבור זה´ והראיה כי ה

ואם כבר נוצר שלא לעשות , ועוד רביעית להזהר הרבה מיצירת תאוה או חמדה וכדומה סרסורי דחטא 16748 

כות הרבים וז, ו לובשיקוציהם נפשם חפצה"והיותר שלא לבוא ח, כי כמה מדרגות לכל דבר, יצירה חדשה 16749 

 16750 .(ה"קמ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .יעמוד לנו להתלמד בכל זה ולעלות מעלה מעלה אמן כן יהי רצון

 16751 

 16752 מאמר שנ

 16753 .(א"ט י"בראשית י) ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים מקטן ועד גדול וילאו למצוא הפתח

, בסנורים מקטן ועד גדולהלא הסדומיים הוכו , ל"שמואל קגן זצ´ צ ר"ר הגה"שמעתי הערה גדולה ממו 16754 

עוד פלא איך לא מצאו את ? ואיך עוד העיזו לחפש את הפתח, נגעה בהם´ והיו צריכים לראות כי יד ה 16755 

היו , ואם היו רק שמים יד על יד והיו מסובבים את הבית, הלא היו עם רב כדכתיב כל העם מקצה? הפתח 16756 

והיו , אלא זה דרך נס ופלא שלא מצאו? ואיך יתכן שלא מצאו את הפתח, מוכרחים לממש את מקום הדלת 16757 

 16758 .זה וצריכים לחזור מדרכם´ צריכים לראות שיד ה

ה אינו "אם חסר האני אז מי לי אפילו הקב, אם אין אני לי מי לי, ל"אלא רואים מזה חידוש במאמרם ז 16759 

אפילו  ואז דרך רשעים תאבד ואינו מוצא את הדרך, (.שבת קד) ונחשב בין הבא לטמא פותחים לו, מסייעו 16760 

על הפסוק וילאו למצוא  (יב´ ר נ"בב) ל"וזה מה שאומרים חז, הפשוטה והברורה ועושה מעשה טפש 16761 

, (.שבת קד) ומובן מזה כמה גדולה מדת בא ליטהר מסייעין אותו, לשון לאות ועייפות´ אילאון פי, הפתח 16762 

זכרון )  .הרה יתן חלקנו בין הבא לט"הקב, (7סנהדרין ק) כי מדה טובה מרובה ממדת פורענות 16763 

 16764 .(מאיר

 16765 

 16766 מאמר שנא

 16767 .(ג"ט י"בראשית י) לשחתה´ וישלחנו ה´ כי משחיתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם את פני ה



י "פירש רש, ב כי לא אוכל לעשות דבר"ולקמיה פסוק כ, הרי שביארו דבריהם כי שלחם השם לשחתה 16768 

לא זזו משם עד שהוזקקו לומר , בר בעצמןזהו עונשן של מלאכים על שאמרו כי משחיתים אנחנו ותלו הד 16769 

 16770 .לשחתה´ ותמהתי הלא אמרו וישלחנו ה, שאין הדבר ברשותן

, ל"החינוך בהקדמתו שכתב תכף ומיד כי לקח רוב דבריו מספרי הראשונים ז´ ונזכרתי כי פעם ראיתי בס 16771 

אדם אפילו ונתפעלתי מאוד מצדקתו בשביל שלא יטעה , כ להודיע זאת בראשונה"ותמהתי מה נזדרז כ 16772 

 16773 .כ נזדרז לכתוב תכף ומיד בראשית דבריו"וע, שעה קלה שהם שלו

ה "נזכרתי מהרא, ז"כ כאשר באתי לפסוק זה ותמהתי ע"ואח, ל"ה ז"נשתוממתי על גודל צדקתו של הרא 16774 

ואמרתי אולי , לשחתה כי גדלה´ שהיה להם להקדים וישלחנו ה, ז עונשן של מלאכים"ל והבנתי עפי"ז 16775 

 16776 .(ז"א ק"חכמה ומוסר ח)  .ל מהתורה הזאת"ז ה"למד זאת הרא

 16777 

 16778 מאמר שנב

 16779 .(ג"ט י"בראשית י) כי משחיתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם

ח "ה קל"ה נדחו ממחיצתו של הקב"י שגילו מסתורין של הקב"מלאכי השרת ע, לוי בשם רב נחמן´ ר 16780 

 16781 .ה לא גילהו אפילו לאברהם"והקב ,מסתורין סודותיו וסתריו שאמרו שנשתלחו להשחית העיר´ פי, שנה

והלא לאחר זמן בין כך יתברר ללוט , ולכאורה הלא נשתלחו למטרה זו להפוך את סדום ולהשחיתה 16782 

למה איפוא לא יוודע סופם שידעו , כי עומדת לבוא השעה שהעיר תיהפך לגפרית ואש, ולאנשי סדום 16783 

י "עה על הפיכת סדום לכל אנשי העיר עכי בודאי נתפשטה הידי? הלא העונש והצער מגיע להם, ויצטערו 16784 

 16785 .חתני לוט שהתלוצצו בו

לא פחות ולא יותר אפילו כחוט , ת בין בשכר ובין בעונש ניתן הדבר במדה מדוייקת"אולם דרכי השי 16786 

ללוט ולאנשי ביתו די ומספיק להם הידיעה והצער של הפיכת , לא יוסיף ולא יגרע אף כהרף עין, השערה 16787 

כאשר יעלו באש , י סדום די ומספיק להם הצער והיסורין שיסבלו בשעתםוכן לאנש, סדום בשעתה 16788 

ואין צורך לצערם בחנם ללא כל , ואין להוסיף להם על צערם אף רגע אחד, וייסחפו עם מטר גפרית 16789 

 16790 .תועלת

למה לגלות לפניהם סודותיו וסתריו , לשם מה עליהם לדעת מקודם את צער העונש העתיד לבוא עליהם 16791 

לא כפי דרכי אדם המוסיף או , שב ומודד להם את עונשם במדה ובמשקל בדיוק נמרץהמח, ה"של הקב 16792 

אבל לא עשו כן לשם מה , אילו היתה הידיעה גורמת להם שישובו בתשובה היה הדבר כדאי, גורע מעונש 16793 

 16794 .(פרי הארץ)  ?לשם מה להסב להם צער נוסף, להם הידיעה

 16795 

 16796 מאמר שנג

 16797 .(ז"ט י"בראשית י) יט אחריךויהי כהוציאם אתם החוצה ויאמר אל תב

צריך , כ נאמר ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח"ואח, המלאך המשחית אמר ללוט אל תביט אחריך 16798 

אינך כדאי לראות , י אתה הרשעת עמהם ובזכות אברהם אתה ניצול"וברש, להבין גדרי האיסור ועונשו 16799 

או , שאברהם לא יצטער במיתת לוט אם כדי, בזכותו של אברהם בהכרח יתפרש, בפורענותם ואתה ניצל 16800 

כ תמוה וכי בשביל שראה "וא, היינו שחיי לוט יהיו כלים לעבודת אברהם, ת"כדי שאברהם יודה להשי 16801 

ויתבטלו ממנו כלים , ויקבל אברהם צער שאינו ראוי לו בדינו, לוט בפורענות סדום יתבטלו הטעמים הללו 16802 

 16803 ?ת"הנדרשים לו להודאתו להשי

´ כ בפרי הארץ בפ"ידוע מש, עונש הרשעים יכולה לעלות את האדם ויכולה להורידואמנם ברור שראיית  16804 

ובמדרש כשמראים , דיש לומד גם בראותו עונש הרעה, נשא על הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין 16805 

הוא אדרבא ישאלם מאין היה להם יין טוב , לשיכור איך שהשיכורים מתבזים בהתגלגלם בטיט חוצות 16806 

ותחת , כי ראיית העונש תזכירנו טעם העבירה, ז ידבק שוב בהם"ך כדאי לראות בפורענותם שעיאינ, כזה 16807 

 16808 .אשר בבורחו מתרחק מכל זכר החטא יחזור אליו בדעתו

, אבל אם יביט לוט שוב ברשעים, והנה צער אברהם הוא כל זמן שחשב שהיה יכול להצילו גם בפנימיותו 16809 

אדרבא טוב אז לחוטא ? כ למה יצטער אברהם"וא, תועיל לואז יגיע למצב שהתקרבותו של אברהם לא  16810 

וגם מהאי טעמא גופיה לא שייך שיהיה לוט כלי להודאת , מאשר להשאר בלי עונש בלי תיקון, ליענש 16811 

 16812 ?מה טובה היא זו שלא יקבל את עונשו אשר יודה אברהם עליה, דאם יחובר לסדום בפנימיותו, אברהם

כי הראות באויר ובכל החליים הנדבקים יזיק מאד וידביקם וכן , ן הוסיף בטעם איסור ההבטה"והרמב 16813 

כי באה המכה במחשבה , ולכן יסגר האיש המצורע ולכן היתה אשתו של לוט נציב מלח, המחשבה בהם 16814 

 16815 .כאשר ראתה גפרית ומלח היורד עליהם מן השמים ודבקה בה

אשר פורחים באויר ומחליאים , (םחידקי) ח דקים וקטנטנים מאוד"והענין הוא שכמו שבגשמיות מצאנו בע 16816 

כן הבחינה הרוחנית שבחולי שהיא , אם בנשימה או באכילה או במגע וכדומה, את כל החי אשר יכנסו בו 16817 



ואליבא דאמת זהו , בראיה´ י התחברותו אליה אם במגע ואפי"תגיע אל האדם ע, מציאות ותוכן החולי 16818 

ל לא הערוד ממית אלא "וכבר אמרו חז, ופהמחליא את האדם ולא החידק הגשמי אשר נראה במיקרוסק 16819 

אינו בא אלא לשם נסיון לכסות , כי הגורם הגשמי שאנו רואים בחוש אשר המית או החליא, החטא ממית 16820 

 16821 .את התוכן הרוחני

התשובה היא כי כמו ? כ למה יועילו סמי הרפואה הרי אינם מתקנים את הרוחניות"ואין להקשות א 16822 

ובאמת האדם מתרפא רק מצד , כך גם הרפואה הגשמית נסיון היא שגשמיות החולי ההוא לשם נסיון 16823 

או משום שיודה , של לא החזיק לעד אפו´ אם מפני שתיקן את מעשיו או משום מדתו ית, הסיבה הרוחנית 16824 

, ז ויודה או אדרבה יחזק לבבו הרע"ישוב עי, או שגם הרפואה באה לנסיון, ה ויתוקן על ידי זה"להקב 16825 

הן ראיה לבד ראית העונש , ל כמה גדולה סכנת סביבת הרשעים"ן זצ"י ומהרמב"פ למדנו מדברי רש"עכ 16826 

 16827 .ה להציל"ולא יוכלו אפילו זכויות של אאע, תוכל להוריד האדם לגמרי עדי כליון

 16828 .(224א "מכתב מאליהו ח) 

 16829 

 16830 מאמר שנד

 16831 .(ט"ט י"בראשית י) לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי

בזכותו של אותו , מה אמרו לו ההרה המלט פן תספה, סדום ומצילים את לוט כשהמלאכים היו הופכים את 16832 

 16833 לא אוכל להמלט ההרה, אמר להם איני יכול שכבר אמר לי הפרד, ההר הגדול אברהם נמלטת לך אצלו

ושרירות לב האדם היורד עד כדי , כאן מתגלה לפנינו המראה הנורא של כח עקשות הרע, (ג"ר פ"פס) 16834 

 16835 .ניוון שכזה

ובלבד שלא להודות על האמת , לו להתעלל בנפשו וגופו ולמנוע מעל עצמו את אפשרות ההצלה מוטב 16836 

ובכן מוטב היה , והסכנה היתה לה כבלתי נמנעת, והלא צוער היתה העיר הקרובה ביותר לסדום, ולהיכנע 16837 

ה בכדי להסתופף בצלו של דודו אברהם שהי, לו ללוט לקבל את עצת המלאכים לנוס ולהמלט על נפשו 16838 

ולמה לא קיבל את העצה , ומה גם שבסופו נאלץ לברוח משם הלאה, מגין עליו ומציל אותו כימים מקדם 16839 

 16840 ?הטובה הזאת

מוטב לו להתלבט ולסבול עינויים קשים מאשר להיות , אלא שכאן מתגלה לפנינו דמותו המסולפת של לוט 16841 

נסחף , ה"תו של אברהם אעמונע הוא את עצמו משוב אל השפעתו וסביב, מודה ועוזב וחוזר לתיקונו 16842 

 16843 פ לתאוה יבקש נפרד שזה מוסב על לוט"ל עה"ש ז"כמ, ומנותק ממקור הקדושה בעקב תאוותו החמרית

נשאר הוא לוט אותו , שתאות מקום המשקה של ככר הירדן שיכרה אותו להפרד מעל אברהם, (7נזיר כג) 16844 

 16845 .םחוכך את עצמו בעינוייו ואך בכדי לא לשוב אל אברה, הנפרד כמקדם

אמנם מרגיש הוא אחרי חורבנה של סדום שהוא מנותק מכל השקפותיו שבסדום ימצא את הדרך  16846 

גם , מקופח הוא בנפש ובחומר, אכזבת סדום טופחת על פניו ושופכת עליו בושה איומה, המוצלחת בחיים 16847 

, י על הפסוק ויתמהמה שהיה רוצה להציל ממונו משם"כפירש, מעט העושר שרצה להציל לא עלה בידו 16848 

מה , דייך להציל נפשות אל תחוס על הממון, אבל המלאכים האיצו והחזיקו בידו ואמרו המלט ההרה 16849 

 16850 .כל תקוותיו והשקפותיו נשרפים באש סדום, אכזבה מרה, מבהילה היא דמותו של לוט בשעה זו

ברם הוא אינו יכול , צריך היה לשוב ולהתרפס לפני אברהם, הלא מדרך האמת המופיעה לנגד עיניו 16851 

מאשר , מוטב לו להישאר במקום סכנה להתלבט ביסורים פחד ואימים, להתוודות ולומר חטאתי עויתי 16852 

לא יכול היה , עשר מיתות נוחות לו יותר מאשר לסבול את עינוי הוידוי, להודות ולהתחדש מעט בכלימה 16853 

זבה של וגם עכשיו בהתפתלו ביסורי אכ, להבליג מקודם על תאוותו ולוותר על הארץ של כולה משקה 16854 

 16855 .קשה לו העליה לההר שהוא אברהם, אינו יכול להכנע ולשוב אל אברהם, אבדן הכל

יודע הוא לוט שאברהם הרחמן והמלמד זכות לא ירצה לעת כזאת להתחשב אתו ולעמוד על חשבונות  16856 

ואולי , ולו היה מחליט לשוב אליו כי אז היה מוצא בביתו של אברהם פדות ומחסה עידוד וניחום, ישנים 16857 

 16858 .יה מתרפא כליל ממחשבותיו והשקפותיוה

שאזר מתניו ויצא להלחם עם , כי הלא העבר מעיד על הכנת לבו ומסירת נפשו, יודע זאת בבירור גמור 16859 

היה לו אז לראות טעותו ופרידתו , והשיב אותו ואת כל רכושו וכל אשר אתו, המלכים כדי להצילו מידם 16860 

ואף אחרי בריחתו מצוער והוא , ל אברהם ובאלוקיוושוב היה לו להתדבק ולהסתתר בצלו ש, מאברהם 16861 

אלא מסתתר ונטמן , גם אז אינו יכול להבליג ולהגיע לאברהם, הולך ומתקרב בכיוון המקום של אברהם 16862 

 16863 .עד כמה קשה להכנע ולהודות על האמת, במערה

, ולדורותשיעמיד אותו לקלון לעיני כל העולם , בוחר הוא בנסיבות העלולות לגרום לו שפלות וירידה 16864 

ובזה הכרית את עצמו לעולמים מעל קדושת , מאשר להתקרב עוד מעט ולשוב ולעלות לאברהם ההרה 16865 

ומוטב היה לו להכנע ולהכלם רק פעם ורגע אחת , ´לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה, אברהם ואלקיו 16866 

 16867 .לעולמיםפרידתו הראשונה מן אברהם כבר חתמה גורלו להיות מנותק ומופרד , מאברהם מלהכלם לנצח



והתרחקות אחרי התרחקות וכבדקא דמיא כיון דרווח , ירידה אחר ירידה, וזהו גורלם של כל הנפרדים 16868 

וניטלת ממנו כל אפשרות לשוב ולהתחבר , והמתרחק מהקדושה סופו שגם הקדושה מתרחקת ממנו, רווח 16869 

לו היה מתאמץ ו, להתרחק מלוט שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו, ש ויסע משם אברהם"לעולמים כמ 16870 

 16871 .לחזור אל אברהם להכנע ולהתוודות על פרידתו לא היה בא לכלימה זו

והמלאך אמר , הגר המצרית אחרי שברחה מביתו של אברהם, ובזה נופל לוט בהרבה מהגר שפחת שרה 16872 

זכות , שבה וזכתה להתבשר שתלד בן מאברהם, לה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה לא היססה הרבה 16873 

הודתה , ל שהמלאך אמר לה הגר שפחת שרה"ואחז, קנתה לה בגלל נכונותה להכנע אל האמתגדולה זו הו 16874 

קבלה את המרות וההיכנעות למדת האמת וזכתה למה , (ו"ק צ"ב) ואמרה מפני שרי גבירתי אנכי בורחת 16875 

אבל אין לו השליטה על נפשו להכנע ולהודות על , לא כן לוט מתלבט היה בעינויים איומים, שזכתה 16876 

 16877 .ומת באולתו והתדרדר עד תהום הבזיון והחילול, האמת

מפתהו ומלמדו לומר אינו , ומה מאוד צריכים אנו לחוס ולרחם על האדם האומלל המתענה תחת ידי היצר 16878 

ועושה את עצמו כאסקופה הנדרסת תחת כל , מוחלט אני ואין תקוה לאחריתי, יכול לשוב בתשובה 16879 

מה מאוד נמס לב איש המוסר מהעדר כח , תגלגל מטה מטהובכל פעם הוא יורד ומ, המאורעות של חייו 16880 

´ ה, מה מאוד צריכים אנו להתלמד לא ליפול חלילה ברשת האיני יכול, ההודאה ראשית החכמה והיראה 16881 

 16882 .(אור הנפש)  .יעזרנו להתקומם ולשלוט על מדה זו

 16883 

 16884 מאמר שנה

 16885 .(ז"ט כ"י) ´וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה

וכשמת אומרים עליו אי , אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו, (7ברכות ו)  אבגמר 16886 

ואברהם אבינו מנא לן דקבע מקום דכתיב וישכם אברהם , עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו 16887 

נן אמר רבי יוח, ואין עמידה אלא תפילה שנאמר ויעמוד פינחס ויפלל, בבקר אל המקום אשר עמד שם 16888 

 16889 .י כל הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים תחתיו"משום רשב

, שאם בקביעת מקום לגוף שהוא רק לבוש להנפש שכרו הרבה מאוד, הנה איך שנפרש דבר זה ברור הוא 16890 

כי רצון השם הוא שתפלתו של אדם תהיה בקביעות מקום , ו דבעינן שיקבע מקום להנפש בתפלתו"ק 16891 

לא כמו אותם האנשים שהולכים , האדם במנוחה ובלא בלבול הדעתכי בקביעות מקום מתפלל , דוקא 16892 

 16893 .נ וממקום למקום שמבלבלים את עצמם ותפלתם"נ לביהכ"מביהכ

ו האדם עצמו דהיינו הנשמה וזה "ק, הוא שהתפלה תהיה בקביעת מקום להגוף שהוא רק לבוש´ אם רצון ה 16894 

צמו ממחשבה למחשבה בשעה שעומד שלא יטריד את ע, שם בודאי צריך האדם שיקבע מקום, עיקר האדם 16895 

והרי לפניו ! ת"ויקבע מקום למחשבה אחת ויחידה שעומד הוא לפני השי, ה"לפני מלך מלכי המלכים הקב 16896 

, ה"כ יתבונן האדם שעומד ומדבר ישר לפני הקב"וא! והמחשבה זה הביטוי מהנשמה, מחשבה כדיבור´ ית 16897 

ו היה "אם היה כן לפני מלך ב, ב כל היוםובאמצע פונה ממלכו של עולם וחושב מכל העניניים שחש 16898 

 16899 .מתחייב ראשו למלך

כשהאדם מתבונן לפני , ומפרש ביערות דבש טעם לזה, שפתי תפתח´ וכן כשהאדם עומד להתפלל אומר ה 16900 

ואפשר , צריך שיאחז בו פחד גדול, ל ודע לפני מי אתה עומד"ש חז"כמ, מי הוא עומד עכשיו להתפלל 16901 

עוזרני נא שאוכל לפתוח פי ולדבר , שפתי תפתח´ לכן מקדים ומבקש ה, פיושמרוב הפחד לא יוכל לפתוח  16902 

 16903 .לפניך

, שהיה אדם אחד קבלן שעשה כביש גדול בעיר הבירה, וקראתי פעם מעשה ברוסיא בימי הצאר ניקלאי 16904 

שהזמין אותו , ונתן לו כבוד היותר גדול במדינה, והמלך נסע על הכביש ומצא מאוד חן בעיניו טיב עבודתו 16905 

, והנה כשהופיע האדם הזה לפני המלך אחזו פחד ורעדה ונתכווצו גידי לשונו, וא אל ארמונו לשיחהלב 16906 

ו "כ ק"א, ונשאר כך אלם לכל ימי חייו, ונעשה אלם ממש ולא היה יכול להוציא הגה מפיו מרוב פחד 16907 

פחד גדול  אפשר שיאחזנו, אם יתבונן היטב לפני מי הוא עומד, ה"כשעומד לפני מלך מלכי המלכים הקב 16908 

 16909 !שפתי תפתח´ לכן מתחיל ומבקש ה, ולא יוכל לדבר כלל

והרי מחשבה לפני , והנה מתחיל האדם להתפלל ברוך אתה ומיד כבר משוטט במחשבותיו ממקום למקום 16910 

שמפחד , שפתי תפתח´ שמקודם מבקש ה, כ כמה צריך האדם הזה להתבייש בעצמו"וא, ה כדיבור"הקב 16911 

אוי לה לאותה ! כ מדבר במחשבותיו שטויות הבלים מכל המינים"ואח, ללשמא מרוב פחד לא יוכל לדבר כ 16912 

 16913 !בושה אוי לה לאותה כלימה

וגם שיהא לאדם הרבה חכמת התורה , קשה מאוד לצמצם את המחשבה למקום אחר וצריך לזה הרגל רב 16914 

הרבה  י לימוד בחכמת התורה ולימוד"וע, שכל מחשבתו תהיה פנויה רק לתורה, שראשו יהיה מונח בתורה 16915 

כי אם , ואיש רוח יכול לצמצם מחשבתו שתעמוד במקום אחד! ז נעשה איש רוח"עי, במה שנוגע למדות 16916 

וכלל גדול הוא אם , ´אין לאדם מדות טובות יחשוב באמצע שמונה עשרה בהקפדה על פלוני ועל פלוני וכו 16917 



שתעמוד במקום אחד אינו יכול לצמצם מחשבתו , האדם לא ריכך מדותיו שיהיה עדין המדות ואציל נפש 16918 

 16919 .בתפלה

כן אי אפשר בלבו של אדם להיות , כתב החובות הלבבות שכשם שאי אפשר להיות אש ומים בכלי אחד 16920 

ב אצלו חזקה יותר הרי היא מבטלת אצלו האהבה "שאם אהבת עוה, ב כאחד"ז ואהבת עוה"אהבת עוה 16921 

זה אפשר ואפשר רק אהבה , ב כאחד"ז ועוה"ולא שאי אפשר שיהיה לו עוה, ו"ז וכן להיפך ח"לעוה 16922 

 16923 .ב יחד בלבו כאחד זה אי אפשר"ז ואהבת עוה"לשניהם אהבת עוה

ה "ע ומדבר עם הקב"שבשעה שעומד בתפלת שמ, וכן אי אפשר לאדם מבין ומשכיל על דבר אמת 16924 

אבל משום מה , ת"ואמנם זוהי מעבודות קשות שבמקדש עבודת השי, שיתנענע במחשבותיו לכאן ולכאן 16925 

הלא חיים אלו הם חיים נצחיים , וכי רוצה הוא שהחיים הנצחיים יעלו לו בנקל! לעמל נברא האדם הלא 16926 

 16927 .כ ודאי צריך לזה עמל רב"א, לעד ולעולמי עולמים

שאם הגוף מתנועע , שהגוף יעמוד על מקום אחד, נמצא שזוהי הצורה של ההלכה שאומרים לכל אדם 16928 

אבל האדם הרי הוא משכיל ובודאי ילמוד , פלתוממקום למקום חסר לו מנוחת הנפש ואינו יכול לכוון בת 16929 

ו הרוח שזה עיקר האדם ומחשבה "ק, שאם הגוף צריך מנוחה להשאר במקום אחד בתפלה, לעצמו מזה 16930 

ומה יעשה האדם , ו שצריך מנוחת הנפש במחשבתו שיקבע לה מקום בתפלתו"עאכ, ה כדיבור"אצל הקב 16931 

אם לא יעקור האדם גאוותו רע למאוד וכן לעקור ש, ההכרח בראשונה לשרש אחרי הגאוה, שיהיה לו כן 16932 

 16933 .(לב אליהו)  .ז"התאוה לעוה

 16934 

 16935 מאמר שנו

 16936 .(ט"ט כ"בראשית י) ויזכר אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה

לוט הרי נראה די , יש לעמוד על כך מהצלתו של לוט, עד כמה גדול כוחה של מדת החסד ומה רב שכרה 16937 

ולא , וכיון שנפגע בדבר קל הריהו מתקצף ועוזבהו, לא בזכותו של אברהםכל מה שסגל לא היה א, פגום 16938 

אמר אי , הסיע עצמו מקדמונו של עולם, ש ויסע לוט מקדם"רק אותו הוא עוזב כי אם גם את אלקיו כמ 16939 

 16940 .והריהו הולך ומזדווג לאנשי סדום, אפשי לא באברהם ולא באלקיו

עמדה לו זכות זו להנצל , ורא לשרה אחותי ושתקששמע את אברהם ק, אבל מכיון שנמצא בו דבר טוב 16941 

ואמנם אנו מוצאים כי מדה זו , מדת החסד וההטבה, כי דבר זה גילוי הוא על מדה טובה, ממהפכת סדום 16942 

ולא עוד אלא שזכה , עמדה לו זכותה להנצל ממפלתה של סדום, של הטבה בהתנהגותו עם המלאכים 16943 

 16944 .שמשיח בן דוד יצא מחלציו

בעטיה של מדה רעה אחת נפרד לוט מאברהם ונסע , יפוא גם כוחן של מדות בכללאנו רואים כאן א 16945 

ואילו מאידך בזכותה של מדה טובה אחת זכה , מדה רעה אחת גרמה לו לאבד עולמו, מקדמונו של עולם 16946 

 16947 .(211´ נתיבות המוסר ד)  .להנצל ממות ולהוציא מזרעו גואלם של ישראל, לכל הכתוב הזה

 16948 

 16949 מאמר שנז

 16950 .(ט"ט כ"בראשית י) קים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכהויזכר אל 

וכולל כל מה , המושג חינוך משמש כאן במובנו הרחב, רוב מעשי האדם מדותיו והתנהגותו הם פרי חינוכו 16951 

האדם מסתגל לסביבתו ומחקה גם בלי יודעין את אנשי , שהאדם לומד מסביבתו וממגעו עם הבריות 16952 

וכן הספרים , רבותיו חבריו כל שאר הבריות שפוגש בהם בחייו, י הפסקהכל משפיע עליו בל, סביבתו 16953 

 16954 .שהוא קורא וכל אשר הוא רואה תחת השמש

, לבוא בדרך זו לידי מעשים גדולים וגם לידי צדקות מצויינת, אמנם אפשר לאדם אם סביבתו טובה היא 16955 

נה משקפת את עצמותו אבל מדרגה זאת בהיותה מדרגה מחונכת אינ, ולפעמים אף עד כדי מסירת נפש 16956 

אשר שם , מדרגתו האמיתית משתקפת באותם המעשים הנובעים מתוך עצם פנימיותו, האמיתית של האדם 16957 

ולא באותם המעשים אשר הורגל בהם או מחקה את האחרים ביודעין , הוא נלחם עם יצריו המיוחדים שלו 16958 

 16959 .או בלא יודעין

אשר הקשה קושיא עצומה , ל הסבא מסלובדקא"ר נתן צבי פינקל זצ"עיקר גדול זה הבאנו מדברי הג 16960 

וכל מי שזכה לראותו , הנה חלקו של אברהם אבינו היה מדת החסד, בענין לוט בן אחי אברהם וכה אמר 16961 

מאלו היה לוט אשר לפי דברי הזוהר בתו היתה , התעלה בחסד באופן יוצא מן הכלל עד כדי מסירת נפש 16962 

והנה אף , רגה על ידי הסדומיים במיתה משונה ואכזריתונה, הנערה שמסרה נפשה לתת פרוסת לחם לעני 16963 

 16964 .כשפגע באורחים בתוך העיר סדום הפציר בהם מאוד לסור אל ביתו, אחר שראה לוט מיתה משונה כזאת

ועוד כשבאו אל ביתו , א שכל מקום שנאמר מאד המובן למעלה מכל אפשרות ההשגה"וכבר כתב הגר 16965 

כי לא , ואלמלא הוכו בסנורים הרגוהו, יגשו לשבור הדלתעד כדי ו, מסר נפשו עד הנקודה האחרונה 16966 

 16967 .כך היתה מדרגתו בחסד, בשביל עצמם חששו המלאכים



נזכר שהיה לוט יודע ששרה , כתוב בסוף הפרשה ויזכור אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה 16968 

יה חס עליו ולא גילה הדבר שה, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי היא, אשתו של אברהם 16969 

והלא זה מופלא מאוד שאדם גדול החסד במדה של מסירות נפש , (י שם"רש) ה עליו"לפיכך חס הקב 16970 

שלא היה הגרוע שבמלשינים , אלא מה יחשב לו כשנצרך לזכות, לא תחשב לו כל זאת לכלום, כזאת 16971 

 16972 .למכור את דודו שהוא גיסו ורבו לרוצחים

ואפילו עד מסירות נפש ועד , ביבתו על ידי חינוך וחיקוישכל מה שמגיע לאדם מס, ל"פ זצ"ביאר הגרנצ 16973 

כשמתגבר על יצרו בדבר שלא ? ומה היא מדרגתו, אינו אלא חיצוניות ולא מדרגת האדם אמיתית, בכלל 16974 

לתוספת ביאור ישנם אנשים שמפזרים ממון הרבה , בדבר ששם הוא נלחם נגד יצרו הפנימי, למד מאחרים 16975 

ולכאורה תמוה הרי , ואף על פי כן במשאם ומתנם הינם גנבים ורמאים, לצדקה וגם עושים כך בצינעה 16976 

ההסבר הוא משום ? ולמה מתנהגים כשורה באחד ולא בשני, דברים אלו שניהם נוגעים לדיני ממונות 16977 

 16978 .אולם מדת הנאמנות לא למדו, שלמדו מסביבתם את מדת הצדקה והורגלו בה

ש וירא "כמ, ובשבילה נפרד מאברהם והלך לסדום, והנה עיקר נסיונו הפנימי של לוט היה אהבת הבצע 16979 

היה זה נסיון גדול ללוט , וכשבאו למצרים ושרה נלקחה לבית פרעה, את כל ככר הירדן כי כולה משקה 16980 

, כי אילו היה רק רומז למצריים במישרין או בעקיפין שאברהם הוא בעלה, כיון שהיה בו מאהבת הבצע 16981 

 16982 .וט נשאר אחיה היחידי של שרהוהיו המצריים הורגים אותו הלא היה ל

, כך בא יצרו המיוחד לנסותו דוקא בזה, והיה יכול לקוות שכל מתנותיו הגדולות של פרעה אליו תבואנה 16983 

, ה לבדו"שלא נתגלה לשום בריה אלא לעיניו של הקב, והוא עמד בנסיון בכוחו הפנימי העצמי בדבר הזה 16984 

 16985 .(211ג דף "מכתב מאליהו ח)  .הי זכותול את מדרגתו הפנימית האמיתית וזו"כאן מוצאים חז

 16986 

 16987 מאמר שנח

 16988 .(ט"ט כ"בראשית י) ויזכר אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה

ר "בר) שתיקה ששתק לאברהם שאמר לשרי אחותי היא והוא היה יודע ושותק, ל מה זכירה זכר ללוט"אז 16989 

כ היו לו "וא, נ ממש"גה גדולה ובמסיויש להתבונן דהנה לוט קיים בסדום הכנסת אורחים במדר, (´א ו"נ 16990 

עוד יותר דהא כל הפיכת , כ למה הוצרך לזכות השתיקה כדי להנצל"וא, זכויות של חסד נוראות כל כך 16991 

וכמפורש בקרא הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם , סדום היתה בעיקר משום שהתנגדו לחסד 16992 

כ בדין היה "א, נ ועד בכלל"ת ההיפך בזה עד כדי מסיכ לוט שהיה בתכלי"וא, ויד עני ואביון לא החזיקה 16993 

 16994 .שינצל ולא היה צריך לזכות ששתק לאברהם

הכצעקתה ´ ל על הפ"דאמרו ז, ל דגם בני ביתו של לוט מסרו נפשם על החסד"עוד מפורש בדבריהם ז 16995 

עושה מה היתה , דזוהי צעקת פלוטית בתו של לוט שראתה עני אחד ברחוב ועגמה עליה נפשה, הבאה אלי 16996 

אמרו , בכל יום שהיתה יוצאה לשאוב מים היתה נותנת בכד שלה מכל מה שבביתה ומאכלת לאותו עני 16997 

 16998 ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד וזהו הכצעקתה, מאין חי העני הזה וכשידעו בדבר הוציאוה להשרף

 16999 .(ה"א פכ"פדר)

כ הרי בדין "וא, המקום נ על חסד של בתו של לוט ששרפוה אנשי"כ כל חורבן סדום היה בשביל מסי"א 17000 

נ על חסד גדולה מזכות השתיקה "הלא זכות זו דמסי, הוא שינצל לוט ולמה לו זכות השתיקה להנצל 17001 

ל דענין הכנסת אורחים של לוט היתה רק מעשה של "ושמעתי מהסבא זצ, שהיתה רק בשב ואל תעשה 17002 

ה רק במדרגה שלא יעשה שבעצמותו הי, אבל לא היתה זאת מדרגתו בעצם, חיקוי מה שראה אצל אברהם 17003 

 17004 .ולכן הועיל לו דבר זה יותר, עון פלילי כזה לגרום מיתה לאברהם

, ביאור הדברים דהלא ודאי שלא היה מעשה חסד זה דהכנסת אורחים המעשה היחידי של חסד אצל לוט 17005 

וכמו באברהם אבינו שמכל חסדיו המופלאים לא כתבה תורה להדיא , אלא שהתורה כתבה רק מעשה זה 17006 

שאפשר לו לאדם לעשות כל , אך חסד של לוט לא היה זה עצמיותו, עשה אחד של הכנסת אורחיםרק מ 17007 

כדכתיב גומל נפשו , מ עדיין אינו איש חסד בעצם"ומ, הפעולות הטובות של חסד והטבה ואף בקביעות 17008 

 17009 .שיהא זה תוארו ומהותו ממש, איש חסד

אדם שכל , כדכתיב ואני תפילה´ תפילהאיש ´דישנה דרגה של , כיוצא בדבר אנו מוצאים גבי תפילה 17010 

ואפשר שיתפלל אדם בכוונה יתירה ועדיין , עצמותו היא השתפכות הנפש ומסירת כל הכוחות בתפילה 17011 

שאפשר לקיים מצוות ולעסוק , ב הוא בשאר עניני העבודה והמצוות"וכיו, איננו בחינת איש תפילה 17012 

 17013 .סק בקביעות בחסד לא היה החסד עצמיותווכן הוא בלוט שאף שע, ´בעבודה ולא להיות בעצם עובד ה

, ש אם שובר בזה רצונו וכוחותיו"ומכ, והנה ודאי הוא שכל מעשה טוב כשלעצמו נחשב לאין ערך ושיעור 17014 

ד "ספרי דברים כ) ל"ואפילו כשאבד סלע ומצאה עני ונתפרנס בה אז, ש כשיש נסיון גדול בדבר"ומכ 17015 

וגדולה מזו מצינו במלחמת עוג מלך , ש בנסיון דידן"ל וכדיש לו זכות צדקה אף שלא כיון לזה כל, (ט"י 17016 

, ל מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בלבו"ואז, ה למשה אל תירא אותו"הבשן דאמר לו הקב 17017 



י זה עוג מלך "ואר, אמר שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו דכתיב ויבא הפליט ויגד לאברם העברי 17018 

 17019 .(ה"תשסש "ילק) הבשן שפלט מדור המבול

, ש"ל שלא נתכוון לש"ואף שמפורש בדבריהם ז, היינו שנתיירא שתעמוד לו הזכות שגרם להציל את לוט 17020 

עכשיו אני אומר שנשבה בן אחיו והוא יוצא למלחמה ונהרג ואני נוטל את , אלא אמר אברהם זה קנאי הוא 17021 

כ בלוט שמעשה "א, ו גדולהס נתגלגלה הצלת נפש על ידו הרי זכות"מ כיון דסו"מ, (´ב ח"ר מ"בר) אשתו 17022 

מ לא "ומ, בודאי שזכותו גדולה יותר וראוי להנצל על ידה, החסד שלו הוא גדול בדרגין של אין שיעור 17023 

וביחוד להצילו בדרך נס ולשלוח מלאכים , ז שינצל לוט לאחר שכבר נגזרה כליה על סדום"היה די בכ 17024 

 17025 .להצילו כיון שלא היה זה עצמותו

ושתהיה כל מעלה מדרגתו , צריך להשתדל לקנות בנפשו המעלות שיתעצמו בולמדים אנו מכאן עד כמה  17026 

ל אמר "ואיתא בדבריהם ז, שהרי אפשר לו לאדם ללמוד תורה ולא להיות בן תורה הראוי לשמו, בעצם 17027 

וזו רק בחינת התחלה שהבין אותה גם , המושל אם בניה של תורה אתם למה אין אתם נותנים נפשכם עליה 17028 

 17029 .פשר לעמול בתורה ועדיין אין ראויין לשם בן תורההרי שא, ם"העכו

וכאמרו אחת שאלתי מאת , שאם חלושה אצלו ההחלטה לא למוש מאהלה של תורה ומעסק התורה כל ימיו 17030 

ויכול בשביל ענינים הבליים להזניח או למעט , (ז"תהלים כ) כל ימי חיי´ אותה אבקש שבתי בבית ה´ ה 17031 

וכשמבטל תורה אין עושה הדבר עליו , ש כשרגיל בביטול תורה"ומכ ,הרי אינו בן תורה בעצמותו, בתורה 17032 

 17033 .הרי ודאי דאינו בגדר בן תורה, ש אם קובע עצמו לביטול תורה בכמה שעות ביום או בלילה"ומכ, רושם

לאוין כדין ´ ועובר בג, ומלבד שהוא מחוייב לתת דין וחשבון על כל שעותיו ועל כל רגע ורגע ביחוד 17034 

שהרי כשאפשר לו ללמוד ולחזור על למודו או לעיין בו והוא , (7מנחות צט) שנתוהשוכח דבר אחד ממ 17035 

´ בן תורה´הרי כל לימודו הוא בדרגה אחרת דאינו מגדר , ת מלבו"נמצא דהוא יושב ומסיר ד, מבטל 17036 

וההכרה שלא תיתכן , צריך לקנות בנפשו תשוקת התורה ואהבת התורה´ בן תורה´דהרי לדרגת , בעצמותו 17037 

 17038 .כי הוא חייך ואורך ימיך ושלא יחפוץ בחיים אחרים, בלתי לימוד התורה כלל חיות

ויסוד מחשבותיו ורצונותיו הוא , ש אם הוא צריך לשבור רצונו כשלומד דאין לו רצון טבעי ללמוד"ומכ 17039 

ש כשעוסק בטוב טעם בליצנות וכדומה שזה "ומכ, הרי אין זה דרגה של בן תורה כלל, בדברים בטלים 17040 

ואף שמבטל תורה מפני ההכרח אם למנוחה , דעיקר בן תורה שתהא מחשבתו שקועה בתורה, היפך התורה 17041 

ז אמרו אשכחיה לרב שמואל "ועד, מ תהא תדיר דעתו על התורה ולא יסיח דעתו הימנה"מ, או לצורך אחר 17042 

ל הא תליסר שנין דלא חזיא לי והשתא נמי "א, אמר ליה שבקתיה להימנותך, בר שלית דקאי בגינתיה 17043 

 17044 .(7ב ח"ב) י עלויהודעתא

´ וכמו באברהם שישב פתח האהל אף שהיה יום ג, הוא מי שהחסד הוא תכלית חייו´ איש חסד´הגדר של  17045 

כ "אעפ, ה הוציא חמה מנרתיקה שלא יטריחוהו"ונצטער שלא באו אורחים אף שהקב, למילתו והיה חולה 17046 

 17047 .מלאכים בדמות אנשים עד שהוצרכו לשלוח לו, נצטער אברהם שלא יוכל לעשות חסד עם הבריות

ויש לו , ואדרבה היה לו לשמוח שאין מזדמן לו ענין של חסד, אף דלכאורה לא היה לו להצטער על כך 17048 

יומא ) ת כולה עד שלא ניתנה"ה כה"ל קיים אברהם ע"ש ז"וכמ, ת כנגד כולם"פנאי לעסוק בתורה ות 17049 

ועוד שהרי היה אז , ויושב בישיבה שם אמרו אברהם זקן´ ובגמ, ואם כן הרי ידע התורה ועסק בה, (7כח 17050 

מ היה מצטער על "מ, ל דלשכינה אמר"אל נא תעבור מעל עבדך ואז, ´עסוק בנבואה דכתיב וירא אליו ה 17051 

 17052 .חסרון החסד

וכמו שהבריאה שתכליתה היא , א חסד כדכתיב חסד לאברהם"והביאור בזה דהלא זו היתה מידתו של א 17053 

כן כדי להכשיר את , להיטיב עם בריותיו´ מידת חסדו ית ,י החסד עולם חסד יבנה"נתיסדה ע, התורה 17054 

כיון , א היא החסד"ולכן מידת א, היה צריך מקודם לבסס בעולם את מידת החסד, ישראל לקבלת התורה 17055 

כ "כ כל מניעה מקיומה של מידת החסד גרמה לו להצטער כ"וע, י מידה זו בנה את יסוד עם ישראל"שע 17056 

 17057 .שזו היא מהותו של איש חסד, ז"ע

וביותר , דבהכרח ישנה ירידה גדולה בתורתו ועבודתו, ויש ללמוד מזה היאך צריך להיזהר מסביבה מזקת 17058 

כלל וכל מעשיו הם ´ מדרגה´שאז אינו בגדר , חמור הדבר אם הכניסה היא בשביל חשבונות חומריים 17059 

ומובן , ה מטהבמדרגת אמונתו וירד מט´ ש בגוונא שגדולה הסכנה שלא יעמוד אפי"ומכ, חיצוניים בלבד 17060 

ושתהא לו כל מדה שזכה לה קנין , ולהתחזק שיהא בן תורה בעצמותו´ גודל החיוב לישב בבית ה 17061 

 17062 .(משנת רבי אהרן)  .שדבר זה אין לשער גודל חשיבותו אף לעומת מעשים כבירים, בעצמותו

 17063 

 17064 מאמר שנט

ט "בראשית י) ובקומהותשקין את אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה  17065 

 17066 .(ג"ל



חיסך עליה הכתוב , צעירה לפי שלא פתחה בזנות אלא אחותה למדתה, י בצעירה כתיב ותשכב עמו"פרש 17067 

החזקוני והעמר נקא הקשו דהא במעשה , אבל בכירה שפתחה בזנות פרסמה הכתוב, ולא פירש גנותה 17068 

´ חייא בר אבא אמר ר´ מר רא, (7בבא קמא לח)א  הבכירה היה משום הקדמה למצוה שכך דרשו בגמר 17069 

קדמתה , שבשביל לילה אחד שקדמתה בכירה לצעירה, יהושע בן קרחה לעולם יקדים אדם לדבר מצוה 17070 

 17071 .ואילו צעירה עד רחבעם דכתיב ושם אמו נעמה העמונית, ארבע דורות לישראל עובד ישי ודוד ושלמה

אמר מתחילת עיבורו של מואב לא  הונא´ ר, והנה לפום ריהטא יתכן לומר שזוהי המחלוקת שבמדרש רבה 17072 

סימון אמר מתחילת עיבורו של מואב לא היה לשם שמים אלא לשם ´ ר, היה לשם זנות אלא לשם שמים 17073 

ויחל העם לזנות זרוק מטה לאויר לעיקרו , (´ר כ"במד)א  סימון הוא גם סתמא דמדרש´ וכדעת ר, זנות 17074 

בזנות השלימו בנותיה אחריה שנאמר לזנות אותה שפתחה , מי שפתח בזנות תחילה השלים לבסוף, נופל 17075 

היתכן שיתהוו חלוקי דעות במקרא אחד במרחק רב , אבל עצם המחלוקת מעורר תמיהה, אל בנות מואב 17076 

 17077 ?כזה מן הקצה אל הקצה

יכולים אנו להכיר ערכו של כל דבר , כדי להבין במדת מה ענין זה עלינו להתעכב על נקודת גדלות האדם 17078 

יתקבל בפנינו מושג על , אם יש ממש בכל חלק וחלק אזי כשנשוב ונצרפם יחד, יםביחוד כשנחלקנו לחלק 17079 

ברם לכשנחלקה לחלקים לא יהיה , לדוגמה פרוטה אחת יש לה ערך כלשהו, גודלו של הדבר בשלמותו 17080 

הרי כל חלק ממנו יהיה , לא כן סכום של מיליון דינרי זהב גם כשנחלקו למיליון חלקים, בהם כל ממשות 17081 

 17082 .וה חתיכת הראויה להתכבדחשוב ויה

וסוד גדלותו , ה"האדם הוא מבחר הבריאה יציר כפיו של הקב, מבחינה זו עלינו להשקיף על נפש האדם 17083 

כל הגה קל היוצא מפיו וכל רחש מרחשי לבו מהוה , מונח בזה שכל חלק מחלקיו כל פעולה מפעולותיו 17084 

כל כח , שאין גרוע ממנו במקרה הפכי ורע, מלא טובה במקרה של מעשה טוב או מחשבה טובה, עולם מלא 17085 

ההשגחה העליונה מיחדת לכל , וכל פעולה אינו מאבד את מהותו גם כשהוא מעורב בכח אחר המתנגד לו 17086 

 17087 .ומפתחת את התוצאות המתאימות אשר לטוב ואשר למוטב, חלק ולכל פרט את מקומו המיוחד לו

ושני הכוחות האלה לא אבדו , ות גם יחדבמעשה זה של בנות לוט היו מעורבים כח של מצוה וכח של זנ 17088 

מלכות בית דוד , אלא כל אחד ייחד לו מקום לעצמו וגרם לתוצאותיו הוא, את השפעתם אחד בגלל משנהו 17089 

, סימון אינם חולקים כלל´ הונא ור´ יתר על כן יתכן שר, כתוצאת המצוה ומעשה שטים כתוצאת העבירה 17090 

שכן , אחד מציין ומדגיש את הנקודה שהוא למד מן המקרא אלא שכל, ומאן דאית ליה הא אית ליה נמי הא 17091 

ואי קיימא הא , הרי זה משום ששתי הדעות הן תרתי דסתרי, אם בהלכה יש הכרח לפסוק כחד מאן דאמר 17092 

מר אמר חדא ומר , שיתכן שבפעולה אחת פעלו שני כוחות, מה שאינו כן בדעות ומדות, לא קיימא הא 17093 

 17094 .אמר חדא

אינה מספרת כלל על המצוה , שהגמרא בבא קמא לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, וכשנוסיף להתבונן נראה 17095 

ודאי , שאם כתוצאה מכך נולדו צדיקים כדוד ושלמה יסוד המלכות בישראל, כשלעצמה לפי שזה פשוט 17096 

שכן , אלא שהגמרא מדייקת שגם הזריזות למצוה השתלמה בשכר מיוחד, שהיתה משום מצוה בפעולה זו 17097 

אותה , והמדרש שדורש מעשה שטים ואומר, עירה ארבעה דורות בשכר זריזותההקדימה הבכירה לצ 17098 

, מציין את הכיוון הנוסף שהיה לבנות לוט בפעולתן כיוון הזנות, שפתחה בזנות השלימו בנותיה אחריה 17099 

 17100 .שכתוצאה ישירה ממנו השלימו בנות מואב במעשה שטים

עלולה לגרום לתוצאות מרחיקות לכת , אדומפליא הדבר עד כמה שפעולה אחת שנראית לכאורה פעוטה מ 17101 

אמר רבי יצחק מצאתי דוד עבדי היכן , (´ר נ"בר) איתא במדרש, ולברוא עולמות שונים רחוקים זה מזה 17102 

הגע בעצמך תכליתה של הבריאה , ´לוט ובנותיו שמוצאם מסדום המציאו את דוד עבד ה, מצאתיו בסדום 17103 

ומוצאו של , קון עולם זה הלא משיח צדקנו לו אנו מחכיםומי יחולל ת, כולה היא לתקן עולם במלכות שדי 17104 

 17105 .ודוד מוצאו ממואב בן לוט שנולד משכיבתו עם בתו, משיח זה מבית דוד

ומצד שני הולידה פעולה זו את בנות , הנה כי כן מהוה פעולה זו שורש עתידו של עם ישראל קיומו ויעודו 17106 

ה משתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט וכמעט שלא הי, ו את האומה הישראלית"מואב להחריב ח 17107 

הרי מטרה מנוגדת מן הקצה , ש בתורה ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי"כמ, לולא פינחס שעמד בפרץ 17108 

 17109 .והגורם לשני עולמות מנוגדים אלה הוותה פעולה אחת של אותם בני אדם! אל הקצה לתכלית המשיחית

הרי , יבותו של אדם גם כשלכאורה איבד כל זכות קיוםואגב אנו למדים שלעולם אין בידינו להעריך חש 17110 

, סדום זו ששום זכות לא נותר לה עוד להתקיים ונגזרה עליה כליה, מי העמיד את דוד לישראל סדום 17111 

ואף , ולא בזכותם ניצלו כי אם בזכותו של אברהם, ואפילו לוט ומשפחתו לא רחוקים היו מיתר אנשי סדום 17112 

שחוטר מגזעו יהיה המשיח , תם של אנשים אלה משהו להוליד את דוד המלךעל פי כן עוד קיים היה בתכונ 17113 

מסלות )  .הרי שאין להעריך עד כמה כחו ותכונתו של האדם מגיעים! תקות ישראל ותכלית הבריאה 17114 

 17115 .(חיים

 17116 



 17117 מאמר שס

 17118 .(ז"ט ל"בראשית י) והצעירה גם היא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי. ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב

דאילו בכירה , שכר שיחה נאה´ ה מקפח שכר כל בריה אפי"ר יוחנן אין הקב"ר חייא בר אבא א"א 17119 

צעירה , מלחמה הוא דלא הא אנגריא עביד בהו, ה למשה אל תתגר בם מלחמה"ל הקב"דקאמרה מואב א 17120 

דאפילו אנגריא לא , וקרבת מול בני עמון אל תצורם ואל תתגר בם, ה למשה"ל הקב"דאמרה בן עמי א 17121 

שבשביל לילה אחת , לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, ר יהושע בן קרחה"ר חייא בר אבא א"וא, ביד בהותע 17122 

 17123 ואילו צעירה עד רחבעם, עובד ישי דוד ושלמה, דורות לישראל´ שקדמתה בכירה לצעירה קדמתיה ד

 17124 .(בבא קמא לח)

התבטאה וקראה את בן בגלל העדר נקיון הלשון ש, הנה במאמר הראשון מוצגת הבכירה לבקורת ולקיפוח 17125 

ובגלל זה זכתה הצעירה לזכות , בניגוד לצעירה שדקדקה בלשונה כדי לא להוציא שם גנאי, בטנה מואב 17126 

הבכירה היא מוצגת בתור זריזה , חייא בר אבא מהופכת השיטה´ וסמוך לזה במאמר השני של ר, מיוחדת 17127 

 17128 ?והצעירה מבוקרת ומקופחת הזכות אתמהה, ומחזרת אחר דבר מצוה

שבכל עובדא צפויה , שכל מעשה הוא כמטבע דו צדדית, ל משמשת לנו בתור סימן"ל שהעובדא הנ"ם יבר 17129 

, ל ששתיהם לשם שמים נתכוונו"ולדוגמא על בנות לוט הורו לנו חז, התהוות של גנאי ושבח מעלה וחסרון 17130 

בכירה ובכן ה, היתה כאן איזו דחיפה לשם מצוה, ובאופן כמוס מטעם דרכיה הנסתרות של ההשגחה 17131 

מוצגת כאן בתור סמל של זריזות וחריצות לקיום , שהזדרזה בכדי לבצע את המצוה להעמיד דורות 17132 

ומאידך גיסא אגב התלהבותה לא , אבא והגמול הטוב בצדו´ חייא בר´ ומדה זו משובחת בפי ר, המצוות 17133 

 17134 .נזהרה בלשונה והפליטה מפיה שם מגונה ובגלל זאת נתקפחה

והעדר הזהירות והשמירה על מוצא השפתים אף בעת קיום המצוה , ול הדעתהעדר המדה של מתינות ושיק 17135 

ש "היא ביישה את אביה לדורות אף שמתחילה לש, זהו צד שלילי ולפעמים אף מגונה, או לאחריה 17136 

, וזהו המטבע משני צדדיה מצד אחד זריזות המצוה ולהיטות קיומה, כ לדורות"לכן עונשה ג, נתכוונה 17137 

והתוצאה שאסור להתגר מלחמה במואב אבל אנגריא , וי שפתים בלתי הוגןי בט"ובסופה הקדיחה ע 17138 

השכילה לעשות בסופה בקריאת שם , והצעירה שחסרה את הזריזות והחריצות בתחילת המעשה, מותרת 17139 

 17140 .והתוצאה שלא רק מלחמה אלא אפילו אנגריא אסור לעשות להם, צנוע

, ש"מצד אחד זריזות עם כוונה כולה לש, קבל את הנהגתה של לאה ביציאתה לקראת יע"וכן העריכו חז 17141 

ובכן ישנה מין , ורחל שזלזלה בצדיק נתקפחה ואינה נכנסת עמו בקבורה, ובגלל זה זכתה להקבר עם יעקב 17142 

, וישלח´ אבל ראה מה כתוב להלן בפ, יציאה והזדרזות שהיא מציינת המחשבה והשאיפה כזו של לאה 17143 

שנאמר ותצא , אתה נקראת בת לאה שאף היא יצאנית היתהעל שם יצי, ותצא דינה בת לאה ולא בת יעקב 17144 

 17145 .פשטון יציאה מיציאה (´ו´ ב ה"סנהדרין פ) ובירושלמי, לאה לקראתו כאמה כבתה

קיום מצוה , מצד אחד מעמידים את לאה לדוגמה ולמופת של התאמצות והשתדלות, ובכן מופלא הוא הענין 17146 

ומאידך גיסא , מעלתה היתירה על רחל אחותה ובזה הראתה את, ש"עם רגשות נעלים של התקדשות לש 17147 

 17148 ?תולים את היציאה של גנאי זו ביציאת לאה אמה אתמהה, במקום גנאי ביציאת דינה

צריכים מאוד להזהר שלא יגנוב שמץ של איזה , מזה משמע שאף בהתלהבות ולהיטות של קיום מצוה 17149 

היה , לרוב מנין השבטים שבטי יֿה ואשר זכתה, ש נתכוונה"ואף ביציאת לאה שבוודאי לש, הרהור שלילי 17150 

שלכל , שתיהן הפסידו רחל הפסידה שבטים ולאה הפסידה בכורה, ש במדרש חזית"איזה הפסד בהתאם למ 17151 

זו הפסידה וזו הפסידה זו הרויחה וזו , ובהתאם לזה בא הגמול של הקיפוח, אחד יש צד קדושה וצד הפסד 17152 

 17153 .הרויחה

הרכב הרע והטוב שבו מפתיע ולפעמים , עשה ומעשה שלנוובכן רואים אנו שמסובך ומעורב הוא כל מ 17154 

ואיך , על שתבעתו בפה גינוה וגם הלילוה על זאת, ל"הלא תראה שדו צדדית היתה הערכת חז, מוזר מאוד 17155 

הכל מחושב ומסודר , ישנם מעשים שהם כתפוחי זהב במשכיות, אלא שזהו צביונה של הנהגתנו? זה 17156 

ויש שתחילתו , מן הדיבור ועד ביצוע המעשה הכל נקי וטהור, תבהתאם לכשרון של עשיית הטוב בשלמו 17157 

 17158 .שהוא יודע שהכוונה היתה לכבודו, ת"בלתי רצויה אבל תוכנו של המעשה הוא רצוי ומקובל לפני השי

י דיבור או "אלא שלסוף מתגלעת השליליות שבמעשה ע, ויש שהזדרזות לעשיית המצוה היא יפה וטובה 17159 

לדעת בכל מעשה שלנו להוציא יקר , ינחנו על מעגלי המתינות והטעם הטובהרחמן , תנועה בלתי רצויה 17160 

.לעבד וללטש את המעלות שבנפשנו, להרחיק את תערובות הרע שבכל מבצע ולגלות רק את הטוב, מזולל 17161 

 17162 .(תורת הנפש)  

 17163 

 17164 מאמר שסא

 17165 .(´ג´ כ בראשית) ועתה השב אשת האיש ואם אינך משיב דע כי מות תמות. ויאמר הגוי גם צדיק תהרג



שעל מה , אין פירושו בגדר עונש על העבר אפילו אם ישיב את שרה, יש להבין דמה שאמר לו הנך מת 17166 

מה תועיל ההתראה אם חפץ , כי לולא היה בגדר עונש למה השם צריך להגיד לו, שלקח לבד מוכרח למות 17167 

 17168 .היה לו ליתן העונש בלי התראה, לעונשו´ ה

שעוד הברירה בידך אם תשיב אשת האיש אז תהא נקי , תור התראהכ שלא היה בגדר עונש אלא ב"אלא ע 17169 

אשר רצונו שישיב את האשה ואם לא ´ וכיון שגילה ה, ואם לא תשיב אזי תקבל עונש המיתה, ממיתה 17170 

הלא היה לו הבחירה שלא למות , מעתה קשה מה אמר לו הגוי גם צדיק תהרוג מה חפץ בטענה זאת, ימות 17171 

לא ישיב את האשה אז הוא מחויב מיתה ואינו נקרא גוי צדיק אלא גוי  ואם באמת, אם ישיב את האשה 17172 

 17173 .רשע

, שאף אם לא ישיב גם אז אינו חייב מיתה, ´כ צריכין אנו לומר שבזה גופא היה חולק על מצות ה"אלא ע 17174 

שגם ? וכיון שכן טען הגוי גם צדיק תהרוג, יען כי לא אמר אשתי אלא אחותי ומאין היה יכול לדעת האמת 17175 

לא יועילו , ועל זה השיב לו הבורא פעם שנית השב, לא ישיב אינו מחויב מיתה ולא היה חפץ להשיבאם  17176 

 17177 .לך כל טענותיך אלא מוכרח אתה להשיב ואם לא תמות

גם , שצריך להשיב´ גם אם יברר לו ה, הרי לנו מזה שמי שאינו יכול לברר את מדותיו ולעמוד על האמת 17178 

לבד אין ´ ובפעם הא, ´להודות על האמת עד שצריך לומר לו פעם בואינו רוצה , ה הוא חולק"עם הקב 17179 

ה רק אין יראת אלקים במקום הזה "וזהו מה שאמר אאע, מניחין לו מדותיו להכיר שחטא וצריך להשיב 17180 

הגם שמדינתך טובה יותר משל , ´כיון שאין אתה מברר את מדותיך על פי יראת ה, והרגוני על דבר אשתי 17181 

 17182 .י זמה ואצלך מתנהג הדבר בסדר יפהכי שם הם שטופ, פרעה

והראיה כי כשבא אורח אצלך אין צריך שתהא השאלה הראשונה על , ז כיון שחסר לך בירור המדות"עכ 17183 

, נראה מזה אשר אין אתה נקי מן הדבר הזה, וכיון ששאלת מיד על אשתו, אשתו אלא על שאר דברים 17184 

הנגיעה הזאת תסבב לך אשר תהרגני על דבר כי יכול להיות אשר , והייתי מוכרח לומר כי אחותי היא 17185 

, ולכן הייתי מוכרח לאמר אחותי היא, ואתה לא תרגיש כלום מנגיעתך כיון שחסר לך בירור המדות, אשתי 17186 

 17187 .ומיד שאמר לו הדבר הזה שתק ולא מצא מה לענות

אשר יבוא  נמצא כי כל דבר, כשנתבונן בכל עניני העולם ועניני התורה, אמנם יש לעמוד על שורש הענין 17188 

המחייב של טעם הוא מה , ואמת, והם טעם, לא יתחיל כי אם אחר שיש לו שני מחייבים, האדם לעשותו 17189 

, אשר נעים וערב אליו הדבר מאוד, הרגש של חיים הרגש של מעלות, שהאדם מוצא בזה הרגשה טובה 17190 

כי , עשהו גם בזהאלא יבקש לנמק מ, כי הטעם לבד לא מספיק לזרז אותו לעשות, והמחייב של אמת הוא 17191 

 17192 .מחוייב הוא לעשות הדבר הזה גם מצד האמת ולא מצד הטעם בלבד

י האומנות הזאת יפתור כל "ע, האחד הוא הטעם, נמוקיו בזה הם שנים, לדוגמא מי אשר בחר להיות רופא 17193 

כי זולתם , ושנית שעצם האומנות מחויב שימצאו כאלה בעולם, שאלות החיים שלו כמו ממון כבוד וכדומה 17194 

אולם בזה יש הבדל גדול כי העיקר תלוי מה קודם ומה , שאר החולה באין אונים ולא ידעו במה להושיעוי 17195 

 17196 .אם הטעם נולד מהאמת או שהאמת נולד מן הטעם, מאוחר

ולקח את האמת מצד שהוא , כי הוא בא אצל האמת לכתחילה בלי טעם, יש אשר האמת נותן את הטעם 17197 

ואחר שבחר ושקד על , ומתיקות בזה בכל זאת לא הביט על זהוהגם שמתחילה לא היה לו טעם , אמת 17198 

ויכול האדם , אלא שהטעם הזה לא ירגיש קודם שיבדוק בהאמת, האמת הרגיש כי יש טעם גדול להאמת 17199 

הוא , אבל האדם שאומר אף על פי כן ולוקח את האמת, לטעות אשר האמת לא טוב קודם שיבדוק בו 17200 

ומי ברא לו הטעם , הטעמים שבעולם מפני הטעם שמצא בהאמתמרגיש טעם גדול עד שיבטלו אצלו כל  17201 

 17202 .´כ טעמו וראו כי טוב ה"אמנם הוא גנוז בהאמת לבד כמשה, הזה

עינו ראתה את הטעם וחמדה לבו ולקח את , כי בא קודם אל הטעם, ויש אשר הטעם ממציא לו את האמת 17203 

עם מפני האמת אלא בחר בהאמת והוא לא בחר בהט, והטעם הזה בדה לו כי גם האמת אתו, הטעם לעצמו 17204 

הרי לנו , כי מיד שראה האורחים שאל על האשה, אצל אבימלך היה הטעם לפני האמת, מפני הטעם 17205 

וגם אחר ההתראה לשוב פנה , וכל כך פעל עליו עד שחלק עם הבורא, קודם´ הטעם´שנתעורר אצלו  17206 

 17207 .ה בטענה הלא הוא אמר לי אחותי היא"להקב

הוא לא הרגיש את , אשר כל התשובה היתה לפי השאלה, ראה שאלת עצמו הוא ראה תשובת אברהם ולא 17208 

כי , ולו לא היה לו טעם בדבר אז היה רואה האמת כמו שהוא, הטעם שלו וטען כי עשה באמת הדבר הזה 17209 

ויען אשר יסודו היה , האמת הוא אם בא אורח שואלין אותו על עסקי אכילה ושתיה ולא על מה ששאל הוא 17210 

ולא הודה על חסרונו מפני , ה אמר לו שישיב לא הספיק לו פעם אחת"לכן הגם שהקב ,הטעם ולא האמת 17211 

ה אמר לו פעם שנית השב ואם לאו מות תמות "עד שהקב, הטעם שהיה לו בחסרון וחיפה אותו עם האמת 17212 

 17213 .אז היה מוכרח להשיב

ומה , וד הטעםכי אם יבנה האמת על יס, הרי לנו שצריך האדם לעמוד על דרך זה שיקח הטעם מן האמת 17214 

והטעם הזה , עוד יפסיד כפלים האחד מה שחי על מדותיו הרעות, הוא טעמו של אדם הלוא רק המדות שלו 17215 



כי אם , ועוד שישאר מוטעה כל ימיו, אבל לסוף מוציא אותו מן העולם, אם בהשקפת הדמיון הוא נעים לו 17216 

ועוד ירבה לשתות מים , האשלא ישוב לעולם אלא יוסיף עוד עצים על , יסבור שהדרך שלו היא אמת 17217 

ונמצא במקום שהיה לו להאמת לתקן את החסרון שלו עוד הוא , המלוחים מפני שמשלה עצמו כי אמת הוא 17218 

 17219 .מגדיל אותו

איש אחד הלך בדרך וראה שתי צפרים מתרוצצות זו עם זו עד שקמה , ל במשל נאה"ודבר זה הורונו חז 17220 

מיד שבה , ותלשה עשב אחד והניחה על הציפור המתהכ הלכה הציפור החיה "אח, אחת והרגה את חברתה 17221 

אטול העשב ואשתמש בזה , כאשר ראה זה האיש אמר כיון שהעשב הזה מחיה מתים, הציפור לתחיה 17222 

בעוברו לפני ארי מת אמר בדעתו אבחון את העשב , לקח את העשב ורץ בשמחה רבה לעיר, להחיות מתים 17223 

מיד שב הארי לתחיה ואכל אותו ולא , ק לו להארי המתלקח העשב ודב, אם יש לו עוד כח להחיות מתים 17224 

 17225 .(ה"ד וקהלת רבה פ"ר פכ"ויק) השאיר ממנו כלום

ולו היה יכול להשתמש עם האמת , האמת הוא סם חיים והוא יכול להחיות מתים, כן הוא האדם עם האמת 17226 

בו ולהחיות את אז היה פועל עליו האמת להשלים את החסרון ש, שהיה בא אצל האמת תחילה, כמו שיאות 17227 

אז דומה , והמדות משתמשים בהאמת לחפות על רעתם, לא כן כשבא אל האמת אחר הטעם, השכל שלו 17228 

 17229 .הוא לאיש אשר כשהיה לו סם חיים אשר יכול על ידו להחיות מתים

כן הוא מצב , וכשקם הארי המית אותו, לא השתמש בהעשב הזה להחיות בני אדם אלא החיה בו את הארי 17230 

, ולהגביר שכלו על מדותיו ולהיות מאושר באמת, שיש לו הבחירה להחיות את הטוב שבוז "האדם בעוה 17231 

הוא כמו שמדבק העשב של תחיה , ואם יגביר רצונו על שכלו והוא משתמש בהשכל לשעבדו לחיי המדות 17232 

 17233 .(בירור המדות´ מדרגת האדם מא)  .להארי המת וכשקם המית אותו

 17234 

 17235 מאמר שסב

´ בראשית כ) היא גם היא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאתהלא הוא אמר לי אחתי היא ו 17236 

 17237 .(´ד

שעשה דבר , ה החוקר לב ובוחן כליות"שהיה לו העוז להגיד להקב, הנה אבימלך היה בעל מדרגה גדולה 17238 

ה "והקב, ומי יקום במקום קדשו נקי כפיים ובר לבב´ בבחינת מי יעלה בהר ה, זה בתום לב ונקיון כפיים 17239 

י "רש´ ופי, ים על החצי כדכתיב ויאמר אליו האלקים בחלום גם אנכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאתהסכ 17240 

י על הפסוק ויעש אברהם משתה "ואבימלך היה מגדולי הדור כפירש, ל אבל לא בנקיון כפיים"והוא מחז 17241 

 17242 .שהיו שם גדולי הדור שם ועבר ואבימלך, גדול

, לו ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ה אמר"ומן הפלא שאחרי כל גדלותו כשהקב 17243 

מזה אנחנו למדים , לא היה מספיק כדי למונעו מחטאו אלא היה צריך להוסיף מות תמות אתה וכל אשר לך 17244 

, ל"ותראה כי טבע האדם כבד מאוד כי עפריות החומריות גס עכ, ל"ו וז"אמיתות דברי המסילת ישרים פ 17245 

ואל תאמין בעצמך כי יתכן בן אדם שהוא בבחינת נקי כפים , כוחות גדוליםלהכניע טבע האדם צריכים  17246 

 17247 .ויכול לעבור על התורה במדרגה שפלה מאוד כאשר מתחזקת עליו תאוותו, ובר לבב

ישיב אל לבו כי התאוה עוללה לנפשו לחטוא , ל"י שערי תשובה שער הראשון וז"וכן מבואר בדברי הר 17248 

זמן שהאדם הולך אחרי התאוה נמשך אחרי תולדות החומר וירחק כי כל , ולמשוך העון בחבלי השוא 17249 

, ל אבר קטן יש באדם משביעו רעב ומרעיבו שבע"ואמרו ז, מדרך הנפש המשכלת ואז יתגבר יצרו עליו 17250 

ועוד שם ההולך אחר תאותו לא בדבר אחד יחטא , והנה התאוה הנתונה בלב אדם שורש כל הפעולות 17251 

 17252 .ל"יעבור כל כולנה עכאך בכל שבתורה יתגלע כי , בלבד

והתחזקות באמונה שלמה , י לימוד המוסר"ובכן על האדם להתמסר להתרגל בשבירת הרצון והתאוה ע 17253 

י הרגלים רבים נגד טבעו יתכן שיוכל להחזיק מעמד בעת "וע, ´בעונשי שמים למי שממרה את פי ה 17254 

 17255 .(זכרון מאיר)  .רנויעז´ ל ה"שלא ירד ממדרגתו ויתדרדר מטה מטה רח, התגברות התאוה והרצון

 17256 

 17257 מאמר שסג

 17258 .(´ד´ בראשית כ) ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג

הוא מכנה את עצמו צדיק ומעמיד פנים של ? ה הגוי גם צדיק תהרוג"אבימלך בא בטענה ובתרעומת להקב 17259 

אינו טהור ואינו מה עסקו לנשים אלא לשם דבר ש, הלא נואף הוא לוקח וגוזל את אשת חברו, תמימות 17260 

ותובע מתובעיו , בא עוד ומהפך את הקערה על פיה, ומלך חכם זה העוסק בענינים של תאווה וזנות, מותר 17261 

אמר אם כך דנת לדור המבול ולדור , ל"ש חז"עוד מגלה טענות על היושר כמ, בלשון של צדקות ויושר 17262 

הלא הוא , ובנקיון כפי עשיתי זאתבתום לבבי , אמר אם גוי זה תהרוג צדיק תהרוג, הפלגה צדיקים היו 17263 

 17264 .אמר לי אחותי היא



אם היית בודק היטב היית מגלה שהיא אשת , ואם זו אחותו כלום היא מותרת לך הלא בעל לאשה אתה 17265 

היא הכתה את , אלא בכוונה לא בדקת ולא חקרת מפני התאווה הארורה השולטת בך, איש ולא פנויה 17266 

והנך מוכן לעשות , ואינך מתבייש מתאווה נשחתה זו, נה בעיניךעיניך בעוורון עד שהרע פסק מלהיות מגו 17267 

היית כבר כלוא בחטא , ה מעשות זאת"ולולא שמנע ממך הקב, כפי דרישת הטבע והרע בלי היסוסים 17268 

 17269 .ה ואחשוך גם אנכי אותך מחטוא לי על כן לא נתתיך"ש לו הקב"כמ, ועבירת הזנות

למי הכל , אחד מושלך ומשך הסוס ולא הזיק את התינוק משל לגבור רוכב על הסוס והסוס רץ וראה תינוק 17270 

יצרך המחטיאך בידי הוא , כך על כן לא נתתיך לנגוע אליה מחטוא לי? לא לרוכב, מקלסין לסוס או לרוכב 17271 

עד כדי כך יכול האדם לרמות , משכתיך מן החטא והשבח שלי הוא ולא שלך, מסור ואני מנעתיך מלחטוא 17272 

ויכול , הוא רע ואכזר ומושחת במדות גסות, ון וחוסר הכרת הרע בנפשואת עצמו ולהיות לוקה בעוור 17273 

ורק על ידי תוכחה ומכה , כי המדות הרעות אינן מגונות בעיניו, לטעון שהוא צדיק שצריכים עוד לכבדו 17274 

 17275 .גדולה אולי יפקחו עיניו

ולא , בעיניהםויש אנשים ימנע מהם אור התשובה כי הם זכאים וטהורים , ל"וכבר התריע רבינו יונה ז 17276 

והאנשים ההם מאשר , יתעשתו על תיקון מעשיהם כי ידמו בנפשם שהם מתוקנים והם חטאים לשם מאוד 17277 

כמו החולה שאינו מרגיש בחוליו ולא יחשוב על , הם בוזים לדבר עוונות לא ירגישו ולא יבינו למו 17278 

כי לא , קוצר בינתםופעמים תהיה סיבה לזאת מ, ויכבד חליו תמיד עד אשר לא יוכל להרפא, הרפואה 17279 

והעצה היא , על כן לא ישקדו על דלתות חכמים ותלמידיהון, יבואו לדרוש אלקים ודעת דרכיו לא יחפצון 17280 

וכשיהיה לאדם השכל להבין בגנות המדות הרעות אז ירגיש , ללמוד מוסר לגנות את החטא והמדות הרעות 17281 

 17282 .(פרי הארץ)  .את החטא

 17283 

 17284 מאמר שסד

 17285 .(´ז´ בראשית כ) נך משיב דע כי מות תמותועתה השב אשת האיש ואם אי

, אין נמחל לו עד שיבקש מחילה, י שהוא נותן לו דמי נזקו וצער ריפוי שבת ובושת"החובל בחבירו אעפ 17286 

עלינו להבין שמגמת התורה בהעניקה , (.ק צב"ב) ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך´ שנא 17287 

שזה חלק ותנאי נכבד מענין , הגזילה ולתקן המעשה שעיוותנולא רק להשיב את , לנו את יכולת התשובה 17288 

ואז , שייכנע וירגיש את מרדות הלב, י המעשה הרע"אלא בעיקר לתקן את נפשנו שנפגמה ע, התשובה 17289 

כי עצם המעשה אינו אלא פרי השחתה וירידה , ברחמי השם יוסר ממנו הפגם והקלקול שגרם לעצמו 17290 

 17291 .ואשר בסופה התבטאה במעשה של גניבה וכדומה, זנפשית קודמת שכבר התרחשה בנפשו מא

התחצף כנגדו והטיח דברים נגד הצלם אלקים הנמצא , המעשה בלבד מעיד שהוא התקלס בכבוד חבירו 17292 

הוא ציער את , מעשה התשובה צריך להקיף את כל הפגימות שפגם, ולכן בבואו לשוב ולהיטיב, בכל אדם 17293 

אבל עצם מעשה הפיצויים עוד טרם יעידו על תיקון , ישלם הוא חבל ופצע בחברו, חבירו ישלם דמי צער 17294 

אלא שמחובתו להראות בגלוי את שבירת קשה ערפו בצורת הכנעה כלפי חבירו בבקשת , נפשו הוא 17295 

 17296 .כי רק הבקשה הזאת תשמש לנו כעדות נאמנה שהפוגם בנפשו חוזר לאיתנו, מחילה

ל שם "כ מה ת"א, ל ובשלת ואכלת"ו מנין תשלוח, שם תזבח את הפסח בערב, וכזה הוא הדין בקרבן פסח 17297 

כי צריך , (א"ד ה"ירושלמי פסחים פ) לפי שאינו בדין שיהא קרבנך קרב ואתה עסוק במלאכתך, תזבח 17298 

הקרבן צריך שיהיה מכם מתוך , ש אדם כי יקריב מכם קרבן"שתהיה נפשו של האדם עם הקרבן וכמ 17299 

י הסתכלות "ע, יך להראות את נכונותו לתיקוןולכן צר, מתוך השאיפה להיטיב ולתקן, הפנימיות שבכם 17300 

 17301 .בסדר ניתוח הקרבן והקרבתו

צוה השם , בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה בדיבור ובמעשה, (´ט´ ויקרא א) ן"כ הרמב"וכמש 17302 

וישרוף באש הקרב , ויתודה בפיו כנגד הדיבור, כי כאשר יחטא ויביא קרבן יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה 17303 

ויזרוק , והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, ם כלי המחשבה והתאוהוהכליות שה 17304 

וראוי , כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו, הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו 17305 

ו וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמ, לו שישפך דמו וישרף גופו לולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה 17306 

, והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, נפש תחת נפש 17307 

 17308 .ל"וקרבן התמיד בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד עכ

כי מעשה התשלום של דמים או , כ איך תגיע לו הכרה כזו אם הוא יעמוד מרחוק בשעת מעשה הקרבן"א 17309 

כי רק הכלימה וההכנעה בעומדו על יד , את טבעו ולא יטהרהו מזוהמתו שור עז או כבש בלבד לא יניע 17310 

 17311 .או בהביטו בפני חבירו עלולה להשקיט את נטיותיו שהובילוהו לטומאת החטא, הקרבן

דכתיב , תניא המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו. ה"נדרים ס´ ומצאתי יסוד למאמרנו במס 17312 

וטעם הדבר מביא , ל"במדין נדרת לך והתר נדרך במדין עכ, מצרים אל משה במדין לך שוב´ ויאמר ה 17313 



ד בטעמא דמילתא מפני "דאיכא מ, דפליגי בטעמא דאין מתירין לו אלא בפניו, ן בשם הירושלמי"הר 17314 

 17315 .ל"כדי שיתבייש הואיל והעיז להדירו בפניו צריך שיתבייש בהתירו עכ´ ובקרבן העדה פי, הבושה

אלא שכל ענין ההתרה אינה , אפשר להתיר שלא בפניו´ כי לולי זאת הי, ההתרה אינה ענין רשמי בלבד 17316 

לכן אין התיקון דהיינו ההתרה אלא בפני ! שפגם וזלזל בכבודו של הנידר, אלא ענין של תיקון נפש הנודר 17317 

 17318 .שאז דוקא תתרחש בנפשו הכלימה שתביא לידי טהרתו באמת, הנידר

ל הטעם שקרבן העני אינו ביוקר כגון "וי, עני לא יצא עשיר שהביא קרבן, (.כריתות כח) ´שנינו במס 17319 

כי הוא כבר מדוכה ? ולמה די לו לעני בקרבן מועט. ואם לא תשיג ידו די במנחת סולת, תורים ובני יונה 17320 

והקרבן רק משלים את , והיסורין ממרקין ומטהרים בין כך וכך, ביסורי העניות המשפילות את האדם 17321 

שהכניעה נפשו והשפילה רוחו והוא הולך , מצבו המר והירוד של העניי "התשובה שרובה כבר נעשה ע 17322 

, איך יצא ידי חובתו בקרבן עני, מה שאין כן העשיר החי לו בשלוה ובתענוגות, ´ומתקרב ועומד לימין ה 17323 

 17324 .כי טרם התחיל בפעולת תשובה כל עיקר

הן , אפים בהבאת הקרבן י שיעמול העשיר ויתייסר בזיעת"וע, תכלית הקרבן הוא להכניע את הלב הערל 17325 

יסתכל ויראה , והעמידה על הקרבן המנותח והמבוער באש, מצד יוקר הכסף והן מצד היגיעה והטרדה 17326 

וכן כזה הוא מה שצריך הגזלן להביא קרבן על , אבל בלי יגיעה והתאמצות איך יטהר, בעיניו ושב ורפא לו 17327 

 17328 .ל"נעל פגימת חטא הגזלה וההכחשה כ, חטאו נוסף על השבת גזילתו

הנה בקרבנות העשיר לא כתב רחמנא , (.ויקרא ה) ל"ד קצת מעין זה בספר משך חכמה וז"ומצאתי בס 17329 

, משום דקרבן זה בלא העניות אינו מכפר, אך עשיר שהקריב קרבן עני לא יצא, ונסלח רק בקרבן הדלות 17330 

 17331 .ל"על ידי העניות עכז ונסלח לו שנגמרה הכפרה "ועי, שכל מי שרואה דקדוקי עניות אינו רואה פני גהינם

כאשר הזכיר בשאר החוטאים בקהל ובנשיא , ולכן לא הזכיר בחטאת כהן המשיח וכפר עליו ונסלח לו 17332 

, צבאות הוא´ אולי לרוב מעלתו לא יתכפר לו לגמרי עד שיתפלל ויתחנן לאלקיו כי מלאך ה, ובהדיוט 17333 

הן המשיח לרום מעלתו לא על שפגם החטא הנדבק בכ, (ל שם"ן ז"הרמב) וצריך להיות נקי וטהר ידים 17334 

כי מהותו הרוחנית של כהן המשוח דומה , זקוק הוא לתוספת יגיעה וכיבוס הנפש, נקלה יוסר ויכופר 17335 

 17336 .ואם ייראה כתם כלשהו כלכלוך גדול יחשב וצריך כבוס יתירה, צבאות´ למהותו של מלאך ה

אין מספיק , (.סנהדרין מג) למיםעו´ ה בב"ל כל הזובח יצרו ומתוודה עליו כאילו כיבדו להקב"ואמרו ז 17337 

אלא שצריך עוד להתוודות בגלוי ובביטוי שפתים להכלים את , שהוא מכניע את יצרו וכובשו בפנימיותו 17338 

היוצא מדברינו שהתשובה האמיתית צריכה להיות לכל , ואז ינקה ונפשו עליו תשמח, נפשו בנזיפה עצמית 17339 

כל הפגימות תוסרנה וטוהר נפשו יתגלה שוב והוא ואז , היקף החטא וצדדיו המרובים והטמונים ביותר 17340 

 17341 .(אור הנפש)  .ת"נרצה ומקובל בעיני השי

 17342 

 17343 מאמר שסה

 17344 .(א"י´ בראשית כ) ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית כי עשית את הדבר הזה

אף כי , י אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתיה שואלין אותו או על עסקי אשתו שואלין אותו"וברש 17345 

ועל כל פנים , אבל גם מהתורה יכולין לקבל מושג על השנים הקדמוניות, ינה ספר דברי הימיםהתורה א 17346 

הנה גם משטחיות הפרשה אנו משתוממים על החיים , לא פחות להבדיל אלף הבדלות מדברי הימים שלהם 17347 

תאלמנה שפתי שקר הדוברים עתק על הדורות , ועל ההנהגה הנפלאה אשר שררה בשנים הקדמוניות 17348 

 17349 .טרם השכילו להתקדם בכל הנהגה אנושית, קים כי היו לא תרבותיים כמו היוםהעתי

הקדמונים האמיתיים מקבלי התורה ומאירי העולם , והנה לא אדבר כאן על בני אברהם יצחק ויעקב 17350 

ואם הראשונים כבני אדם אנו אף לא , וכפי הקבלה המסורה בידינו הנה הדורות הולכים ונחלשים, בכבודה 17351 

גם על העמים , אבל פרשתנו כאן הרי תעיד לפנינו גם על אומות העולם, פנחס בן יאיר´ רכחמורו של  17352 

מצבם הרוחני דוגמתי , איך היתה כל הנהגתם אז ודרכם המוסרית בחייהם, מקדם על אנשיהם ומנהיגיהם 17353 

 17354 .הוא באמת כלפי כל התרבות של היום

והנה היה נביא , כי אם מלך בין מלכי ארץ לא יחיד ומיוחד היה אבימלך, הנה לפנינו מלך אחד בגוים ההם 17355 

הרי כי היה קרוב אל , גם נאמר עליו ואחשוך גם אנכי אותך מחטוא לי, דיבר אתו בחלום הלילה´ מי שה 17356 

כי קרא לכל עבדיו וכשספר כל , והנה גם המשרתים לא פשוטים היו, הפרטית´ ומונח תחת השגחתו ית´ ה 17357 

והעולה על כל כי הנה שואל ? הראינו היום עובדות כמו אלה ,הדברים באזניהם הנה יראו האנשים מאוד 17358 

מה הביא לך כי התנהגת ? מה ראית כי עשית את הדבר הזה, אבימלך את אברהם איש אורח שבא למדינתו 17359 

 17360 ?ככה

הלא , הנה גם אם יהיה אתו כיס מעות, הנה כאשר יבוא אחד בהישיבה שלנו, נקח נא ציור מאשר אתנו אנו 17361 

ולא יירא מאיש כי יקחהו כי הלא כולנו בני תורה , גם על הבימה באין שמירה כלל בלי פחד יניח אותו 17362 

וכשיהיה לאיש הלז מקל יד לא ידאג למקום שמור ? וכי חשוד מי שהוא שיגע בכסף של אחרים, כאן 17363 



והנה במקום כזה אם אחד יבוא להטמין חפציו אשר , כי בכל מקום שיעמידהו שמה ודאי ימצאהו, להעמידו 17364 

מה ראה , הנה אז ודאי כבר נצטרך לחקור ולדרוש על מה זה עשה ככה, אגתו לבל יקחם מי שהואאתו מד 17365 

 17366 .ודאי מצא בנו איזה עול אשר הביאהו ליחס כזה, כי נקט אותנו לחשודים

ובלי , והנה משפט כזה שייך רק על מקום בני תורה אשר מוחזקים הם בכשרותם ונאמנותם בכל הענינים 17367 

שמה אם , אבל לא כן נשפוט על מקום של סתם בני אדם, לא יחשוד אותם בכלוםמעשה מיוחד שום אדם  17368 

מסתיר , ונראה אותו כי מטמין מעותיו במקומות משומרים ביותר, יקרה כי יבוא אחד במקום דשכיחי רבים 17369 

ומה הגיע לו לזו , אל נתמה על כך לשאול אותו מה ראה על ככה, עצמו וכל החביב לו מעיני בני אדם 17370 

 17371 .נבין אותו היטב ולא נשאל אותו ,ההנהגה

והוא מפחד מהם ודואג לעצמו , כי בא איש אורח עובר במדינה נכריה, והנה כאן מספרת לנו התורה עובדה 17372 

ובדורותינו אנו הנה זה דבר מובן , ומשתדל בכל ערמה למנוע מהם שליטת עין כל אדם, ולאשתו אשר אתו 17373 

מה ראית כי עשית את , לך שואל את האיש הלז ותמה עליווהנה כאן אנחנו רואים כי אבימ, והנהגה רגילה 17374 

 17375 ?איזה מעשה מיוחד ראית אצלנו אשר מזה דנת אותנו לחשודים ולא כשרים, הדבר הזה

מקום אשר כולם , שהיתה נאה וראויה לישאל רק במקום גדולים ואנשי מעשה, הנה שאלה ותמיהה שכזאת 17376 

הלא זאת מראה , ם במקום אשר עם הארץ מלא בהנשאלה במדינה של גויי, בחזקת כשרים ונאמנים הם 17377 

? ומה באמת ענה אותו אברהם, לנו כי מלוכה בדורות ההם היו בחזקת נאמנים לא פחות ממקום תורה כיום 17378 

י אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה "וברש, רק אין יראת אלקים  במקום הזה והרגוני על דבר אשתי 17379 

 17380 .לין אותו אשתך היא או אחותך היאושתיה שואלין אותו או על עסקי אשתו שוא

מפני שהקדימו , כי לא ראה בהם יראת שמים, תשובתו היתה כי אמנם מצא ריעותא בחזקת נאמנותם 17381 

ואני , הנה בחן אותם ומצאם חסרים, לשאול על דבר אשתו טרם שאלו אותו על עסקי אכילה ושתיה 17382 

אמנם בבחינת , ים אותו על אודות אשתואם לא היו שואל, מסופק מאוד אם היה קורה כזאת אצלנו בישיבה 17383 

 17384 .ומזה גם תדון לחשוד אותם אל והרגוני על דבר אשתי, התורה שאלה כזאת מורה היא על אי יראת שמים

כי בחוסר יראת שמים אצלם אשר נוכח לדעת על זה , להשתומם נורא על מבטם ומשפטם ועומק בחינתם 17385 

זאת , ולים הם גם על רציחה והרגוני על דבר אשתיהנה מזה יחליט כי על, משאלתם אותו על עסקי אשתו 17386 

וירידת הדורות הלוך וחסור עד , היא באמת עובדה מדגימה את גובה מצבם הרוחני של האומות בימי קדם 17387 

 17388 .(דעת תורה)  .היום

 17389 

 17390 מאמר שסו

 17391 .(א"י´ בראשית כ) ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי

והיתה , יתה התורה מחייבת לדעת ולהבין רק ידיעה שכלית ולא ידיעה חושית המביאה לידי מעשהאילו ה 17392 

אז לא היה שום נפקא מינה מאין באו לו הידיעות ומאיזה , כל השלמות שיהיה האדם יודע הכל רק בידיעה 17393 

ולמה , כי אחרי שבאה הידיעה אל מוחו ומונח בראשו כבר השיג תכלית השלמות, מקור שאב המושכלות 17394 

, או מן ההרגש, מן התכונה, מן היושר, בין שבא מן השכל, לו לחקור אחר המקור בין שבא אליו מן התורה 17395 

כיון , כיון שהוא מבין מה לי מי אמר ומי הגיד ועל איזה מקור הוא סומך, בין מישראל בין מבלתי ישראל 17396 

 17397 .שמבורר לו בידיעת שכלו סגי

היינו החוש המביא לידי , לא העיקר הוא החיים של התורהא, לא כן עכשיו שלא הידיעה היא העיקר 17398 

וכל מלחמה שהיא נגד הטבע , מפני שיש להאדם טבע פראי והרגלים מגונים וצריך האדם לחנכם, מעשה 17399 

מכל , ובעל יושר גדול, כי יכול האדם לדעת הרבה ולהיות בעל שכל ישר ובעל מזג טוב, מלחמה חזקה היא 17400 

וקופץ , אז יברחו כל הידיעות ונשאר ריק מכל, מדה רעה וטבע מגונהמקום כאשר באה התעוררות של  17401 

 17402 .ולא הצילו אותו כל המעלות האלו בעת הנסיון, עליו יצרו ועושה עם כל אבריו מה שלבו חפץ

כי הטבע , אחר כל הכשרונות וההרגשים הטובים שיש בו לא מצא כח להתגבר על הכח המתעורר שלו 17403 

הלא יש לו ? ומפני מה באמת לא נצח את הטבע, רוממות ידיעת מעלותיו עושה את שלו ואינו מתפעל מפני 17404 

אלא צריכים אנו לומר שהן אמת אשר זהו ממעלות ? ידיעות רבות המורים להתנגדות לטבע והרגלים 17405 

 17406 .אשר יכול להורות את האדם שהטבע הבל הבלים הוא, השכל

, מראה עיניו ואחר כח המתעורר שלוכך נקל להמשך אחר , אבל כשם שנקל להבין כי הטבע לא כלום הוא 17407 

ויהיה בנקל להחליף טבעו ולחיות חיי , אין השכל ממאיס עליו חיי הטבע אשר יהיה קשה לחיות על הטבע 17408 

וצריך גבורת הנפש וידיעה , השכל יכול רק להבינו אבל לא להגבירו, זה אינו שייך ליכולת השכל, שכל 17409 

כי אצלו לא נמצא גבורה וחוש אלא , להועיל השכל לבד וזה לא יוכל, חושית אשר תוכל לצאת לידי פועל 17410 

 17411 .מחשבה בלבד

כי כל יסוד של ידיעות , אשר לנצח את יצרו צריך יסוד אחר מלבד הידיעות השכליות, היוצא לנו מזה 17412 

וכן אם יהיה , אין היסוד הזה יכול לתת כח וגבורה בידיעתו שיחיה עליהם, הבנוי רק על בקשת השכל 17413 



וכד חסר לגנב למיגנב נפשיה לשלמא , בה או בעל יושר וכדומה אינם מעלה מעולההיסוד של תכונה טו 17414 

, אלא אימתי יכול למשול על טבעו ידיעותיו ומושכליו, לכן כאשר בא לו הנסיון יהיה כמוץ לפני רוח, נקיט 17415 

ה בהכר´ ורק כשיכיר את רצון ה, ´רק בעת שהיסוד והמקור של כל הידיעות הוא רק יראת אלקים ורצון ה 17416 

ויהיה נקל אצלו להחליף , אז ישיג גבורה לעמוד בנסיון, חושית ומסירת נפש לעשות כפי רצון התורה 17417 

 17418 .טבעו על פי רוח התורה

כי בעת שבאים אליו הידיעות רק משכלו או ממזגו היפה , כ יש נפקא מינה מאיזה מקור שאב הידיעות"וא 17419 

אבל מצד השני נקל , ליהם ולאחוז בהםאז הגם שמצד אחד נקל לו להסכים ע, והטוב או מיושרו הדק 17420 

זה , כי מה שנקל לו לעשות לא מצד המסירות נפש אלא מצד אהבת היפוי, לעבור עליהם ולא לעשותם 17421 

אז , או כי יבוא עליו רוח שטות ונסיון, אבל כאשר יהיה נוגע בצד השני, יעמוד רק בעת שיצליח ההתיפות 17422 

 17423 .יהיה לו נקל לעשות את ההיפוך

ואין בכח ההרגשים הדקים להתגבר על , כונה לעשות בעת שמתנגדת עליו תכונה אחרתכי אין בכח הת 17424 

כי במה יתגבר היפה על המכוער בעת שהמכוער תובע , ההרגשים הזועפים על הטבע וים החיים של הרחוב 17425 

לכן קיימת באמת ההנחה כי אם כל כח האדם יהיה כח היושר שלו ? אותו עוד יותר ממה שתובע לו היפה 17426 

 17427 .יה נקל לו לעשות ולא לעשותאז יה

אם עמל בכל כחו למסור את עצמו לפי רוח התורה , ´לא כן אם מקור הידיעות הוא התורה ורצון ה 17428 

אבל המבקש אשר מסר את כל כוחותיו לסדרם רק , אז הכח הזה הגם שקשה להשיגו במהרה, האמיתית 17429 

שמתחילה יהיה קשה לו לעשות אבל ואם , יש בכח המסירות נפש להצילו גם בעת הנסיון, ´על פי רצון ה 17430 

, שיושר נוח לקנות ונוח לאבד, שההבדל הגדול בין התורה והיושר הוא בזה, כ יהיה קשה שלא לעשות"אח 17431 

 17432 .והתורה קשה לקנות וקשה לאבד

אבל שיהיה חזק ומתמיד על קיום , אם שמתחילה צריך האדם לצרף גם חשבונות השכל שיהיה נוח לקנות 17433 

ודרכי התורה ואז יהיה קשה ´ נ על רצון ה"ג רק בעת שיבנה בעצמו היסוד של מסיזה יכול להשי, התורה 17434 

הרי לנו שהשכל לבד , מ בנסיון לא היה יכול לעמוד"מ, מי לנו גדול בתקופת הפילוסופים כאריסטו, לאבד 17435 

ורק , מפני שאין להשכל מקור נאמן וקיים אלא במקור התורה, בלא יסוד של רצון השם הוא נוח לאבד 17436 

 17437 .ה תוצאות חייםממנ

ולא יכול להועילו כלל , כ מוסר ויראת שמים שיעמוד בנסיון"צריך ג, וכן מה שנוגע לבין אדם לחבירו 17438 

כי אם לא יהיה הבן אדם לחבירו נובע ממקור של . הידיעה מה שהוא בין אדם לחבירו שיעבור על מדותיו 17439 

כי ההרגש של בין אדם לחבירו , מולא יעמוד בנסיון כל שהוא אם יהיה הדבר נוגע לעצ, בן אדם למקום 17440 

 17441 .לבד לא יכול להועילו

וכל ההתחייבות של בין אדם לחבירו יהיה מפני שהתורה מכריחה כן וזהו , ´אבל אם יהיה חזק ביראת ה 17442 

´ מה שאין כן אם יהיה לבו ריק מיראת ה, אז יוכל גם בהכרתו להעמיקה ולהרחיבה מכל הצדדים, ´רצון ה 17443 

כי זה , אלא שחטף הרגשים אחדים מבין אדם לחבירו זה אינו כלום, ´בעד רצון הואין לו שום מסירת נפש  17444 

ואם נראה עליו לפעמים , לא יחייב לו שיהיה זהיר בכבוד חבירו במקום שיהיה לו נגיעה של הקפדה עליו 17445 

 17446 .נימוס ודרך ארץ היא רק בגדר שמור לי ואשמור לך

כי זה רק כמו שאומרים , ת גם זה לא כלוםגם אם לפעמים נמצא שאחד מטיב לחבירו בהטבות גדולו 17447 

וגם אם , כן כל חסדו וטובתו רק לתקוות הטבת חבירו אליו, נותנים מספוא לחמור כדי לרכוב עליו, העולם 17448 

גם זה אינו כלום כי תקוותו , מ הוא מטיב עמו"חבירו עומד עכשיו במצב שאינו יכול להחזיר לו טובה ומ 17449 

וכל זה רק לטובת עצמו בצורת , ל פני המים כי ברוב הימים תמצאנוש שלח לחמך ע"כמ, עליו לזמן רחוק 17450 

 17451 .בין אדם לחבירו

והכל מכירים כי , שהוא דבר על פי דין ועל פי יושר, אין לך בין אדם לחבירו יותר גדול מהכנסת אורחים 17452 

להטיב עמו בכל הפרטים , כאשר בא אורח צריכים לקדם אותו בשאלה על עסקי אכילה ושתיה ושינה 17453 

וכל ענין , והשכל מחייב אשר כל מה שיהיה האדם יותר בעל יושר יותר ייטב עמו, ש שלא להרע לו"וכ 17454 

 17455 .הכנסת אורחים תלוי רק בלב הטוב

שכל ענין הכנסת אורחים יהיה רק מפני שכך הוא , ´אבל גם בזה הענין אם לא יהיה האדם חזק ביראת ה 17456 

אם לא יהיה כן אלא כל , בכל המילי דעלמאובהכרתו הטובה ישתמש רק להרחיב את ההטבה , ´רצון ה 17457 

אם יבוא נסיון , אחר כל הרגשים הדקים שיהיה לו בענין הזה, יסודו רק יושר האדם ומעשה רעיון בעלמא 17458 

 17459 .מלבד שלא ייטיב עמו אלא עוד יהרוג אותו, לידו שיהיה נוגע ברעת האורח

, התנהג עמו כמו עם אורח חשובוהיה צריך ל, הרי מצינו כשבא אברהם אבינו אל אבימלך בגדר אורח 17460 

בכל זאת השאלה , ומיד שראה אותו תיכף היה צריך לשאול אותו על עסקי אכילה ושתיה להיטיב עמו 17461 

מפני מה נתעורר בו נגיעת היופי על מדת ההטבה , זאת היא תמיהה עצומה, הראשונה היתה רק על אשתו 17462 

 17463 ?ש מה ראית כי עשית את הדבר הזה"כמ, שהיתה בו



ואם אמנם , כי היה בטוח שלא ראה שום עולה, זה שהיתה כל הנהגתו ביושר רב ובנימוס גדולהרי לנו מ 17464 

רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר , בכל זאת ענה לו אברהם בתוקף, שלא ראה שום עולה 17465 

 17466 ?ואיך היה בטוח שיכול להרוג אותו על דבר אשתו, מפני מה ענה לו כן, אשתי

מזה הבין ? ומפני מה שאל על אשתו, כי היה צריך לשאול על עסקי אכילה ושתיה, הוא הדבר שאמרנו 17467 

ובמקום שאין נגיעה של חוש היופי שמה יתנהג בהטבה , שחוש היופי שלו גדול הרבה מכח ההטבה שלו 17468 

שם לא יביט על ההטבה אלא תפעול בו , אבל כאשר תהיה לו נגיעת יופי שמתנגד למדת ההטבה, וביושר 17469 

ואם כי לא יהיה יאות לו ליקח , ויבקש עצות ותחבולות איך להשיג היופי לעצמו, שלבו חפץהנגיעה למה  17470 

 17471 .תסבב לו הנגיעה עלילות על אברהם אבינו מצד אחר עד שיהרוג אותו, ממנו בעל כרחו

וזהו שאמר , מזה בנה מן הקודם אל המאוחר לדון אותו כך, והבין אברהם אבינו כל זה משאלתו העקומה 17472 

שהטבע פועל עליך ומיד שתראה ברק חיצוני תתפעל , יראת אלקים והרגוני על דבר אשתי לו רק אין 17473 

כי גם , וכיון שרצונך חפשי לא יועיל לך כל היושר להצילך מהנגיעה של הטבע, מאוד ותבקש אותו 17474 

ויכול להיות , תסבב עלילות מן הצד עד שאין איש שירגיש נגיעתך ורצונך האמיתי, ההריגה תעשה ביושר 17475 

 17476 .ס והרגוני על דבר אשתי"אבל סו, ם אתה לא תרגיש הנגיעהשג

מלבד שלא ייטיב לו עוד יהרוג אותו אם תדחוק , הרי לנו מזה שאפילו בעל יושר אם אין בו יראת שמים 17477 

והראיה שאותה הנגיעה היתה , אלא מפני שחסר לו יראת שמים, ולא מטעם שהנגיעה חזקה, לו הנגיעה 17478 

שלא היה חפץ , ל זאת לפי שהיה בו יראת שמים הלך בדרך אחרת לגמריובכ, אצל אליעזר עבד אברהם 17479 

היו , דרכו´ וכל מה שעשה הסימנים וכל מה שהתפלל שיצליח ה, לאכול עד שיגמור הענין בעד יצחק 17480 

 17481 .אמצעים לקרב הדבר שלא תפריע לו הנגיעה את עבודתו

כי התורה ניתנה בגזירה , ל בניםה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן ש"ל חביב לו להקב"לזה אמרו חז 17482 

והוא מפני שעיקר התורה הוא , שוה ובבנין אב וכאן כתבה התורה פרשה גדולה כל פרט ופרט מפורש 17483 

, מפני שכלום קנאה יש בכם כלום שנאה יש בכם, והראיה שלא ניתנה התורה למלאכים, תיקון המידות 17484 

זהו מטרת התורה ולכן , דות והנגיעותלכן כאשר כל שיחתן של עבדי האבות היו איך שהלכו היפך המ 17485 

 17486 .כתבה התורה הכל בפירוט

אליעזר נתעלה מהנגיעה הזאת כי , הרי לנו מזה שאותה הנגיעה עצמה צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם 17487 

אז היה והרגוני על דבר , מיד שראה הברק הראשון נמס כל היושר שלו, עמד בנסיון ואבימלך נכשל בה 17488 

מפני מה ? הלא קודם תבע מה ראית, וגם אבימלך כששמע זאת שתק, יראת שמיםאשתי כיון שאין בו  17489 

 17490 ?שתק כעת

כי כאשר יעבור עליו , והרגיש שהאמת הוא עם אברהם שאין להיושר חזקה, אלא שלב יודע מרת נפשו 17491 

 17492 הרי לנו מכל זה שאין התורה, זאת הבין ולכן שתק, רוח הנגיעה נמס כדונג ויכול להפוך הרים בעת נגיעתו

אם לא יהיה לו יסוד , בין הבין אדם למקום ובין הבין אדם לחבירו, יכולה להשתלם אצל האדם בכל חלקיה 17493 

 17494 .(מדרגת האדם)  .חזק של לימוד המוסר ויראת שמים

 17495 

 17496 מאמר שסז

 17497 .(א"י´ בראשית כ) ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי

, והיו מצויינים בעדינות הנהגתם ודרך ארץ שלהם, ש הגוי גם צדיק תהרוג"מאף שהתנהגו כצדיקים כ 17498 

וקשה למה , והיו חשודים ברציחה ממש, העיד אברהם שכל זה לא יועיל להפך את מהותם הפנימית לטוב 17499 

בכל , מלאכה (א, ביאור הענין הוא שבמעשים נמצאים שלשה גדרים? לא השפיעו מעשיהם על פנימיותם 17500 

ל שמלאכה "כאמרם ז, רכזות ויגיעה יש בכוחה להרחיק מהאדם את מחשבות התאוהמעשה הדורש הת 17501 

ועל כן ממילא מרחקת היא גם את הפנימיות , אבל מצד שני הרי תוכנה הוא בדרך כלל גשמי, משכחת עון 17502 

 17503 .הרוחנית ומבטלת את האדם מתורה

חיים ´ ה של הגאון רביאורים שונים ניתנו למושג זה אך הקולע ביותר הוא ז, תורה ודרך ארץ (ב 17504 

רבא אמר , ל שם"כשהדרך ארץ גם היא תורה וז? שפירש מתי יפה תורה עם דרך ארץ, ל"מוואלאזין ז 17505 

ברכות )א  לתלמידיו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזקו קמאי כי היכי דלא תיטרדו במזונייכו כולא שת 17506 

אך באמת גם , מש מלימוד בתורהוחלילה לומר שיפנו לבבם אך לחיי שעה כל היום ויתבטלו מ, (7לה 17507 

 17508 .ל"בעסקם בחיי שעה כוונתם ומחשבתם לן בעומקה של הלכה עכ

, זו תורה שצריכה לבלול במעשים טובים´ בלולה בשמן´שאמרו  (ג"במדבר רבה י) ל"עוד מצינו לחז 17509 

ח הוי למנחה שאותה שעה הוא עושה נחת רו, א שיגיעת שניהם משכחת עוון"ת עם ד"כההיא דתנינן יפה ת 17510 

י זה "פירוש שע, בזמן שאדם עסוק בתלמוד תורה והוא בעל מעשים טובים ושומר עצמו מן החטא, ליוצרו 17511 

 17512 .טהורה´ ובזה מתקרב האדם למדרגת לשמה כי הכל נעשה עבודת ה, שומר את עצמו מן החטא



, הראשונה שלא לשמה הסותרת לפנים, בדבר מעשים שלא לשמה ישנן שתי מדרגות, שלא לשמה (ג 17513 

ועל השניה נאמרה בחינת כיון , על הראשונה נאמר ואבדה חכמת חכמיו, ה זו שמסייעת לפניםוהשני 17514 

 17515 .שאתה מתעסק בה אתה חוזר ועושה אותה לשמה

דבר זה , והוא בדבר אחד בלבד אם יש בו יראת שמים או לא, ההפרש שבין שתי מדרגות אלו ברור מאוד 17516 

אם ישנם בלב האדם יסודות מוצקים של יראת  ,ה רק אין יראת אלקים והרגוני"פירש אברם אבינו ע 17517 

בין כתריס בפני הרע ובין כהתעוררות , ל"גם המעשים החיצוניים שלו יועילו בכל הבחינות הנ, שמים 17518 

 17519 .אבל בלי יסודות אלה אין המעשים החיצוניים אלא מרחקים את האדם ממהותו האמיתית, לחיזוק פנימי

מובן שהדרך העיקרית היא לימוד המוסר ? תח אותה בנוכיצד נצליח לפ, ואם כה הכרחית לנו היראה 17520 

מעשים מתוקנים אם גם , אך לפיתוח היראה צריכים גם להרבות במעשים, ברצינות ובהתלהבות פנימית 17521 

הולך ומרחיק את , כל הממעט במעשים והמתרשל בהם באמרו שהוא רחוק מתיקון הנפש, חיצונים המה 17522 

כל זמן שסבור שעדיין קיים , חות הנפש הוא שמפחד האדםהנה אחד הכו, עצמו גם מקנין מדת היראה 17523 

 17524 .אבל כשהוא מתייאש באין עצה הפחד מצטמצם, מוצא מהסכנה בה הוא נתון

כי אז היה כל אדם חושש , למשל אילו היו נחלקים בני האדם לאלה שחיים לעולם ולאלה שסופם למות 17525 

וכן , אין אחד שיפחד מהמיתה הבטוחהשוב , אבל מכיון שסוף כל אדם למות, שמא הוא מההולכים למות 17526 

אף מכיון שהגיע לשם מתקטן אצלו , נראה בחוש שהחייל מפחד בעת המלחמה עד שמגיע לקו האש ממש 17527 

 17528 .י זה מתמעט הפחד"והטעם הוא שהסכנה הברורה מולידה בו יאוש וע, הפחד

אוי לו למי , בוכל זמן שמרבה אדם בעצות ובמעשים עדיין יראת שמים פועמת , כן הוא גם ברוחניות 17529 

כי המתייאש אינו ירא , לא רק שנשאר בחטאו אלא גם יראתו מתמעטת והולכת, שמתייאש מלשנות מעשיו 17530 

, ואם באמת חפץ האדם בתיקונו יתחיל במעשים מיד בלי כל דחיה, כבר ואין לו ממה להתחיל את תיקונו 17531 

גאון , לא ידחה בשום פנים כי לאשר הוא משתוקק באמת, יש סימן מובהק על אמיתת הרצון שבלב האדם 17532 

הן הירא יתחיל מיד כי ירא , ל גילה אור זה בו יכיר האדם את ערך חיזוקו הפנימי"ס ז"בעלי המוסר הגרי 17533 

 17534 .גם לתיקון הרגע העובר

, והיא שנתבונן עד כמה מעשינו נעשים בצנעה, וישנה עוד דרך להבחין אם ההתחזקות פנימית היא או לא 17535 

הגדולים היו חוששים לפרסום כי היו יראים שיפסידו , ה בה ריבוי העלייההצנע לכת בה שמירה בה ברכ 17536 

, (ב"חגיגה ה´ פרק ב) ץ מהירושלמי"וכן מצינו בראשית חכמה בשם התשב, בזה את כל ערך מעשיהם 17537 

שראו ברוח הקודש אשה אחת שהיתה ´ פי) ,רבי יוסי בן חנינא אמר צירא דתרעא דגיהנם קביע באודנא 17538 

אמר לו למה דא כן , (יה לאחר מותה בגיהנם וציר השער של גיהנם סובב באוזנהשרו, מוחזקת לצדקת 17539 

 17540 .(שהיתה מתענה ומפרסמת תעניתה) ל דהוות ציימא ומפרסמה"א

ה חופה עליו בלבוש החסד "הקב, שמי שמסתיר מעשיו מבני האדם, סוד גדול גילה שם בראשית חכמה 17541 

התלהבות , כי בהצנע לכת מתמעטת הסתת היצר, יםלשומרו שלא יכירו בו בעלי הדין חיילות היצר המסית 17542 

וכל ההתחזקות הפתוחות לפנינו בימי אלול מלאי ההזדמנויות ימי , טיפוח היראה, ביטול היאוש, המעשה 17543 

 17544 .(24´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .הרצון

 17545 

 17546 מאמר שסח

 17547 .(א"י´ בראשית כ) ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי

ידעתי כי , ובנקיון כפי נקי אני מן החטא שלא נגעתי בה, ל בתום לבבי שלא דמיתי לחטוא"י ז"ופירש 17548 

רק אין יראת אלקים במקום , אמת שלא דמית מתחילה לחטוא אבל נקיון כפים אין כאן, ´בתום לבבך וגו 17549 

 17550 ?תו שואלין אותואו על עסקי אש, אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתייה שואלין אותו, הזה

עד שבא אליו האלקים בחלום , יש להתבונן מזה במעלות היראה שאבימלך היה אדם חשוב ומגדולי הדור 17551 

, ´וכדברי אבימלך שקרא את עצמו צדיק ותבע משפטו מאת ה, הלילה והודה לו שבתום לבבו עשה זאת 17552 

מו טענותיו ולא ענה אותו נסתת, במקום הזה´ ה רק אין יראת ה"ובכל זה כאשר אמר לו אברהם אבינו ע 17553 

 17554 ?הרי החזיק את עצמו לצדיק תמים ולמה נשתתק ונסתרו כל טענותיו, דבר

אבל אין בהם יראת אלקים , ידע שיש במדינתו נמוסי מלכות ודרך ארץ, אלא שגם אבימלך הכיר את עצמו 17555 

לפניו , ם ממנושהוא המשגיח וחוקר לב ובוחן כליות ואין דבר נעל, היא היראה העליונה שירא את אלקיו 17556 

לא יטעה את בוראו , ואם ידמה האדם בדעתו להטעות את עצמו ואת אחרים זולתו, נגלו כל תעלומות 17557 

 17558 .המכיר אותו מעומק לבבו ונפשו

לא התפתה מברק , על מעלותיו וחסרונותיו מכל הצדדין, ה שהכיר את מהות נפש האדם"והנה אברהם אע 17559 

כי היראה , אמנם הוא באחת ומי ישיבנה, דיקים ותמימיםנמוסי המדינה של אבימלך שנראה כאילו הם צ 17560 

, ובלעדה אין כח לנצח אותה בעולם, היא היחידה שכוחה רב לעצור בכוחות הפנימיים של הטבע הבהמית 17561 



ז "ובכ, כי הרי היו כמה חכמים ופילוסופים בעולם שהגיעו מצד שכלם האנושי למוסרי החכמים הגדולים 17562 

 17563 .ונכשלובהגיעם לגוף הנסיון לא עמדו 

שהחכמה שהיא , ע אל תאמין"תורה יש באוה, ע תאמין"ל אם יאמרו לך חכמה יש באוה"וזה שאמרו חז 17564 

אבל מהות התורה , ע היו חכמים שהגיעו מצד העיון שלהם לחכמה העליונה"גם באוה, הבחינה העיונית 17565 

התורה היא נעשה  כי מהות, ע"זה המושג של תורת חיים אין באוה, היא תורת חיים והנהגת האדם במעשה 17566 

ואם המעשים רעים , ואם המעשים טובים אז החכמה היא טובה, קודם לנשמע שיסוד התורה הוא המעשה 17567 

 17568 .החכמה איננה מתקיימת

כי נוכח לדעת , ה בנין אב על אבימלך ומדינתו שאין יראת אלקים במקום הזה"כ בנה אברהם אבינו ע"וע  17569 

החטא לא היו שואלים בראשונה על דבר אשתו אלא על  כי לו היו רחוקים מן, שרחוקים הם מיראת חטא 17570 

אות היא על נפשם כי תשוקתה לבקש , וכיון שזאת היתה שאלתם הראשונה, דבר עסקי אכילה ושתיה 17571 

ומה שנבנה על שכלם הוא בנין חלש שלא יקום בשעת , מחטוא לו´ היתר על חפץ לבם ואינם יראים את ה 17572 

מוסר )  .ן טעמים ולהרגו בעבור רצונם"את השרץ בקכי ימצאו חשבונות רבים להכשיר , נסיון 17573 

 17574 .(התורה

 17575 

 17576 מאמר שסט

 17577 .(ז"ט´ בראשית כ) ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים לכל אשר אתך

´ שהרי אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה שנא, ר יצחק לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך"א 17578 

יהי רצון שיהיו , אמר לה הואיל וכיסית ממני שהוא אישך וגרמת לי הצער הזה, הנה הוא לך כסות עינים 17579 

 17580 .(.ק צג"ב) ביצחק ותכהינה עיניו´ לך בני כסות עינים ונתקיים בזרעה שנא

לא למד ממעשה פרעה שניכווה על שהעיז לעכב את , ולכאורה תמוה הלא אבימלך היה המתחיל בעבירה 17581 

מכל מקום הצער של אבימלך פעל , של צער ויסורים והאשמה בו כ ראוי היה לעונש רב"א, שרה אמנו 17582 

והענין מבהיל ממש הלא שרה מוכרחת היתה לרמות את אבימלך בכדי , רושם שנתקיים בזרעה של שרה 17583 

ובכל זאת אם שרה שימשה עילה , והאשם בכל מהלך הדברים היה אבימלך, להציל את נפשה ונפש בעלה 17584 

 17585 .לא שב ריקם והשאיר רשומו בזרעה של שרההצער הזה , וגורם לצער שבא עליו

על אחת כמה וכמה איך , ואם על צער שנגרם על ידינו לזולת מתוך הכרח של הצלה עצמית אנו נתבעים 17586 

או מתוך רדיפה לממון , צריכים אנו להיבהל מפני חומר הדין של גרימת צער לזולת מתוך קלות דעת 17587 

, וכל סובל ואפילו הדיוט שבהדיוטים, אינו נאבד ואכן ששום צער שבעולם, לכבוד או מניעים אחרים 17588 

ואף שהוא בעצמו לעתים תכופות היה האשם , המביע את מרירות לבו על הסבל והעלבון שהוא סובל 17589 

כי אין נעלם , אף סבל וצער שכזה רישומו מתהפך ונעשה לרועץ לכל המעורבים בענין, המתחיל בדבר 17590 

 17591 .מנגד עיניך

אחת על , לבן זה הרגיש מקופח ונעלב, ים לרדוף אחר יעקב שברחלבן הלך ביום אחד דרך שבעת ימ 17592 

ורחל בתו הלא בהסתירה את תרפי אביה כוונתה היתה לשמים , בריחת יעקב והשנית על גניבת אלהיו 17593 

מ גרם מעשה זה שלא זכתה לגדל את בנימין ולא נתקיימה עמו "מ, בכדי להרחיק אותו מן העבודה זרה 17594 

כשמסירין את כל . (ק ויצא"זוה)ב  י שהתכוונה לטו"לאביה אעפ בעבור הצער שגרמה, שעה אחת 17595 

, הצער כשלעצמו אף של הדיוט ורשע נשקל ונמדד במאזני שמים, הנסיבות והעילות שהביאו לידי צער זה 17596 

 17597 .והוא חוזר על עקבו ופוגע בכל אלה שבכוונה ושלא בכוונה גרמו להתהוותו של צער זה

, נחקרים ונידונים בפרטיות על הכוונות והמגמות הטובות, ער הזהכל חלקי המאורע והסיבות שהביאו לצ 17598 

אבל עצם הצער , ז מקבלים שכר טוב"ורחל במגמתה להרחיק אביה מע, כגון שרה בהכרח אמירתה אחי 17599 

ה לא רוצה שנצער "ומה מבהיל הוא הענין הזה עד שהקב, על הצער לכשלעצמו נענשים, של כל מישהו 17600 

 17601 .יבות ובכל המאורעותחלילה את זולתנו אף בכל הנס

י "אף שהיה יעקב אנוס עפ, זעקה אחת שהזעיק יעקב לעשו דכתיב כשמוע עשו את דברי אביו ויזעק זעקה 17602 

ויזעק זעקה גדולה ומרה עד ´ מ נפרע לו בשושן הבירה שנא"מ, הדבור ומן השמים סייעוהו ליטול הברכות 17603 

אלא , את הרשעים והחוטאים שמציקים לנוומה נעשה אנן שאנו מצערים לפעמים לא , (ו ד"ר ס"מד) מאוד 17604 

אוי לנו , ואנו פוגעים בכבודם מסיבה קלה זו או אחרת, ´את חברינו לומדי תורה עוסקים במצוות יראי ה 17605 

 17606 .ויש שאנו עוד שמחים למפלתם, מיום הדין איך לא נרגיש את כאבם וצערם

כיון שראה שקצרה שעתו , מושבשעת פטירתו התחיל לברך כל שבט בפני עצ, ה"נזכור נא דברי משה רע 17607 

בית ) ל רבינו אדוננו מחול לך"א, ל הרבה ציערתי אתכם בתורה ובמצוות מחלו לי"וא, כללם בברכה אחת 17608 

ת לתת לבני ישראל "משה בא בשליחותו של השי, ל"מה מבהיל וחובה קדושה עלינו לעיין בנ, (המדרש 17609 

ביקש והתחנן שימחלו , ון של חייו עלי חלדובכל זאת ברגע האחר, תורה ומצוות שהם חיינו ואורך ימינו 17610 

 17611 .(אור הנפש)  . מה מאד עלינו להתבונן, לו כאילו חלילה ציער אותם בדרשותיו ודרך לימודו



 17612 

 17613 מאמר שע

 17614 .(´א ח"בראשית כ) ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק

מלכים שהרג יהושע כולם היו במשתה של כל אותם שלשים ואחד , שמואל בר נחמני´ ל אמר ר"אמרו חז 17615 

והנה תמוה , (ילקוט יהושע כב) שנאמר ויעש אברהם משתה גדול משתה שגדולים היו שם, אברהם אבינו 17616 

וישראל נצטוו עליהם לא , מאוד היאך היה אברהם מיסב עם מלכים אלה שאיבדו את זכות קיומם בעולם 17617 

, יושבים אלא אם כן היו יודעים מי מיסב עמהם והרי נקיי הדעת שבירושלים לא היו? תחיה כל נשמה 17618 

 17619 .כ שאברהם לא היה לו להתחבר עם רשעי עולם אלה שנגזרה עליהם כליה ומצוה להחרימם"ועאכו

אלא מרוב ענותנותו ומדת חסדו הזמין , ולכאורה היה אפשר לחשוב שאולי אברהם לא היה מיסב עמהם 17620 

אבל מדברי , חסד עם כל בני אדם ללא יוצא מן הכלל כדרך שנהג לגמול, אותם כדי להיטיב עמהם ולכבדם 17621 

אלא עוד התכבד בהם עד כדי כך שהמשתה שלו נקרא , ל משמע שאברהם לא רק היסב במשתהו"חז 17622 

יש להבין איזה כבוד ראו כאן בהשתתפות מלכי כנען , משום שהשתתפו בו אותם גדולי עולם, בתורה גדול 17623 

 17624 ?אלה רשעי אומות העולם

ועל אף ירידותיהם של מלכים , אדם גדולה מאוד וצפונים במעמקיה כוחות מופלאיםאולם מכאן שנפש ה 17625 

הימצאם , ולכבוד גדול נחשב אף לאבי העולם האדם הגדול בענקים, אלה עדיין היה להם ערך רב 17626 

שלמרות שגם , ואמנם רואים אנו בת אחת של אותם העממים רחב הזונה, במחיצתו והשתתפותם במשתהו 17627 

 17628 .הגיעה למדרגות עליונות מאוד עד שמצאו יתרון עליה רק במשה רבינו, יה כל נשמהעליה נגזר לא תח

אמרו שלא הניח עבודה זרה שלא , (ח"שמות י) מכל האלהים´ ל יתרו אמר עתה ידעתי כי גדול ה"שנו חז 17629 

נעמן הודה בדבר יותר שנאמר הנה נא ידעתי כי אין , לכך אמר מכל האלהים נתן ממש בעבודה זרה, עבדה 17630 

אלקים ´ אמרה כי ה, רחב הודתה בדבר יותר מהם, (´מ´ מלכים ב) לקים בכל הארץ כי אם בישראלא 17631 

 17632 .בשמים ממעל ועל הארץ מתחת

את אמרת מה שלא ראית , ניחא בארץ שמא בשמים ממעל, ה לרחב את אמרת על הארץ מתחת"אמר הקב 17633 

 17634 מים ואראה מראות אלקיםשנאמר נפתחו הש, חייך שבנך עומד ורואה מה שלא ראו הנביאים, בעיניך

הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ ´ כי ה, רחב שיירה בחללו של עולם בא משה ואמר, (´יחזקאל א) 17635 

הנה רואים אנו אלו מעלות גדולות באמונה , (´ילקוט יהושע ר) אפילו בחללו של עולם, מתחת אין עוד 17636 

גדול הנביאים עלה עליה במושגי ורק משה רבינו , השיגה רחב עד שעלתה בה על של יתרו ושל נעמן 17637 

 17638 .האמונה

בשלשה חטאתי לפניך ! ע"אמרה רבש, ל אומרים עוד שבשעה שרחב הורידה את המרגלים בחבל"חז 17639 

א אומר "ר? ז"ומה שכר נטלה ע, בשלשה מחול לי בחבל בחלון ובחומה, בחלה בנדה ובהדלקת הנרות 17640 

וכתיב , שלום, חנמאל, ברוך בן נריה, עשיהומ, שריה, חלקיהו, ירמיהו, זכתה שיצאו ממנה שמונה נביאים 17641 

יהודה אומר ´ ר, ומשפחת בית עבודת הבוץ לבית אשבע אלו בני רחב הזונה שהטמינה את המרגלים בבוץ 17642 

 17643 .הרי זכתה רחב שבשכרה יצאו מחלציה נביאים וכהנים רבים, אף חולדה הנביאה היתה מבניה של רחב

שרחב זו מבנות הכנענים שירדו לדיוטה , דולתו של האדםוהנה נפלא הדבר עד היכן מגיע עומק ערכו וג 17644 

שלא רק השלימה דרגת בן , נתגלו בה כוחות כה גדולים בהשגות עליונות, האחרונות ואיבדו זכות קיומם 17645 

ויצאו ממנה , ועוד הורישה כוחותיה לדורותיה אחריה, נח כי אם גם של ישראל ובשלבים העליונים ביותר 17646 

 17647 .שלא ראו נביאים אחרים כהנים ונביאים שהשיגו מה

ומשום כך לא נשלל , כך היו מצויים בכל נפש אף של שבעה עממים, וכשם שצפונים כוחות כאלה ברחב 17648 

כי אם , והתייחס אליהם לא לפי מדרגתם בפועל, א מלכים לפי הערכת התורה ובעיני אברהם"ערכם של ל 17649 

ם במחיצתו של אברהם עד שכל והיה כבוד גדול בהשתתפות, לפי כוחותיהם האלהיים החבויים בהם 17650 

 17651 .המשתה קיבל ערך אחר

, והנה מופלא הדבר שלמרות שרחב הגיעה להשגות עליונות והשלימה את עצמה למדרגות גדולות כאלה 17652 

. ובני ישראל נענשו על אשר לא קיימו בה החרם תחרימם, לא בטל גם מעליה הלאו לא תחיה כל נשמה 17653 

א תורישו את יושבי הארץ והיה אשר תותירו מהם לשיכים ה אני אמרתי ואם ל"ל אומרים אמר הקב"חז 17654 

והמה לא עשו כן אלא ואת רחב הזונה ואת אביה ואמה , בעיניכם ולצנינים בצדיכם כי החרם תחרימם 17655 

 17656 .(ו"שם ט) ועשה להם לישראל דברים של שכים בעיניהם, הרי ירמיה מבני בניה של רחב, החיה יהושע

מתוך הכרת הטובה שעשתה להם בזה שהצפינה , לנהוג כך עם רחב יש לציין שבני ישראל היו מחויבים 17657 

והרי כתוב , ומסרה נפשה להצילם מהרודפים אחריהם ועזרה בכך לכיבוש יריחו, את שני האנשים 17658 

ל "וחז, בשופטים שבשכר זה שאיש אחד הראה לבית יוסף את מבוא העיר בית אל גמלו לו חסד רב 17659 

 17660 .יוחנן אמר באצבע הראה להם´ עקם להם ר חזקיהו אמר פה? אומרים במה הראה להם



וילך האיש ארץ החתים , שכל אותה העיר הרגו לפי חרב ואותו האיש ומשפחתו שלחו? ומה חסד עשו עמו 17661 

נבוכדנצר ולא , היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה! היא לוז שצובעים בה תכלת, ויבן עיר ויקרא שמה לוז 17662 

זקנים שבה בזמן שדעתם קצה עליהם הם יוצאים חוץ לחומה  ,ואף מלאך המות אין לו רשות בה, החריבה 17663 

 17664 .(א"ילקוט שופטים פ) והם מתים

שהרי אותו האיש לא טרח בכלום להראות להם את מקום מבוא , ומכאן עד היכן מגיע שכר חסד כל שהוא 17665 

, ובכל זאת זכה בשכר זה שנהפך כל גורלו לטובה, ורק עזר להם בתנועה קלה בפה או באצבע, העיר 17666 

העניקו לו משמים ולכל דורותיו אחריו חיים במדרגה , במקום שהיה מוטל קודם תחת הגזירה לא תחיהו 17667 

ואם , וכל המהפיכות בעולם בכל התקופות לא נגעו בהם, שלא היתה שליטה למלאך המות בעירו, כזו 17668 

בה כ הר"שטרחה כ, על אחת כמה וכמה שהיו חייבים לגמול טובה רבה לרחב, בשכר חסד כל שהוא כך 17669 

 17670 .בשבילם ומסרה נפשה להצלתם

אבל במה שנוגע , אולם זה נוגע רק לגבי הכרת הטובה מצד ישראל שחייבים היו לנהוג בה כמו שנהגו 17671 

שלא יכלו , וישראל נתבעו על אשר באו לידי מצב כזה, לרחב עדיין היה מוטל לגבה הצו החרם תחרימם 17672 

 17673 .לקיים את החובה הזאת כלפיה ונענשו על כך

שאף רחב עם כל השגותיה הגדולות באמונה שרק משה , ולים החיובים המוטלים על בני נחהרי כמה גד 17674 

ועד כדי כך שהיתה , ועם כל תשובתה השלמה שתיקנה מה שקלקלה במשך ימי חייה, רבינו עלה בהן עליה 17675 

ובכל זאת לא השלימה עוד את חוקה ועדיין נשארה במדרגה , ראויה שיצאו ממנה נביאים וכהנים רבים 17676 

 17677 .ש להחרימה מן העולםשי

ל הרי בגלל "לפי דברי חז, אמנם הפגם שנשאר ברחב היה דק למאוד והתוצאות שנגרמו על ידו יוכיחו 17678 

נתקיימו בהם דברי הכתוב והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינים , שהחיו בני ישראל את רחב 17679 

יודעים אנו כמה דאג ירמיהו , יהםויצא ממנה ירמיהו הנביא שעשה להם דברים של שכים בעינ, בצדיכם 17680 

 17681 .ולא בא לידי דברי תוכחתו אליהם אלא מתוך אהבתו הגדולה אותם, והצטער על ישראל כל ימי חייו

וציוה להוכיחם ולהתרות בהם שישובו בתשובה כדי , ה הטיל עליו שליחות זו"ולא עוד אלא שהקב 17682 

ל זה נחשבה הופעתו של ירמיהו כעונש אולם עם כ, להצילם מסכנת האבדון והחורבן האיום שנשקף להם 17683 

משום שדבריו לא נאמרו בלשון נחמה כי אם בלשון תוכחה , לישראל וחזון הנבואה שלו כשכים וצנינים 17684 

 17685 .וגרמו בסגנונם אי נעימות

, כמה קל הוא איפוא הפגם שמצאו בה, ואם דברי ירמיהו הם השכים והצנינים כתוצאה מהתורשה של רחב 17686 

, ובכל זאת מכיון שלא הושלם בה פגם זה לא יצאה מכלל שבעה העממים, הוכמה דקה התביעה עלי 17687 

 17688 .ה החרם תחרימם"לא בטלה מעליה גזירת הקב, ולמרות השגותיה ומעלותיה העליונות

מצא ´ שה, כמה גדולה היתה לעומת מדרגתו של אברהם אבינו, ואם כך חייבת להיות מדרגתו של בן נח 17689 

ואם כן מה עליונות הן המדרגות שחייבים להגיע , היות לו לעם סגולהאת לבבו נאמן לפניו ובחר בזרעו ל 17690 

ומכאן שכל החיובים שהתורה , נגלה עליהם בהר סיני ונתן להם תורה משמים´ שה, אליהן בני ישראל 17691 

אינם לפי מושגינו המקובלים כי אם לפי מושגים וממדים , מטילה על בני ישראל כל המצוות ואזהרות 17692 

 17693 .וממדים דקים כאלה שקשה לנו לתופשם מושגים, אחרים לגמרי

ומכאן , וכמה נידונים הפגמים הדקים ביותר לחומרי חמורות, הרי כמה עמוקות הן הדרישות מן האדם 17694 

יש עוד מקום למצוא בו נקודה שיש בה תביעה משום , שאף האדם שהגיע למדרגות העליונות ביותר 17695 

נשארה בכלל , ם עם כל השגותיה והשלמותיהולא רק רחב מבנות שבעה העממי, ועבודה זרה´ מעילה בה 17696 

, אלא גם צדיקי עולם מבני ישראל המהוים יסוד כל הדורות, משוללי זכות החיים בגלל פגם כל שהוא 17697 

אם כי באותה שעה הם עדיין נשארים , עלולים בגלל תביעה דקה להיקרא בבחינת מתים בעודם בחיים 17698 

 17699 .(אור הצפון)  .אנשים עליונים

 17700 

 17701 מאמר שעא

א "בראשית כ) לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק ותאמר 17702 

 17703 .(´י

או הגון כיצחק אפילו אם אינו בני אין , מכיוון שהוא בני אפילו אם אינו הגון כיצחק, עם בני עם יצחק 17704 

רה לשמור על מסירות נפשה של אמנו ש, (י שם"רש) ו עם בני עם יצחק ששתיהן בו"ק, כדאי לירש עמו 17705 

כ עמוקה ונקיה מכל שמץ של נגיעה "היתה כ, י השפעתו של ישמעאל"מדרגת יצחק שלא תיפגם חלילה ע 17706 

התנהגותה של שרה אף , ה אמר לאברהם כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה"עד שהקב, עצמית 17707 

ולהרוס שמן ההכרח לפעמים לנתוץ להאביד , שלכאורה יש בה ממדת האכזריות היא מעשה נבואה ממש 17708 

 17709 .י מעשה גירושין"בכדי להציל את טהרת המדרגה יש לשלם המחיר אפילו ע, בכדי שיקויים לבנות ולנטוע



השקפתה , כי אם מי שנמצא במעלת נבואה כדוגמת שרה אמנו, אמנם לא כל אחד ראוי לבצע מעשה כזה 17710 

היה אברהם טפל למדנו ש, ק שבה"ל שמע בקולה בקול רוה"כאמרם ז, ה"ונבואתה עלתה על מדרגת אאע 17711 

 17712 .ויחד את המתיחות ידעה לכלכל את מעשיה במדה מדוייקת וטהורה, לשרה בנביאות

ל "ש חז"כמ, רק גוף טהור מכל השחתת הטבע יכול וראוי להשתמש עם כל מדותיו  שהוא שולט עליהם 17713 

ש מבלי כל נטיה "והם מושלים על הכוחות לדעת להשתמש בהם רק לכבודו ית, צדיקים לבם ברשותן 17714 

שלובשו ופושטו הכל לפי צו , כ גם הכעס והגאוה הזמניים הם להם בגדר של מלבוש חיצוני"א, צמיתע 17715 

 17716 .מלך גאות לבש שהגאוה הוא בגדר לבוש חיצוני´ ל ה"וכמאמרם ז, השכל העליון והנבואה

 17717 כעס פנים חיצוני לזרוק, כענין זה הוא מדת הכעס וכדומה שצדיקים גמורים צריכים לפעמים להתעטף בהן

הצדיקים , ´ויגבה לבו בדרכי ה, ותורתו´ או גאוה שמשתמשים בה לשם הרמת כבוד ה, מרה בתלמידים 17718 

והחיץ , מתי המדות ההן לשם שמים ומתי מתגנבת בהן הנאה עצמית, יודעים להבחין במאזני האמת 17719 

חוט והתחומין שבין גיהנם לגן עדן הם פחות מ, המבדיל בין הבחינות הללו דקיק יותר מקליפת השום 17720 

 17721 .השערה

להסתתר ולהתנכר בהסוואה מתאימה כדי , ש פעולתה והערמתה"על תמר מספרת לנו התורה שכיוונה לש 17722 

ואחרי שהשיגה מטרתה הסירה את בגדיה הנחמדים ולבשה את בגדי , (7הוריות י) להעמיד בנים מן הצדיק 17723 

, ´טוב ורצוי לאל יתצדקה ממני היא צדקה במרמתה שהיתה לתכלית , ל"וכן כתב הספורנו ז, אלמנותה 17724 

כ הבלתי טהור כשהוא משתמש "משא, שהוא קיום הזרע לא להנאת עצמה שהרי חזרה לאלמנותה תיכף 17725 

 17726 .ומוטב שלא להשתמש בזה כלל, הרי יש משום סיפוק לנטיות נפשו הבלתי טהורות, בכעס וכדומה

אבל , לטעות במדות ומוכנים היו להפגש עם מקומות הנסיון ולא, ל היו דומים למלאכי השרת"אמנם חז 17727 

והמתיימרים לומר שהם רק , ולנו מוטב לברוח מכגון אלו, אנו אין בכוחינו לעמוד במקום המדות והנסיון 17728 

והכתוב אומר , ואין הדבר פוגע פנימה בקודש יש לומר שטועים הם, לובשים בגדים חיצוניים של המדות 17729 

ולים לעלוז לשם שמים בזמן שמזדמן יכ, שדוקא האנשים הצדיקים מורמים מעם, יעלזו חסידים בכבוד 17730 

 17731 .להם איזה כבוד חיצוני

אי אפשר לנו להשיג את מעלת שרה אמנו , לנו הקטנטונים בעלי ההרגשה והשקפה המעורבת קודש וחול 17732 

ק יכולה ליטול את מדת האכזריות ולהשתמש בה "ברם שרה אמנו ששרתה עליה רוה, הנראית לנו לתמהון 17733 

כי היא צפתה וראתה למרחקי תכלית , ג כך אפילו אם יצחק לא היה בנהומוכנה היתה להתנה, לעת מצוא 17734 

 17735 .הבריאה ועתידות הדורות של עם ישראל

גם בהופעה כזו צפון היה רעיון , וכזה מצינו אצל לאה אמנו שיצאה לקראת יעקב ואמרה שכור שכרתיך 17736 

ותצא לאה , ל"וז ק ויצא"י בזוה"וראה מה שגילה לנו התנא האלקי רשב, של קדושה עילאית ונשגבה 17737 

אבל אינו כך אלא מכאן למדנו ענוותנותה של לאה שלא אמרה לפני , לקראתו דבר זה נראה כחציפות 17738 

 17739 .והודיעה לו שדבר זה ברשותה של רחל נעשה, והיא התקדמה לדרך ואמרה לו בלחש, אחותה כלום

ח החיצון קודם שנכנס ולא עוד אלא שהכניסה ליעקב בפת, וכדי שלא ירע הדבר בעיני רחל אמרה לו בחוץ 17740 

ולא עוד אלא שאמרה לאה אם יכנס יעקב באהל רחל אין , כדי שלא תאמר הדבר לפני רחל, לאהל רחל 17741 

וידעה , אלא לאה רוח הקודש נתעורר בה? וכל זה למה, שורת הדין להוציאו משם לפיכך אמרה לו בחוץ 17742 

 17743 .ל"ה עכ"אהבתה להקבודחקה השעה ב, שכל אלה השבטים העליונים שכולם קדושים יולדו ממנה

ותאמר אלי תבוא ולא תעשה עוול בזה לבטל עונת אחותי בהיות זה מדעתה , ל"כ הספורנו ז"וראה מש 17744 

, הודיענו שהיה ענין התולדה אצל האבות, ובזה הסיפור הנראה מגונה אצל מגלי פנים בתורה, ובהסכמתה 17745 

אבל היה להקים זרע , ת עצמם כללכי לא היתה כוונתם בו להנא, כמו שהיה אצל אדם ואשתו קודם חטאם 17746 

בהשתדלותן בהכנסת הצרות ´ והודיע שבהיות כוונת האמהות רצויה לפני האל ית, לכבוד קונם ולעבודתו 17747 

ועם זה יתפלל שישיג , כי ראוי לצדיק שיעשה השתדלות הטבעי להשיג חפצו, נשמעה תפלתן על זה 17748 

 17749 .ל"ה מתאווה לתפלתן של צדיקים עכ"ל שהקב"כאמרם ז, התכלית

ענינים שבחיצוניותם נראים , הנה יש לנו תמונה נפלאה איך צדיקי עולם יכולים לעסוק בענינים גשמיים 17750 

חובקים זרועות עולם ונשקפים , ברם תוכנם רצוף אהבת השם בממדים עצומים ורחבים מאוד, לנו לתמהון 17751 

חד אפילו מאנשי גדולה ונשגבה מדרגה זו ולא כל א, לעתיד הדורות של עם ישראל ושל העולם כולו 17752 

 17753 .המעלה ראויים ויכולים להשתמש בתכסיס זה שמלאכי השרת משתמשים בו

מוטב לו , לא כל אחד יכול להתלבש במלבושי המדות של כעס גאוה כבוד ויופי ולומר לשם שמים מכוון 17754 

וכל אחד מאתנו כשיגיע למקום הנסיון יבדוק את עצמו בשבע , לבחור בענוה שלא לשמה מעבירה לשמה 17755 

.ש"יהיה בעזרנו לכוון הטוב הנכון הישר והרצוי בעיניו ית´ וה, קות ובחינות אם כוונתו לשם שמיםבדי 17756 

 17757 .(אור הנפש)  

 17758 

 17759 מאמר שעב



 17760 .(ב"א י"כ) ויאמר אלקים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך

, ל"ק וז"הרד´ ופי? ואחר כך נאמר אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך, מקודם נאמר וירע על אודות בנו 17761 

פ שאמר על "ואע, ש שהיה לו ממנה בן"כי ידע כי גם על האמה רע בעיניו ששימשה אותו כמה שנים וכ 17762 

אבל האל שידע לבבו אמר גם על אמתך , אודות בנו אמר בנו כי הוא העיקר ועליו היה מריב עם שרה 17763 

אביו וסוף סוף בנו  ח מוסיף לבל יצא לתרבות רעה וישתקע באמונות רעות בצאתו מבית"והאוה, ל"עכ 17764 

 17765 .הוא

וירע הדבר , ה"זה היה נגד טובת הלב של אברהם אע, כל המפרשים מסבירים כי לגרש בנו ולבזות אמתו 17766 

ישעיה ) ד ועוצם עיניו מראות ברע"הה, ר כתבו וירע הדבר מאוד בעיני אברהם"ובמד, מאוד בעיני אברהם 17767 

 17768 .שהוא בעצמו יעשה את זהש "וכ, אינו יכול לראות בעיניו את הרע שנעשה´ פי, (לג

כל אשר , כשרק שמע ויאמר אלקים אל אברהם אל ירע בעיניך, ה"יש להתפעל איך שאברהם אבינו ע 17769 

, ושרה לא אמרה אלא גרש האמה הזאת ואת בנה בלי פרטים איך לגרש, תאמר אליך שרה שמע בקולה 17770 

ומסדר אותם כדרוש ולא , והיה מספיק אם היה מגרש אותם לא בבוקר השכם והיה מכין להם צידה לדרך 17771 

 17772 .בזמן שהנער חולה

וישכם אברהם בבקר ויקח , נהפך לגמרי ושלט על טבעו, ´ה כששמע שזה רצון ה"אבל אברהם אבינו ע 17773 

י שלא יכול "וברש, ואת הילד וישלחה! רק לחם ומים, (א"בראשית כ) לחם וחמת מים שם על שכמה 17774 

כי , לשלוח את הילד במדבר כשהיה חולה, כל זה נגד טבעו ורצונו עשה את, ללכת ברגל כי אחזתו חמה 17775 

ברך את אברהם בכל ´ ר על הפסוק וה"ל במד"וכאן בולט מה שאומרים חז, ´ביטל רצונו מפני רצון ה 17776 

 17777 .שהשליטו ביצרו

ושמעתי מפי , הצדיקים לבם ברשותם, (ד יא"ר נח ל"ב) ל"ולהוסיף הסבר אפשר לומר על דרך שאמרו חז 17778 

, בכל מקום שכתוב לב הכוונה על הטבע של האדם וזה נפלא, קעלם שאמרל מ"ז זצ"צ רנ"ר הגה"מו 17779 

, שולטים על טבעם ויכולים לעשות נגד טבעם, הפירוש טבעם ברשותם —ז צדיקים  לבם ברשותם "ולפי 17780 

 17781 .וחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי ללכת בדרכיהם ולהתרגל לשבור את הטבע והרצון

כי בטבע האדם קשה להרחיק את בנו הסר מדרך התורה ואפילו כשיש , בניםעוד לימוד מזה לחינוך ה 17782 

אבל רחמים אלה אכזריות היא לגבי , ומשתמש בפסוק כרחם אב על בנים, חשש שיקלקל את בניו האחרים 17783 

שרה אמנו אמרה לגרש את ישמעאל אך ורק מטעם , ומעשה אבות סימן לבנים איך להתנהג, שאר הבנים 17784 

גרש האמה הזאת ואת בנה שמא ילמד בני אורחותיו , (ר א"שמו) ל"כמו שאמרו חזשמא יקלקל את יצחק  17785 

 17786 .ה הסכים על ידה ואמר לאברהם כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה"והקב, כ"ע

אמרה לו שרה רואה אני את ישמעאל שבונה במה וצד חגבים ומקטיר , (ה"סוטה פ)א  ואיתא בתוספת 17787 

? אמר לה מאחר שזכין לאדם חבין לו? לא נמצא שם שמים מתחללאם ילמד את בני יצחק , לעבודה זרה 17788 

אמרה לו הואיל ואני אומרת ? הבריות מה אומרות עלינו, מאחר שעשינו אותה גבירה נוריד אותה מן הבית 17789 

הכריע כדברי שרה שנאמר כל אשר תאמר אליך שרה ´ וה, כך ואתה אומר כך יכריע המקום בינותינו 17790 

מה השניה על אודות הגר אף הראשונה , לא שהכריע על השניה כראשונהא? ל כל"ומה ת, שמע בקולה 17791 

 17792 .(זכרון מאיר)  .כ"אודות הגר ע

 17793 

 17794 מאמר שעג

א "כ) ויאמר אלקים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה 17795 

 17796 .(ב"י

והדבר נתון לפי , שונות דהנה בטבע מוטבעים באדם מעלות ומדרגות, ל היה מעורר"הסבא מקעלם ז 17797 

ויש הנמצאת , יש ונמצאת בם מדת ההטבה במדרגה רבה ורוצים יותר להיטיב משאר אנשים, כוחות האדם 17798 

ועל ידי עבודה רבה ויגיעה יכול , וכן בכל המידות מחולקים האנשים לסוגים שונים, בקרבם מדה פחותה 17799 

וכן להיפך יכול לרדת במדרגת , לחזקהכגון להגביר מדת ההטבה שבו ו, להוסיף ולהתעלות בתכונותיו 17800 

 17801 .המעלות

מפני שכל אחד פועל לפי , אמנם לעקור מדותיו ולהשריש בקרבו אופי אחר ותכונות שונות קשה מאוד 17802 

אמנם כל זה דוקא בשעה , ותכונותיו מתמידים בעבודתם ולכן קשה לעוקרם משורשם, כוחותיו ואופיו 17803 

ת מסוגל להגיע למדרגות ומעלות שאינם כלל "מאת השי אבל בשעה שמקבל מתנה, שפועל על פי כוחותיו 17804 

 17805 .וזוכה לדברים שהם למעלה מן הטבע, בכוחותיו

דהנה חזינן שאהבת אברהם לבנו , ה עם בנו ישמעאל"ובהארה זו נוכל להבין הנהגת אברהם אבינו ע 17806 

ח נא ק, ה לאברהם"וכדאיתא בפרשת העקידה בעת שאמר הקב, ישמעאל היתה גדולה ורבה לאין שיעור 17807 

ל "את בנך א, ל"י והוא מחז"וכתב רש, את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה 17808 

ל שניהם אני אוהב "ל אשר אהבת א"א, ל זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו"ל את יחידך א"א, שני בנים יש לי 17809 



ולכן , ת יצחקה החזיק את ישמעאל לבנו ואהבו באותה מידה שאהב א"מבואר שאאע, ל את יצחק"א 17810 

 17811 .ה אשר אהבת עדיין לא ידע אם הכוונה לישמעאל או ליצחק"כשאמר לו הקב

ה אל ירע בעיניך על "בשעה שאמר לו הקב, ה עם ישמעאל"ומעתה צריך להבין היאך מובנת הנהגת אאע 17812 

והיה כל זה לאחר שרע הדבר מאוד בעיני , כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, הנער ועל אמתך 17813 

וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם , שראה שבנו יחידו אשר אהב יוצא לתרבות רעה, אודות בנו אברהם על 17814 

 17815 .י ולא כסף וזהב לפי שהיה שונאו על שיצא לתרבות רעה"וברש, וחמת מים וישלחה ותלך ותתע

, שלוקח את בנו יחידו ומגרשו בעירום ובחוסר כל אל המדבר, ולכאורה הנהגה זו נראית כאכזריות ממש 17816 

ומדת , ה שהיה בעל חסד"ויש לתמוה היאך מתאים זאת עם אאע, (ר נג ג"בר) ל שהיה חולה"א בחזואית 17817 

, היאך לא התעוררה מדת חסדו וטובו על בנו ישמעאל, חסדו היתה לאין שיעור ולמעלה ממדרגת אנוש 17818 

 17819 ,לגרש את בנו ישמעאל´ ואף שהיה ציווי ה, ובפרט שאהבתו לישמעאל היתה גדולה כאהבתו את יצחק

ה עם מדת חסדו להתנהג "והיאך היה מסוגל אאע, ה לגרשו בעירום ובחוסר כל"אמנם לא היתה מצות הקב 17820 

 17821 .כלפי בנו באכזריות כזו

שרצה להיטיב עם הבריות , ה מפני אופי תכונת טבעו"וביאור הדברים שלא היתה מעלת החסד של אאע 17822 

מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל  ,ה ובו תדבק"אלא היתה מעלה ממעלותיו של הקב, ולגמול עמם חסד 17823 

, ה אין סתירה כלל בין מדת טובו וחסדו שהיא לאין שיעור"וכשם שאצל הקב, (תנחומא וישלח י) חסדים 17824 

 17825 .לבין מדת המשפט שהיא משפט לאין שיעור וללא ויתור כלל

ואין , ןואפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו לאדם בשעת הדי, ה מדקדק בדין כחוט השערה"הקב 17826 

, שבעת החסד היתה מעלת החסד עמוקה ונפלאה, ה"כך היתה הנהגתו של אאע, סתירה בין שתי ההנהגות 17827 

והיתה הנהגתו על , לא היה מקום כלל למדת החסד, ה לנקוט במדת הדין"אבל בעת שהיה ציווי הקב 17828 

 17829 .ישמעאל בדין ללא רחמנות וחסד כלל

ואף בעת המשפט מתערבת , בין החסד והמשפט כאשר המדה נובעת מתכונת האדם קשה מאוד להבדיל 17830 

אמנם בעת שהחסד נובע ממעלת החסד שהיא , ה"ולכן המשפט אינו משפט כראוי למשפט הקב, מדת החסד 17831 

וכצדיקים הנהנים מזיו השכינה בעולם , ת בעת החסד"ובעל החסד דבק בהשי, ה"מעלה ממעלותיו של הקב 17832 

, החסד שייך רק בעת שההנהגה צריכה להיות בחסדכ כל "א, ז"ת בעוה"כן הרי הוא דבק בהשי, הבא 17833 

 17834 .אמנם כשנתבע להתנהג במדת המשפט אין שייכות כלל למדת החסד

כן אצל חסידיו שזכו , גופו זה חסד´ ומשפט ה, ה אף בשעת המשפט הוא חסד"ויש להוסיף כמו שאצל הקב 17835 

אברהם בבוקר ללא  ולכן וישכם, אין סתירה בין הנהגת החסד להנהגת המשפט, להגיע למעלת החסד 17836 

זוכה למעלות ומדרגות שהם למעלה מכוחות הטבע , ה"כאשר זוכה האדם למתנה מאת הקב, שהיות כלל 17837 

ה מעלות ומדרגות "זכה לקבל מאת הקב, ה והתנהג במדת החסד לפי כוחותיו"ומכיון שזכה אאע, האנושי 17838 

 17839 .עד אין סוף

, ת"כ נזכה לקבל מתנה מאת השי"ואח, עיקר העבודה המוטלת עלינו לעשות את ההתחלה לפי כוחותינו 17840 

ואזי , עבודתנו לעשות את השמוע דהיינו כל אשר יעלה בכוחנו, והיינו שנאמר ועתה אם שמוע תשמעו 17841 

 17842 .וזה מה שחייבים אנו ללמוד מפרשה זו, ה"נזכה לתשמעו שזה מתנה מהקב

עבודת האדם שחייב גם הוא צריך להיות מעיקרי , עצם ההבנה בענין הנהגת האדם בדבר החסד והמשפט 17843 

וכן צריך להיות הנהגת , ולפעמים צריך להתנהג להיפך במדת ההרחקה והאכזריות, להבדיל בין ההנהגות 17844 

 17845 .לפעמים חייב לקרבם ופעמים צריך להרחיקם, כל אחד ואחד לגבי היחס אל הרשעים

ה שלא "מהקבשהתפלל עבורם וביקש רחמים ותחנונים , ה עם אנשי סדום"הנה יש לראות גבי הנהגת אאע 17846 

אלא שנאת הרשעים , מפני שאין לנו לשנוא את הרשעים מחמת מדת השנאה הנמצאת בו, יהפוך את סדום 17847 

רק לפרקים חייב להרחיק את הרשעים והרחקה זו גם כן נובעת ממדת , חייבת לנבוע מתוך רצון להיטיבם 17848 

 17849  .ויתיגע בכל כוחותיו אך כל זה לאחר שיעבוד, חזינן מזה שבכח האדם לזכות למעלות עליונות, החסד

 17850 .(אור יחזקאל)

 17851 

 17852 מאמר שעד

ויקרא מלאך אלקים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלקים את קול הנער  17853 

 17854 .(ז"א י"בראשית כ) באשר הוא שם

והוא , ע מי שעתיד להמית בניך בצמא אתה מעלה לו באר"רבש, לפי שמלאכי השרת מקטרגים ואומרים 17855 

אמרו לו צדיק אמר להם לפי מעשיו של עכשיו אני דנו באשר הוא , שיו מה הוא צדיק או רשעמשיבם עכ 17856 

, ולכאורה תמוה הלא כל סיבת גירושו של ישמעאל מבית אברהם היתה מפאת היותו רשע, ל"י ז"שם רש 17857 

ד ועו, ואיך פתאום נעשה לצדיק באותה שעה, לשון רציחה, לשון גילוי עריות, ז"כי היה מצחק לשון ע 17858 



ת בכדי שלא יוולדו מוטב שימות "וא? קשה למה יענש ישמעאל על מעשי בניו שעתידין לחטוא בעתיד 17859 

 17860 .מוטב שייענשו בניו או שלא יוכלו להרע לבני ישראל, ישמעאל עכשיו אין זו מדת היושר

 17861 עלינו לנתח יפה ולהגדיר מדוייק את המושג ופירושה של המלה, ל"ל הנ"והנה בכדי להבין את דברי חז

המעשים הישרים והנכונים שהאדם עושה , הקו הראשון של איש צדיק הוא שמעשיו הם צדיקים, צדיק 17862 

מה פירותיו מצוות , פרי צדיק עץ חיים, ש על נח איש צדיק"בגלוי בכל יום מקנים לו את התואר צדיק כמ 17863 

 17864 .הספורנו צדיק במעשה תמים במושכלות´ וכן פי, (ילקוט נח) ומעשים טובים

 17865 0המדות0החכם מונע את עצמו ממקום , ושה בשמירתו אין הגיבור יכול לעשות בגבורתומה שהחכם ע

וכטענתו , כי יתכן מאוד שלו היה נקלע למקום נסיון לא היה יכול לעמוד בו, הנסיון0ממקום  0ומשתמט 17866 

ם ה אומר לו ג"והקב, ולכאורה נראה כצדיק כי לא נגע בה, ה הגוי גם צדיק תהרוג"של אבימלך לפני הקב 17867 

אני מנעתיך מן החטא והשבח , אנכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת ואחשוך גם אנכי אותך מחטוא לי 17868 

 17869 .(ב"ר נ"מד) שלי הוא ולא שלך

ומתנהגים כצדיקים וישרים כל זמן שהנסיבות והתנאים משחקים , נמצא שיש סוג אנשים שהילוכם בנחת 17870 

ותופעה , הרדומות בהם תתעוררנה בכל כיעורןאזי כל המדות הרעות , אבל כשנפגשים עם בני גילם, להם 17871 

, משאחד מהם נכווה מחופת חברו ונדמה לו שהוא נתקפח במשהו, רווחת היא בין אנשים אף אנשי המעלה 17872 

והוא עלול להפוך קערה , שבן רגע תתעוררנה כל היצרים האפלים שהיו שרויים בו במשך שנות צדקתו 17873 

 17874 .ולשלח את גחלי נפשו להבעיר ולהשחית´ על פי

כי שם , ד"ע ושפ"ז ג"ולכן אמת הדבר שבתוך ביתו של אברהם נגלה ישמעאל על כל פחיתותו וכיעורו בע 17875 

הקנאה מגרה בו את מדותיו והוא נדחף לעשות , הרי דמות יצחק נצבת נגד עיניו, היה לו מקום נסיון קשה 17876 

י "אצילות ששאב עומעט ה, נשקטו בו המדות הרעות, אבל כשנתרחק מביתו של יצחק, את ההיפך מיצחק 17877 

התועבה שבלבו לא נעקרה , ובאשר הוא שם נראה כצדיק, חינוכו של אברהם אביו הקרינו מעט את פניו 17878 

 17879 .כליל אלא חיכתה להזדמנות חדשה

כיוון שבעתיד יתכן שאותו גל התועבה הטמון יעלה שוב ויהיה לרועץ לזרע , וטענת המלאכים היתה 17880 

אכן שענין זה של , ה היתה באשר הוא שם מכריע"עת הקבברם הכר, הרי מוטב שימות עכשיו, אברהם 17881 

ואין איש , הוא ענין מסובך וכבד לכל המבקש דעת החותר לקראת האמת, גילוי והטמנה שבמדות הרעות 17882 

אלא לחתור ולחפור עמוק עמוק בנפשו , המוסר האמיתי צריך להשלות את עצמו בחיצוניותו הצדקות 17883 

 17884 .למען הזדכך באמת

, ובכל מיני דרכים לחטט אחריהם ולהרחיקם, להכיר את מצפוני נפשו´ על כל עובד החובה גדולה מוטלת  17885 

שלעת מצוא של נסיון יעלו , הרי הוא מעמיד את עצמו בסכנה רבתי, כי בהשאירו אותם במצב של רדימה 17886 

לכן קורא הנביא לתשובה , ו"והצדיק עלול בן רגע להיהפך לרשע ח, וישטפו את חלקה טובה שבנפשו 17887 

שיפתח ביום , זה ענין הצום אשר יבחר בו, (ישעיה נח) הלא זה צום אבחרהו פתח חרצובות רשע, הגונה 17888 

, מחובת האדם לנער מעל נפשו את כל שרשרות הרשע הטמונים, (מצודות שם) ההוא את קשרי הרשע 17889 

 17890 .אבל לכשיזדמן נסיון לא יוכל לעמוד, ואף שאותה שעה כשר וצדיק הוא

, ש אומרים כבשים שהם כובשים את עוונותיהם של ישראל"ב, ם בני שנהל כבשי"ומצינו שהעירו בזה חז 17891 

ובית הלל אומרים כבשים שהן מכבסין עוונותיהם של , כמה דאת אמר ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו 17892 

בן עזאי אומר ככבשים שמכבסין עוונותיהם , כמה דאת אמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, ישראל 17893 

 17894 .(ילקוט פנחס כח) ל"אותן כתינוק בן יומו עכשל ישראל ועושין 

כל עקמומיות והשחתה שאינה מתכבסת , אכן אנן אזלינן לפי בית הלל שכל דבר שהוא נכבש סופו לצוף 17895 

אלא מה , ועוד תשטוף מעט החיצוניות הטובה, סופה שלעת נסיון תצוף ותעלה, ומופשטת מנשמת האדם 17896 

ערב את נפשותינו העלולות תמיד להתלכלך בתעלולי לכבס ולטהר השכם וה, הן משימתן של הכבשים 17897 

 17898 .(אור הנפש)  .וחובתנו לא לכבוש ולהטמין כי אם להעלות ולכבס, החיים

 17899 

 17900 מאמר שעה

 17901 .(ט"א י"בראשית כ) ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער

, י מחוסרת אמנה היתה"רש´ ופי, (ר נג יד"בר) הדא אמרת מחוסרת אמנה היתה, ותמלא את החמת מים 17902 

תחלה , שהיה לה לעשות בהיפך´ ו פי"ומהרז, שהיתה יראה שמא יחסרו לה המים ולא יתן לה עוד 17903 

אלא שחששה שעד שתלך אל הנער להשקותו , כ למלאת החמת"להשקות את הילד שהיה בסכנה ואח 17904 

ת שהבטיח שיהיה "לה להאמין בהשיוהיה , לא תמצא עוד למלאת, ותחזור אל הבאר הרחוק ממנה מיל 17905 

 17906 .לגוי גדול

למה אסור לה לדאוג ומה , כ מהגר בזמן שבנה חולה מסוכן ובדרך נס השיגה מים"תמוה מאד לתבוע כ 17907 

זו ראיה שהגר היתה בעלת מדרגה גבוהה , ז היתה עליה תביעה"ואם בכ, עוול אם מלאה החמת מים 17908 



, הלא בגמרא מסופר, שאלה היאך הגיעה למעלה זו ואין זו, ל שכל אחד נתבע לפי הכרתו"ש חובה"וכמ 17909 

אמרה להוי ההוא גברא בשמתא דקעבר משום , אמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוי מחי לבנו גדול 17910 

דכיון דגדול הוא שמא מבעט באביו ) ותניא במכה לבנו הגדול הכתוב מדבר, ולפני עיור לא תתן מכשול 17911 

שהמשיך בנדויה שלש שנים עד שנזקקו לו גדולי הדור והתירו  ומבואר בגמרא, (י שם"והוה מכשילו רש 17912 

 17913 .(.ז"מועד קטן י) לו

אם היתה קיימת למה , שנים´ ל למה שהה זה בנידויו ג"ד ז"תמה הראב, ד"ש מביא בשם הראב"הרא´ ובפי 17914 

ת שכבר מת למה לא היה מתיר רבן גמליאל שהיה "וא, ואם מתה למה לא התיר לו רבי, לא התירה לו 17915 

 17916 .אלמא נשיא עדיף מכולהו, ואמרינן לקמן בשמעתין נידוהו ואינו יודע מי נידהו ילך אצל נשיא ,נשיא

ורובא , אז הנשיא מתיר דאזלינן בספיקא בתר רובא, ד דודאי כשאינו יודע מי הוא המנדה"ותירץ הראב 17917 

, ו כנגדוימנע כל אדם מלשקול עצמ, אבל כשהמנדה הוא ידוע והוא חשוב, דישראל לא שקלי כהדי נשיא 17918 

והשפחה היה בה חכמה , ולא לגדולה ולא למנין שנים, שאם שוה לו בחכמה שמא אינו שוה לו ביראת חטא 17919 

ואם שפחתו של , ולא רצו לשקול עצמם כנגדה עד שנזקקו לו גדולי הדור והתירו לו, יתירה ויראת חטא 17920 

 17921 .ש שפחתו של אברהם אבינו"רבי זכתה לזה כ

ומובא במדרש , ´כתוב ותעניה שרי ותברח מפניה וימצאה מלאך ה, הובאמת מצינו במדרש ראיה למעלת 17922 

אמר רבי חייא בא , חמא בר חנין אמר כל מקום שנאמר אמירה מלאך הוא´ ר, כמה מלאכים נזדווגו לה 17923 

והגר שפחת שרי רואה , מנוח אמר לאשתו מות נמות כי אלקים ראינו, וראה מה בין אחרונים לראשונים 17924 

 17925 ל"ר חייא צפורנן של אבות ולא כרסן של בנים עכ"א, זה ואינה מתיראה מהםחמשה מלאכים בזה אחר 

 17926 .(ט"ש לך לך ע"ילקו)

ה את הגר "שבשעה שגירש אברהם אבינו ע, וכן שמעתי בשם אחד מגדולי המוסר במדרגתה של הגר 17927 

 17928 אלא, ולמה זה לא שבה לבית אביה כי בת מלך היתה, הלא הגיע מצבה למצב פיקוח נפש, והלכה במדבר

ודי , מוטב היה לה כבר למות במדבר מלחיות חיים שפלים בבית אביה, אחרי שהיתה בבית אברהם אבינו 17929 

 17930 .אמנם לפי זה השאלה עוד גדולה איך באמת שהיתה מחוסרת אמונה, בזה שנכיר מעלתה של הגר

יש  לנו הלא, אמנם אחרי התבוננות נראה שאותה התמיהה שיש על הגר עוד יותר אפשר לתמוה על עצמנו 17931 

, ת חנן אותנו בשכל ישר שמרגיש עקמומיות וכל פגימה קטנה"השי, תורה מן השמים שמדריכה אותנו 17932 

לא ´ כפירים רשו ורעבו ודורשי ה, הנסיון מוכיח ומראה לכולם שאור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה 17933 

 17934 .אל יראיו למיחלים לחסדו´ עיני ה, שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט, יחסרו כל טוב

כ בירור המציאות היכן יש מקום עוד "ואחרי כ, ארור הגבר אשר יבטח באדם, ´להפך רע ומר עזבך את ה 17935 

הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את , ולחיות נגד ידיעתו והכרתו הן לחיוב ולשלילה, להתעלם מן האמת 17936 

עם , ם להמנע מזהכ על האד"וא, ויש על זה הוכחות מהכתוב מהקבלה ומהשכל ומהנסיון, האדם מן העולם 17937 

 17938 .כל זה אין לו שליטה על עצמו

כמה מנוחת הנפש והגוף , יהבך והוא יכלכלך´ השלך על ה, ´וכן לצד החיוב כמה מאושר האדם הבוטח בה 17939 

אוכל , הוא תמיד חזק בדעתו ולא יחת מפני המקרים´ ש בספר מדרגת האדם שהבוטח בה"וכמ, היה משיג 17940 

וכל הזמנים שוים , ´חר שיש לו דרגת הבטחון ובטחונו על הלשובע נפשו איננו דואג דאגת המחר מא 17941 

 17942 .ש בירושלמי"הכין צרכו היום יכין בעדו למחר ואין מקום לדאגת העתיד וכמ´ וכמו שה, אצלו

אמר ) חד גיור הוה איסטרולגוס חד זמן אתא בעי מיפיק אמר כדין נפקין, חונאי משתעי הדין עובדא´ ר 17943 

חזר ואמר כלום אידבקת בהדא אומתא קדישתא , (ה היא לפי איצטגניניובלבו וכי עכשיו יוצאין הלא סכנ 17944 

, (קרוב להיות נכרת ונאכל מחיה רעה) קריב למכסח, נפקי על שמיה דבריין, לא למיפרש מן אילין מילייא 17945 

 17946 .(´ו הלכה ט"שבת פ) מאן גרם ליה דאישתיזיב בגין דאתרחץ על ברייה, יהב לה חמרא ואכלה

ועם בטחונו , כ חזק ברוחו עד שאף במקום סכנה לא יחת מהחיות הטורפות כלל"הוא כ´ הרי שהבוטח בה 17947 

ש שבנוגע לשאלות החיים שלא ידאג בהמצא אף במקום שלפי "וכ, ינצל מכל הסכנות והפגעים´ בה 17948 

שישיג מה ´ אלא יסמוך על בטחונו בה, ולא יחת ולא יפחד בלבבו כלל, א לו להשיג שם מחייתו"הנראה א 17949 

 17950 .להטריפו אף במקומות שנראה לו שאי אפשר להשיג טרף לביתו שם´ יפלא מה ולא, שצריך לו

וילבש קללה כמדו ותבוא כמים , אבל האדם בוחר לו בהקללה של בזיעת אפיך תאכל לחם מזה חי ומתענג 17951 

, מוקפים באוצרות של אושר ונחת, והאדם עומד ותמה מה עשה אלקים לנו, בקרבו וכשמן בעצמותיו 17952 

א להנות "כ מה מועיל השכל אם א"א, את הקללה של בעיניך תראה ומשם לא תאכל ומרגישים בעצמנו 17953 

 17954 .ממנו

זה מראה כמה רחוקים אנו מרחק גדול מהאמת הנכון , אמנם כמה שהתמיהה גדולה וחזקה אצלנו 17955 

הולכים , א פורקי עול ורחוקים מדרכי התורה והמצוה"נתקלים אנו מדי פעם בבנ, ומהמציאות האמיתית 17956 

ואם תשאלם , וכל מגמתם להגביר יצרם ולהרבות תאותם, ם ושקועים בחיי הטבע והרצוןבשרירות לב 17957 



תשובתם ? ומה עם הצלם אלקים והיכן תכלית האדם וחובתו בעולמו, האם זה כל האדם לחיות חיי בהמה 17958 

 17959 .ל"ולכן אינו נוטה להאמין בכל דרישות התורה וחז, ששכלם אינו מבין ואין לו תפיסה בענינים אלה

, ומי פתי יאמין לדבריהם המזויפים שבשקר יסודם, כמה הטעות היא מרה ורחוקה מן הקו הנכוןאבל  17960 

רואה ומכיר את האמת , ברא את האדם ישר´ ה, יודעים רשעים כי רע ומר דרכם אבל קשה להם לפרוש 17961 

ת כדי לחיות חיי התורה זקוק הוא למלחמה תמידי, אבל קשה לו להפקיר הטבע והרצון ולחיות חיי אמת 17962 

וכונת , ל שהגברת התאוה על השכל היא ראש כל חטאת וסיבת כל גנות"וכבר אמר חוה, עם הבשר והדם 17963 

 17964 .כ"התורה בבריאת האדם היא להגביר השכל על תאוות הנפש ולהמשילו עליהם ע

עליו גם לנסוע ולעמול , אבל ידיעה אינה מספיקה להגיעו למחוז חפצו, האדם מספיק יודע שומע ורואה 17965 

ואם לחיי שעה כך לחיי עולם על אחת , להפקיר עוד רצונות ונטיות אחרים כדי להגיע למטרתוגם , קשות 17966 

כדי שיהנה , ´על האדם להחליף עצמו לב חדש ורוח נכון המתאים לפי דעת התורה ורצון ה, כמה וכמה 17967 

 17968 .ומקיום מצוותיו´ ויתענג מקרבת ה

אבל הבא , ת שיתן לו לב טהור"מהשיאמנם זה קשה ומי לנו גדול מדוד המלך וכמה תחינות ובקשות  17969 

פתחו , הדרישה מהאדם רק לבחור לו הדרך הנכון ולעשות את שלו והשאר מן השמים, ליטהר מסייעין לו 17970 

הידיעה מועילה רק למי שכבר זכה לרצון , לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם 17971 

 17972 .ב לעלייתו בתורה ויראהוהידיעות הם גורם חשו, הטוב אז אין עם הארץ חסיד

ממילא כל , אז כל ידיעותיו הם חיצוניים ואינם חודרים אל תוך ליבו, לא כן מי ששורשו רע ולבו בל עמו 17973 

, והוא נמשך כקש לפני רוח מפני כל נסיון, ידיעותיו הם עד הנסיון ובעת הנסיון כל ידיעותיו נעלמים ממנו 17974 

למרות שהיתה בביתו של אברהם , זה היה מצבה של הגרו, אין לו שום שליטה על עצמו למרות ידיעותיו 17975 

כ פנימיות ואמת מצד שרה אמנו שהיא היתה "וראתה כ, א"עוד יותר זכתה להיות אשתו של א, ושרה 17976 

אפילו כל , כמה טהרת הלב ומסירת נפש דרוש לכך כדי לגשם מעשה נועז זה, היוזמת והמכריעה בדבר זה 17977 

 17978 .ות של שרה אמנואדם מרגיש ורואה בחוש הגדלות והצידק

, לכאורה היתה צריכה להתפוצץ מהתפעלות, ומה אצל הגר מה היתה תגובתה ומה היו אצלה התוצאות 17979 

כמה , ולא סתם אשה אלא שפחתה, ובכלל קשה להאמין שישנה מציאות כזו להכניס צרה בתוך ביתה 17980 

תה ותקל גברתה אלא ותרא כי הר, אבל המציאות לא כך, המקום להתגדר מהציור הגבוה של שרה אמנו 17981 

אמרה שרי זו אין סתרה כגלויה מראה עצמה כאילו היא , במקום לראות המעלות מחפשת חסרונות, בעיניה 17982 

 17983 .(ר"י מד"רש) ואני נתעברתי מביאה ראשונה, שלא זכתה להריון כל השנים הללו, צדקת ואינה צדקת

וגם התנהגה , ה"בטח כל השנים בהיותה רק שפחה העריכה והתפעלה הרבה מביתו של אברהם אע 17984 

, אבל כל התנהגותה אינה אלא סתם התפעלות חיצונית ולכן רק עד הנסיון ותו לא, בהכנעה כמו כל שפחה 17985 

, וכמה הענין תקוע בלבו ומושרש בנפשו, הנסיון הוא אבן הבוחן עד כמה עושים הדבר מצד הכרה ובינה 17986 

לו אמו אשה מארץ מצרים זרוק  ל על הפסוק ותקח"וכן איתא בחז, אחרת לא יעמוד בנסיון בשום אופן 17987 

 17988 .חוטרא אאוירא אעיקריה קאי

ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר , גם סיבת הגירוש מראה כמה היתה בתכלית הריחוק בשנאת הרע 17989 

עבירות כה , א לשון רציחה"ד, א לשון גילוי עריות"ד, א"י מצחק לשון ע"רש, ילדה לאברהם מצחק 17990 

ואין עצה רק גרש את , הן ראו אבל למי כואב רק לשרה ולא להגראלא שני? חמורות שרה ראתה ולא הגר 17991 

, וכן מצינו שאמר המלאך להגר והוא יהיה פרא אדם, היות והיא השורש הרע, האמה הזאת ואת בנה 17992 

כאמרו על המצרים , שיהיה חמור במזגו מצד האם המצרית, ופירש הספורנו פרא אדם הוא חמור הבר 17993 

 17994 .ש"אשר בשר חמורים בשרם עי

כל זה הכירה , ש לדאוג על המחר"ואין מה לחשוב וכ´ ן למרות שהיא יודעת ברור שאפשר להאמין בהולכ 17995 

הלא זהו כל מעלתו , אלא הכל ראתה בחוש חיים גבוהים של אמונה, וידעה לא מסתם תאוריה ולימוד יבש 17996 

לתוך אבל לא ספגה , אמנם כן ראתה בעיניה הכירה בשכלה, של אברהם אבינו שהיה ראש המאמינים 17997 

 17998 .ל שיצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך"ואמרו חז, 0´הפך ממה שנאמר אצל אליעזר בא ברוך ה, לבה

כל פרשה כל ענין וכל מעשה התכלית והמטרה העיקרית היא ללמוד ולהפיק , ק אין סתם היסטוריה"בתוה 17999 

בכדי , ´הובעיקר ממדרגת הבטחון ב, שזהו היסוד לקנינים רוחניים, תועלת מהמכשולים של אחרים 18000 

לראות גנותן והפסדן כגורם , עלינו להתנער מכל המדות הרעות, שקנינים אלה יחדרו פנימה ללב האדם 18001 

ואם כן יעלה בידינו אז נראה בחוש האושר והתענוג , היחידי לכל פגעי האנושות הרוחניים והגשמיים 18002 

 18003 .דם מחייב כךוזה יתברר לנו לא רק מצד התורה אלא גם שכל הא, הגנוז בקיום התורה והמצוה

, ל שמידת הבטחון הוא מצות עשה מן התורה"אף שמבואר ברבינו יונה ז, ל מנובהרדוק אמר"הסבא זצ 18004 

נצייר , עיקרה ויסודה הוא בשכל, אמנם כשנסתכל בדבר נראה שמידת הבטחון לבד מה שהיא מצוה חוקית 18005 

ל הדעת שהאדם שבטח היעלה ע, נא בדעתנו על אדם אחד ששם בטחונו באדם כמוהו אפילו ימות ברעב 18006 



, שהרי בוטח רק עליו ולא בזולתו, שלא ישתדל בכל יכולתו לפנות אליו ולמלאות חפצו ומחסורו, בו 18007 

 18008 .י מי שבטח עליו"והבטחון בו זה הוא בעצמו הסיבה שיושלם צרכיו ע

כי באמת אין לו , חסד יסובבנו´ שההכרח מצד השכל שהבוטח בה, ש שהוא חזק מכל חזק"כ הבוית"כש 18009 

ש יכול למלאות מבוקשו כי הוא יודע אופני תחלואיו "כי רק הבוית, אחרת ואין לו על מי לבטוח זולתו דרך 18010 

ואדרבא האדם הזה השיג הדעה , וכל היכולת רק בידו לא בזולתו, וארוכתו יותר ממה שהוא יודע בעצמו 18011 

ישיג חפצו וכל הלא בהכרח ש, באמת ולא יבקש זולתו ולא יקוה בלעדו´ ואם יהיה בוטח בה, האמיתית 18012 

 18013 .מחסורו יתמלא

החוב על האדם לשום כל השתדלותו להשיג מדת הבטחון אשר היא יסוד התורה כולה וכל מצב האדם  18014 

ביאורו , מבטחו´ והיה ה´ ד שנהיה מן הבוטחים בה"ואזי יהיה לנו ס´ ולכן נשים כל בטחוננו בה, תלוי בה 18015 

היינו שיהיה מן הבוטחים , מבטחו´ שיהיה ה´ אז יהיה לו עזר ה´ אם האדם מוסר נפשו להיות בוטח בה 18016 

 18017 .(אל המבקש)  .באמת´ בה

 18018 

 18019 מאמר שעו

 18020 .(ט"א י"בראשית כ) ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער

, ק הדיבור בזה"ושואלים לשם מה הרחיבה תוה, כשאנו לומדים פסוק זה אין אנו רואים שום חידוש בדבר 18021 

ותמלא את החמת לומר לך שמלאה את החמת במים , הרגישו עמדו ודייקו בכתוב´ ל בעיניהם הק"חז אבל 18022 

 18023 והכריזו על זה הדא אמרה מחוסרת אמונה היתה, יותר מכדי הצטרכותה בעת ההיא בדאגתה למחר

אשה ובנה חולה אנוש תועים במדבר שמם ונמצאים , אמנם יש להתבונן היכן חסרון אמונה כאן, (ר"בר) 18024 

 18025 .למה לא תדאג למלא את החמת מים, ונעשה להם נס ומצאו באר מים, בסכנה גמורה

היתכן שיכין לו זה לחם , והביאור הוא אילו יצוייר אדם שנוסע במרכבה עם המלך מטיבו ואיש חסדו 18026 

, הרי אם יעשה כן הוא מראה בעצמו שאינו מכיר כלל בחסדי המלך אתו, וחמת מים שמא ירעב ויצמא 18027 

ונתמה על שטותו , אדרבא יתן לו מפתו ויאכל מאכלי ומעדני מלך, יעזוב אותו רעב וצמא אשר ודאי לא 18028 

 18029 .איך יהין לעלות על מרכבת מלכים וסמרטויו על כתפיו

כי הלא במרכבת מלך , הנה כן מביטים בשמים על האדם הדואג ואומר מה יאכל למחר ומקטני אמנה הוא 18030 

, וזו היתה התביעה על הגר כי ראתה שנעשה לה נס ,ה הוא יושב ומה לו לדאוג"מלכי המלכים הקב 18031 

עמה ולא ´ הנה ה, ונבראה עבורה בריאה חדשה של מעין מים זכים במדבר שמם להחיות נפשה ונפש בנה 18032 

 18033 .וכשם שהובא לה מים כעת כך יהיה לה לכשתצטרך עוד ולמה לה למלא חמת מים, יעזבה

ינה כי כדאי לה יותר להיות שפחה בבית אברהם ומב, הגר זו בת מלכים שעזבה כל כבודה ואושרה בביתה 18034 

וכשהיא תועה במדבר מזדמנים לה , וזכתה משום כך להיות אשתו של אברהם אבינו, משלחן מלכים 18035 

ולפתע יורדת מן השמים , ואינה נרתעת מפניהם כאשר ידבר איש אל רעהו, ארבעה מלאכים בזה אחר זה 18036 

ואכן זה נקרא , עליה משמים כי מחוסרת אמונה היא ז ומכריזים"נתבעת היא ע, ומתעסקת במילוי החמת 18037 

.מצליח בידו´ וכל אשר אתו ה, מצוי לו לאדם בכל עת´ כלומר אמונה חושית להרגיש כי ה, אמונה שלמה 18038 

 18039 .(ג"מ´ ב ד"אור יהל ח)  

 18040 

 18041 מאמר שעז

 18042 .(´א כ"בראשית כ) ויהי אלקים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשת

יורדת מן השמים מידה מסויימת של סיעתא דשמיא הן עבור הכלל , קופה ותקופהבכל דור ודור ובכל ת 18043 

ואם האדם פותח את לבו , ואם השכל ער ופועל כראוי וכהוגן, הן לרבים והן ליחיד, והן עבור הפרט 18044 

כי אז סיכוייו גדולים שתהיה הצלחתו ניכרת , ומכוונו היטב וכראוי כדי להכניס ולקלוט סיעתא דשמיא זו 18045 

 18046 .הופורי

ויעביר את כל הסיעתא , שבנטיה קלה מאוד שמאלה יתקדם היצר, ברם הוא עומד גם אז בפני סכנה גדולה 18047 

וגרוע מזה אף לאיסורים , לעבר נטיות חומריות, דשמיא ואת ההופעות הקדושות לעבר ענינים גשמיים 18048 

יים בלי כלומר שהרע והעבירה יצליחו להתק, וכל פעולה רעה שהוא יעשה תהיה מוצלחת, חמורים 18049 

 18050 .מפריע

אז הוא יצליח שאותה מחלוקת תתפתח , אם למשל יקרה והאדם יכנס למחלוקת עם איש אחד או עם ציבור 18051 

ואם הוא בעל הנאה הוא יצליח שכל כשרונותיו וסגולותיו יעברו , תתרחב ותתפשט ותאריך ימים, ותצליח 18052 

קורח זכה לסיעתא דשמיא , עיוהרי אמר רב פפא גנב העומד אפומי דמחתרתא רחמנא ב, לריבוי בהנאות 18053 

 18054 .אבל ניצל את הכל אף את הנבואה למחלוקת, ולגילויים

כי בשעה שנתן אלישע הנביא את המטה שלו לגחזי משרתו ותלמידו שילך , ל"י ז"ואמרו משמו של האר 18055 

, ובדרך הילוכו רצה לנסות את המטה אם הוא מסוגל להחיות כדברי רבו אלישע, להחיות את בן השונמית 18056 



אז כאשר בא לאשה השונמית לא הועיל להחיות , בדרך כלב ושם המטה על הכלב והכלב קם לתחיהפגש  18057 

 18058 .וכך חלפה והלכה לה הסיעתא דשמיא, כי כבר ניצל את הזכות והסגולה על הכלב, את בנה

והתקיימה התחרות עם עוד כמה מומחים , פעם ראה הבעל שם טוב את השחקן שהיה משחק עם סוסים 18059 

והיה מפליא את כל אלפי האנשים , ואותו השחקן הוכיח כשרון הריצה, מי יתקדם יותר במירוץ הסוסים 18060 

אמר כי , ט במקרה ברחוב והסתכל בשחקן המצליח הזה"וכאשר עבר הבעש, הסקרנים שבאו לראות זאת 18061 

ועברה כל ההצלחה שנגזרה לו להיות שחקן מצטיין במקצוע , היה מזלו להיות מלך ולא השכיל להגיע לכך 18062 

 18063 .ץ הסוסים והצליח בזה באופן מיוחדמירו

היות וקנה כרטיס הגרלה על סכום מאוד גדול והרבי , ם"פעם בא חסיד אחד לקבל ברכה מאחד האדמורי 18064 

חזר החסיד ובא לפני , אבל לבסוף לא הצליח ולא זכה בגורל, ויצא מהרבי בשמחה גדולה, בירכו כי יצליח 18065 

והשיב , אל הרבי לחסיד מה עשית אחרי שבירכתי אותךש, רבו בנפילת אפים עצוב ושבור על אי הצלחתו 18066 

וקרה שנשא חן בעיני בעל המסעדה וקיבל הנחה גדולה , כי נכנסו הוא ומשפחתו למסעדה מתוך שמחה 18067 

כי , אז ספק הרבי על ידו ואמר חבל שאתה בעצמך הפסדת את האוצר, בעבור הסעודה כמעט בחינם 18068 

 18069 .שניצלת את ההצלחה לדברים פעוטים וקטנטנים אלא, הברכה וההצלחה כולה היתה מוכנה לפניך

רוח אלקים היתה מרחפת על ישמעאל שהיה , ויהי אלקים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשת 18070 

חבל על , ש והצליח להיות רובה קשה"אבל לבסוף ניצל הסד, יכול להתעלות ולהצליח בחיים הרוחניים 18071 

 18072 .נותהאנשים שניבאו עליהם גדולות ונתדרדרו לקט

רק תלוי מה שזרעו באדמה פירות וירקות או , סיעתא דשמיא היא כמו הגשם והמטר שמרביע את הארץ 18073 

מפני שניצל אותה לדברים קטנוניים ופעוטים ולפעמים גם , ומי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, קוצין 18074 

ד "את הסואשרי לו למי שיש בו דעה לנצל , כמו שקרים או אף רמאות והשחתה, לדברים שליליים 18075 

 18076 .כדי למשוך וליצור יצירות רוחניות ונעלות, במקומה הנכון

וניבאו לו , ל שהיה לו תלמיד אחד מצויין בכשרונות ובכוחות עצומים"מספרים על הסבא מנובהרודוק זצ 18077 

ויום אחד קם ויצא מן הישיבה לחיי , אבל הוא לא עמד על נפשו ולא שלט ביצרו, עתיד גדול בעם ישראל 18078 

אבל גם הוא מצליח , ובשכנותו היה עוד סוחר איש פשוט בשכלו, סק גדול והצליח מאודפתח ע, המסחר 18079 

 18080 .בעסקיו כמו אותו הסוחר העשיר בכשרונות

ויש לו רק שליש מהשכל שיש לחבירו , הנה תראו האיש הזה כשרונותיו מעטים, ל"אמר על זה הסבא זצ 18081 

והמסקנה מכאן כי לאותו , יח במסחרכלומר גם במעט מן השכל שיש לו אפשר להצל, שעזב את הישיבה 18082 

 18083 .בן ישיבה נשארו שלושה רבעים של שכל וכשרון שאינם מנוצלים

ואכסך , ואסוכך בשמן ואלבישך רקמה ואנעלך תחש ואחבשך בשש, וארחצך במים ואשטוף דמיך מעליך 18084 

ועטרת ואתן נזם על אפך ועגילים על אזניך , משי ואעדך עדי ואתנה צמידים על ידך ורביד על גרונך 18085 

מושגים של השראת , כל אלה הם מושגים רוחניים נשגבים אורות עליונים, (ז"יחזקאל ט) תפארת בראשך 18086 

אלא שניצלו כל אותם הכלים ואת היופי האלקי הנעלה והנאצל לעשות במות , השכינה והארת פנים 18087 

ר נתתי לך ולחמי אש, ותקחי כלי תפארתם מזהבי ומכספי אשר נתתי לך ותעשי לך צלמי זכר, טלואות 18088 

 18089 .סלת ושמן ודבש האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחוח

כ "ואעפי, יום שעשו את העגל ירד להם המן ונתנו ממנו לפני העגל, י מפרש ולחמי אשר נתתי לך"ורש 18090 

, אף כי עשו להם עגל מסכה ומנך לא מנעת מפיהם, ואף כן מפורש בספר עזרא, ויהי ביום מחר ולא פסק 18091 

 18092 .נוע מפיהם ולא מנעםק כדאי היה למ"וברד

פ ויאכילך את המן למען "ט עה"ן ובעה"כדברי הרמב, המן אשר ירד משמים היה כולו השכלה ודעת 18093 

המן היה לחם אבירים מאכל שהעליונים ניזונים ממנו , מלמד שבאכילת המן ניתן להם דעה, הודיעך 18094 

פיטמו את העגל וטימטמו  ,והם הלכו והעבירו את הסגולה הזו לצד הניגוד של ההשכלה, השכלה עליונה 18095 

 18096 .(מעייני החיים)  .את הדעת

 18097 

 18098 מאמר שעח

 18099 .(ב"א כ"בראשית כ) ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך אל אברהם אלקים עמך בכל אשר אתה עושה

ע למה הודיעה "וצ, ויהי בעת ההוא ויכרתו שניהם ברית, אחר גירוש הגר וישמעאל מתחילה פרשה חדשה 18100 

אך זה ביאורו אברהם אבינו גדול החסד ? ך היתה דוקא בעת ההיאהתורה שכריתת הברית עם אבימל 18101 

, אך בעת ההיא לאחר שהוכרח להשתמש במדת הגבורה, שאהב שלום ורדף שלום תמיד בכל סביביו 18102 

, רדף שלום במדה עוד יותר גדולה, ולעשות מעשה שנדמה בחיצוניותו כעין אכזריות גירוש הגר וישמעאל 18103 

כדי לתקן את הרושם של המעשה הקודם שלא יפגם אף , עם אבימלך ושמח על ההזדמנות לכרות ברית 18104 

 18105 .במשהו במדת חסדיו



ם בתחילת פרשת העקידה שמביא "עיין רשב, ל מצאו מקום להעיר על כריתת ברית זו"אך מצאנו שחז 18106 

חייך שבניו עושים שבע מלחמות עם בניך ונוצחין , ה אתה נתת שבע כבשות"אמר לו הקב, ל"מדרש וז 18107 

א "ד, שמשון חפני ופנחס שאול ושלשה בניו, אחר חייך שבניו הורגים שבעה צדיקים מבניך דבר, אותן 18108 

דבר אחר , אהל מועד וגלגל נוב ושילה וגבעון ובית עולמים תרין, חייך שבניו מחריבים שבע משכנות 18109 

 18110 .שארון בשדה פלשתים שבעה חדשים

ל ברוח "מכל מקום העירו חז, סדאף שכריתת ברית עם הפלשתים בודאי באה מתוך השתדלותו במדת הח 18111 

בכרתו ברית עם מלך רשע מיושבי , קדשם שהפריז בזה על המדה במקצת מן המקצת בבחינה דקה מאוד 18112 

 18113 .ובמדרגתו נחשב לו זה לפגם שהוצרך לכל הכפרות הללו נורא ואיום, ארץ ירושתו

, הברית עם אבימלךהיינו אחר כריתת , עוד יש להבין פרשת העקידה מתחילה ויהי אחר הדברים האלה 18114 

ם פירש "והרשב, ל עברו בין כריתת הברית לנסיון העקידה יותר משלשים שנה"ע כי לפי דברי חז"וצ 18115 

ואם כן אחר הדברים האלה אין פירושו , ל"ה הוצרך להתנסות מסיבת כריתת הברית הנ"שאברהם אע 18116 

 18117 .תכיפות הזמן אלא מסיבת הדברים האלה

הסיבות שהביאו לנסיון העקידה היתה ההפרזה הדקה במדת  שאחת מן, ובמה שנתבאר אולי יש לפרש 18118 

כ בא נסיון העקידה כדי להעלות את אברהם אבינו "וע, שהתבטאה בכריתת הברית עם אבימלך, החסד 18119 

כ "וע, עד תשובת המשקל האמיתית המדויקת, ה שוב בדקי דקות למדרגה גבוהה יותר במדת הגבורה"ע 18120 

 18121 .(256ב דף "אליהו חמכתב מ)  .נסמכו שני הענינים זה לזה

 18122 

 18123 מאמר שעט

 18124 .(ז"א כ"כ) ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית

לכן ישמור הדברים בלבו שלא יעשה שום שותפות דברים עם העובד , ז"מובא בתנא דבי אליהו רבה פ 18125 

דברים וסוף ה, שכן מצינו באברהם אבינו שעשה שותפות עם אבימלך, כוכבים ולא יכרות עמו ברית 18126 

ה "וכשכרת עמו ברית נתקבצו מלאכי השרת לפני הקב, ש ויכרתו שניהם ברית"שכרת עמו ברית כמ 18127 

אמר להם , ם אדם יחיד שבחרת משבעים אומות ולשונות"למה יכרות אברהם ברית עם עכו, ואמרו 18128 

וונתו אם יעלהו הרי אתם יודעים שכ, ה בן יחיד שנתתי לו למאה שנים אני אומר לו להעלותו עולה"הקב 18129 

ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את ´ ואם לא יפה אתם אומרים שנא, היתה לטובה מפני דרך שלום 18130 

 18131 .כ"אברהם ע

יש והאדם מתחיל לקיים מצוה ידועה , ידוע שישנן כמה ענינים בקיום מצוות התורה שהם מסובכים מאוד 18132 

כן נימוקים אנוכיים שממריצים  אבל תוך כדי עשיית המצוה נטפלים אליו גם, מתוך הרגשת חובת שמים 18133 

ויש שהנימוק הגשמי , נמצא שהלשם שמים והגירוי הגשמי משמשים כאן בערבוביא, אותו לקיים מצוה זו 18134 

ועל כגון זאת הזהירתנו התורה ויראת , וממילא כל הלשם שמים שבה מיטשטש, גובר בכל המצוה 18135 

 18136 .מאלוקיך דבר המסור ללב

י בחינה ונסיון "רק ע, י של מצוה כזו בעלת פנים לכאן ולכאןואיך להכריע באופן ברור ערכה הרוחנ 18137 

אם , ותוצאות הנסיון מעידות על מסירות לבו של מקיים המצוה, ה מזמין למקיימה של מצוה זו"שהקב 18138 

 18139 .ש בלי תערובת גשמית ואנוכית"כוונתו היתה כולה לש

, ש"יימר שכל כוונתו לשלמשל כשאחד מוכיח את חבירו ומת, הבחינה מעידה על הפנימיות של המצוה 18140 

מה תהא בחינת ענין , להגן על חבירו ולקרבו לעבודת השם, להורות את הדרך הטובה´ וכולו אומר כבוד ה 18141 

מוסיף לדבר עם חבירו בסבר פנים יפות , אם אחרי התוכחה לא נדבק במוכיח שום שמץ אכזריות וכעס, זה 18142 

לי התערבות טבעית של נקמה כעס וכדומה ב, ש"הרי זה סימן שהתוכחה היתה כולה לש, אוהבו ומחבבו 18143 

 18144 .מן המדות הרעות

והדבר מוטל בספק , ש מתכוון לרומם כבוד התורה"וכן כשאחד התרגל לסלסל בשערו והוא אומר שלש 18145 

גם בענין כזה ישנה , או שכוונתו להתנאות ולהתייפות למגמות גשמיות, אם באמת כוונתו לשם שמים 18146 

, לעת מצוא לחבירו גם כן להדרו ולקשטו כשם שהוא מקשט את עצמואם יש בכחו להיטפל , בחינה ונסיון 18147 

כי יש וחבירו עני , מ אם מחבירו יתקדש שם שמים או על ידו"ומאי נפק, כי הרי גם חבירו הוא בן תורה 18148 

ואם לעת כזאת מוכן לפשוט מעל עצמו את , והוא זקוק הפעם לאיזה הידור דוקא לשם שמים, הולך קרוע 18149 

ומכלל הן אתה , ש אמיתית ונאמנה היא"הרי זה סימן שטענת הסלסול לש, חבירו בגדיו ולהלבישם את 18150 

 18151 .שומע לאו

, המלאכים התרעשו ונדהמו שאברהם היחיד והנבחר משבעים אומות ולשונות, ל"וזהו תוכן דברי חז 18152 

הוא יעשה שותפות ויכרות ברית , הלוחם נגד כל מיני הדעות הכוזבות והנפסדות ומפיץ דבר אמת בעולם 18153 

כי מי יודע אם כוונתו , לעיני המלאכים הוטל ספק גדול על כל מהותו וטיבו של אברהם, ת אבימלךא 18154 



, הגיעה שעת הבחינה והנסיון, ה ענה להם יפה דברתם"מלאכי השרת חרדו ונדהמו והקב, ש"טהורה ולש 18155 

 18156 .ותוצאות בחינה זו תגלינה לעיניכם את מהותו הפנימית והאמיתית של אברהם

ואז תיווכחו ותראו אם , דבר שהוא למעלה מכל שכל אנושי, קריב לפני את בנו יחידואני אצווהו לה 18157 

, או שהוא האור הגדול אשר באמונתו יחיה, י כריתת ברית עם אבימלך וסייעתו נפגם בתמימותו"אברהם ע 18158 

ש ויצב אברהם את שבע "כמ, והנה לפי זה יקשה לכאורה מדוע נענש על יחסי ההתקרבות לאבימלך 18159 

אתה , דורות´ חייך שאני משהה בשמחה בניך ז, ה אתה נתת שבע כבשות בלי רצוני"אמר לו הקב, כבשות 18160 

 18161 .(בראשית רבה נד) ל"חייך כנגד כן הורגים מבניך שבעה צדיקים עכ, נתת שבע כבשות בלי רצוני

אמנם הנסיון הגדול עקידת יצחק גילה ששיטת אברהם היתה , ברם נעמיקה נא היטב ליישב המאמרים 18162 

אבל העונש שנבע מזה לבניו , ורק הוא היה יכול לעשות כריתת ברית אפילו עם אבימלך, ה ונכונהטהור 18163 

אלה הנוטלים לעצמם את , לאלה שאינם בבחינת אברהם, היה מפאת הטעות העלולה להתגלגל ממעשה זה 18164 

שגם  ,שגם הם יכולים לכרות ברית עם כל מיני מלכים, מעשה אברהם שלפני עקידת יצחק לדוגמה ולסמל 18165 

ובכדי להחליש את אלה המתעטפים , הם יכולים להסב למשתאות ולשותפות עם הרחוקים מדבר השם 18166 

 18167 .למען דעת והרגיש שאין לומדים מכללא, ה לכמה דורות לזרעו של אברהם"העניש הקב, באיצטלא דרבנן

ית עם לו מותר היה לכרות בר, ש שיעמוד בנסיון העקדה"אברהם אבינו שגלוי וידוע היה לפניו ית 18168 

ז "לו היו כל המדות ששימשו לו מגן וחוסן להרחיק מעל עצמו ופנימיותו אף אבק של ע, אבימלך 18169 

ולאחר שיהיו , אלקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע´ פ את ה"ל עה"י ז"וכפירש, ואביזריהו 18170 

את המצוות לשם  כי הוא עושה, ואינו נשבע מי שאין בו המדות הללו, בך כל המדות הללו אז בשמו תשבע 18171 

ועוד תומך יתידותיו , כי הלא הוא אומר שלשם שמים הוא מתכוון, הנאה עצמית ונמצא שמועל בקדשים 18172 

 18173 .ומעיז להתעטף בלבושם של האבות הקדושים, ק"בכתבי הקודש ובפסוקי תוה

לבדוק אם הלשם שמים שלנו , ולכן שומה עלינו בנסותנו להתקרב ולהשתתף במשימות צבורית או פרטית 18174 

ה למרות כל מעלותיו "ואף אברהם אע, והוא עלול חלילה לטהר טמאים ולטמא טהורים, אינו מעורב בטבע 18175 

אתה נתת לו שבע כבשות חייך שבניו עושים שבע , ה באמרו לו"האדירות לא נמנע מנזיפתו של הקב 18176 

אית המוסר השכל שרק בעלי הבחינה הגדולה והעיל. (מדרש שמואל) מלחמות עם בניך ונוצחין אותן 18177 

, ברם בינונים שבנו מעורבי טבע ומעט דעת, מותר להם לעיין בהצעת ההתקרבות עם מתרחקים, ביותר 18178 

 18179 .(אור הנפש)  .מוטב למשוך ידם מהתקרבות כאלו

 18180 

 18181 מאמר שפ

 18182 .(ז"א כ"כ) ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית

, ם ולא יכרות עמו ברית"שותפות עם עכו לכן ישמור אדם שלא יעשה, ז"מובא בתנא דבי אליהו רבה פ 18183 

וכשכרת עמו ברית , וסוף הדברים שכרת עמו ברית, שכן מצינו באברהם אבינו עשה שותפות עם אבימלך 18184 

אדם יחיד שבחרתו , ם"למה יכרות אברהם ברית עם עכו, ה ואמרו"נתקבצו מלאכי השרת לפני הקב 18185 

אם יעלהו , ה שנה אני אומר לו להעלותו עולהה בן יחיד שנתתי לו למא"אמר להם הקב, משבעים אומות 18186 

שנאמר ויהי אחר , ואם לאו יפה אתם אומרים, הרי אתם יודעים שכוונתו היתה לטובה מפני השלום 18187 

 18188 .ל"הדברים האלה והאלקים ניסה את אברהם עכ

ודאי , מוסר ממונו וכל נכסיו עבור עשיית מצוה´ הנה אם אדם ירא ה, נבואה חשבון והוא נורא למאוד 18189 

ש אם ימסור נפשו "וכ, ב בכדי לקיים מצות בוראו"כוונותיו לטובה שהרי מוסר כל ממונו ומרעיב עצמו וב 18190 

ל אלמלא נגדוהו לחנניה מישאל ועזריה הוו פלחו "ש חז"כמ, ויש עוד מדרגה עוד יותר גדולה, עליה 18191 

 18192 .כי יסורים הרבה יותר קשים ממיתה עצמה, לצלמא

ומשליך ´ קורא בשם ה, העולם כולו בעבר אחד והוא בעבר השני אברהם העברי שכל, כ נתבונן נא"וא 18193 

וכבר עבר תשעה מיני נסיונות בממון וגלות ומסירות נפש , ´עצמו לכבשן האש להשרף עבור כבודו ית 18194 

ה משבעים אומות ולשונות כורת "וכשאדם יחיד זה שבחר בו הקב, הרבה בחינות זו למעלה מזו, ויסורים 18195 

 18196 .ם"ם מלאכי השרת ורועשים מה לו לאברהם שכרת ברית עם עכומתקבצי, ברית עם אבימלך

ה עונה להם גלוי "ולא עוד אלא שהקב, ה עשה כן הלכה היא ואין להרהר אחריה"אם אאע? מה זו טענה 18197 

זוהי , ז אחר הדברים האלה והאלקים ניסה את אברהם"ובכ, וידוע לפני שכוונתו לטובה ומה לנו עוד בזה 18198 

אם שומע לי הרי אתם יודעים , שאני אומר לו לעלות בנו יחידו עולה לפני, ה"התשובה שהשיב להם הקב 18199 

 18200 .א"ה אלא להעלותו על ההר ולנסותו כדמסיים תדב"ולא היתה כוונת הקב, שכוונתו לטובה

מעיד עליו , שהוא לבדו חוקר לב ובוחן כליו, ת"הרי לנו מעשה של אברהם אבינו עם עדותו של הבוי 18201 

בכדי , ת נצרך אברהם אבינו לנסיון עשירי להעלות בנו יחידו על גבי המזבחובכל זא, שכוונתו לטובה 18202 

, י אליהו הנביא כאן"עוד סוד גדול נתגלה לנו ע, למדנו מזה ענין כוונתו לשמים, להוכיח את כוונתו לטובה 18203 

 18204 .ואם לאו יפה אתם אומרים, ה אם שומע לי הרי אתם יודעים שכוונתו היתה לטובה"מה שאמר להם הקב



, לטענת המלאכים על שכרת ברית עם אבימלך, להתבונן מה שייך הנסיון להעלות בנו על גבי המזבח ויש 18205 

, ת"שאם לא ימסור את בנו עבור כבוד השי, כ שנסיון העקדה יוכיח על כוונתו הטובה בכריתת הברית"וע 18206 

שיהיה נקי ושוב אין בו אף מעשה אחד , כ שיש לו עוד קשר ושותפות עם כח חומרו ולא בטל עדיין"ע 18207 

אם יעלהו ´ וזהו מה שאמר להם ה, א לקרוא עליו בשמים שכוונתו לטובה"וא, לגמרי מפסולת העבר שבו 18208 

´ ב ד"אור יהל ח)  .ואם לאו יפה אתם אומרים, לעולה יודע שכוונתו לטובה גם בכריתת הברית 18209 

 18210 .(ה"מ

 18211 

 18212 מאמר שפא

 18213 .(ג"א ל"בראשית כ) אל עולם´ ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה

ר בספרו יסודי "כתב מו, ה לכל עובר ושב"איתא בילקוט מלמד שהקריא אברהם אבינו שמו של הקב 18214 

אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו כי ´ כה אמר ה, ל"הדעת וז 18215 

 18216 .אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידֹע אותי

על דרך שאמר בן זומא איזהו חכם הלומד מכל , ביא הואהנה יש לומר שענין חכם וגיבור ועשיר בדברי הנ 18217 

שהמה כולם אמיתיים , (ד"אבות פ) איזהו עשיר השמח  בחלקו, איזהו גיבור הכובש את יצרו, אדם 18218 

שהוא , וגם חכם על דרך שאמר הכתוב ויאמר לאדם הן יראת השם היא חכמה וסור מרע בינה, במעלתם 18219 

ומדוע איפה יתהלל המתהלל בהשכל , ל במעלות האמת הללוובכל זאת אל להם להתהל, חכם ביראת השם 18220 

 18221 ?לא יוכל להתהלל´ אם גם ביראת ה, וידוע אותי

שהאמת כן הוא שאין ראוי לאדם להתהלל במעלותיו אף , והנראה לי בזה שחידוש גדול השמיענו הנביא 18222 

, בתפילת נעילהוכמו שאומרים , כי אף בהילול זה יש משום שקר לגבי האמת האמיתית, שהינן אמיתיות 18223 

אין לאדם , וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל, הלא כל הגיבורים כאין לפניך ואנשי השם כלא היו 18224 

 18225 .לא בכל מעלותיו ולא בשום דבר שבעולם, במה להתהלל

והוא לומר , שדבר אחד ישנו בעולם אשר אפשר לאדם להיות מתהלל בו, אמנם השמיענו הנביא חידוש 18226 

שהנני יודע ומכיר את בורא עולם בהכרה גדולה וידיעה עצומה אשר , העולם בשפה ברורה בפני כל 18227 

שכל הבריות תחת , וכל חכמי העולם וכל חכמתם כאין לעומת הכרתי זאת, למענה אבוא באש ובמים 18228 

שאנחנו מכירים בהכרה בהירה כשמש בצהרים את אבינו , השמים יאמרו וישמיעו לפני כל יושבי תבל 18229 

 18230 .ארתו וחסדו וטובו על כל בריותיואת גדלו ותפ, שבשמים

וכיון שכן יש לנו הרשות לומר בפני , דבר אחד הוא בעולם שאפשר לאדם להיות מתהלל בו ולא בזולת זה 18231 

ועלינו החובה ללמד ולהודיע זאת לכל , ´שאנו מכירים בהכרה גדולה שם כבוד מלכותו ית, כל באי עולם 18232 

א  מרו לידע ולהודיע שהוא אל הוא היוצר הוא הבורכמו שא, אלו החפצים להטות אוזן קשבת לדברינו 18233 

וזאת היא הטובה הגדולה אשר יש לנו לעשות עם בני ישראל ללמדם שיכירו את אביהם , (ד"אבות פ) 18234 

 18235 .שבשמים

מתגולל ברחובות ולא ידע הדרך לשוב אל , והמשל בזה לבן מלך שתעה מבית אביו והוא במדינה אחרת 18236 

יעשו עמו אינן שוות לעומת הטובה שיעשה מי שישיבו אל בית אביו כל הטובות ש, בית אביו ומלכותו 18237 

 18238 .זוהי הטובה האמיתית היחידה שאפשר לעשות לו וזולתה לאין נחשב, ויושיבו אל שולחן המלך

לא ידע עצה בלבו אנא , הולך כל ימיו בתמהון לבב, ´כן הוא עניינו של מי שחסרה לו דעת אלקים ית 18239 

ומתגולל ברחובות ומחזר על הפתחים , הרי הוא תועה מבית אביו המלך, חייולפנות ומה לו לעשות כל ימי  18240 

על כן החובה גדולה להשיב אבידת גופם ונפשם של אחינו בית ישראל הנקראים , לבקש להחיות נפשו 18241 

 18242 .ל"עכ´ להשיבם על שולחן אביהם שהוא מלך עולם ית, בנים למקום

בפרט בזמננו שכל , הסתפק בהעברה בעלמאאת דבריו הנשגבים צריך כל אחד לשנן לעצמו ולא ל 18243 

ת לעשות כל עצות ותחבולות "צריך כל מי שמאמין בהשי, החפשיות נובעת מאפיקורסות וחוסר אמונה 18244 

ל בא חבקוק והעמידן על אחת צדיק באמונתו "ש חז"אשר זהו יסוד כל התורה כולה כמ, להפיץ האמונה 18245 

 18246 .יחיה

והיא , מצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנווכוונת כל ה, ל"בא אומר וז´ ן בסוף פ"הרמב 18247 

ואין לעליון בתחתונים חפץ מלבד זה שידע האדם , כוונת היצירה שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה 18248 

זהו שיהיה , וכוונת רוממות הקול בתפילות וכוונות בתי כנסיות וזכות תפילת הרבים, ויודה לאלקיו שבראו 18249 

 18250 .ל"ויודו לאל שבראם ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו עכ לבני האדם מקום שיתקבצו

אמר , ה אחרי שנתן לאורחים לאכול"ל אומרים שאברהם אבינו ע"מה שחז, ל אומר"החפץ חיים זצוק 18251 

כי אין לך הטבה , כ היה ממידת ההטבה שלו"זה ג, ת"כדי להשריש בהם אמונה בהשי´ להם שיברכו לה 18252 

מרוב מדת , ה נותן לחם לכל בשר"שיכיר ויאמין כי הקב, ת"גדולה יותר לאדם מללמד אמונה בהשי 18253 

וברוחניות עשה להם הטבה שהודיע אותם כי , הטובה שלו נתן לכל אחד אכילה שתיה ולינה זהו בגשמיות 18254 



על כן עלינו כולנו להתגייס למעשה חסד , ל"ה ברא את השמים ואת הארץ זוהי הטבה שלמה עכ"הקב 18255 

 18256 .(דרכי מוסר)  .כי בשניהם רוצה אבינו שבשמים, סד בגוףכדרך שאנו חייבים למעשה ח, ברוח

 18257 

 18258 מאמר שפב

 18259 .(ג"א ל"בראשית כ) אל עולם´ ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה

ת לעמו "האהבה לחסד מתנה חשובה היא מאת השי, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד 18260 

י מדה טובה זו "וים להנאה זו תמיד ועהם מתא, שנטע בלבם אהבה לחסד והנאה מעשיית חסד, ישראל 18261 

לא רק מתוך , גומלי חסדים אוהבים לעשות חסד עם בני אדם, נכרים הם בין שאר האומות ומובדלים מהם 18262 

, ולא רק מפני שהוא אוהב את הבריות ושמח בטובתם, הכרה שהוא מקיים מצוה זו כמו ציצית ותפילין 18263 

 18264 .חסדים מתוך נטיה נפשית פנימית אהבה לחסדאלא גומלי , והוא נהנה לראותם שמחים וטובי לב

והוא עושה חסד , הוא אוהב את החסד כמו שהוא אוהב חכמה, הוא נהנה הנאה מרובה בעת שעושה חסד 18265 

מפני שמעשה החסד הוא העונג , ואף עם הפחותים שבבני אדם, אף עם אלה שאינו מכירם ואינו אוהבם 18266 

וכל מה שמרבה להטיב , זו כמו להנאות אחרות והוא מתאוה ומשתוקק להנאה, היותר גדול בשבילו 18267 

להרחיב את פעולותיו ולשכללם , הנאתו מתגדלת ותשוקתו מתחזקת להוסיף במעשה החסד, ולעשות חסד 18268 

 18269 .עד שכל לבו ונפשו מסורים לאהבה זו ולמעשים אלו

י שלא יהא בו פגם ושיהא נק, שהחסד יהא שלם ומשוכלל, מדקדק בפעולותיו שיהיו בתכלית השלמות 18270 

שלא , שלא ירגיש חבירו את היד הנותנת, והוא נזהר שלא ירגיש חבירו שהוא מקבל חסד ממנו, מכתם 18271 

אם חסדו הוא שלם , וזהו העונג הכי גדול בשביל נותן החסד, יתערב בהנאת חבירו אף צער כל שהוא 18272 

 18273 .שאז הנאתו יותר גדולה והחסד הוא לפי ההנאה, בתכלית ההטבה

אלא אף מזה הוא נזהר שהחסד יהא שלם ונקי , יכניס ויערב צער בהנאהולא רק בזה הוא נזהר שלא  18274 

כי בהתערב מחשבה , בכוונה ומחשבה צדדית בנטיה לכבוד ופרסום, מסיגים ופסולת שלא יכתים את החסד 18275 

האוהב את החסד המתענג , מגרעים וגוזלים ממנו הודו ותפארתו, זרה או רגש פסול הם מקטינים את החסד 18276 

 18277 .משתדל בכל כוחו שיצא מתחת ידו חסד שלם ומשוכלל כאות נפשו ,ממנו הנאה רבה

מיום ליום מפעולה לפעולה הוא מתחכם במה לשכלל ולהדר את , נקי משמץ מחשבה שלא לשם חסד 18278 

על כן , ותשוקה זו נובעת מעומק הנשמה הישראלית, אדיר חפצו ותשוקתו לחסד שלם ומשוכלל, החסד 18279 

בכל זאת נדיבי לב המה עושים חסד , נתרחקו מתורתנו הקדושהאנו רואים גם אצל אלה מבני עמנו ש 18280 

 18281 .בהסתר ובצנעא לבל יוודעו לאיש מעשיהם

במה שימלא לחברו את , איננה מסתפקת בחסד של חיי שעה, אהבה כזו לחסד שמקורה הנשמה הישראלית 18282 

טיב עמו צמאונו מתגבר לה, אלא כשמהנאהו הנאה חומרית תשוקתו מתחזקת, כל צרכי החיים ותענוגיו 18283 

כי הלא זה כל , להוסיף לו הכרה ודעת אלקים, לעשות עמו חסד רוחני ללמדו דעה ובינה, לעד ולנצח 18284 

 18285 .עיקר החסד הוא רק ברוח ובנפש, האדם דא חסר מה קני

אם יביא לה כל מה שבעולם אינם חשובים לה , ל משל למה הדבר דומה לעירוני שנשא בת מלך"אמרו חז 18286 

ר "קה) פש אלו הבאת לה כל מעדני מלך אינם כלום לה שהיא מן העליוניםכך הנ, כלום שהיא בת מלך 18287 

ולכן האדם האוהב חסד , התעלות רוחנית? ומה הנאתה, כל מעדני החיים ותענוגיו אינם כלום אצלה, (´ו 18288 

ומלמד את חבירו , שיפקחו עיניהם ויראו את האמת, משתדל להשפיע דעת ויראת אלקים על כל שומעיו 18289 

וזהו עיקר החסד שהוא , ואין ערום אלא הערום מן המצוות, ב אלא הרעב לדברי תורהתורה כי אין רע 18290 

 18291 .לנצח

נטע אשל אכילה שתיה ולויה לכל , חסד כזה מצינו אצל אברהם אבינו שהגיע לשלמות של אהבת חסד 18292 

ובביתו של , אורחים שעזבו בתיהם והלכו בדרך חסר להם שלוותם ותענוגיהם, עובר אורח בלי שום הבדל 18293 

, לא הסתפק אברהם אבינו בחסד זה שעשה עמהם, ברהם אבינו התענגו על כל טוב יותר מאשר בבתיהםא 18294 

נהנים , אינם יודעים את עצמם ואת רום ערכם, עדיין חסר להם העיקר, שבני אדם נהנים ומתענגים מטובו 18295 

של בעל חי הנאה ? וכי זו היא הנאה אם אדם נמשל כבהמות, מן העולם ואינם מכירים את בורא העולם 18296 

 18297 .אינה הנאה אצל אדם

ה "לכן התאמץ להשכילם ללמדם שהקב, ואם כן עדיין לא עשה עמהם חסד אותו החסד שהם זקוקים לו 18298 

תורה , רום מעלת ערך האדם שלא נברא אלא להתענג ולהתעדן מזיו שכינתו, ברא את העולם והוא מנהיגו 18299 

 18300 .חכמתם מרובה את הנפש אשר עשואותם שמקודם כבהמות נדמו נעשו בני אדם ש, זו היה מלמדם

 18301 

עיקר החסד הוא במה שמעלהו למעלה באורח חיים ומצילו , זהו חסד אברהם לא רק להזמין להם תענוגים 18302 

נהנה , לעשות חסד מעין חסד אברהם, זהו הסמל לחסד אמיתי שבן אברהם משתוקק לו, מבאר שחת 18303 



אהבה כזו לחסד מתנה היא , עולםממעשה החסד ומשתוקק להטיב עם בני אדם שיהיו מאושרים לעד ל 18304 

 18305 .(אור הצפון)  .ה לעמו ישראל"מאת הקב

 18306 

 18307 מאמר שפג

 18308 .(´ב א"בראשית כ) ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם

לפניו אין שום , ת אין שייך ענין נסיון"הלא לפני השי, כמה ראשונים מתקשים להבין מהו ענין נסיון 18309 

עיין ´ ואומרים כי הנסיון יקרא רק מצד המנוסה ולא מצד המנסה ית, ןהתחדשות מלפני הנסיון לאחר הנסיו 18310 

עד שעמדתי היום , וקשה להבין ביאורם כי לכאורה נשארה הקושיא במקומה, ן וגם בספורנו"ברמב 18311 

 18312 .ה"בביאור חדש ונכון בע

ם כי הם סוברי, כי בענין הוצאת דבר מכח אל הפועל מוטעים בזה דעת העולם, עלינו לדעת ידיעה גדולה 18313 

ולכאורה אתם הצדק כי אין בהפועל אלא , בין בהיותו בכח ובין כשיתהוה בפועל, אין שום שינוי בכל דבר 18314 

כרחוק מזרח ממערב עוד יותר רחוק כל דבר מעת שהיא רק בכח , אכן טעות גדולה היא, מה שנמצא בהכח 18315 

מטוב רע , ו ובמראיתוובאמת רואים אנו כי ישתנה הדבר בשינוי גמור אף בתמונת, עד עת שתצא לפועל 18316 

 18317 .וזה סוד גדול וידיעה חדשה וזה כל עבודת האדם, וממתוק מר

הלא בעת , כמו המוציא אש מן האבנים או כאשר מדליקים גפרורית, כל דבר היוצא מן הכח אל הפועל 18318 

ובעת שהיה רק בהכח באבן או בגפרית היה זה , שהוא בפועל אנו רואים אש ממש בתמונתו ובמראיתו 18319 

 18320 .א קרירות כידוע בתכונת אבנים"אף לא היה בו חמימות כ, ממשדבר אחר 

ומי היה הממוצע בין שני מצבים , הלא משונים המה זה מזה שינוי גמור, ואיך יצא מכח כזה אש בפועל 18321 

כי , כ אנו מוכרחים לשפוט בדעתנו"בע? מי היה הסרסור השלישי, אלו אשר הביא למצב חדש בתכלית 18322 

הם , י השריטה"או התחממות הגפרית ע, יש כאן הוא ההכאה על האבן הסרסור הממוצע השלישי אשר 18323 

 18324 .ובתוך דרך ההוצאה וההשתלשלות יתהוה למין אחר הוא האש בפועל, המוצאים אותו מן הכח

ובתוכם יש דברים , ולעומתם ישנם בפועל והם ממש מין אחר, וכן בכל הבריאה כולה ישנם דברים כוחיים 18325 

שניתן , וזו היא סגולה נפלאה בעולמנו, ולידו את הדבר מן הכח אל הפועלאשר על ידם י, ממציאים אותם 18326 

וזו היא , ממציא דברים מתכונה לתכונה ממצב למצב ומעולם לעולם, לכל אחד ואחד כח ודעת להיות בורא 18327 

כאילו הם שותפים במעשה , כי גם הם יהיה להם חלק בהבריאה, ת לנבראיו"מתנה טובה אשר זיכה השי 18328 

 18329 .בראשית

כי האדם נברא בצלם , כ על תכונה זאת"כי הוא נברא ג, נוכל לדון בעניני האדם בחיר הנבראים ומזה 18330 

ותכלית האדם בעבודתו הוא להוציא את , כל הצלם אלקים נתנו בו אבל רק בכח, אלקים בכחות אלקיים 18331 

לותיו כאשר כל מע, עיר פרא אדם יולד (איוב יא)ב  וזהו מה שכתו, הכחות את הצלם אלקים אל הפועל 18332 

היינו להוציא כחותיו הוא הצלם , ל על האדם להוליד את עצמו"ואדם יולד ר, הם רק בכח אז עיר פרא הוא 18333 

 18334 .נפלא הדבר למבין, אלקים לפועל

, כי אחרי שכל העבודה הגדולה הזאת מוטלת על האדם, וכשנחליט זאת בהחלטה גמורה נוכל להתבונן מזה 18335 

איך ובמה נוכל לגמור , כ יש לנו שאלה גדולה"א, ל הפועללברוא את עצמו ולהוציא כל הצלם אלקים א 18336 

בלי ספק כי לזאת נדרשים כלים נפלאים , באיזה כלי ואיזה אמצעים נוכל להמציא זאת, דברים כאלו 18337 

 18338 .מכונות הכי חדשים

אם לא הבורא אשר חפץ ? איפוא נמצאים ומי הוא האומן שיוכל לברוא מכונות כאלו להוליד האדם הגדול 18339 

והיא תורה מן השמים , רק הוא ודוקא הוא ועליו מוטל ליתן ולהנחיל לנו מכונות כאלו, זאתבעבודתנו  18340 

מה הוא בורא אף , וזהו ענין של והלכת בדרכיו, אשר רק על ידה יוכל להשלים מעשה כזה להיות בורא 18341 

 18342 .נורא מאוד הדבר, אתה בורא

עולם גדול , ע כי האדם הוא עולם קטןידו, ועתה אסביר לך ביתר ביאור על אופן אחר אכן כוונה אחת היא 18343 

וחכמי האמת נתנו שמות לכל עולם בפני , וידוע כי העולמות מתחלקים לכמה עולמות, אין קליין פארמאט 18344 

ז מובדלים המה זה מזה "בכ, ואף שנשתלשלו כל העולמות זה מזה, עשיה, יצירה, בריאה, אצילות, עצמו 18345 

 18346 .חוק בהמדרגות מבריאה ליצירה או לעשיהומי יוכל לשער הרי, ונקראים אף בשמות אחרים

וכן , אשר בדרך השתלשלות יפגשו אמצעים אחרים, ומובן כי יש בינם הבינתיים דהיינו דרך השתלשלותם 18347 

וכן , וכמובן שריחוקם זה מזה הוא באין ערך ושיעור, ילכו מדרגא לדרגא עד שיתהוה לעולם אחר ממש 18348 

הוא נקרא למשל עולם הבריאה , ד שהם נמצאים בו רק בכחכל כחותיו בעו, הוא בהאדם גם כן על דרך זה 18349 

 18350 .נטוע בקרבו´ ובעולם ההוא הוא טוב מאוד וכל הצלם א, או יצירה

ועליו להוציאם ולברוא אותם לעולם אחר הוא , אכן עוד מוטל עליו לצאת מעולמו זה כי לא שם מקומו 18351 

היא , מם על ידי הסרסור האמיתיאם ישתלשלו ממקו, ואז תלוי איך הם האופני היציאה, עולם העשיה 18352 



אז יתיילד הדבר , י מעשים טובים זכים ונקיים"וכל כחותיו יתיילדו ע, תורה ומצות אשר לזה נבראה 18353 

 18354 .´ויהיו מעשיו פרי הלולים קודש לה, בהעולם העשיה כולו צח מצוחצח

ת על ידי ויוליכוהו בדרך השתלשלו, אכן אם הסרסורים יהיו באמצעים אחרים אשר יוציאו כחותיו 18355 

ועל אופן זה יתילדו , אז יתילדו אף מהכחות הטובים האלה רק מעשים רעים ומגונים, אמצעים מזוהמים 18356 

כן הוא סוד , אף שמתחלה בראשיתם בכוונה ובמחשבה היו טובים מאוד, בהעולם העשיה בהפועל שלהם 18357 

 18358 .הדבר וטבע הבריאה

זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם ק "אף על לימוד תוה, (7יומא עב) ל"ובזה מובן אשר אמרו ז 18359 

, ק אשר היא מקור החיים כי היא חייכם"ו סם המות מתוה"ובאמת תמוה הדבר מאוד איך תצא ח, המות 18360 

כי אף , ל הקדושים אשר נהירין להם כל טבעי הבריאה הודיעונו דבר גדול"חז, ולפי דברינו זהו ביאורם 18361 

וכל תיבה ותיבה תתן חיים ללומדה בזה , ינו והיא עץ החייםק אף כי היא חיינו ואורך ימ"בלימוד תוה 18362 

 18363 .ין´ח מוואלאז"ז דוקא אם זכה מלשון זך כן פירש ר"בכ, ובבא

ויהיו , אז תהיה לו התורה סם חיים מרפא לגופו ולנפשו, אם הלומד הוא זך במדותיו ובמעשיו הטובים 18364 

ויאמרו עליו ראו פלוני שלמד תורה  ,מעשיו כולם אהובים ונחמדים פרי הלולים ישראל אשר בך אתפאר 18365 

והתורה תצא בהשתלשלות דרך , ו לא זכה אינו זך במדותיו"ואם ח, כמה נאים דרכיו ומתוקנים מעשיו 18366 

ותהיה בקרבו לארס אשר , אז כשתבוא בעולם החדש בהפועל תהיה לו סם המות, מדותיו הרעות והמגונות 18367 

ובעזר התורה עוד ירע במעשיו יותר ממי שלא למד , יםוכל מעשיו בפועל יהיו רעים ומגונ, ימית כל רואיו 18368 

 18369 .כידוע צעקת הנביא הוי חכמים המה להרע, כלל

ואמר תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי , מי לנו גדול מבלעם אשר אמר על עצמו יודע דעת עליון 18370 

כי , (.ין קוסנהדר) ל"ואמרו חז? ואיך היו מעשיו היפוך חכמתו, וקנא את עם ישראל קנאה רבה, כמוהו 18371 

היאומן כי יסופר כי מחכם , כ לבקש שכרו בעד המתים במגפה"וגם בא אח, מעשה שטים היה עצת בלעם 18372 

אשר אף לאיש פשוט הוא גנאי גדול להרוג אומה שלימה , גדול כמוהו יצאו מעשים מושחתים כאלה 18373 

אין , מעשים כאלהואיך יצאו מחכמה כזאת , ובפרט אשר הוא בעצמו ראה גדלותם ורוממותם, בשביל כסף 18374 

 18375 .י מדותיו הרעות"זאת אלא כי חכמתו היתה נובעת בדרך השתלשלות רק ע

כי היודע ומבין , מי יוכל לשער ולערוך הארס הגדול פורה ראש ולענה הטמון בעצמיות המדות הרעות 18376 

ולכן באשר החכמה השתלשלה , כי הרע שבאדם הם ארס ממש אשר תמית כל חי כידוע, דבר יודע היטב 18377 

והמית כמה אלפים , נעשית לו אף חכמתו הרבה לסם המות חכם להרע, י המדות הרעות"ם עלבלע 18378 

וזאת גרמה לו , ואחרי כן כשבא ליטול שכרו נתנו לו שכרו מושלם והרגוהו בחרב, מישראל עם חכמתו 18379 

ולכן , היאומן זאת אם לא כי סוד גדול הוא באופני ההשתלשלות מעולם הבריאה לעולם העשיה, חכמתו 18380 

 18381 .בעולם העשיה מעשים רעים כאלה מצא

, אשר שואלים איזה חילוק בין קודם הנסיון או לאחר הנסיון, ד נסיונות"ועתה מבואר את אשר התחלנו ע 18382 

כ בעולם העשיה ואינם "מתחלה הוא בעולם הבריאה ואח, ולפי דברינו הלא ממש שני עולמות הם 18383 

, ז לא היה מוכרח שיצא הדבר לפועל"ובכ, מאודויכול היות אף כי בהכחות היו טובים , מכריחים זה את זה 18384 

 18385 .על דבר נסיון העקידה (תנחומא כב) ל"ובאמת כאשר נעיין בדברי חז

וכמה קטרוגין היו במעשה העקידה , ו קרוב שתתבטל מעשה עקידה"רואים אנו איך שכמה פעמים היה ח 18386 

עתה ´ אמר לו ה, צא בפועלולכן אחר שנגמר המעשה וי, ה לידי מעשה גמור"עד שהוציאה אברהם אבינו ע 18387 

זכינו לכל הטוב לאכול משכרה עד , ודוקא ממעשה העקידה בפועל ולא מלב טוב, אתה´ ידעתי כי ירא א 18388 

´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ראה עד כמה גדול ההבדל בין לב טוב ובין מעשה טוב, סוף כל הדורות 18389 

 18390 .(רמד

 18391 

 18392 מאמר שפד

 18393 .(´ב א"בראשית כ) הםויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אבר

כי קודם העקידה היה אותו , ן שענין הנסיונות אינם אלא החילוק בין לב טוב למעשה טוב"כתב הרמב 18394 

בלב טוב של , אלא שמקודם היה בחינת לב טוב והבורא רצה מעשה טוב, אברהם עצמו שלאחר העקידה 18395 

 18396 .ל ענין העקידהורק אחר מעשה הטוב נתהוה כ, אברהם אבינו עדיין לא היתה עקידת יצחק

, התורה גילתה לנו כי כל ענין העקידה נתהוה על ידי מעשה פשוט שנהג אברהם אבינו את בנו לשוחטו 18397 

מה נפלא הדבר שלירא אלקים , עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, אבל מה שקודם היה מוכן לזה אינו כלום 18398 

 18399 .אלקים כאלו שעד כאן בלב גרידא עדיין אין כאן ירא, י מעשה"נעשה אך עתה ע

אם יתן , וכל טוב שבעולם משיגים רק ממעשה, איך אפשר להשיג שהחכמה אינה ולא כלום נגד המעשה 18400 

הלוא זוהי פליאה , ואם יתעסק בחכמת מעלת הטוב והחסד ישאר אכזר, אדם פרוטה לעני יעשה טוב 18401 

ור את זה זולת אין לנו דרך לפת, (.´פסחים נ) והרי זה בבחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, גדולה 18402 



מתהלך מהלך ´ אל´ פ וישמעו את קול ה"ואמרו עה, ל הקדושים שהם גילו לנו סודו של דבר"דרכם של חז 18403 

 18404 .(ט"ר פי"ב) עיקר שכינה בתחתונים היתה, אין כתיב כאן

ל שהכל "אלא להיפך חז, ז יש שכינה כמו בעולמות העליונים"שגם כאן בעוה, לא כמו שמורגלים לחשוב 18405 

, שדוקא בעולם המעשה יש שכינה ולא בחכמה דעה ובינה, יהם הם גילו לנו הסוד הגדולהיה מאיר לפנ 18406 

ר היתה עיקר "קודם החטא של אדה, חכמה דעה ובינה הינן חשך לגבי מעשה ששם הוא עיקר שכינה 18407 

ה טייל "הקב, בבחינת והתהלכתי בתוככם אטייל עמכם בגן עדן, ר"שכינה בתחתונים דוקא בגופו של אדה 18408 

 18409 .וזה היה דוקא בגופו ששם הוא עיקר השכינה, שמלאכים לא יכלו להבחין ביניהםעמו עד 

וצריך , ל שם"כמבואר בחז´ ואחר החטא התחילו להתהוות חורבנות עד שנסתלקה השכינה לרקיע הז 18410 

, ק חרב"שגם לאחר החטא עיקר שכינה בתחתונים אלא שהיא שכינה בחורבנה ביהמ, להבין על דרך זה 18411 

אבל ודאי שגם , ק חרב"ולאחר החטא נשאר ביהמ, היה כל גופו כל אבריו שכינה ר קודם החטא"אדה 18412 

י עדיין רואים בה השראת "שהרי אף בחורבנה של א, בשכינה בחורבנה יש לראות נפלאות גדולות 18413 

, אף לאחר החורבן (7ח"ב קנ"ב) אוירא דארץ ישראל מחכים, השכינה ומכירים נפלאות גדולות שישנן שם 18414 

 18415 .ק בחרבנו"חר כל הירידה עדיין הם ביהממעשי המצוות א

ומני אז נתהוו חורבנות אחר , (´ח´ ר פ"בר) ת"ר קודם החטא לא היו יכולים להבחין בינו ובין הבוי"באדה 18416 

מ גם במצב זה של "מ, וגם כהיום לאחר החורבן הגמור שנחרב הכל ולא נשאר אף זכר מאדם, חורבנות 18417 

אם ישב אדם כל היום ויחשוב על אודות חסד ישאר , נהחורבן אם יחפרו מתחת לחורבות ימצאו שכי 18418 

אברהם אבינו שהיה כולו שכינה כולו היה , ואם יתן פרוטה אחת יעשה טוב טוב הלא הוא שכינה, אכזרי 18419 

 18420 .חסד

מעשה , שכל פעולותינו הם מעשה קוף בלי ידיעה, הרי שגם מעשים שלנו שאנו הרי איננו יודעים כלום 18421 

משום שכל כך הוא הסוד של עיקר השכינה , ה זה מתהוה איש טוב וחסדגם ממעש, באונס ושלא לשמה 18422 

, שכל הטוב והסגולה שבעולם תלוי דוקא במעשים ששם הוא עיקר שכינה, במעשים שלנו´ בתחתונים אפי 18423 

 18424 .זוהי סגולת ישראל על כל העמים שכל אומה ולשון אינם מכירים ביסוד זה

ד "עלתה יו, י החכמה לא יסור לבבי"כלומר ע, אסור ל על שלמה המלך כשאמר אני ארבה ולא"אמרו חז 18425 

הרי , (´א´ ר ו"שמו) ה שלמה ואלף כיוצא בו יהיו בטלין וקוצה ממך אינו מתבטל"ל הקב"שבירבה א 18426 

, ולא הועיל כלום (´מלכים א) ס ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו"שלמה שהיה חכם מכל אדם סו 18427 

שזהו סוד המעשה משום שעיקר שכינה דוקא במעשה , יסור לבבו ורק על ידי מעשה של לא ירבה אז לא 18428 

 18429 .דוקא בתחתונים

, מרגלא בפומא דרבא תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, (.ז"ברכות י) מעתה מובן היטב מה שאמרו 18430 

זו , תשובה ומעשים טובים הוא התכלית מפני שהיא עיקר השכינה, חכמה אינם אלא אפס כלפי מעשה 18431 

אחר יסוד , ודי זה בשביל כל איש ישראל ואין צריך יותר, אומה ולשון מכירים בסודה אמונתנו שאין כל 18432 

עד שממששים זה בחוש וזה , כאן ולא בעולמות העליונים´ הוא הא, ´הוא הא´ זה כבר יודעים פשוט כי ה 18433 

 18434 .סוד המעשים

ואה תיכף עד שאם אדם מניע תנועה קלה בידו הוא ר, הסגולה של עולם המעשה הוא כל כך רם ונשא 18435 

, כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי, ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תני"א, שכינה 18436 

אלא ! לא סגי בלחישא חכמתו של רב יהודה, (.ד"עירובין נ) כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה´ שנא 18437 

ה פתח פומך דדוקא בשפתים ל לרב יהוד"שמואל א, דוקא בפה ובשפתים עיקר שכינה ודוקא משם זוכים 18438 

 18439 .שם הוא סוד החיים סוד המעשה סוד השכינה

וחוש הוא , שעולם המעשה הוא עולם השפל, היוצא מזה שטעות גדולה היא לחשוב כמו שחושבים העולם 18440 

שהוא מהסוד של עיקר שכינה , הלא כבר הראינו לדעת מה זה מעשה ומקורו של חוש, מהדברים השפלים 18441 

כ מעלת חוש הוא "וא, ר ששם היתה עיקר שכינה"היה יצירת גופו של אדה שתכלית כל, בתחתונים 18442 

כ בעולם "משא, ומה שאנו קוראים אותו עולם השפל הוא מפני שיש בו חלות ליצר, התעלות גדולה 18443 

בו , שדוקא בעולם זה של חומר וגשם, אבל בעצם הדברים האמת היא, ר שולט בהם"המלאכים שאין יצה 18444 

 18445 .(פד´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .וזהו היסוד של מלא כל הארץ כבודו, כלול כל ענין הקדושה

 18446 

 18447 מאמר שפה

 18448 .(´ב א"בראשית כ) ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם

מכל סעודה שעשה , זקן זה חננתו למאה שנה פרי בטן, ע"ה רבש"אחר דבריו של שטן אמר שטן לפני הקב 18449 

נמצא כי אילו הקריב , מיד והאלקים נסה את אברהם, ש לפניךלא היה לו תור אחד או גוזל אחד להקדי 18450 

אך כיון שלא עשה כך הצליח מעשה שטן ונגזר עליו , קרבן טרם הסעודה לא היה לשטן פתחון פה 18451 

אם אני אומר לו זבח את , ה אל השטן כלום עשה אלא בשביל בנו"אמר לו הקב, להתנסות בנסיון העקדה 18452 



אלא להרבות כבוד שמים ולפרסם את , עשה את המשתה לכבוד עצמוכלומר שלא , בנך לפני מיד זובחו 18453 

 18454 .´הנס ולתת תודה לה

והיו דמעות נופלות מעיני , עיני אברהם בעיני יצחק ועיני יצחק בשמים, ל וישם אותו על המזבח"ואמרו חז 18455 

, תוהנה יתכן מאוד שלא מחמת אהבתו לבנו זלגו עיניו דמעו, אברהם עד שהיתה קומתו משוטטת בדמעות 18456 

שאילו הקריב , אלא שבדק ומצא כי הוא עצמו אשם, בלבד´ שהרי ביטל כל אהבתו ונתדבק באהבת ה 18457 

הוא הזדרז והתאמץ , כ לא נתעורר בלבו שמץ של חרטה על העבר"אעפ, קרבן לא היה בא לידי מעשה זה 18458 

 18459 .אך הוא התעלה ועמד בנסיון, הנסיון נבע מאיזו פגימה דקה ביותר, לעמוד בנסיון שבא לידו

כגון שאימץ את לבבו ונמנע , לפרקים נכשל אדם בענין מסוים, מכאן אתה למד כלל גדול בעבודת האדם 18460 

כיון שכך מחליט הוא לפזר ממון לצדקה , והנה חלה אחד מבני ביתו ותולה הדבר באותו החטא, מלעזור 18461 

עליו לשמוח אדרבה , אך חלילה להתחרט על העבר וגורמיו שגרמו לו לפזר עתה מממונו, ולמעשה חסד 18462 

 18463 .וישתדל לעמוד בו בכל כוחו, אינה נסיון לידו´ בחלקו שה

והנה ניתנה בידו הזדמנות לצאת לחזית , משל לשר גדול שפגע בכבודו של המלך ונגזר עליו דין מות 18464 

בתקוה שלא זו בלבד שיתקן , אין כל ספק כי הוא ישמח אלי גיל במלחמה הזאת, וללחום את מלחמת המלך 18465 

כי החרטה  0בענייננו0בזה 0כיוצא  0,למלך0ף יזכה לעלות בדרגה בהוכיחו את נאמנותו אלא א, את חטאו 18466 

אך במה דברים אמורים כשהוא בא לחזור בתשובה ומקבל על עצמו שלא , על המכשולים דבר גדול הוא 18467 

דברי בינה )  .אך כשבא נסיון לידו אין לך תיקון גדול מביצוע המעשה בשלמות, ישוב לכסלה עוד 18468 

 18469 .(ומוסר

 18470 

 18471 מאמר שפו

 18472 .(´ב א"בראשית כ) ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם

בזמן שגם הוא היה בידו , ויש לשאול מדוע הנסיון של העקידה מיוחס רק לאברהם אבינו ולא ליצחק 18473 

אבל , אם נתבונן נבין כי מה שקוראין בעולם מסירת נפש זהו באמת מסירת הגוף, כך שואל הזוהר? לעכב 18474 

והנסיון מעיד כי בההתחלה נקל מאוד יותר מסירת נפש ממסירת , ש ממש נקרא מדת ההשתוותמסירת נפ 18475 

 18476 .שיכול לוותר על נפשו ואינו יכול לוותר על גופו, הגוף

יכול הוא לוותר על ממון , נקל יותר מסירת הגוף ממסירת נפשו, אמנם אצל האדם השלם הוא להיפך 18477 

ומובן לפי זה אם האדם השלם יש לו , ו זהו כל עקשנותואבל לוותר על רוחניות, ושאלת החיים וכבוד 18478 

מה שאצלך יקר ´ בכל מאדך´וזהו המכוון של , שיוותר על הרוחניות שלו זהו מסירת נפש ממש´ ציווי ה 18479 

 18480 .וגם אם הרוחניות זהו מאדך גם זה אתה צריך למסור בשעה שהתורה דורשת ממך כך, מאוד

משום שליצחק היה מסירת הגוף אבל , ה"א על אברהם אבינו עובזה נבין מפני מה הנסיון של העקידה נקר 18481 

הרי הסכים , כי בהסכמתו על עקידת יצחק, היינו השתוות בחלקי הרוחניות, לאברהם היה מסירת נפש 18482 

להעמיד , שעמל ויגע כל ימי חייו כדי שישאר יורש רוחני ממשיך דרכו, לוותר על כל הרוחניות שלו 18483 

.ה בחן אותו אם יש לו התפעלות עד עכשיו"וזהו מרכז הנסיון שהקב, תדורות ותלמידים שיכירו את האמ 18484 

 18485 .(ט"רל´ ב ד"חיי המוסר ח)  

 18486 

 18487 מאמר שפז

 18488 .(´ב א"בראשית כ) ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם

אמר לו יצחק באבר אחד , ג שנה ולא מיחה"אחר דבריו של ישמעאל שהיה מתפאר על יצחק שמל בן י 18489 

כוונתו של ישמעאל שמה , (י שם"רש)ב  ה זבח עצמך לפני לא הייתי מעכ"ילו אמר לי הקבא, אתה מיראני 18490 

ג שנה והיתה לו ברירה לעכב ואף על פי כן "שהרי היה בן י, שהסכים להימול הוא מתוך בחירה חופשית 18491 

ועל כך יצחק , שהרי נימול בן שמונה ימים, מה שאין כן אצל יצחק שלא היה במצב של בחירה, הסכים 18492 

 18493 .ולא רק באבר אחד´ הרי הוא מוכן למסור את כל כולו למען ה, משיבו שאם בבחירה תלוי הדבר

ישמעאל הרגיש שאליו מגיעה , בתרגום יונתן בן עוזיאל מוסיף שכל מטרת הויכוח היתה על ענין הירושה 18494 

בגלל ואילו יצחק עונה לו שהירושה מגיעה לו , הירושה של אברהם בגלל מעשה הגבורה שעשה מבחירה 18495 

ואם רק ענין הבחירה מעכב הריהו מוכן , ולא לישמעאל בן שפחת שרה אמו, היותו בן שרה הגבירה 18496 

 18497 .ל"י ז"למסור את כל נפשו כדברי רש

ומתפאר על , ו יצחק אבינו מתנהג בזחיחות הדעת ובגאוה"והנה כשנתבונן בויכוח זה נדמה לנו כאילו ח 18498 

והרי זה פלא היכן ! ת גדול ממנו כאומר אני גדול ממךולהיו, ישמעאל שיש באפשרותו להשיג יותר ממנו 18499 

וכל שכן שמדובר ביצחק אבינו המתהלך בדרכי אברהם אביו שאמר על עצמו ואנכי ? היכן הבושה? הענוה 18500 

 18501 .וביטל את עצמו בתכלית הביטול, עפר ואפר



כפי , אחיו ומדוע לא יבטל את עצמו ויכנע לפני? איך יאה ליצחק להתפאר ולומר לאחיו אני גדול ממך 18502 

ואפילו לפי יונתן בן , ל מאד מאד הוי שפל רוח בפני כל אדם התבטלות האדם לגבי חביריו"שהורונו חז 18503 

וכי מה ערכה של ירושה כשמדובר על ערכים , עוזיאל שהכוונה היתה כדי לזכות בירושה ובחלק פי שניים 18504 

 18505 ?ומה יש להתווכח על זה´ על הישגים גבוהים בעבודת ה, רוחניים

יש ענווה כשרה וטובה , אנו צריכים לומר שכמו שיש שני סוגי ענווה כך יש גם כן שני סוגי גאוהאלא ש 18506 

ויש מה שאנו מגדירים כשפלות , הרואה את עצמו כאין וכאפס כעפר ואפר, זוהי הענווה של אברהם אבינו 18507 

ם ובהמיים ומתנהג כיצורים שפלי, באשר האדם הוא במציאותו שפל וחסר ערך, שהיא מדה גרועה ביותר 18508 

 18509 .ואיננו מכיר בחלק אלוה ממעל שבו

, והיא איננה מידת השפלות הגרועה, במדת הענווה האמיתית השתבח משה רבינו והאיש משה עניו מאוד 18510 

וכדי להכיר ולהבחין , וכל זאת אף על פי ששתי המדות הן קרובות זו לזו והאבחנה ביניהם דקה ועדינה 18511 

שמיום שגברה , ל"ועל מצב זה אמרו חכמינו ז, מנו הן יונקותביניהם אנו צריכים לבדוק את המקור שמ 18512 

ל שאין אומרים יותר מעשי "זוהי ביקורת חז, אגרופה של חנופה פסקו מלומר מעשי גדולים ממעשיך 18513 

 18514 .גדולים ממעשיך בגלל חנופה

, ויש כאן סימנים של גאוה, מי שאומר מעשי גדולים ממעשיך מתפאר הוא, ולכאורה הרי איפכא מסתברא 18515 

והרי גם אצלנו קשה ? ל מייחסים את זה למקור טוב שרק אגרופה של חנופה גרמה לביטולו"ואיך חז 18516 

 18517 ?ל כה משבחים"מעשי גדולים ממעשיך אשר חז, לשמוע ביטויים כאלו

מהי הענוה הכשרה והנכונה ומהי שפלות , ל ידעו להבחין בין שני הכוחות שבאדם"אלא ודאי שחכמינו ז 18518 

, אותה האבחנה קיימת גם במידה ההפכית היא מדת הגאוה, ות הפוכה מהרצויהאדם המכתיבה לו התנהג 18519 

וישנה גאוה פחותה בזויה , ´ישנה מידת הגאוה הנכונה הכשרה והרצויה בבחינת ויגבה לבו בדרכי ה 18520 

 18521 !והרי היא כמטבע כסף שנפסל על ידי השלטונות ואין לו כל ערך, ופסולה

יצחק מרגיש כאן שמטרת ישמעאל , יצחק ביחס לישמעאל אחיוובזה נבין את הגאוה המופגנת כאן על ידי  18522 

לכל ההשקפה והעתיד של עם ישראל של המסורת הרוחנית , בויכוח היא קביעת עליונות הנוגעת לדורות 18523 

אסור , כאן צריך לצאת גיבור כארי ועז כנמר כדי להעמיד את הדברים על נכונותם, של אברהם אבינו 18524 

 18525 .ולקבל את קביעת דעתו של ישמעאל, ת עצמו לפני חברולא כאן המקום להכניע א! לוותר

נכון שישמעאל מל את עצמו והגדיל את , אסור להיות מנוצח אפילו מול טענות הנראות חשובות וטובות 18526 

זה לא מספיק בשביל עבודת הבורא והוראת , אך זה לא מספיק למסור אבר אחד, כח הבחירה שבאדם 18527 

ה הגידים "ח האברים וכל שס"כל רמ, ש בשלמותה ללא כל שיורכאן צריך למסור את הנפ, הדרך לדורות 18528 

 18529 .יתברך´ יהיו מסורים לה

´ כאן צריך להתגאות ולהוכיח שהריהו מוכן למסור את נפשו למען ה, ´אך ויגבה לבו בדרכי ה! זוהי גאוה 18530 

דרך  ובודאי שאין להסתמך ואין לוותר למי שעושה, ושאין להסתפק בחלק מסויים, ולמען הדורות שיבואו 18531 

והרי גם שרה אמנו הרגישה שכל הויכוח ! ובזה שואף להשיג את הירושה, ושיטה ממסירת אבר אחד בלבד 18532 

כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני , ועל כן אמרה לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, היה בענין הירושה 18533 

 18534 !לך זרעה הסכים ואמר כי ביצחק יקרא "ועל זה גם הקב, כאן טמון סוד הויכוח, עם יצחק

זוהי ההוכחה , הרי זה בגלל שיצא לתרבות רעה, ומה שכתוב וירע הדבר בעיני אברהם על אודות בנו 18535 

לא קשר טבעי אלא קשר רוחני והעברת הירושה הרוחנית לדורות , האמיתית של הקשר בין אב לבנו 18536 

, יתברך´ למען העל ידי היותו דוגמא לדורות של מסירת נפש ללא שיור , ורק יצחק מוכן להבטיח, הבאים 18537 

 18538 .ובזה אנו מבינים גם התרגום יונתן בן עוזיאל שהעמיד את הויכוח בענין הירושה

אשר עליהם יש להילחם , אלא ירושת הערכים הרוחניים הנצחיים, אין הכוונה לירושת הנכסים הגשמיים 18539 

לעומת זה , הלא לוותר ולא להיכנע ואין כאן המקום לנהוג בשפלות ולחשוד את עצמו בגאו, בחירוף נפש 18540 

, הוא צחק על יצחק וראה בו בטלן שלא יצמח ממנו מאומה, ישמעאל גם רצה את הדרך שלו להוריש לבניו 18541 

 18542 .דעתו מעורבת עם הבריות ידו בכל ויד כל בו, לעומתו הוא ישמעאל איש מדיני מודרני

איך זה קשור , משגברה אגרופה של חנופה פסקו לומר מעשי גדולים ממעשיך, ל"ובזה נבין את ביקורת חז 18543 

ואינו אוזר עוז בעצמו לומר , הרי הוא מתבטל כלפיו, אלא שכאשר האדם חונף או נחנף מחברו? לחנופה 18544 

, הוא נראה כאילו עניו גדול בבחינת ונפשי כעפר לכל תהיה ואין לו כח עמידה, מעשי גדולים ממעשיך 18545 

ועל כן הוא , ודעתו צלולה עליולא כן יצחק אבינו אינו במצב של חנופה , והגאוה האמיתית בטלה ממנו 18546 

 18547 .בהחלט משיב מלחמה שערה ומכריז מעשי גדולים ממעשיך

בא כי ברך אברכך והרבה , אחרי וילכו שניהם יחדיו לעקידה, ראיה לכך אנו מוצאים בפסוקים הבאים 18548 

אלא ודאי המסירות נפש שעשה אברהם ? היכן המדה כנגד מדה איך הגמול הזה תואם, ארבה את זרעך 18549 

אלא היה מוכן גם לוותר על כל מה שטיפח במשך , שהיה מוכן לא רק לעקוד את יצחק בנו יחידו אבינו 18550 

 18551 .שנים רבות כהשקפת עולם וכתורה לדורות



ופתאום גם את יצחק להפקיר ולשחוט , הרי גירש את ישמעאל משום ההבטחה של כי ביצחק יקרא לך זרע 18552 

אברהם , ה שילם לו מדה כנגד מדה"ועל כן הקב? ומה עם כל הייעוד של עם ישראל לדורות? ומה ישאר 18553 

הרי לפניו הבטחה של רוחניות לעתיד עד , ת"היה מוכן להפקיר אפילו את הרוחניות של העתיד עבור השי 18554 

 18555 .כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך, יען אשר עשית ולא חשכת את בנך יחידך, סוף כל הדורות

´ כשיקראו כולם בשם ה, התברכו בזרעך כל גויי הארץוכמה ערבים דברי הספורנו שאומר על הפסוק ו 18556 

הרי שהברכה היא שזרעו יהיה ציור ודוגמה , לעבדו שכם אחד יתברכו בזרעך וישתדלו להידמות להם 18557 

, ל יען אשר עשית את המעשה הגדול הזה"ן ז"וכן כתב הרמב, לדורות אשר ילמדו ממנו להידמות אליו 18558 

והנה זו הבטחה שלמה בגאולה , או שיפול ביד אויביו ולא יקוםהובטח שלא יגרום שום חטא שיכלה זרעו  18559 

 18560 .העתידה לנו

! ואלו הם הפירות של הגאוה של יצחק אבינו, זוהי המדה כנגד מדה גמול רוחני למסירת נפש רוחנית 18561 

איזה הפסד היה נגרם , ו יצחק אבינו נהג בענוה פסולה והיה מבטל את דעתו מפני ישמעאל אחיו"ואילו ח 18562 

 18563 .´הווה אומר שגאותו של יצחק היתה בבחינת גאוה של מצוה ויגבה לבו בדרכי ה! שותלכל האנו

וכמה עלינו ללמוד להבחין מתי ואיך ובמה להתגאות ולא להפוך את היוצרות ! כמה עלינו לאמץ מדה זו 18564 

אלא במסירת אבר שלם ולא מילתא זוטרתא , שהרי גם ישמעאל לא התגאה בדברים של מה בכך, חלילה 18565 

כמה ! חליפה יפה משקפיים יפים כובע מהודר? ממה אנו מתפעלים? אילו אנו במה אנו מתגאיםו, היא 18566 

ההבל זהו , ואומרים השקר זהו החן, רחוקים אנו בבחינת אלו המסלפים את הפסוק שקר החן והבל היופי 18567 

´ ל רורק דורו ש, ל מבטלים בזה אפילו את דורו של משה רבינו וחזקיה המלך"ואילו חכמינו ז, היופי 18568 

היא ´ ביטול גמור של היש הוא הדור של אשה יראת ה, יהודא בר אלעאי שהיו ששה מתכסים בטלית אחת 18569 

 18570 .תתהלל

הרי אנו בבחינת מקור משחת , כל עוד לא מבחינים בצורה נכונה באיזו דרך לדבוק ובמה להתגאות באמת 18571 

וה האמיתית שבה כדאי אנו חייבים לחפש את מקור הגא, (משלי כה) ומעין נרפש צדיק מט לפני רשע 18572 

שומא עלינו לעמוד , והרי חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, להתגאות 18573 

.´ובזה נגיע לדרגת ויגבה לבו בדרכי ה, נגד החן והיופי שהם בבחינת שקר והבל, נגד האגרופה של חנופה 18574 

 18575 .(דגל המוסר)  

 18576 

 18577 מאמר שפח

 18578 .(´ב ב"בראשית כ) אשר אהבת את יצחקויאמר קח נא את בנך את יחידך 

ה אברהם אוהבי "הוא שקראו הקב, ת"ה אהבה חוץ מאהבת השי"יש להתבונן איך יתכן אצל אברהם אע 18579 

, שאלמלא כן איך יקרא בשם אוהבי, ´ברור שלא נשאר דבר בעולם שיאהב אותו אברהם זולת אהבתו ית 18580 

אלא למי שאינו ירא משום אדם , רא אלקיםשלא יתכן לקרוא אדם בשם י, יתרו´ ש האבן עזרא בפ"וכמ 18581 

אלקיך בכל ´ הלא כתוב ואהבת את ה, ה"וכן באהבת המקום ב, ת"ושום דבר בעולם זולת יראתו את השי 18582 

 18583 ?ת באין מקום פנוי אף לאהבת בנו"שכל הלב צריך שיהיה מלא רק באהבת השי, לבבך

ז "והרי, ועונשים לעוברי מצותיו גם יש להתבונן שמצינו בכל התורה שהובטח לנו שכר בקיום מצותיו 18584 

לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך  (7´פסחים נ) פ שאמרו"ואע? שלא לשמה 18585 

מ הרי כל דבר שבתורה לכל נאמר ואף לאותם הצדיקים בעלי מדרגה גבוהה "מ, שלא לשמה יבוא לשמה 18586 

וכן כל הברכות והתוכחות , מימיך כ נאמר למען ירבו ימיכם וברך את לחמך ואת"ג, שעובדים לשמה 18587 

 18588 .שבתורה

כ גם להעוסק לשמה "וא, ת כאשר ציונו לשמור ולעשות"לקיים רצון השי? אבל הענין הוא כי מהו לשמה 18589 

לא משום קבלת השכר אבל מגודל השכר יתודע עד כמה יש , ידיעה גדולה היא בשבילו לידע מתן שכרו 18590 

יש אות , המחלק אותות הצטיינות לחייליו נאמני פקודיו ולמה הדבר דומה למלך, בקיום מצותיו´ רצון ה 18591 

האם נאמר שחתיכת הזהב , ועוד יותר של זהב, ולהמצטיינים יותר נותן אות של כסף, העשוי נחשת 18592 

מ מחבבו מאוד כי אות הוא שמצא חן בעיני המלך "מ? שהמצטיין מקבל הוא כדי שיתוסף לו ממון 18593 

 18594 !בו´ וסקים לשמה אות עד כמה חפץ הוכן הוא בידיעת שכר המצות להע, ויאהבהו

אם ראית הבריות , (ברכות´ ירושלמי סוף מס) ל"ש חז"וכמ, ב"ז כן הוא אלא גם בעוה"ולא רק בשכר עוה 18595 

ויש להבין מאי שייך ליתן לאחד , עמוד והתחזק בה ואתה מקבל שכר כולם, שנתייאשו ידיהן מן התורה 18596 

ר הסבא "ואמר אדמו, השם לתת לכולם בלי סוף ותכליתאם מגיע לו שכר גדול הלא ביד ? את המוכן לשני 18597 

אשר האדם ושכרו המשתלם לו דברים נפרדים , ב אינו כתשלום שכרו של פועל"כי שכר עוה, ל"מקלם ז 18598 

 18599 .המה

כלומר לא ניתנו המצוות לישראל אלא כדי לצרפם ולזכך לבם לבוא , ת"אלא השכר הוא רצון השי 18600 

הם עטרות לראשו , ז"נמצא שהמצוות אשר מקיים האדם בעוה, ולתכלית זו של דע את אלקי אביך ועבדה 18601 



הוא מה שאמרנו כי שכרו , ובהם זוכה להיות נהנה מזיו השכינה, ת"ב שזיככו אותו לדעת את השי"בעוה 18602 

 18603 !ורצונו כביכול הוא השכר´ של אדם הוא קיום רצונו ית

עמוד והתחזק בה ואתה נוטל , ל באמרם אם ראית את הבריות שנתייאשו מן התורה"ז כן כוונת חז"ולפי 18604 

ולכן אם , קשה יותר להיחיד לעסוק בתורה וצריך חיזוק גדול, כי בדור שאין עוסקים בתורה, שכר כולם 18605 

וזהו ואתה נוטל שכר כולם , ת כאילו כל ישראל עוסקים בתורה"מתחזק ולומד יש בלימודו רצון השי 18606 

כי חבירו רשע מטמא , קו וחלק חבירו בגן עדןוכן מה שאמרו צדיק נוטל חל, אחד הם´ שהרי שכר ורצון ה 18607 

, לכן יש בעבודתו רצון השם כאילו גם הרשע היה צדיק, ת"את העולם ומקשה על הצדיק בעבודת השי 18608 

 18609 .ולכן נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן שנהנה מזיו השכינה יותר

ומי , וטא וגם מחטיאכי שתים רעות עושה רשע העובר עבירה שהוא ח, ואגב יש לעמוד ולהתבונן נוראות 18610 

י חטאו לעמוד בנסיון וכרעו תחת מעמס "שהקשה עליהם ע, יודע כמה בני אדם נכשלו בחטא על ידו 18611 

, (7ד"פסחים נ) הרי לפנינו חשבון נוסף בעומק הדין המכוסה מבני אדם, התאוה ולולא רשעתו היו נצולים 18612 

 18613 .זאת פ רעדה תאחז כל לב מבין"עכ, גלוי וידוע´ כי כל זה רק לפניו ית

בממונו , שאף אם יהיה לו לאדם בכל ימי חייו בלא הפסק כל יסורי איוב, ן בשער הגמול"כתב הרמב 18614 

כ כמה הוא משנה שברון של "וא, לא ידמו לרגע אחד של גיהנם, בנכסיו בבניו ובבנותיו בגופו וכל אשר לו 18615 

ן בל נשכח כי מדה טובה אכ, אהה מה נאמר ומה נדבר נחפשה דרכינו ונחקורה, גיהנם כזה ולא רגע בלבד 18616 

, עד כמה זוכה צדיק ומזכה את העולם בצדקתו, (.א"סוטה י) מרובה ממדת פורענות חמש מאות פעמים 18617 

 18618 .ו בדור שפשטו ידיהם מן התורה והוא מתחזק בה"וק

 18619 ל"א ז"ש הגר"וידוע מ, ואף שאמר אנטיגנוס אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס

כ נכלל בעל מנת "ג, ב"שהלומד בשביל בוראו שימצא חן בעיניו ויתן לו שכר טוב בעוה, (ז"אבן שלמה פ) 18620 

ב "והרי שכר עוה, ש"אלא לשמה הוא כאשר ציונו לשמור ולעשות ולא לשום פניה כלל עי, לקבל פרס 18621 

 18622 ?כ שוב קשה דהוי על מנת לקבל פרס"א, הוא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה

אלא משום שכך רצון בוראו , דגם תענוג רוחני נפלא זה לא יקח לעצמו, לפי מה שכתבנו הכי קאמראבל  18623 

אבל לידע את הפרס אדרבה ראוי לידע ולהתעמק , ולא אסר אנטיגנוס אלא על מנת לקבל פרס, שיתענג 18624 

הבת בנו למסור להמקום א, ובכן היה לו לאברהם אבינו הנסיון העשירי היותר גדול מכולם, יותר ויותר 18625 

וכשעמד בנסיון הראה בזה שכבר נשלמה שלמותו לגמרי ולא נשאר , כ אהבת המקום"אשר כל מקורה ג 18626 

אהבה כזו שבאה מלמעלה ´ אפי, אף משהו דק מן הדק עד אין נבדק של אהבה טבעית, מקום פנוי בלבבו 18627 

 18628 .ולכן נאמר לו עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, למטה כאשר ביארנו

והלא , כ למה נאמר עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ולא כי אוהב אלקים אתה"דא, נןאלא יש עוד להתבו 18629 

שלא , ת נפלאה היא עד מאוד"ובנסיון זה הרי הראה אברהם אבינו כי אהבתו להשי, אהבה גדולה מיראה 18630 

´ אהבה כזו הנובעת מאהבתו ית´ אפי, נשאר שום דבר שיקשר את לבו מחוץ לאהבת השם אין עוד מלבדו 18631 

 18632 .הערה גדולהוזוהי 

´ אומר ואהבת את ה´ כתוב א, ל"ואתחנן וז´ ל בפ"ן ז"ורמזה הרמב (´ה ה"סוטה פ) אבל מצינו בירושלמי 18633 

אלקיך משמע שיש לעבוד את ´ ואהבת את ה, אלקיך תירא ואותו תעבוד´ וכתוב אחד אומר את ה, אלקיך 18634 

ומשני עשה מאהבה ? את זהוהן סותרין זה , אלקיך תירא משמע שיש לעבדו ביראה´ ואת ה, מאהבה´ ה 18635 

עשה מיראה שאם באת לבעוט דע שאתה ירא ואין , שאם באת לשנוא דע שאתה אוהב ואין אוהב שונא 18636 

, כ שלא בטובתו דע שאתה אוהב"פירוש שאם באת לשנוא ולעשות המצות כעובד מיראה בע, ירא מבעט 18637 

קרבן ) עט כי הוא ירא מעונשדע שאין ירא מב, ואם באת לבעוט כגון שבאו עליו יסורין ויבעט באהבתו 18638 

 18639 .(עדה

שאף אם הגיע כבר למדרגה הגדולה ביותר , ל כאן תהומות עמוקות בכוחות נפש האדם"הנה גילו לנו חז 18640 

ולא בשביל שיאריך , ולא בשביל שישב בישיבה, שלומד תורה לא בשביל שיקרא חכם, ת"של אהבת השי 18641 

, ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינהב שם צדיקים יושבים "ואף לא בשביל שיזכה לעוה, ימים 18642 

גם לאיש גדול ונפלא זה אשר , בלי שום פניה כלל´ אלא כל תורתו ומצותיו מטרתם רק לאהבתו ית 18643 

כי אף מתוך אהבה זו אם יבואו , אמרה תורה אל תבטח באהבת השם לבדה, כמלאך אלקים קדוש הוא 18644 

אלא אחוז בזה וגם מזה , אלקיך´ ח ליראה את העלול אתה לבעוט בכל ולעזוב הכל אם תשכ, עליך יסורים 18645 

 18646 !אל תנח ידיך

והיסח הדעת כל שהוא יכול לנתק את , הרי לפנינו עד כמה חשכת חומר גופו של אדם מחשיך עליו תמיד 18647 

ואף בשעה ששלהבת , כענין שאמר הכתוב התעיף עיניך בו ואיננו, הקשר האמיץ ביותר בינו ובין אלקיו 18648 

וכן אף בעת יראתו הגדולה , דיין יש לו לפחד פן ימשך אחר תאות בשרו לבעוטע, האהבה בוערת בו כולו 18649 

ורק , עוד השנאה קבועה בחשכת גופו להיות עליו כל היראה למעמסה וכאילו כפאו שד, את האלקים 18650 

 18651 .האהבה מסלקת את השנאה



עתה ידעתי כי מן השמים ´ הכריז עליו מלאך ה, ה"ז נבין מאד כי לאחר הנסיון האחרון של אברהם ע"ועפי 18652 

ג המזבח שהראה "לומר לך כי בעקידת יצחק בנו ע, הנה נתנסה באהבה ונשתבח ביראה, ירא אלקים אתה 18653 

נודעה בזאת גם מדת יראתו הרוממה שלא היה בו אפילו משהו מן הבעיטה , אהבתו הנפלאה רק לאלקים 18654 

 18655 .אלקים אתה לכן נאמר לו עתה ידעתי כי ירא, כי האהבה והיראה היו צמודים בו יחד, ו"ח

ו האש הגדולה השורפת חומות "אם תפול ח, אבל מה יעשו אזובי קיר אנשים השותים כמים שטות והבל 18656 

ועל האדם להכיר עצמו ? ו"ק איך יוכלו קום ח"על ניצוץ דק שלהם שבו נאחזים במצות תוה, בצורות 18657 

ן להם שום מקום עד כמה הוא קשור תמיד בעבותות חשכת החומר וטבעי מדותיו שאי, וגודל שפלותו 18658 

לכן על האדם לעמוד תמיד בגבורה בעיניים ! ז הם הפועלים בו בחזקה ומושכים אותו ברשתם"ובכ, בשכל 18659 

ויעיר למוסר , שלא ירדם בתרדמת השטות אשר מפילים עליו כוחות נגעי לבבו מתוך חומר עפרו, פתוחות 18660 

 18661 .(אור יהל)  .אלקיו ליראה אותו ולעבדו בלבב שלם´ אזנו לאהבה את ה

 18662 

 18663 מאמר שפט

 18664 .(´ב ב"בראשית כ) ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק

ברור , ה אברהם אוהבי"הוא שקראו הקב? ה אף לבנו"יש להבין איך תתכן אהבה אצל אברהם אבינו ע 18665 

שאלמלא כן האיך יקרא בשם , ת"שלא נשאר שום דבר בעולם  שיאהב אותו אברהם חוץ מאהבת השי 18666 

אלא למי שאינו ירא משום אדם ´ שלא יתכן לקרוא אדם בשם ירא ה, יתרו´ בן עזרא בפש הא"וכמ? אוהב 18667 

, ת"וכן באהבה אם הוא אוהב עוד דבר זולת האהבה להשי, ושום דבר שבעולם זולת יראתו את האלקים 18668 

שכל הלב שיהא מלא רק , אלקיך בכל לבבך´ ה אוהבי והלא כתוב ואהבת את ה"היאך יקרא אותו הקב 18669 

 18670 ?ואין מקם פנוי אף לבנו´ באהבת ה

ת קבע אהבה זאת "והשי, כי האדם חושש לעניני בנו יותר מעניני עצמו´ חובות הלבבות´אכן כבר כתב  18671 

ת את כל חלל לבו ושוגה בה תמיד יותר "אם ממלאת אהבת השי, בלב האדם למען יהא לו קנה המדה בידו 18672 

אהבתו אל בניו שהוא חושש לעניניהם יותר וכמו , ת"ובטלים כל עניני עצמו לגבי אהבת השי, מכל עניניו 18673 

ובזה , ולא לחנם מתפללים כל ישראל תמיד כרחם אב על בנים, ´וזוהי הדוגמא לאהבת ה, מעניני עצמו 18674 

כאמור בנים , ימצא האדם גם איזה דמיון מצער השכינה כביכול והנאתה בהנהגת בני ישראל לטוב ולמוטב 18675 

 18676 .אלקיכם´ אתם לה

כלומר הן עוד ישנה איזו , ה"הוא כעין רמז להשלמת רום מעלת אאע, אהבתז מלות את בנך אשר "לפי 18677 

למען תתנסה שלא נשאר מאומה שלא , כ קח את אשר אהבת והעלהו לעולה"וא, אחיזה בלבך לאהבת בנך 18678 

ה "והקב, קורא אליו אל תשלח ידך אל הנער´ ולזאת בשעה שכבר עמד בנסיון ומלאך ה, ה"מסרת להקב 18679 

כי , יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך לא כתוב אשר אהבתאומר בי נשבעתי כי  18680 

ולא נשאר מקום פנוי בלבבו אפילו , ה הורה שכבר נשלמה שלמותו לגמרי"הנסיון העשירי שעמד בו אאע 18681 

.כי רק עתה נודעה יראתך את האלקים לבדו, לכן נאמר לו עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, לאהבת בנו 18682 

 18683 .(פ"א ק"הל חאור י)  

 18684 

 18685 מאמר שצ

 18686 .(´ב ב"בראשית כ) ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק

, משליכים נפש מנגד לקראת המות, רואים אנו בדורות אלו הרבה אנשים פשוטים זרים לאמונה ודת 18687 

 18688 ואם כן לכאורה, מוסרים נפשם למען תכלית נצחון רוחם ומהלך דעותיהם, לקראת עינוים קשים ומרים

 18689 ?אם אנשים נמוכי מעלה מתחרים עמהם גם בזה? יקשה מה כה יתפארו עם ישראל במסירת נפשם

מובטחים אנו בשכר , יש להתבונן בהוה ונדע את ההבדל הגדול מה בין בני לבר חמי, התשובה לזה היא 18690 

ה ל יפה שע"ואז, כל העולם אינו מספיק בשביל שכר מצוה, עין לא ראתה אלקים זולתך, ב"מצוה בעוה 18691 

ואף בעד מחשבה טובה , ´הרי שבעד פעולה קטנה ממעשה מצות ה, ז"ב יותר מכל חיי העוה"אחת בעוה 18692 

מטמון גדול ? ומה שכרו שם, ודאי כי היא המדה הקטנה ביותר, ב"מובטח הוא באיזו קורת רוח בעוה, אחת 18693 

שהיו מי שאין עד , י עולמות וכדומה"וכל המוסיף מוסיפין לו ש, ששוה יותר מכל תענוגי העולם הזה 18694 

 18695 .והכל לפי רוב המעשה, יכולים לעמוד במחיצתם

בעד מה מבזבזים שם בעולם האמת רכוש נשגב , ולכאורה מה כל החרדה בעד מה משלמים שכר נפלא כזה 18696 

אשר , בעד איזה מחשבות ותפילות ופעולות וכדומה, הכל רק בעד מעשה אנוש? עד בלי די ונצח לא יפסק 18697 

 18698 ?אשר יומם לא ישקוט ולילה לא ינוח, דם בעולם הזה להשגת חפצי גופובמה נחשבו הן לעומת עמל א

כמו למשל , אלו עשה אדם פעולה אחת לשמים כמו שעושים בכל יום בעד קיום החיים, נשער נא בנפשנו 18699 

ולהיות נע ונד כמה שנים , לבוא במקום לא ידע לשונם ושפתם, לעזוב את אשתו ולנדוד דרך ימים 18700 

וכמה היה דורש , והכל עושים בשביל כמה פרוסות לחם בשביל כמה זהובים, כנותולהסתכן בהרבה מיני ס 18701 



ז "כ אחרי שעושה הוא עבודות כאלו בעוה"ולמה ידרוש כ, האדם שכר אילו עשה מעשים אלו לשמים 18702 

 18703 .בשביל שיווי של כסף ומזון

וכר כבודו האדם מ, מלחמת הכוחות הטבעיים אלו בעד אלו לא דבר חדש הוא! אולם ההבדל הוא פשוט 18704 

מביא כספו ומתהדר בביתו בעירו או במקום קיבוץ בני אדם , בשביל כספו וכספו בשביל מחיר של כסף 18705 

, בעד אצילות שאין לה חלק בטבע החומר שלו, אבל למסור את טבעו בעד נפשו בעד דעתו, בשביל כבודו 18706 

 18707 .זוהי כל מעלת האדם המעולה

מה הם ? לשם מה עושים כך, לוחמים המוסרים חייהםהלא תדעו הלא תבינו מה תכלית כוונתם של אלו ה 18708 

ואף אלו המחפים את מעשיהם במסוה של אידיאל למען זולתם למען , חופש מדינה שלטון? מבקשים 18709 

ואם כן נבין כי לא מסירת נפש ! מאטריאליזם! הכל חמרנות, מה בעצם הם מבקשים בעדם, העולם 18710 

יש ויש , ם קשים ומרים הוא סגולת מין האדםלא סבל עינויי, כשלעצמה היא המעלה הרמה והנכספת 18711 

יש הרבה מאבדים עצמם לדעת בשביל שלא , הסובלים הרבה בעולם בשביל כבוד בשביל תאוות וכדומה 18712 

 18713 ?האם גם אלה בין גבורים יחשבו, נתמלאה איזו תאוה מתאוותיהם השפלות

במה שהוא , אמת האמונה במה שהוא, הדבקות הבינה והתכונה, עיקר המעלה המכוונת היא ההכרה 18714 

ומי שמכיר את האמת במדה כזו , מכל מאטריאליזם, מכל חפץ טבעי, מכל גאוה, מתרומם ונעלה מכל תאוה 18715 

בעד תורתו ´ הוא מסירת נפשם בעד ה´ עיקר מעלת עם ה, עד שמוסר נפשו עליה זוהי המעלה העיקרית 18716 

 18717 .והכרה כזו באמיתת הדעות האמיתית זוהי המעלה הרמה, בעד אמונה צרופה

ובכל דור ודור אפרו כאילו צבור לזכות את ? ויש שואלים מה כל הרעש שעושים ישראל מעקידת יצחק 18718 

ומעשים בכל יום , הלא בכל עת יש ויש משליך נפשו מנגד? מה זאת, אם כי לא נשחט רק איל, ישראל 18719 

 18720 ?כ דבר כזה הריהו בכח של אנשים פשוטים"א, ומעביר בנו ובתו למולך אשר התורה אסרתו, הוא

אלא כשם שמוכיח מי ! שהרי מאבד עצמו לדעת יוכיח, אבל לפי המבואר לא המעשה הוא עיקר השבח 18721 

עד מדה זו שחייו אינם חיים , על שפלות תאותו שהיתה דבוקה בו, שמאבד עצמו לדעת על רוע מזגו 18722 

לי שוא שמאמין הוא בהב, וכמו כן מעיד ומוכיח מעביר בנו וביתו למולך על רוע דעתו ותבונתו, בלעדה 18723 

 18724 .עובד לאש ומים עד שמעביר בנו ובתו

מעיד הוא בזה שהכיר את , להאמת האמיתית´ כ להיפך מי שהביא בנו יחידו לעולה שכולה כליל לה"כמו 18725 

, וזאת אם כי לא נשחט אלא איל, והאמת אמת לעצמה, כי האמת מכירה ויודעת שכיון לה זה האיש, האמת 18726 

ועל כן עיקר המעלה מה , ויודע הוא תוכן עומק ההכרה, ומות לביחקור זאת כי הוא יודע תעל´ אבל הלא ה 18727 

 18728 .(א"א קמ"אור יהל ח)  .שאנו מכירים היא האמונה הצרופה הטהורה וההכרה הברורה האמיתית

 18729 

 18730 מאמר שצא

 18731 .(´ב ב"בראשית כ) ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק

הכונה שהצדיק גוזר דבר שהוא נגד רצון הבורא  ברור הוא שאין, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים 18732 

שכל המתרחש בעולם , ל שיש צדיקים שכל העולם מתקיים בזכותם"אלא הענין הוא אמרם ז, ו"יתברך ח 18733 

ואפשרויות אלו של לימודי הצדיק הן , אמצעי הוא שילמד ממנו הצדיק להתעלות בעבודתו הנשגבה 18734 

 18735 .הנותנות קיום לדור כולו גם לשפלים שבו

כגון שיוכל לראות את , כלומר להיות כלים לצדיק, ל שכולם חיים בזכות הצדיק"תפרש אמרם זכך מ 18736 

ובראות הצדיק הנמצא במדרגה גבוהה זו דבר שיש בו , ת העצומים שזן את העולם כולו בחינם"חסדי השי 18737 

קרא וזה שנ, אף אם כרוך בדבר שינוי הנהגתו יתברך, ת שימנענו"בדין שיבקש מהשי, ´הסתר לכבוד ה 18738 

 18739 .אך מובן שאם איש אחר שאינו בדרגה זאת יעיז לבקש דבר זה לחטא יחשב לו, ה מקיים"צדיק גוזר והקב

ה "ה שלא יאמרו בני אדם אף אנו מדברים בהקב"אמר הקב, (ז"ילקוט איוב תתקכ) וזה ביאור המדרש 18740 

שהוא ? מהל, לאברהם בלבד שתקתי, ה לא אחריש בדין"אמר הקב, כאשר דבר אברהם והוא שותק לנו 18741 

אף אני אחריש לו , כ אמרתי לו קח נא את בנך ושתק לי"ואח, אמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרע, דבק לי 18742 

ע כך אומנותו להיות מאבד "דכתיב האף תספה אמר אברהם שלא יאמרו אוה, פ שאמר דברים קשים"אע 18743 

 18744 .דור ההפלגה, דור המבול, דור אנוש, את הדורות באכזריות

כי הרגיש בכל עומק הכרתו שאומות העולם יטענו שיש בזה , יכול להתפלל ככה אברהם בגדולתו היה 18745 

´ ומאהבתו להשם יתברך לא יכול היה לסבול חילול ה, ועל ידי זה הסתר חסדו בא לעולם, ´חילול שם ה 18746 

, וזה לאות שכל טענותיו היו רק למען גילוי שמו, אולם בעקידה כשהדבר היה נוגע לעצמו הוא שתק, כזה 18747 

 18748 .(253ב דף "מכתב מאליהו ח)  .ה החריש לו"הקבולכן 

 18749 

 18750 מאמר שצב

 18751 .(ב א"בראשית כ) ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם



ת אינו צריך לבחון את "הלא השי? לכאורה לשם מה היה עוד זקוק אברהם אבינו לנסיון זה הקשה מכולם 18752 

הנסיון היא לצורך האדם עצמו כדי לצרפו אלא תועלת , כי הוא חוקר לב ובוחן כליות, האדם לשם ידיעתו 18753 

אשר בחרת באברם ומצאת את ´ כי הרי כבר נאמר אתה ה, כ לא היה צורך לאברהם בכך"וא, בכור הנסיון 18754 

 18755 .לבבו נאמן לפניך

שהפיל , ובירר דבקות לבו ואמונתו הגדולה באלקים, נמצא שכבר עמד אבינו אברהם בנסיון אור כשדים 18756 

ואם כדי להודיע ? כ למה היה זקוק לנסיון נוסף של העקידה"וא, ´בודו יתעצמו לכבשן האש רק למען כ 18757 

האם לא היה די בזה , י העקידה שעקד אברהם את בנו על גבי המזבח"לבאי עולם ולקדש את השם ע 18758 

ש בתורה שהיה נוטע אשל ובונה מזבחות "כמ, ה על הכל"שאברהם מהלך בעולם כולו וממליך את הקב 18759 

 18760 ?´בשם הבכל מקום ומקום וקורא 

ה את העולם לא היה מי שקראו אדון עד שבא אברהם וקראו "מיום שברא הקב, (ברכות ז) ל"ועוד אחז 18761 

ואמנם זכה אברהם להכניס נפשות רבות , בעולם כולו שהוא אדון כל´ פירוש שהודיע אדנותו ית, אדון 18762 

כמו , וא עבדו הנאמןושאברהם ה´ ובני דורו הכירו את ה, תחת כנפי השכינה ולהרבות כבוד שמים בעולם 18763 

להעלות בנו ´ כ מה היתרון בעקידה שאמר לו ה"וא, שמצינו בבני חת שאמרו נשיא אלקים אתה בתוכנו 18764 

 18765 .יחידו לעולה לפניו

? עתה ולא קודם לכן, עוד יש להתפלא שרק לאחר העקידה נאמר לו עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה 18766 

ואם כדי להודיע ? קודמים שירא אלקים הואהאם לא הוכיח עדיין אברהם בכל הנסיונות ה! אתמהה 18767 

ל אנו מוצאים פתרון "אכן בדברי חז, ולא עתה ידעתי´ עתה הודעת´הרי היה צריך להיות כתוב , לאחרים 18768 

 18769 .שלא היה כאן נסיון בלבד אלא גם משום כפרה, לשאלה זאת

, ת"על מצות לישמעאל העולה באה על מצות עשה ו´ כך שנה ר? ילמדנו רבינו העולה על מה היתה באה 18770 

כי , ויהי כי הקיפו ימי המשתה והעלה עולות מספר כולם, (´איוב א) י אמר על הרהור הלב שנאמר"ורשב 18771 

ומה היה , אתה מוצא אברהם היה מהרהר אחר מדת הדין, אמר אולי חטאו בני וברכו אלקים בלבבם 18772 

המלכים והצילני מן  ה באותם"עזרני הקב, ז"לוי אמר כמדומה אני שקבלתי כל שכרי בעוה´ ר? אומר 18773 

ה כיון שהרהרת אחר מעשי עולה אתה "אמר לו הקב, ב"כבר קבלתי שכרי ושוב אין לי שכר בעוה, הכבשן 18774 

 18775 .(תנחומא) לפיכך ויאמר קח נא את בנך את יחידך והעלהו שם לעולה, צריך

א עד שבא מתוך כך להרהר שמ, ת"צא ולמד מה עשה אברהם ומה פעל בעולם באמונתו ודבקותו בהשי 18776 

לא היסס ולא פקפק אברהם , כתוב וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו, ז"קיבל כל שכרו בעוה 18777 

ונכנס בסכנה בגללו להלחם עם ארבעה מלכים , ומסר נפשו עליו כעל אח דבוק אליו באהבה וחיבה 18778 

יו של אלא רק כונה קדושה לעשות חסד להלוך בדרכ, לא היה לאברהם שום נגיעה עצמית בזה, להצלתו 18779 

 18780 .מה הוא רחום אף אתה היה רחום, ה"הקב

שזרק , ומתרחשים לו נסים גלויים במלחמתו עם המלכים, והנה הולך אברהם ומפעיל חסדו הגדול עם לוט 18781 

ש ומלכי צדק מלך שלם "כמ, עפר ונעשו חרבות וקידש בזה שם שמים בעולם, עליהם קש ונעשו גירים 18782 

מלמד שהקנהו , (סוטה ד) ל"ון קונה שמים וארץ ופירשו חזהוציא לחם ויין ויאמר ברוך אברם לאל עלי 18783 

ת על כל העולם "השליט כבוד השי, י מעשה זה של מלחמתו עם המלכים"ע, ה שמים וארץ"אברהם להקב 18784 

אדרבא הלא בפעולה זו ? ז"כ מה היה לאברהם להרהר שמא קיבל בכך שכרו בעוה"וא, על השמים והארץ 18785 

 18786 .שמים וארץ ה"הרבה כבוד שמים עד שהקנהו להקב

מכיון שמסר , שמא על כל מסירות נפשו לכבוד שמים עלול שינכו לו מזכיותיו, אולם חשש אברהם אבינו 18787 

אשרי אדם , (ברכות ס) ואמנם הפחד הזה עצמו יש בו משום מצוה שכן אמרו, עצמו לסכנה ונעשו לו נסים 18788 

ובאמת דורשים , יצא ידי חובתווכל הגדול יותר עליו לפחד יותר שמא לא , מפחד תמיד בדברי תורה קאי 18789 

 18790 .(תנחומא) הזה על אברהם אבינו לגבי אותה המלחמה´ ל את הפ"חז

וקרא בקול גדול לכל העולם שיש , ת"נמצא שאף אברהם אבינו שטרח ועמל כל חייו רק לכבוד השי 18791 

כה והיה מלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממל, אלוקים אחד יחיד ומיוחד ולו ראוי לעבוד 18792 

ז היה לו "ובכ, ב גדול מאוד"ובודאי שכרו לעוה, (א"ם פ"יד החזקה הלכות עכו) לחסות בצל כנפי השכינה 18793 

בגלל הנסים שנעשו לו במעשה זה של , מצד הדין ומצד מעלת השלמות לחשוש ולפחד שמא ינכו מזכיותיו 18794 

 18795 .קידוש שם שמים במלחמתו

ז "אלא שמא קיבל כל שכרו בעוה, ב"ת גם לעוהפ שארי"ולא רק שהיה לו לחשוש לניכוי שכר שיש בו עכ 18796 

, ושבחוהו לאברהם על פחדו זה והכתוב אומר עליו אשרי אדם מפחד תמיד, ושוב אין לו שכר בעולם הבא 18797 

כלומר שהגיע לשיא , ה אל תירא אברהם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאוד"ולעומת זה הבטיח לו הקב 18798 

 18799 .השלמות ולא הפסיד שכרו

לתבוע אותו על , על אף שלמותו ומדרגותיו העליונות של אברהם אבינו, עוד מקום אולם מדת הדין מצאה 18800 

ואם כי חייב היה , ה"פחדו זה ולמצוא בתוך מעמקי לבו הנאמן איזה שמץ של הרהור על מעשיו של הקב 18801 



ובזה שדקדק ואמר כמדומה אני , אבל לפום גמלא שיחנא, אברהם אבינו לפחד שמא ינכו לו מזכיותיו 18802 

´ התגלה פגם מה בעומק הכרתו בחסד ה, ושוב אין לי שכר בעולם הבא, כל שכרי בעולם הזהשקבלתי  18803 

 18804 .וראו בכך הרהור אחר מדת הדין, שהוא מעולם ועד עולם

לאחר מאה ´ בנו יחידו שחננו ה? ואיזו עולה, בגלל פגם דק זה חייבו אותו לכפר על עצמו בקרבן עולה 18805 

ועליו הושת יסוד כל בית ישראל בקבלת , יקרא לך זרעה הבטיח לו כי ביצחק "פ שהקב"ואע, שנה 18806 

ז אין "בכ, ובכל יעודי אחרית הימים של ימות המשיח ועולם הבא, בבנין המקדש, בירושת הארץ, התורה 18807 

וכמו שאיוב , שום דבר לא יכול לעמוד כנגד התביעה הזאת שנתבע אברהם, ´חכמה ואין תבונה נגד ה 18808 

כך אברהם אבינו נתחייב להעלות את בנו יחידו לקרבן , של בניובשעתו העלה עולות על הרהורי הלב  18809 

 18810 !נורא הוא ומי יכילנו! הרי כמה עמוקה היא מדת הדין, עולה כדי לכפר על הרהור

כי בהעלותו את , תיקון על אותו הרהור במדה כנגד מדה, ובאמת היה בעמידתו של אברהם בנסיון העקידה 18811 

אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע ועכשיו , להרהר ולטעוןהלא היה לו מקום , יצחק על גבי המזבח 18812 

ה והלך "ומכיון שלא הרהר אחרי מדותיו של הקב, (ו"ר נ"ב) אתה אומר לי לשחטו ולהקריבהו עולה 18813 

הנה גילה בזה אמונתו הגדולה , ת"ועוד הזדרז והשכים בבוקר ויחבוש את חמורו לקיים רצון השי, בתומו 18814 

שעל אף עקידתו את יצחק יתקיימו כל הבטחותיו , עד למדרגה מופלאה כזאתובטחונו השלם בו , באלקים 18815 

ובזה תיקן אברהם מה שפגם בהרהורו ונמצא לבבו , ואין מקום להרהר אחר מדותיו, ה אליו"של הקב 18816 

 18817 .נאמן

עד שנאלץ מלאך , ואמנם משום כך נאחז אברהם כל כך במעשה העקידה ורצה דוקא לשוחטו ולשפוך דמו 18818 

שפסלו ? פעמים´ למה ב, (ו שם"ר נ"ב) ל"פעמים ואמרו חז´ ב´ אברהם אברהם´לקרוא לו מן השמים ´ ה 18819 

והוא מה , מפני שידע שבזה ימצא כפרתו והשלמת מדרגתו, מלאכי השרת את הסכין ורצה אברהם לחונקו 18820 

כלומר , עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ולא חשכת את בנך יחידך ממני, שנאמר לו אחר מעשה העקידה 18821 

שכל הנהגתו יתברך בעולם הוא חסד ואמת מעולם ועד , באת לשלמות העליונה באמונתך ובהכרתךעתה  18822 

 18823 .(אור הצפון)  .עולם

 18824 

 18825 מאמר שצג

 18826 .(´ב ב"בראשית כ) ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק

א נסיון והאחרון הו, הנסיון הראשון בין עשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו הוא ירידתו לכבשן האש 18827 

, ויש להבין הלא בנסיון הראשון שעדיין לא הציץ עליו בעל הבירה לומר לו אני הוא בעל הבירה, העקידה 18828 

ת קח נא את "שאז כבר זכה לשמוע בפירוש מפי השי, לכאורה הוא נסיון הרבה יותר גדול מנסיון העקידה 18829 

כ הלך להשרף בשמחה "ואעפ, םואילו בנסיון הראשון לא נאמר לו כלו, בנך את יחידך והעלהו שם לעולה 18830 

כ מה הטעם שמענין ירידתו לכבשן האש לא דיברה תורה כלל ורק נזכר "וא, ´רבה למען כבוד שמו ית 18831 

 18832 .ומעשה העקידה הרחיבה תורה בפרשה שלמה, אשר הוצאתיך מאור כשדים´ ויאמר אליו אני ה, ברמז

אבל בשכלו , ז מפי הגבורה"נצטוה ע דירידתו לכבשן האש אין הכי נמי שלא, אכן יסוד גדול למדנו כאן 18833 

והוא עושה , ת"גם התברר והתאמת אצלו כי זוהי חובתו בעולמו למסור נפשו עבור השי, הבהיר השיג זאת 18834 

כי , ק שיש בזה משום התפעלות מיוחדת לגבי אברהם"ולכן לא הרגישה תוה, בזה נחת רוח כביכול לבורא 18835 

ולעלות , ת לעזוב את עולם הגשמי"אהבתו את השיבודאי אם שכלו הגיד לו וחכמתו הדריכתו עבור  18836 

והרי אין לך עונג גדול מזה לאדם , למה ימנע את עצמו מזה, להסתופף בצל כסא כבודו תחת כנפי השכינה 18837 

לכן לא נזכר נסיון ! והנסיון היה רק עצם ההשכלה וההבנה שהשיג והגיע למצב נפלא זה, הגדול בענקים 18838 

 18839 .ק אלא ברמז"זה בתוה

שאמר לו , (ב"תנחומא וירא כ) ל"ולא לחינם אחז, העקידה היה קשה מאוד אף לגבי אברהםאבל נסיון  18840 

והענין הוא כי כל הימים היה אברהם מהלך מעיר לעיר , ש"ה לאברהם בבקשה עמוד לי בנסיון זה עי"הקב 18841 

 18842 ושהעבודה, ומקבץ העם וקורא בשם השם לעזוב דרכי מות של עבודת כוכבים ומזלות, וממדינה למדינה

בשחיטת בני אדם והקרבתם ´ ובשום אופן לא יתכן לעבוד את ה, ת היא רק בעשיית חסד ורחמים"להשי 18843 

ולבסוף הרי הוא שומע קח נא את בנך את יחידך והעלהו , דבר זה מתועב ומשוקץ הוא ביותר, ו"לפניו ח 18844 

 18845 .שם לעולה

מה יענה לאחר , בה מאודהנה יכולים אנו לצייר לעצמנו סערת רוחו של אברהם אבינו ודאגת לבו כי ר 18846 

ראו זה האדם שסותר את עצמו , שיראו עליו באצבע לאמר, מכאן לכל אותם התועים אחר עבודה זרה 18847 

, ובפרט לאותם האלפים והרבבות שכבר נתקבצו אליו ונתקרבו לעבודת השם יתברך, מתחלתו ועד סופו 18848 

יגיעתו ועמלו מיום שעמד על ונמצא כל , הרי יחזרו לסורם לעבודת האלילים ולכל התועבות אשר עשו 18849 

האם אפשר לומר כי זהו חפץ השם , ו"דעתו ועד עכשיו לגיירן ולהכניסן תחת כנפי השכינה לשוא היתה ח 18850 



אם יכשל ויבוא לקיים ולעשות כפי אשר , ואפשר מאוד שכל הציווי לא בא אלא לנסות אותו? יתברך 18851 

 18852 .נצטווה

ואמר לו דע כי כל , א להטעות את אברהם אבינווזו הטענה היתה בין הטענות הראשונות של השטן שב 18853 

ואז ידע כי , ענין הציווי של והעלהו לעולה אינו אלא לנסותך  להטיבך באחריתך אם תימנע ולא תעשה כן 18854 

 18855 .ואכן אי אפשר לשום בעל שכל לחשוב ולהחליט אחרת מזה! וההיפך בהיפך, ה"אוהב נאמן אתה להקב

לא פנה אל רהבים ושטי כזב של , ר לו התהלך לפני והיה תמיםקיים בעצמו מה שנאמ´ אבל אברהם עבד ה 18856 

אף , ולא עשה שום חשבון של ריוח והפסד בשעת חיובו לקיים מצות בוראו, ת"שכל אנוש נגד ציווי השי 18857 

, כי היה ירא ונפחד לסטות גם זיז כל שהוא ממה שנצטוה, חשבון כזה הנראה צודק לכבודו של מקום 18858 

והרי כן היה באמת שלא ציוהו , ולא יכשילנו בדבר אשר לא כן הוא, חסדו אתו ´ובטוח היה כי לא יעזוב ה 18859 

 18860 .אלא שכל זה היה הנסיון שאברהם לא יבין הרמז, לשחטו אלא להעלותו´ ה

כי בזה הלך , ק פרשה שלימה וארוכה על כל פרטיה"פ ידענו טעם שעל נסיון העקידה נכתב בתוה"עכ 18861 

וזוהי המדרגה העליונה במסירות נפשו של אברהם , שכלו הגדולאף שהיה זה נגד ´ אברהם לקיים מצות ה 18862 

ולא אמר לו כי אוהב , עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, וזה מה שאמר לו המלאך לאחר מכאן, לאלקיו 18863 

בשום אופן ´ שלא להמרות פי ה, מפני שעיקר מעשה העקידה היה בו משום יראה ופחד, אלקים אתה 18864 

 18865 .שבעולם

, יש תורה באומות אל תאמין, אם יאמר לך אדם יש חכמה באומות תאמין, (א"ר פ"איכ) ל"הוא משאחז 18866 

, ז"והיו כאלו פילוסופים גדולים באומות כמו סוקרטס שלחם נגד הע, חכמה היא הנהגת האדם על פי שכל 18867 

אבל ! וכל הנהגתם היתה רק לפי הוראת שכלם וחכמתם באשר הם אדם, וכן חיבר ספר המדות נפלא מאוד 18868 

פ תורה נגד שכל אנושי "כי הם לא ישיגו ארחות חיים ע, דם יש תורה בגויים אל תאמיןאם יאמר לך א 18869 

לנו ניתנה תורה לשמור דרך עץ , כ אנו בני אברהם יצחק ויעקב"משא, גם לא נצטוו על זאת, בשום אופן 18870 

 18871 .החיים למעלה למשכיל

עולם כי יש בורא ומנהיג הבנת השכל בבריאת ה, דרך ארץ קדמה לתורה, (´ט ג"ר פ"ויק) ל"וזה מה שאחז 18872 

ה כח "ונתן הקב, שזהו הדרך לכל אדם באשר הוא אדם, וכן ענין המדות נקרא דרך ארץ, יחיד לבירה 18873 

אם פוגמים את , ומשום כך נענשים כל בני אדם אפילו גויים בכלל, באדם להיות שכלו מורו ומדריכו בזה 18874 

כי זה ענין דרך , דים בתורה אלא בדרך רמזולכן לא נזכר נסיון אור כש, עצמם בשלימות אמונה פשוטה זו 18875 

פ שכלו "שגם בלא תורה יכול האדם וצריך הוא להגיע להבנה והשגה מלאה בזה ע! ארץ שקדמה לתורה 18876 

 18877 .(לב אליהו)  .(´משלי א) ישמע חכם ויוסיף לקח ונבון תחבולות יקנה, לבד

 18878 

 18879 מאמר שצד

 18880 .(´ב ב"כבראשית ) ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק

שלא יאמרו הראשונות לא , אמר לו בבקשה ממך עמוד לי בזה הנסיון, י אין נא אלא לשון בקשה"וברש 18881 

כ מה כל כך "וא, הנה גם הראשונות כולם נסיונות היו ואיש אחר ודאי לא היה עומד בהם, היה בהן ממש 18882 

 18883 ?שאין בהם ממשוכי בחסרון אחד כבר אומרים על כל הראשונות , אם לא היה עומד בזה הנסיון

, כל אהבה התלויה בדבר בטל דבר בטל אהבה (´אבות ה) ל"אמרו חז, אלא שכן הם ביאורם של הדברים 18884 

אם יבטל הדבר , ס תלויה באיזה דבר שהוא"אבל אם היא סו, ואפשר שאפילו באהבה היותר גדולה וחזקה 18885 

כל אדם יש לו תנאיו ו, ואמנם באדם נמצאים הרבה דברים התלויים בדברים, ההוא תבטל גם האהבה 18886 

 18887 .ומצביו

ובהמצאו בחדרו והיה שומע קול צעדיה , מספרים על אחד שהיה לו חותנת מקפדת על כל הליכות חייו 18888 

מדקדק , ש"פעם אחת הוא היה עומד באמצע ק, היה מתחזק ולומד ומתפלל ביתרון עוז, מבעד לחדרו 18889 

מע כי היה זה חתול אשר השמיע צעדיו לבסוף שו, ומכוון ביתרון בחשבו כי חותנתו מאחורי הפרגוד שלו 18890 

ס הרי בהמשך "אמנם אם כי הגורם היה החותנת אבל סוכ, ש והעבודה שלו"והנה בטלה כל הק, בהילוכו 18891 

אלא כיון שעבודתו היתה תלויה , והיה איש עובד בקודש ומתעלה בכל הליכותיו, הזמן נתמלא בלימודים 18892 

 18893 .עבודה כי בביטול דבר תבוטל, בדבר הנה הוא עומד בסכנה

אם , אם מחמת התפארות לבני אדם או יראתו אותם, כל אחד ואחד יש לו בעבודתו סיבותיו והגורמים שלו 18894 

, כל אלה הם הדברים התולים בעבודתו, ואם מחמת הרבים והסביבה בהם הוא נמצא, מחמת הכרח משרתו 18895 

 18896 .להומדת עבודתו היא כפי מדת הדבר התו, כל מעשיו אין עושה האדם בלתי דבר תולה

, עם הדבר התולה בוקע האדם כל נסיון קשה שהוא, עד כמה שמגיע דבר התולה במדה זו ירבה עבודתו 18897 

הדברים התולים הם , אם ידמה האדם למשל שבני אדם יתלוצצו על הנהגתו ודאי שידקדק ולא יכשל 18898 

ים את אשר הם המעמיד, וכן בכל ענין וענין ישנם הדברים התולים שלהם, המכוונים צעדיו של האדם 18899 

 18900 .ובהם הוא במצב כשבטל דבר בטלה אהבה, האדם בכל עבודה



אלא , ואדם זולתו ודאי לא היה עומד בהם, ודאי שגם הנסיונות הראשונים של אברהם היו נסיונות גדולים 18901 

אם היה מתעכב בזה , ואם לא היה בוקע קושי זה הנסיון, שכאן היה לו נסיון לשחוט את בנו את יצחק 18902 

זה מורה כי עמידתו עד הנה לא , ה כי עדיין טרם ניקה וטיהר עצמו מהדברים התוליםהרי זה מור, המעשה 18903 

אלא עומדת לעד , כי ביראת אלקים טהורה אין עכובים ואין ביטולים, היתה מתוך תלוי ביראת אלקים 18904 

 18905 ובקע כל קושי ועיכוב ולא חשך אף את בנו את, ורק אחרי עמדו גם בזה הנסיון האחרון, עומדת בכל נסיון

 18906  .ה עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה וזכה לברך אברכך אחת לאב ואחת לבן"אז העיד עליו הקב, יחידו

 18907 .(דעת תורה)

 18908 

 18909 מאמר שצה

 18910 .(´ב ב"בראשית כ) ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק

דו כי לא כי לא היה נמשך לו עונש כלל אם לא עק, ל"כתב בענין נסיון העקידה וז´ ן דרשה ו"בדרשת הר 18911 

וכאשר נודע שזה , וזה לשון הכתוב קח נא, והוא הבטיחו כי ביצחק יקרא לך זרע, בזה´ ית´ ציוהו ה 18912 

, שייטב בעיניו אם ימחול אברהם על הבטחתו ויעקוד בנו, המאמר אינו לשון ציווי אלא בקשה שהראה לו 18913 

נחשב לו עון ולא השיגהו  לא היה, ולו היה אברהם משיבו הן לי לא נתתה זרע כי אם זה ואיך אעשה זה 18914 

וזה ענין העקידה ´ כ לגודל אהבתו את השם מצא את לבבו לעוקדו כדי  שיעשה חפץ ה"ואעפ, עונש מזה 18915 

 18916 .ל"וסודו עכ

והלא כל , והאלקים נסה את אברהם, ן הללו אפשר ליישב את לשון הכתוב אצל העקידה"ולפי דברי הר 18917 

דכאן , ן מבואר היטב"אבל לדברי הר, ניסה את אברהם´ ימיו עמד אברהם בנסיון ולמה דוקא כאן כתב שה 18918 

רק גילוי , שהרי לא היה כאן ציווי מפורש להקריב את יצחק, היה סוג נסיון אחר משאר כל הנסיונות 18919 

וזה נסיון גדול לאברהם להקריב בנו היחידי שנולד , בעלמא שיהיה לו יתברך ניחותא בדבר אם יקריבוהו 18920 

 18921 .וליכא נסיון אחר כזה כלל, יד להבנות כלל ישראללו כשהיה בן מאה שנה וממנו עת

ל היום תעלהו "א, מבואר במדרש בשעה שהלך אברהם לעקוד את יצחק בא השטן אליו בהרבה טענות 18922 

כל כך היה פשוט אצל אברהם לעשות ניחותא , ל אברהם על מנת כן"א, לעולה ולמחר יאמר לך רוצח אתה 18923 

בזה ואיכא מקום לחוש ´ דלא היה כאן ציווי מפורש מאת ה ג"אע, דלא שת לבו לטענת השטן, ´לפניו ית 18924 

וכן התגבר על כל , ה אמר על מנת כן"מ מגודל חשקו ורצונו לעשות ניחותא להקב"מכ, לדברי השטן 18925 

ובזה מובן למה , הבוער בלבו לא עמד שום דבר לפניו´ כי לגודל אהבת ה, העיכובים שהעמיד השטן לפניו 18926 

 18927  .ה"כי בנסיון הזה הראה אברהם עד היכן מגעת אהבתו להקב, דורותרק זכות העקידה עומדת לכל ה

 18928 .(קובץ שיחות)

 18929 

 18930 מאמר שצו

 18931 .(´ב ב"בראשית כ) ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק

והוא תופש מקום היותר נכבד , מפני שענין העקידה הוא העמוד הגדול והחזק אשר העבודה עומדת עליו 18932 

ומפריה נאכל , א לירא אלקים"ואשר בה נקרא א, ה בלבנו"צורתו של אאעואשר בו נחקקה , בתורה 18933 

ה להאיר מעט ענין "כ ראינו בע"ע, ובראש תפלותינו נזכור עקידתו של יצחק, ל"ש חז"ז כמ"בעוה 18934 

כי ראינו רבים לא יבינו מהותה של העקידה , ת"מהותה ערכה ותכליתה כפי אשר חננו השי, העקידה 18935 

אשר קרו , ל"ט ר"ח ות"וכן הגזירות הרעות של מסע הצלב ושנות ת, ה בניהלדמות לה מעשה חנה ושבע 18936 

, למען לא יפלו בידי הטמאים ויתעללו בהם, מקרים כאלו אשר האבות שחטו בידיהם בניהם ובנותיהם 18937 

 18938 .ומדמים מעשיהם למעשה העקידה

ל לעקידתו של "שחלילה לדמות המקרים הנ, כ ראינו לדבר נכון מאוד לבאר ערכה ומהותה של העקידה"ע 18939 

שיש לנו לדעת שענין העקידה , אף שלכאורה יש דמיון במעשיהם למעשה העקידה בעצם המעשה, יצחק 18940 

מרעיד ומפחיד כל לב כנסיון , אשר ינוסה מי בעולם בנסיון גדול ונורא, לא היה ולא יהיה כמוהו בעולם 18941 

ענינו ומצבו של עושה  כי אם לפי, כן יש לנו לדעת שכל מעשה יערך לא לפי המעשה לבד, העקידה 18942 

ולפיהם ישתנה כל , ועם תנאי הזמן והמקום ושאר כל הפרטים והמקרים המתלוים עם המעשה, המעשה 18943 

 18944 .מעשה ויבדל מעשה ממעשה בהבדל גדול

 18945 —אשר האבות שחטו בידיהם בניהם ובנותיהם , ל"אין שום דמיון במעשי הגבורים בעתות הגזירות ר

אשר עמדו בניהם ובנותיהם , המעשים הנוראים בעת מהומה ובהלה מפני שאז נעשו כל, למעשה העקידה 18946 

ולטמאם בכל מיני טומאה כידם , והיו עושים כל מעשה בגופם ונפשם, ליפול בידי הפראים האכזרים 18947 

, והיו כולם בדעה אחת, וגם לא אחד עשה זאת כי אם רבים גדולים וחכמים, הרחבה במרכבה הטמאה 18948 

ש גדול מאוד "והיה מזה קה, ליהרג בידי אבותם מליפול בידי הטמאיםשטוב להם לגופם ונפשם הטהורה  18949 

 18950 .כ בעשותם המעשים הגדולים האלו"בהשקפה זו אין פלא כ, ש בעולם"ונתקדש ש



בן הניתן בנס , האהוב והנחמד לאביו ואמו, א"לא כן מעשה עקידתו של יצחק שאז היה בנו יחידו של א 18951 

יושב בכבודו של עולם בבית , ב"ד לכל באי שער עירו ולכל בהאהוב והנחמ, גדול שלא היה כמוהו בעולם 18952 

א מלא "וביתו של א, ´יושב באוהל ועוסק בתורה ועבודת ה, אביו הגדול בעושר וכבוד כאחד ממלכי הארץ 18953 

ובשמחת אמנו שרה בבנה יקירה הניתן לה אחרי , כל באי ביתו ששים ושמחים בשמחתו, אורה ושמחה 18954 

 18955 .מעים קולו של יצחק יושב ועוסק בתורה ותפלההאב והאם עומדים ושו, בלותה

כל העוברים ושבים המתארחים , א לשמוע תורתו וחכמתו"כל מלכי מזרח ומערב מקדימים לפתחו של א 18956 

כולם רואים את אשרו של רבם ואדונם , כל תלמידיו הרבים וכל ילידי ביתו ומקנת כספו, א"בביתו של א 18957 

על כל הטוב אשר עשה ´ תנים שבח והודיה לשמו הגדול יתכולם שמחים בשמחתו ונו, בבן זקונים שלו 18958 

להיות מאיר לעולם , רואים את יצחק ממלא מקום אביו אחריו, ´ופיהם מלא תהלות ה, לעבדו הנאמן 18959 

 18960 .א נעשה שמח משמחתו של אברהם ושרה אשתו"וכל הבא בביתו של א, בתורתו וחכמתו

את יחידך אשר אהבת את יצחק והעלהו שם  קח נא את בנך, א נאמר לו"והנה בעצם תוקף שמשו של א 18961 

שרה תמות מרוב צערה ויגונה על בנה , יצחק חמודו של עולם ימות? ומה יהיה בסופו של דבר, לעולה 18962 

אין מי בעולם שיאמינהו וגם לא היה מותר להם , אברהם יחשב כמתעתע בעיני אנשי העולם, יחידה 18963 

אשר אין ראוי להאמין לנביא גם על הוראת , אדםשזה דבר נגד שקול דעתו של , ´פ ה"להאמינו שעשה ע 18964 

 18965 .כי אם יצחק לבדו מהכרתו הגדולה וברוח קדשו האמין לאביו, שעה

עבדיו ומשרתיו יברחו ממנו מיראתם פן יעשה להם כמו שעשה , כל תלמידיו אוהביו ומכיריו יבדלו ממנו 18966 

כל תורתו וחכמתו , ו לעת זקנתויקומו אנשים ויגזלו ממנו כל רכושו בחושבם אותו לסר טעמו ממנ, לבנו 18967 

ואיך לסמוך על חכמתו של איש , שלמדו ממנו תלמידיו תבטל ותהיה לאין מפני שסופו מוכיח על תחילתו 18968 

 18969 .שמים וארץ ירגזו ממעשה נורא ומבהיל כזה, אשר היה מוכשר לעשות מעשה נורא ואכזרי כזה, כזה

כל רואיו ילעיגו עליו יפטירו בשפה , בני אדםנדח ונעזב מ, א ישאר בדד וגלמוד"ומה תהיה אחריתו של א 18970 

יהיה נע ונד , כל מחמדיו וכל כבודו הגדול אשר היה לו בימי קדם, יזכור ימי עוניו ומרודו, יניעון ראש 18971 

אשר ידע בנפשו שעל , ולא ישאר לו בעולם הגדול הזה כי אם אלהי אברהם לבד, בארץ בלי ֵרע ומיודע 18972 

זה דודי וזה רעי מעשה עקידתו של ! ען כי אם על אביו שבשמים לבדועל מי יש, עשה מה שעשה´ פיו ית 18973 

 18974 !יצחק

בלכתו להר המוריה היה לו די ֵעת , כל זה ידע אברהם בלכתו לשחוט את בנו יחידו לא נעלם ממנו כל זה 18975 

, ז לא נתפעל מכל החזיון המבהיל הזה"ובכ, לחשוב ולהתבונן לכל התוצאות הנוראות של מעשהו הנורא 18976 

לבדו יהיה חלקו ´ והיה די לו שה, בעיניו להפרד מכל הטובות הגדולות ומכל מחמדי נפשווהיה ישר  18977 

לפי , ולא פחד לבו מכל החזיון הזה, בשמחה וזריזות גדולה´ והשכים בבוקר לעשות רצונו ית, ונחלתו 18978 

כל ואין דמיון ל, לא היה ולא יהיה כמוהו בעולם! הדברים האלה מה ידמה ומה ישוה לעקידתו של יצחק 18979 

 18980 .(יסודי הדעת)  .ה"לעומת עקידתו של יצחק אע, המעשים הגדולים אשר נעשו בעולם

 18981 

 18982 מאמר שצז

ב "בראשית כ) ויאמר אל נעריו שבו לכם פה עם החמור. וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק 18983 

 18984 .(´ד

, את בנו שםה להקריב "אמר דומה שאותו מקום שאמר לו הקב, ראה ענן קשור בהר? ל מה ראה"אמרו חז 18985 

ל "א? אמר לשני נעריו רואים אתם מה שאני רואה, ל הן"א? רואה אתה מה שאני רואה! אמר ליצחק בני 18986 

ואמרו עוד , (ר נו"בר) שבו לכם פה עם החמור, אמר הואיל וחמור אינו רואה ואתם אינכם רואים, לאו 18987 

 18988 .מהכא שבו לכם פה עם החמור? ומנין שהעבדים דומים לבהמה

ועמדו במדרגות גדולות מאוד , אלה ישמעאל ואליעזר שהיו מחניכי ביתו של אברהם אבינו ומי היו נעריו 18989 

ולא השיגו במדרגת רוח , אולם מכיון שלא הגיעו לשיא הכרתם של אברהם ויצחק, בהכרתם ובהשגותיהם 18990 

ולא להם בלבד כי אם לכל , גבה הר ביניהם עד שנקבע להם דרגה של חמורים, הקודש מה שהשיגו הם 18991 

 18992 .ולא רק בהשקפה כי אם להלכה ולמעשה כפי שנפסק לדורות, ם וזרע זרעם עד עולםזרע

הוא , עד שההבדל בין השגה אחת לשניה במקרה אחד בלבד, הרי מכאן כמה ערכה של כל השגה בהכרה 18993 

ולא של אדם סתם אלא כהבדל שבין איש המעלה הגדול ביותר כדרגותיהם של , כהבדל בין אדם לחמור 18994 

ל אומרים בן שלש "חז, אברהם הלך והתעלה כל ימיו מדרגה לדרגה, ד דרגת חמור ממשאברהם ויצחק ע 18995 

ובמקום אחר שנינו שבן ארבעים או בן ארבעים ושמונה הכיר את , (נדרים לב) הכיר אברהם את בוראו 18996 

 18997 .(יד´ ר פ"מד) בוראו

חשוב יום ולילה שעוד מילדותו התחיל אברהם לשוטט בדעתו ול, (ג"א ה"ם פ"עכו´ הל) ם"והסביר הרמב 18998 

כי הרי בעוד היותו בן שלש נאמר עליו , וכך הלך והתעלה מהכרה להכרה, על גלגל העולם מי מסבב אותו 18999 

ובכל זאת המשיך להוסיף הכרות על גבי הכרות עד שהגיע לגיל ארבעים ושמונה ובא , שהכיר את בוראו 19000 



רק בהגיעו לשנת , לשלבואף אז עדיין לא השלים את מדרגתו והמשיך להתעלות משלב , לשלמותה 19001 

כלומר שעל ידי המילה , ואמר לו התהלך לפני והיה תמים, ה על המילה"התשעים ותשע ציוה לו הקב 19002 

 19003 .(ב"תוספתא נדרים פ) נעשה שלם

ל אומרים שאליעזר נקרא דמשק "חז, וגם ישמעאל ואליעזר למדו מאברהם והתעלו ביחד אתו בהכרתם 19004 

כמו כן שנינו על , וכן נימול ביחד עם אברהם, (ב"שית כי ברא"רש) משום שדלה והשקה מתורת רבו 19005 

ג שנה ולא "עד שטען כלפי יצחק שהוא חביב ממנו שנימול בן י, ישמעאל שהתעלה מאוד במעשה המילה 19006 

 19007 .(תנחומא וירא מב) והתפאר כנגדו שנתן נפשו על המילה וקיבל עליו, (ר נה"בר) מיחה

אמנם , ין אברהם ויצחק לבין ישמעאל ואליעזראולם במעשה ההליכה אל העקידה התבלט ההבדל ב 19008 

אבל ביום השלישי ראה אברהם את המקום מרחוק וגם , בתחילה הלכו במשך שלשה ימים כולם יחדיו 19009 

 19010 .ומשום כך נמצא ראוי לעקידה, הוא ראה והשיג מה שראה והשיג אברהם, יצחק ראה את המקום

הבין אברהם שנרצה הנער , וד הענן שבהרל אומרים שלאחר שיצחק השיב לאביו שהוא רואה את עמ"חז 19011 

ומשום , אבל ישמעאל ואליעזר לא ראו ולא השיגו מה שאפשר היה להשיג, (א לא"פרקי דר) לעולה 19012 

נמצאו שאינם ראויים ללכת , שעמדו ולא המשיכו להתעלות עם אברהם ויצחק בשיא החזות ורוח הקודש 19013 

 19014 .זה בלבד נקבעה להם דרגה של חמור בגלל, ואמר להם אברהם שבו לכם פה עם החמור, יחד אתם

שקבלנו את התורה ואי אפשר לנו , אף לאחר שיצאנו ממצרים לחירות עולם, יסוד זה בא ללמד גם עלינו 19015 

בכל זאת גם לגבינו יש הבדל בין השגה להשגה כאותו מרחק שבין אדם , לרדת למדרגה של עבדים 19016 

ואם ראשונים כבני , אכים אנו בני אנשיםזירא אמר רבא בר זימנא אם ראשונים כמל´ אמר ר, לחמור 19017 

 19018 .(שבת קיב) פנחס בן יאיר´ חנינא בן דוסא ושל ר´ ולא כחמורו של ר, אנשים אנו כחמורים

הגם , זירא ראה הבדל בדרגה של דורו לגבי הדרגה של הדור שלפניו כהבדל בין חמור לבני אדם´ הרי שר 19019 

בכל , שלפי מושגינו אין לנו בה כל תפישה, כמהזירא עמד במדרגה גדולה מאוד בהשגת הח´ שדורו של ר 19020 

ראו , שהם תפשו סברה אחת יותר, זאת מכיון שהשגותיו של הדור שלפניו היו גדולים משל השגותיהם 19021 

עד שכל הבדל בין זו לזו מהוה מהות , כי רב מאוד ערכה של כל השגה והכרה, בזה מרחק עצום ביניהם 19022 

 19023 .האדם מן הבהמה מהות הרחוקה מחבירתה כמרחק, אחרת לגמרי

כמה חכמה מכיל גלגל אחד , הם עצומים ללא גבול וללא שיעור´ ואין תימה בדבר כי הרי מרחקי חכמת ה 19024 

והרי ישנם בעולם גלגלים רבים ובכולם משתקפת , שבבריאה וכמה יש להתעמק בו כדי להשיג אותו 19025 

ל אחת כמה וכמה ע, ואם בחכמת העולם כך, נמצא שממדי החכמה הם ללא שיעור, חכמה ללא סוף 19026 

אין שיעור למושגיה ויש מרחקים עצומים בין דור , שבחכמת התורה שבאות אחת ממנה נברא כל העולם 19027 

אף אם הדור הפחות או האדם הפחות , או בין איש לרעהו אף כדי מרחק שבין אדם לבהמה, אחד למשנהו 19028 

 19029 .נמצא במדרגה גדולה מאוד

הריהו עולה , ג משהו יותר מחברו בהכרתו ובהשגתושאם אחד משי, ומכאן יש לראות גם את הצד השני 19030 

כתוב בגמרא שם , ל באותו ענין"וגם זה יש ללמוד מדברי חז, עליו בממדים אחרים ומהוה מהות אחרת 19031 

חזקיה ´ וקרא עליו ר, יוחנן תלמידו פתרה לו מתוך סברא ידועה´ שרבי חזקיה שאל איבעיא בהלכה ור 19032 

הרי שבגלל סברתו זו , (י שם"רש) מר שאינו בן אדם אלא מלאךכלו, בגלל סברתו זו לית דין בר אינש 19033 

והובלט הבדל ביניהם כהבדל בין מלאך לבני , התעלה למדרגה אחרת, בלבד שתפש מה שלא תפשו אחרים 19034 

.שהוא מעלה למהות אחרת ולעולמות אחרים, הרי כמה חשובה כל השגה בהכרה ובחכמה התורה, אדם 19035 

 19036 .(אור הצפון)  

 19037 

 19038 מאמר שצח

 19039 .(´ה´ ב ד"בראשית כ) אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמורויאמר 

ה להקריב את בני "אמר דומה לי שאותו המקום שאמר הקב, ראה ענן קשור בהר? ל מה ראה"אמרו חז 19040 

ל "אמר לשני הנערים רואים אתם מה שאני רואה א, ל הן"אמר ליצחק רואה אתה מה שאני רואה א, שם 19041 

יבמות ) אה ואתם אינכם רואים שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמוראמר הואיל והחמור אינו רו, לאו 19042 

 19043 .(ב"סב ע

מוצאים אנו באליעזר שהתורה מציינת אותו בתור אדם גדול , א אליעזר וישמעאל"מי היו נערים אלו של א 19044 

אליעזר זקן ויושב בישיבה היה שנאמר ויאמר אברהם אל עבדו זקן , (7ה"יומא כ) ´מאוד כך מפורש בגמ 19045 

הוא דמשק אליעזר שדולה ומשקה מתורתו של רבו , המושל בכל אשר לו שמושל בתורת רבו, ובית 19046 

 19047 .לאחרים

א היתה בת "ז של א"אנו מוצאים שמסכת ע! ועד כמה גדול הדבר בשביל תלמיד לרדת לסוף דעת רבו 19048 

 19049 כפי הנראה הכילה מסכת זו הוכחות אפסותן של כל הדעות הכוזבות (7ד"ז י"ע) ארבע מאות פרקים



וסמך עליו שימסור תורתו לאחרים בלי שום תוספת , א"והנה כל זה קיבל אליעזר מא, והשיטות שבעולם 19050 

 19051 ?היש לנו מושג כלשהו בגדלותו של אליעזר, ולא יסלף את הכונה האמיתית, וגרעון

אלא גם , ג שנה"לא מזה בלבד שהניח למול את עצמו בהיותו בן י, על גדולתו של ישמעאל יכולים לעמוד 19052 

לא העניק לו לא כסף ולא זהב אלא , ה שאנו מוצאים שבשעה שגירשו אברהם אבינו מביתו הוא ואמומז 19053 

אנו למדים שבודאי תיקן את העבר , וכשאנו רואים אותו שוב בבית אברהם אבינו, לחם וחמת מים בלבד 19054 

הרי , יוומבלי שישמור טינה כלשהי בלבו לאביו חזר ובא אל, והכיר בעותתו ושהיה ראוי לאותו עונש 19055 

וכמה כבד דבר זה להתעלות , שהועילה לישמעאל ההתרחקות כשם שהועילה ליצחק ההתקרבות 19056 

 19057 .מהתרחקות ולטהר את הלב מכל טינה

מלמד שהיה שונאו על שיצא לתרבות , ל"א את ישמעאל דרשו חז"יתר על כן על אותה שעה שגירש א 19058 

א שני בנים יש "משיב א, אשר אהבת ה אומר לאברהם קח נא את בנך את יחידך"והנה בשעה שהקב, רעה 19059 

הרי שנהפך לבבו של אברהם על ישמעאל משנאה , שניהם אני אוהב, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו, לי 19060 

כ בודאי שהיה ישמעאל "א, אהבה שהיא שוה לאהבתו של יצחק בלי שום הבדל כלל? ואיזו אהבה, לאהבה 19061 

 19062 .ה יאהבהו"ראוי לכך שאברהם אבינו ע

בא השטן לקראתם ועשה בדרכם נהר שבו נכנסו במים עד , א בלכתם יחד אל הר המוריהובעובדא זו גופ 19063 

הלא גם ישמעאל ואליעזר נכנסו בנהר עד , א הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש"עד שהתפלל א, צוארם 19064 

 19065 .ולא נסוגו אחור ולא אמרו מה לנו ולצרה הזאת, צוארם

שמזה ניתן להבין את , ת את הענן הקשור על ההרמשלא הגיעו לידי מדרגה לראו! והנה אחר כל זה 19066 

א זהיר בהונאת "ודאי שהיה א, א עם הדומה לחמור"למרות כל גדולתם קרא עליהם א, קדושת המקום 19067 

וכפי , אלא היו הדברים בגדר תוכחה ולימוד להודיע להם את מגרעותיהם, דברים ולא נתכוין לקנטרם 19068 

כיון שגם הם היו מעונינים לדעת את , או עצמם נעלביםשאנו רואים אף הם קבלו הדבר בשתיקה ולא מצ 19069 

 19070 .ובאיזה מדה עדיין הבהמיות שולטת בהם, החסר להם במדת השלמות

כל עוד כן הוא עדיין נפשו , ומכאן לימוד לדורות שכל עוד אין אדם מבחין באור השופע בקירבת האלקים 19071 

חודש , ו לימי הרחמים והסליחותוהתעוררות מכאן בשבילנ, לא מטוהרה והשלמות ממנו והלאה עודנה 19072 

שבאותם הימים מציאות וקרבת , כ ימי הדין והמשפט"אלול והימים הקדושים שמראש השנה ועד יוה 19073 

ואם באותם הימים , בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב´ ועליהם קורא הנביא דרשו ה, אלוקים שרויה בתוכנו 19074 

?ודש הבוקע אלינו איזהו השם שנקרא לעצמנוושפע הק, אין אנו חלים ואין אנו מרגישים את האור הגדול 19075 

 19076 .(דבריהם וזכרונם)  

 19077 

 19078 מאמר שצט

 19079 .(´ב ה"בראשית כ) ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור

, נקוט אצלנו שהם סוגים נפרדים שאינם משתייכים זה לזה כלל, הבריאה מתחלקת לדומם צומח חי מדבר 19080 

אולם הרי רואים אנו צמחים נפלאים יוצאים על גבי , החיהדומם אין לו כח להצמיח והצומח אין לו כח  19081 

כמו כן יש בצומח מכח החי שהרי הצומח נותן כח וחיות , ועל כרחך שיש גם לדומם כח הצמיחה, אבנים 19082 

את פי ´ באתונו של בלעם כתיב ויפתח ה, מוכרח שיש לו שייכות לו וגם נבראים נוצרו מהצומח, להחי 19083 

 19084 .חי להיות מדבר אלא ענין של פתיחה לחודמשמע שאינו חסר בבעל , האתון

וצריך לומר שהתחלקות זו היא רק הגדרת הכחות שלא ? סוגים´ מכיון שכך מהו ענין ההתחלקות לד 19085 

הוגדר הדומם שלא יצמיח אף שיש בו כח , וישארו כפי מה שהגדירו אותם, יעפילו כל אחד לעלות 19086 

והרי נאמר אז ירננו כל עצי , ד מכחות חבירואבל באמת יש לכל אח, והצומח שלא יהא חי ממש, הצמיחה 19087 

 19088 .יער

לכאורה זה , כ"שפתי תפתח ע´ נתן בו כח לדבר כענין ה, הספורנו´ את פי האתון פי´ על הפסוק ויפתח ה 19089 

ולהעשותו רוח ´ שהיה לו יותר כח להכיר תהלות ה, ה"היקש של פלא להקיש פתיחת פיו של דוד המלך ע 19090 

ברם באמת כך הוא שעם כל הכרה , אתון שזו היתה בריאה חדשהלפתיחת פה ה, ממללא יותר ויותר 19091 

הרי זה בריאה חדשה ממש כפתיחת ´ ופתיחת פיו של דוד המלך להגיד שבחי ה, חדשה היא בריה חדשה 19092 

ובאמת שכל דרגות , וכל תוספת מעלה בדרגת ממללא זהו חידוש נפש חיה יצירה חדשה, פיו של האתון 19093 

 19094 .האדם הן על דרך זו

שאל , וענו שאין רואים כלום, ששאל אותם אברהם אם הם רואים את האש על הר המוריה כתוב במדרש 19095 

אמר אברהם אתם אינכם רואים והחמור אינו רואה שבו , את יצחק ואמר שהוא רואה ענן קשור על ההר 19096 

והלא ראיה זו היא , מבואר שמי שאינו רואה את הענן על ההר הרי הוא בגדר חמור, לכם פה עם החמור 19097 

הוי שזוהי בריה חדשה מחמור , שעל נביאים נאמר וישלח מלאך שהנביא הוא בגדר מלאך, נבואה דרגת 19098 

 19099 .למלאך



י כל "כל העבודה היא להעשות בריה חדשה ע, וכמו כן כל דרגות האדם מהקצה האחרון עד רום המעלה 19100 

הוציא וכל עמל האדם ל. ובמלאך עצמו יש דרגות לאין קץ, כ מלאך"מתחלה חמור ואח, הכרה והכרה 19101 

מכאן , כ מקודם שהוציאו לפועל הרי חסר כאן בריה ויצירה"ואעפ, לפועל הכחות שבאמת כבר ישנם בו 19102 

כי מכיון , ושלא להתנצל באמתלאות אם אינו מצליח בכשרונותיו ובמדותיו, חיזוק לאדם שלא יתייאש 19103 

תורת )  .כ שעל האדם להוציא מכחות אבנים שלו פירות"מכש, שאבנים מוציאים פירות להפליא 19104 

 19105 .(212´ המוסר ד

 19106 

 19107 מאמר ת

ב "כ) ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו 19108 

 19109 .(´ו

ואילו במשך , ה בפעם הזאת בלבד"שלא היה זה נסיון לשעה שניסה אותו הקב, נסיון העקידה בא ללמדנו 19110 

שבמשך כל ימי חייו חי , הנסיון הזה בירר את הדבר למפרעלא כן אלא ש, כל ימי חייו לא עמד במדרגה זו 19111 

והדברים מוכיחים מהאמור , ותמיד היה מחנך עצמו למסור נפשו לעבודת אלקיו, באותה מסירות נפש 19112 

ויש להבין למה עשה זאת הרי הוא לא נצטוה על , בפרשה ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו 19113 

 19114 ?זה

ומן הסתם דברו על ענין , רצה לחזק את רוחו של יצחק וללמדו מדת סבלנות הוא, אלא הוא הדבר שאמרנו 19115 

לא , והראיה שבשעה שאמר לו אלקים יראה לו השה לעולה בני, זה וכל תוצאותיו במשך שלשת הימים 19116 

כי הכין עצמו לזה מכבר והבין תכף שמסתמא , עשה הדבר עליו שום רושם ולא עלתה שום דאגה בלבו 19117 

 19118 .שהרי הוא רואה את העצים ואין שה בנמצא, היהיה הוא השה לעול

דבר המוכיח כי לא היה זה דבר , כשנתבונן יפלא מאד כיצד בוצע הענין בישוב הדעת ובמנוחת הנפש 19119 

ל מכאן אתה למד שהיה ישן "ר זצ"ואמר אדמו, נאמר וישכם אברהם בבקר, הנובע מהתפעלות נפש רגעית 19120 

דה או עגמת נפש מדיר שינה מעיניו ואינו מעלה על דעתו ודבר זה מבהיל הלא מי שיש לו טר, כל הלילה 19121 

אמור , והנה אברהם היה ישן ולא נטרד בגלל אהבת בנו יחידו? וגם אם ישכב כלום יוכל לישון, לישון 19122 

 19123 .מעתה שהיתה זו דרך שהלך בה כל ימי חייו

, על כבוד אב ועוד שאעבור, אף ביצחק מצינו שאמר אבא כפתיני כי הנפש חצופה ויכול לפסול השחיטה 19124 

ועם כל , עד שהכין את כל כחות הנפש, צא וראה עד היכן הגיעה הכנתו העצמית במשך שלשת הימים 19125 

 19126 .נ אמר עדיין הנפש חצופה אנא כפתני"המסי

ואינה נובעת אלא מתוך , היוצא מדברינו יש כי האדם חוזר לפעמים בתשובה אבל אין זו תשובה אמיתית 19127 

צריך להתייצב על דרך ´ כאן אנו למדים שהרוצה לשוב באמת אל המ, התפעלות רגעית שאין לה המשך 19128 

ויבטל דעתו , לדאוג כי להבא יעמוד תדיר תחת עול מלכות שמים ותחת רשות התורה, של תשובה מתמדת 19129 

 19130 .מפני דעת התורה ויהא מוכן לכל אשר תורהו

 19131 .(ג"מ´ דברי בינה ומוסר ד) 

 19132 

 19133 מאמר תא

 19134 .(´ב ז"כ) עצים ואיה השה לעלהויאמר יצחק אל אברהם אביו הנה האש וה

ומה עוד באנשים קטני , כמה שפלות נטבע בטבע האדם אף להיותר גדול, הנני עתה בהתפעלות מרובה 19135 

עד שהדברים היותר קטנים אצל הגדול , והוא כי כח המדמה של האדם כחו גדול כל כך, הערך כמוני היום 19136 

ואנו כלל , וכל העולם כולו לא נברא אלא בשבילו, ומכל שכן להיותר גדול ממלאך כיצחק אבינו, לפי גדלו 19137 

שנתפתה לפי , ז כח המדמה לפי שעה עשה אצלו רושם"ועכ, זכור לנו עקידת יצחק, ישראל אוכלים זכותו 19138 

 19139 .שעה קלה לדברי השטן

אמר לו אם כן אותן מיני , כ"כשהלך לעקידה אמר לו השטן ליצחק אתה הולך להשחט אמר לו אעפ 19140 

פירוש אין לך צער מזה , ישמעאל שנאיה דביתא ירותא ואתה אינך מכניס בלבך, תכשיטין שעשתה אמך 19141 

פירוש דבר לשון הרע אף על פי שאינה , ומסיים המדרש כד לא תיעול מילא כולא תיעול פלגא? כלל 19142 

ולפיכך אמר אחר כך יצחק אבינו עליו השלום ואיה השה , נכנסת כולה בפי המקבל נכנסת חציה עיין שם 19143 

 19144 .לעולה

יחדיו מיותר , ופירש במדרש זה לעקוד וזה ליעקד זה לשחוט וזה לישחט, א כתיב וילכו שניהם יחדומעיקר 19145 

ז כשצייר "ועכ, והלך בשמחה לעשות רצון קונו יתברך, ודאי לאשמועינן כי יצחק ידע שהולך להשחט 19146 

עה ושאל עשה רושם עליו לפי ש, השטן לפניו אותן תכשיטין של אמו למי ישארו בירושה לשנאיה דביתא 19147 

ותיכף , ה תיכף הבין מה שלפניו והשיב לו השה לעולה בני"ואברהם אבינו ע, לאביו איה השה לעולה 19148 

ה תכשיטין יותר גדולים ליתן לי ותיכף יצא "התבונן שיש להקב, ה לבטל ציור המדמה"התבונן יצחק אע 19149 



זה לעקוד וזה ליעקד  ,וכתיב אחר כך עוד וילכו שניהם יחדיו זה לשחוט וזה להשחט, מלבו דברי השטן 19150 

 19151 .ומה מדוקדקים הכתובים עתה, כמו מקודם

ולא עשה עליו רושם כלל דברי השטן , ´חרף נפשו למות על קידוש ה, ועתה השתוממו אחי המשכילים 19152 

, ואילו בשביל תכשיטין שישארו לישמעאל עשה עליו רושם לפעולה למחצה לפי שעה, ואמר אף על פי כן 19153 

ואילו קודם דברי השטן כתיב , צא לפועל כי שאל אחר כך ואיה השה לעולהרצוני בזה כי הלא הרושם י 19154 

מבהיל עד כמה לישנא בישא על האדם , וילכו שניהם יחדיו זה לשחוט וזה להשחט זה לעקוד וזה ליעקד 19155 

 19156 .אם לא יראה תיכף לבטל הלישנא בישא, היותר גדול ממלאך עושה רושם לפעולה

השני כי , כי מעלת המדות יותר גדול ממסירת נפש וזה מבהיל´ הא, יצא לנו מזה שני למודים גדולים 19157 

כי המדה היותר קלה , יש אצלו שפלות כל כך אם לא יתבונן, האדם היותר גדול הרבה ממלאכי השרת 19158 

הרי לנו כמה קשה כוחה של , ו"היתה יכולה לבטל אותו מזכות נורא כעקידה אם לא היה מתבונן לבטלה ח 19159 

 19160 .יעזרנו לתקנם´ מדות רעות הש הרבה "מדה רעה אחת ומכ

ויכול להיות כי יצחק אבינו , ו"עוד יצא לנו כמה יש על האדם להזהר מליצנות שלא יעשה עליו רושם ח 19161 

, ה אז לא היה עדיין מגיע למדרגת אביו בשינוי הטבע לגמרי מכל וכל בלי שום נקודה מטבע הלידה"ע 19162 

וגם זה לימוד נורא כמה שנים צריך האדם , ה"כ עשה עליו רושם לפי שעה ולא על אברהם אבינו ע"וע 19163 

ובהעקדה נשלם בו שינוי הטבע לגמרי כי היה , ז שנים היה יצחק בעת העקידה"כי בן ל, לעמול על מדות 19164 

.הרחמן ירחם עלינו ויעזרנו, ה ואין להם עקידה"ומה יעשו אחרים שאינם כיצחק אבינו ע, עולה תמימה 19165 

 19166 .(א"רכ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  

 19167 

 19168 במאמר ת

 19169 .(´ב ז"כ) ויאמר יצחק אל אברהם אביו הנה האש והעצים ואיה השה לעלה

אמר לו ברא דעלובתא , וכיון שלא הועיל ממנו כלום בא לו אצל יצחק, בא לו סמאל אצל אברהם אבינו 19170 

, שעשתה אמך (מיני תכשיטין) אמר לו אם כן כל אותן הפרגזיות, אמר לו על מנת כן, הולך הוא לשחטך 19171 

וילכו , כד לא תיעול מילא כולא תיעול פלגא? ה דביתא ירותא ואתה אינך מכניס בלבךישמעאל שנאי 19172 

 19173 .(ר נו ה"ב) שניהם יחדיו זה לעקוד וזה ליעקד זה לשחוט וזה לישחט

הייתי עתה בהתפעלות מרובה כמה שפלות נטוע בטבע האדם , ל"ל וז"שמחה זיסל זצ´ כתב מרן הגאון ר 19174 

עם כל זאת כח המדמה לפי , כל ישראל אוכלים בזכותו, לא בשבילוהיותר גדול שכל העולם לא נברא א 19175 

כי נכתב , ותיכף התבונן יצחק לבטל המדמה, שעה עשה אצלו רושם שנתפתה לפי שעה קלה לדברי השטן 19176 

ולאחר שהאריך מרן בעומק כוחות הנפש , כ"אחר כך עוד וילכו שניהם יחדיו זה לשחוט וזה לישחט ע 19177 

 19178 .עדיין לא נחה דעתו

יצחק שהיה אז ? תמוה הדבר איך יעלה על הדעת שנתפתה יצחק לדברי השטן משום איזה תכשיטים מאוד  19179 

אף שהבין היטיב , (י כב"רש) בן שלושים ושבע שנים וכבר היה מוכן מקודם למסור נפשו על קידוש השם 19180 

לה סבר שעל כרחך אין לקחת דברים א´ ובכל זאת אם זה ציווי ה, כמה צער זה יגרום לאביו ולאמו 19181 

ובשעה שהזכיר איזה , וכאשר אמר לו השטן שהוא הולך לישחט ענה לו בגאון שהוא מוכן לזה, בחשבון 19182 

היעלה על הדעת שדבר מגוחך כזה היה יכול לעשות עליו רושם כל , תכשיטים שיירש ממנו ישמעאל 19183 

 19184 .ז כאשר התפלא על דבר מוזר כזה"בודאי צדק מרן הגרש? שהוא

, מצאנו לאברהם אבינו שגירש את ישמעאל בנו בצורה אכזרית, מה אחתונראה לבאר הענין על פי הקד 19185 

ודוקא בנו יגרש , איך יתכן דבר כזה אחרי שאברהם אבינו היה מקרב כל הרחוקים תחת כנפי השכינה 19186 

 19187 ?וכי שלשה ערביים עדיפים ממנו, וכן בענין לוט שריחקהו ממנו והוא קרובו ומחונכו? ממנו

 19188 

כל , יה מדקדק מאוד עם מקורביו שלא יהיה בהם דופי ושיהיה תוכם כברםהפירוש הוא שאברהם אבינו ה 19189 

אז יתלו הבריות , ואם ימצא בפמליתו אנשים בלתי הגונים, עצמו לא בא אלא לפרסם בעולם את האמת 19190 

ולכן כשהרגיש בלוט ששולט בו חמדת הממון תיכף ריחקהו מעליו כדי , שזהו הדרך של אברהם אבינו 19191 

וכן , עלולים ללמוד גזל מלוט, ובמקום שילמדו הבריות נקיות כפים מאברהם ,שלא יזייף את שיטתו 19192 

תיכף ריחקו אברהם , ה שישמעאל אינו נוהג כשורה ושרה צודקת במבטה השלילי עליו"כשגילה לו הקב 19193 

 19194 .כדי שלא ינצל עמדתו כבנו של אברהם להשפיע לרעה על הבריות

חישובים של עולם הזה לא היו , יהיה יורשוהוא הדבר שחשש יצחק בשעה שעלה על דעתו שישמעאל  19195 

לא צערם של הוריו ולא , לא שנותיו המעטים ועזיבת העולם ערירי, ביכולתם להשפיע עליו כי הוא זה 19196 

אבל , ואין לנברא אלא לעשות רצון הבורא, שכל עניני העולם הזה הם בידי שמים, שום דבר אחר מעין זה 19197 

אז ישמעאל מלא השיבושים יחשב הממלא מקום של , בינוברגע שחשב שבהעדר יורש מתאים לאברהם א 19198 

 19199 .הרי יתעה את כל העולם בהבליו ויקלקל את כל מפעליו, אביו



ועלה בדעתו שאולי אין לו הרשות לשמוע בקול אביו במקום , חשבון כזה הוא כבר ענין של רוחניות 19200 

עד שהתחזק יצחק , כל העולםאדרבא אולי כאן הנסיון לא לציית כדי להציל את , שיכול לצאת תקלה כזאת 19201 

ה אז לא עליך המלאכה "והבין שהיות שהיה על זה ציווי מפורש מהקב, בדעתו ושקל מחדש כל הענין 19202 

שעלינו לעשות , ל"ס ז"כעין זה אומרים מהגרי, ה ידאג כבר לעולמו"ועליו לעשות מצותו והקב, לגמור 19203 

.ר יראה שהכל יצא על צד היותר טובה כב"עלינו לעשות את המוטל עלינו והקב, ולא לדאוג לתוצאות 19204 

 19205 .(המוסר והדעת)  

 19206 

 19207 מאמר תג

 19208 .(´ב ז"כ) ויאמר יצחק אל אברהם אביו הנה האש והעצים ואיה השה לעלה

שהיה במעשה העקידה נסיון אשר לא היה , ה"והנה יש לנו לאמר עוד חידוש נכבד בענין העקידה בע 19209 

א בכל מיני צער הן בגופו והן בנפשו ועמד "סה אשבכל הנסיונות נתנ, א"כמוהו בכל הנסיונות שנתנסה א 19210 

כי אם תוספת צער יותר גדול מכל , והנה בעצם מעשה העקידה לא היה חידוש גדול ונסיון חדש, בכולם 19211 

אכן היה בענין העקידה צער גדול אשר לא טעם עוד טעם כזה בכל , הנסיונות שנתנסה עד עתה לכאורה 19212 

אשר לא ידמו ולא ישוו לו כל היסורים שבעולם אשר אפשר א צער גדול "והיה לא, הנסיונות שעברו 19213 

 19214 .´הוא צער של חילול השם ית, לצייר בדמיונו של אדם

שכל עמלו , א יקר וחביב מכל החמודות שבעולם אף מאהבתו את יצחק בנו"בודאי שכבוד שמים היה לא 19215 

שות דבר משונה ובלתי והנה לע, בעולם´ א כל ימי חייו היה לגדל ולהודיע שמו הגדול ית"וטרחו של א 19216 

פ רצונו "להקריב קרבן אדם על גבי המזבח על לא דבר ובלתי אנוס כי אם ע, מתקבל על שכל האדם כזה 19217 

א מוכרח "והיה א, ז בגועל נפש וחרפה ובוז ולדבר משונה וסר טעם"היה העולם כולו מביטים ע, הטוב 19218 

ים שיקריב האב את בנו יחידו קרבן ודבר זה טוב וישר בעיני אלה, ת"פ מצות השי"להודות שעשה זאת ע 19219 

 19220 .מה שאין הלב והשכל סובל זאת ומתנגד לזה בהתנגדות גדולה, ´לה

הוא , א יותר מצערו על יצחק בנו"אשר היה מזה צער גדול לא, והנה היה מזה חילול השם שאין כמוהו 19221 

ל מזבח ואשר ע, א יותר מכל החמודות שבעולם"אשר היה יקר לא, צער של חילול שם שמים בעולם 19222 

שלא היה כמוהו בכל , א"במעשה העקידה ראינו חדוש גדול בנסיונו של א, הקריב כל ימי חייו´ כבודו ית 19223 

אבל במעשה העקידה מלבד , ש ופרסום כבוד שמים בעולם"שבכולם היה קה, הנסיונות שנתנסה עד הנה 19224 

הוא צער של , גדול ונוראעוד נתוסף לו צער רוחני , צערו הגדול על יצחק בנו ועל חמודותיו שהלכו ממנו 19225 

 19226 .חילול כבוד שמים בעולם אשר לא היה עוד כמוהו

לשכוח את היחס , א לשחוט את בנו בדרך אכזרית"שלא קרב א, עוד דבר הראוי לדעת בענין העקידה 19227 

ולדמות כשוחט איזה בעל חי כדרך העמים הפראים הקדמונים עובדי , שבינו לבין יצחק ואהבתו אותו 19228 

והיו תופפים בתופים לבל ישמע קולם , ים את בניהם ובנותיהם הקטנים לשרפם באששהיו מוסר, אלילים 19229 

מפאת תאותם של כהניהם , והיה זה מעשה אכזרית ורציחה כדרך כל רוצחי נפשות, וצעקתם הגדולה ומרה 19230 

והיה זה להם לעונג גדול , לראות איך תצא נפשם של הילדים ואיך יפרפרו ביסורי מות נוראים כאלו 19231 

 19232 .מאוד

ל "ואמרו חז0, ה הוא נצטוה קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק"א כן אצל אברהם אבינו על 19233 

שכל דיבור היה ענין בפני ? א בעל ריבוי הדברים"מהו השכר המגיע לא, ליתן שכר על כל דיבור ודיבור 19234 

שהוא את יחידך שלא תשכח , קח נא את בנך שלא תשכח אף רגע אחד שהוא בנך יוצא חלציך, עצמו 19235 

את יצחק שלא תשכח כל העת שהוא יצחק הגדול , אשר אהבת לא תסור אהבתך אף רגע אחד ממנו, יחידך 19236 

 19237 .´בחכמה ודעת ובעבודת ה

, א"שמפאת כל דיבור שנצטוה גדל נסיונו של א, זהו השכר אשר הגיע לאברהם אבינו בעד כל דיבור 19238 

והיה מעורר בקרבו בכל , בנו יחידוועשה מעשהו לא בגדר אכזרית כי אם בכל מדת הרחמים והאהבה ל 19239 

על אהבתו ´ ז היה צריך שתתגבר אהבתו לשמו הגדול והנורא ית"ובכ, כחו רגשי חמלתו ואהבתו אליו 19240 

 19241 .זהו עיקר גדול לדעת בענין העקידה, וחמלתו על בנו יחידו

, עקידהז שנה בעת ה"ל שאמרו שהיה יצחק בן ל"דברי חז, כ יש לנו לעיקר ויסוד במעשי העקידה"אשר ע 19242 

והיה יצחק משתתף במעשה , א מעשהו בהסכם גמור עם יצחק בנו"ועשה א, שכבר היה גדול בדעתו 19243 

אחרי הודיעו כי , וכמו שרמוז בכתוב וילכו שניהם יחדיו, במדה ידועה כאברהם אביו´ העקידה ועובד ה 19244 

ניהם האב א אכזרי כי אם של מעלה שהסכימו ש"הנה בזה לא היה מעשה של א, הוא יהיה השה לעולה 19245 

 19246 .ז בכל ההרגשים הטובים של אהבה וחמלה ויקרת החיים מפאת שניהם"ונעשה כ, והבן

כ ורצה לשחטו ולהמיתו "ולקחו אביו ועקדו בע, אבל לא יתכן בשום אופן לאמר שהיה יצחק נער קטן 19247 

 19248 ואי אפשר להעלות, ולא יתכן שיתנסה אדם בדבר המשחית את נפשו, שזה היה מעשה אכזרי ורצח, כ"בע

ל שהיה יצחק "כי אם כדברי חז, א להיות לאכזר ורוצח לבנו יחידו"שיתנסה א, זאת על הדעת בשום אופן 19249 



אשר כתב , ל"ע ז"ולפלא גדול על מורנו החכם הגדול הראב, ז שנים ונעשה בהסכם וברצון שניהם"בן ל 19250 

קול הדעת כמו מלבד שהוא כנגד ש, כ"שיתכן שהיה יצחק נער קטן ועקדו אביו בע, בפירושו על התורה 19251 

כי אם , כ כנגד הכתוב בתורה וילכו שניהם יחדיו שלא נופל זה הלשון על ילד קטן"הוא ג, שבארנו עתה 19252 

 19253 .(יסורי הדעת)  .על איש גדול הדומה לאברהם

 19254 

 19255 מאמר תד

 19256 .(´ב ח"בראשית כ) ויאמר אברהם אלקים יראה לו השה לעלה בני

אין הנסיון מתייחס , בהיקף של כל מהלך החיים אלא, גדולתה של העקידה איננה בפעולת העקידה עצמה 19257 

אלא היה בזה נסיון ובחינה על כל הדרך של מסירות נפש בעד , ה לעצמו"רק לפעולה זו שנצטוה אאע 19258 

, ´וראיה לזה שהרי פעולת העקידה לא היתה תכלית רצונו של ה, דרך אשר נשארה לנו לדורות, ´רצון ה 19259 

, מתפללים לזכור לנו אפרו של יצחק ולא אפרו של איל יצחק ז אנו"ובכ, שכן לא יצא המעשה אל הפועל 19260 

, מפני שהתכלית לא היתה הקרבת יצחק, ה ממש"כי אין כל נפקא מינה והרי זה כאילו הוקרב יצחק אע 19261 

 19262 .אלא בחינה של מסירות הנפש הכללית בכל חייהם

אילו היתה , לפני ל כשאתם זוכרין עקידת יצחק מעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם"ומטעם זה אחז 19263 

ואיך יזכור לנו ענין שאין לנו שום , כי אז אין לנו שום שייכות למעשה זה, תכלית העקידה הפעולה עצמה 19264 

לא במעשה העקידה אלא בדרך העקידה , כ שגם לפנינו יש נסיון העקידה"אלא ע? קשר מציאותי עמו 19265 

מעלה עלינו , ים עם דרך העקידהכ כשאנו משלימים את דרכינו ומזדה"וע, ´ומסירות הנפש בעד רצון ה 19266 

 19267 .כאילו עקדנו עצמנו ממש

, לכן בא הנסיון לבחון את דרכו, ה והוא נקט כל חייו בדרך זו"וכיון שהיתה העקידה נסיון החיים של אאע 19268 

שאם לא , ה עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו הראשונות אין בהם ממש"ה מאאע"ל שביקש הקב"ש חז"כמ 19269 

אולם אם יעמוד בנסיון אין כל חידוש , ע כי חסרה לו דרך העקידה כל חייויעמוד בנסיון יתגלה למפר 19270 

 19271 .כי זו דרכו במסירות נפשו מקדמת דנא, במסירות נפשו העכשוית בעת הנסיון

ה בעצמו שבעת שמחה גדולה "כי באמת מפני מה לא הרגיש אאע, ולכן מצינו טענת השטן בענין הקרבן 19272 

ל ביום "ש חז"והראיה ממ, יטל בקרבו כל התקשרות עם יצחקמפני שב? כזו צריך להביא קרבן למקום 19273 

, ´ובזה כבר השלים בפנימיותו את מסירות נפשו של יצחק לרצון ה, ר לטוב"הגמל את יצחק שגמלו מיצה 19274 

ואדרבה , כ לא היה הכרח להביא קרבן"וע, ´המסירות נפש בעד רצון ה, ויצחק עצמו הוא הקרבן גם בחייו 19275 

אבל השטן לא רצה להכיר שהוא , ובאמת יצחק עצמו הוא הקרבן, ירות נפשוהעדר הקרבן מוכיח על מס 19276 

כ צריך קרבן "וע, וחשב שהשמחה אינה נובעת מתוך הגמלו מרע לטוב, ניתק קשר עצמי עם יצחק 19277 

 19278 .להשלמה

כי מטבעו של אדם הנדרש לעמוד , רואים כי הנסיון היה נורא מאוד, ה בנסיון"אכן כשנסתבך אאע 19279 

והוא משקיט את עצמו מעט כשמוצא ענין נשגב , ב את הענין בעבורו הוא מוסר נפשומחש, במסירות נפש 19280 

מה שאין כן , כן יקל עליו למסור את נפשו, ככל שתוצאות הענין הן יותר נעלות בעיניו, במסירות נפשו 19281 

והרי הוא עומד כעת , כל עיקר הנסיון בא לו מפני שלא הביא קרבן פר ואיל, ה"בנסיון העקידה של אאע 19282 

צריך להיות , כי בנו יחידו יצחק אשר בו יקרא זרע וכל העתידות הנשגבות נשענות עליו, במצב כזה 19283 

 19284 .לקרבן תמורת פר

ומכיון שלא הביא פר צריך להביא את יצחק , כלומר אילו היה מביא פר היה שומר על קיומו של יצחק 19285 

, אות חשובות במסירות הנפשכי לפי שכלנו אין בזה תוצ, נסיון כזה הוא קשה מאוד, כקרבן תמורת פר 19286 

ובפרט בעת שהחטא דק , ועוד יותר קשה לקבל נסיון שבא כעונש ואינו נובע מנימוקים של מסירת נפש 19287 

כל מעשה העקידה נובע ממכשול ובא בתור , כי חסרה בו רוח חיים של מסירות נפש, כ קשה"והעונש כ 19288 

 19289 .פ"ואין כאן התנדבות עצמית למסינ, עונש

א הואיל והתחלת "שאמר א, ל"העקידה היה הנסיון עוד יותר קשה לאור דברי חז ובהיותו עומד במעשה 19290 

א "וא, קודם טען השטן השה לעולה ולא יצחק לעולה, על רביעית דמך יוצרך יזמין לך קרבן אחר תחתיך 19291 

 19292 ?כ מה נסיון בעקידה"ואילו עתה ידע שמזומן לו קרבן אחר וא, השיב לו כך עונשו של בדאי

ומפני זה לא היה צורך למעשה , כל עיקר העקידה היתה לברר את דרך חייו בפועלאך לפי דברינו ש 19293 

על העקידה ´ וגם צווי ה, נמצא כי מצד אחד צריך להביא קרבן ומצד השני אין צריך, העקידה ממש 19294 

ז "ע? מן הצורך שתהא עולה אבל מי ישמש עולה, אלקים יראה לו השה לעולה בני, משתמע לתרי אנפין 19295 

אם יהיה , ה עצמו"כל הענין עמד להכרעתו של אאע´ לעולה בני´ומצד שני ´ השה לעולה´ד נרמז מצד אח 19296 

אבל אם לא אז יהיה מוכרח להיות , ´השה לעולה´אז יוכל להיות ´ לעולה בני´מושלם בפנימיותו שיהיה  19297 

 19298 .´לעולה בני´



ה הרי זה בגלל חסרון כי ידע בבירור שאם יתעורר צורך לקיים למעשה את העקיד, כ זלגו עיניו דמעות"וע 19299 

´ שה לעולה´ה "והיה מחליף לו הקב, לו היה שלם במסירות נפשו כי אז לא היה צריך לזה, פנימיותו 19300 

וכיון שלא הביא קרבן פר ביום הגמל את , כי העיקר צריך להיות כאן קרבן או פר או יצחק, תמורת יצחק 19301 

מפני שחשב שיצחק ? יא באמת קרבןומפני מה לא הב, גרמה טענת השטן להביא את יצחק לקרבן, יצחק 19302 

 19303 .עצמו הוא הקרבן

החלפת , אם אמנם מסור הוא בפנימיותו ושלם במסירות נפשו אל עקידת יצחק, ומעתה תבוא הבחינה 19304 

ולכן , ואות הוא כי אינו שלם במסירות נפשו, או שמא לא יזדמן לו פר או איל, הקרבן בפר או איל תוכיח 19305 

ל "ובזה יובן משאחז, ה לגודל תביעתו על חסרון מסירות נפשוהוא בכ, צריך להביא את יצחק דוקא 19306 

הריהו , ואכן אם כל מעשה העקידה נובע מחסרון פנימיותו, שהשטן טען למחר יאמרו שופך דמים אתה 19307 

ותמורתו היה , כי אילו תיקן את עצמו במסירת נפש כי אז היה נשאר יצחק קיים, בזה שופך דמו של יצחק 19308 

 19309 .קרבן פר ואיל

ת "אם יחשוב שיתרצה להשי, כי עמד במצב מסובך מאוד ממה נפשך, ה מאין יבא עזרי"לל אאעכ התפ"וע 19310 

הן בפנימיות והן במעשה אשר , פ ואז עשוי הוא חלילה להתחייב ההיפך"כי אז יש פגם במסינ, תמורת איל 19311 

ובעת ו על שפיכת דמים הנ"שמא יתחייב ח, ואם יחשוב כי המעשה מוחלט בלי שום תמורה, שניהם להפסד 19312 

, מאין יבא עזרי שתהיה פנימיותו שלמה ויווכח שהוא מרוצה לשמים בלי שום טענה, מתוך אי השתלמותו 19313 

 19314 .ולא מהטענה של שפיכות דמים, לא מטענת השטן בענין הקרבן

כשם ששמים וארץ הם כוחות נפרדים ואינם סותרים זה את , עושה שמים וארץ´ ז השיב עזרי מעם ה"וע 19315 

, בלי חשבונות והיקפם מצד האמת וישאר בתמימותו´ ני בתומי אלך להשלים מצות הכן הוא יקיים וא, זה 19316 

השטן העומד לשטנו מסבך את , הוא מסובך ברעיונותיו גם האיל מסובך, וזה יציל אותו מכל צעד נפתל 19317 

אבל כדי לברר את המציאות , ה היתה איתנה ובטוחה"דרכו של אאע, האיל בכדי לקיים את העקידה בפועל 19318 

 19319 .(ט"ל´ דברי בינה ומוסר ד)  .´ו בשום צעד היה זקוק לעזר מעם ה"כשל חלבל י

 19320 

 19321 מאמר תה

 19322 .(´ב י"בראשית כ) וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו

ז נלמוד "ועפ, ד דרחמנא"כ ס"שגם הסלקא דעתין דגמרא צריך לימוד כש, מרגלא בפומיהו דחסידים 19323 

ד "שמדת בו, ד"ה כמדת בו"שאין מדת הקב, ה"מדותיו של הקבמנסיונו של העקידה דבר גדול מאוד ב 19324 

ודורשים מכל אחד שיעשה לטובת הכלל אף , לבלי התחשב עם ענינו של היחיד בדבר הנוגע לטובת הרבים 19325 

 19326 .שיפסיד בזה את עניניו הרוחניים ויגרום רעה לנפשו

ייבת וחי אחיך עמך חייו מדת האמת מח, אלהים אמת וחותמו אמת´ שמפני שה, ה אינה כן"אבל מדת הקב 19327 

אבל בעיקר , פ האמת אין חשיבות לרבים מהיחיד כי אם במקרה בעלמא"וגם ע, של אדם קודמין לכל 19328 

 19329 .המציאות אין יתרון לרבים מהיחיד

פ מדת האמת לא "כ ע"ע, (סנהדרין) ולפיכך נברא אדם יחידי שחייב אדם לאמר בשבילי נברא העולם 19330 

ראשית השקפתו של אדם צריכה להיות , ו מפני התועלת של הרביםידרש מהאדם שיעביר את עניני נפש 19331 

והענינים הנוגעים לאחרים , מבלי הבט מאומה על טובת אחרים שחייו קודמין לכל, לסדר את עניני נפשו 19332 

אם ראוי לעשות דבר מה לטובת אדם יחידי הראויה , וכן נוהגים למעלה עם כל אדם, המה בשורה השניה 19333 

ואפשר שיבטל , עושים לו מבלי הבט אם יגיע מזה נזק לרבים ואף לכל העולם, ייםלנפשו ולעניניו הרוחנ 19334 

 19335 .כל העולם ולא יבטל מדת טובו הראויה לעשות לאדם יחידי

לנסותו , שמפני שהיה ראוי לעשות דבר מה לטובת אברהם אבינו, ד של העקידה"דבר זה נלמוד מהס 19336 

אף שהיה מגיע מזה נזק גדול לכל , א אלהים אתהש עתה ידעתי כי יר"כמ, ולהעלותו למעלה יותר גדולה 19337 

שלא היו מתחשבים בזה למעלה ´ ז נראה מתורתנו הק"בכ, גדול מאין כמוהו´ שהיה מזה חילול ה, העולם 19338 

ואם חייו של אדם קודמים , מפני מדת האמת וחי אחי עמך חייך קודמים? ומפני מה, א"מפני תועלתו של א 19339 

 19340 .שנפש אחת מישראל כעולם מלא, בין העולם כולואין הבדל בין אדם יחידי ל, לחברו

וכן מצינו , שמוטב שיחרב כל העולם ולא ילקה מדת האמת, מזה ידענו כמה גדול כוחה של מדת האמת 19341 

שהיה ראוי לבוא עליו יסורי איוב להגדיל , ה לאברהם אבינו"שאמר לו הקב, ל בענין העקידה"בדברי חז 19342 

פן לא יעמוד בו , של אברהם אבינו אחר העקידה שלא ינסהו עודאך מפני בקשתו , נסיונו בחוזק אמונתו 19343 

 19344 .ויאבדו ממנו זכיותיו הקודמים לא ינסהו עוד

להיות אברהם יושב באפר ומגרר את עצמו , א יסורים כאלו אשר באו על איוב"הבה לצייר אילו באו על א 19345 

ת אומרים זו תורה וזה מה היו הבריו, ´תחת שבתו על כסא כבודו ללמד בני אדם תורה ודרך ה, בחרס 19346 

ההולכים לפניו באמת ובתמים ומוסרים את נפשם בעד קדושת שמו ´ זאת היא פעולת עבדי ה? שכרה 19347 



אם , ונלכה קדורנית מפניו´ ומה בצע כי נעבוד את ה! אשר פעלו לנפשם להיות מוכי שחין רע, ´הגדול ית 19348 

 19349 .כל ימי חייו´ אברהם עבד ההגיע גמול כזה אחרי כל מעשיו הטובים וחסדיו הנאמנים אשר עשה 

הרי היה מבהיל מאוד , א יסורים של איוב"הנקל להבין איזה חילול השם גדול היה מזה אילו באו על א 19350 

מזה נראה שאם מפאת תועלתו , והיה מזה חורבן רוחני לכל העולם, והיו רפו ידיהם של כל אנשי בריתו 19351 

, ז"מדת האמת החזקה לא היו משגיחין ע הנה מפאת, א ומעלת נפשו היה דרוש לעשות לו כזאת"של א 19352 

ה עת לכתו בשליחותו של "וכן ראינו במרע, ה"ומוטב שיחרב העולם ולא תבטל מדת אמתתו של הקב 19353 

אלא תבטל גאולת ? ומה עם גאולת ישראל, ויבקש המיתו´ ויפגשהו ה, י ממצרים"ה להוציא בנ"מקום ב 19354 

 19355 .רו ממילת בנושהיה ראוי להענש על התאח, ישראל ולא תבטל מדת האמת

ת לצוות על דבר בערמה "כי האם ראוי ויאות להשי, ד בעלמא"אכן יש לדעת שענין העקידה לא היה ס 19356 

שבאמת לא היה ענין העקידה , לרמות את האדם ולצוותו על דבר שאינו´ חלילה לו ית, לבד ולא באמת 19357 

, לא סלקא דעתין לבדכי אם היה מעשה בפועל ובמציאות ו, ה"ערמה בעלמא לנסות כחו של אברהם אע 19358 

ומה , כי מה חטא יצחק שיגיע לו עונש כזה, לא שישחט יצחק ולשלול ממנו חייו, שתכלית העקידה היתה 19359 

וענין עולה , הלא אמר לו אלהים שיקח את יצחק ויעלהו לעולה, הנאה יש שימות יצחק ויאבד מן העולם 19360 

 19361 .מרמז על עילוי הנפש ונדבת רוחו של אדם ולא עונש החטא

ויראתם , התכלית והמכוון היה להראות בפועל ובעליל מעלתם הגדולה, ה שום רמז שיענש יצחקלא הי 19362 

כי אם מעשה בפועל הן , והנה זה לא היה נסיון לבד, א ויצחק בנו ולא להמית את יצחק"ואמונתם של א 19363 

בודת לראות בפועל מעלת נפשם וגודל כוחם בע, שנגמרו ונעשו כל הדברים בתכלית, מאברהם והן מיצחק 19364 

 19365 .שכבר נעשה הכל מאברהם ויצחק, אלהים

והעלהו ´וכבר נגמר מעשה , כל היסורים הגדולים הראוים להיות במעשה העקידה כבר היו ונעשו בפועל 19366 

שכבר היתה המאכלת , וכל הכחות הפנימיות נתאמתו בפועל משניהם, א ויצחק"בכל פרטיו מא´ לעולה 19367 

פשוטה ומוכנת בלי שום פקפוק אף משהו להעביר על וידו של אברהם היתה , סמוכה לצוארו של יצחק 19368 

 19369 .צוארו של יצחק

וכל מה שהיה דרוש לראות כבר , הרי הכל נעשה ונגמר מפאת פעולת נפשם והסכמתם לבם ורצונם הטוב 19370 

כי מה איכפת לנו שלאחר כל המעשים הנוראים , ולמה ישחט יצחק ויאבד מן העולם על חנם, נראה ונעשה 19371 

וישמח גם כן הוא בעצמו על מפעלו הכביר , מרעישים הלבבות נשאר גם יצחק חיהאלו מאברהם ויצחק ה 19372 

 19373 .´שזכה להקרב לעולה לה

, כי אם מעשה הנעשה בפועל, הנה זכינו לזה שלא היה ענין העקידה לרמות את אברהם אבינו לנסותו 19374 

כי , זה מאומהולא התחלל שם שמים מ, וביחד עם זה נשאר יצחק חי ולא הגיע מזה שום נזק רוחני לעולם 19375 

 19376 .שעד עתה אנחנו אוכלים פירותיו הרוחניים והגשמיים, ש אשר אין כדמותו בעולם"אם התקדש ש

איך יש לשמור מה שכתוב שמר תם וראה , ה דבר נכבד אשר נלמד מענין העקידה"וראינו עוד לבאר בע 19377 

לשמור בכל מעשיו  ,שראוי לאדם למען תועלתו לעניניו הרוחניים והגשמיים, ישר כי אחרית לאיש שלום 19378 

ואף , ולבל יביט על הנזק אשר מגיע לו עתה מזה אף הנזק היותר גדול, ועסקיו עם בני אדם התום והיושר 19379 

יבטח על דברי הכתוב שסוף דבר יהיה אחרית לאיש , שאיננו רואה עתה איך ובאיזה אופן ישולם לו נזקו 19380 

 19381 .המגיע לו עתה מזהשלום ותבוא לו טובה גדולה משומרו התום והיושר יותר מנזקו 

וכל תקוותיו היו על , ה כי ביצחק יקרא לך זרע"שאף שהובטח לו מהקב, דבר זה נלמד מענינו של העקידה 19382 

ובעת לכתו לשחוט את יצחק בנו לא בא בלבו שום , ה"ז לא הרהר אחרי מדותיו של הקב"בכ, יצחק 19383 

לא איש אל ויכזב ובן אדם וידע נאמנה כי , ה אודות יצחק בנו"מה יהיה בהבטחתו של הקב, הרהור 19384 

פ אף שקצרה "יקיים הבטחתו עכ, ה כי ביצחק יקרא לך זרע"והיה בטוח כיון שהבטיח לו הקב, ויתנחם 19385 

חשב ? יצחק ֵיעלה לעולה וביצחק יקרא לך זרע, באיזה אופן יהיה הדבר הזה, א להבין זאת"דעתו של א 19386 

 19387 .ה"ואין לאדם לעמוד על דעתו של הקב ,ת ממחשבותינו"בודאי שגבהו שמים מארץ כן גבהו מחשבות השי

אף שהיה , ז לא היה בטחונו לשוא"בכ, הנה ראינו אף שהיה דבר זה בלתי אפשרי שיתקיימו שניהם 19388 

וגם נתקיים , שיצחק הועל לעולה על אחד ההרים, למעלה משכלו וסוף דבר היה שבאמת נתקיימו שניהם 19389 

הנה יהיה לנו דבר העקידה לזכרון לסמוך על , א"כי ביצחק יקרא לך זרע מה שלא עלה על דעתו של א 19390 

 19391  .שיתכן להיות דבר אשר לא נוכל לשער מקודם אפשרותו, דברי הכתוב כי אחרית לאיש שלום

 19392 .(יסודי דעת)

 19393 

 19394 מאמר תו

 19395 .(´ב י"בראשית כ) וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו



יד ליטול את הסכין ועיניו מורידות דמעות  הוא שולח, וישלח אברהם את ידו, (ר נו יא"ב) ל"אמרו חז 19396 

ותמהו רבים , ואף על פי כן הלב שמח לעשות רצון יוצרו, ונופלות לעיניו של יצחק מרחמנותו של אבא 19397 

 19398 .ה לא יכול היה לעשות את העקידה בשלמות הנדרשת ובכה"כיצד זה יתכן שאברהם אבינו ע

ברהם קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את ה לא"כי כאשר אמר הקב, ואמרתי הערה נכונה בענין זה 19399 

, ונצטוה אברהם אבינו להכין את כל הרגשותיו, הרי כל דיבור ודיבור הוא מצוה בפני עצמה, יצחק 19400 

לחוש במלוא עוזה אהבה ´ את יחידך´ואחר כך , להרגיש את מלוא אהבת אב ורחמי אב´ את בנך´בתחילה  19401 

להעצים את האהבה לבן הזקונים נושא כל תקוותיו ´ אשר אהבת´ובכך לא די אלא , לבן יחיד לאמו 19402 

לאלו דרגות , זוהי מעלתו מצד עצמו´ את יצחק´, נושא ההבטחה של כי ביצחק יקרא לך זרע, ותפלותיו 19403 

 19404 !שלמות הגיע יצחק אבינו בהיותו בן שלושים ושבע שנה

מלבו ומדחיק ואם היה אברהם אבינו משכח , כמנחת ביכורים´ העלהו לעולה´ועם כל ההרגשים האלו  19405 

לא היה מקיים את , באופן שבנו ייחשב אצלו כזר כאיל´ והיה מתדבק בה, ממחשבותיו את האהבות הללו 19406 

שאלו הם ארבעה תנאים שכל , והרי זה כמו בקרבן פסח שכתוב בו שה תמים זכר בן שנה, ציווי העקידה 19407 

כי , ו זלגו דמעות מרחמנותול בגלותם שעיניו של אברהם אבינ"וזאת הודיעונו חז, אחד מהם מעכב בקרבן 19408 

והלב , ´ואת הרגשות הללו הקריב לה, והיה מלא ברגשי אהבה אין קץ לבנו, קיים את הציווי בשלמותו 19409 

 19410 .שמח לעשות רצון קונו

שאמר על כל עבודה יהי רצון כאילו , י שאברהם לקח את האיל לעולה תחת בנו"ובכך נבין מה שפירש רש 19411 

אלא כיון שהקריב כל רגשותיו ואהבתו ולא , ן והלא זהו איל ולא בנוואיך אפשר לומר כ, עשה זאת בבנו 19412 

 19413 .שפיר שייך לומר על המעשה גרידא יהי רצון כאילו עשה זאת בבנו, היה חסר אלא מעשה השחיטה

אף , וכתב שם שכוחותיו הפנימיות פעלו שיהיו דמעות נושרות מעיניו, ל דן בדברי המדרש"ס זצ"והגרי 19414 

שיצרו של אדם מתגבר , (.סוכה נב) ל"וכתב שם עוד שזהו מה שאמרו חז, שמח שעמל על כך שיהיה הלב 19415 

אבל , ´שכפיית הכוחות הפנימיים שבנבכי הנפש הוא רק בעזר ה, ה עוזרו אין יכול לו"עליו ואלמלי הקב 19416 

א  אבל לא על אברהם שמלך על כל איבריו כמפורש בגמר, ע שאפשר לומר כן על כל אדם"דבריו צ 19417 

 19418 .(לקט שיחות מוסר)  .(7נדרים לב)

 19419 

 19420 מאמר תז

 19421 .(א"ב י"בראשית כ) מן השמים ויאמר אברהם אברהם´ ויקרא אליו מלאך ה

קדמאי לא שלים , לאמר שאין אברהם קדמאי אברהם בתראי, ק ִהפסיק בין אברהם לאברהם"איתא בזוה 19422 

, נא אלא בקשה י אין"אופן הראשון כי אמר הכתוב קח נא ופירש, אופנים´ ויתכן על ג, כ"בתראי שלים ע 19423 

אבל נסיון , פ השכל והחקירה"עמוד לי בנסיון זה כדי שלא יאמרו הראשונות היה אפשר לעמוד בהם גם ע 19424 

 19425 .פ דרך האמונה"האחרון אי אפשר לעמוד בו בדרך החקירה אלא רק ע

לפי שלא ראו הענן , ל עם הדומים לחמור"ואמרו חז, ונבין בזה מה שאמר הכתוב שבו לכם פה עם החמור 19426 

ויהיה להם תועלת , ולכאורה קשה למה לא לקח אותם שיראו מסירת נפש של עקידת יצחק, ור אל ההרקש 19427 

מפני , ועוד למה קרא אותם חמורים כשלא ראו הענן שהיה מחזה של נבואה, להתלמד מזה מסירת נפש 19428 

 19429 ?שלא הגיעו למעלת הנבואה המה דומים לחמור

ומצא כאן היצר לבטלו , סירת נפשו של אברהם ויצחקפ דרך החקירה לא היה מובן מ"אמנם יתכן כיון שע 19430 

ואנכי הולך , אתמול אמר לך כי ביצחק יקרא לך זרע, מעבודה זו בטענות שכליות כמו שופך דמים אתה 19431 

ה ענן קשור אל "וכדי שלא יפול אברהם מתמימותו הראה לו הקב, ערירי בלי יורש רוחני שימשיך דרכו 19432 

 19433 ?ז לו בזהומה נרמ, ההר שזה מין גילוי שכינה

לא היה כאן לא ציווי ולא אזהרה אלא , ´ל על פסוק וירא אליו ה"ן ז"פ מה שכתב הרמב"אמנם יתכן ע 19434 

כן נבין כאן שלא היה כאן צווי , ת מסכים ושמח על קיום המצוה"שיבין מזה שהשי, הארת פנים בלבד 19435 

, י החקירה לשחוט אדםכיון שמצוה זו היא נגד דרכ? ולמה היה צריך הסכמה, ואזהרה אלא הסכמה בלבד 19436 

ש לשחוט יחיד מסוגל שלא נשאר אחריו מי שיכיר "וכ, ש לשחוט תלמיד מצוין"ש לשחוט בן וכ"וכ 19437 

 19438 .ואין כאן אלא תמימות נפלאה כדאיתא במדרש שאמר ואני בתומי אלך, האמת

ן ה אם רואים הענ"ולכן כששאל להם אאע, לכן זכה לענן קשור על ההר שראה בזה חיזוק לכח תמימותו 19439 

דן מזה שאינם ראויים להיות אצל מעשה העקידה שלא יקבלו תועלת ועוד , שקשור על ההר ואמרו לאו 19440 

כ לא "י הענן שקשור על ההר ג"ה ע"ולהכיר הסכמת הקב, כי לא יבינו זה ברוח חקירתם, יגיע להם חסרון 19441 

שאתם עדיין עם , ולכן אמר להם שבו לכם פה עם החמור, ונמצא שיותר טוב להם שלא ידעו מזה כלל, זכו 19442 

לכן שבו פה ואין אתם ראויים , כי דרך החקירה לגבי דרך האמונה כחמור לגבי אדם, הדומים לחמור 19443 

 19444 .לראות מעשה העקידה שיסודה בדרך האמונה והתמימות



יען כי גם רוח החקירה מחייב כן , ה מתשעה נסיונות לא שלים"היינו אאע, ש אברהם קדמאי לא שלים"וז 19445 

מכאן בירור , מהנסיון האחרון שלים, אבל אברהם בתראי שלים, על כח אמונתו ותמימותוואין כאן בירור  19446 

ומזה ראיה שגם כל הנסיונות , ל"ואין כאן שום בית מיחוש מהשמא יאמרו הנ, על כח תמימותו הנפלאה 19447 

 19448 .עמד בהם מצד אמונה והתמימות

כ רבותא "לשחוט את בנו אין כה "כי באמת מה שהלך אאע, ל בפרשה זו"ר זצ"אופן שני כמו שאמר אדמו 19449 

כ "א, כ בהכרח שנגזר עליו מיתה כי אין מצוה בלא גזירה"לשוחטו א´ יען כיון ששמע שרצון ה, לפי ערכו 19450 

וישחוט הוא ´ כ מוטב יותר שיתקיים רצון ה"א, מה יועיל אם לא ישחט אותו הלא הרבה שלוחים למקום 19451 

, כ ישאר קרח מכאן ומכאן"ת מחמת סיבה אחרת אאבל אם ימו, ´פ מה שמקיים רצון ה"עצמו וירויח לכה 19452 

כי אולי עושה כן מחמת שאין לו ברירה , ה בירור בעצמו שעושה כן מחמת בחירה"ונמצא שלא מצא אאע 19453 

 19454 .אחרת

כי , כ מתברר לו מזה כי אין הכרח של גזירה"א, ולכן כאשר אמר לו המלאך אל תשלח ידך אל הנער 19455 

ימצא בירור , כ אם עכשיו יקיים הציווי הראשון לשחטו"א, יםבודאי אם לא ישחט אותו הוא ישאר בחי 19456 

ה דוחק עצמו דוקא לשחטו כדי "ה שאאע"כשראה הקב, ´גמור בעצמו כי עושה כן רק מחמת הצווי ה 19457 

כי כבר ביררת מעשיך בזה , ל פעם שלישית אל תעש לו מאומה"א, לקיים הצווי הראשון בבירור גמור 19458 

כ כבר נתברר מזה שהיית מוכן "א, ע לך שאין עליו גזירת מיתהאחר שנוד, שבחרת את צווי הראשון 19459 

כי אין המכוון מעשה , כ מעכשיו שוב לא תעשה לו מאומה"א, לשחטו בבחירה גמורה בלי שום הכרח כלל 19460 

 19461 .בלבד´ אלא בירור מעשיך שאין בלבך אלא קיום רצון ה, השחיטה

בשעה ששמע הצווי הראשון , ובתראי כי במעשי עקידה גופא יש קדמאי, ש אברהם קדמאי לא שלים"וז 19462 

כי אם לא ישחט הוא יבא עליו המיתה , עדיין אין זה קיום שלם שמא מחמת הכרח עשה כן, והסכים לקיימו 19463 

מזה , כ רצה לשחטו"אבל אברהם בתראי שלים כי הציווי השני הראה כי אין גזירה אעפ, ממקום אחר 19464 

 19465 .בבחירה טהורה´ נראה בירור גמור כי שלם לה

ולכן , בשעה שהתורה פוטרתו שמח וכשמחייבתו הוא עצב, שלישי כי טבע האדם נוטה לפריקת עולאופן  19466 

ה קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק לא מצא מקום לפטור "מתחילה כאשר אמר לו הקב 19467 

אבל כששמע , כי אילו לא היה שומע מפורש את יצחק היה מקום לחשוב שמא מכוון על ישמעאל, עצמו 19468 

ה "אבל אחר שאמר לו הקב, נמצא שלא מצא מקום לפטור עצמו, את יצחק אין כאן מקום לטעות מפורש 19469 

מעכשיו יש מקום לבחון איך יתנהג אחר שישמע את , כ כבר פטר לו מן הנסיון"אל תשלח ידך אל הנער א 19470 

לו או יהא אצ, או יהא שוה בעיניו הפטור עם החיוב, אם יקבל הפטור בשמחה יותר מן החיוב, הפטור 19471 

 19472 .השמחה מן החיוב יותר גדול מן הפטור

כ יש לנו בירור מזה "א, ולכן כאשר שמע אל תשלח ידך דחק עצמו לשחטו כדי לקיים הצווי של החיוב 19473 

, ה אל תעש לו מאומה"עד שאמר לו הקב, ה הגיע למדרגה זו שאהבת החיוב בבחינת חיים אצלו"שאאע 19474 

, ה איל"ועל עד שזכה שבשביל זה המציא לו הקבה ממנו הבפ"כ היה מצטער על מה שלקח הקב"וגם אח 19475 

 19476 .ה איל כדי שיקיים דובר אמת בלבבו"ל שלכן המציא לו הקב"ש הספורנו ז"כמ

ה איל כדי שלא ישאר בלבו רוח בלי "עד שהמציא לו הקב, בפועל´ כ היה לבו מוכן לקיים רצון ה"הרי שכ 19477 

כאן דובר אמת בלבבו ולא היה ממציא לו  אין, ואם  היה מרגיש שמחה מן הפטור יותר מן החיוב, למעשה 19478 

כי ממה שרצה לקיים הציווי הראשון אין , וזה שאמר אברהם קדמאי לא שלים, ה על דרך נס איל"הקב 19479 

כ דחק עצמו לקיים הציווי "אבל אחר שפטרו הכתוב ואעפ, כאן בירור שחפץ יותר החיוב מן הפטור 19480 

כי זהו השלימות האמיתי , ש אברהם בתראי שלים"וז, מזה ראיה שחפצו בחיוב יותר מן הפטור, הראשון 19481 

 19482 .שירצה החיוב יותר מהפטור

שאחר כל , ה לא היה יכול לעמוד בתוכחתו"ה בדין עם אאע"ל אלמלא בא הקב"כ מצינו שאחז"אעפ 19483 

וכבר יש מקום לתבוע לפי הכרתו על , ל בשעת מעשה עקידה זלגו עיניו דמעות"הבירורים מצינו שאחז 19484 

מ כיון שהיה גם מעורב דמעות חלק אחד "מ, לא היו מעכבות השמחה והפנימיותפ ש"אע, דמעות הללו 19485 

 19486 .מאלף כבר יש מקום של תוכחה

כי בעבודתנו הלואי שנמצא חלק אחד של שמחה , מובן מזה כמה צריכים אנו לפחד מיום הדין הקדוש 19487 

לא הגענו לשום כ מובן כמה מן התוכחה יש עלינו שעדיין "א, בתוך תשעים ותשעה חלקים של התאוננות 19488 

ומעט שאנו עובדים , ואדרבא יש לנו בירור ששמחתנו מן הפטור יותר גדול מן החיוב, חלקים מן הבירור 19489 

כ בודאי יש לחוש שמא גם ביום הדין "א, כ מוסכם"פ רוח החקירה ג"הוא מחמת הכרח ובהענינים שהם ע 19490 

עמוד בנסיונות ברוח התמימות ולזאת צריכים אנו להכין עצמנו ל, ו שאין ממש בעבודה כזו"יחליטו ח 19491 

 19492 .(א"חיי המוסר ח)  .ובכח הבחירה ובאהבת החיוב וכולי היא ואולי

 19493 

 19494 מאמר תח



 19495 .(ב"ב י"בראשית כ) ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה

הנה מה גדול , (ש כב"ילקו) נשרו שלש דמעות ממלאכי השרת על הסכין ונשחת הסכין? וסכין היכן היה 19496 

צרות הפרט , שאילו היינו מורידים דמעות מעומק לבנו על צרות אחינו ועל צרות הכלל, עותכוחן של דמ 19497 

אילו היו דמעותינו נושרות ונוטפות היו משחיתות את כל הסכינים והחרבות המונפות , וצרות האומה 19498 

 19499 .ומחלישים את כוחם והשפעתם המשחיתה על אחינו בני ישראל, עלינו

ו של המן אמרה להם שאי אפשר להשתלט על ישראל באיזה נשק שזרש אשת, ע מובא"ובתרגום יב 19500 

אם , י הצדיקים"כי כל הנשק שיכוונו להשתמש בהם להרע לישראל כבר הוחלש והושחט ע, שהוא 19501 

כבר , נרמי אותם לנורא יקידתא לכבשן האש, נשתמש בחרבא ליקטול אותם כבר איתהפך חרבא עלינו 19502 

, נזרוק אותם לגוב אריות כבר לא חבילי אריות בדניאל כד חי, עקרוהו חנניה מישאל ועזריה דנפקו מיניה 19503 

נגרש אותם במדברא , נרמי אותם קדם כלבין כבר איסתתם פיהם של כלבין בארעא דמצרים על ישראל 19504 

 19505 .אלא צליבא רבא נעביד ליה? מה עוד קטלא ניקטיל עליהם, כבר הלכו במדבר וניצלו

י אותם הצדיקים בתפילותיהם "ר נשחתו ונחלשו עכל כלי הנשק והאמצעים כדי לפגוע בישראל כב 19506 

, י מסירות נפשם וטהרתם"האבות החלישו והמתיקו את כח הרע ע, ובדמעותיהם ובכח הקדושה שלהם 19507 

 19508 .והם הקהו את חודו עד שלא יוכל כבר להשחית

י כי המזמור מתפרש על אסתר "אומר רש, (ב"תהלים כ) למנצח על אילת השחר אלי אלי למה עזבתני 19509 

יום שלישי צעקה בקול גדול ואמרה למה , יום שני אמרה אלי, ובילקוט יום ראשון אמרה אלי, כההמל 19510 

עוד דמעה ועוד אנחה עוד צעקה ועוד , וכיון שאמרה בקול גדול אלי אלי למה עזבתני מיד נענית, עזבתני 19511 

עה ראשונה אם דמ, עד שנפתחים שערי שמים ונענים, ומפעם לפעם ביתר רגש ויתר כוונה ועומק, אנקה 19512 

 19513 .אינה מביאה מענה אין מרפים אלא ממשיכים וביתר שאת עד שהתפלה היוצאת מעומק הלב תתקבל

כשהשונאים הקיפו אותם צעק רבונו של עולם עזור לי וברגע ההוא , ה כשהיה בצרה"ויזעק יהושפט להקב 19514 

ו שבע שנים ה ל"ובילקוט ראוי היה יהושפט ליהרג ובשכר שצעק תלה הקב, (ט"שוח) ה"עזר לו הקב 19515 

כי דמעה יותר לבבית יותר , אף ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו, ועלה מנין מלכותו לבניו 19516 

, הזורעים בדמעה ברנה יקצורו, דמעה היא שפת הלב ומחשבה יותר עמוקה ומדוייקת, מכוונת ואמיתית 19517 

 19518 .מכל דמעה ודמעה יציץ ויפרח פרחים מריחות גן עדן

שהרי נסתלק מן העולם , יוסי מפקיעין´ ר אלעזר לחברים נלך ונגמול חסד לר"ק פעם אחת א"איתא בזוה 19519 

, הלכו שמה כיון שראו אותם כל בני העיר יצאו אליהם, ואין מי שיהיה ראוי לעסוק בו והוא מודע לנו 19520 

יוסי ולא הניח לכל איש לקרב אל ´ בן קטן היה לו לר, יוסי דפקיעין הם ואלו החברים´ ונכנסו שם בבית ר 19521 

 19522 .אלא הוא בלבדו היה סמוך לו, טת אביו לאחר מותומי

בכה , כתוב בתורה כי יקרא קן ציפור לפניך שלח תשלח את האם, פתח עלם הזה ואמר רבונו של עולם 19523 

שני ילדים נולדנו מאבי ואמי אני ואחותי , ואמר רבונו של עולם אנא תקיים אתה אלו דברי התורה 19524 

הלא כאן , ע אם כתוב ולא אב"ואם תאמר רבש, ם דברי התורההיה לך לקחת אותנו ולקיי, הצעירה ממני 19525 

ועתה אבי שהיה חופף עלינו נלקח מעל , אמי כבר מתה ולקחת אותה מעל הבנים, הכל נלקח האב והאם 19526 

 19527 .אלעזר והחברים לעומת הבכיה של העלם הזה´ בכו ר? הבנים איה דין התורה

ה לעשות כאן נס או "ר אליעזר או שרוצה הקב"א, העלם הזה היה פיו דבוק בפי אביו ולא היו נפרדים 19528 

דבר , יוסי´ בתוך שהיו יושבים שמעו קול אחד שהיה אומר זכאי אתה ר. שרוצה שלא יעסוק בו איש אחר 19529 

ה למלאך "ושלושה עשר אנשים הזמין הקב. גדי הקטן הזה ודמעותיו עלו לפני כסא המלך הקדוש ודנו דינו 19530 

ה "וסיפו לך עד שתלמד תורה לגדי הזה השלם והחביב לפני הקבוהרי עשרים ושתים שנה ה, המות תחתיך 19531 

 19532 .יוסי פתח עיניו´ ור

ולקחו העלם , קרבו אליו וראו שעלם זה נתעלף, ר אלעזר אשרי חלקנו שראינו תחיית המתים עין בעין"א 19533 

יוסי הרבה חידושי ´ וישמחו שם שלושה ימים וחידשו עם ר, ונשקוהו והוציאוהו לבית אחר להשיב נפשו 19534 

 19535 .ב שנה"יוסי לא נתנה לי רשות לגלות מה שראיתי בעולם ההוא אלא לאחר י´ אמר להם ר, תורה

ואני אומר לכם , אבל שלוש מאות ששים וחמש דמעות ששפך בני נכנסו במספר לפני המלך הקדוש 19536 

מאות אלפים כסאות העומדים ´ נזדעזעו ג, שבשעה שפתח בפסוק הזה וגעה באותם הדברים, חברים 19537 

ועכבו בעדי שלא יקלקל מעשיו , וכולם עמדו לפני המלך הקדוש ובקשו רחמים עלי, ל מעלהבישיבה ש 19538 

 19539 .ה נתמלא רחמים עלי"והקב, י תחייתו"ויולד רעה לנשמתו ע

כמה איפוא , עד שהביאו תחיית המתים, מבהיל להיווכח מסיפור זה עד כמה גדול כוחן של בכיה ודמעות 19540 

מעייני )  .האומה הכלל והפרט שבכוחן להחיש פדות וישועהמחוייבים אנו להרבות דמעות על צרות  19541 

 19542 .(החיים

 19543 

 19544 מאמר תט



ב "בראשית כ) ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה 19545 

 19546 .(ב"י

והדורות היו מכוסים , אחרי שעברו עשרה דורות אשר לא היה בהם אף אחד שבחר לחיות חיי הרוח 19547 

מתוך אופל כזה הופיע אדם אחד אשר רחק מהם מקצה אל , כסומא שלא ראה אור מימיו בחשכת הבערות 19548 

אבותיו ובני דורו המותעים לא יכלו להגביל את כח הביקוש , כבן שלוש שנים הכיר את בוראו, הקצה 19549 

כ גדול עד שהפסיק בעדו ההרגל הישן והנחות הקדומות ודעות "כח בקשת האמת היה אצלו כ, שלו 19550 

 19551 .ה ושמע מכל בני דורוהנפסדות שרא

קיים אברהם אבינו כל התורה עד , (ח"יומא כ) ל"ש חז"בקש ומצא חקר והשיג את השם ואת תורתו וכמ 19552 

עוד הגיע להשיג את הדבר אשר מכוסה מכל , ולא לבד שהגיע לקיים את מעשה המצוה בפועל, שלא נתנה 19553 

ועל שתי , חשבון בירור מעשיו ל עומק הדין העתיד שהוא"ופירשו ז, בני אדם ואחד מהם עומק הדין 19554 

שלחם ונצח את השטן בכל הדרכים שרצה להכשילו בם , השגות הגדולות האלה העיד לנו מעשה העקידה 19555 

 19556 .ועל שניהם הוא אורב להפסידם, כדי להפריעו מכל חלקי המצוה

כול אם מנצחו מוטב ואם רואה כי לא י, בראשונה בא להכשילו שלא יהא ביכולתו לקיים את מעשה המצוה 19557 

ושונה , יתחיל לבקש תחבולות איך להרוס הלשמה שלו, לנוצחו בנסיונותיו להפריעו מעצם מעשה המצוה 19558 

אזי ישתדל להכביד עליו , בשעה שבא להפסידו את עצם מעשה המצוה, הוא מין מפריע הראשון מהשני 19559 

סידו את אולם בשעה שבא להפ, ´ה ארי בחוץ וכו"כמו שאמר שלמה המלך ע, הנסיון במפריעים קשים 19560 

 19561 .ל בשער יחוד המעשה"וכמבואר בחוה, אזי ישתדל להקל מעליו את הנסיון בכל מיני פיתויים, הלשמה

בתחלה העמיד לו נהר על דרכו וחשב , מצינו שבשני הדרכים הללו בא השטן לאברהם ללכוד אותו בחרמו 19562 

ואני בתומי אלך אולם אברהם אבינו לא התפעל מהנהר ואמר לו , כי בזה ימנעו מלילך להר המוריה 19563 

, ואחר שראה כי לא יכול לנצח את מעשה המצוה, עד שהתפלל כי באו מים עד נפש, כמבואר במדרש 19564 

והגיד לו שמעתי מאחורי הפרגוד כי השה , השתדל להפסיד את הלשמה שלו לגנוב ממנו את הנסיון לגמרי 19565 

 19566 .ניות לגמריוכל מעשיך הוא רק מעשה חיצו, לעולה ולא יצחק לעולה ואין כאן נסיון כלל

שקר הדבר לא שמעת מעולם , על זה ענה לו כך עונשו של בדאי שאפילו אמר דבר אמת אין מאמינים לו 19567 

כי על הנהר לא יכול לומר אליו , ולכן היו תשובותיו שונות ומשונות, מאחורי הפרגוד כמבואר במדרש 19568 

צוה לי הבורא ואין לי להמנע ולכן היה מוכרח להלוך בתמימות כך , שקר אתה דובר הרי הנהר לנגד עיניו 19569 

הלא הוגד לו סוד הדבר כי , ועל טענת שמעתי מאחורי הפרגוד לא יכול להלוך בתמימות, מפני שום דבר 19570 

 19571 .ולכן היה צריך להרגיש כי שקר וכזב הדבר ולא שמע מעולם, רק נסיון הוא ולא שישחט אותו

כי בשעה שרצה , ולם בזה שונה הואא, כאז כן גם עתה ישתדל השטן להפריע את האדם בדרכים האמורים 19572 

אצלנו כל , כ גדול"אבל אנו אין צריך למפריע כ, להפריע את אברהם אבינו נאלץ להעמיד לו נהר על דרכו 19573 

יען כי הנסיונות שלנו המה , ועל מפריעים כאלה בודאי נוכל לענות ואני בתומי אלך, דבר קל לנסיון יחשב 19574 

היה מוכרח , ה שבא להפריע את אברהם אבינו מהלשמהוכן בשע, כחוט השערה לגבי נהר של אברהם 19575 

אותנו יכול לפתות גם בדבר ! אצלנו אין צריך לכל זה, להפסיד אותו מדבר אמת שמעתי מאחורי הפרגוד 19576 

 19577 .להבטיח לנו ממון או כבוד וכדומה, שקר

ר אחרי ל כל המחז"ש חז"כמ, זה שמבטיח לנו הוא סיבה להפסד טענותיו! ל אדרבה"ולפי מה שהורונו חז 19578 

ז אין צריכין לבוא "לכן ע, א שכן הוא בכל המדות"וכתב הגר, (ב"עירובין י) הגדולה גדולה בורחת ממנו 19579 

 19580 .שהלא כל פיתויו אצלנו המה שוא ושקר, אומר אמת אין שומעין לו´ אליו בכך עונשו של בדאי שאפי

אחרי כל , רור המעשהכ נשאר עוד מה שהיה חסר לו והוא בי"אעפ, אמנם הגם שנצח להשטן בכל דרכיו 19581 

כי , המעשים לא מצא אברהם אבינו בירור כי הוא מסור לעשות רצון השם בלי שום נטיה דקה מן הדקה 19582 

כי אף אם לא ישחוט אותו הוא לא יפלט מן ? מי יודע הרצון הראשון שסיבב לו שילך לעקוד את יצחק בנו 19583 

 19584 ל שזלגו עיניו דמעות"בקצת שאזוגם מפני שהרגיש טבעו , המיתה מצד אחר כי הרבה שלוחים למקום

עד שאמר לו המלאך אל תשלח ידך אל הנער , ואין לו מזה בירור על מצפונו הישר לאלקיו, (ו"ר כ"ב) 19585 

 19586 .לכן אמר לו אל תעש לו מאומה, פ להוציא ממנו דם"ל שבקש לכה"חז´ ופי, ואל תעש לו מאומה

, מר לו המלאך אל תשלח ידך אל הנערוכיון שא, אחר שבקש כל ימיו בירור הלשמה מצא פה מקום לברר 19587 

שלא נמצא , ובחר בציווי הראשון לשחוט בזה בירר את הלשמה, והיו לו שני ציוויים לשחוט ושלא לשחוט 19588 

ואם בחר בציווי השני שמא נטייתו גרמה לו שיתאים עם , בתוכו שום טבע המעכבו לקיים את דבר השם 19589 

 19590 .מקודם שמא הוא מפני הטעמים שהזכרנוומה שרצה לשחוט , הציווי ולא מחמת הציווי בלבד

וכן שאין לו שום דבר הכרחי אשר , למען היווכח בבירור כי אין לו שום רצון ראשון המסייע אותו לשחוט 19591 

! וגם שאין לו שום נטייה שתתאים עם הציווי שלא לשחוט, על ידו הוא מוכרח לבחור מה שבחר לו הבורא 19592 

כי הבורא סלק ממנו , ל"ועתה אין כאן הטעמים הנ´ הא אחרי ששמע הציווי שלא לשחוט בחר בציווי 19593 

 19594 .כ את עצמו שאין טבעו מפריע לו לקיום המצוה כלל"הציווי ומצא אז ג



כי עד עכשיו היית ירא , מזה גופא היית לירא אלוקים, עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה´ ולכן אמר לו ה 19595 

בכל זאת לשעתו קטן , אף שבכוחו לגדולכמו שיחסר לקטן שיגדל , אלוקים בכח והיה חסר לך הבפועל 19596 

 19597 .אולם עכשיו בררת מעשיך והיית לירא אלוקים בפועל! הוא

, כמו שהעידה עליו התורה אשר התהלכתי לפניו, עוד נתברר מזה מדרגתו כי לא היה צריך לעזר השם 19598 

אין לך  כ הרי"א, ´כי אלמלא כח הרע פועל עליו במקצת והיה צריך עזר ה, שלא היה צריך סעד לתומכו 19599 

ולכן , ז אף לאחר הציווי היה בוחר לעצמו הציווי הראשון"ובכ, גדול מזה שציוה לו שלא לשחוט´ עזר ה 19600 

לא חשכת את בנך מצדך , י בחירתך בציווי של השחיטה"ולא חשכת ע, אמר לו המלאך ולא חשכת פירוש 19601 

 19602 .(´מדרגת האדם תקופות העולם ג)  .רק ממני מצדי

 19603 

 19604 מאמר תי

ב "בראשית כ) דך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתהויאמר אל תשלח י 19605 

 19606 .(ב"י

באמת תירא הריהי מצות , ´שיירא האדם לעבור על רצונו ית, אלהיך תירא´ מורגלים להבין מצות את ה 19607 

שזהו ענין בפני , אלא להיות במורא ופחד בלי גבול יראה פשוטה, עשה של יראה גרידא מבלי חשבונות 19608 

של תירא וזהו ענין המצות עשה שהיראה גרידא ´ זהו פי, יראה לשם יראה´ מו שיירא ויזדעזע ממנו יתעצ 19609 

 19610 .הריהי קיומה

מהותה של יראה הוא שניטלו מהאדם כל כוחות , היראה קודמת לכל והיא הינה ההתחלה והאלף של האדם 19611 

להתחיל להרהר מפני ´ אפיואין ביכולתו , אינו חפשי בשום תנועה ירא וחרד להניע באבריו, בחירתו 19612 

שאי , טרם שיתחיל לחשוב דבר מה הריהו ירא כבר בלי גבול, שהיראה קודמת גם למחשבתו, יראתו 19613 

 19614 .אפשר שיעלו על מחשבתו שום הרהורים

כ גדולה "אחרי עומדו בנסיון של מסירות נפש כ, באברהם אבינו נאמר עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה 19615 

מצינו אנשים , מזה רואים שאך ורק מיראה נובע סוד זה שלא הרהר, דהושלא בא אפילו לידי הרהור כל  19616 

, נ של חייל במלחמה"נ זו הריהי לגמרי אחרת ממסי"אבל מסי, מתנדבים למסור נפשם בעד מולדתם 19617 

כל חייל הנהרג נהרג , אלא שהוא בוחר במות משום שכן ישר ונכון בעיניו, שהראשון הרי יש לו בחירה 19618 

שכולו איש , אין בו דבר והפכו אלא דרך אחת לפניו, קירות רק משום שחייל הואמבלי שום חשבונות וח 19619 

 19620 .צבא המסור כולו למשמעת מבלי שום ענין פרטי ורצון עצמי כלל

אברהם אבינו היה ירא , שמן הנמנע הוא צד ההפך, וכן הוא המצב של יראה ששם אין שום מקום להרהור 19621 

ציוו לו למסור נפשו ועשה זאת מבלי שום , שום הרהורשהיה בבחינת חייל שלא היה לו ´ פי, אלקים 19622 

ולא עמד בנסיון אלא משום שהיה בבחינת לא , יוכל היות שלו היה מהרהר לא היה עומד בנסיון, הרהור 19623 

 19624 .הרהר

אל תשתה כוס זה כי סם , שוטה מזהיר לאדם´ לו היה מי שהוא ואפי, ל היה אומר"ישראל מסלנט ז´ ר 19625 

כי מרוב הסכנה שבדבר יחשוב אולי , כן בכל זאת לא ימצא אף אחד שישתה הגם שידוע שאינו, המות בו 19626 

בעת , אף זולת האמונה בשכר ועונש´ כ איך יוכל אדם לעבור על מצות ה"וא, ס יש ממש בדבריו"סו 19627 

האם היה בעולמות העליונים ונוכח ששקר , הזהירו לאדם כי סם המות בכל עבירה ועבירה´ ל הק"שחז 19628 

מחשש היותר רחוק פן ´ ואיך לא ימנע עצמו אפי? בע שאין גיהנם ושכר ועונשהאם יוכל להש, הדבר 19629 

 19630 ?ואולי

שגם הם יודעים משכר , רשעים תספיק להם ידיעתם שתהיה להם יראה´ אפי, וזוהי באמת פליאה גדולה 19631 

לא יוכל האדם , וכיון שמצד היראה לבד גם טרם הגיעו לאמונה, יודעים רשעים שדרכם שאולה, ועונש 19632 

דבין כך ובין כך , כ הרי בטלו כל נגיעותיו"א, עד שלא יוכל להרהר ההפך´ ופן לעבור על רצון הבשום א 19633 

אזי האמונה הינה אצלו , וכשבטלה הנגיעה והוסר השוחד המעוור עיניו, לא יוכל לעשות מה שלבו חפץ 19634 

 19635 .מושכלות ראשונים

שלא היה ביכולתו אף  שמדת היראה שלו היתה בלי גבול עד, וזה היתה באמת דרגת אברהם אבינו 19636 

האלקים אשר בחרת באברם ומצאת את לבבו ´ אתה הוא ה, וזה היה סוד העקידה שעמד בנסיון, להרהר 19637 

שאברהם אבינו היה בבחינת , שאין בו נטיה כל דהוא או שום הרהור´ נאמן פי, (´נחמיה ט) נאמן לפניך 19638 

 19639 .(פז´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .חייל ירא בתכלית

 19640 

 19641 מאמר תיא

ב "בראשית כ) אמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתהוי 19642 

 19643 .(ב"י



שאין להשיג כלום , ומזה מסתעף כל הענין של אדם לעמל יולד, ז הוא מדת הדין"כל היסוד של מדת עוה 19644 

על , ל ויגיע כפיםי עמ"וזה דוקא ע, שסוד מדת הדין הוא דוקא בשכר ולא בחנם, י עמל ויגיעה"כאן אלא ע 19645 

ועולם זה נקרא , הרי כל התורה מלאה יסוד זה של מעשה, דרך זה צריכים להבין כל יסוד ענין המעשה 19646 

הרי שעמל זה , אבל מכיון שיסוד כל הבריאה הוא יגיע כפיו, ולמה היסוד הוא דוקא מעשה, עולם המעשה 19647 

 19648 .יוצא דוקא ממעשה

ה יודע אם יוכל לעמוד בנסיון ולמה "כים לנסיון הרי הקבשתמוה מה צרי, ז מבורר כל ענין הנסיונות"לפי 19649 

מתחלה היה יודע יראתו בכח , עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה´ ל כתב על הפ"ן ז"והרמב, צריכים בפועל 19650 

יראתו היתה בכל , ביאור הענין גם קודם המעשה לא היה חסר כלום באברהם אבינו, ועתה נודעה במעשה 19651 

א להשיג ולזכות "וא, ה לברוא את עולמו במדת הדין"היסוד הוא רצה הקב רק, השלימות לא נוסף מאומה 19652 

 19653 .י מדת הדין רק על ידי עמל ויגיע כפיו"בכלום רק ע

אמנם מה שהיה ירא אלקים בלב זה לא , ה גם קודם העקידה"הן אמת כי לא היה חסר מאומה אצל אאע 19654 

עתה , עמל הוא דוקא לאחר הנסיון, כפיועדיין לא עבר את מדת הדין שיסודה הוא דוקא עמל ויגיע , כלום 19655 

ז "דוקא עי, דוקא עתה כשעבר דרך נסיון שזהו סוד העמל ועתה נודעה במעשה, ידעתי כי ירא אלקים אתה 19656 

שלזכות במה שהוא אי , כ הוא סוד העמל ויגיע כפיו"סוד גדול כ, י העקידה"ה לכל מה שזכה ע"זכה אאע 19657 

 19658 .י עמל"אפשר אלא דוקא ע

הרי יתכן לומר שגם עמל , ל לומר שהאדם נולד לעמל מלאכה"א בחז"כ עד שהיתה הו"כסוד הענין מגיע  19659 

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ , אם רק מתאים עם דרכי התורה הוא יהיה התכלית, פשוט של מלאכה 19660 

, תורה לבדה אינה משכחת עון רק יגיעה היא המשכחת עון, (´אבות ב) שיגיעת שניהם משכחת עון 19661 

קידושין ) בחינה של ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה, היא דרגא עליונהמשכחת עון הרי  19662 

ל יגיעת מלאכה עם יגיעת תורה שיגיעת "שהרי העמידו חז, וכל זה יוצא מיגיעה של מלאכה פשוטה, (7ט"ל 19663 

 19664 .שניהם משכחת עון

ז נבין "לפי, אחת עם תורהל את זה בשורה "שהעמידו חז, מזה נוכל להתבונן מהו ענין מלאכה ומהו יגיעה 19665 

 19666 שונא מתנות יחיה, כ ערך וחשיבות לענין המלאכה להתפרנס דוקא מיגיע כפיו"מה שהראשונים נתנו כ

ואחרי כל , האריך בענין זה והחמיר בזה מאוד, ם על המשנה ודאשתמש בתגא חלף"ובהרמב, (ו"משלי ט) 19667 

ו לעמל התורה כמה "ו בן בנו של ק"כ ק"אם עמל פשוט חשוב כ, זה מי יוכל להתבונן מהו עמלה של תורה 19668 

 19669 .גדול ענינו ומה שזוכים ממנו

, ז נמצא שמוטעים אנו לגמרי בזה כשלומדים או מתעסקים באיזה מעשה טוב והענין מתקשה עלינו"לפי 19670 

, מכיון שכל המכוון הוא דוקא הקושי, הרי מעיקרא דדינא פירכא, אומרים קשה הוא ומתעכבים מלעשות 19671 

שבמצב של קלות אינו כלל , שדורשים מהאדם דוקא בקושי, אדרבא זהו עיקר המכוון ומה שמתקשה יותר 19672 

כשאדם יש , י עמל"י יסורין ע"וכולן לא נתנו אלא ע, עמל ויגיעה עד כדי להזיע זהו העיקר, ז"ממדת עוה 19673 

הלא באופן זה , הכי אפשר שכשיתקשה עליו הלימוד יעזבהו, לו קבלה ללמוד במצב של קושי וכבידות 19674 

 19675 .וכשמתקשה עליו עוד יותר הרי זהו מקום עבודתו ובזה עליו לעמוד, לתוקב

, כל דבר ודבר אין נותנים אלא בשכר, במדת הדין נברא העולם, כן על דרך זה הוא מצב האדם בזה העולם 19676 

נמצא שעיקר המכוון הוא דוקא הקושי , י יסורין וקושי"דוקא עמל דוקא ע, כלום בחנם דוקא יגיע כפיו 19677 

ומה שייך להתפטר כשהוא , וכל מה שירבה להתקשות על האדם זהו העיקר המכוון היותר גדול, והכבידות 19678 

ענין זה הוא להיפך , הלא לזה הוא נברא וזהו תכליתו דוקא לעמל, בא אל העיקר והמכוון שדורשים ממנו 19679 

 19680 דעת חכמה ומוסר)  .יגיע כפיו ועמל´ עולם המעשה´זהו יסוד , מכל המורגל במהלך מחשבותינו

 19681 .(ט"ל´ ב מא"ח

 19682 

 19683 מאמר תיב

ב "בראשית כ) ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה 19684 

 19685 .(ב"י

בכל , אף לאחר שהפקיר את חייו בכבשן האש באור כשדים, גם אחר תשעה נסיונות שכבר נתנסה בהן 19686 

הענין , עתה ולא עד עתה´ עתה ידעתי´עליו נאמר , זאת עדיין לא היה די ורק בנסיון העשירי בעקידת בנו 19687 

ורק מה שעקד את בנו יחידו , כי במה שלא חס על חיי עצמו עדיין לא נבדק כל צרכו, נשגב מאוד להתבונן 19688 

כל , זה שהעלו רק על המזבח זכות זה עולה על כולנה, אשר באמת לא נשארה אלא העקידה עצמה´ לה 19689 

ביראתו ופחדו ממנו אף בדברים שהם נגד חכמתו , לקיויתרון מעלות הנפש הוא באמונתו של אדם בא 19690 

 19691 .הרי זהו ענין הנסיונות שנתנסה אברהם אבינו? הכיצד, ושכלו

לא גלות ולא רעב לא , אלקיו´ להודיע עד כמה יעבור וישבור כל המחיצות ולא יפסיקוהו מהמשך אחרי ה 19692 

בו לאדם לעלות למדרגה יותר  מפני שכאן יש עוד ענין, עד הנסיון האחרון של העקידה, אש ולא מים 19693 



שאף האדם הנמשך אחר החכמה וכל המדות החמודות , ש החכם לוצאטו בספרו דרך חכמה"כמ, גבוהה 19694 

בכל זאת עדיין לא הגיע לרום פסגת מעלת , בהכרת לבו ובתבונה שכן הוא האמת וכן הדעת מחייבתו 19695 

שאפילו אחר , ל עיקר המדרגה היאאב, כי עובד הוא את שכלו ודעתו´ ועדיין אינו נקרא עובד ה, האדם 19696 

 19697 .´ורק משום רצונו ית´ רק באשר כן ציוה ה, ´כלות כל כוחות עיונו ימשך אחרי ה

פ "אע, ז אמר הכתוב אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעשרו"וע 19698 

וגם בזאת , כל וידוע אותיכי אם בזאת יתהלל המתהלל הש, ז אל יתהלל"שאלו המעלות מכינות לנבואה בכ 19699 

 19700 .´משום שכן חפץ ה´ אלא רק כי באלה חפצתי נאום ה, עדיין אינו די אם יעשה בשביל שהשכיל

וכל דבר שיש לו שורש במדע עדיין אין זה בחינה גמורה על , יש להם שורש במדע´ והנה כל מצות ה 19701 

´ כי לא חפץ ה, ´וך מחפץ הת את אברהם בענין העקידה שהוא באמת ההיפ"ולכן כשניסה השי, ´יראת ה 19702 

ה עקד את בנו על גבי המזבח לשחטו "ואברהם אבינו ע, בזה אלא להעלותו על המזבח לנסותו ולא יותר 19703 

ולא ´ כי הלא רק נסהו ה, בדבר כזה אשר אין לו שורש בדעת, אלקיו´ בכל לבו ונפשו לקיים מצות ה 19704 

 19705 .יחפוץ שיקריבו לפניו בן או בת

קרא אליו ואמר עתה ידעתי כי ירא , דו ויקח את המאכלת לשחוט את בנולכן מיד כששלח אברהם את י 19706 

בלא שום חיוב ´ כי בחנתיך וצרפתיך במסירותך לשמים רק משום כי באלה חפצתי נאום ה, אלקים אתה 19707 

 19708 .רק בזה נקראת עתה ירא אלקים, ואסמכתא מהדעת והשכל

דעות והמדות באדם שקונה אותו בחילו לא בחיל ולא בכח היינו מעלת ה, (´זכריה ב)ב  וזהו שאמר הכתו 19709 

ז "בכ, צלם אלקים אשר בו, אף אם יגיע למעלתם העליונה בכל עיונו בבתי נפש שכלו הגדול, וכחותיו הוא 19710 

היינו כי באלה חפצתי , צבאות´ כי אם ברוחי אמר ה, עדיין לא הגיע לדרגה של יראת שמים האמיתית 19711 

 19712 .(´ע´ א ד"אור יהל ח)  .´נאום ה

 19713 

 19714 מאמר תיג

 19715 .(ב"ב י"בראשית כ) ויאמר אל תשלח ידך אל הנער כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה

ה שלא נשאר שום דבר שיקשר את לבו של אברהם לאהבה "רק לאחר הנסיון העשירי של אברהם אע 19716 

ולמה לא נאמר עתה ידעתי כי אוהב , כתוב עליו עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, ת"מחוץ לאהבת השי 19717 

 19718 ?אלקים אתה

, עשה מאהבה שאין אוהב שונא, עשה מאהבה ועשה מיראה, ל"ואתחנן שהביא מאמר חז´ ן פ"יין ברמביעו 19719 

שאף , ל תהומות עמוקות בכוחות האדם"בזה גילו לנו חז, ועשה מיראה שאם באת לבעוט אל תבעוט 19720 

 19721 ואף במדרגה הגדולה ביותר של יראה, במדרגה הגדולה ביותר של אהבה עדיין אינו בטוח שלא יבעוט

 19722 .ורק באהבה ויראה יחד יהיה בטוח שלא ישנא ולא יבעוט, עדיין אינו בטוח מהיות שונא

ואף , כי הסיח הדעת כלשהו מנתק את הקשר בינו ובין אלקיו, וכענין שאמר הכתוב התעיף עיניך בו ואיננו 19723 

הרי חשכת החומר שלו עומדת ומושכת אותו לבעוט אם לא ירתע , בשעה ששלהבת האהבה בוערת בו 19724 

אז האהבה , ורק האהבה מסלקת את השנאה, ואף בעת יראתו עדיין שנאה קבועה בחשכת חומרו, יראהמ 19725 

ל אין אהבה במקום יראה ויראה במקום אהבה אלא "וזהו מאחז, והיראה צמודות ומשלימות את האדם 19726 

 19727 .(א"א קפ"אור יהל ח)  .ה בלבד"במדת הקב

 19728 

 19729 מאמר תיד

ב "כ) כי ירא אלקים אתה ולא חשכת את בנך יחידך ממני ויאמר אל תשלח ידך אל הנער כי עתה ידעתי 19730 

 19731 .(ב"י

וזכות העקידה עומדת לישראל בכל , ה"ידוע שהעקידה היתה הנסיון הגדול והמכריע של אברהם אע 19732 

ראשית גודל מסירות הנפש וההתבטלות כלפי רצון , את גודל הנסיון אפשר להבחין בכמה אופנים, הדורות 19733 

אולם יש , ש ולא חשכת את בנך את יחידך ממני"כמ, ו היקר לו מאודהשם יתברך בהקרבת בנו יחיד 19734 

כי הרי הכיר אברהם שבקיימו ציווי זה יסתור במו ידיו , והיא מסירות הנפש הרוחנית, בחינה עליונה מזו 19735 

 19736 .כל מה שפעל בשטח הרוחני בחייו

ם נגד עבודת לימד מדת החסד ולח, לעשות צדקה ומשפט´ הוא גייר גרים והראה להם לשמור דרך ה 19737 

הלא בזה הוא סותר את , ועכשיו הוא בעצמו נצטווה במעשה מעין זה, האלילים שדרשה הקרבת בני אדם 19738 

כי רק , אך הוא בתמימותו הגדולה לא שם לבו לזאת, ו שנות פעולתו"הבנין הנפלא אשר בנה במשך קל 19739 

לא , כך הוא רצונו יתברךוכיון שנתגלה לו בלי שום ספק ש, חפץ אחד היה לו לקיים רצון הבורא יתברך 19740 

 19741 .התחשב כלל בדברים אחרים

כי , כי הרי לא רק כלפי חוץ היו ההסתר והחילול אלא גם כלפי עצמו, אך יש עוד עיקר גדול בנסיון זה 19742 

הרי כבר הובטח לו מאת , בזה היו כל דרכי הנהגתו יתברך נסתרים ונעלמים ממנו כחידה שאין לה פתרון 19743 



וציווי העקידה היה בסתירה גמורה לכל , י גדול וביצחק יקרא לו זרעשיהיה לגו, השם יתברך בעצמו 19744 

ואם כן לכאורה היה צריך להתפלל אל השם יתברך ולשאול ממנו את ישוב , ההבטחות שנאמרו לו מקודם 19745 

 19746 .אך הוא לא עשה כן אלא וישכם אברהם בבוקר בלי מענה ובלי שאלה והוא פלא גדול, הסתירה

אמר לפניו , (ו"ר נ"בר) ל"ואמרו ז, יראה´ יקרא אברהם שם המקום ההוא האך לאחר גמר הנסיון כתוב ו 19747 

היה לי להשיב לך אתמול אמרת לי כי , רבון כל העולמים בשעה שאמרת לי קח נא את בנך את יחידך 19748 

, ו לא עשיתי כן אלא כבשתי רחמי לעשות רצונך"ח, ביצחק יקרא לך זרע ועכשיו אמרת לי קח נא 19749 

גלוי היה לפניך שהיה לי מה להשיבך כשאמרת לי להקריב את , רבונו של עולם ובפסיקתא איתא אמר לו 19750 

כשיהיו בניו , ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו, ולא השבתי אותך אלא עשיתי עצמי כאלם, יצחק 19751 

 19752 .של יצחק נדונים לא תשמע למקטרגים

ע מהשם יתברך את ישוב שעיקר נקודת הנסיון אצלו היתה שלא יתב, ה"הרי שגילה אברהם אבינו ע 19753 

וכבר , אף שבזה היה מסיר מעצמו את ההסתר והחילול מאי יכלתו להבין דרכי הנהגתו יתברך, הסתירה 19754 

והיה יכול , שהיה בכוחו של אברהם לדרוש בירור כזה, ביארנו לעיל בענין תפלת אברהם אבינו על סדום 19755 

אך כאן נמנע אברהם , אשר עשה אזלהתפלל אל השם שיסיר את התמיהה וימנע את החילול הכרוך בה כ 19756 

 19757 .וצריך ביאור למה לא התפלל כאן, אבינו מלהתפלל

ה הראה בזה התבטלות גמורה כלפי "אברהם אבינו ע, רואים אנו בזה נפלאות בטהרת לבם של האבות 19758 

שמא יתערב בבקשתו שמץ דק של , הוא חשש שאם יבקש מהשם יתברך לברר לו את הענין, רצונו יתברך 19759 

ועל כן לא העז לגשת אליו , בחינה דקה מאהבתו העמוקה ליצחק בנו יקירו, צונו יתברךהתנגדות לר 19760 

וקיבל את הציווי על כל הקושיות והתמיהות שהיו כרוכות , יתברך בכל שאלה שהיא אף לא במלה אחת 19761 

 19762 .בו

פירוש שלא שלטה בו בחינת חשכת את , ועל זה נאמר עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ולא חשכת את בנך 19763 

ובעמדו בנסיון , ´וזהו האות הברור ביותר על גדלותו הענקית בעבודת ה, בנך אפילו בבחינה דקה מן הדקה 19764 

, התפלל אברהם אבינו שישאר הכח הזה של ההתבטלות בישראל בכל הדורות ושימנע מהם הקטרוגים 19765 

, התבטלות ובזכותו זכו ישראל בפנימיותם לנקודה זו של, יראה על שם העתיד´ ולזה קרא שם המקום ה 19766 

ל מחר שיבואו בניו של יצחק להתפלל "כאמרם ז, לתפלותיהם וימחול לעוונותיהם´ וכן זכו שיענה ה 19767 

 19768 .לפניך תמחול להם עוונותיהם

היא נקודת הכרת האמת נקודת , ונקודה פנימית זו שבה זוכים לקבלת התפלות ולמחילת העוונות 19769 

ודרכי טובו ומדת חסדיו יתברך נסתרים , הנהגתואף שהאדם אינו מבין טעם , ההתבטלות מול רצונו יתברך 19770 

נקודה זו יש והיא טמונה ומכוסה עמוק בלבו של , אף על פי כן שמח הוא לקיים את רצונו יתברך, ממנו 19771 

אך כשיסורים באים עליו חוזרת , ולכאורה נשארה עמומה וחשוכה ואיננה יוצאת לפועל, האיש הישראלי 19772 

 19773 .(260ב דף "מכתב מאליהו ח)  .היא וננערת

 19774 

 19775 מאמר תטו

 19776 .(ב"ב י"כ) ויאמר אל תשלח ידך אל הנער כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה

ז נאמר שענין יראת אלקים "ע? ומדוע, לאחר מעשה העקידה ולא קודם, עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה 19777 

עד שיהיה בגדר בלתי בעל , שלא יחסר לו אף חלק אחד מאלף, שלמה´ יאות למי שהכרתו ביראת ה 19778 

ל ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין "ש חז"וכמ, ´ירה שאי אפשר לו לנטות ימין או שמאל מדבר הבח 19779 

 19780 .אין דומה מי ששונה את פרקו מאה פעמים למי ששונה את פרקו מאה ואחת, עובד אלקים לאשר לא עבדו

ג "אות יג שנה ויום אחד שמורה על מל"כמו י, ענין מאה ואחת מורה על השלמת הדבר בכל מאה אחוזים 19781 

וחסרון אף , ´אבל מי ששונה מאה פעמים לבד יתכן שחסר לו עוד מעט משלימותו ביראת ה, שנים שלמות 19782 

אשר מפני זה יבדל האחד מחברו בהבדל גדול כההבדל שבין עובד , הוא דבר גדול מאוד´ המעט ביראת ה 19783 

 19784 .אלקים לאשר לא עבדו

היא ´ לא היה אות שיראתו את ה, העקידה א עד מעשה"מפני זה כל המעשים הטובים והגדולים שעשה א 19785 

האחד , והיה אפשר לעשותם מפאת שני דברים, מפני שכל המעשים שעשה היו טובים בעצמם, בשלימות 19786 

שגם להפיל את עצמו בכבשן , והשני מפני אהבת הטוב והישר, מפאת שבח בני אדם להתכבד בעיניהם 19787 

ראוי לאיש , לק אחד מאלף מאמונתו והכרתושאף אם היה חסר לו ח, האש אין מופת על אמונתו השלמה 19788 

ראוי ונכון , ´כ להכניס אורחים וללמדם יראת ה"כש, משכיל למסור את עצמו ליהרג ולא יעבור על הכרתו 19789 

 19790 .ש אף שחסר לו עוד אחוז למאה או לאלף ביראתו ואמונתו"לעשות זאת לש

לם כולו לשמע מעשה נורא מרעיש את העו, לא כן מעשה העקידה שהיה מעשה רע בעצם אין רע כמוהו 19791 

שלא היה בגוף המעשה שום , לא היה אפשר לעשותו לא מפני שבח בני אדם ולא מפני אהבת הטוב, כזה 19792 

ה אף חלק אחד מאלף מאמונתו והכרתו "ואילו היה חסר לאאע, לבד´ כי אם מפאת רצון בוראו ית, צד טוב 19793 



לכן אחרי עשותו זאת היה ראוי לאמר , לא היה יכול ליקח את המאכלת להעביר על צואר בנו, ´ביראת ה 19794 

 19795 .עליו עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה

והיה , היו כולם בתכלית היראה והאמונה, י מעשה העקידה נתברר שכל מעשיו הטובים שעשה עד הנה"וע 19796 

לא מפאת כוונה אחרת כי אם מיראתו הטהורה , מעשה העקידה לחותם אמת לכל מעשיו שעשה עד עתה 19797 

שאילו לא , א אחר מעשה העקידה"ה לא"ל שאמר לו הקב"כ נמצא בדברי חז"ע, ´ו יתואמונתו השלמה ב 19798 

והוא מפני שהיה חסר להם חותם אמת שהוא חותמו , עמד בנסיון זה היו בטלים כל מעשיו הטובים שעשה 19799 

 19800 .ה"של הקב

ונתקדש הר המוריה להקרבת , והנה במעשה העקידה נתקדש הר המוריה למעשה הקרבנות לדורות 19801 

הנה נגלה לנו עתה סוד הקרבנות אשר נאמר בהם , ות בקרבן הראש והראשון עקידתו של יצחקהקרבנ 19802 

הלא לכאורה במעשה הצדקה ? ה בהקרבת הקרבנות"ומהו הריח ניחוח אשר מריח הקב, ´ריח ניחוח לה 19803 

ועוד הרבה מצות , כמו שאמר הנביא כי חסד חפצתי ולא עולות, והחסד היה ראוי ביותר לאמר ריח ניחוח 19804 

כ אהוב למעלה ריחם של קרבנות מכל המצות "ומדוע כ, יקרות ונחמדות בתורה ולא כתוב בהן ריח ניחוח 19805 

 19806 ?היקרות והנחמדות

ותכליתו , שעל ידו נתקדש המקום לכל הקרבנות לדורות, א"אכן לפי מה שבארנו הכוונה לקרבנו של א 19807 

י "מכל מעשיו הטובים כי אם ע שלא היה אפשר לדעת זאת, ´הוא לדעת לבו השלם באמונתו ויראתו את ה 19808 

הנה כל הקרבנות , והיה זה הקרבן הראשון שבו נתחנך הר המוריה למעשה הקרבנות, מעשה העקידה לבד 19809 

שכל קרבן הוא מעין העקידה שהוא מעשה רע , תכליתם היא כעין העקידה לדעת לבו השלם של אדם 19810 

 19811 .צער בעלי חיים והשחתת ממון בלי תועלת, בעצם

לא ישובח בזה ´ כי המקריב עולה לה, זאת לא מפני אהבת הטוב ולא מפני שבח בני אדםלא יתכן לעשות  19812 

יאמרו מה הנאה יש לנו מצדקתו של , ואדרבה הרבה יבוזו לו וביחוד העניים הרעבים ללחם, בפי הבריות 19813 

ם הנה לא יתכן לעשות זאת כי א, הלא טוב היה לו תחת הקריבו על המזבח יתן לנו ולטפינו הרעבים, זה 19814 

להראות , חלק מרכושו´ כאילו נתן מתנה לה´ שחשוב בעיניו ית, ז"ע´ מלבו השלם באמונתו שצוה הוא ית 19815 

 19816 .הארץ ומלואה´ בזה לה

אם למסור נפשו על , וכן יכוון בקרבנו שכל מה שעשה עם קרבנו כן ראוי לו לעשות לעצמו כפי האפשר 19817 

מפני שאין בעצם , ניחוח במעשה הקרבןולכן נאמר לריח , ´ש או למעט דמו וחלבו בעבודתו את ה"קה 19818 

ומפני זה זבח , והוא ריח טוב לבד בלי מעשה טוב, כי אם הכוונה הטובה לבדה, מעשה הקרבן שום טובה 19819 

כ זבח רשעים "ע, מפני שעיקר הקרבן היא הכוונה הטובה, רשעים תועבה מה שאין כן בשאר המצות 19820 

 19821 .הוא שחסר הכוונה הרצויה ונשאר כי אם מעשה רע לבד תועבה

כי , לדעת עד כמה מגיעה עבודת אלקים מפאת נדבת לבו והכרת שכלו של אדם, ותכלית העקידה לדורות 19822 

מפני שלא יתכן לצוות על אדם לעשות , א"דעתנו נוטה לאמר שדבר העקידה לא היה בגדר מצוה על א 19823 

, בקשה ה קח נא את בנך ואין נא אלא לשון"אמר הקב, מעשה נורא ומבהיל כזה כי אם בקשה לבד 19824 

 19825 .והבקשה אינה מצוה ומצוה אינה בקשה

כמשפט , ע אין בכחי לעשות כזאת לבני"היה אפשר לו לאמר רבש, א מצווה על העקידה"וכיון שלא היה א 19826 

ה "ה שבעה ימים לילך בשליחותו של מקום ב"וכמו שמאן משרע, כל בקשה שהבחירה למלאותה או לא 19827 

א להפטר "כן היה הרשות לא, היה מצוה כי אם בקשהשגם שם לדעתנו לא , י מארץ מצרים"להוציא בנ 19828 

 19829 .והכרתו הגדולה בהשכר הנצחי, ´אבל עשה זאת מנדבת לבו ואהבתו את שמו הגדול ית, מזה

, שכמו שהיה מעמד הר סיני דבר אשר לא היה ולא יהיה עוד בעולם כמוהו, הנה לא נחטא אם נאמר 19830 

כן היה ענין העקידה דבר , בר האל עם האדם וחישיתכן שיד, אלקיך ובאמיתת הנבואה´ להאמין באנכי ה 19831 

ועד כמה ראוי , ללמוד ממנו אמיתת עבודת אלקים עד כמה מגיעה, אשר לא היה ולא יהיה עוד כמוהו 19832 

 19833 .ה"לאדם לסבול עולו של הקב

כי אם לחיות חיי , במדה מרובה כזו´ לולי העקידה לא ידענו שצריך האדם למסור את נפשו בעד אהבתו ית 19834 

ויהיה היצר , אך ממעשה העקידה נלמד שאם יבוא לידנו איזה נסיון, עשות המעשים הטוביםישרים ול 19835 

אז נזכור מעשה העקידה ונדע כי , ושהוא דבר למעלה מכחותינו, כ"משיב לנו שאין ראוי לאדם לסבול כ 19836 

, יוננוכי ישנן עוד מדרגות גדולות וגבוהות מנס, ולא סוף דבר של עבודת אלקים הוא, לא קצה השמים הוא 19837 

 19838 .ולא יכבד עלינו לעמוד בנסיונות

ללמוד ממנו גודל הסבל אשר ראוי לנו לשאת , הנה יהיה מעשה העקידה לנו לזכרון עולם ולסמל חי 19839 

לזכור לנו את הברית ואת החסד ואת , עלינו´ וכנגד מדתנו יהיה מדת טובו ית, ה"ולסבול עולו של הקב 19840 

שכמו , שזהו יסוד זכות העקידה אשר יעמוד לנו, השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו בהר המוריה 19841 

, א ויצחק בנו לרחם את בניהם"כן יזכור לנו צדקתם של א, שאנחנו זוכרים עקידתו של יצחק ולמדין ממנו 19842 

הנה לסכלות , אבל אם אנחנו לא נזכור העקידה ולא נלמוד ממנו מאומה ולא יעשה שום רושם בעבודתנו 19843 



הלא בושה וכלימה תכסה פנינו , עקידתו של יצחק לגמול לנו כל טוב יזכור לנו´ יחשב לנו לבקש שהוא ית 19844 

 19845 .(יסודי הדעת)  .לבקש כזאת

 19846 

 19847 מאמר תטז

 19848 .(ב"ב י"כ) אל תשלח ידך אל הנער כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה

אם כן , הביאור הוא מכיון שהיה נסיון, הרי עמידה זו בנסיון מעידה על אהבה עזה? וקשה ירא ולא אוהב 19849 

כי לו הגיעה לא היתה , ה באהבה עדיין לא הגיעה למדרגה העליונה בענין ההוא"שמדרגת אברהם עברור  19850 

ומכיון שהיה זה נסיון הנצחון על , שבאהבה לא שייכים נסיון ומלחמת היצר, שייכת בחינת נסיון בעקידה 19851 

 19852 .יצרו בא על ידי היראה דוקא

יוסף ידע את אביו ידע , דמות דיוקנו של אביו מצינו ביוסף הצדיק שבשעת נסיונו החמור ביותר נראתה לו 19853 

כדי , ודי היה לזכור את דיוקנו של נושא האמת, יתברך נתן לו את האמת במתנה תתן אמת ליעקב´ שה 19854 

כללו של דבר כלי הזיין , שהיראה והפחד מפני טענותיה של האמת ישברו לגמרי את הקשה שבנסיונותיו 19855 

ן כדי למנוע שלא ישוב היצר ללחום בנקודה זו צריך אבל אחר הנצחו, במלחמת היצר הוא היראה 19856 

מכתב )  .ובאהבת האמת מסתלקות המלחמות, בפחד מפני האמת נוצחים במלחמה, להשתמש באהבה 19857 

 19858 .(13ג דף "מאליהו ח

 19859 

 19860 מאמר תיז

 19861 .(ב"ב י"בראשית כ) ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה

אבל אתה , ולמים אדם מנסה לחבירו שאינו יודע מה בלבורבון הע, ה"באותה שעה אמר אברהם לפני הקב 19862 

וכי לא , (תנחומא) אמר לו עתה ידעתי? אתה צריך לעשות בי כן, שאתה יודע מה הלבבות והכליות יועצות 19863 

 19864 אלא ידעתי (בקמץ) והא כתיב מגיד מראשית אחרית אלא אל תקרי ידעתי, ה יודע בו לשעבר"היה הקב

עד כדי שישחוט האדם את בנו , העולם עד היכן הוא כוחה של יראת שמים עכשיו ידעו כל באי, (בחיריק) 19865 

 19866 .כל זה גדולה לשמו הנכבד והנורא, יחידו

שנאמר לו בפירוש ´ לא עלה על דעתו שדיבור ה, בהתחלה היה אברהם אבינו מאוכזב מתוצאות העקידה 19867 

שאר הנסיונות היו כולם , ה רוצה בהקרבתו של יצחק"ואין הקב, להעלות את בנו לעולה אינו אלא נסיון 19868 

אבל כאן לא , ה ועשאם בשלימות"לעבור באש ובמים על קידוש השם לקיים רצון הקב, דברים ברורים 19869 

 19870 .היה בידו לקיים מה שנאמר לו

שבודאי הקרבת בנו זהו מצוה גדולה מחוקי , כל שלושת הימים שהיה נוסע להר המוריה שנן לעצמו 19871 

וכמו פרה אדומה אשר עליה אמר שלמה אמרתי אחכמה והיא  ,התורה אשר אין שכל האדם משיג טעמו 19872 

, ה שמיצחק יקרא לו זרע ועכשיו עליו לשחוט את יצחק"ומה שהבטיח לו הקב, (קהלת) רחוקה ממני 19873 

 19874 ?ובהדי כבשי דרחמנא למה לו להכניס ראשו, לסתירה זו לא שת לבו אלא הלך בתמימות

, עד שנישנית הציווי כמבואר במדרש תנחומא לא קיבל ממנו, כשאמר לו המלאך לא לשחוט את יצחק 19875 

, (ר נו י"ב) כ בקש אברהם להוציא מיצחק טיפת דם עד שנאמר לו בפירוש אל תעש לו מאומה"ואפילו אח 19876 

, ה"ולא נתקררה דעתו של אברהם עד שאמר לו הקב, ה של הקרבת יצחק"לא ניתן לו לבצע ציווי הקב 19877 

העלית ) לשם חיבה אמרתי לך אסיקתיה, ו אלא העלהוכשאמרתי לך קח נא את בנך לא אמרתי לך שחטה 19878 

 19879 ז התפלל אברהם רבון העולם הוי רואה דמו של איל זה כאילו דמו של יצחק בני"בכ, קיימת דברי (אותו

 19880 .(ר נו יד"ב)

ה שאברהם יעמוד "וגם ידוע לקב, בביצועו´ מה היה צורך לנסות לאברהם בנסיון אשר לא היה רצון ה 19881 

וגם נצטער שכל הדבקות ומסירת נפש שהיה , הם נפגע בזה שהיה צורך לבחון אותועד שאבר, בנסיון זה 19882 

על זה תירץ ? למה הורעשו שמים וארץ בחנם, לו לשחוט את בנו למען קדש שם שמים לא יצא לפועל 19883 

 19884 .כ"הודעתי לכל שאתה אוהבני ע, ה"בתנחומא שענה לו הקב

יכן מגיע יראת שמים של אברהם אבינו ואהבתו אלא להודיע לבריות עד ה, ה היה המבוקש"לא ידיעת הקב 19885 

ה "ולא הספיק ידיעת הקב, רואים אנו מזה שהיה כאן תועלת להראות בפועל מסירותו של אברהם, למקום 19886 

 19887 .היה מוכרח להיות על ידי מעשה דוקא, זה שכתוב ומצאת את לבבו נאמן לפניך, בלבד על זכות לבו

מתחילה היתה יראתו בכח לא יצא לפועל ועתה , ל"וז ן"פירש הרמב, עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה 19888 

מבואר שלטובת , כ"אלקי ישראל ע´ והיה זכותו שלם ותהי משכורתו שלימה מעם ה, נודעה במעשה 19889 

, ה לגמול אותו בשלימות עבור כל מעשיו להרבות כבוד שמים"כדי שיוכל הקב, אברהם היתה העקידה 19890 

יש לי ? ולאומות העולם התמהים מה היא חיבתי אצלך מעתה יש לי מה להשיב לשטן, ל"י וז"וכתב רש 19891 

 19892 .כ"פתחון פה עכשיו שרואין כי ירא אלקים אתה ע



משום שמוכנים היו כבר , אף שלאברהם לא הוסיף כלום וגם ליצחק, הרי תועלת גדולה במעשה העקידה 19893 

פעולות שכל , אבל מלך במשפט יעמיד ארץ וכך גזרה חכמתו יתברך, למסירות נפש עבור קידוש השם 19894 

ונתמנו מקטרגים אשר הרשות בידם לתבוע עונש עבור מעשים בלתי , התחתונים מוכרחים לעמוד בדין 19895 

על כן נבחן אברהם אבינו , וכביכול אינו משיב פניהם ריקם אם אין זכות מספיק נגד קטרוגם, הגונים 19896 

, קדושת שמו יתברךוכמו שהפקירו עצמם על , ויצחק בנו בנסיון זה שתהיה זכותם גלויה ומפורסמת לכל 19897 

 19898 .ה יתנהג לפנים משורת הדין עם בניהם אפילו אם אינם כדאים"זכו לזה שהקב

להכין את בניו להיות עם סגולה , עיקר ההישג של אברהם אבינו בכל עבודתו היתה להכשיר את הקרקע 19899 

ץ להכין ועל כן היה מן הנחו, אבל גלוי וידוע לפניו יתברך שהבנים עלולים לחטוא, שיקבלו את התורה 19900 

ה יכנס איתם לפנים "אלא ישארו עם עולם ושהקב, שאפילו אם יחטאו לא ידחו לגמרי, להם זכות כזה 19901 

 19902 .משורת הדין

כתב , כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך וירש זרעך את שער אויביו, יען אשר עשית את הדבר הזה 19903 

אבל עתה הוסיף לו יען , פר הארץגם מתחילה הבטיחו כי ירבה את זרעו ככוכבי השמים וכע, ל"ן וז"הרמב 19904 

והנה הובטח שלא , שנשבע בשמו הגדול שיירש זרעו את שער אויביו, אשר עשית המעשה הגדול הזה 19905 

והנה זה הבטחה שלימה בגאולה העתידה , או שיפול ביד אויביו ולא יקום, יגרום שום חטא שיכלה זרעו 19906 

 19907 .לנו

י אמר "ר, יראה´ יקרא אברהם שם המקום ההוא הוכן הוא במדרש ו, תכלית העקידה להיות זכות לדורות 19908 

ו לא "אמר לפניו רבון העולמים בשעה שאמרת לי קח נא את בנך את יחידך היה לי מה להשיב לך וח 19909 

אלקינו בשעה שיהיו בניו של יצחק ´ יהי רצון מלפניך ה, אלא כבשתי רחמי לעשות רצונך, עשיתי כן 19910 

בראשית ) כ"הם אותה העקידה ותתמלא עליהם רחמים עתהא נזכר ל, באים לידי עבירות ומעשים רעים 19911 

 19912 .(רבה נו טו

י "העקידה היא שהכינה האמצעי לדחות טענות השטן ביום הדין הוא ראש השנה כדאיתא במדרש ארחב 19913 

ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו , כל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכין בצרות 19914 

 19915 .(ר נו יג"ב) וסופן ליגאל בקרניו של איל, חל להםה והוא מו"ונזכרים לפני הקב

וזה מה שאמרו , אבל העשירי היה לצורך בניו והוא השלים את כולם, כל הנסיונות היו לצורך אברהם 19916 

 19917 בבקשה ממך עמוד לי בנסיון זה כדי שלא יאמרו הראשונים אין בהם ממש, ה"בגמרא שאמר לו הקב

היתה חסרה הזכות לעם היהודי להיות עם , ן כל ללא פקפוקאם לא יוכח צדקותנו לעי, (7סנהדרין פט) 19918 

אבל עכשיו שעמד בנסיון זה קיים בעצמו ? שהרי יכולים היו המלאכים לקטרג מה בין אלו לאלו, עולם 19919 

י שמדבר באברהם שהראה יראתו "ופירש רש, (משלי יד) מבטח עוז ולבניו יהיה מחסה´ ביראת ה, הפסוק 19920 

 19921 .(ב"המוסר והדעת ח)  .וחוסים בצל זכותו בנסיון העקידה ונתברכו בניו

 19922 

 19923 מאמר תיח

ב "בראשית כ) ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל  תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה 19924 

 19925 .(ב"י

רגילים אנחנו לחשוב כי אדם המכיר ומבין דבר , מושרשים אנחנו בדעות קדומות אשר קשה לשרש אותן 19926 

אבל בעצם ההכרה והידיעה שלו אין , חסר לו רק הקיום במעשה, מעשה לאשורו ולא הביא המחשבה לידי 19927 

 19928 .כשהכרתו לא הביאה לידי מעשה גם ידיעותיו והבנותיו לא כלום הן, הנה זה טעות גמורה, חסר כלום

אבל אם לא יגמור , שאף אם בנה את היסוד וכבר בנה עליו אבנים וקורות, דומה הדבר לאדם הבונה בית 19929 

כן , כי אז לא בשם בית יקרא לו וכלא יחשב זה, ם את הבנין עד מקום מושב ובית דירהאם לא ישלי, אותו 19930 

צריכה היא להיות , עם ראשית המחשבה עם התחלתה הראשונה של המחשבה, הוא היסוד ברוחניות 19931 

ובלעדי זה אין שום מציאות וממשות גם בגופה של , מכוונת ומודרכת לסופה ולתכליתה והוא המעשה 19932 

 19933 .מעשה במחשבה תחילהסוף , המחשבה

אדם הבונה בית העונג האמיתי יהיה לו אחרי גמרו את , גם סוד התענוג בסיומם של הדברים תמצאנו 19934 

ככה , הרי זה רק מצד מבטו והתקרבותו להשלמת הבית, ואף אם תמצא איזה עונג גם באמצע בניתו, הבנין 19935 

המה כאין לעומת התענוגים אשר , הוא גם ברוחניות כל התענוגים והעידונים אשר בחכמה בינה ודעת 19936 

כי , וזה שאנחנו לא מרגישים במעשינו זה התענוג הוא מגודל השחתתנו, במעשה תכליתה של החכמה 19937 

 19938 ?מעשינו שקר ובסודם של מעשים אמיתיים לא באה נפשנו ואיך נתענג

לם כי סוד הבנין וההשלמה הם דוקא בזה העו, הנה הגדולים אמנם נכספה נפשם להתקיים בהאי עלמא 19939 

ל יפה שעה אחת בתשובה ומעשים "הוא אשר אמרו חז, ורק במעשה היה כל תענוגם, בעולם המעשה 19940 

 19941 .יפה ממש יותר עונג כי שם לא תמצא לא מעשה ולא בנאות, טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא



ר לא לפני שהדבר נגמ, מדה זו לא יודעת מכל ענין של מחשבות, (´א´ י א"רש) במדת הדין נברא העולם 19942 

אל תקרי מקדשי אלא , (´יחזקאל ט) על הפסוק וממקדשי תחלו´ מצינו בגמ, תחשוב אותו מדה זו לכלום 19943 

אלא שאמרה מדת הדין הרי היה בידם , מקודשי אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו 19944 

 19945 .(.שבת נה) ש"ואם לפניך גלוי להם מי גלוי עי, למחות ולא מיחו

וזה שלא מיחו באמת , ה שקיימו את התורה כולה הלא גם מצוות התוכחה קיימו כהלכהודאי כי צדיקים אל 19946 

הוא דוקא , אלא שסוד הידיעה אשר בזה העולם, הלא היה ודאי מתוך השערתם כי לא ישמעו לדבריהם 19947 

והוא סוד מדת הדין אשר בה , שיוכיחו אותם פעם ולא ישמעו להם, כשהיא באופן הכי גלוי בפועל ממש 19948 

 19949 .ועל זה בא העונש לאלה הצדיקים, ולם בתכלית הבפועלנברא הע

כבר עמדו הראשונים , (´דברים ח)א  למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותיו אם ל 19950 

ואמר בספר הבהיר כי לדעת לא נמשך לריש ? ה הלא בין כך ובין כך הוא יודע"כי הקב, על ענין לדעת 19951 

את אשר בלבבך , שהאדם הוא ידע את התשמר מצותיו אם לא, מוכי אם אל האדם עצ, ה"הפסוק אל הקב 19952 

בשם ידיעה מוגדרת החכמה רק כשבאה לסיומה , יהיו לך בבחינת ידיעה ולא בבחינה של מחשבות 19953 

 19954 .וזהו כל ענין הנסיון להיות הלב גלוי וידוע, והוא כשהביאה לידי מעשה שהוא תכליתה, ושלמותה

וטרם זה , כי רק אחרי הנסיון בא לידי בחינת של ידעתי, ים אתההוא אשר נאמר עתה ידעתי כי ירא אלק 19955 

שהמציא מעשה , ה"אמנם זהו מנפלאותיו של הקב, לא תקרא בשם ידיעה כי אם בשמות של הכרה וחכמה 19956 

ה "ואל נתמה על הדבר כי הרי הקב, ה"כזה אשר ביכולתו לארוז את כל יראתו וחכמתו של אברהם אע 19957 

הוא , לגדולתו אשר אין חקר צמצמה והביאה בזה העולם במעשים גשמייםוהנה , מקור החכמה ואין סוף 19958 

אלא המחדש בטובו בכל יום , ולא רק מעשה אחד ולא רק לפעם אחת, ´אשר נאמר מה רבו מעשיך ה 19959 

 19960 .את כל האין סוף הכניס במעשה, מעשה בראשית

ו הוא מעשה העקידה לארוז בו את כל יראת, ומה תימה אם הכין בשביל כל אברהם אבינו מעשה רב כזה 19961 

עתה , כן נאמר עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, ואחרי שהשלים אברהם זה המעשה, מעשה נצחי באין סוף 19962 

, רק עתה נתהוה ובא בבחינת ידעתי, אחרי התהוותו של דבר אז הנך יודע אותו, נגמרה הויתו של אברהם 19963 

 19964 .(דעת תורה)  .ולפני זה ובלעדי זה כאילו הראשונות אין בהם ממש

 19965 

 19966 מאמר תיט

וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה  19967 

 19968 .(ג"ב י"בראשית כ) תחת בנו

וסופן ליגאל , וישראל נאחזים בעבירות ומסתבכין בצרות, אחר כל הדורות אחר כל המעשים? מהו אחר 19969 

ה ואני מכפר "כשיחטאו בניך יתקעו לפני בשופר בר, ברהםה לא"בתנחומא שם אמר הקב, בקרניו של איל 19970 

 19971 .(וירא´ מד) ה חזור לאחוריך מיד וירא ויקח את האיל"ל הקב"א, אמר אברהם מהו שופר, להם

, כמי שאומר לא איל זה רק איל אחר, אבל פשוטו של מקרא איל אחר, י דאחר קאי על וירא"פירש´ ועי 19972 

א אלקים "השיב לו א, נראה בשעה ששאל יצחק איה השה לעולהוה? ומקודם הרי לא היה איל אלא יצחק 19973 

כי עיקרו ציור המחשבה , ל"הביאור שענין הקרבן כבר אמרו הראשונים ז, יראה לו השה לעולה בני 19974 

ה ברחמיו חפץ חיים החליף "ורק הקב, שהיה לו לשפוך דמו של עצמו עבור חטאו, שיכיר החוטא עותתו 19975 

הכרתו הלזו היא , האדם בכחו להמשיך מחשבתו זו להבין גודל מריוואם , את דינו על בעל חי הנשחט 19976 

 19977 .כפרתו ורחמנא לבא בעי

וזה די להמשיך ציור עומק מחשבתו והכרתו , זהו שהשיב אברהם ליצחק כי האלוקים בוחר לו שה 19978 

שאינו די , אברהם אבינו צידק דין שמים עליו, שהשה אינו די הרי לעולה בני´ אבל אם יראה ה, הראויה 19979 

רק בהקרבת בנו יחידו עצמו והלך לעשות רצון , בעדו בקרבן בעל חי להגיע לעומק הכוונה הנדרשת 19980 

כי במה נחשב הוא הנברא לעומת גדולתו , ת וכנגדו שפלות האדם"והעמיק בדעתו את גדולת השי, בוראו 19981 

ובשביל זה  ,ולא נשאר בו שום רגש יתרון כי אדם הנהו, עד שלפי שעה הלכו ממנו כל הרגשי החיים, ´ית 19982 

כאילו נצטוה לעזוב איל , וזהו וירא והנה איל אחר, הלך לשחוט את בנו בלא יתרון כלל כמעלת שה לעולה 19983 

 19984 .זה ולקחת איל אחר

´ היינו שאף בשעה שהקריב האיל היה לבו מלא ביראת ה, וכן כתוב ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו 19985 

אם מעלה את בנו ושוחטו או מקריב לפניו תמורתו , בדלעד שלא הרגיש כלל גם כעת שום ה, ואהבתו אליו 19986 

נמצא כי גם ענין הקרבת האיל נכלל , וזהו תחת בנו שהאיל ובנו שוים היו בעיניו בשעה הזאת, איל 19987 

א ועמד בו בכל עומק כוונתו מראשיתו "במה שנבחן א, והוא היה השלמתו וגמר מלאכתו, בעוצמת הנסיון 19988 

 19989 .עד תכלית סופו

, כ יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני"ה שכתוב אחובזה יש לבאר מ 19990 

ולא חשכת את , עשית את הדבר הזה הוא ענין אחד, ופשטותן של דברים כאילו מחלק מעשהו לשני ענינים 19991 



, אבל עשית את הדבר הזה קאי על הקרבת האיל? ואיזה דבר עשה זולת זה שלא חשך, בנך הוא ענין שני 19992 

וגם מה שלא חשך את בנו בפועל זהו ולא , חשבתו שהיה לו בהקרבתו כאילו הקריב את בנועל רום מ 19993 

 19994 .חשכת את בנך

יראה ללבב ורחמנא ´ היינו שה, יראה´ יראה אשר יאמר היום בהר ה´ ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה 19995 

ות חפץ לנסותו ורק בוחן לב, להקריב את בנו ממש´ והכיר זאת אברהם מהמאורע שלא נתן לו ה, לבא בעי 19996 

היינו שיאמר היום לכל אדם והכל , יראה´ ולכן אשר יאמר היום בהר ה, לדעת עומק מחשבתו ולא יותר 19997 

עיקר עומק ´ שחפץ ה, ידע כי עיקר כוונת הקרבן הוא, יראה להקריב עולה וזבח´ כל אשר בהר ה, יכירו 19998 

יראה ´ יראה רק לעינים אבל ה כי האדם´ בהר ה´ שיכול להראות לפני ה, מחשבת האדם לבוא למדרגה זו 19999 

 20000 .ללבב

היינו שלבו מבין ומוכן , ויש מסירות נפש בכח בדעה ובהסכם הלב, ד המדרש יש מסירות נפש בפועל"וע 20001 

כענין כי עליך הורגנו כל , ´מפני הכרתו באמיתות מציאותו ית, הוא בדעתו בכל עת למסור נפשו לשמים 20002 

נ בדעה הוא דבר תמידי וזה מורה ענין "אבל מסי, אחתנ בפועל הלא אדם מת רק פעם "והנה מסי, היום 20003 

למען דעת כי המוסר נפשו , א את יצחק בנו"היה העקידה שעקד א, נ בכח"והתחלת ענין זה במסי, הקרבן 20004 

 20005 .נ ומחשבתו בטלה"בכח אם ידע שאינו בפועל הרי אין כאן מסי

נו ולא ידע כלל שמן השמים ויקח את המאכלת לשחוט את ב, אבל ענינו צריך להיות כמו שהיה בעקידה 20006 

השרישו בלבותיהם והורישם נחלה להיות להם , ואבינו זה הנחיל לבניו הכח היסודי הנורא הזה, יעכבו 20007 

שירשו זרע , נ של ישראל היא בחוק טבעם"כי מסי, וזהו זכות העקידה שאנו מזכירים תמיד, לטבע קדוש 20008 

 20009 !עד המעשה בפועל ממש —קודש להיות מוסרים נפשם גם בכח 

אחר כל הדורות , אבל אחר כל המעשים, ק היה קיים נמסר הענין במעשה הקרבנות"והנה בזמן שביהמ 20010 

ל בקרניו של "ז השיבו חז"ע? ק חרב וישראל נאחזין בעבירות ומסתבכין בצרות במה סופן ליגאל"שביהמ 20011 

ני מכפר כשיחטאו בניך יתקעו לפני בשופר של איל וא, ה לאברהם"תנחומא שאמר הקב´ כמאמר ר, איל 20012 

 20013 .להם

אם , ´נזכרים אנו את צור מחצבתנו אבותינו הק, אם עדיין נשאר לנו הקרן של האיל שבו תוקעין ומריעין 20014 

כ זיק בוער שיש בו הרבה מיסוד אש דת קודש "הוא ג, נשאר אצלנו עוד אף מעט זכר של זרע קודש 20015 

ננפח עד שתצא שלהבת זו ונפיל  ,ובאם ננפח בו יהיה לשלהבת גדולה בתוך לבותינו, שהנחילו לנו אבותינו 20016 

 20017 !ובזה ניגאל´ נ על קדושת שמו ית"במדורה של מסי, עצמנו בכח תבונתנו עד הפועל ממש

והרי הוא העלה את , א יותר מנסיונו של יצחק"ואולי יש להבין בזה מה שאנו מזכירים תמיד הנסיון של א 20018 

שוב היה לו כסיוע טבעי במה , עשה אביואבל יוכל היות כי יצחק אבינו בראותו מ? ומי קרוב יותר, עצמו 20019 

כ היה לו רב מובהק ללמוד הימנו וכבר ירש כח זה "א, נ של אביו שעוקד בנו יחידו"שכבר ראה מסי 20020 

ומינה , הרי הכרתו יותר עצמית ובזה יתרומם, אבל אברהם האב הראשון שלא ראה זאת מאבותיו, מאביו 20021 

רק כאילו היה , ית בלי שום המשכה אחר אחריםילמוד האדם עד כמה עליו לעמול להגיע להכרה עצמ 20022 

 20023 .היחיד והראשון בעולם

כ יסתפקו במה "א, מכיון שכל המצוות רק אמצעים לעורר הלב, אבל למען לא יתחכמו לאמר שרק הלב די 20024 

להועיל להביא פרי מעלות נכבדות כאשר נראה , שממציאים לדעתם המשובשת דברי רוח כסיר נפוח 20025 

א האדם הגדול בענקים "שגם לא, נ"מעשה העקידה שהוא פעולה ממשית במסילזאת השמיעונו , ר"בעוה 20026 

 20027 .´אף לאחר שכבר הביא את בנו אצל מזבח ה´ לא האמין בו ה, ובנסיון העשירי שכבר עבר תשעה נסיונות

אז , ולא קרא לו לאמר אל תשלח ידך אל הנער עד שהעלהו ועקדו ולקח המאכלת בידו לשחוט את בנו 20028 

אלא לאחר כל , עתה ולא רגע קודם, עתה ולא מקודם —תה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ויקרא אליו כי ע 20029 

אלא , נ בפועל"נ בכח כמסי"ואין רפואה אחרת להוציא פרי תנובת לב לעשות מסי, המעשים כולם כאמור 20030 

´ ב ד"אור יהל ח)  .ה והעלהו דוקא"כמו שאמר לו הקב, במלואם´ י מעשי מצות ה"רק מתוך וע 20031 

 20032 .(ד"ש

 20033 

 20034 תכ מאמר

ב "בראשית כ) וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו 20035 

 20036 .(ג"י

גידין של איל אלו , אותו איל שנברא בין השמשות לא יצא ממנו דבר לבטלה, חנינא בן דוסא אומר´ ר 20037 

קרניו של איל , של אליהו עורו של איל היה אזור במתניו, עשרה נבלים של כנור שהיה דוד מנגן בהם 20038 

שנאמר , קרנו של ימין שהוא גדול משמאלו הוא עתיד לתקוע בו לעתיד לבוא, שמאלו תקע בו בהר סיני 20039 

 20040 .(א"ילקוט ק) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול



ל "כי ההשגה הנ, פירוש שהוא בין טבע העולם הזה לדרגה של למעלה מן הטבע, איל שנברא בין השמשות 20041 

פירוש שגילוי זה היה כולל כל , גידין עשרה נבלים של כנור, גבוהה האפשרית בעולם הזההיא היותר  20042 

עורו היה , אפילו אותן שבבחינת מעין עולם הבא שעליו מרמז נבל ועשור, ה"השגותיו של דוד המלך ע 20043 

לבטל את העבודה זרה ´ פירוש שכוחו של אליהו שהוא האזור שלו בקנאו את קנאת ה, אזור של אליהו 20044 

 20045 .ה בביטול היש שעל ידי נסיון העקידה"היה משורש אותה ההשגה של אברהם אבינו ע, ישראלמ

והעיר , כי כל גילויי מתן תורה כבר היו כלולים בהשגתו של אברהם, קרני שמאל שתקע בו בהר סיני 20046 

כי ידוע שהפרסום שבמעמד הר סיני היה ענין שמצא , המדרש ששופר של מתן תורה מקרן שמאל היה 20047 

ל לוחות ראשונים על שניתנו בפומבי לפיכך שלטה בהן עין "כאמרם ז, צד שמאל מקום להתערב בו השטן 20048 

, קרן ימין שהוא גדול יתקע בשופר גדול זהו שופרו של משיח, (א"תנחומא כי תשא ל) הרע ונשתברו 20049 

נו להתבער אך בו לא תשלוט יד היצר כי כבר הגיע זמ, הגילוי  של ביטול היצר שהוא פירסום וגילוי גדול 20050 

 20051 .מן העולם

, למדנו שבנסיון העקידה הגיע אברהם אבינו למדרגה הגבוהה ביותר בביטול היש השייכת בעולם הזה 20052 

גם לגילוי , ונקודה זו היוותה את השורש לכל ההתפתחויות העתידות לבוא אחר כך, מעין עולם הבא ממש 20053 

מדוע לא , את כל הדרגות הרמותוצריך עיון מכיון שבהקרבת האיל התפיס , מתן תורה וימות המשיח 20054 

במקצת ) י"ופירש רש, כי הנה כתוב וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר? הזמינו לו את האיל מיד 20055 

 20056 .ואחר כל טענותיו של אברהם, אחר כל דברי המלאך והשכינה (ספרים

שיחתי אתמול וכן אמרו עכשיו אפרש את , והענין הוא שטענות אברהם עם המלאך באמרו אעשה בו חבלה 20057 

ועל ידיהם נתבררה בעליל מסירת , היוו הנקודות הדקות האחרונות שבעצם נסיון העקידה, אמרת ביצחק 20058 

ועל כן סבבו מן השמים שיתעכב האיל עד לאחר גמר הוצאת נקודות אלו , נפשו ואהבתו של אברהם אבינו 20059 

 20060 .כדי שכולן תוקבענה במעשה על ידי הקרבת האיל בכוונות אלו, לפועל

שלא נתנו לאיל להתקרב אל אברהם אלא שהיה נאחז בסבך , כדי כך מתחשבים בדקות הנסיונות ועד 20061 

וידוע שהשטן לשם שמים , י שהיה רץ אל אברהם והשטן סובכו ומערבבו באילנות"ופירש רש, בקרניו 20062 

 20063 ?נתכוון כדי להגדיל הנסיון ולהגדיל הגילוי ומה התועלת בעיכוב הזה

אחר כל , אחר כל גילויי מסירת נפשו ואהבתו הבלתי מוגבלת, הם אבינואלא שאחר כל התעלותו של אבר 20064 

שישא הוא את עיניו וילך במו רגליו לקחת את האיל מתוך , אלה עוד נדרשה ממנו התאמצות קטנה יתירה 20065 

עלינו ללמוד מהו , ל"ובלי התאמצות נוספת זאת היתה חסרה קביעותן של כל הנקודות הנפלאות הנ, הסבך 20066 

כי רק על ידיהם , והתאמצות גופניים גם הנראים כקטנים ביותר בדרכי עבודתו יתברךערכם של עמל  20067 

 20068 .(266ב דף "מכתב מאליהו ח)  .ת"נזכה ונעלה מעלה בעזרת השי

 20069 

 20070 מאמר תכא

ב "בראשית כ) וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו 20071 

 20072 .(ג"י

, ונתבשר מן השמים שעלה בידו המדרגה הגבוהה, ביא בנו לעקוד על גבי המזבחה אחר שה"והנה אאע 20073 

עד , וגם מה שזכה שבנו יצחק ישאר בחיים ולא ירד מהמזבח, ועמד בנסיון כזה להתנוסס לדורות עולם 20074 

ל שבזה הבין שנזדמן לו ברצון האל ושלא יהיה "הספורנו ז´ ופי, ה איל תחת חליפת בנו"שהזמין לו הקב 20075 

 20076 .ל"שום גזל עכ בו חשש

ממצב של , התהפכות פתאומית ממצב של והעלהו לעולה! מה נפלאה דוגמא זו של אברהם אבינו בשעה זו 20077 

עד , ממצב של רגש ערירות, ממצב של הפסקת התקוה להמשך הקיום בזרע, ת"יאוש והיכנעות לרצון השי 20078 

חזון עתידות של עם גדול עד מצב של , מצב של עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה אל תשלח ידך אל הנער 20079 

ובכל זאת ידע להתכוון , והלא כל זה התחולל בנפשו של אברהם אבינו בשעה גורלית זו, וסגולתו´ בחיר ה 20080 

 20081 .ולעיין אם האיל אין בו חשש גזל

ההולך בד בבד עם שיקול , כח ההתלהבות האלקית הטהורה והזכה! מה מלהיב ועצום הוא הדבר הזה 20082 

לא השמחה הפתאומית ולא היגון ! ף בענינים לכאורה קטנים בשעה אחתא, הדעה הצלולה והעיון הזך 20083 

שלא יכשל חלילה בדבר הלכה לעת , הפתאומי אינם יכולים להוציא את הצדיק האמיתי משיקול דעתו 20084 

 20085 !מצוא

והוזכרו בספרי הרפואות כי לא , וזה הענין ידוע בבוא השמחה פתאום, פ ויפג לבו"ל עה"ן ז"ש הרמב"וכמ 20086 

כי יהיה הלב נרחב , שיתעלפו רבים מהם בבוא להם שמחה בפתע פתאום, קנים וחלושי הכחיסבלו זה הז 20087 

ל "הספורנו ז´ וכן פי, ל"ונפתח פתאום והחום התולדי יוצא ומתפזר בחיצוי הגוף ויאפס הלב בהתקדרו עכ 20088 

שתתיישב דעתה בהדרגה ללכת אל , ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה אתנו ימים או עשור, חיי שרה´ בפ 20089 

 20090 .ל"כי ההשתנות הפתאומי לא יסבלה הטבע עכ, ארץ אחרת ולא יהיה לה פתאום



ולא הוציאה משיקול דעתו הטהורה , ה ששום השתנות פתאומית לא פעלה עליו"ומה אנו רואים אצל אאע 20091 

ובזה הוכיח את שלמות נפשו במדרגה האלקית הגבוהה , לא מקודם הנסיון ולא אחריו, וזיו מחשבתו 20092 

למה איחר מלהראותו מיד כדי שלא יאמרו הממו , פ ויהי ביום השלישי"ל עה"י ז"ש רש"וכמ, ביותר 20093 

´ המדע והחיים ד)  .ל"ואלו היה שהות להמלך אל לבו לא היה עושה עכ, וערבבו פתאום וטרף דעתו 20094 

 20095 .(ז"ר

 20096 

 20097 מאמר תכב

ב "אשית כבר) וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו 20098 

 20099 .(ג"י

כ איך אמרו "וא, ש כבש אחד בן שנתו לעולה"ובן שנתו היה כמ, הרי למדנו שזה האיל נברא בין השמשות 20100 

ל שנצטווה אז זה הכח להזמין איל "וי? הלא כבר עברו עליו יותר משני אלפים שנים, שבין השמשות נברא 20101 

 20102 .(ק וירא"זוה) כמו בכל שאר הדברים שנבראו בין השמשות, בשעה שיצטרך לו אברהם

 20103 

ושם בגן עדן אין המות שולט ואין שם , ועוד יש מפרשים כיון שנברא בין השמשות ובגן עדן היה רועה 20104 

יש בגר בקבר או אין , (ח"כתובות ל) ש"ובמקום שהוא למעלה מזמן אין השנים נחשבות לשנים כמ, זמן 20105 

אם יש , מי חשוב בגר או לא, בראם מתה בנערותה עד שלא עמדה בדין והגיע זמן בגרותה בק, בגר בקבר 20106 

או אין בגר בקבר וקנסה , כי הקבר מפקיע כח האב, בגר בקבר הרי קנסה לעצמה ובנה יורשה ולא אביה 20107 

 20108 .לאביה

הרגע , אבל בעולם העליון שהוא למעלה מהזמן אין השתנות, במקום שיש מושג הזמן האדם משתנה וגדל 20109 

ה "לפי שכל מה שברא הקב, וסר זמן שמונה ימיםהראשון נמשך לנצח יום שכולו ארוך ולא היה כמח 20110 

 20111 .(´חולין ס) במעשה בראשית בקומתן ובצביונם בראם

את העונג העילאי הנצחי כאשר האדם , מאמר זה בא לעורר את המחשבה ולצייר לפנינו את עולם הנצח 20112 

ש "וכמ, מהוכמה ההפסד גדול אם האדם יזניח ויתרשל בקיום המצוות ולא יכשיר עצמו ליכנס ש, יזכה בו 20113 

כשם שהזמן , אותה בושה הנצחית בושה שאין עמה זמן והגבלה, ל אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה"ז 20114 

אין בה , לעולם היא עומדת בצורתה הראשונה כוחה עמה תמיד, הוא נצחי כן הבושה נצחית ואינה פוסקת 20115 

 20116 .שינוי כשם שאין שינוי בזמן

כשהדבר , וכן יש שינוי מיום ליום וממקום למקום, למשנהו בעולם הזה יש זמן וגבול יש שינוי מרגע אחד 20117 

לא כן הרגע הנצחי , משתנה בצורתו הריהו משתנה גם באיכותו ובעוצמתו עד שנעשה פושר וקר לגמרי 20118 

הבושה הנצחית חריפה וחדה , אינו מתיישן ואינו מפסיק, תמיד הוא עומד תמיד הוא קיים ללא שינויים 20119 

 20120 .אוי לו לאדם שתפגע בו הבושה הנצחית שאז תמיד יעמוד בה, בראשונהמאוד לוהטת ובוערת ועומדת כ

הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה , ג"ל פרקי אבות פ"רבינו יונה ז´ ומצאתי יסוד לזה בפי 20121 

, כי איך יחטא האדם אם יחשוב לפני מי עתיד ליתן דין וחשבון, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון´ וכו 20122 

אם , משל למלך שנכנס אדם לפניו, על הפורענות שיהיה לו על חטאיו כי יתבייש בושת גדולויותר  20123 

על אחת כמה וכמה לפני מלך מלכי , ימצאהו מרמה במעשיו או משקר בדבריו הלא יתבייש בושת גדול 20124 

 20125 .ה"המלכים הקב

כי טבע הגוף , הבושת ההיא גדולה מהבושת בעודנה שמה, גם כי בהתבייש הנפש אחר שנתפרדה מן הגוף 20126 

לשנה או לשנתיים ישכח הדבר וילך הבושה , וכי יעשה האיש דבר כיעור ויתבייש עליו מבני אדם, משכח 20127 

כי טבע השכחה שבגוף מתערב , וגם כי לא ישכח מלבו יהיה הדבר נושן ישן והוסרה קצת הבושה, מעליו 20128 

ים יתגבר עליו להתיישן הדבר על כל פנ, וכי אינו יכול להתגבר עליו לשכוח הדבר לגמרי, עם טבע הנפש 20129 

 20130 .שהוא קצת השכחה

, כי כולה ברה וזכה ואין שום טבע מהגשמים בתוכה, אך בהיות הנפש לבדה אין שכחה לפניה 20131 

וכמו הפעם ההיא תעמוד , ה לעולם ולעולמי עד תעמוד בבושה"וכשמתביישת לפני מלך המלכים הקב 20132 

פ המעלה על לבו דברים אלו "לכן עכ, ה כלימהל אוי לאותה בושה ואוי לאות"ש ז"וכמ, מבויישת לעולם 20133 

 20134 .ל"לא יבוא לידי עבירה עכ

ז אין "נתביישת בעוה, וכן היה בן זומא אומר ודורש, (ר ל טו"שמו) ל"א ז"פ רעיון זה ניתן לפרש מש"ע 20135 

בעולם הבא , ב"ז כלום אלא בושת של עוה"למה שאין בושתו של עוה, ב"ה לעוה"אתה מתבייש מן הקב 20136 

בדרגתה הראשונה שהיד סולדת תמיד מעוצם , בחינת עומדת על מקומה במלוא עוצמתההבושה היא ב 20137 

 20138 .כ שאינה משתכחת"אינה משתנית אינה נחלשת אינה מתיישנת וכש, האש שבה



וזאת יוכל רק , פחד יאחזנו והוא יתירא מלהיכשל בחטא, ומכאן על האדם לחשוב ולהתבונן על אחריתו 20139 

ואזי , יב הלב ולהעשיר את הרעיון ולצייר לפניו את נעימות חיי הנצחלהלה, י שילמוד מוסר בהתלהבות"ע 20140 

 20141 .(אור חדש)  .ויזכה להתענג בזיו השכינה, עם מטען כזה גדולה תקוותו שיינצל מאותה בושה וכלימה

 20142 

 20143 מאמר תכג

 20144 .(ב"ב י"בראשית כ) ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה

אך כשאנו באים לעיין בענין נשגב זה נתקלים אנו , יה בכל הדורותהעקידה היתה הנסיון הגדול ביותר שה 20145 

, ה היה יכול לטעון בענין העקידה"ל מפרשים את הטענות שאברהם אבינו ע"כמו שחז, בקושיות שונות 20146 

 20147 .ואחר כך אמרת לי קח נא את בנך, מביאים תמיד שעיקר טענתו היתה אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע

, הלא יכול לשאול שאלה קשה יותר? ן רק מפאת ההבטחה שביצחק יקרא לו זרעולכאורה קשה מדוע טע 20148 

ושריפת הבנים היא מתועבות הכנענים , שכל עצם ציווי העקידה מופרך הוא לגמרי כי הרי כתוב לא תרצח 20149 

 20150 ?אלקיכם´ שעליהן נאמר לא תעשו כן לה

י אמר "עיין רש, לו מאומהכשאמר המלאך לאברהם אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש , ועוד יש להקשות 20151 

אמר לו אל תעש לו מאומה אל תעש , אעשה בו חבורה ואוציא ממנו מעט דם? לו אם כן לחנם באתי לכאן 20152 

, וקשה כיון שנודע לו עתה שמחשבתו להעלות את בנו לעולה היתה טעות וכל הענין היה רק נסיון, בו מום 20153 

 20154 ?לחבל בו ולעשות בו מום´ ודאי שאין רצון ה

לא אמרתי לך שחטהו אלא העלהו אסקתיה , י כשאמרתי לך קח מוצא שפתי לא אשנה"שם רשועוד כתב  20155 

הרי נבואה איננה שמיעת ? איך תתכן טעות בנבואה, כשמעמיקים בענין נראה שהוא קשה מאוד, אחתיה 20156 

אלא צריך לומר ? ואם לא הבין המכוון הרי לא השיג כלום, והשגה פנימית´ אלא התגלות ה, מלים גרידא 20157 

 20158 .ה את ציווי העקידה היה כלול מעיקרא בנבואה"ם האופן שבו הבין אברהם אבינו עשג

 20159 ´ל בספר גבורות ה"הנה כתב המהר, נגש נא אל ביאור הענין הצריך להתבוננות יתירה כי עמוק הוא מאוד

 20160 כל ענין הקרבן הוא להודיע כי בהתבונן מציאות השם יתברך אין אצל, וזה לשונו (ה עוד שם"ד´ פרק מ)

ואם כן במעלתו ובמציאותו אין דבר , כי הוא יתברך נבדל מכל חומר בעולם, מדרגתו מציאות לשום נברא 20161 

 20162 .חומרי נמצא

לדעת כי הדברים החומרים אין להם מציאות אצל השם יתברך שהוא , לכך היו מקריבים אליו קרבנות 20163 

, קרבן להורות על אחדותוולפיכך נצטווה העלול בהקרבת ה, ט"וכעין זה כתב בפרק ס, נבדל מן החומר 20164 

ומפני זה צוה , שכל הנמצאים במדרגת רוממותו נחשבים לאפס והכל שב אליו ואין כאן בריאה כלל 20165 

רק הוראה שהנמצאים שבים , כי לא צריך השבה גמורה שיקריב עצמו אליו לגמרי, להקריב לו קרבן 20166 

 20167 .אליו

וכמה , לגלות כבודו יתברך לנבראיםידוע שתכלית בריאת העולם היא , ונבאר דבריו הקדושים העמוקים 20168 

, ויש ממדת חסדיו יתברך, ישנם גילויים ממדת דינו יתברך ויש ממדת רחמיו, אופנים של גילוי יש בעולם 20169 

לגלות , הגילוי של אין עוד מלבדו, אך יש עוד גדר של גילוי למעלה מהם והוא גילוי אחדותו יתברך 20170 

ולעומת ערכו אין ישות של ממש בכל נברא וגם לא , שכלפי מציאותו יתברך בטלה כל מציאות זולתו 20171 

 20172 .בבריאה כולה

ולפי זה עומק , והקטרתן על גבי המזבח היינו ביטולן הגמור, גדר הקרבן הוא בעיקר שחיטת בעלי חיים 20173 

ולפי , גדר הקרבן הוא להראות לנו את ביטול ישות הנבראים כלפי מציאותו יתברך הבלתי בעל תכלית 20174 

כדי לגלות , ו להקריב את עצמו ואת בניו ובנותיו"ה מקום לחשוב שיוכל האדם חהאמור לעיל לכאורה הי 20175 

 20176 .את ההתבטלות האפשרית ביותר לעומתו יתברך

לצורך זה אנו יכולים להשתמש רק בבהמה אשר , אבל המחשבה הזאת בטעות יסודה ומופרכת היא לגמרי 20177 

בחירה ויש לו חלק בבריאה שיוכל  אבל האדם הינו בעל, כל מציאותה היא כלי לאדם וזה חלקה בגילוי 20178 

כי בזה שמבטל אותו ואת , ואם אב ירצה לעשות את בנו כלי לגילוי יהיה זה גזל ורציחה, לגלות בעצמו 20179 

 20180 .גוזל ממנו את חלקו העצמי בבריאה ויוצא שהוא גם רוצח, גילויי בחירתו

, בחירות אפשריות בחלקו כי עוד הרבה, וכמו כן בביטול עצמו על ידי הקרבת עצמו לא שייך גילוי כזה 20181 

ל "וזהו שכתב המהר, ואין לו לאדם רשות לשנות את חלקו בצורה זו ולאבד את כל האפשרויות הללו 20182 

רק הוראה , כי לא צריך השבה גמורה שיקריב עצמו אליו לגמרי, ומפני זה צוה להקריב לו קרבן 20183 

 20184 .שהנמצאים שבים אליו

, רתו וכל חלקו בגילוי הוא להיות כלי לבחירת אביואך ישנה אפשרות רחוקה שיולד בן שכל תכלית יצי 20185 

ואם הבן הוא גדול הרי גם לו יהיה , ולגילויים הגדולים אשר יצאו מקיום גזירת שמים במסירות עליונה כזו 20186 

אך אין , ואפשר שלשם גילוי מאוחד זה זימנו אותם יחד מהשמים, גילוי בבחרו לקבל גזירה זו בשמחה 20187 

 20188 .ככל מקרה של הוראת שעה, מעצמו אלא רק על ידי נבואה שייך שידע שום אדם דבר זה



כי קשה לצייר השגה , ועתה מובן לנו איך אפשר היה לאברהם אבינו להבין את גדר ציווי העקידה כפשוטו 20189 

אך אפשר לו לחשוב שכל תוכן חלקו של יצחק בבריאה היה , נבואית בדבר שמופרך אצל האדם לגמרי 20190 

 20191 .היותו כלי לנסיונו של אברהם בגדר הוראת שעהב, כלול במסירת נפשו באופן זה

, ולא מעצם ענין ההעלאה לקרבן, כי ביצחק יקרא לך זרע היתה לו טענה´ ובזה נבין מדוע רק מהבטחת ה 20192 

ל מדרש "כאמרם ז, נבואת העקידה היתה ברורה ונהירה לו למדי עד שלא נסתפק בענינה אף לרגע 20193 

ענה לו אברהם אבינו בתקיפות לא מסטין היה ? ד נשמהתנחומא שבאמור לו השטן תשמע מהמסטין ותאב 20194 

 20195 .שבזה היה ברור לו בלי שום ספק, פירוש שגדר הוראת השעה, ה"אלא הקב

והמניעה היתה על , ה בעצמו"שהמנסה והמצווה בעקידה הוא הקב, (ב"ב י"בראשית כ) ל העיר"ן ז"והרמב 20196 

היה מקום לציווי העקידה לחול , ה"ה ב"הויוהענין מבואר שבבחינת הייחוד העליון בחינת שם , ידי מלאך 20197 

ולו היה העולם זוכה לכך כבר היתה מביאה בעקבותיה את התיקון הגמור של הבריאה , וגם לצאת לפועל 20198 

יש בכוחו למלאות מקום אלפי גילויים , כי גילוי גדול ונשגב המתגלה על ידי צדיק גדול אחד, בכללותה 20199 

 20200 .´בזה מבואר היות הציווי בשם ה, מדדים הדבריםכי לפי האיכות נ, של בחינה נמוכה יותר

כשאמר לו המלאך אל תשלח ידך אל , שאלה זאת שאל אברהם אבינו בעצמו? אך מה עיכב בפני התיקון 20201 

שמא אין אנו ראויים להוציא גילוי ? ל שענה לו אברהם שמא מצאת בי פסול או ביצחק בני"אמרו ז, הנער 20202 

אך מדרגת הדור לא היתה ראויה , ב אברהם ויצחק ראויים היואך לא זה היה העיכו? נשגב כזה לפועל 20203 

 20204 .לכך

אשר כל דרכי גילויי מדותיו יתברך כגון מדות הדין החסד , גילוי מעין זה שייך רק לגדולי גדולים 20205 

אבל , ולא חסרה להם לשלמות מדרגתם אלא השגת גילוי אחדותו יתברך לבד, והרחמים פתוחות לפניהם 20206 

זקן זה , וכן מביא שם במדרש שטען השטן, את אין זה גילוי אלא חילול נוראלאחרים שאינם במדרגה ז 20207 

 20208 .ו"והרי זה מקום לחילול גדול ח, פירוש שכך נראה דבר זה בעיני אחרים, השתטה והולך לשחוט את בנו

אמר לו ליצחק , זה מרומז בפסוק וירא את המקום מרחוק ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור 20209 

אמר לנעריו רואים אתם , אמר לו רואה הר נאה ומשובח וענן קשור עליו? ה מה שאני רואהרואה את 20210 

, (פירוש דרגה זו לא היו משיגים אלא כחורבן ומדבר שממה) אמרו לו אין אנו רואים אלא מדברות? כלום 20211 

 20212 הואיל והחמור אינו רואה ואינכם רואים כמותו עם הדומה לחמור, אמר להם שבו לכם פה עם החמור

 20213 .(תנחומא שם)

וגם הם לא יכלו לראות , אליעזר וישמעאל המעולים שבדור ההוא חוץ מהאבות הקדושים? מי היו הנערים 20214 

ולכן , זאת אומרת שלא היתה באותו דור הכנה אף במשהו למדרגה הנעלה ההיא, את הר המוריה כלל 20215 

 20216 .נשאר הגילוי לעילא עתה ידעתי לבדי כי לא נתגלה למטה

כי מלאך הוא בחינת הסתר , ת בעצמו"ן שהמניעה היתה על ידי מלאך ולא על ידי השי"והיינו דברי הרמב 20217 

וזה גם , והמניעה באה מצד אי הכנת הדור לגילוי ההוא דהיינו בחינת הסתר, כלפי גילוי שמו הגדול יתברך 20218 

רהם לגבי אב, שתי הבחינות היו נכללות בדיבורו יתברך, ל לא אמרתי שחטהו אלא העלהו"ביאור אמרם ז 20219 

 20220 .אך לגבי מדרגת הדור היה שייך העלהו לבד, ויצחק היה שייך שחטהו ממש

מכיון שנתגלה לו בבירור שכך הוא , אבל לגבי עצמו לא היה אברהם יכול להתחשב עם ההסתר ההוא כלל 20221 

היה מתברר לו שגם מה , ואדרבא בהיותו עומד בדרגת השגת היחוד הגמור, רצון הבורא יתברך שמו 20222 

אך , ש ורבו פשעיך מה תפעל בו"כמ, ן חילול אינו מגיע לאחדותו יתברך בשום פניםשנראה לנו כעי 20223 

 20224 .ברצותו שלא לגרום הסתר כזה לשאר נבראים לפי דרגתם, הקדוש ברוך הוא ברחמיו מנע את המעשה

שנית אם ימסור את , בתחלה אם ימסור את נפש בנו, נמצא שנסיון העקידה כלל בתוכו כמה וכמה בחינות 20225 

וגדולה , ויחריבם כמו ידיו על ידי חילול גדול כזה כדי לקיים מצות בוראו, יו שגילה עד אז בעולםכל גילו 20226 

שהחורבן שבא על ידי החילול בטל הוא לעומת אחדותו , מכולם אם יגביה עצמו כל כך עד כדי להשיג 20227 

אותו יתברך היינו בביטול ישות כל הנבראים לעומת אמיתת מצי, שהיא השגה גדולה בביטול היש, יתברך 20228 

 20229 .ל"כמו שכתב המהר

והודיעוהו , אלא שלא הרשוהו מהשמים להוציאם לפועל, ה"ובכל הנסיונות הללו עמד אברהם אבינו ע 20230 

ועל זה נתיירא , וממילא נשאר הגילוי של נסיון בלבד, שיוציאם לפועל´ שמטעמים כמוסים אין ברצון ה 20231 

בקש שיעשה , ולכן כשנאמר לו שלא כך הוא, אברהם וחשש שמא מפני פסול שנמצא בו מנעוהו מגילוי זה 20232 

וכוונתו היתה שיעשה על כל פנים מעשה כל שהוא להתפיס בו כל , בו חבורה או יטיף ממנו טיפת דם 20233 

 20234 .כי כל גילוי צריך מעשה כדי לקבעו בלב, הגילויים אשר גילה במחשבתו

ראים ההם שהעלה בעבודה שכל הגילויים הנו, ה"למדנו מזה גודל ערך המעשה כי הכיר אברהם אבינו ע 20235 

לא היו נחשבים אלא בבחינת הכנה לבד לולא היה קובע אותם , רוחנית פנימית כל כך כבירה ועילאית 20236 

ולשם זה הזמינו לו מן השמים את האיל שהוכן לכך , אם גם מעשה כל שהוא או מעשה סמלי, במעשה 20237 

ובכל מעשה , ל"ית כל הבריאה כנכי גילוי זה היה כולל תכל, מששת ימי בראשית שיקריבנו במקום יצחק 20238 



ו "נ) ל בבראשית רבה"כמו שאמרו ז, ומעשה שעשה באיל היה מתפיס במחשבתו כאילו היה עושה בבנו 20239 

 20240 .(ד"י

אימוריו כאילו אימוריו של , אמר לפניו רבון העולם הוי רואה דמו של איל זה כאילו דמו של יצחק בני 20241 

ל שאפרו של יצחק צבור "וכן אמרו ז, את יצחק באמת ועל כן נחשב לו לאברהם כאילו הקריב, יצחק בני 20242 

, כי למעלה נחשב כאילו עשה כל המעשים ביצחק ממש, אפר של יצחק ולא אפרו של איל, לפניו יתברך 20243 

אין הגילוי בא מהמעשה אלא מהכוונה שבלב , ולמדנו מזה שאף שנצרך המעשה לשם קביעות הגילוי 20244 

היה מתעלה לגילויים עוד יותר גדולים ושלמים , את יצחקאולם אילו הורשה להקריב ממש , שנתפסה בו 20245 

 20246 .כמבואר לעיל

נותנים בשמים ערך למעשיו כאילו הקריב , עוד למדנו שהשובר יצרו ומקריב לשם שמים את דמיונותיו 20247 

והוא מניחם ומפריש כל חייו , למשל מי שיש לו דמיונות של חיי רווחה, מציאות ממש ולא דמיון בלבד 20248 

וכבר חי במציאות חיי נחת , ערך מעשהו כאילו כבר השיג את כל אשר ידמה בלבבו, לתורה ועבודה 20249 

 20250 .ועם כל זה עזב את הכל במסרו את כל ימי חייו לתורה ועבודה מתוך הדחק, והרוחה אלו

אפילו אם אחר כך יתברר שתקוותיו גם כן , ויותר מזה אם בחר לעזוב את תקוותיו ולמסרן לשמים 20251 

, עשה מעשה להתפיס בו את מחשבת מסירת תקוותיו שגמר בדעתו מקודם אם רק, תתקיימנה במלואן 20252 

מחשבה , (´קדושין מ) מחשבתו מצטרפת למעשה ומקבל עליו שכר כאילו עשה את הכל ממש כמו שאמרו 20253 

 20254 .(261ב "מכתב מאליהו ח)  .טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ואשרי הזוכה

 20255 

 20256 מאמר תכד

 20257 .(ז"ב ט"בראשית כ) עשית את הדבר הזהויאמר בי נשבעתי נאם כי יען אשר 

ה "אמר לו הקב, באותה שעה אמר אברהם איני זז מכאן עד שתשבע לי שאין אתה מנסה אותי עוד לעולם 20258 

ה יסורים קשים ונסיונין "ל הקב"א, ´ויאמר בי נשבעתי נאום ה´ חייך כך הוא ונשבע שלא ינסנו עוד שנא 20259 

, היסורים שבאו על איוב היו ראויין לבוא על אברהם, ןאחרים היו ראויין לבוא על אברהם ואינן באי 20260 

 20261 .ה לאברהם לך אכול בשמחה לחמך כי כבר רצה האלקים את מעשיך"ל הקב"באותה שעה א

אולם אילו הרשו לו להסתכל למעלה , האדם כאשר קורה לו איזה נסיון או צער מסויים הוא נעשה מודאג 20262 

ונתנו לו אותה , שבאה עליו החליפו אותה בשמים היה מוצא שצרה זו, בסודות הבריאה ולדעת אותם 20263 

 20264 .אילו ידע זאת היה מקבל באהבה את הגזירה ההיא של הצער והנסיון, במקום אסון גדול שמנעו ממנו

ובצער ההוא העביר מעל עצמו את , במעשה העקידה עבר אברהם אבינו באמונה שלמה נסיון גדול 20265 

לא היו , פני שתיקן את עצמו כל כך במעשה העקידהורק מ, היסורים הקשים והנוראים שבאו על איוב 20266 

 20267 .(סוד היסורים´ פרי הארץ מ)  .צריכים להביא עליו את היסורין הללו

 20268 

 20269 מאמר תכה

ב "בראשית כ) כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך´ ויאמר בי נשבעתי נאם ה 20270 

 20271 .(ז"ט

בזכותה נמחלים עוונותיהם בראש השנה ובזכותה יגאלו ו, בענין עקידת יצחק שאנו חיים בזכותה עד היום 20272 

יש להתבונן מהו המיוחד שבעקידה זו שעמדה לאבותינו ולנו עד לגאולה , (ר נו"ב)א  לעתיד לבו 20273 

והכתוב אומר כי עליך , אם מסירות הנפש שבה הרי עם ישראל מוסר את נפשו בכל דור ודור, האחרונה 20274 

וחנה אמרה לבניה , (תנחומא תצוה ה) ארה לשחיטה כך ישראלמה יונה זו פושטת צו, הורגנו כל היום 20275 

ובמה התיחדה , (7גיטין נז) שיאמרו לאברהם אבינו אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות 20276 

 20277 .עקידת יצחק

דרש רבא מאי דכתיב מה יפו פעמייך בנעלים , (7סוכה מט)א  כדי להבין זאת יש להקדים את מאמר הגמר 20278 

בת נדיב בתו של אברהם אבינו , מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגל, (´זש "שה)ב  בת נדי 20279 

י אברהם אבינו נקרא "ופירש, (ז"תהלים מ) שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם, שנקרא נדיב 20280 

 20281 .נדיב שנדבו לבו להכיר את בוראו

כי , את בוראו נוחל שני עולמותלהיפך המכיר , והנה לפי קטנות מושגינו אין הכרת הבורא באה מנדיבות 20282 

ואין הוא גלמוד , הרי נודע לו שיש בורא ומנהיג ויש לו אב בשמים, מלבד הטוב הצפון לו בעלמא דאתי 20283 

 20284 .ומדוע קראו להכרה זו בשם נדיבות, הרי שהוא מקבל ללא שיעור ואינו נותן משלו מאומה, בזה העולם

שהרי הכרת הבורא היא מושכל , שאין ערוך להל הבינו את הענין לעמקו שיש כאן נדיבות "אלא שחז 20285 

והשמים , היא ראשית חכמה (ר לט"ב) ושאלתו של אברהם אבינו תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, ראשון 20286 

, ומכל שכן לאחר שחשף את זרוע קדשו באותות ובמופתים לעין כל, מספרים כבוד אל והארץ מלאה חסדו 20287 

אלא שהכרת , כפירה של מכיר את בוראו ומתכון למרוד בוומה עוד , ואם כן מהיכן ישנה לכפירה בעולם 20288 



וגם הוא וחייו , שאין כל בעלות בעולם לא כחו ולא עוצם ידו, הבורא דורשת מהאדם נדיבות מוחלטת 20289 

אמנם זהו אשרו אבל נדמה לו בתחילה שהוא , ורגשותיו כולם של הבורא הם ומוקדשים עבור הבורא 20290 

 20291 .לבו להכיר את בוראו ויש כאן נדבו, נדרש לנדיבות ונתינה

אברהם אבינו העמיד את כל רכושו במקנה בכסף ובזהב כדי , עבודת האבות היתה כל כולה בנדיבות זו 20292 

והעמיד את גופו לעת זקנתו וביום השלישי למילתו בפתח האוהל , להאכיל עוברי אורח לשונות בחרדל 20293 

ה "שהרי כשהתבשר מפי הקב, ידהאבל לשיא הנדיבות הגיע בפרשת העק, לצפות לאורחים בכליון עינים 20294 

כל טוב העולם הזה , אלקים מה תתן לי ואנכי הולך ערירי´ אמר ה, שאין לו לירא ושכרו הרבה מאוד 20295 

ובו יקרא לו זרע לייסד את האומה , אחריו´ והעולם הבא לא ישוו בעיניו לבן שימשיך את עבודת ה 20296 

נצטוה אברהם אבינו להעלותו לעולה היש  ,ומשנולד בן זה והצדיק את כל ציפיותיו במלואן, הישראלית 20297 

 20298 .נדיבות גדולה מזו

מבלי , ד אל מול העקידה"לדורותיהם הי´ ומעתה אין כל דמיון למסירות הנפש של הנהרגים על קדושת ה 20299 

אבל הרי הם קנו את עולמם , (.פסחים נ) להמעיט בגדולת ההרוגים שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן 20300 

וכשבא לידו למות , שהרי נוח לו לאדם שלא נברא משנברא פן יחטא ואשם, (.יזעבודה זרה ) בשעה אחת 20301 

 20302 .על קידוש שמו יתברך הריהו קונה אושר נצח בשעה אחת

הרי , עליו לא נאמר שטוב לו שלא נברא משנברא, אבל אברהם בעקידתו את יצחק ויצחק במסירות נפשו 20303 

, ים כאלו להקריב הרי אין נדיבות גדולה הימנהחי, הוא זכה לחיים מעין עולם הבא ולא שלט בו יצר הרע 20304 

הרי כל אכילות , (.מ פו"ב) ואם בזכות הנדיבות של ויקח חמאה וחלב זכו ישראל לאכול מן ארבעים שנה 20305 

 20306 .(ר נו"ב) שישראל אוכלין בעולם הזה אינם אוכלים אלא בזכות אותה מאכלת

חוייבנו לשאוף שיהא בנו לפחות , (ה"ר פכ"תדבא) וכשנצטוינו לומר אימתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו 20307 

דורש ´ הגיד לך אדם מה טוב ומה ה, (7סוכה מט)א  ועל כך אמרו בגמר, אחת מאלף ממידה זו של נדיבות 20308 

ואהבת חסד , עשות משפט זה הדין, (מיכה ו) ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקיך 20309 

 20310 .הלא דברים קל וחומר, הוצאת המת והכנסת כלה לחופהוהצנע לכת עם אלקיך זו , זו גמילות חסדים

דברים , אמרה תורה הצנע לכת (כמו הוצאת המת והכנסת כלה)א  ומה דברים שדרכן לעשות בפרהסי 20311 

דרישת הצניעות היא שאפילו הוא עצמו לא , על אחת כמה וכמה (כמו צדקה) שדרכן לעשותן בצנעה 20312 

משום שברגע שהוא ירגיש בחסד , רים לא ירגישו בהםומכל שכן שאח, יתפעל ממעשי החסד שהוא עושה 20313 

ולא זו , שהרי הוא מקבל תמורת נתינתו סיפוק עצמי ומקבל רגשי כבוד, שהוא עושה אין כאן נדיבות 20314 

 20315 .שכל מהותו היתה נתינה ונדיבות, הדרך של בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב

מה ירך בסתר אף , (´ש ז"שה) ק חמוקי ירכיךוהגמרא אומרת שמכאן סייעתא לרב ענן שלומד מהפסו 20316 

היינו שיהיה כל לימודו בנדיבות ובמסירות , שגם לימוד התורה חייב להיות בהצנע לכת, דברי תורה בסתר 20317 

, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה (7ברכות ז) ועל כן אמרו, לידיעת התורה ודבקות בנותנה 20318 

שהוא נותן את כולו להיות , ובשימושה הוא משתלם בנדיבות ,שבלימוד הוא מקבל מרבו ואין בזה נדיבות 20319 

שיהיו כל מעשינו ותהיה כל הוייתנו בבחינת , זהו הלקח עבורנו ממעשי אבות, עבד לרבו בשביל התורה 20320 

 20321  .והדרך לכך היא הצנע לכת ואז יגיעו מעשינו בנגיעה כל דהוא במעשי אבותינו, נתינה ונדיבות

 20322 .(לקט שיחות מוסר)

 20323 

 20324 מאמר תכו

 20325 .(ט"ב י"בראשית כ) וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדיו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע

משל לאשה , ויצחק היכן היה שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה, איתא במדרש וישב אברהם אל נעריו 20326 

, (שםש "ילקו) אמרה הואיל ומן הפלך הזה נתעשרתי עוד אינו זז מתחת ידי לעולם, שהעשירה מפילכה 20327 

שלכאורה קשה כי אם יצחק זקוק היה לישיבה מדוע איחר עד כה , ל הקדושים"ויש להבין הכונה בחז 20328 

וצריכים להבין מה התחדש אצל אברהם , מוכרחים לאמר שההכרח נולד רק עכשיו אחרי העקידה, לשלחו 20329 

 20330 .שנאלץ לשלוח את יצחק בנו לישיבה רק עכשיו ולא קודם, אבינו אחרי העקידה

הנסיונות , י האדם הם שרשרת ארוכה של נסיונות שעל ידם האדם זוכה לבנות עולמו הנצחיכידוע שחי 20331 

א "פ) וכמו שכתב המסילת ישרים, לכל אחד הם לפי מדרגתו ובהם נבחנת אמונתו והכרתו בבורא יתברך 20332 

כף ה ת"יציר כפיו של הקב, ז הוא לקיום המצוות ולעבוד ולעמוד בנסיון"עיקר מציאות האדם בעוה, (ו"כ 20333 

אברהם אבינו נתנסה בעשרה , קין נסיון של קנאה, כשנברא הפעולה הראשונה היה נסיון עץ הדעת 20334 

גם בעת התגלות הבורא יתברך בסיני , וכן יעקב שכל חייו היו רק נסיונות, וכן יצחק בעקידה, נסיונות 20335 

 20336 .תכלית הגילוי היה לבעבור נסות אתכם בא האלקים, לעמו

אחרי שכל עלייתו תיקונו ושלימות נפשו בא לו , חיי האדם ואין מפלט מהםהנסיונות הם תופעה מוכרחת ב 20337 

כי חפץ הבורא יתעלה בבריאת מין האדם היה , ש החסיד בעל חובת הלבבות"וכמ, י עמידה בנסיון"רק ע 20338 



הרי שאין עליה בלעדי , בעבור שתזדכך ותהיה בתכונת המלאכים הקדושים, ז"לייסר הנפש ולנסותה בעוה 20339 

מה שכתוב בתורה ובחרת בחיים דהיינו לעמוד בנסיון ויתרחק מן הרע ויבחר בטוב שהוא  וזה, הנסיון 20340 

 20341 .החיים

הקנאה והתאוה , הלא ידוע שכל הנסיונות שורשם במדות רעות, ויש להבין מדוע קשה לעמוד בנסיון 20342 

וכן , ל מוציאין את האדם מן העולם"ש חז"וכל בעל שכל יודע ומבין הסכנה הכרוכה בזה וכמ, והכבוד 20343 

חטאים , (שם) רבים מכאובים לרשע, (תהלים) פסוקים מפורשים בתוצאות החטא תמותת רשע רעה 20344 

 20345 .ועוד ועוד (ירמיה) תיסרך רעתך, תרדוף רעה

אם , איך שכל סבלו יסוריו ומכאוביו באים לו רק ממדותיו הרעות, אם האדם קרוב רק קצת לעצמו יראה 20346 

ורק אלה וכדומה , וחסרונות אלה הם בעוכרו, וכדומה´ בה גם חוסר בטחונו, זה קנאה תאוה כבוד או כעס 20347 

ולכאורה אחרי ידיעה זו אין , הם שמגלגלים עליו כל הצרות שבעולם ומי יבוא ויכחיש מציאות מרה זו 20348 

 20349 .ל"וכל בר דעת לא יתאוה למעדני מלך ביודעו שמכיל בתוכו רעל ממית רח, מקום לנסיון בכלל

וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו , תו חכמתו מתקיימתל כל שמעשיו מרובים מחכמ"אמרו חז 20350 

כשהמעשים מרובים מן החכמה זה אומר שכל מה שמבין בשכלו והשיג בחכמתו אינו נשאר , מתקיימת 20351 

ולא רק שמעשיו הולכים בד בבד , מעשיו אינם סתירה לחכמתו, בעל חוב לשכלו אלא הכל מבצע למעשה 20352 

, עוד יותר מעשיו פורצים גדרי החכמה למעלה, כל השגי הכרתועם חכמתו ואינו מוותר כחוט השערה מ 20353 

בבחינת חוקה חקקתי גזירה גזרתי אין לך רשות , וגם מה שלא מובן לו ואינו נתפס בשכלו מקיים בתמימות 20354 

וכפי שיעור עלייתו , כי המעשים והחכמה תואמים יחדיו, במצב כזה חכמתו מתקיימת, להרהר אחריה 20355 

 20356 .ונמצא שלום בתוך מחנהו בין לבו ושכלו יחד, כ מתפתחים ומתרבים"גבחכמה לעומת זה המעשים 

ומצד חכמתו והכרתו אינו פחות מחבירו , אבל אם חכמתו מרובה ממעשיו נמצא שהוא יודע ומבין הרבה 20357 

אומר , אך דא עקא שלמרות ידיעותיו הוא מוגבל בזה שאין התאמה למעשיו, ואולי אפילו למעלה ממנו 20358 

הוא יודע שחי חיי סתירה נגד הכרתו אמנם תש כוחו , תו אין לה שליטה על הלבהרבה ועושה מעט חכמ 20359 

הנסיון נוצר בין ההכרה והשלימות ונסביר , וכאן הוא מקום הבחירה שפירושו נסיון, למלאות רצון שכלו 20360 

 20361 .הענין

ל אחרי שנטיית האדם היא לצד הרע "ר, יש מדרגה של כובש יצרו, באי עשיית הרע ישנם שתי מדרגות 20362 

אבל ישנה עוד מדרגה יותר גבוהה , ז נאמר איזהו גיבור הכובש את יצרו"וע, ז מתגבר על יצרו וכובשו"בכ 20363 

וכן הובא בחובת הלבבות , שנאו רע´ ש אוהבי ה"וכמ´ שזה בבחינת תקון האדם ודבקותו בה, שנאת הרע 20364 

מן התיעוב  עד שתגיע, וראוי לך אחי שתייסר נפשך בפרישות מכל מה שציוך האלקים לפרוש ממנו 20365 

כאכילת העכבר הדם והשקץ אשר יתעבהו טבעך , והמיאוס במיני התענוגים המנועים ולקיחת איסור 20366 

 20367 .(ה"שער הפרישות פ) ותשנאהו נפשך

שמקומו מצא בהחלל שיש בין ההכרה , כל עוד לא יגיע האדם למעלה רמה זו הוא נמצא במצב הנסיון 20368 

וגם התבוננות בחובתו בעולמו יזכה , ורה ולימוד המוסרי עבודתו בת"והרפואה לזה היא שהאדם ע, והנטיה 20369 

ובמקום הנטיה להרע , ובזה ישלים את נפשו ויתקן את לבו שיתאימו עם שכלו והכרתו, לעמוד בנסיונות 20370 

 20371 .כמובן שבזה לא הגיע עדיין אל המנוחה ואל הנחלה, יווצר מצב חדש שנאת הרע

ל "ש חז"וכמ, וק לא נגמר ועבודתו לא נשלמה עדייןואז רואה שהזיק, היות והכרתו שוב עולה מעלה מעלה 20372 

ל "ועל זה אמרו חז, וכן אמר איוב ושם ינוחו יגיע כח, בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף 20373 

וכיון , אלא כל זמן שהצדיקים חיים נלחמים עם יצרם, אמר רבי יוחנן מפני מה נגזרה מיתה על הצדיקים 20374 

 20375 .(ה"ש איוב תתצ"ילקו) ושם ינוחו יגיעי כח שהם מתים הם נינוחין שנאמר

החובה , שזהו סיבה וראש לכל חטאת ומקור לכל הנסיונות, רואים מזה שעל האדם לא להניח חלל זה 20376 

וכן , לברר לעצמו האמת לאמיתו עד שישלים את עצמו ויתאים להכרתו, מוטלת עליו להאבק עם היצר 20377 

צה לומר שכל ההכרה נתונה לאדם רק לתכלית זה רו, כותב חובת הלבבות שכל אדם נתבע לפי הכרתו 20378 

ואם האדם לא יעמוד בנסיון , וזהו תפקידו וחובתו בעולמו, שתאיר לפניו הדרך הגבוה שעליו להשיג 20379 

 20380 .ממילא ישאר במצב של אי תיקון

כי אם אינו עולה מעלה , ס המלחמה בין ההכרה והנטיה אל הרע במקומה עומדת וההפסד בכפליים"אבל סו 20381 

ל וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו "וזה הכוונה בחז, (א"הגר) מוכרח לרדת מטה מטה מעלה אז 20382 

אז יצטרך לעקם שכלו כדי שיתאים , ל כי אם לא זכה לכוון לבו על פי הכרתו ועצת שכלו"ר, מתקיימת 20383 

 20384 .לרצונו ומאויי טבעו

, ים שאינם לפי מדתםשתמיד התרחקו מהארות וגילוי, ולכן מצאנו אצל גדולי ישראל ויסודי האומה 20385 

שלא יווצר בלבם חלל גדול כי פחדו , השתדלו שהכרתם תגדל בד בבד עם עלייתם ושלימות נפשם 20386 

ז אמרו "וע, יעקב אבינו בחלומו והנה סולם מוצב ארצה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, מהנסיונות 20387 

ה ליעקב אבינו שרה של "הקבמלמד שהראה לו , ש בן יוסינה"ברכיה בשם רבי חלבו ור´ ל אמר ר"חז 20388 



ה ליעקב "ל הקב"א, ושל אדום עולה ויורד, ושל יון עולה ויורד, ושל מדי עולה ויורד, בבל עולה ויורד 20389 

, באותה שעה נתירא אבינו יעקב ואמר כשם שיש לאלו ירידה כך אני יש לי ירדה, למה אין אתה עולה 20390 

 20391 .(´תנחומא ויצא ב) להה אם אתה עולה אין לך ירידה ולא האמין ולא ע"ל הקב"א

, ה"ומשום מה לא עשה כצווי הקב, ה שיתעלה לדרגה רוחנית עליונה"ל שאמר לו הקב"ומפרש המהר 20392 

דבריו מובאים במכתב מאליהו ) ש"משום שבאותה שעה היה חסר משהו למדרגת הדבקות השלמה עי 20393 

לא רצה גלויים , עכשיויעקב אבינו פחד להכניס עצמו למדרגה שחשב שאינה לפי שיעור קומתו של , (ג"ח 20394 

 20395 .וזה פירוש לא האמין ולא עלה, גבוהים שהם למעלה ממדרגתו האמיתית

ה מתגלה אליו בסנה "הקב, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלקים, ה"וכן מצאנו אצל משה רע 20396 

והוא מסרב לראות , לראות את כל ההוד וההדר של בורא עולם, וחושף לו את כל תעלומות הבריאה 20397 

זו היתה דרכם של אבותינו הקדושים מדדו עצמם , יט שאינו ראוי לכך כי ירא מהביט אל האלקיםומחל 20398 

 20399 .ל"העריכו נפשם ולא הרשו לעצמם לטייל ולהציץ כאוות נפשם והכל בגלל הטעם הנ

לכאורה זה מבהיל מאוד איך יתכן לדחות , (י יט"שמות רש) ה הוסיף יום אחד מדעתו"וכן עוד אצל משרע 20400 

כל הבריאה נתונה בציפיה ממושכת ובגעגועים , תורה של שישים רבוא מישראל לעוד יום אחדאת קבלת ה 20401 

והנה משה רבינו בא ודוחה את ההופעה האדירה ליום שלם , עזים לאותו יום השישי של מתן תורה 20402 

 20403 .ה מסכים לו"והקב

כל , ברור וגלוי בכדי לסבול אור חזק ואדיר כזה של מעמד הר סיני שהכל, אמנם דעתו היתה דעת המקום 20404 

לקבל תועלת במעמד זה תלוי בהכנה זיכוך , הרקיעים היו פתוחים ומפי הגבורה שמעו אנכי ולא יהיה לך 20405 

ה שצריך להוסיף עוד "הרגיש משה רבינו ע, ואם כי מאז יציאת מצרים הכינו עצמם, הלב וטהרת הנפש 20406 

 20407 .וכדאי כל האיחור כדי להגיע להתכלית, יום אחד

למרות , והרשו לעצמם להכנס לפני ולפנים להנות מהאור הגנוז, רו את עצמם מספיקלהפך אלו שלא הכשי 20408 

ואי התאמת עצמם להכרתם יצרה חלל גדול שלא היה , חכמתם וגדולתם לא יכלו לסבול את האור הגדול 20409 

וזה היה גורלו של אלישע בן אבויה שהיה מארבעה שנכנסו , אפשר לחבר שתי הקצוות ונפגעו בגלל זה 20410 

לא כן רבי , אך מפני שלא הגיע במציאות להתאים מדרגתו להכרתו נפגע, כ גילויים"כה לכלפרדס וז 20411 

 20412 .נכנס בשלום ויצא בשלום, עקיבא שהכשיר עצמו והשלים נפשו והתאימה לקבלת האור

, ויצחק היכן היה שלחו ללמוד תורה אצל שם ועבר, ל הקדושים"ואפשר להעמיד רעיון זה בדברי חז 20413 

ובזה הגיע להכרה , י מעשה העקידה הגיע לגילויים ולהארות אדירים"אצל יצחק שעאברהם אבינו הרגיש  20414 

ה מפחד ליצחק שלא יסתכן מהחלל הגדול שנוצר "ואברהם אע, חזקה והשיג אור בהיר במידה מאוד גדולה 20415 

, ולמלא החלל הגדול הזה שלחו ללמוד תורה אצל גדולי הדור, בין עצם מציאותו האמיתית ובין הכרתו 20416 

 20417 .בזה יתאים עצמו להכרתו הגבוהה´ הגבוה והמושג בעבודת ההציור 

שאחרי שעזב את בית אביו במקום ללכת ישר אצל לבן עיכב עצמו והלך , וכן מצינו אצל יעקב אבינו 20418 

ולכאורה עד עכשיו מדוע לא נסע , ולמד תורה ארבע עשרה שנה יום ולילה, לישיבה אצל שם ועבר 20419 

כ עתיד מזהיר "כ, ה אחרי קבלת הברכות מאביו יצחק"אבינו על ניחא שגם יעקב "ולפי הנ? לישיבה 20420 

יעקב אבינו הרגיש , משימה כל כך קשה ונוראה, עליו הוטל האחריות לבנות עם ישראל, רוחניות וגשמיות 20421 

והמקום לזה הוא אצל שם , כדי להצליח בתפקידו עליו להתאים עצמו לתפקיד זה שיהיה במציאות ראוי לה 20422 

 20423 .ששיעור קומתו תתאים לתפקידו הגבוה המוטל עליו, ק אצלם אפשר להשתלםגדולי הדור שר, ועבר

, ל שואלים איפה הלכו"וחז, שאחרי שעלו מכבשן האש נעלמו, ל על חנניה מישאל ועזריה"וכן מצינו בחז 20424 

ילקוט בראשית ) רבי יהושע בן לוי אמר שינו מקומם והלכו להם אצל יהושע בן יהוצדק ללמוד תורה 20425 

ל שבטח מעשה נורא כזה "אמנם כנ, אותה התמיהה מה פתאום רק עכשיו הלכו ללמוד תורהגם כאן , (ב"ק 20426 

ופחדו מהמרחק הזה שיש , גדלה ללא שיעור וגבול´ מובן מאליו שהכרתם והשגתם בה, לעיני כל העולם 20427 

ולכן הלכו , לבין מדרגתם האמיתית שלא יהיה סיבה לנפילתם בגדר הציץ ונפגע, בין השגתם והכרתם 20428 

 20429 .תורה כדי שיתאימו עצמם להכרתם ללמוד

ובלי ספק שכל אחד לפי מדרגתו ולפי , של ראש השנה´ מורי ורבותי נמצאים אנו היום בעיצומו של יום א 20430 

וכל הברואים , הכרתו הכין עצמו פחות או יותר ליום הדין הגדול והנורא בו ספרי חיים ומתים נפתחים 20431 

יועד אך ורק לשפוט בני אדם ולשקול מעשיהם לזכות או אמנם יום זה אינו מ, עוברים לפניו כבני מרון 20432 

וגם אלו שכל השנה , אור גדול שופע בכל הבריאה, אבל נוסף לכך ביום זה נפתחים שערי שמים, לחובה 20433 

גם אלו זוכים בימים אלה , הטמטום גבר והלב סתום, נמו שנתם וכמעט אבדו חוש ההרגשה בחומר החטא 20434 

 20435 .לאיזו מדה של התעוררות פנימית

ת הואיל בטובו לחונן עמו השקועים בתוך "נשמת ישראל טובלת בימים אלה בתוך אור חזק ואדיר שהשי 20436 

אור זה של תחיה זורח מדי שנה בשנה להקיץ , לעוררם ולזרזם שלא יטבעו לגמרי חלילה, הבלי הזמן 20437 

בגלל ו, וכמו בן מלך שנשבה בין לסטים ואנשים פחותי ערך, נרדמים ומשמש טל תחיה למרחיקי לכת 20438 



אבל כדי שלא ישכח לגמרי צור , אין אביו רוצה בהצלתו כעת, סיבות מסויימות שרק המלך ידע מהם 20439 

שלא ישלים עם החיים , אביו שולח מפעם לפעם דבר שיזכיר לו שהוא בן מלך, מחצבתו שהוא בן מלך 20440 

 20441 .כי גאולתו קרובה לבוא, הפחותים בהם הוא חי

האור פועל עליו ביתר , ת"אדם מוכן מצדו ויותר קרוב להשיוכמה שה, אור זה הוא בלי גבול ובלי סוף 20442 

וכאילו , ת"שאיפות וכמיהות להשי, מרגיש התעוררות נוראה ואפילו מדרגות עילאיים, שאת וביתר עז 20443 

מלא , ואינו האדם של אתמול, צופה ומביט למרחוק ולמקום גבוה, פתאום עלה במעלות היראה והאהבה 20444 

 20445 .להפיק רצונו להתקרב אליו ולהדבק בו, רךהתרגשות וצמאון להתקרבותו יתב

אורי זה ראש השנה וישעי זה יום ´ אורי וישעי´ל "ש חז"וכמ, המקור לכך הוא האור הזה שבא מן השמים 20446 

ל אלו ימים שבין ראש השנה "ואמרו חז, בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב´ וכן אמר הושע דרשו ה, הכפורים 20447 

זה דומה לסיר נפוח נראה , אין זה מדרגתנו האמיתית, ה אלא אוראבל עלינו לדעת שאין ז, ויום הכפורים 20448 

ונקב קטן מאבד ממנו כל הרוח ואז נראה , אבל מהותו האמיתית הוא קטן קטן ורק מלא רוח, כ גדול"כ 20449 

 20450 .במציאותו האמיתית

, השקפותינו איכותיים ופנימיים, ראייתנו אחרת הרגשותינו עילאיים למאוד, כן אנו זכינו לאור מקיף 20451 

אבל כיון שמדרגות אלה הינם מושאלים ואינם שייכים , והתמונה בכלל רוחנית ועילאית מאשר כל השנה 20452 

חלק בלתי נפרד , ט היא לקרב מדרגות אלה שיהיו רכושנו"עבודתנו במשך השנה הבעל, לנו כלל 20453 

התורה י לימוד "אבל ע, ואין זה מהדברים הקלים, הרגשותינו יחזרו להיות קנינים בנפשנו, מעצמיותנו 20454 

אל )  .ה להגיע לכך והבא ליטהר מסייעין לו"נוכל בע, ולימוד המוסר כפי שהורו לנו רבותינו 20455 

 20456 .(המבקש

 20457 

 20458 מאמר תכז

ב "בראשית כ) ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם הוא בנים לנחור אחיך 20459 

 20460 .(´כ

וכי אין כל מקום שבו יהיה , הכי גדולה לרוץ מפני הרע במהירות´ סור מרע´יסוד עבודת האדם היא רק  20461 

לא חרבה ירושלים אלא , אם רק האדם יעצר בו כבר הוא בסכנה, אפשר לעמוד אפילו במצב הנעלה ביותר 20462 

בוא וראה עד היכן הדברים ! הרי גם בדין תורה אי אפשר להעצר, על שהעמידו דבריהם על דין תורה 20463 

ר היה "תפוח עקבו של אדה, לומר לפניו קדושר במצב שלו של בקשו מלאכי השרת "שאדה, מגיעים 20464 

לברוח מרע במהירות , ביטול הרע´ סור מרע´כ היתה עבודתו רק "ג, (תנחומא אחרי) מכהה גלגל חמה 20465 

 20466 .הכי גדולה

אחרי העקידה היה מהרהר ואומר אילו , ל אחר הדברים האלה אחרי הרהורי דברים שהיו לו"איתא בחז 20467 

, וכמה מבהיל הדבר, היה לי להשיאו אשה מבנות ענר אשכול וממרא ,היה בני שחוט היה הולך בלי בנים 20468 

, וזכה לעתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ה בנסיון הגדול הזה שבו הגיע לשיא השלמות"אברהם אבינו ע 20469 

 20470 .(´י שמות ו"רש) ה נכשל בו וארא אל אברהם ולא הרהר אחרי מדותי"במצב שמשרע

ואברהם אבינו הוא אשר עמד , ומה לכי ביצחק יקרא לך זרעהיתה בבחינה הד´ למה הרעות´הרי ששאלת  20471 

והנה במצב זה פחד אולי הוא אשם במה שלא דאג לקיום הבטחת כי ביצחק יקרא לך , בנסיון הזה ולא אחר 20472 

עד כדי כך מגיע הסוד של , הרי בדרגת השלמות של העקידה עוד דאג אברהם אבינו אולי הוא נכשל, זרע 20473 

מבהיל הוא לראות מזה כי ממש אין , נו בדרגה זאת אולי הוא התקרב לרעוחשש אברהם אבי, סור מרע 20474 

 20475 .ל"איפה להעצר וכנ

סור מרע הינו בבינה כי הבריחה , היא חכמה וסור מרע בינה´ הן יראת ה, (איוב כח)ב  הוא ענין הכתו 20476 

כך  ל"וכפי הנ, ואמר הכתוב סור מרע לרוץ מרע, והריצה מן הרע היא אמנם הרחק הרחק באין להעצר 20477 

ללכת הלאה והלאה במהירות הכי גדולה הרחק מן הרע , כ בבחינה של סור מרע"הוא הסוד של עשה טוב ג 20478 

 20479 .(ו"י פ"מס) ל"ל ז"וכמו שביאר הרמח

כן צריך פקחות גדולה והשקפה רבה לאחוז , כמו שצריך פקחות גדולה והשקפה לינצל ממוקשי היצר הרע 20480 

כן משתדל , ותיו להפיל את האדם במכמורות החטאר ומסבב בתחבול"כי כמו שמשתדל יצה, במצוות 20481 

על כן לא יחפוץ , ותראה כי טבע האדם כבד מאוד כי עפריות החומריות גס, למנוע ממנו עשיית המצוות 20482 

הוא , כ בבחינת סור מרע לרוץ הלאה והלאה לבלי להעצר"הרי כי עשה טוב הוא ג, האדם בטורח ומלאכה 20483 

כי עפריות החומריות גס ואין לאדם עצה כי , וא מסוד העפרכי מה שאדם נעצר ה, ל"אשר מבאר הרמח 20484 

 20485 .אם בריצה

כל הראשונים שואלים , על שדה איש עצל עברתי זה אדם הראשון, (משלי כד) ל אומרים על הפסוק"חז 20486 

ולפי , והמה בוכים ורפו ידי משה, (ר כ כד"במ) ל"שוב אומרים חז, איפה מצינו אצל אדם הראשון עצלות 20487 



ה "במצבים רמים כאלה של אדם הראשון ושל משרע, ש על זה ולא ידע איש את קבורתושנתעצל קבל עונ 20488 

 20489 ?איפוא היתה שם עצלות

וזאת , כי כל עבודת האדם היא רק סור מרע לרוץ במירוץ הכי גדול, ולפי דברינו הענין מבואר בפשטות 20490 

ם כשלון מסתמא וכאשר היה אצל, גם במצב שלהם היה אסור להעצר, ה"ר ומשרע"היתה גם עבודת אדה 20491 

הריצה היתה צריכה להיות , ועל זה כבר נתבעים בעצלות, היה אצלם חסרון במהירות הריצה לפי מדרגתם 20492 

כבר שייך לומר כי טבע האדם כבד מאוד ועפריות החומריות , ואם חסרה המהירות העצומה, יותר מהירה 20493 

כמו שזהירות סור מרע הוא לרוץ  יוצא לנו מזה חידוש כי, כי הסוד של חוסר מהירות הוא מסוד העפר, גס 20494 

 20495  .לרוץ מפני הרע ולא להעצר, כך גם סוד הזריזות עשה טוב הוא גם כן בבחינת סור מרע, מפני הרע

 20496 .(דעת תורה)

 20497 

 20498 

 20499 חיי שרה

 20500 מאמר תכח

 20501 .(´ג א"כ) ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה

הלא ידוע שרוב השנים , המובן בזה שכולן שוין לטובה מהו, (י שם"רש) שני חיי שרה כולן שוין לטובה 20502 

ומה , מעשה פרעה ואבימלך פחד ועינויי רעב, וכמה תקופות של נדורים גלויות וסבל, היו בלתי מסודרות 20503 

וקשה מכולן שהיתה עקרה כל כך , גם ששרה היתה כשותפה בכל עשרת הנסיונות שנתנסה בהן אברהם 20504 

ל את כל שנות חייה לדוגמא ולסמל שכולן שווין "יגים לפנינו חזואיך מצ, הרבה שנים עד לבת תשעים 20505 

 20506 ?לטובה

ה מזמין לו לנסותו "משמע מכאן שאם האדם מקבל על עצמו באהבה ובשמחה גם גזירות קשות שהקב 20507 

הרי כל הסבל החיצוני וההתלבטות הפנימית אף , ואינו מתרעם אלא תולה רצונו ברצון הבורא, בהם 20508 

העינוי מזכך את נשמתו והמרירות , לזכות ולתוספת של מתיקות ונועם יההכל הופך לו , הנסיונות 20509 

ומתקרב לטעום קרבת המלך , הנסיונות והעינויים מחזקים את כלי נשמתו, החיצונית הופכת למתיקות 20510 

 20511 .בפלטינו

הוא מיהר , ופתאום ראה מרחוק ארי מתקרב אליו, וכאותו המשל של אדם אחד שטייל ביער מסובך 20512 

כן הם הנסיונות הבאים , ואגב בריחתו נקלע לשביל חדש שהוביל אותו לפלטינו של מלך ,להמלט ולברוח 20513 

מי שנזדמן לו יסורים הרי מתוך עיון , היודע להמלט ולהופיע בדרך המלך מלכו של עולם, על איש המעלה 20514 

 20515 ומעריך את הנסיונות, בזה מתרומם ומתקרב לנועם העליון, עמוק מובן שהיסורים באו לצרפו ולזככו

 20516 .בבחינת חביבין עלי יסורין, מתוך היסורים

הכל שימש לה , ל"שאף הנסיונות הנדודים וההתלבטות כנ, זהו הרעיון המונח בהגדרה שכולן שווין לטובה 20517 

בכולן הפיקה את התכלית , לא חסר לה אף יום אחד אף שעה אחת מחייה, להשתלמות ולעליה רוחנית 20518 

שינוי , הרגשת התכלית? כי מה הם החיים, סד וצדקהי מעשי ח"העילאית של התרוממות הרוחנית ע 20519 

 20520 .והרגשה זו ליוותה את שרה אמנו בכל שנות חייה, ושיפור דרכי החיים עד היותם משוכללים יותר ויותר

ואם הרגעים האלה , הרי הרגע הזה כמת נחשב, אם חלילה החיים פוסקים ועומדים ואפילו לרגע אחד 20521 

ויש בני אדם שרוב חייהם עוברים , האדם הזה כמת הולך נחשב הרי, מתרבים עד היותם לימים ושנים 20522 

המחשבה הפוריה היא , כאמרם רשעים בחייהם קרואים מתים, בקפאון ובהעדר הרגשת התכלית האמיתית 20523 

 20524 .(אור הנפש)  .ושרה אמנו כל שנות חייה היו לטובה, מקור החיים

 20525 

 20526 מאמר תכט

 20527 .(´ג א"כ) חיי שרה ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני

כ וכי אין אנו יודעים שזרח השמש ובא "ר אבא ב"א, (´קהלת א) איתא במדרש וזרח השמש ובא השמש 20528 

עד שלא , הוא מזריח שמשו של צדיק חבירו, ה שמשו של צדיק זה"אלא עד שלא ישקיע הקב, השמש 20529 

, ´שוכב בהיכל ה שנאמר ונר אלקים טרם יכבה ושמואל, שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל 20530 

אין צדיק נפטר מן העולם , (ר שם"בר) ה שמשה של שרה הזריח שמשה של רבקה"עד שלא השקיע הקב 20531 

 20532 .(ב"ע´ קידושין ד) עד שנולד צדיק אחר

ואנו יודעים שעכשיו , לכאורה לפי הכלל הזה היה צריך להיות עכשיו צדיקים כמו שהיה בדורות הקודמים 20533 

ואפשר לומר שבכל דור ודור , הקודמים היה לנו הרבה יותר צדיקים ובדורות, נתמעטו מספר הצדיקים 20534 

ל חייב אדם לומר מתי יגיעו "ש חז"כמ, נולדים נשמות טהורות שראוים להיות צדיקים כמו אבות העולם 20535 

, ומדויק הלשון בגמרא אין צדיק נפטר מן העולם עד שנולד צדיק אחר, מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב 20536 

אלא שהם מתקלקלים בזה שלא נותנים להם את החינוך , ראוים להיות צדיקים כי בשעת לידתם הם 20537 



כך ילדינו כשלא מטפלים בהם די צרכם לא , כמו עץ אם לא מטפלים בו כראוי לא נותן פירות, הראוי 20538 

 20539 .נותנים פירותיהם

בדורות  ,הכל תלוי בחינוך, כשהיה עוד צעיר לימים´ שהביאה את בנה בהיכל ה, חסר לנו אמהות כמו חנה 20540 

והשמחה הגדולה ביותר היתה אצלן , הקודמים היו לנו גאונים וצדיקים מפני שהאמהות היו צדקניות 20541 

ועכשיו שאין לנו גאונים וצדיקים לא מפני שחסרים , ה"כשראו שבניהן עוסקים בתורה ועובדים את הקב 20542 

 20543 .אלא מפני שאין לנו האמהות הצדקניות כמו שהיה בדורות הקודמים, הכשרונות

וכל השמחה והתענוג הוא , שיו כל הדאגה של ההורים היא רק איך לסדר את בניהם שירויחו יותר כסףעכ 20544 

פ שגם בזה אינם "ומסתפקים בזה שבניהם דתיים אע, כשזוכים לראות שבניהם מרויחים הרבה כסף 20545 

ואים את כ כשההורים ר"אח, כי רוח בא ועוקרתו והופכתו על פניו אלו מעשים בכל יום, בטוחים בזמן הזה 20546 

כדי שישרישו בקרבם תורה ויראת , בודאי מתחרטים על שלא שלחו את בניהם לישיבות, פרי גידולם 20547 

 20548 .כ הוא ללא הועיל"שלא יוכל שום רוח רע בעולם להזיז אותם ממקומם אבל אח, שמים

ר אומר על "כמו שהמד, תאות הבצע וחמדת הממון הם בעוכרנו שלא דואגים כראוי בשביל נשמת הילד 20549 

ולא ידע כי חסר יבואנו , נבהל להון איש רע עין זה עפרון שהכניס עין הרע בממונו של צדיק, וןעפר 20550 

 20551 .י שאנחנו נבהלים להון"כמה אנחנו מחסרים מהתורה הקדושה ע, ו"שחסרתו התורה וא

כ העוול "ומה כ, עפרון שהיה רק מבני נח ודרש כסף בעד שדהו, וכדאי להעיר עד היכן הדברים מגיעים 20552 

, ל מן המקרא"ל הרגישו והדגישו בזה שכיון שנבהל להון מחמת חשקו לכסף כמו שהבינו חז"וחז, בזה 20553 

וכבר אינו אותו עפרון הקודם ושם אחר , זוהי השחתה פנימית במדותיו שמהפך את הבן אדם לאיש אחר 20554 

לות אחר כמה עלינו להזהר מבהי, כ אנו בני ישראל אחר שקבלנו התורה ונצטוינו על והלכת בדרכיו"א, לו 20555 

 20556 .כסף שמהפך האדם לחסר

השדה נתתי , מתחלה אמר עפרון לאברהם באזני בני חת, ל אמר שצריך להבין"ז זצ"הסבא מקלם מרן רש 20557 

כ אמר ארץ "ואח, כ איש עדין שאינו רוצה לקבל כלום"כ היה עפרון כ"א, לך והמערה אשר בו לך נתתיה 20558 

הם כיון שהזכיר לו הסכום ארבע מאות שקל מזה הבין אבר, ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא 20559 

 20560 .מאין בא השינוי הזה בעפרון שנתהפך מהקצה אל הקצה, מיד וישקול אברהם לעפרון, כסף

הם אמרו כי יכולים ללמד את , ם שהיה לו ויכוח עם חכמים"מספרים על הרמב, ל"ז הסבא זצ"אמר ע 20561 

ם אמר כי אי אפשר להפוך את "והרמב, החתול דרך ארץ ונימוס שיתנהג כמו בן אדם להפוך את טבעו 20562 

כיון שבא יום המיועד בא קהל , החכמים קבלו על עצמם עד זמן מסוים ללמד לחתול מנהג דרך ארץ, טבעו 20563 

א שנכנס בבית ניגש אליו החתול "וכ, גדול לראות הפלא איך שהחתול מסדר השולחנות ומציע מפות 20564 

 20565 .כל אחד במקומו והושיב, והשתחוה לפניו וקיבל את כל אחד ואחד בכבוד

ם קופסא "פתח הרמב, ונשא הטס עם כוסות היין, כ הלך להביא לפני הקהל טס עם יין כדי לכבד אותם"אח 20566 

והוא רדף , כיון שהחתול ראה את העכבר עזב הטס עם היין וכל היין נשפך על השולחן, ויצא משם עכבר 20567 

יכולים , את החתול שישנה טבעום כי אי אפשר ללמד "אז הודו כולם להרמב, אחר העכבר להשיג אותו 20568 

 20569 .ללמד אותו כל זמן שאינו רואה את העכבר

אבל כשאברהם , כך היה עם עפרון כל זמן שלא ראה את הכסף לפני עיניו היה נראה איש עדין כמו החתול 20570 

כמו שכתוב שאברהם אמר לו נתתי כסף השדה , לקח את הכסף בידו ועפרון שמע את הצלצול של הכסף 20571 

כיון שעפרון ראה את הכסף נתהפך לאיש , החזיק את הכסף בידו ואמר לעפרון קח ממני אברהם, קח ממני 20572 

 20573  .כמו שהחתול רדף אחר העכבר מפני שהיה נבהל להון, שכח כל העדינות שלו ורדף אחר הכסף, אחר

 20574 .(דרכי מוסר)

 20575 

 20576 מאמר תל

 20577 .(´ג א"כ) ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה

לכאורה קשה והרי שרה היתה תשעים שנה עקרה וסבלה עוד , י כולן שוין לטובה"רש´ שרה פי שני חיי 20578 

ז נחשב אצלם "אך האמת היא שהצדיקים כל מה שסובלים בעוה, איך אמר דכל חייה שוין לטובה, צרות 20579 

 20580 .לכן אצל שרה נחשב כל חייה לטובה, כי זה מכפר להם על החטאים והם שמחים ביסורים, לטובה

חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על , ל"על חסידים ששאלו לרבם שיסביר להם מאמר חז מסופר 20581 

זושא היה עני מרוד בחוסר ´ ר, זושא בבית המדרש והוא יסביר לכם ענין זה´ אמר להם גשו לר, הטובה 20582 

זה וכי איך אוכל להסביר לכם ענין , וכשנגשו לשאול אותו ענה להם פלא על רבכם ששלח אתכם אלי, כל 20583 

זושא איך יכול אתה לשמוח ´ וכששאלוהו לר? ואיך אדע להודות על הרעה, והלא לא סבלתי מעולם רע 20584 

אבל אני , ענה ואמר הם שבוטחים בבשר ודם יש להם על מה לבכות, בשעה שבני בית רעבים ללחם 20585 

 20586 .ויש לשמוח על אשר שלח לי את הצרות ואת העניות, ה"מאמין ובוטח בהקב



פ שהיהודי לא שילם לו מיד "ואע, אחוזה אצל פריץ ואותו פריץ היה אדם טוב מעשה באדם אחד שחכר 20587 

אותו אדם היה רע וכיון שהיהודי לא , לימים נסע הפריץ למקום רחוק ומינה אדם שיטפל בנכסיו, ויתר לו 20588 

והפריץ העמיד , כשחזר הפריץ התאונן היהודי על הממונה שהלקהו, שלם לו בזמן הלקהו עשרים מלקות 20589 

כיון שלא , השופט פסק שהממונה חייב לשלם ליהודי סכום כסף בעד כל מכה שהלקהו, ונה לדיןאת הממ 20590 

שאלתו אשתו מפני מה אתה , חזר היהודי לביתו בבכי, היה לו לשלם גבו ממנו חצי בית ונתנו ליהודי 20591 

 20592 .ואז הייתי זוכה בכל הבית, ענה לה מצטער אני על שלא הלקה אותי ארבעים מלקות? בוכה

ועל , ה שיבוא האדם לעולם האמת ויראה השכר הגדול שמקבל על היסורים שסבל בעולם הזהכך בשע 20593 

, ולכן הצדיקים שמחים ביסורים, ז עוד יסורים"יצטער על שלא קיבל בעוה, כמה עבירות כפרו היסורים 20594 

, ה עושה רעות כשמייסר בני אדם זה אסור לומר"לומר שהקב, ל"וזהו מה שאמר רבי ישראל מסלנט זצ 20595 

וכדי להכשיר ולתקן את , כי הרפואה לפעמים מרה, ה נותן לאדם דברים מרים זה מותר"ך לומר שהקבא 20596 

ודבר זה יודעים הצדיקים , אבל אין זה רע אלא טוב, ב יש צורך לפעמים בתרופה מרה"האדם לחיי העוה 20597 

 20598 .ה לטובה ושמחים בהם"שכל היסורים ששולח הקב

כשחלה פעם הגיע לבקרו רבי איצלה פטרבורג , בצדקתו מסופר על רבי ליב חסיד מקלם שהיה מופלג 20599 

ובזה מובן מה שכתוב , יותר גרוע´ רחץ רבי ליב חסיד את ידיו ואמר בשמחה ברוך ה, ושאל אותו לשלומו 20600 

, למאי נפקא מינא כי היכי דלקבלינהו בשמחה, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה´ בגמ 20601 

 20602 .(דרכי מוסר)  .ב שמח בהם"ותו לחיי העוהכשיודע האדם שהיסורים מביאים א

 20603 

 20604 מאמר תלא

 20605 .(´ג א"כ) ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה

ז "ביקש לעוררן אמר מה ראתה אסתר שתמלוך על קכ, רבי עקיבא היה יושב ודורש והציבור מתנמנם 20606 

ר "בר) מדינות´ וז´ וכ´ ותמלוך על ק´ וז´ וכ´ אלא תבוא אסתר שהיא בת בתה של שרה שחיתה ק? מדינה 20607 

וכיצד ביקש , היתכן שתלמידי רבי עקיבא נמנמו בשעת שיעורו, ל אלה אומרים דרשני"דברי חז, (שם 20608 

ז "ובכלל מה שייכות מלכות אסתר על קכ? האם על ידי התמיהה שבמאמר, לעוררם על ידי מאמר זה 20609 

 20610 ?מדינות לשנות חיי שרה

להצביע על חסרונות , הראשונה היא דרך התביעה והבקורת, האדם קיימות שתי דרכים לעורר בהן את 20611 

הדרך השניה היא לצייר לפניו את , ולתבוע ממנו שיטיב את דרכיו, האדם ועל סכנת הרע האורב לו 20612 

לרומם את , ולומר לו שגם הוא יכול להגיע אל המעלות האלה אם רק ישאף לעלייה, הדרגות הגבוהות 20613 

ל חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק "כאמרם ז, עצמו לקראת המטרות הנעלות 20614 

אין מקום ליאוש צריך , ואם אמרו חייב ודאי שביכולתו להגיע לרום המעלות, זוהי דרך העלייה, ויעקב 20615 

 20616 .ולשאול את עצמו מתי יבא הזמן, להגביר את השאיפה אליהן

, ם אלה לא עשו רושם בלבם לעוררם לעליהעניני, רבי עקיבא דרש בענינים גבוהים והציבור מתנמנם 20617 

ביקש רבי עקיבא ? הרי גבוהים ונשגבים הם, מחמת השאלה האם יש לדברים רמים אלה שייכות גם אלי 20618 

ואמר מה ראתה אסתר כלומר מאסתר נלמד , לעוררם שדוקא ההתבוננות בדברים רמים תדרבנם לעליה 20619 

 20620 .ה"יי שרה אעכי הגיעה לרום המעלה רק מתוך התבוננות בח, יסוד זה

כשאסתר היתה צריכה להכנס אל אחשורוש ולשעבד אותו , ותלבש אסתר מלכות לבשה רוח הקודש 20621 

ממילא ´ ולראות בו אך את רצון ה, ק וזכתה לגלות את פנימיות כל הענין"התעלתה למדרגת רוה, לרצונה 20622 

היא ? עליה זוכיצד התעוררה ל, ואחשורוש היה לעבד לה ומילא את רצונה, זכתה למלכות האמיתית 20623 

 20624 .ה"התבוננה בשרה אע

בת , כשם שהן תמימים כך שנותם תמימים, ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה´ איתא במדרש שם יודע ה 20625 

ומבואר בזוהר , ה כתיב ואברהם זקן בא בימים"ואצל אברהם אע, לחטא´ כבת כ´ בת ק, לנוי´ כבת ז´ כ 20626 

כמו כן היו כל ימי שרה , ´לא מלא בעבודת השכל רגע מהם לא היה לריק א, הקדוש שבא עם כל ימיו 20627 

שרה שיעבדה כל רגע מחייה וכל ניצוץ , כשם שהם תמימים כך שנותם תמימים, ´תמימים בעבודת ה 20628 

 20629 .זוהי מדת המלכות האמיתית, ולא השאירה כלום לשליטת היצר הרע, ´מכוחה לעבודת ה

ז מדינות רמז "היא ראתה בקכ, תיבשלמותה של שרה הסתכלה אסתר ואמרה מתי יגיעו מעשי למעשי אבו 20630 

תזכה למלכות האמיתית וכולם , והבינה שאם תגיע למדת מלכותה של שרה, לשני חיי שרה התמימות 20631 

כי נראו , עקיבא את הציבור שלא התענין בדברים הרמים שדרש לפניהם´ כך עורר ר, ימלאו את רצונה 20632 

ש בדברים הרמים רמזים "וכ, קוםהוא הוכיח להם שהשואף לעליה מוצא בכל מ, להם נשגבים למדי 20633 

 20634 .וסיועים לעליה

זוהי , להתעורר מחמת ראיית החסרונות וסכנת הנפילה, הדרך האחרת להתעוררות היא דרך הביקורת 20635 

בבא בתרא ) ל פני משה כפני החמה פני יהושע כפני הלבנה"אמרו רז, הבחינה של מיעוט הירח וחידושו 20636 



עד , יש שהלב כל כך זך וטהור מכל טמטום, ם בהכרה והשגהאור החמה ואור הלבנה הם שני גדרי, (.ה"ל 20637 

האדם מזדהה לגמרי עם ידיעותיו ואין שום פירוד , שכל הכרה שהשכל משיג חודרת מיד אל הלב פנימה 20638 

הראיה של פנים בפנים , זוהי הדרגה של האספקלריא המאירה, בין ידיעותיו לבין לבו רצונותיו ומעשיו 20639 

ל "כאמרם ז, זוהר בתוכו באופן בלתי אמצעי´ אור ה, שה כפני חמהשרק משה זכה לה ולכן פני מ 20640 

 20641 .(ב"זוהר פנחס רל) שהשכינה היתה מדברת מתוך גרונו

ועבודת האדם היא להחדיר את , בראשונה משיג השכל את הידיעה, ויש אופן שני של הכרה והשגה 20642 

, יוכל לקבל את הידיעהצריך האדם להכשיר את הלב ש, הידיעה אל הלב וידעת היום והשבות אל לבבך 20643 

צריך הוא להכין את הכלי , לסלק הטמטום כדי שהידיעה תשפיע על רצונות לבו והיא תקבע את מעשיו 20644 

 20645 .ובזה יש דרגות רבות של מיעוט וריבוי הקבלה, זהו גדר קבלת האור של הלבנה, שיקבל את האור

מה שקיבל אתמול כבר , צריך האדם תמיד לחדש את הארת השכל אל הלב, אולם בדרך ההשבה אל הלב 20646 

את הרשמים של אתמול צריך לחדש , (´פסיקתא ואתחנן ו) בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, נחלש היום 20647 

על כן הלבנה במיעוטה , זהו מה שמלמדנו חידוש הלבנה שהחיזוק הולך וחסר וזקוקים תמיד לחדשו, היום 20648 

 20649 .ח מעוררת אותנו לחשבון הנפש לתשובה"בערב ר

מתוך עיון חדש במדרגות הגדולות ובמטרות , רות אלו צריכים אנו להתמיד בכל יוםבשתי דרכי התעור 20650 

ומתוך לימוד המוסר שיביא אותנו לבקורת , הנשגבות נתעורר מתרדמתנו נשאף להתרומם ולהתנשא 20651 

ומתוך ראיית עוצם סכנת הרע נתחזק , ולהתבוננות בביטול היש של עניני עולם הזה שלנו, עצמית תדירית 20652 

דף ´ מכתב מאליהו ג)  .ת"ולעלות במעלות העלייה בעזרת השי, ום מלחמת היצר בלי רפיוןתמיד ללח 20653 

12). 20654 

 20655 

 20656 מאמר תלב

 20657 .(´ג ב"בראשית כ) ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה

, רוגה כאןהוראה מוסרית נשגבה א, (בעל הטורים) לספוד לשרה ולבכותה כף קטנה שלא בכה אלא מעט 20658 

שאף בעת מיתת אשתו ידע לשלוט בכל , המאמר מראה על עומק השלמתו ומוסריותו של אברהם אבינו 20659 

וכשנאלץ לדבר דברים ידע לצמצמם ולכלכלם בזהירות נפלאה ומזוקקת , מערכי לבו ומסתרי נשמתו 20660 

 20661 !שלא יתגנב בהם אף שמץ של התרברבות כלשהי, ´שכל דבריו יהיו אך ורק קודש לה, שבעתים

אין בכחו לבלום את רעיונותיו , בנוהג שבעולם שהמספיד את המת אינו יכול לעצור בשטף ריתחת דבריו 20662 

והכל בכוונה טמונה ומסותרת להראות את , המתפרצים בחריפות בכדי להדהים ולהמם את השומעים 20663 

ני מגמה ותשוקה פנימית להיגלות ולהתראות לפ, כוחותיו וכשרונותיו בענפי התורה ודעת החיים 20664 

 20665 .השומעים

, כל המחזה הופך התחרות שבין הנואמים, נמצא שכל ההספד כאילו נטה ממטרתו העיקרית כבוד הנספד 20666 

המספיד שוכח שכל דבריו צריכים לנגוע אך ורק בנקודה , שכל אחד מתכוון להנאת עצמו ולכבודו 20667 

, נה האמיתית בהספדובמקום יקרא דשכבי שהיא הכוו, בה יתהלל וירום כבודו של הנספד ופעלו, האמיתית 20668 

 20669 .הרי המספיד המקונן מתכוון ליקרא דחיי עצמו ולא זהו רצונו של המקום

הדברים צריכים להיות ספורים , ל אין אומרים בפני המת אלא דבריו של המת"ומשום כך הזהירונו חז 20670 

, טובפ שמחה במענה פיו ודבר בעתו מה "ל עה"כ רבינו יונה ז"וכמש, ומדוייקים לכבודו של המת בלבד 20671 

ומתוך שרואה אותם נאותים אינו מבקש עת שראוי , כשהדברים טובים בעיני האדם יש לו חשק לאמרם 20672 

ואין מעלתם ניכרת והוא טעות אלא , ואומר אותם לפעמים בלא עתם, שיצא מפיו כל דבר ודבר על אופניו 20673 

ומרגישים במעלתו מפני שבני אדם מכירים , כי הדבר האמור בעתו כמה הוא טוב, לבקש עת כל דבר ודבר 20674 

 20675 .ל"עכ

ר "ובתשובות ה, וכבוד עשו לו במותו מלמד שהושיבו ישיבה על קברו, (.ק יז"ב) וראיתי בשיטה מקובצת 20676 

אלמא אסור , וששאלת הא דאמרינן אין אומרים בפני המת אלא דבריו של המת, ל אבן מיגש"יוסף הלוי ז 20677 

הכי , במותו שהושיבו ישיבה על קברו וקשיא לן אהא דאמרינן וכבוד עשו לו, ת"לדבר בפני המת בד 20678 

ומתכוונים היו בני , מ בחכם שהיתה לו ישיבה בחייו"ה, חזינא דהא דאמרינן שהושיבו ישיבה על קברו 20679 

, ת שלמדו ממנו"ולומר שמועות בפניו בד, ישיבתו לכבדו לישב לפניו כדרך שהיו יושבין לפניו בחייו 20680 

 20681 .בזה משם לועג לרש וכיוון שהדבר ידוע שכבוד גדול יש לו בכך אין

וכן הא דתניא לא יהלך אדם , ת"וההיא דאמרינן אין אומרים לפני המת אלא דבריו של מת ואוקימנא בד 20682 

נ שהיה חכם אלא "א, במת שלא היה חכם ולא בעל ישיבה עסקינן, בבית הקברות בתפילין ויקרא ויתפלל 20683 

ת להנאת עצמן הוא "לעסוק בדאלא , ת בפניו אינם מתכוונים לעשות לו כבוד"שאותם העוסקים בד 20684 

שלא ניסחף חלילה בדיבורים העלולים לפגוע , מה נפלאה ודקה היא הרגשת גדולי הראשונים, שמתכוונים 20685 

 20686 !ואשר מטרתם היא ההנאה העצמית, בכבודו של מת



בשביל שרה , ה שבא רק לספוד לשרה ולבכותה"ומכאן אנו שבים לעדות הכתוב על אברהם אבינו ע 20687 

שלא , ואף בעת יחם לבבו הנדכה על הסתלקות צדקת זו לא יצא מגבולי ההספד לשמה, (וספורנ) ולכבודה 20688 

ף "בכה בכ, ידע לצמצם את עצמו ודיבר רק דבריו של המת, השתלטו עליו שום פניות ומגמות אחרות 20689 

 20690 .כדין וכהלכה של בכיה והספד על אדם גדול, קטנה מתוך ענוותנות ושלטון אלוקי עילאי

יפה גם לכל נסיבות שונות המזדמנות לו , הדברים שכוונתם תהיה רק לשם שמים והרעיון של צמצום 20691 

אלא אף בעת שמחה וצרכי , ולא רק בנידון צער ואנינות, ומאלצות אותו לפתוח את פיו ולדבר, לאדם 20692 

אל נא ישכחו את המטרה שלשמה , כשהאדם מוזמן לדבר ולהרצות דברים לפני קהל ועדה, הפרט והכלל 20693 

ואל יהא כאותו , הוא הטבת מצב חבירו בפרט או לחיזוקו של הכלל או לכבודה של תורהו, הוא הוזמן 20694 

 20695 .שליח שהלך בשליחותו של חבירו לקדש לו אשה וקדשה לעצמו

לעתים מאוד קרובות יקרה שהם , מטבע השלוחים שבאים לקדש שם שמים במסיבות שמחות של מצוה 20696 

ולהתפאר בכשרונותיהם רק להנאת עצמם ומתחילים לשוש , שוכחים את משימתם שהוטלה עליהם 20697 

וזהו הלימוד המוסרי המונח באותו המאמר של . נמצא שכל המטרה מקולקלת ומעוקלת, ולהתפארותם 20698 

בכל עת מצוא צריך להתרכז ולומר את , ף קטנה שלא בכה אלא מעט"לספוד לשרה ולבכותה בכ, ט"בעה 20699 

תורת )  .ם לפועלן ודבר בהן לשמןא עשה דברי"כמש, הדברים ההכרחיים ושיהיו לשם שמים בלבד 20700 

 20701 .(הנפש

 20702 

 20703 מאמר תלג

 20704 .(´ג ב"בראשית כ) ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה

י בשורת העקידה שנזדמן בנה "לפי שע, נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, לספוד לשרה ולבכותה 20705 

בתכונות נפשו של אדם טבועה מידת , (י שם"רש) לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ומתה 20706 

נוכחנו בדורנו אנו , ואף הדברים הקשים ביותר אט אט מסתגל האדם אליהם והוא חי בהם, ההסתגלות 20707 

 20708 .ויסורים קשים מנשוא היו מנת חלקם יום יום, אשר אחינו מבני ישראל נלכדו בגיא התופת הנאצי

נתנו להשכיל כיצד אנשים שנלקחו מבתיהם עד שנבצר מבי, הלא למשמע אזן תסמרנה שערות הראש 20709 

אלא ? הכיצד, נשטפו ביון מצולה של חיות האדם צמאי דם ותאבי רצח והיו שנשארו בחיים, השלוים 20710 

ומשליבה אחת לשליבה שניה הסתגל האדם וכך עד , שהמעבר מהבית אל הגיהנום שלבים רבים היו לו 20711 

ועבר חיים עם , ד במצבו האיום שנקלע אליווכיון שנסתגל אט אט יכול היה לעמו, הדיוטה התחתונה 20712 

 20713 .שבעת מדוריו של הגיהנום

שאברהם כבש את רחמיו ולקח , וכן אנו מבארים לעצמנו ההבדל שבין אברהם לשרה בנסיון עקידת יצחק 20714 

כיון , ואילו שרה שהיתה גדולה בנבואה יותר מאברהם, את המאכלת לשחוט את בנו יחידו על מזבח 20715 

שהלך , י וכן הוא בתרגום יונתן שם"כמבואר ברש, טה לא עמד לבה ומתהששמעה שנלקח בנה לשחי 20716 

, ותמיהה בעינינו מה בינה לבין אברהם, השטן וסיפר לשרה שאברהם שחט את יצחק ומתה מרוב צער 20717 

ואין ידיו מרתתות ככהן העושה , ולמה לא עמד לבה בצער הזה כאברהם שעושה את מעשה השחיטה 20718 

 20719 .עבודה במקדש

י מקרא שכתוב ויאמר קח נא את "כמו שפירש, ה לתוך הנסיון באיטיות"נו הכניסו הקבאכן אברהם אבי 20720 

אמר ´ את יחידך´, אמר לו שני בנים יש לי´ את בנך´, (ב"בראשית כ) בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק 20721 

ם ומסיי´ את יצחק´אמר לו , אמר לו את שניהם אני אוהב´ אשר אהבת´, לו זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו 20722 

 20723 .שלא לערבבו פתאום ותזוח דעתו עליו ותטרף, י ולמה לא גילה לו מתחילה"רש

היתה , ה לאברהם מתחילה שהוא מבקש ממנו לקחת את יצחק ולהעלותו לעולה"הרי שאילו גילה הקב 20724 

ולפיכך גילה לו את הדבר טיפין , דעתו נטרפת ולא היה יכול לעמוד בנסיון כיון שהיה בא עליו פתאום 20725 

וקיבל , ויכול היה לגבור על געגועי אהבתו ליצחק, ותן השהיות נתקררו רגשותיו של אברהםובא, טיפין 20726 

ועמד בנסיון להקריב את היקר , וכך הכשיר עצמו לקיים את המצוה, את המצוה במנוחה ובלי ערבוב דעת 20727 

לבה אכן שרה אמנו שנודע לה דבר הקרבתו של יצחק בפתאומיות לא עמד , ´ביותר שיש לו למען שמו ית 20728 

 20729 .ופרחה נשמתה

בעת קבורת יעקב אתא עשו וקא מעכב שמקום , (.ג"סוטה י) ועל דרך זה הסברנו מעשה חושים בן דן 20730 

, אמרו השטר נמצא במצרים, ביקש עשו שטר מכירה, השיבו לו שיעקב קנה ממנו, הקבורה שייך לו 20731 

אמר להו , ן ליה אודניהחושים בריה דדן תמן הוה ויקיר, ונפתלי שהוא קל ברגליו ילך ויביא את השטר 20732 

אמר להו ועד דאתי נפתלי , עד דאתי נפתלי מארעא דמצרים (עשו) אמרו ליה קא מעכב האי, מאי האי 20733 

שקל קולפא מחייה ארישיה נתרן עיניה ונפלו אכרעא דיעקב , מארעא דמצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון 20734 

 20735 .ש"עי



, אביו יותר מכל בני יעקב שהיו מצויים שם מה העיר את חושים לקנא לכבוד אבי, ולכאורה צריך ביאור 20736 

גם , ולמה לא הרגישו כולם שאין להרשות שיהא אביהם מוטל בבזיון עד שיחזור נפתלי מארץ מצרים 20737 

 20738 .שחושים בן דן היו אזניו כבדות צריכה תלמוד´ הדגשת הגמ

שו על מקום כיון ששמעו ערעורו של ע, אכן נראה הביאור בזה שכל בני יעקב ובני בניו הנלוים עמו 20739 

ולא הרגישו , תוך כדי כך הסתגלו לעובדה שיעקב אביהם מוטל במיטתו, הקבורה ועמדו אתו במשא ומתן 20740 

כיון שנתגלה לו , ולא האזין לאותן טענות שקדמו, ברם חושים בן דן שהיו אזניו כבדות, בבזיון שבדבר 20741 

בראותו מוטל בבזיון עד , מיד בערה בו קנאת כבוד אבי אביו, פתאום שעשו מעכב מלקבור את יעקב 20742 

 20743 .ולקח את המקל והכה בראש עשו, שיביאו השטר מארץ מצרים

יש שהיא לפוקה כאשר היא מפזרת כל , מידה זו של הסתגלות הטבועה בתכונות נפשו של האדם 20744 

אבל עם הזמן החולף , ובשעה הראשונה כאש יוקדת בערה בו, התעוררות לטובה שנתעורר האדם לעשותה 20745 

ועל כן שומה על האדם לשמור שלא תשקוט האש ותוסיף ללהט כאשר , ת קמעא קמעאהולכת האש ודועכ 20746 

 20747 .´ואם ישים את דעתו על זה יראה ברכה בעליותיו במוסר ויראת ה, בתחילה

החסיד יעבץ לפרקי אבות שמבאר טעם הכתוב הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך ´ ומצאנו בפי 20748 

, לא ישוב דרך השער אשר בא שם כי נכחו יצא, ר צפונהוהבא דרך שער נגב יצא דרך שע, שער נגב 20749 

וזה היה , פעמים פן ישוב בעיניו לשער ביתו וקירות הבית לקירותיו´ ה שלא יראה השער ב"הקפיד הקב 20750 

ומשה רבינו הרגיש בזה ונטה , שהיה האהל בתוכם עד שמאסו בו ואמרו עשה לנו אלהים, ענין חטא העגל 20751 

 20752 .ש"כ עי"האוהל הרחק מן המחנה ע

וכדי לשמור על אותה חרדה שלא תפוג , בעת הכנסו בשער הבית´ חרדת קודש אופפת את העולה בית ה 20753 

שאם יראה אותו שער פעמיים תסור החרדה ממנו עד שישוה , ה שלא יצא דרך אותו השער"הקפיד הקב 20754 

ררות של ליתן דעתו על כך שכל התעו´ ומכאן שעל עובד ה, וקירות הבית כקירותיו, בעיניו כשער ביתו 20755 

והרבה הרבה יש לאדם לעמול כדי לשמור על רעננותה של ההתעוררות שתישאר , קדושה לא ידעך אשה 20756 

 20757 .(ג"שיחות מוסר תשל)  .תמיד במידתה הראשונה

 20758 

 20759 מאמר תלד

 20760 .(´ג י"בראשית כ) ועפרון ישב בתוך בני חת ויען עפרון החתי את אברהם

 20761 טרטיגוס דלא יהא בר נש רב זבין מן בר נש זעיראותו היום מנו אותו ארכוס, יצחק אמר ישב כתיב´ ר

ואיזו הנאה מרגיש בהיותו קונה את השדה מאיש נושא , איזו חשיבות יש לו לאברהם בזה, (´ח´ ר פ"בר) 20762 

אם יש ´ ואפי? מי משים לב לפעוטות כאלו, שההשגחה תמצא הנאה זו לאברהם, משרה ולא מאיש פשוט 20763 

יכולה לתפוס בהיות אברהם אבינו במצב כזה בבקשו קבר לשרה איזה מקום , מקום בלב האדם להנאה כזו 20764 

 20765 !וכמדומה שאילו היו שואלים אותו לא היה מקפיד בזה כלום, אשתו

כי ענין ההשגחה אינו כפי שחושבים ששולחים לאדם ישועה מן השמים בכדי , ואפשר לישב קושיא זו 20766 

ת מערכת השגחה מיוחדת המתאמת אלא הענין הוא שכל אדם לפי מדרגתו נמצא תח, שיקבל איזו טובה 20767 

ודקדוקו למלא ´ וכך נסדר טבע הבריאה שלפי מדת קרבותו של האדם אל ה, למעלת נפשו ומעשיו הטובים 20768 

וכשיש איזה רגש בנפשו המתנענע בקרבו פנימה מתנענעת לעומתו , כך מדקדקת עמו ההשגחה´ רצונו ית 20769 

 20770 .האף אם הוא בעצמו אינו מקפיד ואינו משים לב לז, ההשגחה

בכל זאת , הרי נעשה בעיקר כדי לדעת את השעות או את הרגעים, וכמו שראינו בשעון הנעשה בידי אדם 20771 

ומראה אף על הדקים שאינם נחוצים לו לאדם , המחוגה מתנענעת ועובדת להראות גם זמן דק אחד 20772 

 20773 מוכרח שתראה על כל תנועה שבנפש, הבריאה —כמו כן ההשגחה הנערכת במכונה הנפלאה , לדעתם

אז כל עניני העולם , ה ולטובתו בדקדוק רב"ואם האדם נמצא במצב כזה שזכאי הוא להשפעת ב, האדם 20774 

 20775 .והבריאה מתקנים ומכינים לו סיבות המביאות לו נועם וטובה

אור ההשגחה שופע גם על , ואם נמצא איזה רגש דק ועדין עמוק בנפשו שהוא בעצמו אינו שם לב לזה 20776 

ולפי אותה , ´ל ההשגחה לפי מעשיו ולפי מדרגת התקרבותו ודבקותו בהכי כל אדם מוצלל מצ, רגש זה 20777 

מה צלך אתה משחק לו הוא משחק , צלך´ ל על הפסוק ה"ש חז"וכמ, המדה עצמה הוא מסתתר בצל כנפיו 20778 

ה "אף הקב, ואם אתה מראה לו פנים מוסברות אף הוא נותן לך כך, ואם אתה בוכה הוא בוכה כנגדך, לך 20779 

 20780 .הוה עמו כך הוא הוה עמךכשם שאתה , צלך´ ה

בהנהגת ´ כמו כן קבע ה, והיינו שכמו שכל תנועה קלה שיעשה האדם גורמת שיתנענע הצל לעומתה 20781 

ואם ראוי הוא שימלא , י כל מהלך תנועות נפשו של האדם"תהיה בדקדוק רב עפ´ שהשפעתו ית, הבריאה 20782 

, שתענה לו ההשגחה לעומתה, אז כל תנועה קלה שבנפשו עושה את רשומה, י עומק הרגשתו"רצונו עפ 20783 

 20784 ...אף שאין כל כך חשוב להתחשב עמה



נסדרו בטבע העליון , שכל עניני ההשגחה השכר והעונש, אמנם כן הוא וכן אנו צריכים לתפוס במחשבתנו 20785 

וכל רגש דק שבנפשו עושה רושם במערכת ההשגחה , פ מהלך רוחו של האדם"של הבריאה שיתנענעו ע 20786 

וכמו שקריאת יעקב לעשו , ש בכוחם לשנות הרבה כל עניני חייו וחיי תולדותיווי, פ חוק טבע הבריאה"ע 20787 

וכן הוא , עד שנתאחרה להם מפני זה העמדת מלכים בישראל, אדוני גרמה שפלות לנפשו ולנפשות בניו 20788 

עושה רושם בנפש האדם , יש אשר איזה ענין הנראה לנו קל הערך, לענין התרוממות נפשו של האדם 20789 

 20790 .מלאכהומקרב לו כח ה

שיהיה לאברהם עסק עם ממונה על בני עירו ולא , פ מהלך ההשגחה"ולכן לא דבר קל הוא מה שהוסב ע 20791 

ואיזו נעימות ורגש של , כי מכיון שמורגשת איזו השפלה לאדם גדול כשיש לו עסק עם הדיוט, עם הדיוט 20792 

ולהתגדל אצל , שומובן לנו שדבר זה יכול להשתרש בנפ, התרוממות כשהוא נושא ונותן עם שר ומושל 20793 

ואין דבר שיאמר עליו שנעשה על פי מהלך ההשגחה  —בניו עד שיצאו מזה ענינים חשובים ורבי הערך  20794 

 20795 ...באין צורך גדול בו

ל שבשביל משקל שני סלעים מילת ששינה יעקב את יוסף משאר אחיו ירדו אבותינו "וכבר אמרו חז 20796 

כ חשוב בכל המעשה אשר עשו אחי יוסף "בודאי לא תפס אותו הרגש מקום כ, (7´שבת י) למצרים 20797 

ואם אמנם כבר נגזרה , כ לולא זה המעשה היתה חסרה הסיבה לירידת אבותינו למצרים"ואעפ, לאחיהם 20798 

כי , ל בגודל חכמתם בחנו ומצאו"וחכמינו ז, י דרך אחרת לגמרי"מ אפשר שהיתה מתקיימת ע"מ, גזרה 20799 

כ הרושם שנעשה בנפשו של אברהם אבינו "וכמו ,משקל שני סלעים מילת גרם לירידת אבותינו למצרים 20800 

בהתאגד זה עם זה עוד סיבות וכוחות , אם הוא נושא ונותן עם הדיוט או עם בעל משרה, י הפרש זה"ע 20801 

 20802 .(´שעור ג´ שעורי דעת ב)  .יגרום להתפחות ענינים חשובים בו ובזרעו אחריו, שונים

 20803 

 20804 מאמר תלה

 20805 .(ז"ג ט"כ) ובר לסוחרוישקול אברהם לעפרון ארבע מאות שקל כסף ע

א מכאן שצדיקים אומרים מעט "אמר ר, ל כתיב ואקחה פת לחם וכתיב ואל הבקר רץ אברהם"אמרו חז 20806 

מנלן מעפרון מעיקרא כתיב ארץ ארבע , ורשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, ועושים הרבה 20807 

, ת שקל כסף עובר לסוחרולבסוף כתיב וישקול אברהם לעפרון את הכסף ארבע מאו, מאות שקל כסף 20808 

 20809 .(ז"בבא מציעא פ) כ"דלא שקיל מיניה אלא קנטירי ע

שביקש להכניס עין הרע בממונו , זהו שאמר הכתוב נבהל להון איש רע עין זה עפרון, (ילקוט) ל"עוד בחז 20810 

ולא ידע , אמר אי את בעי למיתן ארבע מאה קנטרין דכסף מן סוחרתא דביתך את יכיל יהב לי, של אברהם 20811 

 20812 .כ"ע´ עפרן תנינא חסר ו, שנאמר וישקול אברהם לעפרון´ חסר יבואנו שחסרו הכתוב וכי 

כי עיקרו של הצדיק הוא , ל גילו לנו ההבדל היסודי שבין צדיקים לרשעים כהבדל בין האור לחושך"חז 20813 

שיודע מהו האדם , כי גם הצדיק יכול לומר הרבה אלא שאין זה אומנותו, הלב ורקבון הרשעים הלשון 20814 

מעט אינם ´ כ הרשעים אומרים הרבה ואפי"משא, יוצא שאומר מעט ועושה הרבה, ינו בטוח כי יעשהוא 20815 

 20816 .ל"ואין זה מפני שהם משקרים לחשוב אחרת ממה שהם מוציאים בפיהם לא בזה דברו חז, עושים

השדה והמערה אשר בו לך נתתיה ולא רצה , מפורש בפרשה שאמנם דיבר עפרון באזני בני חת לאמר 20817 

אלא בתחילה , עוד יותר אברהם ביקש רק המערה והוא אומר גם השדה נתתי לך במתנה, מאומהלקבל  20818 

כאן מאבד עפרון את , אבל מכיון שאברהם אינו חפץ במתנה רק בכסף מלא, קופץ ומבטיח הרים גדולים 20819 

י ל שאמנם זוה"ואין כאן מחלוקת בחז, ואומר אי את בעי למיתן ארבע מאה קנטרין, חושיו ונבהל להון 20820 

כלומר מכיון שאתה עומד בדוקא ליתן כסף , שלא ביקש ולא תבע אלא אמר אי את בעי, אמירה הרבה 20821 

 20822 .הריני מודיע אותך שאם אתה רוצה לתת ארבע מאות קנטרין, מלא

והכריזו נבהל להון איש רע עין זה , ל גילו מערומיו"אבל חז, רשע זה מדבר בנימוס ודרך ארץ נפלא 20823 

שנזדקרו כאן כוחות נפשו שהוא בעצמו לא הכיר , הרע בממונו של אברהםשרצה להכניס עין , עפרון 20824 

שאברהם האזין לנבכי לבו של עפרון ושמע , ל ראו מהכתוב וישמע אברהם אל עפרון"אמנם חז, בהם 20825 

 20826 .מיד וישקול אברהם לעפרון, שבקנטרין הוא רוצה

ואינו , הוא פושט ידו ונוטל אבל נבהל הוא כשאברהם שוקל, עפרון מתנצל על שאברהם אינו רוצה במתנה 20827 

ה הצילה נפשי "זהו מה שהתפלל דוד המע, נבהל להון איש רע עין´ יודע שכבר יצא פסקו בתורה הק 20828 

אבל שקר ורמיה הוא שהרשעים , משקר שהוא שפה ומרמיה שהוא לשון, משפת שקר מלשון רמיה 20829 

 20830 .האדם ולכן אומרים הרבהכי לשון מדברת גדולות הוא , משקרים בנפשותם ומרמים את עצמם במחשבתם

ז שמחה "ושמח ע´ הציור הוא לאדם שקנה בכל הונו מרגלית א, ´ולא ידע כי חסר יבואנו שחסרו הכתוב ו 20831 

הרי שזרק כל הונו ונכסיו בבהילותו שלא השגיח , אבל אינו יודע שהיא מזויפת ואבן פשוטה היא, עצומה 20832 

כן הדבר אצל עפרון נבהל לפשוט יד וליטול , לולא ידע כי חסר יבואנו שנשאר בעירום וחוסר כ, מה קנה 20833 

ומה הועילה בכל קניניה , לעד ולנצח נצחים´ בתורה הק´ ומה הרויח בזה חסרו הכתוב ו, ארבע מאה כסף 20834 



 20835  .אבל הצדיק לבו מסור בידו ואל כל אשר יחפוץ יטנו לטוב לו כל הימים, אם רעה בעיני אדוניה

 20836 .(ז"מ´ ב ד"אור יהל ח)

 20837 

 20838 מאמר תלו

 20839 .(ז"ג ט"כ) ל אברהם לעפרון ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחרוישקו

על שביקש , ו"וא´ זה עפרון שחסרו הכ, איתא במדרש נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו 20840 

וכי מחוייב היה עפרון לתת ? ולכאורה מה מקום לתביעה זו, ה ארבע מאות שקל כסף עבור שדהו"מאאע 20841 

והישרות נותנת להוקיר הדבר שהוא מירושת , דה אצלו מאחוזת אבותיוובפרט כשהש, את שדהו חינם 20842 

 20843 ?כ איזה מקום לתביעה זו"וא, אבותיו

בזה שהסכים למכור לו שדהו שהיא , ה"כ טובה גדולה עשה לאאע"מאות שקל כסף ג´ כשלקח ד´ ואפי 20844 

ומצדו , שתדלותהרי שהיה צריך ה, ה לבני חת שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צוחר"ש אאע"וכמ, יקרה לו 20845 

א לבני חת "הנה כשפנה א? ואיזה עולה מצאו בו שהחסירו לו אות משמו, של עפרון הרי היא טובה גדולה 20846 

נשיאות לא מצד כחו , איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, כולם כאחד ענו לו נשיא אלקים אתה, בהצעתו 20847 

כ הכירו "וא, תו לנשיא עליהםשגדולתו ורוממותו האלקית רוממה או, ולא מצד התמנות רק נשיא אלקים 20848 

 20849 .והיו בטוחים שלמי מהם שיפנה בבקשתו בלי ספק שיתן לו בלב שלם, גדולתו שהוא יחיד בדור

ה בפני כל השומעים "אמר לאאע, וגם כשהציעו בני חת לעפרון שימכור לו את מערת המכפלה בכסף מלא 20850 

כ גם עפרון העריך "א, ערה חינםהשדה נתתי לך עם המ, היינו שאינו חפץ שום כסף, לו אדוני שמעני 20851 

התחיל כבר לאידך גיסא , ה חפץ בדוקא לשלם בעד השדה ושואל המחיר"א ע"אבל אחרי שא, חשיבותו 20852 

אחרי שבתחילה היה בדעתו , לפחות היה לו להוזיל מהמחיר או שיאמר לו כמה שירצה יתן, מאות´ וחפץ ד 20853 

 20854 .ליתן לו חינם

ה "הכיר גדולתו של אאע, כשלא נתעוררה אצלו חמדת הממון בתחילת המשא ומתן, אבל עפרון לא כן היה 20855 

אבל אחרי ששמע על הכסף התעוררה אצלו חמדת הממון , ה ליתן לו בחינם כל זה"והבין שכדאי הוא אאע 20856 

היינו שאין זה נחשב אצלו לכסף שיוכלו , וכדי להקל הבקורת אמר ביני וביניך מה היא, ונאבדה כל הכרתו 20857 

 20858 .לחושדו בחמדת הממון

לא היה נזכר כלל בתורה , ה למערת המכפלה שהיתה שייכת אז לעפרון"כול להיות שלולא צורך אאעי 20859 

כל , אמנם התביעה עליו היא לפחות לא יאבד מה שיש לו מכבר, ולא שייך לתבוע ממנו יותר גדולות 20860 

, כפלהבתחילה הבין והכיר והיה מוכן ליתן לו חינם השדה עם מערת המ, התביעה עליו היא מדוע נתהפך 20861 

 20862 .ורצונו בדוקא ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר, ולבסוף כשהזכיר לו כסף נבהל להון

וכל דבריו היו , הטבה במדה מרובה, ה משא ומתן רוחני"בתחילה היה כל משאו ומתנו של עפרון עם אאע 20863 

של ומכל שכלו והכרתו היה עסק , ונתהפך לבסוף לסוחר טוב, כמו שידבר אדם בעל שכל והכרה מרובה 20864 

וכי , וזהו התביעה עליו כי לו היה חפץ בתחילה שישלמו לו בעד שדהו לא היה שום טענה עליו, כסף 20865 

היה צריך לשמור שלא יאבד מה שהכיר , אבל העיקר הוא מדוע נתהפך, מחוייב לתת חינם מה שיש לו 20866 

 20867 .ו אות משמוהחסרון נכתב בתורה הקיימת לעד בזה שהחסירו ל, וזהו חסר יבואנו חסר לנצח, והשיג כבר

, והשקפתו היא אך ורק לתכלית הנרצה, כ המוסר עצמו לעבודת השלמות"ומכש, מזה ילמוד האדם לנפשו 20868 

כי אין נפקא מינה אם נסיון של ממון או , ו עם איזה נסיון"שצריך לשמור ההשקפה הגבוהה שלא תאבד ח 20869 

הרי כל הכרתו , הרוחניאם ההתעוררות של איזה רצון מכהה אור מעלתו והשקפתו , איזה נסיון אחר 20870 

 20871 .ויוכל ברגע להתהפך לכסף או רצון אחר, במעלה ושלמות נמצאת בסכנה גדולה

כ כמה התביעה רבה על האדם "א, ואם רואים אנו שאפילו אצל אדם פשוט כמו עפרון היא תביעה רבה 20872 

נבהל ´ה אם כאשר יפגש עם איזה רצון או נסיון יהי, שהשקפתו להשיג מעלה וכל עסקו הוא עסק רוחני 20873 

, לידע איניש בנפשיה אם העמיד לו למטרה מעלה ושלמות, ו מרוחניותו מעלתו והשקפתו"ויאבד ח´ להון 20874 

 20875 .ואדרבא לעלות מעלה מעלה, ו מה שיש לו"יזהר בכל יכולתו שלא לאבד ח

ראשית ארבע מאות שקל כסף עובר , בודאי חשב בלבו שירויח ממשא ומתן כזה, ולא ידע כי חסר יבואנו 20876 

ה חפץ בדוקא "רק אאע, כי הרי מצדו חפץ ליתן לו כל זה חינם, ובטח גם מרוחניותו לא יחסר לו, לסוחר 20877 

הלא אינו לוקח ממנו בעל , וכי אסור לו ליקח כשנותן, ה"וזהו מרצונו הטוב של אאע, לשלם טבין ותקילין 20878 

אבל חסרונו הרוחני , מאות כסף כבר אבד זכרם´ הד, אבל לא ידע כי חסר יבואנו חסרון נצחי, כרחו הכסף 20879 

 20880 .ו ניכר גם כעת"נכתב לנצח נצחים חסרון הוא

, לא יהיה הפסד לרוחניותו ויכול להשיג שניהם, אם לא ישבור רצונו´ כ לאדם לידע בל יחשוב שאפי"זה ג 20881 

נבהל ´ואל יהיה , לא כן הדבר כי אם רק ינטה האדם אף מעט מדרך המעלה והשלמות ישיג החסר יבואנו 20882 

לפסוח על שתי הסעיפים וירויח , ואל יניח עצמו להתפתות שיוכל להשיג שניהם, זה רצוןבראותו אי´ להון 20883 



אבל , ורובם ככולם הם רק ערבים לשעתם, כי סוף סוף ענינים הגשמיים לא לנצח המה אף כשישיגם, מזה 20884 

 20885 .ו יהיה חסרון נצחי"החסרון שיבואנו מזה ח

אבל כוונת , אוהבת הקיצור´ ו היטב שהתורה הקביודענ, והנה כל הסיפור הזה היה יכול להיות בקיצור 20886 

בעת שהאדם משים לב על דרכיו , להסביר להאדם הטעות הגדולה הזו, התורה בהרחבת הסיפור הזה 20887 

ולא ישים לבו על , אבל בעת שינטה האדם מדרך האמת, והנהגותיו ומתנהג ביושר ישיג אפילו מה שאין לו 20888 

והוא , פילו מעלות שכלו שהמה לו בתכונתו שנולד עמהםא, דרכיו והנהגותיו יאבד אפילו מה שיש לו 20889 

שבחשבונותיהם הרבים קלקלו , כתוב מפורש האלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים 20890 

 20891 .והפסידו גם הישרות שעשה האלקים להם ביצירתם

הפסד כדי שלא ישלוט ה, זהו לימוד לאדם שצריך להתחזק שלא לעשות שותפות עם רצונותיו הגשמיים 20892 

ואדרבא לקיים , ו בעת בהילות הרצון לרצונות גשמיים פשוטים"העלולים להתהפך ח, והאבדון ברוחניותו 20893 

שלא להענש בהחסר , שלא יתרפה האדם ממלאכתו מלאכת הקודש, ולחזק השפעתו במעלה ושלמות 20894 

ה וישיג ואז יתעל, ולהוסיף תמיד חיזוק על חיזוק, ואדרבה לעמוד תמיד על המשמר בכל כחו, יבואנו 20895 

 20896 .(ב"רס´ ב ד"חיי המוסר ח)  .תכליתו האמיתי

 20897 

 20898 מאמר תלז

 20899 .(ז"ג ט"כ) וישקול אברהם לעפרון ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר

נבהל להון איש רע עין זה עפרון שהכניס עין רעה בממונו , נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו 20900 

, עפרון קצב דמים כרצונו ביוקר גדול. (ר ט"ב) ו"רה ואולא ידע כי חסר יבואנו שחסרתו התו, של צדיק 20901 

ל מספרים לנו שעפרון שהיה נבהל להון "חז, (ן"הרמב) ואברהם בנדבת לבו שמע ועשה כרצונו והגדיל 20902 

ו עולה שמו "ופירושו שבלי הוא, ו משמו"סוף דבר שבא לידי חסרון שנחסר אות וא, ובקש מחיר מופרז 20903 

 20904 .´ו משמו מורה שנחסר ממנו ברכת ה"או דחסרון הוא, קלונו לדורותשבזה נתגלה , בגימטריא רע עין

, ל ועפרון יושב בתוך בני חת"אמרו חז, כמה יקר וגדולה נעשה לעפרון מזה שהיה לאברהם אבינו צורך בו 20905 

, (י"ר רש"ב) משום חשיבותו של אברהם שהיה צריך לו עלה לגדולה, שאותו היום מינוהו לשר עליהם 20906 

וגם רצו ´ נשיא אלקים´היה אברהם נקרא בשם , שהמליכוהו כל האומות עליהם מאז מלחמת המלכים 20907 

 20908 .(ר מג ו"ב) אבל תוארים אלה לא קיבל עליו אברהם, לתארו בשם מלך ואלוה

כדי , עד שהדיוט שהיה לו איזה ענין עם אברהם הועלה לדרגת שר, כל כך נכבד היה אברהם בעיניהם 20909 

י בין שני "ופרש´ ביני ובינך´ועפרון עוד התיהר לומר , אתו שלא יהיה פחיתות כבוד לאברהם להתעסק 20910 

ומן הנכון היה להראות נדיבותו ולתת את השדה , היה לו ההזדמנות להתקרב לנשיא הארץ, אוהבים כמונו 20911 

וכל שכן השר שלהם שהעמידו אלוף , כמו שאמרו בני חת איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, כמתנה 20912 

אלא ביקש מחיר מוגזם , לא רק שדרש את מחיר השדה, על חמדת הממון אבל עפרון לא השתלט, לראשם 20913 

 20914 .משום שהיה נבהל להון

מדות הנדיבות , ורצה בן רגע לצבור הון גדול ממסחר זה, קשה עליו לחכות עד שיתעשר בתור שר 20915 

בסוף לא , קיבל אמנם את ההון אבל נתבזה מזה לעין כל, והחמדה התאבקו בתוכו וגברה יד החמדה 20916 

גם מארה נכנסה , ואינו ראוי לגדולה אליה עלה, לו ריוח זה משום שהראה את חוסר נדיבותו השתלם 20917 

אילו היה מתעמק בפרשה מראש היה רואה שכדאי , וגם נתגלה קלונו לעולם, בנכסיו כדרך כל נבהל להון 20918 

פזיזותו עשה אבל עפרון מרוב , ומזה יהיה מכובד בעיני הבריות ובסוף ירויח עוד יותר, לו לוותר על הכסף 20919 

 20920 .את שלו על פי מושכל ראשון בלי להתעמק יפה ויצא שכרו בהפסדו

אבל , על פי מושכל ראשון הוא עומד ומקשה, מי שלומד תורה מבין שאי אפשר לבנות על מושכל ראשון 20921 

, כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה, לאחר העיון לא רק שאין שום קושיא אלא סיוע נמי מסייעי 20922 

כי , אבל בסוף הוא אומר עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם, וק על הצלחת הרשעיםמרבה שם לצע 20923 

ג "ת שע"שע) ומפרש רבינו יונה, ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך, יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן 20924 

 20925 .כי הנקמה ברשעים מגיע להם באחריתם, (קכב

וחכמי ´ ששם במקדש נמצאים כהני הופירש האבן עזרא , זה מה שהבין אסף אחרי שבא אל המקדש 20926 

רק , כי לא הובא האדם בעולם הזה להתענג בו או להיותו מלך או עשיר, ישראל והם גילו לו סוד הדבר 20927 

ובסוף מבין שזה , על פי מושכל ראשון צועק חמס, כ"שתהיה אחריתו טובה וזהו שכר נפשות הצדיקים ע 20928 

 20929 .שיתחמץ לבבו משום שחסר בו ההבנה בהשגחת הבורא

וזה הסיבה שמעשיו נפרדים , לעשות הכל על פי מושכל ראשון, ן הוא טבע האדם בכלל והנהגתו בפרטכ 20930 

ל "אמרו חז, רק על פי התורה יכול האדם להתרגל בעיון וללמוד מתינות, ללא אחדות ודעותיו מקולקלות 20931 

ורה וסופו אבל מכיון שתחילתו דברי ת,  שבקשו לגנוז את ספר קהלת משום שדבריו סותרים זה את זה 20932 



הבינו על נכון שאם ההתחלה והסוף הם דברי תורה אז אי אפשר שיהיו , (7שבת ל) דברי תורה לא גנזוהו 20933 

 20934 .ומוכרחים לדורשו עד שיתיישבו מה שנראה כסתירות, סתירות באמצע

ואם , על ידי תורה תחילה וסוף יתעמק בכל פעולותיו ויהיה בהם אחדות, אותו דבר שייך אצל כל אדם 20935 

אבל האדם שחי ללא תורה ויראת שמים רק , לכאורה סתירות זה רק משום שלא ירדו לסוף דעתונראים  20936 

ואין פעולותיו נצחיים אלא חולפים , אז אין תיאום בכל מעשיו ומלאים סתירות, על פי מושכל ראשון 20937 

 20938 .ועוברים כעשן וזהו גניזתם

לירתם לעולה של תורה , גי העולםיתכן שאחד שמסוגל לוותר על תענו, הסתירות מצויות מאוד אצל האדם 20939 

ובכל , אשר המון העם מבקשים בחושבם שזהו התכלית, אמות של הלכה בלי חשבונות רבים´ ולשבת בד 20940 

לדבר דברים בטילים באמצע , זאת בן תורה זה עלול לפעמים לוותר על תורתו בשביל דברים קטני ערך 20941 

ואחרי שמבין , ירעיש עולמות בתפלתו, ילהוכן בתפלה כשיש לאחד חולה בתוך ביתו חל, הלימוד וכדומה 20942 

 20943 ?איך מזלזל הוא להתפלל תמיד בחטיפה ובבהילות, ה שומע זעקתו"שהקב

אבל על ידי יראת שמים והתעמקות של תורה אפשר , וכן המדות מלאות סתירות למי שאינו עמל לתקנם 20944 

, שנראה כסתירותוה כל עמלינו בתורה שבעל פה ליישב מה , ליישר כל ההדורים בלי שום סתירות 20945 

כן מוטל על האדם לצרף את עצמו ולהתעמק ביישור המדות , אמת צדקו יחדו´ ביודענו נאמנה שמשפטי ה 20946 

 20947 .(ב"המוסר והדעת ח)  .שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד, ובירור המעשים

 20948 

 20949 מאמר תלח

 20950 .(ז"ג י"בראשית כ) ויקם שדה עפרון אשר במכפלה השדה והמערה אשר בו

ותמוהים הדברים איך שייך , תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מלך, (ל"י ז"א ברשהוב) ל"ואמרו חז 20951 

אבל לא אצל שאר בעלי , הלא מושג זה שייך לכאורה רק לבעלי שכל והרגשה, ענין תקומה גבי שדה 20952 

 20953 .וכל שכן אצל דומם שאין לו שום הרגשה והבחנה אם שייך הוא לגדול או לקטן, חיים

, כפי שמצטייר בנפשנו ענין הבריאה ורואים אנו את החי והדומם, י מושגנו אנואבל התמיהה היא רק לפ 20954 

אבל כפי אשר הראנו זה כמה וכן , כל אחד במציאות מובדלת בפני עצמה אשר פה התחלתה וגמר תכליתה 20955 

וכל אחד דבוק ומושרש בחלק יותר , שכל הבריאה הוא רק חלק מהבריאה כולה, נמצא בספרים הקדושים 20956 

אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו , (´ר י"ב) לם יותר גבוה ממנו וכדמצינועליון ובעו 20957 

 20958 .נוכל להבין כי גם אצל הדומם והצומח שייך עניני הרגש כאלה, ואומר לו גדל

, גם פה בעולמנו רואים אנו ברואים כאלה, וכדי לתת לנו מושג בזה נביא ציור מהבריאה בזה העולם עצמו 20959 

למשל , קוצר מושגם מצטיירים אצלם הרבה ענינים באופן אחר לגמרי מכפי שמצטיירים אצלנואשר מפני  20960 

בודאי נדמה לו כל חלק מאברי האדם שהוא בריאה בפני , זבוב הנח על אחד מאברי האדם רגלו או ידו 20961 

ואף אילו , ובשום אופן אי אפשר לו להשיג שזהו חלק מאדם היודע ומרגיש את הנעשה באבריו, עצמה 20962 

בכל זאת גם אז אי אפשר היה לו להרגיש ענין זה מפני , יה אפשר להסביר לזבוב ולהביאו לידי ידיעה זוה 20963 

 20964 .אבל האדם שיש לו מושג והיקף רואה ומרגיש מה שהזבוב עושה על אבריו, קוצר מושגיו וחושיו

, קף יותר גדולכי לו היה לנו מושג יותר גדול בבריאה ויכולנו להסתכל בה בהי, כן אפשר לצייר לנפשנו 20965 

שגוף השדה , אז היינו יכולים לראות בשדה שהיא חלק מהבריאה היודעת ומרגשת מה שנעשה בחלקה 20966 

כמו , אמת שהשדה אינה מרגישה את זה, מרגיש את הנעשה בו ויודע את התקשרותו עם הבריאה כולה 20967 

וכן זו הידיעה , ורק האדם מרגיש את הנעשה באבריו, שגם אברי האדם אינם מרגישים את הנעשה בהם 20968 

, כי האברים אינם יודעים מהאדם, לא בכל אבר ואבר לעצמו מקומה, עצמה שכל אבר הוא חלק מהאדם 20969 

וכמו כן בשורשה מרגישה שדה זו התקומה שהגיעה לה , אלא האדם יודע מאבריו ומכיר שהם חלקים ממנו 20970 

 20971 .(11א "שעורי דעת ח)  .על ידי תוספת איזו מעלה

 20972 

 20973 מאמר תלט

 20974 .(ט"ג י"כ) אברהם את שרה אשתו אל מערת המכפלה ואחרי כן קבר

´ צדקה זה אברהם שנאמר ושמרו דרך ה, הדא הוא דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד 20975 

ה אני אומנותי גומל "יצחק אמר לו הקב´ שמואל בר´ אמר ר, וחסד שגמל חסד לשרה, לעשות צדקה 20976 

 20977 .(בראשית רבה נח ט) קן בא בימיםתפסת אומנותי בוא לבוש לבושי ואברהם ז, חסדים

כלום , על שום שנתעסק בקבורתה של שרה אשתו, לכאורה תמוה שאברהם נקרא בשם רודף צדקה וחסד 20978 

ומי לא היה עושה כמעשה אברהם ´ אשתו כגופו´הרי ? חסד הוא זה כשהאדם מתעסק בקבורתה של אשתו 20979 

 20980 .כלום משום כך יקרא בעל חסד, לולא עשה זאת היה בזה משום רשעות שאין כדוגמתה, בפרט זה

מה לכאורה ערכו של מעשה כזה בין מעשי אברהם , ואפילו אם נאמר כי גם במעשה כזה יש משום חסד 20981 

לכאורה היה ראוי אברהם שיקרא רודף צדקה וחסד , שכל חייו חסד ומסר נפשו על החסד, עמוד החסד 20982 



ל שדוקא בעבור "ה מגלים לנו חזוהנ, או שאר מעשי החסד שלו כל ימיו, עבור אותה הכנסת אורחים 20983 

 20984 .זכה אברהם להיקרא בתואר רודף צדקה וחסד, מעשה החסד הזה של קבורת אשתו

כל , החסד מתגלה לנו בראשונה בעצם הבריאה? אולם נתבונן נא במהות החסד מה ענינו של חסד לאמיתו 20985 

בלי הרף מחסדו של  כל היצורים יונקים, עולם חסד יבנה הכל מכוון לחסד, הבריאה כולה ענינה חסד 20986 

 20987 .על חסדיו שבכל רגע ורגע עם כל יצור, וכל הבריאה כולה אומרת שירה לפניו, הבורא

 20988 עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם, ותכלית כולם הוא האדם ואף זה חסד להם

כל , ם כולולשם כך נברא העול, כולם משמשים לאדם כולם נוצרו כדי להטיב עם האדם, (א"י פ"מס) 20989 

שגדול הוא כל כך עד שצריך , הכל הוא למען בחיר היצורים האדם, מלאך בעליונים וכל עשב בתחתונים 20990 

אדם נברא , ואם יחסר איזה עשב או איזה מלאך ואף רגע אחד יהא חסר לו לאדם, הוא לכל העולמות 20991 

 20992 .(7סנהדרין לח) בערב שבת כדי שיכנס לסעודה מיד

אין היא מספקת אותו אם רק הוא לבדו נהנה מכל הבריאה , הנאתו שלו בלבדואף על פי כן לא די לאדם ב 20993 

גדולה ומקיפה היא כל כך שניתנה לו לאדם , כי זוהי גדולתה של מדת החסד, על כל שפעתה וטובתה 20994 

אלא שכל שמחה והנאה אם היא של , לא רק משמחותיו והנאותיו של גופו בלבד, היכולת ליהנות ולשמוח 20995 

כי , כל אלו תהיינה שמחותיו והנאותיו שלו, מכל המון הנבראים כקטנה וכגדולה, ברארעהו או של כל נ 20996 

 20997 .וביחוד בשמחת האדם בזה שיאהב לרעהו כמוהו, אמנם ניחן בכח ענקי זה להיות שותף לבריאה כולה

הרי איננו אלא , הלא לאחר ככלות הכל ועם כל ההיקף שבהנאה ושמחה זו, אך כלום די לו לאדם אף בזה 20998 

ולפיכך הוטבע בו באדם הרצון לפעול ? וכלום זוהי שלמות ההנאה, ינת מקבל שזוהי נהמא דכיסופאבבח 20999 

שאליבא דאמת נתינה זו היא בעצם שיא , וניתנה לו גם היכולת להטיב עם הברואים בבחינת נותן, חסד 21000 

ושה עם העני ע, ל יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני"וכבר אמרו חז, הקבלה וההנאה שמקבל מזולתו 21001 

 21002 .(´ש רות ב"ילקו) בעת הבית

רצה , ניתנו לו מצות וניתנה לו היכולת להיות מצווה ועושה וזהו החסד הגדול ביותר, בכל זה עוד לא די 21003 

לא ניתנו מצוות אלא לצרף את , (מכות כג) ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות"הקב 21004 

הריהו גם , ותו אוהב את הבריות וגומל חסד עמהםובכל ההנאות שהוא נהנה בהי, (ד"ר מ"ב) הבריות 21005 

ולא עוד אלא שיש במעשי , ואף מקבל שכר על כך´ והריהו עובד ה, מקיים את מצוות האהבה והחסד 21006 

ואם כן כל מעשה , (י שם"רש. ג"שבת קל) הוי דומה לו, החסד משום התדבקות בקונו והליכה בדרכיו 21007 

 21008 .חסד ואפילו קטן שבקטנים הנאתו ללא שיעור

, שאפילו אם יתן אדם לזולתו את כל העולמות כולם עדיין אין כאן חסד גמור, וכשנתבונן עוד בדבר נראה 21009 

כיון שנצטרך , אלעזר דאמרי תרוויהו´ יוחנן ור´ ל ר"ש חז"כמ, שהרי האדם סובל מזה שהוא נזקק לזולתו 21010 

כאילו , דאמרי תרווייהו אסי´ אמי ור´ ר, שנאמר כרום זלות לבני אדם, אדם לבריות פניו משתנות ככרום 21011 

 21012 .(7ברכות ו) שנאמר הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים, נדון בשני דינים אש ומים

באופן שלא יהא צריך לבריות שלא יצטרך לבוא באש , החסד הגמור הוא דוקא אותו חסד שגומלים לאדם 21013 

עיון תפילה הינו בכלל ו, (7ז"י שבת קכ"רש) ה יגמול עמו חסד"והיינו כשמתפללים עליו שהקב, ובמים 21014 

עם כל החסד שיש בזה אין , אבל כשהאדם עצמו נותן לחבירו, וחסד זה הוא החסד האמיתי, גמילות חסדים 21015 

והיה ראוי מצד מקבל , שהרי בה בשעה שהוא מקבל חסד זה הריהו נדון באש ובמים, כאן עוד חסד גמור 21016 

 21017 .החסד שלא יהא נצרך למתנת בשר ודם

אמר לו כדי ? אם אלקיכם אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסן, עקיבא´ שע את רוזו שאל טורנוסרופוס הר 21018 

, ואם כן רק מצד עשות החסד כדאי הדבר שתהא מציאות כזו, (.ב י"ב) שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם 21019 

שיצר להם מציאות כזו שיש בה , והרי זה מחסדיו של מקום על בריותיו, שאדם יהא נזקק לחסדו של רעהו 21020 

 21021 .אבל במה שנוגע למקבל החסד אין זה עוד חסד אמיתי, לכך ובזה ינצלו מדינה של גיהנםמקום 

שאף מצד המקבל אל תהא , שתהא מצות החסד נעשית כולה חסד, והנה עיקר קיום רצונו של מקום הוא 21022 

מתקיים בה במדה יותר גדולה , וככל שפחותה במעשה החסד המידה של באש ובמים, איזו לקותא בחסד 21023 

ועוד יש , ש ומבשרך לא תתעלם"ומתוך כך חובה מיוחדת לגמול חסד עם הקרובים כמ, של מקוםרצונו  21024 

פחותה הזילותא שלו כשהוא מקבל , שהרי ככל שקרוב המקבל יותר להנותן, להקדים צדקה לקרובים 21025 

 21026 .ממנו

מר ונא, זכה אברהם לתואר רודף צדקה וחסד, ומתוך כך דוקא משום גמילות חסד עם אשתו שהיא כגופו 21027 

שבחסד כזה עם הקרוב ביותר שפחותה בו הזילותא , ה תפסת אומנותי בוא לבוש לבושי"לו מאת הקב 21028 

מתקיים בו ביתר שאת , ולא עוד אלא שאם האדם גומל חסד עם עצמו, ביותר הריהו מתדמה לקונו ביותר 21029 

 21030 .באשר אין בו פגם וללא זילותא כל שהיא, רצונו של מקום

כשמתעלה אדם לאותה מדרגה שמעשיו עם נפשו ואף עם , פשו איש חסדומכאן הערך המיוחד של גומל נ 21031 

ל גומל נפשו איש "וכבר אמר חז, יש בה משום מצוות גמילות חסד העילאה ביותר, גופו נעשים בתור חסד 21032 



אמר להם ? רבינו להיכן אתה הולך, שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו אמרו לו תלמידיו, חסד זה הלל הזקן 21033 

אמר להם והדין נפשא עלובתא ? אמרו לו כל יום אית לך אכסניא, אכסניא בגו ביתא לגמול חסד עם הדין 21034 

 21035 .(א"תענית י) ?לאו אכסניא היא בגו גופא

ושתהא הנאתם , בבחינת הרחב פיך ואמלאהו, רצונו של מקום בבריאת עולמו הוא להנאות את הבריות 21036 

חסד עם נפשו ועם הקרובים לו  נמצא איפוא שדוקא אם האדם גומל, שלמה וגמורה ללא פגם כל שהוא 21037 

והוא , הריהו מגיע בזה בתור נותן לשיא ההנאה ללא כל פגם וזילותא, וכוונתו לשם מעשה חסד, ביותר 21038 

 21039 .(אור הצפון)  .ותופש אומנותו בתור בעל מדות הטוב והחסד, ה"מעמיד את עצמו במקום הקב

 21040 

 21041 מאמר תמ

 21042 .(´ד א"כ בראשית) ברך את אברהם בכל´ ואברהם זקן בא בימים וה

אין אצלם מציאות , ז ורחוקים מחיי התורה"אנשי העולם השקועים בהבלי העוה, ימי תמימים´ יודע ה 21043 

אין , ההנאה הראשונה של השעה הראשונה ביום, שיהיו נהנים מכל חייהם רציפות ארוכה ובלתי פוסקת 21044 

אילו כאשר הוא מגיע ו, כי השעה השניה עדיין איננה, לה שום קשר וצירוף עם ההנאה של השעה השניה 21045 

נמצא שהוא נהנה רק שעה , וכן השעה השלישית הרביעית או החמישית, לשעה השניה הראשונה חלפה לה 21046 

כי ההנאות נפרדות הן ואין אפשרות שיהנה הנאה רצופה , אותה שעה שהוא נמצא בה כעת, אחת ביום 21047 

 21048 .אחת כל שעות היממה

וכך הוא לאורך כל , ין לה קשר להנאת היום השניהנאת היום הראשון א, כן גם ההנאות של ימי השבוע 21049 

, ואין בה שום יחס להנאה של היום הבא לאחר מכן, כל הנאה נפרדת ליום שבו היא מנוצלת, ימי השבוע 21050 

חיים , חייהם אינם רצופים כלל, אין אחת רואה את פני חברתה, ואותו דבר להנאות של כל שנה ושנה 21051 

ולא שבעים , ד שעות ביממה"אין להם הנאה של רציפות כ, ותשעות נפרדות ימים נפרדים ושנים בודד 21052 

 21053 .כל זה בא להם מפני שאין להם כלי המחשבה וסגולת הטעם הנצחי, שנות חייהם

הכוונה לאנשים המנצלים את סגולתם של הכלים הנצחיים ואת מטמון המחשבה , ימי תמימים´ יודע ה 21054 

חיי החכם , לם כאילו היו צרורים בתוך רגע אחדעל מנת לצרף ולאחד את כל הימים והשנים ולקפ, הנסתר 21055 

´ וזוהי סגולה מיוחדת וסוד ה, ברגע אחד יכול הוא לנשום את האוויר של כל שנותיו, תפילה ארוכה 21056 

 21057 .ליראיו שאותה אין יודעים כל אלו הרחוקים מאור הנצח

, טעום טעם עליוןד שעות ול"כאלו שהוא מסוגל לקפל כאחד את הנאת כל כ, מחונן בכלים נצחיים´ ירא ה 21058 

ולחוש , ולהעביר בעיני רוחו את הנאות כל שנותיו הרבות, וכך יכול הוא גם בערוב ימיו לשקוע במחשבה 21059 

הוא מצרף את העבר ההווה והעתיד בצרור , כאילו נמצא הוא באותו רגע החולף במוחו כאילו היה חי עתה 21060 

ואשרי הצדיקים שמדמים צורה , י אצלוכי הוא דומה ליוצרו שהכל הווה ונצח, ועושה מהם רק הווה, אחד 21061 

 21062 .ליוצרה

כל חייהם אינם אלא , מחוסרים המה אושר ומתיקות בחייהם, אנשי העולם חסרי האמונה נעדרים סוד זה 21063 

ש "כמ, תמיד לא חסר להם´ ולעומתם הצדיקים יראי ה, ואף כל שעה מלאה רוגז וחסרון, רגע ושעה קלה 21064 

ואידך וצפחת , במסורה דין´ אכל בה לחם לא תחסר כל בה גפ ארץ אשר לא במסכנות ת"בעל הטורים עה 21065 

י שזה נאמר בארץ ישראל שהצדיקים בכל מקום לא יחסרו "אעפ, ובטן רשעים תחסר, השמן לא תחסר 21066 

 21067 .אבל הרשעים בכל מקום תחסר להם, שהרי אליהו הלך לצרפת ושם אמר לה לא תחסר, לחם

ובטן רשעים תחסר זה עשיו שאמר , מיאיני מעט מיםצדיק אוכל לשובע נפשו זה אליעזר שאמר לרבקה הג 21068 

שכתוב בה ותאכל , א צדיק אוכל לשובע נפשו זו רות המואביה"ד, (ג"תנחומא פנחס י)א  הלעיטני נ 21069 

 21070 .ובטן רשעים תחסר אלו הגויים, שהברכה שרתה בפיה של אותה צדקת, ותשבע ותותר

, י אותי זימן לאותה סעודה עם כל בני עירואמר רבי דוסתא, מעשה בגוי אחד שעשה סעודה לכל בני עירו 21071 

נטל את הטבלא מלפנינו ? מה עשה, ולא היה שולחנו חסר מכל מטעמים שבעולם אלא אגוזי פרך בלבד 21072 

ז "אמר לי אתם אומרים שהעוה? אמרתי לו מפני מה עשית כך, שהיתה יפה יותר מששה ככרי כסף ושברה 21073 

וקראתי עליו ובטן רשעים תחסר ? אימתי אנו אוכלין אם אין אנו אוכלים עכשיו, ב שלכם"שלנו והעוה 21074 

 21075 .ל"עכ

נעדרים עונג ומשוללים מן השכל הנצחי עד , מכאן איפוא שהרשעים אינם יודעים את סוד נעימות החיים 21076 

עשו הרשע שהעולם הזה , העולם הזה הוא אמנם שלהם אבל אינם נהנים הימנו, שחסר להם האושר בחיים 21077 

הרי הם , ואף אם כל מטעמי העולם הזה נמצאים בידיהם, בו העונג רחוק ממנונתון לו אינו יכול להשתמש  21078 

שולל את עשירותם , זה מטריד אותם ומבלבל את חושיהם, בטלים ומבוטלים אם חסר להם רק דבר קטן 21079 

 21080 .ועומדים ריקים מכל זיק של שמחת הנפש



ירוקן מתוכם כל אושר , תםובטן רשעים תחסר תמיד חסר להם עוף קטן אם לא יהא בידם ידכא וישפיל או 21081 

הרי שמחת ומנוחת הנפש ממלאת , אם אמנם חסרים הם בכמות, ואילו לצדיקים לא יחסר מאום, ושמחה 21082 

 21083 .הנשמה המשמחת את הנפש, לא תחסר כל בה כי יש להם סגולות סוד הנצח, את כל גופם ונשמתם

ה "המליך הקב? כיצד, נבוכדנצרעפלה לא ישרה בו זה , הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה 21084 

והיה מביט בעצמו ומתבייש בפני , לא ישרה נפשו בו´ אותו על כל העולם ולא היה שמח בחלקו שנא 21085 

לכך נקרא שמו נבוכדנצר נוטריקון , שהיה קטן כבד? ולא ישרה נפשו בו למה, הבריות ואומר אני מלך 21086 

תנחומא תרומה ) וצדיק באמונתו יחיה, ןשהיה נובח ככלב על שהיה קטן ונצר שהוא ענף קט, נבוכדנצר 21087 

 21088 .(´ד

מאותו המלך הגדול שהיה קטן ושפל מאוד בעיני עצמו כמו נבוכדנצר , אין לך דוגמא בהירה אף כי נוראה 21089 

אף , אין לך עני בכל הדורות כמו עשיר זה, ואין לך אומלל בחיים כמו מאושר זה, זה שעולמו חשך בעדו 21090 

כ "לא היה מי שהשפילו או לבזותו וכש, לך נבוכדנצר לא היה מרגיזואחד בדורות ובעולם כולו שעליהם מ 21091 

שולט בכל , מהללו ומשבחו בפה מלא, אלא כל העולם כולו היה מכבדו כורע ומשתחוה לו, למרוד בו 21092 

והביט עליו בעינים עקומות ובמבט של , ובכל זאת היה אחד שנהג בו קלות ראש, העולם ומכניע את כולם 21093 

 21094 .בזיון

, הוא שנפשו לא ישרה בו, הוא שביזה את עצמו, הו נבוכדנצר בעצמו הוא שהשפיל את עצמוז? ומיהו זה 21095 

מפני , והכל בשל סיבה אחת ויחידה, הוא רגז על עצמו, הוא התבייש מעצמו ונעדר היה משמחת החיים 21096 

נו ודבר קטן זה החסיר ומיעט ממ, מלך מושל בכיפה של העולם כולו, חסרון קטן שהיה בו שהיה קטן וכבד 21097 

 21098 .מפני זה היה בעיניו מאוס ונמאס חלש וחולה אנוש, את כל העושר והאושר שלו

, כאסקופה הנדרסת, זה הפך אותו לאיש האומלל ביותר בחייו, זה השפיל את חייו כאילו אבוד הוא לעולם 21099 

כל אוצרות הכסף והזהב אינם מועילים , נובח ככלב שאין לו תקנה ואין לו אחיזה בחיים, מלא רוגז 21100 

אין מה , ואפילו יתאספו כל מלכי העולם לשנות את טבעו ולעשותו גדול, שיעו ולרפאותו ממחלתולהו 21101 

 21102 .שיועיל בעדו ויעזור לו

, צהלתו בפניו וחדוותו בלבו, אולם הצדיק העני הקטן אשר אחרים מבזים אותו עשיר הוא ומאושר בחיים 21103 

כבש את כל , מושל על יצרו, צמומושל על ע, העולם הזה שלו, העולם הבא שלו, כל העולם שלו הוא 21104 

.ב"מאושר בעולם הזה ומאושר בעוה, ימיו תמימים בלי צל של פחד ודאגה, בא בימים שבע שנים, העולם 21105 

 21106 .(אור חדש)  

 21107 

 21108 מאמר תמא

 21109 .(´ד א"בראשית כ) ברך את אברהם בכל´ ואברהם זקן בא בימים וה

כל הברכות , הוא שליט על יצרו המעלה שבן אדם, (.ט"ר נ"בר) לוי אמר בכל שהשליטו על יצרו´ ר 21110 

מקנאה תאוה וכבוד , כי כל הצרות שיש לאדם בעולם הזה באים מיצר הרע, כלולות בזה וזהו בכל 21111 

גם , ומי שהוא שליט ביצרו הוא מבורך בכל ופטור מכל הצרות שבעולם, שמוציאין את האדם מן העולם 21112 

שהיה שליט  (שם יא) ר"ואיתא בבר, על אליעזר עבד אברהם נאמר עליו זקן ביתו המושל בכל אשר לו 21113 

 21114 .כ"ביצרו כמותו ע

ברשותם , לבם פירושו הטבע שלהם, צדיקים לבם ברשותם, (ר לד"ב) וזה מדרגת הצדיקים שאמרו 21115 

לא כאנשים שחושבים שהיות והטבע שלהם נוטה לרע אין להם , פירוש הצדיקים בכוחם לשנות טבעם 21116 

ובאמת אינו כן כי האדם מחוייב לשבור את , א טוביםוהם מתנצלים בזה לחפות על מעשיהם הל, ברירה 21117 

ולא ילך במהלך הרגלו כעוור , (ב"פ) כדברי המסילת ישרים, טבעו ולשנותו על ידי הרגלים טובים 21118 

 21119 .באפלה

אלי לא תלך האשה ´ ל אומרים על הפ"חז, והנה גדולתו של אליעזר רואים בעליל בענין השידוך ליצחק 21120 

, ה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם להשיאו בתובת הית, אלי כתיב במקום אולי 21121 

ובמדרש כנען בידו מאזני מרמה כנען , ל"אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מדבק בברוך עכ 21122 

לעשוק אהב לעשוק , בידו מאזני מרמה שהיה יושב ומשקיל אם בתו ראויה או אינה ראויה, זה אליעזר 21123 

אמר לו אתה ארור ובני ברוך ואין ארור , אמר אולי לא תאבה ואתן לו בתי, ה יצחקאהובו של עולם ז 21124 

 21125 .מתדבק בברוך

דמשק אליעזר שהיה דולה , (7יומא כח) ל"ש חז"פ שלאליעזר היתה בת והיא בת תלמיד חכם גדול כמ"אע 21126 

ם אל עבדו שנאמר ויאמר אברה, וכן אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה, ומשקה מתורתו של רבו 21127 

ר "בר) ל"ש חז"כ ירא שמים כמ"ואליעזר היה ג, א שמושל בתורת רבו"אר, זקן ביתו המושל בכל אשר לו 21128 

ואדם כמוהו , ה"שומע בקול עבדו בקול אברהם שהיה עבד להקב, זה אליעזר´ מי בכם ירא ה, (ס א 21129 



י כמוהו יודע כי מ, ולו היתה תשוקה גדולה להתחתן עם אברהם ויצחק, מתאים להשתדך עם אברהם 21130 

 21131 .ואחר במקומו היה מקבל את השליחות רק כאילו כפאו שד, גדולתם ותפארתם וזה רצון שם שמים

ולקיים דברי אברהם רבו , אבל אליעזר בצדקתו כדי לעקור מלבו הנגיעה והרצון שיתחתן עם אברהם 21132 

שיזמין לו ´ ה להויקוד וישתחו, עשה התאמצות יתירה בתפילה ובתחנונים, שאמר אין ארור מדבק בברוך 21133 

, (ר ד ט"בר) ש"עד שבשכר גודל צדקתו זכה לבסוף שיצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך כמ, אשה ליצחק 21134 

ז ששרת אותו צדיק באמונה יצא מכלל "ועי, ר דוסא כנען הוא אליעזר"ר יוסי ב"א´ ויאמר בוא ברוך ה 21135 

 21136 .זוהי מדרגה נפלאה בבירור המדות, ארור לכלל ברוך

וההסבר , כתבו עליו כנען בידו מאזני מרמה, ה מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה"ת הקבאחרי הכל בבחינ 21137 

מי פתי לא ירצה ללכת לבית אברהם , בזה אפשר לומר כי איך עלה בדעתו שלא תאבה האשה ללכת 21138 

והיה מחזר , ובזה נתפס שהחשש בא לו מנגיעה שחושב על בתו? המפורסם לגדול הדור ועשיר גדול 21139 

ומזה לימוד כמה , ז אמרו אלי כתיב"וע, ר לו אברהם לפנות אליו להשיא את בתולמצוא עילה שיאמ 21140 

.ולהגיע למים עמוקים שבלבו לנקות ולטהר אותם, עבודה צריך האדם לעבוד עד שיגיע לברר מדותיו 21141 

 21142 .(זכרון מאיר)  

 21143 

 21144 מאמר תמב

 21145 .(´ד א"בראשית כ) ברך את אברהם בכל´ ואברהם זקן בא בימים וה

ן שאחרים חדשו "כתב הרמב. (7בבא בתרא טז) היתה לו לאברהם אבינו ובכל שמה אחרים אומרים בת 21146 

ומדה אחרת נאצלת ממנה שנחשבת לה לבת והיא , ה מדה שנקראת כל"כאן ענין נפלא והוא שיש להקב 21147 

ומדה זאת היתה , והיא שחכמים מכנים כנסת ישראל במקומות רבים, שנקראת כלה בספר שיר השירים 21148 

 21149 .ש"א איש החסד ויתנהג בזו עילאברהם כבת כי הו

שאל רבי שמעון בן יוחאי , ל"ן שם וז"ביאור הענין על פי דרך הפשט הוא בהקדם המדרש מביאו הרמב 21150 

אמר לו , אמר לו הן? אפשר ששמעת מאביך מהו בעטרה שעטרה לו אמו, את רבי אליעזר ברבי יוסי 21151 

לא זז , מדאי והיה קורא אותה בתיאמר לו משל למלך שהיתה לו בת יחידה והיה מחבבה יותר ? היאך 21152 

ה את ישראל "כך בתחלה חיבב הקב, ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אמי, מחבבה עד שקרא אותה אחותי 21153 

שמעון בן יוחאי ´ עמד ר, ולא זז מחבבן עד שקראן אמי, ולא זז מחבבן עד שקראן אחותי, וקראן בתי 21154 

 21155 .(ר ג כא"שהש) כ"מפיך די עאמר אילו לא באתי אלא לשמוע זה הדבר , ונשקו על ראשו

, והכונה שבתו של אדם אף שחביבה לאביה, בחינת אם היא הכי גבוהה, מבואר מזה שישנם שלוש בחינות 21156 

אבל אחותו זו מדרגה יותר גדולה שהיא , בכל זאת היא בבחינת מקבל ממנו שהרי סמוכה היא על שולחנו 21157 

בל האם היא מדרגה הכי גדולה בזה שהיא א, שיכולה לסייע לו וגם אינה סמוכה על שולחנו, שוה לו 21158 

 21159 .מטפלת בהם ומאכילה אותם, סובלת העול של ילדיה

ה בבחינת בת שכל טובתה "הראשון שכלל ישראל מקבלת מהקב, כמו כן ברוחניות יש שלוש בחינות 21160 

אחר כך נקראת אחות שעל ידי מצוות ומעשים טובים מעוררים הצדיקים את ההשפעה ולא בבחינת , ממנו 21161 

אז כל השפע שבא לעולם הוא רק בזכותם , והשלישית היא שאם זוכים למדרגות גבוהות מאוד, כבת מתנה 21162 

וזה על פי הסדר , (7ברכות יז) ש בגמרא כל העולם כולו ניזון בזכות חנינא בני"וכמ, וזאת בחינת אם 21163 

, ש הפסוק תנו עוז לאלקים"כמ, ה בעולם שמעשה התחתונים כאילו נותנים כח למעלה"שקבע הקב 21164 

וכאילו הם המשפיעים לכל , ה מסר לבריות את הכוח שעל ידי מעשיהם יושפע העולם לטובה"שהקב 21165 

 21166 .העולם

שאפילו הצדיק שמעשיו מורידים ברכה לעולם אין זה , אבל באמת אין מדרגות אלה נפרדות אחת מחברתה 21167 

הכל נובע ובאמת , ה ומבין שהכל ממנו"אלא רק מזה שיש לו המדרגה שהוא קשור להקב, מכח עצמו 21168 

, (א"תהלים קל) וכן אמר דוד אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, מהבחינה הראשונה של בת 21169 

כי הצדיקים , אחרי שהגיע למדרגה של משפיע בכל זאת עדיין היה רואה את עצמו כתינוק הצריך לאמו 21170 

ם ידי עשה לי את ההיפך מהאומר כחי ועוצ, ה ואין בהם שום כח עצמי"מבינים שהם רק מקבלים מהקב 21171 

אבל ברגע שיחשוב שיש לו איזה , ואז בעלותם בסולם המדרגות ניתן להם הכח להשפיע לעולם, החיל הזה 21172 

 21173 .אז השכינה בורחת ממנו וכל המדרגות נפסדות, כח עצמי ונכשל בגאוה

ה ואליהן מצפים "הרי שמעלות הרוחניות מסורות להקב, יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ אמר החכם כי ה 21174 

יש שמקבלים בתור מתנה ויש שעולים למדרגה שנחשבים , אלא שיש מדרגות שונות בזה, הצדיקים 21175 

זאת היתה מדרגת , ויש שמגיעים לשיא המעלות שעל ידי מעשיהם נחשבים הם המשפיעים, מסייעים 21176 

, ולכן נחשבת כנסת ישראל אצלו כבת, שעל ידי מדת החסד שבו הוריד השפעה לעולם, אברהם אבינו 21177 

וכן היו דבוקים למדרגה זאת של בת גם יצחק , הוא המשפיע והמכלכל בכוח דבקותו בו יתברך בהיותו 21178 

 21179 .ן"כל אחד לפי דרכו כמבואר ברמב, ויעקב דוד ושלמה



אלא מוטל , נמצא שיש לנו הגדרה חדשה בתכלית הצדיק לא די לנו מה שהוא בעצמו סר מרע ועושה טוב 21180 

צריך הצדיק להרגיש אחריות עבור הדור ולקבל על עצמו את  לזה, עליו להתעלות יותר ולהשפיע על דורו 21181 

ולא כמו נח שלא התפלל על דורו ולכן נקרא המבול , כמו שמצאנו אצל אברהם שהתפלל על דורו, העולם 21182 

וכמו , ואמרו בגמרא על הכהן הגדול שהיה לו לבקש רחמים על דורו שלא יקרה רציחות, על שמו מי נח 21183 

יהושע בן לוי שלשה ´ ולא רצה אליהו לדבר עם ר, יהושע בן לוי´ ו של רההוא שאכלו ארי קרוב למקומ 21184 

על הצדיק מוטל להיות צופה , (מכות יא) משום שהיה צריך להתפלל שלא יקרה מקרים כאלה, ימים 21185 

 21186 .(המוסר והדעת)  .למרחוק ולהגן על דורו מכל רע

 21187 

 21188 מאמר תמג

 21189 .(´א ד"בראשית כ) ברך את אברהם בכל´ ואברהם זקן בא בימים וה

אבל כאן זקנה כנגד ימים וימים , בימים ואינו בזקנה, איתא בילקוט יש לך אדם שהוא בזקנה ואינו בימים 21190 

ל שהאדם חושב תמיד שעבודת ההוה אינו מספיק למלאת כל רעיוני "ר זצ"שמעתי פעם מאדמו, כנגד זקנה 21191 

ואמר , שעומד לפניו בעתיד ותמיד מוצא מקום פנוי במוחו ולבו לחשוב ולרצות מה, מחשבתו והגיוני לבו 21192 

 21193 .ל חושב הוא האדם כי תורת ההוה אין בכוחה להכיל כל כשרונות שכלו"בזה

מ מצינו שכל שכלו "מ, הכיר את בוראו´ אבל באמת רואים אנו שגם שכל גבוה כאברהם אבינו שבן ג 21194 

היינו , שלוזקן בא בימים שבא עם כל הימים ´ ומעיד עליו הכ, ומחשבתו היה תמיד ממולא בתורת ההוה 21195 

שאם נאמר , ה"שבכל רגע שבימי חייו היה חי כל פנימיותו ומחשבתו והרגשותיו של אברהם אבינו ע 21196 

, נמצא שחסר ברגע זו כל האברהם, שנשאר מקום פנוי בפנימיותו ויכולת הכרתו שלא השתמש בו בההוה 21197 

 21198 .מיתשהרי חסר בהרגע זו כל כחותיו ויכולתו הפני, ולא נוכל לאמר שבא עם כל הימים

´ כדמיון הג, ויש ביכולתו להתעמק עם מחשבתו והגיוני רגשי לבבו, מזה מוכח שמוכרח הוא האדם 21199 

מ נשאר "מ, אף שהיו ערביים והיה פטור מן הדין מפני התגברות החולי, ה"אורחים אשר באו לאאע 21200 

וב שלא הסתפק בפטור וביקש רק החי, עבורנו תורה שלמה עד היכן מגיע חיובה של הכנסת אורחים 21201 

ומה שעשה , ה לישראל במדבר בעצמו"מה שעשה בעצמו שילם הקב, והעבודה בההוה ונשאר מזה לדורות 21202 

 21203 .י שליח"כ ע"י שליח נשתלם ג"ע

, כי אם יחשוב בההוה אודות העתיד, מוכרח האדם להתעמק תמיד רק בההוה ויפקיר כל מחשבות העתיד 21204 

ואז , כ הוה"ד לא יהיה לו כי העתיד יתהוה גוגם העתי, אז יאבד ההוה מפני שהוא בלי מחשבה ושימת לב 21205 

ה את פני מבין חכמה "ז אמר שלמה ע"וע, כבר יחשוב אודות עתיד אחר וממילא ישאר בלי ימים כמובן 21206 

 21207 .ועיני כסיל בקצה הארץ

הוא מה שהאדם טרוד , כשנתבונן מה הוא המפריע העיקרי אשר לא יניח את האדם לחשוב תמיד בההוה 21208 

אבל פלא מאוד על דמיון , ונדמה לו שאם לא יחשוב בזה אז ישאר בלי משענת, ידבשאלות החיים של העת 21209 

ואם , מי הבטיח לו שיחיה מחר, שחושב אודות שאלות החיים של העתיד ולא מהחיים עצמו, האדם 21210 

, ומי שברא יום ברא פרנסתו, גם בצרכי החיים יבטח כי יהיב מזוני, בהחיים הוא מובטח ממאן דיהיב חיי 21211 

אז ימצא מקום לחשוב אודות ההוה בעיון , ת"יפנה מחשבתו מדאגת מחר ויתלה בטחונו בהשיואם האדם  21212 

 21213 .(ז"ס´ א ד"חיי המוסר ח)  .דק ושכל עמוק ויגיע לכל ההצלחות

 21214 

 21215 מאמר תמד

 21216 .(´ד א"בראשית כ) ברך את אברהם בכל´ ואברהם זקן בא בימים וה

ה עמנו ליתן "מלבד החסד הגדול שעשה הקב, כל אשר האדם משיג אינו אלא כלי להכרת בוראו ולעבודתו 21217 

עוד הגדיל עמנו בנותנו אפשרות שיחדשו בני אדם כלים חדשים לעצמם בעת , לנו כלים לאלפים ולרבבות 21218 

יכול הוא לחדשו , אם אדם גדול מרגיש שאין הכלים שלו מספיקים ונחוץ להמציא כלי חדש, הצורך 21219 

 21220 .מן הכלליוצאת ´ על ידי עבודת ה, ת"ולהמציאו בעזרת השי

, אברהם תבע זקנה אמר לפניו רבונו של עולם אדם ובנו נכנסים למקום אחד אין העולם יודעים למי מכבד 21221 

ה חייך דבר טוב תבעת וממך הוא "אמר לו הקב, ומתוך שאתה מעטרו בזקנה ושיבה אדם יודע למי מכבד 21222 

, ד ואברהם זקן"זקנה ההוכיון שעמד אברהם אבינו ניתן לו , מתחילת הספר עד כאן אין זקנה, מתחיל 21223 

וכיון שעמד , אמר לפניו רבונו של עולם אדם מת בלא יסורין מדת הדין מתוחה כנגדו, יצחק תבע יסורין 21224 

אמר , יעקב תבע את החולי, דכתיב ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות, יצחק אבינו ניתן לו יסורין 21225 

ימים הוא מיישב ´ או ג´ מתוך שהוא חולה ב, ן בניולפניו רבון העולמים אדם מת בלא חולי אינו מיישב בי 21226 

 21227 .(ה"ילקוט חיי שרה ק) ד ויאמר ליוסף הנה אביך חולה"הה, בין בניו

לא בדרך חניפה דהיינו , ומצד החסד בא הרצון לכבד את הבריות, אברהם אבינו היה חלקו במדת החסד 21228 

משום כך הרגיש , ת את המכובדאלא בדרך האמת להנאו, להפיק תועלת מהאדם שהוא מכבד, לשם נטילה 21229 



ולכן סבר שדרוש לו כלי חדש , אברהם אבינו כחסרון את אי אפשרות ההבדלה במי שיש להקדים בכבודו 21230 

עבודת , ה לחדש זקנה מכיון שהרגיש בכנות את חסרון הכלי הזה לצורך עבודתו"אמנם עזר לו הקב, זקנה 21231 

, שעדיין חסר כלי שיעורר את האדם לתשובהומצד מדתו זאת הרגיש , יצחק אבינו היתה מצד מדת הדין 21232 

על כן תבע את היסורין , ו אם לא יעשה תשובה"שיתן לו ציור מיסורי גיהנם העתידים לבוא עליו ח 21233 

 21234 .שיזכירוהו את אחריתו אם לא יתקן דרכיו בחייו

ראה שלא יתכן שישרור , בחינת עשיית שלום בין ההפכים, שהיתה מדתו שלמות´ איש תם´יעקב אבינו  21235 

וזה דבר שאי אפשר , שלום בין היורשים אם המוריש לא יספיק לצוות את ביתו וליישב הכל ביניהם כראוי 21236 

כי אם יהא אדם מושלם , הוא ראה שהשלום יימצא רק במקום שישנה שלמות, לעשותו אלא סמוך למיתה 21237 

בין שתי מדות עד שבא לידי המיזוג הנכון , אפשר שעדיין חסר במדת הגבורה, במדה אחת כגון מדת החסד 21238 

 21239 .אלה זוהי מדת התפארת

שכל אחד ישאף , אי אפשר שישרור שלום אם אין שם מדת השלמות, כן בין בני אדם בעלי תכונות שונות 21240 

ויכיר שרק בהצטרף כל החלקים יזכו לתכלית , למלא תפקידו בחלקו הראוי לו בלי לקנא בחלקו של השני 21241 

והכנה רבה בעת הראויה , צורך גדול ליישוב הדעת לשם השראת שלום ושלמות בין היורשים יש, השלמה 21242 

 21243 .ועל כן חשש מפתאומיות המיתה ותבע חולי לתיקון דבר זה, לזה

חזקיה המלך תבע חולי , יעקב חידש חולי, יצחק חידש יסורים, ומפורש הוא בילקוט אברהם חידש זקנה 21244 

מתוך שהאדם חולה ועומד  אלא, אמר לפניו רבונו של עולם לא טוב לאדם שהעמדת אותו עד מותו, שני 21245 

מכאן שהיה בין חולי , ד מכתב לחזקיה מלך יהודה בחלותו ויחי מחליו"הה, הוא עושה תשובה שלמה 21246 

חזקיה המלך הכיר שחסר כלי להכרת הטוב שתהא כה גדולה עד שערי מות , לחולי חולי כבד משניהם 21247 

ז בלי ספק שיעוררנו הדבר להכרת א, ואך על ידי חסד עליון יחזור לאיתנו, ויאבד כל שביב תקוה לחייו 21248 

 21249 .(255ג דף "מכתב מאליהו ח)  .טובה גדולה שתביאהו לתשובה שלמה

 21250 

 21251 מאמר תמה

 21252 .(´ד ב"בראשית כ) ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו

שהרי דין דם השרץ מטמא כבשרו , יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, (´ח´ ר ס"בר) ל"אז 21253 

דפים ובפרטות רבה מה חשב מה ´ וג´ ובפרשה של אליעזר האריכה התורה ב, ורא דוזה לכםנלמד מית 21254 

 21255 .משום שיש בכל דיבור לימודים גדולים בהלכות דרך ארץ ובעניני מידות, עשה ומה סיפר

ל "ונמסר לחז, מלבד הסודות הכלולים בכל דיבור והעולמות התלויים בהם, כל ההלכות כלולות בתורה 21256 

ואחרי שידענו שהלכה פלונית , ואיך לדרוש מידות שהתורה נדרשת בהם, תיבה וכל דיבוראיך לפרש כל  21257 

אבל בעניני מידות , שההלכה ברורה דם השרץ מטמא כבשרו, נלמד מאות פלונית אין צריך להאריך יותר 21258 

ותלויים במצב הדברים לפי הענין ועיקרן בהבנת , כ בכל הפרטים"ודרך ארץ שהלכותיהן אינן קבועות כ 21259 

 21260 .ח"בזה נחוצה הדרכה ושימוש ת, הלב

כדכתיב והודעת להם , ודרך הוא ענין הנהגת האדם עם חבירו, מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך´ אני ה 21261 

ח כל עניני חסד והנהגת "הדרך זו גמילות חסדים וכלול בגמ, (7מ ל"ב) ל"את הדרך ילכו בה ופירשו חז 21262 

בגדר גדולה שימושה יותר , טים והתיאור למעשהולזה נחוצה הדרכה בביאור הפר, האדם עם חבירו 21263 

 21264 .מלימודה

אבל ביותר הוא אמור על ישרות , אמנם זה שייך גם על כללות שמירת המצוות וזהירות בהנהגה למעשה 21265 

זה ספר אברהם יצחק ויעקב , הלא היא כתובה על ספר הישר´ ואמרו בגמ, ההנהגה הנקראת דרך ארץ 21266 

וזהו עיקרו של , היא במדות וההנהגה עם הסביבה הנקרא דרך ארץוהישרות , (.ז כה"ע) שנקראו ישרים 21267 

 21268 .וכל תיבה ודיבור הוא לימוד שלם גם בפשוטו, ספר בראשית שכולו לימוד בענינים אלה

מי הראויה , עצם השקפתו של אליעזר בנוגע למהות האמהות, והנה פרשת אליעזר מלאה לימודים גדולים 21269 

וענין הסמיכות על ההשגחה , שהדבר תלוי במדות טובות ובחסד, ולהיות אם בישראל וראויה ליצחק אבינ 21270 

כי הוא אמר ואמרה שתה וגם גמליך אשקה בלשון של , וכן מה שעשתה רבקה יותר ממה שחשב אליעזר 21271 

 21272 .כ אמרה גם גמליך אשקה"ורק אח, אמנם היא בחכמתה שינתה והשקתה אותו קודם, השוואה

, מילתא גנאה דאית בך קדים אמרה, (ט"ש רמז ק"ילקו) ל"ומה שפתח עבד אברהם אנכי ומזה למדו חז 21273 

והנה האבות היו כמלאכים ויותר , אלא מפני שזה ממדת המוסר, י אחרים"ואין הטעם שמא יוודע הדבר ע 21274 

ואליעזר היה המושל בכל אשר לו , כמפורש בתורה נשיא אלקים אתה בתוכנו ומלכים באו לפניהם, מזה 21275 

ויכול היה אליעזר לומר שהוא , להם שר חצר המנהיג כל עניני המלכותשיש , בדומה לנהוג אצל המלכים 21276 

דמשק שהיה , (7יומא כח) ל"ש חז"ובפרט שהיה גדול בתורה ויראה כמ, השר המושל בכל אשר לאברהם 21277 

כ לא זחה דעתו כלל "ואעפ, המושל בכל אשר לו מושל ביצרו כמותו, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים 21278 

 21279 .ואמר עבד אברהם אנכי



ל כנען בידו מאזני מרמה "ש חז"וכמ, ובכלל זה מה שבדק את עצמו אם ראוי הוא לקחת את יצחק לבתו 21280 

הרי דלא הלך אחרי רצונו אלא היה שוקל בדעתו אם , לעשוק אוהבו של עולם, (ב"הושע י)ב  לעשוק אה 21281 

והנה , תיפה שיחתן של עבדי אבו, א לגודל חשיבותן"פ האריכה תורה בעניני ד"עכ, ראויה היא לכך 21282 

ו ענין קידוש השם והיפוכו "וכמבואר בברייתא דיומא פ, ו"א נכללים דרכי קידוש השם והפכו ח"בעניני ד 21283 

 21284 .ובענינים אלו הדבר תלוי במקומו ושעתו, א"וביארה שם דהכל תלוי בעניני ד, ו שהוא חילול השם"ח

תדע , עה נבילה טובה הימנוח שאין בו ד"כל ת, (ט"ילקוט ויקרא תכ) ל"דרך ארץ קדמה לתורה ואמרו חז 21285 

, שהוציא את ישראל ממצרים ונעשו נסים על ידו, לך שכן הוא צא ולמד ממשה אבי החכמה אבי הנביאים 21286 

כ "אעפ, ועלה לשמי מרום והוריד התורה ונתעסק במלאכת המשכן, נפלאות בארץ חם נוראות על ים סוף 21287 

א הוא מה שכתב "עד כמה היא חשיבות דלמדנו , כ"ויקרא אל משה ע´ לא נכנס לפנים עד שקרא לו שנא 21288 

כי הם מעיקרי נפש האדם , דלא כתבה התורה הזהירות להדיא ברוב עניני המידות, ו בשערי הקדושה"הרח 21289 

והמידות הם עצם חיותו ותיקונם , והתורה ניתנה לאדם שיש בו רוח ונשמה, וצורת אדם באשר הוא אדם 21290 

 21291 .הכרחי לנפש החיונית

אלמלא נתנה תורה היינו למדים גזל , (7עירובין ק) ל"ש ז"צם הבריאה וכמוהנה תיקון הנפש נמצא בע 21292 

וכשחסר יסוד זה של מדות טובות נמצא דמכניס , א מתרנגול"צניעות מחתול ד, מנמלה עריות מיונה 21293 

אלא שהוא מאבד את הצורה , ג לא זו בלבד שתורתו אינה חשובה"ובכה, התורה למקום פגום ומאוס 21294 

ואף משה שנאמר לו , כ נבילה טובה הימנו"ל בצורה חמורה כ"י מה שהתבטאו זעד כד, האנושית בכללה 21295 

אף כי כל , א"מ אם היה נכנס מעצמו היה זה חסרון בד"מ, ונודעתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת 21296 

 21297 .ן"תכלית המשכן וקדושתו היה בשביל זה כמבואר ברמב

מתלא אמר עלת לקרתא הלך , (ד"ח י"מר "בר) ל"א ז"ועיין במש, הרי לנו כמה גדול ענין דרך ארץ 21298 

ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם , למעלה שאין אכילה ושתיה עלה משה ונדמה להם, בנימוסה 21299 

ולמדנו , והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו´ אבל למטה שיש אכילה ושתי, לא אכלתי ומים לא שתיתי 21300 

 21301 .גודל ענין דרך ארץ

ואינו חש על פחיתות ואינו , א ואינו גודר עצמו בהיותו עוסק בתורה"סוד דבר אם אין אדם מתחנך בד 21302 

קרוב הדבר כי ברבות הימים כאשר יגיעו לידו ענינים , בורר באמצעים טובים כשבא למלאות מבוקשיו 21303 

ועל כן ירגיל עצמו עכשיו לקדש , ו"לא יעמוד על הגובה הראוי ויכשל ח, חמורים הנוגעים לכבוד שמים 21304 

 21305 .(משנת רבי אהרן)  .יושם שמים בכל דרכ

 21306 

 21307 מאמר תמו

 21308 .(´ד ב"בראשית כ) ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו

הנה יש , (ה"תנא דבי אליהו רבה פכ)ב  חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעק 21309 

, בגודל מעלתם וקדושתןעדיין אין לנו שום מושג , לדעת דמכל מה שכתוב בתורה אודות האבות הקדושים 21310 

וזהו מה שחייב אדם לומר מתי , רק מאחר דנכתבו הסיפורים בתורה היה לנו בזה הוראה במה ששייך לנו 21311 

ולא שיש לנו , פירוש שיהיה מעשינו שלמים בשלמות האפשרית כמו האבות, יגיעו מעשי למעשה אבותי 21312 

 21313 .חלילה שום הבנה במעשיהן

, כבר הגיע לרום המעלה ואין למעלה ממנו, כל התוקף והשלמותאנו רגילים לחשוב דמי שהוא סר מרע ב 21314 

אבל , ואמנם אף דזוהי מדרגה גדולה שהרי אין לבוא אל בית המלך בקופת שרצים של עבירות וחטאים 21315 

דהא מצינו באליעזר עבד אברהם שהיה במדרגה גדולה של סור , מכל מקום אין זה סוף המדרגות והמעלות 21316 

ואיתא , דכתיב ויאמר אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, רק עבד אברהם ועם כל זה עדיין היה, מרע 21317 

 21318 .ש"במדרש רבה המושל בכל אשר לו שהיה שולט ביצרו כמותו עי

ומכל מקום לא , ר שוה למדרגת אברהם אבינו"הרי שאליעזר עבד אברהם היתה מדרגתו בשליטת היצה 21319 

עדיין אינה השלמות , ר מרע למרות גדולתהמוכח מכאן שמדרגת סו, היה רק עבד אברהם ולא כאברהם 21320 

וזוהי מדרגת האבות שהיו רצין לפניו כסוסים בין בצעי , האמיתית והשלמות האמיתית היא רק בעשה טוב 21321 

ולשלמות , מ רק בסור מרע היה גדול ולא בעשה טוב"ג שהיה גדול מאוד מכ"אבל אליעזר אע, מים 21322 

 21323 .האמיתי בעינן נמי מדרגה גדולה דעשה טוב

הרי שעם , י שלישי למילתו היה"ופרש, באלוני ממרא´ כתיב וירא אליו ה, גה זו מצינו אצל אברהםומדר 21324 

ה לשלוח לו מלאכים בדמות "עד שהוצרך הקב, גודל חולשתו מחמת מילה נצטער שלא היו לו אורחים 21325 

וזה , זהו מדרגת אברהם דהיה שלם אפילו בהמדה דעשה טוב, אנשים כדי שיוכל לגמול עמהם חסד 21326 

ה מפחד ואומר אצא ויהיו מחללין בי שם "לפי שהיה אאע, (´ט ז"ר ל"בר) ביאור במה דאיתא במדרשה 21327 

 21328 .ה לך אני פוטר מכיבוד אב ואם"ל הקב"א, ואומרים הניח אביו והלך לו לעת זקנתו, שמים



ולכן לך אני פוטר מכיבוד אב , הביאור הוא דכל כך התעלה בעשה טוב עד שיצא מכלל יחוסו לתרח אביו 21329 

י ויחבוש הוא בעצמו "ופרש, וכן מצינו בשעת העקידה וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ואם 21330 

עד שהוא בעצמו חבש חמורו ולא ´ ית´ כל כך התעלה במילוי רצון ה, ל"שהאהבה מקלקלת את השורה עכ 21331 

 21332 .הניח דבר זה לעבדיו

תם שאגה להם כלביא תמיד והנה אנשים צדיקים וישרים בלבו, ל"וז´ ט´ וכתב בשערי תשובה שער ב 21333 

כי על זה יפשע גבר , וינחמו על חטאיהם כנהמת הים ועל אשר קצרה ידם מעבודת השם, במחשבותם 21334 

ה על גילוי עריות ושפיכת דמים "ל ויתר הקב"כעין שאמרו חז, והרבה אשמה כמו על העבירות החמורות 21335 

 21336 .ל"ז ולא ויתר על ביטול תורה עכ"וע

משום שזוהי עיקר מעלת ומדרגת , יד על שקצרה ידם מעשיית הטובהרי שכתב דהצדיקים דאגתם תמ 21337 

עיקר מעלת האדם אינו , ל"המעלות העליונות ניתנו במצות עשה עכ, ל"ז וז"ג י"ת ש"וכן כתב בשע, האדם 21338 

אבל ביטול תורה דהוא בעשה טוב אי אפשר לוותר דזהו עיקר מדרגת , בסור מרע ובזה אפשר לוותר 21339 

 21340 .האדם

והפירוש , מבואר דבשכר עמלות בתורה באות הברכות, י שתהיו עמלים בתורה"ופרשאם בחוקותי תלכו  21341 

דזהו , ואין לך עשיית הטוב כמי שעוסק בתורה מתוך עמלות, בזה הוא דעיקר מעלת האדם הוא בעשה טוב 21342 

 21343 .עשיית הטוב בכל התוקף ובזה זוכה להברכות

מעיקרי האמונה כשיקיים אדם , ל"וזם בפירוש המשניות סוף מסכת מכות "דבר זה מבואר בדברי הרמב 21344 

אלא יעשה אותה , ולא ישתף עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנים, ג מצוות כראוי וכהוגן"מצוה מתרי 21345 

א שלא יעשה האדם "א, חנניא כי המצוות בהיותם הרבה´ ז אמר ר"וע, ב"לשמה מאהבה זכה בה לחיי עוה 21346 

ומה שיורה על , המצוה תחיה נפשו באותו המעשה ובעשותו אותה, בחייו אחד מהם על מתכונתה ושלמותה 21347 

כלומר נזדמן לך , והשיבו כלום מעשה בא לידך, ב"חנינא בן תרדיון מה אני לעוה´ זה ממה ששאל ר 21348 

 21349 .ב"השיבו נזדמנה מצות צדקה על דרך שלמות ככל מה דאפשר וזכה לחיי עוה, לעשות מצוה כהוגן

, ל דידך"ל אלין דמאן א"ג נהרי אפרסמון א"חזו ליה יאבהו א´ כד דמך ר (´ב ג"בראשית ס) במדרש רבה 21350 

´ וקשה מה עלה בדעתו של ר, ל"אמר אילו דאבהו ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כוחי כליתי עכ 21351 

ל דצדיקים שאגה להם כלביא תמיד אולי מקצר "אלא הביאור כנ, אבהו לומר להבל וריק היה כל עבודתו 21352 

, עדיין מקצר ידו בעבודה´ דאולי למרות כל יגיעתו בעבודת ה, ריק יגעתיולכן כל ימיו אמר אני ל, בעבודה 21353 

 21354 .עד שנדמה לו דהבל וריק יגיעתו זהו מדת הצדיקים, דאפשר לעשות עוד יותר הרבה

סיפר מעשה מאחד מרבותיו שהיה לו חבר , ל"משה פיינשטיין זצ´ רבינו הגדול מרן ורבן של ישראל ר 21355 

החבר נפטר , לק ראשון לעולמו יבוא לחבירו בחלום ויגיד לו מה דינווהחליטו ביניהם שמי שיסת, נאמן 21356 

אבל , בדין סור מרע ועשה טוב יצאתי נקי לגמרי, ל בחלום ואמר לו"משה זצ´ ראשונה ובא לרבו של ר 21357 

דכאן עיקר הזכות והמעלה היא לאלו שקיימו בנפשם , בגן עדן אינו טוב לי כמו שחשבתי בהיותי בחיים 21358 

, ולמרות שהוא היה ברוסיא ולמד ולימד תורה מתוך עוני ודוחק ובמסירות נפש, ב שלםלעשות רצונך בלב 21359 

 21360 .כ"מכל מקום עדיין חסר בשלמות הלב ע

פירוש דודאי איכא , ר שמעון ראיתי בני עליה והמה מועטים"א, (7ה"סוכה מ) ´ובזה יובן מה דאיתא במס 21361 

אבל אינם בני עליה , תורה ועמלי תורה ויש הרבה לומדי, הרבה בני אדם עוסקים בסור מרע ועשה טוב 21362 

אבל כאלו שעושים בלבב שלם ועולים תמיד למעלה מעלה ואינם מסתפקים , דמסתפקים במעשיהם 21363 

ושואפים ומשתדלים תמיד להרחיב עבודתן להיות , ושואגים תמיד על שקצרו ידם בעבודה, במעשיהם 21364 

 21365 .(ץ שיחותקוב)  .בני עליה כאלו מועטים המה, בלבב שלם בתכלית השלמות

 21366 

 21367 מאמר תמז

 21368 .(´ד ב"בראשית כ) ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי

מי שמשתבח במעלות שאינן , (ח"ת קפ"שע) ומבאר רבינו יונה, כח שקרים אינה מקבלת פני שכינה 21369 

הראוי למי שהוא יודע שתי כי מי שמכבדים אותו בכבוד , (ירושלמי סוף שביעית) ל"ואמרו חז, נמצאות בו 21370 

כל שכן כי אסור לכזב , עליו שיאמר להם אחת לבדה אני יודע, מסכתות והוא אינו יודע זולתי אחת 21371 

ל "ואף על מדה זו אמרו חז, כל זה כלל רבינו יונה בכלל כת שקרים, ולהתפאר לאמר שמענו כאלה רבות 21372 

 21373 .שאינן מקבלים פני שכינה

כי בעת שאינו יודע , ואף זו מעיקרי חובתינו, גתו ומה הם מעלותיוקשה מאוד להגדיר לעצמו בדיוק מדר 21374 

שאין הבדל בין , נכלל בכלל כת שקרים, היטב את מצבו ומעלותיו ומחשיב עצמו יותר מאשר ראוי לו 21375 

וזו מהעבודות הקשות המוטלות , ואף הוא נכלל בין הכת שקרים, המשקר לאחרים ובין המשקר לעצמו 21376 

יודע כמה היו נזהרים מעשיית פעולות שלא יתפרשו , ת בעלי המוסר האמיתייםמי שזכה להכיר א, עלינו 21377 

 21378 .יותר מכפי מעלתם האמיתית



אליעזר עבד , שהתורה מתפעלת ומחשיבה מאוד מעלה זו, הארה בענין זה יש לראות בפרשת השבוע 21379 

ו של אברהם שהיה דמות דיוקנו דומה לדמות, (ר נט ח"בר) ל"ובחז, אברהם זקן ביתו המושל בכל אשר לו 21380 

אליעזר , עוד איתא שהיו מעשיו דומים למעשי אברהם, ה"וכאשר ראה אותו לבן חשב שזה אאע, אבינו 21381 

וכן חזר , ומיד עם בואו לחרן הקדים ואמר עבד אברהם אנכי, יצא לחרן עם עשרה גמלים מגמלי אדוניו 21382 

מירת עבד בזיון גדול והרי בא, כדי שלא יחשבוהו ליותר מזה, כמה וכמה פעמים שרק עבד אברהם הוא 21383 

 21384 .מ לא הפסיק מלומר זאת"מ, ולא הוצרך אליעזר כלל לאמירה זו, לאדם

איננו , כאשר אנו מדברים בדברי תורה ומביאים דבר תורה בשם אחר, ראו כמה רחוקים אנו ממדה זו 21385 

שראשית מבקשים אנו לקבל את , אומרים זאת בראשית הדברים אלא רק לאחר שסיים דברי תורתו 21386 

וזה אמור ביראי שמים שאינם רוצים להסתיר , שינתן לנו בעת שיחשבו שדברי תורה עצמיים הםהכבוד  21387 

ולכן הקדים אליעזר שלא יחשבוהו לאפוטרופוס , ומכל מקום אינם מקדימים זאת בראש הדברים, האמת 21388 

 21389 כי זו הגדלות האמיתית לא להשתבח במעלה, אלא אמר דברים כהוויתן עבד אברהם אנכי, בנכסי אברהם

 21390 .שאין בו

אלא הרי זה בזיון , שההתפארות במעלה שאין בו איננה כבוד כלל, וכאשר נרד לעומקם של דברים נראה 21391 

וכמו כן כאשר , הרי בוש בדבר שהולך בבגד שאינו שלו, וכדוגמת ההולך בבגד שאול לשמחה, גמור 21392 

לא מגיע לו כלל שנמצא כאומר ומעיד על עצמו שבאמת , מתפאר במעלה שאין בו היה צריך ליבוש בכך 21393 

מ טבע האדם אינו "אך מ, ונמצא זה גופא בזיון ובושה, ורק תובע שיכבדוהו עבור מה שאין בו, כבוד 21394 

 21395 .ומוסיף להתפאר במה שאין בו, מרגיש בזאת

ושרץ , פרשתו של אליעזר שנים ושלשה דפים, אחא יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים´ אמר ר 21396 

מאמר זה חייב לחולל מהפכה , (´ח´ ר ס"בר)א  כבשרו אלא מריבוי המקרמגופי תורה ואין דמו מטמא  21397 

שחזינן מה העיקר הנדרש מאתנו והיא עבודת תיקון , בהבנת האדם במה שנוגע לחיוב עבודתו בעולמו 21398 

, ואינו מתפאר במה שאין בו, שמעלת עבדי אבות  הוא בזה גופא שאומר על עצמו שהוא עבד, המדות 21399 

 21400 .ה"ולכן חביב מאוד לפני הקב, ת המדותובדברים אלו מונח טהר

, שהרי גופי ועיקרי תורה ניתנו ברמיזה, וכאשר נתבונן מעט בגודל החביבות שבענין זה נראה נפלאות 21401 

, הרי זה בחשבון אלפים רבים כפל הרמיזה, ואילו ענין תיקון המדות האריכה בו תורה כמה וכמה פרשיות 21402 

ומעתה המשכיל ודורש טובת עצמו חייב לבקש , לאין שיעורנמצא דהחביבות בכך גדולה כפולה ומכופלת  21403 

וביותר כאשר נתבאר במהות גודל החביבות שהיא , ה"עצות היאך להתעלות בדברים החביבים לפני הקב 21404 

ונמצא שעבודת תיקון המדות חייבת להיות הענין העיקרי שבו נעסוק ונשקיע בו עיקר , לאין שיעור 21405 

 21406 .מאמצנו

וכל המעלות הטובות סבורים אנו כי , מצבנו נראה שרחוקים אנו מהכרת עצמנווהנה כאשר נתבונן היטב ב 21407 

ואיננו מכירים את מצבנו , ובשעה שנותן פרוטה לעני כבר דומה בעיניו שבקרב בעלי החסד נמנה, לנו הם 21408 

ואפשר לראות זאת , ואין אנו בודקים כלל את תורתנו תפילתנו ואמונתנו הראויים המה אם לאו, האמיתי 21409 

, י זה יתגלה חסרונו"והסיבה לכך שמא ע, ו בני תורה מובהקים יראים וחוששים מלימוד המוסרשאפיל 21410 

 21411 .וביותר החשש שמא יראה שאין מדותיו נאותות

אף שהפסיעה , מחובתנו לעשות איזה צעד להשתלם בזה, י עבודה ויגיעה"והדרך להגיע לשלמות רק ע 21412 

, כ בדברים קשים יותר"סייעתא דשמיא וימשיך אח כי יקבל, הראשונה היא בקטנות אין לנו למעט מערכה 21413 

בתורה בתפילה , וענין ההתלמדות בדברים קלים חייב להיות בכל הענינים הנוגעים לעבודה הרוחנית 21414 

ז לימודים בדברים "כ, ולדוגמא להשתדל לעמוד בתפילה במקומו ולהתפלל מתוך הסידור, ובעבודת המדות 21415 

וכל שמוסיף בשבירת הטומאה הרי מגביר רוחניות בעולם הזה , קלים ועל ידם ילמד לשבור את רצונותיו 21416 

 21417 .(אור יחזקאל)  ב לאין שיעור"וזוכה לעוה

 21418 

 21419 מאמר תמח

 21420 .(´ד ג"בראשית כ) אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני´ ואשביעך בה

, קשיזמין לו אשה הראויה ליצח´ והפיל תחינה לפניו ית, כשהלך אליעזר לקיים שליחותו היה נרעש ונפחד 21421 

ויקוד האיש , וכשראה שנתקבלה תפילתו והנה היא רבקה יוצאת, ונתן סימן בזה בענין שאיבת המים 21422 

אבל איך , ח ודרך ארץ וזריזות"ופלא גדול יש כאן כי אף אם ראה בה מדות נפלאות של גמ, ´וישתחו לה 21423 

ל אם היא בעלת ומה יועי? היתכן, גם לא ביקש סימן על זה כלל? ידע מזה אם יש לה יראת שמים או לא 21424 

ושמא היא עובדת גלולים , והלא היא בת בתואל ואחות לבן הארמי, ו יראת שמים אין לה"מדות טובות וח 21425 

 21426 ?האם זו היא האשה הראויה ליצחק אבינו לבנות את בית ישראל, כמו כל משפחתה ואנשי מולדתה

דאף כי היראה היא , אמכל זה למדנו יסוד גדול וחידוש נפלא אשר לאו כל מוחא סביל דא אבל כן הו 21427 

ואחרי כל , שלאחרי כל הנסיונות שנתנסה ועמד בכולן, ה"וכמו שמצינו באברהם אע, העיקר בעבוד האדם 21428 



מ יש לנו לידע כי אדם שיש "מ, נאמר לו עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, המדרגות והמעלות שעלה בהן 21429 

אבל אם יגיע להכרה בחיוב , היראה אף כי עומד במצב שעדיין לא קנה, בו עדינות הנפש ומדות טובות 21430 

 21431 .יראת שמים ירדוף אחריה וישיגנה בנקל

כ "משא, כי מי שיש לו מדות טובות יש בו היסוד לבנות את עצמו ולהגיע לכל המדרגות היותר נעלות 21432 

וכל זמן שהמדות , אשר מעטים מאוד זכו להחלץ ולהרפא ממנה, המושחת במדות חולה רעה היא ואיומה 21433 

 21434 .ל"ת לריק הוא והולך לטמיון רח"כל יגיעתו בעבודת השי, באדםהרעות שולטות 

והשביע לאליעזר שלא יקח אשה לבנו מבנות , ה כל כך"מעתה נבין היטב מה שהקפיד אברהם אבינו ע 21435 

אשר השחית והתעיב עלילה לפני , שהם זרעו של חם אבי כנען, כי הכנעני מושחתים במדות רעות, הכנעני 21436 

חם , ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, חרימו וקללו בקללה נמרצת עד עולםואמנם ה, אביו נח הצדיק 21437 

ונשארו כולם בעלי מומים עד , השריש בקרבו ובלב בניו מדתו הרעה והארורה אשר לא יוכלו לצאת ממנה 21438 

 21439 .עולם

ד כנען בידו "ז הה"ל ע"אחז, אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי, תדע שכן הוא שהרי כשאמר לו אליעזר 21440 

ל אתה ארור ובני ברוך "א, שהיה יושב ומשקל בתו אם ראויה היא ליצחק או אינה ראויה, י מרמהמאזנ 21441 

אלא מה שהוא מזרע , הנה לא אמר לו שום חסרון אחר לא בו ולא בבתו, כ"ואין ארור מדבק בברוך ע 21442 

הנשא כי לולא שהוא מזרע כנען היתה בתו ראויה ל, לומר שאברהם אבינו ענה לו, כנען הארור ותו לא 21443 

 21444 .הרי מצינו מה נורא ענין המדות, ליצחק מכל צד אך רק דבר זה מעכב

דהנה ראשית גויים עמלק שיצא להלחם עם ישראל ולכן , ואביא לך עוד ראיה נאמנה ליסוד זה שאמרנו 21445 

האם , וכן כי מחה אמחה את זכר עמלק, ונצטוינו תמחה את זכר עמלק מתחת השמים, אחריתו עדי אובד 21446 

, ז אם יבוא עמלק להתגייר מקבלין אותו ככל גוי"ובכ? ר חמור מזה שנאמר על עמלקיש לך דבר יות 21447 

כ עמוני מואבי עליהם נאמר לא "משא, ומותר בבת ישראל כשרה והרי הוא כשאר ישראל בלא שום הבדל 21448 

 21449 .עד עולם´ יבוא עמוני ומואבי בקהל ה

י קט שכלנו היו צריכים לרחק את ואדרבה לפ? ובודאי מעורר דבר זה התבוננות מרובה מאי שנא זה מזה 21450 

כי על מה נתרחקו עמון ומואב כל כך על דבר אשר לא קדמו אתכם , העמלקי הרבה יותר מעמוני ומואבי 21451 

ככתוב אשר קרך בדרך ויזנב , אבל עמלק זה יצא ראשונה בחוצפה נוראה ולחם עם ישראל, בלחם ובמים 21452 

 21453 .בך כל הנחשלים אחריך

כלומר שהעיד , ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים, סיום הכתוב שהזכרנוק ב"אבל סוד זה נגלה לנו בתוה 21454 

מפני שלא היה בו יראת , שכל רשעתו של עמלק שעבור זה קיבל עונשו של מחה אמחה, ה בתורתו"הקב 21455 

כ כשאחד מבני אומה זו נפרד מהם ומכיר "וא, ומשום כך נתעצם בחוצפה ורשעות ועשה מה שעשה, שמים 21456 

ומקבל עליו עול מלכות שמים ועול תורה , ומבקש להכנס תחת כנפי השכינה´ והוא ירא את ה, עוותתם 21457 

 21458 .ודאי ירא וכשר הוא ככל גר צדק, ומצוות

א "ר פמ"ב) ל"ש חז"על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים וכמ, אבל עמוני ומואבי שנשחתו במדות 21459 

וכנגדן היו בניו , ההפכה פ ויהי בשחת אלקים ויזכור אלקים את אברהם וישלח את לוט מתוך"עה (´ג 21460 

לא , מקומות´ ונכתב חטא שלהם בד, ולא דיין שלא פרעו לנו טובות אלא רעות, צריכים לפרוע לנו טובות 21461 

 21462 .ש"נביאים וחתמו גזר דינם עי´ ועמדו ד, יבוא עמוני ומואבי על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים

כי צאצאיו , היכן מגיע חיוב טהרת המדות באדם עד, הנה מצאנו ראינו דבר חידוש אשר נוראות ישמיעונו 21463 

, י אברהם אבינו"למה לא זכר חסד שנעשה עם לוט אבי אביהם ע, של לוט אחר כמה דורות נתבעים 21464 

ולחייבם , והיה להם למסור לבניהם אחריהם דבר זה, שבזכותו ניצל הוא מתוך ההפכה של סדום ועמורה 21465 

, ולעשות טובות לישראל שהם צאצאיו של אברהם, לפרוע החוב בהכרת הטובה שהם חייבים לאברהם 21466 

ולא עוד אלא , והם שכפו את הטובה ולא עשו כך, ולכל הפחות לקדם אותם בלחם ובמים בצאתם ממצרים 21467 

 21468 .עד עולם´ לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה, נחתם עליהם גזר דין הקשה ביותר, ששכרו את בלעם לקללם

ולכן אינם זכאים , לא יוכל אף אחד מהם להטהר ולהנצל ממנהאומות אלו ´ מדה רעה זאת שנשחתו בה ב 21469 

כי תולדותם יהיו כמותם בעלי מומים מושחתים במדות , ולהדבק בישראל´ בשום ענין ואופן לבוא בקהל ה 21470 

לכן גם , ומה להם לבני ישראל המצויינים במדות טובות להשחית את נחלתם בזרע גרוע ומושחת, רעות 21471 

 21472 .עד עולם´ קהל הדור עשירי לא יבוא להם ב

אמר רבא בקש איוב לפטור את העולם , (.ב טז"ב) ´ש בגמ"ודע כי לעקור המדות משורשן קשה מאוד כמ 21473 

בראת גן , בראת חמור פרסותיו קלוטות, ע בראת שור פרסותיו סדוקות"אמר לפניו רבש, כולו מן הדין 21474 

לפטור את העולם כולו מדינו י "ופירש, בראת צדיקים בראת רשעים מי מעכב על ידך, עדן בראת גיהנם 21475 

 21476 .ר"ה שברא יצה"י הקב"לומר שאנוסין הן ע, ה"של הקב

החמור אנוס הוא ואינו , ויש להתבונן מה הדמיון מבראת שור בראת חמור בראת צדיקים בראת רשעים 21477 

ה שכל ובינה יכול "אבל אדם שנתן לו הקב, יכול להשתנות ולעשות פרסותיו סדוקות בשום ענין ואופן 21478 



ומה התועלת אם יכעס , אם נולד כעסן יעסוק בשכלו וישים אל לבו מה יגיע לו מהכעס, טבעולשנות  21479 

ומוכרחים בכל הנהגתם , ח ודאי ישארו בטבעם עד יום מותם"כ בע"משא, ויטרוף נפשו באפו וינוח רוגזו 21480 

 21481 .כ מה הדמיון זה לזה"וא, כל ימי חייהם

רק הוא מעכב את , ה לעקור טבע המדות משורשןשגם השכל לא יוכל להועיל הרב, ל בעומקו של דבר"וצ 21482 

למשל כשהסוס משתולל ומתפרע בא לו , ח"וזה יכול האדם לעשות גם עם הבע, המדה מלפרוץ החוצה 21483 

תדע שהרי גם חבריו של , אבל לעקור את המדה משורשה לא יועיל שום שכל, בעליו ומלטפו והוא נרגע 21484 

אף אתה תפר יראה , ומאי אהדרו ליה חבריה דאיוב, שם´ איוב הסכימו לו בנקודה זו כי כך אמרו בגמ 21485 

ר "ומפורש שרק התורה היא רפואה ליצה, ר ברא לו תורה תבלין"ה יצה"ברא הקב, ותגרע שיחה לפני אל 21486 

 21487 .(לב אליהו)  .ולא זולתה וזה ברור מאוד

 21488 

 21489 מאמר תמט

 21490 .(´ד ג"בראשית כ) אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני´ ואשביעך בה

, שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בניםאחא ´ אמר ר 21491 

כי ידעתיו , וירא´ ולהבין זה נתבונן בפ, (י"ר והובא ברש"ב) והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה 21492 

שון י כי ידעתיו ל"ופירש, לעשות צדקה ומשפט´ למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה 21493 

 21494 .ש"ולמה ידעתיו למען אשר יצוה לפי שהוא מצוה את בניו עי, חיבה

, אברהם העברי שכל העולם בעבר אחד והוא בעבר השני, שנים הכיר את בוראו´ אברהם אבינו שבן ג 21495 

ועבור כל המעשים , ונתנסה בעשרה נסיונות ועמד בכולן, ת"משליך עצמו לכבשן האש עבור כבוד השי 21496 

רק משום שמצוה את בניו ואת ביתו אחריו , הגדול בענקים לא כתוב כי ידעתיו של אברהם אבינו האדם 21497 

 21498 ?מה טעם´ ושמרו דרך ה

ט יותר "ויפה שעה אחת בתשובה ומע, ז"ב יותר מכל חיי העוה"ל יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"אחז 21499 

, (ברכות יז) צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה? ב"מהו עוה, ב"מכל חיי עוה 21500 

יכריעו את הכף של , ז של איזה אדם במקלו ותרמילו"ט בעוה"כ איך אפשר כי שעה אחת בתשובה ומע"וא 21501 

 21502 ?ב"כל חיי עוה

וכל המים שבה מקבלים , שאם לוקחים חתיכת צבע ושמים אותה בחבית של מים, פ ציור"וביארנו הענין ע 21503 

אבל האמת , יותר מהחתיכה כי היא קטנה בעיניוהנה הבלתי מבין יחשיב ודאי את מי החבית , צבע החתיכה 21504 

וכמו כן בענין זה אמנם יפה שעה אחת של קורת רוח , אינו כן שהרי מחתיכה קטנה זו נתקנו כל מי החבית 21505 

לפיכך יפה שעה אחת , ז"הרי זה רק בעוה? אבל היכן מייצרים עולם הבא, ז"ב יותר מכל חיי עוה"בעוה 21506 

 21507 .ב"י עוהז יותר מכל חי"ט בעוה"בתשובה ומע

מי יוכל להשיג ולדבר בגדלותו של אברהם , ובהכי מתפרש הכתוב כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו 21508 

ועליו נאמר ומצאת את לבבו נאמן , ה קורא אותו אברהם אוהבי"אשר הקב, אבינו האדם הגדול בענקים 21509 

וה מעל גבוה ואנחנו כאן כי הוא עולם רוחני גב, כללו של דבר כמו שאין לנו השגה מהו עולם הבא, לפניך 21510 

ז בא "אבל בכ, ה"כך לא נוכל להשיג ולבוא עד חקר גדולתו של אברהם אבינו ע, על הארץ בעיני בשר 21511 

מפני שבזה מייצר , כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו, הכתוב ולמדנו כי עיקר גדולתו וחביבותו הוא 21512 

 21513 .ותעולמות חדשים בעולם הבא לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדור

ז הוא מקום היצירה "מפני שבעוה, ב"ז יותר מכל חיי עוה"ט בעוה"וכשם שיפה שעה אחת בתשובה ומע 21514 

מפני ? כ למה"וכ, כך יפה מעשה זה של אברהם אשר יצוה את בניו יותר מכל מעשיו, ב"של עוה 21515 

הרי הוא  ,אבל בזה אשר יצוה את בניו, ב"שבמעשיו אף כי נפלאים המה מאוד ואברהם מייצר בזה חיי עוה 21516 

 21517 !ט של בניו ובני בניו וכל קהל ישראל עד סוף הדורות"עושה יצירות חדשות של תשובה ומע

שהרי עולם חסד יבנה ומה לנו חסד גדול , אגב יש לעמוד ולהתבונן מכאן מה עצום הוא ענין זיכוי הרבים 21518 

ד אלא לבניהם ולא להם בלב, ב"ז שהוא יפה מכל חיי עוה"ט בעוה"מזה שמזכה את חבירו בתשובה ומע 21519 

ת כענין אשר ידעתיו למען "וקונה לו אהבה מאת השי, אחריהם בכל דור ונמצא שם שמים מתאהב על ידו 21520 

 21521 .והרי הוא מעלה אותם ומתעלה עמהם וחוזר חלילה עד אין סוף, ´אשר יצוה וגו

´ ת בתוס"וכתב ר, תמה זכות אבות (שבת נה) ´ש בגמ"ל לפרש מ"ס ז"ר הגרי"וכבר אמרנו בשם אדמו 21522 

 21523 (א, בחינות´ ס בכוונתו דיש בזה ב"וביאר הגרי, ש"שם דזכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה עי

דהיינו אם כבר השתמשו הבנים , ז"לזה יש גבול בעוה´ זכות עצם פעולות הצדיק במה שמקיים מצוות ה 21524 

 21525 .בזכות אבותיהם עד שתמה זכות אבות

ישו בבניהם מקדושתם וטהרתם שגם הם ילכו שבפעולות הישרות של האבות השר´ אבל יש בחינה ב 21526 

כי בזה שאנו בניהם מתקדשים יותר ומקיימים , ומכאן יוצא ברית עולם בלי גבול ובלי תכלית, בדרכיהם 21527 

ומכיון שהמה , המה מתעלים יותר גם שם בעולם האמת כי תורה דידן דידהו היא, כאן בעולם´ מצוות ה 21528 



נ ולכן "ומאתנו ישוב להם וחוזר חלילה בלי קץ וכמש, הלזהמתעלים יותר אנו נהנים שוב בזכותם החדש  21529 

 21530 !ברית אבות לא תמה

ובשביל ישראל שנקראו ראשית , כל תכלית מעשה בראשית הוא בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו 21531 

ואם לא , אם ישראל מקבלים את התורה אתם מתקיימים, ה עם מעשה בראשית"תנאי התנה הקב, תבואתו 21532 

הם ! האבות הקדושים? ומי הכשיר את ישראל לקבל את התורה, (שבת פח) והו ובוהואני מחזיר אתכם לת 21533 

הם השרישו אור גדול בזרעם אחריהם , שכל חייהם ממש כל נשימה ונשימה שלהם אך ורק לקיים תנאי זה 21534 

 21535 ´דוגמא לזה מצינו בגמ, ק"אור חזק ומקיף כל בית ישראל שיהיו ראויים לקבל את תוה, בכל דור ודור

הרי , בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות עפר סוטה ואפר פרה, (יז סוטה) 21536 

 21537 .שכל טהרתן של ישראל תלויה באמירה אחת של אברהם אבינו

שהרי , ל שאמרו יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים"מעתה כמה יפה אנו מבינים דברי חז 21538 

אשר יצרו הכשירו והכינו , והדיבורים הנפלאים של האבות הקדושים כל תורתן של בנים תלויה בהמעשים 21539 

 21540 .וכן בעבדי האבות שהלכו בשליחותם למטרה קדושה, בבנים כח קבלת תורה זו

ו "ירושלמי סנהדרין פ) ל"שהרי ידוע מאמרם ז, גם בעצם שליחותו של אליעזר יש לראות תורתן של בנים 21541 

וגם אלו המתנות ודאי לא קבלו , ביישנים רחמנים גומלי חסדים, ה לישראל"מדות טובות נתן הקב´ ג, (ז"ה 21542 

גומלי חסדים שנאמר למען אשר יצוה את , (יבמות עט) ´ש בגמ"ישראל אלא בזכות האבות הקדושים וכמ 21543 

 21544 .בניו לעשות צדקה ומשפט

כמה היו נפסדים , מעתה אילו היתה לו ליצחק אבינו אשה אשר איננה במעלת גדולה כזו של רבקה אמנו 21545 

ולא לחינם הקפיד אברהם אבינו בבחירת אשה , כל ישראל בכל הדורות במעלות הרוחניות משום כך 21546 

עד , ל שהיה שליט ביצרו כמותו"ואמרו חז, ולא האמין אף לאליעזר זקן ביתו המושל בכל אשר לו, ליצחק 21547 

 21548 .שנשבע לו בשבועה חמורה שלא יקח אשה לבנו מבנות הכנעני

להקים ליצחק את בית ישראל מקבלי , אליעזר עבדו פסיעה אחר פסיעה והנה במחשבה נכונה זו הלך גם 21549 

, עד שיצא מכלל ארור לכלל ברוך עבור זאת, ועשה הכל באמונה ובמסירות נפש ממש כנודע, התורה 21550 

לקיום התורה ולקיום ישראל מקבלי התורה שעבורם נברא ´ מעשי אבות´ולפיכך גם הוא ומעשיו בכלל  21551 

 21552 .(אור יהל)  .ל עבדי אבות יותר מתורתן של בניםוזהו יפה שיחתן ש! העולם

 21553 

 21554 מאמר תנ

 21555 .(´ד ה"בראשית כ) ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי

אם נסתכל בשיקול הדעת הרגילה אצל , ה שנה"ל שחכם אחד אמר למדתי לברר מעשי כ"מצינו בחוה 21556 

לפעמים מפני שחסר לו ההכרה , עותנמצא כי יש בו שני מיני שיקולים אשר אינם יוצאים מדי ט, האדם 21557 

והדמיון בזה למשקלות העשויים לצורך שימוש האדם בעניניו , ולפעמים מפני שיש לו נגיעה, הברורה 21558 

, ומחוץ לספינה יש רשמים ומדרגות, יש מאזנים של אבנים אשר המאזנים הוא ספינה גדולה, החומריים 21559 

אשר תרד הספינה יעלו המים להמדרגות המראות וכ, ושמים בה האבנים ולפי כובדן כן תרד הספינה מטה 21560 

 21561 .המשקל של האבנים

יש מאזנים לשקילת תבן ויש , ויש מאזנים אשר ישקלו ברזל והמאזנים ההם וגם המשקלות גדולים בכמותן 21562 

עד שאם תשקול , וכל אשר יהיה הדבר הנמדד יותר דק יהיו גם המאזנים יותר מדויקים, לתבואה וכדומה 21563 

וכן מאזנים לשקילת רפואות לפי שסממני רפואה צריך להיות מדויק , ים דקים ומדויקיםזהב אז יהיו המאזנ 21564 

גם המאזנים הם בדקות כזו אשר תצמצם במשקלה שיהיה שוה בדיוק גדול , ומצומצם לא פחות ולא יותר 21565 

 21566 .והמאזנים עצמם דהיינו הכפות הם שוה בשוה על חוט השערה, עם המשקלות

מפני , רפואות וישקול על המאזנים העשויה לשקול אבנים לשחוק יחשב וזה פשוט אם יקח אדם זהב או 21567 

וגם אם , או דברים אשר חיי האדם תלוי בהם, שהמאזנים הגסים אינם ראוים לשקול דברים יקרי ערך 21568 

אם יארע אשר בהמאזנים עצמם אין הכפות של , ישקול את הזהב ואת הרפואות במאזנים של בית מרקחת 21569 

המשקל ´ אז לא יהי, מחט האמצעי אינו עומד שוה אלא יש לו הכרעה לצד אחדוה, המאזנים שוה בשוה 21570 

 21571 .אמת

וצריך שיקח האדם מן , כי התורה כולה היא רפואה לחולי נפשו של האדם, וכן הוא בנוגע למדות האדם 21572 

אשר רק היא המאזנים שהיא טובה מכל , כמו ששכל התורה מודד ושוקל, התורה על פי מדה ומשקל 21573 

הוא האדם , ומי הם המאזנים אשר שוקלים את התורה, צד המאזנים והן מצד המחט האמצעיהן מ, הצדדים 21574 

 21575 .שנמסרה לו התורה כולה לשיקול דעתו

´ ועוד שבמאזנים גופא יהי, אחד שיהיו המאזנים ממין זה, ולכן כמו במילי דעלמא יש שני תנאים בדבר 21576 

האחד , הדעת של האדם שני תנאים אלוכן נצרך לשיקול , המחט מדויק היטב בלי הכרעה לאחר הצדדים 21577 

ולא יביט על השלמות בשאלה , שתהיה לו הכרה אמיתית ומושג ברור בחיוב שלמות האדם במדות הדעות 21578 



ע "ז ג"כיון שאינו יכול לתפוס במוחו אלא רק חיוב הזהירות מהדברים החמורים ביותר כמו ע, של מה זאת 21579 

 21580 .ד וכדומה"ש

ואינו משים לבו , הלבבות הוא מביט כעל מדת חסידות והפרזה יתירה אבל בנוגע לחיובי התורה של מצוות 21581 

וזה חסרון מצד שיקול דעתו , ומשולל ממנו אף ההשגה וההבנה בענינים אילו, ואינו מפנה דעתו לזה כלל 21582 

וצריך להיות שיקול דעתו כמו המאזנים , שהוא כמו המאזנים המיועדים רק לשקול אבנים וברזל וכדומה 21583 

 21584 .שוקל הכל בדייקנות יתירה ובצמצום דק ולא יחטיא השערהשל הרוקח אשר 

שיהיה המחט האמצעי בלי שום הכרעה לאחד משני , וגם המאזנים שהם ממין הרפואה צריכים עוד לתנאי 21585 

כן יארע אצל האדם אשר יש לו הכרה גדולה והרגשה , אלא מדויק היטב בשוה כחוט השערה, הצדדים 21586 

ולכן , מפני שיש לו הכרעה לאחד הצדדים, החסרון הוא מצד הנגיעה אבל, רחבה בכל עניני בירור המדות 21587 

 21588 .אשר יצא מן המאזנים שלו הוא שקר ובלתי מדויק

, שהיה יושב ושוקל אם בתו ראויה או אינה ראויה, ל כנען בידו מאזני מרמה"ועל התנאי השני העירו חז 21589 

, הגדולה היתה בתו ראויה ליצחקהן אמת אשר מצד מעלתו , לעשוק אהב לעשוק אהובו של עולם זה יצחק 21590 

והיתה בזה , והראיה כי אחר ששמע את הנגיעה שלו הלך בקצה האחרון כדי להשיג אשה אחרת ליצחק 21591 

ושכח כי מצד שהוא עבד לא יכול להיות דבר , אלא לכתחילה היה שוגג בנגיעה זו, מדה רבה של חסידות 21592 

 21593 .זה

כי בזה , שלא היה חסר לו המאזנים הנכונים, וזה מה שאמר המדרש כנען בידו מאזני מרמה זה אליעזר 21594 

והראיה כי אחר שהרגיש הנגיעה הלך בקצה האחרון , גדלה מעלתו שיהיו המאזנים שלו ממין החסידות 21595 

אלא כל החסרון היה מצד שהמאזנים היו מאזני , לסבב בכל ההשתדלות לקיים מה שאמר לו אברהם 21596 

 21597 .ר אין ארור מתדבק בברוךולכן שכח אש, שהמחט היה לו הכרעה לצד אחד, מרמה

שגדולה , ויש לנו מזה להבין עד כמה צריך האדם לברר מדותיו שיהיה כל השיקול שלו אמיתי ומדויק 21598 

ועוד גרוע מזה אשר הגניבה הזאת לא תוכל , סכנת הנגיעה כי יכולה היא לגנוב ממנו כל התורה כולה 21599 

ויכול לחיות כל ימי , נותנת לו תורה אחרתיען כי כמו שהנגיעה לוקחת את תורתו כן היא , להתודע לעולם 21600 

וכל מה שהחזיק בחשבונותיו , חייו ולא ידע אשר באמת היתה לו תורה אחרת אשר בדה לו רצונו הפחות 21601 

 21602 .´התרחק ביותר ממרכז האמת שהיא תורת ה, הצודקים לפי דעתו

ל כלום קנאה יש "כמאמרם ז, ולפי המבואר כי מעיקר כוונת נתינת התורה לאדם היתה לרפא מדות נפשו 21603 

כמו שהחולה לא יכול לקפוץ אל , נתברר כמו כן שלא יכול האדם לחטוף מן התורה כל הבא בידו, בכם 21604 

ורק על ידו יקח , אלא צריך לקבוע מחלתו על ידי רופא מומחה, בית מרקחת לחטוף רפואה ולשתות 21605 

 21606 .הרפואה לפי מחלתו

, לא לבד שלא יועיל אלא עוד יזיק לו, לת חברוואם יקח את הרפואה בלתי מדויק לפי מחלתו אלא לפי מח 21607 

ולכן צריך כל אחד לפי תכונתו ומדותיו ליקח את , כי מה שיפה לחברו יוכל להיות לעצמו סם המות 21608 

ואם יחליף אופן , והשפל קצה הגאוה במקום שצריך, בעל גאוה קצה השפלות, הרפואה המתאימה לו 21609 

מדרגת )  .היה לו אבל לא תורתו התואמת לו באמתתורה ת, השימוש לפי מדותיו או מפני נגיעותיו 21610 

 21611 .(´ג´ האדם בירור המדות פ

 21612 

 21613 מאמר תנא

 21614 .(´ד ה"בראשית כ) ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי

בידו מאזני מרמה שהיה יושב ומשקל , כנען זה אליעזר, ד כנען בידו מאזני מרמה לעשוק אהב"ל הה"אחז 21615 

אמר אולי לא תאבה ואתן , לעשוק אהובו של עולם זה יצחק´ לעשוק אהב´, יהבתו ראויה היא או אינה ראו 21616 

 21617 .(ר שם"בר) אמר לו אתה ארור ובני ברוך ואין ארור מתדבק עם ברוך, לו את בתי

שהיה שליט ביצרו , פ ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו"ל עה"ויש להתבונן הלא אחז 21618 

לא נתערב בשיקול זה שום ענין של ממון או של כבוד , בתו ראויה ליצחקכ מה שהיה שוקל אם "א, כמותו 21619 

ג יצרו שליט "אדרבה בכה, שליט ביצרו כאברהם´ כ לא היו אומרים עליו שבח גדול כזה שהי"שאל, ו"ח 21620 

, אלא ודאי שהיה שיקול נקי לשם שמים שרצה לזכות בחתן כיצחק אבינו, עליו ולא הוא שליט על יצרו 21621 

לא היה אלא מפני , שהרי הטעם שדחה אותו אברהם אבינו, ראויה ליצחק מצד מעשיה ואמנם היתה בתו 21622 

 21623 ?ולמה קוראים עליו כנען בידו מאזני מרמה, שהוא ארור ואין ארור מתדבק בברוך

, ל אברהם אתה ארור ובני ברוך"כ שאליעזר לגודל מעלתו נתבע שהיה לו להבין מעצמו מה שא"אלא ע 21624 

רואים אנו ? ולמה באמת לא עמד על דבר זה, ר נקרא כנען בידו מאזני מרמהומשום שלא הבין דבר זה כב 21625 

זקן ביתו המושל , נגיעה טהורה וקדושה כזו של אליעזר עבד אברהם´ ואפי! מכאן עד כמה כוחה של נגיעה 21626 

 21627 .בכל אשר לו שהיה שליט ביצרו כמותו



והיינו , ו"דכתיב אלי בלא ואהרי הוא מ, ל כאמור למעלה"ויש להתבונן עוד בזה דהא כל מה שדרשו חז 21628 

כ "כ למה כתוב כן רק אח"א, שחשב הלואי שלא תאבה האשה ללכת אחרי ונמצא יצחק נופל בגורלי 21629 

אבל בתחילה כתוב ויאמר אליו , ואומר אל אדוני אלי לא תאבה, בשעה שסיפר המעשה לבתואל וללבן 21630 

ולא ? ´ויאמר העבד´האי פסוקא של ו ב"והיה צריך הכתוב לכתוב חסר וא, ו"העבד אולי לא תאבה מלא וא 21631 

 21632 .בשעה שסיפר המעשה

לא הבין עוד טעותו ואמר אולי מלא , אבל הביאור הוא שאמנם בשעת אמירתו לאברהם אולי לא תאבה 21633 

כי רבקה אמנו היא המיועדת ליצחק אבינו ולא , אבל לאחר שכבר בא לבית רבקה וראה כל האותות, ו"וא 21634 

עכשיו אני מכיר כי ! אז עמד על טעותו ואמר אהה, בתו ליצחק כבר סרה נגיעתו זו להשיא את, בתו 21635 

 21636 .(ב"לב אליהו דף רע)  .אמרתי אל אדוני אלי לא תאבה כלומר אלי

 21637 

 21638 מאמר תנב

ד "בראשית כ) אלקי השמים אשר לקחני מבית אבי הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם´ ה 21639 

 21640 .(´ז

יו הוא אלוקי השמים ואלוקי הארץ שהרגלתיו בפי אמר לו עכש, י ולא אמר ואלוקי הארץ"וכתב רש 21641 

שלא היו באי עולם מכירים בו , אבל כשלקחני מבית אבי היה אלוקי השמים ולא אלוקי הארץ, הבריות 21642 

לפני זה היה , ה מנהיג ומשגיח על הבריאה כולה"אלוקי הארץ ביאורו שהקב, ושמו לא היה רגיל בארץ 21643 

, אך לא האמינו בהשגחת הבורא על ברואיו, את השמיםרק אלוקי השמים שידעו שיש בורא שברא  21644 

 21645 .ה הוא גם אלוקי הארץ"ה השריש והרגיל בפי כל העולם שהקב"ואאע

ולהביא כל העולם להכרה , כ גדולה בעולם"ויש להתפעל היאך יש בכח אדם אחד לחולל מהפכה כ 21646 

סוד אחד בחוזק אמונה נצייר לעצמנו לו נרצה להשריש בקרב ציבור קטן י, ה משגיח על הבריאה"שהקב 21647 

א לומר לפני כל פעולה שאעשה "דיברנו לא מכבר בגודל הענין שישתדל כאו, האם יעלה זאת בנקל בידינו 21648 

 21649 .ולא להשתמש בלשון כאילו בכוחו לעשות ולפעול, ה"זו אי

אלא בקרב ציבור , ואנו עוסקים לא בעולם מלא, האם עלה זאת בידינו האם ניכר שינוי בפרט זה בקרבנו 21650 

ג "ה ראינו שאע"וגבי אאע, מ אין ניכר שהצלחנו בזה"ומ, ן של בני תורה השואפים להיטיב דרכםקט 21651 

ה "ומלמדם שהקב, הצליח להחדיר בקרב עולם מלא יסוד גדול המשנה כל אמונתם הקודמת, שהיה יחיד 21652 

 21653 .אלוקי הארץ

שמצא כתוב , נח ן סוף פרשת"והוזכרו הדברים ברמב, פרק כט´ ם בספר מורה נבוכים חלק ג"כתב הרמב 21654 

י "ה נולד בכותא וחלק עם ההמון ואמר להם שהשמש נפעל ע"שאאע, בספרי דברי הימים של חכמי מצרים 21655 

אמר להם , כח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, טענו עליו שהרי יש כח בשמש לפעול, אחר 21656 

והוא התמיד , בית כלאוסוף הענין שהמלך שם אותו ב, אברהם צדקתם אבל הוא כגרזן ביד החוצב בו 21657 

כ פחד המלך שיפסיד עליו ממלכתו וישיב בני אדם "ואח, לטעון עליהם ימים רבים והוא בבית כלאו 21658 

 21659 .מאמונתם וגרשו המלך לקצה המזרח

וכך , מ חשש המלך שמא יצליח להניא את העולם מאמונתם"מ, נ יש להתפעל שגם כשהיה בבית הסוהר"ה 21660 

שהושוו כל העולם וקרוהו מלך , ל עמק שוה הוא עמק המלך"בחז וכדאיתא, ה בכל זה"הוה שהצליח אאע 21661 

אמרו לו נשיא , וכן חזינן בשעה שביקש אברהם מבני חת לקבור את שרה, (בראשית רבה נח) אתה עלינו 21662 

 21663 .אלוקים אתה בתוכנו

והולך שמעו יותר משם , ועוד כתב שם ודעו כי ענין אברהם ומעלתו ואמונתו נתפרסם מאוד ונודע בעולם 21664 

וכן , ל כי עצמת ממנו מאוד"ועוד שבא אליו לביתו וא, שאתה רואה שאבימלך כרת ברית עמו, מלכיםה 21665 

ומכל זה מתעצם , (ו"בראשית כ) ל יפה זבל פרדותיו של אברהם יותר מכספו וזהבו של אבימלך"ארז 21666 

ר ולשנות כ ואיננו מסוגלים להתעור"ואילו אנו רחוקים כ, ה הצליח לשנות כל העולם"פליאתנו היאך אאע 21667 

 21668 .את דרכינו ומהלך חיינו

כי אף אנו בזמננו יש , ה הראה מופתים גלויים לעין כל ולכן הצליח לשנות את העולם"ואין לומר שאאע 21669 

וביותר , ל"הנה יש לכל אחד לספר מופתים גלויים מהחפץ חיים זצ, צדיקים שעשו מופתים לאין שיעור 21670 

מ על אף האמונה במופתים אין הדברים "ומ ,הם"החסידים מספרים אף הם מופתים רבים מאדמורי 21671 

 21672 .משפיעים עלינו לחולל שינוי מהותי בכל מצבנו

והבינו שפשוט שאין שום , ה"ראשית בימים עברו ידעו הכירו הכל את הקב, ובאמת כמה טעמים לדבר 21673 

 21674 כי יחסו את כח, ולכן בודאי שהעולם נברא אלא שטעו אנשי העולם ועבדו עבודה זרה, דבר נעשה מאליו

אבל , ולכן טעו ועבדו לשמש ולירח שסבורים שבכוחותיהם בראו את העולם, הבורא לדברים אחרים 21675 

 21676 .בעצמם עמדו במצב של חכמה וחיפוש אחר אמונה



ש "וכמ, וכל כח השמש רק כגרזן ביד החוצב, ה והוכיחם דאין בכח השמש לפעול כלום"ולכן כשבא אאע 21677 

ל נסגוד "א, ל אברהם נסגוד למיא דמכבה נורא"א, לנוראבמדרש הויכוח בין אברהם לנמרוד שאמר נסגוד  21678 

 21679 .(ר לח"בר)א  ונסגוד לרוחא דמפזרא לעננ, כ נסגוד לעננא"ל אברהם א"א, למיא

ולכן כשבא אברהם והוכיחם בטעותם העבירם לאמונה , מבואר מזה כי בקשו וחפשו דרכים לחזק אמונה 21680 

ואילו אנו בזמננו איננו מבקשים כלל , כי האמתכי לא קשה להשפיע על המבקש ולהורות לו דר, האמיתית 21681 

לכן קשה להיות מושפע ומחונך אף בעת שרואה מופתים , להשיג דברים רוחניים וחיים במרוצת ההרגל 21682 

 21683 .גלויים

הורגלנו תמיד להביא דברי , ונראה להוסיף עוד בענין זה שדורות הראשונים הוא ענין ומהות אחרת לגמרי 21684 

ונראה , (שבת קיב) ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, אנו כבני אדם אם הראשונים כמלאכים, ל"חז 21685 

וזו הראשית אשר הביא , ל ביארו לנו יסוד וסיבת גדלותם שנבעה מעצם היותם ראשונים"בזה שחז 21686 

כן היו יותר גדולים מדורות שבאו , שכל שהיו יותר ראשונים וקרובים לתחילת הבריאה, לגדלותם 21687 

 21688 .אשיתה היתה אחרתדמצב הבריאה בר, אחריהם

ואמר לאשתו מות נמות כי ´ מנוח ראה מלאך ה, בא וראה גדולתן של ראשונים, (ר מה ז"בר) ל"איתא בחז 21689 

וזאת למודעי כי מנוח לא , ואילו הגר שפחת שרה ראתה חמשה מלאכים ולא נתיראה מהם, אלקים ראינו 21690 

מ ההבדל בין דור האבות "ומ, כךודאי שהיה ראוי ל´ כי כיון שזכה לראות מלאך ה, היה מאנשי ההמון 21691 

 21692 .ל צפורנם של אבות ולא כריסם של בנים"ועוד שם בחז, לדור השופטים תהומי כל כך

לבין כרסן של , נתבונן נא בזאת ונראה החילוק בין צפורן שהוא חלק נפרד מהגוף ואין בו כל חכמה 21693 

בין דור בית ראשון לדור בית ל ההבדל "ובלשון זה איתא נמי בחז, אחרונים שזה מהות הדורות האחרונים 21694 

שהראשונים היו קרובים לבריאת העולם , (7יומא ט) יפה ציפורנן של ראשונים מכריסן של אחרונים, שני 21695 

, ויעקב ראה שם בן נח, שעמרם אבי משה ראה לוי, (בבא בתרא קכא) ´ואיתא בגמ, ולחכמת אדם הראשון 21696 

 21697 .וכיון שראו את נח שראה את אדם הראשון

וידעו שנח , וביותר שהיו קרובים לדור המבול, את חידוש הבריאה ולכן היו קרובים לאמונהידעו והכירו  21698 

, היתה חסרה להם רק התעוררות מועט, ומכיון שידעו והכירו הכל בעיניהם, נשאר יחידי מכל באי עולם 21699 

את  ומורגלים אנו במחשבות כפירה שכוחי ועוצם ידי עשה לי, אמנם אנו בזמננו חיים ללא מחשבה כלל 21700 

לכן כדי להתעורר חייבים אנו לעקור מעיקרם את כל , ומושרשים אנו זמן רב במחשבות אלו, החיל הזה 21701 

 21702 .ה קשה ההתעוררות בחיזוק אמונה"ומשו, השרשים הקודמים שבטבענו וזה אינו בא בנקל

ים וחי, מפני שהתאוות והרצונות מטמטמים את לבותינו, והסיבה לזה שאיננו מתבוננים ומתעוררים מכך 21703 

, ז הוא עבודה ויגיעה רבה"והעצה לכ, ומשום כך רחוקים אנו מאמונה, אנו ללא מחשבה והתבוננות כלל 21704 

 21705  .נתקרב להיות מכלל המבקשים את האמת ונזכה לאמונה שלמה, ז נוכל להגיע להתחזק באמונה"ועי

 21706 .(אור יחזקאל)

 21707 

 21708 מאמר תנג

 21709 .(´ד י"שית כברא) ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך אל עיר נחור

פרשה של אליעזר שנים ושלשה דפים הוא , ר אחא יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים"א 21710 

י אמר טמא הטמא "רשב, והשרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא, אומרה ושונה 21711 

דפים יותר ´ וג´ ר בויש להתבונן למה האריכה התורה בפרשה של אליעז, (´ר ס"בר) א אומר זה וזה"ר 21712 

 21713 ?מגופי הלכות שבתורה

ל וכי "כמארז, מזה נלמד במהות התורה שעיקר כוונתה היא לחנך את האדם בתיקון מדותיו ובירור מדותיו 21714 

אלא לא נתנה תורה לישראל אלא כדי לצרף בהן ? ה שישחטו מן הצואר ולא מן העורף"מה איכפת להקב 21715 

לצרף את לבו ממדות רעות והרגליו , האדם לתכלית השלמותומהות המצוות היא להביא את נפש , הבריות 21716 

 21717  .וכמבואר בחובת הלבבות עיקר כוונת התורה בעבודת האדם להמשיל השכל על תאות הנפש, הרעים

 21718 .(ח"א ל"מוסר התורה ח)

 21719 

 21720 מאמר תנד

 21721 .(ב"ד י"בראשית כ) אלקי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם´ ויאמר ה

, שיכול האדם להסכים הסכמה חזקה כל כך עד שיקנה עולמו בשעה אחת, מדרגה גבוהה למאודישנה  21722 

ואינו מתהפך לבו בקרבו ואינו צריך , ההסכמה פועלת עליו כל כך עד שיכול לעמוד בדרך הישרה מיד 21723 

כ חזק עד שיכול להשתמש בכל מדותיו בשעתו ומקומו כמו "הוא עומד כ, לצאת בקצה של המדות 21724 

והוא ביד התורה כחומר ביד היוצר שכל דבר , בלבד´ כי הוא רוצה רק הרצון ה, ורשת מאתושהתורה ד 21725 

 21726 .שצריך יכול לעשות



ולא יכשל בחשבונות הן בחשבונות אשר יקצר על ידם מדרך התורה והן בחשבונות אשר צריך להרבות  21727 

בלי , חר לו התורהאלא מוכן כמו מלאך לבחור כל מה שתב, כי הוא אינו נוגע בעצמו, משלו על התורה 21728 

וכל מה שירגיש מן הרע הוא מפקיר , כי כל מה שימצא מן הטוב הוא מקבל מיד, שום שאלה מה כתיב בה 21729 

, כי הוא השלים כל החלקים אשר האדם מחויב להשלים מכל הצדדין, ואין עליו שום טענה ובקורת, מיד 21730 

 21731 .וכל רוחות העולם לא יזיזו אותו ממקומו

להפקיר את מקום העבירה וזה , הוא מוכרח להסכים רק על החיצוניות, זקהאבל אם לא יגיע להסכמה ח 21732 

וכדי , אלא מתהפך פעם כך ופעם כך, אבל הפנימיות שלו לא יכול להשלים בפעם אחת, יעלה בידו 21733 

ש מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא "וכמ, מוכרח הוא לצאת בקצה המדות, להשקיט את הפנימיות שלו 21734 

, ובכל מקום שמרגיש חלישות צריך הוא להתחזק, (7ה"עדיות פ) פני המקוםליעשות שעה אחת רשע ל 21735 

ורק היודע תעלומות מבין פעולות , י אמצעים אשר יוצאים מכלל הישרות בחיצוניות שלהם"לפעמים גם ע 21736 

 21737 .אלה

אף שאין דרכו נכונה בעיני , כל אחד צריך לגדור עצמו מן העבירות לפי טבע מזגו, ל"א ז"וכמו שאמר הגר 21738 

ם "ש הרמב"וכמ, רק בדבר שהוא נגד התורה לא יסמוך על שכלו, ריות שאינם מכירים בטבעוהב 21739 

וינהוג בו זמן רב עד שיחזור לדרך , שמתחילה צריך האדם להרחיק את עצמו בקצה השני ממדותיו 21740 

והמשל בזה כשרוצים ליישר חישוק מוכרח מקודם להטותו , (ד"ב ושמונה פרקים פ"דעות פ) ,הבינונית 21741 

 21742 .כ יהיה אפשר ליישרו"שני ואחלצד ה

ובמקום אשר , אלא מסור לכל אחד ואחד והוא צריך ליקח לו דרך לפי תכונתו, והמדות אינן שוות בכולם 21743 

שיעשה פעולות קיצוניות , צריך לתקן המכשול הזה, ואין לו אמיצות לעמוד על דרך התורה, נכשל שמה 21744 

וזה מסור לכל אחד אשר יבחר לעצמו מה הוא , קשיהיה זה לעומת זה בדיו, כנגד החולשות ממין המכשול 21745 

ויכול להיות בכל פרט ומעשה ותנועה אשר האדם מרגיש בחוש את הנגיעה שלו יטהו , היפוכו של חסרונו 21746 

 21747 .להיפוך

פ ציווי אברהם לקחת "בעת שהלך ע, וכמו שמצינו אצל אליעזר אשר לכאורה קשה על כל הדרך שלו 21748 

היה לו לסמוך שודאי , שיצליח דרכו´ ה היה צריך להתפלל להראשית למ, ליצחק אשה מבנות קרוביו 21749 

? ולמה שיבח את אברהם כל כך? ועוד למה נתן לה הנזמים טרם ידע בת מי היא? אברהם התפלל עליו 21750 

? ולמה לא הסכים לה לישב ימים או עשור אלא לקח אותה מיד? ולמה אמר לא אוכל עד אם דברתי דברי 21751 

 21752 .ם אם היה פוחת מהשתדלותו היה גם כן הענין נעשה ונגמרג, כ השתדלויות"מפני מה היו כ

כי רצה את יצחק , ל אמרו על הפסוק אולי לא תאבה האשה אלי כתיב"כי חז, אלא הוא הדבר שאמרנו 21753 

וכיון שהרגיש את , והיתה לו נגיעה גדולה אשר לא תאבה האשה וישאר יצחק אצלו, (ט"ר נ"בר) לבתו 21754 

, כי הנגיעה תובעת לעקם את הישרות ולהתעצל בהשתדלותו, הישרות הנגיעה לא היה יכול להתנהג בדרך 21755 

זה ודאי לא עשה והיה מתגבר , פ להרבות אמצעיים אשר על ידם יקרב הענין אל צד הנגיעה עוד יותר"ועכ 21756 

בזה השתדל בחריצות ובכל דבר , ויצא כגבור להלחם עם נגיעתו להטות את מדותיו לצד ההיפוך, על טבעו 21757 

 21758 .על הענין שיוגמר ויצא לאור בלי שום אמתלאלפעול , המועיל

, לבל ילכד במצודת הנגיעה להכשיל את הדבר, ולכן מתחילה התפלל על זה והתפילה היתה ודאי על זה 21759 

והיה כדאי לו מספק ליתן , וכאשר השלימה הסימנים נתן לה הנזמים, שלא לבד שלא יועיל עוד יוכל להזיק 21760 

וכדי לצאת מדי , כדאי לו לשלם לאברהם נזמים אחרים, פחתוכי אפילו אם לא תהיה ממש, לה הנזמים 21761 

, י הנזמים האלה"כי אולי היא תתקרב לדעתו ע, ספק כי שמא באמת היא מוכרח הוא שיתן לה הנזמים 21762 

לכן יצא על זה בקצה השני , וכיון שחשד את עצמו שמא נגיעתו גורם לו אשר לא יתן לה הנזמים מספק 21763 

 21764 .של הנגיעה

כ מטעם זה שלא להניח את הנגיעה לפתוח לו פתח שיתעצל "ג, עד אם ידבר דברו וכן לא רצה לאכול 21765 

, לכן לא וותר כלום, כי שמא אם יוותר בחוט השערה הזאת יתן בזה מקום לחוט השערה שאחריה, בדבר 21766 

לכן גם על זה יצא , גם כן חשד עצמו שמא הוא יתרצה מפני נגיעתו, ואשר בקשו שתשב ימים או עשור 21767 

 21768 .עד שגמר כל הענין והביאה ליצחק, ן להתאמץ שלא להניח גם החלק הזהבקצה האחרו

, שהרי פרשתו של אליעזר שנים ושלש דפין, ל יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים"ז אמרו חז"ע 21769 

והוא משום שכל התורה ניתנה רק , (´ר ס"בר) והשרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי 21770 

ומכל פעולה , לכן כאשר כל שיחתן של עבדי האבות הוא דרך תקון המדות, של האדםלתקן את מדותיו  21771 

לכן כתבה התורה כל פרט , ודיבור שלהם נוכל להבין איך לעבור על המדות ולהטותם אל קצה ההיפוך 21772 

 21773 .להתלמד מהן איך לעשות

ל כי בעת "חזש "כמ, וזו המטרה של התורה כולה, ונמצא שהן גופי תורה כי זו היא תורה האמיתית  21774 

כן , (7ט"שבת פ) השיב להם משה קנאה יש בכם שנאה יש בכם, ששאלו המלאכים תנה הודך על השמים 21775 



, צריך לצאת בקצה ההיפוך של המדות, האדם אשר יתהפך לבבו בקרבו למשוך את התורה לפי נטייתו 21776 

 21777 .כמו שעשה אליעזר עבד אברהם, ומדת תשובתו כנגד מדת משובתו

והוא מתדבק שוה בשוה עם התורה , ר עצמו לגמרי אל התורה בלי שום פשרותאילו היה יכול למסו 21778 

כי על התורה אין , אז הוא בטוח וגם אחרים בטוחים בו ומקדש שם שמים בכל מקום שיהיה, כמתכונתה 21779 

מוכן , ואם הוא אדם אשר הוא אל התורה כנשמה בלא גוף, וכל הטענה רק על האדם, שום טענה במציאות 21780 

 21781 .אז גם עליו אין שום טענה כי דרכיו דרכי נועם, התורה כמו שהיא בלי שום חסר ויתרלקיים כל דרך 

אלא יתהפך , שימוד אותה כמו בגד תפור בעדו, לא כן האדם אשר לא יכול להתדבק אל התורה בפעם אחת 21782 

כי העבר שלו השאיר בנפשו הרבה דרכים אשר , בלבו כי יש לו הרבה דברים המנתקים אותו מן התורה 21783 

זה נותן לו משיכה גדולה עד שהוא יכול , וכל עת שיעלה זכרון של מעשיו עליו, קשור אחריהם ככלב הוא 21784 

 21785 .להפוך הקערה על פיה

ועל זה , לשבור כל נטיותיו בל ימשול עליו הדבר הזה ולא יתפעל מהם, הוא מוכרח שיצא בדרך של הקצה 21786 

עד אשר , כך הוא צריך להרבות בפעולהוכל , ודאי שהוא צריך לצאת בפעולות נוגדות לרעיון העבר שלו 21787 

ובלי הפעולות גם כי יחשבו ימי , כי מעשה מוציא מידי מעשה, יולד מהם תכונה שתהיה הפוכה מהקודמת 21788 

 21789 .ירבה רק החלומות ולא יגיע לכלום, מתושלח

 21790 .(´מדרגת האדם דרכי התשובה פרק ט) 

 21791 

 21792 מאמר תנה

 21793 .(ב"ד י"בראשית כ) חסד עם אדני אברהםאלקי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה ´ ויאמר ה

אשר הלך חשכים זה אליעזר בשעה שהלך , שומע בקול עבדו זה אברהם, זה אליעזר´ מי בכם ירא ה 21794 

וכי מה ענין , ויש להבין למה קראו עליו אשר הלך חשכים, זה אליעזר´ יבטח בשם ה, להביא את רבקה 21795 

ומדוע באמת שאל אליעזר , ה כהוגן"זימן לו הקב אליעזר, עוד אמרו ארבעה שאלו שלא כהוגן? חשיכה זו 21796 

 21797 ?ולמה שינו עמו לטובה להזמין לו כהוגן? שלא כהוגן

, ברך את אברהם בכל שהשליטו ביצרו´ וה, (ט"ר נ"ב) אמנם אליעזר היה רם במעלתו מאוד עד שאמרו 21798 

ל "ס זצ"ריוכבר הרחיב מרן הג, ויאמר אברהם אל עבדו המושל בכל אשר לו שהיה שליט ביצרו כמותו 21799 

כי מדרגת אליעזר היתה בחינת גבור כובש את יצרו בכבישת , ה"לבאר בי באיכות גדולה מעלת אאע 21800 

על פי , היא תיקון המדות לבל יתאוה לרע כלל, ה שליטתו היתה בבחינת תיקון היצר"לא כן אאע, המדות 21801 

וחסיד , את תאותו מושל ביצרו אשר נפשו אותה רע אך הוא כובש, ם שיש שני מדרגות"המבואר להרמב 21802 

 21803 .המתאוה ונכסף אך לטוב

שאז השכל מובדל מן הטבע , ידוע כי ישרות השכל אי אפשר שתמצא באדם רק על ידי תיקון המדות 21804 

, אך על ידי כבישת המדות אחרי שהטבע והמדות מתעוררים בו, והמדות שדרכם להטיל ארס בשכל האדם 21805 

אמנם קשה מאוד שיקלע , ל האברים במעשהאף שהינם כבושים במאסר שכלו בל יראו פעולותיהם ע 21806 

כ אי אפשר שיסמוך על "וא, מבלי נטיה לשום צד הן לטוב הן למוטב, האדם הזה בשכלו אל נקודת האמת 21807 

 21808 .שכלו ודעתו כלל

ולא הניח , כ אליעזר אף כי במעשה השלים כבישת נגיעתו על צד המעלה היתירה בתכלית קצה מדותיו"וע 21809 

, (ס"ר פ"ב) ל יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתן של בנים"ד שאמרו זע, שום מקום ליצר על מעשיו 21810 

שיושב ושוקל אם , ואמרו כנען בידו מאזני מרמה זה אליעזר, ז שיקול דעתו לא היה נקי לגמרי כיאות"בכ 21811 

ה בתור ודאות והחלטה כי בני "ובמקום שהיה אצל אברהם אע, (ט"ר נ"ב) בתו ראויה או אינה ראויה 21812 

וכבר , היה זה אצל אליעזר רק בתור ספק אם אינה ראויה, ואין ארור מתדבק בברוךברוך ואתה ארור  21813 

כ "להשפיע על שכלו ג, פעלה הנגיעה בעזרת החשבונות הרבים הנעלים שהיו יכולים להמצא בענין כזה 21814 

 21815 .אם בתו ראויה

וא רואה אז היה גם ה, ואילו היה לבו חלל בקרבו ולא היה רצונו מטהו להניח שום ספק בשיקול דעתו 21816 

ויתכן דבזה עצמו היה יוצא מכלל ארור לכלל ברוך והיתה בתו , בהכרה ברורה ומוחלטת שאינה ראויה 21817 

כ שאחר שגמר שליחותו על צד השלמות נכנס לכלל ברוך כמו שדרשו על "וכמו שהיה אח, ראויה באמת 21818 

כי מה שהנך  ,בך האשם´ אתה ארור´ה אליו "ואולי היתה זאת תשובת אאע, (ס"ר פ"ב) ´בוא ברוך ה 21819 

 21820 .ואבדת בזה שאינך מתדבק בברוך, יושב ושוקל זה גרם לך שעדיין לא יצאת מכלל ארור

כי שכלו עומד תחת השפעת הנגיעה שמטלת לו ספיקות למען יטה הענין , כ כשמצא אליעזר את עצמו"וע 21821 

כי , תוא לסמוך על בינתו לפי השקפת דע"כמו שדרשו אולי לא תאבה אלי כתיב הרגיש כי א, לטובתו 21822 

ל "כינוה חז, ומבוכה זו מבוכת השכל ומדות שהיתה אז אצלו, בשום אופן לא יראה האמת לאישורו 21823 

ועשה הסימנים והתפלל הקרה נא , כ מצא לנכון לסלק את עצמו לגמרי"וע, כ אשר הלך חשכים"במאה 21824 

 21825 .´ז אמרו יבטח בשם ה"וע, מבטחו שהוא מושלל משכל האדם´ שבזה יצא לשום בה, לפני היום



, כ ואל בינתך אל תישען"וכמאה, למדנו מכלל זה עד כמה אין לאדם לסמוך על עצמו ועל שכלו כלל וכלל 21826 

ולכן אמר שאל , אך אני מחויב לעשות ולהשען גם על שכלי´ ל שלא תאמר אבטח בה"א ז"וביאר הגר 21827 

 21828 .(´אור המוסר ב)  .תשען אפילו בתורת משענת לא יהא לך שכלך

 21829 

 21830 מאמר תנו

בראשית ) ר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחתוהיה הנערה אש 21831 

 21832 .(ד"ד י"כ

מה , על מה ולמה מיהר כל כך אליעזר שהשידוך יצליח, (י שם"רש) ובה אדע לשון תחינה הודע לי בה 21833 

כלום יקרה אסון אם יתאחר , למה בכלל קובע אליעזר יום? היתה הבהלה שדוקא היום תהיה ההצלחה 21834 

מה כח חשוב שלא יתאחר עוד איזה זמן פחות , אם התאחר יצחק עד ארבעים שנה? השידוך לעוד זמן מה 21835 

 21836 ?או יותר

ל כנען "א ז"כמש, היתה לו נגיעה ליקח את יצחק לבתו, אכן כפי שמבואר במדרש היה אליעזר נוגע בדבר 21837 

תו ראויה היא או אינה בידו מאזני מרמה שהיה יושב ושוקל אם ב, בידו מאזני מרמה כנען זה אליעזר 21838 

ל "א, אמר אולי לא תאבה האשה ללכת ואתן לו בתי, לעשוק אהב אהובו של עולם זה יצחק, ראויה 21839 

 21840 .אברהם אתה ארור ובני ברוך ואין ארור מתדבק בברוך

הוא נלחם כארי כנגד הנגיעה גם אם היתה זו , לכן השתדל אליעזר להשתלט על הרגש והתשוקה שלו 21841 

ישתדך עם רבו אברהם ויצחק ישרו עליו השראה והשפעה עליונה שיצא מכלל י ש"שע, נגיעה כשרה 21842 

 21843 .כדי לשמור הבטחתו ולקיים את שבועתו לאברהם, אבל הוא לחם נגד יצר טוב זה, ארור לברוך

מזדרז ומתפלל שיצליח להחזיק את הרגש הטוב ואת ההסכמה החזקה שלו שלא , ולכן היה ממהר עצמו 21844 

וכל זמן שהרגש הקדוש חי ומתקיים , תה להפר את הברית שכרת את אברהםשלא יתפ, ליפול ברשת היצר 21845 

ונגד כל מחשבה , וכל זמן שלא הצטנן ולא נחלש כח הטוב ללחום נגד היצר, בלבו לשמור את השבועה 21846 

, עשה את המאמץ הגדול ביותר כדי למהר את השידוך שהוכיחו לו מן השמים שהיא רבקה, ונטיה אחרת 21847 

 21848 .ה ליצחקהיא הראויה להיות אש

דוקא היום כדי לבצע את השליחות בשלמותה כפי , ת הקרה נא לפני היום"ולכן התפלל והתחנן להשי 21849 

 21850 .שלא תהיה פגיעה כלשהי בזה, עם כל הכוונה הטהורה והרגש הטוב, שאדונו אברהם רוצה

והיה  ,ה כהוגן"ל שאליעזר עבד אברהם היה מן הארבעה שבקשו שלא כהוגן וזימן לו הקב"ולכן אמרו חז 21851 

זימן , ואילו יצאה אמה אחת והשקתו היה משיאה לבן אדונו, הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה 21852 

השלא כהוגן של אליעזר נבע מתוך רצון טוב וחזק לקיים את הרגש הטוב , ה והנה רבקה יוצאת"לו הקב 21853 

.שלא כהוגן הוא כהוגןבעוד שאש האמת בוערת ה, מהירותו וזריזותו במצוה של כבישת היצר, נגד נגיעתו 21854 

 21855 .(מעייני החיים)  

 21856 

 21857 מאמר תנז

 21858 והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחת ליצחק

 21859 .(ד"ד י"בראשית כ)

לשנים השיבו כהוגן ולאחד השיבוהו שלא , ר יהונתן שלשה שאלו שלא כהוגן"ר שמואל בר נחמני א"א 21860 

אליעזר עבד אברהם דכתיב והיה , ויפתח הגלעדי, ושאול בן קיש, זר עבד אברהםואלו הן אליע, כהוגן 21861 

שאול בן קיש , השיבו כהוגן ונזדמנה לו רבקה, סומא´ הנערה אשר אומר אליה יכול אפילו חיגרת אפי 21862 

, השיבו כהוגן ונזדמן לו דוד, יכול אפילו עבד אפילו ממזר, דכתיב והיה האיש אשר יכנו ואת בתי אתן לו 21863 

השיבו שלא כהוגן ונזדמנה , יכול אפילו דבר טמא, תח הגלעדי דכתיב והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתייפ 21864 

 21865 .(´תענית ד) לו בתו

ל על אליעזר יפה "ועוד הרי אמרו חז, וצריכין להבין האם משוא פנים יש בדבר הלא שאלתם היתה שוה 21866 

, שלשה דפים הוא אומרה ושונהפרשתו של אליעזר שתים ו, שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים 21867 

ואיך נשאו והרימו דברי , (´ר ס"בר)א  והשרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקר 21868 

 21869 .ועוד לומר על זה שהוא יפה מתורתן של בנים, אליעזר בשעה ששאל שלא כהוגן

ו בחלום הלילה על מה שמצינו שבא, ל שהיה שואל שאלה עצומה"ר זצ"אמנם שמעתי כמה פעמים מאדמו 21870 

ל הלא גם אנו "ח זצ"והיה שואל אדמו, ואמרו לו כונתך רצויה אבל מעשיך אינם רצויים, אל הכוזרי 21871 

ואין מי שיכול לומר חזק בדעתו שהוא מכוון אל האמת גם , כ הרבה"מבקשים את האמת ומתייגעים כ 21872 

למה גם אלינו אינם באים ו, ותמיד אנחנו מסופקים ואין אנו יודעים בבירור באיזה דרך נלך, בהמעשים 21873 

 21874 .לברר אם מעשינו רצויים אם לאו



ורצונו לבקש האמת , יש כוונה רצויה שרוצה את האמת, ל שיש שני מיני כוונות רצויות"ר זצ"ואמר אדמו 21875 

כי כל מה שמכיר הוא חי על זה במציאות בפועל ממש בלי שום שינוי מהכרתו , הוא בשלמות גמור 21876 

, ונשאר רצונו בכוונתו לבד, וכונתו להאמת הוא רק בבחינת מחשבה טובהויש מין שני שרצונו , למעשהו 21877 

ולכן אצל הכוזרי שכל מה שנתברר לו הוא חי על זה , ואינו מוציא לפועל לחיות על כל מה שנתברר לו 21878 

אבל אנו שגם במקום ששכלנו , לכן זכה לבירור במקום שאין יד שכלו מגעת, ולא היה מחוסר אלא בירור 21879 

 21880 .חיים על זה מה יועיל הבירור מגיע אין אנו

אבל  ההכרח לשאול , פ ששניהם שאלו שלא כהוגן"ובזה יתכן החילוק בין אליעזר עבד אברהם ליפתח אע 21881 

כי , אליעזר היה מוכרח לזה מצד טהרת הנפש לעשות הדבר שלא כהוגן, שלא כהוגן לא היה בשניהם שוה 21882 

וידוע שכששולחין , לא תאבה האשה אלי כתיב ש אולי"ל שהיתה לו נגיעה להתחתן עם יצחק כמ"אמרו חז 21883 

אז יש , אם השליח איש חי רב פעלים ועקשן גדול שלא להתפעל מהמונעים, שליח לעשות דבר קשה וגדול 21884 

אבל אם השליח מתרפה במלאכתו והענין קשה אז סימן רע , תקוה שיגמור השליחות במסקנא טובה 21885 

 21886 .לשולחיו

כ איך באמת גמר "וא, לך רך לבב כאדם שצריך לעשות נגד טבעו ואין, וידוע כי אין לך עצל כבעל נגיעה 21887 

בשעה שהיו לו עכובים ומפריעים פנימיים , אליעזר הענין הקשה כקריעת ים סוף על צד היותר טוב 21888 

 21889 ?וחצוניים

פ שהיה חי בלבו "ואע, אלא שכאן נתבררה לנו גבורתו של אליעזר לעשות היפך הנגיעה כמו בעד הנגיעה 21890 

הוא לא סמך על חכמתו , (ד"שמונה פרקים פ) ל"ם ז"ש רוח גבורה בעצת הקצה של הרמבמ לב"מ, נטייתו 21891 

כי פחד אולי תעוור נגיעתו את עיניו וימצא חסרונות , ויושר מדותיו להתנהג בזה כמו שאר כל אדם 21892 

ויעזוב וילך משם בלא כלום , כל עיכוב קל מצד אחרים יספיק לעשות לו רפיון רוח, להתרחק מן הדבר 21893 

 21894 .ה שאינם ראויים לזה כללבטענ

ולעשות עצמו כאינו יודע , לקח לו דרך חדש שלא לבנות על עצמו כלל, א אדונו"וכדי לשמור הצווי של א 21895 

אלא אותה הוכחת ליצחק היא כמו , אלא עשה סימנים כמבואר והיה הנערה בלי שום תנאי כלל, כלום 21896 

אבל כיון שעשה הדבר לשם שמים בלי שום , פ שזה שלא כהוגן כי אולי תזדמן חיגרת או סומא"אע, שהיא 21897 

 21898 .אלא רק מפני רוב חסידותו שמצא עצמו חשוד לעשות רפיון בדבר, ו"נטיה לרע ח

י האמצעיים של "שיעשה לו משאלתו ע´ ולכן התגבר בהיפוך שלא לבנות על עצמו אלא לבטוח על ה 21899 

וגברה בו רוח , חיזוק גדולומשמחת הנס השיג , ה כהוגן ונזדמנה לו רבקה"ולכן השיבו הקב, הסימנים 21900 

ומזה נתברר לנו היסוד כי אין לו לאדם אלא מערכי לב , טהרה עד שאמר לא אוכל עד אם דברתי דברי 21901 

וזכה לזה מפני שלא היה חסר בשלמות הרצון להגיע , ואז גם השלא כהוגן שלו יצליח, לראות את האמת 21902 

 21903 .אל האמת כרצון אדונו

שנאמר , מפני שאצלו לא היתה מבוכת היצר, לו סיעתא דשמיא´ יאבל אצל יפתח ששאל שלא כהוגן ולא ה 21904 

היה מוכרח להמעיט בחכמת ההיקף לעשות הענין שלא , שמרוב ההשתדלות לכוון הדבר ברוח טהרה 21905 

עד שנאמר שהיה , כי לכאורה איזה הכרח אנו יכולין למצוא כאן, שלא להתנות שום תנאי בדבריו, כהוגן 21906 

 21907 .באופן אחר מוכרח לעשות על דרך שעשה ולא

על שלא , כ בזה שלא התנה תנאי בדבריו קמה עליו התביעה"א, וכיון שלא היה כאן מה שהיה אצל אליעזר 21908 

פ "ושאול בן קיש אע, ולכן לא נענה כהוגן, התאמץ בזריזות המחשבה לעשות הדבר בהיקף כל הצדדין 21909 

לכן זכה גם הוא , הכללהיה לו ההכרח של עבודת הרבים והצלחת , שלא היה ההכרח של היפוך הנגיעה 21910 

 21911 .(ה"קצ´ א ד"אור המוסר ח)  .שנענה כהוגן

 21912 

 21913 מאמר תנח

 21914 והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחת ליצחק

 21915 .(ד"ד י"בראשית כ)

למצוא ויקר המציאות , יש לשאול הלא ענין שידוך בשביל יצחק אבינו העולה תמימה זה דבר גדול וקשה 21916 

ביראת שמים ´ בטהרת הלב באמונה בה, כי היא צריכה להיות מושלמת בכל המעלות, את הראויה לו 21917 

ל "ואמרו חז, איך החליט אליעזר שדולה ומשקה מתורתו של רבו ומושל בכל אשר לו, במדות טובות 21918 

 21919 .(ר"מד) שהיה שליט ביצרו כמותו

יך חשב שהיא האשה המתאימה רק על ידי וא, מי כמוהו יודע איזה אשה ראויה להיות אשתו של יצחק 21920 

ל "ואליעזר כל כך סמך על סימן זה עד שחז? שהיא תעשה גמילות חסד ותגיד שתה וגם גמליך אשקה 21921 

י כל נחש שאינו סומך עליו "ופירש, כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם אינו נחש, (7חולין צה) אומרים 21922 

ואינו מובן באמת איך , ל"לאו לא אדבר בה עכ שאם תשקני אדבר בה ואם, ממש כאליעזר עבד אברהם 21923 

 21924 ?סמך על זה



ואלו , ניתן כהוגן ולאחד ניתן שלא כהוגן´ הן שתבעו שלא כהוגן לג´ ד, (ס ג"ר פ"מד) ל"ובאמת אמרו חז 21925 

הא אילו , אליעזר אמר והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה, ´הן אליעזר עבד אברהם וכו 21926 

ויהי הוא טרם כלה , ה כהוגן"וזימן לו הקב, אתמהה? יה משיאה לבן אדונויצאה אמה אחת והשקתו ה 21927 

 21928 ?רואים שבאמת תבע שלא כהוגן ומה היתה דעתו, ל"לדבר והנה רבקה יוצאת עכ

אמר להם צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה , (ט"ב מ"א פ"בפ)א  ואפשר לומר כי הענין הוא דאית 21929 

שמעון אומר הרואה ´ ר, יוסי אומר שכן טוב´ ר, שע אומר חבר טוביהו´ ר, א אומר עין טובה"ר, האדם 21930 

אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל ´ אמר להם רואה אני את דברי ר, אלעזר אומר לב טוב´ ר, את הנולד 21931 

 21932 .דבריו דבריכם

ומפני זה , הוא המקור שממנו נובעים כל הפעולות, ב לפי שהלב הוא המניע לכל שאר הכוחות"הרע´ ופי 21933 

והתפארת , ל"י בן זכאי רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם עכ"אמר ר 21934 

, וירבו אוהביו בחבר טוב ושכן טוב, כשהלב שוקט ושמח ישקיף על כל אדם לטובה, ל"ישראל מבאר וז 21935 

 21936 .כ"בכל לבבו ונפשו ע´ וגם במנוחת נפשו יוכל להשקיף את הנולד ויאהב גם ה

כי יתכן , אי אפשר עוד להכיר את הלב טוב שבאדם, טובה צדקה או גמילות חסדוהנה מעשיית פעולה  21937 

ועושה את זה להקל , בכוחות הנפש שאדם עושה טובה לשני וזה בא מחלישות המזג שלא יכול לראות צער 21938 

 21939 .ה שער עבודת האלקים באריכות בזה"יעויין חו, לעצמו את הצער או מטעמים אחרים

והיה הנערה אשר אמר אליה , אמר אליעזר הנה אנכי נצב על עין המים, ואבל כאן שהיה אליעזר ואנשי 21940 

וכידוע יש בגופו של גמל מקום לצבירת מים למשך , הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמלך אשקה 21941 

וזו טרחה גדולה להשקות גמל וכל , כי הגמל הולך במדבריות ושותה כמויות עצומות של מים, שבוע ימים 21942 

, וכאן לא היה מקום לרחמנות כי הלא אליעזר ואנשיו נמצאו על עין המים, מליםשכן שהיו עשרה ג 21943 

והיא נערה בת , כי הלא הם גברים ואנשים בריאים, ומספיק היה לתת להם את הכד ויקחו מים בעצמם 21944 

 21945 .(סופרים פכ א ט´ מס) שלש

, והוא רואה ושותקהוא נתן לנערה קטנה לטרוח כל כך הרבה , ואדרבא אליעזר התנהג כאילו לא בנימוס 21946 

לדעת , מחריש ולא אמר לה אל תטרחי כל כך כמו שהיה ראוי בחוק המוסר, ל"א וז"וכן איתא בספורנו כ 21947 

ואם , ל"דרכו אם יהיה על צד הטוב והחסד הגמור עכ´ להכיר מתוך אופן חסידותה וזריזותה ההצליח ה 21948 

ובכלל לב טוב , לבה באמת סימן מובהק הוא על טוב, הנערה בטוב לבה שמחה לעשות את זה בעצמה 21949 

 21950 .ז"באמת ישנן כל המעלות כדברי ריב

ולא חשש שאיזה אמה תצא , ז אפשר אולי להצדיק את מעשה אליעזר שחשב שהוא עושה כהוגן"ולפי 21951 

אצל רבקה , כי זה יכול להיות רק אצל מי שיש לה נשמה טהורה ולב טוב, ותגיד שתה וגם גמליך אשקה 21952 

 21953 .כמה פעמים ותשק לכל גמליו´ ותרץ ותמהר´כעדות הכתוב , הטבהמצא אליעזר יותר גדלות במדת 

 21954 

, רבקה עושה זאת בשמחה ובזריזות, בזמן שאליעזר ואנשיו עומדים ומביטים ולא עוזרים! אלה הם פלאים 21955 

כי מי שיש לו לב טוב , וזה סימן על טוב לבה באמת, כאילו עוזרת לאנשים מחוסרי יכולת ובאה להצלתם 21956 

אלא ממש , לא בגלל חולשת מזג או סבל או רחמנות, שתוקק לעשות טוב עם השניבאמת הוא רוצה ומ 21957 

נביט אל צור חוצבנו ונלמד ממעשיהם הגדולים להטיב עם , שמח על ההזדמנות שיש לו להטיב לזולתו 21958 

 21959 .(זכרון מאיר)  .זולתנו ברצון ובשמחה ובמסירות באמת

 21960 

 21961 מאמר תנט

 21962 ה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחת ליצחקוהיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשת

 21963 .(ד"ד י"בראשית כ)

והיינו שעשה אליעזר בחינה , י ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם"וברש 21964 

והבחינה היתה שתהא גומלת חסדים ורק זו , לידע מי האשה הראויה להנשא ליצחק ולהכנס לבית אברהם 21965 

דורש ממך כי אם עשות משפט ´ ומה ה, שזו הנקודה העיקרית הנדרשת מן האדם, קראויה להנשא ליצח 21966 

מבואר דחסד אינו כהבנת אנשי העולם שעושה פעולות , (´ח´ מיכה ו) ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך 21967 

 21968 .דורש מעמך´ אלא דרוש לכך אהבת חסד ורק זו ה, חסד

ם העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות דברי´ כ אמרו על ג"ע, (ת ג יג"שע) וכתב רבינו יונה 21969 

כי חייב האדם לטרוח בדרישת טוב , והנה הצדקה בממונו וגמילות חסדים בין בגופו בין בממונו, חסדים 21970 

אלא , וכשם שמי שאוהב ממון אינו מסתפק בממון שיש לו, ל שחייב האדם לטרוח בעשיית חסד"ר, לעמו 21971 

 21972 .כן האוהב חסד טורח ומחפש את החסד, ביר ולהוסיף ממוןטורח ומתיגע ומחפש עצות ודרכים להג

, וזו מדרגה נוספת כאדם השוקד על תלמודו, ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חבירו אם דל ואם עשיר 21973 

אלא כל , כן אוהב החסד שוקד ואינו מסתפק בעומד לפניו, שאהבת התורה מביאתו לשקוד על התורה 21974 



זוכה במעלת החסד ונעשה לקנין בטבעיו ששואף , ולעשות חסד הדרכים והאופנים כשרים בעיניו להוסיף 21975 

 21976 .לעשיית חסד וזו ממעלות הנפש

, ה ברא נבראים בעולם כדי להיטיב עמהם"וכשם שהקב, ביאור הענין שהרי חייב אדם להתדמות לבוראו 21977 

 21978 והוסיף רבינו יונה וזאת מן החמורות ומן העיקרים, כן חייבת להיות הדרישה והתאוה לעשיית חסד

 21979 .ז עד כדי מסירות נפש ממש"ומכיון שזו מן החמורות חייב להתיגע ע, הנדרשים מן האדם

ואמרה שתה , נוכל להבין עד היכן מגיע מדרגת אהבת חסד, והנה כאשר נעיין בבחינת אליעזר את רבקה 21980 

, והיא תאמר שתה וגם גמליך אשקה, היינו שיאמר לה הטי נא כדך ואשתה בעצמי, וגם גמליך אשקה 21981 

מ דורש אליעזר מנערה צעירה שבעצמה תשקה את "ומ, אורה הרי עומדים לפניו עשרה עבדיםולכ 21982 

מ כך היא הבחינה "מ, והרי זו דרישה שבפשטות לא היתה צריכה כלל לעשות, הגמלים ולא העבדים 21983 

 21984 .ורק מי שיעמוד בבחינה זו ראוי להכנס לביתו של אברהם, האמיתית של אוהב חסד

, כן אוהב חסד אינו מביט על שום דבר, ממון מבקש דרכים לאסוף עוד ממון ל שכשם שאוהב"והיינו כנ 21985 

שהרי היתה רבקה צריכה , כי עשיית החסד זה רצונו ותאותו, ואין נוגע לו אם יכולים בעצמם לעשות כן 21986 

אוהב החסד אין לו ענין , ומחכים שנערה קטנה תגמיאם מים, לבקר את העבדים העומדים בחיבוק ידים 21987 

מ אם "ומאי נפק, אלא זה צורכו ותאותו הפרטית, ני שאין מטרתו רק למלאת חסרון השנימפ, בבקורת 21988 

אלא השקתה , וראה עוד שהוסיפה ולא הסתפקה בנתינת המים לאליעזר, המקבל יכול לעשותו באופן אחר 21989 

 21990 .שאף בזה יש תוספת ענין הנובע מכח אהבת החסד, אותם בעצמה

ויושב בפתח האוהל ומבקש , שי למילתו והוא כואב וחולהביום שלי, ה"וזו היתה מדת החסד של אאע 21991 

ה "מ אאע"מ, ה הוציא חמה מנרתיקה ואין עוברים ושבים כדי להכניסם"והקב, אורחים כדי להיטיב עמם 21992 

ה באי קיום מצות "ה שצערו של אאע"עד שראה הקב, אינו מסתפק בכך ומצטער שאין בידו אורחים 21993 

ולכך זימן לו שלושה מלאכים בדמות , ת האורחים על אף מחלתוגדול יותר מהצער והטרחה בהכנס, החסד 21994 

אלא צורך פנימי , מפני שאוהב חסד עושה החסד לא רק להיטיב לאחרים, אנשים שיוכל להיטיב עמם 21995 

 21996 .ומעתה מובן הבחינה שעשה אליעזר לרבקה שהיתה אף היא בדרך זו, ונפשי שלו היא עשיית החסד

ומעתה יש להתבונן ולראות ענין , המעלה הנדרשת מן האדם שהיא´ אהבת חסד´וכל זה נכלל בכלל  21997 

ודומה בעינינו כאילו מבינים אנו מהותה של , שהנה לנו רק מעלה אחת של אהבת חסד, המלאכה מרובה 21998 

, והנה לנו דוגמא בביאור מעלה אחת, וסבורים כי נמצאת בנו ואיננו חייבים לטרוח להשיגה, מעלה זו 21999 

וכמה עמל וטורח ויגיעה מרובה חייבים אנו להשתדל , אנו מהבנת שלמותהוממנה יש לראות כמה רחוקים  22000 

 22001 .כדי להשיגה

ה "והרי היו באברהם אבינו ע, והנה יש להתבונן מדוע הספיקה לאליעזר עבד אברהם הבחינה במדת החסד 22002 

ומדוע לא בדקה אליעזר אף במעלות , כיראה ובטחון ובפרט אמונה, מעלות נוספות מלבד מעלת החסד 22003 

והיאך תכנס לביתו של אברהם , ואף אם במדת החסד מושלמת מכל מקום אולי חסרה לה מעלות אלו ,אלו 22004 

חזינן מהכא , וממהלך הכתובים משמע שהסתפק אליעזר במדת החסד, ושאר מעלותיו של אברהם אין בה 22005 

יש בכח המעלה הזו לבדה להביאו , שבשעה שיש באדם מעלה אחת בשלמות, יסוד גדול בדרכי העבודה 22006 

ובפרט למעלת , ובפרט מעלת החסד יכול על ידה להגיע לשאר המעלות, כלל השלמות בכל המעלותל 22007 

 22008 .ת"האמונה בהשי

ה ולא "ה והפציר בתפילה ובתחנונים להקב"עמד אאע, ה להפוך את סדום ועמורה"בעת שביקש הקב 22009 

שמה הלא  אמלטה נא, מ בשעה שלוט ביקש הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער"מ, נענה 22010 

, ויאמר אליו הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר כאשר דברת, מצער היא ותחי נפשי 22011 

ן וברור הוא שהיו המלאכים יודעים דעת "וכתב הרמב, ה"והועילה תפילת לוט מה שלא הועיל תפילת אאע 22012 

ך מוסר לשלוחים להציל ויתכן שיהיה זה לכבוד האכסניא כי דר, עליון בזה כי גם צוער בתפלתו נמלטה 22013 

 22014 .בעל ביתם וכל אשר לו

חייב האורח משום רגש הכרת הטוב להחזיק טובה לבית , כיון שלוט הכניס את האורחים לביתו וכיבדם 22015 

וזה כוונת , וכן שמעו לבקשת לוט אודות צוער, ולכן אמרו המלאכים ללוט שיוציא את בני ביתו, המארח 22016 

והצילו אותה , לזה משלוחי יהושע שהתארחו אצל רחב הזונהוהביא ראיה , ן שזו מדרכי המוסר"הרמב 22017 

כן דרכי המוסר , וכן איתא במדרש על ידי שכיבד את המלאך נשא לו פנים, ואת כל משפחות בני ביתה 22018 

שכיון שקיבל טובה מאת חבירו חייב לטרוח עבורו ולעשות לטובתו כל מה , בגודל חובת הכרת הטוב 22019 

 22020 .שאפשר

, ה ועתה לכה ואשלחך אל פרעה"איתא במדרש בשעה שאמר לו הקב, ה"רעוכן יש להתעורר גבי משה  22021 

ומי שהוא פותח פתחו לחבירו , ל רבון העולם איני יכול מפני שקבלני יתרו ופתח לי ביתו ואני עמו כבן"א 22022 

, נוראות הדברים לראות חיובי התורה עד היכן מגיעין בענין הכרת הטוב, (ר ד ב"שמו) נפשו חייב לו 22023 

 22024 .טובה מחבירו חייב להכיר לו טובה עד כדי מסירות נפש שכאשר מקבל



ועל זה מברכים בכל יום , ש"ומעתה יפלא הלא האדם מקבל כל ימיו וחייו טובות עד אין סוף מהבורא ית 22025 

והמעיין בחובות הלבבות שער הבחינה יראה נפלאות , ברכת השחר שבו כוללים את טובות הבורא עלינו 22026 

והלא הפותח , נשאל איך אנו גומלים ומכירים טובה להמיטיב הגדול הזה ומדוע לא, ה"בגודל הטבת הקב 22027 

חייב להכיר לו טובה עד כדי מסירות , שעל פעם אחת שקיבל טובה מזולתו, פתחו לחבירו נפשו חייב לו 22028 

 22029 .נפש

, שבכל עת ובכל שעה מלאים טובותיו עלינו, ה"ומדוע לא נכיר טובה לכל הפחות באותה מידה להקב 22030 

שאינם נותנות לנו מקום למחשבה כאילו אנו , נובעת מכח המדות הרעות הנמצאות בנווהסיבה לזה  22031 

אדם אזיל בהאי עלמא , ומחשבתינו היא שכל הנמצא בעולם הוא רק שלנו ועשינו זאת במו ידינו, מקבלים 22032 

 22033 .ואינו רוצה להכיר טובה כלל לזולתו, וחשיב דיליה הוא ולדרי דור

אזי אותה המדה מביאתו אף לידי ההכרה שמקבל , יטיב לזולתואמנם בשעה שמתנתק מאהבת עצמו ומ 22034 

ממילא מרגיש את ההטבות שמקבל וחש , כי הרי מרגיש את הארחים ואינו חושב רק על עצמו, מחבירו 22035 

 22036 .(אור יחזקאל)  .ה מכיר טובה לזולתו עד אין שיעור"ומשו, בזה נהמא דכיסופא שזו ממעלות הנפש

 22037 

 22038 

 22039 מאמר תס

 22040 אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחת ליצחק והיה הנערה אשר אומר

 22041 .(ד"ד י"בראשית כ)

פרשתו של אליעזר שנים ושלושה דפים , אחא יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים´ אמר ר 22042 

 22043 י אומר טמא"רשב, והשרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא, הוא אומרה ושונה

ר אחא יפה רחיצת "א —ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו , א בן יוסי אומר זה וזה"הטמא ר 22044 

 22045 והשרץ מגופי תורה, שאפילו רחיצת רגלים צריך לכתוב, רגלי עבדי בתי אבות מתורתן של בנים

 22046 .(´בראשית רבה ס)

ראוי לכל משכיל ללמוד  וכמה, ל אלה באו להורות לנו כיצד צריכים אנו ללמוד פרשיות אלה"דברי חז 22047 

כי לא רק מפני כבודו של אברהם אבינו האריכה , בהתבוננות עמוקה וחודרת את שיחתן של עבדי אבות 22048 

שאלמלא כך למה לא האריכה התורה בסיפור מעשי , התורה לספר אפילו את רחיצתן של רגלי עבדי אבות 22049 

בשעה שהפילו נמרוד , הם אבינות לאבר"ואפילו הנסיון הראשון והנס הנפלא שעשה השי, אבות עצמם 22050 

 22051 .נרמז בתורה רק במלה אחת אור כשדים, הרשע לכבשן האש ויצא ממנו בשלום

ויפה , ללמד אותנו יסודות חסד ודעת אלקים בארץ, אלא מכאן שתורה שלמה היא שיחתן של עבדי אבות 22052 

יותר מגופי , שיש בה עיקרי תורה וכללי דעת אלקים, היא פרשה זו של סיפור שיחתן של עבדי אבות 22053 

וכך צריך להיות מצדנו ההתבוננות בלימודים נשגבים אלה לא , תורה שהם פרטי הלכות טומאה וטהרה 22054 

 22055 .פחות מנזיקין וקדשים

, שבה משתקף לפנינו אור דמותו של אברהם אבינו, והנה אליעזר עבד אברהם הוא אספקלריה מאירה 22056 

וקיבל ממנו , י אהבת חסד"ע´ ת להתדבק בהוראה עבודתו התמידי, שהרי הוא שימש את אברהם כל ימיו 22057 

שביטוי האמונה ? ומהי מהותה של תורה נשגבה זאת, את תורתו להיות דולה ומשקה מתורת רבו בעולם 22058 

שהרי הבריח התיכון של היצירה כולה , מה הוא אף אתה, במעשים צריך להיות בחסד כזה שחותמו עליו 22059 

כך אין קץ וגבול , ם שאין קץ ותכלה לאמונה והכרהוכש, ת"ואין קץ ואין גבול לחסדי השי, הוא חסד 22060 

 22061 .ומכל עליה בדעת אלקים צריך שיולד צמאון חדש לחסדים יותר גדולים עד אין סוף, לאהבת חסד

אנו מוצאים שאליעזר לא עשה איזה ניחוש בסימן , וכשאנו מעיינים בפרשה זו כמו בעניני נזקין וקדשים 22062 

, ן בדרשותיו"אלא האמת היא כמו שכתב הר, היות אשה ליצחקלמצוא את הנערה הראויה ל, שעלה בלבו 22063 

לבחון ולהכיר את נדבת לבה אם היא ראויה לפי , שאליעזר לא עשה סימן של ניחוש אלא בחינה עשה 22064 

 22065 .נדיבותה להיות אשה ליצחק

מתגלה לפנינו אור גדול בחסדי אבות שלא זכינו , בהתבוננות עמוקה וחודרת בבחינה זו של אליעזר 22066 

איך רצה אליעזר , בחינה זו מה טיבה וערכה באמת, ת ממנו עד עתה במה שנתפרש עליהם בתורהליהנו 22067 

שהיא תתנדב בחפץ לב לחמול עליו , לראות נדיבות לבה של נערה היוצאת לשאוב מים לצרכי בית אביה 22068 

 22069 .ועל אנשיו שלא יטרחו בהשקאת גמליהם

ורוכבי גמלים לא ישמעו ולא , לנדיבות כזושמי שהוא שלם בדעתו יתעורר , דבר כזה אינו נמצא בעולם 22070 

בשעה שהמה , שהמה יעמדו ויביטו בשויון נפש איך נערה צעירה תשקה גמליהם, יבינו חמלה כזאת עליהם 22071 

ח של איזו נערה טובת לב שתשקה את "שלא יסמכו בדרכם על גמ, שיירת גבורי חיל ויש אתם הכל 22072 

 22073 .יב כי אם נער חסד לבוהעושה נדיבות כזו לא יקרא בעיניהם נד, גמליהם



, וידע את מטרת שליחותו על בוריה, אלא המשכיל מבין שאליעזר זקן ביתו של אברהם חכם גדול היה 22074 

שהשכינה תהא שרויה , במקומה´ שעליו למצוא אשה כזאת שתהיה כמו שרה אמנו ראויה לכהן במקדש ה 22075 

היתה על ידי אהבת חסד ´ בה ושכל דבקותה, ש"ש לע"ענן קשור על פתח אהלה ונר דולק מע, על משכנה 22076 

שבשביל , ת נשמה גבוהה כזו והיא נמצאת בעולם"והיה בטוח שבודאי האציל השי, לעשות חסדים גדולים 22077 

ויצליח את דרכו להגיע אל מטרתו הנשגבה בדרך נס , שיעשה חסד עם אדונו אברהם´ כך התפלל אל ה 22078 

 22079 .ופלא

בנדיבות כזו שרק האמהות , כמנהג העולםומתוך חכמה רבה השכיל אליעזר להמציא בחינה שהיא לא  22080 

בצמאון לעשות חסד גם עם עשירים שאינם זקוקים לחסד , ´הקדושות ראויות לה מתוך עוצם דבקותם בה 22081 

שאם תזדמן לפניו נערה אצילה שתעשה חסד , שכך אמר בתפלתו ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני, כלל 22082 

כי לא נמצא בעולם דוגמתה שתעשה חסדים , ספק יהיה בטוח שהגיע אל מטרתו בלא שום, כזה בחפץ לב 22083 

 22084 .כמו אלה

נס , אלקי אברהם הקרה נא לפני היום´ ואמר ה, היתה שיעשה עמו נסים בזכותו של אברהם´ תפלתו לה 22085 

אבל מוכן ומזומן , שיהא מקרי ככל מקרי ומאורעות העולם, ת מעוטף בסדרי הטבע"יעשה לו השי 22086 

שסגולת , הכבודה בת מלך פנימה שלא הכיר בה אדם מעולם להמציא בשעה זו את, מההשגחה העליונה 22087 

רק , ותעשה זאת מנדבת לבה ללא כל בקשה ודרישה מצדו, המין האנושי תבוא לפניו ותשקה את גמליו 22088 

כי לא הלך אליעזר לקראת נחשים , להשקיט את צמאונה ותשוקתה לעשות חסד למי שאינו זקוק לחסד 22089 

 22090 .ת ונפלאותיו בעד אדונו אברהם"לראות חסדי השידרכו ´ רק נוכח ה, ולא בדרכי העולם

ש בן "תני ר, ל מנו אותו בין השלושה שנענו במענה פיהם"וחז, נתקבלה תפלתו ומה שבקש נתנו לו תיכף 22091 

משה ויהי ככלותו לדבר , אליעזר ויהי טרם כלה לדבר והנה רבקה יוצאת, יוחאי שלושה נענו במענה פיהם 22092 

למדנו , והאש ירד מן השמים´ ויהי ככלות שלמה להתפלל אל השלמה , ותבקע האדמה אשר תחתיהם 22093 

כמו אותן הפלאים שנעשו למשה רבינו ושלמה המלך שאין , ל ראו בענין זה דבר פלא מן השמים"שחז 22094 

 22095 .דוגמתן בעולם

, שהיתה כבודה בת מלך צנועה בהיכלה, וכל משכיל מבין רום מצב נפשה של רבקה אמנו בבית אביה 22096 

שבשכלה האלקי הכירה מעצמה ששקר נחלו אבותיה , ודעת בתורת אברהם דודהעסוקה בעיון השכל  22097 

ומה גדלה שמחתה כשפגשה בדרכה , ותורת אמת בפי אברהם דודה, בתואל ונחור שהיו עובדי עבודה זרה 22098 

 22099 .הגמאיני נא מעט מים מכדך, באדם המבקש ממנה חסד

עוררה בלבה התשוקה , ת מיםבלב מלא תודה שהצליחה להשקות בן אדם הצריך לגמיא´ דבקותה בה 22100 

ותמהר ותרץ עוד אל הבאר לשאוב ותשאב , והרצון הטוב לעשות חסד גם עם אלה שאין הם צריכים לה 22101 

עשתה במהירות נפלאה את עבודת , ל ממקרא זה"כל מעשיהם של צדיקים במהירות למדו חז, לכל גמליו 22102 

ת לפניה באין כל "שהזמין השי ותשמח על האושר הנצחי, ותמהר ותרץ ותשאב לכל גמליו, החסד שלה 22103 

 22104 .מונע ומפריע

, כנען זה אליעזר שהיה יושב ומשקיל את בתו ראויה או אינה ראויה, כנען בידו מאזני מרמה לעשוק אהב 22105 

ל אתה ארור ואני "א, אמר אולי לא תאבה ואתן לו את בתי, לעשוק אהב לעשוק אהובו של עולם זה יצחק 22106 

הג אליעזר כמנהגו של עולם והיה מקיים את ציווי אדונו לבוא אל אלו נ, ברוך ואין ארור מתדבק בברוך 22107 

 22108 .לדבר עמהם על אודות בתם ולראות את הבת אם היא ראויה ליצחק, מולדתו בית בתואל אחי אדונו

כדי שתהיה לו האפשרות , היה מקום לחשוד אותו שעשה מעשים כאלה שיוכיחו שהיא אינה ראויה ליצחק 22109 

ואל אלקי אדונו אברהם , שאנו רואים שלא סמך אליעזר על הכרתו והבחנתואבל כ, ליתן את בתו ליצחק 22110 

, ויעשה לו נס להביא לפניו האשה שהכין בעד יצחק אהובו של עולם, נשא עיניו שיעשה חסד עם אדונו 22111 

התחכם לעשות סימן מובהק להכיר על ידו אותה , יצא הדבר והנחהו בדרך אמת´ וכדי שיהיה בטוח שמה 22112 

 22113 .חקהבת הראויה ליצ

בלא ´ וכל מעשיו ומחשבותיו היו כולם קודש לה, הנהגה נפלאה זו מוכיחה שמאזני צדק היה לו לאליעזר 22114 

ל אלה שהתביעה היתה על מחשבה "אלא שיש להבין את דברי חז, שום סמיכות דעת על עצמו כלל 22115 

תה בחינה ובודאי בחן את בתו באו, שהיה שוקל להשיא בתו ליצחק אהובו של עולם, שעלתה פעם על לבו 22116 

 22117 .´וראה שיש לה אותה השלמות הנפלאה כמנהג האמהות הק, שעשה כדי למצוא את רבקה

והוא יודע שתלמידו החשוב טועה , וכשראה אברהם אבינו ברוח קדשו שיש בלבו של אליעזר מחשבה כזו 22118 

 22119 ,רצה להעמידו על האמת באופן שלא לפגוע בכבודו, בדבר זה שאינו רואה את הפגם של ארירות בבתו

שבעד , לפיכך עשה אותו שליח והשביע אותו ללכת אל ארצו ואל מולדתו ולא לקחת מבנות הכנעני 22120 

שאפילו במי שעומד במדרגה גבוהה של שלמות יש לחוש , אליעזר היתה זאת תורה שלמה להשכיל ולדעת 22121 

 22122 .שאין ארור מתדבק בברוך, לפגם של ארירות



וזכה בזה לצאת מכלל ארור , תו בכל לב באמתאליעזר השכיל לעמוד אדעתיה דרביה ומלא את שליחו 22123 

ל לתביעה "את המחשבה הטובה הזאת שעלתה בלבו של אליעזר רשמו חז, ´ונכתב עליו בתורה בא ברוך ה 22124 

את כובד , משום שלא העלה על המאזנים שלו בשיקול דעתו, וקראו אותה בשם מאזני מרמה, על אליעזר 22125 

 22126 .הפגם של היחס הארור שיש בבתו

לעמוד על ענינים גדולים בדעת תורה , ת ליהנות מעט מאור שיח חן של עבדי אבות שבתורה"זכינו בעהשי 22127 

אהבת חסד בצמאון נפלא גם לעשירים מה הוא , ´עד היכן מגיעים חסדי אבות היוצאים מתוך דבקות בה 22128 

וגם , ´וכן מה הם מאזני הצדק אצל האבות כשהיו מדקדקים במעשיהם שיהיו זכים ונקיים לפני ה, אף אתה 22129 

אפילו אם הוא שלם בתכלית השלמות , עומק הדין עד כמה נתבע האדם אם לא ראה איזה פגם שיש בנפשו 22130 

שמעלים עליו כאילו עשק , רק שעלה במחשבתו בשיקול דעתו שלא כפי האמת, ולא נכשל במעשה 22131 

יצחק ל חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם "ועל כגון אלה אמרו חז, צדיקים במרמה 22132 

 22133 .(לקט שיחות מוסר)  .ויעקב

 22134 

 22135 מאמר תסא

 22136 .(ז"ד י"בראשית כ) וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך

אבל , ותמהר ותורד כדה, רבקה מיהרה ורצה כדי לקיים מצוות החסד ומצוות הכנסת אורחים? למה רץ 22137 

כיון , ן היום יצאתי והיום באתיואבוא היום אל העי, אלא כיוון שראה שקפצה לו הארץ? למה רץ אליעזר 22138 

 22139 .אז עשה כל מאמץ לנצל את השעה ולא להחמיץ אותה, שנעשה לו נס והוא עת רצון

היה רוצה , ה עובר והולך מלפניו"ואמר החזקוני לפי שראה משה להקב, וימהר משה ויקד ארצה וישתחו 22140 

את המלך בעוד שהמלך ל אימתי אדם שואל צרכיו מ"וכן אמרו ז, להתפלל לפניו קודם שיתכסה ממנו 22141 

ולנצל אותה בטרם תתעלם ממנו ההופעה וההשראה , חכמה גדולה היא להזדרז לכוון השעה הרצויה, לפניו 22142 

 22143 .(ברכות ז) ה למשה כשרציתי לא רצית כשרצית לא רציתי"ל שאמר הקב"ואחז, העליונה

לא הסתיר פניו  שאילולי, אחד מהם אמר לא יפה עשה משה כשהסתיר את פניו, ק ורבי הושעיא"י ב"ר 22144 

הראני נא ´ ובסוף ביקש לראות שנא, מה שהיה ומה שעתיד להיות, ה מה למעלה מה למטה"גילה לו הקב 22145 

עכשיו אני אומר לא יראני האדם , אני באתי להראות לך פנים והסתרת פניך, ה למשה"אמר הקב, כבודך 22146 

 22147 .וחי

כי כל רגע ורגע , רצוי הוא החמיץאת הרגע המוכשר וה, אבל איחר את הזמן, י שהסתיר מפני ענוה"אעפ 22148 

והרגע הקודם לא נוצל , ותכלית כוונת הרגע הבא נועדה למטרה אחרת, ה לתכלית שונה"מחושב מהקב 22149 

שבשכר שהסתיר פניו , הגם שמצד אחד הרי הרויח לפי מאן דאמר, ועבר ושוב אינו קיים לתכלית הקודמת 22150 

 22151 .העת רצון והרווחים הטובים שהיה יכול אז לקבלאבל גם הפסיד את , זכה לקלסתר פנים כי קרן עור פניו

מפני שלא , גם חזקיה המלך הפסיד את הרגע המאושר והמוכשר שהיה עומד לזכותו להיות מלך המשיח 22152 

ואף שבגלל התמדתו ושקידתו בתורה שאמר , אמר שירה על הנס שנעשה לו ולישראל במפלת סנחריב 22153 

הפסיד את הרגע וההזדמנות להתעלות הגבוהה ביותר על אף כל זאת , שאין לו פנאי שאני עוסק בתורה 22154 

ה "והקב, ה להמליץ עליו לחונן לצדיק הזה"אף שר העולם בא להקב, ולא הועילו לו כל ההשתדלויות 22155 

והרגע השני כבר נזקף ושייך לאחרים ולמטרה , משיב שזה רז והוא רז שלי רזי לי היינו שאיחר הזמן 22156 

 22157 .(חלק´ סנהדרין פ) אחרת

כיון שראתה את כל ישראל , כך חנה שעלתה לרגלים עם כל ישראל, צא לו שעת רצוןאשרי אדם שנמ 22158 

תשע עשרה שנה וששה חדשים היתה חנה , רבון כל העולמים הרי השעה שתתרצה, ה"אמרה לפני הקב 22159 

 22160 .ולא נתייאשה עד שמצאה עת רצון ונענתה, עקרה

, כי באותה לילה מת בועז, הזמןאילו היה מתעכב בועז ולא היה ממהר לישא את רות היה מחמיץ את  22161 

ונפקא מיניה לאפושי רחמי , על דלת הננעלת על האדם מהיות מצליח, מתריעין בשבת על דלת הננעלת 22162 

ץ חיות מפרש להורות שאם יזדמן לאדם שעה "והרי, מתריעין בצבור ובתחנה בשופרות ובחצוצרות, י"רש 22163 

 22164 .ילות כי לא במהרה תפתחרק יעשה ההשתדלויות המוע, מוכשרת לא יעבור הזמן בבטלה

הלא חטאם שלא נהגו כבוד ? ל שואל מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא דוקא בימי הספירה"ש אלקבץ ז"הר 22165 

ומתרץ כיון שבימי הספירה בהם מתנוצצים האורות של ההכנה ? זה בזה ודאי נמשך זמן רב קודם לכן 22166 

, מתאמץ לזכות בו ולהתעלות על ידוכי מי שרואה אור הקדושה מתנוצץ ואינו , למתן תורה נסתכנו ומתו 22167 

הוא הדבר שמחמיץ , כ"בודאי קטרוג גדול הוא המביא את האדם לידי סכנה ע, אלא דוחהו ונשאר בקטנותו 22168 

 22169 .(מעייני חיים)  .ולא מנצל ליהנות מהאורות המתנוצצים מזמן לזמן, את הזמן של עת רצון

 22170 

 22171 מאמר תסב

 22172 .(ז"ד י"כ) מכדך וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים



אין ראוי להתכנות בשם , כי כל חסרון פרטי אשר נובע ממדותיו, אם נתבונן בכל המדות כולם נמצא 22173 

ואם , מפני שכל המדות תלויים ונאחזים כל אחד בחברו וחברו בחברו, חסרון פרטי ולחסרון כללי יחשב 22174 

כי לו , אם יחסר לי הפרט הזה נמצא שלא יכול האדם לחשוב ולומר מה לי, יכשל באחד מהם יכשל בכולם 22175 

אבל הפרט הזה יגרום קלקול בכל הפרטים , כ אם יחסר פרט אחד"היה באמת הפרט רק פרט אז לא רע כ 22176 

כי מיד שיתן מקום אל , יפעול עליו שלא יעמוד בכל המדות כולם, ואם לא יעמוד בנסיון במדה אחת, כולם 22177 

 22178 .כן מראה הנסיון להאדם המשגיח על עצמו, ישיג על ידו צמאון בכל המדות כולם מזה לזה, מדה זו

כי הוא סבר שכל מדה הוא דבר בפני עצמו ולא , ויתכן שבזה טעה שלמה המלך במה שהרבה לו נשים 22179 

ולכן חשב אני ארבה ולא , ואם יכשל בפרט אחד אין המכשול אלא מכשול פרטי, יגרור אחד את חברו 22180 

כ נתברר כי הטו "אבל אח, יצרו ולא יעשה עליו רושםבטוח בעצמו כי יתגבר על ´ כי על פרט זה הי, אסור 22181 

כ אף למה "ונוגעת ג, מחמת שמדה אחת נוגעת לכל המדות, שגרר הדבר הזה לעשות הטייה בלב, את לבבו 22182 

 22183 .וברור אשר זה היה מסובב מן ההתחלה, כי לעת זקנתו הטו את לבבו, שיצמח מזה לסוף חייו

שלא ימצא חסרון פרטי שיתחיל מן , תר בולט ויותר נגלהועל ההקשה הזאת ימצא האדם בעצמו באופן יו 22184 

ולכן הרבה אנשים אם , אלא ההתחלה מן הפרט אבל הסיום הוא בכל הכלל כולו, הפרט ויסיים אל הפרט 22185 

, יגידו לנו שהכל תלוי בפרט אחד אשר קשה לפרוש הימנו, נשאל אותם מי גרם שנהרס כל מצבם הרוחני 22186 

יפול מיד במחשבתו פרט הזה , ובעת שיחשוב אודות תיקון מצבו, לםוהיא המדה הראשית לכל המדות כו 22187 

 22188 .ומפניו הוא מתייאש מכל החלקים כולם

אבל אם יניח החלק הזה סופו , כי יודע בעצמו שאפילו אם יסכים מאה הסכמות על כל המכשולים כולם 22189 

וכאשר , לשלתיען כל המדות אחוזים זה בזה כטבעות בש, שיגרום החלק הזה להרוס כל החלקים כולם 22190 

 22191 .תפול הטבעת הראשונה יפלו כל הטבעות כולם

ויגרור , הפרט הזה יתבע אותו שיקנה גם כן בגדים נאים, וכמו המשל אם יקנה אדם כובע יפה על ראשו 22192 

כ יבקש להתחבר לחברה "ואח, כ יגרור אותו שיקנה שעון זהב"ואח, כ שיקנה נעלים יותר יפים"אותו אח 22193 

ונמצא כי כל המדות , מן העבר שלו עד שיכול לישאר ערום מכל התורה כולה וזה יגרום שיפרוש, מכובדת 22194 

, ואין האדם יכול מפני זה לוותר אף חלק אחד, ומסובבים אחד מן חברו, כולם הם סובבים אחד את חברו 22195 

 22196 .לא מפני אבידת החלק לבד אלא מפני אבידת הכלל כולו

כי כמו שמחוט השערה של , כ בדרך התיקון"ג וכיון שימצא האדם בעצמו ההרגש הזה יפתח לו פתח תקוה 22197 

הולך התיקון , כן בצד השני אם האדם יתקן חוט השערה אחת, מדה אחת יכול לקלקל את כל המדות כולם 22198 

, ואינו צריך להתחיל מכל המדות כולם, אשר בכולם ישמור כפי מדת התיקון הזה, הזה בכל המדות כולם 22199 

וזה יפעול עליו אשר ידע , טובה בכל החלקים שיש בה אלא צריך להתלמד לעשות פעולה אחת שתהיה 22200 

 22201 .לעשות כן עם כולם

והוא מושחת בכל המדות כולם עד שאינו יודע , נמצא שהאדם שמרגיש בעצמו שיש לו הרבה חסרונות 22202 

כ "יבין ג, אם יבין אשר כל חסרונותיו משתלשלים מאחת אל חברתה בדרך סיבה ומסובב, ממה להתחיל 22203 

כיון שכל אחד גורר את חברו וחברך חברא אית , ל מכולם אלא יתעכב על פרט אחדאשר אין צורך להתחי 22204 

ואז יהיה לו דרך לכולם , ושם ילמד לתקן היטב בכל הצדדים, אין צריך לכולם אלא לאחת מהם, ליה 22205 

וכמו בקלקולם מסתובב הכל מצד נטיה אחת כן , יען המה תלויים זה בזה, ויתבע אותו שיתקן את כולם 22206 

 22207 .התיקוןהדבר בצד 

וגרר פרט אחד את חברו , והלך אחר רצונו בפרט, וכמו בהתחלה אשר חשב שלהמשך אחר רצונו הוא טוב 22208 

, כ הכיר אשר הרצון מוציא אותו מן העולם והשכל הוא טוב וערב"והנה אח, להמשך אחר רצונו בכולם 22209 

בסיבת החלטתו , כ אשר יסבב את כל הפרטים לטוב"אם יעשה פרט אחד מדרכי השכל זה יפעל עליו ג 22210 

 22211 .וצריך בכולם להנהיג אותם בדרכי השכל, שהרצון הוא רע והשכל הוא טוב

אשר לכאורה הרבה , בחן אותה בדבר קטן, בעת שהלך אליעזר לבחון את רבקה אם היא צדקנית אם לא 22212 

ועוד שמא עשתה הפעולה משום כיסופא או ? תמהים איך בנה על הפעולה הזאת כי אותה הוכחת ליצחק 22213 

שמא דוקא היא בעלת , עשתה באמת מפני מה סמך שהיא מושלמת בכל המדות´ ועוד שאפי! בודמשום כ 22214 

ואיך הכיר באמת אשר יש לה תיקון , אבל במדה אחרת חסר לה השלמות לגמרי, מעלה במדת הטבה 22215 

 22216 ?המידות

כי האדם הבלתי , איפה מונח ההבדל שלהם נמצא בזה, אם נבקש ההבדל בין האדם השלם להבלתי שלם 22217 

אבל שיתבונן הבלתי , די לו אם יתן לנו את הדבר הנשאל לבד בכמותו ואיכותו, ם כשנבקש ממנו דברשל 22218 

אבל , שלם מן השאלה לדון מעצמו להשלים כל החלקים שאפשר לעשות בפעולה הזאת זה לא יבקש 22219 

ואם יגדיל , אלא ישקוד להשלים הדבר לפי האפשרות, האדם השלם לא יסתפק במילוי שאלתו לבד 22220 

הוא לא יגביל פעולתו כדי לצאת ידי , ות עשיית הדבר על שאלתו בכמה חלקים שלא שאל השואלהאפשר 22221 

 22222 .אלא להשלים כל הדבר עם כל החלקים שיש בו, השואל לבד



מעט מים משמע מעט , אשר לא שאל אותה רק הגמיאיני שמשמעותו לי לבד, הדבר הזה מצינו אצל רבקה 22223 

והיא השקתה אותו ואת גמליו עד , א להשקות אותי רק מכדךמכדך שלא תשאוב מים מבאר אל, ולא הרבה 22224 

הגם שלא , והשלימה כל החלקים שיכולים להמצא בהטבה הזאת, ושאבה מן הבאר לזה הרבה מים, תומם 22225 

 22226 .כ"שאל ממנה כ

לא היה מזה ראיה , או אם היתה משקה אותו רק כמו ששאל לה, והנה אף שאם לא היתה משקה גם אותו 22227 

ויש לו הרבה עבדים איננה מחויבת , שנים´ כי על פי דין כיון שהיתה קטנה בת ג, האשר אינה בעלת הטב 22228 

ז אם היתה משקה אותו כפי בקשתו לבד "בכ, כיון שיכולים הם להשקות עצמם ואת גמליהם, להשקותם 22229 

 22230 .דהיה אפשר לומר משום כיסופא עבדא, לא היה ראיה באמת אשר היא בעלת מדות

יש ראיה מזה שהיא בעלת מדות , שלימה כל החלקים בלי בקשהאבל כשעשתה למעלה מבקשתו וה 22231 

שאלמלא עשתה הדבר הזה משום כיסופא , ולא לבד בענין הטבה אלא גם בכל המדות כולם, מתוקנת 22232 

והיה די לה לעשות רק למלא שאלתו , ולפי גבול הכיסופא כן יגביל את פעולתו, המדות יש להם גבולין 22233 

יש לנו מזה ראיה שלא עשתה מטעם המדות אלא מטעם , מדותועכשיו שעשתה יותר מגבול ה, לבד 22234 

 22235 .ז עלה בידה להשלים כל החלקים"ועי, השלמות

מנין באה לה השלמות , כי לו היתה חסרה בכל המדות, כ"ולזה יש לנו ראיה שהיא מתוקנת בכל המדות ג 22236 

, רה בשאר המדותואם היתה חס, כי השלמות לא יכולה להמצא בפרט אחד כי המדות תלויות זו בזו, כאן 22237 

יש לנו ראיה אשר כמו , וכיון שראינו אשר כאן השלימה, היתה צריכה להיות חסרה גם במדה הזאת 22238 

ולכן בנה אליעזר על פעולת ההטבה הזאת כי היא מתוקנת , כן היא בכל מקום ובכל המדות, שעשתה כאן 22239 

 22240 .במדותיה

השאלה איך יתכן לתקן כולם בפעם אין לו לבלבל דעתו ב, ולכן האדם אשר הוא רוצה לתקן את מדותיו 22241 

הן , אלא ישתדל להגיע אל שלמות אשר יהיה ביכולתו בכל פעולה להשלימה בכל החלקים שיש בה, אחת 22242 

ולא שיבוא לו ממילא , בסור מרע והן בעשה טוב ובזה יבוא מהפרט לכל הכלל כולו בדרך סיבה ומסובב 22243 

והפרט הזה יסייע , יך לעשות כל התורה כולהאלא יהיה לו מדה שידע מפעולה זאת א, בלי שום השתדלות 22244 

מדרגת )  .כ בכולם"כי מי שיודע כאן יודע ג, לו גם ביכולת להלך בכל הכלל כולו בדרך סיבה ומסובב 22245 

 22246 .(´האדם ברור המדות פרק ה

 22247 

 22248 מאמר תסג

 22249 .(ט"ד י"כ) ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתות

נביא ראיה ממקרא , חסידות נפרזה שלא נשמע כזאת, א דחסידותאאם אנו רוצים שכר מצות גם במילת 22250 

ח מעט "אבל גמ, ח מצוה רבה היא"הן אמת גמ, מפורש אשר ישתאה לב השומע אשר לא נשמע כזאת 22251 

הבשביל זאת גם , זה לא חסר כל כך וזה לא נהנה כל כך, בכמות בין מצד הפועל בין מצד מקבל הפעולה 22252 

 22253 .נו ולא ראינו אם לא מקרא מפורש הואזה לא שמע, כן שכרו נורא מאוד

ישתדל בכל מאמצי כוחו להשיא בתו בבית מכובד יותר מערכו , מי לא יבין כי איש נכבד שיש ביכולתו 22254 

וביתו מלא חכמה , ומכל שכן כשהמחותן הוא יותר עשיר ויותר מכובד ממנו באין ערך, ז הון רב"ומפזר ע 22255 

ש כשהוא מלך כמה מיליון יוציא כדי "ומכ, מה ממנוגם כן והרבה חכמים מקדימין לפתחו ללמוד חכ 22256 

 22257 .כ דומה לו"ש כשהחתן הוא ג"ומכ, להתחתן עמו למען כבודו ולמען הצלחת בתו

עד שתשוקתה רבה גם לעשות טובה , ח בדרך הפלגה רבה"והנה רבקה אמנו אילו לא היתה בה מדת גמ 22258 

כמו שאמרה שתה , כ"טובה קטנה ג ורק היא שמחה לעשות, קטנה לאנשים אשר הטובה לכלום יחשב להם 22259 

אטו אנשים שהלכו עם אליעזר היה קשה להם לשאוב מים לגמלים ומה זו טובה , אדני וגם לגמליך אשאב 22260 

 22261 .היש מדת חסידות יותר מזה, אבל היא עונגה ועידונה להיטיב עם זולתה, להם

וגם , ם נשיא אלקיםה המפורסם בכל העול"היתה מאבדת ביתו של אע, ז אם לא היתה בה מדה זו"ועכ 22262 

ב הלא היא אם כל "ז אבל לעוה"וזה שכרה בעוה, ה"היתה מאבדת לה בעל הדומה לחותנה הוא יצחק אע 22263 

ובנין בית , (ז"ר ל"ויק) בשביל ישראל שנקראו ראשית, ל"בשביל ישראל נברא העולם כאמרם ז, ישראל 22264 

היאומן כי אדם עושה , אבהכל בשביל זאת שאמרה וגם לגמליך אש, ב"המקדש ומלכות בית דוד ועוה 22265 

 22266 .האם ענוש יענש לדעתנו, ופעם אחת לא יעשה החסידות, מילתא דחסידותא

ובשביל פעם אחת היתה מרויחה , והנה אם היתה מחסרת פעם לומר גם לגמליך אשאב היתה מפסדת הכל 22267 

ולכן , ךמפני שכוונה ללכת בדרכיו יתבר? ואמרנו כי כל כך למה, הרי צדקתך כהררי אל, שכר הרבה כזה 22268 

והכונה אי אפשר בלי מחשבה ויש לדבר עוד , נמצא כי הכל בכונת הלב תלוי, החסד היותר קל גדול הוא 22269 

 22270 .(ד"ר´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .בזה

 22271 

 22272 מאמר תסד



ד "בראשית כ) ויהי כראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו ויבוא אל האיש והנה עומד על הגמלים 22273 

 22274 .(´ל

הכיר בו אליעזר שמרוצתו לרעה הזכיר שם והעמיד , הנזם מיד הלך להמיתובילקוט ויהי כראות את  22275 

ואמר בוא ברוך , ויהי כראותו כן הכיר שהוא צדיק, והוא עומד על הגמלים באויר, הגמלים על העין באויר 22276 

י ששימש את הצדיק "כנען הוא אליעזר וע, שהיה סבור שהוא אברהם שהיה קלסתר פניו דומה לו´ ה 22277 

 22278 .כלל ארור לכלל ברוךבאמונה יצא מ

, אליעזר הכיר בלבן שהוא רשע וכדי להימלט ממנו הזכיר שם, בפגישתם הראשונה הכירו מיד איש ברעהו 22279 

אין זו , ויש להבין שמצב היות האדם ארור או ברוך, ´ולבן הכיר באליעזר שהוא צדיק ואמר בוא ברוך ה 22280 

מציאות האדם שהוא במהותו ארור או אמנם זוהי , י ברכת צדיק או כמתנה מן השמים"סגולה הבאה ע 22281 

 22282 .ברוך ולא מאיזו סיבה

אלא שנח , אנו מוצאים שזה לא היה סתם בגלל שקילל אותו נוח, כשמתבוננים מהיכן הגיע לכלל ארור 22283 

ואין זה , אם העז לנהוג בחוצפה כזו כלפי אביו, הרגיש בחם בנו שהוא איש גס רוח ובעל מדות מגונות 22284 

בו בזמן ששם ויפת בלטו , אבל יש כאן עדות לנפש מושחתת, ל"שת חזמשנה אם רבעו או סרסו כדר 22285 

תמונת מצב כפי , ולפי זה ארור כנען זו לא קללה אלא קביעת עובדה, בעדינות נפשם ובהתנהגות עדינה 22286 

 22287 .שהיא במציאות

אלא בא ללמד שכמעשי האבות כך ? מאי קא משמע לן, ע על הפסוק וחם הוא אבי כנען"וכן אומר הראב 22288 

הרי גם הבנים , ואם האבא הוא במציאותו ארור, ודפוסי ההתנהגות והטבעים מוכרים בבנים, הבניםמעשה  22289 

וכן רואים כשנגזר על אדם הראשון , והתיקון שלו יהיה על ידי עבד עבדים יהיה לאחיו, הם בבחינת ארור 22290 

וכן בכל , אין זו קללה אלא זהו תיקון שנמסר לו כמשקל נגד קלקול שגרם, בזיעת אפך תאכל לחם 22291 

הקללה זו היא , ה קילל את שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם"כשיעקב אבינו ע, הברכות והקללות 22292 

 22293 .כדי להכניע אותם ולהביאם לתקן הקלקול שגרמו, הדרך לתיקון

הוא היה ארור במהותו אך עבד עבדים יהיה , ל על אליעזר"וממילא אנו מבינים כאן את כוונת מדרש חז 22294 

והוא אומרם שעל ידי ששימש את הצדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל , כתיקון לנפשולאחיו נמסר לו  22295 

ועל ידי זה חולל מהפכה קיצונית , לא כסגולה אלא כמציאות שתיקן את עצמו ואת חטא כנען, ברוך 22296 

והמהפכה הזו מתחוללת כתוצאה משימוש באמונה מבחירה ולא , במהותו והרי הוא עכשיו ברוך במהותו 22297 

 22298 .מכפיה

ה אשר התייחס אליו "שהרי היה מקום להקפדה וטינא כלפי אברהם אע, ר זה לא היה קל לאליעזרדב 22299 

וכן , כזה בזיון אחרי כל כך הרבה שנים של עבדות, וריחק אותו באומרו אין ארור מדבק בברוך, בזלזול 22300 

דולה , זרוהרי לכאורה כבר תיקן את עצמו וכבר יצא שמו בעולם דמשק אליע, ´המלחמה נגד המלכים וכו 22301 

והראיה שאותו שולח אברהם אצל , וכבר הוא רואה את עצמו צדיק גמור, ומשקה מתורת רבו לאחרים 22302 

 22303 .בתואל הרשע

כי ראה , ועל כן העיז לחשוק בנפשו שזרעו ידבק בזרע אברהם אבינו, הרי שהגיע לתיקון אמיתי ולשלמות 22304 

עכשיו בא אברהם אבינו ומצהיר בפניו ובדיוק , את עצמו ראוי ומוכשר לכך ולא רק לשם כבוד או נוחיות 22305 

ויתר והכניע את , ומה רואים אנו שלמרות הסיבה לקפידה ולכעס! כזו סטירת לחי? אין ארור מדבק בברוך 22306 

כזו הכנעה בקצה היא שאכן חוללה את המהפכה , עצמו באמונה והוא מכריז על עצמו עבד אברהם אנכי 22307 

יעלה על הדעת שזה רק בגלל שהדברים יצאו מפיו של  ולא, והפכה אותו מכלל ארור לכלל ברוך, במהותו 22308 

 22309 .לבן הרשע

אין לך , אלא מהותו ומציאותו של האדם, הוא אשר אמרנו ברוך אינה סגולה כתוצאה מברכת לבן או אחר 22310 

כי ההקפדות יותר שכיחות ויותר קשה , וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, נסיון גדול מנסיון ההכנעה 22311 

ובזה , ם את עצמו לפי מדרגתו הרי הוא מבטל מדת הכבוד המגונה והרגשת הגדלותובהכניע האד, לוותר 22312 

שהיכן שאתה מוצא את גדלותו שם אתה רואה את , הוא שואף למהותו האמיתית שהיא חלק אלוה ממעל 22313 

 22314 .(דגל המוסר)  .ובהתגלות מהותו המקורית טמונה הברכה האמיתית, ענוותנותו

 22315 

 22316 מאמר תסה

 22317 .(´ד ל"בראשית כ) ´ת הצמידים על ידי אחותו ויבוא אל האיש ויאמר בא ברוך הויהי כראות את הנזם וא

שהיה סבור שהוא אברהם שהיה קלסתר פניו , ´ובמדרש ויהי כראות הכיר שהוא צדיק ואמר בוא ברוך ה 22318 

ל תולים את "חז, י ששימש את הצדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוך"כנען הוא אליעזר וע, דומה לו 22319 

 22320 .מעבר מארור לברוך בשימוש הצדיק באמונהזכות ה

כ שכר "אשר על כן מגיע לו לאליעזר כ! ויש להתבונן מדוע כל כך גדול הנסיון של שימוש תלמידי חכמים 22321 

וכן , (7ברכות ז) ל במקום אחר גדול שימושה יותר מלימודה"וכן מצינו עוד לחז? של יציאה מארור לברוך 22322 



? אליעזר על מסירותו לאברהם אבינו מידה גדושה של הכרת הטוביש להבין משום מה היה הכרח לגמול ל 22323 

הרי השיג השגות כל כך גבוהות עד כי קלסתר פניו דומה , והרי כל ההנאה היתה בעיקר בשבילו ולטובתו 22324 

דמשק , ל שליט ביצרו כמותו"ואומרים חז, התורה מכנה את אליעזר המושל בכל אשר לו! לאברהם 22325 

ואם כן מה ההתפעלות הגדולה הזו ששימש את הצדיק , בו לאחריםאליעזר הדולה ומשקה מתורת ר 22326 

 22327 ?עד כי יצא מכלל ארור לכלל ברוך, באמונה

שאנו מתייאשים מהם וחושבים , לדוגמא בישיבה רואים לפעמים תלמידים מסויימים עם מדות כה פחותות 22328 

ן רואין איך אפשר אי, ואפילו במצב של עבודה ולימוד המוסר ויגיעה, שלעולם לא יצליחו לתקן עצמם 22329 

בכל זאת רואים אנו , ואנו מתיאשים בבחינת היהפוך כושי עורו, להם להתגבר על נטיות ויצרים חזקים 22330 

השתוממות לאיזו מדרגה יכולים , שאליעזר הצליח לתקן אף מידה שהיתה נטועה בו בירושה מדורות 22331 

 22332 .להגיע מן השימוש של תלמיד חכם

אליעזר שומע מאברהם אבינו את המלים אין , נפשו של התלמיד אלא יכולים מכאן לראות ולהבין כוחות 22333 

ולא בגלל , א"בו זמן שהוא חושב על עצמו שהוא כבר הגיע למדרגה לא פחות מא, ארור מתדבק בברוך 22334 

בהמשכיות הדורות לפי , אלא חשבונות רוחניים בתכלית הבריאה, שיקולים חיצוניים כגון כבוד וכדומה 22335 

 22336 .כל זה מגיע לו לאליעזר ראוי ומתאים הוא לכך, א תכלית האושר"תורתו של א

שהיה משקל בתו אם ראויה אם , ל על אולי לא תאבה האשה אלי כתיב"כל הזמן יושב ושוקל כמאמר חז 22337 

, ואמר אולי לא תאבה האשה אתן לו בתי, לעשוק אהב לעשוק אהובו של עולם זה יצחק, אינה ראויה 22338 

, ולא השערה אלא דברים ברורים אין ארור מתדבק בברוך לא רמז, ופתאום הוא שומע את תגובת אברהם 22339 

 22340 .מסופקני אם אנו במדרגה להבין ולהרגיש נסיון כזה? ואחר כך ואשביעך יש צורך להשביעו

כל פגם הכי קטן , כאן צריכים אמונה חזקה אמיתית בלי סייג, כאן חכמים מדגישים את השימוש באמונה 22341 

ל מנובהרדוק שביום נישואי "מספרים על הסבא זצ, ל הדרךזה חשש לבעיטה בכ, באמונה זה לא אמונה 22342 

התגלה לבסוף כשהוא ? חיפשוהו זמן רב בכל מקום ולא מצאוהו היכן היה, בתו לפני כניסתה לחופה 22343 

כדי לעודד את רוחו באשר היתה לו לאותו תלמיד עגמת נפש וחלישות , משוחח ארוכות עם תלמיד מסויים 22344 

 22345 .בבחינת חתנא דבי נשיאה על כי לא הוא שזכה להיות, הדעת

וזה , אם התלמיד מרגיש שמגיע לו צריך הרבה חיזוק ועידוד והסברים כדי לעזור לו לעמוד בנסיון זה 22346 

ואף לרצון לנקמה , מצב כזה טומן בחובו אפשרות להקפדות לטינה ולשנאה, מענין נסיונו של אליעזר 22347 

וזה , מזה מגיע להרהר אחרי רבו, שמים כאילו כל מעשיו הם לשם, והכל עם חשבונות מוצדקים, ונטירה 22348 

 22349 .ל"יכול להוביל את האדם עד ועד בכלל רח

באיכות נסיון של , זהו נסיון בדרגה גבוהה ברוחניות, זה אמור להקל עלינו להבין את נסיונו של אליעזר 22350 

ל מקור לדוגמא "של מי שהתנהגותו שימשה לחז, של מי שאמר עבד אברהם אנכי, בעל השקפה אמיתית 22351 

דכתיב ויאמר , מנא הא מילתא דאמרי אינשי מילתא גנאה דאית בך קדם אמרה, (7ק צב"ב) ´בא בגמכמו 22352 

חברך קריך חמרא אוכפא , מנא הא מילתא דאמור רבנן, ודומה לזה מצאנו גם אצל הגר, עבד אברהם אנכי 22353 

 22354 .כי בורחתותאמר מפני שרי גברתי אנ, דכתיב ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי, לגביך מוש

וזה הרי נסיון נורא בשבילה , גם אצל הגר רואים שאפילו אחר שברחה והמלאך קורא לה שפחת שרי 22355 

כמו כן הדבר באליעזר לא ניסה להסתיר או , ואף על פי כן היא עונה מפני שרי גברתי, כמסופר במקרא 22356 

גרם לו לאכזבה  לא מבקש לנקום באברהם אשר, לא רק שלא כעס, עבד אברהם אנכי, לטשטש את מעמדו 22357 

 22358 .אלא הרי הוא מכריז עבד אברהם אנכי, מרה

הוא בחר דוקא את הסימן אותה הוכחת , מדוע כדי לבחור אשה עבור יצחק, ועל ידי זה נוכל גם להבין 22359 

! זה למעלה מדרגת אנוש? איך אפשר למצוא כזו אשה, דרישה כזו היתה כל כך חמורה, לעבדך ליצחק 22360 

אבל לפי מצבו העכשוי של אליעזר אפשר בנקל ? הנמצא כדבר הזה! שתה אדוני וגם לגמליך אשאב 22361 

אחרי שהוא בעצמו הגיע לכזו דרגה של הכנעה , אחרי שהוא בעצמו השיג כאלו השגות נעלות, להבין 22362 

 22363 .הרגיש שליצחק אבינו מגיע הטוב השלם בלי שום שיור בלי הגבלה, של ביטול עצמו מוחלט, בקיצוניות

היא לא תוכל להיות אמא של עם , ביקה בקיצוניות במידותיו יתברךאם האשה שתימצא לא תהיה ד 22364 

אליעזר דרש מדרגה גבוהה כפי המדרגה שבה הוא , מה הוא רחום אף אתה רחום, אותה הוכחת, ישראל 22365 

וזהו הסוד של יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתם של , בעצמו נמצא אחרי שעמד בנסיון 22366 

 22367 .לדעת העליונה עד כי יצא מכלל ארור לכלל ברוךאליעזר כל כך כיוון , בנים

ל למדו שבסוף ימיו עשה תשובה ממה שכתוב ויקברו אותו יצחק "חז, כיוצא בזה רואים אצל ישמעאל 22368 

, ל"ח זייציק זצ"ההסבר בזה כותב הגר, וזוהי שיבה טובה שנאמרה באברהם אבינו, וישמעאל בניו 22369 

ורק כאשר נכנע ישמעאל , ת מתמדת מי גדול ממישבהמשך כל חייהם היו יצחק וישמעאל בהתמודדו 22370 

 22371  .אז הוא קיבל על עצמו את דרכו של אברהם וזוהי השיבה הטובה, והסכים לתת ליצחק להיות לפניו

 22372 .(דגל המוסר)



 22373 

 22374 מאמר תסו

 22375 .(א"ד ל"בראשית כ) למה תעמוד בחוץ ואנכי פניתי הבית´ ויאמר בוא ברוך ה

ישראל שעושין חסד עם , באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוךומה אם אליעזר על ידי ששירת את הצדיק  22376 

יפלא מאוד למה דוקא כאן על ידי מעשה זה , (ר ס ט"ב) כ"גדוליהם ועם קטניהם בידיהם ורגליהם עאכו 22377 

הרי מסר נפשו לרדוף אחרי ? זכה לצאת מכלל ארור יותר מכל שאר פעולותיו שעשה עבור אברהם 22378 

 22379 .(7יומא כח) ולה ומשקה מתורתו של רבו לאחריםונקרא דמשק אליעזר שהיה ד, המלכים

, א שמושל בתורת רבו"אר, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו´ וכן אמרו על הפ 22380 

, ומאחר שהיה מושל בתורת רבו ומושל ביצרו, (ר נט יא"ב) ובמדרש פירשוהו שהיה שליט ביצרו כמוהו 22381 

 22382 ?למה נתאחר יציאתו מכלל ארור עד שליחות זו ,מרביץ תורה לרבים ומסר נפשו בשביל אדונו

כבר ביארנו שכל עצם שליחות זו היתה כרוכה בעקירת נגיעות עמוקות ששררו בלב אליעזר ברצונו  22383 

, בנקל היה לו לסבב כשלון שליחותו אם אך היה פועל מתוך השפעת הנגיעה הזאת, להשיא בתו ליצחק 22384 

היה השידוך מאליו מתפרד בלי שיוכלו , תפרש לתרי אנפיאילו היה אומר על יצחק איזה דבר שלילי או המ 22385 

 22386 .וכל שכן אם היה נותן לבתואל ולבן איזה נקודה להאחז בה, להוכיח אשמתו בכך

הרי היו מבינים מדבריו שאין דעת אברהם נוחה מיצחק , אילו היה אומר שכמעט ששחט אברהם את בנו 22387 

לא רק שלא עשה כן אלא השתדל , ה או לרצחוועלול הוא להעביר ממנו הירוש, ושרוי ביניהם מריבות 22388 

לא השתמט מאחריותו אלא , ה לסייעתא דשמיא על הצלחת הענין"והתפלל להקב, בכל יכולתו בנאמנות 22389 

 22390 .נכנס בעובי הקורה שיצא מתחת ידו דבר מתוקן

 22391 חמשה דברים ציוה כנען, (7בפסחים קיג) ´ואיתא בגמ, ל באבות מרבה עבדים מרבה גזל"אמרו חכמינו ז

ופירש , ואל תדברו אמת, ושנאו את אדוניכם, אהבו את הזימה, אהבו את הגזל, את בניו אהבו זה את זה 22392 

, ונפקא מינא שצריך אדם להזהר מהם, ם שם שמנהגם של העבדים כך כאילו ציוה עליהם אביהם"הרשב 22393 

דיין עליו אבל ע, אצל אליעזר בודאי עקר מעצמו כמה מהחסרונות האלה הטבועים באופי של בני כנען 22394 

 22395 .להוכיח מתוך הנסיון אם כוחו יפה לעמוד נגד הנטיה למרמה ולידבק במדת האמת

שמדבר מאליעזר במה שרצה להשיא את , אמרו במדרש על הפסוק כנען בידו מאזני מרמה לעשוק אהב 22396 

זאת נחשבת מרמה ועושק משום שהוא היה בכלל ארור ואין ארור מתדבק , (ר ס יב"ב) בתו ליצחק 22397 

הצליח לעקור מעצמו השורש של , בזה שאליעזר אזר חיל למצוא זיווגו של יצחק בכשרון ובדעתו, בברוך 22398 

 22399 .ומשום כך זכה דוקא כאן לצאת מכלל ארור לכלל ברוך, מרמה ואחז במדת האמת

כבר הראה שמוקיר הוא , שעצם מה שקבל אליעזר דעתו של אברהם בלי פקפוק, ויש להתעמק יותר בזה 22400 

שאם רוצה הוא לטהר זרעו עליו לטמעם בזרע ברוך ובזה , ון של אליעזר היההמושכל ראש, את האמת 22401 

וכמו שמצאנו בהורדוס שבקש להתחתן במשפחת החשמונאים כדי לטהר את עצמו מכתם של , יעלם הפגם 22402 

שמהמבט של אברהם בודאי , ומה שאברהם הרחיק את הרעיון היה אליעזר יכול לתרץ, (7ב ג"ב) עבדות 22403 

אבל סוף סוף האחריות לעתיד צאצאיו מוטל על אליעזר ולא על , וחסת בשביל בנועליו להדר אחרי מי 22404 

 22405 .ומהמבט שלו צריך לעשות הכל להכשיל כל הצעה אחרת עד שיוכרח יצחק לקחת את בתו, אברהם

ל שרצה "חיים מוולזין ז´ כמו שקרה אצל ר, כבר היה לעולמים חילוקי דעות כאלה בין הרב לתלמיד 22406 

ולא , חיים החליט לערוך את הגלות אפילו אם אחר כך יתחרט´ ר, א התנגד לזה"גרלקבל עליו גלות וה 22407 

כי מהמבט , כמו כן היה אליעזר יכול לחשוב שעליו להתנגד לפסק של אברהם, להמנע משום התנגדות רבו 22408 

, ומיד ששמע האמת יוצא מפיו של כהן גדול, אולם אליעזר ביטל דעתו לדעת אברהם, שלו אין לו ברירה 22409 

אלא הסכים לקבל על עצמו , ולא רק שלא חלק על דעת רבו, עליו את הדין ולא חיפש אמתלאות קיבל 22410 

 22411 .להיות האחראי לביצוע נשואיו של יצחק ממשפחת בתואל

בטל את חותמת העבדות שנתקלל בה והוציא את , אליעזר בקבלו את דברי רבו ובעקירת נטייתו למרמה 22412 

אדרבה בזה שוויתר על התכנית שלו וקבל , בצייתו לאברהםלא הפסיד אליעזר , עצמו מכלל ארור לברוך 22413 

מזה גופא , אף שבודאי חשב שאבד שברו וכבר לא ימצא הזדמנות אחרת לטהר את עצמו, עליו את הדין 22414 

 22415  .ובמקום אכזבתו של אליעזר צמחה הצלחתו, ה כמחשבתינו"אכן אין מחשבת הקב, יצא מכלל ארור

 22416 .(המוסר והדעת)

 22417 

 22418 מאמר תסז

 22419 .(ב"ד ל"כ) ש הביתה ויתן תבן לגמלים ומים לרחוץ רגליוויבוא האי

פרשתו של אליעזר , ר אחא יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים"א, (א"י´ ס´ פר) ר"איתא בב 22420 

, והשרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא, שנים ושלשה דפים הוא אומרה ושונה 22421 



ר אחא יפה רחיצת רגלי עבדים "א, חוץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתוומים לר, יתרה על זאת שנינו שם 22422 

 22423 .שאפילו רחיצת רגלים צריך לכתוב והשרץ מגופי תורה, אבות מתורתן של בנים

והנה החזיר בתורה מלאכת , ל"בביאורו ענין המשכן וז, ויקהל´ ן פ"ביאור הענין מוצאים אנו בדברי הרמב 22424 

ומזכיר אותה בתורתו פעמים , במלאכה´ דרך מעלה לומר כי חפץ הכל זה דרך חיבה ו, פעמים´ המשכן ה 22425 

ה מתורתם של "כענין שאמרו במדרש יפה שיחת עבדי אבות לפני הקב, רבות להרבות שכר לעוסקים בה 22426 

פ שגופי "ואע, ענינו של דבר כי התורה מאריכה ושונה בסיפור הדברים החביבים בעיני המקום, בנים 22427 

, הרי שבסיפור שיחתן ואפילו רחיצת רגליהן של עבדי אבות, ר וריבויתורה אינם נלמדים אלא מיתו 22428 

 22429 .מאריכה התורה למאוד להודיענו חיבתן ומתן שכרן

צא ולמד , במה שהתורה מאריכה בציון מעשה טוב, ואם יש את נפשך לידע מהי החיבה ומהו השכר הגדול 22430 

ל בשמות "אחז, (א"א י"מ) בבוויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את ל, ה"ממה שנאמר על שלמה המלך ע 22431 

 22432 .י נוח לו לשלמה שיהא גורף ביבין ובלבד שלא נכתב עליו המקרא הזה"ארשב, רבה וארא

ובלבד שלא יכתב , מאשר לישב על כסא מלכות בית דוד, מעדיף היה שלמה להיות מפנה בורות שופכין 22433 

היה לו , ם נשיו הטו את לבבוכיון דהא גופא שנכתב עליו בדברי הנביאי? וכל כך למה, עליו המקרא הזה 22434 

אם התורה מציינת , ומעתה הלא מרובה מדה טובה ממדת פורענות, לשלמה כעונש על רעתו אשר עשה 22435 

הרי , ולא עוד אלא ששונה וכופלת בסיפור הדברים ומאריכה בהם כמה וכמה דפים, מעשה טוב של האדם 22436 

 22437 .זה עצמו משמש לו לאדם כשכר וגמול טוב לאין ערוך ושיעור

כיון שנתן עיניו בממונו של אברהם ונטל הימנו , דך מוצאים אנו בפרשתנו על דרך זו עונשו של עפרוןמאי 22438 

נבהל להון איש רע עין זה עפרון , ש במדרש"לפיכך חסר הכתוב אות אחת משמו כמ, קנטרי גדולים 22439 

כתיב וישקול הדא הוא ד, ו"ולא ידע כי חסר יבואנו שחסרתו התורה וא, שהכניס עין רע בממונו של צדיק 22440 

הרי , שכיון שחסרה התורה אות אחת משמו במעשה מכירת המערה, ו"אברהם לעפרון עפרן כתיב חסר וא 22441 

 22442 .וזהו עונשו שלא כתבה תורה את שמו בשלמות, זו ראיה כי נמצא בו בעפרון פגם

עלינו לברר לעצמנו מה הם באמת סוג המעשים , כשאנו באים ללמוד מפרשה זו מה כתוב עליו בתורה 22443 

ואשר יראה בזה כי המעשה החביב , ויפה חיבתן להכתב ולהחקק לפניו, ה"אשר כה רצויים לפני המקום ב 22444 

אלא , אשר ענינה הוא שלא יניח אדם מקום ליצר במעשיו, הוא זה הנעשה במדת הטהרה´ ביותר לפני ה 22445 

לפני המקום  כי המעשה אשר יפה חיבתו, יהיו כל מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה 22446 

 22447 .הוא זה הנעשה במדת הטהרה, ה"ב

, שכשם ששייך טהרת המחשבה במעשים הגופניים, כתב שם (ז"פט) המסילת ישרים בבארו מעלת הטהרה 22448 

והעבודה בזה הוא להרחיקם מן היצר לבל יהיה לו בהם אחיזה , אשר המה מצד עצמם קרובים ליצר 22449 

ולמען ´ לבלתי יסורו מאת ה, ש"בים לבורא יתכך שייך טהרת המחשבה במעשים הטובים הקרו, כלשהי 22450 

 22451 .והוא ענין הלשמה טהרת המחשבה בעת עשיית המצוה, לא יהיה ליצר שליטה בהם

שלפעמים האדם , כי מה שצריך לאדם יותר עיון ומלאכה רבה הוא תערובת האיסור, י"ולהלן הוסיף המס 22452 

כגון שישבחוהו בני האדם או , אחרתאך לא יחדל מלשתף עמה איזו פניה , הולך ועושה מצוה לשמה ממש 22453 

פ במעשה שבתוכו תערובת כזו איננו טהור "עכ, פ שאיסור כזה בטל במעוטו"ואע, שיקבל שכר במעשהו 22454 

כשם שאין עולה על גבי המזבח שלמטה אלא סולת נקיה מנופה בשלש עשרה נפה שכבר טהרה , לגמרי 22455 

להכלל בכלל עבודת האל הלשמה  ,כך אי אפשר לעלות על רצון מזבחו העליון, לגמרי מכל סיג 22456 

 22457 .אלא המבחר שבמעשים הטהור מכל מיני סיג, והמובחרת

הוא , הנה עולה בפנינו כי המעשה החביב למאוד בעיני המקום אשר בכחו לעלות על רצון מזבחו יתברך 22458 

כזו היתה שיחתו של אליעזר עבד אברהם וכזו , ג נפה"המעשה הנעשה במדה כזו של סולת נקיה מנופה בי 22459 

אליעזר זקן , (7יומא כח) ל"ש רז"כי הרי חניך בית אברהם היה כמ, יתה רחיצת רגליו טהורה מכל סיגה 22460 

א שמושל בתורת "המושל בכל אשר לו אר, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו´ ויושב בישיבה היה שנא 22461 

 22462 .א שדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים"הוא דמשק אליעזר אר, רבו

וכך אמרו , שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, אמר אברהם אל עבדו זקן ביתווי, איתא (א"ט י"נ) ר"ובב 22463 

 22464 יתרה על זאת שנינו במדרש, שהיה קלסתר פנים דומה לו, שהיה סבור בו שהוא אברהם´ להלן בא ברוך ה

ש באברהם אבינו "שליטה ביצר באופן מוחלט כמ, מושל בכל אשר לו שהיה שליט ביצרו כמותו, (ט"נ) 22465 

ובמדה כזו היה גם אליעזר שליט , ולא היה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, ל יצרו תמידשהיה מתגבר ע 22466 

, אדם כזה העושה מעשה וודאי הוא שהמעשה נעשה בתכלית השלמות והטהרה בלא שום סרך וסיג, ביצרו 22467 

 22468 .עד כי יפה שיחתו מתורתן של בנים, בו וחביב הוא בעיניו´ ולכך חפץ ה

אשר חמדת , מעשהו של עפרון הנעשה על צד החטא והתאוה, לדראון עולםומן העבר השני עולה לחרפה ו 22469 

שכן , לנהוג כמדתם של רשעים האומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, הממון העבירה אותו על דעתו 22470 

ולבסוף וישקל אברהם לעפרן ארבע מאות שקל כסף עובר , בתחילה אמר ליתן את השדה במתנה לאברהם 22471 



י ששקל הימנו משקל גדול שבכל מקום "רש´ ופי, (.מ פז"ב) ל מיניה אלא קנטריל דלא שק"ואחז, לסוחר 22472 

בא , שכיון שנבהל להון וחמד ממונו של אברהם אבינו, ועתה בא וראה עונשו של אותו רשע, היה מתקבל 22473 

 22474 .על עונשו וחסר הכתוב אות משמו

, והחמדה נפגם ונחסר הראשון שנעשה על צד התאוה, לפנינו שני מעשים מעשה עפרון ומעשה אליעזר 22475 

אך אנו איך יתכן , כפל בו הכתוב והאריך בסיפורו, ג נפה"אולם השני טהור היה מכל מיני סיג מנופה בי 22476 

כדי לעמוד על , אם אין אנחנו מבינים את הצורך לחשוב להתבונן וללמוד מוסר, שנאחוז במדת הטהרה 22477 

למה אין אנו מבינים בצורך , טובותלהיישיר את הנפש בדרך המעלות והמדות , המעוות הדורש תיקון 22478 

ונמצאנו כהולכים בחושך מבלי ראות , כי היצר מסמא את עינינו לבל נחזה באמת הלזו? הגדול הלזה 22479 

לבאר גודל חיוב ההתבוננות , י בענין זה בדברים נוראים"וכבר הרחיב המס, במכשולים הנערמים בדרכנו 22480 

 22481 .ולימוד המוסר

וכבר אמר הסבא , בין נכונה את הצורך וההכרח שבלימוד המוסרעלינו לה, ואכן כשלב ראשון בעבודה 22482 

שרק לאחר שנתיים , כי צריך אדם ללמוד מוסר שנתיים ימים כדי לדעת שצריך ללמוד מוסר, ל"מקלם זצ 22483 

ואז ירגיש את הצורך והחיוניות שבלימוד , של לימוד מוסר יעלה ביד האדם להכיר בפגמיו וחסרונותיו 22484 

 22485 .(שערי ציון)  .מעלה בנתיב המדות הנעלותלמען עלות מעלה , המוסר

 22486 

 22487 מאמר תסח

 22488 .(ב"ד ל"כ) ויבוא האיש הביתה ויתן תבן לגמלים ומים לרחוץ רגליו

שהרי פרשתו של אליעזר , יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים, (ט"ילקוט ק) ל"אמרו ז 22489 

ן גדולים יוצאים מפרשתו של כמה לימודי, שנים ושלשה דפין היא אמורה ודם השרץ מריבוי המקרא 22490 

כשמספר אליעזר את , הבה נדייק בענין אולי יתגלה לנו מקצת מהאורות הגדולים הטמונים בה, אליעזר 22491 

, אפשר לראות כמה שינויים מסיפורה של התורה הקדושה על המאורעות ההם, סיפורו לפני לבן ובתואל 22492 

ואינו , דוני אולי לא תלך האשה אחריאומר אליעזר ואומר אל א, א"כשסיפר להם את מה שדיבר עם א 22493 

 22494 .מזכיר את הסוף ההשב אשיב את בנך

ל בת היתה לו לאליעזר והיה "וידוע מדרשם ז, וכן שם כתוב אולי מלא וכאן בסיפורו של אליעזר אלי חסר 22495 

אך למה מביאה התורה את הרמז הזה בתוך סיפורו , מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם להשיאו בתו 22496 

י "וכתב רש, וכן ואשאל אותה ואומר בת מי את ואשים הנזם על אפה, לא בפעם הראשונהשל אליעזר ו 22497 

אלא שלא יתפשוהו בדבריו ויאמרו איך נתת לה , ל שינה הסדר שהרי הוא תחלה נתן ואחר כך שאל"ז 22498 

 22499 .ועדיין אינך יודע מי היא

ואין , אייתו הטבעיתכל אדם יש לו גבול לר, כאן רצתה התורה הקדושה ללמדנו פרשה בתורת הנגיעות 22500 

שדה ראייתו , מי שעיניו חלשות ונזקק למשקפים, העין תופסת מה שמחוץ לחצי עיגול של שדה הראייה 22501 

, כמו כן הדבר ברוחניות אין אדם יכול לראות בבירור ולעמוד על האמת, מצומצם יותר מזה שהוא בריא 22502 

מי שנמצא במדרגה , ת בשום אופןוחוץ מזה אינו יכול לראו, אלא באותו שטח עד היכן שמדרגתו מגעת 22503 

, כי דברים אלו מושגים רק באותה מדרגה, תחתונה אינו יכול להשיג דברים השייכים למדרגה יותר גבוהה 22504 

 22505 .ובמדרגה נמוכה ממנה אי אפשר לעמוד על אמיתותם בשום אופן

ים ויש חטאי הצדיקים שלאדם הפשוט אינם מושג, למשל בעל כח הנטילה לא ישיג את חסד המתחסד 22506 

כי מה שנראה , ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"ל מה שהקב"ז ז"ועל דבר זה ביאר הרש, כחטאים כלל 22507 

 22508 .נראה במדרגת הצדיקים כעוון פלילי ועל כן הם נענשים בעונש מר, לנו כדבר טפל ודק כחוט השערה

שמחתו על הנס אמונתו העמוקה של אליעזר ו, לפי זה מובן לנו שינוי סדר המעשים בסיפורו של אליעזר 22509 

כי בטוח היה בלי שום , הם שגרמו שישים הצמידים על ידי רבקה בטרם ששאל על משפחתה, שנעשה לו 22510 

הכיר בחכמתו שאי אפשר להסביר להם , אך בבואו לספר הדברים לבתואל ולבן, ספק מה תהיה תשובתה 22511 

יניהם כזר יחשב בע, כי במדרגתם לא יוכלו בשום אופן להשיג אמונה ובטחון, את הדברים כהוויתם 22512 

לא יוכל לתפוס אמיתתן של , כי מי שגבול ראייתו מצומצם על ידי אהבת הגשמיות, כמשוגע ומתעתע 22513 

 22514 .מדרגות רמות

בענין אשר שם שוררת הנגיעה איננו יכול ומסוגל לראות את , וכן הוא הדבר בכל מי שיש לו נגיעות 22515 

כן כשהשביע אברהם אבינו את אליעזר ועל , ורק בסור הנגיעה יוכל לעמוד על אמיתת הדברים, האמת 22516 

אולי מלא כי , השיב אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי ההשב את בנך, שלא יקח אשה ליצחק מבנות כנען 22517 

וסבר ששאלתו היתה רק , בשעה זו עדיין היתה לו תקוה לבתו ולא היה יכול להרגיש נגיעתו בשום אופן 22518 

ההשב אשיב את , הרי הצעתו היתה ממין אחר לגמרי כי, לטובת הענין ולא נכנסה בדעתו כוונתו על בתו 22519 

 22520 .בנך אל הארץ



ולא היתה שום תקוה שבתו , כבר ראה שמן השמים נבחרה אשת יצחק, אבל בספרו הדברים בפני בתואל 22521 

, שכל שאלתו הקודמת היתה מצד הנגיעה בלבד, ממילא בטלה נגיעתו והכיר את האמת, תזכה ליצחק 22522 

כי נתברר לו , וטעית תולדת נגיעתו אודות השבת יצחק אל פדן ארםלפיכך לא רצה לבטאות שאלתו המ 22523 

כי עתה נתגלתה , שלא אמר זאת אלא כדי לכסות על נגיעתו ועל כן רמזה התורה עכשיו אלי חסר כתיב 22524 

 22525 .(101מכתב מאליהו דף )  .נגיעתו והכיר האמת

 22526 

 22527 מאמר תסט

 22528 .(ב"ד ל"כ) ויבוא האיש הביתה ויתן תבן לגמלים ומים לרחוץ רגליו

פרשתו של אליעזר שנים ושלשה דפים אומרה , ל יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים"אמרו חז 22529 

ולכאורה היאך יתכן , (ר ס"בר)א  ושרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקר, ושונה 22530 

, היו של חסד ל שלא רק מעשיהם"אלא גילו לנו חז, דבר זה ששיחתם של עבדי האבות יפה יותר מהתורה 22531 

ולא דברי תורה סתם כי אם עמקי , אלא כל שיחותיהם שדיברו וחזרו ושנו היוו דברי תורה במסכת החסד 22532 

 22533 .התורה והחכמה

הלשון דולה , (ח"יומא כ) א שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים"אמר ר, ל אמרו דמשק אליעזר"חז 22534 

חכמתו של , איש ואיש תבונה ידלנה כדברי החכם מים עמוקים עצה בלב, נופל על הוצאה ממעמקים 22535 

והיו מבינות , ה שתי כליותיו כשני חכמים"ל זימן הקב"כפי שאמרו חז, אברהם היתה עמוקה בתוך כליותיו 22536 

ומה היתה , ומתוך מעמקי כליותיו היה דולה אליעזר, (נ לג"אדר) אותו יועצות אותו ומלמדות אותו חכמה 22537 

חסד שלהם היא חכמה עמוקה מאוד והיא יפה מתורתם הרי שתורת ה, חכמת החסד? חכמתו של אברהם 22538 

 22539 .של בנים

 22540 ל תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים"כדברי חז, כל צורת התורה שלנו מתבטאת בחסד

, כן גם בתורה מתגלה רצונו בחסד, ה בבריאה משתקף במעשי חסד"כשם שרצונו של הקב, (סוטה יד) 22541 

אמנם שנינו על שלשה דברים העולם עומד על , יב עולם חסד יבנהובזכות החסד קיים כל העולם כדכת 22542 

אבל צורת כל הדברים הן של התורה והן של העבודה , (אבות פא) התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים 22543 

כי היאך היה קיים העולם , ואי אפשר לומר אחרת, הוא היסוד העיקרי שעליו מושתת העולם, הוא החסד 22544 

אלא בעל כרחנו שהיה קיים על החסד שהיא תמציתה ותכליתה של ? בית המקדשלפני מתן תורה ובנין  22545 

 22546 .התורה והעבודה

לא כל מה , קשור באמת´ כלומר חסד ה, (ה"תהלים כ) חסד ואמת´ כתוב כל אורחות ה´ אולם בדרכי ה 22547 

 22548 ומשום כך, כי רק חסד הנובע ממדת האמת ראוי להיקרא חסד, שנראה לעינינו כמעשה חסד הוא חסד אמת

אין אמת בלי חסד ואין חסד , אומר המקרא תתן אמת ליעקב חסד לאברהם כי שתי המדות קשורות זו בזו 22549 

 22550 .וחסדו של אברהם אבינו היה קשור באמת, בלי אמת

מסופר בתורה כי אברהם ישב כחום היום לאחר שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה וחיכה  22551 

ביום השלישי למילתו , ת אורחים שהיה חולה אנושלכאורה היה אברהם פטור ממצות הכנס, לאורחים 22552 

, וגם לא היתה אפשרות כלל שיבואו אורחים בחום כזה שהיה דומה לגיהנום, שהוא הזמן המסוכן ביותר 22553 

ולא עוד אלא שאברהם שלח את אליעזר , ולפי מושגי השכל האנושי לא היה כאן כל מקום למעשי חסד 22554 

 22555 אבל אברהם אמר לית הימנותא בעבדי ויצא בעצמו, אורחיםעבדו לחפש אורחים והביא לו תשובה שאין 

 22556 .(7ו"מ פ"ב)

אין שום מקום פנוי מחסד , מלאה הארץ´ ה וידע כי חסד ה"אברהם למד את מדת החסד מדרכי הקב 22557 

כי היה בטוח , ולכן ישב אברהם פתח האוהל וחיכה לאורחים, ה ואף בגיהנום יש מקום לחסד"הקב 22558 

הבין אברהם שבודאי יבוא , ם אין כל אפשרות שילכו עוברי דרך בחום כזהואף א, שיזדמנו לו מעשי חסד 22559 

יברא ברואים מיוחדים שיוכל להיטיב ´ וה, שינוי הטבע שתיוצר דרך חדשה למעשה חסד בתוך הגיהנום 22560 

 22561 .עמהם

, ה את כל הבריאה לפני שהיה אדם בעולם"וכשם שהכין הקב, ה"אברהם השתוקק ללכת בדרכי הקב 22562 

, ´ה ללכת בדרכי ה"כך השתוקק אברהם אבינו ע, (ח"סנהדרין ל) דם שיקבל את החסדכ יצר את הא"ואח 22563 

ורצה שיווצרו ברואים שיוכל לבצע עליהם את מדת טובו , לעשות חסד לפני שעוד היה עם מי להיטיב 22564 

 22565 .וחסדו

מלאכים ושינה את טבעם ´ כי שלח ה, ב ולעתיד לבוא"אמנם יצא מגיהנום זה חסד לשעה ולדורות לעוה 22566 

ומכל פעולה שעשה אברהם עם , כדי שאברהם יוכל לגמול אתם חסד, אכלו ממש כפי דעה אחתש 22567 

ל בשכר חמאה וחלב זכו "אמרו חז, יצאה ממנה טובה לישראל לכל הדורות ואף לעתיד לבוא, המלאכים 22568 

בבא ) בשכר יוקח נא מעט מים זכו לבארה של מרים, בשכר והוא עומד עליהם זכו לעמוד הענן, למן 22569 

 22570 .(7ו"פ מציעא



שבזכות חסדו של , ה לבניו בעצמו"ולא עוד אלא שכל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב 22571 

ועוד שבזכות , ה בכבודו ובעצמו בבניו וגמל להם חסד למעלה מדרך הטבע"טיפל הקב, אברהם למלאכים 22572 

מה מנרתיקה נהפך ה הוציא ח"הרי שהגיהנום הזה שהקב, (ח"ילקוט י)א  ה לעתיד לבו"זו יפרע להם הקב 22573 

כדכתיב לחם , לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו, לגן עדן ומשם דוקא זכו אבותינו במדבר לאכול את המן 22574 

 22575 .ונעשו להם נסים בצאתם ממצרים ועוד יזכו לנפלאות גם להבא, (ה"יומא ע) אבירים אכל איש

, מושגים אחרים בחסד ואת מדת טובו וקבל´ משום שהכיר את דרכי ה? ומנין בא אברהם לידי הכרה זו 22576 

את כל אשר עשה והנה ´ ל וירא ה"וכבר אמרו חז, ואף בגיהנום עצמו´ הוא ידע שאין מקום פנוי מחסד ה 22577 

הרי שעל הגיהנום נאמר טוב מאוד , (ז"ז ט"ילקוט בראשית רמ) טוב זה גן עדן מאוד זה גיהנום, טוב מאוד 22578 

ושגים שאנו מתארים לנו במעשים הנראים נמצא שאין משמעות החסד לפי המ, ´כי גם הוא כולו חסד ה 22579 

אם הם לפי מדת האמת הרי יש , אלא שהחסד קשור באמת אף במעשים הנראים לנו כאכזרים, לנו לטובים 22580 

 22581 .ודוקא על כגון דא נאמר טוב מאוד, ´בהם חסד ה

רי כדב, וידוע שהיו לקויים במדת החסד, (ג"בראשית י) מאד´ כתוב בתורה ואנשי סדום רעים וחטאים לה 22582 

הכתוב הנה זה היה עוון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא  22583 

הכתוב אומר , גם משם אנו למדים שמשמעות החסד אינם לפי המושגים שלנו, (ז"יחזקאל ט) החזיקה 22584 

 22585 .ני ואביוןשלמרות שהיתה גאון שבעת לחם ושרויה בשלוה לא החזיקה יד ע, שהתביעה על סדום היתה

משמע שאף אם היו , כלומר שביחס למצב היותם שבעים ושלוים לא מילאו את חובתם להחזיק את העניים 22586 

יש בהם רשעות סדום , אבל לא בשיעור הראוי לפי ערך עשירותם ושלותם, מחזיקים יד עני ואביון 22587 

מגיעה בזה חובתו של הרי יש לנו מושג חדש בחסד עד כמה , וראויים הם לגזר הדין של הפיכתם וחורבנם 22588 

יש בכך , שאף אם הוא עוסק בחסד אבל אם חסרה לו בזה השלמות בהתאם לשיעור שהוא חייב בו, האדם 22589 

 22590 .השחתה רבה המביאה לידי השמדה מן העולם

שמעשה חסד עלול לשנות את גזר דינו של האדם ולהפוך את כל , וכן אנו מוצאים להיפך לצד החיוב 22591 

ויגדל עוון בת עמי מחטאת סדום ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה , (´פרק ד) אנו קוראים באיכה, מדרגתו 22592 

סנהדרין )א  והגמר, והיו ראויים להיהפך כמו סדום ועמורה, הרי שעוון ישראל גדל מחטאת סדום, ידים 22593 

 22594 .י"רש, הואיל וישראל רעים יותר מסדום למה לא נהפכו כסדום, שואלת וכי משוא פנים יש בדבר (ד"ק

דאילו בסדום כתוב הנה זה עוון סדום , יוחנן מדה יתרה היתה בירושלים שלא היתה בסדוםר "אמר רבא א 22595 

ואילו בירושלים כתוב ידי נשים רחמניות בישלו , אחותך גאון שבעת לחם ויד עני ואביון לא החזיקה 22596 

היתה לאחת מהן ככר אחת והיה בה כדי ? כיצד, (איכה ד) ומבואר במדרש, ילדיהם היו לברות למו 22597 

, כיון שמת בנה של שכנתה היתה נוטלת אותו ככר ומנחמת אותה בה, כלנה היא ובעלה ובנה יום אחדשתא 22598 

ר "בר) ומשום זה מסיים הכתוב לא חלו בה ידים, והעלה עליהם הכתוב כאילו בישלו ילדיהם למצוות 22599 

 22600 .(ח"כ

אויים שתבוא והיו ר, רואים אנו מכאן שאף שבני ישראל ירדו למדרגה כזו שהיו גרועים יותר מסדום 22601 

שהיתה אשה מוסרת ככרה , בכל זאת משום שנתגלתה בהם מדת חסד, עליהם מהפיכת סדום כרגע 22602 

שחטפה את הככר מפיה של , ואם כי לכאורה נראה מעשה זה כאכזריות, לחברתה כדי לנחם אותה באבלה 22603 

ו מהולה אבל מכיון שאכזריות ז, עד שהכתוב מתאר אותו בצורה חמורה שבישלו ילדיהן, בעלה ובנה 22604 

 22605 .נהפכה הגזירה ולא הושחתה כסדום, בחסד שיש בה ממדת אברהם אבינו

וזכותם , ה לא הניחו אותי לפשוט ידי בעולמי"אמר הקב, יוסי´ ומפרש ר, והכתוב אומר לא חלו בה ידים 22606 

ועוד יזכו , שבניגוד לאנשי סדום הם ודורותיהם אחריהם ממשיכים את קיומם עד היום, מגיעה עד לידי כך 22607 

 22608 .ויצא מהם משיח שיגאל את האנושות ויתקנו את העולם במלכות שדי, ביא חיים לכל אנשי תבללה

כי מצד אחד אם בסדום חסרה מדת החסד במדרגותיה , הרי לנו שבחסד הקשור באמת תלוי קיום העולם 22609 

י ומצד שנ, מאוד ונהפכו ונשמדו מן העולם´ נקראים רעים וחטאים לה, הגדולות שאינה לפי ממדי האמת 22610 

אף כשהיו , אם בישראל נמצאה נקודה של חסד שיש בה ממדת האמת שהיא ממדותיו של אברהם אבינו 22611 

 22612 .ניצלו מן הפורעניות וזכו לחיי עולם להם ולכל ברואי תבל, רעים וחטאים יותר מסדום

שעלינו לעשות חסד בבחינת החסד של , היוצא מדברינו שחייב האדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי 22613 

ואף בזמן שאין , שיעשה חסד אף אם לא ידרשו בני האדם ממנו, ת"רהם אבינו שהתדמה בו למדות השיאב 22614 

ומכאן עוד שעיקר , ושהחסד יהיה לא לפי מושגי בני האדם כי אם לפי מושגי היראה, זקוקים לאותו חסד 22615 

שו בחרן ואת הנפש אשר ע, כי זו היתה עיקר פעולתו של אברהם אבינו, החסד הוא במעשים רוחניים 22616 

 22617 .´שעשה נפשות לה

וכי , כפי שהיה אומר להם בשעה שעמדו לברכו, גם בזה שהאכילם והשקם עיקר מטרתו לחנכם במצוות 22618 

זו , (א"ילקוט כ) הודו וברכו למי שאמר והיה העולם, משלי אכלתם והלא ממי שלו כל העולם אכלתם 22619 

 22620 .הצורה האמיתית של חסד ואין לך חסד גדול מזה



כי יש אפשרות לכל אחד לסייע לחבירו בלימוד ואין , ש ובראשונה בידי לומדי תורהוחסד זה נתון ברא 22621 

ה עושה חסד עם ברואיו "כי גם הקב, ואל יאמר הגדול היאך אלמוד עם קטן ממנו, נדבה גדולה מזו 22622 

ואם אנו רואים עוולה אצל חברינו אסור לנו להתעלם ולחשוב שאין זה מענינינו ואין לנו , הקטנים ביותר 22623 

ולהיפך אם אדם יעלים עיניו ולא ירצה , כי זוהי מדת החסד להיטיב עם כל אחד ברוחניות, ער אותולצ 22624 

ועלינו לכוון מעשינו במדת החסד לפי מושגיו , אין זו הטבה כי אם אכזריות גדולה, לגרום לו עגמת נפש 22625 

 22626 .(אור הצפון)  .האמיתיים שיהיו בבחינת אורחות חסד ואמת

 22627 

 22628 מאמר תע

 22629 .(ט"ד ל"בראשית כ) אולי לא תלך האשה אחרי ואֹמר אל אדני

יפה רחיצת רגלי עבדי אבות , יפה שיחתן של עבדי אבות, ל על אליעזר עבד אברהם"הרבה מסופר בחז 22630 

ה האיר לו את הדרך בזיקים "והקב, קפצה לו הדרך כשהלך לחפש אשה בשביל יצחק, מתורתן של בנים 22631 

 22632 (ד"ס פ"ר פ"ב) ל"ש חז"וכמ, כמו משה רבינו ושלמה הוא נענה מיד כשהוציא את המלים מפיו, וברקים

 22633 ?מפני מה זכה אליעזר לכל הנסים והנפלאות שאירעו עמו, שלשה נענו במענה פיהם אליעזר משה ושלמה

חייו היו חיי שכל , המושל בכל אשר לו שהיה שליט ביצרו כמו אברהם, (א"ט י"ר נ"ב) ל"אמרו חז 22634 

לא אוכל עד אשר דברתי , רבה דינים של דרך ארץ למדנו ממנווה, שלמים ונמנה על גדולי הדור ההוא 22635 

כל דרכו בחיים היתה ללא נגיעות , שיקח אדם צידה לדרך כפי צרכו, דברי מכאן שאין מסיחין בסעודה 22636 

 22637 .ולמד הרבה עד שדלה והשקה מתורת רבו לאחרים, ועשה הכל בזריזות ובחכמה

תיו ויבזה עצמו ובלבד שלא להטעות אחרים שיפרסם אדם את מגרעו, ל למדו ממנו דרך בענווה"חז 22638 

והרי כל חייו של אדם , מילתא דגנאה אית בך קדים אמרה שנאמר עבד אברהם אנכי, (שם ס א) באמרם 22639 

במיוחד , אלא להיפך יעשה כל מאמץ כדי לשבח את עצמו בפני אחרים, הוא משתדל שלא ידעו בגנותו 22640 

וגם בבית לבן לא ידעו כלל שהוא עבדו של , כאשר מדובר באדם שהיה תלמידו המובהק של אברהם 22641 

 22642 .ל במדרש"וחשבו שהוא אברהם עצמו משום שאיקונין שלו היה דומה לאברהם כפי שספרו חז, אברהם

ואולי אם ידעו שהוא עבד , ועוד הרי הוא עצמו בחר להיות עבד אצל אברהם ולא ששיעבדו אותו אחרים 22643 

ולא , למה היה לו לספר שהוא עבד מיד בהציגו את עצמו זאת ועוד, לא ירצו לסיים עמו את הענין בכי טוב 22644 

הוא תלה כל מה שאירע לו בזכותו של אברהם ולא , המתין עד גמר הענין ואחר כך יספר מי הוא באמת 22645 

 22646 .הרי שעניוות יתירה היתה בו, בזכות עצמו

, ה בחושךזה אליעזר שהיה הולך ולא ידע היכן כאדם ששוה, ´מי בכם ירא ה, (א"שם ס פ) ל"אמרו חז 22647 

וממנו , ובטחונו היה כה איתן עד שנתן לה את התכשיטים בטרם ידע מי היא, וישען באלוקיו´ יבטח בשם ה 22648 

ועוד שהלך , שאמר היא האשה אשר הוכחת לבן אדוני, למדנו שאין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיו 22649 

ומספר אנשי , דאף שהם היו מעטים והאויב חזק מא, ללחום עם אברהם במלחמת ארבעת המלכים 22650 

 22651 .אבל בטח באלוקי אברהם, המלחמה היו רב מאד

צדיק זה אליעזר , (ש קט"ילק) ל"ודרשו חז, (ג"משלי י) צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר 22652 

למדנו עד כמה היה אליעזר , ובטן רשעים תחסר זה עשו שאמר הלעיטני נא, שאמר הגמיאיני נא מעט מים 22653 

ל קראו אותו משום כך בשם "וחז, בבקשה גשמית השתמש בלשון נקיה שגם, רחוק מעניני הגשמיות 22654 

מפני שמכוער הדבר שאיש ילך אחרי , על הפסוק ותלכנה אחרי האיש (ג"ר ס י"ב) ל"ואמרו חז, צדיק 22655 

 22656 .הרי שדקדק גם בצניעות מופלגת, אשה

האם יש לך  ,דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, (7יומא כה) ל"זיכוי הרבים זה מפורש במה שאמרו חז 22657 

כאשר ביקש להשיא את בתו , ובכל זאת כאשר היתה לו נגיעה עצמית אחת? זיכוי הרבים גדול מזה 22658 

ואף שלנגיעה זו היה רקע מבוסס שרצה להתחתן עם , וזו היתה הנגיעה היחידה לאדם גדול כמותו, ליצחק 22659 

כי אמנם יאות הוא והיה מקום לחשוב , והרי הוא היה זקן ביתו וכל אשר לאברהם מסר בידו, אברהם 22660 

כנען , (ב"ט י"ר נ"ב) ל"בכל זאת שקיל למיטרפסיא על כך עד שאמרו חז, להתחבר עם אברהם אבינו 22661 

כיצד לא הבנת שיש כאן נגיעה אישית , כלומר אם כבר הגעת למדרגה גבוהה כזו, בידיו מאזני מרמה 22662 

 22663 .(אשגוילי )  .וזוהי תביעה גדולה לאדם בשיא המעלות, משמע שפנימיותך פגומה

 22664 

 22665 מאמר תעא

 22666 אלהי אדוני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הולך עליה´ ואבא היום אל העין ואומר ה

 22667 .(ג"בראשית כד מ)

שהרי פרשה של אליעזר כפולה , אמר רבי אחא יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים 22668 

התבונן מה ההתפעלות כל כך מפעולתו של יש באמת ל, בתורה והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה 22669 



נכון שאליעזר היתה לו נגיעה גדולה , נכון הדבר שאליעזר פעל בדרך של הטבה במקום הקפדה, אליעזר 22670 

 22671 .ל במילה אולי לא תאבה האשה אלי כתיב"וכפי שרמזו חז, שבתו תשתדך עם יצחק

ואליעזר לא רק שלא , אף לנקוםבודאי כאשר לא הצליח במשימה זו היה לו מקום מוצדק להקפיד ואולי  22672 

אבל בל נשכח שאליעזר התחנך אצל , נקם ולא נטר ולא הקפיד אלא פעל בקיצוניות בדרך של הטבה 22673 

ומה כאן מקום להתפעלות כה , וממילא כזו התנהגות היא טבעית וכך היה צריך להיות, אברהם אבינו 22674 

 22675 ?גדולה

מכל , תחילים לעשות פעולות בשבירת המידותומ, אם זוכים ללמוד מוסר ולהשיג הישגים כלשהם בעבודה 22676 

אז כמה זה טבעי ונורמלי שמתגברים נגד נגיעה , שכן אם אנו מרגישים שהגענו להשיג מדה טובה במיוחד 22677 

ומרגישים אפילו שאין הוה , ואין אנו מתפעלים כל כך מביצוע פעולה בהכנעה ובויתור! ושוברים אותה 22678 

וכל , שיש להתבייש מכעס וכדומה, שזו סתירה גדולה להקפידאדרבא אנו מרגישים , אמינא לנהוג אחרת 22679 

! כמה היתה גדולה הבושה והתביעה אילו נהג אחרת מכפי שנהג, שכן אצל בעל מדרגה גבוהה כאליעזר 22680 

עד כי חוזרת על הדברים באריכות כזו במקום שגופי , ואם כן ממה התורה הקדושה כל כך מתפעלת כאן 22681 

 22682 .תורה ניתנים ברמיזה קלה בלבד

האדם אינו מרגיש שום סתירה לחינוכו , אלא רואים כמה התורה הקדושה ירדה לסוף דעתו של האדם 22683 

אז כל דרך , כאשר הוא חושב שמגיע לו ואולי רק לו, ולהשקפתו בזמן שהוא נתון במצב של הקפדה 22684 

ור על בניגוד לוית, ואינו רואה שום סתירות כשהוא נוהג בניגוד לדרך התורה, נראית לו כשרה בעיניו 22685 

, ואפילו אם רואים אותו עסוק רק ברוחניות ובהתעלות, והוא עלול להגיע עד לשפל המדרגה, ההקפדות 22686 

ואצל התורה הקדושה עיקר חיות האדם , אין שום חזקה ואין שום בטחון שהוא יצליח לשבור את מדותיו 22687 

 22688 .שבירת המדות ואם לאו למה לו חיים

, ´על הפסוק עקב ענווה יראת ה´ חכמה ומוסר´ז בספרו "וכן מביא ענינים אלו בהתפעלות גדולה הרש 22689 

ל על "ש חז"כמ, ז כמה זמן עיינתי במאמר זה ולא הבנתי אותו עד שהגעתי לפרשת בלק ובלעם"אומר רש 22690 

בלעם נביא , בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ומנו בלעם, הפסוק ולא קם בישראל עוד נביא כמשה 22691 

איזו השחתה והכל , ונתן עצה למדין להפקיר את בנותיהן, טה התחתונהכמשה ואף על פי כן ירד עד לדיו 22692 

 22693 !בגלל נגיעה

הרי , ´בקרבו ראשית חכמה יראת ה´ ורק על ידי הגברת יראת ה, אין שום הבטחה לאדם מול נגיעה 22694 

עוד ! ובכל זאת, זו העצה ורק דרכה אפשר להתגבר ולעבור נסיונות, ´שהחכמה הכי גדולה זוהי יראת ה 22695 

יותר גדולה עד כי מה שעשתה חכמה עטרה , הענווה היא עוד יותר חשובה´ עקב ענווה יראת ה ,לא הכל 22696 

ועל כן התורה כה מתפעלת , הענווה היא ערובה לשבירת המידות, לראשה עשתה ענווה לסולייתה 22697 

אבל אם הצליח להתגבר על הנגיעה ולעמוד , שאף שהיה מוחזק בתור תלמידו של אברהם אבינו, מאליעזר 22698 

 22699 .מזה יש באמת להתפעל, זוהי הענווה האמיתית שרכש בביתו של אברהם אבינו, יון ההקפדהבנס

מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבעה ברכות ולא , (7תענית כה) ל"וכן מביאים חז 22700 

ת קול הוו מרנני רבנן יצתה ב, ירד רבי עקיבא אחריו ואמר אבינו מלכנו רחם עלינו וירדו גשמים, נענה 22701 

איך יתכן , אלא שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על מדותיו, ואמרה לא מפני שזה גדול מזה 22702 

להעביר על מדותיו זהו , אבל בשמים מודדים בדרכים אחרות! שבשמים לא נענו לרבי אליעזר הגדול 22703 

 22704 .עקיבא´ והרבה סיפורים מבליטים את מדת סבלנותו של ר, הקובע רחמנא לבא בעי

כי הדר אמר ליה , יהושע בן לוי חלש ואיתנגד´ כי הא דרב יוסף בריה דר, (´פסחים נ) ל"יאים חזעוד מב 22705 

ל איש מפי איש "וקיבלו חז, עליונים למטה ותחתונים למעלה, אבוה מאי חזית אמר ליה עולם הפוך ראיתי 22706 

הכלים , הבא יהודה היה הגדול שישב למעלה מרבו בעולם´ שהתלמיד ר, שזה היה רב יהודה ושמואל רבו 22707 

 22708 .למדידה בעולם הבא שונים מהכלים שלנו ורחמנא לבא בעי

, עשה הטבה במקום הקפדה ועבר את הנסיון, על כן התורה כל כך מתפעלת מאליעזר שהכניע את עצמו 22709 

וכמה , שכל הזמן אנו תובעים מעצמנו רק הכנעה והיפך הנגיעה, כמה עלינו לקבל מזה חיזוק בדרכנו 22710 

ורואים , ´כ יוצא כל כך חילול ה"ואח, ומריבות וכל אחד תולה שזה לשם שמים רואים בעולם מחלוקות 22711 

 22712 .ואין איש חושד את עצמו אולי הוא נוגע מקנאה ושנאה, שזה בגלל חוסר בירור המדות

והשאלה מה , שבכל התנהגות של האדם יש טעם ויש אמת, ל בספר מדרגת האדם"וידועים דברי הסבא זצ 22713 

כ מחפשים להם חיזוק כאילו "ואח, או הטעם והנגיעה הם קודמים, ת קודםהאם חיפוש האמ, קודם למה 22714 

הוא רוצה את הטעם ורק אחר כך הוא , אבל אצל הרשע הטעם קודם, אצל הצדיק האמת קודמת, זוהי אמת 22715 

 22716 .בונה על זה אמת משלו

ת ועוד הנהגות הנוגעו, כגון שמירת שבת קודש טהרת המשפחה, כולם מרגישים את הערכים החשובים 22717 

אבל האמת היא שבירור המדות זוהי לא , אבל לנושא זה של תיקון המדות לא מתייחסים כלל, לקיום הכלל 22718 



דגל )  .אלא זוהי הדרך המוכרחת לקיומו של עם ישראל, רק מדרגה גבוהה שאפשר גם בלעדיה 22719 

 22720 .(המוסר

 22721 

 22722 מאמר תעב

 22723 .(ו"ד נ"בראשית כ) הצליח דרכי´ ויאמר אלהם אל תאחרו אתי וה

, הצליח דרכי´ השיב להם אליעזר אל תאחרו אותי וה, חיה ואמה של רבקה לעכב אותהכשבקשו א 22724 

ונראה שהכתוב מגלה לנו בזה יסוד גדול ? ולכאורה מה תשובה היא על בקשתם להתמהמה ימים או עשור 22725 

כל , ט אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים"שנינו באבות ר, המקיף הכל מהחל ועד כלה 22726 

כ באומרו "ומה הוסיף לנו אח, טעמים המחייבים את האדם לזריזות בעבודה משום ריבוי המלאכהאלה הם  22727 

 22728 ?ובעל הבית דוחק

אלא שהתנא העיר לנו בזה על , ובארנו שאין הביאור של דוחק כפי שאנו מורגלים שהוא מכריח לעבודה 22729 

ואינו ממתין אלא ממהר ה כביכול אינו מחכה "ובעל הבית דוחק היינו שהקב, יסוד גדול בעבודת האדם 22730 

מדלגת על ההרים , ב דוחק הוא מצד מהירות השכינה שאינה מתעכבת בשום אופן"בעה, ודוחק מאוד 22731 

כי , עד שאין לו שהות להתעכב אף רגע, ה כביכול"ועל האדם לרוץ ולמהר אחרי הקב, מקפצת על הגבעות 22732 

 22733 .אין ממתינים עליו כלל וכלל

הנה בידעו שהלה אינו מחכה , לפגשו על דרכו בעבור על ביתו והוא בציור כמו אחד שהסכים עם חבירו 22734 

, לא יועיל שום דברים לעכבו, ודאי שלקול דפיקתו הראשונה יחיש תיכף לקראתו בכל כח מהירותו, עליו 22735 

 22736 .בידעו שבהתעכבו מעט יעבור הלה הלאה לדרכו, יפסיק מסעודתו וממלאכתו וימהר לקול קריאתו

שעל האדם להיות מיד מוכן לצאת תיכף לקול דפיקה , ל הבית דוחקבציור זה צריך להבין ענין בע 22737 

ובהעיף , אין מציאות של שהות והמתנה כלל, משום שבעל הבית דוחק כביכול אינו ממתין, הראשונה 22738 

ומה גדלה חובת הזהירות והזריזות על האדם לבלתי החמיץ אף רגע , האדם עיניו אף רגע תיכף כבר איננו 22739 

 22740 .אינו ממתין עליו כללשבעל הבית דוחק ו, קל

הצליח דרכי הרי זהו כבוד ´ שמכיון שה, הצליח דרכי´ יסוד זה הוא שמגלה לנו הכתוב אל תאחרו אותי וה 22741 

בעל הבית דוחק , ולכן אל תאחרו אותי שהוא כביכול אינו מחכה, נצב עליו שכביכול עובר דרך עליו´ ה 22742 

 22743 .כ אי אפשר להתמהמה אף רגע"וא, ועליו לרוץ ולמהר

מקצה הדרגא עד רום כל הדרגות עד , זה של אל תאחרו אותי הוא מקיף את הכל מתחלה ועד סוףסוד  22744 

ומצינו ביעקב , שאין בעולם מציאות של המתנה כלל, יסוד הכל הוא אל תאחרו אותי, האין סוף כביכול 22745 

ד "ן פי שהרי אני ב"וכתב רש, הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה, (א"ט כ"כ) אבינו שאמר ללבן 22746 

 22747 .ב שבטים"שנה ואימתי אעמיד י

למה זה בהגיעו , ד שנה חיכה יעקב ולא חשש כלל"שאם עד פ, ולכאורה נפלא מאוד בעינינו חרדה זו מהי 22748 

ומזה אנו עומדים על היסוד של בעל ? כ להעמדת השבטים עד שלא לאבד אף יום אחד"ד שנה חרד כ"לפ 22749 

כ חרד מאוד שלא להתעכב אף שעה דמתי "וע, קל שמצד יסוד זה אי אפשר לחכות אף רגע, הבית דוחק 22750 

 22751 ?אעמיד

ל הרבה ענינים בזמן "ומונים שם חז, (´קהלת ג) זמן היה שתנתן תורה לישראל, אמרו במדרש לכל זמן 22752 

שקודם בא הזמן , וכן צריך להבין שזמן היה שתנשאנה האמהות ליעקב, שכל דבר ודבר יש לו זמן ושעה 22753 

בל תיכף בהגיע הזמן מיהר יעקב אבינו במהירות הכי גדולה שלא א, לא היה אפשרות לקיחת האמהות 22754 

כ אל תאחרו אותי כי בהחמיץ "וע, משום שבעל הבית דוחק שאין מחכה אף רגע, לעכב ולאחר אף רגע 22755 

עד ששהיה קלה הריהו , ולמדנו מכאן עד היכן הדברים מגיעים ועד כמה הוא דוחק, השעה יעבור ואיננו 22756 

 22757 .(ל"ק´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ב שבטים"כבר מתי אעמיד י

 22758 

 22759 מאמר תעג

בראשית ) ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפול מעל הגמל. ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב 22760 

 22761 .(ג"ד ס"כ

מן המראה הזה שידו , (ר ס טו"בר)א  אמרה ודאי אדם גדול הו, אמר רב הונא צפתה שידו שטוחה בתפלה 22762 

כי פיו איננו , נה כי מדובר באדם שהתרגשות לבו עוברת על גדותיהראתה רבקה והבי, שטוחה בתפלה 22763 

, שכל אבריו מקלסים משבחים לאלקים, עד שהוא נזקק גם לבטא בידיו, מספיק לו להביע את קילוסי לבו 22764 

ולזה רומז שידו שטוחה , רגשי תהלתו כה מלאים עד שהם מתפרצים ועולים מלבו ומתפשטים בכל הגוף 22765 

ומזה הבינה רבקה ואמרה ודאי אדם גדול , ´י הגוף מתנועעים ומספרים כבוד הכלומר כל אבר, בתפלה 22766 

 22767 .הוא



כאשר האדם זוקף אצבעותיו , ר חזקיה זה סוד זקיפת האצבעות"א, פ ולא יראו פני ריקם"ק עה"מובא בזוה 22768 

פת כי הרמת הידים וזקי, ועל זה כתוב ולא יראו פני ריקם, לא לזוקפן אלא בתפלה ובתחנונים או בברכות 22769 

 22770 .שאותו לא ניתן להביע בשפת הדיבור, האצבעות מהוות ביטוי לרוב ההתפעלות והרגש הפנימי

, אמר לו אני משבחך בכל אברי? ה דוד מה אתה עושה לי"אמר לו הקב, מי כמוך´ כל עצמותי תאמרנה ה 22771 

צפרנים ב, בזקני בגרוני בלבי ביד ימין וביד שמאל, בראשי בשערות ראשי בצווארי בעיני בפי ובשפתי 22772 

כל אבר , (מדרש תהלים לה) מי כמוך´ לכך נאמר כל עצמותי תאמרנה ה, במעי בכליותי בברכי וברגלי 22773 

לכל אבר יש שפה אחרת ושונה איך להוציא מהלב רגשי הודיה ליוצר גופו , ואבר יש לו סגנון בפני עצמו 22774 

 22775 .לא הספיק בא האבר השני ומשלים מה שקודמו, ומה שהותיר אבר זה בהודיה וקילוס, ונפשו

רבי חייא ברבא אזל , רבי אוסר גניבא מתיר? ם מה הן"תורמסין של עכו, (ח"ב ה"ז פ"ע) איתא בירושלמי 22776 

ל "א? ל מה מעשה בידך"יוחנן א´ אתא גבי ר, לצור ואשכח לרבי מנא בן תנחום שהתיר תורמוסין שלהם 22777 

ל אדם "א? גזור עליו נידויל ולא פגעת ביה ל"א, ר תנחום שהתיר תורמסין שלהם"אשכחית לרבי מנא ב 22778 

אמר לו לא בני בשביל זה אינו אדם גדול אלא חשבון מים , גדול הוא והוא יודע איך למתק את הים הגדול 22779 

אדם ? וכי לא דבר גדול הוא, שיש שעה שהמים מקלסים את בוראן ובשעת הקילוס הן מתמתקין, הוא יודע 22780 

 22781 .הניגונים שבהם הטבע מקלס את בוראוגדול הוא מי שיש לו אזנים לקלוט את הרננות וצלילי 

לא יכלו למיקם , א אלמלא דבני עלמא אטומין לבאי וסתימין עינהון"אמר ר, (ק ויקהל קצו"בזוה)א  ואית 22782 

אדם גדול הוא מי שכל אבריו וכלי גופו ונפשו מרימים קול לקלס , מקול נעימתא דגלגלא דשמיא כד נטיל 22783 

עד שגם תנועה אחת , עימה מלאה קילוסים ליוצר בראשיתוהרמת יד שלו היא שפה ברורה ונ, ה"לקוב 22784 

 22785 .(מעייני החיים)  .ה"מכילה הרבה גוונים של שירה שבח והודאה לבורא ב

 22786 

 22787 מאמר תעד

 22788 .(´ה ו"בראשית כ) ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי

אלא שענין שם טומאה הוא העסק ? דבר רע ולכאורה מדוע נתן להם, י שם טומאה מסר להם"רש 22789 

לבנות עולם , חלקם להיות כלים לישראל´ בני נח אשר אינם שייכים לעבודת ה, בגשמיות כשהיא לעצמה 22790 

´ אבל עסק זה של הגשמיות מכיון שאינו עבודת ה, בהרחבה´ מתוקן שיתעסקו בו ישראל בעבודת ה 22791 

כי קדושה , לצורך תיקון העולם איננה קדושה ההנהגה במדות טובות כחסד ומשפט, בעצמה הריהו טמא 22792 

 22793 .וכל מה שאינו נעשה לשם קדושה כבר שייך לצד הטומאה, היא רק כשנעשית לשם שמים

וסוד זה מסר , נשארו בבחינת בני נח אשר תוכנם רק שם טומאה, בני קטורה שלא השיגו מעלת אביהם 22794 

ז מתוקן בסדרי "ת חלקם בעשיית עוהעליהם למלא א, שאם ירצו להצליח בעולם הזה, א בחסדו"להם א 22795 

אך כדי לשמור על טהרת התכלית , שיוכל לשמש כלי נאות לעלייתם הרוחנית של ישראל, משפט ויושר 22796 

 22797  .כדי שלא תתערב הטומאה עם הקדושה, שלחם בחייו מעל פני יצחק בנו, העליונה שנמסרה ליצחק

 22798 .(260ג דף "מכתב מאליהו ח)

 22799 

 22800 מאמר תעה

 22801 .(´ה ט"בראשית כ) ישמעאל בניו אל מערת המכפלהויקברו אותו יצחק ו

ומדאדבריה שמע מינה תשובה , יוחנן ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו מדקדמיה אדבורי אדבריה´ אמר ר 22802 

הגם שהיה גדול בשנים , ל מכאן כיון שהניח מקודם ליצחק לקבור את אביו"למדו חז. (ב טז"ב) עבד 22803 

וכל פעולותיו יעשה , דורשת מהאדם להחליף עצמו לגמרי הרי מידת התשובה, מ שעשה תשובה"מיצחק ש 22804 

כ איך משמע מפעולה אחת במה שהקדים ליצחק "וא, באופן יותר גבוה ולבו יתחלף מהקצה אל הקצה 22805 

 22806 ?שעשה תשובה

והנה גמילות חסדים , (יבמות עט) ל שלושה סימנים יש באומה זו רחמנים בישנים גומלי חסדים"אמרו חז 22807 

וגם אופן , ם"לעכו´ א במדה מרובה מאוד לאין שיעור וערך לכל אדם ואפי"אצל אורחמנות מוצאים אנו  22808 

ומובן שיש להתלמד , במקומות היותר קשים ונסיונות היותר כבדים´ ההטבה היה בלי גבולים ממש אפי 22809 

אבל מדת הביישנות איפה ראינו , ומי שהגיע למדה זו הוא מבניו ומאומתו, ה הטבה ורחמנות"מאאע 22810 

שאמר כל העולם מעבר זה ואני מעבר השני ולא חת , בא רואים בו אמיצות גדולה בדרכואדר, ה"באאע 22811 

 22812 .מפני כל

לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה , תניא ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה (´נדרים כ)א  בגמר 22813 

ושה אחת שהיראה מביאה לידי ב, ל חילקו פה שני מיני בושה"רואים אנו מזה שחז, לידי יראת חטא 22814 

והמתבייש מתירא וזהו , והשניה שהבושה מביאה לידי יראה, והמתירא מתבייש וזו היא בושה חיצונית 22815 

יוקטן כל כך , ת"וענין בושה פנימית הוא כשהאדם בא להתעמק בגדלותו ורוממותו של הבוי, בושה פנימית 22816 

 22817 .עד שירא ודואג לזכות קיומו, בעיני עצמו וכל מעלותיו מתבטלים אצלו



ל "ואמרו חז, ה על סדום אמר ואנכי עפר ואפר"שבשעה שבא לבקש מהקב, ה"ה מצינו אצל אאעוזה הבוש 22818 

ת "הרי שבשעה שעמד לפני הבוי, (ט"ר מ"ב) י נמרוד"י המלכים ואפר ע"כבר הייתי ראוי להיות עפר ע 22819 

ואדרבא התחיל , וכדומה´ כמו הפלת עצמו לכבשן האש על קידוש ה, לבקש נתקטנו אצלו כל מעלותיו 22820 

נעלמו ונתבטלו כל מעלותיו כשהתקרב , כאילו אינו יודע מפני מה הוא חי, הרגיש דאגה בעד זכות קיומול 22821 

 22822 .ה"זה מדרגת הבושה המביאה אל היראה אצל אאע, ת"להתדבק בבוי

עד שיוקטנו בעיניו כל , להתבטל ממעלת אנשי עליה וממדרגתם, כ ענין הבושה הפנימית"וכן הוא ג 22823 

וכאן הענין כבד מאוד שהרי , וכל השתוקקותו להשיג המעלות שמוצא בזולתו, ומעלותיו ונעלמים מעיני 22824 

אבל זהו מדרגת השלם שמרגיש רק , אפשר לו לבטל מעלותיו של זולתו בהעריכו אותם נגד מעלת עצמו 22825 

 22826 .ונעשה שקוע רק באחת להשיג מה שמוצא בחבירו מן המעלות, מעלת זולתו ונעלמו ממנו מעלותיו

זה אומר אני גדול ממך , יצחק וישמעאל היו מדיינים זה עם זה, ה וישמעאל"חק אעוזה מצינו אצל יצ 22827 

באותה שעה אמר , אמר ישמעאל אני חביב ממך למה שהיה בידי למחות ולא מחיתי, ימים´ שמלתי לח 22828 

מ "ה ע"ל הקב"א, ה ויאמר לי שאחתוך לו אחד מאברי ולא אעכב"ה הלואי יגלה עלי הקב"יצחק אע 22829 

 22830 .(ה"ילקוט בראשית צ)ב  א תעכשתקריב עצמך ול

אשר בעת שהוכיחו ישמעאל והראה שהוא גדול , רואים מכאן כמה הגיע מעלת התלמדות אצל יצחק 22831 

, אלא שמע דבריו וקבל אותם, לא גילה יצחק צדדי המעלה שיש בו וצדדי החסרון שיש בישמעאל, מיצחק 22832 

וא חסרונות בישמעאל כידוע שהיו בו הגם שהיה יכול למצ, ה בנסיון כזה"והשתוקק שגם אותו יבחן הקב 22833 

 22834 .ז לא הקטינו רק קינא מעלתו שהיה בו"בכ, ומעיז פניו להראות שהוא גדול ממנו, כמה עבירות

, לא שקט ולא נח ושכח מכל מעלותיו לגמרי, ואם הראה רק פעולה אחת גבוה ממנו במדרגה שלא היה בו 22835 

, וקבל דברי ישמעאל כאילו הוא הבעל חסרון, גדולורק בקש שגם אותו יבחן בנסיון כזה ועוד בנסיון יותר  22836 

וגדלה , ונמצא שהתבטלות ממעלת ישמעאל עוד העמידו על רגליו, וחבירו הוא בעל מעלה שאין כמוהו 22837 

 22838 .ופעולת העקידה נעשה גם לדורי דורות, מדרגתו יותר עד שזכה לעקידה

די שלא התלמד כלום ממעלותיו  לא, שמחמת ליצנות וביטול שהיה לו על יצחק, לא כן היה אצל ישמעאל 22839 

והגם שהיה באופן , אלא עוד ביטל אותו וצחק ממנו, שהיה יכול באמת לראות גבוהות ושלמות מרובה 22840 

אבל שרה הרגישה בו שהוא , ה לא ראה בו שהוא מצחק"והראיה שאאע, כ"נסתר מעט ולא באופן גלוי כ 22841 

שיש לו מקום להתגדר כזה להתלמד שאף , ה מפני שורש החטא שראתה בו"עד שגרש אותו אאע, מצחק 22842 

ולכן אינו ראוי להיות , ה"לא די שאינו מתלמד אלא עוד מפחית המעלות שרואה ביצחק אע, ממעלת יצחק 22843 

 22844 .ה"בביתו של אאע

כל שורש החטא בישמעאל היה מה שלא הניח לעצמו , ל מכאן שעשה ישמעאל תשובה"וזה שאמרו חז 22845 

אלא זה חטא , כ אין זה חטא פרטי לבד"א, מיצחק בטלו ובמקום שהיה יכול להתלמד, מקום ההתלמדות 22846 

וכאשר בעת שמת , ונסתר ממנו דרך העליה ועומד ליפול מטה מטה, כללי שכל האדם שלו מסוכן מאוד 22847 

הגם שיצחק הוא הצעיר , וישמעאל מראה בפני כולם שיצחק גדול ממנו, אברהם ומוליכים אותו לקבורה 22848 

 22849 .ומקדימו לילך קודם

התחלף לגמרי והפך את כל שורש , לבד שהכניע עצמו מוכח וגלוי תשובתו של ישמעאל הרי מפעולה זאת 22850 

עכשיו כאשר הניח מקודם את יצחק הרי בטל את עצמו , ואם סיבת החטא היתה העדר ההתלמדות, החטא 22851 

והוא יתלמד ממנו ויש לו כבר מקום , הוא האדם המעלה´ ומודה לעיני כולם שיצחק הוא הבחיר ה, לגמרי 22852 

 22853 .לשאוב השלמות ודרך העליהמאין 

וכאשר ישמעאל השיג דרך התשובה , כי שורש התשובה הוא דרך התשובה, וזהו התשובה האמיתית 22854 

וזהו ענין הבושה שמביאה לידי , הרי זה בירור נכון וראיה אמיתית שעשה תשובה, בפעולת ההכנעה הזאת 22855 

חיי המוסר )  .לשלמות האמיתי וזה נותן לאדם תביעה מתמדת בעבודתו לעמוד על הדרך לעלות, יראה 22856 

 22857 .(ז"קצ´ א ד"ח

 22858 

 22859 תולדות

 22860 מאמר תעו

 22861 .(ט"ה י"בראשית כ) ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק

הדבר צריך ביאור , (ג"ר ס"בר)ב  שמואל אומר אברהם לא ניצל מכבשן האש אלא בזכותו של יעק´ ר 22862 

נצרך לזכותו של יעקב ´ אלא שהי, מכבשן האשה איך לא עמדה לו זכות עצמו להנצל "אברהם אבינו ע 22863 

שנאמר , ל הורונו לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה אלא כיעקב שקראו בית"חז? ה"אע 22864 

ה היתה להמליך את הבורא "והביאור כי פעולת אאע, (ח"פסחים פ) ויקרא את שם המקום ההוא בית אל 22865 

עד שבא אברהם וקרא , ה אדון"יה מי שקרא להקבעד שבא אברהם לא ה, על עולמו בפי כל הבריות´ ית 22866 

 22867 .(.ברכות ז) ה אדון"להקב



´ והוא אשר הביא את מין האנושי להכרה השלימה במציאות ה, ה ראש אמונה"אף שהיה אברהם אע 22868 

שלא יעכב שום דבר , ´ה שהעמיד במהות חייו היסוד של מסירות נפש לשמו ית"ויצחק אע, ´והעלם להר ה 22869 

ל גדולה השתחויה "וזה משאז, ושיהיה מצד עצמו כלא וכאינו, ´וכבוד ה´ לרצון ה שבעולם במקום שנוגע 22870 

וביאור גדר , ש ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם"כמ, שבזכותה זכו אבותינו לכל הגדולות 22871 

 22872 .´ההשתחויה ביטול עצמי לגמרי נגד כבוד מלכותו ית

במדה שאין ´ ותיקון נפשותם לאלקים ית, ´בודה להואחר כל זה שזכו אברהם ויצחק להגיע לשלמות הע 22873 

 22874 ל ביארו זה"וחז, ה"בעולם אחריהם כי אם יעקב אע´ ובכל זה לא זכו להעמיד בית לה, למעלה ממנה

יצחק שלא הוכיח את עשו על , אברהם שלא הוכיח את ישמעאל על כן יצא לתרבות רעה, (ר דברים"מד) 22875 

 22876 .ו יצאו כולם צדיקיםיעקב שהוכיח את בני, כן יצא לתרבות רעה

ולא , כדי לחנכו בזה שירחיקו מביתו שיעשה תשובה, ה גירש מביתו את ישמעאל"ואף שאברהם אבינו ע 22877 

ועל כן יצא לתרבות , ל שלא הוכיחו עדיין לישמעאל כראוי לו"ואחר כל זה אחז, נתן לו יותר מלחם ומים 22878 

כמה רבה היא עבודת חינוך האדם מנערותו ועד , הרי לנו מזה עד כמה גדולה מעלת התוכחה והחינוך, רעה 22879 

וזאת מעלת החינוך , ש חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה"כמ, למען יעמוד גם לימים יבואו 22880 

שיעמוד תחת קבלת עול מלכות שמים שלימה בכל לבבו ונפשו תמיד בלי הפסק , שיחנך האדם את עצמו 22881 

 22882 .כלל ולהגיע לחינוך פנימי כזה

, שזכו לקבלת עול מלכות שמים בלי הפסק כל ימיהם, ה ובניו"העמל והחינוך של יעקב אבינו עוזה היה  22883 

בעולם במציאות ´ הוא אשר הקים בית ה, ה מעלת התוכחה והחינוך לבניו"ולפי שהשלים יעקב אבינו ע 22884 

ינו ובגללו נפדה אברהם אב, והוא המשלים את עבודתם של אברהם ויצחק אבותינו בעולם, החיים והטבע 22885 

 22886 .(ז"מוסר התורה ד מ)  .ר"הרחמן יזכנו לזה אכי, ה מכבשן האש"ע

 22887 

 22888 מאמר תעז

 22889 .(ט"ה י"בראשית כ) ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק

י שכתב יצחק בן אברהם הוזקק לומר "א ע"ד, ה שמו אברהם הוליד את יצחק"י לאחר שקרא הקב"ופרש 22890 

, ונראה להוסיף עוד ביאור בזה, הא דכתיב אברהם הוליד את יצחקכוונתו לישב , אברהם הוליד את יצחק 22891 

, אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאוד, אל אברהם´ כתיב אחר הדברים האלה היה דבר ה 22892 

 22893 .אלקים מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר´ ויאמר אברם ה

ה בעולם "אין מי שימשיך עבודתו לפרסם שמו של הקב דמאחר שאין לו בן, פשוט כוונת אברהם היה 22894 

ואם לא יתן לו בן אינו שוה כלום דהא לא , ה בן"ולכן בהכרח שיתן לו הקב, וילמד תועי לבב דרך האמת 22895 

ב דהלא כבר כתיב ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט "וצ, מבני העולם´ יתקיים עבודתו וישכחו שם ה 22896 

י הנפש אשר עשו "ופרש, (ב"בראשית י) ו ואת הנפש אשר עשו בחרןבן אחיו ואת כל רכושם אשר רכש 22897 

כ יש להם "וא, ש"אברהם מגייר אנשים ושרי מגיירת נשים עי, בחרן שהכניסן תחת כנפי השכינה 22898 

 22899 .ה בעולם ומה היה טענתו"תלמידים הרבה שימשיכו בדרכיו ויפרסמו שמו של הקב

וזהו טענת אברהם , ה"רם ולא עמדו באמונת הקבק דאותם גרים כולם חזרו לסו"ל כמו דאיתא בסה"וצ 22900 

אבל מזה אין קיום והמשך ואין שום עצה לזה , ג דיש לו תלמידים הרבה הנפש אשר עשה בחרן"אבינו אע 22901 

וילמד תועי , ה בעולם"וילך בדרכיו ויפרסם שמו של הקב, ה בן שיהיה יורשו הרוחני"רק שיתן לו הקב 22902 

דמכל עמלו לעשות הנפש בחרן ולפרסם שמו של , ליד את יצחקוזהו הביאור אברהם הו, לבב דרך האמת 22903 

 22904 .וזהו יורשו האמיתי ההולך בדרכיו, ה בעולם לא נשאר לו כלום רק יצחק"הקב

טהורה עומדת לעד ´ יראת ה´ כמו שנ, ופחד הוא מדת היראה ויראה הוא קיום, פחד זהו מדתו של יצחק 22905 

ר "א. (.ב"חגיגה י) ´י יראה נתקיימו כדאיתא במס"וכן מצינו בבריאת העולם שע, י יראה יש קיום"דע 22906 

ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער "יהודה אמר רב בשעה שברא הקב 22907 

עדיין לחים היו ´ פ שנברא שמים ביום א"שאע, י יהי רקיע יתחזק הרקיע"וכן פרש, ה והעמידו"הקב 22908 

 22909 .ה באומרו יהי רקיע"וקרשו בשני מגערת הקב

חמא בר חנינא שתי חרדות חרד יצחק אחת על גבי ´ ר לוי בשם ר"א (ג"תולדות י)א  רש תנחומבמד 22910 

אלא ממה שאת קורא כאן גדולה עד מאוד , ואין אתה יודע איזה מהן גדולה, המזבח ואחת כשנכנס עשו 22911 

יזה וחקרו לידע א, השקלא וטריא כאן הוא במדרגת יצחק אבינו במדת היראה, כ"אתה יודע שזו גדולה ע 22912 

והסכימו דמדת היראה שהגיע , יראה דעקידה או יראה דברכת יעקב, היא המדרגה העליונה במדת היראה 22913 

 22914 .היא גדולה מיראה שהגיע אליו בשעת העקידה, אליו בברכת יעקב

וצריך להיות עומד על , והביאור הוא דיראה מחייב האדם להיות עומד תמיד תחת בקורת של טעות 22915 

ונתגלה לו שטעה בזה וחי בחיי , ויצחק אבינו חשב שהברכות מגיעות לעשו, ההמשמר תמיד אולי הוא טוע 22916 



ולכן מדת היראה של הברכות , זהו לימוד במדת היראה עד כמה חייב אדם לפחוד אם הוא טועה, טעות 22917 

 22918 .היתה יותר מיראה דעקידה

ת רמז על בית דענין הבארו, (´ו כ"כ) ן"דמבואר ברמב, ומכח זה חזר ופתח הבארות אשר סתמו הפלשתים 22919 

, וכנגדם שני פעמים סתמו הפלשתים את הבארות אשר חפר אברהם, המקדש ושני פעמים נחרב המקדש 22920 

אברהם אבינו התחיל בחפירת הבארות כי כחו , ש"והבאר השלישי לא נסתמה והיא נקראת רחובות עי 22921 

, בות ולא נסתמהולכן חזר וחפר הבאר של רחו, י פחד יצחק"אבל הקיום הוא ע, גדול עד מאוד בתחילה 22922 

דבלי יצחק ומדת יראתו , וזהו טענתו של אברהם אבינו ואנכי הולך ערירי, טהורה עומדת לעד´ דיראת ה 22923 

 22924 .אין קיום מכל מה שעשה ופעל כל ימי חייו

מאי כי זה כל , סוף דבר הכל נשמע´ ר הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין שנ"ר חלבו א"א 22925 

אבא בר כהנא אמר שקול ´ ר, ה כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה"קבר אלעזר אמר ה"א? האדם 22926 

י "ולכן קיום הוא ע, הרי מבואר דתכלית הבריאה זה יראת שמים, (7´ברכות ו) זה כנגד כל העולם כולו 22927 

ואם אינן נשמעין לאלתר נשמעין לאחר , וכל מי שיש לו יראת שמים בהכרח שדבריו נשמעין, יראת שמים 22928 

 22929 .שדרשו סוף סוף יהיו דבריו נשמעיןוזהו , זמן

שואלין אותו נשאת , ד של מעלה"לאחר פטירת האדם מן העולם בא לפני ב, (.א"שבת ל) ´וכן מבואר במס 22930 

הבנת דבר מתוך , פלפלת בחכמה, צפית לישועה, עסקת בפריה ורביה, קבעת עתים לתורה, ונתת באמונה 22931 

משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין , אה אי יראת שמים היא אוצרו אין אי לא ל"ואפ, דבר 22932 

הרי מבואר , ל מוטב אם לא העלית"א, ל לאו"ל עירבת לי בהן קב חומטין א"א, לעלייה הלך והעלה לו 22933 

 22934 .להדיא דהעיקר הוא יראה

ואם אין לו יראה , מ רק אי אוצרו מלא יראה אז יש לו הכל"מ, ואפילו אי קיים כל הני מילי דשואלין אותו 22935 

ואפילו למד כל התורה , ובלי יראה אין שום קיום בעולם, י יראה"דעיקר הקיום הוא רק ע, כלום אין לו 22936 

דעיקר היראה הוא להיות , לא מהני כלום דהעיקר שהכל תלוי בו הוא יראה, כולה ועסק כל ימיו במצות 22937 

 22938 .מ הולך בטעות"ובלא יראה אפשר להיות ברום המעלות ומכ, ירא מטעות

ה דקאי על תורת היראה וזהו לימוד "י פ"ואיתא במס, (.ז"ב ט"ב) לו תורה תבליןר בראתי "בראתי יצה 22939 

, דזהו סוד קיומו של אדם, ר כל חכמתו וכחו לבטל האדם מלימוד המוסר"ועל דבר זה מוסר היצה, המוסר 22940 

אי אית ליה יראה , היא אוצרו´ דהעיקר תלוי באם יראת ה, דאפילו למד כל התורה כולה לא מהני לו כלום 22941 

צריך להתחזק , להם קיום´ ולכן הרוצה שתורתו תתקיים וכל מעשיו יהי, ואם לאו מוטב שלא העלית, טוב 22942 

 22943 .(קובץ שיחות)  .בלימוד המוסר שהוא לימוד ביראת שמים

 22944 

 22945 מאמר תעח

 22946 .(´ה כ"בראשית כ) ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה

בא לתת טעם הזמן שעשה יצחק בלא נשואין , טעם שהוצרך להודיע זמן נשואין מה שלא נהג כן באברהם 22947 

ל ויעקב שנשא אשה בן "ומקשה המהר, הטעם ששהה עד ארבעים שנה בשביל קיחת רבקה, שנה´ עד מ 22948 

ל "וקי, הטעם שהיה יעקב יושב אוהלים ועוסק בתורה? ד שנה למה אין התורה מבארת הסיבה לזה"פ 22949 

 22950 .יצחק בביתו למד אבל, כ ישא אשה"לישא אשה וללמוד תורה ילמד תורה ואח

? האם יש לנו מושג איזה עליות נשגבות ניתן להשיג ולהגיע אליהן בסביבתו של יצחק אביו בעל העקידה 22951 

הוריד , פשט את צווארו להישחט, יצחק משלושה האבות שבייש את העולם כולו על ידי פעולתו הגדולה 22952 

 22953 ?במחיצתו של אביוהכי אין השפעתו מספיקה ליעקב כדי ללמוד תורה , את השכינה לעולם

 22954 

שגם , והנה מסתבר כי כן ישנה תועלת נוספת שבאה לו לאדם על ידי דיבוק חברים שהוא מקניני התורה 22955 

, תועלת הבאה מסגולה זו של דיבוק חברים היא מיוחדת במינה חרב על הבדים, האדם הדגול צריך לזה 22956 

מפני שלא למדתי , ידושי הלכותל כותב מכאן ועד סוף הפרק לא ראיתי להעלות על ספר מח"א ז"והמהרש 22957 

 22958 .אז בישיבה בהיותי ביריד לובלין

ד "מה שאין כן בשר ודם שאין בי, ה דן את עולמו יחידי"הקב, אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד 22959 

ואם הוא נוטה אחר שום מדה , והטעם לפי שכל אדם דן את חבירו כפי מה שעולה על רוחו, ´פחות מג 22960 

, כ נוטה אחר אותה מדה גרועה כמוהו"שסובר שחבירו ג, את חבירו אחר אותה המדה כ"הוא דן ג, גרועה 22961 

וחביריו רבין עליו ומבטלין את , אבל אם הם שלושה אי אפשר שיהיו כולם נוטים אחר אותה מדה גרועה 22962 

 22963 .ה ולכן הוא יחיד"וזה לא שייך גבי הקב, דעתו

הודות , אותו מפתחת את המעלות והכשרונותמעלה , זוהי סגולת כח הרבים המרוממת ומנשאת את היחיד 22964 

היא מסתתת את , לה מתגלים הכוחות הנסתרים והנעלמים שבאדם ומתקצצים קרני מדותיו הגרועות 22965 



מיישרת את עקמומית שכלו ומרככת את עקשות המדות , הבליטות ומחדדת את העוקצים שבתכונותיו 22966 

 22967 .ומחיה הנדכאים ומנשאה את השפלים, והלב

כי חביריו שהם חפשים מן המדה הרעה שיש באחד , סר הביקורת תיישר דרכו של האדםואמרו חכמי המו 22968 

הם לא כבושים תחת היצר של אותה מדה , הם באותה מדה ובאותה שעה ישרים בשכלם, מן החברים 22969 

וכן למחר החבר המבוקר של אתמול הוא יכול לבקר , הם מבקרים אותו ומגנים את מדתו הרעה, הרעה 22970 

כי באותה המדה האחרת הוא מופשט ושכלו רואה את , הרעה של חבירו המבקר מאתמולולגנות את מדתו  22971 

ומתוך הביקורת ההדדית , ובין כך ובין כך כל אחד מיישר את חבירו, העקמומית של חבירו המבקר 22972 

.כל אחד מחדד שכל חבירו בפלפול בהבנה ובקיאות בחכמת התורה, מתקנים כל אחד את מומו וחסרונותיו 22973 

 22974 .(החייםמעייני )  

 22975 

 22976 מאמר תעט

 22977 .(א"ה כ"בראשית כ) ´לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה´ ויעתר יצחק לה

ה "יצחק אע, ה צדיק בן רשע"אברהם אע, איתא במדרש אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע 22978 

מי שדר  יבוא, (.ט"סנהדרין ל) מעולם לא הבנתי הלא הדעת נוטה להיפוך  כענין שאמרו, צדיק בן צדיק 22979 

 22980 .ויפרע מהדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם, בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם

, (ו"ויקרא כ) והענין כך הוא כי נאמר, אבל הנראה ענין נפלא הוא מאוד וכמה גדול העמקת דבריהם 22981 

ים ל כל אחד בפני עצמו נמצא כי שקול"ואמרו ז, וזכרתי את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור 22982 

טעם הדבר כי , (.ט"יומא כ)א  ל עתיקתא קשיא מחדת"ואם כן האחרון גדול כי הנה ידוע אמרם ז, הם 22983 

ובאמת , מה שאין כן עתיקתא נדמה לו שיודע, חדתא יודע האדם שאינו יודע ומעמיק לדעת וידע על בוריו 22984 

 22985 .והנה המעמיק בעתיקא משובח יותר, אינו יודע וההעמקה נשכח ממנו

והתחיל לחפש , ה מצא עולם מוטעים עובדים פסל והבין כי טועים המה"אברהם אבינו ע והשתא ניחא כי 22986 

ה צדיק בן צדיק וכבר היה לו דרך סלולה מאברהם אבינו "אבל יצחק אבינו ע, האמת והעמיק הרבה ומצא 22987 

אשר אחרי שדרך טעות , והיה לו זאת עתיקא ועם כל זאת העמיק בו כמו איש שמראים לו להרגיש, ה"ע 22988 

 22989 .והוא לא היה צריך לזה כי מצא דרך אביו, מוכרח לחפש דרך האמת לו

כי אז מתקיים יותר וגם הדעת מתרחב , אבל רצה ליסד אצלו יסודות הדת כמו איש חדש שמוצא מעצמו 22990 

מטעם כי , ה לא היה יכול לעשות זאת"וממילא היה לו מדרגה מה שאברהם אע, יותר ונעשה מאושר יותר 22991 

ה היה לו זה היכולת להשיג המדרגה "אבל יצחק אע, ה יכול לעשות מעתיקא חדשהוא חידש הדרך ולא הי 22992 

אבל לא היה לו , ה בדור ישן היה גם כן עושה מישן חדש"והן אמת אם היה אברהם אע, הנזכר לעיל 22993 

 22994 .המציאות לזה והבן

הטוב  להוציא מכח אל הפועל, עוד נאמר בזה ענין נסיון לצדיקים הוא למען יהיה להם מקום להתנוסס 22995 

ברב עמלו נקל לו לשנות טבעו ומגיע למדרגה גדולה , ואם כן מי שהוא בטבע בעל מדות רעות, העליוני 22996 

ומחמת שעמלו גדול מאוד יוציא הטוב מכוח אל הפועל ונעשה מאושר , כי יש לו מקום להתלמד, מאוד 22997 

 22998 .יותר

כי יקל לו להיות , אשוןאין לו מקום להתלמד לכבוש כר, מה שאין כן מי שהוא בטבע בעל מדות טובות 22999 

כי , והנה אם איש כזה ישיג מדרגת הראשון שעמל על מדות גרועות מדרגתו יותר גדולה, כובש את יצרו 23000 

ה "ונמצא לפי זה יצחק אבינו ע, לא היה לו נושא על מה להתלמד ואף על פי כן הגיע למדרגת הראשון 23001 

ה זהו מדרגה גדולה "ן הגיע לאושר אאעואף על פי כ, שהיה בן צדיק והיה לו מדות טובות בטבע מאביו 23002 

 23003 .(ט"רי´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .מאוד

 23004 

 23005 מאמר תפ

 23006 .(א"ה כ"בראשית כ) ´לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה´ ויעתר יצחק לה

ללמדנו שהתכלית , (.יבמות סד) כי יצחק ורבקה שניהם עקרים היו, ה היתה בנס"לידת יעקב אבינו ע 23007 

וקשה התינח יעקב שממנו , אלא לעולם בנס היא עומדת, ז"ל על פי טבע בעוההרוחנית אינה יוצאת לפוע 23008 

אבל עשו הרי ידוע שרשע גמור היה עד שסמאל השטן עצמו , ב שבטים שמהם נבנה כלל ישראל"יצאו י 23009 

 23010 ?איך אפשר להבין שגם הוא יוולד באותו הנס, היה שרו

מה שנמשל , (ג"ל´ ר מעלות התורה סיביאור על ספ) ל בספר אור תורה"א חבר ז"כ הרי"אבל עיין מש 23011 

כל מציאותו של עשו בעולם הזה שומר לישראל שהם עיקר הפרי ולהיות , עשו לקש שהוא שומר לחיטה 23012 

, שאין לעשו שום מציאות בעולם הזה מאחר שנולד מיצחק ורבקה שעקרים היו, להם רצועת מרדות 23013 

וכשפוסק מן התורה אז ניתן , את הגדר וישראל חיותם בתורה ועשו נברא להיות גדר סביבו לבל יפרוץ 23014 

 23015 .לעשו שליטה



וקיומו הוא רק במה , ז כלל"כי אין לו מצד עצמו זכות קיום בעוה, הרי שגם עשו הוצרך להיוולד על ידי נס 23016 

רצועת מרדות  (א, ושימוש זה יכול להיות בשני אופנים, שמשרת לישראל שבו תלויה תכלית הבריאה 23017 

שהוא ישמש שומר  (ב, כדכתיב והיה כאשר תריד ופרקת עולו, רי תורהלהענישם כשיעברו ישראל על דב 23018 

 23019 .וזה כאשר ישראל דבוקים לתורה, להיות עבד ועזר לישראל כדכתיב ואת אחיך תעבוד, לפרי באופן חיובי

 23020 גם השטן נתן לו מתנה, ה כשעלה למרום לקבל תורה וניצח את המלאכים"וכן מצאנו במשה רבינו ע

אבל כל , והיא בחינת התהפכות הרע לטוב, בדרגה זו גם כח הרע משועבד לקדושההיינו ש, (.שבת פט) 23021 

כי כל זמן שיש לאדם שייכות עם הרע יש סכנת עבד כי , שימוש ברע אף לתכלית הטוב כרוך בסכנה 23022 

ולזה צריך , ו"שלבסוף הרע ישתלט על האדם ויאבד גם את הטוב שבו ח, ימלוך ושפחה כי תירש גברתה 23023 

 23024 .זהירות יתירה

ל שעוג נשבע לנח להיות לו עבד עולם "ויש כאן סוד שאמרו ז, (מגלת סתרים פרשת נח) ל"ל הרמח"וז 23025 

, עוג הוא הקליפה העומדת אחרי נח, ועשה נח נקב אחד בתיבה והיה נותן לו מזונותיו, ובזה ניצל 23026 

ולכך  ,אדרבא התיקון הוא לקיימה שתהיה כמשרתת, וכשהקליפה משתעבדת לקדושה אין ראוי להכריתה 23027 

אלא , פ בקדושה"א אף על פי שמשתעבדת אין ראוי להכניסה עכ"והס, היה לו הצלה לעוג על ידי נח 23028 

ולכך לא הכניס עוג בתיבה אלא מבחוץ , שתשב בחוץ כמשרתת והקדושה משפעת לה מבחוץ כדי חיותה 23029 

 23030 .נתן לו מזונותיו

אך יכולים גם לעזור לה , ושהל עוד מרמז לכוחות הגוף שבדרך כלל מתנגדים לקד"לפי ביאורו של רמח 23031 

כי האדם עלול לטעות במדת הקירוב , אבל סכנה גדולה מאוד בזה, ועל כן אין להרחיקם יותר מדאי 23032 

וכן , וזה כענין ריש ועושר אל תתן לי פן אשבע וכחשתי וכדומה, והריחוק ולבסוף הוא ניזוק על ידיהם 23033 

ם שלקחן להיותן "ת חיצוניות שכתב הרמבוכעין זה חכמו, מחשבת אני ארבה ולא אסור שהתורה אסרתה 23034 

וידוע מה שכתב עליו , אבל העיד על עצמו שלבסוף נעשו לה צרות, כרקחות וטבחות בחינת עבד לתורה 23035 

 23036 .(קעט´ ד סי"יו) א והפילוסופיא הטעתו ברוב לקחה"הגר

על פי  היינו, י שם זה עוג שפלט מדור המבול"וברש, וכן בעוג נאמר ויבא הפליט ויגד לאברם העברי 23037 

הרי שלבסוף במקום לשמש את , ומתכוין שיהרג אברהם וישא את שרה, המדרש המובא במגלת סתרים 23038 

למדנו שאין לסמוך על , רצה לאבד את הכל ואלמלא נס גדול היה מצליח, עיקר תולדות נח אברהם אבינו 23039 

 23040 .אלא קרוב יותר שיזיק ויאבד את הכל, הרע שישאר בשעבודו

היינו שיש דרך להינצל , ר לטוב"והתעמקות הוא שיכול להפוך את היצה רק לימוד התורה בהתמסרות 23041 

אבל , ואז גם האנוכיות עצמה תוסיף בו דבקות, מהגדלת האנוכיות על ידי שידבק לתורה בכל נימי נפשו 23042 

כגון להיכנס לריבוי גשמיות כדי לשעבד אותה לרוחניות הם מסוכנים , כל שאר הנסיונות להפוך רע לטוב 23043 

 23044 .דול כח החומריות למשוך את האדם אל רשתהכי ג, מאוד

 23045 וכן הזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה, ל כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל"וזהו אמרם ז

כי החושש לנפשו יתרחק משפע העולם הזה ויתמסר אך ורק ללימוד התורה ולקיום , (.נדרים פא) 23046 

ומדמה בנפשו שיזכה לשני שלחנות וירבה , אוי למשתוקק לעולם הזה ורודף אחריה, מצוותיה באהבה 23047 

כי החומריות תשלוט בו ויהפך הוא לגמרי לחומרי וכבוד התורה , כבוד התורה על ידי זה כי לבסוף יכשל 23048 

 23049  .אשרי מי ששם חלקו בתורה ובורח מרצונות העולם הזה כבורח מסכנת נפשות, ו"יתמעט על ידו ח

 23050 .(14´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)

 23051 

 23052 מאמר תפא

 23053 .(א"ה כ"בראשית כ) ´לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה´ צחק להויעתר י

ע כל בנים שאתה נותן לי יהיו "ואומר רבש, מלמד שהיה יצחק שטוח כאן והיא שטוחה כאן, יוחנן אמר´ ר 23054 

כל אחד . (ג"ר ס"בר) אף היא אמרה כן כל בנים שאתה עתיד ליתן לי יהיו מן הצדיק הזה, מן הצדקת הזו 23055 

כי הלא יתכן , תפלותיהם היו נובעים מתוך השתפכות בצער הזולת, פלתו לטובת זולתומהם מתאמץ בת 23056 

אלא שהתפלה כאן היתה , הוא יזכה לבנים ולאו דוקא מרבקה וכן היא, שיוושעו כל אחד ואחד באופן נבדל 23057 

 23058 .דוקא בתחנונים שהצד השני ירוחם

אינו , קה לראות את יוצאי חלציוהאהבה והתשו, האדם הפשוט כשהוא שקוע בתפלתו להיות ניחן בבנים 23059 

וצערה ודמעתה של זוגתו , מוכן הוא לגרש את אשתו ובלבד שיוושע הוא, קשור דוקא בצער זוגתו העקרה 23060 

, ולעומקו של הדבר מוכן לוותר ולשכוח את צער אשתו בגלל עורו ובשרו הוא, אינן מדאיגות אותו ביותר 23061 

! ברם תנאי גדול מראש, צדיק מתחנן שיחונן בבניםה, וכאן אנו מוצאים תופעה מוסרית עילאית ביותר 23062 

 23063 .נחמתו תהיה מלאה רק בהיוושע רעיתו גם כן

אף אהבה זו בלי , שאף אהבת אב ואם שנעשתה לסמל ודוגמה כרחם אב על בנים, תופעה בלתי נדירה היא 23064 

מוכנה , והנסיון מוכיח שאשה המעוניינת שבנה או בתה לא יעזבוה, מוסר התורה עלולה להיות פגומה 23065 



ויש שגם מטילה דופי בבנה או , אפילו לוותר על האושר של נשואי בניה בכדי שהיא לא תישאר גלמודה 23066 

אף ! עד כאן עלולה להגיע השחתת האדם מטעם אהבת עצמו, בבתה למען שים מכשולים בדרך שידוכים 23067 

 23068 .י התורהואמנם כזאת היא האהבה הטבעית בלי ציוו, במקום שהאהבה הטבעית צריכה להיות השולטת

מוכן הוא לבטל את , אכן האדם מבעלי העליה שכל תשוקותיו ומאווייו עוברים דרך הערכת התורה 23069 

בכל מאודו ונפשו , ואין בכח נפשו להתענג בשעה שחבירו בצער ובושה, תשוקת תענוגותיו לטובת הזולת 23070 

יורד להתפלל אינו ובשעה שהוא , אין לו מנוחה ומרגוע עד שגם חבירו יסתדר ויוושע, משתתף בצער זה 23071 

זו היתה , אלא שמרחיב ומעמיק את תפלתו לטובת חבירו ולטובתו גם הוא, מתייחד בדאגותיו הפרטיות 23072 

אלא שכלל והתנה , יצחק לא הסתפק להעתיר ולהתפלל על הצלחתו, דרך אבותינו ואמהותינו הראשונים 23073 

 23074 .את תשועתו בתשועתה של רבקה

ומדוע לא הדגיש ואנו , הן לי לא נתת זרע ואנכי הולך ערירימצינו באברהם אבינו כשבקש על בנים אמר  23075 

, שבכלל לא התפלל אז אברהם על בנים, תולדות´ ק פ"מצאתי בזוה? הולכים ערירים לצרף גם את שרה 23076 

 23077 .ש"ה עי"אלא כמספר לפני הקב, ומה שאמר הן לא נתת לי זרע לא היה מעין תפלה

ה מה "כשהתפללת להקב, רהם באמרה חמסי עליךכ בהטחת דברים מצד שרה כלפי אב"ומה שמצינו אח 23078 

היה , והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדה ממך, תתן לי ואנכי הולך ערירי לא התפללת אלא עליך 23079 

שאברהם כלל לא התפלל אז אלא כמתנה וכמספר היה לפני , באמת טעות מצדה שלא ידעה סוד הדבר 23080 

, את רבקה ושפך את צערה לפני המקום עוד קודם לצערואבל יצחק שכן התפלל על בנים שיתף , ה"הקב 23081 

 23082 .והתנה שהרווחתו תבוא ותהיה מותנית בהרווחת רבקה

ויצחק בא , ל על יצחק"ראינו במה שסיפרו חז, ועד כמה שהאבות היו מעודנים בהרגשות דקות מן הדקות 23083 

אמר אפשר , (ליצחקל "ר) אושעיה אומר כיון שראה יצחק שאביו לקח לו אשה´ ר, מבוא באר לחי רואי 23084 

אלא אלך ואחזיר לו את הגר ואמציא לו קורת רוח ולא יבטלו מפריה , אתייחד עמה ויהיה אבי יושב לבדו 23085 

 23086 .ורביה

הלא כל אב שמח ומאושר שבנו נושא אשה מסתדר , והרי ממש להבהל ולהתפעל מרגש מחודד ועדין כזה 23087 

י יש בלבו של אב רגש של קנאה או צער הכ, ומצפה לרגע המאושר שעוד יזכה לראות בני בנים, ומתעלה 23088 

החזירה כל ההוד , ובעיקר כאן הלא רבקה מאז בואה לבית יצחק, הלא שמחת בנו היא שמחתו? בדידות 23089 

, מ אף לעת כזאת לא יכול היה יצחק להסתפק במלוא שמחתו"מ, והזיו שהסתלק עם מיתתה של שרה 23090 

ע להחזיר את הגר "עובר לשמחתו הטריח או, ועלתה על לבו דאגת הבדידות של אביו ולא נח ולא שקט 23091 

 23092 !בכדי שלא יחסר אברהם את הצוותא ההכרחית

הלא החזיר יצחק כמה זכרונות בלתי נעימים של יחסי שרה , ומן הראוי לציין שבהחזרת הגר לבית אברהם 23093 

ובכן היה גם ענין של , גם ישמעאל הקשור בשובה של הגר לא היה ליצחק מן הדברים הנעימים, והגר 23094 

אם הקילה בשרה , הלא הגר תוכל לשאת את ראשה בזלזול כלפיהם, ה לעמדתם של יצחק ורבקהסכנ 23095 

 23096 .גבירתה על אחת כמה וכמה שתקל בבניה

וכשהיא תהיה אשתו בוודאי תמשוך אחריה את בניה , מה גם יצחק בא כאילו להפציר בה שתשוב לאברהם 23097 

מ למרות כל "מ, רוחנית של אברהםומה יהיה עם אותה ההשפעה ה, ובני בניה וכל הסביבה הפחותה 23098 

זהו ! גבר אצל יצחק הצער בבדידותו של אברהם למעלה מכל החשבונות והפחדים, הנימוקים השליליים 23099 

 23100 .האדם השלם שצער הזולת הוא צערו הוא

, העלו לפנינו דמויות עילאיות של קדושי עליון, והנה המאורעות והפרעות האיומים של המלחמה האחרונה 23101 

יש ונולדה הזדמנות לאנשים בעלי שם , נו לעת מצוא הנסיון הגדול במחנות החנק והכבשניםשנתגלו לעיני 23102 

והם סירבו ואמרו שטוב להם למות יחד עם חבריהם , י השתדלויות מן החוץ מהגיהנם הזה"להנצל ע 23103 

 23104 .מאשר להיפרד מהם ולא למות על קידוש השם, וקרוביהם

יתהלכו עלי אדמות מלאי צער על מות קרוביהם  לא יכלו לגמור אומר בנפשם שהם ינצלו ואחר כך 23105 

ואף שהיה , הקדושים האלה הוכיחו שעוד ישנם בתוכנו אנשים שצער הזולת צערם הם ממש, וידידיהם 23106 

בכל זאת ההרגש המזוכך של אנשי , כאן נסיון גדול ואיום ולא היה שום פסק דין של ההלכה איך להתנהג 23107 

 23108 .ידי נסיונות כאלוהרחמן יצילנו ולא יביאנו ל, מעלה הכריע

יצחק כשם שהיה דוד מתפלל שלא ´ אמר ר, הפוצה את דוד עבדו, הנותן תשועה למלכים זה שאול ודוד 23109 

מבהיל הוא הלימוד היוצא , (ד"ילקוט תהלים קמ) כך היה מתפלל שלא יפול שאול בידו, יפול בידי שאול 23110 

גם אז עליו לזכור את , מצד חבירואף בשעה שהאדם נתון בצרה ובסכנה האיומה הגדולה יותר , ל זה"מחז 23111 

בכל זאת , ואף שחבירו הוא האורב לו ומבקש את נפשו לטורפה, נפש חבירו שגם הוא ינצל ולא יתקל 23112 

ואף בעת הסכנה האיומה ביותר יזכור , צריך אם בעל נפש הוא לזכור ולהביא בחשבון את צער חבירו זה 23113 

 23114 .מן הראוישלא לדכדכה ושלא להזיקה ביותר , האדם את נפש שונאו



רעים נאמנים אוכלי , המתיימרים להיות רעים אהובים אחד לשני, ההיפך אנו רואים בחיים אצל בני אדם 23115 

מעט הנאה , ועל כל גרגיר של כבוד עלולים לבלוע חבריהם חיים, לחם ממתיקי לשון על שולחן אחד 23116 

מה לרגע קל בין אחים מעט הנאה גשמית או כבוד טפשי מדו, עצמית מכריעה ומפרידה בין רעים נאמנים 23117 

נראה נא מה ! והדברים יגעים, האהבה העצמית בצורה הגסה ביותר תעביר האדם הבינוני על דעתו, יפריד 23118 

 23119 .(אור הנפש)  .בין אישי התורה לבין החיים הרגילים

 23120 

 23121 מאמר תפב

 23122 .(א"ה כ"בראשית כ) ´לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה´ ויעתר יצחק לה

ת הלא כתיב "וא? על בנים´ ה שיעתר ויתפלל לה"צינו גם אצל אברהם אבינו עק למה לא מ"שואל הזוה 23123 

ומתרץ אברהם ידע והיה בטוח , זה לא בשביל תפלה אלא כמי שמספר לפני רבונו, הן לי לא נתת זרע 23124 

אלא אחר , אבל כיון שעדיין לא נימול לא רצה שילדיו שיולדו לו בהיותו ערל, ה יענה לו"שכשיתפלל הקב 23125 

 23126 .ולד בן בקדושהשימול שי

, בכדי להתגבר על סערות התשוקה שיש בכל אדם לבנים, גבורה ענקית וכוחות עילאיים היו לו לאברהם 23127 

וכשיעור הזה דרושה גבורה נפשית עצומה כדי לכבוש את הלחץ , שזו התשוקה האנושית החזקה ביותר 23128 

בהן הרצון הזה מציק ללא ש, לשלוט על היסורים הנוראים יומם ולילה ובכל שעה משעות היממה, הטבעי 23129 

ועל משכבו ערשו ירטב מדמעות , בגלוי ובמסתרים תבכה נפשו של האדם על זה בשעות המנוחה, הרף 23130 

 23131 .ומאנחות

את , מי יוכל לאמוד את יסורי האיש המשתוקק הזה, מי יוכל למנות את מספר אגלי הדמעה המרות כלענה 23132 

כשהוא נע ונד במבוכי הרעיונות , פך מצד לצדהיסורים המענים ומוצצים ממנו את לשד נפשו כשהוא מתה 23133 

, אין קנה מידה בעולם שיוכל להגדיר את צער התשוקה של ההולך בלא בנים? המבהילים אותו כל העת 23134 

שלט , ועל אף כל זאת כבש אברהם את תשוקתו העזה, ל כמת"אין עונש גדול מזה עד שהמשילוהו חז 23135 

 23136 .בוא הזמן שיהיה נימול ולא יהיה הבן נולד מערלעד שי, ברגשותיו הסוערים להמתין עוד כמה שנים

יצירה נפלאה היתה בו , (ר מו"בר) זמן היה לו לאברהם מתי שניתנה לו מילה, לכל זמן ועת לכל חפץ 23137 

הוא כבש בכל הכח את הנאת עצמו בעבור , יצירה של שליטה וכיבוש עצמי מעין עולם הבא, באברהם 23138 

בנות צלפחד , לחכות עד שיבוא הזמן המכוון מן השמים כח טמיר ונעלם, טהרת ותועלת הכלל בעתיד 23139 

ר יצחק מלמד שהיה משה יושב "ר שמואל ב"דא, חכמניות היו שלפי שעה דברו, חכמניות וצדקניות היו 23140 

מיד ויקרב משה , אמרו לו אם כבן אנו חשובים תנה לנו נחלה כבן ואם לאו תתייבם אמנו, ודורש ביבמין 23141 

 23142 .(ב קיט"ב) ´את משפטן לפני ה

הרבה משפחות , חמדת הירושה נחלת הרבה אנשים גדולים וקטנים, צדקניות היו שלא נשאו אלא להוגן 23143 

תאוה זו מחוללת מחלוקת ומריבות בין , קרובים נעשו רחוקים בעטיה של מחלוקת על ירושה, נהרסו 23144 

? אביך למה דוקא בן אמך ולא בן, פ כי יסיתך אחיך בן אמך"כ בעלי תוספות עה"כמש, הקרובים ביותר 23145 

 23146 .שמפני הירושה דרכן לשנוא זה את זה

ואילו כאן אצל בנות , חמדת הממון יש בו כח לשתק ולצנן את החמימות הטבעית השוררת בין המשפחות 23147 

פ שטבע הנשים לוותר על הרבה דברים הנוחים "אע, צלפחד הן כבשו תאוותן זמן כה רב כארבעים שנה 23148 

מ בנות צלפחד "מ, ש טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלא"מכ, ובלבד שלא להישאר בודדות וגלמודות, להן 23149 

 23150 .(מעייני החיים)  .שלטו על תשוקה זו בסבלנות ולא נשאו אלא להוגן

 23151 

 23152 מאמר תפג

 23153 .(א"ה כ"בראשית כ) ´לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה´ ויעתר יצחק לה

? כי נפלה תיגרה או רוגזה? ה ולמה היה פיוס"מה שייך פיוס עם הקב, (´י הק"רש) ויעתר לו נתפייס לו 23154 

ונבאר שכל ענין התפלה הוא תשוקת הנפש וגעגועיה להתדבק ? ומה בעצם הוראת המלה פיוס כאן 23155 

וכשאלו הכיסופים מתמלאים הרי משתלטת בתוך הנשמה , ומולידה על ידי זה כיסופי השלמות, ביוצרה 23156 

 23157 .הרגשת התנחמות והרגעה

, ת"והאדם השואף להתדבק בהשי, של הטהרה והקדושהה הוא עילת כל העילות ויסוד כל היסודות "הקב 23158 

כי אין לבוא , ה"מן ההכרח שירחיק מעל עצמו כל שמץ סיג ופסול העלול להפריע ולחצוץ בינו ובין הקב 23159 

כדמצינו , ואף מלאכים הנתפשים בצל צלו של גאוה נדחקים מפניו, לפניו באדרת של חנף גאוה וצביעות 23160 

 23161 ובגלל זה נדחו ממחיצתן מאה ושלושים שנה, ו כי משחיתים אנחנואצל המלאכים בהפיכת סדום שהתבטא

 23162 .(י וירא"רש)

כל , ואין הערמה ואין ההתחפשות מועילה בשמים כלום וכלום, אור העליון אינו סובל כל זיוף כל שהוא 23163 

כהגדרתו של , אינו מתדבק ואינו נאחז בשום פנים, דבר בלתי רצוי אף במשהו נדחק ומושלך מאליו 23164 



מצורע מביע את הרעיון בענין מראות ´ ל בפ"ז´ והאלשיך הק, ליעזר אין ארור מתדבק בברוךה לא"אאע 23165 

אין , היות ועצם הקדושה האצורה בנפשו של האדם, שלכן אין בדורותינו דין מראות הנגעים, הנגעים 23166 

 23167 .בכוחה להיות כפופה וסובלת את הטומאה בדירה אחת

ואכן כל , והטומאה מתגלה ומופיעה בצורת נגע, ולכן מתגברת הקדושה ופולטת את הטומאה מקרבה 23168 

, בזמן שחלק הקדושה שבנפש הישראלית היה עז ואדיר, התהליך הזה יפה היה רק בדורות הקדמונים 23169 

והטומאה היתה נאלצת תמיד , ואפילו אצל פשוטי העם לא יכלו הקדושה והטומאה לדור בכפיפה אחת 23170 

ואין בכוחה להשתלט ולכוף את הטומאה שתצא , מה שאין כן בדורותנו שנקלש כח הקדושה, להסתלק 23171 

 23172 .לכן אין בדורותנו דין מראות נגעים, החוצה

השתפכות , כי מהות התפילה הוא החתירה מול ההזדככות האמיתית, ה מתאוה לתפלתן של צדיקים"והקב 23173 

ובהיות , הנפש של הצדיקים הוא להתרחץ מכל שמץ של הרהור פסול המעכב את הדבקות עם הקדושה 23174 

ל מה "וכן כתב החובה, מזוכך בנפשו יכול הוא להיות חיבור למקור הטהרה כי רק מין במינו מתחבר האדם 23175 

והוא שהנפש עצם פשוט , הוא כלות הנפש אל הבורא כדי שתדבק באורו העליון, ענין האהבה באלקים 23176 

 23177 .ל"ומתרחקת בטבעה מאשר הוא כנגדה מן הגופות העבות עכ, רוחני נוטה אל הדומה לה

הלך למקום , יצחק אבינו כשבאה עליו האתערותא הגדולה להתפלל על בנים, ין הענין נתפייס לווכעת נב 23178 

שם התחיל להתרומם ולהרגיש ממש כאילו הוא פושט מחדש את , המקודש שבו נתקדש מקום העקידה 23179 

, יצחק אבינו שנתקדש בקדושה העילאית ביותר נוסף על קדושת הארץ, ת"צווארו על קידוש השי 23180 

היתה , ה נתפייס לו"הגיע לקדושה רוממה כזו שהקב, במקום שבית הבחירה עתיד להיבנות עליובהיעקדו  23181 

והדבקות היתה כעצם שמים , ללא כל שמץ תערובות של פסול, התאחדות והתקשרות טהרה של מין במינו 23182 

 23183 .לטוהר

קין ואל מנחתו  ואל, נתפייס ממנו´אל הבל ואל מנחתו ´ וישע ה, ל על הבל וקין"א ז"וכן יתבאר הענין מש 23184 

היו כל כך צחים , רחשי לבו של הבל בהביאו את קרבנו אל השם, (ר ב"בר) לא שעה לא נתפייס ממנו 23185 

התקרב והתאחד עם רגשי לבו של , ה נתפייס ממנו"עד שהקב, ומנוקים מכל תערובת של מחשבת פיגול 23186 

, ק ביטוי מן השפה ולחוץאבל מקרבנו של קין שהיה ר, ש"וקרבנו נתקבל בריצוי ובפיוס לפניו ית, הבל 23187 

והוא קין , אין ריצוי ואין פיוס למחשבה קלושה ואין דבקות ללב חלוק וגס, מפולחן זה לא נתפייס ממנו 23188 

 23189 .נשאר נידח מבחוץ

כשהאדם מביא קרבן , ויקרא בענין המלה קרבן שהיא מלשון קריבה ואחדות´ ל בפ"ן ז"וזהו שכתב הרמב 23190 

ממילא הוא מתקרב ומתאחד , תוך טהרה והכנעה והכרת גדולתומ, ת"ובתוך לבו הוא מתגעגע להשי´ לה 23191 

ובהשפעת , ומה גם שהכהן המשרת אומר לפניו דברי כבושים על עניני תשובה וטהרת הנפש, ת"את השי 23192 

ת והקרבן "אז מתבצע הפיוס וההתקרבות להשי, דברי הכהן נפשו של המביא קרבן מתכבסת מכל כתמיה 23193 

 23194 !הוא לרצונו

ובהתאם לדרגת ההזדככות הוא מעלת יעילותו של , ת זו ישנן מדרגות ומעלותוכמובן שגם בהתכבסו 23195 

, לא יהיה זה נמנע ממך מפני חסרון השפעתי, פ לא תוכלו לראות את פני"ל עה"ש הספורנו ז"וכמ, הקרבן 23196 

היינו שמיעוט הבנת האלוקות הבא , ל"אבל מפני חסרון קבלתך שלא תוכל לקבל את שפע האור עכ 23197 

אלא מפאת חסרון המקבלים שאינם , אין זה מפאת חוסר ההשפעה האלקית על העולם, לפעמים להאדם 23198 

 23199 .ולכן כפי שיעור הזיכוך והטהרה כן תהיה השראת השכינה עליו, מטוהרים כל צרכם

ה "זכה ונתפייס לו הקב, ולכן הבל שהתרומם במדרגת הזדככות שהביא מבכורות צאנו ממיטב נפשו 23200 

מה שאין כן קין שלא היה לו הכשרה של , ינת אני לדודי ועלי תשוקתובבח, והשכינה נמשכה ושרתה עליו 23201 

ומזה לנו לימוד על גודל הצווי הבלתי , ממילא אי אפשרית היתה ההתפייסות וההתאחדות, כ"הזדככות כ 23202 

עד כדי , ואז נזכה להתקרבות למעלה בקודש, י לימוד המוסר"פוסק של טהרת המדות וכבישת היצר ע 23203 

 23204 .(תורת הנפש)  .נשגבה מאוד ונעלה פיוס גמור והתאחדות

 23205 

 23206 מאמר תפד

 23207 .(א"ה כ"בראשית כ) ´לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה´ ויעתר יצחק לה

ר יצחק מפני מה היו אבותינו "וא, אברהם ושרה יצחק ורבקה עקורים היו, (יבמות סד)א  איתא בגמר 23208 

ויעתר ´סיבה המביאה למצב של ה יוצר "הקב, כ"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים ע"עקורים מפני שהקב 23209 

וכי גדלותם של האבות לא היתה , להתבונן בכמה נקודות בענין זה, (י"רש) הרבה והפציר בתפלה´ יצחק 23210 

, ועוד משמע שהסיבה יצרה את התפלה, מושלמת ורצויה בעיני הבורא שיוצר הוא סיבות שיוסיפו בתפלה 23211 

 23212 .ת שהאבות היו כה מושלמיםלמרו, ובלי הסיבה לא היה נוצר ענין זה של ויעתר יצחק

תמיד קיימת , עליית האדם שייכת אפילו במדרגות הגבוהות ביותר, אמנם ביאור הדברים פשוט הוא 23213 

גם אבותינו הקדושים במעלתם , א להתקדם יותר"אין בזה נקודה סופית שממנה א, אפשרות לעליה נוספת 23214 



שבלי סיוע של סיבה , ם שייך מצב כזהוגם אצל, הגבוהה עמדו לפני סולם עליה לגדול ולעלות עוד יותר 23215 

שהאדם זקוק לסיבות , כיון שכך היא מציאות הבריאה, לא היו זוכים להתעורר יותר במדרגתם הגדולה 23216 

 23217 .ואפילו במדרגות הכי עליונות, התעוררות בכל המצבים שהוא נמצא בהם

כאשר ייסר איש את כי , צרותיו ויסוריו של האדם הם סיבות לרומם אותו ולהכשירו להתקרבות לבורא 23218 

שהרי אם מקבלים , כאב המחנך את בניו כך נוהג הבורא כלפינו בנתינת היסורים, אלוקיך מיסרך´ בנו ה 23219 

בדרכי הסיבות שיתעורר , וכפי שכותב רבינו יונה בריש השער השני, צרות ויסורים משתנים לטובה 23220 

ר אין זה כי דרכיו ומעלליו ישיב אל לבו ויאמ, הדרך האחד כאשר תמצאנה את האיש צרות, האדם בהם 23221 

כענין שנאמר ומצאוהו רעות רבות וצרות , וירחמהו´ וחטאיו עוללו לנפשו וישוב אל ה, עשו אלה לו 23222 

 23223 .ל"הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה עכ, ואמר

 23224 ולעומת זאת כשהוא רעב, כך הוא טבע האדם כשהוא שבע הוא בועט, בלי הרעות לא היה עומד להתבונן

א  ואפילו אצל דור המדבר דור דעה שהיו במעמד הר סיני מצינו עליהם בגמר, ´וכואב לו הוא פונה אל ה 23225 

אמר להם , י מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה"שאלו תלמידיו את רשב, (ו"יומא ע) 23226 

ת בשנה ולא פסק לו מזונותיו פעם אח, אמשול לכם משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שיש לו בן אחד 23227 

אף , עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו כל יום, היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה 23228 

, ישראל מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב 23229 

 23230 .כ"נמצאו כולן מכוונים את לבן לאביהן שבשמים ע

י כי היתה הנהגת סיבות של פחד ודאגה כדי שיכוונו לבם יותר לאביהם "אומר רשב אפילו על דור דעה 23231 

ואם האדם מרכך , וחייב האדם לנצל את הסיבות הבאות עליו שימלאו את המטרה שלשמה נתנו, שבשמים 23232 

מהותה של תפלה היא לגבש באדם , נוצרת העליה וההתקרבות שזהו כל ענין התפילה, ´לבו ומתפלל אל ה 23233 

וכשפונים אליו ממילא , ואליו אנו פונים שרק בו תלוי הכל´ י ה"הכל ניתן ע, ה שאין עוד מלבדואת ההכר 23234 

וראוי לך אחי שתדע כי כוונתנו , ל בחשבון התשיעי"ש חוה"וכמ, נוצרת התרוממות הנפש וקירבת אלוקים 23235 

הודאתה עם רוממותה לבוראה ושבחה ו, בתפלה אינה כי אם כלות הנפש אל האלוקים וכניעתה לפניו 23236 

 23237 .עליו´ לשמו והשלכת כל יהבי

להודות ולשבח לו על מה שיש לנו שהרי , זהו תוכן התפילה להשליך כל יהבינו אליו שהרי הכל תלוי בו 23238 

ן סוף בא "וכן ברמב, והכרה זו יוצרת רוממות הנפש ובונה את מעלת האמונה באדם, מידו קיבלנו זאת 23239 

ה צרות ויסורים שיביאו לתפילה "ולכן נותן הקב, ש"עימודגש כי ענין התפלה מטרתה שנאמין באלוקינו  23240 

 23241 .וממילא לחיזוק הכרת האדם ואמונתו בבורא

שהרי חסרים , ומי שחייו שוטפים בשקט ושלוה הוא האומלל, ז פשוט הדבר שצריך לשמוח ביסורים"ולפי 23242 

בטך יסורים ש, ומצינו שדוד המלך אמר שבטך ומשענתך המה ינחמוני, לו סיבות לשלמות וקירבת אלוקים 23243 

והם היוצרים את המצב של כי , ענינים אלו הם הנוחם והשמירה בהליכה בגיא צלמות´ ב, משענתך תורה 23244 

 23245 .אתה עמדי

, כ השאלה על עצם התפלה למילוי בקשותינו לחיים מאושרים בלי כל צרה ופגע"לאור דברים אלו נבין ג 23246 

, ´ו מקרה אלא רצון ה"ו אין זה חאם סובלים אנ, ולכאורה מה שייך לבקש מהבורא שישנה את מצבנו 23247 

, ולהאמין כי כל מאי דעבדין מן שמיא לטב, הוא זה´ כ צריך לקבל את הדברים כמו שהם שהרי רצון ה"וא 23248 

אולם ודאי שהענין לטובתנו כפי שמבאר המסילת ישרים , פ שאין אנו מבינים את צד הטובה שבזה"ואע 23249 

וכן חנה , וכיצד התפללו האבות על מומם, סרונותיוכ מה שייך להתפלל על מילוי ח"וא, ש"ט עי"בפרק י 23250 

 23251 .שיתן לה בן´ ששפכה נפשה לפני ה

שירגיש בצרתו , אמנם לפי מה שנתבאר הרי כל ענין החסרון והמום מטרתו להביא את האדם לתפלה 23252 

שביצירת המום שיביא הדבר להתעוררות וקירבת ´ וזהו רצון ה, ויבקש להסירה ממי שבידו הדבר 23253 

הוא בהתאם למצב החדש ´ רצון ה, כ שוב אין צורך במום"שימש הדבר כדוחף לעליה אואם , אלוקים 23254 

 23255  .ה ממומו"ולכן מרפא אותו הקב, מצב שאינו דורש יותר את סיבת המום להתעוררות, שנוצר

 23256 .(אור יחזקאל)

 23257 

 23258 מאמר תפה

 23259 .(ב"ה כ"בראשית כ) ויתרוצצו הבנים בקירבה ותאמר אם כן למה זה אנכי

שאף , ל גילו לנו כאן דברים גדולים"חז, צצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמותא מתרו"י ד"וברש 23260 

סוד מלחמת האומות , ל גילו לנו סודם ושמם של הענינים"וחז, שכולם יודעים מזה אבל אין לנו שם לזה 23261 

לקליטת ידיעה זו , אבל אתם צעירים טרם תראו ותבינו, אגיד לכם מחשבה ואם כי עתיקה היא, וישראל 23262 

 23263 .שמעו נא מחשבה זו ותחי רוחכם, צריכים קצת לנסיונות החיים



מורגלים אנו בכל הטענות , טרם אקרא יודע אני כל דברי הבלבולים, כשאני קורא איזה העתקה מעיתון 23264 

לפני , תמיד הננו נמצאים עמהם בגלות, והשטויות שלהם שאף מלה מהם אינה מתחברת עם השניה 23265 

ם שמענו כל אותן הטענות עצמן של עכשיו ממש מלה במלה בלי שום וגם ש, המלחמה היינו תחת רוסיא 23266 

 23267 .טבע האנשים שמדמים שכל זה חדש הוא מפני ששוכחים את העבר, שינוי

יש דורשים , כשגויים פגשו יהודי תיכף התחילו לדרוש על התלמוד שלנו, כל אלפי השנים שהננו בגלות 23268 

הנה , וסוף סוף אחרי שעולה בידינו להשתיקם, בהיש מהפכים לזכות ויש לחו, לשבח ויש דורשים לגנאי 23269 

וכשעוברים , אותם הבלבולים והטענות שמכבר, אחרי עבור איזה שנים אחדות ושוב אותן הדרשות עצמן 23270 

הנה נמאסים הם , ושומע הוא כמה פעמים איך שהם חוזרים על הטענות שלהם, כן על האדם עשרות שנים 23271 

 23272 .כבר אף לשומען

ויש ? האם אין זה מן הפליאה והתמיהה היותר גדולה, ם להשמיען ולחזור עליהןוהם הטוענים אינם נלאי 23273 

וכל זמן שיש אף רק יהודי אחד בין האומות , להשתומם שמן היות ישראל לעם מלחמה לאומות עם ישראל 23274 

כולם חוגרים , הלא האומות היו צריכות להתבייש מזה? מה זה ועל מה זה, מתגרים בו ומלחמה להם עמו 23275 

חרפה וכלימה היא זאת , וכל מאמציהם להלחם עם שה פזורה שארית ישראל הנדכאים והסחופיםכוחותם  23276 

 23277 .להם

כשהתרחקנו מהם היו טוענים , המלחמה היא טבעית, האמת הוא שהמלחמה היא בלי שום סיבה ותכלית 23278 

ה בקצר, וכשהתחילו ישראל להתבולל ביניהם שוב לא הוטב בעיניהם, שאנחנו הננו אתה בחרתנו ניקעס 23279 

כל בר דעת צריך , ומזה גופא יש לראות כי אין זה פשוט, היהודי הוא לא טוב והמלחמה עמו היא עולמית 23280 

כי הרי מלחמה היא תמיד בעד השגת , אלא שענינים גדולים רוחניים יש בזה, להבין שאין זה דבר פשוט 23281 

ם טבעם מלחמה כמו אש ומים אשר מעצ, וכאן מלחמה על לא כלום אלא מלחמה טבעית, תכלית דבר מה 23282 

 23283 .כמו כן מלחמה לאומות עם ישראל מצד עצם טבעם ומציאותם והדברים עמוקים, עולמית ביניהם

הלכו והפגינו וצעקו מה נשתנינו מכל , שמטרוניתא אחת יעצה להם בואו והפגינו, (.ה יט"ר) ל"ועיין בחז 23284 

אלא , היהודים שום תכליתכי אמנם כן האמת שאין בכל התקפתם נגד , אומה ולשון ומה אתם רוצים ממנו 23285 

והאמת הוא כי מהות יצירתם ותכלית מציאות הדברים היא המלחמה , המלחמה עצמה היא התכלית 23286 

ובעלי המלחמה הם , ועד שיבוא משיח לא תפסק כי זהו מציאות, כי מלחמה זו היא לעולם, שביניהם 23287 

 23288 .ישראל ואומות

ושתכלית מלחמתם הוא לעקור , וראה מאודכי המלחמה היא עמוקה ונ, עוד מה שצריך לידע ולהבין בזה 23289 

´ ואין לנו במה לקדם ולהודות על חסדיו ית, ולשרש ביצתן של שונאי ישראל לאבדם ולכלותם בתכלית 23290 

שכל מחשבותם רק בזה איך לשרש , שהיה לנו בקום עלינו אדם´ ולולי ה, ביודענו הנוראות של המלחמה 23291 

והראיה מהגזירות שגוזרים עלינו על תורה , ב"ף מעוהז אלא א"ולאו דוקא מעוה, ו"ולכלות שם ישראל ח 23292 

 23293 .ב"אשר זהו עיקר סוד ענינם לאבדנו מן העוה, ומצות

, אבל המשכיל מבין שזהו עיקר ושורש מלחמתם, ב"ואם כי אינם יודעים ואינם מבינים כלל מהו עוה 23294 

לנו כל המלחמה ל שהגדירו "מה נפלאו דברי חז, ב"ז ומעוה"לעקר ולשרש אותנו משני העולמות מעוה 23295 

בדברים אלו , תיכף מתחילת יצירתם של יעקב ועשו, הגדולה הלזו המקיפה כל ימות עולם עד האחרית 23296 

 23297 .(דעת תורה)  .והבן כי הדברים עמוקים, שהיו מתרוצצים ומריבים בנחלת שני עולמות

 23298 

 23299 מאמר תפו

 23300 .(ב"ה כ"בראשית כ) ויתרוצצו הבנים בקירבה ותאמר אם כן למה זה אנכי

אחי שני עולמות יש לפנינו העולם הזה , ל כשהיו יעקב ועשו במעי אמן אמר לו יעקב לעשו"חזאמרו  23301 

ב אין "אבל העוה, לישא אשה ולהוליד בנים ובנות, ז יש בו אכילה ושתיה ומשא ומתן"העוה, והעולם הבא 23302 

 23303 .(ש"ילקו)ב  "רצונך טול אתה העולם הזה ואני אטול העוה, בו כל המדות הללו

דאיך אפשר לומר שיעקב השיא לעשו עצה כזו לסלקו כליל מעולם , אן סתומים הם מאודל כ"דברי חז 23304 

גם איך מותר לתת לו ? ב עד שהיה מוכרח לקפח את עשו מחלקו"האם לא הספיק לו חלקו לעוה? הבא 23305 

ואם יהיה מחסידי אומות העולם ויקיים , שהרי גם גוים מצווים על שבעה מצוות, עצה שאינה הוגנת לו 23306 

ב משמע לכאורה ששחררו ממצוותיו ושכנעו "ובזה שסילקו מעוה, ב"הרי יקבל גם כן חלק לעוה מצותיו 23307 

 23308 .ב"וככה יפסיד חלקו לעוה, לעבור עליהם

דרך אחד הוא על ידי פרישות מכל עניני העולם , ב"ונראה ביאור הענין ששני דרכים ישנם לקנין עוה 23309 

הדרך השני הוא לקבל על עצמו עול עניני , ו בלבדאמותי´ ואין לו בעולמו אלא ד, ולעסוק בתורה ועבודה 23310 

ב בזה שמנהל "ובזה גם כן יזכה לעוה, אבל לכלכל דבריו במשפט שיהיה הכל על פי התורה, עולם הזה 23311 

 23312 .´עניניו הגשמיים כפי רצון ה



אבל עשו היה , יעקב היה איש תם ויושב אוהל, יעקב ועשו מתחילת יצירתם היו הפכים בתכונותיהם 23313 

ה היה להיות השכל המופשט  שיורה את "תפקידו של יעקב אבינו ע, פו גבור ואיש מלחמהמפותח בגו 23314 

על עשו היה מוטל , וגם עמוד העבודה בהתבודדו מהבלי העולם, הדרך ילכו בו על ידי דבקותו בתורה 23315 

 23316 .התפקיד להיות המוציא לפועל בתור כלי הדיינים להעמיד הדת על תילה

זאת אומרת שופך דמים למען כבוד שמים כמו שעשה , שלו של אדמוני להעניש את החוטאים ולנצל הטבע 23317 

וכן כל הנהלת הענינים הגשמיים אשר יעקב מסתייג , שאמנם עסק במלחמות אבל על פי הסנהדרין, דוד 23318 

כדי , היה עשו מסוגל לעשות ולהיות תומך באחיו שיוכל לעסוק בתורה, ´מהם מרוב דבקותו בעבודת ה 23319 

 23320 .ותו הדרך ילך בו והמעשה אשר יעשהשיהיה לו לעינים להור

, ה כפי התכונות שלו"כדי שכל אחד היה יכול לעבוד את הקב, כל זה היה מתאים לשני האחים מצד טבעם 23321 

ולתמוך באחיו שיהיה , כדי שיוכל לנהל עניני העולם, לכן נתן לעשו הבכורה שמשמעו השררה והמלכות 23322 

שהוא בעצמו יקח לעצמו תפקיד הפרוש , ו במעי אמםזה מה שהציע יעקב לעש, דבק בענינים יותר נעלים 23323 

ואף שבלי ספק חלק יעקב לעולם הבא יהיה יותר גדול משום שתלמוד תורה , ועשו יעסוק בענינים מדיניים 23324 

ה בכוחותיו הוא על "ומוכרח הוא לעבוד את הקב, מכל מקום הרי אין עשו מסוגל לתפקיד זה, כנגד כולם 23325 

מפני , ז"ב ועשיו עוה"זהו כוונתם שיעקב רצה לקחת לחלקו עוה, רהידי הנהלת העולם כפי רצון התו 23326 

 23327 .שהבין יעקב שזה התקוה היחידה עבור אחיו האדמוני

שניהם למדו עד גיל שלש עשרה אבל אחר כך נתפרדה , אבל כאשר נולדו לא קיים עשיו את המוטל עליו 23328 

שך אחרי החומר לשם חומר ולא נמ, עשיו לא רצה לרסן את טבעו השואף לתאוות ושפיכת דמים, החבילה 23329 

ונמשך , לא מוכן לקבל על עצמו עול תורה, ורצה ליהנות מהעולם לשם הנאה ולא יותר, למטרות רוחניות 23330 

לא ראה ביעקב מורה דרך אלא יושב בטל שמתנזר מהנאות העולם מפני , אחרי הציד למלא כריסו ותו לא 23331 

היות וקבע לעצמו שהאדם נוצר ליהנות , לא ראה בלימודו של יעקב שום מטרה חיובית, אי הכשרתו 23332 

 23333 .ז"מעוה

דהיינו מילוי התאוות ורדיפות , יעקב היה בעיניו מסכן שאינו מסוגל לדברים החשובים לדעתו המשובשת 23334 

זה מורה איך שיעקב לא , א שהיה עשו כל יום אוכל מצידו ולא נותן כלום ליעקב"כתב בפדר, המותרות 23335 

 23336 .ובודאי שלא חשב להמליכו אלוף לראשו, עלת ממנוהיה נחשב בעיניו ולא ציפה לשום תו

שאם יתברך בעושר , ובכל זאת ידע עשיו היטב שהברכות הם ברשות אביו ושכל תקוותיו תלויים בזה 23337 

והבין עשיו שאילו יבין , אבל אביו היה רחוק מאוד מהשגותיו, וממשלה אז יוכל להשיג תאוות נפשו 23338 

כלפי אביו יראה כצדיק וחרד על , ו לפסוח על שני הסעיפיםלכן החליט שעלי, כוונתו לא יסכים לברכו 23339 

 23340 .(תנחומא) פורש ליערות לשם התבודדות ותפלה, מדקדק במצוות עד להפליא´ דבר ה

בהתחלה , וברגע שאך התחמק מרשות אביו הסיר מעל פניו מסוה הצדקות ונתן יד חפשי לנטיותיו השפלות 23341 

ולהציג את עצמו כלפי , מבוקשו לחיות ללא עול ורסן ככה קיוה להשיג, בציד חיות ומשם לציד נפשות 23342 

עד שיצליח בתרמיתו להשיג ממנו הברכות ויוכתר בכבוד והדר מאת , אביו כדורש אלקים וחרד על דברו 23343 

 23344 .מיום ליום הלך השקר והתחזק והצלם אלקים בקרבו הלך ונתמעט, האלקים

שהרי לא היה לו שום ענין , בות בלבויעקב אבינו ורבקה הבינו על נכון תעתועיו של עשיו ששבע תוע 23345 

קודם מיתתו של אברהם טרם יצא לתרבות רעה , להחניף להם ורק לאביו היה מכוון כל המשחק שלו 23346 

גאוותו ותאוותיו ידועות לאמו , אבל השחתת נפשו על ידי מעשיו בסתר כבר התחיל מקודם, בפרהסיא 23347 

 23348 .ואחיו

ועשיו נטל לעצמו , אחד מתרומם במעלות ובתמימותיעקב מצד , כך הוכנה הבמה למאבק בין שני האחים 23349 

יעקב מתעלה ונעשה , חלק הטוב שבבריאה מתגשמת ביעקב וחלק הרע בעשיו, אומנותו של הנחש בשקריו 23350 

ועשו נעשה מרכבה לטומאה זה לעומת זה עשה , (ר פב"ב) האבות הן הן המרכבה, מרכבה לשכינה 23351 

גורלה של , ולעשיו הוא התכלית בפני עצמו, הבאליעקב העולם הזה נחשב פרוזדור לעולם , האלקים 23352 

ויעקב יושב באבל ובצרה על , והבכורה נראית שייכת לעשיו ואיתה הממשלה, הבריאה נתונה במשקל 23353 

המאבק , זהו הרקע שעליו מתרחשים העובדות בפרשה שלנו, (א לה"פדר) שהיתה המלכות ושררה לעשיו 23354 

 23355 .(וסר והדעתהמ)  .בין הטוב והרע מאבק עולמי שטרם נסתיים

 23356 

 23357 מאמר תפז

 23358 .(ב"ה כ"בראשית כ) ויתרוצצו הבנים בקירבה ותאמר אם כן למה זה אנכי

וכל מעשיו , הנה אדם חי יחד עם יצרו הרע במשך כל ימי חייו, יש להתבונן בענין מצבו הרוחני של האדם 23359 

יודעים מה  ואיננו, ומכל מקום אין אנו מכירים כלל את יצרנו הרע, מחשבותיו ופעולותיו משותפים 23360 

 23361 .הלא לפלא הדבר יחשב, ואנו סבורים כי אינו שותף לנו כלל, שאיפותיו ומה הם כוונותיו



בן אדם ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש לך , (שער יחוד המעשה פרק ה) כתב החובות הלבבות 23362 

פריד בין כתערובת המין במינו שאי אפשר לה, בעולם הוא יצרך הנמסך בכוחות נפשך ומעורב במזג רוחך 23363 

ומושל בסודות נפשך וצפון חובך ובכל , והמשתתף עמך בהנהגת חושיך הגופניים והרוחניים, הדבקים 23364 

 23365 .ש בארוכה"תנועותיך הנראות והנסתרות עי

צריך בחינה , שכיון שמעורב היצר בכל תנועה מתנועותיו, ובפשטות הסיבה לאי הכרת האדם את יצרו 23366 

ללא הבחנה לא , י שניתן לפניו מזון מבושל מכמה מיני מאכלודומה למ, מדוקדקת להבדיל בין הדבקים 23367 

וביותר כאשר חסר לו חוש , ודרוש לכך בחינה מדויקת במה שניתן לפניו, יכיר בתרכובת מיני המאכל 23368 

, כן בנידון דידן כיון שהרע והטוב מורכבים יחד וחסר לו חוש הטעם, הטעם ודאי שלא יוכל להרגיש בכך 23369 

החיים מתוך מנוחת ´ צדיקים ויראי ה, יו איזה נובעת מכח יצר הרע ואיזה להפךאינו מבחין כלל בפעולות 23370 

ולכן עומדים במלחמה מתמדת עם היצר , וניחונים בחוש הטעם וההבחנה יודעים ומרגישים בכך, הדעת 23371 

 23372 .שלא ישלוט במעשיו

אלא , מאכל מעשי האבות בספר בראשית אינם סיפורי מעשיות בעל, (סוטה לד) מעשי אבות סימן לבנים 23373 

וכן הא שמפורש בכתוב שני גויים בבטנך , כל מעשי האבות הם סימן לבנים והם יצירת הבריאה כולה 23374 

אלא זה לימוד , ה בלידת יעקב ועשיו"אין זה מעשה שאירע אצל רבקה אמנו ע, ושני לאומים ממעיך יפרדו 23375 

כ כן הוא מצב כל "א, טוכל מה שיש בכלל יש בפר, בשבילנו לדעת ולהכיר מצב הבריאה וכל העולם כולו 23376 

 23377 .יחיד ויחיד

ואילו כאן , הנה כמה וכמה לידות תאומים יש בעולם ולידתם בהשקט ובטחה, ויתרוצצו הבנים בקרבה 23378 

ותלך , עד כדי כך שאין רבקה יכולה לשאת בצער העיבור, מתחוללת לידת התאומים מתוך סער ומלחמה 23379 

ים ממעיך יפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבור לה שני גויים בבטנך ושני לאומ´ ויאמר ה´ לדרוש את ה 23380 

מלחמה מתמדת וקשה מתחוללת בין כוחות הטוב לבין , כן הוא מצב העולם ומצבו של כלל ישראל, צעיר 23381 

 23382 .אף הוא מענין מלחמת הטוב והרע, וכן ענין מלחמת ישראל ואומות העולם, כוחות הרע

כוחות , להרוג את זה וזה רץ להרוג את זה ויתרוצצו הבנים בקרבה זה רץ, (ר סג ו"בר) וראה במדרש 23383 

ולוחמים מלחמה עקבית להשמיד ולהכחיד את הכוחות , הטומאה והרע אינם יכולים לשאת את הטוב 23384 

והמלחמה היתה מלחמה גלויה , ולכן כל זמן שעדיין לא יצאו לאויר העולם היו הכוחות מופשטים, הטובים 23385 

עלינו להתבונן בפרשה זו ונבין היטב מהותה , רוג את זהזה רץ להרוג את זה וזה רץ לה, הכוחות´ בין ב 23386 

ש החובות "וכמ, מ המלחמה אינה מפסקת בגלל חוסר הבנתנו"ואף שאיננו מרגישים מ, של מלחמת היצר 23387 

 23388 .מלחמת היצר וחייליו היא המלחמה הגדולה, (ה"יחוד המעשה פ) הלבבות

אין בכוחו לעקור הרע אבל להחליש יש בודאי ש, עבודת האדם להחליש את כח הרע ולהגביר את כח הטוב 23389 

זה מכיר , כי הרע אינו פוסק מלהלחם בכל מה שבידו, וכל שלא יתמודד עם כך אין תקוה לזכות, בידו 23390 

אלא אף במעי אמו זה רוצה , לוי אמר שלא תאמר רק משיצא ממעי אמו´ ר, ציוויו של זה וזה מכיר של זה 23391 

וכשהוא עובר ליד , ז עשיו מפרכס לצאת"ובר על בתי עכשהוא ע, להרוג את זה וזה רוצה להרוג את זה 23392 

כי , זה מצב האדם בעולמו ורק איננו מרגישים בזאת, בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת 23393 

 23394 .ה קשה להבחין בכך"ר מעורב בכל מזג רוחנו ומשו"היצה

, שרב יעבוד צעירכאשר מחזק כוחות הטוב שבקרבו יכול להגיע , ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר 23395 

מגלה לנו התורה דרכי , ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו, שכוחות הטוב ישלטו על כוחות הרע 23396 

לעולם , חייב אדם לעמוד תמידית ולהחזיק בעקב היצר ולא להרפות ממנו אף לשעה קלה, המלחמה ביצר 23397 

כבר סכנתו מרובה , שלה אף לרגעכי בעת שנותן ליצר ממ, (ברכות ה) ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע 23398 

 23399 .שיאבד לגמרי ולא יוכל יותר לקום

באותה שעה רצה סמאל להרוג את יעקב במעי אמו אלא שעמד מיכאל , (ילקוט שמעוני) וראה שם במדרש 23400 

מבואר דאין זה , ה מחיצה ביניהם"ובאותה שעה רצה מיכאל לשרוף את סמאל אלא שהעמיד הקב, כנגדו 23401 

ויש להתעורר עד היכן , ואנו איננו יודעים כלל מענינים אלו, ת מלאכים היאמלחמה כפשוטה אלא מלחמ 23402 

וכמו שמצינו בחטא העגל , שיש באפשרותו לחולל מהפיכות ויצירות חדשות בבריאה, מגיע כח הרע 23403 

הרי מוכח שכח הרע , שעשה השטן ערבוביא בעולם והראה דמות משה מונחת בארון, שמובא במדרש 23404 

 23405 .רוחניים שאין לנו הבנה בהםמקורו ויסודו בענינים 

ר נכשל בחטא אף "הנה אדה, עלינו לדעת כי הסכנה העומדת בפני האדם היא מלחמת אדם בתאוותיו 23406 

וראה מה שכתב החובות , וחטאתו נבע מכח הטומאה הוא כח הנחש, שעדיין לא היתה כח התאוה בקרבו 23407 

שלאחר , כל חטאת וסיבת כל גנותמן הידוע שהגברת התאוה על השכל הוא ראש , (ב"פרישות פ) הלבבות 23408 

ולא נטה עם אל העולם עד שנטו מן , ר שאכל מעץ הדעת נוצרו בנו כח התאוות והרצונות"חטא אדה 23409 

דרך קניית התורה היא רק בעת , כדי לקיים את התורה כהלכתה לא יתכן אם קרוב הוא לתאוותיו, התורה 23410 

 23411 .שיתרחק ריחוק רב מן התאוות



ל "ש חז"וכמ, שדרך אבותינו היה הסתפקות במועט ולכן זכו לתורה, הל שהאריך בז"וראה שם בחובה 23412 

, (תענית כד) וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, שהעולם כולו ניזון עבור חנינא בני 23413 

עד , ודאי שקשה מאוד לשמור את התורה, ז"כ בזמננו שכל מצבנו הוא רק הגברת תאות העוה"עאכו 23414 

וכל זה מפורש בקרא , לזכות לתורה ללא עבודה ויגיעה הרי זה היפוך הטבע ממששכמעט אפשר לומר כי  23415 

´ ואלו ב, י אחרי לבבכם זה מינות ואחרי עיניכם זה תאוות"ופירש, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם 23416 

 23417 .הסכנות העומדות בפני האדם

רק לכח הטוב דרוש תיקון , הרע יוצא לאויר העולם מתוקן ושלם, ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער 23418 

, ומעתה כמה פשוט שאם לא ישים לבו לכך לא יבחין כלל בכוחות המנחים אותו, ומבלעדי זאת אין מאומה 23419 

ויגדלו הנערים עד שגדלו הלכו שניהם לבית , ויכול לעשות עבירות ויחשוב שכולם שלמים אין בהם פגם 23420 

מ לא "מ, לצאת ולהדבק בבתי עבודה זרה ואף שעוד במעי אמו שאף עשיו, הספר ולא הבדילו ביניהם 23421 

ולא חשים כלל שתחת , כי כח היצר גדול שיכול להתעטף באיצטלא של מעשי צדקות, הורגש זאת כלל 23422 

 23423  .ולכן דרוש עמל ויגיעה מרובה כדי להבחין בין הרע לטוב, האיצטלה מונח רשעות לאין גבול

 23424 .(אור יחזקאל)

 23425 

 23426 מאמר תפח

 23427 .(ג"ה כ"בראשית כ) ושני לאומים ממעיך יפרדולה שני גויים בבטנך ´ ויאמר ה

שני גאים אלו אנטונינוס ורבי שלא פסקה מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת לא בימות החמה ולא בימות  23428 

כמו שלמה , וצריך ביאור שהרי כמה עשירים יותר גדולים עמדו מיעקב ועשו, (ז יא"ע) הגשמים 23429 

 23430 ?גמרא לדרוש פסוק זה דוקא על רבי ואנטונינוסולמה העדיפה ה, ואדריינוס שהוזכרו במדרש כאן

חשבה שרק בן אחד ´ קודם שהלכה להתפלל לה? אבל בלאו הכי צריכים להבין איזה נחמה ניחמו לרבקה 23431 

אבל אחר כך הוגד לה בנבואה שישנם שני בנים במעיה , והתפלאה על צער העיבור הגדול שיש לה, במעיה 23432 

אם כן הרי הבינה למפרע שזה , (ן"י ורמב"רש) ר מתחרים הםועוד טרם שנולדו כב, ששונאים זה את זה 23433 

, לא מבן אחד היה אלא משנים, ם"שהרגישה כאבים בשעת קרבה אל בית המדרש ולהבדיל אצל בית עכו 23434 

וכי , ז"ובודאי דבר זה גרם צער רב לאותה צדקנית שתגדל בן לע, ז"שאחד מהם נמשך לתורה ואחד לע 23435 

וגם הרבתה יחד עם בעלה תפלה , דבק בזרעו של אברהם אבינובשביל זה עזבה את בית אביה להת 23436 

 23437 ?שתפקד בזרע

לא מיבעי רבינו הקדוש שבשעת מותו הרים עשר , זה הטעם שאמרו לה ששני הגוים הם רבי ואנטונינוס 23438 

כתובות ) שעמל בעשר אצבעותיו בתורה ולא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה, אצבעותיו למעלה 23439 

וכל , ז"אבל עוד הוגד לה שאפילו הבן השני שנמשך לבתי ע, דאי הניח דעתה של רבקהשדבר זה בו, (קד 23440 

, אל לה לחשוב שלשוא כל עמלה בסבלה שגם ממר זה יצא מתוק, חפצו ושאיפתו לעקור את הקדושה 23441 

 23442 .ומצאצאי עשיו הרשע יקום נכד כאנטונינוס

אכילו ומשקהו וכופף את עצמו שרבי והיה מ, שאנטונינוס שימש את רבי (ב"ע´ עבודה זרה י) ל"ספרו חז 23443 

הקשה אנטונינוס , ב והשיבו בחיוב"פעם שאל אנטונינוס לרבי אם יהיה לו חלק לעוה, יעלה עליו למטה 23444 

וכן יישב לו הפסוק שמה , ותירץ רבי שזה דוקא בעושה מעשי עשיו, מהפסוק לא יהיה שריד לבית עשיו 23445 

 23446 ואמרו בירושלמי, נשיאיה ולא כל נשיאיה, לכיהשהכוונה מלכיה ולא כל מ, אדום מלכיה וכל נשיאיה

 23447 .שאנטונינוס התגייר (א"א הי"מגילה פ)

שיעקב הקטן החובב בתי , שיש תקוה לאחריתם של ילדיה, זוהי הנחמה האמיתית עבור האם הסובלת 23448 

ומצודתו פרושה להוציא יקר מזולל ולקרב הרחוקים אף מבית , מדרשים שנראה כקנה הנהו גם קשה כארז 23449 

וכמו שפירשו במדרש שיעקב יתפוס , ניתן לה לדעת שתהיה ידו של יעקב אוחזת בעקב עשיו, עשיו 23450 

ולכן ראוי להודיעה שמשני הבנים שבקרבה יצאו רבי ואנטונינוס כדי שתתנחם שעמלה , המלכות בסוף 23451 

 23452 .(המוסר והדעת)  .´כולו קודש לה

 23453 

 23454 מאמר תפט

 23455 .(ז"ה כ"בראשית כ) ב איש תם יושב אהליםויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעק

´ ובכל זאת יעקב הלך לבית ה, ג שנה"עשיו נתגדל יחד עם אחיו יעקב בבית מדרשו של שם ועבר עד י 23456 

ברכיה אומר שלא תאמר ´ ל ר"איתא בחז? במה נבדלו אחרי שבנערותם למדו  יחד, ם"ועשו לבית עכו 23457 

, ד זורו רשעים מרחם"הה, מו זיריתיה מתוחה לקבליהאלא עד שהוא במעי א, משיצא ממעי אמו נזדווג לו 23458 

ואם כן מה פשעו , זה נולד בתכונה טובה וזה נולד בתכונה רעה, הרי כי הבדלתם היתה מלידה ומבטן 23459 

 23460 ?שנעשה רשע אחר כך ולא היה יכול לנצח את טבעו הקשה



ל "א, ים כעשיוכיון שראה שמואל את דוד אדמוני נתיירא ואמר אף זה שופך דמ, ר אבא בר כהנא"א 23461 

הרי , (ג"ר ס"מד) אבל זה מדעת סנהדרין הוא הורג, עשיו מדעת עצמו הוא הורג, ה עם יפה עינים"הקב 23462 

מפני שנלחם , ז כל מעשיו היו על פי התורה"ובכ, שמראהו החיצוני היה אדמוני´ לנו שגם דוד משיח ה 23463 

כפיית המדות עד עקירתן  פירוש שהלך בקצה האחרון של, ל דוד הרג את יצרו"ש חז"קשה ביצרו כמ 23464 

 23465 .עד שאמר על עצמו לבי חלל בקרבי, וביטולן מן השורש ממש

אם בגדר כבישת המדות או בגדר , הרי לנו מזה שאפילו מי שיש לו תכונה קשה יש בידו לתקן את עצמו 23466 

ומי שטבעו קשה , שמי שטבעו טוב הוא דומה לרוכב על סוס טוב, ל"א ז"וכמו שכתב הגר, תיקון המדות 23467 

, ז נמצא שגם עשיו היה בידו לנצח את יצרו הרע"ולפי, יו דומה לרוכב על סוד רע ולפום צערא אגראעל 23468 

 23469 .ולחנך את עצמו בקצה ההיפוך לו רצה באמת

וישקול פעולותיו , שיעיין אדם על מעשיו עיון שלם, מזה יש להתבונן עד כמה גדול חובת חינוך המדות 23470 

ל בשמונה "ם ז"ש הרמב"כמ, לפי טבעו במדה ובמשקל הראוי לוכל אחד , ומדותיו לפי מצב תכונתו ומזגו 23471 

לא יניח שהחולה , כשרואה מזגו שישתנה מעט שינוי, שהאדם היודע במלאכת הרפואות, ´פרקים פרק ד 23472 

וישקול , כן האדם השלם צריך שיזכור מדותיו תמיד, יתחזק בחוליו עד שיצטרך רפואה חזקה בתכלית 23473 

ולא יניח , וכל מה שיראה נפשו נוטה לצד מן הקצוות ימהר ברפואה, ום יוםפעולותיו ויבחן תכונות נפשו י 23474 

 23475 .התכונה הרעה להתחזק בשנותו מעשה הרע

יהיה במדרגה העליונה ממדרגת בני , עוד אמר כשיהיה האדם שוקל פעולותיו תמיד ומכוין אל אמצעותם 23476 

ל "וכבר זכרו החכמים ז, בודהוזה הדרך השלם שבדרכי הע, וישיג אל טובו´ ית´ ובזה יתקרב אל ה, אדם 23477 

שנאמר ושם דרך , ה"כל השם אורחותיו ומשגיח בהם זוכה ורואה בישועתו של הקב, (.סוטה ה) זה הענין 23478 

 23479 .(ד"שמונה פרקים פ) ל"והשימה הוא השיעור והסברא עכ, אל תקרא ושם אלא ושם, אראנו בישע אלקים

אף שנדמה , נקיים מתערובות המדות הרעות ולבחון כל הפעולות שיהיו, לשום דרך ולהשגיח על המעשים 23480 

זה רק לפום ריהטא אבל לאחר העיון והבירור , ש כל דרך איש ישר בעיניו"לו שכוונתו לשם שמים כמ 23481 

ומי שרודף אחר האמת לא יתן את , אם כוונתו לשם שמים או מרמה את עצמו או אחרים, יתבאר לו האמת 23482 

וזה הנקרא בירור המדות , מדותיו ויחפש דרכיואלא יבקר את , נפשו להלכד בפח הטעות והרמיה 23483 

 23484 .(ט"מ´ א ד"מוסר התורה ח)  .ר"הרחמן יזכנו לחנך מדות נפשנו במשקל הנכון אכי, והמעשים

 23485 

 23486 מאמר תצ

 23487 .(ז"ה כ"בראשית כ) ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים

כיון שנעשו , ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם, יכרים במעשיהםי כל זמן שהיו קטנים לא היו נ"ומפרש רש 23488 

אבא , יודע ציד לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואל, ז"ג שנה זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לע"בני י 23489 

, ויבא עשו מן השדה והוא עיף, כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות, היאך מעשרים את המלח ואת התבן 23490 

בא על נערה המאורסה והרג את הנפש וכפר , עבר אותו רשע ביום ההואל חמש עבירות "ופירשו חז 23491 

 23492 .(7ב טז"ב) בתחיית המתים וכפר בעיקר ושט את הבכורה

ז מגלה "וכל אדם הכיר במעשיו שהוא עובד ע, עבירות החמורות´ ובכן אנו מוצאים את עשיו עובר ג 23493 

ך דבר מתועב שנפשו של עשיו תתנער ואין ל, ואין לך עבירה שאין עשיו חשוד עליה, עריות ושופך דמים 23494 

לכאורה , שאינו מסתיר אהבתו אליו ואינו זז מלחבבו, אך אחד היה שאינו מבחין בו הוא יצחק אביו, ממנה 23495 

ומצטייר בעינינו כאחד הזקנים שכבדו עיניו ויושב , אין זאת אלא מפני שאין יצחק בקי בהויות העולם 23496 

כי מתוך גירסא דינקותא השתבשה בעינינו דמותו של אבינו  אך אין זאת אלא, באהלו ואינו יודע מהנעשה 23497 

 23498 .ונסתלפה גדלותו עד בלי להכיר, יצחק

ג כל ימי "אמר רשב, ל שהפליגו הרבה בשבחו של עשיו במצות כיבוד אב"לעומת זאת אנו מוצאים בחז 23499 

שמש אני בשעה שהייתי מ, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו את אביו, הייתי משמש את אבא 23500 

אבל , ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים, את אבא הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים 23501 

ר "ב) אמר אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי מלכות, עשיו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות 23502 

 23503 .(ז"ה ט"ס

אופפת אותו כשעליו להכנס חרדת קודש , כאן מתגלה לפנינו עשיו אחר עם מידה נאצלת ביחסו של אביו 23504 

והוא מחליף בגדיו בבגדי יקר , עד שלא יוכל להכנס באותם הבגדים שלובש כשהוא מהלך בשוק, אל אביו 23505 

אמנם העריך ! ואומר אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי מלכות, ומתכסה בגלימה של מלכות 23506 

בוד שעשה הוא לאביו רבן גמליאל נשיא באמת מידה פי מאה על גבי הכי, ג את כיבוד האב של עשיו"רשב 23507 

עד שהוא אומר כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו את , ישראל 23508 

 23509 .אביו



שאין הכוונה על הציד שהכין , ומעתה מבינים אנו את משמעות הפסוק ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו 23510 

הגדלות המוסרית שהיה עשיו מתעטף בה כשהיה נכנס אל רק הכונה אל , עשיו בטעם ערב לחיכו של יצחק 23511 

, ועל ההופעה של מלכות שהיה עשיו מתהדר בה באותה שעה שהביא הציד לפיו של יצחק, הקודש פנימה 23512 

 23513 .ולפיכך אהבו ונתן בו אמונו המלא, ורחב לבו של יצחק לראות בנו בכורו ברוך במעלות נאצלות

ל כי באותו "כבר הזכרנו מאמר חז, ף אנכי על כן קרא שמו אדוםהלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עיי 23514 

ומה טעם יש לייסרו על שהתבטא , היום עבר עשיו חמש עבירות ביניהם שלוש עבירות החמורות ביותר 23515 

ומה טעם יש להוכיחו , וקרא לעדשים האדום האדום הזה בשעה שאין דעתו מיושבת, בלשון שאינה נקייה 23516 

 23517 .וזר מן השדה ושלוש עבירות חמורות בידועל פליטת פה לעת הזאת שח

יש לנו להקיש אליה שאר , אכן אחרי שראינו את עשיו בעיסוקו במצות כיבוד אב ברוב מעלתה עד מלכות 23518 

מדקדק במצוה קלה כבחמורה ומקיימן , ולהגיע למסקנה כי עשיו התנהג כאדם גדול, עסקיו ומעשיו 23519 

ומשקה בהן את העדרים , צחק בארות מים חייםדולה מבארותיו של י, בשלמות ובתכונה של גדלות 23520 

 23521 .הסובבים אותו ושותים בצמא את דבריו

, באיצטלה של הנסיך העתיד לשבת על כס הנשיאות של יצחק אביו הגדול, וכן מופיע עשיו בין האנשים 23522 

לא לחינם קראה לו רבקה אמו עשו בנה , בהליכות של כבוד המתאימות לנסיכים ובמידותיהן הנאצלות 23523 

ולכשיצא מן הקו  , י עשו ויעקב בניו גדולי העולם"ן כתב שיצחק אבינו נקבר בכבוד ע"והרמב, הגדול 23524 

 23525 .מיד תפסו הכתוב על כך וקרא שמו אדום, ונפלט מפיו ביטוי שאינו הולם את בן המעלה

, ד"הנה בדעת זקנים לבעלי התוספות נתפרשה מהותה של אותה שפ, ואיסור שפיכות דמים שעבר עשיו 23526 

, כי כאשר התחיל עשיו לצוד בשדה מצאו נמרוד שהיה גיבור ציד, ום הרג לנמרוד שנלחם עמושאותו הי 23527 

, ולקחו יום מלחמה ובא עשיו ונטל עצה מיעקב, ואמר לו שאין שום אדם רשאי לצוד בשדות אלא הוא 23528 

וכן אך תאמר לו שיפשיטם אז תוכל לו , ואמר לו כל זמן שיהיה נמרוד לבוש בגדיו החמודות לא תוכל לו 23529 

 23530 .עשה והרג את נמרוד

והוא שהפיל את אברהם , ה"אכן לא היה שום איסור בהריגתו של נמרוד שהמריד את כל העולם על הקב 23531 

למען בער את , והיטב עשה יעקב כשהשיא לעשיו איך להתגבר עליו ולהרגו, אבי אביהם לתוך כבשן האש 23532 

עשו תושייה במצות ובערת הרע , ועלוידי עשיו שהוציאו את פסק דין של יעקב אל הפ, הרע מקרב הארץ 23533 

 23534 ?ד"ל שעבר על עבירה דשפ"ולמה אמרו חז, מקרבך

הדן במעשהו של יהוא בן נמשי שקרא לכל עובדי , (ט"ג רי"ת ש"שע) ויש להסביר על פי דברי רבינו יונה 23535 

והעמיד עליהם שומרים והרג את , ´ובירר האם אין ביניהם חלילה מעובדי ה, הבעל ארבע מאות במספר 23536 

כהריגת ארבע מאות נביאי האשרה בידי אליהו ´ הרי זה מעשה כביר של קידוש ה, (´י´ מלכים ב) ולםכ 23537 

ומסביר רבינו יונה שאם אדם , ואומר ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא (´הושע א)א  ובא הנבי, הנביא 23538 

, נגוע באותה עוולהולאחר מכן מתברר שהוא עצמו , תובע את חברו על עוולה ומסיק גזר דין מוות מוצדק 23539 

 23540 .ומכיון שיהוא עצמו עבד עבודה זרה  נפקד עליו עוון רצח נביאי הבעל, אלא רצח פשוט´ אין זה קידוש ה

אבל מכיון שעשיו עשה זאת , ללא שיעור´ הוא הדין כאן אילו יעקב היה הורג את נמרוד היה זה קידוש ה 23541 

ז "ונשיו עבדו ע, (ר סג"ב) וא שבראתי בעולמיל קראוהו לב רע והא ש"וחז, ובו עצמו היה פגם בפנימיותו 23542 

 23543 .על כל פנים לא ניתן היה למצוא פגם גלוי בהתנהגותו של עשיו, אלא רצח´ אין זה קידוש ה

ואמרו , שהרי באותה עת לא היו אירוסין כלל´ כבר שאלו התוס, ומה שאמרו שבא על נערה מאורסה 23544 

עזבה את ארוסה כדי ללכת להיות לפילגש ומסתמא אותה נערה המאורסה , שמכל מקום מכוער הדבר 23545 

 23546 כמו תמנע שהיתה בת מלכים והסכימה להיות פילגש לבן עשיו, א"לעשיו כדי להתדבק במשפחת א

 23547 .(7סנהדרין צט)

בשפתים , שהיה צד אותן בציד בפיו, ל שהיה צד נשים מתחת יד בעליהן"וכך יש להבין מה שאמרו חז 23548 

נשים עזבו את ביתן והרי זה כגירושין בדיני בן נח והסכימו ואותן , דולקות שבהן נשא דרשות נלהבות 23549 

ועשיו היה בטוח שהכל נובע מהשפעתו הברוכה להרבות כבוד שמים ולקרוא בשם , להיות לו לפלגשים 23550 

וכל זה משום שמהותו הוא עשיו , ולא ידע שביסוד הכל פועל לב רע וכח התאוה והרציחה ועבודה זרה, ´ה 23551 

שלא כיעקב שהיה יושב אהלים , שהוא מושלם ואינו צריך לעמול על מדותיווכמדומה לו , עשוי וגמור 23552 

 23553 .לילה ויום

למה היה דומה , ל הכתוב מדבר בעשיו"ואמרו חז, כסף סיגים מצופה על חרס שפתים דולקים ולב רע 23554 

ב "ש ח"ילקו) אלא שמבפנים היה של חרס כך עשיו, למוליאר שהיה מבחוץ של זהב ומרגליות קבועות בו 23555 

אך לאמיתו של , משובץ אבנים טובות ומרגליות, מונח לפנינו כלי כסף מפואר מלאכת מחשבת, (ח"תי 23556 

גם כסף , רק חרס מאלה החרסים המתגוללים בחוצות ואינם שוים כלום, דבר אינו של כסף כל עיקר 23557 

 23558 .הציפוי אינו כסף טהור אלא כסף סיגים



, אמנם שפתים דולקים לו, השלישי שבאבות כך גם עשיו הניצב לפנינו במידותיו הנאצלות ומתעתד להיות 23559 

כפי שציוה אברהם זקנו לבניו וביתו , עומד לפני בני אדם וחוצב להבות אש לעשות נפשות לתורת אבותיו 23560 

תוכו סיגים ותוך , ברם עשיו אך בשפתיו יכזב ולבו לא נכון עמו כי לב רע לו, אחריו לעשות צדקה ומשפט 23561 

 23562 .תוכו חרס

ובודאי , הצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, ש יצחק אבינו שעינים טהורות לועתה נתיישב לנו איך ביק 23563 

ובכל זאת ביקש לסמוך ידיו על , נביא אלקי קדוש יאמר לו, ידע ברוח קדשו מחשבות אדם ותחבולותיו 23564 

עד שגם קרני ראייתו של האדם הגדול בענקים , כי כל כך היה השקר גנוז במטמוניות לבו של עשיו, עשיו 23565 

 23566 .הוא רואה לפניו איש מושלם במעלות תרומיות כפי שעשיו הציג את עצמו, גיעו אליולא ה

הוא אשר ידע כי תוך תוכו של עשיו אך , ה הבוחן גנזי נסתרות ומכיר צפוני מצפוניו של האדם"ורק הקב 23567 

כל מלוא השוא , (י"ש ק"ילקו) וזה היה התוכן של השם עשיו הא שוא שבראתי בעולמי, שקר ושוא 23568 

והם שהעירו אזני רבקה שרב , וגילה הדבר לעבדיו שם ועבר, בעולם מקופל מאחורי שמו של זה הנמצא 23569 

ולכן רבקה אוהבת את יעקב ועמדה על המשמר שלא יסמוך , יעבוד צעיר והצעיר הוא השלם בתכלית 23570 

 23571 .יצחק ידיו על עשיו כי אם על יעקב בנה הקטן

אבל כך דרכו של השוא להתפשט , בתוך חדר אולם אם כי בתחילה היה השוא טמון בלבו של עשו חדר 23572 

ואנו משתוממים לקרוא שאמר עשיו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי כל כך , ולהתקרב 23573 

יצפה בלבו , עשיו זה שהיה אומר אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי מלכות, נשתנה פרצופו 23574 

 23575 .ושקר זהו עשיו הוי אומר שוא, לימי אבל אביו והיכן הכיבוד אב

שם ´ יותר מזה מפורש בנבואתו של יחזקאל  שממות עולם אתנך יען אמרך את שני הגוים לי תהיינה וה 23576 

, לפי שהלך עשו אל ישמעאל להתחתן בו, י בשם מדרש רבי תנחומא"ומפרש רש, (ה"יחזקאל ל) היה 23577 

, הדם ואהרוג את ישמעאלואהיה אני גואל , להשיאו שיעורר על ירושת אברהם ויהרוג ישמעאל את יצחק 23578 

 23579 .כ"שם היה יודע את מחשבותיך ע´ וה, וזהו יקרבו ימי אבל אבי ואירש אני את יצחק ואת ישמעאל

, שבשביל ירושת שתי ארצות הוא מצפה למותו של אביו, כאן מתגלה פרצופו האמיתי כאיש דמים ומרמה 23580 

´ רק ה, דע איש במחשבותיו של זהולא י, ולא עוד אלא שהולך להשיא את ישמעאל שיהרוג את אביו יצחק 23581 

אכן כשנכנס עשיו לכבד את , לבדו מעיד מה היה שם בתוך נימי נפשו הפנימיים ומחשבותיו הזידוניים 23582 

אוי לאותו כיבוד , אבל בלבו ישים ארבו ואורג מחשבות דמים עליו, אביו במורא של מלכות מופיע לפניו 23583 

 23584 .(לקט שיחות מוסר)  !אוי לאותו מורא

 23585 

 23586 מאמר תצא

 23587 .(ז"ה כ"בראשית כ) ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים

יש להתפלא והרי עשיו מראשית ברייתו עוד במעי , במלים אלו מציינת התורה מהותם של יעקב ועשיו 23588 

ס שבשעה שאמו עוברת על יד בתי עבודה זרה היה מפרכ, (ר סג ה"בר) ל"אמו היה רשע כמבואר בחז 23589 

כ התורה צריכה להדגיש "וא, (ב טז"ב) ל"ובאותו יום עבר חמשה עבירות חמורות כמפורש בחז, לצאת 23590 

וכן גבי יעקב אבינו , ומדוע מסתפקת רק במלים אלו של יודע ציד איש שדה, את גודל רשעתו של עשיו 23591 

 23592 .התורה מציינת מהותו של יעקב רק שהיה איש תם יושב אוהלים,  ה בחיר שבאבות"ע

על ידי מעשים קטנים נעשים לעשיו , שעיקר גדלות האדם תלוי בקטנות, מגלה לנו בזה יסוד גדול התורה 23593 

אך האמת שהחטא והרע , אנו מורגלים להבין שהחטא תלוי במעשים וכל שמעשיו רעים הוא רשע, הרשע 23594 

שאנו  וכמו כן בעת, ולו לא היו שרשיו רעים ומושחתים לא היה מגיע להיות עשיו הרשע, תלוי בשרשים 23595 

אלא כל יסוד הכפירה נובעת משרשי הרע , אין הדבר נובע מאי הבנות וידיעות, רואים אנשים כופרים 23596 

 23597 .וכיון שנמצא בו שורש רע הרי בסופו יגיע להיות רשע ובעל עבירות, שבקרבו

וממנו נבע כל הרעות , מגלה לנו התורה שיסוד השורש הרע שהיה טמון בעשיו, איש יודע ציד איש שדה 23598 

יתכן , וכאשר נמצא בו מדה רעה זו, היה איש יודע ציד שהיה בו מדת השקר, הן הגיע עשיו הרשעשאלי 23599 

וביותר יש , מ יגיע לשאול תחתית"ויראה בעיניו מלאכים ממש ומ, שיגדל ויתחנך בביתם של יצחק ורבקה 23600 

דולה וכדחזינן שבעת שיעקב לקח את הברכות צעק צעקה ג, להוסיף שאף עשיו עצמו היה מאמין חזק 23601 

, וסיבת הצעקה כי עשיו האמין שברכת יצחק אבינו תתקיים והברכה היא כנתינה ממש, ומרה עד מאוד 23602 

 23603 .ועוד הוסיף להתחנן אל יצחק אביו ברכני גם אני אבי, ולכן גדול היה צערו עד שצעק צעקה גדולה

ואין אנו מוכנים  ,מכל מקום איננו רואים שאנו מאמינים גדולים בזה, אף אנו מאמינים בברכת אדם גדול 23604 

ואילו בעשיו הרשע היתה אמונה , והסיבה לכך חסרון אמונה הנמצאת בנו, למסור את נפשנו עבור הברכה 23605 

ז מפני שהיה איש "וכ, ועל אף אמונתו השלימה נעשה עשיו הרשע, ולכן מסר נפשו עבור הברכות, חזקה 23606 

מאות הזו שרימה את אביו ורימה את ומדת הר, י יודע לרמות את אביו בציד שבפיו"וכלשון רש, יודע ציד 23607 

 23608 .עצמו היתה הסיבה לחטאתו



י כמשמעו אדם בטל וצודה בקשתו חיות "וברש, כח נוסף מציינת התורה בהגדרתו של עשיו איש שדה 23609 

ולכן מתרחק מכל עבודה ואינו , ביאור אדם בטל שאינו מוכן לקבל על עצמו עול עמל ועבדות, ועופות 23610 

ונובעת תכונה זו מכח מדת , של אי שימת לב נמצאת ברבים מן האנשיםומדה זו , חושב כלל על מצבו 23611 

אלא יתכן שאף אנשים באים בימים נגועים במדת , ומדת הילדות אינה רק אצל ילדים, הילדות הנמצאת בו 23612 

כן מדה זו נמצאת אצל כולם , וכשם שהילדים צוהלים ואינם שמים לב אל תכליתם ומצבם, הילדות 23613 

 23614 .רשם אי התבוננות אל העתידאך שו, באופנים שונים

הרבה , גבי השקאת סוטה שאומרים לה בשעת הוידוי כדי להקל מעליה את החטא, (סוטה ז) ´ומצינו בגמ 23615 

וכל אלו דברים שיכולים להביא את האדם לידי עבירות , יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושה 23616 

וכמו כן ענין , אף דברים שהם למטה ממדרגתוובעת שכרותו יכול לחולל , יין מביא לידי שכרות, חמורות 23617 

וזו היתה מדתו של , (´אבות ג) וכנאמר שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערוה, השחוק חמור מאוד 23618 

 23619 .אדם בטל שאינו חושב על מהות מעשיו מחמת מדת הילדות´ איש שדה´עשיו 

יון שמדה זו היתה טבועה בו ומכ, ה היתה מדת האמת"מדתו של יעקב אע, ויעקב איש תם יושב אוהלים 23620 

ה מקורה במדת האמת "נמצא שכל גדלותו של יעקב אע, לכן לא שם עצמו כהפקר והיה יושב אוהלים 23621 

מעתה עלינו להבין כמה עבודה עלינו , וכך להיפך רשעתו של עשיו נבעה מחמת מדת השקר, שהיתה בו 23622 

זה נגיע לקבלת עול עבדות  י"וע, להשקיע לעקור את מדת השקר הנמצאת בנו ולהתדבק במדת האמת 23623 

 23624 .ונתרחק מהיות איש שדה וכך נגיע לתכלית

בשעה שבקשו שונאים , וירח את ריח בגדיו ריח בוגדיו כמו יוסף משיתא, (ר סה כב"בר) איתא במדרש 23625 

נכנס והוציא מנורה , אמרין ליה עיל ומה דאת מפיק דידך, להכנס להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם תחילה 23626 

ר "א, אלא עול שנית ומה דאת מפיק דידך ולא קיבל, לו אין דרכו של הדיוט להשתמש בזואמרו , של זהב 23627 

אמר לא דיי שהכעסתי לאלוקי פעם אחת אלא אכעיסנו פעם , שנים ולא קיבל עליו´ פנחס נתנו לו מכס ג 23628 

 23629 היה מצווח ואומר ווי אוי שהכעסתי, מה עשו לו נתנו אותן בחמור של חרשים והיו מנסרים בו, שניה

 23630 .לבוראי

, ה"אלא כל צעקתו היתה על שהכעיס את הקב, בשעה שהיו חותכים את גופו לא צעק כלל על צער הגוף 23631 

ובשעת מעשה היה קורא , עקיבא שהיו מסרקין את בשרו במסריקות של ברזל´ והרי זו מדרגתו של ר 23632 

ק "ביהמולכאורה הדבר מופלא שהיה אותו יוסף משיתא רשע מפורסם שהעיז להכנס ל, קריאת שמע 23633 

 23634 .והיאך הגיע למדרגה עליונה זו, שאפילו אומות העולם לא העיזו לעשות, ולהוציא מנורת הזהב

אלא שהיתה בו מדה של חמדת הממון ומדת , ביאור הדבר שבאמת יוסף משיתא היה מאמין אף קודם לכן 23635 

לכן העיז ו, ומדות אלו הורידו אותו עד לדיוטא התחתונה ממש, הילדות של אי שימת הלב על מעשיו 23636 

פגע , אך בשעה שנכנס ויצא ולא נתנוהו ליקח לעצמו, ק על מנת להוציא לעצמו כלי הקודש"להכנס לביהמ 23637 

ונתעוררה האמונה , והביא אותו לידי התבוננות במצבו ובאורח חייו, עניין זה בעומק לבו ונחרד ונזדעזע 23638 

להצטער היאך הכעיס את  ולא להתבונן לשום דבר אלא רק, אשר בקרבו והיה מוכן למסור את נפשו 23639 

 23640 .ה בפעם הראשונה"הקב

מ המדות והשרשים אשר בקרבו מונעים "מ, יתכן ומונח באדם גדלות של מסירות נפש על קידוש השם 23641 

וענין זה , והחסרונות שבו פועלים את פעולתם ומדרדרים אותו עד שאול תחתית, מאתו להגיע לשלמות 23642 

 23643 .מפאת חמדת הממון כמו יוסף משיתא ואחרים, יש מחמת אהבת השקר, נאמר בכל המדות

ולאחר עזיבת , ולכן יש לראות בני תורה היושבים בישיבה מספר שנים רב, וענין זה הוא אם כל חטאת 23644 

וחיו , כי אף בעודם בישיבה לא הבינו לאחריתם, כותלי הישיבה נראה שלא ספגו כלל מאוירת הישיבה 23645 

מן , (שערי תשובה כז) שכתב רבינו יונהוראה מה , במהלך הרגילם כאיש שדה האוהב את הבטלה 23646 

והסיבה , התמיהה והפליאה אדם עומד בחצי ימיו ורואה כי כוחותיו הולכים ודלים והיאך לא שם אל לבו 23647 

אין זה משפיע עליו מאומה כי חי , אף כשרואה שכוחותיו הולכים ודלים, לזה כיון שאינו חי בהתבוננות 23648 

 23649 .(אור יחזקאל)  .ל להשפיע עליוולכן שום דבר אינו מסוג, כהפקר איש שדה

 23650 

 23651 מאמר תצב

 23652 .(ז"ה כ"בראשית כ) ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים

דמיונו מוליכו , האדם חפשי בדמיונו ואסור במושכלו, ל באיגרת המוסר שלו פותח בקריאתו"ס זצ"הגרי 23653 

בידנו הוא בכוחנו להרחיקו בתיתנו אוזן קשבת אל ! הלזהאוי לדמיון אויב הרע , שובב בדרך לב רצונו 23654 

 23655 .היא רגשת הנפש וסערת הרוח, ומה נעשה הדמיון נחל שוטף והשכל יטבע אם לא נוליכנו באניה, השכל

אבל , האחד מוגבל בכבלי ההגיון והשני משוחרר מהם, השכל והדמיון שניהם כוחות במחשבתו של האדם 23656 

הסכנה היא שהאדם יחדל , וזוהי הסכנה הגדולה, צרת מהן תרכובתבהיות שניהם מחשבות שכליות נו 23657 

ובלעדיו לא היה הדמיון , שהרי בכל דמיון יש יסוד של שכל, להבחין היכן מסתיים השכל ומתחיל הדמיון 23658 



ובונה עליו , אלא שבהיותו נחל שוטף הריהו נוטל גרעין השכל ומטביעו בתוכו, יכול לבנות ולפעול מאומה 23659 

 23660 .שנהו לבלי הכראת עליותיו ומ

שהרי העסק בתורה הוא , על ידי רגשת הנפש וסערת הרוח, כיצד יכול האדם להנצל ממכמורת הדמיון 23661 

רגשת הנפש הוא לימוד ההלכות , היא האניה בה ימצא השכל מפלט מים הדמיון, התבלין ליצר הרע 23662 

והשכל , דמיון הגואהשעל ידו יתחזק השכל בקביעת גבולות וגדרים שיהיו סכר בפני ה, בפלפול ובחכמה 23663 

הוא שימושו של השכל , וסערת הרוח הוא לימוד המוסר ופחד מפני הדין והמשפט, יהיה השליט באדם 23664 

 23665 .ולחזק את השכל עד שיהיה בטוח כבמגדל עוז, בכח הדמיון כדי להכניע את היצר הרע

יבנה אדם על אם כן יתכן ש, השתא דאתינא להכא שעיקר הסכנה היא בהרכבתם של כוחות הדמיון והשכל 23666 

ויתכן שיבנה אדם בנין שלם של שכל בנוי על , מחשבה שכלית תלי תילים של דמיונות ויאבד את דרכו 23667 

משום שיסוד מוסד בחכמת המוסר , וכדי להבחין בכך אין די בבחינת המחשבות עד לתשתיתן, אדני הדמיון 23668 

קים אחר מעמקים במחשבתו ויש מעמ, שיש במחשבה חיצוניות ופנימיות, והוא ענין נפלא בכוחות הנפש 23669 

 23670 .שנצרכים לחכמה עמוקה וליגיעה רבה כדי לחשפם, של האדם

ל ברוח קדשם שבאמת אין "גילו לנו חז, כלל גדול זה למדנו מן התורה ממעשי האבות שיש עליהם תביעות 23671 

, תמיד באהבה ודבקות לאין שיעור´ כי היו דבוקים בה, כל תביעה על האבות הקדושים בשום דבר ממשי 23672 

, ובכך נבין מה בין יעקב לעשו, לא שבשמים מצאו בפנימיותם איזה פגם שלפי גדלותם היתה כאן תביעהא 23673 

ל "שהרי חז, ושניהם התעלו במעשיהם למעלה למעלה, ששניהם למדו מפי יצחק וגדלו על ברכי אברהם 23674 

 23675 .המשילו את עשיו למוליאר זהב משובץ מרגליות אלא שהוא מחופה על חרס

ובנין השכל של עשיו נבנה על יסוד דמיון רשע שפתים , פלא נשען על בסיס פגוםכלומר שהציפוי הנ 23676 

, כדי להעלות בנפשנו את רום ערכם של האבות, וחובה עלינו לרומם את מושגנו על עשיו, דולקים ולב רע 23677 

שיעקב אבינו נתן לעשיו את העצה כיצד להרוג , (בראשית כה ל) ומבואר בדעת זקנים מבעלי התוספות 23678 

ובהריגתו חשב , (.עירובין נג) שהמריד את העולם בבוראו והשליך את אברהם לכבשן האש, רודאת נמ 23679 

 23680 .עשו ללא ספק שהוא הממשיך את דרך אברהם אבינו בעולם

כשנשא עשיו את מחלת בת , אלא מאי בניינו של עשיו הושתת על בסיס רקוב שפתים דולקים ולב רע 23681 

הרי אין לך , א שנתן דעתו להתגייר ומחלו לו כל עוונותיושבשמת שמה אל, (ר סז"ב) ל"ישמעאל אמרו חז 23682 

יען אמרך את , (יחזקאל לה)ב  והנה אמר הכתו, תשובה מזו שהתורה מעידה עליה שפעלה למחול כל עוון 23683 

י שבשעה שעשיו לקח את בת ישמעאל "ופירש, שם היה´ שני הגויים ואת שתי הארצות לי תהיינה וה 23684 

ויירש , והוא יהרוג את ישמעאל מדין גואל הדם, אל להרוג את יצחקחשב בלבו שיסית את ישמע, לאשה 23685 

הוא ראה את המחשבה , שם היה´ ומי יכול לגלותה רק וה, הרי זו מחשבה נוראה, את יצחק ואת ישמעאל 23686 

 23687 .הנוראה

בו בזמן שהיו כל , ויש להשתומם כיצד יתכן שהתורה מעידה שעשה תשובה עד שמחלו לו כל עוונותיו 23688 

אלא על כרחך שמעמקים יש , נפשעת להרוג את אביו ואת חותנו ולרשת את ארצםנשואיו ערמה  23689 

ובמעמקי לבו קינן הרשע כי היה כסף סיגים , ובלבו עלה להתגייר ובלבו שב בתשובה, במחשבת האדם 23690 

ויתכן שאפילו בית , ויש צורך בהבחנה יתירה שזהו ציפוי על חרס ושהכסף סיגים הוא, מצופה על חרס 23691 

שם היה ויראה את הלב הרע ´ וה, שמים יראו בשטחיות המחשבה וימחלו לו עוונותיוהדין הגדול ב 23692 

 23693 .שמאחורי השפתים הדולקות

האם אין כל בניינו נסמך על נקודת דמיון , מכאן שצריך האדם לחקור בפנימיותו בחיפוש אחר חיפוש 23694 

בהתפעלות ועל כן חייב האדם ללמוד מוסר בסערת הרוח , נעלמת המכוונת ומדריכה את מעשיו 23695 

 23696 .ואז יהיה בניינו של השכל איתן, כדי לחדור ולטהר את פנימיות מחשבותיו, והתרגשות

 23697 .(לקט שיחות מוסר) 

 23698 

 23699 מאמר תצג

 23700 .(ז"ה כ"בראשית כ) ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים

הרי תשובת כל אחד , מה ההבדל ביניהםולכאורה יפלא הלא כאשר ישאל אחד מאתנו מי הם יעקב ועשיו ו 23701 

ולהיפך , הלא עשיו סמל הרע והרשע, ועוד יתמה על השאלה וכי יש כלל להשוות ביניהם, ברורה ופשוטה 23702 

שעשיו יודע ציד איש , ואילו הכא חזינן שהתורה כותבת הבדל קטן ביניהם, ה המרכבה שבאבות"יעקב אע 23703 

 23704 .וזו כל הגדרת מהותו של עשיו, שדה

וזה , וכל ההבדל היה רק בתכונה זו של יודע ציד, א יסוד גדול שאף עשיו היה מדקדק במעשיוחזינן מהכ 23705 

והיאך יתכן זאת  שהיה עשיו , ה סבר שעשיו מדקדק במצוות"שיצחק אע, (תנחומא ח) ל"מבואר בחז 23706 

י וח, ולפחות היה סבור שמדקדק במצוות, אלא בודאי שעשיו דקדק במצוות, מסוגל לרמות את אביו יצחק 23707 

, כי כן ניתן כח לרע שיכול להיות רשע גמור ולסבור שמעשיו כשרים, בתוך השקר ששלם הוא במעשיו 23708 



י שיודע לצוד ולרמות את אביו היאך "וכלשון רש, וכיון שהיה מרמה את עצמו יכול גם לרמות את אביו 23709 

 23710 .מעשרין את המלח

א שוכב פושט טלפיו לומר ראו י עשיו נמשל לחזיר כשהו"וברש, ויהי עשיו בן ארבעים שנה ויקח אשה 23711 

כל ארבעים שנה היה עשיו צד נשים מתחת , כך אלו גוזלים וחומסים ומראים עצמם כשרים, שאני טהור 23712 

זו מציאות , כשהיה בן ארבעים אמר אבא בן ארבעים שנה נשא אשה אף אני כן, בעליהן ומענה אותם 23713 

 23714 .הרשע שתמיד אומר בכל פעולה שהוא כשר

, האמת כלל בעולם0מדת  0היתה0לא  0לו 0כי 0פשוט 0והטעם, ל אלו"דברי חזיסוד זה למדים אנו ב 23715 

כי בעת שאנו עומדים בדרך השקר הרי האמת , בודאי שכל מעשינו היו רק להראות טלפינו הכשרים 23716 

ומגיע כח השקר עד כדי שיכול , וכל פעולתו אינה אלא להראות לעין כל שכשר הוא, נעדרת והשקר שולט 23717 

וכל , אף שכל מעשיו סותרים למעשי יצחק, ן ארבעים שנה ולומר הריני כיצחק אביעשיו לישא אשה ב 23718 

 23719 .מ כח השקר מטעה אותו לחשוב שדומה ממש ליצחק"מ, הזמן היה מענה נשים מתחת בעליהן

יעתיק אותך מן המדרגה , וכאשר יגבר היצר וימשול בך, (ה"יחוד המעשה פ) וכן לשון חובות הלבבות 23720 

עד שיביאך אל מדרגה שנסתרים , האמת ונסתרים בה פני השקר אל מה שאחריה ההיא שהיתה קרובה אל 23721 

זה , והיינו שיש מדרגה שהשקר שולט בה ומעלימה כל דרכי האמת, בה פני האמת והיא השקר הגמור 23722 

ואילו , אלא עשיו היא מדרגת הטומאה והשקר, שאין בתורה ספורי מעשיות בעלמא, עיקר העבודה מאתנו 23723 

 23724 .אמת לאמיתה פיו ולבו שוין, רגת האמת הצרופה ללא שום התפעלות נוספתה זה מד"יעקב אע

וכיון , משל להדס ועצבונית שהיו גדילים זה על גבי זה, (ר סב י"בר) ויגדלו הנערים איתא במדרש 23725 

, ג שנה שניהם הולכים לבית הספר ושניהם באים מבית הספר"כך כל י, שהגדילו זה נותן ריחו וזה חוחו 23726 

ל שבעת גידול אינו ניכר "מלמדים אותנו חז, ם"זה הולך לבתי מדרשות וזה הולך לבתי עכו ג שנה"לאחר י 23727 

ואצל עשיו , ורק לאחר מכן מתגלה שקוצים נושא בקרבו, כלל שגדל קוץ אלא דומה ושוה לגדילת הדס 23728 

 23729 .ואילו אצלנו יתכן שיתגלה מאוחר יותר, ג שנה"התגלה זאת לאחר י

ותוכן דבריו שכל , הקשה מדוע ענין המדות אינו מפורש בתורה, (´ק אשערי קדושה חל) חיים ויטאל´ ר 23730 

ולכן לא הוזכר המדות שפשוט , וכפי מדותיו של האדם כן הם תורתו ומצותיו, המצוות קשורים במדות 23731 

, שמי שהוא בעל מדות טובות בנקל יקיים כל המצוות´ ש בלשונו הק"ועי, שחייב לתקן מדותיו הרעות 23732 

 23733 .ביאין לידי רוח הקודשולכן ענוה ושפלות מ

והלא אנו סבורים שמדות הם מדת חסידות ואיננו , כאשר נתבונן במצבנו נראה שרחוקים אנו מהבנות אלו 23734 

ומי , ה"מדות אלו הרי זה מתלמידי אאע´ וכמפורש במשנה כל מי שיש בו ג, יודעים שהם עיקרי תורה 23735 

כיון שבו מדות , ה"ב בישיבתו של אאעואף שיוש, מדות אחרות הרי זה מתלמידי בלעם הרשע´ שיש בו ג 23736 

 23737 .רעות הרי זה מתלמידי בלעם הרשע וכן בשאר המדות

וכל הענינים החשובים נעשו , ז אפשר לומר עתידה תורה שתשתכח מישראל שנשתכח ענין המדות"וע 23738 

, כאילו והבעלי מוסר אומרים שחייבים ללמוד מוסר ולעבוד בתיקון המדות, אצלנו כשנויים במחלוקת 23739 

אלו האומרים שאפשר להסתפק בלימוד , ו מתנגדי המוסר סבורים שאין חייבים בעבודת המדותואיל 23740 

, אין זה שיטה ואין זה קולא אלא פשוט חסרון ידיעת התורה, התורה ללא עבודת המוסר ותיקון המדות 23741 

 23742 .והבנת העיקרים הנדרשים מאתנו

תורה מגדירה מהותו של עשיו שכאשר ה, יסוד זה שהכל תלוי במדות יש ללמוד מפרשת יעקב ועשיו 23743 

אלא ויהי עשיו איש יודע , או שהיה בעל תאוה גדול, אינה אומרת שעבר חמש עבירות חמורות, הרשע 23744 

כ חזקה היתה בו מדת "כ, ואף אביו יכול היה לרמות, שהיתה בו מדת השקר שיכול לצוד אנשים בפיו, ציד 23745 

כן היה עשיו קוסם ומומחה , את זולתם וכדוגמת אנשים היודעים לעשות מעשי קסמים להתעות, השקר 23746 

 23747 .איש שדה שחי בהפקרות ואינו מקבל על עצמו כל עול, גדול באופני השקר

ג שנה היו עשיו ויעקב "עד י, ה היתה מדת האמת"מהותו של יעקב אע, ויעקב איש תם יושב אוהלים 23748 

, ת השקר שהיתה בוואף זה מכח תכונ, ולא היה ניכר כלל רשעתו של עשיו, הולכין בשוה לבית הספר 23749 

השקרן אין לו קשר לפנימיות ומסתפק , שלא יכלו כלל להכיר את תכונות הרע שהיו טמונים בו 23750 

 23751 .ועליו נאמר בפיו שלום ידברו ובלבו ישים ארבו, שהרי רצונו רק לשקר ולהתעות את העולם, בחיצוניות

, ן לו קשר למהותם של הדבריםומכיון שמסתפק בחיצוניות ואי, כל כך רחוק אצלו ענין הלב מהנאמר בפיו 23752 

ומשום כך , ולכן כיון שהשקר בו אין לו תקוה שיזכה לעולם הבא, ת"ממילא רחוק מהתקרבות אל השי 23753 

ומעתה מובן מדוע , שכיון ששקר בו לכן הגיע להיות עשיו הרשע, מגדירה תורה את עשיו במדת השקר 23754 

 23755 .(אור יחזקאל)  .תנוחובת הדבקות במדות ובפרט במדת האמת חייבת להיות עיקר עבוד

 23756 

 23757 מאמר תצד

 23758 .(ז"ה כ"בראשית כ) ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים



דוקא מזה שהיה יושב אהל קנה מעלה , מעלת יעקב אבינו היתה שהיה יושב אהלים לא זז אף רגע מהאהל 23759 

וזהו ענין , ´מון מחובר ומדובק אך בו יתבעסקו במקנה להרבות מ´ והיה תמיד אפי, זו של יושב אהל 23760 

, שבאמת הרי הבריאה מצד עצמה היא בית המדרש, המקדש וזהו יסוד בתי כנסיות ובתי מדרשות בישראל 23761 

אלא שהוא בגדר מה שהספורנו מבאר ענין המשכן , ´צריך להיות חיבור ודיבוק בו ית´ שבכל הבריאה הי 23762 

 23763 .(´ה ט"שמות כ) ל"וז

ולא היו צריכים למקומות , ל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיךקודם חטא העגל היה בכ 23764 

פינה מיוחדת ששם נשאר , אבל לאחר החטא שנתקלקלה הבריאה הוצרכו למשכן, ותנאים מיוחדים 23765 

וכל הנכנס לשם היה נכנס למקום שכולו טהור , כמו שהיה בכל הבריאה קודם הקלקול, החיבור כבתחילה 23766 

 23767 .כ"ע´ ה מתחבר תיכף עם הבורא יתוהי, ומזוכך מכל סיג

ורק מכיון שנתקלקלה הבריאה בגרמת , וכן הוא בענין זה החיבור היינו צריכים להשיג מכל הבריאה 23768 

מקומות מיוחדים , הוצרכנו לבתי כנסיות ובתי מדרשות, החטא ונהרס בית המדרש של כל הבריאה 23769 

מקום עיון ומחשבה טהורה וקדושה וקבעו מקום זה ל, שיסדום בני העליה המשתוקקים לתורה וחכמה 23770 

, ´מקום שכל ענינם ועסקם בו הוא קדושה חיבור ודיבוק בו ית, מבלי שום תערובות של מחשבה זרה 23771 

, (א"ג נ"מורה נבוכים ח) ם"וכשזוכים כבר לבתי כנסיות אזי מהלך הדברים הוא על דרך שמבאר הרמב 23772 

 23773 .שמזה יוצא שכל הבריאה חוזרת ונעשית אצלו בית המדרש

וכשיהיה לו בית המדרש , ראשית עבודתו שיהיה לו בית מדרש, צא שיסוד עבודת האדם הוא על דרך זהנמ 23774 

א "וכל עוד שלא יעשה האדם בית המדרש א, מזה יזכה לדרגא כזו שכל הבריאה תעשה אצלו לבית מדרש 23775 

תו שיהיה וזהו מה שכתב רבינו יונה שכל אדם צריך שיקבע חדר מיוחד בתוך בי, לו להגיע לשום עבודה 23776 

והוא משום שזהו היסוד הראשון בעבודת האדם , עיון ועסק רק בדברים שבקדושה, מיועד למקום תפלה 23777 

וזו היתה דרגת , ואז לאט לאט יבוא לדרגא כזו שכל הבריאה תעשה אצלו בית מדרש, לקבוע בית מדרש 23778 

 23779 .שכל הבריאה היתה אצלם מרכבה עליונה, ´האבות הק

מגילה ) וזהו שמצינו ביעקב אבינו, דים תמיד על מעלתם שמא יאבדוהוהנה דוקא בעלי המעלה הם חר 23780 

משום שיעקב אבינו , ד שנה בבית מדרשו של שם ועבר"שבברחו מפני עשיו טרם שהלך לחרן ישב י, (ז"י 23781 

שמא יגרום זה , ולא רצה להפרד מהאהל אף רגע, שהוא בעל המעלה של יושב אהל הוא היה ירא מאוד 23782 

 23783 .ז זכה למעלתו"ו פירוד כל דהו ועי"ח

בלכתו לעשות מצוה היה ירא ומפחד שמא ´ שאברהם אבינו אפי, וזה היה ענין אל נא תעבור מעל עבדך 23784 

ויראו לפסוע אף , לא זזו אף רגע מהאהל´ שהאבות הק, שזוהי המעלה של יושב אהלים, יקלש החיבור 23785 

ישב עוד , ב כל ימיו באהלוהוצרך לצאת אחרי שיש, וכשהוכרח יעקב לברוח מעשיו, פסיעה קלה חוצה לו 23786 

והוא לפי הכלל המבואר , כל כך היה יעקב ירא ומפחד לצאת מהאהל, ד שנה בבית מדרשו של שם ועבר"י 23787 

 23788 .שמי שהוא בעל מעלה חרד תמיד על המעלה ומפחד שלא יאבדנה, לנו תמיד

קום מיוחד ענין בדידות הוא מ, י בדידות"א ע"י יושב אהלים ז"לחיבור תמידי בכל מעשה זוכים רק ע 23789 

מזה זוכים שכל הבריאה תעשה אצלו בית , שעוסקים בו בקדושה וטהרה וזהו ענין בתי כנסיות בישראל 23790 

שהיו תמיד מחוברים , לדרגתם וקדושתם משום שהיו בדרגת יושב אהלים´ ומזה זכו האבות הק, מדרש 23791 

 23792 .בלי הפסק כל דהו´ ומדובקים בו ית

טובל את , שבהיסח הדעת כל דהו כבר נפסק החיבור, געאף ר´ לא היו מפנים דעתם ומחשבתם ממנו ית 23793 

יעקב ירא ומפחד עד מאוד לצאת ´ ולכן הי, עצמו כולו בקדושה וטהרה כל היום מבלי שיהיה היסח הדעת 23794 

שהסכנה היא , והיה נזהר בכל מיני הזהירות שלא יסיח דעתו אף רגע בכדי שלא יפסיק החיבור,  מהאהל 23795 

 23796 .כבר אין זה יושב אהל וכבר אינו חיבור, דהוא מהאהלכ גדולה עד שבהיסח הדעת כל "כ

כ "כמו, לאט לאט נעשית אצלו כל הבריאה לבית מדרש, וכמו שמצד הקדושה בעשות האדם בית מדרש 23797 

במרוצת הימים יבוא לידי דרגא , כמו שהבריאה נהפכה ונעשית אצלו לעצים ואבנים, להיפוך בצד הפירוד 23798 

ומזה , כ גם בית המדרש יוכל להתחלל"כמו שהבריאה נתחללה כמוו, שגם הבית מדרש יהפך אצלו לרחוב 23799 

שיהיה אז בבחינת בית , פ בעסקו בדברים שבקדושה"תצא הערה נוראה עד כמה חייב אדם להזהר לכה 23800 

, ´שבהיסח הדעת הכי קל כבר נפרד החיבור שבינו ובין הבורא ית, המדרש לבלי הפריד מחשבתו אף רגע 23801 

 23802 .(ז"צ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ו"ואינך עמו והוא אינו עמך ח

 23803 

 23804 מאמר תצה

 23805 .(ז"ה כ"בראשית כ) ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים

אף הוא היה בעל שכל ושיטה בחיים , עשיו לא היה הדיוט ובעל תאוה כפי  שהוא מצטייר בדמיוננו 23806 

, להטעות את יצחק בלכתו לעקידה ואילו עשיר הטעהו אף השטן לא יכול היה, והראיה שיצחק טעה בו 23807 

ועל , על עשיו נאמר איש יודע ציד איש שדה, התורה מגדירה את ההבדל בין עשיו ליעקב בתיבות מועטות 23808 



וכן בנמרוד לא , ולא נאמר על עשיו שהוא רשע ולא על יעקב שהוא צדיק, יעקב איש תם יושב אוהלים 23809 

ויש להבין מה פירושו של יודע ציד ומה פירוש של תם יושב , ´י הנאמר שהיה רשע אלא גבור ציד לפנ 23810 

ל אמרו "חז, עוד צריך להבין מה ענין הבגדים של עשיו שכל החיות היו מתייראות מפניהם, אוהלים 23811 

 23812 .שעשיו ירש אותם מנמרוד ונמרוד מאדם הראשון

לעמוד איתן ויציב על ולא נזקק לשום מצוות כדי , הנה מדרגת אדם הראשון היא שהיה בעל שכל פשוט 23813 

ודעתם , נמרוד וחבריו לא ראו בזה מכשול, אך לא היה יכול לצמצם עצמו ועבר על צווי המקום, זוך שכלו 23814 

ולבטוח כי שכלו , הוא צריך לעשות ככל שהשכל מחייבו, שעל האדם להרחיב בשכלו ואינו זקוק לגדרים 23815 

 23816 .ר"אדה וזהו ביאור ענין בגדיו של, החזק לא יכשילהו גם בלא גדרים

, אבימלך טען בתום לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת, וזו היתה המחלוקת שבין אברהם אבינו לאבימלך 23817 

עם כל היושר , ואברהם אבינו השיב לעומתו רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי 23818 

ק צריך היה לגזור והא ראיה שאבימלך לגבי יצח, ההגיון והנימוס שיש כאן בלא גדרים אי אפשר להתקיים 23819 

 23820 .הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת

ועומד תחת ´ מסור לצווי ה, יעקב היה איש תם יושב אוהלים מוגדר בגדרים, וזה ההבדל בין יעקב לעשיו 23821 

הוא היא איש שדה הוא נזקק לכר נרחב ולא היה יכול , עשיו לא היה יכול להיות מוגדר, רשות התורה 23822 

אם השכל מחייב , הוא עושה רק מה שהשכל מחייבו, צוות ואזהרותלהצטמצם באהלו ולקבל עליו מ 23823 

כי הוא , אך יעקב לא שאל על זה, להפריש מעשר צריך להפריש גם ממלח ותבן שהרי מדרכי החיים הוא 23824 

כי , משום כך יכול היה עשיו לקיים כיבוד אב יותר מיעקב, עיין בתורה וראה שהתורה פוטרת אותו מכך 23825 

אך לעשיו לא היו הגדרים האלו לפיכך היה יכול להיות כל היום , ה פטרתו מזהליעקב היו עתים שהתור 23826 

 23827 .אצל אביו

כי , כששמע פרטיה אמר הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה, ובזה טמון גם ענין מכירת הבכורה 23828 

ומיד , לשיטתו חיים כאלו שיש בהם גדרים שלא לשתות יין ושלא ליכנס פרוע ראש הם מות לגבי עשיו 23829 

 23830 .כיום לשיטתך הרי הבכורה אינה מתאימה לאיש הפקר כמוך, אמר לו יעקב מכרה כיום את בכורתך לי

לפיכך אמר לו , לא ידע איך לדון אותו ורצה לבחון אותו, אך יצחק בראותו כי עשיו הוא בעל כח גדול כזה 23831 

, במילי דשמיאהוא רצה לבחון אותו אם יוכל לבצע דבר אחד בשלמות במילי דעלמא ו, להביא לו ציד 23832 

לך בכוחך , לפיכך אמר לו שא נא כליך תליך וקשתך, בזאת יבחן אם הוא צדיק וכדאי וראוי לברכות 23833 

אל תקח מן , ובלבד שיהא מעשיך מסוייג בגדרים, ובכליך שלך כח וכלים של איש חזק ובעל שכל חריף 23834 

 23835 .הגזל ושחוט כדין ובזה תיבחן

שבראותו נזיד עדשים , א בר שכל אלא בעל תאוה פשוטאולם רבקה הכירה בו שהוא אינו בעל שיטה ול 23836 

להוכיח , לפיכך אמרה ליעקב לעשות מטעמים והלבישה אותו בגדי עשיו, פוער פיו כגמל ואומר הלעיטני 23837 

אך יתירה מזו יש בו גם הכוחות לבטל שכלו , שגם ליעקב כוחות חזקים ושכל חריף כמו שנראה עשיו 23838 

כי ישב כל ימיו , ולבסוף השיג גם הברכות אף שלא רדף אחריהם, הודעתו ולהעמיד עצמו תחת גדרי התור 23839 

 23840 .ואילו עשיו ששמר פתחו של אביו תמיד הפסיד לגמרי, אצל שם ועבר

ולא עוד אלא שיצחק העניק ליעקב את , ולמדנו מזה שהאדם לא יהסס להפקיר עצמו מחשש שמא יפסיד 23841 

ודוקא , כוניות שחוזרות לפעמים לאחורבדומה למ, ודוקא מתוך הרדיפות נתעלה יעקב, ברכתו לדרך 23842 

כ משהתחרט רצה לשוב ולחקות את "ואח, עשיו נשאר אבל וחפוי ראש, נסיעה זו מעניקה להן כח הדחיפה 23843 

זהו זיוף , והלך ולקח מבנות ישמעאל הוסיף רשעה על רשעתו, יעקב שלא לקחת נשים מבנות כנען 23844 

´ דברי בינה ומוסר ד)  .לא מסתייעא מילתאואף כשרוצה לחזור בו , היישרות והשכל הגורם לאבדון 23845 

 23846 .(´נ

 23847 

 23848 מאמר תצו

 23849 .(ח"ה כ"כ)ב  ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעק

מאדם הראשון למדנו שהאדם נברא לישב בגן , מלמדנו לילך בדרכי ישרים´ ספר הישר´ספר בראשית  23850 

יש המסילת ישרים שיסוד החסידות וכמו שהשמיענו בר, ועבודתו היא שלא להיות מגורש ממנו, עדן 23851 

, מנח למדנו משמעות עולם חסד יבנה, ´שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה... ושורש העבודה התמימה 23852 

ואף הוא הכניס את כל בעלי החיים , (7שבת קז) שהלך בדרכי הבורא הזן מקרני ראמים ועד בצי כנים 23853 

 23854 .סד עולם אחר המבולובזכות זו זכה ליי, לתיבה וזן ופרנס את כולם שנה שלמה

, ´כך למדנו מאברהם אבינו את עומק החסד המביא להתדבקות בה, וכשם שמנח למדנו את היקף החסד 23855 

ועל ידו הגיע , (7סוטה י) על ידי מעשי החסד´ שהקריא את שם ה´ כמו שנאמר ויטע אשל ויקרא בשם ה 23856 

מלמדנו , בבחינת זה לעומת זה ולעומת זאת, לשיא המעלה עד שכל בני ביתו היו רגילים בראיית מלאכים 23857 



וסדום חרבה על שיד עני , ולא נחתם דין דור המבול אלא על הגזל, ספר הישר שהעולם נחרב בהעדר חסד 23858 

 23859 .ואביון לא החזיקה

מה מהותו של , לא טוב לחוד ורע לחוד אלא הרע שאצל הטוב ולצידו, בפרשה זו אנו מוצאים מימד חדש 23860 

אבל אם מעיינים בדבריהם רואים שאין , ל"ב רע קוראים לו חזל, עשיו לכאורה הריהו שיא השלילה 23861 

, כסף סיגים מצופה על חרס שפתים דולקים ולב רע, (ב תיח"בילקוט ח) הדברים כפשוטם שכך אמרו 23862 

אלא שמבפנים , הכתוב מדבר בעשיו למה היה דומה למוליאר שהיה מבחוץ של זהב ומרגליות קבועות בו 23863 

 23864 .יו בלבו יקרבו ימי אבל אביכך עשיו ויאמר עש, היה של חרס

ואף מחשבתו על ימי אבל אביו באה לאחר , ל שהמוליאר של חרס היה שבור או סדוק"והנה לא אמרו רז 23865 

ואף במחשבה זו היתה כוונתו שלא לצער את אביו , שאביו אמר אליו הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי 23866 

ולעומת השפתים , ה מחשבה זו בבחינת חרסאלא כלפי הזהב ומרגליות שבחיצוניות הית, י שם"ש רש"כמ 23867 

 23868 .והדרא קושיא לדוכתא מהי נקודת השלילה שבעשיו, דולקים בחיצוניות היה כאן לב רע

, י שהוא עשוי וגמור"עשיו פירש, ויצא הראשון אדמוני ויקראו שמו עשו, התשובה לכך מגלה לנו התורה 23869 

ויתכן , של זהב ואבנים טובות טוב הימנו מוליאר, אמנם כן יתכן שמוליאר של חרס ראוי הוא למלאכתו 23870 

אבל עשו כיון שראה עצמו בחיצוניותו , שיכול אדם לשנות את עצמו ממוליאר של חרס למוליאר של זהב 23871 

 23872 .הסתפק בכך ולא ניסה לשפר את פנימיותו, עשוי וגמור זהב משובץ במרגליות

שהיה שואל את אביו כיצד , (7קוסנהדרין ) כי ציד בפיו כאותה שאמרו תורתו של דואג מן השפה ולחוץ 23873 

גבר , ויעקב איש תם יושב אהלים הוא המושלם האמיתי, מעשרין את המלח התבן והקש הוא כבר מושלם 23874 

, ומכיר בחסרונותיו ודואג עליהם, שלים משום שהוא יושב אהלים ושוקד בלי הרף על שלימותו העצמית 23875 

 23876 .אה בבית לבןויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטא שמא נתלכלכתי בטומ

הלוא אח עשו ליעקב , ואמרתם במה אהבתנו´ בכך ביארתי את הפסוקים במלאכי אהבתי אתכם אמר ה 23877 

ויש להבין את , ואת עשו שנאתי ואשים את עריו שממה ואת נחלתו לתנות מדבר, ואוהב את יעקב´ נאם ה 23878 

השאלה במה אהבתנו  ומהי, הרי זה שיא האושר שאין למעלה ממנו´ אהבתי אתכם אמר ה, מהלך הדברים 23879 

 23880 .ואם אכן דרושה אין כאן תשובה על כך, האם דורשים חלילה הוכחה לנבואה

שהרי כשהאדם מעלה , אותם´ בני ישראל נפעמים לשמוע על אהבת ה, אלא שהציעם של דברים כך הוא 23881 

כך  ועל, ´במה זכינו לאהבת ה´ במה אהבתנו´בעל כרחו שואל הוא , בדעתו את שפלותו מול גדלות הבורא 23882 

במה ´ביאור הדברים ששאלה זו של , באה התשובה הלוא אח עשו ליעקב ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי 23883 

 23884 .כי זוהי מדתו של יעקב הרואה את עצמו חסר וזקוק להשתלמות, ´היא גופא הסיבה לאהבת ה´ אהבתנו

הוא שהוא  באשר בטוח, אותו לא היה מתפלא כלל´ ואת עשו שנאתי שאם היו מודיעים לו על אהבת ה 23885 

ואשים את עריו שממה , ואין דרך להודיעו שהמוליאר הוא של חרס מבלי לנפצו, מושלם בתכלית השלמות 23886 

שלא נתפתה לחשוב שמאחר שאנו מקיימים מצוות , זאת עלינו ללמוד מפרשה זו, ואת נחלתו לתנות מדבר 23887 

מושלמים זהב משובץ הרי אנו , ומנושאים משטף המון העוסקים בהיצר הרע כל היום, ולומדים תורה 23888 

ואין  (ר סג"ב) הא שוא שבראתי בעולמי, זוהי מחשבתו של עשיו מחשבת דמיון, מרגליות ומה לנו עוד 23889 

 23890 .היא חלק יעקב

משה אמר וישכן ישראל בטח בדד עין , (.מכות כד) אמנם אין באפשרותנו להיות כיעקב אבינו שהרי אמרו 23891 

בא עמוס וביטלה שנאמר חדל נא מי , יקים כעין יעקבכלומר אימתי ישכון ישראל לבטח כשיהיו צד, יעקב 23892 

ל לומר "אבל הרי חייבונו חז, חדל נא מברכתו של משה מי יוכל להיות חסיד כיעקב, (עמוס ז)ב  יקום יעק 23893 

 23894 .(ה"ר פכ"תדבא)ב  מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו אברהם יצחק ויעק

לשאוף להיות כיעקב בהשתלמות בלתי , שמיאהרי שמחוייבים אנו כפי אפשרותנו בכח התורה ובסייעתא ד 23895 

, ובהכרת החסרון נגיע לשלמות, וחלילה לנו להתרפות ולהדמות בזה לעשיו הסבור שהוא מושלם, פוסקת 23896 

לקט שיחות )  .´ונזכה להארת אהבתי אתכם אמר ה, כשם שעל ידי ישיבת האהלים נעשה יעקב לאיש תם 23897 

 23898 .(מוסר

 23899 

 23900 מאמר תצז

 23901 .(ח"ה כ"כ)ב  בפיו ורבקה אוהבת את יעקויאהב יצחק את עשו כי ציד 

, והכינוי הבלתי מנותק ממנו הוא עשיו הרשע, ההגדרה הרווחת והמקובלת אצלנו על אישיותו של עשיו 23902 

בעל רגשות עבים , והנה לפי מושכל ראשון וההנחה המקובלת שעשיו זה איש מכוער וגס בטבעו 23903 

בתור בריה אחרת לגמרי מזו , ך בשמי מרוםברם צא דוק שאותו עשיו מוער, ומסואבים בור וריק מכל 23904 

 23905 .שם למעלה מוצג כאיש בעל רגשות נעלים גבוהים ומחודדים, שאנו מתארים אותה בדמיוננו

כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששימש , ג שאמר"ל על רשב"סיפרו לנו חז 23906 

ובשעה שהייתי יוצא , בגדים מלוכלכיםאני בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמש ב, עשיו את אביו 23907 



אבל עשיו בשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי , לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים 23908 

 23909 .(ה"ר תולדות ס"מד) אמר אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי מלכות, מלכות

ג העיד על עצמו שלא הגיע "שרשבעד , הרי לנו שאכן עשיו זה מצטיין היה בקיום מצוה זו של כיבוד אב 23910 

עד כדי , כי מרומם היה עשיו בביצוען של מצוות ידועות, בקיומה של מצוה זו אפילו לכדי אחד ממאה 23911 

כי השוחד ´ שנא, ר עמד יעקב ושלח לו דורון לסמות את עיניו"ומובא במד, הידור העולה על יעקב אחיו 23912 

הרי , ל"אבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו עכוה´ שנא, יעוור עיני חכמים ואין חכמים אלא אדומים 23913 

 23914 .מבואר גדולת חכמת עשיו

כאן אנו רואים , הבגדים החמודות שהיה משמש בהן בכהונה גדולה, (א"ה. מגילה א) מבואר בירושלמי 23915 

י געגועים "ולעתים קרובות מותקף היה ע, שעשיו זה מחונן היה בחמודות ותשוקות נעלות ונשגבות 23916 

ואף שאלתו לאביו יצחק כיצד מעשרין , על האלוקות עד כדי הסתערות והפרזה על המדהעמוקים ונוראים  23917 

 23918 .היתה מתוך רוח הגעגועים לאלקות שהובילתו עד כדי העדר כח השיקול, את התבן

גם בזה היה הרבה מן הגבורה הרוחנית וביותר , גם בזה שהתגבר וגם ויתר על זעמו להרוג את אחיו יעקב 23919 

וצווח ואמר אחכה , ק בכח עילאי יכול היה לשום מחסום לנפשו המתמרמרת והרותחתור, לפי תכונת נפשו 23920 

כ היתה הכרתו והרגשתו במצות כיבוד אביו "כ, י שלא אצער את אבא"ופירש, עד שיקרבו ימי אבל אבי 23921 

 23922 .עד כדי כבישת יצר הרצח ורתיחות הדמים הגועשים, בדרגה נפלאה מאוד

הלך ולקח את מחלת בת ישמעאל בכדי לעשות נחת , י יצחק אביוכ כשראה כי רעות בנות כנען בעינ"אח 23923 

ועוד רמזו לנו , עד כמה מצויין היה בהרגשתו וזהירותו בכבוד אב עד שהגיע ממש לגאונות, רוח לאביו 23924 

, כי אולי מצליחה היתה להחזירו למוטב, ל שיעקב נענש על שהטמין את דינה בתו ומנעה מעשיו הרשע"חז 23925 

 23926 .של רוממות נשמתית שבתנאים ידועים עלול היה לחזור למוטב כי היה בו אוצר גדול

תאמר שהוא בא עלי , אמר כל השנים הללו הוא יושב בארץ ישראל, ל שיעקב פחד מעשיו"עוד סיפרו חז 23927 

תאמר שהוא בא עלי מכח כיבוד אב , כל השנים הללו הוא יושב ומכבד את הוריו, מכח ישיבת ארץ ישראל 23928 

לא היה יעקב מפחד , דע שעשיו עושה זאת בחשבון ובהרגש כדרך הגדוליםולולי שהיה יעקב יו? ואם 23929 

אלא דוקא בהרגש גדול , לא למעלה יחשב ולא לזכות יהיה לו, כי דברים שאדם עושה רק במקרה, ממנו 23930 

 23931 .עשה שני הדברים

כי ברגעיו הנעלים , על שהכיר בו מחשבה ותשובה עילאית, וזו היתה סיבת אהבת יצחק לעשיו בנו 23932 

ומהמאמץ שעשה , נתן עשיו עילה רצינית לאביו שיקרבו ויחבבו ושירצה להאציל לו ברכה, וממיםוהמר 23933 

ואף , יש בו אות ומופת על רגשות טובות ונעלות שהיו מקשקשים בנפשו, עשיו להשיג ברכה מאביו 23934 

י "עמדמה היה יצחק ש, שמכיר היה יצחק קלישותו ורפיונו להחזיק מעמד מתמיד בגילוייו והשגותיו אלו 23935 

שרגשותיו הנעלים יכנסו לאפיקים הנאים והמתאימים , הברכות שיעניק לו יזכה להצילו ולהעמידו על כנו 23936 

 23937 .והלבשת ההשגה המחשבתית לכלים מעשיים, של הקדושה העילאית

שלא כך עלה , ומה מאוד נוראה היתה הפתעתו ואכזבתו של יצחק כשנתגלה לו מתוך חרדה ואימה 23938 

רוח הקודש צווחה , ההשגחה היתה שיעקב יקבל את הברכה ולא עשיו ושיד, ה"במחשבה לפני הקב 23939 

כי שבע תועבות בלבו וכעבור זמן וישוב , אל תתפעל מהמראתו העילאית החולפת, ואומרת אל תאמין בו 23940 

כי , ה על יצחק שלא יסתכל באותה הדמות הרוחנית המדומה והמזוייפת של עשיו"והקפיד הקב, על קיאו 23941 

 23942 .ות שסופן אכזבהאין תועלת באלו המעל

ועוד אמרו , (מכילתא)ב  חוק זה דינין ומשפט זה כיבוד א, ל על הפסוק שם שם לו חוק ומשפט"אמרו חז 23943 

ל באבן שלמה אומר מי שנמשך אחר "א ז"והנה הגר, (ד"ה י"ר ס"ב) פ יש נספה בלא משפט זה עשיו"עה 23944 

נמשך אחר התאוה הרי הוא ומי ש, החמדה מפסיד את מדותיו הטובות שהורגל והרגיל את עצמו בהן 23945 

 23946 .ש"מפסיד את מדותיו הטובות שנולד בהן עי

ובפרט בקיום מצוות כיבוד אב , ז אף עשיו למרות היותו מחונן ומוכשר להשגות נעלות בדרך כלל"ולפ 23947 

אף במצוה זו שהיתה כל כך טבועה , כשנמשך והשתקע בתאוות הפסיד ואיבד את מדרגתו, בהידור מופרז 23948 

, היינו עשיו נספה ונעשה משולל אף ממצוה זו של כיבוד אב, ו של יש נספה בלא משפטוזה מובנ, בתכונתו 23949 

 23950 .שטפון התאוות הנמבזות סחף והשחית את שארית יקרת המדה האחת הטובה שבו

כי מנצל את הרגשת היופי , כשרון הגעגועים לשלמעלה ממנו נהפך לו לסם המות, אף הכשרון הטוב שבו 23951 

ר "ב) ש במדרש"וכמ, ה קימעה הולך ומתרחק מכל היופי הנעלה שהיה אצלווקימע, שבו לרדיפת התאוות 23952 

יקום אלקים יפוצו , חייך אף אני בו בלשון אני פורע לך, ה לעשיו אתה אמרת יקום אבי"אמר הקב, (ה"ס 23953 

, (ש"י בתו"כת)א  לא יוקם כי כספו הו´ שנא, לשון כעס לשון דאגה לשון הריגה´ יקם אבי חסר ו, אויביו 23954 

ואף רגש של כיבוד אב שהיה שעשוע נפשו הפסיד , ו הטבע נתעלמו ממנו כל ההרגשות העדינותכשהציק 23955 

 23956 .ודיבר בלשון גסה וכעס יקום אבי, בשעה שתקפה עליו יצרו



וטייל , פ ויקח עשיו נשיו בניו ובנותיו וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו"וכמו שפירש בתרגום יונתן עה 23957 

לכאורה מוזרה היא האימתא הפתאומית של , ל"דיעקב אחוהי עכ לארעא אחרי דהוה רמיא עלוי אימתא 23958 

עשיו עם האלופים עשיו עם , והלא מצינו שכל הזמן היה יעקב מתירא מפני עשיו אחיו, עשיו מפני יעקב 23959 

 23960 !יעקב הרועד מידי עשיו אחיו ופתאום רמיא עלוי אימתא דיעקב אתמהה, ארבע מאות המזויינים

עשיו מונע את עצמו מכל סביבה , ין האימתא שתקפה את עשיו פתאוםל יובן לנו כל ענ"ברם לפי הנ 23961 

שואף הוא לטשטש ולמחוק את , העלולה לעורר בו רגשי עינויים וכאבים על תבוסתו וכשלונו בחיים 23962 

רואה את יעקב בדרכו והצלחתו , הצורה העליונה שהיתה חקוקה בו ואשר לא הצליח להגשימה בחיים 23963 

רואה הוא את צורתו , י תאוות הגוף"ל שהכריע את עצמו לניוון ולרשע עכואב הוא ע, בחייו המקודשים 23964 

יעקב גורם צער נוקב , ומפני אימתא זו הוא בורח, ואימה גדולה נופלת עליו, של יעקב המעודנה והמזוככת 23965 

 23966 .עד תהום נפשו של רשע זה

בטליתו ולישב  עתיד עשיו הרשע לעטוף, (ח"ג ה"נדרים פ) ובזה יובן שפיר המאמר המופלא בירושלמי 23967 

איך יעיז עשיו זה לדמות ולחשוב בלבו שבין הצדיקים , ל"ה גוררו ומוציאו משם עכ"עם הצדיקים והקב 23968 

לעתיד לבוא , ל יובן אל נכון"ברם לפי הנ, הלא בעצמו ברח מהם ונעשה ההפך הגמור מהם, מקומו 23969 

במרומי מרומים בהשגותיו  איך שמוצלח היה לעוף, יתעורר עשיו ויזכיר לעצמו את כשרונותיו הראשונים 23970 

 23971 .שבאופן מופשט הלא היו כנים ואמיתיים, ותשוקותיו האלקיים

ידחוק את עצמו למחיצתם , בזכות זכרונות השגותיו שהיו נשגבים אף שלא ירדו ולא חדרו לפני ולפנים 23972 

וגם הוא בעל דרגא , יטעה וידמה שגם הוא בהשגותיו ראוי לישב במסיבתם, של הצדיקים האמיתיים 23973 

כי למרות השגותיו ורגשותיו , ה גוררו ומוציאו משם ומעמידו לשמצה לעיני כל"אבל הקב, והםכמ 23974 

 23975 .הנשגבים הלא הוא למעשה עשיו הרשע

ואם , ה יעקב שכחת נדרך קום עלה בית אל ועשה שם מזבח"ל הקב"א. פ קום עלה בית אל"ל עה"וזה שאז 23976 

, (´ב´ ר א"ב) אף אתה נודר ואינך מקיים, קייםמה עשיו נודר ואינו מ, אין אתה עושה כן הרי אתה כעשיו 23977 

אבל היצר מוריד אותו ומשליכו עד תהום של , עשיו מתרגש מתעורר ומתרומם וטס במרומי מרומים 23978 

, אבל סופו חילול כל הבטחותיו ונדריו, זה הגדר של עשיו שנודר ומבטיח מתרצה ומתפייס, תאוות העולם 23979 

 23980 .יים את נדריויעקב הוא ההפך מזה הוא עולה בית אל ומק

שיתאמץ לקיים ולבצע בפועל ממש את כל הברקותיו , ל להאדם השואף להשתלם"הלקח מכל הנ 23981 

, כי ברגע שהוא זוכה ורואה את המראות העליונים הריהו מתאוה להם באמת, הרוחניות שהן בבחינת נדר 23982 

חובתו של הנודר ולכן מ, וכלוחש לנפשו מי יתן ואזכה להתקשר עם המראות האלה בחיי וזהו מעין נדר 23983 

שאינו מקיים את נדריו ואינו , אחרת הריהו חלילה מצטרף לדרכי עשיו ותעלוליו, שיקיים הנדרים האלו 23984 

בעל כרחו שתדחקנה את , ועוד רע מזה שאם אלה ההשגות אינן מוצאות לפועל לצד הטוב, מגשם רגשותיו 23985 

 23986 .(אור הנפש)  .ו ומוטב שלא נבראו כלל"בעליהן לנצלן לצד הרע ח

 23987 

 23988 אמר תצחמ

 23989 .(ח"ה כ"כ)ב  ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעק

שהיה שואל אותו איך מעשרים את התבן ואת , י בפיו של עשיו שהיה צד אותו ומרמהו בדברים"וברש 23990 

והלא דרך החכמים , וקשה איך זה שיצחק לא הכיר את עשיו, שסבור אביו שהוא מדקדק במצוות, המלח 23991 

ואם כי ותכהינה עיניו מראות אבל רבקה ודאי סיפרה לו , של אדם כל שכן שהוא אתו יחדשמכירים טיבו  23992 

 23993 .וממה נפשך קשה למה רבקה אוהבת את יעקב ויצחק לא הפריע לה בזה, על מעשיו הרעים

ואפשר לומר דבאמת יצחק הכיר די טוב את עשיו וידע שהוא בבחינת חזיר שפושט טלפיו לומר שאני  23994 

אמר יצחק בלבו אין דרך עשיו , י"והראיה שעל הפסוק גשה נא ואמשך בני פירש, (ר סה א"בר) טהור 23995 

וכן בשעה שחשב , הרי שכן הכיר את מהותו של עשיו, אלקיך´ להיות שם שמים בפיו וזה אמר כי הקרה ה 23996 

אלא בירך , אבל את ברכת אברהם לא נתן לו, שמברך את עשיו נתן לו רק מטל השמים ומשמני הארץ 23997 

כי הכיר אותו היטב שאינו מתאים לברכת אברהם אשר זוהי , כ כששלח אותו לפדן ארם"ב אחבזה את יעק 23998 

 23999 .עיקר הברכה

בן כי יסור מדרך הטובה אם גם בועט באביו ואמו וברבו ועובר , אבל הענין הוא כי כידוע מדרכי החינוך 24000 

את אביך וגם רוצה אבל כל זמן שהוא מקיים כבד , צריך להרחיקו ולגרשו מעל פניו, על כבד את אביך 24001 

אז כדאי לקרב אותו כי יש תקוה אולי במשך הזמן ישוב מדרכו , לרמות את אביו שהוא מתנהג כראוי 24002 

שהיה לובש בגדי , והנה עשיו אחרי כל רשעתו אבל מצות כיבוד אב הוא קיים במדרגה גדולה מאוד, הרעה 24003 

 24004 .(ה יב"ר פ"מד) מלכות בשעה ששרת את אביו

תאמר שהוא , יעקב פחד  ואמר כל השנים הללו הוא יושב ומכבד את הוריו, דוכן במדרש וירא יעקב מא 24005 

, וכן רואים אצלו גדלות בזה שאמר יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי, בא עלי מכח כיבוד אב ואם 24006 



אבל לא עשה את זה שלא לצער את , אחרי שכבר החליט להרוג את יעקב על שלקח ממנו את הבכורה 24007 

 24008 .ות את אביו שהוא מדקדק במצותוגם לרמ, אביו

כ קירב אותו והראה לו אהבה "אעפ, ז אפשר לומר כי הגם שיצחק הכיר את רשעתו של עשיו די טוב"ולפי 24009 

, ובזה מובן מה שנאמר ויאהב יצחק את עשו ורבקה אוהבת את יעקב, פ דרכי החינוך כאמור לעיל"ע 24010 

אלא גם יצחק ? אוהב ומדוע כתיב ויאהב דלכאורה קשה כיון שנאמר ורבקה אוהבת צריך לכתוב ויצחק 24011 

אבל , ומדויק לשון ויאהב הראה אהבה כמבואר, ולעשיו רק מטעם חינוך הראה אהבה, אהב את יעקב 24012 

 24013 .רבקה אוהבת באמת את יעקב אהבה פנימית טבעית

כי רבקה לא היתה צריכה להשתמש בדרך החינוכית גם לפי הסכמת , וממילא מובן שיצחק לא הפריע לה 24014 

, כי ציד שרימה אותו לא שבאמת יצחק היה מרומה´ ז הפי"ולפי, זה מתאים רק בשביל יצחק גופא ,יצחק 24015 

 24016 .הוא ראוי להתקרבות, אלא בשביל שעשיו רימה אותו ורצה ליפות עצמו לפני אביו

ב  והרי כתו, הלא האבות הקדושים מדעת קונם היה בהם, ובזה אפשר לתרץ מה שלכאורה יש להקשות 24017 

אבל כאמור לעיל ניחא כי , ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי´ אח עשו ליעקב נאם ההלא  (מלאכי א) 24018 

 24019 .באמת לא אהב את עשיו אלא ויאהב הראה לו אהבה מטעם דרכי החינוך כמבואר לעיל

את מי לקרב ואת מי , צריך התחכמות מתי לקרב ומתי לרחק, מזה לימוד והדרכה בנוגע לחינוך הבנים 24020 

כי יתכן שאילו היו מקיימים , הורים שלא ידעו חכמה זו איך לטפל בבניהםרבים חללים הפילו , לרחק 24021 

 24022  .היו משפיעים על בניהם שיהיו גם הם מקיימים ולב בנים על אבותם, והשיב לב אבות על בנים

 24023 .(זכרון מאיר)

 24024 

 24025 מאמר תצט

 24026 .(ח"ה כ"כ)ב  ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעק

כי אי אפשר שאחד מאבות העולם , יצחק אהב את עשיו ואנחנו איננו סוברים כןהעולם סוברים כפשוטו  24027 

כ היה חושש פן "ע, אבל הענין הוא כך על יצחק נאמר ופחד יצחק כי מדה שלו היה פחד, ירמה אותו בנו 24028 

, (7חגיגה ט) כ רצה לתת הברכות לעשיו ולא ליעקב כענין שאמרו"וע, תשאר לו מדת הדין לעתיד לבוא 24029 

, (ב"ברכות ל) ש אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר"ותא ליהודאי כמיאה עני 24030 

, ז לגמרי"היה בוחר לתת לעשיו הרשע עוה, כ מאהבתו ליעקב שישאר נקי ממדת הדין העתיד לבוא"וע 24031 

 24032 .ז יותר היו משעבדים יותר בישראל"וכל מה שהיה לעשיו הרשע עוה

ואין אנו מבינים איך היו יכולים להתקיים , אילו היו הברכות שלו ונקל להבין כמה קשה היה השעבוד 24033 

היה ברור לו , ועם כל זאת מאשר ידע יצחק אבינו תוקף מדת הדין לעתיד לבוא, בדרך הטבע רק בדרך נס 24034 

הכל כדאי שלא יצטרכו לסבול דינא קשיא של עולם , ו"ז אפילו יסורי איוב ח"כי כל מה שיסבלו בעוה 24035 

ה לא דיין לצדיקים שמתוקן להם "בקש יעקב לישב בשלוה אמר הקב, (´ד ג"ר פ"בר) רווכענין שאמ, הבא 24036 

 24037 .ז"ב אלא שמבקשין עוה"עוה

ונודע , ורק מן השמים ידעו כי אי אפשר להם לשאת גלות קשה כזו, ז"ולכן רצה לברך את עשיו בעוה 24038 

כי אברהם אבינו , (´ל ג"לתנחומא ) ושמחתי כי בזה ניחא לי היטב מה שאמרו, לרבקה אמנו לשלוח ליעקב 24039 

ה שיברך "והיה קשה לי מאוד איך חשדו ליצחק אבינו ע, ה לא רצה לברך את יצחק פן יברך את עשיו"ע 24040 

 24041 .את הרשע ולא את הצדיק

יעלה בדעתו לתת הברכות לעשיו למען , כי היה חושש פן על פי מדת פחד שלו, אמנם על פי זה ניחא 24042 

עניות מעבירין אותו על , (7א"עירובין מ) בול כל כך כענין שאמרוומי יודע אם יוכלו לס, הקשות השעבוד 24043 

ואמר יבוא בעל , ולא היה יכול להכריע איך לעשות והניח הדבר בשב ואל תעשה, דעתו ועל דעת קונו 24044 

כ "ע, וכן היה כי מן השמים ידעו כי לא יוכלו לסבול כזאת ולא יעבירו על דעתם, הברכות ויתן למי שירצה 24045 

 24046 .(ג"קצ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .וזה כפתור ופרח תהלה, לוח ליעקב לקבל הברכותנודע לרבקה לש

 24047 

 24048 מאמר תק

 24049 .(ח"ה כ"בראשית כ) בעבור תברכך נפשי´ ועשה לי מטעמים וכו, ´ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו וכו

שבו הלא גם אם טעה ולא ח, כ בעשיו למסור לו את הברכות"נשאלתי איך היה אפשר לו ליצחק לטעות כ 24050 

כ יעקב הצדיק ראוי יותר "וא, אבל ידע כי יעקב איש תם יושב אוהלים ושם שמים שגור בפיו, לרשע 24051 

ואיך יתכן שבידעו זאת יהיה ברצונו להקדים את , לברכות אלוקים מעשיו שלא היו לו כל אלו המעלות 24052 

 24053 .וגם להעמידו במעלה על יעקב בכל הדורות, עשיו בברכה

יצחק אבינו היה יודע כי ברכת , מה לכאורה וצריך רק להבינו לאשורובאמת אין הענין קשה כמו שנד 24054 

לא יוכל להנחילה לשני בניו כי רק אחד מהם , אברהם אבינו שנמסרה לו להיות בעל ברית אלוקים ובחירו 24055 

ולכן כשהיה צריך , ל ביצחק ולא כל יצחק"כמו שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע ודרשו חז, יכול לזכות לה 24056 



לא היה רשאי לעבור על סדר הברכה המגיע לבכור שהוא הראש בכל , מהם ולברך אותו לבחור באחד 24057 

 24058 .ואם היה מקדים את יעקב בזה היה מקפח את עשיו אשר לו זכות הקדימה, ן"כמבואר ברמב

כי כיון שידע יצחק שבניו לא יהיו , גם ברכתו שיהיה גביר לאחיו וימשול על יעקב היתה בחשבון נכון 24059 

מוכרח היה שגם יהיה גביר , כי רק אחד מהם יזכה בברכה והוא יהיה יותר נשא מעל חבירוו, שוים במעלה 24060 

כי כיון , וגם הידיעה שאין עשיו ראוי לברכה לא יכלה למנוע את יצחק מלמסור לו את הברכה, לאחיו 24061 

 24062 אין לו לעבור על זה מאחר שלא חשבו לרשע שאסור, ´שהדרך הנכונה היא לברך הבכור וכן הוא רצון ה

ואולי הם יביאו את , ואם הוא אינו כדאי אפשר שבניו יהיו זכאים, ובהדי כבשי דרחמנא למה ליה, לברכו 24063 

 24064 .העולם לתכליתו באופן יותר קל

ה מפני שמנע "וכמו שמצינו במדרש שנענש יעקב אע, גם היה אפשר שעל ידי הברכה היה מחזירו למוטב 24065 

ל למס מרעהו חסד מנעת "ז אמרו חז"וע, ד שכםשמא תחזירנו למוטב ונפלה בי, את בתו דינה מעשיו 24066 

כ אין לנו להתפלא מה שלא רצה יצחק "וע, לא בקשת להשיאה למהול הרי היא נשאת לערל, מרעך חסד 24067 

 24068 .להעביר את הברכה מעשיו ולמוסרה ליעקב

ואת עשיו הכיר כי , ש גם ברוך יהיה"אך עדיין קשה כי מאחר שכבר מסר את הברכה ליעקב והודה לו וכמ 24069 

איך היה מסכים אחרי זאת , ויחרד יצחק חרדה גדולה שראה גהינם פתוחה מתחתיו, ל"ש חז"שע הוא וכמר 24070 

, והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צואריך, לבקשת רשע לברך אותו בברכות משמני הארץ יהיה מושבך 24071 

 24072 ?איך החליט בדעתו לברך את הרשע ולהוסיף לו יותר עוצמה

ומפני קטנותנו אין לנו ציור בגודל , כפי המצב שבו נמצאים אנו עתהאבל קושיא זו יכולה להשאל רק  24073 

כי לאחר , שחיו בזמן שהעולם היה צריך להסתדר וכלל ישראל להבנות, ´התעודה שהיתה לאבות הק 24074 

ועל , שעלינו להתחשב עמה ולחיות רק כפי חוקיה וציוויה, נתינת התורה כבר נסדרה ונתנה בעדנו הנהגה 24075 

ולהחליש את כח הרע , להוסיף כח ועוצמה לצד הטוב והקדושה, ל מעשינו ופעולותינופיה עלינו החובה בכ 24076 

ואנו מוזהרים שלא ללכת בדרכים כאלה שבהם אפשר , ואין לנו להתחשב עם חשבונות אחרים, והטומאה 24077 

 24078 .להוסיף כח לרשעה

ראל תכלית וחיו בזמן שהיה צריך להווסד ולהבנות כלל יש, אבל האבות הקדושים שהיו מרכבה לשכינה 24079 

והיו צריכים לכלול ולהקיף , הם נשתתפו כביכול לבורא בסידור העולם ולבנינו של כלל ישראל, הבריאה 24080 

פ המצבים שימצא בהם עם ישראל בכל הזמנים עד סוף "ע, בחשבונותיהם ובמעשיהם צרופי כל הסיבות 24081 

ל עם ישראל למלא את הם הכירו וראו ברוח קדשם כי למען יוכ, כל הדורות שאז יגיע העולם לתכליתו 24082 

וכמו שמצינו בהנהגה האלקית בסידור , ז את כח הרע"דרוש ליתן כח ועוז לעשיו ולחזק עי, תעודתו 24083 

פ שסופו "וגם מוסיפים לו כח כשמוצאים לנחוץ לאיזה תכלית אע, הבריאה שנותנים כח לרע לפעול 24084 

 24085 .לאבדון

דרוש שגם לעשיו , תו ביתר שלמותכי למען ימלא כלל ישראל את תעוד, כ הכירו האבות הקדושים"כמו 24086 

´ ועוד כי בעת שיעזבו את ה, כי אז בנצחון הקדושה על הרע יגדל אור האמת, תהיה גבורה ועוצמה יתרה 24087 

, ש אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי"כמ, ישכחו את חובתם ולא ימלאו את תעודתם יווסרו על ידו 24088 

ז למטרתו כפי יעודו במלואה ובתכלית "שראל עיאבל תכלית ברכת יצחק את עשיו היתה למען יגיע עם י 24089 

 24090 .(256´ א ד"שעורי דעת ח)  .השלמות

 24091 

 24092 מאמר תקא

 24093 .(ח"ה כ"כ)ב  ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעק

ענין עשיו הוא כל סוד , הלא הכתוב אומר ויאהב יצחק את עשיו, ענין לידת עשיו מיצחק לא היה במקרה 24094 

 24095 ל"וזה מה שאמרו חז, ר בטלה כל העבודה"ולולא יצה, י יצר הרע"דה הוא דוקא עכל תכלית העבו, הרע

דוקא , ר אם רק יעמוד כנגדו"לתכלית הטוב האדם מגיע דוקא מיצה, ר"טוב מאוד זה יצה (ט"ר פ"בר) 24096 

 24097 .ר זוכה האדם לכל הטוב והשלמות"מיצה

שכל , (ד"ברכות נ) יצריך בכל לבבך בשני´ אל´ בפרשת קבלת מלכות שמים אנו אומרים ואהבת את ה 24098 

, נוטל את נפשך´ בכל נפשך אפי, במצבים של אי רצון ואי טעם, ר"תכלית עבודת האדם הוא דוקא ביצה 24099 

דוקא מזה שיש לו חמדת הממון ונהרג על שוה , ר"כ ביצה"בכל מאדך ג, במצב של קושי היותר גדול 24100 

בלי מונעים ומפריעים ובלי מעכבים , מזה יוצאת אהבה של בכל מאדך, פרוטה ומוסר ממונו לאהבת השם 24101 

 24102 .לא תצא אהבת השם

, שאלמלא הוא הרי בטל כל עבודתם וזכותם, ר"י יצה"נמצא שכל הגדולים הגיעו לכל מה שהגיעו דוקא ע 24103 

שבלעדו הרי , ואלמלא היה בעולם היו ממציאים ובוראים אותו מחדש, ר"הם היו מחפשים אחרי היצה 24104 

והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ אלו ימות , ט"למי ברכות פעיין ירוש, בטל כל העבודה והזכות 24105 

 24106 .ר ואין ממה לזכות"נתבטל היצה, (7א"שבת קנ) המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה



, שכל סוד העבודה הוא דוקא על ידו, הוא הוליד את עשיו כל סוד הרע, כ יצחק אבינו שהיה מדת הדין"וע 24107 

שהפחד והחרדה על הפרכוס היה שמא הוא אחד ולא , גוים בבטנך נתפייסה רבקה כאשר אמרו לה שני 24108 

דוקא , י שני גוים בבטנך"כל התכלית דוקא ע, אבל אם הוא שני גוים שמלחמה נטויה תמיד זהו טוב, שנים 24109 

 24110 .י הגויים יוצא כל התכלית"ע

, את עשיו יצחק שהיה מדת הדין שתבע יסורים הוא היה אוהב, ז צריך להבין ויאהב יצחק את עשיו"ועד 24111 

´ וזהו מדת אל, ר דוקא מהסתר פנים"דוקא מהיצה, משום שכל הצלחת עבודת האדם הוא דוקא מעשיו 24112 

 24113 .ששם יש מקום חלות להיצר, אבל מאידך גיסא יש סכנה גדולה במדה זו של הסתר פנים, מצד אחד

מז עליו ואינו מר (ז"ט י"דברים כ) ן"והרמב, והנה ודאי שענין תולדת עשיו מיצחק הוא מסודות התורה 24114 

אבל מה שניתן לנו להאמר הוא שעשיו הוא מאותו יסוד של העולם נברא במדת הדין שהוא , רוצה לגלותו 24115 

הרגשת , והכתוב ברצותו לגלות לנו מהו עשיו אמר ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער, כל סוד היצר 24116 

, ד השעיר שבו מתדבק אבקמתכונתו של הב, הדברים הוא כמו הבד שמתחלק לשני מינים שעיר וחלק 24117 

ששם נרגש עדיין שער , עשיו זהו בד שלם רק כאדרת שער, אבל הבד החלק אין בו חלות של אבק כלל 24118 

 24119 .ששם יש עדיין מקום חלות והתדבקות וזהו ענין חלות היצר, וזהו מהותו של מדת הדין, אינו חלק לגמרי

תמימות היא , אלהיך´ מו תמים תהיה עם הענינו של תם הוא כ, על יעקב אבינו אמר הכתוב יעקב איש תם 24120 

מדתו של אברהם אבינו , ואין במדה זו מקום לחלות היצר כלל, מדה בפני עצמה שאין בה שער כל דהו 24121 

סבא , ו מבואר איך שענה אברהם על טענות השטן"ר נ"ובמד, היא שהיה תמים שלא הרהר אחר מדותיו 24122 

ל למחר אומר לך אתה "א, ל על מנת כן"א, חטוסבא אבדת לבך בן שניתן לך למאה שנה אתה הולך לש 24123 

אין לי שום , אברהם לא ענהו כלל על טענותיו רק על מנת כן, ל על מנת כן"א, חייב ששפכת דמו של בנך 24124 

וזהו שאמר יעקב , זהו תמימות שאינו קולט אבק כלל ואין שם מקום חלות היצר, קושיא ושום הרהור 24125 

 24126 .וא כאדרת שערההיפוך מעשיו שה, אבינו ואנכי איש חלק

ואלו שעומדין בנסיון היסורין הינן , ומצד מדתו זו תבע יסורין, ולזה יצחק שהיה מדת הדין אהב את עשיו 24127 

וכבר , שכל ההצלחה היא דוקא במדת הדין, ת"לוצאטו בדע´ הח´ כמבואר בד, להם מרום פסגת ההצלחה 24128 

בכל , ה עושה רצונו של מקוםכשיעקב יהי´ היינו שאפי, בארנו שמה שרצה יצחק לתת הברכות לעשיו 24129 

ה לברוא את עולמו "רצה הקב, (ב"ר י"בר) והוא על דרך מה שאמרו, זאת תהיינה הברכות נתונות לעשיו 24130 

ד "משום שראה שאין העולם יכול להתקיים במדה, ומה שלבסוף ניתנו ליעקב הוא, ד שכולו דין"במדה 24131 

 24132 .ושיתף לו מדת הרחמים

, א שלמות וחלקות לגמרי בלי שום שער"ז, זכה למדת תמימותמדת יעקב היה איש תם יושב אהלים ש 24133 

, היינו שאינו יודע כלל מרע שאין בו שום חלות להיצר, י כתב יעקב איש תם שאינו יודע לרמות"וברש 24134 

 24135 .וזוהי מדת תמימות שלם לגמרי מבלי שום שער כל דהוא

שב אוהלים והשניה בבחינת כשיזדמנו לאדם שתי מצוות אחת בבחינת יו, ז תצא לנו הערה נוראה"ולפי 24136 

בכל זאת ישתדל לעשות המצוה , פ ששתיהן חשובות ואין האחת נופלת בערכה מחברתה"אע, איש שדה 24137 

, בכל זאת לא הן ולא שכרן, שבחינת איש שדה בכל המצבים הכי מעולים ומובחרים, של יושב אוהלים 24138 

 24139 .ששם הזהירות נוראה מאוד שבחינתה היא כאדרת שער עלולה להתדבק

שלא רצה השור , ל שהעיר ממה שאמרו בשני הפרים שבמעשה אליהו"י מפטרבורג זצ"מעתי בשם הרוש 24140 

ואני עליתי לחלק הבעל , וטען אני וחברי יצאנו מבטן אחת וגדלנו במרעה אחד, שהוקבע לבעל ללכת 24141 

´ ילקוט מלכים ר) ופייסו אליהו ואמר לו שמשניהם יתקדש שם שמים עיין במדרש, להכעיס את בוראי 24142 

 24143 .כ"ואחרי כל הפיוסים לא רצה הפר ללכת עד שהוליכוהו בע, מ שהיה ביניהם"כל המו, (ד"י

בכל זאת , ש"למצוה גדולה שגם ממנה יתקדש ש´ שלהפסיק מתלמוד תורה אפי, מזה יוצאת הערה לאדם 24144 

כיון ששם הוא מצב של , כ"שם צריך כבר לאליהו שיוליכו בע, ד"אם המצוה היא מחוץ לכותלי ביהמ 24145 

 24146 .(ו"צ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .שער מקום חלות היצר אדרת

 24147 

 24148 מאמר תקב

 24149 .(ח"ה כ"כ)ב  ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעק

ודאי , ו לחשוב כך"שטועים החושבים שעשיו היה צבוע ובזה הטעה את אביו ח, ל"וראיתי בשם האריז 24150 

ה "ו היה באמת צבוע איך אפשר שיטעה יצחק אעואיל, ה היה מקום גדול לטעות"כיון שטעה יצחק אע 24151 

 24152 ?בזה

דהיינו שנצוצות הקדושה שאחז בם הם התעוררויות , אלא הכונה בבחינת ציד בפיו היא בפיו דוקא 24153 

כ "כי היה ירא לבלעם פן יחזור למוטב ע, האפשריות להגיע על ידם לקדושה השאיר בפיו ולא בלעם 24154 

ודבר , איך אפשר לקיים בהם מצוות מעשר, רין את התבןוהתענין איך מעש, הרהר רק מצד החיצון לבד 24155 



י "ואדרבא ע, כדרך כל דבר שהוא ממנו וחוצה שמשוחחים ומדברים בהם, בענינים אלה עם אביו ואחרים 24156 

 24157 .הדבור נשאר הענין אצלו מבחוץ עוד יותר

והיינו  ,ז גם הדאגה שבלב מתקררת ונחלשת"כי עי, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים (ה"יומא ע) ל"אז 24158 

, ונאמרו מבחוץ להאני הפועל, שבחינת עשיו היא שלא בלע את ההארות שהיו בפיו אלא רק דיבר בהם 24159 

´ ה, אם כן מי שדברי מוסר ורגשי התעוררות ותשובה שגורים רק בפיו הרי הוא חברו של עשיו הרשע 24160 

 24161 .(111´ א ע"מכתב מאליהו ח)  .יצילנו מזה ויסייענו לבקוע את טמטום הלב

 24162 

 24163 קגמאמר ת

 24164 .(ט"ה כ"בראשית כ) ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף

ותניא אותו היום נפטר אברהם אבינו , כל זמן שהיה אברהם חי לא מרד עשיו דכתיב ויבא עשיו מן השדה 24165 

משמע שצער ראיית הרשע הוא הרבה יותר קשה , (.ב טז"ב)א  ועבר אותו הרשע חמש עבירות ביום ההו 24166 

כל יום ויום התרוממות , ה כל רגע ורגע של השגותיו באלוקות"חיים של אברהם אעהגע בעצמך , ממות 24167 

שעלולות היו למלא כל העולם אור חדש , וכאן לפנינו ענין של חמש שנים שלמות אהובות ונעימות, חדשה 24168 

ובעיקר כשהרע הוא מאחד מבניו או , מ בכדי שלא להצטער למראה הרשע והרשע"ומ, נפשות חדשות 24169 

 24170 .ולא לראות בקלקול היציאה לתרבות רעה, הרי מותר לוותר על כל האושר הנצחי הזה, ויוצאי חלצי

מה רב הכאב , כ עד כמה צריך האדם להצטער על החטא והקלקול שנמצאו בו ושהוא נושא בקרבו"א 24171 

מה רבה צריכה להיות המועקה , ל"והעינוי על החטאים שהאדם יודע בוודאי שהם דבוקים בו ככלב רח 24172 

והעצה היחידה לאדם , הידיעה וההכרה שבעוון ובחטא הוא מתהלך עלי אדמות, לבו של האדםשתלחץ על  24173 

קריאה והגות של דבקות , להשתדל להחליף את משא הרגשת חטאיו ועוונותיו במשא של לימוד המוסר 24174 

 24175 .מועקת החטא בחרדה תמידית של יראת שמים ימיר והיה הוא ותמורתו יהיו קודש, באלוקות

לפי שהשכינה היתה , ותכהינה עיניו מראות מפני הכעס שהיה מכעיסו, ה"יצחק אבינו ע וכן מצינו אצל 24176 

ונסתלקה , ז שלהן"ועמד עשיו ונטל מבנות כנען והיו נשיו מעשנות ומקטירות לע, שרויה בביתו של יצחק 24177 

תנחומא ) ה הריני מכהה את עיניו שלא יראה ויוסף צער"אמר הקב, השכינה מיצחק והיה רואה ומיצר 24178 

מ צער ראיית החטא גדול מצער "מ, הרי הסומא חשוב כמת ופטור מכמה מצוות וצער גדול הוא, (שם 24179 

בכדי שלא יסבול מעשן קטורת הגילולים , ה את יצחק אבינו שהכהה עיניו"ועוד צדקה עשה הקב, העוורון 24180 

 24181 .בעיניו הרואות

כ "ינוני אינו מרגיש כואף שהאדם הב, מה מאוד מרה וכבדה צריכה להיות הרגשת נושא החטא בקרבו 24182 

ולכן מחובתנו אנו אנשי התורה , כי בכדי להרגיש צריך להיות נקי וטהור מעיקרא, בכובד חטא הפנימי 24183 

וכפי הרגשת , לחדד מחשבתנו וללטש לבנו להרגיש הרגשת משא טומאת החטא המתדבק בנו, והמוסר 24184 

מקות המוסר ויעילותו הוא הע, כובד החטא יוקל מעלינו כובד תשובת המשקל כדי להשתחרר ולהזדכך 24185 

 24186 .(אור הנפש)  .ת יהיה בעזרנו"והשי, בהתאם להרגשת הצער ועינוי החטא

 24187 

 24188 מאמר תקד

 24189 .(´ה ל"בראשית כ) ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה

ל "ולפי המבואר בכמה מאמרי חז, יש להתבונן ולשאול איך באמת בא עשיו לכל זה והלא מאמין גדול היה 24190 

, ולא לחנם טעה בו יצחק אבינו ויאהבהו, ובכיבוד אב עלה למעלה ראש, ה גם בעל הרגשים נפלאיםהי 24191 

 24192 ?כ איך הגיע לפשוע ולהרשיע עד כדי כך"וא

על כן קרא שמו אדום כשראה שכל כך , ל"המעיין בספורנו יראה שכלל במלים מעטים תשובה לזה וז 24193 

, הכיר בנזיד כי אם צבעו קרא שמו אדום עד שלא, התמכר למלאכתו הנפסדת אשר לא כתורת האדם 24194 

אין , באופן שאתה כל כך עייף שאינך מכיר הנזיד, מכרה כיום כי בהיות היום כל מגמת פניך אל מלאכתך 24195 

 24196 .ל"ספק שלא תוכל להתעסק בעניני הבכורה לשרת לאל יתברך ולעשות את הראוי לבכור עכ

, שים מהם גם גדולים וטובים שהלכו בזו הדרךורבים המה האנ, כאן נגלה לנו סוד כמוס מהמון בני אדם 24197 

והוא בהיותם נכנסים בעול טרדת הפרנסה אשר נגזר על אדם הראשון וכל , נכשלו ונפלו ונאבדו מן העולם 24198 

ויראו כי היתה הרווחה נהפך לבם לחשוב , ש בזעת אפיך תאכל לחם"כמ, דורותיו לאחר חטאו בעץ הדעת 24199 

ח "ובכל לבם ונפשם ברמ! ר הון תועפות יומם ולילה לא ישבותווהתחילו לרדוף לצבו, את הקללה לברכה 24200 

 24201 .אצים רצים מטורפים ומבולבלים אחר תאות הממון, ה גידיהם"איבריהם ושס

ואף אם יעלה ! ולא יתנו להם פנאי אף לעמוד רגע קט ולחשוב בתבונה להיכן הם הולכים ומה יהיה בסופם 24202 

ישיבו אל לבבם בהחפזם כי כל האדם כוזב ואין , יםעל דעתם הרהור מה מתהפוכותיהם ומעשיהם הירוד 24203 

וכך הוא הולך , ומה שנוגע לרוחניות בזה הוא נעשה בעל בטחון גדול ואומר השם יעזור, דרך אחרת מזו 24204 

 24205 .והוא במחשבתו כי הישר בעיני השם הוא עושה, מתאוה אל תאוה ומדחי אל דחי עד שנעשה רשע גמור



גדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב וי! וכך היה גם דרכו של עשיו הרשע 24206 

ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח ואת , י איש יודע ציד לצוד ולרמות את אביו בפיו"ופירש, אהלים 24207 

 24208 .ויעקב איש תם אינו בקי בכל אלה אלא כלבו כן פיו, כסבור אביו שהוא מדקדק במצות, התבן

ועד כדי כך , ה"א איך היה אפשרי הדבר שעשיו הרשע ירמה את יצחק אבינו עוהנה אין לנו השגה כל שהי 24209 

, ל"ש בפרשה ובמאמרי חז"כמ, ויאהבהו וירצה ליתן לו את הברכות, שיחשוב עליו שהוא מדקדק במצוות 24210 

ק שיודע לקרות "ו בעל רוה"וק, בפרט שעוסק בחינוכם ובוחן אותם, והלא אף אדם פשוט מכיר את בניו 24211 

, ל הרבה עובדות נוראות"י הקדוש ז"ל על האר"ו ז"וכידוע מה שמביא הרח, א"עשי בנעל הפרצוף מ 24212 

וכן ידוע ומסופר בכמה , שהיה אומר להאנשים הנכנסים אליו כל מעשיהם מיום הולדם ועד שבאו לפניו 24213 

ולכן הקושיא בעינה עומדת איך היה יכול , ספרים מצדיקי עולם שהיו מכירין בפרצופו של אדם כל מהותו 24214 

 24215 .עשיו לצוד ולרמות את יצחק אבינו

ל מבארים ויהי עשיו איש יודע ציד שיודע "וכפי שחז, אולם אם אנו מבינים או לא הרי הכתוב מעיד על כך 24216 

וכשם שמה שהוזכר על יעקב בשבחו שהיה איש תם יושב , אומנות גדולה ברמאות היה לו לעשיו, לרמות 24217 

איש תם ואיש יושב , תא הוזכרו כאן דרגא אחר דרגאאנו מבינים כמה כוחות מפליאים למעליו, אהלים 24218 

איש שיודע לרמות ולצוד את ? ואיזה איש, כך הוא גם בהיפך בצד הרע לגבי עשיו שהיה איש! אהלים 24219 

ז אין אנו "ולפי, ה"כלומר כמה גדול היה איש זה ברמאות שהיה יכול לרמות גם את יצחק אבינו ע, אביו 24220 

 24221 !שהרי הכתוב מעיד עליו כמה גדול היה ברמאות, זה את אביוצריכים לחפש טעמים איך רימה רשע 

, לדעת כי בראש וראשונה רימה רשע זה את עצמו, אך מה שיש לנו להתבונן בזה הוא מה שנוגע אלינו 24222 

פ שיהיה איש "אלא שכך עלה במחשבתו שאע, ובודאי לא התנהג כהדיוט ובל נשכח בן ונכד מי היה עשיו 24223 

מ גם מאהבת "מ, ז ותענוגיו"ישים כל מגמתו וכל מחשבתו אחר אהבת עוהעל אף ש, יודע ציד איש שדה 24224 

ב כי ימצא חן "ולא יגרע שכרו לעוה, ב בכיבוד אביו וכדומה"וישתדל להשיג עוה, ב לא יניח ידו"עוה 24225 

כי נמשך אחר הבלי העולם והנאותיו בכל , הנה טעות מר זה היה בעוכריו, ושכל טוב בעיני אלקים ואדם 24226 

 24227 .רק פיו ידבר דברי צדק ואמרי יושרו, לבו ונפשו

כי בפיו היה מדבר גדולות ממש אבל לבו לא כן ! ל איש יודע ציד לצוד ולרמות אביו בפיו"היינו משאחז 24228 

הוא גם מה , וזהו ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, (ר"ב) עליו נאמר שפתים דולקים ולב רע, יחשוב 24229 

, שיו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחישנאמר ויאמר ע, ל רשעים הם ברשות לבן"שאחז 24230 

ק דמשום כך "כ בזוה"וכ, והרשעים הם ברשות לבם! שכלו לא הורה לו לרציחה כזו אבל לבו אמר לו כן 24231 

 24232 !כי בראשו היה גדול מאוד אך לבו לא היה טוב, ראשו של עשיו קבור במערת המכפלה

ויאהב , ל"ה בספורנו וז"אותו אהב כי ציד בפיו וכ אלא גם, ו רק את עשיו אהב"אבל בל נטעה לפרש כי ח 24233 

, ורבקה אוהבת את יעקב לבדו, פ שידע בלי ספק שלא היה שלם כיעקב"גם את עשיו אע, יצחק את עשיו 24234 

ובודאי כן הדבר כי כל מה שנדקדק לפרש איך טעה יצחק אבינו , כ"מפני שהכירה ברשעו של עשיו ע 24235 

ה שהיה איש תם יושב "ו הוא שידע ואהב את יעקב אבינו ע"פ ק"עכ, בעשיו איש יודע ציד איש שדה 24236 

 24237 .אהלים

עשו לקח , העולמות´ שיעקב ועשיו חלקו עוד במעי אמם את ב, (ט"א זוטא פי"תנדב) ל"ואכן כבר אחז 24238 

והא ודאי אי אפשר לומר שכל כך שוטה היה עשיו עוד מתחלתו במעי , עולם הזה ויעקב לקח עולם הבא 24239 

, ז"ב גם דרך הנאות עוה"הוא בחר והחליט כי יזכה לעוה, ולא ירצה בו כלל ב"לוותר על כל עוה, אמו 24240 

אמר לו יעקב אחי , כשבא יעקב מבית לבן ראה עשיו בנים ובנות עבדים ושפחות, ל"א הנ"ש בתדנב"וכמ 24241 

מיד אמר עשיו רצונך בוא , ב ואני אטול עולם הזה מנין לך כל זה"לא כך אמרת לי שתטול אתה עוה 24242 

 24243 .ש"עי ונעשה שותפות

כלומר הלא אני רואה , ש שם וישא עשו את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך"וזהו מ 24244 

אני רק לא , ב"וכי אתה חושב שאין אני רוצה בעוה, כ כל החלוקה שלנו מקח טעות"א, ז"שיש לך גם עוה 24245 

 24246 .וצה בכך בוא ונעשה שותפותאף אני ר, ז"אבל מכיון שאני רואה שיש לך גם עוה, ז"רציתי לוותר על עוה

´ יעקב יהיה כולו קודש לה, שעשיו ודורותיו יתמכו ביעקב ודורותיו, פ כך באמת חשב יצחק אבינו"עכ 24247 

יצחק דאג על , ו"ז ויחלש בעסק התורה ח"יצחק פחד על יעקב שלא ישתקע בפרנסתו בעוה, ועשיו יפרנס 24248 

, ו אלמלא לא קיבל יעקב אבינו את הברכותל שאמר"וכן מצינו בחז, יעקב שישאר תמיד באהלה של תורה 24249 

והספורנו הביא ראיה , כי יצחק אבינו רצה שעשיו יפרנס את יעקב, היו בני ישראל תמיד עניים ודלים 24250 

, ז"לא מצינו רק ברכות גשמיות עניני עוה, שבברכות שנתן ליעקב בחשבון כי הוא עשיו, ל"גדולה לכל הנ 24251 

 24252 .ויתן לך את ברכת אברהם שם כתוב, כ כששלח את יעקב לחרן"רק אח

כ הלא כדין "אמר א, אבל מיד שאמר לו את בכורתי לקח, ז היה כשעדיין לא ידע על המכירה"והנה כ 24253 

, ויש בזה גם רמז כלומר אם אתה יכול למכור את בכורתך עבור נזיד עדשים, ברכתי אותו גם ברוך יהיה 24254 



לכן כדין ברכתי אותו גם ברוך , ב"והכי אינך רוצה כלל בע, אי אפשר להאמין לך שתתמוך ביד אחיך 24255 

 24256 .(לב אליהו)  .יהיה

 24257 

 24258 מאמר תקה

 24259 .(א"ה ל"בראשית כ) ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי

כי הרבה מעלות יש בעולם בכל מקום , כ לייקר את האדם בשבילה"המעלה מצד עצמה אינה נחשבת כ 24260 

כדומה מי שלובש תכשיטים , ביל זהורק כשהמעלה היא של האדם נייקרנה בש, שנפנה נראה מעלות לרוב 24261 

, וכן בזה המעלה אם היא שלו היא לו לתפארת, ורק כשהם שלו הם לו לתפארת, של אחרים אין זה כבוד 24262 

 24263 .ואם נראה כי אינה שלו אין זה לו לתפארה

וברגע נחדול לייקרו ולכבדו במעלה , ברגע נייקר אדם בשביל מעלה, ועל פי זה נשכיל על מצב האדם 24264 

וככה כזה , כי נראה שאינם שלו שפושטם ונותנם לבעליו הרי זה לאות שאינם שלו? למה ואיךו, שיש לו 24265 

זה , למשל מי שיש לו חפץ ואינו רוצה ליתנו רק במחיר גדול תמורתו, כי התמורה תעיד על יקרת הענין 24266 

שימיר כלי אבל כ, ולכן דורש תמורת הכלי שלו מחיר גדול, יעיד על יקרת הכלי בעיניו וכי הכלי הוא שלו 24267 

ולכן טוב לו הפרוטה שיקבל והיא תהיה שלו מכלי , יקר על פרוטה וכדומה זה יעיד לנו כי הכלי אינו שלו 24268 

 24269 .יקר של אחרים

כשנראה אדם משכיל על דבר ומיקרו ובהשכל ידבר ומתנהג בערך זה אז , וכענין הזה במעלות השכל 24270 

אבל כשנבחין כי בשביל , לה תפארת היא לוולובש תכשיטים פנימיים כא, כי נראה בו מעלה רמה, נכבדנו 24271 

, הרי שהמיר המעלה בכל דהו זה לאות כי המעלה אינה שלו, תאוה או כבוד כל דהוא יעזוב הנהגת השכל 24272 

נמצא ברור כי ברגע שראינו מי שהפשיט תכשיט , ולכן בוחר כל דהוא שלו על המעלה שאינה שלו 24273 

 24274 .לנו לייקרו בשביל מעלת התכשיט שאינו שלוואין , מזה יתוודע לנו שהתכשיט אינו שלו, מראשו

כי איך אפשר , גילה לכל כי הבכורה ברוב ערכה אינה שלו, ולכן עשיו שהמיר את הבכורה על נזיד עדשים 24275 

בזה שהחליף על דבר מועט הראה לכל כי מעלת , וזהו ויבז עשיו את הבכורה, להחליף על דבר מועט כזה 24276 

 24277 .הבכורה וכדין לקח יעקב את, הבכורה אינה שלו

כן אות בזה על מיעוט החלק שיש לו , כי לפי ערך מיעוט החליפין, והשמיענו הכתוב בזה דבר גדול ונפלא 24278 

כמו תמורת ממון הרבה ובשביל בזיון , ואמרנו כי מי שעוזב הרגלו הטוב בשביל נסיון גדול, בהמעלה 24279 

אף כי , ומחיר לקח בעד המעלהכי הרבה תמורה , כ כי המעלה מתנכרת ממנו לגמרי"לא מוכיח לנו כ, גדול 24280 

, אבל העוזב את הרגלו הטוב בשביל דבר פחות ומועט, כל החפצים לא ישוו לה באמת אבל נסיון הוא 24281 

ולכן נראה שלא להחליף הרגלנו הטוב בכל , זה לאות כי המעלה אינה שלו, ובמלחמת נשים לא ינצח 24282 

 24283 .(ז"אור רש)  .חפצים

 24284 

 24285 מאמר תקו

 24286 .(ב"ה ל"בראשית כ) ות ולמה זה לי בכורהויאמר עשו הנה אנכי הולך למ

וכמו , נאמר כאן למה זה לי בכורה ונאמר במקום אחר זה אלי ואנוהו, שעשיו כפר בעיקר´ אמרו בגמ 24287 

ה יבוא עובדיה שדר בין "יצחק אמר הקב´ אמר ר, (7ב טז"ב) ה"ה גם כאן כפר בהקב"ששם מדבר מהקב 24288 

ילקוט ) שדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם ויפרע מעשיו הרשע, שני רשעים ולא למד ממעשיהם 24289 

 24290 .(עובדיה

אדם שהכיר בגדלות , שאדם שגר בין יצחק ויעקב ועוד זכה להכיר את סבו אברהם, פלא גדול הוא באמת 24291 

ונראה שסוד הדבר , ה"שאדם כזה יהיה מסוגל להיות כופר בהקב, האבות ובכוח שנמסר להם בברכות 24292 

ל בגזירה שוה משם אינו רק "זה שלמדו חז, של זה אלי ואנוהו נעוץ במה שהיה חסר לעשיו ההרגשה 24293 

לאדם ניתן שליטה בתחתונים לעשות בהם , אלא גילוי מילתא ונתינת טעם יש בדבר, כהלכתא בלי טעמא 24294 

אם להשתמש , וכמו שאומר דוד תמשילהו במעשה ידיך כל שתה תחת רגליו וזה לו לנסיון, כאוות נפשו 24295 

כפי שתרגם ´ לעבדה ולשמרה´או שמכיר שהושם כאן , ו ולספק דרישות גופובעולם למלאות תאוותיו ממנ 24296 

 24297 .יונתן להיות עמל ולשמור מצוותיה

שעושים מבוכה של שבילים רבים ואדם ניתן , כותב שהעולם דומה למשחק השרים (ג´ פ) המסילת ישרים 24298 

אים אותו אל מהשבילים האלה יש מהם ישרים המבי, ועליו להגיע אל אכסדרה הניתן באמצע, בהם 24299 

משל זה נאמר למי שכבר הגיע למדרגה , ויש עקומים המשגים אותו ומרחיקים אותו מהאמצע, מבוקשו 24300 

 24301 .אלא שנעלם ממנו הדרך להשיגה, שמכיר את חובתו בעולמו

אם לזה שיש בו חיי , עליו קודם להחליט מה מבוקשו בעולמו, אבל לאדם שלא יודע איזה דרך ישכון אור 24302 

והדרכים העקומים מוליכים , הדרכים הישרים מגיעים לחיי נצח, שמוליך לחיים הנצחייםאו זה , עולם הזה 24303 



זה לעולם הבא וזה , נמצא שבתוך אותה מסגרת אנשים רצים זה על יד זה באותו המהירות, לחיי עולם הזה 24304 

 24305 .להנאות עולם הזה

שאנו עמלים , ושבי קרנותזהו שאנו אומרים מודה אני לפניך ששמת חלקי בין יושבי בית המדרש ולא בין י 24306 

כולנו , (7ברכות כח) אנו רצים לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת, והם עמלים אנו רצים והם רצים 24307 

ציד , עשיו מצדו בחר בתענוגי עולם הזה עסקו היה בציד החיות לצלותן, רצים אבל בכיוונים הפוכים 24308 

השטחית של מילוי דרישות החושים הצורה , הנפשות לשודדם במטרה שהעולם יספק לו מלוא תאוותיו 24309 

סופו , תפקיד האדם, סיבת בריאת העולם, לא התעמק לחדור לתכלית הדברים, היוו עבורו השקפת עולמו 24310 

 24311 .מה לו לדברים מסובכים כאלה בשעה שחושיו שכורים מיופי הבריאה המרהיבה עין, אחרי מותו

אשר זה מיוסד על קבלת עול , אנוהוהתורה דורשת מכל יהודי להשקיע מרצו ביפוי המצוות זה אלי ו 24312 

ולכן לא מספיק , המצוות הם האמצעים להביא את העולם לתכליתו, מלכות שמים והכרה בתכלית האדם 24313 

ולא , אלא להשקיע מחשבתו שהמצוות יעשו בצורה הנאה ביותר, לעשות את המצוות באופן של מלומדה 24314 

 24315 ל ואנוהו הוי דומה לו"כמו שדרשו חז, יכולעוד אלא שצריך ליפות גם את עצמו להיות דומה למדותיו כב

 24316 .(שבת קלג)

כמה פעמים , הרי שעל האדם לתת צורה לחומר כדי לתקן עולם במלכות שֿדֿי והעיקר הוא הפנימיות 24317 

וזה היסוד , משום שזה עלול להוליך את האדם שולל, הזהירנו התורה שלא להמשך אחרי החומר ופיתוייו 24318 

 24319 .בתורה ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתםוכמו שכתוב , הראשון של זהירות

רואה איך שאחיו מבשל תבשיל , אדם בא מן השדה עייף וזועף מאי הצלחה בצידו, לפני עינינו מחזה מוזר 24320 

, אלא תן לי מהאדום האדום הזה, אינו אומר תן לי לאכול פן אמות, ואומר הלעיטני מן האדום האדום הזה 24321 

אלא משיכה למראה , תה באכילתו משום שביעת רעבונו כדי ליישב דעתו בלבדגילתה לנו התורה שלא הי 24322 

ר "ב) שאפילו במצב שאחזו בולמוס ומוכרחים להלעיטו בתוך פיו כמו שעושים לגמל, החיצוני של המאכל 24323 

שאינו רואה , כל כך היה מסור למילוי התאוה לעינים, בכל זאת מדגיש הוא את צבעו של המאכל, (סג טז 24324 

 24325 .אדוםכאן אלא ה

אכן הוא אדם גבור , זהו תמונה של האדם הפועל לפי ראות עיניו ונמשך לקסם שטחי והשגת חמדת לבו 24326 

, אסור הוא בזיקת אהבתו, אולם בראותו איזה מאכל נכנע הוא לגמרי לדרישת תאבונו, חיל מלומד מלחמה 24327 

, נו ויעורר את רצון לבוומוכרח הוא להשיג מיד את מה שרק ימשוך את עי, אין לו הכח לעמוד נגד רעבונו 24328 

 24329 .(ב משערי הפרישות"פ) ל"עשה את בטנו לאלוהיו כמו שכתב החוה

ברגע שתתרחש איזה התנגדות בין דרישת , האדם השקוע במילוי רצונותיו אינו מסוגל להתמסר לאלקים 24330 

וא כלוא ה, אין לאל ידו לשבור תאוותו ולבטל רצונו מפני רצון האלקים, האלקים לבין דרישת תאוותיו 24331 

זהו האדם השפל המוכן למכור הכהונה , לגמרי במאסר חושיו ואין לו היכולת לסגל לו שום אידיאל זולתם 24332 

זהו האדם המסוגל להיות כופר , כששכלו עומד אין אונים נגד הזרם הכביר של תאוותו, עבור נזיד עדשים 24333 

 24334 .בעיקר משום שמבט עולמו היה תמיד זה בטני ואנוהו ולא זה אלי ואנוהו

מעשה נורא ´ מובא בגמ, שלמה בחכמתו שאול ואבדון לא תשבענה ועיני אדם לא תשבענהאמר  24335 

נתנו לו גלגל , וכאשר לא נתנו לו להכנס ביקש שיתנו לו משהוא, שאלכסנדר מוקדון הגיע לפתח גן עדן 24336 

אמרו ? שאל מרבנן מה זאת, הלך ושקל אותה נגד כל כספו וזהבו והיתה מכריע את כולם, העין של אדם 24337 

לקחו קצת ? אמר להם ואיך אתם יודעים שזאת הסיבה, ו גלגל העין של בשר ודם שאף פעם אינו שבעל 24338 

, (ב"תמיד ל) ומפסוק זה למדו שעיני אדם לא תשבענה, עפר וכסו את העין ושוב היה אפשר לשוקלו 24339 

 24340 .שהלב והעין שני סרסורי החטא (ר יז ז"במ) ל"ואמרו חז

אזי ימשך תמיד , האדם אינו מחליט להשתלט על חושיו ולטהרם אם, זהו המצודה הפרושה על כל החיים 24341 

ל "א ז"וכמו שכתב הגר, ´ולא יוכל להתעמק בדברים שכליים ועבודת ה, אחר הערב לשעתו והשטחיות 24342 

וזהו עיקר חיות האדם להתחזק תמיד , אלא אחר שהמית התאוה והנאות העולם´ שלא יתכן עבודת ה 24343 

כל , (א שם"ובהגר´ משלי ד) ק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייךכמו שאמר שלמה החז, בשבירת המדות 24344 

ואין שום , עדיין הוא פרא נטול מכל חכמה אלקית, זמן שהאדם עדיין נמשך אחרי האדום האדום הזה 24345 

מוכן , רק בעוזבו הנזיד עדשים של עולם הזה, ואין שום מדרגה אליה יוכל להגיע, עבירה חמורה בעיניו 24346 

 24347 .(המוסר והדעת)  .לות את הסולם בית אלהוא להשגת הבכורה ולע

 24348 

 24349 מאמר תקז

 24350 .(ב"ה ל"בראשית כ) ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה

אם נצחו מוטב ואם לאו , ר שנאמר רגזו ואל תחטאו"ט על יצה"לעולם ירגיז אדם יצ (.ברכות ה) ל"אחז 24351 

אם נצחו , ש שנאמר על משכבכם"א קאם נצחו מוטב ואם לאו יקר, יעסוק בתורה שנאמר אמרו בלבבכם 24352 

 24353 .מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה שנאמר ודומו סלה



וכיצד יכול ללחום ולנצח , איך צריך אדם לפעול בחייו עלי אדמות, ´ל בספר מלחמות ה"כאן למדונו חז 24354 

ו שישים מבט, ז"ומן התמיהה שהרי זאת כל תעודתו של אדם וחובתו בעוה, את יצרו הרע החזק והקשה 24355 

ל זה "וכמה מעטים המה בני אדם שעומדים להתבונן במאמר חז, ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו 24356 

 24357 .ר"אשר בו טמון עיקר התרופה להנצל מיצה, הנפלא

הרי יסוד הראשון שלעולם צריך , ר"ט שיעשה מלחמה עם יצה"י ירגיז יצ"פירש, לעולם ירגיז אדם 24358 

שעה ואין זמן בכל חיי האדם שיוכל לשבת ולנוח ולומר שלום לומר לך שאין , ר"שיעשה מלחמה עם יצה 24359 

נצחו מוטב ואם לאו יעסוק , רגע אחד הנך נמצא בסכנה גדולה´ שאם תסיח דעתך ממנו אפי, עלי נפשי 24360 

ולא , ממה שנאמר אמרו בלבבכם נתחדש לנו דבר שעסק התורה תלוי בלב, בתורה שנאמר אמרו בלבבכם 24361 

אז בודאי , כשיתבונן אדם וידע כי דברי תורה הם חיינו ואורך ימינו, םדי באמירה בפה אלא אמרו בלבבכ 24362 

 24363 .ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי לו יצה"ל אמר הקב"ש חז"וכמ, בהם יהגה יומם ולילה ואז ינצל

מתגבר , ר בכל מקום ובכל זמן אינו מתייאש מלהפיל את האדם"יצה, ש"נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק 24364 

זורק עליו חצים , וכיון שרואה שהאדם מתגבר כנגדו ועוסק בתבלין שהוא התורה, םומתחדש עליו בכל יו 24365 

שיש , ש"ולכן העצה שנתנו החכמים בזה היא יקרא ק, ו"של כפירה ומינות להדיחו מהתורה והמצוה ח 24366 

ז יתחזק באמונתו ושב "ועי, קבלת עול מצות וזכירת יציאת מצרים, בפרשיותיה קבלת עול מלכות שמים 24367 

 24368 .ורפא לו

ולמרות כל , אם אדם זה גלי ים התאוה סוערים עליו ועוברים על ראשו בלא הפסק, נצחו מוטב ואם לאו 24369 

ו להטבע ולירד "הרי הוא עומד ח, התאבקותו לחיים במלחמתו ועסקו בתורה וקבלתו עול מלכות שמים 24370 

והנה בהא , ו סלהיזכור לו יום המיתה שנאמר ודומ, ר ממנו והלאה"אם עדיין נצחונו על יצה, לתהום רבה 24371 

ל מבטיחים לו "אלא חז, כי אין בזה צד ספק´ ואם לאו´ל צד שני של "דיזכיר לו יום המיתה לא אמרו חז 24372 

ויגיע , כי כשיגיע ויזכור לו יום המיתה יסורו ממנו כל מניעות והכשלונות במלחמתו עם יצרו, לאדם בודאי 24373 

 24374 !לחוף מבטחים בלא שום נגע ופגע אשריו ואשרי חלקו

כ יש "א, ר מכל התרופות שהוזכרו עד כה"רה נראה כי תרופה זו היא החזקה ביותר נגד היצהולכאו 24375 

ויאמר עשו , ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי, ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא, להתבונן בפרשה זו 24376 

הצעה ויש לשאול איך עלתה בכלל , הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה וימכור את בכרתו ליעקב 24377 

היתכן שימכור אדם אבן טובה ששוייה אלפי דינרי זהב בעד , כזאת למשא ומתן נזיד עדשים עבור בכורה 24378 

 24379 !אתמהה? ככר לחם ונזיד עדשים

והשתמש רשע זה , ולא עוד אלא שעשיו קיבל הצעתו ברצון רב ובנפש חפצה וימכור את בכורתו ליעקב 24380 

והדבר , הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה ,להסביר טעם מכירתו בקלות דעת ובשויון נפש באמרו 24381 

ולבסוף , הלא יזכור לו יום המיתה היא התרופה היותר חזקה לעמוד בה כנגד התאוה והרצון השפל! פלא 24382 

ביזה את הבכורה ומכרה בעד , ודוקא משום כך שהוא הולך למות, בא עשיו רשע זה ומהפך קערה על פיה 24383 

 24384 ?לחם ונזיד עדשים ואיך

, אלקים והנה הרג בקר ושחט צאן´ ויקרא ה, (ישעיה כ)א  ז הנבי"עוד כיוצא בו וכבר צווח ע ואולם מצינו 24385 

? הרי כי מחר נמות נעשה סיבה לאכול בשר ולשתות יין ומה זאת, אכול בשר ושתות יין כי מחר נמות 24386 

א זכרון אל, אולם הדבר פשוט כי זכרון יום המות אינו תרופה מיוחדת לבטל תאוות ומחשבות לב יצר הרע 24387 

, ז ובמה שמשתדל ומה שהשיג בימי חייו"כי במה שהוא עוסק בעוה, זה בא להורות לאדם שישים על לבו 24388 

 24389 !מכל אלו סופו להפרד במוקדם או במאוחר ולא ישיגנו עוד והוא יום המות

יתחזק לחטוף ולמהר להשיג יותר ויותר , ממילא נמצא שבהעלאת האדם על זכרונו יום זה המר והנמהר 24390 

ולכן אמת הוא כי אדם , כי יקר הוא מאוד והזמן מתמעט והולך, משתדל בו כל זמן שהוא בחייםבמה ש 24391 

הרי כל מגמתו וחפצו להכנס לטרקלין של עולם , ש"אשר עושה מלחמה עם יצרו ועוסק בתורה וקורא ק 24392 

לכן הוא משים על לבו למהר להתקין עצמו , ז"ששעה אחת של קורת רוח שם יפה מכל חיי עוה, הבא 24393 

 24394 .ז"פרוזדור כאן בעוהב

, ל עצה לזכור לו יום המיתה"לכן נתנו לו חז, ר שאפילו יוצרו קראו רע ומבקש להדיחו"אלא שקשה יצה 24395 

, ב בלתי מתוקן"ו יבוא לעוה"יכנס בו יראה ופחד שמא ח, וכשיתבונן לאחריתו וכי לא ידע האדם את עתו 24396 

לכן בודאי ישתדל לשוב על חטאיו , יתברךוליהנות מזיו שכינתו ´ ויאבד חלקו ולא יוכל להתענג על ה 24397 

 24398 !חטוף ואכול חטוף ובריך, ולהרבות בתשובה ובמעשים טובים כל זמן שאפשר לו

ואינו חושב כלל להתענג על , ז בענינים הגשמיים והבלי העולם"אבל אדם שכל משאלותיו הוא תענוגי עוה 24399 

ובכן אם , עשים טובים רק ההיפך מזהאינו מרגיש שום תענוג במצות ובמ, ´וליהנות מזיו שכינתו ית´ ה 24400 

, ומתבונן שהזמן קצר ועוד מעט קט ויצטרך להפרד מכל הנאותיו בעולם הזה, מעלה בזכרונו את יום המות 24401 

? אבל מה יחטוף, הנה בודאי גם הוא יתעורר לחטוף לעצמו כל מה שאפשר לו עד שלא תחשך לו שמשו 24402 



ביודעו כי לא ישיגם עוד אחרי שיפרד מעל גופו בזה , ז"ועוד תענוג דמיוני בעניני עוה! עוד חתיכת הבל 24403 

 24404 .העולם

כי , (תענית יא) אמרו עד כאן מדת בינונים´ ובגמ, זהו מה שאמר הנביא אכול בשר ושתה יין כי מחר נמות 24405 

ומשתדל להרבות , אך התוצאות מזה שכל אחד מרגיש אשר יחסר לו במיתתו, כולם יודעים את ודומו סלה 24406 

והרשע בהיפך ירדוף יותר אחר ! ט"הצדיק בתורה ובמצות ומע, ל זמן שהוא בחייםולהגדיל את חלקו כ 24407 

 24408 !ז והבלי העולם"תענוגי עוה

, כי המשיל עליו את הקנאה והתאוה והכבוד, זה מה שאמר עשיו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה 24409 

ולמה זה לי , ני בהאי עלמאהואיל וכבר באתי לידי כך איזל ואיתה, וכיון שידע שדרכו למיתה אמר לנפשו 24410 

, וגם אחר שכבר אכל ושתה עביד אינש לאחזוקי בדיבוריה, והחליף את הבכורה עבור נזיד עדשים! בכורה 24411 

ויבז עשו את הבכורה ועוד צחק על , ותאות הכבוד מנעתו להודות כי כרה לעצמו בור ויפול בשחת יפעל 24412 

 24413 .יעקב אחיו על בטלנותו איזו סחורה קנה

כי הצדיקים יודעים מה זה רצון , דע זה מתחלה שכשיציע לו מכירה כזו יעשה כן ויקיימוויעקב אבינו י 24414 

ימכור , ז"שאם אדם אינו לוחם עם יצרו ומניחו להגביר עליו התענוגים והבלי עוה, ותאוות אנוש עלי ארץ 24415 

עיר והוא כ, וגם דרש שישבע לו על זה, גם ראשו עבור תאוה רגעית קטנה וקלה ולכן הציע לו המקח 24416 

 24417 .שמהלך אחר סיחה נאה נשבע ומכר חטף ואכל

כלומר ראו איך אדם שמוח , והכתוב צווח ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך 24418 

יכול לתעות ולהגיע עד כדי איבוד , בנו של יצחק אבינו ונכדו של אברהם אבינו, בקדקדו ובינתו פתוחה 24419 

אל כל אשר יחפוץ יטה ! כ למה מפני שהרשעים הם ברשות לבם"וכ, עצמו לדעת בשביל הנאת רגע אחד 24420 

 24421 .ככתוב אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו, אותם כחמור למשאוי וכבהמה בבקעה

אבל לאחר זמן כשראה עשיו כי יעקב לקח את הברכות , מיהו כל זה בשעת מילוי תאוותו או סמוך לה 24422 

ני נא מן האדום האדום הזה שמכר את הבכורה ליעקב קיבל י הלעיט"וע, והוא איבד במו ידיו הכל, במקומו 24423 

, ל שיצחק אבינו חרד חרדה גדולה שמא עון יש בו שבירך קטן לפני גדול"ש חז"כמ, הוא גם את הברכות 24424 

 24425 .אמר עכשיו לבכור ברכתי גם ברוך יהיה, וכיון ששמע כי מכר את בכורתו ליעקב

ונתמלא , אחד אבד ממנו עולם ומלואו לדורי דורות ומכיון שכן ראה והרגיש רשע זה שבשביל הנאת רגע 24426 

ר חנינא כל מי "ל א"ואחז, בצער וחרטה נוראה על שטותו ושגעונו ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד 24427 

זעקה אחת הזעיק יעקב , אלא מאריך אפיה וגבי דיליה, ה וותרן יוותרו בני מעוהי"שהוא אומר שהקב 24428 

 24429 .(ר שם"בר) כ"אמר ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאד עשנ, לעשיו והיכן נפרע לו בשושן הבירה

כ שזה גרם לצעקה הגדולה "עד שעשתה צעקתו רושם כ, הרי כמה גדול כאבו ורבו יסורי נפשו על זאת 24430 

ואדם , ולמדים אנו ממילא עד כמה הרגיש בחורבנו זה שנאבדו ממנו הבכורה והברכות, בשושן הבירה 24431 

בכל זאת בשעה , ולהבין מה הם הברכות שהיה יכול להשיגן שיש לו הרגשה ואמונה גדולה כזו לדעת 24432 

 24433 .ומכר את חייו עבורה, שבאה לפניו תאוה לנזיד עדשים לא היה יכול לעמוד כנגדה

בדיוק ההיפך הגמור ממה שהיה צריך להביאו המוסר , ולא עוד אלא שהשתמש בתרופת זכרון יום המות 24434 

´ זהו שאמר הכתוב כי ישרים דרכי ה! זה לי בכורה והוציא מזה המסקנא ההפוכה של ולמה, הגדול הלזה 24435 

דוקא בדרך חיים הישר והמועיל לצדיקים ללכת בהם ולהגיע לחיים , צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם 24436 

אבל צדיקים ילכו בם ! אותו דרך עצמו משתמשים בו הרשעים ונכשלים ונשברים בל יוכלו קום, הנצחיים 24437 

 24438 .(לב אליהו)  .חייםבזכרון יום המות וישיגו ארחות 

 24439 

 24440 מאמר תקח

 24441 .(ד"ה ל"בראשית כ) ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה

כי אין חפץ בכסילים רק , ן כי אחר שאכל ושתה חזר השדה אל צידו וזו סיבת ביזוי הבכורה"פירש הרמב 24442 

שהדגישה , נין על פי משמעות המקרא כפשוטון פירש הע"הרמב, שיאכלו וישתו ולא יחושו ליום מחר 24443 

והלא כבר עבר בולמוס הרעב וכבר נתיישבה דעתו ולמה לא , התורה אכילתו ושתייתו ומה שתיכף הלך לו 24444 

המדרש כאן שהתלוצץ עם חבר מרעים על ´ ן סובר שאין צורך בפי"הרמב? שת לבו שמכר בכורתו 24445 

אלא עצם הדבר שהיה יכול לקחת צעד כה גורלי בלי  ,הכהונה ועל תחיית המתים כדי להבין בזיון הבכורה 24446 

 24447 .לשקול את הדבר היטב בדעתו אם טוב עשה או לא

שאולי היה במצב של סכנה ואין לך דבר העומד בפני , על עצם מכירת הבכורה היה אפשר לדונו לכף זכות 24448 

הו הבזיון הכי ז, אשמתו היתה על האדישות שלו אחר כך, או שלא היתה דעתו מיושבת עליו, פיקוח נפש 24449 

אינו גורס כל עיקר שיש בעולם ענין חוץ מאכילה , גדול מה שאיננו מכיר כלל בחשיבות עבודת האלקים 24450 

היינו מוצאים , אילו היה שוקל שני הצדדים אפילו אם היה יצרו מתגבר עליו, ושתייה ושאר צרכי הגוף 24451 



מתגבר עליו ילך למקום שאין אמר רב אלעאי אם רואה אדם שיצרו ´ ש בגמ"כמ, בכל זאת איזה הצדקה 24452 

 24453 .(.מועד קטן יז) מכירין אותו וילבש שחורים ויתעטף שחורים

וזכה להקבר בין , וכבר סיפרו שם איך שתלמיד חכם אחד שנדוהו משום שמועות רעות שיצאו עליו 24454 

אבל אצל עשיו , משום שהיה נלחם נגד יצרו אלא שיצרו התגבר עליו, אלעאי´ הדיינים משום שעשה כר 24455 

כל כך השתרש הרע בתוכו על ידי שקריו ומעשיו , היה שום מאבק פנימי אלא כל כולו היה יצר הרעלא  24456 

 24457 .עד שלא נשאר בו שום נטייה כלל לטוב, הרעים

בשמעו שהרבה עונשים ומיתות תלויים , י שעשיו אמר הנה אנכי הולך למות"אולם לפי פירוש רש 24458 

אם כן איזה פשע היה בו הרי מחמת רוב פחד , יתהכמו העובד שתוי יין או פרוע ראש שהם במ, בכהונה 24459 

, ומרוב רגש אחריות ויראת שמים סרב לקבל על עצמו את הבכורה, שלא יוכל לעמוד בכל דקדוקי הכהונה 24460 

 24461 ?ולמה נחשב זה לבזיון העבודה, ומסרה ליעקב שהיה יותר מוכשר ממנו

הוא שאמר , חוק מזרח ממערבאבל האמת הוא שפחדו של עשיו רחוק היה מפחד הנובע מיראת שמים כר 24462 

ל בא "וכתב על זה רבינו יונה וז, (ב"משלי כ) אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחובות ארצח, ה"שלמה המלך ע 24463 

על כן אמר כי העצל ימצא , להודיע כי המדות הרעות מתעות השכל ויבקש טעמים להמשך אחרי התאוות 24464 

 24465 .ל"ו עכויפחד מדבר שלא יפחד ממנו זולת, טענה להמשך אחרי עצלותו

שופך דם האדם וצד נשי , כמה מגוחך הדבר שבריון כזה העוסק כל ימיו בצידת חיות ומסתובב ביערות 24466 

וכאשר מדובר בעבודת הכהונה שכל עצמו בא , ן"ש הרמב"אחרים עד שסיכוייו קלושים להאריך ימים כמ 24467 

זל נברא לקצר ואסור להניף ברזל על אבני המזבח שהבר, ל על השלמים"לעשות שלום כמו שאמרו חז 24468 

ועוד שאבנים שלמות כתיב שמטילות , (ג משנה ד"מדות פ) ימיו של אדם והמזבח נברא להאריך ימיו 24469 

 24470 .(מכילתא כ ח) שלום

, אין זה אלא מרוב עצלותו, ומפני שצריך להתמחות בדיני העבודה אומר רשע זה שהעבודה מסוכן בשבילו 24471 

לזה רפו ידיו להתגבר , יא מלחמת היצר וחייליושאף שהיה זריז לשפוך דם בכל זאת למלחמה הגדולה שה 24472 

מוכן לסכן את חייו כדי , ל איזהו גבור הכובש את יצרו כאן הוא עומד אין אונים"ש חז"כמ, על טבעו הרע 24473 

 24474 .ובענין הבכורה דוחה הוא בקש שאכן סכנה בדבר, לחיות חיי הפקר

עונה הוא שחל בדרך יש סכנה , הכשאומרים לעצל רבך במדינה לך למוד ממנו תור, ל"הוא אשר דברו חז 24475 

אומר מתירא אני שאמצא , אומרים לו רבך כבר בבית, כשרבו כבר בעיר אומר ארי בין הרחובות, בדרכים 24476 

ילקוט ) אז הוא אומר שיהיה פתוח או נעול מבקש אני עוד לישן, אומרים לו פתוח הוא, את הדלת נעול 24477 

מיתית שלו שרוצה לישון ומתעצל ללכת ולא הסיבה הא, נתגלה הדבר למפרע שגם בהתחלה, (משלי כב 24478 

 24479 .שפחד מאריות

ושאל ממנו אליהו בני מה אתה , שפגע אליהו באיש בור שהיה מתלוצץ, (ז יד"תנדא) ל"וכן מצאנו בחז 24480 

אמר לו מי למדך , ענה לו בינה ודעת לא ניתנה לי שאלמד תורה, משיב ליום הדין שלא למדת תורה 24481 

ענה לו לזה נתנו לו בינה ודעת מן ? יכהו לים ותעלה הדגים מן היםשתביא פשתן ותארגהו מצודות ותשל 24482 

וללמוד תורה שכתוב בה כי קרוב אליך , השיבו אליהו לכל המלאכות האלה נתנו לך בינה ודעת, השמים 24483 

כל שאר בני , עד שאמר לו אליהו בני אל ירע לך, התחיל האיש לבכות? הדבר מאד לא נתנו לך בינה ודעת 24484 

 24485 .אבל מעשיהם מוכיחים עליהם, ם משיבים תשובה זואדם באי עולם ה

ש "ונדחה מחיי עולם הבא כמ, כן הוא אצל עשיו מצא לו איזה אמתלא בדויה ובזה דחה כל ענין הבכורה 24486 

, אלא בגמרו לאכול ולשתות חזר לדרכיו, וכל הענין לא עורר אצלו שום שימת לב או דאגה, בתרגום יונתן 24487 

עלינו לפשפש במעשינו אם גם בנו לא , ו בזה שמגלים תרמיותיו של עשיואבל אין אנו יוצאים ידי חובתנ 24488 

שלא יחרץ עלינו אותו המשפט שמבזים את הבכורה , נמצא אדישות לדברים העומדים ברומו של עולם 24489 

 24490 .חלילה

האם נצלנו , בענין התפלה למשל האם איננו מוותרים על כל המעלות שאפשר להשיג כמו הכנעה ובטחון 24491 

ואין סוף לטובה שיכול לקבל ממנו , כן בלימוד המוסר אשר אין בו שום קושי? האפשר את התפלה ככל 24492 

האם יש חידוש גדול מזה שיכול להשיג לב ? באמרם מה חידוש אמצא כאן שטרם שמעתיה, ומזלזלים בזה 24493 

הרי שאצל , (תהלים נא) כמו שמבקש דוד לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי, חדש ורוח נכון 24494 

 24495 .וד נחשב לחידוש דברים כאלהד

ובמהירות הושיט לעגלון את שכרו , ל חזר מנסיעה"מ ז"ל בשעה שחתנו הגר"נוכחתי אצל החפץ חיים זצ 24496 

וגם ניצלת מלעבור , אז אמר לו החפץ חיים הלא עסקת במצוה של ביומו תתן שכרו, והזדרז ללכת לעסקיו 24497 

א אשר דברנו כמה וכמה בכורות ישנם תחת הו? ולמה תעשה פעולה כה חשובה כלאחר יד, על בל תלין 24498 

 24499  .ועלינו להתחזק בחשבון הנפש לנצלם שלא יוכלו לומר שמכרנו את הבכורה עבור נזיד עדשים, ידינו

 24500 .(המוסר והדעת)

 24501 



 24502 מאמר תקט

 24503 .(ד"ה ל"בראשית כ) ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה

כאן , (ר סג יט"בר) ורה הכניס עמו כת של פריצים ולעגו על קניית יעקב את הבכורהויבז עשיו את הבכ 24504 

ואשר גם מתאמצת להמתיק את טעמה , מתגלית לפנינו תמונת נפש האדם המתלבטת במרירות העבירה 24505 

, להעמיד את עצמו כלפי הבריות כאמיץ לב, ידוע שבטבע האדם הלהוט אחרי העבירות, המר של עבירה זו 24506 

ברם בבואו הביתה , בחברת חבריו הריהו כמנצח בשדה המערכה וכולו אומר בטחון וגאון עצמי ובהימצאו 24507 

ורואה את עצמו כסמרטוט שפל ובזוי , הרי כל עוזו והדרו כאילו נעלמים, קירות חדרו´ ובהימצאו בין ד 24508 

 24509 .ומכיר את נפשו שנסחפה בזרמי הרפש והתאוה הבהמית, בעיני עצמו

שלכתחילה משחק לו הדמיון ומצייר לו עולמות רב , תו השיכור השותה אפיוםדומה הוא בעל העבירה לאו 24510 

הריהו נשמט ומושלך ממרומי הדמיונות לעפר , אבל עם הרגע של הפוגת אפיום, גוונים ורואה הכל מתוק 24511 

והוא מרגיש עצמו כל כך חלש ונטול כל רגש של חיות ממשית שבור ורצוץ , המציאות האפלה והמרה 24512 

 24513 .ובזוי

במקום לכוון את צעדיו , שאף אחרי הרגישו את עצמו שפל מדוכדך ומושלך, ע הוא בעל העבירהברם גרו 24514 

, הוא יוצר לעצמו השקפה פילוסופית, הוא הולך ומסלף את דרכו עוד יותר, לצד התשובה האמיתית 24515 

אבל בכל זאת , החרטה אמנם מוצצת במסתרים את דמו, שהעבירה שהשתקע בה היא דוקא מעשה הגיוני 24516 

הריהו כונס כנופיות , ובכדי לתת לשיטתו החדשה מין אישור וגושפנקא! ף ומרים קולו אכלתי ואוכלמתחצ 24517 

 24518 .ובזה מתחזק ומתגבר על החרטה שמטפחת על פניו, של אנשים ריקים כמוהו

עשיו הרשע אחרי הרגשתו את מכירת הבכורה בשביל נזיד , ל"ל הציגו לנו במאמרם הנ"והי התמונה שחז 24519 

י השגת הבכורה "שע, אכול קנאה ותאוה על יעקב אחיו התם, ותו מותקף מרורות החרטהאחרי הי, עדשים 24520 

, והוא עשיו השיכור מתפרפר ביסורי עלבונו ותאותו, י עולמות של רוחניות ושלוה עילאית"הולך ונוחל ש 24521 

ת לך כנוס א, מקשיב הוא לפיתוי היצר האומר לו? מה יעשה עשיו זה בכדי להיחלץ מעט מיסוריו וכעסו 24522 

וכן עשה הכניס עמו כת של פריצים , חבריך והמצא לך שיטה והשקפה פילוסופית מצדיקה את דרכיך 24523 

 24524 !ולעגו על קניית יעקב את הבכורה

לא ללעוג על מכירתו ועל שפלותו וירידתו שנתבזה , כפי שתיארנו לעיל ראשית צעדיו של אותו רשע הוא 24525 

, אבל על קניית יעקב כן הוא לועג, זיד עדשיםאיש התאוה המוכר את דרגתו הרוחנית עבור נ, לדורות 24526 

על , על התאמצותם להתחזק ולהשתמר מעוון, קיתון של שופכין הוא מטיח כלפי אנשי האמת והטהרה 24527 

 24528 .על אמונתם ברוממות האדם שנברא בצלם האלקים, אמונתם ברוממות מעשה הטוב

רואנו איש רגיל מתחיל פתאום כי מדי , כ על מהלך התסבוכת האנושית הרגילה"ל מושתת ג"הרעיון הנ 24529 

וכל הנהגתו נעשית פתאום , לצאת מגבולי הנימוס ותחומי השכל הישר שבהם היה מתהלך עד עכשיו 24530 

הרי זה לעתים מאוד קרובות יכול , והוא מגיע לאותו המצב הנפשי המוגדר בשם עזות, מוזרה ותוקפנית 24531 

ומתוך שהחרטה נוקבת בו ובוודאי , השמשהו פלילי התרחש בנפשו שנכשל בעביר, לשמש לנו אות וסימן 24532 

ועל כגון זה , הריהו לובש גאות ועזות צעקות ותקיפות, שהיא מתגלה על פניו והוא ירא שמא יכירו בו 24533 

 24534 .(7תענית ז) ל כל אדם שיש בו עזות בידוע שנכשל בעבירה"אמרו ז

מן הוא שבתוככי סי, האדם הפורץ לפתע פתאום ומתחיל להריע בקול עזות, ל הוא בדוק ומנוסה"כל הנ 24535 

ולשם , בגלל איזו עבירה קשה שנכשל בה, נפשו נרדף ומעונה מאיזו מין שפלות עצמית המתרחשת בקרבו 24536 

ובכדי להתחזק ביתר ! הצדקת העבירה הוא מכריז על שיטה חדשה ובשיטה זו עשה את העבירה וחי בה 24537 

 24538 .שאת בהשקפתו יוצר לעצמו חוג אנשים כמותו התומכים בו

לא רק שיוצר לעצמו שיטות , נכשל בעבירה ובכדי להשתיק את סאון נפשו המתפתלתויש והוא האדם ש 24539 

להתקשר ולהתייחס לגדולים אנשי אמת לשם , אלא שלפעמים עוד מפליג בכדי לחפות על עצמו, ל"כנ 24540 

הלך ולקח לעצמו , כן מצינו שעשיו מקנאת יעקב אחיו ומשפלות נפשו, אימות ואישור שיטתו המכוערת 24541 

והמגמה היתה להראות ולהוכיח שהוא עשיו לא התרחק , בכדי להתייפות בעיני יצחק אביו מבנות ישמעאל 24542 

 24543 .מהשקפת אבותיו

ורק אל התשובה , בשיטה חדשה בהשתוות למעשי אבות, בכל מיני תחבולות יתלבט ויאחז הנכשל בעבירה 24544 

ל "ל הנוהלימוד לנו מכ, כאותו עשיו שהיה עומד ברשעתו מתחלתו ועד סופו, האמיתית לא יגש 24545 

ו עומד "שלא ישאר ח, יזהר מאוד שלא לעמוד על דעתו, שהמתבייש להתייחס ולאחוז בשיטת עשיו ודרכיו 24546 

והמפתח המועיל והמתאים ביותר הוא לימוד המוסר בהתרגשות ובהתפעלות , על עקשנותו ואוולתו 24547 

 24548 .(תורת הנפש)  .כפי שהורונו כל קדושי יוצרי תנועת המוסר שבכל הדורות, עצומה

 24549 

 24550 מר תקימא

 24551 .(ד"ה ל"בראשית כ) ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה



כ ויצעק צעקה גדולה ומרה "והרי נאמר אח? יש לתמוה וכי אותו רשע שוטה היה שלא ידע מה היא בכורה 24552 

, אחזו בולמוסומה שנשבע ליעקב מעיקרא אפשר לומר , הרי שידע  ערך הבכורה, את בכורתי לקח 24553 

הנה במקום , אבל לאחר שכבר אכל ושבע ודשן ושקעה אש התאוה, וכשגבר בו רעבונו הסכים למכירה זו 24554 

הרי הוא קם , שהיה לו להרגיש מיד את סכלותו ולהתחרט ולצעוק צעקה גדולה ומרה את בכורתי לקח 24555 

 24556 ?מהאכילה ועוד מבזה אותה ומה טעם

כי הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מדעתו , יואבל כן יתנהג אדם אשר מדותיו שולטות על 24557 

כי מתחילה כאשר בערה , ונעשה סכל ובער אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ואין קץ לכח השטות, ועולמו 24558 

מכר והחליף את ראשו , כ על אבידתו הגדולה"אשר הוא בעצמו בכה אח, בו אש התאוה מכר הבכורה הלזו 24559 

הנה באה מיד במקומה מדת , השקיט רעבונו והלכה לה מדת התאוהולאחר מכן ש, עבור נזיד עדשים 24560 

ועוד קיבל ? ומה שוה היא הבכורה, ואומר לנפשו כי טוב עשה´ עביד אינש לאחזוקי בדיבורי, הכבוד 24561 

 24562 .עבורה פת ותבשיל

והכל מפני רוע המדות ששלטו , שנעשית אצלו המכירה שיטה ודרך בחיים, וזהו ויבז עשו את הבכורה 24563 

אשר יבואו ויעשו בהם , כחנות פתוחה וכהפקר לכל מדה נמבזה, כן בני אדם אשר לא יחפצו בטוב כי, עליו 24564 

 24565 .והוא כגולם לא ינוע ולא יזוע, כל מה שירצו

שלא יחושו לסכנת המדות , התשובה היא שהרשעים משתטים עם חכמתם? ולכשתשאל איה שכלם ובינתם 24566 

להם צורך לחכמים האלו להתייגע ולעמול לשרש  לכן יחשבו כי אין, כאשר באמת אין להם מקום בשכל 24567 

ובזה הם ניצודים והרי הם נופלים בפח טבעי , ובוטחים על חכמתם שלא יטו אוזן לרוע המדות, אחריהם 24568 

, לא כן חכמי התורה המה ישכילו להבין עד כמה קשה עורף הוא טבע האדם, המדות הרצונות והתאוות 24569 

ולא יסיחו דעתם להשמר ממנו לבל יפלו , נזהרים מאוד ומתוך כך, ויחשדוהו בכל דבר נאלח ונתעב 24570 

 24571 .(´נ´ אור יהל ד)  .במכמוריו

 24572 

 24573 מאמר תקיא

 24574 .(´ו ה"בראשית כ) עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי

ומצאתי ? ולא ידעתי טעם למה, ועמדתי על זה כי תלה לו רק בזכות אביו, עקב אשר שמע אברהם בקולי 24575 

כי זה מחמת שלא קרא עדיין בשם , ך גאון שאינו ירא לכתוב מה שנראה לובספר ספורנו על התורה כדר 24576 

ה שנקרב "יצחק אבינו ע, וזה מבהיל´ עד שלבסוף נתעורר לזה וקרא בשם ה, לפרסם אלקותו יתברך´ ה 24577 

שלא תלה לו בזכותו רק בשביל אביו , ורק בשביל שלא פרסם ידיעת אלוקות נענש עונש, לעולה תמימה 24578 

 24579 .אשתומם על זה

חזקיה שאמר זכר נא את , כל התולה בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים, (.ברכות י) ל"ידוע מאמרם זו 24580 

ואמר חזקיה על זה הנה , דכתיב וגנותי על העיר הזאת למען דוד עבדי, אשר התהלכתי לפניך נענש על זה 24581 

כל בשביל שראה וה, ה שלום מר הוא לו"אפילו בשעה ששיגר לו הקב´ ופירש שם הגמ, לשלום מר לי מר 24582 

 24583 .כאילו הוא אין לו זכות

וכל זכות כלל ישראל הוא זכור לנו ברית , ה אחד משלושה שנקראו אבות"ועתה התבוננו נא יצחק אבינו ע 24584 

כי כבר פרסם אברהם אבינו , ואולי חשב כי אין מן הצורך´ והנה קודם שקרא בשם ה, אבות כאשר אמרת 24585 

וכמו שנזכר לעיל מחזקיה , זה ונכתב עליו כאילו אין לו זכות ולא אהני לו כל, ה וגם הוא עולה תמימה"ע 24586 

ואף כי כבר פרסם אביו אבל כל , מבהיל לראות גודל השכר לפרסם יראת שמים בעיני הבריות, מר לי מר 24587 

 24588 .דמפיש טפי עדיף

כמו שנאמר , מקודם כאילו אין לו זכות כלל ואחר כך כל ישראל אוכלים זכותו, והנה מקצה אל קצה 24589 

, נזכה לפרסם יראת שמים ויתקדש שם שמים על ידינו וטוב לנו, את בריתי ואף את בריתי יצחק וזכרתי 24590 

כי כל זכיותיו של אדם היותר גדול הכל כלא נגד חיוב האדם לבוראו וכל  (.ברכות י) וכן יש ללמוד משם 24591 

 24592 .(כ"ר´ ב מא"חכמה ומוסר ח) הטוב שעושה עמו

 24593 

 24594 מאמר תקיב

 24595 .(´ו ה"בראשית כ) מור משמרתיעקב אשר שמע אברהם בקולי ויש

אשי קיים אברהם אבינו אפילו ´ אמר רבא ואיתימא ר, אמר רב קיים אברהם אבינו כל התורה כולה 24596 

ראשית דבר מתגלים לפנינו , (7יומא כח) שנאמר תורותי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, עירובי תבשילין 24597 

כל הברואים השונים זה מזה נבראו  הבריאה כולה על, בפרשיות הראשונות סוד הבריאה וסוד האדם 24598 

 24599 .ועם השוני שבפרטים משועבדים הם זה לזה ומשתלבים זה עם זה, לתכלית אחת

והמדבר צריך להקיף את הכל וללמוד מכל פרט בבריאה מה , הדומם לצומח והצומח לחי והחי למדבר 24600 

התורה לא היה שהרי גם אלמלא , וממנו להקיש על עצמו ולהשתלם בשלמות עצמו, תכליתו ותועלתו 24601 



ל אלמלא ניתנה "כמו שאמרו ז, האדם יכול לחיות בכלל ריק מדעת ומהכרה בחיים הרוחניים הגבוהים 24602 

 24603 .עריות מיונה צניעות מחתול דרך ארץ מתרנגול, תורה היינו למדין גזל מנמלה

, הרי שהאדם צריך להקיף את כל הבריאה ולקבוע תכונותיה שילמד מתכונות אלו ויקיש אותם לעצמו 24604 

אין זאת אלא שכל , ויתרה מזו למדנו אם יש בכח בחירתו של האדם להקיף כל הבריאה וללמוד ממנה 24605 

אין זאת אלא שיוכל גם לגלות מצפוני , אם יש בכוחו לגלות רזי הבריאה, כוחות הבריאה מצויים בו 24606 

 24607 אלא שהתורה באה להמריצו, מעצמו יוכל להגיע אל התורה, כ ומבשרי אחזה אלוה"כמאה, הבריאה

 24608 .לעבוד יותר מיכולתו ויותר מכפי שמשער הוא בעצמו

ובעצם מנין למד , ל באמרם קיים אברהם אבינו כל התורה כולה אפילו עירוב תבשילין"וזה שגילו לנו חז 24609 

אלא שצריך האדם להקיף את הבריאה ? ולמה צריך היה לקיימה בכלל עד שלא ניתנה, לקיים את התורה 24610 

ואם אין , ל דרך ארץ קדמה לתורה"וזהו שאמרו ז, ד שלא ניתנה תורהת ע"ולכוון את רצון השי, לדעתה 24611 

ויהא מסוגל לקבל את , כלומר צריך האדם להכשיר את עצמו למען יקרא בשם אדם, דרך ארץ אין תורה 24612 

ה השלים "אברהם אבינו ע, ואם תחסר הכשרה הזאת אין תורה כי האדם לא יכשר אליה, התורה ולקיימה 24613 

עד שלמד מעצמו וקיים את כל , בזה שפענח את צפונות נפשו ואת רזי הבריאה, את עצמו בכל המידות 24614 

 24615 .התורה כולה

, פירושו שהוא קיים אפילו הדברים שאין בכח שכל אנוש להשיגם, ומה שאמרו אפילו עירוב תבשילין 24616 

, אך יש בהם דברים שהם למעלה משכל אנוש, שהרי יש בחוקי התורה דברים ששכל האדם יכול להשיגם 24617 

עד כי השיג גם , ברהם אבינו השיג גם את הדברים הללו כתוצאה מהתאמצותו לרדת לחקר התורהאך א 24618 

ללמדנו דרכיהם וחייהם , לפיכך האריכה התורה בספורים ובפעולות השונים של האבות, עירוב תבשילין 24619 

נו ומאידך גיסא גילתה ל, למען נרכוש גם אנו שתי אלה תורה ודרך ארץ, ועד היכן הגיע כח בחירתם 24620 

 24621 .התורה דרך ההשגחה איך התנהג עמם הבורא ודקדק עמהם

הדבר הראשון שיכיר עד היכן , שני דברים אלו הם אפוא יסודות חשובים שהאדם צריך לתת לבו אליהם 24622 

שהכל בידי , והשני שיחוש בכוחה של ההשגחה על כל צעד ושעל, מגיע כח בחירתו ומהי חובתו השלמה 24623 

 24624 .כי בלעדי ההשגחה לא היה האדם יכול להתקיים, צלך´ ש ה"וכמ ה מודד כל אחד במדתו"שמים והקב

הוא מגביל את , ואינו משער כלל עד היכן מגיעים כוחותיו, ואשר לענין הבחירה אין האדם מכיר את עצמו 24625 

ם אמר שכל אחד יכול להגיע למדרגתו "והרמב, כח הטוב שבו ואינו יודע עד היכן מגיע כח הרע וההשחתה 24626 

הרי לך שכוחות האדם בלתי , ולמדרגתו של ירבעם בן נבט מאידך גיסא, ד גיסאשל משה רבינו מח 24627 

צא וראה , ועוד שעתיד הוא להיתבע על כך שלא האמין בעצמו, מוגבלים אלא שהוא אינו מכיר בהם 24628 

עד , ודוקא בהם תופסת מקום נכבד והעלו אותם על נס, שהתורה האריכה בדברים שנראים פעוטים 24629 

 24630 .(דברי בינה ומוסר)  .עבדי אבות מתורתן של בניםשאמרו יפה שיחתן של 

 24631 

 24632 מאמר תקיג

 24633 .(´ו ה"בראשית כ) עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי

ל על הפסוק "איתא בחז, ל המשגיח של ישיבת מיר שאמר"ירוחם ליבוביץ זצ´ צ ר"שמעתי פעם מהגה 24634 

, כל התורה כולה עד שלא ניתנהאברהם אבינו קיים את , עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי 24635 

וביאר שפעם היה בבית מרחץ וראה על יד של גוי תמונת . (ח"יומא כ) מעצמו למד תורה? ומהיכן למדה 24636 

והיות ואינו , וכששאל לפשר הדבר ענו לו שאותו גוי אוהב מאוד את האדם שתמונתו חקוקה, אדם חקוקה 24637 

 24638 .יזכור אהובו שכל פעם שיביט, רוצה לשכחו לכן חקק את צורתו על ידו

כ ודאי שאברהם אבינו "א, אם יש הבנה בכוחו של אדם לחקוק את מה שאוהב על ידו, ירוחם´ ואמר ר 24639 

שבכל עת , ת יש צורך להניח תפילין על היד"דהיינו שבכדי לא לשכוח אהבתו להשי, למד תורה מעצמו 24640 

 24641 .ל"עקב וז´ יש פמאיר שמחה במשך חכמה בר´ וכן אומר מרן הגאון ר, ת"יזכור את אהבתו להשי

כי , אז נתהפך להם החוקים למשפטים, כאשר נתבלל דברי תורה בגופם ועמדו בנסיונות ארבעים שנה 24642 

הנפש הזך והבהיר משיג מה שמאכלות אסורות וביאות אסורות מטמטם הנפש ומרחיקם מזכות והזוהר  24643 

לו חוקים שלא מבינים רואים מדבריו שאפי, ל"ולאנשים כאלה נחשב החוקים למשפטים עכ, מאור האלוקי 24644 

לכן אברהם אבינו למד מעצמו , אבל מי שלבו טהור מרגיש איך שצריך לשמור את החוקים, אותם בשכל 24645 

 24646 .תורה והגיע לשמירת החוקים בשלמותם

אינם נזהרים , בזמננו כשחלק גדול מעם ישראל עזבו את חוקי התורה לחצוב להם בארות נשברים 24647 

רומסים את שבת , מטמטמים את נפשם בכל העבירות, ת המשפחהאינם זהירים בטהר, ממאכלות אסורות 24648 

כל זאת , לכן אין פלא שרואים את הדור החדש איך שנפוצו בקרבו גניבה ורציחה נהיה ככל הגויים, קדשנו 24649 

 24650 .מפני שאינם מבינים מהו יהודי ואיזה אושר צופן בחובו יהודי מאמין שומר תורה ומצוות



והכחיש שעם ישראל הוא העם , יצחק אלחנן´ יברסיטה של ישיבת רג היה פעם באמריקה ודיבר באונ"ב 24651 

אמר המשגיח , ל נפטר"כשמרן החפץ חיים זצ, ועל דברי ההבל הללו אמרתי, הנבחר ואמר אנו ככל הגויים 24652 

ובין דבריו אמר ידועה מימרת דרוין , ל למחרת ההלויה דברי הספד במשך שלוש שעות"ירוחם זצ´ ר 24653 

הרי הוא נמצא כל ימי חייו יחד עם אותם , שכך הבין שאדם נברא מקוף מה פלא, שאדם נברא מקוף 24654 

אבל אם היה דרוין רואה פעם אחת מימי חייו את מרן , אנשים שבאמת דומים לחיות עם כל המדות הרעות 24655 

 24656 .כבר היה מבין שאדם כזה אינו יכול לצאת מקוף, ל"החפץ חיים זצ

ולם היו מחללי שבתות אוכלי טרפות המטמטמים את ג שתמיד היה נמצא בין חבריו שכ"וכך אמרתי על ב 24657 

כי הכיר רק את הישראל אשר פרק מעליו , ולכן אין פלא שלא הבין שעם ישראל הוא העם הנבחר, נפשם 24658 

היה , ל וכדומה לו"אבל אילו היה נמצא בין צדיקים כמרן החפץ חיים זצ, כל עול ואשר התנהג ככל הגויים 24659 

ולדברינו אלו , ובינו לבין הגויים יש מרחק עצום, לא הוא עם נבחרמבין שעם ישראל עם ככל הגויים א 24660 

היות והיה לו טוהר לב והרגיש בנשמתו הטהורה , מובן שאברהם אבינו הבין את כל התורה כולה מעצמו 24661 

 24662 .את כל התורה

שלמה המלך אמר אמרתי , ל"יחיאל מרדכי גורדון זצ´ ר הגאון ר"פ מה שביאר מו"עוד אפשר לומר ע 24663 

ר לא רק "ואמר מו, ל שזה קאי על פרה אדומה שמצוה זו לא מבין"אומרים חז, היא רחוקה ממניאחכמה ו 24664 

היות וכל התורה , שגם משפטים אינו מבין, פרה אדומה לא הבין אלא מזה שלא הבין פרה אדומה הבין 24665 

ן את כל ולכן משה רבינו הבין אף את פרה אדומה היות והבי, וכל המצוות קשורות זו בזו, קשורה זה בזה 24666 

 24667 .התורה היטב

וממצוות אלו הבין את התורה , ואפשר לומר שאברהם אבינו הבין היטב כל שבע המצוות שהיה חייב 24668 

וזהו מעצמו למד תורה מהמצוות שהיה מחויב אלו לימדו אותו את כל , כי התורה קשורה זה בזה, כולה 24669 

מקיימי מצוותיה מובטח להם  אשר, עלינו להעמיק ולהתבונן בגדלות תורתנו הקדושה וביחודה, התורה 24670 

ת על שזכינו להיות "ולהודות להשי, אושר עצום והתעלות רוחנית עצומה מה שאין כל נברא מסוגל להשיג 24671 

 24672 .(דרכי מוסר)  .העם הנבחר לקבל את התורה הקדושה

 24673 

 24674 מאמר תקיד

 24675 .(´ו ה"בראשית כ) עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי

והמה , ה את האדם ישר"י אשר עשה הקב"רש, בקשו חשבונות רבים האלקים עשה את האדם ישר והמה 24676 

בקשו חשבונות רבים מזימות ומחשבות של ´ המה´כשנזדווגה לו חוה אשתו ונעשו שניים ונקראו  — 24677 

 24678 .(ר שם"קהלת ז כט ובקה) כך נדרש מדרש, חטא

קדושת גופו היתה  ,מן הארץ עד הרקיע היה, מסוף העולם ועד סופו היה, אדם הראשון היה ישר בתכלית 24679 

הוא היה מוכן לחיי נצח בגן , דרגת כל הבריאה היתה אז יותר גבוהה משל עכשיו, כקדושת בית המקדש 24680 

ר היה עומד בנסיון של פרי עץ הדעת היה זה "אם אדה, אבל כח הרע היה נמצא בעולם וזקוק לתיקון, עדן 24681 

 24682 .אצלנוכח הרע עמד חוץ ממנו ולא היה מעורב בכוחות נפשו כמו , התיקון

כשלא עמד בו ולא תיקן הרע חילק , ר עם ישרותו היה מסוגל לעמוד בו"הנסיון היה קשה אבל אדה 24683 

והטיל על כל אחד מבאי עולם עד סוף כל הדורות חלק אחד , ה את הרע לחלקים קטנים לאין שיעור"הקב 24684 

בו לתקנו היה הוי אומר אותו רע שכל הדורות עסוקים , ממנו לתקנו הוא היצר הרע של כל אחד ואחד 24685 

חוה נתפתתה והכשילה גם אותו והישרות , והמה בקשו חשבונות רבים, ר לבדו לתקן"מוטל על אדה 24686 

 24687 .נתקלקלה

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש , ם"בוא וראה דברי הרמב? האם אין עוד ישרות בעולם מאז קלקול זה 24688 

לשרתו ולעובדו לדעת ´ לפני ה להבדל לעמוד, ואיש מכל באי עולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעתו 24689 

, ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, והלך ישר כמו שעשהו האלקים, ´את ה 24690 

ורק , ם כי כל אדם נברא ישר"מלמדנו בזה הרמב, (שלהי שמיטה ויובל) ´הרי זה נתקדש קדש קדשים וכו 24691 

מגיע , ´רותו הטבעית ומתמסר לעבודת המי ששומר על יש, בקשת החשבונות הרבים מעקמת את הישרות 24692 

 24693 .באמת למעלות העליונות

לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל , ר וצאצאיו"עוד אחת נאמר על אדה 24694 

וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים , מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא 24695 

עדיין כל אחד ואחד מבני , ר לא נאבדה עם ריבוי בני האדם"חידות של אדההי, (סנהדרין פד)א  עולם מל 24696 

המצאם של מיליארדי בני אדם אינה פוגעת כלל , וכל אחד עולם מלא כמוהו, ר"האדם יחידי הוא כמו אדה 24697 

שאדם טובע כמה מטבעות , ה"המשנה ממשיכה שם ולהגיד גדלותו של הקב, ביחידותו של כל אחד מהם 24698 

 24699 .ר ואין אחד מהן דומה לחברו"ה טבע על אדם בחותמו של אדה"והקב, ם דומין זה לזהבחותם אחד וכול



כל אדם הוא בריאה חד פעמית וידע זאת כל אדם אני עם כוחותי ותכונותי פרצוף פני וסגולות נפשי יחיד  24700 

לא בדורות שעברו לא היה כמוני ועד סוף כל הדורות , בין כל החיים עכשיו אין אף אחד כמוני, בעולם 24701 

ה שלחני לעולם בשליחות מיוחדת ששום אחר אינו יכול למלאותה רק "ואם כך ודאי הקב! יהיה כמוני 24702 

ואם נהיה ישרים כאשר בראנו , ר"לנו לדעת זאת היחידות והישרות יש לנו כמו שהיתה לאדה! אני 24703 

לה על כי אז נמלא את היעוד שההשגחה הטי, האלקים ולא נבקש החשבונות הרבים המאבדים את הישרות 24704 

 24705 .להשיב אמרים אמת לשולחנו, היחודיות שלנו

, ה"הראשון שהתחיל לתקן היה אברהם אבינו ע, ר לא תיקן את העולם ישרותו לא עמדה לו"אדה 24706 

כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא , ל"ז וז"ם מתאר את התפתחותו בתחילת הלכות ע"הרמב 24707 

היאך אפשר שהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג  והיה תמיה, קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה 24708 

ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור , כי אי אפשר שיסבב את עצמו, ומי יסבב אותו 24709 

 24710 .כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים

דק ולבו משוטט עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצ, ם והוא עובד עמהם"אביו ואמו וכל העם עובד עכו 24711 

ואין בכל הנמצא אלוה חוץ , וידע שיש שם אלוה אחד הוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל, בתבונתו הנכונה 24712 

זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד , וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות, ממנו 24713 

 24714 .האמת מדעתם

שיב תשובות על בני אור כשדים וכיון שהכיר וידע התחיל לה, ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו 24715 

והתחיל להודיע לעם , שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים, ולערוך דין עמהם ולומר 24716 

שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו הברואים  24717 

 24718 .הבאים

ח שנה הכיר אברהם "חנינא אמרין בן מ´ חנן וריו´ ר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, ל יש שתי דעות"בחז 24719 

בראשית ) ב שמע אברהם בקול בוראו"מנין עק, שנים הכיר אברהם את בוראו´ ל אמר בן ג"ר, את בוראו 24720 

ם "וראה מה שנתחדש לקדוש עליון הרמב, ם מביא כאן שתי הדעות לפונדק אחד"הרמב, (רבה סד ד 24721 

וכאשר הכיר את בוראו היה בן , לוה היה כבן שלושה ידע שיש שם א"כשאברהם אבינו ע, ה בזה"זללה 24722 

כנראה הידיעה היא בשכל וההכרה ? מה ההבדל בין הידיעה שיש שם אלוה ובין הכרת בוראו, ארבעים 24723 

 24724 .וההבדל ביניהן הוא גדול מאוד, היא בלב

גם על , י שהיה יודע רבונו ומתכוון למרוד בו"ל והובא ברש"אמרו חז´ על נמרוד שהיה גבור ציד לפני ה 24725 

אם יודעים כבר , ל יודעים רבונם ומתכוונים למרוד בו"אמרו חז, מאד´ אנשי סדום שהיו רעים וחטאים לה 24726 

הידיעה שיש שם אלוה מחייבת את , יש בזה מהלך עמוק? שיש להם רבון איך מתכוונים דוקא למרוד בו 24727 

לם כוחות הגוף והנפש או, כי מעתה אינו יכול להתנהג עוד בשרירות לבו וככל העולה על רוחו, האדם 24728 

ומה , כי הכוחות רוצים דוקא למלאות תאוותם בלי הגבלה, מתמרדים נגד ידיעה שכלית זו שיש אלקים 24729 

הרי עצם ! מתכוונים למרוד באלקים עצמו? יעשו כדי להחזיר לעצמם את החופש ללכת בשרירות לבם 24730 

 24731 .ידיעת רבונם גורמת את ההתמרדות נגדו

הידיעה השכלית חודרת לתוך , אבל המכיר את בוראו היא הכרה בלב, ליתכל זה ביודע רבונו בידיעה שכ 24732 

אז לא יתכן למרוד , שכולם מסכימים להכרה ומקבלים אותה ברצון, ההרגשות ומקיפה את כוחות הנפש 24733 

שיש כאן , אלא היא פרטית מאוד הוא מכיר את בוראו, ועוד כי אין ההכרה הזאת סתמית יש אלקים, ´בה 24734 

 24735 .זוהי הכרה שלימה המשנה את כל חיי האדם, ין בוראויחס אישי בינו לב

כגון והיו הדברים , ל מדברים על מכיר את בוראו ותמיד הם מוסיפים לזה דבר"מצינו כמה פעמים שחז 24736 

ל והיו הדברים "ת, אלהיך איני יודע כיצד לאהוב´ לפי שהוא אומר ואהבת את ה? למה נאמר —האלה  24737 

ט "ילקוט ואתחנן תתל) את מי שאמר והיה העולם ומדבק בדרכיושמתוך כך אתה מכיר , האלה על לבבך 24738 

הכרה שאין עמה קנין , ומתדבק בהם´ הרי המכיר את בוראו באמת מכיר גם דרכי חסדו ית, (מהספרי 24739 

 24740 !אינה אלא דמיון —מידות טובות 

 24741 וכיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות לבני, ה את בוראו ונהיה איש החסד"כך הכיר אברהם אאע

מגביהי לשבת הוא משפיל ´ ועד כמה שהוא ית, היא מידת טובו´ חידוש גדול היה זה כי גודלו ית, דורו 24742 

וכל תכלית השגחתו והנהגתו היא שהוא מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון , לראות בשמים ובארץ 24743 

אליו בכל ענינינו שנפנה ´ ודוקא זהו רצונו ית, לרומם ולגדל את האדם ברוב חסדו, להושיבי עם נדיבי עמו 24744 

 24745 .ז"זוהי תשובה חותכת על הטעות של הע, הקטנים והוא יושיע אותנו

כי היה צורך בארבעים , ה"ם היה יכול לעמוד על דרכו זו של אאע"גדול כהרמב´ רק קדוש עליון ועובד ה 24746 

ארבעים שנה ! להפוך הידיעה שיש שם אלוה להכרת בוראו, שנה כדי להשיב הידיעה השכלית אל הלב 24747 

 24748 .ומה אנן נענה אבתריה בהיותנו מצווים וידעת היום והשבות אל לבבך! דיעת השכל עד הקליטה בלבמי



? ואיך הבין בכלל שיש ענין של השבה אל הלב, ה את הדרך מהשכל אל הלב"ואיך מצא אברהם אבינו ע 24749 

, הלב אבל אף אחד לא מצא השביל המוביל מהשכל אל, הרי הרבה פילוסופים הגיעו לידיעה שיש אלקים 24750 

ומעתה הוא יצטרך , שבזה מצא את דרך האמת ואת קו הצדק, ה בעמדו על ידיעה זו הבין"ורק אברהם אע 24751 

ההליכה העקבית בדרך זו עד הגיעו אל , הלב? ומהי התכלית, ללכת בדרך ולהמשיך הקו עד התכלית 24752 

ישרות , ישרזוהי הישרות אשר עליה נקרא כל הספר ספר ה, השלמות האחרונה דרך כל עשרת הנסיונות 24753 

והם שהתחילו לתקן את אשר אדם הראשון לא הצליח , זו עמדה לכל האבות הקדושים וליוסף הצדיק 24754 

 24755 .לתקן

, לבניו אחריו המה בטבע ובקצת יגיעה יגיעו לזה, ח כותב כמה מידות שהצדיק יגע וטרח להשיגם"הגר 24756 

הוא מוטבע בנו , םכמו שנראה בחוש שרבים מעמי הארץ מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש הש 24757 

 24758 .וכן כל עשרה נסיונות היו להישיר הדרך לפנינו, מאבינו אברהם שמסר נפשו באור כשדים על אמונתו

, קבלת כל דעבדין משמיא לטב מנסיון הרעב, ההתעוררות פתאום לילך לארץ הקודש הוא מנסיון לך לך 24759 

הכל , ת היום והשבות אל לבבךידיעת השם וההבאה אל הלב אשר נצטוינו עליה וידע, העמידה בנסיונות 24760 

 24761  !ובקצת יגיעה נגיע לזה אשרינו, מוטבע בעומק נשמת האדם מישראל כירושה מאבותינו הקדושים

 24762 .(ב"עלי שור ח)

 24763 

 24764 מאמר תקטו

 24765 .(´ו ח"בראשית כ) וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו

ל כותב בהקדמת ספרא "ין ז´ח מוואלאז"הגר, משך דברינורבים מתקשים בהבנת פסוק זה ויתבאר בה 24766 

כי , היו לו גלויים ואין ידוע אם בהקיץ או בחלום (ל"א ז"הגר) ידוע שרבינו הקדוש, ד"דצניעותא וזה תוכ 24767 

אך לפעמים היה מתבטא מאלו הדברים , רבינו היה מתנהג בהצנע לכת מאוד מאוד והסתיר דברים כאלו 24768 

 24769 .באמצע שיחה ונודעו קצתן

ובתוך הדברים סיפר שהיה בוילנא איש אחד אשר היה מגלה דברים , אירע פעם שהיה מדבר מענין לענין 24770 

עד כדי כך שהאנשים היו , ואפילו מה שאדם היה עושה בחדרי חדרים היה יודע ואומר להם, נסתרים 24771 

יתן לי רבינו ואמר לו אם , א"והביאו אותו לרבינו הגר, מפחדים להראות בפניו שמה יגלה מסתורין שלהם 24772 

ונתן לו רשות ואמר כי בשעה פלונית ישב רבינו , שבועות´ רשות אומר לפניו מה שדרש רבינו מלפני ב 24773 

י "י ישב מימינו והאר"ורשב, האזינו ונתגלו לו סודות עמוקים מאוד´ על מקום זה שיושב כעת ולמד פ 24774 

 24775 ...הקדוש משמאלו וכך היה דורש

יש דרך קדושה אם אדם , א"דרכים לדעת נסתרות בנ´ מר כי יש בוא, א היה לו התפעלות גדולה מזה"הגר 24776 

יש לו התקשרות עם המרכבה הקדושה ונכנס בשערי , ז"נוהג בפרישות יתירה ופורש מכל תענוגי עוה 24777 

ואף מה שעושה אדם בין ארבע קירות , ואז יכול להביט ולראות מה שנעשה בכל העולם, הקדושה הרבה 24778 

אך יש גם דרך שניה להבדיל אם אדם מתקשר במרכבה , ך חלון פתוחביתו הוא רואה כמו שרואים דר 24779 

א כי האיש הזה "וסיים הגר, כי זה מול זה עשה האלקים, גם הוא יכול לראות כמו דרך חלון, ל"הטמאה רח 24780 

 24781 .י המרכבה הטמאה וציוה מיד לגרשו מביתו"יודע דברים אלו ע

ויאמר אבימלך אל יצחק , איש עד כי גדל מאודכתוב ויגדל ה, ועתה נבוא לפרשת אבימלך עם יצחק אבינו 24782 

כ נתיישב "ומה זאת שאח, הרי שקינא בו וגרשו מגרר, לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד וילך משם יצחק 24783 

ויצחק אבינו באמת אמר להם מדוע , ככתוב שם ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו, והחליף דעתו 24784 

עמך אתה ´ ראה ראינו כי היה ה? ומה תשובה השיבו לו ,באתם אלי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאתכם 24785 

 24786 ?ויש לשאול מדוע ראו רק עכשיו ולא מקודם, ´עתה ברוך ה

, שערי קדושה במרכבה הקדושה´ וכשם שיש ב, אכן כפי האמור למעלה הרי זה לעומת זה עשה האלקים 24787 

, ך המות וכת דיליהר הוא מלא"והוא השטן הוא היצה, שערי טומאה במרכבה הטמאה´ כך יש להבדיל ב 24788 

וכמו שאנו אומרים בתפילות והרשעה כולה , ועד הגאולה האחרונה יש להם כאילו ממשלה משלהם בעולם 24789 

והיא המרכבה הטמאה היא הרשעה והיא הממשלת זדון , כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ 24790 

 24791 .בארץ

יכול לראות ולידע הרבה  ל"שגם המקושר אל המרכבה הטמאה רח, א"ח בשם הגר"וכבר הבאנו מהגר 24792 

ו איך אפשר לפרש שיצחק אבינו לא יתנהג "וח, כ וישקף אבימלך בעד החלון וירא"וזהו משאה, נסתרות 24793 

היינו מחלון שלו של , ק פירוש וישקף אבימלך בעד החלון"אבל כבר כתוב בזוה? חלילה בצניעות 24794 

 24795 .חתום אצלנו עד כהי פסוק בתורה שהיה סתום ו"והנה הגענו להבין בעזה, המרכבה הטמאה

, דהנה הכיר אבימלך כעת כי יצחק אבינו הוא ברוך השם, וכעת נתבונן מה שיש לנו ללמוד מכל פרשה זו 24796 

אבל , ר כאן"ה במד"כל מה שנעשית עשיר ועצום מאתנו הוא וכ, שמתחילה גירשו ואמר לו לך מעמנו 24797 



יבשו בארותיהם וזרעו ולא צמחו והם אדרבה , כשהלך יצחק מהם וישב בנחל גרר והוא הולך וגדל גם שם 24798 

 24799 .שדותיהם

ומתרגם מחמא חמינא ארום  הוה מימרא , עמך´ פ ראה ראינו כי ה"ש בתרגום יונתן בן עוזיאל עה"כמ 24800 

, וכדו נפקתא מן ארען יבישו בירן ואילנא לא עבדו פירין, דהשם בסעדך דבזכותך הוות לן כל טבתא 24801 

ש ויזרע "כמ, ת"לך שהכל בא לו ליצחק מברכת השיכ הכיר אבימ"א, ש"ואמרנא נהדרינהו לוותנא עי 24802 

´ לכן אמרו עכשיו ראה ראינו כי היה ה, והם נתקלקלו מפני שגירשו את יצחק מהם, יצחק ויברכהו השם 24803 

 24804 .עמך

והוא מוותר על כבודו והולך ובא , ת עם יצחק והוא ברוך השם"והנה מכיר אבימלך בהכרה ברורה כי השי 24805 

שמי שמוצא חן בעיני השם , ת"והרי זה אמונה גדולה בהשי, ו כל כך ליצחקומכניע עצמ, עם אחוזת מרעהו 24806 

ומי הוא זה שמוצא חן , מתקלל ומתבזה´ ומי שמתגרה באיש הזה שמוצא חן בעיניו ית, הוא מברך אותו 24807 

כ הרי הגיע "א, ומי הוא אשר אינו מוצא חן בעיניו מי שאין מעשיו רצויים, בעיניו מי שמעשיו רצויים 24808 

בא , ונכרתה ברית ותו לא מידי? ומה נשאר בסופו מה ביקש מיצחק, לה באמונה באופן נפלאלהכרה גדו 24809 

 24810 ?ואיה הכרתו? והיכן אמונתו, גוי והלך גוי ונשאר גוי

ואינו יכול להפרד , אלא לומר לך שכל מי שאינו עובד על מדותיו הרי הוא נשאר בתאוותיו ובחמדתו 24811 

, אבל אינו יכול להתגבר על יצרו, ו מדבר עניני אמונה ובטחוןבפיו ובשפתי, ז וזוהמתו"מתענוגי חיי עוה 24812 

ולכן נשאר שוקט על שמריו כדאתמול ולא זז ממעשיו , כי לא הורגל בכך מנעוריו ונשתקע בחטא 24813 

 24814 .(י"ק´ לב אליהו ד)  .זיז כל שהוא´ המתועבים אפי

 24815 

 24816 מאמר תקטז

 24817 .(ה"ו כ"בראשית כ) ויט שם אהלו´ ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה

כרו שם עבדי יצחק באר ´ אחרי שהתעורר לקרוא בשם ה, ויכרו שם ואבימלך הלך´ קרא בשם הוי 24818 

משמע שעד עתה , (ספורנו שם) ואבימלך הלך אליו לכרות ברית ולא הזיקוהו עוד, מוצלחת בלתי מריבה 24819 

 24820 .´ורק בהיותו זקן נתעורר לקרוא בשם ה, ´לא היה קורא בשם ה

להכיר , ל תכלית האדם בעולם וכל תעודתו הלא היא זאת ולא אחרתכי הנה כ! נפלא ומוקשה הדבר מאוד 24821 

ולהרגיש בציורי לבו את יסודותיה ולהפיץ בעולם הכרות , את האלקות לידע ולהבין את האמונה האמיתית 24822 

שירגישו שיש ענינים יותר , ולקרבם לענינים רוחניים´ ולנטוע בלבות בני אדם האמונה בה, ורגשות אלו 24823 

הוא בורא הכל ´ ושיכירו וידעו הכל כי רק ה, לים מעניני העולם החמרי שבהם הם חייםגבוהים רמים ונע 24824 

 24825 .ומבלעדו אין כל

שהיה הראשון שהכיר את האלקות , ה ראש ואבי המאמינים"ה שנתגדל על ברכי אאע"והנה יצחק אבינו ע 24826 

צחק והשריש בו בודאי לימד את י, ושעל ידו נתפרסמה האלקות בעולם, כח הכוחות המהוה הכל וממציאן 24827 

ההכרה , והיאך היה אפשר שאחרי כל זאת עוד תחסר ליצחק האמונה, את האמונה כפי שהבין והרגיש הוא 24828 

 24829 ?´בחובתו ותעודתו לקרוא בשם ה

, ´ולא עוד אלא שזה היה אחרי אשר בהיותו בן שלשים ושבע שנה פשט צוארו על המזבח לקרבן לה 24830 

פעלה אז על נפשו החלטתו למסור את נפשו לקרבן על והרושם החזק ש, שבשביל זה יתקדש שמו יתברך 24831 

ירד מעל , ונשאר תמים בקדושתו תמים בטהרתו, פעלה עליו שישאר רושם זה כל ימי חייו, ´קדושת ה 24832 

 24833 .והיאך זה´ בכל זאת עוד לא הגיע למדרגה לקרוא בשם ה, המזבח ונשאר עולה תמימה

שיו יהיו מוחדרים ומושפעים מהאמת הנמצאת שכל עניניו ומע, כ"למדים אנו מזה מה קשה הוא לאדם כ 24834 

ושבכל פעולותיו יהיה בולט , תהיה נובעת מעמקי זכות נפשו´ שקריאתו בשם ה, בתוך תוך פנימיות האדם 24835 

וכמה עקולי נמצאים בנפשו של האדם שמעכבים את האמת שתצא ותראה , ההד האמיתי שבנפשו 24836 

ך קשה לו לאדם להפרד מהם ולבלי התחשב שכ, בלי שום ערבוב של כוחות וענינים שונים, בטהרתה 24837 

 24838 .וכמה מחיצות של ברזל מפסיקות בעד האמת ליראות ולצאת החוצה, עמהם

, כ"איך שהנפש מתעלה ומתרוממת למדרגה רמה ונישאה כ, והנה גם אנו לפי מדרגתנו מרגישים לפעמים 24839 

מנו לעולמות גבוהים ומאגדים עול, ´עד שנדמה לנו שאנו מרגישים אלקות ורואים ממש את השגחתו ית 24840 

ולפעמים כשמכוונים לאמיתתה מרגישים את המאור , והננו מגיעים להכרת האמת בלמדנו תורה, ונעלים 24841 

אז אנו מרגישים שגם פה בעולמנו נמסר לנו המפתח לפתוח את ספר התורה של עולמות , האמיתי שבתורה 24842 

, למות רוחניים קדושים וטהוריםומתוך כך מרגישים אז שהנפש מתאגדת וחיה עם עו, הרוחניים גבוהים 24843 

הם רק להפיץ בעולם את האמונה האמיתית לקרוא בשם , ואז מתבהרת ההכרה כי כל התעודה וענין החיים 24844 

 24845 .´ה

נענוע קל אי נועם קצת והנה , אחר כל ההכרה ורגש הזה אם יארע לאדם איזה מקרה, והנה אחרי כל זאת 24846 

איך הוא דואג ? אדם להיות עצב ביודעו שיש לו אלוההיאך אפשר לו ל? והיאך זה, הוא מט ומושכב ארצה 24847 



והיאך זה לא יגיל ביודעו כי זכה ? והיאך לא ישמח ביודעו שיש לו תורה כזו? ביודעו כי הוא שייך לו 24848 

 24849 ?להיות מיושבי בית המדרש

כ עד "ונפשו מקושרת ומאוגדת בהם כ, כי כוחות החומר שבאדם חזקים וכבדים! אבל כן היא תכונת האדם 24850 

, כ חזקים"כל זמן שהוא מלובש בחומר הכוחות הגופניים שבו כ, זה נענוע קל בנפשו דיו להורידו מטהשאי 24851 

ובאיזו מדרגה שיעמוד , ולהתנשא כמה קשה לו, כ כבד עד שנענוע קל ממשיכו למטה"משקל החומר בו כ 24852 

 24853 .עדיין נמצאים בו כוחות טבעיים שרועשים בו וממשיכים אותו למטה, האדם

כי בראותו כי רועי גרר , מות שקרא יצחק לבארות הוא שעשה חשבון נפשו וציין מצבווהנה ענין הש 24854 

וסיבת , והרגיש כי הקטרוג ממנו הוא ושולט בו, הכיר כי הריב הזה לא רק ביניהם הוא, מריבים עם רועיו 24855 

וד כי  ע, בשם הזה ציין לו את מצבו מדת קומתו, מקור הריב הוא בו בנפשו ולכן ויקרא שם הבאר עשק 24856 

, ובחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, נמצאו בו מדות העשק המפריעים אותו להגיע לשלמות האמיתית 24857 

אז הרגיש כי נחו בו , ואחרי כן חפרו באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה שטנה שם קשה מהראשון 24858 

 24859 .הכוחות ואינם מרגיזים עוד

ואחרי שהרגיש שנתרחב לו ואחרי , לנו´ ולציין את מצבו זה קרא שם הבאר רחובות כי עתה הרחיב ה 24860 

הד הנובע מעמקי , בקריאה שנשמע בה ההד האמיתי, ´רק אז התעורר לקרוא בשם ה, ´שנראה אליו ה 24861 

כי אם , ולא רק הוא הרגיש השינוי הזה, וזה הצליח לכרות באר מוצלח בלתי מריבה! פנימיות זכות הנפש 24862 

אבימלך שגרשו מארצו חזר אחריו לכרות , שתנהויחס העולם אליו נ, לכל היתה מורגשת שלמות נפשו 24863 

 24864 .´עמך אתה עתה ברוך ה´ כי אמר ראה ראינו כי היה ה, עמו ברית

כי באותה שעה שהתורה מתארת לנו את גדולת ! כי תורתנו תורת אמת היא, והנה רואים אנו מכל זאת 24865 

אינה מתארת אותם , אינה מחפה על מגרעותיהם, אינה עוברת בשתיקה על חסרונותיהם, האבות וקדושתם 24866 

 24867 .בלי מגרעות וחסרונות מופשטים מכל עניני וכוחות החומר, כאנשים אלקיים בכל המעלות

והציגו לפניהם גדולים להיות להם למשל בכל , לו היתה התורה מחוברת מאנשים שכתבו אותה בעד העם 24868 

תורת  —בל תורתנו א, אזי לא היו מציירים את האבות במגרעות וחסרונות בני אדם, דרכיהם ועניניהם 24869 

וכל זמן , היא מלמדת לנו כי האדם באשר הוא אדם אינו יכול להיות אלקי! תורת חיים היא —אמת  24870 

 24871 .בהכרח ימצאו בו כל הכוחות והענינים הגשמיים והטבעיים, שנפשו מלובשת ומקושרת בחומר

ידיעה הזאת ה, כי כשהם נכשלים לפעמים בדבר מה, והנה בעד אנשי המעלה התועלת מספורי התורה 24872 

כי באיזו מדרגה שיעמוד האדם ואיך שיהיה גודל הכרתו , מנחמת ומלמדת אותם שככה היא תכונת האדם 24873 

ז מבלי הבט על כל אלה "ובכ, ז מוכרח שימצאו בו כל הכוחות הטבעיים שמושכים אותו למטה"בכ, באמת 24874 

, לפתח ולרומם את עצמו ויחזק את רוחו ולבו וישתדל בכל כוחותיו, אין לו להתרפות מלהמשיך עבודתו 24875 

כי הלא זוהי שאיפת האדם , להתגבר על כוחותיו הטבעיים ולקלוט בנפשו עוד יותר מהאמת האמיתית 24876 

 24877 .ועבודתו בחייו

באמרם הלא גם האבות , גורם הדבר להצטדק על מגרעותיהם ומעשיהם הרעים, אולם לאנשים קטני הדעת 24878 

, אבל באמת סכלות ושפלות רוח היא, גם בהם נמצאוהלא חסרונותיו ומגרעותיו הוא , לא היו שלמים´ הק 24879 

ואין להביא , כי מה גדול ורחוק הוא ההבדל בינינו לביניהם, ושוטה גמור צריך להיות האדם החושב כזאת 24880 

 24881 .שום דוגמא מחייהם הם לחיינו אנו

כ דקים וברגשות נעלים "והכוחות המעלים והמורידים היו כ, הם חיו חיים נעלים קדושים וטהורים 24882 

וכמו שרואים בעצם חומרי שיוכל להחלק , מה שאין אנו מסוגלים להרגיש בהם כלל, ונעלמים דק מן הדק 24883 

ז מציאותו שלמה היא "ובכ, עד שחושי האדם אינם יכולים לתפוס אותם כלל, לחלקים דקים מן הדקים 24884 

 24885 .כן הוא גם בענינים רוחניים, ונמצאת בכל עניניו

עד שלפי תפיסתנו אין , ומורידים שבהם היו ברגשות כל כך דקים מעלים, כוחותיהם היו מזוככים כל כך 24886 

רק להם היתה היכולת , בחנו ומדדו את כל כוחותיו, ל שחדרו ללב אדם"ורק חז, לנו בהם שום השגה 24887 

ז גם בהם "בכ, ועלינו ללמוד מזה שאף הם שחייהם היו קדושים טהורים ונעלים, להכיר ברגשות האלה 24888 

 24889 .םהיו כוחות מעלים ומורידי

כי עלול הוא , ובאיזו סכנה גדולה הוא נמצא תמיד, ולכן עלינו לדעת מה קשה היא מלחמת כוחות האדם 24890 

ובאיזו מדרגה גבוהה של התפתחות והשתלמות , מאוד לנטות מדרך הישר ולהנקש וליפול ממדרגתו 24891 

 24892 .ולכן עלינו לדעת מה שלפנינו ומה רבה היא הזהירות הדרושה לנו, שיעמוד האדם אינו בטוח

ולהזדרז , להכיר יותר המאור האמיתי שבתורה, ´נתאמץ נא ונתחזק בכל כוחותינו להשתלם באמונת ה 24893 

ולהשריש בלבות בני אדם האמונה בתורה ולהשכיל אותם , להפיץ את האמת בעולם, ´יותר בעבודת ה 24894 

כ רחוק "כ וביחוד בזמננו שהעולם! זאת ולא אחרת, זאת צריכה להיות מטרתנו ושאיפתנו בחיים´ בדרכי ה 24895 

, ורחוקים מהרגשים נעלים ורוממים, והלבבות רקים בלי לחלוחית רוחנית, מידיעת כל הענינים האלה 24896 

שכל פעולותינו תושפענה ותנבענה ממקור האמת , ש"ועלינו להשתדל ולהתאמץ שכל מעשינו יהיו לש 24897 



שעור ´ ורי דעת בשע)  .בעזרנו וישפיע חסדו עלינו´ ואחרי שנשתדל אנו אז יהיה ה, והטהור שבלבנו 24898 

 24899 .(ג"י

 24900 

 24901 מאמר תקיז

 24902 .(ח"ו כ"בראשית כ) עמך´ ויאמר אליהם יצחק מדוע באתם אלי ויאמרו ראה ראינו כי היה ה

אמנם לא נוכל , מידי פעם בעברי על פרשה זו מתעוררת התמיהה, ל ראו באביך ראינו בך"י ז"וברש 24903 

השכל טרם הכיר לדעת את , יוןלחרוץ על האיש משפט חמור בהכשלו בפעם הראשונה מפני העדר הנס 24904 

ונתגלה , אבל כשנכשל האדם פעם אחת באופן מגונה, תחבולות היצר השואף להפיל את האדם ולהכשילו 24905 

למה לא יזכור את המעשה הראשון להזהר שלא יאונה לו , קלונו ברבים בעונשים בזויים ומכאובים קשים 24906 

 24907 .הרע שנית

ואיך קיבל עונשו הכבד על שהעיז לפגוע , הם ושרהכגון אבימלך שכבר שילם ביוקר כשהתחיל עם אבר 24908 

ושוב הוא שוכח ומרשה לעצמו להציג מחזה , ועוד חבלי העונש הראשון נוקפים בגופו, באיש האלוקים 24909 

כ "ומהעדר אימון באנשי המקום הוא ג, מופיע לפניו יצחק בן אברהם, חדש על כל תוצאותיו העגומות 24910 

ומתאנה שוב ? ואיך זה אבימלך חוזר ככלב על קיאו, ואחות ויצחק ורבקה נעשים לאח, משנה את טעמו 24911 

 24912 ?ליצחק ורבקה אחרי שכבר קיבל את עונשו בהיטפלו לאברהם ושרה

לפתות ולרמות את האדם אף שלקה כבר על אותו , אלא שמזה נראה כמה עצום ואיום הוא כחו של היצר 24913 

בלב האדם המתיקות הרגעית של  ולעורר ולחדש, יש בו הכח האיום להשכיח את מרירות העונש, העונש 24914 

 24915 .עד כדי הכשילו שנית ושלישית להפילו ולהניחו מופקר ומוכן לכל פגעי הזמן, החטא

אבל בלילה השני היה , בפעם הראשונה היה אונס, ל על לוט ששתה יין ושכב את בנותיו"והוא כמו שאז 24916 

י "רש) מר ליל שני מלשתותכ לא נש"ואעפ, לכן נקוד ובקומה של בכירה לומר שבקומה ידע, כבר מזיד 24917 

שהתאוה מסמאה ומעוורת משכיחה ומבלבלת אף את עיני , קשה להבין אבל זהו כוחן של מדות, (.וירא כ 24918 

 24919 .כל שכן את קטני המוח אשר רק התאוה מושלת בהם והם ביד יצרם כליל, החכם

י נאה הם נותנין אמרה לו אם רואין אות, שלחה ואמרה לו דברים שהם נוגעין בלבו, ותמאן המלכה ושתי 24920 

רמזתו ולא נרמז עקצתו ולא , ואם רואים אותי כעורה אתה מתגנה בי, עיניהם להשתמש בי והורגין אותך 24921 

, והיית מכניס לפניך נשים ערומות, שלחה ואמרה לו ממונה על ארוות סוסים של בית אבא היית, נעקץ 24922 

שלחה ואמרה אפילו , ולא נעקץרמזתו ולא נרמז עקצתו , ועכשיו שנכנסת למלכות לא חזרת מקלקוליך 24923 

 24924 .(ד"י´ ר ג"אסת) אנדיתיקו של בית אבא לא נידונו ערומים

שום דברי חן , שיכור הוא ושום שיחה נאה או קשה, הרי לפנינו תמונה מטמטום האדם הנתפש לעבירה 24925 

וד וכב, ז מדינות"מלך הוא על קכ, ושום דברים קשים אינם יכולים להפיג ממנו את שכרון תאותו הבהמית 24926 

כל , אבל כשהותקף על ידי היצר בתאוה הכל נעשה מטושטש, המדינות ובטחונן תלוי בהנהגתו ובנימוסו 24927 

 24928 .ושלטון התאוה גובר על הכל, דרכי הנימוסין המקובלים אפילו אצל הגויים הכל אבד

אלא אפילו דיבורים קשים , ולא רק רמזים דקים שכליים עדינים אינם משחררים אותו מכבלי תאוותו 24929 

גם הקריאה , ואפילו בזיונות וגינויים אינם חודרים אל לבו המטומטם, וקצים אינם מניחים את דעתווע 24930 

אינה מוציאה אותו מזוהמת המחשבה שנשקע , שמעשה זה עלול לסכן את שלום המדינות אשר במלכותו 24931 

 24932 .בתוכה

ילוסוף הלזה אינו גם הפ, וכאותו אבימלך שבמקרא שמציג את עצמו כפילוסוף חכם ובעל נימוסין ובר לבב 24933 

בכל זאת מוכן הוא , ואף כי קבל כבר פעם אחת עונשו הראוי, יכול להשתחרר מהתאוות השוררות בלבו 24934 

על טיפוסים כגון אילו אומר הנביא והרשעים כים נגרש , שנית להיסחף אל החטא המתוק השקט בל יוכל 24935 

, גבורת עזות לקראת שפת היםגלי הים אלו ההומים ואצים ב, השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט 24936 

ברם אחרי רגע הם מתנפצים וחוזרים כלעומת שבאו , ונראים שואפים לצאת לשטוף ולנצח את העולם 24937 

 24938 .ונעלמים

מתימרים ואומרים עלה נעלה , אבל תבוסת הגלים הראשונים אינה מעכבת את הגלים השניים להסתער 24939 

ובנגעם , והם זורמים בשאון ורעש איום, כןכי לא כגלים שקדמונו שלא התאזרו כל צר, וננצח את הארץ 24940 

וכן הלאה כל גל מתנפץ , ונוכחים שגורלם לא טוב מגורל קודמיהם, בחול שעל שפת הים הם מתנפצים 24941 

 24942 .לפי חוק הבורא

, מה הגל הראשון אומר אני עולה ומציף את כל העולם, וזהו מה שצייר הנביא ישעיהו והרשעים כים נגרש 24943 

הרשעים אינם , (צ"ילקוט ישעיה ת) ואין הגל השני לומד מן הראשון, לפניו וכיון שבא לחול הוא כורע 24944 

 24945 .בכדי לפתח בקרבם השקטת היצר האורב לבלעם, מתלמדים ואינם שמים על לבם מנסיונות העבר

יתלמד ויוציא לקח ומוסר ממכשוליהם של , התביעה היא על כל יחיד ויחיד שיעיין לתוך מראות החיים 24946 

ולמה לו להתנסות ולעבור , יסתכל נא האדם ללמוד מנסיונות הזולת על חייו הוא, וכ של עצמ"אחרים וכש 24947 



ואם כן ישתדל נא האדם להיות חכם , תשלומי העבירות שאין להמנע מהם בשום פנים, בכור היסורים 24948 

בטרם שיצטרך הוא בעצמו להתנסות ולחזות את תוצאת החטא , על זולתו´ ונבון בהרגשת רמז תוכחת ה 24949 

 24950 .(תורת הנפש)  .על גבו

 24951 

 24952 מאמר תקיח

 24953 .(ה"ו ל"בראשית כ) ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה´ ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה וכו

והצדקת הזו שיצאה , יש להתבונן הרבה בגדולתה של רבקה אביה רשע אחיה רשע אנשי מקומה רשעים 24954 

חר סביבתו והרבה חברים בטבע האדם להיות נמשך א, מביניהם למה היא דומה לשושנה בין החוחים 24955 

ולא קבלה שום השפעה , וזו בסביבה שכולם לא לפי רוחה, אף אם יהיה מצד עצמו מחונך אחרת, עושים 24956 

שיתלמדו מהם ויקבלו , זהו סוד האבות והאמהות שהיו שרשים לבאים אחריהם, ולא למדה ממעשיהם 24957 

מדות הללו בידוע שהוא מזרעו ל כל מי שיש בו שלשה "כמו שאמרו חז, מדותיהם הטובות בבחינת ענפים 24958 

 24959 .ה"של אאע

ל כל הימים שהיתה שרה קיימת היה ענן קשור על "וביארו חז, ונאמר ויביאה יצחק האהלה שרה אמו 24960 

וידוע שהיתה אז בת , וכיון שבאה רבקה חזר אותו ענן וחזרה אותה רווחה, האהל והדלתות פתוחות לרוחה 24961 

הרי ישתנה מיום ליום עד , ש"הו לבית אולפנא תורה וירם אם נקח"שלש ואפילו תינוק שנשבה לבין העכו 24962 

ש רבקה אמנו כאשר באה לבית "ומכ, אף כי בזמן ארוך של עשרות שנים, שישכח את כל העבר בזמן קצר 24963 

 24964 .האם נוכל לשער את עוצם המדרגות והעליות שהיתה עולה מיום ליום ומשנה לשנה, מדרשו של יצחק

וכאשר היה עשיו בן ארבעים היתה , ג שנה"יעקב ועשיו היתה בת כ כשנולדו, ל"פ החשבון לפי דעת חז"ע 24965 

ונאמר ותהיינה , ואיתא בגמרא האי סהדותא עד שיתין שנין מדכר טפי לא מדכרי, ג שנה"רבקה בת ס 24966 

אלא רבקה על ידי שהיתה בת כומרים לא היתה מקפדת , למה ליצחק תחילה, מורת רוח ליצחק ולרבקה 24967 

וכי לרבקה לא היה מורת רוח , ז"שהיה בן קדושים היה מקפיד על טנופת ע יצחק, על טנופת עבודה זרה 24968 

ל הבחינו שאינה דומה המורת "אולם חז, והכתוב עצמו מעיד ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, חלילה 24969 

 24970 .רוח של רבקה למורת רוח של יצחק

כל מעשיהם היו , חל פירש לשון המראת רו"י ז"רש, נסתכל נא במפרשים ונרעה מהו פירוש מורת רוח 24971 

כמו ומורא לא יעלה על ראשו , והספורנו מפרש היו לתער וסכין מקצר חיי יצחק ורבקה, להכעיס לעצבון 24972 

והנה זעזועים אלו לא היו , רואים אנו שמעשיהם גרמו זעזועים גדולים וקשים בחיי משפחת האבות, ש"עי 24973 

והכל ממה על , ל לא היתה מקפדת"את ההבדל הדק הלזה כבר קוראים חז, שוים ממש אצל יצחק ורבקה 24974 

ואף שכבר עברו ששים שנה מיום שעזבה את ביתה ונתגדלה בביתו של , ידי שהיתה בת עובדי עבודה זרה 24975 

 24976 .(´הגיוני מוסר ב)  .יצחק ואברהם

 24977 

 24978 מאמר תקיט

 24979 .(´ז א"בראשית כ) ויהי כי זקן יצחק ויקרא את עשו בנו הגדול

ולכאורה כמה זמן היה בין לידת עשיו ללידת , יו נולד קודםהגדול בא לציין כאן את מעלת הבכורה שעש 24980 

, ש וידו אוחזת בעקב עשו שכמעט באותו רגע נולדו שניהם"כמ, הלא רק רגע אחד הבדיל ביניהם? יעקב 24981 

וכל מעלות הבכורה , הוא כבר הוכתר בתואר הגדול, אבל מכיון שעשיו הקדים בדקה אחת לפני יעקב 24982 

רגע אחד בחיים רגע נוסף בחיים , כל בשביל רגע שהקדים עשיו לצאתה, ועבודת הקרבנות מגיעות לו 24983 

 24984 !כמה חשוב הוא

, להגיד נסים שנעשו ליעקב בא הכתוב, ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשיו אחיו בא מצידו 24985 

ה מתעכב "אילו היה יעקב אבינו ע, (ם"רשב)ב  שאילו הקדים עשיו לבוא רגע אחד קודם לא נתברך יעק 24986 

די , וממשיך בויכוח עם אמו בסרבו לקבל את ההצעה המסוכנת לרמות את אביו, בהליכתו עוד רגע אחד 24987 

 24988 .היה בכך כדי להפסיד את הברכות

את מי מצוה אותו אמו , ולמה מסרב יעקב כי לבו הטהור שמדתו מדת האמת תתן אמת ליעקב מעכב בעדו 24989 

ברכיו רועדות , ון לבדו כדי להבעיתו ולבהלוודי בעצם הרעי, ´לרמות את אביו בעל העקידה את נביא ה 24990 

כי אין הוא מסוגל , והוא מתחנן לאמו לעוזבו ולהניחו לנפשו, וכושלות כל גופו אחוז צמרמורת ופלצות 24991 

 24992 .לבצע דבר כזה שהוא בניגוד לכל מהותו ולמידתו היסודית מדת האמת

בו הוא מתעלף ומלאכים לבו פג בקר, גם אז רגליו כמו משותקות, וכשהוא כבר מחליט הוא ללכת 24993 

והוא בוכה ומבקש על נפשו שלא יכנס לסכנת , אוחזים בו מנשאים אותו ומוליכים אותו, מקדימים אותו 24994 

ואילו היה עומד בסירובו עוד רגע , לך בני עלי קללתך, אבל אמו הנביאה עומדת בתוקף על דעתה, מוות 24995 

וכל עתידו של עם , כל היה עובר לעשיוכי ה, היה עשיו מקדימו והיה אז נאבד ואתו כל הברכות, אחד 24996 

 24997 .כי אם אין ברכות אין יעקב ואין עם ישראל, ישראל וגורלו אבודים



כי ברגע הזה , רגע זה הוא שיצר והוליד את עם ישראל וזוהי משמעות הנס, הרגע הזה הכריע את העתיד 24998 

ראות איך תיפול על רבבות אלפי מלאכי מרום בציפיה וברעדה ומצפה ל, עומדת כל פמליא של מעלה 24999 

והנס אכן התרחש יעקב , ונחלי מים מתהווים מזיעת המלאכים מי ינצח, כולם ממתינים באימה, ההכרעה 25000 

אבל הגיע ברגע הנכון ושמחה ועליזות פורצות , יעקב שלט ברגשותיו הטהורים הלך ילך ובכה, הקדים 25001 

 25002 .בשמים

והכל ענין של , הנס הגדול והנצחי הבריאה כולה רועדת מקולות העליונים והתחתונים המריעים לכבוד 25003 

מלאכים מרננים ופותחים במחול בברכת מזל טוב על יצירת עם , רגע אחד אשר הכריע את כף הזכות 25004 

 25005 .אהה רגע אחד כמה תלוי בו כמה יכול להיווצר בו, ישראל

אפילו שהברכות כבר הומטרו עליו אבל אם לא , ואם אין האדם מנצל הרגע המוצלח והעילאי בשלמותו 25006 

הרי זה , כאשר נפתחו לו אוצרות החכמה ויכול לקבל עוד ועוד, הגיע לכל מה שעומד לזכותו ולרשותו 25007 

הכתוב אומר ויהי , ואכן כך קרה בברכות שקיבל יעקב מאביו יצחק, צער גדול לאותו האדם לדורות עולם 25008 

התורה מצטערת כי , טעם אומר ויהי לשון צער´ ומפרש האור החיים הק, כאשר כלה יצחק לברך את יעקב 25009 

ואם היה מברך אותן הברכות , כ"שהרי מצינו שברך לעשו אח, על אשר כילה ולא ברך כל הברכות 25010 

 25011 .הנשארות ליעקב כבר אבדה תקות אדום

ע "כותב הראב, ´ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני ה, וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם 25012 

הנשארים ידעו זה טוב שכיוון שיכירו את השם  , ´ותם כי אני הוידעו מצרים הנשארים גם הנטבעים לפני מ 25013 

וגם היחס כלפי עם ישראל ישתפר ולא יוסיפו , יתוספו בעלי הכרה ובעלי אמנה ויגדל כבוד שמים, המיוחד 25014 

גם , גם אם מדובר בכמה רגעים בלבד, אבל לא רק הנשארים אלא אפילו נטבעים לפני מותם, לעשות רע 25015 

 25016 .כי רגע אחד של חיים עשוי להימשך לנצחיות, והודאתם אם כי מדובר ברגע בלבדלזה יש ערך להכרתם 

עליו לחוש ברמז , ועל האדם לדקדק שלא לאחר ולא לבזבז את הרגע הרצוי והעילאי שניתן לו מן השמים 25017 

, וכי אפשר שכל ההתעוררות שנוצרה נועדה להיות שעת רצון, שפתחו לו פתח ליהנות מאוצר החכמה 25018 

יצליח , מי שהוא חכם ויפתח לבו לקבל מטל השמים, לו ולפעמים זה רגע של התגלות כלליתלפעמים רק  25019 

ויתכן שזו גם כמו נבואה , הרגע הזה פתח לו פתח לעוד רגעים ושעות רצויות, בזה אולי לכל החיים שלו 25020 

 25021 .קטנה

ומשפחתו רצו  כי לבן, דרכו´ ולכן היה אליעזר מאיץ בלבן שיתנו לו לשוב לאדוניו כאשר ראה שהצליח ה 25022 

ונימוקם היה כדי שתתיישב , תשב הנערה אתנו ימים או עשור אחר תלך, לעכבו עוד מספר ימים באמרם 25023 

 25024 כי השתנות הפתאומי לא יסבלהו הטבע, דעתה בהדרגה ללכת אל ארץ אחרת ולא יהיה זה פתאום

כי , י ואלכה לאדוניהצליח דרכי שלחונ´ אבל אליעזר עומד על דעתו ואומר אל תאחרו אותי וה, (ספורנו) 25025 

אולי ישתנה המצב והוא יאחר וכל עמלו , פחד גדול פחד שאם לא ימהר וינצל את הרגע הנרצה והמוצלח 25026 

 25027 .יהיה לריק

יצא ´ אף לבן ובתואל נהפך לבם לטובה ואמרו מה, אין להחמיץ את השעה בה שערי השמים פתוחים לו 25028 

לא הסתירה ולא הבנין , ם"וכן דברי הרשב, (נוספור) לא נוכל דבר אליך רע או טוב לבטל גזירתו, הדבר 25029 

הנה רבקה קח ולך גם בלתי , ה עשה שהיכולת בידו"כי על כרחנו רוצים ולא רוצים כי הקב, תלוי ברצוננו 25030 

השעה ההיא היתה כל כך , שהרי נתן אות על רצונו בזה, שגזר בת פלוני לפלוני´ רשותנו כאשר דיבר ה 25031 

ד שנהפך לבם של מכשפים ופוקרים כמו לבן ובני פמלייתו ובעל ע, כה מלאה השראה עליונה, מסוגלת 25032 

ולא להחמיץ , כי רצה לנצל את השעה הטובה, ולכן מיהר אליעזר לבצע את הדבר, כורחם דיברו גדולות 25033 

 25034 .את הסייעתא דשמיא שבאה לו

´ דע כי חפץ ה, פתאום´ אדם המתפלל ונפלה בלבו שמחת אהבת ה, כותב (ג"סימן תשע) ובספר חסידים 25035 

, או קודם שיסיים יהיו לרצון אמרי פי יש לבקש כך, אם בשמע קולנו נפלה בלבו השמחה, לעשות רצונו 25036 

ואל יבקש אלא על אהבה , יהי רצון מלפניך שזאת האהבה תהא לעולם קשורה ונטועה בלבי ובלב כל זרעי 25037 

ו שמח ונפשו גילה אז בעוד שלב, ואם באיזה שעה ביום או בלילה בלא תפלה נפל בלבו השמחה, ´ורצון ה 25038 

ה "והנביאים בשעה שנפשם קשורה באהבה עזה בלבם להקב, ה אל ידבר עם אדם עד שתצא מלבו"בהקב 25039 

 25040 .ל"כאילו אינם בזה העולם עכ

ה "י שגילו מסתורין של הקב"נחמן אמר מלאכי השרת ע´ לוי בשם ר´ ר, כי משחיתים אנחנו את המקום 25041 

ה הלא היה להם להודיע שסדום נהפכה והם באו להציל לוט ולכאור, (ר ג יג"ב) ח שנה"נדחו ממחיצתו קל 25042 

אם נאמר , מבארים שאמרו המלאכים בלבם´ ובעלי התוס? ומשפחתו בנותיו וחתניו וכל אשר לו בעיר 25043 

ונדחו ´ ה דנם ית"ולפי שגילו מסתורין של הקב, ללוט צאו מן המקום ולא נגלה לו הטעם לא ישמע אלינו 25044 

 25045 ?תם היתה לטובה ולמה נענשווהלא כוונ, ח שנה"ממחיצתן קל

ואפילו שהקדימו רק בזמן מועט אולי , אבל הם מיהרו להודיע לפני הזמן, ל שכן מוכרחים היו להודיע"וי 25046 

ובכך גרמו צער נוסף , אבל זו היתה בשורה רעה שסדום נהפכת ונהרסת וכולם נספים, רק בכמה רגעים 25047 



כי הכל מדוד , י אדם שלא להוסיף צער על צערה אף בשעת כעסו חס על בנ"והקב, ומיותר יתר על המידה 25048 

, והמלאכים נידונו על תוספת הצער שהוסיפו על דעת עצמם, וגם אם מדובר בדקה אחת´ ושקול מאתו ית 25049 

 25050 .ח שנה"ה ונענשו קל"ועל זה הקפיד עליהם הקב

, סדום היינו אותם המלאכים שבאו להפוך את, ש והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו"עד שבא יעקב כמ 25051 

ה ולכן נדחו ממחיצתן של "וגם גילו מסתורין של הקב, שתלו הכבוד לעצמן שאמרו כי משחיתים אנחנו 25052 

ח שנה "קבלו עונש של קל, בעבור רגע נוסף אחד של צער, (ס"בעתו) ח שנה ועכשיו עלו"ה קל"הקב 25053 

 25054 .ח שנה"משקל רגע אחד וערכו קל, ה"להיות נדחים ממחיצת הקב

אמר , וירא כי לא יכול לו ויאמר שלחני כי עלה השחר, איש עמו עד עלות השחר ויותר יעקב לבדו ויאבק 25055 

וישר אל מלאך ויוכל בכה , (חולין צא) לו המלאך מיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו 25056 

כי הוא ביקש לעלות השמימה לומר ? ויתחנן לו למה בכה המלאך והתחנן ליעקב שיעזוב אותו ויניח לו 25057 

ל שמיום שנברא לא הגיע זמנו לומר שירה "וכדבריהם ז, י עלה השחר והגיע זמנו לומר שירהכ, שירה 25058 

 25059 .אלא רק עכשיו

כיצד צריכים לחוש ולדאוג שלא להפסיד הזמן המיועד הקבוע , ויש בזה לקח ולימוד גדול לעורר אותנו 25060 

שלו היעודה לשעה השירה היא העליה הנפשית , אלא לנצל את השעה הרצויה שנקבעה בשמים, והמדוייק 25061 

רגע שהוא , כי יש שעה לפעמים רגע שבו תלוי כל העתיד, והאיחור עלול להיות בכיה לעולם, ולרגע זה 25062 

ולו ידע , והרגע מכוון מן השמים דוקא לעתה, שמיום שנברא לא הגיע זמנו לעליה, ראשון והוא אחרון 25063 

כי אז לא היה מתרשל , תור לעלייתווכי עכשיו בא והגיע ה, האדם את הרגע את סוד הרגע המיועד בעבורו 25064 

 25065 .ולא מאחר

כי זהו העכשיו , כי גם יעקב רוצה לנצל את הרגע הזה, וזה היה פשרו של המאבק בין יעקב לבין המלאך 25066 

יעקב מוצא כי זו שעת הכושר והרגע הרצוי לכפות על , והוא גובר על המלאך והעכשיו שלו, של יעקב 25067 

ומספרים על , כות שקיבל מאביו יצחק שיסכים על הברכותהיודע על הבר, המלאך שהוא שר של עשיו 25068 

כי אורח נכבד עומד להגיע , אחד הגדולים שבכל יום לפנות בוקר היה פונה אל השכנים שלו ומעורר אותם 25069 

 25070 .(מעייני החיים)  !´זה היום הזה´וכאשר נשאל מי הוא האורח הזה השיב , אורח שמעולם לא בא

 25071 

 25072 מאמר תקכ

 25073 .(´ז א"בראשית כ) רא את עשו בנו הגדולויהי כי זקן יצחק ויק

מתוך , אמר לפניו רבון העולמים אדם ובנו נכנסים למקום ואין אדם יודע למי מכבד, אברהם תבע זיקנה 25074 

מתחילת , ה חייך דבר טוב תבעת וממך הוא מתחיל"ל הקב"א, שאתה מעטרו בזקנה אדם יודע למי מכבד 25075 

יצחק תבע , ואברהם זקן בא בימים´ שנא, הם נתן לו זקנההספר ועד כאן אין כתיב זקנה וכיון שעמד אבר 25076 

מתוך שאתה מביא עליו , אמר לפניו רבון העולמים אדם מת בלא יסורין מדת הדין מתוחה כנגדו, יסורים 25077 

מתחילת הספר ועד כאן , ה דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל"ל הקב"א, ד מתוחה כנגדו"יסורין אין מדה 25078 

 25079 .ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות, מד יצחק נתן לו יסוריםוכיון שע, אין כתיב יסורין

אינו יכול לצוות , אמר לפניו רבון העולמים אדם מת בלא חולי אינו מיישב בין בניו, יעקב תבע את החולי 25080 

ויאמר ליוסף הנה ´ שנא, ה דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל"ל הקב"א, אותם לסדר וליישב ענין ירושתם 25081 

חזקיה חידש חולי , יעקב חידש חולי, יצחק חידש יסורין, ר לוי אברהם חידש זקנה"א ,אביך חולה 25082 

מתוך שאדם חולה ועומד חולה ועומד הוא , ה העמדת אותו עד יום מותו"אמר לו חזקיה להקב, שיתרפא 25083 

ד מכתב לחזקיה בן יהודה בחלותו "הה, ה חייך דבר טוב תבעת וממך הוא מתחיל"ל הקב"א, עושה תשובה 25084 

 25085 .(ר סה ד"מד) י מחליוויח

כדי ליתן לאדם רווח זמן להתבונן ולהרגיש שהוא נברא , כל התביעות שתבעו האבות והנביאים נועדו 25086 

אברהם , ועליו להכין את עצמו להיפרד מהפרוזדור בכדי להיכנס לטרקלין, והוא בן תמותה וזמנו קצוב 25087 

, דקן שכל יום ויום מחייו מקרבו לקיצוהוא מתבגר ומז, שתבע זקנה ידע שהאדם איננו עומד על מקום אחד 25088 

כי אז לעולם לא יעלה על דעתו לעשות הכנה לחיי עולם , ואם לא יהיה לו דבר המעורר אותו ומזכירו זאת 25089 

הוא טרוד בעסקיו ושקוע בעניניו וצריך הוא מי , תמיד נדמה לו שהוא אדם צעיר כי יש עוד שהות, הבא 25090 

 25091 .שיזכירו ויעוררו ולכך נועדה הזקנה

יש אנשים שאינם מתעוררים להכין עצמם לעולם הבא אפילו , (הושע ז) שיבה זרקה בו והוא לא ידע גם 25092 

מכל , היצר הוא כה חזק עד שהוא משכר את האדם ומערפל את דעתו ושכלו, אם הזקנה כבר קפצה עליהם 25093 

יעצרנו לא יהיה מי ש, הרי אז בוודאי שלא יתעורר לחשבון הנפש, מקום אם גם לא תהיה לאדם הזקנה 25094 

וכן גם , מי שיקיצנו מתרדמתו ומשנתו העמוקה, מן הריצה אחר הממון וקניני החומר, מבהילות נפשו 25095 

מזכירים אותו , היסורים והחולי שמעמידים את האדם מחייו הסוערים והשתקעותו בהבלי העולם הזה 25096 

 25097 .ועליו למהר ולעשות למען ביתו הנצחי, לעצור ולזכור שהוא רק עובר אורח



חייך דבר טוב תבעת וממך אני , ה השיב לכולם באותה לשון"ם להתבונן ולהתעורר במה שהקבברם יש ג 25098 

הרי , ואם הוא מתעורר ומחדש ומשיג השגה גבוהה, מכאן המסקנה שהאדם נשפט לפי הכרתו0, מתחיל 25099 

לפי ההכרה והחידוש שחידש והשיג אומרים לו לאותו אדם חייך דבר , יהיה נשפט מאותה ההשגה שלו 25100 

 25101 .ההכרה הזאת נהפכת עליו לתביעה לדין ולמשפט, בעתטוב ת

יפה דרשת חן חן , מעלה זו של ההשגה הגבוהה שופטת אותו תובעתו לדין ומכרזת וצווחת ממך אני מתחיל 25102 

הטענה עליך היא חמורה יותר ממי שלא זכה , אולם הזכות נהפכת לו לחוב, לך בעבור ההשגה הזאת 25103 

בעל הטורים אפילו בדבר מועט שאתה ´ ופי, לך אל תוסף דברה למשה רב "כמו שאמר הקב, להשגה זו 25104 

 25105 .עושה שלא כהוגן הוא רב לך לפי חכמתך

ה השיבם "ה לבצע ולהגשים את חידושיהם והקב"הם תבעו מהקב, האבות חידשו דברים מועילים ונחוצים 25106 

שניתנה אתם כבר מחוייבים לבצע את ההברקה הטובה , כפי ההשגות שהשגתם בעצמכם, ממך אני מתחיל 25107 

הם הם התובעים , החידושים וההשגות שמתגלים לו לאדם בתור בעל זכות ובן עליה, לכם מן השמים 25108 

הריהו נענש , אם האדם איננו מבצע את ההשגות, הם נהפכים לדין ותביעה למחדש ושופטים אותו, אותו 25109 

 25110 .מקצצים ממנו את קומתו וההשגות מסתלקות הימנו, גם בזה שמסלקים ממנו את ההכרה

אמר לו , ע יוחן עשו"ה רבש"אמר יצחק לפני הקב, מר רבי יצחק מאי דכתיב יוחן רשע בל למד צדקא 25111 

, (מגילה ו) ´כ בל יראה גאות ה"אמר לו יצחק א, אמר בארץ נכוחות יעול, אמר לו בל למד צדק, רשע הוא 25112 

השיבו , תיוואולי במשך הזמן יתעורר להגשים את השגו, ה"יצחק המליץ על עשו בנו שיחון אותו הקב 25113 

 25114 .כיון שלא נראים בו סימנים שיתגבר על טבעו וישווה את מעשיו לפי הכרתו, ה שאין כל תקוה לכך"הקב

כי אם אינו , ה שיסלק מעשיו גם את השגותיו"אז ביקש מהקב, ת"כאשר שמע יצחק תשובה זו מהבוי 25115 

והלא גרוע עוד יותר ? לשם מה לו ההשגות הגבוהות מה הן מועילות לו, מבצע את ההשגות שלו למעשה 25116 

משום כך ביקש יצחק , ואז חטאו גדול יותר ונפשו עוד יותר מלוכלכה ומכוערת, שהוא חוטא נגד ההשגות 25117 

יסלק ממנו את , כי יחון אותו ויקח ממנו את אור ההשגות הגבוהות, ה כי יעשה עמו טובה וחסד"מהקב 25118 

ממנו ההכרה ואזי לא יהיה נידון כה תסולק , ההכרה העליונה כדי שלא יהיה לו קטרוג נוסף על חטאיו 25119 

 25120 .חמור

ומה היו חסרים מעיל , על שתויי יין ועוד שהיו מחוסרי בגדים, דברים מתו בניו של אהרן´ בשביל ד 25121 

הלא הם היו כהנים הדיוטים , ג"ל בתשובותיו כלל י"ש ז"ושאלו להרא, (ר כ ו"ויק) שכתוב בו מיתה 25122 

, ע ככהנים גדולים ונכנסו לפני ולפנים"שלפי שהחזיקו א ´והשיב שם כלל כ? והדיוט אינו משתמש במעיל 25123 

, כי אם הרגישו איזו התעוררות עליונה, הם נשפטו לפי דעתם אז, עברו על ונשמע קולו בבואו אל הקודש 25124 

, ולפי שהישוו את עצמם לדרגת כהן גדול, היה עליהם להתנהג בדקדוק שלא תחסר בהנהגתם מאומה 25125 

 25126 .צריכים להיות מלובשים במעיל

אלוקיך נדבה ´ מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת לה, אלוקיך לא תאחר לשלמו´ כי תדור נדר לה 25127 

כי כשאדם חושב בדעתו , פ כי עוף השמים יוליך את הקול נאמר"ק עה"ובזוה, (תצא כג) אשר דברת בפיך 25128 

בל זהו אשר דיברת בפיך המחשבה שחשב והרהר לק, מחשבה שפתותיו מדובבות מעצמן בלי ידיעתו 25129 

 25130 .היא הדורשת ותובעת את בעל המחשבה להתנהג כפי מחשבתו אשר חשב, ולעשות

כיון , האדם עצמו יוצר את שופטיו ודייניו, הדברים הטובים תובעים ממנו מתי יתחיל לקיים מה שדיבר 25131 

אז מן הנמנע , הרהר לעשות ולפעול למען עליה נוספת, שהירהר במחשבתו על דבר טוב מצוה או תשובה 25132 

והמחשבה , ואז נחשבת לו כקבלה לדבר מצוה, יוציא מפיו געגועים ושאיפה לבצע את מחשבתו הוא שלא 25133 

 25134 .ההיא שקיבל על עצמו היא ששופטת אותו

´ ס)א  לשו´ מי שהרהר מחשבה טובה ולא ביצע מחשבתו עובר על לא תשא שם ה, ל"ן ז"כתב הרמב 25135 

הרי מחשבתו והרהוריו הטובים , רגתונמצא כי כל מה שהאדם יותר חשוב ומעולה במד, (אמונה והבטחון 25136 

כל הרהורי לבו הטובים ואף ההברקות שעברו דרך , נעשים לו כשופטים לשופטו ולדונו לפי הכרתו 25137 

, הם תובעים ודורשים מהאדם בעל הרעיון המחדש ובעל הרגש לבצע אותם למעשה, מחשבתו ורגשי לבו 25138 

 25139 .(ר חדשאו)  !דורשים ואומרים לו אימתי תתחיל כי ממך אני מתחיל

 25140 

 25141 מאמר תקכא

 25142 .(´ז א"בראשית כ) ויהי כי זקן יצחק ויקרא את עשו בנו הגדול

הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות , קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות 25143 

, ה מוריד שפע רב של קדושה ואורה"לפעמים נפתחים החלונות והקב, (ש ב"שיה) מציץ מן החרכים 25144 

ומי שאיננו , יורדות רק הברקות קטנות וכמה ניצוצות המתגלים ומתכסים, הוא מציץ מן החרכיםולפעמים  25145 

ההברקות חולפות מעל פניו ואחרי זה הוא , הרי הוא מפסיד את ההזדמנות, ער ולא מוכן לקבל את האור 25146 



א כבר הוא רץ אחרי אותו אור נפלא אך הו, הוא רודף אחרי ההופעות אך אין הוא מוצא אותן, מתחרט 25147 

 25148 .נתכסה ממנו ונעלם

היא דופקת על פתחי , מוסבים הדברים על השכינה שמתגלה לעם ישראל, קול דודי דופק פתחי לי רעייתי 25149 

נצלו את העת , התעוררו ופתחו לבותיכם להכניס את השכינה, לבותיהם של העם הנבחר ומבקשת 25150 

י איככה אלבשנה רחצתי את פשטתי את כתנת, אולם יש אנשים מתרשלים ואומרים, המוכשרת והרצויה 25151 

 25152 .רגלי איככה אטנפם

אבל הם מתרשלים ומפסידים את הרגעים , שומעים את קול השכינה המעורר ודופק על לבותיהם 25153 

אבל אותו האור העליון כבר , ויש שמנסים רגע אחר ההתרשלות להשיג את אשר איבדו, המאושרים הללו 25154 

וגדולים הם לאחר מכן הגעגועים לחזור , חמק עבר אבל דודי (השכינה) קמתי אני לפתוח לדודי, חמק לו 25155 

ומה גדול הוא , בקשתיו ולא מצאתיו קראתיו ולא ענני, גדולה הכמיהה עזה כמות, לאותו הרגע המאושר 25156 

תשימו לב לקריאת , כאב ההפסד של אותו רגע שבו האור העליון נסתלק ונעלם וזוהי בכיה לדורות 25157 

 25158 .(ל"רמח) צאניהחכמה מהר ולמדוני בטרם תבקשני ולא תמ

ואיננו יודע לנצל את הרגע ההוא שאור השכינה מבריק , מי עוור כעבדי כשחלונות הרקיע פתוחים לפניו 25159 

ואף לא , לא כל אחד זוכה וראוי לקבל את האור העליון, לא בכל שעה מושיטים לו יד מן השמים, ונוצץ 25160 

ואיננו שומר לעצמו , ות נפלאיםמראות רבות מראים לו מן השמים מחז, כל דור מוכשר להופעת השכינה 25161 

 25162 .וזהו עוול משווע שאיננו ניתן לסליחה, אותן ההופעות וההברקות

אלא , לא פעם מזדמנת לו לאדם שער כושר ועת רצון להשיג מדרגות ולעלות במעלות התורה וההשגה 25163 

לא פעם קוראים לו , ואת השראת הקדושה שנשפעת להם משמים, שהם מחמיצים את הרגע הנעלה הזה 25164 

אל תתרשל ואל תחמיץ , קום וטול את הטוב הניתן לך מאוצרות עליונים, הרקיעים נפתחו לפניך, לאדם 25165 

צריך , אוזניהם פקוחות ואינם שומעים, אל תהיו כאותם עבדים הרואים ואינם רואים, את הזמן המאושר 25166 

 25167 .האדם לקלוט את הקריאה הזו ולמלא אחריה

אמר לו בני הלילה הזה העליונים , רא יצחק לעשיו בנוהגיע ליל פסח ק, ויקרא את עשיו בנו הגדול 25168 

הלילה , גם רבקה אמרה ליעקב בנה, הלילה הזה אוצרות טללים נפתחים עשה לי מטעמים, אומרים שירה 25169 

 25170 שעד שהוא בעולמו ויברכך, עשה מטעמים לאביך, היום הזה ברכת טללים, הזה העליונים אומרים שירה

 25171 .(ב"א כ"פרקי דר. ד"ז קי"ילקוט כ)

לעת שזרם של שירה ואורה שורה על כל , הן יצחק אבינו והן רבקה אמנו נחפזו לנצל את השעה הרצויה 25172 

וברגע זה מי , ושערי רחמים עומדים להשתפך בשפע רב, לעת שנפתחו אוצרות של ברכה, העולמות 25173 

ועיניהם יצחק ורבקה חכמים היו , מי שמזדרז יכול להצליח ולנצח, שיודע לנצל את השעה עשוי להתעשר 25174 

רואים שהברכה כבר עומדת ותלויה , רואים את שערי השמים הפתוחים, רואים את ההצלחה, פקוחות 25175 

 25176 .בקצה השמים

אנא מהר מהר אין זמן , בעיניה הצופיות ברוח הקודש מדברת על לב בנה, רבקה האם המפוכחת והחכמה 25177 

העת הברוכה , ואיננו האור יעבורשכן הנה יהיה רגע , אין זמן לוויכוחים לוותרנות וענוה, לפקפק ולהסס 25178 

מהר וחטוף , נהיה אבודים ועם ישראל יומחק, ואם תאחר רגע זה תהיה זו בכיה לדורות, נחפזת להיעלם 25179 

 25180 .את הברכה שכבר התחילה לירד לעולם והיא כבר באמצע הדרך

ותר מי כי עוד מעט לא יהיה י, עשה מטעמים לאביך עד שהוא בעולמו, עוד נימוק נתנה רבקה כי יזדרז 25181 

ומתוך ידיעות שני הדברים הללו תתקדם ורוץ מהר , כי אביך זקן ואינו יודע יומו, שיתווך לך את הברכה 25182 

והוא ישתמש בהן , כי אם לא יזדרז יעקב עומד עשיו אחיו לקבל הברכות, ובחפזון לנצל את הרעיון 25183 

ה אף רגע "איחר יעקב אעולו , ו כליה על ישראל"ולמען הביא ח, להשבעת תאוותיו ולידיעותיו הכוזבות 25184 

היה מאחר ומפסיד כל , ומסרב לקבל הברכות שלא לפגום בתמימותו וצדקת נפשו, והיה מתעכב עם אמו 25185 

 25186 .האושר וההצלחה של אותה השעה הרצויה והמבורכת

, להגיד נסים שנעשו ליעקב בא הכתוב, ויהי אך יצא יצא יעקב זה נכנס וזה בא, ם מפרש בענין זה"והרשב 25187 

ואלו היה יצחק מנצל השעה הרצויה והיה , ם עשיו לבוא רגע אחד קודם לא נתברך יעקבשאילו הקדי 25188 

וכן כתב אור , כ"לא היה עשיו מקבל אף הברכות שהשיג אח, ממשיך לברך ליעקב בנו את כל הברכות 25189 

כי התורה מצטערת על , טעם אומרו ויהי לשון צער, ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב, ´החיים הק 25190 

כ ואם היה מברך אותם הברכות הנשארות ליעקב "שהרי בירך לעשיו אח, ה ולא ברך כל הברכותאשר כל 25191 

 25192 .ל"כבר אבדה תקות אדום עכ

ומפסיד השגות גדולות , ויש גם והאדם מנצל את ההצלחה והשעה הרצויה לדברים פעוטים וחסרי חשיבות 25193 

הצלחה הגדולה והחשובה שנועדה והוא אינו יודע שכבר לקח בזה חלקו מן ה, שהיה יכול להשיג במקומן 25194 

ואם כבר , אבל רק פעם אחת בחיים ולא יותר, באותו יום ובאותה שעה שקבעו לו הצלחה, לו מן השמים 25195 

 25196 .ניצל זכותו שוב חלפה לו השעה של הצלחה



בדרך הילוכו , ל מספר שבשעה שנתן אלישע הנביא את מטה לגחזי להחיות את בן האשה השונמית"האריז 25197 

הכלב קם , וניסה להחיות גויית כלב מת שפגש על הדרך, המקל מסוגל להחיות מתיםרצה לבחון אם  25198 

ולכן אל , כי הסגולה כבר חלפה, לתחיה אולם מסיבה זו לא הועיל כבר המקל להחיות את בן השונמית 25199 

ויהיה , כי יתאכזב ביותר אם ידחה אותה למחר, יזלזל האדם בהארת פני השכינה שמתגלה ומבריקה לו 25200 

 25201 .שתיו ולא מצאתיוכ בק"כמש

הוא מתעצל ומחמיץ את הרגע והשעה הרצויה , ומי יודע כמה הצלחה שהאדם מפסיד על ידי התרשלותו 25202 

וכל זה מותנה באותו הרגע שהאור מבריק אליו ואין , שמזמינים לו מן השמים שפותחים לו אז שערי חכמה 25203 

הרגע , תהווה כל גורל העתידההתרוממות של האדם מקורה ברגע אחד וממנו מ, להשיגו ברגע שלאחריו 25204 

, כאשר מתרוממים לרגע פירוש הדבר יצירה, וההברקה היא פתחה לשער העליה, אינו רגע אלא הברקה 25205 

ובאותה המידה הפסד של רגע הפסד כל החיים , ומלידה מתפתחת כל ההוויה, וכאשר יש יצירה יש לידה 25206 

 25207 .(קול צופיך)  .הוא

 25208 

 25209 מאמר תקכב

 25210 .(´ז א"בראשית כ) עשו בנו הגדולויהי כי זקן יצחק ויקרא את 

אמר לפניו רבון העולמים אדם ובנו נכנסין למקום ואין אדם יודע , י בן סימון אברהם תבע זקנה"אמר ר 25211 

ה חייך דבר טוב תבעת וממך "אמר לו הקב, מתוך שאתה מעטרו בזקנה אדם יודע למי מכבד, למי מכבד 25212 

יצחק תבע יסורין , כיון שעמד אברהם נתן לו זקנה, מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב זקנה, אני מתחיל 25213 

מתוך שאתה מביא עליו יסורים , אמר לפניו רבון העולמים אדם מת בלא יסורין מדת הדין מתוחה כנגדו 25214 

מתחילת הספר ועד , ה חייך דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל"אמר לו הקב, אין מדת הדין מתוחה כנגדו 25215 

 25216 .יצחק נתן לו יסורין שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראותוכיון שעמד , כאן אין כתיב יסורין

ואין נקראין , הרי יצחק שהיה עולה תמימה והוא מאבות העולם, מעתה זה תנחומין גדולים לסובלי יסורין 25217 

ה הודה לו "והקב, ז היה מתירא שלא תהיה מדת הדין מתוחה כנגדו"ועכ, אבות רק אברהם יצחק ויעקב 25218 

כ אין לאדם רק להצדיק הדין ולקבל דין שמים "ע? מה יענו אזובי הקיר, דבר טוב תבעת ואמר לו חייך 25219 

 25220 .באהבה ולשמוח ביסורין

כי גם אני לפי דלות ערכי , והמדרש הזה שזכיתי למצוא שמחה גדולה לי מאוד כמעט כמוצא שלל רב 25221 

ומפריע אותי כמעט כל  א כי מבלבל"וקשה לי היסורין ל, ומעוט סבלנותי בעונותי המרובים אינני סבלן 25222 

כי אין , אבל האמת אני חושד את עצמי בחשד שיש בו ממש, ועל זה לבי דוי כמדומה, היום מתורה ותפלה 25223 

ומה שכתבתי כמעט כמוצא שלל , ושמחתי גדולה בהמדרש שמצאתי תהלה, זה רק ממעוט סבלנות שלי 25224 

אדמה כי המדרש הזה צורי ומזור , האבל שמחתי גדולה בז, כי מי יודע אם הייתי נותן על זה שלל רב, רב 25225 

 25226 .(ג"קצ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .לכל מרי נפש וסובלי יסורין לקבל באהבה רבה

 25227 

 25228 מאמר תקכג

 25229 .(´ז ד"בראשית כ) ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי בעבור תברכך נפשי

, דםאבל יובן מאוד בהק? איך רצה לברך ברכה כזו לעשיו, ענין אהבת יצחק לעשיו קשה מאוד להבין 25230 

, שאם יהיו בניו חכמים ינתן עשרו לאחרים ליהנות בהם, פילוסוף אחד היה לו עושר רב ופקד קודם מותו 25231 

אבל , יותר משיהנה בעל הממון מעושרו המדומה, כי בניו החכמים יהנו מחכמתם באין ערך הרבה מאוד 25232 

, וה וגאוה ובעל קנאהוהנה יצחק ידע כי עשיו בעל תא, אם לא יהיו חכמים ינתן להם עושרו ליהנות בהם 25233 

 25234 .ויעקב חכם גדול והכל לאפס ותוהו אליו נגד החכמה

ה ביקש לשמת את אחד על שהיה נוהג שררה נגד "בנו רבי שלמה ע, ה"שמעתי מאמר מרבי עקיבא איגר ע 25235 

פירוש , והשיב זה נהנה וזה לא חסר? ושאל לו למה, ואמר לו אל בני אני מחויב על פי הדין להניח, אביו 25236 

 25237 .י חסר כי לא איכפת לי והוא נהנה מכבודאני אינ

לרחם על הרשעים ומבלי להסיר עין מקצת , ה"ה הלך בדרכי אביו אברהם אבינו ע"והנה יצחק אבינו ע 25238 

רק ויאהב יצחק את עשיו גם , ואין הכוונה לשלול את יעקב, ולכן אהב את עשיו גם כן, טוב שנמצא בהם 25239 

 25240 .ורבקה אוהבת את יעקב ולא את עשיו כלל, לבאר כי זה פשוט אין צריך, כן וכל שכן את יעקב

מה הצורך לבאר למה אהב , כי נאמר ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, והבט נא וראה דבר הפלא בתורה 25241 

אבל כוונת הפסוק להודיע איך זה אהב יצחק הצדיק ? ולמה לא ביאר הטעם באהבת רבקה ליעקב, אותו 25242 

והיינו כי ציד של עשיו בפיו של יצחק תמיד כן פירש , טובופירש הטעם כי מצא בו דבר , את הרשע 25243 

 25244 .שהיה מכבד אביו ותמיד צד ציד לאביו להאכילו את אשר אהב, ל"ן ז"הרמב

ה לרחם גם על "כי למד מאביו אברהם אבינו ע, ובשביל דבר טוב זה היה לו מעט אהבה גם לבנו הגדול 25245 

לברכו ולתת לו את אשר אהב להתענג בהם  ולכן בשביל מדה טובה זו ביקש, הרשעים ולדרוש טובתם 25246 



ידע יצחק כי , ויעקב בנו הקטן האהוב אצלו יותר, תאוה מטל השמים וגאוה הוי גביר לאחיך, בעולם הזה 25247 

 25248 .ואהבת תענוג לימוד החכמה באין ערך ערב לו יותר, ללא כלום זאת בעיניו

ה לילך ממש בדרכי השם יתברך לתת ורצ, גם כן זה נהנה וזה לא חסר, וגם כבוד גביר יהיה לאחיו עליו 25249 

ולכן תמצא , ואהב אותו כערך הטוב שמצא בו, לרשע מאוויי נפשו שיתענג בהבליו בעבור הטוב שמצא בו 25250 

למען תקשר נפשו בו לברכו כמו שכתב , כי כשברך את עשיו היה מבקש ממנו שיביא לו ציד בפיו 25251 

, והיינו כי אליו היתה אהבתו עצומה, נהאבל כשברך את יעקב בלכתו פדנה ארם ברכו בלא הכ, ן"הרמב 25252 

 25253 .ונפשו קשורה בנפשו בלא הכנת ציד בפיו

כי עניות מעבירין על דעתו , והנה השם יתברך ידע כי לא יאות זאת לבניו לקבל עבדות על פי פסק הלכה 25254 

ולכן הוגד לרבקה להלביש את יעקב למען יקבל הברכה על פי דין גם , (א"עירובין מ) ועל דעת קונו 25255 

ולכן תראה כי הרבה זמן , ושאני דיני קנסות מדיני ממונות, ורק כאשר תריד זה יהיה לקנס, ולם הזהבע 25256 

וזהו כי יצחק הלך על פי דין כי הוא , יותר מושלים בני עשיו על בני יעקב מאשר משלו בני יעקב על עשיו 25257 

ובמהרה ינקו עוונותינו , ורק מן השמים רצו שיהיה בתורת קנס, דרגא דדינא ועל פי דין כן צריך להיות 25258 

 25259 .(ג"רי´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .ונחזור לברכתינו במהרה בימינו אמן סלה

 25260 

 25261 מאמר תקכד

 25262 .(´ז ד"בראשית כ) ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי בעבור תברכך נפשי

והוא שציוהו לצאת השדה לצוד לו , שגם מפרשי התורה העירו בזה, הנה כבר עמדנו על תמיהה בפרשה זו 25263 

ומה יתן , למה היה צריך לאלו המטעמים, הכין לו מהם מטעמים כאשר אהב בעבור תברכנו נפשוול, ציד 25264 

איזו שייכות יש לה לברכה אל , ומה יוסיף זה ליצחק אבינו קדוש עליון ברצותו לברך את בנו לפני מותו 25265 

 25266 .המטעמים שהיה צריך עשיו להביא

ולכן ציוהו שיצוד לו ציד ויכין , חול עליו ברכהכי יצחק ידע שעשיו אינו כדאי שת, (ספורנו) ויש משיבין 25267 

אבל אין די עוד , ז שיתעסק במצות כיבוד אב יקבל מעלה ויהיה ראוי שתחול עליו ברכה"ועי, לו מטעמים 25268 

 25269 ?אם לא שהיה זה דרוש ליצחק בעבור תברכנו נפשו, כי למה בחר דוקא במצוה זו ולא באחרת, בזה

כדי שיתעוררו אצלו רגשי שמחה וימצא במצב , המטעמים ליצחק כבר אמרנו שכפי הנראה דרושים היו לו 25270 

וכענין שמצינו בספורנו על הפסוק וירח את ריח בגדיו , ז תצא הברכה בשלמותה"שעי, של רצון ורוחב לב 25271 

 25272 .´כענין והיה כנגן המנגן ותהי עליו שם יד ה, להרחיב את נפשו בתענוגי הריח ויברכהו

האם , ר ממנו"ולעת זקנתו שכבר פסק יצה, התפלא הוא על נעלה וקדושאולם עדיין צריך ביאור כי הלא ל 25273 

ובמצב של שירה , האם לא היה נמצא באותה המדרגה העליונה, צריך היה למטעמים בכדי לברך את בנו 25274 

, ואיך יכלו הנאות חומריות כאלו לפעול על נפשו הקדושה, ושמחה הדרושות למברך גם בלי מטעמים 25275 

ובכלל צריך להבין איך יכולים , תו הגובה הדרוש לברכה שתצא בשלמותהשהם ירחיבוה ויעלוה לאו 25276 

 25277 .המטעמים החומריים להשפיע על הברכה שממקור הנפש יוצאת

א "א, כי כמה שיגדל האדם ובאיזו מצב של קדושה וטהרה שיעמוד, ובארנו כי מסיפורי התורה אנו לומדים 25278 

י כל הכוחות וההרגשות שנמצאים באדם כ, לו להפרד לגמרי מכל עניני החומר שלא להתחשב עמהם 25279 

ודורשים את תפקידם , הם נוטלים חלק בכל מעשיו ופעולותיו, נמצאים גם באדם היותר גדול ונעלה, הקטן 25280 

 25281 .מכל דבר אף היותר נשגב ומרומם

והוא ידע והכיר , ולכן גם ביצחק אבינו היו נמצאים באיזו מדה דקה מן הדקה כל הענינים וכל הכוחות 25282 

שלזה היה דרוש שכל כוחותיו ועניניו החיים בו , צה לברך וחפץ שהברכה תהי בשלמותהוכשר, בהם 25283 

, צוה לעשיו לצוד ציד ולהכין לו מטעמים, שרק אז תוכל לפעול פעולתה במלואה, יעזרוהו ויסייעוהו לזה 25284 

 25285 .יחפצו גם הם בברכה ויגדילו את כח השפעתה, י שיהנו מהם הכוחות הנמוכים שבנפשו"שע

שבשעת הברכה נפש האדם , ן כי אף הברכה הוא ענין נפשי נעלה קשור בנשמתו של האדםוזהו העני 25286 

ומניע הוא את כוחות השפע , מתרוממת ומתאחדת בשורשה עם המקור שמשם נמשך שפע הברכה 25287 

ז הם עוברים דרך כוחות הגוף והחומר "בכ, להמשיך ההטבה האלקית באמצעות נפש המברך למתברך 25288 

ודרוש שכל כוחות , מובן לנו שכוחות האדם אף החומריים נוטלים חלק בברכה ז"ולפי, ומקושרים עמהם 25289 

, ורק אז יוצאת הברכה מכל האדם, האדם ימצאו במצב של שמחה יתרה ויהיו מלאים אהבה למתברך 25290 

 25291 .מהסכמת כל כוחותיו ואז פועלת את פעולתה על המתברך

עד שנפלאתי ותמה אני , לי ברור ומוכרחואחרי שנתבוננתי בו נראה הוא , אולם עתה נראה לי תירוץ אחר 25292 

ו מבואר ההפרש בין קדוש וטהור "במסילת ישרים כ, כי לא נמצא טעם זה בספרים חפשתי ולא מצאתי 25293 

, הנה האיש המתקדש בקדושת בוראו אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות עניני קדושה ממש, ל"וז 25294 

 25295 .כהנים אוכלים ובעלים מתכפריםל "ואמרו ז, וסימנך אכילת קדשים שהיא עצמה מצות עשה



והוא עצמו אינו , הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים, ותראה עתה ההפרש שבין קדוש לטהור 25296 

אך לכלל , ז יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים"ונמצא שעי, מתכוון בהם אלא על צד ההכרח 25297 

ונפשו , אך הקדוש הדבק תמיד עם אלקיו, טוב כי אלו היה אפשר בלתם כבר היה יותר, קדושה לא באו 25298 

´ הנה נחשב לו כאילו מתהלך לפני ה, מתהלכת תמיד בין המושכלות האמיתיות באהבת בוראו ויראתו 25299 

 25300 .בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה

ל האבות הן הן המרכבה הצדיקים הן הן "וכאמרם ז, והנה איש כזה עצמו נחשב כמשכן כמקדש וכמזבח 25301 

ומעתה המאכל שהם אוכלים הוא , י השכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה עליהם במקדשכ, המרכבה 25302 

כי ודאי הוא שיהיה נחשב לעילוי גדול אל אותם הדברים העולים על גבי , כקרבן העולה על גבי האישים 25303 

וכל כך יתרון היה להם בזה עד שהיה כל מינם מתברך בכל , כיון שהיו נקרבים לפני השכינה, המזבח 25304 

 25305 .ל"ולם וכמאמרם זהע

וכאילו נקרב על גבי , כן המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל עילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא 25306 

ועל דרך זה כל , ח כאילו הקריב בכורים"ל כל המביא דורון לת"והוא הענין שאמרו חז, המזבח ממש 25307 

ילוי ויתרון הוא לדבר הנה ע, ´תשמיש שישתמשו מדברי העולם אחרי היותם כבר דבוקים לקדושתו ית 25308 

 25309 .ל"ההוא שזכו להיות תשמיש לצדיק עכ

אכילתו קרבן ושתיתו במקום , רואים אנו שאצל הקדוש כל מעשיו ופעולותיו חוזרים להיות קדושה ממש 25310 

והאדם המביא דורון לקדוש נחשב כאילו הביא , ועילוי הוא לדבר שהצדיק נהנה ממנו ומשתמש בו, נסכים 25311 

אלא כולם , שאצל הקדוש כל עניניו וכוחותיו אינם ענינים חומריים נפרדיםמפני , ג המזבח"קרבן ע 25312 

והמהנה אותו הרי הוא מעלה , כ הן ענין קדושה"ולכן אכילתו וכל הנאותיו ג, ´מקושרים לקדושת שמו ית 25313 

 25314 .´מקדישם ומקריבם קרבן לה, את אלו הדברים

, אלקיו´ והיה תמים עם ה, הנרצה שכל כוחותיו שימשו רק לתכלית, יצחק אבינו שהיה מרכבה לשכינה 25315 

שהאבות הם עצמם נחשבו כמשכן , י"ש המס"הלא ודאי שאכילתו היתה קרבן ושתייתו במקום נסכים כמ 25316 

ציוה להביא לו מטעמים , ולכן כשרצה לברך את בנו, ג המזבח"והמביא להם דורון כמביא קרבן ע, וכמזבח 25317 

יעלה את הנפש השפלה , למעלה´ י נפשו הק"ע העלאת הקרבן, שהם במקום קרבן וליהנות בזה את נפשו 25318 

ולהוריד הברכה על ראש מביא הקרבן , ז יוכל לעורר את השפע למעלה"ועי, ויאגדה לשורשה האלקי 25319 

 25320 .ביתר שאת

כמו טעם הספורנו שהיה בשביל כיבוד , ובאמת הטעמים שהבאנו אינם סותרים את טעמי מפרשי התורה 25321 

הקיף בחשבונו כל , כי כשחפץ שברכתו תצא בשלמותה, כי כל הטעמים הם בחשבונו של יצחק, אב 25322 

ובודאי היה בחשבונו גם חשבון העלאת הנפש השפלה וטעם , י הבאת המטעמים"הענינים שיוכלו להועיל ע 25323 

וכן כל הטעמים שנוכל למצוא בזהן , שעל ידי שיקיים מצות כיבוד אב יהיה יותר ראוי לברכה, כיבוד אב 25324 

א שיהיה טעם נכון בדבר שיעשה אותו האדם "כי א, לם נכונים ואמיתייםוכו, בודאי ידעם וחשב אודותם 25325 

 25326 .(262´ שיעורי דעת א)  .אף כשיש לו טעמים אחרים לזה, הגדול ולא יתחשב עמו

 25327 

 25328 מאמר תקכה

 25329 .(´ז ד"בראשית כ) ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי בעבור תברכך נפשי

ל זה כי בדעתו היה שעדיין ניתן לתקן את וכבר עמדו המפרשים ע, יצחק ביקש ליתן את הברכות לעשיו 25330 

ועל ידי שעשיו יספק , ובשם הראשונים ביארו כי רצה שיעקב ועשיו יהיו כשותפות יששכר וזבולון, עשיו 25331 

והראיה שבברכות הראשונות לא מסר לו את , ליעקב את צרכיו הגשמיים יהיה לו חלק ברוחניות של יעקב 25332 

וכונתו של יצחק לא היתה , נאמר ויתן לך את ברכת אברהםכ את יעקב "ורק כשבירך אח, ברכת אברהם 25333 

 25334 .אלא לעשות את עשיו לכלי שרת למען יעקב

אין המדובר אלא בנוגע לעניני , ומה שבברכות הראשונות נאמר הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך 25335 

ונתו היתה וכ, ויש שפירשו ביתר עומק כי שרשו של עשיו היתה מידת היראה מידתו של יצחק, גשמיות 25336 

 25337 .וסבר שעל ידי זה יצא הדבר לפועל, להעלות בזה את המידה של עשיו ולתקנה

והיא לא , אלא שרצונו של הקדוש ברוך הוא שנמסר בנבואה לרבקה היה שלא ליתן לעשיו את הברכות 25338 

, ונביא שלא נצטוה למסור נבואתו אינו מוסרה לאחרים, מסרה זאת ליצחק כי לא נצטותה למסור זאת 25339 

 25340 .היה בדין שעשיו יטול את הברכות, לפי מה שהיה נראה בהשגות היותר גדולות עד נבואה ממשפ "עכ

ש אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי "וכמ, ואמנם פחד היה לו ליעקב ליטול את הברכות 25341 

אנו להלן וכמו שמצ, כי הגם שהיתה כונתו לשם שמים לא היה לו להתערב בעניני אביו, קללה ולא ברכה 25342 

ובודאי שלפי כל , (7ה"שבת נ) ש כי עלבון אמו תבע"ל שהיתה כונתו לש"במעשה ראובן כמבואר בחז 25343 

 25344 .מכל מקום אמר לו יעקב פחז כמים אל תותר, חשבונותיו של ראובן עשה כדין



ואל לו להתערב , ואף על פי כן הכריע כפי שהכריע, כי היה לו לידע שגם אביו ידע מכל החשבונות 25345 

וכך הבין יעקב גם בנוגע , (ח"ר צ"בר) ומאותו מעשה איבד בכורה כהונה ומלכות, ו של אביובעבודת 25346 

אם לא שאמרה לו רבקה שעשתה על , אשר תגיע אליו קללה עבור נטילת הברכות, לברכות מאביו יצחק 25347 

 25348 .פי הנבואה עלי קללתך בני

ה מה "אמר לו הקב, ר יהיהבקש ליטול את הברכות ולומר גם ארו, (א"תנחומא י) אמנם מבואר במדרש 25349 

חזר וקיים את הברכות , שאתה אמרת לו ארריך ארור ומברכיך ברוך, אתה עושה לעצמך אתה מקלל 25350 

ומפני שיצחק , הרי שמה שחזר יצחק וקיים את הברכות היה רק לאחר שקלא וטריא, ואמר גם ברוך יהיה 25351 

 25352 .בעצמו ביקש להתדבק בברכה

לא גילה לו אשר מאתו יצא הדבר ומגיעות הברכות ליעקב  ה"שהקב, מחובתנו להתבונן בדברי המדרש 25353 

אלא אומר , ה מצוה עליו בציווי שלא יחזור לקללו"אין הקב, ויתירה מזו שאפילו לאחר מעשה, ולא לעשיו 25354 

כלומר ענין זה של ברכת יעקב חוזרת להיות תלויה בבחירה של , לו מה אתה עושה לעצמך אתה מקלל 25355 

ם יצחק היה מצטוה לברך את יעקב שוב לא היתה הבחירה שקולה כל כך וא, ההדבקות בברכה או בקללה 25356 

 25357 .שהרי יברכו על פי ציווי

מניחים לפני , עד כמה אין מכריחים מן השמים לבחור בצד הטוב, התבוננו בזה עד היכן כוחה של בחירה 25358 

פועל אצל ואם אדם , ומן השמים רק מזכירים לו מהי בחירה בטוב, אדם את צד הטוב ואת צד הרע בשוה 25359 

ואם , כי פעל אצל עצמו להתדבק בברכה, עצמו רצון להתדבק בברכה הוא בוחר בטוב להתדבק בברכה 25360 

 25361 .ו להיפך"אינו חפץ בברכה בוחר ח

ב  זה שאמר הכתו, מהלך הפוך בבחירה ויחרד יצחק חרדה, (ב"שם י) אלא שמאידך גיסא מצאנו במדרש 25362 

והלא , ה אלא עין ואוזן בלבד"וכי לא עשה הקב, יהםעשה גם שנ´ אוזן שומעת ועין רואה ה, (´משלי כ) 25363 

ה ברשותו של אדם "את מוצא שלשה דברים ברא הקב, אלא מהו אזן שומעת, כל האברים הוא גלפן באדם 25364 

 25365 .הללו שהם ברשותו הידים הפה והרגלים, ושלשה אינן ברשותו

רצה לגנוב , זוזות עושהלכתוב תפלין ומ, הידים רצה לעסוק בהם מלאכת שמים סוכה לולב שופר וציצית 25366 

הפה בקש לעסוק בתורה , עושה, לעבור בהן עבירות הרבה, לשפוך דם נקי לקפח את העוברים ושבים 25367 

הרגלים בקש לילך לדבר , בקש לספר לשון הרע לגדף ולהשבע על שקר אומר, להלל ולהתפלל אומר 25368 

 25369 .בקש לילך לדבר עבירה לנאוף לרצוח ולגנוב הולך, מצוה ולבקר חולים הולך

העינים כיצד היה עובר בשוק ראה עבירה או דבר שהוא , הללו שאינן ברשותו העינים האזנים והחוטם 25370 

מה יעשה רואה הוא , או שלטון שלא היה רצונו לראותו, או אדם שאין לו בו חפץ לראות, מאוס בעיניו 25371 

, מע שלא בטובתומה יעשה שו, האזנים שומעות חירופין וגידופין או דבר שאין לו בו חפץ, שלא בטובתו 25372 

לא היה , או ריח של קטורת עבודה זרה או מבואות מטונפות, החוטם עבר בדרך והריח תבשילין טמאין 25373 

 25374 .מה יעשה הריח בהם שלא בטובתו, רצונו להריח

ואף הפה , מנין ממשה ובלעם ויונה וירמיה וירבעם, ה חפץ אף אלו שהן ברשותו אינן ברשותו"כשהקב 25375 

אלהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך ´ בלעם שנאמר ולא אבה ה, לן מבלעם ויצחקאינו ברשותו של אדם מנא  25376 

ה מה אתה סבור "אמר לו הקב, יצחק בשעה שנכנס עשיו אצלו התחיל מזדעזע ולומר גם ארור יהיה, ´ה 25377 

 25378 .לכך נאמר אוזן שומעת ועין רואה, שפיך ברשותך חזר ואמר גם ברוך יהיה

אופן אחד זכות הרבים , אופנים´ מב´ וזה יתכן בא, חירהה נוטל מאדם את הב"הרי לפנינו שיש והקב 25379 

שאין מניחים לו מן השמים לעבור עבירה , כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, (ה"אבות פ) ש"וכמ 25380 

המתפלל וטעה סימן רע , (7ד"ברכות ל) ש"ואם הוא עובר אות הוא על פגם של הרבים כמ, בזכות הרבים 25381 

הצדיק זוכה לפעמים , והאופן השני בשעה שהוא זוכה, מן רע לשולחיוואם שליח ציבור הוא סי, לו 25382 

 25383 .ונוטלים ממנו את הבחירה

המדרגה הראשונה , ל שהם שני דרכים"ומעתה עלינו לקבל על עצמנו את מה שלמדנו משני המדרשים הנ 25384 

ו את לשוות כנגד עיניו את הברכה שטוב עד שישלול מעצמ, היא לקבוע בלבו בבירור את גם ברוך יהיה 25385 

והלא , בידו להמשיך בשנתו ובידו לקום ממטתו, מיד כשניעור משנתו עומדת לפניו הבחירה, הבחירה 25386 

אם היה תוקף הברירות של הברכה , הידים הפה והרגלים ברשותו הן לילך לבית מדרש או לא לילך 25387 

י שאין הדבר אם עדיין שני צדדים לפניו הר, אז היה משולל הבחירה מלהמשיך בשנתו, עומדת כנגד עיניו 25388 

 25389 .ברור אצלו

אם היה ברור ,, לנו כבר גלתה התורה ובחרת בחיים, לגלות לו מהו דרך הברכה´ יצחק היה זקוק לדבר ה 25390 

וכי אפשר , לא היה נשאר לפניו מאומה מהבחירה, ו מות"לנגד עיניו שדרך התורה הוא חיים ולהיפך ח 25391 

, שית יש לכל אדם גם לשרוף את ידו באשאפשרות מע, לומר שיש לו לאדם בחירה לבחור בין חיים למות 25392 

כלום , ל שלשון הרע הורגת שלשה"אם היה מוחש לפנינו מה שאמרו חז? אבל כלום לזה בחירה יקרא 25393 

 25394 .זו היא המדרגה הראשונה? אנשים´ בחירה היא לנו על זה להרוג ג



ים בא לפניו כי לפעמ, ומכל מקום הוא זקוק שיטלו ממנו את הבחירה, אבל יש ואדם בוחר תמיד בטוב 25395 

, ה על אמיתותו"וכן יש ולאחר התישבות לא כיון אל רצון הקב, מעשה ואין השעה פנויה להתיישב היטב 25396 

מכל , שעם כל חשבונותיהם שהיה לשם שמים, ל"וכמו שהיה אצל משה יונה וירמיה המוזכרים במדרש הנ 25397 

 25398 .במצב זה זוכים הם והבחירה ניטלת מהם, לא היה כן´ מקום רצון ה

הידים הפה , ברי המדרש מוסבים על צדיקים שהם זוכים לנטילת הבחירה מאברים שהם ברשותםוהנה ד 25399 

שלא יראה ושלא , ה את כח הבחירה מאברים שאינם ברשותו"אבל כמה פעמים מסלק הקב, והרגלים 25400 

אלא , וכשאדם מוכח לראות אשר לא רק שלא נטלו ממנו כח הבחירה, ישמע ושלא יריח דברים אסורים 25401 

 25402 .אות הוא על הפגם בעבודתו, וראיות ושמיעות שלא כראוי, מנים לפניו מחשבות שלא כראוישעוד מזד

אם עומד בתפלה ומשתדל להתפלל , אם מזדמנים לפניו נסיונות אות הוא שמבקשים ממנו התעלות 25403 

והמדובר הוא , אות הוא שתובעים הימנו תיקון לגדל את נפשו במדרגות ההכנות, ומזדמנים לפניו הפרעות 25404 

אין הם יודעים אם , כי אלה העומדים בתפלה ולבם בל עמם, קא במי שרוצה ומשתדל להתפלל כךדו 25405 

 25406 .להם אין מזדמנות מחשבות זרות, עומדים בבית הכנסת או בשוק

אבל כמה יגדל עונשו של זה הבוחר ברע באברים שכן ברשותו , עד הנה דיברנו במי שרוצה לבחור בטוב 25407 

שהרי בכוחו לבחור בטוב במידה כזו שיגיע למדרגת , ן יצטרך למסורכמה דין וחשבו, ידים פה ורגלים 25408 

שלא ללמוד לא , כשרצונו לכעוס יכעוס, והנה במקום זה הוא בוחר ברע, מוכרח שזהו תכלית העבודה 25409 

 25410 ?הלא אתה בוחר במות כלום אין רצונך לחיות, ילמוד

ישרים יסוד החסידות ושורש וכמו שכתב המסילת , תחילת העבודה היא לקבוע בעצמו בבירור את האמת 25411 

כנגד אלפי מליון שקרים קיימת , העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו 25412 

אין מהיכן ´ שיתברר ויתאמת´ובלא , ותחילת העבודה היא לקבוע בעצמו בבירור את האמת, אמת אחת 25413 

לנגד עיניו במה לבחור אם בדרך ומתוך כך יוכל לראות תמיד , להתחיל להגיע למדרגות יותר גבוהות 25414 

 25415 .(מערכי לב)  .האמת או להיפך

 25416 

 25417 מאמר תקכו

 25418 .(ו"ז ט"בראשית כ) ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות

עשיו , ג כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו את אביו"אמר רשב 25419 

´ ר פ"ב)א  אמר אין כבודו של אב, מלכותבשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי  25420 

 25421 .(ה"ס

ולכאורה מאין היה לעשיו מצוה זו במדה שלא הגיע עדיה אף , והנה כיבוד אב ואם הלא היא מצות תורה 25422 

, א עד היכן כיבוד אב"שאלו את ר, ר יהודה אמר שמואל"א7 א"ובקדושין ל? ג שהיה לו כבר תורה"רשב 25423 

והיה מפתח מונח , ו ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים רבואבקש, ם אחד"ל צאו וראו מה עשה עכו"א 25424 

שהפסיד הון , ם כיבוד אב במדה גדולה שאינה במושגינו"וקיים עכו, תחת מראשותיו של אביו ולא צערו 25425 

 25426 .רב כזה אף שבנקל היה מוצא היתרים להעיר אביו משנתו בשביל זה

ועמד , זה רק מדרך ארץ לבד בלי תורה דבן נח עמד על, הרי דאפשר לעמוד על מצות תורה גם בלי תורה 25427 

ל למדו מזה עד היכן "שהרי חז, מדרך ארץ על כיבוד אב תוריי דאופן כיבוד אב זה הוא כיבוד אב תוריי 25428 

´ וזוהי הוכחה ברורה ליסודנו בפי? וצריך להבין איך באמת יכולים לעמוד מדרך ארץ על תורה, כיבוד אב 25429 

כ באמת אפשר לעמוד על "וע, שמקור התורה הוא מדרך ארץהיינו , משנת אם אין דרך ארץ אין תורה 25430 

 25431 .(ה"ר צ"בר) הרי באברהם נאמר שלמד תורה מעצמו, תורה מדרך ארץ לבד

הרי שאין חילוק , דכיון שרואים אנו שאברהם עמד על תורה מעצמו, כאן נעיר על יסוד היוצא לנו מזה 25432 

ולא היה אצלו , ד אברהם את התורה מעצמוולמ, וכמו שיסוד הדרך ארץ מעצמו, כלל בין דרך ארץ לתורה 25433 

שפרעה אמר למשה שיקבע לישראל יום , (א"ר פ"שמ) ל"וכן מצינו בחז, חילוק בין דרך ארץ לתורה 25434 

הרי דגם קודם קבלת התורה שמרו את השבת ועמדו על , הלך משה ותיקן להם את יום השבת לנוח, מנוחה 25435 

 25436 .ם מעצמונמצא דיכולים לעמוד על כל התורה ג, זה רק מעצמו

שיתברר אצלו מה , אך הדברים אשר יגיע בהם האדם לענין ההערה השכלית. ה"פ´ ל שער ג"ועיין בחוה 25437 

והנה דברים אלו הלא הם מעיקרי , ובחור בצדק וסור מעול, שנטע הבורא בשכל בשבח האמת וגנות הכזב 25438 

, ארץ אין תורה דכן הוא באמת סוד הדברים אם אין דרך, ל כתב שהם נטועים בשכל"והחוה, התורה 25439 

א שיהיה "אשר משום זה אם אין דרך ארץ א, שורש התורה וגידולה הוא רק מדרך ארץ היינו מעצמו 25440 

 25441 .ואם כן הלא יכולים באמת לעמוד על תורה מעצמו, תורה

כ "ואם אין צומחת תורה בע, דאילו היה דרך ארץ היה בהכרח שיצמיח תורה, אם אין תורה אין דרך ארץ 25442 

יוצאת מזה הערה לאדם בחומר , דם והשלמתו הם אחד ואי אפשר להפרידן בשום אופןדהא, א"שאין גם ד 25443 

כל התורה חכמה ובינה הכל נבנה על , העון של השחתת כוחות המוטבעים בו וערך שמירת כוחות עצמו 25444 



המבחן שבו יבחן , ואם יסתלק אבן היסוד אם אין דרך ארץ אז בהכרח אין תורה, כוחות המוטבעים באדם 25445 

 25446 .א מצב הכוחות המוטבעים בוהאדם הו

 25447 .(ד"כ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח) 

 25448 

 25449 מאמר תקכז

 25450 .(ו"ז ט"בראשית כ) ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות

בנים שנתקו מעל צוארם עול , כיצד אפשר להסביר את מה שאנו רואים לעיתים בענין כבוד אב ואם 25451 

מושחתים בגזל וחמס ובכל זאת מכבדים אביהם , אינם מקיימים מצוות שבין אדם לחברו, מלכות שמים 25452 

 25453 ?ומוכנים להקריב הרבה על מנת להנעים להוריהם את חייהם כיצד יתכן הדבר, ואמם בהידור

הכרת הטוב היא שמחייבת את האדם , הרי מדת כבוד אב ואם מקורה בהכרת הטוב שרוכש הבן להוריו 25454 

בחשבו שהכל , נוטלים שמושך את הכל אליואכן אדם שהוא מה, להחזיר טובות לזה שגמל לו פעם חסד 25455 

שכן למה יכיר טובה אם נותנים לו את המגיע לו , בהכרח שיחסר לו בהכרת הטוב, נברא בשבילו ושייך לו 25456 

 25457 ?להתחסד עם הזולת ולו גם להוריו, אם כן איך ישאף להחזיר טובה לזולת? לדעתו

ולא שמשתי אותו אחד ממאה , ת אבאג כל ימי הייתי משמש א"אמר רשב, (ו"ש קט"ילקו) איתא במדרש 25458 

שנים ´ ל אותן ה"ואמרו חז, מאידך גיסא הרי עשיו היה מושחת מאוד במדות, ששמש עשיו הרשע את אביו 25459 

 25460 בא על נערה מאורסה והרג את הנפש, ה מחייו של אברהם מפני שעבר עשיו שתי עבירות"שמנע הקב

ד רציחה וניאוף ומצד שני התחסדות והכרת מצד אח? כיצד תתכן סתירה כזו בכוחות הנפש, (ג"ר ס"בר) 25461 

 25462 .הטוב

אהבו , ל הקדושים חמשה דברים ציוה כנען את בניו"מוצאים אנו בדברי חז, נתעמק נא למצוא הסבר לזה 25463 

כיצד , (7ב"פסחים קי) ושנאו את אדוניכם ואל תדברו אמת, זה את זה ואהבו את הגזל ואהבו את הזימה 25464 

 25465 ?רעים עד גזל וזימהאיך מתאימה אהבת ? אפשר להבין זאת

נכונות , לסגל לעצמה משטר חזק של נאמנות בין איש לרעהו 0מוכרחת 0ורוצחים 0שודדים 0חברת 25466 

אלא כל התחסדותם ? האם באמת אהבה הדדית זו מקורה מחסד, להקרבה עבור כל אחד מאנשי חבורתם 25467 

וכדי להפיק רצון זה  ,מתוך רצונו של כל אחד למלא את תאוותיו במדה גדושה, נובעת מתוך אהבת עצמם 25468 

יוצא ששאיפתם לגמול חסד זה , בכוחות מאוחדים מוכרחים הם להתאגד לחבורה אחת לקבוע משטר זה 25469 

 25470 !עם זה נובעת מתוך רצון לגזל ורציחה

הם רצו להיות מאוחדים לא מפני שאהבו , בני דור ההפלגה אמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים 25471 

אלא מטרתם להשיג מילוי התאוות והרצונות הוא שהביא אותם , פנימית זה את זה אהבה אמיתית אהבה 25472 

לסלק מעליהם לגמרי את עול מלכות , כביכול´ מטרת התאגדותם היתה להתחבר נגד ה, לידי אחדות 25473 

 25474 .ולחיות חיים גשמיים נוחים לפי דמיונם בלי זיקה רוחנית כלשהי, שמים

מגמה , כנען ודור ההפלגה ממקור אחד נובעות נמצאנו למדים שאהבת הבריות והכרת הטוב הדדית של 25475 

מתוך אותה מגמה אנוכית של , יד אחת רוחצת את חברתה שמור לי ואשמור לך, משותפת מדריכה אותם 25476 

ובעבור , האב נותן לבן די סיפוקו עד עומדו ברשות עצמו, תועלת עצמית נבע גם כבוד אב ואם של עשיו 25477 

להוות דוגמא , לא מתוך הכרת הטוב אלא מתוך חשבון התועלת ,זה נותן הבן לאביו בזקנותו את הנצרך לו 25478 

 25479 .כדי שבבוא זקנתו גם בנו יספק לו את צרכיו, חיה לבנו

וכמובן , אהבת הזולת לשם אהבת עצמו כדרך הנוטלים, יוצא שהסכם זה מהותו היא נתינה לשם קבלה 25480 

ולות שונות כדי לשכלל ומחפשים תחב, שדבר שמטרתו היא הנאה עצמית עושים ביתר התלהבות ודקדוק 25481 

ר שגזלם "עד כדי כך הגיעו הדברים שעשיו שמש לפני אביו בבגדים החמודות של אדה, עסק מכניס זה 25482 

או כדי להמריץ , דומה לזה הוא המכיר טובה כדי להלהיב את הנותן להגדיל טובותיו, מנמרוד אחר שהרגו 25483 

גם הכרת טובה , את אומתו בנאמנותכדוגמת אות הצטיינות שנותנים לזה ששרת , אחרים לעשות כמוהו 25484 

 25485 .(65ג דף "מכתב מאליהו ח)  .של זה בנטילה יסודה

 25486 

 25487 מאמר תקכח

 25488 .(ו"ז ט"בראשית כ) ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות

הביא את , נטלן קיסר ונתנן לפנים מן שבעה חדרים, מעשה במרים בת נחתום שנשבית היא ושבעה בניה 25489 

´ ל מפני שכך כתוב בתורתנו אנכי ה"ל למה א"א, ל איני משתחוה לצלם"א, םל השתחוה לצל"הראשון וא 25490 

, ל אחי לא השתחוה ואני איני משתחוה"א, ל השתחוה לצלם"הוציא השני וא, מיד הוציאו והרגו, אלקיך 25491 

וכן הוציא , מיד גזר עליו והרגוהו, ל שכך כתוב בתורה לא יהיה לך אלהים אחרים על פני"א? ל למה"א 25492 

 25493 .הששי, החמישי, הרביעי, השלישי



ל שכן כתוב "א? למה, ו"ל ח"אמר לו בני השתחוה לצלם א, באחרונה הוציאו השביעי והוא הקטן שבכולן 25494 

ואחרי כל הויכוח עמד המלך האכזר וגזר , הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד´ כי ה 25495 

אמרה לו בחיי ראשך הרגני תחלה , קהואמרה לו אמו בחיי ראשך תנה את בני ואחבקהו ואנש, עליו להרגו 25496 

אמר לה איני שומע לך מפני שכתוב בתורתכם ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום , כ הרגהו"ואח 25497 

 25498 .(ג"נ´ איכה רבתי א) אחד

מיום שנבראו אומות העולם לא תמצא בהן שאשה חלושה תגלה מעשה גבורה כה נפלא וכה אמיץ כאשר  25499 

גבורה שבתוכה גלומה תמציתה של נשמת , כח גשמי אלא גבורה רוחנית אלקיתלא גבורה גופנית לא , זו 25500 

אומות העולם יודעות ? כלום אפשר למצוא כמו זה אצל אומות העולם, ישראל תמצית יופיה והדרה 25501 

הם יודעים ומכירים עוד יותר מעם ישראל את מטמון , ומכירות את הכח הנסתר החבוי בעם ישראל 25502 

י הנגישות "ע, י הרדיפות שרודפים אותו"הם באים בקשר עם עם ישראל ע, וכוהכוחות הנעלים החבוי בת 25503 

 25504 .והצרות שהם מעוללים לו

הלא הם מצרים לו שופכים , אומות העולם הם העדים הנאמנים ביותר להעיד על קדושת וגבורת ישראל 25505 

י כל העינויים לא הם יודעים כ, מעלים את בניו על מוקדות האש, את דמו בכל מיני עינויים נוראים וקשים 25506 

הם לא החליפו ולא המירו אותה גם אל מול , הועילו להם להעביר את בני ישראל על דעתם ועל אמונתם 25507 

 25508 .כל המיתות המשונות שהמציאו מתוך דמיונם השטני, מראה

היו מזמן מתנפצים לרסיסים ולא היה נותר , אילו היו אומות העולם צריכים לעמוד בנסיונות מרים כאלו 25509 

הרי הם חלשים ונכנעים כורעים , הם יודעים כי לעומת עוז רוחו של עם ישראל, ד ופליטמהם שרי 25510 

והיה כי ירעב והתקצף וקלל , אחרי כל מאורע שבא עליהם מיד הם מוכנים לשנות ולהשתנות, וזוחלים 25511 

 25512 אם כן, ו"ואילו עם ישראל עובר גלויות קשות וארוכות והוא מתקיים בלי כל שינוי ח, במלכו ובאלהיו

 25513 .הגויים הם העדים לגבורת עם ישראל וחוסן קיומו

לנגד עיניה מוציאים להורג שבעת ? מקריבה מתוך אמונה את שבעה בניה 0ם0אֵ 0ש 0היאומן כי יסופר 25514 

כל שעות היממה עטופה דאגות על בן זה , אותם גידלה וריבתה במסירות נפש יומם ולילה, מחמדי נפשה 25515 

לבה נקרע לגזרים אולם אין היא , עיניה כיצד נשפך דמם על הארץואילו כאן מוכנה לראות במו , או אחר 25516 

 25517 .מוכנה לזוז כהוא זה מאמונתה

מבקשת היא שימיתו אותה תחילה כדי שלא , רק כאשר הולכים להוציא להורג את הבן השביעי בן שנתיים 25518 

רה נאמר שהרי בתו, אולם הרוצח האכזר אומר לה שלא ניתן לעשות כן, תראה בהוצאת בנה הצעיר למוות 25519 

שאף כאשר לבה קרוע למראה , הוא מכוון היטב ללבה של האשה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד 25520 

היא יכלה גם בשעה כזו להתרומם למרום הדרגה של אמונה ולדקדק בהלכות , שפוך דם ילדיה יקיריה 25521 

 25522 .התורה

שהם בשביל , פיון כוחםובאותו זמן ידע גם את חולשת הגויים ור, ידע אכזר את הכוח הגנוז בעם ישראל 25523 

ואילו עם ישראל , מסוגלים להתקצף ולקלל מלכם ואלוהיהם, דבר פשוט מסוגלים לבוז לכל אמונה שלהם 25524 

עוד מחמירים ביותר באותן , ומסוגלים לעמוד באמונתם אף בשעות הטרופות ביותר, גיבורים כאריות המה 25525 

 25526 .שעות שמדקדקים בקלה כבחמורה

ש בן חלפתא כשהמטרוניתא "אמר ר, ן ישראל להתקלס מן האומותעתידי, ואשרו אתכם כל הגויים 25527 

וכן הוא אומר ברוך , אלא כשמתקלסת מצרותיה זו היא כבודה, מתקלסת מאוהביה ומשכניה אין לה כבוד 25528 

וכן , כגון פרעה אמר ליוסף אין נבון וחכם כמוך, וכן הוא אומר ראוה בנות ויאשרוה, תהיה מכל העמים 25529 

ילקוט ) באדין נבוכדנצר נפל על אנפוהי ולדניאל סגיד, לרבקה נבוכדנצר לדניאל לבן, בלעם מברך ליעקב 25530 

 25531 .(צ"מלאכי רמז תק

הם יודעים טיבם וטבעם הם , הקילוס וההכרה בכוחות הנסתרים של עם ישראל באים דוקא מהגויים 25532 

א לוותר ול, יודעים עד כמה מגיע תוקף גבורתם וסגולת עמידתם בכל הנסיונות והצרות שממיטים עליהם 25533 

ע ישראל שקבלוה "רבש, ה בטענה"ם באים לפני הקב"עכו, ד מהתורה הקדושה"אפילו על קוצו של יו 25534 

ע כלום יש "אומרים לפניו רבש, ה אני מעיד בהם שקיימו את התורה כולה"אמר להם הקב, היכן קיימוה 25535 

 25536 .אב שמעיד על בנו

ע שמים וארץ "ומרים לפניו רבשא, ה שמים וארץ יעידו בהם שקיימו את התורה כולה"אמר להם הקב 25537 

ה מכם "אמר להם הקב, אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי´ שנא, נוגעים בעדותן 25538 

, יבוא נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד עבודת כוכבים, יבואו ויעידו בהם בישראל שקיימו את התורה כולה 25539 

, פרע ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירהתבוא אשת פטי, יבוא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל 25540 

יבוא דריוש ויעיד בדניאל שלא ביטל , יבוא נבוכדנצר ויעיד בחנניא מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלם 25541 

 25542 .(´ז ג"ע) את התפילה



השונאים הנאבקים , דוקא הרודפים והנוגשים הם יבואו ויעריכו את הכוח הנעלם של עם ישראל 25543 

ולבסוף הם נעשים אוהבים ומעריצים , למשש בחוש את מידת ערכםבשונאיהם הם המכירים ויכולים  25544 

 25545 .מכם יבואו ומי לנו עדים כמוהם0, והם באים ונעשים עדים לצדקת ישראל, נאמנים של הכוח הנגדי

אמר לה חלש לי , (לעבירה)א  צדוק תבעתיה ההוא מטרונית´ ר, גיבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו 25546 

אמר לה מאי נפקא מיניה דעביד הא אכיל , אמרה ליה איכא דבר טמא, ידי למיכלליבאי ולא מצינא איכא מ 25547 

סליק ויתיב  (לאותו צלי בתוכו) קא מנחא ליה, (הסיקה התנור לצלות דבר טמא שם)א  שגרא תנור, הא 25548 

אמרה ליה אי ידעי כולי האי , (באור של גיהנם)א  אמר לה דעביד הא נפל בה? אמרה ליה מאי האי, בגווה 25549 

 25550 .(קידושין מ) יערתיךלא צ

שראתה , לא יוכל להעיד נאמנה על גבורת ישראל כמו האשה הזרה הזו, אף הצדיק והחבר הנאמן ביותר 25551 

הוה אומר , בעליל את הפלא הזה ואת כח הגבורה שהתגבר על יצרו ולחם כארי נגד השונא הגדול והחזק 25552 

 25553 .ל גיבורי כח שבישראליכולים להיות עדים נאמנים ע, דוקא אנשי העולם הרחוקים מהאלקות

בא אב אחד לפני הרב שהיה כלוא ושבוי ביחד אתו במחנה והביא לפניו , במחנה אושוויץ בימי השואה 25554 

ש שצריך לאסוף מספר של חמש מאות "הוא סיפר לרב כי יצאה גזירה מאת הרשעים ימ, שאלה חמורה 25555 

והוא יכול , ו הטמין במקום סתרוהיות ויש לו סכום של כסף במידה ניכרת אות, ילדים ולהביאם לכבשנים 25556 

אולם הממונים על ביצוע הגזירה הלא מצווים להביא חמש מאות , לפדות את בנו הקטן מתוך החמש מאות 25557 

אם כן שאל את הרב האם מותר לו לפדות את בנו , כלומר שבמקום בנו שיפדה אותו יבוא בן אחר, ילדים 25558 

 25559 .שתק הרב והשתמט מלפסוק את דינו, פ דין תורה"ע

ואז פרץ הרב בבכי עז ואמר לו שאסור לעשות זאת , ם האב לחץ על הרב שיפסוק לו לפי דעת תורהאול 25560 

האב הצטרף לבכיו של הרב ושניהם בכו , כיון שילד אחר יבוא במקומו וימסר לשריפה, ולהציל את בנו 25561 

את חמש העבירו אז , למחרת היה ראש השנה וכאשר הגיעו בזמן התפילה לתפילת היום הרת עולם, ביותר 25562 

 25563 .והאב האומלל נתעלף מרוב התרגשות וצער, מאות הילדים לכבשן האש

הם הרשעים ראו כן ? כלום נשמע בקרב עם אחר שאב יהיה מצוייד בגבורה עצומה כמו זו של אב יהודי 25564 

, הגבורה הזאת עומדת לנו ליום נסיון, שנטע חיי עולם בתוכנו´ המה ראו את גבורת ה, תמהו נבהלו נחפזו 25565 

ויודעים כי סוד אלוקי נצחי , הם משתאים ומפליאים את עם ישראל, ו מהתמונה נוראת הוד זוהם נבהל 25566 

 25567 .ש"ומגבורת עם ישראל ונפלאותיו הם יודעים את סוד אחדותו וייחודו של הבורא ית, חבוי וטמון בו

אצל  והלא כמה נשים היו לו והוא מפקיד, ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בבית 25568 

הרשעים הללו מכירים את חולשת חברתם ואת , (ו"ז ט"י כ"רש) אלא שהיה בקי במעשיהן וחושדן? אמו 25569 

שישמחו בטוב הצפון להם , ההכרה הזו יש בה כדי לעורר את הציבור החרדי, גדלותם של עם ישראל 25570 

לעמול , ´ני הואשר על כן מצווים אנו כולנו להתחזק ולעשות הטוב והישר בעי, בעולם´ כשיתגלה כבוד ה 25571 

א "ולביאת משיח צדקנו בב´ ואשרי החכם הסובל סבלו וצופה לישועת ה, בתורה ולחזק את האמונה בו 25572 

 25573 .(אור חדש)  .ר"אכי

 25574 

 25575 מאמר תקכט

 25576 .(ט"ז י"בראשית כ) ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכורך

מה הכונה בהגדרה  מהו הביטוי מחליף בדיבורו, (ב"סנהדרין צ) ם"כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עכו 25577 

וכן מה השייכות בין המחליף או משקר ? אם מדובר במי שמשקר למה לא אמרו המשקר בדיבורו? זו 25578 

דבר שקר הוא מי , אכן יש שוני בין מדבר שקר לבין מי שמחליף בדיבורו? ם"בדיבורו לבין עובד עכו 25579 

ו נוטה לפעולה רעה הקשורה שכן גם פנימיות, ודיבורו תואם בהחלט את תוכן פנימיות לבו, שמשקר בפיו 25580 

 25581 .בדיבור השקר שלו

כאן אמור במי שמדבר באופן שונה ממה שהוא מרגיש בנפשו , שונה הוא המצב של המחליף בדיבורו 25582 

שיעשה את פעולתו ויאמר את דיבורו , הדחף הפנימי מדריך אותו שלא לסלף את האמת, ובתוככי לבו 25583 

והריהו מדבר ההיפוך מרצונו , לבו ומחשבתו הטהורה אך היצר מגרה אותו לסלף את כוונת, בצדק וביושר 25584 

אולם כוחותיו חלושים הם , וכשהוא מדבר הוא יודע ומרגיש שעובר וחוטא לרגשי נפשו, ובניגוד למצפונו 25585 

 25586 .ובעל כורחו הוא מדבר נגד הרגשתו, לעמוד נגד היצר ולמרוד בו

במקום , אל נכון את ריגשת נפשושכן במקום שיבטא , ל כל המחליף בדיבורו"ועתה מובן מה שאמרו חז 25587 

אבל מפאת לחצו של היצר הרי הוא מחליף , שיבצע את צו מצפונו הניצב כבר על לשונו לומר את האמת 25588 

, בדברים שהם ההיפך מהאמת והמנוגדים לנפשו, את הדיבור הפנימי האמיתי היוצא מיושר לבבו 25589 

והחליף , ד שנאלץ לדבר שלא כרצונופ שכואב לו מאו"אע, מתחלפים לו הדיבורים בן רגע מאיוב לאויב 25590 

 25591 .בין הדיבור הטוב והאמיתי לדיבור רע ושקר



, ה באמרו"ה שהתווכח עם רבקה אמו ע"ומקורו ביעקב אבינו ע, ל"היסוד לפירוש זה נמצא בעצם בחז 25592 

שהרי כיצד , יעקב לא היה יכול לדבר דברים שהם נגד יושר לבו, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע 25593 

זו היתה מסירות נפש שאין לתארה מצד יעקב ? יא מפיו דברים העומדים בניגוד למצפונו ובניגוד לאמתיוצ 25594 

, שיעקב לבו ופיו שווין והאמת של לבו היא שעולה על לשונו, ולכן אמרו שם כל המחליף בדיבורו, אבינו 25595 

אז היו ברכיו כושלות ואף לאחר שקיבל את גזירת אמו גם , ולכן לא היה יכול לקבל עליו את שליחות אמו 25596 

י נבואת אמו החליף את דיבורו ואמר אנכי "ועפ, ומלאכי מעלה הרימוהו והוליכוהו ליצחק אביו, ונתעלף 25597 

 25598 .עשו בכורך

ז אין "ישראל העובד את הע, ם"ל את המחליף בדיבורו לעובד עכו"וכן גם אפשר להבין למה הקישו חז 25599 

כמו , אלא מפני סיבה אחרת הדוחקת אותו, ואבן ו מתוך הכרה באלילי זהב וכסף עץ"הוא עושה זאת ח 25600 

שפחד כאשר רחבעם ישב והוא יעמוד בעזרה ויאמרו , ירבעם בן נבט שהעמיד עגלים מפני פחיתות הכבוד 25601 

ל שמה שביקשו ישראל לעבוד העגל היה כדי "ש ז"או כמ, (א"סנהדרין ק)א  האי מלכא והאי לאו מלכ 25602 

 25603 .שיתירו להם עריות בפרהסיא

הוא מחליף את , אלא מחליף את רגשותיו הפנימיים מתוך הלחץ של הכסף או הכעס´ אמין בההוא מכיר ומ 25604 

זהו מה שמבדיל בין , שבעצמו מבין ויודע שאין בו שום ממשות, מצפון לבו האמיתי למעשה שקר וכזב 25605 

רק כאשר , שהרי פנימיותו של המחליף רחוקה מן הדיבור שיוציא מפיו, מחליף בדיבורו לבין משקר 25606 

 25607 .הוא מחליף מדיבור האמת לדיבור השקר, רים באים על לשונוהדב

הרגש הטוב כבר , בכל מאודו רוצה הוא לעשות דבר טוב, ת"כל אדם המתרגש ומתעורר להידבק בהשי 25608 

, אולם תוך כדי הרצון לדיבור בא לו היצר ולוחץ ומגרה אותו, עלה מלבו והוא שוכן ונח על פתח לשונו 25609 

הוא מחליף , זהו מה שנקרא מחליף, והוא עושה מה שבניגוד להכרתו, אותווגם העצלות הטבעית מחלישה  25610 

כי כל ´ האמונה והבטחון´ל אומר בספרו "ן ז"הרמב, את הכרתו הטובה במעשה שאינו טוב שמנוגד לאמת 25611 

. אלוקיך לשוא´ הוא עובר על הלאו של לא תשא את שם ה, מי שאינו מוציא את מחשבתו הטובה לפועל 25612 

 25613 .תו והחליף את דיבורושכן סילף את הכר

, מי שלקה בשוחד נעשה עיוור כמי שאיבד את הכרתו, כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים 25614 

אבל , ומצפון לבו טרם נתקלקל והוא עוד צדיק בנפשו, אבל מי שעדיין שלם בהכרות ובהשגות עליונות 25615 

תחלף דיבורו ומסתלפים דבריו ועל פתח דבריו מ, כאשר הוא רוצה לבצע את צידקת לבו לדבר אמת 25616 

העצה , מחליף בדיבורו ומסלף את צידקתו, אזי הוא מאבד את יושר לבו והכרתו הטובה, מאמת לשקר 25617 

 25618  .ולהימנע מלעוות את צורת הלב וגילוייו, הנכונה היא להתאמץ ולהגביר את הרגשות הטובים

 25619 .(אור חדש)

 25620 

 25621 מאמר תקל

 25622 .(א"ז כ"בראשית כ)א  זה בני עשו אם ל ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני האתה

, שמלאי מאי דכתיב מי יגור באהליך הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו לא רגל על לשונו´ דרש ר 25623 

ויש לעיין כיוון שיעקב הסכים , (.מכות כד) לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו שאמר אולי ימושני אבי 25624 

, ה לא אחז בכל האמצעים בכדי שיצחק לא יכירו לגמרילמ, להצעתה של רבקה לקבל את ברכות יצחק 25625 

הלא ידע יעקב את , מכל הילוכו של יעקב בשעה זו נראה הוא כאנוס שאינו משתדל להסתיר את מהותו 25626 

כ למה הניח מקום ליצחק להסתפק ולחשוב האתה "וא, דיבורו לשונו והילוכו, צורתו ואופיו של עשיו אחיו 25627 

 25628 .זה בני עשו

גם השתמש בלשון , לפני שזה לא היה מדרכו של עשיו´ באמרו כי הקרה ה´ ההוא הזכיר את שם  25629 

אמר יצחק בלבו , י במקום"דיבורים שהטילו טרדה בלבו של יצחק כפרש, הנימוסין והכבוד קום נא שבה 25630 

והלא כאן היה ענין נורא ונשגב שכל קיום זרעו של יעקב , אין דרך עשיו להיות שם שמים שגור בפיו 25631 

ובכן למה לא נזהר יעקב לחקות את תואר פני עשיו ותכונתו ומהותו עד , היה תלוי בזה לדורות הבאים 25632 

 25633 .היסוד

יעקב לא רצה בשום פנים לוותר ! אמנם מכאן יש לנו ללמוד ולפלס נתיב איתן ובטוח בחיינו בעבודת השם 25634 

גים וקנינים ואף במקום שכמה היש, לא רגל על לשונו לא שינה מדתו ויקוב הדין את ההר, על מדת האמת 25635 

וכל אושר עתיד , ואף במקום שכל קיום העתיד נמצא במשקלות, רוחניים אדירים עומדים על הפרק 25636 

ובשום פנים לא הסכים , גם אז אין לזוז ולהפסיד את המדות הנעלות שרכשנו לעצמנו, הדורות תלוי בזה 25637 

חלילה אף במשהו  בכדי שלא יסתאב, יעקב להתלבש לבוש פנימי בצורת עשיו צורת איש שקר ומתועב 25638 

 25639 .מריח הנהגתו של רשע זה

אבל , זה היה ענין של הסתר חיצוני ורק לשעה קלה, ואף שנאלץ לפי פקודת אמו להתלבש בבגדי עשיו 25640 

כי כל דיבור , לא יכול היה לדבר בשפתו הגסה של עשיו, את שפת לשונו הפנימית לא שינה בשום פנים 25641 



הכי יכבוש , צדיק תמאס ותרעד מפני דיבור בלתי הגוןנפשו העדינה של ה, משאיר רישומו בנפש האדם 25642 

ואף לשם תכלית כזו שאין גדולה הימנה והיא , את עצמו להזכיר שם שמים כדי לשחק בתפקיד של עשיו 25643 

 25644 .לא שינה יעקב את מהותו הפנימית, השגת הברכות לדורות הבאים

לבו רפה , לך ועשיו בכורך אנכי המביא, ואף על החיצוניות שהוכרח לומר היה מגמגם ומחלק דיבורו 25645 

, (ילקוט כ) ה שני מלאכים לימינו ולשמאלו ואוחזין אותו בכדי שלא יפול"וזימן לו הקב, כשעווה ונתעלף 25646 

, ובכל הילוכו זה של אונס ובכיה הסיר מעל עצמו והרחיק את השמץ הקל ביותר שעלול היה להיאחז בו 25647 

 25648 .י לבישת בגדי עשיו אפילו באופן חיצוני"ע

כאמרם ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד ויאמר , כל אלה עוד קבל עונש על שציער את אביוואף אחר  25649 

נענש יעקב בעונש של יוסף שחרד חרדה כזו בשעה , בשביל חרדה שהחריד יעקב ליצחק אביו, מי איפוא 25650 

סף ושם נאבד יו, יצחק אמר מי איפוא ובאיפוא נענש יעקב שכתוב איפה הם רועים, שאמרו לו זאת מצאנו 25651 

 25652 .(ק שם"זוה)ב  ונענש יעק

אף בעת עסקנו לקראת השגת ענינים , הנהגתו של יעקב תשמש לנו אזהרה שלא תשובשנה דעותינו 25653 

ואל לנו לשנות את טעמנו הפנימי אף לשם השגת תכלית , אל לנו לוותר על האמת והדין, רוחניים גדולים 25654 

ו את הצלם "חפות או להסיר מאתנו חל, י אמצעים של וויתור הנפש"או הצלת הכלל לדורות ע, גדולה 25655 

 25656 .ש"להעלים ולהבליע הזכרת ש, האלוקי

י חיקוי מוגזם ומזוייף אפילו לכאורה "ע, אל לנו לסלף בשום חילוף צורה את מדות הצניעות והאמת שבנו 25657 

י זה השיג את "דוקא ע, והלא נראה שיעקב אבינו שלא שינה לשונו ונשאר תקיף ותמים בדרכו, לעת מצוא 25658 

וזכה למתנת אלוקים , ואמיתותו ותמימותו נתקיימו בידו ללא כל זיז ושינוי, לו ולזרעו אחריו הברכות 25659 

 25660 !כהבטחת תתן אמת ליעקב

אנו המיועדים לכל מיני נסיונות הרפתקאות ומבחנים , מעשה יעקב צריך לשמש סמל ודרך בתקופות חיינו 25661 

שאף , בלטת מדותינו התרומיות נזכהעם ה, רק עם קלסתר פנינו המקורי ללא כל טשטוש וחיקוי, שונים 25662 

 25663 .(אור הנפש)  .כל האורבים לנו לכלותנו בעל כרחם יענו אמן ויאמרו ברוך יהיה

 25664 

 25665 

 25666 מאמר תקלא

 25667 .(ב"ז כ"בראשית כ) ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקול קול יעקב והידים ידי עשו

מה היה הפחד אולי הוא יעקב כמו ו? צריכים להבין מפני מה רצה יצחק לברך את עשיו ולא את יעקב 25668 

שנית אם הקפיד שלא לברכו מפני , הרי שאילו ידע שהוא יעקב לא היה מברכו? שאמר הקול קול יעקב 25669 

עלינו להבין מעיקרא מאי סבר , ואם אחר המעשה התחלף אצלו החשבון, מה אמר בסוף גם ברוך יהיה 25670 

כ מעשיו כמו "היה לו להשתדל לקבל אח ,ועוד למה היה ליעקב ליקח הברכות מיצחק? ולבסוף מאי סבר 25671 

 25672 .שעשה בהבכורה

על , מצינו בתורה כי אחר שאמר הלעיטני נא מן האדום האדום הזה, אם נתבונן מה היה מהותו של עשיו 25673 

כ "וא, ל כי באותו יום עבר על כמה עבירות חמורות"גם כאן קשה להבין הלא אמרו חז, כן קרא שמו אדום 25674 

הלא יותר היו צריכין  לקרוא לו שם על שאר עבירות , דום על שם האדוםלמה התורה בחרה לקרוא לו א 25675 

אבל ברציחה מונח , כי בהלעיטה מונח רק חסרון לעצמו מה שהוא רודף אחר האכילה, היותר חמורות 25676 

מפני שזה היה החסרון , כ צריכין אנו להבין שאם התורה בחרה דוקא שם אדום"ובע, הפסד גם לחברו 25677 

 25678 .כ ראוי לנו לבאר החסרון הזה"וא, ה הסיבה הראשונה לכל העבירות שעשהוזו הית, העיקרי שלו

לאמר לו מכרה כיום את , ועוד קשה איך עלה על דעת יעקב תיכף אחר ששמע מעשיו הלעיטני נא 25679 

ואם שהכיר שיש לו רצון חזק ? מאין ידע כי עתה העת שיתרצה להמיר בכורתו בעד נזיד עדשים, בכורתך 25680 

ומאין ידע כי יחליף , כ רצון להיות בכור"הלא יש לו ג, יתן את שלו בעד רצונווטבע האדם ל, לעדשים 25681 

מפני מה לא בקש ממנו , ואם הכריע בדעתו אשר נקל לו להחליף? רצון של בכורה בעד רצון של עדשים 25682 

 25683 ?שימכור לו עד היום

קשה הלא ו, שביזה עבודתו של מקום, ועוד קשה אחר שמכר את הבכורה כתיב ויבז עשיו את הבכורה 25684 

ואם , הרי שהיה אצלו שיקול הדעת אם למכור אם לאו, ל"מתחילה שאל מה משפט הבכורה כמבואר בחז 25685 

איך ? כ את הבכורה"מדוע ביזה אח, ולא היה ערכה ספק אצלו, היה לו ענין הבכורה משקל במחשבתו 25686 

 25687 ?התחלף מקצה אל קצה

ואם כל הצבעים שוים בעיניו אות , לי ידיעת ההבד"הבחינה האמיתית אם החושים בריאים אם לאו הוא ע 25688 

ואם כל הקולות שוים לו , וההבדל בין קול אדם לקול בהמה אות הוא על חוש השמיעה, היא כי הוא סומא 25689 

ואם כל הריחות שוים לו אות , וההבדל בין בשמים לבורסקי מורה על חוש הריח, זה מורה כי הוא חרש 25690 



וההבדל בין יסורים לבין שלוה , אות על חוש הטעם וההבדל בין מתוק למר, הוא כי חסר לו חוש הריח 25691 

 25692 .מורה על חוש ההרגש

ואיזה הבדלים שייך , ל אם אין דעת הבדלה מנין"ש חז"כמ, כן מה שנוגע לחוש הדעת תלוי בהכרת ההבדל 25693 

ואם אינו מכיר בין אמת לזיוף ובין מציאות , לחוש הדעת רק בהבחנה בין אמת לשקר ובין טוב לרע 25694 

אצל האדם , אלא כל שיפוטו הוא רק אחר מראה עיניו, הוא מופת חותך שאין לו דעת ,לאחיזת עינים 25695 

, ומה שהדעת ממאס זה רע ומר, מה שהדעת מכיר זה טוב ומתוק, העליון כל החושים תלויים בחוש הדעת 25696 

 25697 .הוא רואה המקום לזיופים שיש בכל ענין, ומדרגת הדעת אין לה שיעור כל מה שהדעת חריף יותר

אלא ממתין , הבר דעת מביט בהשקפה שכלית ואינו מתפעל מן המושכל ראשון, י המדות המדומותכן בענינ 25698 

אנה שנושב , אבל מי שמביט בהשקפה דמיונית הוא כמוץ לפני רוח, עד שנתיישב בדבר ורואה הטעות 25699 

ו מיד שיתעוררו רצונותיו שוב אינ, טבע האדם רץ אחר רצונו כסוס שוטף במלחמה, הרוח לשם הוא רודף 25700 

ועד שבא אליו לעלות על רעיונו מה שגורמים לו , והטבע עושה במהירות את שלו, יכול למשול על עצמו 25701 

 25702 .מדותיו כבר גמר מעשהו

, הוא לא ראה האבלות אלא רק האדמימות, ל"י שהמאכל הזה מעורר את האדם לאבלות כמבואר בחז"אעפ 25703 

זה , ר לך שהאבלות גלגל חוזר בעולםלומ, כי העדשים אשר דומות לגלגל, ונהפך לו המאכל לסם המות 25704 

אבל עשיו כאשר ראה הברק הראשון מיד נפל בהתעוררות , יקח הבר דעת מפני שמתבונן בכל דבר 25705 

שגבר עליו טבעו מיד , ובלי שום שאלה פער פיו להלעיטו, ועד שלא ידע מה שם אחזו בולמוס, התאוה 25706 

מצד , הוא על האדם שאינו יכול להבדילכי ההוראה של אדום , בהברק הראשון ועל זה נקרא שמו אדום 25707 

 25708 .שמתפעל מיד אחר הברק הראשון וזה סיבת כל חטא

רק הברק הראשון לכך ? נמצא דמי גרם לו שיתקבצו כל כוחותיו רק לנקודת דמיונו וישכח כל הצדדים 25709 

י כ, ולכן מצא יעקב העת להציע לפניו מכירת הבכורה, שזו הסיבה הראשונה לכל הרעות, קראו שמו אדום 25710 

ויפרוץ בשל הדברים אשר , אז כל דבר אינו שוה לו כלום, בעת שההתפעלות גברה עליו ממראה דמיונו 25711 

ראה שלא , (י שם"רש) וכיון שראה אשר משפט הבכורה הוא להנזר מן היין, המה סתירות להרגשה זו 25712 

מתנדבת  כי הנפש כאשר רואה אשר התמורה עודפת אז, יכול לעמוד על דרך זו מיד אמר למה לי בכורה 25713 

 25714 .במה שיש לה

ל ששאל מה טיבה של "כי הרי אמרו חז, לכן מכר הבכורה´ לא מפני שעשיו ריק מכל ולא היה מאמין בה 25715 

ועיקר , ואלו לא היתה הבכורה מחייבת להנזר מן היין לא היה מוכרה כלל, ´עבודה זו הרי שהיה מאמין בה 25716 

ובכל ´ זה שיכול האדם להיות מאמין בהיוצא לנו מ, החסרון שמצא בהבכורה הוא רק מה שאוסרת היין 25717 

, רק אם ילך אחר דמיונו אז ימצא חסרונות בכל התורה במה שגדרה את האדם עם המצוות, התורה כולה 25718 

כי גם עשיו אלו לא היה , כ לא יכול האדם לדעת בהיותו במצב השלוה מה יהיה אתו בעת הנסיון"וא 25719 

 25720 .ה כאשר ראה האדוםבכל זאת מכר, דמיונו גובר עליו היה מייקר הבכורה

אבל באמת כל יכולת הבחירה שלו הוא כל , האדם חושב אשר יכול לבחור כל מה שהתורה דורשת ממנו 25721 

אבל כאשר מגביל לו רצונו ומדותיו נוטות להמרות הבורא אז לא יכול לזוז , עוד שמרשה לו רצונו 25722 

כדי שיהיה לו הרגל ודרך , לכן על האדם להשתדל לדחוק את עצמו לשבור הרגליו ולעלות מעלה, ממקומו 25723 

ומקודם ימכור , ואם לא ילמוד מוסר על זה אינו בטוח שלא ימכור בכורתו בעד נזיד עדשים, לעמוד בנסיון 25724 

כ יעשה לו כהיתר עד שיאמר בפירוש למה זה לי "ואח, ש כי השוחד יעור עיני חכמים"במצפונו כמ 25725 

 25726 .בכורה

בין טוב , וט אחרי מראה עינו הבחין בין אמת לשקרולא היה לה, אבל יעקב כאשר היה לו חוש הדעת חזק 25727 

אשר ההבדל הזה נשאר , וזה היה ההבדל בין יעקב לעשיו, לכן מיהר נתן לו העדשים ולקח הבכורה, לרע 25728 

 25729 .שזה היה מביט רק על הברק החיצוני וזה הביט על הברק הפנימי, גם לדורות

, כ בהבלים"ברכות לעשיו שהיה שקוע כאחרי הדברים האלה תגדל התמיהה מפני מה רצה יצחק ליתן ה 25730 

הלא השכל מחייב שכל הברכות היה צריך , כ רחוק מן הדמיון וקרוב אל המציאות"ולעומת זה יעקב היה כ 25731 

ומה בכך , ומלבד שלא רצה ליתן ליעקב עוד היה מפחד שמא הוא יעקב? לברך ליעקב מדוע רצה להיפך 25732 

 25733 ?אילו הוא יעקב וכי מפני שהוא צדיק יפסיד

כי עם קיום התורה , האחת היא להיות איש מדיני, אם נתבונן בדרך התורה נמצא בה שתי דרכים אמנם 25734 

כי זה נקרא , ואין המובן בזה כי הוא צריך להיות סוחר או חנוני, הוא יכול להתעסק במשא ומתן וכדומה 25735 

ל על "ש חז"כמ, להיות איש בהיותו עסוק במדיניות, הוא´ איש מדיני´אבל הביאור של , רק סוחר וחנוני 25736 

ג מצוות "ולא פעל עליו לבן והסביבה שיהא מקיל מן התרי, ג מצוות שמרתי"יעקב עם לבן גרתי ותרי 25737 

זה נקרא איש מדיני אשר בכל מקום , בלי פשרה בלי קולא ובלי שום עבירה לשמה, אפילו כחוט השערה 25738 

 25739 .הוא אותו האיש בלי שום שינוי לגריעותא



בדרך התורה אדם צריך להיות איש מדיני , ל"י סלנטר ז"ו שאמר הגרוהדרך השני בקיום התורה הוא כמ 25740 

כי בעת אשר מצבו של , היינו מי שרוצה לחיות חיי שלמות עלינו להיות פרושים —אלא שבעל כרחו  25741 

לא יכול לומר אני יכול להכניס עצמי בנסיונות ואלחם מלחמת , האדם שפל מאוד יצרו חזק ושכלו חלש 25742 

אלא עכשיו , כי בעתים הללו הרבה עשו כן ולא עלתה בידם, חיי שלמות אמיתי ובזה הדרך אחיה, תנופה 25743 

ולכן הדרך הבטוח להשמר מן הסכנה , קם המאמר מה שהגבור מאבד בגבורתו יכול החלש לנצח בשמירתו 25744 

 25745 .ומלחמת מגן נקל ממלחמת תנופה, הוא לעקוף את הסכנות

כי מה , ולא נוכל ליטול התורה של איש מדינימפני ההכרח עלינו להיות פרושים , ל"ס זצ"ולכן אמר רי 25746 

צריכים אנו להתחזק להיות בחבורה של חכמים מבקשי , שהנסיון יותר גדול ומצב הזמן כדמיון נחל שוטף 25747 

כי יצחק חשב אשר עשיו יוכל , ועכשיו נבין למה רצה יצחק לתת את הברכות לעשיו ולא ליעקב, האמת 25748 

איך נותנים מעשר , ´י שעשיו רימה אותו שהוא מבקש דרך המפנ, לקיים התורה גם בהיותו איש מדיני 25749 

 25750 .ל"ש חז"מתבן ומלח כמ

לכן הוא יכול להיות איש , ה ראה שהמצב הגשמי שלו הוא משיג מההפקר מצידת חיות ועופות"יצחק אע 25751 

ולמה לו , כיון שאינו מסוגל אל העולם לו נאה לקחת תורת הפרישות, ויעקב איש תם יושב אוהלים, מדיני 25752 

יהיו שני בניו , וכאשר זה יקח תורת האיש מדיני וזה יקח תורת הפרישות, רכות אם אינו צריך לכלוםהב 25753 

 25754 .משלימים שני דרכי התורה

ויעקב אינו צריך לברכות מפני , ולכן את עשיו צריך לברך מפני שהדרך שלו היא להיות איש מדיני 25755 

כי , י אם יתחלף הדבר שניהם לא יצליחוכ, ולכן היה מפחד שמא הוא יעקב, שהדרך שלו הוא להיות פרוש 25756 

, כי לא יוכל לעמוד בנסיון איש מדיני, יעקב מפני שאינו מלומד בעסקי העולם יהיו הברכות אצלו לחסרון 25757 

אם לא יהיו לו הברכות יהיה קשה לו לקיים את התורה של , ועשיו אשר הדרך שלו הוא להיות איש מדיני 25758 

 25759 .עניניו יהיה נקל לו לדקדק אחר קיום התורה ורק אם יהיה לו הצלחה בכל, איש מדיני

אבל , ועשיו יש לו דרך של איש מדיני, אמנם כל זה חשב רק בהיותו מוטעה שיעקב אינו מסוגל להעולם 25760 

מה שחשב את עשיו לאיש מדיני ראה , כאשר שמע מפי עשיו את בכורתי לקח ראה מזה כי טעה בשניהם 25761 

ומזה היה לו , דמיונו ומוכן למכור בכורתו בעד נזיד עדשיםכי הוא להוט אחר , כי הוא מדיני בלי איש 25762 

 25763 .ובעצם הוא איש פשוט הולך אחר מראה עיניו, ראיה כי בכל ימיו הטעה אותו בצביעות

כ "וא, הכיר בו עתה שהוא קשר את עשיו בשק ולקח ממנו הבכורה, ומה שחשב על יעקב שהוא בטלן 25764 

הרי לנו מזה אשר עשיו שרדף כל הימים , גם ברוך יהיהשהוא אדם כזה רק לו ראויין הברכות ולכן אמר  25765 

ראה , ´ויעקב שלא רצה לרדוף אחר הברכות מפני שבטח בה, אחרי הברכות אבד הברכות וגם הבכורה 25766 

 25767 .(מדרגת האדם דרכי החיים)  .מבטחו שנתן לו בסוף הבכורה וגם הברכות´ בסוף אשר היה ה

 25768 

 25769 מאמר תקלב

 25770 .(ב"ז כ"בראשית כ) יאמר הקול קול יעקב והידים ידי עשוויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ו

דורשים פסוק זה באמרם כל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי , (´ר ב"פתיחה איכ) ל"חז 25771 

והיינו , ו המחלק"ו החיבור אלא וא"ו של והידים אינו וא"יש מפרשים שהוא, מדרשות אין הידים ידי עשיו 25772 

שקול שלו מצפצף  (א, י יעקב שישאר בשם יעקב ולא ישכח ממנו שרשו ועיקרודרכים לפנ´ לומר שיש ב 25773 

 25774 .ז יוודע שמו בשם יעקב איש תם יושב אהלים"ועי, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

י "אז יזכירוהו ע, ו לא יהיה מצוי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ועלול לשכוח צור מחצבתו"שאם ח (ב 25775 

שאבי אביהם או , ש עם חיילותיו הזכירו לאלפי גרמנים"צורר היטלר ימוכמו בדורנו שה! הידים ידי עשיו 25776 

והילדים ראו כן תמהו וכי אנחנו , אם אמם עד שלושה דורות היו יהודים ולקחו אותם לכבשני האש 25777 

 25778 .הרי והידים ידי עשיו? יהודים

דהכי קאמר , ל"ו החיבור ואין סתירה בזה למשאחז"א שפירש הכתוב בוא"במעלות התורה מביא בשם הגר 25779 

ועולים , בזמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין ישראל משועבדים לכוחות הטבע 25780 

אבל בזמן שאין קולו של , למעלה מן הטבע ויורדים למלחמה ונוצחים כאילו היו הידים שלהם ידי עשיו 25781 

כלומר , ש ידי עשיואז הידים שלהם מוכרחים להיות ממ, יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 25782 

כי אין להם הזכות שינהגו אתם , וזולת זה לא יוכלו להלחם, שיצטרכו להלחם בטבע כמו הידים של עשיו 25783 

 25784 .למעלה מדרך הטבע

מן הנסים המפורסמים אדם מודה בנסים , ל"פ בא וז"ן בסו"ש הרמב"אף כי גם הטבע הוא נס גמור וכמ 25785 

בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו  שאין לאדם חלק, הנסתרים שהם יסוד התורה כולה 25786 

מ יש חילוק גדול בין "אבל מ, ש"שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד עי 25787 

 25788 .לבין אותם שהנהגת שמים איתם רק בנסים נסתרים, יחיד או רבים הזוכים לנסים גלויים



, ´להיות נהנה מזיו השכינה ולהתענג על ה, יתו הגדולכי בכדי שיגיע האדם לתכל, המסילת ישרים ביאר 25789 

ז "נמצא שכל עניני עוה, והם התאוות החומריות´ ז שרבים בו המרחיקים אותו ממנו ית"הושם האדם בעוה 25790 

 25791 .אלא שזוהי הבחינה שיעמוד בנסיון ויחזק עצמו לבל יפול וגם יעלה ויתקרב, ת"מרחיקים את האדם מהשי

ונגלה לפניו באמור לו אני הוא בעל , ה מסייעו ומקרבו אליו כאן בעולם"מה מאושר האדם הזוכה שהקב 25792 

כמה עליות , ומנהיגו בנסים גלויים שיוכל להראות עליו באצבע ולומר לפניו זה אלי ואנוהו, הבירה 25793 

וליהנות ´ להיות מתענג על ה, מתעלה האדם הלזה העומד איתן וחזק בהתקרבותו לאלקיו כבר כאן בעולם 25794 

 25795 !יתברך מזיו שכינתו

שכל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות , א"ל לפי מה שפירש הגר"זהו מה שאחז 25796 

ה "אלא כל הנהגת הקב, כלומר ההנהגה הטבעית של נסים נסתרים, אין הם זקוקים שיהא להם ידי עשיו 25797 

ככתוב , עלי ארץולהגיעם עד תכלית בריאתם ´ להיות מכירים גבורתו ית, אתם הוא למעלה מדרך הטבע 25798 

 25799 .ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי

שבני הישיבה יעסקו בתורה בכל , ה תלוי כל נצחוננו בזה"זה ברור שכל מלחמה שאנו לוחמים עם או 25800 

כי אם אין קולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות , הזמנים ובכל המצבים בלא יוצא מן הכלל 25801 

אלמלא דוד לא , (.סנהדרין מט) ה שאמרו"וכן מצינו בכל מלחמותיו של דוד המע ,ו הרי הידים ידי עשיו"ח 25802 

ויהי דוד עושה משפט וצדקה ויואב בן צרויה על , ואלמלא יואב לא עסק דוד בתורה, עשה יואב מלחמה 25803 

אבל זכותו של דוד עומדת לו , י אלמלא דוד שהיה עוסק בתורה לא עשה יואב מלחמה"ופירש, הצבא 25804 

 25805 .כ"ותיו של דוד עליואב במלחמ

ולא העיב עליו שום , עוד יותר הראה דוד גבורות בעסק התורה, אמנם כל גבורות יואב שהתגבר במלחמה 25806 

ל אותה הלילה "אחז, וכמו שמצינו גבורתו של דוד בתורה בכל מצב שהוא, מצב להחלישו בעסק התורה 25807 

 25808 למיד ותיק לומד במאה שנהלמד משמואל הנביא תורה מה שאין ת, שברח דוד משאול והלך אצל שמואל

ובסכנת נפש ופחד מות הוא נמצא אצל , צא וחשוב דוד בורח מחמת מרדין, (ט"י´ ילקוט שמואל א) 25809 

ובכל זאת הוא לן , וכמובן שבכל רגע הוא מתכונן לברוח גם משם פן תשיגנו ידו של שאול, שמואל 25810 

יד ותיק צריך ללמוד במאה שקיבל משמואל תורה בלילה אחת מה שתלמ, בעומקה של הלכה עד כדי כך 25811 

 25812 !שנה

עלינו , שאנו נמצאים במצב מלחמה עם שונאי ישראל, כ יש לנו לדעת בזמנינו כאן בארץ הקודש"וכמו 25813 

והרי פי כמה עלינו , להתגבר בתורה וללמוד מהחיילים שעומדים במערכה במסירות נפש וסכנת נפשות 25814 

מדרשות במסירות נפש והתמדה גדולה לאין שיצפצף קולנו בבתי כנסיות ובבתי , להתעצם בלימוד התורה 25815 

וגם , ו ידי עשיו תלוי בזה שאנו נתגבר בעסק התורה"כי כל חיינו ונצחוננו לבל ישלטו בנו ח, שיעור 25816 

, (תענית ב) ל"ש ולעבדו בכל לבבכם ואחז"כי עיקר התפלה היא בלב כמ, להרבות בתפלה בלב ורגש 25817 

לב )  .אינה באה בעצמה כי אם ביגיעה והכנה רבה לזה ורגשות הלב, איזוהי עבודה שהיא בלב זוהי תפלה 25818 

 25819 .(אליהו

 25820 

 25821 מאמר תקלג

ז "בראשית כ) ´ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה 25822 

 25823 .(ז"כ

אלא בשעה שנכנס יעקב אבינו אצל אביו נכנסה עמו , ל אין לך דבר שריחו קשה מן השטף של עזים"אחז 25824 

ובשעה שנכנס עשיו אצל אביו נכנסה עמו גיהנום הדא דאמר בא , ש ראה ריח בני כריח שדה"כמ, עדןגן  25825 

 25826 .(ה"ר ס"בר) זדון ויבא קלון

כי שום איש לא הרגיש כל הבדל בין ריחו , מצד אחד אנו רואים כאן כמה היה מפותח חוש הריח של יצחק 25827 

הרי שחושיו של האדם , גן עדן לבין גיהנום ואילו יצחק הבחין כאן בין, של יעקב לבין ריחו של עשיו 25828 

אבל , אלא שהאדם בעצמו מטשטשם, וכוחותיו מגיעים מסוף העולם ועד סופו, בטבעם הם מופלאים מאוד 25829 

וחושיו נפקחו במדה כזאת שהבחינו במהותו של , יצחק אבינו התרומם למדרגה שחזר לדמותו הטבעית 25830 

 25831 .חדרו מבעד לשטף העזים ריח גן עדן ואילו ביעקב, עשיו את ריח הגיהנום שנלוה עמו

, הרי לפנינו שני אחים יעקב ועשיו, כמה שהכל נתון ברשותו של האדם עצמו, ומצד שני נפלא הדבר 25832 

והנה אחד מהם הפכה כל מהותו גן , גדלו בבית אחד ובדרך אחידה, שמוצאם מאותו האב ומאותה האם 25833 

 25834 .ואחד עשיו הפכה כל מהותו גיהנום, עדן

שאף עורות גדיי העזים שלבש על , למדרגה נפלאה כזו שבכל מקום שהלך נלוה גן עדן עמויעקב התרומם  25835 

לא יצר יעקב את ריח גן העדן שנדף , התבשמו ממנו ונדף מהם ריח גן עדן, ידיו ועל צוארו שריחם רע 25836 

ה בגן "ובא כתורשה מאדם הראשון שהושיבו הקב, אלא ריח זה טבוע בכל אדם מתחילת יצירתו, ממנו 25837 

 25838 .ןעד



מלמד שריחן של צדיקים מעין , ל היה צריך לומר ראה ריח בגדי בני אלא אמר ראה ריח בני"איתא בחז 25839 

אבל , אלא שהאדם על ידי חטאיו מגרש את עצמו מגן עדן ומעכר את ריחו, (ז"תנחומא ט)א  עולם הב 25840 

 25841 .ו ריח גן עדןחזר ועמד על דמות יצירתו הראשונה ולכן נדף ממנ, יעקב שהיה איש תם ושלם בכל מעשיו

אלא בא , לא רק שעכר את ריח גן העדן הנודף מן האדם בטבע יצירתו, ואילו עשיו על ידי מעשיו הרעים 25842 

והנה אמנם איום ונורא , בכל מקום שהלך נלוה אתו ריח הגיהנום, זדון ויבא קלון הביא עליו את הגיהנום 25843 

, בתוך גן עדן כדוגמת אדם הראשון כי מצד אחד בידו לעמוד במדרגה כזו שהוא נמצא תמיד, הוא האדם 25844 

בידו להשפיל את עצמו עד , ומצד שני משפטו ושאתו ממנו יצא, ובכל מקום שהוא הולך בא גן עדן עמו 25845 

.והגיהנום אינו מרפה ממנו לרגע ומלוה אותו בכל מקום, לידי דרגה כזו שהוא נמצא תמיד בשאול תחתית 25846 

 25847 .(א"צ´ אור הצפון ד)  

 25848 

 25849 מאמר תקלד

 25850 .(ז"ז כ"בראשית כ) ו וירח את ריח בגדיו ויברכהוויגש וישק ל

ועוד הלא בכוונה תליא מילתא ואיך , ואיך היא חלה על המתברך, ראשית יש להבין מהו ענין הברכה 25851 

ואם תמצי לומר שחלה אפילו באופן , הרי בודאי תחול רק על זה שנתכוון לו המברך, שייכת בה הטעאה 25852 

? השמים שיעקב יטול את הברכות על ידי הערמה ולא באופן ישר עדיין עלינו לשאול מדוע סבבו מן, זה 25853 

 25854 ?היתכן שלא ידע מרשעו כלל, ועוד איך היה יכול יצחק לאהוב את עשיו

ואיך לא , ואמרו הלא יצחק אבינו היה נביא ושכינה עמו תמיד, (ט"קל) קושיא זו הקשו בזהר תולדות 25855 

כדי שיתברך יעקב שלא מדעתו , ת מעשי עשיוותירצו שמן השמים העלימו ממנו א? הרגיש ברשעת עשיו 25856 

וצריך עיון אם השכינה ברכה את יעקב , אלא מדעתיה דקודשא בריך הוא או מדעתא דשכינתא, של יצחק 25857 

ועיין ילקוט תולדות שכיון שראה רשעים עומדים ? ועוד מה פירושה של ברכת השכינה, מה צורך ביצחק 25858 

 25859 ?עת עשיו והרי לפי דברי הזהר לא ידע ממעשיומשמע שידע מרש, ממנו חשב שעשיו עומד לפניו

כדכתיב וירח את ריח בגדיו , ועוד תמוה שמובא בילקוט שברכו דוקא מצד הרשעים העומדים ממנו 25860 

שהיו בוגדים ורשעים גמורים ובסוף מתו , ש"כגון יוסף משיתא ויקום איש צרידות עי, ויברכהו ריח בוגדיו 25861 

שדוקא ריח בוגדיו עורר , תיו לצד החטא ולא לצד הקדושהמשמע שכיוון בברכו, מתוך תשובה גדולה 25862 

 25863 .אותו לברכו ודברים אלו צריכים בירור

ועל ידי , ת"שהמברך מכיר שהברכה וההשפעה לא תבואנה אלא מאת השי, הברכה היא כמו גדר התפלה 25864 

אז המברך יתעלה , ת יקיים את ברכתו"ואם השי, ת מקור הברכה"הכרה זו הרי הוא מתדבק אל השי 25865 

כי זכות גדולה היא לו שנעשה , באופן זה אפשר שתועיל הברכה שישיג את אשר חסר לו, ´בהכרת חסדי ה 25866 

 25867 .כלי להתעלות הצדיק

, האחת היא שמשפיעים טובות לצדיק שעבודתו לשם שמים, ז"מצאנו שתי דרכים להשפעת טובה בעוה 25868 

ז "דרך שמשפיעים טובות העוהויש עוד , כדי שיהיו לו הכלים להרבות עוד מצוות ומעשים טובים לשמן 25869 

אך אם נמצא בו ניצוץ טוב , ז"אשר על כן מקבל שכר חיצוני בעוה, למי שיש לו זכות של מצוות חיצוניות 25870 

ואף שהם שלא לשמה מכל מקום , אפשר שישתמש בטובות ההן להמשיך במעשיו הטובים ולהוסיף עליהם 25871 

ם אין בו ניצוץ חי נמצא שהטובות ההן אך א, אפשר שיגיע על ידם לתשובה ולדרגה פנימית של לשמה 25872 

 25873 .ב"כדי לברר שאין לו כלום לעוה, ז"שמשלמים לו כל שכר מצוותיו החיצוניות בעוה, לרעתו

ולפי נקודת ראייתה של מדת הדין אין ראוי לתת סייעתא דשמיא , ה היתה מדת הדין"מדתו של יצחק ע 25874 

הרי יש לו לצדיק לזכות בדין מפאת תוקף  ומצד הדין, ד היא בחינת רחמים וצדקה"הן ס, לצדיק פנימי 25875 

ומה שזוכים יותר בדין מתקרבים יותר לתכלית שלא ליהנות , בחירתו העצמית לבד בלי סיועים מבחוץ 25876 

אדרבה יהיה בגלות ויסבול צער , ז תקשה עליו דרכו מה בכך"ואם מניעת טובות העוה, מנהמא דכיסופא 25877 

 25878 .ועינוי ויזכה את זכיותיו בדין

, בחר בעבודה דוקא מתוך הקושי והסבל, ל יצחק תבע יסורין"ה כאמרם ז"של יצחק אבינו ע כן היה מבטו 25879 

ה בחר "גם יעקב אבינו ע, כי בזה יוכל להגיע למעלות גדולות בגבורה ובהתבטלות בעבודתו יתברך 25880 

י לפ, שביקש שיגיע לידי מדרגה שיקבל את הכל בדין, לי לאלקים´ כמו שכתוב והיה ה, בעבודה מצד הדין 25881 

 25882 .ל"מבט זה רק החיצוני ראוי לקבל סייעתא דשמיא שמא יגיע לבסוף לתשובה כנ

כ עד שהמית כל "אך לא ידע שהתמכר לרע כ, ש הילקוט"ה ידע שעשיו היה חיצוני כמ"והנה יצחק אע 25883 

זהו הנזכר בזהר שלא ידע ממעשי , דהיינו השטן´ ונעשה השר שלו תוכנו הפנימי סמ, ניצוץ טוב שבו 25884 

ולפי דעתו , כי הכיר שיעקב הוא צדיק פנימי, מבואר למה רצה לברך את עשיו ולא את יעקבובזה , עשיו 25885 

 25886 .דוקא מפני זה לא היה ראוי לתת לו ברכות שהן סיועים חיצוניים

ראה צורך לברכו דוקא שיסתייע בדרך , אך בחשבו את עשיו ללוחם ומתלבט להתגבר על תכונותיו הרעות 25887 

והוא היה תמיד נותן סיוע לעשיו , את עשיו כי אהבה היא תולדת נתינה ולכן כתוב ויאהב יצחק, עבודתו 25888 



ולא עוד אלא שלפי דעתו היה רואה בעשיו אותו אופן של עבודה שמילא את , והיה מקרבו ומחבבו מאוד 25889 

וזהו האמור , ועל כן היה אוהבו ביותר, עבודה של התגברות תמידית על קשיים פנימיים, תוכן חייו הוא 25890 

 25891 .כל זינא רחים לזיניה כל מין אוהב את מינו, (ז"שם קל) בזהר

כבר כתבנו שהברכה מועילה מצד שהמתברך נעשה כלי  לעלייתו הרוחנית של המברך הבאה מתוך  25892 

לא , ה שהיא מתקיימת לכל דורות העולם"וברכת יצחק אע, יוצא שהברכה עבודה פנימית היא, ברכתו 25893 

מה היה נסיונו של יצחק , נסיון גדול היה כרוך בהוברור שה, היתה אפשרית אלא בעבודה גדולה מאוד 25894 

 25895 ?בזה

ש "וכשבא יעקב לפניו נסתפק בו כמ, לפי מדתו היה מבין שעשיו הוא הראוי לברכה, ביאור הענין הוא כך 25896 

והספק נולד מפני שהרגיש בקולו של יעקב דרגה ברורה של פנימיות שלא הכיר עד , הקול קול יעקב 25897 

, וזהו המבואר בילקוט ולא הכירו, חינות חיצוניות נשתכך אצלו הספקאך בראותו גם ב, עכשיו בעשיו 25898 

ואחרי זה כתוב ויברכהו היינו שמשום כך החליט , בשעה שהיו רשעים עומדים ממנו לא היה מכירו 25899 

ומשום הכי חוזר הכתוב פעם שניה ויברכהו שלכן , וכן פירוש דברי הילקוט ריח בגדיו ריח בוגדיו, לברכו 25900 

 25901 .כוחיזק החלטתו לבר

ש בזהר ודאי שכינתא הוה "כמ, עלינו לדעת שיצחק אבינו נעתק כל כך מן הגשמיות עד שהיה כולו קודש 25902 

ולא היה שום הפרש אצלו בין בני במובן הטבעי , ולא הבחין עוד בין גוף זה לגוף אחר, דיירא עמיה תדיר 25903 

נימי בחינות החיצוניות ועל כן כיון שראה במבטו הפ, אלא הבחין רק במדרגות רוחניות, לבן איש אחר 25904 

ועל אלה כתיב ויברכהו שעלה בדעתו לברך , שרק בחינות אלה הן הראויות לברכה, עלה בדעתו לברך 25905 

 25906 .בחינות אלה

שישנה את דעתו ויודה בצורך , אך פתאום ראה רמז מן השמים שיתן את ברכתו לצד הקדושה והפנימיות 25907 

, והיינו דכתיב ויאמר ראה ריח בני, ם בעבודתושגם הוא יזכה לרחמי, לסייעתא דשמיא גם לצדיק פנימי 25908 

לרמז לו שיכוון בברכתו לצד , ש בזהר שנכנסה עמו שכינה"כמ, ל שנכנס עמו ריח גן עדן"ואמרו רז 25909 

, כמו שפירש אבן עזרא שללבו אמר כן, ומלה ראה מורה על הנסיון שהרגיש בזה, הדרגה הפנימית ההיא 25910 

 25911 .היינו לברר לעצמו את הנרמז לו

ומצד , ובקלות היה יכול לתרצו ולדחותו, ר זה היה נסיון גדול עבורו כי הרמז היה קלוש ודקאולם דב 25912 

, דעתו המיוסדת על מדת הגבורה שהוא זכה לשלמותה, השני עמדה דעתו שעליה ביסס את כל עבודת חייו 25913 

רה שלו הרי זה נסיון גדול ליצחק שהוא צריך להתגבר גם על מדת הגבו, ושהיתה נובעת מקדושה עליונה 25914 

, ´אף שהוא נגד כל מה שהכיר לאמת עד הנה מפני שהבחין שכך הוא רצון ה, ולברך את צד הקדושה דוקא 25915 

 25916 .זוהי בחינת גבורה שבגבורה

וכתבו שם והכי , למה לא גילתה השכינה ליצחק שעשיו היה רשע גמור, מעתה נתבארו לנו דברי הזהר 25917 

ואדעתא דשכינתא היינו לפי הרמז שרמזה , ת יצחקאצטריך כדי שיתברך יעקב בלא דעתיה היינו נגד שיט 25918 

שבתחילה בראותו צד חיצוניות ביעקב מפאת הדורות , וזה מבואר לעיל לפי דברי הילקוט, לו השכינה 25919 

עד שנרמז לו מן , ביקש לברך אותה בחינה כדכתיב ויברכהו מבלי לפרט את הברכה, העתידים לבוא 25920 

, י גן עדן"ופירש רש´ יח בני כריח שדה אשר ברכו הוזהו שכתוב ראה ר, השמים לברך את צד הטוב 25921 

 25922 .היינו שלבסוף הסכים לברך גם דרגה פנימית זו ועמד בנסיון, ל"שהוא דרגה פנימית כנ

וגם בחינת העבודה , הבחינה הפנימית הטהורה, האמת היא שיעקב כלל שתי הבחינות שנתגלו בזרעו 25923 

ומכוונתו הראשונה של יצחק חלה , צם הרע וההסתרשיתלבט הניצוץ הטוב אל נצחונו מתוך עו, החיצונית 25924 

וכענין יוסף משיתא וחבריו שחזרו , שאפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרמון, גם ברכה זו עליהם 25925 

שגם , אך בעיקר נתקיימה ברכה על דעתא דשכינתא, בתשובה עמוקה אחרי שנטמעו בתהום הטומאה 25926 

ועל זה נאמר ראה שאין העולם מתקיים במדת הדין , והצדיק הגדול יזכה לסייעתא דשמיא תדירית בעבודת 25927 

 25928 .(103ב דף "מכתב מאליהו ח)  .עמד ושיתף בה מדת הרחמים

 25929 

 25930 מאמר תקלה

 25931 .(ז"ז כ"בראשית כ) ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו

 25932 מי גרם לצדיקים שיתבזבז, אמר רבי אלעזר מאי דכתיב כי מי בז ליום קטנות, (7סוטה מח) ´איתא בגמ

ונוראות הדברים , י שם קטנות אמונה"וברש, ה"קטנות שהיה בהן שלא האמינו בקב, שולחנן לעתיד לבוא 25933 

אלא בצדיקים אנשים , לא עסקינן באנשים פשוטים שבודאי קשה להם להשיג אמונה, מי גרם לצדיקים 25934 

א קטנותם ל הי"והסיבה לכך מבארים לנו חז, ומכל מקום תתבזה שולחנן לעתיד לבוא, גדולים ונעלים 25935 

 25936 .באמונה

אלא , מכאן אמר בן עזאי לא ידאג אדם לומר פלוני יקפח פרנסתי, (יומא לח) ל"כבר הזכרנו דברי חז 25937 

ואין מלכות , אין אדם נוגע במוכן לחבירו כמלוא נימה, בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך 25938 



א הגדרת האמונה האמיתית שהכל זו הי, הכל שקול ומדוד כחוט השערה, נוגעת בחבירתה כמלוא נימה 25939 

 25940 .י פעולה של חבירו"ולא יכול בשום אופן להגרם חסרון לאדם ע, מדוד לרגעים

וכיון שעיניו , כי אין לאדם אלא מה שעיניו רואות, ואילו האדם החומרי כל חייו מתנהלים להיפך מיסוד זה 25941 

לכן קשה באמת להגיע , להואין שום דבר המנחהו ומכוונו מלמע, רואות שאדם בפעולותיו משיג הכל 25942 

ולידע שהכל קצוב לאדם וכל פעולותיו לא , וזה עיקר עבודתנו להתגבר על ראיית העינים, לאמונה 25943 

 25944 .יעזרוהו ולא יתנו לו יותר ממה שהוקצב לו מקודם

שהרי ביקש יצחק ליתן , כאשר נתבונן נראה דברים מופלאים, ונראה זאת בענין נתינת הברכות ליעקב 25945 

והדבר תמוה , כי סבר שעשיו עומד לפניו ולא יעקב, ולא הועיל לו מאומה ובירך את יעקב ,הברכות לעשיו 25946 

והיאך זה שאב חי , ג שנה"והלא בעת נתינת הברכות היו יעקב ועשיו בני ס, היאך יתכן שיצחק יטעה בכך 25947 

את והלא אף אדם גס ופשוט היה מבחין בז, ג שנה יכול לטעות ולהחליף אחד בחבירו"יחד עם בניו ס 25948 

 25949 .והרי אף ברמז דק יכולים להבחין בכך כי חלוקים הם בקול ובמראה ועוד, כ יצחק אבינו"ועאכו

וכדכתיב גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשיו , וביותר שיצחק אבינו ביקש לידע זאת ולהבחין ביניהם 25950 

ר אולי ימושני אף יעקב חשש מזאת ואמ, מ לא הכירו"ואמר הקול קול יעקב והידים ידי עשיו ומ, אם לא 25951 

ה שלא יכיר "ואין זאת אלא נס גלוי שרצה הקב, אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה 25952 

, ובאמת מפורש זאת בתרגום בהא שאמרה רבקה ליעקב עלי קללתך בני, יצחק בכך ויתן הברכות ליעקב 25953 

 25954 .עלי אתאמר בנבואה דלא ייתון לוטיא עלך

, לא היתה מטעתו ליצחק בהלבשת בגדי העזים, שלא יחולו הקללות על יעקבוהיינו שללא גילוי הנבואה  25955 

ומעתה צריך ביאור לאחר שנגלה הדבר , כי בדרך הטבע לא יכול מעשה זאת לגרום שיצחק לא יכירם 25956 

ובפרט שעצות אלו אין , מדוע הוצרכה כלל לעשות שינוי זה ולהלבישו חלקת העזים, בנבואה לרבקה 25957 

 25958 .בכוחם לעזור כלל

ואף שהסיבות אין בהם , שלמרות הנס הוצרכו לעשות השתדלות, אר בזה יסוד גדול בדרכי העבודהמבו 25959 

, יסוד זה חייבים אנו לדעת בכל מעשינו ופעולותינו, מ אין לזה שייכות לפעולות האדם"מ, מאומה והכל נס 25960 

הם רק כי כך וכל פעולותיו , ה"שכולם רק סיבות שאין בכוחם לפעול מאומה והכל קצוב מראש מאת הקב 25961 

כי עושה סיבות , ומעתה מובן שפיר מה הקושי באמונה ואף הצדיקים יתכן שקטני אמונה הם, ה"רצון הקב 25962 

ל בא חבקוק "ובזה יש לפרש לשון חז, ולכן קשה להאמין שאין לסיבות שום כח, המנוגדים לאמונה 25963 

בדו קשה מאוד להגיע ללא העבודה על יסוד זה שאין עוד מל, והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה 25964 

 25965 .לאמונה

שלא יוסיף ולא יגרע על מה שגזר הבורא יתברך בכמותו , ג"וכתב החובות הלבבות בשער הבטחון פ 25966 

ולא מאחר על שגזר להקדימו ולא מקדים על , אין מרבה על מה שגזר במיעוטו, ואיכותו וזמנו ומקומו 25967 

אלא שלכל הגזירות הקודמות , יעהומה שיהיה מן הדברים הוא אשר נגזר בתחילת היד, שגזר לאחרו 25968 

, כאשר נראה הגרגיר אחד מן החיטה מצמיח שלש מאות שבולים, בידיעת הבורא סיבות ולסיבות סיבות 25969 

 25970 .ל"היעלם כי כח הגרגיר חלוש מעשות כמות זה עכ, ויהיה הגרגיר האחד סיבה לעשרת אלפים

ורק כך רצונו יתברך שיזרע , זאת ה עושה כל"כ שרק הקב"בודאי שאין בכח הגרגיר לעשות כל זה אלא ע 25971 

וכיון שרואה שהוצרך לסיבות אינו מסוגל להבין כי אין , אך האדם חי לפי מראה עינו, את הגרגיר באדמה 25972 

אך כאשר , ל"ש עוד בחוה"וטועה וסובר כי הסיבות הם הפועלים ועושים הכל עי, בכח הסיבות מאומה 25973 

 25974 .ת"לא רק דרך לקיים רצון השינתבונן ונעמיק בזאת נידע להבין כי אין הסיבות א

י עשאן כמין  מרזב מסביב לראשו מפני שירא מפני חיות "ופירש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו 25975 

וכי אין , היאך מספר אבנים מסביב לראשו הם הצלה מחיות רעות, ל"והעיר בזה הסבא מקעלם ז, רעות 25976 

ואין הטבע פועל כלום והכל נעשה , שהכל נס אלא הן הדברים שנתבארו, בכח החיות להזיקו מכיוון רגליו 25977 

 25978 .רק גזירתו יתברך היתה שאנו נעשה סיבות כפי יכולתנו, ה"י הקב"ע

גם כי , ה היתה היכולת לעשות סיבה זו של שימת אבנים סביב לראשו עשה כן"ולכן כיון שביד יעקב אע 25979 

בלבישת חלקת העזים שעל וכאשר נזכר גבי רבקה אמנו שעשתה הסיבות , ידע שאין בכח הסיבות לעזרו 25980 

וכאשר , א במצבו ויראה שבעת שהסיבות מזומנין בידו הרי הוא בטוח ומאושר"יבדוק נא כאו, ידי יעקב 25981 

מ כאשר ישאל כל אחד מאתנו יאמר "מ, רחקו הסיבות מאתו נעשה שבור ומדוכדך נמצא כי רחק מאמונה 25982 

 25983 .ת האמונהכי אינו יודע ומכיר כלל הקושי בהשג, בודאי כי הוא מהמאמינים

ואמר , ל בשעה שהלך יעקב לחרן"וכבר הוזכר מה דאיתא בחז, פשוט שללא עבודה ויגיעה לא יגיע לכלום 25984 

ומקשים , נתן דעתו לחזור וקפצה לו הדרך, אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ולא התפללתי 25985 

תפלל במקום שהתפללו אלא איהו לא יהיב דעתיה לה, ל ומדוע כשעבר תחילה במקום זה לא עיכבוהו"חז 25986 

 25987 .מן השמים יעכבוהו, בו אבותיו



לא היו מעכבים אותו והיה מפסיד כל , שללא שימת הלב מצד יעקב ורצונו לחזור, והדברים נוראים 25988 

שללא התבוננות , כן צריך להיות זאת יסוד בעבודת האדם, הברכות וההבטחות שקיבל בהר המוריה 25989 

, אמונה שללא מחשבה והתבוננות הוא חי להיפך מכל זאתובפרט בענין ה, ושימת לב לא יגיע למאומה 25990 

 25991 .(אור יחזקאל)  .כ כמה הכרחי העבודה והחיזוק ביסודות אלו"וא

 25992 

 25993 מאמר תקלו

 25994 .(ז"ז כ"בראשית כ) ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו

דרו כאן ל ח"חז, (אגדה בראשית) שהריח יצחק באותו הריח שנעקד על גבי המזבח, וירח את ריח בגדיו 25995 

עד שדימו אותו למעשה , לכל עומק הנסיון וההקרבה העצמית על קידוש השם שהיו חבויים במעשה יעקב 25996 

והנה ידועים לנו מעשה הגבורה של יצחק , ללא שאלות´ עקידת יצחק לפשוט צווארו על קידוש שמו ית 25997 

שוטח , ים ופחדיםהיצר השטן רוצה להדיחו מעל אביו אברהם בכל מיני פיתוי, להיעקד על גבי המזבח 25998 

 25999 .חיי הנעורים הרעננים והשוקקים, לפניו את הדר החיים הגשמיים

ז לעלות "יצחק במלוא קומתו הרוחנית שואף עוד לחיות את חיי הרוחניות הנועדה לצדיקים אף בעוה 26000 

ופתאום מעבר , ת כי ביצחק יקרא לך זרע זרעא חייא וקיימא"יודע הוא על הבטחת השי, מדרגה לדרגה 26001 

אינו מהרהר אינו מהסס והולך , להפסיק את כל העליות בקודש בעולם הזה, קטף בעודו באבוכזה להי 26002 

 26003 !יחדיו עם אביו לעקידה

יעקב איש התמימות , וכעין זה היה מצבו של יעקב בשעה שנשלח בשליחות אמו לקחת את הברכות 26004 

יפסיד , וטעמו עדי עדואם בזה יפסיד ריחו , והישרות נאלץ להפוך את עורו ולהתייצב לפני אביו כרמאי 26005 

עומד ומסכן בידים ממש את הבאר ! היש לך ציור מהפסד גדול כזה ליעקב, ויאבד בידים ממש מורו ורבו 26006 

 26007 .שממנו שותה ודולה

ל תלמיד שגלה "וכאמרם ז, הלא זה ממש פסיק רישיה! הכי מילתא זוטרתא היא עבור יעקב לאבד את רבו 26008 

כי כדאי לו , וכן גם כשהרב גולה גולה תלמידו עמו, אין חייםשבלא רב , גולין רבו עמו כי פסק לו חיותא 26009 

כי תלמיד בלא רב הוא כגוף בלא , לתלמיד להיות גולה ומטלטל מביתו אך ורק להימצא בקרבת רבו 26010 

 26011 .(ז"רוצח פ´ ם הל"הרמב) ת כמיתה חשובין"וחיי בעלי החכמה ומבקשיה בלא ת, נשמה

בוודאי שהעמיד את עצמו במעשהו זה , ות חיונית ממשכ יעקב אבינו שהיה דבוק בקדושת אביו דבק"כש 26012 

וקלקול ועיוות כזה יכול , גם היתה כאן חשש קללה חלילה במקום הברכה אליה ציפה, בסכנה איומה 26013 

מ הפקיר את כל הפחדים והחשבונות ושמע לקול רבקה אמו "מ, להיות לרועץ לכל דורות העתידים 26014 

כי פוחד ורועד , ל מעין מעשה העקידה בזעיר אנפין"זבמעשה ההקרבה הזו ראו ח, שאמרה ברוח הקודש 26015 

 26016 .היה יעקב בשעה זו מעין פחדו של יצחק בשכבו על גבי המזבח

בשעה שאמר יצחק ליעקב גשה נא ואמושך , ל על עמידתו של יעקב בשעה זו"והנה הציור שנתנו לנו חז 26017 

אכים אחד מימינו ואחד ה שני מל"והיה לבו רפה כשעווה וזימן לו הקב, בני נשפכו מים על שוקיו 26018 

, וסלידת נפשו של יעקב בשעה זו לא נעלמת מיצחק אבינו, והיו אוחזין במרפקו כדי שלא יפול, משמאלו 26019 

´ ורוח הק, שעברה עליו בימי עלומיו ורוחא ברוחא דביק ונפשו של יצחק נחה´ מעין העקידה´והריח בה  26020 

 26021 .שרתה עליו ביתר שאת ויברכהו

ע "וכשעבר ברחוב וישקף ר, ל נתן בן צוציתא שכבש את יצרו באופן מופלאע, (שבת נו) וכתבו התוספות 26022 

וישאל לאחד מתלמידיו מי זה האיש , בעד החלון וירא איש רוכב על סוס ועל ראשו זיו גדול מזהיר כשמש 26023 

ויבוא לפניו ויאמר לו בני ראיתי , ויאמר מהרו והביאוהו אלי, ויאמר זהו נתן רועה זונות, הרוכב על סוס 26024 

ויתמה , ויודיעהו דברי חנה, ב הודיעני נא מה עשית"ואני יודע שאתה מיורשי עוה, ראשך אור גדולעל  26025 

 26026 .ה אור על ראשך"כ הזריח הקב"ל עשית דבר גדול וע"א, ע על גבורתו בכיבוש יצרו"ר

אם גם השני הזדכך , ידוע הוא שכל מי שעמד באיזה נסיון  הריהו מבורך בכשרון מיוחד להרגיש בזולתו 26027 

ואור , ובעל הנסיון מרגיש בהצלחת הנסיון של זולתו, ובעל הנס מרגיש בנס חבירו, תעלה מאיזה נסיוןונ 26028 

זכה , וברגע אחד של הברקת אור עליו, ע שעד ארבעים שנה לא למד"ולכן ר, גדול ממשיך אור קטן 26029 

ריח האור הרגיש תיכף את , רבי עקיבא זה ברוחו הקדוש הרגיש את הבעל תשובה, לעלות עד כסא הכבוד 26030 

 26031 .את הזיו שהיה מקרין מתוך פני נתן בן צוציתא, שהיה דולק על ראש כובש יצרו

הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבשן , פ וירח את ריח הניחוח"עה, (ד"ר ל"בר) ל"א ז"וכן מצינו מש 26032 

ל מה "א, וועמד בנו ולא כיבדו עמד בן בנו וכיבד, משל לאוהבו של מלך שכיבדו ושלח לו דורון נאה, האש 26033 

וכן מאברהם ועד חנניה מישאל ועזריה לא מצינו מי שמסר נפשו בכבשן , דמי דורון דידך לדורון דסבך 26034 

 26035 .ל"הריח ריח דודו של שמד עכ´ וירח ה, כ"יתברך מת´ האש על כבוד ה

מבחין ומבדיל כל סוגי , ואשר לו נהירים מחשבות כל אדם עד דקה מן הדקה, ה יוצר הלבבות"הקב 26036 

הוא הבחין והכיר בריח הניחוח של , הן בטיבם הפנימי והן בהופעתם החיצונית, איכותם וטיבםהמחשבות ב 26037 



למרות מרחק הזמן התאימו , שהיתה בנפשו של אברהם בעלותו מכבשן האש, קרבן נח בצאתו מן התיבה 26038 

 26039 .ש לאחדים"ועלו שתי אלו החוויות של הצדיקים לפניו ית

היה דומה ריחם , האש אחר כך והם חנניא מישאל ועזריהוריחם של שלושת הצדיקים שנתנסו בכבשן  26040 

יש והמעשים הטובים הגדולים המתרחשים כאן , איכותו וערכו לאותו ריח של אברהם בעלותו מן הכבשן 26041 

אלו המעשים נכללים ומתאחדים לעטרה אחת , אף שהם נבדלים במרחקי דורות ותקופות שלמות, בעולמנו 26042 

 26043 .ח העולה ממעשיהם של הצדיקים בכל דור ודורונהנה מריח הניחו, לאלוקי הצבאות

שהאדם המוסרי צריך להשתדל למצוא כל מיני מעשים טובים שהולמים ומתאימים , והלימוד מכאן הוא 26044 

ומתוך המעשים האלה , ואשר מהם נודף אותו הריח הנעים והטוב שהצטיינו בהם קודמיו מוריו ורבותיו, לו 26045 

מתעלים , כי כל מעשינו הפרטיים הקטנים לכאורה, ן מנוחתםירגיש האדם קרבה רוחנית אל רבותיו שעד 26046 

 26047 .ומתאגדים למעלה עם מקורם האחיד

י מעשים המבוצעים "המתאחדת שם למעלה ע, ואין לך אהבה שמימית יותר גדולה מאהבת תלמיד לרבו 26048 

ה מעשי התלמידים בכיוון ז, י המורים שכבר הלכו"לפי דוגמת הסממנים הטובים שהותוו ע, כאן בעולם 26049 

ולכן כל שוחרי המוסר צריכים להתעמק בטיב המעשים שיהיו בסוג גדולי , הוא ממש מעין עולם הבא 26050 

י לימוד התורה ומעשי "נספגה נא אל לבותינו את הריחא ואווירא דקדושתא ע, קדמונינו היראים והשלמים 26051 

 26052 .(אור הנפש)  .ואז נזכה להרגיש את הריח מעין חיי הנצח, המוסר מדי יום ביומו

 26053 

 26054 מר תקלזמא

 26055 .(ז"ז כ"בראשית כ) ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו

ואת אמרת וירח , יוחנן אין לך דבר שריחו קשה מן השטף הזה של עזים´ אמר ר, (ה יח"ס) ר"איתא במד 26056 

א וירח את ריח בגדיו כגון יוסי משיתא "ד, אלא מלמד שנכנס עמו ריח גן עדן? את ריח בגדיו ויברכהו 26057 

ולבסוף קדשו שמו של , והם שמות בני אדם עבריינים מישראל, ובמתנות כהונה, צרורותויקום איש  26058 

 26059 .ודריש בגדיו כמו בוגדיו, ה כדמפרש ואזיל"הקב

אמרין ליה עול את , יוסי משיתא בשעה שבקשו שונאים להכנס להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם תחלה 26060 

אלא עול , לו אין דרכו של הדיוט להשתמש בזואמרו , נכנס והוציא מנורה של זהב, ומה דאת מסיק דידך 26061 

אמר , שנים ולא קיבל עליו´ פנחס נתנו לו מכס ג´ אמר ר, זמן תנינות ומה דאת מפיק דידך ולא קיבל עליו 26062 

, מה עשו לו נתנו אותו בחמור של חרשים, לא די שהכעסתי לאלקי פעם אחת אלא שאכעיסנו פעם שניה 26063 

והיו מנסרים בו והיה מצווח ואומר אוי שהכעסתי , בו הנסרים י ספסלין של דף עבה שמגררים"רש´ פי 26064 

 26065 .לבוראי

הוה רכיב סוסיא בשבתא אזל קמיה , יוסי בן יועזר איש צרידה´ יקום איש צרורות היה בן אחותו של ר 26066 

אמר לו חמי , י היו מוליכיין לפני יקום קורה שיהא נתלה עליו יוסי בן יועזר"רש´ פי, שריתא למצטבלה 26067 

ל יקום ליוסי ראה הסוס שהרכיבני עליו אדוני "י א"רש´ פי, כבי מרי וחמי סוסך דארכבך מרךסוסאי דאר 26068 

ואתה עמלת בתורה ובמצוות כל ימיך , כלומר הלכתי בתאוות לבי ועלתה לי, וראה סוסך שהרכיבך עליו 26069 

רצונו אמר לו יקום עשה אדם , אמר לו יוסי אם כך למכעיסיו קל וחומר לעושי רצונו, וסוף תהא נתלה 26070 

 26071 .אמר לו יוסי אם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו? יותר ממך

מה , וחנק, הרג, שריפה, סקילה, מיתות בית דין´ הלך וקיים בעצמו ד, נכנס בו הדבר כארס של עכנא 26072 

קדמתו , קשר בה נימא וערך עצים והקיפן גדר של אבנים ועשה מדורה, הביא קורה נעצה בארץ? עשה 26073 

נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה וראה , ונפל עליו גדר ונשרף, קדמתו חרב, נפל לאשהאש נפסקה הנימה  26074 

 26075 .כ"אמר בשעה קלה קדמני זה לגן עדן ע, מטתו של יקום פורחת באויר

אבל באמת כן הכיר אותו אבל וירח ? שאם יצחק חשב שזה עשיו איך יברך אותו, הסבר הענין של בוגדיו 26076 

כמו , פנימית וסוף סוף יתעוררו פעם הניצוצות הקדושים שבהם שיש בהם נקודה, את ריח בוגדיו 26077 

 26078 .ויברכהו כי סוף סוף זרע קדוש הוא גם עשיו, הסיפורים מהעבריינים יוסי משיתא ויקום איש צרורות

בפנימיותם הם , ותורתו´ פ כן הם רחוקים מה"ואע, עמקות הדבר הוא כי יש אנשים בעלי מוח ודעת 26079 

יודעין רשעים שדרכן , (7שבת לא) ל"עוד אמרו חז, עים מלאים חרטותמלאים חרטות כמו שכתוב רש 26080 

הם חוזרים בתשובה שלמה , וכשהם מתעוררים פעם על ידי איזה סיבה, למיתה ויש להן חלב על כסלם 26081 

מקום שבעלי , ל"ועולים למדרגות גדולות כדברי חז, וגמורה מפני שנקודת האמת נמצאת בפנימיותם 26082 

 26083 .(.סנהדרין צט) אינם עומדים שםתשובה עומדים שם צדיקים 

אלא , לא יפול ברוחו ולא יתייאש, מכאן הערה לכל אדם שגם אם מרגיש עצמו ירוד בשפלות המדרגות 26084 

וצריך רק להסיר את החלב מעל כסלו ואז יתעוררו אצלו , עליו לדעת כי בפנימיותו נוצצת נקודת האמת 26085 

כי הבא לטהר מסייעין אותו מן , ליהן מקודםויעלה למעלות עליונות אשר לא חשב ע, ניצוצות הקדושה 26086 



לשבים כאשר אין יד ´ והתבאר בתורה כי יעזור ה, ל"וז´ ת א"י שע"השמים למעלה מהשגתו כדברי הר 26087 

 26088 .(זכרון מאיר)  .ש"טבעם משגת עי

 26089 

 26090 מאמר תקלח

 26091 .(ח"ז כ"בראשית כ) ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ

אבל לעשיו אמר משמני הארץ יהיה , ך יתן לך ואם לאו לא יתן לךאם ראוי ל, י מהו האלקים בדין"פרש 26092 

ישראל שהוא בעל , וממנו למד שלמה כשעשה הבית וסידר תפלתו, מושבך בין צדיק בין רשע יתן לך 26093 

מלכים ) לפיכך ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו, אמונה ומצדיק עליו הדין לא יקרא עליך תגר 26094 

בין ראוי בין שאינו , תשמע ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי, סר אמנה אמראבל על נכרי מחו, (´ה´ א 26095 

 26096 .ראוי תן לו כדי שלא יקרא עליך תגר

, כ"בעלי משפט אוהבי משפט כ, כ במדת המשפט"הכלל ישראל הם מושרשים כ! הרי לנו דבר נורא מאוד 26097 

זו של לתת לאיש ככל בטוחים בזה ועמהם יכולים להתנהג במדה , עד שהם לא יקראו תגר בשום אופן 26098 

 26099 .ודאי הוא שיצדיקו עליהם את הדין ואין בזה שום ספק כלל, דרכיו אשר תדע את לבו

קורא תגר אינו מצדיק את הדין אינו ממדות של , כ של אהבת המשפט יש בהכלל ישראל"מדה גדולה כ 26100 

ין מניחים לו הכלל הוא מי שהוא גנב קורא תגר על מה שא, זה נובע ממשפטים בל ידעום, הכלל ישראל 26101 

 26102 .(ד"ל´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .איש נאמן אינו קורא תגר הוא מצדיק עליו את הדין, לגנוב

 26103 

 26104 מאמר תקלט

 26105 .(ח"ז כ"בראשית כ) ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ

כך שנו חכמים העובר לפני התיבה ? הלכה אדם מישראל שעבר לפני התיבה וטעה כיצד הוא צריך לעשות 26106 

? למה, ומהיכן למדו מאבות העולם, מתחלת הברכה שטעה? ומנין הוא מתחיל, יעבור אחר תחתיו וטעה 26107 

כיצד אברהם בירך את יצחק דכתיב ויתן אברהם את כל , שלא היה אחד מתחיל אלא ממקום שפסק חבירו 26108 

ן לך וית´ נחמיה אמר ברכה נתן לו שנא´ ר, יהודה אמר בכורה נתן לו´ ר? ומה נתן לו, אשר לו ליצחק 26109 

 26110 .האלקים מטל השמים

אבא הפסיק ביתן אף אני מתחיל , עמד יצחק לברך את יעקב אמר ממקום שפסק אבא משם אני מתחיל 26111 

עמד יעקב , ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו´ בקריאה שנא? ובמה חתם, ויתן לך האלקים´ ביתן שנא 26112 

´ בזאת שנא? ובמה חתם, יוויקרא יעקב אל בנ´ לברך את השבטים אמר איני פותח אלא בקריאה שנא 26113 

 26114 .וזאת אשר דיבר להם אביהם

? ובמה חתם, וזאת הברכה אשר בירך משה? מנין, עמד משה לברך את ישראל אמר איני פותח אלא בזאת 26115 

אשרי האיש הוי ´ שנא, אף דוד המלך כשבא לומר תהלה ממקום שפסק משה משם התחיל, אשריך ישראל 26116 

ומאי , כי מאי משמע שהאבות המשיכו את ברכותיהם זה מזה, יהמאמר הזה אומר דרשונ, מזקנים אתבונן 26117 

 26118 ?מה הרעיון הטמון בזה? נפקא מיניה אם פתח זה ממקום שפסק זה אם לאו

הרי האדם החדש , כ בא אחר למלא מקומו"מטבע האדם שאם מי שהיה משרת בתפקיד חשוב ומכובד ואח 26119 

שיהא ניכר , צורת התפקיד ולהבליט השינוי להוסיף תיקונים או לשנות את, מבקש להפגין חידוש בעבודתו 26120 

הוא מרבה בשינויים , וכדי להראות ולהוכיח עד כמה הוא עולה על קודמו, שחכמתו עולה על חכמת קודמו 26121 

, כדי שלא יאמרו שהוא מחקה את קודמו כמעשה קוף, כה רבים עד שישכיח את פעולת מי שקדם לו 26122 

 26123 .רך שהיתה סלולה לו מכברגאוותו אינה נותנת לו להמשיך בעקבי חבירו ובד

, שדוקא רצו שכל אחד יתחיל עבודתו ממקום שפסק האב הראשון, כאן בולטת הענוה והגדולה של האבות 26124 

לא , ודוקא להבליט את חכמת האב שקדם להם, הם טרחו להעלים את מעלת עצמם ולהצניע את חכמתם 26125 

שהכל יקרא על שם , שוןהם התחילו ממקום שפסק האב הרא, רצו לשנות את צורת החכם שלפניהם 26126 

האבות הקדושים השתדלו לייחס את כל ההצלחה של ההנהגה והחכמה וכל , המנהיג הראשון שהיה לפניו 26127 

 26128 .לפניו´ להאב והרב אשר סללו דרך ה, המעשים

יצחק תלה , כל אחד הבליע חכמתו בחכמת קודמו, ה"וכך נתהווה שרשרת ארוכה מאברהם עד דהע 26129 

זו היתה , כל אחד התחיל במה שהפסיק מי שקדם לו, ודוד במשה, עקבמשה בי, יעקב ביצחק, באברהם 26130 

העלימו , אין אלו סתם מליצות מלים כי אם חכמה גדולה ועמוקה, שרשרת שכל חוליה קשורה בחברתה 26131 

 26132 .בבחינת כמה גדולים מעשי האבות, מעלתם וחכמתם והבליטו האחרים

כדי , למחוק את זכר המושלים הקודמיםשאצלם רוצים , ההיפך הגמור מחכמי העולם ומנהיגי העמים 26133 

ויש שמחריבים , שתהיה מורגשת העצמיות שלהם וכדי להבליט חכמתם ופעולתם ושהכל יקרא על שמם 26134 

ואשרי , ואוי לדור שיש לו מנהיגים כאלו, לגמרי את מעשי חבריהם שעמלו והצליחו לתקן קודמיהם 26135 

 26136 .לצדיקים הממשיכים זה אחר זה



, ת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהםוישב יצחק ויחפור את בארו 26137 

כי הבארות הללו רמז לגרים ´ ורבינו בחיי כתב ויש שפי, ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו 26138 

ופתיחת הלב , כמו הבארות שהם קלים לקבלת המים, כי הם קלים לקבלת האמונה, שנתגיירו בימי אברהם 26139 

ולכן יאמר מצד הקנאה סתמום פלשתים כלומר סתמו את לבם , נה הכתוב חפירההסתום באמונה יכ 26140 

מלאום , באמונת היחוד´ וזהו וימלאום עפר כי תחת אשר מלאם אברהם חכמה ודעת ה, והחזירום לסורם 26141 

 26142 .כי יכנה הכתוב האמונה הרעה לעפר, פלשתים אמונתם הרעה

שב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו הוא שכתוב וי, כ נתגבר עליהם יצחק והחזירם למוטב"אח 26143 

יצחק לא רצה , ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להן אביו, בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים 26144 

יצחק , י אברהם"אלא אותם השמות היינו ההתעוררות וההתעלות שהשיגו ע, להתבלט בסגולתו העצמית 26145 

אלא הניח בצורה שזוהי פעולת והשפעת , רםלא שינה הוא לא רצה לעשות רושם כאילו הוא חידשם ויצ 26146 

 26147 .(מעייני החיים)  .ומאביו תחילת ההשפעה נמשכת גם כעת ולא מטעם השפעתו שלו, אביו אברהם

 26148 

 26149 מאמר תקמ

 26150 .(ח"ז כ"בראשית כ) ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ

בה שהיא באה לעולם לוי אמר אומה שכל טו´ ר, (´ש ז"שה) שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך 26151 

שנאמר , הטללים אינם יורדים אלא בזכותה, הגשמים אינן יורדין אלא בזכותה, אינה באה אלא בזכותה 26152 

בזוהר נתקשה מה הבדל בין ברכותיו של יעקב , (´ר סו ב"ב) ויתן לך האלקים מטל השמים לך בזכותך 26153 

גם , ואצל עשיו לא הוזכר שם שמים, י דאצל יעקב כתיב ויתן לך האלקים"ותירץ רשב, לבין אלו של עשיו 26154 

ן "וכן כתב הרמב, ש"ובעשיו הקדים הארץ לשמים עי, אצל יעקב הקדים טל השמים למשמני הארץ 26155 

 26156 .שליעקב נתן מתת אלקים אבל בעשיו אינו מתת אלקים

לא מספיק , כדי לעקור ממנו קנאת החטאים, (ג"משלי כ) כל היום´ אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה 26157 

לשאוף לעלייה ולומר מתי יגיעו מעשי למעשי , ´התורה אלא צריך לקבוע בלבו קנאה ביראת ה שמירת 26158 

א "והוא על פי מה שביאר הגר, על ידי ששואף לעלות ממילא נשכח מלבו קנאת הרשעים, הצדיקים 26159 

, שרק על ידי עלייה אפשר להנצל מירידה, אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה, הפסוק 26160 

על ידי זה שרגיל הוא אצל , והדרך לעלייה הוא בקנאת סופרים, שאי אפשר לעמוד על מקום אחדמשום  26161 

 26162 .החכמים

ידע בתעלולי עשיו אבל , התאבק בעפר רגלם של שם ועבר והיה מתעלה בתורה, יעקב היה יושב אוהלים 26163 

יף יצחק את ולא התמרמר על זה שהעד, גם לא גילה את אזני אביו על פשעיו ושקריו, לא הושפע ממנו 26164 

אפילו מה שקנה , עקר ממנו את הקנאה הפחותה והשתמש בה רק למען השגת המעלות, עשיו שלא בצדק 26165 

נגד רצונו התחפש כעשיו לקבל , את הבכורה כדי למנוע מהרשע לחלל את העבודה לא גילה לאביו 26166 

ה "ת מן הקבבהבינו שהברכו, מצדו לא היה עושה שום פעולה לקבל הברכות, הברכות על פי נבואת אמו 26167 

 26168 .והישר בעיניו יברך

, וזכה לברכות מן האלקים´ קנא יעקב ביראת ה, לא רדף יעקב אחרי הברכות אבל הברכות רדפו אחריו 26169 

הברכות היו ברוחניות וגשמיות כי אפילו הגשמיות , ן"ש הרמב"הברכות של יעקב היו מתת אלקים כמ 26170 

נחל את ארץ הקודש את הכהונה , תלא רק לתורה זכה אלא גם לשררה ומלכו, היתה לצורך גבוה 26171 

לא חיפש יעקב עולם הזה אבל ניתן לו עולם , וכל הברכה ששורה בעולם אינה אלא בשבילו, והמלכות 26172 

דגן אלו הביכורים , וזה שאמרו במדרש משמני הארץ אלו הקרבנות, הזה כדי להעלות ממנו חלק גבוה 26173 

 26174 .(ר סו ד"ב) תירוש אלו הנסכים

נתברך הוא , אבל לא כמתת אלקים משום שאין בו שום צד גבוה, ה נתברךעשיו ביקש רק הגשמיות וב 26175 

אבל המלכות לא נתנה , ן"ש הרמב"אבל הברכה היא חולפת ולא נצחית כמ, בעשירות ובנצחון נגד שונאיו 26176 

, ואין המלכות ראויה אלא ליעקב שאהב משפט ולא לעשיו איש השקר, לו באשר מלך במשפט יעמיד ארץ 26177 

משום , (´משלי ל) מרגיש הוא שאינו אלא עבד כי ימלוך, עשיו לגדולה בפשע יעקבאפילו כאשר עולה  26178 

 26179 .שלא לו יאתה המלוכה

ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול "ש חז"וכמ, אמנם עמדו לפני יעקב כמה נסיונות אחרי שהשיג את הברכות 26180 

אבל , מילואןלא לאורך ימים ארכו הברכות ב, משום שהצד שכנגד אורב להפילו, (סוכה נב) הימנו 26181 

אבל הבחינה הרוחנית , ומה שלא זכינו אליו עכשיו נזכה בעתיד, בהיותם מתת אלקים אין להם הפסק 26182 

יפים , טוב אחרית דבר מראשיתו, (א לה"דר) הוא מה שאמר בפרקי, שבברכות אף פעם לא היה לה הפסק 26183 

הראשונות , לאחרונות לראשונות היו הפסק ולא, הברכות האחרונות שבירך יצחק את יעקב מן הראשונות 26184 

 26185 .לא נתקיימו ברציפות מה שאין כן האחרונים, שהיה בהם טל השמים ומשמני הארץ וממשלה



עד שיתאספו כל העמים , ובזוהר איתא שיעקב בחר להשתמש בברכה האחרונה שאין בה ממשלת העולם 26186 

איש תם וקנא  יעקב שהיה, שאז ישתמש בברכות הראשונות שבהן הממשלה נתונה לו, להאביד את ישראל 26187 

להם הכח על ידי תורתם תפילתם ומצוותיהם להמשיך ברכה , זכה להעמיד קהל עמים´ אך ביראת ה 26188 

, ועל ידי זה שלא קנא בחטאים זכה לכל, ולא עוד אלא שהמלכות שייכת לו ועתידה לחזור לנו, לעולם 26189 

 26190 .(המוסר והדעת)  .ב"שיבת ציון ב´ וכן יחזור בשוב ה, וסופו של דבר שהחטאים נאלצו לקנאות בו

 26191 

 26192 מאמר תקמא

 26193 .(א"ז ל"בראשית כ) ויאמר לאביו יקום אבי ויאכל מציד בנו בעבור תברכני נפשך

כי הלא ענינים , אין אנו מוצאים בתורה ציוויים מפורשים על מדות ותכונות ורבים תמהים לסיבת הדבר 26194 

מדות רבות נכללות  אמנם, אלה הם עיקרים יסודיים בהנהגת האדם ולמה לא ציוותה התורה עליהם 26195 

האם אפשר , ורבים הציוויים והאזהרות שאי אפשר לקיימם כהלכתם בלי שלמות המדות, במצוות התורה 26196 

 26197 ?מבלי אשר יטביע בעצמו ובנפשו מדות הטוב והחסד, לאדם להגיע למדרגת ואהבת לרעך כמוך

יש בכוחו של אדם  האם, לא תשנא את אחיך בלבבך, עוד אזהרות ביחס לזולת כגון לא תקום ולא תטור 26198 

ויתיחס אליו כאילו , שלא השתלם במדותיו לעקור מתוכו כל רגש של טינא ונקמה לאיש אשר גמל לו רעה 26199 

 26200 .אבל עם זה לא ציותה התורה על מדות, וכן עוד מצוות ואזהרות רבות, לא עשה לו כלום

 26201 

הותו של האדם אשר הוא היסוד הראשון במ, אולם כשנתבונן נראה שהמדות והתכונות הם הקדמה לתורה 26202 

כי על כן נברא בצלם , האדם נברא מראשית יצירתו כבריאה מושלמת, בלעדו איננו ראוי כלל לתורה 26203 

כן נוצר האדם חלק ממנו , ה שלם בכל מעלותיו ומדותיו כביכול"וכשם שהקב, אלקים וכחלק אלוה ממעל 26204 

כי אם כל ברואי העולם נבראו ולא רק האדם נברא שלם , וכצלם דמות תבניתו שלם בכל מעלותיו ומדותיו 26205 

 26206 .שלמים בכל תכונותיהם

וכולם שפעו אך טוב , בתחילת יצירתם לא הוטבעו בשום בעלי חיים כל נטיות רעות או תכונות מזיקות 26207 

ופרה ודוב , וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו, וחסד ואחרית הימים תוכיח 26208 

נבואה זו , (א"ישעיה י) ריה כבקר יאכל תבן ושעשע יונק על חור פתןוא, תרעינה יחדיו ירבצו ילדיהן 26209 

והרי שכל בעלי החיים אין בתכונותיהם , אומרת שהבריאה תחזור לשלמותה כמו שהיתה בתחילת יצירתה 26210 

 26211 .וממקור יצירתם הם טובי מזג, הטבעיות שום כוחות רעים

כאשר , רץ ישראל בעת קיום המצוותכי תהיה א, ן בפסוק והשבתי חיה רעה מן הארץ"וכך פירש הרמב 26212 

ש אין ערוד ממית אלא חטא "כמ, אין חיה ורמש ממית האדם, היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם 26213 

 26214 .כלומר שלא היה שום רע בחיות לפני חטאו של אדם הראשון ולא היו מזיקות כלל, ממית

והדורות , יפה את כל האדםתורה שלמה היא המק, ולכשנתבונן נראה שגם תורה זו הנקראת דרך ארץ 26215 

על יסוד תורה זו באו כל התביעות והעונשים החמורים על , הקדמונים מצאו מקום להתגדר ולהתעלות בה 26216 

ומכאן גם הרקע לכל חטאי , על אשר לא קיימו כראוי את תורת דרך ארץ שהיא יסוד האדם, הדורות ההם 26217 

דקדקו בה עם , שגם זו תורת דרך ארץ ולא עוד אלא שמצינו, היחידים שבתורה שלא נזהרו בה כיאות 26218 

אשר אנחנו אף לאחר קבלת התורה אין , ותבעו מהם תביעות דקות מן הדקות, אישי הדורות כחוט השערה 26219 

 26220 .לנו מושג בהן

על אחת כמה וכמה האדם שהוא מבחר היצורים ובו , ואם בעלי החיים נבראו במעלות גדולות כאלה 26221 

ומכיון שכך אין מקום , יצירתו כל מדות השלמות העליונה שטבועות בו מתחילת, כלולים כל הכוחות 26222 

כי במציאותו הטבעית הוא כבר שלם בכל המעלות , להזהיר את האדם בתורה על המדות והתכונות 26223 

 26224 .ובתור האדם השלם באה התורה ומלמדת אותו להשגת מעלות עליונות יותר, בתכלית השלמות

בשעה שבא אל אביו , רך ארץ אנו מוצאים כלפי עשיותביעה מעין זו ובצורה חריפה יותר ביחס למדת ד 26225 

נאמר ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר לאביו יקום אבי ויאכל מציד , יצחק לקבל ממנו את ברכתו 26226 

 26227 .(ר שם"בר) יקום אלקים יפוצו, ל  על ידי שאמר לו יקום אבי נפרע לו בו בלשון"ואמרו חז, בנו

, ל דא עשיו"הכתוב אומר בן יכבד אב ואמרו חז, של עשיו בכבוד אב ל מספרים נפלאות על הצטיינותו"חז 26228 

היו לו לעשיו בגדים מיוחדים לשמש , (זהר) לא הוי ברנש בעלמא דאוקיר לאבוי כמה דאוקיר עשו לאבוי 26229 

? למה קוראים אותם חמודות, ותקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר אתה בבית, את אביו 26230 

שבשעה שהיה לובשם ויוצא לשדה היו , ובגדים אלה היו משל אדם הראשון, ו ונטלןשחמד מנמרוד והרג 26231 

, ועשיו שמר אותם בבית רבקה ולא היה יוצא בהם בדרך, באים כל חיה ועוף שבעולם ומתקבצים אצלו 26232 

 26233 .(ר שם"בר) שבהם היה משמש את אביו

ו אחד ממאה ששימש עשיו ולא שימשתי אות, שמעון בן גמליאל כל ימי הייתי משמש את אבא´ ואמר ר 26234 

ובשעה שהייתי יוצא לדרך , אני בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים, את אביו 26235 



, אבל עשיו בשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות, הייתי יוצא בבגדים נקיים 26236 

יכולים לתאר כמה היה גדול , (סה´ ר פ"בר) אמר אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי מלכות 26237 

ר "מד) שהוא מעיד על עצמו לא כיבד בריה את אבותיו כמו אני את אבותי, ג לאביו"כיבודו של רשב 26238 

 26239 .ובכל זאת הוא מכריז שלא הגיע בזה למדרגתו של עשיו, (דברים א

ד ולהביא והיה הולך למקום סכנה כדי לצוד צי, ולא עוד אלא שעשיו מסר נפשו על מצוות כיבוד אביו 26240 

ואמרו , ויוסף למד מדה זו מעשיו שבשעה שיעקב שלח את יוסף לראות את שלום אחיו אמר הנני, לאביו 26241 

ואפילו יהרגוני איני חוזר , יודע אני כי שונאים אותי! ל יוסף ליעקב אבא"א, ל נוהג באביו כבוד ומורא"חז 26242 

אלא אמר , יה יודע ששונאים לוכשאמר לו יעקב לכה ואשלחך אליהם ה, דבורך ריקם ומעשיו למד יוסף 26243 

ואבי שלחני לראות את שלום אחי ואת שלום , יוסף עשיו הולך למקום סכנה כדי לצוד ציד להביא לאביו 26244 

 26245 .(תורה שלמה) הצאן שהוא חיות של אבי ובני ביתו

והנה קרה שתוך הגישו לאביו את המטעמים שהכין לו ופנותו אליו שיאכל מהציד שהביא לו החסיר מלה  26246 

וכפי שהתבטא יעקב כלפי אביו קום , במקום לומר יקום נא אבי כפי שדורשת מדת דרך ארץ, בדבריואחת  26247 

שלא נפל בידיו אלא צבי אחד בלבד , מציינים שבאותו יום עשיו בא בצער גדול, נא שבה אמר יקום אבי 26248 

 26249 .(ל שםמדרש הגדו) תדע שכן כשבא ועשה מטעמים בא בנזיפה אל אביו ואמר יקום אבי, לאחר שנצטער

עופות ומסכסכן ומלאך בא , ל מספרים שכל אותו היום היה עשיו צד צבאים וכופתן ומלאך בא ומתירן"חז 26250 

בכל זאת לא ויתרו לעשיו על אשר נכשל , (ר סז"בר) כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות? למה, ומפריחן 26251 

, ו אחריו בעונש חמור כזהוהענישו את כל דורותי, שהיה בזה משום פגם במדת דרך ארץ, ודילג מלה אחת 26252 

עד כדי כך , יבוא אלקים ויניס אותם מפני ישראל, עד שקללו אותם שבזמן שיבואו להילחם עם ישראל 26253 

 26254 .מגיע דקדוק וחומרה של מדת דרך ארץ

שאף בשעת סכנה , אופייני הדבר שתבעו מעשיו שמדת דרך ארץ צריכה להיות טבועה בנפשו עד כדי כך 26255 

 26256 ל אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו"שאמרו חזוכפי , לא יתכן שיכשל בה

אין לו לאבד , לפי ההנחה שקבענו שמדת דרך ארץ היא עצמיותו השרשית של האדם, (7סנהדרין צב) 26257 

 26258 .ואף במצבים המסוכנים והחמורים ביותר, עצמיותו בתור אדם בשום מקרה שבעולם

אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן ויאמר עשו , ויבוא עשו מן השדה והוא עיף 26259 

וכל מי שאחזו , באותה שעה אחזתו לעשיו בולמוס מרוב עייפותו בשדה, (בראשית כה) קרא שמו אדום 26260 

ועוד , ומאכילים אותו ביום הכיפורים כי הוא במצב של סכנה, בולמוס מאכילים אותו נבילות וטריפות 26261 

ורק הרגיש במראהו שהוא , פיו ובודאי גם לא יכול להבחין מהו התבשיל שלא היה יכול להשיב ידו אל 26262 

 26263 .ומשום כך התבטא הלעיטני נא מן האדם האדם הזה, אדום

אם כי איננו לשון מגונה אלא שאיננו בכלל שיחה נאה ואינו הולם את מדת דרך , ובכל זאת בגלל ביטוי זה 26264 

ל פי שהיה מותר לעשיו לעבור באותה שעה על כל ואף ע, נקבע לעשיו ולכל דורותיו שם גנאי אדום, ארץ 26265 

אבל הוא היה צריך להיות מושרש ומושלם במדת דרך ארץ , האיסורים משום שנמצא במצב של סכנה 26266 

ומכיון שנכשל בזה הוכח שחסרה לו שלמות , ושלא יוכל לזוז ממנה בשום מצב, שתיהפך אצלו לטבע 26267 

 26268 .לםונתגלתה פחיתותו שהוטבעה בו לדורות עו, במדה זו

ה יבוא לנקום ממנו על "שכאשר הקב, ותואר זה שבא לו בגלל אותו ביטוי נזכר לו לעשיו בכל התקופות 26269 

ישעיה ) מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מדוע אדום ללבושך, מעשיו הרעים מתארים אותו בדברי הנביא 26270 

או את מדת דרך הרי מכאן שר, כאילו רואים בזה את מקור רשעותו והוא הקובע את טיבו ומהותו, (ג"ס 26271 

 26272 .ואף לפני מתן תורה ובצורה החמורה ביותר, ארץ כיסוד ותובעים עליה גם בני נוח

, והיו מוכנים לוותר בגללה על ההישגים הגדולים ביותר, אמנם מצינו כמה דקדקו האבות במדת דרך ארץ 26273 

ופירש , (ח"כבראשית ) במקום הזה ואנכי לא ידעתי´ הכתוב אומר וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה 26274 

ד שנה שעשה יעקב אבינו בבית מדרשו של שם "לאחר י, י שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה"רש 26275 

ששקעה לו חמה פתאום שלא בעונתה כדי , משתנים לו עתה סדרי בראשית כי בא השמש, ועבר ללא שינה 26276 

מריבות זו עם זו כל ואבני המקום , ודוקא שם ויפגע במקום ללמדך שקפצה לו הארץ, (י"רש) שילין שם 26277 

 26278 .אחת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו

ובאמת גם שם לא ישן ושינה זו לא היתה , הכל מכוון מלמעלה שיעקב אבינו ילין בלילה ההוא במקום זה 26279 

אלא שמשנה זו היתה צריכה , (ר סט"ב) יוחנן אומר ממשנתו´ וייקץ יעקב משנתו ר, כי אם משנה 26280 

, (שם סח)א  ה גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב בצינע"השקיע הקב, להישנות בצורת חלום 26281 

כל תולדות עם ישראל , ובמחזה נבואה זו מובטחת לו הבטחה נצחית אשר בה תלוי כל קיומו של עולם 26282 

 26283 .´ונצחיותן הבטחת הזרע הארץ וכו

שנתגלו לו  אחר כל הגילויים, אחרי כל הנסים המגלים רצונו של מקום שיעקב אבינו יישן במקום ההוא 26284 

הודות לה , י ששינה זו"אעפ, אומר יעקב אבינו אם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה, בחלום נבואתו 26285 



כי סוף סוף , בכל זאת הרגיש יעקב אבינו חסרון בזה, והשיגה חזיונות מופלאים כאלה´ דבקה נשמתו בה 26286 

כדאי לו לוותר על כל , קדושוהיה איזה פגם בדרך ארץ שינה במקום , היתה כאן צורה חיצונית של שינה 26287 

הוא אשר אמרנו שמדת דרך ארץ קודמת , הגילויים ובלבד שלא לפגום פגם כלשהו במדת דרך ארץ 26288 

 26289 .(אור הצפון)  .ואינה נדחית מפני שום ערכים רוחניים, לתורה באשר זהו יסוד האדם

 26290 

 26291 מאמר תקמב

ז "בראשית כ) י ואכל מכל ואברכהוויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא ל 26292 

 26293 .(ג"ל

הוא דהוה אמר מי אפוא מי הוא זה , אחא התחילו כתלי הבית מרתיחין´ ל אמר רבי נתן בשם ר"אמרו ז 26294 

ילקוט ) ה לא אתה ולא יעקב בנך אלא הוא הצד ציד"ל הקב"א, שעתיד ליאפות בכאן אני או יעקב בני 26295 

 26296 .(ו"קט

ושקר , ננו שאמת הוא כשמספרים עובדות כמו שאירעובתחילת חינוכנו הב? מהו אמת ומהו שקר 26297 

לפעמים אסור , אבל למעשה יש אופנים שבהם אין הדבר כן, אך זהו רק באופנים פשוטים, כשמשנים מזה 26298 

ולפעמים צריך דוקא , כמו לספר מה שיש בו פגם לחבירו בלי תועלת והכרח, לומר דברים כמו שהם 26299 

ומה , ז מה שנראה כאמת הוא שקר שמוליד תוצאות של רעכי א, לשנות כשהאמת לא יועיל אלא יזיק 26300 

 26301 .שנראה כשקר מביא לתכלית של אמת

ושקר הוא מה שנותן הצלחה לעסקיו של שקר הסיטרא , נמצא שאמת הוא מה שמביא לטוב ולרצון הבורא 26302 

כל זמן ששולטים בו רצונות של גשמיות , ולכן לא יצליח אדם לכוון הנהגתו אל האמת לאמיתו, אחרא 26303 

 26304 .כי עיניו מעוורות ומטה הכל על פי שאיפותיו, רעו

הם דוקא , (´צפניה ג)ב  ומפני זה אותם שאמר הכתוב עליהם שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כז 26305 

היינו , (ט"ילקוט תקנ) למי שמשים עצמו כשיריים, אותם שנאמר עליהם לשארית נחלתו ולא כל נחלתו 26306 

רק הם מאומתים , ועיקר שאיפתו רק לרוחניות, כדבר טפל שמשים כל עניני עצמו הגשמיות שלו 26307 

אף אם אירע באיזה , ולא עוד אלא שמי שעיקר שאיפתו לרע ולשקר, בהנהגתם ונקיים מכל עולה וכזב 26308 

כי כל פרטי המעשים מצטרפים ככלים , מ לשקר יחשב לו"דברים שמתאים בדיבורו והנהגתו להעובדות מ 26309 

 26310 .שקר הכל שקרואם מטרתו היא , לתכליתו העיקרי

ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד התחילו כתלי , ה ליצחק כשיצא יעקב ונכנס עשיו"וזהו שהשיב הקב 26311 

, שהרגיש שיש כאן מרמה´ פי? אמר מי אפוא מי הוא זה שעתיד ליאפות כאן אני או יעקב, הבית מרתיחין 26312 

, שגם הוא לא היה אנוס, תהאו הוא שהניח עצמו להיות נפ, ושאל מי הוא החייב אם יעקב שעשה המרמה 26313 

ה לא אתה ולא יעקב אלא "אמר לו הקב, שכבר מצא ריעותא הקול קול יעקב אלא שלבו בחר להיות נפתה 26314 

רק עשיו , לא אתם השקרנים כי בין שניכם החזרתם הדבר לאמתו כמו שהיה ראוי להיות, הוא הצד ציד 26315 

 26316 .הוא שגרם המצב המרומה שנסתלק עכשיו על ידכם והוא שיענש

כי הכל מקבל , אלא אפילו מה שנראה כמצוה, לא רק דבר היתר נחשב לו לרע מפני כוונתו העיקריתו 26317 

לאחד שמצא ? למה נדמו עשיו הרשע ועמלק וירבעם והמן האגגי, הצורה של שאיפתו ומטרתו העיקרית 26318 

י העיר נתקבצו כל בנ? והיה מכריז ואומר אבידה זו של מי, כסות בדרך תפשה בידו והכניסה לתוך העיר 26319 

´ בשנה בב, מיד עמדו ועשאוהו ראש וקצין עליהם, אמרו ראיתם איש פלוני כמה חסיד הוא, ויצאו לקראתו 26320 

דמעות שהוריד עשיו לפני אביו נתנו ´ לכך נדמו הרשעים לא בשכר ג, עד שהחריב את כל העיר´ בה´ בד 26321 

 26322 .(ילקוט) שבטים´ ו ילפני המלך נתנו ל (השמיע תוכחה)ב  לא בשכר ירבעם שהקשי? לו את הר שעיר

לתפוס נאמנות על מנת , האמת שבתחילתו היה רק צביעות´ כמו שאותו משיב אבידה נתגלה לבסוף שאפי 26323 

אתה רואה שמטרה זו היתה טמונה בקרבם , י מצוותיהם"כך הרשעים מתוך החורבנות הבאות ע, לרמות 26324 

ז משום שכך היא המדה "עוה ומה שקיבלו שכר, האמת והמצוות שעשו מתגלה שהיו שקר´ ואפי, מתחילה 26325 

אבל מתוך שבחיצוניותה היא , ב"שכיון שאין תוכנה מצוה אין שייך שכר עוה, בכל מצוה שלא לשמה 26326 

מ בה במדה שתוכן המצוה היה "מ, כדי שלא יתחלל שם שמים שמקפח שכרם, מצוה צריך שכר חיצוני 26327 

 26328 .ירהשלבסוף משתמשים בו לעב, בה במדה גם תוכן השכר הוא באמת עונש, רע

ל כל אותו היום היה עשיו צד צבאים וכופתן "אמר ריב, ו על המאמר המובא לעיל"ומסיק שם ברמז קט 26329 

שלא די שלא יהיו הרמאין מהשארית , כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות? כל כך למה, ומלאך בא ומתירן 26330 

כי , רמומיות שלהםושוא הטריחו עצמם בכל בניני הע, ז לא ישיגו מבוקשם"אבל גם בעוה, לעתיד לבוא 26331 

הרי ברגע , ואפילו אם הגיעו להשגת חמדתם, ה מאחר לרמאין"לא יאכלו ולא יהנו מצידם שאין הקב 26332 

 26333 .האחרון תופר עצתם

שאף שלכאורה במעשה זה הוא עשה מה שציוהו אביו בלי מרמה ויעקב הוא , והשמיענו זה דוקא גבי עשיו 26334 

, אבל גילה כאן משפט שמים מהו אמת ומהו שקר, ומדוע דוקא כאן שלחו מלאך לקלקל עצתו, שהערים 26335 



לא כיוון לרצונות עצמו כלל רק להוציא , יעקב עשה ערמה אבל עשה בעל כרחו בוכה ואנוס על פי הדיבור 26336 

 26337 .ושקר לשם אמת כזה הוא הוא אמת, ´לפועל התכלית הנרצה מה

שעה שבסתר עובר עשיו המבקש לעשר תבן ומלח ב, עשיו המייסד שיטת הצבועים המתקיימת עד היום 26338 

הוא שחידש שאפשר לעשות , עשיו המדקדק במסורת המשפחה ונושא אשה בן ארבעים, עבירות חמורות 26339 

נטלמן הזה הוא כולו ´הג, ולהיות עם זה איש נכבד שמעולם לא אירע לו סקאנדאל, כל עבירות שבעולם 26340 

ה מאחר לרמאין "קבוכאשר אין ה, וכל מה שעושה הוא חלק המשמש כלי לחיים המזוייפים שלו, שקר 26341 

עד , ויתגלה לפני אביו שכלפיו הראה צביעותו כרמאי נתפס, צריך להפר עצתו עד שיפסיד ברכות עולם 26342 

 26343 .(61´ א ד"מכתב מאליהו ח)  .שיחזור אביו ויפסוק מתוך הכרה ברורה גם ברוך יהיה

 26344 

 26345 מאמר תקמג

ז "בראשית כ) אכל מכל ואברכהוויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ו 26346 

 26347 .(ג"ל

, חמא בר חנינא´ ר לוי בשם ר"ובתנחומא א, ח עד מאד מחרדה שחרד על גבי המזבח"חמא בר´ אמר ר 26348 

אלא ממה , ואין אתה יודע מהן גדולה, שתי חרדות חרד יצחק אחת על גבי המזבח ואחת כשנכנס עשיו 26349 

ר אלעזר בן פדת "א. ב"כ ל"ובפסיקתא דר, להגדו 0שזו 0יודע0אתה 0מאד  0עד0שאתה קורא כאן גדולה  26350 

שבשעה שבא יצחק לברך את עשיו לא היה יודע שיצא לתרבות ? למה נזדעזע יצחק אבינו באותה שעה 26351 

והיה יצחק אומר ומה מים ומלח הוא , שהיה עשיו שואל את אביו מים ומלח צריכים מעשר או לא, רעה 26352 

ויחרד יצחק חרדה ´ ו מעשיו נזדעזע מיום הדין שנאוכיון שנתגלו ל, כ"רוצה לעשר שאר מעשרות עאכו 26353 

 26354 .ל"עכ

, ומה נוראה וגדולה היא החרדה שיחרד האדם בבואו לעולם האמת, ל"מה איום ונורא הוא המחזה הנ 26355 

שהיה סובר וחושב שכל הנהגתו וכל דבריו , כשיגלו לו שם את כל טעויותיו בעניני הדעות והשיטות שלו 26356 

, כבוד והנאה עצמית מעורבים בהם, דבר היו שם הרבה דברים אחרים אבל לאמיתו של, היו לשם שמים 26357 

ולאמיתו של דבר היה כאן ענין של , כגון אהבת חביריו שתמיד חשב שכרוך במדה זו מצד אהבת הבריות 26358 

 26359 .הנאה גשמית או שוחד רוחני

צוה ומה נוראה תהיה החרדה הגדולה כשיתגלה לפניו שכל יגיעתו שיגע שלפי דעתו הכל היה לשם מ 26360 

רוב מצוותיו שעמל בהם היו מצד כוחות , לא הסכימו עליה בשמים ואין עליה גושפנקת המצוה, לגמרי 26361 

הרי שם למעלה לא , ה"ומה שנדמה לו בעולם הזה שהוא קושר כתרים להקב, אחרים המעורבים בהם 26362 

ין וגילוי החרדה הזאת של האדם בבוא יום הד, ועוד יראו לו פנים זועמים, יסבירו לו פנים בשביל זה 26363 

שחשבו כל הזמן למסוגל , עוד תגדל ותכבד מאותה חרדת יצחק שחרד למראה גילוי פני עשיו, האמת 26364 

 26365 .וראוי לברכה

והעקידה שבזכותה אנו , ש"ומה יצחק אבינו שהיה עולה תמימה סמל ההקרבה והמסירות נפש לכבודו ית 26366 

עשיו אחרי שמצא והבחין בו כמה  והיה בדעתו לקרב את, חיים וקיימים אוכלים ונהנים עד ביאת הגואל 26367 

י זה שיקרבו ויברכו יתוסף כח רוחני גדול "ודימה שע, חס היה על איבוד כלי יקר כזה, כשרונות נעלים 26368 

ויחרד יצחק חרדה גדולה מאימת יום , מה מאוד נדהם ונחרד יצחק לגילוי טעותו שטעה כל הזמן, בעולם 26369 

 26370 .מזבחחרדה זו היתה גדולה מחרדה שחרד על גבי ה, הדין

שכל מחשבותינו והגיונותנו , מעטי הערך דלי הנפש והמעש, על אחת כמה וכמה אנו בני אדם קטני המוח 26371 

של הרמת , מה מדהים יהיה המחזה של גילוי פרצופינו האמיתי, מעורבים לכוחות ומגמות בלתי טהורים 26372 

תינו שכולו כזב ואונאה עד שנוכל להכיר את עצם עצמו, המסך והופעת צלמנו ודמותנו מול אור אלקי גדול 26373 

 26374 .עצמית

אז ניווכח שכל האהבה , עשיו של אהבת הלגימה ורדיפת הכבוד, העשיו שבנו יתגלה אז לנגד עינינו 26375 

אינה אלא מלהיטותו של עשיו ותאוותו לנזיד העדשים של העולם , ותורתו´ הבוערת בנו כביכול אהבת ה 26376 

ומה מאוד איום ונורא , אנו מזוהים עם עשיועד כמה ש, אז נראה את עצמנו עד כמה מזוהמים אנו, הזה 26377 

 26378 .יהיה אז הויחרד האדם חרדה גדולה עד מאוד

ונוהג היה , ל מתגורר בכפר נאות דשא להטבת בריאותו"י הורביץ זצ"ר רי"שמעתי שפעם היה אדמו 26379 

וכשהיה , שתהיה עם כל ההידורים והדקדוקים, לקבוע לו סופר מיוחד לכתוב לו מזוזה בשביל פתח חדרו 26380 

פעם אחת בהתכוננו לשוב לביתו נגש אל , ב לביתו אל הישיבה היה מסיר ונוטל את המזוזה הביתהש 26381 

והוא , שאלוהו תלמידיו לפשר הדבר, ונשאר עומד על מקומו נדהם מהומם ופניו חוורים, המזוזה ונטלה 26382 

 26383 .ענה להם בחרדה גדולה שבקרב ימי ההתעוררות הממשמשים לבוא יברר להם הכל

יש והאדם חושב , בכה מאוד ואמר´ התעוררות´ק בחודש אלול כדרכו בקודש "במוצאי שכ "וכשדיבר אח 26384 

אבל באמת הוא כולו טועה בגאוותו ובתאוות נפשו , ת"ומדמה בנפשו שהוא איש המעלה בעבודת השי 26385 



והראיה מהמזוזה שהוא היה , אלא שהוא עוד בבחינת פסול´ עובד´ולא רק שהוא לא , המחופשת והמוסרית 26386 

כי מסמר אחד נכנס , ולבסוף מצאה שהיא פסולה לגמרי, ט להדרה בכל מיני הידורים וקישוטיןכ להו"כ 26387 

ולא רק שלא קיים את המצוה בהידורה אלא שלא קיימה , בעקיפין ונקב אות אחת והמזוזה נפסלה לגמרי 26388 

 26389 .כלל

כולו קודש  ובטוח בנפשו שהוא, וכגורל מזוזה זו כן יש והאדם מתהדר בכל מיני מצוות ומשימות קדושה 26390 

ומה מאוד , ומורה לעצמו היתר מפאת מגמתו הטהורה, ויש שבדרכו זו עוד מזלזל לפעמים בחיי זולתו, ´לה 26391 

נקב בלב המתיימר להיות , בשעה שיתגלה לו שיש נקב באחת מאותיות הקודש´ ויחרד´איום ונורא יהיה  26392 

מה מאוד צריכין אנו ! ה לדיןוזה יהיה מפאת ההארה האלוקית המבהיקה על כל נפש בעומד, טהור ונכון 26393 

 26394 .(אור הנפש)  !להעמיק באותו פסוק של ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד

 26395 

 26396 מאמר תקמד

 26397 .(ד"ז ל"כ) כשמוע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד

עד שגם גרמא דגרמא של צער שאדם גורם , מפרשת יעקב ועשיו אנו למדים כמה גדול הוא כח החטא 26398 

אף על פי כן אין ויתור קיים בעולם , ואף אם הוא אנוס על גרימת הצער הזה, לו אף צדיק לרשעלחברו  26399 

הכל מובא בחשבון הכל נמדד ונשקל במאזני , הן גדול והן קטן אין מוותרים, על שום דבר שבעולם 26400 

 26401 .המשפט

אנוס על פי , (ר סה"ב) ל אנוס ובוכה"הרי היה כעדותם של חז, יעקב אבינו בהכנסו לקבל את הברכות 26402 

, והלא היה בכך משום הסתכנות ומסירות נפש, דבורה של אמו אשר ציותה עליו ליכנס ולקבל הברכות 26403 

ל בשעה שאמר יצחק "ואחז, ש אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה"כמ 26404 

ה שני מלאכים "ן לו הקבוזימ, נשפכו מים על שוקיו והיה לבו רפה כשעוה, ליעקב גשה נא ואמושך בני 26405 

 26406 .כ מה אשמתו"והיו אוחזין אותו כדי שלא יפול וא

הרי גרם צער לנברא , הרי סוף סוף גרם לעשיו לצעוק צעקה גדולה ומרה, למרות כל זה אין ויתור בדין 26407 

הלא כה אומרים ? ועוד איך נפרעו, יש איפוא להפרע ממנו ואכן נפרעו ממנו, הנושא עליו צלם אלקים 26408 

תדע שהרי , דאמר קודשא בריך הוא ותרן הוא יתותרון בני מעוהי אלא מאריך רוחיה וגבי דיליהל מאן "חז 26409 

והיכן נפרע לו בשושן שנאמר ויזעק , צעקה אחת הזעיק יעקב לעשיו דכתיב ויצעק צעקה גדולה ומרה 26410 

 26411 .(ז"שם ס) זעקה גדולה ומרה

ל בימי מרדכי בסכנת כליה גמורה עמדו כל ישרא, נורא הוא החשבון בשביל צעקה זו שגרם יעקב לעשיו 26412 

זעקה כזו , (´אסתר ג) להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, ו"ח 26413 

נורא הוא הדמיון ואיומה , שזעק מרדכי הריהי פרעון בדין מדה כנגד מדה על אותה צעקה שצעק עשיו 26414 

היה אנוס גמור על המעשה ועשהו שלא  ה"וכל זה בשעה שיעקב אבינו ע, ההשואה זעקה מול זעקה 26415 

 26416 .(62´ נתיבות המוסר ע)  ?כמה נורא הוא עומק הדין, בטובתו

 26417 

 26418 מאמר תקמה

 26419 .(ד"ז ל"כ) כשמוע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד

ותצילנו מכל גזרות אכזריות כי לך , שתשים דמעותינו בנאדך להיות, יהי רצון מלפניך שומע קול בכיות 26420 

, ה כי נזכה שדמעותינו תהיינה טהורות כשרות וַזכות"הננו מבקשים מהקב, (סליחות) בד עינינו תלויותל 26421 

עד שיהיו הדמעות ראויות לבוא תחת כסא הכבוד , מתוך קבלה והסכמה חזקה לשוב אליו בלב שלם ממש 26422 

, הור אינו נצחיחומר שאינו ט, כי אם הדמעות אינן טהורות וזכות אין הן מתקבלות, ולא יוחזרו אלינו 26423 

, וזהו שתשים דמעותינו בנאדך להיות, ובעולם הנצח אין מקום לדברים חולפים שיש בהם זיוף כלשהו 26424 

 26425 .לביטול הגזירות´ שיתקבלו להיות אתו ית0

וכן , שהדמעות נשארו תלויות על לחיה שלא נתקבלו בשמים, פ ודמעתה על לחיה"והאלשיך מפרש עה 26426 

י מפרש שים דמעתי בנאד שלך "ורש, (ו"תהלים נ) אדך הלא בספרתךה שימה דמעתי בנ"התפלל דוד המע 26427 

דוד התפלל כי תתקבלנה דמעותיו ושכל טיפה מדמעותיו , ותהא שמורה לפניך למנותה עם שאר צרותי 26428 

שכל דמעה ודמעה , אלא יהיו כתובים ושמורים בספרו, ת שלא תיפסל ולא תוחזר"תמצא חן בעיני השי 26429 

עד שיהיו , יהיו שלמים וטהורים מבלי פגם ושמץ בלתי טהור, ו"יו נאבדות חהיוצאות מעיני ומלבי לא יה 26430 

 26431 .ראויים להתקבל ולהיגנז בנאדך ולהרשם בספרך

ובשכר זה נתנו לו הר שעיר , דמעות הוריד עשיו אחד מימינו ואחד משמאלו ואחד נסתלקה בתוך עינו´ ג 26432 

אמרו , דמעה ותשקמו בדמעות שלישהאכילתם לחם , (ש"ילקו) שאין גשמי ברכה פוסקין ממנו לעולם 26433 

אנו שדמעותינו תדירין ביום ובלילה כלחם , דמעות נתמלא רחמים עליו´ ישראל עשיו הרשע על שהוריד ג 26434 

 26435 .אמר דוד אל דמעתי אל תחרש, היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה´ שנא, על אחת כמה וכמה



ים כל דמעה אם היא יוצאת מלב טהור סופרים ומונ, מעם ישראל דורשים שדמעותן תהיינה טהורות וזכות 26436 

ואילו דמעה של עשיו היא חשובה ופועלת , מתוך הסכמה חזקה שלא ישוב עוד לכסלה, ומלווה במעשים 26437 

הרי די ומספיק שהוא בוכה ומוריד , כי לפי רשעתו ואכזריות לבו הקשה, את פעולתה גם אם אינה טהורה 26438 

דמעותיהם , המדקדקים יותר´ אבל אצל עם ה, ה לוולפי מדרגתו הרי זה טוב ויפ, דמעה על דבר רוחני 26439 

 26440 .צריכות להיות טהורות בלי שום פגימה וכתם

אנחה של אגג שהיה בוכה ומתאנח כשהיה חבוש בבית , לימוד הוא לכולנו שדמעה ואנחה עושה רושם 26441 

נו מאה קולות שא, יצא ממנו המן לעולם, היה בוכה ואומר אוי לי שמא יאבד זרעי מן העולם, האסורים 26442 

 26443 .ש ותייבב אם סיסרא"תוקעין כדי להסיר רושם של מאה יבבות שהוציאה מלבה אם סיסרא כמ

ישתונן כליותיו ויחשוב כמה רבה דעת מי שהמרה את יוצרו ויגדיל יגון בלבבו וסער , ל אומר"רבינו יונה ז 26444 

, ח ויבכה בקולזו תהיה סגולת התשובה שיאנ, (´עיקר ג´ ת א"שע)ב  מתחולל ברעיוניו ויאנח במרירות ל 26445 

י האנחה וקול ההתעוררות תתעורר נשמתו החבויה "וע, ´ז יבוא להתבונן ולהתחרט ולשוב אל ה"שעי 26446 

וענית לשון , אלוקיך ארמי אובד אבי´ תבוא וענית ואמרת לפני ה´ י מפרש על הפסוק בפ"ורש, בנפשו 26447 

 26448 .הרמת קול

, ה"לעכב מעשרותיו לשקר לפני הקבה כדי שלא יאמר אדם "וכך ציוה הקב, ם אומר על פסוק זה"והרשב 26449 

י שיתוודה בהרמת קול "ע, ה"תגרום לו שלא ישקר לפני הקב´ וענית´מכאן משמע כי הרמת הקול מלשון  26450 

כי הודאת הפה עושה , יוצא מזה שבלי הרמת קול עלול הוא לשקר, זו סגולה שלא ישקר לעכב מעשרותיו 26451 

ואם הוא , ת עושה רושם שבעצמו לא ציפה לולימוד המוסר בהתרגשות ובהתפעלו, רושם על הפנימיות 26452 

 26453 .ה"מובטח הוא שלא ישקר לפני הקב´ מפרש בקול רם את הודאתו לה

יהושע בן קרחה אומר כל ´ ר, יהושע אומר כל הלומד תורה ומשכחה דומה לאשה שיולדת וקוברת´ ר 26454 

, כל יום זמר בכל יוםעקיבא אומר זמר ב´ ר, הלומד תורה ואינו חוזר עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצר 26455 

הוא עמל במקום הזה , נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו´ יצחק בר אבדימי מאי קרא שנא´ אמר ר 26456 

 26457 .(ט"סנהדרין צ) ותורתו עומלת לו במקום אחר

אין זה רק , וכאשר כבר ידע התורה אין צריך לו עוד, ל שאין ענין התורה הידיעה בלבד"ל ז"המהר´ ופי 26458 

וגם אין שלמות הזמר , שאין שלמות הזמר בידיעת הזמר רק כאשר הוא מזמר אותו, התורה היא הזמר 26459 

ג שלמד תורה וידע "כלומר אע, ולכן אמר זמר בכל יום, רק כאשר מוציא אותו לפועל בפה, כשמחשב בו 26460 

ולא במחשבה בלבד רק בפה שהתורה היא כמו זמר , כ"התורה יש לו ללמוד יום אחר יום אותה תורה ג 26461 

 26462 .ת"וכאשר מזמר בכל יום אז הוא דבק בתורה שהיא דרכי השי, שהוא בפה

אי אפשר ללכת רק בשכל הקר , כדי להשפיע על הטבע ולהכניעו כדי לרכך את המדות ולעדן את הלב 26463 

ל לא נבראו "ש ז"וכמ, וזה שיכול להכניע את הטבע, י תוכחת מוסר בקול רם"אלא גם ע, והיבש בלבד 26464 

ועל הלב אמר הכתוב עקוב הלב מכל , (ט"ברכות נ)ב  מית שבלרעמים וברקים אלא כדי לפשט עקמו 26465 

וכדי ליישב ולטהר את הלב צריכים שישפוך עליו , החוקר לב יודע נסתרותיו´ ורק ה, ואנוש הוא מי ידענה 26466 

ש "כמ, י שיקיץ את הנפש השכלית בקולות"י התעוררות ע"ורק ע, מי הדעת של תורה ויראה, מים רבים 26467 

עורו ישנים משנתכם הקיצו , י שמצות עשה היא אבל רמז יש בה"אעפ, ופרם במצות תקיעת ש"הרמב 26468 

 26469 .מתרדמתכם

כי הטבע , בהרהור לבו בלבד לא יתעורר ולא יקיץ משנתו ומתרדמתו, במחשבה בלבד אין היצר מתפעל 26470 

הטבע העלה , ואילו הקולות באו לעורר ולהקיץ את השכל הצפון בנפש האדם, משכר את האדם ומרדימו 26471 

וכדי לקטוע את הגל צריך למרץ והתעוררות רבה וקול חזק , של רצונות דמיונות והרגלים רעיםעליו גל  26472 

? וכמו שכתב רבינו תם איך ישובו הפתאים החוטאים אם לא יגערו בנפשם, זמר בכל יום זמר בכל יום 26473 

בענין  ל"ס זצ"כ מרן הרי"וכמש, ´בכל יום צריך האדם לקבוע לו שעה שיתבונן וילהיב את נפשו ביראת ה 26474 

ללמוד בשפתים , למסור את נפשו להלהיב הנפשות בזיכוך הרעיון בלימוד הנשגב הלזה, לימוד המוסר 26475 

 26476 .עד אשר יתלהב הלב אם מעט ואם הרבה, ברעיון נכון ובציור רחב, דולקות

א  רב כי הוי חזי אמבוה, שהיו חוזרים על פיהם פסוק או מאמר אחד, ל"ובעצה זו השתמשו חכמינו ז 26477 

 26478 כדי שלא תזוח דעתו עליו אמר כך, (´סנהדרין ז) אמר אם יעלה לשמים שיאו, אבתריה (שיםסיעת אנ)

ועוד אמרו , מר זוטרא חסידא כי הוה מכתפי לי בשבתא דריגלא אמר הכי כי לא לעולם חוסן, (י שם"רש) 26479 

ל ל השתמשו בעצה ש"מכאן יוצא כי חז, (ז"ברכות י) מרגלית בפומיה דאביי לעולם הוי ערום ביראה 26480 

י חזרה פעם ופעמיים לדבר "וע, בשעה שנראה להם חשש שתתעורר בהם איזו נטיה לגאוה, לימוד המוסר 26481 

י "זוהי העצה שהיא מנוסה ע, אפשר להכניע את הטבע ולרומם את הנפש, אל הנפש ולהלהיבה בקול 26482 

 26483 .(אור חדש)  .קדמונים

 26484 

 26485 מאמר תקמו



 26486 .(ה"ז ל"בראשית כ) ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך

אלא עולם , אין הכונה שהוא עולם שיש בו מן השקר, ל את העולם הזה עלמא דשיקרא"שקראו חזכ 26487 

, העולם הבא היינו עולם שמציאותו ומהותו אמת´ עלמא דקשוט´וכן פירוש , שמהותו ומציאותו שקר 26488 

ם יעקב יש לו חלק בעולם הזה ובעול, ל עשיו יש לו חלק בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא"אמרו חז 26489 

ולכן יורש , (ר סג ח"ב) ל עשו הא שוא שבראתי בעולמי"כי תוכנו של עשיו שקר כאז, (ר ו ג"בר)א  הב 26490 

 26491 .ולכן הוא יורש שני עולמות, ז"חי לפי האמת גם בעוה, אבל יעקב שתוכנו אמת, רק העולם הזה

כל שאיפת , וכל חיצוניות היא שקר לגבי הנקודה הפנימית שבלב, מטבע העולם שהחיצוניות שולטת בו 26492 

, זה בעושרו זה במלאכתו זה בחכמתו וזה במעשיו, האדם החיצוני הוא לראות את עצמו מצויין כלפי זולתו 26493 

מי שלא ימצא בעצמו שום צד של , אף אם אין לו הצטיינות אחרת אלא במדת שגעונו גם זה ישביענו 26494 

 26495 .מתעצב מאוד ובקרב לבו לא ימצא תכלית בחייו, הצטיינות כלפי אחרים

זה כולל כל , ולרדוף הקנאה והכבוד וכל אביזרייהו, ההצטיינות תדחפנו לבקש עליונות לגבי אחרים רדיפת 26496 

אבל מי שנכנס לתוך השקר הרי , האמת הפנימית היא מאן דאיהו רב איהו זעיר, חיי העולם הזה ושקר הוא 26497 

ששואף לעולם  אך מי, ומשתדל להשפיל אחרים בלשון הרע ולהתכבד בקלונם, זה דוחפו לשקר עוד יותר 26498 

 26499 .ת ועבדות אליו זוהי דרך האמת"תוכן אמיתי לחייו התבטלות אל השי, הבא הוא דורש מעצמו פנימיות

כל שאיפתו היא רק , איש האמת אינו שם על לבו שיצטיין בפני אדם כלל, גדר העולם הבא הוא אמת 26500 

ועתה אם , ה"ש משה רע"ל כמועלייה תמידית היא שאין לה קץ וגבו, זה כל תוכן חייו´ למצוא חן בעיני ה 26501 

היינו שממציאת חן הוא הולך אל עוד , נא מצאתי חן בעיניך הודיעני את דרכיך למען אמצא חן בעיניך 26502 

ש משה ואהרן ונחנו "כמ, הוא עצמו וצרכיו הפרטיים אינם תופסים מקום אצלו כלל, מציאת חן וכן הלאה 26503 

 26504 .מה

ואשר שם את האמת נר , דרכו בתואר איש תםה שהוכתר בתורה הקדושה כבר בראשית "יעקב אבינו ע 26505 

וברור שזו היתה בבחינת , ה לרמות את אביו"נצטוה בנבואה על ידי רבקה אמנו הצדקת ע, לרגלו בכל חייו 26506 

אפילו אומר לך עבור על אחת מכל מצוות ´ אליו תשמעון´שעל כזה נאמר , הוראת שעה על ידי נביא 26507 

אבל צריכים אנו להבין למה סיבב , (7יבמות צ) ה שמע לוהכל לפי שע, שבתורה כגון אליהו בהר הכרמל 26508 

נסתכל ? ת שיקבל יעקב את הברכות שכללו עתידו של כלל ישראל בכל הדורות בדרך הערמה דוקא"השי 26509 

 26510 .בענין קצת ונרד לשורש ענין עלמא דשיקרא ועלמא דקשוט

לם על ידי השקר הביא כל הקללות לעו´ שפת שקר´שהנחש הקדמוני שהוא , (תולדות) אמרו בזוהר 26511 

ואי אפשר להחזירן כראוי אלא , ובזה מנע את הברכות מן העולם, והעורמה שהטעה בהם את האדם ואשתו 26512 

ונטל את הברכות מן הנחש והביא אותן , ויעקב בא במרמה מתרגמינן בחוכמתא והטעה את אביו, במדתו 26513 

 26514 .מה הכונה בזה, אל העולם מדה כנגד מדה

אך קיימת הסכנה שבמשך , יש מתגבר על האויב וגם מדכאו, ת ישנם בעולםונראה לומר ששני מיני נצחונו 26515 

נצחון לגמרי שונה הוא כשהמנצח יודע לנצל , הזמן האויב המנוצח יגביר חיילים ולבסוף יביס את מנצחו 26516 

כי ככל אשר , כי אז אין כל סיכוי שהאויב יוכל להפיל את שונאו, את חילו ונשקו של האויב עצמו נגדו 26517 

והנמשל יש מנצח את , מאחר שעצם חילו מופנה נגד עצמו זהו המשל, יליו ככה תגדל תבוסתויגביר חי 26518 

אבל אם ידע לנצל את עצם כח יצרו נגדו אז אין , יצרו אך אין בטחון שלא ינצחנו יצרו שוב ליום מחר 26519 

 26520 .ליצרו תקומה

את היצר בכח האמת אילו נצח יעקב אבינו , כי נשקו העיקרי הוא כח השקר´ שפת שקר´היצר הרע נקרא  26521 

´ בחוכמתא´שהיא אליבא דאמת , עכשיו שניצחו בכח השקר עצמו על ידי מרמה, לבד לא היה נצחונו בטוח 26522 

על ידי זה זכה הוא וכל העולם לקבל הברכות שנמנעו , בהיותה לגמרי לשם שמים נעשה נצחונו מוחלט 26523 

כי , הברכות דוקא על ידי ערמהלפי זה ברור למה היה יעקב צריך לקבל את , מהם על ידי הטעאת השטן 26524 

מה יוכל היצר לעשות לו , אם גם הערמה והטעאה כלי נשקו של השטן נמשכו לתחום שליטתו של יעקב 26525 

 26526 ?עוד

ובפנימיות להיות לגמרי אנוס על , אבל ברור שדבר זה נסיון גדול הוא מאוד להתנהג בחיצוניות כמתעתע 26527 

והצדיק אינו בוטח בעצמו שאכן עמד במבחן , שולא לסטות מהאמת אפילו כחוט השערה ממ, פי הדבור 26528 

אולי , ו הערמה היא ששלטה בו"אלא שמא ח, ועדיין חושש שמא לא הוא זה ששלט בערמה, קשה זה 26529 

ובמקום , ואז נחשב כאילו נכשל בשפת שקר, נתכוון במרמה זו אפילו מקצת מן המקצת לטובת עצמו 26530 

גיעים רואים מדרש תנחומא שמרמז דמיון בין ועד היכן הדברים מ, לשלוט ביצר אדרבה נלכד ברשותו 26531 

 26532 .ל שם"להורג נפש בשגגה שגולה לערי מקלט וז, בריחת יעקב לחרן

כך שנו רבותינו ההורג נפש בשגגה גולה לערי , ילמדנו רבינו ההורג את הנפש בשגגה להיכן היה גולה 26533 

ל "הביאור כנ, ו אחיוויעקב אבינו גלה לחרן בורח בנפשו ונתירא שלא יהרוג אותו הרשע עשי, מקלט 26534 

אולי בשמעו ברכת יצחק הוה גביר , ´שחשש יעקב שמא בעשותו מעשה השקר אמנם על פי ציווי מה 26535 



ואם גם , ש לעיל"והרי זו שקר וגובלת עם רציחה כמ, הרגיש בעצמו נדנוד הצטיינות´ לאחיך וישתחוו וגו 26536 

 26537 .מכל מקום הרי השוגג גולה, בשוגג עשה שהרי נצטוה במעשה

כי חשש שמא הפסיד הכל , רו במדרש שנתיירא שמא יהרגנו עשיו הרשע הוא דבר נורא מאודומה שאמ 26538 

ועיין במדרש , כי שקר הוא עסקו של הנחש כמובא לעיל מן הזוהר, ממש משום נקודה אחת של שקר 26539 

, שחשש שבהפסידו הכל יהיה אפשר גם לרשע עשיו להורגו, שמדייק שנתיירא שלא יהרוג אותו הרשע 26540 

 26541 .ם עד כמה איש האמת חושש לשקר ותוצאותיונורא ואיו

ועוד נתיירא , הרי מתחילה פחד מעשיו כמבואר לעיל, נלמד מיעקב אבינו? איך להינצל מהשפעת השקר 26542 

אם , אבל אחר כך כתוב אז תלך לבטח דרכך דכתיב ויצא יעקב, שהרי הוא הולך אל לבן אבי הרמאים 26543 

מה קרה , (ר ריש ויצא"בר)א  וישכב במקום ההוושכבת וערבה שנתך , תשכב לא תפחד מעשיו ומלבן 26544 

קיים בעצמו אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית , בינתיים מכיון שחשש מפגמו של עשיו ומפגמו של לבן 26545 

 26546 .(7סוכה נב) המדרש

ונטמן דייקא , שם הזדיין בתורת אמת נגד השפעת השקר, ד שנה"נטמן בבית מדרשם של שם ועבר י 26547 

ד שנה לא שכב על מיטה מחמת רוב "וכל אותן י, כלל מהעולם אשר סביבו שהתמסר לתורה עד שלא ידע 26548 

ל "מכל הנ, הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך´ עד שנתבשר מפי ה, חשקו בלימודו ועוצם התמדתו 26549 

ועוד שאין שום , עלינו ללמוד עד כמה אנו צריכים לפחד מכל נדנוד קל של שקר אפילו בכחוט השערה 26550 

 26551 .(23´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .הדביקות לתורה בלב ונפש בעמל והתמדה עצה נגד השקר זולת

 26552 

 26553 מאמר תקמז

 26554 .(ה"ז ל"בראשית כ) ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך

המבארות חסדו של , ז רואים פרשיות שלמות בתורה"בכ, עד כמה שקצרה השגתנו בהבנת חסד לאברהם 26555 

ככל פרשיות , ת יש להעמיק וללמוד פרשיות אלהולזא, אברהם אבינו בהכנסת אורחים ובתפלתו על סדום 26556 

אבל , ואז נתרומם לראות כטיפה מן הים של חסד לאברהם, התורה הארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים 26557 

אשר בודאי יש גם בזה להעמיק ולראות כטיפה מן הים , לעומת זאת קשה יותר להכיר את האמת ליעקב 26558 

 26559 .דם שבמרכבההמתאימה ליעקב בחיר שבאבות דמות הא, את האמת

הייתי ביום אכלני , למעשה יש לנו רק איזה הכרה שטחית על נאמנות שמירתו כשומר נאמן לצאנו של לבן 26560 

וגם בזה איננו , (א"בראשית ל) טרפה לא הבאתי אליך ואילי צאנך לא אכלתי, חורב וקרח בלילה 26561 

לשמור בשכר ממונו של כי כל איש נאמן שקיבל על עצמו , מעמיקים לראות בזה גדלותו של יעקב אבינו 26562 

 26563 .(ג מהלכות שכירות"פרק י) ם"יש לו לשמור בכל כחו כמבואר ברמב, חברו

וכן חייב לעבוד , ל"ם וז"ואם כי יעקב אבינו בנאמנותו חידש דין זה וממנו נלמד החיוב בזה כמבואר ברמב 26564 

דין לכל שומר  מ הרי כעת זהו"מ, ל"בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כוחי עבדתי את אביכן עכ 26565 

אלא שלפי המושגים שלנו , ולא רק שחסרה לנו הכרה חיובית בגדלות האמת ליעקב, שכר מישראל 26566 

יש לנו להתאמץ בכדי להבין מעשי יעקב אבינו שלא יהיה בסתירה לאמת , מילדותנו בלומדנו פרשיות אלה 26567 

 26568 .ו לאמת"מעשים אשר לכאורה הם נראים כסותרים ח, ליעקב

, ובא יעקב אבינו במצות רבקה וקבל ברכות אלה, צחק אבינו עמד לברך את עשיו בנוהנה ענין הברכות שי 26569 

ש "וכמ, ו סתירה לאמת לפי המחשבה השטחית"ז ח"ה, מבלי לספר האמת ליצחק אבינו שהוא יעקב 26570 

זו כפי ´ אמת´אנו מאמינים שבודאי היה היתר גמור לשינוי של , מפורש בא אחיך במרמה ויקח ברכתך 26571 

ז עצם המעשה כשלעצמו הרי "בכ, ואשר יעקב אבינו שמע לקולה והסכים לה, בקה אמנוהפסק שפסקה ר 26572 

 26573 .זה מעשה של גניבת דעת לכאורה

ואפילו כשאין בזה הפסד , ל אסרו כל מעשה של גניבת דעת אפילו מבלי שום דיבור של שקר"והנה חז 26574 

למרות , נותח בלתי מנוקר לגויולכן אסרו לשלוח ירך מ, עד שאפילו דעתו של גוי בכלל איסור זה, לחבירו 26575 

כי הגוי יחשוב , אלא שהוא גונב מהגוי הכרת טובה יותר גדולה מכפי שנתן לו, שאינו נפסד הגוי בזה כלום 26576 

ז לקבל ממנו "ועי, כ להטעות דעתו של יצחק אבינו"עאכו, (ד"חולין צ) שהישראל טרח לנקר בשבילו 26577 

כ כשהמדובר הוא במקור האמת של "ועאכו, מהאמתז לכאורה רחוק "ה, הברכות שלא היה רוצה ליתנם לו 26578 

 26579 .אמת ליעקב

והנראה בזה שכל פליאתנו היא מפני שאנו נגשים לסיפורי התורה על מעשי אבות העולם לפי מושגינו  26580 

ואם יעקב , ו כוונה לקחת לעצמו מה שהיה עומד להנתן לאחיו"וכאלו היתה כאן ח, מהעולם האנוכיי שלנו 26581 

ולכן כדי להוסיף לעצמו עשה דבר הנראה כעין , יה עשיו מקבל הברכות האלהאבינו לא היה עושה ככה ה 26582 

היו שייכות לכתחילה רק , ת לאברהם אבינו"אבל האמת לא כן כי הברכות האלה שהן ברכות השי, מרמה 26583 

נדרים ) ביצחק ולא כל יצחק, שרק ממנו יבנה עם ישראל תכלית הבריאה כולה ולא מעשיו, ליעקב אבינו 26584 

 26585 .(א"ל



אלא עשיו בעצמו היה נכנס לקבל הברכות לא היה יכול , ם יעקב אבינו לא היה עושה מעשה זהואף א 26586 

וכמו , ה"י רוח הקודש והשראת השכינה וברשותו של הקב"כי הברכות היו צריכות להנתן ע, לקבלן 26587 

פירש לנו ? 0מה פירוש הסכמה זו, ל"ברשותו שיסכים על ידי עכ´ י הפסוק ואברככה לפני ה"שפירש 26588 

ולהיות הוא בעל הברית , ן היה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא בברכת אברהם לנחול את הארץ"בהרמ 26589 

היעלה על הדעת שעשיו היה יכול להצליח לקבל הברכות האלה לולי מעשהו של יעקב , ל"לאלקים עכ 26590 

 26591 ?אבינו

יד ה מע"והקב, והיו באמת ראויים לברכה´ כשיעקב אבינו רצה לברך את אפרים ומנשה שהם שבטי ה 26592 

ז מלמדת אותנו התורה "ובכ, ויהושע בן נון עתיד לצאת ממנו, עליו הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים 26593 

י מהיכן יצאו אלו "ופירש, (ח"בראשית מ) ככתוב ויאמר מי אלה, כי לא דבר קל היה לקבל ברכות אלה 26594 

י בקש לברכם "ופירש, מפרש לנו הפסוק וירא ישראל את בני יוסף? וכל כך למה, שאינן ראויים לברכה 26595 

 26596 .ל"לפי שעתיד ירבעם ואחאב לצאת מאפרים ויהוא ובניו ממנשה עכ, ונסתלקה ממנו שכינה

ועם כל הדורות של צדיקים , ´ה עם כל גדולתו כאחד משבטי ה"פ שהיה הבן יקיר של הקב"הרי שאע 26597 

רות היה עתיד ז הואיל ובמשך הדו"בכ, העתידים לצאת ממנו עם יהושע בן נון בראשם´ רבבות אפרים´ 26598 

ה מדבר אתו "ושהקב, ל שתורתו של ירבעם אין בה דופי"שגם עליו אמרו חז, לצאת גם ירבעם בן נבט 26599 

ז כבר הפריע להשראת השכינה הדרושה לחול על "ה, ואומר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן 26600 

 26601 .רחמים ונחה עליו רוח הקודשובקש יוסף , והיה נחוץ לתפלה מיוחדת ובקשת רחמים מיוסף, ברכות אלה

הבן יקיר ´ והמתברכים הינם שבטי ה, לזאת הבה נראה אם הברכות האלה שהינן רק לחלק מכלל ישראל 26602 

בגלל רשע אחד בתוך רבבות צדיקים , ז אי אפשר היה לברכם מבלי רחמים מיוחדים"בכ, ה"של הקב 26603 

ראת השכינה על ברכותיו של כ האפשר להעלות על הדעת שיכולה לחול הש"א, שעתידים לצאת ממנו 26604 

ברכות הנוגעות ליצירת עם ישראל ולהיות בעל , אילו היה עשיו נכנס לקבל הברכות האלה, יצחק אבינו 26605 

 26606 .ברית לאלקים

ומה גם שלא רשע , היעלה על הדעת שלא היתה מסתלקת ממנו רוח הקודש בשעה שהיה מבקש לברכו 26607 

וכל זמן שנשאר זרע מעמלק אין השם שלם ואין  ,אחד כירבעם עתיד לצאת ממנו אלא עמלק המן וטיטוס 26608 

וכאן לא יכולה להועיל שום , הרי בודאי שלא היה יכול לברכו בגלל הסתלקות רוח הקודש, הכסא שלם 26609 

אלא בעשיו עם כל , ה"להקב´ הבן יקיר´כי המדובר אינו , בקשת רחמים לחלות רוח הקודש על הברכות 26610 

 26611 .זרעו של עמלק והמן

ויעקב , כי גם בלי זה לא היה מקבלן כלל, הברכות בגלל הקדמתו של יעקב אבינוהרי שעשיו לא הפסיד  26612 

נמצא שאין בזה שום תרמית לקבל לעצמו מה , בהקדמתו רק הציל את יצחק אבינו מצער וחרדה גדולה 26613 

 26614 .אשר לזה מצוה לשנות האמת, אלא להפך עשה חסד עם יצחק אבינו להצילו מצער נורא, שאינו מגיע לו

נתבונן נא שיצחק אבינו , וד נראה שלאמיתו של דבר לא היה כאן שום שינוי מהאמת לאמיתהוכשנעמיק ע 26615 

כי עשיו הבכור כמו , הרי זה בגלל שהוא חשב כי הוא הראוי לברכה זו ולא יעקב, כשרצה לברך את עשיו 26616 

י "של והובא בר"ש חז"כמ, וכל חרדתו של יצחק כשנודע לו שבירך ליעקב היתה בגלל זה, ן"שכתב הרמב 26617 

אמר בכך הייתי מצר וחרד , אמר מה עון יש בי שברכתי קטן לפני גדול שניתי סדר היחס, למה חרד יצחק 26618 

 26619 .ל"עכשיו לבכור ברכתי גם ברוך יהיה עכ, שמא עברתי על שורת הדין

וכמה שהיה אפשר לראות אפילו , אמנם ידיעה מוטעית זו באה ליצחק אבינו מתוך שאדם יראה לעינים 26620 

, היה נראה שגדלותו של עשיו בחיצוניותו הנראית עולה על גדלותו של יעקב, צחק אבינובעיני נביא כי 26621 

כסף סיגים , כי כל גדלותו זו של עשיו הנראית היא שוא, יראה ללבב החוקר לב ובוחן כליות גילה´ ורק ה 26622 

ה ורבקה אמנו שידע, כל גדלותו היא רק שפתים דולקים אבל בפנימיותו הוא לב רע, מצופה על חרש 26623 

אלא מפני שקבלה , לא מתוך שהיא ראתה יותר מיצחק אבינו, האמת שיעקב הוא הראוי לברכה ולא עשיו 26624 

ן שרבקה לא הגידה ליצחק נבואה זו ולכן טעה "וכתב הרמב, י שם רב יעבוד צעיר"הנבואה שנאמרה לה ע 26625 

 26626 .ש"עי

כ עלינו להבין "א, ז מאחר שכל כוונתו של יצחק אבינו לברך את עשיו הוא מפני מחשבתו זאת"לפי 26627 

נמצא שמבחינת ? האם אתה הבן הראוי לברכה, פירושה של השאלה היא? ששאלתו של יצחק מי אתה בני 26628 

ז יקבל ממנו התשובה האמיתית לתוכן שאלתו "שעי, האמת היה יעקב צריך להגיד ליצחק שהוא עשיו 26629 

הרי בתשובה זו אומר  כי, ואם היה אומר יעקב הרי משקר ומטעהו בזה ליצחק, שהוא הבן הראוי לברכה 26630 

 26631 .נמצא שלפי תוכן התשובה אמר לו האמת, לו אני הוא הבן שאינו ראוי לברכה וזה שקר

משום , אלא בכדי שגם המילים שהן הקליפה החיצונית לתוכן הידיעה תהיינה נכונות עד כמה שאפשר 26632 

המביא לך אנכי , לזאת אמר המלים בצורה שגם הן יכולות להתאים לאמת, שנאמר מדבר שקר תרחק 26633 

אבל לאמיתו של דבר , (ט"ז י"י כ"רש) או עשיתי כמה דברים כאשר דברת אלי, ועשיו הוא בכורך 26634 



הצריכה להנתן למי ששואל לדעת התוכן של האמת לא היה כאן , מבחינת התוכן של הידיעה האמיתית 26635 

 26636 .והתוכן הזה הוא הקובע לבחינת האמת, שינוי כלל

ושיעקב היה , שלא היה מקבל הברכות בשום פנים כמבואר לעיל, ומה גם שלא גרם בזה שום הפסד לעשיו 26637 

גם ברוך יהיה שלא תאמר אילולא שרימה יעקב לאביו לא נטל , י"מקבל אותן על כל פנים וכמו שכתב רש 26638 

וכל מה שעשה היה להקנות האמת ליצחק אבינו עם החסד , ל"את הברכות לכך הסכים וברכו מדעתו עכ 26639 

 26640 .(222´ תורת המוסר ד)  .זהו משהו מעין תתן אמת ליעקב ,הגדול להצילו מחרדה וצער

 26641 

 26642 מאמר תקמח

 26643 .(ו"ז ל"בראשית כ) ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים

אשר לכאורה קשה להבינם ואינם מתישבים על , להבין כראוי מה שמסופר בתורה במעשי יעקב אבינו 26644 

דמות האדם שבמרכבה שהוא מקור , אבותיחד עם הידיעה הברורה והמוחלטת שמדובר בבחיר שב, הלב 26645 

את , והנה עשיו טוען הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים, ש תתן אמת ליעקב"האמת של הנבראים כמ 26646 

ענין הברכות נתבאר כבר שזה נעשה כולו לטובת יצחק אבינו להצילו , בכורתי לקח והנה עתה לקח ברכתי 26647 

 26648 .ולזאת כל המעשה היה אך חסד ואמת, של עשיו אחיו מבלי לפגוע בעניניו, מחרדה וצער של טעות מרה

כי יעקב אבינו לא עשה ולא היה צריך לעשות זאת , ובאופן זה עלינו להבין גם ענין לקיחת הבכורה מעשיו 26649 

, ה בני בכורי ישראל"כי הרי הוא בקדושתו ובבכורתו של הקב, י מכירה זו"בכדי לרכוש הבכורה לעצמו ע 26650 

אף אני אקרא לבני בכורי שם , ה אמר אתם קריתון לבכורכם שם"י הקב"רשש ויקרא שמו יעקב ופי"כמ 26651 

 26652 .(ה"בראשית כ)ב  ד ויקרא שמו יעק"הה

ולעומת זה גם , י מכירתו של עשיו"הרי שבכדי לזכות בבכורה לא היה צריך יעקב אבינו להגיע לזה ע 26653 

 26654 ´ל מומר כדאיתא בגמאם לפי מעשיו הרי הוא נקרא ישרא, י מכירה זו"עשיו לא הפסיד הבכורה רק ע

 26655 .הרי גם מבלי מכירה הרי הוא מפסיד זכות הבכורה ואינו ראוי יותר לעבודת הקרבנות, (.קידושין יח)

ועלה על שאר השבטים יתר שאת ויתר , הרי אנו רואים שראובן בכורו של יעקב אבינו אחד משבטי יֿה 26656 

י ראוי היית להיות יתר על אחיך "רשש "כמ, ומשום גדלות זו היה ראוי לכהונה יותר משאר השבטים, עז 26657 

ל כל "ש חז"כמ, ז מכיון שנכשל בחטא דק שאי אפשר לנו לעמוד עליו"ובכ, בכהונה לשום נשיאת כפים 26658 

וגם זה עשה מתוך טעות בדבר מצוה של כבוד כדאיתא , (7שבת נה) האומר ראובן חטא אינו אלא טועה 26659 

כמבואר , בכורתו ויתרונו מבלי שום מכירה ז על חטא דק כזה אבד את"בכ, שם עלבון אמו תבע´ בגמ 26660 

ט "בראשית מ) ל"אל תרבה ליטול כל היתרונות הללו שהיו ראויות לך עכ, י פחז כמים אל תותר"ברש 26661 

 26662 .(´ד

ש ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני "כמ, וכן העבודה של הקרבנות שהיתה ראויה לבכורי ישראל 26663 

י הבכורות זכיתי בהם ולקחתי "י ע"ופירש, (´מדבר גב) ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל 26664 

, א נבחרו תחתיהם"והלוים שלא עבדו ע, לפי שהיתה העבודה בבכורות וכשחטאו בעגל נפסלו, תמורתם 26665 

מבלי שום , ז מתוך טעות"וכשנכשלו פעם באיזה חטא של ע, ´הרי לפנינו שהדור דעה שהיו דבוקים בה 26666 

כ ודאי שעשיו שדינו היה "א, נמסר ללויים שלא נכשלו בחטא זהויתרון בכורתם , מכירה נפסלו לעבודה 26667 

 26668 .כ שאבד את זכות בכורתו גם מבלי שום מכירה"כש, כישראל מומר

, י המכירה"ובכן יעקב אבינו לא הצטרך כלל למכירה זו של הבכורה בגלל צרכי עצמו כדי לזכות בה ע 26669 

לפי שהעבודה , ל"י ז"ז פירש לנו רש"ע? זוולמה נזקק למכירה , י המכירה כלל"וגם לא הפסיד את עשיו ע 26670 

הרי שכל כונתו של יעקב בהצעת המכירה היתה , ה"בבכורות אמר יעקב אין רשע זה כדאי שיקריב להקב 26671 

נמצא דזה היה כולו מעשה של חסד ואמת , למנוע שלא יקריב מי שאינו ראוי לעבודה, רק לכבוד שמים 26672 

ובכדי שגם עשיו יסכים , ה לעשיו כשיפסל מעבודתואלא בכדי שלא יקש, מבלי להזיק למי שהוא כלל 26673 

 26674 .מרצונו עשה על דעתו הצעת המכירה

שעשיו הסכים למכירה זו , והתורה מספרת לנו שאמנם כיוון יעקב אבינו למצב נפשו של עשיו לאמיתו 26675 

ובודאי חשב עשיו בלבו שבמכירתו הבכורה הרי , מתוך חפץ לב וגמירות דעת עד שטען למה זה לי בכורה 26676 

אבל התורה מעידה שלא , ויעקב בהשתדלו לקנות הבכורה הוא הרודף אחר הכבוד, וא הבורח מן הכבודה 26677 

 26678 אלא מתוך ביזוי הבכורה ויבז עשיו את הבכורה, מתוך בריחתו של עשיו מן הכבוד הסכים למכירה

 26679 .(ה"בראשית כ)

כמו כן לא עקב אותו , הרי נתברר לנו שכמו שלא עקב יעקב אבינו את עשיו ולא הפסידו בנטילת הברכות 26680 

ולא להפסיד ולקחת מעשיו , וכל המעשה נעשה לא כדי לזכות לעצמו בדבר שאינו שלו, בלקיחת הבכורה 26681 

י "וגם זה נעשה ע, אלא רק לכבוד שמים ולמען הצלתו של יצחק אבינו מפיגול קרבנותיו, דבר שהוא שלו 26682 

ואפילו באופן שיעקב אבינו הוא , עצה שעשיו לא יעלב ולא יצטער אלא יסכים לזה מתוך רצון נפשו 26683 



 26684  .י דרכי חסד זהו תתן אמת ליעקב"זוהי אמת הנעשית לשם חסד וע, שיראה כרודף אחר הכבוד

 26685 .(לקט שיחות מוסר)

 26686 

 26687 מאמר תקמט

 26688 .(ו"ז ל"בראשית כ) ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים

הקדושה היא דוקא באכילה לשם שלמות , כל מדה באה אל שלמותה רק כשאדם עומד בנסיון של הפכה 26689 

אלה הם , ושלמות האמונה והבטחון נבחנה בעמידה בנסיון הגדול של בזעת אפיך תאכל לחם, שמים 26690 

 26691 .והם המבררים בשלמות עד גמירא את מדרגת הצדיק, הנסיונות הגדולים ביותר

, ה"בינו עבזה מתיישבת קושיא גדולה המתעוררת כשמתבוננים במדתו במעשיו ונסיונותיו של יעקב א 26692 

ואם כן , וכבעל מדת האמת בשלמותה תתן אמת ליעקב, הלא הוא הוכתר בתורה הקדושה בתואר איש תם 26693 

כך מצינו בבכורה ובברכות ויעקבני זה ? למה הוצרך כמה פעמים בחייו להשתמש לכאורה במדת הערמה 26694 

בא גם אני אחיו  וגם אמר על עצמו אם לרמאות הוא, ואחר כך בהתעסקו עם לבן בענין המקלות, פעמים 26695 

 26696 .ברמאות

שמן , כי יעקב אבינו בא לידי שלמות מדת האמת רק על ידי זה, אך לפי מה שביארנו לעיל הענין ברור 26697 

הוא עמד , שמפאת צורתם החיצונית היו נראים כהפך האמת, השמים זימנו לו נסיונות של מעשים 26698 

ההם בכוונה טהורה רק למען  ועשה את המעשים, בנסיונות אלה והתגבר על השפעת הצורה החיצונית 26699 

עד אשר , על ידי נצחונות נפשיים אלה טיפח את מדת האמת שלו עד תומה, ת"האמת ולשם עבודת השי 26700 

לו ולזרעו לדורותיו שארית , כמתנת שמים תתן אמת ליעקב, זכה בשיא שלמותה שאין יד אדם משיגה 26701 

 26702 .(222ג עמוד "מכתב מאליהו ח)  .ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב

 26703 

 26704 מאמר תקנ

 26705 .(א"ז מ"בראשית כ) וישטום עשו את יעקב ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי

מי יודע כמה עונג היה לו יותר , והנה מצינו בעשיו כשלקח יעקב את ברכתו ידענו כמה הפסד היה לו מזה 26706 

והכל לטובת ישראל למען יתקיימו  ,כי לישראל גורם החטא שלא נתקיימו עדנה בשלמות, ויותר מהברכות 26707 

ו הברכות מי יודע כמה עונג "מה שאין כן לעשיו אם היה לו ח, ברכות אברהם בשלמות כשיכלה החטא 26708 

 26709 .ו ממנו וזה רצונו"וכמה יסבלו ישראל ח, היה לו

והנה מי שפוגע מעט לחבירו בממון כמו בעסק , וידוע כי עשיו איש דמים היה וחמש עבירות שעשה יוכיחו 26710 

ולמי , וזה לאחר ומכל שכן לעצמו, יורד עמו לחייו להרוג או ליהרג כמו שמצינו בגואל הדם, ו בכבודא 26711 

ואיך כבש כל כעסו שלא להרוג את אחיו שרימה אותו , ז כעשיו כמה היה חם לבבו"שהוא אוהב העוה 26712 

ד יקרבו ימי ולמה רחק ע? האם יראת שמים שהיה לו? ומי לא הניח אותו, בדבר גדול כזה ברכה של עולם 26713 

 26714 ?אבל

והכיר גדולת אביו מאוד ולא הניחו שכלו לעשות דבר נגד , כ שבעל הרגש גדול ודעת רחבה היה"אע 26715 

וכמה צריך לפעול השכל על , הרי אנו רואים כמה יפעול השכל על האדם היותר רשע ורע כעשיו, רצונו 26716 

ת יעקב ליקח אשה ובירך ומצינו עוד אחר כך כששלח א, אדם שאינו רע כמוהו ובפרט על איש ישראל 26717 

 26718 ?והנה אז לא רימה אותו ומה לברכו עוד, אותו פעם שניה

הרי ראה כי יעקב השנאוי לו אהוב אצל אביו ? ועוד למה לא שלח אותו לעשיו ליקח אשה ממשפחתו 26719 

ולהרוג אחיו האהוב , והיה לו לכעוס הרבה על אביו ולעשות דבר להכעיס לו וליקח עוד נשים מכנען, יותר 26720 

והוא לא כן עשה אבל עשה רצון אביו והלך ליקח אשה , ממנו אצל אביו החפץ מאוד קרבתו יותר 26721 

 26722 .ומכל שכן עלינו בני ישראל כמה יש עלינו לפעול השכל, הרי כמה פעל עליו השכל, מישמעאל

כ "כש, (ה"יומא ל) רבי אלעזר בן חרסום מחייב עשירים, והנה כשאמרו זכרונם לברכה הלל מחייב עניים 26723 

להכיר דבר בהכרה נכונה ולעמוד בנסיון בכל דבר , הרשע מחייב בעל שכל להשתמש בשכלו עשיו 26724 

 26725 וכמו שמצינו שהיה משמש את אביו בבגדי מלכות, כמו שהוא עמד בדבר אחד בכבוד אב, שהשכל מחייב

ולעומת זה להפליא על אדם בעל דעת כמוהו איך החליף , להפליא על הרגשתו בדבר הזה, (ה"ר ס"בר) 26726 

ולכן ואת עשיו , שהיה דר בין שני צדיקים אבות העולם ולא למד ממעשיהם, כל כך להיות הפכפך עצמו 26727 

 26728 .ראה והשתומם, שנאתי כי ניכר ממנו כי הדיחוהו מכחו הטוב הנפלא כח האבות

ובשביל כבוד אביו כבש , כי הברכות של יצחק אין מלוכה גדולה יותר מזו, ומעתה הבן מה כח היה בעשיו 26729 

בעל שכל כזה , ולעומת זה גדול הקצף עליו, וראה כמה גדול כח שכלו, דף את יעקב בחיי יצחקכעסו ולא ר 26730 

ומעתה הבן כמה , ולכן ואת עשיו שנאתי, דר בין אבות העולם ולא למד מהם לעצור כח הדוחה בכח שכלו 26731 

 26732 .(ה"רל´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .יגדל החוב והעונש על דבר שהשכל מחייב איש לפי ערכו

 26733 



 26734 תקנא מאמר

 26735 .(א"ז מ"בראשית כ) וישטום עשו את יעקב ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי

מפרשת עשיו למדים אנו כמה גדול הוא , ל יקרבו ימי אבל אבי כמשמעו שלא אצער את אבא"י ז"וברש 26736 

ואף גם אינו , תאף אם אינו טוב בשלמו, וכמה רב הוא הגמול שהאדם זוכה לו בעשותו דבר טוב, השכר 26737 

במה זכה למשול על ? במה זכה עשיו לרדות ולהשתעבד בישראל כל אותם הדורות, כולו לשם שמים 26738 

 26739 ?ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, העולם כולו עד הזמן שבו יקוים היעוד

זו ודאי  והרי מצוה, (א"ר פ"דב) ל"שכבד את יצחק אביו כך אמרו חז´ כבוד אב´זכותו היא שקיים מצות  26740 

בוא וראה שבשביל , והרי כמה פגמים ומגרעות אנו מוצאים במפורש בה, היתה רחוקה אצלו מהשלמות 26741 

, ש יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי"כמ, נקמה שרצה לנקום באחיו יעקב ישב וצפה למות אביו 26742 

 26743 .(ב"י כ"רש) דבר אליו בלשון קנטוריא יקום אבי, ואף בשעת כבודו והבאתו לאביו את המטעמים

שהרי רק באביו היה נוהג כבוד ואילו את אמו שנא ולא חשש , ועוד שמצוה זו כבוד אב ואם קיים לחצאין 26744 

כ מכיון שהמעשה כשלעצמו היה "אעפ, כ ודאי כוונתו לא היתה לשם שמים"וא, (ן שם"רמב) לצערה 26745 

ולא עוד , עד אחרית הימיםהרי זכה בגללו למלכות וממשלה על העולם לו ולזרעו וזרע זרעו , מעשה טוב 26746 

 26747 .אלא שזכה להשתעבד בישראל במשך כל זמן הגלות הארוך הזה

ל "וכך אמרו חז, אף הגרוע ביותר מרשעי אומות העולם, עד כדי כך גדול הוא שכר מעשה הטוב של האדם 26748 

א ל? נתנו לו את הר שעיר שאין גשמי ברכה פוסקין ממנו, לא בשכר שלש דמעות שהוריד עשיו לפני אביו 26749 

לא בשכר מרודך שנהג כבוד באבינו ? בשכר ירבעם שהקשיב דבר לפני המלך נתנו לו עשרת השבטים 26750 

ואמר אוי , לא בשכר אגג שהיה בוכה בשעה שהיה חבוש בבית האסורים? שבשמים יצא ממנו נבוכדנצר 26751 

 26752 .(ז"ילקוט ק) ?לי שמא יאבד זרעו יצא ממנו המן

על אחת כמה וכמה שכר מצוות הנעשות על ידי , ופושע אם כך גדול הוא שכר דבר טוב אחד מאדם חוטא 26753 

וביחוד מצוות הנעשות בשלמות המעשה ושלמות , וסתם מחשבתם לשם שמים, ישראל שחזקתם כשרים 26754 

להאריך אף ולסבול דור כבד פשע בגלל מצוה ? מה גדול ערכם ומה רב שכרם, לבדו´ המחשבה בלתי לה 26755 

נתיבות )  .ו איפוא כח קיומה של הבריאה כולהזה, בגלל דבר טוב אחד שעשוי להיעשות, אחת 26756 

 26757 .(61המוסר 

 26758 

 26759 מאמר תקנב

 26760 .(א"ז מ"בראשית כ) וישטום עשו את יעקב ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי

אבל אין הדבר כן כמו , הבלתי מתבונן מצייר לעצמו את עשיו כרשע מן השוק בלא אמונה ובלא דרך ארץ 26761 

, י"ויהי עשיו בן ארבעים שנה ויקח אשה ומביא רש, ל מפורשים"ן הפסוקים ודברי חזשיבואר להלן מ 26762 

 26763 .לפיכך ויהי עשיו בן ארבעים שנה ויקח אשה, שנה נשא אשה אף אני אעשה כן´ אמר אבא בן מ

נ כי "אה, ולא יהא זה דבר קל בעיניך, רואים מכאן מה היתה מגמתו של עשיו שרצה להדמות אל אביו 26764 

אבל ודאי היה , י כאן"ש רש"רבעים שנה היה צד נשים מתחת בעליהן ומענה אותם כמרשע זה עד א 26765 

אך , דקאי ברשע כזה שהוא מאמין ויודע שיענש בחטאו אשר יעשה, מאותן הרשעים שהם מלאים חרטות 26766 

ולאחר שחטא ושקטו קצת תאוותיו הרי הוא , אינו יכול להתגבר על יצרו כשתתקפהו התאוה וחוטא 26767 

 26768 .מתחרט

ועוד הפעם אינו יכול עמוד בנסיון וחוטא ועוד , בר עוד חצי שנה ותוקף אותו עוד הפעם התאוהאבל עו 26769 

רשע כזה היה עשיו שהיה , נמצא חוטא ומתחרט וחוטא ומתחרט לפיכך הוא מלא חרטות, הפעם מתחרט 26770 

 26771 כ היה"אבל אח, אבל עיקר רשעותו היה כי התאוה תאוה ולא היה יכול התגבר על יצרו, מאמין גדול

 26772 .שרצה לכל הפחות בזה להתנהג כמו אביו, שלא נשא עד ארבעים שנה, מתחרט והראיה שכן הדבר

ועוד יצחק אומר לו בא אחיך , והנה כשיעקב אבינו נטל את הברכות ועשיו נכנס וראה מה שעשה לו יעקב 26773 

גם אלא כמו שמתרגם אונקלוס בחוכמתא ומסיים , ובמרמה אין הפירוש ברמאות, במרמה ויקח ברכתך 26774 

כופר באמונה ופורק עול ומתנהג בהפקרות , אם תאמר שעשיו היה רשע כמו שאנו מדמים, ברוך יהיה 26775 

וכי איזה , כ שיעקב לקח ממנו הברכות"כ מה צריך לקחת לו אל הלב כ"א, כהרשעים של הדור הזה 26776 

 26777 ?חשיבות יש בעיניו של כופר בברכות של אביו הזקן

ומתחנן אל אביו ! רי אביו ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאדכשמע עשו את דב, אבל עשיו מה כתוב עליו 26778 

וכשיצחק עונה לו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ולכה מה אעשה , ברכני גם אני אבי 26779 

, ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת היא לך אבי ברכני גם אני אבי, אינו זז מבקשתו ומתחנן עוד הפעם, בני 26780 

 26781 !ומצטער כל כך על אבדן ברכותיו וישא את קולו ויבך ולא עוד אלא שמתרגש

עומד אדם מבוגר ומבקש ומתחנן לאביו , צא וחשוב בן כמה היה עשיו בעת ההיא בן ששים ושלוש שנים 26782 

, ת"הרי זה אות ברור כי יש לו אמונה גדולה בהשי, וכשאין האב מברכו מרים קולו ובוכה, שיברך אותו 26783 



יודע שיש אנשים שמוצאים חן בעיניו והוא נותן להם כל מה , כלידע שהוא בורא עולמים ומושל ב 26784 

הם ? ומי הם האנשים האלו, ה את ברכתם במלוא מובן המלה"ואם הם מברכים מקיים הקב, שיבקשו 26785 

ויודע שאביו יצחק הוא עושה מעשים רצויים , ת"אותם שעושים מעשים רצויים אשר בהם רוצה השי 26786 

 26787 .ברך אותו יתקיימו ברכותיוואם אביו י, ת"ומוצא חן בעיני השי

ולא יועיל לו שום השתדלות לא כחו ולא , ויודע עוד שאם אביו לא יברך אותו לא יצליח בשום אופן 26788 

ולכן כשאביו אומר לו ולך מה אעשה , חכמתו ובינתו תעמוד לו רק ברכת אביו תצליחו בכל אשר יפנה 26789 

והרי זה , רף ביתו ואבד כל הונו בבת אחתכאדם שנש, מרים קולו וצועק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, בני 26790 

 26791 !ת גדולה וחזקה עד מאוד"אמונה ובטחון בהשי

ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה , עוד כתב וישטום עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו 26792 

 26793 אלא על, לא היתה שנאה עיוורת בלא טעם, הנה מפורש שכל השנאה שנעשה שונא ליעקב, את יעקב אחי

ונעשה , זאת אומרת שכל כך הכאיב לו וציער אותו דבר זה שלקח ממנו הברכות, הברכה אשר ברכו אביו 26794 

פ כמה גדול היה רצונו וחשקו לקבל "כ עכ"ורואים אנו מזה ג, שונא בנפש עד שהחליט להורגו משום כך 26795 

 26796 .הברכות מאביו

בו ימי אבל אבי ואהרגה את כתוב ויאמר עשו בלבו יקר, אולם אף לאחר שנאה ושטמה זו ששנא ליעקב 26797 

ל שהמן הרשע צחק "ר אסתר אחז"ובמד, לא רצה לצער אביו ולכן התאפק ולא בא להורגו מיד, יעקב אחי 26798 

, ש"ואמר שוטה היה עשיו זקנו שחיכה עד שיהיו לו בנים שיעמדו כנגדו עי, על מעשה זה שלא הרגו מיד 26799 

ר וכבש כעסו ושנאתו כדי שלא יגרום צער כ ווית"אלא שאעפ, אבל הדבר פשוט שגם עשיו היה יודע זה 26800 

 26801 .לאביו

ג לא כיבד בריה את "אמר רשב, (ו"ט´ ר א"דב) ל"ש חז"כמ, אמנם עשיו היה גדול מאוד במצות כיבוד אב 26802 

, אני הייתי משמש אבי בכלים צואים, ומצאתי שכיבד עשיו לאביו יותר ממני, אבותיו כמו אני את אבותי 26803 

אלא , אבל עשיו לא היה עושה כן, ך אותן הכלים ולובש כלים נאיםוכשהייתי הולך לשוק הייתי משלי 26804 

, שנאמר ותקח רבקה את בגדי עשיו החמודות, אותן כלים שהיה לובש ומשמש בהן את אביו היו מעולים 26805 

ובעל , הרי שהיה מאמין גדול ומקיים מצות כיבוד אב באופן נפלא, ש"שבהן היה למוד לשמש את אביו עי 26806 

 26807 ?למה באמת היה רשע כ"הרגש עדין מאוד א

הולך הוא ונשקע בטומאה מיום אל יום עד לאין , אלא שאם אין אדם עמל לשרש אחר מדותיו הרעות 26808 

שבת ) ש"אבל לבו רחוק מאוד מידיעת שכלו וכמ, פ ששכלו מבין ויודע היטב הדרך הנכונה"ואע, מרפא 26809 

רוש מתאוותיהם שקשה להם לפ, יודעים רשעים שדרכם למיתה אלא שחלב להם על כסלם, (א"ל 26810 

הרשעים הם ברשות לבם שנאמר ויאמר , על הפסוק ויאמר עשו בלבו (ר"במד) ל"וכן אחז, שהורגלו בהם 26811 

 26812 .אבל בשכלו היה מאמין גדול ובעל שכל חזק, ש"עשיו בלבו עי

, ותדע שהרי יעקב אבינו נתבע על שהטמין את דינה בתיבה כשנפגש עם עשיו כדי שלא יתן עיניו בה 26813 

כלומר , (ר שם"בר) ש"ה לא רצית להשיאה לאחיך בהיתר הרי היא נישאה באיסור עי"קבל אמר ה"ואחז 26814 

ז "ואיך נתבע יעקב אבינו ע, שעשיו היה נושא את דינה אילו היה רואה אותה מפני שהיתה יפת תואר מאוד 26815 

נה ואילו היה נושא את די, וצריך לומר שעשיו היה רק בעל תאוה? וכי היה צריך ליתן בתו לעשיו הרשע 26816 

 26817 .ז ונכשלה דינה בשכם שזה בזיון גדול ליעקב אבינו"ולכן נתבע יעקב ע! היא היתה משיבה אותו בתשובה

, ז היה רק בשכלו"מיהו כ, שבאמת היה עשיו הרשע מאמין שיש בורא ומנהיג, פ למדנו לימוד נורא"עכ 26818 

נו מזה שאם אדם יוצא ל, אבל תאוותיו גברו עליו ונכנע תחת רשות לבו המתאוה ולכן נשאר ברשעתו 26819 

ולא רק כמו , עליו לעמול לשרש אחרי רצונו ותאוותיו לבטלם, ז גם יחד"ב ועוה"רוצה לזכות בעוה 26820 

אבל אין זה התכלית אלא צריך לשרש , כ טוב הלואי ונגיע לזה"זה ג, שהעולם אומרים לשבר מדותיו 26821 

וכל לעמוד איתן בפני כל ז ת"ועי! ´שלא יהיה לו בכלל רצון אחר זולת רצונו ית, אחרי הרצונות שלו 26822 

 26823 .ז"המשברים והרוחות החזקות הנושבות בעוה

ש "בלימוד ועסק התורה יכול אדם להתהפך מרע לטוב ולא זולת זה וכמ! מיהו כל זה אפשר רק בתורה 26824 

ועלינו לדעת כי כשם שיש תורה , ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי לו יצה"אמר הקב, (ו"ב ט"ב) ל"חז 26825 

ועל פרשה קטנה אחת יש מסכתות שלמות עם מפרשים ראשונים ואחרונים ואנו , הנקראת תורת ההלכה 26826 

אלקיך תירא ´ את ה, אלקיך ואהבת לרעך כמוך´ כך יש תורת הלבבות כמו ואהבת את ה, עמלים בה 26827 

גם בעל חובות , ף שליקט התמצית מהשקלא וטריא ומסקנת ההלכה בה"וכמו שעשה הרי, והלכת בדרכיו 26828 

ה מכל משמר נצור "וכבר אמר שלמה המלך ע, לם על פרשיות אלו התלויים בלבהלבבות עשה חיבור ש 26829 

 26830 .(ב"קי´ לב אליהו ע)  !לבך כי ממנו תוצאות חיים

 26831 

 26832 מאמר תקנג

 26833 .(א"ז מ"בראשית כ) ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי



את ´ ש ויאמר ה"ין לבוראן כמדומ, ש אמר נבל בלבו אבל הצדיקים לבן ברשותן"הרשעים ברשות לבן כמ 26834 

, ל המפתח להבין מעשי הרשעים אשר לכאורה אין בהם שום הגיון"כאן מסרו לנו חז, (ר סז ז"ב) לבו 26835 

איך היה עושה , אחרי כל המחזה הנורא איך עשיו מכר את בכורתו למלא בטנו ואחר כך ביזה אותה 26836 

איך שבסוף הברכות נתנו , בןמעשים מכוערים ומרמה את אביו לשאלו איך מעשרים את המלח והת 26837 

אחרי כל זה אין מענה בפיו של עשיו אלא ואהרגה את יעקב , ויצחק הסכים עליהם גם ברוך יהיה, ליעקב 26838 

 26839 .אחי

לרשת מעמד , במקום ללכת בדרך הישר ולקבל את הבכורה והברכות, אדם שאבד בידים את כל הצלחתו 26840 

רצה הוא לחיות , להתחכם ולרמות את אביו חשב הוא, אבותיו ולנחול את הכהונה והממשלה על העולם 26841 

ואחרי שזממו נכשלה לא עולה על , ובבת אחת לרשת את הברכות, חיי הפקר המביאים קללה לבעליהם 26842 

להמשך , אלא ככלב שב אל קיאו כסיל שונה באולתו, דעתו לעשות חשבון הנפש להבין שהוא בעצמו אשם 26843 

 26844 .יכוהואחרי מדותיו הרעות הקנאה התאוה והכבוד לאן שיול

היה , כי לולא שהפסיד את מדרגתו בידים, מתיחסים לעשיו כאל ישראל מומר ולא כגוי (.קדושין יח) ´בגמ 26845 

חשב עשיו לעשות מעשה רמאי אבל רק את עצמו , הוא ממשיך את שלשלת האבות להעמיד העם סגולה 26846 

והוא איש , תלא השכיל להבין איך שיעקב נמנע לגמרי מלהתחרות בו ובעל כרחו קבל הברכו, רימה 26847 

צייד כמוך איך הצליחו לצוד , ש במדרש ציידא היך צדיך"וכמ, החרוץ עם כל השתדלותו נחל אך תבוסה 26848 

 26849 .(ר סז ב"בר) ?אותך

היה הוא צד חיות וכופתן ומלאך , אמרו במדרש שבאותו היום שהלך עשיו לצוד צייד כדי להתברך מאביו 26850 

הלא אפשר היה לראות בחוש , יק יעקב להקדימווזה הסיבה שנתאחר עד שהספ, (ר סז ב"ב) בא ומתירן 26851 

וכן כשהגיע סוף סוף עם צידו ונתגלה ליצחק על , איך שמן השמים מעכבים אותו שלא כדרך הטבע 26852 

, ל ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד"ואמרו חז, הרי הוסיף יצחק לברך את יעקב גם ברוך יהיה, החליפין 26853 

ר סז "ב) כי בשעה שנכנס עשיו נכנסת עמו גיהנום, דהיותר מהחרדה שחרד על גבי המזבח בשעת העקי 26854 

משום שאחרת היה יצחק , שדוקא יעקב יתברך ולא הוא´ גם בזה היה יכול להבין שהדבר יצא מפי ה, (ב 26855 

 26856 .ובאמת לזה פחד יעקב עד שאמרה רבקה עלי קללתך בני, מקלל את יעקב ולא ממשיך לברכו

אינם מתבוננים לשקול , רם שרשעים הם ברשות לבםל כאן פתרו לנו את החידה הזאת באומ"אולם חז 26857 

עשיו המשיך , חיים הם לפי שעה על פי רצון לבם, מעשיהם במלוא ההיקף כדי לדעת את אשר לפניהם 26858 

אמר יקרבו ימי אבל אבי לא נבהל לרצוח את , בנתיבות עקלקלות בהיותו חכם להרע ולהיטיב לא ידע 26859 

 26860 .חר מיתת אביואלא נקט את מדת המתינות לחכות עד א, יעקב

שלא יעשה כמו שעשה קין שהרג את אחיו בחיי אביו ואחר כך הוליד , ופירש בתרגום יונתן שאמר בלבו 26861 

ובמדרש בשם , הוא יחכה עד שיצחק ימות ואחר כך תהיה השעה כשירה להרוג את יעקב, אביו בן אחר 26862 

, בתו של ישמעאל ובמקום זה החליט להתחתן עם, שפחד להרגו שמא יתנקמו ממנו שם ועבר, רבנן 26863 

ואז הוא יהרוג את ישמעאל בתור גואל הדם של יעקב , וישמעאל יערער על הבכורה ויהרוג את יעקב 26864 

 26865 .ויירש שתי המשפחות

אילו היה משתמש בעורמתו , אבל אסורים ידיו מלמרוד ברצונות לבו, כל כך הרבה פקחות היתה לו 26866 

אבל עכשיו שבחר ללכת , יע לשיא המדרגותאז היה יכול להג, לעשות טוב ולהיות ערום ביראה כיעקב 26867 

ועליו נאמר אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קניך משם , בעצת לבו ולבחור בקללה גדר דרכיו בגזית 26868 

משום שהכל , עם כל חריצותו ולמרות כל הישגיו מוכן הוא אך למפלה אדירה, (עובדיה) ´אורידך נאם ה 26869 

מה יועילו כל , ו מבוססות על רצון הלב שהוא כקנה רצוץאחרי שההנחות של, בנה על יסודות של שקר 26870 

 26871 .(המוסר והדעת)  .קניניו אם רעים הם בעיני אדונו

 26872 

 26873 מאמר תקנד

 26874 .(א"ז מ"בראשית כ) וישטום עשו את יעקב ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי

התפעל מהסבלנות העצומה שמגלה יש ל, (ל"י ז"רש)א  יקרבו ימי אבל אבי כמשמעו שלא אצער את אב 26875 

הוא צועק ובוכה את בכורתי לקח , הרי התורה מעידה עד כמה ההתנהגות של יעקב פגעה בו, כאן עשיו 26876 

וכן אמרה , וכל הנחמה שנשארה בפניו היא הנקמה נגד יעקב בגלל מעשהו זה, והנה עתה לקח ברכתי 26877 

 26878 .וה נחמה בשבילורק הריגתך תהו, רבקה ליעקב הנה עשיו אחיך מתנחם לך להרגך

ההוא שומר לו טינה ושנאה , שבזמן שאדם פוגע בחברו ומזלזל בכבודו, וכך מסביר רבי שמחה זיסל 26879 

ומצבים אלו , וכך גואל הדם רודף ואינו נרגע עד שיהרוג, ו"והדברים יכולים להגיע עד כדי רצח ח 26880 

אן בעשיו שיעקב פגע כל שכן כ, שכיחים גם כשמדובר בפגיעות אישיות שלא תמיד הם בעלי חשיבות 26881 

כל שכן בחושבו אילו זכה ! כזו רמאות שלא העלה על דעתו, בציפור נפשו בכל עתידו הרוחני והגשמי 26882 



ובכל זאת הנהו מתאפק כובש את כעסו , איזו הצלחה איזה תענוג, איזה אושר היה מנת חלקו, בברכות 26883 

 26884 .ומחליט להמתין

כדי להצדיק את מזימותיו , ומגדיל את הפגיעהאלא עוד מוסיף , בטבע האדם לא רק שקשה לו להמתין 26885 

וכן בר , וכן בהמן ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו וביקש לפגוע בכל עם מרדכי תכף ומיד, לנקמה 26886 

זהו כח , קמצא בגלל תרעומת על בעל הבית או על החכמים שנוכחו בסעודה ביקש לפגוע בכל עם ישראל 26887 

יודע ציד איש , וכל שכן עשיו שמתכונותיו הוא איש דמים, השנאה ותאות הנקמה שאינה יודעת גבולות 26888 

זוהי פגיעה , זה לא רק עלבון זמני או מקומי, והנה בא יעקב ולקח לו את הברכות, שדה ועל חרבך תחיה 26889 

הנה עשיו אחיך מתנחם , וגם רבקה אמנו הביאה את הסכנה הזו בחשבון באומרה, בכל השקפת הנצח שלו 26890 

 26891 .לך להרגך

גם הוא נתן ידו בשלמות , הלא גם אביו סייע למזימה זו, ל איך עשיו התחשב באביויותר יש להתפע 26892 

והיכן יש להתחשב בצערו , ועוד בירך את יעקב שוב לפני צאתו לפדן ארם, המעשה ואמר גם ברוך יהיה 26893 

, הלא גם השבטים לא התחשבו בצער אביהם ומכרו את יוסף בגלל כתונת הפסים ולא חסו עליו? ולחכות 26894 

וכאן אנו רואים עשו במצב עוד יותר , וכל זה מחמת הקנאה ביוסף, והורידו את שיבתו ביגון שאולהכמעט  26895 

 26896 !ובכל זאת הוא מתאפק, חמור

כאשר האדם נמצא בעיצומו של , כמה יש ללמוד מעשיו את המעלה הזו של התגברות השכל על המידות 26897 

ולא לנקוט בפעולה , בור זעםיש לתת ללב להתקרר ולהשתמש בשכל עד יע, נסיון כאשר יחם לבבו 26898 

כי הכיר היטב את הגדלות של יצחק אביו ומעלותיו ולא , וזה הביא את עשיו לשמור על קור רוח, מיידית 26899 

בכל , ל דורשים מהמלים ויאמר עשו בלבו שהרשעים הם ברשות לבם"אף על פי שחז, רצה לצער אותו 26900 

 26901 .דן את אביו לזכות וחס על כבודווהרי הוא , זאת הבחירה לא נסתלקה ממנו לגמרי בעת הנסיון

שלפעמים כשהאדם נמצא במצב המידות אינו , אין כאן לימוד זכות על עשיו אלא הערה ולימוד בשבילנו 26902 

מעשיו , ואכן כך קרה אצל עשיו שהגיע עד למצב של וישקהו, רוצה לחכות מלנקום שמא יתקרר ויתחרט 26903 

הלך ועשה נחת רוח לאביו בקחתו את , בד הברכותאיך גם אחרי שאי, עלינו ללמוד איך לעבור את הנסיון 26904 

עשיו מחייב , ש וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו וילך אל ישמעאל"כמ, בת ישמעאל לאשה 26905 

 26906 .כמו שהלל מחייב את העניים, כל אדם איך צריכים להשתמש בשכלם כדי להתגבר על הנסיון

ואת זה אנו , כידוע עיקר דרכו היא שבירת המידותש, ל"הדברים מתאימים לתקופה זו תקופת הסבא זצ 26907 

וכך הוא מסביר את , המסביר כל הזמן את ההכרח הנורא של תיקון המידות´ מדרגת האדם´רואים בספר  26908 

כי הוא , שלא רצה ללמוד תורה כל עוד לא נזדמן לו הענין של אבנים שחקו מים, הענין של רבי עקיבא 26909 

ואז יותר גרוע ללמוד תורה ולהישאר עם מידות , ן את מידותיוחשש שמא בלימוד התורה לא יצליח לתק 26910 

 26911 .רעות מאשר בלי ללמוד

כדי ללמוד ממנו שרצון , ל"את היסוד הזה עלינו לזכור בימים אלו שמתקרב יום ההילולא של הסבא זצ 26912 

נתחזק בדרך שבירת המידות זוהי דרך , הנקמה לא יבער באדם כל כך אלא לחכות ולהמתין עד יעבור זעם 26913 

 26914 .(דגל המוסר)  .הפוך בה והפוך בה דכולא בה, החיים

 26915 

 26916 

 26917 ויצא

 26918 מאמר תקנו

 26919 .(´ח י"בראשית כ) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה , ג פתח שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי"רשב 26920 

חזר ואמר מה אנא מוביד סברי מן , אחדואני לא נזם אחד ולא צמיד , ויקח העבד עשרה גמלים, כתיב ביה 26921 

 26922 .(ח"ר ס"בר) עושה שמים וארץ´ אלא עזרי מעם ה, ו לית אנא מוביד סברי מן בריי"ח, בריי

ה "כי הלא אף לאחר שנתראה הקב, ברור דבישראל סבא לא תפס מקום להצטער על הנזמים והצמידים 26923 

רק ביקש לחם לאכול , קש אושר ועושרבכל זה לא עלה על לבו לב, אליו בחרן ומבטיחו לנחול את הארץ 26924 

, ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי, ט איתא"ובתנא דברי אליהו י, ובגד ללבוש שהוא חיי הסתפקות 26925 

באותה שעה נטל עשיו בחלקו , ז"ב ועשיו עוה"כיום כאותה שעה שהציע לו בבטן אמו שיקח הוא עוה 26926 

 26927 .בניהם ב וזה היה ההתרוצצות"ז ויעקב נטל חלקו בעוה"העוה

וכה , כי בשעה שנולד היה במצב של בן מלך, אמנם צערו היה בשביל שעד עכשיו לא התחנך בנסיון העוני 26928 

 26929 שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך, נתגדל במצב של שלוה בבית הוריו

, בנסיון העוני לא התחנך אבל סוף סוף, ואם אמנם נסיון העושר יותר קשה מנסיון העוני, (ר תולדות"ב) 26930 

 26931 .וזה שאמר אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי



לעזוב חמודי תבל ולהתאבק בעפר רגליו , התחנך לעמוד בנסיון העושר, לא חונכתי לעמוד בנסיונות העוני 26932 

עד שנתן מקום על ידי זה שיאהב את עשיו , ויתר על כבודו והצניע מעשיו לגבי יצחק אביו, של שם ועבר 26933 

הלך בעקבות , גריס ולעי באורייתא תדירא, הרחיק עצמו מגדולה ושקע עצמו להיות יושב אוהלים, הרשע 26934 

מלבד , גדולה כאברהם לא זכה שום איש, (ט"חולין פ) אבותיו נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר 26935 

ייתי ראוי ל ה"וביותר מה שאמז, ז אמר ואנכי עפר ואפר"ובכ, ה אברהם אוהבי"שנתברך בכל קראו הקב 26936 

עד שהרגיעו , והוא ירא שקבל שכרו בזה שנשאר בחיים, להיות אפר בשעה שהפיל עצמו לכבשן האש 26937 

 26938 .ה ואמר לו אל תירא"הקב

בסידור ´ עי, ורבים חללים נפלו מסיבת עליתם לגדולה, הרבה בעלי מדרגות עלולים ליפול ממדרגתם 26939 

רק , אינו עובר על שום דקדוק דרבנןיש אדם שתורה נתנה לו במתנה ו, ל בתפילת רגלים"א ז"הגר 26940 

כיון שעושה , נדרים מאי דכתיב וממדבר מתנה´ ותמך יסודו על הגמ, ה משפילו"שהגביה עצמו אז הקב 26941 

ה משפילו "ואם הגביה עצמו הקב, תורה נתנה לו במתנה ועולה לגדולה, עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל 26942 

, קבל יעקב אבינו מאבותיו עד שנאמר עליו, פשיהחינוך כזה להיות ענותן ואינו מחזיק טובה לנ, ש"עי 26943 

 26944 .גדולה קפדנותן של אבות מענותנותן של בנים

הרגיש , ולא עלה בידו להכין עצמו להתחנך בזה, ברם נסיון של עוני וגלות לבית לבן שקפצה עליו פתאום 26945 

ו תשובה אבל תיכף ומיד התעודד והשיב לעצמ, רגע אחת מבוכה אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי 26946 

ולהתעלות מעלה מעלה , ובטח בכל לבו שיעזור לו לעמוד גם בנסיון של עוני וצער, ´נצחת עזרי מעם ה 26947 

 26948 .ויתקיים אצלו הנסיון נס להתנוסס

, דלאחר שנגלה לו בחלום שהארץ שהוא שוכב עליה תנתן לו ויפרוץ ימה וקדמה, ומאוד ראוי להשתומם 26949 

שאם חולמים חלום טוב אף , ל נבואה זו כדרך בני אדםבכל זאת בהקיצו משנתו לא התעמק בהבטחה ש 26950 

וכאן , ז נדבק מחשבתו להרהר בהם ומרגיש בזה נעימות"בכ, שדברי חלומות אינם מעלים ואין מורידים 26951 

, ותיכף בהקיצו התחיל להצטער על זה שלא הרגיש שהוא מקום קדוש ונורא, מנבואה שלמה הסיח דעתו 26952 

אבל , חשוב בעיני המקום שהזמינני בביאת השמש כדי ללון שם כמה אני, אף שהיה מקום לחשוב אחרת 26953 

 26954 .ת"זהו ענותנותם של האבות שלא עלה על דעתם שום הרהור של מעלת עצמו רק יראה והכנעה מהבוי

ה "השכים יעקב בפחד גדול ואמר ביתו של הקב, ל"ן וז"ל המובאים בהרמב"הבה נראה עוד דברי חז 26955 

ושם אותה מצבה בתוך המקום וירד לו שמן מן , אותן כולן אבן אחת ושב ללקט האבנים ומצא, במקום הזה 26956 

ה נטל רגל ימינו וטבע את האבן עד עמקי "מה עשה הקב, ויצוק שמן על ראשה´ השמים ויצק עליה שנא 26957 

ומשם נפתחה הארץ ועליה , ולכך נקראת אבן שתיה ששם טבור הארץ, תהומות ועשה אותו סניף לארץ 26958 

ומשם נשא רגליו וכהרף עין בא , בן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקיםשנאמר והא, ´עומד היכל ה 26959 

 26960 .כ"לחרן ע

אך לפי ענינינו יש לנו לעמוד על הדרך שכבש ישראל סבא , ל אלו יש להם סוד בקבלה"והנה דברי חז 26961 

ש הי, נרדף מאליפז שנצטוה מעשיו להרגו, והוא מצבו אז היה בתור עובר אורח נטה ללון, לבניו שילכו בו 26962 

יגע , ז במה עסק בראש וראשונה וישכם יעקב ויקח את האבן וישם מצבה"ובכ, עראיות קלושה מזה 26963 

 26964 .להעמיד מקום קבוע ובית אל לתפילה

ומצא אף לשנות , אבל הבית אלקים בונה כאילו קבע שם בית לעולם, כל עיקר מציאותו שמה עראית היא 26965 

ה עזר לו "אמנם שהקב, קבע שמו בית אלששם העיר היה לוז והסיר השם ההוא ו, שם המקום ההוא 26966 

בשעה שהקים המצבה לא היה אפשרות שתתקדש בקדושת , שיתקיים מחשבתו והוריד לו שמן מן השמים 26967 

אבל לא מנע עצמו מלעשות מה , מפני שלא היה לו שמן לנסך עליו שיתחנך קדושת הגוף, הגוף כדין מזבח 26968 

וד שנטל כביכול רגל ימינו וטבע את האבן בעומק וע, כ נתקיימה מחשבתו הרצויה במילואו"ואח, דאפשר 26969 

 26970 .תהומות סניף לארץ ונקרא אבן שתיה

ואם רק לא יחשוב , ואין עראית לקרוא בשם בית אל, ´זה הדרך כבש לפנינו שאין עראית לבנות בית ה 26971 

אז כל מה שיחשוב וישתדל לבנות הבית , ולא ידאג שמצבו החומרי יהיה קבוע, להתיישב עצמו בקביעות 26972 

כן התנהג גם בבואו , ד שישאר קבוע מסוג אבן שתיה שהיא סניף ויסוד לקיום הארץ"יהיה לו ס, לא 26973 

, אף שירידתו היה רק לגור עראית, ל לעשות בית תלמוד"ופירשו חז, מצרימה שלח יהודה לפניו להורות 26974 

´ המוסר והדעת ע)  .זהו הדרך שכבש לבניו, ומזה נסתבב דלכל בני ישראל היה אור במושבותם 26975 

31). 26976 

 26977 

 26978 מאמר תקנז

 26979 .(´ח י"בראשית כ) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה



מאין יבוא עזרי אליעזר בשעה , אשא עיני אל ההורים, נ פתח שיר למעלות אשא עיני אל ההרים"רשב 26980 

חזר ואמר , ויקח העבד עשרה גמלים ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד, שהלך להביא את רבקה כתיב ביה 26981 

 26982 .(ר שם"בר) עושה שמים וארץ´ עזרי מעם ה, לית אנא מוביד סברי מבוראי, י מבוראימה אנא מוביד סבר

כל , עזב משפחתו ואינו יודע מה יהיה עתידו בבית לבן, ה הנסיונות מכל הצדדים"בשעה שהרגיש יעקב אע 26983 

אחר יגיעתו ביום , עד שהכריחוהו לשאול מאין יבוא עזרי, אלו הדברים צמצמו לשעה את מוחו ולבו 26984 

לבנות ביתו אשר ממנו יקום בית , ד שנה בבית מדרשו של שם ועבר להכין את עצמו למלחמה"לילה יוב 26985 

אינו רואה על פי דרך הטבע איך להגיע אל מנוחתו , ובהגיעו עתה לפרק חיים החדשים בבית לבן, ´ה 26986 

סברי  חזר ואמר לית אנא מוביד, מאין יבוא עזרי איך יסדר את מצבו העתידי כחפצו הטהור, ומטרתו 26987 

 26988 .עושה שמים וארץ´ עזרי מעם ה, מבוראי

´ אז בא ישועת ה, דוקא בשעה שנעלמו מעיני האדם כל הסיבות השכליות בטבע עד שנדמה לו אין ואפס 26989 

גם ליעקב בחיר שבאבות נדמה שאין לו על מה לסמוך לפי , העושה מאין ליש והוא יעזרהו בעת דחקו 26990 

בשעה שהרעיונות שאלו מאין , ות שלא נכשל בעת הנסיוןוהנה בזה טמון גדלותו של בחיר שבאב, הטבע 26991 

אז צריך האדם להתחזק ולא ליפול , הן בחיי הרוח והן בחיי החומר, והפחד משאלות העתיד עומד על הדרך 26992 

והלימוד שלמד בבית מדרשו של , ולהשתמש בבטחונו מן הכח אל הפועל, ממדרגת בטחונו שעמד עליה 26993 

 26994 .עלשם ועבר בשכל הוציאו עתה אל הפו

כי עזרי מעם , ולא יפול בחולשת הדעת בדאגת העתיד הרוחני והגשמי, חזר ואמר שיחזור לאיתנו הראשון 26995 

שם צריך להשתמש בכח , במקום שכלו כל הקצין משכל האנושי על פי דרך הטבע, עושה שמים וארץ´ ה 26996 

לא , לבן הרשע ולהיות חזק בדעתו ללחום מלחמת הקיום הרוחני אף בבית, הבטחון העומד למעלה מהטבע 26997 

להחזיק קניניו , ´אך לעמוד חזק על המשמר לבנות בית לה, לאבד את עצמו ואת עוז רוחו אף כרגע 26998 

 26999 .בחיזוק תמידי בלי שום התרשלות שבעולם כלל´ ולהתמיד בעבודת ה, הרוחניים בל יפלו בעת הנסיון

ר אליך אז "יגיעו חצי היצהכאשר , ל"לעמוד בנסיון ולהיות חזק כמבואר בחוה, וזה עיקר עבודתו של אדם 27000 

עד שמאבד , כי זה חסרון האדם שאינו יכול להזמין שלוחי שכלו תכף בעת הנסיון, תזמין שלוחי שכלך 27001 

ה שהיה "וזו היתה מעלת יעקב אבינו ע, ושוכח להשיב תשובה הגונה לעצמו, דעתו לפי שעה בשעת הנסיון 27002 

בלי שום השתנות , שאלותיו בדרך העבר שלו בבחינת חזר ואמר לתרץ כל, מזומן אצלו שלוחי שכלו תמיד 27003 

 27004 .על מכאן ולהבא

שיוכל לעמוד בם בשעת הנסיון ובעת הצרה , ועל זה צריך כל אחד להכין את עצמו בכוחות רוחניים חזקים 27005 

ועד כמה , ואז יהיה בטוח בעצמו שיעמוד בכל המצבים, לעמוד בגדרי הבטחון שלמעלה מן הטבע, והדוחק 27006 

ל על הפסוק וענתה בי "נוכל להתבונן ממה שאז, תחת גדרי ההשגחה והבטחוןצריך האדם לעמוד חזק  27007 

 27008 .(ר ויצא"מד)א  מחר בתך דינא תצ, אל תתהלל ביום מחר, צדקתי ליום מחר

כי גם , ה היה מצד חסרון קצת לעמוד תחת גדרי ההשגחה"ויתכן לומר כי התביעה על יעקב אבינו ע 27009 

בל יניח בעצמו שום מחשבה אודות מחר כי המחר הוא בידי ל, ברוחניות צריך להיות תחת גדרי ההשגחה 27010 

פ "אע, כבר היה מכשול מצד אל תתהלל ביום מחר, ואם הוציא בפיו וענתה בי צדקתי ליום מחר, שמים 27011 

עד שלא היה קשה לו לעזוב משפחתו שלא היה חסר לו , שגדולה היתה מדרגתו באמונת השגחה פרטית 27012 

ועוד יותר שיצא מבית המלך להיות , צחק ולא זהבו של אבימלךל זבל פרדותיו של י"ש חז"כמ, כלום 27013 

 27014 .ג מצוות שמרתי שהיה בתורת גר"וכתיב עם לבן גרתי ותרי, משרת אצל לבן לשמור צאנו

 27015 

והיתה מדרגתו בבחינת , ג מצוות עד שלא נתנה התורה"כ גדולה עד שקיים תרי"ברוחניות היתה מדרגתו כ 27016 

חיזק יעקב , פ שהיה בעל שיטה ודרך"ולא למד מעשיו של לבן אע עמד על זה בדקדוק גדול, הערת השכל 27017 

ז אם הזכיר "בכ, ואחר כל המעלה הזאת, ה את עצמו שלא יעשה עליו שום רושם דרכו ושיטתו"אבינו ע 27018 

 27019 .אלא צדקתו של מחר נתבע בחומרה, לא מצד שאלות החיים של מחר´ המחר´

יני המחר בין בגשמיות בין ברוחניות יניח על וכל ענ, ומזה מוכח כמה צריך האדם לשמור ההווה שלו 27020 

עד שלא יהיה , וגורם השקט ומנוחת נפש הבוטח, כי הבטחון שולל כל דאגת מחר מעיקרו, השגחה פרטית 27021 

, ´ומזה ישיג דרך להתחזק ולעמוד נאמן לפני ה, לו שום מניעה שבעולם מלקיים תורה שלו אף בנסיון גדול 27022 

´ ש מגדל עוז שם ה"כמ, ´יים וטרדות המדות להטרידו מעבודת הש שלא יעשו עליו רושם שאלות הח"כ 27023 

 27024 .(א"ל´ ב ד"אור המוסר ח)  .בו ירוץ צדיק ונשגב

 27025 

 27026 מאמר תקנח

 27027 .(´ח י"בראשית כ) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

 27028 ´חזר ואמר לית אנא מוביד סברי מן בריי עזרי מעם ה, אשא עיני אל ההרים אל ההורים מאין יבא עזרי

אליעזר כשהלך לקחת , ה במצבו נוכח אבותיו שלא נתנסו בכגון אלה"כשהתבונן יעקב אע, (יצאר ו"בר) 27029 



הוא ראה את עצמו , ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד, אשה ליצחק הלך עם עשרה גמלים מלאים כל טוב 27030 

ר אבל משחד, ועל כן החל להתבונן אם יוכל לעמוד בדרכו ושאל מאין יבא עזרי, ראשון בצעד חדש זה 27031 

שכן רק בחיצוניותן נראים , כי לאור מעשה אבותיו יוכל גם הוא לעמוד בכך, לפנימיות הדברים מצא 27032 

 27033 .אבל בפנימיות יש צד שוה ביניהם, הדברים משונים ממעשה אבותיו

ואת זאת יכול גם הוא להשלים במצבו , עיקר עבודתם בחינוך פנימיותם היא לאמונת הלב בדרכי השגחה 27034 

מספרים על , ואדרבה השינוי הזה אף הוא לטובה, א שיש כאן שינוי באופן החינוךאל, ´כי עזרי מעם ה 27035 

כיוצא בזה יודעים אנו שנשתנו דרכי , חכם אחד שאמר אני דומה לרבי שהרי גם הוא היה שונה מרבו 27036 

לפי , אך אליבא דאמת לא נשתנה דרך הרפואה אלא מצב הרפואה נשתנה, הרפואה מפני שנשתנו הטבעים 27037 

 27038 .י מחייבת דרך הרפואה לחולל שינוי במצב הרפואההטבע העכשו

צריך להציג , חייב אדם ללכת בעקבות הוריו ומדריכיו ולבדוק אם הוא הולך בדרכם, הוא הדין לעניננו 27039 

ואם היו נוהגים כן צריך הוא לנקוט בדרך , מה היו הוריו ומדריכיו עושים במצב זה, לעצמו את השאלה 27040 

הוא צריך לדאוג שהנקודה הפנימית המשפיעה על הצורה החיצונית , כבכי המצב החיצוני אינו מע, הזאת 27041 

 27042 .וכיוצא בזה בהשתנות העתים ממצב של עושר לעוני ולהיפך, צריכה להתאים לדרכי אבותיו

הדבר מצא חן בעיניו ואף , למה הדבר דומה לאדם שראה את חבירו לבוש בגד תפור ומותאם יפה למדתו 27043 

אך טעות בידו כי , הלך ושאל את חבירו מה מדות הבגד וכדומה, לזההוא בקש להתקין לו בגד בדומה  27044 

הוא הדין בדרכי החינוך מה , ואילו הוא צריך להתאים למדת גופו שלו, הבגד הזה מתאים למדת חבירו 27045 

צריך לשנות את אופן , אם ירצה האדם להתאים פנימיותו לדרך גבוהה, שמתאים לזה אינו מתאים לזה 27046 

 27047 .צריך האדם להשתדל להתאים את הענין אליו אבל בדרך כלל, החינוך

וצריך היה , ז כשהגיע לחרן עמד כעני שאין לו כלום"ובכ, אליעזר יצא מבית אברהם וכל טוב אדוניו בידו 27048 

שמה שיש לו אינו , מצב כזה מחנך את האדם לבטחון ומלמדו, לבקש על נפשו ברצותו לגמוע מעט מים 27049 

וחינוכו היה לעמוד איתן , ה הגיע לחרן בידים ריקניות"בינו עואילו יעקב א, שלו אלא הכל בידי שמים 27050 

והאומץ הזה העניק לו כח , ויגל את האבן וישק את הצאן, במדת הבטחון להראות שהוא הנותן לכולם 27051 

אולם בנקודה , מצבו אמנם היה שונה בהחלט ממצבו של אליעזר, להוכיח אותם גם בהיותו גר אצלם 27052 

ושניהם השיגו מבוקשם באופן , עמד על עין המים וזה עמד על עין המים זה, הפנימית היו דומים בהחלט 27053 

 27054 .שונה

ענין הפנימיות שאדם צריך להתאים עצמו שוה  (א, מכאן מתבררים לנו שני יסודות בעבודת השלמות 27055 

כי המטרה אחת היא להשלים את רצון , ש היוצר יחד לבם שלבם ישאף יחד אליו"כמ, בשוה למקור אחד 27056 

, למצוא מקום לפרוץ את גדרם החיצוני, א צריך לחדור לתוך מעמקי מידותיו"ינוך שכענין הח (ב´ ה 27057 

 27058 .כדי להגיע אל הנקודה הפנימית האמיתית שבקרבו, ולפרוץ דרך לצאת מתוך מאסר טבעו

ה אשר "כמו שמצינו אצל יעקב אע, התורה תובעת מהאדם להתחנך בשלמות ולבל יאבד אף כחוט השערה 27059 

כ כשהתבטא בדקות ואמר "ואעפ, ה ליעקב אל"ל שקראו הקב"ש חז"כמ, וגדולתוהתורה האריכה בשבחו  27060 

ואף כי גם בענין הזה היה מושלם , תבעה ממנו התורה אל תתהלל ביום מחר, וענתה בי צדקתי ביום מחר 27061 

מ כשהיה מקום לפקפוק לא העלימה התורה וגילתה זאת בכל "מ, ל בענין המקלות"ר ז"כמו שביאר אדמו 27062 

 27063 .והקיפה גודל התביעה

ביציאתה היה משום יוקרתו , ל ותצא דינה בת לאה יצאנית בת יצאנית"שאחז, כיוצא בזה מצינו אצל לאה 27064 

, אך כיון שהיה חסרון מה באיכות, שבשביל זה זכתה לשבטים ולקבורה, ל"ש חז"ה כמ"של יעקב אע 27065 

יך אדם לדקדק צא ולמד עד כמה צר, רשמו מעתיקי השמועה מה שנאמר בקבלה על הפסוק ותצא דינה 27066 

 27067 .(ג"נ´ דברי בינה ומוסר ד)  .כי הכל תלוי בחינוך העצמי באיכות, בעצמו שלא להחסיר אף פרט

 27068 

 27069 מאמר תקנט

 27070 .(´ח י"בראשית כ) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

כי מטא לחרן אמר אפשר שעברתי על , יעקב אבינו כשהלך לחרן עבר על הר המוריה מבלי להתפלל שם 27071 

 27072 כד יהיב דעתיה למיהדר קפצה ליה ארעא מיד ויפגע במקום, בותי ולא התפללתיהמקום שהתפללו א

ולא ניצל קדושת המקום לשם עליה כמו , ע מדוע בלכתו לחרן עבר שם בלי להתפלל"וצ, (א"חולין צ) 27073 

כי קבלה בידינו שכל דברי התורה , בודאי שאין כאן מקרה של שכחה, שעשה אביו ונזכר רק כשבא לחרן 27074 

 27075 .ל באו ללמדנו דברים עיקריים"בתורה ובדברי חז´ האבות הקובפרט מעשי 

לכן היתה שאיפתו שיזכה במדרגתו במדת , ה היתה מדת האמת"פשר הדבר הוא מדתו של יעקב אבינו ע 27076 

לכן רצה , אליבא דאמת אינה שלו לגמרי, י סיועים"כי מדרגה שאדם זוכה לה במדת הרחמים ע, הדין 27077 

מה , (מדת הדין) לי לאלקים (מדת הרחמים) ´כן אמר בתפילתו והיה הו, יעקב למעט בסיועים חיצוניים 27078 

אמנם בהיותו בארץ ישראל שהיא מסוגלת , שאחרים זוכים רק במדת הרחמים אזכה בו אני במדת הדין 27079 



על כן לא פנה אל ההר המקודש להשיג שם התעוררות על , להשגת מדרגות פנימיות עלתה בידו שאיפה זו 27080 

 27081 .ידי אמצעים חיצונים

ששם ההשפעה הרוחנית אינה באה באופן ישיר כמו בארץ ישראל אלא רק , אך בהגיעו לחרן בחוץ לארץ 27082 

ראה שלשם נדרשים גם כלים , (שלא לשמה) בחינה של רוחניות המהולה בחיצוניות, על ידי שרי המקום 27083 

ה יכול שהי, י רשמי תפילות אבותיו"וגם להתחזק ע, לכן החליט להתפלל על סיעתא דשמיא, חיצוניים 27084 

לא נתן תנומה לעיניו אף לרגע אלא , ועל כן יהיב דעתיה למיהדר, ההוא´ לציירן בלבו בעומדו במקום הק 27085 

 27086 .כה חשובה היא שקודמת לכל דבר, כי הנקיטה באמצעיים לשמירת ההכרות הפנימית, החליט לחזור מיד

כאשר עושה האדם את כי , על ידי שאיפתו להשיג אמצעים שיקבעו את הפנימיות זכה שקפצה לו הארץ 27087 

, אז לא יתכן עוד כל עיכוב מצד ההגבלות החומריות, הגשמיות כולה רק כלי להשגת תוכן הרוחני לשמה 27088 

כד צלי בעי , לשקיעת שמש לפני זמנה, לכן זכה לסיועים נוספים להתעוררות פנימית למעלה מהטבע 27089 

י לינה זו במקום "ע, השמשמיד בא ? ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה"למיהדר אמר הקב 27090 

 27091 .שמירת הדרגא הפנימית בטהרתה, המקודש הזה זכה להבטחת הנה אנכי עמך ושמרתיך

שינה שהביאה , ואחרי שעבר דרך רחוקה ועדיין לא לן כלל, ד שנה"זו היתה לינתו הראשונה לאחר י 27092 

תענינותינו אך בקל וחומר שתהיה ה, אנו בקטנותנו עלינו להשתדל בכל עוז, לעלייה רוחנית נשגבת 27093 

נקשור אותם אל לימוד , וגם את הענינים הגשמיים שאנו באים עמהם במגע, בלימוד תורתנו הקדושה 27094 

יהפכו הם לשמירה חשובה על הערכים , וכשנביא אותם לידי יחס הדוק אל הרוחניות, ´התורה ועבודת ה 27095 

 27096 .(216´ מכתב מאליהו ג)  .הרוחניים הפנימיים משכחת הנפש

 27097 

 27098 מאמר תקס

 27099 .(´ח י"בראשית כ) יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויצא

נתן דעתו לחזור מיד , כאשר הגיע לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ולא התפללתי 27100 

ד שנה שלמד בבית המדרש "ה לא ישן על מטתו כל י"נתבונן נא יעקב אע, (ז"י י"רש) קפצה לו הארץ 27101 

, לך רב מדרומה של ארץ ישראל עד חרן שהוא רחוק מצפונהגם הניח מאחוריו מה, ג שנה"וכבר היה בן ס 27102 

שהיה ירא שלא יפול ? ומדוע, ז לא רצה לנוח אפילו רגעים מועטים קודם שומו פעמיו לדרך לחזור"ועכ 27103 

 27104 .נפילה נוראה על ידי שעזב את התעוררות של הר המוריה מקום שהתפללו בו אבותיו

וכיון , ה מיד למדרגת מסירת נפש של בחינת הר המוריהנתעל, וכיון שהחליט לחזור אחר כל הטרדה הזאת 27105 

לא היה ביכולת ההגבלות הגשמיות , שעל ידי ההתעוררות לחזור כבר הגיע לענינו הרוחני של הר המוריה 27106 

 27107 .של זמן ומקום להפרידו משם וקפצה לו הארץ

י זו הזדמנות כי מצד אחד הר, היוצא לנו מכל זה כמה צריכים אנו לאחוז בכל התעוררות שתזדמן לנו 27108 

ומצד אחד הננו בסכנה לאבד אפילו , מיוחדת לעלות למדרגה גדולה שאי אפשר לנו לקנות בזמן אחר 27109 

והנה איך נצייר התעוררות יותר חזקה מחרבן הכלל , מדרגתנו הנוכחית אם נתעלם מן ההתעוררות הזאת 27110 

ולא , שלא ניפול לבאר שחתכמה אנו אחראים ללמוד ממנו ולהתחזק מלימוד זה ? שראינו בזמן הזה בימינו 27111 

 27112 .(40´ עמ´ מכתב מאליהו ב)  .נגביר יותר את טמטום הלב שבנו

 27113 

 27114 מאמר תקסא

 27115 .(´ח י"בראשית כ) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

א  ושכבת וערבה שנתך וישכב במקום ההו, אם תשכב לא תפחד מעשיו ומלבן, אז תלך לבטח זה יעקב 27116 

אבל באמת לא היה צורך שיסע בעצמו , הרים באמתלא לישא אשהיעקב אבינו נשלח לארם נ, (ר סח א"ב) 27117 

אבל ברח , וכמו ששלח אברהם את אליעזר להביא את רבקה ליצחק, שהרי היה יכול לעשות על ידי שליח 27118 

יעקב איש , ומאידך מוטל היה עליו לעמוד בנסיון הגדול של לבן, הוא מחמת עשיו הרשע על פי צווי אמו 27119 

לישא בנותיו ולהעמיד שנים עשר שבטים במחיצתו וגם , רשע זה עשרים שנה תם היה מוכרח להתעסק עם 27120 

 27121 .להשיג עשירות מרמאי זה

ניצל כל כוחות הטומאה העומדים לרשותו לעכב בעד יעקב , לבן שהיה בעל כשפים ועובד עבודה זרה 27122 

ד את שבא לאב, ש ארמי אובד אבי"ובסוף בא להרוג אותו ואת כל אשר לו כמ, ולמנוע ממנו להתעשר 27123 

 27124 אולם יעקב הקפיד לעבוד באמונה אצל לבן עד שדיני שומר שכר נלמדים ממנו, י שם"הכל כמו שפרש

, עד כדי הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, עד מתי שומר שכר חייב לשמור´ ש בגמ"כמ, (7מ צג"ב) 27125 

מאבק , עולם ואפילו עבור נשיו עבד ארבע עשרה שנה שלא כמנהגו של, ולא לקח ממנו שום דבר בחנם 27126 

 27127 .כבד היה נטוש בין האמת והשקר בדמותם של יעקב ולבן



, כדי להוציא את הקדושה מבין לועי הכפיר, יעקב היה מוכרח להיות לא רק תמים אלא גם ערום ביראה 27128 

, כן היה עליו להעמיד שבטי ישראל מלבן הארמי, כמו שהיה מוטל עליו לרכוש את הבכורה מעשיו הרשע 27129 

 27130 .אבות היה לוחם כל ימיו נגד הטומאה כדי לערטלה מהקדושה שנפלה לרשותהיעקב אבינו בחיר ה

תפקידו של יעקב היה לתקן את העולם מהזוהמא שהטיל בו הנחש , כשלישי בחוט המשולש של האבות 27131 

ב שבטים "וסימן לזה שהוליד י, שאצל יעקב פסקה הזוהמא, (.שבת קמו) ל"ש חז"בחטא עץ הדעת כמ 27132 

זאת אומרת שמשך את הקדושה אפילו ללילה , (7ברכות כו) ב תקן תפלת ערביתיעק, שלא היה בהם דופי 27133 

´ ואמרו בגמ, (ד"תהלים ק) ש תשת חושך ויהי לילה בו תרמוש כל חיתו יער"כמ, שבו זמן שליטת החיות 27134 

 27135 .(7מ פג"ב) שהחיות הנזכרים בפסוק זה הם משל לרשעים

ונראה בביאור הענין שמתחילה , קב למישורן פירש שיעקב נקרא ישורון מלשון ישר שהפך את הע"הרמב 27136 

וזה משום , שהוא על שם עקבה שהוא ענין גלגול וסיבוב, ה קראו כן"י שהקב"ש רש"נקרא יעקב כמ 27137 

 27138 .היה צריך לתקן את הבריאה באופן של ערום ביראה וכמו שכתוב ויעקבני זה פעמים´ שיעקב בחיר ה

וכן לקבל את , להוציא את הבכורה מהרשע בערמה כדי, מוטל היה עליו לסכן את עצמו למען קדושת השם 27139 

וכן נאלץ להתמודד עם לבן להיות נאמן ומסור , הברכות בערמה על פי נבואת אמו כמבואר בתרגום 27140 

ל על הפסוק כי אחי אביה הוא אחיו אני "כמו שדרשו חז, בעבודתו אבל גם לא ליפול ממנו ברמאות 27141 

שאילו , וכרחים להעמיד באלכסון כדי לעלות עליוהדוגמא לזה הוא הסולם שמ, (ר ע יב"ב) ברמאות 27142 

 27143 .יעמידנו זקוף אין לו שום תועלת בו

שבזה קלקל את כל , כדי לזרוק מעליו השפעת הנחש בהחטיאו לאדם הראשון, כל זה כדי שתפסק הזוהמא 27144 

אבל אחרי שהצליח בערמה לדחות מהקדושה כל אחיזה של עשיו ולבן אז זכה , הבריאה כנזכר למעלה 27145 

ויצא מאפילה לקרן אורה וסלל את הדרך , שם זה מסמל איך שהפך את העקב למישור, שורוןלשם י 27146 

צדיקים ילכו בם ´ זהו שאומר הנביא מי חכם ויבין אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי ה, להקמת העם סגולה 27147 

 27148 .(ב"הושע י) ופושעים יכשלו בם

אבל הפירוש הוא ? ישרים´ י הולכאורה קשה בשביל מה צריכים כל כך הרבה חכמה להבין כי דרכ 27149 

אבל אם הם , כאילו עושים איזה עקבה ונטיה מהישרות, שהרבה פעמים עושים רושם של בלתי ישרים 27150 

 27151 .אז סופם שתתברר ישרותם אף שבהתחלה רק חכמים הבינו זאת, ונעשו בכונה רצויה´ באמת דרכי ה

אבל , לבחון במצרף והזהב בכור הכסף אפשר, ´זהו שאומר החכם מצרף לכסף וכור לזהב ובוחן לבות ה 27152 

א מהתיקונים שמצרף לכסף זה "ומביא שם הגר, ה יכול לבחון את הלבבות אם הם טהורים"רק הקב 27153 

בחינתו של אברהם באור כשדים בעקידה ובשאר , זה יעקב´ ובוחן לבות ה, וכור לזהב זה יצחק, אברהם 27154 

ה היה יכול לבחון בהם אם היו "יעקב רק הקבאבל של , וכן בחינותיו של יצחק, נסיונותיו היו גלוים לעין 27155 

ה העיר עליהם שהכל היה לשם "אבל הקב, משום שממבט חיצוני היו נראים לפעמים כעקבה, בלב טהור 27156 

בכל זאת ישרים , ועל כן קרא שמו ישורון להורות שלמרות העקבה שנראה בהם, שמים ובכונה רצויה 27157 

 27158 .וסוף שנתגלתה ישרותם לעין כל´ דרכי ה

אבל הוא הלך , בהסתובבו בין חיות הטרף עשיו ולבן, יעקב היתה זרועה מוקשים ומלאה סכנות דרכו של 27159 

מכיון שהיה דבוק בתורה , (´משלי ג) אל ילוזו מעיניך נצור תושיה ומזימה, לבטח משום שקיים בעצמו 27160 

התרגום כמו שפירש , כל מעשיו לא היו אלא על פי התורה, בהיותו כל ימיו יושב באהליהם של שם ועבר 27161 

לכן , שאפילו המרמה שלו היתה אך חכמת התורה שחייבה כל צעד בהנהגתו, בחכמה —בא אחיך במרמה  27162 

המוסר )  .ה לו ולכל דורותיו"ונתברך על ידי הקב, התורה שמרה עליו וזכה לנבואה במקום המקדש 27163 

 27164 .(והדעת

 27165 

 27166 מאמר תקסב

 27167 .(´ח י"בראשית כ) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

ל חייב אדם "ואמרו חז, פר על מעשי יעקב אבינו בחיר האבות שדמותו חקוקה בכסא הכבודבפרשה זו מסו 27168 

לכן , ומכיון שכוונתם הקדושה וטהרת לבם של האבות אין לנו, לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי 27169 

ננסה לתאר את מצבו של יעקב אבינו בשעה , צריכים להשתדל לפחות במעשים החיצוניים להדמות לאבות 27170 

בכל אופן נכנס לישיבת שם ועבר , משום שעשיו אחיו רצה להורגו וחייו היו בסכנה, ח מבית אביושבר 27171 

ל על הפסוק וישכב במקום "כמו שדרשו חז, ד שנה בהתמדה ובשקידה עד שלא שכב לנוח כלל"ולמד י 27172 

 27173 .ההוא

שרצו בני ביתו וכ, אלא ישב ולמד עד שנפל ונרדם, כ שלא היה ישן במיטתו"ב מוולאזין סיפרו ג"על הנצי 27174 

וכשהלך יעקב ללבן , להניח כר מתחת לראשו תיכף התעורר והמשיך בלימודו כדרכו של יעקב אבינו 27175 

אלא שנכנס יעקב לנהר , ל אמרו שאפילו את בגדיו לקח ממנו"וחז, כתוב שבא אליפז ונטל כל מה שהיה לו 27176 

 27177 .יעקב את בגדיו ה נס וטבע החייל בנהר ולקח"ובא חייל ונכנס לנהר ועשה הקב, עד צווארו



והרי , ה בחלום והבטיחו שתנתן לו הארץ"נתגלה לו הקב, ובמצב כזה בעירום ובחוסר כל כשנרדף על חייו 27178 

הרי שיעקב אבינו על אף כל הצרות שעברו עליו לא , אין נבואה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה 27179 

וכשקם יעקב משנתו לאחר  ,ולכן היה שרוי בשמחה והגיעה אליו הנבואה, ה"נפלה רוחו ובטח בהקב 27180 

, במקום זה דאג והצטער על שישן במקום הקדוש, היה לו לשמוח מאוד על זה, ה"הבשורה שהבטיחו הקב 27181 

 27182 .שאילו ידע את קדושתו לא ישן

והיה לו לשמוח אם אחד , והוא בא לשם בעירום ובחוסר כל, וכן כשהגיע יעקב לחרן ואין איש מכיר אותו 27183 

י "לפי רש, והנה יעקב תיכף כשבא הוכיחם הן עוד היום גדול, סתכל עליומאנשי המקום ידבר אתו או י 27184 

, תבע מהם צער בעלי חיים´ אור החיים´ולפי , הוכיח אותם שגזלנים הם לפי שעדיין לא השלימו שכירותם 27185 

 27186 .ומי שהוא עני מרוד ודואג על עצמו לא היה בכחו להוכיח אנשים זרים במקום חדש

ולכן יכול יעקב אבינו , ולא דאג כלל לעצמו ושמח היה אפילו במצב כזה ה"אלא שבטח יעקב אבינו בהקב 27187 

לא כן מי ששמח , כי מי שהוא עצוב ודואג אין בו כח וגבורה, לגולל את האבן לבדו בלי שיסייעו בידו 27188 

ה למרות כל הצרות שעברו עליו ולא התאונן "ן מכיון שבטח בהקב"כמו שמבאר הרמב, ה"ובוטח בהקב 27189 

ה שיעזרנו ולא "ומכאן עלינו ללמוד שאף בצרות הגדולות נבטח בהקב, יחליפו כח´ וי העל מצבו הרי קו 27190 

 27191 .(דרכי מוסר)  .יחליפו כח´ ויקוים בנו הפסוק וקווי ה, נתרעם עליו

 27192 

 27193 מאמר תקסג

 27194 .(´ח י"בראשית כ) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

אחד מגדולי , (הטורים שם בעל)א  א שפרשה זו סתומה לפי שיצא בסתר וברח בהחב"ויצא יעקב י 27195 

לא רבי נחום אלא נחום איש , ולא נזכר כלל בתואר רבי, נחום איש גמזו´ גם זו´התנאים נקרא בתואר  27196 

גדול ´ גם זו´ומכאן משמע דתואר , פ שמהלל ושמאי ואילך נקראים כל התנאים בתואר רבי"ואע, גמזו 27197 

 27198 .בתואר רבי ונבאר דברינוומאחר שזכה לתואר גם זו שוב אין צורך לכנותו , מתואר רבי

וכתבו הטעם שהיתה , על התורה ובעל הטורים עמדו על הענין שפרשת ויצא כולה סתומה´ בעלי התוס 27199 

, והנה ניתן הפסק בפרשיות למשה רבינו להתבונן בין פרשה לפרשה, בריחת יעקב מפני עשיו בחשאי 27200 

ריוח להתבונן בין פרשה  מה טעם שתהא כל הפרשה רצופה בלא, כ אף שברח יעקב אבינו בסתר"וא 27201 

ל מעולם לא אמר יעקב דבר בטל "ואחז, ´אמר הכתוב למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מה, ע"לפרשה וצ 27202 

 27203 .(א"ר צ"בר) ה אני עסוק להמליך את בנו והוא אומר למה הרעותם לי"אמר הקב, אלא כאן

לם אין לדון את הפרט אך לעו, יעקב אבינו דן את המקרה הפרטי אשר לפי הנראה היה רעה גדולה עבורו 27204 

וכן כאן הכל היה כלול בחשבון הכללי להמליך את יוסף , כי בחשבון הכללי נראה כל פרט באור אחר 27205 

ולמחר תשחק , ב למחר תבכה מאשר היום תשחק"א באגרתו לב"וכן כתב הגר, לטובתו ולטובת הכלל 27206 

א אלא חוליא קטנה בעוד אין הו, ואסונו של האדם הוא שדן את המקרה הפרטי, מאשר היום תבכה 27207 

 27208 .והחשבון עלול להשתנות מן הקצה אל הקצה, ממערכה כללית גדולה

בסופו  —אלא אומר גם זו , להורות שאינו דן את הפרט לפי מה שהוא, וזהו ביאור הענין שם גם זו לטובה 27209 

תום ב, צדקו יחדיו´ וכמו שכתוב משפטי ה, ומובטח הוא כי החשבון הכללי הוא לטובתו, של חשבון לטובה 27210 

וכך נהג גם תלמידו של נחום איש גם זו רבי עקיבא , ומשפטיו´ כל המעשים יחדיו נראה את צדקת ה 27211 

 27212 .(ב"ע´ ברכות ס)א  כדאית

לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנא לטב , עקיבא´ מ וכן תנא משמיה דר"ר משום ר"ה א"אר 27213 

אמר כל , ´א בעא אושפיזא לא יהבי לימטא לההיא מת, עקיבא הוה קאזיל באורחא´ כי הא דר, עביד 27214 

, אתא זיקה כבייה לשרגא, והוה בהדיה תרנגולה וחמרא ושרגא, דעביד רחמנא לטב הוא אזל ובת בצברא 27215 

ביה בלילא , אמר כל דעביד רחמנא לטב הוא, אתא אריה אכליה לחמרא, אתא שונרא אכליה לתרנגולא 27216 

י אילו היה "פירש, ה הכל לטובה"ה שעושה הקבאמר להו לאו אמרי לכו כל מ, אתא גייסא שבייה למתא 27217 

 27218 .ואילו היה החמור נועד או התרנגול קורא היה הגייס בא ושובה אותי, הנר דלוק היה הגייס רואה אותי

והמקום מקום חיות , בשדה מחוץ לעיר צריך הוא ללון, מה מחריד היה מצבו של רבי עקיבא באותה שעה 27219 

ועל הכל , י ארי"והחמור האחד שברשותו נטרף ע, נגול מעורר איןבחשיכה ללא נר ותר, רעות מעון אריות 27220 

איך , עקיבא לראות מיד למחרת את החשבון הכללי´ ואמנם זכה ר, ע כל דעביד רחמנא לטב עביד"אומר ר 27221 

והכל ביחד היוה מגילה ערוכה של הצלת נפשות , כל מאורע אשר היה רע ומר כשלעצמו הפך לנס ממש 27222 

 27223 .פלאע ובני ביתו באופן מו"ר

ל על הכתוב "וכמו שדרשו רז, ה בחכמתו העליונה"אף השכר והעונש משתלבים בחשבון כללי על ידי הקב 27224 

אף הנוראות שאתה מביא עלינו , (תנחומא וישב) ואמרו, נורא עלילה על בני אדם´ לכו וראו מפעלות ה 27225 

וכתוב בה זאת , ךעד שלא בראת עולמך היתה תורה אצל, ה"כך אמר אדם לפני הקב, בעלילה אתה מביאם 27226 

, וכן ביוסף ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם, אלא באת לתלות בי את העלילה, התורה אדם כי ימות באהל 27227 



ה מבקש לקיים גזירת ידוע "ר יודן היה הקב"וא, בשביל כתונת פסים גרם לכל השבטים לירד למצרים 27228 

 27229 .קב את יוסף וישנאוהו אחיווהביא עלילה לכל הדברים הללו כדי שיאהב יע, תדע כי גר יהיה זרעך

שבשביל משקל שני סלעים מילת , אמר רבא בר מחסיא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים 27230 

, (7שבת י) ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו 27231 

אך מדברי המדרש הללו כבר , ש"תם עיג דבלאו הכי נגזר דכתיב ועבדום וענו או"שם ואע´ התוס´ והק 27232 

מ נשתלב החשבון הפרטי של יעקב "מ, פ שנגזרה גזרת ועבדום וענו אותם קודם לכך"נתבאר כי אע 27233 

 27234 .ששינה בן בין הבנים אל תוך המערכה המוכנה ועומדת

, ת מאז ומקדם נורא עלילה על בני אדם"הפעולה אשר הכין השי, ´וזה שאמר הכתוב לכו וראו מפעלות ה 27235 

וזה טעם נוסף , ומגלגל על ידם את אשר נגזר קודם לכן, י מעשי בני האדם"ה מקיימה בעלילה ע"קבה 27236 

אלא , כי אף הוא אינו אלא חלק מתכנית ערוכה ושמורה מני אז, שלא ידון האדם את מקרהו הפרטי 27237 

 27238 .ש"י נורא עלילה ית"שנתגלגל על ידו בעלילה ע

כי לא חלקים חלקים היא אלא כל פרט ופרט של , וחוהוא הטעם למה שפרשת ויצא סתומה ואין בה רי 27239 

ויעקב אבינו זכה לבנות את בית ישראל , פרשת יעקב מצטרף לחשבון כללי אחד של בנין עם ישראל 27240 

, (ב ילקוט שם"משלי י) ועליו אמר הכתוב ושומע לעצה חכם, בשמעו לקול אביו ואמו ללכת אל בית לבן 27241 

וכן כדי להיות , היתה ההכנה הגדולה להעמדת שבטי יֿה מקודם הלך לבית מדרשם של שם ועבר והיא 27242 

 27243 .ג מצוות"בבית לבן הארמי ולשמור על תרי

ד שנה ששימש אצל שם ועבר לא שכב בלילה שהיה עוסק "אבל כל י, ל וישכב במקום ההוא"והעידו חז 27244 

ן לא על אב´ ד שנה אפי"מכלל דכל י, ג כרים וכסתות אלא על אבן"וגם בלילה זה לא שכב ע, בתורה 27245 

אלא כה גדול כחו של אדם אלא שאינו משתמש ומנצל את , וכבר ביארנו שלא היה זה בדרך נס, שכב 27246 

אבל אם יאמץ אדם את כוחותיו , וכמו ששנינו היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים, כוחותיו 27247 

אים אותו שכרגיל נוש, ל יש ונושא אדם אחד משא"וכמו בשעת שריפה רח, הריהו מסוגל לחולל נפלאות 27248 

 27249 .כמה בני אדם

ה על "שאמר דוד המלך ע, ל את הכתוב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב"וכבר ביאר החפץ חיים זצ 27250 

שאילו ידע האדם כי במקום זה מונחים אוצרות של , כי הוא עסוק בתורה כדרך המוצא שלל רב, עצמו 27251 

ובכל , רגע אחד´ א ינום ולא יישן אפיהרי ל, ויש לו זמן מסוים בלבד כדי לאוספם, אבנים טובות ומרגליות 27252 

ואמרו יפה שעה אחת , ט"ה בתורה ובמע"וכך עסק דהע, מאמצי כוחותיו יקבץ בלי הרף ככל היותר 27253 

 27254 .ב"ז מכל חיי העוה"ט בעוה"בתשובה ומע

כ מוצאים "וגם אח, י ניצול כל כוחותיו"ד שנה בישיבת שם ועבר וזאת ע"וכן יעקב אבינו לא שכב כל י 27255 

י כמי שמעביר את הפקק "פרש, דכתיב ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ל יעקב אבינויסוד זה אצ 27256 

אבל בעל הפייט אמר בתפילת גשם יחד , ופשוטו שהיה גבור גדול, מעל פי צלוחית להודיעך שכוחו גדול 27257 

מנע וראיה לכך שאנו מבקשים בעבורו אל ת, הרי שגבורתו נבעה מיחוד לבו, לב וגל אבן מפי באר מים 27258 

ויכול כל , ד שנה אצל שם ועבר"ובכח יחוד הלב לא שכב י, ואין הגבורה זכות אלא זו של ייחוד לב, מים 27259 

 27260 .ורק העצלות היא המעכבת, י יחוד לב"אחד לגול את האבן מעל באר המים החיים ע

ועל ידי שינה זו זכה לארץ ישראל וכן , כ נבואה ולא שינה בעלמא"והשינה של יעקב אבינו היתה ג 27261 

ה "ואפי, י שינה זו זכה יעקב לכל מה שזכה"ל דאך ורק ע"ובקבלה מרבותינו זצ, להבטחת כלל ישראל 27262 

ואף שהיה , י אילולי ידעתי לא ישנתי"פירש, אמר יעקב אבינו מה נורא המקום הזה ואנכי לא ידעתי 27263 

תי וכן לאחר שאמר יעקב עם לבן גר, מפסיד כל זאת שזכה שם כי אין המטרה מקדשת את האמצעים 27264 

ז "והיינו שעי, י שמא נתלכלכתי בחטא"ז כתיב קטנתי מכל החסדים פירש"אחר כ, ג מצות שמרתי"ותרי 27265 

וזהו תכלית לימוד המוסר שיבדוק , ע שמא שגג במחשבתו"הראב´ וכמו שפי, ו"כל עתיד ישראל בסכנה ח 27266 

 27267 .(ב"שיחות מוסר תשל)  .אדם את עצמו תמיד שמא עדיין לא הגיע לדרך האמת

 27268 

 27269 דמאמר תקס

 27270 .(´ח י"בראשית כ) ויפגע במקום וילן שם. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

, מאין יבוא עזרי, אשא עיני אל ההורים, ג פתח שיר למעלות אשא עיני אל ההרים"רשב, איתא במדרש 27271 

אני לא נזם אחד ולא צמיד , אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה כתיב ביה ויקח העבד עשרה גמלים 27272 

אל יתן , ´ו לית אנא מובד סברי מן בריי אלא עזרי מעם ה"ח, אמר מה אנא מובד סברי מן ברייחזר ו, אחד 27273 

 27274 .ש"למוט רגלך אל ינום שומרך עי

ודן עם עצמו מאין יבוא , המדרש מגלה לנו שיעקב נחרד ממצבו שהוא הולך להשיג את זיווגו חסר כל 27275 

ן כיצד שייך מצב כזה אצל יעקב אבינו ולכאורה צריך להבי, ´ולבסוף התחזק ואמר עזרי מעם ה, עזרי 27276 

ד שנים באהלי שם ועבר ללמוד "ובדרכו לחרן בדרך אגב ישב י, ג שנה היה יושב אהל"ס, בחיר האבות 27277 



י על הפסוק וישכב במקום "ש רש"כמ, שלא הלך אף פעם לישון כל אותם הימים, תורה בהתמדה נוראה 27278 

מש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה עוסק ד שנים ששי"באותו מקום שכב אבל י, ההוא לשון מעוט 27279 

 27280 ?כיצד שייך אצלו מצב של שאלה מאין יבוא עזרי, ל"בתורה עכ

ז "ועמד על זה הגרש, א לישון שם מראשותיו אבנים כמין מרזב כדי להנצל מחיות רעות"בשעה שהלך יעק 27281 

בנים ואפילו את הא, מקלם וכי מה עצה להנצל מחיות רעות בשעה שכל שאר חלקי גופו גלויים 27282 

ז שבאמת "וביאר הגרש, כ מה פשר הגנה זו שנקט בה יעקב"וא, כ יכלה חיה רעה לסלק"שמראשותיו ג 27283 

ומוראכם וחיתכם יהיה על כל , שהרי בטבע הבריאה יראות החיות מבני אדם, היה בטוח יעקב שלא ינזק 27284 

שבו הוא יכול ורק מי שמאבד את הצלם אלוקים , הצלם אלוקים מגן על האדם מפגיעת החיות, חית הארץ 27285 

ורק עשה מגן , ויעקב אבינו בודאי שלא איבד את הצלם אלוקים שבו ומוראו היה על חיות הארץ, להפגע 27286 

 27287 .של אבנים למעט בנס

ועוד יותר שהרי , וכיצד זה מתאים לשאלה מאין יבוא עזרי, רואים אנו בזה את מידת הבטחון של יעקב 27288 

והמתנות שנתן אליעזר היו לאחר מעשה , יצא הדבר´ י כסף וזהב אלא מה"כ לא בא ע"זיווגו של יצחק ג 27289 

הנביא ישעיה תובע מי , גמלים ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד´ אליעזר נטל י, כ למה הרהר יעקב"וא 27290 

תביעה מדוע , וישען באלוקיו´ שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם ה´ בכם ירא ה 27291 

 27292 .ו בענין זה"כ כיצד נבין שיעקב נכשל ח"וא, ´אין העם בוטח בעת צרה על ה

דהנה מצינו באבותינו , ובהסבר הדבר נראה שאדרבא ענין זה אצל יעקב נבע דוקא מגדלותו הרוחנית 27293 

והסיבה לכך שכל , אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ששם אלוקים נקרא על כל אחד מהם בנפרד 27294 

כל אחד מהם מיוחד בהכרת , ם אינה הכרתו של יצחקהכרתו של אברה, אחד מהאבות היה מקורי בעבודתו 27295 

כיון שכל אחד מהם עבד בכוחות נפשו המיוחדים לו , ולכן שם אלוקים נקרא על כל אחד לחוד, האלקות 27296 

 27297 .והגיע להכרה מיוחדת לו לפי כושר נפשו, בהכרת הבורא

הכרת הילדות  נשאר הוא עם, אולם אם חי האדם את חיי האמונה בלי עמל בכיוון להתחדשות ההכרה 27298 

וכך יכולים לעבור עליו עשרות שנים בקיום תורה , ואינו זוכה להגיע לגילוי מקורי ומחודש באמונתו 27299 

 27300 .י עבודתו"והוא כאילו עומד מן הצד ואינו מתעלה ע, אולם הכרת לבו לא תשתנה, ומצות

שר צבא , ליהי לחימה להתנגש עם הסתירה ולהתגבר ע"ההתחדשות באה ע, סיבת אי העליה היא אדישות 27301 

בזה הוא מגביר את אמונתו , י עמידתו במלחמה במסירות נפש"דוקא ע, המוסר נפשו במלחמה עבור מלכו 27302 

בהבדל בין האומרים כל מאי דעבדין מן שמיא , ט"החסידות י´ המסילת ישרים´ש "וכמ, ואהבתו למלכו 27303 

שיצטרכו יותר כח וכל מה שיתגברו עיכובים נגדם עד , לבין אלה שאינם צריכים לטעם זה, לטב 27304 

כשר הצבא הרשום בגבורה אשר יבחר לו , הנה יאמץ לבם וישמחו להראות תוקף אמונתם, להעבירם 27305 

 27306 .ש"תמיד במלחמה החזקה יותר להראות תקפו בנצחונה עי

אלא לטובת האדם הם ניתנים לחיזוק , וזהו סוד הנסיונות שאינם רק בחינה לאדם אם נאמן הוא לבוראו 27307 

ן "ש הרמב"וכמ, י העמידה בנסיון מתעוררת הכרת הלב ומתחשלת האמונה בבורא"שע, הכרתו ואמונתו 27308 

שהמנסה יתברך יצוה בו , שכל הנסיונות שבתורה הם לטובת המנוסה, והאלוקים נסה את אברהם´ על הפ 27309 

 27310 .ש"להיות לו שכר מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד עי, להוציא הדבר מן הכח אל הפועל

נתת ליראך נס , ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נסה את אברהם, סוקוכפי שכתב המדרש שם על הפ 27311 

בשביל לנסותן בעולם , נסיון אחר נסיון וגידולין אחר גידולין, (´תהלים ס) להתנוסס מפני קושט סלה 27312 

 27313 .ש"כנס הזה של הספינה עי, בשביל לגדלן בעולם

לא לקבל , ררות ההכרה הפנימיתי התעו"היא דוקא ע, האמיתית הנותנת מקום לגדול ולעלות´ עבודת ה 27314 

´ וכשם שבלימוד הגמ, אלא לנסות לעורר בעיה ולהתגבר עליה, את הדברים בשיטחיות ובלי פנימיות 27315 

הסוגיא מתבררת , י הקושיות ותירוצם"אולם הלמדן מעורר קושיות וע, אפשר ללמוד בפשטות ובשטחיות 27316 

י "וע, שבון פנימי על כל מעשה מצוהדרוש ח´ כך בדרכי עבודת ה, ומקבלים הדברים אור חדש לגמרי 27317 

 27318 .חשבון זה שיכול לבוא בצורת קושיא ותירוץ מתבררת ומתלבנת הכרת האדם

אלא אדרבא , י הסבר שהיא בעצם טובה"ולא בורחים ממנה ע, מקבלים את הרעה כמו שהיא בתור רעה 27319 

ה בהכרח שתתחדש ואם חי האדם בחשבון כז, דוקא רעה ובכל זאת למרות הרעה אין האמונה זזה ממקומה 27320 

 27321 .הכרתו ויגלה אור חדש באמונתו

אלא בין אם ינצלו ובין אם לא , חנניא מישאל ועזריה קפצו לכבשן האש לא מתוך בטחון שיהיה להם נס 27322 

קבלו את , הם הביאו בחשבון צד זה שלא יהיה נס אלא המציאות תהיה כמו שהיא והם ישרפו, ינצלו 27323 

צריך להתנגש עם המציאות הסותרת , מם ומסרו נפשםכ התגברו על עצ"המציאות כמו שהיא ואעפ 27324 

במצב זה מחדש הוא הכרת לבו ומקבל משמעות חדשה , ובהתגברות זו סוד עליית האדם, ולהתגבר עליה 27325 

 27326 .באמונתו



כך האדם צריך בכל , וכך תמיד חובה על האדם להדמות לבוראו המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית 27327 

י צירוף חשבון "שיר חדש ע´ שירו לה, ם יהיו בעיניך כחדשיםבכל יו, יום תמיד לחדש הכרת לבו 27328 

יעקב לא רצה לקבל , ולאור דברים אלו נבין מדוע יעקב שאל את עצמו מאין יבוא עזרי, ומחשבה לדרכיו 27329 

ולהפיק תועלת בחידוש , יצר קושיא כדי להתגבר עליה, אלא רצה להבנות על ידם, את הדברים כפשוטם 27330 

 27331 .(אור יחזקאל)  .´הכרת לבו בבטחון בה

 27332 

 27333 מאמר תקסה

 27334 .(א"ח י"בראשית כ)א  ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההו

שנה ´ נ אמר כאן שכב אבל כל כ"ר, ד שנה שהיה טמון בבית עבר לא שכב"י אמר כאן שכב אבל כל י"ר 27335 

שהיה לנו ´ ה לולי, ו שיר המעלות שבתהלים"ל אמר ט"ומה היה אומר ריב, שעמד בביתו של לבן לא שכב 27336 

מה טעם ואתה קדוש יושב , נ אמר כל ספר תהלים היה אומר"רשב, ישראל סבא —יאמר נא ישראל  27337 

 27338 .(ר שם"בר)א  ישראל סב —תהלות ישראל 

אלקיך בה ´ ארץ אשר עיני ה, כי הלא הולך הוא מארץ הקודש, ה האדם שבמרכבה אף הוא פחד"יעקב אע 27339 

וכעת הוא , בותיו אשר בה השתעשע עם אבותיו הקדושיםארץ מגורי א, מראשית שנה ועד אחרית שנה 27340 

ידע זאת אבינו , הולך לארץ העמים ארץ טמאה ומקום טמא אצל לבן הארמי אשר בקש לעקור את הכל 27341 

ארבע עשרה שנה רצופות הטמין עצמו בבית , אלא לחגור עצמו בכח התורה, יעקב ולא מצא עצה בנפשו 27342 

ו בבית לבן "ישון כל אותן השנים מפני הפחד שמא יפגם חולא השכיב עצמו ל, שם ועבר ועסק בתורה 27343 

 27344 .וירד מקדושתו

הרי , לקיים מצות אביו ואמו קום לך פדנה ארם, פ כעת כשלדעתו הגדולה כבר יכול ללכת לבית לבן"עכ 27345 

כי , יוצא לו האדם שבמרכבה חגור בחגורת בטחון של ארבע עשרה שנה בעסק התורה בישיבת שם ועבר 27346 

היינו , ששקעה לו חמה פתאום שלא בעונתה, ל כי בא השמש"ואחז, מקום ההואבא השמש וישכב ב 27347 

ולפיכך ויקח מאבני , וצריך לומר ודאי כי יעקב אבינו הבין זאת, שנחסר היום בשתי שעות כדי שילין שם 27348 

 27349 .ה חפץ כך"המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא כיון שהקב

נצב עליו ויאמר הארץ אשר אתה שוכב עליה ´ והנה ה, צהויחלם והנה סולם מצב אר, ואכן לא טעה כלל 27350 

הארץ אשר אתה שוכב , (חולין צא) ל"והנה אנכי עמך ושמרתיך כי לא אעזבך ואחז, לך אתננה ולזרעך 27351 

עד , והנה אנכי עמך לפי שהיה ירא מעשיו ומלבן, י תחתיו"ה כל א"מלמד שקיפל הקב, עליה לך אתננה 27352 

 27353 .(י"רש) שהבטחתי לאברהם על זרעו לך הבטחתיו ולא לעשיו מה, אשר עשיתי את אשר דברתי לך

ולבסוף וייקץ יעקב משנתו ? ומה חסר עוד, הנה כל היעוד ויסוד כלל ישראל לנצח נגלה לו כעת בנבואה 27354 

נמצינו , י ואנכי לא ידעתי שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה"ופירש, ואנכי לא ידעתי... ויאמר 27355 

והפליאה נשגבה על מה הוא נאנח , ר ומתיירא על וישכב במקום ההואלמדים שיעקב אבינו מצטע 27356 

ולא , הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, הלא על דבר זה עצמו נאמר לו בנבואה? ומצטער 27357 

לקיים הנבואה בשכבו על , י תחתיו כדי שישכב על כל הארץ בבת אחת"ה כל א"עוד אלא שקיפל הקב 27358 

 27359 ?מה מן השמים למעשה שכיבתו יותר מזוהאם יש לך הסכ, הארץ הזאת

המחשבה הראשונה שעלתה לפניו לא היתה על הנבואה הגדולה , אך יעקב אבינו מיד כשהקיץ משנתו 27360 

ככתוב ויקץ יעקב משנתו ויאמר , רק הזדעזע ונפחד שישן במקום קדוש, והיעוד הנפלא שהראו לו בחלום 27361 

על הכל , ה כוויתור על כל הנבואה ועל כל ההבטחותוהרי זה נרא, במקום הזה ואנכי לא ידעתי´ אכן יש ה 27362 

 27363 .אכן נורא ונפלא הדבר, יעקב אבינו מוותר ובלבד שלא היה נכשל בזה שישן במקום קדוש

ש "כמ, וחזר והתחיל להתפלל מחדש על הכל, ולא זו בלבד אלא שעל כל מה שהובטח לו כאן לא סמך 27364 

ושבתי בשלום אל בית , דרך הזה אשר אנכי הולךושמרני ב, וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלקים עמדי 27365 

ויש להתבונן הרבה בזה הלא , י פסוקים אלו הם בקשה של שמירת ההבטחות האמורות"ופירש, אבי 27366 

ל על מדוכה "וכבר עמדו חז? ולמה בחיר שבאבות מתיירא ומפחד, מובטח הוא ועומד בכל אלו כעת ממש 27367 

 27368 .ל"ר וישלח וז"זו במד

אלא מכאן שאין הבטחה לצדיקים ? הנה אנכי עמך וכתיב אם יהיה אלקים עמדיכתיב , א"ה בשם ר"אמר ר 27369 

כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל , יעקב בר אידי רמי´ ל ר"הובא בזה (.ברכות ד) ´ובגמ, ש"ז עי"בעוה 27370 

י ויירא יעקב שמא אחר "ופירש, וכתיב ויירא יעקב מאד וייצר לו אמר שמא יגרום החטא, אשר תלך 27371 

 27372 .כ"וכדתניא שהחטא גורם שאין ההבטחה מתקיימת ע, יהבטחה חטאת

, שוב לא השכיב עצמו לישן כל אותן עשרים שנה, ולאחרי כל האמור שכבר בא אצל לבן ונשתהה שם 27373 

´ ידע כי במקום טומאה הוא נמצא וצריך עזר ה, ת"ו ביראתו את השי"מפחדו שמא יתקלקל ויפגם ח 27374 

ג אמרו "ורשב, ו שיר המעלות שבספר תהלים"ל אמרו ט"ריב, ומה היה אומר שם, להחלץ ולעשות חיל 27375 



ו מושפעים מהרחוב "ו עד כמה צריכים אנו לפחד שלא נהיה ח"ומעתה נעשה ק, כל ספר תהלים היה אומר 27376 

 27377 .(לב אליהו)  .ז"ה ולהרבות בתפלה ע"בדורנו בעו

 27378 

 27379 מאמר תקסו

 27380 .(א"ח י"בראשית כ)א  ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש וישכב במקום ההו

נתבונן באופן טבעי , משמע ששקעה לו חמה פתאום שלא בעונתה כדי שילין שם, י כי בא השמש"רש 27381 

רחוק מההורים ובורח מאחיו , הוא נמצא במדבר שומם ושקעה לו חמה פתאום, במצבו של יעקב אבינו 27382 

פני עשהו כמין מרזב סביב לראשו שירא מ, י על הפסוק וישם מראשותיו"כפירש, והוא מפחד פחד מות 27383 

ז הגיע "ועי, אימץ לבבו ותיקן תפילת ערבית, והשגחתו פרטית´ התאמץ באמונת ה, ל"חיות רעות עכ 27384 

 27385 .והגיע לבשורות טובות ואושר נצחי לו ולדורותיו עד סוף הדורות, נצב עליו´ והנה ה´ למראות ה

תחזק שי, ו בא לאדם מצב שעולם חושך לו באיזה אופן שיהיה"שאם ח, מזה צריך האדם לקחת לקח 27386 

אם רואה אדם , (7ב"ברכות ל) ל"ש חז"ויתחזק בתפילה כמ, שמתוך החושך יצמח אור גדול´ באמונת ה 27387 

, (י"רש) ´חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה´ קוה אל ה, (ז"תהלים כ) שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר 27388 

אדם לא רואה איך פ שבדרך הטבע ה"אע, תתחזק ולא תמשוך ידך אלא חזור וקוה ויצא מאפלה לאור גדול 27389 

 27390 .(מבקשי השלמות)  ?תקצר´ זה יהיה אבל היד ה

 27391 

 27392 מאמר תקסז

 27393 .(א"ח י"בראשית כ)א  ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההו

וחיות רעות לא יוכלו ? ועמדנו אטו אבנים סביב ראשו שמירה, י שהיה מתירא מפני חיות רעות"ברש´ עי 27394 

וכן בשקתות המים הציב המקלות בדרך הטבע , ך הטבע למעט הנסאלא ודאי עשה בדר? לסתור האבנים 27395 

ומה הצורך שמלאכים ינהגו , ש"והנה כתוב ויהי בעת יחם הצאן וארא בחלום עי, כדי שיולידו עקודים 27396 

 27397 .הרי הציג מקלות וילדו בדרך הטבע, י שם"הצאן כפירש

ורק למען לנסות את האדם , םפרנסתו ושמירת חייו הכל בדרך נס ה, אלא למדנו מכאן שכל הנהגת האדם 27398 

והניח מקום לטעות , מהאדם כל הנסים הנסתרים´ העלים הוא ית, שלא יאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל 27399 

 27400 .ובזה תבחן חכמת האדם הנלבב, כוחי ועוצם ידי עשה לי

י עשאן כמין מרזב סביב לראשו מפני חיות "ופירש, ה תחת מראשותיו"והנה מהאבנים ששם יעקב אע 27401 

ורובא , ומה שעושים הצדיקים רק למעט בנס, למדנו כמה מעט תועליות יוצא מפעולת דרך הטבע, תרעו 27402 

ואנשי כנסת הגדולה הבינו זאת ותקנו לומר ועל נסיך שבכל יום , דרובא לא באמת רובא רק כולו בדרך נס 27403 

 27404 .(ח"נ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ל"ולא הבנתי היטב איה הם הנסים בכל יום ועתה ניחא ת, עמנו

 27405 

 27406 מאמר תקסח

 27407 .(א"ח י"בראשית כ)א  ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש וישכב במקום ההו

איהו לא יהיב לביה להתפלל , ת וכשעבר יעקב על בית המקדש מדוע לא עכבו שם"ויפגע במקום וא 27408 

ח איהו עד חרן אזל כדאמרינן בפרק גיד הנשה וקרא מוכי, במקום שהתפללו אבותיו ומן השמים יעכבוהו 27409 

יהב דעתיה , כי מטא לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו, וילך חרנה 27410 

 27411 .(ו"י שם ט"רש) למהדר וחזר עד בית אל וקפצה לו הארץ

ויהי כאשר ישב דוד בביתו ויאמר דוד אל נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית , ז"י´ מצינו בדברי הימים א 27412 

כ נאמר "ואח, עמך´ ויאמר נתן אל דוד כל אשר בלבבך עשה כי הא, יריעותתחת ´ הארזים וארון ברית ה 27413 

כי , י שלמה דוקא"ז כי המקדש צריך להבנות ברחמים ע"ל טעם ע"ן ז"כתב הרמב, לא אתה תבנה הבית 27414 

ז לא יכול לבנות בעצמו את "עכ, של רשעים (ב"כ´ דברי הימים א) על דוד נאמר דמים רבים שפכת 27415 

 27416 .לא דיןהמקדש שכולו רחמים ו

י הערתו מעצמו זכה שלמה בנו "כי ע, דוד? ז מי בנה באמת בית המקדש"אבל עכ, אין לנו עסק בנסתרות 27417 

הדבר , (´שם ו) ה אל דוד"וכן אמר הקב, כי בלי התעוררותו לא היה יכול בית המקדש להבנות, לבנותו 27418 

הרי בעבור , ארזים דברתי את שופטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי לאמר למה לא בניתם לי בית 27419 

י "ק ע"ועתה כאשר נתעורר דוד מעצמו זכה שיבנה ביהמ, שלא נתעוררו מעצמם לכן לא נבנה הבית 27420 

דאם לא כן למה כתוב כל , מי שמתעורר מעצמו´ הרי מקרא מפורש כמה חביב בעיניו ית, שלמה בנו 27421 

 27422 .הדברים האלה הדבר דברתי אלא להשמיענו כלל זה

עד שזכה לכסא המלוכה עד , ה בארוכה"כל הברכות שכתוב שם מפי הקב ,והנה מה הרויח בההתעוררות 27423 

ה לולא התעוררותו מעצמו לא היה זוכה "וכן יעקב אבינו ע, היינו נצח הוא ובניו ומשיח בן דוד, עולם 27424 

ומזה עד נאמן לכל , התעוררות האדם מעצמו´ הרי כמה חביבה עליו ית, להברכה שנתברך בשער השמים 27425 



ובפרט , כמה יגדל שכרו כי זה מורה על טוב לבבו ורחמנא ליבא בעי, ר האדם מעצמוהדברים אשר יתעור 27426 

 27427 .(ח"צ´ חכמה ומוסר מא)  .זה אות נאמן על טובת לבבו, בדבר אשר לא רבים יחכמו להבין יקרותו

 27428 

 27429 מאמר תקסט

 27430 .(א"ח י"בראשית כ)א  ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש וישכב במקום ההו

איהו לא יהיב , ת וכשעבר יעקב על בית המקדש מדוע לא עכבו שם"וא, י שם"ל הובא ברש"אמרו חז 27431 

איהו עד חרן אזל כדאמרינן בפרק גיד , ליביה להתפלל במקום שהתפללו אבותיו ומן השמים יעכבוהו 27432 

יהב דעתיה , כי מטא לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו, הנשה 27433 

 27434 .ל וקפצה לו הארץלמיהדר וחזר עד בית א

הבטחה לדורי דורות  0,עליו 0נצב 0´ה 0והנה 0זכה 0והנה מאותו לילה שלן יעקב אבינו בהר המוריה 27435 

והכל היה תלוי ועומד על מחשבה קלה זו של יהיב , להכלל ישראל לכל האחרית והנצח את הכל זכה מכאן 27436 

איך זה מובן שענין כזה שתלוי בו ו, לא היה זוכה ולא כלום´ יהיב דעתיה´ואם לא היה , דעתיה להתפלל 27437 

, יהא תלוי בהתעוררות קלה של יהיב דעתיה להתפלל, כל זכותה וקיומה של האומה הישראלית 27438 

 27439 .שממחשבה כל דהו יחיה הכלל ישראל לנצח נצחים

כל מה שנגדיל , י מעשה כל דהו של השקאת מים גם לגמליך אשאב"רבקה אמנו הגיעה לכל מה שזכתה ע 27440 

ואיך אפשר , ס לא היה זה יותר ממעשה פשוט של השקאת מים"אבל סו, ל מעשה זובערכה ואיכותה ש 27441 

 27442 ?לזכות ממעשה כל דהו לכל האחרית

אין זה כמו ´ ל הק"וכפי רוח חז, ז"ב מעוה"עוה (ט"ר י"במ) ל"אמרו חז, (ד"איוב י)א  מי יתן טהור מטמ 27443 

ב "ל הנועם והזיו של עוהאלא שכ, ז"ב הוא שכר שמקבלים בעד מעשה עוה"שעוה, שמורגלים לחשוב 27444 

ואיך , שמזה יקבל חיותו לנצח נצחים, ב כלום"ז אין לו בעוה"ויותר מעוה, ז"מתהוה ונוצר אך ורק מעוה 27445 

 27446 ?ז שאינו אלא עשיריות שנים"בעוה, ב הנצח נצחים יהא תלוי בקטנות כזו"זה מובן שעוה

פירות טובות ויפות פרחים נאים  אילן גדול הנושא, כשנתבונן היטב בענין הצמיחה נראה נפלאות גדולות 27447 

ויש אילנות הנושאים פירות מאות , נתגדל הוא מזריעה של גרעין קטן שנתן אדם באדמה, וריחות נעימים 27448 

הכל גדל מכח הזריעה מהגרעין שניתן , וכל הגידולים השרשים הענפים והפירות הגדלים כל העת, שנים 27449 

, וכח זה הוא האומר לו כל העת גדל, ם כח הצומחשנתחבר אז עם כוחות הארץ ע, בארץ לפני מאות שנים 27450 

ולו יצויר שיופסק , וכל משך גידולו הוא מחובר עם כח הצמיחה שיקבל בשעה ראשונה מזריעת הגרעין 27451 

שכל קיומו וחיותו הוא מכח הזריעה שלפני מאות שנים המתקיימת , האילן רגע מכח הצומח מיד הוא מת 27452 

 27453 .בו כל העת

וסוד זה , הכל הותקן והוטבע על דרך זריעה וצמיחה, עניני רוחניות האדם שכל, כן ממש הוא ברוחניות 27454 

ז הוא מקום "עוה, ז הוא סוד של צמיחה וגידולין"ב ועוה"עוה, ז"ב ועוה"ל עוה"הוא שגילו לנו חז 27455 

הכל גדל מכח הצמיחה , ב העונג והשכר"כל חיותו של עוה, ב הוא מקום הגידולין והפירות"עוה, הצמיחה 27456 

עד כמה שהוא , כל החיים שבו לנצח נצחים הוא, ז"ב הוא מחובר ומקושר היטב אל עוה"עוה, ז"של עוה 27457 

 27458 .ב"שהוא המהוה והמקיים את כל עוה, ז"מחובר לסוד הצמיחה של עוה

בענין צמיחה גשמית ,  ב ואין לו חיים"רגע אחד יתבטל מיד העוה´ ז אפי"ולו יצויר שיופסק החיבור מעוה 27459 

לו רק יפול , שרק בהתגלגל באיזה מקום עפר כלשהו, ועצומות של כח הצמיחה רואים אנו נפלאות גדולות 27460 

כ מה "וא, רק בנגיעה כל דהוא אל הארץ מיד מצמיח, אבק עפר אף על סלעים ואבנים הלא יוציאו גידולים 27461 

 27462 .ששם הוא ממש בלי סוף ובלי תכלית, ז כח הצמיחה של רוחניות"רב לפי

, בעד ויצעק צעקה גדולה של עשיו, ר לבלי סוף לדורי דורותמעשה כל דהוא מצמחת ומביאה לידי שכ 27463 

פסיעות של נבוכדנצר באיזה ´ משום ג, (ר סז ד"בר) נותנים לו שכר ושכר ואי אפשר להפטר מתשלומיו 27464 

 27465 .(סנהדרין צו) קבל כל כך מלכות וממשלה לו ולבניו, אופן שהיה הכונה ואחר השלא לשמה

אבל מעשה כל , א מעשה קל התעוררות כל דהוא של יעקב אבינויהיב דעתיה להתפלל לכאורה אין זה אל 27466 

מגדל ומצמיח פירות וגידולים לאין , דהוא של האבות הקדושים שהיה מחובר כראוי עם כח הצמיחה 27467 

רבקה אמנו זכתה לכל הטוב , עד שכל האחרית גדל מיהיב דעתיה להתפלל, שיעור ותכלית לדורי דורות 27468 

שכל כך יש במעשה כל דהו לגדל , ז"שזהו סוד הצמיחה של העוה, והנצח לה ולדורותיה מהשקאת מים 27469 

 27470 .ולהצמיח עד אין סוף

ז רק "ז שזהו כל מהותו של עוה"סוד הצמיחה הוא דוקא בעוה, ז"ב מעוה"ל עוה"סוד זה גילו לנו חז 27471 

ז של משה "בעוה´ ז אפי"יותר מצמיחה אין בעוה, (.עירובין כב) היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, צמיחה 27472 

ז שם חיים מן המוכן "אין בו אלא ממה שהכינו בעוה, ב אין בו צמיחה לגמרי למתים חפשי"עוה, רבינו 27473 

הרי פשוט שלא כל המקומות שוים ולא , כשמבינים שהכל תלוי על כח הצמיחה, ז"מסוד הצמיחה של עוה 27474 



של חורף  צמיחה, אינו דומה צמיחה של קרקע סלע לצמיחה של קרקע מעולה ומעובד, כל הזמנים שוים 27475 

 27476 .שיש זמנים ויש מקומות שבהם כח הצמיחה מצוי ביותר´ שכך גזרה חכמתו ית, לצמיחה של קיץ

שמשם היו , כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים, רגלים´ עדרי צאן אלו ג´ והנה ג, והנה באר בשדה זו ציון 27477 

ותו בית השואבה ר הושעיא למה היו קוראים א"א, והאבן גדולה זו שמחת בית השואבה, ק"שואבים רוה 27478 

וגללו את האבן , באים מלבוא חמת עד נחל מצרים, ונאספו שמה כל העדרים, ק"שמשם היו שואבין רוה 27479 

 27480 .(´ח´ ר ע"בר)א  והשיבו את האבן מונח לרגל הב, ק"שמשם היו שואבין רוה

 27481 יש, משמע שזה מן הנמנע שיהיה תמיד פתוח, ולכאורה למה צריכים להשיב את האבן לסתום את המעין

וקמת ועלית אל המקום ואז צריך לשאוב ולהמלאות רוח הקודש , זמנים ויש מקומות שבהם המעין פתוח 27482 

ובהם צריך האדם להכין לעצמו , יש מקומות ויש זמנים שבהם כח הצמיחה גדול עד מאד, עד רגל הבא 27483 

 27484 .וכל העת הבא הוא צריך לחיות וליזון ממה שהכין לעצמו, ולמלאות כל מה שבכחו

ובמקום זה צריך להתמלאות כח וחיות על משך , ישיבה לדעת שהישיבה היא מקום של צמיחה על כל בן 27485 

כ הוא מהצמיחה שנשרש בו "כל חיותו אח, כח של צמיחה כזה לא ימצא בעולם בשום אופן, כל העת 27486 

ומה שלא הצמיח בהיותו בישיבה לא , ועליו לנצל את המקום בכל מאמצי כוחותיו, בהיותו במקום התורה 27487 

, א לשאוב יותר מונח לרגל הבא"הבאר נסתם א, פ הבאר"והשיבו את האבן ע, כ בשום אופן"ל אחיגד 27488 

 27489 .(ב"ה ח"מ´ דעת חכמה ומוסר מא)  .מזמן לזמן שוב צריכים לבוא להתמלא מחדש

 27490 

 27491 מאמר תקע

 27492 .(א"ח י"בראשית כ)א  ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש וישכב במקום ההו

, הוא מתחזק´ וכן יווכח האדם שעל ידי עמלו בתורה ועבודת ה, יעף כחת נותן ל"איתא בזוהר כי השי 27493 

והאדם היה , הרי השינה היא אחד מששים במיתה, לכאורה פלא הוא שהשינה מרעננת את כוחות האדם 27494 

מאידך גיסא מטבע אברי הגוף אנו יכולים , ת"אלא שכך גזר השי, צריך להתעייף יותר על ידי השינה 27495 

במקום , כשמרבים להשתמש באחד מאברי הגוף, לחידוש הכוחות ברוחניותללמוד ולהקיש על דרך  27496 

 27497 .מכל שכן הוא בעבודה הרוחנית, שיחלש על ידי זה הנה הוא הולך ומתחזק

ומן הידוע שהכלים הגופניים שמשתמשים בהם תמיד על , ל"ב וז"עיין חובת הלבבות עבודת האלקים פ 27498 

 27499 .(העורך) שר ימעט שימושם יפסדו ויחלשו מעשיהםוכא, דרך הטבע מוסיף תיקונם ומתחזקים מעשיהם

שכן , אולם נהפוך הוא, יוחלש הן גופו והן שכלו´ אדם טועה וחושב שעל ידי ריבוי עמלו בתורה ועבודת ה 27500 

, וכן העייף כשיעמול במוחו בעיונו, מוצאים אנו שדוקא קבלת עול נוסף מוסיפה לאדם כוחות חדשים 27501 

 27502 .ומקבל אוצרות כח חדשנים ורעננים, ל סייעתא דשמיאירגיש שנפתחים לו שערים חדשים ש

אחרי שבכל הזמן ההוא לא שכב , ד שנה בבית מדרשם של שם ועבר"שאחרי עמל של י, וכן ביעקב אבינו 27503 

יהב , ונזכר שעבר על המקום שהתפללו בו אבותיו, בכל זאת בבואו לחרן למחוז חפצו בערוב היום, לישון 27504 

ה להתגבר על ההגבלות הטבעיות קפצה ליה "לכן עזר לו הקב, ל הדרךדעתיה למיהדר ורצה לחזור את כ 27505 

כי האדם הבוחר , דוקא ההתחזקות הגדולה ביגיעה מקטינה את ההגבלות הטבעיות, (א"חולין צ)א  ארע 27506 

ג "מכתב מאליהו ח)  .בדרך העמל והיגיעה זוכה לאוצרות חדשים בלתי מוגבלים של סייעתא דשמיא 27507 

 27508 .(25דף 

 27509 

 27510 מאמר תקעא

 27511 .(א"ח י"בראשית כ)א  ע במקום וילן שם כי בא השמש וישכב במקום ההוויפג

אפשר שעברתי במקום שהתפללו בו אבותי , כשהגיע לחרן הרהר בדעתו ואמר, (חולין צא) ´אמרו בגמ 27512 

ה צדיק "אמר הקב, אחרי שהתפלל נתן דעתו לחזור, נתן דעתו לחזור וקפצה לו הדרך? ולא התפללתי בו 27513 

 27514 .מיד בא השמש? פטר בלא לינהזה בא לבית מלוני י

יעקב היה מסתכל תמיד אל הוריו , (ר סח ב"ב) אשא עיני אל ההורים, איתא במדרש אשא עיני אל ההרים 27515 

יעקב הבין שעליו להגיע למדרגה גדולה כדי שיזכה להעמיד את , אברהם ויצחק בשביל לימוד והדרכה 27516 

ולכן תמיד דקדק , דרגותיהם של אבותיוומדרגה כזו לא יוכל להשיג לבדו רק כמוסיף על מ, השבטים 27517 

ולכן הקפיד להתפלל דוקא , כדי שישיג שלמות כזאת שתכלול את מדרגות כולם, ללכת בעקבי האבות 27518 

והוא המקום הכי מסוגל , מכיון שכבר נתקדש המקום על ידי העקידה ותפלות האבות, במקום המקדש 27519 

 27520 .להשיג קרבתו יתברך

אברהם , אמרו תפלות אבות תקנום´ בגמ, למות שהשיגו אבותיואכן הצליח יעקב להוסיף שלמות על ש 27521 

וביאר בספר , (7ברכות כו) ויפגע במקום הוא לשון תפלה, ויעקב תקן מעריב, יצחק מנחה, תקן שחרית 27522 

בה , ושעת התפלה לחסיד היא הכי חשובה ביום, שהתפלה לנשמה כמו המזון לגוף, (מאמר ג ה) הכוזרי 27523 

ברכת התפלה , ובה מתרומם למדרגת המלאכים, עו עם הפחותים גורמת לוהוא מתנער מעכירת הנפש שמג 27524 



לשעה , נמצא שכל אחד מהאבות פעל לקבוע אחד משלשה חלקי היום, נשארת אצלו עד זמן התפלה הבאה 27525 

 27526 .האדם קשור כל היום בבוראו, ועל ידי פעולת שלושת האבות, שהאדם מסוגל להתדבק לבוראו

אלקי יעקב , בית אלקי יעקב´ הלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר הו, (.פסחים פח) ´עוד אמרו בגמ 27527 

, אלא כיעקב שקראו בית, ולא כיצחק שקראו שדה, לא כאברהם שקראו הר, ולא אלקי אברהם ויצחק 27528 

אברהם הצליח להוריד השכינה לארץ רק בבחינת הר שהוא , שנאמר ויקרא שם המקום ההוא בית אל 27529 

ויעקב , אבל בכל זאת אינו מקום קבוע, ה עוד יותר בבחינת שדה שהוא נמוךויצחק הוסיף להוריד, גבוה 27530 

 27531 .(ר פה ד"ב) ולכן נקראת על שמו משום שהמצוה נקראת על שם גומרה, הוסיף לקובעה בבחינת בית

ואם בנך ידבר לך ולא , כוון בתפלתך כי התפלה היא עבודת הלב, ל"וז (אורחות חיים לו) ש"כתב הרא 27532 

ולא תהיה כעבד שמסרו לו מלאכה , ומה תעשה טיפה סרוחה לפני מלכו של עולם, מלבו הלא יחר לך 27533 

אמרו כרום זלות לבני אדם אלה דברים ´ ובגמ, כ"ע? נכבדת לטובתו וחבלה ואיך יעמוד לפני המלך 27534 

 27535 (7ברכות ו) י כגון תפלה שעולה למעלה"רש, שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהן

יעקב אבינו מסר , שעל ידה האבות הקדושים נבנו וגם בנו את כלל ישראל, ת התפלההרי ראינו גודל מעל 27536 

וחבל שלא ננצל , שאין זה אלא סעיף לעצם מצוות תפלה, נפשו להתפלל דוקא במקום שהתפללו אבותיו 27537 

משום שלא דורשים ממנו , ואל נתנצל לומר שאין בכוחנו להתדמות לאבות הקדושים, ענין כה חשוב 27538 

אם ננצל באמת את , אלא אנחנו בבחינת ננס שיש לו האפשרות לעמוד על גב הענק, חדשו לחדש מה שהם 27539 

ושיהיו דבריו נשמעים , מסוגל הוא האדם בדיבורו לעלות לשמי מרום, התפלה אשר יסדו לנו האבות 27540 

, (.´ג ט"חשבון הנפש פ) ל"ש החוה"כמה מעלות יכול להשיג מהתפלה כמ, למעלה ברומו של עולם 27541 

 27542 .לה שישיג כלות הנפש להבורא יתברךשתכלית התפ

על ידי קצת מוסר , וכן אילו שמנו לב ללימוד המוסר שהוא גם כן מהדברים העומדים ברומו של עולם 27543 

ונאמר על , ל"וז (ו"ג ט"ת ש"שע) וכבר התרעם רבינו יונה, יכולים לצאת מכלל מצוות אנשים מלומדה 27544 

לכן , ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה, ´ההאנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת  27545 

, ובמקום אחר משמע שמדה זו מעבירה עול יראת שמים, כ"הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ע 27546 

עלינו ללכת בעקבות האבות בדרך כבושה , וגורמת שיצרו יתגבר עליו להחטיאו ואינו מתחרט אחר כך 27547 

ננצל האפשרויות הגדולות שנתנו לנו לטוב לנו , יות כפויי טובהאל לנו להתעלם מזה ולה, למעלה למשכיל 27548 

 27549 .(המוסר והדעת)  .בזה ובבא

 27550 

 27551 מאמר תקעב

 27552 .(א"ח י"בראשית כ)א  ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש וישכב במקום ההו

שבא בית , וזו היא קפיצת הארץ האמורה בשחיטת חולין, י אומר אני שנעקר הר המוריה ובא לכאן"וברש 27553 

, ת וכשעבר יעקב על בית המקדש מדוע לא עכבו שם"וא, ש לקראתו עד בית אל וזהו ויפגע במקוםהמקד 27554 

יהב דעתיה למהדר וחזר עד ? איהו לא יהיב לביה להתפלל במקום שהתפללו אבותיו ומן השמים יעכבוהו 27555 

 27556 .בית אל וקפצה לו הארץ

ודאי , לכל העתיד עד האחרית, ותביהב דעתיה זכה לכל ההבטח, י יהב דעתיה זה זכה לכל המעמד ההוא"ע 27557 

היה זה התאזרות אומץ לגשת לכל העסק הענקי של בנין הכלל , שלא היה זה ענין של עמידה בתפילה לבד 27558 

 27559 .ובלבישת אומץ זו אמנם זכה לכל ריבוא רבבות תוצאות מזו הגישה, ישראל

אמר לו משה , גשתי שהיה אהרן בוש וירא ל"וברש, (´ויקרא ט) ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח 27560 

ויש אומרים היה אהרן רואה את המזבח , ל"ן שם מבואר יותר וז"וברמב, למה אתה בוש לכך נבחרת 27561 

בעבור שהיה אהרן , נכנס משה אצלו אמר לו הגס דעתך ובוא קרב אליו, כתבנית שור והיה מתירא ממנו 27562 

כענין וחטאתי נגדי , בתוהיה החטא ההוא קבוע לו במחש, ואין בנפשו חטא זולתי מעשה העגל´ קדוש ה 27563 

 27564 .ל"כ עכ"ולכך אמר לו הגס דעתך שלא יהיה שפל רוח כ, תמיד

האם , הלא בושה קדוש יאמר לה? ולכאורה איך זה אחרת, על שהיה בוש´ הנה נתבע אהרן הכהן קדוש ה 27565 

? לשרת את המלך פנימה´ מאין לוקחים אומץ כזה לגשת אל עבודת ה? יקרב אל העבודה בלי כל פחד 27566 

צריכים לרכוש עזות במדה מרובה , שרואים שנתבע אהרן על זה הרי שדורשים אמיצות גדולהואחרי  27567 

 27568 .וכי שום דבר לא יפחידהו מלבצע כל מאוויו, להיות מוכן לקבלנות הכי גדולה

, ומי יכול לתאר ענקיות זו, כי היו בעלי רוח לקבלנות הכי גדולה, כל סוד האבות הקדושים היה בזה 27569 

הם אמיצי הרוח אשר שום דבר לא היה יכול , ין של כלל ישראל הלא זה ממש בריאההקבלנות לבנות הבנ 27570 

בהיהב דעתיה זה אזר יעקב , ובה כבר הכל נגמר ונשלם, רכשו כל מדת העזות האפשרית, לעמוד נגדם 27571 

בנין הכלל ישראל , התאזר בכל מדת העזות להיות עושה ופועל להשלים זה הבנין הגדול, אבינו כח ואומץ 27572 

זה בית , במקום הזה´ יש ה, קפצה לו הארץ, ומעת אשר קבל כבר נשלמה הכל, ליתו ואחריתועד תכ 27573 

 27574 .וזה שער השמים, אלקים



ה שכל עינים מצפות "בפתחו של אברהם אבינו ע, ל ותשב בפתח עינים בפתיחת עינים"על תמר אמרו חז 27575 

ובגודל צניעותה , צנועה כשהיתה בבית חמיה היתה, ל כי כסתה פניה"תמר אשר עליה אמרו חז, לראותו 27576 

ועכשיו החליטה זו העלובה להיות יושבת בפתח עינים שכל עינים רואות , לא נראתה מעולם אל יהודה 27577 

מעשה זה לבד הלא קשה הרבה יותר , כמה יסורים סבלה זו הצנועה מהפקרות מעשה זה לבד, אותה 27578 

, זה כח אבותינו הקדושים, ק זהוהכל סבלה בחוזק רצונה להיות מעמידה מלכים מצדי, מלילך לכבשן האש 27579 

 27580 .עזות בלי גבול קבלנות הכי גדולה והיא הצלחתם

הוא אשר סיים התנא את מסכת אבות , (ח א"הטור או) ואמנם כי זה כלל גדול בעבודת הבורא יתברך 27581 

עזות , לכל עבודה ולכל מצוה הכי קלה צריך להקדים את עז כנמר, במאמר יהודה בן תימא הוי עז כנמר 27582 

כי , ונאמר לו הגס דעתך´ על היה בוש לבד כבר נתבע אהרן הכהן קדוש ה, בה קבלנות עד הסוףהכי מרו 27583 

קל כנשר רץ כצבי וגבור כארי , ועוד זאת לימד לנו התנא, בלעדי זה אין אפשרות לגשת לשום עבודה 27584 

דה עכשיו מתחילה עוד עבו, אחרי כל העזות שלבש אחרי כל הרצון שהתאזר, לעשות רצון אביך שבשמים 27585 

 27586 .להזדרז ולהתגבר להביא הכל לידי מעשה בפועל, גדולה

ש אף זו "לומר לך מה זו לש, סמך מעשה אשתו של פוטיפרע למעשה תמר, (י לט א"רש) ל"אמרו חז 27587 

אלא תמר שהיתה זכה ונזהרה לנצח העבודה עד גמירא , נורא ומבהיל הנה שתיהן כוונתן שוות, ש"לש 27588 

הנה היא מוצאת להשרף והיא , קולי ופשורי המתרחשים על הדרךעל כל ע, בכל החוזק והגבורה הדרושה 27589 

התגברה כארי , אבל היא את מצבה לא תעזוב, רואה שכל רצונותיה פורחות לעיניה והכל יהיו בטלין 27590 

אמנם גם היא לא חסרה , לא כן באשתו של פוטיפרע, לעשות רצון אביה שבשמים ולא התלכלכה בכלום 27591 

כ אבדה כל "וע, ולא נזהרה לשמור עצמה מכל עקולי ופשורי שבדרך, הכלום בקבלנותה אבל לא היתה זכ 27592 

 27593 .כי לא ידעה מגבורת ארי הדרושה להוציא כל דבר לפועל, השתדלותה

כ "וכל מעשה ומעשה של האדם ג, ועשיה, יצירה, בריאה, אצילות, העולם כידוע מתחלק לכמה עולמות 27594 

עולם מלא , ם כי זה העולם שממנו נאצל הכלאמנ, עזות קבלנות זהו עולם אחד, מתחלק לכמה עולמות 27595 

ולעבור דרך כל העולמות בלי פגע ונגע ודאי , אבל עוד כמה עולמות ישנם עד סוף המעשה, וגדול מאוד 27596 

 27597 .שצריכים לגבורת ארי

כי להוציא לקיום איזו , הוא אשר ציוונו התנא שאחרי עז כנמר צריך לנצח על המעשה ולהיות גבור כארי 27598 

אמר מוטב שאמות מיתת , ע שלא היה לו מים ליטול ידיו"ל מספרים על ר"חז, ורה רבהמצוה צריכים לגב 27599 

צריך האדם לצייר תמיד על כל מצוה ומצוה כאילו מונח , (7עירובין כא) עצמי ולא אעבור על דעת חברי 27600 

 27601  !ולהרים כובד העופרת ודאי צריכים לגבורת ארי ממש והלואי שינצח, לפניו משא גדול של עופרת

 27602 .(תורה דעת)

 27603 

 27604 מאמר תקעג

 27605 .(א"ח י"בראשית כ)א  ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש וישכב במקום ההו

אברהם תיקן תפלת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבקר אל , תפלות אבות תקנום (7ברכות כו) ל"אחז 27606 

יצחק תיקן תפלת מנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה , המקום אשר עמד שם 27607 

 27608 .יעקב תיקן תפלת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם ואין פגיעה אלא תפלה, א תפלהאל

להעביר את הקולות והדיבורים ממרחק אחד , פ מה שמצאו חכמי הטבע בזמננו"כבר ביארנו מאמר זה ע 27609 

ומדבר עם , מהעולם´ הוא ענין הטלפון שאדם עומד בקצה א, לחבירו אף שהם רחוקים מרחקים עצומים 27610 

והרי הוא , הוא רק צריך לכוון מספר ולשים את השפופרת באזנו ובפיו, בקצה השני באופן קל מאודחבירו  27611 

 27612 !שומע ומדבר בכל העולם

קדם לזה עבודה רבה , אבל יש לדעת כי עד שהמון בני האדם הגיעו להיות עומדים ומדברים בטלפון 27613 

כמה מכונות אדירות הותקנו , רב ויגיעת כפים בלי הרף זמן, ומאומצת רב כשרון מאלפי מוחות בני אדם 27614 

וכשהושלם ונתקן הכל נגש האדם ומדבר ואינו , כמה חבלים נמשכו דקים ועבים ארוכים וקצרים, לזה 27615 

 27616 .מה רבה היתה העבודה שהשקיעו במכשיר הלזה עד שהוא עומד ומשתמש בו, מבחין כלל

קם ועומד לו בן אדם  דהנה כעת, פ משל של הטלפון"זה מה שאנו צריכים להתבונן במאמר הנזכר ע 27617 

אבל , וקולו נשמע בשמים ובשמי השמים, לובש טלית ותפלין פותח את הסידור ומתפלל, בשעות הבוקר 27618 

מי חיבר החוטים הרוחניים להוליך ולהעלות את כל התפלות מכל ישראל בכל דור , מי תיקן והשלים זאת 27619 

ומעולם הבריאה לעולם , ם הבריאהומעולם היצירה לעול, ולהעבירם מעולם העשיה לעולם היצירה, ודור 27620 

 27621 !ה"אברהם אבינו ע, עד לתחת כסא כבודו יתברך, האצילות

ויעקב אבינו ! וכן יצחק אבינו תיקן תפלת המנחה! הוא אשר איזן חקר ותיקן תפלת שחרית לכל דורותיו 27622 

ישראל ולכל עם , ומאז ועד סוף כל הדורות כל תפילה כל תחינה אשר תהיה לכל אדם, תיקן תפלת מעריב 27623 

, ת"וכי ינטו צללי ערך ושפך שיחו לפני השי, השכים שחרית ועמד בתפלתו, אשר ידעו איש נגעי לבבו 27624 



, בפרט כי יצטרפו יחד בי עשרה ושכינתא שריא, וגם אם בא השמש לא חשך פיו ולבו מלהפגיע השמימה 27625 

 27626 .כל קריאתם אליוב´ וישמע קול תחינתם ורינתם לפניו ית, הרי מובטח להם כי לא ישיבו פניהם ריקם

ולכן אברהם שהוא עמוד , ה את עולמו במדת החסד"כי בבוקר מנהיג הקב, אברהם אבינו תיקן שחרית 27627 

וכן תראה שהחולה בשחרית , אבל אחר הצהרים מתחיל מדת הדין! החסד תיקן תפלת שחרית בזמן החסד 27628 

אבינו כי הוא מדת הפחד ולכן תפלת המנחה תיקן יצחק , ואחרי הצהרים מתחיל החום לעלות, מרגיש טוב 27629 

כי הוא מדת תפארת דהיינו , ובערב שהדינים מתגברים בא יעקב אבינו ותיקן תפלת ערבית, שהיא גבורה 27630 

 27631 .י התורה יכולים לעמוד נגד הדינים המתגברים בחשכת הלילה"וע, תורה

שחרית אנו כי הנה אברהם שתיקן תפלת , מעשה אבות סימן לבנים, (סוטה לד) ל"ובזה נבין מה שאמרו חז 27632 

והיינו בזמן החסד , וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפלה, ש"למדים ממ 27633 

והם , והשמש עולה על פני הארץ ומאירה לכל אדם, שהאנשים קמים ממיטתם אחרי שנחו מיגיעתם 27634 

, ו סימן לבניםוהיינ! אבל גם אז אין עמידה אלא תפלה, עומדים בקומה זקופה ומקבלים החסד בנחת רוח 27635 

תיקן אברהם תפלת שחרית , שגם בזמן שכלל ישראל עומדים במצב מזהיר וכאור בוקר תזרח להם השמש 27636 

 27637 .להגיד בבקר חסדך

ל שמיצחק מתחיל חשבון גלות "ש חז"כמ, כי הוא סימן לבנים במדת הדין, יצחק תיקן תפלת המנחה 27638 

נה אברהם שהוא מדת החסד אמר במה וה, וזהו ויצא יצחק לשוח בשדה ואין שיחה אלא תפלה, מצרים 27639 

ו "דהיינו בין יעשו רצון קונם ובין אם ח, רצה שתהיה לבניו ארץ ישראל בתורת ירושה, אדע כי אירשנה 27640 

שאין נותנין , אבל יצחק אבינו שהוא מדת הדין הזכיר רק מתנה ויתן לך, לא יקיימו את התורה יורשים הם 27641 

 27642 .רק למי שיש נחת רוח ממנו

ה "יעקב אע, שנאמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ואין פגיעה אלא תפלה, ערבית יעקב תיקן תפלת 27643 

ויצא , (ילקוט) ל"וכן מפורש בחז, חורבן המקדש והגלות והוא חושך הלילה, מסמל ענין התגברות הדינים 27644 

ויקח , ד ויצא מן בת ציון כל הדרה"ויצא יעקב הה, יהושע בן לוי פתר קראי בגלויות´ יעקב מבאר שבע ר 27645 

 27646 .ד תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות"מאבני המקום הה

כי בא השמש רבנן , בקש לעבור נעשה כל העולם כולו כמין כותל לפניו, ועוד אמרו שם ויפגע במקום 27647 

, ה גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצנעה"מלמד שהשקיע הקב, אמרי כיבא השמש 27648 

אמר המלך כבו את הנרות כבו הפנסין שאני מבקש לדבר עם , לפרקיםמשל לאוהבו של מלך שבא אצלו  27649 

בחזירתו לבית , ה חמה בצאתו מבית אביו אימתי החזירן"שעות שהשקיע לו הקב´ אותן ב, אוהבי בצנעה 27650 

מה אתה בצאתך השקעתי חמה ובחזרתך , ה אתה סימן לבניך"אמר לו הקב, ד ויזרח לו השמש"אביו הה 27651 

 27652 .כ"ובחזרתן וזרח לכם יראי שמי ע, בניך בצאתם אומללה יולדת השבעה כך, החזרתי לך גלגל חמה

ויצא יעקב כי , שיעקב סימן לבניו על הגלות ועל הגאולה, ל פרשה שלימה"הרי לפנינו מה שדרשו חז 27653 

ואין , ל"י ומפני לבן בחו"ומפחד ומתיירא מפני עשיו בא, יעקב אבינו בורח הוא מחמת מרדין והולך בגלות 27654 

, ואינו שוכב לישון כל אותן השנים, בונה אלא שיטמין עצמו בבית שם ועבר לעסוק בתורהעצה ואין ת 27655 

ה שם לו כל העולם כולו ככותל לפניו בכדי "אבל הקב, כ פניו מועדות לילך אצל לבן ורוצה לעבור"ואח 27656 

 27657 .וגם מכבה האורות כי בא השמש! שיפגע במקום שיתפלל לפניו

ה "בהדר הקב´ אז קול ה, נים מזהירים לישראל שהם בבחינת בוקרמשל לאוהבו של מלך פירוש שיהיו זמ 27658 

שולח להם נביאים ומעמיד מתוכם סנהדרין ומשמרות כהונה , מדבר עם בניו בפרהסיא לעיני כל העולם 27659 

ה עם אוהבו אבל בצינעה "גם אז מדבר הקב, אבל בהתגברות הדינים עליהם תשת חשך ויהי לילה, ולויה 27660 

, (ד"מדרש תהלים ק) אלו אומות העולם שדומין לחיות, תרמוש כל חייתו יערש בו "כמ, בכיבוי אורות 27661 

הרי שמתוך החושך , ה"ומתוך כך הם צועקים להקב, והם טורפין וממיתין סוקלין ושורפין את בני ישראל 27662 

 27663 .מדבר עם אהוביו

ושבים על אם יבוא אחד ויטעון למה אומות העולם י, ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה 27664 

ואף , תשובתו בצידו כי ישראל הוא יסוד כל העולם, שמריהם שקטים ושלוים ואנו טרופים ומטולטלים 27665 

כי נשמת ישראל אחרת , כ וראשו מגיע השמימה"אעפ, כשהם עומדים במצב של והנה סולם מוצב ארצה 27666 

ישראל יש למלאכים  י מעשי"כלומר בו בסולם הזה ע, והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, מכל האומות 27667 

 27668 .עליה וירידה

יבמות ) ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה"י נרדפים על צווארם כי הקב"על מה בנ, נצב עליו´ והנה ה 27669 

, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק´ ויאמר אני ה, (קכא 27670 

 27671 ר בשלח"ל בשמו"וכן אחז, זרעך כעפר הארץ אימתי לך אתננה ולזרעך כשיהיה, והיה זרעך כעפר הארץ

אותה , כעפר הארץ כשיגיעו בניך עד עפר הארץ, והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה, (´ה ט"כ) 27672 

.א"ה ויגאלנו בב"ר שיקימנו הקב"וכבר עברנו גם את זה יה, שעה ופרצת ימה וקדמה הוי מקים מעפר דל 27673 

 27674 .(לב אליהו)  



 27675 

 27676 מאמר תקעד

 27677 .(א"ח י"בראשית כ)א  לן שם כי בא השמש וישכב במקום ההוויפגע במקום וי

, רבנן אמרי כיבה השמש, כי בא השמש, בקש לעבור ונעשה כל העולם כמין כותל לפניו, ויפגע במקום 27678 

משל לאוהבו של מלך , ה גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב בצינעא"מלמד שהשקיע הקב 27679 

א  שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצנע, הנרות כבו את הפנסין אמר המלך כבו את, שבא אצלו לפרקים 27680 

וכי השמש מפריעה לדיבורו , ה"המאמר טעון הבהרה וכי מה שייכת צינעה לגבי הקב, (ב"ח י"ר ס"מד) 27681 

 27682 ?ה עם צדיקיו"של הקב

נאמר יוצר אור ובורא רע בורא אור לא נאמר אלא יוצר אור כי , ל אומר"הגאון רבי יעקב עמדין זצ 27683 

אשר , ש"אלא הוא נמשך מן היש הגמור הנמצא בו ית, ואילו האור לא נברא מאין, יא יש מאיןבריאה ה 27684 

נמצא שכל ברואי העולם מחשיכים את האור הגדול הנמשך , ש ונהורא עמיה שריה"באורו נברא אור כמ 27685 

, הש עוטה אור כשלמ"שכן הם נבראו מאין וכל עניני העולם הזה מכסים את האור הנצחי כמ, ´מאורו ית 27686 

´ תשובה ח) ל"ם ז"כמאמר הרמב, שהאור הנמשך מאור הקודם מכוסה בשלמה בכל מיני וילונות והסוואות 27687 

י שגוללים את העולם "וע, שהעולם הבא הוא הנמצא ואילו העולם הזה הוא המחשיך ומכסה, (´ח 27688 

 27689 .והחומריות מתגלים אורות האל הנצחי

שלה מכסה על האור האמיתי הנמשך מאתו  האור, גם השמש המשמשת בעולם הזה בריאה היא יש מאין 27690 

ויעקב יוכל , ה את השמש כדי שיתגלה האור הנצחי וכבודו הנעלה"ולכן כיבה הקב, ומאורו הנצחי´ ית 27691 

ונגלה , הוא הפשיט מעל האור את הוילון של הנבראים, ה בלי כיסוי וללא מחיצה"להתייחד עם אור הקב 27692 

ם הזה היה מסך המבדיל בין יעקב אבינו לבין אורו אורו של העול, במלוא אורו הגדול הנמשך מקדם 27693 

 27694 .משכבה הנר וכבו הפנסים יוכל יעקב להתייחד עם האור הגדול, ת"הגדול של השי

פ והסירותי "ע עה"ש תרגום יב"כמ, ´הם מבדילים וחוצצין את אורו ית´ ואף המלאכים המשמשין לפניו ית 27695 

ועל אחת , ימין ומשמשין קדמי ואחמאי ית דביראואעבר ית כיתי מלאכיא דקי, את כפי וראית את אחורי 27696 

כמה וכמה חובתו של האדם להסיר מעליו את מעטה החומריות המכסה וחוצה בינו לבין האור הנצחי  27697 

אהבת העולם , אם לא יתפשט האדם מאהבת עצמו לעולם לא יגיע אליו האור הגדול, הנמשך מאורו יתברך 27698 

חובת הלבבות חשבון ) תתרצה האחת תקצוף השניה כאשר, הזה ואהבת העולם הבא המה כשתי צרות 27699 

 27700 .(´סוטה ה) ל"אין אני והוא יכולים לדור בעולם אמרו חז, (הנפש

כאשר ישבר אדם תאותו בזה תצליח הנפש והמדה הזאת תערב לה כי ירים , י"ונאמר בשערי תשובה לר 27701 

ברכות פרק אין ) ש רבינו יונה כשתרצה לכוון בתפלתך פשוט גופך מעל נשמתך"כמ, השכל  וגבר 27702 

ע עול מלכות שמים "שכן כאשר הוא מקבל ע, ובעל העיקרים אומר אין אהבה לשתים אלא אחד, (עומדין 27703 

´ ואהבת את ה, אלקיך כי אין האהבה אלא באחד´ אזי עליו נאמר ואהבת את ה, אחד´ ה´ ואחדותו ית 27704 

 27705 .ןי שלא יהא לבך חלוק על המקום כי אין אהבה לחצאי"פירש, אלקיך בכל לבבך

ואם נעשית בדבקות הרי נעשים , ואם היא נחלקת הריהי נעלמת כליל, אין האהבה יכולה להתפצל לחלקים 27706 

, (ו"ז ט"מלכים פ´ ה) ם אומר בפרשת משוח מלחמה"הרמב, האוהב והנאהב כאחד שאי אפשר לפלגו 27707 

פנה מכל אלא ימחה זכרונם מלבו וי, שאילו היוצאים למלחמה צריכים לא לחשוב לא באשתו ולא בבניו 27708 

ואזי דמו ודם כל ישראל , כי אם נטיית לבו תזכיר לו את קרוביו לא יתכן שינצח במלחמה, דבר למלחמה 27709 

גט לעולם הזה הוא קידושין עם העולם , על האדם לכבות את הנר כדי שיתייחד עם האור הגדול, בראשו 27710 

 27711 .(אור חדש)  .הבא

 27712 

 27713 מאמר תקעה

ח "בראשית כ) מימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בוויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע הש 27714 

 27715 .(ב"י

´ בעו לסכוניה מיד והנה ה, תניא עולים ומסתכלים בדיוקנו שלמעלה ויורדים ומסתכלים בדיוקנו של מטה 27716 

לגבי , (.חולין צא) ל אלמלא מקרא כתיב אי אפשר לאומרו כאדם שמניף על בנו"אמר רשב, נצב עליו 27717 

הרי הצורה התחתונה אף של האדם ההגון , את הצלם האלקי בכל זיוו והדרוהצורה העליונה המשקף  27718 

איך זה התרחקה הצורה , וכשמציגים  זו לעומת זו מתעורר קטרוג וחרון אף, והמושלם קלושה היא 27719 

צורה שצריכה לשמש מופת ודוגמה לאדם שישלים וימלא תפקידו על , התחתונה מאותה הדמות העילאית 27720 

 27721 .פי הצורה העליונה

לא הוקלשה דמותו ומדרגתו , ם אצל יעקב אבינו שווה היתה צורתו של מטה לצורתו של מעלהבר 27722 

הסתכלו והשוו את שתי הצורות של יעקב ומצאו , מלאכי השרת שעלו וירדו, הרוחנית אף ברדתה עלי חלד 27723 

אכים והמל, יעקב אבינו העלה את הוויתו התחתונה עד כדי השוואה גמורה לצורתו העליונה, אותן שלמות 27724 



ולכאורה מה שייך קנאה ´ מחמת קנאה´י בעו לסכוניה "ש רש"עי, התרגשו והתפעלו מאוד עד כדי קנאה 27725 

 27726 ?אצל מלאכים

היתה , עד כדי השוואה גמורה לדפוס העליון, התפעלותם של המלאכים למראה צורתו המושלמת של יעקב 27727 

צליח יעקב להגיע לידי מדרגה שאמנם ה, כ גדולה ועצומה עד שלא יכלו להאמין שאכן יש מציאות כזו"כ 27728 

, עד כדי הזדהות גמורה את צורתו העליונה, להשלים ולהעלות את צורתו התחתונה שבעולם הזה, כזה 27729 

, כי איך אפשר בעולם השפל להגיע לידי רוממות כזו, אולי זהו רק ברק ודמיון חיצוני ואין תוכו כברו 27730 

כאדם שמניף על בנו , נצב עליו´ ד והנה האבל מי, ומתוך קנאה רצו לתהות על קנקנו האמנם כן הוא 27731 

עד שגם המלאכים נוכחו לדעת , ה את צורתו האמיתית של יעקב"כן גילה הקב, להצילו מזבובים רעים 27732 

 27733 .שהשוואה אמיתית היא

הנני מקבל עלי מעתה שהאל יתברך , לי לאלקים´ אם יהיה אלקים עמדי והיה ה, ל"וכתב הספורנו ז 27734 

רואים אנו שמגמתו של יעקב אבינו היה להתעלות , ל"הג עמי במדת הדין עכהמרחם יהיה לי לאלקים ויתנ 27735 

ללטש את צורתו עד שתהא צורה , המדה הראשונה שבה נברא העולם, למדרגה העליונה שהיא מדת הדין 27736 

ורק , כי זכות גדולה היא להיות נמדד ונערך לפי מדת הדין, מושלמת ללא כל ויתורים וזוהי מדת הדין 27737 

 27738 .וזו היתה תשוקתם של הגדולים להיות שקולים ונשפטים בכל חומר הדין, נהגה כזויחידים זכו לה

ה "אף מי שיש בידו מקרא ולא משנה הקב, ישמעאל כמה קשה יום הדין הבא´ ובמדרש שוחר טוב אמר ר 27739 

המובן הוא שלעתיד לבוא , וכן לכל המדרגות עד צפית במרכבה, הופך פניו ממנו וצירי גיהנם מתגברין בו 27740 

וכל האמת שהושקעה בנפש , לה לעיני האדם כל המשימות והתפקידים הרוחניים שהוטלו עליו בחייםיתג 27741 

אמת זו תתגלה במלואה והדין יהיה על כל אחד שהחסיר מלמלא , כל אדם בכדי להגיע למציאות ממשית 27742 

דרגת וכן הלאה עד למ, כמי שהסתפק במקרא ויכולת כשרונותיו מסוגלת ללימוד המשנה והגמרא, ייעודו 27743 

 27744 .הסתכלות במרכבה

ה לברוא את העולם תחילה "עלה במחשבה שעלה במחשבתו של הקב, ´ל מפראג על התורה פי"והמהר 27745 

ויש לומר שבא להגיד לך שטוב , ת מה דהוה הוה ומאי איכפת בזה אם כך עלה במחשבה"וא, במדת הדין 27746 

רצונו של מקום בתחילה  שהרי כך היה, הוא לאדם שיהיה עומד במדת הדין ושאין צריך למדת הרחמים 27747 

, רק מפני שאין העולם יכול להתקיים בראו במדת הרחמים, שכך הוא חפצו ורצונו, לבראותו במדת הדין 27748 

 27749 .ל"אמנם דבר זה הוא עיקר סוד סדר העולם עכ, ואשרי מי שיכול לעמוד במדת הדין ואין צריך לרחמים

והוא , שקוע הוא האדם בהוויות חול וגשםכל ימות השנה , וזהו ענין מצוות העליה לרגל לראות השכינה 27750 

י ההסתכלות בעבודת הקודש בדחילו "ע, י ביאתו שלש פעמים בשנה למקדש"וע, מאבד מצורתו האמיתית 27751 

י "ע, בהלויים על דוכנם המשתפכים בזמרת יֿה, בעבודת הכהנים בזריזותם והתלהבותם, ורחימו 27752 

אלי מתנערת מעפר גשמיותה ונזכרת אף נפש הישר, הסתכלות ביחידים מורמים מעם אנשי קודש 27753 

ושמחת היום טוב מציפה ושוטפת את , התשוקה והגעגועים מתגברים והולכים, בתפקידה שהוטל עליה 27754 

 27755 .נפשו

להחזיק מעמד אף בתוככי חייו , בשובו אל נווהו הריהו כלי ספוג רגשי קודש המחזיקים ותומכים בו 27756 

האמיתיים מבינים מה רב האושר ´ סגולה יראי ה ורק יחידי, הגשמיים עד יום העליה החדשה לירושלים 27757 

, (´ז כ"ר י"מד) ל אוי להם לרשעים שעושים מדת הדין כאילו אכזרי"ש חז"וכמ, הצפון במדרגה זו 27758 

לא במדת הדין , וחסדו לבני אדם´ הקובלים על טיב מדת הדין אינם מכירים ואין להם הבנה בערך רחמי ה 27759 

 27760 .ולא במדת הרחמים

בעת שלפני בית דין של מעלה מציגים לפני האדם את קלסתר , אוי לנו מיום התוכחהאוי לנו מיום הדין  27761 

מה רבה הבושה כשמלאכי רום , פניו על פי היצירות שהותוו לו להורידם מעולם האצילות לעולם העשייה 27762 

 27763 .וישתוממו מה רב המרחק וההבדל, מסתכלים ומשווים דיוקנו של מעלה לדיוקנו של מטה

ה הוא שעיצב דמותו "והקב, ה"ויזכור שהוא יציר כפיו של הקב, יכלם ביום הדין יתאמץ נא האדם שלא 27764 

, ל ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו"וכמו שאז, וצלמו וקבע את צורתו העליונה 27765 

נעשה , שהכל נברא במאמר והוא נברא בידים שנאמר ותשת עלי כפכה, י בצלמו בדפוס העשוי לו"פירש 27766 

.ר"הרחמן יזכנו למלא את משימותינו בהתאם לצוויי יוצרנו אכי, ל"י רושם עכ"ע העשוי עבחותם כמטב 27767 

 27768 .(תורת הנפש)  

 27769 

 27770 מאמר תקעו

ח "בראשית כ) ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו 27771 

 27772 .(ב"י

אחרי שיצא , ה יצא ללחום מלחמת החיים"נתבונן נא יעקב אבינו ע0, הלב 0מהרהורי0הוא  0החלום0הנה  27773 

, ד שנה רצופות בבית מדרשם של שם ועבר"ושהה י, מחינוכו שנתחנך בבית יצחק אבינו העולה תמימה 27774 



 27775 ל"כדכתיב וישכב במקום ההוא ואמרו חז, ועמל שם ביגיעה עצומה ונוראה שכל השנים לא שכב שם

והנה איש עניו כזה האדם , בר לא שכבבמקום ההוא שכב אבל בבית מדרשם של שם וע, (ר שם"מד) 27776 

 27777 !מה מענין לדעת מה היו אז הרהורי לבו, ד שנים רצופות"אחרי עיון ויגיעה בתורה י, שבמרכבה

הביאור הוא שהאדם , שבכל מקום שנתן בו עיניו מיד נשרף, י כשיצא מן המערה"וכבר מצינו אצל רשב 27778 

ויוצא בהשקפתו הלזו בין שדרות , אין חקרהגדול השקוע בהתבוננות ברוממותו יתברך אשר לגדלותו  27779 

הרי הוא עומד ומשתומם מה ענין בריאה , כשמסתכל בעיונו על יצירת העולם כולו, העם והבריאה כולה 27780 

מה ענין בריאה , וכל הדומם ובעלי חיים הגסים הממלאים חללה של עולם, שפלה שכולה גשם וחומר 27781 

ולכל הפחות היו צריכים להיות כל , לה כאין וכאפסשפלה כזו לבורא עולם אשר לפניו גם כל ברואי מע 27782 

 27783 .´ברואיו רק קדושי מעלה כיאות לרום כבודו ית

ולא זו בלבד אלא אף בחיר היצורים שהוא האדם , ומזה יוצא שכל מקום אשר נתן בו עיניו נשרף 27784 

ם ניתן משכן לה בראש של בשר ועצמות ע, עם נשמתו אשר ממרומים אצולה, המתרומם על כל הבריאה 27785 

מה גדולה הפליאה שבעתיים לאיש , ואם רבי שמעון בר יוחאי תמה והשתומם עד כדי כך, גוף חשוך ועב 27786 

 27787 !ה"ענק רוח כיעקב אבינו ע

כיון , מכריח העיון שאף כל החומרים הגסים הממלאים חללו של עולם, אבל מהרהורי הלב מגודל הפליאה 27788 

והן , רים ואחוזים הם בקשר הקדושה העליונהודאי קשו, המה וממקור החכמה העליונה מוצאם´ שיצורי ה 27789 

והכל יכירו וידעו כי , שיחדור זוהר שמש החכמה העליונה דרך חשכת כל החומרים הגסים´ הן גבורות ה 27790 

, וזהו לבי ובשרי ירננו לאל חי, האור הגדול שבהם רב כחו להבקיע דרך עובי חשכת הבריאה החומרית 27791 

 27792 !ניהם ירננו לאל חילבי שהוא הרגש דק ובשרי שהוא בשר ממש ש

ומלאכי אלקים , שהארץ והשמים אוחזים בסולם גבוה, וזהו והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה 27793 

וכל זמן , כי הרוח המקיימה הוא רק כח אלקים, שכל הבריאה כולה היא מלאכי אלקים, עולים ויורדים בו 27794 

 27795 .שרים כולם כמלאכיםנמצאו מקו, שהקשר אמיץ שעולם התחתון מתקשר עם העולם העליון

 27796 

יעקב הוא האדם שבמרכבה , והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו ביעקב, ר איתא לחד לישנא"ובר 27797 

הלב ששם משכן המדות והמוח שהוא משכן הדעות , הוא בחיר היצורים ובו נכללה כל הבריאה, עליונה 27798 

 27799 .ולים ויורדים בוהדעות והמדות צריכים להתקשר בקשר אמיץ ואז מלאכי אלקים ע, האמיתיות

אין דבר שמסוגל להביא , להאמין בשכל ודעת באלקי אמת, והנה מי שמכוון דעותיו על יסוד ובסיס נאמן 27800 

כי קדושת , ולא לחנם מצויינים ישראל במידותיהם, את האדם אל רום פסגת מעלת המדות כאמונה טהורה 27801 

זרעו ונטעו נטעי נאמני המדות ויחד עם התורה הקדושה הם המה אשר , גזעם שומרת על טהרת אמונתם 27802 

 27803 .התרומיות בלב איש ישראל

כזו שכללה התורה , ובשום אופן לא יוכלו כל חכמי עולם לדרוש מהאדם מעלת מדות במדה גדושה 27804 

ולעומת המדות הטובות השוכנות , מה הוא רחום אף אתה רחום, הקדושה במלים אחדות של ובו תדבק 27805 

.עות והמדות ידבקו ויוסיפו אומץ זה לזה והדברים עמוקיםשהד, בלב טוב ינוחו החכמה והמדע שבמוח 27806 

 27807 .(א"אור יהל ח)  

 27808 

 27809 מאמר תקעז

ח "בראשית כ) ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו 27810 

 27811 .(ב"י

ה בזכות וכי גם אברהם הי, ל שהיה בחיר שבאבות"ה שאמרו עליו חז"מה נפלא שאפילו יעקב אבינו ע 27812 

ה היה שיצא ממנו יעקב אשר מדתו היתה אמת כאמור תתן אמת "שתכליתו של אברהם אע´ פי, יעקב 27813 

ולא כאשר , ב שבטים כולם קדושים"י אמת שהוא בלי נדנוד פגם היה אפשר שיצאו מיעקב י"וע, ליעקב 27814 

 27815 .ולםת שלא יוכל לעלות אלא דרך המדרגות של הס"רמז לו השי, לפניו שבאו גם ישמעאל ועשיו

אין סברא שיכעוס עליו על , משל לאדון שציוה לעבדו שיעלה לעליה, ל"ח מוואלאזין זצ"והיינו שכתב הר 27816 

שבעת , ´כי אי אפשר לעלות בלי מדרגות וכו, שהוא עולה דרך מדרגות הסולם ולא קפץ בקפיצה אחת 27817 

י אם יראה ובודא, לימודו שלא לשמה יהיה במחשבתו שהוא רק למדרגה כדי שיבוא מתוך כך לשמה 27818 

 27819 .(´רוח חיים א) האדון שהעבד הולך על המדרגות אנה ואנה ואינו עולה כלל מיד יכעוס עליו

גם החלש והחולה יעלה אך יקח לו , אדם בריא עולה הוא בסולם בעצמו אם גם ילאה כשיהיו דרגות הרבה 27820 

, א יעלה בעצמו כללאך חתוך הרגלים ל, הילד משתמש בידיו ורגליו ועולה איזה דרגות, מטה להסתייע בו 27821 

גם הוא היה למטה , אלא הוא קורא למרחמיו שישאוהו למעלה, כי גם לעמוד לא יוכל ונופל הוא תמיד 27822 

 27823 .ונמצא למעלה אך לא עלה אלא שהעלוהו



, הצדיקים עולים בעצמם ונוצחים את יצרם בכל דרגא ויש שיעלו בכבדות, ´כן הוא ממש בסולם עבודת ה 27824 

אבל רשעים , מסתייעים בידיהם ובמקלות בכל מיני שלא לשמה, נת ילדיםוהמתחילין בעבודה שהם בבחי 27825 

הם לא יוכלו לעלות , כי לבם מטומטם בטומאה רבה, בעלי מום אשר לא יוכלו להתגבר על יצרם כלל 27826 

והוא מרחם עליהם ויעלם למעלה בלי ´ קוראים אל ה? מה יעשו הם, אפילו דרגא אחת קטנה בשום אופן 27827 

 27828 .דרגות

ש "ימצאו את עצמם למעלה כמ´ ויתפללו אל ה, ויתחרטו על תועבותיהם ופשעיהם באמתאם לבם ישבר  27829 

נאמר בבעל , ותחת אשר הצדיק יעמול שנים הרבה להכניס רוח הקדושה אל לבו, ונתתי לכם לב חדש 27830 

, כ ולבי מטומטם"ומכאן שלא יאמר החוטא היאך אשוב ואני רחוק כ, התשובה ורוח חדשה אתן בקרבכם 27831 

 27832 .´ת ומלאכתו תעשה על ידו ית"לראות ולהסתכל באמת ויתחרט ויבקש מהשי כי עליו רק

, ל מכיון שנתן דעתו לחזור מיד קפצה לו הארץ"שאמרו חז, ה בפסוק ויפגע במקום"וכן אצל יעקב אבינו ע 27833 

, ת אליו"שהחוטא צריך רק להתחרט ולהתפלל באמת שישיבנו השי´ פי, אליך ונשובה´ ונאמר השיבנו ה 27834 

אבל הצדיק עמל כל ימי חייו , כ עד שגם מה שישיבנו נחשב הוא כאילו שב החוטא בעצמו"כ ירחמנו´ וה 27835 

 27836 .לעלות מדרגא לדרגא

, י אחרים הנושאים אותו"אך הליכתו נעשית ע, והנה לא יקנא אדם בחתוך רגלים על אשר לא ילך ברגליו 27837 

, ומדרגת כבישת יצר הרע שהרי השכר לפי רוב המעשה, כמו כן בודאי אין לו לצדיק לקנא בבעל תשובה 27838 

כ קשה למה באלה "וא, ובודאי שהצדיק אשר כל ימיו מתחזק כנגד יצרו הוא יותר גדול מבעל תשובה 27839 

ויותר מזה יש להבין ? בכה רבי יש קונה עולמו בשעה אחת, ´המעשיות של הרשעים ששבו נאמר שם בגמ 27840 

וכי איך יהיו גדולים , ם לעמודצדיקים גמורים אינם יכולי, ל במקום שבעלי תשובה עומדין"אמרם ז 27841 

 27842 ?מצדיקים

וגם , בבחירתו בכל המון מעשיו הטובים כל ימי חייו´ הנה הצדיק יגלה כבוד ה, אמנם זהו בירורו של דבר 27843 

הוא גורם , בזה שכל פתחו של מחט שבו גורם לפתחו של אולם כנגדו מלמעלה, בכל אחד ממעשיו הטובים 27844 

וגם בשובו , ´א כל ימיו בכל מעשיו הגדיל ההסתר כי מרה פי האבל החוט, וכבודו´ להתגלות מדותיו ית 27845 

אחר שטמטם לבו בהמון טומאת , פתחו של מחט קטנטנית היא כי לא יוכל לעלות אפילו דרגא אחת קטנה 27846 

ורחמים רבים אין חקר במדה שלא תבוא ליד , אך יגרום על ידו סיעתא דשמיא שאין דוגמתה, מעשיו 27847 

 27848 .הצדיק כלל

אך שייכותו להתגלות הגדולה הזאת היא , שובה שישאוהו למעלה בגדר קפיצת הדרךוהיינו רחמים דת 27849 

הוא המקום המיוחד להתגלות הנפלאה אשר , כי פתחו של מחט שפתח קטנטן הוא ודל מאוד, קטנה מאוד 27850 

ובבחינה זו במקום שבעלי , שאי אפשר לה שתתגלה על ידי הצדיק, קצת שייכות לבעל תשובה אליה 27851 

 27852 .דיקים גמורים אינם יכולים לעמודתשובה עומדים צ

למה לא תהיה גם לו הזכות שיהיה לו , י בעל תשובה"ועל זה בכה רבי בראותו אור הגילוי הגדול הבא ע 27853 

אשר לפי ,  כשעבר על מקום שהתפללו אבותיו ולא התפלל, ה"וזהו גם כן אשר ביעקב אבינו ע, חלק בכזה 27854 

מכל מקום תיכף הראו לו מן , תו לשוב קפצה לו הארץכ כשנתן דע"וע, עוצם מדרגתו נחשב לו זה לחטא 27855 

ודרך הצדיקים , שלא תמיד יראה סיעתא דשמיא באופן קל כזה דכשאין חטא אין תשובה, השמים בחלומו 27856 

.לאבותינו ברכת תכלית הבריאה´ אבל רק על ידה יתברך בברכת ה, דרך הדרגות דורשות חיזוק רב מאוד 27857 

 27858 .(12´ א ע"מכתב מאליהו ח)  

 27859 

 27860 תקעח מאמר

ח "בראשית כ) ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו 27861 

 27862 .(ב"י

האיש השלם אינו מבחין בכל המדות ובכל , השלמות היא אחדות האדם הנובעת מתוקף מדת האמת 27863 

ר בו אפילו נקודה עד שלא תשתיי, לבדו´ אלא ככלים המשמשים לצרכי עבודת ה, התעוררויות היצר הרע 27864 

עדיין נותרים בקרבו שרידים , כשאדם כובש את יצרו ומשתדל להשמידו ולהכחידו, אחת לרשות אחרת 27865 

, כי מצב האדם שלאחר חטא אדם הראשון, ממנו העלולים לשוב ולהתגבר בו בנסיבות ובנסיונות חדשים 27866 

 27867 .מצליח הוא לכל היותר לדחוק את הרע ולכסותו שלא יפריע לו בעבודתו

כי אז היו נמנעים מהאדם הרבה סבל , ומי יתן ורבים מאתנו היו מגיעים אליה, רגה זו גבוהה היא מאודמד 27868 

כי האדם הצליח רק לכבוש ולדחוק את הרע , אך למרות כל זאת פגומה היא, ועגמת נפש עלבון ומורת רוח 27869 

אם , יתעורר בו עודוהצליח לדחות הרע לגמרי שלא , ולו גם זכה למעלה גבוהה מאוד בדרגא זו, שבקרבו 27870 

כי הרי רק שיבר את הרע וביטלו , מכל מקום גם דרגה זאת פגומה היא, לא בנסיבות יוצאות מן הכלל 27871 

 27872 .מבלי להביאו לידי שימוש כל שהוא



, על ידי שמבחין בכל התעוררות היצר הרע, אבל ישנה מדרגה גבוהה בהרבה ממנה והיא הפיכת הרע לטוב 27873 

כי רואה גם בה שליחות מהבורא , אדרבא התעוררות לעשיית הטובאלא , לא התעוררות לעשיית הרע 27874 

ובזה מתקרב הוא למדרגת אברהם , בעשותו ההיפך ממה שמסיתו יצרו, שקוראו להתאמץ בעבודתו יתברך 27875 

שצריכה , הדוחה הרע ומבטלו הרי רואהו כעין רשות אחרת כביכול, ה שהפך את היצר הרע לטוב"ע 27876 

אין רשות , אך למי שזכה להפוך גם את הסתת יצרו הרע לטוב, רךלהתבטל לגמרי בפני אדון כל יתב 27877 

 27878 .אחרת במציאות והכל אחדות גמורה ומוחלטת

ואפילו ברע עצמו בסטרא אחרא וחיילותיו ישנם נצוצות , וידוע מה שכתבו המקובלים שבכל ענין ותופעה 27879 

י כבודו יתברך אין לו כי מה שאינו יכול בשום פנים לשמש ככלי לגילו, וזהו ביאור הדברים, הקדושה 27880 

אפשר לגלות בו איזו תועלת מתוך עצם , ולכן כל דבר שבעולם ואפילו הרע על כל אופניו, מציאות כלל 27881 

וכאשר האפשרות רחוקה נמצא , ואפשרות זו לגילוי היא ניצוץ הקדושה שבדבר, שימושו ככלי לגילוי 27882 

יגאלנו מגלותו בהפכו את  עד שהצדיק, הניצוץ הקדוש בגלות בקרב המון הטומאה הסובבת אותו 27883 

זהו אשר נקרא בירור הניצוצות או העלאת , ויתבטא רק גילוי כבודו יתברך בכל, האפשרות למציאות 27884 

 27885 .ניצוצות הקדושה

שרואה אך רשות אחת במציאות , אמנם תיקון זה לא יתכן שיעשנו אלא מי שהוא שלם בבחינת האחדות 27886 

הרי יבחין בלבבו במדת , י החסר בשלמות ובאחדות זאתכ, ומכיר שזולתה הכל אך שקר ואין, בעולם כולו 27887 

על כן ? ואם כך איך יתקנו ויהפכו לטוב גמור, שהיא בחינת עבודה זרה ורע ממש, מה בחינת רשות אחרת 27888 

אסור לו בהחלט לרדת אל ההסתר כדי להציל ממנו את הנצוצות , ברור הוא כי כל החסר עדיין שלמות זו 27889 

 27890 .ו בארץ הטומאה"לא יציל מאומה אלא רק ימית עצמו חכי הצל , הקדושים החבויים בו

כי אז , ובאמת אלמלא הגיעו אלינו הדברים מאבותינו ורבותינו קדושי עליון שדבקו בו יתברך בכל מהותם 27891 

כי אם גם נבין אותו קצת , לא היה ראוי לגלות לפשוטים כמונו את כל ענין בירור הניצוצות ותיקון הרע 27892 

שוב אין בחינת השלמות מושגת , היות ואין בנו אפילו מעט מדבקות כזו, מלבנובשכלנו עדיין נסתר הוא  27893 

הלא , ו להזדקק לענינים כאלה למעשה"ואם יעלה בדעתנו ח, ואין שכלנו ולבנו שוים בזה, ללבנו כלל 27894 

 27895 .ישמרנו´ ו ליפול למעמקי הטומאה ה"נכשל ח

עיין , ת האמת כאמור תתן אמת ליעקבשזכה לעצם מד, ה"לשלמות מדרגה עליונה זאת הגיע יעקב אבינו ע 27896 

שעל בחינת אחדות זאת מרמז המדרש על התאחדות האבנים ששם יעקב , שמבאר שם (ויצא) בגור אריה 27897 

, כשעולים מתעכבים קמעא בכל שלב ושלב, ובזה מתבאר גם ענין הסולם שנראה לו בחלום, למראשותיו 27898 

, כי על ידי התגברות על העיכוב עולים, השלב מסמל את העיכוב וגם את האפשרות לעליה לדרגה הבאה 27899 

שהיא גם , ולכן הראו בחינה זאת ליעקב בהגיעו לשלמות העליונה, ועל ידי זה מהפכים את העיכוב למועיל 27900 

 27901 .בחינת האחדות כמבואר לעיל

מלאכי השרת על ידי שגילו מסתורין , נחמן´ לוי בשם ר´ אמר ר, (ד"וירא פ)א  ומצאנו בילקוט דבר נפל 27902 

, רבי חמא בר חנינא אמר על שנתגאו ואמרו משחיתים אנחנו, ח שנה"נדחו ממחיצתן קל ה"של הקב 27903 

והא תרין מלאכין דאזלו לסדום ואטרדו מן עלמא בגלל דגלו , ובתרגום יונתן ריש ויצא ויחלום והא סולמא 27904 

, יסדאוהוו מטרידין ואזלין עד זמן דנפיק יעקב מבית אבוי והינון לוון יתיה בח, מסתורין דמרי עלמא 27905 

איתו חמון יעקב חסידא דאיקונין דיליה קביעא בכורסי יקרא , ובההוא יומא סלקין לשמי מרומא ואמרין 27906 

 27907 .נחתין לאסתכלא ביה´ בכן שאר מלאכיא קדישי דה, דהויתון מתחמדין למיחמי יתיה

, וראמחיוהו למטטרון שתין פולסי דנ, (ו במעשה דאחר"חגיגה ט) כתב רבינו חננאל, וזה ביאור הדברים 27908 

פירוש שלא יתכנו במלאך לא בחירה , ו שיש עליו דין אלא להראות לאלישע שיש לו אדון שהוא עליו"ח 27909 

ועל פי יסוד זה נוכל להבין , שחטאם ועונשם שניהם רק שליחות ללמד לבני אדם, ולא חטא ולא עונש 27910 

ושידברו , היתה שליחותם שיראו כבני אדם שעושים מעשים, שכאשר אמרו המלאכים משחיתים אנחנו 27911 

והוסיפו לומר , אשר אצל בני אדם נובעת הנהגה זו ממדת הגאוה, כדרך בני אדם שחושבים שהם העושים 27912 

 27913 .´ללמדנו שאסור לחשוב שהם היו הסיבה אלא רק שהיו שלוחי ה, לשחתה´ וישלחנו ה

ל שהוצרכו להראות כיצד היה עליהם בעצמם לסבול עונש על גאוותם כביכו, ל"אך הרי הודיעונו חז 27914 

עד שנדע ונכיר שגם כשמוסיפים אנו בתוך , וגם זה ללמדנו פחיתות מדת הגאוה ועונשה, ולרדת ממחיצתם 27915 

ועדיין , אין זה אלא כיסוי לגאותנו וחסרוננו הפנימיים, הרבה פעמים´ או בעזרת ה´ דברינו ברוך ה 27916 

 27917 .בגאותנו אנו נשארים בחושבנו כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה

ובידו , ה"כי יש אשר ידמה בנפשו שכבר הגיע לגילוי הסוד של תיקון הרע מסתורין של הקבועוד למדונו  27918 

בהיותה אצלו רק , להתעורר אל מדה רעה כגון גאוה משחיתים אנחנו כדי לברר את ניצוץ הקדושה שבה 27919 

ם והורונו שאצל אד, ´המה כבחינת  וישלחנו ה´ וזאת כדי לברר שאדרבא הכל מעשי ה, לשם בחירה טובה 27920 

עד שבא יעקב ולימדנו שבחינת תיקון הרע תתכן רק בדרגת , כזה אין זו דרך עלייה כלל אלא ירידה ממש 27921 

 27922 .השלמות והאחדות הגמורה שאליה הגיע



הם , ולכן לווהו המלאכים בכל דרכו, אבל קודם שהגיע יעקב למדרגה זו נצטרך לשמירה ממחשבת גדלות 27923 

לגשת אל תיקון , ה"דם שלא יכשלו במסתורין של הקבאותם המלאכים ששליחותם היתה להזהיר לבני א 27924 

שהזהירו אותו תדיר , הרי הלכו תמיד עם יעקב, הרע ולהעלות ניצוצות של קדושה טרם הגיעם לשלמות 27925 

ולא עלו למעלה אלא בשעה שהיתה שליחותם לבשר , לבל יכשל בסוד זה קודם שהגיע למדרגה הראויה 27926 

 27927 .ם ערך המדרגה הזאת למעלהולהודיעו את רו, ליעקב שהגיע אל השלמות

פירוש לראות , וכי המלאכים כולם מתאוים לראותו, וגם גילו לו כי מפרסמים הם גדולתו בין המלאכים 27928 

כי , פירוש שהוא תוכן כל הבריאה, ועוד הראו לו כי דמות דיוקנו חקוק בכסא הכבוד, את דרגת השלמות 27929 

וכשהבריאה , בשמי ולכבודי בראתיו ש כל הנקרא"כמ, תכלית כל הבריאה היא לגלות כבוד שמים 27930 

שבהגיע האדם לשלמות ונהפך אצלו הכל , ובזה נתגלה דבר נפלא, בתיקונה היא בבחינת כסא הכבוד 27931 

אלא , ואפילו כשישיג את גודל מדרגתו לא יגיע לכלל גאוה, יוכל להתגבר על דברי מדות ויצר הרע, לטוב 27932 

והרימו עד יפעת מדרגתו , יעו בשפע חסדיויודה לשם יתברך בטוהר לב על אשר כה הטיב עמו וסי 27933 

 27934 .העליונה הזאת

´ י על הפ"עיין רש, הבה נסתכל במעשיו שגילתה לנו התורה? ה לבשורה זו"ובמה זכה יעקב אבינו ע 27935 

שארבע עשרה שנה למד בבית מדרשם של שם ועבר ואפילו פעם אחת לא שכב , וישכב במקום ההוא 27936 

אף , גם לא חשש מעשיו ונשאר בארץ ישראל, ע עשרה שנהורק עסק בתורה בלי הפסק כל ארב, לישון 27937 

ואף כשגמר בלבו ללכת , הוא בדבקו בתורה לא חשש לפקוח נפשו, שיצחק ורבקה שלחוהו לחוץ לארץ 27938 

כי גמר בלבו , וכשבא לחרן לא שכב, אלא למד עד רגע הילוכו ממש, חרנה לא הפסיק מלימודו כדי לישון 27939 

 27940 .ותיולשוב להר המוריה מקום שהתפללו אב

וחשש לדחייה שתיגרם על ידי שעות אחדות של , וכשגמר בלבו כך התגבר בזריזות למעלה מהשגתנו 27941 

ל צדיק זה בא לבית מלוני "כאמרם ז, ה שינוח שם"וכשהגיע להר המוריה הזמין לו הקב, שינה וחזר מיד 27942 

, ב במקום הזהיעקב הלחם בצקלונך והבאר לפניך לאכול ולשתות שכ, ה"אמר לו הקב, ויפטר בלא לינה 27943 

 27944 ?ואני שוכב במקום הזה בלא עת, אמר לפניו רבון העולמים עכשיו יש לשמש ירידות חמשים

ויעקב מרוב זריזותו בתורה לא היה יכול לתת מנוח לעצמו בעוד , לא היה ציווי מהשם יתברך אלא רשות 27945 

ט כי בא השמש ש בילקו"כמ, ה שינה את הטבע והוריד את השמש שלא בזמנה"מה עשה הקב, היום גדול 27946 

 27947 .א בצינעא"ה חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעק"מלמד שהשקיע הקב, כיבה השמש

כי כיון שעלייתו של יעקב אבינו עד השלמות באה אל שיאה ? ה שישכב במקום ההוא"ומדוע רצה הקב 27948 

וראוי שתהיה דוקא במקום , שכיבתו עצמה היתה למעלה מכל מושגי העולם הזה, במה שלא רצה לשכב 27949 

תקבע את המקום עצמו למקום , ולא עוד אלא שדרגת שכיבה זו נוספת על דרגת העקידה, המקדש 27950 

אלא , ולא כיצחק שקראו שדה, לא כאברהם שקראו הר, ל"וכן מצינו שעל ידי יעקב נקבע כאז, המקדש 27951 

 27952 .כיעקב שקראו בית גדר הקביעות

שינה קדושה עליונה , לו בתוך השינהלנגדי תמיד אפי´ שינה שיש בה בחינת שויתי ה? וכיצד היתה שינתו 27953 

ואחר כל אלה , שלמות שגם המלאכים חמדו והזדרזו לראותה, זוהי מדרגת השלמות שהגיע אליה, מאוד 27954 

הרי בעולם התחתון , גם השלם העליון כל זמן שהוא חי בעולם הזה, לימדוהו המלאכים דבר נורא מאוד 27955 

ואחר שזכה לקבוע , משה ואליהו למעלה מעשרה ל לעולם לא עלו"כאז, הוא ובחירה לו אפילו במדרגתו 27956 

 27957 .לימדוהו כי ישמר מגאוה, אחר שזכה שדמות דיוקנו הוא תוכן כל הבריאה, בזכותו את מקום המקדש

והיו אופזים בו , ש בילקוט שירדו המלאכים לראות"עי, לימדוהו כי עדיין יש למלאכים בקורת חדה עליו 27958 

את הוא שאיקונו , את הוא וישראל אשר בך אתפאר, (מקטרגיםדוחקים קופצים ו) קופזים בו סונטים בו 27959 

נורא נוראות אפילו , יורדים למטה ומוצאין אותו ישן, עולין למעלה ומוצאים איקונין שלו? חקוק למעלה 27960 

מה , אינו יכול להסתלק לגמרי מן החומר, ישן הוא אחד מששים במיתה, במעלת השלמות עדיין תחתון הוא 27961 

 27962 .דקה היא הבקורת אפילו אחר הגיעו אל תיקון הרע בשלמות אבל שלמות דלתתאכה , אנוש כי תזכרנו

להוי , לימוד יש בו גם עבורנו אנו בקטנותנו, כ מלבנו"ואף שעצם ענין זה נשגב הוא כמעט משכלנו וכש 27963 

למען , כמו למשל לעבור לסביבה לא כל כך טובה, ידוע לנו שאין שום ספק בדבר שכל ירידה לשם עלייה 27964 

וכמעט ברור , ל"זהו ממש בחינת העלאת ניצוצות הנ, רים ולקרבם לתורה ולהעלותם כפי ערכםהצל אח 27965 

ו יוכל "וח, יפול בעצמו ויכשל בעוונותיו עמהם יחד, הוא כי במקום להעלות אותם באיזה אופן ממשי 27966 

 27967 .לצאת מגדר ירא אלקים לגמרי

ולא להתחבר , צוא ושוב ולהשפיעאולי יש להתיר ללכת בבחינת ר´ לירא שמים גדול ומושרש בעבודת ה 27968 

ויבקר את , וגם זה בתנאי שילמד מוסר הרבה על כל פנים בכל יום, עמהם כלל וכל שכן שלא ידור ביניהם 27969 

אז תיכף ומיד ישוב , ו ימצאו בו איזה שינוי"שאם ח, עצמו תדיר וישים עצמו תחת השגחת רבותיו וחבריו 27970 

ק באופנים אלה ישנם סיכויים שיהיה משפיע ולא ר, לחבורה הקדושה ולא ילך עוד אל הטועים כלל 27971 

 27972 .(122´ ב מא"מכתב מאליהו ח)  .ו"מושפע ח



 27973 

 27974 מאמר תקעט

ח "בראשית כ) ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו 27975 

 27976 .(ב"י

ושל אדום , ן עולה ויורדושל יו, ה ליעקב שרו של בבל עולה ויורד"אמר רבי ברכיה מלמד שהראה הקב 27977 

ו כשם "באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר שמא ח, ה ליעקב אף אתה עולה"אמר לו הקב, עולה ויורד 27978 

לא האמין , אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית, ה ואתה אל תירא"אמר לו הקב, שלאלו ירידה אף לי כן 27979 

עתידין בניך , כשיו שלא האמנת ולא עליתוע, ה אלו האמנת ועלית עוד לא ירדת"אמר לו הקב, ולא עלה 27980 

 27981 .(ט"ר כ"ויק) ז במסים ובארנונות"שיהיו משתעבדין בארבע מלכיות בעוה

או לקנות מעלה ממעלות , כאשר מציב אדם מטרה לעצמו להגיע לדרגה מסויימת, נבאר דבריהם הסתומים 27982 

אחר , ת עצמו ואומראם הוא מחזק א, אף שיודע שקשה הדבר והרבה עמל ויגיעה נצרכים לכך, הנפש 27983 

הרי בטחון זה כשלעצמו מוכיח שיש , היגיעה והעמל הראויים בודאי אגיע ואשיג אותה דרגה ואותה מעלה 27984 

אך אם , ומשום כך רב בטחונו שישיג אותה, לו כבר עכשיו שייכות מה לאותה מעלה אליה הוא חותר 27985 

אין זה אלא שרחוק הוא , השיגהסובר הוא שאין לו היכולת להשיג את המעלה ונרתע מלעבוד ומלעמול ל 27986 

 27987 .ומשום כך נראה לו שאין ביכולתו להשיגה, מאותה מעלה

ל שאמר לו "ומפרש המהר, ה אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית"אמר לו הקב, זהו ביאור המדרש 27988 

שעל ידה יתקן את כל הקלקולים שעלולים להביא לידי גזירת , ה שיתעלה לדרגה רוחנית עליונה"הקב 27989 

היו , ה לעלות אליה"כי אם היה יעקב אבינו מתעלה אל שלמות המדרגה שציוה לו הקב, ישראל גלות על 27990 

ם עליהם ולא גלות בין "שלא תתכן בה שליטת עכו, גם תולדותיו עד סוף כל הדורות עומדים ברום המעלה 27991 

 27992 .העמים

ותה שעה ל משום שבא"מבואר שם במהר? ה"ומשום מה לא עשה כציווי הקב, אך יעקב אבינו לא עלה 27993 

וזו , שרק לאחריה לא יתכנו שום פירוד ושום נפילה כלל, עדיין היה חסר משהו למדרגת הדבקות השלמה 27994 

כלומר שעדיין לא אסתייעא מילתא לתקן בפנימיות נשמתו את סיבת , כוונת המדרש לא האמין ולא עלה 27995 

רק לאחר , את לגלותעד שלא יצטרכו לעולם לצ, להשפיע ולקבוע שלמות יציבה לדורי דורות, הגלויות 27996 

אך זה היה אחר , ויבא יעקב שלם שהגיע אז לשלמותו הגדולה, מכן אחר שחזר יעקב מחרן כתוב 27997 

 27998 והכין כבר את דרך הגלות לבניו כידוע, אחרי שעבר את בחינת השעבוד והגלות לאדום, שהשתחוה לעשיו

 27999 .(ן וישלח"עיין רמב)

אך גם אנו בדרגותנו השפלות חייבים ללמוד , נודברים אלו נאמרו על הדרגות העליונות של יעקב אבי 28000 

אם אין אנו רואים פירות בעבודתנו ואין החיזוקים שלנו מחזיקים , ל"בשביל עבודתנו ממה שגילו לנו חז 28001 

, אל ישלה אותנו היצר כאילו החסרון ביכולת שלנו, ולהתעוררות שלנו אין תוצאות נאותות בפועל, מעמד 28002 

אף אל הטוב בכל כחו סובר שיש בידו היכולת להגיע אליו וממילא יתחזק כי השו, אלא נדע שלא זו הסיבה 28003 

 28004 .ובסופו של דבר יתקן את עצמו ויעלה במעלות התורה והיראה, ויתאמץ

ומחובתו לחזק את , עליו לדעת שחסר באמיתת שאיפתו, מאידך גיסא המרגיש כאילו אין בידו היכולת 28005 

וכשתתהפך השאיפה הטובה לקנין , ´בתפילה לעזר השאיפתו ודבקותו אל המעלה ההיא בלימוד המוסר ו 28006 

אז ירגיש כי גם היכולת בידו ועלה יעלה ויצליח להוציא את שאיפתו הטהורה לפועל בעזרת , אמיתי בנפשו 28007 

 28008 .(102´ ג ע"מכתב מאליהו ח)  .ת"השי

 28009 

 28010 מאמר תקפ

ח "בראשית כ) בו ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים 28011 

 28012 .(ב"י

ושל מדי , (כ"שליבות סולם מת) ה ליעקב אבינו שרו של בבל עולה שבעים עווקים"מלמד שהראה הקב 28013 

באותה שעה נתירא יעקב אבינו אמר אפשר שאין לזה , ושל אדום עולה ולא יודע כמה, פ"ושל יון ק, ב"נ 28014 

הדא , ה ויושב אצלי משם אני מורידואפילו הוא עול, ה ואתה אל תירא עבדי יעקב"אמר לו הקב? ירידה 28015 

 28016 .(ט"ר כ"ויק) ´הוא דכתיב אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם ה

כי כל שלשה מלכויות הראשונות ראה , שכתב בביאור דברי המדרש, (ז"נצח ישראל פרק י) ל"עיין במהר 28017 

וזה מפני כי , ה עלייתה ולא ראה ירידתהחוץ מן המלכות הרביעית שרא, יעקב עלייתן וראה גם כן ירידתן 28018 

ולפיכך יעקב שהיה באותו זמן בעולם הזה ראה , ת ירידה מצד עולם הזה"שאר המלכויות נותן להם השי 28019 

וכדכתיב אם , ת בעצמו מוריד אותה"אבל מלכות הרביעית ירידתה מן העולם העליון והשי, הירידה שלהם 28020 

ולא יהיה ירידתה רק , שהוא בעולם הזה ירידת המלכותולכך לא ראה יעקב , תגביה כנשר משם אורידך 28021 

 28022 .אשר מעלתו ומדרגתו מן עולם העליון, על ידי מלך המשיח



כי , את שלשת המלכויות הראשונות ראה יעקב אבינו גם בעלייתן וגם בירידתן, נבאר את דבריו העמוקים 28023 

ם העלייה שהוגבלה להם ואחר שהגיעו אל קצה רו, מצד העולם הזה מצד טבעם יש הגבלה לכח עלייתן 28024 

אין היא מוגבלת בתוך , אולם ירידתה של מלכות אדום אינה בדרך טבעית, ירדו מגדולתם בדרך הטבע 28025 

וירידתה תהיה בהכרח על ידי , שכן כוחה ושליטתה נמשכים עד לסוף הנהגת העולם הזה, העולם הזה 28026 

 28027 .בגדר שלמעלה מהעולם הזה למעלה מדרך הטבע, הנהגה עליונה לגמרי

ומשום , מנקודת ראות של עולם החומר אי אפשר לראות הפסק למלכות הרביעית, הוא גדר גילוי משיח זה 28028 

, ולא ראה את ירידת המלכות הרביעית מלכות אדום, כך ראה יעקב את ירידת שלוש המלכויות הראשונות 28029 

שנראה שאין  אף, אמר לו הקדוש ברוך הוא אפילו הוא עולה ויושב אצלי, ונתירא אפשר שאין לזה ירידה 28030 

ואין איפוא להתפלא שבדרך , כלומר ירידתו תהא למעלה מדרך הטבע, סוף לשליטתו ולעלייתו אני מורידו 28031 

 28032 .הטבע נראה שאין לו ירידה כלל

, התעורר בפחד גדול ואמר מה נורא המקום הזה, ה גילה לו השגות עליונות כאלה"כיון שראה יעקב שהקב 28033 

פירוש רק בעלות האדם אל בחינת הקדושה העליונה בחינת , מיםאין זה כי אם בית אלקים וזה שער הש 28034 

ולכן הבין , רק אז אפשר שתתגלנה לו השגות עליונות כאלה הבאות מלמעלה מהעולם הזה, בית המקדש 28035 

אשר אך מתוך , ודאי שזכה להמצא במקום בית המקדש, ה את ירידת אדום"יעקב שאם הראה לו הקב 28036 

 28037 .(101ג דף "מכתב מאליהו ח)  .המלכות הרביעיתהדרגה ההיא אפשר להשיג את ירידת 

 28038 

 28039 מאמר תקפא

 28040 .(ג"ח י"בראשית כ) אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק´ נצב עליו ויאמר אני ה´ והנה ה

אמר ´ א לפי שאמר באברהם אני ה"וי? וכתב בעל הטורים תימה למה לא אמר יצחק אביך כמו באברהם 28041 

ודברי בעל הטורים סתומים אולם יש , אמר אלקי אביך לא´ וביצחק שלא אמר אני ה, אלקי אברהם אביך 28042 

, ואלקים פירושו מדת הדין, פירושו מדת הרחמים והחסד´ כי ידוע בכל מקום שנאמר בו אני ה, לומר 28043 

 28044 .ש תתן אמת ליעקב חסד לאברהם"אברהם היה במדרגה של החסד והרחמים כמ

ליעקב יחס ושייכות במדרגתו למדרגת ממילא יש , וכן יעקב שהיה דבוק במדת אברהם שהיא חסד ורחמים 28045 

מה שאין , שהוא קרוב לו במדרגה כאב´ אלקי אביך´כ באשר יחסו קרוב יותר לאברהם אמר "וא, אברהם 28046 

הרי שיעקב אינו שווה , כמו שנאמר פחד יצחק המורה על מדת הדין, כן יצחק שמדתו ומדרגתו במדת הדין 28047 

 28048 .ס כמו שיש מאברהם ליעקבשאין לו אותו היח, לו במדרגה ולכן לא אמר אביך

, לי לאלקים´ ש אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך והיה ה"כמ, ויעקב היה שואף למדרגת יצחק אביו 28049 

, ויתנהג עמי במדת הדין, המרחם יהיה לי לאלקים´ הספורנו כלומר הנני מקבל עלי מעתה שהאל ית´ ופי 28050 

 28051 .לדיין´ ואם לא אעבדהו בכל כוחי אזי יהיה ה

וכאשר , ולכן התפלל שיגיע לאותה מדת הגבורה והדין, לא היה שווה ליצחק במדת הדין משמע שעד כה 28052 

היינו במדרגת , ל במי שהיה אביו מפחד ממנו"ע ז"הראב´ ופי, נשבע יעקב ללבן נשבע בפחד אביו יצחק 28053 

´ ועי, שהשתווה אליו וקראו אביו, ת"באותה מדה שהיה יצחק מפחד מהשי, במדת הדין´ יצחק ביראת ה 28054 

 28055 .ן שמפרש שזהו מדת הדין של מעלה"רמבב

הזכיר אבי אצל יצחק מפני שהיה אז כבר , וישלח אמר אלקי אבי אברהם ואלקי אבי יצחק´ ולהלן בפר 28056 

המרחם יהיה לי לאלקים ויתנהג עמי במדת ´ ת שהוא מקבל על עצמו שה"ובקש מהשי, אחרי שהתפלל 28057 

 28058 .הנהגה של מדת הדין ולכן קראו אביכ הוא עכשיו כבר מיוחס למדרגת יצחק שהיה ב"וא, הדין

י והוא השלישי באבות המשולש בשלוש "רש´ פי, עמו יעקב חבל נחלתו´ האזינו כי חלק ה´ וזה שאמר בפ 28059 

גדילים והוא ובניו היו לו ´ ג´ כחבל הזה שהוא עשוי ב, ´זכות אבי אביו וזכות אביו וזכותו הרי ג, זכיות 28060 

והוא האחרון נוסף , שת המדרגות שלפניו מאביו ומאבי אביויעקב היה מרכז בנפשו את כל שלו, לנחלה 28061 

ואת כל הזכויות אגד ביחד להיות לו לסולם לעלות ולהדבק בעולמות , היה לכל המדרגות דין ורחמים 28062 

 28063 .(פרי הארץ)  .העליונים

 28064 

 28065 מאמר תקפב

 28066 .(ג"ח י"בראשית כ) אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק´ נצב עליו ויאמר אני ה´ והנה ה

כאן ייחד , הן בקדושיו לא יאמין´ ה שמו על הצדיקים בחייהם שנא"לא מצינו במקרא שייחד הקבפ ש"אע 28067 

מכאן הערה , (ל"י ז"רש) ר פסק ממנו"והרי הוא כמת ויצה, שמו על יצחק לפי שכהו עיניו וכלוא בבית 28068 

זמן שלא  כל, שאף יצחק אבינו העולה התמימה, נוראה מה היא סכנת ראיית העין וההתערבות עם בני אדם 28069 

כ עכשיו שהוא סגור "משא, ר יכשילו בחטא"ויש חשש כי היצה, ה מאמין בו"היה כלוא בבית אין הקב 28070 

 28071 .ר פסק ממנו"ה שמו עליו שהיצה"כבר ייחד הקב, בבית ומתבודד בחדריו



, הלואי שתהא ביאתו בחזרה לביתו כיציאתו, מזאת יחרד כל בעל לב בעת שפוסע מחוץ למזוזת פתחו 28072 

ג פעם "שבמסילת ישרים י´ וחזר על פרק כ, ל שהוצרך פעם לצאת מחוץ לביתו"א ז"ל הגרוכבר אמרו ע 28073 

 28074 .(ד"רי´ א ד"אור יהל ח)  .כ יצא לשוק ומה נענה אנן אבתריה"ואח

 28075 

 28076 מאמר תקפג

 28077 .(ג"ח י"בראשית כ) אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק´ נצב עליו ויאמר אני ה´ והנה ה

עליונים , שתכלית כל הבריאה תלויה ביצר הרע, ה יצר הרעטוב מאוד ז, (´ז´ ר ט"ב) ל"אמרו חז 28078 

, והבחירה בלתי אפשרית בלי יצר הרע, שיוצא מבחירת האדם´ ותחתונים לא נבראו אלא למען קידוש ה 28079 

אך גם אם נוטה , הרי הוא מקדש שם שמים, ובוחר בטוב´ והאדם בהלחמו ברע שבו כדי לעשות רצונו ית 28080 

ומעונש זה , ´כי יענש על פי משפטו ית´ מזה יצא בסופו של דבר קידוש הגם , ו אחרי יצרו הרע"האדם ח 28081 

, מתקדש על כל פנים´ הרי ששמו ית, ´ותתגלה בעולם אמיתת משפטו ית, ילמדו הכל את הרע שבעבירה 28082 

 28083 .או על ידי בחירת הצדיק או על ידי עונש הרשע

וכולו היה מסור , עם קונובכל אשר לו התחסד , היתה מדת החסד´ ה בעבודת ה"מדתו של אברהם אע 28084 

זכה להפך גם את יצר , לכן נתקיים בו הכתוב גם אויביו ישלים אתו, ולעבודתו´ בעצם פנימיותו לשמו ית 28085 

דכתיב ומצאת את לבבו , אברהם אבינו עשה יצר הרע טוב, (´ה´ ברכות ט) כמבואר בירושלמי, הרע לטוב 28086 

וכרות עמו הברית שהמשיך כל כוחותיו גם מה דכתיב , אחא עשה פשרה ושלום עמו´ אמר ר, נאמן לפניך 28087 

 28088 .שאצלנו הוא יצר הרע אל עבודתו יתברך

זו היא עבודת הגבורה ששבר ובטל כל רצונותיו והכניעם , לא כן היתה עבודתו של יצחק עבודת מדת הדין 28089 

 28090 ,ת עליו אלקי יצחק אפילו בחייו"וזה גם הוא לשלמות מדתו עד שנתייחד שם השי, לעשות רצון בוראו

 28091 .´פירוש שלא היה כל זיז מלה והגה של יצחק שלא היתה נכרת עליהם התבטלותו כלפי אלקותו ית

ואם כן צריך להבין , ויכלו לפעול עמהן כרצונם, ה בידיהם היו"והנה אין ספק שמדותיהם של האבות ע 28092 

, ופניםיש להבין ענין זה בשני א, ה את דרך עבודתו של אביו כמדה עיקרית"למה לא המשיך יצחק אע 28093 

שאין דומה , ל על תפלת יצחק ורבקה ויעתר לו ולא לה"ל מה שאמרו חז"ז ז"כבר נתבאר בשם הרש 28094 

ולכאורה קשה אדרבה גדולה יותר זכות , תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע וגדולה זכותו מזכותה 28095 

 28096 ?´בן הרשע שלא למד ממעשי אביו ולא הלך בדרכיו אלא בדרכי ה

, שאף על פי שהיה בן אברהם לא הסתפק במה שהתחנך אצל אביו גרידא, תה בזהאלא שגדולת יצחק הי 28097 

ובנה בנין גדול של , אלא עמל לעשות הכל לקנין פנימי ועצמי שלו, שזה יכול להיות חיצוניות והרגל בלבד 28098 

ובזה גדולה מדרגת , עבודה זו גדולה וקשה היא מאוד, בנין חדש בכח עצמו לבד, גילוי הגבורה בבריאה 28099 

אשר לא הוצרך להתעלות מחינוך והרגל חיצוני כדי להופכו , יק בן צדיק מזו של צדיק בן רשעצד 28100 

 28101 .לפנימיות ועצמיות שלו

ה בעבודת "שכתב שאילו המשיך יצחק אבינו ע, ודרך שניה מצאנו בספר מערכת האלוקות לרבינו פרץ 28102 

, ה מדת הדין נדחית לגמריעד שהית, היה גורם להמשיך לבריאה שפע של חסד כה גדול, החסד של אברהם 28103 

, כי בלי דין היה הרע נשאר בלי עונש והיתה עבודת האדם בטלה לגמרי, ובמצב כזה לא היה לעולם קיום 28104 

 28105 .על כן עבודת יצחק היתה בבנין מדת הגבורה בעולם

י "ומבואר לעיל שע, מדת הדין היא השורש לכל הסתר העולם הזה, והנה יש בזה עוד דבר עמוק 28106 

ולאחר שפתח אברהם אבינו , היוצא מתוך בחירת האדם´ נעשה קידוש ה, ההסתר והרעההתגברות נגד  28107 

הוחלש כח מדת הדין והיה ההסתר מתמוטט והוצרך , ה את שערי החסד ונמשך לעולם חסד עצום"ע 28108 

 28109 .כי בעשיו הרי התחזק צד ההסתר והדין, וכן סוד אהבת יצחק לעשיו, וזה סוד לידת עשיו מיצחק, לחיזוק

אף שמצאנו בו כמה תכונות המראות על התקשרותו לצד , ר שלא נולד עשיו להיות רשעאך זה ברו 28110 

אך כל , ז היה מפרכס לצאת"וכשהיתה רבקה עוברת על פתחי ע, ההסתר והרע כמו אדמוני כאדרת שער 28111 

כי בכח בחירתו היה יכול להתגבר על כל , אלה אינם מורים אלא על תוקף העבודה שהיתה מיועדת לו 28112 

כי לעומת , ולו היה רוצה היה יכול להתעלות במדת הגבורה למעין מדרגתו של יצחק, שהיו בו כוחות הרע 28113 

ומשום זה חבבו יצחק וקרבו אליו כדי לסייעו בדרך , כוחות הרע קיבל גם כוחות הגבורה כדי להלחם בהם 28114 

 28115 .זו שהיא היתה גם דרכו דרך שבירת היצר

´ וכן כתב ר, ם ועיכובים ובלי מלחמת היצר התמידיתבלי התגברות על קשיי´ כללו של דבר אין עבודת ה 28116 

בכל נפשך במצב , במצבים של אי רצון ואי טעם, ל כל עבודת האדם הוא דוקא ביצר הרע"ירוחם הלוי ז 28117 

ומוסר ממונו , בכל מאדך דוקא מזה שיש לו חמדת ממון ונהרג על שוה פרוטה, של קושי היותר גדול 28118 

 28119 .(101´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .´בים לא תצא אהבת הובלי מעכ, מזה יוצאת אהבה´ לאהבת ה

 28120 

 28121 מאמר תקפד



 28122 .(ז"ח ט"בראשית כ) במקום הזה ואנכי לא ידעתי´ ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה

ואף שזה דבר גדול לישן בהשקט ומנוחה במקום , ד שנה שהיה אצל שם ועבר"אף שלא טעם טעם שינה י 28123 

, מה שהשינה של יעקב אבינו העלתו למדרגות ולהשגות גדולותונוסף עוד לזה , שמצויים חיות טורפות 28124 

 28125 .אילו ידעתי לא ישנתי, מכל מקום תבע את עצמו וחרה לו על שנתו, נצב עליו´ כ והנה ה"כמאה

יעקב אבינו חס על כח , וכאשר ישן כח הבחירה עומד הוא מהשתמש בו, כח הבחירה הוא רק בהקיץ 28126 

וכח הבחירה , לייסד יסודות ובנינים לעצמו ולדורות, ורגע הבחירה שהיה יכול להשתמש בו בכל רגע 28127 

כי גם במתן תורה קנאו המלאכים בישראל על כח הבחירה שניתן לישראל ולהם , למעלה הוא מן ההשגות 28128 

ולא נתקררה דעתו עם , ולכן תבע את עצמו על שישן, ובדבר זה נשתבח האדם יותר מן המלאכים, לא ניתן 28129 

 28130 .כל מה שראה בחלום

אחר שראו שדמות דיוקנו חקוקה תחת כסא הכבוד , ה"לאכים לבשו קנאה ותביעה על יעקב אעגם המ 28131 

וגם שנתנו לו , איך יתכן שיעקב הלך לישן בעת שעתיד הוא להיות חקוק תחת כסא הכבוד, אחזתם פלצות 28132 

יכר כי אין הטוב נ, והמלאכים יודעים איך להעריך כח הבחירה, כח הבחירה בלתי מוגבל לעצמו ולדורות 28133 

כי , ולכן בקשו המלאכים לפגוע בו מתוך קנאה כמבואר במפרשים, אלא מהעדרו והמה מרגישים ההעדר 28134 

שהוא אושר החיים שאין , קנאו בכח הבחירה שלו ובאו בפליאה איך יבטל על רגע כח הבחירה שלו 28135 

 28136 .למעלה הימנו

ן פטור ואמתלא לעצלות ואי, אשר שינתנו היא עצלות וביטול בלתי השגות גבוהות? ועתה מה נענה אנן 28137 

י כח הבחירה אז "ואם לא נשתמש בהתעלות ע, איך התביעה נערכת במדה מרובה מאוד, וביטול בחירתנו 28138 

גדר כח , י שימאס בה ויאבד הזמן בהפסד הכוחות"ותאבד לגמרי ממנו כח הבחירה ע, ו נרד מטה מטה"ח 28139 

אך בגבולין וצמצום הכוחות , חירהואף אם יבוא האדם להשתמש בכח הב, הבחירה הוא בלי גבול ותכלית 28140 

כי בחירה נקרא שאין גבולין ואין קצבה ברצונו , גם עליו יאמר שביטל כח הבחירה, עד כאן ותו לא 28141 

 28142 .ותשוקתו

כי הבורא חנן , ואם מקצר ומציין תנאים וגדרים אין זה בחירה, הבחירה עולה למעלה עד כסא הכבוד 28143 

כ זהו חלק אלוקי וכל מי שדמותו "א, ון מכל הברואיםמחכמתו ומגדולתו מתנה מועטת לאדם שהוא יתר 28144 

, ש"הבחירה היא מתנה מאת הבוית, וכח אלוקי הכל יכול ואין מעכב, דומה לאלקים אין גבול ותכלית 28145 

, והוא עלול לתביעה בהעדר השתמשותו בכח הבחירה, ז"ונתנה להשתמש בה אך ורק להאדם החי בעוה 28146 

אכן אם השאיר מעט , כי כבר עשה חובתו להשתמש בכח בחירתו ואף, ז בדין ומשפט ביום בואו"ויבוא ע 28147 

 28148 .ז יבוא במשפט על כל נעלם"גם ע, כוחותיו שנאצרו בקרבו

במה שמסרה את , שעברה הנסיון בבחינה נפלאה אף במקום התשוקה והחשבון, וזאת נלמוד מרחל אמנו 28149 

לה לפחד שמא תאבד חלקה  כי היה, ר הרוחני"סימניה לאחותה ולא שמעה לפיתוי היצר ואף לחשק יצה 28150 

מכל מקום הפקירה הכל אודות מצב אחותה , להמנות מהאמהות להוליד השבטים ואין תשוקה ועצומה כזו 28151 

 28152 .היאומן כי יסופר אמיצות כזאת שהתגברה על נפשה לעשות הפך הטבע, ועלבונה

יתה למען כבוד שהכניסה צרה לתוך ב, מ לא נתקררה דעתה בזה והכניסה עצמה עוד לבחינה גדולה מזו"מ 28153 

י דרך של שבירת המדות וכח "ה שע"וזה רצה הקב, ולא הביטה על כבודה וצערה, ובנין כלל ישראל´ ה 28154 

צריכין לדקדק שיהיו מוכתרים בכל , כי כיון שכל ישראל יוקדשו על ידם לדורות, הבחירה יעמדו השבטים 28155 

 28156 .´מיני מעלות השלמות כפי רצון הבורא ית

כל דרך נסיונותיו היתה בבחירה מצד , הליכתו אל לבן אמר מאין יבוא עזריה ב"ומצינו ביעקב אבינו ע 28157 

, כי העמיד נפשו בסכנה מפני שלא רצה לוותר קצת מדעת התורה, ´שלמותו ודבקותו באלוקים ית 28158 

ויעקב , ז יתקרב השלום בינם לדורות"ועי, ב"ז ובעוה"ל שעשיו הציע לו שיעשו שותפות בעוה"כמאמרם ז 28159 

 28160 .ז משך על עצמו מצב הנסיונות"ועי, יח עצמו להתפתות לזה אף בחשבונותדחה אותו ולא הנ

שלא היה לו פתח איך להוציא , ויותר נראה אומץ דעתו אחר שקמו עליו המפריעים והלחץ מכל הצדדים 28161 

, מאין יבוא עזרי´ וגם אז לא עזב נפשו והתפלל לה, הלא היה לו להתרצות לזה מפחד העתיד, נפשו ממסגר 28162 

איך עשו הראשונים אבותיו ואיך גברו הם , אשא עיני אל ההרים, ער לנחם את עצמוובמה פתח ש 28163 

 28164 .ועד כמה צריך האדם לדייק אחר מעשי הראשונים בעת לחץ, בנסיונות ובמקום הצר

מ עלה בדעתו לחזור שוב "מ, אחר שברח מעשיו בעידן ריתחא של כעסו, ה"נראה עוד להתבונן ביעקב אע 28165 

, והיה ביכולתו להתגבר במנוחה לחשוב חשבון, התפלל במקום שהתפללו אבותיובשביל ל, אל גבולי עשיו 28166 

הלא היה בסכנה ואין בזה , ולהרגיש תביעת רגשותיו המושכים אותו בחזרה להתפלל על מקום אבותיו 28167 

עלינו להתעורר , ועל יסודות האלו נבנה בית המקדש, מ דרש אחר מעשי אבות ויסודות ישנים"מ, חיוב 28168 

ה "כמו יעקב אבינו ע, ל חכמי היראה והמוסר"עלינו להתגדר בדרך אבותינו ז, בירי לבבדרך האבות א 28169 

חיי )  .ל"ולחדש חידושים בהיסודות הכבושות מאבותינו ז, שתיקן תפילת ערבית במקום שהתפללו אבותיו 28170 

 28171 .(ה"נ´ א ד"המוסר ח



 28172 

 28173 מאמר תקפה

 28174 .(ז"ח ט"בראשית כ) במקום הזה ואנכי לא ידעתי´ ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה

, ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה, שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה, י ואנכי לא ידעתי"ופירש 28175 

וכל היעוד העתידי של כלל , ה ליעקב אבינו כל ההבטחות לו ולזרעו אחריו"הנה בחלום זה הבטיח הקב 28176 

רק נתמלא בפחד , ל כל זהכ מיד כשהקיץ משנתו לא חשב שום דבר ע"ואעפ, ישראל כמבואר בפרשה 28177 

וכדאי , משום שעבר על הלכה שאסור לישון במקום קדוש? ומפני מה נתיירא כל כך, ורעדה ויירא ויאמר 28178 

ש ואנכי לא ידעתי שאם "כמ, ובלבד שלא יעבור על דין זה, היה לו לוותר כל הבשורות הטובות הללו 28179 

 28180 .(ג,לב אליהו דף רע)  .דוק הלכהנורא ואיום למתבונן מכאן על גודל ענין דק, ידעתי לא ישנתי

 28181 

 28182 מאמר תקפו

 28183 .(ז"ח ט"בראשית כ) במקום הזה ואנכי לא ידעתי´ ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה

ולאן פניו מועדות לבית לבן , הנה יעקב אבינו בורח מחמת מרדין כל עוד נפשו בו מבית אביו הקדוש 28184 

ד "לכן נטמן בישיבה של שם ועבר י, הארמי וידע צדיק זה מיהו לבן, הארמי אשר ביקש לעקור את הכל 28185 

, ו"שלא יוכל אותו רשע להזיקו ולקררו באמונתו ח, לחגור עצמו בחגורת אש קודש סביב, שנה רצופות 28186 

 28187 .ומובן כמה נצטער אותו צדיק על בית אביו ועל גלותו

שם ועבר  במקום ההוא שכב אבל בבית מדרשו של, (ילקוט)א  ל על הפסוק וישכב במקום ההו"ואמרו חז 28188 

וכשגמר סכום זה ברציפות , כלומר שכל ארבע עשרה שנה לא השכיב עצמו לישן אף על הספסל, לא שכב 28189 

וכבר , מה חלם לו והנה סולם מוצב ארצה, בא לו השמש וישכב במקום ההוא ויחלום, והולך לבית לבן 28190 

את כל ארץ ישראל קפלו , ל שכאן הובטח לו בנביאות כל היעוד העתידי עד סוף כל הדורות"ביארו חז 28191 

 28192 .נצב עליו´ והובטח לו והיה זרעך כעפר הארץ והנה ה, תחתיו

, (ילקוט) ל"ועוד אמרו חז, היש לך השגה באושר והצלחה יותר גדולה מזו שלא זכה לה אדם מעולם 28193 

נצב עליו משל למלך שגירש הזבובים ´ והנה ה, שהמלאכים עולים למעלה ומסתכלים במרכבה ורואים 28194 

 28195 .ש"ימעל מיטת בנו ע

נתבונן נא אם היו , ואחרי כל ההבטחות והיעודים ומראות הנבואה הגדולה בלילה הזה ויקץ יעקב משנתו 28196 

ודאי היינו משיבים , שואלים אותנו מה היתה מחשבתו הראשונה של יעקב אבינו ברגע שהקיץ משנתו 28197 

אבל , וראים האלות על כל ההבטחות והגילויים הנ"ונתן שבח והודיה להשי, שנתמלא ברגשי שמחה גדולה 28198 

, י שאילו ידעתי לא ישנתי"ופירש, במקום הזה ואנכי לא ידעתי´ כתוב ויקץ ויאמר אכן יש ה´ בתורתנו הק 28199 

שאילו ידעתי לא , וירא לנפשו היאך ישן במקום קדוש כזה, הנה נפחד ונבעת יעקב אבינו בפחד פחדים 28200 

 28201 .ישנתי

ובלבד שלא היה ישן , עומד עליו´ על והנה ה ויתור על הנביאות ויתור, הרי זה ויתור על כל ההבטחות 28202 

אלא נתמלא , כלומר שלא הרגיש כעת שום שמחה בלבו על כל הגילויים והיעודים האלו, במקום קדוש 28203 

ומהיכן , זוהי מדרגה רמה ונשגבה של יעקב אבינו ביראה, פחד ורעדה שמא חטא במה שישן במקום קדוש 28204 

כשם שאין לנו השגה ´ פי, י יודע עז אפך וכיראתך עברתךוהיינו מ, בא לה מחשש של שמא חטא בשינה זו 28205 

אור יהל )  .א לבוא לידיעת עומק גבול עברתך"כך א, עד כמה לירא את שמך כי אין לזה קץ ותכלית 28206 

 28207 .(ד"נ´ ב ד"ח

 28208 

 28209 מאמר תקפז

 28210 .(ט"ח י"בראשית כ) ויקרא את שם המקום ההוא בית אל

אלא כיעקב , ולא כיצחק שקראו שדה, קראו הרלא כאברהם ש, לכו ונעלה בית אלקי יעקב´ איתא בגמ 28211 

, י דוד ושלמה"בנין הבית שנבנה ע, ´יסוד הדבר כי הכל נגמר אצל האבות הק, (.פסחים פח) שקראו בית 28212 

ש הבית "וכמ, ק"בזה כבר נגמר כל ביהמ, יראה´ אברהם קראו הר בהר ה, י אברהם"בעיקרו כבר נבנה ע 28213 

ובודאי הוא משום שדוד בנה אותו , למה אף שהוא בנאו בפועללדוד שבנין הבית מתייחס לדוד יותר מלש 28214 

 28215 .יותר משלמה

הוא שגמר והשלים את הכל עד גמר , כן צריכים להבין שעיקר הבונה של הבית היה אברהם אבינו 28216 

, יצחק קראו שדה, ואחריו הלא עדיין ישנם האבות הקדושים, אברהם אבינו הוא שורש הכל, האחרון 28217 

אבל שורש השרשים היה , גם הם הגיעו לכך שיעשו בבחינת שרשים, היו בוניםגם הם , יעקב קראו בית 28218 

בו היתה החתימה עד האחרית אבל בהאבות הקדושים , בשורש השרשים כבר נגמר הכל, אברהם אבינו 28219 

 28220 .רק הם היו בונים ואצלם נגמר הכל, (7ברכות טו) אין קוראין אבות אלא לשלשה, נסתיים



כ "דוד המלך ג, כוננו ידיך´ מקדש ה, ה היה לו חלק בבנין הבית"גם משרע, אמנם גם אחריהם היו בונים 28221 

ז צריך להבין שאינו אלא "אבל כ, ושלמה הוא שבנאו ואלמלא הם לא היה נבנה, היה בונה הבית לדוד 28222 

ואין , י האבות הקדושים"אבל עיקרו של בנין כבר נגמר ע, בבחינת יתד ומסמר שנתנו בהבית ולא יותר 28223 

 28224 .אלא לשלשהקוראין אבות 

, שבחורבן הבית לא נחרב אלא זה שהוסיפו אחר האבות הקדושים, ולולא דמסתפינא הייתי אומר 28225 

, אבל מה שבנו האבות לא נחרב ואי אפשר כלל שיחרב, כ כמו שהיה נצרך"שמסתמא לא נבנה בשלמות כ 28226 

ם לא שיחזרו את א, מפני שלא היה מי שיכול לשוב ולבנותו, כי אלמלא נחרב לא היה אפשר לשוב ולבנות 28227 

רק הם , כי בונים אחרים חוץ מהאבות הקדושים אינם, ולהביא את האבות שהם יבנוהו, כל הבריאה מחדש 28228 

 28229 .היו הבונים

, הכל ממסד ועד הטפחות יסדוהו ובנוהו האבות הקדושים, כל מה שיש בכלל ישראל מראשית ועד גמירא 28230 

בהם נסתיים הכל ולאחריהם לא נוסף  ,אלא הכל מן האבות הקדושים, אין להם מעצמם משלהם כלום 28231 

באופן שכל העבודה שלנו אינה אלא להשיג , הכלל ישראל לוקח כל חיותו מהאבות הקדושים, כלום 28232 

 28233 .ולזכות במה שכבר מוכן ונגמר על ידיהם

בכל מעשיו ופעולותיו בכלל , כי כל האדם אינו אלא עוסק במה שיש לו כבר, יסוד מוסד עלינו לידע 28234 

מה , ואינו אלא מתעסק להשיג מה שיש ומוכן במציאותו, חי הוא מן המוגמר, כל חדשובפרט אין בהם  28235 

לא היה אפשר לצאת ממנו , אילו לא היה במציאות בהצלם אלקים כל גדולת האדם, שאין במציאותו אין בו 28236 

 28237 .שהרי יש מאין אין בכח האדם לברוא, כל הגדולות והנפלאות מעשים של צלם אלקים

ואחריהם כל העבודה אינה אלא בבית בנוי , מחדשים לא היו אלא האבות הקדושיםהיסוד הוא שבונים ו 28238 

יוצא לנו מזה , ואנו אין לנו אלא לזכות בהגמור כבר, בדברים שנגמרו כבר על ידיהם, במה שיסדו ובנו הם 28239 

זוכה ומשיג את כל סוד האבות הקדושים שהנחילו , שבשייכות כל דהו שאדם מתחבר להאבות הקדושים 28240 

 28241 .י דבר קטן ממש משיג הוא את כל אברהם אבינו"וע, נחלהלנו ל

כל הקובע מקום לתפלתו אלקי , (7ברכות ו) ´ויוצא לנו מזה יסוד נורא למעשה וביאור נפלא בדברי הגמ 28242 

עיין )א  וידוע הקושי, וכשמת אומרים עליו הי חסיד הי עניו מתלמידיו של אברהם אבינו, אברהם בעזרו 28243 

 28244 .דבר קטן כמו קביעות מקום לתפלה לכל כך לכל סוד אלקי אברהם איך זוכים בשביל (י"בתר

להתדבק לאברהם אבינו , שהיסוד הוא כי כל עבודת האדם כל הצלחתו הוא, ולפי דברינו מבואר היטב 28245 

כל סוד הכלל ישראל הוא מהאבות , ובזה משיגים את הכל כי הכל כבר נגמר על ידיהם, ´ולהאבות הק 28246 

זוכה ומשיג , ש איזה מדה ופעולה טובה שמתחבר ומתדבק להאבות הקדושיםי דבר קטן ממ"וע, הקדושים 28247 

 28248 .את כל סוד האבות הקדושים

שהאדם עובר על אוצרות מלכים מבלי דעת , ל"ז ז"ר הרש"על דברינו אלה יאות לומר מאמרו של אדמו 28249 

תדבק שהרי בדברים קטנים יוכל לזכות לה, וכי אין הדברין הללו אוצרות מלכים ממש, מאומה מהן 28250 

 28251 .(א"ס´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .והאדם עובר עליהן ואין יודע מזה כלום, ´בהאבות הק

 28252 

 28253 מאמר תקפח

 28254 .(´ח כ"בראשית כ) אם יהיה אלקים עמדי ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבוש

כל מה שהוא מופשט מגשמיות מעלתו , הנה זה ידענו כי מעלת האדם לפי הזדככותו מחומריות הגשמיות 28255 

ואם כן קשה הלא ראינו , ם הוא מוכן יותר לשכליות כנודע וזה מוסכם גם מכל הפילוסופיםג, גדולה 28256 

כי הלא אמר ונתן לי לחם , ה שהיה דבוק בגשמיות יותר להבדיל מכל הפילוסופים"לכאורה ביעקב ע 28257 

שגם מלבוש לנפשם , ומהפילוסופים נמצאו אשר בילו כל ימיהם בהסתפקות גדולה, לאכול ובגד ללבוש 28258 

ל כי על ההכרחיות כבר "כי כבר כתב המורה ז, ואין לומר כי על ההכרחיות אמר, על צד הפחות היה 28259 

 28260 .ועוד הלא זה תורת המשכיל כי כל דבר יוטב בעיניו, מובטח האדם

והנה , כבר ידענו כי כל המדעים נופלים תחת המופת רק בהשערות השכל, אבל באמת יש בזה דבר גדול 28261 

, ואם כי הפילוסופים ניקו עצמם מתאוה, וממילא השכל עלול לטעות, ומרהשכל קשור ברצון והרצון בח 28262 

ובאמת השכל צריך להיות , אם כן יכול להיות שהשכל יוקשר ברצון, עם כל זה מכיון שמהשכל נולד רצון 28263 

אבל מי יגדור אחר כך שלא יומשך השכל להרצון הנולד , חפשי בלא רצון רק הרצון יומשך מהשכל 28264 

לזה מצינו שנתעלתה התורה בשתי בחינות להעמיד האדם על קו , השכל תחת הרצון ואם כן נפל, מהשכל 28265 

 28266 .היושר והאמת

, עם כל זה מצאתי הפרש גדול, והנה נמצאו מהפילוסופים אנשים חסידים פרושים אשר נפלא הנהגתם 28267 

ודע נ, דברים מסולאים בפז בזה הענין, ל בהקדמתו לתורת האדם"ן ז"ואחר כך הראה לי אחר דברי הרמב 28268 

וזה לכאורה על אופן שאפילו בשעת מיתתו , מסאקראטוס אשר נגזר עליו מיתה וביום מותו עסק בחכמה 28269 



גם , והנה כשאמרו לו שיתחנן לפני המלך להציל עצמו ממיתה לא רצה, של אדם אל יפרוש עצמו מתורה 28270 

 28271 .היה בעיניו המיתה כהולך למחול

גם מצינו ברבי יוחנן בן זכאי , זקיה התפלל על חייםגם ח, ה מצינו שהתחנן על חיים"והנה במשה רבינו ע 28272 

אבל באמת , הרי שהיה מתירא מאוד מהמיתה, (ח"ברכות כ) דרכים´ שאמר ולא עוד אלא שיש לפני ב 28273 

אבל אנחנו זה לנו למדרגה פחותה כי על ידי זה , הענין הוא שהם הפילוסופים נמשכים אחר רצון השכל 28274 

 28275 .השם יתברך כי באלה חפצתיאבל נמשכים אנו לרצון , עלול לטעות

אדרבה זה , אבל אנחנו הנמשכים לרצון השם יתברך, ולכן להם החומר לאפס נחשב כי הוא דבר נמאס 28276 

לעולם יעסוק אדם בתורה , (.שבת ל) ל"ועל כן אמרו ז, רצון השם יתברך לעבוד אותו עם החומר הנמאס 28277 

וזהו הענין שביקש יעקב אבינו , ך בחומרועל כן יקר אצלנו החיים לעבוד השם יתבר, ומצות קודם שימות 28278 

ולפי , כי אדרבה ראה עצמו לקשר בהצטרכות הזה בהקדוש ברוך הוא לעמוד על האמת, ה לחם לאכול"ע 28279 

 28280  .אלא רק מאהבת השם יתברך, ה לחם לאכול לא מאהבת הלחם הוא"זה מה שביקש יעקב אבינו ע

 28281 .(ב"רכ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)

 28282 

 28283 מאמר תקפט

 28284 .(´ח כ"בראשית כ) לי לאלקים´ ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה... וידר יעקב

עמו וישוב בשלום אל ´ שאם יהיה ה, לי לאלקים הוא הנדר עצמו´ כי ענין והיה ה, ן והספורנו"הרמב´ ופי 28285 

פ מה "הוא האלקים הוא ע´ וענין ידיעת ה, הוא האלקים´ אז ישתדל לידע ולהרגיש כי ה, בית אביו 28286 

שכל הגבורות הנמצאות בעולם נכללות בו , מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, ילהשבארנו בכוונת התפ 28287 

שגבורת האחד עולה על , ולכן מי דומה לך שהרי אפשר לערוך גבור מול גבור, כביכול ומתהוות על ידו 28288 

, רק שבזה הוא במדה מרובה ואצל השני במדה מועטת, אבל ענין הגבורה אחד הוא בשניהם, השני הרבה 28289 

והמדות הללו , וכמו שמסיים מלך ממית ומחיה, תה מי דומה לך אין בגבורתנו שום דמיון לגבורתךאבל א 28290 

 28291 .נכללות בשם אלקים שהוא בעל היכולת

הויה מופשטת שממנה היא , שכולם הם מכח המהוה וממציא הכל, וכן הוא בכל הכוחות הנמצאים בבריאה 28292 

, ת האדם להכיר ולהרגיש בכל הוייתו ובכל עניניווזאת היא תעוד, הוא האלקים´ וזה הוא ה, כל המציאות 28293 

 28294 .הוא המהוה וממציא את הכל, הוא האלקים´ כי הכוחות הנמצאים בו ובכל העולם ה

וכדאיתא במדרש מלאכים , רואים אנו כי גם יעקב אבינו בחיר שבאבות ושצורתו חקוקה בכסא הכבוד 28295 

, רהם ועשיו מיצחק יצא יעקב זך ומזוכךשאחר שנפרד ישמעאל מאב, עולים למעלה ורואים איקונין שלו 28296 

הוא בעל הכוחות , הוא האלקים´ בידיעה האמיתית כי ה, אבל גם לו עוד חסרה הבהירות במדה הנכונה 28297 

ישתדל לקנות אותה ידיעה , ורק נדר והבטיח שאם ישוב בשלום אל בית אביו, כולם והכל מתהוה ממנו 28298 

 28299 .במלואה

ינאי חד ´ חייא ור´ ר, והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו´ כעוד יותר מבואר ענין זה במדרש שם על ה 28300 

ד עולים "מ, ד עולים ויורדים בסולם ניחא"מ, וחד אמר עולים ויורדים ביעקב, אמר עולים ויורדים בסולם 28301 

 28302 סוטנים בו, (לשון שמחה וריקוד) קפזים בו, (לשון שמחה) אפזים בו, ויורדים ביעקב מעלים ומורידים בו

 28303 .(ח"ח י"ר ס"מד) ש"עי (וקינטור לשון צחוק)

גם בו עוד היו כוחות טבעיים , הרי ראינו שעוד לא היה שלם, ענין המלאכים כאן היינו הכוחות שבו 28304 

כרכור שלא , עוד היה מתעורר אצלו פיזוז טבעי, סוטנים בו, קפזים בו, אפזים בו, סואנים ותוססים 28305 

אמנם מחולות מלאכים היו במקום , מצאו בו מקום ומחולות סטניות עוד, עוד סטנו בו כוחותיו, במקומו 28306 

, נצב עליו´ ומדת ממשלתם היתה עד והנה ה, ז ריקודים הם"אבל בכ, אשר אצל אחרים ריקוד שעירים 28307 

 28308 .נסתלקו וברחו מאליהן כל הכוחות, מזריחת הוד השכינה מהאור העליון הבהיר ששכן עליו

הידיעה , כי כשהם נכשלים לפעמים בדבר מה, יאוהנה בעד אנשי המעלה התועלת מספורי התורה האלה ה 28309 

, כי באיזו מדרגה שיעמוד ואיך שיהיה הכרתו באמת, הזאת מנחמת ומלמדת אותם שככה היא תכונת האדם 28310 

ז מבלי הבט על כל אלה אין לו "ובכ, ז מוכרח שימצאו בו כל הכוחות הטבעיים שמושכים אותו למטה"בכ 28311 

להתגבר , חו ולבו וישתדל בכל כוחותיו לפתח ולרומם את עצמוויחזק את רו, להתרפות מלהמשיך עבודתו 28312 

כי הלא זוהי שאיפת האדם ועבודתו , על כוחותיו הטבעיים ולקלוט בנפשו עוד יותר מהאמת האמיתית 28313 

 28314 .בחייו

באמרם הלא גם , גורם הדבר להקל ולהצטדק על מגרעותיהם ומעשיהם הרעים, אולם לאנשים קטני הדעת 28315 

אבל באמת סכלות ושפלות , הלא חסרונותיו ומגרעותיו הוא גם בהם נמצאים, יםלא היו שלמ´ האבות הק 28316 

, כי מה גדול ורחוק הוא ההבדל בינינו לביניהם, ושוטה גמור צריך להיות האדם החושב כזאת, רוח היא 28317 

והכוחות המעלים , הם חיו חיים נעלים קדושים וטהורים, ואין להביא שום דוגמא מחייהם לחיינו אנו 28318 



מה שאין אנו מסוגלים , כ נעלים ונעלמים דק מן הדק"וברגשות כ, כ דקים וטמירים"ים היו כוהמוריד 28319 

 28320 .להרגיש בהם כלל

כ "אבל כוחותיהם היו מזוככים כ, אמנם כן שגם בהם היו נמצאים כל הכוחות הטבעיים כמו באדם הפשוט 28321 

לב האדם בחנו ומדדו את ל שחדרו בעין חדה ל"ורק חז, דקים עד שלפי תפיסתנו אין לנו בהם שום השגה 28322 

 28323 .רק הם ידעו כי עוד לא היו שלמים, רק להם היתה היכולת להכיר ברגשות האלה, כל כוחותיו

ז גם בהם היו "ובכ, שאף הם שחייהם היו קדושים טהורים ונעלים, ונהפוך הוא כי עלינו ללמוד מזה הענין 28324 

בעת שלא היו ´ אלא אפי, האדםולא רק בשעה שנעורים כל כוחות , נמצאים כוחות מעלים ומורידים 28325 

ובכוחות , במזג נפשם לבד הבלתי מקושר עם עניני כוחות האדם החיצוניים והמעשיים, עושים כלום 28326 

וסכנה גדולה מרחפת , במצב השינה היו נמצאים הכוחות שביכולתם לסבך ולקלקל, הדוממים שבהם 28327 

 28328 .עליהם להכשל וליפול ממדרגתם מטה

ש אנו שחיינו הם חיים "וכ, נצב עליו´ בעי לסכוניה מיד והנה ה, (ן צאחולי) ´וזהו הביאור הנכון בגמ 28329 

ולהכתים את נפשותינו , שעלולים אנו להכשל על כל צעד ושעל, כ נמוכה"פשוטים ופחותים ומדרגתנו כ 28330 

ובאיזו סכנה גדולה , ולכן עלינו לדעת מה קשה היא מלחמת כוחות האדם, בכתמים בל ימחו ועומדים לעד 28331 

 28332 .כי עלול הוא מאוד לנטות מדרך הישר ולהנקש וליפול ממדרגתו, ידהוא נמצא תמ

כי הרי יעקב אבינו אלמלא , באיזו מדרגה גבוהה של התפתחות והשתלמות שיעמוד האדם אינו בטוח 28333 

, היה אפשר שגם הוא לא היה יכול להתגבר במלחמתו ולהיות המנצח, ה חסדו ונגלה עליו"הראה לו הקב 28334 

ג שימש בכהונה שמונים שנה ולבסוף "שהרי יוחנן כ, ן בעצמך עד יום מותךל אל תאמי"וכבר אמרו חז 28335 

ב "שעורי דעת ח)  .ולכן עלינו לדעת מה שלפנינו ומה רבה היא הזהירות הדרושה לנו, נעשה צדוקי 28336 

 28337 .(ג"שעור י

 28338 

 28339 מאמר תקצ

 28340 .(´ח כ"בראשית כ) וידר יעקב נדר לאמר ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבוש

 28341 

אמר , אם יהיה אלקים עמדי השיבו ואנכי עמך, ה השיבו"ה שתבע יעקב מן הקבברכיה כל מ´ אמר ר 28342 

אמר ונתן , אמר ושבתי בשלום אל בית אבי השיבו והשיבותיך, ושמרני השיבו ושמרתיך בכל אשר תלך 28343 

, ה אם אני מבטיחו על הלחם מהו מבקש ממני עוד"אמר הקב, לי לחם לאכול ולא השיבו על הפרנסה 28344 

 28345 .(מדרש תנחומא) על הלחםלפיכך לא הבטיחו 

ההכרח של חיי , מה בקשתו לחם לאכול ובגד ללבוש, ה ראש להסתפקות במועט"מבהיל מאוד יעקב אע 28346 

הרי שהם , (ב"ב) ל אין בודקין למזונות אין בודקין לכסות"ז אמרו ז"שע, אדם אשר בלעדו לא יתקיים 28347 

יען כי חפץ , ה"ז לא הבטיחו הקב"ע ובכל זאת גם, הדברים הכי מוכרחים לאדם ובלעדם אין לו להתקיים 28348 

ה אם אני מבטיחו על "אמר הקב, הבורא יתברך בעבדיו שיבטחו בו וישעבדו לבבם לאביהם שבשמים 28349 

 28350 ?הלחם מהו מבקש ממני עוד

כ לא הבטיחו על "וע, אפילו בחיר שבאבות אם יבטיחו לו על הלחם לא יבקש עוד כי יהיה לו כל צרכו 28351 

ה כך שאר כל אדם על אחת "ואם יעקב אע, כל צרכו תמיד´ קש ממנו יתלמען יהיה מוכרח לב, הפרנסה 28352 

כאלו היה ראוי שיהיה לו , ה כשיחסר לו הצטרכותו"ז האדם מתרעם על מדותיו של הקב"ובכ, כמה וכמה 28353 

 28354 .כל משאלותיו´ כל אשר יחפוץ ולא יצטרך לבקש מה

ולא , על זה´ יש לו לבקש מהומכאן למדין אנו שכל מחסורי האדם אינם באים אלא למען ידע האדם ש 28355 

, ה מתאוה לתפלתן של צדיקים"ל הקב"וזה שאמרו חז, יאמר ללבו כבר יש לי הכל ואין לי מה לבקש עוד 28356 

שיולידו ´ כדי שיבקשו רחמים מה, וכן אמרו באמהות שעיקר כלי הלידה לא היה להן והיו עקרות בטבעם 28357 

ואין בכחו , יכנע לפניו וידע כי ממנו הכל, ´כ שיש להודות לה"ואם אצלן כך שאר כל אדם עאכו, בנים 28358 

ורק אז , ועל ידי זה יקבל עליו עול מלכות שמים שלמה בכניעה וכפיפות גמורה, ועוצם ידו להשיג מבוקשו 28359 

 28360 .(ד"נ´ א ד"מוסר התורה ח)  .השלימה והאמיתית´ יגיע לעבדות ה

 28361 

 28362 מאמר תקצא

 28363 .(א"כ ח"בראשית כ) לי לאלקים´ ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה

אמר להם , אמר רבה בר בר חנה כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, (.סנהדרין קא) ´איתא בגמ 28364 

התחילו הן בוכין ורבי , י על עצמו היה אומר שכעס עליו המקום והכביד חוליו"פרש, חמה עזה יש בעולם 28365 

ו לו אפשר ספר תורה אמר, אמר להם וכי מפני מה אתם בוכין, אמרו לו למה אתה משחק, עקיבא משחק 28366 

כל זמן שאני רואה רבי שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו , אמר להם לכך אני משחק, שרוי בצער ולא נבכה 28367 

ועכשיו שאני רואה , (י כל שכרו"פרש) אמרתי שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו, לוקה ואין שמנו מבאיש 28368 



אמר לו לימדתנו רבינו כי אין צדיק  ,אמר לו עקיבא כלום חיסרתי מן התורה כולה, רבי בצער אני שמח 28369 

 28370 .בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא

הלא ? וכי עשירות גדולה היא, מה זה אין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה, הרי זה דבר מבהיל מאוד כלל 28371 

הרי , ועוד הלא אי אפשר לנו לצייר את הקודש קדשים שהיה בפשתנו של רבי אליעזר, אינו אלא דבר קל 28372 

, שזקף עשר אצבעותיו ואמר שלא נהניתי אפילו כאצבע קטנה, (.כתובות קד) ל"ש אמרו חזעל רבינו הקדו 28373 

שמא קיבל רבי , ע כשראה שאין יינו מחמיץ"א אמר ר"ועל יינו ופשתנו של ר! ומה גם על רבי אליעזר 28374 

 28375 ?הרי הענין מבהיל ואיך להבין את זה, ויתכן שלא נשאר לו מאומה, עולמו כל שכרו

וחוץ , כל מציאות הבריאה הוא כולו דין, ה וברא את העולם במידת הדין"הוא שרצה הקב ,אבל יסוד הענין 28376 

אין זה כמו שאנו סבורים , ראה שאין העולם יכול להתקיים ושיתף מדת הרחמים, מדין אין כלל בנמצא 28377 

לא כן הדבר בחנם אין כלל בבריאה היא כולה רק , שמדת הרחמים הוא סתם רחמים בעלמא נותנים בחנם 28378 

אכן זה צריכים לידע שגם כדי שיוכל , וכל ענינו של רחמים אינו אלא כדי שיוכל העולם להתקיים, יןד 28379 

 28380 .העולם להתקיים הכל על חשבון עצמנו

הסוד , רחמים אינו אלא סוד של החנות פתוחה והחנוני מקיף, רחמים ודין הוא חשבון כללי של הבריאה 28381 

בשעה שלוקח נרשם בפנקס , חד שלוקח מחבירו על חשבוןכמו א, של רחמים ודין צריכים להבין בציור זה 28382 

ומתנכה לו מהחשבון כך וכך , נותן לו מעות נרשם נתן כך וכך, לוקח עוד שוב נרשם עליו כך, נטל כך 28383 

 28384 .נשאר עליו חוב

ראה שאין העולם יכול , אילולי מדת הרחמים לא היה כלל אפשרות ליטול, כך הוא הסוד של רחמים 28385 

אבל מה שנוטלים אינו אלא על חשבון , היינו שברא אופן שיוכלו ליטול, רחמיםלהתקיים שיתף מדת ה 28386 

היינו שגם עכשיו , ראה שאין העולם יכול להתקיים שיתף מדת הרחמים, עצמו וסוף סוף צריכים לשלם 28387 

נברא אופן זה של , ושיתף מדת הרחמים אינו אלא כדי שיוכל העולם להתקיים, כל הבריאה היא רק דין 28388 

 28389 .בגדר החנות פתוח והחנוני מקיף, יו יכולים ליטולרחמים שיה

אמר , והיתה השאלה זו תורה וזו שכרה, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, (7מנחות כט) ע"מצינו בר 28390 

שכר , חלילה שיתנו כאן שכר מצוה, גילה בזה שזו אינה שאלה כלל, ה כך עלתה במחשבה לפני"הקב 28391 

סוד כל הבריאה היא רק דין ואין כאן מקום כלל , במחשבהמשום שכך עלתה , מצוה בהאי עלמא ליכא 28392 

 28393 .שיש היכי תמצי של קבל עולמו, שכר מצוה בהאי עלמא הוא רק רחמים, לשכר

ואם נרצה לידע , רחמים מיקרי שנטל דין מיקרי ששלם, בקצרה הסוד של מדת הדין ומדת הרחמים הוא 28394 

שבאין פשתנו , את היוקר הנורא והמבהיל ל"נוכל לראות מחז, המחיר של משהו רחמים כמה עולה לאדם 28395 

ע שמה יש כאן איזה משהו רחמים שלא עבר בכל הגדרים "חשש ר, א"לוקה ואין דובשנו מדביש של ר 28396 

ה שאמר קטנתי "וכן מצינו ביעקב אע, במשהו זה יתכן כבר קבל כל שכרו של רבי אליעזר, של מדת הדין 28397 

הנה נתיירא יעקב שמא קבל , הייתי לשני מחנותמכל החסדים כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה  28398 

 28399 .עולמו מבהיל הענין

כלומר הנני מקבל עלי מעתה שהאל , ל"לי לאלקים וז´ ז נבין דברי הספורנו שכתב על הפסוק והיה ה"ולפי 28400 

שסתם רחמים , מפני שהוא ידע מהו מדת רחמים, המרחם יהיה לי לאלקים ויתנהג עמי במדת הדין´ ית 28401 

וידע המחיר של משהו רחמים כמה עולה , הנתינה היא על חשבון עצמו, זה אינו כלל בעלמא לשם נתינה 28402 

לא רצה בשום אופן אף במשהו רחמים אלא רק , בשביל משהו רחמים משלמין בקבל עולמו, ביוקר לאדם 28403 

אין אנו בדרגא זו כלל אף על פי כן רשאי כל אדם , לחיות חיים של דין אם תדין עצמך תחיה, כולו דין 28404 

וכמה על האדם לפחד אם רואה שהוא רק , לראות כמה הוא נותן וכמה הוא נוטל, וג בזה איזה חשבוןלנה 28405 

 28406 .(ז"ל´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .נוטל ולא נותן

 28407 

 28408 מאמר תקצב

 28409 .(ב"ח כ"בראשית כ) והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים

שם היה , מרדין שעשיו אחיו רודף להורגובורח מבית אביו מחמת , נתבונן נא במצבו של יעקב אבינו אז 28410 

, וכעת נמצא במדבר שמם ציה וערבה, ת כראוי לאדם שבמרכבה"יושב באוהלים של תורה ועבודת השי 28411 

ולאן פניו מועדות לבית לבן הארמי אשר ביקש לעקור את , ומקיף עצמו באבנים שלא יפגעו בו חיות טרף 28412 

, ידע והרגיש אבינו כל זה, יפז את כל אשר היה בידווגם נצטרך לחסדיו של אותו רשע כי גזל אל, הכל 28413 

 28414 .עמדי ושמרני´ כמו שהתפלל אם יהיה א, ואמנם נתמלא בפחד ודאגה רבה

ודאי , ו על אחד מאתנו לגלות לרוסיה הכופרת והטמאה שרודפים שם את הדת"נצייר נא אם היה נגזר ח 28415 

עד כמה הצטער אבינו שהתהפך מצבו מן  ו"ומעתה נבין ק, היה נמס לבו ודואג ומיצר על צרה ומצוקה זו 28416 

 28417 .ז לא נפל לבו בקרבו"ובכ, והוצרך לברוח מבית אביו ואמו ולגלות לבית לבן הארמי, הקצה אל הקצה



כלומר אף ממצבה ערומה זו , והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים, גם במצב זה הכריז ואמר 28418 

וזיקוקין דנור נפקין מפומיה , תורה על שולחן אביוכאילו יושב כעת באהלה של , יש לעשות בית אלקים 28419 

ש וירא אלקים את "כמ, ה ברא לי מצב זה בודאי הוא טוב"שמכיון שהקב, דאבא לפומיה ולא אירע דבר 28420 

 28421 .ועלי למצוא גם כאן רצון יוצרי, כל אשר עשה והנה טוב מאוד

לתרץ עצמו על אי שלמותו  שום נברא לא יעלה על דעתו, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים 28422 

ה בראו "וידע ברור כי מכיון שהקב, מפני שחסר לו עוד עין לשתי עיניו או אוזן לשתי אזניו, בקיום התורה 28423 

הרי שיכול לקיים את התורה כולה באברים אלו אשר , ובכזה נתן לו את התורה, עינים´ אזנים וב´ רק בב 28424 

ובכך נברא , כ בריאה היא"ולהבין כי מצבו של אדם ג וזו יש לו לאדם לידע, נברא בהם ואין צריך יותר 28425 

בל ירגיש כי חסר לו מצב יותר מזהיר אשר הוא רוצה , ועליו לקיים התורה ומצוותיה בשלמות גם עכשיו 28426 

 28427 .(ב"אור יהל ח)  .בו

 28428 

 28429 מאמר תקצג

 28430 .(´ט י"בראשית כ) ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר

יוחנן בירדנא חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא ´ הוה קא סחי ריומא חד , (בבא מציעא פד) ´הובא במס 28431 

י לא "אומר רש, קביל עליה בעי למיהדר לאחזורי מאניה ולא מצי הדר, אמר ליה חילך לאורייתא, בתריה 28432 

 28433 .דמשקבל עליו עול תורה תשש כחו, מצי לקפוץ כבראשונה

אפשר להבין שהתורה מתשת כחו  אז, וצריך להבין בשלמא מי שעמל בתורה ושקד על התורה יומם ולילה 28434 

התאוות והמדות רעות מחלישים , וגם על זה אומרים הבעלי מוסר כי התורה מבריאה את האדם, של אדם 28435 

אבל לא התורה הקדושה שהיא , ש הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם"כמ, כח האדם 28436 

חלש כח האדם ועדיין לא עשה כלום עוד אבל בכל אופן בקבלת לימוד תורה כיצד נ, נותנת חיים לעושיה 28437 

 28438 ?טרם עמל בתורה

ונראה לבאר כי מצינו אצל יעקב אבינו שהרועים אמרו לו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את  28439 

י כמו שמעביר את הפקק "אומר רש, ועל יעקב כתוב ויגל את האבן מעל פי הבאר, האבן מעל פי הבאר 28440 

וישכב במקום ההוא , ד שנה"יעקב אבינו שלמד אצל שם ועבר י, דולמעל פי צלוחית להודיעך שכחו ג 28441 

ד שנה "אדם שלמד כל כך בשקידה גדולה י, ד שנה אצל שם ועבר לא שכב"במקום ההוא שכב אבל כל י 28442 

 28443 ?הלא התורה מחלשת כחו של אדם, מאין לו הכח הזה

ה הטובה של חסד התלהבה המד, יעקב יחד לב לעשות חסד, בפיוט של גשם אומרים יחד לב וגל את האבן 28444 

כי בדבר שאדם רוצה מאוד ויש , וזה נתן לו הכח והעוז, ביעקב והיה לו רצון חזק וחשק גדול לעשות חסד 28445 

 28446 .אבל דבר שאדם אין לו טעם בזה ואין לו רצון אין לו כח כדבעי, אז הכח מתגבר אצלו, לו לזה חשק גדול

אלו הגיבורים תושיבו אותם בישיבה , ים גבורהלדוגמא אנחנו רואים אלו שמשחקים בכדור רגל הם מרא 28447 

ובני הישיבה , תראו שכעבור רגעים מספר כבר יפלו על פניהם כזבובים וישנו, וילמדו כל ליל ששי משמר 28448 

התירוץ הוא שזה שמשחק בכדור רגל יש לו טעם , החלשים יושבים כל הלילה משמר ולומדים בלי הפסק 28449 

ובני הישיבה שאין להם טעם , רגיש טעם ממילא אין להם כחאבל בלימוד התורה אינו מ, וחשק בכדור 28450 

כי הם מסתכלים על הכדור , לא מפני שחסר להם כח אלא מחוסר רצון, בכדור ממילא אין להם כח בו 28451 

 28452 .בביטול

נתקיים בנו התוכחה והיית משוגע , ל היה שם והוא אמר"הייתי פעם באסיפת רבנים שהחפץ חיים זצוק 28453 

, עומדים אנשים מבוגרים בגיל שלושים או ארבעים ומוחים כפיים ושמחים, זהממראה עיניך והסביר את  28454 

כלום לזה נתנו לך את , עם הידים אסור לנגוע בכדוד אלא רק בראש, אחד בעט בראש בכדור? מה ראו 28455 

אבל בתורה שיש לו , הבן תורה שרואה את ההבל בכדור ממילא אין לו כח לזה, הראש לבעוט בו בכדור 28456 

, מנין היה לו כח להקים את המשכן, ן על משה רבינו"כמו שאומר הרמב, א יש לו כחטעם וחשק ממיל 28457 

 28458 .ההתלהבות לעשות חסד נותנת כח ועוז, יחליפו כח´ מפני שקוי ה

ושלח שליח לישיבה שלו , שפעם אחת הרגיש שהוא חלש, שמחה זיסל´ ל מרן ר"מספרים על הסבא זצ 28459 

, כ התבונן אולי זה רק מתוך עצלות לא מפני שהוא חלש"אח, שלא יחכו לו למעריב כי אין לו כח לבוא 28460 

 28461 .בדבר שיש טעם וחשק אז הכח הוא אחר, ורץ מהר להתפלל מעריב בצבור והגיע שם לפני שהשליח בא

ובאמת יכול להיות מפני שחסר , שהאדם חושב שהוא אנוס ופטור´ יש לכל אחד תירוצים שונים בעבודת ה 28462 

לכן ריש לקיש כשקיבל עליו עול תורה והבין מה זה תורה וגם הבין , ´לו הטעם והחשק האמיתי בעבודת ה 28463 

לא שהיה חסר לו כח אלא אבד הטעם והחשק , כבר לא היה לו כח לקפוץ, את ההבל של העולם הזה 28464 

 28465 .יוחנן חילך לאורייתא´ כמו שאמר לו ר, ממילא לא היה לו כח ונשאר רק הכח לאורייתא, בקפיצה

, הגוים התקנאו בו ורצו להכשילו, רייטברד שהיה מראה גבורות גדולותל היה בחור בשם זישא ב"בחו 28466 

לקחו הגויים חוט ברזל שבתוכו , מספרים שפעם בעיר אחת התאספו אנשים לאלפים לראות את גבורתו 28467 



כשהתבונן לראות שאם לא ישבור את העופרת , ברזל היה בכחו לשבור אבל לא עופרת, היתה עופרת 28468 

הרצון החזק נתן לו את , התאמץ ובכחו שבר גם את העופרת, ול של הגוייםיהיה נעלב לפני הקהל הגד 28469 

 28470 .הכח הדרוש

ה "צריך האדם להתבונן הלא הקב, ר חזק ממנו ולא יכול לו לנצחו"כ אם האדם יחשוב לפעמים שהיצה"א 28471 

ר "זה צריך לתת לו כח לנצח את היצה, עומד אצלו וכל מלאכי מעלה מסתכלים עליו ויהיה לו לבזיון גדול 28472 

´ וקוי ה, ר"כפי שמצינו אצל יוסף הצדיק שהתבונן כי שמו לא יהיה בחושן האפוד גבר על היצה, הכי חזק 28473 

 28474 .(דרכי מוסר)  .יחליפו כח

 28475 

 28476 מאמר תקצד

 28477 .(´ט י"בראשית כ) ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר

י "רש) שכחו גדול ל ויגש יעקב ויגל את האבן כמו שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית להודיעך"אמרו חז 28478 

היה לגבי יעקב מעשה קל שלא , ה שגלל את האבן מעל פי הבאר"הרי שחסד זה שעשה יעקב אע, (ר"בר 28479 

וגם מתיחס הוא לגבי רחל שהיא בת אחי אמו שמחובתו היה , היה אלא כמעביר פקק מעל פי צלוחית 28480 

בין מעשה האבות הגדולים  ,ובכל זאת אנו מזכירים מעשה זה בתפילתנו על הגשם עד היום הזה, לעזור לה 28481 

שכן יסד הפייטן באותה תפלה יחד לב וגל אבן מפי באר מים , שבזכותם אנו מבקשים את ברכת הגשמים 28482 

 28483 .בצדקו חון חשרת מים

בשעה שכל העולם זקוק , בעת תפילת הגשמים אנו עומדים בשעה גדולה מאוד, ולכאורה מופלא הדבר 28484 

והם שקולים כתחיית המתים שאף , ם כל חיי העולםומפתחות גשמים שבהם תלויי, לרחמים גדולים 28485 

וצריכים , וגדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ, (´תענית ב) מפתחותיהם לא נמסרו לשליח 28486 

 28487 .(.´שם ז) כ נמחלו עוונותיהם של ישראל"כי אין הגשמים יורדים אלא א, לזכויות גדולות

ובתוך שאר הזכויות מזכירים גם , ת כדי להתלות בהםומשום כך אנו מזכירים בתפלה זו את זכויות האבו 28488 

ותמוה היאך אנו מזכירים , את גדולתו של יעקב שנאבק עם שר בלול מאש ומים וגבר על שר של מעלה 28489 

את המעשה של יעקב בגוללו את האבן מעל פי הבאר , לגבי ענין מכריע כזה ויחד עם זכויות גדולות כאלה 28490 

 28491 .שלא היה אלא מעשה קל

ואם לכאורה מילתא , ותלויות בו זכויות רבות לאין שיעור, מעשה חסד ערכו גדול מאודמכאן שכל  28492 

, (ספרי עקב) ל מה הוא חסיד אף אתה חסיד"כדברי חז, זוטרתא היא הרי יש בו משום והלכת בדרכיו 28493 

ויקר מעשה , לא פחות מההשגות הגבוהות של מאבק יעקב עם שר בלול מאש ומים´ וכלולה בו דבקות בה 28494 

עד שאנו מבקשים בכל הדורות שזכות זו תעמוד לנו , ה כמו המעשים הגדולים ביותר"עיני הקבזה ב 28495 

ברכת הגשמים שבה תלוי קיומו של , ובשכרה יעניק לכל זרעו לדורי דורות אחת הברכות הגדולות, לעולם 28496 

 28497 .כל העולם

יש לו ערך רב , אבן ולא רק מעשה חסד של יעקב שבא בכוונת לב מיוחדת כפי שמציין הפייטן יחד לב וגל 28498 

ומכאן החובה , אלא כל מעשה טוב ואף משל אומות העולם אין שיעור לערכו, כזה וזוקק גמול לדורות 28499 

 28500 .הגדולה המוטלת על כל מקבל חסד להכיר טובה לנותנה ולהביע לו טובות רבות

ה "השתחוה אאע, ה לתת לו אחוזת קבר כדי לקבור את שרה"כאשר נאותו בני חת לבקשתו של אאע 28501 

ה "שאאע,  ולפי האמת היה במעשה זה מצד בני חת משום חשיבות וכבוד לעצמם, בפניהם כמה פעמים 28502 

ויקם , ל מפליגים בערכה של קניה זו"וחז, שנקרא בפיהם נשיא אלקים בא בשכנותם וקנה שדה בגבולם 28503 

, אחוזה זוובני חת גם נהנו ממכירת , (י שם"רש) שדה עפרון תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מלך 28504 

וגמלו איפוא בזה חסד עם עצמם יותר , שקבלו תמורתה כסף מלא ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר 28505 

 28506 .ה טובה במדה מרובה כזאת להשתחוות להם כמה פעמים"כ הכיר להם אאע"ואעפ, מאשר עם אברהם

 28507 

ם אמר אליעזר כמה דיות משתפכות כמה קולמוסי, ל"ה אלא שאמרו חז"ולא די בהודאתו של אאע 28508 

למדך שכל מי שהוא מברר מקחו , עשרה כנגד עשרת הדברות, משתברין כדי לכתוב עשרה פעמים בני חת 28509 

ואף , הרי מכאן כמה גדול ערכו של כל מעשה חסד, (ר נח"בר) של צדיק כאילו מקיים עשרת הדברות 28510 

 28511 .רוכמה הוא מחייב הודאה והכרת טובה לאין שיעו, ויהיה העושה מי שיהיה, בצורה הקלה ביותר

כתוב בתורה שלאחר שבנות יתרו סיפרו ליתרו , עובדה זו אנו מוצאים גם במעשה חסד של יתרו עם משה 28512 

ר "א, אמר להם יתרו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם, אודות משה שהצילן מיד הרועים 28513 

דכתיב ויאמר , לה בימי שאו"ואימתי פרע לו הקב, סימון אין כאן חסד בשכרו האכילו דכתיב דלה דלה לנו 28514 

ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם , שאול אל הקני לכו סורו רדו מתוך עמלק פן אוסיפך עמו 28515 

 28516 .ממצרים



אלא ללמדך שכל מי שעושה חסד עם ? והלא עם משה בלבד עשה חסד, וכי עם כל בני ישראל עשה חסד 28517 

ומה אם מי , הרי דברים קל וחומרו, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה חסד עם כל ישראל, אחד מבני ישראל 28518 

מי שעושה חסד עם מי שאינו חייב לו , ה שכרו"ראה מה פרע לו הקב, שעושה חסד עם מי שהוא חייב לו 28519 

 28520 .(ד"ר ל"ויק) על אחת כמה וכמה

ולא דלה להם מים בלבד אלא , ל שיתרו היה חייב לשלם שכר למשה על אשר דלה להם"הרי מציינים חז 28521 

השכר שיתרו פרע למשה לא היה אלא , יכו אותן לתוך המים ומשה הוציאןיש מפרשים שהרועים השל 28522 

ראו בזה כאילו עשה חסד עם , ובכל זאת מכיון שסוף כל סוף יתרו גמל לו טובה, בזה שהאכיל אותו לחם 28523 

ומעשה זה נשמר לו ליתרו לדורות עד לאחר מאות , ולא רק עם משה בלבד אלא עם כל ישראל, משה 28524 

הציל אותם שאול , ומצא בשכנותו את הקיני שהם מצאצאיו של יתרו, חם בעמלקשנים כשבא שאול להל 28525 

 28526 .בשכר אותו חסד

ז עמדה להם זכות של מעשה יתרו "בכ, וכנראה ראויים היו הקיני להספות עם עמלק מפני שנתחברו עמהם 28527 

 28528 ,שאם חסד כזה שאינו אלא שכר כך, ו"ל ק"למרות שלא נחשב כחסד גמור וכבר למדים חז, עם משה

וכל הדורות , העושה חסד אמיתי על אחת כמה וכמה שאין שיעור לערכו שתלויות בו זכויות לדורות 28529 

 28530 .חייבים להכיר טובתו ולהשיב לו גמול על עולם

ה ועתה לכה "ל בשעה שאמר לו הקב"ואמרו חז, ומצינו עוד כתוב בתורה וילך משה וישב אל יתר חתנו 28531 

ומי שהוא פותח , יני יכול מפני שקבלני יתרו ופתח לי ביתוא! אמר לו רבון העולמים, ואשלחך אל פרעה 28532 

כי לא ראה לעצמו היתר ללכת , ומשום כך שב משה אל יתרו, (ר שם"שמו) פתחו לחבירו נפשו חייב לו 28533 

 28534 .למצרים אלא ברשותו של יתרו

הוצאתם מטומאת , הצלתם משעבודם הקשה, עמדה כאן לפני משה גאולתם של ישראל, מופלאים הדברים 28535 

ולא עוד אלא , יעודי התורה הארץ בית המקדש, צרים ומתועבותיהם וקיום כל היעודים שהובטחו להםהמ 28536 

ובכל זאת לא יכול היה משה , ה בכבודו ובעצמו התגלה לפניו והטיל עליו את התפקיד הנשגב הזה"שהקב 28537 

ומשועבד והרגיש בעצמו שחייב לו נפשו , משום הכרת הטובה שגמל אתו, לעבור על חובתו כלפי יתרו 28538 

ולא נאות לקבל עליו תפקיד גאולת ישראל , ה שאינו יכול לקבל את שליחותו"עד שטען כלפי הקב, אליו 28539 

 28540 .עד שיתרו נתן לו רשות לכך

ומדה זו של , עד שאין דבר בעולם שיכול להכריע אותו, עד כדי כך מחייב כל מעשה חסד הכרה ושעבוד 28541 

אלא מהרגשתם הטבעית ומחובתם של כל , עלה בלבדהכרת הטובה אינה לפנים משורת הדין ושל אנשי מ 28542 

 28543 .ומי שאינו מדקדק בה רואים בו ירידה ופגם בכל מדרגת אישיותו, בני אדם לרבות רשעי העולם

התורה מספרת , שיא המדה בהכרת הטובה משתקפת בציווי התורה לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו 28544 

לחצו ועינו , בכל עבודות פרך בחומר ובלבנים העבידו אותם, היאך התיחסו המצרים לישראל במצרים 28545 

ואם כי גם בזה כיוונו לטובת , ובכל זאת מכיון שהם גם נהנו ממצרים שנתנו להם לישב בארצם, אותם 28546 

אלא שיש לזכות אותם שיבואו לאחר , ולא רק שאסור לתעב אותם, יש להכיר בטובה זו לעולם, עצמם 28547 

ר אלעזר בן עזריה המצרים לא "א, קל וחומר לכל הבריותל "ולמדים מזה חז, שלוש דורות בקהל ישראל 28548 

ו ומה אם מי שלא נתכוון "והרי הדברים ק, קבלו את ישראל אלא לצורך עצמם וקבע להם המקום שכר 28549 

 28550 .(ספרי שם) כ"מי שנתכוון לזכות עאכו, לזכות כך

הרגיש אותה עד שהוא צריך ל, מדה זו של הערכת החסד והכרת הטובה חייבת להיות כה מושרשת באדם 28551 

לרבות בעלי חיים , אלא גם לגבי כל דבר שיש לו ממנו איזו טובה שהיא, לא רק לגבי בר דעת בלבד 28552 

ל אומרים בירא דשתית "חז, אם כי טובתם באה מאליה ולא שייכת לגבם כל הודאה, צומחים ודוממים 28553 

ורות שונים מוכח אולם ממק, חושבים אנו שאינו אלא משל, (ק צב"ב)א  מיניה מיא לא תישדי ביה קל 28554 

ומוצאים אנו מן , שאף בור ששתית ממנו מים לא תשליך בו אבן, שהדברים הם פשוטם כמשמעם 28555 

 28556 .הראשונים נהגו כן הלכה למעשה

ף קרה מקרה בעשיר אחד "שבעירו של הרי, י אבן מיגש"מסופר בשיטה מקובצת בשם אחד מתלמידי ר 28557 

, ף שיכנס בדין בענין זה"ופנו לרי, את חובותיו והוזקק למכור את המרחץ שלו כדי לשלם, שירד מנכסיו 28558 

, ף לא אדון במרחץ הזה לא במכר ולא בשומא ולא בשום דבר המתיחד בו לפי שנהניתי ממנו"ואמר הרי 28559 

עד שלא הסכים לפעול שום דבר , ף טובה לאותו מרחץ משום שנתרחץ בו ונהנה בו"הרי שהכיר הרי 28560 

 28561 .שעלול להיות פגיעה במרחץ זה

ר תנחום "א? י אהרן"שנינו לגבי מכות מצרים מפני מה לקו המים והעפר ע, ל"ה זו מדברי חזולמדים הנהג 28562 

אינו דין , ועפר שהגין עליך כשהרגת המצרי, ה למשה המים ששמרוך בשעה שהושלכת ליאור"ל הקב"א 28563 

וראה שם בשיטה מקובצת המקשר , (ר שם"ד שמו"תנחומא וירא י) י אהרן"שילקו על ידך לפיכך לקו ע 28564 

 28565 .ל אלה"ף לדברי חז"ת דברי הריא



לא , בשעה שמשה בא להוציא מים מן הסלע, במקרא אחר מצינו שמשה נתבע על שלא עמד על נקודה זו 28566 

, ה למשה מה עשה הסלע לבני שנאמר ויניקהו דבש מסלע"ואמר הקב, דבר אל הסלע כי אם הכה אותו 28567 

והדברים , (ילקוט שם) אחר תחתיך ואחר טובתו הכית אותו אין אתה כשר לעמוד על בני וכבר מניתי 28568 

ז מכיון שעבר "ובכ, הלא משה בא כאן לטובתם של ישראל לתת מים לעם השרוי בצמא, מפליאים מאוד 28569 

, שהכה את הסלע והתעלם מטובתו שהניק דבש לישראל, על פרט זה שלכאורה הוא פעוט מאוד בעינינו 28570 

 28571 .נמצא הוא לבלתי ראוי להנהיג את ישראל

ויתר על פעולתו לטובת גאולתם של ישראל ובלבד לא לפגוע , סדו של יתרו כלפיוכשם שמשה הכיר בח 28572 

וכשם שלא הסכים להלקות את היאור והעפר למרות התועלת הרבה שבמעשה זה , במשהו אף בשלילה 28573 

ומכיון , כך היה צריך להסתייג מבלי להכות את הסלע שהביא טובה לישראל, בגלל הטובה שקיבל מהם 28574 

לא עמדו לו כל מדרגותיו בתור איש , הסלע ונפגמה במדת מה מדתו בהכרת הטובה ששגה בזה והכה את 28575 

 28576 .ופסלו אותו מלהיות מנהיג על ישראל, דבר אתו פה אל פה´ האלקים ואשר ה

וכמה מחובתו להכיר טובת הנאה , הרי כמה צריכה להיות מפותחת באדם המדה להוקיר כל מעשה חסד 28577 

, אות את עצמו משועבד לגמול טובה תחת טובה ללא כל חשבונותולר, שמקבל ממי שהוא יהיה מי שיהיה 28578 

כי אם מצד זרע זרעם של מקבלי החסד ולכל הדורות של , ולא רק מצד עצם מקבל החסד ולמטיב עצמו 28579 

ולהשתעבד , ה"ואם לבריות כך על אחת כמה שחייב האדם להוקיר חסדו של הקב, המטיבים לדורות עולם 28580 

צ רבי נתן צבי "הגה)  .קבל ממנו בכל רגע ורגע לאין סוף וללא שיעורלו על כל הטובה וטובה שהוא מ 28581 

 28582 .(ל"פינקל זצ

 28583 

 28584 מאמר תקצה

 28585 .(א"ט י"בראשית כ) וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך

ולפי שגדל אליפז בחיקו של , י שבכה לפי שבא בידים ריקניות שרדף אליפז במצות אביו להורגו"ופירש 28586 

נתבונן נא , ל יעקב טול מה שבידי והעני חשוב כמת"א, יווי אבאל מה אעשה לצ"א, יצחק משך ידו 28587 

אבל נמנע מלהורגו כיון שהוא , הולך הוא בשליחות אביו להרוג את יעקב, במאבקי נפשו של אליפז 28588 

עד שנתן לו יעקב , מתלבט הוא ואינו יודע מה יעשה, ומאידך מצות אביו חזקה עליו, תלמידו של יצחק 28589 

 28590 .חשוב כמת עצה טול מה שבידי והעני

בנו של עשיו מחד ובאותה שעה הוא , זו לנו דוגמא להאור והחושך שמשמשין בערבוביא בנפשו של אדם 28591 

שעדיין הוא מתלבט מה יעשה לציווי , אך גם זה אינו בשלמות, תלמידו של יצחק ואינו יכול לשפוך דם 28592 

עד שמשום כבוד אביו  חושך נורא שורה אצלו, הרי שעם האור הגדול שבו שגדל בחיקו של יצחק, אבא 28593 

, ל אביו לעבור על דברי תורה לא ישמע לו"שאם א, והרי אין צורך לבוא על כך מצד הדין, בא לשפוך דם 28594 

כ הסכים אליפז לשליחותו ורדף אחר "ואעפ, שפשוט לכל בר דעת שאין להרוג אדם משום כיבוד אב 28595 

 28596 .ואף שמשך ידיו עדיין הוקשה לו מה אעשה לציווי אבא, יעקב

צדיקים ילכו בם ופושעים ´ כי ישרים דרכי ה, מי חכם ויבין את אלה נבון וידעם, שר אמר הנביאהוא א 28597 

הרי פושעים , אשר המה ישרים וצדיקים ילכו בם´ י שבאותן דרכי ה"ופירש, (ד"הושע י) יכשלו בם 28598 

קש וכמו כאן שמצות כיבוד אב אשר היא מצוה חמורה והו, מכשילים אותם´ אותם דרכי ה, נכשלים בם 28599 

 28600 .י החושך שבאדם יכול אדם להכשל בה עצמה ולהגיע לידי רציחה"הרי ע, כבודו לכבוד המקום

הנה התורה , למיימינים בה סמא דחיי ולמשמאילים בה סמא דמותא, (.שבת פח)א  והיינו נמי דברי רב 28601 

ש "עווי, ל למשמאילים בה"הרי היא עצמה נעשית סם המות רח, עצמה שהיא תורת חיים וסם חיים לאדם 28602 

ומכלל זה נשמע , מימינים בה שעוסקים בה בכל כוחם כאדם העושה בימין שהיא העיקר´ י שפי"ברש 28603 

על אלו נאמר שהיא , שמשמאילים בה הם אותם שאינם עסוקים בכל כוחם אלא כאדם שעושה בשמאל 28604 

 28605 .ל"שהתורה עצמה מביאתו למות רח, סמא דמותא

ויש להתבונן על שום מה נולד מאליפז שגדל , ן עשיווהנה עמלק שהוא שורש הרע בעולם נולד מאליפז ב 28606 

באה אל האבות ולא , תמנע היתה פלגש לאליפז´ בגמ´ ועי, בחיקו של יצחק ולא משאר בניו של עשיו 28607 

נפיק מינה עמלק דצערינהו , אמרה מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה לאומה אחרת, קבלוה 28608 

ועדיין יש מקום להבין למה יצא מאליפז דוקא , (7רין צטסנהד) ט דלא איבעי להו לרחקה"מ, לישראל 28609 

 28610 .דודאי שורשו הוא באליפז

שהרי הלך לרצוח את , ונראה שדוקא משום שגדל בחיקו של יצחק וזכה לתורה ועם זאת נשאר בן עשיו 28611 

, שהרי התורה נעשית סם המות שהוא גרוע יותר מאלו לא למד תורה, לכן נתהוה ממנו עמלק, יעקב אבינו 28612 

 28613 .רבוב של האור והחושך שבאדם הוא הגרוע ביותרשהע

האלקים לכו אחריו ואם הבעל ´ וכך הם דברי אליהו הנביא עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים אם ה 28614 

גרועה , הרי שפסיחה על שתי הסעיפים שהאור והחושך משמשים אצלם יחד, (ח"י´ מלכים א) לכו אחריו 28615 



ט "במדבר י) פ חוקת"ח ר"נ באוה"יף בביאור ענין זה עפמשויש להוס, יותר מהליכה אחר הבעל לגמרי 28616 

כי הטומאה טבעה ששואפת להתדבק במקום הקדושה , ם"בטעם שישראל מקבל טומאה ולא עכו, (´ב 28617 

וזהו הענין שהתורה עצמה נעשית סם , ואף כאן מעט האור שאצל האדם נותן יותר כח בחושך שבו, ש"יעו 28618 

 28619 .המות

, שאמר עליהם שהיו אוכלים אבר מן החי, וסף את דבתם רעה אל אביהםל ויבא י"וזהו ביאור מאמרם ז 28620 

ר "בר) ה חייך אפילו בשעת הקלקלה אינם אלא שוחטים ואוכלים דכתיב וישחטו שעיר עזים"ל הקב"א 28621 

שהרי אפילו בשעת הקלקלה שהיו , א שהיה זה כדי ללמד ליוסף את טעותו"וכבר נתבאר במק, (´ד ז"כ 28622 

שהאדם בשעת החטא , הוא´ בשעת הקלקלה´והדגשה זו , שחטו את שעיר העיזיםעסוקים במכירתו נזהרו ו 28623 

 28624 .כ במצב רגיל"ואם גם אז נזהרו כש, ובשעת ירידה עלול הוא להתדרדר יותר ויותר, הוא במצב של נפילה

ואיך , פ פסק דין עשו"שהרי לפי דעתם של אחי יוסף לא חטאו כלל ומכירתו ע, אך יש להתבונן בדבר 28625 

ואף אם הוא חוטא בשוגג , מוכרח מכאן שמציאות היא שהחטא גורם ירידה, שעת הקלקלהמתיחס לזה  28626 

 28627 .הרי בכח החטא לגרור עוד חטאים, ואינו יודע כלל שחטא

אינו בהכרח שיגרש האור הזה את החושך המצוי אף , נשמת אדם´ גם במקום שיש באדם אור גדול נר ה 28628 

מצד אחד , ומזה נובעים כל הסתירות שבמעשי האדם, אלא האור והחושך משמשים בערבוביא, הוא באדם 28629 

שאין , ומהלך הדברים הוא, י החושך שבו"ולאידך גיסא גם ע, י האור הגדול שבו"מודרכת הנהגתו ע 28630 

אלא , שאילו היה הדבר כן היה האור שבו מגרש את החושך, החושך שבאדם נובע אך ורק מן העדר האור 28631 

 28632 .פ שהאור שבו גדול עד מאוד"החושך מתקיים אצל האדם אעולכן יש ש, החושך אף הוא בריאה של חושך

הנה ידוע , שמלבד שהעדר האור הוא מצב של חושך, החושך המצוי באדם הינו בדוגמת החושך שבבריאה 28633 

, וזה היה חושך מצרים שנאמר בו וימש חושך, ש יוצר אור ובורא חושך"וכמ, שיש גם בריאה של חושך 28634 

אלא היה חושך שירד מן השמים והיה , העדר אור השמש כמו בלילה ן שלא היה חושך מצרים"הרמב´ ופי 28635 

ולכן שייך , אין הרע רק העדר הטוב אלא הוא רע בחיוב, וכך הוא החושך שבאדם, ש"מכבה כל נר יעו 28636 

 28637 .שיהא הרע קיים אצל האדם באותה שעה ממש שהטוב קיים אצלו

כמו , כ מורד בה ונשאר בשקר"ואעפ, ז נבין מה שמצינו פעמים שהאדם רואה את האמת ראיה ברורה"ועי 28638 

וכשבא הנביא והוכיחו וישלח ירבעם , ז"שמצינו אצל ירבעם בן נבט שהיה עומד על המזבח להקטיר לע 28639 

והמזבח נקרע , ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה אליו, את ידו מעל המזבח לאמור תפשוהו 28640 

חל נא את פני , יען המלך ויאמר אל איש האלוקיםו, ´וישפך הדשן כמופת אשר נתן איש האלוקים בדבר ה 28641 

 28642 .(ג"י´ מלכים א) אלוקיך והתפלל בעדי ותשוב ידי אלי´ ה

ואף נענש בגופו על , ז נקרע ונשפך הדשן"שהמזבח שהקטיר בו לע, מתקיים´ הנה ראה ירבעם איך דבר ה 28643 

ולכאורה , ´לל אל הולא היתה לו ברירה אלא לבקש מהנביא שיתפ, ויבשה ידו´ שביקש לפגוע בנביא ה 28644 

אך באותה בקשה שביקש , לבדו´ לעזוב אליליו ולשוב לעבוד את ה, היה צריך להתחרט אז מדרכו הרעה 28645 

, ל שכוונתו לומר אלוקיך ולא אלוקי"ופירשו חז, אלקיך´ מהנביא שיתפלל עבורו אמר חל נא את פני ה 28646 

 28647 .כ במרדו עומד"הרי זכה לראות את האמת ולהכיר בה ואעפ

שאין החושך רק העדר , בה בשעה החושך גדול אצלו, בשעה שהאור הגדול מאיר באדם כאמור שאף 28648 

אלא עבודה מיוחדת , ואין בכח האור כשלעצמו לגרש את החושך, האור אלא הוא כמין בריאה של חושך 28649 

, וכל זמן שלא יעשה כן לא יועיל כל האור הגדול שתאיר הכרתו, מוטלת על האדם לגרש את החושך שבו 28650 

והדרך להתגבר עליו הוא לסלק , ואין כל אור שבעולם יכול לגרשו, כך גדול החושך אצל האדםעד כדי  28651 

 28652 .(ג"שיחות מוסר תשל)  .את החושך והרע מעצמו

 28653 

 28654 מאמר תקצו

 28655 .(ז"ט י"בראשית כ) ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה

כי אמרו שני בנים ליצחק ושתי , (תפארת יהונתן) לאה בכתה בכונה לכלות עינים כדי שימאס עשיו בה 28656 

, ולזה השתדלה לאה בכל מיני השתדלות לפגוע בשלמות גופה, הגדולה לעשיו והקטנה ליעקב, בנות ללבן 28657 

, ל אשה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה"ש ז"וכמ, ואף לכלות עיניה שהוא היופי והחן העיקרי של אשה 28658 

כדי להנצל מצפרני , כדי להרחיק את עשיו מעצמהלאה היתה מוכנה להשחית במו ידיה את היופי הלזה  28659 

 28660 .הרשע הזה כדאי לה להפסיק את החן הטבעי שלה

וכשהגיע , (ל"א ז"הגר) כ לבית המלך כי היתה מטמנת עצמה"וכן נהגה אסתר המלכה אחרי שלוקחה בע 28661 

 28662 אבל אסתר, תור שלה לא בקשה דבר כמו שביקשו כל הנשים להתנאות ולהתקשט כדי שיצליחו למלכות

 28663 .לא רצתה ליפות עצמה כדי שלא תשא חן לפני המלך

ל על "כפי שמובא בחז, ודבר עוד יותר מפליא ומבהיל קרה לגולי בבל שהוגלו על ידי נבוכדנצר הרשע 28664 

כי שם שאלונו דברי , על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו, נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון 28665 



אמר להם נבוכדנצר מה , על אדמת נכר´ משיר ציון איך נשיר את שיר השירו לנו , שיר ותוללנו שמחה 28666 

אני מבקש שתעמדו ותקישו בכנורות , הכינו עצמכם עד שאנו אוכלים ושותים? אתם יושבים ובוכים 28667 

, התחילו מסתכלים אלו באלו לא דיינו שהחרבנו את המקדש, שלכם כדרך שהייתם מקישים לפני אלקיכם 28668 

עמדו כולם ושלטו בעצמם ונתנו ? להקיש לפני הננס הזה ולפני עבודת אליליםאלא עכשיו אנו עומדים  28669 

 28670 .בוהן היד לתוך פיהם ומקצצים אותם

מראים אצבעותיהם ואומרים היינו , לא נשיר לא נאמר אלא איך נשיר, שירו לנו משיר ציון איך נשיר 28671 

עם ובכהנים ומבני לוי לא ואקבצם אל הנהר ואבינה ב (´עזרא ח)א  "וכה, כפותים ונתקטעו אצבעותינו 28672 

כיון שידע נבוכדנצר עמד והשליך , שם היו אלא שלא היו יכולים להקיש בכנורותיהם, מצאתי שם 28673 

כ היה להם שמחה שלא אמרו שירה לפני עבודה זרה שנאמר ותוללינו "ואעפ, מישראל תלים של הרוגים 28674 

אף אני , בעות ימינכםאתם שלטתם בעצמכם וקטעתם אצ, ה לישראל"באותה שעה נשבע הקב, שמחה 28675 

אם אשכחך ירושלים תשכח ´ שנא, כ אזכיר אתכם"ואינה חוזרת אלא א, השיב אחור ימינו מפני אויב 28676 

 28677 .ימיני

האם יכול אדם להעלות ולו בדמיון ציור , האם יתכן תיאור נעלה יותר של מסירות למען שמירת הקדושה 28678 

להפסיד כלים , ולה היקרה של שירהויתור על הסג, מופלא של התמסרות נפשית והתעלות כה עצומה 28679 

והנה הם מוכנים להפסיד את כלי הקודש , כלי קודש ושירה המרנינים את לבות אלפי ישראל, יקרים מפז 28680 

הכלים הללו מוכנים להפסיד כדי שלא , אצבעות שנועדו להכניס רוח קדושה בלבבות ישראל, הללו 28681 

 28682 !תתחלל השירה קדושה

שקיבלו על עצמם להישאר בעלי מום כל , יר שנתגלה אז בלווייםאיה סופר שיוכל להגדיר את הכח הטמ 28683 

כדאי להם לקלקל לעצמם את , כשהם מפסידים בכך גם את נחלת הכבוד ואת יחוס אבותיהם, ימי חייהם 28684 

 28685 .ובלבד לשמור על התיקון העצמי שלהם, הכל

לא , הזה עלי למה הרעות לעבדך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את משא כל העם´ ויאמר משה אל ה 28686 

וצריך , הספורנו לא אוכל אנכי לבדי לשאת´ פי, אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני 28687 

ואם ככה את עושה לי שאינך רוצה לשתף אחרים עמי כדי , שתשתף עמי אחרים שיבטח העם הזה בהם 28688 

כמו , גת העם שלימההרגני נא הרוג כדי שתוכל למנות אחרים שעל ידם תהיה הנה, שלא לפגום בכבודי 28689 

ואל אראה ברעתי ברעת חסרון , ל על שמואל שמת קודם ימיו כדי שתעמוד מלכות בית דוד"שאחז 28690 

 28691 .כי זה יהיה קשה עלי מן המות, ההנהגה המסובבת בגללי

הוא מוכן , שלמען תועלת הרבים ולמען טובת עם ישראל, ה"כאן מתגלה סוד הגדלות של משה רבינו ע 28692 

כשהוא עודנו במצרים סבל , שבה החזיק במסירות נפש מיום עומדו על דעתו לקפח את עצמו ממשרתו 28693 

ועוד מששת ימי בראשית נודע לגואלם אתה גואלם ואין אחר , סבלותם ושותף היה באנחתם וצעקתם 28694 

הוריד את הלוחות הראשונים והאחרונים נהגם , הוליכם ממצרים העבירם את הים הביאם למדבר, גואלם 28695 

 28696 .כרועה נאמן

משה מוכן אף , מנהיג שלא הצטער עבורם, חרי כל אלה הוא מוכן לשתף עוד מנהיג אחר אתווהנה א 28697 

כדי להקל על כך שאחר יבוא וימלא את , להעביר ולמסור לאחר לגמרי את מקומו אפילו בתנאי שיהרג 28698 

הוא , רק בכדי שישתפר המצב של כלל ישראל, כדאי לו למשה להפסיד את העטרה מעל לראשו, מקומו 28699 

וזוהי דוגמא שמימית ממש שרק משה , לקלקל את כל העצמיות שלו רק בכדי להביא תיקון הכללמוכן  28700 

 28701 .(מעייני החיים)  .ואולי יהיה בכך גם לקח ולימוד עבורנו, העניו מסוגל לזה

 28702 

 28703 מאמר תקצז

 28704 .(ז"ט י"בראשית כ) ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה

יהי רצון מלפניך שומע קול , (י שם"רש) ת בגורלו של עשיו ובכתהועיני לאה רכות שהיתה סבורה לעלו 28705 

, (סליחות) כי לך לבד עינינו תלויות, בכיות שתשים דמעותינו בנאדך להיות ותצילנו מכל גזירות אכזריות 28706 

הוא החוקר ובוחן , ויודע איזו דמעה זכה וטהורה היא ללא פגם, ה שומע מבחין ומבדיל בין הדמעות"הקב 28707 

 28708 .יודע אם הדמעות מקורן כשר וזך ואזי הוא שומען מקבלן וגונזן ,כליות ולב

פ ששערי "ואע, גם כי אעזק ואשוע שתם תפילתי´ שנא, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה 28709 

ברכות ) ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש´ שמעה תפילתי ה´ שנא, תפילה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו 28710 

מה שתפילה אין בכוחה , בה המיוחד שהיא פועלת ועושה רושם בשמיםמהי סגולת הדמעה וטי, (לב 28711 

 28712 ?לעשותה

הדמעה מעידה על סערת הלב והיא מפתח , הדמעה יש בה כונה יתירה היא עמוקה יותר מתפילה רגילה 28713 

כי הוא עשוי להוריד דמעות מתוך הרהור תשובה ורצון , אולם צריך האדם לחשוש ביותר, לשערי שמים 28714 

אולם באותה שעה עלולות דמעותיו להיתקל בדמעות של חבריו שהציק להם או , חטאאמיתי לשוב מן ה 28715 



אולם בשמים שוקלים במאזני צדק וקובעים אלו מהן יותר , ואזי נלחמות הדמעות אלו באלו, פגם בהם 28716 

 28717 .חשובות ויותר ראויות

ויקרע ´ שנא, ןזעקה אחת הזעיק יעקב לעשיו והיכן נפרע לו בשוש, אף דמעה של עשיו לא הלכה לאיבוד 28718 

, (´ז ד"ר ס"בר) זעקה אחת הזעיק יעקב לעשיו ונפרע לו לבניו, מרדכי את בגדיו ויזעק זעקה גדולה ומרה 28719 

, (ו"ש רמז קי"ילקו) אנחה אחת של אגג בבית האסורים גרמה שנולד עמלק באותה לילה ויצא ממנו המן 28720 

דמעותיו אינן , ראל כמה קשה עוונוש אם האדם גורם דמעות לאיש מיש"וכ, זה גרם לדמעות רעות לדורות 28721 

 28722 .מתקבלות מפני המחיצה שעושות דמעותיו של חברו

רבי לבי יוצא שאיני יודע על , ש לרבי ישמעאל"אמר לו ר, היה רבי ישמעאל ורבי שמעון יוצאין ליהרג 28723 

ועכבתו עד שתהא שותה , ש מימיך בא אדם אליך לדין או לשאלה"אמר לו רבי ישמעאל לר, מה אני נהרג 28724 

, (מכילתא משפטים) אמרה תורה אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט, כוסך ונועל סנדלך או עוטף טליתך 28725 

ל אפילו "ע ז"הראב´ ופי, (ד"ב י"ר י"קה) זהו שנאמר האלקים יביא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע 28726 

 28727 .דבר שנעלם ממך

יש הרבה דמעות של אחרים שהוא גרם הוא שוכח כי , האדם הבוכה איננו יודע מה תלוי על שכמו ועל גבו 28728 

מביט עליו מלמעלה למטה , זלזל בכבודו גרם לעלבונו, דש על לב חבירו ואינו חש ואינו מרגיש, להן 28729 

עושקי שכר שכיר כמנאפים , יוחנן ששקל הכתוב קלות כבחמורות´ ולכן בכה ר, ומזלזל בכבודו ובערכו 28730 

יש לו קופה מלאה של עוונות , נאתו וזכותו בחייםהוא עושק את חבירו את ה, וכמכשפים וכנשבעים לשקר 28731 

ולא רק גזל ממון אלא כל דבר שמפחית את חבירו מכבודו והנאתו הריהו ! גזל מקטרג? ומי מקטרג בראש 28732 

 28733 .גזל

מבהיל על הרעיון , (´ד ג"ר ע"מד) למה מתה רחל לפני אחותה שדברה לפני אחותה, ותען רחל ולאה 28734 

אם כי לאה היתה , ה משום שדיברה רגע אחד לפני אחותה הגדולההיא מת, כאשר מתבוננים במאמר זה 28735 

, ז נענשה בעונש מיתה"עכ, ואף שרחל וויתרה ומסרה נפשה לטובת לאה, במדרגה שניה כלפי יעקב 28736 

כל פגיעה קלה בכבודה היתה שקולה משקל , רגישה היא לעלבון ולצער, דמעותיה של לאה מצויות היו 28737 

, (´ז´ הלכות עבדים א) ם"ש הרמב"וכמ, ה"ויות מקובלות לפני הקבצערה רב מאוד ודמעותיה המצ, רב 28738 

 28739 .שיש ליזהר מלצער את העבד כי נפשו שפלה עליו

ואומרים שירה חדשה והולכים להם ומיד , ה כת של מלאכים חדשים"ר חלבו בכל יום ויום בורא הקב"א 28740 

ואלו , וקרא זה אל זה ואמרלפי שהמלאכים הקבועים ממתינין זה את זה לומר שירה כדכתיב , הם נטרדין 28741 

ג ביוצר של שחרית "וזהו שתיקנו ויסדו אנכה, החדשים שאינם יודעים הדת ממהרין לשורר ונתחייבו כליה 28742 

בכל יום בורא חדשים ונטרדין אבל משרתיו כולם , ונותנים רשות זה לזה כולם כאחד עונים ואומרים 28743 

 28744 .(ג"תוספות חגיגה י) אלו הם משרתיו הקבועים ועומדים לעד, עומדים ברום עולם

וזו ממש פורצת מגרונם מרוב , י שירה"ע´ אף שמלאכים הללו שואפים ונכספים להתדבק בבורא ית 28745 

הרי נענשים קשה , אך כיון שהם פוגעים בכבוד המלאכים הגדולים מהם, געגועים ותשוקה לראות פני מלך 28746 

מוסר , רה לפני המלאכים הוותיקיםמפני שהקדימו בשי, שאינם זוכים להתקיים אלא מיד נטרדין והולכין 28747 

יש לשקוד ולדאוג שעניני הרוחניות שלו יעשו בזהירות , שיש ליזהר מהדמעות של חבריו, השכל מזה הוא 28748 

ידאג כל אדם , י עלבונות כאבים וצער"ו לדמעות של חבירו ע"לא לגרום ח, וביראה מפני פגיעה בחבירו 28749 

 28750 .(חדש אור)  .שלא יגרום לחבירו לבכות ולהוזיל דמעות

 28751 

 28752 מאמר תקצח

 28753 .(´ט כ"בראשית כ) ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה

וכאן נאמר , לכאורה אם אדם אוהב איזה דבר ומבקש להשיגו הרי אדרבה כל יום אצלו לשנה יחשב 28754 

למשל , פיםוקוראים הרבה דברים בשמות מזויי, אכן בני אדם מסלפים בדרך כלל את האמת? ההיפך 28755 

, והרי לפנינו מה המעשה אשר יעשה זה להדגים אשר הוא אוהבן, אומרים על פלוני שהוא אוהב דגים 28756 

 28757 !ואין זה ודאי אלא אוהב את עצמו, חותכן וצולה אותן ובולען

בשפת התורה נקרא אוהב מי שהוא אוהב את השני באמת רק מפני מעלותיו ! ק תורת אמת"אבל תוה 28758 

אז באמת נהפך מדת סבלנותו , ין מתערב שום אבק של אהבת עצמו באהבת חבירווכשא, ומדותיו הטובות 28759 

והבן ! וזהו ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה דייקא, של האוהב להיות קלים אצלו שנים כימים 28760 

 28761 .(ה"לב אליהו דף רנ)  .זאת

 28762 

 28763 מאמר תקצט

ט "כ) עבדתי עמך ולמה רמיתניויהי בבקר והנה היא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא ברחל  28764 

 28765 .(ה"כ



, כי הרי חזינן כי מלאכים באו בלילה אצל לבן, אל לנו לפרש את לבן הארמי כנוכל פשוט כגנב מן הכיס 28766 

ב על כי אחי "והנה בפסוק י, ס הרי קראה לו התורה לבן הארמי"אלא שסוכ, כ היה ודאי איש לא פשוט"וא 28767 

הנה רמאותו של לבן אנו רואים , בא גם אני אחיו ברמאות י ומדרשו אם לרמאות הוא"כתב רש, אביה הוא 28768 

 28769 ?ברור אבל רמאותו של יעקב מה הן

לא משנה אותם כי , ופיו ולבו תמיד שוין הן הבטחותיו ודיבוריו קיימין, בן ישיבה המורגל תמיד בנאמנות 28770 

רגיל בכל אשר הוא , לאיש כזה קשה מאוד להשתוות עם איש תגר, אם בהכרח גדול ובאופנים המותרים 28771 

, והנה בן ישיבה כשהוא בא בחנות לקנות דבר מה, פיו ולבו מעולם לא השתוו, מיני פתלתולים וערמומיות 28772 

כי איש התמים , ועל כל דבר ודבר שיקח ממנו ירמהו עשרת מונים, הנה התגר ירמהו מהראש עד עקביו 28773 

 28774 .מאה זהובים שבשביל בגד השוה רק עשרה זהובים התגר יבקש ממנו, אין לו ציור באפשרות

וכשבן ישיבה הולך לחנות צריך להזהירו מקודם כי על כל מחיר שישמע מהתגר ישיב במחיר פחות אף  28775 

כי שניהם בקיאים בכל מיני הנפתולים , אולם תגר אצל תגר אינך צריך להזהירם, מרבע הסכום המבוקש 28776 

הרגלם בזה אצלם זה כלשון כי מצד רוב , ואין מרגישים אפילו כי מרמים הם איש את רעהו, שבמשא ומתן 28777 

 28778 .רגיל של סוחרים ותגרים

וכשהציע לפניו אעבדך ברחל תיכף חשש פן יקח רחל אחרת מן , יעקב בא אל לבן לסדר שדוכיו עמו 28779 

כ מוסיף עוד "ע, אבל עוד חשש שמא יחליף את לאה בשם רחל, כ הוסיף לומר בתך"ע, השוק ויתן לו 28780 

ואחרי הכל עדיין לא בטח בו ומסר לרחל , ים כה רחוקיםהרי כי עלה על דעתו לחשדו על דבר, הקטנה 28781 

 28782 .ולולי שמסרה רחל את סימניה ללאה לא היתה אפשרות לרמאות, סימנים מיוחדים

כי מה שרחל מסרה , בקי בכל הנכלים והנפתולים השונים, על הנהגה כזו ודאי קאמרינן אחיו הוא ברמאות 28783 

ומסירתה את סימניה זה באמת למעלה מן , ודאי סימניה זה לא עלה בדעתו של יעקב כי בה בטח לבו 28784 

לא , אבל לולי מסירות הסימנים של רחל, תמיד´ אשר בזה אמנם הצטיינה ביחוד וזה נזכר לפני ה, הטבע 28785 

וזהו אמנם הפלגה נפלאה בחריצותו וגדלותו של , היה יכול לבן עם כל גודל רמאותיו לרמות את יעקב 28786 

 28787 .יעקב

עשה משתה וכל ההכנות , עבד את לבן שבע שנים ברחל, כ"אותו כוהנה אחר כל המעשה אחר שהטעה  28788 

נצייר נא בעצמנו איך היינו מתנהגים בעובדה , ולבסוף ויהי בבקר והנה היא לאה, אל רחל אשר אהב 28789 

ממקרה , הכאות ופצעים וצעקות היו מגיעים עד לב השמים, אצלנו הלא אבנים היו פורחות באויר, כזאת 28790 

אלא , והנה כאן לא נאמר אפילו ויחר אף יעקב, לכים נדכאים ונשברים לרסיסיםכזה הלא היינו לפחות הו 28791 

להשתומם , הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רימיתני, רק בתוכחה הוכיח אותו לאמור מה זאת עשית לי 28792 

 28793 .(דעת תורה)  !מגבורת הרוח ושליטת הכוחות אין זה אלא מעשה אבות

 28794 

 28795 מאמר תר

 28796 .(א"ט ל"בראשית כ) מה ורחל עקרהכי שנואה לאה ויפתח את רח´ וירא ה

, וגם ברות הקדימו רחל ללאה, וגם לבסוף ויקרא לרחל וללאה, ה"רחל היתה עיקר מחשבתו של יעקב אע 28797 

כי שנואה לאה ויפתח את ´ וירא ה´ ז מקרא מלא דבר הכ"ועכ, (א"ירמיה ל) וגם כתיב רחל מבכה על בניה 28798 

אלא ? ידענו שלא ילדה ולמה נכתב, מי ילדה מיותר הוא כי אחרי שלא כתב את, רחמה ורחל עקרה 28799 

לכן ורחל עקרה אף , שהיא היתה אהובה יותר אצל בחיר האבות, להודיע יען כי היה לה כבוד יותר מלאה 28800 

 28801 .ז יען כי שנואה לאה נפתח רחמה ורחל עקרה"עכ, שהיא היתה ראויה ודאי לפתוח רחמה

כ "ז נענשה כ"עכ, רבא מסרה סימנים לאחותהואד, ראו אחי מה כבוד עושה אף שהיא לא השתדלה לכבוד 28802 

, כ הרוצה ומכוון להתכבד ולהיות בעל שם טוב"א, אף שאין אנו מבינים מה היה לה לעשות, כמה שנים 28803 

דברים הזכירו רק מדות כי זה עיקר ´ כ בכל מי שיש בו ג"אשר ע, ל"מה עונשו ומה אחרית יהיה לו רח 28804 

 28805 .(ט"קי´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .קיום התורה

 28806 

 28807 מאמר תרא

 28808 .(א"ט ל"בראשית כ) כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה´ וירא ה

שהרי מיד , שלכאורה כל הפסוק הזה מיותר, ל האומר"יש לציין כאן את הערתו של רבי שמחה זיסל זצ 28809 

וכן רואים שרחל לא ילדה סימן שהיא עקרה , פתח את רחמה´ אחרי זה רואים שלאה ילדה אז בודאי שה 28810 

 28811 ?א ללמדנוומה ב

ודרכו אפשר להבין , אלא כאן רואים הערה נוראה בענין הכבוד אשר סביבו מתרחשים דברים רבים 28812 

וזה מביא אותו לידי , הנה ידוע שהאדם רוב שאיפותיו הם להיות מכובד בעיני הברואים, תופעות שונות 28813 

רחל באחותה שקינאה ל קבעו ותקנא "כאן אמנם חז, קנאה שנאה תחרות הפחד מהבזיון, נסיונות מרובים 28814 

 28815 .גם אם היא אומרת שלאה יותר צדקנית, אך על כל פנים קנאה יש כאן, במעשיה הטובים



היא רומזת על מצבה , כאשר בכל פעם שהיא קוראת שם לבנה, גם אצל לאה מבצבצים ניצני הקנאה 28816 

, עקב אבינוש משנאתו של י"כל כך הפחד משנאה וכ, כי שנואה אנכי´ שמע ה, המיוחד עתה יאהבני אישי 28817 

התורה מגלה לנו שזוהי טעות גדולה החשש והפחד , והרגשת הנחיתות ביחס לרחל אחותה המועדפת 28818 

 28819 .הרי שבשנאה זו טמונה ברכה, דוקא בגלל זה ששנואה לאה ויפתח את רחמה, משנאת הברואים

להשיג  היא לא עשתה שום דבר, והנה מה שרחל אמנו היתה יותר אהובה בעיני יעקב זה לא היה מרצונה 28820 

למרות החששות והפחדים שהיא תיפול בחלקו של , ואדרבה היא מסרה את הסימנים לאחותה, מטרה זו 28821 

שהרי לא היתה לה שום הבטחה שיעקב ישא , ואז אוי ואבוי לכל העתיד ולכל הייעוד הרוחני שלה, עשיו 28822 

 28823 .אותה בנוסף ללאה

הכונה על מעשיה הטובים ולא , ותהשזוהי הראיה הברורה שותקנא רחל באח, ל מעיר כאן"הרב דסלר זצ 28824 

ש מי שרודף "וכ, ובכל זאת כמה סבל נפל בחלקה על היותה יותר אהובה אף בלי רצונה, בכבוד שהיה לה 28825 

 28826 !וכל שכן מי ששש ושמח כשהוא מקבל כבוד כמה סכנה טמונה בזה, אחר הכבוד

כל שאיפתו היה , כללהפקיר את הכבוד בקיצוניות יוצאת מן ה, ל היה מהפכן בשטח זה"כמה הסבא זצ 28827 

והפיח בתלמידיו רצון זה למרות התקופה של , לעולם מיוחד להגיע למדרגת אדם הראשון קודם החטא 28828 

את הכוחות האלו מצא בעצמו אחרי שחשב והתעמק , מהיכן לקח כוחות כבירים אלה, השפלה ויאוש 28829 

ו משיג כבוד מגיע מזה וכן מה שהאדם שאינ, מצד המילי דעלמא שהכבוד הוא רק מדומה, בסוגית הכבוד 28830 

 28831 .וחושב שמי שהוא מכובד יצליח יותר, לשנאה ומפחד שישאר אומלל

הריהו בבחינת כל הבורח מן , כמה שהאדם מפקיר את הכבוד ואת החשבונות, והאמת היא איפכא מסתברא 28832 

וכך רואים אצל בית שמאי ובית , וכל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו, הכבוד הכבוד רודף אחריו 28833 

, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו עד שיצאה בת קול, הלל שלוש שנים נחלקו 28834 

וכל שמתבוננים , ה משפילו"וכל המגביה את עצמו הקב, ה מגביהו"ללמדך שכל המשפיל את עצמו הקב 28835 

 28836 .אז מקטינים את הנסיון והחיים יותר קלים, בזה במילי דעלמא

ויזכור אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ´ ל על הפ"ש חז"וכמ, וורואים בהמשך גם אצל רחל אמנ 28837 

הרי שעל ידי הויתור והפעולה , זכר לה שמסרה את הסימנים לאחותה? מה זכר לה, ויפתח את רחמה 28838 

זכר ´ דוקא זה הביא לה את הישועה ושה, אשר אי אפשר לתפוס את זה בדרך השכל, הנפלאה שעשתה 28839 

אלא מאותו חיבור , אמרו שהוא לא התפרסם מרוב החיבורים שכתב ל"על החפץ חיים זצ, אותה לטובה 28840 

נלמד מכאן שכמה שנעשה פעולות , הוא דוקא שהקנה לו את השם והאדיר אותו, שכתב בעילום שם 28841 

 28842  .הפעולה הטובה כדאית גם במילי דעלמא וגם במילי דשמיא, מרחיקות לכת בויתור על הכבוד

 28843 .(דגל המוסר)

 28844 

 28845 מאמר תרב

 28846 .(ב"ט ל"בראשית כ) בן ותקרא שמו ראובן ותהר לאה ותלד

וזה לא מכרה ליוסף ולא , אמרה ראו מה בין בני לבן חמי שמכר הבכורה ליעקב, י רבותינו פירשו"וברש 28847 

, בפשטות הדברים נראה, ל"ולא עוד שלא ערער עליו אלא שבקש להוציאו מן הבור עכ, ערער עליו 28848 

מ "מ, עשיו למרות שמכר הבכורה מדעתו ומרצונו, שביקשה לאה לומר ראו ההבדל בין עשיו לראובן 28849 

ואילו ראובן למרות שניטלה ממנו הבכורה , ערער על המכירה וגדלה שנאתו ליעקב עד שביקש להרגו 28850 

ולא עוד אלא , וראובן לא כעס ולא שנא את יוסף, ובדרך הטבע היה עליו לכעוס על יוסף, וניתנה ליוסף 28851 

 28852 .עמד ראובן להביאו אל אביו ,בעת שהאחים השליכו את יוסף לתוך הבור

אמר רבא בר זימונא אם  (שבת קיב) ´איתא בגמ, ל"אך נראה להוסיף בזה דברים ודוגמא מדברי הסבא ז 28853 

שכאשר , ל"וביאר הסבא ז, ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים, ראשונים כמלאכים אנו בני אנשים 28854 

ם לנו דוגמא מההבדל בין מלאכים לבני אדם נוקטי, ל לבאר לנו ההפרש בין ראשונים לאחרונים"באים חז 28855 

אלא זה הבדל , שאינו רק הבדל בין גדול לקטן ששניהם מאותו סוג, שהוא בריאה אחרת וסוג אחר לגמרי 28856 

כן ההבדל בין , וכשם שיצירת המלאך ויצירת האדם שני דברים הם, מהותי בין שני בריאות שונות לגמרי 28857 

 28858 .גדלות הראשונים לדרגת אחרונים

שכוונת לאה היתה ראו ההבדל בין מעלת ראובן למצבו של , ל אלו"נראה לבאר אף בדברי חז כמו כן 28859 

מ כועס וחוזר "שכאשר ניטל ממנו דבר אף שנעשה מדעתו מ, מצבו של עשיו הוא מצב של בני אנוש, עשיו 28860 

ין זה וא, מדרגתם של השבטים שבטי יֿה בני יעקב, ואילו מעלתו של בני ראובן הוא סוג אחר לגמרי, בו 28861 

עמד והשתדל להוציאו מן , כ"ולכן אף שניטלה ממנו הברכה בע, כלל ממין הבריאה שאנו נמצאים בה 28862 

 28863 .הבור יותר מכל אחיו

אלא רק בורא עולם יכול , שתורה תובעת ממנו דברים שאין זה מצב בני אדם, מחובתו של בן תורה להבין 28864 

שלמרות שבטבעי הבריאה היה עליו , גהוזו נלמד מפרשה דילן שראובן הגיע למדר, ליתן ולתבוע זאת 28865 



וראה דוגמא למדרגת אדם , מ היה מלא לבו אהבה בלי גבול וזו אינה כלל מעלת אדם"מ, לשנוא את יוסף 28866 

י התורה יכולים להעפיל "ורק ע, מעלת ראובן היא מעלת שבטי יֿה, בעשיו ששנא את יעקב וביקש להרגו 28867 

 28868 .לדרגה זו

ל שכאשר ברצוננו לדעת להבין "וביאר הסבא ז, (´משלי א) החכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קול 28869 

ה נתן לנו תורתו "עלינו להכיר זאת לא רק מעצם הקבלה והידיעה שהקב, ע"שהתורה ניתנה מאת הרבש 28870 

והיינו דאמר שלמה המלך , ולא תורה בעלמא´ אלא מגוף התורה בלבד עלינו להכיר שזו תורת ה, בסיני 28871 

ברחובות תתן קולה כאשר , ´עצמה מכריזה ואומרת שהיא חכמת ה התורה, ה חכמות בחוץ תרונה"ע 28872 

כי , ת"אזי יכולים לדעת שהתורה ניתנה מאת השי, מרחיבים את הדברים ומבינים כוונת התורה ומשפטיה 28873 

 28874 .אין בכח אנוש להגיע למדרגות ותביעות עליונות כל כך

נקמה ואף בשעה שחבירו עולל לו הזהירה תורה ואסרה את ה, נתבונן נא בהלכה אחת לא תקום ולא תטור 28875 

מ "מ, ובטבע האדם שחפץ לנקום בו ולהחזירו רעה תחת רעה והנקמה מתוקה לו כדבש, רעה גדולה 28876 

ולא רק זאת אלא אף בלבו אסור לזכור לחבירו את הרעה אשר עשה לו וחייב , הזהירה תורה לא תקום 28877 

להתנהג עם חבירו כאילו ולא היה ועל זה אמרה תורה לא תטור ולא עוד אלא שחייב , לשכוח את הכל 28878 

 28879 .מאומה ביניהם

ז "ופירשו ע, וכשם שמחויב לאהוב את כל איש מישראל כשם שאוהב את עצמו כנאמר ואהבת לרעך כמוך 28880 

צאו , כן חייבת להיות בקרבו אהבה ואחוה לאותו שעשה לו רעה רבה, (ן"ראה ברמב) כמוך ממש 28881 

ובראותנו חיוב זה הרי לן , ה"ואין זאת אלא תביעת הקב והתבוננו הרי תביעה זו היא למעלה מכוחות אנוש 28882 

 28883 .´ראיה שתורתנו היא תורה ה

והסניגור ברצונו לעורר , ל שפעם נדרש להעיד עדות לטובת בחור ישיבה אחד"מסופר על החפץ חיים זצ 28884 

וכשביקשו בני הבית לרדוף , העד הזה פעם נכנסו גנבים לביתו, את השופטים על טיב העדות אמר להם 28885 

השופטים ענוהו , ואמר להם שהוא מוחל על כל הטענות והתביעות שיש לו לגנב, ר הגנב מנע זאת מידםאח 28886 

בודאי השופטים צדקו מבחינתם שאין זה מכוחות בני אדם ולכן , האם הוא הסניגור מאמין לסיפורים אלו 28887 

שהיא למעלה הגיע למדרגה זו , ת"ל אשר היה מקורב להשי"ורק החפץ חיים זצ, לא יכלו להאמין לזה 28888 

 28889 .ה"כיון שהיה מדובק במדותיו של הקב, מדרך הטבע

שיעקב , (ר עא ג"בר) ל"ומובא בחז, ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה 28890 

ולכן התנה יעקב עם , ב שבטים"וצפה ברוח הקודש שממנה צריכים לצאת י, ידע שרחל היא עקרת הבית 28891 

י כל הסימנין הללו למה לפי שהוא יודע בו "וראה שם ברש, הקטנה לבן אעבדך שבע שנים ברחל בתך 28892 

ושמא תאמר אחליף ללאה , ל בתך"ל אעבדך ברחל ושמא תאמר רחל אחרת מן השוק ת"א, שהוא רמאי 28893 

 28894 .ל הקטנה"שמה ואקרא שמה רחל ת

של  ועבודתו, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, יעקב חשש מרמאותו של לבן ולכן ניסה למנוע אותו מזאת 28895 

הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה , אלא עבודה באמונה ללא גבול, יעקב לא היתה כעבודת פועל בעלמא 28896 

ובפרט לאחר עבודה מיגעת , והנה בטבע העולם כאשר אדם מרומה בצורה שפלה כל כך, ותדד שנתי מעיני 28897 

א שכל עבודתו היתה ונמצ, וביותר שלא ידע יעקב שלבן יסכים ליתן לו את רחל, ומאומצת של שבע שנים 28898 

 28899 .הרי היה לו לזעוק חמס ולצווח ככרוכיא על מעשה נבזה כל כך, לריק וכל תקוותיו נמוגו בעשן

, י חבירו מאבד את עשתונותיו"נתבונן נא בעצמנו הלא עבור רמאות קלה שאדם מרגיש עצמו מרומה ע 28900 

רחל עבדתי עמך ולמה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא ב, ה"ולעומת זאת נראה הנהגת יעקב אע 28901 

ולאחר שלבן עונה ואומר לא יעשה כן , שאלה פשוטה מתוך שלוות נפש ללא כעס ורוגז כלל, רמיתני 28902 

ג שהיא טענת כזב מקבל יעקב את דברי לבן בשתיקה ואינו "אע, במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה 28903 

ה שהיא "ותיו של הקבהרי לנו מפורש היאך היא דמותו של האדם השלם הדבק במד, מתוכח עמו שוב 28904 

 28905 .למעלה מדרגת אנוש

אלו הם , אין זה מדות מיוחדות של לבן הרשע, וזאת עלינו לדעת כי מדות אלו שאנו מוצאים אצל לבן 28906 

ולולא מעט בושה הנמצא בנו היינו כלבן , וכל אחד מאתנו מסוגל להגיע למדות אלו, מדותיו של כל אדם 28907 

מ הגיע "ידע לבן והכיר הכל ומ, בגללך´ נחשתי ויברכני ה ,כי אף לבן לא היה מהאנשים הפשוטים, הרשע 28908 

ולבן עומד בפניו וטוען טענת , שנים עבור רחל´ יודע היה שיעקב עבד ז, למדרגה שפלה כל כך של רמאות 28909 

 28910 .כזב לא יעשה כן במקומנו

ולא , היאך שכנע לבן את כל אנשי מקומו שלא לגלות מאומה מדבר הרמאות (ר ע יט"בר) וראה במדרש 28911 

ולאחר כל זאת , ד שנים עבור רחל ולאה והוסיף עוד שש שנים"רק זאת אלא אף לאחר שעבד יעקב י 28912 

והרי אף לבן ידע כי , כאילו והכל שייך לו, אומר לבן הבנות בנותי והבנים בני וכל אשר אתה רואה לי הוא 28913 

 28914 .הרי לן כמה שפלות ורשעות ללא תכלית טמונים בכוחות האדם, בגללך´ ויברכני ה



מדותיו של אדם שאינו , מצד אחד מדותיו של לבן הרשע שהם השחתה ושפלות, מה בין בני לבין חמי ראו 28915 

ה הסובל "ה שהיא מדתו של הקב"ולעומת זאת יש להציב מדותיו של יעקב אע, פ הנהגת הבורא"חי ע 28916 

אינו  כי ללא תורה, היא´ התורה עצמה אומרת שתורת ה, חכמות בחוץ תרונה, עלבון שלא יכילהו רעיון 28917 

 28918 .כי בטבע האדם מונח שפלות והשחתה ללא גבול, מסוגל להגיע לכל מעלה

צריך לבדוק אחריו האם באמת מעלות , בעת שרואים מעלות ומדרגות אצל אדם שאינו קרוב לתורה 28919 

ז רק לפעמים "אך כ, יתכן לפעמים נמצא מעלות באדם שאינו בן תורה, נמצאים בו או רק דמיון שוא הם 28920 

יתכן רק אצל הקרוב לתורה , ית וקבועה של משא ומתן באמונה ודבורו בנחת עם הבריותאבל הנהגה תמיד 28921 

 28922 .כי מדות האדם ללא תורה אינם אלא השחתה ורשעות וכנתבאר לעיל, ה"ולמדותיו של הקב

, נסיב איתתא אמר לה בשילי לי תרי טלפי, ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל, (נדרים סו) ´איתא בגמ 28923 

אמר לה זילי תברי יתהון על רישא , לא היתה מכרת בלשונו וטעתה בהבנת דבריו, י טלפיבשילה ליה תר 28924 

, אמר לה מן הדין דעבדת, הוה יתיב בבא בן בוטא וקא דאין דינא אזלת ותברת יתהון על רישיה, דבבא 28925 

 28926 .אמר את עשית רצון בעליך המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא, ל כך ציוני בעלי"א

ובבא , ובאה אשה ושוברת על ראשו שתי נרות, להתבונן יושב בבא בן בוטא גדול הדור בבית דינונוראות  28927 

מברכה ברכה , וכאשר משיבה שכך צווני בעלי, בן בוטא אינו כועס אלא שואלה בפשטות מדוע עשית כן 28928 

בר טוב שכיון שראה בבא בן בוטא שהאשה עושה ד, רבה כל כך שתזכה ויהיו לה שני בנים כבבא בן בוטא 28929 

 28930 .שמקיימת רצון בעלה

מ "מ, ורק האשה לא הבינה את לשונו, ג שסבר כי בעלה רשע גמור שהרי לא ידע שלא כך ציוה לה"אע 28931 

וכאשר , והבליג על בזיונו והשפיע לה שפע ברכות עד בלי די, בראותו מעלה אצל האשה לא התחשב בכך 28932 

מדרגת סובל , ה"יע למדותיו של הקבורק מי שזכה להג, נתבונן בכך נראה שזה למעלה מכוחות אנוש 28933 

 28934 .עלבון אשר לא יכילהו רעיון יכול להגיע לכך

הלכו תלמידיו ומצאו אבן טובה תלויה לו , שמעון בן שטח שלקח חמור אחד מישמעאלי´ מעשה בר 28935 

וקרא עליו אותו ישמעאלי ברוך , הלך והחזירה לאותו ישמעאלי, היא תעשיר´ ל רבי ברכת ה"א, בצוארו 28936 

היה לו לומר ברוך שמעון בן שטח ומדוע שיבח לאלוקי שמעון בן , (´ג´ ר ג"דב) שמעון בן שטחאלוקי ´ ה 28937 

שלא יתכן שבשר ודם , הן הן הדברים דאף הישמעאלי ראה והכיר שמדות אלו אינן מדות בשר ודם, שטח 28938 

וכים ולכן אלו הדבקים בו ז, כ שיש אלוקי שמעון בן שטח ואלו הן מדותיו"אלא ע, יגיע למדות כאלו 28939 

 28940 .(אור יחזקאל)  .ם לאלקי שמעון בן שטח"ומשום כך שיבח העכו, ומגיעים למדותיו

 28941 

 28942 מאמר תרג

 28943 .(ה"ט ל"בראשית כ) על כן קראה שמו יהודה ותעמוד מלדת´ ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה

ר בנו בית את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אש´ ויאמרו כל העם יתן ה, בנשואי בועז ורות כתיב 28944 

ותיקון , מבואר שבנין כלל ישראל עומד על היסודות אשר יסדו האמהות רחל ולאה, (´רות ד) ישראל 28945 

כ "ואח, דמתחלה יתגלה משיח בן יוסף מזרע רחל, י זרעם"י מלך המשיח יהיה ע"הבריאה אשר יתוקן ע 28946 

מדו כל בניה בעלי רחל תפסה פלך השתיקה וע, (´א ח"ר ע"בר) ואיתא במדרש, משיח בן דוד מזרע לאה 28947 

 28948 .ולאה תפסה פלך הודיה ועמדו הימנה בעלי הודיה, מסטירין

הוא היה , יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר קל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים 28949 

ג דמדת העזות "מבואר מדברי התנא דאע, (א"ד מ"אבות פ) אומר עז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדן 28950 

מכל מקום לפעמים צריך להשתמש במדת העזות לדבר מצוה לעשות , רעה ויורד לגיהנום עבורה היא מדה 28951 

 28952 .רצון אביך שבשמים

, במקום מצוה צריך להתגבר על הבושה ולא להתפעל מהמלעיגים עליו ולעשות רצון השם המוטל עליו 28953 

ונשאר ערום , ה"בי הבושה נמנע מלעשות רצון הק"דע, ואדרבה במקום מצוה מדת הבושה היא מדה רעה 28954 

וזוכה לכל הטוב הצפון לעושי , ולכן במקום מצוה צריך להשתמש במדת העזות, מהמצוה ומחלל שם שמים 28955 

 28956 .רצון אבינו שבשמים

א "ואם אינו יכול לבזות את עצמו א, צריך להיות מוכן לבזות את עצמו, בכדי לזכות לשום מעלה ברוחניות 28957 

אבל במדרש איתא דהוא , חזון לשון נבואה, בחזון לחסידיך אז דברת (ט"תהלים פ)ב  כתי, לזכות לכלום 28958 

דמבייש , שאין האדם זוכה לנבואה עד שנעשה פניו לבן מבושה, והוא מלשון המלבין פני חבירו, לשון לבן 28959 

 28960 .י זה זוכה לנבואה"ה וע"עצמו לעשות רצון הקב

על שהיו הכל אומרים שני  ובכתה, י שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו"ופרש, כתיב ועיני לאה רכות 28961 

מבואר דבאמת היתה לאה בגורלו של , כ"הגדולה לגדול והקטנה לקטן ע, בנים לרבקה ושתי בנות ללבן 28962 

ה שלא תעלה בחלקו "ומה שלא נישאת לעשיו הוא רק מפני שבכתה ושפכה לבה בתפלה לפני הקב, עשיו 28963 

 28964 .יעקב ה שמע קולה וקיבל תפלתה והכניסה בחלקו של"והקב, של עשיו הרשע



בזויה היתה בעיני כל , הרבה בזיונות סבלה כדי ליכנס לבית יעקב, אבל צריכים לידע שלא בקל עלתה לה 28965 

וסבלה הכל כדי ליכנס לבית , וגם בעיני יעקב אבינו היתה בזויה ושנואה, העולם על זה שרמתה בעלה 28966 

ובשביל , יך שבשמיםוקיימה בעצמה דברי התנא הוה עז כנמר לעשות רצון אב, יעקב ולהעמיד שבטים 28967 

 28968 .מדה זו זכתה ליכנס לבית יעקב והעמידה רוב מנין ורוב בנין של כלל ישראל

והיו אומרים אין , לאה שנואה היתה והכל מסנטין בה, (ה"ילקוט שמעוני קכ) כי שנואה לאה´ וירא ה 28969 

ה יעקב כיון שרא, אילו היתה צדקת לא היתה מרמה באחותה, נראית צדקת ואינה צדקת, סתרה כגלויה 28970 

, כ"וכיון שפקדה אמר לאמן של אלו אני מגרש ע, אבינו מעשיה שמרמה לאה באחותה נתן דעתו לגרשה 28971 

הוי עז כנמר , ועלתה במדרגה גדולה בקיום דברי התנא, הרי מבואר דסבלה בזיונות הרבה מבית ומחוץ 28972 

 28973 .לעשות רצון אביך שבשמים

מנעי קולך מבכי כי יש ´ כה אמר ה, על בניהקול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה ´ כה אמר ה 28974 

דבשעת החורבן נכנסו האבות להתפלל , ובמדרש פתיחתא לאיכה איתא, שכר לפעלתך ושבו בנים לגבולם 28975 

גלוי וידוע לפניך , ע"ונכנסה רחל להתפלל ואמרה רבש, על בניהם ונכנס משה רעיא מהימנא ולא הועילו 28976 

וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי , י שבע שניםשיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה ועבד בשביל 28977 

והודעתי לבעלי , והוקשה עלי הדבר עד מאוד כי נודע לי העצה, יעץ אבי להחליפני בשביל אחותי, לבעלי 28978 

 28979 .ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יבוא אבא להחליפני

ולערב חלפו אחותי , אחותי שלא תצא לחרפה ולאחר זמן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאוותי ורחמתי על 28980 

ולא עוד אלא , ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי כדי שיהיה סובר שהיא רחל, לבעלי בשבילי 28981 

ומה אני שאני , הוא היה מדבר עמה היא שותקת ואני משיבו, שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי 28982 

תה מלך חי וקיים רחמן מפני מה קנאתה לעובדי כוכבים וא, בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי להצרה שלי 28983 

, ה ואמר"מיד נתגלגלו רחמיו של הקב, והגלית לבני ונהרגו בחרב ועשו אויבים כרצונם, שאין בהם ממש 28984 

 28985 .כ"בשביל רחל אני מחזיר ישראל למקומם ע

ויתרה , בויתרה על כניסה לבית יעק, הרי מבואר גודל מעשה רחל אמנו שמסרה הסימנים ללאה אחותה 28986 

, ה מחזיר הגלות לארץ ישראל"ובזכות דבר גדול זה הקב, והכל כדי שלא לבייש אחותה, מלהעמיד שבטים 28987 

מעשה רחל , וגם לאה עשתה דבר גדול ואין לנו לדון איזה מעשה גדול, הרי מבואר דרחל עשתה דבר גדול 28988 

ואל יבייש פני חבירו  ל נוח לו לאדם להפיל עצמו לתוך כבשן של אש"דהנה אמרו חז, או מעשה לאה 28989 

 28990 .שם´ דהלבנת פנים הוא אבזרייהו דרציחה עיין תוס, (7´סוטה י) ברבים

דקשה לסבול בזיון ומר , ש"ל דהוא בדין יהרג ואל יעבור עי"ט ס"ג קס"ורבנו יונה בשערי תשובה ש 28991 

ין יותר דאין לך גדול ביסור, ה מייסר רשעים אלא בבושה"דאין הקב (´ט ו"שו) ל"ואמרו חז, ממות הוא 28992 

ולכן אף שמעשה רחל , ולאה הסכימה לסבול כל הבזיונות כדי ליכנס לבית יעקב ולהעמיד שבטים, מבושה 28993 

 28994 .גדול גם מעשה לאה גדול

דמרגלא בפומיה דסבא מקלם דהמונע היותר גדול , ל יבואר לן מה דלאה הצטיינה במדת הודאה"לפי הנ 28995 

ויסוד התקרבות , כל התורה הוא להטיב לזולתודיסוד , לעליית האדם בתורה ובעבודה הוא אהבת עצמו 28996 

ומובן מאליו דמי שמנוגע במדה זו של אהבת , ה"י שמבטל עצמו ורצונו לעשות רצון הקב"הוא ע´ לה 28997 

, וזהו מעלת לאה שעשתה עבודה רבה להתעלות מנגע מדה זו, מונע עצמו מלעלות בתורה ועבודה, עצמו 28998 

י זה "וע, לה כדי להשיג מעלה רוחנית זו להעמיד שבטיםוהסכימה לבזות עצמה בעיני העולם ובעיני בע 28999 

 29000 .זכתה והעמידה רוב מנין ורוב בנין של כלל ישראל

ומה , ל היה אומר דזמן גידול בן תורה הוא בישיבה הן בלימוד התורה הן בשאר דרכי העבודה"מרן זצ 29001 

ו דבר שמחייב תוכחה ולכן כשרואה בחביר, שיקנה לו בזמן הישיבה יקנה לו לעולם ומה שחיסר יחסר לו 29002 

ואז כאשר יהיה גברא בין גוברין ויהיה עליו , אלא אדרבה יחזק עצמו כנמר, אל ימנע עצמו מלהוכיחו 29003 

ולא יהיה נתפס בין אותן שלא , יהיה לו האומץ ויוכיח אותם, להוכיח בני ביתו או בני עירו או בני דורו 29004 

 29005 .א"ע ה"שבת דף נ´ כמבואר במס, הוכיחו בני דורן ונענשו על זה

צריכים ליזהר מאוד שלא יתבייש , ואין נותנים חשיבות לתורה ולבן תורה, וכן בזמן שהתורה בשפל המצב 29006 

ואדרבה צריכים להכריז בפה מלא ובעזות שהוא בן , ו יענש הרבה"י זה ח"כי ע, לומר שהוא בן תורה 29007 

 29008  .יזכה לרב טוב ובהודאה זה, שבכגון זה נאמר הוה עז כנמר שלא יתבייש מהמלעיגים עליו, תורה

 29009 .(קובץ שיחות)

 29010 

 29011 מאמר תרד

 29012 .(´א´ בראשית ל) ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה

, כתיב היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם, צדיקים מהפכים מדת הדין לרחמים, ותקנא רחל באחותה 29013 

עשה אחד ויברר מעשה ויביאו מ, כשדנים את האדם יביאו לפניו כל המעשים יחד? מה הכונה בתיבת כל 29014 



מביאין מעשה אחר של , יש מי שיבטל מהתורה ואומר כי הוא אינו בריא ואינו רשאי לסכן את עצמו, השני 29015 

כי אין זה רק , הרי המעשה השני מוכיח על הראשון, ז אשר יגע הרבה יותר ולא חשש לבריאותו"עוה 29016 

 29017 .עצלות ורפיון ידים בעון בטול תורה

ואומר שאינו רשאי כי הוא בעל חוב וצריך לשמור ממונו לפרוע , למיעבד מי שאינו נותן צדקה כדבעי 29018 

וזהו , ו"וכן הרבה עצמו מספר ח, מביאין לו מעשה אחר שהוציא לכבוד עצמו ולא חשש לזה, חובותיו 29019 

יבוא מעשה אחר ויברר השקר של המעשה , ש"הרשעים מהפכין מדת הרחמים לדין כונתו שסובר לש 29020 

 29021 .שניהםל על "הראשון ויענש רח

שהיה נראה כמדה , כ הצדיקים אף שיש בהם מעשה שנראה כרע לכאורה כמו ותקנא רחל באחותה"משא 29022 

הרי יוכיח שאין בה , אבל הביאו נגד זה מעשה שכבשה תאותה ומסרה סימנים לאחותה, רעה של קנאה 29023 

חכמה )  .ונהפכה מדת הדין לרחמים, ורק קנאת סופרים היה בה ממעשיה הטובים של אחותה, קנאה 29024 

 29025 .(´א א"ומוסר ח

 29026 

 29027 מאמר תרה

 29028 .(´א´ בראשית ל) ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה

שהיו ´ רואים כל המלחמה שהיתה בין האמהות הק, כשאנו מתבוננים בספור תולדות שבטי יֿה בתורה 29029 

ו כלל רק כאלו שאין כאן לזולת, כל אחת ואחת מתאמצת רק לעצמה, מתחרות זו עם זו בזכיית שבטי יֿה 29030 

, נפתולי אלקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, הפעם יזבלני אישי, הפעם ילוה אישי אלי, לעצמו ולעצמו 29031 

והיו יודעות , ל מפני שהיו האמהות נביאות"ואמרו חז, אלי תבא כי שכר שכרתיך, המעט קחתך את אישי 29032 

ה מתאים עם היסוד שכל אדם פ איך ז"אבל עכ, ב שבטים וזו היתה מרוצתם"שיעקב אבינו עתיד להעמיד י 29033 

 29034 ?והרי כאן נראה לכאורה כולו לעצמו, הוא רק לזולתו

נזדמן לי פעם אחת להיות אצל רופא שהזהיר על דבר שתיית קפה בעד , אמנם ראיתי מעשה ונזכרתי הלכה 29035 

, וחשבתי מי יודע איזה מין קפה מיוחד הוא זה, ואמר שיש מין קפה שמותר גם לחלשים, אנשים חלשים 29036 

´ שוה לה ממש מכל וכל אפי, ראיתי את מין הקפה הלז והנה היא אותה הקפה עצמה הרגילה כ"אח 29037 

מה , החילוק הוא רק במה שהקאפעין שנמצאת בכל קפה נמשכה מתוכה והרי היא כבר מותרת, בקופסה 29038 

ואם אך נלקחה משם אז אין בה שום חסרון והיא טובה , שהקפה מזקת הוא רק מפני הקאפעין שבתוכה 29039 

 29040 .מאוד

אבל יש , אכן צריך לידע שהטרפות אינה אלא הקאפעין שיש בהעצמו, ענין עצמו הלא הוא טרפות בתכלית 29041 

עצמו , ואותו העצמו אינו מובדל מזולתו, לעצמו אבל בלי קאפעין, אמנם עצמו שהוא קדוש קדוש בתכלית 29042 

 29043 .מו מוליך לזולתווכמעט שאין שום חילוק בין עצמו לזולתו העצ, וזולתו הולכים שלובי יד תמים יחדיו

נדמה בעינינו שהבריאה הריהי כמשפך לזולתו משתפך , כשאנו אומרים שסוד כל הבריאה הריהי לזולתו 29044 

כי , כ לזולתו"וכשמקודם הוא כולו לעצמו מסתעף מזה אח, סוד הדבר הוא דוקא לעצמו, ויוצא טעות הוא 29045 

מהעצמו הקדוש בלא , להיות זיכה א"בלא זכה לעצמו א, כן הוא מהלך הדברים משה זכה וזיכה את הרבים 29046 

 29047 .וכן מתאימים המה יחדיו הלעצמו והלזולתו באחדות גמורה, קאפעין משתלשל בכי טוב הלזולתו

מצינו , ואפשר להכיר בסימנים מובהקים מהו העצמו הקדוש, על דרך זה הוא המהלך האמיתי של הענינים 29048 

ולעומת זה , זה לכאורה כולו לעצמההרי היה שם התאמצות גדולה והרי , ברחל ותקנא רחל באחותה 29049 

ואיך זה מתאים המסירת , (.ט"י כ"רש) עכשיו תכלם אחותי מסרה לה סימניה, רואים ההיפך מזה לגמרי 29050 

וזה עצמו מורה לנו שותקנא היה נקי וזך לגמרי מכל סיג ושמץ של , סימנים עם ותקנא רחל באחותה 29051 

שבה , חשש כל דהו מצב של עכשיו תכלם אחותיהרי לנו שרק כשהיה איזה , קפאעין קדוש קדוש בתכלית 29052 

מיד פירשה , אפשר להתערב בזה איזה חשש קאפעין, כבר חששה רחל אמנו שאפשר להיות בלתי נקי 29053 

 29054 .ונתנה את הכל מסרה סימניה

י אמונה "ע, אמונה יש לה הסגולה לנקות ולזכך להוציא את הקאפעין, י אמונה"ענין הזיכוך משיגים ע 29055 

בלי אמונה כשיש כחי ועוצם ידי שם הוא הקפאעין האמיתי , שיהיה בתכלית הזיכוךאפשר להיות עצמו ו 29056 

אז אדרבא יוצא , אבל כשהעצמו מזוכך בתכלית, מעצמו כזה אי אפשר שיצא לזולתו בשום אופן, של עצמו 29057 

 29058 .(´י´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .מזה גופא הלזולתו והולכים שלובי יד יחדיו

 29059 

 29060 מאמר תרו

 29061 .(´ב´ בראשית ל) ברחל ויאמר התחת אלקים אנכיויחר אף יעקב 

החכם יענה דעת רוח זה , ה כך עונים את המעוקות חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה"ל הקב"א 29062 

אשר מנע ממך פרי , וימלא קדים בטנו זה יעקב ויחר אף יעקב ברחל, וישמע אברם לקול שרי, אברהם 29063 

אמר לה אותו לא היה לו בנים אבל אני יש לי , אביך לאמךאמרה לו כך עשה , ממך מנע ממני לא מנע, בטן 29064 



ל "א, ל יכולה את לעשות כשם שעשתה זקנתי"א, ל וזקנך לא היה לו בנים וחגר מתניו כנגד שרה"א, בנים 29065 

אמרה אם הדבר הזה מעכב הנה אמתי בלהה ואבנה גם , מה עשתה אמר לה הכניסה צרתה לתוך ביתה 29066 

 29067 .(ר שם"בר) י צרתה"זו נבנית ע י צרתה אף"מה זו נבנית ע, אנכי

ז נענש יעקב "ובכ, ז נבנו הם"והנה למדו ממעשי אברהם ושרה לעשות כמוהם להכניס צרה לביתם ועי 29068 

ה כך עונים את המעוקות חייך בניך עומדים "עד שאמר הקב, ה מפני שהשיב לה לא לפי מצבה העגום"אע 29069 

ז נענש "בכ, ל על עצמה ולא תסמוך על תפלתוה היה להורותה כי תתפל"ואף שכוונת יעקב אע, לפני בנה 29070 

 29071 .ז"שנגרם מכירת יוסף וירידת אבותינו למצרים עי, ז עונש חמור כזה"עי

ה בחיר "ולפי שיעקב אע, כי כל אחד נתבע לפי הכרתו, עם אבות העולם´ עד כדי כך עמוקים הם דרכי ה 29072 

ה תובע עלבון העלובים "כי הקב ,ז בכל חומר הדין"לא ניחן ונידון ע, שבאבות היה לו להזהר גם בזה 29073 

ולכבד כל אדם , מכאן ילמד האדם עד כמה עליו להתנהג בזהירות בכבוד הזולת, ושומע אל האביונים 29074 

ש תתן אמת ליעקב חסד "ה למדת החסד כמ"ואאע, ה למדת האמת"והנה זכה יעקב אע, ולאהוב אותם 29075 

 29076  .נענש ולא חננו אותו כללה אצל יעקב בנו "ואם היה חסר במדת החסד של אברהם אע, לאברהם

 29077 .(ה"צ´ א ד"מוסר התורה ח)

 29078 

 29079 מאמר תרז

 29080 .(´ב´ בראשית ל) ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך

, אמרה לו כך עשה אביך לאמך לא חגר מתניו כנגדה, ממך מנע ממני לא מנע, אשר מנע ממך פרי בטן 29081 

אמרה לו וזקניך לא היה לו בנים וחגר מתניו כנגד , ניםאמר לה הוא לא היה לו בנים אבל אני יש לי ב 29082 

, אמרה לו ומה עשתה אמר לה הכניסה צרתה לביתה, אמר לה יכולה את לעשות כשם שעשת זקנתי, שרה 29083 

מה זו נבנית על ידי צרתה , הנה אמתי בלהה בא אליה ואבנה גם אנכי ממנה, אמרה לו אם הדבר הזה מעכב 29084 

 29085 .י צרתה"אף זו נבנית ע

שבכל תיבה ותיבה , ובעיקר אלה הנוגעים בשיחתן של האבות, י עמוקים הם כל פרשיות התורהבוודא 29086 

יעקב בחיר האבות לכאורה נראה לנו כלא יתכן שהוא ידבר דברים חדים , ישנם סודות עליונים נעלים 29087 

עוד יכאיב את לבה , שנפשה יוצאת לחבוק פרי בטן, ובמקום להרגיע לנחם את העקרה האומללה, לרחל 29088 

 29089 .אלא בוודאי שהוא מתכונן לתכלית גבוה? כך עונין את המעוקות, בדברים בוטים וקשים

רחל כשאמרה ליעקב הבה לי בנים הרי בזה נתנה בו , והנה מה שחנני השם יתברך לבאר לפי דרך המוסר 29090 

, ולא ברצון האל אשר לו הכח והיכולת, וייחסה את כל היכולת של הגשמת תחינתה ותקוותה ביעקב, ממש 29091 

, כשם שטעו המלאכים באדם הראשון, ויעקב ראה בהשקפתה של רחל בנידון זה סכנה לשיבוש דעותיה 29092 

ה תרדמה על "עד שהפיל הקב, בהיותם נדהמים מגודל האור שקרן מפניו עד שבקשו לומר לפניו שירה 29093 

 29094 .ה"האדם ונוכחו המלאכים שהוא אינו אלא יציר כפיו של הקב

עד שטעתה , מושפעת מדמותו של יעקב שהיא חקוקה בכסא הכבוד וכן הוא בענייננו רחל היתה כל כך 29095 

ויעקב כדי להסיר מלבה את הרושם , לחשוב שלו הכח וההכרעה בהגשמת חלומה ומשאת נפשה לפרי בטן 29096 

ולבטל מעל עצמו את , נאלץ לגעור בה ולהעמיד פנים של כעס, המטעה הזה וגם לשמור תמימות דעתו 29097 

 29098 .אותו הרושם של הכח העליון שבו

ועוד יען , להוכיח לזולתו שלא בכח והשתדלות תלוי כי אם במעלה ותפלה, תכלית כפולה היתה לגערה זו 29099 

לכן נאלץ לגעור בעצמו בכדי להכהות את הרושם הזה כדי ביטול , שהוא שימש גורם לשיבוש אצל רחל 29100 

, ידו לעשות זהל ויחר אף יעקב ברחל על אמרה הבה לי כאילו היה ב"וכן כתב הספורנו ז, עצמיותו הוא 29101 

 29102 .ל"וכעס בקנאתו לכבוד קונו ולא הביט לאהבתו אותה בזה עכ

כי שנואה לאה ויפתח את ´ וירא ה, ל"ז זצ"ח רש"ומה מאוד נפלאה ונוראה היא הערת הסבא מקלם הגה 29103 

אלא שלאה היתה מעט מקופחת במדת הכבוד , הנראה מהכתוב כי שתיהן היו עקרות, רחמה ורחל עקרה 29104 

ומקרא מפורש ויאהב , כי מבלעדי זאת לא יתכן שיהיה עמה, ספק שגם לאה היתה אהובהובלי , מצד יעקב 29105 

ועוד מקרא מלא כרחל וכלאה אשר בנו , הרי שגם לאה היתה אוהב ורק רחל מעט יותר, גם את רחל מלאה 29106 

 29107 .שתיהן את בית ישראל

גם אחר שנפתח רחמה הרי , ותען רחל ולאה, וכן ויקרא לרחל וללאה, הרי גם אחר כך מוקדמת רחל ללאה 29108 

והלא , והשאלה למה לא נפתח רחמה, ז היא נמנית ומועמדת ראשונה במעלה"עכ, של לאה ולא של רחל 29109 

אלא מכיון שהוענק לה מצד יעקב מעט יותר כבוד מאשר , צדקת גמורה היתה ומסירת הסימנים תעיד 29110 

אף שהכבוד שלא ברצונה היינו , זכתה לאה לבנות כמה וכמה שבטים משבטי יֿה ורחל רק שניים, ללאה 29111 

 29112 .ל"היה עכ

כמו סם מרפא מר שמגישים , ז הגערה של יעקב ברחל היתה להועיל להגשמת שאיפתה של רחל"ולפי 29113 

כי , ובזכות זה תתקבל תפלתה, י שתסבול ותיכנע מעט יוסר ממנה כתם הכבוד"שע, לחולה בכדי לרפאותו 29114 



, (י"רש) ה להכניס צרה בביתה כמו שרהובזה ניחא גם מה שאמר ל, ת קרוב לנדכאי לב ולצעקתם"השי 29115 

, היינו הדכאון והחרפה שאשה אחרת יולדת לבעלה, היינו כשרה שאמרה בזכות שאכניס צרתי לתוך ביתי 29116 

אזי הצער העמוק הזה בוקע ועולה וממליץ בעדה , ובכל זאת היא מבליגה לשמוח ולחבק את בן צרתה 29117 

 29118 .שתיבנה גם היא

עד שתהא תפלה זו חותכת כחרב את , וצמה לתפלת רחל המדוכאהכוונת יעקב בגערתו היתה להוסיף ע 29119 

ורחל בלדתה את יוסף אמרה אסף אלקים , ורואים אנו שזה הצליח, יאסוף את חרפתה´ המסך המבדיל וה 29120 

ה שמצאתי קצת "וב! כי החרפה והבזיון הם חלקים יסודיים ויעילים מאוד של התפלה בכלל, את חרפתי 29121 

 29122 .ש"עי ל"ן ז"סעד לרעיוני זה בהרמב

ואתא קמיה דרב חסדא לאדכוריה , (נשתכחה הימנו) אבימי מסכתא איתעקר ליה, (7מנחות ז) ´ומצינו במס 29123 

והנה , (י"רש´ מגילה ו) סבר הכי מסתייע מילתא משום יגעתי ומצאתי, ולשלח ליה וליתי לגביה, גמריה 29124 

אלא שרצה , א לביתווהיה יכול אבימי לשלוח לרב חסדא שיבו, רב חסדא תלמידו של רב אבימי הוה 29125 

י ההליכה וההיכנעות לתלמידו קיוה "שע, אבימי להבטיח את זכרונו ומצא תרופה לזה שהוא ילך בעצמו 29126 

 29127 .שכח זכרונו ישוב לו

התרחקות , סגולה מועילה היא לגילויים ולחידושים בתורה, סגולה זו של התבזות והיכנעות לעת מצוא 29128 

והזכות מחזקת ההתאהבות וההתקרבות האמיתית אף מצד היושר , מכבוד אף מכבוד הבא בירושה 29129 

 29130 .ומולידה זכויות נפלאות ופנימיות וגילויי רזי תורה, ת"להשי

מפני שרב חסדא שכח התירוץ על , י רבו אבימי"ומעניין שרב חסדא זה תלמידו של אבימי הוכה ונלקה ע 29131 

זכה וזכר את כל , אהבהומפני שהואיל להתבזות ולקבל היסורין והבזיון ב, (כמובא שם) שתי הברייתות 29132 

עד כמה גדולה זכותו של מישהו שמבזה את עצמו בשביל כבוד , המסכתא מנחות עד שרבו זה היה צריך לו 29133 

ולהחזיר הזכרונות הישנות ולהבטיחן שלא , סגולה בדוקה להשגות וגילויים עליונים חדשים, התורה 29134 

.שו ולצחצוח השגותיו ועליותיו בקודשואף הבזיון הבא לאדם שלא ברצונו מועיל הרבה לזיכוך נפ, ישכחו 29135 

 29136 .(אור הנפש)  

 29137 

 29138 מאמר תרח

 29139 .(´ב´ בראשית ל) ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע

ודוקא על דברי רחל נאמר ויחר אף יעקב , הנה כשהחליפו לו רחל בלאה לא נאמר אז ויחר אף יעקב 29140 

, אומרה הבה לי בנים כאילו שהוא הנותן בנים קנא ולכבוד קונו דיבר על´ אלא שכאן בקנאת ה, אתמהה 29141 

וכבר כתב , והנה רחל מעולם לא סברה כפשטות הדברים, וזהו שאמר התחת אלקים אנכי ועל זה חרה אפו 29142 

כאילו ´ הבה לי´אלא שיעקב תפשה על ביטוי של הלשון , י שטענה ליעקב כי עליו להתפלל עליה"רש 29143 

י את אומרת שאעשה כאבא אני איני "וכתב רש, ר מנע ממךועל עיקר טענתה השיב לה אש, הדבר תלוי בו 29144 

 29145 .אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים ממך מנע ולא ממני, כאבא

והענין הוא כי הדבר פשוט ואין כלל , ן"וכבר עמד על זה הרמב, והנה תשובתו של יעקב קצת מפליאה 29146 

לא היה זה רצון פשוט כדרך , ניםכי אמותינו הקדושות אשר כל כך התגוששו והמו על לידת ב, ספק בזה 29147 

כל בקשותיהם היו אך ורק , הורים המבקשים בחייהם איזה משענת או תענוגות בני אדם על ידי בנים 29148 

 29149 .המיועד להבנות על ידי האבות הקדושים´ מטעם שאיפתם להעמיד עם ה

אמנו  וכן רבקה, אצל שרה אמנו היה כל המשא ומתן איך להעמיד ולהנציח את שורש אברהם אבינו 29150 

כשהרגישה בבניה איזה פרכוס כל שהוא לצאת כשהיתה עוברת על פתחי , כשהתרוצצו הבנים בקרבה 29151 

, כי לא בתאות בנים בעלמא היה עסקם חלילה, תיכף אמרה למה זה אנכי מתאוה ומתפללת על הריון, ז"ע 29152 

 29153 .אלא להמשיך את הגוי הגדול העתיד לבוא על ידי שלושת האבות הקדושים

ב שבטים "אלא ידעה רחל כי י, ביאות היו ולא לרכישת בנים בעלמא דאגה רחל אמנווהנה האמהות נ 29154 

ע על "ועיין הראב, ועל זה נאבקה ונפתלה כל חייה, ומהם יתכונן כל בית ישראל, עתידים לצאת מיעקב 29155 

, ומה שאמרה ואם אין מתה אנכי, זכר אלקים כי לכבוד השם נתתי שפחתי, הפסוק נפתולי אלקים נפתלתי 29156 

 29157 ?נו כי אם לא יהיה לה חלק וחיבור אל כל הנצחיות אם כן למה זה אנכיהיי

ל בין כך ובין כך הרי השבטים "ר, ועל דבריה אלה באה תשובתו של יעקב אבינו כי ממך מנע ולא ממני 29158 

, ואם כן הרי כל השאלה היא רק אם את תזכי להיות לך חלק בזה, בית ישראל יתקיים על כל פנים, יהיו 29159 

ומשום זה אין תפלתו , והוכיח אותה בזה כי ודאי הדבר תלוי בה ובמעשיה, והעכבה ממךהרי המניעה  29160 

שבה , ן שכותב והנה הצדקת בראותה שלא תוכל להסמך על תפלת יעקב"ועיין ברמב, מתקבלת בעבורה 29161 

 29162 .כ"וזהו וישמע אליה אלקים ע, להתפלל על עצמה אל שומע צעקה

כך עונים את המעיקות חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה ה "ל הקב"א, תפסוהו ליעקב´ ל הק"והנה חז 29163 

כי אם על זהירות הלשון , גם על רחל גם על יעקב לא היתה הטענה  בעיקר הענין, (ר עא ז"בר) כ"ע 29164 



, אלא שלא נזהרה בביטוי לשונה, כי רחל חלילה לה לסבור כי בידו של יעקב לתת לה בנים, ומשמעם 29165 

אלא גם עליו , וכן תשובתו של יעקב נכונה היתה, עמהם כחוט השערה ונתבעה כמדת הצדיקים שמדקדקים 29166 

ל וכי כך עונין את "וזהו אמרם ז, תפסו בזהירות הלשון שהיה בו קצת חריפות יותר מדי על חוט השערה 29167 

ואת שניהם תבעה כאן התורה , הלא היה לו להתחשב עם גודל צערה שאין אדם נתפס בו, המעיקות 29168 

 29169 .(דעת תורה)  .הקדושה

 29170 

 29171 מאמר תרט

 29172 .(´ג´ ל) הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה

ל "א? וחגר מתניו כנגד שרה והתפלל עבורה, אמרה לו רחל ליעקב וזקנך אברהם האם לא היה לו בנים 29173 

אמרה לו , ל הכניסה צרתה לתוך ביתה"א? אמרה לו מה עשתה? יכולה את לעשות כשם שעשתה זקנתי 29174 

 29175 .(ר עא י"ב) מעכב הנה אמתי בלהה בוא אליה אם הדבר הזה

ומסרה לה הסימנים כדי שלא , שרחל אמנו שהכניסה את אחותה לתוך ביתה, כמה מוקשה מדרש זה 29176 

וכי לא , אחרת לא תדמה לשרה שהכניסה את הגר לאברהם, תדרש עוד להכניס ליעקב את בלהה, תתבייש 29177 

וביותר אינו מובן איזו זכות ישנה ? את בלהה מספיק מה שהכניסה את לאה ליעקב שצריכה להכניס גם 29178 

ומשם נלמד שהשוהה עשר שנים , שהרי אברהם היה ערירי והכניסה לו שרה את הגר כדי שיקים זרע, בזה 29179 

אבל ליעקב כבר היו בנים ומה תועיל בזה , (.יבמות סד) עם אשה ולא נפקדה צריך לישא אשה אחרת 29180 

 29181 ?שתכניס לו עוד אשה

ולא די לו במה שיקים זרע , ב שבטים"שמתפקידו של יעקב אבינו היה להעמיד י ,אבל ביאור הענין הוא 29182 

וכמו שאצל שרה נחשבה , אלא דוקא שנים עשר בנים הגונים וצדיקים שמהם יצאו שבטי יֿה, ככל אדם 29183 

כמו כן אצל יעקב נחשבת לזכות מה שסייעו בידו להעמיד , למצוה מה שסייעה בידי אברהם להקים זרע 29184 

רק זכות זו של הולדת , ולא עוד אלא ששום זכות לא היתה יכולה להועיל לרחל, טיםשנים עשר שב 29185 

 29186 .שמתוך שסייעה במצוה זו זכתה לקיימה גם בגופה, השבטים

ל שרק בזכות זו הובטח "ובאמת אמרו חז, אין לשער גודל המצוה של רחל שהכניסה אחותה לתוך ביתה 29187 

 29188 ם זכות האבות ושאר האמהות כדאיתא במדרש איכהאחרי שלא עמדה לה, לגולי ישראל שיוחזרו לארצם

לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה , שאמרה רחל מה אני שאני בשם ודם עפר ואפר, (פתיחה כד) 29189 

והגלית בני ונהרגו בחרב , ואתה מלך חי וקיים מפני מה קנאת לעבודת אלילים שאין בה ממש, ולחרפה 29190 

אמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל , ה"רחמיו של הקבמיד נתגלגלו ? ועשו אויבים בהם כרצונם 29191 

 29192 .למקומן

, כל שבטי ישראל הוקמו רק בזכות רחל, ז רק הזכות של העמדת השבטים עמדה לה שתפקד גם היא"בכ 29193 

אף על פי שבועז וכל הסנהדרין שלו , את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה´ ל יתן ה"כמו שאמרו חז 29194 

, (ילקוט שם) שלא נשתעבד יעקב בבית לבן אלא בשביל רחל, ת היתה רחלהודו שעיקר הבי, יצאו מלאה 29195 

 29196 .(´ר עא ג"ב) ש רחל מבכה על בניה"ובמדרש איתא שכל ישראל נקראים על שם רחל כמ

אחת משום כבוד אחותה והשנית לסייע להקמת , כמה נצטערה אותה צדקנית להכניס צרתה לביתה פעמיים 29197 

, (ר מה ד"ב) שלקחה את הגר בדברים לומר אשריך שזכית לזהאחרי שראתה סבלה של שרה , השבטים 29198 

וכל שכן אחרי שכבר נשא יעקב את לאה , והסוף היה שבעטה בגברתה כמו שכתוב ותקל גברתה בעיניה 29199 

ובכל זאת לא נמנעה מלחזור ולהכניס ליעקב את בלהה , וידעה מנסיונה את הטעם המר של צרה, אחותה 29200 

שברה את מדותיה פעם אחר פעם בלי להתחשב ברגשי נפשה , למען תטול חלק בהקמת בית ישראל 29201 

 29202 .הפנימיים למען הרבות כבוד שמים

ה שדוקא על ידי מסירת נפש של רחל ותפלותיה ובקשותיה של לאה יוקמו השבטים "זה היה רצון הקב 29203 

איך שדורשים מהאדם להוציא , מזה עלינו לקחת מוסר השכל, כדי שיהיו מוכתרים בכל מעלות השלמות 29204 

ולא להסתפק בהשגי העבר אלא להיות תמיד מוסיף והולך בבחירה בטוב ושבירת , פועל את כל כוחותיול 29205 

, אלא קבלה על עצמה פעולות עוד יותר קשות, כמו שרחל אמנו לא הסתפקה במעשיה הראשונים, המדות 29206 

.אל חילכן צריכים אנחנו ללמוד לא להתרפות בעבודתנו אלא לתבוע מעצמנו יותר ויותר וללכת מחיל  29207 

 29208 .(המוסר והדעת)  

 29209 

 29210 מאמר תרי

 29211 .(´ח´ בראשית ל) ותאמר רחל נפתולי אלקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי

נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום להיות שוה , י ואני מפרשו לשון עקש ופתלתול"וברש 29212 

על הפסוק ויאמר  (ו ב"ע ר"ב) ל"ז מביא מאמרם ז"המסילת ישרים פ, גם יכולתי הסכים על ידי, לאחותי 29213 



דרך קצרה כזו וכמה , הרבה קטגורין יעמדו מכאן ועד גיחון, י דציפורי"רבי פנחס בשם ר, ´כן יאמר ה 29214 

 29215 !כדי להביא הדבר לידי גמר נגד כל העיכובים המתרחשים, תפילות וחיזוקים צריכים

מפני כמה , חכשאדם רואה זאת בחוש איך שכל דבר שהוא רוצה לעשות הסוף הוא כי עורבא פר 29216 

הנה מתעוררת השאלה אם כן איך , פעם עיכוב זה ופעם אחר בלי סוף ממש, קטיגורים הקורים בדרכו 29217 

איך נצחו כל אלה העיכובים אשר כמונו כן אצלם התרחשו על כל , ל"נתגדלו הראשונים ואבות העולם ז 29218 

 29219 ?צעד וצעד

אצלם לא , לא נרתעו מפני כל עיכובכי מעולם , ברם האמת היא כי דוקא בזה המקום בו נתגדלו הגדולים 29220 

אם , ה"ומאמין אני באמונה שלמה שלא יתכן כלל להתגדל ולהתהוות לאברהם אע, היה שום דבר לעיכוב 29221 

כל קושיות , כל דבר גם הכי קל אם אך רצו והחליטו לעשותו, לא ימלא את כל העולה בדעתו וברצונו 29222 

ורק בזה , נצחו ומלאו ככל שהסכימה דעתם בזה אם רק הסכימו לעשות הנה, העולם לא היו עומדים בעדם 29223 

 29224 .מתגדל כל גדול

והם , מובא איך שבדרכם לעקידה בא השטן לאברהם וטען לו כמה טענות וכן ליצחק (ר נו ה"בר) במדרש 29225 

הביאור של על מנת כן הוא , אלא על כל טענותיו ענו לו על מנת כן, לא נכנסו עמו כלל בשום ויכוחים 29226 

מביא כל העיכובים בפועל שעשה  (וירא כב)א  במדרש תנחומ! מוכרח להעשותיהיה מה שיהיה הדבר  29227 

 29228 .להם השטן

מיד ירד אברהם לתוך המים והגיעו עד , כיון שראה השטן שלא קבלו ממנו הלך ונעשה לפניהם נהר גדול 29229 

שעה באותה , כיון שהגיע עד חצי הנהר הגיעו המים עד צוארו, אמר לנעריו בואו אחרי ירדו אחריו, ברכיו 29230 

ידע אברהם וכן יצחק כי היסוד להתגדל אינו אלא , תלה אברהם עיניו לשמים ויבש הנהר ועמדו ביבשה 29231 

אך כאן הוא המקום ! ואף אם תגיע העקשנות לעקשות אבל הדבר מוכרח להעשות, באחד בכל העקשנות 29232 

 29233 .להתגדל

ה רב "עד שאמר לו הקבוהיה חוזר ומתפלל עוד , ה התפלל תפלות כמנין ואתחנן ולא נענה"משה רבינו ע 29234 

אבל אם כבר , יתכן שיבקש עוד פעמים אחדות, נצייר נא אם אחד יבקש דבר מה ולא ימלאו בקשתו, לך 29235 

ומנין , וגם שאינו מן הנימוס ודרך ארץ להפציר, ביקש כמה פעמים ולא מלאו בקשתו בטח לא יבקש עוד 29236 

א מהיסוד שידעו כי מקום ההתגדלות זה יוצ! מבהיל הדבר, כ הרבה עקשנות עד כמנין ואתחנן"לקח לו כ 29237 

 29238 !וכן יהיה! בין ישר הדבר בין לא הדבר מוכרח להיות, הוא רק בעקשנות

, ואחר כל זאת אמרה נפתולי אלקים נפתלתי, מה לא עשתה רחל אמנו להשיג ולדות כמה מיני תחבולות 29239 

ידעה שאחותה , ינתעקשתי והפצרתי וגם יכולתי שהסכים על יד, י מלשון עיקש ופתלתול"וכפירוש רש 29240 

כמה עקשנות וכמה , ושום דבר לא עכבה להיות שוה לאחותה, ראויה יותר ממנה ותקנא במעשיה הטובים 29241 

עליו ! מבהיל הדבר, ´ויונתן בן עוזיאל תרגם מדחקות דחוקות קדם ה! הסכים על ידי! עקשות ונצחה 29242 

כי בעדינות וברכות אי אפשר , כי זה היסוד ואחרת אי אפשר אלא בעקשנות, כביכול אמרו שהיה דחוק לו 29243 

 29244 .לנצח כלל

תורה מעשים טובים תפלה ודרך , ארבעה דברים צריכים חיזוק (7ברכות לב) ל"זהו ענין מה שאמרו חז 29245 

ל ענין "כי למדו לנו חז, אלא כפי דברינו עכשיו, שאין הביאור כמו שלומדים תמיד מצד גבורה, ארץ 29246 

מוכרח , ולא יחזור לאחוריו בשום אופן, ך מעשיוכי צריך האדם להחליט כי ימשי, העקשנות הקדושה 29247 

 29248 !ודוקא באופן זה יצליח וינצח! להיות וחסל

, החפץ חיים נתגדל רק הודות לעקשנותו הרבה, ל עלה הכל בנקל"חושבים אנחנו שלהחפץ חיים זצ 29249 

וחשבתי ששוב לא יחשוב ליסע כי הרי רואה כי מן השמים , י אירע לו מאורע שעכבו"כשרצה ליסע לא 29250 

ד שלא יפעול כלום "ידע הבע, ל קרא את חתנו ומסר מודעה בפניו"ח ז"אבל כתבו לי שהח, עכבים אותומ 29251 

שאחר במקומו היה נחרב , ל"קודם שהדפיס את המשנה ברורה קרא אצלו מקרה נורא ר! אצלי אני אסע 29252 

אני , כלוםוהוא לא יפעול אצלי , ו עוד יותר רע"אולם גם אז מסר מודעה ואמר שיוכל להיות ח, לגמרי 29253 

 29254 !ורק בזה נתגדל! מוכרח להשלים את מה שהחילותי

וכשאיננו עדינים הרי ביחס אליו , כל חולשתנו היא רק שאין לנו עקשנות כלל וגם הננו עדינים יותר מדאי 29255 

, ל"ובזה כל החורבן שלנו רח, ומכל שכן אל עצמנו שאין אנו יכולים להשיב פנינו ריקם, הננו ודאי עדינים 29256 

 29257 .(דעת תורה)  .ד זה שאם הוא רוצה להתגדל עליו להיות עקשןידע אדם יסו

 29258 

 29259 

 29260 מאמר תריא

´ בראשית ל) וילך ראובן וימצא דודאים ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני לי מדודאי בנך 29261 

 29262 .(ד"י



והודיע שבהיות כוונת האמהות , וימצא דודאים מין עשב טוב הריח וטוב אל התולדה, בספורנו וזה לשונו 29263 

כי ראוי , לענין הדודאים נשמעה תפלתן על זה, צויה לפני האלקים יתברך בהשתדלותן בהכנסת הצרותר 29264 

וישמע אלקים אל לאה , לצדיק שיעשה ההשתדלות הטבעי להשיג חפצו ועם זה יתפלל שישיג התכלית 29265 

וזה היתה , באמרה נתן אלקים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי, שהקדימה השתדלותה בזה עם תפלתה 29266 

נתן לי , זבדני אלקים אותי, ובשכר זה נתנו לה את יששכר, השתדלות הראשון כשהכניסה צרתה לביתהה 29267 

 29268 .שבשכר דודאים זכתה לזבולון, ששכר מצוה מצוה, חלק וגמול על ההשתדלות השני בדודאים

דגם , ש בספר הישר לרבינו תם"ויסוד שתיהן הוא רצונו יתברך כמ, טבע ולמעלה מן הטבע הם אחד 29269 

ואין חילוק כלל בין האוכל חלב , וזהו מלא כל הארץ כבודו, ת התורה אין לנו כי אם רצונו יתברךבמצו 29270 

דלפי מה שנתבאר הטבע עצמו הוא תורה , שהוא עובר על אזהרת תורה ובין העובר על מצוה של טבע 29271 

הו מוצא שז, וכמו שיסוד התורה הוא גילוי רצונו יתברך לעבדיו הנביאים בני אברהם יצחק ויעקב, ממש 29272 

כמו כן הטבע הוא גם כן גילוי רצון , כל האזהרות והצוויים שקיומם מביא לידי שכר ועבירתן לידי עונש 29273 

 29274 .וקיומו מביא לידי שכר ועבירתו לידי עונש, לכל הנבראים כל אחד לפי ערכו ומדרגתו´ ה

מי שהוא , בתורה הרי הוא כמי שאינו מכיר לשכר ועונש, מי שאינו מכיר לימוד זה של שכר ועונש בטבע 29275 

כמו , וודאי שכופר הוא בכל יסודות האמונה, כופר ביסוד של שכר ועונש ואומר שתורה אינה מן השמים 29276 

, שאינו מאמין שיש אלקים בארץ, כן מי שאינו מכיר לשכר ועונש בטבע הרי הוא גם כן כופר ביסוד זה 29277 

 29278 .ואינו מכיר שכל הבריאה היא רצונו יתברך

´ והאמינו שה, שלא הכירו ביסוד זה של אחד, את הארץ´ דמונים שאמרו עזב הוכן היתה דעת אומות הק 29279 

אבל אנו מאמינים שהבריאה כולה עם כל נבראיה בכל טבעיהם , הוא למעלה מן הטבע אבל בטבע אינו 29280 

הינם אך ורק פי מלך שמור ואין בהם כל דהו של , ובכל תנועותיהם ומעשיהם הטבעיים, ותכונותיהם 29281 

 29282 .עצמיות

משום דבקשת שכר , שבעד השתדלות הטבעית בקשו האמהות שכר, פשוט מה שכתב הספורנו ולפי זה 29283 

וכשמבקשים שכר רק בעד קיום התורה , דזהו היסוד של אין עוד מלבדו, בעד טבע הוא מיסודות האמונה 29284 

אחד ואומר ´ שהוא כופר ביסוד ה, הוא רק בתורה ואינו בטבע´ הרי כמו שאומר שה, ובעד קיום טבע לא 29285 

, שהוא רק בשמים אבל בארץ אינו´ ומה מגוחך הדבר שהאדם יגדיר למציאות ה, ל השמים כבודושע 29286 

ישנה כבר , יראה שבאותו דיבור שאין אלקים בטבע, והמתבונן היטב בלבו וממשמש בדופקו של אדם כזה 29287 

 29288 .אי אמונה באלקים כלל אפילו בתורה

ל גילו לנו שאותו כח שנובעת ממנו אמירה "חז, ל שאמרו אם אין דרך ארץ אין תורה"וזהו ביאור דברי חז 29289 

כשאין , גרעינו של כח זה באמת הוא אין תורה גם כן, שאינו מכיר לאלקים בטבע, זו של אין דרך ארץ 29290 

האם אנו , ובאמת רואים זה אנו מחיינו, אין מכירים שהתורה מן השמים, מכירים לדרך ארץ מן השמים 29291 

הרי שטועים ? כגון ארי וגזלן וכדומה, חדים מדברים טבעייםכמו שאנו מפ, מפחדים מאוכל חלב ונכרתה 29292 

 29293 .אנו בדמותנו שרק טבע אין לנו אלא גם תורה אין לנו

אין טבע שאי אפשר לאדם להכיר ולידע , כשאין למעלה מן הטבע היינו תורה, אם אין תורה אין דרך ארץ 29294 

ת יציאת מצרים שהוא למעלה כל תכלי, לולא ניתנה לו גם הנהגה שלמעלה מן הטבע, שיש אלקים בטבע 29295 

, בקרב הארץ שהמצרים לא הכירו בזה ואמרו עזב אלקים את הארץ´ היה למען תדע כי אני ה, מן הטבע 29296 

ותכלית הנסים היה להוציאם מטעותם ולהראותם שהטבע גם כן אינו כי , וכאילו שבטבע לית דין ולית דיין 29297 

נתברר להם ששתי , גה שלמעלה מן הטבעמתוך שהראום שבהנהגת הטבע ישנה ההנה, אם רצונו יתברך 29298 

 29299 .הנהגות אלו אינן כי אם אחד

 29300 .(ד"י´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח) 

 29301 

 29302 מאמר תריב

 29303 .(ו"ט´ בראשית ל) ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך

הקדים רחל אף , וגם בני לאה הודו על זה כנאמר ברות כרחל וכלאה, ידוע כי רחל אמנו היתה עקרת הבית 29304 

ואפילו צדיק קטן לגדול הימנו , והנה ידוע שאין קוברין צדיק אצל רשע, י היא הצעירה שהיא עיקר הביתכ 29305 

ואחרי כי כן מבואר בתורה , ומן הסתם נחת רוח גדול מאוד לאדם לשכב במנוחתו לדומה לו, אין קוברין 29306 

 29307 .הלא נוכל להבין מי יודע גודל הענין של זאת

ורחל עקרת , יעקב ולאה, יצחק ורבקה, אברהם ושרה, אדם וחוה, גותזו´ י ד"והנה קרית ארבע פירש רש 29308 

שזלזלה  (ב"ר ע"בר) ל"ואמרו ז, מפני שאמרה ללאה לכן ישכב עמך הלילה, הבית לא זכתה ליקבר עמו 29309 

וידוע כי כל מה , והנה הדודאים כתבו הראשונים שזה מועיל להולדה בדרך הטבע, בזה במשכב אותו צדיק 29310 

שמא אין עושין לו נס ואם עושין מנכין , (7תענית כ) ל"טבע אל יסמוך על הנס כאמזשהאדם יוכל בדרך ב 29311 



ה לעשות גדולה שלוש "ז ציוה הקב"ועכ, וכן גבי תיבת נח שלא החזיקה כולם רק בדרך נס, מזכיותיו 29312 

 29313 .מאות אמה להקטין הנס

נש גדול כל כך ז נענשה עו"ועכ, ולכן מחמת חשקה להעמיד שבטי יֿה רצתה להקטין הנס מאי דאפשר 29314 

היש עונג , ה והאבות הקדושים"עם יציר כפיו של הקב, לשלול ממנה עונג כזה להיות במערת המכפלה 29315 

הרי משפטיך תהום , מובן העונג הנפלא מההיפוך, התבונן כי כן נפסקה הלכה אין קוברין? גדול יותר מזה 29316 

 29317 .(ד"א ר"חכמה ומוסר ח)  .רבה וצדקתך כהררי אל

 29318 

 29319 מאמר תריג

´ בראשית ל)א  קב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא וישכב עמה בלילה ההוויבא יע 29320 

 29321 .(ז"ט

כי היה ענין החיבור אצל האבות ´ אמנם הודיע הכ, לכאורה כמו גנאי יחשב לה חלילה, ל"וכתב הספורנו ז 29322 

, כ"ו כוזה היה ענין מה שהשתוקק, ש"כמו אצל אדם הראשון קודם החטא יעו, ואמהות קדושה ממש 29323 

אלא דבא אליו , שיצאו ממנו בנין דלא מעלי לא עסק בפריה ורביה´ והראיה חזקיה המלך שראה ברוח הק 29324 

מאי דמפקדת אבעי לך למיעבד  והוא , ז משום דבהדי כבשי דרחמנא למה לך"הנביא ואמר לו כי יענש ע 29325 

 29326 .(.ברכות י) יעשה מאי דבעי´ ית

ל בשם "וכבר כתב הרמז, נות היא לו כי ענינו כענין בהמימי שיודע בעצמו יבין שענין החיבור חרפה וג 29327 

ע כי המכוין לשם הנאה "וכן איתא בש, אלא שהחיוב מוטל על האדם, החוקר חוש המשוש חרפה היא לנו 29328 

כי , ולולא המצוה היה לאדם ליבוש ולהכלם אם ילדה אשתו, ולמשכיל אין חרפה יותר מזה, גנאי הוא לו 29329 

ואם להנאת עצמו מכוין , ורק המצוה מחפה ואדרבה מקדש הענין, ונים כאלהנראה שהוא עוסק בענינים מג 29330 

 29331 .וכמה לא חלי ולא מרגיש מי שאין בטבעו להבין זאת, חרפה היא

וגם הבנים אשר , קדושים´ ל פ"ן ז"ש הרמב"ולכן מה נואלו האנשים העושים מעשה ניאוף בהיתר כמ  29332 

, ומפטמים אותם בפטומי איסור גאוה תאוה וכבוד, יולדו להם רק לשחוק ולהשתעשע בהם שיחות הילדים 29333 

 29334 .ובפיהם אומרים לשם שמים מכוונים אוי לאותה בושה

מי , כאילו הם צדיקים יותר מחזקיה המלך, כ טעות גדולה לאנשים המצטערים על חסרון בנים"ואשר ע 29335 

וכל אדם , שמח בזהאדרבה למדנו מחזקיה כי לו הסכים הנביא על ידו היה , הגיד לו כי בנין מעלי יהיה לו 29336 

, ולפי מיעוט הדעה בחכמת החינוך, יודע נגעי לבבו כי רחוק הוא שיצא ממנו בנין מעלי לפי כוונתו הבזויה 29337 

 29338 .ה במצב היהדות"ולפי סכנות הדור בעו

אלא הנח לישראל , דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה... משרבו, (7ב ס"ב) ג"וכבר אמרו סוף פ 29339 

ש לפי מה שבארנו "ומכ, ז ודאי לא"מ מי שאין לו בנים להצטער ע"שם מ´ לדברי התוסואף , שיהיו שוגגין 29340 

ורק בגדר עושין מעשה ניאוף ומבקשים שכר כפנחס רוצים בנים , ה המבין יבין כי ברור הוא"מחזקיה הע 29341 

 29342 .´ית´ עובדי ה

בטנו ורצונו זה  והוא יעבוד´ ולחכות שבנו יעבוד את ה, הוא מה שהוא עושה בעצמו´ ית´ עיקר עבודת ה 29343 

ואם אין לו בנים אינו מוטל עליו , כ"ורק אם יש לו בן מחויב הוא בעצמו לחנכו וזאת היא עבודתו ג, הבל 29344 

.ולמה בחר דוקא במצוה זו אין זה אלא יצר הרע מוטעה, אבל יש לו הרבה והרבה עבודה בלא זאת, זאת 29345 

 29346 .(ד"קכ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  

 29347 

 29348 מאמר תריד

 29349 .(ב"כ´ בראשית ל) חל וישמע אליה אלקים ויפתח את רחמהויזכר אלקים את ר

רחל תפשה בשתיקה עמד זרעה , ג כל ימי גודלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה"ארשב 29350 

ה את שתקת חייך בזכות אותה שתיקה אני "אמר לה הקב, ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה, בשתיקה 29351 

גם אנשים בשעה , טבע הנשים פטפטניות הן, (דרש תנחומא שםמ) ויזכור אלקים את רחל´ שנא, זוכרך 29352 

שאין בכוחם , כ בדבר עיקרי אשר נוגע להם לכל קיומם"כש, שדוחק להם איזו מדה אז אין מעצור לרוחם 29353 

 29354 .להבליג על יגונם ויתפרצו מחוץ לגדרם

וידעה , ונהשהכירה מעלת צדקתו וקדושתו העלי, ה"ה שנפשה היתה קשורה בנפש יעקב אע"והנה רחל אע 29355 

והיה לה , יתכן שהיא תשאר להנשא לעשיו כמו שחשבה לאה מקודם, אם לאה תנשא במקומה אליו 29356 

ל מתה בטרם נכנסה "ן ז"ולדעת הרמב, ה שלא לקחתה מפני איסור שתי אחיות"לחשוש פן יקפיד יעקב אע 29357 

כשראתה  בכל זאת, י שתיקתה את בעלה הצדיק"והיה מקום שתאבד ע, לארץ ששם עיקר קיום התורה 29358 

 29359 .(ג"מגילה י) עמדה ומסרה לה אותן סימנים, רחל שמכניסין לו לאה אמרה עכשיו תכלם אחותי

ז הבליגה על כח "ובכ, וכמאמרם אשה מקנא בירך חברתה ונעשין צרה זו לזו, והרי טבע הנשים קנאיות הן 29360 

ורק הוא , שהיודע ובוחן לבבות הוא יודע להעריך מעשי אנו´ וה, הקנאה שלה שלמעלה מכח הבשרי 29361 



עד שהעמידה בזכותה יותר מאבות העולם וממשה רבינו הרועה הנאמן , העריך את פעולתה הגדולה הזאת 29362 

 29363 .(ר איכה"במ) ה כמבואר"ע

גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה , ע"ה ואמרה לפניו רבש"באותה שעה קפצה רחל אמנו ע 29364 

יעץ אבי להחליפני , ם והגיע זמן נשואי לבעלישני´ וכשהושלמו אותם ז, שנים´ ועבד בשבילי לאבא ז 29365 

והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי , והקשה הדבר עלי מאוד, לבעלי בשביל אחותי 29366 

ולאחר כך נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי ורחמתי על אחותי שלא תצא , כדי שלא יכול אבי להחליפני 29367 

, ומסרתי לאחותי כל הסימנים כדי שיהיה סבור שהיא רחל, יולערב חלפו אחותי לבעלי בשביל, לחרפה 29368 

ואני משיבתו , והיה מדבר עמה והיא שותקת, ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי 29369 

 29370 .ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לביישה, כדי שלא יכיר לקול אחותי

ואתה מלך חי וקיים מפני , ה לחרפהומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתי 29371 

מיד , והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם, מה קנאת לעבודת אלילים שאין בה ממש 29372 

כה , (א"ירמיה ל) ד"ה ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן הה"נתגלגלו רחמיו של הקב 29373 

מנעי קולך מבכי , מאנה להנחם על בניה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה´ אמר ה 29374 

 29375 .ל"ושבו בנים לגבולם עכ´ ויש תקוה לאחריתך נאום ה, ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך

ולא עוד אלא שהשמיעה את קולה כדי שלא יכיר , גמלה חסד עם אחותה ולא קנאה בצרתה ומסרה סימניה 29376 

, ותו וקבע סמנים כדי שלא יחליפהלמרות שהודיעה לבעלה מראש כי יתכן שירמו א, בקול אחותה 29377 

ובגלל הפעולה , וזו היא מעלה גדולה שאין על עפר בדומה לה, ונתחרטה מזה ומסרה הסימנים לאחותה 29378 

ומה שלא , על בניה אף שהכעיסו את יוצרם בעבודה זרה´ הזאת תבעה בדין מדה כנגד מדה שירחם ה 29379 

ות רעיא מהימנא אדון כל הנביאים עמדה ומה שלא עמד זכ, עמדה זכות אבות העולם ומעשיהם הגדולים 29380 

 29381 .והרי לנו מזה שהכריע זכותה יותר מזכות אבות ומשה רבינו, זכותה

לכבוש אותם ולתקנם , ת מביט בעיקר עד כמה יש לו לאדם לברר את מדותיו"מזה אנו למדין כי השי 29382 

לא , מכל וכל ואלו לא השלימה את מעשה החסד שלה עם אחותה, בקצה ההיפוך הטבעי לגמרי מכל וכל 29383 

לא היתה הפעולה , כי אלו מסרה הסימנים ולא השמיעה קולה, זכתה לכל הזכות הזו שישובו בניה לגבולם 29384 

 29385 .אלא רצתה בלב שלם לגמול חסד לאחותה, שלימה בתכלית והיתה יוצאת בחרפה

י ה כסוסים בין בצע"שרצו לפני הקב, זאת הפעולה היא למעלה מפעולות החסד של אברהם יצחק ויעקב 29386 

כי מדותיו של , והראיה שיצחק תבע זכות העקדה ולא נענה, וזכותה רב יותר מזכות עקדת יצחק, המים 29387 

´ היא הגורמת שיגמול ה, ודוקא במדת רחל שכבשה כח הקנאה שלה בקצה ההיפוך, ה מדה כנגד מדה"הקב 29388 

מדת הרחמים וכמה גדולה הפעולה הזאת שהכריעה מדת הדין ל, חסד לבניה ולא יקנא לעבודה זרה שלהם 29389 

 29390 .(א"מוסר התורה ח)  .ביום תוכחה

 29391 

 29392 מאמר תרטו

 29393 .(ה"כ´ בראשית ל) ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי

ידועות הן הנסיבות שגרמו לו ליעקב לעזוב את בית הוריו , י איני רוצה לצאת כי אם ברשות"פירש רש 29394 

ללבן היו , ישיבתו אצל לבן לא היתה נוחה כלל, ב ברח מארץ כנען מעשיו אחיויעק, ולבוא לגור אצל לבן 29395 

כל , בעל ההגדה מציין זאת לבן בקש לעקור את הכל, כוונות רעות בזה שעיכב את יעקב לעזוב את ביתו 29396 

ורק עתה הגיע זמנו לחשוב , לא יכול היה לעזוב את ביתו של לבן, זמן שהיה יעקב שרוי בפחד עשיו אחיו 29397 

שנאמר והיה בית יעקב אש , כיון שפגה יראתו מפני עשיו כאשר ילדה רחל את יוסף, שיבה לבית הוריועל  29398 

 29399 .ה ורצה לשוב"משנולד יוסף בטח יעקב בהקב, ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש

מה לו להתחשב ברצונו של , טבעי היה שיעקב ינצל ההזדמנות הראשונה להפטר מלבן ולשוב לבית אביו 29400 

אלא , ואילו למעשה לא זו בלבד שיעקב נהג מדת דרך ארץ ללבן ובא לשאול ממנו רשות, רובולבן או בסי 29401 

 29402 .נשאר עמו עוד שש שנים נוספות, אפילו משהלה סירב לתת לו את הרשות

הנה יעקב מחויב היה , שכל החשבונות נדחים מפניה, נראה מכאן שחובת דרך ארץ גדולה היא עד כדי כך 29403 

כיון שגמל עמו חסד ונתן לו מקלט בביתו וכן השיא לו את , ת הכרת טובהלנהוג דרך ארץ בלבן מחמ 29404 

יתר על כן כבר , אלא אדרבה בקש לעקור את הכל, אף על פי שלא לטובתו של יעקב התכוון לבן, בנותיו 29405 

ונוסף על כך הודה לבן , שכן יעקב עבד בשבילו פי כמה, קיבל שכרו מושלם בשביל טובתו עם יעקב 29406 

 29407 .בגללך´ בעצמו ויברכני ה

ומה שכן ברח לבסוף כפי הנראה משום , חובת דרך ארץ זו מנעה מיעקב לעזוב את בית לבן ללא רשות 29408 

אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה ´ ככתוב ויאמר ה, ת"שבא על כך צווי מיוחד מאת השי 29409 

´ נתגלה לו רצון האבל כל עוד שלא , שהיה גילוי מיוחד שלא להתחשב בסירובו של לבן וברשותו, עמך 29410 

 29411 .למרות שהיו לו נמוקים מוצדקים כנגדה, לא אבה בשום פנים לפגום במדת דרך ארץ, במפורש



שבשעה , ה"ל היה מרחיב את הדבור בחובת מדת דרך ארץ המתבלטת במשה רבינו ע"ר הסבא זצ"אדמו 29412 

 29413 ב על יתר חתנונאמר וילך משה ויש, ה במדין ללכת בשליחותו ולגאול את ישראל ממצרים"שציוהו הקב

היה , הרי שאלמלא לא היה יתרו נותן את הרשות המבוקשת, י ליטול רשות"ופירש רש, (ח"י´ שמות ד) 29414 

 29415 ?והצלת כלל ישראל מה יהיה עליה, משה נמנע ללכת בשליחותו של מקום

גם מפני ענינים רמים וחשובים העומדים בפניו , אלא מכאן שאין האדם רשאי לקפח חובה המוטלת עליו 29416 

שכן חובת דרך ארץ המוטלת עליו מחייבתו באותה מדה שמחייבתו החובה ללכת בשליחותו של , הפרקעל  29417 

, למרות שבשליחות זו תלויים ענינים נשגבים, ואין לדחות חובה המוטלת עליו בפני חובה אחרת, מקום 29418 

 29419 .ואשר לענין פקוח נפשות הרבה שלוחים למקום

, יבתו של יעקב בבית לבן היוותה בשביל יעקב סכנההנה יש, ובאמת נקודה זו מובלטת גם בעניננו 29420 

המקום , שהרי לבן בקש לעקור את הכל, שפירושה סיכון של כלל ישראל שהיה עתיד לצאת ממנו 29421 

ובכל , ולבסס את יסודו של העם הנבחר היה ארץ ישראל, ב השבטים"המוכשר בשביל יעקב לגדל את י 29422 

וכל עוד שלא בא אליו גילוי , ארץ כלפי לבן חובה זאת לא נטה יעקב ימין ושמאל כל עוד שחובת דרך 29423 

לא עליו החובה לדאוג ? מה יהא עליו´ והיעוד הגדול לבנות את עם ה, מיוחד שחובה זו אינה קיימת יותר 29424 

 29425 .(מסילות חיים)  .כרצונו יעשה´ עליו למלא רק את המוטל עליו וה, לזאת

 29426 

 29427 מאמר תרטז

 29428 .(´א א"בראשית ל) מאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזהו... וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב

, דבר זה פלא שכסף יקרא כבוד, (ר עג ח"ב)ב  יהושע דסכנין בשם רב לוי אמר אין כבוד אלא כסף וזה´ ר 29429 

א שכל פעם שכתוב כבוד "ותירץ הגר, ל אמרו אין כבוד אלא תורה שנאמר כבוד חכמים ינחלו"אחרי שחז 29430 

כלומר שכבוד , ל שאין כבוד אלא כסף"ולכן דרשו חז, קומות שנכתב חסרחוץ משני מ, בתורה הוא מלא 29431 

 29432 .שנכתב חסר מורה על כסף

ש רב יוסף אי לא האי יומא דקא גרים "וכמ, הטעם הוא דכבוד אשר יש בו לכבד את בעליו היא התורה 29433 

היה  ,אם לא בשביל התורה שקבלנו בשבועות שעל ידה התרומם, (7פסחים סח)א  כמה יוסף איכא בשוק 29434 

ואין זה כבוד אמיתי אלא , אבל יש כבוד מדומה שבא מעושר, דומה לשאר הדיוטים בשוק שגם שמם יוסף 29435 

כי , (מבחר הפנינים) ש החכם אין מעלת האמת הבגדים החמודות אלא הדעות הזכות"וכמ, רק לבוש חיצוני 29436 

כי אף פעם אינו , חסרוןולא עוד אלא אפילו בשעת כבודו אינו אלא , בסור ממנו העושר בטל מיד כבוד זה 29437 

 29438 .(ד"ר א ל"ק) ל אין אדם מת וחצי תאוותו בידו יש לו מאה רוצה מאתים"ש חז"וכמ, שבע בעושרו

, בגללך שבזכות יעקב נתעשר´ בוא וראה איך שלבן אבי הרמאים נאלץ להודות ליעקב נחשתי ויברכני ה 29439 

תודה ליעקב ולתת לו משכורתו  במקום להכיר, ואמרו במדרש שלא היה ללבן בנים זכרים עד שבא יעקב 29440 

ואמרו , בהחליפו את משכורתו עשרת מונים, ניסה רשע זה לרמותו שיצא ממנו חינם אין כסף, בעין יפה 29441 

 29442 .(ר עד ב"ב) ל מאה פעמים"חז

, וכל זה עשה על פי ניחושיו וקסמיו, כל פעם שראה לבן שהמזל משחק ליעקב היה תיכף משנה ההסכם 29443 

הבנות בנותי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה רואה לי , אומר רשע זה ואחרי שכל זה לא הועיל לו 29444 

אלא אחרי ככלות , וארבע עשרה שנה עבור נשיו, לא הספיק לו שיעקב עבד שש שנים עבור הרכוש, הוא 29445 

ל "ש חז"כמ, ובאמת כוונתו היתה לרצוח את כולם ולקחת הרכוש לעצמו, הכל עומד בשלו שהכל רכושו 29446 

אלא שנרתע מההתראה , י שם"שלבן רצה לעקור את הכל רש, (ו"דברים כ) אובד אבי על הפסוק ארמי 29447 

 29448 .שהותרה בחלום

ובכל זאת לא שבעה עינו בעושרו עד שמוכן היה , כל כך הרבה עושר היה לו וכה נתברך בזכותו של יעקב 29449 

ות ומסירות מוכן להתכחש לחתנו שעבדו בנאמנ, לשפוך דם בנותיו וחתנו ונכדיו כדי להוסיף על עושרו 29450 

וכן איתא במדרש שלבן לקח , להתכחש לבנותיו ולנכדיו הכל מחמת להיטותו לממון,  עשרים שנים 29451 

 29452 .(ר ע יז"בר) ומזה הכין צרכי החתונה עבור יעקב ולאה, משכונות מאנשי מקומו ברמאות

ה את גם לא די לו מה שרימ, לא די לו מה שיעקב עבד שבע שנים בעד בתו ובינתים נתברך הוא בעושר 29453 

אלא עוד היה מוכרח לרמות את אנשי מקומו כדי לשלם עבור הוצאות , יעקב ונתן לו לאה במקום רחל 29454 

התורה ? כבוד הבא מעושר כזה האם יש בו איזה ערך אם בעליו כה מסוגל לפחיתות ובזיון, החתונה 29455 

מצב כלכלי באיזה , שעליה כתוב דרכיה דרכי נועם מנחילה לאדם כבוד אמיתי אם מעט ואם הרבה יאכל 29456 

משום שהוא מלא , כמו שכתוב כי מכבדי אכבד זהו הכבוד הכתוב מלא, בו ימצא האדם נשאר הוא מכובד 29457 

 29458 .(המוסר והדעת)  .´ברכת ה

 29459 

 29460 מאמר תריז

 29461 .(´א ג"ל) אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך´ ויאמר ה



חל ולאה ודבר איתן כי לבן מתנהג שלח יעקב אחרי ר, ה שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך"כשאמר לו הקב 29462 

וקשה כי הנראה כי אלו היה לבן מתנהג עמו , ברוך הוא´ ולכן ילכו אל ארצו כאשר דבר ה, עמו לא טוב 29463 

והם ´ י באבות על אותם האנשים אשר תמיד נמצא בפיהם דבר ה"כתב ר? ´בכי טוב לא היה מקיים דבר ה 29464 

רק לפרקים מועטים שלא , אין להשתמש בו הרבה ביאור הדבר כי כלי יקר מאוד, רחוקים מהשם יתברך 29465 

 29466 .יתקלקל

 29467 ביאור הדבר כמו שקיימא לן, ואין להשתמש בה במקום שאפשר בלא זה, וכן יראה הוא ענין יקר מאוד

ואם עושים לו , לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס, (.שבת לב) 29468 

עם כל זה כך גזרה חכמתו שיהיה העולם , שאצלו יתברך שוה הוא טבע ונס הגם, נס מנכים לו מזכיותיו 29469 

 29470 .(ספרי) תלמוד לומר בכל אשר תעשה? וכן בעסק מצינו יכול ישב ובטל, מתנהג בטבע כל מאי דאפשר

שלא יהיה ניכר ממנו כל כך שהוא , וכמו כן בעניננו האדם צריך לעשות מעשיו כל מאי דאפשר בפשטות 29471 

זולת זה פן יטעה , כי מלבד ענין של והצנע לכת עם אלקיך, שה ובטהרה ובחסידותעושה דברים בקדו 29472 

על כן כל מה , ושקר גדול הוא ושנאוי בעיניו יתברך, אחרים בזה שיראה החיצוניות יותר מהפנימיות 29473 

טוב , בלי התראות צדקות וחסידות באברים החיצוניים, שיכול האדם לעשות ולדבר בחיצוניות בפשטות 29474 

ככה בזה הדיבור והמעשה הנראה לאדם , וזהו המשל מכלי יקר שהשימוש מקלקל, רוב אל האמתיותר וק 29475 

ויעשה או ידבר כל מה דאפשר בפשוטו מילי דעלמא נכון , יתברך´ על כן הסתר דבר לה, מקלקל הפנימיות 29476 

 29477 .יותר

מילי דעלמא כי הוא וגם רחל ולאה בתשובתן דברו בפשוטו , וזהו שהורה לנו התורה בענין יעקב אבינו 29478 

אבל סוף , ועל כן אין כל כך קשה לעזוב בית אב כזה, כי לבן עושה עמהן רק רע ונכריות נחשבו לו, דוקא 29479 

ומזה נוכל לקחת , כי כוונתם באמת לעשות ציווי השם יתברך, מעשה במחשבה תחילה גילו בדיבורם 29480 

להקיף כל החיצוניות  אבל בפנימיותו צריך, הנהגה כי האדם יעשה גם מצוה בדרך פשוט בחיצוניות 29481 

 29482 .הפשוט במילי דשמיא והבן זאת

היה עושה הכל , ויחץ את העם לשני מחנות, ה להתחנן לו"וכן בענין יעקב עם עשיו ששלח יעקב אע 29483 

אבל עומק המחשבה , אבל כל זה רק מחמת כי האדם צריך להתנהג על פי הטבע, בפשוטו כמו איש פשוט 29484 

ובזה מוטעים בני אדם כי הם , כי הוא מסבב הטבע´ כולו לה צריך להיות, בכל מעשה דרך הטבע שעושה 29485 

לא כן דרך השם יתברך האבות היו מתנהגים הכל על פי , ואי סייפא לא ספרא, סוברים או סייפא או ספרא 29486 

 29487 .הכל בטבע וזה כל התכלית, ה עם לבן"יעקב אע, ה עם שרה"אברהם אע, הטבע

, י על כן נכשלים בני אדם בזה שמגשמים עצמם מאודאמת כי דבר קשה הוא כ, יארכו הדברים לדבר בזה 29488 

ה "ולכן נכתב ביעקב אבינו ע, כמו תורה שבכתב נגד בעל פה, והאמת שכל מה שהאיכות רב ימעט הכמות 29489 

 29490 .תכלית מחשבתו ובטחונו עליו יתברך הצילני נא מיד אחי, אחר אריכות סיפור דרך הטבע שעשה

אבל , הנה שיטת הפילוסופים שלא יראו ולא יפחדו מכל דברכי , ויש ליתן טעם למה רצה השם יתברך כן 29491 

והטעם כדי להתרגל בזה ביראת השם , ן בספרו ואמר שלא כן דרך הצדיקים"כבר הכה על קדקדם הרמב 29492 

ועם כל זה יען כי אינו יכול , והנה אנחנו רואים כי חייו של האדם אשר כל רגע תלוי בסכנה גדולה, יתברך 29493 

מה שאין כן על פרנסה האדם מפחד והיינו מפני שיכול , כ אינו מפחד מזה כלל"לעשות ולעזור במאומה ע 29494 

 29495 .(א"רכ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .ה חיי הטבע כדי ליתן מקום ליראה"וזה הטעם שהניח הקב, לעזור בטבע

 29496 

 29497 מאמר תריח

 29498 .(´א ד"בראשית ל) וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו

אמר להם , לומר להם כי נצטוה לשוב אל ארץ כנען, השדה אל צאנו כשיעקב אבינו קרא לרחל וללאה 29499 

, ומה שהתל בו והחליף את משכורתו עשרת מונים, הקדמה גדולה היאך פני לבן איננו כתמול שלשום 29500 

והן גם הן , עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך, ´ובסוף אמר להם מה שנאמר לו מפי ה 29501 

הלא נכריות נחשבנו לו כי , ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינוותען רחל , ענו כסדר הזה 29502 

ועתה כל אשר , כי כל העושר אשר הציל אלקים מאבינו לנו הוא ולבנינו, מכרנו ויאכל גם אכול את כספנו 29503 

 29504 .אמר אלקים אליך עשה

בפרט מה שענו לו , ה"לשם מה באו ההקדמות האלו בשעה שכך ציוה הקב, ופליאה עצומה אני רואה כאן 29505 

הרי , ועתה כל אשר אמר אלקים אליך עשה, ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, רחל ולאה 29506 

, לכן כל אשר אמר אלקים אליך עשה, עכשיו שכך הוא הדבר כי מכרנו ואכל את כספינו, הוא כאילו אמרו 29507 

, תעשה מה שאמר אליך אלקיםלפיכך אנו מסכימים ש, וכל זה פלא דמשמע מכיון שאין לנו מה לחכות 29508 

לא היה צריך לעשות מה , ואם לא היה כך אם היה כן נותן להם נדוניא וגם היה להן לקוות ירושה ממנו 29509 

 29510 ?ו ואיך מבינים זאת"שאמר לו אלקים ח



שבל יאמר אדם אמת שאם אעבוד את השם ואקיים את , ת"אלא מכאן למדנו יסוד גדול בעבודת השי 29511 

ב יהיה לי "ז שהרי שם בעוה"אבל כדאי להביא קרבן בעוה, בה ולא יהיה לי טובהתורה יהיה לי לסבול הר 29512 

, ה מאת האדם"כי האדם מחוייב וכן תובע הקב, ת"החושב כן טועה הרבה ולא זו הדרך בעבודת השי, טוב 29513 

כי , ב"והקרן קיימת לו לעוה, ז"שיתבונן וימצא שאם יקיים רצונו של מקום יהיה לו טובה וברכה בעוה 29514 

 29515 .התורה אין רע בשום מקום ובכל זמן רק טוב תמיד בזה ובבא בקיום

מי שיש לו קצת , ז לא מיניה ולא מקצתיה"ניקעס יש להם עוה —ואל יחשוב האדם שהעולם הזה  29516 

והטעם פשוט כי כל ! ז ולא כלום"ואין להם גם מעונג עוה, התקרבות להם רואה כמה אומללים הם ממש 29517 

 29518 !ן לו שום הנאה בחייוזמן שבאדם שולטים המדות הרעות אי

סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה , ה מסיים בספר קהלת"והנה שלמה המע 29519 

, וקשה לשם מה דבר שלמה עד עכשיו ואמר הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל, כל האדם 29520 

ואם העולם טוב ויפה האם ? לזהכ מסיים סוף דבר ומאי שייך זה "ואח, נסיתי זה וגם זה הבל וגם  זה הבל 29521 

 29522 ?ומה צריך להקדים לזה שהכל הבלים וגם זה הבל? ו סוף דבר הכל נשמע כי זה כל האדם"בטל ח

הדבר הראשון הוא , ת והעונג בזה"רואים אנו מכאן שהדרך להגיע שהאדם ירגיש הצורך בעבודת השי 29523 

ולכן אל ידאג , ז הוא הבל הבלים"אלא אדרבא כל עוה, לדעת ולהבין שאין שום קרבן בעשיית רצון השם 29524 

 29525 !...כ את הסוף דבר הכל נשמע כי זה כל האדם"ז יבין אח"ועי, ז כי הבל הבלים הוא"האדם מה שעוזב עוה

, שאמרו ליעקב אבינו אמת אנו רואות שנכריות נחשבנו לו, וכן ברחל ובלאה שאמרו לו העוד לנו חלק 29526 

אלא , ת"ואין זה קרבן אצלנו לקיים ציווי השי, כ"ו גת לך לצאת טוב לנ"ורואות אנו בחוש שציווי השי 29527 

וזהו מה שסיימו ועתה כל אשר , אנו מרגישות בחוש כי טוב לנו לצאת מבית לבן אבינו כי העוד לנו חלק 29528 

אלא שאמרו , ו"ואין הכונה לומר שאם לא היה כן לא צריך לשמוע אל השם ח, אמר אליך אלקים עשה 29529 

לדעת כי זה הוא העונג , ת"וכן צריך לעבוד את השי, ז"ו גם בעוהאנו מרגישות שציווי השם טוב לנ 29530 

 29531 .(א"לב אליהו ד ל)  .האמיתי ההתרחקות משקר של הבל הבלים

 29532 

 29533 מאמר תריט

 29534 .(´א ז"בראשית ל) ואביכן התל בי והחליף אל משכורתי עשרת מונים

, צי להיות בצותא חדאאף כי יוכל לשער עד כמה גדול חפ, במכתבו כותב כי חפץ לבוא אצלנו על זמן קצר 29535 

כי בזכות , ותמיד אתאונן על שאינני זוכה להשמיע דברינו בשער בת רבים לפני חכמים גדולים ונבונים 29536 

ולו הייתי בעל מעשה אז כדאים הדברים להאיר לאדם כל ימי חייו , במאורות גדולות´ הרבים האיר לנו ה 29537 

והעיקר כי , שות זאת מפני כמה טעמיםאכן ובכל זה חלילה לכם לע, בכמה ענינים וכמה יסודות הדת 29538 

הוי כמעט מעוות , ויום אחד אם יפקד ואולי עוד מעט יותר, מלאכת ההשגחה דורשת לבל נסיח דעתנו ממש 29539 

 29540 .לא יוכל לתקן

אף משטחיות פשט הכתובים לא , השבוע נשתוממתי כל העת מה זאת שמירת דין גזל´ מידי קוראי בפ 29541 

ביארו כי  (י שם"רש) ל"וחז, אמר והחליף את משכורתי עשרת מונים יעקב אבינו בעצמו, יאומן כי יסופר 29542 

כדאי להתבונן בזה מלבד הרמאות שרימה , ועשרת פעמים עשרה הם מאה פעמים, מונים הם מספר עשרה 29543 

אף , י מה ראשונות באמונה אף אחרונות באמונה"ובכל זאת כתוב ברש, אותו במה שהחליף מרחל ללאה 29544 

 29545 .על פי שברמאות בא עליו

זהו מפני דיני השמירה כי , ולדעתי אחשוב שמה שכתוב וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו 29546 

, כאשר אמר הוא בעצמו הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני, לא עזב צאנו אף רגע 29547 

עליו לרעות ולא הלך לביתו בזמן ש, ומפני זה כאשר רצה לדבר ולהמלך עם נשיו שלח וקרא אותם השדה 29548 

 29549 .הצאן

ובפרט גזל אשר , נורא מאוד עד כמה על האדם לשום נפשו בכפו במסירת נפש ממש לקיים איזה דין תורה 29550 

ובפרט גזל רוחני אשר אין במה להשיב לפייס , (ר לג ג"ויק) כידוע קופה של עבירות ומי מקטרג גזל 29551 

ומדוע לא נלמד אף מעט מה שנוגע , רהומיעקב אבינו נלמד דיני שמי, ואוי לנו מיום הדין של גזל, ולשלם 29552 

איך לצאת , איך מוטל עלינו לשום נפשינו בכפינו, לעניננו אשר קבלנו עלינו שמירה וגם שמירה רוחנית 29553 

לכן אקדים לייעץ את כבוד ידידי כי אין הדבר , את דין הפשוט אחרי כי שומרים אנחנו וגם שומרי שכר 29554 

אכן עלינו לבקש עצות אחרות אך לא , ד כפי שנראה לפעמיםאף כי הדבר נחוץ מאו, ו"שוה בנזק הרבים ח 29555 

 29556 .(א"רע´ דעת חכמה ומוסר מא)  .לעזוב את הרבים באמצע הזמן בלא דעת השגחה

 29557 

 29558 מאמר תרכ

 29559 .(א"א י"בראשית ל) ויאמר אלי מלאך האלקים בחלום יעקב ואמר הנני



פ שמדרגת יעקב בבטחון "אע, אין דור שאין בו כיעקב, ל ויאמר אלי מלאך האלוקים לו ולדורות"אחז 29560 

ולא היה ביכולתו של לבן עם כל רמאותיו להפסיד , עד שכל הטבע היה משועבד ליעקב, כ גדולה"היתה כ 29561 

אבל , ואף שהיה מצד הטבע סיוע ללבן, וכל ההשתדלות של לבן עלתה בתהו ולא פעלה כלל, ליעקב כלום 29562 

 29563 .עלתה בידו כלל יגיעתו לכן לא, מכיון שגם הטבע היה נכנע ליעקב להתהפך כפי טובו

והיה זה מרמאותו של לבן אחר שפסק עמו על , והנה מבואר בתורה שהחליף את משכורתו עשרת מונים 29564 

מאחר שחשב לבן שהרי בודאי שהיה העיבור , לשנות את משכורתו אחר שנתעברו לנקודים, עקודים 29565 

ובדעתו שפט שכיון  ,היה מתנכל לשנות מכפי מה שפסק מתחילה לנקודים, מעקודים לטובת יעקב 29566 

 29567 .ואחר שישנה עכשיו לנקודים בטח הוא ירויח ולא יעקב, שנתעברו עקודים שוב לא יתחלפו לנקודים

והיו מתחלפים גם אחר העיבור , אמנם באמת היה מתחלף גם הטבע של הצאן לפי התחלפות הפסק 29568 

היה מחליף , בת יעקבואחר שראה לבן שגם הלידה היא לטו, וכמו כן גם בשעת לידה, מעקודים לנקודים 29569 

כמו שמבואר , וגם אז התהפך הטבע לפי פסיקתו העכשוית, פסיקתו הקודמת גם בשעת לידה לטובתו 29570 

 29571 .שגם בשעת הלידה נתהפך הצבע של הצאן לטובת יעקב, ן על הפסוק אם כה יאמר"ברמב

עד שאף , ´ל הכ בדעתו וסמיכת לבו ע"עד שהיה חזק כ, הרי נתברר לנו מזה עד כמה הגיע למדרגת בטחונו 29572 

והוא ידע כוונת לבן שמחליף משכורתו מכפי שהיה , שהחליף לבן משכורתו עשרת מונים גם בשעת לידה 29573 

א עוד שישתנה הצבע לטובת "שוב א, שסובר שאחר העיבור או בשעת הלידה אם יחליף לטובתו, מקודם 29574 

 29575 .בכל זאת היה מסכים להפסק של לבן והיה חזק בבטחונו שלא יפסיד כלום, יעקב

והיה תקיף בדעתו , ´שאין הצבע נחשב לגמרי שיגיע לו נזק או תועלת על ידו אחר שהוא בוטח בה 29576 

ולא התפעל כלום אף אם החליף משכורתו עשרת מונים מגודל , יכריע את הכל לטובתו´ שהבטחון בה 29577 

דורות לו ול, ל באמרם ויאמר אלי מלאך האלוקים יעקב"ויתכן שזהו מה שרמזו חז, מדרגתו במדת הבטחון 29578 

רצו בזה ללמדנו שביכולת כל אדם להגיע למדרגת הבטחון בלי שום סיבה , שאין לך דור שאין בו כיעקב 29579 

 29580 .ל"ן ז"כלל וכמו שהעלה הרמב

עד שנעשו לו נסים כמו , ומה שרבים שואלים מאחר שיעקב היה שלם בתכלית השלמות במדרגת הבטחון 29581 

רך להמקלות שלכאורה הוא סותר לגמרי לכל כ מדוע הוצ"א, שמסופר בתורה מענין החלום של המלאך 29582 

שאין לך סיבה גדולה מהמקלות אשר יסבבו שיולידו הצאן ולדות שיהא בהם הצבעים , ענין הבטחון 29583 

הגם שלא היה , ומאחר שסוף כל סוף כאשר החליף את משכורתו היה מתחלף הצבע לטובתו, לטובת יעקב 29584 

אשר , ן אירע כזאת גם בשעת הלידה"פי דעת הרמבול, אז שום סיבה להתחלפות כי כבר היה אחר העיבור 29585 

 29586 .אז בודאי אין מועיל שום סיבה טבעית לשנות הצבע לטובת יעקב

והיה ראוי לפי שלמותו במדרגת הבטחון שלא יצטרך ? ז יש לתמוה לאיזה צורך העמיד המקלות"בכ 29587 

ענין שנגד הבטחון ומה הועיל לו המקלות מאחר שהוא , להמקלות שהוא דבר מותרי לגמרי להבוטח באמת 29588 

 29589 ?ולא לבד שלא יועיל בהבטחון אלא עוד יביאו רפיון לכאורה בסמיכת לבו ובטחונו? לגמרי

שלא יתכן לומר שפעולת המקלות היתה מערמימות של יעקב לגרום לו , אמנם זה מובן אף במושכל ראשון 29590 

שהסיר המקלות היה לבן ולולא , ז חפצו שיולידו הצאן כפי הראוי לטובתו"והוא השיג עי, טובה על ידם 29591 

הלא ? כ איך לא הכיר לבן את זאת ונעשה ותרן ליעקב על ערמימות גדולה כזאת"דא, מרויח ויעקב נפסד 29592 

ואחר , היה חוזר ומחליף משכורתו גם אחרי הפסק שלו, מבואר שגם אחרי שכבר קצץ ליעקב השכר שלו 29593 

ש שלא היה "מכ, את משכורתו שהיה מבקש ומחזר אחרי כל ההתנכלות לרמות את יעקב ולגזול ממנו 29594 

 29595 ?מוותר על העמדת המקלות שזה היה מביא להפסד גמור ללבן

שלא היה מכוון בזה שום סיבה ליעקב שירויח על ידן ולא פעלו כלל , אלא שבאמת מוכרחים אנו לומר 29596 

שהרי בהמקלות היו הרבה צבעים ולא לבד הצבעים משכר של , ´והוא מובן בתחילת העיון אפי, לטובתו 29597 

, ולכן לא נחשבו המקלות בסוג בקשת סיבה בבטחונו, אלא גם מהצבעים אשר היו משכר של לבן, קביע 29598 

הרי לא הועילו כלום מאחר שגם , ואף אם היה בהמקלות סיבה להוליד הצאן שהם משכר של יעקב עצמו 29599 

בזה ומה צורך ? כ לאיזה ענין העמיד המקלות"אמנם יקשה א, אחרי הפסק היה מחליף לבן את משכורתו 29600 

 29601 ?כל עיקר

והיה מחוייב מצד דין , שצורך המקלות היה מצד שהיה ליעקב דין שומר, אכן ביאור הדברים והוא הנכון 29602 

´ ם סוף הל"הרמב) השמירה לפקח בכל כוחו ותחבולותיו לטובת בריאות ואפשרות הלידה להצאן 29603 

א יצויר העיבור כי בלתי החימום ל, נמצא שהיה מחוייב להציג את המקלות ליחמנה הצאן, (שכירות 29604 

וכמו שהעידה התורה ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן , ובהעדר הצבעים יחסר בהחימום כפי הצורך 29605 

 29606 .(´ויצא ל) ברהטים ליחמנה במקלות

דאם הוא , אמנם צריכים להבין מדוע התחיל להשתמש במקלות רק אחר שפסק לו לבן את שכרו ולא קודם 29607 

היה מן הצורך שיעשה כמו כן קודם שקבע לו לבן שכרו , הראוימהצורך לחמימות הצאן לסבב הלידה כפי  29608 

והיו בעדר כל , כי מקודם לא הפריד לבן מהעדר כל טלוא ונקוד, אמנם הוא מבואר בפשיטות? כ"כמו אח 29609 



לא כן כשהפריד לבן מהעדר כל שה שהוא נקוד , הצבעים האלה והיו מתחממים מהעדר כמבואר בתורה 29610 

לכן היה מוכרח להשתמש , מציא החמימות הראויה מבלעדי המקלותא לה"נמצא שאז היה א, וטלוא 29611 

 29612 .בהמקלות במקום הצבעים שהיו בהעדר מקודם לכן

ובכל , נמצא בודאי היה הבטחון של יעקב בטחון שלם בתכלית השלמות מבלי עזר של גלגול הסיבות כלל 29613 

היינו לבאר לנו , ו כיעקבאלי ולדורות אין לך דור שאין ב, ל במאמרם ויאמר אלי יעקב"זאת הורונו חז 29614 

לעמוד בתמידות במדרגת , באמת´ שבאפשרות כל אחד ואחד אם אך יש לו רצון חזק והוא בוטח על ה 29615 

 29616 .הבטחון מבלי לבקש שום עזר מסיבות כלל וכלל

, והיה משלים כל ענינו בלי חסרון כל שהוא במדרגת הבטחון, ואף שהיה יעקב שלם במדרגת הבטחון 29617 

אתה אמרת וענתה בי , אל תתהלל ביום מחר, וענתה בי צדקתי ביום מחר´ הפ ל על"כ העירו חז"אעפ 29618 

 29619 .למחר בתך יוצאה ומתענה, צדקתי ביום מחר

היינו בהעלות על , נחשב לו למכשול מה שחשב אודות מחר, לפי מדרגת יעקב העליונה במדת הבטחון 29620 

כי אין לו , שהוא במדרגתול שהיה נחשב לו בזה לפגם כל "ז דקדקו חז"ובכ, רעיונו מצוקתו של מחר 29621 

ש מי שהרס כל מעמדו "כ, ולו הלך תכף מלבן לא היה אירע לו מעשה דינה, לחשוב אודות מחר כלל 29622 

ודאי אין לך מכשול , שכל דאגתו היא בעיקר שאלות החיים של מחר, במדרגת הבטחון בשביל דאגת המחר 29623 

 29624 .(ג"דרכי הבטחון פ, מדרגת האדם)  .גדול מזה

 29625 

 29626 מאמר תרכא

 29627 .(ד"א י"ל) רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינוותען 

המתבונן במאמר זה , (ש שם"ילקו) יהודא אומר מפני שדברה לפני אחותה´ ר, למה מתה רחל תחילה 29628 

רחל הפקירה את כל עניניה ! הבה נתבונן, יחרד מאוד לגודל האחריות על האדם וחובת שלמות הנפש 29629 

ה רצה דוקא בה וכך התנה "אף כי יעקב אע, ה שלאה אחותה תנשא ליעקבומסכימ, הרוחניים הנצחיים 29630 

והרי היה לה לפחד ולחשוש פן תפול , ועוד מסרה ללאה את הסימנים כדי שלא תתבייש, מפורש עם לבן 29631 

ובכל זאת לא הביטה רחל אמנו , ועכשיו שלאה נשאה ליעקב הרי עשיו הוא לרחל, היא בגורלו של עשיו 29632 

היש לנו מושג במדרגה גדולה , והסכימה להפקיר את כל עתידה בשביל כבוד אחותה, ולא שמה לב לדבר 29633 

 29634 ?כזו

י "ש ויקרא לרחל וללאה ופירש"וכמ, ולאחר מכן כאשר גם היא נשאה ליעקב הרי היתה היא עקרת הבית 29635 

ואף בניה של לאה , שהיא היתה עקרת הבית שבשבילה נזדווג יעקב עם לבן, כ ללאה"לרחל תחילה ואח 29636 

כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן בית ישראל , בדבר שהרי בועז ובית דינו משבט יהודא אומרים מודים 29637 

ומה חטאה בזה , כ וכי לא היה לה לרחל הזכות לומר את דבריה מראש"וא, ל"הקדימו רחל ללאה עכ 29638 

 29639 ?שדברה בפני אחותה

על שעשתה את  ,בעל כרחך שאחרי כל אלה לא היתה רחל צריכה להרגיש שום יתרון ושום מעלה בעצמה 29640 

ולא לדבר , ולתת ללאה אחותה הגדולה ממנה בבית אביה את זכותה, כל המעשים הטובים הגדולים הללו 29641 

ואם לא עשתה , בפניה ולהחריש מלענות ליעקב על שאלתו עד אשר לאה תגיד מקודם את דבריה ודעתה 29642 

והרי זאת אחת , ותהונצטרף דבר זה לקרב את יום מ, ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה"כן הרי הקב 29643 

ומה רבה החובה לתת לגדול את זכויות , הדוגמאות בחומר הדין על היכן מגיע בענינים שבין אדם לחברו 29644 

 29645 .(דבריהם זכרונם)  .גדולתו

 29646 

 29647 מאמר תרכב

 29648 .(´א כ"בראשית ל)א  ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הו

דבר שלפי האמת הרי זהו לגמרי ברשותו של , בינו מבית לבןכשאנו מתבוננים בפרשת יציאתו של יעקב א 29649 

ש "ה אמר לו לעשות כן כמ"ומה גם כשהקב, מבלי שיהיה צורך לשאול רשות מלבן, יעקב אבינו והאמהות 29650 

גם אחרי החשבון שעשו יעקב אבינו והאמהות על כל ההנהגה של לבן כלפיהם כל , שוב אל ארץ אבותיך 29651 

ולזאת אין ביציאתם ממנו שום פגיעה בחובת , בן שום חובה של הכרת טובההרי אין עליהם כלפי ל, הזמן 29652 

 29653 .בין אדם לחברו

אינו מתישב על הלב עם הגדלות של , י ויברח הוא וכל אשר לו"שבאופן היציאה ע, ז נדמה לכאורה"ובכ 29654 

גיד לו ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי ה, ומה גם שהתורה קורא ליציאה גניבת לב, תתן אמת ליעקב 29655 

ומונה , ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנוב את לבבי, גם לבן תובע מיעקב על גניבת לב זו, כי בורח הוא 29656 

שעצם , פירוש שפגע בכבודו וגרם לו בזיון, ותנהג את בנותי כשבויות חרב (א, שלש תביעות חזקות 29657 

 29658 .י בריחה זהו בזיון ללבן ופוגע בכבודו"היציאה ע



ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה , למה נחבאת לברוח ותגנוב את לבבי, ו שמחהי בריחה זו מנע ממנ"ע (ב 29659 

ולא נטשתני , תביעה שלישית שמנע ממנו התענוג של הרגשת אהבת האב לבניו, ובשירים בתוף ובכנור 29660 

והם כבוד שמחה ואהבת , ובכן הרי כאן הפסד של שלושה דברים מאוד יקרים לאדם, לנשק לבני ולבנותי 29661 

ולכאורה צודק לבן כשמגיע למסקנה אחרי שלוש תביעות כאלה , י גניבת דעת זו"נגרם עוהכל , אב לבניו 29662 

 29663 .עתה הסכלת עשו

ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי ? ומה ענה לו יעקב אבינו בתשובתו על שלוש תביעותיו הגדולות 29664 

התשובה היא כשאנו שומעים תשובה זו אפשר לחשוב חלילה כאילו , אמרתי פן תגזול את בנותיך מעמי 29665 

התיר לעצמו לגזול מחברו את הדברים הכי , שמתוך חשש או פחד שמא ישאר נגזל, מתוך דאגתו לעצמו 29666 

כמובן שבהתבוננות כזאת קשה מאוד ליישב , רק כדי להבטיח לעצמו שלא יגרם לו איזה הפסד, יקרים לו 29667 

יו מעידה התורה תתן הבחיר שבאבות ומקור האמת שעל, את כל זה על הלב עם הגדלות של יעקב אבינו 29668 

 29669 .אמת ליעקב

בהנהגות של , אמנם לפי האמת חלילה לנו לחשוב בהתבוננות שטחית כזאת הנובעת ממושגינו היום יומיים 29670 

ולא רק , משא ומתן ומיני הערמומיות הנעשית בין בני אדם של עולמנו המגושם הדואגים רק לעצמם 29671 

לכן , למגלה פנים בתורה שלא כהלכה ו"אלא אפשר עוד להחשב ח, שהסתכלות כזאת רחוקה מהאמת 29672 

והוא יודע ברור , בבחיר שבאבות שהוא פני האדם שבמרכבה, עלינו קודם כל להתבונן במי הכתוב מדבר 29673 

ומה גם שאפילו , כי אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כמלוא נימא, כשמש שלעניניו הוא אין לו מה לדאוג 29674 

שלבן עם כל הרמאות שלו , אחרי מה שראה בחוש לא היה חושש, איש פשוט מאנשים פשוטים כמונו 29675 

 29676 .לא היה יכול לנגוע בו כלום, שהחליף את משכורתו עשרת מונים

שבבוא לבן לגזול את בנותיו יעלה בידו להוציא זממו , ואפילו מבחינה טבעית לא היה לו לחשוש ולפחד 29677 

, ל את האבן מעל פי הבארלא לחינם טרחה התורה ללמדנו את כחו וגבורתו של יעקב אבינו ויג, לפועל 29678 

ל את כחו וגודל "ועוד תארו לנו חז, י כמי שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית להודיעך שכחו גדול"ופירש 29679 

עד שהם מתפלאים איך הספיקו עורות גדיי העזים להלבישם על שתי , ידיו של יעקב אבינו באופן מבהיל 29680 

אדרעין דאבונן יעקב כתרין עמודין דיפרא  יוחנן תרין´ אמר ר, (ג"ה י"ר ס"בר) דאיתא במדרש, ידיו 29681 

 29682 .ש"מונה הכל מעשה נסים יעו´ אמר ר, ואת אמרת הלבישה על ידיו, סופא

אמר ליה ידי אתה , וירא יוסף כי ישית אביו ויתמוך יד אביו להסיר אותה, (´ויחי ו)א  ובמדרש תנחומ 29683 

דמוסין שבטבריא כך היו יוחנן כשני עמודים שבתוך ´ אמר ר? מבקש להסיר שרפשה לשר המלאכים 29684 

יונן כשן הזה ´ אמר ר, ל על הכתוב ויקח יעקב אבן וירימה מצבה"וכן אמרו חז, ל"זרועותיו של יעקב עכ 29685 

ש "כמ, ומה גם בניו השבטי יֿה שכולם היו גבורים אפילו בצעירותם, (א"ד י"ר ע"בר) של טבריא היתה 29686 

, טים הכירו מכחו הגדול שזהו מבית אבאשהשב, ל על כחו של מנשה בשעה שאחי יוסף באו למצרים"חז 29687 

 29688 .והוא היה אז לכל היותר בן שמונה שנים

ר הונא גבורים כיוצא בו "א, ל על הכתוב ויאמר יעקב אל אחיו לקטו אבנים אחיו אלו בניו"אמרו חז 29689 

והנה כעבור ימים אחדים יכלו שמעון ולוי לבדם להתגבר ולהרוג את כל אנשי , (שם) צדיקים כיוצא בו 29690 

על אחת כמה וכמה מה היו עושים שמעון ולוי ויתר אחיהם , על אף שזה נגע רק לגבי דינה אחותם ,שכם 29691 

בודאי שכל השבטי יֿה עם יעקב אבינו , שבטי יֿה אילו לבן היה בא לגזול את אמותיהם ואת כולם יחד 29692 

 29693 .על לבן הארמי´ והיו מתגברים בישועת ה, בראשם היו חוגרים איש חרבו

כי כל העולם היה רואה אז , כי אז היה נגרם ללבן במקום כבוד הבזיון הכי גדול, בינוולזה חשש יעקב א  29694 

ומה שהתורה מעידה על מחשבתו ורצונו שהיה , את רשעותו שהוא רוצה לגזול ולהתאכזר לבנותיו וילדיהן 29695 

דול היש בזיון יותר ג, היה נראה אז לכל העולם גלוי לכל, רוצה לעקור את הכל שנאמר ארמי אובד אבי 29696 

ובמקום , ובמקום שמחה שלבן טוען שמתגעגע לזה היה לו אז אחרי הקטטה עם בניו יגון ואנחה? מזה 29697 

 29698 .ולכל זה חשש יעקב אבינו, אהבת אב לבנים היה נגרם אז שנאה גדולה

´ כ יעקב אבינו שמלאכי ה"עאכו, לא שחשש לנפשו כי כמו שלא שייך שגבריאל המלאך יפחד מלבן 29699 

בודאי , ושעליו כתיב וישר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו, י האדם שבמרכבהמתגעגעים לראות את פנ 29700 

ולזאת עשה יעקב אבינו , אלא שכל דאגתו היתה איך למנוע מלבן שלא יוזק, שלא פחד מלבן שמא יזיק לו 29701 

ומוטב לו ליעקב , י זה ימנע מלבן כל הצרות של הקטטה הבלתי נמנעת הבזיונות והצער"וע, עצה זו לברוח 29702 

 29703 .רק בכדי להציל את כבודו של לבן מבזיון גדול, ו שהוא יראה בעיני העולם כנתבע וכגוזלאבינ

הוחזר לו לבסוף גם הכבוד , י עצה זו של בריחה וגניבת הלב שנעשתה רק מבחינת טובתו של לבן"ע 29704 

ושם היה לו הכבוד להראות עצמו כאב מסור הדורש , שלבן עשה ברית עם יעקב אבינו, השמחה והאהבה 29705 

כ החזיר לו יעקב "וכ, ודרש מיעקב אבינו אם תענה את בנותי ואם תקח נשים על בנותי, טובת בנותיו את 29706 

וגם תענוג אהבת האב לבנים , ויזבח יעקב זבח בהר וקרא לאחיו ויאכלו לחם, אבינו את מסיבת השמחה 29707 



י גניבת לב של "נמצא שדוקא ע, כנאמר וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם, הוחזר לו 29708 

 29709 .ולולא זה היה משיג הפגם של שלושת הדברים, לבן השיג לבן את שלושת הדברים שתבע מיעקב אבינו

שכדי להיטיב עם זולתו כדאי לקבל על עצמו  (א, נמצאנו למדים מיעקב אבינו והנהגתו עם לבן שני דברים 29710 

י זה להציל את חברו "אפשרי עאם רק , הנהגה של אי כבוד והוצאת לעז שכאילו הוא אינו נוהג כשורה 29711 

שהדרך להישיר את האדם הבלתי ישר היא  (ב, מבזיון צער ושנאה ולהעלותו למצב של ישרות והגינות 29712 

כי אי , הנהגה של גניבת לב וגניבת דעת, י הנהגה של ערמומיות הנראית לכאורה כהנהגה בלתי ישרה"ע 29713 

, ת כאלה המתאימות למצב נפשו של הרמאיולכן מוכרחים לעצו, אפשר להישיר את הרמאי על ידי ישרות 29714 

 29715 .אבל כל זה צריך להעשות לטובתו של הזולת כדי להישירו

ש עם "הוא לטובת התמים כמ, ז שכמו שחיוב ההנהגה עם ישר ותמים לנהוג בישרות ותמימות"נמצא לפי 29716 

, ותה נוהג עם העיקש בדרך פתלתל ועקש"שמה שהקב, כן היא ההנהגה של עם עקש תתפל, תמים תתמם 29717 

אלא שלפי עקשות לבו אי אפשר להישירו בדרך של , הלא היא בודאי הנהגה של חסד לטובת העיקש 29718 

ה ולהתנהג "כ עלינו לנהוג ולהלך בדרכי הקב"כ, י עקשות להעלותו לדרך הישרות"ומוכרחים ע, ישרות 29719 

כ לומר מתי "גועלינו , ולחפש כל מיני עצות של ערמומיות בכדי להישירו ולהטיב עמו, עם העיקש לטובתו 29720 

 29721 .(לקט שיחות מוסר)  .ה בחסד ואמת"שכולם דרכי הקב, יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב

 29722 

 29723 מאמר תרכג

 29724 .(ה"א כ"בראשית ל) וישג לבן את יעקב ויעקב תקע את אהלו בהר

 29725 אלא שנתפחד מפני, מלמד שכשברח יעקב מלבן היה בדעתו של לבן להרוג את יעקב, וישג לבן את יעקב

מפני שהיה עשיו בא  (ב, ה השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע"מפני שאמר לו הקב (א, שני דברים 29726 

אמר לבן הרשע בדעתו אם אני הורגו יבוא עשיו הרשע בעלילה ובדין , לקראתו וארבע מאות איש עמו 29727 

 29728 .לפיכך הלך לו ולא עשה כלום, כי הוא גואל הדם ויכרית שמי ושם זרעי, ויהרוג אותי

אינו מבין את הסוד , כשהוא רואה איזה מקרה של צער ויסורים, העיוור בסודות הבריאה והחיים האדם 29729 

הוא בוכה ורואה שהמקרה הזה בא להתנקם ממנו , ת לא לפניה ולא לאחריה"והטעם הגנוזים בהנהגת השי 29730 

עם היה רואה את הטובה הצפויה לו מט, ולו פתחו לו שערי שמים על כל סודותיהם העמוקים, לרעה 29731 

אבל באמת הם , ארבע מאות האיש של עשיו הרשע בודאי מטילים אימה בלב כל מי שפוגש אותם, הרעה 29732 

 29733 .(פרי הארץ)  .מלאכים טובים שנשלחו מן השמים להציל את יעקב ממזימת לבן הרשע שבא להורגו

 29734 

 29735 מאמר תרכד

 29736 .(ו"א ל"בראשית ל) ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי

ו כן על "ומן התימה לומר ח, (ד"ר ע"בר) קפדנותן של אבות ולא ענותנותן של בנים, ל"במדרש דרשו חז 29737 

יותר , ועוד על דברים גשמיים של כי מששת את כל כלי, ו"יעקב אבינו בחיר האבות שהיה לו חרון אף ח 29738 

 29739 .נה ומלכותעל שחילל יצועי אביו נטל ממנו בכורה כהו, מזה מצינו בראובן

, נטילת בכורה כהונה ומלכות לדורי דורות, כשנתבונן היטב ההפסד שהגיע לראובן עבור חללו יצועי אביו 29740 

י חללת אותו "ופירש, על חללו יצועי אביו? ועל מה נטלוה ממנו, כל הגדולה שבישראל היתה ראויה לו 29741 

תת רחל מאהל בלהה לאהל ומה עשה שנטל מטת אביו יעקב אחר מי, שם שעלה על מטתי והיא השכינה 29742 

שאם יעקב , נוכל להבין גודל הקלקול שעשה, ומהעונש שהיה לו אשר אם נתבונן אין למעלה הימנו, לאה 29743 

והעונש לא היה , כמה עולמות היו תלויים בזה, אבינו לפי חשבונו היה צריך להיות משכנו באהל בלהה 29744 

נראה מזה מה עמקו , עונש כזהאלא שהקלקול הזה מסתמא היה מחייב , ה לבנו"נקמה מיעקב אע 29745 

 29746 .מחשבותיו בהסדרת הסדר לעצמו

ק "ומובא בסה, כמה כוונות גבוהות היו לו בזה, כ במה שרצה דוקא לישא את רחל"ומסתמא כזה היה ג 29747 

מי יודע כמה גרם , וכשבא לבן והחליף לו רחל בלאה, ת"שבפסוק וישק יעקב לרחל נרמז סוד תפילין דר 29748 

, ומצד הסברא היה לו לכעוס על זה יותר, גבוהות ואיזה סילוק שכינה גרם לוקלקול ליעקב במחשבותיו ה 29749 

ותירץ לו לא ? רק בלשון שאלה הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני, ולא נאמר בפסוק שום כעס על זה 29750 

היום נולד לו ? היכן היה עם התירוץ הזה קודם שבע שנים, והלא התירוץ מופרך מאליו, יעשה כן במקומנו 29751 

 29752 .ו כעס כפשוטו"ל נראה שגם כאן לא היה ח"ל הנמכ? זה

זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע , אבל נוכל לומר שעיקר הכעס עליו כעת היה בגדר תוכחה 29753 

ואיך יש לו , ופרט לו כאן בקיצור הנהגותיו בכל הזמן אצלו, ´ושש שנים הייתי ביום וכו, ´עשרה שנה וכו 29754 

ולראות התנהגותו בכל הענינים , רם כיעקב אבינו עשרים שנה לאדם לב קשה כזה שיוכל להיות עם אדם 29755 

ומה כי , והלא גם לבן לא היה איש פשוט, ולהשאר במצבו הישן כמקודם, ולא להתפעל כחוט השערה 29756 



שהיה עיקר המדבר בבית והיה , כי הלא אז בנשואי רבקה נאמר ויען לבן ובתואל, מלאו לו כבר מאה שנה 29757 

 29758 .והבין כל דבר על בוריו רק ולב אין, ´כל לשנות ממאמר הוהסכים שלא נו, גדול מרבקה

א לשער שיווי "נראה מזה שיותר ממה שיש לכעוס ולריב על כמה ענינים רוחניים שנאבדים לאדם שא 29759 

ל קשה "וזהו ביאור דברי חז, עוד יותר מזה יש לכעוס על אדם שיש לו ממי ללמוד ואינו לומד, ערכם 29760 

וכן בעניננו שעיקר יש לתבוע דרכי השלמות ותקון , שזה מצוי לכלעונשו של לבן מעונשו של תכלת  29761 

 29762  .ש ויש לנו ממי ללמוד"שהננו מצויים בישיבה עוסקים בתורה ובתפלה וביר, המדות רק אצלנו

 29763 .(252´ תורת המוסר ד)

 29764 

 29765 מאמר תרכה

 29766 .(ו"א ל"בראשית ל) ויחר ליעקב וירב בלבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי

שבהמתו של , המריבה בין רועי אברהם לבין רועי לוט שלא היתה אלא בדברי הלכהכבר עמדנו על  29767 

ובכל זאת מכיון שלא היתה נקיה , אברהם היתה יוצאת זמומה ובהמתו של לוט לא היתה יוצאת זמומה 29768 

ואברהם נרתע , נאמר על זה בתורה ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט, מנגיעה עצמית 29769 

ובא לידי כך עד שלא רצה להיות אתו , ב זה והרתיע כלפי לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניךבגלל רי 29770 

 29771 .ונפרד ממנו מרחק רב כדי להתרחק מן המריבה, במחיצה אחת

, שאפילו מגיב על ריב אם הוא מפריז במדת מה בהגבתו נאמר עליו שהוא ריב, ומצינו עוד יותר מזה 29772 

משום שהיו מחרפים את עושקיהם , לים נקראו רבים אלו על אלול על דור המבול שאף הנגז"ש חז"וכמ 29773 

. ודנים גם אותם בעונשים חמורים כאלה עד כדי מחייתם מן העולם, ומוסיפים דברים שאינם מן ההכרח 29774 

ל אומרים ויקם משה "חז, ל שהימנעות מחיפוש דרכי שלום כמוה כמחלוקת"עוד מצינו בדברי חכמינו ז 29775 

דאמר רב כל המחזיק במחלוקת , ריש לקיש מכאן שאין מחזיקים במחלוקתאמר , וילך אל דתן ואבירם 29776 

 29777 .עובר בלאו שנאמר ולא יהיה כקרח ועדתו

כמו כן שלח לקרוא לדתן , משה ניסה לפייס את קורח שבא לחלוק עליו בפרשה ארוכה ולא נתפייסו 29778 

זה משה וויתר על ולאחר כל , העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה, ולאבירם והם השיבו בחוצפה גדולה 29779 

ומופלאים הדברים שהמחלוקת של , והלך לביתם כדי לקרוא להם לשלום, כבודו בתור רבן של כל ישראל 29780 

המשמשת , כמחלוקת החמורה ביותר בדברי ימי ישראל, ל"קורח ועדתו מתוארת בתורה ובדברי חז 29781 

יאת העולם כדי ושהיה צורך לברוא בריאה מיוחדת עוד מימי בר, לדוגמה של גנאי ושמצה לדורות 29782 

 29783 .להענישם ולבלוע אותם חיים

היה , ל שאם משה לא היה עושה כל המאמצים לנסות ולשדל אותם שימנעו מן המחלוקת"והנה קובעים חז 29784 

אבל , אנו היינו רואים כזה לכל היותר שלילת מעלה ברדיפת השלום, נקרא בעל מחלוקת כקורח ועדתו 29785 

ושחלה עליה האזהרה ולא תהיה כקורח , של קורח ועדתובתורה רואים בזה משום מחלוקת חמורה מסוגו  29786 

ועדיין לא מצינו את כל , הרי עד כמה דק המושג של מריבה ומחלוקת בתורה וכמה החמירה עליו, ועדתו 29787 

 29788 .חומרת הדברים

 29789 ברב בישר רב לכם בני לוי ברב בישרוהו רב לך, ר לוי ברב בישר ברב בישרוהו"א, אלי רב לך´ ויאמר ה

משה רבינו עשה , ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה ונענש באותה מדה"י שהקב"ופירש, (7סוטה יג) 29790 

אבל כנראה נמצא פגם מה בביטוי , כדי לפייס את החולקים עליו להשלים איתם, הכל ולא חס על כבודו 29791 

ובעת התחננו לפניו להיכנס , ה דן אותו מדה כנגד מדה"ולא נוקה מפגם זה עד שהקב, רב לכם בני לוי 29792 

עד כדי כך , רב לך אל תוסף דבר, וציוה עליו להפסיק מתפילותיו באותו ביטוי, ץ דחה את דבריולאר 29793 

ומקפידה על כל תגובה ועל כל ביטוי שיש בו , מחייבת התורה את האדם להתרחק מן המריבה ומחלוקת 29794 

 29795 .משום משמעות בלתי רצויה

קפדנותן של אבות ולא ענוותנותן  ל"אמרו חז, ל על מריבתו של יעקב"ולאור זה מתבהרים לנו דברי חז 29796 

, מה אתה סבור שמא מכות או פצעים היו שם, ויחר ליעקב וירב בלבן? קפדנותן של אבות מניין, של בנים 29797 

ולא ענותנותן של בנים מדוד שנאמר ויברח דוד ויבוא , לא היו אלא דברי פיוסים יעקב מפייס את חמיו 29798 

מזכיר שפיכות דמים , אתי לפני אביך כי מבקש את נפשימה עשיתי ומה עוני ומה חט, ויאמר לפני יונתן 29799 

 29800 .אנו למדים מכאן גדלותם של האבות, (ד"ר ע"ב) בפיוסו

מן הרגע הראשון שיעקב דרך על מפתן ביתו , על יעקב אבינו עברו בביתו של לבן הארמי תלאות רבות 29801 

רו למרות עבודתו מקפח את שכ, נותן לו את לאה במקום רחל, התחיל להתנהג אתו בעורמה וברמאות 29802 

ואחרי כל זה לאחר שיעקב לוקח את שלו ועוזב את ביתו , מחליף משכורתו עשרת מונים, הקשה והנאמנה 29803 

ומרמז לו שיש לאל ידו לעשות עמכם , לבן רודף אחריו ומתנפל עליו בטענות ומריבה, ציוה לו´ כפי שה 29804 

 29805 .בהועוד בודק בכל אוהליו וממשש בכל כליו שמא ימצא בהם דבר גני, רע



ולמרות כל הקיפוחים והנגישות במשך כל עשרים שנה שהיה , ולעומת זה הראה יעקב גבורה נפלאה 29806 

ואף לאחר שלבן רודף , אינו מגיב עליהם כלום ואינו בא כלפיו בשום תביעות ותלונות, בביתו של לבן 29807 

, ליו בטרוניותיעקב אינו תוקף אותו ולא בא א, אחריו להורגו ומתגולל עליו בעלילות ובעלבונות קשים 29808 

ועוד הוא מתנצל לפניו כאילו הוא הנאשם מה פשעי מה , אלא מדבר אתו בלשון רכה ובדברי פיוסים 29809 

 29810 .´חטאתי כי דלקת אחרי וכו

קרויים בתורה אותם דברי ההתנצלות והפיוסים של יעקב שם מריבה וירב , והנה מופלא הדבר שעם כל זה 29811 

אבל , ל מכריזים עליה לשבח קפדנותם של אבות"חזאמנם לגבי יעקב מריבה זו כשרה היתה ו, יעקב 29812 

כי כשהאדם מזכה את עצמו הרי הוא מחייב בהכרה את , לפעמים יש גם בהתנצלות משם פגיעה בזולת 29813 

ל קובעים שמדה הראויה היא עלובים ואינם "חז, ויש בזה משום עלבון וחסר כאן ממדת השלמות, חבירו 29814 

ואף לא , שאין להשיב כלל על עלבון וחירופים, (פח שבת) שומעים חרפתם ואינם משיבים, עולבים 29815 

מתארת אותם התורה בלשון , ואף פיוסיו של יעקב עם כל הצדק וההגינות שבהם, בהתנצלויות ובפיוסים 29816 

 29817 .ל קפדנותם של אבות"וירב והם נקראים בפי חז

ארים בלשון אם כי הם מתו, ל והוסיפו שדברי התנצלות ופיוסים במקרים דומים של יעקב"ועוד באו חז 29818 

, אבל אם מוסיפים להם נימה של פגיעה, כשרים הם כיון שאין בהם ביטויים של פגיעה, מריבה וקפדנות 29819 

ודוד המלך יוכיח שהרי התנצל דוד , למרות שהדברים נאמרים לשם פיוס ומתוך ענוותנות פסולים הם 29820 

ד השפיל את כבודו וקרא על ועו, דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך, לפני שאול וטען כנגדו 29821 

מה עשיתי ומה עווני , וגם לפני יונתן שפך את לבו לשם בקשת שלום וטען, עצמו כלב מת ופרעוש אחד 29822 

כי את דברי יעקב , וכנראה שהיתה בדבריו נימה של ענוותנות יותר משל יעקב, ומה חטאתי לפני אביך 29823 

 29824 .ל קפדנות ואת דבריו תיארו כענוותנות"כינו חז

ובודאי כיוון לשם תועלת כדי , שהזכיר יחד עם דברי התנצלותו העובדה שהוא מבקש את נפשואבל כיון  29825 

בכל זאת היה צריך להסתייג מביטוי שיש , להעמיד את יונתן על הסכנה שהוא נמצא בה כדי להצילו מידיו 29826 

י ל פגם בכל דבר"ומכיון שלא נמנע מזה מצאו חז, בו הזכרת שפיכות דמים המטילה אשמה על שאול 29827 

 29828 .עד שאמרו ולא ענוותנותם של בנים, התנצלותו וענוותנותו

ולא , נמצא שלא רק מי שמשיב בשעת מריבה דברים מיותרים שיש בהם משום עלבון נקרא בעל מריבה 29829 

אלא אפילו מי שמפייס , רק מי שאינו עושה הכל מה שאפשר לשם פיוס ושלום הריהו כמחזיק במחלוקת 29830 

נפסלים כל , א שבשעה שהוא מפייס הוא מזכיר מה שאין ראוי להזכיראל, בכל דרכי הפיוס והענוותנות 29831 

 29832 .והם גרועים מדברים שנקראים בתורה מריבה וקפדנות, דברי הפיוס שלו וכל ענוותנותו

ל ענוה "כדברי חכמינו ז, מדת הענוה היא מהחשובים ביותר, ומכאן אנו גם למדים על עומקן של המדות 29833 

ל אומרים לעולם יהא ענוותן כהלל "עד שחז, קפדנות היא מדה גרועה מאודואילו ה, (7ז כ"ע) גדולה מכולן 29834 

ובודאי רב מאוד , הרי שהזהירו אף מקפדנותו של שמאי שהיתה לשם שמים, ואל יהא קפדן כשמאי 29835 

 29836 .המרחק בין שתי המדות האלו

או בהם ובודאי ירדו לעומק כוונתם ור, ל מכנים כאן את דבריו של דוד ענוותנותם של בנים"והנה חז 29837 

לא רק , ובכל זאת מכיון שמצאו פגם כל שהוא בביטוי פיוסו ובקשת השלום, משום מדת הענוותנות 29838 

עד שהכריזו קפדנותן של אבות ולא , שנפגמה מדת הענוה שלו אלא העדיפו עליה מדת הקפדנות של יעקב 29839 

 29840 .(אור הצפון)  .ענוותנותם של בנים

 29841 

 29842 מאמר תרכו

 29843 .(´א מ"בראשית ל) ה ותדד שנתי מעיניהייתי ביום אכלני חורב וקרח בליל

שהיה לנו יאמר נא ישראל ישראל ´ ההוא דכתיב לולי ה, ו שיר המעלות"ל אמר ט"ריב? מה היה אומר 29844 

א  ואתה קדוש יושב תהלות ישראל ישראל סב, שמואל בר נחמן אמר כל ספר תהלים היה אומר´ ר, סבא 29845 

 29846 .(ר עד ח"ב)

אשר כל אותם עשרים השנה של סבל , דל דבקותו של יעקב אבינואין לנו השפה ואין לנו המלים לתאר גו 29847 

ממעמקים קרא אל האלקים בתפילה , היה עוסק בשירות ותשבחות ומביע כיסופיו וגעגועיו לאלוקיו 29848 

ומשם היה מוציא , והודאה על הנסים היום יומיים שהיו חלקו בשהותו בגיא צלמות של טומאת בית לבן 29849 

וכן ואתה קדוש , שהיה לנו אזי חיים בלעונו´ לולי ה? מה היה אומר ,טהור מטמא ומגדל שבטי ישראל 29850 

רואים אנו , אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו, בך בטחו אבותינו בטחו ותפלטמו, יושב תהלות ישראל 29851 

 29852 .איך שהתלאות שהיו מנת חלקו אך חזקו את בטחונו וגעגועיו לאלקיו

שההולך להתפלל מקבל שכר  (.סוטה כב) ´אר בגמדזה שמבו, ל בספרו נתיבות עולם מסביר"המהר 29853 

אבל בשאר מצוות אין שום עדיפות בסוכה רחוקה , פסיעות אם הולך למקום רחוק אינו אלא לענין תפלה 29854 

דבתפלה העיקר הוא שהאדם יכוון לבו ויכיר את , ד לבאר טעם הענין"ונראה לענ, מסוכה יותר קרובה 29855 



ש חסידים הראשונים היו שוהים "זה צריכים הכנה רבה וכמול, ה למלא אותו"חסרונו כדי שיבקש מהקב 29856 

, ולכן כל מה שירחיק לכת למקום תפלה יותר מתכונן ומכין לבו, (ברכות לב) שעה אחת קודם תפילתם 29857 

 29858 .ועל כן בדין הוא שיהיה שכר פסיעותיו שסייעו שתתקבל תפילתו, וכמו שתגדל הכנתו כן תגדל כוונתו

עוד , ת שהעיקו על לבו וצערו על המצאו בארץ טמאה בין רשעי עולםכן אצל יעקב אבינו מרוב הצרו 29859 

עד שיזכה שוב לראות , ה בשופכו את לבו כמים לעוזרו בדרכו המלאה קמשונים"יותר הגיע לדבקות להקב 29860 

יעקב אבינו בחיר האבות בשעה שהיה עוסק בהקמת שבטי ישראל וכל מעשיו סימן , בארץ החיים´ בטוב ה 29861 

היה באותו עת שופך את , תמיד לשכינה במדרגות עליונות שאין לנו בהם שום השגהודבוק היה , לבניו 29862 

איך יתכן ששני הפכים כאלה , כל כך גדול היה וכל כך קטן הרגיש את עצמו, לבו לבוראו בשברון לב 29863 

 29864 ?גדלות והרגשת קטנות יתקיימו יחד באותו זמן ואותה עונה

האדם הוא נמשל לסולם המוצב ארצה וראשו , ד אלקיםאולם כאן נעוץ יסוד גדול בהבנת מהותו של העוב 29865 

ואפילו כשעומד למעלה מוכרחים גם , כמו שהסולם מוכרח להיות שלם בכל שליבותיו, מגיע השמימה 29866 

עליית האדם בסולם השלמות גם כן נעשה על , כמו כן עובד האלוקים, השליבות התחתונים להיות שלמים 29867 

פנחס בן יאיר בברייתא שלו תורה מביאה לידי זהירות ´ רוכמו שכתב , ידי מדרגות אחד אחרי השני 29868 

והנה כל אחד מבין שאם לא יתאמץ להגיע למדרגות הגבוהות אז בעל , (ז כ"ע) זהירות מביאה לידי זריזות 29869 

 29870 .אבל על המדרגות הראשונות חושב שאין להתאמץ כל כך וכאן מונח טעות גדול, כרחו ישאר בחוץ

וד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה שיס, ל"כבר העיר לנו מרן הרמח 29871 

אפילו כשמדברים מאדם כזה שהשקפתו היא להגיע אל דרך החסידות , (א"י פ"מס) חובתו בעולמו 29872 

, הוא שיכיר חובתו בעולמו, ובכל זאת יסוד ושורש לדרכו קובע המסילת ישרים, והעבודה התמימה 29873 

מי שאינו מכיר חובתו בעולמו אינו בא להתדבק לחסידות ושאר שמובן מאליו ש, ולכאורה מיותר הוא 29874 

צריך לשית , שאפילו אחרי שכבר מגיע לדרגות גבוהות תמיד, אבל העומק שבדבריו הוא, מדרגות עליונות 29875 

 29876 .לנגד עיניו היסוד הראשון שהוא מה חובתו בעולמו

ון שהיא ידיעת חובתו ברגע שהאדם משקיע את עצמו במדרגות גבוהות עד שמסיח דעת מהיסוד הראש 29877 

איזה תועלת יש לו מכל המדרגות אם הסולם , דומה הוא לסולם שחסר לו השליבות התחתיות, בעולמו 29878 

שיעקב אבינו הענק , הוא פתרון בעיא שלנו להבין איך יתכן גדלות וקטנות גם יחד? כולו עומד להתמוטט 29879 

, הגבוהות והנמוכות שלובות יחדוהוא משום שהמדרגות , ברוחניות ירגיש את עצמו כתולעת ולא איש 29880 

 29881 .חושב הצדיק מחובתו בעולמו וכמה הוא רחוק מלהגיע אליה, ה"ובאותו רגע של הדבקות הכי גבוה להקב

וכל מה שיותר יעלה יותר מחויב הוא להתעלות כדי , כל הגדול מחבירו חובתו בעולמו גם כן גדול ממנו 29882 

אבל ליעקב בעצמו עוד רחוק ממנו , ב בבית לבןהלואי שהיינו אנחנו במדרגה של יעק, למלאות חובתו 29883 

להשתמט מלבן כשיגיע , לחזור לארץ הקודש, מרגיש הוא את חובתו בעולמו להקים השבטים, השלמות 29884 

יודע הוא שאם אחד מבניו ימות בחייו אז סימן זה שירד , לצאת בשלום מהפגישה עם עשיו הרשע, הזמן 29885 

 29886 .(י לז לה"רש) לגיהנום

והינו בבית לבן אשר משתדל בכל כוחות הטומאה , כה וכמה מכשולים לפניויודע הוא שהדרך ארו 29887 

כדי שלא יצליח להגיע , וכן עשיו והשר שלו מצפים אך להפילו, (כדאיתא בזוהר) שבעולם להפילו 29888 

 29889 .ולהכין את הדרך למתן תורה, למדרגה כדי לבסס את עם ישראל כעם סגולה

ובשעת , והיא אשר גרמה שירגיש המרחק הגדול, ולמויעקב אבינו לא הסיח דעתו לרגע קט מחובתו בע 29890 

כי טרם נסתיים מאבקו להביא לידי גמר את משימתם של , השיגו מדרגות נשגבות לא נתקררה דעתו 29891 

שאף ברוב בהירותו לא הסיח דעתו , מה נאמר אנחנו בעומדנו מול השמש בצהרים, האבות הקדושים 29892 

 29893 .אלא שאפילו למדרגה זו לא הגענו, הכשאנחנו זקוקים למדה זו לא מרוב מעל, מחובתו

לדעת שהושמנו במצב של נסיון שהוא כמלחמה , עדיין לא התאמתה אצלנו מדרגה זו במובנה הפשוט 29894 

ומי שיהיה לבן חיל וינצח את המלחמה פנים ואחור הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לידבק בבורא , חזקה 29895 

עדיין , האדם הם אך נסיונות שעליו לעמוד בהם עדיין לא הוחלט אצלנו שכל מקרה, (א"י פ"מס) יתברך 29896 

עלינו , וטרם השגנו שיש מכשולים בדרכנו, חושבים שנוכל להמשיך בדרכנו בלי מלחמות ומאבקים 29897 

.ואם נצליח בזה נוכל להמשיך למעלה למשכיל, להתחזק מאוד כדי שנגיע לשלבים הראשונים של הסולם 29898 

 29899 .(המוסר והדעת)  

 29900 

 29901 

 29902 וישלח

 29903 מאמר תרכז

 29904 .(´ב ד"בראשית ל) עקב מלאכים לפניו אל עשו אחיווישלח י



האם יעקב היה משתמש , ולכאורה מהו ענין המלאכים, י מלאכים ממש"רש, וישלח יעקב מלאכים 29905 

ומבואר אצלנו , הלא ודאי אסור ואי אפשר לומר כן? במלאכים היוצאים לפני מחנהו לשם כבוד ותענוג 29906 

ר בראתי לו תורה "בראתי יצה, אין לנו שום מותרות ,תמיד שכל מה שיש לנו הוא מההכרח הכי גדול 29907 

 29908 .היא הכרח גדול כולה הינה רק תבלין ליצר´ כל התורה הק, (7קדושין ל) תבלין

כל ענין מתן תורה הוא חמלה גדולה , ק"א שיתקיים אף רגע בלי תורה"מצבו של הכלל ישראל הוא שא 29909 

, צריך להבין ענין המלאכים שהיו אצל יעקב וכן, ה לאדם הוא מצד ההכרח"וכן כל מה שחנן הקב, ויתרה 29910 

להצילו מכל , (א"תהלים צ) כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, שהיו מההכרח הכי גדול בכדי לשמרו 29911 

 29912 .האמור בשיר של פגעים

ואמר לו בני כל , משל לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו, (7קדושין ל) ל"אמרו חז 29913 

ואם אתה מעבירה הרי , על מכתך אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ואין אתה מתירא זמן שרטיה זו 29914 

כ ורצה "ובזה נבין למה פחד יעקב כ, סוד הנומי הוא שאם אתה מעבירה מיד יש נומי, היא מעלה נומי 29915 

 29916 .שבעל מעלה חרד תמיד על המעלה שלא תאבד ממנו, להשאר תמיד באהל

מ כיון שידע "מ, ה"ואף אחרי כל ההבטחות שהבטיחו הקב, מהאהל ולכן יעקב אבינו ירא להפסיק אף רגע 29917 

ומכיון שהיה בבית לבן ועסק בממון וידע גודל הסכנה , מעלת יושב אהל ועד כמה גדולה הסכנה לאבדה 29918 

כ נתירא עד כדי והכני "וע, שעל נטיה קלה של כחוט השערה הסכנה גדולה עד מאוד, של מיד מעלה נומי 29919 

 29920 .אם על בנים

כ מן הנמנע הוא "כמו, הנמנע הוא לנקות ארובה מבלי להתלכלך בפיח למרות כל הזהירות וכמו שמן 29921 

כשזזו לרגע מהאהל היו , מרכבה עליונה´ עד שהאבות הק, שהחיבור ישאר שלם אף בזיז קל מן האהל 29922 

שהיו יראים תמיד שמא אין אנכי עמך וכשאין אנכי , (א"ב י"י ל"רש)א  מתיראים כבר שמא נתלכלכו בחט 29923 

בכל זאת חשש שמא , ה והנה אנכי עמך"פ שהבטיחו הקב"ואע, בהזזה קלה מהאהל מיד מעלה נומי, מךע 29924 

 29925 .שמא זז מהאהל ואז הוא מן הנמנע שלא לעלות נומי, נצב עליו´ אין ה

יראה לי כי מי שימצאוהו רעות ותלאות מן הנביאים או החסידים . א"נ´ ג פ"נ ח"ם במו"הרמב´ וזהו שכ 29926 

ותמיד עוברים , ו הרעה ההיא אלא בשעת התרשלותו וכפי אורך ההתרשלות ההיאלא מצאתה, השלמים 29927 

באמת לא יוכל , והוא משום שאין אנו מבינים כלל ענין החיבור, על דבריו בהבלעה כעל דברי פילוסופיה 29928 

והרי , היה יכול לומר ביאור כזה´ ם קדוש ה"ורק הרמב, לומר ביאור כזה מי שלא ידע מסוד החיבור 29929 

עמו וכבר נתלכלך ´ שמא אין ה, ו איך שיעקב מרכבה עליונה היה בכל רגע ורגע בפחד ומורארואים אנ 29930 

 29931 .דכשאין החיבור שלם זהו מקום הסכנה היותר גדולה, בחטא

איך שנזהר בעת שהיה מוכרח לצאת , וכמה גדולה הסכנה בהזזה כל דהוא מהאהל רואים אנו מיעקב 29932 

ז עדיין היה מתירא "ואחרי כ, ה בבית מדרשו של שם ועברד שנ"שנטמן עוד י, מהאהל לברוח מפני עשיו 29933 

רואים אנו מה היה פחדו של יעקב כל העת ומה , ולא יהיה בבחינת אנכי עמך´ ית´ ו מה"שמא יפרד ח 29934 

נצב עליו ´ ואם אין ה, ו ממדרגתו ואינו עמו"כל כך גדל פחדו שמא נטה ח, היתה סיבת זהירותו ויראתו 29935 

 29936 .וגדולה הסכנה עד והכני אם על בנים ,כבר הפסיק החיבור והדיבוק

לא כאברהם , מאי דכתיב לכו ונעלה אל בית אלקי יעקב, ל"ש חז"ואולי יש להעמיס מה שנבאר בזה במ 29937 

ויקרא את שם המקום ההוא ´ שנא, אלא כיעקב שקראו בית, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שכתוב בו הר 29938 

הר ושדה אין להם , והחילוק בבחינות אלו הוא בזה, הרי הם בחינות, בית, שדה, הר, (ח"פסחים פ) בית אל 29939 

, כולו יושב באהל כולו במחיצות סביבו מבלי שום פרצה כל דהו, מוגדר כולו מסביב זהו בית, מחיצות 29940 

 29941 .כי זהו כל יסוד העבודה להיות יושב אהלים, הוא בית´ והשם שבו בחר הבורא ית

ולזה צריך לשים מטרת כל , החיבור והדיבוקומזה תצא הערה לאדם איך שצריך להזהר לבלי להפסיק  29942 

בחינתן של ראשונים היה לעשות , פ בעתים הקבועות"ולכה, עבודתו לבלי הסיח דעתו אף רגע מהאהל 29943 

ומה נקל לאדם אם אך יפסיק החיבור , וזה היה כל ענין בתי כנסיות יושב אהלים, מרחוב בית המדרש 29944 

במדה זו יקנה , חזק החיבור ויתדבק אל בוראוובה במדה שהאדם י, ו מבית המדרש רחוב"לעשות ח 29945 

 29946 .(ח"צ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .המעלה של יושב אהלים

 29947 

 29948 מאמר תרכח

 29949 .(´ב ד"בראשית ל) וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו

וכתב , ן כתב לבאר ענין מה שהאריכה התורה בכל פרט ופרט בדורונו של יעקב ששלח לעשיו"הרמב 29950 

 29951 .ללמדך שאין סומכין על הנס, ת שיעקב לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתושהוא בכדי להראו

אלא היה , דנראה מדבריו שאילו לא היה יעקב שולח מתנתו לעשיו, ן צריכים התבוננות"ודברי הרמב 29952 

נצייר לנו גזלן הבא על רציחת , וכי מה ענין נס לכאן, מרצהו בדברים היה זה נס ואין סומכין על הנס 29953 

שני אחים שהיתה ? האם צריך לנס בכדי שיתעוררו רחמיו של הגזלן, והנרדף מבקש ממנו רחמים נפשות 29954 



הלא מקובל שכל אחד משתנה , פ"האם זה נס אם יתרצו ויעשו שלום ביניהם בערב יוהכ, מריבה ביניהם 29955 

ולאיזה , ואם כן עשיו אף שהיה שונא ליעקב אבל סוף סוף היה אחיו, י פיוס דברים"בדעות וכן במדות ע 29956 

 29957 ?נס צריך בכדי שיתפשרו ביניהם

ולא עוד אלא , בכדי להפך מדותיו צריך לנס, ן שבכדי לשנות טבעו של אדם"רואים אנו מדברי הרמב 29958 

שהרי נסים של שינוי טבע כקריעת ים סוף וכדומה , שצריך לזה נס יותר גדול מלשינוי דברים חומריים 29959 

כ לא רצה לסמוך על נס של שינוי טבע עשיו "ואעפ, ןשהרי עבר במקלו את הירד, היו מצויים אצל יעקב 29960 

 29961 .משום שאין סומכין על הנס, בדברים

דכשאמר יוסף לאחיו גשו נא אלי היה , כמה קשה טבע האדם להשתנות נראה מהא דאיתא במדרש תנחומא 29962 

והנה אחי יוסף ביורדם מצרימה היה דעתם להרוג או ליהרג בשביל , מנעם´ בדעתם להרגו אלא שמלאך ה 29963 

אוי לנו מיום הדין אוי , (ג"צ´ ר פ"בר) ל"גם כשהתודע אליהם יוסף הכירו בטעותם כמו שאמרו חז, יוסף 29964 

רואים אנו מכאן עד כמה מן , כ כשבקשם יוסף לגשת אליו עדיין רצו להרגו"ואעפ, לנו מיום התוכחה 29965 

ף לא נשרש שאחי יוסף למרות כל הכרתם וחרטתם על מעשה מכירת יוס, הנמנע הוא שינוי טבע האדם 29966 

 29967 .הדבר מקרבם לגמרי

שאחרי כל טענותיו של יעקב מה פשעי מה חטאתי כי דלקת , כ בויכוח יעקב עם לבן"ויסוד זה אנו רואים ג 29968 

הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי , עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו, אחרי 29969 

ויען לבן ויאמר ליעקב הבנות בנותי , ובתו של לבןמה היתה תש, זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך, מעיני 29970 

ל "והוא ענין הנ, כאילו לא שמע מיעקב שום טענה, והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה רואה לי הוא 29971 

כי שינוי טבע לבן בדברים בעלמא הוא בלתי , שיעקב לא היה יכול לבוא בדברים עם לבן בשום אופן 29972 

 29973 .אפשרי

´ להיות עובד ה] שאפשר[אכן נודע אם כי הנסיון יורנו , ד"י´ סי´ ישראלאור ´ס "וזהו מה שכתב הגרי 29974 

אכן ההתהפכות מרע לטוב בלי מוסר היא כמו בקשת הראיה , ש גם במדרגה נשאה בלי לימוד המוסרי"ית 29975 

 29976 .א להפוך טבעו של אדם"כך א, כמו שבלי עין אי אפשר לראות אם לא בדרך נס, בלי עין ושמיעה בלי אזן

ע בראת "אמר לפניו רבש, בקש איוב לפטור את כל העולם מן הדין, (.ב טז"ב)ב  ענתו של איווזו היתה ט 29977 

בראת צדיקים בראת , בראת גן עדן בראת גיהנם, בראת חמור פרסותיו קלוטות, שור פרסותיו סדוקות 29978 

, בעהיינו כמו שאי אפשר לשור בפרסות קלוטות ולחמור סדוקות שזהו שינוי הט, רשעים מי מעכב על ידך 29979 

 29980 .כך אי אפשר לרשע להעשות צדיק בשום אופן

ר ברא לו תורה "ה יצה"ברא הקב, ´אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני ה, ומאי אהדרו ליה חברי דאיוב 29981 

ה נתן לנו התורה שהיא "אבל הקב, פ שאמת הוא שלשינוי טבע צריך נס"ל שאע"הורונו כאן חז, תבלין 29982 

חביבים ישראל שניתן להם כלי , ל"ועל דרך זה מבואר מאחז, כזה ועל ידי התורה נוכל להוות נס, תבלין 29983 

 29984 .שזה אינו סיפור בעלמא ממעלות ושבחי התורה שבה נברא העולם, (אבות ג) חמדה שבו נברא העולם

ומכיון , ה את העולם"ל הורונו בזה חביבות ישראל שניתן להם כלי חמדה שעל ידה ברא הקב"אמנם חז 29985 

כי בריאת העולם הוא גם כן , יש בתורה אותה סגולה של שינוי טבע, עולמותי התורה יכולים לברוא "שע 29986 

הן אמת שטבע האדם אינו , חבריה דאיוב´ וזהו דאהדור לי, י תורה יכולים לשנות טבע"כ ע"וא, שינוי טבע 29987 

י יכול נס זה "ה נתן לנו את הדרך והאמצעי שע"אבל הקב, יכול להשתנות בשום אופן זולת בגדר נס 29988 

 29989 .(´א´ א ד"דעת חכמה ומוסר ח)  .ר ברא לו תורה תבלין"ה יצה"ברא הקב ,להתהוות

 29990 

 29991 מאמר תרכט

 29992 .(´ב ד"בראשית ל) וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו

י החסדים "נתמעטו זכיותי ע, (במדרש) ל"ויירא יעקב מאוד ויצר לו ואמרו חז, ל מלאכים ממש"י ז"פרש 29993 

קשה , הבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר ביד עשיולכך אני ירא שמא מש, והאמת שעשית עמדי 29994 

עד שיהיה אפשר להשתמש במלאכים ´ כ דבוק בה"להיות כ, מאוד לצייר איך מגיעים למעלה גבוהה כזו 29995 

אבל עוד יותר קשה להבין איך זה אפשר שאדם כזה , כמו בבני אדם להיות שלוחיו ועושי רצונו 29996 

יפחד עוד שמא יגרום החטא וימסר , ליהם להשתמש בהם כחפצווהוא אדון ע, שהמלאכים הם עושי דברו 29997 

 29998 .הוא ובניו ביד עשיו

ובשעה שהוא נמצא וחי , יעקב אבינו בחיר האבות שצורתו חקוקה תחת כסא הכבוד! הלא נפלא הוא 29999 

באותה שעה יפחד , במדה כזו עד כדי לצוות על מלאכי מעלה´ בהיותו דבוק בה, בעולמות רמים כאלה 30000 

, והנה אנכי עמך בכל אשר תלך´ עד אשר למרות ההבטחה שהבטיחו ה, גם בחטא במדה כזוויירא שמא נפ 30001 

י שלושת האבות "ז כל ענין התעודה הנשגבה של כלל ישראל ע"ויבטל עי, יפול הוא ובניו ביד עשיו 30002 

 30003 .מרכבת השכינה



וא שכל בכל זאת הלא נורא ה, י אחרים"בבריאתו היה נתמלא באופן אחר וע´ ואף אם נאמר שרצון ה 30004 

ולא עוד אלא שכנראה , י האבות והשבטים שבטי יֿה תבטל ותפסק"התעודה הנעלה שהחלה להתגשם ע 30005 

כ יש להשתומם האם אפשר הוא שלכלוך כזה שאינו ידוע ומורגש "וא, לא ידע יעקב מה פשעו ומה חטאתו 30006 

 30007 !יוכל לגרום עונש מר כזה נורא הדבר ומבהיל, ´ליעקב אבינו קדוש ה´ אפי

אלא , ונפסק עליו עונש מר כזה בשביל חטאו, ומר שלא חשש יעקב אבינו שמא נתחייב בדיןאולם יש ל 30008 

ובדרך הטבע לא יוכל , עשיו הולך לקראתו וארבע מאות איש עמו, אחר שנמצא במצב של סכנה גדולה 30009 

כ ידע יעקב אבינו שצריך הוא לזכויות גדולות ורחמים מרובים שיעשה "א, להמלט אך באורח נס ופלא 30010 

עד כדי שלא תעמוד לו ההבטחה שהבטיחו , ולכן היה ירא וחושש שמא נתלכלך בחטא וירד ממדרגתו, הנס 30011 

 30012 .והנה אנכי עמך ושמרתיך´ ה

שבשביל חטא קל שאינו מורגש ואין להבחין , אך עדיין יש להתפלא ולהשתומם עד היכן מידת הדין מגעת 30013 

תנטל התעודה הנשגבה ממנו ויכלה הוא  ,יפול האדם ממדרגתו הכי רמה ונשאה ויאבד כל אשר לו, אותו 30014 

הנה בהיותם , אבל באמת אף הדברים הכי קלים ופעוטים שאין אדם מכיר ומבחין בהם מפני דקותם! וזרעו 30015 

 30016 .נראים הם באופן אחר ודמות אחרת להם לגמרי, ´מוצגים לאור פני ה

בנפש האדם ללכלך  עד שיש להכיר ולהבחין למדי את רשומם בפועל, הם יותר בולטים ויותר גדולים 30017 

נבחנים , כזו שהאדם בעצמו אינו יודע מהם´ ואפי, כי כל רגש ותנועה קלה שבנפש האדם, אותה ולהפסידה 30018 

מה , ולכן היה ירא יעקב שמא חטא באיזו מחשבה או רגש דק מן הדק, המשוטטות בכל´ לפני עיני ה 30019 

יש בכחו לגרום הסרת ´ הוכשנראה החטא הזה לעיני , שעלול להיות כל עוד היותו מלובש בחומר 30020 

 30021 .ו הוא ובניו ביד עשיו"ויפול ח, ההשגחה המיוחדת להצילו מיד עשיו דרך נס ופלא

כי הלא באותה שעה גופא שפגש את עשיו חטא ופגם בזה , ואמנם רואים אנו שהיה לו ליעקב מקום לפחד 30022 

, ם קודם לבני יעקבז שיעמדו מבניו של עשיו שמונה מלכי"וגרם עי, שקרא לעשיו שמונה פעמים אדוני 30023 

ה אתה "אמר לו הקב, באותה שעה שקראו יעקב לעשיו אדוני, (ילקוט שמעוני וישלח) ל"וכמו שאמרו חז 30024 

אני מעמיד ממנו שמונה מלכים קודם , השפלת את עצמך לפני אחיך וקראת אותו אדון שמונה פעמים 30025 

 30026 .שראלדכתיב ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני י, לבניך

, נדחתה ממשלתם של מלכי ישראל שמונה דורות, הרי שבשביל דיבור שיצא מפי יעקב בדברו אל עשיו 30027 

ורושם זה , נעשה זה רושם בנפשו ונפגם בו כח המלוכה, כשהשפיל יעקב את עצמו לפני עשיו וקראו אדון 30028 

לא היו בני יעקב שמלכו מלכים מבני אדום ועדיין , כ בבניו דור אחר דור עד שמונה דורות"נשאר אח 30029 

י כל דבר אף אם "רואים אנו מזה מה גדול הוא הרושם הנעשה בנפש האדם ע, ראויים למדרגת המלוכה 30030 

.ומה גדולות הנה התוצאות שיכולות לבוא בשביל זה במאורעות חייו הוא ובדורותיו אחריו, קל ופעוט הוא 30031 

 30032 .(´שעורי דעת שעור ג)  

 30033 

 30034 מאמר תרל

ב "בראשית ל) דני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתהויצו אותם לאמר כה תאמרון לא 30035 

 30036 .(´ה

הביאור הוא שחייב אדם לשאוף , חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב 30037 

שמחובתנו להתבונן במעשי , אך באמת טמון בזה ענין נוסף, להגיע למדרגה שמעשיו יהיו כמעשי האבות 30038 

נראה שהנהגת יעקב , והנה כאשר נתבונן בפרשת השבוע, הם היאך אף עלינו להתנהגהאבות וללמוד מ 30039 

שהרי בתחילה שלח אליו מלאכים , ה היתה תוך השתמשות בסיבות טבעיות כדי להתגבר על עשיו"אע 30040 

 30041 .והכניע עצמו לפניו באומרו עבדך יעקב, שיאמרו לו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה

ז "וכ, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני, עם לבן גרתי לא נעשיתי שר וחשובי "ועיין ברש 30042 

ואף את הדורון שלח בחכמה , כ הוסיף לשלוח לו דורון רב כדי לפייסו"ואח, עצות ותחבולות מדרך הטבע 30043 

צמו ומלבד זאת הכין ע, י כדי להשביע עינו של אותו רשע"וברש, וכדכתיב ורוח תשימו בין עדר לעדר 30044 

וכשבאו , ל שהשבטים החביאו תחת בגדיהם כלי זין שיוכלו לגבור עליו במלחמה"איתא בחז, למלחמה 30045 

ז הכנות מדוקדקות כדי שיוכל לנצחו בדרך "וכ, לפניו השתחוו כולם אפים ארצה כדי לעורר רחמי עשיו 30046 

 30047 .הטבע

מחויבים אנו להשתמש ואף ש, ת"הא אין הסיבות נותנות מאומה כי הכל מיד השי, ולכאורה צריך ביאור 30048 

ה "ומדוע הוצרך יעקב אע, אמנם הכא חזינן הקפדה מיוחדת כדי שהדברים יתאימו בדרך הטבע, בסיבות 30049 

 30050 .כ עלינו להבין פרשה זו"וא, ובפרט שחייבים אנו להתבונן במעשי האבות להתנהג כמותם, לכל זה

ז מעצם "ל ההויות שבעוהוהשביעי שיתברר אצלו כי יש לכ, (ג"שער הבטחון פ) כתב החובת הלבבות 30051 

אין , לא יוסיף ולא יגרע על מה שגזר הבורא יתברך בכמותו ואיכותו וזמנו ומקומו, ומקרה גבול ידוע 30052 

ומה שיהיה מן הדברים הוא הנגזר אשר קדם , מרבה למה שגזר במעוטו ולא ממעט ממה שגזר ברבותו 30053 



והסיבה חלושה , ולסיבות סיבות אלא שלכל הגזירות הקודמות בידיעת הבורא סיבות, בתחילת הידיעה 30054 

כאשר נראה הגרגיר האחד מן החטה מצמיח שלש מאות שבלים ובכל שבולת שלושים , מהיות ממנה שינוי 30055 

 30056 .היעלם כי כח הגרגיר חלוש מעשות כמות זה, גרגרים

ורק אנו טועים ומדמים כאילו , ואין בכח הסיבה הקלושה לפעול, היינו שאף הסיבות אין בהם מאומה 30057 

 30058 ן"רק התורה והמצוות הם הסיבה האמיתית לכל אשר יקרה עם האדם וכדברי הרמב, ות גורמים לכךוהסיב

ה עד שיאמין שכל דברינו ומקרינו כולם נסים אין בהם טבע "שאין לאדם חלק בתורת משרע, (שמות יג) 30059 

ית הטוב כי רק עשי, אלא אם יעשה הטוב יצליחנו שכרו ואם יעשה הרע יכריתנו עונשו, ומנהגו של עולם 30060 

הליכות דיני הבורא יתעלה יותר נעלמות ועמוקות ועליונות מהגיע אל ידיעת , ש שם"הוא הגורם וכמ 30061 

 30062 .חלקיהם

ה דנצטרך לסיבות כדי להשיג "כ מדוע גזר הקב"א, מכיון שנתבאר שאין בכח הסיבות לעשות ולפעול 30063 

בעבודת האלקים  מפני שחייבה החכמה בחינת הנפש, (שם) כתב בזה החובות הלבבות, עולם הזה 30064 

ואשר , יגמר וישלם בהשלמת הזדמנות הסיבות, ומה שגזר הבורא שיגמר לאדם מהם, ובהמרותו בחן אותה 30065 

ונתברר ממנו העבודה והעבירה בכונה ובבחירה לאחת מהנה מבלתי , לא גזר לא יגמר וימנעו ממנו הסיבות 30066 

 30067 .ז הגמול והעונש ואפילו לא גמר בהם המעשים"ויתחייב אח, האחרת

ותכלית כל יצירת , וחלק הנפש שבו הרי הוא מלאך ממש, וונת הדברים שהאדם נברא מורכב מנפש וגוףכ 30068 

ז יהיה "ואף חלק הגוף שבו ישתעבד וישמש את חלק הנפש שעי, האדם שחלק הנפש שבו יתעלה ויתגדל 30069 

, נסיון י"ודרך התעלות הנפש היא רק ע, שכביכול רצה שאף חלק הגוף יהפוך להיות נפש, דומה לבוראו 30070 

, ז ומוסיף לפעול כפי חלק הנפש"ואינו משים לבו ע, בעת שרואה לפניו דברים המנוגדים בתכלית לאמת 30071 

 30072 .ז מתעלה הנפש ופועל שאף הגוף ישתנה לנפש"עי

פ סיבות "ה בעולמו שההנהגה תהיה ע"ה יצר הקב"ומשו, נמצא שהבחינה והנסיון הכרחים לתכלית האדם 30073 

יסוד זה חייבים לשנן , ונות והתגברות עליהם יגיע להצלחתו הרוחניתי עמידה בנסי"כי רק ע, שונות 30074 

וכולם רק כדי לנסות אותו האם מכיר את , שכל הסיבות שבעולם אינם גורמים מאומה, לעצמנו היטב 30075 

 30076 ה אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו"ש דוד המלך ע"וכמ, האמת שהכל רק מרצונו יתברך

א לבטוח רק "כן חייב כאו, וק אין לו אלא שדי אמו ומבלעדיה אינו יודע כלוםכשם שהתינ, (א"תהלים קל) 30077 

 30078 .ולכן הבחינה בדבר קשה מאוד, יתברך ולא להאמין בשום גורם אחר´ בה

קשה מאוד להמלט , בשעה שרואה שהסיבות כוחם לפעול, ועוד שהרי עין רואה וכלי המעשה גומרים 30079 

 30080 ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ומפורש בכתוב, מהשפעת העינים ולחשוב אחרת

ולא ימלט שיוכל לחשוב שהסיבות , בשעה שרואה שכוחו ותחבולותיו מצליחים יושפע מכך, (´דברים ח) 30081 

באשר רואות עיניו עולם , ה שלא התחשב כלל"וזו היתה גדלותו של אברהם אבינו ע, אין בכוחם מאומה 30082 

וזו , ה אינו מתפעל מכך וחי לפי הכרתו ואמונתו"אבינו ע ואילו אברהם, שלם נמשך אחר הצלמים 30083 

 30084 .וחייב להיות בן חיל לנצח את המלחמה, המלחמה היותר גדולה המוטלת עלינו

והכנתו לדורון היתה , דברים לדורון תפילה ומלחמה´ שהכין עצמו לג, ה עם עשיו"והנה הנהגת יעקב אע 30085 

וכאילו , כדי שהדורון יוכל להשפיע על עשיו, הכנה מושלמת עם כל החכמות והטכסיסים כמה שאפשר 30086 

וכן הכין , וכן כל הנהגתו הטבעית היתה באופן מושלם, שאמונתו בטוחה וחזקה שרק הדורון יוכל להשפיע 30087 

 30088 .ולעומת זאת הכין עצמו לתפילה, י המלחמה"עצמו למלחמה כדי שיוכל לנצחו ע

ורק בכח התפילה לעזור לו , לעשות כלום האמין והכיר שלמרות כל הסיבות הטבעיות שיש בידו אין כחם 30089 

מ רק בכח "שעל אף כל הסיבות שבפניו מ, וזו היא בחינת הצדיק האמיתי שידע ויכיר, להתגבר על עשיו 30090 

ולכן עשה יעקב אבינו , י הבחינות יתעלה הצדיק"ומכיון שע, וכל הסיבות הם רק לנסיון, ה לעשות"הקב 30091 

הרי בזה גופא יתעלה , ליהם ויכיר האמת שאין הסיבות עושותמ יתגבר ע"ומ, ה סיבות טובות ומוכיחות"ע 30092 

 30093 .ויגיע לשלמות

מ "שידעו והכירו שלמרות כל הסיבות מ, ז נאמר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב"וע 30094 

כי אין אנו , ז"ודאי שאין אנו מחויבים להגביר הסיבות כדי שנוכל להתעלות עי, הסיבות אין בהם מאומה 30095 

ובעת שיהיו בפנינו סיבות יותר טובות יתכן שלא , רוחנית עליונה שנוכל להתגבר על כל הסיבותבדרגה  30096 

ה שהיה המרכבה ידע והכיר שיוכל "אמנם יעקב אע, נוכל להתגבר עליהם ולחשוב שאין בהם מאומה 30097 

 30098 .ולכן הוסיף בהשלמת הסיבות כדי שיוכל יותר להתעלות למרות כל הסיבות, לנצח את הסיבות

כ עלינו להתכונן אליהם ולדעת "א, לאחר שנתבאר שהנסיונות והבחינות הכרחים לתכלית האדםומעתה  30099 

תשובתם בפיהם מה בכוחנו , ולא כאותם אנשים שבעת שנכשלים באיזה חטא וכדומה, להתמודד אתם 30100 

בינים לו היינו יודעים כי הנסיון מוכרח היינו מ, והרי עמדנו בפני נסיון ולא יכולנו להתגבר עליו, לעשות 30101 

ובעת שנכשל ולא עמד , שהרי זו עיקר מציאותו ותפקידו להתגבר על הנסיון, ודאי שאין בכך כל תשובה 30102 

 30103 .(אור יחזקאל)  .הרי לא מילא כלל את תפקידו המוטל עליו, בנסיון



 30104 

 30105 מאמר תרלא

 30106 ב"בראשית ל) ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה

 30107 .(´ה

והדבר ידוע אשר מדרכי קידוש , ת"היצורים כולם נבראו לכבוד השי, כתב (´ת ג"שע) ל"רבינו יונה ז 30108 

כי יסוד לנפש האדם , וכל אשר ירמזון עינים ובכל הנהגה ופועל ידים, ת להודיע בכל מבטא שפתים"השי 30109 

, שייראה מכל תנועה ממשאלא צריך , ולא די שייראה זה היסוד מזמן לזמן, ת ויראתו ותורתו"עבודת השי 30110 

כל היצירה מצד בריאתה כן נבראה , ה מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע"אמר שלמה ע 30111 

הרי זה ממש , והנה כשצדיק מט לפני רשע הרי זה מהפכה בעיקר היצירה, מכל וכל´ שיתראה כבודו ית 30112 

 30113 .עולם הפוך

רבי יהודה ברבי , אמר כה אמר עבדך יעקבה ש"ל הקדושים כולם בסגנון אחד תפסו על יעקב אבינו ע"חז 30114 

כך אי אפשר , כשם שאי אפשר למעין להרפס ולמקור להשחת, סימון פתח מעין נרפש ומקור משחת 30115 

ב  ה ליעקב לדרכו היה מהלך והיית אומר לו כה אמר עבדך יעק"אמר לו הקב, לצדיק למוט לפני רשע 30116 

ה אתה השפלת עצמך "אמר לו הקב, אדוני ולהלן במדרש באותה שעה שקרא יעקב לעשיו, (ר עה ב"בר) 30117 

 30118 .חייך אני מעמיד מבניו שמונה מלכים קודם לבניך, פעמים´ וקראת לעשיו אדוני ח

, ולכאורה הרי חזינן לגמרי אחרת, הנה תפסו עליו בבקורת חמורה כזאת עד שקבל בעד זה עונש רע ומר 30119 

קם , שמי למרן מלכא אנטונינוס אמר לרבי אפס כתוב חד אגרא מן´ רבינו הק, הנה שם במדרש איתא 30120 

כתוב מן עבדך יהודא למרן , נסבה וקרייה וקרעיה ליה, וכתב מן יהודא נשיאה למרן מלכא אנטונינוס 30121 

לא כך אמר , אמר ליה מה אנא טב מן סבי, אמר ליה רבי מפני מה אתה מבזה על כבודך, מלכא אנטונינוס 30122 

 30123 .כה אמר עבדך יעקב

קראו פרשה זו פרשת ´ ל הק"אמנם חז, להיות ההנהגה ונהג כן למעשהשכך צריכה ´ הנה סובר רבינו הק 30124 

ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשיו אחיו , (לב ד) ל"ן ז"וכבר ביאר הרמב, הגליות 30125 

וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלושת הדברים שהזמין , יארע לנו תמיד עם בני עשיו 30126 

וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה , תפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצלל, הוא עצמו 30127 

 30128 .הזאת

 30129 (שם עח) ל"וחז, הרי שהיה להם בקבלה שפרשה זו היא פרשת הגליות ושתמיד נתנהג על פי זו הפרשה

ותא הוה רבינו כד הוה סליק למלכ, בקש ללוותו ולא קיבל עליו, מספרים ויאמר לו עשיו אציגה נא עמך 30130 

ולא הגיע , חד זמן לא איסתכל בה ונסב עמיה רומאין, מסתכל בהדא פרשתא ולא הוה נסיב ארמאה עמיה 30131 

 30132 .(מעיל שלו) לעכו עד שמכר הפנס שלו

והסתכל בה היטב להתנהג , הרי לא הלך בשום פעם למלכות אם לא היה לפניו פרשה זו של יעקב אבינו 30133 

מה כאן החטא על אשר קבל עונש , ן כל התביעה על יעקבכ מה כא"א, כפי זו הפרשה של יעקב אבינו 30134 

ל לומדים "אבל גם זה הלא חז, והנה חשבתי לאמור אולי העונש הוא בעד חניפה שהיתה יותר מדי? כזה 30135 

כראות פני אלקים ´ ל מהכא שנא"ואמר ר, שמותר להחניף לרשעים בעולם הזה, (7סוטה מא)ב  מיעק 30136 

 30137 .כ השאלה במקומה עומדת"וא, ותרצני

שהוא , כ"ענין צדיק מט לפני רשע הוא נורא כ, רואים אנו מזה הערה נוראה בענין צדיק מט לפני רשע 30138 

ועם כל החשבונות הצודקים , התרפשות המעין והשחתת המקור, ממש ענין של התהפכות כל הבריאה 30139 

את אתה עכרת ! אתה השפלת עצמך, ס היתה עליו תביעה בעד שפלות יותר מדאי"סו, שהיה ליעקב בזה 30140 

אלא מצד , אין זה ענין של עונש לבד? ומה תאמרי כי יפקוד עליך, המעין ונתת את הרשע אלוף לראשך 30141 

 30142 !אם תשפיל עצמך תחתיו הוא יהיה לך אלוף לראש, עצם המדה כן הוא

כי מלכי בית שני באו , ועל דעתי גם זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, ל כתב"ן ז"והרמב 30143 

, כ"וזה מוזכר בדברי רבותינו ומפורסם בספרים ע, מאים והיא היתה סיבת נפילתם בידםבברית עם הרו 30144 

היש לנו ציור בעונש הגדול והנורא ! מבהיל ונורא כי יתכן שכל גלות אדום הוא מתוך צדיק מט לפני רשע 30145 

ם אתם עשיתם אותם לאדונים וממילא נעשית, וגם מצד עצמה של המדה! העונש מצד מדה כנגד מדה, הזה 30146 

 30147 .עבדים

כ על "ולמדו זה מירמיהו הנביא שנענש כ, כל המחניף לרשע סופו נופל בידו, (7סוטה מא) ל"אמרו ז 30148 

עם כל שהוא השפלה כל שהוא , כן היא עצמה של המדה, מבהיל ונורא הדבר! ´שאמר כן יעשה ה 30149 

איך , זה תיכף המתבונן יראה, כבר נפול הוא בידו ובמשך הזמן גם יראה זה בפועל, התמוטטות לפני רשע 30150 

כשהוא מט הנה תיכף נעשה להם שמש פשוט על כדי , שעל כל צעד וצעד הוא סובל מהשפלתו יותר מדי 30151 

ל מדה כנגד "מלבד העונש שמים ר, הנה זה מצד עצמה של המדה, לצוותו להוליך כליהם לבית המרחץ 30152 

 30153 .מדה מי יכילנו



ועם כל , בני חת כשהיה צריך להםה עם "מתבוננים אנו בכל המשא ומתן שהיה לו לאברהם אבינו ע 30154 

אלא אדרבה הם , ז לא קרא להם אף פעם אדוני"ובכ, ההשתחויות שהיו מצד דרך ארץ מצד הכרת הטוב 30155 

, אשרי לאדם שאינו מט לפני רשע והוא המצליח באמת, אמרו לו שמענו אדוני נשיא אלהים אתה בתוכנו 30156 

ונעשה באמת , וא תיכף שכולם אדונים עליוכשאדם יוצא לרחוב מרגיש ה, ואצלנו בשפלותנו הוא להיפך 30157 

 30158 .(דעת תורה)  .עבד לעולם

 30159 

 30160 מאמר תרלב

ב "בראשית ל) ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה 30161 

 30162 .(´ה

י אינך כדאי לשנוא אותי על ברכת אביך שברכנ, י לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר"פירש רש, עם לבן גרתי 30163 

כלומר עם לבן הרשע גרתי , ג"דבר אחר גרתי בגימטריא תרי, הוי גביר לאחיך שהרי לא נתקיימה בי 30164 

 30165 .כ"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים ע"ותרי

כל שכן למי שמתעמק להבין עומק , פגישתם של יעקב ועשיו היה מחזה נורא אפילו מהמבט החיצוני 30166 

וש יותר חכמה ועורמה הראה כאן יעקב מכל מה שעשה נגד אשר לפי הזוהר הקד, כוונותיו של יעקב 30167 

זוהר ) ואילו היה עשיו מבין את המתרחש היה מעדיף לאבד עצמו לדעת ולא לבוא למצב כזה, עשיו 30168 

 30169 .(וישלח

טוב נקלה זה יעקב שהכניע עצמו לפני , (משלי יב) איתא בזוהר טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם 30170 

כמה , ויתקיים בו יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, שיו עבד לו וישלוט עליוכ יהיה ע"בשביל שאח, עשיו 30171 

 30172 אשר עליו כתוב ועברתו שמרה נצח, חכמה הראה יעקב כאשר השקיט בן רגע כעסו של עשיו הרשע

, (ר עה ז"ב) ואשר היה עדיין מלא שנאה ליעקב כמו שהודיעו השלוחים כדאיתא במדרש, (עמוס א) 30173 

 30174 .אתה נוהג בו כאח והוא נוהג עמך כעשיו, אל עשיושאמרו באנו אל אחיך 

הוא מפני המנהג שהצעיר נותן מעלה , ן שהכבוד שהיה יעקב עושה לאחיו לקרוא לו אדוני"כתב הרמב 30175 

והנה יעקב לקח בכורתו ואת ברכתו , וכן דין תורה לרבות אחיו הגדול, וכבוד אל הבכור כאילו הוא אביו 30176 

ונוהג בו כבכור להוציא , ב מראה לו כאילו אין המכירה ההיא כלוםועתה יעק, ועשיו שטם אותו עליהם 30177 

אשר הפיל עצמו לפניו והשתחווה , בסוף כאשר ראה עשיו הכבוד הגדול שעשה לו יעקב, המשטמה מלבו 30178 

 30179 נכמרו רחמיו וחשב שהוא מודה בבכורתו וגדולתו עליו והתנחם בזה, שבע פעמים מרחוק עד גשתו אליו

 30180 .(ן לב ח"רמב)

כדי שלא יזכור את אובדן הברכות בראותו הכבוד הגדול שיעקב , עקב הכניע את עצמו לעשיווהנה י 30181 

י שלא נתקיים בו הברכות משום שהיה רק "וכמו שפירש רש, גם הדגיש יעקב שגר עם לבן, מכבדו 30182 

משום שכל , ובזוהר הטעימו יותר את הענין שהזכיר עם לבן גרתי כדי להטיל אימה על עשיו, בבחינת גר 30183 

כל מה שידע בלעם , י עולם הכירו את לבן בתור המכשף הכי גדול ששום דבר לא עזר נגד כשפיובא 30184 

נתמלא , בהעלות עשיו על מחשבתו שיעקב נצח את המכשף המפחיד ההוא, מענינים אלה הכל למד מלבן 30185 

 30186 .פחד בהיותו משוכנע שהוא בודאי לא יוכל לנצח את יעקב

וכי מה ? ג מצוות בביתו של לבן"ה שקיים תרי"יעקב אבינו ע לאיזה סיבה הזכיר, אולם אינו מובן כלל 30187 

משום , ג מצוות בבית לבן"ונראה שדבר גדול הראה כאן יעקב באמרו שקיים תרי? ג מצוות"לעשיו ולתרי 30188 

ששם כל מאוויו ורצונו על קיום התורה ולא , שבזה הדגיש שכל כוחו לעמוד נגד תחבולות לבן נבע מזה 30189 

אילו לא היה יעקב קשור לכוחות הקדושה העליונים , לא הצליח לבן לשלוט עליוולכן , לשום מטרה אחרת 30190 

 30191 .בודאי לא היה נמלט מצפרני לבן

ז "ע)א  ם אומרים לא נטירי ישראל שבת"וכן אמרו שעכו, (.קדושין ע) ל כל הפוסל במומו פוסל"אמרו חז 30192 

והיות והגוים , במדה שלוכי כל אחד מודד , שהגויים חושדים שאין היהודים שומרים את השבת, (.ע 30193 

ממילא רחוק מהבנתם שיש כאלה אנשים , מחפשים אך הנאות עולם הזה ומסיבה זו סרבו לקבל את התורה 30194 

אבל , ולכן אומרים שהיהודים רק מראים את עצמם כשומרי שבת, שמתנזרים מעולם הזה לשם שמים 30195 

 30196 .בצנעה בודאי עושים מלאכה

כמו שהוא השקיע כל כך הרבה כוחות לרמות את אביו שאכן , כמו כן דן עשיו את יעקב לפי הערכים שלו 30197 

וכל מה שהיה מרבה יותר בישיבת שם , חשד שגם יעקב עשה כן, הוא שומר דת כדי לקבל את הברכות 30198 

קשה היה לו , היה לעשות רושם על אביו כדי לבסס את עצמו בצורה חומרית על ידי הברכות, ועבר 30199 

 30200 .מו למען התורה שלא על מנת לקבל פרסלהאמין שיעקב היה מוכן למסור את עצ

ולא עוד אלא שעל ידי דבקותו , ג מצוות"אבל כששמע איך שיעקב מסר נפשו בבית לבן לקיים תרי 30201 

בעל כרחו היה מוכרח , לפתע נתגלה לעשיו עולם חדש, לקדושה עלה בידו לנצח את המכשף האיום 30202 

הכיר שיעקב , חישובים אגואיסטיים להודות שכל כוונתו של יעקב היה לדרוש קרבת אלקים ולא לשם 30203 



גם נוכח לדעת שאין , ואילו הוא ברדפו אחרי התאוות השפלות אינו מגיע לקרסוליו, הוא אדם מורם מעם 30204 

אחרי שראה איך שהוא כל כך , לו לפחד שיעקב ירצה להשתלט עליו ולתבוע הברכה של הוה גביר לאחיך 30205 

 30206 .בעיניו בדורון כה מרשיםואיך הוזיל זהב מכיסו למצוא חן , מכניע את עצמו

כמה רחוקים הרשעים מלהבין את , אבל יש מרחק עצום ביניהם, הצדיקים והרשעים הולכים זה בצד זה 30207 

לא היה מאמין שאחיו הוא , עשיו הרשע למרות כל פקחותו להרע, הצדיקים ולהכיר את מה שחשוב להם 30208 

 30209 .לבן אבי הרמאים והמכשפים עד שהכיר את גודל מסירותו לקיים את התורה אצל, באמת איש קדוש

כמה שולטים , כמה משכילים הצדיקים עם כל ישרותם ותמימותם להבין את העקמימיות שבלב הרשעים 30210 

כמה פקחות הראה יעקב בשומו רווח בין , הם על מדותיהם להכניע את עצמם כרצונם לפי דרישת השעה 30211 

, צל הרשעים הרושם החיצוני מושכםבהכירו שא, (ר עו ח"ב) עדר לעדר כדי להשביע עינו של אותו רשע 30212 

על ידי שבע , כמה חכמה הראה כאשר שכך את אש השנאה והכעס ששכן בלבו של עשיו עשרים שנה 30213 

סלל את הדרך לבניו איך , על ידי גבורתו של יעקב להשפיל את עצמו לפי שעה, השתחוויות וגנוני כבוד 30214 

 30215  .ת ברכותיו ויהפך עשיו לעבד נרצעעד שיגיע השעה שיתבע יעקב א, לדחות מעליהם גזירות הגוים

 30216 .(המוסר והדעת)

 30217 

 30218 מאמר תרלג

ב "בראשית ל) ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה 30219 

 30220 .(´ה

אתה השפלת את עצמך לפני אחיך וקראת אותו , ה"באותה שעה שקראו יעקב לעשיו אדוני אמר לו הקב 30221 

דכתיב ואלה המלכים אשר מלכו באדום , אני מעמיד ממנו שמונה מלכים קודם לבניך ,אדון שמונה פעמים 30222 

 30223 .(ילקוט שמעוני) לפני מלוך מלך לבני ישראל

אלא צריך היה להתנהג אתו , כי באמת לא חטא יעקב בזה שקראו אדוני, כשאנו מתבוננים יש ללמוד מזה 30224 

כותא הוי מסתכל בהדא פרשתא ולא הוי נסיב רבי ינאי כד הוה סליק למל, ן"ל הובא ברמב"ככה וכמו שאז 30225 

וכתב על , ולא הגיעו לעכו עד שמכר פינס שלו, חד זמנא לא איסתכל בה ונסיב עמיה רומאין, עמיה רומאין 30226 

 30227 .היה מסתכל בפרשה זו ללכת אחרי עצת החכם הזקן כי ממנו יראו הדורות, ל"ן ז"זה הרמב

אמר לרבי אפס כתוב חד איגרא מן שמי למרן מלכא  רבינו, וכן מצינו בילקוט כה תאמרון לאדני לעשו 30228 

ל כתוב מן יהודה "וא, נסבה קראה וקרעה, וכתב ליה מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס, אנטונינוס 30229 

לא כך אמר יעקב , אמר לו מה אני טב מן סבי, ל מה את מבזה על כבודך"א, עבדך למרן מלכא אנטונינוס 30230 

ואדרבא ממנו למדו וכן , אנו שלא חטא יעקב בזה שקראו לעשיו אדוניהרי רואים , כה אמר עבדך יעקב 30231 

 30232 .כ שלא מלכו מלכים מבניו עד שמלכו שמונה מבני עשיו"ז גרם לו להענש כ"ובכ, עשו לדורות

שבעד מעשה , רואים אנו מזה כי ענין שכר ועונש אין זה כמו שחושבים שהוא דבר נפרד מפעולות האדם 30233 

כי , כי באמת המצוה ושכרה החטא ועונשו אחד הוא, מעשה רע מענישים אותוובעד , טוב נותנים לו שכר 30234 

ומניע את שפע הטוב ומביאו על , כן נסדר במערכת הבריאה שהמעשה הטוב נותן מעלה ושלמות לאדם 30235 

 30236 .והמעשה הרע נותן בו פגם ופחיתות ומביא את עליו עונשו, האדם

ז הטבע "בכ, את עצמו לפניו מפני סכנת נפשות ולכן אף שמוכרח היה יעקב להכנע לפני עשיו ולהשפיל 30237 

, ובהיותו צדיק מט לפני רשע, שכל תנועה שבנפש האדם עושה רושם בו ובתולדותיו, עושה את שלו 30238 

ולא היו ראויים בניו למלוכה עד אחרי , נעשה על ידי זה רושם בנפשו שנחסר בו במדה ידועה כח המלוכה 30239 

 30240 .עבור שמונה דורות שמלכו בני עשיו

פ שהיה יעקב מחוייב להתנהג ככה עם "שאע, דינא בלא דינא´ ו ה"כ נמצא דעביד ח"יקשה לנו שאולא  30241 

ראוי היה , ´כי באמת לפי חוק המשפט האמיתי הגלוי לפניו ית, ז נענש כפי חוק סדר הטבע"ובכ, עשיו 30242 

, על ידה כי אם אמנם שלפי מצבו זה לא היתה לפניו דרך אחרת להנצל, להענש על אשר קרא לעשיו אדוני 30243 

וממציאה לו , היתה עין ההשגחה צופיה עליו במדה יותר גדולה, בכל זאת אילו היה נמצא במצב יותר נעלה 30244 

ולא תהיה לפניו דרך אחרת להנצל בלתי על ידי אמצעי כזה , דרכים אחרים שלא יבוא לידי מצב סכנה כזה 30245 

 30246 .למעשה זה ומן הדין ענוש יענשנמצא שחסרון נפשו הוא שגרם , שיגרום פגם במדת מלכותו ומלכות בניו

ז אין שיעור וערך לגדלות האדם ואין קץ למדרגת "בכ, ואף שהיה נמצא במצב נעלה שהשתמש במלאכים 30247 

וכל , ועל כל מדרגה שנמצא עליה האדם עומד הוא תחת השגחה מיוחדת ומתאמת למדת גדלותו, גבהותו 30248 

 30249 .עניניו משתלשלים על פי השגחה זו שהוא נמצא תחתיה

ולהכנע תחתיו בא לו על ידי , המצאו תחת מדת השגחה כזו שיצטרך להשפיל את עצמו לפני עשיוולכן  30250 

פ רואים אנו מזה כמה גדול "עכ, פ שאותו מעשה עצמו שעשה היה כדין"וזה היה חטאו אע, מעשיו הוא 30251 

ות ומה גדולות הנה התוצאות שיכול, י כל דבר אף אם קל הוא ופעוט"הוא הרושם הנעשה בנפש האדם ע 30252 

 30253 .(´שער ג´ שעורי דעת ב)  .לבוא בשביל זה במאורעות חייו הוא ובדורות אחריו



 30254 

 30255 מאמר תרלד

 30256 .(´ב ה"ל)ב  ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעק

ד "ולמ, הנה עשיו הרשע כשבאו המלאכים אליו עם שליחות מיעקב אבינו לא נתפעל במאומה מזה 30257 

, ולפי דעתנו היה עשיו צריך להתעלף מפחד מראה המלאכים לבד, אודמלאכים ממש הרי זה נורא למ 30258 

מפני שראה את המלאך וחרבו שלופה , ה שלפיכך כסוהו בבגדים ולא יחם לו"ש על דוד המלך ע"וכמ 30259 

, ועשיו הרשע רואה את המלאכים ולא נרתע, הצטנן דמו מחמת פחדו שנשאר בו מזה עד מותו, בידו 30260 

כי בבית יצחק אבינו היו המלאכים אורחים רגילים זה נכנס וזה , למלחמה ומאסף ראשי גייסיותיו ויוצא 30261 

 30262 .ל ומה שפחה של בית אבא נזדמנו לה ארבעה מלאכים"וכמו שאמרו רז, יוצא

ורועים מתכופפים וחוזרים כמה פעמים ואומרים , והנה מקבץ יעקב שורות של עזים וגמלים וכבשים 30263 

שרשע זה שמלאכים לא ! וראה זה פלא, ם ומשתחוים לפניוכ נגשים כול"ואח, לאדוני עשיו עבדך יעקב 30264 

אבל כאן , מתמלא חימה ויוצא עם ארבע מאות ראשי גייסות לכלות ולהשחית, שכנעו אותו כלל וכלל 30265 

ל אם בכל לבו נשק לו או "ואמנם נחלקו חז, ונופל על צוארו של יעקב אבינו ונושק לו, נתהפך לאיש אחר 30266 

נתהוה כאן נשיקות ובכיות אהובים אשר לא ראו זה את זה כמה , רבס במקום מלחמה וח"אבל סו, לא 30267 

הרי היה בטוח שילחם אתו וינצח ויקח , כ אם נתאוה לממונו ונכסיו של יעקב אבינו"ולמה נתרכך כ, שנים 30268 

 30269 .כל ממונו ממילא

אבינו וידע יעקב , שהצדיק מעמיק ומבין לבו של אדם ויודע רצונו, אלא זהו דכתיב שפתי צדיק ידעו רצון 30270 

כי בזה , והכריעות וההשתחויות ישביעו עינו של אותו רשע, שהעזים והכבשים והגמלים שהעביר לפניו 30271 

ונתהפך מאויב לאוהב ושכח , והם המה היו השוחד הגדול אשר מלאו את נפשו הרחבה, רצונו ובכך פייסו 30272 

, הם מתבלבליםכי כך דרכם של הרשעים בראותם תאוותם לפניהם , כל מגמתו בבואו להשחית ולחבל 30273 

ומאבדים כל חייהם עבור הנאת רגע , ומתמלא כל חלל לבם רק להשיג תאוה זו ולא יותר כבהמה ממש 30274 

 30275 .אחד

ב "לא רק מן העוה, הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, ז כך הוא"ואמנם כל הבלי העוה 30276 

אוה יכול להתאפק ולחשוך עצמו אלא שאין בעל הת, האדם עצמו יודע ומבין כל זה, ז"אלא גם מן העוה 30277 

, וכן הדבר בעשיו הרשע הבלים אלו סימאו את עיניו, וממלא תאותו ורצונו להמית את עצמו, מני שחת 30278 

וזהו הכלי נשק היותר כבדים מכל כלי זיין , ובכבוד שנשפך על פניו נוצח ונופל אל צוארו של יעקב אחיו 30279 

, וזהו ושפתי צדיק ידעו רצון, שיג אוהב במקומושלא לבד שאין כאן שונא אלא שה, להכריע את האויב 30280 

 30281 .שהצדיק יודע איך להפוך רוגז ושנאה לאהבה ורצון

ותמה על עצמו , דהיינו שעשיו הרשע היה מתהפך ומפרפר כנחש, ד שלא נשקו בכל לבו אז עוד יותר"ולמ 30282 

ן להחלץ ובכל זאת לא היה לו האפשרות בשום אופ, למה אני מאבד את חושי הרי באתי ללחום אתו 30283 

ובעל כרחו נפל עליו ונשקו כי בעל התאוה עבד , משלשלאות של הכבוד והשוחר שהקיפו יעקב אבינו בהם 30284 

וכמו כן בכל הנהגתם בעולם , לא יכול להשתחרר מהם ונופל לפניהם כקש לפני רוח, גמור הוא לתאוותיו 30285 

 30286 .הרי יודעים הרשעים שמר ורע דרכם אלא שקשה להם לפרוש, הזה

ומשבר בה את שיניו ויצא , הראשונים שהמשילו הנאה גשמית לכלב שחוטף בפיו עצם קשה ונמצא בספרי 30287 

ובמחשבתו כי , והוא מתמלא שמחה עצומה ומלקק את דמו אשר יצא ממנו עצמו, מפיו דם על הארץ 30288 

שכל הנאתו היא בזה שמוציא כוחותיו ומאבדם על ידי מילוי , וכן הדבר בתאוות האדם, מציאה גדולה מצא 30289 

 30290 .והרי הוא מלקק דמו ככלב זה ועל כן יאמרו המושלים בואו חשבון, ההתאו

ולא נחשוב שיעקב אבינו היה חלש ולא היה לו , והנה יעקב אבינו הכין את עצמו לדורון לתפלה ולמלחמה 30291 

ל שיעקב אבינו הסיר את האבן שכל הרועים היו "וכבר אמרו חז, עצה איך להתגבר על עשיו הרשע 30292 

שעם כל , דבר גדול זה למדנו מיעקב אבינו, כמסיר פקק מעל גבי צלוחית, להצריכים להתאסף לגול 30293 

בכל זאת נכנע לפני עשיו , והכין עצמו לזה אם יצטרך, גבורתו שהיה יכול לנצח את עשיו אחיו במלחמה 30294 

יעקב אבינו משתחוה , והרי אנו רואים דבר והיפוכו, ובגבורה זו גבר על אחיו וקנהו לעבד ממש, אחיו 30295 

.והעבד האמיתי הוא עשיו שהוכרח להכנע בכל רתיחות דמו ואפו ונשקו ליעקב, וקורא אותו אדונילעשיו  30296 

 30297 .(ד"ס´ ב ד"אור יהל ח)  

 30298 

 30299 מאמר תרלה

בראשית ) וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות 30300 

 30301 .(´ב ז"ל

כי אם לא , כל הבוטח מאמין הוא דבר מבואר, ין בוטחן שכל הבוטח מאמין ולא כל המאמ"מבואר ברמב 30302 

כמו שמצינו , מפני עוונותיו´ מפני שהוא ירא לבטוח בה, אבל לא כל המאמין בוטח? יאמין על מי יבטח 30303 



ועשה ´ ן בטח בה"וכמו שביאר הרמב, והוא באמת חסרון בבטחון, אצל יעקב שהיה ירא שמא יגרום החטא 30304 

ה ותרן יוותרו חייו אלא "מ ועשה טוב כי כל האומר הקב"ומ, יסובבנו חסד´ אפילו רשע הבוטח בה, טוב 30305 

 30306 .מאריך אפיה וגבי דיליה

ותראה כי בעת שחלק את המחנות , לא פחד כי אם על העבדים והצאן, ומה שפחד יעקב שמא יגרום החטא 30307 

ים המחנה הנשאר הזה לא היו שם מנשיו וילדיו אלא דוקא העבד, מטעם והיה המחנה הנשאר לפליטה 30308 

 30309 .ן"אבל המחנות הראשונות העמיד אותם על בטחון כן כתב הרמב, אשר אותם לא הניח על בטחון, והצאן

, מפני שהיה לו עסק עם עשיו אשר ברך לו יצחק, ונוכל עוד לומר כי לכן פחד יעקב שמא יגרום החטא 30310 

ירד יעקב מעט  עד שאם, כ גדול"וכיון שהיה כח של עשיו כ, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוארך 30311 

כי אם היה לו חטא אז יכול החטא הזה , נמצא שלא היה יכול לילך בכח הבטחון לבד, יתגבר עשיו עליו 30312 

אבל לא מטעם , ולכן פחד יעקב שמא יגרום החטא, לגרום שיפרוק עשיו עולו מעל צוארו וינצח אותו 30313 

 30314 .אלא שהחטא הוא חסרון אל ממשלת יעקב על עשיו, שהחטא הוא חסרון בבטחון

אלא שהחטא שייך לתביעת , חסד יסובבנהו´ כי אפילו רשע הבוטח בה, אבל לדידן אין שייך החטא לבטחון 30315 

, ל"ן ז"ש הרמב"אבל שיעשה החטא רושם רפיון בבטחונו זה לא נכון הדבר כמ, ה וותרן"הדין כי אין הקב 30316 

ה לכנוס למקום הרי לנו מזה שלא רצ, ומה שקשה משמואל הנביא שאמר איך אלך ושמע שאול והרגני 30317 

כ שמואל הנביא היה לו לילך בבטחון ומפני מה "עאכו, חסד יסובבנו´ והלא אפילו רשע הבוטח בה, סכנה 30318 

 30319 ?פחד

וכמו , כי העיד הכתוב אשר שמואל התפלל כל הלילה לבלתי יקרע מלכותו ממנו, ז באמת נוכל לומר"ע 30320 

ונמשח ´ כיון שהיה בחיר ה, ממנו ולא היה חפץ שיתבטל המלוכה, כל הלילה´ שאמר הכתוב ויזעק אל ה 30321 

לכן היה משמט , ונוכל לומר כיון שלא רצה שינטל המלוכה ממנו, ולא רצה שיבטלו מעשי ידיו, על ידו 30322 

 30323 .למשוח את דוד´ עצמו בעת ששלחו ה

כי זה לא עלה על דעתו מעולם שיפחד לילך , אמנם לא היה עיקר הטעם מפני שפחד משאול שמא יהרגהו 30324 

אלא באמת לא רצה לילך מטעם אחר משום שלא רצה , במקום שיש בטחון שם אין סכנהכי , למקום סכנה 30325 

אבל באמת ניצול , ורק השתמט עצמו מטעם שאין סומכין על הנס שמא יגרום החטא, לבטל מעשה ידיו 30326 

 30327 .לעולם בין במקום סכנה ובין שיש לו חטא אם יש לו בטחון חזק

ואם נאמר שהיה אישטמוטי , משמע שבנו מזה דין ל מזה שאל ילך אדם למקום סכנה"ואף שלמדו חז 30328 

, לא היה לו במה להשתמט, גם זה לא קשה כי אם לא היה הדין לא סמכינן אניסא? בעלמא איך בא מזה דין 30329 

, אלא שלהעולם בכלל הרי זה טענה כי לא רבים יחכמו, כי לא ישתמט בטענה שגם להעולם אין זה טענה 30330 

אבל באמת לא היה אלא , כ גדול בבטחון ולא רצה לסמוך על הנס"כ לכן השפיל את עצמו כי גם הוא אינו 30331 

 30332 .ן"ש הרמב"יכול לסמוך על הנס ואינו חושש משום חטא וכמ´ כי הבוטח בה, אישתמוטי בעלמא

היא ´ איך אלך´אלא השאלה של ? בגדר תמהון היתכן´ איך אלך´ובאופן זה נוכל לומר אשר לא שאל  30333 

ולא שסבר בהחלט כי לא יוכל , בסיבה או בלא סיבה זה גופא שאלאיך אלך אם , בגדר שאלה של מבקש 30334 

אבל זאת לא , ביאורו של איך אלך כמו איך אעשה אם כך או כך, אלא שאל איך יעשה, לילך במקום סכנה 30335 

 30336  .ה השיב לו לפי שאלתו כיון שאתה שואל מוכרח אתה לסיבה"והקב, היה ספק אצלו ביכולת הדבר

 30337 .(´ב´ יים פמדרגת האדם מאמר ובחרת בח)

 30338 

 30339 מאמר תרלו

ב "ל) וישובו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו 30340 

 30341 .(´ז

ר הונא אם על סידורו של רעם אין אתה יכול לעמוד על "א, הבסוד אלקה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא 30342 

אמור לו אחרי מלך , וד על סידורו של עולםואם יאמר לך אדם יכול אני לעמ, כ"סידורו של עולם עאכו 30343 

 30344 .(ר יב יא"ב) ה אתה יכול לעמוד"אחרי מלך מלכי המלכים הקב, בשר ודם אי אתה יכול לעמוד

אבל אילו הירשו לו , ו צרה הוא מודאג מאוד ולפעמים מתרעם"טבעו של אדם כשבא עליו איזה נסיון או ח 30345 

ונתנוה לו במקום צער ואסון גדול , יפו אותה בשמיםלהסתכל למעלה היה מוצא שצרה זו שבאה עליו החל 30346 

 30347 .אילו ידע זאת היה מקבל באהבה אותה גזירה של צער ויסורים שמדאיגים אותו, שנמנעו ממנו

היה בדעתו של לבן להרוג את יעקב אלא שנתפחד מפני שני , וישג לבן את יעקב מלמד שברח יעקב מלבן 30348 

מפני שהיה עשיו בא  (ב, דבר עם יעקב מטוב עד רעה השמר לך מ"מפני שאמר לו הקב (א, דברים 30349 

אם אני הורגו יבוא עשיו הרשע בעלילה ובדין , אמר לבן הרשע בדעתו, לקראתו וארבע מאות איש עמו 30350 

 30351 .(אגדה בראשית) הלך לו ולא עשה כלום, כי הוא גואל הדם ויכרות שמי ושם זרעי, ויהרוג אותי

כ על יעקב אחיו "כש, ים אימה בלב כל מי שפוגש אותםבודאי מטיל, ארבע מאות איש של עשיו הרשע 30352 

אבל באמת היו שלוחים טובים שנשלחו מן השמים להציל את , שהיה אורב לו כל ימיו ושנאתו לא נשכחה 30353 



כשרואה בעיני הבשר שלו , האדם העיוור בסודות החיים והבריאה, יעקב וביתו ממזימות לבן שבא להורגו 30354 

והוא , ת לא לפניה ולא לאחריה"הוא אינו מבין את הסוד בהנהגת השי, םאיזה מקרה של צער ונזק ויסורי 30355 

אבל אילו פתחו לו שערי שמים עם כל סודותיהם , בוכה ומפחד כאילו המקרה הזה בא לנקום בו לרעה 30356 

 30357 .היה רואה את הטובה הצפויה לו מתוך הרעה, העמוקים

ואים ואינם רואים ככתב חתום ר, הם סתומים וחתומים לפני בני אדם, כל המקרים שקורים בעולם 30358 

שר , רואים את הסיבות אבל לא את המסובב, כל הבריאה היא כספר החתום, וכאותיות שלא נתפרשו 30359 

ל אומרים לפי שאשת פוטיפר "וחז, אבל אינם יודעים את סוד המקרה הזה, האופים ושר המשקים חטאו 30360 

, ´לכו חזו מפעלות ה, פנו לצדיק הזהה מוטב שיפנו אלו באלו ואל י"אמר הקב, נתנה את יוסף בפי כולם 30361 

קצף , פרעה קצף על עבדיו ליתן גדולה ליוסף, ה אדונים על עבדיהם ליתן גדולה לצדיקים"הקציף הקב 30362 

 30363 .אמנם כן רואים אנו את הפעולות אבל לא את הפועל, בגתן ותרש שני סריסי המלך ליתן גדולה למרדכי

באותה עיר שהו אז חיילים , תאכסן אצל משפחה אחתכשהיה עוד בחור וה, ל"מספרים על החתם סופר זצ 30364 

ס חייל אחד וביקש ממנו שילמד אותו לדבר בלשון "ופעם ניגש אל החת, שהועמדו מטעם הממשלה 30365 

מ נענה "ס על בקשה זו מ"למרות שהתפלא החת, ובשכר זה יצחצח את הנעלים שלו בכל יום, הקודש 30366 

קרה , ימש בתור רב בעיר הגדולה פרשבורגס כבר ש"כעבור כמה שנים כאשר החת, בחיוב לבקשתו 30367 

ת ויצא מזה רוגז "ואחד מבעלי דינין הפסיד את הד, שבאו שני בעלי דינין מעשירי ונכבדי העיר לדין תורה 30368 

 30369 .על הרב

כתוצאה מכך , הוא הלך והלשין לפני הממשלה על הרב כי הממשלה אינה מקובלת עליו והוא מתנגד לה 30370 

ביום המיועד , כדי להישפט על האשמה שהוגשה נגדו, לפני בית המשפטקיבל הרב הודעה שעליו להתייצב  30371 

, ש והוליכו לחדר מיוחד"קם מיד ממקומו נשיא ביהמ, ס לבית המשפט והיה זה משפט צבאי"כשהגיע החת 30372 

ומיד גילה לו כי הוא אותו החייל שלימד אותו בזמנו , באומרו לו כי אין לו לפחד כי הוא יצא זכאי במשפטו 30373 

 30374 .שלשון הקוד

קורה לפעמים , בצאתו מבית המשפט קרא החתם סופר על עצמו את הכתוב וראית את אחורי ופני לא יראו 30375 

הכל סגור , שאדם רואה בהנהגת הבורא פעולות כאלו שאינם מובנים לו כלל ואינו יודע את מטרתם 30376 

וראית , ן לפניוואז מובן לכל את אשר לא היה מוב, אבל אחרי זמן מה נתגלה סוד הדבר, ומסוגר ואין פשר 30377 

אבל ופני לא יראו לפני הדבר היה הכל סתום ובלתי , את אחורי היינו לבסוף לאחר זמן מתברר טעם הדבר 30378 

 30379 .מובן

ז נכנע "ועי, י עזותו נברא עני ודל ומזונותיו מעטים"ובכדי שלא יזיק לעולם ע... עזים הם כלב בחיות´ ג 30380 

לפעמים אנו תמהים על שאנו רואים , (יצה כהב) לבני אדם ועובד אותם באמונה ומכיר טובה למטיבו 30381 

, ובשכונתם יש אנשים מפונקים עשירים ומדושנים, עניים מרודים ועלובים שאין להם פת לחם ליומם 30382 

אשר , את סוד תכונתם ואת שורש נשמתם, אולם מי יוכל לעמוד על סוד כוונת חכמת הבורא היודע יצרם 30383 

עד , היו מזיקים לאנשים —ילו היה בידם לפעול ולעשות וא, בטבעם יכולים היו להחריב ולהזיק נפשות 30384 

 30385 .ורק העניות משפילתם ומכניעתם, שלא היה אפשר להתקיים מול האכזריות שלהם

והנכון , בעצב תלדי בנים ואל אשך תשוקתך והוא ימשל בך, ואל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרונך 30386 

תחוש לצער ההריון והלידה והוא יחזיק בה ולא , בעיני שהעניש אותה שתהיה נכספת מאוד אל בעלה 30387 

והנה זה מדה כנגד , ואין המנהג להיות העבד משתוקק לקנות אדון לעצמו אבל יברח ממנו ברצונו, כשפחה 30388 

ועונשה שלא תהיה מצוה עליו עוד והוא יצוה עליה כל , כי היא נתנה גם לאשה ויאכל במצוותה, מדה 30389 

 30390 .(ל"ן ז"הרמב) רצונו

ה אותו על כל "המליך הקב, לא ישרה נפשו בו זה נבוכדנצר, דיק באמונתו יחיהלא ישרה נפשו בו וצ 30391 

? למה, והיה מביט בעצמו ומתבייש בפני הבריות, לא ישרה נפשו בו´ שנא, העולם ולא היה שמח בחלקו 30392 

שהיה נובח ככלב , נבח ככלבא ואתעבדי ככדא ונצר כצרצרה, שהיה קטן וכבד לכך נקרא שמו נבוכדנצר 30393 

מלא גאוה בלי , ה טבעו ותכונתו של אותו רשע"גלוי וידוע לפני הקב, (תנחומא תרומה ד) טןעל שהיה ק 30394 

כדי להשפיל את גאוותו ולמעט , ה אותו קטן וכבד המצחיק את רואהו"ולכן יצר הקב, גבול ובלי מעצור 30395 

 30396 .רשעתו ואכזריותו

, תירוץ על כל הקושיות והוא רוצה לדעת? האדם בא לרגעים אחדים לעולם הזה כי כמה הם ימי שנותיו 30397 

היה רואה שלפני מאה שנה היה העני עשיר , אילו חי כמה מאות שנים ביחד, מפני מה זה עני וזה עשיר 30398 

אבל עתה שימי האדם , ונבחנו אז בנסיון זה בנסיון העושר וזה בנסיון העוני ונהפך גורלם, והעשיר עני 30399 

ין לנו לחקור אחר הנהגתו של מלך מלכי א, קצרים מאוד ואינו רואה את העולם ועניניו בכל היקפם 30400 

 30401  .וצריך האדם להתהלך עמו בתמימות ולהאמין שכל מה שהוא עושה הכל לטובה, ה"המלכים הקב

 30402 .(מעייני החיים)

 30403 



 30404 מאמר תרלז

 30405 .(´ב ח"בראשית ל) וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו

ן "והרמב, טא ויגרום לי להמסר ביד עשיולכך אני ירא שמא משהבטחתני נתלכלתי בח, א"י פסוק י"וברש 30406 

כי דרך הצדיקים , (בפסוק יג)ב  ולבסוף כת, מתקשה למצוא איזה זמן אחרי ההבטחה שהיה בכדי לחטוא 30407 

 30408 .ם ושגיאות מי יבין"והיה מתירא אולי משיצא משם חטא בבואו בברית עם לבן עובד עכו, לירא תמיד

ים וישרים בלבותם שאגה להם כלביא תמיד במחשבותם והנה אנשים צדיק, (ת ב ט"שע) כתב רבינו יונה 30409 

וכשנתבונן , הנה כי השאגה והנהמה באות מהצדיקים יותר ממן הרשעים, וינהמו על חטאיהם כנהמת ים 30410 

, התורה מגדלת מעשה שם ויפת כי לקחו את השמלה וילכו אחורנית, בספורי התורה כן נמצא למרבה 30411 

צלנו אין לדבר כזה חשיבות כלל והתורה כה החשיבה א, ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחורנית 30412 

 30413 .(י"שם ברש) כי שם זכה בזה לטלית של ציצית ויפת זכה לקבורה לבניו, מעשיהם

אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה , כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, (7שבת נה) ´איתא בגמ 30414 

והנה אחרי כל הפירושים , כאילו שכב עמהמלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב , פילגש אביו 30415 

אלא אחרי , מה זה נטל והעתיק המטה ודאי אין זה מעשה שכיבה0, בזה אין אנו יודעים מהו ענין בלבל 30416 

 30417 !שכתוב בתורה וישכב הוי זה וישכב ממש בלי שום מליצות

, הטו את לבבואלא מה אני מקיים ויהי לעת זקנת שלמה נשיו , וכן כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה 30418 

הכונה אל חטאים דקים כי אין , מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטא 30419 

ואצל אנשים עדינים , אלא שהיסוד הוא שישנם אנשים עדינים! עדינות בחטא ואם יש חטא הנהו גדול וגס 30420 

לא מצד עצם הדבר כי בעצם ו, לאיכרים אמנם אין זה חטא 0,אם בלבל יצועי אביו הרי זה וישכב ממש 30421 

הצדיקים הם מרגישים חטאם ועל כן להם , אלא שמתוך גסותם אינם מרגישים בזה, החטא לא נגרע כלום 30422 

 30423 .כלביא תמיד

על שפרת שכנתו יצאה פעם , שהושחרו שיניו מפני הצומות (´ירושלמי שבת ה) א בן עזריה אמרו"על ר 30424 

אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ´ נאמר פרתו של ר (7דשבת נ) במשנה, אחת ברצועה שבין קרניה ולא מיחה 30425 

והרי מחשיבים זה כאילו ממש פרתו , ולא נזכר כלל שלא היתה שלו אלא שלא מיחה, ברצועה שבין קרניה 30426 

אלא , כ"כי על מדת חסידות לא היה מסגף עצמו כ, ולא בעדינות ודקות עסקינן כאן, היתה יוצאת 30427 

 30428 .אשר נהום ינהמו עליו כנהמת ים, שלאנשים עדינים הרי זה אמנם חטא גדול

הנה קורא להרהור טומאה , על הפסוק הנה נפשי לא מטומאה שלא הרהרתי ביום, (7חולין לז) ´אמרו בגמ 30429 

הרי החכם הורה והיתר גמור הוא , שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם, ולא בא בפי בשר פגול, ממש 30430 

לא מיחה זה , צל התורה העדינה זהו דיבור שפתםכי אצל האנשים העדינים וא, וכבר קורא אותו בשר פגול 30431 

ומאין באנו אנחנו לידי מצב כזה שאין אנו מרגישים כלל , בלבל יצועי אביו זה וישכב ממש, חטא ממש 30432 

כי סגולת העבירה שהיא מטמטמת לבו של , זהו הסוד של שכר עבירה עבירה? בחטאים אף היותר גדולים 30433 

 30434 .כבר אינו מרגיש כלל כל לכלוכו, ההאדם עד שכבר נאבד ממנו כל רגש העביר

והיום נאבדו , רבים המעשים אשר בשנים קדמוניות היו לנו בהם איזה הרגש שהוא, נראה נא בעצמנו 30435 

, וכן באידך גיסא הנה שכר מצוה מצוה? האם מרגישים אנו איזה חטא ואשם בביטול תורה, ממנו לגמרי 30436 

כי המצוה מעלה אותו למדרגת המכירים , בעשות אדם מצוה מלבד עצם המצוה שקנה הנה שכרו אתו 30437 

משלי ) הוא ענין אמרו, וכל שיעלה יותר באלה המדרגות תתחיל אצלו השאגה כלביא, ומרגישים בחטאים 30438 

היא הבחינה , כל מה שהוא יותר סר מרע יותר הוא ירא והכסיל מתעבר ובוטח, חכם ירא וסר מרע (ד"י 30439 

 30440 .והנהמה שלהם עד כמה שמגיע השאגה, האמיתית על החכם והכסיל

והגיעה יראתו , וירא יעקב מאוד ויצר לו פן ואולי חטא בבואו בברית עם לבן, האבות הקדושים יראו תמיד 30441 

הם העדינים ! נורא ואיום, עד כי שמא בשביל זה יאבד הוא והשבטים וכל הכלל ישראל העתיד לצאת מהם 30442 

הוא אשר אמרו ? ואיך לא יפחדו כי אצל העדינים הינם חטאים גדולים וישכב ממש, באמת ידעו היטב 30443 

מבהיל העומק , ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד"אלמלא בא הקב, (.ערכין יז) ל"חז 30444 

 30445 .(דעת תורה)  .ודקדוק הדין

 30446 

 30447 מאמר תרלח

 30448 .(´ב ח"בראשית ל) וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו

אלא מכאן , ה הבטיח לו הנה אנכי עמך"והלא הקב, ב מאדמצינו בגדולי עולם שהיו יראים תמיד ויירא יעק 30449 

הנה במצב כזה של והנה , ונתיירא יעקב שמא נתלכלך בחטא, (ר עו ב"בר) ז"שאין הבטחה לצדיקים בעוה 30450 

מכל מקום עדיין שייך לפחד שמא , (ז, ר פב"בר) האבות הן הן המרכבה, נצב עליו ויעל מעליו אלקים´ ה 30451 

 30452 !נתלכלכתי בחטא



ה למשה "כשהראה הקב, אינו אומר אל תירא אלא למי שמתיירא, (ר עו"בר) ל"ברם ואמרו חזאל תירא א 30453 

שכיון שראה , (ר כג ה"במ) ל"ואמרו חז, י הראה לו כל מה שבעליונים ושבתחתונים הגן עדן והגיהנום"א 30454 

ה פחד "מרע, אמר לו הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור, הגיהנום התחיל משה מתיירא מן גיהנום 30455 

בדרגה של אור כזה איך , כיצד שייך חטא במצבים כאלה של מרכבה, גיהנום והפליאה גדולה מאודמה 30456 

 30457 ?שייך שם חטא חושך ורע

שאמנם כן שגם במצב של מרכבה גם שם נמצא , ע אלא כחוט השערה"הוא היסוד של אין בין גיהנום לג 30458 

ויוצא מזה , אותו היצר תיכף ואיפה שלא יעמוד מדביק, מתכונתו של האדם היא שהוא סמוך להרע! היצר 30459 

וכשמתרחקים ממנו תיכף הרע רודף אחריו , לברוח מהרע´ סור מרע´סוד גדול כי מצב האדם הוא אך ורק  30460 

משיגו היצר תיכף , וכשאינם רצים במהירות הגדולה ביותר! ועל האדם שוב לרוץ וכן הלאה, ומדביק אותו 30461 

 30462 !ונתלכלך בחטא

הלא ודאי תמיד רצו מן הרע במהירות הגדולה , של גדולי העולםעל דרך זה צריכים להבין את החטאים  30463 

וכונתם , שהיו רצים לפניו כסוסים בבצעי המים, (.סנהדרין צו) ל אומרים על האבות"עד שחז, ביותר 30464 

שכאשר פעם קרה שלא רצו במהירות , ובזה היתה חטאתם של הגדולים, שתמיד ברחו מהרע בכל יכולתם 30465 

כי ביודעם את היסוד של אין בין גיהנום , ומזה אמנם אשר פחדו תמיד, עהכי גדולה אז השיג אותם הר 30466 

´ סור מרע´ועבודת האדם היא רק , עד שבמצב הנעלה ביותר גם שם הוא נמצא, ע אלא כחוט השערה"לג 30467 

כי על כן פחדו תמיד כי מי , וכאשר האדם מאיט קצת את ריצתו מיד היצר משיגו, במהירות הגדולה ביותר 30468 

 30469 .שמא נתלכלך בחטא! ואז כבר אינם יוצאים נקיים, משיג אותם יודע אם אינו

הרי , שיותר מחוט השערה אינו מפסיק ביניהם, הדברים מבהילים אחרי שכל חייו עומד האדם קרוב להרע 30470 

ונבין כבר באיזו סכנה הוא נמצא אם הוא נעצר לרגע ! עליו לרוץ תמיד מהרע במהירות הכי גדולה 30471 

האורח למעלה ובריצה הכי , ים למעלה למשכיל למען סור משאול מטההוא שאמר אורח חי! מריצתו 30472 

 30473 .כי למען סור משאול מטה מוכרחים לרוץ במהירות, גדולה מוכרח הוא בתכלית

פ שהוא סר מרע בכל "כי החכם אע, על הפסוק חכם ירא וסר מרע, (ת א טז"שע) וזה הוא דברי רבינו יונה 30474 

ל כי אין בין גיהנום לגן עדן אלא כחוט "ומבואר כפי הנ, קויירא ויזחל אולי לא כלה חו, מאמצי כוחו 30475 

 30476 .(דעת תורה)  .ובהאטה כל דהו בריצה היצר משיג ובא והיראה גדולה ודאי, השערה

 30477 

 30478 

 30479 מאמר תרלט

 30480 .(´ב ח"בראשית ל) וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו

וט שפחדו של יעקב מעשיו לא היה וזה פש, יעקב כששמע שעשיו הולך וארבע מאות איש עמו חרד מאוד 30481 

וביראה כגון זו לא נשתבחו האבות , ודאי שביראה כזו אין הכתוב מדבר, פחד של אדם חלש מחזק 30482 

 30483 .(א"י י"רש)א  יראתו של יעקב היתה שמא נתלכלך בחט, הקדושים

לפחד יראה המוטבעת אצל כל אדם , אבל סוף סוף ביטויה של יראה זו היתה מעשיו וארבע מאות איש עמו 30484 

נמצא שאותה יראה של יעקב היא ממש יראת , ויראה זו נבעה משמא נתלכלכתי בחטא, מגזלן או חיה רעה 30485 

ומדברים אלו נכיר שערכו , ויוצא מזה שהשגת יראה הוא על ידי טבע עצמו גם בלי הערת התורה, שמים 30486 

עד , גם בטבע עצמו ומזה יצא לנו שגם המדרגות היותר עליונות שישנן בתורה ישנן, של טבע גדול הרבה 30487 

אלקיך שואל מעמך כי אם ´ כדכתיב מה ה, שגם מדרגת יראת שמים שכר ועונש שהן רום המדרגות 30488 

 30489 .גם דרגות אלו ישנן בטבע, ליראה

, אם רואה אדם יסורים באים עליו יפשפש במעשיו, (.ברכות ה) ל"יותר מזה מצינו שגם מה שאמרו ז 30490 

שהרי זכו לה גם אלו שלא ידעו כי אם מההערה , ם בתורהשלכאורה מוחלט אצלנו שדרגא זו אינה כי א 30491 

שבטים מציאה מצאו , (א"ר פצ"בר) ל"ואמרו חז, כמו בשבטים שאמרו מה זאת עשה אלקים לנו, השכלית 30492 

שהיא הכרה , הרי שהשבטים גם בלי תורה הכירו וידעו מפשפוש המעשים מתוך יסורים, ויצא לבם 30493 

 30494 .בהשגחה פרטית

את ´ וכמו שמצינו בפרעה הראשון דכתיב וינגע ה, הקדמונים ידעו מענין זה ולא עוד אלא שגם העמים 30495 

ונבואה הרי לא היתה לפרעה ששרה אשתו של אברהם , מה זאת עשית לי למה אמרת אחותך היא, פרעה 30496 

, (בשלח´ ר ריש פ"מד) ל"ואמרו על זה חז, אלא מתוך היסורים התחיל לחקור ולפשפש עד שנודע לו, היא 30497 

 30498 .שוט לסוס זה פרעה הראשון, לחמור ושבט לגו כסילים שוט לסוס מתג

הרי , דכיון שבטבע ישנה יראה שהוא שכר ועונש, מזה נוכל השיג עד כמה חמור הוא חיוב קיום הטבע 30499 

והוא עוד יותר ממה שהוזכר בכוזרי הטבע , דזהו ביאורו של שכר ועונש, דשמירת טבע הוא מצות עשה 30500 

 30501 .ע הוא הר סיני ממשדלפי דברינו הטב, בגימטריא אלקים



והתפלאנו , הא דהשליך אברהם עצמו לתוך כבשן האש אך ורק משום שכל לבד, תמיד היינו תמהים להבין 30502 

אבל כיון שבארנו שגם מה , מגודל מדרגת שכלו של אברהם שחייבו להשליך עצמו לתוך כבשן האש 30503 

כאן שאברהם מסר נפשו  אם כן איזה פלא יש, שמחייבת ההערה השכלית הוא מצות עשה ולא תעשה ממש 30504 

על איזו מהן חייבים אנו , אנו אין אנו בעלי שכל להשיג גדרי המצות וחיובי השכל, על מה שחייבו שכלו 30505 

 30506 .במסירת נפש

ומסירת נפש של , ידע גם עשה זו של מסירת נפש, אבל אברהם שהיה שלם בשכלו וידע כל מצות השכל 30507 

וזוהי הערה גדולה בעדנו . שלנו על ציווי התורה כמסירות נפש, אברהם אבינו בשכל היה מאותו חיוב 30508 

ואסור , שחיוב של שכל הוא עול גדול המחייב את האדם, להתבונן עד כמה התרחקנו מההערה השכלית 30509 

הוא בעדנו , ואנו כשאומרים לנו על איזה דבר שהוא חיוב על פי השכל, למוש ממצותו כמו ממצות תורה 30510 

 30511 .הפטור היותר גדול

ואילו לא היה יעקב ירא , יראה אצל יעקב היתה יראתו מעשיו וארבע מאות אישוהנה מצות עשה של  30512 

ויראה יכול האדם להשיג מטבע דכל , דיראתו מעשיו נקראת יראת שמים, מעשיו לא היה מקיים מצוה זו 30513 

ב  שהיה רגיל לומר אהא דכתי, ל"ר מקלם ז"ומה נאותים על זה דברי אדמו, הבריאה מלאה מיראה 30514 

אזי בהבל פיו לבד , שכשמלך המשיח יתחיל להוכיח האדם על דרכו, רוח שפתיו ימית רשעב, (א"ישעיה י) 30515 

 30516 .דהשבץ יאחזנו לרשע כשאך ישמע דבריו ותוכחתו של המשיח, כבר ימית רשע

הרי על האדם באמת למות , ל היתה לקרב את האמונה שתעשה טבעית אצל האדם"אם כל עבודת חכמינו ז 30517 

דאם יראה זו שפחד יעקב , ך שכל הדברים היו כל כך גלויים ומוחשים אליואי, ממרירות וצער כשיגלו לו 30518 

בכדי שיראה זו שהוא , הרי לא חסר לו לאדם כי אם העברת קולמוס ולא יותר, מעשיו היתה יראת שמים 30519 

ומה יענה האדם ומה יאמר בעומדו לדין כשישאלוהו מה היה , ירא וחרד בחוש תעשה אצלו יראת שמים 30520 

 30521 ?לך מקום להכשל בעת שהכל היה כל כך גלוי ופשוט סביבךאיפה היה , עמך

צריך איפוא להבין החילוק שבין הערה השכלית , ואחרי שנתבאר לנו שבשכל ישנן כל המדרגות שבתורה 30522 

כל מה שיש בתורה יש בשכל והחלוקים הם רק , וצריך לומר דבאמת אין חילוק ביניהן כלל, והתוריית 30523 

 30524 .ים בין שתי חתיכות בד שהאחת עבה והשניה דקה ממנהבגדר ההבחנה שאנו מבחינ, בדקות

 30525 אבל דרגא זו של הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, ודאי ששכר ועונש ישנם גם בטבע

ולאברהם נאמר עתה ידעתי כי , הנה אצל עמלק תבעה תורה ולא ירא אלקים, אינה כי אם בתורה (.ק נ"ב) 30526 

ודאי ? בה נשתבח אברהם אבינו, שאותה יראה שתבע הכתוב מעמלקהאם אפשר לומר , ירא אלקים אתה 30527 

 30528 .אבל סוף כל סוף שניהם מסוג אחד הם, שישנם חילוקים ודרגות בדבר

, שרוב ספרו מיוסד כידוע על הערת השכל, ולפי דברינו יצא לנו פתח נרחב להבין דברי החובות הלבבות 30529 

כתוב בחובות הלבבות מה שהאדם חייב בהם מדרך לדוגמא כש, ואנו רגילים ללומדו פשוט כלשון בני אדם 30530 

ומדברינו יצא לנו אור חדש על כל , אנו רגילים להבליע ענין חיוב שהוא אך ורק לשבר את האזן, השכל 30531 

כשהוא אומר חייב כונתו שהוא חיוב , וצריכים אנו לדייק בדבריו כבלימוד פסוק של תורה ממש, דבריו 30532 

 30533 .(´א מאמר י"חכמה ומוסר חדעת )  .גמור כמו מצות עשה של תורה

 30534 

 30535 מאמר תרמ

 30536 .(´ב ח"בראשית ל) וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו

ויירא יעקב מאוד אמרו , ל שהיו בדרגת יראת חטא היו תמיד מלאים פחד ודאגה מהחטא"הראשונים ז 30537 

לא , החטא אין שום דבר בעולם שייראו ממנו זולתי, שאמר שמא נתלכלכתי בחטא, (א"י י"רש) ל"חז 30538 

משום שמקור כל הצרות והיסורים הוא רק , א החטא"עשיו ואנשיו הם הרוצחים של והכני אם על בנים כ 30539 

 30540 .ומקור אחר לצרות אינו בעולם כלל, החטא

והרי הוא מדבר , ה מצרי שאול"וכי היכן ראה דהע, (ז"תהלים קט) אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני 30541 

שהוא המחריב וממית , כל יסורי הגיהנם הינם רק החטא, שזולת החטא אין והוא משום, ז"כאן ביסורי עוה 30542 

 30543 .הוא מקור כל הקלקולים בכל הבריאה כולה, ומכאיב

ישבו ופשפשו , ועיילו רבנן לגביה לשאול סיבת הדבר, מאות דני דחמרא´ רב הונא החמיצו אצלו ד 30544 

והוא , יכים לחפש את הסיבה הטבעיתולכאורה הלא היו צר, (.ברכות ה)א  במעשיו עד שמצאו בו איזה חט 30545 

ואין הערוד ממית אלא החטא , אין השמש מחמיץ אלא החטא מחמיץ, משום שבאמת אין סיבה טבעית כלל 30546 

? מהיכן היה חושך מצרים (ד"ר פי"שמ) ל שאלו"חז, החטא הוא המקלקל ומרעיל, (ברכות לג) ממית 30547 

 30548  .ב ממקור אחד יהלכון"ז ועוה"עוהויסורי , משום שמקור לחושך ורע בלעדי החטא אין, מגיהנם

 30549 .(´צ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)

 30550 

 30551 מאמר תרמא



בראשית ) וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות 30552 

 30553 .(´ב ח"ל

ע "בראב´ ועי, אלא ירא שמא יגרום החטא, ה והנה אנכי עמך"ל למה ירא הרי הבטיחו הקב"כבר תמהו חז 30554 

ומכאן הערה נוראה כי יעקב אבינו שדקדק בעצמו ולא מצא בו שום חטא , ל שדאג שמא חטא במחשבה"ז 30555 

ועם כל , ה חטא כזה במחשבה שגם יעקב אבינו לא מצאו"ואפ, וגם במחשבה חשש רק אולי חטא, במעשה 30556 

נה אנכי ת וה"ירא ופחד שמא יגרום חטא כזה לבטל ההבטחה שהבטיחו השי, מעשיו ומחשבותיו הקדושים 30557 

 30558 .עמך

ויסלק שכינתו ממנו ויפול לפני עשיו , כלומר שיש מקום לחשוב שעל ידי זה לא יוכל המקום להיות עמו 30559 

אבל יעקב אבינו , אין לנו מושג מה הוא רוחניות ומה זה חטא, ואנו עומדים ותמהים על פחד זה, אחיו 30560 

טל הבטחה זו של והנה אנכי שמא יגרום חטא אחד במחשבה יחידה לב, האדם שבמרכבה ידע והבין זאת 30561 

 30562 .עמך נורא למאוד

, אמר להם חמה עזה בעולם, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, (סנהדרין קא) ל"ומצאנו בחז 30563 

אמרו ? אמר להם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו למה אתה משחק, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק 30564 

כל זמן שאני רואה רבי שאין יינו , להם לכך אני מצחק אמר, לו אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה 30565 

, ועכשיו שאני רואה רבי בצער אני שמח, ו קבל רבי עולמו"אמרתי שמא ח, מחמיץ ואין פשתנו לוקה 30566 

אמר לו עקיבא כלום חיסרתי , י עכשיו שאני רואה רבי בצער ושכרו משתמר להבא לכך אני שמח"ופירש 30567 

 30568 .כ"בינו כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא עאמר לו לימדתנו ר? מן התורה כולה

והנה , ש לתלמידיו חמה עזה יש בעולם"כמ, א הגדול חולה ומתפתל ביסורים נוראים"ר, ומעתה צא וחשוב 30569 

מפני ? למה, ורבי עקיבא שמח ומצחק על צער רבו, תלמידיו עומדים ובוכים על ספר תורה השרוי בצער 30570 

היינו כל שכרו הצפון לו לעולם , רבי מחמיץ הייתי סבור שמא קבל רבי עולמושאם ראיתי שאין יינו של  30571 

, ולא נשאר לו כלום משכרו בעולם הבא, כבר קבלו כאן בעולם השפל, הבא שרכש לו בזכויותיו העצומים 30572 

 30573 ?ז"ולמי משלמים כל שכרו בעוה, אבל עכשיו שאני רואה רבי בצער ושכרו משתמר להבא לכך אני שמח

תיסמר , ב"ה שכר מצוותיו כדי לאבדו מן העוה"י משלם לו הקב"ופירש, לשונאיו אל פניו כתיב ומשלם 30574 

ומי מאתנו דואג ומיצר על זה ! שערות ראש וימס לב מבין בפחד פחדים מכל זה מהו חטא ועד היכן מגיע 30575 

א ופחד ואף יעקב אבינו יר, ועד כמה אנו רחוקים מן האמת, ו ושכר מצוותיו הוא אוכל"שמא קבל עולמו ח 30576 

כי אין צדיק בארץ אשר יעשה , ת אליו והנה אנכי עמך"ויגרום לבטל כל הבטחת השי, שמא חטא במחשבה 30577 

 30578 .(ט"נ´ ב ד"אור יהל ח)  גם על יעקב אבינו שבמרכבה נאמר, טוב ולא יחטא

 30579 

 30580 מאמר תרמב

 30581 .(´ב ח"בראשית ל) וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו

, היאך תתכן היראה עם הבטחון, נו בפגישתו עם עשיו רבו הראשונים לבארובענין היראה של יעקב אבי 30582 

ובאמת , ומה הם אמרו וירא ויצר שהוצר לו על היראה, ה"ומה גם אחר ההבטחה פרטית שהיה ליעקב אע 30583 

ל בלשונם שני בני אדם הבטיחם "וכמו שדייקו חז, הוא ענין עמוק ויש מקום לשתי המדרגות להתאחד יחד 30584 

 30585 .(ר שם"בר) הבחיר שבאבות והבחיר שבנביאים, אוה ונתיר"הקב

והדבר צריך ביאור , ל יחסו התאחדות שתי מדרגות אלו דוקא לאנשי המעלה בחירי היצורים"הרי שחז 30586 

כי , ואגב יתבאר איך היה מקום שיתיירא יעקב מהזכותים של עשיו שכיבד אביו ואמו וישב בארץ ישראל 30587 

כמו שאין תביעה על הארבע עשרה שנה , שהלך שם במצות אביולכאורה אין תביעה על יעקב אבינו אחר  30588 

 30589 .שישב בבית שם ועבר

מחזיק באזני כלב מתעבר על ריב לא לו עשיו לדרכו , ל יחסו קצת תביעה על יעקב אבינו במה שאמרו"חז 30590 

, התביעה היתה לפי שלא היה הגבלת זמן על בריחתו רק עד אשר תשוב חמת אחיך, (ר עו א"בר) הולך 30591 

כי מי שיש לו שונא ורוצה להוציא השנאה , ל ענין עמוק בכוחות האדם"ח מוואלוזין ז"ילה לנו הגרוכבר ג 30592 

ויקבע בלבו האהבה , העצה לזה שיוציא מלבו הוא כל רושם של שנאה, מלבו ולהכניס אהבה תחת שנאה 30593 

 30594 .ה"אליו וממילא גם חברו יאהבו ועצה זו היתה גם ליעקב אע

ממילא , מ עם עשיו וכאילו אין עשיו בעולם"ב היה מתפשט לגמרי מענין מוכי אם יעק, ובאופן יותר עמוק 30595 

ד שנה "כי אחר שנתעכב י, ה"ומחמת זה נשאר קצת תביעה על יעקב אע, היה גם עשיו מסיח דעת ממנו 30596 

והשיג , ורכש לו שם אוצר של שלמות הנפש, שהיה בתור הכנה על זמן היותו בבית לבן, בבית שם ועבר 30597 

 30598 .במקום נסיוןדרך חזק לעמוד 

אפשר אינו מוכרח כבר לברוח ולמנוע כיבוד , כ לפי מדרגתו אז היה מקום לחשוב ולשאול דעת אביו"א 30599 

וכמו , ממילא ישוב חמת אחיו ממנו, מ עם עשיו"כי אם יתפשט לגמרי מהמו, אב ואם וישוב ארץ ישראל 30600 



ם שבה חמת אחיך ואז יש לו היינו שממך אתה יכול לידע א, שמדייק לשון הכתוב עד שוב חמת אחיך ממך 30601 

 30602 .דרך אחר לגמרי

ל יש שזיווגו הולך אצלו והוא אינו צריך לילך "ש ז"כמ, כ"וגם לענין הזיווגים אפשר נשתנה דינו ג 30603 

והנה גמלים באים ויותר , וכמו שהיה אצל יצחק ויצא יצחק לשוח בשדה הלך לתקן תפלת מנחה, לזיווגו 30604 

אולי הייתי צריך לפי , ר שהיתה התביעה על יעקב מעצמוובאופן זה היה אפשר לומ, לא ראה לפניו 30605 

כ יש תביעה על שחסר מצות כיבוד אב ואם וישוב "וא, מדרגתי לשוב לבית אבי כי כבר שבה חמת אחי 30606 

 30607 .וממילא יש מקום להרגיש הזכותים של עשיו כי הא בהא תליא, ארץ ישראל

יתה דוקא אם היה במדרגה האמיתית אבל חשש אולי ההבטחה ה, וזה גרם וירא אף שהיתה לו ההבטחה 30608 

כי נצטער על מה שלא עמד על , ואחר כך נסתבב ויצר על וירא, ואולי החסיר קצת מזה, הראויה ליעקב 30609 

 30610 .(ו"נ´ דברי בינה ומוסר ד)  .שאז לא היה מקום ליראה כי עשיו לדרכו הולך, קצה המדרגה עליונה

 30611 

 30612 מאמר תרמג

 30613 .(´ב ח"בראשית ל) אתו וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר

ולמדו מזה שאין , (א"י י"רש)א  ל שלמרות כל ההבטחות שהובטחו לו התיירא שמא נתלכלך בחט"אמרו ז 30614 

ויש להניח שיעקב , כלומר שקיום ההבטחה תלוי בזכויותיו, (ו"בראשית רבה ע) ז"הבטחה לצדיקים בעוה 30615 

 30616 .צמו כל כךכי לא מסתבר שיטעה בע, הבין שעדיין הוא שייך לקיום ההבטחה

ובהבחינו שמרחפת עליו אפשרות של סכנה שתוכל להתפתח , אך בראותו את עשיו וארבע מאות איש עמו 30617 

יש להבין שמשמים רוצים ללמדו שישנו בו עדיין צורך לדקדק ולחיפוש שמא התערב בו איזה , לצרה 30618 

הרי שיראת , ולהכמו שהסכנה תוכל להתפתח לצרה גד, שיכול להיות שורש לנפילה רבה, ו"שמץ חטא ח 30619 

 30620 .הצרה נהפכה אצלו ליראת חטא

צריכה להוות לימוד ברור , שכל אפשרות של צרה ואפילו בצד הרחוק ביותר, הגדר בלימודים אלה הוא 30621 

אולם , י חישוב הסיבות את סיכויי התפתחות המסובב הטבעי"דרכם של בני אדם לשער מראש ע, לאדם 30622 

, ולהן הרבה תוצאות אפשריות, ב מורכב מסיבות רבותהרי כל מצ, אין אלו אלא מחשבות אפיקורוסות 30623 

ואם תתגלה לטוב או , ת שהוא מסבב הסיבות האמיתי"איזה אפשרות שתתגשם במציאות הרי זה ביד השי 30624 

 30625 .כפי מעשינו´ לרע תלוי במשפטו ית

לכן , הרי שהמאמין האמיתי יודע שצריך לחשוב רק על הסיבות האמיתיות שהן הפנימיות דהיינו מעשינו 30626 

כי הרי כל , שעל פי חישובי הסיבות הטבעיות נראית גם כרחוקה, יתעורר גם מאפשרות של סכנה 30627 

וגם סיבה רחוקה צריכה לעורר את האדם כי פנימיותה , להטות אותן כפי מעשינו´ האפשרויות הן ביד ה 30628 

 30629 .(113ג דף "מכתב מאליהו ח)  .אינה אלא לימוד עבורו

 30630 

 30631 מאמר תרמד

 30632 .(´ב ח"בראשית ל) יחץ את העם אשר אתווירא יעקב מאד ויצר לו ו

ה והנה אנכי עמך ושמרתיך "הלא הבטיח לו הקב, שואלים למה נתיירא בחיר שבאבות (.ברכות ד) ל"חז 30633 

ידענו כי כל עון קטן וגדול , ל"וכתב האבן עזרא וז, ומתרצים שנתיירא שמה יגרום החטא, בכל אשר תלך 30634 

, ב פחד שמא חטא במחשבתו ובעבור זה לא יהיה השם עמוויעק, כנגד העושה על כן העון הקל גדול הוא 30635 

ובעבור שגגתו שלח , והוא שלחו להוציא את ישראל ממצרים, ואל תתמה כי הנה משה שאין למעלה ממנו 30636 

 30637 .כ"מלאך להמיתו ע

אם אחד , כי יש חילוק היכן האיש נמצא, למדנו שאם העושה הוא גדול גם עון קטן יחשב אצלו כגדול 30638 

אך אם נמצא בחצר המלך עצמו , ז"והוא מטנף רחוב זה ודאי יענש ע, יע עד חצר המלךנמצא ברחוב שמג 30639 

עונשו גדול הרבה יותר , ש אם בפרוזדור או בפלטין של מלך ושם יטנף"וכ, ויטנף שם עונשו גדול יותר 30640 

ש "ומובן בפשיטות מ, כי אינו דומה מי שמטנף רחוב המלך למי שמטנף פלטין של מלך, על הראשונים 30641 

 30642 . ן עזרא שתלוי מי העושההאב

ש "כמ´ כי צורתו חקוקה תחת כסא כבודו ית, ל האדם שבמרכבה"ה נקרא בפי חז"והנה יעקב אבינו ע 30643 

, עולין ומסתכלין בדיוקנו של מעלה, על הפסוק והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, (חולין צא) ל"חז 30644 

א שם כלומר שורש נשמתו וכל מחשבתו של כ הרי הוא נמצ"וא, ש"ויורדין ומסתכלין בדיוקנו של מטה ע 30645 

כי תלוי באיזה מקום , ל כי הכל כנגד העושה"וזהו שכתב האבן עזרא ז, יעקב אבינו הגיעו עד לכסא הכבוד 30646 

 30647 .נמצא האדם העושה

פירוש , ומסיים האבן עזרא שיעקב אבינו פחד שמא חטא או שגג במחשבתו ובעבור זה לא היה השם עמו 30648 

שגג ´ ו חטא ואפי"אבל אם ח, ואמר לו הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלךת "שהרי כך הבטיחו השי 30649 



ממילא אין כאן , ואם אין כאן הנה אנכי עמך, בטלה ההבטחה כי השכינה כביכול מסתלקת ממנו, במחשבה 30650 

 30651 !ושמרתיך בכל אשר תלך

רות שיענש יש אפש, ואל תתמה כלומר אין לתמוה שעל חטא קטן במחשבה ובשוגג, וכתב עוד באבן עזרא 30652 

אל תתמה על , ה והנה אנכי עמך ושמרתיך"כ חמורות עד שיתבטל ההבטחה המפורשת שהבטיחו הקב"כ 30653 

ובעבור , ת שלחו להוציא את ישראל ממצרים"והשי, זאת כי הנך רואה במשה רבינו שאין למעלה ממנו 30654 

 30655 .כ"שגגתו שלח מלאך להמיתו ע

ק "תניא ריב, (נדרים לא) ל"ם ויבקש המיתו ואחזכתוב ויהי בדרך במלון ויפגשהו הש, ונראה מה היה שם 30656 

ויפגשהו השם ויבקש , אומר גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה 30657 

אמול , אלא כך אמר אמול ואצא סכנה היא, ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה"יוסי ח´ אמר ר, המיתו 30658 

אלא מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלון , צריםה אמר לי לך שוב מ"ואשהה שלושה ימים הקב 30659 

 30660 .תחלה שנאמר ויהי בדרך במלון

, ו"ה לא היה שום פגם ח"כלומר שבמחשבתו של משה רבינו ע, הרי שמפני איחור של זמן מה במילת בנו 30661 

אלא שלמעשה התעסק קודם בענין , וודאי הכין את עצמו לקיים מצוה רבה זו כראוי למשה איש האלקים 30662 

וכי לאכול ? ואיך אפשר לחשוב אחרת, וגם זה ברור כי היה נצרך לסדר שם עניניו הרוחניים ,המלון 30663 

 30664 ?ו קודם מילת בנו"ולישון התעסק משה ח

ועל זה נענש שנתחייב , אם ההתעסקות במלון או מצות מילה? אלא שהיתה כאן שגגה בחשבון מה קודם 30665 

צפורה צור ותכרות את ערלת בנה היה משה ותקח , ואלמלא לא היתה צפורה שמה על לבה דבר זה, מיתה 30666 

ה אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם "אמר לו הקב, והנה כשסירב משה ללכת בשליחות של מקום, מת 30667 

והלא אם אין משה ? וכעת בא מלאך ובולעו ומה יהיה עם כלל ישראל, (´ר שמות ג"במד) ל"כך אמרו חז 30668 

 30669 !נורא ואיום מי יכילנו! תחלה שנתעסק במלון, תשובה אחת יש לכל זה, אין גאולה

ומה כתיב , וזהו ויירא יעקב מאד כי אם אם במעשה אינני מוצא בי שום עוולה אבל אולי חטאתי במחשבה 30670 

ל שאליפז "ואמרו חז, אחריו קטנתי מכל החסדים כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות 30671 

מה שהיה בידו כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות  ונתן לו כל, רדף אחריו בעת יציאתו ורצה להורגו 30672 

 30673 .ונשאר רק במקלו וזהו כי במקלי עברתי את הירדן הזה, שהוליך איתו לבית לבן

והרי זה נס גדול כנס שנעשה למשה וששים , ל שהכה במקלו על הירדן ונקרע לפניו ועברו"ועוד אחז 30674 

י שמא נתמעטו זכיותי "ופירש, מכל החסדיםויירא וייצר ואמר קטנתי , וכל זה הכניס בקל וחומר, רבוא 30675 

ויגרום לי להמסר ביד , לכך אני ירא שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא, י החסדים והאמת שעשית עמי"ע 30676 

 30677 .כ"עשיו ע

כאשר אנו רואים כי , ומה הוא יכול לגרום! המשכיל יתבונן והחכם ישתומם ללמוד מזה לקח מהו חטא 30678 

אפשר שיבטל כל ההבטחה של והנה אנכי עמך , אבן עזראש ה"חשש חטא בשגגה ורק במחשבה כמ 30679 

פירש יעקב אבינו בעצמו כי קטנתי מכל ? כ למה"וכ, ושמרתיך בכל אשר תלך וימסר ביד עשיו הרשע 30680 

 30681 .(ב"קס´ לב אליהו ד)  .י החסדים לכן אני ירא"היינו שנתמעטו זכיותי ע, החסדים

 30682 

 30683 מאמר תרמה

 30684 .(´ב ח"בראשית ל) אתו וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר

התורה מפרטת את פרטי החלוקה כיצד חלק , כאשר יעקב התכונן לפגוש את עשיו הוא חלק את משפחתו 30685 

ל העירו על שינוי הסדר "חז, באיזה סדר נגשו להשתחוות לעשיו ומה היו תוצאות הפגישה, את מחנהו 30686 

ואחר נגש יוסף , אה וילדיה וישתחווותגש גם ל, ותגשנה השפחות ואת ילדיהן, בשני הפסוקים אשר לפנינו 30687 

ואמרו על זה שבאמת , ולפי הרגיל צריך לכתוב רחל ויוסף שהאם נזכרה לפני יוצאי חלציה, ורחל וישתחוו 30688 

 30689 .ברם מפאת סיבה קדם הבן לפני האם, האם צריכה לצאת ראשונה מפני כבוד האם

עצמנו מהסכנה הזאת נצטרך לעשות ובכדי למנוע את , ו נתונים במצב של סכנה"נצייר לעצמנו אם נהיה ח 30690 

האם תעלה על מחשבתנו אז לכבד את מי , ופעולה זאת צריכה להעשות באופן בהול מאוד, איזו פעולה 30691 

שאף , ל ברום השגותיהם הרוחניות הצהירו"ברם חז? לתת כבוד לאם או למי שהוא מבוגר ביותר, שהוא 30692 

ברם מכיון שכונתו של יוסף , ב לכבדהשהרי אמו היא והבן חיי, במצב כזה יש צורך לכבד את האם 30693 

אמר יוסף הרשע הזה עינו רמה שמא , כי היתה רחל יפת תואר ויפת מראה, בפעולה זאת היתה לטובתה 30694 

 30695 .(ר עח י"בר) וגבה קומתו וכסה אותה, יתלה עינו ויראה את אמי

למנוע תוצאה גם הם עשו תחבולות , ככה עשו גם אברהם ויצחק, יוסף עשה זאת כדי למנוע קלקול נורא 30696 

שהרי , כי בעשותו זאת הרי הוא מכבדה בזה, מתוך כונה זו היתה לו הרשות לגשת קודם אמו, דומה לזו 30697 

ובעבור פעולתו זאת מוסיף , וזה בטח רצונה מפאת הטובה היוצאת מזה, הכל הוא לטובתה ולתועלתה 30698 



הוא זכה לברכת בן פורת ו, אלה שפורעים לו גם בעולם הזה, שלא רק שכרו עומד לו בעולם הבא, במדרש 30699 

 30700 .(ברכות כ א) שמזרעו יצאו טובי עין ומלאי חן ושלא תשלוט בהם עין רעה, יוסף בן פורת עלי עין

נראה שדעתם היא שהענין , אם נציץ לתוך דעותיהם של בני אדם, והנה נתבונן נא במהותה של ברכה זו 30701 

אכן עין רעה יכולה לשלוט , שוניםוכמו שאר המעלות אשר נחונו בהם אנשים , של חן מתת אלהים היא 30702 

אסור לאדם , אבא אמר רב הונא אמר רב´ ר, (7ב ב "ב) ש"ל וכמ"בהם ויכולה לגרום להפסד נורא ר 30703 

ולכאורה למה נחשוש שהרואה , לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה שלא יזיקנו בעין רעה 30704 

והורו , ל ברום השגתם"ובכל זאת הבינו חז, הוהלא יודע ומבין שחיי אנוש תלויים ב, יתן מבט רע בתבואה 30705 

 30706 .לנו שאסור לעמוד שמא יתן בה עין הרע

מזה נבין את , שאף בנגיעה הכי קטנה יכולה לשלוט עין רעה, רואים אנו מכאן את עוצם כוחה של עין הרע 30707 

ר כי כאשר ברך אותו תחילה שיהיה יפה תוא, חשיבותה של הברכה שלא תשלוט עין רעה בזרעו של יוסף 30708 

הברכה הזאת תצילהו מהסכנה , כ שלא תחול עליו עין רעה"ברכו ג, ומלא חן דבר שכל אחד תאב לזה 30709 

 30710 .א להשמר ממנה שלא תשלוט בו"שא

ה ונתן לו מתנה לדורי דורות לכל יוצאי חלציו עד סוף "פרע לו הקב, ובשביל ההטבה שעשה יוסף עם אמו 30711 

, הפעולה היתה קטנה ונמשכה זמן קצר, כל אדם בעבור שהגין על אמו מסכנה העלולה לסכן גם, העולם 30712 

והרי יפלא בעינינו להבין את , יען כי אחד משבטם עשה טובה לאמו, ה לכל השבט"אבל השכר שילם הקב 30713 

שהגן על אמו בפני הסכנה הצפויה לה , אשר בעבור עשיית איזו פעולה דקה מן הדקה בהטבה בחסד, זאת 30714 

 30715 .בעת ההיא משלמים לו שכר כה רב

וביחוד שכאן היתה עובדא של , כ והלא מוטבע הוא במדה של הכרת הטוב"ן יקשה למה ישלמו לו כוכמו כ 30716 

בכל זאת פעולה כזאת לא נאבדה ולא נשכחה אף לאחר כמה , ו"הצלת נפשות שלא תפול אמו ביד רשע ח 30717 

ה בעד כל "כזאת היא תבנית תשלומו ותגמולו של הקב, והיא נזכרת לתשלום ברכה רבת ערך, דורות 30718 

 30719 .ה מקפח את שכרה הגדול"ואף אם היא דקה מן הדקה אין הקב, פעולה טובה

והעונש , ולאידך גיסא רואים אנו גם את העונש השמור לאחד על מניעתו מלהטיב לחברו הטבה כלשהי 30720 

כתוב ויקם בלילה , הנה מספרת לנו התורה על יעקב אבינו בשעה שהלך לפגוש את עשיו, גדול הוא ונורא 30721 

ל על "והעירו חז, תי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבור את מעבר יבוקהוא ויקח את ש 30722 

אמר הרשע הזה עינו רמה שמא יתלה עינו , ל שנתנה בתבה ונעל בפניה"ואמרו חז, זה ודינה היכן היתה 30723 

 30724 .ויראה אותה ויקח אותה ממני

, אותה שלא יראנה עשיו הרשעובשביל החשש הזה החביא , יעקב אבינו פחד שמא יקח אותה עשיו לאשה 30725 

ה למס "אמר לו הקב, אבא כהן ברדלא אומר´ ה בשם ר"ר, (ר עו ט"בר) ל במדרש"ועוד המשיכו חז 30726 

ד "הה, לא בקשת להשיאה דרך היתר הרי נשאת דרך איסור, מנעת חסדך מן אחיך, (איוב ו) מרעהו חסד 30727 

 30728 .ותצא דינה בת לאה

והלא ראשית כונתו היתה , היינו כוללים הנהגתו של יעקבבאיזה סוג של פעולה , והנה לפי הבנת שכלנו 30729 

עם , נקיים משמץ של מחשבה בלתי נכונה, כל פרטי המעשה היו מלאים וגדושים כונה טהורה, לשם שמים 30730 

נתבונן נא במלים , והעונש גרם ליעקב ולבניו הרבה צער ודאבון, כל זה הענישו אותו בעונש נורא כל כך 30731 

ביכולתנו להבין את המצב , הכזונה יעשה את אחותנו, כי נבלה עשה בישראל ,שיצאו מפיהם באותו מעמד 30732 

, ו דבר שכזה בזמננו בבתיהם של גדולי הדור"גם אם היה קורה ח, ל"הנורא שגרם לבטא את הדברים הנ 30733 

 30734 .ה"מכל שכן בביתו של יעקב אבינו ע, מה גדול היה אז הצער

כ מה "א, מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהאין אדם נוקף אצבעו , (7חולין ז) ל"והרי אמרו חז 30735 

ניתן כאן לראות , הטעם שהכריזו להעניש את יעקב ואת בני ביתו בעונש נורא כזה מפני שמנע חסד מאחיו 30736 

, והלא המעשה של הטמנת דינה בא מתוך שלמות של צדק, עד היכן מגעת החומרה של מניעת חסד מחברו 30737 

, והנה נענש בשביל מעשה ההטמנה באופן נורא, ם יושב אוהליםשלמות של תמימות על ידי יעקב איש ת 30738 

, אף שלא גרם לו שום צער אלא שלא נתן לו את היכולת ליהנות, וכל כך למה מפני שמנע חסד מאחיו 30739 

 30740 .(תלמידי סלבודקא)  .ומשום זה נענש באופן מבהיל

 30741 

 30742 מאמר תרמו

 30743 .(´ב ט"בראשית ל) ליטהויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפ

לתפילה , לדורון ותעבור המנחה על פניו, ל התקין עצמו לשלשה דברים לדורון לתפלה ולמלחמה"י ז"רש 30744 

הבה נתבונן מהי , למלחמה והיה המחנה הנשאר לפליטה על כרחו כי אלחם עמו, אלהי אבי אברהם 30745 

ן שהכין את עצמו לתפלה או קל לנו לתפוס ולהבי, ה"משמעות הדורון שאליו התכונן יעקב אבינו ע 30746 

איך חשב שיוכל לשכך ? אבל דורון איך עלה על דעתו, שאלה הן דרכים עם סיכויים להצליח, למלחמה 30747 



ואם , ל אמרו שעשיו לא רצה אפילו לדבר עם המלאכים"נכון הוא שחז? את זעמו של עשיו על ידי דורון 30748 

 30749 ?כך איך עלה על דעתו של יעקב שעשיו יתרצה בדורון

וכמה ירדה דעתו לסוף הבירור האמיתי של , ה"ים מכאן כמה גדולה חכמתו של יעקב אבינו עאלא רוא 30750 

ידוע המשל מאותו איל הנמצא ביער ובראותו אנשים רצים אחריו לצוד אותו הוא , מקור ההקפדה והשנאה 30751 

ועל כן , אך קרניו הגבוהות מאיימות להסתבך בין ענפי העצים ביער ואז יתפס בקלות, נבהל ונחפז לברוח 30752 

 30753 .הרי שלא היער מפריע אלא הקרנים שלו מפריעים, הוא שובר את קרניו ואז הוא בורח חופשי

והרי כך ראינו לאורך , יעקב אבינו ידע שכל השנאה הכבושה מקורה בקרנים של האדם ולא ביער 30754 

יזהו ל אומרים א"וחז! מה גרם לכל כך הרבה מלחמות אם לא הקרניים, ההיסטוריה במלחמות בין האומות 30755 

דרושה גבורה עצומה להכניע את עצמו עד , (ג"נ כ"אדר) גבור הכובש את יצרו ומי שעושה שונאו אוהבו 30756 

אלא גורמים חיצוניים , שנאה והקפדה אינם חלק ממהותו של האדם, כדי להפוך את שונאו לאוהבו 30757 

 30758 .ובידו לפשוט אותם אם אך ירצה בכך, המתלבשים עליו לעת הצורך

והרי כל מהותו היא העולם , ן שמקור הקפדתו של עשיו היה על אבדן העולם הזהוכאן יעקב אבינו הבי 30759 

וכל קפידתו על הברכות היא רק בגלל אבדן צאן ובקר וגמלים , הזה שבגללו אף מכר את הבכורה 30760 

וֶרווח תשימו בין , ש בצורה כדי להשביע עינו של אותו רשע"וממילא אם שולחים לו דורון וכ, וחמורים 30761 

 30762 .כל הדברים האלו שברו את הגאוה של עשיו, רעדר ובין עד

אך כיון שכל המהות , וכפי שאמר יש לי רב אחי, לבסוף קיבל את הכל אף על פי שלא היה חסר לו כלום 30763 

ואחר כך עשיו , וגם כבוד וישתחו ארצה שבע פעמים, הא לך עזים הא לך תיישים, שלו היא עזים ותיישים 30764 

ואין , יעקב אבינו ידע את הסוד איך להכניע אותו ובזה הצליח ,התהפך וירץ לקראתו ויחבקהו וישקהו 30765 

 30766 .צורך במלחמה

המלאך , וזה תלוי רק באדם עצמו ולא בזולתו, רק על ידי לימוד המוסר אפשר לעבור את כל המצבים 30767 

פגע בתמכין דאורייתא שהם המדות הנעלות שהאדם חייב לטפח בעצמו בטחון , שנגע בכף ירך יעקב 30768 

ואם כי מקובל לחשוב שהכונה היא על התומכים , פירוש האמיתי של תמכין דאורייתאוזה ה, והסתפקות 30769 

אבל כל אחד לעצמו ידע שהתמכין , אמנם שגם זה נכון אבל זה בשביל הכלל, בתרומתם בישיבה 30770 

, ורק באופן זה יש קיום לכלל ולפרט, הם אוצר המדות הטובות ובעיקר השגחה ובטחון, דאורייתא באמת 30771 

.להתמסר לעבודת המוסר וההסתפקות במועט כאמצעי מוכרח להגדיל תורה ולהאדירה כמה זה מחייב 30772 

 30773 .(דגל המוסר)  

 30774 

 30775 מאמר תרמז

 30776 .(´ב ט"בראשית ל) ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה

ורון התקין עצמו לשלשה דברים לד, י והיה המחנה הנשאר לפליטה על כרחו כי אלחם עמו"פירש רש 30777 

והתקין עצמו , ל מה עשה זיינם מבפנים והלבישם בגדים לבנים מבחוץ"ואמרו חז, כ"ולתפלה ולמלחמה ע 30778 

וצריכים להבין מה טיבם של שלשה דברים אלה ולמה , (ן לב ט"מדרש הובא ברמב) לשלשה דברים אלו 30779 

? לאכים אתוהנה בזוהר הקשו למה בכלל פחד יעקב אחרי שהיה לו מחנות של מ, היה יעקב צריך להם 30780 

אבל עדיין צריכים להבין , ותירץ שהצדיקים אין סומכים על זכותם אלא על תפילתם ותחינתם לפני רבונם 30781 

 30782 .למה היה צריך לדורון ולמלחמה

ה "אמר לו הקב, ל שכאשר דוד ירד למלחמה אמר ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם"אמרו חז 30783 

, ה אני עושה כן"אמר לו הקב, רוג אלא אני רודף ואתה עושהעמד אסא ואמר אין בי כח לה, אני עושה כן 30784 

ה אני "אמר לו הקב, הריני אומר שירה ואתה עושה, עמד יהושפט ואמר אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף 30785 

הריני ישן במטתי ואתה , עמד חזקיה ואמר אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, עושה כן 30786 

 30787 .(ד"ר פ"איכ) עושה כןה אני "אמר לו הקב, עושה

שאפילו כאשר היה יורד , שדוד היה כל כך גדול במדת האמונה והבטחון, ל אלה"ונראה הכונה בדברי חז 30788 

ולכן התפלל , לא עלה על דעתו אף שמץ של גאוה כאילו גבורתו עמדה לו, למלחמה ומביס את שונאיו 30789 

אבל , יח כביכול על שינוי הטבעשלא רצה להטר, ה יפיל אויביו לפניו במלחמה כדי למעט הנס"שהקב 30790 

ה יהרוג את אויביו והוא רק יניס "ולכן בקש שהקב, אסא פחד שלא יוכל להנקות כל כך משום התפארות 30791 

משום , אבל חזקיה אפילו מזה לא נחה דעתו, יהושפט פחד אפילו מזה ולכן אמר שהוא יאמר שירה, אותם 30792 

 30793 .חוןשפחד שעלול הוא להחזיק טובה לעצמו שתפלתו פעלה הנצ

י "ופירשו רש, (7ה טז"ר) ל שלשה דברים מזכירים עוונותיו של אדם ואחד מהם הוא עיון תפלה"ש חז"כמ 30794 

אבל בקש , על כן היה זקוק חזקיהו לנס גמור אף שיותר טוב למעט בניסים, משום שבוטח בזכויותיו´ ותוס 30795 

 30796 .מוזאת כדי שיתקדש שם שמים מבלי שיהיה שום מקום לטעות שזרוע אדם הושיעה ל



ה היה מגדל "משום שאפילו כאשר הקב, האבות הקדושים מרוב דבקותם לא פחדו מלעשות השתדלות 30797 

כמו כן , ולכן בחרו תמיד למעט בניסים גלויים שהם הפך דרך הטבע, אותם היו משפילים את עצמם 30798 

אולם נראה כמיותר מה , התכונן יעקב לפעולות של הצלה מבלי לסמוך אך על תפלתו כדי למעט הנס 30799 

כי לקיים השתדלות היה מספיק לבחור , שהכין את עצמו לשני מיני פעולות הפוכות לדורון ולמלחמה 30800 

שהרי בין כך לא ההשתדלות , הטוב היה מצילו באחד מהם´ וה, בדרך של דורון או בדרך של מלחמה 30801 

 30802 .ה"מושיע אלא הקב

אלא , לצאת ידי השתדלותלא היה רק כדי , והנראה בביאור הענין דזה שהתכונן יעקב לדורון ולמלחמה 30803 

, יעקב שסימל כח הטוב והקדושה בעולם, לימוד גדול בא ללמד לדורות בתור מעשה אבות סימן לבנים 30804 

, בא ללמד באיזה כלים דוחים את הרע מעליו, בהתיצבו מול עשיו הרשע התגשמות השקר והרע 30805 

, ק עם כוחות הרעשכאשר האדם עומד לפני מאב, תחבולותיה של יראת שמים בא יעקב להורות כאן 30806 

 30807 .מוכרח הוא להתכונן לתפלה לדורון ולמלחמה

אבל הוא בעצמו , (7קידושין ל) ה עוזרו אין יכול לו"ש לולא הקב"כמ, התפלה היא עבור סייעתא דשמיא 30808 

משום , ואי אפשר כאן לסמוך על בטחון והשתדלות מועטת, מוכרח להיות מוכן לדורון או למלחמה 30809 

ולכן מוכרח האדם להיות מוכן , ים להיות עז כנמר קל כנשר וגבור כארישבמאבקה של יראת שמים צריכ 30810 

שהרי הלכה פסוקה היא , אם יכול לדחות את הרע בדורון על ידי הוצאת כיס מחויב הוא לעשות כן, לכל 30811 

 30812 .כדי להנצל מלעבור על מצוות לא תעשה, שחייב אדם להוציא כל ממונו

, ובאופן כזה אין לו עצה אלא לצאת חוצץ נגדו, ם כופראבל יש שיצר הרע מתגבר עליו ומסרב לקחת שו 30813 

וכן אמרו , (7קידושין ל) ל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם ברזל הוא נימוח"ש חז"וכמ 30814 

וכן בענין עלייה ממדרגה למדרגה צריכים גבורה והתאמצות , לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע 30815 

, וזה גם כן ממלחמת היצר, מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ל הצדיקים אין להם"ש חז"כמ, רבה 30816 

ואי אפשר לעמוד על , (משלי טו)א  "משום שאם אינו מתעלה לפי כוחו מוכרח הוא לרדת כמו שכתב הגר 30817 

 30818 .מקום אחד

זאת אומרת שמוכרח לוותר על נוחיותו , גם במה שנוגע למעמדו הכלכלי צריכים להיות מוכנים לדורון 30819 

ל "שאמרו חז, להעביר על מדותיו תמיד ולשבות מריב ומדון ובמיוחד לתלמידי חכמים, מועטולהסתפק  ב 30820 

ואמרו שתלמיד חכם צריך להתנהג בנחת עם הבריות במשאו , כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל 30821 

 30822 .אבל במה שנוגע לרוחניות עליו להיות מזוין למלחמה, (.יומא פו) ובמתנו

, מסתפק הוא במועט, בנוגע למצבו הרוחני נוטה הוא לוותרנות, ה שדרושאולם טבע האדם הוא היפך ממ 30823 

כמו שמשתקף מלשון ההמון בכנותם את החיים , אבל בנוגע למצבו החמרי לוחם בכל כוחותיו רוב ימיו 30824 

שאכן נצחו , שוכחים מה שאמר החסיד לשרי הצבא השבים לביתם שמחים בנצחונם, בשם מלחמת החיים 30825 

ה "ל פ"חוה) טרם התמודדו עם המלחמה הגדולה שהיא מלחמת היצר וחייליו את המלחמה הקטנה אבל 30826 

 30827 .(המוסר והדעת)  .(יחוד המעשה

 30828 

 30829 מאמר תרמח

 30830 .(´ב ט"בראשית ל) ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה

מיעקב למד א "אמר ר? למה חמשים איש, ויקח עובדיהו מאה נביאים ויחביאם חמשים איש במערה 30831 

מי דוחקו לומר מיעקב למד , ל"א וז"ובמהרש, (7סנהדרין לט) שנאמר והיה המחנה הנשאר לפליטה 30832 

 30833 (7ז כה"ע) ´והנה בגמ, אימא מסברא דעצמו עביד כדי שיהא המחנה הנשאר לפליטה, עובדיה לעשות כן

יעקב אבינו  שאלו להיכן הולך ירחיב לו את הדרך כדרך שעשה, ם בדרך"ר ישראל שנזדמן לו עכו"ת 30834 

והכא נמי קשיא לן למה , דכתיב עד אשר אבוא אל אדני שעירה וכתיב ויעקב נסע סוכותה, לעשיו הרשע 30835 

 30836 .הלא דבר זה תלוי בשכל והסברא פשוטה היא, ליה ללמוד מיעקב

, י צריכין אנו לעשות כמו שעשו אבותינו הראשונים"אמר רשב, (ז"ט הט"שביעית פ) איתא בירושלמי 30837 

י בנפשו הכרת הטוב "הרי שחש רשב, ת פני העיר עשה להם איטליזין שהיו מוכרין בשוקדכתיב ויחן א 30838 

ואפילו הכי לא עשה מעצמו ומצא מקור בתורה , למקום שבו נעשה לו נס וחפץ לעשות תיקון במקום הזה 30839 

 30840 .שעשה כן למקום שנעשה אזרח ותושב שקבלו אותו שם, ללמוד מיעקב

מעשה ברבן גמליאל שאמר השכימו לי שבעה לעליה לעבר את , (.סנהדרין יא) ´וכן רואים בדברי הגמ 30841 

עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא שעליתי , השכים ומצא שמונה אמר מי שעלה שלא ברשות ירד, השנה 30842 

י שלא יכירו מי "ולא שמואל הקטן הוה אלא איניש אחרינא ומחמת כיסופא הוא דעבד ופירש, שלא ברשות 30843 

אמר מי שאכל שום , כי הא דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום, ו פניוהיה העולה שלא ברשות וילבינ 30844 

 30845 .חייא ויצא עמדו כולם ויצאו´ עמד ר, יצא



, אמר לו לא תהא כזאת בישראל, אמר ליה אתה הוא שציערת לאבא, ש ברבי לרבי חייא"בשחר מצאו ר 30846 

חייא ´ ור, (י"רש)א  ו מי הוכדי שיצאו כולם ולא יבינ, אלא כדי שלא להלבין פניו של אוכל השום יצאתי 30847 

אמרה לו רבי אחד , מאיר´ דתניא מעשה באשה שבאת לבית מדרשו של ר, מאיר´ מהיכא גמיר לה מר 30848 

מ מהיכא גמיר "ור, עמדו כולם כתבו ונתנו לה, מ וכתב לה גט כריתות ונתן לה"עמד ר, מכם קדשני בביאה 30849 

ואיבעית , ושכניה בן יחיאל מיהושע, יחיאלושמואל הקטן מהיכא גמיר לה משכניה בן , לה משמואל הקטן 30850 

 30851 .אימא ממשה דכתיב עד אנה מאנתם

כי האדם העושה מדעתא , שאין לאדם לעשות שום דבר מדעתא דנפשיה, יסודות´ ב´ ומוכח מדברי הגמ 30852 

בדבר שנהגו בו שמואל ´ ולכן אפי, שאין אנו יודעין להיכן יגיע עם סברותיו, דנפשיה מרה תהא אחריתו 30853 

ועוד אנו , מ לא נהגו כך אלא על פי לימוד ממעשה רב"מ, מאיר שהוא מסתבר מאליו´ חייא ור´ הקטן ור 30854 

מ משמואל "ור, מאיר דוקא´ חייא למד מר´ שהרי ר, למדין שעל כל אחד ללמוד רק מרבו השייך אליו 30855 

 30856 .הקטן ושמואל הקטן משכניה

שכניה למד מיהושע או ממשה  יתר על כן הרי, מאיר משכניה´ חייא משמואל הקטן ור´ ולמה לא למד ר 30857 

מן ´ מוכח שאפי, מ ושמואל הקטן"ח ללמוד אף הוא מקרא זה וכן ר"כ היה לר"וא, דהיינו מפורש בתורה 30858 

´ ואפי, ומפי רבו השייך לו ממנו אפשר לקבל ולא מזולתו, א ללמוד מעצמו אלא דוקא מפי הרב"התורה א 30859 

האדם הסרחון בעצמו כדי להסירה מזולתו אף שיתלה , ´הנהגה התלויה בסברא ובדרך ארץ המבוארת בגמ 30860 

 30861 .זו צריכה לרב דוקא

יבמות ) ´אנו רואים בדברי הגמ, ועד היכן חייב אדם להזהר שלא לעשות קטנה או גדולה מדעת עצמו 30862 

, רעה אחר רעה תבוא לתוקע עצמו לדבר הלכה, יצחק מאי דכתיב רע ירוע כי ערב זר´ דאמר ר, (7קט 30863 

שמואל ´ דאמר ר, ואית ליה רבה ולא אזיל משאיל, ה ומדמי מילתא למילתאדאתי דינא לקמיה וגמר הלכ 30864 

, לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנום פתוחה לו מתחתיו, ר יוחנן"בר נחמני א 30865 

הרי שהסומך על חכמתו הגם שלפי דעתו כבר , י והיה תוקע שסומך ונשען על ההלכה שהוא יודע"ופירש 30866 

 30867 .ה רעה אחר רעה תבוא עליו"עליו אמר שלמה ע, ואין לשאול את רבו פעם שניה, ין כזה אצל רבולמד ענ

וכתיב אצל , ש גדולה שימושה יותר מלימודה"כמ, י שימוש הרב"והעצה לכוין לדעת רבו הוא רק ע 30868 

, בי השימוש הוא יודע לא רק את תורתו של הר"אשר למד לא נאמר שע, י אליהו"אלישע אשר יצק מים ע 30869 

ושניהם שוקדים על התורה ועל , ויש שרואים שנים עוסקים בתורה בשוה, אלא הוא משיג את הרב בעצמו 30870 

והשני לא יזכה , מ נראה שאחד מהם עתיד להרביץ תורה בישראל ולהשפיע תורה לרבים"ומ, העבודה 30871 

 30872 .למאומה

והשני עוסק בתורה , שהראשון משמש את רבו וסופג את השקפתו בכל ענין, ההבדל ביניהם אינו אלא בזה 30873 

כי הוא קנה , ומי שטובת הישיבה בראש דאגותיו לו ימסר כתר תורה, ובזמננו הישיבה היא הרב, לעצמו 30874 

 30875 .ישאר תמיד בדעתו המוטעית, וזה שלא שימש ולא ספג מכותלי הישיבה, דעת תורה אמיתית

ד מבית רמה שהיה מעשה באדם אח, (נ יב"באדר)א  ואמרו מאן דלא משמש חכימא קטלא חייב וכדאית 30876 

הלך ומצאו שנטל שמן ונתנו , יוחנן בן זכאי לבודקו´ שלח אליו תלמיד אחד ר, נוהג בעצמו מדת חסידות 30877 

ל כהן גדול אני ותרומה "ל מה אתה עושה א"א, ונטלו מעל הכירים ונתנו לתוך של גריסין, על גבי כירים 30878 

והלא לא אמרה , ו בתורה על כירים שטמאל וכי יש לנ"א, ל כירים זה טמא או טהור"א, בטהרה אני אוכל 30879 

כך , ל כשם שאמרה תורה על תנור שטמא"א, כל אשר בתוכו יטמא´ שנא, תורה אלא על תנור שטמא 30880 

אם כך היית נוהג לא אכלת תרומה , תנור וכירים יותץ טמאים הם´ אמרה תורה על כירים שטמא שנא 30881 

 30882 .טהורה מימיך

מה שתינוקות של בית רבן יודעים הוא אינו ´ עד שאפי, ח"ת הרי לנו מה דמות הלומד לעצמו ואינו משמש 30883 

ד לשאול שאלה "ומה ס, ז הבין זאת מתחילה ושאלתו תוכיח ששאל כירים זה טמא או טהור"וריב, יודע 30884 

מפני שהוא נוהג בעצמו מדת , מקרא מפורש אין אדם זה יודע´ ז בחכמתו כי אפי"אלא ידע ריב, כזו 30885 

 30886 .(7ברכות מז) ´וכך אמרו בגמ, ח אלא הכל יודע מעצמו"ולא למד ולא שימש ת, חסידות

דלא אזמניה ´ וכמו דמייתי שם הגמ, ואסור לצרפו לברכת המזון, ה"ח הרי זה ע"קרא ושנה ולא שימש ת 30887 

ח "כיון שלא שימש ת, קרא ושנה כל התורה´ דאפי, ח"רמי בר חמא לרב מנה בר תחליפא שלא שימש ת 30888 

ח זוכה לתורה וזוכה להמשיך מסורת "והמשמש ת, אי קאמר קראה כמות שהיה שאינו יודע מ"נשאר ע 30889 

 30890 .(שיחות מוסר)  .התורה

 30891 

 30892 מאמר תרמט

 30893 .(א"ב י"בראשית ל) קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך

ל האדם נקרא "א זצ"פירש רבינו הגר, (ו"משלי ט) אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה 30894 

כי אי אפשר שיעמוד , ו"ואם לא יעלה למעלה ירד מטה מטה ח, מדרגה לדרגההולך שצריך לילך תמיד  30895 



, האחת תנועה טבעית המושכת אותו כלפי מטה, וענינו שהרי קיימות באדם שתי תנועות, בדרגה אחת 30896 

ואילו , התנועה הטבעית פועלת בתמידות ללא הפסק, והשניה תנועה רצונית המגביהה את האדם מעלה 30897 

נמצא שכאשר אין התנועה הרצונית פועלת , לת אך ורק בכח עבודתו של האדםהתנועה הרצונית נפע 30898 

אם לא עובדים לעלות בהכרח , ו"והאדם יורד מטה מטה ח, ממילא פועלת התנועה הטבעית, בכיוון העליה 30899 

 30900 .יורדים

אמר באדם נעשה כלומר אני , ל"כ נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וז"ן עה"יסוד זה מתבאר על פי הרמב 30901 

´ כדכתיב וייצר ה, שתוצא הארץ הגוף מיסודה כאשר עשתה בבהמה ובחיה, הנזכרת נעשה אדםוהארץ  30902 

ואמר , והוא יתברך נתן הרוח מפי עליון כדכתיב ויפח באפיו נשמת חיים, אלהים את האדם עפר מן האדמה 30903 

אינה וידמה ברוח לעליונים ש, במתכונת גופו לארץ אשר לוקח ממנה, כצלמנו כדמותנו כי ידמה לשניהם 30904 

 30905 .גוף ולא תמות

אשר , על כרחך קיימות בו שתי התנועות המבוארות, וכיון שנברא האדם מן העליונים ומן התחתונים 30906 

כוחות הנפש מן , והנה אף כי ניתנו באדם ליצירתו שני כוחות, מקורן באותן יסודות שמהם מורכב האדם 30907 

וקודמים , ים באדם בפועל מיום הוולדוהרי שכוחות הגוף הינם שולט, העליונים וכוחות הגוף מן התחתונים 30908 

יוצרים בו רגשי , ולפיכך גוברים כוחות החומר על השכל הנברא עמו, הם בשליטתם על כוחות נפש האדם 30909 

 30910 .ומבטלים מלבו רגשי חסד והכרת הטוב, כחי ועוצם ידי ורגשי אנוכיות

, מן העולם העליון הרוחני כי השכל הוא עצם עדין ורוחני חצוב, ובחובת הלבבות מנה שתי סיבות נוספות 30911 

אבל התאוה אשר באדם מורכבת מכוחות , והוא זר בעולם הגופים הכבדים ואין לו לא מחזק ולא חבר 30912 

ועוד כי התאוה שמשתמשים בה תמיד במזון הגופים לא תחדל מהעבודה , הטבע והיא בעולם היסודות שלה 30913 

ובידוע שהכלים אשר שימושם , הואילו בשכל אין משתמשים אלא במה שהוא תואם לתאו, לילה ויום 30914 

, ולפיכך יחזק כח הגוף בהיותו שמושי תדיר, בדרך הטבע מוסיף תיקונם ומתחזקים מעשיהם, תמידי 30915 

 30916 .ויחלש כח השכל מפני מעוט השימוש בו

מתחילת , מן השמים´ כי הנשמה הטהורה ניתנה לאדם מאת ה, אולם גם כוחות הנפש הינם עתידי נכסין 30917 

לרבי ´ נשמת חיים´כפי אשר העמיד יסוד זה בראיות בספר , צאתו לאויר העולם הוויתו במעי אמו טרם 30918 

נר , שמלאי למה הולד דומה במעי אמו´ דרש ר, בפרק המפלת´ והביא שם דברי הגמ, מנשה בן ישראל 30919 

 30920 .ומלמדים אותו כל התורה כולה, דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו

נשמת אדם אשר משכנה ´ רמז לנשמה הטהורה הנקראת נר ה, על ראשו ופירש דמה שכתוב נר דלוק 30921 

וכל מה שישיג שכל האדם אחר , ומלמדין לה כל התורה כולה להשכילה בהשגת קניני הרוחניות, במוח 30922 

א מה "ש הגר"וכמ, ד"אינו אלא זכירת הנשכחות אשר אצורים בו וטבועים בנפשו עכת, יציאתו לעולם 30923 

פ שנטעה הבורא בתוך לבו של כל אחד "דקאי על התורה שבע, טע בתוכנושאנו אומרים וחיי עולם נ 30924 

אבל , כי בנפש החכם כבר שוכנת כל החכמה, חכם עדיף מנביא (.בבא בתרא יב) ל"וכענין אומרם ז, ואחד 30925 

 30926 .´הנביא לא יתנבא אלא אחר שתנוח עליו הרוח ויזכה לחזיון הנבואה בדבר ה

, גוף מן האדמה ונשמת חיים טובת שכל שנפח בו הבורא, ם אלוומהיות האדם מורכב משני כוחות מנוגדי 30927 

, ולהמשיל עליהם את הכוחות הנפשיים, תהא עבודתו כל ימי חלדו ללחום מלחמת מצוה בכוחות הגופניים 30928 

ומחשבת , כי אם לכשיוציא האדם כוחות נפשו מן הכח אל הפועל, אמנם לא תתכן שליטת הנפש על הגוף 30929 

י המלאך וכמבואר בספר "וזהו טעם השכחת התורה מן התינוק ע, ש בהנהגתולבו הטובה תבוא לידי ממו 30930 

 30931 .שם´ נשמת חיים´

לדורון , התקין עצמו בשלושה דברים, הנה יעקב אבינו לעת התכוננו לקראת הפגישה עם עשיו אחיו 30932 

תו כי הנכנע בפני זול, דברים הללו שהתקין יעקב אבינו סותרים זה את זה´ ולכאורה ג, למלחמה ולתפלה 30933 

ומי אשר יצא למלחמה לקראת אויבו לא ישלח לו , לשלוח לו דורון של מתנות וכבוד אינו גבור מלחמה 30934 

אשר תוכנה אי תלותו של אדם , ועוד דורון ומלחמה רחוקים הם מהכנה של תפלה, מתנות וסבלונות 30935 

לחמה וזה הוא היפך השתמשות האדם בכלי מ, אלא בכח מי שהוא מבקש ומתפלל אליו, בכוחות עצמו 30936 

 30937 .ובנתינת דורון

לא נהג בכל המעשים אשר עשה בהולכו , ´ית´ אלא ברור כי יעקב אבינו אשר כולו אומר דבקות בה 30938 

ם "וכבר מצאנו להרמב, פ פקודת שכלו"כפי אשר נדרש ע, לקראת עשיו כי אם מעשי השתדלות גרידא 30939 

פ "אע, ´ם לא סרו מפני האשר לבותם ודעות, ´שביאר מדרגת האבות הק (א"ג פנ"ח) ל במורה נבוכים"ז 30940 

 30941 .שגופם ועיסוקם היה עם בני אדם

ותכלית , ת שנודע שמו בהם לעולם"עד שהגיע קרבתם אל השי, היתה תמיד בלבם´ הרי שדבקותם בו ית  30942 

ומעתה , ת קרבה גדולה ולפרסם יחודו בעולמו"להתקרב אל השי, כוונתם בכל המעשים אשר יעשון היתה 30943 

אלא חובת השתדלותו , ולות בהם התקין עצמו יעקב משום כניעה לעשיוברור הוא כי לא היה באלו הפע 30944 

 30945 .הנדרשת מחמת היותו שליט בשכלו



כי אכן צו ההשתדלות הוא שחייבו להתקין דורון ומלחמה מבלי להיות , ותפלתו של יעקב אבינו תוכיח 30946 

קטנתי מכל , ויאמר יעקב אלקי אבי אברהם, אלא כל יהבו הוא משליך על בוראו, תחת ממשלת כוחותיו 30947 

תפלה שנובעת ממעמקי לב הצדיק המשקיף על עצמו מבעד הנשמה במנוחה , כי ירא אנכי אותו, החסדים 30948 

מרגיש הוא בחסרונו וחובת תלותו , עמו´ י החסדים שעשה ה"ואינו רואה כי אם מיעוט זכיותיו ע, שלמה 30949 

ולפיכך ! כתי בחטאואיננו מוצא תשובה אחרת למצב הסכנה הסובב אותו אלא שמא נתלכל, ה"בהקב 30950 

 30951 .מבקש רחמים מלפני המקום הצילני נא מיד אחי מיד עשו

הנה לאחר עשרים שנות עבדות של יעקב , ולעומת צדקת יעקב אבינו מציירת לנו התורה רשעת הרעים 30952 

, בהדדת שינה ובשינוי המשכורת מדי חודש בחודשו, בשמירה מעולה בשרב יום ובשלג לילה, בצאן לבן 30953 

כך היא מידת הרשע הנתון כולו תחת כוחות , אן צאני וכל אשר אתה רואה לי הואקם לבן ואומר הצ 30954 

כי כח הרע יעוור עיניו ויסלף דרכו , להעיז מצח ולענות סרה במטיב לו ובמגלגל הברכה לביתו, הרשע 30955 

 30956 .מראות בברכה הבאה לו מזולתו ויכפור בטובתו

ג שנים נוטר עשיו "וראה זה פלא מ, יווכך מעמידה התורה את דמותו של עשיו הרשע המשועבד לכוחות 30957 

ואכן הוא יוצא לקראתו למלחמה , רצונו עז לפגוש ביעקב אחיו ולהורגו, איבה ליעקב ועברתו שמרה נצח 30958 

וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צואריו , ופתאום נופצה כל אותה שנאה, וארבע מאות איש עמו 30959 

 30960 .ת הכבוד וחמדת הממון העבירוהו מדעתואלא שתאוו? מה ארע לאותו רשע? האמנם, וישקהו

כי בראות עשיו הדורון המוכן אליו והמחנה ההולך לקראתו , זאת ידע יעקב אבינו המשכיל ללב רשע 30961 

, אשר תשבית כח השנאה הטמון בלבו, יוכה בסנוורים וילך שולל אחר אהבת הכבוד, בכריעות והשתחויות 30962 

אשר המה לאדם לצרה ולמכשול , ותו יצרים לרובעד אשר תוליד תאו, זאת היא רעת התנועה הטבעית 30963 

 30964 .נוסף על התאוה

אלא הכונה בהם הוא הלימוד , ודאי הוא כי אין בכל דברינו בכדי לעמוד על דרכי עבודתו של יעקב אבינו 30965 

על הסכנה הטמונה לאדם , והענין האמור הוא לנו לימוד נורא, אשר יצא לנו מהתבוננות בדרכי אבות 30966 

וכבר הזהיר על זאת מרן , אלא במה שטבעו מניחו מעצמו´ ואשר אינו עובד את ה ,ההולך אחר כוחותיו 30967 

 30968 .(ז"י) ´אור ישראל´ ´ל בס"ס זצ"הגרי

ובזאת נבדל מן בעלי חיים אשר תהלוכתם אחר , גדר האדם להיות תהלוכותיו ועניניו אחר השכל הנכון 30969 

כי האדם בכחו בממשלת , ו"ח וזה הוא כבישת היצר לבלי הלוך אחר נטיית הטבע אם רע, טבעם ומזגם 30970 

לשמור , ש"הוא היסוד בעבודת האדם לבוראו ית, שכלו לשלוט על אבריו כרצון חכמתו וזה הוא גבורתו 30971 

הרי הוא עלול , כי אם לא ישים האדם לבו ונפשו לעשות נגד רצון לבבו, ולעשות גם מה שאין לבו חפץ 30972 

 30973 .כ"ד הרגלו וטבעו עגם אותן שאינו עובר עליהם מצ, ל"לכל עבירות שבתורה רח

עלולים להתעורר בו כוחות , כי ההולך אחר כוחותיו ונתון לרשות לבו, ש עוד שביאר בארוכה יסוד זה"עי 30974 

לזאת יקדים האדם רפואה לעצמו לעסוק , וכמו שמסיים שם ואומר, חיצוניים אם לא יקדים רפואה למכתו 30975 

בכח ההתבוננות נזכה להמשיל , נגד רצונולהעיר ולעורר את רוחו שיוכל לעשות , בלימוד היראה והמוסר 30976 

 30977  .ולסלול את דרכינו באורח חיים למעלה למשכיל, הנשמה על כל תאוות הגוף —המוח  —את השכל 

 30978 .(שערי ציון)

 30979 

 30980 מאמר תרנ

 30981 .(´ב ט"בראשית ל) ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה

והנה ענין למלחמה כפי , לדורון לתפלה ולמלחמה, דברים י שיעקב התקין עצמו לשלשה"מובא ברש 30982 

מעורר להתבוננות וכי היו , הבנתנו שהיה בדעתו לצאת למלחמה להלחם עם עשיו אולי תגבר ידו עליו 30983 

אסור לומר , ועל כן אחז בהרבה אמצעים אם לא יועיל זה יועיל זה, ספקות אצל יעקב אם יועילו פעולותיו 30984 

 30985 .ה יעקב עושה לא חל בו שום ספק וכל מעשיו היו ודאיםכן וברור הוא דכל מה שהי

שאינו כפי שאנו מבינים , לפי מקורה של מלה זו נראה, והנה כשנתבונן היטב בתוכנה האמיתי של מלחמה 30986 

אלא מלחמה פירושה מסירת נפש של האדם בעד דעותיו , כעת שהוא נסיון כוחות בין שני צדדים מי יגבר 30987 

והניצוח , כל מלחמותיהם היו מלחמות דתיות, גם מלחמות האומות באופן זהובאמת לפנים היו , ואמונתו 30988 

 30989 .שהיו נכונים למסור את נפשם בעד דעותיהם, אלא עיקר המלחמה היה המסירת נפש, לא היה העיקר שם

לא היה כמו שאנו מבינים ענין השתדלות , והנה זה למותר לבאר שכל השתדלותו של יעקב להנצל מעשיו 30990 

כדכתיב הצילני נא מיד , דהלא היה זה ענין הצלת שבטי יֿה, מסכנה או להציל את בניושל אדם להנצל  30991 

ואם כן כל קיומם של השבטים היה תלוי בהצלה זו ואין לנו , אחי מיד עשיו פן יבוא והכני אם על בנים 30992 

להנצל דבכדי לזכות בנס , נ"עד מסי´ ולכן עשה זאת יעקב בכל הגדרים של עבודת ה, גדולה מזו´ עבודת ה 30993 

´ נ אינו מצוה בפני עצמה שנצטוינו על ג"דענין מסי, נ"י הגדרים שבעבודה עד מסי"מעשיו אי אפשר רק ע 30994 

 30995 .נ שהיא חלק בגדרי העבודה"אלא שבכל פרט ופרט שבעבודתנו אנו מחוייבים להגיע עד מסי, עבירות



ארבעה המלכים  שזה שיצא אברהם אבינו למלחמה עם, (א"א כ"בראשית י) ן"וכן מצינו שכתב הרמב 30996 

, ורואים אנו שגם בשביל הכרת טובה מסר אברהם את נפשו, הוא משום שהכיר טובה ללוט, ומסר נפשו 30997 

עבירות שיהרג ואל ´ שהרי אין זה מאותן הג, ואמנם צריך עיון איך זה מתאים עם הדין של מסירות נפש 30998 

 30999 .יעבור עליהן

שהעבודה בגדריה הוא עד , רט ופרט שבעבודהנ הוא בכל פ"שענין מסי, רואים אנו מדברים אלו יסוד זה 31000 

עבירות אסור למסור נפשו על דעת ´ כמו שמצינו דבג, נ מתחלק לגדרים שונים"ואמנם ענין מסי, נ"מסי 31001 

אבל באמת בכל פרט ופרט שבעבודה , ת שיצילם"נ שהיה אצל יעקב ואברהם התפללו להשי"ובמסי, הנס 31002 

 31003 .שבזה מתחלקת העבודה לענפיה, נ"סיוהחילוקים הם רק בגדרי המ, נ"ישנו ענין מסי

אילימא משום , ש אנן דלא מתרחיש לן ניסא"ש ראשונים דאיתרחיש להו ניסא ומ"פ לאביי מ"אמר ליה ר 31004 

וכי הוה אתא רב יהודה , תנויי הא בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוא ואנן קא מתנינן שיתא סדרי 31005 

, ואילו רב יהודה כי הוה שליף חד מסאניה אתא מיטרא, יבתאואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר מת, בעוקצין 31006 

, אמר ליה קמאי הוו מסרין נפשייהו אקדושת השם, ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח צוחינן ולית דאשגח בן 31007 

כי הא דרב אדא בר אהבה חזיה לההיא כותית דהוה לבישה , אנן לא מסרינן נפשין על קידוש השם 31008 

 31009 .(7ברכות כ)א  איגלאי מילתא דכותית הי, אל היא קם קרעיה מינהסבר דבת ישר, כרבלתא בשוקא

, ל מסירות נפש"כ קראו חז"ואעפ, וכן העונש לא היה כי אם עונש ממון, עבירות´ ושם לא היה מאותן ג 31010 

וחיוב , נ"רואים אנו בזה מה שכתבנו שנצטוינו בכל פרט ופרט שבמעשה העבודה שצריכה להגיע עד מסי 31011 

ל "וזהו שאמרו חז, ה גדרים וענפים עד שיש חיוב להיות נהרג על קדושת השםנ מתחלק להרב"המסי 31012 

ומשום זה ´ היינו דמסרו נפשם והשתלמו בעבודת ה, בדורות הראשונים דמסרי נפשייהו על קידוש השם 31013 

 31014 .דזכיה בנס הוא עד מסירות נפש, זכו לנסים

ודבר זה מבואר בדברי , גמרינ הוא חלק מהעבודה שעל ידי זה משתלמת ל"היוצא ממאמרינו זה שמסי 31015 

רואים אנו דענין , וכן הנביאים כשלא היו משיגים רוח הקודש מסרו נפשם והשליכו גופם ותאותם, א"הגר 31016 

שכן הם דרכי העבודה שמחייבת אותנו עד , נ"דזה נכלל גם כן בגדר מסי, נ ישנו בכל פרט שבעבודה"מסי 31017 

וכפי ענפי העבודה מתחלק ענין , ל פרט ופרט שבהאלא בכ, עבירות שיהרג ואל יעבור´ לא רק בג, נ"מסי 31018 

 31019 .(א"א מ"דעת חכמה ומוסר ח)  .נ לגדרים שונים עד הגדר של יהרג ואל יעבור"המסי

 31020 

 31021 מאמר תרנא

 31022 .(´ב ט"בראשית ל) ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה

א ישתדל לכוון את מעשיו על מנת להתקרב אולם צריך לדעת שאם האדם ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה 31023 

ולא לזוז אף , אפשר לאדם להרבות במצוות ובמעשים טובים כל ימי חייו, אל הלשמה מעצמו לא יבוא 31024 

רק אם יש נקודה לשמה בתוך השלא לשמה , והשלא לשמה שלו ישאר בלי שינוי, במשהו לכיוון בפנימיות 31025 

אך העיקר הוא שירצה האדם גם , גלה בכמה אופניםנקודת הלשמה מת, אז יוכל האדם לבוא לידי לשמה 31026 

עליו לדחוף את עצמו בכח להכנס בשערי , עתה בהיותו בתוך עולם השלא לשמה לבוא לידי לשמה 31027 

 31028 .הלשמה

לדורון לתפלה , באמרם התקין עצמו לשלשה דברים, ל רמזו זאת בענין התנגשותם של יעקב ועשיו"חז 31029 

הבטחת השכר יראת העונש , ר הוא כל פיתויי הלא לשמההדורון שהאדם צריך להגיש ליצ, ולמלחמה 31030 

אבל כדי לבוא לידי נצחון גמור אל הדבקות והפנימיות צריכים שני דברים , והתענוג שמוצא בעבודתו 31031 

, ומלחמה מלחמת היצר וההשתדלות לביטול היש, תפלה שהיא ביטוי הרצון החזק להכנס לפנים, נוספים 31032 

 31033 .ביטול השאיפה של עולם השלא לשמה

כי הובטח לנו , תפלה ממנה באה שאיפה רוחנית טהורה (ב, דורון שלא לשמה (א, זהו סדר מלחמת העלייה 31034 

ת "ודבר זה הוא חסד עליון כי השי, שתפילה כנה לרוחניות לא תשוב ריקם בכל העתים ובכל התקופות 31035 

 31036 (ג, הגשמיותגם כשהאדם עדיין נמצא בתוך , והופך אותה לכח מצמיח שאיפה רוחנית, מקבל את התפלה

 31037 .מלחמה כי מהתחזקות השאיפה לרוחניות צומח ביטול היש של עולם השלא לשמה

אז בהסתלק , רק אם יש כבר בפנים לבו נקודת לשמה, אולם האדם בא אל הלשמה על ידי אמצעים אלה 31038 

, ´הדברים עמוקים ויסודיים מאוד בעבודת ה, השלא לשמה שאיפתו אל הלשמה הופכת ללשמה טהור ממש 31039 

והטוב שהוא אורו יתברך , להסיר את טמטום לבבנו, יוצא לפי זה שעיקר עבודתנו הוא לבטל את הרעכי  31040 

לא נתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהן , ל"זה ביאור מאמר רבותינו ז, שמאיר לתוך לבנו מתגלה אז ממילא 31041 

 31042 .(225ג "מכתב מאליהו ח)  .כלומר לזכך ולטהר אותם כדי שהטוב יאיר בהם, את הבריות

 31043 

 31044 מאמר תרנב

 31045 .(א"ב י"בראשית ל) קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך



לכך אני ירא שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא , י החסדים שעשית עמי"י נתמעטו זכיותי ע"וברש 31046 

ה למרות כל גדלותו "יעקב אע, ל זה חייב להחריד לב כל אדם"מאמר חז, ויגרום לי להמסר ביד עשיו 31047 

ואף שבדק , חשש וירא שמא נתלכלך בחטא, ה גדולות ונצורות"ועוד שהבטיחו הקב, תהמרכבה שבאבו 31048 

וחטא זה לבד יגרום , מ דאג שמא יש איזה חטא דק שאינו מרגיש בו כלל"מ, במעשיו ולא מצא בהם פגם 31049 

 31050 .ת לא יתקיימו וימסר ביד עשיו הרשע"שכל ההבטחות שהבטיחו השי

יתכן , וכל יצר מחשבות מבין, ה"אדם שם מתחלת תביעת הקבביאור הענין שבמקום שמסתיימת דעת בני  31051 

ובאמת כל חטאות , ה מבין ותובע את החטא"ורק הקב, ויצירת החטא נמצאת במקום שאין האדם מבין כלל 31052 

, (.שבת נה) כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, הראשונים אינם חטאים כלל לפי הבנת בני אנוש 31053 

ה כל האומר ראובן חטא טועה שהרי "ומשו, ה חטא כלל במעשה ראובןביאור הדבר שלפי הבנתנו לא הי 31054 

מ "מ, ולכן אף שכתוב ויהיו בני יעקב שנים עשר, ה הרגיש חטא במעשיו"ורק הקב, לדעתנו אין זה חטא 31055 

 31056 .ה חטא במעשיו"התורה כותבת וישכב כי מצא הקב

טא האדם אף בדברים שלפי החכם מכח חכמתו והבנתו יודע שיתכן ויח, (ד"משלי י) חכם ירא וסר מרע 31057 

אמנם אנו בני אדם , ה סר מרע"ולכן נמצא תמיד במצב של יראה ופחד ומשו, הבנתו אינם חטאים כלל 31058 

וכבר כתב , ואיננו יראים מהחטא כי סבורים שאין בנו חטא, פשוטים שופטים הכל לפי הבנתנו הדלה 31059 

כי , ה את עיני האדם לראות בחושךורק החכמה והיראה מאיר, ז דומה ללילה"שהעוה (ג"י פ"מס) ל"הרמח 31060 

 31061 .בחשיכה אינו מבחין כלל במהות החטא

ז שהם "כי יש הרבה צדיקים שאין אדם יכול לגזור עליהם בעוה, (ת ב יט"שע) והיינו שכתב רבינו יונה 31062 

והטעם לכך כי , יראה ללבב´ כענין שנאמר האדם יראה לעינים וה, צדיקים באמת וכי תעלה נפשם למרום 31063 

מ איננו יכולים "מ, ולכן אף שנחשבים צדיקים בעיני אנשי העולם, דעים כלל היכן טמון החטאאין אנו יו 31064 

ג שלא "אע, ה שחשש שמא נתלכלך בחטא"ש ביעקב אע"וכמ, להעיד עליהם באמת שתעלה נפשם למרום 31065 

 31066 .מצא כלל פגימה במעשיו

מעשיהם מעשי צדקות ומה צדיקים שהעולם מעיד עליהם ש, הארה זו חייבת לחולל מהפיכה בנפשותינו 31067 

כ "עאכו, ולא יזכו לעולם הבא שאולי אינם צדיקים באמת, מ יתכן ולא תעלה נפשם למרום"מ, וחסידות 31068 

ובפרט בזמננו , היאך נוכל לבטוח במעשינו שנזכה לעולם הבא, אנו שאין מעשינו כמעשי הצדיקים 31069 

, את האדם בהבלי השוא ז גוררת ומושכת"העוה, שהעולם הזה כולו מלא וספוג בכפירה ושקר ותאוה 31070 

 31071 .בודאי שנגררים אנו אחרי הרחוב

, ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום, יוסי בן קסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך´ אמר ר 31072 

ל רצונך שתדור עמנו "א, אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים וסופרים אני, ל רבי מאיזה מקום אתה"א 31073 

אמרתי לו בני אם אתה נותן לי כל , ים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליותבמקומנו ואני אתן לך אלף אלפ 31074 

 31075 .(ו"אבות פ) איני דר אלא במקום תורה, כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם

, שעבור הממון רב שיתן לו יעזוב את התורה, יוסי בן קסמא´ והנה בודאי שלא היתה כוונת המבקש מר 31076 

י "ולכאורה הרי ע, להרביץ תורה במקומו שאין בה חכמים וסופרים אלא כוונתו היתה שיבוא התנא 31077 

ולהביא לשם בני תורה , יוסי בן קסמא להקים מקום תורה חדש´ יוכל ר, האבנים טובות ומרגליות שיתן לו 31078 

 31079 .ואברכים כדי שיוכלו ללמוד בשלוה מתוך אי דאגה לבעיות קיום ופרנסה

ואף אם יתן לו כל ממון שבעולם לא יעזוב את , ים ואופןיוסי בן קסמא היתה שבשום פנ´ תשובת התנא ר 31080 

ומשום כך , כי הירא האמיתי אינו בוטח בעצמו ואינו מאמין לעצמו, עירו שהיא עיר מלאה חכמים וסופרים 31081 

מכל , ואף שיתכן ויוכל להרביץ תורה במקום אחר, חושש שבעזיבת מקום תורה יתכן שירד ממדרגתו 31082 

 31083 .כי הסכנה בעזיבת מקום תורה רבה היא, ממקומות התורהמקום לעולם אינו רוצה להפרד 

הנה לוט היה בן אחיו של אברהם אבינו וסמוך שנים , ובאמת יש לראות ענין זה בכמה מקומות בתורה 31084 

ז "וכ, ובודאי שהיה אדם גדול וכדחזינן מסירות נפשו עבור קיום מצות הכנסת אורחים, רבות על שולחנו 31085 

ומכל מקום מגלה לנו התורה בעת שראה לוט את ככר הירדן והיא כולה , למד מביתו של אברהם אבינו 31086 

ואף שלוט סבר שבגלל המריבה שהיתה בין רועי אברהם לרועי לוט , משקה עזב את ביתו של אברהם 31087 

 31088 .חייב להפרד מאברהם

ומכיון שעזב , ז"מ התורה מעידה שסיבת הפירוד היתה ראיית ככר הירדן שכולה ספוגה בהנאות העוה"מ 31089 

וסופו , ירד ממדרגתו ומגדולתו והגיע עד לדיוטא התחתונה ממש, בית אברהם ונצמד לאנשי סדוםאת  31090 

ראו והתבוננו כמה , (ג"דברים כ) ואחריתו היה רע ומר עד לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם 31091 

בודאי ו, שלא הועילה לו כל גדלותו וחינוכו שקיבל במשך שנים רבות, סכנה נמצאת בעזיבת מקום תורה 31092 

 31093 .שאף לוט לא עלה בדעתו שעזיבת מקומו של אברהם אבינו תביאנו עד לאחריתו הנוראה

לאחר שיעקב אבינו , וישב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, וכמו כן יש להתבונן באחריתו של עשיו הרשע 31094 

ה ורא, ב הלך עשיו מבויש לדרכו"ז ובעוה"לא הסכים להצעת השותפות שהציע לו עשיו להתחלק בעוה 31095 



שהתבייש , איתא (ר פב יג"בר) ל"ובחז, מאות איש שהלכו עמו עזבו אותו לבדו´ י שכל הד"שם ברש 31096 

 31097 .עשיו להיות בארץ ישראל ולכן הלך לשעיר

אמנם יעקב , שניהם הולכים יחד לבית הספר, ה"והנה תחילתו של עשיו היתה כתחילתו של יעקב אע 31098 

ואילו עשיו עזב מקום התורה והלך להיות , ליםה נשאר באהלה של תורה וכנאמר איש תם יושב אה"אע 31099 

´ ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה, ומשום כך הגיע עד לסופו המר, איש שדה 31100 

 31101 .המלוכה

עובדיה היה גר צדק ועזב מקום אבותיו , מה ראה עובדיה שנתנבא על עשיו, (סנהדרין לט) ל"ומפורש בחז 31102 

והיינו דסיבת כשלון , ניבא על עשיו שעזב את יצחק אבינו ונדבק ברע ומשום כך, לבוא להתדבק בישראל 31103 

בפרט , ז גודל החשש שצריך להיות בעזיבת מקום תורה"נתבאר מכ, עשיו היתה בעזיבת מקום תורה 31104 

יוסי בן קסמא ´ ולכן חשש מאוד ר, בזמננו שאוירת הרחוב ואף הרוח השורר בבתי ישראל מנוגד לתורה 31105 

 31106 .לעזוב מקום תורה

ורואים אנו רק מה , ה כשם שנתבאר בנוגע לסור מרע שאין אנו מבינים ויודעים כלל מהות החטאוהנ 31107 

כי אין אנו מבינים , כן חייבת להיות ההבנה האמיתית אף בנוגע למעשים טובים, שנגלה לעינינו הדלות 31108 

דושין קי) אין לך מצוה קלה שבתורה שאין תחית המתים תלויה בה, כלל את המעלות הטמונות במצוות 31109 

אבל עולם הבא , ל שכל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח"והנה גבי תחית המתים מבואר בחז, (7לט 31110 

שאף המצוה , שאין לנו מושג והבנה כלל במהות המצוות, (ב"ברכות לד ע) עין לא ראתה אלוקים זולתך 31111 

 31112 .(אור יחזקאל)  .הקלה ביותר איננו יודעים את מתן שכרה

 31113 

 31114 מאמר תרנג

 31115 .(א"ב י"ל) עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות כי במקלי

ש כי במקלי עברתי את הירדן "כמ, ה"איתא במדרש שבריח התיכון במשכן היה מקלו של יעקב אבינו ע 31116 

כ אהבתי אתכם אמר "ואת המשכן תעשה עשר יריעות זשה, והביאו למצרים וכשיצאו העלוהו עמם, הזה 31117 

, וכן מרקיע ראשון לשני, הארץ ועד הרקיע מהלך חמש מאות שנה מן, ראו מה חיבה אהבתי אתכם, ´ה 31118 

ואין צריך לשער , ומשישי לשביעי, ומחמישי לשישי, ומרביעי לחמישי, משלישי לרביעי, משני לשלישי 31119 

וראו כמה חבבתי אתכם שהנחתי כולן ואמרתי לכם עשו לי יריעות , מטלפי החיות והכסא למעלה מכולן 31120 

 31121 .עזים לשכון אצלכם

הניח את העליונים שהוא מתגאה בהם על חיות הקודש והדרת , ה הניח כל מלאכי מעלה לרבבות"הקב 31122 

כדאי היה לו לצמצם כל , ורבבות ורבי רבבות מלאכים סובבים הודו והשרה את שכינתו במשכן, המרכבה 31123 

ון חביב לפניו לשכ, ש המשכן"עד כדי כך חביב לפניו ית, הודו ותפארתו ולבוא לשכון במשכן המוגבל 31124 

 31125 .בדירת תחתונים בין ישראל

נצחי אינו מתדבק אלא , שיהיה ראוי לשרות בו השכינה, ומשכן זה צריך להיות בנוי בחומר זך וטהור 31126 

ולכן , הוא צריך להיבנות מחומר נצחי, ל שהמשכן נגנז"והמשכן שהוא נצחי ועודנו נצחי כדברי חז, בנצחי 31127 

וקלט את כל , אותו בכל דרכי היסורים שלוכי הוא ליווה , היתה גדולה חשיבותו של מקל יעקב 31128 

מבית , מבית רצוף אהבה ואור עליון, הוא יוצא מבית אביו יצחק, ההרפתקאות שעברו עליו בדרכו הקשה 31129 

 31130 .יוצא מארץ אבותיו לא כדרך אדם רגיל אלא כמי שבורח ונרדף מעשיו, אמו רבקה הנביאה

והוא גולה לארץ נכריה , אליפז בן בנו של עשיוי "בדרך הוא מתרושש לחלוטין ממעט הונו שניטל הימנו ע 31131 

אנחות ודמעות חונקות את גרונו מאין , שמיו מעורפלים, העתיד סתום לפניו, למרחקים עני וערום ומבודד 31132 

אור גדול , עושה שמים וארץ´ אולם תוך כדי כך הריהו מתחזק בנפשו ואומר עזרי מעם ה? יבוא עזרי 31133 

הוא צועד , ואור זה נעשה לו נר לנתיבתו, רכו דרך חושך ואפילהבוקע לפתע מלבו ומאיר את עיניו בד 31134 

ה יעבור את כל המאורעות בשלום והכל יהיה לטובתו "והריהו מאמין כי בע, מעתה בבטחה ובשמחה 31135 

 31136 ועתידו

, אשר ספג כל נשימותיו ואנחותיו ברגעי צערו וברגעי שמחתו, המקל הזה המלווה אותו בכל המשברים 31137 

לא רק מימי נדודיו אלא גם , נתבשם מן הריח הגדול והנפלא הזה, האמונה הגדולהברגעי החושך וברגעי  31138 

יבוא , ועל כן ראוי הוא להיות קבוע במשכן, כאשר אכלהו חורב ביום וקרח בלילה, מימי שהייתו אצל לבן 31139 

 31140 .במקום ששכינה ראויה לשכון, דבר טהור ויתדבק בטהור יבוא נצחי ויתדבק בנצחי

כי מקל זה , אלא דוקא יהיה בריח התיכון המאגד ומאחד את כל הקרשים, ד ובודדולא רק שהיה מקל יחי 31141 

שצורתו עומדת במרכבה , המקיים את המשכן אינו מעץ פשוט אלא נילוש מלבו הטהור של יעקב אבינו 31142 

נצחיות העולה לעולם הנצחי ומשכן זה נגנז , במקל נחקקה חיות טהורה העומדת לעד, תחת כסא הכבוד 31143 

ראוי להיות , הזה שליווהו עד ביאת מצרים אחר כל הצרות שעברו עליו עד יומו האחרוןהמקל , לנצח 31144 

 31145 .(פרי הארץ)  .הבריח התיכון במשכן שהשכינה חובקת את ישראל באהבה



 31146 

 31147 מאמר תרנד

 31148 .(א"ב י"בראשית ל) קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך

אלא כך אמר יעקב , י"רש´ והנה בפרשה שלפניו פי ,י לא היה עמי לא כסף ולא זהב ולא מקנה"רש´ עי 31149 

בבית לבן אמרת לי שוב אל ארץ אבותיך  (ב, בצאתי מבית אבי (א, ה שני הבטחות הבטחתני"לפני הקב 31150 

להתחנן על נפשי אולי נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר , בשתי הבטחות אלו אני בא לפניך, ואהיה עמך 31151 

כפקודת רבקה , פשו ליקח מעשיו הברכות למען טובת כלל ישראלאיזה חטא עשה הלא מסר נ, ביד עשיו 31152 

 31153 .לי איתאמר בנבואה הרי מן השמים שלחו לו

כ הוצרך לעזוב את בית "ואח, וראיתי בילקוט כשהלך אצל אביו היה צועק ובוכה מפחד פן ימושני אבי 31154 

להעמיד ´ פניו יתד שנה ונדד שנתו מעיניו למען עשות נחת רוח ל"כ עבד י"ואח, אביו אל לבן הארמי 31155 

 31156 ?ג מצות שמר ואיזה לכלוך נתלכלך"והנה תרי, העולם´ שבטי יֿה אשר בשבילם ברא ית

כי עיקר , ועתה הייתי לשני מחנות... כי במקלי... קטנתי מכל החסדים´ הנראה לדעתי הדלה משפט הכ 31157 

ל חשש פן לא אב, כי צדיקים חביב עליהם ממונם לשם שמים, ז לחמדת הממון"יראתו היה פן נתקרב עי 31158 

וראיה מלוט כי אחרי גדולתו נתלכלך בחמדת הממון יותר מהמדה לפי ערכו , כיוון המדה כחוט השערה 31159 

י עשרו והיותו עם לבן כחוט "כ היה מפחד פן נתלכלך ע"ע, וראה מלבן כי נתלכלך בחמדת הממון, הרם 31160 

 31161 .יודע כי אלה הדקות לא יוודע לאיש רק חוקר לב ובוחן כליות, השערה יותר מהמדה

והראיה בשביל דבר , ´אבל אהב אותם שהם אוהבי ה, ה לא אהב את בניו בשביל שהם בניו"והנה יעקב אע 31162 

ז בשביל שנטל המיטה שלו כידוע כל האומר ראובן חטא "ועכ, קל שעשה ראובן הבכור שמדרך לאהוב 31163 

לו על פי דין  אבל נטל ממנו מה שמגיע, בשעה שבירך את בניו לבד שלא בירך אותו, אינו אלא טועה 31164 

, בכירתא כהונתא ומלכותא, לך הוה חזי למיתב תלתא חולקין, (´א ג"בראשית מ) כמבואר בתרגום 31165 

 31166 .ל איום ונורא"הפסדת כל המעלות הנשגבות הנ, הבהילות שלך´ ובשביל פחז כמים פי

ם ונורא איו, נענש מאביו לדורי דורות´ בשביל חסרון בהילות פעם א, ה עם בנו"ראה כמה דקדק יעקב אע 31167 

, וביותר בעבירות חמורות, מה יהיה בשביל בהילות כמה פעמים ביום, כ"ז הדקדוק נורא כ"אם בעוה 31168 

הרי שלא התפלל בשביל שהם בניו אבל בשביל שהם כלל , ל"ל רח"וביותר אם ישאר לאחר המות לע 31169 

כ מה "או, כדרך כל הנביאים שמסרו נפשם כל חייהם בשביל ישראל לתפלה לדורון ולמלחמה, ישראל 31170 

כי האדם היותר גדול אם נמצא בו חטא כל דהו לא יועיל , אבל מבהיל מאוד הענין הזה, הפחד הזה קטנתי 31171 

 31172 .לו כל ההבטחות שבעולם

הרי ראינו מה פסק נתן לבנו בכורו , ה פחד פן הפריז המדה בחמדת הממון"ז אין חידוש שיעקב אע"ועפי 31173 

, ´כתר כהונה של אהרן קדוש ה, תא כהונתא ומלכותאמפורש נאמר עליו לך הוה חזי בכירו, ראשית אונו 31174 

נטל ממנו ההון ´ ז בשביל חסרון בהילות פעם א"ראה בני מה מדרגתו ועכ, ´כתר מלוכה של דוד משיח ה 31175 

פן בחן אותו ביתרון חוט השערה , ומה חידוש אם הוא פחד מחוקר לב ובוחן כליות, העצום הזה לעד 31176 

ולכן התפלל הצילני נא והתוודה קודם , וט נכשל בזה וכמו כן לבןובפרט כי אדם גדול כל, בחמדת הממון 31177 

 31178 .והבן להשתומם, קטונתי

אם , כ שכר מצוה כמה עצום הוא נורא מאוד מי יכילנו"להתבונן מזה ג, ומעתה ראה בני שמחת האדם 31179 

לו כל ולא יועי, ו"חסרון כל דהו של חמדת הממון יכול לגרום ליפול ביד עשיו כל שבטי יֿה כלל ישראל ח 31180 

כי זה החוט שפחד ממנו יגרום ריחוק ? למה, ו בדין בא אתו"ה אם ח"זכיותיו של בחיר האבות יעקב אע 31181 

מי יכילנו , ק פעמים"פ ת"כ מרובה מדה טובה לכה"א, כ"ו כ"ואם ריחוק חוט השערה יגרום ח! ´ממנו ית 31182 

 31183 .(ה"ע´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .יותר מה שכרו´ חוט השערה קירוב אליו ית

 31184 

 31185 מר תרנהמא

ב "בראשית ל) קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה 31186 

 31187 .(א"י

כי במקלי , שנתמעטו זכיותיו בעד החסדים שקבל, יעקב אבינו אמר קטנתי מכל החסדים ומכל האמת 31188 

אם נניח ´ ואפי ,שבעד המקנה שרכש נתמעטו זכיותיו, עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות 31189 

הרי היקרות באמת נוראה , אבל שיהיה המחיר בעד כל זה כל יעקב אבינו, שהיה לו בקר וצאן לרבבות 31190 

 31191 ?ז של הייתי לשני מחנות את כל יעקב אבינו היש לנו יקר מזה"כשמשלם בעד העוה, מאוד

הראשונים נהגו  וכן אתה מוצא באבות, ואיתא במכילתא ללמדך כשתצא לדרך הכנס בכי טוב וצא בכי טוב 31192 

והוא מבהיל מאוד דיתכן שאברהם אבינו בלכתו לעקידה היה נזהר , בדרך ארץ וישכם אברהם בבוקר 31193 

ה גם עם העקידה לא "דיתכן שאברהם אבינו ע, מאוד בהנהגת הטבע ולא רצה להכניס עצמו בסכנת הלילה 31194 



בעד זה את כל אברהם אבינו  ואם היו עושים לו נס ומנכין, יספיק לתשלום בעד שימור מן המזיקין בלילה 31195 

 31196 .היה זה עוד מציאה גדולה

להזהר להיות נידון עם , ומכאן יוצא לימוד לאדם עד כמה עליו להזהר בכל מאמצי כחו לילך בהנהגת טבע 31197 

שלא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה , (´ב ד"בראשית ל) ן"הרמב´ ביעקב אבינו כ, הכלל ולא לידון בפרט 31198 

, דל בכל יכולתו שלא להכנס במדור מיוחד בפני עצמו אלא במדור כללייעקב אבינו השת, בכל יכולתו 31199 

 31200 .והשתדל בכל יכולתו בכל העצות שיש לו בטבע

שלכאורה כיון שהיה שם , ן מביא בהרבה מקומות הכלל של למעט בנס כמו שמצינו בענין התיבה"הרמב 31201 

כ למה היו צריכים "א, יהןדבדרך הטבע מן הנמנע הוא שיכנסו כל מיני חיות ועופות שבעולם וזוג, נס 31202 

דהיינו להיות בהנהגת , שהוא כדי למעט בנס´ וכ, לתיבה כלל והרי אותו הנס היה יכול להיות גם בלי תיבה 31203 

דעת חכמה )  .במדור כללי יוכל כל אחד לעמוד בזכיותיו, טבע כפי האפשר ולא להכנס לדרגת נס 31204 

 31205 .(ה"קכ´ א מא"ומוסר ח

 31206 

 31207 מאמר תרנו

 31208 .(א"ב י"בראשית ל) האמת אשר עשית את עבדך קטנתי מכל החסדים ומכל

יעקב אבינו דואג , עד כמה אנו רחוקים מהאמת, י החסדים והאמת שעשית עמי"י נתמעטו זכיותי ע"פירש 31209 

ואנו עניים ודלים בטוחים כי כל , ת"י החסדים שעשה עמו השי"עם כל זכיותיו העצומים שמא נתמעטו ע 31210 

ת בראש מורם לדרוש "ולא עוד אלא באים ועומדים לפני השי, לנומה שמטיבים עמנו הרי בדין הוא ושייך  31211 

ש "כ, וברוחניות אנו מסתפקים במועט, וכבעל חוב גובה חובותיו, צרכינו כפועל התובע שכר יגיעת יומו 31212 

אלא מה חסר לו ובמה דאגתו כל היום למלא תאות נפשו בהבלי , לא יתאונן אדם חי גבר על חטאיו 31213 

 31214 .ז"העוה

אמת ´ דע שכל מדותיו ית, ומהו מכל האמת, בה אמר קטונתי מכל החסדים ומכל האמתאבל האדם שבמרכ 31215 

ז כשופכים עליו מן "הרי, נמצא שכל הטובות והחסדים שמקבל הנברא, שהוא אמת וחותמו אמת, הם 31216 

ת מקור "ז יתגדל ויתרבה באדם מדת האמת המקרבו להשי"שעי, השמים חביות של אמת לתוך לבו ונפשו 31217 

הרי מהפך קערת האמת על פיה , האדם משתמש בחסדים מרובים אלו שלא לשם האמת אבל אם, האמת 31218 

ונמצא קירובו ריחוקו ונתבע על , חוצץ ומרחק את עצמו בזה ממקור החסד והאמת, וממלאה בשקר הגס 31219 

 31220 .זה

למדנו מכל זה כי בדין שמים אין מודדין , וזהו מה שחשד יעקב אבינו את עצמו ואמר קטנתי מכל האמת 31221 

לא בריבוי המצוות ומעשים טובים אלא מה שבלבו של , אלא האיכות כמה שהוא יותר זך ואמת הכמות 31222 

הרי כי כל המצוות הם מטרה , ולא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, ל מקור מעשיו"אדם ר 31223 

 31224 .להעיקר הוא הצירוף והזיכוך

, כי כל חקר דין שמים עליו הוא, ולכן מה נואלו האנשים אשר לא ישימו דעתם אל לבם ויעזבוהו לנפשו 31225 

כי הם , אלא חוקר לב ובוחן כליות, אין כתיב חוקר מעשים ובוחן מצוות, חוקר לב בוחן כליות´ אני ה 31226 

ורק , הרי עד כמה צפונים ונסתרים הם עמוק עמוק מי ימצאנו, מקור כל המעשים וטעונים חקירה ובחינה 31227 

יצירת , מחשבות האדם ותחבולותיו ויצרי מעללי אישהוא היודע , חוקר לב מדת הצירוף והזיכוך שבו´ ה 31228 

 31229 .עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו, מעלליו בתחילת המחשבה ויסודי המעשה

, ומזה כמה טפשות יש באדם אשר במקום להכין ולטהר לבו וכליותיו לפני בוא יום הדין הגדול והנורא 31230 

אבל מי בן דעת לא , אמנם גם עליהם יעבור כוסו, ורק אל ידיו ורגליו מתפנה, הוא מסיח דעתו לגמרי מהם 31231 

עם חתיכות בשר ועצמות ולא , ובלי זה הנהו רק גולם מוטל בלי רוח ונשמה, ידע כי כולם בלב תלויים 31232 

לעורר עצמו בשיקול זכות מעשיו עד כמה אמת , ואכן לא יכנס אדם למחיצה זו אלא בלימוד המוסר, יותר 31233 

 31234 .(א"ס´ ב ד"ר יהל חאו)  .וטהר לבנו לעבדך באמת, יש בו

 31235 

 31236 מאמר תרנז

 31237 .(א"ב י"בראשית ל) קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך

קטנתי רבי , וכן אמרו בבראשית רבה, ן כי קטן הוא מהיותו ראוי לכל החסדים שעשה עמו"פירש הרמב 31238 

יה יושב אוהלים ה שכל ימיו ה"יעקב אבינו ע, הערה מזעזעת קא חזינא הכא, ש"אבא אמר איני כדאי יעו 31239 

ועשרים , ארבע עשרה שנה היה טמון בבית מדרשו של שם ועבר ולא שכב לישון שינת קבע, ועסק בתורה 31240 

ועכשיו כשחזר , מלבד קיום דיני השמירה ביותר מכדי החיוב, ´שנה בביתו של לבן גם כן עסק בעבודת ה 31241 

מפחד יעקב , ע מאות איש עמוועשיו הולך לקראתו וארב, לבית אביו לארץ כנען לפי ציוויו של מקום 31242 

שהצילו פעמים רבות מכל , ה"ואומר שאינו כדאי ואינו ראוי לכל החסדים והטובות שעשה עמו הקב 31243 

 31244 .צרותיו ונתן לו בנים ועושר נכסים וכבוד



וזה לשון בעל , שמרגיש שאין מגיע לו כל גמול על כל מעשיו הטובים שעשה, זוהי מדתו של האדם השלם 31245 

לא יהיה שקול בטובה אחת מן הטובות הבורא , אם היה מעשה האדם כחול הים במספרכי , חובת הלבבות 31246 

ואנו , בתביעת הודאת הטובה יהיה כל מעשהו נכחד ונשקע בקטנה שבטובת הבורא עליו, עם האדם 31247 

מספיקות שורות , אומרים אלו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו אין אנו מספיקים להודות לך 31248 

שכל מה שנתן לו הבורא יתברך מטובות העולם הזה אינו ראוי , ד את האדם שידע את האמתאלה ללמ 31249 

ו יותר שכאלו לא שולם לו כפי "ולכן אל יתאונן ואל יתבע ח, אפילו אם מעשיו הטובים מרובים, להם 31250 

 31251 .(ג"הגיוני מוסר ח)  .הראוי

 31252 

 31253 מאמר תרנח

 31254 .(ג"ב כ"שית לברא) ויקם בלילה הוא ויקח את נשיו  ואת אחד עשר ילדיו

אמר , ולפי שסגר יעקב אבינו את דינה בתיבה כדי שלא יקחנה עשיו ומנע חסד מאחיו (´ר פ"בר) ל"אחז 31255 

והעיר , לא בקשת להשיאה דרך היתר הרי היא נישאת דרך איסור, (ד"איוב י) ה למס מרעהו חסד"לו הקב 31256 

כל המשיא  (7פסחים מט) אמרווהרי , ל במה היה חטאו של יעקב הלא הוא עשה כדין וכמצוה"ר ז"אדמו 31257 

 31258 ?ה כאילו כופתה לפני הארי"את בתו לע

אלא שהטענה היה שם על יעקב , פ הדין"ז ע"ואמר שודאי יעקב בסגרו אותה בתיבה היה מחויב ומצווה ע 31259 

והיתה הטענה בדקות התנועה שרק הבורא , שסגירת הדלת היתה בחוזק מעט יותר מדאי, בדקות התנועה 31260 

´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .עד כגון זה הם חוטי השערה, ז נענש"קות זו ועיוכל להרגיש בד´ ית 31261 

 31262 .(ד"פ

 31263 

 31264 מאמר תרנט

 31265 .(ג"ב כ"בראשית ל) ויקם בלילה הוא ויקח את נשיו  ואת אחד עשר ילדיו

לכך נענש יעקב אבינו , שלא יתן בה עשיו עיניו, ל ודינה היכן היתה נתנה בתיבה ונעל בפניה"אמרו חז 31266 

להתפלא ולהשתומם על מה נענש , (ר"י שם בר"רש) מא תחזירהו למוטב ונפלה ביד שכםשמנעה מאחיו ש 31267 

איזה חטא בזה שרצה להשיא את בתו לתלמיד חכם ולא , על שלא רצה לקחת את עשיו לחתן לבתו´ מה 31268 

ועל ספק אולי תחזירהו למוטב לאמלל את בתו להשיאה , ויעקב הלא ידע מה זאת מסירת בת לרשע, לרשע 31269 

 31270 ?שעלעשיו הר

מנעת חסד מאחיך לא בקשת להשיאה למהול הרי היא נשאת , המדרש אומר על הפסוק למס מרעהו חסד 31271 

מה זה למס מרעהו חסד שלא ! פלאים, לא בקשת להשיאה דרך היתר הרי היא נשאת דרך איסור, לערל 31272 

 31273 !נתן את בתו לעשיו הרשע בלתי מובן

כי על פי האמת צריך האדם להיות רק , נפרדאמנם החטא של יעקב אבינו היה כזה שעוד היה אצלו אני  31274 

ולא ימצא , ושאיפה כזו צריכה להקיף את מהות האדם רוחו ונשמתו, במטרה של מלכות שמים ולא יותר 31275 

ואם נמצא אצל האדם , כל מהות האדם צריכה להיות רק מלכות שמים ולא יותר, שום מקום לאני נפרד 31276 

 31277 .אין זה כל האמת לאמיתו, הוא דורש´ דושת הק, ב הוא דורש"לו יהיה שעוה, מקום לאני נפרד

שלבתו יהיה איש , האני שלו דרש שבתו לא תמסר לרשע, וזה היה החטא אצל יעקב שהיה אני נפרד 31278 

כי אז היה מוסר את בתו לעשיו הגם , לו היתה שאיפת יעקב רק מלכות שמים ולא יותר, תלמיד חכם 31279 

והאושר הגדול שצפון בזה , דולים שהיו לעשיומ ביודעו הכוחות הג"מ, שספק היה אם יחזור למוטב 31280 

כי כל גלגולי , וכמה מפריעה רשעתו לתכלית זו, ´ומה שיופעל בכוחות כאלו לקדושת ה, שיוחזר למוטב 31281 

הם מפני התנגשות שני הכוחות הללו , הדברים הנצרכים לעולם עד שיגבר הטוב והתגלות מלכות שמים 31282 

ואם עשיו שב למוטב היה יכול לבוא תיכף התיקון , ם יאמץש ושני לאומים ממעיך יפרדו ולאם מלא"וכמ 31283 

 31284 .העתיד

ולא היה אצלו אני נפרד בודאי היה , כ לו היה נמצא ביעקב רק מטרת מלכות שמים בלבד ולא יותר"א 31285 

וכלפי שמיא גליא כי לו היתה בו מטרת מלכות , והיה מוסר את דינה גם על ספק לעשיו, עומד בנסיון 31286 

ששוה למסור את בתו על ספק של הדבר , בודאי היה יודע לחשוב את כל זה ,שמים כפי הדרוש מאתו 31287 

ורצה , ויען שעוד היה נמצא ביעקב אני נפרד שדאג בעד רוחניות בתו, הגדול הזה שמא יחזור עשיו למוטב 31288 

לכן לא רצה שתמסר לעשיו וזה הפריע , שבתו תחיה חיים רוחניים באשר היא קרובה לו וחלק מהאני שלו 31289 

 31290 .בנסיונו לו לעמוד

הלא היתה בעדו , כ"כי בהמצאו בסכנה גדולה כ, וגם שבעובדא זו גופא מוצאים אנו נסיון גדול מיעקב 31291 

, כי הלא ידע כי תמצא חן בעיניו, בזה שיראה לו את דינה בתו, הסיבה היותר קרובה וטבעית להנצל ממנו 31292 

יד את עצמו ואת בני ביתו ז החביא אותה והעמ"ובכ, כ באמצעים והשתדלות להנצל"וראינו כי אחז כ 31293 



כ גרם "ג, כי חסרון המסירות למלכות שמים, כ מצאה בו התורה חטא"אעפ, בסכנה מפני רוחניות בתו 31294 

 31295 .שלא יתבונן וידע כי יש בזה תועלת גדולה למלכות שמים וכדאי הוא הדבר

שנאה שלא  הרגש של, כי גם הרגש למס מרעהו חסד שהיה נמצא עמוק בנשמתו, ל בו"ועוד יותר מצאו חז 31296 

וקודשא בריך הוא התוכן לבות בני אדם שלפניו גלויים , רצה להיטיב עם עשיו ולהחזירו למוטב גרם בזה 31297 

אין שום מחיצה שבכוחה לעצור בעד ´ וכאשר הועמד האדם לפני אור ה, וידועים סתרי ותעלומות כל חי 31298 

 31299 .ויואר´ ואין פינה ומקום נשאר שלא יגיע שם אור ה, האור החודר בכל אדם

כשאנו נעמדים לפני אור פניך אין כל סתירה ותעלומה , וכמו שמבארים אנו הפסוק עלומנו למאור פניך 31300 

ומה גדול עומק הדין כשאדם מוצג לפני האור , ואין כל פינה נסתרה שלא תואר באור פניך, והכל יתגלה 31301 

צא בנסיון הגדול ונמ, ולפני האור הזה לא נסתרה הסיבה שפעלה ביעקב אבינו בהחבאת בתו דינה, הזה 31302 

ז "כי סיבת חטא היתה בזה ונענש ע, הזה שמסר את נפשו ואת נפש בני ביתו בעד בתו שלא תנשא לרשע 31303 

 31304 .(ו"ט´ שעורי דעת חלק ב)  .בעונש חמור

 31305 

 31306 מאמר תרס

 31307 .(ג"ב כ"בראשית ל) ויקם בלילה הוא ויקח את נשיו  ואת אחד עשר ילדיו 

, אמר הרשע הזה עינו רמה היא, תנה בתיבה ונעל בפניהואיתא בבראשית רבה ודינה היכן היתה היא נ 31308 

ה למס "ל הקב"א, הונא בשם אבא הכהן ברדלא אמר´ ר, שלא יתלה עיניו ויראה אותה ויקח אותה ממני 31309 

לא בקשת להשיאה למהול הרי היא , מנעת חסדא מן אחוך דאילו איתנסבית לגברא לא זינתה, מרעהו חסד 31310 

 31311 .ד ותצא דינה"היתר הרי נשאת דרך איסור ההלא בקשת להשיאה דרך , נשאת לערל

וזה פלא , על שסירב להשיאה לעשיו ומנע ממנו חסד, לפי מדרש זה נענש יעקב שנפלה דינה ביד שכם 31312 

ובודאי היה בזה משום , אלא מפני שעשיו היה רשע, שהרי ודאי לא מרוע לב מנע יעקב את דינה מעשיו 31313 

בעוד שחסד זה , את יעקב ולהענישו על מניעת חסד מאחיוהיתכן איפוא לתבוע , חוב לדינה שתנשא לרשע 31314 

האם ישנו חיוב כזה על אב למסור בידים את בתו לאדם רשע ? אלמלא לא מנעו היה פוגע קשה בבתו 31315 

 31316 .ובלבד כדי לגמול עמו חסד

, ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו שמא תחזירנו למוטב ונפלה ביד שכם, י מוסיף על דברי המדרש"ורש 31317 

וגם בכך עדיין אין הדבר , ביעה כלפי יעקב היתה שמנע אפשרות של החזרת עשיו למוטבלפי זה הת 31318 

ודאי שיש כאן מקום לחשוש שמא , שכן מה פשעו של יעקב בזה שסירב להשיא בתו לרשע, מתיישב 31319 

 31320 ?בעוד שהחזרתו למוטב של עשיו לא היתה אלא בגדר שמא, תלמד הבת ממעשיו

ה מדקדק עם "מלמד שהקב, גים את הכלל של וסביביו נשערה מאדמד´ ל במסלת ישרים פרק ד"ל זצ"רמח 31321 

בזה שהוא מונה שורה ארוכה של צדיקי עולם שלא פלטו מן הדין עקב פגימה קלה , חסידיו כחוט השערה 31322 

פ שכונתו היתה ודאי "אע, וביניהם הוא מונה גם את יעקב אבינו שנענש על שמנע חסד מאחיו, כלשהי 31323 

 31324 .ש"לטובה יעו

מכל מקום ישנה האפשרות להכיר , אם כי הפגמים הם במדת דק מן הדק, רים הנמנים שםוהנה כל המק 31325 

הרי החשבונות הצודקים לאידך גיסא מצדיקים את , ואילו בתביעה כלפי יעקב אבינו, בהם כפגמים 31326 

ומהי , שעלול היה להוציאה לתרבות רעה, שכן מה זכות היתה בידו למסור את בתו לרשע, התנהגותו 31327 

 31328 ?רה זה שליעקב אבינו לחטא יחשבהפגימה במק

ל שיעקב "י, קשה אדרבא היה ראוי שתחשב לו לצדקה שמנעה מיד הרשע, י"העמר נקא העיר על פרש 31329 

, כדי שלא יתקיים בו ברכת הוה גביר לאחיך ולפיכך נענש, לרעה נתכוון שלא היה רוצה שאחיו יהיה צדיק 31330 

בין כל באי ´ ולהפיץ דעת ה´ לקרוא בשם ההנה כל עיקר יעודם של האבות היה , והדבר מבהיל מאוד 31331 

ואין שום ספק שגם הוא , אל עולם´ וקרא בשם ה´ ויעקב בחיר שבאבות גם הוא בנה מזבח לה, עולם 31332 

 31333 .´השתדל לעשות נפשות לה

היתכן להעלות על הדעת שיעקב לא היה רוצה שאחיו יהפך לצדיק מפני נגיעה אישית שלו שלא יתקיים  31334 

? שביל זה עשה מאמצים שלא יחזור למוטב על ידי זה שישא את דינה בתווב, בו הוה גביר לאחיך 31335 

השתחוה לו וקרא לו אדוני וראה את פניו כראות , ועוד זאת הלא מצאנו שיעקב כיבד את עשיו! אתמהה 31336 

 31337 ?היתכן איפוא שבגלל רגש קנאה ימנע ממנו את האפשרות לחזור בתשובה, פני אלקים

ואפילו אם הוא מתרומם , מוטבעים בו כל הכוחות האנושיים, אדמותהנראה מזה שכל עוד שהאדם חי עלי  31338 

אלקי ´ דוגמת יעקב אבינו שה, דבוק למקור החכמה העילאית, ומתעלה למרום שיאו ונעשה כולו רוחני 31339 

גם אז צריך לעמוד על המשמר ולהזהר שכוחות אלה לא ימריצוהו , העולם מתייחס בשמו אלקי יעקב 31340 

 31341 .כן יעקב אבינו לא נוקה מרגשות אנושיים רגילים הנה כי, למעשים בכיוון רע

ואפילו לא העלה , ואם כי אין שום ספק שיעקב אבינו לא הרגיש כלל ברגש זה של קנאה שמיחסים לו 31342 

קינן מבלי משים צל צלו של רגש , אבל בתוך תוכו בעומק פנימיות נפשו, במחשבתו הרהור בכיוון זה 31343 



הבוחן כליות ולב יכול למצוא בו איזה שמץ שעשוי היה  רגש דק מן הדק שרק, קנאה בגלל הברכות 31344 

שכן לפי מדרגתו נדרש ממנו , ובשביל זה נתבע יעקב אבינו ונענש, להשפיע על כיוון התנהגותו כלפי עשיו 31345 

 31346 .(מסלות ישרים)  .להתבונן נכוחה בשכלו הטהור ללא שום השפעה מצד גורם אישי צדדי כלשהו

 31347 

 31348 מאמר תרסא

 31349 .(ה"ב כ"בראשית ל) בק איש עמו עד עלות השחרויותר יעקב לבדו ויא

מה , ומי כאל ישורון ישראל סבא, סימון אמר אין כאל´ ברכיה בשם ר´ ר, (ר עז א"בר) ובמדרש אמרו 31350 

ל בפסוק של ויותר יעקב לבדו "ראו חז, כ"אף יעקב ויותר יעקב לבדו ע, לבדו´ ה כתיב בו ונשגב ה"הקב 31351 

ולא כמו שרגילים להבין כפשוטו כי אין לו צורך , ה הרי שמו לבדו"הקב, ´כי יש בזה התדמות למדותיו ית 31352 

ה "אלא הענין הוא יותר עמוק כי זה ממדותיו של הקב, שאם כן לא היה שייך לאמור כזה על יעקב, בזולתו 31353 

 31354 ה יש לו צורך בבריאה לעזר בבחינת תנו עוז לאלוקים"הרי ישנה מחשבה כאילו הקב, מדה של לבדו

 31355 .י ההנהגה בשאר מדותיוזוה, (ח"תהלים ס)

בהנהגת המדה ההיא אין שום צורך ולא הזדקקות לעזר , אבל יש עוד מדה של לבדו ובמדה ההיא הכל בה 31356 

אדון עולם , היא המדה השולטת על כל המדות, הכל בטל בתכלית לעומת המדה של לבדו, כלשהו מזולתו 31357 

כ "ג, י ככלות הכל לבדו ימלוך נוראואחר, אז ודאי היה יחידי בתכלית, אשר מלך בטרם כל יציר נברא 31358 

 31359 .לבדו בתכלית וכלום לא חסר

וכאן מצא איש מקום , לא נאמר זה להגיד כי נשאר עזוב באין עזר, ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו 31360 

כי בא לפסגת מדרגתו כי , ל הנה זה אדרבה בגדלותו של יעקב קא מדכירינן"לפי דברי חז, להאבק אתו 31361 

ובמדה זו דוקא הוא , לא היה נצרך לכלום עזר כי היא מדה דכולה בה, ה של לבדובמד´ היה דומה לו ית 31362 

 31363 .אשר לחם ונתברך

אמר , בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש, (.פסחים קיח) ל"ד אמרם ז"והוא ע 31364 

ד בעולמי ה אני יחי"אמר לו הקב, ע ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש"ה רבש"גבריאל לפני הקב 31365 

ה "וכן אברהם אע, ה הלא היא יחיד לבדו"מדתו של הקב, והוא יחיד בעולמו נאה ליחיד להציל את היחיד 31366 

 31367 .וכזה הוא ויותר יעקב לבדו, היה לו מדה של יחיד יחידות בתכלית

ותרגם יונתן בן עוזיאל הא עמא בלחודיהון עתידין למיחסן עלמא , הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב 31368 

אולם ! ב הוא מפני דבנימוסי אומיא לא מדברין"הנה כל זכות העוה, ל דבנימוסי אומיא לא מדבריןמטו 31369 

, לא לחקות מהלכי הגוים, ביאור הענין הוא כי אמנם מאין באמת זה הכח לא להתערב בין הגויים 31370 

הלא זה מאותה המדה של עם ישראל שזכו להם אבותיהם הקדושים להיות עם , בחוקותיהם לא תלכו 31371 

 31372 .בדדל

הוא סוד , יש להם בהם ועמהם בכל מכל כל, בירושה הנה כולם לבדיים יחידים עצמיים אינם נצרכים זולת 31373 

ויוצא לנו , ואם כן ודאי בלחודיהון עתידין למיחסן עלמא, ב"ה והוא סוד עוה"המדה של לבדו כמדת הקב 31374 

 31375 .ילב הוא עד כמה שאדם הוא לבד עצמיי והוא מבה"כי סוד עוה, מזה הערה נוראה

איזהו , איזהו עשיר השמח בחלקו, איזהו גבור הכובש את יצרו, בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם 31376 

כי אדם יש לו בו ובעצמו כל , בן זומא מגיד לנו בזה סוד נפלא, (ד"אבות פ) מכובד המכבד את הבריות 31377 

בוא , ן בכה עצמיותוואדרבה שלמותן של המעלות הינן דוקא כשבאי, המעלות בלתי תלוי כלל באחרים 31378 

כ כשלא יהיה "א, אילו היתה מעלת החכמה תלויה במסירות המלמד, וראה כמה גדול ומקיף הוא זה הכח 31379 

, אבל הלומד מכל אדם הרי הוא אוהב חכמה בעצמו, לו מלמד הנהו חסר לגמרי ואיפה זה שלמות מעלתו 31380 

 31381 .והמעלה בעצמו היא והוא השלם לעולם

מבקר הוא בזה את אלה , פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ את, (משלי יז) שלמה המלך אמר 31382 

אולם למבין , כי אלה הצריכים לקחת חכמה ממרחקים ישארו בשטויותיהם, המבקשים חכמה בקצה הארץ 31383 

, (ר יח א"בר) דרכו של איש להיות יוצא לשוק ולומד בינה מבני אדם, החכמה היא בקרוב לו ובעצמו 31384 

כ "א, אם מעלת הגבורה היתה תלויה בנצחונו על אחרים, האדם בעצמו הואוהחכמות היותר גדולות ימצא  31385 

אבל הכובש את יצרו הנה זה הגבורה , מה יהיה כשהשני יותר גבור ממנו איפה היא שלמות גבורתו 31386 

 31387 .האמיתית איתו תלין ולא תעדר ממנו לעולם והוא השלם בודאי

מעלת , ניו יהיו תלוים בגנבים ושודדי לילהמה יתרון לאדם בכל עמלו אם כל קני, גם עשירות מעלה היא 31388 

, כשהאדם שמח בחלקו היא העשירות האמיתית בכל שלמותה, כ היא דוקא בעצמו של האדם"העשירות ג 31389 

כ מה יעשה כשהאחרים יסרבו ולא "א, אם הכבוד של האדם היה תלוי כשבני אדם אחרים מכבדים אותו 31390 

 31391 .י לכבוד כזה התלוי בבני אדםאוי ואבו, יפזרו לו בכבודם הרי ישאר ללעג ולבוז

ברוך הוא בכל מכל כל והכל יש לו , הנה קנה הכבוד את נפשו, אלא איזהו מכובד המכבד את הבריות 31392 

הנה אמנם בנימוסי אומיא , הוא סוד המדה של לבדו מתוך מדה זו ובכח זה, בלתי תלוי כלל בזולתו, בעצמו 31393 



אלא עצמיי ויחידי הוא , ה שהולך אחר שיחה נאהלא כאלה אשר תמיד מיסרכי סרוכי כעיר ז, לא מדברין 31394 

 31395 .(דעת תורה)  !הן עם לבדד ישכון, ב דעתידין למיחסן"והוא סוד עוה, בתכלית

 31396 

 31397 מאמר תרסב

 31398 .(ו"ב כ"בראשית ל)ב  וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעק

צדיקים שחביב עליהם ממונם אמרו מכאן ל, (.חולין צא) ´י שכח פכים קטנים וחזר אליהם ובגמ"וברש 31399 

הענין בזה הוא דיסוד מוסר בתורה הוא ושמרתם , וכל כך למה לפי שאין פושטין ידיהן בגזל, יותר מגופם 31400 

וזהו יסוד כל תקנות וגזירות , עשו משמרת למשמרתי, (.יבמות כא) ל"את משמרתי וכמו שפירשוהו ז 31401 

שהחמירה תורה בכמה לאוין חלוקים ומיוחדים  וכגון בנזיר, וכן עשתה התורה בכמה מקומות, ל"חכמינו ז 31402 

, (ז"י ט"ר נשא פ"מד) לחייב על כל דבר בפני עצמו שהוא בגדר סייג לשתיית יין, על חרצנים וזג וענבים 31403 

 31404 .ללמדך שגדרי הסייג הן הן גופי תורה

ו הולך לכהן גדול שאינ, (7סנהדרין יט) ועל זה אמרה תורה בכהן גדול ומן המקדש לא יצא וילפינן מינה 31405 

ויסוד הדבר אינו , ב"והוא סייג לאיסורא ועל כל נפשות מת לא יבוא ועוד כיו, אחר המטה כשמת לו מת 31406 

 31407 .ת"אלא שעצם ההרחקה מן הרע הוא רצון השי, רק משום שלא יפגע באיסור עצמו ולא יבוא לידי חטא

ות להתרחק בתכלית קיימו גם כל ההרחקות וכל התחבול, והאבות הקדושים שקיימו כל הענינים בתכלית 31408 

ועל כן יעקב אבינו אף שהיה עשיר גדול בתכלית חס על , ובזה נכללה גם שמירת ממונם, הריחוק מהחטא 31409 

וכדי למנוע צד אפשרות של נסיון בזה מחמת , והכל כדי להיות מרוחק יותר מחטא הגזל, פכים קטנים 31410 

 31411 .הירות וההרחקה מן החטאהכל בשביל הז, והיה כדאי לו להכנס בטורח גדול ובפחד, חסרון ממון

ואמר , אך מאידך מצינו ליעקב שנטל כל כסף וזהב שהביא מבית לבן ועשה אותו כרי, זהו מחד גיסא 31412 

אמרו שלקח יעקב כל  (ח"א ל"דר) ובפרקי, (´ה´ י בראשית נ"רש) לעשיו טול זה בשביל חלקך במערה 31413 

כיון שהיה , יעקב כלל על ממונו וכאן לא חס, מה שהניח אביו יצחק ונתן לעשיו חלקו במערת המכפלה 31414 

 31415 .והיה כדאי לבזבז ממון הרבה, בזה ענין רוחני שלא יהא לעשיו חלק במערת המכפלה

כ ונכנס בפחד "שהרי יעקב טרח כ, ועיקר החידוש כאן שלא רק שמסר כל העושר הרב עבור ענין רוחני 31416 

כ נגע לו מאוד יותר "כ ואם דבר פעוט, הכל בשביל פכים קטנים כדי להתרחק מן הגזל, וחשש סכנה 31417 

, אם כן כמה נכפל הדבר לאין שיעור וערך כשנוגע להפסיד את כל העושר הגדול והממון הרב הזה, מגופו 31418 

והרי עד כמה מסר יעקב , מ הכל היה בטל לחלוטין בשביל התכלית שלא יהא לעשיו חלק במערה"ומ 31419 

 31420 .כוחותיו עבור ענין רוחני

ל חמש "דאמרו ז, יו הענינים הרוחניים בטלים ובזויים לגמריאצלו ה, וההיפך בתכלית מזה הוא עשיו 31421 

כפר , כפר בתחיית המתים, הרג את הנפש, בא על נערה מאורסה, עבירות עבר אותו רשע ביום ההוא 31422 

כתיב הכא ויבוא עשיו מן השדה וכתיב התם כי בשדה , בא על נערה מאורסה, ושט את הבכורה, בעיקר 31423 

כפר בתחיית המתים דכתיב , וא עיף וכתיב התם עיפה נפשי להורגיםהרג את הנפש כתיב הכא וה, מצאה 31424 

ושט את הבכורה , כפר בעיקר כתיב הכא למה זה לי וכתיב התם זה אלי ואנוהו, הנה אני הולך למות 31425 

 31426 .(7בבא בתרא טז) דכתיב ויבז עשיו את הבכורה

, חטא ביזוי הבכורהלא כתבה התורה בפירוש אלא , והנה מכל חמש העבירות שעבר עשיו באותו היום 31427 

ודבר זה , משום דיסוד הקלקול היה שלא היו הענינים הרוחניים חשובים אצלו כלל, ויבז עשיו את הבכורה 31428 

שכל , והוא שגרם לו לזלזל בבכורה ולבזותה עד שמכרה בעד נזיד עדשים, גרוע מהעבירות היותר חמורות 31429 

וגם זה רק בענינים , ו כל עולמו ותו לאשזה, עיקרו של עשיו היה רק מה שחשוב בעיניו ברגע זה ההוה 31430 

 31431 .שפלים ופחותים

שהרי בענין הברכות , דאינו כפשוטו דלא האמין כלל, ל בעשיו שכפר בעיקר"ויתכן לפרש מה שאחז 31432 

והרי בשביל צערו זה זכה להר שעיר שאין , כ בזה"ה למה נצטער כ"דבלא, רואים אנו את אמונתו החזקה 31433 

שלא , ה עיקר אצלו"אך גדר הדבר שלא היה הקשר עם הקב, (ד"כר "תדא) גשמי ברכה פוסקין ממנו 31434 

וכל אמונתו היתה אך בזה , ואמר למה זה לי בכורה, החשיב כלל ענין הקשר הנצחי עם הבורא יתברך 31435 

ה הוא "דכפר ביסוד שקירבת הקב, ל כפר בעיקר"וזהו כוונת אמרם ז, ה ישפיע לו מצרכי חומריותו"שהקב 31436 

ש יצחק לאחר שנודע לו שברך את יעקב גם "וכמ, ר זה גרם לו לאבד הברכותודב, העיקר בחייו של אדם 31437 

 31438 .ברוך יהיה

שהעושר אינו , וכמו ברכת האבות הן רק לטובה, (´משלי י) היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה´ ברכת ה 31439 

 31440 כי זולת זה הרי אין לשער העצב שהרי אוכל עולמו ובעולם הנצחי ירד, ב רק בחינת טפל"בחינת שכר עוה

, ומה שזוכים בגשמיות משלחן גבוה קזכו, והענין כי הצדיקים הרי כל עניניהם הם צרכי גבוה, למטה 31441 

ש ומקבלים שכר "כי גדולתם עצמה היא קידוש ש, ואדרבא כל מה שמקבלים יותר יגדלו יותר במעלה 31442 

לא אבד ממי´ אבל עשיו שביזה וביטל עבודת ה, שהיא תעשיר לא יוסיף עצב עמה´ כ ברכת ה"וע, עליה 31443 



היינו בזוי , ולא עוד אלא שנאמר לו הנה קטון נתתיך בגויים בזוי אתה מאוד, ´הכל ולא זכה בברכת ה 31444 

 31445 .בתכלית הביזוי

י במקום ההוא שכב "ופרש, ונאמר ביעקב וישכב במקום ההוא, אכן אצל האבות הוא בהיפך ממש וכאמור 31446 

ם לביאתו לבית לבן לישב בבית שהקדי, ד שנה לא שכב"אבל בבית מדרשם של שם ועבר שישב שם י 31447 

כ הוקיר והעריך המצב הרוחני שלו "כ, ד שנה כדי להיות מחוסן מהשפעת לבן"מדרשם של שם ועבר י 31448 

 31449 .(משנת רבי אהרן)  .´ובזה היה ראוי לברכת ה

 31450 

 31451 מאמר תרסג

 31452 .(ה"ב כ"בראשית ל) ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר

´ ה כתוב בו ונשגב ה"מה הקב, אין כאל ומי כאל ישורון ישראל סבאברכיה בשם רבי סימון אומר ´ ר 31453 

ל שישנה מדה הנקראת לבדו והיא מדה "גילו לנו חז, (ז"ר ע"בר) לבדו אף יעקב ויותר יעקב לבדו 31454 

, ה מדה של לבדו מה יש עוד זולתו"ולכאורה מה שייך בהקב, לבדך´ ה ותמלוך אתה ה"ממדותיו של הקב 31455 

פ גילו "עכ, (שיר היחוד) הלא כמו היית לעולם תהיה חוסר ועודף בך לא יהיה, מה יש עוד בבריאה כולה 31456 

 31457 .ולעתיד לבוא תהיה דרגא של לבדו, ל שיש בחינות ודרגות בדבר"לנו חז

יחיד , ומבלי שיהיה תלוי במי שהוא, מבלי שיצטרך לכלום, מהותה ומציאותה של דרגא זו הוא יחידי 31458 

הרי הוא יחיד , תה שעה אין שום דבר קיים בעדו בכל הבריאה כולהבאו, ומי שהוא במדה זו, לגמרי לבדו 31459 

אמר החבר מנהג העובד אצלנו איננו נגזר מן העולם שלא יהיה , ´ועיין בכוזרי בתחילת מאמר ג, לעצמו 31460 

וישתומם במלוא עם מפני שנעדר ממנו עניני העולם , ולא יהיה משתומם ביחידות ובבדידות, למשא עליו 31461 

ב  ובבלעם מצינו שכשרצה להשיג נבואה כתו, א מדה רמה ונשאה תכלית השלמותומדה זו הי, השפל 31462 

 31463 .וממדת בדידות יוצאת נבואה, היינו שמתחילה קנה מדת לבדו מדת בדידות, וילך שפי (ג"במדבר כ)

ל אין כאל ישורון ישראל סבא "עליו אמרו חז, יעקב אבינו שאותו הגדיר הכתוב במעלת יושב אוהלים 31464 

דדרגא זו אינה יכולה להיות מבלי , ממעלת לבדו מזה יצאה דרגת יושב אהל, עקב לבדודכתיב ויותר י 31465 

היינו שיעקב שהיה איש תם שלם , ביעקב שהיה איש תם יושב אהלים´ וזהו שהגדיר ה, דרגת לבדו 31466 

 31467 .מזה יוצאת מדת יושב אהלים, בתכלית השלמות

ש הכוזרי ולא "וכמ, נו צריך לשום אישכשהוא שלם בתכלית אז הנהו בבחינת לבדו שאינו חסר כלום ואי 31468 

ונתוסף עמו ראיית , וישתומם במלוא עם מפני שנעדר ממנו עניני העולם השפל, יהיה משתומם ביחידות 31469 

 31470 .וכשהאדם בא לדרגא זו יוצא מזה מעלת יושב אהלים, מלכות שמים

כל כל בן ישיבה ציור לזה יו, איש ציד לא יוכל להיות בשום אופן יושב אהל ומוכרח להיות איש שדה 31471 

בן , כל אחד לפי דרגתו ובחינתו, כל בן ישיבה הריהו במעלת יושב אהל, להשיג מעצמו בזעיר אנפין 31472 

זאת אומרת , אלא גם בזה שהנהו בן ישיבה, ת"ישיבה נבדל מאיש המוני לא רק בזה שעסקו כל היום בת 31473 

יראה שלא , ה קלה בישיבהולו ננסה להושיב איש מן השוק לשע, לפי דרגתו ובחינתו הנהו יושב אהל 31474 

, קשור כולו להויות העולם, כי לאיש המוני מן הנמנע לישב בישיבה כיון שהוא איש ציד, יעלה זה בידו 31475 

 31476 .ואין לו כלל מעלת יושב אהל ולא יוכל בשום אופן להיות יחידי, ממילא הוא איש שדה

ריך הוא מתחילה להיות צ, מזה יוצאת הערה לאדם שבכדי להגיע לדרגת בן ישיבה לדרגת יושב אהל 31477 

אבל אם לא יהיה בדרגת לבדו לא יהיה , שיהיה בלתי תלוי בעולם ובסביבה שמחוצה לו, בדרגת לבדו 31478 

וזוהי הערה לכל בן תורה הרוצה להיות , אם קיים לעצמו קשרים עם העולם אז לא יהיה בן ישיבה, יחיד 31479 

דעת חכמה ומוסר )  .ה בן ישיבהשישתדל בכל כחו להעשות יחידי וכפי מדרגתו בזה יהי, בן ישיבה 31480 

 31481 .(´ק´ א מא"ח

 31482 

 31483 מאמר תרסד

 31484 .(ה"ב כ"בראשית ל) ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר

, והיינו שהסטרא אחרא נלחם ביעקב והצליח לפגוע בו קצת, ובמדרש רבה כתוב שרו של עשיו היה 31485 

והענין הוא שלא היה יכול , בתולדותיוואיתא בזוהר שפגע , כדכתיב וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו 31486 

אלא רק מצד שיש לבניו שייכות וחיבור עם רחוקים , ו בשלמות יעקב עצמו"בשום אופן לפגוע ח 31487 

ל נגע בצדיקים "וזהו מה שאמרו ז, ובנקודה זו הצליח לפגום קצת, בהשתדלותם להשפיע עליהם 31488 

 31489 .ובצדקניות שעתידים לעמוד ממנו זה דורו של שמד

ובמשיח נאמר , ולגלות ממשלתו יתברך שמו´ ישראל הוא ללמד לעולם כולו את דרכי ההנה מתפקיד  31490 

ויש מכח זה בכל , שיבוא ללמד גם לאומות העולם, (ר צח יד"בר) וכן איתא במדרש, ונהרו אליו כל הגוים 31491 

 31492 .לכל העולם´ כי זה מתכלית הבריאה שיתגלה כבודו ית, ע"אחד מישראל שרוצה לתקן אחרים ואפילו אוה



ולשם כך , וגם האומות מצדם רצונם להשפיע על ישראל בכיוון שלהם, אך זה לעומת זה עשה האלקים 31493 

כי , ויש אחיזה לטומאה זו רק כשחסר לישראל בשלמות הלשמה בשאיפתם להשפיע, גוזרים עלינו שמדות 31494 

ם ומשתדלים להטיל בישראל מזוהמת, אז בבוא ישראל להשפיע עליהם גובר כח הסטרא אחרא כנגדם 31495 

, ו"ואם מצליחים אז ניתנה להם רשות גם לגזור שמדות ח, ולהחשיך אור תורת ישראל על ידי חכמתם 31496 

, והתקרבו אליהם כדי ללמדם דרך האמת, וללכוד ברשתם גם צדיקים וצדקניות שיצאו ממחיצתם 31497 

 31498 .כשחסרה רק נקודה אחת בלשמה שלהם

, החשמונאים עלו למדרגת לשמה גמור אך במסירת נפשם של, זה היה ענין גזירת השמד שבימי היונים 31499 

ובנס השמן שנרות המנורה לא , וזאת היתה הסיבה האמיתית הרוחנית שמחמתה זכו להתגבר על היונים 31500 

וזהו לימודה של , הראו להם סימן מן השמים שנתגלה בלבם האור הפנימי שאין לו הפסק לעולמים, כבו 31501 

וזהו מה שאנו , ´יזוק פנימי בתורה ובעבודת הרק בח, חנוכה שאפשר להנצל מהשפעת הרע וגזירת השמד 31502 

כי עיקר הנס היה בזה שהטהורים , אומרים בעל הנסים מסרת טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים 31503 

ואור פנימי זה קנו לעולמים ויכולים להביאו לידי גילוי , ´נשמרו בטהרתם והצדיקים בצדקתם בחסדי ה 31504 

 31505 .(ב"מכתב מאליהו ח)  .אלכי משכנו בלב כל אחד מישר, בכל הדורות

 31506 

 31507 מאמר תרסה

 31508 .(ה"ב כ"בראשית ל) ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר

הנה כי היתה זאת מלחמה , והלא נאמר ויאבק איש עמו, ל שהוא שרו של עשיו"י ופירשו רז"ושם ברש 31509 

ן מלאכיו "וברמב, ושם עוד וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו! ממש 31510 

כי לא הורשה רק במה שעשה עמו להקע כף , ועל כן לא יכול לו המלאך להזיקו, גבורי כח עושי דברו 31511 

 31512 .ר נגע בכל הצדיקים שעתידין להיות ממנו זה דורו של שמד"ואמרו בב, ירכו

יה קרוב שיהיה דור בזרעו של יעקב יתגבר עשיו עליהם עד שיה, והענין כי המאורע כולו רמז לדורותיו 31513 

אמר רבי חייא , והיה זה דור אחד בימי חכמי המשנה דורו של רבי יהודה בן בבא וחבריו, לקעקע ביצתן 31514 

אבל בדורו , ה אני נותן ובלבד שיהרגני מיד"בר אבא אם יאמר לי אדם תן נפשך על קדושת שמו של הקב 31515 

יות של ברזל ומלבנין אותן היו מביאין כדור, ומה היו עושים בדורו של שמד, של שמד איני יכול לסבול 31516 

ויש דורות אחרים שעשו עמנו כזה ויותר רע , ונותנין אותן תחת שיחיהן ומשיאין נפשותיהן מהן, באור 31517 

 31518 .והכל סבלנו כמו שרמז ויבוא יעקב שלם, מזה

עד כי נגע בכל הצדיקים שעתידין להיות ממנו זה , כבר אנו רואים נוראות המלחמה עד כמה היתה מגעת 31519 

היינו שאמרו אם , ז הוא שנאמר ותקע כף ירך יעקב"וע, וכל זה הרי היה ביעקב עצמו, מדדורו של ש 31520 

אבל בדורו של שמד , ה אני נותן ובלבד שיהרגני מיד"יאמר לך אדם תן נפשך על קדושת שמו של הקב 31521 

יאבק וגם נאמר ו! הרי כי היה זה מלחמה כפשוטו, אינו יכול לסבול זהו ותקע שנאמר בו, איני יכול לסבול 31522 

כי , הרי אנו רואים מזה סוד, ובכל מקום ומקום עבר בקע ונצח, איש עמו היינו מלחמה קשה וחזקה מאוד 31523 

וגם במחשבה יכולים לעבוד , יכולים להתקיים גם במחשבה, כל המלחמות והקשיים והנסיונות אשר בפועל 31524 

 31525 .ולזכות לכל השלמות

דאין הכונה כפי שחושבים דזה רק , ן לבניםל מעשה אבות סימ"כאן עלינו להבין יסוד גדול במאמרם ז 31526 

דהאבות הם , לא כן הדבר אלא דסוד הדבר הוא, שאם כזה אירע לאבות כן יארע לבנים, סימן בעלמא 31527 

ועמדו בכל נסיון , הם במחשבתם ובציורם כבר עבדו ובקעו, חרשו עבדו תקנו והשלימו עד סוף כל הדורות 31528 

אבות בקעו ועמדו זה אשר עמד להם ולזרעם לדורות ובמה שה, העתיד להיות להם ולזרעם עד עולם 31529 

במה שאצל יעקב נתעכב בזה לא עמדו גם , ובמה שהאבות לא עמדו בהם נעדרו מהם גם הבנים, הבאים 31530 

 31531 .שמפני ותקע של יעקב לא עמדו גם הם בנסיון, הוא ענין נגע בדורו של שמד, הדורות הבאים

י להתפלל על בני יעקב כשיבואו להלחם "פירש, (ב"בראשית י) ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם 31532 

כל הענין , אין הפירוש שהיה זה דרך מקרה שכשהזדמן אברהם להיות בשכם התפלל על בני יעקב, בשכם 31533 

אברהם , והיינו כי אברהם בעצמו היה לו כאן עסק גדול עם כל ענין שכם, היה שם בכונה ובמהלך גדול 31534 

, של ענין שכם´ העבודה´וכשבקע ועמד והשלים בכל , םעבר שם בכל התיקון שהיה מן הצורך לתקן ש 31535 

כי האבות במעשיהם הם אמנם כבר השלימו עד סוף כל , הנה עבודתו זו אשר פעלה גם לבנים אחריו 31536 

 31537 .וכל זה עשו בציורם ובמחשבתם עד הסוף, התיקון

עבודת של אברהם אבינו הוצרכו ישראל לעבור דרך הקשיים של ארבע מאות שנה ב´ במה אדע´בשביל  31538 

ולא בנקל יצאו משם לולי נגלה עליהם מלך מלכי המלכים , ט שערי טומאה"בהשקעה נוראה בכל המ, פרך 31539 

היה נחדל מהם כל הדרך הארוך הזה עם כל ´ במה אדע´ופשוט שאם אנחנו אומרים שבלא , ה וגאלם"הקב 31540 

י "היה מתקיים ע, י הארבע מאות שנה"הרי הביאור הוא שכל התיקון שהיה מן הצורך להתקיים ע, קשייו 31541 



י בני "כ ע"רצה לומר שאברהם אבינו הוא היה המתקן והמשלים כל העבודה שנעשה אח, אברהם אבינו 31542 

 31543 .ישראל במצרים

כמה מלחמה גדולה , כמה עבודה גדולה וקשה היתה מוטלת לפני אברהם, כ הרי כבר יודעים אנו מזה"א 31544 

וכל זה הוא רק , מושם בה אברהם אבינו מעין המלחמה הקשה של הארבע מאות שנה עינוי ושעבוד היה 31545 

וכי על כן נגזר כל הגלות והקשיים לתקן מה , ס לא בקע ולא עמד"והרי חזינן באמת כי סו, במחשבה 31546 

 31547 .שאברהם אבינו החטיא לתקן במחשבתו

היו צריכים לעבור כל , על חטא של מחשבה לבד´ במה אדע´אם על חטא של , ואגב יש לנו להתבונן מזה 31548 

כ מי הוא הבעל חשבון לחשוב פי כמה פעמים אלפים ורבבות "א, ים של ארבע מאות שנההקשיים המר 31549 

על דרך ! חשך ממנו אברהם אבינו בעבודתו ונסיונותיו אשר עמד בהם, של ארבע מאות שנה עינוי ושעבוד 31550 

 31551 .זה הוא סוד מעשה אבות סימן לבנים

ולהשלים בזה כל התכלית , פי שניןר היה יכול בחכמתו לעבור דרך כל המלחמה שלנו של שיתא אל"אדה 31552 

, ובמלחמות גדולות עבר וגם נצח, אברהם אבינו כבש דרך עד סוף כל הדורות הבאים ממנו, המיועדת 31553 

אלא , ואמנם נצח בהם כנאמר וירא כי לא יכול לו, וביעקב נאמר ויאבק איש עמו התאבקות תקיפה וקשה 31554 

הם לחמו קשה בהם , בכולם כבר עברו האבותוכל הנמצא בבנים , שכל מלחמותיהם היו במחשבה בחכמה 31555 

 31556 !הוא סוד האבות וסוד מעשיהם סימן לבנים, ומהשלמתם הם שלום לנו

בימים הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח , פן יש בכם שורש ער שיפרה וישגה, (דברים כט) ן"כתב הרמב 31557 

והזכיר השורש לומר , יפרהכי האב שורש והבן נצר משורשיו , וזה על אשר איננו פה עמנו היום, מרורות 31558 

והוא בא בברית , שהשורש אשר ממנו יצמחו הוא לפניו היום, כי הוא יכול להביא באלה הדורות הבאים 31559 

וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד , ואמר פורה ראש לרמוז כי משורש מתוק לא יצא מר, ובאלה הזאת 31560 

 31561 .כ"ז לא יוליד מודה בה ע"ולא הרהר כלל בע

וכבר הבטיחנו הבורא יתברך כאדם הנכנס ערב לחברו ודי לנו , ל"אגרת תימן וזם ב"וכן כתב הרמב 31562 

והודיענו שכל מי שעמד על הר סיני שהם מאמינים בנבואת משה רבינו בכל מה שבא על ידו הם , בערבותו 31563 

הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור , (שמות יט) ה יתברך"שכן אמר הקב, ובניהם ובני בניהם עד עולם 31564 

לפיכך יש לדעת שכל מי שנטה מדרך הדת הנתונה במעמד , העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולםישמע  31565 

וכן אמרו רבותינו על כל המסתפק בנבואה לא עמדו אבותיו על הר סיני , ההוא שאינו מזרע האנשים ההם 31566 

 31567 .כ"ע

י אפשר אם השורש היה שלם א, כל מה שאצל האבות היה בתיקונן, עד כדי כך הוא סוד מעשה אבות 31568 

, שבמעמד הר סיני כבר עברו ועמדו בכל נסיון, אחרי שבמעמד הר סיני היו שלמים, להתעקר בהתולדות 31569 

על כן אי , ולא היה דבר שלא עמדו עליו בנסיון, במחשבתם כבר קבלו בציור כל המצבים שרק באפשרות 31570 

ם מן הדרך אינם כי אם והנוטי, הוא סוד וירא כי לא יכול לו, אפשר בשום אופן להתהוות אחרת בתולדות 31571 

 31572 !על שלא עמדו אבותיהם בסיני

כ "הרי מחוייב הוא האדם ביוה, ל בעבודת יום הכפורים"ס ז"וכאן מקום לירא ולפחד כמו שהזהיר כן הגרי 31573 

ואי לזאת הרי , ביום הכפורים כמה שפשיט אינש דעתיה טפי מעלי (7ה כו"ר) ל"ואחז, לפרט כל חטאיו 31574 

וכמעשה , מי יודע אם בו בעת לא יתאוה שוב להחטא, יר לעצמו חטאיועלול הוא האדם בעת שהוא מצי 31575 

כשבנו הראה לו שיכור בחרפתו מתגלגל באמת המים , (א"תנחומא שמיני י) הידוע דההוא שיכור 31576 

הנה תחת להתבונן ברעתו עוד שאל לו מאין השיג יין , ובהתקרבו לההוא שיכור והריח ביין, ובאשפתות 31577 

 31578 !ושכר כמו אלה

, מצד אחד הלא עליו לצייר לו ולעבור דרך כל הפחיתות והשפלות, העבודה הכי קשה בקדושההיא אמנם  31579 

ומצד השני לעמוד חזק מול מערכת המלחמה הגדולה ולבטל את הרע בתכלית , דרך כל הרע ונסיונותיו 31580 

 31581 .(דעת תורה)  .ואשרי לאדם כי יעבור ויבוא ממנה בשלום והוא יהיה הבן חיל המנצח באמת, הביטול

 31582 

 31583 מאמר תרסו

 31584 .(ו"ב כ"בראשית ל)ב  וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעק

ויתכן לומר כונתו שעל יעקב אבינו היינו בגוף התורה לא היה יכול , ובזוהר שם שנגע בתמכין דאורייתא 31585 

הוא בנוגע להאמצעים הנדרשים לקיום , אמנם אם היה כל שהוא יכול להחליש את יעקב, ליגע כלל 31586 

ויתכן שהנגיעה , שבזה יש מקום ליצר להאפיל ולהאביק הדרך הנכונה לפי שעה אף לאבות העולם, התורה 31587 

 31588 .בתמכין דאורייתא היתה בעיקרא לענין דורות הבאים שמעשה אבות סימן לבנים

וכל עיקר מקום היצר הוא , שבנוגע לגוף התורה מאוד קשה להיצר להחליש לאנשי המעלה שבכל הדורות 31589 

שאף לבני העלייה , והוא הסבך של שאלות החיים ודאגתם, צעים הנדרשים לקיום התורהבנוגע לאמ 31590 



ומבלבל דעתם , מאפיל להם היצר הדרך הנכונה בחשבונות רבים, הרוצים להגיע לשלמות האמיתית 31591 

 31592 .בדאגת מחר בנוגע למצב החומרי והרוחני גם יחד

הן בנוגע למצב , ו תמיכה מחיי החברהשלא יהא ל, ועל זה מצא היצר מקום לדורות להחליש הבן תורה 31593 

כי הדרך , אם ירצה לחיות על דרך התורה בדקדוק גמור מבלי לוותר כלל, הרוחני שלו הן במצב החומרי 31594 

, עד שאינו עוצר כח לעמוד נגד טענותיו המפחידות, הקיצוני שלו הוא דרך שאין דעת הבריות נוחה הימנה 31595 

 31596 .כל העוז ומחליט בעצמו שמוטב לו לחיות חיי פשרהשמאבד , ומתחיל לנטות לאט לאט לדרך הפשרה

, (ג"חולין ק) ח נדמה לו"ם נדמה לו וחד אמר כת"חד אמר כעכו, ל"והנה יש לתאם האימרות שנמצא בחז 31597 

שהיצר בא  (א, אלא בדרכי היצר ותחבולותיו להכשיל הבני עליה יש שתי בחינות, שאין כאן מחלוקת כלל 31598 

ח בפתח כשר "שבא אליו בתור ת (ב, בדעות כוזבות של כוחי ועוצם ידישמבלבל אותו , ם"אליו בתור עכו 31599 

ובנוגע , שגם לפי התורה הוא מוכרח לפשר ולהשתדל להיות רוח הבריות נוחה הימנו, ובחשבונות רבים 31600 

וכל תורה שאין עמה , יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, ל"לענין דרך הבטחון הוא בא מזויין במה שאמרו חז 31601 

יכול אפילו יושב בטל תלמוד לומר בכל אשר , אלקיך בכל אשר תעשה´ וברכך ה, להמלאכה סופה בט 31602 

 31603 .(ו"ספרי ט) תעשה

ז יראה שאין דרכו נכונה בעיני "ועי, ובנוגע לעבודת תיקון המדות שיצטרך בתחילה להאחז בקצה האחרון 31604 

רוח הבריות ובא במאמרם כל ש, פ התורה"והוא מבלבל אותו בטענותיו שאין דרכו מתאים ע, הבריות 31605 

אבות ) וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו, נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו 31606 

שזהו מגדר קידוש שם , ומראה לו חשבונות רבים שבעיקר עליו לדקדק שיהיה נרצה בעיני הבריות, (ג"פ 31607 

ח עליו "הרי שאם הוא ת, (7שבת קיד) ח שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה"ובא במאמרם כל ת, שמים 31608 

 31609 .´לדקדק ביותר שיהיה אהוב לבריות מטעם קידוש ה

כי , לא יעשה עליו שום רושם כל טענות היצר וראיותיו הכוזבות, אמנם המבקש באמת את הדרך האמיתי 31610 

ורצוני , יאמר בלבו שאם העיקר שאני רוצה לנטות לדרך הפשרה הוא מצד שזה הוא דרך התורה באמת 31611 

ומפני זה אני נוטה להחליף דרכי ולפסול כל העבר שלי שעבדתי , ל"לקיים דברי חז בדרך זה הוא 31612 

אחר שאינו מסכים להדרך של , להאחז בקצה האחרון לתקן מדותי המגונות, בתמימות ובדקדוק גמור 31613 

 31614 .ל כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו"כמו שאמרו רז, ´קידוש ה

ח הרי עלי לראות אם יש בי כל המעלות שהם מעיקר גדר "ני מחזיק עצמי כתואם א, ח"מי אמר כי אני ת 31615 

, (י שם"רש) מ ואומר ואפילו במסכת כלה"ח זה ששואלין אותו דבר הלכה בכ"כמאמרם איזהו ת, ח"ת 31616 

דהא אינו יודע אפילו מסכת , ח"וכבר העלו להלכה דעתה אין לנו ת, היינו שהוא בקי בכל התורה כולה 31617 

 31618 .(´ק כ"ח ס"ד סימן י"ך ליו"בש) כלה

הוא מעלה על דעתו מאמרם מוטב שיקרא שוטה , ל כל שרוח הבריות נוחה הימנו"ונגד הטענה מדברי חז 31619 

ם שאם היה במדינה שמנהגיה "הרמב´ וגם מה שכ, (ו"א מ"עדיות פ) כל ימיו ואל יהיה רשע לפני המקום 31620 

ואם היו כל , ונוהגים בדרך טוביםילך למקום שאנשיה צדיקים , רעים ואין אנשים הולכים בדרך ישרה 31621 

ישב לבדו יחידי כענין שנאמר ישב בדד , המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתם נוהגים בדרך לא טובה 31622 

 31623 .(א"דעות ה´ ו מהל"פ) וידום

ולמה לא אפחד ממאמרם ? ולמה אניח כל דרכי העבודה ולא אתבע מנפשי כי אם הזהירות מרבב וכיוצא בו 31624 

ובכלל איך אוכל , שתולה בעקבו ממשמש בבגדיו ומסלסל בשערו אומר זה שליכיון שרואה היצר אדם  31625 

הלשמה והבטחון שמבלעדם לא יתכן להגיע , ´להסכים לחיות חיי פשרה ולוותר על עיקרי עבודת ה 31626 

 31627 .וכבר הורה הנסיון שמי שנטה לחיי הפשרה לסוף נעשה לשנה ופירש, להשלימות האמיתי

, שמור עצמו בתחילה שלא יהיה נאחז בסבך של תמכין דאורייתאבאמת שי´ והחובה רבה על המבקש ה 31628 

ועליו להמסר אל התורה ולפרוק מעל , היינו החשבונות של שאלת החיים ומצב הכבוד שלו בחיי החברה 31629 

מדרגת )  .חלקו ונחלתו לעולם´ י זה יתקדש קודש קדשים ויהיה ה"שע, צוארו עול החשבונות הרבים 31630 

 31631 .(ב"האדם דרכי הבטחון י

 31632 

 31633 מר תרסזמא

 31634 .(ז"ב כ"ל) ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני

כמעט שאין אב רואה חסרונות בבן , בנוהג שבעולם שבן אצל אב בקל מאוד מוצא חן והסכמה על מעשיו 31635 

לעומת זה מאיש שונא קשה מאוד , וגם על מעשים מגונים מוצא צד זכות, על כל פשעים תכסה אהבה, כלל 31636 

וגם במעשים הכי טובים , בכל מעשה ומעשה מחפש הוא אחר צד החוב, כמה על מעשה טובלקבל הס 31637 

עד שדבר מוסכם הוא שאין דבריו של שונא נשמעים , ומעולים לעולם ימצא חסרונות ופקפוקים 31638 

 31639 .ומתקבלים כי מתוך שנאה הוא מדבר



והיא הערה , שה טובאיזו בחינה דורשת התורה ממע, והנה אראה לכם יסוד נפלא בבחינתם של מעשים 31640 

ויאמר החנם ירא איוב אלקים הלא אתה ´ ויען השטן את ה, (7סוכה נב) נוראה מאוד ואם אבן הוא נמוח 31641 

אל השטן הנה ´ ויאמר ה, ואולם שלח ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך, סכת בעדו ובעד ביתו 31642 

 31643 .כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך

שאפילו השונא היותר , דורשים מן האדם מעשים כאלו, דול בענין מעשי האדםלומדים אנו מזה יסוד ג 31644 

´ מעשה טוב הוא רק אם גם השטן כשישמע מפי ה, גדול שבעולם יתן הסכמתו עליהם ויאמר כי טוב המה 31645 

גם השונא , יסכים ויאמר אמת הדבר אין כמוהו בכל הארץ, השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ 31646 

אם הוא מוצא עוד חסרון ופגם , אבל אם הוא עדיין אינו מסכים, לא ימצא שום חסרון ופקפוקהשטן עצמו  31647 

 31648 .אין זה מעשה טוב

כל , שהטוב אינו טוב בלתי אם גם הרע הגמור מסכים עליו ואומר כי טוב הוא, סוד כזה יש בענין טוב ורע 31649 

ואם שונא ומשוגע מוצא עוד  ואם לאו, כך עד שגם המשוגע היותר גדול לא ימצא שום תואנות ועלילות 31650 

 31651 .ושומעין ובודקין אחרי דבריו, זה אינו כבר הטוב הנדרש מן האדם, דברים לטעון

 31652 

השקפתינו , הרי אנו נוהגים במעשים שלנו להעמידם לפני כור המבחן של אב, מה מבהיל נוראות הענינים 31653 

, ה לנו כי לא כן הדברובזה הרי מתגל, על מעשים הוא כהבטחת אב על מעשה בנו מתוך אהבה וחיבה 31654 

ואם אינו , השטן עצמו צריך להסכים עליהם, מעשים צריכים להעמד בפני הבקורת של השונא הכי גדול 31655 

היכן נמצא , מה נורא הדבר ומי יוכל לעמוד, מקשיבים היטב לכל אשר יאמר, נותן הסכמתו אין הוא טוב 31656 

 31657 .אנא מפניך אברחהלא זהו בגדר , מעשים כאלו אשר גם השונא הגדול יסכים עליהם

ויאמר לא , ויאבק איש עמו עד עלות השחר וירא כי לא יכול לו, ל"י ז"על יסוד זה עמדנו מדברי רש 31658 

הרי מקובל כי , י הודה לי על הברכות שברכני אבי שעשיו מערער עליהן"ופירש, אשלחך כי אם ברכתני 31659 

רה למה לו ומה איכפת לו אם לא ולכאו, ודרש ממנו שיודה לו על הברכות, היה לו עסק עם שרו של עשיו 31660 

 31661 ?יודה

י לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה ורמיה "רש´ וכ, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל 31662 

ואני שם , ה נגלה עליך בבית אל ומחליף שמך ושם הוא מברכך"וסופך שהקב, כי אם בשררה וגילוי פנים 31663 

והנה רואים אנו שהמלאך , ה מתחנן להמתין לו ולא רצהוזהו ויברך אותו שם שהי, אהיה ואודה לך עליהם 31664 

, ויעקב אבינו רצה בדוקא להשיג ממנו הודאה, התאבק עמו בכל כוחותיו שלא להודות לו על הברכות 31665 

 31666 ?מ בהודאתו"הלא כבר השיג הברכות ומאי נפק, ולמה זה בדוקא כך

ח כי הברכות ראויים לך ושלך הרע בעצמו צריך לצוו, רואים אנו מכאן כי הודאתו של הרע הוא בדוקא 31667 

, ה אל יעקב אבינו בבית אל לברך אותו שם"כשנגלה הקב, וטרם שהוא יאמר אין משיגים באמת כלום, הם 31668 

, משום שבלעדיו ובלא הסכמתו אין משיגים כלום, וכי למה הוא צריך לו, לקח עמו המלאך שרו של עשיו 31669 

 31670 .הוא צריך להסכים על הכל

הוא המקטרג על , סוד גדול ישנו בדבר שהרי הוא השונא היותר גדול, ותוכלועם אנשים ´ כי שרית עם אל 31671 

אינו בועט כלל אלא הוא בעצמו צווח ואומר כי הברכות , וכשהוא למטה מנוצח וכפוף אז ותוכל, כל  31672 

לפני , לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה ורמיה כי אם בשררה ובגילוי פנים, מגיעים לך ושלך הם 31673 

להחבא , י אופנים של עקבה ורמיה במסתרים תחת הסינר"ה אפשר להשיג כי אם עהסכמתו לא הי 31674 

 31675 .ואולם כשגם הוא הסכים כבר משיגים בשררה וגלוי פנים, ולהסתר ממנו

, ומפרש מזה בפרקי רבי אליעזר הגדול, מבאר הסוד של שעיר לעזאזל (´ז ח"ויקרא ט) ל"ן ז"הרמב 31676 

ראה , שנאמר ונשא השעיר עליו, פורים שלא לבטל את קרבנםלפיכך היו נותנים לו לסמאל שוחד ביום הכ 31677 

ה רבון כל העולמים יש לך עם אחד בארץ "אמר לפני הקב, סמאל שלא נמצא בהם חטא ביום הכפורים 31678 

ומכפר על המזבח ועל , ה שומע עדותן של ישראל מן הקטיגור שלהם"והקב, כמלאכי השרת שבשמים 31679 

 31680 .הכהנים ועל כל עם הקהל

שכל ענין יום הכפורים אי אפשר , והרי זה מבהיל מאוד, ל השגת הטוב הוא יום הכפוריםוהנה המקור לכ 31681 

שמבלעדי , ה כל העצה איך להשיג הסכמתו על הכלל ישראל ביום הכפורים"וסבב הקב, להשיג מבלעדו 31682 

ומכפר על , ה שומע עדותן של ישראל מן הקטיגור"והקב, עדותו של הקטיגור אין דרך להשגת הטוב 31683 

 31684 .על הכהנים ועל כל עם הקהלהמזבח ו

? בפני מי חייב לבוא במעשיו למבחן, ומה נורא הוא הדבר, מכאן אנו מתבוננים עד היכן הדברים מגיעים 31685 

ז "ומה ערבים לפ, שזולתה אין מעשיו מתקבלים, בפני שונאו היותר גדול וממנו הוא צריך לקבל הסכמתו 31686 

תהלים ) וב בקמים עלי מרעים תשמענה אזנישהיה רגיל לומר על הכת, ל"דברי רבי ישראל מסלנט ז 31687 

הכתוב מלמדנו כי גם בקום מרעים לדבר עליך דברי , ודאי שלדברי אוהב צריכים לשמוע ושומעים, (ב"צ 31688 



כי אם אך יש רינון יהא אף , הרגל עצמך לשמוע ולתת אוזן קשבת לדבריהם, שנאה ודופי תשמענה אזני 31689 

 31690 .(ב"ב ח"מ´ דעת חכמה ומוסר מא)  .המשונא ואויב יש דברים בגו וכבר צריך בדיק

 31691 

 31692 מאמר תרסח

 31693 .(ז"ב כ"ל) ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני

כשהופך את הרע להתעוררות , שהיפוך מלת רע הוא ער פירוש התעוררות, איתא בספרים הקדושים 31694 

ת המלאך שרו של עשיו ה נצח א"בשעה שיעקב אע, נמצא שאינו רע כלל אלא טוב לגמרי, לעשיית טוב 31695 

שאמר אני מלאך ומיום , (7חולין צא) ´אמר לו המלאך שלחני כי עלה השחר ואיתא במס, שהוא השטן 31696 

 31697 ?למה דוקא עכשיו הגיע זמנו לומר שירה, שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו

רה על ידי כישראל על הים שבאו לידי שי, הנברא מגיע למדרגת שירה בשעת שבא לשלמות תכליתו 31698 

לכן בשעה שיעקב נצח את השטן מילא הלה את שליחותו לשמש לצדיק , ההשגות העליונות בהכרת הבורא 31699 

על ידי שגובר עליו בבחירתו הטובה בזה בא השטן לידי שלמותו ואז הגיע זמנו לומר , אמצעי לעלייה 31700 

השמאלא נעשה  ,דאית שמאלא קדישא ואית שמאלא מסאבא, (בראשית פח) אמרו בזוהר הקדוש, שירה 31701 

 31702 .קדישא על ידי האופנים השונים של שימוש הרע לשם עבודת הבורא

תשובה מאהבה המגעת עד כסא , גדר זה של תיקון הרע בבחינות הללו הוא השורש לתשובה השלמה 31703 

עד התיקון הסופי שבו גם הרע הופך לטוב על ידי תשובה , כלומר עד תכלית שלמות הבריאה, הכבוד 31704 

עד למדרגת בעל תשובה גמור שגדולה יותר , שים כזכויות כי הם גרמו לעליית השבהזדונות נע, מאהבה 31705 

 31706 .(221´ ג עמ"מכתב מאליהו ח)  .ממדרגת צדיק

 31707 

 31708 מאמר תרסט

 31709 .(´ב ל"ל) וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי

ולכאורה יש , וחותיו גדוליםפשוטו של ענין אדם הגדול כ, (.סוכה נב) כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו 31710 

ר לעמוד מולו "ולכך למען יוכל היצה, ונמצא כי משקל הבחירה לוקה, בידו להכניע את היצר בקל 31711 

נמצא כי משקל הבחירה של אדם הגדול הוא ממש כאותו , ניתן גם ביצר כוחות גדולים יותר, במערכה 31712 

אמנם המערכה אשר נצב , שוטכי הגם שכח האדם הגדול רב הוא משל האדם הפ, משקל של אדם פשוט 31713 

 31714 .כשם שקשה היא המערכה אשר האדם הפשוט ניצב לפניה, הוא בפניה קשה היא למאוד

אמנם נראה כי לא כן , ולזה הביאור נמצא כי מלחמת היצר מלחמה שווה היא לאדם הגדול ולאדם הפשוט 31715 

, (סוכה שם) ל"אמרו חזפ מה ש"והוא ע, כי לאדם הגדול מלחמה גדולה יותר וסכנתה מרובה, פני הדברים 31716 

ואת הצפוני זה , ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות, בפירוש הכתוב ואת הצפוני ארחיק מעליכם 31717 

כי , ע ומתגרה בשונאיהם של ישראל"ועלה באשו ותעל צחנתו שמניח אוה, ר שצפון בלבו של אדם"יצה 31718 

 31719 .הגדיל לעשות אמר אביי ובתלמידי חכמים יותר מכולם

אמר אביי איזיל , שמעיה לההוא גברא דקאמר לההיא איתתא נקדים וניעול באורחא כי הא דאביי 31720 

 31721 אמר אביי אי מאן דסני לן הוה, אזל בתרייהו תלתא פרסי באגמא ולא עבדי עבירה, אפרישינהו מאיסורא

, לא הוי מצי לאוקמיה נפשיה מלחטוא, (י"ועל עצמו היה אומר כן רש, אם היה שונאי מתייחד עם האשה) 31722 

עיין ) ,כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, שאביי היה מצטער על כך עד שאמר לו ההוא סבא´ ש בגמ"יוע 31723 

 31724 .(ו מעשה דרב עמרם חסידא רבי עקיבא  ורבי מאיר"קידושין פ, ה מעשה דרבא"כתובות ס

 31725 ועד כדי שהעיד אביי, ח מתגרה היצר יותר מכולם קשה עבורם המלחמה למאוד"י שבת"והנה ראינו כי ע

הנה עבורו שתלמיד חכם הוא קשה הנסיון , כי אותו נסיון עצמו שעמד בו האדם הפשוט, על עצמו ואמר 31726 

שיצרו גדול משל שאר , הרי לנו מפורש כי הכונה ביצרו גדול הימנו כפשוטו, למאוד ולא יוכל לעמוד בו 31727 

 31728 .וממילא שסכנתו של האדם הגדול גדולה יותר מסכנת היצר לשאר בני אדם, בני אדם

ע והתגרה "הוא משום שעזב אוה, כי ואת הצפוני ארחיק ותעל צחנתו, זה נלמד גם מעונשו של יצר הרעו 31729 

הרי שהתגרות היצר בישראל ובתלמידי חכמים אינה , וכן משום ובתלמידי חכמים יותר מכולם, בישראל 31730 

זו חרג הוא  כ שבהתגרות"אלא ע, כי אם כן אין מקום לעונש, מתפקידו ושליחותו של היצר להכשיל האדם 31731 

מקשה עליהם היצר את העבודה יותר משדרכו להקשות , כי בזה שמתגרה הוא בהם במיוחד, מתפקידו 31732 

הרי לנו כדאמרן שמלחמת היצר קשה היא לאדם הגדול מלאדם , לשאר בני אדם ועונשו הוא על כך 31733 

 31734 .הפשוט

אך אביי העיד על , יותר ח יעמיד היצר נסיונות קשים"דאכן מובן שבפני ת, אמנם יש להתבונן עדיין בזה 31735 

וזה צריך ביאור איך יתכן , עצמו כי באותו נסיון עצמו שעמד בו האדם הפשוט אין בכוחו ויכולתו לעמוד 31736 

ומה יש בזה שתלמיד חכם הוא כדי , שאותו נסיון עצמו העומד בפני שני בני אדם לא יהיה שוה לזה ולזה 31737 

 31738 .שאותו נסיון עצמו יהיה קשה יותר



ר אבא היצר הזה דומה "א, (´ב ו"ר כ"ב) ל במהות היצר הרע"מ שביארו חז"א עפוביאור הדברים הו 31739 

, לכל מאן דעובר הוה אמר הב מה דעליך, שהיה יושב בפרשת דרכים (שפל ותש כוחו) ללסטים שפוף 31740 

דור אנוש , ר"כך כמה דורות עבר היצה, עבר פקח אחד וראה שאין בו תוחלת לגזול כלום התחיל מכתתו 31741 

הרי לנו כי יצר , כיון שעמד אברהם אבינו וראה שאין בו תוחלת התחיל מכתתו, ור המבולדור הפלגה וד 31742 

ומכאן נלמד כי מהותו של יצר הרע אינה מציאות , הרע הינו כאותו ליסטים העושה עצמו כאילו כח בידו 31743 

הם כי כי אם לראות נכוחה את אשר לפני, והעבודה של בני אדם לא לטעות אחריו, כלל כי אם דמיון בלבד 31744 

 31745 .כולו דמיון

ר תנחום בר מריון יש כלבים ברומי שיודעין "א, ר"וזהו גם הביאור במה שהמשילו עוד שם להיצה 31746 

הולך ויושב לפני הנחתום ועושה את עצמו כאילו הוא מנמנם כדי שהפלטר , להשתדל על פרנסתם בחכמה 31747 

ובעוד שהם מקבצים , הקרקעולכך גם הפלטר מנמנם והכלב קם לו ושומט הפת כולו על , לא ישמור ממנו 31748 

כי , כ"ר תופס והולך אחר בני אדם בערמימותו ע"וכן היצה, אותו נמצא שהוא אוכל כבר אחד והולך לו 31749 

וגם כי עבודתו , כל עבודתו היא אך להערים על האדם כי אך דמיון הוא, אכן אין בכוחו להלחם עם האדם 31750 

ובדרך זו מורידו לבאר , משמירה על עצמווהצלחתו היא כאותו הכלב ממש שמנסה להסיח את לב האדם  31751 

 31752 .שחת

ולהאמור , וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי, ונראה להבין בזה מה שנאמר 31753 

כי , ולכך לא שייך שיהיה לו שם, הביאור בזה כי מהותו של יצר הרע הינה אך דמיון ואינו מציאות כלל 31754 

 31755 .ומכיון שהרע הינו דמיון בלבד אין שייך לקוראו בשם, רהשם הינו מורה על מהות ומציאות כאמו

עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול , (´קהלת ט) ל על הפסוק"ר זצ"מרגלא בפומיה דאאמו 31756 

ומשל הוא , ומצא בה איש מסכן וחכם ומלט את העיר בחכמתו, וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים 31757 

ואיך הרס , והנה לא נתפרש במקרא זה כיצד מילט החכם את העיר, (ב"כ´ ר ט"בקה´ עי) למלחמת היצר 31758 

שגילה את עיניהם והראה , והוא היה אומר כי החכם הצילם אך בזאת, את המצודים הגדולים בחכמה בלבד 31759 

 31760 .כי כולו דמיון בלבד וכאשר נתבאר, להם כי אין מלך ואין מצודים

מאחר דחכמיתו כולי , מנשה שנראה אליו בחלוםל רב אשי ל"א, (7סנהדרין קב) ´והדברים מבוארים בגמ 31761 

היית מגביה ) ל אילו הוית התם הוה נקיט בשפולי גלימא ורהטת אבתראי"א, ז"ט קא פלחיתו לע"האי מ 31762 

 31763 .(י"ז היה שולט רש"מפני שיצר ע, שפת חלוקך והיית רץ לשם

שלא היתה , החטאמפני מה לא עמדה להם חכמתם להגן עליהם מפני , והנה יש להתבונן בשאלת רב אשי 31764 

י תאוה אין בכח החכמה "משום שבשאר חטאים שבאים ע, ז בלבד"שאלתו על שאר החטאים אלא על ע 31765 

ורק , שכיון שיצריו של אדם שולטים בו לא תועיל לו חכמתו כלום ואפילו אם היא גדולה ועצומה, למונעם 31766 

 31767 .כיון שחכמים גדולים הייתם מה ראיתם לשטות זו, ז שאל למנשה"בחטא של ע

והיינו שאכן עכשיו רואים כי , ז השיב לו מנשה שאף אתה אילו היית בזמני היית רץ לעבוד עבודה זרה"וע 31768 

אבל אילו היה , (.סנהדרין סד) ז"ג את יצרא דע"והוא משום שהרגו אנשי כנה, ז"אך הבל וריק הוא הע 31769 

א מועילים לו "ל רלא היתה חכמתו וידיעתו ש, ז היה שולט"בעת אשר יצרא דע, א בזמנו של מנשה"ר 31770 

 31771 .ז"אלא היה אף הוא רץ לעבוד ע, כלום

היתה נסיון , א אינה בבחינת נסיון לחכמים"כי אותה עבירה עצמה שבזמן של ר, הנה הדברים מפורשים 31772 

ומשום שהיצר יש בכחו לעוור עיני פקחים ומטעה אף את , ז היה שולט"קשה מנשוא בזמן שיצר של ע 31773 

כאשר נראה לעין בזמן שתשש כחו של , ש בו ממש ובאמת אין בו כלוםוסבורים הם כי י, החכמים ביותר 31774 

, אלא היה בו ענין של תאוה, ז שולט לא היה כאן רק טעות של שכל והכרה"שבזמן שהיה יצר של ע, היצר 31775 

וכשתשש כחו של היצר נמוגה עריבות התאוה , ומשום שאף התאוות אינן אלא יצירי הדמיון של היצר 31776 

 31777 .ואיננה

כי עבודתו אך לסמאות עיני האדם , ז כן הוא דרכו בשאר חטאים"להכשיל האדם בחטא עוכדרך היצר  31778 

, (.סוטה ג) כ נכנסה בו רוח שטות"ל אין אדם עובר עבירה אא"וזהו שאמרו חז, ולהפילו במצודות רשתו 31779 

כי מצד היות באדם דעת ושכל לא יכשל גם , והדברים אמורים גם בעריות וגזל שנפשו של אדם מחמדתן 31780 

זהו כח היצר להכניע , אמנם בכל זאת הוא נופל כי יש בו רוח שטות, בירות אלו הגם שנפשו מחמדתןבע 31781 

 31782 .האדם לדמיון שוא ותעתועים

כי אותו נסיון עצמו יהיה קשה לתלמידי , ובזאת נבין כיצד יתכן כי אותו נסיון עצמו לא יהיה שוה לכל נפש 31783 

כי הנסיון עצמו אינו כלום כי אין , ובהישג יד לאחרים ובכל זאת יהיה קל, חכמים עד שלא יוכלו לעמוד בו 31784 

ובאותה המידה עצמה כן , וכפי השיעור שנסתמאו עיני האדם כן שיעור הדמיון שבו, בו כי אם דמיון בלבד 31785 

שמחליש את כח שכלם ומגביר , ח"ר במה שמתגרה ביותר בת"וזהו פעולתו של היצה, הוא גודל הנסיון 31786 

וכך באותו מעשה עצמו יתכן כי הנסיון שבו לא יהיה קבוע , ר בני אדםאת דמיונם יותר משעושה לשא 31787 

 31788 .ויהיה קל לאחד וקשה לאחר



כי אם רק יצליח להכשיל את התלמידי חכמים בפעם יחידה , ח ביותר הוא"ר מתגרה בת"והנה טעם שהיצה 31789 

ואם אך עלה , ח שגדור הוא"הנה יצא היצר נשכר מזה לאין שיעור כי מהותו של ת, אך כשלון קל´ ואפי 31790 

כי , ויש בכוחו לפרוץ שוב ושוב בקל, בידו לפרוץ את הגדר אז בזה שינה את כל מהותו כי שוב אינו גדור 31791 

אז אין , אולם אם יצליח היצר להכשיל אדם פשוט שאינו גדור, אין גדר שתמנע בעדו לעשות כל שיחפוץ 31792 

 31793 .ח ביותר"ולכך משתדל הוא עם הת, בידו אלא כשלון זה בלבד

עליו להזדרז ולגדור גדר , ומיד כשרואה פרצה קטנה, התלמיד חכם לטכס עצות מול עצת היצר ולזה על 31794 

אשר משום ´ בין הזמנים´וזו חובת בן הישיבה בימי , סביב הפרצה למען לא יהיה פרוץ ויהיה הגדר איתן 31795 

י ונפרצות פרצות לגדרים שהינו גדור בהם במשך כל השנה בסדר, טעמים מיוחדים מתגלים בקיעים 31796 

ולחזק את הגדרים שהינו , ויש לסתום את הפרצות הקיימות, ולזאת יוסיף משנה חיזוק, לימודו ותפלתו 31797 

 31798 .(שיחות מוסר)  .נתון בהם ויעלה מעלה מעלה

 31799 

 31800 מאמר תרע

 31801 .(ג"ב ל"ל) על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך

שהניחוהו ללכת יחידי ולא עשו לו , כהוגןשעשו בני ישראל שלא , איתא בדעת זקנים מבעלי התוספות 31802 

ה גיד הנשה כדי שיהיו זהירין במצוות לויה משם "לכך אסר להם הקב, והוזק על ידם בגיד הנשה, לויה 31803 

, י מאכילת גיד הנשה שהניחו את אביהם הולך יחידי"וכן בחזקוני בדין הוא שיש לקנוס ולענוש בנ, ואילך 31804 

 31805 .והם לא עשו לו לויה והוזק על ידם, יצטרךוהיה להם להמתין לאביהם ולסייעו אם 

והלא כל הנזק , עד שצריכים לשלם בעבורו מחיר רב, ויש להתבונן וללמוד עד כמה חמור דבר שלא כהוגן 31806 

אבל בכל זאת נענשו בני ישראל , שכן מיד כאשר זרחה השמש נתרפא, שגרמו ליעקב היה זמני בלבד 31807 

 31808 .להתמרק ולהיטהר מפגימת המכשול, ונקנסו שלא לאכול גיד הנשה כל ימי חייהם

כדי שיהיו , אלא עד סוף כל הדורות שלא יאכלו גיד הנשה, והעונש שנענשו בו כל ימי חייהם לא רק להם 31809 

לא מספיק , משמע מכאן שבכדי לעורר שימת הלב למצוות לוויה, מלומדים בזהירות וזריזות במצוות לוויה 31810 

אלא דורות רבים בלי הפסק , לה למשך תקופה מסויימתאו פעו, י מעשה ופעולה אחת"לתקן את החסרון ע 31811 

כדי שלא ישכחו את המכשול שקרה להם , צריכים להרגיש את טעם ונימוק איסור אכילת גיד הנשה 31812 

להרגיש בחסרון כח הזהירות בשעת הסכנה , והקנס הזה יעורר תמיד את הלב, בהשאירם את יעקב יחידי 31813 

 31814 .לזולת

ותמיד יזכור את , בתביעה חריפה על מכשול ודבר שעשה שלא כהוגן האדם צריך כל ימיו לייסר את עצמו 31815 

וכדי שיבוא לידי הרגשה זו עליו לצייר לעצמו , והתשובה על המכשול היא בהרגשה שירגיש אותו, החטא 31816 

להגיש לו ריפוי , לחדד את המחשבה ולרכך את הלב שירגיש את צער חברו לסייעו ולעזרו, את המכשול 31817 

 31818 .היות לבו תמיד ער ופתוח לצרכי זולתול, ומזור בשעת הצורך

כי לא היה מתאבק עם יעקב , ויתכן מאוד אילו נשארו עימו בני ישראל לא היה המלאך יכול לפגוע ביעקב 31819 

, בצורה כזו יכלו למנוע פגיעה ופגימה לדורות, אילו באו השבטים לעזרתו בכח הליווי וההשתתפות שלהם 31820 

ולכן עד היום אין בני ישראל , והנגיעה היתה לדורות עד היום, אל שנגע בתמכין דאוריית"כי הלא אמרו חז 31821 

 31822 .כדי שיצטערו על שגרמו נזק זה, אוכלים את גיד הנשה

שלא ליוו את יעקב אביהם , ואם אנו רואים עד כמה חמור הדבר שבני ישראל לא נזהרו במצוות לוויה 31823 

במצוות הכרת , שתתף בצער הזולתכמה צריכים אנו לעמול על מדת שימת הלב לה, והניחוהו לילך יחידי 31824 

אלא להשתתף , שלא להניח את החבר והזולת בודד בצרתו, ערך האדם וחשיבותם לכבדם בגוף ובנפש 31825 

 31826 .(פרי הארץ)  .בהשגת הצטרכויותיו וללוותו בדרכו

 31827 

 31828 מאמר תרעא

 31829 .(´ד ד"בראשית ל) וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוארו וישקהו ויבכו

 31830 אלא שנכמרו רחמיו באותו שעה ונשקו בכל לבו, א בידוע שעשיו שונא ליעקבי הלכה הי"אמר רשב

ל שאחיה "כאמרם ז, והספורנו פירש שנהפך לבו של עשיו כמו רגע בהכנעותיו של יעקב, (י שם"רש) 31831 

הן לו עשו כן בריוני בית שני לא היה נחרב בית , השילוני קלל את ישראל בקנה הנכנע לכל הרוחות 31832 

 31833 .ל"בריוני דבן לא שבקונן עכ, (7גיטין נו) יוחנן בן זכאי באמרו´ עיד רכמו שה, מקדשינו

שנתכופף כקנה , שיעקב אבינו לימד לנו בינה והשכל איך להתנהג בעת קושי הגלות, כוונת הספורנו לבאר 31834 

אילו הבריונים היו מרשים להשלים עם הרומאים כמו , (.ברכות סד) מפני השעה ולא לדחוק את השעה 31835 

ובמקום שתקעו עצמם , (.נדרים מ) אבל בנין ילדים הוא סתירה, ם לא היה נחרב הביתשדרשו חכמי 31836 

המיטו על העם חורבן והם בעצמם , ולזלזל בדעת הזקנים שאמרו להכנע, הנבערים להגן על עצמאות 31837 

 31838 .ומהנשארים בהם התעללו הרומאים באכזריות, שילמו ביוקר באשר נפלו בחרב



א  שדרשו על הפסוק נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונ, (.ית כתענ) ס"דברי הספורנו נובעים מש 31839 

אחיה , טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שבירכן בלעם הרשע, (ז"משלי כ) 31840 

מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו , את ישראל כאשר ינוד הקנה במים´ אמר והכה ה, השילוני קללן בקנה 31841 

ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך , מחליף ושרשיו מרובין 31842 

מה , אבל בלעם הרשע בירכן בארז שנאמר כארזים עלי מים, דממו הרוחות עמד קנה במקומו, ובא עמהן 31843 

 31844 כיון שנשבה בו רוח דרומית עוקרתו, ואין גזעו מחליף ואין שרשיו מרובין, ארז זה אינו עומד במקום מים

 31845 .כ"והופכתו על פניו ע

כאשר יענשו וזרו , ל שבקללתו של אחיה השילוני הורה להם הדרך לכלכל ענינם בגלות"הרי ביארו חז 31846 

להתנועע עם כל הרוחות ועל ידי זה , אז עליהם לחקות את הקנה, בארצות ולא תהיה יד ישראל תקיפה 31847 

 31848 .שבנפילתו אין לו תקומה חלילהאבל בלעם שדרש רעתם המשיל אותם לארז , יצליחו להשאר על עומדם

אבל כד נעיין , והיינו להיות דומה לקנה ולא לעמוד נגד הרוחות, כאן יסד יעקב אבינו ההנהגה הזו לדורות 31849 

במה שנוגע לדורונות , ג מצוות שמרתי"עם לבן גרתי ותרי, ביה נראה שבמקביל לזה קבע יעקב עוד כלל 31850 

אבל במה שנוגע לרוחניות בזה אין שום וויתור אפילו  ,ולהכנעה נקוט הכלל בידך שעלינו להיות כקנה 31851 

ג "עלינו להיות מוכנים לשמור על תרי, ואפילו בתוך ביתו של לבן מרכז כל הטומאות, כחוט השערה 31852 

 31853 .נ"מצוות מתוך מסי

בו כתוב שכאשר ידרשו הכשדיים מהם , וכן מצאנו ששלח ירמיהו הנביא אגרת לגלות יכניה בבבל 31854 

 31855 הם בגאון אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן תחות שמיא אלהלהשיב ל, שיקבלו דתם

יאבדו מן הארץ ומן תחת השמים שברא , פירושו האלוהים אשר לא עשו את השמים והארץ, (´ירמיה י) 31856 

אלא פקד עליהם לענות בדברים בוטים , הרי שבזה לא דאג לשלום מלכות ולא רכך את מענהו, ה"הקב 31857 

 31858 .ן ליהודים שום ענין עם הבלי אמונתם של הכשדיםשאי, כמדקרות חרב

וענו לו מלך אתה עלינו , כן השיבו בגאון חנניה מישאל ועזריה לנבוכדנצר כשדרש מהם להשתחוות לצלם 31859 

והוצת חרונו של אותו רשע , (מדרש רבה בהעלותך) ז אתה וכלב שוים"אבל לעבוד ע, למסים וארנוניות 31860 

, ל"י שם וז"ופירש רש, (ד"משלי כ) בני ומלך´ מר שלמה ירא את הזהו מא, וציוה להשליכם לכבשן האש 31861 

 31862 .כ"קודמת ע´ ולעולם יראת ה´ ירא את המלך ובלבד שלא יסירך מיראת ה

דסוף סוף אנן , אבל לא ניתן להם השליטה ברוח, מספיק להם לאומות העולם לשלוט על היהודים בחומר 31863 

, ותר לפי שעה על המלכות ומפריש מנכסיו למסיםמספיק היה לו לעשיו שיעקב מו, עבדי דמלכא קדישא 31864 

הבין שיעקב הוא סוג , ג מצוות בביתו של לבן"ואדרבה בראותו תקיפותו של יעקב לעמוד על שמירת תרי 31865 

 31866 .ולא על קוצו של יוד מדברי תורה, אחר לגמרי ממנו המסוגל לוותר על חמודות תבל

אם ראיתם אותו , ל"זה פנו לכם צפונה וזעל הפסוק רב לכם סב את ההר ה (ר א יז"דב) ל"אמרו חז 31867 

אמרו ישראל , אלא הצפינו עצמכם ממנו עד שיעבור עולמו, שמבקש להתגרות בכם אל תעמדו כנגדו 31868 

? ואתה מסכים עמו ואומר לנו הצפינו עצמכם מפניו ולהיכן נברח, ע אביו מברכו על חרבך תחיה"רבש 31869 

תורת חיים שבקרבנו היא , ל"ונה אלא תורה עכאמר להן אם ראיתם שמזדווג לכם ברחו לתורה ואין צפ 31870 

אבל במה שנוגע לקניני העולם עלינו להיות , השמירה שלנו בזמן שליטת המלכויות עד ביאת מלך המשיח 31871 

 31872  .כן הורה לנו הדרך לדורות, וכמו שיעקב הכניע את עצמו לעשיו עד שיעבור עולמו, רך כקנה

 31873 .(המוסר והדעת)

 31874 

 31875 מאמר תרעב

 31876 .(´ד ד"בראשית ל) ויחבקהו ויפול על צוארו וישקהו ויבכווירץ עשו לקראתו 

, ונאמר כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים, להשתומם מאוד הנה כבר ביארנו גדולתו של עשיו בדעת 31877 

ויעקב ובניו , עשיו וכל אלופיו הם מרכבה טמאה, הרי כי דימה אותו למלאך וזה לעומת זה עשה אלקים 31878 

היאומן כי ישוחד , עשיו חכם גדול הלך לנקום מאחיו בשביל שנאתו המרובהוהנה , הם מרכבה קדושה 31879 

 31880 ?אדם כזה בשביל מתנה קלה

עד שאדם גדול כמוהו הוא עשיו , חמדתו? וכבר הערנו מזה לראות מה הוא המזיק היותר גדול לאדם 31881 

אמר כל ל המדרש "וז, שנאמר עליו במדרש שיעקב היה ירא ממנו מפני שהוא יושב בארץ ישראל, הרשע 31882 

כל השנים הללו הוא , תאמר שהוא בא עלי מכח ישיבת ארץ ישראל, השנים הללו הוא יושב בארץ ישראל 31883 

 31884 .עד כאן לשון המדרש? תאמר שהוא בא עלי מכח כבוד אב ואם, יושב ומכבד את הוריו

קב עד שיע, וגם כבוד אב ואם שלו היה ענין כל כך, ראו כמה גדול האיש הזה עד שישיבתו בארץ ישראל 31885 

מן הסתם היה יודע יעקב שהוא עושה זאת בחשבון , ה היה מפחד ממנו עבור שני המצות האלה"אבינו ע 31886 

, לא למעלה יחשב ולא לזכות יהיה לו, כי דברים שאדם עושה בלי הרגש רק במקרה, גדול כדרך הגדולים 31887 



, גדולתו של עשיווהמבין יבין להתפעל מזה מאוד להכיר , אלא ודאי בהרגש גדול עשה שני הדברים האלה 31888 

 31889 .ה מפחד ממנו"ובפרט מישיבת ארץ ישראל שהיה יעקב אע

עד , להשתומם כמה שפלות יש באדם, ועם כל זאת עוור יעקב עיניו במתנה קלה, אשתומם מאוד מגדולתו 31890 

בדבר שעברתו שמורה בלבו לנקום נקמת , שגם במילי דעלמא יעוור רצונו את עיני החכם היותר גדול 31891 

ועם כל זאת מתנה קלה , ל שהם היו רק ראשי גייסות"ויש בחז, ולה בארבע מאות אישובהכנה גד, דמים 31892 

יצא לנו מזה , וכל זה היה בשביל חמדת הממון? היש קלות הדעת יותר מזה, קררה דעתו לעשות שלום עמו 31893 

 31894 .ם בהלכות תשובה"ש הרמב"כמ, תוקף החטא של חמדת הממון למה קשה כל כך

עמד ושלח לו דורון לסמות את עיניו שנאמר כי השוחד יעור , ל"וישלח וז ותהילה כי מצאתי ראיה במדרש 31895 

ואין חכמים אלא אדומים שנאמר והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו עד כאן לשון , עיני חכמים 31896 

 31897 .ונסמאו עיני החכמה שלו בשביל חמדת הממון במתנה קלה, הרי מבואר גדולת חכמת עשיו, המדרש

על שמהדברים הנראים פשוטים יש לנו , שמוח בחלקנו במתת גורלנו בנתינת התורהועתה נתבונן בינה ל 31898 

ושניהם גילו חרפתם בשביל חמדת , למודים מושכלים מכהים חכמת אנשים היותר גדולים כמו לבן ועשיו 31899 

למודים נפלאים בכוחות הנפש להכיר סכלות , ולמדתנו התורה דעת באלה הסיפורים בדרך העברה, הממון 31900 

 31901 .י מעשי תעתועים המה גם במילי דעלמאכ, היצר

אמנם תחת אשר , אף כי חכמים גדולים היו כמו שביארנו במקום אחר, והני שני רשעים הללו לבן ועשיו 31902 

והחומד ממון אי אפשר לו , ולמה לא הביאו כי לבן מצינו עליו שהיה חומד ממון, לא הביאו למוסר לבם 31903 

ועשיו מצינו עליו שהיה , ממון מפריעו מתשוקת החכמהכי כח התשוקה של חמדת , לאהוב חכמה בתשוקה 31904 

ולכן לא היה בידם להביא למוסר , ל"ה כנ"גם חמדת ממון מן מתנת יעקב אבינו ע, בעל תאוה הלעיטני נא 31905 

 31906 .(ו"רנ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .כ חכמתם לא נתקיימה בידם"ע, לבם

 31907 

 31908 מאמר תרעג

 31909 .(´ג ג"ל) עד אחיו והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו

והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה , (א"וישלח קע) ענין השתחואת יעקב לפני עשיו מבאר לנו הזוהר הקדוש 31910 

, וכי יעקב דאיהו שלימא דאבהן היאך סגיד ליה לההוא רשע עשו דאיהו בסיטרא דאל אחר, שבע פעמים 31911 

והוא דא שכינתא ? עבר לפניהםאלא מהי והוא ? ויעקב לא יסגוד לההוא סיטרא ולההוא חולקא כלל 31912 

, כרע וסגיד שבע זימנין עד גשתו עד אחיו, ה"אמר הא עידן לסגדא לגביה דקב, עילאה דהוה אזלא קמיה 31913 

בגין דלא למיהב יקר , ה אזיל קמיה סגיד לקבליה"אלא כיון דחמא דהא קב, ולא כתיב וישתחו לעשיו 31914 

 31915 .למסגד לאחרא בר מניה

אך , אמנם עשיו ושאר העומדים שם חשבו שהיה משתחוה לו, לללמדנו שלא השתחוה יעקב לעשיו כ 31916 

ברור שהתגלות השכינה ברגע ההוא לא היתה , באמת השתחוה כלפי השכינה שנגלתה אז עוברת לפניהם 31917 

 31918 .אלא דבר גדול מלמדנו הזוהר בזה, במקרה

החלש לפני ההשקפה הנחותה אינה רואה כאן אלא כניעת , השתחואת יעקב לפני עשיו היו לה שתי פנים 31919 

שעליהם , מראה לנו את ההשקפה העליונה שיש בענין´ אך הזוהר הק, תעלא בעידניה סגיד ליה, הגבור 31920 

ת "אלא רק השי, התגבר לראות לא את האויב הגבור, התעלה יעקב אבינו מתוך ומעל המצב החומרי 31921 

והוא עשה , לעשיו היינו להכיר ולהתבונן שגזרת המקום היא שיסבול גדר גלות וישתחוה, העובר לפניהם 31922 

בדרגא עילאית זו היא התגלות ´ ההתעלות אל הכרת רצון ה, כקיום מצותו´ זאת רק בתורת השתחואה לה 31923 

 31924 .השכינה

ת אם ידבק בצורה הרוחנית של "שניסהו השי, ה"נמצא שמאורע זה היה חלק מנסיונותיו של יעקב אע 31925 

, צורתם החיצונית היתה ערמה בהיותו מצווה לעסוק בדברים אשר חומרם, המעשה ותוכנו האמיתי 31926 

נאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם , וכשזכה לצאת שלם מתוך נסיונות לבן ומאבקו עם שרו של עשיו 31927 

כי שני כוחות אלו קשורים , לשון שררות וגם רמז ללשון יושר קראת לו ישראל וישורון, ישראל כי שרית 31928 

 31929 .זה בזה במלחמת היצר

כי אף שהחניפו לשוביהם לא פעלה זאת , פגמה בנפש כלל ישראל בזה טמון הסוד שהגלות מעולם לא 31930 

והאויבים עצמם שפלים ונבזים היו , בתוך לבם ראו במצבם רק גזירת המקום ולא יותר, עליהם כלל 31931 

, הערמו היהודים כמעשי בהמות בעלמא, את מעשי התעלולים והבוז שביצעו האויבים בהם, בעיניהם 31932 

 31933 .חית אצל היהודים את הכרת הערך העצמי הפנימי שלהםוהשונאים לא הצליחו אף פעם להפ

ולעומת זאת גדל ערך האויבים , אך בדורות האחרונים משנתמעטו הלבבות, כך היה בדורות הראשונים 31934 

ונעשה לנו קשה ביותר , התחלנו לחוש את בזיונם כדבר שיש בו ממש וחתרנו ללכת בדרכיהם, בעינינו 31935 

אבל , שה זו כביכול הרמת כבוד ישראל והתביישו מאבותיהםיש שטעו לראות בגי, לסבול את גלותם 31936 

, הראשונים היו גדולי רוח מאוד ולא הגיעו ללבם כלל תעלולי האויבים השפלים, האמת היא לגמרי להפך 31937 



והתחלנו לחוש את עול הגלות לאין , רק אחרי ששפלנו אנו נתגדלו אויבינו בעינינו ואז שפלנו עוד יותר 31938 

 31939 .ואז ראינו כי כן היינו בעיניהם, מאמר הכתוב ונהיה בעינינו כחגביםזה בדיוק כ, ו"מרפה ח

מה אמר יעקב יעבור נא , דאמר עשיו נסעה ונלכה ונשלוט כחדא, ב בהמשך הענין"ועיין עוד בזוהר שם קע 31940 

ואני אתנהלה לאטי אנא איסליק גרמי , אקדים אנת שולטנותך בקדמיתא בהאי עלמא, אדוני לפני עבדו 31941 

אנא אסבול גלותא דיליך , לאינון יומיא דאזלין לאט עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, אתילההוא עלמא ד 31942 

לראות באור ההשקפה , זוהי גבורת הרוח הדרושה בגלות, המלוכה´ עד דייתי וימטי זמנא דילי והיתה לה 31943 

ה ואז מתעלים אנו על יד, הרוחנית העילאית את העבודה הרוחנית שבחושך הגלות ולעמוד בנסיונותיה 31944 

 31945 .(222´ מכתב מאליהו ג)  .והופכים את החושך לאור

 31946 

 31947 מאמר תרעד

 31948 .(ד"ג י"בראשית ל) יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי עד אשר אבוא אל אדוני שעירה

, להיכן הולך ירחיב לו את הדרך (ם ליהודי"העכו) אם שאלו, ם בדרך"ישראל שנזדמן לו עכו´ איתא בגמ 31949 

ובמדרש איתא , (7ז כה"ע) ו לעשיו הרשע דכתיב עד אשר אבוא אל אדוני שעירהכדרך שעשה יעקב אבינ 31950 

רבינו כד הוה סליק למלכותא הוה מסתכל בהדא פרשתא ולא הוה נסיב , בקש עשיו ללוותו ולא קבל עליו 31951 

בראשית ) ולא הגיע לעכו עד שמכר הסוס שלו, חד זמן לא אסתכל בה ונסב עמיה רומאין, ארמאה עמיה 31952 

 31953 .(רבה עח יח

, שכל ענין פגישת יעקב ועשיו הוא בנין אב ללמדנו איך להתנהג לדורות, נראה בעליל איך שחכמינו הבינו 31954 

ולא , היסוד שלמדו מפסוק זה הוא להתרחק ככל האפשר מחברת הגוים, וכל המשנה ידו על התחתונה 31955 

ולכן בפגעו , (7נזיר כג) כמו שאמרו טובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקים, לקבל אף הטובות שלהם 31956 

ם "כדי שאם ירצה העכו, ם בדרך יתן לו לחשוב שמחוז חפצו הוא יותר רחוק ממה שהוא באמת"עכו 31957 

עבודה זרה ) מקרים כאלה´ ובינתים ישתמט היהודי כמו שמובא בגמ, להתנפל עליו יחשוב שיש לו עוד זמן 31958 

 31959 .(7כה

רומא בחצר מלכי אדום על עסקי לכן כשהיה בא ב, ומהמדרש רואים שקבלה היתה בידם שזו פרשת גלות 31960 

ולא , כי ממנו יראו הדורות וכן יעשו, (יעקב) היה מסתכל בפרשה זו ללכת אחרי עצת הזקן החכם, הצבור 31961 

 31962 .(ן לג יד"רמב) שאין מקרבין אלא להנאת עצמן ומפקירין ממונו של אדם, היה מקבל אנשי רומי ללוותו

עלינו ללמוד היטיב פרשה זו של נקיון , ת זרותאם רצוננו לשמור על היהדות שתהיה בלי שום השפעו 31963 

אמרו במדרש , כמה נזהר יעקב אבינו לבל קחת שום הנאה מהרשעים כדי שלא לתת להם אחיזה בו, כפים 31964 

ר סימון בנוהג "א, על מה שהוכיח יעקב ללבן באמרו כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך 31965 

ברם הכא ? ליהנות אפילו כלי אחד אפילו סכין אחד אפשר לו שלא, שבעולם חתן שהוא דר אצל חמיו 31966 

 31967 .(ר עד ז"ב) מששת את כל כלי אפילו מחט אפילו צינורא לא מצאת

בחששו שהמחט  , ועמד על המשמר לא לקבל ממנו שום טובת הנאה, יעקב גר במחיצת לבן עשרים שנה 31968 

מנהגו של עולם שהחתן לא אכן זאת חריגות מ, שיקבל מלבן עלול לנקוב את בני מעיהם של ישראל חלילה 31969 

 31970 .אבל היחס  בין ישראל לבין העמים הוא יחס מיוחד ודורש הנהגה מיוחדת,  יהנה מבית חמיו

ש לא מעוקצך ולא "וכמ, אחרי שהצליח יעקב לפייס את עשיו היה נזהר מאוד למנוע התקרבות ממנו 31971 

אמרו במדרש , מרעתןמשום שסכנה גדולה נשקפת לעם ישראל מטובתן של האומות לא פחות , מדובשך 31972 

שעל שנתחברו לרשע הזה לעבור בארצו חסרו לאותו , למה נסמכה מיתת אהרן לפרשה של מלך אדום 31973 

וכן יחיד המתחבר לרשע , ההתחברות הכי פעוטה עם הגוים היא סכנה לעם היהודי, (ר יט ט"במ) צדיק 31974 

הרשע בעסקי העולם  ואסור להתחבר אל, ל"וז (ג נא"ת ש"שע) ש רבינו יונה"גורם רעה לעצמו וכמ 31975 

ורבו דרכי , ואפילו לדבר מצוה אסור להתחבר לרשע, את מעשיך´ שנאמר בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה 31976 

 31977 .כ"מות הנמצאים בחברת הרשעים ע

ולא שום תועלת גשמית מלבן משום שהבין , זה היה דרכו של יעקב שלא לקבל שום לווי מעשיו ואנשיו 31978 

, מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנו, דרשו מהפסוקלמה הדבר דומה למה ש, את גודל הסכנה 31979 

 31980 ואם דומה לכהן שמחזר על הגרונות יהרסנה, שאם דומה הדיין למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץ

כן , ולהיות מסולק משום חישובים אישיים, כמו שהדיין מוכרח להשמר משום שמץ נגיעה, (7כתובות קה) 31981 

 31982 .הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, בשום תועלת מן הגויםישראל צריך להיות בלתי תלוי 

ועקרון זה הוא , ה חטיבה אחת בעולם"על העם היהודי להיות חטיבה אחת בעולם כמו שממליכים להקב 31983 

ואחרי כל זה עוד הוסיפו , בכמה הרחקות הרחיקה התורה את העם סגולה מיתר האומות, מיסודות היהדות 31984 

ם שיטמא בזיבה כדי שלא יהיה תינוק ישראל רגיל "ועל תינוק עכו, ם בנותיהםחכמים לגזור על יינם משו 31985 

 31986 .(7ז לו"ע) אצלו ויתרגל בדברים מגונים



אלא אף על פי שגולין אין גלותם ? ם אינן גולין"על הפסוק גלתה יהודה ועכו, (ר א כט"איכ) אמרו במדרש 31987 

ל ישראל שאין אוכלין מפתם ואין שותין אב, ם שאוכלים מפתם ושותים מיינם אין גלותם גלות"עכו, גלות 31988 

אבל ישראל שהן , שלהם אין גלותם גלות (לבוש) ם שהן מהלכין באסקפטיות"עכו, מיינם גלותם גלות 31989 

ולא , הרי שעקרון זה של פירוד העם היהודי מהגוים הוא קיים אף בגלות, כ"מהלכין יחפין גלותם גלות ע 31990 

ש שם "וכמ, ת היהודים גרים בין הגוים ובדילים מהםבהיו, עוד אלא שהוא המחריף את גזירת הגלות 31991 

 31992 .(ר א סד"איכ) שמשום זה אין ישראל מתקבלים על האומות בגלות

וכמה עמי , אילו היו היהודים משתווים עם הגוים היה מקל עליהם סבלם, בודאי שעל פי המושכל ראשון 31993 

אבל לא השכילו לדעת שזה  ,הארץ באמת בקשו פתרונות כאלה בחושבם שעל ידי זה יוטב לעם היהודי 31994 

וכמה נצטער אותו צדיק יעקב אבינו להתרחק בתכלית , גופא החורבן הכי גדול בזה שיתקרבו לגוים 31995 

 31996 .מחברתם וטובתם של לבן ועשו כמו שנתבאר

ללמוד התאפקות ולהבין שאין לחטוף את הערב לשעתו אם כסף אם , עלינו להסתכל היטיב בפרשתינו 31997 

האדם צריך לדעת שבשביל כל הנאה שנהנה , עיני השכל ויטמון רשת לרגליומשם שהשוחד יעוור , כבוד 31998 

ולא יהיה ככפרי שנזדמן לפונדק והזמין מכל טוב כמו כל , מהעולם עליו ליתן את הדין אם צודק או לא 31999 

 32000 .ובסוף כאשר הגישו לו את החשבון ולא היה לו במה להשלם הפשיטו בגדיו מעליו, העשירים

משום שהרגיש שהיא המצודה הכי , וד מלקבל מתנות וביחוד התרחק מכבודל היה נזהר מא"הסבא ז 32001 

ולהפסיד היכולת להתנהג על פי , ולאסרו בזיקי ברזל לזרם החיים השוטפים, מסוכנת לצוד את האדם 32002 

, והכבוד דוחף אותו לתוך הזרם, שגור היה על פיו שהבטחון מציל את האדם משטף החיים, גזירת שכלו 32003 

עד שהנאה כל שהוא דוחפו , ו בחוש איך שכבר הוחלש השכל שם במדה כזאתבארצות הברית ראינ 32004 

 32005 .(המוסר והדעת)  .מבלי שיוכל לעצור לרגע קט ולשקול את דרכו, ומהדפו כמוץ לפני רוח

 32006 

 32007 מאמר תרעה

 32008 .(ד"ג י"בראשית ל) יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי עד אשר אבוא אל אדוני שעירה

אמר תלתין ותרין קרבי עבדי רומאי בהדי יונאי ולא יכלו רומאי ליונאי עד דשתפינהו כי אתא רב דימי  32009 

אי מינייכו , (שרים) אי מינן מלכי מינייכו אפרכי, (רומאי לישראל) והכי אתנו בהדייהו, לישראל בהדייהו 32010 

גלית ואבן מר, עד האידנא עבידנא בקרבא השתא נעביד בדינא, שלחו להו רומאי ליונאי, מלכי מינן אפרכי 32011 

איזה מהן  (נופך) אבן טבא ואינך, שלחו להם מרגלית לאבן טבא? טבא איזה מהן יעשה בסיס לחבירו 32012 

, אינך לספר תורה? אינך וספר תורה איזה מהן יעשה בסיס לחבירו, אבן טבא לאינך? יעשה בסיס לחבירו 32013 

 32014 .כ אנן ספר תורה גבן וישראל בהדן כפו להו"שלחו להו א

מעיקרא מאי דרוש , מכאן ואילך אישתעבדו בהו, מו להו בהימנותייהו בהדי ישראלעשרים ושית שנין ק 32015 

ולבסוף דרוש , (יעקב ועשיו שווין בגדולה) מעיקרא דרוש ויאמר נסעה ונלכה לנגדך? ולבסוף מאי דרוש 32016 

 32017 .(´י עבודה זרה ח"רש) יעבור נא אדוני לפני עבדו דרך השר לילך לפניהם

והם מנצלים דבר אמת כדי לחזק , כתרה של תורה לרצונם ולתאוותםארורים הם הרשעים המשתמשים ב 32018 

, הם דורשים רק למראית עין, הם דורשים בתורה רק לטובתם ולצורך מידותיהם המושחתות, את רשעתם 32019 

ולבסוף הם דרשו , מכסים את נפשם ומידותיהם הנשחתות מתוך הסתמכות בפסוקים הכתובים בתורה 32020 

הלא בשביל זכותם של ישראל זכו לנצח , טלו התנאים שהיתנו עם ישראליעבור נא אדוני לפני עבדו ובי 32021 

הם , ומכל שכן שלא לפגוע בהם, אבל הם ביטלו את התחייבותם עם ישראל להיות שווים, את היוונים 32022 

 32023 .חיפשו ומצאו להם בכתובים סמך לדרוש כאוות נפשם

בטחותיהם והחלו לשעבד את ביטלו ה, הם לא יכלו יותר לעמוד בפני הלחץ הטבעי של שחיתות נפשם 32024 

ואת העובדה שתודות להם עלה בידם לנצח את , הם הכחישו את תכונתם הטובה של עם ישראל, ישראל 32025 

והם עוד הצדיקו , הרי באו לדכאם להשפילם ולשעבדם, ובמקום שיכבדו וינשאו את עם ישראל, היוונים 32026 

כדי לאמת את , דושי עליוןמצאו סעד בדברי הראשונים ק, את מעשיהם המכוערים בפסוקי התורה 32027 

 32028 .מעשיהם מעשי עוול ורשע

אמר להם , לוי אמר´ ר, אמרו לו למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ולא כורע ולא משתחוה להמן 32029 

, ז"ורשע זה עושה עצמו ע, מרדכי משה רבינו הזהיר לנו בתורה ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה 32030 

ולא עוד אלא שאני , האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא ישעיה הנביא הזהיר אותנו חדלו לכם מן 32031 

, שכל השבטים נולדו בחוץ לארץ וזקני בנימין נולד בארץ ישראל, (יליד  מיוחס) ה"איסגנטרין של הקב 32032 

זקנו יעקב הלא , (אמרו לו למרדכי) אמר לון המן אמרין ליה, אמרין ליה ונימר ליה מיד ויגידו להמן 32033 

 32034 השיב ועדיין לא נולד בנימין, כ נגש יוסף ורחל וישתחוו"תגשנה השפחות ואחו, השתחוה לזקני עשיו

 32035 .(´אסתר רבה פרשה ז)



הם רוצים לתת צביון לתעלוליהם , הרשעים הללו מבקשים סעד למעשי הרשע שלהם ולאכזריותם 32036 

א ל, לא היה לרשעים מקום להתגדר בו, אילו לא היה יעקב קורא לעשיו שמונה פעמים אדוני, הנפשעים 32037 

ולפי , ואיתא בדעת זקנים מבעלי התוספות, היו יכולים להיתלות באילן גדול לחפות על מעשיהם הגסים 32038 

חייך , אני אמרתי ורב יעבוד צעיר ואתה קראתו אדון שמונה פעמים´ שקראו אדון נענש אמר לו ית 32039 

ב ירא ובעל הטורים כותב בשביל שיעק, שימלכו שמונה מלכים מעשיו קודם שימלוך מלך על ישראל 32040 

 32041 .גרם לבניו שנעשו גרים בין האומות, מעשיו וקראו אדוני

גרם לכך שהרשעים יהיה להם על מה לסמוך את , בגלל ביטוי זה של יעקב שהתבטא מתוך כונה טובה 32042 

ואילו לא אמר יעקב , שיוכלו עוד להתדמות לקדושי עליון לעשות כאוות נפשם הרעה, מעשי הרשע שלהם 32043 

אמנם יעקב רצה בביטוי זה להיפטר , לא היה נותן לרשעים אסמכתא טובה, יעבור נא אדוני לפני עבדו 32044 

אולם הוא גרם , שירגיש עצמו עליון ולמטה מכבודו להיות יחד עם יעקב, ממנו שלא ילך עמו עשיו בשווה 32045 

, דרשו את הכתוב לטובת עצמם, רעה לישראל שתלו הרומאים את מעשיהם הנוראים בבחיר האבות 32046 

להיזהר מביטויים נחפזים שמא יבואו תלמידים , ללמוד וללמד לדורותינו אחרינווהלקח הטוב שעלינו  32047 

 32048 .(אור חדש)  .וידרשו לטובת עצמם

 32049 

 32050 מאמר תרעו

 32051 .(ח"ג י"בראשית ל) ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען

שלם בתורתו שלא , שלם בממונו שלא חסר כלום מכל אותו דורון, י שלם בגופו שנתרפה מצליעתו"וברש 32052 

הצמח גדל , השמש זורחת שכן הוטבע בה שתזרח, פעולת הנבראים מוכרחת היא, כח תלמודו בבית לבןש 32053 

כך מונח ביצירתם שיחיו ויפעלו , בעלי חיים טורפים זה את זה שטבעם לטרוף, כיון שטבעו הוא לגדול 32054 

 32055 .במסגרת קבועה ובלתי משתנה המיוחדת לכל נברא

אולם , גם בו הוטבעו טבעיים הדוחפים אותו לפעול בדרכם אמנם, אולם האדם שונה בזה מיתר הנבראים 32056 

הוא מסוגל להתגבר על , קיימת באדם אפשרות של בחירה, אין הוא מוכרח לחיות לפי כוחותיו הטבעיים 32057 

ולא רק להתגבר אלא שיכול למשול בם ולכוונם באפיק , כוחותיו הטבעיים ולפעול לפי שיקולי שכלו 32058 

ובזה הוא , באפשרות זו נבדל האדם משאר הנבראים, שלמות נפשו הרצוי לו לתועלת עבודתו בהשגת 32059 

כמו שהבורא יתברך אינו כפוף לכוחות טבעיים והכל פועל , דומה לבוראו ותחסרהו מעט מאלוקים 32060 

 32061 .כ הוטבע ביצירת האדם האפשרות להדמות לקונו"כך ג, כרצונו

ושה מעשה אחר תדיר מורה והעילה בזה שהדבר שהוא ע, ל"משער הבחינה וז´ ל בפרק א"כתב החוה 32062 

ויש לו מכריח שמכריחו על המעשה , אך הוא עושה בטבעו שהוטבע עליו בלבד, שמעשהו אינו לרצונו 32063 

, וכמים אשר הם מקררים בטבעם בלבד, ואין לו יכולת לשנות ממנו כאש אשר כוחה השרפה בלבד, ההוא 32064 

פני שהבורא יתברך חפץ במעשהו ומ, ואשר הוא עושה בחפצו יראו ממנו מעשים משתנים בעתים משונים 32065 

כדי , עשה הדברים משתנים זה מזה כפי מה שמחייבת חכמתו בכל עת, ואיננו מוכרח ולא צריך ולא מוטבע 32066 

 32067 .ש"עשה בשמים ובארץ עי´ ש כל אשר חפץ ה"כמ, שיורה השתנותם על אחדותו ועל חפצו בפעלו

לקונו ולמשול בכוחותיו הטבעיים  כ האדם צריך להדמות"כך ג, כשם שהבורא מושל בכל הכוחות כולם 32068 

הלבישו את נפשו בגד חומרי וכוחות טבעיים , ולשם כך הושם האדם בעולם הזה, להיות בעלים על לבו 32069 

ולהכניע את כוחותיו תחת , והאדם בכח שכלו והכרתו צריך להתגבר על מסך החומר, המכסים את הנפש 32070 

 32071 .ממשלת הנפש החלק אלוקי ממעל

ויאמר , אמר נבל בלבו ויאמר עשיו בלבו, מר עשיו בלבו הרשעים ברשות לבןז ויא"במדרש רבה פרשה ס 32072 

ויאמר דוד אל לבו , אבל הצדיקים לבן ברשותם וחנה היא מדברת אל לבה, ירבעם בלבו ויאמר המן בלבו 32073 

במה נבדלים הצדיקים מהרשעים בשליטה על הלב , אל לבו´ דומין לבוראן ויאמר ה, וישם דניאל על לבו 32074 

ואילו צדיקים לבם ברשותם ופועלים , הרשעים אסורים וכבולים ביד טבעם, טבעייםוהכוחות ה 32075 

 32076 .בכוחותיהם כפי העולה על רוחם

ואם לא כן אזי הוא ברשות לבו ודינו לגיהנום , גם המידות הטובות צריכות להיות תחת ממשלת האדם 32077 

שאול המלך חמל על אגג , שהרי אינו בוחר כלל בטוב אלא עבד נרצע למידותיו, למרות מידותיו הטובות 32078 

מידות , ז"כח החמלה היה במקום שאין ראוי לחמול ואיבד את המלוכה עי, מלך עמלק ועל צאן עמלק 32079 

חייב האדם להשתחרר , שאינם תחת ממשלת האדם ואפילו יהיו מידות טובות פעולתם תזיק לאדם 32080 

 32081 .למשול בהם שיהיה לבו ברשותו, מההכרח הטבעי של כוחותיו הרעים והטובים

כיון שאין לבו ברשותו וכח הרחמנות מושל בו , כל המרחם על האכזרים לבסוף נעשה אכזר על הרחמנים 32082 

שהרי אין בו הכח , כ לבסוף יתגבר בו כח האכזריות ויתאכזר על הרחמנים"א, להיות רחמן על האכזרים 32083 

ם כחומר ביד המידות נמצאות ביד, אולם הצדיקים המושלים בלבם, לבלום מידות ואינו מושל בהם כלל 32084 

ובשעה , בשעה שצריך להיות אכזר הם אכזרים, ומשתמשים בכל אחת מהם לפי הצורך הראוי, היוצר 32085 



כיון שהם מושלים בהם יכולים הם להפעיל , שצריך להיות רחמן הם רחמנים למרות הסתירות שבמידות 32086 

 32087 .את המידות כרצונם

כ אמר אם "ו היה תם וישר ואעפא שבטבע"ז, ומצינו אצל יעקב אבינו שהיה איש תם יושב אהלים 32088 

מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי , וכן מצד אחר גילה כלפי לבן אורך רוח, לרמאות אחיו אני ברמאות 32089 

ולא נתן לו בשום אופן ללכת עד , ואילו כלפי המלאך שרו של עשיו  גילה תקיפות, ויותר מזה לא כעס 32090 

 32091 .שיברכהו כמובא באריכות במדרש

´ למרות שג, להפגש עם עשיו אחיו והתכונן יעקב לדורון ולתפלה ולמלחמה וכן בדרכו חזרה שהלך 32092 

משתמש הוא בסיבות , א לפייס את עשיו בממון"אם מכין עצמו לדורון ז, הדרכים סותרים זה את זה 32093 

ואם למלחמה הוא עומד נגד עשיו שוב זה סותר השתדלות של , ´וזה סתירה לתפילה ובטחון בה, הטבעיות 32094 

אמנם הצדיקים שלבם ברשותם אין היפוך , שהרי רוצה הוא להשיג נצחון בכח הזרוע, דורון ותפילה 32095 

וגם ´ גם בטחון בה, כיון שמשתמשים הם בכל מידה בצורה שלא תהיה סתירה, המידות מהוה סתירה בהם 32096 

 32097 .השתדלות ומשלימים זה את זה

אולם , זה לזה אמנם המלאכה קשה וכמעט בלתי אפשרי להגיע למצב כזה לשלוט במידות ולהתאימם 32098 

שבאמת , ´ש המסילת ישרים פרק כ"וכמ, יהיה עמו ויצליח´ עזר ה´ ופועל הכל למלא רצון ה´ הבוטח בה 32099 

שלא תהיה פנייתו אלא , שיהיה לבו ישר שבלבבות, דברים´ לא יוכל איש להצליח במשקל הזה אלא בג 32100 

ואחר כל זה יהיה משליך יהבו  ,ושיהיה מעיין על מעשיו, לעשות נחת רוח לפניו יתברך ולא זולת זה כלל 32101 

 32102 .שאז יאמר בו אשרי אדם עוז לו בך לא ימנע טוב להולכים בתמים, ´על ה

יהיה בטחונו באלוקים שלם ולא יזיקנו ´ שהבוטח בה, שער הבטחון´ ל בסוף פרק ג"וכפי שכתב חוה 32103 

, ש"עיכשהוא מכוין בהם בלבו ומצפונו לשם שמים , הסיבוב על הסיבות להבאת טרפו בהם מאומה 32104 

שהרי לבו ברשותו ובמצב , ומעידה התורה על יעקב ויבוא יעקב שלם מושלם היה בכל ואינו חסר דבר 32105 

 32106 .(אור יחזקאל)  .שלם בתורתו ואינו חסר דבר, שלם בממונו, שלם בגופו, כזה שלם האדם

 32107 

 32108 מאמר תרעז

 32109 .(´ד א"ל) ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ

ואם כן , אמר הקדוש ברוך הוא וכי דילטור אנכי לך הטל גורלות, ל על מעשה דעכן"זהנה ידוע מאמרם  32110 

ובפשוטו אפשר לומר להודיע כמה הקדוש , טעמא בעי למה פרסם הכתוב מעשה דינה והלא גנאי הוא לה 32111 

ועליה , בת לאה ולא בת יעקב אלא על שם יציאתה, י שם"ברוך הוא מדקדק עם סביביו כמו שכתב רש 32112 

 32113 .ל כאמה כבתהמשלו המש

והראיה שזכתה בזה הלילה , הלא יציאת לאה היה לדבר מצוה להעמיד שבט בישראל, גם זה מוסר נפלא 32114 

י חמור בעל עצמות סובל עול התורה "ופירש רש, יששכר חמור גרם´ שבט קדוש ה, להוליד שבט יששכר 32115 

ה לעתים לדעת מה עשה וגם מקרא מלא ומבני יששכר יודעי בינ, כחמור חזק שמטעינין אותו משאוי כבד 32116 

 32117 ?ואם כן מה חטא חטאה בזה, ישראל

אף כי גם היא , והנה גם רחל נענשה על זה, ואין לנו רק לומר כי לקחה עונת רחל ואף כי מדעתה היתה 32118 

, ז אחרי שיש בזה איזה דקדוק פוקו חזו מה מאוד גדל עונשם"עכ, ל"ן ז"לטובה נתכוונה כמבואר ברמב 32119 

ונגרם צער ליעקב אבינו ולבניו שבטי יֿה ולשתי צדקניות , להבהיל ולהשתומםאירע לדינה בתה ענין כזה  32120 

בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחד , ושמעון ולוי נגרם להם שנכתב עליהם כלי חמס מכרותיהם, הללו 32121 

וגם לרחל , והכל בשביל חוט השערה, היאומן כי יסופר בשביל דבר קל כזה נענשו כולם כל כך, כבודי 32122 

אוי לנו מיום , ה"שלא זכתה להקבר עם יעקב אבינו ע, ת הבית נגרם לה עונש גדול כל כךהצדקת עקר 32123 

 32124 .(ו"רנ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .הדין אוי לנו מיום התוכחה

 32125 

 32126 מאמר תרעח

 32127 .(´ד א"ל) ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ

שאף היא יצאנית היתה שנאמר , בת לאה אלא על שם יציאתה נקראת? ל בת לאה ולא בת יעקב"ואמרו חז 32128 

ל דברו "והנה מצינו שחכמנו ז, ועליה משלו המשל כאמה כבתה, ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא 32129 

אמר , (ב"ר ע"בר) ל"ש חז"שהשתדלה להרבות שבטים מיעקב אבינו וכמ, הרבה בשבחה של לאה אמנו 32130 

אל ´ ועל אותו מעשה עצמו נאמר וישמע ה, ה שלא היתה כונתה אלא להעמיד שבטים"אבהו צפה הקב´ ר 32131 

 32132 .לאה ותלד בן חמישי ליעקב

ורחל , ה סייעו שיצא מהם יששכר"כביכול הקב, וישכב עמה בלילה הוא, ל על המקרא"ר אמרו רז"ובמד 32133 

לפי שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה , (ל"ר הנ"מד) ל"כ נענשה וכמו שאמרו חז"אמנו שלא השתדלה כ 32134 

 32135 .רו לאה הפסידה דודאים ונשתכרה שני שבטים ובכורהועל לאה אמ, להקבר עמו



שחסר לה , ומצאו כי במעשה טוב זה עזרה לה תכונתה, ל לתוך עומק נפש האדם"כ ירדו חכמינו ז"אעפ 32136 

ולמדו זאת מדברי התורה שכשיצאה דינה לראות בבנות , קצת ממדת הצניעות של כבודה בת מלך פנימה 32137 

ואחרי זה שהיתה מתאוה להעמיד , שאחרי כל צדקות לאה אמנוכי לרחמנא גליא , הארץ נקראת בת לאה 32138 

לולא היתה לקויה קצת במדת כבודה בת , לא היתה יכולה לצאת לקראת יעקב לאמר לו אלי תבוא, שבטים 32139 

 32140 .מלך פנימה

בכל זאת פעלה מדת הלקוי שהיתה בנפשה אם אף במדה הכי , ואם כי השתמשה בזה לדבר טוב ונעלה 32141 

גרם לה , ובהתמזג מדה זו עם עוד סיבות וכוחות שונים, נמסרה בתולדה לדינה בתה מדת יצאנות זו, קטנה 32142 

מזריעה קטנה זו שבנפש לאה יצא דבר נורא , למעשה זה של ותצא דינה בת לאה לראות בבנות הארץ 32143 

והיה עלול שרושם טומאה זו ימסר לבנות ישראל לדורות וישאר בהן חסרון , שדינה בת לאה נטמאה 32144 

ז הבליטו את גנות המעשה "שעי, עשו בני יעקב רעש גדול והרגו את אנשי שכם לפי חרב לולא, צניעות 32145 

 32146 .שכל הנוגע בטהרת בנות ישראל לא ינקה, ועשו רושם

שלכאורה איני מבין תשובה זו הלא אמר , וזהו מה שהשיבו שמעון ולוי ליעקב הכזונה יעשה את אחותנו 32147 

וסכנה צפויה להם , עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי ונאספו, להם עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ 32148 

היש מקום לבר דעת לעשות מעשה כזה הגורם סכנה , ו שריד ופליט משונאיהם של ישראל"שלא ישאר ח 32149 

ולא עוד אלא שמשמע שיעקב אבינו בשומעו את ? אך בשביל יצר של רגש הנקמה, לקיומו של בית יעקב 32150 

 32151 !דבריהם הודה להם

י מעשה שכם אם "ראו והבינו את הרושם הרע שיכול להשאר בבנות יעקב עאבל הדבר מתבאר שהם  32152 

ומצאו כי כדאי להעמיד את בית יעקב בסכנה גדולה זו למען הצל את טהרת בנות , יעברו עליו בשתיקה 32153 

, שיש בזה מלשון רבים´ יוד´אחותינו ב, ל"י ז"ומדויק זה ביותר לפי הגרסא שהביא רש, ישראל וצניעותו 32154 

 32155 .כ צריכים אנו למחות את הרושם הרע הזה"ע? ה יעשה את אחיותינוכלומר הכזונ

באשר אין שיעור וערך , ואף תנועה קלה שבנפש האדם, למדים אנו מזה מה גדול עומק הדין על כל מעשה 32156 

לפי , כ בנוגע לצד הטוב והמעלה"ומכש, לתוצאות הדברים הבאות מכל תנועה הנעשה בנפשו של האדם 32157 

מה גדול שכרו של האדם בעד כל התעוררות טובה , ה טובה ממדת פורענותל מרובה מד"הכלל של חז 32158 

איזו מחשבה טובה או איזו , כי אין שיעור כמה גדלות תוכל לפעול על האדם לשעה ולדורות, שבנפשו 32159 

 32160 .התעוררות נפשית לשמים

רבנן  אפיקורוס כגון מאן אמר רב יוסף כגון הני דאמרי מאי אהנו לן, חלק´ ל בפ"זהו מה שאמרו חז 32161 

הוא יוצר סביבו אויר גן עדן המקיף , בחדרי חדרים´ כל היושב ועוסק בתורה אפי, לדידהו קרו לדידהו תני 32162 

וכל שאינו יכול להכיר בכח השפעה רוחנית זו בעולם , קדוש זה 0מאור0מושפעת  0סביבתו 0וכל0, אותו 32163 

ותנועות נפשו שרישומם  והנה למדים אנו מזה עד כמה צריך האדם לדקדק במעשיו, הרי זה אפיקורוס 32164 

ולהשתדל הרבה בתיקון , וביחוד אלה הנמצאים בין הרבים צריכים להזהר ביותר בפעולותיהם, גדול מאוד 32165 

 32166 .(´שעור ג´ שעורי דעת ב)  !וקשוט המעשים והמדות ובזה יתקלס עלאה

 32167 

 32168 מאמר תרעט

 32169 .(´ד א"ל) ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ

כ איזו תביעה יש "וא, ו"הארץ הדגיש הכתוב זה ללמד לנו שלא יצאה לראות בבני הארץ ח לראות בבנות 32170 

דינה בת יעקב נתבעת גם על יציאה , ל כי כל כבודה בת מלך פנימה ולפום גמלא שיחנא"אחז, בזה על דינה 32171 

ל שהבא ליטמא "אחז, הנה על דבר קל כזה של ותצא לראות בבנות הארץ, כזו לראות בבנות הארץ 32172 

ולכן וירא אותה שכם בן חמור כל , והמטמא עצמו מלמטה מעט מטמאין אותו מלמעלה הרבה, ותחין לופ 32173 

 32174 .עומק הדין מי יכול לעמוד עליו! נורא ואיום, המעשה

ו היתה יוצאת לראות בבני הארץ לא היו "ללמד שאם ח, התורה מדגישה שיצאה לראות בבנות הארץ 32175 

ו "ק, חמור הדבר שאשה תצא לראות בבנות הארץ, גשה נינהוואף שנשים לאו בנות הר, יכולים להצילה 32176 

 32177 !שבן הרגשה הוא ואפשר שיבוא לידי טומאה מה גדול עונשו, ו"אם זכר יוצא לראות בבנות הארץ ח

ולא , (ר שם"בר) ל"ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה ואחז, והנה בפרשת וישב גבי יוסף כתוב 32178 

 32179 (יומא לה) ועוד אמרו, גוף העבירה לכל הפחות שישכב אצלהשמע אליה היינו שתבעה ממנו אם לא 

´ ל אלו נמצא שאפי"ולפי דברי חז, כי העבירה קשורה בו ככלב, ב"ז להיות עמה לעוה"לשכב אצלה בעוה 32180 

 32181 .ב והיינו הרהורים רעים"היה עמה לעוה, אם היה רק שוכב אצלה בלא שום מעשה

שהרי זהו פירוש להיות עמה , בנפשו ונשמתונמצא שההרהור מצטייר ונשרש בעצמיותו של האדם  32182 

שהתמונה שרואה אדם במחשבתו מצטלמת במוחו , והוא כמו צילו ועוד הרבה מאוד יותר מזה, ב"לעוה 32183 

ואמר הכתוב והיה מחניך קדוש , ל קשורה בו ככלב"והוא משאחז! ב"ונחרטת בנפשו והיא עמו אף בעוה 32184 



כ בך "יראה אח, יך קדוש ותהרהר בהרהורים רעיםכלומר שאם לא יהיה מחנ, ולא יראה בך ערות דבר 32185 

 32186 .היינו התמונה המצטלמת במוחך ונפשך! ממש ערות דבר ההוא שהרהרת

אין עצה ואין תבונה , ר הוא השטן הוא המלאך המות"ולכבות האש הנורא הזה הבוער בלב אדם הוא היצה 32187 

וזולת , לו תורה תבלין ר בראתי"ה בראתי יצה"אמר הקב, (ז"ב ט"ב) ל"ש חז"כמ! רק התורה הזאת 32188 

ה שברא את "שמכיון שהקב, (ה"פ) ש המסלת ישרים"וכמ! התורה כל הרפואות שמוצא לו האדם שוא הם 32189 

אי אפשר בשום פנים שיתרפא האדם מזאת המכה , ר"ר אומר שהתורה היא הרפואה למכת היצה"יצה 32190 

לא , לו שהיא התורה ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא יקח הרפואה שנבראת, בלתי זאת הרפואה 32191 

 32192 .ידע ולא ירגיש בתגבורת חוליו אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו

 32193 ש"ו מן התורה וכמ"נבין היטב מה סופו של בן אדם הפורש ח, ק"והנה ביודענו כי עיקר החיים הוא תורה

אמר רב יהודא אמר רב כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו שנאמר ונתתי את פני בהם , (ט"ב ע"ב) 32194 

וכתיב מימינו אש דת למו , י מן התורה יצאו דכתיב הלא כה דברי כאש"ופירש, ש יצאו והאש תאכלםמהא 32195 

 32196 .כ"ע

, י שישימו את הכלי במים רותחין וכבולעו כך פולטו"יכולים להכשירו ע, והנה כלי שנבלע בדופנו איסור 32197 

לא מהני הגעלה רק בזה , כגון שצלו בשר טריפה במחבת בלא מים, י אש בלא מים"אבל אם כלי נטרף ע 32198 

וכן הוא , כך פולטו באש יבשה דוקא והיינו ליבון, והיינו כבולעו באש יבשה בלא מים, ליבון דוקא 32199 

וצריך , ונכנסת טומאת העבירה באיברי הנפש, ברוחניות אם אדם עובר עבירה הרי הוא מטמטם את לבו 32200 

 32201 .להכשיר את טמטום הלב ולהוציא את הטומאה מאיברי נפשו

אבל יש חילוק איך , וזה כהגעלה שמכניס הכלי במים רותחים והכלי הוכשר, עשיית מצוהוההכשר הוא  32202 

לא מהני להוציא , כי אם עשה את העבירה בחמימות גדולה באש בוערת של תאוה וכדומה, עשה העבירה 32203 

וכדכתיב הלא כה דברי ! אלא צריך תורה דוקא בליבון של אש התורה, את הטומאה בעשיית מצוה כנגדה 32204 

 32205 .´נאום הכאש 

שנאמר ונתתי את פני בהם מהאש , וזהו מאי דאמר רב יהודא אמר רב כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו 32206 

כ אין להם אש להסיר מהם "א, כלומר כיון שיצאו ופירשו עצמן מן התורה שהיא אש, יצאו והאש תאכלם 32207 

הפעלים כמו  אבל עם אש התורה יוכשרו כל! כ אש של גיהנם תאכלם"ובע, טומאתם וטמטום לבם 32208 

 32209 .(א"לב אליהו ק)  .´ש הלא כה דברי כאש נאום ה"וכמ, שאמרנו מקודם

 32210 

 32211 מאמר תרפ

 32212 .(´ד ג"בראשית ל) ותדבק נפשו בדינה בת יעקב וידבר על לב הנערה

מי יוכל להתבונן עד כמה , יודן אמר גוררין ויוצאין שלא היתה רוצה לצאת משם´ ר, (ר יא"בר) ובמדרש 32213 

ואיך זה יתכן כי אחרי שדיבר על לבה תתפתה ותסכים ! ה"לבתו של יעקב אע מאוס היה ביתו של שכם 32214 

 32215 .להתבונן מזה כמה מבהיל הוא הכח של פיתוי, ולא זאת בלבד אלא גם היו צריכים לגוררה משם, להשאר

כי אחרי ההתבוננות , ל"איך יתכנו כל החטאים אצל הראשונים ז, אמנם באמת פליאה כללית היא לנו 32216 

הלא גם אצלנו חטאינו , ובאמת פליאה זו היא גם עלינו אנו! חטאיהם לא היו כלל לפי מצבםרואים ברור ש 32217 

עד כי לפעמים ממש נרתע , יתכן שהאדם מבין איזה דבר די היטב כי עולתה בו, סוף סוף אינם לפי מצבנו 32218 

על  להשתומם, וסוף סוף הוא עובר עליו וגם מצדיק עצמו וכה נכשל וחוטא, לאחוריו אף לשמע אזנו 32219 

 32220 ?המראה איך זה כל אלה

אבל עד כה לא ירדנו לעומקם של , וכבר דיברנו על זה פעמים רבות, הנה מתגלה לנו בזה כח גדול ונפלא 32221 

והוא אמרו וידבר על לב , היסוד הוא שיש כח כזה של פיתוי שהלב מתפתה, דברים עד היכן הם מגיעים 32222 

ענין , עד כי אין שום עצה ותחבולה להנצל ממנו, וכיון שהוא כח בלב הנהו ודאי בלתי סוף ותכלית, הנערה 32223 

נמצא בלב כח כזה שכשנכנסים דברי פיתוי בלבו , זה מגיע עד אדם הראשון קודם החטא עם כל חכמתו 32224 

 32225 .ולא תועיל לו כל החכמות שבעולם, של אדם מתפתה הלב

לו החנוני הסחורה מראה , נכנס אדם לחנות ליקח חתיכת אריג בשביל בגד, יתבונן האדם ויראה זה בחייו 32226 

אם מצד יוקר המחיר ואם מצד מראה הסחורה כי לא יפה היא , וזה תיכף בראותו אותה מחליט לעזוב אותה 32227 

אלא מהפך את הסחורה ומראה לו , והנה החנוני לא עושה כלום, ואף התחיל לעזוב את החנות, בעיניו 32228 

! ור ואומר לו הבט נא ביופיהמגביה אותה נגד הא, שוטח אותה לפניו לארכה ולרחבה, פעמים אחדות 32229 

 32230 !בשום חנות לא תמצא כמוה

המחיר הזה הוא כמעט במדת ! ועל דבר המחיר הלא תאמין לי כי רק בשבילך אני מסכים למחיר נמוך כזה 32231 

דברים אשר לאיש נבון ממש דברי שטויות , ועוד דברי פיתוי כהנה וכהנה, הקרן ששילמתי אני בעדה 32232 

אבל בלבו של זה האדם כבר , את החנוני כי אין לסמוך כלל על דבריו וגם זה האיש מכיר, ובטלים הנה 32233 



לבו נתפתה והוא כבר שבוי אצל החנוני החותך לו את הסחורה אורז אותה , נכנסו דברי הפיתוים האלה 32234 

 32235 !והמקח נגמר

אבל במהרה עוד יחזרו , והנה האיש הנבון אחרי עזבו את החנות יתבייש בפני עצמו איך הסכים להתפתות 32236 

הוא סוד החטאים של , כי כח הוא בלב ואין חכמה ואין תבונה נגדו, אלה המעשיות פעמים רבות לו 32237 

יודעים אנו זה די , סרים אנו ממצוות וממשפטים טובים וכלום לא שוה לנו, הראשונים וגם חטאינו אנו 32238 

! עצה נגדו הלב מתפתה גובר עליו ואין, ופתאום הכל נשכח ממנו, בזים לחטאים וגם יורקים עליה, היטב 32239 

 32240 .סחור סחור לכרמך לא תקרב, אחת היא העצה להשתמט מהפיתוים

מתחיל , להזהר מכל מיני פיתוים רבים, הוא אשר אמר שלמה בחכמתו מזהיר וחוזר ומזהיר פעמים רבות 32241 

י דלאו דוקא מאשה זרה אלא הכוונה היא על המינות "ש ברש"עי, להצילך מאשה זרה (´משלי ב) ואומר 32242 

ואמר שם כי כל באיה , מנכריה אמריה החליקה כח של פיתוי ולא יותר, ל של כל המצוותשהוא פריקת עו 32243 

והעצה היא רק הרחק , כי נופת תטופנה שפתי זרה וחלק משמן חיכה, לא ישובון כי אין נגדה כל עצה 32244 

 32245 .מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה

הולך אחריה , חלק שפתיה תדיחנועד הטתו ברוב לקחה ב, וכן הולך ומזהיר ומבאר כל מיני הפיתוים 32246 

אל ישט , ועתה בנים שמעו לי והקשיבו לאמרי פי, והנה מיעץ לנו רק באחת, פתאום כשור אל טבח יבוא 32247 

אפילו יהיו , זאת העצה היחידה כי אם ישמע לפיתויים לא ימלט ממנה, אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה 32248 

כ "א, הוא בלב שכל החכמות שבעולם לא יעזרוהו ואם יתפתה הלב הנה כח, הדברים אצלו זרים בתכלית 32249 

 32250 .הזהר בני הזהר השתמט מדרכיה ורק אז תמלט

ש "עי) מכאן שצדיקים משביעים את יצרם, ´ל על הפסוק ויאמר אברם הרימותי ידי אל ה"זהו שאמרו חז 32251 

יע את ומה כל הפחד עד כדי להשב, אברהם אבינו ודאי בז לממון ודאי היה שונא בצע בתכלית, (ן"ברמב 32252 

עד כי אף אברהם אבינו , והכח המבהיל אשר בלב להתפתות, אלא ביודעו זה הסוד של ענין הפיתוי? היצר 32253 

וכי לא יבוא , ואין עצה אחרת נגדו כי אם בהשתמטות מדרכיו לסור ממנו ולא לפגוש אותו, לא יכול לו 32254 

 32255 .כלל לידי פיתוי ורק אז מובטח לו קיום מושלם

אכלה ער מואב זה המהלך אחר יצרו כעיר זה שמהלך אחר סיחה , (7ב עח"ב) ´הוא הענין אשר אמרו בגמ 32256 

שיחה ´זהו הסוד של , י כעיר זה שמתפתה ביצרו ובדרכי האפיקורסים ואינו מושל ביצרו"ושם ברש, נאה 32257 

, אבל שיחה נאה הרי יש אצלם, יודע הוא די היטב כל הצואה והטנופת של דברי מינות ואפיקורסים´ נאה 32258 

וכמעט שאין שום , וישנו כח שהלב מתפתה ומשם באים כל החטאים, ומפתים נמצאים אתםדברים נאים  32259 

 32260  !הוא אשר מזהירה לנו התורה באזהרה מיוחדת השמרו לכם פן יפתה לבבכם, מעשה שיהיה נקי מזה

 32261 .(דעת תורה)

 32262 

 32263 מאמר תרפא

ד "בראשית ל) לובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישרא 32264 

 32265 .(´ז

רבי אלעזר , (פ ט"ר פ"ב) ל"צעירים ממש כדברי חז, ג שנה היו"בזמן שקרה מעשה שכם שמעון ולוי בני י 32266 

וכידוע הצעירים כשהם בכעס , והתורה מעידה ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד, ג שנים היו"אומר בן י 32267 

לא , מעידה ויתעצבו האנשים ויחר להםוכאן התורה , גדול עושים מעשים אשר לא יעשו נגד השכל והדעת 32268 

כעסם לא היה רתיחת דם של , כי ידעו למשול ברוחם בעת כעסם והיו אנשים, נאמר הילדים או הנערים 32269 

אורייתא , התורה מעידה ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה, צעירים 32270 

 32271 .דרתחה בהם על הנבלה שנעשתה

ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה , יחר להם החזיקו מעמד בדעה צלולהוביחד עם ויתעצבו ו 32272 

אנו רוצים אבל אי ´ פי, ויאמרו אליהם דברו רכות ואמרו לא נוכל לעשות, ובתרגום אונקלוס בחוכמתא 32273 

וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם , ודבריהם בחכמה נתקבלו על הלב, אפשר לנו להתחתן עם ערלים 32274 

שלמים הם ברצון ואין , עד אשר באו אל שער עירם ויאמרו האנשים האלה שלמים הם אתנו, ן חמורב 32275 

כי חכמת אופן דיבורם השפיעה ששכם וחמור חשבו שאלה דברים , בלבם חילוקי רצון כי אם בלב שלם 32276 

 32277 .(ח"אוה)ב  היוצאים מן הל

ל אמרו על ויאמר שכם "וחז? בויענו בני יעקב ולכאורה קשה הלא עשו נגד הנימוס בפני אביהם יעק 32278 

ל "וכן אמרו חז? ועל זה לא אמרו החציפו פניהם, ומדוע בני יעקב דברו בעצמם, החציף פניו ודיבר הוא 32279 

יוסי ראית ´ אמר ליה ר, יודן אמר שדברה בפני אחותה´ ר? למה מתה רחל תחלה, ותען רחל ולאה´ על הפ 32280 

 32281 ?חל קרא ורחל ענתה אותווהלא לר? מימיך אדם קורא ראובן ושמעון עונה אותו



וכאן הלא נאמר , אלא מפני שיעקב קרא קודם לרחל, יוסי אינו חולק שטוב מה שענתה רחל קודם´ גם ר 32282 

גם בפרשת חיי שרה ויען לבן ובתואל ? ולמה ענו בני יעקב בפני אביהם, ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה 32283 

 32284 ?זכר על השבטים עוולה שענו בפני אביהםולמה כאן לא נ, רשע היה וקפץ להשיב לפני אביו, י"כתב רש

הנה חמור ושכם אל אביה ואל , ויענו בני יעקב, ל"ל וז"ן ז"אלא גם את זה עשו בחכמה כמו שאמר הרמב 32285 

כי בעבור היות הדבר , אבל הזקן לא ענה אותם דבר כי בניו ידברו במקומו בענין הזה לכבודו, אחיה דברו 32286 

וכל הדברים האלו דברו בחשבון ונחת בזמן שהיו , ל"ו כלל עכלהם לקלון לא ירצו שיפתח פיו לדבר ב 32287 

כי סדרו את הענין כאנשים מבוגרים ´ ויתעצבו האנשים´ולא לחנם נאמר , בכעס של ויחר להם מאד 32288 

 32289 .בחכמה ודעת תורה

 32290 ועליהם נאמר, אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו, (7עירובין סה) ל"מכל זה ניכרת גדלותם כמו שאמרו חז

, כי נוטעו ונשתרשו בגדלות דמוחין בנעוריהם, אשר בנינו כנטעים מגודלים בנעוריהם (ד"מתהלים ק) 32291 

מפני שקשה לעשות , גדולה עבירה לשמה (7נזיד כג) ל"הלא אמרו חז, ועוד יותר יש להתפלא על גדלותם 32292 

 32293 .דבר והיפוכו´ והכונה והמחשבה יהיו לשם ה, מעשה עבירה

והתורה מעידה שעשו זאת , רצחו והרגו עיר שלמה כל זכר ,והנה השבטים עשו לכאורה מעשה נורא 32294 

ולא , לא שבערה בהם אש הנערות, כמו שהודגש בתורה אשר טמאו אחותם, במחשבה טהורה לשם שמים 32295 

גם ראיה ברורה על זה ממה שנאמר ויסעו ויהי חתת אלקים על הערים אשר , שרתח בהם דם הילדות 32296 

גדול נעשה להם כי על פי הטבע היו צריכים להתאסף כל  ונס, סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב 32297 

מה , ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי, כאשר באמת פחד יעקב מזה ואמר, העמים ולנקום נקמת שכם 32298 

 32299 !גדלו מעשי שבטי יֿה

שאחרי ככלות הכל נאמר , (7יבמות קכא) ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"דהנה הקב! וראה זה פלא 32300 

כי , בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחד כבודי, ורה שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהםעליהם בת 32301 

וברצונם עקרו שור , איש זה חמור אבי שכם (צח ט) ר"ובמד, באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור 32302 

כתיב וברצונם עקרו שור , ירמיה בשם רבי אחייא בר אבא אמרו´ חוניא ור´ ר, עקרתון שורן של גוים 32303 

אחלקם ביעקב , ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה, יל לעשות רצון יצרכם עקרתם שורן של גריםבשב 32304 

 32305 .ואפיצם בישראל

משפטיך תהום רבה נוקב , נורא מאוד´ כלי חמס´ונזיפה בתורה שבכתב בשם , עונש חמור קבלו לדורות 32306 

ליות תובע כי אפם הבוחן לב והחוקר כ, הרגו איש´ באפם´ובשפת התורה נקרא זה , ויורד עד התהום 32307 

התביעה היא כי לו היו נקיים לגמרי , וברצונם בשביל לעשות רצון יצרם עשו זה, השפיע עליהם ונכשלו 32308 

ומה שעשו בלי לשאול את אביהם זה , היו שואלים בעצת אביהם, והיו עושים רק בשכל ודעת תורה 32309 

ממשמע שנאמר שמעון , ולויויקחו שני בני יעקב שמעון , (פ ט"פ) ר"ש במד"מהשפעת אפם על שכלם כמ 32310 

 32311 .כ"אלא בני יעקב שלא נטלו עצה מיעקב ע? ולוי ידענו שבני יעקב הם

ושכלם שלט על טבעם , כ עשו מעשיהם בקדושה וטהרה"מזה לימוד לנו ממעשה השבטים הצעירים שכ 32312 

יה ה לפי מדרגתם עוד נט"ובכל זאת גילה להם יעקב אע, בזמן כעסם בגדולות דמוחין ובשליטה על הטבע 32313 

כ עד כמה אדם צריך להזהר במעשיו ובעניניו לטהרתם ולנקותם מכל שמץ פסול "וא? ומה לדידן, לכעס 32314 

 32315 .(זכרון מאיר)  .שמגיעים עד תהום רבה´ ולפחד ממשפטי ה, ועוולה

 32316 

 32317 מאמר תרפב

 32318 .(ג"ד י"בראשית ל) ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה

ולולי אביהם שחגר גם הוא , ם ועשו עמהם שלוש מלחמות גדולותכי נאספו שכני שכ, ן שכתב"עיין הרמב 32319 

, ורבותינו הזכירו בזה בפסוק אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, כלי מלחמתו ונלחם בם היו בסכנה 32320 

אבל הכתוב יקצר , י שם"ש רש"חגר יעקב כלי מלחמה כנגדם כמ, נתכנסו כל סביבותיהם להזדווג להם 32321 

כאשר קצר הכתוב בענין אברהם , י אנשים גבורים היו וכאלו זרועם הושיעה למוכ, מזה כי היה נס נסתר 32322 

 32323 .ש"באור כשדים עי

אמנם , שהיה נס גלוי שנכנס בכבשן האש ויצא בשלום, ן לנס אור כשדים"וצריך להבין מה מדמה הרמב 32324 

בהיותה  שיוכבד ילדה את משה, במנין יורדי מצרים (ויגש מו טו) ן בפרשת"יבואר לפי מה שכתב הרמב 32325 

ל "ומביא שם קושיא מדוע לא הזכיר הכתוב נס זה של לידת משה בהיות אמו בת ק, בת מאה ושלשים שנה 32326 

, ל"ן וז"ומבאר הרמב, ואילו בלידת יצחק לשרה שהיתה בת תשעים מדגישה התורה את הנס שבדבר, שנה 32327 

או , כן מתחילה כי הנסים הנעשים על ידי נביא שיתנבא, אבל אומר לך דבר שהוא אמת ברור בתורה 32328 

והנעשים מאליהן לעזור צדיק או להכרית רשע לא יזכירו , מלאך נגלה במלאכות השם יזכירם הכתוב 32329 

 32330 .ל"בתורה או בנביאים עכ



מפורש , שאם כותבים נס לדורות אזי נכתב דוקא נס שלא יהיה בו שום פקפוק, כך דרכה של תורה 32331 

, כיון שטבע האדם הוא, רהור לא ימלא את יעודונס ששייך בו ה, והובטח בהופעתו ובקיומו בלי כל ספק 32332 

אולם אם הובטח במפורש כעת חיה והנה בן , שאם אפשר ליחס את הנס למהלך טבעי יפרש את הנס כטבע 32333 

ולכן לא כתבה , ולמועד השנה נולד הבן זהו נס הראוי להכתב למען ילמדו ממנו לדורות, לשרה אשתך 32334 

רי לא הובטח הדבר וקיים מקום להרהור והסתייגות שה, התורה נס הצלתו של אברהם באור כשדים 32335 

 32336 .מהנס

משום שבפורים היתה גזירה על , ח בטעם הדבר שלא תקנו סעודת המצוה בחנוכה כמו בפורים"כתב הב 32337 

אולם , כ של משתה ושמחה"ולכן עושים שמחת גוף ג, הגופות להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים 32338 

כ "ולכן שמחת החג ג, כיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונךלהש, בחנוכה היתה גזירה על הרוחניות 32339 

, ע שהרי גם בחנוכה היה נס על הגוף"וצ, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל, נקבעה לפי הגזירה 32340 

וכי אפשר , קומץ אנשים קטן נגד יון שהיתה מעצמה אדירה, שעמדו מעטים כנגד הרבים מתתיהו ובניו 32341 

 32342 ?עלבאר נצחון כזה בדרך הטב

כי הסיבה שנס הנצחון הובלע כיון ששייך לפרשו בכל זאת , ואפשר לבאר את הדבר לפי המבואר לעיל 32343 

פ שאין כל מהלך מחשבה "ואע, ליחס את הנצחון לגבורתם הטבעית של מתתיהו ובניו, בדרך טבעית 32344 

אלפים וכפי שמובא שבשעת המרד עמדו והרגו , כיצד מספר גבורים יכולים לנצח ממלכה, שכלית להבין 32345 

ואפילו יהיה הגבור שבגבורים ? וכי שייך במציאות שאדם יעמוד נגד אלף איש וינצחם, מחיל האויב 32346 

, אולם כיון שיש מקום אחיזה למחשבה מוטעית ליחס את הנצחון למהלך טבעי, ירמסוהו האלף ברגליהם 32347 

 32348 .לא הודגש זה כנס החנוכה

ועם התורה אין בכל ענינו רק נסים לא טבע , םכל יסודות התורה בנסים נסתרים ה, ל"ן וז"עוד כתב הרמב 32349 

כי לא יכרת וימות בטבע הבא על אחת מן העריות או , שהרי יעודי התורה כולם אותות ומופתים, ומנהג 32350 

וכן כל יעודי התורה בטובות , ולא יהיו השמים כברזל בטבעם מפני זורעו בשנה השביעית, האוכל חלב 32351 

אלא שאין בהם , פילות דוד מלכנו וכל תפלותינו נסים ונפלאותוכל ת, ההן וכל הצלחת הצדיקים בצדקתם 32352 

 32353 .ש"שינוי מפורסם בטבעו של עולם עי

תופעה ניסית שחרגה מתחומי  (ב, תופעה טבעית (א, סוגים´ כרגיל מחלק האדם את התופעות בבריאה לב 32354 

ש ניסים אלא שי, ל"ן הנ"אולם האמת היא שכל עניננו רק ניסים לא טבע ומנהג כלשון הרמב, הטבע 32355 

כ נס הוא אולם כיון שמורגלים אנו בו נסתר מפנינו הנס שבו "המהלך הטבעי ג, גלויים ויש ניסים נסתרים 32356 

אמירה של , מי שאמר לשמן ויבער יאמר לחומץ ויבער הנס בזה שוה, ושייך הוא לחלק הניסים הנסתרים 32357 

בורא לשמן ויבער מורגלים אלא שלאמירת ה, הבורא לחומץ ויבער הוא בדיוק כאותה אמירה לשמן ויבער 32358 

 32359 .לכן שמן בוער אינו נס לגבינו ואילו חומץ בוער הוא נס בעינינו, אנו

 32360 

י "הכל מסביב מופעל ומחודש ע, אין טבע ומנהגו של עולם כלל, חיים אנו בהנהגה ניסית על כל שעל וצעד 32361 

לכות הבורא בכל וממילא אפשר להכיר את מ, כל תנועה ורחש הכל מידו יתברך, הבורא אין עוד מלבדו 32362 

י "וכפי שכותב ר, ובכל רגע ורגע אפשר לקבל פני שכינה, פסיעה ופסיעה שהרי בכל מתבטאת מלכותו 32363 

 32364 .בברכות סוף פרק תפילת השחר

פ "ה אע"מפני שהקב, ל"וכתב שם וז, אמר רבי יוחנן כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה 32365 

כענין שנאמר ואכן אתה אל מסתתר אלוקי ישראל , ונפלאותיוי גבורתו "שאינו נראה לעין נראה הוא ע 32366 

ואתה מושיע בכל עת , פ שאתה מסתתר אתה הוא אלוקי ישראל שעשית עמהם כמה נפלאות"אע, מושיע 32367 

י "כ כאן ע"וג, ועל ידי תשועתך רואין אותך בני אדם ואתה המתגלה להם ומכירים אותך, ובכל שעה 32368 

 32369 .ו"והוא כאילו מקבילין פניו מפי מורי הרב נרשמחדש החדשים הוא מתגלה לבני אדם 

סעדיה גאון ענין זה לאדם הרואה עשן היוצא ´ וכפי שממשיל ר, כל הבריאה כולה מורה על מלכות הבורא 32370 

וכך האדם יכול לראות ולקבל פני שכינה , אזי כאילו רואה הוא בחוש את האש שבתוך הבית, מארובת בית 32371 

אנו משולים למתים שאינם , לא מתבוננים לא המתים יהללו יה אולם בני אדם, בכל רגע ובכל מקום 32372 

להכיר את המציאות האמיתית , אולם חייב כל אחד לעורר את עצמו לההפך לחי המרגיש, מרגישים כלל 32373 

ולשם כך נתנו ניסים כדי שכל אחד באופן פרטי ילמד מהם לגבי כל , של הבריאה כי אין עוד מלבדו 32374 

 32375 .בא מן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בהניסים הנסתרים´ סוף פ ן"וכדברי הרמב, מאורעות חייו

מדוע קבעו שמונת ימי חנוכה ולא שבעה הרי ביום הראשון , י"ז מקלם את שאלת הב"ולפי זה ביאר הגרש 32376 

, כי גם הדלקת היום הראשון הוא נס, ימים כדי שנלמד להכיר´ וביאר שאדרבא בדוקא תקנו ח, לא היה נס 32377 

להכיר ולדעת שגם המהלך , כל המציאות כולה נס היא זהו הלימוד מחנוכה, בין נס נסתר לגלויאין הבדל  32378 

להכיר ולדעת כי אין כל כח טבעי , ואין רגילות הנס צריכה להפחית את ערכו כלפינו, הטבעי נס הוא 32379 

 32380 .(אור יחזקאל)  .הוא המחיה ומהוה את הכל ואין עוד מלבדו´ אלא רצון ה, עצמי



 32381 

 32382 מאמר תרפג

 32383 .(ד"ד כ"בראשית ל) ישמעו אל חמור וימולו כל זכר כל יוצאי שער עירוו

ולכן בא הסיפור של שכם כדי , הנה לא ציותה התורה לאדם לקיים התורה בכח מלאכים אבל בכח אדם 32384 

, עד שהשתדל שכל בני מלכותו ימולו בשביל תשוקתו לדינה, לראות עד היכן פועל כח התשוקה על האדם 32385 

ועם כל זאת , ויגזור גזרה שלא תעלה בידו לפעול לסכן כולם, תדל בדבר רחוק כזההאם יתכן שהאדם יש 32386 

ובשיעור כזה צריך לעשות רצון השם יתברך , בשביל תשוקתו הבהמית עלה על דעתו זאת וגם עלתה בידו 32387 

 32388 .בהשתדלות רחוקה ובתשוקה כזאת יאהב חכמה ואז יתקיים בידו, כרצונו

לא לבד שהפסיד עולמו הנצחי אבל גם זה , לך אחרי רצונו הבהמיתכי ההו, ולמדנו עוד דבר נפלא מזה 32389 

וזה אנו לומדים , כי רצונו הבהמי יטענו וישחד אותו לתקוה של הבל שיעלה בידו לטוב, העולם הפסיד 32390 

אבל , די ששכם ובית אביו יהיו נמולים, כי היה לו להבין למה רוצים שיהיו כולם נמולים, ממעשה שכם 32391 

והנה זו , כי תשוקה הבהמית מטעה ומעוורת עיני האדם, ין דבריהם בפשוטותשוקתו הטעתו להאמ 32392 

ועכשיו בא , התשוקה בעצמה אילו היה שכם מוציאה לפועל באהבת החכמה היה בה לתכלית ההצלחה 32393 

 32394 .לתכלית הכליון בזה ובבא

, ווהנה היה בטעות השוחד של רצונ, ומעשה רב ללמוד בזה גודל התשוקה באדם לקרב הרחוקות מאוד 32395 

, וכמו שראיתי בראשית חכמה, וזהו תכלית ההצלחה למעלה, כ יחליף זה הכח בעצמו לתשוקת החכמה"ע 32396 

א "חכמה ומוסר ח)  .ברוך שבחר בהם ובמשנתם וזהו כפתור ופרח, שילמד אדם מאותו רשע להשכיל 32397 

 32398 .(ו"רנ´ מא

 32399 

 32400 מאמר תרפד

 32401 .(´אה "בראשית ל) ויאמר אלקים אל יעקב קום עלה בית אל ועשה שם מזבח

ר חנין "א, ה בבית אל לא נמנע מלנסך נסכים"כל אותן השנים שעשה יעקב אבינו ע, ר אבא"פנחס בש´ ר 32402 

ויש , (ר שם"בר)א  יודע לחשוב את מי טברי, כל מי שהוא יודע כמה נסכים נסך יעקב אבינו בבית אל 32403 

רך קום עלה בית אל ה שכחת נד"ל הקב"ל א"איתא בחז, ´ל הק"להבין איזה ענין רצו לגלות לנו כאן חז 32404 

ובתנחומא בוא , (ר שם"בר) ואם אין אתה עושה כן הרי אתה כעשיו שנודר ואינו מקיים, ועשה שם מזבח 32405 

הלך ונתעשר ובא וישב לו ולא שילם , וראה כשהלך יעקב לארם נהרים מה כתיב וידר יעקב נדר לאמר 32406 

 32407 .הביא עליו את עשיו ובקש להרגו, את נדרו

ויאמר ´ הריני מודיעו שנא, צדיק הזה לוקה ואינו מרגיש באיזה חטא לוקהה עד מתי יהא ה"אמר הקב 32408 

אם אתה , ה לא הגיעוך הצרות האלו אלא על שאיחרת את נדרך"ל הקב"א, אלקים קום עלה בית אל 32409 

אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה , מבקש שלא יגיעוך עוד צרה קום עלה בית אל ועשה שם מזבח 32410 

כשהיית בצרה נדרת וכשאתה בריווח , ה ליעקב"ל הקב"אבא בר כהנא א´ מר רא, אשר נדרת לי שם נדר 32411 

ועל שאיחר את נדרו לקה , מיד ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו נקומה ונעלה בית אל, שכחת 32412 

 32413 .ל"בשלשתן עכ

, כשנעיין יפה נראה שלא היה לו ליעקב זמן להיות מזורז בקיום נדרו בכדי שיהיה נענש על התרשלות כזו 32414 

והנה פתאום מעשה שכם והוא כולו נרעד , הנה פגישתו את עשיו אחיו היתה עוד טרם נח מזעפו של לבן 32415 

שלא הזדרז באופן , מכל מקום רואים כאן שאף על רגע קל זה, ויש מקום ללמד זכות על איחור זה, ונפחד 32416 

גע זה היה יעקב נאלץ ועל הפסד ר, ה רמז לו על איחור זה"והקב, נמרץ לקיים את נדרו נתבע יעקב אבינו 32417 

כשם שאין למנות ולספור את מי , לעמול ולתקן קרבנות ונסכים אין ספור עד שאין הפה יכול למנות 32418 

 32419 .טבריא

בכדי לתקן ולאחות את הקרע בינו לבין , מים רבים אדירים כמימי טבריא צריך היה יעקב לשפוך על לבו 32420 

בכדי , בינו מנסך מרחשי לבו העמוקים ביותרעל כל נסך ונסך היה יעקב א, קונו שנגרם בעקב איחור זה 32421 

מבהיל , על אף התנאים והנסיבות שאלצוהו לאיחור זה, לאחות ולחבר את הסדק הדק שנעשה לפי מדרגתו 32422 

על השהיית קיום מצוה שנדחתה אף , ומאיים הוא עד כמה עמלו האבות לתבוע את עצמם על פגם כלשהו 32423 

 32424 !לרגלי עייפות צער והרפתקאות הזמן

חמורים ומכוערים , צריכים אנו לתבוע את עצמנו על חטאים ידועים וגלויים, ה אנן בתריהומה נענ 32425 

הקרבת הלב וניסוך הנפש , כמה קרבנות צריכים אנו להביא, שביצענו מתוך שלווה בשגגה ואף בזדון לב 32426 

בימי ל על ישראל "וכענין שאמרו חז, להזדכך ולהיטהר מכל הכתמים הדבוקים בתוכנו עוד מימי נעורינו 32427 

´ ר, ´מלמד ששפכו לבם בתשובה כמים ואמרו חטאנו לה, ´וישאבו מים וישפכו לפני ה, שמואל הנביא 32428 

נתעטף שמואל בחלוקה של ישראל ואמר לפניו רבון , ר יצחק בר רב שמואל"ירמיה בש´ הונא ור 32429 



י אתה וישראל אומרים לפניך חטאנו א, כלום אתה תובע מן האדם אלא שיאמרו לפניך חטאתי, העולמים 32430 

 32431 .(ילקוט שמואל) ?מוחל להם

מתאבל ומתחרט על ´ כ פי"ובמת, (ו"ח ט"ר י"מד) ואון בן פלת למה נקרא שמו און שכל ימיו באנינות 32432 

והתביעה היתה , והיה תובע את עצמו ומתאונן כל ימיו, שהיה בתחלה עמהם בעצה לנטות לצדו של קרח 32433 

עד כדי כך מצטערים , ח על מתו שמוטל לפניוכל כך עזה ועמוקה כדוגמת צער האונן המתאבל והמתייפ 32434 

 32435 .היו קדמונינו על כתם קטן שהיה מתדבק בנפשותיהם

כנגד מה שאמר משה מחני נא הרבה , את משה כתיב על כל דבור ודבור´ אשר צוה ה, ט פקודי"איתא בבה 32436 

, רכותח ב"וכנגדם תיקנו י, את משה וככל אשר צוה את משה´ ח פעמים כאשר צוה ה"והם י, להזכירו 32437 

 32438 .כן עשו ותיקנו כנגדו ברכת המינים´ ואחד כאשר צוה ה

עד שהיו , רושם אמירתו היה כל כך נורא ומעמיק, ויש להתעורר ומה משה רבינו שמעצמו אמר מחני נא 32439 

ומה גם שכל עצם האמירה לא , בכדי להסיר את רושם האמירה הזאת, י פעמים להזכיר את שמו"זקוקים ח 32440 

ואשר מטל ילדותו היה מוסר את נפשו בכדי , ו ואהבתו הנשגבה לעם ישראלנבעה אלא מתוך ענוותנות 32441 

, ו"ואמירה זו הרי היתה כולה חיובית אהבת ישראל בכדי להצילם מכליה ח, להציל את הפחות שבישראל 32442 

עד שהתורה הזדקקה , היה כל כך כבד ונורא´ מחני´בכל זאת הצד השלילי החיצוני שבאמירה זו של  32443 

 32444 .בכדי להעמיד את שמו על מקומו הנכון בתורה, עמיםח פ"להזכרת שמו י

שהן פוגמות , שהן ברובן ספוגות כוונות רעות ותשוקות טבעיות, כ שאמירת האדם הבינוני"אם כן כש 32445 

כמה אורות גדולים מכבה האדם באמירותיו הזולות , ועוקרות אותו מכמה פרשיות ומכמה אותיות שבתורה 32446 

סיגופים ותשובות צריך האדם כדי לתקן ולהאיר שוב את אפילת נפשו ולכמה תיקונים , שהוא מפליט מפיו 32447 

ולכמה קרבנות , כמה יגיעות צריך להתייגע להכתיב שמו בתורה כקדם, שהחשיכה באמירות בלתי טהורות 32448 

 32449 .הוא זקוק בכדי להביא את נפשו בחזרה לתעודתה וצורתה

ובהשתפכות הנפש צריך האדם לשפוך וכמה תוכחת מוסר בהתפעלות , כמה תפילות ותחנונים ודבקות הלב 32450 

ל "וכבר אמרו חז, כדי להסיר את הרושם הרע של דבור רע ומדה רעה התוססת בתוך נפשו, על נפשו 32451 

קול הקדושה מגרש , והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו, ר יבוא קול ויכפר על קול"המעיל מכפר על לשה 32452 

ר "מטהר הרושם של קולות לשה, חיקול רגש ההתפעלות והצמאון לאל , ומרחיק את קול הטומאה 32453 

 32454 .רגשי המוסר בהתפעלות וביגון הנשמה מרוממים ומטהרים מאוד, והדיבור הטמא

ולא חסכו קרבנות ונסכים בכדי , הבה ונלמד מיעקב אבינו ומכל קדושינו בכל הדורות שהורונו איך להטהר 32455 

תה את תפלתו של דוד המלך ונזכה להבין בכל עוצם עמקותה ומהו, להסיר כל חלאה וזוהמה מנפשותינו 32456 

 32457 .(אור הנפש)  .לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי, ה"ע

 32458 

 32459 מאמר תרפה

 32460 (´ה ג"בראשית ל) ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל העונה אתי

לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה אלא , לכו ונעלה בית אל, (.פסחים פח) ´איתא בגמ 32461 

י דוד ושלמה "בנין הבית שנבנה ע, יסוד הדבר כי הכל נגמר אצל האבות הקדושים, יתכיעקב שקראו ב 32462 

וכמו שמצינו , ק"יראה בזה כבר נגמר כל בהמ´ אברהם קראו הר בהר ה, י אברהם"בעיקרו כבר נבנה ע 32463 

ובודאי הוא משום שדוד בנה , בית לדוד שבנין הבית מתייחס לדוד יותר מלשלמה אף שהוא בנאו בפועל 32464 

 32465 .יותר משלמה אותו

והוא שגמר והשלים את הכל עד גמר , כן צריכים להבין שעיקר הבונה של הבית היה אברהם אבינו 32466 

יצחק קראו שדה יעקב , אברהם אבינו הוא שורש הכל ואחריו הלא עדיין ישנם האבות הקדושים, האחרית 32467 

השרשים היה אברהם  אבל שורש, גם הם היו בונים גם הם הגיעו לכך שיעשו בבחינת שרשים, קראו בית 32468 

אבל , בו היתה החתימה של הכל עד האחרית, בשורש השרשים כבר נגמר הכל אצל אברהם אבינו, אבינו 32469 

רק הם היו בונים ואצלם כבר , (7ברכות טז) אין קוראין אבות אלא לשלשה, בהאבות הקדושים נסתיים 32470 

 32471 .נגמר הכל

כ "דוד המלך ג, כוננו ידיך´ הבית מקדש הה היה לו חלק בבנין "גם משרע, אמנם גם אחריהם היו בונים 32472 

ז צריך להבין שאינו אלא "אבל כ, ואלמלא הם לא היה נבנה, היה בונה הבית לדוד ושלמה הוא שבנאו 32473 

ואין , י האבות הקדושים"אבל עיקרו של בנין כבר נגמר ע, בבחינת יתד ומסמר שנתנו בהבית ולא יותר 32474 

 32475 .קוראים אבות אלא לשלשה

, שבחורבן הבית לא נחרב אלא זה שהוסיפו אחר האבות הקדושים, יתי אומרולולא דמסתפינא הי 32476 

אבל מה שבנו האבות הקדושים לא נחרב ואי אפשר , שמסתמא לא נבנה בשלמות כל כך כמו שהיה נצרך 32477 

אם , מפני שלא היה מי שיכול לשוב ולבנותו, כי אלמלי נחרב לא היה אפשר לשוב ולבנותו, כלל שיחרב 32478 



כי היסוד הוא , ולהביא את האבות הקדושים שהם יבנוהו, ו את כל הבריאה מחדשלא שיחזרו ויברא 32479 

 32480 .שבונים אחרים חוץ מהאבות הקדושים אינם רק הם היו הבונים

, הכל ממסד ועד הטפחות יסדוהו ובנוהו האבות הקדושים, כל מה שיש בהכלל ישראל מראשית ועד גמירא 32481 

בהם נסתיים הכל ולאחריהם לא נוסף , בות הקדושיםאין להם מעצמם משלהם כלום אלא הכל להם מן הא 32482 

באופן שכל העבודה שלנו אינה אלא להשיג , הכלל ישראל לוקח כל חיותו מהאבות הקדושים, כלום 32483 

 32484 .ולזכות במה שכבר מוכן ונגמר על ידיהם

רט בכל מעשיו ופעולותיו בכלל ובפ, כי כל אדם אינו אלא עוסק במה שיש לו כבר, יסוד מוסד עלינו לידע 32485 

מה שאין , חי הוא מן המוגמר ואינו אלא מתעסק להשיג מה שיש ומוכן במציאותו, אין בהם כל חדש 32486 

לא היה אפשר לצאת ממנו , אילו לא היה במציאות בהצלם אלקים כל גדולת האדם, במציאותו הרי אין בו 32487 

 32488 .שהרי יש מאין אין בכח האדם לברוא, כל הגדולות והנפלאות מעשים של צלם אלקים

, ואחריהם כל העבודה אינה אלא בבית בנוי, ד הוא שבונים ומחדשים לא היו אלא האבות הקדושיםהיסו 32489 

יוצא לנו מזה , ואין לנו אלא לזכות בהגמור כבר, במה שיסדו ובנו בדברים שנגמרו כבר על ידיהם 32490 

לו זוכה ומשיג את כל סוד האבות הקדושים שהנחי, שבשייכות כל דהוא שאדם מתחבר להאבות הקדושים 32491 

 32492 .י דבר קטן ממש משיג הוא את כל האברהם אבינו"וע, לנו לנחלה

כל הקובע מקום לתפלתו אלקי , (.ברכות ו) ´ויוצא לנו מזה יסוד נורא למעשה וביאור נפלא בדברי הגמ 32493 

עיין )א  וידוע הקושי, וכשמת אומרים עליו הי חסיד הי עניו מתלמידיו של אברהם אבינו, אברהם בעזרו 32494 

 32495 .וכים בשביל דבר קטן כמו קביעות מקום לתפלה לכל כך מדרגות לכל סוד אלקי אברהםאיך ז, (י"בתר

ובזה ´ כי כל עבודת האדם וכל הצלחתו הוא להתדבק לאברהם אבינו ולהאבות הק, ד מבואר היטב"ולפי 32496 

י דבר קטן "וע, כל סוד הכלל ישראל הוא מהאבות הקדושים, כי הכל כבר נגמר על ידיהם, משיגים הכל 32497 

על , זוכה ומשיג את כל סוד האבות הקדושים, איזה מדה ופעולה טובה שמתחבר ומתדבק להאבותממש  32498 

, שהאדם עובר על אוצרות מלכים מבלי דעת מאומה מהן, ל"ר ז"דברינו אלה יאות לומר מאמרו של אדמו 32499 

האבות כ להדבק ולזכות ב"שהרי בדברים קטנים יוכל לזכות כ, וכי אין הדברים הללו אוצרות מלכים ממש 32500 

 32501 .(א"ס´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .והאדם עובר עליהן ואין יודע מזה כלום, ´הק

 32502 

 32503 מאמר תרפו

 32504 .(ב"ה כ"בראשית ל) וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל

ה ומודה ועוזב "אבל הקב, אדם בא לפני הדיין אם מודה בפשעיו הורגו, ה מדת בשר ודם"לא כמדת הקב 32505 

אבל עשיו עמד במרדו , ה ראובן שיהודה הודה עמד גם הוא ומודה על שבלבל יצועי אביוכשרא, ירוחם 32506 

 32507 .(.מגילה יא) הוא ברשעו מתחלתו ועד סופו, ש הוא עשיו"כמ

אף שעשה , ולא בוש להודות על מכשולו במעשה בלהה, נסתכל נא בגבורת ראובן שהתלמד מיהודה אחיו 32508 

? והיכן היה, ל וישב ראובן אל הבור"שובה כמבואר בחזואף שהיה הראשון לת, ראובן תשובה בצינעא 32509 

ואתה פתחת בתשובה , ה מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה"ל הקב"א, א אומר בשקו ותעניתו"ר 32510 

אבל , אלקיך´ שובה ישראל עד ה´ זה הושע שנא, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחלה, תחלה 32511 

´ תוס) את הגבורה הזאת למד מיהודה אחיו, חטא ואשם בפרהסיא להיכנע ולהודות בגלוי ברבים שהוא 32512 

 32513 .(ב"ק צ"ב

ושאסור להשהות ולהשכין בנפש חטא , נוסף על הגבורה הנפשית הזאת הנובעת מהכרת קדושת החיים 32514 

והראה בגלוי שהוא , נוסף לכך לא התבייש להיות השני במדרגת הגבורה, וכתם שאפשר להפטר ממנו 32515 

ונמנעים להיות מחקים ואפילו בעניני , גישים הם רוב האנשים בנקודה זוכידוע ר, אמנם מאחיו למד והודה 32516 

היות ומישהו אחר קדמו , יש ואפילו בעלי המעלה מונעים את עצמם מלבצע מעשה ידוע, הרוח והמוסר 32517 

 32518 .כי מה יאמרו הבריות אין לו דעת עצמו והוא כקוף מחקה, בהמצאה זו

ודאי שיש בהודאה והכנעה כגון זו אמיצות נפשית בלתי ובו, ראובן לא היסס ולא ירא מה יאמרו הבריות 32519 

ראובן לא שם לב לכל , כי עוד יאמרו הבריות שהכנעתו והודאתו אינן נובעות משיכנוע נפשי עמוק, רגילה 32520 

אלא בנוח עליו רוח התשובה וצורך , אלה הנסיבות העלולות לקפח את עמדתו בתור ראש בני יעקב 32521 

והכל בכדי לכפר ולצחצח ולהשיב את נשמתו , וז נפש ובהכנעה גמורהקבל את זה בע, ההתנצלות הפומבית 32522 

 32523 .לטהרתה הראשונה

הרי לפנינו דוגמא מהופכת של עשיו הרשע אשר , ולעומת מדת ההכנעה האמיתית והגלויה של הצדיקים 32524 

ועד יום מותו תלפפהו העברה , עומד ברשעו ואינו זז ממקומו, (´עמוס א) נאמר עליו ועברתו שמורה נצח 32525 

איתו תלין משוגתו ולא יודה ולא יתחרט , ואף עומדו על סף הכליון המות, הכעס וטומאתו עליו תמידו 32526 

הוא מת יחד עם החטא בחייו , ש הוא ימות באין מוסר ובאולתו ישגה"וכמ, להיכנע להודות על חטאו 32527 

 32528 .ובמותו לא נפרד ממנו



ה שהעיר על הכנעתו ותשובתו והמעש, עשיו מתבייש להתלמד מדודו ישמעאל שעשה תשובה בסוף ימיו 32529 

הכניע ודיכא את שארית , הנכונה של ישמעאל היה בזה שחלק כבוד בפומבי ובפרהסיא ליצחק אחיו הצעיר 32530 

אבל עשיו לא נאה לו , וזכה לתשובה ולהקבר בשם טוב, גאוותו ועקר מנפשו את ההתרברבות הריקה 32531 

וף ימיו שגה באוולתו עד שאיבד את כח ועד ס´ עומד ברשעו´והוא נשאר , להיות מחקה את דודו ישמעאל 32532 

 32533 .באוולתו מת וכלה ונגדע לעולם, בחירתו לגמרי

שאלה תקיפי הדעה המתביישים להתלמד לחקות וללכת בעקבות הבני תורה , ומה מעניין הוא הדבר 32534 

אבל הם אינם מתביישים לחקות ולהתלמד , היות וזה לא לפי כבודם, המודים ועוזבים ושבים בתשובה 32535 

בשעה שהטבע מרקד , בשעה שהענין הוא הנאה גופנית וחמדת בשרם, הרבה נמוכים מהםמקטנים ו 32536 

 32537 .לפניהם הם נתפשים כזבוב בקורי עכביש

ויצו עליו לאמר לא תקח , ויהי כשמוע עשיו שבירך את יעקב אחיו, וכן נראה נא מה שהתורה מספרת 32538 

ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם  אז הלך גם הוא, וכי רעות בנות כנען בעיני אביו, אשה מבנות כנען 32539 

, לחקות ולהוסיף רשעה על רשעתו, ל הוסיף רשעה על רשעתו"י ז"ופירש, אחות נביות על נשיו לו לאשה 32540 

 32541 .ולהביא אל ביתו עוד צרה מרשעת בהיותו בן ארבעים שנה

חיו מעשה כזה לחקות את מעשה א, היה צד נשים ומענה אותן תחת בעליהן? ומה עשה עד ארבעים שנה 32542 

מעשה כזה יכול הוא לבצע ואינו , בכדי להתחנף ולגנוב דעת יצחק אביו שהוא גם כן צדיק ותמים, יעקב 32543 

כאן כל הנימוקים , מיסרך אחר מעשה אחיו הצעיר איפה דעתך משלך, בוש לחשוב מה יאמרו הבריות 32544 

 32545 .כי הענין הוא להוסיף תאוה על תאוותו, והויכוחים בטלים

בכדי להזדכך ולהיטהר לפני , שאינם מתביישים לגלות ולהודות על האמתאבל להתלמד מבעלי תשובה  32546 

למעשה כזה , להיות אסירי תודה לאחיהם ולחבריהם הפותחים והסוללים לפניהם נתיב תשובה, יוצרם 32547 

 32548 .עשיו אינו מסוגל אפילו להעלות על דעתו

ש יערה "שהבורא יתכ, ומה מטומטם הוא לבו מהבין את החכמה הנפלאה של ההכנעה והתשובה האמיתית 32549 

כי בשעה שהאדם זוכה ועיניו נפקחות לראות את החיים באספקלריה האמיתית של ! עליך רוח ממרומים 32550 

ואף יום אחד , הריהו לא יבוש ולא יכלם בנערותו או בגיל עמידתו ואף בסוף ימיו, השראת רוח התשובה 32551 

פ האמת "אמירת הוידוי ע, תשובהוהנני רוצה בכל לבי לעשות , שוטה הייתי´ חטאתי´לפני מיתתו לומר  32552 

 32553 .היא זכות גדולה

´ אמר ר, ל קרי להו חכמיו קרי להו אוהביו"ופירשו חז, ולדוגמא מצינו במגלת אסתר ויאמרו לו חכמיו 32554 

? ומה דבר החכמה שאמרו לו, (.מגילה טז) יוחנן כל האומר דבר חכמה אפילו בעובדי כוכבים נקרא חכם 32555 

הודאה על , אלא גילו כאן חכמה גדולה של חשבון נפשם ומעשיהם, אןאיזה רעיון פילוסופי הביעו לו כ 32556 

 32557 .האמת ואישור העובדות האמיתיות שאין להסתירן ולהצפינם וזוהי חכמה גדולה

זהו דבר החכמה , אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו 32558 

שהכירו את כח הנצחיות , היו ראויים להיקרא חכמיםובזה נתחזקה ונתאשרה חכמתם עד ש, שאמרו 32559 

ושאם חלילה נכשלים ונסחפים תמיד , י כוחות הטומאה לעולם"בלתי מנוצח ע, והעילאית של עם ישראל 32560 

כפי שאירע בימי מרדכי ואסתר , ונצח ישראל לא ישקר ויקבל את תשובתם, יפתח להם פתח של תשובה 32561 

ם ישראל מטעם הגויים הללו אוהביו של המן זכו ונקראו על תפישה נפלאה זו במהותו של ע, כידוע 32562 

 32563 .כי זהו חכמה נעלה ונשגבה ואדירה מאוד להיות נכנע ומודה על האמת, חכמים

, גם אז קשה להודות על האמת, בעומדו לפני אכזבותיו המרות והמדאיבות, משמע שגם אחרי מפלת המן 32564 

זו היתה לחישת היצר ללבו , וף נצחונך לבואגם אז בדראון האדם יזדווג היצר וילחוש לו אל תדאג ס 32565 

המשיכו ואמרו לו , אבל אוהביו נהפכו לחכמים שהודו והכירו את האמת! עוד תוכל להם, הרקוב של המן 32566 

 32567 .היכנע המן כי לא תוכל להם

, עד שגם עת עומדו על סף המוות, ועד כמה מגונה מדה זו של עקשנות ושרירות לב בתוך תוכו של האדם 32568 

כמה נחוץ לכך מאמץ , גם אז קשה להן לשפתים לבטא את המלה חטאתי, או מיתת עונשין מיתה טבעית 32569 

ל כשהיה רחוק מבית הסקילה "הורונו חז, מיוחד מצד העומדים מן הצד להשפיע על ההולך למות שיתוודה 32570 

ב  "שכל המתוודה יש לו חלק לעוה, שכן דרך המומתין מתוודין´ התוודה´כעשר אמות אומרים לו  32571 

 32572 .(ב"ו מ"ין פסנהדר)

שאף ברגע האחרון שלו רצונו העז , הרי רואים שהתשוקה של האדם היוצא ליהרג ולהיבדל מן העולם 32573 

עד כדי כך מושרשת היא מדת העקשנות ומיאון , לשקר ולחפות על האמת בכדי שלא יכלם בפומבי 32574 

מוטב לך להיכלם , בן אדם אל תעמוד באוולתך ועקשנותך, ל הוא"הלימוד מכל הנ. ההיכלמות וההיכנעות 32575 

בוש והכלם , ולא תהיה נכלם ומבוייש לעולם הבא שכולו אור וזוהר האמת, ולהתבייש קצת בעולם הזה 32576 

ואשרי המדריך את נפשו לדעת , י היכנעותך והתוודותך על חטא"ותזכך את נשמתך ע! והציל את נפשך 32577 

 32578 .(תורת הנפש)  .הסוד של מודה ועוזב ירוחם בכל עת ובכל שעה ובכל עת מצוא



 32579 

 32580 מאמר תרפז

 32581 .(ב"ה כ"בראשית ל) וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל

שנאמר ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן , ל כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה"אמרו חז 32582 

מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה , אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פלגש אביו, שקולים כאחת 32583 

מוצל אותו צדיק מאותו עון ולא בא מעשה זה , ש בן אלעזר אומר"תניא ר, כתוב כאילו שכב עמהעליו ה 32584 

אלא מה ? אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר ארור שוכב עם אשת אביו ויבא חטא זה לידו, לידו 32585 

פחת ש, אמר אם אחות אמו היתה צרה לאמי, אני מקיים וישכב את בלהה פלגש אביו עלבון אמו תבע 32586 

 32587 .(ב"שבת נה ע) עמד ובלבל את מצעה, אחות אמי תהא צרה לאמי

ולהיפך הוא עסק , ואסור להעלות על הדעת שאמנם נכשל בעבירה, ל שראובן לא חטא"הרי מוכיחים חז 32588 

וכאשר ראה שלאחר שמתה רחל נטל יעקב מטתו שהיתה נתונה תדיר , במצוה גדולה מצות כיבוד אם 32589 

הוא ודאי ראה במעשה זה , (י לה כב"רש) א ראובן ותבע עלבון אמוב, באהל רחל ונתנה באהל בלהה 32590 

והנה בלשון , באשר חשב שהיא ראויה לרשת את מקומה של רחל ולא בלהה שפחתה, חובתו כלפי אמו 32591 

עבירה של גילוי עריות שחייבים למסור עליה , התורה תואר מעשה זה כאחת העבירות החמורות ביותר 32592 

אותו ביטוי אנו מוצאים גם בדברי , אובן וישכב את בלהה פלגש אביווכתוב עליו וילך ר, את הנפש 32593 

 32594 .הנביאים ובצורה עוד יותר חמורה

הכתוב אומר ועלי זקן מאד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבון הנשים הצובאות  32595 

שנאמר ושם שני  ,ל כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה"ואמרו חז, (´ב´ שמואל א) פתח אהל מועד 32596 

מתוך ששהו את קיניהם ? אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים, ´בני עלי חפני ופנחס כהנים לה 32597 

י פירש שהיו מסרבין "ורש, (שבת נה) מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבום, שלא הלכו אצל בעליהן 32598 

 32599 .להקריב שום קרבן אלא בקושי

והנשים , והם היו שוהים מלהקריבם, קריב את קיניהןוכשהיו זבות ויולדות באות ממקום אחר לשילה לה 32600 

ולא היו חוזרות לבעליהן עד שראו קיניהן קרבים , לא יכולות לסמוך עליהם שיקריבום והיו שוהות שם 32601 

לפיכך מעלה עליהם כאילו שכבום שהיו מונעים אותן מפריה , ויהיו טהורות לקדשים וליכנס לעזרה 32602 

 32603 .ורביה

והם , אלא שהתרשלו בעבודתם בהקרבת הקרבנות, ל שלא חטאו בני עלי"זהנה מפרשים לנו כאן חכמינו  32604 

ובכל , אלא שהנשים בעצמן חששו מלסמוך עליהם והיו שוהות שם עד למחר, לא היו מעכבים את הנשים 32605 

וכותבת עליהם בביטויים קשים כאלה אשר , זאת מתארת לנו הנבואה את חטאם בצורה חמורה כזאת 32606 

 32607 .חמורה היא לשון התורה והנבואה הרי כמה, ישכבון את הנשים

הרי ראו בהם באמת משום , ואמנם אם התורה והנבואה מתארת את המעשים הללו בשפה חמורה כזו 32608 

, ל אומרים על הפסוק וישב ראובן אל הבור"חז, עבירות חמורות מאוד וראויים הם לתיאור חמור כזה 32609 

י "ר ורש"מד) שבלבל יצועי אביו שראובן עזב קודם את המקום משום שעסוק היה בשקו ותעניתו על 32610 

 32611 .(שם

ולא עוד אלא שחשב שבגלל עבירה זו , הרי שראובן הכיר שביצע פשע כבד וגזר עליו תעניות וסיגופים 32612 

מה שמע אמר הוא מונה אותי עם אחי דכתיב , ש וישמע ראובן ויצילהו מידם"וכמ, יצא מכלל בני יעקב 32613 

ורק לאחר , י שראובן חשב שאין למנותו בכלל האחיםהר, (ילקוט שם) ?ואחד עשר כוכבים ואיני מצילו 32614 

ואם כי ראובן , נוכח שלא יצא מכללם והרגיש חובתו כלפי יוסף, ששמע שבחלומו של יוסף נמנה ביניהם 32615 

והיה מוכן לוותר על השפלתו להשתחוות , שמח שלפחות השוה אותו יוסף עם כולם, היה הבכור שבאחים 32616 

 32617 .ליוסף

בברכתו של יעקב לאחיו אמר ראובן בכורי אתה , ליו עונשים כבדים מאודואמנם בגלל חטא זה הוטלו ע 32618 

, פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה, כוחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עוז 32619 

ובגלל אותו מעשה שבלבל יצועי אביו , י שראוי היה להיות יתר על אחיו בכהונה ובמלכות"ופירש רש 32620 

ראה , לקחו ממנו את כל היתרונות הללו שהיו ראויים לו, (שבת נה) ום בלבול שכינהשהיה בזה גם מש 32621 

 32622 .ר שניטלה ממנו גם הבכורה"מד

שכלולים בהן עבודת הקודש , הכהונה והמלכות הלא הם המדרגות הגדולות ביותר שאנו יכולים לתאר 32623 

ות בירושה לכל הדורות ומדרגות אלה עובר, ´והישיבה על כסא ה´ בבית הבחירה לעמוד ולשרת לפני ה 32624 

ובגלל מעשה זה שללו ממנו כל המעלות האלה , ועד לימות המשיח ואחרית הימים שאז יגיעו לשיא המעלה 32625 

 32626 .לדורות עולם ומסרו אותן לאחיו לוי ויהודה

יחי ראובן בעולם , גם משה בברכתו לשבטים עמד על חטאו של ראובן והתפלל עליו יחי ראובן ואל ימות 32627 

נמצא שבגלל מעשה בלהה ראוי היה ראובן להפסיד גם חלקו , (י שם"רש)א  עולם הבהזה ואל ימות ב 32628 



, הרי כמה חמורה כל שגגה ואף כי לא היתה כי אם בעומק ההשגה, אילולי התפלל משה עליו, בעולם הבא 32629 

ואף לאחר שהכתוב בעצמו מעיד שלא היה כאן , וגם אם כל המעשה נעשה בכוונה טובה ולשם מצוה רבה 32630 

 32631 .ם חטאכלל משו

הנה , איזה עונשים חמורים יבואו על בני עלי בגלל הנהגתם, אותו דבר אנו רואים במעשי חפני ופנחס 32632 

ולא יהיה זקן בביתך כל הימים וכל , ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מהיות זקן בביתך 32633 

 32634 עלי היו מתים בנעוריהם ל מספרים כל היוצאים מבני"וחז, (´ב´ שמואל א) מרבית ביתך ימותו אנשים

אמר , יוחנן בן זכאי´ ח שנה באו והודיעו את ר"משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתים בני י, (ה יח"ר) 32635 

, אף רבה ואביי שבאו מבית עלי לא עמד להם לגמרי זכויותיהם הגדולות, להם שמא ממשפחת עלי אתם 32636 

גם חפני , מילות חסדים חיה שיתין שניןואביי דעסק בתורה ובג, ורבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין 32637 

 32638 .ופנחס נכרתו בדמי ימיהם ומתו שניהם ביום אחד

ל "בגלל הנהגתם זו שחז, מופלאים הדברים שעונשים איומים כאלה הגיעו להם ולכל דורותיהם אחריהם 32639 

, ומכאן כמה גדולה התביעה על כל סטיה קלה אף אם אין בה חטא, העידו עליה שלא היה בה שום חטא 32640 

עד אשר בגלל איזה שהוא קשר עם איזו עבירה רואים בה את העבירה , כמה יש בה משום חומר העוןו 32641 

שהיה בהם איזה מגע , ואשר מתוך כך תיארה התורה את אותם המעשים של ראובן חפני ופנחס, עצמה 32642 

 32643  .כאילו עברו עליהם וכותבים עליהם בדברי הנבואה בביטויים של שכיבה ממש, שהיא בעניני העריות

 32644 .(אור הצפון)

 32645 

 32646 מאמר תרפח

 32647 .(ב"ו י"בראשית ל) ותמנע היתה פלגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק

´ תמנע זו בת אלופים היתה שנא, ל להודיע גדולתו של אברהם כמה היו תאבים לידבק בזרעו"י ז"וברש 32648 

דברים אלה , יה פלגשאמרה איני זוכה להנשא לך הלואי ואה, ולוטן מאלופי שעיר היה, ואחות לוטן תמנע 32649 

תאריך ´ שהתורה הק, איזו חשיבות יש בזה שתמנע תאבה להדבק בזרעו של אברהם, תמוהים הם לכאורה 32650 

להסכמתם של בני , ה אהבו וחבבו ובחר בו ובזרעו"הזקוק הוא אברהם אבינו שהקב, להודיענו דבר זה 32651 

 32652 ?אדם פחותי ערך

, תיחסו אל אברהם אבינו ואל זרעו בכבוד והערצהשאנשי העולם ה, ואף אם נמצא איזו תועלת בידיעה זו 32653 

כי גדול היה כבוד אברהם וכבוד יצחק בנו בעיני אבימלך מלך , הרי דבר זה מפורש בתורה כמה פעמים 32654 

ובני חת אמרו לו נשיא , ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין ואמר ברוך אברם לאל עליון, פלשתים 32655 

שהושוו , (ד"ז י"לך י) על הכתוב אל עמק שוה הוא עמק המלך ל דרשו"ורבותינו ז, אלקים אתה בתוכנו 32656 

הרי כבר ידענו מה גדול היה שמו , (י שם"רש) שם כל האומות והמליכו את אברהם לנשיא אלקים ולקצין 32657 

 32658 ?ומה תוסיף לנו הידיעה שגם תמנע כבדה אותו ותאבה לידבק בזרעו, בגויים

אמר מוטב שתהא בתי , ה כשראה נסים שנעשו לשרהכי הגר בת פרעה הית, ל"וגדולה מזו כבר דרשו חז 32659 

כ מה "וא, הרי שבת מלך ממש רצתה להיות שפחה בבית אברהם, שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר 32660 

ועוד יותר קשה ביודענו מי היתה ? חידשה לנו תורה בידיעה זו שתמנע בת אלופים היתה פלגש לאליפז 32661 

כ מה נחשבה הסכמתה של "וא, (י שם"רש) ל"י שדרשו חזתמנע זו ממזרת וממשפחת פסולים וממזרים כפ 32662 

 32663 !נפלא הדבר ותמוה, כ בספור הדברים"תאריך כ´ זו שהתורה הק

ומשה רבינו , למענך עשה ולא לנו, הנה ראוי להתבונן בתפלותינו שאנו מתפללים עשה למען שמך 32664 

ו משם מבלתי יכולת פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנ, בתפלתו היה אומר למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם 32665 

ה את חשבונותיו מה שדרוש לכבודו "האם יש צורך להזכיר להקב, ולכאורה תפלה בלתי מובנת היא, ´ה 32666 

דבר זה הנוגע , למה יאמרו הגוים איה אלקיהם, ו"כי אין כדאי לשמו יתברך שיתחלל ח? בעולם´ ית 32667 

הלא אם יש צורך בזה לכבוד ? מה יוסיף אם נזכיר זאת לפניו, ה בהנהגת העולם"לחשבונותיו של הקב 32668 

 32669 ?בטח יעשה זאת גם בלעדי בקשתנו ומה תועיל בזה תפלתנו, שמו שזוהי תכלית הבריאה

מפני שאנו מרגישים רק את הרושם שפועלת כל התעוררות בנפש , ברם דברים אלה תמוהים בעינינו 32670 

, שבותיו ודרכי חייופועלת על הלך מח, ואנו יודעים כי כל ידיעה המתבררת ומתחזרת אצלו, האדם עצמו 32671 

ועל , אבל באמת כל העולמות עם אלפי רבבות ענינים מקושרים עם נפש האדם שהוא המפתח של הבריאה 32672 

כי אתערותא דלעילא באתערותא דלתתא , פי מצב נפשו מתנועעים כל כוחות השפעה מלמעלה למטה 32673 

 32674 .תליא

אם , ם מתחילתם ועד סופםמתעורר לעומתו רגש בכל העולמות העליוני, וכן כל רגש המתעורר באדם 32675 

ואם מתעורר בו רגש רע , הרגש הוא טוב הרי רגש זה מתעורר וחי בכל הבריאה וסטרא דקדושה מתגברת 32676 

וזהו באמת ענין התפלה כי , הרי הרגש זה מתעורר וחי בכל העולמות וסטרא אחרא מתגברת, ו"ח 32677 



, וכל הבריאה מרגשת בצערומתעורר רגש זה בכל העולמות , ´כשמתעורר האדם בתפילתו ומתחנן אל ה 32678 

 32679 .ורחמי עליון המושפעים בבריאה מתעוררים לחמול עליו

אלא כל , י מעשה המצות"י תפלה ותחנונים או ע"לא רק ע, והנה זאת ההשפעה מלמטה למעלה באה 32680 

וכן ידיעה הידועה לו , מתעוררת לעומתם ידיעה זו בכל העולמות, מחשבה רגש וידיעה הנולדים באדם 32681 

ואותה הידיעה פועלת , הרי היא מתבהרת יותר בכל הבריאה, היא מתבהרת אצלו יותר לאדם מכבר אם 32682 

וכל מה שתתגבר הידיעה , ונשפע מלמעלה למטה על פי בהירות ידיעה זו, יותר את פעולתה למעלה 32683 

הרי היא משפעת למעלה והסטרא , בהתעמקו בה יותר ובהכירו אותה ביתר תוקף, המבוררת לו למדי 32684 

הרי זו הידיעה מתעוררת ומתגברת בכל ´ ו ידיעה הגורמת חלול ה"ואם היא ח ,דקודשא מתגברת 32685 

 32686 .ומביאה הפסד ופגם ונותנת כח לסטרא אחרא להתגבר, העולמות

פ "ואע, נכבד בעיני העולם הרי זה מעורר בו רגש כבוד´ שבראותו ירא ה, וידוע כי דרכו של אדם הוא 32687 

בכל זאת אי אפשר לו להשתחרר מטבע זה , חריםשהוא בעצמו יודעו ומעריכו מבלעדי הסכמתם של א 32688 

גם הוא מרגיש יותר , שבראותו צדיק נכבד ונערץ בעיני אחרים אף אם הם פחותי ערך, המוטבע באדם 32689 

 32690 .מבלי משים יפול כבודו גם בעיניו, ולהפך בראותו אותו נבזה בעיניהם, יקר וכבוד אליו

איך כבדוהו ורוממוהו בני דורו מלכי , ה"אבינו עולכן לא חסה התורה להרבות בספורי גדולתו של אברהם  32691 

כי ידיעה זו לא רק שמרבה את כבודו , אבימלך מלך פלשתים ופיכול שר צבאו, צדק מלך שלם ובני חת 32692 

וכל , אלא שאותה ידיעה ואותו הרגש המתעורר על ידם פועלים פעולתם בכל העולמות, בעיני בני ישראל 32693 

י זה מתגברת סטרא דקדושא ונותנת שפע קודש בכל "וע, ´ה הבריאה כולה אומרת כבוד לצדיק קדוש 32694 

 32695 .העולם

שהיתה רחוקה מדרכו , אלא מכיון שאחרי ארבעה דורות נמצאה תמנע בת אלופים, ועדיין לא די לנו בזה 32696 

עד אשר היה חשוב בעיניה להדבק בזרעו אפילו , כ גדול בגויים"כ היה שמו כ"ואעפ, של אברהם אבינו 32697 

ואף שלפי האמת הסכמתה לא מעלה , האריכה התורה בזה למען הרבות כבודו בעיניו ,להיות פלגש לאליפז 32698 

בהזכר שוב , מ בהתחשב עם כוחות הנפש שבידיעה זו מתעורר רגש הכבוד לאברהם ביותר"מ, ולא מורדת 32699 

אלא גם אחרי ארבעה דורות היה גדול שמו , שלא רק בדורו כבדוהו בני אדם, כבודו של הצדיק באור חדש 32700 

אלא מתחזקת ומתגברת בכל הבריאה , כדאי הוא ללמדנו ולהודיענו ידיעה זו אשר אינה כלה בנו, םבגויי 32701 

 32702 .וכולה אומרת לו גדולה וכבוד

לא חסה כאן להאריך , פ שגופי תורה נתנו ברמיזה"שאע, ועד כדי כך התחשבה התורה עם רגש זה 32703 

ל זה אלא מפני תמנע להודיע שלא הוזקקה לכתוב לנו כ, ולהוסיף פרשה שלמה אודות משפחת החורי 32704 

, וזה רק כדי להגביר את אותה הידיעה הידועה ומבוררת כבר, (ד"ו כ"י שם ל"רש) גדולתו של אברהם 32705 

וכל צנורות ההשפעה יקבלו כח , באשר כל מה שתתגבר יותר תתגבר בזה סטרא דקדושא בכל העולמות 32706 

 32707 .(´שיעורי דעת שיעור א)  .יותר גדול לתת כבוד לצדיק

 32708 

 32709 רפטמאמר ת

 32710 .(ב"ו י"בראשית ל) ותמנע היתה פלגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק

אמר , זה מנשה בן חזקיה שהיה יושב ודורש בהגדות של דופי, ל והנפש אשר תעשה ביד רמה"אמרו חז 32711 

י דבר שאינו "ופירש? וכי לא היה לו למשה לכתוב אלא ואחות לוטן תמנע ותמנע היתה פלגש לאליפז 32712 

ל ומפרשים למה "והנה לאחר זה באים חז, וכן היה מלגלג ואומר שכתבו משה שלא לצורך, צריך הוא 32713 

וכל , תמנע בת מלכים הוות דכתיב אלוף לוטן אלוף תמנע, באמת היה צריך משה לכתוב דבר זה בתורה 32714 

הלכה והיתה פלגש , בעיא לאגיורי באת אצל אברהם יצחק ויעקב ולא קבלוה, אלוף מלכותא בלא תגא היא 32715 

נפק מינה עמלק , אמרה מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה לאומה אחרת, ליפז בן עשיולא 32716 

י לרחקה מתחת כנפי "ומוסיף רש, (7סנהדרין צט) מאי טעמא דלא איבעי להו לרחוקה, דצערינהו לישראל 32717 

 32718 .השכינה שהיה להם לגיירה

, די להרבות אמונה עלי תבלמסופר בתורה כמה אברהם היה משוטט בעולם כ, והרי הדברים מופלאים 32719 

הכתוב אומר והנפש אשר עשו בחרן ומפרשים , בין הבריות ולהכניסם תחת כנפי השכינה´ להפיץ שם ה 32720 

ואם , תעודה זו היתה תכלית חייהם, (ר לט"בר) ל אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים"חז 32721 

 32722 .ינה ראויה לכךצריכים להסביר שהכיר בה שא, אברהם לא הסכים לקבל את תמנע

ולאחר שלא קבלוה , תמנע גילתה מעלות גדולות מאוד שעזבה בית מלכות להידבק בזרעה של אומה זו 32723 

אלא שאברהם ברוח קדשו , הסכימה להשפיל עצמה עד כדי להיות שפחה לאומה זו ונעשתה פלגש לאליפז 32724 

שה אם יבוא אחד מכל ה למ"ש הקב"וכמ, הכיר בפנימיות נפשה שיש בה שורש רע ואסור לקבלה כגיורת 32725 

 32726 .(´ילקוט שמואל ב) ומזרעו של עמלק אל יקבל אותו, ע ומתגייר שיקבלו אותו"אוה



, ויש לשער שאברהם אבינו הכיר עוד באמו של זרע עמלק את שורש שחיתותו ומשום כך לא קיבל אותה 32727 

יתה כאן אולם התורה מגלה שה, וכן גם יצחק ויעקב באו לידי אותה ההכרה ופסלוה מלקבלה לגיור 32728 

, ועם כל שורש הרע שמצאו בה היה להם לקבלה ולגיירה ולא להרחיקה מתחת כנפי השכינה, שגיאה 32729 

באו תוצאות חמורות ואיומות לזרעם שיצא ממנה עמלק , ומשום שלא כיוונו לדעת התורה ולא עשו כן 32730 

 32731 .שהצר לישראל בכל הדורות

הוא הראשון שבא , רע לזרעו של אברהםל כמה שחיתות היתה טבועה בעמלק וכמה ה"למדנו בתורה ובחז 32732 

והכתוב מציין עליו אשר קרך בדרך ויזנב בך כל , להילחם בישראל לאחר יציאת מצרים וקריעת ים סוף 32733 

והוא ששונא לישראל ומציק לו בכל , (ה"דברים כ) הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים 32734 

, הכריז עליו מלחמה עד עולם´ וגם ה, מהעולם וישראל נצטוה במצוה מיוחדת למחות את זכרו, הדורות 32735 

ולא עוד אלא שכל זמן שעמלק קיים אין השם שלם ואין , בעמלק מדור דור´ כדברי הכתוב מלחמה לה 32736 

 32737 .(י שם"רש) הכסא שלם

ולא קיבלו אותה לקרבה תחת , וכל זה לא בא אלא מתוך כך שאברהם יצחק ויעקב מנעו חסד מתמנע 32738 

עד שהיא מביאה פורעניות קשה , ולה אחת של מניעת חסד ואף מנפש אחתהרי כמה חמורה פע, השכינה 32739 

והתורה כתבה לנו לשם כך דבר שאינו צריך על , כזו לישראל ולעולם לכל הדורות ומגעת עד כסא הכבוד 32740 

 32741 .כדי ללמדנו את היסוד הזה המגיע לרומו של עולם, לוטן ועל תמנע

הכתוב אומר ויקם בלילה ויקח את שתי , נה לעשיובדומה לזה מצינו לגבי יעקב אשר מנע מלתת את די 32742 

ל ודינה היכן היתה נתנה "ושואלים חז, (ב"בראשית ל) נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו 32743 

ל "א, אמר עינו של עשיו רעה היא שמא יתלה עיניו ויראה אותה ויקח אותה ממנו, בתיבה ונעל בפניה 32744 

הדא הוא דכתיב ותצא , אה למהול הרי היא נשאת דרך איסורה מנעת חסדך מן אחיך לא בקשת להשי"הקב 32745 

 32746 .(ר שם"בר) דינה בת לאה

 32747 שבאותו יום שמכר את הבכורה עבר חמש העבירות החמורות ביותר, ל מתארים את רשעותו של עשיו"חז

וירא יעקב מאוד ויצר לו והיה נאלץ להשתמש , ובאותה שעה יצא לקראת יעקב כדי להילחם בו, (ב טז"ב) 32748 

, או להציל לפחות מחנה אחד לפליטה, סיסים שונים לדורון לתפילה ולמלחמה כדי להינצל ממנובתכ 32749 

ובפרט בשעה זו שנמצא בסכנת השמד מצד , ולכאורה בודאי צריך לחשוש מלמסור את בתו דינה לרשע זה 32750 

 32751 .אותו רשע עצמו

לא עשה יעקב כהוגן  למרות כל חששות והסכנות, אולם עם כל זה רואה התורה ביעקב מניעת חסד מאחיו 32752 

ה שבהן ברא את "החסד הוא ממדותיו של הקב, בזה שסגר את דינה בתיבה והעלימה מעינו של עשיו 32753 

ויעקב צריך היה להיות מוכן לגמול , וכל אדם חייב להידמות למדותיו אשר זוהי תכליתו בחיים, העולם 32754 

, ב"וטב ומביאה אותו לחיי העוהואולי היתה גם מחזירתו למ, חסד עם אחיו ולתת לו את דינה בתו לאשה 32755 

חמורה מאוד היא , ומכיון שיעקב הסתייג מחסד זה בא עליו עונש חמור כזה שתפשו את דינה וטמאו אותה 32756 

וגוררת אחריה תוצאות ועונשים , אף אם היא באה מתוך חשבונות ושיקולים רבים, מניעת חסד מהזולת 32757 

 32758 .קשים וכבדים

ל כל המשיא את בתו לעם "כי הרי אמרו חז, את בתו לעשיו הרשעויתכן כי באמת לא היה יעקב חייב לתת  32759 

ועל אחת כמה וכמה לרשע ולא לרשע סתם אלא , (7פסחים מט) הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני ארי 32760 

כי כשם שהוא , ולא עוד אלא שגם אסור היה לו ליעקב למסור את דינה לעשיו, לעשיו המופלג ברשעותו 32761 

ואמנם , י הוא חייב לעשות חסד עם בתו ולא לכפות אותה לפני ארי כזההר, חייב לעשות חסד עם אחיו 32762 

אלא שהתביעה כלפי , עשה יעקב חסד עם דינה שסגר אותה בתיבה כדי להצילה מידי עשיו שלא יקחנה 32763 

 32764 .יעקב היתה כאן בדרך אחרת

ם כי אם גם על פגם במחשבה אף א, אנו מוצאים בתורה שתובעים את הבריות לא רק על פגם במעשה 32765 

פרשה , ר ויהי בנסוע הארון ויאמר משה"ת, דוגמא לזה אנו מוצאים לגבי דור המדבר, המעשה הוא כהוגן 32766 

ולמה כתבה כאן להפסיק בין פורעניות , ה סימנים מלמעלה ולמטה לומר שאין זה מקומה"זו עשה לה הקב 32767 

ת ראשונה ויסעו מהר פורעניו, ויהי העם כמתאוננים, פורעניות שניה מאי היא, ראשונה לפורעניות שניה 32768 

הביא שם את דברי המדרש שנסעו מהר סיני ´ ותוס, (שבת קטז) ´ר חמא בר חניא שסרו מאחרי ה"וא, ´ה 32769 

 32770 .כך היו בורחים מהר סיני דרך שלושת ימים, כתינוק היוצא מבית הספר שבורח והולך לו

את המקום כדי להמשיך והרי חייבים היו לעזוב , ותמוה הדבר איזו פורעניות יש בזה שנסעו מהר סיני 32771 

שהיה , ל אומרים שמהלך שלושת ימים הלכו ביום אחד"ולא עוד אלא שחז, בדרכם להגיע לארץ הבחירה 32772 

ל שהמהלך משם לארץ ישראל ארבעים יום וארבעים "ועוד אמרו חז, ה חפץ להכניסם לארץ מיד"הקב 32773 

נוסע לפניהם דרך ´ רית הוגם ארון ב, (ילקוט שם) ואלו זכו ישראל לשלשת ימים היו נכנסים, לילה 32774 

כ "וא, (י שם"רש) כלומר היה מקדים לפניהם דרך שלושת ימים לתקן להם מקום חנייתם, שלושת ימים 32775 



כתינוק הבורח ´ ואיך קוראים נסיעה זו סרו מאחרי ה, האיצו בהם שיסעו מהר סיני להיכנס לארץ הקודש 32776 

 32777 ?מבית הספר

אבל יחד עם זה היו צריכים , ה הם היו חייבים בכךבעל כרחנו לומר שלא היתה שום פגיעה בעצם הנסיע 32778 

ובשמים הכירו שפרידה זו לא עלתה להם כל , להרגיש קושי להיפרד מהר סיני שקיבלו עליו את התורה 32779 

י בשם "ופירש רש, בזמן שעזבו את ים סוף כתיב ויסע משה את ישראל מים סוף, כך בקושי כפי הדרוש 32780 

סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות והיו ישראל מוצאים שעטרו מצרים , מכילתא הסיעם על כרחם 32781 

ואם לגבי ביזת מצרים כך על אחת כמה וכמה בשעה שהיו , לפיכך הוצרך להסיעם בעל כרחם, אותם בים 32782 

ומכיון שכתוב ויסעו ולא ויסע , בודאי שהיה ראוי שיהיה צורך להסיעם בעל כרחם, ´נאלצים לעזוב את ה 32783 

 32784 .כל כך קשה עליהםמשמע שלא היתה פרידתם 

קוראים את , והיו מצווים ונדחקים לכך על ידי השכינה, ואם כי נסעו לארץ הבחירה לתכליתם הקדושה 32785 

אבל מכיון שהמחשבה , ´אמנם המעשה היה כשורה וההליכה היתה אחרי ה, ´הזריזות הזאת סרו מאחרי ה 32786 

´ ארו אותם כסרים מאחרי הקיבל כל המעשה צורה הפוכה עד שתי, לא היתה בשלמותה בהתאם למדרגתם 32787 

עד שהיה צורך להעתיק את הפרשה , וציינו את המעשה בתור פרעניות קשה, וכבורחים מבית הספר 32788 

 32789 .ממקומה ולעשות סממניות כדי להפרידה מפורעניות אחרת

יתכן שיעקב נהג כהוגן , ולפי אותו רעיון אפשר לפרש התביעה על יעקב במניעתו את דינה מעשיו אחיו 32790 

היה גם , אלא שתוך עשותו חסד עם דינה, ם את דינה מעיני עשיו ועשה בזה חסד עם דינהבמה שהעלי 32791 

אבל בשמים , ואולי גם הרגיש בצער זה, צריך להרגיש צער בנפשו על אשר אין בידו לגמול חסד עם עשיו 32792 

, ולפיכך אף על פי שהמעשה של יעקב היה כולו חסד, ראו שלא הצטער במדה הדרושה בהתאם למדרגתו 32793 

עד , נהפך כל המעשה מחיוב לשלילה, בל מכיון שהוכר פגם במחשבתו לגבי מניעת חסד מעשיוא 32794 

 32795 .ובא עליו עונש כה קשה וחמור וחרפת עולם על כל ביתו, שקוראים עליו למס מרעהו חסד

שאף אם היא מתארת מעשי עבירה בביטויים , כבר עמדנו במאמר הקודם על דקותה של לשון התורה 32796 

ואם התורה בעצמה מתארת את המשגה , נם לפי מושגינו כי אם מושגים דקים מאודאי, חריפים מאוד 32797 

בודאי שאינו לפי , ועל אחת כמה וכמה אם היא רק מרמזת עליו ברמז דק בתוך דברים אחרים, בצורה קלה 32798 

 32799 .מושגינו כי אם איזה פגם כל שהוא

דינה מעשיו לא נזכרים כלל ומעשה יעקב בהעלימו את , והנה מעשה זה של אברהם באי קבלתו את תמנע 32800 

ואפשר להבין כמה היו , ל לומדים אותם מאיזה רמז של כתוב מיותר או מהעלם הכתוב"אלא רז, בתורה 32801 

ובכל זאת נורא הוא באיזו חומרה ראו , הפגמים הללו דקים מן הדקים שקשה לנו לתפוש אותם במושגינו 32802 

 32803 .םואילו תוצאות איומות ועונשים מרים באו בגלל, אותם בשמים

ועמד עמהם על כל פגם כל שהוא הן במעשה והן , ה עם אבות העולם כחוט השערה"הרי כמה דקדק הקב 32804 

כי אם כה החמירו בפגם כל שהוא , ומכאן אנו גם למדים מה גדול ערכו של כל מעשה חסד, במחשבה 32805 

 32806  .םהרי כמה מרובה חיובו של חסד וכמה שכר וזכויות טובות תלויות בו לדורות עול, במניעת חסד

 32807 .(אור הצפון)

 32808 

 32809 

 32810 וישב

 32811 מאמר תרצ

 32812 .(´ז א"בראשית ל) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען

ב אלא "ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה"אמר הקב, ל בקש יעקב לישב בשלוה"אמרו ז 32813 

ה "ממלך מלכי המלכים הקב? לא הבנתי אטו מגברא דלית ליה קא בעי, ז"שמבקשים לישב בשלוה בעוה 32814 

? וכי לאכול מפריה הוי בעי יעקב לישב בשלוה? ז"ה לתת לצדיקים גם בעוה"וכי לית ליה להקב! בעיקא  32815 

 32816 !הלא להיות פנוי לעבודתו יתברך קא בעי

וגם , ד שנה למד בבית מדרשו של עבר רצופות בלי הפסק רגע"י, ה כבר סבל הרבה"והנה יעקב אבינו ע 32817 

, ד שנה שלמד בבית עבר לא שכב כלל"י, ל"י ז"רש´ פיכנאמר וישכב במקום ההוא ו, בלילה לא שכב כלל 32818 

הישוער עמל כזה לייגע , ובבית עבר לא שכב כלל אפילו על אבנים, וגם כאן שם רק אבנים מראשותיו 32819 

 32820 ?ד שנים רצופות"מחשבתו בעיון גדול י

ב וקרח שנה כנאמר הייתי ביום אכלני חור´ והיה אצלו עבד כ, עשרים שנים היה בבית לבן רבן של רמאים 32821 

והוצרך להתרחק מבית אביו אשר ביתו היה יותר , ורימה אותו עשרת מונים, בלילה ותדד שנתי מעיני 32822 

ה יהיה עבד עשרים שנה "ובן בנו של אברהם אבינו ע, והוצרך לגלות מבית גדול יותר ממלך, מבית מלכים 32823 

בה כי הם היו רק ואיתא במדרש ר, מאות איש´ אחר כך הפחד מעשיו שבא עליו בד, בבית רשע רמאי 32824 



ואף ? ומה עוול אם רוצה לנוח מעט ולישב בשלוה, אחר כך ויאבק איש  עמו שרו של עשיו, ראשי גייסות 32825 

 32826 .ה לא דיין לצדיקים"על פי כן אמר הקב

, והכל מחמת שלא ראה צרות יותר גדולות, לאדם קרוץ מחומר יראה כי הצרות של עולם הזה צרות הנה 32827 

ה שהוא יודע מה "אבל הקב, והכל מחמת שלא ראה טובה יותר, כי טוב הוא ז ידמה לו"וגם הטוב של עוה 32828 

כל הנביאים לא , (7ברכות לד) ל"ב כמו שאמרו חז"ויודע מה הן טובות של עוה, הן צרות של עולם הבא 32829 

הרי , זולתך יעשה למחכה לו´ אבל תלמיד חכם עצמו עין לא ראתה א, ח"נתנבאו אלא לעושי פרקמטיא לת 32830 

 32831 .אין ידיעתם נחשב כפי מה שהוא, תוקף הידיעות שידעו הנביאים בעולם הבאכי אחרי כל 

ב "ה שרק הוא יודע עוצם העונג של עוה"כ יפה אמר הקב"וא, ז ורעותיו הם לא יותר מרגע"טובות עוה 32832 

אטו אין כדאי לסבול נשיכת זבוב קטן כרגע בשביל שכר , וגם איכות הטוב בלי תכלית, בכמות בלי הפסק 32833 

יותר נורא מי , והנה מלבד שכר עצם המצוה הנורא, אשר גם עין נביאים לא ראו, א מאודעצום ונור 32834 

 32835 .שעושה מצוה בעמל

רק כפול ומכופל לפי העמל , אינו נוטל ממנה ריוח כשאר סחורות, הסחורה שאדם יגע עליה עד שמשיגה 32836 

אחד ואחד בלי נותן שכר מצות לכל , כ להטוב ומטיב בלי תכלית"ואם כך בבני אדם עאכו, להשיגה 32837 

אם עשה בעמל בלי שיעור הרבה יותר ישלם לו , זולת זאת נותן שכר על העמל של המצוה, תכלית 32838 

ל תורה שלמדתי "ופירשו ז, (´קהלת ב) ה אף חכמתי עמדה לי"ומעתה יפה אמר שלמה המלך ע, ה"הקב 32839 

 32840 .באף פירוש ביגיעה היא שעמדה לי לשלי יחשב

הלא אם תלמד תורה ביגיעה ובאף על ידי , ה רוצה לישב בשלוהה למה את"ומעתה מובן היטב דברי הקב 32841 

הלא שכר בלי יגיעה בטל נגד שכר , ותתייגע לפנות דעתך לתורה ועבודה על ידי יגיעה, טרדות עולם הזה 32842 

עד כי אמר כי ארד אל , ב שנה אבל על בנו"וניתוספו לו כ? ואיך תרצה להפסיד שכר נורא כזה, ביגיעה 32843 

וביותר גדול צערו על שלא שרתה , יצחק בכה על צערו חנם ולא היה יכול לגלות לו וגם, בני אבל שאולה 32844 

 32845 .עליו השכינה

ה ממנו מה שרצה לישב בשלוה "ז שחק הקב"ועכ, והנה יעקב שסבל בימיו כל כך צרות כמו שביארנו 32846 

של  ומה שכרו גדול, ומעתה נוכל להבין מה הפסד מאוד של האדם היושב כל ימיו בשלוה, מכאן ולהבא 32847 

 32848 .ר"מחלקם יהיה חלקנו אכי, הכובש רצונו ושובר מדותיו שזאת היגיעה יותר גדולה

 32849 .(ד"רי´ א מא"חכמה ומוסר ח) 

 32850 

 32851 מאמר תרצא

 32852 .(´ז א"בראשית ל) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען

ה לא דיין מה שמתוקן להם "אמר הקב, ז"וישב יעקב בשעה שצדיקים מבקשים לשבת בשלוה בעוה 32853 

? וצריכין אנו להבין מהו החטא של השלוה, (ד"ר פ"ב) ז"אלא שהם מבקשים לישב בשלוה בעוה ב"לעוה 32854 

 32855 ?מפני מה אמרו לא דיים הכי עין רעה יש בדבר

שלוה נקרא בעת , והמה דברים סותרים זה את זה, אמנם אם נתבונן בזה נמצא כי יש שלוה ויש מנוחה 32856 

ומוכן אצלו כל מה שהוא צריך ואינו צריך לדאוג  ,שלא יחסר לו שום דבר מפני שיש לו כל מה שירצה 32857 

יש לו מעות מזומנים לעת מצוא והמסחר שלו הולך , יש לו דירה טובה וכל הצטרכות הגשמיות, כלום 32858 

, אין לו שונאים שיבקשו נקמתו ומצב בריאותו טוב, וכל הקנינים שלו עומדים תחת שמירה גדולה, כשורה 32859 

ואין לו בן גילו אשר יקטין מעלתו ואינו , תקבלת בהסביבה שלוהמדות שבעי רצון הוא נכבד ודעתו מ 32860 

 32861 .ובכל דבר שפונה מצליח זה נקרא שלוה, משועבד לשום אדם

אם האדם אינו יכול לעמוד כי אם שיהיה שלוה , (´משלי א) כ ושלות כסילים תאבדם"ועל מצב זה אמה 32862 

י במעט שינוי שיהיה במצבו יפול משמים אז הוא עומד בסכנה כ, מכל הצדדים וכל עניניו יסודרו כפי רצונו 32863 

וחייו יהיו עשוקים , כי אם הזמן יתחלף ומצבו מתחיל להתמוטט אז אין לו בסיס על מה לעמוד, ארצה 32864 

 32865 .ומבלה ימיו בדאגות הבלתי פוסקות, ורצוצים בלי שום עונג ומנוחה

א מוקף בכל ההצטרכות לא מצד שהו, ומה נקרא מנוחה שאינו צריך לכלום, ויש אדם שהוא חי חיי מנוחה 32866 

מפני , ואינו מתאוה למה שהכל מתאוים, אלא מצד שאינו רוצה במה שבני אדם רגילים לרצות, ומאויי לבו 32867 

לכן עוזב הוא אהבת הרצון , אשר יומם לא ינוח ולילה לא ישקוט, שהוא מבין החסרון שיש בכל רצון 32868 

 32869 .´לגמרי ומשליך כל יהבו אל ה

ואין התועלת והנזק , הוא מכיר שהכל בידי שמים, בות ובלתי התמדתםי שמתבונן ומכיר חולשת הסי"וע 32870 

, כי מה שנגזר יבוא לו´ ונכון לבו בטוח בה, וגזרתו´ ועוזב הסיבות ובוטח בה, ביד הנברא אלא ביד הבורא 32871 

ואינו , הרי הוא דומה שכבר בא´ וכל מה שיצא מגזרת ה, הלא הבורא חזק מכל? כי מה ימנע דרך להגזרה 32872 

כי כל דבר מונח תחת , ולא ימהר לה אפילו רגע אחד, תדל עבורו כי לא יוסיף מאומה לגזרתוצריך שיש 32873 

 32874 .וכל הסיבות והתחבולות יש להם פגע מפסיד להם, השגחה



גם כי יהפכו כל , ומה שלא קדם בגזירת הבורא עליו? וכיון שכן למה לו לבטוח על משענת קנה הרצוץ 32875 

וכל הויות העולם לא , ´כי כל החריצות היא רק תולדה מגזרת ה, העולם להוסיפו לא יתכן להם בשום אופן 32876 

בשנת בצורת לא ידאג ולא , ´והבטיחה תורתינו הקדושה במאמר ברוך הגבר אשר יבטח בה, ינועו בלעדו 32877 

 32878 .(ז"ירמיה י) ימיש מעשות פרי

, חת נפשוכוחו חזק בבטחונו ובמנו, וכיון שכן הוא למה לו לישא משא בחנם ולעבוד עבודה שאינה שלו 32879 

אלקי הרעבתני אפילו אם , על אחד שהיה קם בחצי הלילה ואמר, (´שער אהבת ה) ה"וכמו שהובא בחו 32880 

הרי לנו מזה מנוחת נפשו שהיה קם בחצי הלילה , תשרפני לא אוסיף כי אם אהבה אותך ושמחה בך 32881 

טוב ואם אין לו  אם יש לו הוא, ואינו דואג על שום דבר´ כן מרגיש כל מי שבוטח בה, כ עצומה"בשמחה כ 32882 

, ולא ירצה זולת מה שבחר לו הבורא, משמועה רעה לא ירא כי כל פצצה יש לה כתובת שלה, גם זו לטובה 32883 

 32884 .לכן יקויים  בו הכתוב כבוד חכמים ינחלו

שיהיה הכל נמדד עם , מי שרוצה לחיות דוקא חיי שלוה, נמצא המנוחה והשלוה המה שני דברים הפכיים 32885 

אבל מי שחי חיי מנוחה אז שוה אצלו אם המקח , קרבו מכל דבר שהוא נגד רצונואז יפול רוחו ב, רצונו 32886 

ונמצא כי יש בכלל מנוחה שלוה אבל אין , אם מבקרים אותו או לא, כ ליטרא לחם או פחות"עשרים רו 32887 

 32888 .והבר דעת שמכיר המציאות ראוי לו לבקש רק חיי מנוחה, בכלל שלוה מנוחה

ל אם "יש מנוחה עם נסיונות כמו שאמר החסיד הנ, כי יש שני מיניםאם נתבונן בעצם חיי המנוחה נמצא  32889 

כי הוא מרגיש מנוחת הנפש ושמחה עצומה בעת , תשרפני באש לא אוסיף כי אם אהבה אותך ושמחה בך 32890 

מכח אל הפועל וזה ´ כי אז מוציא כל כוחותיו וגבורתו ובטחונו בה, ואינו קורא זה נסיון אלא חיים, הנסיון 32891 

אינו מרגיש זה לעול ולמקרה רע , וכל שיתמיד יותר הנסיון או שבא נסיון אחר ברציפות ,תכלית החיים 32892 

והוא שבע רצון , ואז הוא מרגיש כי הוא חי לפי דרך השלמות, אלא אדרבה אז יתעורר כל הרוח חיים שלו 32893 

 32894 .מה שבא אצלו בחשבונות מן הכתוב והקבלה, ללחום אז מלחמת היצר של כתלמיד חכם נדמה לו

כי הרגשתו גבוהה , ואין לך רוח חיים גדול מזה, יניח את עצמו להתרמות ולהתפתות מהרהורי היצרולא  32895 

ומעת שירגיש האדם אשר יכול ללחום עם הטבע לנצחו לפי , מאוד ושכלו מזוקק ומופשט מכל הנגיעות 32896 

הזה אז יתן לו ההרגש , מופשט מכל התפעלות הטבע ומכל הרגשי החושים והרצונות, השקפתו הגבוהה 32897 

, כן יתמיד ויתעלה הרוח חיים שלו, ובכל שיתמידו הנסיונות בתכיפות ויתמידו נצחונותיו, נעימות עצומה 32898 

כי , כשם שאין אדם מבקש לסלק מעצמו רוח החיים, ולא יפול במחשבתו הרהור של לא הן ולא שכרן 32899 

 32900 .הנסיון והחיים אחד הוא

יתכן שיפרח במחשבתו , עם טבעו והרגליו ויש לפעמים אשר אחר שעבר נסיונות רבות ומלחמות חזקות 32901 

בחשבונות רוחניות אשר מבלי נסיונות יהיה , ל לא הן ולא שכרן"כדמיון שאמרו חז, הרהור דק מן הדק 32902 

מ "מ, ואף שהוא עדיין עומד במעלתו ובטהרת לבו ומסירותו אל התורה, מצבו הרוחני ביתרון מעלה 32903 

ויש בזה צדדים רוחניים אשר , מפני חשבונות רוחניים מתמלא בלבו הרהורים לנוח מעט מנסיונות רצופים 32904 

אז , אשר אם יהיה מצב הגשמי שלו יותר בריווח, ולפעמים מכריע הרוחניות לצד השלוה, נשקלים בדעתו 32905 

 32906 .יוכל לעמוד ברצון חזק יותר בעבודת הבורא

כתנאי לקיום השלוה שביקש הוא לא , ל במה שאמרו ביקש יעקכ לישב בשלוה"ונוכל להבין זה בדברי חז 32907 

אלא שעבר הרהור דק מן הדק במחשבתו להיות שלו מעט מן הנסיונות הרצופים , התורה והשלמות כלל 32908 

 32909 .בחשבון שמא יהיה אז הרוחניות שלו לפי שיקול דעתו יותר טוב ויותר גבוה, והמתמידים

בצער אשר יפה אחד , ה החלטה ברורה"אלא שמדרכי ההשגחה אשר רגלי חסידיו ישמור הראה לו הקב 32910 

לכן קפץ עליו רוגזו של יוסף כי רק מנסיונות , כי עיקר תועלת האדם הוא רק מן הנסיון, ממאה שלא בצער 32911 

נעשה לירא ´ עתה´הרי שדוקא , כ עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה"כמשה, רצופים ותכופים יתעלה האדם 32912 

ל ידי הנסיון הוציא וע, כי הדעת האמיתית לא היה חסר לו מקודם אלא שהיה חסר לו הבפועל, אלקים 32913 

 32914 .כוחותיו מכח על הפועל

לא , היינו לנוח מעט מנסיונות רצופים מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף, לכן מיד כשבקש יעקב לישב בשלוה 32915 

וזהו מה שסיים המדרש , מפני שרק בנסיון הוא ההצלחה, בתור עונש אלא בתור שמירה שלא יטעה בדרכו 32916 

ו אלא מטעם "לא מטעם עין הרע ח, ז"שרוצים לישב בשלוה בעוה ב אלא"לא דיין לצדיקים שנוחלים עוה 32917 

ומפני זה צריך האדם , וזו היא כל הבחינה על אהבתו הטהורה לאלקים, שזהו כל ההצלחה שיעמוד בנסיון 32918 

כי רק המה האמצעים המגיעים את האדם למדרגות , להיות משתוקק הרבה לנסיונות רצופים ותכופים 32919 

 32920 .הגבוהות

וכיון , א להגיע למדרגה גבוהה בלי נסיון"כך א, אדם לעלות למגדל גבוה בלי סולםוכמו שאי אפשר ל 32921 

, היו צריכים מפני זה לחבב הנסיונות ולהשתוקק אחריהם, ב"שהנסיונות הוא הדרך דנוחלים על ידם העוה 32922 

ואין מקום להרהור וספק כי ודאי , ולסוף רוצים לישב בשלוה שעובר במחשבתם ספיקות בהדרך הזה 32923 



י הסבלנות יגיע "כי רק ע, כ וירא מנוחה כי טוב ויט שכמו לסבול"כמשה, כשמש שרק זו היא הדרך וברור 32924 

 32925 .לחיים הרוחניים

מצד תביעות הטבע ורתיחת , והעיכובים שפוגש האדם בדרך העליה שלו´ נמצא שכל הקושיות על דרך ה 32926 

כי אם ילך בדרך , המדותזה גופא הוא התירוץ שמפני זה ראוי לך דוקא לבקש שבירת , הדם של הרצון 32927 

נמצא שאין שום דרך , והקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, רצונו יוסיף עצים על האש 32928 

 32929 .אלא אדרבה על ידי הסכמתו שלא יחזור להשביע רצונו ישקיטנו, לנטות אחר הרצון

לכן עליו להחזיק מעמד כי אדרבא מפני שהנסיון שובר אותו , וכל הקושיא מצד הנסיון זהו גופא התירוץ 32930 

ולכן היא הנותנת שיהיה תקיף , כי אם יסוג בעת הנסיון לא ישאר ממנו כלום, ולבקש עצות איך לעמוד 32931 

ואם לא יבקש האדם להמצא , ואם אין לך עת עשה לך עת, ש צדיקים ילכו בם"ולא יפול ביאוש כמ 32932 

ואם , (.מגילה ו) ומצאת לא תאמיןכי לא יגעת , לא יעלה בידו כלום´ ממילא´ויחכה על , בחבורה גבוהה 32933 

כי , וזה גופא מחייב לו שיתן כל המחר בעד היום, יעזוב עצמו על מחר גם למחר יחשוב כן ואין לדבר סוף 32934 

 32935 .אם יתן היום בעד המחר לא יהיה לו לא היום ולא מחר

התגבר על כי רק אז ימצא המבקש בחינה לדרכו וכח ל, וכן הקושיא של נסיונות רצופים זו גופא התירוץ 32936 

ה חסד ומשפט "אלא כמו שאמר דוד המלך ע, כמו שהוא בלי תרעומת וטענה´ ולסבול גזירת ה, רצונו 32937 

 32938 .ל אם חסד אשירה ואם משפט אשירה"ואמרו חז, אשירה

כי במילי דעלמא גורם לו , ´נמצא כי הנסיונות צריכים לגרום לו באמת שיתבונן על מצבו וישיב לבו אל ה 32939 

כי אם עבירה , ואם אינו עושה כן אין התאוה גורם בזה, יין על מצבו ביתר דקדוקהנסיון לבקש יותר ולע 32940 

אבל מי שמשים לב על דרכיו הוא רואה בחוש כי , גוררת עבירה מצד רוח הטומאה ולכן אינו מרגיש כלום 32941 

ולחייב עצמו לבקש חיי המנוחה , כי אם לעקור השלוה אשר ממנה כל חטא וכל גנות, אין לו עצה אחרת 32942 

 32943 .(מדרגת האדם נקודת האמת)  .יתיתהאמ

 32944 

 32945 מאמר תרצב

 32946 .(´ז א"בראשית ל) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען

ה לא דיין "אמר הקב, בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף, (ד"ר פ"בר) ל"אמרו חז 32947 

אבינו  ל מיעקב"תבעו חז, ז"אלא שמבקשים לישב בשלוה בעוה, ב"לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה 32948 

שיעקב היה מפחד לזוז אף רגע מהאהל , הגם שזה בא מצד מעלתו וגדולתו של יעקב, שבקש לישב בשלוה 32949 

משום זה בא לו כל היראה , ודוקא ביודעו גודל חובתו לצאת לרחוב, משום גודל יראתו ופחדו מהרחוב 32950 

, באהל עוד איזה זמןד שנים להיות "ונטמן י, ומצד מעלה זו היה בוחר תמיד לאהל, והפחד הגדול הלזה 32951 

 32952 .כ תבעו הכתוב בקש יעקב"כ הלא זה מצד מעלתו ואעפ"וא

, ה בוחן לבות הוא ראה בהבקש יעקב הלזה הרהור דק מן הדק עד אין נבדק של לישב בשלוה"רק הקב 32953 

שבדקדוק כזה שהיה עם , ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה"שהקב, (.ק נ"ב) ל"שזהו מה שאמרו ז 32954 

מדת יושב אהל , היה מקום טענה על יעקב אבינו בכחוט השערה שבקש לישב בשלוהרק שם , ´האבות הק 32955 

שכל מגמתו של האדם , ז"ובזה תובע הכתוב על בריחה מעוה, גרמה לו שהיתה טענה עליו במתי יבוא לידי 32956 

למתי יבוא , אלא לצפות תמיד ולחכות בכליון עינים לתלאות, צריכה להיות שלא לישב אף רגע בשלוה 32957 

 32958 .קיימנולידי וא

במצב של , כל אחד ואחד רואה בחוש שמקום הצלחת כל הגדולים היה דוקא במצב של נסיונות וקשיים 32959 

אם במצב של שלוה כשהוא שליו ושבע ולא חסר לו שום , כל אדם יוכל לבחון זאת על עצמו, יצר הרע 32960 

יבין את זאת שזה מי בער ולא , וכשאך ייעף קצת בהקושי הכי קטן יפסיק מלימודו, דבר אז ישב וילמוד 32961 

שאחרי שכל זה , ל שמתוך גודל הפרסום גודל ההעלם"ועל יסוד זה יאותו דברי הרמח, אינו שוה כלום 32962 

 32963 .בכל זאת אין לשום איש ידיעה מזה כלל, כ פשוט וברור"כ

כל הנהגת האדם בזה היא כאילו כל התורה היתה רק במצב של , האדם בענין זה הוא בבחינת אפיקורוס 32964 

דבשעת כעסו הכרת פניו ענתה , הוא פוגע בקצת קושי אזי הריהו כבר משבר כלים בחמתואבל כש, שלוה 32965 

שהרי , כ הינם עם הארציים ביסוד זה"כ? כ ישנה תורה"וכי במצב כזה ג, בו כאילו הוא מתמיה ושואל 32966 

שכל עבודתו של האדם והצלחתו , ודוקא שם הוא יסוד התורה, באמת רק בזה הוא אתחלתא של האדם 32967 

רק במצבים ההם , וכל מה שירבו הנסיונות כל מה שיגדל היצר בשעת כעסו, א במצב של קשייםהוא דוק 32968 

דעת חכמה ומוסר )  .וזהו שאמר הכתוב אדם לעמל יולד, ושם היא כל עבודתו של האדם, ק"שם תורה 32969 

 32970 .(א"ק´ א מא"ח

 32971 

 32972 מאמר תרצג

 32973 .(´ז א"בראשית ל) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען



ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם "אמר הקב, שב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסףבקש יעקב לי 32974 

א בשעה שהצדיקים "אמר ר, ובמדרש איתא, (י שם"רש) ז"ב אלא מבקשים לישב בשלוה בעוה"לעוה 32975 

אמר לא דיין מה שהוא מתוקן להם , ז השטן בא ומקטרג"יושבים בשלוה ומבקשים לישב בשלוה בעוה 32976 

 32977 .(.א.ר ד"בר) ם מבקשים לישב בשלוה בעולם הזהלעולם הבא אלא שה

וכי , ז"ה אם הצדיקים ישבו בשלוה בעוה"וכי מה איכפת לו להקב, ל קשה מאוד"והנה פשטות דברי חז 32978 

הרי לא אמרו אי אפשר לו , (7ברכות ה) ואף שאמרו לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות? ו"עינו צרה בהם ח 32979 

 32980 .כל אדם יש שתי שולחנות אבל מי שזוכה זוכהאלא שלא ל, לאדם לזכות לשתי שולחנות

ואות היא , כי כשהצדיקים מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה מגרעת היא במעלת נפשם, אבל הביאור הוא 32981 

אינם מוצאים די מרגוע ונועם לנפשם במה שמוכן , כי עדיין לא יספיק להם מה שמתוקן להם לעולם הבא 32982 

וזה מפני שחסרה להם ההשגה הראויה בענינים , פשוטהועדיין הם מבקשים שלוה גופנית , לפניהם 32983 

, והסכמתם איננה תופסת את מקומה הראוי במחשבתם ובלבם, הכרתם אינה בהירה במדה שלמה, רוחניים 32984 

, ה הוא הבוחן לבבות"והקב, ועוד נשאר מקום אצלם בענינים הפשוטים לתור להם מנוחה בעולם הזה 32985 

 32986 .רואה אותו הפחת והחסרון ונתבעים על זה

ואם כן יש , ה עם ברואיו היא מדה כנגד מדה"ל שמדת הקב"הורונו חז, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף 32987 

´ ברכיה בשם ר´ אמר ר, (ו"וישב פ) איתא במדרש, למצוא במדת העונש רוגזו של יוסף המדה כנגד מדה 32988 

, כי גר יהיה זרעךראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים שלול בקולרין לקיים מה שנאמר , סימון´ יודא בר 32989 

כ הוריד "ויוסף הורד מצרימה ואח, ה בני בכורי הוא ואני מורידו בבזיון הריני מוריד בנו לפניו"אמר הקב 32990 

משכו את בנה לפניה ? מה עשו, משל לפרה שמושכין אותה למקולין ואינה נמשכת, את יעקב למצרים 32991 

 32992 ?והיתה הולכת בעל כרחה שלא בטובתה

כי מה הוסיף לנו משל זה לפרה שמושכים אותה למקולין , קשים מאוד והנה דברי המדרש לפי פשוטם 32993 

אבל , הן המשל בא בכל מקום לבאר ענין שקשה להבינו בלעדו? ולמה אנו צריכים למשל, ואינה נמשכת 32994 

 32995 .כי יעקב אבינו ירד אל יוסף בנו למצרים ואין המשל מוסיף מאומה, כאן הדבר מובן לנו גם בלי המשל

ומעינם החדה , ל"עלינו להשתומם ולהתפלא מעומק חכמתם של חז, נים יותר בענין זהאולם כשאנו מתבונ 32996 

ראו שבין המון החשבונות שהניעו את , כי בהתבוננם בספור המעשה בתורה, החודרת לקרב לב פנימה 32997 

ועל זה , פעל גם כח טבעי פשוט אשר עזר בהכרעתו לירד מצרימה, יעקב אבינו לירד אל יוסף בנו למצרים 32998 

כי על ! כי אם אהבתו ליוסף הכריעה אצלו לירד למצרים הרי זה משל לפרה, ל בקורת ואמרו"חז מתחו 32999 

 33000 ?מה ולמה ירד מצרימה הלא ידע כי מצרים מקום טומאה הוא

וכל זמן ? אבל בהדי כבשי דרחמנא למה ליה, ואף שידע כי נגזר על צאצאי אברהם השעבוד במצרים 33001 

אלא אם כן בהכרח , לא היה לו לירד בעצמו מרצונו למצרים, עןשהיה יכול לישב במקום אבותיו בארץ כנ 33002 

אין זה אלא מפני שהכח הטבעי הפשוט שנמצא בפרה לאהוב את בנה ולרוץ אחריו , וכפיה שלול בקולרין 33003 

 33004 .פעל גם בו שירד למצרים, למקולין

 33005 שנכשל באותה המדה ששלט בו הכח הטבעי שבקש לישב בשלוה, הרי שהעונש היה מדה כנגד מדה

, ה הבוחן לבבות"אבל לפני הקב, ואף שבודאי היה זה מדה דקה שאנו לא היינו מרגישים בה כלל, ז"בעוה 33006 

ב "ועל זה נענש יעקב שנאבד ממנו בנו האהוב וכלתה נפשו אליו כ, גלוי כל כח ורגש אף הדק מן הדק 33007 

ם שלשלאות וקולרין לא היו דרושי, ובהוודע לו כי עוד יוסף בנו חי נמשך מיד לירד אליו מצרימה, שנה 33008 

ובאותו כח רץ מצרימה כפרה אחר בנה , כח הטבע הוא שהוריד אותו שמה, להורידו מצרימה כי אם כח זה 33009 

 33010 .למקולין

כי תמיד , ומה מאוד צריך הוא לעבוד בזה, למדים אנו מזה עד כמה קשה לאדם להגביר השכל על הטבע 33011 

, השכליות וילך אחר רגשותיו הטבעיים שכל דבר קל וקטן יסב את לבו מהכרותיו, הוא נמצא בסכנה 33012 

כשישים תמיד לבו לתפלתו אשר בה הוא מוצא יסוד , י התפלה"והדרך הישרה להנצל מסכנה זו היא ע 33013 

וידע שהכל תלוי אך , ונפלאותיו´ ובהתחזק אצלו הכרתו בכח ה, האמונה בהשגחת הבורא ורוממות אל 33014 

ו השפלים המושכים אותו למטה ומעמעמים את ויתרומם מעל רגשותי´ יתדבק ממילא אל ה, ´ברצונו ית 33015 

 33016 .(´שיעור ג´ שיעורי דעת ד)  .כח השכל

 33017 

 33018 מאמר תרצד

 33019 .(´ז א"בראשית ל) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען

ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא אלא שמבקשין "אמר הקב, בקש יעקב לישב בשלוה 33020 

כלום אין עין טובה , וצריך עיון מהו לא דיין לצדיקים, זו של יוסףקפץ עליו רוג, לישב בשלוה בעולם הזה 33021 

בשעה שהצדיקים יושבים בשלוה ומבקשים לישב , ובאמת בבראשית רבה כאן הגירסא? ו"למעלה ח 33022 

 33023 .אמר לא דיין הרי שהשטן טוען כך, בשלוה בעולם הזה השטן בא ומקטרג



ה מסכים רק "אבל לפעמים הקב, ים עמוה הסכ"י השטן הוא שמקטרג כן והקב"וצריך לומר שגם לרש 33024 

ה לכל הקטרוג "מה שאין כן כאן שהסכים הקב, והיינו בחינת עירוב רחמים בדין, לחלק מקטרוגו של שטן 33025 

ויותר מזה הן בחינת ? ומה יגדל הפלא למה לא זוכין הצדיקים בזה לתערובת רחמים, כולו מלה במלה 33026 

אם כן כוונתו בבקשת השלוה היתה רק לשם שמים ו, יעקב היא הבחנת העולם הזה לשם שמים בשלמות 33027 

 33028 ?ואם כן למה יעכבוה ממנו, ´שתסייע לו בעבודת ה

וכלי העולם , והיינו בחינת ההסתלקות מהבחנת העולם הזה, ואם משום שכבר קנה יעקב את השם ישראל 33029 

ן כי הרי לא אין לומר כ, ולא שייכת אצלו בקשת שלוה כלל, הזה לא מעלין ולא מורידין לו עוד בעבודתו 33030 

בראשית ) ש בזוהר"אלא לפעמים היה בבחינת יעקב ולפעמים בבחינת ישראל כמ, נקבעה בו בחינה זו 33031 

מה שאין כן ביעקב דכתיב כי אם ישראל , דאברהם כתיב והיה שמך אברהם על כן נקרא כך תדיר, (ד"קע 33032 

אתעטרו בנוי בכהנאי ולואי  וכד, לזמנין אקרי יעקב ולזמנין אקרי ישראל וכולן בדרגין ידיען, יהיה שמך 33033 

ואם כן , כדין אתעטר בשמא דא תדיר והיינו יהיה שמך, ואסתלקו בדרגין עלאין מדרגת בית המקדש 33034 

 33035 ?ישתמש בשלוה לעבודתו שבבחינת יעקב

ויש ,  א לי לקבל יותר"יש בחינה אשר צריך אדם לומר לחסדים די א, אכן יש בזה דבר עמוק מאוד 33036 

וברכות , מתנה גדולה היא מדרגת אמירת די, ל אלה המדרגות ברכות הןמדרגות רבות באמירת די וכ 33037 

אך הברכה היותר עליונה נאמרה , גדולות ומתנות יותר חשובות הן המדרגות שאין פוסקין מבקשת די 33038 

עד ? ומהי, אוריק את שק הברכות עד שתצא אליכם הברכה העליונה ביותר, בפסוק והריקותי לכם ברכה 33039 

וזהו אמרם , זאת היא המדרגה הבאה אחר אמירת די שאיננה פוסקת, כלו עוד לומר דיבלי די היינו שלא תו 33040 

השפתים אמרו כל כך די עד שבלו ולא יוכלו עוד , עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, (.שבת לב) ל"ז 33041 

 33042 .לאומרו

כי לא ירצו להתחייב להם הכרת , יש שאינם רוצים לקבל מחבריהם מרוע לב, ביאור הדברים כך הוא 33043 

וכך אמר , שלא לקבל טובות מהם כדי שלא נבוא להחניפם, וראוי להתנהג ככה כלפי הרשעים, בהטו 33044 

אבל יש מי שאינו רוצה לקבל משום , ´אם מחוט ועד שרוך נעל ולא תאמר וכו, ה למלך סדום"אברהם אע 33045 

ב לקבל המסר, וירגיש את עצמו בזה כבעל חוב וגזלן, שסובר שלא תהיה היכולת בידו להכיר טובה כדבעי 33046 

 33047 .ה"זהו שורש ענין אמירת די להקב, משום זה הוא בעל מדרגה גבוהה

עד שמוצא בלבו שכל מה שיעשה ויאמר , ת"יש והנברא מרגיש את עצמו כל כך שפל ובטל כלפי השי 33048 

הריהו ממש כלא כלום לעומת חובו לפי הטובות והנפלאות , ת על רוב חסדיו"להכיר טובה ולהודות להשי 33049 

זוהי הבחינה אשר אנו מוצאים , ת בהם"החסדים הבלתי מוגבלים אשר יעניקו השיו, הבלתי פוסקות 33050 

´ אין אנחנו מספיקים להודות לך ה, אלו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו, בתפלת נשמת 33051 

התבטלות זו כלפיו יתברך עלולה להביאנו להרגיש בעומק לבנו את התשוקה , ´אלקינו על אחת מאלף וכו 33052 

 33053 .לומר לטובות דיהגדולה 

אימתי היא , במה מגיעים אל ההתבטלות השלמה האפשרית בתוך הבריאה, אבל גם זה איננו שיא המדרגה 33054 

מי אני אשר לא ארצה להתחייב במה שאינני , כשמגיעים בהתבטלות אל נקודת הכרת? הדבקות הגמורה 33055 

בנברא פעוט כמוני רצון נפרד  וכי איך שייך, הן אני בטל ומבוטל כל כך שאיני שייך אפילו לרצות, יכול 33056 

ה שגם כל "התבטלות זו לעומת רצונו של הקב? ואם רצונו שאקבל איך אפשר שאסרב? מרצונו יתברך 33057 

אין כבר שפתים אין אפשרות לומר , זוהי מדרגת עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, אפשרות הסירוב בטלה 33058 

 33059 .זוהי הברכה העליונה ביותר, די

למה אין הצדיקים , לא דיין לצדיקים מה שמוכן להם לעולם הבא, הטענה לפי גדרים אלה נבין בחינת 33060 

בבית דין של מעלה , ולא רק זאת אלא שגם מבקשים שלוה בעולם הזה, אומרים די על עולם הבא שלהם 33061 

ה שם חוק "תובע מהם לפי ערכם כי הקב, מקום שדנים את הצדיקים הכי גדולים גם שם השטן מקטרג 33062 

אלא הוא מבקש , לא על פי הגדר הרגיל של עבירות תובע מהם הקטיגור, הלדקדק עמהם כחוט השער 33063 

 33064 .אלא בהשגת הצדיקים עצמם לפי מדרגתם, לדונם במדת הדין על מה שאינו נתפס בהשגת שום אדם

, לא הרגשתם ולא בקשתם די, לא דיין במה שמתוקן להם לעולם הבא, לפי רום מעלתם זוהי עבירה גדולה 33065 

ואם גם , ויותר מזה בקשתם שלוה בעולם הזה, יכולים לקבל יותר שהרי איננו כלוםדי בעולם הבא איננו  33066 

ה מסכים לגמרי עם הקטיגור ופסק "והקב, אבל הרי בקשתם ובעולם הזה, שלוה לשם מצוה באמת ממש 33067 

 33068 .(112´ ב ד"מכתב מאליהו ח)  .כך קפצה עליו רוגזו של יוסף, כמדת דינו

 33069 

 33070 מאמר תרצה

 33071 .(´ז א"בראשית ל) אביו בארץ כנעןוישב יעקב בארץ מגורי 

ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן "אמר הקב, י ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף"פירש 33072 

ודאי לא נתכוון יעקב אבינו לישב בשלוה להנות , ל"ז עכ"ב אלא מבקשים לישב בשלוה בעוה"להם לעוה 33073 



ולכאורה אין לך , לעסוק בתורה ללא מפריעאלא שאחרי כל תלאותיו רצה את שלוות הנפש , ז"מעוה 33074 

מתוך ´ ז לא הוכן לעבודת ה"כי עוה, ´ז שלא דיין לצדיקים וכו"מ נתבע יעקב ע"ומ, תאוה כשרה מזו 33075 

וכיון שחשבון השכר לפי , טוב אחת בצער ממאה שלא בצער, עיקר העבודה היא מתוך הדחק, שלוה 33076 

 33077 .הרי שעיקר העבודה היא בצער, הצער

ואין לו את  השכר של אחת , ´ו בלבד שאדם השקוע במותרות חסר לו מעיקרי עבודת הזאת ועוד לא ז 33078 

כי כל מה שיש לאדם יתר , ב"אלא שגם עצם לקיחת המותרות והנאתו מהן מורידה לו משכרו לעוה, בצער 33079 

 33080 .(´ב ג"ר נ"שמו) ל בסוף"והוא מה שאמרו חז, מן ההכרחיות בא על החשבון העתיד

והיו התלמידים רואין אותו ומתקנאין בו והיו , ל ובא עשיר"י שיצא לחו"במעשה בתלמיד אחד של רש 33081 

בקעה בקעה המלאי דינרי , י לבקעה אחת של פני מרון והתפלל ואמר"הוציאן רשב, ל"מבקשים לצאת לחו 33082 

אלא היו , אמר להם אם זהב אתם מבקשים הרי זהב טלו לכם, התחילה מושכת דינרי זהב לפניהם, זהב 33083 

ב הוי "שאין מתן שכר התורה אלא לעוה, ב הוא נוטל"שהוא נוטל עכשיו חלקו של עוהיודעים כל מי  33084 

 33085 .כ"ותשחק ליום אחרון ע

שהעבודה מתוך הדחק , ב הוא נוטל"ז בכדי שירווח לו מחלקו בעוה"ל שכל מה שלוקח מהעוה"למדונו חז 33086 

, ות ללא תכלית הואוכל שיש לו יותר מן ההכרחי, ז"היא הנרצית והנדרשת מן האדם ולשמה הושם בעוה 33087 

 33088 .ב הוא נוטל"ולכן מחלקו בעוה, אלא רק בתורת שכר הוא´ ואין לאדם זכות להנות שלא לצורך עבודת ה

, (ר שם"שמו)א  ש בן חלפת"נתבונן במעשה דר, ומה הן ההכרחיות הנדרשות לאדם ומה נחשב מותרות 33089 

יצא , היה לו מאן להתפרנס ש בן חלפתא שבא ערב שבת ולא"מעשה בר, לדעת עד היכן הדברים מגיעים 33090 

אמרה לו , נתנה לשולחני ופרנס אותה שבת, מן העיר והתפלל לפני האלקים וניתן לו אבן טובה מן השמים 33091 

ל "א, אמרה אם אין אתה אומר לי מהיכן הן איני טועמת כלום, ה"ל ממה שפרנס הקב"א, אשתו מהיכן אלו 33092 

יני טועמת כלום עד שתאמר לי שתחזירה במוצאי אמרה לו א, נתפללתי לפני האלקים וניתן לי מן השמים 33093 

 33094 .ש"אמרה לו אתה רוצה שיהא שולחנך חסר ושלחן חברך מלא עי, אמר לה למה, שבת

ובדרך נס , יין לקידוש וחלה לסעודה עד שהתפלל, כ דחוק היה שלא היה להם צרכי שבת"הרי שמצבם כ 33095 

הרי דאף , ב"כל זה על חשבונו בעוהז עמדה אשתו על דעתה בהריחה את האמת ש"ובכ, קיבל אבן טובה 33096 

ואם ביכולתם להתקיים ולקיים , עדיין נחשב להם שלא חסר להם כלום מהמוכרח, שאין להם צרכי שבת 33097 

 33098 .כל מה שיהיה להם יתר על זה נטול משלחנם לעולם הבא, עבודתם בדחקם הם

שמע , ה דכלבא שבועעקיבא איתקדשת ליה ברתי´ ר, (.נדרים נ) ´מצינו בגמ, והדרך להגיע למדרגה זו 33099 

היו ישנים , (נשאת לו בימו החורף)א  אזלה ואינתסבא ליה בסיתר, כלבא שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה 33100 

הבו לי פורתא , אתא אליהו אידמי להו כאנשא וקא קרי אבבא, בין התבן שלא היה להם כרים וכסתות 33101 

, זי גברא דאפילו תיבנא לית ליהע לאינתתיה ח"אמר לה ר, דתיבנא דילדה איתתי ולית לי מידעם לאגונה 33102 

 33103 .ן שעשה אליהו כך כדי לנחמם ולהראות להם שיש עניים יותר מהם"ש בר"ועי, זיל הוי בי רב´ אמרה לי

והסיבה העיקרית מפני , טבע האדם הוא שכשרואה את העשיר מרגיש עצמו חסר ומצטער על חסרונו 33104 

אמנם דרך סלולה , ות האלו או יותר מהןבגלל שלזולתו יש המותר, שהמותרות נעשות כהכרחיות אצלנו 33105 

כי , עליו ולא יחשיב את מצבו כחסר´ ואז ירגיש את טובת ה, לעבודת האדם היא להסתכל בעניים ממנו 33106 

דעביד להו קורת , ע ובת כלבא שבוע מאליהו"וזהו שלמדו ר, ז הכל נמדד לפי דמיון האדם לזולתו"בעוה 33107 

 33108 .רוח ונחמם מדאגת חסרונם

אין לך פטור מלהיות , שאם לא חסר לנו מההכרחיות מאומה, י עקיבא זיל הוי בי רבוזוהי תשובתה לרב 33109 

להיות עינו תמיד . (ז"בשער עבודת האלקים פ) ל החובת הלבבות"וז, ומזה יצא רבי עקיבא, עמל בתורה 33110 

ז ישמח "ש במפרשים שעי"ועי, לא על מי שהוא למעלה ממנו, על מי שהוא למטה ממנו ברוב הטובות 33111 

 33112 .ולא יתקנא במי שטוב להם ממנו, יראה חסד אלקים עליובחלקו ו

הדרך להגיע לדרגת עמל , אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, שנהיה עמלים בתורה´ רצונו ית 33113 

ועל הארץ , כך היא דרכה של תורה פת במלח תאבל ומים במשורה תשתה, ו"בתורה מפורש באבות פ 33114 

כי כל אלו אינם מעלות אלא הקדמות לבתורה אתה , עמל אז שייך ובתורה אתה, תישן וחיי צער תחיה 33115 

 33116 .עמל

ש שם אם אתה עושה כן אשריך "כמ, ז"ולא רק שזוכה להיות עמל בתורה אלא שזוכה גם לאושר בעוה 33117 

צער , אין אדם מת וחצי תאותו בידו, אדם המשועבד לתאוותיו לעולם לא נח, ב"וטוב לך בעוה, ז"בעוה 33118 

ז שניתן לו כי איננו "ולא יוכל לתת שבח והודיה על האושר בעוה, וויגון יסבול על שנדמה שחסר ל 33119 

נעדר ממנו כל קנאה ותאוה ותמיד , ל ולא ישתעבד אלא להכרחיות"אכן אם יחיה אדם על דרך חז, מאושר 33120 

שמקום קבלת השכר , ב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להן לעוה"וזהו שאמרו אמר הקב, שמח בחלקו 33121 

 33122 .ב"לצדיקים הוא בעוה



וכן כששלח , לא ביקש אלא מה שמוכרח לו, יעקב אבינו אמר בתפילתו ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש 33123 

וגם זה לא , רק מעט ההכרחיות ולא יותר, אמר שובו שברו לנו מעט אוכל, את בניו למצרים לשבור אוכל 33124 

ו שובו שברו לנו גם יהודה אמר ליוסף ויאמר אבינ, אמר עד אחרי אשר כילו לאכול את השבר אשר הביאו 33125 

 33126 .ל שאבינו שלח אותנו בעד ההכרחיות ולא בעד מותרות"ר, מעט אוכל

חלילה להעלות על הדעת שנתכוין לבגדי פאר אשר , גם הבגד ללבוש שביקש יעקב ודאי על דרך זה היה 33127 

דביתהו דרבי יהודה יצאה לשוק קנתה , (ט"נדרים מ) אלא כענין זה שמצינו, אצלנו הם בגדרי הכרחיות 33128 

, י לצלויי הוא מיכסי ביה ומצלי"כד נפקת לשוקא מיכסיא ביה וכד נפיק ר, ר ועשתה ממנו גלימהצמ 33129 

וכד מיכסי ביה הוה מברך ברוך , י כשיצא להתפלל היה מתלבש בו"ור, כשהיתה יוצאת לשוק לבשה אותו 33130 

 33131 .כ"ן ע"י ור"שלא היה להן אחר רש, שהיה חביב עליו כל כך וחשוב כמעיל, שעטני מעיל

ואם , שהרי אם כלי גבר הוא היא מצווה בלא יהיה כלי גבר על אשה, להתבונן איזה בגד היה זהויש  33132 

, ל שהגלימא לא היה אלא חתיכת בד שלא שייך בה שם בגד"וצ, שמלת אשה היא הוא מצווה בלא ילבש 33133 

אם רק ומובן מאליו ש, ´ז כמבואר שם בגמ"כי לא רצו ליהנות מעוה, ז שמח היה בו כאילו היה מעיל"ובכ 33134 

וזוהי בקשת יעקב אבינו בגד ללבוש לצורך , לבוש אחד היה לשניהם גם שאר צרכי הבית היה בהתאם 33135 

 33136 .לבישה ולא יותר

וזכות האדם שהגיע לכך , ההסתפקות במועט היא דבר שכולל ומקיף את כל דרכי עבודת האדם בעולמו 33137 

יכולנו לפטור את , ן עוזיהו עמנואלמלי יותם ב, (7סוכה מה) י"וזה מה שאמר רשב, גדולה עד אין שיעור 33138 

ח שם כתב "ובר, י שיותם צדיק היה ועניו"ופירש, העולם כולו מן הדין מיום שנברא העולם עד סופו 33139 

 33140 .ז כלום"שנתברר לו כי לא קיבל מזכויותיו בעוה

יש ביכולתו לפטור את כל העולם כולו , ז לא כבוד ולא מותרות"י זה שלא לקח לעצמו כלום בעוה"הנה ע 33141 

כל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת כל העולם ניזון בשביל , (7תענית כד) וכן אמרו, הדין בלי גבול מן 33142 

אלא , דפשוט שאין כאן צירוף של שני דברים, ש"ש לע"וחנינא בני די לו בקב חרובין מע, חנינא בני 33143 

שכל העולם כולו  הוא, ז כלום"ואינו נוטל לעצמו מעוה, ש"ש לע"שמכח זה שחנינא די לו בקב חרובים מע 33144 

 33145 .(שיחות מוסר)  .ניזון בשבילו

 33146 

 33147 מאמר תרצו

 33148 .(´ז א"בראשית ל) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען

ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן "אמר הקב, י ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף"וברש 33149 

סני להון לצדיקים דאכלי תרי ומדוע באמת לא מי , ז"ב אלא שמבקשים לישב בשלוה בעוה"להם לעוה 33150 

הלא גם , האם כשלוה שלנו מדובר  חלילה, ובכלל כיצד מבינים את השלוה של יעקב אבינו? עלמא 33151 

ד שנים ששימש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה "אבל י —בשלותו זו היה מקיים וישכב במקום ההוא  33152 

 33153 .(י כח יא"רש) עוסק בתורה

כ מה באמת הטענה על הצדיקים שמבקשים "וא, גזו של יוסףכל השלוה שבקש הלא היא רק מצב ללא רו 33154 

ז הוא "עוה, (ר יט א"במ) ז"ב מעוה"מזה יסוד כי זהו הסוד של עוה? לעבוד עבודת הקודש באין כל רוגז 33155 

ב "ומצב של בלעדי רוגזו של יוסף הרי זה כבר בחינה של עוה, העולם של קשיים ועכובים עולם מלא רוגז 33156 

וזה ודאי לא , ז"ב בדילוג עוה"והרי זה איפוא כמבקש לזכות בעוה, יוסף כלפי המצב של רוגזו של 33157 

 33158 .מישתרשי ליה לאינש

, ומה זה מזכיר עם לבן גרתי, הנה כיוון לומר לו כי שמר המצוות, ג מצוות שמרתי"עם לבן גרתי ותרי 33159 

זל כי כל הלא נחשד על הג, אולם הם הדברים אשר כבר דיברנו? האם רבותא בעלמא קא משמע ליה 33160 

הוא הכור הברזל שבתוכו היה צריך יעקב , יבוא לבן ויעיד כי לבן הוא המצרף, משתלם דוקא דרך לבן 33161 

ג מצוות "כי רק דרך זה מתקרא כי תרי, כ שפיר מובן אשר אמר לו עם לבן גרתי"וא, אבינו לעבור 33162 

 33163 !היה במצרף ובא שלם, שמרתי

סיונות והקשיים הנוראים שהיו שם במצב של בכל אלה הנ, מי הוא זה שיוכל להתבונן בענקיות זה המצרף 33164 

וסוף סוף כתיב ויעבוד עמו עוד , אחר כל המעשה של הלא ברחל עבדתי עמך שהיה שם אונאה גמורה, לבן 33165 

פ "ואע, ל הקישן לראשונות מה ראשונות באמונה אף אחרונות באמונה"ואמרו חז, שבע שנים אחרות 33166 

ולא היה אצלו אף חילוק קל בין , הוראת היתר שברמאות בא עליו לא נולד אצל יעקב אבינו שום 33167 

ולאחר כל , ל שאין מונים פחות מעשרה שאינהו מאה פעמים"ולפי מה שפירשו חז, האחרונות לראשונות 33168 

 33169 .ה"זה לא היתה אף תזוזה קלה באמונתו של יעקב אבינו ע

, עבר תחת המצרףזה נקרא ש, הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי, זה לי עשרים שנה אנכי 33170 

ר סימון בנוהג שבעולם חתן "א, (ר עד ז"בר) ל"ואמרו חז, כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך 33171 

ברם הכא מששת את כל ? אפשר לו שלא ליהנות אפילו כלי אחד אפילו סכין אחד, שהוא דר אצל חמיו 33172 



שהיה בתוך המצרף , ד על הגזליבוא לבן ויעיד ביעקב שלא נחש, כלי אפילו מחט אפילו צינורא לא מצאת 33173 

 33174 .ויצא שלם

בלעדי כל אלה הקשיים כל אלה העקולי , כי בלעדי עם לבן גרתי, ג מצות שמרתי"וזהו עם לבן גרתי ותרי 33175 

ומה איפוא כל תמיהתנו אם כל , אין הם קיומן של המצוות ולא על ידן יקנה עולמו, ופשורי שהתנגש בהם 33176 

ב "והוא כל סוד עוה, (ר פד א"ב´ איוב ג) נחתי ויבא רוגז חיי יעקב היו לא שלותי ולא שקטתי ולא 33177 

, אז יתיחס באופן אחר לגמרי לכל מקרה ומקרה, ז הם מצרף"אם ידע אדם סוד זה שכל עניני עוה, ז"מעוה 33178 

מה אני לאחר מעשה זה , ולאחר כל מעשה ומעשה יתבונן ויפשפש בעצמו, קודם המעשה ובשעת המעשה 33179 

 33180 .(דעת תורה)  ?ם יצאתיאיך עברתי את המצרף האם של

 33181 

 33182 מאמר תרצז

 33183 .(´ז א"בראשית ל) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען

ה לא דיין לצדיקים "אמר הקב, ל ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף"וישב יעקב אמרו חז 33184 

יכפת לו ויש להתבונן וכי מה א, אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, מה שמתוקן להם לעולם הבא 33185 

והנה אם נשאל לאחד מאתנו מה הוא צריך כדי להגיע לדרגה , ז"ה שצדיקיו ישבו בשלוה בעוה"להקב 33186 

וכלים נאים , תשובתו היתה שיהיה לו בית לימוד מרווח מרוהט יפה בספרים חדשים, עילאית ברוחניות 33187 

רנסה תמידית ועל הכל מצב טוב בפ, וחלונות שקופים באויר צח ומצוחצח, המרחיבים דעתו של אדם 33188 

 33189 .ואז יכול להתמיד בלימודו בעיון ובהעמקה כראוי, מוכנת שלא יטרידו מנוחתו

מפני מה חסר לך , אבל כשנעמיק קצת יש לשאול, ולכאורה לא נמצא סתירה בכונתו הרצויה לשם שמים 33190 

מוכרחים לומר כי הנך קשור , ולמה לא יורחב דעתך במה שיש לך, הרחבת הדעת אם אין לך מצב כזה 33191 

כ דע כי הוטעית על ידו ורמית את עצמך "וא, עבותות אהבת החומר אשר לו מורגש חסרון הדברים האלוב 33192 

נמצינו , ואינו כך כי גוף אינו מתאוה להרחבת הדעת אלא להרחבת החומר, כי רצונך בהרחבת הדעת 33193 

וזה , ואלא לקנות חכמה במצב אשר נמצא ב, למדים שעבודתו של האדם אינה להשיג ולקבל מה שאין לו 33194 

 33195 .בידו ובכוחותיו להשכיל ולהשלים עם מצבו לבל יגרע מעבודתו

היינו בכל מצב , ל בכל מדה ומדה שהוא מודד לך"ובחז, בכל מאדך´ ק ואהבת את ה"וכבר הוזהרנו בתוה 33196 

כי אם , ל באמרם הוי מודה לו במאוד מאוד"ודבר זה הורו לנו חז, ה הוי מודה לו"ומצב שברא לך הקב 33197 

שוב אין שום חילוק בין מצב , ו"בין על מדה טובה ובין להיפך ח, ת במאוד מאוד"להשיתרגיש להודות  33198 

ולבו ער ופתוח , והצדיק נתבע על זה ביותר כי קרוב הוא לשמים, למצב כי מה יש יותר ממאוד מאוד 33199 

 33200 .ת יותר מאחרים"להבין דרכי השי

ודאי חשב , אבינו לישב בשלוה וכי משום מה רצה יעקב, ל ביקש יעקב לישב בשלוה"וזהו מה שאמרו חז 33201 

אבל , שעל ידי זה יוכל לעלות על סולם מעלותיו הקדושים בתורה ויראה כראוי לו, ומצא האדם שבמרכבה 33202 

לא דיין לצדיקים מה , ´שם תמהים על בקשה זו וכרוז יוצא מלפניו ית, לא כן הוא במתיבתא דרקיעא 33203 

כי יעקב אבינו נדרש שלא יפגום בהרגשתו , הב ועוד מבקשים לישב בשלוה בעולם הז"שמתוקן להם לעוה 33204 

ביודעו כי גם , או כאשר שכב על הארץ ואבן שם למראשותיו, אם שוכב על מצע רך של כרים וכסתות 33205 

 33206 .ומה צריך עוד! נצב עליו´ שם והנה ה

קפץ עליו רוגזו של , י בקשה זו שביקש יעקב לישב בשלוה"ומעתה צא וחשוב מהו הרושם שנתהווה ע 33207 

שעדיין לא נח אבינו מצרת עשיו צרת לבן , י המדה שמדדו בה כנגד מדת בקשתו לישב בשלוהזוה, יוסף 33208 

נורא , וכאילו אומרים לו רצית בשלוה הא לך שלוה, ושוב קפצה עליו צרת יוסף הקשה מכולן, וצרת רחל 33209 

איזה חוט , ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"מפני שסביביו נשערה מאד שהקב? כ למה"וכ! ואיום 33210 

שעל מחשבה רגעית אחת שביקש , ומכאן גדולתו הרמה והנפלאה של יעקב אבינו, שערה ואיזה דקדוקה 33211 

כי כל מה שהוא , נענש עד כדי כך שקפץ עליו רוגזו של יוסף, ´ית´ לישב בשלוה כדי להתקרב עוד לה 33212 

 33213 .(.ו"ס´ ב ד"אור יהל ח)  .סביביו יותר נשערה מאד יותר

 33214 

 33215 מאמר תרחצ

 33216 .(´ז א"בראשית ל) י אביו בארץ כנעןוישב יעקב בארץ מגור

מפני שלחלקו בעבודה נדרשים , כבר ביארנו שמה שמכריזין קודם יצירת האדם חולה יהיה עני יהיה 33217 

מפני שסבר כי חלקו הוא בדרך , מצאתי בספרים הקדושים שיעקב בקש לישב בשלוה, הכלים הללו 33218 

עד שבעודנו עובר פירכס לצאת  ,הלא נפרדה זוהמת הנחש בעשיו ויעקב היה קדוש מרחם, השלוה 33219 

וכיון שהיה לו לתקן חטא אדם הראשון בתוך עצמו כאמרם , כשעברה אמו אצל בית מדרשם של שם ועבר 33220 

וכהא דאדם הראשון קודם החטא , אם כן סבר שאין צורך לו ביסורים ויגיעה, ל יעקב אבינו לא מת"ז 33221 



דהיינו העיכובים מצד , וץ ודרדר תצמיח לךולא היו שייכות כלפיו הקללות של ק, מלאכים צולין לו בשר 33222 

 33223 .ז"מניעות בעוה

ויבא רוגז בא , לא שלותי מעשו ולא שקטתי מלבן ולא נחתי מדינה, (ריש וישב) ל במדרש"זהו אמרם ז 33224 

שוב חשב כי ישקוט , והנה פגע ברדיפות של עשיו, כי סבור היה שחלקו דרך שלוה, עלי רוגזו של יוסף 33225 

הלא תבוא , שוב אמר בשובו לארץ ישראל שהגיע לשלמות, לעקור את הכל ולעומת זה לבן בקש, בחרן 33226 

ר "בבר) ואמרו, ומשום הכי ויחן על פני העיר, מעין עולם הבא השייכת בעולם הזה, המנוחה בחינת שבת 33227 

, והנה באה עליו צרת דינה, נכנס בערב שבת עם דמדומי חמה מבעוד יום לאות על ענין המנוחה שם (עט 33228 

וזה , ש כי אדר אל בני אבל שאולה"דהיינו רוגזת אבידת הכל וכמ, יבא רוגז רוגזו של יוסףואחר כל זה ו 33229 

 33230 .בא להורות לו שחלקו איננו בשלוה אלא ביסורין

מי , ויהי אחר הדברים הרהורי דברים היו שם, (ז"ר פ"בבר) ל"אמרו ז, וגם חלקו של יוסף היה ביסורין 33231 

והיו , יה אבא רואה איזו מנה יפה היתה שם והיה נותנה ליאמר כשהייתי בבית אבא ה, הרהר יוסף הרהר 33232 

ה חייך שאני מגרה "אמר לו הקב, עכשיו שאני כאן מודה אני לך שאני ברווחה, אחי מכניסים בין עין הרע 33233 

כי ראה את דרך עבודתו ´ ה על המנוחה לעבודת ה"הוא הודה להקב, בך את הדוב ממש כמו ביעקב 33234 

 33235  .שילמד כי תכליתו באה לו על ידי יסורין, (אשת פוטיפר)ב  דוה מגרה בו את ה"והקב, במנוחה

 33236 .(111´ ב ד"מכתב מאליהו ח)

 33237 

 33238 מאמר תרצט

 33239 .(´ז א"בראשית ל) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען

ה לא דיין לצדיקים מה "אמר הקב, ל ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף"אומרים חז 33240 

ויש להבין מה הטענה כל כך על , לא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזהשמתוקן להם לעולם הבא א 33241 

הלא רואים בישיבה שיש כאלו בחורים שאחרי שלמדו בהתלהבות ? יעקב אבינו שביקש לישב בשלוה 33242 

ומה זה גרוע כל כך , מרגישים שמגיע להם לנוח קצת מהעמל ויושבים קצת בשלוה, ובעמל כמה תקופות 33243 

 33244 ?לכאורה

ויש כאן מקום לטענה , יו הגיע וכבר מבקש לישב בשלוה בודאי שזה לא יתכןבחור חדש שרק עכש 33245 

יעקב ? אבל מי שהיו לו תקופות נכבדות של עבודה וכעת רוצה שלוה קצת מה זה כל כך נורא, ולתביעה 33246 

וכבר סבל מדה , צרות לבן צרות עשיו צרות דינה, ה עבר מצבים כל כך קשים במשך כל ימי חייו"אבינו ע 33247 

 33248 .יסורים עד שאין אפשרות להוסיף גדולה של

הסבל שלו לא היה כל כך קשה כמו , סיפר שכאשר היה בגלות סיביר שברוסיא (ל"זצ) יק´רבי חיים זייצ 33249 

הנסיונות שעבר בימי הבחרות , לפי שכבר בישיבה היה לו קצת סיביר מעט מזעיר? למה, אצל האחרים 33250 

ובודאי , ודה בימי העליה מועילה לימי העמידהוכן תמיד העב, עמדו לו לקבל בקלות יותר את היסורים 33251 

זה לא כמו בעל בית שאחרי ארוחת ערב דשנה שוכב על ספה , שהשלווה שאליה שאף יעקב אבינו 33252 

, אדרבא יעקב אבינו שאף לשבת וללמוד תורה כל היום וזוהי שלוותו, אי אפשר לומר זאת, מהודרת ונח 33253 

 33254 ?ואם כן מה הטענה כלפיו

שצדיק נקרא לא זה שהגיע לשלמות עד בחינת , ל"לחיזוק היסוד שחידש הסבא זצאלא מכאן לימוד נורא  33255 

בישיבה , אלא  צדיק אמיתי הוא זה שיגע בלי הפסק וממשיך לעבוד בעמל ויגיעה, צדיקים לבם ברשותם 33256 

וזה , ´רואים לפעמים בחורים שמתיאשים בראותם שכל הזמן מדברים מתיקון המדות והפקרות הכבוד וכו 33257 

כמה הוא פתי כי המים , שרצה להוריק את הים והתחיל למלאת דלי אחר דלי ולשפוך החוצהדומה למי  33258 

מקודם חשבתי ששלמות נקרא מי שזוכה , ל"כך אמר הסבא זצ, חוזרים אל הים והוא לא התקדם מאומה 33259 

 33260 .אבל באמת העיקר זה להחליף הרצון ולרצות הטוב ולעבוד על עצמו להגיע לזה, והגיע להיות שלם

ועל זה אמר אחד הגדולים שאף אם נקח בן אדם אחד , רע אינו מתפעל משום מצב ממצבי האדםהיצר ה 33261 

כ גם לזה הוא יתרגל "אבל אח, אז בהתחלה הוא יתרגש ויתפעל, ונכניס אותו בארון קודש בין ספרי תורה 33262 

ין לו וא, ´יעקב אבינו חשב שהנה הגיע למדרגות בטחון ויראת שמים טהורה וכו, ויפסיק לשאוף לעליה 33263 

 33264 .אך משמים הודיעו לו שאין כזה מושג, ´יותר לחשוש מנסיונות של ירידה ביראת ה

שלפי ההכנה , (פרקי אבות) ל והכל מוכן לסעודה"ל על מאמר חז"אברהם מירער זצ´ וכמו שאמר ר 33265 

אם ו, לחתונה יותר ויותר, לשבת יותר לאירוסין עוד יותר, ליום חול מכינים קצת, מבינים איזה סוג סעודה 33266 

בחור , אז בודאי צריך הכנה גדולה ובלי הפסק, נתנו לאדם שבעים שנה בשביל להתכונן לזאת הסעודה 33267 

ולא היא אלא במשך שבעים שנה צריכים , לפני החתונה חושב שאחרי החתונה הוא כבר מתוקן ומושלם 33268 

ן להתפעל מן אי, בכל זאת שבע יפול צדיק וקם, ואם יש בדרך נפילות ותקופות של יאוש, לעמול ולעבוד 33269 

 33270 .הנפילה של הצדיק העיקר וקם



 33271 אתכם ידעתי  מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, גם בהפטרת השבוע כתוב

אלא משל למלך ? איך מתחייב אפקוד עליכם בגלל שאתכם ידעתי? מה הסיבה ומה המסובב, (´עמוס ב) 33272 

כלל ישראל צריכים לשמש אור לגוים ולהשפיע , שמקפיד יותר על עבדיו הקרובים מאשר על הרחוקים 33273 

והתכלית , על כל פנים השלוה זה לא התכלית, ואם נרפים הם ההשפעה מורגשת על כל העולם, עליהם 33274 

וסוללים את הדרך לסעודה הגדולה שאליה צריך כל אחד , האמיתי הוא הנסיונות שנותנים את האפשרות 33275 

 33276 .(דגל המוסר)  .עקביות ובלי לחתור לשלוהולהשיגה רק בדרך של עמידה בנסיונות ב, לשאוף

 33277 

 33278 מאמר תש

 33279 .(´ז א"בראשית ל) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען

ה לא "אמר הקב, בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף, ל"י הקדוש את דברי חז"מביא רש 33280 

ועלינו להבין מה , זהאלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם ה, דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא 33281 

תקצר מליתן לצדיקים לנחול שני עולמות ´ וכי היד ה, חטאם של הצדיקים שלא יזכו לשלות עולם הזה 33282 

אלו היו ניתנים להם חיי עולם הזה ´ הלא ודאי היו הצדיקים מתעלים בעבודת ה, עולם הזה ועולם הבא 33283 

 33284 .ומדוע אין רצונו יתברך בכך, ברוב נחת ושלוה

ל תורה שלמדתי באף היא שעמדה "ל מאמר חז"זה על פי מה שמבאר הסבא מקלם זצ אפשר להסביר דבר 33285 

בכחו להשיג בכך מעלות , כשלומד האדם תורה מתוך קושי ויסורים שעה שחרון אף רוחף מעליו, לי 33286 

למעלה מן ההשגות אשר בכחו להשיג מעסק התורה הנעשה מתוך שלות הנפש והרחבת , גדולות ונשגבות 33287 

י שהוא מתגבר על הצרות האופפות אותו ועובד את בוראו מתוך הדחק "משיג רק ע את המעלות, הדעת 33288 

 33289 .באף

הנעשית מתוך קושי ´ עבודת ה´ כי יקר בעיני ה, ז"ה מניח לצדיקים שלוה בעוה"ומשום כך אין הקב 33290 

ר מקוצק "ועל דרך זה פירש האדמו, כי על ידם ובכוחם מגיע האדם למדרגות גבוהות ונשגבות, ויסורין 33291 

ה יותר בתורה שלך "שמא ואולי חפץ הקב, אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה, י התנא באבותדבר 33292 

 33293 .שעה שאין לך פנאי ושלוה והרחבת הדעת אלא מתוך דחק ויסורין, מתוך הלא תפנה

אלא , עולמות´ ולא חלילה קצרה ידו מליתן לצדיקים ב, ועוד נראה לבאר כי לא ענין של עונש נאמר כאן 33294 

מציאות , כמתו יתברך כי חיי שלוה ומנוחה לא יתכן לעלות בקנה אחד עם חיי העולם הזהכך גזרה ח 33295 

אין , ז"אין מקומם של חיי שלוה כלל וכלל בעוה, ז מהוה סתירה מוחלטת לחיי שלוה"הוויתם של חיי העוה 33296 

, ז נברא לעבדה ולשמרה"מפני שהעוה? וכל זאת למה, ב"כל מקומה רק בעוה, ז"לשלוה קיום בעוה 33297 

 33298 .עובדה זו מצות עשה ולשומרה זו מצות לא תעשהל

והאמצעיים המביאים את האדם אל התכלית , ב הנצחיים"ז הוא הפרוזדור ומקום ההכנה לחיי עוה"העוה 33299 

אלא אם כן נתקיימו בידו בכח , אשר אין מבחן עמידת האדם בהן שלם, הנרצית הם לעבדה ולשמרה 33300 

איש איש ונסיונותיו איש איש וחבילת צרותיו , דרכומלחמתו התמידית בנסיונות החיים אשר נערמו ב 33301 

זה בגופו וזה בממונו זה במשפחתו וזה במיודעיו וכולן לא באו אלא למטרה , ותלאיו מכאוביו וטרדותיו 33302 

 33303 .מבחן לאדם בקיום מלא של הצו לעבדה ולשמרה, אחת

כסא נוח עבור הראיתם פעם בית חרושת אשר בו , ל היה אומר"צ רבי ירוחם זצ"המשגיח דמיר הגה 33304 

, בבית חרושת לא קיים כסא נוח לא תתכן שלוה, העולם הזה בית חרושת הוא לעבדה ולשמרה? הפועלים 33305 

לא היה זה עונש , יחוש אחריה תוגה האופפת אותו, אם יחפוץ אדם בשלות עולם הזה, אחרית שמחה תוגה 33306 

דם לא נברא אלא למצבו אלא אדרבה כיון שהא, ז"עבור יעקב אבינו בכך שלא ניתנה לו השלוה בעוה 33307 

למען ייטב לו , לפיכך ראוי לו לעבוד את בוראו בפרוזדור ההכנה מתוך נסיונות ויסורים, בעולם הבא 33308 

 33309 .ז אינה קיימת"שלוה אמיתית בעוה, באחרית

עד כי נעשים הנהרות לכבישים , בחוץ לארץ רגילים היינו למראה הנהרות המלאים קרח בימות החורף 33310 

ואם כך , אורח זר כי יבוא למקום יסבור כי לפניו אדמה ולא קרח, נעים על פניהםאשר כלי רכב ועגלות  33311 

ולא יעמוד על תילו כי אם עד ימות הפשרת , יחשוב לתומו ויבנה שם את ביתו לא יאריך בנינו ימיו 33312 

אולם , בסוברו כי עומד הוא על קרקע עולם אשר לא תמוט תחתיו, ז"כמוהו הבונה בנינים בעוה, השלגים 33313 

בבוא היום הכל ימוט ויפול לפניו ומאומה לא ישא בעמלו כל קניניו ! חמורה בידו הכל בנוי על קרח טעות 33314 

 33315 !מדומים המה

ובספרו החלום , בחלומו של פרעה נאמר והנה עומד על היאור, רמז רמזה התורה על כך בפרשת מקץ 33316 

ואפשר לבאר בדרך , וןיעויין במפרשים מה שביארו שינוי הלש, ליוסף נאמר הנני עומד על שפת היאור 33317 

, ז בידו"סבור הוא כי עומד הוא על היאור כל עניני עוה, בשעה שאדם ישן בעודו חולם חלומות חייו, רמז 33318 

אל , חש הוא לראות כי מאומה אין בידו, אבל כאשר מגיע זמן פטירתו ויקץ, גם אלילו לי יאורי מסור בידו 33319 



בשעת , עה שהאדם נולד ובא לעולם ידיו קמוצותבש, היאור לא קרב ולא נגע בקצהו עומד הוא על שפתו 33320 

 33321 .ז אין בהם כלום הכל הבל"מראה הוא לכל כי כל עניני העוה, פטירתו מן העולם ידיו פתוחות

לאותם אנשים אשר הראום באחיזת עינים כי , ל היה ממשיל הענין"א זצ´מורי ורבי המשגיח דלאמז 33322 

וזה ממשש בכיסו וחש לראות כי כיסיו , הואאולם רק הלך לו המאחז ה, ממלאים את כיסם בכסף רב 33323 

אמנם במותו יווכח , ז המדמים לו לאדם כי רכש לו קנינים וצבר לו הון"כך הם חיי העוה, ריקים מכל 33324 

וכמאמר התנא , כיסיו ריקים מכל וכל, וכל אשר רכש בדמיונו כחלום יעוף, לראות כי לא ילך אחריו כבודו 33325 

לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה , רתובאבות ואין מלוים לו לאדם בשעת פטי 33326 

 33327 .ומעשים טובים

ולקיים במלואו את הצו , ז"במה יעלה בידינו להתעלות מעל דמיונות העוה, ברם צריכים אנו הכוונת דרך 33328 

הורונו  (.ברכות ה) ´ל במס"חז, תוך כבישת היצר והתגברות על כל נסיונות החיים, של לעבדה ולשמרה 33329 

ש בן לקיש לעולם ירגיז אדם יצר טוב על "ר לוי בן חמא אמר ר"א, לחמה ביצר הרע וכך אמרו שםדרכי מ 33330 

אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק , שנאמר רגזו ואל תחטאו, (י"שיעשה מלחמה עם יצר הרע רש) יצר הרע 33331 

ו אם נצח, אם נצחו מוטב ואם לא יקרא קריאת שמע שנאמר על משכבכם, בתורה שנאמר אמרו בלבבכם 33332 

 33333 .ודומו סלה´ מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה שנא

אמנם שלבי לחימה , למען נוכל לגבור על היצר הרע ולנצחו, מלחמה קשה תמידית ועקבית נדרשת מאתנו 33334 

אכן להרגיז  יצר טוב , י חכמינו שלב אחר שלב אשר רק באמצעותם יהא סיפק בידינו"שונות נמסרו לנו ע 33335 

ובלעדם לא תתכן , ריאת שמע אמצעי לחימה מעולים המה במלחמת היצרתלמוד תורה וק, על יצר הרע 33336 

 33337 .תבוסת היצר ונצחונו

עדיין יעמוד אדם במצב , כי יש וגם אחר השימוש באמצעי לחימה אלו, ל באור עיניהם"ברם גילו לנו חז 33338 

וגם כאן , עדיין לא אפסה תקוה! אולם גם במצב שכזה אל יאמר אדם נואש, ומי יאמר זכיתי´ לא נצחו´של  33339 

תזכורת יום המות הבאה אחר השימוש באמצעי הלחימה של עסק , ל עצה יזכור לו יום המיתה"מצאו חז 33340 

לשמש מגן ומחסה מפני דמיונות , בכחו להוות חומה בצורה נגד היצר וחיילותיו, התורה וקריאת שמע 33341 

י שלב זה אינו מותיר כ, ל נצחו מוטב ואם לאו"אחר שלב זה לא אמרו חז, ז וכתריס בפני הפורענות"העוה 33342 

 33343 .אחריו מצב מלחמה

ובקשו את רב המנונא זוטר , שהסבו רבנן בבית משתה של מר בריה דרבינא, (.ברכות לא) ´איתא במס 33344 

ל הלא אותם אמוראים בקשו "והקשה הסבא מקלם זצ, וי לן דמיתנן וי לן דמיתנן? ומה שר להם, לשורר 33345 

, הלא הזכרת המות מטילה עצבות על האדם, יר זהוכי איזו שמחת חתן וכלה יש בש, לשמח חתן וכלה 33346 

הזכרת יום המות לא די שלא גרמה להם , ל הקדושים בגדולתם הנוראה"ל כי אצל חז"וביאר הסבא זצ 33347 

שקר מטיל עצבות על האדם אמת , אלא אדרבה הביאה אותם לידי שמחה עילאית מרוממת, עצבות כלל 33348 

ההזכרה בשלב , האמת מאשר תזכורת יום המיתה ואין לך דבר גדול בראיית, מביאה שמחה על האדם 33349 

מעוררת אותו להכין עצמו לחיים הנצחיים בעלמא דאתי כפי הכנתו בעולם , האחרון של האדם עלי אדמות 33350 

 33351 .הזה

נותנת באדם כח התגברות עילאית על היצר וחיילותיו לבל הכשל חלילה , תזכורת יום הדין והמשפט 33352 

ה עתיד להנחיל לאוהביו הינו "וכמה עולמות אשר הקב, ל עבירה זובזוכרו את העתיד לו בגינה ש, בעבירה 33353 

מכאן ואילך , אם לאו יזכור לו יום המיתה, ונמצא מפסידן ומאבדן במו ידיו, מחריב בכח של עבירה 33354 

 33355 .מובטחת כבר ההצלחה הנצחון והשמחה

מדה למול באשר ראו האמת ע, ל הקדושים נזכרו ביום המיתה נתעוררו לשמוח שמחה גדולה"כאשר חז 33356 

בה במידה נמצא מתקרב , וכפי שעור התקרבותו של האדם אל האמת, ה הוא"ואמת חותמו של הקב, פניהם 33357 

נמצא כי ההתקרבות אליו מקרבת את , ה עוז וחדוה במקומו"וכיון שהקב, ה אשר חותמו אמת"אל הקב 33358 

ואם לאו  ,שמחה שיש בה הזכרת יום המיתה שמחה תחשב, האדם אל מקור החדוה והשמחה האמיתית 33359 

 33360 !חלילה יכולה השמחה להכלל בקטיגוריה של הוללות נורא ממש

אשר תלווה את בני הזוג בחייהם , ובחפצם לשמח את החתן והכלה בשמחה אמיתית שרשית ובת קיימא 33361 

ל לנכון לשורר לפניהם "מצאו חז, ולא בשמחה חיצונית מזויפת אשר תפוג לה עם סיום החתונה, החדשים 33362 

להרגיז יצר טוב על  —וזו הדרך אשר תעמוד גם לנו לכבוש את יצרנו , ן וי לן דמיתנןבדווקא וי לן דמיתנ 33363 

 33364 .(דרכי מוסר)  .יצר הרע

 33365 

 33366 מאמר תשא

 33367 .(´ז ב"בראשית ל) אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה 



שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא בשביל  (א, י תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף"ועיין שם רש 33368 

זה , זה נשטם וזה נשטם, כל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף (ג, שהיה זיו איקונין שלו דומה לו (ב, רחל 33369 

 33370 .אחיו מבקש להרגו וזה אחיו בקשו להרגו

ולצורך , כל אחד שבא לעולם מזמינים לו חלק מיוחד בתכלית הבריאה בגילוי כבוד השם יתברך בעולם 33371 

בין בנכסים , בין בכוחות הנפש ובמדות וכשרונות, לזהמילוי החלק הזה נותנים לו כל הכלים הדרושים  33372 

ובאופן הגבתו עליהם , כל אלה ביחד מהווים נסיונות חייו המיוחדים לו, בסביבה ובמקרים מכל המינים 33373 

 33374 .יתבטא מילוי חלקו הרוחני בבריאה

ונות לכן מוצאים על פי רוב שהם מתדמים להוריהם בכשר, של האב´ בניו של אדם ממשיכים את עבודת ה 33375 

וכן ירושת נכסי האב איננה מקרה , כי מכל אלה מתרקמים נסיונות חלקם, וכן במראיהם החיצוני, ובמדות 33376 

אלא שכך גזרה חכמתו יתברך שמה שהותירו ההורים מהכלים שניתנו להם לצרכי עבודתם , בעלמא 33377 

 33378 ואם היה הרכוש נדרש רק לעבודת האב, ישתמשו בהם הבנים כנדרש להם לעבודתם, הרוחנית

 33379 .לסבב שלא יגיע לבן´ כמה סיבות ביד ה, ולנסיונותיו ולא לבן

, כי שייכותו של יוסף לחלקו של יעקב היתה יתירה משייכות שאר בניו, ותלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף 33380 

יש בחינת , שכל עצמו של יעקב לא עבד אלא בשביל רחל, כי יוסף היה מאוחד עם יעקב בחלקו לגמרי 33381 

בחינת יעקב בעולם , יתברך´ הן שתי דרגות שונות במעלות הרמות בעבודת ה, ליעקב ויש בחינת ישרא 33382 

 33383 .התחתון ובחינת ישראל בעולם העליון

אלא , ויבוא יעקב שלם בעבודתו, גם בבחינת יעקב הגיע לאמת ושלמות כמו שכתוב תתן אמת ליעקב 33384 

הזה כמציאות בפני  בבחינה זו מבחין העובד את העולם, שהיא שלמות העבודה בבחינת עולם התחתון 33385 

אבל , בחינת קרבן שמקריב לכבודו יתברך, אלא שכל מה שעושה בתוכו הוא לשם שמים ממש, עצמו 33386 

ומציאותה , בחינת ישראל הינה מצב העבודה אשר בו כבר נסתלקה הבחנת העולם הזה כמציאות נפרדת 33387 

נה זו הגיע בנצחו את שרו לבחי, וממילא נסתלקה גם הבחנת ויתור וקרבן, ´נבחנת אך ורק ככלי לעבודת ה 33388 

 33389 .של עשיו

חלק רחל יפת תואר ויפת מראה כדברי הזוהר , גם רחל ולאה מתאימות לשני חלקים שונים בעבודה 33390 

מצד השני לאה ועיני לאה רכות עלמא , גילוי כבודו יתברך בעולם התחתון, הקדוש עלמא דאיגליא 33391 

ואשה שני חלקים נפרדים והם מסייעים לאיש , חלקה הגילוי דרך ההבחנה העליונה הנעלמת, דאיתכסיא 33392 

רחל בתור סיוע לבחינת , ל בחלקו של יעקב"חלקי רחל ולאה היו מתאימים לשתי הבחינות הנ, זה לזה 33393 

 33394 .יעקב ולאה לבחינת ישראל

ולשלמות מדת האמת זכה כמתנת , ה בעבודתו הנאמנה אצל לבן"לשלמות בחינת יעקב זכה יעקב אבינו ע 33395 

יעקב , זוהי שלמות העבודה בעולם התחתון, ינו שנקבעה בו בקביעות גמורההי, שמים תתן אמת ליעקב 33396 

ועל כן כל עצמו של יעקב , ה הכיר שלא היה בעולם סיוע יותר מתאים מרחל לקניית מדרגה זו"אבינו ע 33397 

 33398 .לא עבד אלא בשביל רחל

לגמרי הוא איחודו עם אביו להיות עמו חלק אחד , יוסף בנם של יעקב ורחל היה המשך חלקו של יעקב 33399 

, בשלמות אין סתירות פנימיות, שלמות היא מדת התפארת, הנה מדתו של יעקב אמת, היה בבחינת יעקב 33400 

, מדתו של יוסף היא מדת היסוד צדיק יסוד עולם, האישיות המושלמת מאחדת את הסתירות וזהו התפארת 33401 

היא כוללת ומאחדת  מדת היסוד שהיא מדת הצדק גם, גם הוא קנה את מדתו בהצטיינו בנאמנות גמורה 33402 

וידוע שמדת צדיק יסוד עולם היא המשך מדת התפארת , הכל בהיותה יסוד לכל והצדק שרשו באמת 33403 

 33404  .זהו שנתבאר שיוסף הוא המשך תוכנו של יעקב, והיא הפועלת להשפיע אל התחתונים, והשלמות

 33405 .(124´ ב ד"מכתב מאליהו ח)

 33406 

 33407 מאמר תשב

 33408 .(´ז ג"בראשית ל) כתנת פסיםוישראל אהב את יוסף מכל אחיו ועשה לו 

נתגלגל הדבר , שהרי בשביל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף, לעולם אל ישנה אדם לבן בין הבנים 33409 

עד כמה צריך האדם ליזהר במעשיו ובעניניו ואפילו בדברים הדקים , (.שבת י) וירדו אבותינו למצרים 33410 

וממנו ילמדו ´ בר חכימא´ראות כי יוסף הוא לה, ה היתה בהתקרבותו ליוסף"הלא כוונת יעקב אע, ביותר 33411 

כ כיון שהאהבה באה לידי "אעפ, וכן היה שהרגישו זאת ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויעשו 33412 

וראו רק את השלילי וזה גרם לוישנאו , שוב לא יכלו האחים לראות את החיובי שבאהבה, כתונת פסים 33413 

 33414 .אותו

ויבא יוסף את דבתם , אבל כיון שנתערבה מעט הקפדה, ת בה מעלהאהבת יעקב ליוסף אפשר היה לראו 33415 

אלא , הרי היה מקום להם לחשוד בענין האהבה שאינה נובעת מכך שיוסף הוא איש המעלה, אל אביהם 33416 



כ עלתה "וכ, לא מפני מעלתו אלא מפני חסרונם, משום שהגיד עליהם חסרון וממילא נתקרב לאביהם 33417 

 33418 .ן וישנאו אותופ כ"הקפדתם שאף שהיה בדקות אע

שסיפר והנה אנחנו מאלמים , ככל שנתבונן בסיפור החלומות נראה כמה גדולה היתה תמימותו של יוסף 33419 

, כי מטבע האדם כשהוא יודע דבר וחבריו אינם יודעים לבו מתנשא בקרבו, אלומים וכוונתו היתה טובה 33420 

ובפרט בפעם , מתקרר הרושםוכשהוא מוציאו מפיו , ובפרט כשהסוד נוגע לו הרי הוא מלא על גדותיו 33421 

בחלום הראשון היה אפשר לומר שחשב על כך שכן אין מראין , השניה והנה השמש והירח משתחוים לי 33422 

 33423 .ואף מרכיבי החלום היו דברים מגושמים הקרובים לרעיון האדם, לאדם אלא מהרהורי לבו

? הדעת שהרהר בזההיעלה על , אבל השמש והירח שהמה דברים רוחניים ורחוקים מדמיונו של האדם 33424 

והראיה שבפעם השניה נאמר ויקנאו בו אחיו כי ניכרים היו , וצריכים להסיק כי אין זו אלא רוח נבואה 33425 

, ואדרבה כל החלומות הולכים אחר הפה, והוא בתמימות היה כשואל הנה חלמתי פתרו נא לי, דבריו כאמת 33426 

וכל זה הוא , על פי כן וישנאו אותוואף , ויכולים היו לומר כרצונם שהרי הוא נתן בהם אמונו המלא 33427 

 33428 .תוצאותיו של הרושם הראשון

אם וישנאו אותו מוכיח הדבר כי חלומותיו לא מעלין ולא מורידין , בעצם עמדו הדברים בסתירה גדולה 33429 

ואם ביטלו ? ואם יש מקום לקנאה מדוע הם ביטלו? אם כן מדוע ויקנאו בו אחיו, ואינם אלא מהרהורי לבו 33430 

מבלי , אלא שאין קושיות על מדות הפועלות בתת ההכרה של האדם? קום לקנאהאת הדברים מה מ 33431 

 33432 .להרגיש את הסתירה המצויה בו עצמו

וכבר לא היה בכוחה להשיג את התועלת , בשביל משקל שני סלעים מילת נתגשמה האהבה בחיצוניות 33433 

בשעה ´ מזו אפיויתרה , ולא עוד אלא שטשטשה את עיניהם לבל יראו את מעלותיו של יוסף, הנדרשת 33434 

ויצא בזה מכלל שלוחי מצוה , הוסיף יוסף על ציווי של אביו והלך לדותן, שאמר לו יעקב לכה ואשלחך 33435 

והכתוב מדגיש ובטרם יקרב אליהם , הוא הלך בתום לבבו ולא ידע כי אחיו מקפידים עליו, אינם ניזקים 33436 

 33437 .התנכלו להמיתו

אין זאת אלא כי ? ולמה נאמר בטרם יקרב אליהם, ואם על פי דין היה להם לחשוב אודותיו בשעה שיבוא 33438 

וכך , מכאן ואילך כבר הוצרכו לשקר ולומר לאביהם הכתונת בנך הוא אם לא, הנחה קדומה מנחה אותם 33439 

שנוצרה בהכרח כדי להוציא את הגואל , הלך ונשתלשל הדבר עד שנראה באופק שיעבוד הגלות הראשונה 33440 

ל שבטים עוסקים "וכן אמרו ז, ראשון נולד גואל האחרוןל עד שלא נשתעבדו בגלות ה"כמשז, האחרון 33441 

 33442 .ה עוסק באורו של משיח מקדים רפואה למכה"במכירתו של יוסף והקב

ואז אף , שתוצאותיו עשויות להיות גדולות ביותר, כמה צריך האדם ליזהר במעשיו ובעניניו אף בדבר קטן 33443 

ה שלח "יעקב אבינו ע, יוסיף עצים למדורהולא עוד אלא שבזה , אם ירצה להסיר את הרושם לא יועיל לו 33444 

ודוקא בזה התחזק הרושם ודבר זה גרם לירידת , את יוסף לראות את שלום אחיו כדי להסיר הרושם 33445 

 33446  .ועד כמה צריך לשמור על חוט השערה הראשונה, מכאן עד כמה גדול כח הנטיה של מידות, מצרים

 33447 .(דברי בינה ומוסר)

 33448 

 33449 מאמר תשג

 33450 .(´ז ג"בראשית ל) מכל אחיו ועשה לו כתנת פסיםוישראל אהב את יוסף 

, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו 33451 

 33452 .(.שבת י) נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים

אבל היתה במעשיו גם , ם נסתריםבודאי צריך היה יעקב אבינו לקרב את יוסף ולכבדו יותר מאחיו לטעמי 33453 

בבחינת צדיק , ומשום נקודה דקה זאת באו אחיו לידי קנאה, נטיה דקה כמשהו לצד אהבה אישית לבנו 33454 

 33455 .כמבואר במסילת ישרים בביאורו על מאמר זה, כעין הקנאה השייכת גם בגן עדן, נכוה מחופתו של חברו

ה גם את הדרגה "נין שאילו תיקן יעקב אבינו עוהע, ומשהו זה של חסרון היה כלי שעל ידו באה הגלות 33456 

היה הלימוד היוצא מהעבודה הרוחנית הכבירה הזאת עומד , האחרונה הזאת של חסרון הדק כחוט השערה 33457 

 33458 .(242ב דף "מכתב מאליהו ח)  .במקום כל לימודי הגלות

 33459 

 33460 מאמר תשד

 33461 .(´ז ג"בראשית ל) וישראל אהב את יוסף מכל אחיו ועשה לו כתנת פסים

, סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו´ שבשביל ב, ל לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים"אחז 33462 

אף לאחר הידיעה שמה שנתקנאו , (7שבת י) נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים 33463 

ם כל ע, הכתוב מדבר´ ו קנאה פשוטה שהרי בשבטי ה"לא היה כאן ח, השבטים הקדושים ביוסף אחיהם 33464 

משהו של קנאה טמון , מדה זו היתה דקה מן הדקה, זאת ויקנאו בו אחיו כתיב ואין מקרא יוצא מידי פשוטו 33465 



ה שהוא חוקר "אבל הקב, ה"להפליא כראוי לשבטים הקדושים ע´ ומכוסה בתוך הרי אררט של יראת ה 33466 

 33467 .לאומרוואלמלא מקרא כתוב אי אפשר , ק ויקנאו בו אחיו"לב ובוחן כליות גילה לנו בתוה

, ולא המדה עצמה אלא כחוט השערה ממנה, פ יש לראות מכאן נוראות עוצם כח ההרס של מדה אחת"עכ 33468 

שבגלל שני סלעים מילת של כתונת הפסים שעשה יעקב ליוסף , ל תורה מן השמים"כמו שגילו לנו חז 33469 

שאותו אהב ל בשביל "והנה לא אמרו חז, כלומר זה היה המקור לויקנאו בו! מכרו השבטים את יוסף 33470 

מפורש שאילו לא היתה הקנאה של , אלא בשביל שני סלעים מילת שנתן לו יותר מהם, אביהם מכל בניו 33471 

כי כאן היתה ההתחלה של , לא היו באים לידי מעשה נורא כזה של מכירת יוסף אחיהם, כתונת הפסים 33472 

 33473 .גורמתהרי עד כמה ראיית העין , ש ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם"כמ, הקנאה והשנאה

אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש , מניין לשנים שבאו לדין, (7שבועות לא) ´וכבר הארכנו ביסוד זה מהגמ 33474 

י לבוש כמותו "וברש, ל מדבר שקר תרחק"ת, שאומרים לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותך, איצטלית 33475 

אפשר שהדיין , נווהדבר מבהיל בשביל האיצטלית שהוא לובש בעל די, שלא תגרום לנו לישא לך פנים 33476 

והנה אם משאיל לחבירו בגדים חשובים , לבוש כמותו? ומה אומרים לו! ישא לו פנים ויטה את הדין 33477 

הרי לפנינו הכח , שוב אין חשש שיטה הדיין את הדין ורשאי להתחיל לדון, כמותו ולובשם זה לפני הדיין 33478 

 33479 .של ראיית העין

ב שנה לא "ובמשך כ, ´טעות שכל נפלא של שבטי האם כה גדול כח המדה לה, ו"ומעתה יש לנו ללמוד ק 33480 

כמה יגדל כח האדם אם יכוון מדותיו לעבודת , ו במדה טובה המרובה מדת האמת"כ ק"א, עמדו על טעותם 33481 

 33482 ל"ואחז, אלקיך בכל לבבך´ ואמר הכתוב ואהבת את ה! וזוהי כל תכלית מדרגת האדם על הארץ, ת"השי

, ת"ר של האדם שהוא כל מדותיו ימשכו אחרי השי"שגם יצה, ר"ט וביצה"בשני יצריך ביצ (.ברכות נד) 33483 

 33484 עליו נאמר, והמשעבד מדותיו ליראה את השם הנכבד והנורא, כ לבי ובשרי ירננו אל אל חי"כמאה

 33485 .אף בשרי ישכון לבטח (ז"תהלים ט)

וכות ובעין צופיה יעמוד על המשמר לראות כל תהל, והנה ענין המדות עיקרו הוא שיכיר האדם את עצמו 33486 

בנקודה אחת קטנה , בשתי עיניו אשר גודלם כזית, מאור עינים ישמח לב (ו"משלי ט)ב  ואמר הכתו, נפשו 33487 

ואף בפיסת נייר קטנה , וברגע שהוא עוצם עיניו חשך כל העולם בעדו, בהם רואה אדם עולם מלא לפניו 33488 

לא יראה , וחה לצד אחרגם כי יטה אף עיניו הפתוחות לרו, וגרגיר חול אחד יכול להחשיך מאור עיניו 33489 

 33490 .בשום אופן מה שעומד ישר לנגדו

מכאן שאם יפקח אדם עיני לבבו להסתכל , כ ולבי ראה הרבה חכמה ודעת"כמאה! כן יש עינים לנפש 33491 

אבל אם יסתמו הבלי , אור לו מסביב ועד לשמים יגיע שיאו לא יכשל ולא יפול, לראות דרך ישרה 33492 

והרי הוא כסיל , לנפשו כי גמל רעה גדולה לעצמו לשכלו ולדעתו אוי, תאוותיו את עיון זכות יושר מבטו 33493 

 33494 !בחשך הולך לא ידע בין ימינו לשמאלו

כי המה ידעו מהו כח , לחוש אף בנגיעה הקלה ביותר, ל ירדו לעומק בתי הנפש וגדרו בעד האדם"חז 33495 

הכתוב ציוה לא ש, אשר איזה איצטלית נאה תוכל לעוור עיני שכלו הבהיר של דיין בישראל, החומר הגס 33496 

ולעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב , ומתעטף ויושב לדון באימה ויראה, תטה משפט ולא תקח שוחד 33497 

הנה אימה גדולה זו אפשר שתתבטל ותלך , (7יבמות קט) מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו 33498 

אזניו את הכתוב מדבר שקר והשמיעו ב, ל ראו זאת בעיני רוח קדשם"וחז, מפני האיצטלית אשר לפניו 33499 

 33500 !זולת אם יתקן ראותו בהלבישהו כמותך או לבוש כמותו, תרחק ופסלוהו לדון

, מלך משום אספינא, אין מושיבין מלך וכהן גדול בעיבור שנה, (.סנהדרין יח) ל"וכן מצינו עוד בחז 33501 

, גדול משום צינה כהן, י מחלק ממון לחיילותיו כך וכך לשנה ונוח לו שיהיו כל השנים מעוברות"פירש 33502 

ואם , שצריך לטבול ביום הכפורים חמש טבילות ועשרה קידושין, אינו רוצה שתתעבר שנה מפני הצינה 33503 

שפירשו משום קרירות ´ בתוס´ ועי, כ"וצינת מרחשון תהיה בתשרי ע, תתעבר שנה הרי תשרי במרחשון 33504 

 33505 .הרצפה שהיה עומד יחף כל היום

שהם מהסנהדרין , שראויים מצד עצמם להיות בין מעברי השנה, ג"הרי שחשדו באנשים גדולים מלך וכה 33506 

ופסלו אותם מלעבר את השנה מפני חשד , (ח"ד מקה"ם פ"רמב) גדולה של שבעים ואחד שבלשכת הגזית 33507 

ולא עוד אלא שחששו שמא בנגיעתו זו ימציא טענות להכריע גם את , נגיעה קלה של אספינא ושל צינה 33508 

הרי שיש בכח נגיעה אישית של , (7סנהדרין י) שה בחמשה ובשבעהשהרי עיבור שנה בשל, יתר חבריו 33509 

ושאחד מביניהם צריך , ולהטעות ששה מבין החכמים הנותרים שהם מהסנהדרין, אדם אחד להראות פנים 33510 

 33511 !ד הגדול שהוא ראש ישיבה של אחד ושבעים"להיות ראש ב

וור עיני שכלו של אדם היותר אלא הוא הדבר אשר אמרנו כי נגיעה קלה בכוחה לע? ואיך יתכן דבר זה 33512 

ולכן משתדל להשפיע כן , להחשיכו ולפתותו כי צדק צדק ירדוף ולשם שמים הוא מתכוין, גדול ולהטעותו 33513 

 33514 .וכל בעלי מחלוקת יבואו ויעידו כי כן הוא, ומוסר נפשו על הדבר הזה אשר בדה מלבו, על כל העולם



י האדם היותר "אף בעשיית מצוה לשמה ע, הוראה עוד כמה צריך שמירה מעולה במקום תערובת של מד 33515 

, שמצינו גבי לאה אמנו שיצאה לקראת יעקב אבינו ואמרה אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני, גדול 33516 

לפיכך הצריך הכתוב לומר , ה שלא היתה כוונתה אלא לשם שמים להעמיד שבטים"ר אבהו צפה הקב"א 33517 

 33518 .כ"וישמע אלקים אל לאה ע

רכאילו עמדה , אה אמנו היה כל כך זך ונקי ולא היה בו שום תערובת גופניתברור שדיבור זה של ל 33519 

י כונה קדושה זו את יששכר חמור גרם רובץ "ואכן זכתה להוליד ע, והתפללה לאלקים להעמיד שבטים 33520 

ואת זבולון , הוא משיב להם כהלכה למשה מסיני, מאתים ראשי סנהדראות אנשי התורה, בין המשפתים 33521 

 33522 .(ר שם"ב) מטיא ונותן לתוך פיו של יששכר והתורה רבה בישראלשהיה עוסק בפרק

ותצא לאה לקראתו , (ר שם"ב) ל כאמה כבתה"ז כתוב ותצא דינה בת לאה ואחז"ומה נורא הדבר שבכ 33523 

הרי לפנינו דבר שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה ! לפיכך ותצא דינה בת לאה, יצאה מקושטת 33524 

ישמע חכם ויוסיף לקח , על כן יהיו דברינו בזה מעטים, ל פירשוהו כך"אלמלא מקרא כתוב וחז, לשמוע 33525 

לשם שמים כזו של לאה , עד כמה משהו של תערובת מדה אינה נאבדת גם בתוך מצוה שלמה זכה וברה 33526 

החזק במוסר אל ? ומה נענה אנן אבתרייהו, ק וישמע אלקים אל לאה"ה מעיד עליה בתוה"אשר הקב, אמנו 33527 

 33528 .(אור יהל)  .חייךתרף נצריה כי היא 

 33529 

 33530 מאמר תשה

 33531 .(´ז ג"בראשית ל) וישראל אהב את יוסף מכל אחיו ועשה לו כתנת פסים

ל לומדים מכאן לעולם לא ישנה אדם בנו "וחז, יעקב גרם בזה קנאת האחים שממנה הסתעפה כל הפרשה 33532 

ו אחיו נתקנאו ב, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, בין הבנים 33533 

 33534 .בגלל מעשה זה בא העונש הנורא של שעבוד מצרים, (שבת י) ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים

כ אלא "שמא לא נגזר עליהם עינוי כ, ג שבלאו הכי נגזר דכתיב ועבדום ועינו אותם"אע, שם´ בעלי התוס 33535 

, שה כתונת הפסיםם שלולא מע"ומפרש מהר, שהרי ארבע מאות שנה התחילו משנולד יצחק, על ידי זה 33536 

כמו שנתקיימה מהזמן שנולד יצחק שממנו , יכולה היתה הגזירה להתקיים עוד שנים רבות בארץ כנען 33537 

ובגלל כתונת הפסים שעשה יעקב , ושעבוד מצרים היה נדחה לדור אחרון, מאות שנה´ מתחיל המנין של ד 33538 

 33539 .ליוסף נתגלגל הדבר וירדו מיד למצרים והתחיל השעבוד

היא הסיבה הראשונה שגרמה לשנאה בין האחים , ששינה יעקב את יוסף משאר האחיםהרי שמעשה זה  33540 

והביאה עליהם את השעבודים , והסיבה את הסתבכות כל הדברים עד שהורידה אותם למצרים, ויוסף 33541 

 33542 .והנה נתבונן נא מה היה הפגם במעשהו של יעקב בכתונת הפסים, והעינויים

מה שעשה עשוי אלא אין רוח , כסיו לאחרים והניח את בניוהכותב את נ, (7ב קלג"ב) המשנה אומרת 33543 

משום שפוסקים , אין לשנות גם בן בין הבנים ואף מבן רע לבן טוב´ ולפי מסקנת הגמ, חכמים נוחה הימנה 33544 

ואם כי לכאורה , לא תיהוי כי עבורי אחסנתא ואפילו מברא בישא לברא טבא, כשמואל דאמר לרב יהודה 33545 

בכל זאת , ג אומר אם לא היו בניו נוהגים כשורה זכור לטוב"ואמנם רשב, הוא עושה בזה מעשה הגון 33546 

 33547 .פוסקים חכמים שאין לנהוג כן

שלא ישנה אדם לבן בין הבנים אפילו בדבר מועט שלא , (שבת יג) ל"והנה הטור מוסיף על זה את דברי חז 33548 

הוא , ר את נכסיו מבניוומשמע מדבריו שגם הטעם בזה שלא יעבי, (ב"רפ´ ע סי"טור שו) יביא לידי קנאה 33549 

 33550 .(ראה בית יוסף שם) כדי לא להטיל קנאה

ומעביר את , לפי דברי המשנה אף אם הוא כותב נכסיו לאנשים זרים, והנה נראה כמה מדרגות בדבר 33551 

כי הנכסים הם שלו וברשותו למסור אותם למי שמוצא חן , ירושתו מבניו אינו עושה בזה שום איסור 33552 

ואם הוא איננו מעביר ירושתו מבניו אלא , ה נאה ואין רוח חכמים נוחה הימנואלא שאין זה הנהג, בעיניו 33553 

ועל אחת כמה וכמה שאם איננו משנה כלל , הרי פגם בהנהגתו יותר קל, שמעדיף בן אחד על השני 33554 

בודאי שהפגם הוא מועט , אלא שהוא מהנה לאחד מהם בדבר מועט יותר מאחרים, בירושתו בין הבנים 33555 

 33556 .מאוד

שלא היה בו אלא משקל שני , כמה דק היה הפגם בהנהגתו של יעקב שעשה ליוסף כתונת פסים ומכאן נבין 33557 

כפי שהכתוב מציין כי בן זקונים , ובודאי היתה כוונתו לטובה לתת לו פרס על הצטיינותו, סלעים מילת 33558 

, יםועוד שרצה לעורר בין האחים קנאת סופר, וכפי שמתרגם אונקלוס ארי בר חכים הוא ליה, הוא לו 33559 

 33560 .(.ב כא"ב) קנאת סופרים תרבה חכמה, ל דרשו אותה לשבח ואמרו"שחכמינו ז

נסתבכו הענינים בצורה חמורה כזו שיוסף , בכל זאת בגלל משגה קל בהנהגתו שהיה בה שינוי בין הבנים 33561 

כפי שהכתוב מעיר ויקנאו , והביא אותם לידי שנאה באיזו מדה שהיא, חשד באחיו בדברים שלא היו בהם 33562 

ונשתעבדו בניו וכל דורותיהם אחריהם בכל , ומכאן נשתלשל הדבר שירדו למצרים, חיו וישנאו אותובו א 33563 

 33564 .עבודות פרך ובעינויים קשים ומרים



ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל אלא , (שבת פט) ל"ולא עוד אלא שאמרו חז 33565 

ומכאן כמה חמור , ב לעונש עוד יותר קשה מזההרי שבגלל אותו פגם דק היה ראוי יעק, שזכותו גרמה לו 33566 

אלא מהדרגות האחרונות שאין רוח , ואף שלא נמצא בו כל עבירה אף מדרבנן, כל שינוי מהנהגה טובה 33567 

 33568 .(אור הצפון)  .חכמים נוחה מהם

 33569 

 33570 מאמר תשו

 33571 .(´ז ד"בראשית ל) ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו

שבטי יֿה בני  0תולדות0לנו 0מספרת  0התורה 0,יוסף 0תמיד הוא מעשה אחיענין נפלא עתיק וחדש  33572 

וכל משאלתן היו שמהן יצאו שנים ´ תקות האמהות הק, ב שבטים"הלא מטרתו היתה להעמיד י, יעקב 33573 

, מהם עוד נפרדה פסולת, יצחק לא העמידם, אברהם לא העמידם, עשר שבטי יֿה יסוד ושורש עם ישראל 33574 

כולם , ב שבטים"הוא היה יכול להעמיד י, ות שכבר יצא מזוכך והיתה מטתו שלמהרק יעקב בחיר שבאב 33575 

 33576 .שיהיו היסוד לעם ישראל למטרתו ולתכליתו בעולם, צדיקים כולם קדושים

, ב המזלות ההנהגה המיוחדת בבריאה להנהגת עם ישראל"שבטי יֿה הם במקום י, האבות הם המרכבה 33577 

ב מזלות הנמצאים במערכת "ב שבטים הם במקום הי"הי, שהם המרכבה´ י האבות הק"מערכתה היא ע 33578 

ב השבטים הם מקבלים את ההשפעה המיוחדת "וכן י, שעל ידיהם נשפעת ההנהגה הטבעית, הכללית 33579 

 33580 .´כן מבארים לנו הספרים הק, להנהגת עם ישראל

כ "ג, סיםלא יאומן כי יסופר לו שמענו מעשה כזה על אנשים הכי ג! אכזריות ממש! חטא כזה! מעשה נורא 33581 

ואת מי ? האם נמצאת בטבע האדם השחתה כזו לבקש להמית את האח הצעיר, היינו מתפלאים ושואלים 33582 

ומה גם ביודעם , הבר חכים שמסר לו את כל התורה שלמד מבית עבר, את יוסף בן זקונים לאביהם הזקן 33583 

צערו הנורא  ושלא לחמול על יוסף גם בראותם את, את האבל ואת היגון שיגרמו בזה לאביהם יעקב 33584 

וכמו , כי הלא נוכל לצייר כמה בכיות תחנונים וקולות קורעים לב היו לו באותה שעה, בהתחננו אליהם 33585 

 33586 .אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, שאמרו גם הם אחרי כן

אבל , בעייםבהתעורר בו רגשות השחתה אי ט, ואף אם יארע לפעמים באחד שיבוא למצב נפש משונה 33587 

ובשעה שאחיהם ראובן עומד ומזהירם שבל יחטאו בילד אין , עשרה אנשים בעלי דעה וצדיקים כאלו 33588 

 33589 .הדבר מובן כלל

בהשליכם את אחיהם לבור שנחשים ועקרבים יש בו ישבו במנוחה , עוד יותר אחרי עשותם דבר נורא כזה 33590 

תמיהה זו בבארם כי זה היה בדין  מישבים´ אמנם חכמינו הק, זהו כבר דבר בלתי טבעי! לאכול לחם 33591 

או שחשבו , כי דנו אותו למשפט מות בעד חטא לשון הרע שהביא דבתם רעה אל אביהם, ובמשפט 33592 

היאך יכלו להחליט , ואף כי גם זה אינו מובן לנו, שהותרה להם מיתתו משום אם בא להרגך השכם להרגו 33593 

 33594 ?דים לזהבשעה שכל הרגשות הטבעיים מתנג, משפטם זה ולהוציאו לפועל

כי בשופטם אותו כי בן מות , הנה מזה אדרבא נוכל ללמוד ולהבין את גודל נפשם וכוחם הגדול לאלוקים 33595 

הלב נקרע מצער , יכלו להבליג על רגשות הלב הסוערים, והרי לפי האמת מיתתו טובה לעולם ולו, הוא 33596 

והם מחליטים את , כאלו כפי שמוכרח שיוכללו בתוך לבות צדיקים וגדולים, הוא מלא רגשות רך וחמלה 33597 

, להמית את אחיהם היקר יוסף הצדיק האהוב לאביו ונפשו קשורה בנפשו, משפטם בגבורת דעתם הגדולה 33598 

, ובעשותם דבר זה בהוציאם לפועל כח ענקי, כשהוא מתחנן אליהם בתחנונים נוראים הקורעים לב 33599 

ן ממעשיהם ושלמות גדולה הרגישו שביעת רצו, שנחוצה לזה אישיות הכי גדולה ויראת שמים נשגבה 33600 

 33601 .וזה נתן להם מנוחת נפש וישבו לאכול לחם, בנפשם

, כי הלא התורה מספרת לנו בפשטות כי הסיבה לזה היו כוחות טבעיים פשוטים, אבל עדיין לא ניחא לנו 33602 

, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו, וישראל אהב את יוסף ועשה לו כתונת פסים 33603 

מכל זה מבואר כי רגשות קטנונים היו הסיבות לכל , ו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריוויוסיפ 33604 

 33605 .המעשה

נמצאים בו , כי כמה שיגדל האדם ויתעלה לאיזו מעלה שתהיה, אך עלינו לבאר מה שכבר למדנו לדעת 33606 

הרגישו בזה עד כי הם לא , ואלו המדות היו צפונות בתוכם פנימה, עוד הכוחות הטבעיים ופועלים בו 33607 

וגרמו להטעותם בדין ולהוציא , והכוחות הללו הטעו אותם בחשבונותיהם, וחשבו כי הם דנים דין אמת 33608 

שלפי , והתורה שחדרה לתוך תוכה של הנפש ספרה לנו את הסיבות האמיתיות, משפט מות על אחיהם 33609 

 33610 .יודע עלילות קנאתם ושנאתם ליוסף המריצה אותם לזה

כי אף שהכוחות הטבעיים נמצאים בו בדקות , ולט אף באדם היותר גדולרואים אנו מזה כמה הטבע ש 33611 

מזה כמה , ז יש בכוחם להטעותו בכל חשבונותיו ולהביאו לידי מעשים ועוונות נוראים"בכ, גדולה מאוד 33612 

 33613 .י כוחות החומר"ולפחד מפני עיוות השכל שעלול לבוא ע, נחוץ לירא ולהזהר מפני הטבע השולט באדם



כי אחרי שבאמת סיבת , אך בכל זה עדיין אין הדבר מתישב על הלב, צורה אחרת אמנם המעשה לבש 33614 

הלא מן הראוי היה שיועילו גם הרגשות הטובים כתריס נגדם להעמידם , עוותתם בדין היו המדות הטבעיות 33615 

אף באלה שכוחות הטבע שולטים בהם , ובעיקר קשה מדוע לא יקרו דברים כאלו אצלנו, על היושר והאמת 33616 

כ מעוקל ויארעו "ז לא נשמע שיצא מהם משפט כ"ובכ, והנטיות הרעות הן כעבות העגלה, צריםבלי מ 33617 

 33618 .כ נוראים"מעשים כ

טעות הקטן לא תדמה , אולם הבדל גדול הוא בין חשבונותיו של אדם קטן ובין חשבונותיו של אדם גדול 33619 

בחורשה קטנה , מקום לתעותכ "הקטן אין לו כ, לא במקום שהגדול תועה יכול הקטן לתעות, לטעות הגדול 33620 

אבל ביער גדול רב , כי בכל צד שהנך פונה מיד תגיע אל גבול וקצה, בה עצים אחדים אין בה מקום לתעות 33621 

 33622 .בו עלולים לתעות מאוד, עצים עב וסבוך שבו משעולים עד אין מספר

יכול להתרחק כמה הוא ? איפה יתעה, עניניו מועטים חשבונותיו פעוטים, האדם הקטן ידיעותיו קלושות 33623 

בחשבונותיהם נכללו ענינים רבים ונעלמים לאין , אבל הם שכללו במחשבתם ידיעות רבות? בטעויותיו 33624 

 33625 .´הם שחשבונותיהם היו מקושרים עם הענינים היותר רמים ונשאים כמו שנמצא בזוהר הק, שיעור

י "י של העולם רק עיכול לבוא התיקון האמית, יעקב אהב את רחל כי לפי סודות הבריאה ושרשי הנפשות 33626 

ולכן אהב ישראל את , י שבטי יוסף ובנימין"יהיה בעיקר ע, תיקון העולם שיבוא באחרית הימים, בני רחל 33627 

פחדו , ובראותם כי הביא דבתם רעה אל אביהם, יוסף יותר מכל אחיו ואחי יוסף התקנאו בו בשביל זה 33628 

 33629 .ך השכם להרגווזה נחשב אצלם בגדר אם בא להרג, שמא ירחקם יעקב מכלל ישראל

מה , כי אנשים כאלה שבחשבונותיהם תפס מקום ענין שורשי הבריאה ותיקון העולם, מזה נוכל להבין 33630 

ועם איזה דברים , כמה ענינים נשאים ונעלים הקיפו במחשבתם ובלבם, רחבו ידיעותיהם וחשבונותיהם 33631 

מזה מכירים אנו את , םובעבור זה מה גדולה יכולה להיות טעות, מה גדול היה הלך מחשבתם, התחשבו 33632 

, וספרה לנו כפי המתכונת הפנימית של כל דבר, שלא חפתה על גדוליה ואוהביה, תורתנו תורת אמת 33633 

ובזה היא מלמדת אותנו את תורת החיים שיש לנו ללמוד מאבותינו , והבליטה את האמת כפי מה שהוא 33634 

 33635 .(ד"ב שעור י"שעורי דעת ח)  .גם מעוותתם וטעותם´ הק

 33636 

 33637 מאמר תשז

 33638 .(´ז ד"בראשית ל) ראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותווי

ובפשטות מבינים כי המידות , באדם קיימים כוחות נפשיים טובים ורעים ומכנים אנו אותם בשם מידות 33639 

וכל כוחם ותוקפם הם מצד החומר , ר"ואילו המידות הרעות הם פרי היצה, הטובות נובעות מהנפש 33640 

כל מדה בשורשה , מקות יש לומר כי כוחות הנפש כולם נובעים מהנפש עצמהאמנם ביתר ע, שבאדם 33641 

החומריות , יוצר החומר צורה מגושמת לכוחות הנפש, אולם לאחר שנתלבשה הנפש בגוף, נובעת מהנפש 33642 

 33643 .שבאדם מתלבשת בכוחות אלה ויוצרת להם דמות חדשה מתאימה והולמת את החומר שבאדם

וחודרים הם דרך , קרני השמש יש להם את הגוון המקורי הבהיר ומאירהנה , ולהבנת הדברים נוסיף משל 33644 

אז קרני אור , אולם אם יצבעו את זכוכית החלון בצבע ירוק למשל, זכוכית שקופה בצורה המקורית שלהם 33645 

וכך בכל צבע וצבע נותן הוא את הגוון שלו לקרני השמש החודרים , השמש שיופיעו בחדר יהיו ירוקים 33646 

אולם , שמקורן ושורשם של המידות היא הנפש בעצמה, בין את הנמשל לגבי המידותכ נ"וכך ג, דרכו 33647 

מעטה החומריות שמכסה את הנפש נותן את הגוון והציביון שלו לכוחות הנפש העוברים דרכו מחומריות  33648 

 33649 .אולם הכח בעצמו תוקפו ועוצמתו מהנפש הם נובעים, האדם

, ל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהווראיתי אני את כל עמ, (´קהלת ד) שלמה המלך אמר 33650 

בעבור בני האדם שיקנאו זה בזה וירצה להתפאר , רוב עמל האדם גם כשרון מעשיהם´ אבן עזרא´ומפרש  33651 

 33652 .ש"ובניו ומאכלו וחכמתו וטוב השם עי, ושלא יהיה הוא חסר ממנו בדירתו ומלבושיו, על חברו

ואפילו בני , ז"י כח הקנאה בחיי הפחיתות של העוה"ים ערוב עמל האדם וכשרונו ומרצו פועלים ונדחפ 33653 

, ועמלם וכשרונם משועבד להביא מדה זו על סיפוקה המלא, י כח זה"תורה בלימודם כולם נדחפים ע 33654 

ובא שלמה המלך , ומייחס את פעולותיו הטובים לרצון הטוב שבו, ובפשטות אין האדם חושב בעצמו כך 33655 

אלא אפילו הרצון לבנים נובע מקנאה שלשני יש , דירה ומלבושיםלא רק רדיפה אחר , ומגלה את האמת 33656 

ואפילו רדיפת חכמה ושם טוב גם זה , המאכל בהרחבה אינו רק מתאות האכילה אלא גם מקנאה, ולי אין 33657 

 33658 .נובע מכח הקנאה כפי שמפרט האבן עזרא

לסבול ולראות את  א לו"אך הכבוד הוא הדוחק כי א, א על מדת הכבוד"י´ מסילת ישרים´וכן נבין דברי  33659 

, ומביא דוגמאות מירבעם קרח מרגלים שאול יואב, ז נכשלו רבים ונאבדו"ועד, עצמו פחות מחבריו 33660 

 33661 .ש"ומסיים כללו של דבר הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם עי

תר מכל התשוקות בצורה כה מקיפה יו, ולכאורה צריך להבין כיצד כח טפשי זה יכול לשלוט באדם 33662 

אלא שהגוף סילף דמותה , אמנם גם בזה הביאור הוא כי כח נפשי רוחני טמון במדה זו, והחמדות שבעולם 33663 



ולכן יש , אולם בשורשה היא מדה נפשית של שאיפה להשגת שלמות, כפי שהיא מתבטאת ברדיפת הכבוד 33664 

וגם גדולי עולם , לםבכח גם בדמות המסולפת לדחוק את האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעו 33665 

 33666 .במדרגתם הגבוהה נתבעו על זה

בודאי שהתביעה בזה , ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו, וכן מצינו על אחי יוסף 33667 

ולפי , אולם התורה כותבת תביעה מפורשת על מדת הקנאה, היא דקה מאוד לפי רום ערכם של שבטי יֿה 33668 

קל יותר להבין כיצד שייך אצל שבטי יֿה שהם יכשלו , בכח נפשי המבואר לעיל ששורש הקנאה מקורו 33669 

וכח זה קיים , אלא כח רוחני הוא שהגוף מסלף דמותו, שהרי כח הקנאה אינו כח שלילי מעיקרו, בענין זה 33670 

 33671 .ועבודת האדם להשאיר את הכח במקוריותו כפי מה שהוא ולא לשנות צורתו, אצל כולם בלי יוצא מהכלל

שהשטן הסית את יצחק ואמר לו ברא דעלובתא , (ו"ר נ"בר) ל מאוד תמוה"להבנת חזוכך שייכת גישה  33672 

ישמעאל שנאיה דביתא ירותא , כ כל אותן הפרגזיות שעשתה אמך"ל א"א, מ כן"ל ע"א, הולך הוא לשחטך 33673 

למה אבי , ד ויאמר יצחק אל אברהם אבי אבי"הה, כד לא תיעל מילא תיעול פלגא, ואת אינך מכניס בלבך 33674 

וכשהוא , אפילו אצל יצחק אבינו שאין לנו מושג מגודל מעלתו, שני פעמים כדי שיתמלא עליו רחמיםאבי  33675 

ל מבארים שההסתה היתה מצד מדת "וחז, הולך למסור נפשו לעקידה נכנסה קצת הסתת השטן בלבו 33676 

 33677 .הקנאה שיטלו את תכשיטיו ויתנו אותם לשונאו

נתנו לנו את הדברים בהבנת הסתת השטן ביצחק אולם בצורה שהם , ל מי ישער"והנה עומק דברי חז 33678 

שהרי כח זה של הקפדה וקנאה שנוטלים מהאדם את , כ לפי המבואר לעיל"שייך להבין זאת ג, ה"אבינו ע 33679 

ואם נוטלים ממנה , נובע הוא מהנפש השואפת שלמות ותכלית התקרבות לבורא, השייך לו ונותנים לזולתו 33680 

על דרך , (ה"ב ע"ב) ל"ועל זה אמרו ז, ד"י פ"וכמו שכותב המסצערה הוא בלי גבול ותכלית , את חלקה 33681 

אלא מני , כי אין זה מטעם הקנאה אשר תפול רק בחסרי הדעת, משל שכל אחד נכוה מחופתו של חבירו 33682 

 33683 .כ"מדרגה שהיה יכול להשיגה כמו שהשיגה חבירו ע, ראותו עצמו חסר מן השלמות

י הגוף "וכח זה מושאל ע, כת שלמות אצל אחריםהנפש מצטערת צער איום מחסרונה בראותה כי שיי 33684 

, ואם היה כח זה רע במקורו ושרשו, בשעה שנוטלים משהו מהאדם ונותנים לאחרים, לקנאה והקפדה 33685 

ורק , אולם לפי המתבאר שהכח קיים אצל כולם, בלתי מובן היה כיצד שייך ליחד ענין כזה ליצחק אבינו 33686 

כמובן בבחינה , ה בענין זה"ייכת הסתת שטן ביצחק אבינו ענבין כי ש, י הגוף"משתבש ומחליף צורתו ע 33687 

 33688 .דקה מאוד לפי רום מדרגתו

כל התשוקות והחמדות של , ממנו אפשר ללמוד ולהכיר את הטוב, ר"ל טוב מאד זה היצה"וזהו שאמרו חז 33689 

 33690 שיכולים אנו, הכוחות הנפלאים של תשוקת השלמות וקרבת אלוקים הקיימים בנפשנו, ר מגלות לנו"היצה

ז "וזהו עבודת האדם בעוה, להוציאם לפועל אם נתגבר על חומריותנו ששינתה את צורת הכוחות שבנפשנו 33691 

ולהסיר את מעטה השקר המכסה על כוחות הנפשיים לצאת , להאיר את חשכת החומר המכסה על הנפש 33692 

 33693 .לפועל כפי מה שהם

בכתפיו , ראובן ויצילהו מידםה כותב אחריו וישמע "שאלו היה יודע ראובן שהקב, ומצינו בילקוט וישב 33694 

, ה כותב עליו וגם הנה הוא יוצא לקראתך"אלו היה אהרן יודע שהקב, היה טוענו ומוליכו אצל אביו 33695 

עגלות פטומות היה , אלו היה בועז יודע שכותב עליו ויצבט לה קלי, בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו 33696 

ועכשיו שאין נביאים אליהו ומשיח , אותהלשעבר היה אדם עושה מצוה והנביאים כותבים , מאכילה 33697 

אמר רב יהודה אמר שמואל נוח לו לאותו צדיק שיהא  שמש לדבר אחר ואל , ה חותם"כותבים אותה והקב 33698 

 33699 .(7שבת נו) ´יכתב בו ויעש הרע בעיני ה

וכן שלמה המלך ודאי לא הכיר כל חסרון , ולכאורה הרי עשה ראובן כל מה שבאפשרותו להצלת יוסף 33700 

וכוחות אלו שהיו מופיעים , ל"כ הידיעה על הכתיב היתה משנה את מצבם כך מבארים חז"ואעפ ,במעשהו 33701 

, שהרי בגלל כבוד וקנאה מוסר האדם את נפשו, ר"אצלם לשינוי מצבם יכולים אנו להכיר מכוחות היצה 33702 

 33703 .נודדים לקצוי ארץ לצבור ממון כדי שלא להיות פחות מהזולת

כ מוצא "וא, יך לכוון אותם לצורך הנפש כפי מה שהם בטבע בריאתםושי, כוחות אלו מהנפש הם נובעים 33704 

וכשם שבעניני החומר רואים אנו מה , הרצון היה שובר את כל העיכובים, היה ראובן דרכים להצלת יוסף 33705 

, ז"ואפילו להחליף כתר מלוכה במשרה של משמש לע, שאין לך דבר העומד בפני הרצון, גדול כח הרצון 33706 

 33707 .השאיפה למלאות את הרצון שכחו גדול בלי גבול כיון שכך מונח בכח

ויתבונן כל , ה חותם"היום אליהו ומשיח כותבים את מצבנו והקב, ל לשעבר נביאים כותבים"מוסיפים חז 33708 

עד כמה , כל פעולה מעלה או חסרון הכל נכתב ונחתם, אחד בעצמו אליהו ומשיח כותבים את מעשיו 33709 

חיים אנו במהלך , ות כולם לחיפוש שלמות הנפש וקירבת אלוקיםשידיעה זו צריכה לכוון את הרצון והכוח 33710 

ולהקיף , וצריך להתעורר ללמוד ולדעת את האמת שבכל מעשה ומעשה, הרגלנו בלי התבוננות וידיעה 33711 

 33712  .ולכוון את הכוחות לצורך הנפש, לדעת את היעודים הרוחניים, בהבנתנו את מטרת החיים ותכליתם

 33713 .(אור יחזקאל)



 33714 

 33715 מאמר תשח

 33716 .(´ז כ"בראשית ל) ה לכו ונהרגהו ונשלכהו ונראה מה יהיו חלומותיוועת

הם אומרים ונהרגהו והכתוב מסיים ונראה מה , ר יצחק מקרא זה אומר דרשני רוח הקודש אומרת כן"א 33717 

שמכיון שיהרגוהו , ואי אפשר שיאמרו הם ונראה מה יהיו חלומותיו, נראה דבר מי יקום, יהיו חלומותיו 33718 

יש כמה דברים ובטויים כאלו שמי שאינו , בזמן שבני אדם רבים וכל אחד מתנכל לחבירו ,בטלו חלומותיו 33719 

אבל הצדדים חוזרים עליהם כמה פעמים להדגיש , מעונין בדבר אינו מוצא טעם למה נאמרו דברים אלו 33720 

 33721 .ומכל שכן אם הריב הביא לידי מריבה ומחלוקת ממושכה, שהצדק אתם עם ראיות והוכחות שונות

וישנאו אותו ולא יכלו דברו , ר שהאחים היה להם דברים עם יוסף אחיהם עד שהכתוב אומרוהנה אח 33722 

ואמרו ועתה לכו ונהרגהו , עד שהחליטו כולם ופסקו עליו דין מות, לשלום ויוסיפו עוד שנוא אותו 33723 

 33724 במצב של מתיחות כזו היפלא הדבר שעוד יוסיפו לומר בפירוש ונראה מה יהיו, ונשליכהו באחד הבורות

ואם יהרגוהו יבטלו , הרי הם המעיקים והם שגרמו את השנאה באמרם המלך תמלוך עלינו, חלומותיו 33725 

 33726 .ומה זה שתמה רבי יצחק שאי אפשר לומר שהאחים יאמרו מלה זו, חלומותיו

אבל האיש שעומד מן הצד , אמנם דברים כאלו נאמרים רק במי שטבעו וכוחות פשוטים מעורבים בדבר 33727 

כי הרב הנשאל לדעת התורה ואומר , אין שום סיבה שיבליט גם דברים טבעיים, הואומר רק דעת התור 33728 

 33729 .אינו צריך להוסיף אפילו מלה אחת, איש פלוני אתה חייב

הוא כולו קודש , שכל הענין של האחים שבטי יֿה עם יוסף הצדיק, ל הקדושים מלמדים לנו"וזהו מה שחז 33730 

כל הדברים הם פסקי , שמץ כל שהוא מטבעי בני אדםולא התערב בו אפילו איזו זיק ו, ובטהרה יתירה 33731 

ומה שצריך להאמר , בקרירות הראויה ובדייקנות קפדנית על כל חוט השערה ומלה, תורה בדעת צלולה 33732 

והוא רק פטפוט דברים בעלמא שאנשים בעלי , אמרו ומה שאין צריך להאמר מפני כי אין בזה שום חידוש 33733 

וברור הוא שהם לא , טי יֿה שיוציאו מלה כזו מפיהם הקדושחלילה להם לשב, טבע ומדות מדברים כן 33734 

.אלא המקרא אומר דרשני ורוח הקודש אומרת כן, אמרו ונראה מה יהיו חלומותיו שהוא לישנא יתירה 33735 

 33736 .(ב"הגיוני מוסר ח)  

 33737 

 33738 מאמר תשט

 33739 .(ו"ז כ"בראשית ל) ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו לכו ונמכרנו לישמעאלים

א  כי עשו זאת בהתיעצות כדאיתא במדרש תנחומ, כ פשוט"נה ענין מכירת יוסף על ידי שבטי יֿה אינו כה 33740 

ותשעה אחיו יושבים , הלך וישב באחד ההרים לירד בלילה להעלות את יוסף? מה עשה ראובן, (´וישב ב) 33741 

 33742 .כ"במקום אחד כאיש אחד בעצה אחת להמיתו ע

בהיות כולם צדיקים גמורים , ל להמית ובזה הודיע מה היה למוהספורנו מבאר שחשבו את יוסף בלבם נוכ 33743 

כי , איך נועדו לב יחדיו להרוג את אחיהם או למכרו ולא נחמו על הרעה, לזכרון´ עד שהיו שמותם לפני ה 33744 

אלא על , לא אמרו שתהיה אשמתם על מכירתו או מיתתו, גם כשאמרו אבל אשמים אנחנו על אחינו 33745 

הגיד הכתוב כי ציירו בלבם וחשבו את יוסף לנוכל ומתנקש בנפשם להמיתם והנה , אכזריותם בהתחננו 33746 

 33747 .ל"והתורה אמרה הבא להורגך השכם להורגו עכ, ב או בשניהם"ז או בעוה"בעוה

אמרו נחרים בינינו שלא יגיד , (בתנחומא)א  ופסקו כדין לפי דעתם ועשו מה שעשו בכח התורה וכדאית 33748 

? מה עשו, ודה ראובן אינו כאן ואין החרם מתקיים אלא בעשרהאמר להם יה, אחד ממנו ליעקב אבינו 33749 

פ שכתוב בו מגיד דבריו ליעקב דבר זה "ה אע"ואף הקב, ה באותו החרם שלא יגיד לאביהם"שתפו להקב 33750 

ואם לא בכח התורה איך יכולים לשתף את , לפיכך אמר יעקב טרוף טורף יוסף, לא הגיד מפני החרם 33751 

 33752 ?ה עמהם"הקב

שלא היה כל זה בעיניהם תקלה או מכשול שימנעם , ו על הפסוק וישבו לאכול לחםעוד איתא בספורנ 33753 

כמו שעשו ישראל אחר , כמו שהיה ראוי לצדיקים כמותם כשאירעה תקלה על ידם, מלקבוע סעודתם 33754 

ויאמרו למה , כאמרו וישבו עד הערב לפני האלקים וישאו קולם ויבכו בכי גדול, שהרגו את שבט בנימין 33755 

שכל הקודם להרגו זכה , וזה קרה להם מפני שחשבו את יוסף לרודף, אל היתה זאת בישראלאלקי ישר´ ה 33756 

 33757 .ל"כשאין דרך להציל את הנרדף בזולת זה עכ

לכו ונהרגהו ונראה מה יהיו , ויש להתפעל מזה שבתורה נאמר וישנאו ויקנאו ויוסיפו עוד שנא אותו 33758 

אלא שהשוחד יעור עיני ? לא נזכר שהיה פסק דיןו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים, חלומותיו 33759 

מפני , וכיון שהיו משוחדים כל פסק דינם לא נחשב בתורה ולא נזכר כלל, חכמים ויסלף דברי צדיקים 33760 

ולחשוד עצמם אולי הם טועים כיון שהיה ויקנאו , שלא היה להם לסמוך על פסק דינם שיוסף נקרא רודף 33761 

 33762 !ל הפסק בא מכח ויקנאו וישנאו נפלא הדבר הזהוכ, והתורה מעידה שבאמת טעו, וישנאו



אומרים , שנים שבאו לדין אחד לבוש בגדים טובים והשני בגדים גרועים, (.שבועות לא) ´איתא בגמ 33763 

ד רואים את הלבוש סמרטוט זה "אם בי, וזה דבר נפלא, לראשון לבוש אתה כמותו או הלבישו כמותך 33764 

מ "מ, פ שבית דין יודעים שהבגדים אינם שלו"ביש אותו אעואם הראשון יל, ישפיע עליהם להטות את דינו 33765 

נפלא לראות עד כמה האדם מושפע ! כיון שרואים שהוא לבוש בגדים טובים כבר לא משפיע עליהם 33766 

 33767 .(זכרון מאיר)  .שרק החוקר לב ובוחן כליות יכול להגיד זה, בשכלו מדבר דק ועדין מאוד

 33768 

 33769 מאמר תשי

 33770 .(א"ז כ"בראשית ל) לא נכנו נפש וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר

ר "ויק) ה כותב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם היה טוענו ומוליכו אצל אביו"אילו ידע ראובן שהקב 33771 

שאין האדם מתאמץ לנצלו ולהשתמש בו בכל , ל רמזו כאן על יסוד מוצק וגנוז בכח נפש האדם"חז, (לד 33772 

ובכל משימה מצוה או תפקיד , מצומצמים מאודמשלה האדם את נפשו שכוחותיו מוגבלים ו, עת מצוא 33773 

ויש , חיש מהר עייף וייגע מסיבת העדר אמונתו והכרתו בכחות נפשו הצפונים בו, שהוא נוטל לעצמו 33774 

 33775 .הוא מכסה על עצלותו ורפיונו, שבמסווה של עייפות או מתוך אמתלא מה יכולתי לעשות ולא עשיתי

ומחובתו דוקא להעריך ולמדוד את , נפשו הצפוניםוהנה האדם לא צריך להשתמט מלהכיר את כוחות  33776 

בוודאי ענין , לדוגמא כשמתרחש ענין של הצלת נפש מישראל, כוחותיו בקנה מדה יותר ארוך ויותר רחב 33777 

מתרוצץ ומשתדל ומגיע לנקודה סופית שכלו כל , זה מעורר כמה וכמה כוחות נסתרים שבנפש האדם 33778 

ברם האמת היא שמחשבתו , בטוח הוא שאין עליו שום תביעהו, והוא מתפטר מטעם הערה אנושית, הקיצין 33779 

ברם האמת היא שמנקודת מבטה של , ולא העריך את עצמו כראוי, הוא רק באשר הוא אדם בינוני רגיל 33780 

 33781 .תורה אינו יכול להיפטר על נקלה

ידי  ואומרים לו בן אדם טרם יצאת, לפי אור האספקלריה השמימית מגלים לו לאדם את גנזי נסתרות נפשו 33782 

התאמץ עוד ואז תמצא מעיינות ישועה חדשים שלא שערתם , מרובים הם אוצרות הרוח שבך, חובתך 33783 

כי תאמר הן לא ידענו זה הלא , ואמר הכתוב התרפית ביום צרה צר כוחך הצל לקוחים למוות! מקודם 33784 

 33785 .(ד"משלי כ) ונוצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו, תוכן לבות הוא יבין

והאדם מתנצל ומתחמק לאמר שכבר פעל ועשה כל מה שהיה , ן מדבר בהצלת נפשותוהנה הכתוב כא 33786 

ונדמה לו שכבר צר , או לטובת זיכוי הרבים והצלת נפשות, בכוחו לעשות להטבת עצמו הרוחנית והגשמית 33787 

תוכן לבות הוא יבין , ברם לא זו הדרך צועק החכם מכל אדם, כוחו והכל נשאב ונדלה וכל הכוחות אזלו 33788 

 33789 .נפשך הוא ידע ונוצר

היינו שהתורה , בדרך זו נפרש המאמר אלו ידע ראובן שהתורה תכתוב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם 33790 

מובלעת כאן תביעה , אבל יחד את ההערכה וההכרה, מעריכה אמנם את מאמצו במעשה ההצלה של יוסף 33791 

כרת היא השתדלותו אבל אמנם מו, רבתי על ראובן שלא עשה ולא השתדל כפי יכולת כוחותיו הגנוזים 33792 

אילו ידע ראובן את הסוד הגדול של הכוחות הרוחניים הבלתי , מוערכת יותר לשבט מאשר לחסד 33793 

להתחדש ולהגביר חייליו אף בנסיבות ותנאים , שיוצר כל הנפשות השקיע בנפשו של כל אדם, מוגבלים 33794 

 33795 .כי אז היה מביאו על כתפו בחזרה ליעקב, נוראים ביותר

היה יוצא לקראת משה , ל באילו ידע אהרן שהתורה תכתוב עליו וראך ושמח בלבו"נו חזמעין זה רמזו ל 33796 

שלפי אספקלרית התורה בהעריכה את שמחת אהרן לקראת מינויי אחיו משה למנהיג , בתופים ומחולות 33797 

על כדי הבעת שמחתו , היתה צריכה לעורר ולהרעיד את כל נפשו של אהרן, ישראל ואדון כל הנביאים 33798 

 33799 .ת וביתר עזביתר שא

והן בהעלאת , או הצלת הזולת וזיכוי הרבים, ואכן הן במאמץ של מסירת נפש על הצלה עצמית רוחנית 33800 

אין האדם בדרך , ואשר מחובתנו למצותם עד היסוד, שמחה ממעמקי הנפש הגנוזים שגנז בנו יוצר הכל 33801 

ל "וזהו שרמזו לנו חז! ובעמדנו לפני אור השמימי שלעתיד לבוא נידרש על זאת, כלל יוצא ידי חובתו 33802 

 33803 .(אור הנפש)  .בהערתם והארתם הקצרה אילו ידע

 33804 

 33805 מאמר תשיא

 33806 .(א"ז כ"בראשית ל) וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לא נכנו נפש

בכתפו היה מטעינו ומוליכו אצל , אילו היה יודע ראובן שהכתוב מכתיב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם 33807 

שהרי נכתב בתורה וכל שנכתב , ידע ראובן הנצחיות שמונח במעשה כל דהולו , (ד"ילקוט רות תכ) אביו 33808 

, עגלים פטומות היה מאכילה, וכן אילו היה יודע בועז שהכתוב מכתיבו ויצבט לה קלי, בתורה נצחי הוא 33809 

, ולו ידע בועז את האיכות הנצחיות המונח במעשה זה, נתינת פת לחם לעני נכתב בתורה הנה זה נצחיות 33810 

על האיכות הרבה , כל התורה מעידה ומורה על זה היסוד, עגלים פטומות ועוד יותר היה מעניקההרי ודאי  33811 

 33812 .שבמעשה אחד



ש אנן דלא "ומ, ש ראשונים דמיתרחיש להו ניסא"פ לאביי מ"ל ר"א, (.ברכות כ) ´יסוד זה רואים אנו בגמ 33813 

ואילו , ואנן מתנינן שיתא סדרי ,אי משום תנויי בשני דרב יהודה כולי תנוי בנזיקין הוה? מתרחיש לן ניסא 33814 

ועל , ז"עוד טרם התפלל על הגשמים רק בדעתו היה ע, רב יהודא כי הוה שליף חד מסאניה אתי מטרא 33815 

כי מטא למישלף אחרינא אתא , (7תענית כד) ´ואמרו בגמ, העינוי בחליצת חד מסאני לבד תיכף נענה 33816 

! עד כדי כך הגיע גדולתו של רב יהודא, מאה אי שלפת אחרינא מחריבנא לעל"אמר הקב, אליהו ואמר ליה 33817 

 33818 .ואילו אנן קא מצערינן נפשין ומצווח קא צווחינן ולית דמשגח בן

חילוק גדול כזה שהראשונים נענו , איפה לוקחים את המדה לחלק בין דורות הראשונים לדורות האחרונים 33819 

! ו אלא רק בדור אחד לבדומרחק אלה הדורות הלא אינ, תיכף והאחרונים לא נענו אף אחרי כל המעשים 33820 

אנן לא מסרינן , קמאי הוו מסרי נפשייהו אקדושת השם, והשיב ליה אביי לרב פפא? ומהו אמנם ההבדל 33821 

 33822 ?ואיך מבינים זאת האם באמת הם לא מסרו נפשייהו, ש"נפשין אקדושת השם עי

יה קטן בכמות אין דבר אם תנויי שלהם ה, ל ששאלתך היא תשובתך"אביי א, אלא ביאור הדברים הוא כן 33823 

הכונה היא שבמעשיהם היתה מונחת שם איכות , דורות הראשונים מסרי נפשייהו, אבל ענקי היה באיכות 33824 

ועד שחקים מגיע אם , ומעשה של איכות ודאי בוקע ועולה, כל איכות נפשם נתנו בהם, של מסירות נפש 33825 

 33826 .אף קטן הכמות הוא

אבל רבת האיכות והנצחיות הביאה תועלת , יליהיהודא שליפת חד מסאניה ד´ על כן מעשה כל דהו של ר 33827 

, לא כן הוא אצלנו אם אף כי התנויי שלנו הוא גדול בכמות שיתא סדרי בתליתר מתיבתא! ואתא מיטרא 33828 

ומעשה , כ איכות"במעשינו לא מונח כ, אבל אנן לא מסרינן נפשין, וגם מצערינן נפשין ומצווח קא צווחינן 33829 

 33830 !בלי איכות ודאי לית דמשגח בן

עבודה זרה גילוי , דברים שהיו בו´ מקדש ראשון מפני מה חרב מפני ג, (7יומא ט) ´ענין זה מצינו בגמו 33831 

אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני , עריות ושפיכות דמים 33832 

מה זאת שנאת אנן לא ידעינן כלל , עבירות´ ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד ג, שהיתה בו שנאת חנם 33833 

ענינים , וביותר שהרי היה שם תורה וגמילות חסדים, אנו סוברים ודאי כי אין לנו כלל שנאת חנם, חנם 33834 

ושנאת חנם כזאת שהיא דקה מן הדקה , ועם זאת נקרא שהיה שם שנאת חנם, שהם מקור לאהבת הבריות 33835 

הדברים שמצווים ליהרג ´ גושקולה זאת השנאת חנם הקטנה כנגד , עליה אנו אומרים שהביאה את החורבן 33836 

 33837 ?ולא לעבור

´ אבל האיכות שבה היא כג, אמנם כי שנאת חנם היא באמת מעשה קטן, הוא סוד הענין של גדלות האיכות 33838 

ואמרו בירה תוכיח שחזרה ? ראשונים גדולים או אחרונים גדולים, ש שם"וכמ! דברים ועוד יותר 33839 

אחרונים שלא נתגלה , נתגלה עוונם נתגלה קיצםואמרו עוד ראשונים ש, לראשונים ולא חזרה לאחרונים 33840 

וכל זה הוא מסוד , ואמרו עוד טובה צפורנן של ראשונים מכריסן של אחרונים, עוונם לא נתגלה קיצם 33841 

 33842 .(דעת תורה)  .גדלות האיכות כנגד הכמות

 33843 

 33844 מאמר תשיב

 33845 .(ה"ז כ"ל) והנה ארחת ישמעאלים וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט

שאין דרכן של ערבים , להודיע שכרן של צדיקים? מה פירסם הכתוב את משאםר ל"י בשם מדר"וברש 33846 

רואים מזה דבר הפלא , כ"ולזה נזדמנו בשמים שלא יוזק מריח רע ע, לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע 33847 

י שכל מה "והובא ברש, מוכרים את יוסף הצדיק בן הזקונים! ועמקו מחשבותיו´ מה גדלו מעשי ה, ופלא 33848 

שיכול לקבל את כל תורת אביו בהיותו רק , מסר ליוסף העילוי הגאוני הזה, למד משם ועברשיעקב אבינו  33849 

מזלזלים בו , מוכרים אותו ולפני זה משליכים אותו לבור עם נחשים ועקרבים, בן שבע עשרה שנה 33850 

 33851 .(ח לז כג"אוה) קורעים את כותנתו משאירים אותו ערום

ויעברו אנשים מדינים זו היא שיירה , ל"י וז"רש´ וק כפימוכרים אותו פעמים רבות כמו שמוכרים עבד בש 33852 

ולעבד , ומורידים אותו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, כ"והודיעך הכתוב שנמכר פעמים הרבה ע, אחרת 33853 

מתעללים בו ואוסרים אותו ומורידים אותו לבית , נמכר יוסף למצריים טמאים לפוטיפר הבזוי והשפל 33854 

יוכיח ´ ואת אשר יאהב ה, (7יבמות קכא) עם סביביו כחוט השערה ה מדקדק"והכל בסדר כי הקב, כלא 33855 

 33856 .ו"אבל בזה חסו משמים על יוסף שלא יריח אותו צדיק ריח נפט ועטרן ח, אפילו ביסורים קשים ומרים

כל הצרות כן וריח בלתי ! כי שקול ומדוד הכל משמים עד כאן ותו לא, מזה לימוד גדול בענין שכר ועונש 33857 

הוא מסיח דעתו מן , ובפרט לאדם שמרוב צרותיו ודאגותיו, הזאת היא דבר נפלא בכלל הידיעה! נעים לא 33858 

 33859 .ובאמת מודדים ושוקלים הכל, היסורים הקטנים

והיתה מוכרחת , אחרי הגזירה של כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, וכן הבינה יוכבד אמו של משה רבינו 33860 

מה , והצער כל כך גדול והלב נשבר לרסיסים, סוףלעשות תיבת גומא ולהפקיר את הילד הנחמד הזה בים  33861 



י אומר "ורש, בכל זאת לא נפלה רוחה בים היאוש ותחמרה בחמר ובזפת? יכול להיות סופו של הילד הזה 33862 

 33863 .בטיט מבפנים וזפת מבחוץ שלא יריח אותו צדיק ריח רע של זפת

לפיכך צריכה , ו לא וינצלעד כאן ות, ידעה יוכבד ששקולים ומדודים יסורים של בן אדם כאמור לעיל 33864 

חולין ) ל"ה יעזרנו להבין ולהרגיש את מה שאמרו ז"הקב, לדאוג שלא יריח ריח רע של זפת נפלא הדבר 33865 

 33866  .אפילו כשנמצא במצב רע ביותר, כ מכריזין עליו מלמעלה"אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא, (7ז

 33867 .(זכרון מאיר)

 33868 

 33869 מאמר תשיג

 33870 .(ה"ז כ"בראשית ל) נכאת וצרי ולט והנה ארחת ישמעאלים וגמליהם נשאים

ה לאותו צדיק באותה "אלא זימן הקב? והלא אין דרכן של ישמעאלים להיות טעונים אלא עורות ועטרן 33871 

אף בשעה שמענישים את הצדיק , (ר פד טז"ב) שעה שקים מלאים בשמים כדי שתהא הרוח מנשבת בהם 33872 

כמו האב , יוכיח וכאב את בן ירצה´ יאהב ה כי את אשר, ה אות חיבה כדי שיבין מתוך זה"מראה לו הקב 33873 

, וכאשר הרצה את עונו חוזר הוא לשולחן אביו כמקדם, המרחיק את בנו לעונש אינו מנתק לגמרי הקשר 33874 

 33875 .ה"כך הצדיק יכול להבחין שהעונש הוא רק זמני אבל עדיין חביבותו קיים לפני הקב

אבל אם , מסוגל לעבור כל המשברים כל עוד שיש לו תקוה, יותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו 33876 

, (ח"משלי י) ש החכם רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה"וכמ, נאבדה תקותו אז אבד שברו 33877 

ל שאמרו "כזאת מצינו בדברי חז, התקוה נותנת לו כח להתגבר על מחלתו אבל דכאון הנפש עולה לו בחייו 33878 

אף שלא נתן לו פרוטה להשתיק , (7ב ט"ב) ת עשרההנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו באח 33879 

החיה את נפשו בזה שעוד יזרח שמשו ואושר והצלחה , בכל זאת התקוה שהכניס בו בדברי פיוסים, רעבונו 33880 

 33881 .צפויים לו בעתיד

, (.קידושין פב) ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו, זהו דרך התורה שמשמרת את האדם מכל רע בנערותו 33882 

, והאדם מכיר שעברו הימים המובחרים בחייו, כוחות ימי הנעורים והבריאות רופפת אפילו כאשר כלו 33883 

אף שרואים הצלחת הרשעים ויסורי , בכל זאת מתמלא הוא תקוה בבטחונו שנאמן הוא בעל מלאכתו 33884 

משלי ) כל היום´ אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה, בכל זאת מורה לנו החכם מכל אדם, הצדיקים 33885 

 33886 .שיבוא על שכרו´ לבו בטוח בהסמוך , (ג"כ

בכל זאת לא נמנע ממנו , ש במדרש תנחומא"אפילו בשעה שנמכר יוסף ונענש על שספר לשון הרע כמ 33887 

שאילו היה נשאר יוסף המום , אבל להבין הרמז צריכים התבוננות, ה משגיח עליו"התקוה ונרמז לו שהקב 33888 

כדי , להתרומם מהמקרים המתרחשים לומכאן רואים כמה דרוש , ושבור כל הזמן לא היה שם לב לזה 33889 

הוליכו בדיוק אז מיני בשמים במקום הדברים המאוסים , שיוכל להבחין שהישמעאלים שנעשו אדוניו 33890 

נדרש , אפילו במצב כזה שנהפך עליו חייו ומרום המעלה נפל לשפל המדרגה של עבדות, שדרכם להוביל 33891 

ורק מקרה חולף עובר עליו עד , פניו יתברך ומזה להבין שלא נתגרש מנגד, ´מיוסף להתבונן בחסדי ה 33892 

 33893 .שיתכפר שגגתו

שאין אדם באיזה מצב שימצא שלא יראה נפלאות וטובות רבות , (ח"פ) כבר העירנו המסילת ישרים 33894 

ה ממציא לו פרנסתו דרך נס ופלא "ואפילו אם עני הוא הלא הקב, אם עשיר ובריא הוא הרי טוב, במצבו 33895 

עד שאין , צריך להודות על שמחזיקו בכובד חליו ואינו מניחו לרדת שחת החולה, ואינו מניחו למות ברעב 33896 

 33897 .אדם שלא יכיר עצמו חייב לבוראו

ולהבין שאפילו בשעת הצרה אין , כמובן שכל זה דורש התבוננות והתעמקות למצוא נחמה בכל מצב 33898 

ה "ע הקבואפילו רש, אלא משגיח עליו בתכלית ההשגחה בשעה שהאדם בצער, ה שוכח משום אדם"הקב 33899 

 33900 קלני מראשי קלני מזרועי? בשעה שהאדם בצער שכינה מה אומרת, משתתף בצערו כמו שאמרו בסנהדרין

והעיקר להתחזק מאוד בבטחון ובזה יהיה לו , צריכים לחפש את החסד שטמון בכל מצב, (.סנהדרין מו) 33901 

 33902 .(המוסר והדעת)  .תמיד אחרית ותקוה

 33903 

 33904 מאמר תשיד

 33905 .(ו"ז כ"ל) כי נהרג את אחינו וכסינו את דמוויאמר יהודה אל אחיו מה בצע 

ופסקו כולם דחייב מיתה , ולכאורה קשה טובא הנה כל האחים ישבו לדון את יוסף אי חייב מיתה או לא 33906 

 33907 .כ מה זה שעכשיו חזרו מהפסק ואמרו מה בצע כי נהרגנו הלא בן מות הוא"וא, משום דהוה רודף עליהם

וזה שאמרו בכמה , וממנו יוצא הוראה מה לעשות ומה למנוע, אדםוהביאור בזה דלב טהור הוא הפוסק של  33908 

ותצלח ´ וכתב בזה ענין ותהי על יפתח רוח ה, באבן שלמה שביאר זה באריכות´ מקומות לבי אומר לי עי 33909 

כ לא היו מכניסים עצמם "דאל, דהכוונה בכולם הוא שהרגישו בלבם אומץ להלוך נגד הטבע, ´עליו רוח ה 33910 

והתירוץ , מלכים´ ה על הנס לרדוף אחר ד"איך סמך אברהם אבינו ע´ ביא מהזוהר הקועוד ה, כ"לסכנה ע 33911 



וזה ענין , ופירש דהכוונה היא על ראיית הלב שהרגיש בלבו עזר אלקי, משום דראה השכינה מהלכת לפניו 33912 

 33913 .דוד עם הארי והדוב וגבורת דוד נגד גלית

וזהו התביעה על , לעשות כן יש תביעה עליו וכן לאידך גיסא אם אדם מכניס מורך בלבו במקום שלא היה 33914 

בהכניס יראה בלבו במקום שהיה לו להיות בטוח באומץ הלב במה , יעקב אבינו מה ששלח מלאכים לעשיו 33915 

דמאחר שראה , וכן התביעה על יוסף הצדיק אשר ביקש משר המשקים להזכירו לפרעה, ה"שהבטיחו הקב 33916 

 33917 .ש"יושיעו עי´ בטוח באימוץ הלב שההיה לו להיות , עמו ובכל אשר עשה הצליח´ שה

י "ופרש, (´שמות ב) כתיב וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, וזהו הביאור במה שמצינו אצל מרים 33918 

פרעה , וחזר ולקחה שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזירתך קשה מפרעה, פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה 33919 

שנים ´ לכאורה תמוה דהא מרים היתה אז בת דו, ל"לא גזר אלא על הזכרים ואתה גם על הנקבות עכ 33920 

וביאר המשגיח שהיה , איך העיזה להוכיח את אביה על מעשיו ולחוות דעתה בפניו, ועמרם היה גדול הדור 33921 

 33922 .והלכה להוכיח לאביה בפניו, ולכן לא דחתה הרגשת לבה, לה לב טהור והרגישה שכן צריך להיות

ה חייך "ל הקב"א, א נתנסה זקיני נתנסה ואני איני מתנסהאמר אב, (´ו ג"ר פ"ב) הנה אצל יוסף מצינו 33923 

, כ איך ביקש נסיון"ותמוה הלא אנו מתפללים שלא תביאנו לידי נסיון א, כ"שאני מנסה אותך יותר מהם ע 33924 

עמו וכל אשר עשה ´ תמיד ראה שה, ל דהרגיש בלבו אומץ וגבורת הלב לעמוד בנסיון"ל כנ"אלא די 33925 

 33926 .לבקש נסיוןומזה לקח גבורת הלב , הצליח

הרי , הנה מה שפסקו השבטים על יוסף שיהרג הפסק היה גם על יעקב אבינו, כ הביאור ביהודה"וזהו ג 33927 

ואם הורגים יוסף נמצא דעדיין לא השלים , ב שבטים שהם יסוד הכלל ישראל"ידוע להם שצריך להיות י 33928 

והרגיש בלבו , לב העם והנה יהודה מלך ישראל היה ומלך הוא, ב שבטים ומטתו אינה שלמה"יעקב הי 33929 

נמצא שמה שפסקו , כ הוא בכלל השבטים ומטתו של יעקב שלמה"וא, הטהור דעדיין איכא אחוה עם יוסף 33930 

 33931 .דהא עדיין הוא באחוה ואי אפשר להרגו, למיתה אינו נכון

רק אחר שראה , דהנה מתתיהו מתחילה החביא את עצמו וכל הנלוים עמו, כ יסוד ימי חנוכה"וזהו ג 33932 

ויצא למלחמה על היונים שהיו רבים ועצומים , קריבו דבר טמא על המזבח נתלבש ברוח גבורהשהגוים ה 33933 

ומתתיהו ואנשיו מועטים בכמות , דהיונים היו גבורים מלומדי מלחמה, מסרת גבורים ביד חלשים, ממנו 33934 

בעצת אלא דנתלבש בגבורת הלב והלך , ולכאורה איך יצאו ללחום עם מחנה גדול ועצום, וחלשים באיכות 33935 

 33936 .לבו הטהור

בהמשך הזמן מתרפים , לומדים בהתמדה ובאים לתפלה בזמן, אנו רואים בתחילת הזמן רוח של התעוררות 33937 

כ צריך לילך "הענין הוא דהבא לטהר מסייעין אותו אבל אח, קמעא קמעא עד שלבסוף הזמן איכא רפיון 33938 

שנתנו לו מן השמים בהתחלת ואם אינו עומד בקשרי המלחמה להחזיק מעמד עם הסיעתא דשמיא , מעצמו 33939 

דתמיד צריך האדם לזכור , וכן היה מורגל בפומיה דהמשגיח, אז באמת נחלש עד שבא לרפיון, הזמן 33940 

ומשם יקח התחזקות הצריך לזמנים של הסתר ורפיון לבל יתן מקום לרפיון , הזמנים של גילוי והארת פנים 33941 

 33942 .(קובץ שיחות)  .זהו מהלימודים מימי חנוכה להתחזק באימוץ הלב, ולירידה

 33943 

 33944 מאמר תשטו

 33945 .(´ז כ"בראשית ל) ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הבורות

כאילו היה כאן , כשאנו לומדים פרשת מכירת יוסף קשה לנו להשתחרר מהתפישה המקובלת בין ההמונים 33946 

וכאילו מתוך קנאתם בו בגלל , מעשה אכזריות מצד האחים כלפי יוסף עצמם ובשרם על לא דבר בכפו 33947 

וגרמו צער כזה , השליכוהו לבור ומכרוהו לישמעאלים, תונת הפסים כמשמעות הכתוב התנכלו להמיתוכ 33948 

 33949 .לאביהם הזקן שנפשו היתה קשורה בנפשו

כדאי לציין את דברי המפרש הקדמון רבינו עובדיה ספורנו שכל האחים היו , כדי להוציא טעות זו מהלב 33950 

אלא שהם , לזכרון´ חרותים על חושן המשפט לפני האחרת לא יתכן ששמותיהם יהיו , צדיקים גמורים 33951 

האחים שבטי יֿה ישבו על כס , הבא להרגך השכם להרגו, הוציאו על יוסף משפט מות על יסוד ההלכה 33952 

 33953 .ולפי מיטב השגתם העליונה הכירו בו כרודף ומצאוהו חייב, המשפט וירדו לעומק הדין

אף לגבי שמואל הנביא , (ב קלא"ב) יניו רואותאבל הרי אין לדיין אלא מה שע, אמנם הם שגו במשפטם 33954 

 33955 עם כל חזונו ורוח הקודש שבו אומר עליו הכתוב כי האדם יראה לעינים, שהיה שקול כמשה ואהרן

 33956 .א לבוא עליהם בתביעה על כך"וא, (ז"שמואל ט)

תנגד פירש הספורנו שלא ה, וגם מה שכתוב לגבי ראובן וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לא נכנו נפש 33957 

והוא הצילו מידם במניעת הפועל הפתאומי , אלא שטען כנגדם שאין למהר ביצועו, לעצם פסק הדין 33958 

כענין ראובן עם בלהה כאמרו פחז , המוליד מעוות לא יוכל לתקון שיבוא בכמוהו גם הצדיק לפעמים 33959 

ך כך דאין למד מתו, כפי שציין יעקב בברכתו שהיה פחז כמים, ראובן נכשל שבלבל יצועי אביו, כמים 33960 



כי עלול להיות מעוות לא יוכל לתקון ועיכב בידם , למהר בהוצאה פתאומית לפועל את פסק הדין על יוסף 33961 

 33962 .לבצעו מיד

מוכיח ספורנו גם מתוך כך , וההוכחה לכך שהאחים פסקו מתוך הכרתם המלאה שהם עושים משפט צדק 33963 

ה כל זה בעיניהם תקלה או מכשול וישבו לאכול לחם שלא הי, שלאחר שהשליכוהו אל הבור כתוב עליהם 33964 

וזה קרה להם מפני שחשבו , כמו שהיה ראוי לצדיקים כמותם כשאירע תקלה על ידם, מלקבוע סעודתם 33965 

 33966 .את יוסף לרודף שכל הקודם להרגו זכה

, שבזמן שיוסף הציק לאחים והם באו לידי הכרה שחטאו במעשה יוסף, וכן הוכיח הספורנו על שיטתו 33967 

לא , בל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענואמרו איש אל אחיו א 33968 

אלא במה שהתאכזרו כלפיו שהתחנן לפניהם והם לא שמעו , התוודו על עצם המעשה במכירתם את יוסף 33969 

מתוך שהוציאו עליו משפט , ל שהאחים באו לידי המעשה של מכירת יוסף"ואכן מצינו גם בדברי חז, לו 33970 

 33971 .(´ד ז"ר פ"בר) ,ו כלפיהם והם כיוונו לדין שמיםעל התנהגות

אלא להיפך שהיתה בהסיבה זו זכות גדולה , ל שלא ראו חטא בזה שישבו לאכול לחם"וכן מצינו בדברי חז 33972 

וכן אמרו , להאכיל לחם לכל באי העולם´ לאכול לחם´ודרשו , שעל ידה כלכלו את כל העולם בשני הרעב 33973 

ל "חז, ויש עוד הוכחה לכך, (ז"ד י"שם פ) לם תקוה היא לעולםעבירתם של שבטים זכירה היא לעו 33974 

ה "החרימו וקללו את כל מי שיגלה ושיתפו להקב, אומרים שלאחר שהאחים מכרו את יוסף לישמעאלים 33975 

הרי היו בטוחים שלא נמצאת , ה בחרמם וקללתם"ואם שיתפו להקב, (י בשם תנחומא שם"רש) עמהם 33976 

 33977 .ושכיונו לדין אמת עד שהשכינה מסכימה לדעתם ,בפסק דינם כל כונה רעה וכל שגגה

ש למען עשה כיום הזה "וכמ, והכל היה מוכרח להיעשות כן על ידי האחים, ואכן הסכימה השכינה עמהם 33978 

כפי שגילה הכתוב ויקנאו , אלא שבשמים מצאו איזה פגם בלבותם שהיה משהו מן הקנאה, להחיות עם רב 33979 

ואם כי פגם זה בלבותם , יראה ללבב´ רו כי האדם יראה לעינים והוכאמ, בו אחיו והם לא עמדו על פגם זה 33980 

מצאה בהם התורה , ודינם היה דין אמת לאמתו לפי ראות עיניהם, לא גרם כל הטיה והטעאה במשפטם 33981 

 33982 .בהתאם למדרגתם בתור שבטי יֿה, עילה לתביעה כל שהיא

וכל מעשיו כלפיהם היו מכוונים , ברור שגם יוסף לא היה בו שום פגם של כונה רעה בהנהגתו עם אחיו 33983 

ל "וכבר אמרו חז, (אונקלוס שם) כלומר בן חכים´ בן זקונים´התורה מעידה על יוסף שהיה , לטובתם 33984 

ולא לחנם אהב , (ר"ב) וכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו, שהיה זיו איקונין שלו דומה ליעקב 33985 

בגללו עבד אצל לבן , בגללו אהב את רחל, עולםכי ראה  בו השלמת כל תכליתו ב, אותו יעקב מכל בניו 33986 

 33987 .והוא היה צריך להעביר את תורתו לכל דורותיו אחריו, כל השנים

לא היתה לו כונה רעה כפי שחשבו האחים כי אם כיון , וגם בזה שיוסף הביא דיבה לפני יעקב על האחים 33988 

ל ויבא יוסף את "ן אמרו חזוכ, וכדי להוכיחם בדברים שלפי דעתו עשו שלא כהוגן, לתועלתם ותיקונם 33989 

לא נענש , אלא ויביא ממה שהוא מביא, ולהלן הוא אומר ויוציאו דיבת הארץ לפי שהוציאו מלבם, דיבתם 33990 

ראה ) ולא הביא הדיבה להגיד לאחרים אלא אל אביהם כדי ליסרם ולמנעם, אלא לפי שהביא אל אביהם 33991 

 33992 .(תורה שלמה שם

אה התורה בדבריו משהו מעין דיבה רעה ודרשו עליו את מצ, אולם אם כי כוונתו היתה לטובה כאמור 33993 

י אשת פוטיפרע "שנתבזה ע, והענישו אותו מדה כנגד מדה שנמכר לעבד, ´פלס ומאזני משפט לה, הכתוב 33994 

 33995 .(אור הצפון)  .ונחבש בבית האסורים שתים עשרה שנה

 33996 

 33997 מאמר תשטז

ז "בראשית ל) רו את יוסף לישמעאליםויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכ 33998 

 33999 .(ח"כ

מעלת , ואחת מהן היא פרשת מכירת יוסף, ישנם פרשיות בתורה בלתי מובנות בהבנה הראשונה והשטחית 34000 

כיצד , כ נכנס לקודש הקדשים בזכותם"כהן גדול ביוה, עשרה שבטי יֿה, בני יעקב היתה גבוהה עד למאוד 34001 

 34002 .דבר שאפילו פשוטי אנשים אינם נכשלים בזה, אפשר להבין אצלם תופעה כזו של מכירת אח

אימתי נרד למצרים ונחזיר את אחינו , שהיו מתחרטין על המכירה ואומרים (א"ר צ"בב)א  ובאמת מוב 34003 

ובודאי שעשו זאת כיון שסברו כי דין , המכירה היתה מעשה שאינו שייך ומתאים כלל למדרגתם, לאביו 34004 

ועוד , אולם בכל זאת מצינו שהמכירה נחשבה לחטא, (ה"כ ז"ספורנו ל) תורה מחייב להתנהג כך עיין 34005 

לקיים מה , מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, י על הפסוק וישלחהו מעמק חברון"מובא ברש 34006 

 34007 .ל"שנאמר לאברהם כי גר יהיה זרעך עכ

יה יוסף שיה, שליחות יוסף ומכירתו למצרים להתחיל את הגלות בהכנה ראויה, הכל היה מכוון מן השמים 34008 

ועוד כדי שיעקב ירד למצרים בכבוד , כ"מלך ויכנסו יעקב ובניו בכבוד מצרימה למעט קושי השיעבוד אח 34009 

ה בני "אמר הקב, היה יעקב אבינו ראוי לירד מצרימה בשלשלאות ובקולרין, (ו"ר פ"ב) כלשון המדרש 34010 



, הגלות היתה מוכרחת לבוא, אלא הריני מושך את בנו לפניו והוא יורד אחריו, בכורי ואני מורידו בבזיון 34011 

 34012 .נתבעו האחים על חטא זה, ובכל זאת למרות שפרטי השתלשלות זו של מכירת יוסף מוכרחים היו

והיינו , ל לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה"אמר ריב, (7ז ד"ע) ´וכן מצינו בגמ 34013 

לא דוד ראוי , ישראל ראויין לאותו מעשה לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא, י"דאמר רבי יוחנן משום רשב 34014 

ולא ישראל ראויין לאותו מעשה דכתיב מי יתן והיה לבבם זה , לאותו מעשה דכתיב ולבי חלל בקרבי 34015 

ואם חטאו , לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו לך אצל יחיד, אלא למה עשו, ליראה אותי כל הימים 34016 

 34017 .ציבור אומרים להם לכו אצל ציבור

, למרות הכונה המיוחדת של הבורא בענין זה המורה שחטאם היה מוכרח, עו על חטאיהםובכל זאת נתב 34018 

, תובעים מהחוטא למרות שהיה מוכרח לעשות חטאו, וצריך להבין ענין זה, ולא נבע מבחירה רעה שלהם 34019 

 34020 .והתביעה היא כאילו עשה חטא זה מצד בחירתו החפשית

כי מעשה העבודה והעבירה לא , משער הבטחון ´ויבואר הדבר לפי מה שכתב החובת הלבבות בפרק ד 34021 

והשני הכונה וההסכמה לעשות , האחד הבחירה בלבו ומצפונו, יתכנו לאדם כי אם בקיבוץ שלשה דברים 34022 

הניח ברשותנו בחירת ´ כי הבורא ית, והשלישי שישתדל לגמור המעשה באבריו הנראים, מה שבחר בו 34023 

אלא , ברשותנו השלמת המעשה בעבודה ובעבירהולא הניח , ש ובחרת בחיים"עבודתו והמרותו כמ 34024 

 34025 .בסיבות שהם מחוץ לנו מזדמנות בקצת העיתים ונמנעות במקצתם

ו "או ח´ האדם בוחר את כיוון חייו אם לעבודת ה, ל כי בחירת האדם היא רק בכונה"מגלה לנו בעל החוה 34026 

ם אחר כל זה ההוצאה אול, וחייב הוא לעשות כפי יכולתו בכיוון למילוי המעשה הטוב בפועל, לחטא 34027 

ועל זה קיים , ואין לאדם כלל בעלות על המעשה בפועל, לפועל של בחירתו היא מעשה מוכרח משמים 34028 

 34029 .חשבון נפרד אם לתת לאדם את האפשרות להוציא לפועל את המעשה הטוב או החטא

ה לנו יהי, ואם יזדמנו הסיבות ויתכן גמר המעשה בעבודתו אשר קדמה בחירתנו בה, ל"וממשיך החוה 34030 

ואם ימנע מן , ועל השלמת מעשיה באברים הנראים, השכר הגדול על בחירה בעבודה ועל הכונה לעשותה 34031 

 34032 .ש"וכן העונש על העבירות עי, האברים גמר המעשה יהיה לנו שכר הבחירה והכונה במה שקדם

 34033 

לגבי כוונת  האדם הוא בוחר רק, ז מבינים אנו בצורה חדשה לגמרי את ענין מעשה המצות והעבירות"ולפי 34034 

לפעמים יוציאו לפועל עקב , אולם עצם המעשה בפועל נעשה בהנהגת שמים, הלב המובילה למעשה 34035 

ודבר זה תלוי בחשבון זכויותיו וחובותיו של אדם , ולפעמים לא יוציאו לפועל את בחירתו, בחירתו בלבו 34036 

 34037 .זה וחלקו ומעמדו בבריאה

לא יוציאו , מורה לעשות מעשה מצוה או עבירהוכן יתכן שלאדם אחר אפילו שיכוון בלבו בהחלטה ג 34038 

מיד יוציאו לפועל מעשה זה , ואילו אדם שרק נטה בלבו מעט למעשה מסוים, לפועל משמים את החלטתו 34039 

שהרי מכירת יוסף או ענין , כ גדרו של חטא מוכרח"ז נבין ג"ולפ, על ידו כפי מה שמחייב חשבון שמים 34040 

ולא היה תלוי מעשה זה בבחירת אחי יוסף וכן בדור , בבריאה לימוד התשובה לדורות בהכרח היה שיווצר 34041 

 34042 .ה"המדבר ובדוד המלך ע

שזו תהיה סיבה להוצאה , היתה צריכה להיות בהם נטיה ושייכות לחטא זה, אולם כדי ליחס להם מעשה זה 34043 

לא היה שייך ומתאים ענין זה , ויוצא שלעשות את מעשה החטא בפועל, לפועל של החטא על ידם 34044 

לכן הוציאו משמים על ידם , אולם כיון שהיתה להם שייכות כל שהיא לחטאים אלו, ם הרוחניתלמדרגת 34045 

והתביעה היא על השייכות הדקה לחטא שאיפשרה , בהכרח את החטאים שהיו מוכרחים לצורך הבריאה 34046 

 34047 .לעשותם מוכרחים במעשה החטא

ד על "וכדברי המדרש פ, שיתלא נבע הענין מבחירתם החפ, שנאת שבטי יֿה לאחיהם יוסף מוכרחת היתה 34048 

כ לבו של "ע, כשרצית נתת בלבם לאהוב וכשרצית נתת בלבם לשנוא, מדרכך´ הפסוק למה תתענו ה 34049 

וכל מעשיהם של אחי יוסף מכוונים היו בהשגחת שמים להוציא , הוא אם לאהוב או לשנוא´ האדם ביד ה 34050 

 34051 .לפועל גזרת כי גר יהיה זרעך

וכן אחיו היו ראויים למעשה המכירה בגלל שייכותם וזיקתם , רחיםאולם יוסף היה ראוי ליסוריו המוכ 34052 

ויש , כשם שבמחלות הגוף יש אנשים היותר מסוגלים להדבק ממחלה מסויימת, להכנס למעשים אלו 34053 

כיון שיש לאדם זיקה , כ בענין ההוצאה לפועל של המעשים"כך ג, המסוגלים פחות להדבק מאותה מחלה 34054 

לא יוציאו לפועל את , ואדם שאין לו כל זיקה למעשה זה, ה בהכרח על ידולמעשה מסויים יוציאו מעשה ז 34055 

 34056 .המעשה על ידו

אלא רק על , והתביעה על חטאים אלו אינה על מעשה החטא בפועל, יוצא שהמעשה בפועל מוכרח היה 34057 

ולכן כל האומר דוד חטא ומייחס לדוד את החטא , היות האדם מסוגל לכך שיכריחו אותו משמים לחטא זה 34058 

אולם גם תביעה היתה , חטא זה מוכרח היה כדי להורות תשובה לדורות, פי שהיה בפועל אינו אלא טועהכ 34059 

 34060 .והיא שייכותו לחטא שהביאה להכרח המעשה משמים, על דוד שעליה היה מחויב תשובה ועשה תשובה



שכרו ואם אם יעשה המצות יצליחנו , והיוצא לנו מזה שבאמת אין הכרח על האדם והכל תלוי באדם עצמו 34061 

וכשם שהחלטה גמורה בלב , אולם חשבון שמים מדוקדק הוא לחוט השערה, יעבוד עליהם יכריחנו עונשו 34062 

כ יכולה זיקה ושייכות לענין מסוים להביא להוצאה לפועל "כך ג, י האדם בהנהגת שמים"יוצאת לפועל ע 34063 

ונבין מזה עד כמה , להבהתחשב בזכויותיו וחובותיו של האדם ובמה שנוגע לבריאה כו, מוכרחת משמים 34064 

ועד כמה שיכולה כל התעוררות הכי קטנה , טהרה גמורה מכל זיקה לחטא, צריך להקפיד על טהרת הלב 34065 

 34066 .(קובץ שיחות)  .להביא לתוצאות טובות ומושלמות, לטובה

 34067 

 34068 מאמר תשיז

 34069 .(ט"ז כ"בראשית ל) וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו

ה אתה פתחת "אמר הקב, שהיה עסוק בשקו ובתעניתו? שב ראובן אל הבור מהיכן באבילקוט כתיב וי 34070 

ר "הכתב סופר כותב ורבים תמהו הלא קבלה בידינו דגם אדה, בתשובה חייך בן בנך עומד ופותח בתשובה 34071 

 34072 ?ואיך אמר דראובן פתח בתשובה תחלה, וכן קין עשה תשובה ונתפשר, עשה תשובה

, ר מצוה אחת נצטוה עליה ולא קיימה"כי אדה, ר וקין ובין תשובת ראובן"הל החילוק שבין תשובת אד"ונ 34073 

שהבין מעצמו שאין בידו לכסות פשעו בשום מצוה כי אין , י כי ערומים הם ערום בלא מצות"וכתב רש 34074 

וכן קין הרג את אחיו ולא היה בידו מעשה טוב , ולכן מצא עצמו מוכרח לשוב בתשובה, בידו מעשה טוב 34075 

ומצא עצמו , אל מנחתו´ ומנחה שהביא בזה עצמו חטא ולא שעה ה, שיסלח לו או יקל עונשו שיסמוך עליו 34076 

 34077 .מוכרח להתוודות גדול עוני מנשוא ולשוב בתשובה

עונו בשביל ´ והיה אפשר לו לחשוב כי יסלח לו ה, אבל ראובן אחר שחטא הציל נפש אחיו מיד אחיו 34078 

גם אחר , נן וישב ראובן אל הבור שבא משקו ותעניתווזהו דאשמעי, פ קלה תשובתו"שהציל נפש אחיו ועכ 34079 

כי ראה גם ידע כי אין מצוה זו שעושה בין אדם לחברו , שהציל את אחיו ישב בתענית ולבש שק כבתחלה 34080 

שאין לסמוך , ה אתה פתחת בתשובה תחלה"וזה כוונת המדרש אמר הקב, מציל מעונש שעשה בינו למקום 34081 

דרכי ´ ולכן חייך בן בנך יהיה פותח בתשובה להורות לעם ה, הי תשוב"על שום דבר ולא יצליח רק ע 34082 

 34083 .ל"התשובה עכ

ר וקין "כי אדה, ל"ביאור נחמד על דברי הילקוט הנ, ל"יצחק מאיר בן מנחם זצ´ שמעתי מידידי הגאון ר 34084 

אבל בראובן לא , כ התשובה היתה מחמת יראה"א, ה ונענשו על זה"עשו תשובה אחרי שכבר נתבעו מהקב 34085 

ז אמר לו "ע, ז עשה תשובה מתוך הכרת עצמו וזוהי תשובה מאהבה"ובכ, נתבע ונענש על זהמצינו ש 34086 

 34087 .פתחת בתשובה מאהבה מתוך הכרתך, ה אתה פתחת בתשובה תחלה"הקב

כשהאדם יודע שחטא לא קשה , ר וקין חטאו וידעו שחטאו"כי אדה, ל"ולי נראה לבאר את הילקוט הנ 34088 

, כי אפילו רשעים מלאים חרטות, ר ומתחרט על חטאתו"היצה כי אחרי שחטא סר ממנו, לעשות תשובה 34089 

ה מביא עליו יסורים "אפילו כשהקב, לו קשה מאוד לעשות תשובה, אבל מי שחושב שהעבירה היתה מצוה 34090 

וכשרואה שיסורים באים עליו הוא מקיים את העבירה , אינו פורש מהעבירה אחרי שחושב שהיא מצוה 34091 

לזה צריכים הרבה דעת , היא באמת עבירה´ המצוה´בונן ולהבין כי אבל להת, הזו עוד ביותר זריזות 34092 

 34093 .וחכמה

אמר אם אחות אמי היתה , ל כי תבע עלבון אמו"ואומרים חז, החטא של ראובן היה שבלבל יצועי אביו 34094 

, כ חשב שזוהי מצוה של כיבוד אם"הלך ובלבל משכבו א? שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי, צרה לאמי 34095 

וזהו מה שאמר הושע , תשובה כזו אף אחד לא עשה, הכיר שזוהי עבירה ועשה תשובהובכל זאת אחר כך  34096 

 34097 .(דרכי מוסר)  .א נכשלת בזה שחשבת שאתה עושה מצוה"ז, שובה ישראל כי כשלת בעונך

 34098 

 34099 מאמר תשיח

 34100 .(ג"ז ל"ל) ויכירה ויאמר כתונת בני חיה רעה אכלתהו טרוף טורף יוסף

יצחק אמר , נענש שחרד חרדה כזו בשעה שאמרו לו זאת מצאנו, בשביל חרדה שהחריד יעקב ליצחק אביו 34101 

ה הסכים על ידו באותן הברכות הוא "פ שהקב"ואע, מי אפוא ובאיפוא נענש יעקב שאמר איפוא הם רועים 34102 

ה משלם מידה "הקב, פ ויכירה ויאמר כתונת בני"ל עה"וכן אחז, (ק תולדות"זוה)א  נענש כל העונש ההו 34103 

ה "פרע ממנו הקב, מה יעקב את יצחק אביו וגרם לו לומר האתה זה בני עשיובשביל שרי, כנגד מידה 34104 

, בניו רימו אותו בגדי העזים, יעקב אבינו רימה אביו בעורות גדיי העזים, וגרמו לו בניו לומר כתונת בני 34105 

 34106 .(ק"זוה) ל"וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתונת בדם עכ

אף מן רושם הדק שבדק הנראה , הצורך של כיבוס וליבוןה מצד ההכרח ו"הנה העונש בא ליעקב אבינו ע 34107 

ל שבשעה שהלך יעקב "שהרי אמרו חז, אף רושם שנדבק בנפשו מתוך הכרח ואונס, רק לאור זוהר יֿה 34108 

מיצר ודואג על הכרח ההתחפשות שעשה לפי , ליטול את הברכות מאביו יצחק אנוס כפוף ובוכה הלך 34109 



, ידיו רועדות לבו רפה כשעווה וכמים נשפכו על ברכיו, אהשהיה מצווה מאמו רבקה הנבי, הוראת שעה 34110 

 34111 .(ה"ר ס"בר) ה שהיו אוחזין במרפקו שלא יפול"ושני מלאכים זימן לו הקב

הרי מן השמים גזרו עליו כן וסיבבו שיתקדם לפני עשיו ליטול את ? ולכאורה מה אשמתו אחר היותו אנוס 34112 

כל אותו היום היה , ל"אל ולהעולם כולו וכאמרם זו לקיום עם ישר"בכדי למנוע אסון גדול ח, הברכות 34113 

, צד עופות ומלאך בא ומפריחן, צד עופות ומלאך בא ומתירן, עשיו צד צבאים וכופתן ומלאך בא ומתירן 34114 

כ הכי נוכל לבוא בתביעה על אדם שעשה בהיתר "א, וכל כך למה כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות 34115 

 34116 .ה"ובכפיה מצד הקב

, ר בנפשנו כשאחד ממהר להציל נפש אחת שנלכדה במפולת ובשריפה של אחד הבתיםברם הבה נא ונציי 34117 

אבל , ונלחם על ימין ושמאל והצליח להציל את הנפש, הוא סיכן את נפשו ונכנס לתוך האש המתלקחת 34118 

אמנם ראוי הוא האיש הזה , או שנפצע פצעי גוף וכדומה, תוך כדי מעשה ההצלה נתלכלך בבגדיו או בפניו 34119 

או לחבוש את הפצע שבגופו , אבל את בדיו המטונפות צריך הוא לכבס ולנקות, ולתשבחות גדולותלקילוס  34120 

 34121 .שנפצע בשעת ההצלה

מ "אבל מ, אמנם מעשה רב של ברכה ורב טוב לכל הדורות עשה יעקב במעשהו זה, כן הוא בנידון דידן 34122 

, יצחק מי איפוא הצד צידוגרם לזעקת הכאב של , הלא לכלך מעט את שפתיו ברמאות הכרחית כלפי אביו 34123 

אלא מתוך קריאת הצער של יוסף , קריאה זו שנשארה תלויה באוויר נגד יעקב לא כובסה ולא הוסרה 34124 

 34125 .גם אשמה כלשהי מוכרחה וזקוקה לכיבוסה ולטיהורה, דמות דיוקנו של יעקב בלכתו לבקש את אחיו

ה מעשה רמאות בהיכנסה אחרי שביצע, וכן היה עם לאה אמנו שגרמה לעצמה שנאה קלה מצד יעקב 34126 

אולם גם כאן , (ן"עיין רמב) לכאורה מצווה היתה מטעם אביה ואונס רחמנא פטריה, לחופה במקום רחל 34127 

שהיתה כפופה ומוכרחת לעשות , באמת צדקה לאה בהתנצלות כדבריה, ל"יכולים להתאים את ההסבר הנ 34128 

לכן , ביעה שהיא רק למראית עיןקפידא ות, אלא היות וגרמה בעל כורחה קפידא בלב יעקב, רצון אביה 34129 

היתה הנהגתו של יעקב ללאה מתוך מגמה של כביסת הרושם , לשם תיקון הקלקול שקלקלה בעל כרחה 34130 

 34131 .הקליל הרע שנשאר

כיון שעמד בבוקר והנה היא , כל הלילה היתה עושה עצמה כרחל, ל"ובזה אתי שפיר ויובן מה שסיפרו חז 34132 

שאמר לך האתה זה בני , אמרה לו ואתה למה רמית את אביך, אמר לה בת רמאי למה רמית אותי, לאה 34133 

ומתוך דברים הללו שהוכיחה אותו , ואביך אמר בא אחיך במרמה, עשיו ואמרת לו אנכי עשיו בכורך 34134 

 34135 .(תנחומא ישן) התחיל לשונאה

לא יאומן כי הצדקת הזאת מהאמהות הקדושות תתגרה ותקניט את , ל כולו תמוה ומופלא"והנה המאמר הנ 34136 

, אולם בהתאם לרעיוננו יתברר הכל אל נכון? ושיעקב בחיר האבות ישנאה, ב בטול קורה מבין עיניךיעק 34137 

, ענתה לאה ואמרה שעשתה מה שעשתה כאנוסה, כשהוכיח יעקב את לאה על ההפתעה שנגרמה לו 34138 

של ומניה וביה אמרה והציגה לפניו דוגמה מנסיון חייו , והתנצלותה היתה לפני יעקב כתלמיד לפני רבו 34139 

פ הדיבור לרמות את יצחק ולא לנטות ימין או שמאל מציוויה של "שגם הוא אנוס ונדחק היה ע, יעקב 34140 

 34141 .רבקה

ייסרה למראית עין בתוכחה מגולה , יעקב תפס את הענין ומצא תחבולה בכדי להסיר מלאה כתם הרמאות 34142 

השתדל יעקב , לאה וזו היתה בגדר חינוך וכיבוס הרושם הרע שנוצר בעל כרחה של, ובקפידה חיצונית 34143 

ומתוך כך יוסר , שלאה תרגיש את עצמה מעט עלובה ושנואה, לתקן את המעוות ההכרחי ועשה מה שעשה 34144 

 34145 .ל"ממנה שמץ הרושם של הרמאות כנ

כ שהאדם המחזר "על אכו, ואם על אונס שרחמנא פטריה נשאר רושם של חסרון שזקוק לכיבוד ולטיהור 34146 

מה מאוד צריך הוא האדם להתעורר ברעד אימה , ג בכבוד המדומהאחרי מדות רעות בכוונה זדונית ומתענ 34147 

ומתרחק ממעינות , ואשרי המתאמץ ודואג לנפשו בעוד מועד, לדאוג לטיהור וכיבוד גופו ונפשו, ופלצות 34148 

 34149 .(אור הנפש)  .הרפש ומטהר את עצמו בכדי לשוב ולזכות וליהנות מאור פני השכינה

 34150 

 34151 מאמר תשיט

 34152 .(ה"ז ל"בראשית ל) ו לנחמו  ויבך אתו אביוויקומו כל בניו וכל בנותי

ובמדרש תנחומא ? ה לא גילה לו ואני אגלה לו"אמר הקב? ולמה לא גילה לו´ זה יצחק´ר "ואיתא במד 34153 

אמר , אמרו נחרים בינינו שלא יגיד אחד ממנו ליעקב אבינו, ל"ה וז"ל למה לא גילה לו הקב"ביארו לנו חז 34154 

ה באותו החרם שלא "מה עשו שתפו להקב, רם מתקיים אלא בעשרהלהם יהודה ראובן אינו כאן ואין הח 34155 

לפיכך אמר , דבר זה לא הגיד מפני החרם, פ שכתוב מגיד דבריו ליעקב"ה אע"ואף הקב, יגיד לאביהם 34156 

 34157 .יעקב טרוף טורף יוסף



ה "י ששתפו את הקב"ה לא יגלה ע"איך אפשר לפעול שהקב, ולכאורה דברים אלו לא מובנים לנו כלל 34158 

ואם יהיה ברצונו לגלות מה יועיל מה ששתפו , שלא לגלות למותר הוא החרם´ הלא אם ברצון ה, בחרם 34159 

 34160 ?ה עמהם"איך זה משתפים את הקב, ה עמהם"ובכלל איך מובן לנו ענין שתפו להקב? ה בחרם"להקב

ו אלא עולם כמנהג, הרי הבא על אשת איש דין הוא שלא תתעבר (7ז נו"ע) ל"והנה בעניני החומר אמרו חז 34161 

סדר את , שהוא בעל יכולת ובעל הכוחות כולם´ הבורא ית, נוהג ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין 34162 

יעשה ´ ואף אם יעשה האדם באותם הענינים מה שהוא נגד רצון ה, טבע הבריאה בסדרים וגבולים קבועים 34163 

 34164 .ועל מה שקלקלו יש חשבון מיוחד, הטבע את שלו

תפעול הגחלת מטבעה לשרוף את הבגד ואפילו , חבירו או על לבו וכן אם יניח אדם גחלת על בגדו של 34165 

אם רק יגיע , וכמו כן הכוחות הרוחנים העליונים שהוטבעו בבריאה פועלים גם כן את שלהם, לרצוח נפש 34166 

ואף אם ישתמש בו שלא כהוגן לא ישתנה , פ חוק שהוקבע להם מאת בורא העולם"האדם אליהם ויניעם ע 34167 

 34168 .לקל יתן את הדיןוהשוטה שק, הטבע שלהם

´ אם יוכל באותה שעה להיות חדור במדת הבטחון בה, ל כי הגנב החותר במחתרת"א זצ"שמעתי בשם הגר 34169 

יועיל לו לאדם לעבור עבירה ´ כי הבטחון בה, ולא יכולתי להשיג את רעיון דבריו, יצליח בגניבתו 34170 

וחנית היא שהוטבעה בטבע כי הלא מדת הבטחון סגולה ר, אך זהו מה שאמרנו, ולהרשיע נגדו יתברך 34171 

 34172 .שאם יגיע האדם לידי מדה זו והתקשר איתה יפעול על ידה ויפיק את רצונו, הבריאה

באותה שעה שירצה , המשמשת סגולה להצליח´ ולכן אם היה אפשר לאדם להגיע למדת הבטחון בה 34173 

יני הטבע כמו בענ, כי הטבע לא ישונה ועושה את שלו, להשתמש במדה זו לדבר עבירה יכול להצליח 34174 

 34175 .כשהאדם ישתמש בכל הכוחות הטבעיים המוחשים שלנו, הפשוטים שהטבע עושה את שלו

ובה בשעה הוא , כי בשעה שהאדם עושה איזה פעולות, ובדרך שאמרנו נוכל להבין קצת גם ענין זה 34176 

ה מסכים לפעולתו "הוא פועל בזה שהקב, ה"מרומם את עצמו ומטהר את לבו ומחשבתו ומתדבק עם הקב 34177 

שבה במדה שהאדם מתדבק , את הבריאה´ כי כן סדר הבורא ית, תן לו עזר וסיוע לעשות כרצונוונו 34178 

ובזה , ´באותה מדה הוא מעורר את הנהגת שמו ית, ה ומייחד טהרת מחשבתו לשמותיו הקדושים"בהקב 34179 

 34180 .י השם שקשר מחשבתו אליו"כ משתתף ופועל בההנהגה ע"הוא ג

שהוא עושה רושם ופועל מציאות איסור על בני אדם וגורם , יאהכ ענין שהוקבע בבר"וענין החרם הוא ג 34181 

והתדבקותם בשם זה גרם , ה"אולי אחי יוסף התרוממו באותה שעה עד שמא דקוב, עונש לעובר עליו 34182 

ה בהסכמתן "מפני שיתופו של הקב, שגילוי הנבואה המגיע ליעקב מהמגיד דבריו ליעקב יופסק לענין זה 34183 

בכל זאת מכיון שידעו והבינו קדושתה וטהרתה , ´ג שעשו שלא כרצונו ית"ואע, שלא יגלה הדבר ליעקב 34184 

י "נעשה הרושם הנפעל ע, ה ולשתפו עמהם"להתדבק בשמא דקוב´ ועוצם אמונתם בה, של מחשבתם 34185 

 34186 .(´ב ו"שיעורי דעת ח)  .ה כפי החוק שקבע הבורא יתברך בבריאה"שתופא דשמא דקוב

 34187 

 34188 מאמר תשכ

 34189 .(´ח א"בראשית ל) ת אחיוויהי בעת ההיא וירד יהודה מא

, ומפני מה הסמיך פרשה זו לכאן, לא היה הכתוב צריך לומר אלא ויוסף הורד מצרימה (ר שם"ב) ל"ואחז 34190 

להכר נא למי החותמת והפתילים שאמרה תמר , הכר נא הכתונת בנך, יוחנן אמר כדי לסמוך הכר להכר´ ר 34191 

 34192 .ורע לאדם מדה כנגד מדהה פ"להודיע שהקב, המפרשים´ והכונה בזה כמו שכ, ליהודה

חייך שתמר אומרת , ה ליהודה אתה אמרת לאביך הכר נא"ל הקב"א, (ב"ש רמז קמ"ילקו) ל"וכן אמרו חז 34193 

ועל כן נענש ´ הכר נא´אם משום שהוא אמר , אך טעון ביאור היכן כאן העונש מדה כנגד מדה, לך הכר נא 34194 

יה המעשה ואותו עונש היה גם אילו היתה והלא העונש ה, היה העונש´ הכר נא´האם הביטוי , בהכר נא 34195 

 34196 .ומהי הנהגת מדה כנגד מדה בעובדא זו, תמר משתמשת בביטוי אחר

ברב , ר לוי ברב בישר ברב בישרוהו"א, אלי רב לך´ ויאמר ה, (7סוטה יג) ´וכענין זה אנו מוצאים בגמ 34197 

ה "והקב, בני לויי ברב בישר את בני מחלוקתו רב לכם "ופירש, בישר רב לכם ברב בשרוהו רב לך 34198 

ה אין "אמר לו הקב, (א"וילך רמז תתקמ) ובילקוט, מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה ונענש באותה מידה 34199 

גם כאן מודגש הביטוי בהנהגת מדה כנגד , אתה זכור בשעה שאמרת הן לא יאמינו לי הוי הן קרבו ימיך 34200 

וכי לא יוסיף לבקש לעבור את , מותמ למשה רבינו באיזה לשון נאמר לו כי קרבו ימיו ל"ומאי נפק, מדה 34201 

 34202 .הירדן

שהיו אוכלין , י כל רעה שהיה רואה באחיו היה מגיד לאביו"ופירש, ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם 34203 

ובשלשתן לקה על אבר מן החי וישחטו שעיר , אבר מן החי ומזלזלין בבני השפחות וחשודין על העריות 34204 

והנה , ועל העריות ותשא אשת אדוניו, עבדים לעבד נמכר יוסף ועל שקורין לאחיהם, עזים ולא אכלוהו חי 34205 

שהעמידו , וכן ותשא אשת אדוניו אף הוא עונש ונסיון מר, עונש לעבד נמכר יוסף ודאי עונש חמור הוא 34206 

 34207 .אבל מה עונש היה ליוסף במה ששחטו שעיר עזים ולא אכלוהו חי, ו"בסכנה לאבד את עולמו ח



וזה שאמרו , ולהוכיח לו כי תועה הוא וטעות בידו, את האדם לקחברור שתכלית העונש הוא ללמד  34208 

וכשם שבמה שנמכר לעבד נוכח לראות את , שהוכיחו לו מן השמים כי טעה בשלשתן´ ובשלשתן לקה´ 34209 

כמו כן , ראה את הטעות בדיבת העריות´ אשת אדוניו´וכן בהיותו בצרת , טעותו שדיבר על אחיו הכשרים 34210 

שכן אף בשעת הקלקלה היו זהירים באיסור אבר מן החי , תם על אבר מן החיהראו לו כי טעה בחשדו או 34211 

ומזה נוכח , ומטבעו של אדם בשעת קלקלתו הריהו בהול וחשוד לכמה דברים, ושחטו את שעיר העזים 34212 

י כן "שע, ה מעניש מדה כנגד מדה"וזה הטעם שהקב, ולקה בזה שהראו לו טעותו, לדעת כי טעה בשלשתן 34213 

 34214 .ענש והיכן טעההוא למד על מה נ

, י זה יעלה יהודה על לבבו כי יש קשר בין הדברים"שע, ´הכר נא´כנגד ´ הכר נא´ומעתה נבין הכונה של  34215 

הבין שנכשל במה שאמר ´ רב לך´ה שנאמר לו "וכן מרע, ויקבל תוכחה על שאמר הכר נא במכירת יוסף 34216 

כ לא היה לו לומר "אעפ, פ שהיה משה רבינו הצדיק וקרח ועדתו הרשעים"ואע, לעדת קרח רב לכם 34217 

והיה , ה"שהרי היה במחלוקתם נקודה של שאיפה להתעלות ולהתקרב יותר אל הקב, בלשון זה רב לכם 34218 

 34219 .בביטויו זה כדי להרפות את התאמצותם לעליה ולהתרוממות

, (.סוטה יד) ל"ש חז"י וכמ"שבשעה שנתאמץ כל כך להתקדש בקדושת א, ונענש על כך מדה כנגד מדה 34220 

, וכי לאכול מפריה או לשבוע מטובה הוא צריך, י"לאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לאשמ´ דרש ר 34221 

ובשביל , אכנס אני כדי שיתקיימו על ידי, י"אלא אמר הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא 34222 

 34223 .מדהכלומר די לך במדרגתך מדה כנגד ´ רב לך´ובעודו מתחנן נאמר לו , ו תפילות"כך התפלל כל תקט

מיד , שבשעה שבאה אליהם צרה שהזכירה להם את מכירת יוסף, וכן אנו מוצאים באחי יוסף שבטי יֿה 34224 

דכתיב אבל אשמים אנחנו על אחינו , י התוכחה באו לידי תשובה"וע, הבינו כי נתבעים הם על חטא זה 34225 

ם מדה כנגד "הרשב´ ופי, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה עלינו הצרה הזאת 34226 

פ שחשבנוהו "ז כתב הספורנו אע"וכעי, אנחנו השלכנוהו בבור והנה אנחנו נאסרים בבור השבי, מדה 34227 

י מדה כנגד "וע, וכנגד מדת אכזריותנו זה האיש מתאכזר נגדנו, היה עלינו לרחם עליו בהתחננו, לרודף 34228 

 34229 .מדה באו לידי הכרה בחטא

א אמרתי אליכם לאמור אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו עוד כתיב שם ויען ראובן אותם לאמור הלו 34230 

שלא רק על מדת האכזריות הם נתבעים אלא גם , ש בספורנו ובכלי יקר כי ראובן הוסיף"ועי, הנה נדרש 34231 

ומזה נלמד דגם כשמגיע לאדם , שגם עצם המכירה היתה שלא כדין ואף עליה הם נתבעים, דמו הנה נדרש 34232 

עדיין הוא צריך להתבוננות יתירה , ה עמו מדה כנגד מדה"הנהגת הקב והאדם רואה בעליל את, עונש 34233 

 34234 .לדעת אל נכון על מה ולמה בא עליו העונש שלא יטעה בדבר

כל העושה עבירה ומתבייש בה מוחלין לו , (7ברכות יב) ´וכיון שזו תכלית העונש נבין היטב את דברי הגמ 34235 

והטעם בזה כי , (אלא הכונה על אותה עבירה, ונותיוכי לאו דוקא על כל ע´ ש במאירי שכ"וע) כל עונותיו 34236 

וכיון שזה הגיע בעצמו לידי הכרה כה ברורה , מאחר שהעונש אינו אלא כדי להוכיח לאדם את טעותו 34237 

שיחות )  .הרי אינו זקוק עוד לעונש על כן מוחלין לו עונו, ונמרצת עד שנתמלא בושה מחטאו 34238 

 34239 .(ב"מוסר תשל

 34240 

 34241 מאמר תשכא

 34242 .(ו"ח ט"בראשית ל) שבה לזונה כי כסתה פניהויראה יהודה ויח

הרי תמר ידעה והכירה בגדלות , והנה יש להבין כיצד זה העלתה תמר על דעתה שיבוא יהודה למעשה זה 34243 

שביקש יהודה לעבור , (´ה ח"ר כ"ב) ל"והנה ביארו חז, יהודה שהוא משבטי יֿה ואיך חשבה שיתפתה לה 34244 

ויט , היכן אתה הולך מהיכן מלכים עומדים מהיכן גדולים עומדיםיהודה ל, ה מלאך ואמר לו"וזימן לו הקב 34245 

 34246 .אליה אל הדרך על כרחו שלא בטובתו

אלא שנעשה זה על כרחו על פי ציווי המלאך שאמר , נתבאר לנו בזה כי לא היה יהודה ראוי לאותו מעשה 34247 

מוה מנין היה לה ועדיין ת, כי סוף מעשה זה הוא שיזכה ויצאו ממנו מלכות בית דוד ומלך המשיח, לו 34248 

ל שאף תמר הוכרחה לעשות "ולא מצינו בדברי חז, לתמר להעלות על דעתה שיתרצה יהודה לאותו מעשה 34249 

 34250 .י מלאך כדרך שאמרו אצל יהודה"כן ע

ותאמר לה נעמי חמותה וירדת הגורן ובאת וגלית מרגלותיו ושכבת והוא , והנה במעשה רות ובועז נאמר 34251 

ונראה מזה כי על אף שידעה נעמי בגדלותו של בועז שהיה שופט  ,(´רות ג) יגיד לך את אשר תעשי 34252 

כי אפשר , לא נמנעה מלעשות את כל שביכולתה, ושמועטים וקלושים היו הסיכויים שיתרצה בועז, ישראל 34253 

 34254 .שכתוצאה מהשתדלות זו תזכה להעמיד את מלכות בית דוד ומשיח צדקנו

לא נרתעה ועשתה כל , ה רחוקה למאדהגם שהתקוה שיסכים לה יהוד, וכן הוא גם במעשה תמר 34255 

כל הפועל גדולות לא יבחל בקטנות ומנסה כל , שביכולתה להשגת מעלה זו של מלכות בית דוד 34256 

ואם גם קלושה התקוה להשגתה , כי גדולה ועמוקה היא הכרתו בערך המטרה, האפשרויות ליצור גדולות 34257 



כשמול עיניו נצבת מטרה זו , ם מאמץוכשם שהשטוף ברע אינו נרתע משו, הנהו עושה כל המאמצים לזה 34258 

ואפילו , כן הוא בצד הטוב שיש לאדם לעשות כל שבאפשרותו להשיג גדלות, שיתקיימו רצונותיו 34259 

בכל זאת ניסו תמר , ולכך הגם שלא היה מתקבל על הדעת שיתרצו יהודה ובועז, שמועטים סיכויי הצלחתו 34260 

 34261 .ועטיםונעמי להעמיד את מלכות בית דוד גם באופן שסיכוייו מ

כי המלאך שאמר ליהודה שיתחבר אליה שמהם מלכים ונביאים , העיר (´רות ג) והנה בקיצור אלשיך 34262 

אלא רצה שיבוא אליה לא דרך אישות ולא , לא אמר לו שאשה זו היא תמר ויקיים בה מצוות יבום, יולדו 34263 

, נו איסור ממששכל דבר שבקדושה אינו מתקיים עד שיהא בו מעט התדמות כאיסור אף שאי, דרך יבום 34264 

אבל המחשבה היתה קודש להעמיד בזה , אחיות שעתידה תורה לאסור´ כמו שהיה ביעקב אבינו שנשא ב 34265 

שמכיון שהריחה נעמי כי היא האשה שממנה , ובאר בזה ענין רות שהלכה לבועז אל הגורן, ב שבטים"י 34266 

 34267 .הדרך שיהא נראה כחטא והבינה שצריך להיות על, י זיווגה לבועז"יגלה אורו של מלך המשיח בעולם ע

א חלק זה עצמו "וכדי למנוע זאת ניתן לסט, ונראה לבאר בכוונתו כי בכח הטומאה למנוע דבר שבקדושה 34268 

ממילא ניטל כחו למנוע קיום , ומכיון שהמחזי כחטא הוא חלקו וכחו של הרע, שיהיה הדבר נראה כחטא 34269 

 34270 ן בענין שעיר לעזאזל"כ הרמב"ה משוקרוב לז, ויכול מעשה הקדושה להיכון בשלמות, הדבר שבקדושה

כדי שלא יבטל את קרבנם של , שביום הכפורים היו נותנים לשטן שוחד, א"בשם פרקי דר (´ז ח"ויקרא ט) 34271 

, ו"שאין זה קרבנם של ישראל לשטן ח, וגורל אחד לעזאזל´ וזהו שנאמר גורל אחד לה, ה"ישראל להקב 34272 

 34273 .ש"יעואלא שעושים רצון בוראנו והוא הנותן לשטן חלקו 

, כי לא יכולים להתהוות מעשים גדולים כהעמדת מלכי בית דוד ומלך המשיח, וכך הם פני הדברים גם בזה 34274 

ואופן ביטול כח השטן הוא בזאת שניתן לשטן את המיחזי , ללא ביטול כח הרע המפריע ומונע מעשים אלו 34275 

כי הנה , האלשיך יש לתמוה והנה בדברי, ועל ידי כן אין בכחו למנוע את העמדת מלכות בית דוד, כחטא 34276 

, לא היה מעורב בו שום שמץ חטא, במעמד הרם והנשגב מעמד קבלת התורה שהיה כולו בקדושה וטהרה 34277 

והרי האלשיך יסד כי דבר שבקדושה איננו מתקיים עד שיהא בו מעורב איזה , וגם לא היה בו מיחזי כחטא 34278 

 34279 .ענין חטא

צפור לא צווח עוף לא פרח , ה את התורה"שנתן הקב ל בשעה"דהנה אמרו חז, פ האמור יש לבאר בזה"וע 34280 

אלא העולם שותק , הים לא נזדעזע הבריות לא דברו, אופנים לא עפו שרפים לא אמרו קדוש, שור לא געה 34281 

ר סוף "ב) השתיק כל העולם כדי שידעו הבריות שאין חוץ ממנו, אלוקיך´ ומחריש ויצא הקול אנכי ה 34282 

מן ההכרח לסלק , שהיא ההכרזה של אין עוד מלבדו בעולם, אלוקיך´ כדי שתקלט קריאת אנכי ה, (יתרו 34283 

ולכן , וגם אילו היו השרפים אומרים קדוש לא היתה בזה הכרזת אין עוד מלבדו, את כל קולות הטבע 34284 

וכבוד , (ר שם"בר) והיה העולם תוהו ובוהו כאילו אין בריה בעולם, ה את כל העולם כולו"השתיק הקב 34285 

 34286 .לבדו האיר בעולם´ ה

וודאי שגם השטן הושתק בזמן מתן , ה את העולם כולו וגם שרפי קודש בכלל"הנה לנו שהשתיק הקב 34287 

היה שייך שיהא מתן התורה כולו בקדושה גמורה ללא , ולפי שבטל אז כחו ומציאותו של השטן, תורה 34288 

אלא כדי אינו , כי כלל זה שאין קיום לדבר שבקדושה שאם לא יהיה בו מעין חטא, עירוב של מיחזי כחטא 34289 

אמנם יש להבין כי אין קבלת , אולם בעת מתן תורה התורה בקדושה גמורה, לבטל השפעת כח הרע 34290 

כ יש לנו להתבונן איך שמעו "וא, ואי אפשר לבטל מציאותם ולהשתיקם, התורה בלא מקבלי התורה 34291 

 34292 .והרי מציאותם הם עצמם קיימת, הבריות אין עוד מלבדו

ואין להם אלא רצון רבם , י קבלתם היתה באופן שהינם עבדים גמוריםכ´ נעשה ונשמע´כאן הוא סוד ענין  34293 

, כי אילו היתה קבלת התורה כרוכה בהכרתם העצמית, וגם מציאותם מכרזת אין עוד מלבדו, אדון העולם 34294 

ואמרו כל , ורק כשכפו עצמם לקבלת עול מלכות שמים, אלקיך´ כי אז לא יכולה להשמע הכרזת אנכי ה 34295 

והנה קודם מתן תורה , כי אז אין מציאותם מפריעה לשמוע אין עוד מלבדו, נשמענעשה ו´ אשר דבר ה 34296 

ל הואיל ושנאו ישראל "ואמרו חז, י כאיש אחד בלב אחד"ופירש, (ט"שמות י) כתיב ויחן ישראל נגד ההר 34297 

.(א זוטא"סוף ד) הרי השעה שאתן להם את התורה, את המחלוקת ואהבו את השלום ועשו חנייה אחת 34298 

 34299 .(וסרשיחות מ)  

 34300 

 34301 מאמר תשכב

 34302 .(ז"ח ט"בראשית ל) ויט אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך

ה מלאך שהוא ממונה "בקש לעבור וזימן לו הקב, בעל כרחו שלא בטובתו (´ה ח"ר פ"ב) מצינו במדרש 34303 

ויש להבין איזה ? מהיכן גואלים עומדים? ל יהודה היכן אתה הולך מהיכן מלכים עומדים"א, על התאוה 34304 

 34305 ?ות יש למלאך הממונה על התאוה לשאלות אלושייכ

אלא ההתנגשות התחילה בין השרשים , אבל באמת כשהיתה מלחמה בנפש יהודה לא התחילה לפעם פה 34306 

וזאת , מלאכי מעלה נלחמו זה בזה שם התחילה תנועת המלחמה, הגבוהים בין הכוחות העליונים השונים 34307 



אין אנו צריכים לאמור כי בנפש יהודה , שו זה בזההיתה המלחמה שבכוחות השונים שבנפש יהודה שהתנג 34308 

, יש לומר כי בנפש יהודה התעוררו כוחות טבעיים פשוטים, היתה מורגשת רק מלחמת כוחות רוחניים 34309 

וכשהכריע כח אחד , סיבתם ומקורם היו כוחות עליונים, אבל היתה להם התקשרות עם השרשים העליונים 34310 

 34311 .כחו של מלאךוהדחיפה היתה , כח עליון הוא שהכריע

, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף, (´ר שם ב"ב) איתא במדרש 34312 

, ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, יעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו 34313 

בשעה , יונים ברגע זהמה גדלה התעמולה בעולמות על, ה היה עוסק ובורא אורו של מלך המשיח"והקב 34314 

כמה כוחות עליונים , מה רבתה התנועה בפמליא של מעלה! שהיה נחוץ לברוא אורו של מלך המשיח 34315 

והמלחמה העליונה הזאת השתלשלה ובצבצה בנפש יהודה , כמה מלאכים נלחמו זה בזה, התנגשו זה בזה 34316 

 34317 .בדמות כוחות נפשיים המתרוצצים בו

כמה גדולה בו המלחמה איזה , ויים כל יסודות הבריאה ותיקון העתידהלא נבין כי יהודה שבמעשיו היו תל 34318 

אבל הכח הדוחף , מה גדל כח הדחיפה אף שבנפש יהודה פה התראה כח טבעי, כוחות לחמו והתנגשו בו 34319 

ז אמרו "בכ! כח המלאך הקורא מהיכן מלכים עומדים מהיכן גואלים עומדים, שלא הניחו לעבור היה מלאך 34320 

היה נחוץ שתצורף כאן , כי לבעבור יברא מזה מלך המשיח, ש נתכונה"כי תמר לש´ ה ג"ר פ"ל בר"חז 34321 

 34322 .מחשבה לשם שמים טהורה

, הם קטנים וכוחותיהם קטנוניים, האם נוכל לדמות ולערוך מול אלה את האנשים שרוב חייהם מקרה 34323 

גמרים פה כל עניני חייהם מתחילים ונ, יסודות הבריאה ותיקון העולם אינם תלויים בהם ובמעשיהם 34324 

האם נדמה מלחמת נפשם לעומת אלה , כל שיעור קומה שלהם נשלם ונגמר בחייהם הפרטיים, בנפשם 34325 

המלחמה אצלם , השיעור קומה שלהם כולל עניני כל העולמות, שעניני חייהם מקושרים עם עניני הבריאה 34326 

כח מלאך  אבל, אם מלאך טוב או מלאך רע, וכשאחד מכביד כח מלאך הוא שהכביד, מלחמת מלאכים 34327 

 34328 !הוא

א שיצא אצלנו כמו שהיו תוצאות ההכרעה אצל "א, ומזה נוכל להבין כי גם תוצאות ההכרעה של כח הרע 34329 

כי האדם הקטן ששיעור , (.סוכה נב) זהו מה שאומרים כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, הראשונים 34330 

ות הרע על הטוב הנמצא וגם יצרו הוא התגבר, כולל רק מה שנכלל בחייו המקריים, קומה שלו פעוט 34331 

אין לך כל , ואף ששורשו הוא בעליונים זהו רק משום ששורש הכל הוא בעליונים, בכוחות נפשו הפעוטה 34332 

ולכן גם התוצאות , אבל באדם הגדול כח יצרו בו בעצמו הוא כח מלאך, עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע 34333 

 34334 .תצאנה אצל הקטןהן שונות וגדולות ממה ש, שעלול שתצאנה מכח היצר באדם הגדול

הינם מן ההתנגשות התמידית הנמצאת , כל ענין העולם והחיים עד העת שיבוא תיקון העולם הגמור 34335 

ותשוקת הרע להתגבר על הטוב עד עת , בבריאה בין הכוחות והענינים ההפכיים מלחמת הטוב והרע 34336 

בכוחות העליונים  וההתנגשות הזו מתחלת, שאז יצא מההתנגשות הלזו אור הטוב זך ומצוחצח, התיקון 34337 

ושם נמצאת מלחמה תמידית בין , ומשתלשלת למטה בעולם התחתון ומגעת לנפש האדם, בשרשי הבריאה 34338 

 34339 .הכוחות השונים שבו

ששם נמצאת מלחמה בין , התנגשות אצלו מתחלת פה בכוחות נפשו, האדם הקטן שיעור קומה שלו פעוט 34340 

אבל באדם הגדול ששיעור קומה שלו מגיע , בהכוחות המתנגדים זה לזה והתחזקות הרע להתגבר על הטו 34341 

וכוללת יסודות ההנהגה , אצלו מתחילה ההתנגשות בין השרשים של העולם העליון, עד שרשי הבריאה 34342 

´ שיעור קומה´כי במקום שמגיע האדם , וגם הענינים היותר עליונים הכל הוא בו בעצמו, שבבריאה כולה 34343 

וזהו ההפרש שבין הקטן , בכוחות הפשוטים שבנפשואבל נגמרים הם גם , שלו שם התחלת האדם שבו 34344 

 34345 .(ד"ב שעור י"שיעורי דעת ח)  .לגדול

 34346 

 34347 מאמר תשכג

 34348 .(ה"ח כ"ל) ותאמר הכר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה

ידעה שאם לא יודה , נ נורא במעשה דתמר שאמרה הכר נא למי החותמת ולמי הפתילים"מצינו כח של מסי 34349 

, (ברכות מג) ל"ש חז"ז לא אמרה בפירוש שיהודה הוא זה שהרה לו כמ"ובכ, התישרף היא ושני בניה עמ 34350 

ו הרי אין "ונתבונן נא אם יהודה לא היה מודה ח, שאמרה מוטב אשרף אני ושני בני ולא אלבין פניו ברבים 34351 

כיון שהוא אינו מודה מפני שמתבייש , ז החליטה תמר בעצמה ואמרה לנפשה"ובכ, לך אכזריות גדולה מזו 34352 

 34353 .מוטב שאשרף ולא אלבין פניו ברבים? ך אני אביישואי

שלא להלבין פני אדם ברבים ואף אדם כזה , הרי לפנינו הרגשים נעלים נפלאים ונוראים במסירות נפש 34354 

כי רק , א"ולא לחנם זכתה שיצא ממנה מלכות בית דוד ומשיח צדקנו שיבוא בב, שאינו מודה באשמתו 34355 

אלא , ו האמת"שאמנם לא העלים ח, ך נתבונן מאידך גיסא ביהודהוכ, בעלי הרגשים כאלו ראויים למלוך 34356 

 34357 .אדרבה מיד הודה ואמר צדקה ממני



ועתה , בית דינו של שם היה וגם יצחק אבינו היה שם, ד זה שפסק הוציאוה ותישרף"ר שבי"ומבואר במד 34358 

ה במיתה של ושאין דרך אחרת אלא להמית, לאחר פסק זה שפסקו יחדיו כי עבירה חמורה מאוד היתה כאן 34359 

צא וחשוב כמה ! ולבסוף עומד יהודה ומכריז בפניהם ואומר צדקה ממני, שריפה כדין בת כהן שזינתה 34360 

שהיה צריך להפוך הקערה על עצמו ולהודות על , גדולה היתה הבושה שכסתה פניו של יהודה בשעה זו 34361 

 34362 .ומכאן זכה לברכת יהודה אתה יודוך אחיך, דבר זה

כי בלא זכות הנפש אין אדם יכול , צריך אדם להשתדל לקנות אותם בנפשווהנה הרגשים וכוחות כאלו  34363 

זכות הנפש נקרא שהכל ברור בלא תערובת הרגשים טבעיים , להיות נהנה מזיו השכינה בשום ענין ואופן 34364 

ועוד מעט ויבנה בית , ועלינו לדעת כי אנו עומדים בדורנו במצב של חבלי משיח צדקנו! ורצונות גופניים 34365 

ה מאתנו טמטום "ולולא חנוכה היינו מתפללים כעת שיסיר הקב, הרי צריך שנתכונן לזה, לישיהמקדש הש 34366 

.ויש לזכור זאת! כי להסיר טמטום הלב אין שום דבר אחר מועיל רק תפלה, ל"ס ז"הלב וכמו שאמר הגרי 34367 

 34368 .(ז"ט´ לב אליהו ד)  

 34369 

 34370 מאמר תשכד

ח "בראשית ל)א  ותאמר הכר נ, י הרההיא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכ 34371 

 34372 .(ה"כ

שם בשם ´ וראה תוס, (7כתובות סז. מ נט"ב) בלי אלף´ מוצת´כאילו כתיב ´ מוצאת´ל דורשים מהמלה "חז 34373 

כלומר שכמעט כבר הציתו אותה שהיתה קרובה , בלי אלף מלשון ויצת אש בציון´ מוצת´ח שגריס "ר 34374 

ורק שלחה לו ברמז שהאיש אשר לו הפתילים , רם בדברובכל זאת לא גילתה תמר שיהודה הוא הגו, לאש 34375 

ל נוח לו "ומכאן לומדים חז, והיא היתה מוכנה להישרף ובלבד לא לבייש אותו, והחותמת לו היא הרה 34376 

 34377 .לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים

, ברבים כאילו שופך דמיםכל המלבין פני חבירו , ל על החומר הרב שבהלבנת פנים ואמרו"כבר עמדו חז 34378 

ואף למדו מדברי דוד המלך שנוח לו לאדם שיבוא , ומנו אותו בין השלשה היורדים לגיהנם ואינם עולים 34379 

כי הבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם , על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים 34380 

 34381 .(בבא מציעא נח נט)א  אבל המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הב, הבא

וכמו שיש דין בשפיכות דמים , ל ולומדים מתמר שראוי לאדם למסור נפשו על הלבנת פנים"והנה באים חז 34382 

, פ שאין בהלבנת פנים משום רציחה ממש אבל יש בה אבק רציחה"אע, (ח"קל´ ת ג"שע) יהרג ואל יעבור 34383 

 34384 .ימו אבק רציחה אל הרציחהוד, כי פניו יחוורו ונס מראה האודם דאזיל סומקא ואתי חיוורא

ולהטיל עליה ועל בית אביה אות , והנה במעשה תמר הרי יהודה בעצמו הוא שבא לחייב אותה בשריפה 34385 

ובכל זאת ויתרה על , וגם כל שאיפותיה שיצאו ממנה מלכים וגואלים היו עולים בתוהו, קלון לדורות עולם 34386 

ה לשריפה ובלבד לא להכסיף את פניו של והפקירה את עצמ, חייה ועל כבודה ועל כל עתיד דורותיה 34387 

אלא אף יקבל עליו , ומכאן שעל האדם לא רק להפיל עצמו לכבשן האש כדי לא להלבין את הזולת, יהודה 34388 

 34389 .ועל ביתו יחד עם זה גם קלון עולם ואל ילבין פני חבירו

עניא בשיבביתיה מר עוקבא הוה , (7כתובות סז) ´מכאן למד מר עוקבא וקיים בנפשו הלכה זו כמסופר בגמ 34390 

יום אחד אמר איזול אחזי מאן קעבדי בי ההוא , דהוה רגיל כל יומא דשדי ארבע זוזי בצינורא דדשא 34391 

דקא מצלי  (העני) כיון דחזייה, ההוא יומא נגהה ליה למר עוקבא לבי מדרשא אתה דביתהו בהדיה, טיבותא 34392 

הוה קא מיקליין כרעיה דמר , א נורארהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דהוה גרופ, ליה לדשא נפק בתרייהו 34393 

דאמר נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ? ומאי כולי האי, עוקבא 34394 

 34395 .מתמר? מנלן

ויגלה , ובלבד שאותו העני לא יראה אותו, הרי נהג מר עוקבא כן למעשה והפיל את עצמו לתוך תנור אש 34396 

ומופלא הדבר שהרי כאן אף אם היה תופש את , ת הכסף ויתבייש בפניושהוא הזורק לו כל יום את מטבעו 34397 

אלא היה נעשה ממילא גורם בלתי ,  לא היה מר עוקבא עושה שום מעשה של הלבנת פנים, מר עוקבא 34398 

 34399 .ישר להתביישותו

לשם מצוות צדקה מסוג המעלות ביותר , ועוד הלא כוונתו של מר עוקבא במעשהו זה היתה לשם חסד 34400 

ולא עוד אלא שהעני ויתר על בושתו שהרי רץ , (7ראה בבא בתרא י) לה ואינו יודע ממי נוטלהשהעני נוט 34401 

ובכל זאת מכיון שהיה הדבר כרוך בהלבנת , בודאי כדי להכיר לו טובה ולהודות לו, לראות את מטיבו 34402 

רוצח ועשה מעשה בעצמו ליפול לתוך האש כדין , מסר מר עוקבא נפשו על כך, פנים באיזה שיעור שהוא 34403 

 34404 .שיהרג ואל יעבור

נהגו בו , ואף אם סיבתו היא רדיפת צדקה וחסד, הרי כמה חמורה היא הלבנת פנים אף גורם דגורם שלה 34405 

, ומכאן יש ללמוד שיתכן שאף מעשה מצוה המהודר ביותר, כדין רציחה ומסרו נפשם כדי להינצל ממנו 34406 



 34407 .ב"לה את כל החלק בעוהויאבד בגל, תהיה כרוכה בו עבירה חמורה השקולה כשפיכות דמים

 34408 

הבא על אשת איש מיתתו ! שהם היו אומרים לו דוד, ואולי זו היתה כוונת תשובתו של דוד למוכיחים אותו 34409 

אבל המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק , ב"והוא עונה להם מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה, במה 34410 

שבדברי התוכחה שלהם שהם בודאי  דוד הסביר להם בזה כמה הם לא מרגישים, (מ נט"ב)ב  "לעוה 34411 

כרוכה עבירה קשה של הלבנת פנים שהיא חמורה מהעבירה שהם חושדים , מכוונים בהם לשם שמים 34412 

ובמקום שיקבלו שכר על מצוותם הם מאבדים בגללה חלקם בעולם , אותו בה ובאים להוכיח אותו עליה 34413 

 34414 .(אור הצפון)  .הבא

 34415 

 34416 מאמר תשכה

 34417 .(ו"ח כ"ל) כי על כן לא נתתיה לשלה בניויכר יהודה ויאמר צדקה ממני 

כיצד היו יצחק , כך יהודה בא דין תמר לפניו שתישרף והוא זיכה אותה מפני שמצא לה זכות, ל"ל וז"ובחז 34418 

הכיר יהודה למקום ואמר אמיתות הדבר ואמר צדקה ממני , ויעקב יושבים שם וכל אחיו והיו מחפין אותו 34419 

 34420 .(ל"ם פמדרש רבה משפטי)א  ה נשי"ועשאו הקב

הנובע מרוממות המדרגה של יראת שמים עד הודאה מיידית , והנה דוגמה נפלאה ומדהימה של אומץ לב 34421 

שהאדם בפני קהל ועדה נכבדה כזו יצחק ויעקב שבטי , כמה גדלות נשמה והבנה אלקית דרושה! חטאתי 34422 

יות שהראה בזה וה! יאשים את עצמו ויאמר חטאתי, מליצים כאלו שמלמדים זכות ומצדיקים אותו, יֿה 34423 

 34424 .ה נשיא"התנשאותו הנפשית עשאו הקב

כ "כש, כשמאשימים אותו על חטא שעשה´ חטאתי´עד כמה רמה ונשאה היא מעלת מדת אמירת  34425 

ן "נראה ממה שכתב הרמב, והוא חוגר עוז ואומר חטאתי´ אנשי שם´כשמצדיקים אותו והמצדיקים המה  34426 

כי הפרשיות של מעלה מזהירות , אל בני ישראל´ ה וטעם וידבר משה את מועדי, ל"וז (ג"ויקרא כ) ל"ז 34427 

ש בסוף "ופעמים יזכיר אחרים גם בני ישראל כמ, ומשה ידבר בהן אל אהרן ואל בניו, באהרן ובניו 34428 

 34429 .וידבר משה אל אהרן ובניו ואל כל בני ישראל, פרשיות מומין

ואולי הטעם , ראל על כךרצה להזהיר בית דין יש, אף על פי שלא נצטווה אלא דבר אל אהרן איש מזרעך 34430 

כי בושת היא לו וכלימה ועל כן יזהיר , מפני שאדם מכסה על מומיו ואין הכהן חפץ להפסל מן העבודה 34431 

ולראות שהכהנים לא יעבדו , אזהרת התורה לבני ישראל שיעמדו על המשמר, ל"בית דין בענין הזה עכ 34432 

ם המפחד לגלות את מומיו ויסתרם בכל אזהרה זו נובעת מהבנתה העמוקה בנפש האד, עבודתם בעלי מומין 34433 

וכמה אומץ דרוש לאדם שיודה על פשעיו ומומיו הנפשיים הגרועים , ולכן צריכים השגחה יתירה, מאמציו 34434 

 34435 .(ח"המדע והחיים קכ)  .ממומי הגוף

 34436 

 34437 מאמר תשכו

 34438 .(ו"ח כ"בראשית ל) ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה

כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל , מאי דכתיב יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה, (.ק צב"ב) ל"אחז 34439 

ע מי גרם "רבש, עד שבא משה ובקש רחמים אמר לפניו, במדבר היו עצמותיו של יהודא מגולגלין בארון 34440 

, א דרקיעאלא הוו קא מסקי למתיבת, קול יהודה מיד על איבריה לשפא´ שמע ה! לראובן שיודה יהודה 34441 

, לא הוה סליק ליה שמעתתא אליבא דהילכתא, ידיו רב לו, לא הוה ידע מאי קאמרי רבנן, ואל עמו תביאנו 34442 

 34443 .כ"ועזר מצריו תהיה ע

אלא גם עד כמה , כי מעשי האדם נשקלים לא רק מצד עצמם לטוב או למוטב, למדים אנו מכאן יסוד גדול 34444 

מעשים על אחרים נמדד במדה יותר גדולה מהמעשה וענין זה של השפעת ה, השפיעו מעשיו על אחרים 34445 

ניתוסף לו , י הודאתו גרם לראובן שיודה"ז מכיון שע"ובכ, שהרי עצם ההודאה שהודה לא הועיל לו, עצמו 34446 

הרי מה שאמרנו שיש , עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא, זכות יתר עד כדי כך דעל איבריה לשפא 34447 

ם השפעת מעשהו על אחרים שבכחו להכריע את הכף לטב ג, בשיקול מעשה האדם חוץ מעצם המעשה 34448 

 34449 .ולמוטב

, יש לו שייכות עם מתיבתא דרקיעא, והנה מה שהיו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון כל אותן השנים 34450 

מפני זה היו עצמותיו מפורקין בארון , דמשום שלא באה נפשו של יהודה למנוחתה שם בעולם העליון 34451 

 34452 .כן הנפש מאירה את גוף האדם אף לאחר מותו, ת נצוצי אורות למטהוכמו שהשמש שולח, ז"בעוה

´ יוחנן אמרה ולא אמרוה משמיה וקפיד ר´ ד ור"מעשה שאמרו הלכה בביהמ, (7יבמות צו) ל"זהו משאחז 34453 

י אמר רב מאי דכתיב אגורה באהלך "ומשני דאמר ר, י מאי טעמא קפיד כולי האי"ור´ ואמרו בגמ, יוחנן 34454 

יהי רצון שיאמרו דבר , ע"ה רבש"אלא אמר דוד לפני הקב, לאדם לגור בשני עולמים וכי אפשר, עולמים 34455 



ז שפתותיו "ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעוה"י כל ת"י משום רשב"דאמר ר, ז"שמועה מפי בעוה 34456 

 34457 .כ"דובבות בקבר ע

ובקם והאדם בחיר היצורים ח, העולמות זה לזה´ רואים אנו מזה נפלאות עד כמה קשורים ודבוקים ב 34458 

מיד מאירה שמועה זו את , ז בשם חכם אף שהוא כבר בעולם העליון"כי כשנאמרת שמועה בעוה! כאחד 34459 

ושפתיו דובבות שמועה זו עצמה שנאמרת , ומזהירה באור חוזר לגופו המונח בקבר, נשמתו בגן עדן שם 34460 

 34461 !והכל בא בתכיפות יחד באותה שעה ממש הפלא ופלא, ד ובפמליא של מעלה"כעת בביהמ

כי מכיון שנשמתו לא באה , הו מה שהיו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון כל אותן ארבעים שנהוז 34462 

ממילא לא הגיעו ניצוצי אור נשמתו הקדושה אל עצמות גופו הקדוש ונתפוררו , למנוחתה בעולם העליון 34463 

כך , הה אגורה באהלך עולמים וכאמור למעל"וכמו לצד הטוב ביקש דוד המע, ולא היתה שלדו קיימת 34464 

וכן היו , נתנדה בשני עולמות שלא נכנסה נשמתו במתיבתא דרקיעא, בהיפך בנידוי שנידה יהודה את עצמו 34465 

 34466 .עצמותיו מגולגלין בארון

משמע שעד שהודה יהודא במעשה תמר , מי גרם לראובן שיודה יהודא, ל כאן"והנה יש לדקדק במשאחז 34467 

והיכן היה עסוק , פ וישב ראובן אל הבור"עה (וישב´ ר פ"ב) ל"הלא אחז, לא הודה ראובן במעשה בלהה 34468 

דבצנעה הודה ´ ותי, כן´ הרי שכבר הודה וכבר הקשו התוס, היה בשקו ותעניתו על שבלבל יצועי אביו 34469 

ואכן יש לדקדק כן בכתוב שאמר , ש"מכבר אבל בפרהסיא הודה רק לאחר שהודה יהודה בפרהסיא עי 34470 

ומזה למד , שכולם ישמעו´ צדקה ממני´א שאמר בקול והיינו בפרהסי, קול יהודה´ משה רבינו שמע ה 34471 

 34472 .ראובן והודה גם הוא בפרהסיא ואמר אני הוא שבלבלתי יצועי אבי

שהרי ישבו עמו בדין תמר גם אביה , פ שעצם ההודאה של יהודה היה נורא למאוד"למדים אנו מכאן כי אע 34473 

וכעת עומד יהודה ומודיע לרבים , ומאת כולם יצא הפסק של הוציאוה ותישרף, שם בן נח ויצחק אבינו 34474 

 34475 .והיסורין הקשים ביותר היא הבושה כידוע? האם יש לך בזיון גדול מזה´ צדקה ממני´ואומר 

אבל בכל זאת לא הועילה לו הודאתו , אמנם קיבל יהודה שכר הרבה מאוד עבוד הודאתו לדורי דורות 34476 

שגרם בזה שגם ראובן , דאתו על אחריםורק השפעת הו, להצילו מנידויו ונשארו עצמותיו מגולגלין בארון 34477 

עד לאסוקי , ענין זה הועיל להצילו מכל צרת נדויו ולהעלותו מעלה אחר מעלה במתיבתא דרקיעא, יודה 34478 

 34479 !והרי לפנינו מה גדול כח המשפיע על אחרים לעשות טוב! שמעתתא אליבא דהילכתא

ת את העולם הוא "שברא השי שכל עיקר מה, ש הכתוב עולם חסד יבנה"והטעם בזה אפשר להבין עפימ 34480 

י עשיית חסד זה עם "ה מבריותיו שהם יקיימו את העולם ע"וכן דורש הקב, כדי לעשות חסד עם בריותיו 34481 

, הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום, (ג"שבת קל) ל"ש זה אלי ואנוהו ואחז"כמ, זה 34482 

ה עשה טוב וחסד עם נבראים כמוך בלא שום צפיית גם את, מה הוא גומל חסדים אף אתה היה גומל חסדים 34483 

הלא תראה כי לא כתוב כאן מה הוא , והבן זה כי עיקר גדול הוא! אלא מצד עצם מדת הטוב, תגמול שכר 34484 

דורש ממך המדה עצמה להיות ´ אבל ה, כי מרחם קאי על פעולת הרחמים, מרחם אף אתה תהא מרחם 34485 

 34486 .רחום

, כשזוכה אדם לתלמידים המקשיבים לקול דברו ומתחנכים על ידו, והנה מזה יש ללמוד גם לאידך גיסא 34487 

ולא עשה כן מאיזו סיבה שהיא הרי , ואם הרב החסיר בהשפעתו עליהם במקום שהיה יכול להעלותם יותר 34488 

נמצא כאילו הוא , גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית (ח"משלי י) וכבר נאמר, ז בדין"יתבע ע 34489 

 34490 .טובה וברכה במעשה ממש השחית ומנע מתלמידיו יותר

ושאל מרן , ז נכנסו תלמידיו לבקרו כשראה אותם התחיל לבכות"ר כשחלה ריב"ת, (ברכות כח) ל"אחז 34491 

הכי כשראה את תלמידיו עלה ´ ופי, ל מקעלעם מהו זה שהתחיל לבכות כשראה אותם דוקא"ז ז"הגרש 34492 

והוא גם מה שאמר ולא , ו"את חו חיסר בחינוכם להעלותם כראוי ויאשם על ז"שמא ח, בלבו פחד ומורא 34493 

כלומר אותם המושפעים על ידי אם לא , דרכים לפני ואיני יודע באיזו דרך מוליכין אותי´ עוד אלא שיש ב 34494 

 34495 !ו אצטרך לילך לגיהנם"אפשר שעל ידם ח, נהגתי אותם כראוי

ם והוא לא שהאדם יצטרך לתת את הדין על מעשים של אחרי, והנה חשבון זה נורא ואיום הוא מי יכילנו 34496 

כמה פחד ורעדה , ו אב ואם על צאצאיהם שנותנים ממש מכוחם וטבעם בבניהם אחריהם"וק, ראה ולא ידע 34497 

, כי מחוץ לעצם הדין וחשבון שיצטרך לתת על מעשיו בחייו, תאחזנו לאדם בעל לב בהעלות על מחשבתו 34498 

ולפניו יתברך הרי נגלו כל  ,עד כמה דורות אם יחטאו´ עוד יעמידוהו לדין על כל מעשה בניו ונכדיו אפי 34499 

כ מי בן אדם יודע עד מה יצטרך לעמוד ולתת את הדין על מעשיו ולדורותיו משפטיך תהום "וא, תעלומות 34500 

 34501 .(לב אליהו)  !רבה

 34502 

 34503 מאמר תשכז

 34504 .(ו"ח כ"בראשית ל) ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על לא נתתיה לשלה בני



כמה , (7סוטה י) ה"כה ונקרא כולו על שמו של הקביהודה שקידש שם שמים בפרהסיא ז, ויכר יהודה 34505 

ל לא "חז, טועים אנשים ומשתבשים כשבאים לקבוע איזה דבר הוא קידוש השם ואיזה חילול השם 34506 

ואילו היה בזמנינו אין ספק שהיו אומרים , מספיקים לגמור את ההלל על יהודה על שהודה במעשה תמר 34507 

 34508 .הבריות שחילול השם גדול היה

מסירות , ה כל כך מושפעת מהחמריות עד שכל ענין נמדד במדת ההצלחה הגשמית אשר בוהאנושות נעשת 34509 

אינו תופס שום מקום בעיני , הפקרת חישובים קטנטנים למען רעיונות נשגבים, נפש להודות על האמת 34510 

אבל אם מוכרחים להסתפק ברמת חיים , העיקר אצלם אם השיגו חיי שלוה ועושר אז מה טוב, האנשים 34511 

מאוד צריכים להתעכב על פרשת יהודה ותמר כדי ליישר את , סימן שלא זו הדרך ולא זו העיר, נמוכה 34512 

 34513 .העקמומית שבשכל ולהתרומם ממושגים נבערים

וגם להציל את חיי תמר ועובריה , הרבה עצות ותחבולות היו בידי יהודה כדי להתחמק בצורה דיפלומטית 34514 

אולם יהודה בחר להודות על האמת בפה , חילול השםאילו היה מרגיש שיש בזה , כדי למנוע חילול השם 34515 

יהודה הבין שמה שירד כבודו על ידי , משום שזהו באמת הקידוש השם הכי גדול, מלא בלי שום אמתלאות 34516 

וכל מה שהאדם יותר מקריב עבור האמת יותר גדול , אין בזה אלא הקרבה למען בירור האמת, הודאתו 34517 

 34518 .הקידוש השם

מה שאינו מוכן לוותר , דול הוא מה שמתעלם מן האמת משום חישובים אנוכייםאדרבא החילול השם הכי ג 34519 

בזה שהאדם מפקיר כל החישובים הקטנטנים שלו ונעשה כאסקופא , על כספו ומעמדו למען כבוד שמים 34520 

 34521 .´בזה מראה גודל החשיבות והחביבות שיש לו עבור דבר ה, הנדרסת למענו יתברך

וכל שכן , יש בזה משום חילול השם משום שמבזה את כבוד התורהבודאי לתלמיד חכם שירקד ברחובות  34522 

וכאשר הוכיחה , ´והנה מצינו בדוד שהיה מפזז ומכרכר לפני ארון ה, אם הוא גם מלך וגם תלמיד חכם 34523 

השיב לה שבית אביה היו מבקשים כבוד עצמם ומניחים , אותו מיכל ששאול אביה היה יותר מכובד ממנו 34524 

רואים מזה שאם מוותר על , (´ו´ שמואל ב) ח כבוד עצמו ומבקש כבוד שמיםאבל הוא מני, כבוד שמים 34525 

 34526 .לא שייך לומר שיש בזה צד חילול השם, כבוד עצמו באופן שמתרבה כבוד שמים

כדי להראות איך , ה מייסר את הצדיק"שאחת הסיבות שהקב, (ג"שער הבטחון פ) ל"גם מצאנו בחוה 34527 

כדי שילמדו ממנו , פות גם כאשר הוא סובל מעוני ומיסוריםשהוא עובד את הבורא בשמחה ובסבר פנים י 34528 

כדי שיראו בני אדם שאכן דרך , אין ספק שכאשר הצדיק שרוי בשלוה יש בזה קידוש השם, בני אדם 34529 

הוי , ה מביא עליו יסורים כדי להראות מסירות נפשו ואהבתו"ובכל זאת הקב, התורה הוא הדרך הנכון 34530 

´ הרבה יותר גדול ממה שיש כשעובד ה, של הצדיק בשעת דחקו´ אומר שהקידוש השם שיש בעבודת ה 34531 

נראה כמה סטו אנשים אלה , אף שבעיני אנשי העולם הדחקות היא תכלית הרע וחילול השם, מתוך שלוה 34532 

 34533 .מהשקפת התורה וכמה נשתבשו דעותיהם

השתמש ישנה אותה הטעות אצל רבים שחושבים שהעיקר הוא ל, כמו כן במה שנוגע להשפעה על אחרים 34534 

ועל ידי זה ימשכו הבריות , להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא, בדרך של ברק חיצוני 34535 

היא על ידי נקודת האמת ´ משום שעיקר המשיכה לתורה ועבודת ה, אבל גם בזה הבל ידברו, לדרך התורה 34536 

להיות מסלסל בשערו ואין שום צורך לאדם , שמרגישים אצל העובדים האמיתיים ולא מצד רושם חיצוני 34537 

השלמות האמיתי יש בכוחה לקרב אליה כל הדורש את האמת ללא שום , כדי לקרב את הבריות לתורה 34538 

 34539 .כחל וסרק

שקר החן זהו דורו של משה , היא תתהלל´ ל על הפסוק שקר החן והבל היופי אשה יראת ה"זהו שאמרו חז 34540 

אמרו , זה דורו של רבי יהודה ברבי אלעאי היא תתהלל´ יראת ה, והבל היופי זה דורו של חזקיה, ויהושע 34541 

זוהי כוחה של יראת שמים , (.סנהדרין כ) עליו שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה 34542 

משום שהמשיכה הכי גדולה היא , למשוך את הבריות לתורה אפילו במצב של עניות מופרזת, אמיתית 34543 

 34544 .האמת הטהורה

כתובות ) ד כדי סעודה של תרנגולת פטומה ויין ישן למי שרגיל בזהברור שמחובתנו להיטיב לאחרים ע 34545 

 34546 ל משה איש האלקים חציו איש וחציו אלקים"שמה שאמרו חז, ל"ישראל סלנטר זצ´ אומרים בשם ר, (7סז

במה שנוגע לעצמו צריך להתרחק ממותרות , היינו שהאדם צריך להתנהג בכוחות הפוכות, (תהלים ילקוט) 34547 

אבל כל זה נאמר , בל במה שנוגע לחבירו צריך להשתדל עבורו אפילו להשגת לוקסוסא, ומחמודות העולם 34548 

מהחובה עלינו למסור לזולתינו את הדרך הגבוה , אבל במה שנוגע לצרכי החינוך, מבחינת חסד והטבה 34549 

 34550 .(המוסר והדעת)  .כדי שישיג את מנוחת הנפש הדרוש לבקשת השלמות, ולהרגילו לחיי הסתפקות

 34551 

 34552 מאמר תשכח

 34553 .(ט"ח כ"בראשית ל) יהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץו



חרם , כנגד ארבע חרמים שעתיד עכן לפשוט את ידו בהם, יהודא אומר ארבע´ כמה ידות כתיב כאן ר 34554 

 34555 חנינא אמר כנגד ארבע דברים שעתיד ליטול מן´ ר, חרם יריחו וחרם כנעני, חרם סיחון ועוג, עמלק

רבי בשם רבנן אמר כל הפורצין , ד וארא שנער אחת ומאתיים שקלים כסף ולשון של זהב אחד"הה, החרם 34556 

ה משיח עומד מפרץ ויוצא זרח "בקש זרח לצאת תחלה אמר הקב, עלה הפורץ לפניהם´ ממך עומדים שנא 34557 

הפורץ  אלא יחזור למעי אמו ויצא פרץ ראשון שהמשיח יוצא ממנו פרץ זה משיח שנאמר עלה? ראשון 34558 

 34559 .(ה"ר פ"בר) לפניהם

במאמר הראשון מנוזף הוא על שההין להתפרץ , ל נוגדים וסותרים זה לזה"לכאורה שני מאמרי חז 34560 

כ במהלך הדורות שיצא ממנו עכן שבכוחו העז פגע ופגם "וזה שגרם לו אח, הראשון והתביעה כנגדו קשה 34561 

הראשונה של פרץ שגרמה ההתפתחות זהו פריצותו , שפרץ גדרים שגדרו גדולי עולם, בעניני החרמים 34562 

 34563 .לאחר כמה דורות למעשה עכן שעכר את ישראל

ונעשה לאות ודגם לכל בעלי , ולעומת זה בא המאמר השני שבו משובח הוא על שההין לצאת ראשון 34564 

ודור , קדושי עליון שפורצים את המחסומים ומורידים את האור העליון, המדרגות כובשי דרכים חדשות 34565 

ועוד משמע שהפריצות הוא כח , ון ועוז עד שיזכו לדור שממנו יצא המשיח תכלית הבריאהלדור יצעדו בא 34566 

ואתמהה , ה"שכח פריצת המחיצות חביבה לפני הקב, יחזור זרח ויצא פרץ ראשון, ת"נבחר ורצוי להשי 34567 

 34568 ?איך סמלו של פרץ מגונה ומקולס גם יחד

הכלליים שבאדם לכל גווניהם ונטיותיהם  כידוע כוחות הנפש, ת"פ הרעיון שחנני השי"והנה יש לבאר ע 34569 

ערך הכוחות , שמצד מהותם העצמי אינם מתייחסים לסוג הרע המוחלט או הטוב המוחלט, סתמיים הם 34570 

מתהווה בשעה , ערכו החיובי או השלילי של המדה, ההם נוצר ומתהווה מצד שירותם המבוצע בידי האדם 34571 

 34572 .צות של עול ושודשאדם משתמש במדה זו לביצועה של מטרה ידועה לפרי

התפרצות נגד האדישות לגבי , ברם אלו קדושי עליון שיצאו מפרץ וידעו איך להשתמש במדה נכונה זו 34573 

ובכוח עזות דקדושה הם , ע להכנס ולעלות במעלות השלמות"אלו שדוחקים א, שאיפות ועליות עליונות 34574 

ומתבקשים להולידן , ם בנפשםלגשם חזיונות ויצירות נעלמות הספוגי, סוערים לפרוץ פרצות מעל הטבע 34575 

ה יצא פרץ "על כגון אלו אמר הקב, אלו בני פרץ שזכו ותכונות אבותם מסייעתן, ולהוציאן לאויר העולם 34576 

 34577 .שיודע לכוון וליישר את תכונת וירושת אבותיו במקומן ובזמנן, ראשון

מהנביאים  החל, ובמשך כל קורות ימי עמנו אנו מוצאים את אלו גבורי הכח והעוז עזות דקדושה 34578 

אשר למרות , הם בעלי הכוחות הפנימיים הקדושים והסוערים, הראשונים והאחרונים עד הדורות שלפנינו 34579 

ש לכל אתר "הם פורצים את המחסומים ומחדירים אורות ית, כל נסיבות הטבע והחומר הגס השולט סביב 34580 

ברם הם גבורי , וחנייםואף שלעתים אינם מוכרים לרבים ועוד יש מהם שלועגים משאיפותיהם הר, ואתר 34581 

הם יצעדו , ולמרות כל היאוש מאורעות החיים והטבע המפריעים דרכם, הרוח באור פני עליון יהלכון 34582 

 34583 .ודור לדור ישבחו את גבורת אלו הפורצים והמעיזים, קדימה ונעשים לאות ומופת לכל הדורות

לכאורה מה , לצאת תחילהשמשיח יוצא ממנו והוא פרץ צריך , ה"וזה הרעיון הגנוז באמרתו של הקב 34584 

אלא משמע מכאן שענין תחלה הוא מעלה ושבח מיוחד לאלו הפורצים ? מ אם יוצא תחילה או שני"הנפק 34585 

את העזות וההתפרצות לצאת ראשון , צריך להכיל בנפשו את כח התחילה´ שדוקא המשיח ה, הראשונים 34586 

עם חזיונות ושאיפות , מעל אחיו שיהיה עוז ברוחו רם ונשא, ת"לסלול נתיבות בעבודת השי, לפני אחיו 34587 

 34588 .מרחוק´ להריח דבר ה

ש שיעזור לנו בכל כוחות נפשנו הגנוזים "שנתחנן לפניו ית, ל לנו למען קחת מוסר והבנה"המורם מכל הנ 34589 

, כי הטבע נתונה ביד האדם ובבחירתו להניעה הן לטוב והן לרע, להטותן במקומן ובזמנן הנכון, והאטומים 34590 

, והכל ביד האדם כחומר ביד היוצר, ואיך שיעשה כן תקבל צורתה, ללוש כרצונו והיא כעיסה שביד אדם 34591 

והרי ביד האדם , ואם לא יהפכן להשתמש לצד הטוב אזי יקבל הרע תכונתו וישתמש בו לדרכי היצר 34592 

 34593 .(פרי החיים)  .להשתמש עם כוחות נפשו בעולמו ואחריתו ולכבוד יוצרו וקונו לרומם כבוד שמים

 34594 

 34595 מאמר תשכט

 34596 .(´א א"בראשית ל) סף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר שר הטבחים איש מצריויו

אלא שהפסיק בו כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר , ויוסף הורד חוזר לענין ראשון, ל"י וז"פירש 34597 

שראתה באצטרלוגין שלה שעתידה , לומר לך מה זו לשם שמים נתכוונה אף זו לשם שמים, למעשה תמר 34598 

פ ששתיהן נתכוונו "אנו רואים מכאן דבר נורא שאע, ינה יודעת אם ממנה אם מבתהלהעמיד בנים ממנו וא 34599 

ואשת פוטיפר שגם , ז תמר נשארה הצדיקה הברוכה בפי כל ומשיח בן דוד יוצא ממנה"בכ, לשם שמים 34600 

 34601 ?ומה זאת´ קוראים לה ארורה פרוצה רשעה וכו, היא נתכוונה לשם שמים

כי הנה תמר אחרי שחשדוה בזנות ויהודה עצמו פוסק את , אכן מסוף המעשה נלמד על המחשבה תחילה 34602 

אלא היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר , לא עשתה כלום להודיע שמיהודה היא הרה, דינה להשרף 34603 



ל לא רצתה להלבין פניו ולומר ממך אני מעוברת אלא לאיש "י ז"ופירש, לאיש אשר אלה לו אנכי הרה 34604 

מכאן אמרו נוח לו לאדם , יודה ואם לאו ישרפוני ולא אלבין פניואמרה אם יודה מעצמו , אשר אלה לו 34605 

 34606 .(א"סוטה י ע) ל"שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים עכ

וכך אמרו , ל שהיא ידעה שהיא מעוברת בתאומים ושממנה כל בנין הגאולה השלמה"ומבואר עוד בחז 34607 

ז "ובכ, ש"מעוברת גואלים אני מעוברת עיר מלמד שהיתה מטפחת על כריסה ואומרת מלכים אני "במד 34608 

כלומר אם לא יודה , אלא אם יודה מוטב ואם לאו אשרף אני ושני בני, אמרה אני לא אביישו בשום אופן 34609 

ז מסרה נפשה ונפש שני "ובכ, נפשות ודאי´ הרי היה יהודה נחשב להורג ג, ויעזוב אותה לנפשה להשרף 34610 

 34611 .ולכן זו תמר הצדיקה, ן פניו ברביםובלבד שלא להלבי, בניה וכל היעוד העתידי

מהסוף שעמדה במדרגה גבוהה ונפלאה , כי סוף מעשה במחשבה תחלה, הרי אנו למדים מכאן יסוד גדול 34612 

שאם היה עובר במחשבתה איזה תערובת כל , אנו למדים עד כמה טהורה ונקיה היתה מחשבתה בתחלה, זו 34613 

מוד בנסיון קשה כזה למסור את נפשה ונפש שני לא היתה יכולה לע, שהוא של תאוה דהיינו רצון עצמי 34614 

מעשה של מסירות נפש נפלאה זה אי אפשר לעשות , ובלבד שלא לבייש את חמיה ברבים, בניה לשריפה 34615 

 34616 .אלא בן אדם שאין בו שמץ כל שהוא מאהבת עצמו והוא נקי ממנו לגמרי

לכן , בלא שום פגע כל שהואכיון שכל הענין של ותשב בפתח עינים היה קדוש בכוונה טהורה לשם שמים  34617 

במדה הזאת גוררת מצוה זו מצוה שניה , לפי מדת הטהרה במצוה שעשה האדם בתחלה, מצוה גוררת מצוה 34618 

ודרגא גבוהה זו של ביטול אהבת עצמו מכל וכל אך ורק לטובת חבירו ! לה בתוספת קדושה וטהרה 34619 

וד ויסוד המלכות להיות המלך כי כאן נעוץ ס! הכשירתה להיות האם למלכות בית דוד, שהיתה בתמר 34620 

 34621 .דורש טוב לעמו ולא לעצמו

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים , ל למדו ממעשה תמר ואמרו"והנה חז 34622 

אלא , ובל נטעה לחשוב שמאמר זה הוא רק הערה מוסרית להגזים על ענין הלבנת פנים, מנא לן מתמר 34623 

דברים ´ ל דבר זה בהדי ג"שם דלפיכך לא מנו חז´ ש התוס"וכמ, הלכה פסוקה היא להלכה ולמעשה 34624 

 34625 .ש"דברים עי´ מפני שאינו מפורש בתורה כהני ג, שיהרג ואל יעבור

והיה רגיל כל יום להשליך לו , ל עני בשכונתו"מעשה במר עוקבא דהו, (7כתובות סז) ´ועוד מצינו בגמ 34626 

באותו יום , ה מי עושה עמי כל יום טובה זאתיום אחד אמר העני אלך וארא, ארבע זוזים בחור שבדלת 34627 

וכיון שהרגיש העני , איחר מר עוקבא בבית המדרש והלכה אתו אשתו להשליך את הארבעה זוזים 34628 

´ ובגמ, וכדי שלא יתבייש העני ברחו ונכנסו לתנור אש, שמתעסקים בדלת יצא לקראתם לראות מי הם 34629 

נוח לו לאדם שיפיל , שמעון בר יוחאי´ משום ר ומשני משום הא דאמר מר זוטרא, פריך מאי כולי האי 34630 

 34631 .כ"ל מתמר ע"עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים מנ

כי העני עשה כן מעצמו לראות את , שהוא ביוש קל´ אפי, הרי לנו עד כמה חיוב זה של נוח לו לאדם 34632 

ו שהגיעו למצב זה קיימו ומר עוקבא ואשת, ז יש כאן ענין של יהרג ואל יעבור"בכ, מטיבו ולהכיר טובתו 34633 

גם תמר היתה יכולה להנצל אילו , ומהיכן למדו מתמר דכתיב היא מוצאת, כן בנפשם וברחו לתוך התנור 34634 

ז מסרה נפשה להשרף בכבשן האש "ובכ, היתה שולחת ליהודה לאמר לו בפירוש ממך אני מעוברת 34635 

 34636 .וכמבואר

ל שראתה "אחז, איך עלתה להכעת נתבונן במעשה אשת פוטיפר שגם היא כוונתה לשם שמים ו 34637 

הנה כיון שאינה יודעת אם , ואינה יודעת אם ממנה אם מבתה, באיצטרלוגין שעתידה להעמיד בנים ממנו 34638 

בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר  (7יומא לה) ´ואמרו בגמ, ממנה או מבתה למה היא מדברת אליו יום יום 34639 

אמרה , אמרה לו השמע לי אמר לה לאו, ביתבגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ער, משדלתו בדברים 34640 

, זוקף כפופים´ ה, הריני כופפת קומתך, מתיר אסורים´ אמר לה ה, לו הריני חובשתך בבית האסורים 34641 

נתנה לו אלף ככרי כסף לשמוע אליה לשכב אצלה להיות עמה , פוקח עורים´ ה, הריני מסמאה את עיניך 34642 

 34643 .ולא רצה

אבל ההכרעה דמה שראתה שעתידה להעמיד , ה לשמים כאמורעד כאן אפשר לומר שאכן כוונתה הית 34644 

ומכיון שנתערב כאן כח ! הכרעה זו כבר באה מכח תאוותה אל יוסף, בנים ממנו קאי עליה ולא על בתה 34645 

ז התגבר "ועי, ונזדקר בה בענין זה כח גופני שהוא רצון עצמי, שוב לא יכלה לעמוד בנסיון, תאוה גופנית 34646 

 34647 !והלכה מדחי אל דחי עד שהגיעה למה שהגיעה, שמים כח התאוה על הכוונה לשם

והנה יוסף היה בעל כח גדול ולמה עזב בגדו בידה לתת לה אמתלא להעליל , ויעזוב בגדו בידה ויצא החוצה 34648 

ואכן לא היתה באה לעלילה זו , ל כי לכבוד גבירתו לא רצה להוציא בגדו מידה"ן ז"הרמב´ כבר פי, עליו 34649 

והקדימתו לאמר להם ההיפך ממה , י פחדה פן יגלה עליה לבני הבית או לאדוניוכ, לולא שעזב בגדו בידה 34650 

 34651 .כ תוכן דבריו"ותקרא לאנשי ביתה ע, וזהו מה שכתוב והיה כראותה כי עזב בגדו בידה וינס החוצה, שהיה

כ כתוב ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה וינס "ואח, גם בספורנו דקדק ממאי דכתיב וינס ויצא החוצה 34652 

אבל החוצה יצא לאטו , ר"וביאר הספורנו כי מן החדר נס פן יגבר עליו יצה, צה ולא כתוב וינס ויצאהחו 34653 



אבל היא שראתה שנס מן החדר פחדה שמא , שלא ישאלוהו מה לך כי תנוס ומי רודפך, בלתי תנועת ניסה 34654 

כ נתוודע "ן אחאכ, לפיכך ותקרא לאנשי ביתה לזכות את עצמה, עשה כן גם בחוץ ושאלו אותו והגיד להם 34655 

כדי לחזק , כ וינס ויצא החוצה"כ ואמרה ג"וזהו שהדגישה אח, לה שאמנם רק מן החדר עשה תנועת ניסה 34656 

 34657 .ש"עלילתה עליו שלפיכך רצה להשתיק הענין בחוץ עי

כי , אם בא רק בתערובת בתוך כוונה לשם שמים´ אפי, למדים אנו מה גדול כח ההרס של תאוה גופנית 34658 

והגיעה למה , שוב לא היה בכוחה לעמוד בנסיון ולהודות על האמת, אנוכיות שלהמכיון שנתערב כאן  34659 

 34660 .(לב אליהו)  .שהגיעה ההיפך מן הקצה אל הקצה ממעשה תמר

 34661 

 34662 מאמר תשל

 34663 .(´א א"בראשית ל) ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר שר הטבחים איש מצרי

אמר רבי , ם נורא עלילה על בני אדםזהו שאמר הכתוב לכו וראו מפעלות אלקי, במדרש תנחומא אמרו 34664 

ה את העולם מיום "כשברא הקב, אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה אתה מביאן, יהושע בן קרחה 34665 

זה מלאך המות המחשיך , ר ברכיה משום שנאמר וחושך על פני תהום"מנין א, הראשון ברא מלאך המות 34666 

שנאמר , עליו שהוא הביא את המיתה לעולם ואדם נברא בששי ועלילה נתלה בו לאמר, פניהם של בריות 34667 

 34668 .כי ביום אכלך ממנו מות תמות

נכנס לביתו והגט , כשביקש לילך לביתו כתב גט, משל למה הדבר דומה למי שמבקש לגרש את אשתו 34669 

מזגה לו כיון שנטל מידה הכוס אמר לה הרי , אמר לה מזגי לי כוס שאשתה, בידו ומבקש עלילה ליתנו לה 34670 

אמרה לו כבר היית יודע שאני עתידה למזוג , לו מה פשעי אמר לה שמזגת לי כוס פושריןאמרה , זה גיטך 34671 

ע עד שלא בראת "רבש, ה"אף כך אמר אדם הראשון לפני הקב, לך כוס פושר שכתבת הגט והביאתו בידך 34672 

אילולי שהתקנת , וכתיב בה זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אלפים שנה´ עולמך היתה תורה אצלך ב 34673 

 34674 .הוי נורא עלילה על בני אדם, אלא שבאת לתלות בי את העלילה, לבריות היית כותב בה כךמות 

והוזהר בתוצאת המיתה ועבר על , והנה חטא עץ הדעת שבפשוטו הרי נצטוה במפורש שלא לאכול ממנו 34675 

ככוס פושרין שאין בה כשלעצמו להצדיק גירושין לולי , ל רואים בכך רק עלילה"אבל חז, הציווי ואכל 34676 

בשביל כתונת פסים גרם לכל השבטים לירד , ומלאך המות הוכן מבעוד מועד, שהיתה כאן עלילה 34677 

והביא עלילה לכל דברים אלו כדי שיאהב , ה מבקש לקיים גזירת ידוע תדע"ר יודן היה הקב"א, למצרים 34678 

חי  וישמע יעקב שיוסף, וישנאוהו אחיו וימכרו אותו לישמעאלים ויורידוהו למצרים, יעקב את יוסף 34679 

אל תקרי הורד אלא הוריד את אביו , הוי ויוסף הורד מצרימה, במצרים וירד עם השבטים וישתעבדו שם 34680 

 34681 .והשבטים למצרים

, ם בתחילת פרשתנו"וכמו שכתב הרשב, אף כאן יש לנו להבין שמכירת יוסף לא היה חטא כפי הבנתנו 34682 

כל לפי הענין ולפי האנשים אבל אסור לנטות מהכלל שה, שאמנם יש לנו להתבונן בפשוטו של מקרא 34683 

והיו שרויים בדבקות , (שמות רבה א ו) ואנו מדברים כאן בשבטי יֿה תקרתו של עולם, שמדברים עליהם 34684 

וברוח קדשם עשו מעשה זה ליוסף מוכרחים היו על פי הוראה , כמלאכי השרת´ כל היום ועומדים לפני ה 34685 

 34686 .א עלילה מצא את עוונםולא נתבעו אלא על פגם בדקות שנמצא בהם ונור, מן השמים

, בכל נפלאותיו´ והצדיקים עיניהם פקוחות לראות את מעשי ה, ה מסבב כל הסיבות"הכלל הוא שהקב 34687 

מחשבות שלום , ´בעת החורבן אמר ירמיהו כי אנכי ידעתי את המחשבות אשר אנכי חושב עליכם נאם ה 34688 

פסחים ) ש"ים וכלי פשתן וכמאלו דקל, (7תענית כט) ´ואמרו בגמ, ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה 34689 

הרי שבעומק הדין וחרון אף , ה את ישראל לבבל אלא שיאכלו תמרים ויעסקו בתורה"לא הגלה הקב, (.פח 34690 

 34691 .ה את הישועה"מסבב הקב

שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף ויוסף היה , אמרו פסוק זה גופו על השבטים (ר פה ב"ב) ובמדרש 34692 

ה היה עסוק "והקב, ויעקב היה עסוק בשקו ותעניתו, עסוק בשקו ותעניתו ראובן היה, עסוק בשקו ותעניתו 34693 

קודם שנולד , הוי בטרם תחיל ילדה, ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו, בבריאת אורו של משיח 34694 

 34695 ל"כמו שדרשו חז, ה את אור הגאולה בעלילה"ואף כאן סיבב הקב, משעבד הראשון נולד גואל האחרון

וידע והבין שזהו זימון מן , ה מלאך הממונה על התאוה"יה בעל כרחו שזימן לו הקבויט אל (ר פה ט"ב) 34696 

 34697 .השמים

 34698 (,ר פה יא"בב) כמו שאמרו, אף תמר שהתעוררה למצוה זו ידעה שהיא מוכנה להוליד אורו של משיח

ה הוא מסבב כל "הרי לימוד כפול איך הקב, שהיתה מתפארת בעובריה שמהם יצאו מלכים וגואלים 34699 

ומאידך גיסא מוטל , ולדון במידה נכונה את דקות התביעות שעל קדמוננו מחד, על ידי נורא עלילה הסיבות 34700 

 34701 .´לכו וראו מפעלות אלקים ולראות בכל המקרים את יד ה, עלינו חוב גדול בחלקו הראשון של הפסוק

ו בכבל רגלו עינ, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, וכן מפרש בספר תהלים על יוסף הצדיק ומאורעותיו 34702 

הרי מפורש שיוסף היה השליח להוריד את בני , צרפתהו´ עד עת בוא דברו אמרת ה, ברזל באה נפשו 34703 



ובכל זאת נמצאה עליו תביעה דקה בהבאת דיבה על אחיו , והיתה זו עלילה מנורא עלילה, ישראל למצרים 34704 

 34705 .ואחר כך שלח מלך ויתירהו מושל עמים ויפתחהו, והיה צורך לצרפו תחילה

ולהתבונן בכך שהערביים לוקחים , פקידו של יוסף הצדיק היה לראות מפעלות אלקים בכל הקורה עמות 34706 

ובבית הסוהר , עמו´ ובעבדותו היה איש מצליח וה, עמם צרי ולוט ולא נפט שיריח ריח טוב להציל נפשו 34707 

גם דק לפי כי נמצא פ, נשא חן וכשדיבר מלה יתירה עם שר המשקים נגזרו עליו עוד שנתיים של מאסר 34708 

ויוסף ראה בחוש ששר המשקים הוא , והגם שהאדם מצווה על מדת ההשתדלות, ערכו במידת הבטחון 34709 

בכל זאת היתה עליו , וכל דבר החלום סובב מן השמים עבורו, מלאך שנשלח במיוחד להמליץ טוב עליו 34710 

יצא מבית  ולבסוף, ה שיוציאו ללא כל השתדלות מצידו"ולסמוך על הקב, תביעה שהיה עליו לשתוק 34711 

 34712 .האסורים למלוך לכו וראו מפעלות אלקים

´ להתבונן על העבר ולראות בו את יד ה, פרשיות אלו מלמדות אותנו את פרקי חיינו בשני המישורים 34713 

ואתה , (ה"ט ה"ברכות פ) כמו שאמרו בירושלמי, איך הוא מסבב כל הסיבות לתכלית טוב ונפלא, לטובה 34714 

´ ולהתבונן בכל דבר בהווה ולראות את חסד ה, נה עיין שם באריכותלעולם ידך על העליו´ מרום לעולם ה 34715 

 34716 .(לקט שיחות מוסר)  .ולקיים בכך את חציו הראשון של הפסוק לכו וראו מפעלות אלוקים, שבו

 34717 

 34718 מאמר תשלא

 34719 .(´ט ב"בראשית ל) את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי´ ויהי ה

אמרי כל דקפיזא , ומדת בשוק מקושטת באבנים טובות ומרגליותברכיה אומר משל בדובה שהיתה ע´ ר 34720 

ר "א, היה שם פקח אחד אמר להון אתם מסתכלים במה דעלה ואנא מסתכל בניניה, לה נסיב לו מה דעלה 34721 

אשת פוטיפר קופצת עליך ואתה גדול ממנה לבלתי שמוע , ברכיה כל אותה דובה קפוז קפז ואת רב מדין 34722 

 34723 .לה

וכל שמקרב עצמו אל הדוב , פוטיפרע לדוב שנושא על גבו אבנים טובות ומרגליותהנה המשיל הנסיון של  34724 

י ההתקרבות ישיג נשיכה מן "ורואה כי ע, כ השיניים של הדוב"אך הפקח רואה ג, יכול ליטול ולהתעשר 34725 

כי מה יעשה באוצר אם יהא , ועל כן הפקיר את האבנים הטובות והמרגליות ולא קרב אל הדוב, הדוב 34726 

ל את המתרחק "וקראו חז, הנה יש כאן פיתוי גדול וחשבון גדול ושניהם דברים חושיים, יו בסכנהנשוך וחי 34727 

 34728 .וכל שיכול לבטל פיתויי הדמיון נקרא פקח, פקח מפני ביטול הפיתויים

יש להבין דבריו כי , כל אותה דובה קפוז קפז והיה יוסף רב וגדול ממנה, ברכיה ואמר´ והנה מה שהוסיף ר 34729 

כי הפקח שעשה , כ"אלו היה על מקום אחד לא היה הנסיון כ, ושא אבנים טובות ומרגליותהדוב הזה שנ 34730 

אבל נצייר נא , החשבון פעם אחת שצריכים להפקיר האבנים טובות בשביל הזהירות מן הנשיכה היה סגי 34731 

 34732 .ל פרסיים אין להם מנוחה כדוב"ש חז"שהדוב הזה אין לו מנוחה כמ

אמות ´ גם בתוך מרחב של ד, עמוד הוא הולך אנה ואנה בלי מנוחה י שהדוב הקשור בחבל אל"רש´ ופי 34733 

, מה שהוא קשור אל העמוד (א, אפילו שיש כאן שתי סיבות גדולות שמחייבות שהדוב יהא במנוחה, בלבד 34734 

מזה יש להבין תכונת הדוב , מ גם זה אינו מועיל"מ, אמות שהחבל קצר מאוד´ ועוד מה שאין לו אלא ד 34735 

 34736 .שאין לו מנוחה

אלא הוא רץ אנה , ז נבין כי הדוב הנושא על גבו אבנים טובות ומרגליות אינו יושב על מקום אחד"פיול 34737 

כי עין רואה , ותוך שמשוטט כל יום כל שעה מחדש הספיקות אצל הרואים אותו, ואנה מן הבוחנים אותו 34738 

ש "וז, י מספרר דומה לזבוב כשמגרשים אותו פעם אחת הוא חוזר לבוא עוד פעם בל"והיצה, והלב חומד 34739 

 34740 .ברכיה דובה קפוז הדוב אין לו מנוחה והוא קופץ בין אנשים´ ר

אלא יחדש בכל יום ובכל , שהחשבונות שלו לא יהיה להם מנוחה, כ איש קפז"ז צריך הפקח להיות ג"ולפי 34741 

עד , והכאב והמחלה החום והסכנה, היינו ההסתכלות בשיניים וציורי הנשיכה, שעה חשבונות בזה אחר זה 34742 

כי אם יהיה הרצון במהירות והשכל , וצריך להיות גבר קפז יותר ממה שהדוב קופז, כיר לו יום המיתהשיז 34743 

 34744 .אלא צריך להיות יותר מהיר בהרגשת החסרון ממהירות הפיתויים, יכשל בהפיתויים´ לאחר העיון´

ז סיים "עו, ששכלו של יוסף גדול ומהיר יותר מפיתויי פוטיפרע´ ואת רב מדין´ברכיה ´ וזה שאמר ר 34745 

שהשכל יהיה יותר מהיר ומצליח במלאכתו יותר ממהירות הפיתויים הבאים מצד ´ אתמהא´המדרש  34746 

ה להיות בוחר מאהובי "אמר לה למוד הקב, ש המדרש על הפסוק וימאן יוסף ויאמר הן אדני"וכמ, הרצון 34747 

תו הרוממה הרגיש נשיכה בהשקפ, ואם אשמע לך שמא אבחר לעולה ואפסל מן הקרבן, בית אבא לעולה 34748 

 34749 .ואם ישמע יהיה פסול מן הקרבן, נ גם לנסיון העקידה"להיות מוכן ומזומן לכל מיני מס

ה "ואם אשמע לך שמא יגלה עלי הקב, ה להיות נגלה על אהובי בית אבא בלילה"א אמר לה למוד הקב"ד 34750 

והרגיש , זהכ צריך להיות מוכן ל"הנה מזה נראה שהתגלות אלקות בא לאדם פתאום וע, וימצא אותי טמא 34751 

א אמר לה ומה אדם הראשון על מצוה קלה "ד, יוסף כי אם יכשל בפיתויים אז ישיג נשיכה לקבלת הנבואה 34752 



הנה עשה חשבון כי יש כאן , כ"זו שהיא עבירה חמורה גילוי עריות עאכו, נצטוה ועבר נטרד מגן עדן 34753 

 34754 .שלו´ הגן עדן´נשיכה גדולה להטרד מכל ההצלחות שיש לו עד עכשיו בחינת 

ואם אשמע לך אדחה , נטלה בכורתו ונתנה לי´ וילך וישכב´י שכתוב בו "ראובן ע, א מתירא אני מאבא"ד 34755 

אמר לה לא , א מתירא אני מאדוני אמרה לו הורגתו אני"ד, הרגיש כאן נשיכה במעלת הבכורה, מבכורתי 34756 

א מתירא "ד, ציחההדגיש נשיכה בזהירות מן הר, די שאמנה בחבורת נואפים אלא גם בחבורה של רוצחים 34757 

, אין כתיב כאן אלא לאלקים´ וחטאתי לה, משוטטות בכל הארץ´ אמר לה עיני ה, אמרה לו איננו´ אני מה 34758 

כ נשבע לחזק "קופץ מחשבון לחשבון ואח, וזה נקרא איש מצליח, המפרשים שהוא לשון שבועה´ ופי 34759 

 34760 .הסכמתו

ח "ל ת"ש חז"כמ, ת קופץ יותר מן הדובולפי שהיה לו עסק עם דוב שהוא קופץ היה מוכרח גם הוא להיו 34761 

, ל אתה ישן לו והוא ער לך"ש חוה"וז, אין להם מנוחה כי אין השכל נח אלא מתנענע בחשבונות רבים 34762 

כ לשנוא "כ צריך האדם ג"א, ומחדש בכל יום פיתויים חדשים, כיון שהיצר דומה לדוב שאין לו מנוחה 34763 

 34764 .ויים כנגד פיתוייםולהיות נעור לחדש בכל יום פית, המנוחה והשלוה

משמע שכל החשבונות מועילים רק שיברח , עוד מצאנו אצל יוסף שאחר כל החשבונות כתוב וינס החוצה 34765 

ש וירא כי אין איש לא "כמ, אבל במקום עבירה גופא אין האדם בטוח גם עם החשבונות, ממקום עבירה 34766 

 34767 .(ט"מ´ ד´ וסר גחיי המ)  .חזינן מזה הנחיצות לברוח ממקום הנסיון, מצא עצמו לאיש

 34768 

 34769 מאמר תשלב

 34770 .(´ט ג"בראשית ל) מצליח בידו´ אתו וכל אשר הוא עשה ה´ וירא אדניו כי ה

איש ´כאן מורה לנו התורה מה היא ההצלחה שעל ידה יקרא , (י"רש) אתו שם שמים שגור בפיו´ כי ה 34771 

חת הצדיקים להפיק ובלשון רבינו יונה מהצל, אתו´ וזוהי כי ה, שהאישיות שלו מתעלה בהצלחתו´ מצליח 34772 

הצדיקים מבינים שהצלחתם היא מחוצה להם שאינם אלא כלי לקבל השפע מאת , (ת א מב"שע) ´רצון מה 34773 

 34774 .ואינם מתפארים מרוב עשרם כדרך ההדיוטים העולים לגדולה, ה"הקב

חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין , ה לישראל"ל אמר להם הקב"אמרו חז 34775 

לדוד " ונחנו מה"למשה ואהרן אמרו , נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפר, מכם לפניאת עצ 34776 

ה היה מכניע את עצמו "ל איך שדוד המלך ע"וכן ספרו לנו חז, (.חולין פט) אמר ואנכי תולעת ולא איש 34777 

 34778 .(.ברכות ד) ?יפה הוריתי? ועל כל דבר שואלו יפה דנתי, לפני מפיבושת רבו

רק שלא , שלמה המלך היה מוכן לוותר על כל הדר מלכותו וליהפך לגורף ביבים כל ימיול ש"אמרו חז 34779 

ואף שבאמת אמרו כל האומר שלמה חטא אינו , (ר ו א"שמ) "נשיו הטו את לבבו"יהיה כתוב עליו הפסוק  34780 

ואם הצלחתם גורמת , ה"אצל הצדיקים ההצלחה נמדדת במדה שמתקרבים אל הקב, (שבת נו) אלא טועה 34781 

עבור ההצלחה האמיתית שהיא קרבתו , מוטב להם לוותר לגמרי על הצלחה מדומה זו, שהוא כשלון איזה 34782 

 34783 .יתברך

אף שידע כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף , וכן מצאנו אצל שלמה שבקש חכמה ולא עושר וכבוד 34784 

העדיף קרבת בכל זאת , גם מדת הדין יותר מתוחה נגד חכם ומדקדקים עמו יותר, (´קהלת א)ב  מכאו 34785 

עד שכל מה שנעשה תחת השמש הוא הבל הבלים , ואף שרוב החכמה ממאסת עליו עולם הזה, אלקים 34786 

 34787 .עדיין כדאי לו החכמה למרות המכאוב, וענין רע לענות בו

וכל באי עולם משתחוים לפניו ומתפעלים , יוסף הצדיק אחרי הגיעו לפסגת ההצלחה ונעשה משנה למלך 34788 

כי נשני אלקים ´ ל על הפ"ש חז"כמ, ת אלא מצטער על תלמודו שנשכח ממנואין דעתו מתקרר, מחכמתו 34789 

בנו הבכור קרא מנשה כדי שלא להסיח דעתו , (ר עט ה"בר) עמל זה תלמודו שנשכח ממנו, את כל עמלי 34790 

, בנו השני קרא אפרים כי הפרני אלקים בארץ עניי, כמה אומלל הוא שמרוב צערו נשתכח ממנו תלמודו 34791 

משום שהיא ללא , ן שבשעה ששלט על אוצרות מצרים נחשבת מצרים אצלו ארץ עניימבהיל על הרעיו 34792 

 34793 .(.נדרים מא) תורה וללא יראת שמים ואין עניות אלא בדעת

בודאי , אבל אין זה אלא דמיון, כ בוחר את החכמה"נדמה לאדם שאם הבורא שואלו מה בעית טפי היה ג 34794 

כמו חכמי העולם שמוכרים את חכמתם , ימות החייםהיה בוחר חכמה אבל חכמה כזו שתביא לו אושר ונע 34795 

כבר היו לעולמים חכמים כמו קרח ואחיתופל שלא השלימו עם יוסיף מכאוב ולא , ז"להשיג הנאות עוה 34796 

 34797 ?ואם אנשים כאלה לא עמדו במבחן מה יענו אזובי הקיר, וויתרו על כבוד

אדם יכול לומר לחבירו מעשי ר שמעון בן חלפתא מיום שגבר אגרופה של חנופה אין "א´ איתא בגמ 34798 

והעיקר נעשה מי גדול מחבירו , הכונה היא שקנה המדה של הצלחה נתעוות, (7סוטה מא) גדולים ממעשיך 34799 

אבל אין מתכוונים לקרבת אלקים שיוכלו לדמות את מעשיהם זה לזה ולדון איזה , בהשפעת עושר וכבוד 34800 

 34801 .(המוסר והדעת)  .המעשים משום שאין תוכם כברם ונקודת האמת חסרה מן, יותר נעלים

 34802 



 34803 מאמר תשלג

 34804 .(´ט ו"בראשית ל) ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה

ה אביך מתאבל ואתה "אמר הקב, י כיון שראה עצמו מושל התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו"וברש 34805 

ורה כאן כי היה יפה תואר י בזה הטעם למה הזכירה הת"ביאר רש, מסלסל בשערך אני מגרה בך את הדוב 34806 

 34807 .מיד ותשא אשת אדוניו, ונענש משום זה בגירוי הדוב, כי בגלל זה התחיל אוכל ושותה, ויפה מראה

משל לגבור שהיה עומד בשוק וממשמש בעיניו ומתקן , מלמדנו דבר נפלא במשל נאה (פז ג) ובמדרש כאן 34808 

אי את גבור אי את יאי הא דובא קמך קום  אמרו ליה, אמר לי נאה לי יאי גבור אני, בשערו ומתלה בעקבו 34809 

גבור אינו הולך בכתפים כפופות כי , שונה היא התנהגותו של גבור מהתנהגותו של כל אדם, כ"קפחניה ע 34810 

שונה אני מכולכם גבור , ובכל תנועה ותנועה שלו הוא מראה זאת לאמור, אם בקומה זקופה כי גבור הוא 34811 

הראה נא אם אמת הדבר כי גבור , הדוב לאמור הוכח את דבריךוהנה לאיש כזה מעמידים לפניו את , אני 34812 

 34813 !אתה ואם כן עמוד ונצחהו

אל , כי האדם צריך לפחד תמיד ולא לזוח דעתו כי גבור הוא, ל הקדושים תובעים כאן את יוסף הצדיק"חז 34814 

אמר אני ובזה נכשל יוסף כי , וכהרף עין והנה הדוב לפניך, תסיח דעתך אף לרגע כי השונא אורב לך תמיד 34815 

סרק את שעריו ואולי גם ? ומה עשה, בהתנהגותו אשר התנהג בה שמענו אמר גבור אני, נאה אני גבור 34816 

, ש"ובודאי היה זה כדין תלמיד חכם שאסור הוא אף ברבב על בגדו למען כבוד וקידוש ש, התיפה עצמו 34817 

 34818 .אלא שלא פחד ולא חשש על הדובים אשר במארב

, גם את הארי וגם את הדוב הוא הכה, כבר עבר שטפי מים רבים הלא, ואמנם באמת ממה עליו לפחוד 34819 

מעת מכירתו ועד עתה איתן מושבו וידיו אמונה בלי חטא , מבורות נחשים ועקרבים יצא באין פגע ואין נגע 34820 

גבור אני ומי יעמוד נגדי , הוא ודאי הגבור אשר יאמר לי נאה לי יאי? היש גבורה יתרה מזה, וללא מכשול 34821 

 34822 !אי אתה יאי אי אתה גבור הא דובא קמך קום קפחנה, נה לגבור כזה אומריםוה? כי אפחד

ר יונתן הפשתני הזה כשפשתנו יפה הוא מקיש "צדיק יבחן א´ ה, (ר ב"בר) וכעין אלה איתא עוד במדרש 34823 

, צדיק יבחן´ ה את מי מנסה את הצדיקים שנאמר ה"כך הקב, למה שהיא משתבחת והולכת, עליה ביותר 34824 

ר אלעזר לבעל הבית שהיה לו שתי פרות אחת כוחה יפה "א, רים האלה ותשא אשת אדוניוויהי אחר הדב 34825 

ה מנסה אלא את "כך אין הקב, על מי הוא נותן את העול לא על אותה שכוחה יפה, ואחת כוחה רע 34826 

אלא ענין של נס , לא היה זה ענין של עונש לחוד, הנה ותשא אשת אדוניו, צדיק יבחן´ הצדיקים שנאמר ה 34827 

 34828 .נוססלהת

, בלי כל נימוק ושום טעם, הוראת וימאן היינו השבת פנים באמירת לא, וימאן יוסף ובאונקלוס תרגם וסרב 34829 

 34830 ובמדרש! אין לי בו חפץ וחסל, הוראת וימאן היינו שקדם הסירוב והמיאון טרם אף חדר בתוכיות הענין

בדבר ? עבירה אין ממאנין ר אמר בדבר מצוה ממאנין בדבר"יהודה ב, איתא שם דבר נפלא (ר פז ה"בר) 34831 

ונראה בביאור המדרש כי , בדבר עבירה אין ממאנין וימאן ויאמר הן אדוני, מצוה ממאנין שנאמר מאן יבמי 34832 

אלא כי כך הוא , על מה ולמה לא חפץ להקים לאחיו שם בישראל, מצינו לשון מיאון בלי נתינת טעם כלל 34833 

 34834 .המעשה כי לא אבה

ולפי דברי , כי הלא אשת אח היא אלא שהותרה לו, העבירה אשר בה ירא הוא מגשת אל המצוה מפני ריח 34835 

ולשם דבר אחר הרי היא אסורה ועבירה , הותרה רק אם מכוין לשם מצוה דוקא, (.יבמות קט) אבא שאול 34836 

ואם כי בפרשת היבום העמידה התורה את אי , והוא מהיראים והמפחדים ומתרחק הוא אף לנגוע בה, בה 34837 

 34838 .ל מצאו וגילו גם נקודת השבח שבזה"אבל חז, גנאיחפצו לייבם לבקורת ול

אלא מפני ריח , מעשה אשר כל כולו הוא דבר מצוה, ר אם בדבר מצוה ממאנין"הוא אשר אמר יהודה ב 34839 

כ בדבר עבירה מעשה אשר כל כולו הוא חתיכת "אם כן כש, העבירה אשר בה האיש ההוא בורח ממנה 34840 

ועל כן תיכף לוימאן יש ? ת בחשבונות וטעמים יסבירהאם זא? האם אותה לא ימאן? עבירה לא יברח 34841 

! כי טרם כל הוא ממאן על הדבר וחסל, כי הופסק אצלו כל הענין אף טרם נתן כל טעם על המיאון, פסיק 34842 

נפלא כל הענין ומבהיל , וזהו אמרו אחרי הפסיק ויאמר אל אשת אדוניו, והטעמים והביאורים יתן אחרי כן 34843 

 34844 .טרם כל צריך האדם להתקדם בוימאן והביאורים יניח לאחרי כןכי , למתלמד לידע ולהודיע

ויצא החוצה בהיותו חוץ מן החדר יצא , ובספורנו וינס מן החדר פן יגבר עליו היצר הרע, וינס ויצא החוצה 34845 

על התנהגותו כגבור , כי מקודם נתבע יוסף על אמרו לי נאה לי יאי, שפתים ישק ונפלא הענין מאוד, לאטו 34846 

והנה הוא , ואשר על כן גירה בו את הדוב כי יקום ויקפחנה, ל ולא פחד מן האויב האורב לוולא ח, חזק 34847 

כי עתה בפגשו באשת אדוניו לא סמך כבר על , מנסיונותיו למד והשכיל ועתה תיקן את אשר בו נכשל 34848 

 34849 וכבר לא, ומן החדר אשר היתה שם נס מהרה כבורח מן אבק שרפה, עצמו ועל גבורותיו אלא פחד מאוד

והמפחד תמיד אשרי לו כי ביודעו את אויבו וכי מול , אמר אני גבור אלא חשש פן יחלש והיצר יתגבר 34850 

 34851 .מלחמה הוא נמצא הוא המנצח



ראה וינס של יוסף ובזכות זה נתבקע ? מה ראה, על הכתוב הים ראה וינוס (ר פז י"בר) ל"זהו שאמרו חז 34852 

הנה עתה , ויוסף זה הגבור שבגבורים, וימאן יודעת מה גדולה הגבורה במעשה זה של´ התורה הק, הים 34853 

´ כי אז ה, להסתתר´ כחלש ולא כגבור בצל כנפיו ית, למד לא להתראות בגבורותיו אלא להיות ירא ומפחד 34854 

הוא השליט באמת אשר מלוך ימלוך ועטרה על , וקבל איש כזה הים מתבקע ודאי, יעזרהו ולא יעזבנו 34855 

 34856 .ראשו ודאי

כ כי לא כגבורים נתראה "עאכו, מה נעני אנן אזובי קיר חגבים ולא אדם, תואם בארזים וגבורים כן באמ 34857 

חלשים אנחנו באמת וכאלה נחזיק , ויזקוף קומתו ויאמר אני גבור, כי מי מאתנו באמת אשר ירים ראש 34858 

מתהלך הוא בעדינות , ובכפפות של משי הוא מתהלך עם היצר, אדם הרי על צדקתו סומך, בעצמנו ודאי 34859 

 34860 .בכל צעד וצער תירא ותפחד, הזהר בני ושמור עצמך תמיד מהדוב האורב לך, ובליםובנמוסים המק

הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה אל , סחור סחור לכרמך לא תקרב, אל תטעה ואל תתפתה 34861 

לא בדרך ארץ , לא תשא ותתן אתה בכפפות של משי, ובפגשה אותך את וימאן תקדים, תט אל דרכיה 34862 

כי אז בעזרתו יתברך תצליח ותנצח , ובכל הגסות והאכזריות תשיב אמריה לה, ם תהאתענה אלא עז פני 34863 

 34864 .(דעת תורה)  .וימים לפניך יבקעו

 34865 

 34866 מאמר תשלד

 34867 .(´ט ח"בראשית ל) וימאן ויאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית

אברהם , ית אבא לעולהה להיות בוחר מאהובי ב"למוד הוא הקב, וימאן ויאמר הן אדוני (ז ה"פ) ר"במד 34868 

ה להיות נגלה על אהובי "ל למוד הקב"א, אשמע ליך ושמא אבחר לעולה ואפסל מן הקרבן, קח נא את בנך 34869 

, בלילה ההוא´ יצחק וירא אליו ה, אל אברם במחזה´ אחר הדברים האלה היה דבר ה, בית אבא בלילה 34870 

 34871 .י טמאה וימצא אות"אשמע לך ושמא יגלה עלי הקב, יעקב ויחלם והנה סולם

עם טעמים רחוקים כאלו של יפסל לעולה או שיהיה , צריך להבין מה הענין שיוסף הסביר לאשת פוטיפר 34872 

יש לנו ללמוד מזה כי ? מדוע לא אמר לה טעמים יותר פשוטים ומובנים לה בגנות הדבר, טמא לנבואה 34873 

´ ים לומדים דף גמלמשל שנ, האדם צריך לעשות את כל עניניו הרוחניים מצד השקפה גדולה ואז יצליח 34874 

הדף הוא חלק בלתי נפרד מהשקפתו , והשני מטרתו להיות אדם גדול בתורה, אחד כדי לדעת את הדף 34875 

וכן , ללא התעמקות´ והראשון לומד אותו דף גמ, לומר את הדף בעמקות ובמרץ לפי השקפתו, הגדולה 34876 

 34877 .בזמן הלימודים בעל השקפה מייקר כל רגע כי זה חלק שמצטרף לגדלות

כי העשיר מצרף גם את הפרוטה לסכום הגון וגדול , (.מנחות פו) ל עשירים מקמצים"אומרים חז ז"ועד 34878 

´ ז מתחילה פ"ועד, אבל העני בין כך ובין כך עם הפרוטה או בלי הפרוטה הוא קבצן, ויקרה הפרוטה אצלו 34879 

לאנשים  ולכאורה אינו מובן אם מדברים בהתחלה, קדושים תהיו וגומר ערות כלתך לא תגלה, קדושים 34880 

אלא הכונה גם ערות כלתך לא תגלה צריך להיות , כ לצוות ערות כלתך לא תגלה"מה שייך אח, קדושים 34881 

 34882 .אז תהיו זהירים אפילו על אבזרייהו, מטעם קדושים תהיו

היתה אומרת לו אבל לשכב אצלה בלי , וכן יוסף לו היה אומר לה טעמים פשוטים בגנות הדבר וכדומה 34883 

ואיתא , ר לה טעמים גדולים וקדושים ואז ולא שמע אליה אפילו לשכב אצלהאבל אמ, תשמיש למה לא 34884 

אחא ´ הונא בשם ר´ ר, (ז יא"פ) ר"ומטעם זה לא הביט בה כדאיתא במד, בתנחומא אפילו בלי תשמיש 34885 

ד עינו "הה, כ לא הביט בה"אמר עד שנתנה שרתוע של ברזל תחת צוארו בכדי שיתלה עיניו ויביט בה אעפ 34886 

 34887 .זל באה נפשובכבל רגלו בר

א להנצל ממנו אלא "וא, כי איש מלחמה הוא ומלומד בערמימות, ל"ב וז"י בפ"ואולי לזה מכוון המס 34888 

י "רק ע, ל אי אפשר להנצל מיצר הרע אפילו מדברים חמורים"ר, ל"בחכמה רבה והשקפה גדולה עכ 34889 

 34890 .חכמה רבה והשקפה גדולה כמבואר לעיל אצל יוסף

החושבים שיתרון הפעולה היותר נעלה ונשגב הוא , השורר בעולמנוהנה ידוע דעת העולם והלך רוח  34891 

גדול ממנו , כי האדם הפשוט ביותר אוהב רק את עצמו, האידיאל של אהבת הכלל ומסירות למען האנושות 34892 

, גדול ממנו אוהב ומסור גם למדינתו, גדול ממנו אוהב ומסור גם לעירו, במדרגה אוהב גם את משפחתו 34893 

 34894 .במדרגה הוא האוהב ומסור לכלל ישראל בפרט ולאנושיות בכללוחושבים שהכי גדול 

כי לאידיאל כזה , כי זו היא עדיין השקפה מצומצמת, אבל באמת לפי רוח ודעת התורה גם זה אינו מספיק 34895 

אלא כל מעשינו ופעולותינו צריכים להיות , אבל לא כאלה חלק יעקב, יכולים להגיע גם אומות העולם 34896 

 34897 .ו יתברך וזוהי השקפה גדולהוכבוד´ מכוונים לשם ה

, לא רק מפני שהם עמנו אלא מפני שהם עמך, ולפי זה מובן מה שאנחנו מתפללים רחם נא על ישראל עמך 34898 

ועל ציון מפני שהיא , אלא מפני שהיא עירך, ועל ירושלים עירך לא רק מפני שהיא עיר הבירה שלנו 34899 

לא רק מפני , ועל הבית הגדול הקדוש, משיחךומלכות בית דוד לא רק מפני מלך שלנו אלא , משכן כבודך 34900 

 34901 .אלא מפני שנקרא שמך עליו, שהוא בית תפארתנו וכבוד כלל ישראל



ואנחנו נחלץ חושים לפני בני , ועל דרך זה נאמר בתורה אצל בני גד ובני ראובן שבאו אל משה ואמרו 34902 

ויאמר אליהם משה אם ומשה ענה להם , לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו, ישראל 34903 

ונכבשה הארץ , ´ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה, למלחמה´ תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני ה 34904 

ואם לא , ´והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה, ומישראל´ ואחר תשבו והייתם נקיים מה´ לפני ה 34905 

וה משה לאלעזר הכהן וליהושע ואחרי זה צ, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם´ תעשון כן הנה חטאתם לה 34906 

 34907 .בן נון לתת לבני גד ולבני ראובן את ארץ הגלעד

א "ז, הם אמרו נחלץ חושים לפני בני ישראל, תמצית הדו שיח בין בני גד ובני ראובן עם משה רבינו הוא 34908 

´ אלא ועבר לכם כל חלוץ לפני ה, ומשה אמר להם זה עדיין לא מספיק, שהגיעו רק למדרגת לאומית 34909 

, ´אז והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה, כ מישראל"ואח´ והייתם נקיים מה, ´ה הארץ לפני הונכבש 34910 

 34911 .ה לעולם"שתנחלו את הארץ מאת הקב

אלא אנו , מזה עלינו ללמוד כי לא מספיק מסירות נפש למען ארצנו הקדושה אם זה רק מטעם לאומיות 34912 

´ ספרי פ) כי אין תורה כתורת ארץ ישראל, תוותור´ צריכים למסור את נפשנו לבנין הארץ למען כבוד ה 34913 

´ ויראו שונאינו ויבושו כי אתה ה, ונשב לבטח עליה´ ואז נכבוש את הארץ לפני ה´ ולקיום מצוות ה, (עקב 34914 

 34915 .(זכרון מאיר)  .(תהלים פו) עזרתנו ונחמתנו

 34916 

 34917 מאמר תשלה

 34918 .(´ט ח"בראשית ל) תן בידיוימאן ויאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נ

בדבר מצוה ממאנין מאן יבמי להקים לאחיו שם , אתמהה? בדבר מצוה ממאנין בדבר עבירה אין ממאנין 34919 

, ל איך שהאדם צריך לשקול את אשר לפניו"כאן הורו לנו חז, (ילקוט) ?בישראל בדבר עבירה אין ממאנין 34920 

אולי , טעם על מלת וימאן היא שלשלתה, ולא לתת ליצר לבלבל אותו ולהוליכו אחרי הערב לשעתו 34921 

בכל יום ויום היתה , אלא שלשלת ארוכה של נסיונות, להורות שנסיון של יוסף לא היה שעה אחת בלבד 34922 

והיתה אורבת לנפשו בלי , (תנחומא) משדלתו ומחלפת את בגדיה שלש פעמים ביום כדי שיתן עיניו בה 34923 

 34924 .(שם) הרף ויוסף היה מרכין את ראשו למטה ולא מסתכל בה

בכל זאת לא אבד את עשתונותיו והיה , יוסף שהיה אז בגיל צעיר ועמד תחת לחץ כבד מצד אשת אדונו 34925 

אם ימשיך לסכל מזימתה עלול הוא , ידע היטיב שנתון הוא בסכנה גדולה, עושה חשבונות עם נפשו 34926 

, כך את יצרוולכן דן לעצמו קל וחומר ממצות יבום כדי לש, להפסיד את משרתו ולסבול חרפה ויסורים 34927 

, ובכל זאת אמרה תורה וקראו לו זקני עירו ודברו אליו, ומה יבום שמצות עשה היא להקים שם לאחיו 34928 

אומרים לו מה לך אצל , שאם הוא צעיר והיא זקנה או להיפך, שמשיאים לו עצה ההוגנת לו´ ואיתא בגמ 34929 

 34930 .(.יבמות מד) זקנה מה לך אצל ילדה כלך אצל שכמותך

והרי בטרס החליצה , לץ ולא ליבם אם זיווג כזה אינו לטובתו למרות שמצוה ליבםהרי שאומרים לו לח 34931 

שהיבמה רוקקת נגדו ואומרת ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית , סובל בושות לפני כל קהל ועדה 34932 

ולא , ובכל זאת מורים לו הזקנים שכדאי לו לסבול העלבונות, וכל הנאספים צועקים בית חלוץ הנעל, אחיו 34933 

אם כן בודאי עליו למאן על דבר עבירה למרות הבושות , ות דבר שעלול לגרום לו אחר כך סבללעש 34934 

 34935 .היות ובסוף יצטרך ליתן דין וחשבון ולסבול לנצח, שעלולים לעשות לו

, משום שלאדם דרוש כח של מיאון, אין לאדם לומר שהמצבים השונים היו בעוכריו והם אשמים לירידתו 34936 

אם יתקומם נגד המסיתים והמפתים למיניהם , נגד המצבים הבאים להחטיאו ועל ידו יעמוד בתקיפות 34937 

לא כן מיאונם של הרשעים אשר ממאנין רק , מוכרחים הם לסגת מפניו, בחשבונות של יראת שמים 34938 

ועשו מאן לקחת , עפרון מיאן לקחת את הכסף מאברהם, מהשפה ולחוץ ואין בהם כח לעמוד בהחלטותיהם 34939 

 34940 .הם נכנעו בסוף לעמוד נגד נטיית החמדהאבל שני, המנחה מיעקב

פעם אחת שלח אליו הפריץ ביום השבת , במדרגת האדם מביא מעשה ביהודי אחד שחכר אחוזה מפריץ 34941 

, הפריץ התרגז מאוד על זה וגרש אותו מהאחוזה, שימכור לו איזה דבר והלה סירב משום חילול שבת 34942 

באמרו שאילו היה , אליו והסביר לו טעם סירובו היהודי נגש, כעבור כמה שבועות נפגשו היהודי והפריץ 34943 

אבל כמובן שהיה נמנע לגמרי אילו היה עולה , הדבר עולה לו בהפסד אצבע אחת היה תיכף ממלא בקשתו 34944 

לכן המשיך היהודי להוי ידוע לפריץ שחילול שבת אצלו דומה כאילו , לו בראשו לעשות רצון הפריץ 34945 

והחזירו על , יץ את הדברים הנלבבים האלה מצא חן בעיניובשמוע הפר! דורשים ממנו לחתוך את ראשו 34946 

 34947 .עמדו והוסיף לו כהנה וכהנה

אלא עמד תקיף בשלו מוכן , וכן היה עם יוסף שעמד בנסיון ולא נתפעל מלחצי השעה ומאיומים והפחדות 34948 

, אבל לא הגיע לזה משום שכל הבנין של המסית נמס מיד ואדונו הכיר בצדקתו, היה מצדו למסירת נפש 34949 

וגם משם היה לו חופש לצאת , אלא מפני הכבוד הכניסו לבית הסוהר ששם היו כלואים שרי המדינה 34950 



וסופו של דבר שעלה לגדולה ונשא , (ר פז י יא"ב) ולבוא ולשמש את אדונו כמקודם כדאיתא במדרש 34951 

 34952 .ראשו מעל כל השרים ועבדי פרעה

יש כח ליצר , חשבונות של יראת שמים איפה שמיאון זה מבוסס על, זהו כוחו של מיאון לדבר עבירה 34953 

כמו שאומר הנביא כי , להקים בלבול לפי שעה ברצותו להחשיך את השכל ולהפחיד את האדם מעוצמתו 34954 

אבל האדם צריך לדעת שלו הכח והגבורה להכניעו אם יגביר את שכלו ולא יתרגש , הנה חושך יכסה ארץ 34955 

וכבר אמר החובת הלבבות כי המעט מן האמת , ´הויקיים בעצמו ועליך יזרח , מהאחיזת עינים של היצר 34956 

 34957  .(´שער יחוד המעשה פרק ה) כאשר המעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ינצח הרבה מן השקר

 34958 .(המוסר והדעת)

 34959 

 34960 מאמר תשלו

 34961 .(´ט ט"בראשית ל) איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה

שפוטיאל הוא , ת פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פנחסל על הפסוק ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנו"אמרו חז 34962 

יש מפרשים שמרד , ובשפתי חכמים הביא שני פירושים על מלת פטפט, (7ב קט"ב) יוסף שפטפט ביצרו 34963 

שיש שני דרכים , ל"ישראל סלנטר זצ´ ונראה ביאור הדבר על פי מה שהניח ר, ויש מפרים שזלזל 34964 

 34965 .להקטין את הנסיוןהאחד להגביר את היראה והשני , במלחמת היצר

וזהו שפירשו שמרד ביצרו , כאשר בא נסיון לידו צריכים להתחזק מאוד ביראת שמים ולעמוד נגד יצרו 34966 

ומאידך צריכים להקטין את הנסיון בחשבונות , שהתריס ונלחם נגד יצרו, (7ב קט"ב) ם"וכמו שכתב הרשב 34967 

וזהו , אינו אלא מגדל הפורח באוירלפרק את הבנין של שקר שמעמיד היצר ולהיווכח ש, של מילי דעלמא 34968 

 34969 .שזלזל ביצרו שהראה שאינו אלא רמאי

איתא , מהם בדרך מלחמה ומהם בדרך זלזול, מוצאים אנו אצל יוסף שערך חשבונות שונים נגד יצרו 34970 

ושמא אבחר , ה להיות בוחר מאהובי בית אבא לעולה"שאמר יוסף למוד הוא הקב, (ר פז ה"ב) במדרש 34971 

ה "ושמא יגלה עלי הקב, ה להיות נגלה על אהובי בית אבא בלילה"ן אמר למוד הקבוכ, ואפסל מן הקרבן 34972 

וכן אמר שמתיירא הוא שהרי אדם הראשון עשה , הרי אלה חשבונות של הגדלת היראה, וימצא אותי טמא 34973 

כולם חשבונות של הגדלת , זו שהיא עבירה חמורה על אחת כמה וכמה, עבירה קלה ונטרד מגן עדן 34974 

 34975 .היראה

של נואפים  (חבורה)א  אמר לה לא די שאמנה באסרטי, אמרה לו הורגתו אני, ה מתיירא אני מאדוניאמר ל 34976 

אלו , (לכי למותר לך היינו בעלך) ואם הדבר הזה את מבקשת הידי קדמך? אלא באסרטיא של רצחנים 34977 

 34978 .חשבונות של זלזול ביצר שצוחק מן העבירה שהיא מציעה לו

וכן , במרד ובזלזול גם יחד, לו איזה נסיון היה מפטפט בשני האופניםכשנזדמן , ל"כך היה נוהג הסבא ז 34979 

ומצד שני היה מדבר , ל"א ז"בשיחותיו מצד אחד היה מדבר על דבר הרצון הטהור ועל הלשמה של הגר 34980 

עד שפקח אחד הבחין שאין בו ממש , מהלסטים חלש שהיה עומד על פרשת דרכים ומפחיד את הבריות 34981 

 34982 .(ילקוט תהלים פט) כותווהתחיל להתנפל עליו ולה

, (ה"עדיות פ) ל מוטב שיהיה שוטה כל ימיו בעיני הבריות ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום"אמרו חז 34983 

שכולם יאמרו ראו , יוסף השאיר את בגדו בידה וברח ולא התחשב עם חשבונות המדומות של חילול השם 34984 

ומוטב , לפנות אל חשבונות של עבירה ידע שעליו לרוץ מהעבירה ולא, נא העברי כמה מגונים מעשיו 34985 

יוסף קדש שם שמים בסתר , ´ולכן זכה למה שאמרו בגמ, (.קידושין פא)ב  "שיכסף בזה העולם ולא לעוה 34986 

 34987 .(7סוטה לו) ה שנאמר עדות ביהוסף"הוסיפו לו אות אחת משמו של הקב

ל "ר ז"אדמו, ים מאודבמיוחד בארצות הברית שהנסיונות שם קש, היום מאוד צריכים לזלזל ביצר המפתה 34988 

שהיה לו החכמה בנערותו ללמוד איך לסמר , היה אומר משל של פחמי אחד שהיה תמיד משתבח על זה 34989 

, אמנם קרה שספג לפעמים בעיטה בכל זאת הלא היה לו פרנסה ממקצוע זה, פרסות ברזל לרגלי הסוסים 34990 

ד מלאכת צורף זהב היה מזמן והיה אומר אילו היה לומ, משום שמכל הסביבה היו מביאים סוסיהם אליו 34991 

 34992 .משום שאף פעם לא קרה שמישהו יביא אצלו תכשיטי זהב לתקן, גווע מרעב

שתיכף ומיד הקילו , כמו כן נמצאים מאלה שהגיעו לארצות הברית וגם ביניהם כאלה שהיו בני תורה 34993 

, ו יפהוטוענים שהצדק אתם משום שעל ידי זה שהיו ליברלים הסתדר, בשמירת המצוות ועול התורה 34994 

, ל"אבל זאת בדיוק השקפת הפחמי הנ, ואילו היו מקפידים על קלה כבחמורה מי יודע מה שהיה סופם 34995 

וכמו שראינו בחוש איך , אולם האמת הוא שאם היו עומדים בנסיון היתה ההצלחה מאירה להם פנים 34996 

 34997 .שאלה שהתעקשו הצליחו

בו לקבל משרת רבנות בקהילות ובכל זאת סר, ידוע לי על רבנים שהיו שרויים במצב דחוק מאוד 34998 

כמה מבין האברכים מתעקשים , משום שהקילו שם בדברים מסוימים אף שהבטיחו לתקן את זה, מפוארות 34999 

אף שיש להם קרובים המתריסים כנגדם ומציעים לפניהם , אמות של הלכה כפי השקפתם´ לשבת בד 35000 



.צליחו בדרכם להקים עולה של תורהובודאי י, אבל מזרעא דיוסף אינהו שמפטפטים ביצרם, ענינים שונים 35001 

 35002 .(המוסר והדעת)  

 35003 

 35004 מאמר תשלז

 35005 .(´ט י"בראשית ל) ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה

 35006 לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה, לעושים לא נאמר אלא לעושיהם, שכל טוב לכל עושיהם

ייו תלויים מנגד וכבודו ח, יוסף הצדיק היה נתון במאבק כבד מאוד תחת לחצים עצומים, (.ברכות יז) 35007 

בפנימיות לבו אינו יכול , שבודאי תהיה חרפה גדולה אם יהרג כפושע, וכבוד בית אביו נתונים במשקל 35008 

ם "רמב) שהרי בן נח אינו מצווה על קידוש השם, לומר בברירות שמחויב למסור את עצמו על עבירה זו 35009 

ע אפילו "ופירש הראב, יות עמהולא עוד אלא שהסתפקה המרשעה רק לשכב אצלה לה, (י מלכים"פ 35010 

 35011 .ן"וכן הסכים הרמב, לשכב במקום קרוב ממנה או להיות עמה לדבר שיחות

הבין שלכל היותר ימצא איזה , אולם אף בתוך מהומת הנסיון הכבד לא נשתבש שכלו וראה למרחקים 35012 

בל סוף א, וגם להשביע רצונה של אשת אדונו באופן המותר, פרצה דחוקה להתחמק מהאיסור בפעם זו 35013 

אבל לא על בסיס , (7ק כח"ב) אולי את נפשו יציל בטענת אונס רחמנא פטריה, סוף יפסל לאבני האפוד 35014 

יוסף הרגיש את מלוא האחריות עבור העתיד ונתעודד על ידה , כזה יוכל להקים את היסוד לדורות הבאים 35015 

 35016 .לחרף את נפשו למות

נטל , אשר נכנס לבית פוטיפר אותו יוםשהרי מובא בילקוט שכ, אמנם לא לחנם דאג לדורות הבאים 35017 

כל כך אחריות הוטלה עליו , ה אבן שתיה ואמר לו אם תגע בה הריני משליכו ומחריב את העולם"הקב 35018 

ובכל זאת היה עליו , והוא נמצא שם בתור עבד כפוף, בארץ שכולם שטופי זמה, שבמקום טמא כמצרים 35019 

 35020 .בולשקול כל פעולה בכובד ראש מפני שכל הבריאה תלויה 

משום שאפילו צד ההיתר מטעם אונס , יוסף הצדיק בעת נסיונו לא התעכב לשקול צדדי האיסור והיתר 35021 

ה לבחור מבית אבא קרבן עולה "שאמר יוסף רגיל הקב, (ר פז ה"ב) ואמרו במדרש, עדיין יעשהו פסול 35022 

, ואמצא טמא ה בלילה"וכן אמר שמא יתגלה עלי הקב, ואולי אבחר אני ואמצא פסול למזבח, כמו ביצחק 35023 

סוטה ) ל איך שנרתע מהמחשבה שאחיו יהיו חקוקים על אבני האפוד ושמו ימחה מביניהם"וכבר ספרו חז 35024 

החשבונות של חיי שעה אולי , וזה משום שאמר לנפשו אמת זכאי אני אבל סוף סוף אשאר בעל מום, (7לו 35025 

 35026 ?אבל איזה עתיד אוכל לבנות על טומאה וחסרון, יתירו את העבירה

דוקא האדם שיכול להתרומם מחישובים פעוטים , ל שכל טוב לכל עושיהם לעושים לשמה"מרם זזהו מא 35027 

הוא האדם שיכול להגביר את שכלו בשעת , ובשכלו תופס את ההוה ביחס לעבר ולעתיד, של הנאת שעה 35028 

אלא תיכף רואה , מסרב להתיחס לנסיון כאל חוט השערה גרידא, הנסיון ולשקול שכר עבירה כנגד הפסדה 35029 

את התוצאות מכל שורש קטן , הוא רואה את העלול להוולד מכל פרצה קלה בגדרי התורה, בו הר גדול 35030 

ולהבין את , ולכן מסוגל לשקול את הענין כראוי, שכל טוב זה נחל ממה שעושה לשמה, של מדה רעה 35031 

 35032 .הסכנה הגדולה הטמונה לרגליו

באיזה כלי מלחמה יצאו ? ו לשכל טובאבל מה יעשו חשוכי שכל שטרם הגיעו למדרגה של לשמה וטרם זכ 35033 

אין עצה אחרת אלא שיאזרו בתמימות וילמדו לקח מהגבורים ? נגד השונא הגדול והערום המלומד קרב 35034 

ואף שהיה ביכולתו , ויאמרו לעצמם הלא ראית איך יוסף מסר נפשו להמנע מעבירה, שנצחו את יצרם 35035 

שלא יזכה להיות שמו על אבני האפוד פחד , למצוא היתר בכל זאת פחד לתוצאות העלולות לקרות 35036 

 35037 .וכדומה

אולי יגרם מזה תקלה גדולה שאין , אם כן מי יודע שאם אני אוותר ליצרי על דברים שנראים לי קטנים 35038 

, בתמימות יתפתח שכלו ויעשה ערום ביראה´ ואחרי שיתחיל לעבוד את ה? בכח שכלי להשיגו כעת 35039 

רק אחרי שיקבל על עצמו עול תורה ישכיל , החנווניל שהחנות מלמדת את "ישראל סלנטר זצ´ ש ר"וכמ 35040 

ועוד שכאשר יתרגל לחיי בני עלייה ירגיש הנעימות אשר , אבל בלתי אפשרי כל זמן שעומד בחוץ, להבין 35041 

 35042 .אשר לא תתואר לעומדים עוד במאסר השלא לשמה, בחיי השלמות

זמנים כתקופה שלנו אשר היא ב, הבחינה הגדולה להכיר את עבודת האדם אם לשמה היא או שלא לשמה 35043 

בזמנים שלא כתקונם כאלה אשר הטבע הוא להיות נסרך , התורה מונחה בקרן זוית וכבודה הושפל מאוד 35044 

, רק העושה לשמה מתלבש ברוח גבורה שלא לוותר על בקשת השלימות, אחרי הרוח עועים השורה בדור 35045 

ל אם ראית ישראל "ש חז"וכמ, ורלא רק מצד החיוב עלינו לעשות כן אלא מתוך חישובים של אחריות לד 35046 

 35047 .(ירושלמי סוף ברכות) שפשטו ידיהם מן התורה עמוד והחזק בה

ורק בזה , ומה עוד בדור של עקבתא דמשיחא ראויים שנחרד כמו שחרד יוסף שלא ימחה מאבני האפוד 35048 

 35049 ונשנס מתנינו לדרוש את, ונאמן בעל מלאכתנו לשלם שכר פעולתנו, שנתחזק באמונה שעוד יוסף חי



אז תתקיים בנו הפסוק על כן לא , בלי לשית לב על הדורסים אותה ברגל גאוה, האמת באשר הוא שם 35050 

 35051 .(המוסר והדעת)  .נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים

 35052 

 35053 מאמר תשלח

 35054 .(´ט י"בראשית ל) ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה

ל על העושה עבירה שהיא "מרו חזוא, ב"ז להיות עמה בעוה"לשכב אצלה בעוה (.ז ה"ע) ל"אמרו חז 35055 

, כל היסורים והעינויים באים מצד העבירה, העבירה אינה זזה מן העובר עליה אף רגע, קשורה בו ככלב 35056 

וכשאדם עושה , העבירה היא המהוה את כל הגיהנם, גם בצד הרע הכל מתהוה מעטרותיהם בראשיהם 35057 

 35058 .ל שאין להפטר ממנה"עבירה אמרו חז

וממנו , והוא מחמת שמעשה הטוב שעשה קשור בו לנצח, עם והחסד הוא לנצחכמו שבצד הטוב כל הנו 35059 

משום שהעבירה קשורה ודבוקה בו , כמו כן להפך היסורים הינם איתו לעולמי עד, ב"הוא יונק כל העוה 35060 

 35061 .והיא המהוה את כל הגיהנם, ואינה זזה ממנו

ש "כן הוא מצד הרע כמ, ז"ב מכל חיי העוה"וכמו שבצד הטוב יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה 35062 

וכמו שיפה שעה אחת של תשובה , שכל יסוריו של איוב הם כאין וכאפס נגד צער של גיהנם, ן"הרמב 35063 

משום , ז מכל יסורי הגיהנם"כמו כן קשה שעה אחת של עבירות בעוה, ב"ז מכל חיי העוה"ט בעוה"ומע 35064 

 35065 .אין סוף ז מסבבת עבירות"ועבירה של עוה, ב אינם מסבבים כלום"שיסורי העוה

שהעושה עבירה פעם אחת שוב לא , ומה יחרד לב האדם ואיזו אימה תפול עליו כשיתבונן בדבר נורא זה 35066 

שאין העבירה , ולהפך שמחה תאחזנו כשידע שבכלל ישראל אין סיבות כלל, יפטר ממנה לעולמי עד 35067 

כעצם מעצמיו ואין העבירה נעשית , שאם אדם מישראל עובר עבירה מיד מתחרט, נעשית אצלם לסיבה 35068 

ה "ע הקב"שמחשבה רעה באוה, (´א´ ירושלמי פאה א) ל"וכן אמרו חז, (´ר א"שהש) רק ששזפתני השמש 35069 

משום שאף מעשה עבירה אינה משתרשת בישראל , ובישראל אינה מצטרפת למעשה, מצרפה למעשה 35070 

 35071 .ולכן נמחלין להם גם מעשים שאצל ישראל אין סיבות, כלל

כל זה הן דרגות בחטאים עד כמה שהן סיבות עד , צדיקים בינונים ורשעיםל בין "וזהו החילוק שמנו חז 35072 

, שמינות הריהי כבר סיבה´ פי, מינים ואפיקורסים גיהנם כלה והם אינם כלים, (ז"ה י"ר) ל"שאמרו חז 35073 

 35074 .שהסיבה אינה כלה לעולם, וכשהעבירה היא סיבה אז גיהנם כלה והם אינם כלים

שסיבה היא מהעבירות , שישתדל להנצל מסיבה, ין עבודתו ביום הדיןומזה יוצאת הערה נוראה לאדם בענ 35075 

כ חודש "א, ומאידך גיסא כיון שהסיבה שקולה כנגד הכל, והיא הסכנה הכי גדולה בעדו, הפרות ורבות 35076 

וכל מה שירבה האדם , ז שקול אלול כנגד הכל"לפ, אלול שהוא הכנה ליום הדין והנהו הסיבה של יום הדין 35077 

 35078  .הרי ירבה להכניס עצמו בסיבה יותר ויותר וזה שקול כנגד הכל, תורה ויראהלהתעסק באלול ב

 35079 .(ו"ע´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)

 35080 

 35081 מאמר תשלט

 35082 .(א"ט י"בראשית ל) ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו

אלא , וחד אמר לעשות צרכיו עמה, רב ושמואל חד אמר מלאכתו ממש, ויבא הביתה לעשות מלאכתו 35083 

רצונך , אמר לו יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, ת לו דמות דיוקנו של אביושנראי 35084 

 35085 .(7י סוטה לו"רש) ?שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות

יחזיק אותם עדיין , נפלא הדבר איך שיוסף שכל כך סבל בידי אחיו שגנבוהו ומכרוהו וגרמו כל צרותיו 35086 

ולעצמו לא מצא שום הצדקה והרגיש שאחת דתו בעוברו , על אבני האפוד לבני עלייה הראוים להחקק 35087 

ואפילו אם יחטא הרי , וכי לא היה לו לטעון שאחיו שמכרוהו הם אשמים בכל, עבירה להמחק מהאפוד 35088 

 35089 ?הכל באשמתם ומדוע יחשוב שהוא לבדו ידחה

ה בחרם "והכניסו את הקבעל אף שדנו אותו על פי דין , יוסף בעצמו ידע שאחיו טעו במה שחשדו אותו 35090 

בודאי כבר הבין שהוא בעצמו אשם משום שספר עליהם לשון הרע וחשדם , שעשו לבל יגלו את הדבר 35091 

 35092 .אבל בכל זאת עדיין אי אפשר לזכותם לגמרי היות ומתחת ידם יצאה תקלה גדולה, בדברים בלתי נכונים

קים בצלו של יעקב אביהם ותחת שיוסף ידע להעריך החשיבות של חבורה של צדי, אולם פשר הדבר הוא 35093 

ובאמת כך היה , שבודאי יתעוררו לתשובה גמורה ויעמדו על טעותם וינחמו ממעשיהם, הדרכתו התמידית 35094 

 35095 .שהתחרטו אחי יוסף והחליטו לרדת למצרים לחפש אותו, (י"ילקוט מב וברש) ל"כמו שאמרו חז

אם אך יתחלק לצפרני היצר ויפסיד את ו, ברם במה שנוגע לעצמו מוקף היה מזאבי טרף עובדי עבודה זרה 35096 

, הבין שלא תהיה לו שוב תקומה אחר כך וישאר כל ימיו רועה זונות, מדרגתו הגבוהה של קדושה וטהרה 35097 

ובן נח אינו מצווה , ללא ספק היה יוסף נמצא במצב של פיקוח נפש כל עוד שסירב לדרישת אשת אדונו 35098 



ואם כן לא , ה מוטל עליו ליהרג כדי להמנע מעבירה זוולא הי, (ב"י ממלכים ה"ם פ"רמב) על קדושת השם 35099 

 35100 ?היה לו להפסיד מקומו על אבני האפוד

משום שעבירה , אבל יוסף הבין היטיב שלא פעולה אחת של עבירה הוא הנידון אלא שיטה של עבירה 35101 

 35102 אפילו בשאר מצוות שלא נתחייבנו למסור נפשנו, אחת גוררת את השניה וישאר כל ימיו שקוע בעבירה

א  וזה מוכרח מגמר, אבל על שיטה של עבירה נהרגים אפילו בשאר מצוות, היינו על פעולה אחת לבד 35103 

אמר להם זכריה בן אבקילוס יאמרו בעלי מומין , סבור רבנן למקרביה משום שלום מלכות, (.גיטין נו) 35104 

 35105 .קרבים לגבי המזבח

שהיה יוסף בטוח בצדקת אחיו  בזה, שמכאן אנו למדים גודל החשיבות של רב ושל חבורה בעבודת השם 35106 

לעולם ידור אדם , ל בשבח התקשרות תלמיד לרב"וכבר הפליגו חז, הודות לשני מעלות האלה שהיה להם 35107 

ודבר זה , (.ברכות ח) שהרי כל זמן שהיה שמעי בן גרא חי לא נשא שלמה את בת פרעה, במקום רבו 35108 

ומה שלקח את בת , (7שבת נו) לא טועהל כל האומר שלמה חטא אינו א"מבהיל על הרעיון שהרי אמרו חז 35109 

ובכל זאת כל זמן שהיה רבו חי לא היה לוקח על עצמו , (יבמות נו) פרעה היה בכמה חשבונות של היתר 35110 

 35111 .אפילו רב כזה שהיה מיזהר להוריד את שיבתו בדם שאול, האחריות

, תוך חבורהשהצלחתו של מבקש השלמות כיום תלויה ביכולתו להשתלב ב, ל החזיק לעיקר"הסבא זצ 35112 

שכל אחד רוצה להעזר , ם בגודל מעלת החבר כשאהבתם זה לזה הוא מאהבת המעלה"וכבר האריך הרמב 35113 

ו "א מ"אבות פ) והוא האוהב אשר צוה התנא לקנותו באמרו וקנה לך חבר, מחבירו בהגיע הטוב לשניהם 35114 

ומכל שכן , יםמה רב יקרת ערכו של אפילו חבר אחד שידרוש טובתו בלי נשיאת פנ, (ם שם"וברמב 35115 

 35116 .חבורה שלמה מה רב ערכה

, שפעם אחת היה עוסק בתורה בעלייה, ל"ז זצ"ח ר"ל על הגה"ישראל סלנטר זצ´ הסבא היה אומר בשם ר 35117 

ועל זה היה , כאשר רצה לרדת לא שם לב למדרגות וירד באויר בלי לנפול, ומרוב שהיה שקוע בלימודו 35118 

אבל אילו קרא , ש רגלי חסידיו ישמור"וכמ, מהשגתינו ס שדבר כזה הוא הנהגה נסית ולמעלה"מעיר הגרי 35119 

משום שהיו , לא היה נכנס בסוג הנהגה נסית רק הנהגה טבעית, עובדא כזאת אצל השלשה חסידים מרייסין 35120 

 35121 .חבורה וזכות החבורה הוא למעלה מדרך הטבע

ו של יחיד שאין תפלת´ מצאנו בגמ, אם אכן כה גדול כוחה של חבורה עוד יותר יפה כוחה של צבור 35122 

ומקשה מזה שכתבו ויפתוהו בפיהם , נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו שנאמר נשא לבבנו אל כפים 35123 

, (.תענית ח) ותירץ כאן ביחיד כאן בצבור, ובכל זאת כתוב אחריו והוא רחום יכפר עון, ובלשונם יכזבו לו 35124 

ורה וצבור שלם מסתופפים שעל צדקת אחיו אין לו להסתפק בהיותם חב, הוא הדבר שהשיג יוסף הצדיק 35125 

היה זקוק לזהירות יתירה שלא יכשל אפילו , אבל הוא שהיה צריך לזכות בתור יחיד, בצלו של אביהם 35126 

 35127 .(המוסר והדעת)  .שאם יפול מי יודע אם יוכל שוב לקום, באחת

 35128 

 35129 מאמר תשמ

 35130 .(א"ט י"בראשית ל) ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו

אמר רב הונא , חיה רעה אכלתהו, חד אמר לעשות צרכיו עמה, (סוטה לו) ל"יש לעיין במה שאמרו ז 35131 

ואם טעה יעקב וסבר , שלא יכתב בתורה דבר שאינו אמת, נצנצה בו רוח הקודש זו אשתו של פוטיפר 35132 

ועל כן מוכיח המדרש שהכוונה לאשת , לא תכתוב התורה כך אם אין בו צד אמת, שחיה רעה אכלתהו 35133 

 35134 .ציאותפוטיפר שהצרה היתה במ

והוה אמינא זו אף שלא יצאה , לחטא´ הוה אמינא´וענין חיה רעה אכלתהו היינו שהיתה אצלו בחינת  35135 

וצריך עיון מאחר שהיה יוסף הצדיק , בחינת חיה רעה אכלתהו, לפועל יש לה כבר הבחינה של כליון 35136 

ל "ה עד כי אמרו חזאיך אפשרית אצלו הוה אמינא של חטא כז, מאוחד עם אביו ויסוריו היו של אהבה לבד 35137 

 35138 .ל"כנ

י "ש רש"אלא הביאור כמ, ו לחשוב כך על יוסף הצדיק שהיה יסודו של עולם"ק דח"אמנם מצאנו בסה 35139 

ולא ידעה אם , שראתה באצטרלוגין שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו, שלשם שמים עשתה אשת פוטיפר 35140 

וגם הוא , מה שראתה במזלותטענה גם כן , ש במדרשים"וכששידלתו בדברים הרבה כמ, ממנה אם מבתה 35141 

והיה כאן מקום גדול לטעות שרצונו יתברך הוא , ידע מהשייכות שיש לה אליו שתעמיד תולדות ממנו 35142 

 35143 .שיפסוק כאן בהוראת שעה להיתר

הן מעשה יהודא ותמר ובועז , כי היה קשה למצוא את הטעות שבדבר, וכבר היה במצב לפסוק כך למעשה 35144 

ובמצבים כאלה היצר מסתתר , וצמחו מהם תוצאות גדולות זרעו של משיח, ורות היו מכוונות מן השמים 35145 

עלה על דעתו על כל פנים לרגע כי גם דבר זה קודש , ואפילו יוסף הצדיק הגדול כל כך בדבקות, ומטעה 35146 

דמות דיוקנו של אביו , ואך לאחר שהסתכל במדת האמת של יעקב אביו, הוא ומצווה לעשותו על פי דין 35147 

 35148 .(112ב "מכתב מאליהו ח)  .אז הכיר את האמת הברורה ונצח את יצרו, יניושהופיעה לנגד ע



 35149 

 35150 מאמר תשמא

 35151 .(ב"ט י"בראשית ל) ותתפשהו בבגדו ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה

, ההוא דכתיב הים ראה וינס, בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים לישראל, ויעזוב בגדו בידה וינס החוצה 35152 

וצריך ביאור וכי מפני שברח יוסף מאשת פוטיפר מחויב הים , (ז י"ר פ"ב) דה וינסבזכות ויעזוב בגדו בי 35153 

, (ד"שער הבחינה פ) אבל הענין יתבאר על פי העיקר שכתב החובת הלבבות? להבקע מה לו לים וליוסף 35154 

כי כוחות הטבע פועלים בהנהגת העולם כפי צורך , שדרגת הטבע ביחס לתורה היא כדרגת העבד לאדוניו 35155 

 35156 .י התורהמקיימ

שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים , ל"ן וז"וכן כתב הרמב 35157 

אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו ואם יעבור , אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד 35158 

את הבריאה וזהו פירושו של  ה מהווה בכל רגע"אף שהקב, ל"עליהם יכריתנו עונשו הכל בגזירת עליון עכ 35159 

ה בתחילה שקיום התורה תשפיע על הבריאה כולה והבריאה "קבע הקב, שם הויה שמהוה כל הנמצאות 35160 

 35161 .בשמרם המצוות תעבדם ובחדלם תמרוד בהם, ´תהיה עבד לעבדי ה

על ידי זה שהאדם שהוא עולם קטן מושל , (ו"אבות פ) ל שהתורה נותנת לאדם מלכות וממשלה"אמרו חז 35162 

כל פעולה של שבירת המדות עושה אותו יותר למושל על , נעשה גם כן אדון על הבריאה, עצמו על 35163 

כמו שכתב רבינו יונה על , חוץ מהסיפוק המגיע לו בשבירת המדות, הבריאה באותה מדה ששלט על טבעו 35164 

ח בזה תצלי, שכאשר ישבר אדם תאותו גם בדברים המותרים, (משלי יג) הפסוק תאוה נהיה תערב לנפש 35165 

חוץ ממה שכתב המסילת ישרים שכפי השיעור שכבש , (א"א ל"ת פ"שע) הנפש והמדה הזאת תערב לה 35166 

 35167 .נוסף לזה זוכה לממשלה על הבריאה, יצרו ותאוותיו כן יזכה לידבק בבוראו ולשמוח בו

יהודה בו בנה שלמה את בית המקדש וחתך על ´ ולפי ר, ל שהשמיר שבו חתכו את אבני האפוד"אמרו חז 35168 

סוטה ) ואין כל דבר קשה יכול לעמוד בפניו, גודלו כשעורה ומששת ימי בראשית נברא, ת אבניוידו א 35169 

שאז  (7זבחים נד. חולין יח´ תוס) ובתוספות כתבו ששמיר זה היה ביד ישראל עד חורבן הבית השני, (7מח 35170 

עת י שהוא מין תול"ופירש רש, והנה ביחזקאל איתא כשמיר חזק מצור נתתי מצחך, בטלה השמיר 35171 

 35172 .שמראים אותו על האבן והיא נבקעת

, שנתן לו היכולת למשול על הבריאה כולה, ונראה לפרש שהמצח כאן מורה על מחשבות האדם והסכמתו 35173 

כי לאדם ניתן הממשלה על , לעקור הרים ולפוצץ סלעים כמו השמיר הזה שאין שום דבר קשה עומד בפניו 35174 

ישתמש בכח העצום הניתן בידו על ידי שבירת  אם אך, הבריאה כמו שהוא אומר כל שתה תחת רגליו 35175 

 35176 .מדותיו

שאין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת , דרשו על הפסוק תולה ארץ על בלימה´ בגמ 35177 

על ידי זה שמתגבר על עצמו ומתאפק ואינו משיב למחרפיו ראוי שכל העולם תתקיים , (.חולין פ) מריבה 35178 

גזר על נהר גינאי שיבקע עבורו כדי , שהיה אץ לדרכו לצורך פדיון שבוייםפנחס בן יאיר ´ וכן ר, בזכותו 35179 

 35180 .עד כדי כך מגיע השלטון של האדם השלם על הטבע, (.חולין ז)ב  שלא יתעכ

גופו שלא נגע , פיו שלא נשק בעבירה ועל פיך ישק כל עמי, הוא אשר אמרו במדרש יוסף משלו נתנו לו 35181 

ידיו שלא משמשו , שלא הרכין לעבירה וישם רביד הזהב על צווארו צוארו, בעבירה וילבש אותו בגדי שש 35182 

רגליו שלא פסעו בעבירה ייתון וירכבון , בעבירה ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף 35183 

, מחשבה שלא חשבה בעבירה תבא ותקרא חכמה, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, על קרונין 35184 

לפי דברינו משום שבזה שכבש את יצרו והכריח , (ר צ ג"ב) מה ורך בשניםויקראו לפניו אברך אב בחכ 35185 

 35186 .´באותו מדה זכה למלכות שהרי העולם אינו אלא עבד לעובדי ה, לכל אברי גופו להמנע מן העבירה

כמה נואלו כל חכמי האומות בשכלם , הן הן הדברים שבזכות שנס יוסף מן העבירה זכה להים ראה וינס 35187 

והנה אין הטבע אלא עבד לצדיקים , בחושבם שחוק אשר נחקק בטבע אין להפר, י הטבעלרדת עד סוף חוק 35188 

ה במעשה "שתנאי עשה הקב, מי יסיר את העוורון מעל עיניהם ויגלה להם, אשר מעשיהם יטנו אל רצונם 35189 

מי הוא זה שימנה את חוקי הטבע שנתבטלו בשעה ? בראשית שמוכרחים להשתעבד למקבלי התורה 35190 

 35191 .שנבקע הים

אלא משום שמאות שנה מקודם השכיל נער עברי להניס את יצרו ולנוס מפח , א משום רעדה טבעיתול 35192 

, מי בא בסוד קדושים לדעת שהאדם נוצר אך להכיר את בוראו ולמשול בעצמו כדי לעשות רצונו, יוקשים 35193 

י חכם מ, (7שבת לא) היא חכמה´ ש הן יראת ה"כמ, ואין שום חכמה בעולם ראוי לשמו חוץ מיראת שמים 35194 

יותר מהשתחוויה של עבד לפני , שאין שום פלא בבקיעת הים מפני עצמות יוסף, ויבן אלה נבון וידעם 35195 

 35196 .אדוניו

שבת ) ל בשכר וראך ושמח בלבו זכה אהרן לחושן המשפט על לבו"ן בדרשותיו על זה שאמרו חז"כתב הר 35197 

הגדול שמשמרתו היא ביאור הדבר שראיית העתידות היה יותר בשטח של הנביא משל הכהן , (.קלט 35198 



זכה גם הוא , אולם מכיון ששמח אהרן על זה שזכה משה לנבואה ויצא לקראתו בשמחה, המקדש וקדשיו 35199 

אף , אכן למורת רוח ודאבון לב עינינו טחו מראות ואזנינו אטמו משמוע, למתנת הנבואה על ידי החושן 35200 

, רעתך ומשובותיך תוכיחך ותייסרך, ה בעולם איך שחטאים תרדוף רעה"הנהגה טבעית שהטביע הקב 35201 

 35202 .(המוסר והדעת)  .ומוותרים על כתר תורה ועמו כתר מלכות

 35203 

 35204 מאמר תשמב

 35205 .(ב"ט י"בראשית ל) ותתפשהו בבגדו ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה

ה ינוס "אמר הקב, ארונו של יוסף יורד לים? הים ראה וינס מה ראה, (ד"מדרש תהלים קי) ל"אמרו חז 35206 

והנה על עצם המנעותו מן החטא קבל יוסף , אף הים יהיה נס מפניו, וינס ויצא החוצה ´ס שנא0מפני הנ 35207 

גופו שלא נגע בעבירה וילבש , פיו שלא נשק בעבירה ועל פיך ישק כל עמי, (ג"ר צ"ב) שכר כמו שאמרו 35208 

ידיו שלא משמשו בעבירה ויסר , צוארו שלא הרכין לעבירה וישם רביד הזהב על צוארו, אותו בגדי שש 35209 

וירכב , רגליו שלא פסעו בעבירה ייתון וירכבון על קרונין, פרעה את טבעתו מעל ידו ויתנה על יד יוסף 35210 

ויקראו לפניו אברך , מה0ֵרא ֲחכ0מחשבה שלא חשבה בעבירה תבוא ותק, אותו במרכבת המשנה אשר לו 35211 

 35212 .אב בחכמה ורך בשנים

ולא , כר המיוחד על וינס ויצא החוצהומהו הש, כל אבר מאבריו קיבל את שכרו על שלא קרב אל העבירה 35213 

, עוד אלא שנראה בעליל כי השכר עבור וינס ויצא החוצה גדול לאין שיעור מכל הדברים שנמנו למעלה 35214 

דהיינו נס קריעת ים סוף והצלת כל , שכר על פיך ישק כל עמי מהו לעומת השכר של הים ראה וינס´ ואפי 35215 

וקשה בהרבה משאר המעשים של כל , נס אף הוא גדולומתוך השכר הגדול יש להבין שמעשה וי, ישראל 35216 

 35217 .כ מה המיוחד שבוינס ויצא החוצה"וא, אברי גופו שנמנעו מן העבירה שכן לפום צערא אגרא

ן וכי לא היה "הרמב´ והק, ויעזוב בגדו אצלה וינס ויצא החוצה, אלא שכאן מונח יסוד גדול בעבודת האדם 35218 

שעיקר , ונראה שזהו היסוד הגדול בעבודת האדם, ש"אצלה עי ולמה הוצרך לעזוב בגדו, כחו גדול משלה 35219 

ולא שיעמוד במקום הנסיון להלחם עם , עבודתו הוא לברוח ממקום הסכנה ולהתרחק מן הנסיון ככל היותר 35220 

ואף אם יניח היצר לאדם לעתים שלא לחטוא , ודבר זה קשה הוא על האדם יותר מכל, היצר פנים אל פנים 35221 

 35222 .כדי שיהיה לכל הפחות קרוב לחטא וקרוב לסכנה, ח לו להתרחק ממנו לגמריאין הוא מני, לפי שעה

ואילו היה נאבק עמה , כי רצה להתרחק ככל המוקדם מן הנסיון, כ נס יוסף החוצה והשאיר הבגד אצלה"וע 35223 

וזאת רצה יוסף הצדיק למנוע , הרי הוא מעמיד עצמו במקום הסכנה ולו אף לזמן קצר ביותר, אף לרגע קט 35224 

כ מסר נפשו וכבודו כדי "אעפ, י שהשאיר בגדו אצלה נתן בידה עילה להתעולל עליו"פ שע"ואע, כלמכל ו 35225 

 35226 .כאשר ינוס האדם מפני אש מתלקחת, לברוח ולהמלט הרחק ממקום הסכנה

ועוצם עיניו מראות ברע זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על , (7ב נז"ב) ל"וכן אמרו רבותינו ז 35227 

שלא , פ שעוצם עיניו"ם רשע הוא ואע"רשב´ ופי, י דאיכא דרכא אחרינא רשע הואהיכי דמי א, הכביסה 35228 

ונראה שאין הכונה שהוא דבר מכוער בעיני , ל הרחק מן הכעור"היה לו אלא להרחיק מן העבירה דקיי 35229 

, אלא מכוער הוא עצם הדבר שאינו מתרחק מן החטא ככל יכולתו, הבריות שאין יודעים שהוא עוצם עיניו 35230 

 35231 .ש"אם הולך לשם הרי זה מתכוין לעבירה יעו, פ שעוצם עיניו"אע´ א שכ"ואר מדברי מהרשוכן מב

כי אמר אלקים פן , פ שקרוב הוא"כלומר אע, סמך לדבר ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא 35232 

ל כדאי הוא ללכת במדבר הגדו, כדי להרחיק העם מפני סכנה זו, ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה 35233 

ולא להביא עצמו לידי נסיון על , והלכה פסוקה היא שעל האדם לברוח מן הנסיון, ולא דרך ארץ פלשתים 35234 

שהרי דוד מלך , לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון, (סנהדרין קז) ´מנת לכפות את יצרו כמבואר בגמ 35235 

כי כשהאדם מביא , יוןוכן אנו מתפללים ואל תביאנו לא לידי נס, ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל 35236 

 35237 .´עצמו לידי נסיון הרי הוא מתקרב ליצר ולא זו דרך ה

חד מצי אפתחא , יונתן הוו קאזלי באורחא מטו להנהו תרי שבילי´ חנינא ור´ ר, (ז"ז י"ע) ´וכן מצינו בגמ 35238 

, (ונשחט יצר) ל חד לחבריה ניזיל אפיתחא דעבודה זרה דנכיס יצריה"א, ז וחד מצי אפיתחא דבי זונות"דע 35239 

י מנא לך "רש)א  אמר ליה מנא לך ה, אמר ליה אידך ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרא ונקבל אגרא 35240 

מדבר , ל מזימה תשמור עליך תבונה תנצרכה"א, (הא דסמכת אנפשך למיתי הכא ולא מיסתפית מיצר הרע 35241 

 35242 .ל"י ואנו הולכין הלוך ודבר בדברי תורה עכ"ופירש, זימה תשמור עליך תורה

ועל ידי שמירה זו נתאפשר להם לקיים את , ל מפני היצר הלוך ודבר בדברי תורה"מירה מעולה מצאו חזש 35243 

ז שחייבים "שאילו לא היה השביל השני פתוח לע´ ומתבאר מדברי התוס, ההרחקה מפיתחא דעבודה זרה 35244 

שלא יסמוך , פ שהולכים הלוך ודבר בדברי תורה"לא היו הולכים אפיתחא דבי זונות אע, להרחיק ממנה 35245 

 35246 .כ אין לו דרך אחרת כלל"אלא א, אדם אף על השמירה המעולה ביותר

באופן שיש דרך אחרת אין להסתמך על שום שמירה , נמצא הדבר תלוי על קו משקולת דקה ביותר 35247 

ז הדבר "ואם הדרך האחרת פתוחה לע, ר כל כמה שרחוק יותר"ועל האדם להתרחק מן היצה, בעולם 35248 



ואם בידו , ר"ז מפיתחא דיצה"מוטב פיתחא דע, ה של הולך ודבר בדברי תורהבאין שמירה מעול, תלוי 35249 

 35250 .ר כדי לקיים הרחק מפתח ביתה"השמירה הזו יוכל להרשות לעצמו להתקרב לפיתחא דיצה

אך בודאי , כי היצר אורב מכל פינה, ואף אנו ננקוט באמצעי שמירה זו של הלוך ודבר בדברי תורה 35251 

, ל"ס ז"ואף אם אין דרך כבר נודע מאמר הגרי, י נסיון כל שיש דרך אחרתשאסור לנו להכניס עצמנו ליד 35252 

כי טיבה של סגולה שאינה , מ אין לסמוך על כך"כי אף שהתורה היא סגולה להחזיר את האדם למוטב מ 35253 

ואיה האדם שיאמר אנכי יודע איך צריך ללמוד תורה , כ נתקיימה על כל תנאיה ודקדוקיה"מועלת אלא א 35254 

ה מנסה את "ה ניסה את האבות אך יש הבדל בין אם הקב"אמנם הקב, ולהציל מיצר הרע שבכוחה להגין 35255 

 35256 .לבין הנסיון שאדם בעצמו מביא עליו, האדם

, (.´סוטה ג) כ נכנס בו רוח שטות"אין אדם חוטא אלא א, ל"פ מאמרם ז"וביתר עומק נבין את הענין ע 35257 

לא יתכן הדבר אלא אין אדם , לקים יחטאל מביעים כאן תמיהה היתכן שאדם בחיר היצורים צלם א"חז 35258 

באלו אין להבין איך ´ ואפי, והנה מדובר בעריות שנפשו של אדם מחמדתן, כ נכנס בו רוח שטות"חוטא אא 35259 

שהרי רוח שטות תקפתו והרי , ז לכאורה אין האדם אשם כלל בחטאו אשר חטא"ולפי, נכשל בהם האדם 35260 

ובאה רוח שאינה מצויה והטילתו לבור הכי אשם הוא  ,ד לאדם שעמד על שפת הבור"משל למה, זה כאנוס 35261 

 35262 ?ולמה נענש

אילו היה רחוק לא היה , אמנם ודאי אשם הוא במה שהגיע עד שפת הבור עליו מוטל להתרחק מן הבור 35263 

, ואין הרוח שטות נכנסת אלא בזה שעומד על שפת התהום, נופל לשם אף אם כל הרוחות נושבות עליו 35264 

 35265 .רחק ממקום הסכנה משפת הבור ואז ינצלכ עיקר עבודת האדם להת"וע

העבודה היא לא בתחום העבירה אלא הרחק , (שם´ גמ) כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין 35266 

סחור , ואפשר לפעול שם גדולות ונצורות, בשדה ההיתר הגמור שם אין רוחות שטות מסוכנות, ממנה 35267 

ומעל התהום רוח , יהו מכניס עצמו ללוע התהוםואם יקרב לכרם הר, סחור אמרי לנזירא לכרמא לא תקרב 35268 

ל שכולן עצות נפלאות להרחיק את האדם מן "וזה כוחן של תקנות חז, שטות שאין האדם שליט עליה 35269 

, כשנודע לו שעומד להתנסות בעריות השביע את יצרו בהיתר´ דוד מלך ישראל משיח ה´ ואפי, העבירה 35270 

במקום להתרחק מן היצר בתחום המותר , (.נהדרין קזס) ונעלמה ממנו הלכה משביעו רעב מרעיבו שבע 35271 

 35272 .התקרב אליו ונכשל

אמר להם אלקיהם של אלו שונא זימה הוא , וזהו היתה חכמת בלעם הרשע להכשיל את ישראל בשטים 35273 

ובשעה שהיו ישראל , עשה להם קלעים והושיב זקנה מבחוץ וילדה מבפנים, והם מתאוים לכלי פשתן 35274 

כ אומרת "ואח, וילדה אומרת פחות שתים ושלש, מוכרת להם כלי פשתן בשוהיוצאים לטייל בשוק זקנה  35275 

אמרה לו רצונך שתשתה , ועדיין לא נאסר יין של נכרים, וצרור של יין מונח אצלה, לו הרי אתה כבן בית 35276 

 35277 .(.ו"סנהדרין ק) ל עבוד לזה"אמר לה השמעי לי הוציאה יראתה מחיקה א, כוס של יין כיון ששתה בער בו

בוא , כ"היה בלעם דרכי היצר שמקרב את האדם לאט לאט אל העבירה עד שנסחף לתוכה כאילו בעיודע  35278 

באמרם ועדיין לא , י היצר"ל השופכות אור בענין איך נוצחו ישראל בשטים ע"וראה תיבות ספורות בחז 35279 

נה התק, ל של איסור סתם יינם לא היה עון פעור בא לעולם"לו קדמה תקנת חז, נאסר יין של נכרים 35280 

, בריחוק מקום האדם שפוי בדעתו לנצח את יצרו ולידע מה הוא חפץ ממנו, מרחיקה את האדם מן העבירה 35281 

ל "ותקנות אלו שהתקינו חז, י שנתקרב לשפת הבור כבר נכנסה בו רוח של שטות"כיון ששתה בער בו ע 35282 

וכלל זה , קדש עצמך במותר לך´ קדושים תהיו´ש "כמ, להרחיק את האדם מן העבירה גופי תורה הם 35283 

 35284 .(א"שיחות מוסר תשל)  .הריהו טכסיס ראשון במלחמת היצר

 35285 

 35286 מאמר תשמג

 35287 .(´א´ בראשית מ) ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים

´ התחיל לבכות אמר להם אילו לפני מלך בשר ודם וכו, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו 35288 

ואם כי היה זה נגדו עם כל זאת לא , פעם אחת מצאתי בתוך פת אופה קיסם עץ קטן, (רכות כחב) ש"עי 35289 

כי שר האופים נתלה עבור , והיה לי בזה מוסר גדול, וגם הוא לא פחד עבור זה מעונש, נעשה דבר להאופה 35290 

לך דתו אבל נגד המ, הרי מי שעושה דבר אשר כמעט אינו כלום נגד איש פשוט, עץ שנמצא במאכל המלך 35291 

 35292 .להמית

בתוך ´ פי, ה"כ כמה יפחד האדם בקסמי העצים הנמצאים בתוך קרבנותיו מפני מלך מלכי המלכים הקב"א 35293 

אשר מחוייב עליהם , ל"הדינים שעובר עליהם כמה פעמים בכל יום רח, ´עבודתו ובתוך מעשיו לפניו ית 35294 

 35295 .ה"ו מלפני מלך מלכי המלכים הקב"תליה ח

כי ידע לפני מי הוא עובד ובודאי נזהר , ר שגה בודאי קרוב לאונס היהועוד בזה הנה שר האופים אש 35296 

ועתה נוכל להבין כי אנחנו , ז לפני עבודת המלך אין זה תירוץ יען כי היה לו ליזהר הרבה"אך עם כ, מאוד 35297 



וכמה אנו שוגים כי , כי אין לנו עול מלכות שמים, אין אנו יודעים למי אנו עובדים´ בעבודתנו לפניו ית 35298 

 35299 .ביודעים ובלא יודעים´ ו לפניו ית"כ אין די באר כמה תליות מחויב האדם ח"וא, יה לו ללמוד ולא למדה

ז הייתי "ועם כ, שאני יודע לפני מי אני עובד, ד היו מוליכין אותי"וזה שהשיב להם אילו לפני מלך בו 35300 

לי לפחד מלא יודעים ה כי יש "כ לפני הקב"עאכו, מתירא פן נתחייבתי בלא יודעים כענין שר האופים 35301 

 35302 .נהי ביודעים נזהרתי אבל בלא יודעים נעלמה מעיני כל חי, אצלי כי היה לי לידע וזה עיקר בכייתי

וגם , בלי הרגש כלל´ יוכל האדם לעבור הרבה על רצונו ית, ´נמצא כי מכח מיעוט היראה ודעת אלקים ית 35303 

ובפרט אין לך חמור כמבלי הרגש , כ על דבר חמור הרבה"עאכו´ על דבר קל מחויב תליה למלך ית 35304 

, נמצא כי זה וידוי גדול מאוד יותר מפשעים וזדונות, שנאמר הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי 35305 

 35306 .(ז"הרש)  .והתבונן בזה מאוד כי קצרתי הרבה ומוסר נורא הוא

 35307 

 35308 מאמר תשמד

 35309 (ד"י´ בראשית מ) כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך והזכרתני אל פרעה

שיעסוק דוקא בזה הצד שנשרש , ה עבודה רבה מאוד"אדם הראשון בעץ הדעת הוסיף לו הקבכאשר חטא  35310 

ז יכוון המדה בין במעשה "כ הרי יתחזק הטבע הרע ועכ"וא, היינו בזיעת אפך תאכל לחם, בו בטבע קדום 35311 

באופן שיתרפה מעמל התורה , במעשה שלא ירבה העסק בזמן וברוב הסחורה יותר מדי, בין במחשבה 35312 

שכל חריצותו , בין במחשבה היינו שלא לשכוח כלל בכל עת עסקו, מקביעת עתים בעיון היטב ש"וכ 35313 

 35314 .ומחשבותיו בעסק הוא באמת נס מדומה בטבע

הוא עוסק בעמל מחשבתו פעם כך ופעם כך לשקול בפלס משקל , והנה זה ממש שני הפכים בנושא אחד 35315 

ונבין מזה כי , נן בו אף לציית זאת אי אפשרקשה מאוד להתבו, ולהאמין כי הכל נס מלובש בטבע, המסחר 35316 

, ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בפירוש חייבה לנו התורה בהאמונה הזאת דוקא 35317 

כללו של דבר נס וטבע , הרי מובן כי זה כונת הכתוב, כי הוא הנותך לך כח לעשות חיל´ אל´ וזכרת את ה 35318 

 35319 .חברוממוזגים זה בזה ואחד לא יכנס בגבול 

כולם חייבים לילך בדרך , התבוננו אחי המשכילים עד כמה עבודת מלכנו על כל איש ואיש מישראל 35320 

בשביל , ל"ולדעתי נבין בזה מאמר חז, ובלי עמל ועסק רב בזה ידמה לאדם כי אי אפשר זאת, אמונה 35321 

ל יכול "מרו חזהלא א, ותמיד הוקשה לי וכי אסור לעסוק בטבע, שנים´ שאמר יוסף והזכרתני נתוסף לו ב 35322 

 35323 .כ בטבע המקלות"ה בצאנו עשה ג"ויעקב אע, ל בכל אשר תעשה"יושב בטל ת

ורק אחר רוב החכמה בדרכי האמונה , ש במעשה"ז ניחא כי באמת זה הדבר היותר קשה אף בציור וכ"ולפ 35324 

ז לא "יתלכדו ולא יתפרדו ועכ, ז איך לכלכל מחשבתם לתת חוק וקצב לטבע ולנס"עמדו ע, והעסק בם 35325 

, ואולי יוסף הצדיק לרוב מרירותיו שישב עשר שנים בבית הסוהר, כנס אחד בגבול חברו כמלוא נימאי 35326 

 35327 .ז נענש אותו צדיק עוד שתי שנים"וע, נגע כמלוא נימא טבע בנס פעם אחת בחייו

דבר , ועתה התבוננו אחי המשכילים המבינים מה עצומה העבודה שמלכנו מלכו של עולם דורש מאתנו 35328 

, ולמה אנו מחשים מלהכין לבבנו ולכוון דעתנו בתורה ומוסר במרחב השכלה, אף לאדם גדולהיותר קשה  35329 

, טבע אינו נס ונס אינו טבע, למצוא דרך איך לכלכל מחשבה ההפוכה ברגע ורגע כמו זיבורא ועקרבא 35330 

ומה תקות אנוש אשר טומן יד , ישתומם המבין על קושי העבודה, ולמזג יחד שני הפכים בנושא אחד 35331 

 35332 ?שבתו בצלחת היש מזור למחלתומח

ש "ומכ, כבר הקדמנו כמה קשה השרשה קדומה בלא תאוה וחשק, ועתה התבוננו אחי המבינים המשכילים 35333 

ש "ומכ, וכמה קשה לעקור השרשה כזו, כמו חמדת פרנסה שחיי האדם תלוים בה, בחשק וחמדה עצומה 35334 

וחייבה לנו התורה , אכזריות כמו הרופא האכזר שעוסק ברפואות, כשעוסק בדבר שמחזק הכח הרע 35335 

אי אפשר , כי מי שנפשו תחמוד ותתאוה לממון וכבוד, להתהפך מכח אל כח ומתכונה אל תכונה ברגע ורגע 35336 

לעקור אותה מכל וכל , ש בהשרשה מיוסדת תקיפה וחזקה"וכ, ש מטבע נס"לעשות במחשבתו ציורי נס וכ 35337 

 35338 .כמו רגע

ורה היה נדמה לנו כי רק למלאכי מעלה ראויה עבודה ולולא באה אזהרתה בת, והנה העבודה קשה מאוד 35339 

ויש לנו הרהורי , י חטא של עץ הדעת"וכל העמל הלזה בא לנו ע, והיא באמת מוטלת על כל אדם, כזו 35340 

חכמה )  .אך אין להאריך ולצאת מענין אל ענין? ואיך שנתנה לנו לטובתנו דוקא? דברים למה זאת 35341 

 35342 .(ח"מ´ א מא"ומוסר ח

 35343 

 35344 מאמר תשמה

 35345 .(ד"י´ בראשית מ) ם זכרתני אתך כאשר ייטב לך והזכרתני אל פרעהכי א

וצריכים להבין מה , י שאמר לשר המשקים כי אם זכרתני והזכרתני אל פרעה נתוסף לו שנתיים"ל ע"אחז 35346 

או , הלא ההשתדלות של יוסף לצאת מבית האסורים לא היה מרצונו להטיב מצב החומרי שלו, החטא בזה 35347 



אלא כיון , כי בודאי היה מקבל הכל מאהבה והיה מן השמחים ביסורים, בית הסוהר מפני שקץ לסבול חיי 35348 

היה משתוקק להגיע להמעלות שאפשר לו להשיג בחברת , שהיה חסר לו איזה בחינה בקבלת תורה מאביו 35349 

הרי ? לא היה להטיב אלא מצבו הרוחני, ומה החטא בזה אחר שההשתדלות שלו להוציאו משם, אביו 35350 

 35351 .וה תחשב לוההשתדלות למצ

במה גדל , במה שאמר כי אם זכרתני והזכרתני, ל שההשתדלות לחטא נחשב לו"ואף לפי מה שביארו חז 35352 

מדוע , למה ראוי ליחשב חטא יותר גדול בשני פעמים מפעם אחת, ענין החטא בכפל הלשון לענין הזכירה 35353 

 35354 .רון דק מן הדקמלקבל העונש בעד חס, לא הגין בעדו כל רום מעלתו במדת הבטחון שכבר השיג

האחת היא הבחינה של שבע יפול צדיק , אמנם מצינו שתי בחינות במכשולים של האדם בדרך העליה שלו 35355 

ח "ל אם ראית ת"ביאורן של דברים אמרו חז, והשנית היא הבחינה של עבר ושנה נעשית לו כהיתר, וקם 35356 

שיש חילוק בין חכם העובר ומבואר בזה , שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום ודאי עשה תשובה 35357 

 35358 .ושונים בזה שתי הבחינות מן הקצה אל הקצה, עבירה לתלמיד חכם

לא שאינו רואה זה למכשול אלא מפני , התלמיד חכם אם נכשל המכשול יבוא אצלו דרך העברה בעלמא 35359 

או אף כי יארע המכשול במזיד אינו עושה הדבר אחר ההסכמה כי הדרך צריך להיות , שהיה שוגג בדבר 35360 

וקודם שיבחון האדם כל , אלא לוקח הפעולה בדרך בחינה לבחון את הדרך אם טובה היא אם רעה, כן 35361 

 35362 .הדרכים הראויים לו לפי דעותיו ומדותיו אשר בחזקת סכנה המה יכשלו בדרך ההבחנה

לפני שהוא מוצא הגדר המדויק המתאים לתיקון , וכמו כן יארע לו בעת שהוא מבקש גדרים לחסרונותיו 35363 

אבל ממכשולים כאלה לא יעשה , קודם שיבחר וימצא הגדר הנכון יכשל בבחירתו ויטעה בחשבונו, חסרונו 35364 

ורק על , אדרבה אצלו יעשה המכשול שעוד יתעלה ממנו כי המכשול אור בהיר, לו דרך מעוקל לילך בה 35365 

ו בגדר כי אז יתברר לו בהחלט כי רק בדרך זאת א, ידו יוכל לפתור כל שאלות האדם בבחינת מופת חותך 35366 

ויפתח לעצמו פתח , ´ואם יזוז חוט השערה יאבד כל מצבו בעבודת ה, זה יוכל לעמוד במצב הרוחניות שלו 35367 

 35368 .לירד מטה מטה

ש אין אדם עומד בדבר "כמ, נמצא שהמכשול בשביל המבקש הוא באמת נר שעל ידו ימצא הדרך הנכון 35369 

מהנפילה גופא , שבע יפול צדיק וקם ש"ולכן הוא יודע לקום מן הנפילה הזאת וכמ, אלא אם כן נכשל בו 35370 

 35371 .ואז תהיה נפילתו סיוע להביקוש שלו, ואין לך טובה גדולה מהבירור הזה, יתברר לו כי לא זו הדרך

כשיארע לו עבירה ישיג , מה שאין כן החכם אשר יחזיק את עצמו שאינו צריך להיות תלמיד ולבקש עוד 35372 

עם כל , יטה של עבירה ויאמר כי כן הוא הדרךעוד יעשה ש, כי מלבד העבירה לעצמה, חסרון כפול 35373 

ויתרחק מכל אשר יבקר את הדרך שלו , י ההיתרים הוא יוצר לעצמו דרך"ע, ההיתרים שיכולים להמצא 35374 

 35375 .ויתחבר אל מי שמסייע לדרכו

, כי כל כך אבד את עצמו בהמכשול הזה עד כי קשה לו לפרוש ממנו, נמצא כי המכשול החשיך לו הדרך 35376 

אמנם בעצם העבירה היא , שקשה לו לפרוש שהדרך היא נכונה ולכן קשה לו לפרוש והוא מסיק ממה 35377 

ויותר קשה מהעבירה , וקשה לו לפרוש מן הדרך בשביל שהוא רוצה את העבירה, שיצרה לו את הדרך 35378 

 35379 .ומפני שלא שב ממנה ועבר עליה ושנה בה לכן נעשית לו כהיתר, היא הדרך של העבירה

אם עבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום כי בודאי עשה , ו לתלמידלא כן החכם המחזיק את עצמ 35380 

ומיד כשהוא מרגיש המכשול שב ממנו ועושה , כי אינו מניח העבירה עד שתעשה לו דרך מיוחד, תשובה 35381 

יוצר ממנה דרך ומגביל את , אם יארע עבירה כזו לחכם אשר אינו מחזיק עצמו לתלמיד, לו גדר יותר גדול 35382 

 35383 .בכלל אלה אשר הדרך בחרה אותם וקשורה בו ככלב ונכנס, הביקוש

כי בזכרתני הראשון היה החטא על דרך , ובזה נבין ההבדל הגדול בין אם זכרתני לבד ובין שני פעמים 35384 

כמו שמצינו בעת שהלך אל אחיו ויאמר האיש , כי מדרגתו היתה גבוהה מאוד במדת הבטחון, מקרה 35385 

ובכל זאת הלך אליהם , ל שחושבים עליו רעה ורוצים להרגו"זי "ופירש רש, שמעתי אומרים נלכה דותינה 35386 

לכן אחר שישב עשר , משום שהיה בטחונו באלוקיו אשר אין התועלת והנזק ביד הנברא אלא ביד הבורא 35387 

כ לא לנצל ההזדמנות כי לא יועיל כלום בלתי רשות "היה לו ג, שנים בבית הסוהר ובאה לו ההזדמנות 35388 

 35389 .ינו צריך להזדמנות זאתוכאשר ירצה הבורא א, הבורא

אלא שהחטא של זכרתני הראשון יתכן , נמצא שבאמרו כי אם זכרתני והזכרתני היה חטא גדול בבטחון 35390 

התהוה אצלו החטא בדרך הסכמה והחלטה , אבל כאשר אמר בפעם שנית והזכרתני, שאמרו בדרך מקרה 35391 

ובפעם , ד ולא סיפר לו דברוהראיה שבפעם הראשונה לא אמר אלא כי אם זכרתני בלב, שהדרך הוא כך 35392 

אבל בפעם השניה , משום  שבפעם הראשון היה בדרך מקרה, השניה סיפר כי גונוב גונבתי מארץ העברים 35393 

ויוכל להיות שהעונש הוא מפני , שהסכים לחיות על השתדלות והשלים כל חלקי ההשתדלות מפני זה נענש 35394 

וכן צריך להיות , להיות לו דרך יותר גבוההומלך צריך , האחד מפני שהוא צריך להיות מלך, שני טעמים 35395 

 35396 .בטחונו יותר שלם



ולו , לכן רגלי חסידיו ישמור בל יכשל להחסיר ממדרגתו, ועוד מפני שמדרגתו היתה גבוהה מאוד בבטחון 35397 

והיה , יתכן שהיה טועה לחשוב כי ההשתדלות הועילה לו, לא היה משיג העונש של שתי שנים בעד החטא 35398 

לכן שמר אותו הבורא מן , ולהבא שראוי להשתדל בעד המחר בבחינת כי אם זכרתנינקבע לו לדרך מכאן  35399 

ולא לבד שלא תקרב את הדבר , שיראה בחוש אשר לא עלתה ההשתדלות בידו כלל, המכשול הזה 35400 

, ולהיפך בלתי הסיבה נדמה לפי מושכל ראשון אשר תרחק ממנו ההצלה, המבוקש אלא עוד תרחק אותו 35401 

 35402 .כי במדה שאדם מודד בה מודדין לו ,ואדרבה הוא מקרב בזה

, מלבד שלא ירויח עוד יפסיד, כי אם ידאג ויבקש סיבה, וזהו העיקר בדרך הבטחון שלא לצור צרת מחר 35403 

כי כך טבע הדבר אשר מי שרודף אחר הסיבה הסיבה בורחת , כי בגלל הסיבה עוד ירחיק את המבוקש 35404 

וכל הבורח מן הגדולה , ה הגדולה בורחת ממנול כי כמו המחזר על הגדול"א ז"וכן מבואר בהגר, ממנו 35405 

כמו שהנסיון מעיד על זה למבקשי דרך , כן בכל המדות וביחוד לענין הבטחון, הגדולה רודפת אחריו 35406 

 35407 .(דרכי הבטחון´ מדרגת האדם מא)  .השלמות והבטחון בהשם יתברך שמו באמת

 35408 

 35409 מאמר תשמו

 35410 .(ד"י´ ראשית מב) כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך והזכרתני אל פרעה

ולא פנה אל רהבים על ידי שאמר לשר המשקים זכרתני , מבטחו זה יוסף´ אשרי הגבר אשר שם ה 35411 

מאחר שנענש יוסף על , תימה גדולה ישנה בדברי המדרש, (ר פט ב"ב) והזכרתני נתוסף לו שתי שנים 35412 

 35413 ?מבטחו´ איך דרשו עליו הפסוק אשרי הגבר אשר שם ה, שתלה בטחונו בשר המשקים

שהרי , ה"אי אפשר להגיד שסמך יוסף על שר המשקים ולא על הקב, רם מאוד נפלאו הדברים בעומקםב 35414 

מסיר האלקים השגחתו ממנו ומניח אותו ביד ´ שמי שבוטח בזולת ה, (שער הבטחון) איתא בחובת הלבבות 35415 

צמו לא אלא שמצד ע, שר המשקים לא רק שלא היה יכול לעזור ליוסף ללא סייעתא דשמיא, מי שבטח בו 35416 

ואם כן , שהרי כשהגיע הזמן והיה נאלץ להזכיר את יוסף לפרעה הזכירו בלשון גנאי ובזיון, רצה לעזור לו 35417 

ובבוא העת שלח מלך ויתירהו מושל עמים , היה יוסף צריך להשאר כלוא בבית האסורים עד שילבין ראשו 35418 

 35419 .ויפתחהו

וגם ההשתדלות , ה"ך אלא על הקבאלא ברור הדבר שאפילו בשעה שבקש עזרתו של שר המשקים לא סמ 35420 

כמו , ה ושם את שר המשקים אך לאמצעי שעל ידו יצא הדבר לפועל"משום שבטח בהקב, כשירה היתה 35421 

ולא עוד אלא אפילו בהיותו בכלא היתה אשת , (ג"שער הבטחון פ) ל שהוא הדרך הנכון"שכתב החוה 35422 

והבין יוסף שבודאי , (ר פז יא"ב) שפוטיפר מתגרה בו ומאיימת עליו אם לא יעשה כרצונה כדאיתא במדר 35423 

 35424 .ה לא יעזבנו אלא ימציא לו איזה סיבה שעל ידה ישתחרר"הקב

ה לסבב "הבין בחכמתו שזהו השליח שנשלח מהקב, בשומעו את חלומו של שר המשקים וביודעו פתרונו 35425 

דל בטחונו אכן לפי גו, מבטחו´ ל הפסוק אשרי הגבר אשר שם ה"ומפני רב בטחונו דרשו עליו חז, שחרורו 35426 

ודבר , אפילו שנרמז לו מההשגחה העליונה שהוא סיבת ישועתו, לא היה לו לבקש מגוי זה והזכרתני´ בה 35427 

מיותרים ´ זכרתני והזכרתני´כדי שילמד ששני המלים , שפתים אך למחסור על כן הוארך מאסרו בשנתים 35428 

 35429 .כזבובזה יבין שלפי מדרגתו אין לו לפנות אפילו בדבור אל רהבים ושטי , היו

ואמר להם ואתם , גודל בטחונו של יוסף היה אפשר להבחין בשעה שאחיו פחדו מנקמתו לאחר מיתת יעקב 35430 

והלא אתם ? י אם הייתי רוצה להרע לכם אני יכול"ופירש רש, חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטובה 35431 

ה צריכים התפלא למ? והיאך אני לבדי יכול להרע לכם, ה חשבה לטובה"כולכם חשבתם עלי רעה והקב 35432 

 35433 .לפייסו באשר אין הדבר תלוי בו כלל

, (חשבון הנפש כג) כתב החובת הלבבות שלבות החכמים יש להם עינים רואות מה שאינם רואים הפתאים 35434 

אבל החכמים רואים בעיני , הפתאים מתפתים ממראה עיניהם ונצודים ברשת נטייתם אחרי הערב לשעתו 35435 

עד שמצאנו אצל יעקב , ונות ישנן בראיית לבות החכמיםמדרגות ש, שכלם את גנות השקר ויקרת האמת 35436 

עד , תפלתו ובטחונו באלקים היה אצלו כל כך ממשי כמו חרב וקשת, אבינו שבטחונו היה בטחון חושי 35437 

 35438 .שתרגם אונקלוס אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי בצלותי ובעותי

שקוע הוא , המתרחשים סביבו האדם הפשוט מסתובב בעולמו בלי לחוש כלל לכל הדברים הגדולים 35439 

ואיך מגיעים לתענוג האמיתי ועידון , בהנאות ודרישות החומר ואין לו שום מושג מעונג רוחני מה הוא 35440 

נטל העול של הגשמיות מונעת ממנו לטעום שום טעם חוץ מטעם עפר של , הגדול מהם נהנים בני עלייה 35441 

כמו שלמד יוסף מהארכת מאסרו בשנתים ו, אינו מבין כלל שאפשר להתעלות מכל מקרה ופגע, החומר 35442 

 35443 .לימוד גדול בתורת הבטחון

, ויש להבין את ההשוואה בשני אופנים, (ח"תהלים י) סלעי ומצודתי´ ש ה"מדת הבטחון נקראת מצודה כמ 35444 

וגם בשעת שלום מהווה המצודה מקום מבטחים לשמור , בשעת המלחמה מוצאים מפלט מהאויב במצודה 35445 

ודמיונות , כן מדת הבטחון מצלת את האדם מסערת רוח של שאלות החיים ,על אוצרות וכל כלי יקר 35446 



כאשר נזקק אליו , ופחדים של העתיד המונעים את האדם מלהתמסר ללימוד התורה ולהשגת המעלות 35447 

בהתחזקו בבטחון דוחהו בקלות באמרו בשביל מה לדאוג דאגת , היתוש של דאגת הפרנסה ומטריד מנוחתו 35448 

 35449 .ם הוא יזמין גם מזונותיהרי מי שנותן חיי, מחר

אין בידו לעשות , גם כאשר סרו מעליו הדמיונות של רדיפת עולם הזה ומבקש לצבור בתוכו תורה ומעלות 35450 

שבטחון והסתפקות המה כללים , (אבן שלמה סג)א  "וכמו שכתב הגר, תושיה בלי שיתאזר במדת הבטחון 35451 

עוד כתב , בטחון אין תורתו מתקיימת בידו ומי שהוא מחוסר, ועיקר הכל הוא הבטחון, לכל המדות טובות 35452 

 35453 .אף על פי שעוסק בתורה ובגמילות חסדים בא לידי קנאה ושנאה, שמי שמחוסר מדת הבטחון

ומתרגל לעשות , שהרי הבא לעקור ממנו תכונתו להיות קפדן, גם בענין תקון המדות חשוב הוא הבטחון 35454 

אבל אינו עוקר מן , רי שכבר נתעוררה בקרבוהרי אינו אלא שובר מדת ההקפדה אח, הטבה במקום הקפדה 35455 

והאדם אינו אלא אמצעי ולא הגורם , אבל כשיתחזק בבטחון שהכל בידי שמים, השורש הנטיה להקפיד 35456 

 35457 אמר לו קלל´ וכמו שאמר דוד בשעה שקללו שמעי ה, אז יבין שאין לו שום סיבה להקפיד, המקורי

 35458 .ת ההקפדה מלבוובמחשבה זאת יוכל לשרש לגמרי א, (ז"ט´ שמואל ב)

ש "וכמ, אחרי הקדמת יסודות האמונה בהם מאמין כל יהודי, על האדם לדעת שאין שום חידוש בבטחון 35459 

ז אחד ששאלו למי הוא "ופגש שם עובד ע, ל שאחד הפרושים נסע אל ארץ רחוקה בענין פרנסתו"החוה 35460 

השיבו הגוי , ן כמוהוהמכלכל המטריף אשר אי, כשהשיב הפרוש שהוא עובד את הבורא הכל יכול, עובד 35461 

מאחרי , שאם מה שאמר הוא אמת לא היה לו לנדוד למרחקים עבור פרנסה, שפעלו סותר את דבורו 35462 

ושוב לא יצא , ומאז הפסיק הפרוש את רדיפתו אחרי מחייתו, ה יכול להזמין לו מזונו במקומו"שהקב 35463 

 35464 .מביתו לבקש פרנסה

ה לרכוש אותו הוא מפני הרגל האדם לחיי ומה שכל כך קש, הרי שענין הבטחון הוא פשוט בתכלית 35465 

יבין , אבל אם יתבונן איך שהתינוק שנולד אינו עושה שום השתדלות, השתדלות תמידית ורדיפת הסיבות 35466 

על האדם לקנות לו לב מבין ולזרוק , שהכל מן השמים ואין צורך בבהלה ודאגה וגם אין בכוחן לעזרו 35467 

.מבטחו´ הרהבים ושטי כזב יזכה לאשרי הגבר אשר שם הואז בעוזבו , מעליו כבלי עוורון העולם הזה 35468 

 35469 .(המוסר והדעת)  

 35470 

 35471 מאמר תשמז

 35472 .(ד"י´ בראשית מ) כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך והזכרתני אל פרעה

יוסף הצדיק נענש בשנתיים נוספות בבית הסוהר משום שתלה בטחונו בשר המשקים באומרו כי אם  35473 

ואם כן לכאורה צריך , כדי שילמד האדם ממנו לתקן את המעוות והנה כל עונש הוא, זכרתני והזכרתני 35474 

 35475 איך זה אמר אל פרעה לאחר שפתר חלומו ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים, עיון

 35476 .שזה ודאי נראה כעין השתדלות שישים פרעה את עיניו עליו לטובה, (א"בראשית מ)

, והצליח ללמוד על ידו את עומק גדר הבטחון, ם עונשו הנוסףאך אמת היא שיוסף התבונן היטב מאוד בטע 35477 

שאין כל כח בסיבה עצמה כי כל הכח נמצא רק , ה"והיינו שיברר האדם לעצמו בכל סיבה שיזמין לו הקב 35478 

ואני שמעתי , וראיה לזה שהמלה הראשונה שאמר יוסף בהשיבו על שאלת פרעה, ה"במסבב הסיבות ב 35479 

והוסיף אלקים יענה , כלומר אין לי כח זה כלל! היתה המלה בלעדי, ותועליך לאמר תשמע חלום לפתור א 35480 

 35481 .את שלום פרעה

הרי היה יכול לומר לפרעה כן יש לי , ולכאורה תמוה למה לו לשלול את הענין לגמרי באופן כח מוחלט 35482 

 35483 והרי במקום, אבל לא מחכמתי היא אלא האלקים נותן את הדברים בלבי או כדומה לזה, קצת ידיעה בזה

הלא קרוב הוא שפרעה יבין מזה , זה הוא אומר בלשון שאינו משתמע לתרי אפי שאין בו יכולת כלל 35484 

ובזה יאבד את הזדמנות האחרונה , שהשמועה שמפיצים עליו שיודע חלום לפתור אותו בטעות יסודה 35485 

 35486 .לצאת מבית הסוהר לעולם

בו את חשיבות הסיבה הגשמית ביודעו שקודם כל עליו לבטל מל, אבל יוסף הצדיק לא השגיח בזה כלל 35487 

ומזה רואים בעליל עד היכן הגיע לימודו , ת וזהו עיקר הבטחון"ולתת את הכוחות כולם אל השי, לגמרי 35488 

היה יכול לעשות את כל , אחר שהגיע לדרגה זו של עמידה בנסיון, באותן שנתיים מאסר שהוטלו עליו 35489 

, תה ירא פרעה מבלי שיהיה בזה שום פגםלפתור החלום לפרעה וגם לומר וע, ההשתדלות המוטלת עליו 35490 

 35491 .ת היא דרך התורה"ולעשות מעשים ולתלות הכל בהשי, כי לא המעשה הוא הפגם אלא התלייה במעשה

כי הרי צריך עיון , ה מדקדק עם חסידיו ואיך הוא מנסה אותם"עד כמה הקב, ועוד נקודה נפלאה יש בזה 35492 

כמו שכתוב וישלח פרעה , וסף מבית הסוהרלשם מה מדגישה התורה הקדושה את מהירות יציאת י 35493 

הבהילות שבענין מודגשת על ידי הלשון , ויריצוהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיו ויבא אל פרעה 35494 

 35495 .לשון פיעל שלא כרגיל´ ויחלף´וגם על ידי ´ וירצוהו´



ה על ופרע, גם יש להתבונן על הניגוד שבין הבור החשוך ומטונף לאצל פרעה שמראה לנו חצר המלכות 35496 

הוא יזכור אז , ובמצב בהלה כזו עלול האדם לשכוח כל מה שלמד, כסאו וכל שריו ועבדיו עומדים לפניו 35497 

ה מנסה את "בזה רוצה התורה הקדושה ללמד לנו איך הקב, רק מה שנשתרש היטב בפנימיות לבו 35498 

 35499 .ואיך הם עומדים בנסיונותיהם, הצדיקים

עד שבבוא הנסיון , לעצמו בלי הפוגות את גדרי הבטחון ברור הוא שבמשך שנתיים יוסף הצדיק למד ושינן 35500 

והיה יודע היטב , ועל כן כששאלו פרעה את שאלתו, עם כל פתאומיותו השתרש הלימוד בפנימיותו ממש 35501 

לא חש כלל למצבו אלא מצא בנפשו העוז לומר תיכף ומיד , שעל פי דרך הטבע כל עתידו תלוי בתשובתו 35502 

מכתב )  .אלא רק האלקים יענה את שלום פרעה, ן בסיבות כלוםובזה ללמד גם לפרעה שאי, בלעדי 35503 

 35504 .(10ד "מאליהו ח

 35505 

 35506 מקץ

 35507 מאמר תשמח

 35508 .(´א א"בראשית מ) ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאר

י "ע, מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב זה יוסף´ ד אשרי הגבר אשר שם ה"הה, (ר כאן"ב) ל"אחז 35509 

, מקשים העולם דהוי דבר והיפוכו, כ"כרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים עשאמר לשר המשקים ז 35510 

ועוד יש להבין , שנים´ י שאמר לשר המשקים ניתוסף לו ב"וסיימו ע, ל אשרי הגבר זה יוסף"שהתחילו חז 35511 

, דהא ודאי מותר לכל איש הנמצא בצרה להושיע את עצמו בכל מה שיוכל, למה נענש בשביל אמירה זו 35512 

 35513 .ו עוולה נמצא בשפתיו של יוסף הצדיק שאמר זכרתני והזכרתניכ איז"וא

כי אנו לומדים בפרשה שפרעה חלם חלום זה , ובהקדם נבאר דבר השייך לנדון דידן להעיר אזנינו לנכון 35514 

אלא שכבר הגיע זמנו של יוסף לצאת מבית , ויוסף שנתעכב שנתים בבית הסוהר זה דבר שני, דבר אחד 35515 

, אבל אין הדבר כן וכן צריך לפרש, דברים יחד והזכירו שר המשקים לפני פרעהנצטרפו שני ה, האסורים 35516 

שבאמת כל חלומו של פרעה לא היה אלא בשביל יוסף כדי שהוא , ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם 35517 

רק מפני שאמר יוסף כי אם זכרתני והזכרתני נדחה , והיה עומד לחלום מלפני שנתים, יתמנה למשנה למלך 35518 

 35519 .נתיים ימיםהחלום לש

ובפרט כאשר , כי האדם מחפש לו דרכים מרובות לקרב הדבר אשר צריך לו, ומכאן יש ללמוד מוסר גדול 35520 

אבל האדם הלזה פונה , והוא אינו יודע כי כבר הכינו הרבה בני אדם לעשות הכל למענו, נמצא במצוקה 35521 

לך בכוחות עצמך , עצמךאומרים לו מן השמים אם חכם אתה ב, לעצמו וטורח בעצמו להושיע את עצמו 35522 

 35523 .ונראה מה יהיו חלומותיך

כי היה נצרך , ל שהיה ראש ישיבת לומזה ומייסדה"א שולביץ ז"צ מוהר"וזכורני מעשה שסיפר לי הגה 35524 

ואמר לו החפץ חיים שיקח את , פעם למשגיח בישיבה ונסע אל החפץ חיים שימליץ לו על איזה משגיח 35525 

וכמובן , לב רגש גדול הראוי למשפיע רוחני בישיבה גדולה ובעל, פלוני שהיה מהגאונים הצעירים אז 35526 

 35527 .שקיבל את ההצעה וזה היה בסוף הזמן

ומייעץ , שהוא חוזר בו מהמלצתו על אותו פלוני, מיד אחרי החג קיבל הראש ישיבה מכתב מהחפץ חיים 35528 

בר מ כי החשיבו לד"והיה ניכר מתוך מכתבו שכתב זה בחוה, לו שלא לקחת אותו למשפיע בישיבה 35529 

ו לא ראה בהאיש שום "וענה לו החפץ חיים כי ח, א שולביץ נסע מיד להחפץ חיים ושאלו"הר, האבוד 35530 

ואמר החפץ , ´אלא שמלפני כמה ימים הוא בא לפניו והתאונן על מצבו הגשמי שאין לו פרנסה וכו, פסול 35531 

 35532 .כ"יע בישיבה עכי אדם שמתאונן על מצבו הגשמי אין בכחו להיות משפ, חיים שלפיכך חוזר בו מהצעתו

מצב מזהיר בגשמיות , הנה עבור האדם הגדול ההוא כבר היה הכל מוכן מלמעלה, ומעתה נתבונן בזה 35533 

כי לזכות את הרבים לאו מילתא , והיה עולה מעלה מעלה בסולם ההצלחה בזה ובבא, וברוחניות כאחד 35534 

, ש"ר ממלאכי השרת עיכי המזכה את הרבים עומד במעלה יות, וכבר כתב בחובות הלבבות, זוטרתי היא 35535 

אך מכיון שפקע , ואילו היה מצדיק עליו את הדין עוד ימים מועטים ויט שכמו לסבול מה נהדר היה מצבו 35536 

 35537 .כח סבלנותו והתאונן איבד הכל

´ ל בפ"ן ז"ונצטט כאן דברי הרמב, ונחזור למה שהתחלנו בקושיא למה נענש יוסף על השתדלותו בזה 35538 

והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים לא יתנהג ענינם , ל"ככם וזפ ונתתי משכני בתו"בחוקותי עה 35539 

את לחמם ומימם ויסיר מחלה ´ כי יברך ה, לא בכללם ולא ביחיד מהם, בטבע כלל לא בגופם ולא בארצם 35540 

ואמר , רופאך´ ש כי אני ה"עד שלא יצטרכו לרופא ולא להשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל כמ, מקרבם 35541 

ואילו היה דבר הרופאים נהגו בהם מה טעם שיזכיר , כי אם ברופאים´ דרש ה הכתוב גם בחוליו לא 35542 

אבל הוא אשר יאמר אדם לא אוכל מצה בחג המצות כי , אין האשם רק בעבור שלא דרש השם, הרופאים 35543 

 35544 .אם חמץ



ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם אחרי שהבטיח , בנביא לא ידרוש ברופאים´ אבל הדורש את ה 35545 

שאילו לא היה , א ברפואות אלא שנהגו"שאין דרכם של בנ, (´ברכות ס) והוא מאמרם, לחמך וברך את 35546 

אבל הם נהגו ברפואות , ´דרכם ברפואות יחלה האדם כפי אשר יהיה עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה 35547 

 35548 .והשם הניחם למקרה הטבעים

אמרו שניתנה רשות לחולה  ולא, וזוהי כוונתם באמרם ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות 35549 

כי , שחלקם בחים אין לרופא לאסור עצמו ברפואתו´ אבל כיון שחלה והוא לא היה מעדת ה, להתרפאות 35550 

 35551 .ל הזהב"דרכי איש אין לו עסק ברפואות עכ´ אבל ברצות ה, התורה לא תסמוך דיניה על הנסים

כי כל , צא מתהלוכות הטבעהוא אשר י, ן כי האיש אשר עלה בדרגה ביראת השם"למדנו מדברי הרמב 35552 

ואינם מתבוננים בהליכות דרך , הענינים הטבעיים לא נבראו אלא להמון עם אשר לא ידעו את השם כראוי 35553 

כ "משא! ת הדרכים הטבעיים מדה כנגד מדה"להם יניח השי, חייהם על דרך האמת לידע כי אין עוד מלבדו 35554 

ואם ישכח , כ מדה כנגד מדה"מבטחו ג´ יה האז ה, בכל הליכות חייו´ להאיש המורם מעם אשר יבטח בה 35555 

, (יבמות קכא) ש"יתבע על זה ויענש חמורות וכמ, לפעמים וישתדל בהטבעים פיגול הוא ולחטא יחשב לו 35556 

 35557 .ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה"הקב

מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב זה ´ אשרי הגבר אשר שם ה, ל שאמרו"מעתה ברורים לנו דרשת חז 35558 

פניה קלה בלב לא פנה אל רהבים ושטי ´ ואפי, מבטחו´ כי אמנם יוסף הצדיק הוא הגבר אשר שם ה ,יוסף 35559 

´ מה שהוציא רק בפיו ב´ כלומר אפי, י שאמר לשר המשקים כי אם זכרתני והזכרתני"ומכיון שכן ע, כזב 35560 

שנים בבית ´ כבר נענש באופן חמור מאוד וניתוסף לו להיות עוד ב, מלים אלו הנשמעים כהשתדלות טבעי 35561 

 35562 .(לב אליהו)  .ת"והבן זה כי הוא יסוד גדול בעבודת השי, האסורים

 35563 

 35564 מאמר תשמט

 35565 .(´א א"בראשית מ) ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאר

י שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני נתוסף לו שתי "ע, בכל עצב יהי מותר ודבר שפתים אך למחסור 35566 

על רבי פנחס בן  (.חולין ז) ש במסכת"וכמ, תבונן הרי פדיון שבויים מצוה רבה היאיש לה, (ר"בר) שנים 35567 

אמר ליה גינאי חלוק לי מימיך , (שם הנהר כך)א  פגע ביה בוגינאי נהר, יאיר שהיה אזיל לפדיון שבויים 35568 

אי אתה ספק עושה ספק , אמר לו אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני, ואעבור בך 35569 

הוה , חלק ליה, אמר לו אם אי אתה חולק גוזרני שלא יעברו בך מים לעולם, אתה עושה אני ודאי עושה 35570 

אמר רב , אמר ליה חלוק ליה להאי נמי דבמצוה קעסיק חלק ליה, ההוא גברא דהוה דארי חיטי לפיסחא 35571 

 35572 .ש"יוסף כמה נפיש גברא כמשה ושיתין רבוון עי

אבל לפדות איש צדיק וחסיד וכל שכן כיוסף , ולי רק איש פשוטשם אין אנו יודעים מי היה השבוי א 35573 

אבל הוא , וקיימא לן הוא ואביו ורבו בשבי רבו קודם לאביו, גדול הזכות למי שמשתדל להצילו, הצדיק 35574 

כ גדול הוא החיוב ביותר על השבוי עצמו להשתדל בפדיון "וא, כל הקרוב קרוב קודם, קודם לשניהם 35575 

 35576 .נפשו

השתדלות קלה וישרה אצל שר המשקים , בשביל שאמר יוסף זכרתני והזכרתני, מה נורא דין שמים 35577 

ואילו היה עושה מעשה כזה , נענש להיות עוד שתי שנים בבית האסורים, שישלם לו טובה תחת טובה 35578 

 35579 ?ולמה יגרע המצוה בזה שיוסף הצדיק עצמו הוא השבוי והמשתדל, בשביל אחר אין קץ לשכר מצוה זו

 35580 

שאם מתערב אף משהו דק ביותר של אהבת עצמו , ות דין שמים ומעמקי כוחות האדםלמדנו מכאן נורא 35581 

עד שמצוה רבה כזאת לפדות שבוי כזה נהפך על , נאבד על ידי זה כח הקדושה שבמעשה, במעשה המצוה 35582 

והוצרך להטהר מזה על ידי יסורים גדולים כאלה במשך זמן רב של , יוסף הצדיק המשתדל בזה לרועץ 35583 

 35584 .(א"אור יהל ח)  .רי מה נורא הוא כח ההרס של משהו חפץ בשרי ונגיעת עצמוה, שתי שנים

 35585 

 35586 מאמר תשנ

 35587 .(´א א"בראשית מ) ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאר

כיון שהגיע הקץ , זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים, איתא במדרש קץ שם לחושך 35588 

בכל דרכיו , אלקיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך´ אמר ישעיה אני ה, (ר פט א"ב) חלם פרעה חלום 35589 

ל הבא ליטהר "שהרי אמרו חז, וכל שכן למי שהוא בא ליטהר, של האדם מדריכים אותו מן השמים 35590 

 35591 .(7יומא לח) מסייעין אותו

לא והותר ממאסרו כדי ש´ זכה לעזר ה, ה ולא שם לב לאיומיה של אשת פוטיפר"יוסף שבטח על הקב 35592 

ולא עוד אלא , אדרבה שמו אדון לבית פרעה ומושל בכל קניניו, לבדו´ יהיה כפוף לשום אדם בלתי לה 35593 



ששתי השנים האחרונות היו על שני הלשונות של , אפילו תקופת מאסרו נמדדה בדיוק כדי ללמדו להועיל 35594 

 35595 .לם פרעה חלומוברגע שנגמר לימוד זה בא הקץ לסבלו ומיד ח, שאמר לשר המשקים´ זכרתני והזכרתני´

אילו השכיל לדעת שזהו גופא הסייעתא , האדם שמח כאשר מצליח במעשיו ומצטער כשמתעכבים עניניו 35596 

שבזה ניתן לו מקום לבדוק את טיב מעשיו השלמים , דשמיא הכי גדולה שלפעמים דוקא לא יצליחו עניניו 35597 

ויש שהיא הטבה גדולה , סףיש ואי הצלחתו באה כדי שיעמוד על תיקון מעשיו כמו אצל יו, הם אם לא 35598 

סימן זה ´ אם תרצה לדעת אם טוב אתה בעיני ה, ש בספר הישר"מאת האלקים לשמרו מרדת שחת כמ 35599 

ולהיפך אם יעלה בדעתך לרע , אם בשעה שתעלה בדעתך לעשות טוב מסייעין לך מן השמים, בידך 35600 

 35601 .משום שצעדת בדרך בלתי נכון, כשלונו הוא סימן לסייעתא דשמיא, ימנעוך

ובכל זאת תמיד היה מתלמד מצרותיו ומפשפש , עקב אבינו היה מלומד סבל מטל ילדותו ועד זקנותוי 35602 

אמרו , למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח, עד שמצאנו שפעם לא עמד בזה ואמר לבניו, במעשיו 35603 

בנו  ה עוסק להמליך את"שהרי הקב, במדרש מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה אלא במקום זה 35604 

 35605 ´על מקרה בודד זה מתרעם הנביא למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מה, במצרים והוא אומר למה הרעותם

 35606 .(.ר צא יג"ב)

ואפילו שם באותו , שרק פעם אחת בכל ימי חייו הסיח דעתו מזה, כל כך גדולה היתה קבלת היסורים שלו 35607 

דתי את יצחק אבי כשקבלתי ואמרו במדרש שאמר אולי משום שהחר, מעמד אמר אם כן אפוא זאת עשו 35608 

הרי שתיכף דן בעצמו שהצער שנגרם לו הוא מדה כנגד מדה על הצער שגרם , את הברכות ואמר מי איפוא 35609 

 35610 .ואם כן רק לשעה קלה הפסיק מלהצדיק עליו את הדין, (ר צא יג"ב) לאביו

כרח הוא לקבל לא רק שלא מפריעים לו אלא שמו, (7יומא לח) כלל הוא בידינו שהבא ליטהר מסייעין לו 35611 

יהיה לבו סמוך ובטוח שלא כשלונות הם , ואף על פי שנראה לו שאינו נוחל אלא כשלונות, עזרה בפועל 35612 

שאם בא , זהו שאמרו במדרש על הפסוק אשרי הגבר אשר תיסרנו יֿה ומתורתך תלמדנו, אלא נצחונות 35613 

, ואברכה ואגדלה שמךשהרי לאברהם הובטח , להתרגז האדם על היסורים שבאים עליו ילמד מן התורה 35614 

משום שזה גופא ההצלחה , (ר צב א"ב) כיון שהלך מיד קפץ עליו רעב ובכל זאת לא הקפיד ולא התרגז 35615 

ובסוף משלמים לו מן השמים עד שגם עיני , שעל ידי הנסיונות מתעלה האדם וזוכה למדרגה גבוהה 35616 

 35617 .בשרים יכולות להבחין את הצלחתו

ר "ב) והיו אומרים אימתי נרד למצרים ונחזיר את אחינו לאביו, ווכן אצל אחי יוסף שנתחרטו על מכירת 35618 

ה לתקן את המעוות "ועזר להם הקב, ב שנה לא שתו יין משום שהצטערו על המכירה"וכל אותם כ, (צא 35619 

ומסרו נפשם על בנימין עד שנתגלה להם , כשהיו נאלצים לירד למצרים לקנות תבואה ושם הלכו לחפשו 35620 

אבל באמת היה זה סייעתא , מצא את עוון עבדיך כאילו הובא עליהם פורענות יהודה אמר האלקים, יוסף 35621 

 35622 .אלא שלא נודע להם זה עד אחרי זמן, דשמיא לתקן את עוונם

שהרי , וזוכה לקדושה של הכהן הגדול, (תענית יא) הנזיר שבא ליטהר ולהזיר את עצמו מיין נקרא קדוש 35623 

אף שכהן הדיוט מצוה לטמאות להם וכל שכן , גדול אסור לו ליטמא אפילו לאביו ולאמו במיתתם ככהן 35624 

, ואילו עבד עברי שרוצה להשאר בעבודתו בתום שנותיו כי טוב לו עמך נצטוינו לרצוע את אזנו, ישראל 35625 

אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני , ובעבד הבא לטמא פותחין לו, בנזיר נתקיים הבא לטהר מסייעין אותו 35626 

 35627 .(7קידושין כב) ש אדון אחר זולתולא היה לו לחפ, ישראל עבדים

אך סימן אחד בידינו שיכוין את לבו לשמים ואז , אין אנו יודעים אם כנים אנחנו וישרים דרכינו אם לא 35628 

זה שבא לטהר מובטח שקץ יש , כי אם ללצים הוא יליץ אבל לענוים יתן חן, יזכה לסייעתא דשמיא 35629 

ומתוך הערפל , ו משום זרח בחושך אור לישריםאבל אפילו לפני קץ זה אין החושך שולט עלי, לחשכו 35630 

 35631 .מלמד אותנו להועיל ומדריכנו בדרך נלך

ואני פותח לכם , ל פתחו לי פתח של תשובה כחודו של מחט"ש חז"כמ, על האדם מוטל רק לפתוח פתח 35632 

מרגלא , אבל פתח קטן זה אינו מילתא זוטרתא, (ג´ ר ה"שהש) פתחים שיהיו עגלות וקרונות נכנסות בו 35633 

שהרי בכל , למה אין אנו רואים את הפתחים הגדולים כעגלות וקרונות, ל להקשות"ומיה של הסבא זצבפ 35634 

והיה מבאר שבדקדוק ? עבודתנו בתורה ומצוות לא יתכן שלא הצלחנו לפתוח לכל הפחות פתח של מחט 35635 

ואינו אמנם צר הוא אבל מתקיים , שהפתח שעלינו לפתוח צריך לידמות לפתח של מחט, ל"גדול אמרו חז 35636 

משום שאין עבודתנו בקביעות , מה שאין כן אצלנו פותחים כמה פתחים אבל תיכף נסגרים, נסגר אף פעם 35637 

 35638 .(ב"המוסר והדעת ח)  .כזה שישאר אפילו פתח קטן בר קיימא

 35639 

 35640 מאמר תשנא

 35641 .(´א א"בראשית מ) ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאר

אם הגיע האדם לדבקות מעשית וממשית אל בחינה , ה וישועה לעולםמבחינת החכמה העליונה באות ברכ 35642 

עלול הוא גם , שאינה באה אלא מתוך שיא ביטול היש הגשמי האפשרי בעולם הזה, זו של החכמה העליונה 35643 



מתנהגים עמו , כי מי שזכה והיש הגשמי בטל אצלו, לזכות להנהגה נסית ולהנצל מיסוריו לא בדרך הטבע 35644 

 35645 .מהטבע החומרי כ בבחינה שלמעלה"ג

אבל רק בתוך גבולי , ´והיא שאמנם רואה האדם את השגחתו ית, אבל ישנה בחינה אחרת למטה מזו 35646 

אבל מדמה בלבו שהמחלה עצמה גורמת את , ת זימן לו את המחלה שתיסרהו"הוא מאמין שהשי, הטבע 35647 

ל תולה את הרפואה אב, ת יזמן לו רופא וסממנים נכונים כדי לרפאותו"וכמו כן מאמין שהשי, היסורים 35648 

ת אך מחשיב גם את הטבע ככח פועל "שמאמין בהשי, והרי זה כעבודה זרה בשיתוף, בסממנים עצמם 35649 

 35650 .´משותף לו ית

שהבוטח בטבע נמסר ביד הטבע ולא , ההנהגה עם אדם כזה היא רק בדרך הטבע כמאמר חובת הלבבות 35651 

, תה הבחינה שבתוך תחום השגתוההנהגה עם האדם היא בדיוק לפי או, תתכן אצלו הנהגה נסית כלל 35652 

 35653 .מתנהגים עמו בהנהגה של אותה בחינה, וכאשר מדרגתו בבחינת עולם דלמטה

על אשר תלה את בטחונו בעזרת שר , בזה מתבאר לנו גזר דינו של יוסף שנידון לעוד שנתיים מאסר 35654 

ל את עצמו כיון שיוסף ניסה להצי, כ נאמר ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו"אשר ע, המשקים 35655 

לכן נהגו עמו מדה , היינו דיחוי הרוחניות מלב האדם, והרי השגת הטבע היא הגורמת שכחה, בדרך הטבע 35656 

 35657 .כנגד מדה בבחינת עולם דלמטה שהיא בחינת וישכחהו

, (ח"איוב כ) ל על זה את הפסוק קץ שם לחשך"והביאו רז, אחר כך כתוב מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם 35658 

והתעלה מתוך יסורי , תנהגים עמו במדת השכחה הבחין ברמז שרמזו לו מן השמיםמכיון שראה יוסף שמ 35659 

כי הרי זה היה , ל ומיד יצא בנס"והתדבק לבחינת החכמה העליונה כנ, הבור עד ששם קץ לחושך ולהסתר 35660 

 35661 .ויצא יוסף מהשכחה אל הזכירה, ם יחלום חלום של רוח הקודש"נס שפרעה העכו

ה והדגיש שאין לחכמתו "תלה הכל בהקב, לקים יענה את שלום פרעהכשעמד לפני פרעה אמר בלעדי א 35662 

נורא ואיום , ת ממש בלא שיתוף ואמצעי כלל"כי הכל בהנהגת השי, הטבעית כל חלק בפתרון החלום 35663 

ולסלק את ההסתר והמחשוך של , י יסורים לזכך צלו של גוף"שאפילו לגדולי עולם שולחים לימודים ע 35664 

 35665  .שלמות ברוחניות ולהתעלות מעל החומר והגשם בלי חוצץ כללכדי להתדבק ב, החומר לגמרי

 35666 .(112ג "מכתב מאליהו ח)

 35667 

 35668 מאמר תשנב

 35669 .(´א א"בראשית מ) ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאר

מפני שתלה בו יוסף , ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו´ י על הפ"בסוף פרשת וישב כתב רש 35670 

ולא , מבטחו ולא פנה אל רהבים´ שנאמר אשרי הגבר אשר שם ה, ת אסור שתי שניםלזוכרו הוזקק להיו 35671 

כי אם זכרתני , ל תולים את שתי השנים בגלל שתי לשונות של זכירה"וחז, בטח על המצרים הקרויים רהב 35672 

 35673 .בגלל השתדלות זו הוארך מעצרו לעוד שנתיים, אתך והזכרתני אל פרעה

אז , וכל שכן בית סוהר זה של מצרים יסורין בגוף ובנפש, הסוהראם נתאר לעצמנו את היסורין בבית  35674 

לא לזכור לו את כל צדקותיו , כל כך קפידה על שאמר שתי מלים! רואים לכאורה יד קשה ממנו יתברך 35675 

סוף סוף אחרי עשר ! נורא ואיום, ולהוסיף עוד שנתיים על עשר שנים שכבר עבר! וכמה עמד בנסיונות 35676 

ה "ל שהקב"נכון אומרים חז, אם פלט כמה מלים לשם השתדלות! כך נוראשנים בבית סוהר זה כל  35677 

 35678 ?אבל זה גופא וכי בשביל שהוא צדיק יפסיד, מדקדק עם חסידיו כחוט השערה

כי גר יהיה , כ חמור"בגלל שאמר במה אדע כי אירשנה נענש עונש כ, כיוצא בו אנו רואים באברהם אבינו 35679 

ויעבידו , כל כך עינויים וצרות לכל בני ישראל, ארבע מאות שנהזרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם  35680 

וכל זה בגין מכשול קטן של שאלה קטנה , וימררו את חייהם בעבודה קשה, מצרים את בני ישראל בפרך 35681 

 35682 ?מאברהם אבינו

בגלל שאמר לפרעה ימי שני חיי מעט ורעים חסרו לו שלשים , ל"וכן גם אצל יעקב אבינו אומרים חז 35683 

הספורנו פירש שהיה לו ליעקב אבינו , והרי סך הכל הוא ענה לשאלתו של פרעה, משנות חייוושלש שנה  35684 

ו "חומרה נוראה כזו להחסיר לו ל, ועל ידי זה לא היה פרעה שואל, להיות שמח ולא להראות צרתו לחוץ 35685 

והוא צרת יוסף , צרת דינה, צרת לבן, צרת עשיו, וזה אחרי כל הצרות שעברו עליו, שנה בעד כל מלה 35686 

וכאן , ש הייתי ביום אכלנו חורב וקרח בלילה ותידד שנתי מעיני"כל כך היה גדול סבלו כמ, עמד בצדקו 35687 

וכל העונשים שאנו רואים כאן ושם , קיבל כזה עונש חמור בלי שום ויתור, מיד שאמר כמה מלים של צער 35688 

 35689 ?מדוע כל כך חומרא, באו בעיקר על ביטויים שאינם רצויים או שאין בהם צורך

וכמה אנו רחוקים מהרגשה אמיתית , אלא רואים מכאן שעצם השאלות שלנו מוכיחים עד כמה ירדנו 35690 

עד כי לא מבינים ואנו מלאים , השגתנו כל כך קטנה ומצומצמת בדעת התורה הקדושה, בדעתה של תורה 35691 

צדיקים ורק ל, לאמיתה של תורה זוהי טובה גדולה, אבל באמת מה שאנו חושבים שזה עונש, רק קושיות 35692 

מה , ה עושה טובות כאלה"גדולים כאבותינו שהם מבינים את המשמעות האמיתית של כל מאורע הקב 35693 



ויוסף היה משתחרר מיד זוהי , אילו שר המשקים היה מיד מספר לפרעה על יוסף? אנחנו חושבים לטוב 35694 

 35695 .בעינינו הטובה הגדולה

דהיינו , יה חושב שזה הודות להשתדלותושאילו היה תיכף משתחרר ה, אבל ליוסף הצדיק זוהי רעה נוראה 35696 

, אף על פי שיוסף היה כל כך צדיק ותלה הכל בידי שמים, ואולי לכל הפחות קצת, שההשתדלות מועילה 35697 

ס היה מתגנב בלבו ששתי המלים שאמר לשר המשקים הם שעזרו "אבל סו, אלהים יענה את שלום פרעה 35698 

 35699 .ת חסרון בהשגחה ובטחון לפי מדרגתו הגבוההובזה היה משיג קצ, והועילו להוציאו מבית האסורים

יצא , שישכיח את בקשתו מלבו של שר המשקים´ אשר על כן כשהרגיש בעצמו שזה מכשול התפלל לה 35700 

, ארור הגבר אשר יבטח באדם, במרידה מוחלטת נגד המחשבה שהצלתו תלויה בהשתדלות של בן אדם 35701 

אם הוא יתלה את , והחסרון הכי חמור בנפשו זוהי הרעה הכי גדולה, הוא הבין שזה המכשול הכי גדול 35702 

שהשכיחו את הדברים , ולהיפך הטובה הכי גדולה שעשו לו מן השמים, הצלתו בהשתדלות של בן אדם 35703 

 35704 .מלבו של שר המשקים ולא נשאר שום זכר

שבפורים היה , כידוע ההבדל בין חנוכה לפורים הוא, כמה לימוד זה חשוב הוא לנו בימים אלו של חנוכה 35705 

לא כן בחנוכה חיילים מלחמות הנס , בדרך נס ללא מלחמה ושום דבר טבעי רק צום של שלשה ימים הכל 35706 

ימים , ומספרת הנס של פך השמן שזה העיקר´ מאי חנוכה´שואלת ´ ועל זה הגמ, מלובש בלבוש של טבע 35707 

ה ל כל כך פחדו וחששו שמא הדורות הבאים יטעו ויתלו את ההצל"חכמינו ז, טובים בהלל ובהודאה 35708 

, וכמו שאנו רואים היום לצערנו בעולם החופשי שעושים ענין גדול ממכבי, במלחמה ובדרך טבעי 35709 

 35710 !ומתפעלים כל כך מן הנצחונות עד כי שוכחים את ההשגחה ואת מקור הנסים

כמה , ולהוסיף לו שתי שנים כדי להוציא ממנו את זו הטעות, אם כן זה חסד גדול מן השמים להעניש יוסף 35711 

מה שאנו חושבים להצלה ? ו אילו היה מצליח שר המשקים להוציא אותו מיד מבית האסוריןחסרון היה ל 35712 

! ´אבל אחרי העונש כמה גדול קידוש ה, אף כי הכל בדקות לפי מדרגתו של יוסף הצדיק, זה בכיה לדורות 35713 

, ורותכדי ללמד לד´ וכן כל העונשים לאבותינו אברהם ויעקב זה חסד ה, שכדאי כל הסבל בגלל שתי מלים 35714 

והיה ´ להיפך ברוך הגבר אשר יבטח בה, שההשתדלות לבטוח באדם זהו ארור ולא יצא ממנו שום תועלת 35715 

 35716 .הלימוד הזה נוגע לנו ולכל ישראל, מבטחו´ ה

ו גם בנסי חנוכה "והכונה שלא נטעה ח, ואין זה מקרה שקוראים פרשת מקץ דוקא בימים אלה של חנוכה 35717 

, ל שנטלו את הקליפה וזרקו את הפרי"ולא כמו אלה רח, וא המושיעה´ שזה היה כוחי ועוצם ידי אלא ה 35718 

עלינו להתחזק בהשגחה ובטחון ולא לתלות בשום נברא , וזהו שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה 35719 

 35720 .(דגל המוסר)  .אלא לצפות  רק לבורא יתברך

 35721 

 35722 מאמר תשנג

 35723 .(ז"טא "מ) ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה

הוא צדיק גדול אך לא תואר חכם ´ ומי שהוא ירא ה, אנחנו נחשוב תמיד כי יראה וחכמה שני דברים המה 35724 

אבל האם נתברר בזה כי הנהו גם , למשל איש אשר יברך מבורך לאות כי הנהו מקורב לו יתברך, יהלמנו 35725 

רק מאשר נשכח , הטעותאמנם לא נשתרש בנו זה ? ויש לסמוך עליו בהנהגת בית מסחר גדול, חכם ונבון 35726 

אבל , והיראה איננה לכל פושט יד להעשות ירא וצדיק בין לילה, מאתנו ברבות הימים כי יראה היא חכמה 35727 

ומקרא , להתחקות במהלכה ובקניית חכמתה, יש להיראה מהלכים על פי דרכי חכמתה ובהם אופן השגתה 35728 

 35729 .היא חכמה´ מלא אמר הכתוב הן יראת ה

פרעה , ´וכאשר יוסף אמר בלעדי אלקים יענה וגו, ה בו הודיעו אלקים עתידווהנה יוסף פתר חלום פרע 35730 

הלא הכירוהו רק לאיש אלקי אשר אך , הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו, השתומם ואמר לעבדיו 35731 

אחרי הודיע אלקים , והנה פרעה אמר תיכף בשמעו פתרונו, תואר צדיק וכדומה יהלמנו ולא תואר חכם 35732 

מה יתרון , ומסר לו תיכף הנהגת כל ארץ מצרים וגם עשהו למשנה למלך, ון וחכם כמוךאין נב´ אותך וגו 35733 

 35734 ?הלא רק כצדיק ומקורב לו יתברך ראה אותו, חכמה מצא בו

והיו , רק היתה האמת נעדרת מהם, ואז היו עוסקים בקניית מעלות הרוחניות, אכן פרעה היה חכם גדול 35735 

והעד עמלם בחכמת הכשוף שהיא חכמה גדולה , להשפיעמוטעים בחושבם כי גם להמזלות כח ויכולת  35736 

שהודיע אלקותו יתברך ועשה נפשות , ה"גם היה דורם קרוב לדורו של אברהם אע, ן"כמבואר ברמב 35737 

 35738 .אם לא בחכמה כי היראה על חכמה היא בנויה? ובמה, רבות

עה שיוסף מקורב וכאשר ראה פר, ולכן גם המה ידעו כי מי שהוא ירא גדול לאות כי הוא גם חכם גדול 35739 

הלא יתרון לך בחכמתך באופן אחר ואין , ש אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת"כמ, אליו יתברך כל כך 35740 

ולכן בהכרח שיש לך גם יתרון הכושר והסגולה , הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו, נבון וחכם כמוך 35741 

 35742 .(ט"ל´ ב מא"מה ומוסר חחכ)  .ולכן אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי, בהנהגת המדינה

 35743 



 35744 מאמר תשנד

 35745 .(ז"א ט"מ) ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה

יוסף בן שבע עשרה שנה יצא מאביו , ה נורא מאוד"הודיעה לנו התורה מעלת החינוך של זרע יעקב אע 35746 

שתי שנים , ת פוטיפריותר מעשר שנים עמד בבי, ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם, הכתוב קראו נער 35747 

ולא פג ריחו הטוב מחינוכו של , מבית האסורים לבית מלך אדיר, בבית סוהר ויריצוהו מן הבור אל פרעה 35748 

ואפילו , מי הכריחו לזה, תרגום בר מן חכמתי, השיב לו מיד בלעדי, ´לשאלת פרעה שמעתי עליך וגו, אביו 35749 

הלא פרעה אמר , כיר לו כי חכמתו הביאו לזהגם מי הז, פ מדת ענוה הלא פרעה אטעי אנפשיה ולא הוא"ע 35750 

 35751 .לו שמעתי עליך והאמת כן הוא

לא סבל זאת והשיב בר , אבל לא רצה פן יטעה פרעה שעה קלה כי כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 35752 

אבל בשביל חשש פן , לכאורה אין זה מכבוד המלך להשיב לו דבר שלא מענינא ששאל לו, מן חכמתי 35753 

 35754 .והשיב לו בר מן חכמתי, ´לא חלק לו כבוד כיון שנוגע לכבוד השם ית, ועוצם ידי יחשוב עליו כחי

, י לא נמצא חכם כמוך"ופרש, והאות שהבין תכף ומיד לגזור כי אין חכם ונבון כמוך, פרעה חכם גדול היה 35755 

וישם ´ ווילבש אותו וג, והסיר טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף, ותכף נתן לו ממשלתו הרוממה בידו 35756 

ולא עוד , ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו, ויקראו לפניו אברך´ וירכב אותו וגו, ´רביד הזהב וגו 35757 

זה שכרו , י חינוך"מאין זכה לכל הכבוד אם לא ע, אלא שקראו צפנת פענח תרגום גברא דמטמרן גליא ליה 35758 

ה עשה "ראה מה חינוכו של יעקב אעואם תראה לשון הזוהר משבטי יֿה ת, ב איני יודע כמה"ז לעוה"בעוה 35759 

 35760 .(ז"ק´ א מא"חכמה ומוסר ח)  להם 

 35761 

 35762 מאמר תשנה

 35763 .(ז"א ט"מ) ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה

על שאלה זו גם הרבה מאחינו המאמינים ילעגו ? ה הם"י הקב"מהו ההפרש שבין נס לטבע הרי שניהם ע 35764 

ת חק בבריאה שתתנהג בהנהגה "אך הטבע הוא אשר נתן השי, ךבאמרם בודאי הכל ממנו יתבר, לנו 35765 

ורק לפעמים בשביל הכרח גדול ולמי שיש , וכך היא מציאות כל העולם הזה, מוגבלת בדרך סיבה ומסובב 35766 

וכן , ה יוצא מהגדרה זו שגדר ועושה נסים גלויים שהם בלי שום סיבה טבעית"הקב, בידו זכיות גדולות 35767 

 35768 .ל"בדברי רזהיו כל הנסים שבמקרא וש

ורצונו ´ כל העולם אין לו סיבה זולת רצונו ית, אבל האמת היא כי אין בין נס והטבע כלום הכל נס הוא 35769 

וזה שאנו קוראים לו נס היינו הרצון שיתהוה ענין , כל אשר ברצונו מתהוה מאליו, היינו מעשיו והנהגתו 35770 

וזה שאנו קוראים טבע הוא , ´את היד הוממילא החידוש פועל בנו להתעורר ולראות בו , שלא הורגלנו בו 35771 

ויהיה מקום לנסות את האדם אם גם בכזה , שיתמיד באופן אחד אשר נהיה מורגלים בו´ אשר רצונו ית 35772 

ובתוך הטבע יש גם לאדם כח לפעול , ת כוחות לטבע"או יחשוב כי מסר השי, לבד´ יראה אך את רצון ה 35773 

 35774 .בדרך סיבה ומסובב

שיהיה לו מקום לטעות וגם לבחור , כלל אלא היא רק כאחיזת עינים לאדם ולפי זה הטבע איננה במציאות 35775 

אין עוד צורך שיתנהגו עמו , ומי שכבר עמד בנסיון זה של הטבע עד שאיננו עוד נסיון עבורו כלל, באמת 35776 

מי , (ה"תענית כ)א  חנינא בן דוס´ והיינו דאמר ר, מן השמים מתוך הסתר זה ועל כן מצויים הנסים אצלו 35777 

, שאינו רואה שום הפרש עוד בלבו בין הנס והטבע´ פי, לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק שאמר 35778 

 35779 .וממילא שוים הם להדלקה השמן והחומץ

וחושבים חשבונות למרחוק לדעת באיזה סיבה , והנה אלה שירבו לעיין בעניניהם בדרך סיבה ומסובב 35780 

מ ברוב הפעמים אין הענין מתפתח "מ, הםיוכלו להבחין אשר אם גם תהיה ברכה במעשי ידי, ישתמשו 35781 

להראות לנו כי סדר , אלא באופן וסיבה שהיתה סמויה מעינינו מתחילה, בדרך הסיבות אשר חשבו מראש 35782 

 35783 .ת נותן מצד אחר לגמרי"שהרי אנו משתדלים בצד אחד והשי, ההשתדלות בדרך סיבה ומסובב לא יועיל

מאחר שנעלם ממנו פי רבבות , בשכלו בענין הסיבות כ הבל הבלים הוא כל עיקר מחשבתו אשר ישקול"וא 35784 

מצליח בידו ´ ואחר כל אלה כאשר ה? האם אין זה סכלות גדולה למעלה ראש, מאת אשר ידמה לו שידע 35785 

מ אם בכל אשר התפתח יש איזה נקודות קטנות דומות במקצת אל אשר "מ, ואם גם באופן אחר הרבה 35786 

 35787 .ו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזהכבר ידמה בנפשו כי חכם הוא וכי כח, יחשוב

ועל כן יוסף הצדיק בבואו לפני פרעה הקדים להודיעו ראשית , וגם הצדיק הגדול ביותר יוכל לנפול בפח זו 35788 

דלא שייך שום פנים אשר יוכל האדם לחשוב חשבונות ולשער השערות לבוא לידי ´ פי, כל דבר בלעדי 35789 

ומה יקרב אותו שהכל , מפח מוקש של הטעיות הללו ומה יעשה האדם להנצל, יענה´ מסקנות אלא רק ה 35790 

התפילה , העצה היותר ברורה לזה היא התפילה? וכי אין כח ומציאות כלל בסיבות, ´בא לו ישר ממנו ית 35791 

 35792 .נוכל להשיג את משאלות לבבנו ורק ממנו יגיענו הכל, ´תקבע בנפשנו את ההכרה כי רק בבקשה ממנו ית



ואין הכונה , ם כלומר נס גדול"רשב´ יו של אדם כקריעת ים סוף ופיקשים מזונות, (פסחים קיח) ל"אז 35793 

אלא פירושו שמצדנו צריכים אנו להתבונן ולהכיר את , ו כי הכל שוה לפניו"שהנס גדול וקשה לפניו ח 35794 

כי בבקשת , מ למבעי רחמי"ם ונפק"כ שם הרשב"וזהו מש, פ השגתנו"הפלא הנפלא והנס הגדול ע 35795 

ונברר בתפילתנו , א יטעו ויחשבום לענין טבעי"אשר רוב בנ, ס בדבר המזונותהרחמים נכיר את גדולת הנ 35796 

.כ אך ממנו נבקש ונשיג"וע, בא לנו מבלי סיבה זולתו´ והכל אך ממנו ית, לעצמנו כי אין טבע כל עיקר 35797 

 35798 .(א"מכתב מאליהו ח)  

 35799 

 35800 מאמר תשנו

 35801 .(ז"א ט"מ) ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה

אמר לו יוסף בלעדי אלקים , בשעה שיוסף בא אל פרעה ואמר לו שמעתי עליך תשמע חלום לפתור אותו 35802 

, ואמר לו´ ז תיכף האמין בה"פ שפרעה היה עובד ע"וכשיוסף פתר לו את חלומו אע, יענה את שלום פרעה 35803 

 35804 .הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו, אחרי הודיע אלקים אותך אין חכם ונבון כמוך

, שיש בורא עולם ורוצה שתוציא את עם ישראל ממצרים, לו כשמשה רבינו בא אל פרעה ואמר לוואי 35805 

ובאמצע התחיל להאמין ואחר , לא רצה להאמין ונתנו לו מכות אחרי מכות, אשר אשמע בקולו´ אמר מי ה 35806 

ראל התחרט ואמר מה זאת עשינו כי שלחנו את יש, ואפילו בסוף שכבר שלח את בני ישראל, כך חזר בו 35807 

ומדוע , הלא שניהם היו עובדי עבודה זרה, מה ההבדל בין פרעה של יוסף לבין פרעה של משה, מעבדנו 35808 

 35809 ?ופרעה של משה לא רצה להאמין אפילו אחרי כל האותות והמופתים, פרעה של יוסף תיכף האמין

חורה דרך ומסחרו היה שהיה שולח אניות ס, יש סיפור עולמי שבעיר וארשה היה עשיר גדול וירא שמים 35810 

ולא היה מי שירצה להודיע לו , פעם באה ידיעה שכל האניות שלו טבעו בים ונשאר עני ואביון, ל"הים לחו 35811 

הוא קרא לו אצלו והתחיל , אמר הרב דהעיר וארשה כי הוא מקבל עליו להגיד לו, את זה כי חששו לנפשו 35812 

ים את זה אין מה להצטער על זה אם מאבד, איך כל העולם הוא הבל הבלים, לדבר אתו בעניני יראת שמים 35813 

 35814 .והעשיר הבין זה טוב

שאל אותו הרב לפי מה שאנחנו דברנו , אחרי שעות שהרב דיבר אתו והסביר לו את ההבל של עולם הזה 35815 

ענה ואמר בודאי לא הצטערתי כי דברנו ? אילו נטבעה לך אניה אחת עם סחורה שלך היית מצטער, עכשיו 35816 

, ה עוד אין ראיה שאתה ירא שמים באמת כי עדיין אתה נשאר עשיראמר לו הרב מז, עכשיו שהכל הבל 35817 

כ אמר גם על זה לא "הוא חשב קצת ואח? אבל איך היה אם יטבע אצלך שתי אניות או שלשה מה תגיד אז 35818 

אמר ? מה תגיד אם כל האניות שלך יטבעו, אמר לו הרב זה עוד לא ראיה על יראת שמים אמיתית, אצטער 35819 

 35820 .ד זה לא חכמה תן לי זמן להתבונןהעשיר להרב סתם להגי

כי , שער הבטחון ולמד´ החובת הלבבות´והוציא את , אמר לו הרב יפה דברת הכניס אותו בחדר שיתבונן 35821 

, וכך עבר את כל שער הבטחון, הוא יותר עשיר ממי שהוא כימאי שיכול לעשות מבוץ זהב´ הבוטח בה 35822 

שאני התבוננתי בשער הבטחון אפילו כל  כפי, אחרי שהתעמק בשער הבטחון יצא מהחדר ואמר לרב 35823 

 35824 .ה הוא כל יכול ויכולים לבטוח בו"מפני שכבר הבנתי שהקב, אניותי נטבעו בים לא אצטער

כשאמר , אני אומר לך שהגיעה ידיעה שכל האניות שלך נטבעו בלב ים, אמר לו הרב אם הגעת להבנה זו 35825 

שאל אותו הרב הלא רגע לפני זה , לו אותולו הרב את זה מיד נתעלף והזעיקו רופאים אשר בקושי הצי 35826 

, אמר לו כשאני אמרתי לך שכל העולם הזה הוא הבל הבלים? אמרת שלא תצטער כלום מדוע התעלפת 35827 

אבל כשאמרת לי שהאניות שלי נטבעו אז , אז כל העולם הבל הבלים, חשבתי שהאניות שלי בים 35828 

 35829 !מתעלפים

כשיוסף אמר לפרעה שיש אלקים בעולם והוא יעשיר , זה ההבדל בין פרעה של יוסף לבין פרעה של משה 35830 

כשאמר לי , אבל פרעה של משה, אלקים כזה גם אני רוצה, שכל הכסף שבעולם יכנסו במצרים, אותך 35831 

משה שיש אלקים בעולם ורוצה שאני אשחרר אומה שלימה שעובדים אצלי ואני אאבד עשירות גדולה  35832 

 35833 .´אז מתעלפים ואומרים מי ה, כזו

אבל כי ירעב והתקצף וקלל במלכו , הגוי עובד אלהיו אם הוא מקבל ממנו, ן יהודי לגויבזה ההבדל בי 35834 

אהבתי מוסב גם , ´את קולי תחנוני אפפוני חבלי מות וגו´ אבל היהודי אומר אהבתי כי ישמע ה, ובאלהיו 35835 

 35836 אותה שירה, אם חסד אשירה ואם משפט אשירה, חסד ומשפט אשירה! על הסוף הוא אוהב גם את הצרות

 35837 .אשר בחסד הוא שר גם במשפט

והרשעים הם עומדים על אלהיהם , נצב עליו´ ה רוכב עליהם שנאמר והנה ה"איתא במדרש הצדיקים הקב 35838 

הם , ה"ה אלא הם נושאים את הקב"הצדיקים לא מבקשים כלום מהקב, ופרעה עומד על היאור´ שנ 35839 

אבל הרשעים הם עומדים על  ,ה רוכב עליהם"הם מרכבה שהקב, סובלים בשבילו והם מפרסמים אותו 35840 

, הם רוצים רק לקחת מהאלהים שלהם, יאור היה אלהים שלהם, אלוהיהם שכתוב והנה עומד על היאור 35841 



דרכי )  .ראו מה בין ישראל לעמים מה בין בני לבין חמי, אבל אם לא נתן להם אז מתרחקים ממנו 35842 

 35843 .(מוסר

 35844 

 35845 מאמר תשנז

א "בראשית מ) ר מעם האלהים וממהר האלהים לעשותוועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדב 35846 

 35847 .(ב"ל

וכאן רבו החילוקים בין , (ר יז ז"בר´ ד´ מאמר א) מובא בספר הכוזרי כי החלומות הם בחינה של נבואה 35848 

שהוא מתקיים וכן חלום שנשנה וכן נאמר , (7ברכות נה) ל"על חלום של שחרית אמרו חז, חלום לחלום 35849 

כי פעמים גם ביום דברים על , ה לא מכבר עמדתי על הענין ומאתי חזיתי זהז, בפירוש ועל השנות החלום 35850 

 35851 .הנה שמשיגים גילויים של חלומות גם ביום, רעיונים סליקו וכמראיתם כן נהיתה

, כי כאשר הנפש נפרדת במקצת מתוך הגוף רואה הוא גם עתידות, מהלכן של הדברים יובן בפשטות 35852 

הוא באופן , צריכים לידע ברור כי ענין קרוב אליך הדבר מאוד סוד זה, המקרים הבאים מתגלים לפניו 35853 

ם "רמב) הרי ישנם גם מהלכים להשגת נבואה, עד שגם נבואה קרובה ופשוטה מאוד, נפלא קרוב בתכלית 35854 

י "ושם ברש, לכם´ ה שנאמר אצלו עמדו ואשמעה מה יצוה ה"עד דרגת משרע, (יסודי התורה´ מה´ ח 35855 

 35856 .אשרי ילוד אשה שכך מובטח

עם כל הקירבה הנפלאה הנה הגוף הוא החוצץ בין , אלא שיש מבדילים! ל כך היא קירבת העניניםכ 35857 

כשהוא , כשהחושים נחלשים והגוף מתבטל במקצת, ובהסתלקות מה שהוא מן החוצץ בלילה, הדבקים 35858 

ויש שאצל אדם החלש במעט אשר אצלו גם , באיזו מדה בבחינת נפרד אז מתגלים לאדם גילויים גדולים 35859 

ויתכן כי גם ביום , וגם ביום הנהו באיזו מדה בבחינת נפרד מגופו, יום חושיו נחלשים באיזו מדה שהיאב 35860 

 35861 !יתגלו לו עניני עתידות

אחא הוה ישן ביום והיה ´ ח שם איתא ר"ובר, לא איברי ליליא אלא לגירסא, (.עירובין סה) ל"אמרו חז 35862 

ל נאמר כי בלילה היה משיג דברים אשר "י ז"האר על, ולפי דברינו זה פשוט בתכלית, ניעור בלילה וגריס 35863 

´ ולמדנו זה מתוך המדרש על ענין ויפל ה, ביום לא היה יכול להשיגן בשום אופן ומתבאר זה כדברינו 35864 

 35865 (.ר ט ח"בר) אבל במדרש, אשר רגילים ללמוד תמיד כענין של דרגה פחותה, אלהים תרדמה על האדם

 35866 .ש"ים ורמים שבה שואבים חיים עימשמע כי השינה היא מהענינים היותר טוב

ע מצינו כי מתגלה "על נביאי אוה! אמנם כן הוא כי מי יוכל להעריך התועלת כשהחוצץ מסתלק במקצת 35867 

הנה כי היו מוכנים לנבואה וכל זה דוקא , וזה כבר בדרגת הנבואה נאמר, (איוב ד) בחלום לילה´ להם ה 35868 

אז , דוקא כשהגוף קצת מופרד נחלש ומובדל, ירסאסוד כזה הוא ענין לא איברי ליליא אלא לג, בלילה 35869 

 35870 .מתגלים אורות גדולים עד נבואה

כי הרי יתכן שאדם יעמול ימי שנותיו שבעים שנה ועדיין לא , עצם הדבר הוא באמת הערה נוראה לאדם 35871 

, החילוק הזה החוט השערה בין ביום לבלילה גם לחוט השערה הזה טרם הגיע! הגיע לדרגה של שינה 35872 

וכשהוא ביום כולן , כי הרי כשהוא ישן הנהו בדרגות אין ערוך להן שמתגלות לו אז מי יודע מה והבחינה 35873 

 35874 .נפלא למתבונן! נעדרות

לומר לן שאם , ל"על נפש מת לא יבוא וז´ איתא בבעל הטורים על הא דמוזהר הנזיר כל ימי הזירו לה 35875 

אים הדברים עד כמה הוא ענין נור, תשרה עליו שכינה מחמת נזרו שלא יאמרו שהוא דורש אל המתים 35876 

ולא יטמא , תיכף הוא סמוך להשראת השכינה, כשפורש בכל דהו מתאוה´ שעם רגע הזירו לה, הקירבה 35877 

כי בהסירו איזו חציצה שהיא הנה תיכף , כל כך הוא סוד הקירבה, לפעמו´ למת שמא פתאום תחל רוח ה 35878 

אשר זרח על נפשו אור גדול בעד , (7ת נושב)א  הוא ענין נתן בן צוצית, עומד באפשרות השראת השכינה 35879 

 35880 .שבירת הרצון

הנה לפי כל דברינו ? שכשנשאל מתי האדם יותר במדרגה אם ביום או בלילה, הנה לפי כל זה יוצא לנו 35881 

אולם , בלילה הנהו בבחינה של קדוש קדוש וכן הוא האמת, הרי פשוט כי בלילה הוא גדול הרבה יותר 35882 

אבות )א  כי לפום צערא אגר, שעל עבודה ביום השכר יותר רב מאודזה ודאי , כשנשאל על ענין השכר 35883 

, כי אז בהסירו את כולם גדול הוא שכרו, ´אם רבים הם החוצצים ומסירים את האדם מעבודתו ית, (ה 35884 

, כי ביום הוא כדמיון הדורך בבצות ורפש אשר לא בנקל יוצא מהם, החילוק בין ביום לבין בלילה הוא בזה 35885 

 35886 .(.סנהדרין צו) ל על האבות הקדושים רצים לפני כסוסים בין בצעי המים"ז והוא כענין אמרם

ובלילה הנהו באיזו בחינה , כן כל אדם יש לו בצעים רבים והבן חיל המנצח בהם הנה מה רב טוב הצפון לו 35887 

קרונות הנמצאים על מסילות הברזל באיזו , אשר בלי כל עמל מיוחד הוא בא לתכליתו, של דרך סלולה 35888 

כזאת היא עבודה , כבר ימהרו ללכת בעצמם כאילו אין קשר להם עם הקטר המנהיג אותם, בלבדדחיפה  35889 

 35890 .של בלילה הרי זאת כאדם רץ על מסלולים דרוכים



התורה הקדושה היא נובלות , כי אמנם שני העולמות אחדים הם, ב"ז ועוה"והרי זה הוא כל סוד עוה 35891 

עטרותיהם , (.ברכות יז) יהם ונהנים מזיו השכינהב צדיקים יושבים ועטרותיהם בראש"גם עוה, ב"עוה 35892 

ז הוא מקום הבוץ "והחילוקים הנם רק כי עוה, גם שם עוסקים בתורה, ז"הלא הם המצות שעשו כאן בעוה 35893 

 35894 .והרפש והבוץ גדול עד מאוד

כמדת כוחותיו כן מדת , כוחות גדולים וענקיים צריכים כדי לצאת מן זה הבוץ אלא לפום גמלא שיחנא 35895 

ב גם כן אחד הוא גם שם הוא אותו העסק "ועוה, ואשרי היוצא ובא בשלום, שר העמיסו עליומשאו א 35896 

, שם אין עבודה ולא יגיעה, שם כבר נמצאים על מסלולים דרוכים, אלא ששם ינוחו יגיעי כח, עצמו 35897 

עבודתו של האדם הוא , כי מי שלא טרח בערב שבת לא יאכל בשבת, מעצמם יהלכון ולא עליהם השכר 35898 

 35899 .(דעת תורה)  .כאן בבצה וקושי דוקא

 35900 

 35901 מאמר תשנח

א "מ) וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים 35902 

 35903 .(ג"ל

, שיקציב את כל אוכל השנים הטובות ויהיו לפקדון לשבע שני הרעב, כל התוכניות שהציע יוסף לפרעה 35904 

ד יודע שיבואו שבע שני רעב ומבין שיש להכין משנות השבע לשנות כל אח, היו דבר הגיוני מאוד לכאורה 35905 

 35906 .ומה צורך לכך באיש נבון וחכם דוקא, הרעב

בטבע העני , ההכנה הנפשית לקראת המחר השונה מהיום תכלית שינוי, אבל כאן לפנינו דבר מיוחד במינו 35907 

לא כן המושפע בטובה , חושמפני שהמחסור עומד על מפתנו והוא מרגיש בו ב, שידאג גם לפירורים משלו 35908 

ואף כי יש , יש מדינות שזורקות אלפי טונות של מיני מזון מפני שאין זה נחשב בעיניהם, שקשה לו לחסוך 35909 

 35910 .לחוש שמא יחסר להם בשנים הבאות

יוסף צפה שבשבע שנות השבע כאשר שנה אחר שנה תהיה הארץ מושפעת מכל , כך היה המצב במצרים 35911 

בכל , אף שידוע להם שבעוד שנים אחדות יופסק השבע ויבוא רעב גדול, הטוב ואין אוכל נחשב למאומ 35912 

יתכן שאנשים יתרשלו מלעבוד את האדמה וגם יהיו פזרנים , זאת כל עוד שלא רואים בחוש את הרעב 35913 

 35914 .הלכך היה צורך באיש נבון וחכם שידע לעורר את העם על סכנת הרעב, בתבואה

, שיזרעו בכל יכולתם שלא ישאירו שטח אדמה פנוי מזריעה י ויזרזון שיזרז את האנשים"רש´ וחמש פי 35915 

היינו שגם הנולד בעתיד יהיה לפניו , איזהו חכם הרואה את הנולד, ויאחסנו בצורה מתאימה את התבואה 35916 

שיראו , שיראה בשנות השבע את הרעב ממש פוקד אותו ואת בני ביתו, כדבר מוחשי כדבר המתרחש עתה 35917 

 35918 .יוםאת המחר כאילו הוא כבר בא ה

אחר , ימי חיי האדם ספורים עלי אדמות, וכזו ממש צריכה להיות הרגשת האדם ביחס לעניניו הרוחניים 35919 

ז "ל העוה"ש חז"כמ, מה שלא הכין האדם לעצמו יחסר לו ולא יושלם משום מקום, כך יבואו ימי החושך 35920 

מי , ב לים"עוהז דומה ליבשה וה"העוה, ש יאכל בשבת"מי שטרח בע, ב לשבת"דומה לערב שבת והעוה 35921 

 35922 ?שלא הכין ביבשה מה יאכל בים

ז "ובכ, מתגלגלים ברגל כל אדם על כל פסיעה ופסיעה, ז התורה והמצוות נתונים לאדם בחנם"והנה בעוה 35923 

, נדמה לו כי עוד יש זמן לאסוף מצות ומעשים טובים, פעמים רבות אדם דש בעקביו מצות קלות וחמורות 35924 

ומזרז את עצמו שלא להתעצל להכין צידה לדרך , טל מימיו ושעותיואבל האיש החכם והנבון יודע שלא לב 35925 

 35926 .לשנות הרעב הבאות אחרי ימי חייו

הללו , אלו ואלו יושבין הללו אוכלין והללו רעבין, ל משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה"וכפי שמשלו חז 35927 

רונו מרוב טוב ואתם הנה עבדי י, הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו´ שנאמר כה אמר ה, שותין והללו צמאין 35928 

שבכה , ל מווילנא"א זצ"כמו שמספרים על הגר, אשרי מי שיש לו בהווה תחושת המחר, תצעקו מכאב לב 35929 

שבעד פרוטות אחדות אפשר לקיים מצות ציצית שזוכים על ידה , ז"לפני פטירתו ואמר כמה יקר הוא העוה 35930 

 35931 .(כרונםדבריהם וז)  .הוא הוא החכם הרואה את הנולד, לקבלת פני השכינה

 35932 

 35933 מאמר תשנט

 35934 ועל פיך ישק כל עמי. ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך

 35935 .(ט"א ל"מ)

כי אחרי שנתברר לו הדבר כמו חי אי אפשר לו שלא יודה על זה אף , ממשפט החכמים להודות על האמת 35936 

, שר שמע פתרון יוסף נתפעל מאוד מחכמתו ואמרוהנה כא, מי לנו רשע רע יותר מפרעה, שהוא נגד טבעו 35937 

וכן היה כל מה שרצה יוסף עשה , אחרי הודיע אלקים אותך אין נבון וחכם כמוך ועל פיך ישק כל עמי 35938 

ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר , כמו שנאמר ויצעק העם אל פרעה ללחם, כאדם העושה בשלו 35939 



אדרבה ציוה להם , ופרעה לא מחה בידו של יוסף, ל עצמםי שאמר להם למו"וכתב רש, יאמר לכם תעשו 35940 

 35941 .שמוכרחים הם לקבל גזירת יוסף כי אין לו דעה לבטל גזירתו

, ן כי היה חכם גדול"וכן מצאתי ברמב, כי פרעה חכם גדול היה, ראו כמה משפט החכם להודות על האמת 35942 

, עה היה בטל אצל עצמו לגבי יוסףפירוש לראות כי חכם גדול כפר, ואדמה כי היה חכם לכבוד יוסף והבן 35943 

וכתב האבן עזרא זה , ומצינו עוד כשנתודע יוסף אל אחיו אמר להם וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו 35944 

 35945 .ל הזהב"לאב טעמו למורה וכן אבי כל תופש עכ, לשונו

בטל והבין חכמת יוסף כי רבה היא והיה , פירוש לדבריו כי פרעה היה חכם גדול ומבין ממעט הרבה 35946 

וממשפט החכמים להודות על האמת אף שהוא , וראה כי יוסף ראוי למלוך ולא הוא, במציאות נגד חכמתו 35947 

והבין כי יש לו , ואי אפשר לו לומר על חי שהוא מת, אבל החכם יתברר לו האמת כמו חי, נגד טבעו 35948 

 35949 .מהונעשה לו כבן הלומד מאביו החכם כי הוא אבי החכ, להתלמד מחכמת יוסף כמו נער קטן

ולכן לא היה עליהם רק בחינת , כי הם לא היו חכמים כמותו, וזהו וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו 35950 

ל כל המלמד בן חברו תורה "וכענין שאמרו ז, מה שאין כן פרעה הוא הכיר יותר ונעשה עליו לאב, אדון 35951 

יוסף ומסר לו תכף כל  והיה בטל במציאות נגד, ל"מדוקדק עתה דבריהם ז, (סנהדרין יט) כאילו ילדו 35952 

 35953 .רק הכסא אגדל ממך כי הבין שיוסף אינו רוצה כבוד, ולא הרים ידו ורגלו נגד יוסף, הנהגת המלוכה

ולא היה מעצור נגדו לישנא בישא של שר המשקים נער עברי , ראו כח הטבע בחכם להודות על האמת 35954 

והבין כי הוא , היה בבית האסורים ואף כי יצא מבית האסורים לא חקר עליו כלל מדוע, ל"כידוע מאמר ז 35955 

די למבין כי בלתי הודות על האמת חסרון , קצרתי מאוד מה שלבי רוחש בזה, לו לאב ולו משפט המלוכה 35956 

שפתותיו דובבות , ע במלותיו הקצרות"ראו כמה גילה לנו החכם ראא, וזה מוסר השכל הוא, בחכמה הוא 35957 

 35958 .(מ"ק´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .בקבר זכרונו לברכה

 35959 

 35960 מאמר תשס

 35961 ועל פיך ישק כל עמי. ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך

 35962 .(ט"א ל"מ)

מוסרים לאיש זר נער , פרעה מלך מצרים מלך גדול ועריץ עם כל שריו ועבדיו, כל ענין זה תמוה ביותר 35963 

האם כל פותר חלומות יכול , תור חלוםעבד עברי שנוא נפשם את השלטון על כל הארץ בגלל כושרו לפ 35964 

כי ראה בו פרעה יראת שמים , ל"ואמר הסבא מקלם זצ? לנהל עם גדול ולתפוש מוסרות ממלכה אדירה 35965 

והכל מתבטלין ומבטלין , וכן נראה שם מדברי פרעה אל יוסף, במה שאמר אלקים יענה את שלום פרעה 35966 

 35967 .עצמם בפני ירא שמים באמת

י אין החכמה "ופירש, שעיקר דברי יוסף אל פרעה במה שהקדים ואמר בלעדי ,אכן צריך להוסיף עוד בזה 35968 

וכך הדגיש אחר כך בדבריו אחרי הודיע אלקים , משלי אלא האלקים יענה יתן ענייה בפי לשלום פרעה 35969 

ובשעה שהכל רואים חכמתו , את זה ראה פרעה ביוסף שאינו נוטל לעצמו מאומה, אותך את כל זאת 35970 

הרי הוא מסלק מעצמו כל מעלה כאילו אינו , פקלריא מאירה כל העתיד לבוא עליהםהעצומה וראייתו באס 35971 

 35972 .שייך לה כלל בלעדי

ואין כמוהו ראוי לכך שהרי אינו נוטל לעצמו , על איש כזה אפשר לסמוך ולמסור בידו ממשלת כל מצרים 35973 

אחר שציוהו פרעה לא שלחן אלא ל, בשעה ששלח את העגלות לאביו, ואנו רואים נאמנותו של יוסף, כלום 35974 

ללמדנו גודל , (ה"בראשית מ) ושלש פעמים כתוב בפרשה העגלות אשר שלח על פי פרעה, על כך 35975 

 35976 .נאמנותו וזהירותו של יוסף שלא ליטול מאומה על אף היותו מושל כל הארץ

ומה , וכבר הארכנו על גודל החיוב והזהירות בכל מצוה ומעשה חסד שלא יטול האדם ממנה הנאה לעצמו 35977 

י "המס´ ופי, חנינא בן תרדיון שדקדקה בפסיעותיה´ כמעשה בתו של ר, א העונש לעובר על זהנור 35978 

ואף , והתביעה היתה שהרגישה בשבח ששיבחוה גדולי רומי, שדקדקה לעשותם בתכלית הצניעות 35979 

אך , ומה שדקדקה בפסיעותיה לדבריו צריך לומר שהיה תוספת צניעות, ששיבחוה בצניעות הליכותיה 35980 

 35981 .´טה הנאה כל שהיא לעצמה נענשה מרה כמבואר בגממאחר שקל

פת במלח תאכל ומים , (ו"אבות פ) ומאידך מי שאינו נוטל לעצמו מאומה מה רב שכרו ואשרו כמו ששנינו 35982 

, אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, במשורה תשתה 35983 

ר צריך להסתפק במועט וההכרחי ביותר ואת כל העמל להשקיע כלומ, ב"ז וטוב לך בעוה"אשריך בעוה 35984 

ז "בעוה´ ב אלא אפי"לא רק ששכרו שמור לו לעוה, ז כלום"והמקיים את זה ואינו נוטל מן העוה, בתורה 35985 

 35986 .ולא רק הוא מאושר אלא כל העולם כולו מאושר ונהנה על ידו, אשריך

יכול אני לפטור את כל , ש בן יוחאי"משום רירמיה ´ אמר חזקיה אמר ר, (7סוכה מה) ´וכן מצינו בגמ 35987 

, ואילמלי אלעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי ועד עתה 35988 

י יותם בן עוזיהו צדיק היה ועניו יותר "ופירש, ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו 35989 



, ולא נטל עליו כתר מלכות בחייו, ביו מצורע הוא היה שופט עם הארץשכל הימים שהיה א, משאר מלכים 35990 

 35991 .וכל דינין שהיה דן היה אומרן בשם אביו

ש "ור, ב"ז מעין השמור להם לעוה"לפי שנתברר לו כי לא קיבל מזכויותיו בעוה, ולמה יותם´ ח פי"והר 35992 

שכל ´ א שפי"מהרש´ ועי, םלפיכך היתה להם זכות גדולה משאר הצדיקי, ז"ובנו ויותם לא קיבלו בעוה 35993 

כל הפירושים לדבר אחד נתכוונו שאלו הצדיקים לא נטלו , אלו סבלו יסורים וצער יותר משאר כל אדם 35994 

ז "ולא נשתלם להם בעוה, א"המהרש´ ז שכן היו בעלי יסורים כמו שפי"לא הנאת העוה, לעצמם כלום 35995 

ובעל , י והיינו שלא החזיק טובה לעצמו"כ רש"וכן היה יותר עניו גמור וכמש, ח"הר´ מזכיותיהם כמו שפי 35996 

 35997 .מדה זו אינו נוטל לעצמו מאומה

כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא , כל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, ל"ונראה שזה ביאור מאמר חז 35998 

כלומר כל העולם כולו ניזון בזכות חנינא , (7תענית כד) ש"ש לע"וחנינא בני די לו בקב חרובים מע, בני 35999 

, ז כמלא נימא"ואינו נהנה מן העוה, ש"ש לע"ומה טעם על שום שחנינא בני די לו בקב חרובין מע, בני 36000 

והיינו שלא יטול לעצמו , ל על הכתוב קדושים תהיו פרושים תהיו קדש עצמך במותר לך"וזהו שדרשו חז 36001 

ל כי קדוש "ת ל שם קדושים תהיו יכול כמוני"כמו שאמרו חז, ז זוכה למדרגות העליונות"מן העולם ועי 36002 

 36003 .קדושתי למעלה מקדושתכם, אני

ל "יכול כמוני ת, ומה כתוב בתריה והיית רק למעלה, וכן אמרו אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 36004 

פת במלח , והיינו שמי שעמל בתורה כדין המשנה, רק וילפינן לה מפרעה שאמר רק הכסא אגדל ממך 36005 

ז ואינו נוטל לעצמו "ופן שאינו עוסק בהנאות העוהבא, תאכל ומים במשורה תשתה ובתורה אתה עמל 36006 

ל רק למעלה "יכול כמוני ת, שמקבל הכל, זוכה בשכר זה לוהיית רק למעלה, כלום וכל עמלו רק בתורה 36007 

 36008 .בזכות עניוותו ויראתו שלא ליטול מאומה לעצמו, ודומיא דפרעה שנתן ליוסף את השלטון על הכל

והיו תלמידיו מהלכין , בן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב החמורר מעשה בר"ת, (7כתובות סו) ´איתא בגמ 36009 

כיון שראתה אותו נתעטפה , ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים, אחריו 36010 

, אמר לה בתי בת מי את אמרה לו בת נקדימון בן גוריון אני, בשערה ועמדה לפניו אמרה לו רבי פרנסני 36011 

, אמרה לו רבי לא כדין מתלין מתלא בירושלים מלח ממון חסר, יך היכן הלךאמר לה בתי ממון של אב 36012 

ושל בית אבא , י הרוצה למלוח ממונו לגרום לו שיתקיים יחסרנו לצדקה תמיד וחסרונו זהו קיומו"ופירש 36013 

 36014 .לא עשו צדקה כראוי וכלה ממונן

כשהיה יוצא , דימון בן גוריוןוהתניא אמרו עליו על נק, ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה´ ומקשינן בגמ 36015 

אותו , ומשני לכבודו הוא דעבד? ד כלי מילת היו מציעין תחתיו ובאין עניים ומקפלין אותן מאחריו"לביהמ 36016 

רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא , נקדימון בן גוריון שהעיד על עצמו לפני המקום 36017 

עוד אמר שם רבונו של , ה על ידו"והסכים הקב, (.´תענית כ) לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך עשיתי 36018 

 36019 ?היתכן שאהובו של מקום יעשה צדקה לכבודו, עולם הודע שיש לך אהובים בעולמך

וגם כדי שלא , וכאילו מהפקר זוכים ולא מן הצדקה, בודאי שחשבונו היה שעל ידי כן לא יתביישו העניים 36020 

מאחר שסוף , ולאחר כל זה ראה מה עלתה לו, העניים בדרך זוולכן התחכם להנות את , ירגיש עצמו כנותן 36021 

עד שכלה כל , ונטילת משהו זה לעצמו ביטלה את זכות הצדקה, סוף היה בזה משום ריח של כבוד לעצמו 36022 

ומה גדולה מעלת מי , מה נורא הוא העונש לנוטל משהו לעצמו שמבטל זכיותיו לגמרי, ממונו משום כך 36023 

אלא זכותו , לא לעצמו בלבד שזוכה להיות שליט ועליון על כל, זכותו עומדתשאינו נוטל לעצמו מאומה ש 36024 

 36025 .(ב"שיחות מוסר תשל)  .עומדת לכל העולם כולו מבריאת העולם ועד סוף כל הדורות

 36026 

 36027 מאמר תשסא

א "בראשית מ) ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים 36028 

 36029 .(ד"מ

ואלמלא נכתבו הדברים בתורה אי אפשר היה , לו שפרעה אמר ליוסף מאוד מתמיהים ומפליאיםדברים א 36030 

, הדברים מתמיהים מצד שאנו יודעים מיהו פרעה מה מהותו ומה הן תכונותיו, להאמין שפרעה מסוגל לכך 36031 

 36032 .דוגמה בולטת ביותר בהכבדת הלב ושעבוד עם ישראל, פרעה סמל העריצות והעיקשות

והלא בדברים הללו היתה הודאה , הרשע והעריץ מסוגל לדבר דברי כבוד כאלו ליוסף והנה פרעה זה 36033 

וכמה צריך האדם לעמול קשות עד כי יוכל לכבוש את יצרו , מלאה בכשרונו בחכמתו ובתבונתו של הזולת 36034 

והלא על מידה גדולה ? כדי שיוכל לחרוש כל כך עמוק בנפשו ולהודות במעלת חבירו, ולהשתלט על טבעו 36035 

ורק לאחר עמל רב ויגיעה עצומה עלה בידם להשיג מעלה זו של , עמלו גדולי וחכמי האומה כל ימיהם זו 36036 

ובכל זאת הכניע פרעה את , והנה הצליח פרעה להודות במעלתו של יוסף השנאוי לו, הודאה על האמת 36037 

 36038 .עצמו והודה ברבים בחכמתו ובינתו של יוסף



כפי שאפשר למצוא זאת בכל מלה מתוך , ומשתחוה לופרעה מכבד את יוסף ולא סתם מכבד אלא כורע  36039 

, כינה אותו בתוארי גנאי נער עבד עברי, וזאת לאחר ששר המשקים השניא את יוסף לפניו, הפסוקים הללו 36040 

נער מכוון , כי אין עבד מולך והעברי מאוס אצל המצרים, כל הדברים הללו נאמרו כדי לבזותו ולהמאיסו 36041 

למרות כל ההלשנות החמורות גבר אצל , ולמרות כל ההמלצות הללו, ולהלכנותו כשוטה שאינו ראוי לגד 36042 

שיבחו והודה לשמו עד לומר לו שאין חכם , הוא קפץ בהתפעלות ממעלתו וחכמתו של יוסף, פרעה השכל 36043 

 36044 .ומוסר לו את הנהגת המלכות, ונבון כמוהו

פעם אחת לעבדיו , עמיםכי התפעלותו גוברת והולכת עד שהוא חוזר ארבע פ, אם נדקדק בפסוקים נמצא 36045 

התפעלותו עלתה לשיא ההתרגשות , והאמירות הללו מלאות רגש והתפעלות ליוסף, ושלוש פעמים ליוסף 36046 

קפץ פעם שניה בהתפעלות , ועוד טרם אמר לעבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו, וההתבטלות 36047 

מירה התפעלות והתרגשות כי הוא מתפעל מחכמתו האלקית ובכל א, עמוקה ואמר ליוסף פעמים ושלוש 36048 

מכל שכן שהיא קשה לאיש כמו פרעה המשולל , ומדה זו שהיא קשה אפילו לאיש הדגול ביותר, חדשה 36049 

מהו הסוד איך ? ואיך ומנין הגיע למדה טובה זו של הודאה מלאה ושלמה במעלת אחרים, ממוסר אנושי 36050 

 36051 ?הגיע להשגה נעלה כזו

יוסף אמר , דאת פרעה באה מהתנהגותו של יוסף ומדיבוריוהו, אכן יש לומר כי הסוד נעוץ בהשפעת יוסף 36052 

הוא יתן עניה בפי , אין החכמה משלי אלא אלקים יענה, לפרעה בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה 36053 

הוא הוכיח כאן את יכולת ההודאה במידת , כאן הוכיח יוסף גבורה גדולה בשלמות הנפש, לשלום פרעה 36054 

ויוסף הלא ציפה שישוחרר לאחר שתים , ם בהול על שחרורוכי אף בעת צרה שהאד, האמת והבטחון 36055 

 36056 .עשרה שנות מאסר ועבדות

, מציג את עצמו לחכם ונבון, עושה הכל להתחנף, ברגע כזה הלא כל אדם משתדל לישא חן בעיני אדוניו 36057 

 36058 ואילו יוסף, מפליג בשבחיו ויתרונותיו כדי להגדיל את הרצון לשחררו ולהפיק ממנו תועלת לעם ולמדינה

אלקים יענה ויתן את , חכמתו אינה שלו, מקטין את חכמתו ומצמצם את יתרונו, עומד וממעט את עצמו 36059 

הצליח את ´ מה שהראה בחכמתו הוא רק מקרה שה, ואילו הוא לא לו השבח, הפתרון לחלומו של פרעה 36060 

 36061 .דרכו

זה היה מקרה , חדאין זה מטעם כשרונו המיו, ומה שסיפר עליו שר המשקים כי הוא מיטיב לפתור חלומות 36062 

, הדבר בא לו מחוץ ליכולת השגתו ומעבר לערכו, אין הדבר נובע ממעלות נפשו המיוחדות, גילה לו´ שה 36063 

הוא שם על כף , מסכן את עתידו ואת התקוה להצלתו ולפדותו, יוסף ממעט את עצמו מסיר את חנו 36064 

היות כלוא במצרים כל ימי והוא יודע שבדבריו אלו עלול הוא לגרום לעצמו ל, המאזנים את כל עתידו 36065 

 36066 .חייו

בידו החיים והמתים בידו , הנותן חנו וחסדו´ הוא בטח בה, אולם יוסף דחה כל החשבונות הללו בשתי ידים 36067 

ומיד בצעדו הראשון הודה , ולכן לא היסס אף לרגע אחד, הוא שולט בכל והכל נקבע מידו, הגדולה והכבוד 36068 

הוא , ברצון הבורא תלוי פתרונו, נו אלא מתנת אלקים היאאין היא קני, לפני פרעה כי אין החכמה שלו 36069 

 36070 .ייחס את החכמה למקור האמיתי למקור העליון

, התפעל מאוד מכח האמת של יוסף עד שנשתנה לבו, הודאה זו של יוסף היא שהשפיעה על פרעה כל כך 36071 

עד שזיו , ה"בכל כך מרובה היתה הודאתו של יוסף להק, יוסף האציל על פרעה את זיו חכמתו העליונה 36072 

והוא נדבק ברוח אלקים המרחפת באותו המקום ובאותו האויר שיצר יוסף , האור העליון זרח אף על פרעה 36073 

הוא הבריח מעל עצמו את הגאוה ואת הדמיון וייחס כל ההצלחה ליוצרה , ת"מזה שייחס הכל להשי 36074 

הרושם , כח נסתר להודותהוא נדחף מ, פרעה נדבק ממנו והודה על האמת שלא מרצונו ומתכונתו, ונותנה 36075 

 36076 .מפעם לפעם הוסיף הודאה על הודאה, שדבק בפרעה הלך וגדל מעצמו עד שהגחלת נתלהבה

ובאויר זה , ´יוסף טיהר את האויר וגילה את כבוד ה, אמותיו´ רוחו של יוסף שרתה על פרעה בעמדו בד 36077 

עד שהוא עצמו בא , נתרשם עד כדי כך באותו הרגע, נתבסם גם פרעה וספג לתוכו מקצת מאור האמת 36078 

האברבנאל שלקח ´ ופי, כמו נעמן שביקש מאלישע כי יתן לו משא צמד פרדים אדמה, להודות על האמת 36079 

, אפילו הגוי הנכרי כמו נעמן נתרגש מהנס, מעפר שהיה תחת רגלי אלישע לפי שהמקום נתקדש על ידו 36080 

גם , סביבתו של יוסף הצדיקופרעה שהיה ב, והרגיש בעצמו כי מקום שהנביא עומד הקדושה שורה עליו 36081 

 36082 .(אור חדש)  .עליו זרחה השמש והאירה את עיניו להודות על האמת

 36083 

 36084 מאמר תשסב

 36085 .(ב"א מ"בראשית מ) ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף

הנה גם הם מודים כי אחרי כל המחקרים הגיעו רק עד ידיעת , חוקרי הטבע המתפארים שיודעים את הטבע 36086 

, כ"וטבע של רוחניות עאכו, הרי שאי אפשר לעמוד על הטבע הפשוט, ה החיצונה של כדור הארץהקליפ 36087 

 36088 !ומה גם למעלה מן הטבע ושלא כדרך הטבע



, כי אם גילויים בטבעי הדברים, ו"ל הקדושים אינם השערות ח"ק וחז"חייבים להאמין כי דברי תוה 36089 

ל מגלים לנו הוי רץ למצוה "חז, של הטבע מגיעובאמת כן הוא כי רק בורא הטבע הוא יודע עד היכן כחו  36090 

ועדיין ישנו ענין של שלא , וזה כשלעצמו כבר מבהיל הוא, קלה שמצוה גוררת מצוה וזהו מצד הטבע 36091 

 36092 .ומצד שני הבא לטמא פותחין לו, שהוא מצד אחד גדר של סיעתא דשמיא, כדרך הטבע

צדקה יאהב יותר את הנותן ממה  מצד טבע הדברים היה ראוי כי מקבל, אריסטו שאל שאלה גדולה 36093 

והוא מבאר , ולא כן הוא באמת אלא הנותן אוהב את המקבל יותר וזה פלא, שהנותן אוהב את המקבל 36094 

והנה מקבל הצדקה מקבל פרוטה ולפי ערך הפרוטה הוא אוהב , הענין כי האהבה תלויה באיכות הקבלה 36095 

ונמצא שהוא מקבל הרבה , נדיבות בנפשואך הנותן על ידי נתינתו זו קונה מהמקבל מידת ה, את הנותן 36096 

ולכן אוהבו הרבה יותר מאשר העני , ולפי ערך מה שהוא מקבל הוא אוהב את העני, יותר מאשר העני 36097 

 36098 .אוהב אותו

ושנית שהוא מקבל מידת , ראשית עמד על כך שהנותן מקבל, הנה מצד החכמה עמד וגילה באמת דבר גדול 36099 

כדמיון אדם התוחב עץ , בחכמה יכולים לעמוד רק במדה מוגבלתאך , נדיבותו מהעני שנטל ממנו פרוטה 36100 

ל הקדושים שיודעים את סודי הטבע "אבל חז, שהצלחתו להכנס בה פעוטה מאוד, עבה בקרקע קשה 36101 

 36102 .הם נגשים אל אותו הענין בהיקף אחר לגמרי, ומדברים לאמיתה של הטבע

, העני עושה עם הבעל הבית, ם הענייהושע יותר ממה שבעל הבית עושה ע´ ל תני בשם ר"כן אמרו חז 36103 

אמר רבי , לא אמרה אשר עשה עמי אלא אשר עשיתי עמו, שכן אמרה רות שם האיש אשר עשיתי עמו 36104 

אם נתת לו זה שעומד על ימינו מברכך שנאמר כי , ה עומד על ימינו"אבון העני הזה עומד על פתחך והקב 36105 

על ידי פרוטה , ל המגיעים לפסגת מרומים"של חזשומעים אנו הגשתם  , (.ר ה ט"רו) יעמוד לימין אביון 36106 

עומק כזה מתגלה , וזה אי אפשר להשיג על פי חכמה, שהוא נותן לעני הוא מחובר אל מקור הברכות עצמו 36107 

 36108 .רק לאלה שידעו טבע הדברים באמת ולא בהשערות

לה שמצוה ל הוי רץ למצוה ק"הנה אמרו חז, מעתה מתגלה לנו יסוד חדש המקיף כל התורה וכל המצוות 36109 

ושכר מצוה מצוה זהו כבר למעלה מן , ל"י ז"וזה מצד הטבע מפני שמרגיל טבעו כביאור הר, גוררת מצוה 36110 

רגיל לחשוב רק על המעשה לבדו , והנה אדם עשה פעולה אחת טובה או לא טובה, עמו´ הטבע בבחינת וה 36111 

הוא הבל וריק ממש  המעשה עצמו, מעתה נבין שיש לחשוב אחרת לגמרי, והשכר והעונש עבור המעשה 36112 

 36113 !הן מצד הטבע והן שלא כדרך הטבע, לגבי מה שעליו להתעסק עם עצמו

, כי הגרעין נרקב ונפסד והעיקר הוא מה שיצמח ממנו, בזריעה ודאי אין העיקר הגרעין שזורעים בקרקע 36114 

, ועליו לדעת כי אין לו עסק עם המעשה לבד, אי לזאת על האדם להתנהג אחרת עם המעשה הכי קטן ממש 36115 

 36116 !ולא על נקלה יעמוד בזה, אלא עם הטבע ושלא כדרך הטבע הנוטל עליו עם המעשה

, מגלים לנו בזה כל סוד הדבר, אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא, (´משלי ט)ב  הוא אשר אמר הכתו 36117 

על שכר , על צדקה וחסד, ב"חושב הוא האדם על עוה! האדם חושב על כל עניניו כעל דברים שמחוצה לו 36118 

ומגלה לנו הפסוק ! אינו עולה על דעתו כי בכל ענינים אלה יש לו עסק עם עצמו, אבל לא על עצמו, ועונש 36119 

אל תחשוב על המעשה כי עיקר העיקרים , כלומר אם חכמת ועשית איזה דבר טוב, אם חכמת חכמת לך 36120 

ת וגם השלא כדרך הטבע בחינ, כל סוד של מצוה גוררת מצוה הוא הטבע שמשתרש בך, הוא חכמת לך 36121 

 36122 !עמו´ וה

שעל ידי מעשה , עיקר העיקרים עליך לדעת כי לבדך תשא, וכן בצד השני ולצת זה כשלעצמו הוא טפל 36123 

עבירה גוררת עבירה מצד ! ומעתה יש לך כבר עסק עם טבע זה, פעוט זה של לצת כבר מושרש בך טבע 36124 

אלה , חרי שכבר בחרכי לא לאדם דרכו א, ועוד זאת שיש כאן הנהגה שלא כדרך הטבע ופותחין לו, הטבע 36125 

 36126 .הם נוראות הדברים

בעבור שפחד פרעה מהם במכת בכורות ובקש מהם , ן כותב וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם"והרמב 36127 

ועל כן , לא היה בלבו לרדוף אחריהם אפילו אם יברחו אלא שיעשה משה כרצונו, וברכתם גם אותי 36128 

אמר פעם אחרת הנני מחזק את לב מצרים ולמטה , הוצרך לומר כי הוא יחזק את לבו לרדוף אחריהם 36129 

איך ימלא לבם , כי בראותם שנקרע הים לפני בני ישראל והם הולכים ביבשה בתוכו, ויבואו אחריהם 36130 

אבל סיכל עצתו , וזהו באמת שגעון גדול להם, ואין בכל המופתים כפלא הזה, לבוא אחריהם להרע להם 36131 

 36132 .וחיזק את לבם ליכנס בים

ובאמת היה הכל ליצנות שהבורא עולם , חושב כך ומבין כך וכך צריך לעשות והנה פרעה מדמה כי הוא 36133 

בתחילה לא שם לבו כנאמר , אם ללצים הוא יליץ, וכך הוא מהלך הדברים על פי דברינו, התלוצץ עליו 36134 

תכף נכנסים , וכאשר לא שם לבו ולא החשיב את הענינים, ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת 36135 

ולא די בטבע לבד אלא שיש עוד ענין של שכר , ל"ל עבירה גוררת עבירה וזה מצד הטבע כנלמסלול ש 36136 

 36137 .עבירה עבירה שלא כדרך הטבע



אבד טעם החכמה , אינם רואים ואינם שומעים מאומה, כשאך נכנסים לטבע של אי שימת לב אבד כל שכל 36138 

יכולים להגיע למצב של , פתיםעד להכנס לתוך הים שאין כפלא הזה בכל המו, ונשארים מעורטלים מהכל 36139 

אם חכמת , מבלי להרגיש ומבלי לדעת מאומה, אי שימת לב במדה כה מרובה עד שאבד שכל וכל תבונה 36140 

 36141 .וילכו אחר ההבל ויהבלו האדם עצמו נהיה הבל, לך ולצת לבדך תשא

טיה מהיכן למד יוסף להנהיג מלוכה בכושר דיפלומ? ל להתיצב לפני מלכים"במה הצליחו הראשונים ז 36142 

זה היה , זוהי עבודה של שימת לב וזהירות מגזל וכדומה, אך ורק ממה שהיה רועה צאן אביו? מובהקת 36143 

ממה , ממה ששמים את הגמרא שלא במקומה? ולמה אנחנו איננו מצליחים במאומה, הבית הספר שלו 36144 

הוא דבר הדבר כשלעצמו ! מזה נובע הכל, ממה שאיננו שמים לב לדברים, שאיננו נזהרים בגזל כדבעי 36145 

בודאי נזק זה לא נמדד ? אבל לעצמו כמה הזיק בזה, הפגיעה בחפצו של הזולת אינה אלא פרוטה, פעוט 36146 

 36147 .לבדך תשא! כי הוא ישאר מושחת לעולם ועד, בפרוטה

גופו שלא , פיו שלא נשק בעבירה ועל פיך ישק כל עמי, ג יוסף משלו נתנו לו"איתא במדרש אמר רשב 36148 

ידיו שלא , צוארו שלא הרכין בעבירה וישם רביד הזהב על צוארו, די ששנגע בעבירה וילבש אותו בג 36149 

מחשבה שלא חשבה בעבירה , משמשו בעבירה ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף 36150 

 36151 .(´ג´ ר צ"בר) ויקראו לפניו אברך אב בחכמה ורך בשנים

כי משלו נתנו לו בדרך , לו כראויאדם תמה למה כח המחשבה אינו פועל אצ, זה הסוד של אם חכמת לך 36152 

אי לזאת מה מאוד יש להחשיב מעשה טוב , לצת לבדך תשא האדם אוכל משלו, הטבע ושלא בדרך הטבע 36153 

´ חכמת לך´ועיקר הפלפול מתחיל אחרי המעשה , כי אין כאן עסק עם המעשה לבדו, אפילו הקטן ביותר 36154 

ושכר מצוה מצוה שלא כדרך , מצוה בטבעעל ידי מצוה גוררת , שהוא נהיה חכם והוא נהיה בעל מעלה 36155 

.וכן בצד ההיפך אותו דבר מבהיל הדבר מאוד למתבונן, והכל אך ממעשה קטן ביותר, עמו´ הטבע עד וה 36156 

 36157 .(דעת תורה)  

 36158 

 36159 מאמר תשסג

בראשית ) ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו 36160 

 36161 .(ב"א מ"מ

ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור , בגדולה אנו מוצאים גם כלפי מרדכידוגמה כזו  36162 

ולא עוד אלא אף בשעה שהנביאים מנבאים על גדולתן , (´אסתר ח) ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן 36163 

אלקים הנה אשא אל גויים ידי ואל ´ כה אמר ה, הם מתארים בצורה כזאת, של ישראל באחרית הימים 36164 

 36165 והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך, והביאו בניך בחוצן ובנותיך על כתף תנשאנה, ים ארים נסיעמ

 36166 .(ט"ישעיה מ)

וראו בזה מעין התגשמות של אותה , ל שנינו שהעריכו מאוד כיבודו של מלך אף אם הוא נכרי"גם בחז 36167 

בן נתן זימנא חדא הוא  אמר רב אשי אמר לי הונא, (זבחים יט) ´מסופר בגמ, נבואה לאחרית הימים 36168 

אבנטו היה ) והוה מדלי לי המיינא ותיתייה ניהליה, (י"מלך פרס היה רש)א  קאימנא קמיה דאיזגדר מלכ 36169 

 36170 ואמר לי ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכו, (י"גבוה חגור מלמעלה והפשיט למטה כדי לנאותו רש

כי אתא קמיה דאמימר , (חגרו ביזעוצריכים אתם לנהוג עצמכם בתפארת של כהנים דכתיב בהו ולא י) 36171 

 36172 .ל אקיים בך והיו מלכים אומניך"א

ם נקראים עם "והרי העכו? ם מכבדים או משרתים את ישראל"ולכאורה מהי הגדולה בכך אם מלכי העכו 36173 

אולם ? כלום יש בזה משום גדולה, היתכן שאדם יתגאה בזה שהחמורים שלו מכבדים אותו, הדומה לחמור 36174 

ה העניק לו גדולה והכתירו "כי לאחר שקב, אוד הוא כיבודו של אדם המשמש כמלךלא כן הדבר גדול מ 36175 

ואף מקרה יחיד שמלך עוזר במשהו בתיקון הלבוש , ואף אם הוא נכרי ורשע, למלך יש ערך רב בכיבודו 36176 

 36177 .יש בזה גדולה רבה ומעין היעוד והיו מלכים אומניך, ואף פעם אחת בלבד כמעשה דרב בן נתן, לישראל

כמה גדולה , והכתובים מציינים את הכבוד והתפארת בזה, כיבודו של מלך בשר ודם יש גדולה כזוואם ב 36178 

ולא לבוש סתם כי אם בשר גידים , ה מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו הלבישו"וכבוד יש לאדם שהקב 36179 

דברי כ, ובתוך אותם בשר גידים ועצמות נפח נשמת חיים משל עצמו כביכול, ועצמות שהם עצם ברייתו 36180 

 36181 .המאמר מאן דנפח מדיליה נפח

הכונה היא במובן החכמה האלקית , הכתוב אומר ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו 36182 

בגוף האדם בראשו בידיו ? והיכן הטביע את החכמה הזאת, שהעניק לאדם שהוא בבחינת צלם האלקים 36183 

הוה אומר שכל אבר , כל גופו נעשה נפש חיהש, וזהו מה שאמר הכתוב ויהי האדם לנפש חיה, ובכל אבריו 36184 

אלא שהוא טבוע כולו מציאות , ואבר של האדם אינו עצם גשמי של בשר ודם כפי שהוא נראה לעינינו 36185 

 36186 .ה כביכול"ויש בו משום צלמו ודמותו של הקב, רוחנית וחכמה אלקית



ופו מציאות רוחנית זכה באשר ראו גם בג, (´ר ח"ב) מכאן טעו בו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו קדוש 36187 

 36188 .עד שלא מצאו הבדל בין דמות האלקית לבין האלקים וחשבו אותו לבורא העולם, וחכמה אלקית עליונה

 36189 ל עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים"ואמרו חז, הכתוב אומר עיר קטנה ואנשים בה מעט

כן מלא העולם הקטן זה האדם על כל , וכשם שהעולם הגדול מלא חכמה אלקית לאין שיעור, (נדרים לה) 36190 

ה בכבודו ובעצמו "אם הקב, וכמה גדולה יש איפוא באדם ובכל אבריו, אבריו חכמה אלקית לאין שיעור 36191 

 36192 .שהוא מצלמו ומדמותו ומהחכמה האלקית שלו, הלבישו בתפארת כזו

הרי אם , (ב"ר פי"ב) ה בעצמו משבח את האדם ואומר ראו בריה שבראתי בעולמי"ולא עוד אלא שהקב 36193 

בכל , פ שיופיו זה לא יעמוד בו זמן רב"אע, מלך יפאר יופיו של אדם כגון אם ישבח את עיניו שהן יפות 36194 

ועל אחת כמה וכמה שמלך מלכי המלכים ברא , זאת ישמח בזה האדם כל ימי חייו ויזכור שבח זה לעולם 36195 

והוא מעמיד , נה וצלם אלקיםולא יפים בגשמיותם בלבד אלא שבכולם טבועים חכמה עליו, בו אברים יפים 36196 

לא נגרע , ואף אם חטא חטאים רבים, ואף אם ירד האדם במשך הדורות, אותם לראוה ביופים ובעליונותם 36197 

 36198 .ותפארתו נשארת לעולמים, ערך עצמיותו

אף כשלא בוצעו על ידם , כל האמור עד כה ביחס לערכם של גוף האדם ואבריו מצד עצם טבעם בלבד 36199 

הרי הוא מתנשא למעלות , לם אם איזה אבר של האדם פעל איזו פעולה טובהאו, שום מעשים טובים 36200 

 36201 .ה בכבודו מקלס ומשבח אותו"עד שהקב, עליונות מאוד

שכל הכתובים קודש ושיר , המשנה אומרת אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל 36202 

כגון נאוו , זה קילוס של אברי האדם? ומה תוכנו של שיר השירים, (ג"ידים פ) השירים קודש קדשים 36203 

, כפלח הרמון רקתך, כחוט השני שפתותיך, שניך כעדר הקצובות, שערך כעדר העזים, עיניך יונים, לחייך 36204 

ל שבכל אבר שמקלסים אותו מכוונים בזה למעשים מסוימים "וכבר פירושו חז, כמגדל דוד צוארך 36205 

 36206 .שבוצעו על ידו

ל מה יפו פעמותיהן "ודרשו חז, (´ש ז"שיה)ב  עמיך בנעלים בת נדימה יפו פ, ל"דוגמה אחת ממדרשי חז 36207 

ז "ובכ, הפעמים הן מהאברים הקטנים ביותר של האדם, (סוכה מט) של ישראל בשעה שעולים לרגל 36208 

ואם באבר קטן , משום שעל ידן נעשתה הפעולה של העליה לרגל, ה משבח אותן ואמר שירה עליהן"הקב 36209 

הרי שדוקא מתוך אברי הגוף על ידי פעולותיהם , כ בכל האברים כולם"כוועא, ש באברים החשובים"כך כ 36210 

 36211 .ה בעצמו מזמר עליהם ומקלסם"מתבטאת שירה וזמרה עליונה עד שהקב, הטובות

והיא עולה בקדושתה על כל הכתובים עד שהיא לעומתם , ושירה זו אינה שירה סתם כי אם שיר השירים 36212 

משום שאברי גוף האדם הם צלמו ותבניתו , שניתנה בו שירה זו וכל העולם אינו כדאי כיום, קודש קדשים 36213 

ובכל מעשה טוב קט שנעשה על ידם משתקפת תפארת הבריאה , ובכולם טבועה חכמת אלקים, ה"של הקב 36214 

 36215 .´וכל העולם מתמלא כבוד ה, ודמות הנוי והיופי של הקדושה העליונה

הרי מהוה כל אדם עם אבריו עולם , ´הומכאן כמה בכוחו של כל אדם להאיר את העולם ולמלאו כבוד  36216 

וכל , נותן ביטוי לחכמת הבורא הטבועה בכל אבר ואבר, ועל ידי המעשים הטובים שמבצעים אבריו, קטן 36217 

מתגלה החכמה האלקית שבכל , ומתוך עולמו הוא בתור צלם אלקים, עולמו מתמלא תפארת ואורה 36218 

 36219 .קודש הקדשיםוכולו אומר הוד והדר ושירת ´ עולם מלא כבוד ה, הבריאה

ישעיה ) מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגליו, מצינו שקדמוני הדורות האירו את העולם במעשי אבריהם 36220 

ילקוט ) ל שזהו אברהם שהעיר את האומות לבא לתחת כנפיו על ידי הצדק שעשה בעולם"ואמרו חז, (א"מ 36221 

אכילה שתיה לינה  ל"במעשי האש, במה העיר אברהם את העולם במעשי הצדק שלו, (ט"תהלים תתס 36222 

 36223 .שביצע באמצעות ידיו ורגליו ושאר אבריו

הנני ממטיר לכם , ויקח חמאה וחלב, ´ורוח נסע מאת ה, ל ואל הבקר רץ אברהם"כך משמע מדברי חז 36224 

, ואברהם הולך עמם לשלחם, הנני עומד לפניך על הצור, והוא עומד עליהם תחת העץ, לחם מן השמים 36225 

הגיעו , ל מציינים שבזכות מעשיו של אברהם עם המלאכים"חז, (7יעא פובבא מצ) הולך לפניהם יומם´ וה 36226 

נתגלה לפניהם על הצור ´ וה, בניו לאחר כמה דורות למדרגות עליונות שאכלו את המן שהוא לחם אבירים 36227 

 36228 .וליוה אותם בדרכם בצאתם ממצרים ובלכתם במדבר

כי אם את המעשים , של אברהםהתורה לא מציינת את חכמתו והשגותיו ? ומה היו מעשיו של אברהם 36229 

עמד , לקח בידו את החמאה והחלב, רץ ברגליו להביא את הבקר, הגשמיים שביצע על ידי אברי גופו 36230 

הרי , ודוקא ממעשים גופניים אלה יצאו השגות רוחניות עליונות, עליהם תחת העץ בגופו ובכל אבריו 36231 

בוצע על ידם מושגים הישגים רוחניים ובכל מעשה טוב שמ, שבכל אברי הגוף טבועה כאמור חכמה אלקית 36232 

 36233 .מתגלית בעולם´ מאירים לכל הבריאה לשעה ולדורות ושכינת ה, גדולים

בת נדיב בתו של אברהם אבינו , מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב, ל בסוף אותו מאמר"ועל זה דרשו חז 36234 

ואומר שירה על  ה מקלס"הקב, (סוכה מט) שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם, שנקרא נדיב 36235 

וכמה , עם אלוקי אברהם´ והניח בזה את היסוד של עם ה, מעשיו של אברהם אבינו שעשה על ידי פעמיו 36236 



אלא , אינו מיחסם משום צלם אלקים שבהם, ה מקלס את פעמיהם של ישראל"נפלא הדבר שבזמן שהקב 36237 

ידי מעשיו למדרגה  אברהם העלה את ישראל על, משום שהם בת נדיב משום שהם מצאצאי אברהם אבינו 36238 

 36239 .העליונה ביותר

ואם בכל מעשה , אם אברי גופו של האדם הם עצמיים רוחניים אלקיים, ומתוך כך אנו באים גם לצד השני 36240 

הרי גם לצד השני אם האדם , טוב שלהם מתגלים חכמה אלקית עליונה המטביעה השפעה על כל הבריאה 36241 

, ה ירידה רוחנית איומה ומחולל חורבן בעולםהוא מביא לעצמו ולכל הבריא, מבצע מעשה רע באבריו 36242 

כן פועל מעשה רע שנעשה על ידי אבריו פעולה , וככל שהאדם גדול יותר ועומד במדרגה גדולה יותר 36243 

 36244 .מסוכנת יותר ומביא הרס גדול יותר

דוד המביע יראתו , (ט"תהלים מ) למה אירע בימי רע עוון עקבי יסובני, דוד נעים זמירות ישראל מתלונן 36245 

וישפיעו , ´ובמקום שיעשו מעשים גדולים שתתגלה על ידם חכמת ה, א עקביו לא מילאו את תעודתםשמ 36246 

הם סטו מן המסילה והלכו , יקלס אותם וישיר עליהם מה יפו פעמיך´ שפע של רוחניות בבריאה שה 36247 

ד הלכה ומכאן עלינו ללמו, וגרמו עוונות שיסובבו אותו ויגרמו ירידה והרס לבריאה, בדרכים לא נכונות 36248 

שבידינו להכריע אותם , כמה אנו צריכים להיות זהירים בכל המעשים שלנו אף בענינים הגופניים, למעשה 36249 

 36250 .לטובה או לרעה

 36251 ולכאורה הרי ביום זה לאחר חצות נולד אדם הראשון, בימי הששי אחר הצהרים מבטלים מלימוד

אולם אם , צריכים ללמוד יותר שחכמתו היתה כה גדולה ולכבוד יום ההולדת שלו היו, (סנהדרין לח) 36252 

, יש בהם ערך רב´ אף כי הם לצרכי הגוף כגון רחיצת ידים ורגלים וכדו, עוסקים בשעות אלה לצרכי שבת 36253 

, ל זמן תפלה לחוד וזמן תורה לחוד"אבל הלא כבר אמרו חז, ואף כי אין להעריך אותם לעומת לימוד תורה 36254 

ואפשר לזכות במעשים אלו , לטיפול באברים של האדםכן יום ששי אחר חצות מיוחד זמן זה לכבד שבת ו 36255 

 36256 .(אור הצפון)  .להישגים רוחניים גדולים

 36257 

 36258 מאמר תשסד

א "בראשית מ) ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים 36259 

 36260 .(ד"מ

מה אני שאמר פרעה , ה"הקבמן אני של בשר ודם אתה למד אני של , לוי אמר´ יהושע דסכנין בשם ר´ ר 36261 

ה אני עשיתי ואני אשא על אחת "לכשיבוא אני של הקב, הרשע ליוסף אני פרעה היה לו כל הכבוד הזה 36262 

החומריות היא המחיצה המפסקת בינו לבין השכל והנפש , האדם מורכב מרוח וחומר נפש וגוף, כמה וכמה 36263 

ואזי , מיעה ומטשטשת את הצליל הדקמהממת את הש, היא מאבנת את הלב מחרישה את האוזן, העליונה 36264 

 36265 .קשה לו להבין את האמת כמו שהוא בפעם אחת

לא מספיק פעם אחת אלא צריכים לכפול פעמיים בקריאת , הנסיון מעיד שאם רוצים לקרוא לאדם מרחוק 36266 

ורק אחרי שתים או , אבל השמיעה מעורפלת וסתומה, הוא מתחיל אמנם לשמוע גם בפעם הראשונה, שמו 36267 

וזאת משום שהטבע החומרי הגשמי מטמטם וסותם , ות נפנה לאחוריו לראות מיהו הקורא לושלוש קריא 36268 

 36269 .והאוויר שמסביבתו מתעבה ואינו מאפשר שהקריאה תגיע לאזניו בפעם הראשונה, את החושים

כי המשל פוקח את עיניו מחדד את שכלו ופותח את , י משל"וכן אין האדם מבין דבר עד שיסבירו לו ע 36270 

מהטובות שעשה , המשל הוא לאדם כאור שמאיר את הדברים, ורק אז הוא מבין את הנמשל, רהבנתו בדב 36271 

שלמה המלך אמר , כדי לשבר את אוזן האדם להבינו ולהסבירו, ת שברא ויצר בעולם משלים"השי 36272 

י "כי לב האדם סתום ורק ע, שלושת אלפים משלים כדי לעורר את שכל האדם והבנתו להכיר את הנמשל 36273 

 36274 .יגיע להכרת הנמשל משלים הוא

כדי שזו תהיה עזר לאדם לצייר לעצמו את מלכות , ה סידר את הנהגת העולם בממשלת בשר ודם"הקב 36275 

ברכות לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ´ איתא בגמ, ה אימתו וכבודו"מלך מלכי המלכים הקב 36276 

ה יבחין בין מלכי שאם יזכ, ם"ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי עכו, ישראל 36277 

יבחין כמה הרבה , ב לראות גדולתן של ישראל"י שאם יזכה לעוה"ופירש רש, ם"ישראל למלכי עכו 36278 

 36279 .גדולתם יותר על האומות עכשיו

י שיראה מלך בשר ודם יוכל "ע, והנה מלבד הטעם האמור יש גם לומר כדי שיבין את הנהגת מלכות שמים 36280 

כי כל עניני העולם הזה הם לטובתו ולתועלתו , ש"א לכבודו יתכי הכל בר, לצייר בדעתו את מלכות שמים 36281 

וכמה מועיל לו לאדם , המשל יאיר את עיניו ויבהיר את שכלו, ´מאני פרעה ילמד אני ה, ועלייתו הרוחנית 36282 

וכשתצייר זה תבין ותשמע , כ הסכת ושמע צייר במחשבתך ושמע ותתבונן"כמשה, כח המדמה וכח הציור 36283 

 36284 .בקולו בלי ספק

שאחת הסגולות המרוממות שהנביא היה צריך להצטיין בה ולהכילה , ל במורה נבוכים אומר"ם ז"בוהרמ 36285 

ומתוך כך הנביאים , ומבלעדי כח זה אי אפשר להגיע לדרגת הנבואה, בנפשו היא כח המדמה והמשער 36286 



, תמתרחקים מן העיר והאנשים ומתבודדים ביערות ובמדבריו, שהיו שואפים להאצלת רוח הנבואה עליהם 36287 

 36288 .בכדי להתרכז כליל מתוך התפשטות החומריות לקבלת שפע הנבואה האלקית

כי כאשר ירבה , דרכי קניית החסידות היא גודל ההסתכלות ורוב ההתבוננות, י"ל בספרו מס"וכן אמר רמח 36289 

ועל גודל אהבתו יתברך לישראל ועל , ובהתבוננו על רוב חסדיו עמנו´ להתבונן על גודל רוממותו ית 36290 

 36291 .ודאי שתתלהט בו אהבה עזה ויבחר ויתאוה לידבק בו, רים אליו ומעלת התורה והמצוהקרבת היש

בענין הסתכלות , ל"ס זצ"מרגלא בפומיה דרביה רי, (´שערי אור פרק י) ל"י בלזר זצ"ח ר"וכן כתב הגה 36292 

י כלי המחזה המגדל כל דבר אלף אלפי פעמים על הכוכבים אשר נראים "שאם נשקיף ע, בכוכבים 36293 

ובאמת אין ערוך לגודלם כי יש כוכבים אשר , י כלי המחזה יתראו לעינינו יותר גדולים"ע, קטנות כנקודות 36294 

אשר עם כל כוחות הציור , כן הדבר בענין עצם העונש הרוחני, המה גדולים הרבה יותר מכדור הארץ 36295 

 36296 .לא יגיע עד תכליתם כפי שהם נראים באמת, שיצייר האדם את גודל מרירות העונש

שהצער ועגמת נפש שאדם מרגיש , יוסף קארו בספרו מגיד מישרים מוסר בשם המגיד´ י שרל מצאת"ות 36297 

כיון שבשעה שהאדם ישן נפשו מלובשת בפחות גופניות והרגשתן , בחלום הינם גדולים מאשר בהקיץ 36298 

י שיזכור בהרגשת הצער "ולכן שומה על האדם להמשיל ולצייר לעצמו מעט מזעיר את עונש ע, יתירה 36299 

, הרי הוא רק מעט מזעיר מן הצער הנצחי, שאם הוא גדול פי כמה מהרגשת הצער בהקיץ, שבחלום 36300 

 36301 .ויתבטלו הדמיונות הכוזבים של חיי העולם הזה, וכאשר יעשה זאת תנוח ותשקוט בו רתיחת המדות

הזמן עשוי להשתרע , לפי השימוש שהוא עושה בו, הרי מוכח לנו שהזמן משתנה לפי הרגשת האדם 36302 

אולם אם , הזמן מוגבל אמנם בחיצוניותו, אם האדם ישקיע בו את מחשבתו ונשמתו, ין סוףלנצחיות עד א 36303 

ומרגע אחד יכולים להתפתח , בוקע אור גדול ואז הוא בלתי מוגבל, מסירים את המחיצה המגבלת את הזמן 36304 

לעדי והמשכיל מרגיש את נצחיותו של הרגע ויכול להפוך אותו , אלפים ורבבות ימים ושנים עד אין סוף 36305 

 36306 .עד

אמנם בעולם הזה קל מאוד , יצייר במחשבתו כי רגע של צער הוא נצחי, וכן הוא בהרגשת הצער הנצחי 36307 

וצער של שעה שהוא ששים רגעים היא ששים , אולם בעולם הבא הרגע מתפשט, להסיח את הדעת ממנו 36308 

על תאוותיו בזכרו יקל לו למשול , כשיתבונן האדם ויחדד את שכלו והרגשתו בעונש נצחי, פעם צער נצחי 36309 

 36310 .(פרי הארץ)  .את יום הדין הגדול הנורא

 36311 

 36312 מאמר תשסה

 36313 .(א"א נ"בראשית מ) ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי

אחרי שתים עשרה שנים רצופות של יסורין וסבל , יוסף הצדיק כאשר נתמנה למושל על ארץ מצרים 36314 

כי השכיח , שא אשה ונולד לו הבן הבכור קראו בשם מנשה ונתן טעם לדברואחרי שנ, בבית הסוהר 36315 

ולא עוד , האם ראוי הדבר ליוסף לשכוח בית אביו, האלקים ממנו את כל עמלו וטרחו וגם את בית אביו 36316 

 36317 ?לקרוא שם בנו בכורו על שם השכחה´ ולהדגשת ההודיה לה, על כך´ אלא להודות לה

אין ספק , מבליטה מדרגה גדולה בשלמות הנפש וטהרת המדות, אחרת ולפי עניות דעתי הכונה כאן היא 36318 

ה שסוד יֿה היה על "אחרי שנעקר מבית יעקב אבינו ע, שאין לנו שום מושג בצערו הגדול של יוסף הצדיק 36319 

אביו אהבו מכל בניו וכל מה שלמד , ושימש את יעקב בכל דרכיו וצעדיו, ´ומשכנו הוא מקדש ה, ביתו 36320 

ועכשיו הוא בארץ הטומאה מלאת הזוהמא והרע בסביבה זרה , ועבר מסר לו בבית מדרשו של שם 36321 

, והנסיונות גדלו ונתרבו אחרי שנתמנה לאדון לכל מצרים, נסיונות עצומים מקיפים אותו מכל צד, לחלוטין 36322 

, ומי הם האשמים בכל צרותיו ויסוריו הרי לכאורה רק אחיו, לעומת אלה שנתנסה בהם בבית הסוהר 36323 

 36324 .שהטילו עליו מכרוהו לעבדשבגלל חשד 

משתדל לעקור מתוך לבו כל נדנוד של הקפדה , אבל למרות כל מה שעשו לו אחיו עומד יוסף בצדקו 36325 

על שזכה להשתלם בשלמות עקירת כל טינא , ונתן שבח והודאה להקדוש ברוך הוא, ושנאה כלפי האחים 36326 

וכאשר באו אליו אחיו , כור מנשהולציון הודאה זו קרא גם את שם בנו הב, שבלב ושכח לגמרי את הכל 36327 

, והשתדל שיבואו כל אחיו כדי שיתקיימו כל מה שחלם, נאמר ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם 36328 

שמכרוהו , שהשליכו אותו אל הבור שיש בו נחשים ועקרבים, אבל לא זכר כלל מה שהם עשו לו 36329 

 36330 .כלל את כל אלו לא זכר, לישמעאלים בעשרים כסף וכל שאר הצרות שסבל

, שנראה לו שכאלו הם היו הגורמים לסבלו, שאם ויש מקום לאדם להקפיד על אחרים? מה בא זה ללמדנו 36331 

וההקפדה עליהם מכרסמת בו ובסוף , ומטבע האדם ליטור טינא בלב, לקפוח פרנסתו או כבודו וכדומה 36332 

האדם בטרונייתו  כי אף במקרים כאלה שאולי צודק, הנה בא יוסף לשמש לנו דוגמא, מביאתו לידי שנאה 36333 

אבל בכל זאת החובה עליו לחפש דרכים ואמצעים שיגרמו לו הנאה ותענוג ועל ידי כך , כלפי האחרים 36334 

 36335 .(א"הגיוני מוסר ח)  .ולהשכיח מלבו כל רגש של תרעומת, להפיג את צערו

 36336 



 36337 מאמר תשסו

 36338 .(א"א נ"מ בראשית) ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי

וכפי , כ בית כמו ביתו של יעקב עם תורתו וחכמתו"ומכש, לכאורה איזו מעלה היא לשכוח את בית אביו 36339 

, והספורנו מפרש כענין לעתיד כי נשכחו הצרות הראשונות, ל שכל חכמתו מסר יעקב ליוסף"שאמרו ז 36340 

 36341 .ובפסיקתא זוטרתא מפרש הצרות שבאו עלי מבית אבי

הוא מחק מלבו את הקפידה שיכולה היתה , י בית אביו"בונות שעשו לו אחיו עיוסף שכח את הצרות והעל 36342 

יוסף , כפי שטבע האנושי הוא לנטור בלב את זכרון הפעולות הרעות שנעשו לו, להישאר בלבו עליהם 36343 

ועל זה , עד שלא הרגיש שום זיק של קפידה וכאילו לא אירע שום דבר, השתדל לשכוח ולמחוק זאת מלבו 36344 

ומתוך שמחה על זכות , על כי יש בו הכח הזכות והגדולה לשכוח ולוותר, ה"דיה להקבנתן שבח והו 36345 

 36346 .וגבורת נפש זו עמד וקרא את שם בנו הבכור מנשה כי נשני אלקים את כל עמלי ואת בית אבי

ואיתא בבעל הטורים בקש יוסף לקבל בסבר פנים יפות את , וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר אליהם 36347 

והנה אין גבורה כמו זו של יוסף , י גבריאל"ע´ המלאך שמצאו תועה והזכירו מיד ויתנכר בגי ובא, האחים 36348 

לא מאדם קרוץ מחומר אלא ממלך , המסוגל להתגבר אף על חמימות הלב והתעוררות הזכרון שבאו לו 36349 

 36350 .שהרי גם לאחר ההתנכרות המעושה שכח ולא זכר דבר מכל העבר ומכל מה שנעשה אתו, כמו גבריאל

, ואיתא בבעלי התוספות אדם זקן יושב בביתו ורואה מה יש במצרים, רא יעקב כי יש שבר במצריםוי 36351 

ויוסף לא היה רחוק מהם כי אם , פ שיעקב ובניו נביאים היו"ואע, ועשרת בניו יוצאין ונכנסים ואינם רואין 36352 

שהטילו ? וא במצריםגם יוסף לא הודיע לאביו שה, מהלך ארבעה או חמשה ימים ולא היו יודעין היכן הוא 36353 

והכתוב מוכיח דכתיב , כ השביעו שלא לגלות לזרים"וליוסף ג, ה"האחים חרם ביניהם וגם שתפו להקב 36354 

 36355 .הוציאו כל איש מעלי שלא רצה לגלות לזרים

כי בשעה שהוא , למעלה מכוחותינו ומהשגתנו להשיג את גבורתו וגדולתו של יוסף אין ערוך לצדקתו 36356 

כשכל אלה באים עליו לא מאנשים זרים , מצוי בשפלות וביסורים על אנושייםבשעה שהוא , מעונה ונעלב 36357 

ועוד באים , דבר שכאבו ובושתו כפול ומכופל מאשר מכות ופגיעות של נכרים וזרים, אלא מן האחים שלו 36358 

והם , שיסתום את פיו ולא יודיע צערו ברבים, עליו אלה שהעליבוהו ופגעו בו ודורשים ממנו עוד סבל 36359 

 36360 !אותו שלא לגלות לשום אדם את צערו וחרפתו וכל מה שקרה אותומשביעים 

לא מרשה לעצמו להוציא , יוסף הצדיק מקבל על עצמו את התוספת הזו של צער ויסורים מרצונו הטוב 36361 

וכי מוכרח היה להשבע שלא לקרוא , הוא מתאפק ושומר הבטחתו עד הסוף, אנחות מחמת כאביו ויסוריו 36362 

הוא שומע , ובכל זאת יוסף מקבל על עצמו גם שיעבוד זה, לקבל את דרישתםוכי מוכרח להכנע ו, לעזרה 36363 

ומצוה על עצמו שתתעורר אהבתו אל אחיו כמקדם והוא , הוא שוכח את כל הצרות, חרפתו ואינו משיב 36364 

 36365 .(מעייני החיים)  ?כלום יש עוד גבורת נפש גדולה מזו, מצליח בכך

 36366 

 36367 מאמר תשסז

 36368 ביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצהויוסף הוא השליט על הארץ הוא המש

 36369 .(´ב ו"בראשית מ)

ר שמואל חמשה הן נח אתמול אבנים "א, בו והיה ראה עולם חדש´ לוי אמר כל מי שנא´ לוי ורבנן ר´ ר 36370 

והכא ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה , ר לוי אפילו איצטרובלין של ריחים נמחה במים"דא, שחקו מים 36371 

, יוסף אתמול ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו ועכשיו ויוסף הוא השליט, אלא ראה עולם חדש ?אתמהה 36372 

, אלא שראה עולם חדש, משה אתמול בורח מפני פרעה ועכשיו הוא משקעו בים, אלא שראה עולם חדש 36373 

, אלא שראה עולם חדש, את כל אשר לאיוב למשנה´ איוב אתמול ישפך לארץ מררתי ועכשיו ויוסף ה 36374 

 36375 .(´ר ל"ב) אלא שראה עולם חדש, י אתמול היה מתוקן לצליבה ועכשיו הוא צולב את צלביומרדכ

והמחייה והכליון , כי הלא אחר המבול אחרי השטפון והחורבן, והנה לכאורה נח שראה עולם חדש ניחא 36376 

עולם חדש , מותאמת היא האמירה עולם חדש, החרוץ שבא על האנושות ועל כדור הארץ ועל כל היקום 36377 

ב היו "ונח וב, חיי בני האדם קבלו צביון חדש ואור חדש, ש מהות חדשה הן בצורתה והן בתוכנהממ 36378 

 36379 !העדים היחידים לעולם החדש

אלא , העולם הלא כמנהגו היה נוהג, אבל מה שייך לומר על שאר הארבעה שכללם ביחד במובן עולם חדש 36380 

אבל , ת כבירים וגילויים חדשיםשהם בחייהם הפרטיים והציבוריים התרחשו להם כמה וכמה מאורעו 36381 

, אלא שמשמע מזה שהנסיונות וההתלבטויות שעוברים על האדם בימי חלדו, העולם כולו בצביונו נשאר 36382 

אותו העולם שמלפני , מרוממים אותו ונותנים פנים חדשות לכל הוויתו ולכל ערך הסתכלותו בעולם 36383 

מעיניו לראות מלפני הנסיונות הרי מתגלה ומה שנעלם , היסורים והנסיונות מתחדש ומתגלה בצורה חדשה 36384 

 36385 .לפניו לאחר כך



ההווייה והיצירה הולכים ונפתחים לפניו , הוא המנוסה מתרומם ואתו מתרוממת כל ההווייה והיצירה 36386 

, והוא ממש רואה ותופש דברים רוחניים עילאיים מה שבשום פנים לא היה יכול לראות מקודם, לרווחה 36387 

ואת כל בשרו לחזות בגילויים , ת חיכו לטעום ולהרגיש ואת עיניו לראותהיסורים והעינויים מפתחים א 36388 

 36389 .עולם חדש, אלוקיים סתומים מעיני בן אדם רגיל

פעם אחת נזדמן לבית , היות ואירע לו פעם נסיון נורא, מספרים על בעל הלבוש שלכן זכה להשם הזה 36390 

רו חמדה ועברה עליה רוח שטות והיא את יופיו ותא, מטרוניתא אחת לרגלי קשריו המסחרים ופרנסתו 36391 

, דחה אותה באמתלא שהוא צריך לרגע להיפנות, והוא כדי להשתמט ולברוח מהעבירה, ותבעתו לעבירה 36392 

 36393 .וככה התחמק וברח החוצה וניצל מן אסון נורא, ונכנס לבית הכסא וטינף וליכלך את עצמו עד צווארו

י טינוף ולכלוך בגדיו "שהציל את נפשו ע, כ הודיעו לו בחלומו שלרגלי עמידתו בנסיון הכבד הזה"אח 36394 

הוא הרגיש , יזכה להארות חדשות בהבנת התורה וללבושים חדשים לבושי אור עליון וכך היה, ולבושו 36395 

זהו דוגמא של התלבטות , והתחיל לחבר ספרים רבים בקראם בשם לבושים, ק שרתה עליו"כאילו רוה 36396 

ואשרי היודע להתחזק , ראייה חדשה של עולם חדשעד כדי , איומה ועמידה בנסיון המרוממת את האדם 36397 

 36398 .(אור הנפש)  .ושכר עמידה בנסיון זהו גילוי עולם חדש, כשקיתון הנסיונות והייסורים נשפך עליו

 36399 

 36400 מאמר תשסח

 36401 ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה

 36402 .(´ב ו"בראשית מ)

ובודאי היתה , והיה בן זקונים לאביו אשר אהבו מכל בניו, ת אביו בן שבע עשרה שנהיוסף נטרד מבי 36403 

ונדע מנפשנו כמה , וידע שאביו מתאבל עליו מאוד ומאשים את עצמו ברעתו של בנו, נפשו קשורה באביו 36404 

, ובפרט במקרה כזה אשר קרה ליוסף, משתוקק כל אחד לשמח את אביו וכל בני משפחתו בבשורה טובה 36405 

אחר אשר נעשה למושל בכל ארץ מצרים ובלעדו לא ירים , י שלש עשרה שנה מיום הפרדו מאביוואחר 36406 

אחרי , ועלה למרום ההצלחה והאושר, והיה בטובה גדולה ובכבוד היותר גדול בעולם, איש את ידו ורגלו 36407 

 36408 .וכל משברי וגלי הים של פגעים רעים עברו על ראשו, צרותיו הרבות אשר ברזל באה נפשו

וכי הוא מושל בכל ארץ , לנו לצייר כמה גדולה תשוקתו של יוסף לבשר את אביו כי עודנו חיהנקל  36409 

ולא יראה , גם היה לו לפחוד פן ימות מצערו ומזקנתו באבלו, ידע שאביו בצער ואבל גדול עליו, מצרים 36410 

ת אחיו לבשר את אביו וא, והנה היה אפשר ליוסף מיד שעלה לגדולה, בכל הטוב אשר עשה אלקים לנפשו 36411 

 36412 .ה ושוא תחבולות אדם"י לראות ישועתו של הקב"ש בתוך בנ"ויתקדש ש, בבשורה הטובה הזאת

מתשוקתו של יוסף לשמח את אביו בשמחתו , הנה יבין כל אחד שלא יצויר תשוקה יותר גדולה בעולם 36413 

ולא  לא שבוע, והנה איך אפשר לעלות על הדעת שיוכל יוסף למשול ברוחו ולהתאפק, הגדולה והנפלאה 36414 

ולעצור , להיות מושל בארץ מצרים ולאב לפרעה ולאדון לכל ביתו, חודש כי אם מספר של תשע שנים 36415 

 36416 .עת שאביו שוכב בשק ותענית ובוכה ומתאבל עליו, ברוחו מלהודיעו לאביו

או מטעם אחר , אמנם ידענו שהיה ליוסף טעם כמוס בזה אז מפני שראה שלא נתקיימו עוד חלומותיו 36417 

אשר מרעיש , ומפני טעמו ונמוקו שהיה לו היה בכחו להתאפק ולסבול יסורי נפש כאלו ,הנמצא בספרים 36418 

 36419 .ד"אשר גבורה כזו יאות למלאך ולא לבו, ומפחיד כל לב לשמע מדת גבורת סבלנותו של יוסף

 36420 

מעשה , ולא די בזה כי אם מאיזה טעם שהיה לו הרהיב בנפשו לעשות לאביו היקר לו מכל חמודות העולם 36421 

לאסור את שמעון ולדרוש את בנימין כדי שיתקיים , וד להוסיף צער על צערו ויגון על יגונואכזרי מא 36422 

וכל זה היה בכחו לעשות , וידע היטב כמה יצטער אביו על זה, החלום ואחד עשר כוכבים משתחוים לי 36423 

אות כמה ראוי לאדם להיות גבור ואמיץ כח למל´ הנה ראינו בתורתנו הק, לאביו הזקן אשר אהבו כנפשו 36424 

 36425 .וידע כי זה כל האדם לבלתי עבור על דעתו ושכלו משום דבר, תורת שכלו ולא לסור ממנו ימין או שמאל

לדעת מה זה ספר בראשית אשר אין בו כי אם מצות שלש אך , ואשר נלמד מענינו של יוסף הוא אור גדול 36426 

ש "נה אומרים בברכת קה, ל יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים"ואמרו חז, ספורי מעשיות לרוב 36427 

מה זאת תורה זולת מצות חקים ומשפטים הלא זאת כל התורה , תורת ומצות חקים ומשפטים אותנו למדת 36428 

ועל כל מנהגים הטובים ועניני דרך , אכן ענין תורה מורה על הדעות הישרות ועל המדות הטובות? כולה 36429 

 36430 ..אשר המה יסודי כל התורה כולה, וןח ועל כל מיני העבודה והיראה והאמונה ובטח"והצדקות וגמ, ארץ

ומפני , אף שלומדים הענינים האלו מכל התורה, ולזה מיוחד ספר בראשית´ תורה´זאת היא הוראת  36431 

והינם , ´אשר המה בלי תכלית לכל הדעות הישרות ולכל דרכי ה, שדברים האלו המה חובות הלבבות 36432 

 36433 .עבדי אבות מתורתן של בניםכ אמרו שחביבה שיחתן של "ע, היסודות לכל התורה והעבודה

ואשר לא מצאה התורה לנכון גם לדבר , הנה בארנו עתה רק דבר אחד לבד אשר ראינו בסיפורו של יוסף 36434 

וממנו נלמוד לכל הדברים אשר בא בענינו , ולציין הפלא הגדול אשר ראינו במנהגו עם אביו ואחיו, מזה 36435 



ר יש ללמוד מהם דברים נשגבים בדרכי המדות ואש, כמה דברים גדולים ונפלאים צפונים בהם, של יוסף 36436 

שהמה לא , וזה הוכחה לכל ספר בראשית לכל הספורים והמעשיות הכתובים בו, ודרכי האמונה והבטחון 36437 

אשר נלמוד מהם הדברים הגדולים הדרושים לנו לחיינו , מעשיות פשוטים כי אם תורות גדולות עד מאוד 36438 

 36439 .בשני העולמים

הוא לדעת שאין ראוי לאדם לבטל עניניו , של יוסף מאשר דברנו עתהואשר נלמוד למעשה מענינו  36440 

כמו הבן האהוב להוריו יתכן שימנע מלנסוע למקום תורה מפני , הרוחניים מפאת אהבתו לקרוביו ואוהביו 36441 

ויבחר להיות עמם ביחד מלעוזבם ולהיות גולה למקום , אהבתו אותם לבל הניחם עזובים ומתגעגעים עליו 36442 

שאין ראוי לעשות , הנה למדין אנחנו מענינו של יוסף, ול מזה נזק גדול בנפשו ובתורתואף שיסב, תורה 36443 

 36444 .שהענינים הרוחניים של אדם קודמים לכל, כזאת לבטל עניני נפשו מפני אהבת ההורים

הוא דבר אשר אי אפשר , שהדבר הנחוץ לאדם לעשות לתועלת נפשו, וראוי לדעת בענין זה כלל גדול 36445 

ידע שהצער הזה המגיע , ואם יגיע מזה איזה צער לאוהביו ולבני משפחתו, בשום אופןלהעבירו ולבטלו  36446 

ויבוא להם הצער אף אם ימנע את , ה הוא"להם מסיבתו נחשב כנעשה בידי שמים וגזירתו של מקום ב 36447 

והשני שהצער אשר , האחד שיפסיד תועלת נפשו, עצמו וימשוך את ידו למלאות חובת נפשו ויפסיד בשנים 36448 

עקיבא שנתפסת על ´ עקיבא אשריך ר´ ויהיה ענינם כאשר אמר פפוס לר, פ"לבוא להם יבוא עכראוי  36449 

שטוב להם שיבוא צערם מפאת תורתו שלו ולא , אוי לפפוס שנתפס על דברים בטלים, דברי תורה 36450 

 36451 .מדברים בעלמא

על הצער  ולא ישגיח, שמה שצריך האדם לעשות לעניניו הרוחניים יעשה, כ נלמוד מענינו של יוסף"ע 36452 

היה בודאי מפאת , שדבר הגדול והנורא אשר התנהג יוסף עם אביו ואחיו, אשר יגיע מזה לבני משפחתו 36453 

וסבב , אבל נדע בודאי שעשה כל זה מפאת טעם רוחני, אין הבדל מפני איזה דבר עשה זה, עניניו הרוחניים 36454 

 36455 .לאביו צער גדול ונורא אשר לא יכילהו כל רעיון

ידעו שצערו של אביו ואחיו הוא גזירתו של , ך להתנהג כך מפאת עניניו הרוחנייםאולם כיון שראה שצרי 36456 

, ולא יועיל מאומה באהבתו ובחמלתו עליהם, פ"ואין עצה ותחבולה להנצל ממנו ויבוא להם עכ, ה"מקום ב 36457 

המוריד דמעות ובוכה , כ התנהג עם אביו בדרך אכזרית אשר לא היה ראוי לנפשו העדינה של יוסף"ע 36458 

 36459 .(יסודי הדעת)  .רכת הלב כנזכר בתורה כאשה

 36460 

 36461 מאמר תשסט

 36462 ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה

 36463 .(´ב ו"בראשית מ)

ואין , וברכה לראש משביר´ אמר רב ששת כל שאינו מונע הלכה מפי תלמיד זוכה לברכות כיוסף שנא 36464 

מטבעו של האדם האוצר בתוכו , (.סנהדרין צב) א המשביר לכל עם הארץהו´ משביר אלא יוסף שנא 36465 

אך דוקא בחוגים בעלי רמה רוחנית , להיות נוטה להפיץ מעיינותיו ולגלות את כוחותיו, כוחות רוחניים 36466 

מבכר הוא להיות מדריך ומחנך , שמוכנים לתפוש רום דבריו ורעיונותיו, בעלי השכלה יותר גבוהה, ידועה 36467 

 36468 .המוכנים לספוג את דקות רעיונותיו ורמזי חידושיו התורניים, בעלי הכשרה יסודיתלתלמידיו 

להיות לו שיח ושיג עם פעוטות ודרדקים להצעידם ולנהלם , אבל קשה לו במדת מה להשפיל את עצמו 36469 

, בבחינת זקן ואינה לפי כבודו, ויש שחושבים מדרגה זו גם לנחיתות ופחיתות הכבוד, לאטם לרגל ההבנה 36470 

, והתוצאות וההישגים לכאורה קטנים הם מאוד, זו דורשת מדת סבלנות עד אין סוף´ גם שמלאכת ה ומה 36471 

ואפילו יחס של זלזול ולעג מלווים את אלה , וההכרה וההערכה מצד הצבור הוא מן הפחותה ביותר 36472 

 36473 .המשפילים את עצמם להדרכת וטיפול הקטנים, המדריכים הגדולים

ורק אחרי , הדוב כידוע התפתחותו וגידולו איטית והדרגתית מאוד, וביםיש שמשווים מלאכה זו לגידול ד 36474 

מה שאין כן הגדול שמלמד , והרבה מאוד שאינם בוחרים בגידול דובים, חמש עשרה שנים ניכר גידולו 36475 

מלבד ההנאה העצמית , וקושרים לו כתרי תודה והכרה, הקהל יודע ומעריך את עבודתו, ומנהיג גדולים 36476 

 36477 .את דקות רעיונותיו וחידושיו העמוקים שמבינים וסופגים

הזוכה , ראוי והגון רק זה שטרח והתנסה את הקטנים, אבל האמת הוא שלהיות ראוי ללמד את הגדולים 36478 

את העונג האמיתי של הרבצת התורה , והמצליח את הקטנים ערובה לו שיזכה ויצליח את הגדולים גם כן 36479 

ועליו נאמר נוצר תאינה , ציפיה להוקרה והנאה מידיתרק מי שמוסר נפשו ללמוד וללמד אף בלא , משיג 36480 

והתאנה , שרוב האילנות הזית והגפן נלקטין כאחד, ל למה נמשלה תורה לתאינה"ואמרו חז, יאכל פריה 36481 

 36482 .(א"ר כ"במר) כך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה, נלקטת מעט מעט

, צל והנמהר ימנע מנטיעות תאיניםהע, כמה סבלנות דרוש לו לאותו הנוטע תאינה עד שיראה פירותיה 36483 

ואין לו סבלנות לחכות עד , צמא הוא מאוד להנאה בקפיצת הזמן, רוצה הוא לראות בפרי עמלו תיכף ומיד 36484 

 36485 .סוף הזמן המיועד



ומובטח לו שיזכה להיות למנהיגם , האיש התורני המוסרי האמיתי אינו מתחמק מטיפול והדרכת הקטנים 36486 

לא יתעצל לגדלם ולחנכם אף , שפעה לא ימנע תורה מפי תלמידים קטניםאיש האצילות והה, של הגדולים 36487 

אבל מן השמים יזכוהו להיות לבסוף מנהיג ומשביר , בתנאים ונסיבות שאינן לכאורה לפי כבודו ועמדתו 36488 

אבחנת ערכו האמיתי , ח גדולים"מקהיל קהילות ודורש לת, להיות מרביץ תורה ברבים, אף לכלל הגדולים 36489 

ואין בכלל הגדולים אלא מה שבפרט , הוא יחסו וכשרונו בהנהגתו את הקטנים, מנהיגוהמוסרי של ה 36490 

 36491 .הקטנים

ה נותן "ואין הקב, נתנסו ונבחנו דוקא בענינים פעוטים וקטנטנים, כל גדולינו האבות והנביאים והחכמים 36492 

דבר קטן ה ב"הרי לך שני גדולי האומה שבדקן הקב, כ מעלהו"גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואח 36493 

ל "א, בדק לדוד בצאן שלא נהגם אלא במדבר להרחיקם מן הגזל, ונמצאו נאמנים וראויים והעלן לגדולה 36494 

וכן במשה הוא אומר וינהג את הצאן , מאחר עלות הביאו´ ה אתה נאמן בצאן בא ורעה את צאני שנא"הקב 36495 

 36496 .ה לרעות את ישראל"ולקחו הקב, אחר המדבר להוציאן מן הגזל

יעשהו , או כשהוא מתנדב לעשות איזה דבר אף הקטן ביותר, וטלת עליו החובההאדם השלם כשמ 36497 

, כעין דוגמה נוכל לומר, והפרט הקטן מעיד ומלמד על הכלל כולו, בשלמות האפשרית בכל נשמתו ולבו 36498 

סימן שגם אלפי רבבות ומיליוני , בית חרושת למחטים שיכול לייצר מחט אחת טובה מתוקנת ומוצקה 36499 

ודוגמה פשוטה זו אפשר להשאיל גם על טיבו , חרושת מייצר גם טובות הן וכן ההיפךהמחטים שבית ה 36500 

, איכותו ומסירות נפשו של איש המוסרי במבצעם של דברים קטנים, והנהגתו של איש המוסר והמעלה 36501 

 36502 .מעידים של גדלותו וכושר נפשו להיות יוצר גדולות

איש שיש בו רוח , ל"י הורביץ זצ"ח רי"גהר ה"וביאר אדמו, קח את יהושע בןֿנון איש אשר רוח בו 36503 

ורק אדם שיודע להדריך ולמשול על , אדם כזה ראוי להיות מנהיג על הציבור, להיות מנהיג על עצמו 36504 

 36505 .כזה יכול להנהיג ולחנך את הציבור, ולכוון את כל מדותיו והנהגותיו על פי דרכי התורה, נפשו

גבורים , מנצחים על חיילות צבא מלומדי מלחמה ,אמנם ישנם מנהיגים כובשי מדינות ולוכדי ערים 36506 

קטנטני , ייראו לעינינו ננסי רוח, ברם לכשנסתכל בחייהם הפרטיים, וחכמים בתכסיסי המילי דעלמא 36507 

כשהדבר נוגע , אין להם שום ממשל ומשטר כשהדבר נוגע לתאוות נפשם, עבדי טבעם העצמי, ההשגה 36508 

 36509 .לגופם הלהוט אחרי תענוגות חולפים

ואולי , על ההמון ההולך ונמוג בדמיונותיו על גדולת מנהיגו, כביכול ליצור רושם עז על הציבור יכול הוא 36510 

אבל כשהוא מועמד למסור נפשו לטובת היחיד נוחל הוא , יקרה לו ליצור ולבצע מעשים כבירים כלליים 36511 

שו אף רק מי שיכול למסור את נפ, מנהיג כזה אין מנהיגותו מושלמת, כשלון ואינו עומד בבחינה 36512 

ואינו מונע מהשפיל את עצמו להרוות פיו של תלמיד , כשהתנאים אינם כל כך נאותים ומכובדים בשבילו 36513 

 36514 .(תורת הנפש)  .רק כזה ראוי לבסוף להיות מנהיג ומשביר לכל עם הארץ, קטן

 36515 

 36516 מאמר תשע

 36517 .(´ב ז"בראשית מ) וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות

אבל אפשר היה לו לעבור על , אמנם כי חטאו לו וחטאם נורא, ל התנהגות יוסף עם אחיויש להשתומם ע 36518 

אמנם אומרים שמאהבתו אל , מדותיו מבלי לענוש אותם בעגמת נפש וצרות כאלו כמו שהתנהג עמהם 36519 

התחת אלקים , אבל דבר זה אינו מתיישב על הלב, ב"ז כדי שיהיו זכאים לעוה"אחיו רצה שיענשו בעוה 36520 

י מלאכים רעים "שיענש האדם ע, ומה גם שהוא יהיה המעניש עונשין, וא עמהן בחשבון עוונותהוא לב 36521 

כי אם במקום שצותה התורה לענוש מיתה או , אבל בשום אופן אין צדיק פועל רע, שנוצרו למטרה זו 36522 

מת נפשו כי נקל לצייר עג, ועוד יותר לגרום יסורים נוראים לאביו הזקן, פ דין ותו לא"מלקות למחוייב ע 36523 

 36524 .ומכאוב לבבו באמרו יוסף איננו ושמעון איננו

ז לא היה ביכולתו לעקור "בכ, כי באמת אף לאחר שמחל להם על חטאם הנורא, ואפשר לבאר דבר זה 36525 

ואף כי נמוג לבו אליהם ובכה הרבה פעמים , כי עמוק עמוק נטוע הטבע בנפש האדם, הטינה מלבו לגמרי 36526 

ידע והרגיש , שיבליג לגמרי על לבו ושיעקור משורש את אשר עשו לוא "ז ידע היטב כי א"בכ, במסתרים 36527 

 36528 .כי תמיד יהיה איזה דבר החוצץ לאהבה פנימית והטבה גמורה

מוכרח , ושיוכל להתנהג עמהם כאח עם אחיו לשעה וגם לדורות, וכדי לנקות עצמו מרושם החלאה הזאת 36529 

, הרגיש עותתם נגדו וגם להפרע מהם מעטשיבואו במדה זו להכיר ול, היה לעשות נתוח כזה למרות חפצו 36530 

ולא , כ לעולם"והאהבה הגמורה תשרור ביניהם כעת ובכלל ישראל כולו אח, ואז ישפיע עליהם רוב טוב 36531 

 36532 .תפריד איזה טינה בין האחים

כי הלא כולנו יד שכלנו והרגשתינו , אבל אם נרד לעומק הדבר עדיין אין הדברים מתיישבים על הלב 36533 

לסבול עלבון ולמחות לגמרי , לו היה ביכולתו לעבוד על מדותיו, ן מה טוב ויפה היהמגעת עד כדי להבי 36534 

ורק באשר לא יכול להתגבר על טבעו מוכרח , מבלי שיצטרך להכאיב להם ולאביהם הזקן, הרושם מלבו 36535 



א היה להם "ויוסף הצדיק א´ אם האבות הק, ועל דבר זה יעמוד כל בר דעת משתומם, היה לעשות כן 36536 

כ מי איפוא יבוא למדה זו ובעד מי הוא "א, ´פ עצת ה"מדה הנדרשת לאדם באשר הוא אדם עלהגיע ל 36537 

 36538 ?האמת לאמיתו

אם שגיאה בחשבון או מבלי משים לב , אמנם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא אבל הוא בשגיאה 36539 

לא מצינו  וגם, דבר זה קשה מאוד, אבל לעשות בחשבון ודעת מפני שלא יכול לעשות אחרת, ונכשל 36540 

 36541 .כ עדיין בזה לבד אינו מתיישב על הלב"וע, שחטא בזה

, כי אחרי שישבו כשבת אחים יחד שבע עשרה שנה, ולא די לנו זה הצער אלא עוד יותר יש להתפלא 36542 

האם בכל העת הגדולה הזאת עוד לא הכירו , בראותם כי מת אביהם וייראו מאוד ויאמרו לו ישטמנו יוסף 36543 

או האם בלתי אפשר גם אחרי כל מה , ודימו כי שיקר להם בהראותו אהבתו להם ,בתומת נפש יוסף הצדיק 36544 

 36545 !אתמהה? להטהר מחלאת השנאה הנטועה אשר לאדם דרכה, שעשה והראה להם

וי להני אינשי דאמרי שהוא ´ ונאמר בזוהר הק, איננו בפשטותו´ אמנם ידענו כי הסיפור הנמצא בתורה הק 36546 

אבל אית לבושא וגופא ונשמתא , פשי דאנשי מסתכלין בלבושאט, לאחזאה סיפרין ומילין דהדיוטא 36547 

 36548 .כל דברי התורה מורים על ענינים נפלאים ונוראים אשר בסוד הבריאה והעולם, ונשמתא דנשמתא

התורה תספר לנו רק מה שנוגע לתורת , זולת זה אינו מסופר בתורה כל סיפור המעשה שהיה במציאות 36549 

ויתר הדברים שאירעו ושהיו הם הדברים , ול ושקדמה לעולםה כביכ"שהיא שעשועים של הקב, האמת 36550 

או , י מה שנאמר גם את אשר לא נאמר בתורה ושהיה במציאות"ואשר באמת יש להבין ע, ל"שדורשים חז 36551 

 36552 .וכמובן עורים אנחנו ומה נראה חרשים אנחנו ומה נשמע, שהיה במחשבת אנשים וכדומה

, נבין כי המה בחכמתם חכמת הנפש וחכמת הדיבור הבינום ומזה, רק אור כהה מתנוצץ לעינינו ונראה מה 36553 

ומזה נדון ונבין , ונתחזקה אצלם ברוח קדשם ידיעת הסיפורים ויתר הדברים מה שלא נאמר בתורה מפורש 36554 

 36555 !ל והוא הפלא ופלא"דרוש שדרשו חז´ ית´ בעזרת ה

ותו הטעם גופו ויאירו ורק נטפס ונעלה עוד מדרגה אחת בדקות הבנת א, הנה נא להבין מה שהגדנו כבר 36556 

כמובן שיתן רק מדה קטנה שלא , רופא כי יתן סם מרפא וימזוג בו איזה חלק מארס נחש, ת"דברינו בעהי 36557 

ואם יאמר הרוקח , ורק מביא התועלת הנרצה בהיותו ממוזג ביחד עם יתר הסמים הנדרשים, יפסיד לגוף 36558 

באשר הרופא הוא , תו רעל אולת היא לואו שיתן תרופה נגדי המנטרלת או, האי מבין להחסיר החלק הזה 36559 

 36560 .כי נחוץ הוא ומזגו באופן שלא יזיק, היודע מחכמת הרפואה

, והאדם הוא עולם קטן וכל מה שנמצא בעולם נמצא באדם, ה ברא את האדם ממוזג באופן זה"כן הבורא ב 36561 

המית איזה כח אבל חלילה לו ל, אבל צריך שיהא נשאר ממוזג באופן שלא יזיק, וגם ארס הנחש נמצא בו 36562 

שמצא לטוב מאוד בחכמתו , ה"שאז תחסר נפשו ולא תהיה עליו תורת האדם לפי רצון הבורא ב, מכוחותיו 36563 

 36564 .העליונה דוקא בעולם כזה ובבריאה כזו

כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו , (יומא כג) ל אשר דבריהם כגחלי אש"וזהו מה שמצינו לחז 36565 

ואם אנו רואים תלמיד , וגם אי אפשר להמית לגמרי כח אחד מכוחות האדם שבאמת אין ראוי, תלמיד חכם 36566 

ולא עוד אלא , והעולם הפשוט חושב שהוא מפני שתלמיד חכם הוא, חכם שאינו נוקם ומוחל על עלבונו 36567 

שצריך ומוכרח להיות , אל תאמין שנשרש מלבו כל ארס הנחש! ח"ח הוא תדע שאינו ת"שבזה ניכר שת 36568 

 36569 .ראבאדם לפי רצון הבו

ז אומר ואין "הטעם הוא אמנם ירא אני להגיד ובכ, א לאדם להשריש כח זה לגמרי"ומה שאמרתי כי א 36570 

ז "בכ, ה טוב וסלח"כי אף שהבורא ב! אולי משום שגם בהנהגה העליונה כך הוא, מגלין אלא לצנועין 36571 

עוד והמבין  א לדבר מזה"וא, נקבע בההנהגה שצריך קרבן וידוי ותשובה וכולא מתאחד ומתקשר דא בדא 36572 

 36573 .יבין

שיהא בכח בחירתו , ואם יאמר האומר מדוע באמת לא נברא האדם שיוכל לבוא למדה טובה הימנה 36574 

כי זהו מה למעלה ומה למטה מה , זה לא יקשה כלל ואין לנו עוד רשות להתבונן, להשריש הכח הזה לגמרי 36575 

ן הוא רק כשרצה המאציל וכל חכמת האמת וטעמי התורה התחלת, לפנים ומה לאחור שאין רשות לשאול 36576 

זולת , ואנו מדברים רק לפי הרצון שרצה לברוא העולמות באופן כזה וכענינים אלו שנמצאו בבריאה, ה"ב 36577 

ורק , שכל מציאותינו אינה אלא לפי הבריאה שהיא לפי הרצון, א לנו לדבר מזה"וא! זה אין לנו עסק כלל 36578 

 36579 .הרצון לבד הוא מציאות הבריאה

, שיותר מזה לוותר הוא גרעון לתלמיד חכם, פ מה שנתחדש לנו"ם עוד מדרגה עולפי מה שבארנו נתרומ 36580 

אפשר שתכיל , ונפש גדולה כמו של יוסף הצדיק, ה"א לפי טבע הבריאה שהוגבלה מאת הבורא ב"וגם א 36581 

ובכן אף כי לבו רחש להם , ולא יבינם בעל שכל פשוט, בקרבה כוחות מכוחות שונים הסותרים זה את זה 36582 

, ז נמצא מקום גם לכח הנקמה במדה שהסברנו"בכ, ונפשו היתה משתפכת בראותו בצרתם, אהבה יתירה 36583 

 36584 !...ורוחב לב נבון אין חקר, כ כח אחד מכחות האדם הנברא"שהוא ג



אף כי לא נכחדה , ומעתה הלא נבין מה שהיו אחיו יראים ממנו שיבוא בחשבון עמהם ככל אשר גמלו אותו 36585 

ח להתחשב "ואז צריך ומוכרח ת, ו אולי לא פייסו אותו עדיין כלילז חשש"בכ, מהם מדת אהבתו אליהם 36586 

וחשבו שבודאי לא , אבל הם הרגישו עוותתם מאוד, רק שלא רצה לצער את אביו, עמהם עד שיפייסו אותו 36587 

אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי , ומצאו לנכון להתנפל לפניו ולבקש, יצאו חובת פיוס לעון נורא כזה 36588 

 36589 .רעה גמלוך

שנאמר ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את , לראות בזה דבר נפלא המתאים לכל מה שהגדנוויש  36590 

י כן משום שלפי "רש´ ופי, ואין לו עוד דומה במקרא, שמא ישטמנו —י לו ישטמנו "ש רש"ועי, כל הרעה 36591 

מלת  אבל לפי מה שהסברנו אין לנו לחדש מזה הוראה חדשה על, הפשט הנראה אי אפשר לפרש אחרת 36592 

כ השב ישיב "וא, כי היו מסתפקים עוד שמא לא התפייס, אלא באמת הוא אם כמו שמורה במקום אחר, לו 36593 

, ויאמרו לו ישטמנו יוסף היינו אם עוד לא יצא מלבו באשר לא פייסנו אותו עוד כראוי, כדין תלמיד חכם 36594 

נו נוקם ונוטר כנחש אינו היינו שבודאי לא יוותר וכל תלמיד חכם שאי, אז והשב ישיב לנו את כל הרעה 36595 

 36596 .(א"שעור י´ שעורי דעת ב)  .תלמיד חכם

 36597 

 36598 מאמר תשעא

 36599 .(´ב ח"בראשית מ) ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרהו

, בשעת הגאולה תתברר האמת שבכל מהלך הענינים בבריאה, את שיבת ציון היינו כחולמים´ בשוב ה 36600 

כך יראו חיי העבר בגאולה העתידה לבוא , יםוכמו בחלום חי האדם בדמיונו ומשלה עצמו בכל מיני ענינ 36601 

אחת מהטעויות היסודיות , ונכיר אז את השקר והטעות שנמצאים אנו בו ממש כבטעות של חלום, ה"בע 36602 

 36603 .בבריאה´ שתתגלנה היא הטעות בהבנת יחוד ה

על יש לו כוחותיו הנפשיים והגופניים בידיו והוא פו, חיים אנו בהכרה מוטעת כי האדם בעלים על עצמו 36604 

הוא המהוה , המהוה את כל הבריאה כולה מאין ליש תדיר´ אולם האמת היא כי רצון ה, בהם כרצונו 36605 

ולאדם אין כל , וכל מחשבה דיבור ומעשה הכל קיים ברצון הבורא וגזרתו, ומוציא לפועל את כוחותינו 36606 

, בשער הבטחוןל "ש החוה"וכמ, ורק נקודת בחירה עומדת לפניו שיבחר בעצמו בטוב או ברע, בעלות בזה 36607 

ולא הניח ברשותנו , כי הבורא יתברך הניח ברשותנו בחירת עבודתו והמרותו כמו שאמר ובחרת בחיים 36608 

 36609 .ש"אלא בסיבות שהם מחוץ לנו עי, השלמת המעשה בעבודה ובעבירה

וזו עבודתו והצלחתו , ויש להוסיף כי כל ענין הבחירה הוא כלפי האדם עצמו הנמצא במצב של בחירה 36610 

כל מחשבה והרהור הכל נעשה ברצונו יתברך , ´אולם אליבא דאמת נעשה אך ורק רצון ה, ובכשיבחר בט 36611 

דומה , הרגשתו המוטעת כאילו הכל תלוי ברצונו והוא השולט בכוחותיו ומעשיו, בעיתו לפי חשבון שמים 36612 

ת וכך לעתיד לבוא תתגלה לנו השגח, להרגשת החולם בעת חלומו שבהקיצו ימצא כי אין כל ממש בחלום 36613 

 36614 .שמים ויחוד הבורא בעולם

לא לטעות בהכרת שקר של , אמנם כבר עכשיו חייבים אנו לחיות לאור האמת הזו ולהתאימה לאורח חיינו 36615 

וגם לא לחכמים , לדעת כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה, כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 36616 

גבורת , ין קבוע באדם תמיד הם בגדר מתנת שמיםאין המעלות קנ, (´קהלת ט) לחם וגם לא לנבונים עושר 36617 

 36618 .שיפעלו´ הגיבור ומירוץ הקלים פועלים אך ורק ברצות ה

י שם שלא עמדה "עיין בפרש, ובשעה שאין הבורא רוצה אזי נאבדת קלותו של הקל וגבורתו של הגיבור 36619 

רה אחת בעבודתו ואין לאדם אלא מט, ש"לאבנר גבורתו משהגיע יומו עי, לעשאל קלותו משהגיע פקודתו 36620 

, יוצא בין כה וכה בין אם יבחר בטוב או ברע´ דהרי רצון ה, ´להצליח בבחירתו להתאים עצמו לרצון ה 36621 

 36622 .ולבחור בו´ ופשוט הדבר שצריך תמיד לחפש את רצון ה, ורק האדם הוא נפסד בזה שבחר ברע

והרי כל מצרים רעשה  ,כיצד לא הכירו יעקב ובניו את יוסף, ולאור דברים אלו נבין את הפלא הגדול 36623 

ואחי יוסף , כ"וידיעה כזאת ודאי שעוברת לארצות השכנות ג, מהמאורע כי עבד עברי נעשה למשנה למלך 36624 

וכי גידול זקן יוצר שינוי כה גדול שאי אפשר להכיר , לא הכירו את אחיהם שנפרד מהם בגיל שבע עשרה 36625 

יעקב שבטי יֿה שודאי היתה להם  וביחוד בני, דרך העולם שמכירים אדם גם לאחר שגידל זקן? אח 36626 

 36627 .טביעות עין גדולה

וכל הניחושים שלו בידיעת , וכן מה שראו כי אין המשנה למלך אוכל יחד עם המצרים כיון שהוא עברי 36628 

שהכירו מכוחו כי , מכתו של מנשה במאסר שמעון ורקיעתו בקרקע להשקיט שאגת יהודה, פרטי חייהם 36629 

ילו יעקב אבינו ששמע מבניו על התנהגות המשנה למלך וידיעתו ואפ, הוא מבני משפחתם כדאיתא במדרש 36630 

ואביו שמר את הדבר , וידע מחלומותיו של יוסף ושיבואו אביו ואחיו להשתחוות לו, את פרטי חייהם 36631 

 36632 .כ לא העלה על דעתו כי המשנה למלך הוא יוסף בנו"אעפ, י ממתין ומצפה מתי יבוא"פרש

ופרעה עושה אותו למלך בפועל , עבד עברי השנאוי למצריםוכן כל השתלשלות המאורעות של המלכת  36633 

וכי שייך בדרך , ויוסף נעשה אב לפרעה אדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים, רק הכסא אגדל ממך 36634 



וכך יחזיק מעמד שמונים שנה , ועוד עבד בעל שם רע, הטבע שאדם נכרי יגיע במדינה זרה למעמד כזה 36635 

 36636 .להיכן נעלמה גאות פרעה וקנאת שרי פרעה, בלי שיתקוממו נגדו כדרך העולם

, ´וכל כוחות האדם כפופים לרצון ה, המסובבת ומנהיגה את העולם לתכליתו´ ובהכרח רואים אנו את יד ה 36637 

וברצותו נהפכים לב מלכים ושרים בצורה משונה , ברצותו נעלמת הבנתם של יעקב ובניו להכיר את יוסף 36638 

ענו , שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, ´הכונה לפי רצון הכדי שתצא לפועל התכלית ו, ובלתי טבעית 36639 

, שלח מלך ויתירהו מושל עמים ויפתחהו, צרפתהו´ בכבל רגלו ברזל באה נפשו עד עת בא דברו אמרת ה 36640 

 36641 .לאסור שריו בנפשו וזקניו יחכם, שמו אדון לביתו ומושל בכל קנינו

והוא המחכים את , שם של שרים אסורה אליוונפ, הכל נפעל משמים וכשצריך אז עבד נהפך לאדון ומושל 36642 

רואים מהלך מאורעות , האחים לא מכירים את אחיהם, ואין פוצה פה ומערער, זקני מצרים וחכמיה 36643 

 36644 .´אולם האמת היא כי הכל מותאם ומושלם להוציא לפועל עצת ה, משונים ומצב בלתי מובן

שבטים , כי אנכי ידעתי את המחשבות, חשמואל בר נחמן פת´ ר, ויהי בעת ההיא (ה"ר פ"ב) איתא במדרש 36645 

ויעקב , וראובן היה עסוק בשקו ותעניתו, ויוסף היה עסוק בשקו ותעניתו, היו עסוקים במכירתו של יוסף 36646 

בני אדם , ה היה בורא אורו של משיח"והקב, ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, היה עסוק בשקו ובתעניתו 36647 

אולם למעשה הכל מותאם לתכלית אחת כרצון , שביניהם רואים מאורעות שונים ולא מכירים ההתאמה 36648 

ולמעשה , והוא נפרד מאחיו ועסוק ליקח לו אשה, מכירת יוסף מביאה להוריד את יהודה מגדולתו, ´ה 36649 

 36650 .לברוא אורו של משיח´ המסובב של המאורעות הוא רצון ה

הוא ´ רצון ה, מכוונת ולמעשה הכל מסובב משמים לתכלית, וכן יעקב בא בתביעה לבניו למה הרעותם לי 36651 

והבנתו בנויה רק על הסיבות , אולם האדם אינו מכיר זאת, והכל מותאם לרצון זה, המפעיל ומכוון הכל 36652 

, ´וכי הכל אך ורק ביד ה, ובאים פרשיות התורה ללמד אותנו כי טועים אנו בהבנת החיים, הנראות לעיניו 36653 

כל , נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום´ הו, וברצותו נהפך לבם, ברצותו שונאים המצרים את ישראל 36654 

 36655 .וכשמסתיים זמן הגזרה נהפך לב המצרים לטובה, זמן שלא נגמרה גזרת ועבדום ועינו אותם קיימת שנאה

, וחייבים אנו להשריש הכרה זו בנפשנו, ´הכל נפעל אך ורק ברצון ה, אין כל שלטון לכוחות טבעיים 36656 

ובזה תקיים בלבבך , בכל לבבך ולהאמין בהשגחתו הפרטית´ הלבטוח ב, ש"וכדברי האורחות חיים להרא 36657 

כל תנועה כל דיבור , ש"כי עיניו משוטטות בכל הארץ ועיניו על כל דרכי איש עי, היחוד השלם בהאמין בו 36658 

הכרת אמת זו צריכים אנו לחזור ולשנן לעצמנו , ורצונו´ ומחשבה כל טובה או פגע הכל אף ורק מידי ה 36659 

 36660 .(קובץ ענינים)  .´ונזכה לשינוי דרכנו בחיים לחיות לאור האמונה ויחוד ה ,תמיד עד שתקבע בנו

 36661 

 36662 מאמר תשעב

 36663 ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם

 36664 .(´ב ט"בראשית מ)

בנו ימים  ויעקב התאבל על, ב שנה במצרים ולא הודיע לאביו"שהיה יוסף הצדיק כ, ן"העיר בזה הרמב 36665 

ובנקל , ואנשים רבים עוברים מהכא להתם, והרי מארץ כנען ועד מצרים היה הליכה של ששה ימים, רבים 36666 

והיאך לא , ואין מעצור בידו לעשות כל אשר חפץ, ובפרט שהיה יוסף שליט במצרים, יכול היה להודיעו 36667 

ומדוע , צל קורתו של יעקבודאי היה גדול מאוד רצונו של יוסף להסתופף ב, חשש לגודל צערו של יעקב 36668 

 36669 .לא חזר לבית אביו

ופירש שם כי בראות יוסף את אחיו , ן הטעם מדוע ביקש יוסף להביא את בנימין"עוד כתב הרמב 36670 

והבין שיש פה מהלך נפלא ורצה שיתקיימו חלומותיו באופן , משתחוים לו ראה שחלומותיו מתגשמים 36671 

 36672 .ולכן הביא את בנימין כדי שהחלום יתקיים, מושלם

שעבור התגשמותם כדאי , מהו החשיבות הגדולה בענין קיום החלומות, אך באמת עדיין אינו מבואר כל כך 36673 

כי , ש"והרי בעודו במצרים שכח את בית אביו וכמ, שישאר במצרים שנים רבות ללא קשר עם בית אביו 36674 

ותר שהרי לא ידע ובי, האם כל זה כדאי עבור קיום החלומות, נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי 36675 

, ה"וכל אותו זמן גבר מאוד צערו של יעקב אבינו ע, יוסף כמה זמן ימשך עד שיראה בהתגשמות החלום 36676 

 36677 .ומדוע לא חשש לכך יוסף הצדיק

כל הנעשה , אין דבר הנעשה ללא ענינים עמוקים העומדים אחר זה, חזינן מהכא שכל מעשה בבריאה 36678 

, מצאים ענינים רוחניים עמוקים שאין לנו הבנה וידיעה בהםומאחרי זה נ, בבריאה הוא רק  לבוש גשמי 36679 

ואין לנו לחשוב מה , ´כ קיום החלומות הוא קיום דבר ה"א, ומכיון שראה יוסף הצדיק שהחלומות אמיתיים 36680 

בודאי טמון בזה דברים ´ שכיון שקיום החלום הוא דבר ה, מטרה יש בקיום החלום שאחיו ישתחוו לו 36681 

מ "מ, ה"כ שנה את בית יעקב אע"סיד רבות בהשתדלותו לקיום החלום שעזב כואף שיפ, חשובים ונעלים 36682 

וזה ענין השגחה פרטית שכל מעשה , והרי זה תורה ממש´ מחובתו לעשות זאת כיון שבכך יתקיים דבר ה 36683 

 36684 .לבטלה´ ומכיון שכך חובה שיתקיים כי לא יתכן שיצא דבר ה, ´בבריאה הוא דבר ה



בשביל יחיד נברא  (.סנהדרין לז) ´איתא בגמ, חשיבות כל מעשי האדםומזה עלינו ללמוד דעה להכיר ב 36685 

אלא שעבור מעשה אחד של יחיד נבראת כל , ואין הכונה שהעולם נברא רק עבור חיי אותו היחיד, העולם 36686 

שאדם הראשון חכם גדול היה ואם היה עומד , (ד"דעת תבונות כ) ל"הרמח´ וראה מה שכ, הבריאה כולה 36687 

ואז היה נקרא , אלא אדרבה היתה מתחזקת בלבו האמונה הזאת, תפתה אחר יצר הרעבאמונתו ולא היה מ 36688 

נמצא שכל הבריאה היא תוצאה , כי אין צורך אלא שידעוהו והרי ידעוהו, שהשיג היחוד עליון והיה די 36689 

הרי לנו להדיא כמה חשוב כל מעשה , ממעשה אחד של אדם הראשון שלא עמד בנסיון ונתפתה לנחש 36690 

 36691 .םומעשה של האד

כי לא , וענין מה שהוא יתברך נקרא בעל הכוחות, שכתב (ב´ שער א) וכענין זה מפורש בנפש החיים 36692 

רק שלוקח עצים , כי האדם כשבונה בנין אין הבונה ממציא מכוחו העץ , ה"כמדת בשר ודם מדת הקב 36693 

אבל , ייםז הבנין ק"ואחר שכבר סדרם לפי רצונו עם שכוחו הוסר מהם עכ, שכבר נבראו ומסדרם בבנין 36694 

כן מאז בכל , ת"ש כמו בעת בריאת העולמות כולם בראם והמציאם הוא יתברך יש מאין בכחו הב"הוא ית 36695 

, ש משפיע בהם ברצונו יתברך"כל כח מציאותם וסדרם וקיומם תלוי רק במה שהוא ית, יום וכל רגע ממש 36696 

 36697 .גע היו כולם לאפסואילו היה יתברך מסלק מהם כח השפעתו אף רגע אחת כר, וכל רגע כח אחר חדש

, והשליטו על רבי רבבות כוחות ועולמות אין מספר, כן בדמיון זה כביכול ברא הוא יתברך את האדם 36698 

הן , ומסרם בידו שיהיה הוא המנהיג אותם על פי תנועת מעשיו דבוריו ומחשבותיו וכל סדרי הנהגותיו 36699 

קיים ונותן כח בכמה כוחות ועולמות הוא מ, כי במעשיו ודבוריו ומחשבותיו הטובים, ו"לטוב או להיפך ח 36700 

כי המה המסדרים עולמות , אל תקרא בניך אלא בוניך (.ברכות סד) ל"וכמאמרם ז, עליונים הקדושים 36701 

 36702 .העליונים כבונה המסדר בנינו ונותנים בהם רב כח

ל כמה כוחות ועולמות "הוא מהרס רח, ו על ידי מעשיו או דבריו ומחשבותיו אשר לא טובים"ובהיפוך ח 36703 

ש הוא האלוקים בעל הכוחות "שכמו שהוא ית´ צלם אלוקים´והיינו , עליונים הקדושים לאין ערך ושיעור 36704 

כן השליט רצונו יתברך את האדם שיהא , מסדרם ומנהיגם כל רגע כרצונו, הנמצאים בכל העולמות כולם 36705 

ו בכל עת ורגע פ כל פרטי סדרי הנהגותי"ע, הוא הפותח והסוגר של כמה אלפי רבואות וכוחות ועולמות 36706 

 36707 .ג"ש פ"ממש עי

מעתה יובן שפיר הא , ו להרסם"ולאחר שנתבאר לן שבכח כל מעשה ומעשה לבנות עולמות שלמים או ח 36708 

שאין קיום החלומות מעשה בעלמא אלא טמונים בזה , דיוסף הצדיק דאג בכל כוחותיו שיתקיימו חלומותיו 36709 

והוצרך לשבירת הרצון , ו לחזור לבית אביוובודאי שרצה יוסף בכל מאוד, כוחות ועולמות לאין שיעור 36710 

ה "אורייתא קוב, (אחרי´ זוהר פ) ובאמת היינו דאמרינן, בכל שעה ושעה והכל כדי שיתקיימו החלומות 36711 

כן אף במעשה , ה אין תכלית וגבול לעומק הענינים הכלולים בה"וכשם שבמעשה הקב, וישראל חד הוא 36712 

 36713 .ק"כל איש מישראל כמבואר בנפש החיים ודו

שאין שום דבר , מציאות האדם חכמה עמוקה בלא תכלית, ל"הדברים מפורשים בספר דעת תבונות וזו 36714 

וכל המרכבה תלויה במעשי האדם שיתקן כל החסרונות , פ היסודות בעבודת האדם"לבטלה והכל עומד ע 36715 

ת לכל והנה אמנם רצה רצון העליון שיהיה יד האדם מגע, וכולם דברים עמוקים ועצומים מאוד, שבבריאה 36716 

 36717 .ש בארוכה"הענינים הרמים האלה שכולם מתנועעים בתנועת האדם עי

ביודענו , ולא היינו נופלים ביאוש ושברון לב, לו היו יסודות אלו ברורים לנו היה כל מהלך חיינו משתנה 36718 

כמה שטות נמצא באדם בעת ששם עסקו בדברים בטלים , איזה כוחות טמונים בכל פעולה שאנו עושים 36719 

אין לך  (7קידושין לט) ל"ש חז"וכמ, תה שעה כמה ענינים גדולים הכרוכים בתקון כל העולמותומפסיד באו 36720 

 36721 .מצוה קלה שאין תחיית המתים תלויה בה

ב שנה תחת גזירות איומות "שהיו כלל ישראל נ, ובאמת דהערה זו אפשר להתבונן ולראות בנס חנוכה 36722 

ועל ידי התעוררות זו נתהפך , יצא למלחמהוכאשר בא מתתיהו כהן גדול ו, ונוראות להשכיחם מתורתך 36723 

מ היתה "ג שהיו עוד צדיקים בימי מתתיהו מ"ואע, ה כח ונצחו את היונים"ונתן הקב, הכל מרעה לטובה 36724 

חזינן להדיא כמה כוחות וענינים טמונים , י מתתיהו זכו לכל הטוב"ורק ע, חסרה להם אותה התעוררות 36725 

 36726  .שעלינו להתעורר ולהתחזק מהם מענין נס חנוכהוזו מן ההערות , במעשה של כל יחיד ויחיד

 36727 .(תורה ודעת)

 36728 

 36729 מאמר תשעג

 36730 ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם

 36731 .(´ב ט"בראשית מ)

אומר שאחת הסגולות שהנביא  (ח"ב ל"נ ח"במו) ל"ם ז"הרמב, (7ברכות נז) חלום אחד מששים לנבואה 36732 

הוא כח המדמה וכח המשער המהווה מעין בסיס למהות הנבואה , להצטיין בה ולהכילה בעומק נפשוצריך  36733 

וכח זה מהווה אחד השלבים , א להגיע אל דרגת הנבואה"ומבלעדי כח זה א, המתפשטת בכל נפשו 36734 



ובכדי לפתח כח זה צריך הנביא להיות , המובילים את האדם הראוי למעלת הנבואה, העיקריים ביותר 36735 

 36736 .והוא כח התפשטות החומריות, רך עוד בכח אחדמבו

מתרחקים לעתים קרובות מבני אדם , ומשום כך הנביאים שהיו שואפים להאצלת רוח הנבואה עליהם 36737 

ובכל , בכדי להתרכז כליל מתוך התפשטות החומריות לקבלת שפעת הנבואה האלקית, ומתבודדים ביערות 36738 

ומרחיב את תפישת הנביא עד כדי אפקים אין  ,אלו ההכנות היה כח המשער והמדמה משרת בקודש 36739 

, שגם בלעם היה מתרכז ומעמיק לחשוב בדבר שהיה שואף אליו, (´ד ד"בלק כ) ל"ן ז"ועיין ברמב, סופיים 36740 

 36741 .ש"ומשום כך הלך להתבודד ולמשוך אליו את הרוח אולי יקרה לקראתו עי

הריהו מוכשר אז , חניים עליוניםוהוא מטבעו בעל נפש מתגעגעת לעולמות רו, והנה כשהאדם ישן ונרדם 36742 

מפני שאז כוחותיו החומריים מסתלקים הימנו , ביותר שאת להשיג ולהמשיך על עצמו את רוח האלוקות 36743 

 36744 ל והנה טוב מאוד זו שינה"א ז"וזש, וכשהכוחות החומריים גנוזים השכל הטהור מתבהר ומזדכך, לגמרי

המהווים אחד התנאים ההכרחיים להשגת , יוןי השינה מתפתח באדם כח הציור וכח הדמ"שע, (´ר ט"ב) 36745 

 36746 .רוח האלקות

, שבשינה פועל באופן שוה לשמחה ולצער´ כח הדמיון´כי , (ברכות נה)א  ל שחלום קשה מנגד"ולכן אז 36747 

המבהיל ´ הכח הדמיון´וגם , הרי הצער הזה משתרע עד כדי פחד מוות, וכשנקודת החלום הוא דבר שבצער 36748 

, והכל כדי שייראו מלפניו, שברא את השינה ואת חבלי הדמיון שבה, ה"והמאיים הוא מרצונו של הקב 36749 

, כדי שידאג ולא יחטא ושיכפר לו עצבונו, שם אמר רב הונא לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב´ ובגמ 36750 

 36751 .ולאדם רע אין מראין חלום רע כדי לשמחו שיאכל עולמו

ה להועיל ולעזור להגיע לכח הציור "הקבשרצה , ובכן רואים שאף בחלומות פחדים יש צד מועיל וחיובי 36752 

, וגם להאיש הרע מראים לו חלום טוב, בכדי שידאג ויזדכך ויגיע לידי השגת רוח האלקית, של העונש 36753 

לעומת , ולהעניק לו שכר מצוה שעשה בהאי עלמא, בכדי להגדיל את שמחתו והנאתו ולגמול לו טוב 36754 

 36755 .הישרים והצדיקים ששכרם בהאי עלמא ליכא

, שנלמוד להבין מה גדול ואיום הוא יום הדין הבא, י החלומות העגומים לפעמים"לנו להתעורר עומה שיש  36756 

ובכל האמצעיים וכלי הקיבול שבנפשנו עלינו לסגל לנו את יראת , שעליו נאמר הנה יום  בא בוער כתנור 36757 

כ "הכמש, עד כדי הרגשת החושים את הצער והעונש העלולים לבוא אם נשטה מן הדרך הישרה, השם 36758 

וכשתצייר זה ותבין תשמע בקולו בלי , צייר במחשבתך ושמע והתבונן, ל"הספורנו ז´ ופי´ הסכת ושמע´ 36759 

 36760 .ספק

והוא לימוד המוסר מתוך התרגשות , ומכאן לנו להבין את עוצם החידוש שכבשו לנו ענקי הרוח שבתוכנו 36761 

אור ´ ל בס"לזר זצי ב"ח הר"וכן כתב הגה, הגדלת הציור וחימום הלב, הנפש והתרוממות המחשבה 36762 

ל בהטפותיו על לימוד המוסר לשם השגת יראת "ר זצ"וביתר הפליג אדמו, (´שערי אור פרק י) ישראל 36763 

 36764 .ונעלה הוא מעל כל ציור אנושי, והוא העונש הרוחני שהוא נורא ואיום מאוד מאוד, העונש

לת כל דבר אלפים י כלי המחזה המגד"שאם נשקיף ע, ומרגלא בפומיה המשל בענין ההסתכלות בכוכבים 36765 

אכן באמת אין , י כלי המחזה יתראו לעינינו יותר גדולים"הכוכבים אשר נראים כנקודות קטנות ע, פעמים 36766 

, כן הדבר בענין עונש הרוחני, כי יש כוכבים אשר המה גדולים הרבה יותר מכדור הארץ, ערוך לגודלם 36767 

א יגיע עד תכליתם כפי שהם נראים ל, אשר עם כל כוחות הציור שיצייר האדם את גודל מרירות העונש 36768 

 36769 .(.אור ישראל מכתב ו) ל"באמת עכ

ציור של אמת , לו ידעו בני האדם לצייר באמת בדמיונם, ולדוגמא מעשית מחיינו בתקופתנו תקופת האטום 36770 

, את המהפכה הגמורה את הרס השתיה, י זריקת פצצה אחת"על החורבן התהומי העלול חלילה להתגלע ע 36771 

הלא בוודאי שהיו נמנעים , הנשרפים והנחנקים באלפי מיתות משונות ומטורפות את אנקת מיליוני 36772 

אלא דא עקא שאין כח המדמה והמשער פועל באופן , מתוצרת זו והיו מפנים לבותיהם לשלום ולאחווה 36773 

כי אין האדם רואה אלא , ובגלל זה רבה כל כך בעולם אטימת הלב ושרירות היצרים הנבזים, רצוי ונחוץ 36774 

 36775 .ומרחקי המציאות אינם קיימים לפניו כלל וכלל, ממול חוטמו מה שלמטה

שהראה לו את הכרכים והשווקים , וזה היה תכסיסו של בלק לעורר דמיונו של בלעם לקלל את ישראל 36776 

עיר , פ וילך בלעם עם בלק ויבאו קרית חצות"ל עה"י ז"ש רש"וכמ, הצפויים לסכנה בעקב עם ישראל 36777 

י ציור המעשי רצה לעורר את רחמי "וע, ל"ראה ורחם שלא יעקרו אלו עכלומר , מלאה אנשים ונשים וטף 36778 

 36779 .בלעם

ונקל היה לו להתאכזר , לולי כח הדמיון לא היה האדם מוכשר להשתתף בצער חבירו ובצער הבריות בכלל 36780 

ורק הדמיון שהאדם משים את עצמו , ולהסתכל ליסורי חבירו ולמכאוביו מתוך שוויון וקור רוח גמור 36781 

וכן הוא בעניני שמחה שהאדם , זהו הגורם העיקרי של הרחמים בלב בסבל הזולת, הסובל במקומו של 36782 

והוא נעשה שותף , הדמיון מכניס את האדם לחוויותיו העליזות של חבירו, מרגיש להתאחד את חבירו 36783 

 36784 .לחדוותו ולשמחתו



ב ומעמיק את לולי כח הציור המרחי, וכן הוא באמונת ההתגשמות של כל הבטחות נביאנו לעתיד לבוא 36785 

וכל השרים וההגמונים , ´של תופעות הגאולה של והיו מלכים אומניך וגו, ההתבוננות בציורים הנהדרים 36786 

וכל העונג הרוחני הנשגב , התוארים הנפלאים של הופעת הדר כבוד השכינה, התקיפים יפלו אפים ארצה 36787 

 36788 .הציור אם לא בעזר וסיוע של כח, מי יצייר את התמונות האלה, של אחרית הימים

שאי סביב עיניך וראי כלם נקבצו ,  ומה נפלאו דברי הנביא ישעיה והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך 36789 

זהב ולבונה ישאו , אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך, בניך מרחוק יבואו ובנותיך על צד תיאמנה, באו לך 36790 

עז ובולט הוא כח הציור שבדברי  מה, כל צאן וקדר יקבצו לך אילי נביות ישרתונך, יבשרו´ ותהלות ה 36791 

ורק בכח הציור , ורק בכח הדמיון השמימי מצליח הנביא להטעים לנו מעט מעין עולם הבא, הנבואה 36792 

 36793 .´אל הזוך והטוהר של כבוד ה, יכולים אנו להתרומם מן המציאות המטושטשת

שהצדיקים יושבים  בשעה, ל לעוררנו ולקרבנו אל המציאות העילאית העתידה לבוא"וכן היו מתאמצים חז 36794 

, ל בדברם מתוך צער של רחמנות"ומה נפלאים הם דברי חז, ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה 36795 

 36796 .ושמנעו את עצמם מהשתמש בכח הציור, על אלה האנשים שלא הכינו את עצמם להעתיד הנצחי

פקחין שבהן , להם זמן משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע, ר יוחנן בן זכאי"ל א"והוא מאמר חז 36797 

, טפשין שבהן הלכו למלאכתן, אמרו כלום חסר לבית המלך, קישטו את עצמן וישבו על פתח בית המלך 36798 

, פקחין שבהם נכנסו לפניו מקושטים, פתאום בקש המלך את עבדיו, אמרו כלום יש סעודה בלא טורח 36799 

 36800 .והטפשים נכנסו מלוכלכין

אמר הללו שקישטו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו  ,שמח המלך לקראת פקחים וכעס לקראת טפשים 36801 

מ אומר אף הן נראין "מ משום ר"חתנו של ר, הללו שלא קישטו את עצמן לסעודה יעמדו ויראו, וישתו 36802 

´ כה אמר ה´ שנא, הללו שותין והללו צמאין, הללו אוכלין והללו רעבין, אלא אלו ואלו יושבין, כמשמשין 36803 

ואתם תצעקו , הנה עבדי ירונו מטוב לב, עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה, הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו 36804 

 36805 .(.שבת קנג) ל"מכאב לב עכ

, ל את האחריות הגדולה של ההתאמצות המוטלת עלינו"והנה בדרך משלים וציורים החדירו לנו חז 36806 

ואשר מחובתינו להיות , להתבונן ולהסתכל במציאות הנשגבה והשמימית העתיד להופיע בקרב הימים 36807 

ובה במדה שהאדם הוא ירא , ים לקראתה בבגדים מתאימים לשרת בקודש וליהנות מזיו השכינהמוכנ 36808 

הן לחסד והן , בה במדה מובהרים ונהירים לו יותר המציאות השמימית והאמיתית העתיד לבוא, שמים 36809 

 36810 .לשבט חלילה והכל בכח הציור

גת העולם בממשלת מלכות ת מה שסידר את הנה"שמן הטובות של השי, ל"אומרים בשם החפץ חיים זצ 36811 

, ה אימתו וכבודו"כדי שתהיה עזר וסיוע לצייר ולהכיר מלכות מלך מלכי המלכים הקב, בשם ודם 36812 

ומוטל על האדם פיתוח כשרון , ההשתמשות בכח הזה תסייע לנו בעבודתנו בכל מקצועות התורה והמוסר 36813 

אמצעים לפיתוח כשרון זה הוא וה, למען הכנס בלבנו אהבתו יראתו בזה ובבא גם יחד, הדמיון והציור 36814 

 36815 (תורת הנפש)  .לימוד המוסר בעיון ובהתפעלות

 36816 

 36817 מאמר תשעד

ב "מ) ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו 36818 

 36819 .(א"כ

דהיינו  אלא שראו בצרת נפשם, כבר הארכנו בזה שהשבטים הקדושים התוודו כאן לא על עצם המכירה 36820 

אבל אשמים אנחנו , וחפשו את המדה כנגד מדה בזה ומצאו ואמרו, חוסר רחמנות עליהם מצד יוסף 36821 

וזהו שאמרו על כן באה אלינו הצרה , אבל בעצם פסק הדין לא מצאו שום פגם, בהתחננו אלינו ולא שמענו 36822 

 36823 .כלומר מזה שאין מרחמים עלינו רואים אנו כי חטאנו במדה זו לגבי יוסף, הזאת

זהו שאמר הכתוב ויען ראובן אותם לאמר הלא אמרתי אליכם אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה  36824 

אם היו יסורין , (7מ נח"ב) ל"ולכאורה מה זאת שאמר להם ראובן דברים בוטים אלו והלא אחז, נדרש 36825 

, א נקי אבדהלא יראתך כסלתך זכר נא מי הו, באין על חבירו אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב 36826 

לכן אמר להם ראובן , אלא ודאי לפי שהם לא התוודו על עצם המכירה אלא על בהתחננו אלינו ולא שמענו 36827 

לא כן הוא כי בזה לא הגעתם , כי לא נכון הוא אשר התוודיתם רק על חוסר רחמנות ולא על המכירה 36828 

 36829 .מכירהאלא יש להתוודות ולשוב על עצם ה, להכרת החטא ואין כאן תשובה ולא וידוי

כולם , קדושים אשר בארץ המה´ הן בני יעקב שבטי ה, מעתה יש להתבונן ולהתפלא פליאה גדולה 36830 

אשר באימה וביראה עושים רצון קונם כמלאכי מעלה העומדים , אהובים כולם ברורים כולם קדושים 36831 

´ מג´ אהלא ידעו ודאי כי הם עוסקים בדבר שהוא , והנה כשבא לידם יוסף וישבו לדון אותו, במרום 36832 

וביותר על איש מתנהג בקדושה כיוסף וביותר שהוא , ק שיהרג ואל יעבור"עבירות היותר חמורות בתוה 36833 

 36834 .וגם שאביהם עמהם ואינו מוצא בו שום חטא ואדרבה בר חכים הוא לו, אחיהם



וכולם בדעה אחת הסכימו כן בטח היה להם על , אם אנשים כמו אלו נגמר אצלם הדין שהוא חייב מיתה 36835 

ולמה , איך ידע ראובן כי לא כן הוא כאשר פסקו כולם פה אחד, ולזאת גדולה היא הפליאה, יסמוכומה ש 36836 

 36837 .הלא דבר הוא, אל תשפכו דם, דוקא הוא עמד על טעותם והזעיק שמים אל תחטאו בילד

פ "עה (ח"ד י"ר פ"בבר) ,ל הקדושים ישבו כבר על מבוכה זו ובאו לפתור את המראה הגדול"כנראה שחז 36838 

כשנפנה הלך והציץ , א אומר עסוק היה בשקו ותעניתו"ר? ל והיכן היה"ראובן אל הבור שואלים חזוישב  36839 

ואתה פתחת , ה מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה"ל הקב"א, ד וישב ראובן אל הבור"לאותו בור הה 36840 

שובה  (ד"הושע י) ואיזה זה הושע שנאמר, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחלה, בתשובה תחלה 36841 

 36842 .אלוקיך´ ישראל עד ה

ל "ל כאן בהא דא"ועוד למה האריכו חז? מאי נפקא לן לידע היכן היה, ויש להבין מה השאלה היכן היה 36843 

והרי הכא אנו מבקשים רק , ואתה פתחת בתשובה תחלה´ הקדוש ברוך הוא מעולם לא חטא אדם וכו 36844 

 36845 ?ו לאא שהיה עסוק בשקו ותעניתו ות"והיה די שיאמר ר, לדעת היכן היה

הרי , ל למימר ויבוא ראובן אל הבור"והו, ל דקדקו בכתוב ומצאו המלה וישב ראובן אל הבור"אבל חז 36846 

ששב אל הבור ממקום שסיבת היותו שם יש לו קשר עם שובו אל , ודאי שדייק הכתוב לומר וישב ללמדנו 36847 

שובה על חטאו בדומה היינו שעסק בת, והשיבו שהיה עסוק בשקו ותעניתו? וזהו ששאלו והיכן היה, הבור 36848 

ולזאת , וזו היתה הסיבה שלא הסכים לאחיו ואמר השליכו אותו אל הבור הזה למען הציל אותו מידם, לזה 36849 

 36850 !שב כעת אל הבור להשלים העצה

כי הרי עיקר , הרי למדנו מהיכן שאב ראובן עוז ותעצומות להבין את אשר אחיו לא ידעו ולעמוד כנגדם 36851 

לכן כשעמד ראובן על סיבת חטאו , חטא וכח ראשון שהמציא אותוהתשובה היא לחקור על שורש ה 36852 

, משום כך עמד על נפשו עתה שלא להבהל שוב בפחז, ש פחז כמים"במעשה בלהה שהוא המהירות כמ 36853 

ובכח זה הלך , וזו הסיבה שרק הוא התנגד לאחיו, כ להתחרט"ולא לעשות דבר במהירות שלא יוכלו אח 36854 

 36855 !אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה, (שבת קיט) ל"לעצור כנגדם כעניין שאמרו ז

כי הנה החטא , ומצינו יסוד זה שעיקר התשובה הוא לחקור אחר שורש יצירה הראשונה של החטא 36856 

ה השיב האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן "ז מהקב"כשנתבע ע, הראשון בעולם של אדם הראשון 36857 

כאן ששורש החטא באכילתו מעץ הדעת היה עניין ההמשכה אחר אלא מ? ומה תשובה היא זו, העץ ואוכל 36858 

והשמיעה למסית מבלי דעת אם הוא דורש טובתו או , כלומר התחקות לעשות כמעשה חבירו, אחרים 36859 

 36860 .מייעץ לו להצלחתו

מה אתה סבור שאני מתה וחוה אחרת , שהתחילה חוה מייללת עליו ואומרת לו, (ט"ר י"ב) ל"מבואר בחז 36861 

וזהו וידויו ותשובתו שהכיר שורש , ר נכנע מפניה ושמע בקולה ונמשך אחריה"אדה, ש"נבראת לך עי 36862 

לא התנצלות אלא וידוי שהוא , ההמשכה אחר ההסתה של אשתו היא נתנה לי מן העץ ואוכל, יצירת חטאו 36863 

 36864 .(אור יהל)  .עיקרי התשובה´ אחד מג

 36865 

 36866 מאמר תשעה

ב "בראשית מ) ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינוויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר  36867 

 36868 .(א"כ

, הנה לכאורה יפלא איך הענקים האלה לא חשו עד עכשיו שעשו איזה דבר שלא מן הדין בעצם המכירה 36869 

ויקרע יעקב שמלותיו וישם שק במתניו ויתאבל על , רק מצאנו שאחרי שבאו אל אביהם וראו צערו הנורא 36870 

אבל כל זה מפני , יהודה מגדולתו למה לא אמר להשיבו אל אביו ל שהורידו את"ואחז, בנו ימים רבים 36871 

לא התוודו על , ולא עוד אלא שגם עכשיו שכבר אמרו אבל אשמים אנחנו, צערו של אבא היה ולא יותר 36872 

עד שהגיעו לבסוף ואמרו מה נאמר ומה נדבר האלקים , עצם המכירה אלא רק על שלא האזינו לתחנוניו 36873 

 36874 .מצא את עוון עבדיך

שבודאי באו המושלים ביצרם הללו לחשבון עם נפשם כל , טעו לחשוב ההיפוך עשרים ושתים שנהאיך  36875 

לא מצאנו שום רמז לא , בפרט כשרואים את אבינו יעקב בוכה עליו בלא הפסק, ב שנה"יום ויום מאותם כ 36876 

 36877 ?ל שראו טעותם בעצם המכירה כי לא נכון עשו לפי הדין ואיך"בכתובים ולא בחז

שבודאי מתחילת ויקנאו בו עד שהגיעו , מזה גופא ראיה גמורה עד כמה גדולים היווצריך לומר ש 36878 

ואכן מצינו , עבר עליהם זמן במשא ומתן ודין ודברים ביניהם עד שהחליטו כי יוסף חייב בדינו, להמכירה 36879 

, מיתהשדנוהו בדין וגזרו עליו , פ נלכה דותינה שהיו דנין עליו להורגו"עה, (.י סנהדרין קב"רש) ל"בחז 36880 

שבאותו יום שדנים איש למיתה , (´בסנהדרין מ) כ וישבו לאכול לחם כדתנן"ש אח"ובזה מובן מאוד מ 36881 

 36882 .ממעטין במאכל ומשתה

ו כאנשים מבוהלים "כי לא עשו הדבר בחפזון ח, ב שנה"כ אין לתמוה כלל למה לא התחרטו כל אותן כ"וא 36883 

מ בדקו "מ, כראוי לאנשים קדושים אלו וממילא גם לאחר המעשה אף כי באו חשבון בודאי, ואכזרים 36884 



א שלפיכך לא גילה "שהרי שנינו בפרקי דר, ובפרט שראו כי השכינה עמהם, ומצאו כי צדקו בדינם 36885 

 36886 .ש"ה עמהם עי"לפי שהחרימו השבטים את מי שיגלה דבר זה ושיתפו להקב, ה ליעקב שיוסף חי"הקב

ולמה לא , ש"פ ויבך אותו אביו עי"י עה"רשש ב"כמ, גם יצחק אבינו ידע שהרי ממנו לא נסתלקה שכינה 36887 

כ היה להם אסמכתא גדולה לפסק דינם כי נכון "א, ה לא גילה לו ואני אגלה לו"אמר יצחק הקב? גילה לו 36888 

ולכן , ה מתחשב עמהם ומסכים לחרם שלהם שלא יגלו לאביהם וכן יצחק יודע ושותק"שהרי הקב, הוא 36889 

 36890 .ב שנה"קדושים כל אותן כמובן הדבר למה לא עמדו על טעותם השבטים ה

שנתאספו ודאי יצחק ויעקב , נתאר לעצמנו איך היה נראה יום הכפורים אצל האבות והשבטים הקדושים 36891 

ויעקב אבינו , ואומרים וידוי עשר פעמים, וכל השבטים והנלוים עליהם להתפלל ברוב עם הדרת מלך 36892 

וכן מצאנו בתנא , בני אבל שאולה ש כי ארד אל"כמ, ו נתחייב בדין"בוכה ומתמרמר בלא הפסק שמא ח 36893 

וכי על יוסף היה , כיון שנמכר יוסף היה בוכה ומתאבל עליו עשרים ושתים שנה, ל"ו וז"דבי אליהו רבה פ 36894 

או שמא נהנתי , אחיות או שמא נהנתי מממונו של לבן´ אלא אמר שמא נתחייבתי שנשאתי ב, בוכה 36895 

 36896 .ש"ה עי"מממונם של שכם ובטלה ברית שכרת לו הקב

אחיות ´ רק שמא נתחייבתי שנשאתי ב, נה אם יעקב אבינו עומד ובוכה ומתודה על חטאים שלא חטאוה 36897 

ואם תאמר , ו שעשו השבטים הקדושים חשבון נפש שמא חטאו במכירתו של יוסף"ו בן בנו של ק"ק, ´וכו 36898 

 36899 .שאמנם חששו הרי היו עושין כל טדצקי לרדת למצרים ולחפשו ולהחזירו אל אביו

כ התמיהה "וא, כי לא היה בזה שום טעות ועיוות הדין, כל החישובים עמדו בתוקף על דעתםל שלאחר "וצ 36900 

כ עברו עליהם מבלי "ב ימים של יוה"שאם עשרים ושתים שנה וכ, הגדולה תשוב אלינו לתמוה איפכא 36901 

כ מה פתאום מתוודים בקול ואומרים אבל אשמים אנחנו על אחינו "א, חשש כל שהוא שעשו שלא כהוגן 36902 

ומה הגיע אליהם להשליך אחרי גוום כל אותם השנים שעברו עליהם בבטחה כי לא ? ראו על ככה עתהמה  36903 

 36904 ?וכעת מכירים הם בבירור ומתוודים ואומרים אשמנו, חטאו ולא אשמו

אלא על שראינו בצרת נפשו בהתחננו אלינו ולא , ואף שכבר רמזנו שעדיין לא התוודו על עצם המכירה 36905 

להבין אחרת ממה , ה די לנו בכדי להתבונן איך נהפך הגלגל על גדולי עולם אלומכל מקום גם ז, שמענו 36906 

כבר עמדו על טעותם גם בעצם , ועוד הלא כשחזרו שנית עם הגביע, שהבינו עד כה בדבר חמור כזה 36907 

ר שם "ב) ל"ואחז, ש מה נאמר לאדוני מה נדבר ומה נצטדק האלקים מצא את עון עבדיך"כמ, המכירה 36908 

ה נהייתה להביא לנו זאת מצא "אבל מאת הקב, שאמרו יודעים אנו שלא סרחנו בגביע ,(י"ה בפירש"וכ 36909 

 36910 ?כ יש לשאול מה גרם להם לשנות דעתם מכל מה שלא חשבו כך עד כה"וא, בעל חוב לגבות שטר חובו

ל "מצאנו בכמה מקומות במקראות ובדברי חז, אך הט אזנך ושמע יסוד גדול ויתד היא שלא תמוש 36911 

ל "ה חפץ בו מדכאו ביסורין דאר"כל שהקב (.´ברכות ה) עד שאמרו, היסורין כי רבה המדברים במעלת 36912 

אף ברית האמור , מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר, נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין 36913 

 36914 .ביסורין יסורין ממרקין עוונותיו של אדם

פים ורוחצים את לכלוך העוון כענין כלומר שהם משפש, הנה ענין יסורין ממרקין היינו ממרקין ממש 36915 

ז מתעורר גם "ועי, ז שהגוף מרגיש ביסוריו הרי הוא מזדכך ונעשה זך ומצוחצח"כי עי, שטיפה ומריקה 36916 

וגם יגיע שכלו , וממילא סר עוונו וחטאתו תכופר, השכל וסר מהחושך שהחשיך לו הגוף ומדותיו הטבעיים 36917 

 36918 .שהיה נתון בתוך חושך המדותז להבין ולהשכיל מה שלא השיג קודם בשעה "עי

, אמת הוא כי הקנאה היתה בהם דק מן הדק עד אין נבדק, והנה התורה אמרה ויקנאו בו אחיו וישנאו אותו 36919 

אבל סוף סוף על החלק הזעיר משהו , ואף אם נחיה אלף שנה לא נוכל להשיג מה במהות דקות הפגם הזה 36920 

אמנם מכיון שהקנאה הזאת קננה , ק"יו ככתוב בתוההוא ענין של ויקנאו בו אח, מן המשהו פגם שהיה בזה 36921 

ודנו את יוסף בכל מעשיו לכף , לא הרגישו בה השבטים הקדושים, בלבם עמוק עמוק פחות מכחוט השערה 36922 

 36923 .ולא הכירו טעותם כל אותן עשרים ושתים שנה כאמור, חובה עד שהגיעו לדונו ולחייבו ולמכרו

מיד , באו עליהם יסורין והרגישו זאת בגופם הטהורכ כש"משא, ז היה כשהשכל השכיל לבד"אבל כ 36924 

ומעלילים עליהם עלילת שוא לאמר , התחילו לפשפש ולחקור מה זאת שהם באו לפי תומם לשבור אוכל 36925 

, ת המשלם לאדם מדה כנגד מדה"ראו בזה מחסדיו הגדולים של השי, מרגלים אתם ואין מרחמין עליהם 36926 

והתוודו עוונם ואמרו אבל אשמים אנחנו על כן באה אלינו , תכדי שיכיר מזה מהו הדבר אשר קלקל ועיוו 36927 

 36928 !הצרה הזאת

דמזה שהתוודו ואמרו , ואגב יש לראות מכאן עד כמה מגיעה גדולתם וקדושתם של השבטים הקדושים 36929 

ולא מצאו שום , הרי שבדקו וחקרו אחר כל מעשיהם במשך כל ימי חייהם, אבל אשמים אנחנו על אחינו 36930 

 36931 !ומינה עד היכן עלו בטהרת מעשיהם וזכות שכלם, אלא דבר זה חטא ועון לתלות בו

את סבור שלא , פ שאירע לשבטים שבא לידיהם מכירת יוסף"אע, (נשא יג יח) ר"וכן מצינו מפורש במד 36932 

לאו אלא צדיקים גמורים היו ולא בא , כ היו רשעים במעשים אחרים"היה בא לידם אותו המעשה אלא א 36933 

שהיו מפשפשים , הדא הוא דכתיב ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו, לידם חטא מעולם אלא הוא 36934 



ומתוך גנותם סיפר הכתוב שבחם שלא , ולא מצאו אלא זה בלבד, בעצמם למה אירע להם תפיסת מצרים 36935 

וזכות היתה לאחיו , ולפי שמכירת יוסף זכות היה לו שהיא גרמה לו למלוך, היה בידם עון אלא זה בלבד 36936 

לב )  .כ"י זכאי ע"לכך נמכר על ידם שמגלגלין זכות ע, כלכלם בלחם בשני רעבוןולכל בית אביו ש 36937 

 36938 .(אליהו

 36939 

 36940 מאמר תשעו

ב "בראשית מ) ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו 36941 

 36942 .(א"כ

אלא שחשבו , נו אותולא שינו דעתם לגבי עצם הדין שד, גם כשראו האחים שיש עליהם תביעה מן השמים 36943 

ורק , אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, בדעתם שיש עליהם תביעה על חסרון הרחמים 36944 

כי , אבל הם עדיין הוסיפו להחזיק בדעתם כי כל מה שעשו בדין עשו, ראובן טען שעצם הדבר הוא חטא 36945 

י אביהם מלבנות את "יידחו ע וחששו כי על ידי זה, חשבוהו לרודף שהרי הביא דיבתם רעה אל אביהם 36946 

 36947 .בית ישראל

הרי אפשר , ב שבטים"וביותר חששו דמכיון שהיתה דמות דיוקנו דומה ליעקב והיה ראוי להעמיד י 36948 

והם ידעו בעצמם האמת כי , שיחשב גם הוא מהאבות והם ישארו בחוץ וכמו שנתחלקו זרע אברהם ויצחק 36949 

ולפי דעתם היה בכאן חטא גדול לא רק נגדם , ורהוראויים להעמיד האומה של מקבלי הת, הם שבטי יֿה 36950 

ולזה דנוהו בדין והכל היה , י שיידחה עוד בנין האומה"כי יש בזה העדר כבוד שמים ע, אלא גם לשמים 36951 

 36952 .לשם שמים בתכלית

ה "כי עשו האחים חרם שלא לגלות ליעקב ושיתפו להקב, (ח"א ל"פדר) ל"ומוכח מהא דמבואר בחז 36953 

אף כי ידע מה גדול צערו והיה , ח יוסף להודיע לאביו כמו ששאלו המפרשיםוזה הטעם שלא של, עמהם 36954 

 36955 .מוכן למלאות רצונו אפילו במסירות נפש אך החרם עיכב

שניצל כל העולם בזכות , עבירתם של שבטים פקידה לעולם זכירה לעולם, (יז´ ר ד"בר) ל"ועוד אמרו חז 36956 

שהיו , ניעת הרחמים היתה אצלם על פי דיןוגם מ, כי היה במסירות גדולה לכבוד שמים, חטא שלהם 36957 

ואחרי שראו עונש בהשגחה הרהרו בתשובה על דבר , פ עומק דעתם שאינם רשאים לרחם"סבורים ע 36958 

כי היו בטוחים בעצמם שלא היתה , כל כך היה הדין ודאי אצלם, אבל לא על עצם הדין, מניעת הרחמים 36959 

 36960 .אצלם נגיעה ורק לכבוד שמים חששו

וכל , שהכל היה מכוון רק לתכלית קידוש שם שמים, להבין את כל עניני מעשי האבות ועל דרך זה צריך 36961 

אין אומרים אל תירא אלא למי , (ר עו א"בר) ל"אל תירא אברם ואז, ו שם שמים"חששם היה פן יתחלל ח 36962 

דנתיירא פן יתחברו קרובי המלכים שהרג , וממה היה מתיירא יעוין שם בתרגום יונתן, שהוא מתיירא 36963 

ועכשיו שאין לו הזכויות לא , ושמא תחילה כשנלחם עמהם היו לו זכויות וניצול, יונות ויבואו עליוללג 36964 

 36965 .ינצל ויתחלל שם שמים

וכן הדבר בכל מקום שמוצאים אצל האבות ענין של דאגה , הרי שכל פחדו ודאגתו היתה לכבוד שמים 36966 

ראובן לא הסכים עם האחים שדנו אכן , ו כבוד שמים"הכל היה רק מחשש שמא ייפגע ח, וענין של פחד 36967 

פ שכל עניניו של יוסף האהבה היתרה שאהב אותו יעקב ועניני "אע, את יוסף כרודף וראה בזה חטא 36968 

ולו מגיעה הבכורה והמלכות יתר , היו מכוונים נגדו בעיקר כי הוא הבכור, הגדלות שהראה בחלומותיו 36969 

 36970 .שאת ויתר עז

, (ר ד טו"בר) ל סוד הדברים"וגילו לנו חז, שאינו רודף כללז הכיר בצדקת יוסף ובמציאות האמיתית "בכ 36971 

הרי שמאותו ? אמר ראובן הוא חושב אותי בין השבטים שאמר אחד עשר כוכבים משתחוים לי ולא אצילנו 36972 

ולמדנו , נעשה ראובן לאוהבו והכיר בצדקתו, סיפור החלום עצמו שעל ידו הוסיפו האחים לשנוא אותו 36973 

שהאחים הבינו את הדבר , ש חילוק בהבנת הדברים הנראים פשוטים לכאורהשאפילו אצל גדולי עולם י 36974 

 36975 .בתכלית שינוי מן הקצה אל הקצה מאשר ראובן

אך הענין , שגם שהוא גדול האחים ישתחוה ליוסף הקטן ממנו, ובאמת צריך ביאור מה גדולה היא לראובן 36976 

לא מצאו בעצמם שום ענין , כליתפ התורה בתכלית הקדושה וגם היו ענוים בת"הוא דהאחים שעשו הכל ע 36977 

 36978 .ובצירוף עוד כמה ענינים דנוהו לרודף, וממילא עשתה עליית יוסף רושם בנפשם, של ירידה נגד יוסף

כל האומר ראובן חטא אינו  (7שבת נה) ל"ואף שאמרו חז, כ ראובן שהיה מדוכא בעצמו מצד החטא"משא 36979 

, בני יעקב שנים עשר שלא נגרע מערך השבטיםוגם מפורש בקרא ויהיו , אלא טועה ורק עלבון אמו תבע 36980 

ולכן חלומות יוסף לא עשו עליו , (ר שם"בר) ל"מ הרי עשה תשובה והיה עסוק בשקו ותעניתו כמשאז"מ 36981 

, וממילא הבין הדברים  לאמיתתם ובאופן אחר לגמרי, רושם אחרי שהרגיש בעצמו שעליו לתקן עדיין 36982 

, ימים לעולם ומאירים לעולם ומהם יתכונן בית ישראלהיינו שהם קי, שאחד עשר כוכבים משתחוים לי 36983 

 36984 .ואדרבא הרגיש לו הכרת טובה שהחשיב אותו בין השבטים



שהכל תלוי , ומזה נוכל להתבונן בענינים המזדמנים לנו היאך אפשר להתייחס אליהם באופנים שונים 36985 

יר מעט צדקת חברינו ואם נכ, וההרגשה תלויה במצבנו אנו והיאך אנו בעיני עצמנו, בהרגשה הראשונה 36986 

ושוב לא יעשו עלינו רושם של קפידא , ישתנו הדברים תכלית שינוי ונצדיק עלינו את הדין במקצת, נגדנו 36987 

וגם יש לנו להתבונן , ואדרבא אפשר שנמצא בזה צד של טובה לעצמנו, מעשי חברינו שהם לכאורה נגדנו 36988 

ל זה אחר כך בנינים ומגדלים לאין נבנים ע, שאם מבינים הדברים באופן אחר, ולהתלמד מפרשה זו 36989 

, הרי שהכל תלוי לפי הערכת האדם את מצבו, ומגיעים בסופו של דבר למשפטים בלתי צודקים, שיעור 36990 

 36991 .ובאמת שלזה נחוצה עד מאוד התבוננות ולימוד המוסר

לולא ראיתי בכם , שאחד מן הצדיקים אמר לתלמידיו, (´שער התשובה ח) ל"כ בחוה"ובזה נבין היטב מש 36992 

יומא ) ל"ונבין משאחז, שאלוהו תלמידיו ומה הוא ענה להם הגאות, חטא הייתי חושש לגרוע מן החטא 36993 

והיינו פרנס שעסקו עם , כ קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו"אין מעמידין פרנס על הציבור אא, (7כב 36994 

ה יתירה על ירגיש הקפד, אם לא תהיה קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, הרבים ואחרים תלויים בו 36995 

 36996 .(משנת רבי אהרן)  .כ נחוץ כן כדי שלא תזוח דעתו"וע, הנעשה שלא כרצונו

 36997 

 36998 מאמר תשעז

 36999 .(ב"ב כ"בראשית מ) ויען ראובן אותם לאמר הלא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם

רמז גדול  ויתכן שיש כאן, כי די היה לומר הלא אמרתי אליכם אל תחטאו בילד, המלה לאמר צריכה ביאור 37000 

או , ל הורה לנו שכאשר רואה אדם שיצרו מתגבר עליו"ס זצ"גאון ישראל רי, לענינו של לימוד המוסר 37001 

ל שמדברים "מה יעשה ילמד מאמרי חז, שהוא מוצא בנפשו שנכשל באיזה מדה רעה וקשה לו לפרוש 37002 

י כך יכה המאמר על יד, ויחזור עליהם לעצמו כמה וכמה פעמים בהתרגשות הנפש ובהתפעלות, בענין זה 37003 

 37004 .ר ועם טבעו ולנצחם"וילבש שכלו עוז ותעצומות ללחום עם היצה, הזה שרשים עמוקים בתוך לבו ונפשו

ויש לו חשבונות רבים לעשות כך וכך עם כמה ראיות מן השכל הכתוב , וכן בענינים שהאדם מסופק בהם 37005 

ב זה יוכל לרומם את עצמו לגמרי גם במצ, והוא חושש פן בתוך תוכו חבויה איזה נטיה לא טובה, והקבלה 37006 

אז , ולחזק בתוכו את השאיפה לבקש רק את האמת בלי שום נטיות ופניות טבעיות, על ידי לימוד המוסר 37007 

ל לבאר את מהות "ר זצ"וכמו שהאריך אדמו, יש בכח האדם להרגיש אפילו את חוט השערה דק מן הדק 37008 

 37009 .ההתפעלות

ואמרו ועתה לכו ונהרגנו ונשליכהו , ת אודות יוסף אחיהםוהנה שבטי יֿה קדושי עליון היו בדעות שונו 37010 

אבל לאחר מכן כאשר באו למצרים וראו את העלילות , כי מצאו שהוא מחויב מן הדין, באחת הבורות 37011 

התחילו , ואמרו לעצמם אבל אשמים אנחנו על אחינו על כן באה אלינו הצרה הזאת, שעושים עליהם 37012 

 37013 .להרהר שטעו בפסק הדין

, לאמר דייקא, והוכיחם שבזמן שהם דנו על גורל יוסף טען לפניהם לאמר אל תחטאו בילד אז קם ראובן 37014 

אז ריבוי ההכרה , אילו היו עושים כן טען ראובן, שיאמרו לעצמם וישננו את הדברים אל תחטאו בילד 37015 

ובעוד מועד היינו , היה מביא שהיינו מרגישים את מקום הפגם והטעות בפעולה זו, שלא לחטוא בילד 37016 

 37017 .(א"דבריהם וזכרונם ח)  .נמנעים מלעשות אותה

 37018 

 37019 מאמר תשעח

ב "בראשית מ) ויסב מעליהם ויבך וישב אלהם וידבר אלהם ויקח מאתם את שמעון ויאסר אתו לעיניהם 37020 

 37021 .(ד"כ

לכאורה למה בכה הלא צריך היה להיות בסיפוק נפש , י"ויסב מעליהם ויבך לפי ששמע שהם מתחרטין רש 37022 

או , ואחיו נופלים וכורעים לפניו ומתוודים על טעותם ומצדיקין עליהם את הדין, ומלא שחלומותיו נתקיימ 37023 

 37024 .שהיה לו ליוסף לרגוז עליהם כששמע שהן מודים ומתוודין שלא טוב עשו במכירתם

 37025 

גבורת הוידוי , אמנם אפשר לבאר שיוסף היה בוכה ומזדעזע עד עומק הנפש למראה גבורת הנפש של אחיו 37026 

מה מאוד קשה הוא להאדם החי בשיטתו , מקודם תקיפים ובטוחים שהצדק אתםוההכנעה בדבר שהיו  37027 

ושיטה זו הוא מנמק , ועושה רצון קונו´ והוא משוכנע שבשיטתו הוא עובד את ה, במשך עשרות בשנים 37028 

, וכבר יצא לו מוניטין שהוא אב החכמה ואדון ההוראה, ומפרסם בוויכוחים ובמשא ומתן עם בני אדם 37029 

 37030 .מאמין בעצמו שהוא המורה צדק אל נכוןמתרברב בשיטתו ו

ודעת תורה האמיתית חודרת אל תוך חדרי , ת ניעורה עליו רוח ממרום"והנה בבוקר אחד שברחמי השי 37031 

להאשים את עצמו ולומר , והוא נדחף מדחף פנימי לבוא להתוודות ולהעמיד את עצמו כעני בפתח, לבו 37032 

, כורע ומשתחוה לפני חבריו, מקודם טעות הוא בידיכל מה שאמרתי ובניתי , בגלוי חטאתי טעיתי רשעתי 37033 

 37034 .מתחנן ומבקש סליחה על פגיעתו בהם כל הימים



הכי ישנה בעולם צער כאב והתלבטות צורבת ואיומה מזו ? הכי ישנה עוד בכל העולם גבורה נפשית כזו 37035 

סד מה איומה היא הרגשת החרטה על כל תוצאותיה של הכרת הפ, שעוברים על נפש האדם המתוודה 37036 

אתמול אימתו היתה על כל חביריו ועכשיו הוא יורד , השנים המרובות שהיו בטעות ובאשליה עצמית 37037 

 37038 .יורד מאדנותו ומתרפס לפני חבריו כעבד, יורד מכל בטחונו העצמי, מגדולתו

כי אם בכי , ולא היה זה בכי של צער והשתפכות בלבד, למראה ההיכנעות של האחים התפרץ יוסף ויבך 37039 

, גבורי כח שהצליחו לשתף אף את השכינה במשימתם, למראה גבורתם הרוחנית של האחים של התפעלות 37040 

והנה עכשיו בהגלות אור האמת המלא , צבאות´ מתוך הערה והכרה שהם מבצעים מעשה צדק וקנאת ה 37041 

ולמראה גבורה זו התרגש יוסף מאוד ויסב , הרי אין לך גבורה ענקית מזו, נכנעו והודו ולא התביישו 37042 

 37043 .ויבך מעליהם

כי לא היה כל זה תקלה בעיניהם או מכשול שימנעם , וישבו לאכול לחם´ וכפירושו של הספורנו על הפ 37044 

וזה קרה להם מפני שחשבו את יוסף לרודף שכל , מלקבוע סעודתם כמו שהיה ראוי לצדיקים כמותם 37045 

 37046 .ל"כשאין דרך להציל הנרדף בזולת זה עכ, הקודם להרגו זכה

ש "ואף לרגע לא היסס שכל מה שעשו לש, ך את השקפת אחיהם בנידון זהבוודאי הבין יוסף והערי 37047 

וכאן עומדים לפנינו אלו בעלי ההלכה ומתוודים ואומרים שכן טעו , פ ההלכה שהגו בה"התכוונו ודנוהו ע 37048 

מה מאוד התרגשה נפשו של יוסף בראותו את גבורתם ורוממות נפשם שהתחרטו , בדבר ההלכה הזאת 37049 

 37050 .ביטוי ההתפעלות על כח ענקי ונפלא, ב מעליהם ויבךויס, והודו על האמת

עד שיצאה , אלעזר בן דורדיא בשיא מדרגת התשובה´ ל על רבי בשעה שראה את ר"וכעין מה שסיפרו חז 37051 

ועוד זכה שנקרא רבי אז בכה , ב"והבת קול הכריזה שמזומן הוא לחיי עוה, נשמתו מתוך בכיה ותשובה 37052 

 37053 .רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת

א בן דורדיא "על כח הווידוי שר, בכייתו של רבי היתה מתוך התפעלות והתרגשות עצומה על כח התשובה 37054 

ובכייתו של רבינו הקדוש היתה מעין פנייה לכל , הגיע והתרומם אליו בשעה אחת משובחת ונפלאה כזו 37055 

בכל חייו בעיטה עצומה , אלעזר´ כי עצומה היתה תשובתו של ר, לעוררם ולעודדם על כח התשובה 37056 

ומה מאוד בכה רבי ולימד אותנו שנאחז בדרך רבי , יריקה בפני כל העבר המכוער, המכוערים עד כה 37057 

 37058 .(אור הנפש)  .אלעזר

 37059 

 37060 מאמר תשעט

ב "בראשית מ) ויפתח האחד את שקו וירא את כספו ויחרדו איש אל אחיו לאמור מה זאת עשה אלקים לנו 37061 

 37062 .(ז"כ

כי מכירת יוסף , תקיפים בדעתם ובטוחים בעצמם כל הזמן האחים היו, כפי המבואר במפרשי התורה 37063 

כשאין דרך , כיון שהם חשבו את יוסף לרודף שכל הקודם להרגו זכה, אחיהם בצדק היתה על פי ההלכה 37064 

הם היו כה , הם גם דנו אותו למוציא דיבה ומוסר הראוי לעונש מיתה בדיני אדם, אחרת להציל את הנרדף 37065 

 37066 .לאכול לחםבטוחים בצדקתם עד כי ישבו 

עד שחשבו כי מן השמים מסכימים , בעיניהם לא היתה זו תקלה שתמנע אותם מלקבוע את סעודתם 37067 

, אולם אחר כך ראו כי מן השמים מרמזים להם כי לא מחשבותי מחשבותיכם, (ה"ז כ"ספורנו ל) לפעולתם 37068 

נפקחו עיניהם , קהם ראו את אצבע אלוקים מרמזת להם כי דנו שלא בצד, אז נתעוררו להרהר אולי טעו 37069 

 37070 .וכי כל תלאותיהם באו על אשר דנו דין מוטעה ובלתי נכון, ונחרדו מן הנרמז להם משמים

וביום השלישי שחל , אמר רבא מרחיצין את הקטן בין לפני מילה בין לאחר המילה ביום הראשון כדרכו 37071 

מזלפין עליו ביד , ויהורב יהודא ורבה בר אבוה דאמרי תרו, להיות בשבת מזלפין עליו ביד אבל לא בכלי 37072 

איחליש רבא אמר אנא בהדי , ההוא דאתא לקמיה דרבא אורי ליה כשמעתתיה, (.שבת קלד) אבל לא בכלי 37073 

 37074 .(י"מה לי לחלוק כנגד רב יהודה ורבה בר אבוה שפירשו שאסור רש) תרגמנא דסבי למה לי

ואם , מחדש את סברותיווהוא מסוגל לשקול , זוהי מעלתו של האדם הגדול שיש בכוחו לשלוט על עצמו 37075 

חש לרמז והתחיל , הוא מבחין ברמזים מהשמים כמו רבא שאיחליש, טעה אין הוא מהסס מלחזור בו 37076 

לפסול את סברת , שוקל ומבקר הליכותיו והנהגותיו עם חבריו, להתבונן בעמקי נפשו האמת הטהורה 37077 

 37078 .עצמו ולהצדיק את סברת חבירו

שיוכל לסגת מסברותיו שכל כך יקרות , ות מודה על האמתכמה אצילות שמימית דרושה לאדם בכדי להי 37079 

שלא יהיה משוחד , כמה יראה וטהרה צריך האדם בכדי להתרומם, לו ולהודות שחבירו העמיק יותר 37080 

מי שמסוגל לכך הרי זו גבורה , הן מצד מתניתא והן מצד רבנן שתומכים בו, מראיות והוכחות שיש לו 37081 

ולרבא היתה אוזן קשבת , ורמזיו´ היא לשמוע בקול דבר ה החכמה והגבורה, נפשית עילאית ביותר 37082 

 37083 .היה דואג שמא על כך נענש שמא על כך איחלש, ´להרגיש את רמזי ה



אמר רב יהודה היכי נעבד נשמתיה , (שמעו שמעשיו מכוערין) ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה 37084 

ל "א? ר בר חנא מידי שמיע לך בהאל לרבה ב"א, לא נשמתיה קא מיתחיל שמא דשמיא, צריכי ליה רבנן 37085 

אם , צבאות הוא´ יוחנן מאי דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה´ הכי אמר ר 37086 

, שמתיה רב יהודה, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו, צבאות יבקשו תורה מפיהו´ הרב דומה למלאך ה 37087 

ל לא "א, כדחזייה רב יהודה חייך, יהו נמי בהדייהולסוף איחלש רב יהודה אתו רבנן לשיולי ביה ואתא א 37088 

ל לאו בדידך חייכנא אלא כי אזלינא "א, מסתייך דשמתיה לההוא גברא אלא אחוכי נמי קא מחייך בי 37089 

 37090 .בדיחא דעתאי דאפילו לגברא רבה כוותיך לא חניפי ליה, לעלמא דאתי

נן גברא דחשיב כרב יהודה ליכא אמרו ליה רב, נח נפשיה דרב יהודה אתא לבי מדרשא אמר להו שרו לי 37091 

ל לרבי אמי פוק עיין ביה "אזל לקמיה א, אלא זיל לגבי רב יהודה נשיאה דלישרי לך, הכא דלישרי לך 37092 

עמד רבי שמואל בר נחמני , עיין רבי אמי בדינא סבר למישרי ליה, בדיניה אי מבעי למישרא ליה שרי ליה 37093 

יהודה חברינו , מים קלות ראש בנידויה שלש שניםמה שפחה של בית רבי לא נהגו חכ, על רגליו ואמר 37094 

מ לא "דהא כמה שני לא אתא ליה ש, ר זירא מאי דקמן דאתא האידנא הא סבא בבי מדרשא"א? כ"עאכו 37095 

מדה כנגד מדה , אתא זיבורא ופרקיה אאמתיה ושכיב, לא שרי ליה נפיק כי בכי ואזיל, מיבעי למישרא ליה 37096 

 37097 .(ז"ק י"תוספות מו) שנחשד בזנות

יראה כי מן השמים מגלים לו סודות , ת"אים אנו מכאן כי מי שעיניו פקוחות להתבונן בדרכי השירו 37098 

הם לא ידעו כיצד להכריע ולפסוק את , ל נמצאו אז במבוכה קשה"גדולי חכמינו ז, ת"עליונים וכוונות הבוי 37099 

אמי ´ פסק ר וכבר, האם להתירו מהחרם שהטיל עליו רב יהודה אם לאו, הדין בענין הצורבא מדרבנן 37100 

 37101 ?מנין הבין ומי גילה לו פסק זה, זירא שלא להתיר´ בלית ברירה להתירו עד שהכריע ר

מה זה שהסבא בא לבית המדרש אחרי , התחיל להרהר ולפתח את הרמז הזה, אכן משמים גילו לו ברמז 37102 

כרעה הרי אין זה סתם מקרה אלא שהוא שליח מהשמים שנשלח במיוחד לתכלית ה, הפסקה של כמה שנים 37103 

על ידי , ת"זירא הגיע לזה על ידי התבוננותו בדרכי השי´ ר, ופסק זה שלא לבטל את מעשי רב יהודה 37104 

ואילו לא , היה גדול וידע איך להכריע בהלכה, מעלתו ודרגתו ביראת שמים ובהתבוננות בדרכי ההשגחה 37105 

 37106 .רים במבוכה בהלכה זושוב היו נשא, ת דרכיו וסיבותיו"זירא מתעורר להבין ולהרגיש ברמזי השי´ היה ר

מגלים לו רזים , לכל דור בכלל ולכל יחיד בפרט מרמזים מהשמים איזה שהוא רמז בסדר החיים שלו 37107 

לפעמים מאירים לו הארות שונות וצריך , ומשמיעים לו קולות הקוראים לו לחוש ולהבין מה דורשים ממנו 37108 

אבל אם איננו מאזין ואינו , להצלחתות המכוונים לאושרו ו"רק שיטה אוזן לשמוע ולהבין את רמזי השי 37109 

 37110 .ד"הריהו מפסיד הרבה ומאחר את עת הרצון ואת הס, משים לבו לקולות ולרמזים שמשמיעים לו

דוד ניתן לו רמז וחש , שנים חשו ושנים לא חשו, ל מספרים כי ארבעה רמזו להם מן השמים"חכמינו ז 37111 

אלא דבר , ני ספון שהכיתי חיות רעות הללואמר דוד וכי מה א, גם את הארי וגם הדוב הכה עבדך´ שנא 37112 

ובכל יום ויום מרדכי ´ מרדכי נתן לו רמז וחש שנא, עתיד ליארע לישראל והן עתידין לינצל על ידי 37113 

אלא שמא , אמר מרדכי וכי אפשר לחסידה זו שתינשא לרשע הערל הזה, מתהלך לפני חצר בית הנשים 37114 

 37115 .(ז"רמז קכ´ ילקוט שמואל א) דהדבר עתיד ליארע לישראל והם עתידים להנצל על י

חשו והצליחו להבין את , התעוררו והטו אזנם לקולות הללו, דוד ומרדכי שמעו שמועות ורמזים מן השמים 37116 

אך לא כולם זוכים להתרומם מעל המולת הטבע המטמטמת את לב האנשים וסותמת את , ´השמועות מפי ה 37117 

מלהבין את הקולות הבאים , ים את עיני שכלםואין בכוחם לפזר את העננים המערפל, אזני בני האדם 37118 

, ומה מאושר הוא האדם שאזנו מחודדת לשמוע במהירות את הקולות, משמי מרום והם מפסידים הון רב 37119 

 37120 .ולהבין את השמועות והרמזים שניתנים לו מהשמים

די לו בקב  וחנינא בני, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת כל העולם ניזון בשביל חנינא בני 37121 

למה לא הספיקו לשמוע את , למה כל יום צריכה בת קול לצאת, (ברכות יז) ש"חרובין מערב שבת לע 37122 

משמע מכאן כי דרושים כשרונות מיוחדים כדי לשמוע קולות מן השמים המעוררים ? הקריאה בפעם אחת 37123 

שמעים ואינם אלו קולות שנ, צריך התאמצות מיוחדת לשמוע את הקולות ולהימשך אחריהם, את הלב 37124 

 37125 .ואם אינו מתאמץ לאחוז הרי הוא נשמט מידו ונעלם, נשמעים

אקומה , על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו, ועל זה ניבא החכם מכל אדם 37126 

האורות , אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו, נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחובות 37127 

אם אינם מתלהבים לידבק בהם , מתרחקים ומתעלמים אפילו מאלו הזוכים ,שמבריקים לו לאדם מהשמים 37128 

 37129 .ולהתאחד איתם

מתחרטים על ההזנחה ואצים לחפשו , כאשר בני אדם מבחינים באור שניצנץ והם התרשלו והזניחו זאת 37130 

וזהו שנאמר אקומה נא ואסובבה , ורק לאחר יגיעה ומאמץ רב יכולים למצוא את אורם, ולהחזירו אליהם 37131 

כלומר יודע כבר , אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי, יר בשווקים וברחובותבע 37132 

 37133 .(אור חדש)  .באות´ ולהבין את השמועות שמפי ה, איך להטות אוזן לקולות ממרום



 37134 

 37135 מאמר תשפ

 37136 .(ח"ב כ"בראשית מ) ויאמר אל אחיו הושב כספי וגם הנה באמתחתי ויצא לבם ויחרדו איש אל אחיו

סימון ´ ואנו שאבדנו את ר, אמר רבי לוי שבטים מציאה מצאו וכתיב ויצא לבם, (ר צא יא"בר) ובמדרש 37137 

שני בני , (ר עו אֿב"בר) ל"אמרו חז, ל עד כמה שהיו עומדים בסוד היראה"כאן מגלים לנו חז, כ"עאכו 37138 

ה "ב אמר לו הקבבחיר שבאבות זה יעק, ה ונתייראו בחיר שבאבות ובחיר שבנביאים"אדם הבטיחן הקב 37139 

ה כי אהיה "אמר לו הקב, הבחיר שבנביאים זה משה, והנה אנכי עמך ובסוף נתיירא שנאמר ויירא יעקב 37140 

אינו אומר אל תירא אותו , אל משה אל תירא אותו´ ויאמר ה, (א"במדבר כ) עמך ולבסוף נתיירא שנאמר 37141 

 37142 .כ"אלא מכאן שאין הבטחה לצדיקים בעולם הזה ע, אלא למי שנתיירא

ברכות )א  י שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחט"ובלשון רש, ל שמא יגרום החטא"עם היראה אמרו חזבט 37143 

על הפסוק  (7סנהדרין פא) ל"אמרו חז, כשיודעים סוד החטא מה נקרא חטא ועד היכן מגיע מתייראים, (.ד 37144 

י "רש רשומפ, ל חכה"מאי מצודה רעה אמר ר, כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה 37145 

י "ואינו דומה לנאחז ברשתות ע, ל חכה שהוא רע וחלש וקטן ואוחז בו דגים גדולים פתאום ואינו רואה"ז 37146 

 37147 .מארב ותחבולות

כי הלא אלה שמתו בעטיו של נחש לא נמנו , (.ברכות לג) הסוד הוא כי אין ערוד ממית אלא החטא ממית 37148 

כמה מבהיל מאוד הדבר כי , כולם בחטא מתווכל הגדולים קדושים וטהורים , (7שבת נה) כי אם ארבעה 37149 

הבריאה , רע וחלש וקטן ואינו רואה, יתכן שדגים גדולים מלאכי מעלה יהיו נאחזים במצודה רעה זו חכה 37150 

וכשניצל מאחת עדיין עומד , עם כל פסיעה תיכף חכה סמוכה לה, כולה היא בבחינת ים גדול מלא חכות 37151 

בידיעת כל זה , ה נאחז בחטא"עד שגם משרע, באין כל רואהוסביבו יהלכון , בכל הסכנה מהחכה השניה 37152 

 37153 .והיראה ודאי גדולה באין גבול, הלא ודאי כי מפחדים תמיד

ידעו היטב כי גם מציאות בזה , כ כי שבטים מציאה מצאו ויצא לבם"היראה אצל השבטים היתה גדולה כ 37154 

, כ במה יתקיימו"ה את שכרם ואמן הסתם פורעים להם בז, העולם אינם דבר פשוט ודאי ישנה כונה בזה 37155 

כ איך לא "וא, (.סנהדרין קא) הרי על אין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה כבר חששו שמא קיבל רבי עולמו 37156 

מן מציאה מצאו עד אבדנו הלא מרחק גדול , כ"סימון עאכו´ אנו שאבדנו את ר? יחרדו אל המציאה שמצאו 37157 

 37158 !מגודל הפחד על אבידה שאבדנו איך לא נרתע, כ"ואם על מציאה מצאו חרדו כ, הוא

לא מכירים , כי אי הפחד הרי זה סימן כי לא חשים כלל בכל האבידה, לוי´ היתה כאן תביעה ובקורת מן ר 37159 

הצדיק אבד ואין איש שם על , ז"היא תביעתו של הנביא ישעיה נ, ולא מרגישים כלל העדרו של הצדיק 37160 

סימן הוא כי אין זה נוגע , כל מה שצדיק עושה בעבורו זה שאין שמים על לב הרי זה סימן כי אין מבין, לב 37161 

 37162 ?וממילא גם לא נאבד ממנו כלום ומה איפוא ישים אל לבו, לו כלל

האם יעלה במחשבתו של , אנו אומרים תמיד ציור כי יתכן שאדם לא יודע כלל כי כל חיותו הוא מן החמה 37163 

הכי פעוטה כמו מי שיש לו גן ירק  הלא בנגיעה? האדם בהקיצו משנתו להיודע אם השמש יצא על הארץ 37164 

ומדוע כל , באשר זה נוגע לצמיחת הלפת ותרדין שלו, הרי הוא מתעניין בכל יום בזריחת השמש, כל שהוא 37165 

והרי כל חיותו של האדם תלויה , כי חסר לו הרגש שגלגל חמה נוגע לו בפרטות, אדם אינו חושב כן 37166 

 37167 .תנועת השמש מיד העולם חרב והוא בתוכוולו היה איזה קלקול ב, בזריחת השמש באורו וחומו

לו ידע האדם בדברים , לו היה האדם חש בידיעה זו כי אז בעינים אחרות לגמרי היה מביט על כל העולם 37168 

, היה כבר מברך בלב וכוונה שלימה רוקע הארץ על המים, כי אז בכל בוקר בהקיצו משנתו, פשוטים אלה 37169 

היה כבר שם לב לכל אלה הברכות כמו המברך , ולם חסדולעושה השמים בתבונה כי לע, יוצר המאורות 37170 

שם הוא , את השביע נפש שוקקה, אשר בו מרגיש היטב את להחיות בהם נפש כל חי, על איזה מאכל 37171 

 37172 ?ומדוע לא ירגיש כן על נתינת הגשמים המרוים את כל הבריאה, מרגיש פשוט בלי כל התבוננות

לו היו לוקחים מאתנו חלילה את ? פירושו על כל התורהי הקדוש על "האם מרגיש אדם ומכיר טובה לרש 37173 

לו היה ! הלא היינו נשארים חלילה לגמרי בלי תורה, הקדושים וכדומה´ י הקדוש וכל בעלי התוס"רש 37174 

וכן הלאה עד , י"מתוך זאת היה מגיע גם לרבותיו של רש, י הקדוש"אדם באמת מרגיש הכרת טובה לרש 37175 

אין איש מרגיש שום הכרת טובה לגלגל , שהכל מכח אחד יהלכון אלא, ה"לנותן התורה בעצמו זה הקב 37176 

וכמו כן אין איש שם על לב ולא מרגיש שום הכרת טובה לכל התורה ולנותנה , החמה אשר ממנו כל חיותו 37177 

 37178 !נוראים הדברים עד היכן מגיעים, אלה תולדות שפלות האדם ופחיתותו, הנותן חיים לכל חי´ ית

טוב אתה , אמר טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים, בעה זקנים לבקרואליעזר נכנסו אר´ כשחלה ר 37179 

כולם , אב ואם, גלגל חמה, טיפה של גשמים, טוב אתה לישראל יותר מאב ואם, לישראל יותר מגלגל חמה 37180 

הנה , אבל ענין רבי עוד גדול הרבה יותר מכולם ביודעם מהו רבי, ענינים גדולים שכל החיים תלויים בהם 37181 

לו , זה נוגע ממש לכל יחיד ויחיד, כי אמנם ברבי תלוי כל החיים ממש, טוב יותר מגלגל חמהאמרו כי רבי  37182 



דומה לי כי גם הפושע , חלילה היו באים ונוטלים ממנו את התורה הקדושה מי לא היה מוריד דמעות כנחל 37183 

 37184 .(דעת תורה)  .בישראל היה מוסר נפשו על זאת

 37185 

 37186 מאמר תשפא

 37187 .(ז"ב ל"בראשית מ) ני תמית אם לא אביאנוויאמר ראובן אל אביו את שני ב

וכי אבינו יעקב , זה ראובן שאמר את שני בני תמית אם לא אביאנו, שואל שלא כראוי ומשיב שלא כענין 37188 

ו "א כותב ח"הריב´ ובפי! אתמהה? רבי אומר הרי זה בכור שוטה בניך לא בני הם, הורג נפשות היה 37189 

! אשיבנו אליך נתחייבתי שימותו שני בני בשביל אותו עווןאלא כך אמר אם לא , שיאמר ראובן שטות כזה 37190 

 37191 .נתקיים בשני בניו והם דתן ואבירם, ט כותב בשביל שאמר ראובן את שני בני תמית"ובעה

אם ראובן דיבר שלא כהוגן , רואים אנו מכאן כמה גדול כח ההשפעה של דיבור שהוא משפיע לדורות 37192 

, הרי היתה השפעה שלא לטובה, ן שהדיבור שלא כהוגן היהמ כיו"מ, פ שזה נבע מתוך מסירות נפשו"אע 37193 

שנתגלגל , התבטאות ראובן על חשבון בניו השפיעה על עתיד זרעו, דבר שאינו כהוגן מוליד שלא כהוגן 37194 

 37195 .הדבר ויצאו ממנו אנשים שאינם הגונים

, היה כולנהיוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תקחו עלי , ויאמר אליהם יעקב אביהם אותי שכלתם 37196 

זה בלי ספק אינו כי אם בסיבת , אומר הספורנו אין אחד באלו המקרים באחד מבניכם אבל כולם בבני 37197 

ויש להבין שאם הסיבה של המקרים הוא מפני המריבות של , מריבותיכם זה עם זה ואתם המשכלים אותי 37198 

הסיבה שיעקב היה דואג אלא זו היתה , הרי היו צריכים לקרות בבנים שלהם ולא בבני יעקב, בני יעקב 37199 

שמשהו חסר בי ובחינוך שנתתי , האשמה שאני תולה בכם שאתם מריבים זה עם זה היא אשמתי, ואומר 37200 

 37201 .לכם

מפני שהיו ישראל שמחים ביום אידם של , (שמוציאין המתים מקבריהם) אומרת קא מחטטי שכבי´ הגמ 37202 

, בכם ובאבותיכם´ היתה יד הו´ באה עליהם זאת הגזירה להתאבל בה שנא, ם שמשחקין עמהם"העכו 37203 

דאמר בעוון חיים מחטטין , ואמר רבה בר שמואל זו חטוטי שכבי, ואבותם כבר מתו ומה מכה יש בהם 37204 

 37205 ?ולכאורה מה אשמים האבות שבניהם משתתפים באידם ובחגא שלהם, מתים

ו מקיימים אם הי, כי אילו היו האבות מעלים את יום השבת לדרגה גבוהה, אבל נראה כי הם באמת אשמים 37206 

, מרוממים ומעלים את אור ביתם ברוח של קדושה, את היום ביתר קדושה וביתר עבודה בתורה ומוסר 37207 

כי אז היתה ההשפעה החיובית עוברת גם אל , אילו היו הבנים רואים את אש הקדושה האופפת את האבות 37208 

ם למצב שבו ילכו כי אז לא היו מגיעי, ב"היו מרגישים את חמדת השבת וטועמים מעין עוה,  הבנים 37209 

 37210 .להתקרב אל הגויים ולשמוח בחגיהם

ובמקום זה היו דוחקים את השעה , אבל כאשר לא ראו אצל אבותיהם את הצורה הרוממה של השבת 37211 

ולכן האשמה , כ אין הבנים נמנעים מהשתתף בחגי הנכרים"ע, שהשבת כבר תצא כדי לחזור לעסקיהם 37212 

 37213 .את קברותיהם ובא עליהם העונש שמבזים, היא באמת על האבות

מכאן ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מעונשו של , ג שנה"אמר דבי אליעזר צריך אדם לטפל בבנו עד י 37214 

, ל"ס זצ"ואומרים בשם הגרי, ויש חילוקי דעות בפוסקים אם צריך לברך בשם ומלכות, (ג"ר ס"בר) זה 37215 

חינוך שנתן לבנו לא היה כי אולי ה, שיש להסביר טעם היש אומרים שאינו צריך לברך בשם ומלכות 37216 

 37217 .ואזי אינו יכול לומר ברוך שפטרני, או שלא היה הגון וכשורה, מספיק טוב וראוי

שותא , שממנו קיבל את החינוך וממנו למד, כל ההנהגה של הבן אם טוב ואם רע הגורם הראשון הוא האב 37218 

ואיך יהיה , וא הגורם להוכל הנהגתו של הבן הן בהווה והן בעתיד האב ה, דינוקא או דאבוה או דאימיה 37219 

שכן האב הוא הנושא , רק בשמים קובעים אם הוא אשם או לא? פטור מעונשו של בנו אם לא חינכו כראוי 37220 

 37221 .באחריות לכל הנהגות בנו ומעשיו

היה , שם האחד קמצא ושם השני בר קמצא, מספרת מעשה שבשביל שני בני אדם חרב ירושלים´ הגמ 37222 

, ובכלל זה שלח לקרוא קמצא שהיה אוהבו, לכל גדולי העיראדם אחד שעשה משתה ושלח לקרוא  37223 

, וכשבעל הבית בא ומצא את בר קמצא שונאו יושב שם, והשליח טעה והזמין את בר קמצא שהיה שונאו 37224 

והוא ישלם לו כל , התחיל בר קמצא להפציר בו שיניח לו לישב, שאל אותו מי הזמינך והרי אתה אויבי 37225 

אז אמר ברֿקמצא כיון שישבו שם , ולא הסכים לקחו והוציאו לחוץ, ודמי הסעודה ובלבד שלא יביישנ 37226 

ובא המלך והחריב את ירושלים ואת , הלך והלשין לפני המלך שהם מרדו בו, החכמים שתקו ולא מיחו 37227 

 37228 .בית המקדש

חשב הבן בר , ואחרי שהאב קמצא היה אוהבו של המזמין, א אפשר שהיה זה אב ובנו"ומפרש המהרש 37229 

, ולכן בא גם הוא אל הסעודה, שמבקש גם אהבתו ולעשות שלום עמו, ית הזמין גם אותוקמצא שהבעל הב 37230 

? אקמצא וברֿקמצא חרבה ירושלים, ויש לשאול ולהבין אם כן למה אשם האב שגם אותו מונים לגנאי 37231 

 37232 ?ולצרפם יחד עם העלבון הזה, למה מגיע לו הגנאי הזה להשוות אותו לבנו החוטא



להלשין , ו לקמצא האב שיצא ממנו בן כזה לבדות עלילת שקר על חכמי ישראלמשמע מכאן כי כן מגיע ל 37233 

להיות נוקם ונוטר לא רק על איש פרטי אלא , לפני המלך ולהביא על ידו חורבן עמנו וחורבן בית מקדשנו 37234 

ואשמתו של האב קמצא היא ? וכי לא היה לו לכבוש את כעסו ולהבליג על עלבונו, על עם ישראל כולו 37235 

אולי לא ראה דוגמה של אב  —יותר מזה , שלא הקפיד לתת לו חינוך מוסרי, את בנו כראוי שלא חינך 37236 

עד שבשעת נסיון של עלבון הפך , ולכן הרחיק הבן את עצמו יותר ויותר, מוסרי בהנהגתו בבית ומחוצה לו 37237 

 37238 .קערה על פיה ולא שלט על יצר הנקמה

והטעם שגם ´ האדרת והאמונה´פן כזה בשם ספר כותב באו, על מגילת איכה´ פי´ מעם לועז´ילקוט ´ ובס 37239 

שאילו חינכו היה יודע , שהיה אביו של ברֿקמצא ומקמצנותו לא חינכו כראוי, קמצא נזכר כאן לגנאי 37240 

 37241 .ומיד היה מסתלק מן המשתה ולא היה גורם לכל החורבן, שאין ללחום לחם רע עין

אינו רואה בן תלמיד , שלא לשם שמים אמר רב יהודה אמר רב כל פרנס שמטיל אימה יתירה על הציבור 37242 

א דודאי יש להטיל אימה "ובמהרש, (.ה יז"ר)ב  לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי ל´ חכם שנא 37243 

ומייתי ליה מקרא לכן יראוהו , אבל אימה יתרה קאמר ודאי לא לשם שמים, א זרוק מרה בתלמידים"כמש 37244 

לפי שהיית מטיל אימה יתירה על , שאמר לו אליהול ורבותינו פירשוהו על איוב "י ז"וכן פירש, אנשים 37245 

 37246 .לא זכית להתקיים לך בנים חכמי לב, דורך חנם

במה חטאו הבנים על שאבותיהם , ולכאורה מה אשמים הבנים בחטא האבות שלא התנהגו כראוי בתפקידם 37247 

מרה אולם העונש הוא מציאותי כיון שראה הבן איך אביו מתנהג בחו? ש"הטילו אימה יתירה שלא לש 37248 

הרי , ובתוך הציבור יש בודאי תלמידי חכמים צדיקים ובעלי מדרגה במדות וביראה, יתירה על הציבור 37249 

ואז הבן כשראה זאת בגילו הצעיר נחלש אצלו כבוד התורה , שהשפיל את כבודם וביזה את התורה שלהם 37250 

י אף נתהוותה בלבו ואול, ואולי לגמרי אבד ונעלם ממנו, ערך התורה נתבזה בעיניו ונעשה זול, ולומדיה 37251 

, יצא ממסלולם ומאס ללמוד התורה הקדושה, והפועל יוצא הוא שלא בחר את דרכם, טינה ושנאה עליהם 37252 

 37253 .(מעייני החיים)  .ח ובכל זה אשם האב"וזה הגורם שאין לו בן ת

 37254 

 37255 מאמר תשפב

 37256 .(ז"ב ל"בראשית מ) ויאמר ראובן אל אביו את שני בני תמית אם לא אביאנו

בזה נתלבטו המפרשים ? וכי בניו הם ולא בני, דבריו של ראובן אמר בכור שוטה הוא זה י לא קיבל"פרש 37257 

, איזו ערבויות נתן יהודה יותר מראובן, למה יעקב אבינו סירב לסמוך על ראובן ולא על יהודה, להבין 37258 

ובן אבל גם רא, י לעולם הבא"אמנם יהודה אמר אם לא הביאותיו לפניך וחטאתי לך כל הימים ופירש רש 37259 

איזו שטות ראה בדברי , ולמה שעה יעקב אל יהודה ולא אל ראובן, לא נפל ממנו בהציגו שני בניו לערבון 37260 

בודאי גם לא היה ניחא לו שיפסיד , שכמו שלא היה ברצונו להעניש לבני ראובן, ראובן יותר מאצל יהודה 37261 

 37262 .ב"יהודה חלקו בעוה

אלא , היה אצלו שאלה על שלומו של בנימין בלבד לא, אבל נראה שכוונות עמוקות היו ליעקב אבינו בזה 37263 

סימן היה מסור בידו שאם לא ימות אחד מבניו , קשור היה במילוי תפקידו להקים שנים עשר שבטי יֿה 37264 

כל עצמו של יעקב לא היה אלא , שאז יבין שהצליח בשליחותו, (י לז"רש) מובטח הוא שלא יראה גיהנום 37265 

ב "וכוונתו היתה מתי אעמיד י, י שאמר ללבן הבה את אשתי"ש רש"כמ, לקיים בנאמנות שליחות זו 37266 

אלא דאגה לעתידו של עם ישראל וקיום , לא היה פחדו על בניו כפחד אב זקן על בן זקונו, שבטים 37267 

 37268 .הבריאה

ראובן הבין ששלומו של , משום שראה שלא ירד ראובן עד סוף דעתו, על כן סירב יעקב בהצעת ראובן 37269 

אולם יעקב אבינו צחק מזה וכי זה עירבון מתאים , כן נתן כערבון את שני בניובנימין הוא הבעיה כאן ול 37270 

וזה , יהודה בהשכילו עומק כוונת אביו הגיש את חלקו לעולם הבא כערבון, להבטיח את קיום העולם 37271 

משום שהבחין שיהודה עמד על גודל הסכנה הנצחית הכרוכה בשלומו של , נתקבל על דעתו של יעקב 37272 

 37273 .הניעתו להפקיר את חלקו בנצחיות להיות ערב עבורווהיא ש, בנימין

, מונחת באי תפיסת גודל האחריות הנצחית המוטלת עלינו, הסכנה הכי גדולה עבור היחיד והכלל גם יחד 37274 

, נמנעים אנו מלזכור שהפסדים עצומים ללא שיעור צפויים למי שיתרשל בעבודתו ויפנה להבלי תבל 37275 

ושוכחים אנו שכל פעולה קטנה הקשורה ברוחניות היא ענין נצחי , מורגלים אנו בהשגות של עולם הזה 37276 

 37277 .ללא ערך וגבול

וחברו עליו אחיו ובית , מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת´ איתא בגמ 37278 

 37279 אמר להם אבותי גנזו למטה ואני גנזתי, ואמרו לו אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזם, אביו

אבותי גנזו אוצרות , ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו, אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו, למעלה 37280 

שאין , מונבז המלך עשה חשבון בכובד ראש והגיע להחלטה, (.ב יא"ב) ממון ואני גנזתי אוצרות נפשות 37281 



האדם ואין שום  האחת נמצאת תחת שליטת יד, שום השוואה בין אסיפת אוצרות כסף ובין הצלת נפשות 37282 

 37283 .אבל השנית למעלה ושמורה לנצח נצחים, דבר בעולם שיוכל להבטיח קיומו

שמעון אומר נעשו שתי כליותיו כשתי כדים של מים והיו ´ ר, אמרו במדרש מנין למד אברהם תורה 37284 

 37285 ,(ר צה ב"ב)ב  לוי אמר מעצמו למד תורה שנאמר מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טו´ ר, נובעות תורה

שסוג לב הוא , אולם מצאנו אור בהיר בפירוש רבינו יונה, ולכאורה אין בפסוק זה שום שייכות לנידון 37286 

ואדם זה אינו בעל מחקר משום שאין אצלו שום , האדם הנשען על מחשבתו ואל יקשיב לדברי זולתו 37287 

נוח  אכן טוב לב הוא ההיפך, באשר דרכו תמיד להחליט כפי מה שעולה על דעתו ראשונה, ספיקות 37288 

 37289 .להקשיב ולשמוע דברי הבריות

אלא בקש מעצמו את החכמה , לוי והוסיף שלא כמתנה מן השמים לבד למד אברהם אבינו תורה´ בא ר 37290 

, בהרחיקו את עצמו מסוגי הלב של דורו השרויים בחשכות השכל ושלווים בבערותם, וחקר ודרש אחריה 37291 

 37292 .את עצמו אז נתגלו לו מעינות התורה ומשהכין, חקר אברהם למצוא את האמת עד שעמד עליה ומצאה

במה שונים אנו מכל , נמצא שכל כוחו של העם היהודי נעוץ בכוח זה של חקירה לעמוד על האמת 37293 

ומשמצאנוה לא מניחים אותה בכל מחיר בעולם , רק בזה שאנו מחפשים את האמת בכל יכולתינו? האומות 37294 

לא , ורק קנינים נצחיים הם קיימים, י העולםרק בזה שאנו מכירים שאין שום בטחון בקנינ, ויהיה מה 37295 

ובמה שנוגע לקיום התורה , אפסה לנו תקוה כל עוד שנוכל לומר להבלי העולם הזה לא ירד בני עמכם 37296 

 37297 .(ב"המוסר והדעת ח)  .ובקשת המעלות בטוחים אנו בלב שלם שעוד יוסף חי

 37298 

 37299 מאמר תשפג

 37300 .(ז"ב ל"בראשית מ) ויאמר ראובן אל אביו את שני בני תמית אם לא אביאנו

ויש להבין , (ד"ב ע"ב) איתא במדרש בשביל שאמר את שני בני תמית נתקיים בשני בניו והם דתן ואבירם 37301 

הרי להיפך הוא הוכיח את מסירותו , איזו עבירה עשה ראובן שנענש שיצאו ממנו שני אנשים אלו 37302 

אך ורק כדי , ר הגדול ביותרעד שהוא מוכן לשלם את המחי, עד כמה ממלא צער אביו את לבו, ונאמנותו 37303 

שהוא מקבל על עצמו , והרי יש בכך משום מסירות נפש, להבטיח לאביו את קיומו ואת שובו של בנימין 37304 

 37305 ?אחריות בנימין ומוכן לשלם בשביל זה מחיר גדול

, יוצר הבריאה עשה אותה בחכמה ובתבונה, ה בעולמו זכר ונקבה בראם"ל כל מה שברא הקב"אמרו חז 37306 

כמו שמהלכו של השעון נעשה על ידי , התעלות הבריאה תהיה מכוח ההתנגדות זה בזה וידע כי כל 37307 

גלגל אחד מסתובב והגלגל השני מסתובב בכיוון הפוך ועל , הגלגלים המסתובבים בתוכו בכוח ההתנגדות 37308 

ה את כוחות הטבע של הבריאה שעל ידי ההתנגדות תבוא "כן סידר הקב, ידי זה מתקיים הילוכו של השעון 37309 

 37310 .עליה והבריאה כולה מתעלהה

אך , כמו הזכר והנקבה שהם בעלי תכונות מנוגדות זה לזה, ה הרבה סוגים של התנגדות"ולכן ברא הקב 37311 

וכן בכל עניני העולם המיוסד על הרבה ניגודים כדי , דוקא משניהם נעשה האיחוד ומתפתחת המשפחה 37312 

ולם מלא נסיונות לאדם כדי שעל ידם יתעלה כל הע, ורק על ידי ניגודים נבנה, לבנות את הבריאה ולקיימה 37313 

הם הגורמים העיקריים להגביה , הניגודים הם הכוחות הדוחפים ולוחצים את האדם לעליה, מעלה מעלה 37314 

 37315 .ת"את האדם ולקרבו להשי

כדי שעם ישראל יהא פרוש ומנוזר מחיי , ה את אומות העולם בשביל שיצערו את ישראל"ברא הקב 37316 

שיהיו עם לבדד ישכון באהלי תורה , גויים שלא יאבדו את צלמם האלוקישלא יתערבו ב, העולם הזה 37317 

כדי שעל ידם יתרומם ? ש לאיזו תכלית נבראו לשם מה צריכין למזיקין"ה מזיקין בע"ברא הקב, ויראה 37318 

 37319 .והמזיקין מאיימין על האדם כדי שיראו מלפניהם, האדם להשיג את השלמות ואת טהרת המידות

, כי אין האור ניכר אלא מתוך החושך, האדם להכיר את ההבדל בין טוב לרעיש עוד מטרה כדי שיוכל  37320 

ברא רעמים וברקים כדי לפשט , כשיראו בהשחתתם של מזיקים ידעו להתרחק מהם מתכונתם ומפעולתם 37321 

הארץ , כל הבריאה מתפתחת מתכונה זו, הכל מתעלה רק מכוח ההתנגדות, (ברכות נט)ב  עקמומיות שבל 37322 

כן גם , אבל מאיחוד שניהם יוצאים הפירות והמזון לעולם, הארץ הם כחות נוגדיםצמאה למים שהמים ו 37323 

 37324 .אך על ידן יכול עם ישראל להתעלות ולגדל כוחו, האומות שהן בריאה מנוגדת לעם ישראל

´ והרי אין שלום אמר ה, ויש לתמוה למה מספר עשו שלום, ל"ל ז"שלום וכתב המהר´ עשו בגימ 37325 

, וכן אומתו שהיא מלכות רביעית שראה דניאל, י על שם שהוא שופך דמיםשהרי נקרא אדמונ, לרשעים 37326 

ולמה מספר של , וידוע כי הברזל והשלום הם שני הפכים, והמשיל אותה לברזל שהוא מהדק ומחבל הכל 37327 

שהיא , ויש ליישב לפי רעיוננו כי מספרו של עשו שלום אף שהוא מתנגד ומיצר לישראל? עשו שלום 37328 

י שהוא לוחץ ומיצר הוא מקרב את ישראל "ע, ח מתנגד הוא גורם שלום לכל ישראלהנותנת מפני שהוא כ 37329 

 37330 .למי שהשלום שלו



כ רבינו בחיי "כמש, וכך עתיד כוחו המתנגד של עשו להשתנות ולהתחלף לכוח עוזר ותומך לעם ישראל 37331 

 37332 לבעליהל למה נקרא שמה חזיר שמחזרת עטרה ליושנה "ואמרו חז, שמיני את החזיר זו אדום´ ת בפ"עה

בית , י שלמה שהוא מזרע יהודה"בית ראשון ע, י ישראל"כי שני המקדשים נבנו ע´ ופי, (´ג ד"ר י"ויק) 37333 

אבל הבית השלישי עתידה , י כורש שנתן רשות בזה"ונעשה ע, כ מזרע יהודה"י זרובבל שהוא ג"שני ע 37334 

 37335 .אומה זו אדום לבנותו

אבל לעתיד ישוב עם שאר הכוחות , שהוא החריבווזה שאמרו עתידה אומה זו להחזיר העטרה ליושנה לפי  37336 

וכתיב לא ירעו ולא ישחיתו בל הר , וגר זאב עם כבש´ כי ירבה השלום בעולם שנא, לעזור לישראל 37337 

 37338 .לבנות ולא להרוס לאהוב ולא לשנוא, כח ההתנגדות של עשו יתהפך לעתיד לבוא לעזר ושלום, קדשי

י לדתן "לבנ, ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם במדבר, דתן ואבירם היו מאלה שלא רצו לצאת ממצרים 37339 

ולמה לא מתו במצרים בשלשת ימי האפלה כמו כל הרשעים , (ע"תרגום יב) ואבירם דמשתיירין במצרים 37340 

 37341 .ה בחיים כדי שיהיו לתועלת לעם ישראל"יש לומר שהעמיד אותם הקב? שלא רצו לצאת ממצרים

וכך , מגעת הרשעות שבאדם ואת הנזק שמזיקין לבריאהבני ישראל יראו את רשעתם ויתבוננו עד כמה  37342 

דתן ואבירם נשארו גם לצער את משה , ימאסו במדות הרעות ויגנו אותן, ידעו ישמרו ויתרחקו מן הרע 37343 

הוא משה ואהרן הם בצדקתם , הם היו הגורמים החזקים אשר הרימו את מדרגת משה ואהרן, ואהרן 37344 

עם כל זקנתם , ונים שנה ואהרן בן שלש ושמונים שנהמשה בן שמ, (מגילה יח) בתחלתם ועד סופם 37345 

 37346 .(ספורנו וארא) השכימו והזדרזו לרצון קונם

וגם דתן ואבירם הן מן , מכל נסיונות החיים הם התעלו, הרבה גורמים היו לעלייתם של משה ואהרן 37347 

, קנותםזדון לבם לא פג מהם אף בז, הוא דתן ואבירם הם ברשעתם מתחילתם ועד סופם, הגורמים הללו 37348 

 37349 .אף שהטבע נחלש בימי הזיקנה, הם ערערו והציתו אש של מחלוקת נגד משה ואהרן גם בזקנותם

ולמה כל זה , כן גם בימי זקנתם ארסם לא נחלש, וככוחם ורשעתם בנערותם, אך אצלם לא נתקרר יצרם 37350 

ואהרן  כדי לצער את משה, אלא מפני שנוצרו ונועדו כדי לרומם את עם ישראל? והלא זה נגד הטבע 37351 

שניהם ברעתם , על ידי שהיו בזקנתם כמו בנערותם גרמו והוסיפו מעלה, להיות גורמים בכך לעלייתם 37352 

 37353 .א דתן ואבירם כנגד הוא משה ואהרן0ו0ה0, ניצבו כבחינה מנוגדת מול משה ואהרן

יון כ, ועתה נוכל להסביר ולבאר שבשביל שאמר ראובן את שני בני תמית נתקיימה בשני בניו דתן ואבירם 37354 

אין דבר בעולם שמתבטל אף ביטוי קל אינו הולך , שיצאו מפיו של ראובן דברים אלו נתקיימו לאחר זמן 37355 

ומוכרח , הוא התבטא לויתור על שני בניו והרהור לבו וביטויו נתפסו במרום, לאיבוד ולא יוצא לבטלה 37356 

ם היטיבו עם ראובן כי אולם מן השמי, להתקיים אם לא בזמנו אז הרי לאחר זמן נגזרה הגזירה על בניו 37357 

 37358 .שיהיו גורמים לעליית בני ישראל, מיתת בניו תביא תועלת לעולם

להרגיעו ולמעט את צערו , זו היתה ההנאה שניתנה לראובן על כוונתו הטובה ונאמנה לכבוד יעקב אביו 37359 

 37360 כי על ידם נגרמה תועלת למשה, ומה היתה התועלת שיצאה מזה הוא אשר אמרנו, הנוסף מבנימין בנו

שיוכלו להכיר ולידע מהו , וכן הביאה תועלת לכלל ישראל על ידי גילוי רשעתם, ואהרן שתתרומם דרגתם 37361 

 37362 .כדי שידעו כמה יש להתרחק מרשעים כמוהם ולשרש את הרע שבתוך עצמם, גודל כח הרע

לקרב את הלבבות , נתקיימו דתן ואבירם לתועלת, וזה לטובת ראובן שבמקום מיתת שני בניו מיתה סתם 37363 

והצרות , התנגדות אומות העולם כלפי ישראל, ולכן אל יפול לבנו אם הנסיונות מתרבים, לאבינו שבשמים 37364 

לרומם את רוחו של , הלא הם באים מהאדומים שנבראו לתכלית זו, שגברו באחרונה ביותר מבית ומבחוץ 37365 

נעמוד  אלא, ו ולא ניגרר אחרי מעשיהם ותעתועיהם"שלא נתבולל ח, ה"עם ישראל ולקרבם להקב 37366 

דתן ואבירם המתנגדים לנו , גם הנסיונות והעלבונות שבאים לנו מקרב עמנו, בקדושתנו ובצורתנו 37367 

 37368 .ולרוחנו

כל העולם מורכב מניגודים שמהם , כל המאורעות ופגעי הזמן שלוחי דרחמנא הם כדי לרומם את הנפשות 37369 

בכל נסיונות ´ וחנו ונבטח בהתתעודד ר, וכאשר נדע את סוד הבריאה, כל בנין החיים המשפחתי והציבורי 37370 

ואז יתהפכו כל הניגודים והגורמים המתנגדים לכוח של , ב"החיים שהם המעלים את האדם לחיי העוה 37371 

 37372 .(אור חדש)  .ר"וירבה השלום בעולם ותחזור העטרה ליושנה אכיה, עזרה ובניה

 37373 

 37374 מאמר תשפד

 37375 .(´וג "בראשית מ) ויאמר ישראל למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח

מ "ב) שבשביל ספק רחוק שמא פגע באדם ישר קבל על עצמו יסורים, שמעון´ אלעזר בר´ מצינו אצל ר 37376 

ומה ספקות שלכם כך ודאית , המעיין שם רואה שכבר בירר את ספקותיו ואמר שישו בני מעי שישו, (7פד 37377 

ו עד שבקש ובכל זאת לא שקטה רוח, מובטח אני בכם שאין רמה ותולעה שולטת בכם, כ"שלכם עאכו 37378 

הלא כל תכליתם הוא כדי לעורר את האדם , ש ביסורים"פלא הדבר מה צורך מצא ראב, לעצמו יסורים 37379 



ואם הוא כבר חפש וחקר ביראת החטא שלו עד מדה כזו מה צורך לו , לחפש דרכיו ולחקור אותם 37380 

 37381 ?ביסורים

מען ירגיש בחוש את ולכן המציא סגולה נפלאה זאת ל, אלא ירא היה שמא איננו ירא חטא כפי הראוי 37382 

וכל כך שמח בהמצאה זו עד שקרא אותם אחיי ורעיי , לא על חטא ודאי אלא על ספק ספיקא רחוק, הדאגה 37383 

והיסורים , הצרה האמיתית הרגיש בספק של חטא, לא צרות היו היסורים אצלו אלא אחים לצרה, בואו 37384 

אחר סבלו , כל ערב וערבולא פעם אחת הרגיש את זאת אלא ב, המה אחים הגואלים אותו מצרותיו 37385 

 37386 .היסורים הנוראים בערב הקודם חזר וקרא אותם בערב השני

ואוהביו , ל כי על השמחים ביסורים נאמר הכתוב"זה מה שאמרו חז, תשובה כעין זו אינה אלא מאהבה 37387 

, ענין זה של שמחה ביסורים לא ליחידים נאמר אלא לכל ישראל, (7שבת פח) כצאת השמש בגבורתו 37388 

שם ) ´ומפורש בגמ, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, (.ברכות נד)א  ת הימשנה מפורש 37389 

, היינו באותה שמחה שאדם שמח כשמקבל את הטובה ישמח בקבלו את הרעה, לקבולינהו בשמחה (7ס 37390 

 37391 .האחד הכרה גשמית והשני הכרה רוחנית, י שני אופנים"שמחה זו באה ע

אך , אמותיו´ האדם רואה רק בד, אדם יודע מהי טובה ומהי רעהאין , כי גם הצד הגשמי נחוץ להכרה 37392 

ל אמרו על "חז, את הסמוך לו ולא את הרחוק ממנו אף ריחוק כל שהוא, ההווה הוא רואה לא את העתיד 37393 

ה אני עוסק להמליך את בנו במצרים והוא אומר "אמר הקב, ´הכתוב למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מה 37394 

 37395 .(ר צא יג"בר) למה הרעותם לי

שכל מה , כ על בן גדול כזה"בצדק היה ומכש, אבלו של יעקב אלו היה רק על האבידה הגדולה של בנו 37396 

מסר , ד שנים שלא נתן שינה לעיניו"י, ז שנה"ג שנה עד ע"שלמד בבית מדרשו של שם ועבר כשהיה בן ס 37397 

 37398 .ונקלוס בר חכיםבן זקונים ביאר התרגום א, גדול היה מכל אחיו השבטים, ז שנה"ליוסף בילדותו עד י

ובפרט שהיה המסבב לזה כי שלחו למקום , י מיתה משונה טרוף טורף יוסף"נוסף לזה אבידה באופן כזה ע 37399 

ז תסתלק רוח הקודש "אף שידע שעי, אשר על זה היה הצדק אתו מה שקבל אבלות לכל ימי חייו, סכנה 37400 

באבדון נפש זה אסור לו לשמוח אבל כיון שהיתה מצדו גרמא , כי אין השכינה שורה מתוך עצבות, ממנו 37401 

אם ימות אחד מבניו בחייו אז יהיה הוא , ל כי סימן זה היה מסור בידו"וכל שכן אחר שביארו חז, כל ימיו 37402 

 37403 .לאחר מותו בגיהנם

היש קץ לצער כזה שיעקב אבינו יראה , שאול ממש היינו גיהנם, וזה הביאור של ארד אל בני אבל שאולה 37404 

ה "והקב, חרדה גדולה כשראה זאת על עשיו יהיה יעקב אבינו נידון בתוכו דבר שחרד יצחק, פני גיהנם 37405 

 37406 .אומר רואה הנך רק את ההווה לא את העתיד של איזה שנים

כבוד וגדולה שאין כמותם והוא , מכין אני את כסא המלוכה של מצרים עבורו, אני עוסק להמליך את בנו 37407 

יעקב אבינו , לא גם את ההווה אך בריחוק מקוםא, לא רק את העתיד אינו רואה, אומר למה הרעותם לי 37408 

אך בארץ מצרים הרחוקה מארץ , גם כשהיה כבר יוסף מלך במשך תשע שנים, בכה בכי של אבלות עולם 37409 

לו ידע יעקב את אשר , ריחוק מקום של שעות אחדות גרם לו להפוך את השמחה לאבל, כנען כמה שעות 37410 

 37411 ?לו ומי לנו גדול מיעקב אבינו הלא שמחה אין קץ היתה, נעשה בארץ הסמוכה לו

הכרה גשמית של עתיד , שמחה מהכרה גשמית של ריחוק מקום, ספור זה די הוא לנו לשמוח ביסורים 37412 

דבר הנראה רעה מכין את הטוב , כי אותה הרעה שאנו נמצאים בה יכולה להיות טעות מעיקרה, קרוב 37413 

ן ושמחה על רע הנראה כמו על טוב רק ששו, ובכן אין מקום לצער אין מקום לבכי, הגדול במציאות 37414 

 37415 .זהו צד אחד של שמחה הכרה גשמית, ממקור הטוב והחסד אין סוף, כי ממקור אחד הכל הולך, הנראה

´ את אשר יאהב ה (´משלי ג) ´כי אהוב הוא בעיני השם כמו שנא, הצד השני של שמחה הוא הכרה רוחנית 37416 

צער של ישראל , לו להיות אובד בחטאו חלילה היה מניח, לולא אהבת השם לאדם גם לאחר החטא, יוכיח 37417 

ה קלני מראשי קלני מזרועי "עד שאפילו אם הם רשעים אומר הקב, שכל כך קשה הוא לפני המקום 37418 

, צער זה אינו בא אלא מתוך אהבה יתרה אל הרשע כדי להציל אותו מחטאיו, (.סנהדרין מו) ´כדאיתא בגמ 37419 

 37420 .ה לחיי הנצחי יסורים אלה ויזכ"אולי ישוב מדרכו הרעה ע

עד שאין , אלא אפילו מי שהרבה לפשוע וריחק עצמו מן התשובה במדה כזו, ולא רשע של חטא אחד 37421 

מכת , מואס הוא בתוכחת חיים, גם בקול הנביאים אינו שומע, התורה יכולה להציל אותו מדרכו הרעה 37422 

אלא יסורים כמו שנאמר ואין לו תקנה , לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך, הלצים הוא שעליו נאמר 37423 

כי יסורים הם העצה האחרונה , גם שפטים אלה מאהבת השם אליו הם באים, נכונו ללצים שפטים 37424 

ה שולח לו שלוחים אלה כמבואר בשערי "י תורה או תוכחה אין הקב"ומי שאפשר לו לשוב ע, לתשובה 37425 

 37426 .(ב יא) תשובה

אלא גם בשביל העלאה יתרה , נםאהבה זו המתבטאת ביסורים אינה רק בשביל הצלת נפשות מגיה 37427 

אם רואה אדם שיסורים באין עליו , (.ברכות ה) ´איתא בגמ, שיתעלה האדם במעלות הטובות שיש לו 37428 

פלא , ואם תלה ולא מצא יסורים של אהבה הם, פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה, יפשפש במעשיו 37429 



ולא עון , הנידון במדה כנגד מדהלא עון פרטי , הדבר אדם שחפש דרכיו וחקר אותם ולא מצא שום עון 37430 

יסורים אלה מה המה אומרים , ובכל זאת נתייסר ביסורים נוראים, כללי כביטול תורה הכוללת את הכל 37431 

ז למדרגה "כדי לנסות אותו ולהעלותו עי, מרוב אהבת השם אותו מיסרהו, ל שהמה יסורים של אהבה"חז 37432 

 37433 .רמה שלא היה עולה אליה בלי נסיון חושי זה

עד , גם אברהם אבינו נתנסה בעשרה נסיונות, עליה שעולים בה גדולי עולם, דרך עליה אחרת הם נסיונות 37434 

וגם זה נכלל , י יסורים"דרך עליה כזו גם היא באה ע, ה עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה"שהעיד עליו הקב 37435 

, בה לרשעיםאה, אהבה לצדיקים, כי אהבה יתרה נראית ביסורים, יוכיח´ בדברי הכתוב את אשר יאהב ה 37436 

י שמחה זו נכנס האדם "וע, כעל אושר והצלחה היותר גדולים, אהבה שראוי לברך עליה מתוך שמחה 37437 

 37438 .ועליו נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, במדרגה של אהבת השם

שלא יהיה מבעט ביסורים כמו ששאל טורנוסרופוס הרשע , אולם מה שראוי להזהר בשמחת יסורים הוא 37439 

, (.תוספות סוטה לא)א  אם מבעט ביסורים הו, ש ושמח ביסוריו"שראה אותו קורא ק עקיבא בשעה´ את ר 37440 

עלה בדעתו כי שמחה זו , ע כי בשביל גדלותו נגזרה עליו מיתה משונה זו"רשע זה שידע את גדלותו של ר 37441 

ה כי בכל יום הי, ע מצא לנחוץ להשיב לו כי אינו מבעט רק שמח"ור, פירושה מבעט כלומר לא איכפת ליה 37442 

עכשיו שהוא נידון ביסורי , ולא היה בטוח בלבו על זה, אלהיך בכל נפשך´ קורא את הפסוק ואהבת את ה 37443 

 37444 .ש בלי שינוי לכן הוא שמח"מיתה והוא קורא ק

אם שמחה של אהבה היא או שמחה , תשובה זו של רבי עקיבא מחייבת את האדם לעיין בשמחת יסורים 37445 

, שמח ביסורים נקרא מי שמרגיש את היסורים בכל תוקף, גשההחילוק שבין שני אלה הוא ההר, של מבעט 37446 

שתהיה שוה אצלו , ובכל זאת לקבלה בשמחה, דין ולא רחמים, להרגיש את הרעה כי אמת היא ולא חסד 37447 

שמחה כזו היא שמחה , יחד עם הרגשה שלמה ברעה אשר נמצא בה, השמחה על הרעה כהשמחה על הטוב 37448 

 37449 .של אהבה

יודע הוא כי ישראל בני מלכים , אשר כל צער קטן גדול הוא בעיניו, חייםהשמחה היא לאיש המרגיש ב 37450 

ובכן כשפושט ידו לכיסו , (חולין ז) ואין אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, המה 37451 

איש , (7ערכין טז) טרחה קטנה כזו מידו לכיסו כבר היא תכלית יסורים, לקחת שלש מטבעות ונוטל שתים 37452 

או מפני הכרתו , אם מפני הכרתו בקוצר הראיה שלו בעניני גשמיות, אם הוא שמח ביסורים חי כזה 37453 

.איש כזה שמח ביסורים הוא ועליו נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, באהבה רבה המתבטאת בהם 37454 

 37455 .(תורת אברהם)  

 37456 

 37457 מאמר תשפה

 37458 .(´ג ו"בראשית מ) ויאמר ישראל למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח

תכלית , ענין עולם הזה הוא מציאות כזאת של בכח להבפועל הגמור המתעתד להוולד הוא העולם הבא 37459 

אלא שכל כולו עדיין הוא רק , הבריאה היא כי יתגלה הבפועל אשר גם עתה כבר הנהו כולו בנמצא 37460 

א כבר אבל אותו הפרי שעתיד להוולד הוא נמצ, ציור מגרעין ופרי העיקר הוא הפרי עצמו, בבחינת בכח 37461 

וכשאנו רואים הגרעין אנו , כי מה שאין בגרעין אי אפשר בשום אופן להתהוות בעתיד, כל כולו בהגרעין 37462 

 37463 .בטוחים בכל הוודאות על הפרי שעתיד לצאת

כוחותיו של אדם מעידים ומבטיחים ודאי , אנו יכולים לידע מהאדם עצמו, הבטחון הגמור על כל התכלית 37464 

אלא שמציאות של , כי כל הבפועל בהכוח הוא נמצא, דעים כבר הבפועלכי מהכוח אנו יו, על כל העתיד 37465 

ואז באחרית הימים בתכלית , טרם בא לסוף שלמותו, עדיין טרם נגמר, בכח היא שעדיין יש מה להוולד 37466 

כי אז יהיה , כלום לא יוסיף להוולד, כלום לא ימשך לבוא, המצב אז יהיה כי הכל יבוא לידי גמרו, הכל 37467 

 37468 .ורהכל בפועל הגמ

יוכל להכיר ברור איך שכולה נתכוננה באופן , איש משכיל בהתבוננות על כל הבריאה בהמשך כל קיומה 37469 

וכן הלאה באופן שאין דבר , הכל משתלשל מזה לזה, אחד מוליד לשני מקרה אחד מביא לשני, תולדי 37470 

דבר שיהיה והאדם המכיר כי אין , אלא כל דבר עוד עתיד דבר מה להמשך ממנו, שיהיה בכל גמריותו 37471 

כי כן הוא חוק הבריאה שאין , הרי זה גופא מחייב אותו לאמונה שממקרה זה עוד יבוא המשך לו, נגמר 37472 

אשר אחת , מאמין הוא בזה שמהלך הבריאה כן הוא, ואם אמנם נסתר ממנו הנולד, שום דבר בהשלמתו 37473 

 37474 .´מביאה לשניה ואותה השניה לשלישית וכו

דקאי על , ´הפסוק למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה על (ר צא י"בר) ל"הוא אשר אמרו חז 37475 

ה אני עוסק להמליך את בנו במצרים והוא אומר למה "אמר הקב, יעקב שאמר לבניו למה הרעותם לי 37476 

כל , בקרו את יעקב אבינו איך נתעלמה ממנו הידיעה הפשוטה שכל העולם הזה כן הוא, כ"הרעותם לי ע 37477 

באופן של תולדה מאחד לשני ואין בשום אופן , וכל יצירתו באופן כזה נתכונןהעולם הזה מהותו ומציאותו  37478 



ואיך תדון מן , אבל העתיד הוא אמנם ודאי ומוכרח, וכל אשר יולד ממנו עדיין בהעלם הוא, דבר גמור 37479 

 37480 .ההווה כי רע הוא טרם חקרת מה יהיה בהנולד

עדיין באמצע , מעשה הזה הלא טרם נגמראבל ה, אמנם כי ההוה בכל מכירת יוסף נראה לעינים כי רע הוא 37481 

, כי מכירת יוסף הביאה למלכותו במצרים, שרשרת אחת היא בהשתלשלות העתיד והנולד, העסק הוא 37482 

, והלא כן הוא מהלך הבריאה כולה, וממלכותו של יוסף תבוא עם עוד המשך והמשך עד הבפועל הגמור 37483 

בכח ההוראה היא כי ההמשך עתיד , ח ובפועלהוא שאמרנו בענין בכ, וממנה ודאי חיוב האמונה הודאית 37484 

הכל כבר בכל השלמתו , בפועל ההוראה היא כי לא חסר כלום, עדיין לא נגמר והוא סוד עולם הזה, לבוא 37485 

 37486 .והוא סוד עולם הבא תכלית הכל וגמור בתכלית, וכלום לא יתוסף עוד

אולה העתידה והישועה השלמה הג, אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף, (.יבמות סב) ל"אמרו חז 37487 

, יבוא אחרי שהכל יגמר כי יכלו כל הנשמות, ימות המשיח שהם אחרית ותכלית הכל, העתידה לבוא 37488 

 37489 .אז תבוא הגאולה השלמה והוא סוד עולם הבא, שכשלא יהיה עתיד להולד עוד דבר מה

ה וממנו צומח אילן או גרעין שזורעין אותו באדמ, כשאנו רואים עץ שצומח וממנו גדלים הרבה פירות 37490 

מן ההכרח שכל מה שיצא מן הצמח הזה כבר הינו בכח בהגרעין גם עכשיו עוד טרם שיצאו הפירות , גדול 37491 

ומזה כי העתיד באמת קשור עם ההווה והן , שאם אין בהוה איך יצא מן זה הגרעין העתיד ההוא, בפועל 37492 

ה לא רק כי כרות יכרת העתיד אלא גם הנ, עוד יותר הנה באילן אם יופסק ויבטל הכח להעתיד לבוא, אחת 37493 

 37494 .ההוה ימות

הנה הוא חי ומושך יניקתו מן העתיד דהיינו כח , רואים מזה שגם ההוה אם כי כבר הוא מתקיים בעולם 37495 

, עד שיכולים אנו לומר כאילו שאין לצמח הזה כל הוה לעצמו, שהוא העתיד הנמצא בכח ההוה, הצמיחה 37496 

אשר העתיד , וכל מציאות ההוה היא מאותו הדבר שהוא העתיד, כי הלא ההוה אין מתקיים בלא העתיד 37497 

הוא באמת המהוה , והכח אשר בו בכל רגע להעתיד הקרוב ולכל התולדה, נמשך והולך בלי הפסק אף רגע 37498 

 37499 .ונמצא שבו ברגע שניים בו ההוה והעתיד יחד והוא הקיום, את ההוה

, על אברהם את אשר דבר עליו´ ן הביא הלמע, כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו 37500 

למדנו , על בית אברהם לא נאמר אלא על אברהם, י למען אשר יצוה לפי שהוא מצוה את בניו עלי"וברש 37501 

כבר עמד בכמה , ´לא חסר היה לאברהם אבינו במה שיאהבהו ה, כל המעמיד בן צדיק כאילו אינו מת 37502 

והנה כאן מזכיר טעם בידעתיו למען אשר יצוה , דקהויחשבה לו צ´ נסיונות וכבר נאמר עליו והאמין בה 37503 

 37504 ?את בנו

הוא האדם הגדול , שכל ההוה של אברהם אבינו אם כי גדול הוא באין ערוך, אבל הוא הענין אשר דיברנו 37505 

לולא שם עיקר מגמתו לצוות את בניו , מ אין ההוה כלום לולא העתיד אשר נמצא בכחו"מ, בענקים ודאי 37506 

כי אז מה לו בכל עמלו , על אברהם את אשר דיבר עליו´ את העתיד למען הביא ה להכין, ואת ביתו אחריו 37507 

 37508 .והיא תהלתו וגדולתו של אברהם אבינו, כל דאגתו היתה לדורות הבאים

והטעם כי כולם גדולתם , באברהם בחר´ והנה ה, הרבה גדולים היו בזמנו וכן מלפניו שם ועבר וכהנה 37509 

על כן גם ההוה , בהוה שלהם לא היה בטוח העתיד, לא הבטיחו אבל את העתיד שלהם, היתה איתם ובהם 37510 

כל עבודתו , (ר לט ג"בר) לא כן באברהם אבינו אצלו נאמר אני חומה ושדי כמגדלות, שלהם לא היה קיים 37511 

השיב תיכף , ה על עצמו אנכי מגן לך שכרך הרבה מאוד"ועל אף ששמע מהקב, היתה להקים עתיד בטוח 37512 

וההבטחה ביצחק היתה העיקר כי ביצחק יקרא לך ? כי אם עתיד אין מה יש, רירימה תתן לי ואנכי הולך ע 37513 

 37514 .העיקר בזה הוא מפני שיקרא לו זרע לעתיד כי העתיד יהיה בטוח, זרע

י שם ואף עם "וברש, כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו היום, ועל פי דברינו זהו ענין הנאמר 37515 

בלי התקשרות , כי אין כל ברית בהוה שוה בלא הבטחת העתיד, תדורות העתידים להיות נכנסו בברי 37516 

ן שם מבאר פן יש בכם שורש "וברמב, ואמר עוד פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, העתיד עם ההוה 37517 

 37518 .כ"ובימים הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח מרורות ע, רע שיפרה וישגה

כי הלא בדור המדבר הכתוב , טובים הם אף שעכשיו הם בבחינת רוה שאינו חוטא כלל וכל מעשיהם 37519 

כי על כן אפשר כי בזה נכנס בהם איזה , אבל בגלל אשר עברו בקרב הגוים ויראו את שקוציהם, מדבר 37520 

ואף שעכשיו אין אפילו רישום ניכר וההוה ממש , אשר בסוף דורות יצמח ממנו מרורות, שורש כל דהו 37521 

 37522 .שו הכתוב כל כך ורבצה בו כל האלהענ, ז"אבל כיון שזה יבוא בעתיד לידי ע, טוב הוא

, וכשחסר העתיד כשחסר הכח הצמיחה להעתיד הבא, וכל זה כדברינו כי ההוה והעתיד קשורים יחד 37523 

נוראים הדברים , הנה באין עתיד אין הוה, כ כשגם הוא בהיפך כי יש גם שורש מצמיח עתיד רע"ומכש 37524 

עבודתו לדאוג על העתיד שיצמח מן ההוה כי שישים עמל נפשו ועיקר , מאוד ומה גדול הוא חיובי האדם 37525 

, הנה כל שעושה הוא תמיד עוסק בעתיד, וזהו סוד אמונה ובטחון כי המאמין בעתיד ובוטח בו, יצמח טוב 37526 

, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, (פאה א א) והוא לשון המשנה 37527 

 37528 .(דעת תורה)  .יד הוא הקרן של עכשיו והוא העולם הבאל לעולם הבא בשם קרן כי העת"קוראים חז



 37529 

 37530 מאמר תשפו

 37531 .(א"ג י"בראשית מ) זאת עשו קחו מזמרת הארץ והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש בטנים ושקדים

, ככל שהאדם מרוחק ופרוש מהטבע הוא מכירו יותר, (ל"חובה) עיקר הפילוסופיא ידיעת האדם את עצמו 37532 

וככל שהאדם מנסה להתחכם , וחי על הטבע ומדותיו הרעות איננו מכיר את הטבעוכל מי שהוא קרוב  37533 

ומי ששולט על עצמו יכול גם לשלוט על , הוא נעשה בעצמו בעל מום גדול בשכלו, ולחטט במומי חבירו 37534 

אך לאמיתו , מראים עצמם כפקחים ומבינים על זולתם, יש כאלה המתפלספים בענינים שחוץ מהם, אחרים 37535 

וכאשר הם בעלי מומים וטפשים איך , אטומי לב ועוורים שאינם מכירים את עצמם ואת מומם של דבר הם 37536 

 37537 .ולכן אין לך פילוסופיא וחכמה כמי שמכיר את עצמו הוא? יכולים להכיר את האחרים

מפני שהם בהפך , רבים יחשבו כי הצדיק לא יבין מדות הרשע ותאוותיו וטבעיו, ל"כתב רבינו יונה ז 37538 

ולא כן הדבר אבל משכיל צדיק לבית רשע ומתבונן בדרכי תרמיתן ומזימת לבו וסוף , מטבע הצדיק 37539 

מפני שהצדיק משכיל לסוף כוונת , ח בקיאין במעשה ידינו"ל שמא יאמרו הרמאין אין ת"ואמרו ז, כוונתו 37540 

, ומסלף אותם ומטה אותם ומכריעם ודן אותם לכף חובה במעשיהם ודבריהם, הרשעים ומכיר את טבעם 37541 

 37542 .ן לדון את האדם לכף זכות רק בהיות רב מעשיו ושורש כוונותיו על דרך הטובכי אי

אלא מתרחק מן הרשעות וההשחתה והוא מתרומם מעל , ככל שהצדיק פורש ומתרחק לא רק מן הרשע 37543 

את שלוותו ואת , הוא יודע את מהותו ואת פנימיותו, כן הוא מכיר יותר את מה שנעשה בביתו, הטבע 37544 

, הוא ידע היטב את כוחות הנפש שלו את יכולתו ואת מגבלותיו, שיש לו ממדותיו הרעותיסוריו ומכאוביו  37545 

 37546 .את החכמה והפילוסופיא הזו השיג וקיבל הודות לעמלו ויגיעתו להכרת ותיקון עצמו

הם הביאו בחזרתם תשובה באנו אל אחיך אל עשיו וגם , ה כששלח את שלוחיו אל עשיו אחיו"יעקב אע 37547 

ם ומצאת חן בעיניו כאשר אמרת ואשלחה להגיד "ומפרש הרשב, מאות איש עמו הולך לקראתך וארבע 37548 

הולך לקראתך וארבע מאות , וגם הוא מתוך ששמח בביאתך ובאהבתו אותך, לאדוני למצוא חן בעיניך 37549 

ז "עכ, ש אצל אהרן וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו"זהו עיקר פשוטו כמ, איש עמו לכבודך 37550 

יעקב לא האמין שמחשבת עשיו לטובה אלא , פ שהראה לשלוחים כי לכבודו הוא מתכוון"עא´ וירא יעקב´ 37551 

 37552 .לרעה

הוא שליט על לב עשיו ומסוגל , דוקא הוא חכם ומכיר את הרשע, יעקב היושב אוהלים ופרוש מן העולם 37553 

אומר , ויאמר עשיו ליעקב נסעה ונלכה ואלכה לנגדך, לתפוס את דעתו להכיר את ערמומיותו ומזימותיו 37554 

וכשלא , ט עשיו רצה לילך עם יעקב אמר יעקב לעשיו לא תלך עמי ותזכור עוונותי שפשעתי נגדך"בעה 37555 

עשיו איננו מבין את , יעקב אבינו איננו מאמין בעשיו הוא יודע מה שטמון בלבו, אהיה עמך שמא תשכח 37556 

הוא מרגיש בריח  ,יודע ומכיר את המעיין הנרפש שמכסה עשיו מאתו, עצמו אבל יעקב הוא מבין עליו 37557 

 37558 .גם מה שהוא עצמו איננו יודע ומכיר, הרע שנודף ממנו

ל כל זרעו של אברהם היו נזהרים מאשת "י? ת למה לא הטמין יעקב את רחל בתיבה כמו שעשה לדינה"וא 37559 

לא התרשם מן הרגעים , יוסף לא סמך על עשיו, (חזקוני) ועל זאת לא סמך יוסף ונתרבה לפני אמו, איש 37560 

הוא יודע כי הרע , לא האמין בנשיקותיו המהולות שנאה ורציחה, פגישת עשיו עם יעקב אביוהטובים של  37561 

ולכן , לא האמין להעמדת הפנים של צניעות, ולכן לא נתן אימון בדברי החלקלקות של עשיו, מפעפע בלבו 37562 

 37563 .לא סמך יוסף על הצגתו וחשד שמא יתן עינו באמו רחל

, אמנם לשונם מתוקה אבל לבם מר, האומות שהוא שוא ושקראמנם אותו יוסף הצדיק שהכיר את חסד  37564 

ואחר שפתר את חלומו של שר המשקים , למרות כל זאת טעה אחר כך במצרים בהיותו בבית האסורים 37565 

והזכרתני אל פרעה , ביקש ממנו ואמר לו כי אם זכרתני אתך כאשר יטב לך ועשית עמדי חסד, לטובתו 37566 

 37567 .והוצאתני מן הבית הזה

לבסוף לא זכר אותו וישכחהו , ומה קרה להבטחתו של שר המשקים, נתוסף לו שתי שניםיוסף נענש ש 37568 

עברי אפילו לשוננו , ביזה אותו נער עברי שוטה ואין הוא ראוי לגדולה, וכאשר הזכירו הזכירו לרעתו 37569 

ה לא לבד שהוא כפוי טוב, אותו יוסף החכם והצדיק טעה הפעם שאין לסמוך עליו ועל כמוהו, איננו מכיר 37570 

 37571 .(ר א ט"ב) שעינו רעה ליוסף שהיה יודע לאיזו גדולה הוא נכנס, אלא מדבר לרעתו

כי ´ שנא, מה עשה עמד ושלח לו דורון לסמות את עיניו, ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והכהו 37572 

 37573 והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו´ שנא, ואין חכמים אלא אדומים, השוחד יעור עיני חכמים

חכמת האדומים היא כה קלושה עד שבמעט שוחד הם מתעוורים לבלבלם ולהאביד , (ר עב יג"בר) 37574 

, יעקב מגיש לעשיו דורון קח נא את ברכתי, השוחד מפיג את כעסם וגם לשכוח את שנאתם לרגע, חכמתם 37575 

הוא מלא בעשירות בכל זאת דבר קטן מועיל לשחד אותו ולבלבל את , לכתחילה מהסס אבל ויפצר בו ויקח 37576 

 37577 .מוחו



מעט צרי ומעט , קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה, ויאמר ישראל אביהם אם כן זאת עשו 37578 

ותמוה מאוד כיצד יעלה על הדעת כי במנחה כה קטנה ניתן לשחד את , דבש נכאת ולוט בטנים ושקדים 37579 

, זורם אליה כשכל זהב העולם, השליט הזה שתחת ידו כפופה כל מדינת מצרים, המושל בכל ארץ מצרים 37580 

 37581 ?הלא במתנה פשוטה ודלה כזו עלולים עוד לעורר חרון אפו של המושל

יודע , מכיר היטב את אלו השבויים בממשלת היצר, אלא יעקב אבינו המושל האמיתי שלבו ברשותו 37582 

שוחד ממון או שוחד כבוד די במשהו , שאפילו למלך ומושל מצרים אפשר לבוא במתנה ושוחד כלשהו 37583 

 37584 .מכיר הוא היטב את האופי של הרשעים שהם ברשות לבם כפי שהכיר את עשיו ולבן, עובלבד כדי להרגי

ל כאשר "הסבא מסלובודקה זצ, מפני שעמלו ויגעו על כיבוש יצרם, כל חכמי התורה והמוסר פקחים היו 37585 

שכל , לא על הפיקחות ראוי להתקלס אלא על מסירות נפש, היו מקלסים אותו על פקחותו היה מוחה ומגיב 37586 

וכל גדולי וגאוני , ל שהיה מפורסם לפיקח גדול"וכן הסבא מנובהרדוק זצ, נ"פיקחות באה לו מצד מסיה 37587 

השיג זאת רק הודות למסירותו המופלאה וכן העבודה על עצמו והשליטה על , הדור העידו על פיקחותו 37588 

 37589 .טבעו

ופעמיים שישתדל  והסבא ביקש ממנו פעם, י אחד כסף למסור למישהו בעיר אחרת"מסופר כי פעם שלח ע 37590 

וכאשר חזר פעם שלישית שלא ישכח לדייק ולקיים את שליחותו התרעם האיש , למסור את הכסף בעתו 37591 

הסבא הכיר וירד לעומק הנפש של האדם , ולבסוף נתגלה שלא מסר את הכסף לבעליו, על אזהרתו 37592 

ם במצוות ועוסקים אף שהם מדקדקי, הוא לא האמין לאנשים שאינם כובשים את יצרם, וכוחותיו הנעלמים 37593 

 37594  .מפני שלא האמין בעצמו חשד את עצמו ועמל הרבה להכיר את עצמו ולשלוט על טבעו, בתורה

 37595 .(מעייני החיים)

 37596 

 37597 מאמר תשפז

 37598 .(א"ג י"בראשית מ) זאת עשו קחו מזמרת הארץ והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש בטנים ושקדים

ואחר כך מתוך ההכרח אמר , נו ללכת פן יקרנו אסוןבתחילה לא נת, מצינו ביעקב בשולחו את בנימין 37599 

ואל , לבניו אם כן אפוא זאת עשו קחו והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים 37600 

 37601 .י מעתה אינכם חסרים כלום אלא תפלה הריני מתפלל עליכם"וכתב רש, שדי יתן לכם רחמים

המתנה מזמרת הארץ הלא זהו ענין קיום , את סוד המזיגהרואים אנו מזה איך שידעו אבותינו הקדושים  37602 

וזה היה מגדלותן של אבות שידעו בדיוק איך , ומזג יעקב אבינו זה עם תפלה שהוא למעלה מן הטבע, טבע 37603 

ונקודה זו , ומספר אחוזים של כל דבר ודבר הנצרך למזיגה זו, לעשות המזיגה של טבע ולמעלה מן הטבע 37604 

שהטבע , לה מן הטבע משתלשלת ועוברת בכל הבריאה משעת יצירתהשל אי התפרדות הטבע מלמע 37605 

 37606 .ולמעלה מן הטבע שלובים ואחוזים תמיד יחד

משום , ואף על פי כן לא היה צומח, היה כבר זרע וכל הצריך לצמיחה בטבע, ואדם אין לעבוד את האדמה 37607 

רון לתפלה יעקב אבינו התקין עצמו לשלשה דברים לדו, חסרה הלמעלה מן הטבע, שחסר תפלה 37608 

זו היתה עבודתו של יעקב , מזג את הטבע שהוא ענין הדורון עם תפלה שהוא למעלה מן הטבע, ולמלחמה 37609 

וקלע אל המטרה בדיוק , איך למזוג היטב את הטבע עם הלמעלה מן הטבע בפעולותיו בכל מצביו 37610 

 37611 .כמה אחוזים טבע וכמה למעלה מן הטבע, בהאחוזים של כל אחד ואחד

, וגדלותו של האדם מתבטאת יותר מקיום הטבע, ם טבע הוא יותר גדול מקיום תורהוקושי זה של קיו 37612 

ושלא יהיה שם אף , ושלא יהיה בעבודתו זאת אך ורק קיום רצונו יתברך, לקיימו ולעשות הכל כראוי 37613 

, בלמעלה מן הטבע´ זוהי עבודה קשה עד מאוד הרבה יותר מקיום רצון ה, שמץ ממחשבת כחי ועוצם ידי 37614 

 37615 .ללמעלה מן הטבע יכולים אך ורק על ידי קיום הטבעולזכות 

שכן הוא דעל ידי הדודאים שהוא , ומספיק לנו ביאור זה בכדי שנוכל להבין דברי הספורנו בענין הדודאים 37616 

וכל שבחו , משום דקיום הטבע הוא באמת ממדרגות היותר גדולות, קיום הטבע לבד זכתה לאה לשבטים 37617 

 37618 .רגה זווגדלו של האדם נמדד על ידי מד

ואלו הם , ארבע מלכים היו מה שתבע זה לא תבע זה, ועל דרך זה מתבארים דברי חכמים זכרונם לברכה 37619 

עמד אסא ואמר , ה אני עושה כן"דוד אמר ארדוף אויבי ואשיגם אמר לו הקב, דוד ואסא יהושפט וחזקיהו 37620 

, בכחי לא להרוג ולא לרדוףעמד יהושפט ואמר אני אין , אני אין בי כח להרוג אלא אני רודף ואתה עושה 37621 

, עמד חזקיהו ואמר אני אין בכחי לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני אומר שירה ואתה עושה 37622 

 37623 .(ב"כ´ ילקוט שמואל ב) ה אני עושה כן"אמר לו הקב, אלא אני ישן על מטתי ואתה עושה

לא היתה כוונתם שלא היו , י כחכי זה פשוט שחזקיהו וגם אסא באמרם אין ב, ל הוא"וביאור דבריהם ז 37624 

וידע כל אחד , אלא שמדדו כל אחד ואחד מה שיש בכוחם ביודעם היטב מצבם ומדרגתם, גבורים בטבע 37625 

שיהיה שם קיום בטבע כהוגן , בדיוק עד כמה יכול הוא לקיים את המזיגה של טבע עם למעלה מן הטבע 37626 

 37627 .ץ מכחי ועוצם ידימבלי שיהיה שם שום שמ, מבלי מכשול כל דהו וגרעון באמונה



והכל לשם שמים וזו , דוד ידע שבכחו לעשות כל המזיגה של קיום הטבע עם למעלה מן הטבע בשלמות 37628 

, אסא חש שאין ביכולתו לעשות כל המזיגה כראוי ואין בכחו כי אם לרדוף, הדרגה היותר עילאית 37629 

ר כבר להיות הכל שלם אבל אם אך יהרוג אז אי אפש, וברדיפה לבד יהיה הכל לשם שמים בכל השלמות 37630 

יהושפט ידע שאין בכחו כי אם לומר , כי אז יוכל להיות כבר גרעון בהלשם שמים לפי רום מדרגתו, כהוגן 37631 

חזקיהו ידע שאין בכחו כי אם אני , ואז יהיה הכל לשם שמים על צד היותר טוב אבל יותר אין בכחו, שירה 37632 

אין בכחו לפי מדרגתו לעשות אפילו פעולה כל אבל , שאז יהיה שלם מכל פגם, ישן על מטתי ואתה עושה 37633 

 37634 .שלא ינצל מהרהור כחי ועוצם ידי, דהו

שידע שמקורו של סוד האפיקורסות והמינות אינו בלמעלה מן הטבע , ומזה יוצאת לאדם הערה נוראה 37635 

עד שחזקיהו היה ירא וחרד להושיט יד , אלא הסכנה הכי גדולה היא במה שבטבע, ששם הכל מאמינים 37636 

שרק כשאינו עושה שום דבר אזי הנני בטוח שאין חסרון באמונתי , שאמר אני ישן על מטתי, ולהבשום פע 37637 

אזי כבר חזקיהו המלך אינו בטוח , דכשנגשים לעשות דבר מה בטבע, אבל יותר מזה אין בכחי, ובטחוני 37638 

 37639 .בעצמו

ה שזכה "עודוד המלך , שהדרגא הכי גדולה אינם הנסים אלא הטבע, למדנו מחכמים זכרונם לברכה 37640 

גדלותן של אבות היתה שהיו בתכלית , כפי המדה שחייב בה האדם נשתבח על זה, לעשות הכל בטבע 37641 

, ובכל פעולותיהם היתה המזיגה מכוונת ומדויקת, ל שהאבות שמרו דרך ארץ"ועל זה אמרו חז, השלמות 37642 

בע מהלמעלה שלא נתפרדו אצלו הט, כמו ביעקב שאמר קחו מעט צרי שהוא טבע וסמך לזה תיכף תפלה 37643 

 37644 .(ו"ט´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .מן הטבע בשום מעשה

 37645 

 37646 מאמר תשפח

 37647 .(´ד ב"בראשית מ) ואת גביעי כביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן

האיש הצופה , ו"לא רצון הממשלה והכבוד פעל בו ח, ת הוא שימלוך"יוסף למד מחלומותיו שרצון השי 37648 

לאינון זכאי קשוט לא אתגלי  (.ט"א קצ"ח) איתא בזוהר, םק יודע להבחין בבירור בין חלום לחלו"ברוה 37649 

אינון זכאי קשוט בשעתא דנשמתהון סלקין לא מתחבר בהו אלא מלין , להון מלין כדיבן אלא כולהו קשוט 37650 

 37651 .דאודעין ליה מלי דקשוט מלין קיימן דלא משקרן לעלמין, קדישין

הן עם , עשה כל מעשיו בדייקנות גדולה, ת הוא שימלוך"כיון שידע בבירור על ידי החלומות שרצון השי 37652 

יוסף ידע שמלכותו היא הכנה גדולה לגלות , הכל בכיוון של קיום החלומות, אחיו והן עם פרעה ומצרים 37653 

לא קודם שנעשה למלך וגם לא אחר , על כן לא הודיע לאביו מהמצאו במצרים, מצרים ועיקרית היא מאוד 37654 

ואחר כך היה מוכרח על ידי זה , בלחץ שישלח אליו את בנימיןואף שעל ידי זה הוסיף לצער את אביו , כך 37655 

, דבלאו הכי היה חושש לשלחו עמהם שמא יעשו לו רעה, לבדוק את אחיו עד כמה ימסרו נפשם על בנימין 37656 

 37657 .לכן היה צורך לכל המעשה בגביע

עצמו צער וממילא נצטער על זה יוסף , הרי הרגיש יוסף עד כמה יצטער על ידי זה אחיו אהובו בנימין 37658 

ת "והכל רק למען יתמלא רצון השי, אכן כל מה שעשה היא במסירות נפש גדולה, נורא שלא ישוער כמותו 37659 

ולא תחסר בהם שום נקודה שכל אחד עשר אחיו ישתחוו , שנתגלה בחלומות ההם ויתקיימו במלואם ממש 37660 

 37661 .(113´ ב מא"מכתב מאליהו ח)  .לפניו

 37662 

 37663 מאמר תשפט

 37664 .(ז"ד ט"בראשית מ) ני מה נדבר ומה נצטדק האלקים מצא את עון עבדיךויאמר יהודה מה נאמר לאדו

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא , ל"תעניות וז´ א מהל"ם פ"כתב הרמב 37665 

ידעו הכל שבגלל , ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, על הציבור 37666 

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא , וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם, להם מעשיהם הרעים הורע 37667 

וצרה זו נקרה נקרית הרי זה דרך אכזריות ותוסיף הצרה צרות , יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו 37668 

 37669 .הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי, אחרות

אינה מהלכות תפילה גרידא אלא דין הוא , שה זו לזעוק על כל צרהם כי מצות ע"מבואר בדברי הרמב 37670 

ויסוד זה מפורש , לעורר על המעשים ולדעת שמעשינו הרעים הם שגרמו לאותן הצרות, בדרכי התשובה 37671 

כדי , יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם, גם שם פרק חמישי בגדר תענית צבור 37672 

, ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהם כמעשינו, כי התשובהלעורר הלבבות לפתוח דר 37673 

 37674 .שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב

לזעוק ולהריע מתוך הכרה ברורה במעשה החטא אשר גרם לאותן , כזו היא עבודת האדם בעתות צרה 37675 

ו לידי הכרת אשר האחים בא, יסוד זה נלמד מפרשת מכירת יוסף, ולשוב ולהתחרט על מעשיו, הצרות 37676 



ל שהאחים ישבו בדין לדונו אם הוא מחוייב מיתה או "דהנה איתא בחז, ת אתם"חטאם מתוך הנהגת השי 37677 

 37678 .וסופו שדנוהו בדין רודף והחרימו בצירוף שכינה לכל מי שיספר דבר זה ליעקב אבינו, לא

, יוסף אחיהםעד שמצאו שאין להם שום שנאה עצמית על , עלינו להבין דודאי בדקו עצמם וחקרו לבם 37679 

ב שנה בחשבון נפש תמידי של שבטי "וכך עוברים עליהם כ, שאם לא כן היאך דנוהו והם נוגעים בדבר 37680 

ולפתע פתאום מתוודים ואומרים אבל , וכולם עונים ואומרים יפה חייבנו, ´יֿה אשר שמם לזכרון לפני ה 37681 

 37682 ?אותן השניםמה הביאם כעת לעורר על דינם שלא ראו בו שום עוולה כל , אשמים אנחנו

שהרי ענין מדה כנגד מדה מחסדי , ק על כן באה אלינו הצרה הזאת"אכן דבר זה נגלה לנו במפורש בתוה 37683 

דקדקו , ומכיוון שראו בצרה זו חוסר רחמנות עליהם, כדי ללמד לאנוש בינה במה חטא ופגם, ת הוא"השי 37684 

כירת אחיהם יוסף אשר התחנן ומצאו כי חטאו בעת מ, למצוא קלקול מדה זו בהם ולתקן אשר עיוותו בו 37685 

 37686 .אליהם בצרת נפשו ולא שמעו אליו

אשר נהגו במדת , אלא רק באופן מעשה המכירה, אמנם עדיין לא הכירו האחים בחטא שבעצם המכירה 37687 

דאף עתה סברו כי יפה , ובספורנו´ וכמבואר ענין זה באור החיים הק, האכזריות במקום שהיה ראוי לרחם 37688 

אך , ומה שלא הרגוהו אלא מכרוהו היה מצד מדת החסד, רודף ובן מות הואחייבוהו מפני שחשבוהו ל 37689 

ודבר זה מגונה , פ היה ראוי לרחם עליו בראותם אחיהם מתחנן על סכנת נפשו ונתאכזרו עליו"עכ 37690 

 37691 .לצדיקים לעשותו

אזי קרעו שמלותם וחשו להכיר בחטא שבעצם , ובהתגבר עליהם התנכרות השליט במעשה הגביע 37692 

ר דרשו "ובמד, מצא בעל חוב מקום לגבות שטרו, הודו ואמרו האלוקים מצא את עון עבדיך כאן, המכירה 37693 

ואם , ומה נצטדק בבנימין, ומה נדבר בשמעון, מה נאמר לאבא שבארץ כנען ביוסף, מה נאמר לאדוני 37694 

 37695 .נאמר שלא חטאנו האלוקים מצא את עון עבדיך

היה תוכחת היסורים משמשת כאות משמים כי לאדם השלם ת, הוא אשר נתבאר לנו מתורתן של שבטים 37696 

ה מתנהג עמו בהנהגה גלויה "הרי שהקב, יכונה´ סביביו´ומי אשר זוכה ובשם , לתקן דרכיו ומעלליו 37697 

כדי שיכיר האדם בחטאו מתוך , ה מדה כנגד מדה"וזוהי מדת הקב, מדקדק עמו כחוט השערה, לפרוטרוט 37698 

 37699 .המקום ברוך הוא ותהא הצרה כשפת דיבור אליו מאת, העונש הבא עליו

על לגביה רב יהודה , (החמיצו לו ארבע מאות חביות יין)א  הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמר´ ר 37700 

ה למעבד "אמרו ליה מי חשיד קוב, אמר להו ומי חשידנא בעינייכו, ורבנן ואמרו ליה לעיין מר במיליה 37701 

רו ליה שמיע לן דלא יהיב מר שבישא אמ, אמר להו אי איכא מאן דשמיע עלי מילתא לימא, דינא בלא דינא 37702 

ד אייקר חלא ואיזדבן "וא, איכא דאמרי הדר חלא והוה חמרא, ל קבילנא עלי דיהיבנא ליה"א, לאריסיה 37703 

 37704 .(7ברכות ה)א  בדמי חמר

ולפיכך הלך אצל רב , היתה ביינו להחמיץ´ אשר השכיל להבין כי יד ה, הנה לפנינו אדם שלם כרב הונא 37705 

בגפן חטא לפיכך , ואמנם נמצא חטאו באותה מידה אשר מדדו לו, הם דרכי התשובהיהודה ורבנן לשאול מ 37706 

 37707 .ד התייקר החומץ כמחיר היין"וחזר החומץ להיות יין וא, ומיד קיבל על עצמו לתקן המעוות, לקה בגפן

פעם אחת היה , (א"סידור הגר) ין´ח מוואלוז"כזאת הובא בקונטרס אורחות חיים הכולל הנהגות הגר 37708 

ז נטבע דלי בבאר והורידו כלי גרזן עם ווים "תיכף אח, ספק בדמי מעשר והקיל עצמו בזה הפעם לרבינו 37709 

והפריש , ועשה חשבון שהדלי והגרזן עלו ממש כמו כסף מעשר שלא נתן, להוציאו ונפל גם הגרזן לבאר 37710 

 37711 .כ עלה הגרזן והדלי"המעשר ואח

ותוסיף , יגדל עוונו ויכפל עונשו, מוכיחואך כאשר תמצאנה את האיש צרות והוכה במכאוב ולא ישוב עד  37712 

הלא יקשה מוסרו ויכביד עולו , כמלך הזה אשר ייסר מי אשר חטא לו ולא יווסר, הצרה צרות אחרות 37713 

וכבר העיד הכתוב ואמר ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמוע לי ויספתי עליכם מכה שבע , מאוד 37714 

וענין קרי פירש רבינו , כתי אף אני עמכם בקריואם באלה לא תווסרו והלכתם עמי קרי והל, כחטאתיכם 37715 

 37716 .ופירוש והלכתם עמי בקרי כי תאמרו מקרה היה לנו, ל"יונה וז

כי לא ידו נגעה , אך יאמר כאשר אמרו הפלשתים, ואם לא ידע ולא יתבונן כי התלאות מצאוהו מפני חטאיו 37717 

וכיון שזה , ם מודד מודדין לופירוש דבמידה שאד, ´בזאת יהי הקצף עליו מלפני ה, בנו מקרה הוא לנו 37718 

והיינו , ו"כ רק בדרך קרי ח"ג´ תהיה עמו הנהגת ה, אלא ענין מקרי גרידא´ האיש לא ראה את יד ה 37719 

וכדברי , אך ההשגחה תנהג עמו בהסתר ויראה לו כאילו נמסר לידי המקרה´ דאמנם הכל מאתו ית 37720 

 37721 .ח אותו ביד מי שבטח עליומסיר האלוקים השגחתו מעליו ומני, ל בתחילת שער הבטחון"החובה

רבותינו אמרו עראי , ל"הביא לבאר ענין קרי על העבודה וז, (פרשת בחקתי) ת"י עה"ובפירוש רש 37722 

נעשית אצלו בדרך עראי ´ דכיון שעבודת ה´ ופי, במקרה שאינו אלא לפרקים כן תלכו עמי עראי במצות 37723 

י "ה הן ע"שווים בעניינם רחוק מהקב הפירושים´ וב, ל"עמו גם הנהגת קרי רח´ לפיכך הנהגת ה, ומקרה 37724 

 37725 .י רחוק ממנו בעבודתו"והן ע, ´אי הכרת השגחתו ית



, אם יתקרב האדם אל בוראו בהכרת השגחתו על כל דרכיו ומעלליו, כך היא מידת שמים מדה כנגד מדה 37726 

ו אך אם לא יכיר בעונשי שמים ולב, ה אליו ויחלצהו מצרתו"וביום רעה יכיר ברעתו אזי יקרבהו הקב 37727 

אם , שלו´ עם האדם בעבודת ה´ וכזו גם הנהגתו ית, מאוד ויכפל עונשו´ הרי ירחיקהו ה, ´רחוק ממנו ית 37728 

אבל אם יתרחק מאתו ותהיה , לעבודתו´ יתקרב אל בוראו בהכשר מעשיו וקיום המצוות יקרבהו ה 37729 

 37730 .כמדתו בהנהגת קרי´ אזי ינהגהו ה, העבודה אצלו בדרך מקרה וארעי

ולא ישים לבו לבקש חכמה , ´שאם יתרחק האדם מקרבתו ית, אנו דקדוק הדין בזאתיתר על כן מוצאים  37731 

ת "בשע) ש"אזי גם חכמתו ובינתו הטבועות אצלו תאבדנה הימנו וישאר כלי ריקן וכמ, ´ולחפש יראת ה 37732 

ותהי יראתם אותי ´ וכבר נאמר על האנשים אשר אינם עורכים מחשבות תמיד להתבונן ביראת ה, (ג"ש 37733 

ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו , לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ם מלומדהמצות אנשי 37734 

ה ממציא לו דרכו טובו והשפעתו עליו לטובה "הרי הקב, אבל מי שמבקש ומחפש קרבת אלוקים, תסתתר 37735 

 37736 .(שערי ציון)  .והבא ליטהר מסייעין בידו, באופן גלוי ממש

 37737 

 37738 מאמר תשצ

בראשית ) זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום ויאמר חלילה לי מעשות 37739 

 37740 .(ז"ד י"מ

פרסה עד ´ והלך קולו ת, מיד כעס יהודה ושאג בקול גדול? אמר לו יהודה בנימין תפוס ושלום בבית אבא 37741 

גע בא אך לפני ר, איך נוכל להבין כוונתו של יהודה, (ר צג ז"ב) ששמע חושים בן דן וקפץ מארץ כנען 37742 

, וקבל עליו את הדין בשם אחיו להיות כולם עבדים, כמתחטא לפני יוסף ואמר מה נדבר ומה נצטדק 37743 

התרגז יהודה והתחיל , ובקש לעכב רק את בנימין בלבד, וכאשר יוסף ברוב נדיבותו פטר את כולם לשלום 37744 

בבית אביו מאם  ישרה יותר שלום, האם חשב יהודה שאם כולם יהיו עבדים במצרים, בדין ודברים קשה 37745 

 37746 ?רק בנימין יהיה עבד

שהבין יהודה שכל זמן שיהיו כולם חטיבה אחת יצליחו לחיות כיהודים אפילו בתור , אולם פשר הדבר הוא 37747 

, ובמשך הזמן כאשר ירצו את עוונם גם צרה זו תעבור, דכל אשר יחובר אל החיים יש בטחון, עבדים 37748 

כל עוד שהנידון הוא פגעי תבל שאינם נוגעים , השעה הסכים יהודה להשלים עם המציאות ולא לדחוק את 37749 

דבר , שיש לחשוש שיטמע בתוך זוהמת מצרים, אבל שבנימין ישאר לבד נפרד מכל אחיו, לצפור נפשם 37750 

 37751 .כזה לא עלה על הדעת

אלא יד שטן באמצע , אין זה פרעון חוב על עבירה, איפה שהחיים המקוריים של היהודי הם בסכנה 37752 

מזו של יהודה , פנים אחרות לגמרי היתה להצעתו של יוסף שבנימין יהיה לעבד, דשלהחטיא ולהשחית מח 37753 

לשמע , ואף שהיה מוכן להיות רך כקנה ולהשאר בעבדות בלתי מוגבלת הוא ואחיו, שכולם יהיו עבדים 37754 

וצעקה זאת לא צעקה היתה כמי שצועק על , דבריו של יוסף נעשה קשה כארז וצעק צעקה גדולה ומרה 37755 

צעקה כזאת היה בכחה להשמע עד ארץ , אלא צעקה על צלם אלקים שעומדת בסכנה, בעה ביםספינתו שט 37756 

ואולי הוא מעין אותו קול של המת בשעת יציאת נשמה , ולהקלט באזנים החרשות של חושים בן דן, כנען 37757 

 37758 .(7יומא כ) שקולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ל"שאמרו חז

ליהם להחרד לשמע אוזן שבחורי ישראל נמצאים בסכנת ע, אפילו אותם שאטמו אזנם לשאר דברים 37759 

כפתן חרש , אבל כבר ראינו איך שאותם שלנו בבית הקברות של התרבות הגרמני, טמיעה בין הגויים 37760 

עד שנתיבשה לגמרי כל לחלוחיתם , אטמו אזנם והמשיכו ללכת יחידי בליל הגלות בלי לוויה של תורה 37761 

 37762 .ונאבדו כליל מתוך הקהל הם ודורותם

להכנע לכל מיני מיסים וארנוניות שהטילו , מה השכילו אבותינו משך כל הדורות לשמוע בקול מוריםכ 37763 

בהעדיפם , אבל במה שהיה נוגע ליהדות מסרו נפשם ופשטו צווארם כצאן לטבח יובל, עליהם זאבי טרף 37764 

הגזירות  אינו בגדר, סילוף היהדות אפילו כחוט השערה, מיתת קדושים מלחיות על פי גזירות הרשעים 37765 

 37766 .ואדרבא מחויבים אנחנו לצאת חוצץ נגדם בכל מחיר בגוף ובנפש, שהוטל עלינו להשלים אתם

בלי צל , ובזה נבין מה שנראה פעולה נואשת מצד החשמונאים למרוד נגד מעצמה אדירה ללא חרב וחנית 37767 

ון היו על החומר אולם כל עוד שגזירות יו, וידוע שאין לנו לסמוך על הנס, של תקוה להצליח בדרך הטבע 37768 

אז היה עליהם להיות קשה , אבל ברגע שנהפכו לגזירות על הרוח ועקירת הדת, מוכרחים היו לסבלם 37769 

ממה שישלימו עם סילופים , מוטב שימותו על קידוש השם והדת תשאר על תלה, כברזל ולא להכנע 37770 

, חו שלא כדרך הטבעזכו לנסים גלויים ונצ, ומכיון שמסרו עצמם ללא חשבונות, ושינוים בדת קדשינו 37771 

 37772 .ה לעמו"ועוד זכו לנס של הנרות הבעת חיבה יתירה של הקב

והאדם פועל בלי חשבונות ורק במסירת נפש מתמלא הוא , ומזה עלינו ללמוד שכאשר השעה צריכה לכך 37773 

ומזה צריכים להתחזק בכל ענינינו הקשורים , ומן השמים מסייעים בידו לקדש שם שמים, כוחות טמירים 37774 

אבל אם , ונקצור מאה שערים´ שאם אך נזרע כמה גרעינים של מסירות נפש יברכנו ה, וחניתלעלייה ר 37775 



במה שנוגע לרוחניות אין הים נבקע עד שנכנסים , נרבה בחשבונות רבים לא נראה מאין יבוא עזרינו 37776 

, וה וקופץ לתוך הים על קדושת שמו זוכה שהים נבקע עבור"אבל התולה בטחונו בהקב, לתוכו עד הצוואר 37777 

משום שאין השגות בשר ודם מספיקים לתפוס את הסייעתא , אין לנו להביט בעין הטבע לגבי רוחניות 37778 

 37779 .(ב"המוסר והדעת ח)  .אם מתכוונים אך לשם שמים, דשמיא שיכולים להשיג

 37780 

 37781 

 37782 ויגש

 37783 מאמר תשצא

ד "ת מבראשי) ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדיך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך 37784 

 37785 .(ח"י

היה בהם פיוס , ר חייא בר אבא כל הדברים שדיבר יהודה ליוסף בפני אחיו עד ולא יכול יוסף להתאפק"א 37786 

מה ראה יוסף , במבט שטחי קשה להבין מעמד נורא זה, (ט. ר צג"ב) ליוסף פיוס לאחיו ופיוס לבנימין 37787 

 37788 .אביו לשלומו של בנימין והיה אחראי ליעקב, להתגרות באחיו ובפרט ביהודה אשר היה גבור מאוד

אמרו מלאכי השרת זה לזה בואו נרד ונראה , איתא בתנחומא בשעה שהיו יהודה ויוסף מתווכחין זה עם זה 37789 

בנוהג שבעולם שור מתיירא מפני ארי ועכשיו שור וארי מתנגחין והקנאה , שור וארי מתנגחין זה עם זה 37790 

שיוסף שנמשל לשור יעמוד , ך טבעו של עולםלא דברים של מה בכך התרחשו כאן אלא היפ, כ"ביניהן ע 37791 

אשר עלול היה יהודה ואחיו להחריב את כל , ירד לחייו והרגיזו בצורה כזו, כנגד יהודה שנמשל לארי 37792 

 37793 .שווקי מצרים

פיוס ליוסף להראות איך הוא נותן , אולם פשר הדבר מונח בדברי המדרש שכל דברי יהודה היו פיוסים 37794 

ופיוס לבנימין כשם שנתן נפשו , וס לאחיו שיראו איך הוא נותן נפשו על אחיופי, נפשו עבור בניה של רחל 37795 

חשב , ואיתא בילקוט כאשר יהודה נכנס בעובי הקורה עבור בנימין, עליו כך הוא מוכן ליתן נפשו על יוסף 37796 

 37797 .שאולי יהיה לו כפרה עבור מה שאמר לאביו טרוף טורף יוסף

כדאי היה לו להכניס , כדי שכל בני יעקב יתפייסו זה עם זה, כדאי היה לו ליוסף להכניס את עצמו בסכנה 37798 

ובן , ברגע זה אשר התאחד עם אחיו בנימין ושאר אחיו, את ראשו בפי האריה כדי להשרות שלום בעולם 37799 

היה יוסף עוסק בענינים עילאיים להוציא לפועל סודות ההשגחה , אדם אחר היה מתמוגג מהתרגשות 37800 

ה אינו גואל את ישראל "כך הקב, ם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכיהוכן אמרו במדרש כש, העליונה 37801 

 37802 .שנאמר בבכי יבואו ובתחנונים אובילם, אלא מתוך בכיה

שאמר , אבל לא רק פיוסים בקש יוסף אלא דברים קשים כגידים דבר עם אחיו כמו שמבואר בתנחומא 37803 

ם על שצבעו את כתונת הפסים בדם וכן הקניט, ליהודה למה לא ערבת לאחיך יוסף כמו שערבת לבנימין 37804 

יוסף , ואמרו במדרש אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, ורימו את אביהם באומרם שיוסף נטרף 37805 

ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה "לכשיבוא הקב, קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו 37806 

 37807 .(ר צג י"ב) שהוא על אחת כמה וכמה

פעם ברך ופעם בקושי כדי שיכירו , מדות העליונות ושכינה היתה מדברת מתוך גרונויוסף היה דבוק ב 37808 

מאידך בא להאיר להם שמש צדקה ומרפא , וידעו להתחרט כראוי ולקבל על עצמם את הדין, אחיו חטאם 37809 

, ולשים קץ לצערם ולהזריח להם אור חדש של תקוה ושלום, להוציאם מהצרה הגדולה שהיו שרויים בה 37810 

משום שהבין שצריכים עוד , ן שהסיבה שכל הזמן לא כתב יוסף לאביו בארץ כנען"הרמב וכבר כתב 37811 

 37812 .להתקיים חלומותיו שאחיו ישתחוו לו

שהרי שני היריבים היו במלוא , דוגמא נפלאה יש לפנינו של מחלוקת לשם שמים שסופה להתקיים 37813 

שלא לוותר על בנימין כדי ומחליטים , יהודה ואחיו מכאן עומדים בחרטתם על מכירת יוסף, הדבקות 37814 

ויוסף מכאן עוסק בקיום חלומותיו ומכשיר את הקרקע להתגלות לאחיו להתפייס , למנוע צער מאביהם 37815 

ל שבכה על צווארי "ש חז"כמ, לא יפלא איפה שכאשר נתגלה יוסף לאחיו שרתה עליהם רוח הקודש, אתם 37816 

 37817 .(ר צג יב"ב)ב  ל משכן שילה שיחרובנימין בכה על צווארו ע, בנימין על שני מקדשות שסופם ליחרב

, יסודי התורה שהנבואה שורה רק על בני עלייה שמתגברים תמיד על יצרם´ ז מהל"ם בפ"כתב הרמב 37818 

ומזדרזים שלא לחשוב בדברים בטלים ולא בהבלי הזמן , ומתקדשים והולכים ופורשים מדרכי כלל העולם 37819 

ואין , ה אז שורה עליהם הנבואה"של הקבאלא דעתם פנויות למעלה ומסתכלים בחכמתו , ותחבולותיו 37820 

אלא צריכים להתכונן לזה בהתבודדות וכוונת דעתם והתרחקות מן העצבות , הנבואה באה בכל עת שירצו 37821 

 37822 .ש"עי

, ונתאר לעצמנו המאבק המר שהתנהל בין יוסף לאחיו, אחרי שנתבונן בכל המעלות הדרושים לנבואה 37823 

להבין עד כמה היו רחוקים מההתנצחות השפלה של  נוכל, ואיך שבסוף הגיעו למדרגת רוח הקודש 37824 

ומכאן בנין אב ללמוד כמה גבהו , וכמה היו מכוונים את לבם לשמים בכל דבריהם ומעשיהם, ההדיוטים 37825 



שבמצבים הכי חמורים ובתוך הפולמוס הכי , וכמה רחקו דרכיהם מדרכינו, מחשבותיהם של גדולי עולם 37826 

.ת רצון הבורא בלי שום נגיעות עצמאיות או שמץ של כעסהיו דבוקים במחשבותיהם רק לעשו, חריף 37827 

 37828 .(ב"המוסר והדעת ח)  

 37829 

 37830 מאמר תשצב

ד "בראשית מ) ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדיך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך 37831 

 37832 .(ח"י

זה נתמלא עברה על עברו יחדיו , כי הנה המלכים נועדו זה יהודה ויוסף, כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו 37833 

אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה , רעדה אחזתם שם אלו השבטים, זה וזה נתמלא עברה על זה 37834 

 37835 .(´ג ב"ר צ"מד) יאי למלך מדיין עם מלך, איכפת לן

ולכן רעדה אחזה את , ראוי להבין דברי המדרש שמתאר לנו גדלותם של יהודה ויוסף בזה שמלכים היו 37836 

איך זה אפשר ששבטי יֿה יתפעלו כל כך מזה , יינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנומלכים מד, השבטים 37837 

יהיה , האפשר שאנשים כאלו היודעים בבהירות שכלם תעודת האדם ותפקידו, שיהודה ויוסף מלכים הם 37838 

 37839 .חשוב אצלם כל כך ברק חיצוני שבאמת אין לו ערך לגדלות האדם עד שרעדה תאחזם

עד שכל חלומותיו , ראינו שאצל השבטים תפס כל כך מקום חשוב ענין המלוכה כי, ומה שנפלא ביחוד הוא 37840 

שמעו נא החלום הזה , וכשבא וסיפר להם בהתפעלות עצומה, של יוסף הצדיק היו בעניני שררה ומלוכה 37841 

מאיזה ענין התרגשו כאן יוסף ואחיו שבטי יֿה , הם קנאו בו ואמרו לו המלוך תמלוך עלינו, אשר חלמתי 37842 

האם , וגם אביהם יעקב בחיר שבאבות שמר את הדבר וציפה לראות את יוסף מושל בארץ, יוןקדושי על 37843 

 37844 .ומה האושר בעד יוסף שיהיה מושל, באמת יש איזו חשיבות לזה

ל על הפסוק "ש חז"וכמ, ואדרבה היה לו לירא פן יגרע מערכו במעלות רוחו וצדקת נפשו בהיותו מלך 37845 

, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו, ת צאן אביוויוסף היה במצרים הוא יוסף הרועה א 37846 

ולמה רצה יעקב אבינו כל כך שיהיה מלך ולא , הרי שחידוש הוא שלא נפל יוסף ממדרגתו בהיותו מלך 37847 

 37848 ?ְ בנו היקר בן זקונים שמסר לו את תורתו,היה ירא פן יפול ממעלתו הגדולה

לקרוא בשם מלך לזה שיש לו מדינה ועם רב העומדים רגילים אנו , אולם ראוי להתבונן מה היא מלוכה 37849 

ולמען החזק את ממשלתו , והוא מושל עליהם בעזרת עבדים ופקידים הסרים למשמעתו, תחת ממשלתו 37850 

, יש לו הרבה חיילים מזוינים השומרים לראשו ומטילים את אימתו על בני המדינה, עליהם שלא ימרדו בו 37851 

כי , על מלך כזה אומרים אין מלך בלי עם, עבדיו העובדים אותומלך כזה אינו מלך מצד עצמו אלא מצד  37852 

עבדיו נותנים לו מלכותו , מלך כזה הוא באמת עבד לעבדיו, אם תמרוד בו מדינתו בטלה מלכותו ואיננה 37853 

 37854 .וזקוק הוא להם ונצרך לבריות

רך הוא נצ, מוכרח הוא להשתדל למצוא חן בעיני מקורביו ובעלי השפעה למען לא יאבד חנו בעיניהם 37855 

ואין זה דוקא כשאחד נצרך , כל הנצרך לבריות פניו משתנות ככרום, ל"לבריות ופניו משתנות כמאמרם ז 37856 

שהרי , כי יותר גרוע חלקו של זה הנצרך לבריות לבקש כבוד, לבריות לבקש נדבת כסף או פת לחם 37857 

זה הלא ימאנו אבל המבקש כבוד כל מה שירבה וישתדל ב, המבקש לחם לפחות מעורר רחמים וירחמוהו 37858 

, צריך הוא לשנות פניו לכמה גוונים ככרכום, וכל מה שירצה וישתדל לנחול כבוד מזולתו, ויסרבו לתת לו 37859 

מסילת ) והבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו, ל אמרו כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו"חז 37860 

 37861 .(ב"ישרים כ

לא , לבריות כדי להגיע אל הכבוד והמלכות אם אדם צריך וזקוק, סוף דבר לא מלכות כזאת תקרא מלכות 37862 

, לזה יקרא מלך כשהאדם מתרומם במעלות נפשו על סביבתו, מלכות היא אלא עבדות לא כבוד אלא קלון 37863 

 37864 .מבלי שינוע לכל רוח הבא מכל צד, בהיותו תקיף בדעתו אמיץ בשכלו מבלי שיונהג מן הסביבה

כל מה שמוסכם אצל , להיות מושפע מן החברהכי טבע האדם הוא , וזאת היא באמת עבודה קשה לאדם 37865 

אלא אפילו , ולא רק קטני השכל אנשי ההמון שאין להם שום יוזמה עצמית, ההמון לזה תכנע נפשו 37866 

מעמידים , קשה להם להשתחרר מן הדעות וההשקפות השוררות בעולם, המשכילים בעם ואנשי הדעת 37867 

קשה לו לאדם מאוד למצוא בו , בלים בעולםובונים את השקפת עולמם ושכלם על יסודות ומונחים במקו 37868 

 37869 .בעצמו את דעתו והשקפתו הנכונה הבלתי משועבדת לחברה וסביבה

ל על עקבתא דמשיחא פני הדור "שבאר את מאמרם ז, ל"ישראל סלנטר זצ´ שמעתי בשם הגאון הצדיק ר 37870 

לכאורה הכלב , הגכשרואים עגלה נוסעת וכלב רץ לפניה אי אפשר לדעת מי המנהיג ומי המונ, כפני הכלב 37871 

אולם כשמגיעים לפרשת דרכים רואים כי הכלב , הוא המנהיג כי הלא הוא רץ לפנים והעגלה נוסעת אחריו 37872 

מזה נדע כי לא הכלב המנהיג אלא רץ הוא לצד שתכוונו , עומד ומחזיר פניו לראות לאן העגלה נוסעת 37873 

אלא , ו את דורם על פי דעתם ושכלםפני הדור מנהיגי האומה לא ינהיג, כן יהיה בעקבתא דמשיחא, העגלה 37874 

 37875 .יסבו תמיד פניהם לראות לאן דעת הדור נוטה שינהיגוהו



אך , אי אפשר לו להשתחרר כליל מזה, ובאמת כל זמן שמלובש אדם בחומר ויש לו מגע ומשא עם החברה 37876 

, דעת מקורית להשקיף מעל ראש ההמון, תקיף הוא בדעתו דעת תורה, אם האדם מתנשא במדה גדולה 37877 

אם רק יש בו כמובן יחד , משפיע ומושל בה וסביבתו אומרת לו כבוד, אותה מדה מולך הוא על החברהב 37878 

 37879 .אז כל העולם יכיר גדלותו ויכנעו מפניו ויתנו לו כתר מלוכה, עם זה להיות משאו ומתנו בנחת עם הבריות

ל עצמו על כוחותיו עליו להיות קודם מלך ע, אולם למען יגיע האדם למדרגה זו להיות מלך על סביבתו 37880 

כי אם נצייר לנו את המלך היותר גדול , וזוהי באמת המלכות הכי גדולה והיותר מקפת, ומושל ברוחו 37881 

עדיין אין לו כל כך הרבה עבדים וסרים למשמעתו כמו זה המושל על , כמולך בכיפה על כל העולם 37882 

כל כח לפי , הדורשים תפקידםעל רבוא רבבות רגשות וכוחות הנמצאים וחיים בלב האדם , כוחותיו עצמו 37883 

ויודע להשתמש עם כל כוחותיו לתכלית הרצויה לפי שכלו הזך ואינו מניח אותם , ענינו כל רגש לפי תוכנו 37884 

 37885 .מושל הוא על כל כוחותיו ומעוטר בעטרה של יראת שמים, למשול בו

אמר החבר , םאמר הכוזרי אם כן ספר לי מעשה החסיד שבכם היו, ל"וז´ ה´ ג ב"עיין בספר הכוזרי פ 37886 

ש "ומנהיגם ההנהגה הגופיית כמ, נשמע בחושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים, החסיד הוא מי שהוא מושל 37887 

כי אילו משל במדינה היה נוהג בה בצדק כאשר נהג בגופו , ומושל ברוחו מלוכד עיר והוא המוכן לממשלה 37888 

תן להם חלקם והספיק להם חסרונם אחר אשר נ, וחוסם הכוחות המתאוים ומונע אותם מן הריבוי, ובנפשו 37889 

 37890 .(העורך) יעויין שם באריכות לשונו הטהור, וחסם הכוחות הכעסנים המבקשים לנצוח´ וכו

ה על מאתים "מתחילה המליכו הקב, ח"ג אברהם רמ"רמ´ אברם בגימטרי (7נדרים לב) ל אמרו"חז 37891 

מלכות גדולה ועצומה היא  ,ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אברים, ארבעים ושלושה אברים 37892 

, א ברוב גדלותו וצדקתו הגיע לידי מלכות זו"א, זו למלוך על כל אבריו עם רבבות כוחותיהם ועניניהם 37893 

כי הגבורים המושלים ביצרם , רבנן אקרו מלכים דכתיב בי מלכים ימלוכו, (.ב"גיטין ס) ל"עוד אמרו חז 37894 

, המלוכה ועבד נרצע הוא לכל כח המתעורר בו לא לזה נקרא מלך היושב על כסא, הם המלכים האמיתיים 37895 

 37896 .אלא זהו מלך המושל על עצמו ומתוך כך מלכותו בכל משלה, עבד לכל אלה שהוא זקוק לעזרתם

פיו שלא נשק בעבירה ועל פיך ישק , ש בן גמליאל יוסף משלו נתנו לו"אמר ר, ואיתא עוד במדרש רבה 37897 

צוארו שלא הרכין לעבירה וישם רביד הזהב על , ששגופו שלא נגע בעבירה וילבש אותו בגדי , כל עמי 37898 

רגליו שלא פסעו , ידיו שלא מששו בעבירה ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף, צוארו 37899 

מחשבה שלא חשבה בעבירה , וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, בעבירה ייתון וירכבון על קרונין 37900 

גבורת הדעת ואמיצות הלב שבהם משל , אב בחכמה ורך בשנים ויקראו לפניו אברך, תבא ותקרא חכמה 37901 

 37902 .אלו הם גווני המלוכה שהיו נכרים בו, יוסף בכל אבריו

אבל לא , כי לו נאה כי לו יאה, זאת לא היתה מתנה מפרעה אלא מעלות נפשו הם שנתנו לו כבוד ומלוכה 37903 

מלכותו היא , על זה קנאו בו אחיו לא לזה שמר אביו וציפה ולא, לזאת חיכה יוסף ולא לזאת היתה מטרתו 37904 

ומזה זכה , התרוממות על סביבתו קודקוד נזיר אחיו, מלכות נכונה מלכות מקורית מלכות על עצמו 37905 

 37906 .למלכות העתידה מלכותו של משיח בן יוסף

האם , לא בכדי אמר שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי, ולא על חנם ספר יוסף הצדיק לאחיו את חלומותיו 37907 

אלא להיפך מתוך ענוה ומתוך אהבה , לא לשם התפארות סיפר לפניהם את חלומותיו? הםהתפאר לפני 37908 

, הטו אזניכם ושמעו כי לי ניתנה המלוכה לי הקטן שבכם, אמר להם שמעו נא החלום אשר חלמתי, לאחיו 37909 

, ו ממעלת המלוכה"תקנו נא עצמכם קשטו מעשיכם למען לא תרדו ח, הרי שחסרה לכם מעלת המלוכה 37910 

כי אין מלוכה זו צריכה לנתינים ועבדים , עינו בם מן ההתחרות כי אין מלכות נוגעת בחברתה ולא צרה 37911 

 37912 .מלכים´ ומי יתן והיה כך עם כל עם ה, מלכות היא גם בלי עם

ויחלום יוסף חלום ויאמר אליהם שמעו נא החלום , ל"ונפלאים הם דברי המדרש ומובנים הם לפי דברינו וז 37913 

ויספר אל אביו ואל אחיו , ´יהיו הנביאים מוכיחין אתכם שמעו נא דבר ה ה כך"אמר הקב, אשר חלמתי 37914 

 37915 .ה כך תהיו גוערים בנביאכם"אמר הקב, ויגער בו אביו

אלא בלשון הנביאים , ה כביכול מעיד על יוסף הצדיק שלא מתוך התפארות דיבר אליהם"הרי שהקב 37916 

וכן יהיו הנביאים מוכיחין את , הגיע אליהצר היה לו מדוע לא יגיעו גם הם למדרגה זו שהוא , הוכיח אותם 37917 

אבל לא שבאמת היו דבריו , ויעקב אבינו בראותו כי דבריו לא יועילו ואין כדאי שיוכיחם גער בו, ישראל 37918 

, גערה בנביא המוכיח מלב מלא אהבה היא זאת, ה מעיד שכך תהיו גוערים בנביאכם"הקב, ראויים לגערה 37919 

 37920 .נינו לדעת את מעשה יוסף ואחיול וכך האירו את עי"כך ביארו לנו חז

נעלים , מעטים המה בדורנו הראויים להיות מושלים בעצמם, ישיבה תעודתה להוציא מקרבה מנהיגי הדור 37921 

ומאין יבואו אלו המושלים ביצרם ובסביבתם אם לא , על סביבתם ותקיפים בדעתם שהם גווני המלוכה 37922 

אבל זה אפשר רק אם , ולהתעלות למדרגה זו וכל אחד אם רק ירצה יכול להשתלם, ממקום התורה והדעת 37923 

, ו יחסר מזה"ואם ח, ולמלא את החובות המוטלות על בן ישיבה, בהיותו בישיבה ישתדל למשול בעצמו 37924 

והיאך יוכל להיות מנהיג את , אות היא כי אין בכחו למשול ברוחו ולמלא את תפקידו על פי הכרתו וחובתו 37925 



ואז תשתלמו להיות מנהיגי הדור , ´פריעים אתכם מעבודת האי לזאת משלו על כוחותיכם המ? האחרים 37926 

 37927 .(´ג שעור א"שעורי דעת ח)  .מאן מלכי רבנן

 37928 

 37929 מאמר תשצג

 37930 .(ח"ד י"בראשית מ) ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך

ויש , ר אליו קשות כמבואר בפרשהודיב, ל שנגש גם למלחמה אם יעמוד יוסף על דעתו ולא יוותר"אחז 37931 

הלא יהודה עצמו אמר לו הננו עבדים לאדוני גם אנחנו גם אשר , להתבונן באיזו טענה בא יהודה אליו כעת 37932 

ורוצה לקחת לעבד רק האיש , והוא עונה להם בעדינות גדולה חלילה לי מעשות זאת, נמצא הגביע בידו 37933 

 37934 !עס גדול כזה ונגש למלחמה הלא דבר הואכ מה אירע שבא לכלל כ"א, אשר נמצא הגביע בידו

ל שנתנו "ואחז, אך הנה ידוע שעשרה הרוגי מלכות נדונו בשעתם למות במיתות משונות ואכזריות מאוד 37935 

שיעלה למרום ויתוודע אם גזרה זאת היא מן  —ישמעאל והוא כהן גדול שידע שם המפורש ´ עיניהם בר 37936 

, במי שהיו צריכים להענישו ועשאוהו גל של עצמות ל כמה פעמים שנתנו עיניהם"ומצינו בחז, השמים 37937 

היו יכולים ודאי גם להרוג את כל , והתנאים כמו שהיו יכולים להשתמש בשם המפורש לעלות השמימה 37938 

 37939 .השונאים בהבטה אחת

, שאם אמנם הגזירה היא מן השמים יקבלו דין שמים עליהן וימסרו עצמן, וכוונתם בזה כי רצו להתוודע 37940 

ישמעאל עלה למרום פגע ´ ואכן כאשר ר, ו להם ואז היו עושים מכל השונאים עפר ואפרואם לאו יתנגד 37941 

כיון ששמע ! ויען גבריאל ויאמר ידידי הצדיקים קבלו דין שמים עליכם, ז"במלאך גבריאל ושאל אותו ע 37942 

 37943 .כן ירד והגיד לחביריו ומיד מסרו עצמן למיתה וקבלו עליהם דין שמים באהבה

דהנה מה שאמרו השבטים האלקים מצא את עון עבדיך הננו , הפרשה שעמדנו עליהז נבין היטב כל "עפי 37944 

יודעים אנו , י האלקים מצא את עון עבדיך"וכמו שפירש רש, וודאי לא כיוונו על הגביע, עבדים לאדוני 37945 

והכוונה היתה , כ"מצא בעל חוב לגבות את חובו ע, שלא סרחנו אבל מאת המקום נהייתה להביא לנו זאת 37946 

 37947 ...ירת יוסףעל מכ

דמזה שהודו רק בחטא של מכירת יוסף ולא , וראה אגב עד כמה מגיעה גדולתם וקדושתם של השבטים 37948 

ולא מצאו שום חטא ועון אלא זה של , הרי שבדקו וחקרו אחר מעשיהם במשך כל ימי חייהם, זולת זה 37949 

ר "כמה לשה, לבדונתבונן נא אם אנחנו יכולים למנות כמה עבירות עברנו ביום אחד ב, מכירת יוסף 37950 

, ש בשבוע ובחודש ושנה הרי יגיעו למאות ואלפים"וכ, ´ורכילות הסתכלות אסורות והרהורים רעים וכו 37951 

 37952 !אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה

, ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו 37953 

אלא כך , כי בזה היו סבורים גם בשעה ההיא שהם צודקים, על עצם המכירהכותב הספורנו שלא התוודו  37954 

על כן באה אלינו הצרה הזאת מדה כנגד , מ היה לנו לרחם עליו בהתחננו אלינו"פ שהיה רודף מ"אמרו אע 37955 

ויען ראובן אותם לאמור הלא , שאנו התאכזרנו על אחינו משום כך מתאכזר עלינו כעת האיש הזה, מדה 37956 

כלומר אין חטא הנדרש עתה , ם לאמור אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרשאמרתי אליכ 37957 

 37958 .ש"אבל גם דמו הנה נדרש שחטאתם לשפוך דם נקי שלא היה בן מות עי, האכזריות בלבד כאשר חשבתם

, ומדה כנגד מדה נענשו להיות עבדים, פ הגיעו כולם להכרה והתוודו על עצם המכירה שמכרוהו לעבד"עכ 37959 

אבל כשענה להם יוסף חלילה לי מעשות זאת האיש , קבלו עליהם דין שמים ואמרו הננו עבדים לאדני ולכן 37960 

ראו בזה שאין כאן גזירה מן , אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם 37961 

מין שלא כ היה צריך להיות בהיפוך שהם יהיו עבדים ובני"דא, השמים להענישם עבור חטא מכירת יוסף 37962 

שאם אין גזירת שמים רק מפני שאתה בעל ! לכן ויגש אליו יהודה למלחמה, היה במכירתו יעלה אל אביו 37963 

 37964 !בחירה רצונך להרשיע נעמוד כנגדך בכח

וללמדנו שאם אירע איזה צרה או מחלה , רואים אנו מכאן באיזה אמונה חזקה היו חיים השבטים הקדושים 37965 

אין אדם נוקף , (´חולין ז) ל"וכל דבר בא בהשגחה הפרטית וכשאחז, ידע האדם שאין העולם הפקר, ו"ח 37966 

מהשם מצעדי , (ז"תהלים ל) ש"ו הכל מן השמים כמ"דבר קל ביותר אינו נעשה מעצמו ח, ´אצבעו וכו 37967 

ופשוט שאם היה יוצא רגע אחד לפני זה או רגע , ל"הנה אחד יוצא מהבית ומכונית פגעה בו רח, גבר כוננו 37968 

אבל מהשם מצעדי גבר כוננו שיצא בדיוק ברגע זה ושהמכונית תעבור ברגע , גע כלללאחריו לא היה נפ 37969 

 37970 .זה

התוודו , ויודעים היו שאין בהם שמץ חטא אחר, ולכן כשהשבטים הקדושים ראו הצרה הזאת עליהם 37971 

, ב שנים אלו"וכן יהודה ראה שנענש נוראות במשך כ, ואמרו אשמים אנחנו על כן באה אלינו הצרה הזאת 37972 

כ המעשה בגדי עזים "ואח, שא אשה ומתה וכן שני בנים מתו לו בצעירותם ותמר כלתו יושבת עגונהכי נ 37973 

בזיון נורא אשר רק יהודה ! ולבסוף הוצרך להודות בפני כל צדקה ממני, והוא פוסק דינה הוציאוה ותשרף 37974 

 37975 .היה יכול לעמוד בנסיון כזה



היות והוא אמר לאחיו מה בצע כי , בשמים מכל אלו הדברים הבחין יהודה כי עליו יש תביעה מיוחדת 37976 

לכן ויאמר , כ נשמעים לו"אילו היה אומר להם נחזירהו אל אבינו היו ג, נהרוג את אחינו ושמעו אליו 37977 

שיהודה לקח , ל"ועתה נתבונן עוד הנה גבורתם היה להפליא כמבואר בחז, יהודה מה נאמר ומה נדבר 37978 

עד כדי איום להחריב כל , ם לא היו יכולים לעמוד בפניהםוכל גבורי מצרי, חתיכות ברזל ושברם בשיניו 37979 

 37980 .מצרים אם לא יחזירו להם את בנימין

וכל המדינה היתה בסכנת , כ כח וגבורה שהרתיע כל גבורי מצרים"הגבורים הללו הראו כ! וראה זה פלא 37981 

נמס כל , סףאך מיד כשנתגלה אליהם ואמר להם אני יו, אמנם כל כוחם היה עד שלא ידעו את יוסף, כליה 37982 

ככתוב ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו , גבורתם וניטל מהם כוחם ונעשו כאלמים לא יפתחו פיהם 37983 

ובמדרש תנחומא אמרו , עד כדי כך נפחדו נבהלו והתביישו! י נבהלו מפניו מפני הבושה"ופירש, מפניו 37984 

 37985 .שמגודל הפחד והבושה פרחה נשמתם אלא שבא מלאך והחזירן

ויסתכל בעין ´ ויתבונן במעשי ה, ז אם האדם רק לא ילך בהליכות חייו כסוס כפרד"והאכן גם כאן בע 37986 

שאו מרום עיניכם וראו מי , (´ישעיה מ)ב  ת ככתו"הרי ימלא פחד מפני הדר גאון השי, חודרת בבריאה 37987 

אלא מכיון שהוא , כ מספיק לו להתפעל מאוד"כי באמת האדם אם יתבונן למטה כאן בארץ ג, ברא אלה 37988 

לכן אמר הכתוב שאו מרום עיניכם כלומר , ד על הארץ וגדל בה ודורס תמיד עליה אין לבו מתעוררנול 37989 

 37990 !העלו עיניכם למרום שם עוד לא הורגלתם וראו מי ברא אלה

ז מפני שהגוף הוא לבוש בשרי מסתיר "אבל כ, ל"לעבור עבירות רח´ והנה אנו לא מתביישים כלל ואפי 37991 

וממלא , ז"ולכן אין האדם מרגיש חרפתו כאן בעוה, הנשמה העליונה וחוצץ בפני עיני השכל הזך היא 37992 

כשישאר האדם , אבל כשהגוף ינוח והרוח ישוב אל האלקים אשר נתנה, בגאוה ובוז כל רצונו ותאוותיו 37993 

אז הלא תרגיש , שכל נבדל בלא לבוש וכסות בשרי, כפי מה שהוא עיקר האדם היא הנשמה הקדושה 37994 

 37995 .בושתה במלוא המובן

יוסף קטן שבשבטים היה ולא יכלו אחיו לעמוד , ל אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"משאחזוזהו  37996 

כשיעמוד עיקר , לפי מה שהוא אאדם קאי, ה יוכיח את האדם לפי מה שהוא"ו כשהקב"ק, מפני תוכחתו 37997 

אחרי , שהשעיקר הגהינום הוא הבו, (אבות) ל"י ז"ש הר"ת בלא חציצת הדם והבשר וכמ"האדם לפני הבוי 37998 

היינו שהנשמה מתעטפת בבושתה וכל מה , שהנפש מזדככת בגהינום של אש מתחיל הגהינום של בושה 37999 

לאמר מה עשיתי איך לא היה פחד אלקים , ´שהנשמה נבדלת יותר מהגוף מרגישה יותר הבושה מלפניו ית 38000 

 38001 .ש רבינו יונה שהגיהנם היותר גדול וקשה הוא הבושה"וזהו מ, לנגד עיני

שכיון שהרגישו בטעותם שטעו ביוסף ובמכירתו , טים הקדושים היו זכים וטהורים כל כךוהנה השב 38002 

נבהלו מפניו ונתביישו כל כך עד שפרחה נשמתם מחמת , וכעת ראו שהוא צדיק גמור, שחשבוהו לרודף 38003 

על אחת כמה וכמה תשיג ותרגיש , ה ויוכיח את כל אחד ואחד לפי מה שהוא"ו כשיבוא הקב"כ ק"א, בושה 38004 

 38005 .(לב אליהו)  !אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, ´שמה הקדושה את הבושה מלפניו יתהנ

 38006 

 38007 מאמר תשצד

 38008 .(ג"ד ל"מ) ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו

טבע האדם שבשעה שהוא נדרש , (י שם"רש) לגבורה למלחמה ולשמש, לכל דבר אני מעולה ממנו 38009 

הריהו מעמיד פנים של עניו ותם שהוא אינו ראוי , נפש לשם איזו מטרה נשגבה למעשים של מסירות 38010 

ויש שבגלל , מקטין את עצמו ואת כל כבודו יתן בעד עור בשרו של יאונה לו כל רע, לתגא ולאצטלת גיבור 38011 

 38012 .תאוות נפשו יעשה את עצמו כפחות שבפחותים

, זמן דורש מעשי גבורה למטרה עילאיתבזמן שה, זוהי חולשה אנושית טבעית המתגלית לעתים קרובות 38013 

בעל הגאוה והרודף , כשיש אפשרות ליהנות מתאוות נמבזות וגסות, וכן בשעת טשטוש ובלבול הדעות 38014 

, בימי המהפכה האדומה שברוסיא, כבוד עלול בן רגע ליהפך לכבשה עלובה או לתועלת בזויה 38015 

בבגדים , פשים בן לילה לעניים מרודיםאז היו העשירים מתח, כשהאדומים אסרו וכבשו כל עשיר ובן יחס 38016 

ובמסווה זה , והיו נהנים מאוד כשקראו וחשבו אותם לעניים עלובים, מטולאים ומוסרחים להיראות כדלים 38017 

 38018 .היו מצליחים להסתיר את אוצרותיהם במחתרות

יש ואנשים כשמרגישים שיש צורך שהזמן דורש היחלצות , דוגמה זו נוגעת לחיים הרוחניים האצילים 38019 

הרי הם מעמידים פנים של בטלנים , לזיכוי הרבים להצלת נפשות ופדיון שבויים, התגייסות לעבודת השםו 38020 

אף שלעת , ולא איכפת להם אז כשמכנים אותם לבעלי מדרגה נמוכה, נטולי כשרון מושפלים וחסרי כח 38021 

ומתגלים , יםזוקפים ראשיהם ומציגים את עצמם כאנשי חיל גבור, שלום ושלוה לעת פרסום וחלוקת כבוד 38022 

 38023 .אבל במיצר של עת לעשות הם מתחבאים בחורים ובסדקים ולא יכירו מקומם, לכל בכל כחם ותפארתם

´ עליו להיות כנחבא אל הכלים ועושה את מלאכת ה, ברם איש המוסר האמיתי בשעה שהכל כתיקונו 38024 

הראות דוגמה של ל, אבל לעת מצוא כשהשעה דורשת אז עליו להופיע בכל קומתו, בענוות חן והצנע לכת 38025 



עליו להחלץ לעבודת הבורא להצלת נפשות לפדיון שבויים ולתמיכת ברכים , מסירת נפש לטובת הרבים 38026 

ובמקום שאין איש השתדל להיות , ואז החלש יאמר גבור אני כדרך שאמרו בשעה שמכנסים פזר, כושלות 38027 

 38028 .ש"ה לפניו יתדע לך שאז הוא שעת ההקרבה הרצוי, ובמקום שהיצר לוחש לך הצנע לכת, איש

ל מפני מה "וראה מה שאחז, י ענוותנותו שנתגלה בצורת התנשאות"ובזה נשתבח יהודה וזכה למלכות ע 38029 

אמר להם ולא ערב הוא וסופו של , ועתה ישב נא עבדך תחת הנער´ זכה יהודה למלכות מפני הענוה שנא 38030 

 38031 .(ד"תוספתא ברכות פ) ערב לצאת ידי ערבותו

התנשא לפניה בהתנשאות שהיא נגד כל טבעו , ם ניחם אלקנה את חנה אשתוהלא טוב אנכי לך מעשרה בני 38032 

כי לאמיתו של דבר היה יכול להיות שמח בחלקו , הוא השתתף בכל כאבה וצערה העמוק של חנה, ומהותו 38033 

פ הטבע קשה לו להרגיש הרגשה דקה בצערה ובשברון "ואיש כזה ע, כי עשרה בנים היו לו מפנינה אשתו 38034 

ובכדי לרומם את רוחה ולנחמה אחז בכל , ם אלקנה כן הרגיש וכן היה כואב את כאבהבר, לבה של חנה 38035 

ברם כאן מדה , ולא נמנע להשתמש בשפה ולשון שבתנאים אחרים למדות שליליות תיחשבנה, האמצעיים 38036 

 38037 .וענוותנותו של אלקנה התבטאה הפעם בהתנשאות דוקא, זו היתה רצויה

במדת , צריך הבעל מוסר להשתמש אף במדה שלילית זו, רךוהלימוד המוסרי מכאן שלעת מצוא והצו 38038 

והיודע , לשם ניחום לעידוד ולשם הצלת נפשות, הענוה בצורת התנשאות לשם הטבת מצב רוח של חבירו 38039 

ל בשעה "עליו אמרו חז, בזמן הראוי ובצורה הראויה, להשתמש בכוחותיו בסדר הראוי ובמקום הראוי 38040 

 38041 .(אור הנפש)  .שמכנסים פזר ובשעה שמפזרים כנס

 38042 

 38043 מאמר תשצה

 38044 .(ג"ד ל"מ) ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו

צריך להבין כיצד , מתוך התבוננות בהתנהגות יוסף כלפי אחיו עד שנתגלה להם ואמר אני יוסף אחיכם 38045 

ם אתם ואוסר בתחילה מעליל עליהם מרגלי, הקשה יוסף את לבו כל כך וציער את אחיו בצער נורא ואיום 38046 

החרדה אשר חרדו כשמצאו את הכסף , ימים ומשאיר את שמעון במאסר´ צדיקים אלו שבטי יֿה במאסר ג 38047 

וחרדתם , כ העלילה על בנימין"הגזירה להביא את בנימין ואח, באמתחותיהם מה זאת עשה אלקים לנו 38048 

 38049 .ו להחזיר את בנימיןצערו הנורא של יהודה שערב לאבי, הנוראה של האחים בזה שהסכימו להיות עבדים

נימה אחת היתה לו בלבו , ומובא במדרש שבאותה שעה נתמלא יהודה חמה וחמשה לבושים היה לובש 38050 

, ב"ל י"אמר יהודה לנפתלי לך ראה כמה שווקים במצרים קפץ וחזר א, כיון שהיה כועס קורעת את כולם 38051 

כיון שראה יוסף , בהם אישא אחד ולא נשאיר "אמר יהודה לאחיו אני אחריב מהם שלשה וטלו כל או 38052 

, ש"אמר יוסף בלבו מוטב שאתודע להם ואל יחריבו את מצרים עי, שהסכימה דעתם להחריב את מצרים 38053 

שהיתה זו נקמת יוסף על , ומשמע שאלמלא הפחד שיחריבו את מצרים היה יוסף ממשיך הלאה לענותם 38054 

 38055 .א ליחס בשום אופן ליוסף הצדיק"דבר כזה א, מכירתם אותו

ידע יוסף ברוח קדשו כי חטאו אחיו , דרבא זה נבע דוקא מאהבת יוסף לאחיו ודרישת טובתםונראה שא 38056 

ב לא יספיקו כל יסורי "בעוה, ורצה שיקבלו עונש בעולם הזה ויבואו נקיים מחטא לעולם הבא, במכירתו 38057 

כל  ועל זה סבלו יסורים, ז"כ חסד יעשה עמהם אם ימרק חטאם בעוה"וא, איוב לתקן את הקל שבעבירות 38058 

בנים ´ יהודה הורידוהו מגדולתו ואיבד אשה וב, ב שנה ראו בצער אביהם ואיבוד רוח קדשו"כ, כך גדולים 38059 

 38060 .בגלל זה

שהרי הם סברו שמצד הדין יש דין רודף , צרות ויסורים נוראים והכל בגלל פגם קטן שהם לא הרגישו בו 38061 

דה שבטוח הוא בנקיון כפיו ורק ובבואו אל יוסף אמר יהו, ליוסף ודיני התורה מחייבים את מכירתו 38062 

 38063 .(ר צב"בב) ש"הוא עצמו אינו רואה כל חסרון ודופי בהתנהגותו וכמ, האלוקים מצא את עון עבדיך

מה נאמר לאדוני , מה נצטדק בגביע, מה נדבר בכסף שני, ויאמר יהודה מה נאמר לאדוני בכסף ראשון 38064 

ומה נדבר , אבא שבארץ כנען ביוסףמה נאמר ל, ומה נצטדק בדינה, מה נדבר בבלהה, במעשה תמר 38065 

האלקים , ואם נאמר שלא חטאנו, אם נאמר לך חטאנו גלוי וידוע שלא חטאנו, מה נצטדק בבנימין, בשמעון 38066 

 38067 .אמר רבי יצחק מצא בעל חוב מקום לגבות שטרו, מצא את עון עבדיך

וסוחט את היין  כמו אדם המריק יין מחבית, ר יצחק בזה שהוא ממצה את החבית ומעמידה על שמריה"א 38068 

ה מדקדק במידת דינו כחוט השערה וסוחט כביכול את טיפת "כך הקב, מהשמרים עד הטיפה האחרונה 38069 

, חטא דק שצדיקים אלו לא הרגישו בעצמם, תביעה דקה מאוד היתה כלפי האחים, החטא הנמצאת באדם 38070 

 38071 .ז כך הוא דין שמים"ועל דקות זו העונש כל כך נורא בעוה

שהרי , הוא בלי תכלית´ כשם שהיראה היא בלי תכלית כך חרון אף ה, יראתך עברתךמי יודע עוז אפך וכ 38072 

כ התביעה "כבוד שמים זה בלי תכלית וא, המדובר הוא בפגיעה בכבוד שמים והכל לפי המבייש והמתבייש 38073 

ולאחר כל יסורי , י שאין קץ לרעת הממרא את פיו"וכפי שכותב הר, כ בלי תכלית"על פגיעה בזה היא ג 38074 



נורא ואיום כמה קשה , כ נהרגו לכפרת חטא המכירה"ועשרה הרוגי מלכות ג, ם עוד לא מורק חטאםהאחי 38075 

 38076 .מירוק החטא

והמכירה ועונש ביסורים כל זה , וישנאו אותו אחיו בגלל כתונת פסים, עוד יותר פרשה זו נכתבה בתורה 38077 

אמר רב יהודה אמר , (7נו שבת) ´ועונש זה גדול עד למאוד שהרי על שלמה המלך איתא בגמ, נכתב עליהם 38078 

ובמקום אחר , כ"ע´ שמואל נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני ה 38079 

, ונכתבה פרשת התביעה על האחים, כתוב נוח היה לו להיות גורף ביבין ובלבד שלא יכתב עליו דבר זה 38080 

ו בתביעה דקה כל כך ששבטי יֿה לא מצאו ואפיל, ורואים ממנה עד כמה חמור הוא החטא ומה גדול עונשו 38081 

 38082 .בזה כל חסרון

אמר ליה , רבי ישמעאל ברבי יוסי אגב יוקריה הוה מפסע ואזיל, (7יבמות קה) ´כ בגמ"ומצינו גדר זה ג 38083 

, אמר ליה אני ישמעאל ברבי יוסי שבאתי ללמוד תורה מרבי, אבדן מי הוא זה שמפסע על ראשי עם קדוש 38084 

אמר ליה וכי , אמר ליה וכי משה היה הגון ללמוד מפי הגבורה, מוד תורה מרביאמר ליה וכי אתה הגון לל 38085 

, באותה שעה נצטרע אבדן וטבעו שני בניו ומאנו שתי כלותיו, אמר ליה וכי רבך אלוקים הוא, משה אתה 38086 

 38087 .ש"אמר רב נחמן בר יצחק בריך רחמנא דכספיה לאבדן בהאי עלמא עי

בכל , צד הדין מותר לו לתבוע על שפוסע על ראשי עם קדושבעד דיבור לא נכון שאבדן ודאי חשב שמ 38088 

וזה , צרעת ואיבוד בנים כדי למרק חטא דק, כ נוראים"זאת היתה כאן תביעה ובאו בעקבותיה יסורים כ 38089 

יוסף הצדיק לא יכול להתאפק ויצא החוצה , ז עד כדי כך פוגם החטא"חסד שמים שנפרעו ממנו בעוה 38090 

 38091 .כיון שלא שייך ויתור בזה מוכרחים לכבס את העון, ותכ חזר לדבר אליהם קש"לבכות אח

וכי אנו לא , ועד כמה צריך להזהר שלא להכשל, המתבונן בדברים יראה עד כמה גדול הוא החטא הכי דק 38092 

הרי הקנאה התאוה והכבוד טבועים באדם , וכי לנו לא מציקה קנאת כתונת פסים, לקויים בוישנאו אותו 38093 

רק אם זכה האדם , לימוד תורה בלבד אינו מספיק? כשל במידות רעותמה עושים אנו שלא לה, מלידה 38094 

, לא זכה לא זיכך עצמו נעשית לו סם המות, וזיכך עצמו ממידותיו הרעות אזי התורה נעשית לו סם חיים 38095 

, שהתורה משולה לגשם יערוף כמטר לקחי והיא מצמיחה מה שמונח בלב, (אבן שלמה)א  "ש הגר"וכמ 38096 

 38097 .אזי נעשית לו התורה סם המות, ו את הלבואם המידות רעות מלא

שהרי אי , לשבור את מידת הגאוה שורש החטאים, מוכרח כל אחד לזכך מידותיו בכל האפשריות שבידו 38098 

ודבר זה מביא , צריך ללמוד להתפלל כהוגן, ה היא שורש החטא ודבר זה נובע מגאוה"הכנעה להקב 38099 

ומגודל עונש העון נראה עד כמה , והעצלות תועלת גדולה בהשגת מעלת הכניעה ושבירת מדת הגאוה 38100 

ואושר אין קץ צפוי להולך , שהרי מרובה מדה טובה על מדת פורעניות, גדולה וחשובה המצוה ושכרה 38101 

 38102 .´בדרכי ה

 38103 

 38104 מאמר תשצו

 38105 .(´ה א"בראשית מ) ולא יכול יוסף להתאפק ויקרא הוציאו כל איש מעלי

, צבים עליו ושומעין שאחיו מתביישין בהודעו להםל פירש שלא היה יכול לסבול שיהיו מצרים נ"י ז"רש 38106 

למדנו מכאן , חמא בר חנינא לא עשה יוסף כשורה שאילו בעט בו אחד מהם מיד מת´ ר אמר ר"ובמד 38107 

ה הכניס יוסף את עצמו "ואפ, ח היה מקום לחשוש שמא יהרגו אותו אחיו"הערה עצומה שלדברי רחב 38108 

 38109 .בסכנה ובלבד שלא יתביישו אחיו בפני מצרים

ועומד בנסיון נפשי גדול עד עכשיו , צא וחשוב יוסף הצדיק שכל תקות חייו הוא שאביו עוד יספיק לראותו 38110 

ל שמכיון שהגיד לו יהודה צערו של אביו מיד לא "ואמרו חז, שאינו מתוודע לאחיו ברצותו לכפר עוונם 38111 

שלא הגיע עדיין הנה באותו רגע שלא יכול כבר להתאפק מלהתוודע להם על אף , יכול יוסף להתאפק 38112 

כי לא היה יכול לסבול שיראו , הרי הוא קורא הוציאו כל איש מעלי, והכל מחמת צערו של אביו, הזמן 38113 

 38114 .המצרים בבזיון אחיו

לגרום כי , ז חשב ומצא כי מוטב לו לאבד הכל ברגע אחרון זה"בכ, פ שידע וחשש שמא יהרגוהו אחיו"אע 38115 

גם נוח לו לקצץ פתיל חייו המכריע לאושר הלזה שלו , ושוב לא יהיה להם תקומה, ירצחוהו אחיו ממש 38116 

ולאמת אבלו של אביו במציאות כמו שאמר יעקב כי , כי עוד יוסף חי ומושל בכל ארץ מצרים, ושל אביו 38117 

ונמצא חרב עד היסוד כל יגיעתם , ושוב יחשך עולמו לו לאביו ולאחיו עד עולם, ארד אל בני אבל שאולה 38118 

פלא , נוח לו יותר כל זה ולא לבייש את אחיו בפני במצרים, מי חייהםשל אברהם יצחק ויעקב בכל י 38119 

 38120 !פלאים

אבל להתאפק ולחכות , עוד יותר יש להרגיש כי להתאפק מלהתוודע אליהם לא יכול עוד כי נכמרו רחמיו 38121 

ואמנם כאן מאסף יוסף הצדיק כל כוחות נפשו הסוערים והגועשים להתוודע , עד שיצאו המצרים כן יכול 38122 

ובמקום קריאה זו הרי הוא , ומעכב עצמו להוציא זעקת לבבו וקריאת עומק נפשו אני יוסף אחיכם ,לאחיו 38123 



ואז פורץ זרם , ויושב ומצפה בכליון עינים שלא ישאר אחד חוץ מאחיו, קורא הוציאו כל איש מעלי 38124 

 38125 .(ב"אור יהל ח)  !עד כמה מושל צדיק זה ברוחו נפלא מאוד´ אני יוסף´געגועיו מתוכו ומכריז 

 38126 

 38127 מאמר תשצז

 38128 .(´ה א"בראשית מ) ולא יכול יוסף להתאפק ויקרא הוציאו כל איש מעלי

ההבנה , כמו שכתוב למעלה ויתאפק ויאמר שימו לחם, ם שכל מעשיו עד עתה היו בהתאפקות"פירש רשב 38129 

מאז שהכירם והתנכר , ם היא שכל התנהגות יוסף עם אחיו היתה בהתאפקות"הפשוטה בדברי הרשב 38130 

אבל , והוא התאפק ותכנן את מעשיו שכל חלומותיו יתקיימו במלואם, נפשו להתוודע אליהםאליהם יצאה  38131 

הוא היה אדון הבית אצל פוטיפר , ב שנה"עומק הדברים הוא שכל מעשיו היו בהתאפקות משך כל אותן כ 38132 

 38133 .ומשנה למלך מצרים בהתאפקות, בהתאפקות

אלא שידע , שרו שהוא חי ומחזיק בצדקותוויכול היה לב, כל אותה עת הצטער בצער אביו לאין שיעור 38134 

ומהאי טעמא אף יצחק , ומן השמים סתמו חזון מיעקב, שגזירה היא ממרום שיהיה הוא בגלות ואביו בצער 38135 

ר "ב) והניחו להתאבל על בנו ימים רבים, ק לא גילה זאת ליעקב"אבינו שידע את כל אשר נעשה ברוה 38136 

אלא , ים בשלשלאות של ברזל שכן דרך הירידה לגלותשראוי היה יעקב לרדת למצר´ ש בגמ"וכמ, (פד 38137 

 38138 .(ב"ט ע"שבת פ) זכה יעקב וירד בכבוד מלכים

ן שיוסף היה "ומבואר ברמב, ה את צער השלשלאות באבל יוסף"ועל ידי מה זכה על ידי שהמיר הקב 38139 

ו של על ידי צערו בצער אביו ועל ידי צער, השליח להוציא אל הפועל את התכנית המקיפה חשבון שמים 38140 

פ שהיו לו זמני גדולה וממשלה היה שרוי "ואע, כל ימיו של יוסף במצרים היו בהתאפקות נפלאה, אביו 38141 

 38142 .וכמו הצדיקים שהולכים בגלות לשתף עצמם בצער שכינתא בגלותא, באבל ובצער

ובעבדותנו לא , ´שהרי גם בגלות בו אנו שרויים גבר עלינו חסד ה, ויש לנו ללמוד מזה הנהגה למעשה 38143 

אבל אסור לנו , (´עזרא ט) בנו אלקינו ויט עלינו חסד לתת לנו מחיה ולתת לנו גדר ביהודה ובירושליםעז 38144 

ולדעת שאנו , ומצער שכינתא בגלותא ומצרת הכלל המצויים בצרה ובשביה, להסיח את הדעת מגלותנו 38145 

 38146 ל"שאמרו חז ולקיים בעצמנו מה, בגלות ובית קדשנו ותפארתנו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחרבה

 38147  .העושים מאהבה ושמחים ביסורים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, (7גיטין לו)

 38148 .(לקט שיחות מוסר)

 38149 

 38150 מאמר תשצח

 38151 .(´ה א"בראשית מ) ולא יכול יוסף להתאפק ויקרא הוציאו כל איש מעלי

לכאורה איפה היא , (רשמד) ל חנון ורחום וצדיק זה יוסף הצדיק"אמרו חז, ולא יכול יוסף להתאפק 38152 

אמנם מכל הפרשה משמע שיוסף ? רחמנותו שהרבה כל כך לצער את אחיו ולא התוודע להם תיכף ומיד 38153 

טבע האדם כשהוא עולה לגדולה הריהו רץ להודיע לאחיו , נטל לעצמו דרך בהתנהגותו כנגד הטבע 38154 

ומצינו ששיבחו את שאול  ,יצר הפרסום מלווה את האדם בשעה שיש לו במה להתפאר, לקרוביו ומיודעיו 38155 

ונרשם שמו שהיה נחבא , אשר לא הגיד את דבר המלוכה שהיה בורח מן הכבוד, ה על ענוותנותו"המלך ע 38156 

 38157 .משמע שמטבע האדם דוקא להתפרץ לעת מצוא בכל מה דאפשר, אל הכלים

 38158 שלא יכול היה להתאפק בשעה שהוכתר, ועוד מדה מופרזת של הנאת הפרסומת מצינו אצל המן הרשע

ואף לפני אשתו , והתרוצץ אל אשתו קרוביו ואוהביו למען ספר להם רוב גדלו ותפארתו, בכיבודים 38159 

אלא שזהו טבעם של , ולכאורה מגוחך הוא הטרם ידעה אשתו מספר בניו, התפאר על רוב עשרו ורוב בניו 38160 

כ "וא, לשוב ולהלל בשערים את כבודם ותפארתם ככלבים השבים אל קיאם, בעלי תאוות הפרסומת 38161 

 38162 .לכאורה הנהגת יוסף את אחיו מוזרה היא

הופעה פתאומית יכולה להבעית ולסכן חיי , ברם זהו הענין כאן רואים אנו את רוממות נפשו של יוסף 38163 

שאמנם , הוא אחז בדרך של התגלות אטית, יוסף הצדיק המושל ביצרו אחז בדרך אחרת לגמרי, אחיו 38164 

זו היתה לטובת אחיו שצריכים לבוא על הזדככותם אבל דרך , מלווה היתה יסורים ועינויים לאחיו 38165 

להפך שאף ורצה יוסף , הוא התנכר אליהם למען צערם אמנם לא להכלימם ברגש של נקמה, בהדרגה 38166 

 38167 .את הצער האיום הנועד לכל איש חוטא לעתיד לבוא, למרק ולהרחיק מעל אחיו זאת הכלימה הגדולה

כשפרצופו של כל איש עומדת , ב"והכלימה של עוהז מול הצער "ומה פעוט הוא הצער הרגעי של העוה 38168 

חס היה יוסף על כבוד אחיו לעתיד לבוא לכן הואיל , מול האור הנצחי להוציא את דינו לשבט או לחסד 38169 

מלהתבייש ולהצטער בקביעות ורגעים , ז"כי מוטב לו לאדם להצטער לרגעים אחדים בעוה, לצערם 38170 

ובצער זו שציערם בכדי למנוע מהם את הצער , חיובזה שהשהה יוסף את התגלותו לפני א, נצחיים 38171 

 38172 .מונחת כל רחמנותו של יוסף הצדיק כאמרם רחום וחנון זה יוסף, והכלימה לעתיד לבוא



שתכלית הנהגתו של יוסף היתה למרק , ס צרור המור"ושמחתי עד מאוד שכיוונתי בהסברי זה להערת בעה 38173 

וכמה גבורה של , חנו כדי לנקות מעליהם עוונםעוונותיהם ביסורים אחרי שראה שאמרו אבל אשמים אנ 38174 

ש "בכדי לשנות טעמו ואופיו האמיתי ולהתנכר אל אחיו כמ, חנינות ורחמנות גם יחד נחוצה היתה ליוסף 38175 

ויבוא החדרה ויבך שחשב בצער אביו , שינה טעמו ולא דיבר בענוה כמנהגו פן יכירוהו בקול, ל"הספורנו ז 38176 

 38177 .ל"ואחיו עכ

והנה , אך עשה זאת כדי להקל הדין מאחיו, להתנהג בהנהגה לא לפי רוחו ומנהגו כמה צער היה ליוסף 38178 

מ נענש יוסף מפני שגרם "מ, אחרי כל מגמה העילאית הזאת מצד יוסף, אחרי כל הזהירות הנפלאה הזאת 38179 

ואת , שאסר את שמעון ושתבע שיביאו את בנימין הקטן, צער לשעה שקרעו את בגדיהם במעשה הגביע 38180 

ותרב משאת בנימין ממשאת כולם חמש , הטיל בשעת סעודת המשתה שנתן מנות לכולםכל הקנאה ש 38181 

מ נפרע ונענש בן בנו יהושע לקרוע את בגדיו במלחמת "מ, ואף שהכל היה במגמה למרק את חטאם, ידות 38182 

 38183 .(ב"ר צ"ב) עי

ש גם על ולכן נענ, מטעם הצער הגדול שנשאו בהווה, משמע שהיה לו ליוסף לוותר על הנהגה מחושבת זו 38184 

ולכאורה איך היה יכול למחות הלא אחז בשיטה של התנכרות , פעמים עבדך אבינו ולא מחה´ מה ששמע י 38185 

היות וכאב לבם של האחים ניכר היה על , ´ברם אין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד ה, לשם תכלית גבוהה 38186 

בשי דרחמנא למה לך ולא כי בהדי כ, מוטב היה לו לוותר על חשבון העתיד ולא לצערם בהווה, פניהם 38187 

בשעה שאתה רואה שצער אחיך כל כך , עצור באמצע ההנהגה אף הגבוהה ביותר, עליך המלאכה לגמור 38188 

 38189 !עמוק וכבוד אביך מזולזל

היה לו להפסיק מהנהגתו , וזה עלול לשבר גופם ורוחם יתר על המדה, בראותו שהענין נכנס בגדר הפרזה 38190 

´ רו ימיו של יוסף עשר שנים על ששמע אמירת עבדך אבינו יומשום כך נתקצ, זו ולהתוודע אל אחיו 38191 

אבל אינם שקולים נגד הזלזול הגלוי , אבל זה אנוס מצד חשבונות עילאיים מאוד, פעמים אף שאנוס היה 38192 

 38193 .בכבוד אב

ויש שאנו אוחזים בשיטה אחת , ומה מאוד יש לנו להתלמד עד כמה עדינים דרכי המוסר אף הדקים ביותר 38194 

ברם אם בביצוע אותה השיטה מתגלות לפנינו פגימות , ומובטח לנו מראש שהיא טובה ,ובדרך ידועה 38195 

עלינו לחשוב ולעיין , לצער תינוק, לצער תלמיד, לצער חבר, ובעיקר כשהן נוגעות לצער אב, ידועות 38196 

 38197 .(אור הנפש)  .כי אמנם יש כללים נשגבים במוסר וצערו של האדם עולה על כולם, מראש

 38198 

 38199 מאמר תשצט

 38200 .(´ה א"בראשית מ) כול יוסף להתאפק ויקרא הוציאו כל איש מעליולא י

מהפגישה הראשונה ועד , כשאנו מתבוננים בכל הסיפור של יוסף ואחיו מיום שבאו למצרים לשבור אוכל 38201 

כל המפגשים כל הדיבורים וכל , איך יתכן שבמשך כל המהלכים האלו, שהתגלה להם שהוא יוסף 38202 

 38203 ?לא העלו על דעתם בשום שלב מן השלבים שאולי הוא יוסף איך, האירועים המוזרים לכאורה

, שאחרי ששמעו ממנו קושיא וזה נראה להם כל כך פשוט, ל"ח מבריסק זצ"מספרים על תלמידיו של הגר 38204 

וכאן לא הצליחו האחים להבין מה לפניהם והרי ? כמה היו מצטערים איך לא חשבו על כך בעצמם מראש 38205 

עד , נתן אותם כמרגלים שאל אותם כל כך הרבה שאלות, ומרת דרשניכל ההנהגה הזו א, רגליים לדבר 38206 

בתך היינו מבקשים או אחותנו , למה היה לך לשאול כל אלה, י כאן"שיהודה בעצמו מתפלא כדברי רש 38207 

 38208 .אתה מבקש

? איך לא הבינו שאולי זהו יוסף אחיהם, אחרי כל ההנהגה הזאת ואחרי שביקש דוקא לראות את בנימין 38209 

ואחר כך מעשה הכסף , ם נזכרים במעשה המכירה ומודים באשמה אבל אשמים אנחנוהרי הם בעצמ 38210 

וכי הם מאמינים למעשי , ואיך הגביע נמצא דוקא באמתחת בנימין, המושב באמתחותיהם ומעשה הגביע 38211 

 38212 .בודאי יש דברים בגו? כשפים מעין אלו

ול אתו בביתו דבר שאיננו והנה הובאו לאכ, הרי הם עצמם אמרו שבאו לחפש את אחיהם יוסף במצרים 38213 

הושיב אותם , ומה כל התעתועים האלו, כי כל הבאים לשבור אוכל קונים והולכים לבתיהם, מקובל בכלל 38214 

ובודאי לא היו תמימים ולא טפשים לתלות את זה , לפי סדר לידתם הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו 38215 

ולא עוד ! זקן והם לא מבינים מאומהוהוא כל הזמן שואל אותם מה שלום אביכם ה! בניחוש של הגביע 38216 

, והיה צריך להוכיח ולהראות להם שהוא מהול, אלא אפילו אחרי שהתגלה להם אני יוסף אחיכם לא קיבלו 38217 

 38218 !כל שכן אצל שבטי יֿה בעלי שכל והבנה כמוהם, אתמהה! כאילו כל ההוכחות עד עכשיו הן כאין וכאפס

כגון איזהו , הוא לברר דוקא דברים הכי קרובים לאדםל אמר פעם שכוחו של מוסר "רבי אברהם מירר זצ 38219 

אבל המוסר בא וחוקר בזה ומגלה לאדם את , כל אחד יש לו בזה תשובות והנחות משלו, גבור איזהו עשיר 38220 

אחי יוסף הרי , ואין המטרה לחקור בנסתרות ובמה שנמצא רחוק בירח אלא בקירבתו של האדם, האמת 38221 

 38222 ?ואיך לא גילו את הדבר הזה, שלפניהם היו בעלי מוסר וידעו לחקור את מה



עמוק עמוק בתוך תוכם לא רצו , אלא יש לעורר מכאן שמה שהיה חסר כאן לא הכשרון אלא חוסר הרצון 38223 

שהרי חקירה כזו תוביל אותם לשורש הענין שהם , לא היו מעונינים להבין ולהגיע למסקנה כזו, להבין 38224 

, הנגיעה הזו פעלה בנפשם דק מן הדק, ימשול עליהםושמטרתם היתה שהוא לא ימלוך ולא , מכרו אותו 38225 

 38226 .והעלימה מעיניהם כל אפשרות להבין מה שלא היו מעונינים להבינו

איך לא הבין , בזה הסבירו חכמי המוסר איך יתכן שהחכם איינשטיין אשר התפרסם כל כך בתורת המדע 38227 

ור את עיניו ולא נתן לו להגיע אלא שלא רצה בכך והרצון הזה סינו? ומציאותו לפי המדע´ את גדלות ה 38228 

היא יותר קרובה מחכמת האטום ומאוד קרובה למי שרוצה ´ מציאות ה, למסקנה הפשוטה והמתחייבת הזו 38229 

 38230 .אך נעלמת היא ממי שאינו רוצה לראות, לראות

ולכן כל הסימנים לא נקלטו אצלם בכיוון , האחים לא היו מעונינים לראות את אחיהם מולך ומושל בהם 38231 

, ואז לא מבינים מאומה ותולים בחוסר זמן ובעוד תירוצים, גם אצלנו אנו לא מעונינים ללמוד מוסרכך , זה 38232 

וכולם מבוהלים ובורחים , ל משל לשריפה המתפשטת בעיר"דוד בודניק זצ´ וכך ועל זה היה ממשיל ר 38233 

והוא , רגילהאך ישנו אחד שכל זה כאילו איננו נוגע אליו והוא ממשיך בפעולתו ה, ומנסים לעשות משהו 38234 

 38235 .השעון התלוי על הקיר

ואינו חש את , והגיעה עד לחדר שבו תלוי השעון אך הוא ממשיך בשלו, השריפה כילתה את כל הבית 38236 

ואפילו כשהעץ של השעון מתחיל , הסכנה המתקרבת אליו וממשיך לפעול ולהשמיע את הצלצולים שלו 38237 

, ם מתו מוטל לפניו מדותיו מפריעות לוכך האד, המכשיר ממשיך בפעולתו עד השניה האחרונה, לבעור 38238 

 38239 .והוא אינו חש מאומה כי איננו מעוניין בכך

יוסף קטן שבשבטים כשאמר להם , ל אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"ובזה אפשר להבין דברי חז 38240 

מה ה להוכיח כל אחד ואחד לפי "כשיבוא הקב, אני יוסף אחיכם נבהלו מפניו ולא יכלו לעמוד בתוכחתו 38241 

ביאור הדברים שמה שהאחים נבהלו הוא משום שהרגישו בנגיעה שלהם כמה , שהוא על אחת כמה וכמה 38242 

 38243 .הפריעה להם לראות את האמת ולהבין שהנה יוסף לפניהם

וזה בגלל , כמה טחו עיניו מראות ולבו מהבין דברים פשוטים, ה יוכיח כל אחד לפי מה שהוא"כך כשהקב 38244 

בתקופה זו שאנו משתדלים להשיג הישגים , מאותו בירור וזהו עומק הדין כמה ייבוש ויכלם, הנגיעה שלו 38245 

שזה , כמה עלינו ללמוד מוסר ולהתגבר על הטבע שלנו ועל נגיעותינו, בעבודתנו לחיזוק בהשגחה ובטחון 38246 

, ובזה תלויה הצלחתנו בכלל ובפרט על ידי בירור המידות, כל כך חשוב בפרט בדורנו זה ובתקופתנו זו 38247 

 38248 .(דגל המוסר)  .הנגיעות ולעשות לתיקון המדות לגלות את

 38249 

 38250 מאמר תת

 38251 .(´ה ג"בראשית מ) ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו

בלעם חכם של אומות העולם היה ולא , אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, אבא כהן ברדלא אומר 38252 

יוסף קטנן של שבטים , שנאמר ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא, תה של אתונויכול לעמוד בתוכח 38253 

ה "לכשיבוא הקב, ד ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו"הה, היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו 38254 

 38255 .(´ג י"צ´ ר פי"בד) כ"ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא עאכו

כי הלא הם חיפשו אותו בכל ארץ , לאחיו בשורה גדולה להםהרי באמת היתה התוודעותו של יוסף  38256 

כי חששו שמא נטמע בין , ונכנסו בשערים מיוחדים והתפזרו בשווקים שונים כדי למצוא אותו, מצרים 38257 

והנה פתאום הופיע , וגם לא יכלו לעמוד בפני צער אביהם, המצרים או אולי נאבד לגמרי מן העולם 38258 

והם גם , דרגה גבוהה כזו של מושל בכל ארץ מצרים ומשנה למלך פרעהלפניהם כשהוא חי וקיים ועומד ב 38259 

ומתוך כך גם , ולהיפך זו היתה סיבה לעליתו לגדולה, נוכחו שבמעשה מכירתם אותו לא עוללו לא רעה 38260 

ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם , נגרמה הצלה לכל העולם מכליון כפי שיוסף טען לפניהם 38261 

 38262 .שלחני אלקים לפניכם אותי הנה כי למחיה

מרוב הבושה , ובכל זאת בשעה שיוסף התוודע לפניהם נבהלו מפניו ולא יכלו להוציא הגה מפיהם 38263 

ועוד הרגיע אותם באמרו , ואף על פי שיוסף לא הוכיח אותם כלל, שהרגישו כלפיו על אשר מכרוהו 38264 

עם זה לא יכלו להירגע , וישלחני אלקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה 38265 

 38266 .ולא מצאו מלה בפיהם לענות אותו

כי אז היו , ולא עוד אלא שהאחים היו מרוצים יותר אם היה יוסף מתאכזר כלפיהם ומעניש אותם קשות 38267 

וכפי שטענו לאחר מכאן לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את , רואים בזה סיפוק מה שבאו על עונשם 38268 

אבל לאחר שיוסף לא , כלומר הלואי שישטום אותנו וישיב לנו רעה, (´ת נבראשי) הרעה אשר גמלנו אותו 38269 

 38270 .לא היה גבול להתביישותם מפניו, הוכיח אותם כלל ועוד ניחם אותם

כמה נורא יום הדין והתוכחה כשהאדם יופיע לפני מלך מלכי , ואם כלפי בשר ודם ובנסיבות כאלה כך 38271 

עד שאין לו , לבד כי אם על כל מעשיו במשך כל ימי חייוולא על מעשה אחד ב, המלכים ויוכיחו על מעשיו 38272 



ה מיום הדין "כמה איומה תהיה הבושה והבהלה מפני הקב, שום פתחון פה לפניו ולא שום תקוה לניחום 38273 

 38274 .מעצם הופעתו לפניו ומעצם הכרתו כמה חטא לפניו ופשע כנגדו, בלבד

כי הדין והעונש שהוא , שה הוא מהדין עצמואין לתאר ואין לשער כמה נורא ואיום הוא היום הזה ואולי ק 38275 

ושמא משום זה הרשעים מצדיקים עליהם את , ה מביא הקלה להרגשת בושתו כאמור לעיל"מקבל מהקב 38276 

 38277 .(עירובין יט) הדין ואומרים יפה דנת ויפה תיקנת גיהנום לרשעים וגן עדן לצדיקים

מפני שאינם יכולים , עליהם כאחת ה מגלה שכינתו על ישראל אינו נגלה"ל בשעה שהקב"אמנם אמרו חז 38278 

צא ולמד מיוסף בשעה , שאם יגלה להם טובתו כאחת ימותו כולם, לעמוד באותה טובה בפעם אחת 38279 

ה על "הקב, מתו כולם ולא יכלו לענות אותו, אמר להם אני יוסף אחיכם, שנתוודע לאחיו לאחר כמה שנים 38280 

 38281 .(´מדרש תנחומא דברים א) אחת כמה וכמה

ואם כי יש בכך הנאה עצומה לאין , ה יתגלה"ל על כך כמה נורא יהיה היום שהקב"זהרי כבר עמדו ח 38282 

בכל זאת עצם הכרת האמת תגרום בהלה גדולה , ה"ל רואים בזה גילוי טובתו של הקב"כפי שחז, שיעור 38283 

ועל אחת כמה ביום דינו של האדם בשעה שיעמוד בפני , עד שאם היא תבוא בבת אחת ימותו כולם, כזו 38284 

 38285 .כמה נורא ואיום אותו יום ומי יכילנו, ה והיא תבוא בבת אחת"של הקבתוכחתו 

 38286 

 38287 מאמר תתא

 38288 .(´ה ג"בראשית מ) ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו

עמוד בלעם חכם של הגויים לא יכול ל, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, אבא כהן ברדלא אמר 38289 

יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו , ד ההסכת הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא"הה, בתוכחתה של אתונו 38290 

ה ויוכיח כל "לכשיבוא הקב, ד ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו"הה, יכולים לעמוד בתוכחתו 38291 

 38292 .(ר שם"בר) כ"אחד לפי מה שהוא עאכו

, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון´ הם תמיד פחד הל הקדושים היה לפני"רואים מזה שאצל חז 38293 

תיכף נזכרו בחשבון שלמעלה ואמרו אוי לנו מיום הדין ואוי , וכשלמדו הפסוק ולא יכלו אחיו לענות אותו 38294 

 38295 יוחנן בן זכאי´ ותמיד היתה לפניהם חרדת ר, מפני שאף רגע אחד לא שכחו מזה, לנו מיום התוכחה

 38296 .פסוק של יוסף או של בלעם תיכף עשו חשבון שלהםלכן כשהגיעו ל, (ברכות כח)

מצא שטר חוב אם , (מ יג"ב) ´ל למד עם התלמידים את הגמ"ישראל סלנטר זצוק´ שמעתי כי מרן הגאון ר 38297 

ס התייפח בבכי "הגרי, אם כשחייב מודה אמאי לא יחזיר´ ומקשה הגמ, יש בהם אחריות נכסים לא יחזיר 38298 

אם חייב מודה ´ וענה להם כי בשעה שלמד את קושית הגמ? בכותהתלמידים שאלו רבינו מה יש כאן ל 38299 

אם אתה מודה שאתה חייב , ה ישאל אותו כשחייב מודה אמאי לא יחזיר"נזכר שגם הקב? אמאי לא יחזיר 38300 

ל שתמיד היה "ישראל זצ´ אבל ר, פ שהענין מדבר בדבר אחר לגמרי"אע? לי למה אינך חוזר בתשובה 38301 

עוד דבר מה שאחרים אינם שומעים ´ שמע בהגמ, ´מה שהחסיר בעבודת הלנגד עיניו ודאג על ´ פחד ה 38302 

 38303 .כלל

ל הקדושים מבארים את הפסוקים על כן יאמרו המושלים אלו המושלים "ובזה אפשר להבין מה שחז 38304 

´ וראיתי בס, בואו חשבון נעשה חשבון העולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, ביצרם 38305 

וכבר צווחו קמאי איך היתה כזאת לדרוש במאמר על כן יאמרו , ובנא שאומראהל יעקב להמגיד מד 38306 

 38307 .חקת´ עיין שם פ? על כן יאמרו המושלים ביצרם כי זה דבר רחוק מאוד, המושלים בואו חשבון

ל הקדושים אשר תמיד "אלא חז, ל להכניס את זה בפסוקים"אבל לפי האמור אפשר לומר כי אין כוונת חז 38308 

כיון שראו בפסוק , ותמיד היה הדין וחשבון נגד עיניהם, ´ה שהם מקצרים בעבודת ההיה דאגתם ופחדם מ 38309 

ואמרו אחד לחברו בואו , ה"תיכף נזכרו בחשבון של הקב, פ שזה מדבר בענין אחר לגמרי"בואו חשבון אע 38310 

 38311 .איש אל רעהו´ כ אז נדברו יראי ה"ונחשוב חשבונו של עולם כמש

אשרי אדם שומע לי שכל , כ"ל עה"ז מה שאמרו חז"ל הוסיף ע"י זצשמואל רוזובסק´ וידידי הרב הגאון ר 38312 

כשהאדם כל מעייניו ורעיוניו , שכל מה שהוא שומע הוא מקשר תיכף עם עניני שמים, שמועותיו לי 38313 

דרכי )  .וזהו שכל שמועותיו לי´ אז כל מה שהוא רואה ושומע תיכף מקשר לה, ´דבוקים בה 38314 

 38315 .(מוסר

 38316 

 38317 מאמר תתב

 38318 .(´ה ג"בראשית מ) חיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניוויאמר יוסף אל א

ומדוע הוא חוזר שוב ושואל , לכאורה קשה הרי עוד לפני שיוסף התוודע לאחים הם אמרו לו שיעקב חי 38319 

יו כי יכול להיות שמה שאמרו לו עד עכש, אפשר לפרש כי יוסף שאל האם באמת יעקב חי? העוד אבי חי 38320 

ויש מבארים אני , זה לא היה אמת אלא אמרו לו כן כדי שירחם על בנימין כדי שיעקב לא ימות, שיעקב חי 38321 

אומר להם יוסף אני יוסף , אתם עונים שאם בנימין לא ישוב הביתה אביכם מיד ימות, יוסף העוד אבי חי 38322 



נם צריך להבין מדוע אמ? מדוע בשעה שעמדתם למכור אותי לא חששתם לחייו של אביכם, העוד אבי חי 38323 

 38324 .כתוב כי נבהלו מפניו ולא כתוב כי נבהלו ממנו

החליף את בגדי המלכות , מלך אחד רצה לראות איך מחזיקים ממנו במדינתו, ונבאר הענין בדרך משל 38325 

הגיע לעיר אחת נכנס לעיריה ומצא את ראש העיר יושב עם , בבגדים אזרחיים ועבר בעיירות של מדינתו 38326 

התרגז עליו ראש העיר וגרשו ממנו , אותו אולי הוא יודע היכן יש בעיר זאת אכסניה שאל, חברי העיריה 38327 

מיד כשפתח היהודי את הדלת התחיל לצעוק הנה המלך , הלך המלך ודפק בביתו של יהודי אחד, בצעקות 38328 

 38329 .הנה המלך

והרי ענה היהודי איך לא אכיר את פניו של המלך ? השתיק אותו המלך ושאלו היכן ידעת שאני המלך 38330 

אמר המלך יהודי זה שאין פרנסתו , ומיד הבחנתי שהמלך בא לביתי, תמונת המלך תלויה על קיר ביתי 38331 

ואילו ראש העיר שפרנסתו מהמלך הוא אינו מסתכל אפילו , מהמלך מסתכל על תמונתי התלויה בקיר ביתו 38332 

 38333 .אסלק אותו ממשרתו הרמה סיים המלך, על תמונת המלך ולכן לא הכירני

ל אומרים שדמות דיוקנו של יוסף היה דומה לדיוקנו של "חז, וכחתו של יוסף הצדיק לאחיווכן היה בת 38334 

וכי אינכם מרגישים , ותמהני עליכם איך לא הכרתם אותי עד עכשיו´ אני יוסף´יוסף אומר לאחים , יעקב 38335 

ולא  ולכן אינכם זוכרים את צורת פניו, או שמא יעקב אביכם כבר מת מזמן, שאני דומה ליעקב אביכם 38336 

וזהו שאמר כי , או שמא שלחתם אותו למושב זקנים ועל כן אין דמות דיוקנו לנגד עיניכם, הכרתם אותי 38337 

 38338 .(דרכי מוסר)  .נבהלו מפניו דייקא

 38339 

 38340 מאמר תתג

 38341 .(´ה ג"בראשית מ) ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו

מיד , ל יוסף לאחיו למה אתם מסתכלים לכאן ולכאן אני יוסף אחיכם"א, (גש התנחומא וי) איתא במדרש 38342 

ומה יוסף כשאמר , י ווי לנו מיום הדין ווי לנו מיום התוכחה"אר, פרחה נשמתן ולא יכלו לענות אותו 38343 

כי , כ"ה לדין דכתיב ביה ומי מכלכל את יום בואו עאכו"כשעומד הקב, לאחיו אני יוסף פרחה נשמתן 38344 

 38345 .כ"ה לתבוע עלבון המצוות ופשעה של תורה עאכו"ניו כשיבוא הקבנבהלו מפ

כדאיתא לעיל בסוף , והנה האחים שבטי יֿה סברו שכל מעשיהם בענין מכירת יוסף היה בדין ובמשפט 38346 

י יודעים אנו שלא "ופירש, פרשת מקץ מה נאמר לאדוני מה נדבר ומה נצטדק האלקים מצא את עון עבדיך 38347 

 38348 וראה במדרש, מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו, נהיתה להביא לנו זאתאבל מאת המקום , סרחנו

 38349 .מה נאמר ביוסף ומה נדבר בשמעון (ר צב ט"בר)

וכן , ה מצא את עוונם"ולכן אמרו שרק הקב, היינו שבדקו השבטים בכל מעשיהם ולא מצאו כל פגם 38350 

ובודאי שחשבו , צירוף המניןה ל"והכניסו אף את הקב, האחים עשו חרם שלא לגלות מכירת יוסף לאביהם 38351 

ב "ולא רק בעת המכירה אלא אף כל הכ, ה למנין"ה לא היו מצרפים את הקב"דבלא, שהכל בצדק ובמשפט 38352 

וכדאיתא ויאמרו איש אל אחיו אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו , שנה סברו כן 38353 

, שלא שמעו לתחנוני יוסף בשעת המכירהשגוף המכירה היתה כדין ורק תבעו מעצמם , אלינו ולא שמענו 38354 

 38355 .מ בשעה שאמר להם אני יוסף מיד פרחה נשמתן"מ

חזינן כמה כוחות עמוקים טמונים , כאשר שמעו אני יוסף גילו וראו את האמת שהיתה פגימה במעשיהן 38356 

מ לא ראו את "מ, ולאחר כל הבדיקה והדקדוק במעשיהם´ שיתכן וגדולים וצדיקים כשבטי ה, בנפש האדם 38357 

, כי כאשר קרוב אדם לעצמו הנגיעה מסמא את עיניו וטחו מראות את האמת, אמת שיש חטא במעשיהםה 38358 

ה לדין "ל לעתיד לבוא שיעמוד הקב"והיינו דאמרו חז, ורק לאחר שנעלמת הנגיעה יראה נכוחה את מעשיו 38359 

 38360 .מי יוכל לעמוד בפניו

אמר לתלמידיו אילו לפני מלך בשר , כהיוחנן בן זכאי היה בו´ כשחלה ר, (ברכות כח) ´והיינו דאיתא בגמ 38361 

נ יכול אדם לחשוב "וביאורו שאה, ה"כ לפני מלך מלכי המלכים הקב"עאכו, ודם הייתי עומד הייתי בוכה 38362 

וידון מעשי האדם , ה דיין האמת"אך בשעה שיתיצב לדין לפני הקב, שצדיק במעשיו ואין בו כל חטא 38363 

ויראה כי כל , שעה יתגלו כל מעמקי הכוחות הטמונים בושהרי באותה , ופנימיותם מי יוכל לצדוק במעשיו 38364 

, ה שלא יראנו האדם וחי"ל בשעה שיעמוד לפני הקב"והיינו שהדגישו חז, טענותיו וסברותיו כולם שקר 38365 

 38366 .וביאורו שיתגלה האמת עד הנקודה הפנימית ואימת הדין

והלא הדין הוא קיום , וכחהל שאמרו אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום הת"והנה יש להתעורר בלשון חז 38367 

כ היה צריך לכתוב אוי לנו מיום התוכחה שבו יוכיח "וא, והתוכחה הם הראיות שקדמו למשפט, המשפט 38368 

 38369 .ל תוכחה להדין"ומדוע הקדימו חז, כ אוי לנו מיום הדין בעת המשפט עצמו"ואח, ה את מעשינו"הקב

אינו , והזדכך על ידי העונש והמשפטשכל זמן שהאדם עומד בחטאו ולא התנקה , ונראה ביאור הדברים 38370 

וכאשר הרגשיו אינם פועלים אינו , כי החטא מטמטם את הרגשיו, מסוגל כלל להרגיש ולחוש ענין התוכחה 38371 

מגיע למעלת הנפש ואז יוכל להרגיש , ורק לאחר שעבר את הדין והמשפט ונזדכך מחטאו, חש בתוכחה 38372 



ראשונה מקבל עונש במשפט על החטא , מיםעונשים יש במשפטי ש´ ונמצא דב, ולשמוע את התוכחה 38373 

אזי מתחילה פרשת העונש הנמצאת בהתוכחה , ולאחר העונש שהזדכך מחטאו ומגיע למעלת הנפש, ממש 38374 

 38375 .כי הנפש מעצמה מרגישה ובושה בקיום התוכחה, עצמה

ורק החטא מטמטם את הנפש , הן אמת שהנפש שהיא חלק אלוה ממעל צריכה להרגיש הכל עוד לפני הדין 38376 

וזו הבושה היותר גדולה , ולכן רק לאחר הדין תרגיש הנפש את התוכחה, מונע ממנה את ההרגשים האלוו 38377 

ולכן קדם הדין , כיון שמעצמו מרגיש את הבושה הנוראה הנמצאת בו, והעונש הגדול שיכול להיות 38378 

אוד וטעם נוסף כי גדול מ, ראשית משום שללא הדין אין אפשרות לחוש בתוכחה, סיבות´ לתוכחה מב 38379 

, י חטאו"ועוד יש להוסיף שהנפש יכולה לראות כמה איבד ע, העונש שיראה בתוכחה מאשר יש בדין 38380 

 38381 .שהרי מכירה הנפש במעלת הנצח וממילא הבושה וההרגשה נוראים עד אין סוף

וכדחזינן בענין השוחד שאמרה תורה , ל ובראותנו את גדול כח מדת הנגיעה באדם"הנה בלומדנו בדברי חז 38382 

ל שלא רק נגיעת ממון "ואמרו חז, (ג"שמות כ) תקח כי השוחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים ושוחד לא 38383 

, (כתובות קה) ´פוסלת לדין אלא אף הנגיעה היותר קלה כבר ביכולתה לסלף דברי צדיקים וכדאיתא בגמ 38384 

 38385 .ל פסילנא לך לדינא"שאחד הוריד נוצה מעל בגדי הדיין א

כ היאך יתכן "א, מעשי אדם נובעים מנגיעות שהכל קשור באהבת עצמווהלא כל , ומעתה יש לנו להתבונן 38386 

והלא חזינן שאף שבטי יֿה מכל מקום הנגיעה הטעתם , שיראה את האמת והרי הנגיעות מסלפות את מבטו 38387 

כ אנו הספוגים בנגיעות ודאי "עאכו, ורק לאחר שבטלה נגיעה נוכחו באמת, ולא יכלו לראות את האמת 38388 

ואיננו יודעים ומבינים כלל מה , ואיננו מכירים כלל במציאות מעשינו, מהאמתשכל מעשינו רחוקים  38389 

 38390 .התורה דורשת מאתנו

הנה ענין עלבון , ה לתבוע עלבון המצוות ופשעה של תורה"כשיבוא הקב, ל"וכן יש לראות שם בדברי חז 38391 

ולם עלבון א, ואף האדם המשתדל לידע תורה יודע רק ענין החטא, המצוות איננו מבינים כלל מהותה 38392 

ומעתה כמה פשוט שבשעה שלא יתיגע האדם בלימוד המוסר , המצוות ופשעה של תורה אינו מכיר כלל 38393 

וכוחות האדם הם היפוך , כי הרי חיי האדם מתנהלים לפי רצונותיו וכוחותיו, הרי אינו מכיר כלל את עצמו 38394 

 38395 .(אור יחזקאל)  .האמת וממילא אינו יודע כלל את התביעה הנדרשת מאתו

 38396 

 38397 אמר תתדמ

 38398 .(´ה ג"בראשית מ) ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו

בלעם חכם של גויים לא יכול לעמוד בתוכחתה , אבא ברדלא אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה 38399 

ה ויוכיח לכל אחד "לכשיבוא הקב, תויוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכח, של אתונו 38400 

ומה יוסף , ורבי אלעזר בן עזריה אומר אוי לנו מיום התוכחה, ואחד לפי מה שהוא על אחת כמה וכמה 38401 

ה שהוא דיין ובעל דין ויושב על כסא "הקב, שהוא בשר ודם כשהוכיח את אחיו לא יכלו לעמוד בתוכחתו 38402 

 38403 .(ר צג י"ב) בשר ודם יכולים לעמוד בתוכחתו על אחת כמה וכמה שאין כל, דין ודן כל אחד ואחד

, ולא הביא ראיה מאתונו של בלעם, ע לא הדגיש שיוסף היה קטנן של שבטים"ויש להבין מדוע ראב 38404 

ויש כאן , ולאידך גיסא מדוע נזקק אבא ברדלא לדוגמת אתונו של בלעם ומקדים אותה למעשה יוסף 38405 

דרך הילוכנו היינו נפגשים בבעל חיים שיתחיל נצייר לעצמנו שב, הרגשה נפלאה בדברי אבא ברדלא 38406 

הלא ברור שכל אחד מאתנו היה מתעלף , ויפתח את פיו בדברים של טעם המכוונים אלינו, לדבר אלינו 38407 

, ולא זו בלבד שאינו מתעלף ואינו מתבלבל, והנה אנו רואים שבלעם אינו מאבד את עשתונותיו, מפחד 38408 

 38409 .דומה שאין דבר שיביאו במבוכה, בדואלא שהוא מדבר אל האתון כדבר אדון אל ע

ההסכן הסכנתי לעשות לך כה , אבל כשהאתון טענה הלא אנכי אתונך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה 38410 

אלא שבלעם , הלא רשאי לשתוק ויכול היה לכפור, מדוע עליו לענות לאתונו ולהודות לפניה, ויאמר לא 38411 

אין , גם כשבעל חיים הטיח אותה בפניו, לץ להודות בהעם עזות רוחו וגבהות רוחו כשעמד כנגד האמת נא 38412 

 38413 .כח בעולם שיכול לעמוד כנגד האמת

והם היו גיבורים שהיה בכוחם להחריב את , הוא הדין באחי יוסף שהיו להם שיקולים וחשבונות ופסק דין 38414 

האמת  משום שעמדו מול, מיד פרחה נשמתן´ אני יוסף´וכששמעו מפיו שתי מילים , (ר צג"ב) כל מצרים 38415 

וזהו שאמר אבא , ונגד כח של אמת אין שום כח שבעולם יכול לעמוד, מול קיום חלומות יוסף ודבריו 38416 

הן אז תהיה הבושה נוראה , ה ויוכיח כל אחד ואחד והאמת הברורה תטפח על פניו"ברדלא כשיבוא הקב 38417 

 38418 .ומי יוכל לעמוד בתוכחה

תמיהני אם יש , (7ערכין טז) יה עצמו אמרא בן עזר"שהרי ר, רבי אליעזר בן עזריה דן בעצם התוכחה 38419 

ן טעמים "יש לו הצטדקויות וק, (א"משלי כ) וכל דרך איש ישר בעיניו, בדור הזה מי שיודע להוכיח 38420 

אבל הפסוק אומר כל דרך איש ישר בעיניו ותוכן , ויש אצלו מבט רחמים ולפנים משורת הדין, למעשיו 38421 



הכל ברור וגלוי לפניו ואין כלל , לפניו נגלו כל תעלומותו, לגביו אין נדנוד כלשהו של ספק, 0´לבות ה 38422 

 38423 .מקום לטענות מצד האדם

, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, אליעזר כי מטי להאי קרא בכי´ ר, (7חגיגה ד) בענין זה אמרו 38424 

שיב שלא יוכל לה´ וביארו שם בתוס, ה על אחת כמה וכמה"ומה תוכחה של בשר ודם כך תוכחה של הקב 38425 

דמכמה דברים מצי לפטור עצמו קצת כדאיתא בעירובין יכולני לפטור , תשובה מעלייתא להפטר לגמרי 38426 

, מדברת גם מדין תפלה ומתשובה מעלייתא´ שהגמ´ ויש לעיין מנא להו להתוס, כ"העולם מדין תפלה ע 38427 

 38428 .איירי משאר דברים שאין עליהם תשובה כלל´ והגמ, דילמא מדין תפילה נפטר לגמרי

שהרי גם לשבטים היתה תשובה לפטור עצמם קצת מדינו , ודאי שזה גופא למדנו מתוכחתו של יוסף אלא 38429 

והיו להם , ודנו בכובד ראש ובישוב הדעת, שהרי היו שבטי יֿה וכל מעשיהם בבינה ובהשכל, של יוסף 38430 

מפניו ולא ונבהלו , פרחה נשמתן´ אני יוסף´ועם כל זאת בשעה שאמר להם יוסף , טעמים נכונים בעיניהם 38431 

והאמת היא שיוסף לא הוכיח , כי הבינו בעצמם שכל התנצלויותיהם לא יהיה בהם ממש, יכלו לענות אותו 38432 

וזוהי גופא , ולהיפך כלכל אותם ברעב והושיבם בטוב ארץ מצרים והאכילם את חלב הארץ, אותם כלל 38433 

 38434 .התוכחה לברר מיהו הצדיק ומיהו השלם באמת

ל "אם חז, וכיצד יש ללמוד מוסר כי מטי להאי קרא בכי, בונן בפרשה זואלעזר כיצד יש להת´ ולמדנו מר 38435 

כמה ראוי לנו להתעורר ולהתבונן בתירוצים השמורים , הקדושים כמלאכים התעוררו בבכי מפרשה זו 38436 

וכמה חסדים , ´ולא רק בבקורתו של תוכן לבות ה, לראות כיצד אינם עומדים אפילו בבקורת שלנו, עמנו 38437 

, הצדקה היא גופא בושת הפנים עבורנו והיא התוכחה האמיתית´ לך ה, ת"ים אנו מהשיומאור פנים מקבל 38438 

 38439 .(לקט שיחות מוסר)  !כמה ראוי לנו להתעורר ולירא ולפחוד מיום הדין אשרי המבין זאת

 38440 

 38441 מאמר תתה

 38442 .(´ה ג"בראשית מ) ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו

בלעם חכם של הגויים , ל אבא כהן ברדלא אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"אמרו על כך חז 38443 

ד "הה, ויוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, לא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו 38444 

לפי מה שהוא על אחת כמה ה ויוכיח כל אחד ואחד "לכשיבוא הקב, ולא יכלו לענות אותו כי נבהלו מפניו 38445 

 38446 .(ג י"בראשית רבה צ) וכמה

ושילח כל , הרי הוא נשא קולו בבכי וקרא להם בלשון רכה ותחנונים, ויש להבין מהי תוכחתו של יוסף 38447 

א  "ומהו שאמרו שלא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו וכן הקשה מהרש, (י"רש) איש מעליו שלא יבושו אחיו 38448 

ולא עוד אלא ששיתפו את , ם היו בטוחים שכל מעשיהם אמת וצדקוהענין הוא שהשבטי, (7חגיגה ד) 38449 

שהיו בטוחים שכל מעשיהם על פי רוח הקודש , (תנחומא וישב ב) ה במעשיהם וצירפוהו למניינם"הקב 38450 

 38451 .ומן השמים מסכימים להם

ם משו, היתה זו תוכחה שאין לעמוד בפניה, כאשר יוסף התגלה לפניהם וראוהו בגדלותו ובקיום חלומותיו 38452 

 38453 שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, שראו שאין לסמוך על רוח הקודש ולא על הסכמה מן השמים

ואין מעכבין , והוא הקובע לפי בחירתו את הדרך בה ילך, לפי טעותו וחטאו שהוא בעל בחירה, (7מכות י) 38454 

 38455 .כי העיכוב יפגע בכח בחירתו ובשיקול דעתו, אותו מן השמים

עשו את חשבון נפשם וגילו את הנקודה החבויה של קנאה ושנאה , ם האמתבאותו רגע שהובהרה לה 38456 

ובדרך , והיא השנאה שקלקלה את השורה והטעתה את השכל לדון בטעות, שקיננה בנפשם בדקי דקות 38457 

שימצא את לבבו נכון , והאמת מארץ תצמח מלב האדם עצמו, שהם רצו לילך בה הוליכו אותם מן השמים 38458 

 38459 .רעה שעלולה להטעותו ולהורידו לבאר שחת טהור מכל מידה´ לפני ה

שאמרה לו ההסכן , וזה היה ענין בלעם החכם שבאומות שלא היה יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו 38460 

אבל הוא רצה לילך , ובעל כרחו ראה שירט הדרך לנגדו ומן השמים מעכבים בעדו, הסכנתי לעשות לך כה 38461 

ובכל פעם נכנס בפירצה דחוקה שהותירו , את הרמזים ואטם עיניו ושכלו מלהבין, בדרכו לקלל את ישראל 38462 

י "ופירש, וכאשר אמר ועתה אם רע בעיניך אשובה לי נענה לך עם האנשים, לו מן השמים להטעותו 38463 

מה שביקש לא ניתן לו ומה , (.סנהדרין צ) שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו לאבדו משני העולמות 38464 

 38465 .(7סוטה ט) שהיה לו לקחו ממנו

וכל כולנו , אנו איננו מסתמכים על רוח הקודש ולא על הסכמה מן השמים, ה מה נענה אבתרייהוומעת 38466 

אבל גם אנו , ומה הלימוד שיש לנו כערכנו מפרשה זו, מופעלים ממידות ורצונות נחפשה דרכינו ונחקורה 38467 

, י חכמיםלחטוא בלשון הרע ורכילות ומחלוקת וקטיגוריא בתלמיד, רגילים לסמוך על גדולים וצדיקים 38468 

 38469 .והכל שרוי בנימוק שכך היא דעת תורה וכך מסכימים מן השמים

ודעת תורה ידוע לנו היטב , חייבים אנו לדעת שאסור לסמוך על שום הוראה הנוגדת את התורה עצמה 38470 

ואלו המלבים את המחלוקת , שאין כל היתר לדבר לשון הרע אפילו על רשעים ומכל שכן על צדיקים 38471 



שהיא תולדת מידותיהם , מוליכים אותם מן השמים בדרך שהם רוצים לילך בהיחושו לנפשם אם אין  38472 

יורה )א  והיא המורידתם לבאר שחת בביזוי תלמידי חכמים שאין רפואה למכתם בזה ובב, ורצונותיהם 38473 

 38474 .(ו"נ ס"דעה רמ

ל וראיתי ציור זה בספרו ש, והבאתי ציור חי איך מוליכים אנשים כמותנו בדרך שאנו רוצים לילך בה 38475 

ואדם העוסק בתורה , שהכלל הוא שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, צ רבי יהושע הלר"הגה 38476 

הרי יש כאן , (י אחרים"כשאפשר לעשות ע) בשקידה והוא מתחיל לעסוק בגמילות חסד הרי זה שלא כדין 38477 

 38478 .מצוה של גמילות חסד ועבירה של ביטול תורה, מצוה מעורבת בעבירה

וממציאים לו מן השמים עוד ענינים של גמילות חסד גדולים , השמים בדרך זו ואז מסייעין אותו מן 38479 

ורואה שמן , והוא מתבטל מלימודו ומפסיד את תכלית גדלותו להיות תלמיד חכם שזהו חיובו, וחשובים 38480 

וצריך הוא לחפש , השמים מסכימים עם דרכו וממציאים לו בטלים הרבה כנגדו וכל זה הוא רק נסיון 38481 

ולא יסמוך על רמזים מן השמים המסייעים אותו , היתה בו נטיה לביטול תורה או לעסקנות בלבבו אם לא 38482 

 38483  .וידע האדם כי רק דעת תורה הוא צריך לדעת בכל דבר בטוהר לב ונפש וכתורה יעשה, כנטיותיו

 38484 .(לקט שיחות מוסר)

 38485 

 38486 מאמר תתו

 38487 .(´ה ג"בראשית מ) כי נבהלו מפניו ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו

ל יוסף למה אתם "וכן משמע מלשון התנחומא א, ולא מפני שיעניש אותן´ י מפני הבושה פי"וברש 38488 

ר יוחנן ווי לנו מיום "ולא יכלו לענות אותו א, אני יוסף אחיכם מיד פרחה נשמתן? מסתכלים לכאן ולכאן 38489 

ה לדין דכתיב "כשעומד הקב, ו אני יוסף פרחה נשמתןומה יוסף כשאמר לאחי, הדין ווי לנו מיום התוכחה 38490 

ה לתבוע עלבון המצוות ופשעה של "כי נבהלו מפניו כשיבוא הקב, כ"ביה מי מכלכל את יום בואו עאכו 38491 

 38492 .כ"תורה עאכו

מלשון כשיבוא , ווי לנו מיום התוכחה ולא מהתוכחה, יוחנן ווי לנו מיום הדין ולא מהדין´ משמע מלשון ר 38493 

י "רש´ כפי, אלא מפחד הבושה והחרטה, שכאן לא מדברים מפחד העונש, ולא כשיענישה לתבוע "הקב 38494 

 38495 .ולא מעונש אלא מבושה, וממילא פרחה נשמתן, נבהלו מפניו מפני הבושה

בלעם חכם של הגויים , אבא כהן ברדלא אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, (ג י"פצ) ר"ובמד 38496 

ד "הה, יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, תונולא יכול לעמוד בתוכחתה של א 38497 

 38498 .ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא"לכשיבוא הקב, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו

ל במקומות רבים "יותר ממה שידוע בחז, ל כאן את יום הדין כה נורא"נשאלת השאלה מה ראו חז 38499 

ומהי ההדגשה יוסף קטנן של שבטים ומה הביטוי ויוכיח כל אחד ואחד ? וי לנובדבריהם עד שאמרו כאן א 38500 

אבל הענין הוא שכל אדם מתנחם בלבו וחושב שיש לו התנצלות ביום הדין על חטאיו ? לפי מה שהוא 38501 

 38502 .בכל מיני טענות ואמתלאות שונות שחושב אותם לצודקות, ופשעיו

ל "וחז, כי יש לנו ציור חי מבלעם שהיה חכם הגויים, על זה אמר אבא כהן ברדלא אוי לנו מיום הדין 38503 

וחמור אין לו כלל חכמה רק , והיה לו סכסוך וטענה עם האתון, אומרים במקום אחד שהיה כאחיתופל 38504 

ובאמת לא כך , ובלי ספק שבלעם חשב בטענותיו שהוא צודק נגד חמורו, (´ישעיה א) חמור אבוס בעליו 38505 

 38506 .אתונוהדבר כי לבסוף בלעם לא עמד בתוכחת 

וכל השבטים הגדולים ממנו פסקו אותו על פי דין לדעתם כרודף ודנו אותו , וכן יוסף היה קטן שבשבטים 38507 

וסוף סוף כששמעו , ה איתם שלא יגיד ליעקב והכל בכח התורה"והטילו חרם ושתפו גם את הקב, למות 38508 

על זה אומר אבא כהן ו, בטלו אצלם כל הטענות והפלפולים והסברות ונבהלו מפניו´ אני יוסף´המלים  38509 

נ "ובלי לטהר את השרץ בק, ה וידין כל אחד ואחד לפי מה שהוא בלי כל כחל ושרק"כשיבוא הקב, ברדלא 38510 

 38511 .כי אז יפלו כל ההצטדקויות המדומות ואוי לנו מיום הדין, טעמים

ות לתור ולחקור עוד לפני הדין את כל הטענ, מזה אנו לומדים שאדם מחוייב להתבונן ולפקח על מעשיו 38512 

ולגלות לעצמו את האמת לאמתו ולא לכסות , (ו"מסילת ישרים פ) והאמתלאות אשר בעצלות יסודם כדברי 38513 

אז יש תקוה , אבל אם יגלה לעצמו את האמת קודם יום הדין, כדרך שנאמר מכסה פשעיו לא יצליח, פשעיו 38514 

ז ירננו כל עצי יער שנאמר ישמחו השמים ותגל הארץ א, לזכות ביום הדין ולא ישאר בבושה לעתיד הגדול 38515 

 38516 .כי בא לשפוט הארץ´ לפני ה

גם מה הכונה ישפוט תבל ? יבוא לשפוט את הארץ´ ויש להבין מה ענין השמחה בכל הבריאה כולה שה 38517 

ד בכוחו רק לתבוע צדק ולהעניש עובר חוק "ואפשר לבאר דהנה משפט בו? בצדק ועמים באמונתו 38518 

ולהאיר חשכת הנידונים שיראו את האמת הצדק , תאבל אין בכח המשפט לפקוח עינים עווורו, ומשפט 38519 

אור חדש על ציון יאיר עד שיאירו , שיבוא לשפוט את הארץ הוא התגלות אלוקית´ אבל משפט ה, והיושר 38520 



ועל אמת ידרכו רגליהם מכאן , ובחושך הלכו ובשקר יסודם, וידעו כל יושבי תבל ששגו וטעו בדרכם 38521 

 38522 .הצדק והיושרויאיר דרכם באור התורה והחכמה , ולהבא

, פירוש שיגלה הצדק האמיתי ויראו שבעבר זייפו את הצדק, ועל דרך זו גם הפשט של ישפוט תבל בצדק 38523 

ע ישפוט באמונתו פירוש בזה שתתגלה אמונתי "ועמים אומה, ויתביישו מדרכם וישובו בתשובה שלמה 38524 

כי עין בעין , שתחוו לפניךוהם הכופרים שהשתחוו להבל וריק ולא לאמונה גברו בארץ יכרעו ברך וי, ´ית 38525 

 38526 .וזוהי שמחת הנפש אמיתית´ ומלאה הארץ דעה את ה, המלוכה´ יראו יכירו וידעו כי לה

ויכה במחנה אשור מאה ושמונים וחמשה ´ על הפסוק ויצא מלאך ה, (7סנהדרין צה) ´וכעין זה מצינו במס 38527 

יצחק נפחא אמר אזנים גילה ´ ר? ל במה היכם"שואלים חז, אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים 38528 

הרי שמאה , שנאמר מקול המון נדדו עמים מרוממותך נפוצו גוים, להם ושמעו שירה מפני חיות ומתו 38529 

אלא מנעימות ומתיקות שירת , י עונשים אחרים"י חרב וחנית ולא ע"שמונים וחמשה אלף נפלו לא ע 38530 

 38531 .החיות

תתרבה הבושה והחרטה , ישפוט תבל ולאומים ה"י התגלות הצדק והיושר האמיתי בזה שהקב"אותו דבר ע 38532 

ומהדר גאונו בקומו לערץ ´ וכן כתוב ובאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד ה, אצל המין האנושי 38533 

לבוא בנקרות הצורים , ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו, הארץ 38534 

י לימוד התורה "ה יזכנו להכיר את האמת והצדק ע"הקב ,ומהדר גאונו´ ובסעפי הסלעים מפני פחד ה 38535 

 38536 .(זכרון מאיר)  .שלא נבוא ולא נכלם לעתיד לבוא, וחכמת המוסר

 38537 

 38538 מאמר תתז

 38539 .(´ה ג"בראשית מ) ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו

כשאמר להם אני יוסף לא , יוסף קטן שבשבטים היה, וכחהל אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום הת"אמרו חז 38540 

ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא ויאמר לו "כשיבוא הקב, יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו כי נבהלו מפניו 38541 

כי מתחילה , הרי התוכחה היא קודם לדין, לכאורה קשה מפני מה הקדימו דין לתוכחה, כ"עאכו´ אני ה 38542 

כ התוכחה היא קודם "וא, פ טענותיהם ועל פי הסנגוריא והקטגוריא"ים עכ שופט"מבררים הטענות ואח 38543 

 38544 .והיה ראוי לאמר אוי לנו מיום התוכחה אוי לנו מיום הדין, לדין בזמן ובסיבה

כ קשה "א, אם יצויר שיש דין בלא תוכחה בעת שאין להם מה לטעון ולכן ניחא מה שהתחילו מיום הדין 38545 

כ מדברים "ואם הזכירו לו יום התוכחה בע, ים באדם שאין לו טענותמדוע סיימו ביום התוכחה הלא מדבר 38546 

ועוד קשה כי התחילו בדין ? כ מפני מה הקדימו יום הדין"וא, באדם שיש לו טענות להצדיק את עצמו 38547 

מפני מה לא אמרו וידין ויוכיח , ה ויוכיח את כל אחד"כי אמרו כשיבוא הקב, ותוכחה וסיימו בתוכחה לבד 38548 

 38549 ?יהםכמו שהתחיל בשנ

? מפני מה נבהלו מפניו, אמנם אם נתבונן במה שאמרה התורה ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו 38550 

לא היה להם להצטער משום דבר ולא להתבהל , אם חשבו שעצם המכירה היתה על פי דין חשבון וצדק 38551 

בכל זאת עשו מה , סףהלא גם בעת שהשליכו אותו בבור וידעו כי הוא יו, מפניו כלל ויקוב הדין את ההר 38552 

כי ודאי שלא היה ? או האם נכמרו רחמם? האם חרטה יש כאן, שעשו מפני חשבונם ומטרתם הגבוהה 38553 

 38554 .אצלם ממנו שום פחד חיצוני והתפעלות טבעית

ולעשות היום כך , ואם אמנם שבאנשים פשוטים יכול להיות שיתהפכו בלבם היום לומר כך ולמחר ההיפוך 38555 

ו ליחס כוחות הנפש כאלה על אלה  שהם למעלה "אבל ח, ה היה טובולמחר להתחרט הגם שהמעש 38556 

ולא הכירו , ומצאו את העבר כי היה מכוסה מהם, כ שראו עתה מה שלא ראו קודם"ובע, מכוחות הטבע 38557 

ולכן עלינו להתבונן מה , ולכן התחרטו כי ראו טעות בידם, את השמש מפני הענן ועכשיו ראו אור בהיר 38558 

 38559 .הטעות שלהםהכירו עתה ואיה מקום 

ראשית לא , היו אצלם כמה קושיות על הנהגת יוסף אתם, מעת שבאו למצרים ועד ששמעו מפיו אני יוסף 38560 

, כ בקש שיביאו את בנימין"שנית מה שאח, הבינו הבלבולים והתאנות כי הרבה באו ולא נחשדו למרגלים 38561 

ו איך לדון את כל הדברים ולא ידע, שלישית בעת שמצאו הגביע באמתחת בנימין יצא לבם ויחרדו מאוד 38562 

וכאשר נתגלה להם זה סרו כל , וכל הפליאות האלה היו נמשכים עד שאמר להם אני יוסף, האלה 38563 

 38564 .והכירו למפרע רצונו ומטרתו בכל הענינים כי המה רק לטובתם, הקושיות

ר ולא נוכל לחבר העב, הרי לנו מזה הערה שלא לשפוט לפי מראה עינינו באשר לא נראה רק את ההוה 38565 

ואפילו היותר גבוה בכל זאת דעתו קצרה להבין הסיבה האמיתית , והעתיד אשר מהם תצא טובה אלינו 38566 

בכל זאת לא הגיעו לדעת הסיבה האמיתית , כי אין לנו גדולים משבטי יֿה, בכל אשר יגזור עליו הבורא 38567 

כי כל  וכשאמר להם אני יוסף אגלאי מלתא למפרע, בהנהגת יוסף עמהם והיו הרבה קושיות עליו 38568 

 38569 .לא תכונה של אכזריות אלא תכונה של רחמנות על פי חשבון צדק, התנהגותו נושאת תכונה אחרת



לפי ההשקפה האמיתית היה כמוס וגנוז בהנהגה זאת טעם נפלא שהיה מוכרח להתנהג עמהם כן כדי  38570 

וכיון , שלואחרת היה הענין מוכרח לעוד גלגולים עד שהיה בא הקיום להחלומות , שיקדים קיום החלומות 38571 

כ כל "וא, שכן היה מן ההכרח שיבוא עליהם בבלבולים כדי שיצא מזה אשר ישתחוה לו גם בנימין אחיו 38572 

כי , ועל הידיעה הזאת לא השכילו כלל, מה שעלה על דעתם מן הקושיות היה מחסרון ידיעה שהוא יוסף 38573 

הזאת לולא שהיה מגלה להם והיו יכולים לחיות כל ימיהם בטעות , היה מן הנמנעות אצלם שיגיע לגדולה 38574 

 38575 .אני יוסף

שיתכן משפט כזה אשר הכל מסכימים עליו כי הוא ענין רע ודבר אכזרי והוא , ויש לנו מזה לימוד נפלא 38576 

אלא , ובכל זאת הדבר הפוך לגמרי שהוא כולו טוב כולו רחמנות וטוב מכל הצדדים, מוקשה מכל הצדדין 38577 

ולכן לא יכול האדם לדון , חלק פנימי אשר בו תלוי הכל שהאדם רואה רק חלקי החיצוניות ויחסר לו עוד 38578 

 38579 .כי בידיעה קטנה יכול המשפט להתחלף חילוף הפכי, לפי מראה עיניו

ואם יתוודע לו עוד , לפי מראה עינו יכול להשאר מוטעה כל ימי חייו ותמיד ידין לכף חוב וישא טינה בלב 38580 

כמו שסרו אצלם כל , א מזה אהבה בין אדם לחברוויצ, ידיעה יתעורר בו צד שני הפוך אשר הוא כולו טוב 38581 

ורק כשגילה להם אני , הנחותיהם שנבנו על סמך מראה עיניהם בלי שום בית אחיזה אל מציאות הדברים 38582 

 38583 .יוסף נתברר להם ופרחו כל החשדים כאילו לא היו

ותמיד , לו וישאל קושיות מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב, ´וכמו כן יתכן שיתרעם האדם על הנהגת ה 38584 

, אשר לפי דעתו הוא גבוה במעלה יותר ממנו, נדמה לו אשר החלק שחלק לו הבורא הוא פחות מחלק חברו 38585 

ויש כאלה שמעריכים הטובות של , או שהיא יותר מדי קטנה לעומת מסירת הנפש שלו בעד קיום התורה 38586 

והוא , ם איפכא מסתבראומקשה קושיות כי בשניה, חברו מול חסרונותיו והרעות של עצמו מול מעלותיו 38587 

 38588 .ואינו שבע רצון מהחלוקה העליונה, הולך בעולמו מלא תרעומות וטינה בלב

והולך לבקש , ´עד שמרוב התלאות הוא מקצר בעבודת ה, תרעומות אלה שוברים כל מצב מנוחת נפשו 38589 

לות להרבות במצב הסיבות ולהשתדל יותר בהשתד, בשינוי מקצוע ובשינוי הנהגה, הצלחות ממקום אחר 38590 

וכיון שלא מספיק לו כוחו , ונעשה ככהן שמחזר בבית הגרנות, וחריצות ולהרבות מכירים ואוהבים 38591 

הוא מוכרח לקצר מן הרוחניות שלו עד שיעזוב לאט לאט , והשתדלותו וערמימותו להגיע אל שני הענינים 38592 

להצדיק נפשו גם לפני  ונדמה לו כי הצדק אתו עד שיוכל, ואם תעזבני יום יומים אעזבך, קביעותו וזהירותו 38593 

 38594 .אונסים שגרשו אותו מהסתפח בנחלת השלמות האמיתי, מפני שמצד הדחיקות שלו אנסוהו לכך, יום הדין

והוא בתכונתו הרך , וכן יש לו תרעומות מה שרואה את חברו הצליח בכשרונו החד ובכוחות נפשו הנעלים 38595 

כי , שני אשר האדם מרגיש בעצמוועל פי הרוב התרעומות בצד ה, ובכשרונו הקצר נשאר באחרונה 38596 

כ "וחברו שכשרונו אינו מהיר כ, הכוחות שלו חזקים והכשרונות מהירים ובכל זאת נמנע ממנו הצלחתו 38597 

ותולה אולי נתחלף בין , ונסתם אצלו פתרון החידה הזאת, ותכונתו אינה חזקה כמותו הצליח יותר במעשיו 38598 

 38599 .איוב לאויב

שיש לו הרבה , ני מה חלקה לו ההשגחה שיהיה נמצא במקום כזהוכן יתרעם האדם על המפריעים שלו מפ 38600 

מצד אחד דוחקת לו , ולא יכול לבחור מה שבהסכמתו לבחור, מפריעים שגוזלים ממנו הכוח והמוח 38601 

הוא , כי מצד טרדתם הוא רחוק מעיון וההיקף ומסירות הנפש, השקפתו ומצד השני דוחקים לו המפריעים 38602 

ורוצה בכל , ולא יכול לנתק מוסרות מצודתו, ש נדהם מלא יאוש ודחיקותהולך בעולמו כשכור נרדם וכאי 38603 

אלא שנדמה לו אשר קשר אותו הבורא בחבלים שאין לו דרך לנטות מהם ימין , לבו לעזוב מקום העבירה 38604 

ו להפוך "ואם יתקבצו בזמן אחד כל הדאגות בלבו של אדם יכול ח, ותולה חסרונו במפריעים, ושמאל 38605 

 38606 .הקערה על פיה

שהאדם דן לפי מראה עיניו לכן יש לו , נם כל התרעומות האלה המה בכלל צדיק ורע לו רשע וטוב לואמ 38607 

וכמו בעת , ולו ידע דבר אחד שאין הדבר תלוי אלא בי היו נמסים כדונג כל שאלותיו, הרבה קושיות 38608 

 38609 .ששמעו האחים אני יוסף פרחו הקושיות כאילו לא היו כלל

כי באמת יהודה הוא , ך האדם הוא מנוצח בין מן הדין בין מן התוכחהאי, ועוד הערה נוכל להבין משם 38610 

כ ויגש אליו יהודה כי חשב אשר אם אמנם "ואעפ, בעצמו פסק הדין אשר מי שימצא אצלו הגביע ימות 38611 

פ "כלומר אע, מ נגש אליו להצדיק את עצמו מצד הויכוח"מ, מצד הדין הוא אשם וצריך לקבל עונש מות 38612 

 38613 .בכל זאת יש לנו להתווכח בטענות להצילו לגמרי, ויב מיתהשעל פי הדין הוא מח

ואמנם בכוחות הנפש הוא אשר אם מרגיש כי אתו הצדק מצד הויכוח , הרי לנו מזה שהויכוח גדול מן הדין 38614 

וסבר אשר בטענותיו יעקור הדין , והראיה כי הוא בא לבטל הדין בויכוח, אינו מביט על הדין כלל 38615 

כי סר כל הויכוח שלהם וכל הטענות , נבהלו מפניו´ אני יוסף´אשר גילה להם כ? ומה היה הסוף, משורשו 38616 

שנוכל לבאר שהשאלה העוד אבי חי , ואדרבה הם סברו לנצח ומזה גופא נעשו מנוצחים, בטלו מאליהם 38617 

כי כל הטענות הם מחמת שדואגים צרת אביהם ובזה , נקשר עם הקודם כי בזה זרק טענותיהם בפניהם 38618 

 38619 .קרוצים לבטל הפס



ובכל זאת לא חסתם על , שעשיתם עמי פעולה כזו אשר היא נגד רצון אבינו´ אני יוסף´ז אמר להם "וע 38620 

כלומר למה לא חסתם אז על צרת ? ועתה אשאל העוד אבי חי, דאגת אבינו כלל ומכרתם אותי מצרימה 38621 

אבל , דיןאם תאמרו אשר המכירה היתה נכונה מצד ה? למה לא בטלתם אז הדין מפני הרחמנות? אביכם 38622 

, כ שקודם לא היה דין לבד אלא היתה גם נטיה דקה של קנאה"אלא בע, לא היתה נכונה מצד דאגת האב 38623 

כ שגם עכשיו אינו דוחק לכם צרת "ובע, ועכשיו הנטיה מצד השני, ולכן הכרעתם הדין על דאגת האב 38624 

 38625 .כ כל טענותיכם בטעות"א, אביכם אלא צרת עצמכם

והתברר להם , כי הכירו את השקר שהיה גנוז במצפוני תהלוכותיהם, דכששמעו הדברים האלה נבהלו מאו 38626 

וכן מצב האדם כי , והמה מנוצחין בין מצד הדין בין מצד הויכוח, כי כל המכירה וכל הטענות הם בטעות 38627 

כ עד שיכול "ואין להאדם חלק אחד בתורה שיהיה חזק בו כ, דש בעקביו על גופי תורה והוא יודע זאת 38628 

 38629 .יוןלעמוד עליו בנס

אלא שיש בדעת האדם אשר , ימצא כי לא נסה אף פעם לקיימם, ואם יפתח התורה וימדוד כל דין לעצמו 38630 

אבל יש לו טעמים ואמתלאות על כל , וכל דרכיו הם נגד התורה, אם אמנם על פי דין הוא כולו מופרך 38631 

אשר לא , פריעיםויכול הוא להתווכח ולהראות כי היה אנוס מכל המפסידים והמ, חסרון ועל כל מכשול 38632 

 38633 .היה יכול בשום אופן לקיים את התורה

אבל אחר הויכוח הצדק אתו הן בכלל , והסיכום מכל דבריו אשר אם אמנם שעל פי פסק דין הוא מופרך 38634 

ל חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי "כי הן מה שנוגע להשקפה הגבוהה שאמרו חז, והן בפרט 38635 

כי , על כולם יש לו תירוץ אחד, והן מה שנוגע ללשמה, וגע לבטחוןוהן מה שנ, אברהם יצחק ויעקב 38636 

כי כל דבר שבעולם מושך את , התקופה הנוכחית גורמת שהאדם לא יכול למדוד את עצמו במדות אבותינו 38637 

 38638 .לבו ודוחה אותו מן התורה

וכי , דרכיו שיראו לו את הנגיעות שטמון בכל, כי מהמתלאות גופא יצמח הדין, אמנם זה גופא מקטרג עליו 38639 

והיה בידו להיות בחבורה גבוהה כי , ורק מהם יצא לו כל החסרון, רק הקנאה התאוה והכבוד המה בעוכריו 38640 

בין מה , והחבורה יש לה כח לעצור הטבע ברוב התחבולות שלה, אז היה עומד בגדר מצוה גוררת מצוה 38641 

וענין מגלה את , מעלה ממנהוכל חוט השערה נעשה מדרגה למה של, שנוגע לעצמו בין מה שנוגע לחברו 38642 

וגם הנסיונות הכי קשים יכולים , וספק איסור נעשה לו לודאי איסור, הסמוך לו עד שקל נעשה לחמור 38643 

 38644 .והאדם המביט בעין טהור רואה זה בחוש, ש ובתחבולות תעשה לך מלחמה"כמ, י תחבולות"לנצחם ע

, אשר לא יגיע לו הפסד מכל הדרךוהיה רוצה שיתנו לו משכון , אבל כאשר לא הכניע את עצמו לבקש 38645 

ל אוי לנו מיום "ש חז"וז, נשאר באחרונה וסופו שגברו עליו הרבה מפריעים עד שאינו יכול ללחום עמהם 38646 

אבל אוי של יום התוכחה אין הכל , כי אוי של יום הדין הכל יודעים אותו, הדין אוי לנו מיום התוכחה 38647 

, ו הצדק מה שנטה מן הדין מפני אמתלאות שיש בלבוכי האדם סובר אשר יכול להראות כי את, יודעים 38648 

 38649 .ומפני האמתלאות אינו רואה חובה לעצמו והולך בטח בטענותיו

´ אני יוסף´כי מה יוסף שהוא קטן שבשבטים כאשר אמר להם , והאמת אשר גם ביום התוכחה יהיה אוי 38650 

א מופרך בכל זאת ינצח פ שנגש אליו יהודה בטענותיו וסבר שהגם שעל פי הדין הו"אע, נבהלו מפניו 38651 

ה ויוכיח את "כשיבוא הקב, וסבר להצדיק ונמצא מחייב, וסוף היה שמהטענות גופא יצא הדין, בטענותיו 38652 

אלא על הויכוח הוא טוען , כי על הדין אין האדם מכחיש ויודע כי הוא כולו מופרך, כל אחד לפי מה שהוא 38653 

 38654 .וסובר ששם ינצח

אשר בכל הדין שלו וכל , לפי מה שהוא כלומר כל נגיעותיוה ויוכיח את כל אחד "אבל כשיבוא הקב 38655 

ה "ש כשיגלה הקב"כ, ומה יוסף כשגילה להם נגיעתם נבהלו, כ"ההיתרים שלו הוא מלא נגיעות עאכו 38656 

ובכל , כי בכל הויכוחים והטענות יבררו לו מה דחק לו שם, נגיעת כל אחד ואחד שלא ימצא מה לענות 38657 

 38658 .אז יפול כל הלשמה שלו ויראה כי הוא כולו מופרך, רם לו את זהההיתרים והפשרות יבררו לו מי ג

כדי שלא לפגוש באוי הארוך שאין , על כן חייב כל אדם לחקור ולברר לעצמו כל נגיעותיו ויבקש האמת 38659 

שהיא בגדר אטומה ויכול , פ שעומק הדין מכוסה אבל עד המדרגה המכוסה יש מדרגה קודמת"ואע, לו קץ 38660 

ויכול לקיים התורה נקי מכל רושם של מדה רעה , י חבורה יצא ודאי האור האמיתי"ש ע"וכ, האדם לבררו 38661 

 38662 .(ה"מדרגת האדם דרכי החיים פ)  .והרגל רע

 38663 

 38664 מאמר תתח

 38665 .(´ה ג"בראשית מ) ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו

בלעם חכם שבאומות לא יכל לעמוד , וי לנו מיום התוכחהאבא כהן ברדלא אמר אוי לנו מיום הדין א 38666 

ה ויוכיח לכל "כשיבוא הקב, יוסף קטנן של שבטים לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו, בתוכחתו של אתונו 38667 

והנה חיבור שני , (ג"ר צ"ב) על אחת כמה וכמה שנאמר אוכיחך ואערכה לעיניך, אחד כפי מה שהוא 38668 

, מתוכחתו של אתונו של בלעם אל תוכחתו של יוסף גדול המרחקכי לכאורה , המאמרים מאלפנו הרבה 38669 



ברם השבטים הלא , חטאו מה היה רק הכאת אתון, בלעם הכה את אתונו ואתונו תבעה ממנו למה הכיתני 38670 

 38671 .מכרו את אחיהם

רק באשר החטא אין לו פה , לפתח רובץ חטאת, ל הראו לנו מהלך כל החטא מהקל אל הכבד"אבל חז 38672 

אבל , אחרי שהוא בעצמו הוא הדיין הוא השופט וחכם עצל בעיניו, דרך איש ישר בעיניוולכן כל , לדבר 38673 

 38674 .הרי אף האתון שעמדה לתבוע נסתמו על ידיה טענותיו של בלעם, אם רק החטא והעול השיגו את הפה

ב שנים לא מצאו חטא אם כי תלמיד חכם שעבר עבירה "וכ, שבטי יֿה עשו דבר חמור כזה מכירת יוסף 38675 

אך , כ היתה ההוראה שיוסף חייב בדינו אמיתית בעיניהם"וא, (.ברכות יט) אל תהרהר אחריו ביום בלילה 38676 

ה ויוכיח לכל אחד "כשיבוא הקב, אבל כשרק הופיע התובע לא יכלו לענות, כל זה בשעה שלא היה תובע 38677 

אם פוגע  ,והכח של כל מדה אחד הוא! והתוכחה היא עוד יותר מהדין מה נורא יהיה אז, כפי מה שהוא 38678 

, אי לזאת על האדם לראות שכל חטא ועול יהיה לו פה ויתבע עלבונו, באתון ומכהו או פוגע למכור אחיו 38679 

 38680 .(א"אור יהל ח)  .שידע האדם שיש לו בעלים ותובע הוא המוכיח, לנגדי תמיד´ שויתי ה

 38681 

 38682 מאמר תתט

 38683 .(´ה ג"בראשית מ) נבהלו מפניוויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי 

ל אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה יוסף קטנן של שבטים היה ולא יכלו אחיו לעמוד מפני "אמרו חז 38684 

אילו יצוייר , (ילקוט) כ"ה ויוכיח לכל אחד ואחד לפי מה שהוא עאכו"קל וחומר כשיבוא הקב, תוכחתו 38685 

, ע ודאי היה מתפעל מזה מאוד והיה מוריד דמעות מעיניולאדם מדורנו שהיה רואה בעיניו כשיוסף מתווד 38686 

עד שהיה רץ במהירות לביתו ומספר לאשתו , והתפעלותו והשתוממותו על המראה הנורא הזה לא היה פג 38687 

 38688 .ובסופו של דבר משכיב עצמו במטתו וישן לו בשינה מתוקה, ולקרוביו מעשה נפלא זה שראה בעיניו

תיכף הזדעזעו ונפחדו על נפשם בתביעה , קדושים כשראו עובדה זול בעיניהם ה"אבל צא וראה איך חז 38689 

, וראה המרחק מן הקצה אל הקצה, ונמס כל לב בהכריזם אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, נשגבה 38690 

, וכמו שיצוייר בתערוכה אשר נראה שם מכונה נפלאה, בין אדם ההדיוט הרואה דבר חידוש לחכם הרואהו 38691 

, ראה המכונה יתפעל מכלל המכונה אבל לא יותר מזה שאחרי כן נשכח מלבו כל דברגם ההדיוט אשר י 38692 

וידע כל גלגל ומסמר מהו פעולתו , כ האומן והמכונאי לא ינום ולא ישקוט עד כי יעמוד על אמיתותה"משא 38693 

 38694 .ומטרתו וכדומה

עלותו ברגע אחד הנה ההדיוט אף לאחר עיונו יוציא כל רוחו והתפ, וכן הדבר כשמעיינים בתורה הקדושה 38695 

, ולכן מבין הוא איך להשתמש בהתפעלותו, כ החכם יודע כי זהו תכליתו ללמד את עצמו"משא, ודי לו 38696 

האומר אין לו  (יבמות קט) ל"וכבר אמרו חז! ק דרכי חייו האמיתיים חיי הנצח"וללמוד מכל דבר בתוה 38697 

הרי אף תורה אין לו , לכת בהםכלומר מי שאינו לומד מהתורה דרכי חיים ל, אלא תורה אף תורה אין לו 38698 

ואחיו גבורי הרוח כאשר ראו המציאות , והנה יוסף קטנן של שבטים היה, שלא למד כלום ולריק יגע 38699 

 38700 .נבהלו כל כך ובטלה אצלם כל מציאותם, שדרכם לא היתה נכונה

זה ואי, יוסף קטנן של שבטים היה ולא יכלו אחיו לעמוד מפני תוכחתו, ו"ל לעצמם ק"ומזה למדו חז 38701 

אבל הדבר פשוט כי עצם התוודעו אל , אדרבא הרי קרבם וניחמם שלא יעצבו? תוכחה אמר להם יוסף 38702 

בראותם במו עיניהם סתירת כל דרכם במשך , היה בזה תוכחה נוראה´ אני יוסף´אחיו וקריאתו אליהם  38703 

וכעת , תהומזה נסתעף הענין עד שדנוהו למי, שהרי תחילת השנאה היתה המלוך תמלוך עלינו, ב שנה"כ 38704 

 38705 .הוא יוסף אחיהם שנתקיימו כל דבריו, עומדים ומשתחוים למלך מצרים

מתחילת , ב שנה"הרי שטעו בכל וממילא הזדקר לעיניהם כל המורא הגדול שעבר עליהם במשך כ 38706 

ואמירתם הכר נא ובכיותיו של אבא וקריעת , ענין המכירה עצמה וטבילת כותנתו בדם, המכירה עד עכשיו 38707 

והתענו עד לאחר גמר דין , וב כאב לבם של צדיקים אלה אשר הושיבו בית דין ופסקו דיןצא וחש, בגדיו 38708 

ולפתע , ומחרימים כל מי שיספר לאביהם דבר זה ורואים שהשכינה עמהם, כסנהדרין שדנים דיני נפשות 38709 

 38710 .פתאום נתהפך הדבר מן הקצה אל הקצה

ומצאו עצמם חייבים בכל אשמים , ורהאני יוסף גילה להם כי לא משפט היה כאן אלא שנאתם קלקלה הש 38711 

ומעתה , על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים, ומהמראה הנורא נתכוץ לבם ונפלו בפחד ורעדה, בכל 38712 

ה ויוכיח "ו כשיבוא הקב"ק, צא ולמד יוסף קטנן של שבטים היה ולא יכלו אחיו לעמוד מפני תוכחתו זו 38713 

 38714 .א לפי מה שהוא"לכל או

ומונה שבחי , ונמצא אדם חי כל ימיו ומחשב לנפשו כי צדיק הוא בדינו, בעיניוהרי כל דרך איש ישר  38715 

ומצייר לעצמו איך יוצאים , ומדעתו שכבר מוכן לו מקום חשוב בגן עדן, מעלותיו וסופר שכר מצוותיו 38716 

ואף אם יכיר איזה חסרון בשלמות נפשו יתרץ עצמו כי אין , מלאכי השרת לקבל פניו ומזכירים יבוא צדיק 38717 

ה בא "והרי אין הקב, שחקר ובדק כוחותיו פשפש ומצא ועמל עד שידו מגעת, אשמה בדבר זה כלל לו 38718 

 38719 .בטרוניא עם בריותיו



כי במקום שחשב כי , ה ויוכיח על פניו אל ההיפך"כשיבוא הקב, אבל מה נורא הפחד וכמה גדולה הבושה 38720 

לתאוותיו , אלא עבד גמור לעצמויראה ברור כי לא עובד אלוקים היה , מצוות עשה את רצון בוראו קיים 38721 

והרי אין כאן , ר"ונמצא כל עבודתו רק לאל זר שבו הוי אומר זה יצה, ורצונותיו חשק נפשו וחמדת לבו 38722 

 38723 ...אלא חטאים ופשעים עוונות ומרדים נורא ואיום, מצוות ומעשים טובים

הנה שם יראו לו כח  ,גם מה שתירץ את עצמו על חסרונו בקיום התורה שלא היה בכוחותיו להשיג יותר 38724 

והוא הלך חשכים כל ימיו וסבור כי , וכי מלאכים ושרפים לא ידמו לו, נשמתו החצובה מתחת כסא הכבוד 38725 

, ה לכל אחד לפי מה שהוא"ל שיוכיח הקב"וזה הוא מה שהדגישו חז, אין נוגה לו ולא יוכל להשיג יותר 38726 

ולכשימדוד המרחק הנורא בין מה שפעל  ,ועד כמה גדולים כוחות נפשו´ מה שהוא´כלומר שכל אחד יראה  38727 

 38728 ...יבוש ויכלם עד מאוד ולא יכילהו הרעיון, לבין מה שהיה יכול

, למרות שכל זה לא נמשך אלא רגעים ספורים בעולם הזה, והנה השבטים באמת נבהלו מפני יוסף אחיהם 38729 

תכסה פניו של האדם  ובושה, ב שם התביעה נצח היא"אבל אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה בעוה 38730 

עד כמה יש לנו לשפוך לב כמים , וכתיב ולנצח לא יראו אור, לעולמי עולמים אין לזה קץ ותכלית 38731 

 38732 .(ב"אור יהל ח)  .ותחנונים ידבר רש בתפילתנו לאל חי שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד

 38733 

 38734 מאמר תתי

 38735 .(´ה ג"בראשית מ) כי נבהלו מפניו ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו

כשאמר , מה יוסף קטן שבשבטים היה, אבא כהן ברדלא אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה´ אמר ר 38736 

ה וידון ויוכיח את כל אחד ואחד כפי מה שהוא ויאמר "כ כשיבוא הקב"עאכו, להם אני יוסף נבהלו מפניו 38737 

כ הדין כי קודם "היה צריך לומר תחלה התוכחה ואחל ש"ר ז"הקשה בזה אדמו, (ג"ר צ"בר) ´אני ה 38738 

 38739 ?כ הפסק דין"הויכוח ואח

ונורא מזה להבין עד כמה טמונים לרגלי האדם פחי הטעות , אמנם יתבאר כאן פרשה שלמה בתורה 38740 

ואין לנו אלא להרחיב , וכמה צריך האדם להזהר מהם עד שיגיע אל השלמות האמיתית, וחשבונות רבים 38741 

אחר שהיו גדולי עולם ? ת יוסף מה היתה הסיבה הראשונה למכירת יוסף אחיהםקצת עצם ענין מכיר 38742 

, ה עמהם"כ בטוחים בדרכם ותקיפים בדעתם שאינם שוגים מן האמת עד ששתפו להקב"והיו כ, ´שבטי ה 38743 

וגם לא על אשר הביא את דבתם רעה לפני אביהם , ולא יתכן לאמר שדחק להם הכתונת פסים כמשמעו 38744 

 38745 .דנו אותו למיתה

שגרמה הדיבה להבאיש ריחם בעיני , אלא שהלשון הרע היה סיבה לחשבונות רבים ועמוקים מני ים 38746 

כ עשה לו הכתונת "וע, ולא יורה אותם תורה כמו שהורה ליוסף אחיהם הצעיר, אביהם שירחיקם ממנו 38747 

והרי  וגורם להם חסרון השלמות, כ הביטו עליו כעל מפריד בין הדבקים"וע, פסים לאות חיבה והתקרבות 38748 

ולכן עלתה בלבבם קנאת האמת שלא , והם הרוב בנין והרוב מנין של ההוה והעתיד, הוא יורד לחייהם 38749 

כי דחק להם מצבם , עד שהותר אצל רוב האחים להורגו, לוותר על שלמותם ושימושם אף הם את אביהם 38750 

 38751 .לבנין בית ישראלוהוא הגורם לחבורה גדולה כזו התרחקות מאביהם , הרוחני בהוה ובעתיד לדורי דורות

אלא לתקן חסרונם כדי שיהיה הכלל כולו , ו להבאיש ריחם בעיני אביהם"וכוונת יוסף הצדיק לא היתה ח 38752 

ש "ונמצא שכולם לש, ל מעשה אבות סימן לבנים"כי דורות הבאים תלויים בירושת האבות כמשאז, שלם 38753 

לפי שאמר , (ר"במד)א  גתו כדאיתכ ונפל ממדר"וכל אחד סבל אח, וכולם נענשו מדה כנגד מדה, נתכוונו 38754 

בשביל שאמרו הנה בעל , אמרה לו תמר הכר נא למי החותמת והפתילים, יהודה הכר נא הכתונת בנך היא 38755 

 38756 .לפיכך צווחה רוח הקודש ונראה מה יהיה חלומותיו, החלומות הלזה

והקנאה , דוכל שלא נתברר כוונתם זה אצל זה גדל החש, והכל נגרר ממה שלא יכלו לדבר אתו לשלום 38757 

ה לא נשתלשל כל "ולו התבררו דבריהם מתחלה אל יעקב אע, עשתה פרי רב עד שנתפרדה החבילה 38758 

כ כיון שהיה המכשול מעצמו "וע, וכל החשדים משני הצדדים היה כאבק פורח, המעשה הנורא הזה 38759 

 38760 .שיתברר להם הסיבה הראשונה, לא היה יתכן הבירור אלא מתוך עצמו מניה וביה, לעצמו

כדי להראותם תמונתם הרוחנית , י הגביע שסיבב בעצתו"אלקים אשר בו השכיל להוכיחם ע בחכמת 38761 

, י שנתן הגביע באמתחת בנימין היה מן הדין לפי הסכמתם הם שאמרו"כי ע, במעשה הזה כמראה מלוטש 38762 

הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע , מה נדבר ומה נצטדק האלקים מצא את עוון עבדיך 38763 

כי איככה יוכלו לראות , ועל מה סמכו בטענתם לשחרר בנימין רק על הרחמנות אל אביהם הזקן, דובי 38764 

 38765 .בירידת אביהם הזקן ביגון שאולה

ותבעו , ועל יסוד תביעת הרחמים ולפנים משורת הדין החליטו להרע את מצרים אם לא ישמעו לבקשתם 38766 

ז עשה "וכ, החריפים עד הקצה האחרון ויוסף המתין וסבל דבריהם, כ"הלפנים משורת הדין בתוקף כ 38767 

אז הגיעה השעה , ובהגיעם אל קצה ההתמרמרות ברגע האחרון, להגדיל טענתם מפאת היושר והרחמים 38768 



בהופכו כל דבריהם וטענותם על עצמם , הגדולה לבירור טעותם הגדולה הנמשכת זה עשרים ושתים שנה 38769 

 38770 .בדברים קצרים המחזיקים את המרובה, גופא

פתאום נסוגו אחור והודו על האמת כי , ו למרות אומץ לבבם וגבורת רוחם לנצח בטענותיהםהגבורים הלל 38771 

כי נתביישו , וכל הטענות נהפכו עליהם עד שפרחה נשמתם מפני הבושה, נוכחו לדעת האמת המוחלט 38772 

כלומר אם באים אתם מצד תביעת הרחמנות , מעצמם בשומעם את אני יוסף אשר מכרתם אותי מצרימה 38773 

? מדוע לא חסתם אז על אביכם הזקן שתורידו את שיבתו שאולה? תה הרחמנות בשעת המכירהאיפה הי 38774 

אבל מצד הלפנים משורת הדין והרחמים על אבינו הזקן מדוע , אף כי יתכן שמצד הדין היה הצדק אתכם 38775 

 38776 ?לא חסתם אז

עד , מן הדק ונפלו בטעות זו באופן דק, ומזה נתברר כי נפלה בלבבם קצת טינה אשר קלקלה את השורה 38777 

רק בראותם את , ה עמהם"שלא היה בכח שום ילוד אשה להוכיחם על טעותם בשעה ששתפו גם להקב 38778 

בגדר כל מאי דסני , נתברר להם מיד ודנו על עצמם ממנו, יוסף אחיהם נצב לנגדם אחר טענותיו החזקות 38779 

היה ביכולתם לכבוש מיד נבהלו מפניו הגבורים הללו שכלום לא נחשב בעיניהם ו, לך לחברך לא תעביד 38780 

 38781 .דברים אחדים כבשו אותם, את כל העולם

ומסרו נפשם ללחום עם כל העולם אף עבור לפנים , הללו שכל ימיהם בקשו את האמת לאמיתו´ הק 38782 

ברגע קטן יצאו מאפלה לאור ? האם יש בעולם מבקשי האמת יותר מהם, משורת הדין נפלו פתאום שדוד 38783 

לעשות חשבונותיו מה שהאדם סומך עליהם , אחד ואחד לפי מה שהואה ויוכיח את כל "כשיבוא הקב, גדול 38784 

שאין לו להרים , אז יראה עצמו מופרך לא רק מצד התוכחה אלא גם מצד הדין, לפטור את עצמו מן הדין 38785 

 38786 .ואז יתברר לכל אחד שקר אמתלאותיו מה שסמך עליהם, ש"ראש נגד הדיין האמיתי הבוית

שהכל נעשה ברשותו ובדעת ! ´עמדו לו על דרכו יאמר לו אני הומה שתירץ עצמו לעומת המפריעים ש 38787 

ה תרעומות על "ועוד יתהפכו מתרעומותיו על מדותיו של הקב, וביושר ובמשפט אז ימוגו כל הטענות 38788 

עד כמה , והוא היה כעבד הרע שלא הכיר את טובת אדוניו, כי יתברר שהכל היה לטובתו, עצמו אין לשער 38789 

והבושה הגדולה הזאת מי , ת"כשיעריך האדם את עצמו לעומת כבוד השי, עורתגדל הבושה לאין ערך ושי 38790 

 38791 .(´אור המוסר א)  .יכילנה

 38792 

 38793 מאמר תתיא

 38794 .(´ה ג"בראשית מ) ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו

תורתנו הקדושה מספרת , כ"ויוכיח עאכוה "כשיבוא הקב, ר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"במד 38795 

, כ המשא ומתן שלהם עם יוסף בבואם למצרים זה אמר ואלה אמרו"ואח, באריכות על ענין מכירת יוסף 38796 

כי יש פה , מיותר וכאן הסיפור באריכות´ למדין מה´ אם כי מצד אחד רואים אנו שעיקרי תורתנו הק 38797 

על אחת ´ ה ויאמר אני ה"כשיבוא הקב, וסף נבהלו מפניוכשאמר להם אני י, לימוד גדול אוי לנו מיום הדין 38798 

 38799 .כמה וכמה

כי עצת יוסף בכל הדיבורים , אם נתבונן בדבר נראה נפלאות עד כמה קשה לאדם להאשים את עצמו 38800 

ויבינו זאת מעצמם וכן בכל התחבולות , הקשים ובהחזרת הכסף היה שיתנו אל לבם אולי הוא יוסף 38801 

ובהיות יוסף מדבר אתם קשות וגם בהחזרת המעות , ולי הוא יוסףכ לא נפל בלבם א"אעפ, שהמציא 38802 

זאת אומרת חסרון ואשמה יש כאן של לפנים משורת , הדגישו אבל אשמים אנחנו על אחינו בהתחננו אלינו 38803 

וחזקים היו בדעתם , בהתחננו היה צריך להגביר הרחמנות אבל בעצם הדין לא האשימו את עצמם, הדין 38804 

, כ הרגיש שזה של בית אבא"וא, כה מנשה לשמעון בין כתפיו אמר דין דבית אבאובעת שה, שלא עויתוהו 38805 

 38806 ?כ מדוע לא חשבו אפשר באמת הוא של בית אבא"א

כ הלא יותר טוב "וא, נמצא כי בדעתם שאפשר חי הוא, ובלכתם למצרים הלכו בשוק של זונות לבקשו 38807 

ובפרט , לומות ממנו כי מלוך ימלוךומה גם כי שמעו ח, שיבקשוהו בהיכלי מלך ואפשר משנה למלך הוא 38808 

ואם לא , אפשר לקחו איש מארץ נכריה למלוך כי בן מלכים הוא, כי מארבע כנפות הארץ מתאספים שמה 38809 

 38810 .מלך אפשר ישרת מה בבית המלך

ומה לו לשאול דברים ? ביותר יפלא כי מבואר במדרש שיוסף אמר להם אם יוסף קיים תפדוהו במעות 38811 

הלא אמת יהגה לבם אולי , ובסעודה שהושיב הבכור כבכורתו מאין יודע זאת, אכאלה ואפשר יודע שחי הו 38812 

 38813 .ז תמוה מאוד"כ לא עמדו ע"אעפ, והדבר קרוב מלחשוב איש מצרי נביא, יוסף הוא ומשנה למלך נתהוה

צריכים , וכי נתקיימו חלומותיו ולשוא מכירתם, אמנם בזה הרגע שצריכים לומר כי הוא יוסף וכי מלך הוא 38814 

וזה היותר , ולהפוך הנחתם הקדומה מזה כבר עשרות בשנים, ע כי עברו חוק ועוותו דין"להאשים אכ "ג 38815 

עד כה מגיע , כ קשה לו לראות האמת"אעפ, אף שרואה זאת בעליל וצריך לומר אשם אני, קשה לאדם 38816 

אני  ה ויאמר"כשיבוא הקב, כ טעות בקרבם"כי ראו כ´ נבהלו מפניו´וזהו , העוורון של הנחה הראשונה 38817 

 38818 .כ"ויראה כמה דברים שהיה צריך להאשים את עצמו ולא נפל לבו בקרבו עאכו, ´ה



ורק קובע מקום לעצמו , בשעה שהולך לבית המוסר אינו מחליף הנחתו הקדומה, כן האדם במצבו הפרטי 38819 

ועושה פשרה בדעתו בהיות אצלו הרבה נסיונות , הלאה לא יפסיע אף פסיעה, עד כה רוצה לעבוד 38820 

בשעה שהחייל הולך למלחמה הוא , אבל באמת מי אמר לך כי זה נסיונות ותירוצים אלא הטבע ,ומפריעים 38821 

הלא אתה הבן חיל ועליך לכבוש דרך , וכי יאמר פה גבול ואיך אעבור הלא לשוטה יחשב, בא אל הגבול 38822 

 38823 .ובמקום שאתה תעמוד ותכבוש שם יהא הגבול, ואין גבול לפניך

ולדעת כי כל הגבולים הנובעים מחוקי הטבע צריכים להבטל , מהזאת תורת האדם להפוך הנחתו הקדו 38824 

ולהרגיש היטב שכל התורה היא , צריך להאשים את עצמו ולשקול כל מעשיו בפלס, לההולך לבית המוסר 38825 

 38826 .(דברי בינה ומוסר)  .´ה ויאמר אני ה"כשיבוא הקב, התביעה אשר יתבע מנפשו

 38827 

 38828 מאמר תתיב

 38829 .(´ה ג"בראשית מ) ד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניוויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העו

הרי הם גרמו , לפי ההבנה הפשוטה היינו אומרים שנבהלו מפני יוסף יען פחדו ממנו, י מפני הבושה"ופרש 38830 

הלא הוא השליט על , והנה עתה היכולת ליוסף להפרע מהם, עשו מעשה הרע ביותר, כ הרבה צער"לו כ 38831 

 38832 .ומכל זה ניתן להאמר שפחדו מפני העונש, םכל ארץ מצרי

לא מפני , כי הפחד לא היה כתוצאת השינוי הפתאומי אשר גרם את הבהילות, ל משמיעים לנו"ברם חז 38833 

והלא אמרו הננו , הם רצו להענש יען כי הכירו והודו בחטאם, סיבה זו המבוססת על יראת העונש נבהלו 38834 

אך הנקודה אשר יצאה מהבשורה הפתאומית , ירו שעשו חטאומובן שאמרו זאת מפני שהכ, עבדים לאדוני 38835 

היא אשר הבליטה את הרושם הנורא עליהם ולא , ושגרמה שתוסר שליטתם על כוח הדיבור היתה הבושה 38836 

 38837 .מפני יראת העונש

אלעזר בן עזריה אמר אוי לנו מיום ´ ר, (ר צג יא"בר) ל במדרש"אמרו חז, ולא יכלו אחיו לענות אותו 38838 

, ומה יוסף שהוא בשר ודם כשהוכיח את אחיו לא יכלו לעמוד בתוכחתו, מיום התוכחה הדין אוי לנו 38839 

על אחת כמה וכמה שאין כל בשר ודם , ה שהוא דיין ובעל דין ויושב על כסא דין ודן כל אחד ואחד"הקב 38840 

כלומר האחים לא יכלו לענות אותו אף על פי שלא פחדו ולא נבהלו מפני העונש , יכולים לעמוד לפניו 38841 

ואז , כ עת בוא יום הדין שאז מקבלים תוכחה מאת מלך מלכי המלכים"מכש, אלא רק מפני הבושה לבדה 38842 

 38843 .בטח שלא נוכל לעמוד בפני התוכחה, נפחד גם מפני העונש אשר עלול לבוא

להיפך הוא הסביר להם , עוד יותר אצל יוסף הוא לא דרש כלום מאת אחיו לא חרה לו על מה שעשו לו 38844 

עם כל זה אף שהיתה אוירה של שמחה שוררת אצלם עת מצאו את , לו הרבה טובהשפעולתם הביאה  38845 

 38846 .כ מעורב הרגש של בושה בשביל מה שעשו לו כבר לא יוכלו לעמוד בפניו"מכיון שהיה ג, אחיהם

את החיוב המוטל על האדם להשכיל ולדעת בשעה שהוא , אותה השיחה שהיתה ביניהם תלמדנו לקח 38847 

ברם לאמיתו , דמיוננו אם אחד יקום על חברו להרגו וחשב שמזימתו יצאה לפועלנצייר ב, מוכיח את חברו 38848 

, והנה האדם שחשב לרוצחו נזקק לו שיעשה לו טובה, הנתקף נשאר בחיים ולימים גם עלה לגדולה 38849 

ז "בכ, אזי אף אם הנתקף לא ירצה להתנקם בו, ויפגשהו ופתאום הכירו שהוא האדם שחשבו לנהרג על ידו 38850 

 38851 .ונקמה כזאת תהיה חמורה יותר מנקמה ממשית, י הבושה עצמה"מה יתקיים אז עהמובן של נק

לפי שהיו נכלמים היה דואג שמא יריבו בדרך זה עם זה ולומר על , ברם יוסף ביקש מאחיו אל תרגזו בדרך 38852 

כי כנהוג אף אחרי הפיוס אחרי כל המחילות , אתה ספרת לשון הרע עליו וגרמת לנו לשנאתו, ידך נמכר 38853 

ושלא יחזרו לחשוב על , ויוסף עומד ומפציר בהם שלא ידאגו, ן זוכרים את החטא לדורי דורותעדיי 38854 

אינו נוטר , כי אין לו עליהם שום תרעומת, והרי הוא מוחל להם בלב שלם, עשותם את הפעולה הזאת 38855 

 38856 .בלבו שום שנאה ואיבה עליהם

אבל זה אחד מדיני התורה , ועושה זאת במדה מרובה, נפלא לראות איך שהנרדף מנחם את הרודף 38857 

גם , אף לאחד ששנאתו הניעה אותו לשים קץ לחייו, שצריכים לדבר על לב שונאו ובמדה מרובה כזאת 38858 

, וליהנות מזה שיצאה לטובה, ולהגיד לו שיהיה שמח בזה שהפעולה לא יצתה לפועל, כזה צריכים לנחמו 38859 

 38860 .וכמו שרואים אנו בכל הפרשה הזאת

שלא תיגרם להם בושה או , ינו המתארים איך שיוסף דייק בדבורו עם אחיופסוקים מפורשים בתורה לפנ 38861 

הלא הם עשו מעשה , הרי הטבע נותן שיאמר בלבו, וזה אחד מהדינים הקשים ביותר לקיימם, צער כלשהו 38862 

והרי הם מתביישים מפאת , ואם יתביישו אחרי כל זה למה אדבר על לבם, אשר מגמתו להפסיק ביני ובינם 38863 

 38864 .ברם מכאן אנו למדים כיצד צריכים לנחם ולשדל אדם כזה, הפעולה עצמה

בכל זאת יוסף מחל להם וגם פייס , והם הלא רצו לרצחו ולבסוף מכרוהו לעבד, יוסף הצדיק דבר על לבם 38865 

יש כאן לימוד לנרדף איך להתנהג עם , כי מלבד זה שישנם דינים כיצד להתנהג עם חבר בדרך כלל, אותם 38866 

יוסף מחל להם ופייס אותם כי יש עוד דין של המלבין פני , ל ידו להפרע ממנובו בזמן שיש לא, הרודף 38867 



כדי להמנע מחלק , ולפיכך השתדל לפייסם בכל אמצעי כוחותיו, חברו ברבים שאין לו חלק לעולם הבא 38868 

 38869 .זעיר של בושה

בור אלא אף לע, י דבור אשר זה יגרום לו צער"ולא רק ע, הלכה היא שאסור למלוה להיות נושה בלוה 38870 

ויצויר שאם עבר הזמן של פרעון , כ אסור משום לא תהיה לו כנשה"זה ג, אצלו שזה יזכיר לו חובו לשלם 38871 

כמובן שאז ירגיש הלוה , והנה יקרה שהמלוה עוד יצטרך לעשות לו איזו הטבה, חובו והלוה לא שילם 38872 

שלא , בו ולהרגיעואזי חוב הוא על המלוה לנחמו ולדבר על ל, שהוא לא שילם לו מטיבו ויתבייש מזה 38873 

 38874 .יצטער ולבל יתבייש וכמו שלמדנו בתורה בהנהגתו של יוסף

כיצד על הנרדף לדבר עם הרודף בשעה , דברי יוסף לאחיו הכתובים בתורה באו ללמדנו הלכה שלמה 38875 

לא רק שלא לנגוע , כ מכובד"ואם על הנרדף שומה להתנהג עם הרודף באופן כ, שלא יכול לבצע את זממו 38876 

כ רואים אנו מכאן "א, אלא גם להשקיט ולהרגיע את הרגשיו ומחשבותיו המדאיגים אותו, דבהרגשיו בלב 38877 

וצריכים להשכיל ולהבין כיצד להיזהר שלא לנגוע בהרגשיו של , חומר דינו של הנהגת אדם עם חברו 38878 

כי פעולה רעה כלשהו לחבר יכולה להמיט עליו עונש נורא לדורי , שלא לצערו אף באופן זעיר, החבר 38879 

 38880 .רותדו

שאם אדם הראשון לא , ל"ובכגון זה אמרו חז, ואף אם יחיד יעשה רע מענישים כל הדורות שיצאו ממנו 38881 

, כ נפרעים מיוצאי חלציו"היו ג, ו"י אחד מבני דורנו ח"ועבירה זאת היתה נעשית ע, היה אוכל מעץ הדעת 38882 

כי גדול הוא החומר , זה נענשה כל האנושות בעבור חטא, ברם מכיון שאדם הראשון היה אבי כל האנושות 38883 

, לפיכך המדרגה הכי גבוהה היא שיזכה האדם להיות נרדף, של עבירה וגדול הוא העונש אף לזרעו אחריו 38884 

 38885 .(הסבא מסלבודקא)  .ואף אז להשכיל לדעת כיצד לאהוב הרבה גם את הרודף

 38886 

 38887 מאמר תתיג

 38888 .(´ה ג"בראשית מ) י נבהלו מפניוויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כ

יוסף , רואים אנו הבדלים יסודיים בין הנהגתו של יוסף לזאת של אחיו השבטים, ל מפני הבושה"י ז"רש 38889 

אמנם היו להם חשבונות כשרים , לעומתו אחיו השבטים, עמד בנסיונות קשים ואין להטיל שום ספק בכך 38890 

רר להם שלא כיוונו בדיוק בחשבונותיהם אל האמת אך אם נבהלו מפניו זו ראיה שהתב, בהתנהגותם אתו 38891 

ובודאי שהנסיון שלו יותר גדול מהנסיון שהיה להם , מאידך ליוסף באה ההזדמנות לנקום בהם, הצרופה 38892 

 38893 .בזמנו לפני מכירתו

זה לא היה ברור היו רק חלומות , אולי מהווה סכנה אולי לא, הם מכרו אותו רק מחשבון של ספק 38894 

יוסף היתה לו אפשרות , והם נלכדו בבחינת לוכד חכמים בעורמם, עשים בפועלומשאלות לב אך לא מ 38895 

ולא עוד אלא גם הוא היה יכול , כי הם עשו נגדו בפועל ולא רק חלומות ורצונות, מוצדקת לנקום בהם 38896 

או כדי שיכופר להם הצער , לבנות לעצמו בנין של חשבונות כשרים ואף לשם שמים כדי ללמד אותם לקח 38897 

 38898 .א וכדומהשגרמו לאב

אך לא כן , יכול היה למצוא היתר לגמול להם מדה כנגד מדה, ובכל זאת הנה הוא מתגבר ומכניע עצמו 38899 

ורק , לא אתם מכרתם אותי הנה עד כדי כך שהם לא האמינו, עשה ולא עוד אלא ניחם אותם ואומר להם 38900 

ב והנה עיניכם רואות ובהמשך כתו, רק אז ואחרי כן דברו אחיו אתו, אחרי שכל כך השתדל וקרב אותם 38901 

כמו שאין לי שנאה על בנימין אחי שלא היה , ל שהשווה את כולם"י ז"ועיני אחי בנימין אומר רש 38902 

 38903 .כמה זה מעורר השתאות והשתוממות, במכירתי גם עמכם אני שלם

שם , ´כזה כח לוותר ולבטוח בה, ואפשר לומר שבקנין מדת ההשגחה הפרטית יוסף היה יותר גדול מאחיו 38904 

ועם , פוקח עוורים´ ה, מתיר אסורים´ ה, וכך ראינו עם אשת פוטיפר כל התשובות שלו, שגור בפיו שמים 38905 

כי רצה ´ והרי זה פלא בשלמא עם אשת פוטיפר הזכיר את ה, פרעה בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה 38906 

לא  כ"ואעפ, אבל עם פרעה הרי יש לו הזדמנות לתלות בעצמו ולבקש את שחרורו, להימלט מן החטא 38907 

 38908 .´עשה שום השתדלות ותלה רק בכח ה

, גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו, ברור שיוסף התחזק מכך שהתגבר על נסיונות כה רבים וקשים 38909 

הרי זה דומה למי , ואף אם התנהג לכאורה בקשיות עם אחיו, ´התגבר על שנאת חנם ועל נקמה וכד 38910 

כך הוא ידע שהוא לא מזיק , לא עם כונה להרוגאבל , שמתאמן במלחמה לירות חצים בדמויות של תבן 38911 

וכך ראינו אצל , ´ועל כל צעד ושעל הוא מרגיש את השגחת ה, לאחיו רק הכל בכונה טובה לבחון אותם 38912 

אף כשרואים ששמעי הוא ´ הוא תולה בה, אמר לו קלל´ דוד המלך כאשר אמר בענין שמעי בן גרא ה 38913 

 38914 .המקלל

ואילו היה נכשל ולא , ה נתקיימו בו"ות וכל ההשקפות של יעקב אעכל הרוחני! כמה יוסף הצליח בדרך זו 38915 

וראיה ! ומי יודע מה היה יכול להיות ממנו ומזרעו ומכל כלל ישראל, היה עומד בנסיון כמה היה ההפסד 38916 

לא ויתר ולא הכניע את , לא עמד בנסיון לא הרגיש את ההשגחה, בכיוון ההפוך ראינו בירבעם בן נבט 38917 



גם אצלנו מדברים חזור , כמה גדול החרבן שהמיט על עצמו ועל כל ישראל, גליםעצמו אלא העמיד ע 38918 

זו לא מסכת חדשה אלא חזרה על אותה , הפוך בה והפוך בה דכולה בה, והדגש את ענין ההשגחה והבטחון 38919 

 38920 .המסכת עתיקת יומין

מה הקשר  אשר לכאורה, ל שחורבן בית המקדש היה בעון מכירת יוסף"ובכן אפשר להבין את מאמר חז 38921 

ומצד שני מקרה מכירה פרטית של אדם , מצד אחד אסון כללי ולדורות לעם ישראל? בין שני האירועין 38922 

אילו התגברו על שנאתם לא היו , אבל בפשטות רואים ששני האירועים מקורם אחד הוא שנאת חינם, אחד 38923 

, חורבן הגדול והנוראואילו התגברו בזמן המקדש על שנאת חנם שביניהם לא היה נגרם ה, מוכרים אותו 38924 

ומזה נשאב את הכוחות להתגבר על שנאת חינם , ´נתחזק נא בלימוד המוסר בענין ההשגחה והבטחון בה 38925 

 38926 .(דגל המוסר)  .ובזה נקרב את בנין בית המקדש, ועל כל המדות

 38927 

 38928 מאמר תתיד

 38929 .(´ה ג"בראשית מ) ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו

יוסף , שמעון בן אלעזר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה´ אמר ר, (ילקוט רמז קנב) ל"אמרו חז 38930 

ה ויוכיח כל אחד ואחד "לכשיבוא הקב, קטנם של שבטים היה ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו 38931 

והרי לא אמר להם אלא , בדבריו של יוסףויש להתבונן היכן היתה תוכחה , לפי מעשיו על אחת כמה וכמה 38932 

, י מפני הבושה"ופירש, ומיד כתיב ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, אני יוסף העוד אבי חי 38933 

 38934 .אך קשה שהרי לא הוכיחם כלל, שנתביישו מפני תוכחתו

רגילים  כי אין התוכחה דברי כיבושין ויסורי דברים כפי שאנו, אלא מכאן נלמד מהותה של תוכחה 38935 

וכשנוכח אדם לדעת כי טעות היתה בידו הרי זה קיבל , אלא התוכחה היא העמדה על הטעות, לחשוב 38936 

והרי אני לפניכם מלך ומושל בכל , כשאמר להם אני יוסף כלומר אני אחיכם הקטן שמכרתם לעבד, תוכחה 38937 

הזו היא שקירבה הרי המכירה , י מכירתו נתכוונו לבטל חלומותיו"והראה להם שבעוד שע, ארץ מצרים 38938 

 38939 .ומזה נוכחו לדעת כי טעות גדולה היתה בידם, ועל ידה עלה עד כסא מלכותו, את קיום החלום

בעל ´ואין יוסף , לראות כי נהפכו פני הדברים מן הקצה אל הקצה, וזו היתה התוכחה הגדולה ביותר 38940 

ומכאן , נבהלו מפניווהיא הבושה הגדולה שתקפה אותם ועל כן , אלא נבואת אמת היתה בפיו´ החלומות 38941 

, שאם כאשר קטן האחים מעמיד על האמת, ש כן אלעזר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"אמר ר 38942 

ה ויעמיד כל אחד ואחד על טעותו מי "כ לכשיבוא הקב"עאכו, נגרמת בושה ובהלה כזאת לאחים שבטי יֿה 38943 

 38944 .יכילנו

אמר רבי חמא בר חנינא , (ו"בראשית רמז קטילקוט ) ל"ואמרו חז, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד 38945 

שהיתה חרדה זו גדולה מן החרדה שהיתה לו בשעה שנעקד ´ פי, ג המזבח"מחרדה שהחריד ע —מאוד  38946 

ל שנזדעזע ברגע שנתברר לו כי טעות היתה בידו "וצ, ולכאורה מה גרם לו לחרדה גדולה זו, ג המזבח"ע 38947 

והנה לפתע , ר כי עשיו הוא הצדיק ולו מגיעות הברכותכי עד הנה היה סבו, כל ימיו בהערכתו את עשיו 38948 

רגע זה של , ויעקב הוא הראוי לברכה, נתגלה לו דמותו האמיתית של עשיו שגיהנם פתוחה לו מתחתיו 38949 

 38950 .עמידה על הטעות המושרשת בו זמן רב הוא רגע של חרדה גדולה עד מאוד

פ טעות זו כלכל "אלא שע, אדם גרידאכי הטעות אינה בדעתו ובסברתו של ה, ועומק טעמו של דבר הוא 38951 

ובהתגלות הטעות עומדים לנגד עיני האדם כל מעשיו וכל פעולותיו והנה אינם , את כל מעשיו ימים רבים 38952 

ה ויוכיח כל אחד ואחד "ל לכשיבוא הקב"והוא מה שאמרו חז, ואין לך בושה וחרדה גדולים מאלו, כשורה 38953 

וכל מה שנתכוין , אדם את מעשיו והנה אין בהם ממשהתוכחה היא במה שיראה ה, כ"לפי מעשיו עאכו 38954 

 38955 .לעשות במעשיו וכל תכלית פעולותיו הבל וריק אוי לאותה בושה

אלא כסבור הוא , ובאמת הרבה מעשים שעושה האדם וחלק גדול מפעולותיו יודע הוא שאינם כשורה 38956 

בראותו כי מעשיו לא  אך אוי לו, ולדעתו התכלית מתירה פעולות אלו, לעשות כן לתכלית זו או אחרת 38957 

המעשה אשר אף הוא מודה שאינו , ומה שנשאר לו הוא המעשה בלבד, הביאו את התוחלת שקיוה לה 38958 

 38959 .ובאין תכלית הריהו עומד ככלי מלא בושה וכלימה, ולא עשה אותו אלא בגלל התכלית הנרצה, הגון

ובלא שיועיל , (ספורנו שםן ו"רמב) כל תכליתה של מכירת יוסף היה אך ורק ונראה מה יהיו חלומותיו 38960 

באמרו שתי , וזו היתה התוכחה הגדולה שהוכיחם יוסף, מעשה זה לבטל את חלומותיו ודאי שאינו כדין 38961 

 38962 .ועל כך לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו מפני הבושה´ אני יוסף´תיבות אלו בלבד 

אין לו אלא לעשות את המוטל , אכן לאמיתו של דבר אין על האדם לחשוב חשבונות של תכלית המעשים 38963 

הרי זה כאומר כחי , י מעשיו"ומי שסבור שהוא בעצמו פועל התכלית ע, ה"עליו ואילו התכלית ביד הקב 38964 

, ואסור לומר כן לא רק בעסקי חומר וגשם אלא אף על ענינים רוחניים, ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 38965 

 38966 .ל יגעת ומצאת"ולכן אמרו חז



ושכר הוא שזיכו לו מן השמים , ההשגה אלא בחינת מציאה שבאה בהיסח הדעתלאחר כל היגיעה אין  38967 

אני עמל ומקבל שכר , אני עמל והם עמלים, (7ברכות כח) נחוניא בן הקנה´ וכמו שאמר ר, בגמול יגיעתו 38968 

ולא על החכמה , ט הוא על העמל והיגיעה"שהשכר עבור תורה ומע, והם עמלים ואינם מקבלים שכר 38969 

 38970 .כי החכמה שקנה היא עצמה בכלל השכר וכמו שנתבאר, מושהישג וקנה לעצ

, ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה"יוחנן אין הקב´ איתא אמר ר. ובנדרים לח 38971 

תימה אמאי לא יליף מקרשים דכתיב ויקם משה את ´ ש שם הק"הרא´ ובפי, גבור דכתיב ויפרוש את האהל 38972 

שקם , א דלא קשיא דהא במשכן כתיב הוקם המשכן"ז המהרש"וכתב ע, ש"המשכן וישם את קרשיו יעו 38973 

כ ליכא ראיה מכן שהיה גבור שהרי לא עשה מאומה "וא, ש בתנחומא ומשה היה נראה כמקימו"מאליו כמ 38974 

 38975 .ש"יעו

האדם עוסק , שלעולם אין מעשי האדם פועלים את התכלית, כ צריך לומר כדרך שביארנו למעלה"וע 38976 

גם במשה כך היה משה עסק בידיו ועשה פעולת הקמת המשכן , השמים היא באהבידיו והתכלית מן  38977 

שכל מעשי אדם ופעולותיו אין , ומעלה עליו הכתוב כאילו הוא הקים את המשכן, והמשכן הוקם מאליו 38978 

אין הכונה לבעל כח אלא הכונה למי , ה משרה שכינתו אלא על גבור"ומה שאמר אין הקב, בהם יותר מזה 38979 

ש שיש להביא ראיה "ושפיר הקשה הרא, ומעלה זו נצרכת לנבואה, חותיו ומנצלן לגמרישעובד בכל כו 38980 

ועל כן נאמר , שהשקיע כל הכוחות האצורים בו וזהו הגבור האמיתי, שהיה משה גבור שהקים את המשכן 38981 

 38982 .פ נס"פ שקם מאליו ע"ויקם משה את המשכן אע

אלא העמל והיגיעה היא , מעשי ידיו של האדםאין הכיבוש , ואף זו ששנינו איזהו גבור הכובש את יצרו 38983 

פ "ואע, (7סוכה נב) ה עוזרו אינו יכול לו"ל אלמלא הקב"ש ז"כמ, ה"והכיבוש הוא מאת הקב, משל האדם 38984 

וכיון שמנצל את כל , ה עוזר אלא למי שמשתדל בכל כחו להכניע את יצרו"כן יש כאן גבורה כי אין הקב 38985 

 38986 .כוחותיו לכך הרי  זה נקרא גבור

למה נקרא שמו , (ר כו ט"ויק) ל"דכתיב והכהן הגדול מאחיו ואחז, צא בזה אנו מוצאים באהרן הכהןכיו 38987 

ב "בא וראה אהרן כשהניף את הלויים כ, שהוא גדול בחמשה דברים בחכמה ובכח שהוא גבור, כהן גדול 38988 

 38989 .כיצד היה מניפם מוליך ומביא מעלה ומוריד הוי שהיה גדול בכח, אלף הניף ביום אחד

 38990 

ע יש כאלף "שהרי במעל, שהכונה למעת לעת שלם אכתי קשה טובא´ ביום אחד´אם נפרש ´ נה אפיוה 38991 

הניף חמישה עשר לויים , הניפם אהרן בלי הפסק כל שהוא משך כל היממה´ ואפי, וארבע מאות רגעים 38992 

, ילהואם ביום אחד היינו רק ביום ולא בל, כל ארבע שניות תנופה מוליך ומביא מעלה ומוריד, בכל דקה 38993 

חזקוני שהיה זה ´ בס´ וכך אמנם כ, וכל זה למעלה מדרך הטבע, ל"היה צריך לעשות כן במחצית הזמן הנ 38994 

אלא הן הדברים שאמרנו כי אף , פ נס עשה כן"ל שהיה אהרן גבור והרי ע"ז קשה דמנ"אך לפי, דרך נס 38995 

תו לעשות כאשר והתאמץ וניצל את כל יכול, מ אהרן השקיע כל כוחותיו בכך"מ, אמנם שהיה שם נס 38996 

 38997 .עד שנכתב עליו וינף אותם אהרן ולזו יקרא גבורה, נצטוה

ועל כן בודאי , ת"ואילו התכלית והתוצאה מאת השי, מכל הלין עלה בידינו כי האדם אין לו אלא המעשה 38998 

ואדרבא דוקא משום , ואז תצא מהם התכלית הנרצית, שהמעשים צריכים להיות כשרים ונאים מצד עצמם 38999 

כ ככל שיעשה ביתר התאמצות וביתר "א, י מעשיו עוזרים לו מן השמים"ורק ע, ועל התכליתשאין האדם פ 39000 

שהרי בין כך אין התכלית מכח , כ אין גבול ליכולתו של אדם"וא, ניצול כוחות נפשו יותר יסייעוהו לכך 39001 

שיחות )  .על כן אין להתפלא אם ביכולתו של אדם לעשות דברים שלמעלה מדרך הטבע, עצמו 39002 

 39003 .(ב"תשלמוסר 

 39004 

 39005 מאמר תתטו

ה "בראשית מ) ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה 39006 

 39007 .(´ד

כי אז המעליב מתחרט ורוצה לבקש , טבעם של אנשים כאשר אחד הקניט את חבירו העליבו וירד לחייו 39008 

הוא , זדמנות לבעל החוב לגבות את חובוהרי זו הה, ובא לחבירו ומתוודה לפניו שחטא לו, את סליחתו 39009 

הנאת הנקמה היא אז עזה וחזקה והוא רוצה להמשיך , רוצה מאוד להנות מן ההכנעה ומן הוידוי של חבירו 39010 

רוצה , הוא עושה ככל שביכולתו לעכב ולהאריך את הזמן עד אשר יאמר סלחתי, את הרגעים הללו 39011 

הי מידתו של הנוקם גם כאשר הוא מוחל לחבירו זו, שאחרים ישמעו שחבירו בא לפניו וביקש סליחתו 39012 

 39013 .ואומר לו סלחתי

ולא הניח אפילו , מיד עם התגלותו כבר הודיע את תוכן דבר הסליחה לאחיו, אבל לא כן נהג יוסף הצדיק 39014 

אלא הירבה , לא עשה רגע אחד של הפסק להעמיד את אחיו במצב של עלבון, לרגע אחד את סליחתו 39015 

כל המאורעות והסיבות למען , כי השגחה עליונה היא, ת נימוקים שונים וטוביםבדברי ריצוי ופיוס בתוספ 39016 



ועוד דברי , לא אתם שלחתם אותי ולא אתם מכרתם, ´כי למחיה שלחני ה, טובת ישראל בהווה ובעתיד 39017 

 39018 .ניחומים כאלה להרגיע אותם ולהשקיט את רוחם הסוערת

כי שלח כל העומדים לפניו ולא היה להם בפני  ואף, לא השאיר להם אפילו רגע שיצטרכו להיות מבויישים 39019 

אמר את , גם אז עשה הכל שלא לביישם, עם זאת גם בהיותו יחידי עמם ובינם לבין עצמם, מי להתבייש 39020 

ותיכף ומיד הסיר , כדי שיוכל לומר בלחש (בעלי התוספות) גשו נא אלי, בלחש´ אני יוסף´המלים  39021 

ו "ושלא יהנה ח, להתייסר ביסורי חרטה יתרים ובבושה שלא יצטרכו, מעליהם את הרגשות שתקפו אותם 39022 

הפסיק את מחשבת הבושה והחרטה שעבר אז , י שיאריכו בדבריהם בבקשת סליחה"מהנאה של נקמה ע 39023 

 39024 .במוחותיהם

ויבא העם אל ´ שהראה ענוותנותו כעדות תורתנו הק, וכן מצינו אצל רבן של כל ישראל אבי הנביאים 39025 

ויתפלל משה , ויסר מעלינו´ ברו במשה ונשתטחו לפניו ואמרו התפלל אל הידעו שד, משה ויאמרו חטאנו 39026 

ולהודיעך כח התשובה כיון שאמרו חטאנו מיד , להודיעך ענוותנותו של משה שלא נשתהה לבקש רחמים 39027 

 39028 .(ב"ט י"ר חוקת י"מד) שאין המוחל נעשה אכזרי, נתרצה להם

ענוותנותו שלא היתה רק בזה שנתרצה , דוגמהויש לעמוד כאן על ענוותנותו של משה שצריכה לשמש לנו  39029 

לא נשארו בני ישראל לפני משה , אלא בעיקר שכיוון שנתרצה לא נשתהה אף לרגע קט, ונתפייס להם 39030 

ד מיהר 0י0תנועותיו מהירות נתרצה מ, הם הרגישו שלפניהם עומד רועה נאמן ומסור, בבושה ובהכנעה 39031 

, ובנקודת הזריזות נעוצה כל עומק הענוה וחן ערכה, למחול ומיהר להתפלל אחר שדיברו עליו כה קשות 39032 

 39033 .בשלא נשתהה בלומה כל המדרגה העליונה

אלא שהסליחה תהיה מהירה שלא תשתהה אף רגע , עלינו ללמוד לא רק לסלוח ולמחול על עלבון נפשנו 39034 

שלא לצרוב את פני , שלא להשאיר אף לרגע קטון אחד את החבר בבושה ובהכנעה, מאמירת סלחתי 39035 

לאהבו עד , שלא להבליט את חטאו וכלימתו של החבר אלא מיד לומר לו סלחתי, ינו בבושה וכלימהחבר 39036 

 39037 .(אור חדש)  .כדי נכונות להתפלל עבורו ולהיטיבו במה שבכוחו והסתגלותו

 39038 

 39039 מאמר תתטז

ה "בראשית מ) ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם 39040 

 39041 .(´ה

וכמו שאמרו , הרי מכבר הכירו בעוות הדין של המכירה, שם מה ציוה אותם שלא יעצבו וכי למה יעצבול 39042 

לא היו , והשיבו ליוסף קודם שנתוודע להם שאם היו מוצאים אותו, ל שנתפזרו בכל מצרים לחפשו"חז 39043 

שמים אנחנו וכבר התוודו א, וגם היו מוסרים נפשם עבורו, חושכים את עצמן מלפדות בכל ממון שבעולם 39044 

ולמה ימסרו , שאם לא כן מה החילוק בין עכשיו למה שהיה מכבר, הרי שמצאו אי צדק בדינם, על אחינו 39045 

 39046 .כ יכולים לצייר לעצמנו גודל צערם כשלא מצאוהו"וא, כעת נפשם להחזירו אל אביו

חלום  עד כמה נתמלא רגשי שמחה שרק, יצוייר אם אחד חולם חלום קשה ומתעורר ורואה כי חלום הוא 39047 

ודאי שמחים שמחה עצומה לדעתנו , כ כשמצאו את אחיהם יוסף מלך ומושל בכל ארץ מצרים"וא, הוא 39048 

 39049 .לאין ערוך ומה ראה יוסף לצוותם שלא יעצבו

פ מה שיש להתבונן בזה שאמרו אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו "הביאור הוא ע 39050 

אלא על שלא שמעו אל יוסף , לא התוודו על עצם המכירהופשטות הכתוב מורה ש, אלינו ולא שמענו 39051 

ורק התאוננו על חוסר רחמנות שלא , כלומר שבעצם דין המכירה לא השתנה דעתם מאז, בהתחננו אליהם 39052 

 39053 .כ ממה נפשך אם הדין דין אמת אין רחמים בדין ומה מקום לחרטה"וא, שמעו תחנוני יוסף

, י האדם יש לה מקור ומניע בלבו וכליותיו של האדם"אבל לכשנעיין יבואר דהנה כל פעולה הנעשה ע 39054 

כידוע לכל מי שנכנס פסיעה אחת , ולכן עיקר התשובה תלויה בלב, ומשם מתרקמים כל המעשים כולם 39055 

אשר חושבים כי כל התשובה היא לייסר , ודלא כהמתחסדים הטפשים ועמי הארץ, ק"בשערי תוה 39056 

ולא ידעו כי כל , מוציא האדם לפועל כל זדון לבוז "אשר עי, ולהרעיב את הגוף אכסניא עלובה זו 39057 

 39058 .ז בפנים האדם הוא המח והלב"האמצעים האלו אינם אלא כדי להיכנס עי

ויש  המון מעשים רבים אשר , י גלגלי המדות אשר בטבעו"ודע כי כל מעשי האדם ומחשבותיו מסובבים ע 39059 

וממנה ועל ידה מסתובבים , היסוד וכולם נתהוו ממקור מדה אחת היא, יעשה אותם האדם משך כמה שנים 39060 

אלא יפנה , פ הדין והמשפט"ולכן החכם האמיתי אל יסתפק בחקירת מעשיו לבד אם נעשו ע, כל המעשים 39061 

שמא כל דחיפות מעשיו ופסקי הדינים , והלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות, דעתו לתור אחר מדותיו 39062 

נסתרת בעמקי לבו ובנפול היסוד נפל כל י מדה רעה פלונית אשר טמונה ו"ע, ממקור בלתי טהור באו 39063 

 39064 .הבנין

כלומר אף שבעצם פסק , וזהו מה שהתוודו שבטי יֿה ואמרו אבל אשמים אנחנו בהתחננו אלינו ולא שמענו 39065 

, אבל מהמדה כנגד מדה שאין מרחמים עלינו אות הוא שיש בנו ממדת האכזריות, הדין לא מצאנו עוול 39066 



ומכיוון שכן אפשר שכל מה שפסקנו בדין זה , לינו ולא שמענואשר ראינו בצרת נפש אחינו בהתחננו א 39067 

, אולי היה משתנה גם הדין מן הקצה אל הקצה, כי אילו היינו נקיים וטהורים לגמרי ממדה זו, אינו נכון 39068 

 39069 .ולכן התוודו על העיקר היינו מקור המעשה אשר ראינו צרת נפשו

הנה מעז , הכרת חטאם רק בעצם מעשה המכירה שאילו היה, ומעתה נבין מה שציוה להם יוסף שלא יעצבו 39070 

אבל דא עקא כי מצאו , ודאי שמחים הם בהרבה לאין שיעור, יצא מתוק ולא יצא מכשול מתחת ידם 39071 

פ חסרו השלמות "ז אין נוחם אם יצא המעשה לפועל או לא שעכ"וע, ל"בעצמם פגם במדת הרחמנות כנ 39072 

ואף יוסף הבין לרוחם ואמר להם , צב מזהירוערבה שמחתם אף שמצאו את יוסף אחיהם במ, במדה זו 39073 

כלומר אל תעצבו במחשבתכם כי לקויים אתם , ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה 39074 

ולא אתם שלחתם אותי , אינו כן כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, במדת הרחמים שמכרתם אותי מצרימה 39075 

 39076 .(ב"אור יהל ח)  .הנה כי אלוקים

 39077 

 39078 מאמר תתיז

ה "בראשית מ) ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים וישימני לאב לפרעה ומושל בכל ארץ מצרים 39079 

 39080 .(´ח

לא שאני צריך להם אלא , ה למשה ויקחו אליך שמן זית זך"אמר הקב, (ר לו ב"שמו) איתא במדרש 39081 

אירים למי שיהיו אומרים ישראל מ, למה כדי להעלות אתכם בפני האומות, שתאירו לי כשם שהארתי לכם 39082 

כיון , אמר הפקח לסומא בא ואני סומכך והיה הסומא מהלך, משל לפקח וסומא שהיו מהלכין, שמאיר לכל 39083 

שלא תהא מחזיק לי טובה שלויתיך לכן , שנכנסו לבית אמר הפקח לסומא צא והדליק לי את הנר והאיר לי 39084 

אתה תאיר נרי ואתה אומר אמרו ישראל כי , ה והסומא אלו ישראל"כך הפקח זה הקב, אמרתי לך שתאיר 39085 

 39086 .ל"אמר להם בשביל להעלות אתכם שתאירו לי כשם שהארתי לכם עכ, שנאיר לפניך

 39087 

אינו רוצה בשום פנים , מטבעו של אדם שכשהוא עושה טובה למי שהוא, רואים אנו כאן יסוד גדול במדות 39088 

אשר הלז ישאר לו אלא להיפך רוצה הוא , ואין זה מחמת כי חפץ חסד הוא, לקחת כלום תמורת הטובה 39089 

כשאדם מטיב לחבירו , ה בהיפך"הנה לימד לנו הקב, כ לא יקח ממנו מאומה"עבד עולם בעבור טובתו וע 39090 

כשאתה עושה איזו , שעם פעולת הטבתו לזולתו תיכף יראה לקבל ממנו דבר מה בחזרה, חוב מוטל עליו 39091 

 39092 .חייב לך הכרת טובה ראה גם לסדר כי חברך לא ישאר, אם חפץ אתה בטובתו באמת, טובה לחברך

אבל בעד הטובה שעשית לו , הנה תבטיח לך כי יפרע לך את דמי ההלואה, כשאתה מלוה מעות לאדם אחד 39093 

כדי שהלז לא ישאר , תשתדל לקחת ממנו גם כן איזו טובה שהיא באופן שלא יהיה בזה חשש ריבית 39094 

וזה , טובה אחרת תמורתהגם הוא עושה לך , וירגיש שכמו שאתה עשית לו טובה, משועבד בטובתך לו 39095 

 39096 .ממש להיפך מכוחותיו של אדם

ע צריך "האם הרבש, הנה זה יסוד בכל המצוות, אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם, לא שאני צריך להם 39097 

ה סידר כל ההנהגה כאלו כביכול באמת "אמנם הרי הקב, אם צדקת מה תתן לו? דבר מה משלנו חלילה 39098 

כד ישראל עבדין עובדין , תנו עוז לאלקים (ח"תהלים ס) על הפסוק (זוהר בא) ל"וכן אמרו חז, צריך לנו 39099 

 39100 .ה"וכד עבדין עובדין דכשרן יהבין תוקפא וחילא לקוב, ה"דלא כשרן כביכול מתישין חיליה דקוב

ואין זה תכלית הטוב , ה הוא הטוב בלתי תכלית"כי הקב, הנה זה סוד הדבר? ועל מה זה עשה האלקים כן 39101 

, על כן מטעם הטבה בלתי תכליתית, נשארים חייבים ונהיה נשפלים לו בהכרת הטובאם כשמטיב לנו נהיה  39102 

תאירו לי , ה נותן לנו וכביכול גם אנחנו נותנים לו"הקב, סידר שגם אנחנו נהיה נותנים תנו עוז לאלקים 39103 

 39104 !כשם שהארתי לכם

הלז ישאר האשם רוצה הוא דוקא ש, כשנעשה לאדם איזה עול ממי שהוא, כמו כן אנו רואים בצד השני 39105 

העיקר אצלו הוא כי זולתו ישאר העושה , לא איכפת ליה כלל כל מה שיתהוה במשך הזמנים, ובעל העולה 39106 

 39107 .אל תחשוב עון למי שבא להתנצל לפניך אם אמת ואם שקר, אומר (אורחות חיים) ל"ש ז"אמנם הרא, עול

ותו על עול שעשה נגדו ולבקש כי יש בטבע כשאחד בא לחבירו לפייס א, ל היה אומר"ב זצ"הגאון מהרי 39108 

! אין כאן ולא כלום? מה עשית? משיב לו חבירו מה זה כל העסק שאתה עושה מכל הענין, סליחתו 39109 

תשובתו זו נובעת מחמת שאינו רוצה אפילו לשמוע , ולכאורה זה נאה ויאה אבל האמת היא ההיפך לגמרי 39110 

 39111 .אר דוקא המתועב והנאלחרוצה הוא כי אמנם ישאר הלז ללא אמתלא ויש, כלום מהתנצלותו

הלא ודאי עליך מוטל חיוב ´ אם אמת´, ל אל תחשוב עון למי שבא להתנצל"ש ז"הוא אשר אמר הרא 39112 

ואתה אמנם יודע את האמת כי ´ ואם שקר´ועוד יותר אפילו , להקשיב לכל אשר ידבר ולראות את האמת 39113 

 39114 .כי אדם כשר הוא חברך חושב להתעותך ולהביאך לחשוב עליו, חברך בא לפניך בשקר כליל

וכי , ולתת לו את הרושם שיחשוב כי אמנם הצליח להתעות אותך, גם בזה הנך מחוייב לשמוע אותו היטב 39115 

ואם לא תעשה כן אלא כשעושה העול יבוא לפניך נכנע לך , אתה באמת סבור כי הוא הצודק בדבר 39116 



הנה יתכן מאוד , מגעת ואתה תנצל את ההזדמנות לשפוך עליו עביט מלא אשמה עד כמה שהיד, באשמתו 39117 

 39118 .כי העולה והשחיתות מצד הנפגע יהיה רב יותר מהעולה של עושה העולה בעצמו

איך לנהוג , הכל יודעים כי יש שולחן ערוך שלם בשביל עושה העול! ידיעה זו חסרה לגמרי אצל האנשים 39119 

, בהנהגתו הוא אבל כמו כן צריכים לידע כי יש גם שולחן ערוך שלם בשביל הנפגע, עם העול אשר עשה 39120 

אין זה מדת חסידות בעלמא אלא אזהרה ולאו איך , (´משלי ו)ב  לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירע 39121 

 39122 !איך לדבר אתו ואיך לשפוט אותו שולחן ערוך שלם יש לזה, לנהוג עם הגנב

עו וכבר הנה אחרי כן כשנתווד, כשאחי יוסף נכשלו במכירתם אותו עם כל הסעיפים והתוצאות הרבות 39123 

ועתה אל תעצבו כי למחיה שלחני , רואים אנו איך שיוסף הצדיק שיפר כל המעשה באמרו, הינם ביד יוסף 39124 

ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו , אלקים לפניכם 39125 

וף הדבר הרי נראה ס, כי אחרי כל החשבונות, הפך כל הדבר מן הקצה אל הקצה, ומושל בכל ארץ מצרים 39126 

ולא היה זה סתם דברים בעלמא מצד יוסף כי הרי , כאילו הוא אשר חייב להם תודות על כל אשר עשו לו 39127 

 39128 .תורה הם

הנה כאן להתבונן ולהתפעל עד כמה שיוסף הצדיק החליק ועיבד כל העולה עד כי כמעט נשאר הוא החייב  39129 

ולאור זה דן ושפט כל העובדא , שיש לנפגע כי יוסף הצדיק ידע היטב את שולחן ערוך, והמשועבד להם 39130 

 39131 !ולו לא עשה כן יתכן כי העול שלו היה עוד יותר גדול מהעול שלהם, ומזה יצאה כל הנהגתו זו

קפדנותן של אבות מנין ויחר , קפדנותן של אבות ולא ענותנותן של בנים, (ר עד ז"בר) ל אומרים"חז 39132 

את סבור שמא מכות או , עי ומה חטאתי כי דלקת אחריויען יעקב ויאמר ללבן מה פש, ליעקב וירב בלבן 39133 

, כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך, אלא דברי פיוסים יעקב מפייס את חמיו, פצעים היו שם 39134 

ר סימון בנוהג שבעולם חתן שהוא דר אצל חמיו אי אפשר לו שלא ליהנות אפילו כלי אחד אפילו סכין "א 39135 

´ שמואל א) ולא ענותנותן של בנים מדוד שנאמר, אפילו מחט לא מצאתברם הכא מששת את כל כלי , אחד 39136 

מזכיר שפיכות דמים בפיוסו , מה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי, ויברח דוד ויאמר לפני יהונתן, (´כ 39137 

 39138 .כ"ברם הכא כי דלקת אחרי ע, מילי דקטלא

ה אשר "לא כיעקב אבינו ע, דמיםה על הזכירו בפיוסו איזה ביטוי של שפיכות "הנה מבקרים את דוד המע 39139 

ברחל , זה לי עשרים שנה בביתך ותחליף את משכורתי עשרת מונים, אחרי כל אשר עשה לבן ליעקב 39140 

ועם כל זה הוא העומד לפני , ובפירוש נאמר ביקש לעקור את הכל, עבדתי עמך ורימה אותו לתת את לאה 39141 

 39142 .ובכל דבריו מזכיר רק כי דלקת אחרי, לבן להצדיק עצמו

כשאחד , ענין אשר אנחנו לא יודעים מזה מאומה, י ברור לנו כי שולחן ערוך שלם יש גם בעד הנפגעהר 39143 

מותר לנו לעשות נגדו ככל העולה על רוחנו , הלא אצלנו כבר הותרה הרצועה, עושה לנו איזה עולה שהיא 39144 

 39145 .(דעת תורה)  .נתבונן על כל טעויותינו וכמה אנחנו רחוקים מן האמת, אם בדברים ואם בכתבי פלסתר

 39146 

 39147 מאמר תתיח

 39148 .(´ה ח"בראשית מ) ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו

ומדקדקים למעלה עם האדם שיש לו , על כן צריך להתאים מעשיו עם ידיעותיו, האדם נתבע לפי ידיעותיו 39149 

מי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות הגד לע, (.מ לג"ב) ל"ועל כן אמרו ז, ידיעה יותר מזולתו 39150 

הנה פרעה , אלא גם אצל חכמי אומות העולם נראה כן, ולא לבד אצל חכמי ישראל מצינו זה, להם כזדונות 39151 

 39152 .ומסר את עצמו ליוסף להיות סר למשמעתו ממש כבן לאביו, מלך אדיר היה וחכם גדול היה

שהכיר פרעה היטב כי יוסף יודע הרבה יותר  עד, בכל דבר בירר לו יוסף באופן אחר מאשר ידע הוא 39153 

כדכתיב וישימני לאב , על כן לקח את יוסף לאב לו, וראה את אהבתו של יוסף לזולתו מאוד מאוד, ממנו 39154 

פירוש על כי , ופירש הרב אבן עזרא לאב למורה וכן אבי כל תופש כנור ועוגב, לפרעה ולאדון לכל ביתו 39155 

 39156 .ה לאב לחכמה הלזו וכן יוסף היה לאב לפרעהעל כן הי, הוא המציא את החכמה הלזו

פירוש פרעה בעצמו אחרי כי הכיר , על כן תראה סדר הכתוב וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו 39157 

, ל"על כן נעשה אליו כבן בטבע כנ, בהכרה ברורה כי יוסף יודע יותר ממנו בכל דבר ודורש טובת זולתו 39158 

שלא יעשו מבלי יוסף מקטן ועד , את יוסף לאדון עליהם בהכרחשם , אבל בני ביתו שלא היו חכמים כמוהו 39159 

 39160 .כי ידע היטב את חכמת יוסף ודרש פרעה מה שטוב בעדם, גדול

אשר לא תבוא המדה הזאת באדם , אלקיך בכל לבבך´ ועל כן באה עלינו המצוה הגדולה לאהוב את ה 39161 

ובהכירו וביודעו זאת אז הוא , אדם רק אחרי הכירו גדולתו יתברך ועוצם דרישתו טובת בני, ´לאהוב את ה 39162 

ת שיהיה יכול "ואף זה הוא רצון השי, מוכשר לקבל ממנו יתברך הטובות הגדולות שאין למעלה מהם 39163 

ת מצוה גדולה ועושה בזה "ונמצא אהבת השי, להטיב עם בני אדם ולעשות עמהם טובות גדולות ועצומות  39164 

 39165 .רצונו יתברך



ולכן אם יסור מידיעתו לעשות מה , ת"יותר לקבל טובת השי ועל כן מי שידיעתו יותר גדולה מוכשר 39166 

ורצונו , יוכיחנו תיכף הבורא יתברך שלא להתרחק ממנו יתברך ולא יהיה ראוי להטובות הגדולות, בהיפוך 39167 

ועל כן תראה כל הראשונים דקדק עמהם הבורא יתברך על חוט השערה באהבתו , יתברך אך להטיב 39168 

 39169 .כל דהואולא רצה למנוע מהם טוב , אותם

ואחרי אשר מסר לו פרעה המלוכה ושם אותו מושל על כל ארץ , והנה יוסף אשר אמונתו היתה עזה מאוד 39170 

והנה אמר ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה , היה לו לומר לאחיו שפרעה שם אותו לאב ולמושל, מצרים 39171 

והלא , לפני פרעה ועם כל זה כאשר בקש את שר המשקים לזכור אותו, כי האלקים וישימני לאב לפרעה 39172 

כ "אע, ומדוע נענש יוסף באמרו כי אם זכרתני והוצאתני מן הבית הזה, מותר לעשות מעט בדרך הטבע 39173 

אם יסור ממנה , הרי שמי שהאמונה מבוררת לו יותר, כחוט השערה נתערב לו ברעיונו ונענש שתי שנים 39174 

.א ימנע מעצמו טובותיו יתברךלא יניח אותו הבורא יתברך למען ל, כחוט השערה אפילו אם רק ברעיון 39175 

 39176 .(ה"רכ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  

 39177 

 39178 מאמר תתיט

 39179 .(ד"ה י"מ) ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך ובנימין בכה על צואריו

ק ששני בתי המקדשות עתידין ליבנות בחלקו של בנימין ועתידין "יוסף ראה ברוה, ר אלעזר בן פדת"א 39180 

ר צג "ב)ב  שכן שילה עתיד ליעשות בחלקו של יוסף ועתיד ליחרובנימין בכה על צואריו ראה שמ, ליחרב 39181 

אחרי כל הסבל והצער שעבר עליהם , שרתה רוח הקודש על שני האחים אשר נפשם קשורות זו בזו, (יב 39182 

על , עשרה בנים נולדו לו לבנימין וכולם לא קרא אלא על שם אחיו יוסף, מיום שנפרדו איש מעל רעהו 39183 

עד שבשעה , שניהם יחידים לאמם ומלאים געגועים זה לזה, (ר צד ז"ב) מריופיו ומעלותיו וגורלו ה 39184 

 39185 .ונראה לעיניהם כל העתיד, שנתיחדו שוב שרתה עליהם רוח הקודש מרוב שמחה

 39186 

ולא הביאתם לידי שמחה על הגדולה , ואנו עומדים ותמהים איך נבואה מרהיבת עין זו לא השפיעה עליהם 39187 

על בנין , על כיבוש הארץ המשכן ושני המקדשות, ומעמד הר סיני על יציאת מצרים, לה עתידים לזכות 39188 

, ועל מפלתו של עשיו כשיוצת כקש בלהב של יוסף, בית שני ועל הבית השלישי שירד באש מן השמים 39189 

עד שמוכרחים לבכות , וכי שני צדיקים אלה לא מצאו שום דבר אחר על מה להתעכב ולא במה להתנחם 39190 

 39191 ?דשעל חורבן שילה ושני בתי המק

כתוב וישא את קולו ויבך ופירשו , אותו פלא מצאנו אצל יעקב אבינו בשעה שפגש את רחל בראשונה 39192 

ולמה לא שמח על זה שתנשא לו , (ר ע יב"ב) במדרש שראה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה 39193 

ני בתי והקטן נעשה אכסניא לשכינה שיבנו ש, ויעמידו שני שבטים שהגדול עתיד להיות שטנו של עשיו 39194 

 39195 ?למה זה שבשעה שמתלבשים הצדיקים ברוח הקודש בוכים במקום לשמוח? מקדשות בגבולו

אלא שמח ושמחתו נהפכה לו , אולם זאת מצאנו שקרח כשצפה ברוח הקודש לא מצא על מה לבכות 39196 

ומכל המאתים וחמישים איש מקטירי הקטורת , בשעה שאמר משה לעדת קרח להקטיר קטורת, לתוגה 39197 

אלא עינו הטעתו ראה ? שאלו במדרש וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זו, והשאר ימותו יבחר רק אחד 39198 

ד משמרות עומדות מבני בניו שכולם "כ, שמואל ששקול כמשה ואהרן, שלשלשת גדולה עומדת הימנו 39199 

ולא ראה יפה לפי שבניו ? אמר אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום, מתנבאים ברוח הקודש 39200 

 39201 .(ר יח ז"במד) ל"בה ועומדין מהן ומשה היה רואה עכעשו תשו

לא כן הצדיקים , קרח נעשה שיכור מהעתידות והסיח דעתו מחובת ההווה עד שנפל בפח יוקשים  39202 

הבינו שאין , לא נתפתו אחרי מראות העתיד שהשיגו ברוח הקודש, המלומדים קרב לעמוד בנסיונות היצר 39203 

ובנפשם , ל זמן שמחוברים אל הגוף נתונים הם במלחמת היצרשכ, ה מיחד שמו על הצדיקים בחייהם"הקב 39204 

אלא , ק לא הסתפקו בראיית העתיד"אפילו בשעה שזכו לרוה, הדבר אם יסיחו דעתם אפילו לשעה קלה 39205 

ראו שעוד רחוקים הם משלמות על אף שזכו לראות מה , תמיד חפשו מגרעות עצמם אפילו בתוך הנבואה 39206 

 39207 .זחה דעתם ולא התגאו באיזה מדרגה שתהיה על כן לא, שלא יראו שאר בני אדם

רק שמגביה את עצמו אז , יש אדם שהתורה לו במתנה ואינו עובר על שום דקדוק דרבנן, ל"א ז"כתב הגר 39208 

אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו , (.עירובין נד) ס"ותמך יסודתו על ש, ה משפילו"הקב 39209 

ואם מגיס לבו , וכיון שנחלו אל עולה לגדולה, נה נחלו אלוכיון שניתנה לו במת, תורה ניתנה לו במתנה 39210 

 39211 .ל"ה מגביהו עכ"ואם חוזר בו הקב, ה משפילו"הקב

כמו שאמרו על רב בשעה , ל הקדושים על דבר זה שבשעת גדולתם לא תזוח עליהם דעתם"כמה חרדו חז 39212 

עצמו הפסוק כי לא ומר זוטרא חסידא בשעה שנשאו אותו על כתפיהם היה משנן ל, שהיה יוצא לבית דין 39213 

שאצלם , זהו דרכם של הצדיקים התמימים שפטפטו ביצרם, (7סנהדרין ז) לעולם חוסן ואם נזר לדור ודור 39214 



ולכן מצאו להם לנכון דוקא , הרוח הקודש שהופיע עליהם היה להגן ולהציל מן החטא של זחיחות הדעת 39215 

 39216 .ן בית המקדש ומשכן שילהבשעת הגילויים הכי גדולים לראות את חסרונותיהם המתבטאים בחורב

היה דן , ל אחרי הצלחתו הגדולה בהרבצת תורה בהקמת ישיבות בהרבה מקומות"דכירנא שהסבא זצ 39217 

שמרוב התפשטותו בעומק של רוסיה לכבוש , ש"ואומר מי יודע אם לא יקרה לו כמו שקרה לאשכנזי ימ 39218 

מעין , העצומים ברוחניותלא רצה לברך על המוגמר אפילו בהישגיו , נתקיים בהם לפני שבר גאון 39219 

והנה כל זה , הצדיקים הראשונים שפחדו שמא תזוח דעתם אפילו בשעה שהיה שורה עליהם רוח הקודש 39220 

אבל בעניותינו אין אנו מצטערים מהנולד על אף שלא זכינו לשום , אם באמת יש מקום לזחיחת הדעת 39221 

 39222 .(המוסר והדעת)  .הצלחות מיוחדות ברוחניות

 39223 

 39224 מאמר תתכ

 39225 .(ד"ה כ"בראשית מ) אחיו וילכו ויאמר אליהם אל תרגזו בדרךוישלח את 

איני והאמר ´ מקשה הגמ, ר אלעזר אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם הדרך"א (7תענית י) ´במס 39226 

לא , שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראויים לישרף, ר ברכיה"אלעזר ב´ ר 39227 

 39228 .פירוש מה שאמר להם אל תרגזו בדרך שלא יעיינו בתורה בדרך ,קשיא הא למגרס הא לעיוני

שפתאום נודע להם , ויש להתפעל מזה יוסף בודאי ידע והבין כי אחיו נמצאים כעת במבוכה ובלבול נורא 39229 

וגם עולה על דעתם איך , ונבהלו מפניו עד שפרחה נשמתם, וכל הפלפולים והמחשבות בטלו´ אני יוסף´ 39230 

ולכאורה הלא אין דעתם , וכדומה מן המחשבות שעלו על דעתם, דבר מכירתו יוודע ליעקב אביהם על 39231 

אל תרגזו בדרך שלא , ש ללמוד בעיון מדוע היה צריך להגיד להם"וכ, פנויה במצב כזה ללמוד תורה 39232 

 39233 ?יתעסקו בדבר הלכה ובעיון

והיה  , ובעיון וגם במצב כזה לא יפסיקו מללמוד תורה, אבל יוסף הכיר את אחיו שהתורה היא חייהם ממש 39234 

והפירוש שלא תרגז עליהם הדרך שלא יתעכבו בדרך מחמת עיונם ´ אל תרגזו´צריך לעורר אותם  39235 

, ובעיקר בכדי לקיים מצות כיבוד אב, ועליהם מוטל לקיים מהרו ועלו אל אבי וכל רגע יקר, בלימודם 39236 

 39237 .ולהחיות את נפש אביהם המתאבל על יוסף

זה גם כן התפעלות , שירצו לברר שוב את ההלכה הזו, ירת יוסףואם נאמר שהכוונה בדבר הלכה של מכ 39238 

ואיך ימצאו אז בבלבול הדעת את הזמן המתאים לברר את , (7מגילה כח)א  הלא שמעתתא בעי צילות 39239 

וילמדו את ההלכה , אבל יוסף הכיר את אחיו כי דעתם צלולה לתורה אחרי כל הטרגדיה? ההלכה מחדש 39240 

 39241 .אפילו בעיון למרות הכל

שלא יפריע לו שום דבר בעולם כי , ימוד לנו איך שבן אדם צריך להיות שקוע בלימוד התורה בעיוןמזה ל 39242 

, ו חייו רוחו ונשמתו ממנו בכל מצב"ושלא יפסק ח, ובכל מצב ובכל זמן אדם רוצה לחיות! הם חיינו ממש 39243 

יוב כזה אבל לכל אדם אין ח, ושלא נחשוב שזוהי רק מדת חסידות ומעלת אהבת התורה של השבטים 39244 

ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא , (ביהושע ה יג) ז מצינו"ע, במדה כזו במצות לימוד התורה 39245 

ויאמר אני , וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו, והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו 39246 

 39247 .עתה באתי´ שר צבא ה

אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם אמר לו המלאך ליהושע  (.מגילה ג) ´ואיתא במס 39248 

מיד , ל"י ועכשיו שהוא לילה היה לכם לעסוק בתורה שהרי אינכם נלחמים בלילה עכ"פירש, תלמוד תורה 39249 

ר שמואל בר אוניא "וא, ר יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה"א, וילן יהושע בלילה ההוא תוך העמק 39250 

נפלא הדבר יהושע ועם ישראל , ´ל הגמ"שנאמר עתה באתי עכגדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין  39251 

ואין תירוץ שעייפים הם , ז תובעים מהם שבלילה כשאינם לוחמים צריכים ללמוד"בכ, עומדים במלחמה 39252 

 39253 .כ חזקה עד חרבו שלופה הלנו אתה אם לצרינו נפלא הדבר"והתביעה כ, ועומדים במערכה

בין עני בין עשיר בין , כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, (´א הלכה ח"ת פ"ת´ בהל) ם"וכן כתב הרמב 39254 

אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על , בין בחור בין זקן גדול שתשש כחו, שלם בגופו בין בעל יסורין 39255 

ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם , הפתחים 39256 

שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך וכל זמן שלא , יב ללמוד תורה עד יום מותועד אימתי חי, ולילה 39257 

 39258  .מזה רואים חומרת חיוב לימוד התורה לכל אדם בכל זמן ובכל מצב, ל"יעסוק בלימוד הוא שוכח עכ

 39259 .(זכרון מאיר)

 39260 

 39261 מאמר תתכא

 39262 .(ד"ה כ"בראשית מ) וישלח את אחיו וילכו ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך

לא , (7תענית י) י אלעזר אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגז עליכם הדרךאמר רב 39263 

ורק בדבר הלכה אז עלולים להשתקע לגמרי בעומקה , פחד יוסף משום דבר שיהיה מסוגל להטריד אותם 39264 



כל כך היו מתפשטים מהוויות העולם בשעת עסקם , ולתעות בדרכם ולעכב שמחת אביהם, של הלכה 39265 

 39266 .וכמה ארעיים אצלם כל עניני העולם´ מזה יכולים לראות כמה קבועים היו בעבודת ה, בתורה

ושאלו במדרש איזה , מיד נסע לבאר שבע, בשעה שאמר עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו, עוד אצל יעקב 39267 

 39268 ותירצו שהלך לקוץ הארזים שנטע אברהם אבינו בבאר שבע לצורך המשכן? ענין היה לו בבאר שבע

יעקב אבינו נטע אותם בשעה שירד ? מהיכן היו הקרשים (תרומה´ פ)א  ואיתא בתנחומ, (ד ר צד"ב) 39269 

עמדו , ה עתיד לומר לכם שתעשו לו את המשכן"והקב, אמר לבניו בני עתידים להגאל מכאן, למצרים 39270 

מיד עמדו , שבשעה שיאמר לכם לעשות לו את המשכן יהיו הארזים מתוקנים לכם, ונטעו ארזים מעכשיו 39271 

 39272 .ל"עו עכונט

מטריח את עצמו לנסוע לבאר שבע כדי , מבהיל על הרעיון שבמקום למהר למצרים לראות את בנו אהובו 39273 

וכי מחויב הוא עכשיו להשהות , להביא ארזים עבור המשכן שעתידים להצטוות עליו אחרי מאות שנים 39274 

א ברגע זה מחויב וכי אין זמן בעתיד לדאוג עבור העצים ודוק? שמחתו עבור דבר שלא נתחייב לעשות 39275 

עד שהרגעים הכי חשובים , ´אבל מזה אנו רואים כמה קבועים היו בעבודת ה? להעלותם על ראש שמחתו 39276 

היו נדחים ללא היסוס עבור איזה סרך של מצוה שלא תהיה נוהגת עד עבור דורות , בחייהם האישיים 39277 

לא היה קבוע חוץ מעבודת שאצלם שום דבר בעולם , כמה שונה מבטם של הקדמונים ממבטינו אנו, רבים 39278 

 39279 .´ה

לרבי יוסי שסובר שאינו מחויב על סותר אלא אם עושה כן על מנת לבנות , הקשו (ב"שבת לא ע) ´בגמ 39280 

? איך ילמד דין זה מהמשכן הרי המשכן נסתר כדי להקימו במקום אחר ולא באותו מקום, דוקא במקומו 39281 

המשכן לא , ותר על מנת לבנות במקומו דמיכס, (´במדבר ט) יחנו´ ועל זה תירצו שכיון שכתוב על פי ה 39282 

ולא על ´ מכיון שהיה על פי ה, היה נחשב להם כדבר המטלטל ממקום למקום אלא כדבר קבוע במקום אחד 39283 

 39284 ?לא היה המשכן ארעי אלא המשכן קבוע והם ארעיים, פי ההחלטה שלהם

ורתם קבע ומלאכתם ל ראשונים שעשו ת"כבר אמרו חז, כמה גדולים היו בהכרתם וכמה קטנים אנחנו 39285 

 39286 אבל אחרונים שעשו תורתם ארעית ומלאכתם קבע זה וזה לא עלתה בידם, ארעית זה וזה נתקיימה בידם

כשאנו טרודים באיזה עסק מעניני העולם דומים אנו כאילו בא מלאך השכחה להשכיח , (7ברכות לה) 39287 

לה מחשבותינו טרודות כשאנו עומדים בתפ, והידיעות הכי בהירות בתורה נשכחות מאתנו, תלמודנו 39288 

וכבר נאמר בזוהר על החושב מחשבות זרות בתפלתו שדומה למעמיד , בענינינו מקצה העולם ועד קצהו 39289 

 39290 .צלם בהיכל חלילה

, שאם נתבונן איך שעומדים לפני מלכו של עולם בתפלה ובקשה, אין לנו להחליט שזה גוזמא בעלמא 39291 

מסיחים דעת להתעמק בתחבולותינו איך להחניף  ובאמצע, בהכירנו נאמנה שאך הוא הזן ומפרנס ורופא 39292 

כאילו שעל ידי התחכמויות האלה תגיע התועלת שלנו , ואיך להנקם מפלוני וכדומה, לפלוני שיבוא לעזרנו 39293 

, אין עבורנו אלא עצה אחת לאחוז בתחבולה של לימוד המוסר? האם אין זה סמל הקנאה, על ידי הברואים 39294 

 39295  .נו על המלאכה היקרה הנמסרה בידינו ושלא נזלזל בה חלילהלהתבונן במעשינו ולפקח על מפעלי

 39296 .(המוסר והדעת)

 39297 

 39298 מאמר תתכב

 39299 .(ז"ה כ"בראשית מ) וירא את העגלות אשר שלח יוסף ותחי רוח יעקב אביהם

אמר להם יוסף אם יאמין לכם הרי מוטב ואם לאו אתם אומרים לו בשעה שפירשתי ממך לא בפרשת  39300 

יפלא מאוד למה , (ג, ר צד"ב)ב  א דכתיב וירא את העגלות ותחי רוח יעקההו? עגלה ערופה הייתי עוסק 39301 

וכי לא די לו במה שיוסף חי ובריא , לא שרה רוח הקודש על יעקב לפני שראה את העגלות ששלח יוסף 39302 

ואין לומר שלא , ואפילו אם לא יזכור איזה פרשה למדו באחרונה, וממלא תפקיד ראשי בארץ כמצרים 39303 

אל , (ב א"מ) שהרי אמרו במדרש על הפסוק וירא יעקב כי יש שבר במצרים, וסף חיהאמין להם כלל שי 39304 

ר צא "ב) כ"זה יוסף ע? שראה באספקלריה שסברו במצרים ואיזה´ סבר´אלא יש ´ שבר´תהי קורא יש  39305 

 39306 .(ו

אלא חשד , אבל לא האמין להם שהוא עומד בצדקו, ונראה ברור שלא הסתפק יעקב על העובדא שיוסף חי 39307 

קשה היה לו להעלות על הדעת שבארץ טמאה , ובניו רוצים לנחמו תנחומים של הבל, בין הגוייםשנטמע  39308 

וביותר , יצליח יוסף בעוצם חום בחרותו להנצל מן החטא, כמצרים מלאה עבודה זרה כשפים וזימה 39309 

ופחד שאמנם , לא שיער לנפשו שהגיע למעמד כה רם בדרכים כשרים, כששמע שעלה למלוכה בארץ זו 39310 

ובמקומו נשאר אדם מגושם ומושחת אשר יצא מכלל , וסף אבל הבן חכים שהיה לו עבר מן העולםחי י 39311 

 39312 .עמיתך

הבין שאכן , ועדיין חביבים עליו דברי תורה שלמד מאביו, אבל כששמע יעקב שלא הסיח דעתו מתלמודו 39313 

רב , ל"שו שם וזוכן אנו למדים מהמדרש שאמר יעקב רב עוד יוסף בני חי ופיר, יוסף בנו חי בגוף ובנפש 39314 



הרי שהעיק עליו החשד , (ר צד ד"ב) כ"כוחו של יוסף בני שכמה צרות הגיעוהו ועדיין הוא עומד בצדקו ע 39315 

 39316 .שאינו בריא ברוח עד שנתברר שאין ממש בחשדו

ועל כן , שהרי יוסף שלח להביא את יעקב ואת כל אשר לו למצרים, ונראה שעוד יותר עומק טמון כאן 39317 

וכמובן שזה התבטא , מסוגל יוסף לדאוג עבור יעקב ובניו שלא יחסר להם כל הסתפק יעקב אם באמת 39318 

ולהקים שם בתי מדרשים לחנך , אם יהיה להם האפשרות לשכון במקום נפרד מהגוים, בעיקר ברוחניות 39319 

 39320 .את בניהם לתורה וכדומה

ה שדרוש וגם שיודע היטב כל מ, וכדי לבצע ענין זה צריכים בן אדם שמכיר את כל הבעיה על כל פרטיה 39321 

, טרם שוכנע יעקב שיוסף מסוגל לקבל על עצמו אחריות כזה, מוכשר לסדר את הכל על צד היותר טוב 39322 

ומי יודע אם עדיין מקיף את הענין מכל , משום שכאשר נפרד ממנו היה עוד בחור צעיר בלתי מנוסה 39323 

 39324 ?הצדדים בהיותו כל השנים בחברת הגוים

לרמז שעוד שמור לו היטב בזכרונו הלקח של , ן של עגלה ערופהכדי להפיג דאגה זו שלח יוסף את הסימ 39325 

שלא פטרנוהו , (א"דברים כ) ,אשר בה הזקנים אומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה, פרשת עגלה ערופה 39326 

ולא , מכיר היטב את האחריות שמקבל על עצמו לדאוג עבור כל צרכם, (7סוטה לח) בלא מזונות ולוויה 39327 

בזה נתקררה דעתו של יעקב , פאת חיוב התורה שהטילה אחריות זו על הזקניםמצד רגשי אנושיות אלא מ 39328 

בטוח היה שיוסף מסוגל למלא את המשימה הזאת וראוי לשם כלכל על , ואמר אלכה ואראנו בטרם אמות 39329 

 39330 .(ר יט ג"במד) שם שכלכל את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו

כמו שמוטל על המלכות לדאוג עבור , (.גיטין סב) ובזה הגענו להבנה חדשה במה שאמרו מאן מלכי רבנן 39331 

כן מוטל על החכמים כל הצרכים הרוחניים , כל סדרי המדינה להגן מאויבים מבחוץ ולהשכין שלום בפנים 39332 

להורות הוראות ולעוררם לצדקות , הרבצת תורה ותקנת סייגים כדי להרחיקם מאיסורי תורה, של העם 39333 

להרבות , ל מה שעושה המלכות אינה עושה אלא בשביל עצמהשכ, הבדל אמנם קיים ביניהם, ולתשובה 39334 

אלא ממיתים את עצמם באהלה של תורה , והני רבנן לגרמייהו לא עבדי מאומה, עושרה וכבודה וגבורתה 39335 

 39336 .לא לשם קבלת פרס אלא למלא האחריות שהטילה עליהם התורה, ונושאים בעול הצבור

, ל"שמחה זיסל זצ´ צ ר"וכמו שביאר הגה, עם חבירו הנה מצאנו שקנין התורה מותנה שיהיה נושא בעול 39337 

ודבר זה יתכן רק אצל תלמידי חכמים שמורגלים בצורך , שענין זה תלוי ביכולת להקיף מצב על כל צדדיו 39338 

יודעים הם שאי אפשר לפסוק מן המשנה ורק , כדי שתתלבן ההלכה די צרכה, להקיף כל ענין ביסודיות 39339 

כמו כן בעניני גמילות חסדים דרושה הבנה , אפשר לרדת לכוונת התנאאחרי שקלא וטריא רחבה ומעמיקה  39340 

 39341 .והיכולת להקיף כל ענין ולהבין את הנולד, עמוקה במילי דעלמא

הלא , המבט השטחי קובע שאין פחד גדול, למשל במקרה של עגלון פשוט שמת סוסו ונשאר בלי פרנסה 39342 

אבל המבין במילי דעלמא , ואת נפשות ביתו איש בריא הוא ובוודאי ימצא איזה עבודה להחיות את נפשו 39343 

שיהיה נאלץ , שהקרבן הראשון יהיה בן העגלון שלומד בתלמוד תורה, תיכף יתפוס את הענין לאשורו 39344 

קרובים הדברים , וכשיסתובב הילד ברחובות, להפסיק את לימודיו מאחר שיחסר לאביו כסף עבור המלמד 39345 

 39346 .שיצא לתרבות רעה

וזה ההבדל , ריך ראש וראשון להבין את מצב חבירו כדי שיוכל לבוא לעזרתומי שנושא בעול עם חבירו צ 39347 

מבלי לחדור לעומק , ה שכל חסדו אינו אלא לפנים"לבין חסד של ע, ח שמבין את הענין על בוריו"בין ת 39348 

ומבטו עדיין מבט של תלמיד , זהו שרצה יעקב לברר אם יוסף באמת מבין את הענין על כל צדדיו, הבעיה 39349 

, שכל דבריו נאמרו בנימוס שטחי כחכמי האומות שאינם מטריחים את עצמם לרדת לעומק הענין או, חכם 39350 

 39351 .משום שאהוב להם השקר יותר מהאמת

שאכן יוסף מרגיש את העול המוטל על זקני ישראל , לא נתקררה דעתו עד ששמע הסימן של עגלה ערופה 39352 

שהרי מפני הבושה , שיצטרך לבקש את זהלספק לו מזון ולוויה מבלי , לחדור בשכלם להבין מצב חבירו 39353 

, ואינם מחכים עד שימות חבירם מפגעי הדרכים, עלול לסכן את עצמו בדרכים ולא לבקש מתנת בשר ודם 39354 

 39355 .(המוסר והדעת)  .ואחר כך מתנצלים שאילו היה מבקש היו מספקים לו כל מחסורו

 39356 

 39357 מאמר תתכג

 39358 .(´ו א"בראשית מ) ויסע ישראל וכל אשר לו ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק

חד מנהון אמר מה אבא להוט אחר גרונו אף אני להוט אחר , יוסף בר פטרוס´ איתא במדרש בר קפרא ור 39359 

חזרתי ואמרתי אבא לא היה עליו , ואוחרנא אמר מה אבא משנה בן מבניו אף אני משנה בן מבני, גרוני 39360 

 39361 .(שית רבהברא) אבל אני יש עלי טרחות שבעים נפש, אלא טרחות נפש אחת בלבד

ה בהקריבו את קרבנו תלה בזכות אביו יצחק שהיה "שיעקב אע, פשטות דברי המדרש אינם מובנים כלל 39362 

וגם הוא עושה כמותו שיורד מצרימה בשביל , שנאמר ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, להוט אחר גרונו 39363 

, אהב את יוסף משאר אחיווגם הוא , אביו יצחק שינה בן מבניו שאהב את עשיו יותר מיעקב, מזונותיו 39364 



ל כי היה זה גרעון במדת גדלותו "הלא מצינו בדברי חז? האם לשבחו של יצחק נאמרו בתורה דברים אלה 39365 

להזכיר , ובהיותו צריך לעורר זכות אביו יצחק´ ולמה לו ליעקב בהקריבו קרבן לה, של יצחק אבינו 39366 

 39367 ?ענינים הפוגעים בגדלותו של יצחק ומעוררים קטרוג גם עליו

אך בכל זאת לא הייתי , ל"ונראה לי לחדש דבר שהוא בנוי על היסודות שנתבארו לנו מדברי רבותינו ז 39368 

י גיקטליא בספר שערי "לולא מצאתי אחד קדוש מדבר דוגמת דברינו והוא מהר, מרשה לעצמי להגיד זאת 39369 

אולת אדם על הכתוב ´ שכתב בשער א, המקובל אצל כל חכמי הסוד המאיר עינים בחכמת הקבלה, אורה 39370 

 39371 .יזעף לבו´ תסלף דרכו ועל ה

משל , אבל הסכלות שאין אדם יודע באיזה אוצר הוא הדבר שצריך חוזר ריקם, ת ידיו פתוחות לכל"השי 39372 

בחדר זה , בחדר זה אבנים טובות ומרגליות, לאוצר שיש בו כמה חדרים כל חדר מיוחד לדבר בפני עצמו 39373 

אפשר שימות , ל ואינו יודע אותו החדר שהמזונות בתוכווכשאדם צריך למיני מאכ, ובחדר זה מאכל, כסף 39374 

 39375 .ברעב והחדרים מלאים כל טוב

מהם על הדמעה ומהם על , יש שמות ממונים על התפלה והסליחות´ ועל דרך זה בעצמו השגת שמותיו הק 39376 

מי , ואם אינו יודע בתפלתו להתכוון באיזה שם שהוא מפתח למה שהוא צריך, ומהם על הגבורה, הפרנסה 39377 

ראינו כי , ´ל הק"ועל זה נאמר אולת אדם תסלף דרכו עכ, סכלותו ומעוט השגתו? רם לו שלא יפיק רצונוג 39378 

ונתנה אפשרות לאדם להתרומם ולהגיע אל הכוחות הרוחניים המשפיעים , נסדרו אוצרות השפעה שונים 39379 

 39380 .אליו ולהמשיך לעצמו מכל אחד ואחד את שפע הטוב כפי מה שהגיע, כל אחד את השפעתו המיוחדת

אלא , ואינה שוה לכל בני אדם, ועל פי זה נראה להוסיף כי גם מדת הקבלה מאוצרות ההשפעה שונה היא 39381 

ולא רק , כל אחד ואחד מקבל השפעתו אחרי התרוממות והתעלות באופן מיוחד מאותו המקום שהגיע אליו 39382 

ההשפעה האלוקית  אלא גם, הכוחות הרוחניים הנבראים שונים הם לכל אחד לענין קבלת השפעתו מהם 39383 

עד דאפשר להתבטא כי , שונה היא אצל כל אחד לפי מעלתו ומדרגתו, והפועלת בבריאה´ הנאצלת ממנו ית 39384 

 39385 .כל אחד יש לו האלקים שלו

שהם ענינים שנקבעו בטבע הבריאה להמשיך על ידם את , או מקריב אליו קרבן´ ולכן כשאדם מתפלל לה 39386 

ואם האדם , אשר אתו הוא מקושר וממנו מקבל השפעתו צריך הוא לדעת את אלקיו, ´שפע הארתו ית 39387 

תפלתו נשמעת והיא פועלת שימלאו את , מכוון את מדרגתו ומכיר את מקומו ומתדבק אל אלקיו 39388 

לא ישיג את אשר היה בכוחו באמת , ואם אינו יודע לכוון את המקום הנכון ששם יכול להגיע, משאלותיו 39389 

 39390 .לא תתקבל תפלתו ששם לא יכירנה מקומהואם יפנה למקום שלמעלה ממדרגתו , להשיג

ורחוקים אנו ממדרגות אלו של אבותינו , אנחנו קטני ערך חשוכי הדעת אין לנו מושג בענין האלקות 39391 

ולא נוכל אלא להריץ תפלתנו לאלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב שהם , שנתייחד שם אלקיהם עליהם 39392 

אבל , שזכותם קיימת עלינו ולהתפלל לאלקיהםורוצים אנו להתקשר עם אבותינו , המרכבה לשכינה 39393 

השתדלו להבחין אל נכון , וידעו את ענין התפלה ופעולתה, שידעו והכירו כל אחד את מדרגתו´ האבות הק 39394 

 39395 .י יקבלו את שפע הברכה בתפלתם"להכיר את אלקיהם אשר ע, את מדרגתם

, להגן על עם ישראל´ חים להזבח זב, ה שירד למצרים וראה שהגלות תתחיל בו ובזרעו"ולכן יעקב אע 39396 

ולא , ´ולהניע את השפעת טובו וישועתו של ה, רצה לכוון אל מקומו הנכון שיאפשר לו להתעלות אליו 39397 

ל "ש חז"וכמ, וכן מגרעות ששינה בן מן הבנים, מצא לו מדת השלמות הזאת בהיותו להוט אחר גרונו 39398 

מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר  שבשביל משקל שני סלעים, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים 39399 

, אבל מצא בעצמו השתוות לאביו יצחק, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, בניו 39400 

 39401 .והרגיש כי יש לו יכולת לזבוח לאלקיו כי גם אביו היה להוט אחר גרונו

והיה , לתכלית הנרצה וכוחותיו שמשו רק, שהוא מרכבה לשכינה´ וכבר ביארנו כי יצחק אבינו קדוש ה 39402 

י "שע, והציד אשר נתן עשיו לפיו היה דרוש לו, אכילתו קרבן ושתייתו במקום נסכים, אלקיו´ תמים עם ה 39403 

ז התורה "אך בכ, וכל עניניו היו קדושה ממש, ´האכילה העלה את כוחות החומר להשתמש בהם לעבודת ה 39404 

אם אף במדה הכי קטנה ודקה , ם טבעייםמצאה ביצחק אבינו איזו מגרעת לפי מעלתו בהתקשרותו לעניני 39405 

 39406 .ושזה גרם לויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, שאינה מורגשת לנו כלל

, א לו לשחרר עצמו לגמרי מהכוחות הטבעיים"שגם האדם היותר גדול א, וכמו שבארנו מספר פעמים 39407 

קדוש יהיה מי נמצאת גם אצל האדם הגדול וה, ואחוז כל שהוא מהטבעיות הנמצאת אצל כל בני האדם 39408 

שגם בו נמצא זה החסרון , ה כי ראוי הוא לזבוח זבחים לאלקי אביו יצחק"ולכן מצא יעקב אע, שיהיה 39409 

 39410 .וכן מצא בו השתוות ליצחק אבינו בזה ששניהם שינו בן בין הבנים, שהוא להוט אחר גרונו

ל שאין "שאמרו חזז מכיון שיש כאן איזה פגם כפי "בכ, ואמנם לפי החשבון מצא שהוא רשאי לעשות כן 39411 

ה אלא לאלקי אביו "ז את עצמו שאינו מוכשר לזבוח זבחים לאלקי אאע"מצא עי, לשנות בן מן הבנים 39412 

ומשם יקבל את ההשפעה להצלחתו , והשתדל להתקשר בתפלתו עם אלקי אביו יצחק כי הוא אלקיו, יצחק 39413 

 39414 .והצלחת בניו היורדים מצרימה



י חסרון ופגם "בראותינו עד כמה נופל האדם ממדרגתו ע, כשמתבוננים אנו בזה עלינו לפחד ולהזדעזע 39415 

אלא בכל העולמות הוא אובד את קרבתו והתדבקותו , לא רק שהוא נופל במדרגתו פה, הנמצא במעשהו 39416 

ותפלתו לא תגיע עוד ולא תשמע אם יפנה למקום ! ממש אלקיו אחר הוא, למקורות השפע שהגיע אליהם 39417 

שאהב את , י בשביל חסרון דק מן הדק שהיה נמצא ביעקב אבינוהלא רואים אנו כ? ובשביל מה, ההוא 39418 

 39419 .כבר לא היה יכול להתפלל לאלקי אביו אברהם, יוסף יותר משאר בניו ושינה בנו בין הבנים

ומה גם , כמה מרחיקים אנו את עצמנו מאבינו שבשמים, ומה נענה אנן אבתרייהו שאנו מלוכלכים בעוונות 39420 

, וביחוד בסדרי התפלה, כ אצל בני הישיבות"רבים העלולים להיות מצויים כוהחטאים ה´ י עוון חילול ה"ע 39421 

הרי הוא מחטיא את הרבים , ומה גם על נושאי דגל התורה, כי מלבד אשר זה חוק גדול על כן בן ישראל 39422 

וממילא יאחרו גם את , כי יש אשר ממנו ילמדו וכן יעשו אחרים שיאחרו את התפלה, ונפשות הוא קובע 39423 

 39424 .דסדרי הלימו

וזה מרפה , באשר לא התחיל אצלו הסדר כהוגן, ויש שזה גורם לאדם חלישות הענין בלימוד התורה בכלל 39425 

חוסו , ו"כ הוא פורש את עצמו מדברי תורה לגמרי ח"ואח, את מסירותו לתורה ומפנה לבו לדברים אחרים 39426 

בה שנוצרו לטובתכם איש לרעהו יאמר חזק להחזיק את סדרי הישי, נא על נפשותיכם בני הישיבה היקרים 39427 

 39428 .(´שעור ו´ שעורי דעת ב)  .ת יעזור אתכם ויתקדש שם שמים על ידיכם"והשי, ואושרכם

 39429 

 39430 מאמר תתכד

 39431 .(´ו ג"בראשית מ) ויאמר אנכי האל אלקי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם

כי , (.ו"ר ע"ב)א  שמתיר אין אומרים אל תירא אלא למי, ה אמר לו ליעקב אל תירא מרדה מצרימה"הקב 39432 

אף , אמר לו אנכי ארד עמך מצרימה, (שמא יכלו בני) אמר לו יעקב די ישיצון בני, לגוי גדול אשימך שם 39433 

ה מפחד מפני "מכל מקום עדיין היה יעקב אע, ה אל תירא ולגוי גדול אשימך שם"לאחר שאמר לו הקב 39434 

יינו כי אורו יתברך יאיר להם בלבבם אפילו וה, ה כי ירד עמהם לגלות מצרים"עד שהבטיחו הקב, הכליון 39435 

ו יכלו לגמרי "בלאו הכי היתה סכנה שמא ח, ל ירדו למצרים ירדה שכינה עמהם"כאמרם ז, במצרים 39436 

 39437 .כזה היה תוקפו הפנימי של גלות מצרים, במצרים

כדי להקל מעל בניו השפעת חושך גלות , יעקב אבינו השכיל לעשות כמה הכנות בשעת ירידתו למצרים 39438 

מהו טעם , השבטים נקראו בני ישראל והוא בעצמו יעקב, וישאו בני ישראל את יעקב אביהם (א,  מצרים 39439 

להשתרר עם , כתב שם הספורנו בני ישראל שהיו צריכים מכאן ואילך להיותם עם בני ישראל? הדבר 39440 

ל ולא רק כוונתו שהיו צריכים לעלות אל בחינת בני ישרא, אלקים ועם אנשים בלכתם עתה אל אדמת נכר 39441 

 39442 .למען יוכלו להחזיק מעמד בגלות זו ההכנה הראשונה, להישאר בבחינת בני יעקב

הורה מה , שבלכתו אל שמחתו אחרי שעברו עליו כל הצרות שעברו, את יעקב אביהם פירש הספורנו (ב 39443 

וזוהי הכנה שניה להיות בשמחה והתרוממות , (היינו בימות המשיח) שיקרה לו בעקב ובאחרית הימים 39444 

 39445 .ומתוך שמחה יבחין ויקוה לגאולה, פשהנ

לפי , ל למה קרא קריאת שמע"ל ז"וכתב מהר, ה עם יוסף קרא קריאת שמע"כשנפגש יעקב אבינו אע (ג 39446 

וזהו מדת החסידים אשר , ה"בא בלבו אהבתו ויראתו של הקב, שכאשר בא יעקב וראה את יוסף בנו מלך 39447 

וראוי היה , שעשה עמהם וזהו קריאת שמעה על הטובות והאמת "יקרה להם טוב מתדבקים אל הקב 39448 

ועל כן , לקרות קריאת שמע כאשר בא אליו יוסף אחר הצער הגדול שהיה לו בעבורו ועתה ראה אותו מלך 39449 

 39450 .ה שעשה לו זה וקיבל מלכותו ואהבתו"אוהב את הקב

 39451 תטעם הדבר כי ירא לנפשו שעל ידי האהבה הזא, ל"ומצינו בשפת אמת שפירש הדבר בפנים אחרות וז

ועל ידי זה , לכן היה מתדבק בו יתברך מקודם קודם פגעו ביוסף, תשכח ממנו אהבת הבורא (אהבת יוסף) 39452 

ע שהרי מצינו "וצ, עד שלא נשארה בו אפשרות להראות אהבתו ליוסף, נשכחה ממנו אהבת הגשמיות 39453 

ה למען יוכל וגם הרי כך הוא הדרך שיהנה האדם בעולם הז? שאהב את יוסף ונתן לו כתונת פסים וכדומה 39454 

 39455 ?ל משום זה שמי שאינו נהנה נקרא חוטא"וגם אמרו ז, לברך

אבל במצרים לא רצה להכנס לשום הנאה , ה בארץ ישראל מקום הקדושה"אמנם ככל זה עשה יעקב אע 39456 

הרי כאן , כי ירא היה מהשפעת טומאת מצרים, אלא העביר את הכל לשמים באהבתו יתברך, דעולם הזה 39457 

שלא השאיר לעצמו אפילו הנאה כזו של , ה ברדתו מצרימה"וראה שהכין יעקב אעהכנה נ, עוד דבר בולט 39458 

 39459 .ואפילו לא הנאה למען הברכה, ראיית יוסף במלכותו

עלייתו למלכות כי בתוכן ענין  (א, גם יוסף עשה כמה הכנות כדי להקל מעל בני ישראל את תוקף הגלות 39460 

ס את מצרים ברעב יש מקום למצריים לזכור כאשר יפרנ, מלכותו ראה יוסף הכנה גדולה לגלות מצרים 39461 

ובאמת כך היה , ועל ידי זה לא בנקל כל כך יעשו רעה לישראל, אותו ואת הטובות שעשה עמהם 39462 

 39463 .שבתחילה לא שיעבדו בישראל



עיין , ויש בזה דבר נפלא כשהתוודע יוסף אל אחיו אמר להם אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה 39464 

ושוב אמר אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה , רתםבמדרש למה אמר אשר מכ 39465 

ואחר כך אמר ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים וישימני לאב לפרעה , שלחני אלקים לפניכם 39466 

אם כי שלחו ´ אשר מכרתם´לענין היותו להם למחיה שייך , ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים 39467 

על זה נאמר לא אתם שלחתם ולא הוזכרה מכירתם , ל לענין היותו אב לפרעה ומושלאב, האלקים למחיה 39468 

 39469 .כלל

והיתה הכנה גדולה להקל הגלות , ת איתערותא דלעילא"והטעם כי ענין מלכותו במצרים היה מתנה מהשי 39470 

ובשעת הסתר פנים אין נותנים מתנות , אבל הרי היה זה בשעת הסתר פנים שעת הגלות, מעל ישראל 39471 

ולזה היה צריך , אלא אם כן תקדם איתערותא דלתתא דהיינו זכיות מצד האדם, רותא דלעילאבאיתע 39472 

וימכרוהו למקום , ודוקא על ידי אחיו להגדיל את הצער, שיעמוד יוסף בנסיונות קשים שימכרוהו לעבד 39473 

סיון וכאשר הגדילו רבו בראותו הצלחתו קפץ עליו הנ, הגרוע ביותר למצרים שאין עבד יכול לברוח משם 39474 

 39475 .ואחר כך בית הסוהר ולא הרהר אחר מדותיו יתברך כלל, של אשת אדוניו

אלא אדרבא זרק אותו לבית הסוהר , ת עבור זה"ואפילו לאחר שעמד בנסיון אשת אדוניו לא קרבו השי 39476 

ת היה צריך להחטיא את שרי "עד כי השי, ושמו היה מבוזה בפי כל מצרים, לבלי תקוה לצאת משם 39477 

במעשים נוראים , גם את זה קיבל באהבה, נגד פרעה למען ידברו בהם וישכחו את יוסףהמשקים והאופים  39478 

נמצא כי מלכות יוסף שהיתה הכנה , אלה היו עבודת האיתערותא דלתתא שלו, כאלה זכה למתנת המלכות 39479 

על , לא היתה יכולה לצאת לפועל אם לא שהיה מקודם עבד ועל ידי מכירת אחיו, גדולה לכל גלות מצרים 39480 

 39481 .ת לתכלית הנרצה"כי המכירה עצמה היתה סיבה מאת השי, לענין מלכותו אינו מזכיר שהם מכרוהו כן

והכניע את כל מצרים לעבדים למען יתקיים ואחרי כן יצאו , בהנהגת המלכות שקבץ כל ההון לפרעה (ב 39482 

והלא  ,העביר את כל מצרים מעיר לעיר למען הסיר חרפה מאחיו שלא יקראום גולים (ג, ברכוש גדול 39483 

לא העביר עיר , כל אנשי מצרים נעשו פתאום כגרים במקומות חדשים, נורא הרושם שהשאירה ההעברה 39484 

 39485 .וכל זה למען הקל את בזיון הגלות, שלמה יחד למקום אחר אלא עירבם ופיזרם

מהי התועלת ? למה הכריח אותם על ידי הרעב להמול, אמר למצריים שימולו הרי זה דבר משונה מאוד (ד 39486 

האם בגישה כזו , ותשובת פרעה להם אפילו אומר לכם חתכו מבשרכם והאכילו לנעמיות תשמעו לו? בזה 39487 

כי אי אפשר ליהנות מזכות הצדיק אלא , ל בזה דבר עמוק מאוד"ל ז"כתב מהר? יש ענין במולם את עצמם 39488 

למות ברית וכיון דמדת יוסף היא צדיק יסוד עולם דהיינו ש, אם כן יש למקבל קצת דמיון אל מדות הצדיק 39489 

על כן לא יכלו ליהנות מזכות , כידוע שהברית היא מדת היסוד ובזה עמד בנסיון אשת פוטיפר, המילה 39490 

 39491 .צדקותיו אלא אם כן ימולו אם גם שלא לשמה

וראיתי באחרונים עוד טעם נפלא , וזה למד יוסף בראותו שכל מה שאצרו בעצמם על פי עצתו נרקב 39492 

והיה חושש שיבזו מצרים את בני , עמלק שזרק מילות כלפי מעלהוכהא ד, שהערלים מבזים את הנמולים 39493 

ועוד יותר חשש שמא יגזרו לבטל את המילה שהיתה אז המצוה היחידה שהיו מצווים , ישראל הנמולים 39494 

 39495 .ועל כן הכריח אותם למול את עצמם שלא תהיה עוד המילה בזויה אצלם, ועושים בתור בני ישראל

הבה נתבונן בזה עשיו שרו הוא השטן , ויות אחרות גלות נוראה היתהשונה היתה גלות מצרים מכמה גל 39496 

כמו שבקדושה יש בחינת כבודו , אך תוכן מצרים היא המרכבה הטמאה בכללותה, פירוש שזהו תוכנו 39497 

כן להבדיל גם , ל האבות הן הן המרכבה"וכאמרם ז, יתברך ויש בחינת נושאי הכבוד דהיינו הצדיקים 39498 

ומצרים המה , ל הקדוש ברוך הוא קראו רע"וכאז, ל עשיו והוא עצם הרעבטומאה השטן שהוא שרו ש 39499 

מרכבה של הסטרא אחרא הרשות , ל שמצרים היא המרכבה הטמאה"וזה ביאור אמרם ז, ראשי נושאי הרע 39500 

 39501 .והרמז מרכבת המשנה אשר לי, השניה

ותר ומבזים כל והיו חצופים בי, המצרים היו מתגאים הרבה בחכמתם ובבניניהם חרטומיהם וכישופיהם 39502 

ט שערי "הן אחר כל ההכנות ירדו ישראל במצרים למ, וזה היה עיקר קושי גלותם, אומה ולשון בלבבם 39503 

מפני כי סבל הגלות תחת יד גאוה משפיל וגורם ביטול בלבבות ? למה פעלו מצרים כל כך עליהם, טומאה 39504 

וגם במצות זכור את , מצריםמשום זה אנו מצווים בכמה מצוות לשם זכר ליציאת , ופועל שמות נוראות 39505 

 39506 .למען נדע את ערך היציאה מחושך נורא כזה, יום צאתך מארץ מצרים

ולהכנות הרבות שנעשו לשם שמירת ניצוץ הקדושה בתוך , אלה הם הטעמים לפחד יעקב מגלות מצרים 39507 

 39508 כמה משפילים ומבטלים בעלי, כמה ערכים משונים ומסולפים שוררים ברחובותינו, הגלות הקשה הזאת

יסתכל נא האדם בתוך תוכו , ועד כמה משתדלים להשפיע עלינו, הערכים ההם את ההשקפות האמיתיות 39509 

 39510 .והיינו בחינת גלות מצרים שלו, ויראה כמה משינויי הערכין חדרו בלבו

גם , דור שיש בו מנשמות הערב רב שהיו גרים מצריים, דור עקבתא דמשיחא דורנו דור של חוצפא יסגי 39511 

, ועדיין נשאר בהם מרשמם הקודם, פנים בפנים דהיינו בירור גמור לא הועיל לערב רבמתן תורה בחינת  39512 

ומה הן ההכנות שאנו עושים להתחזק ולהתאמץ לצאת בבר לבב מהנסיון , ואנחנו שוב בדור של השפעתם 39513 



נכין את , חיזוק גדול נדרש שיאפשר לנו לצאת מתחת השפעת התלוצצות והשקפות הרחוב? הנורא הזה 39514 

לנו את גאולתו השלמה ´ כדי שיחיש ה, ותא דלתתא שלנו לזכות לגילויי יציאת מצרים בדורנו אנוהאיתער 39515 

 39516 .(110ב דף "מכתב מאליהו ח)  .ב"ב

 39517 

 39518 מאמר תתכה

בראשית ) אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש 39519 

 39520 .(ו"ו ט"מ

, אלא זו יוכבד שנולדה בין החומות בכניסתן לעיר, ב"אתה מוצא אלא ל י ובפרטן אי"וברש, אלה בני לאה 39521 

ולמה , ל שנה"ובאבן עזרא תמה למה לא הזכיר הכתוב הפלא שנעשה עמה שהולידה את משה והיא בת ק 39522 

אבל אומר לך דבר שהוא אמת וברור , ן משיב עליו וכותב"וברמב, הזכיר דבר שרה שהיתה בת תשעים 39523 

או מלאך נגלה במלאכות השם יזכירם , ים על ידי נביא שיתנבא כן מתחילהכי הנסים הנעש, בתורה 39524 

 39525 .והנעשים מאליהם לעזור צדיק או להכרית רשע לא יזכירו בתורה, הכתוב

פ שהם נסים "כי הברכות אע, וכבר כתב על זה בהרבה מקומות, ן אלה לטעמו הולכים"והנה דברי הרמב 39526 

או רעה בעונש , כי לא תבוא על האדם טובה בשכר מצוה ,הם מן הנסים הנסתרים שכל התורה מלאה מהן 39527 

יחשב בהם לרואים , ז הכל נסים והם נסתרים"אבל שכר כל התורה ועונשה בעוה, עבירה רק במעשה הנס 39528 

 39529 .שהוא מנהגו של עולם

והתורה מזכירה רק נסים גלויים ולא , ן וקרא לנסים בשם נסים נסתרים ונסים גלויים"הנה הגדיר הרמב 39530 

כולם לא בהנהגת , אמנם פשוט שבעצם הנסים אין חילוק בין נסים נסתרים לנסים גלויים, ריםנסים נסת 39531 

כי הם כאלה אשר יחשב בהם לרואים שהוא מנהגו של , אלא כלפי האדם הם נקראים נסתרים, הטבע הם 39532 

ודם ק´ אבל אם אך לא יגלהו ה, ן ומחדש דאותו הנס שהוא נגלה וגלוי לכל"והנה כאן מוסיף הרמב, עולם 39533 

אבל מכיון שלא , ל והריהו נס לא פחות מנס שרה"יוכבד הולידה בת ק, על ידי נביא או מלאך הריהו נסתר 39534 

 39535 .ניבא על זה נביא מקודם הריהו נסתר

עד שהנסים הכי גלויים הנה על ידי דבר קטן וקל נעשים , והוא מבהיל מאוד דשפלות האדם נורא כל כך 39536 

מכיון שלא נתנבא עליו שלא פרסמוהו ברבים בפרסום , צל יוכבדכ גדול וגלוי כמו א"עד שנס כ, נסתרים 39537 

אם כי , ל שנה"והשומע מעשה שכזה מאשה שהולידה לק, הנהו כבר נסתר אצל האדם, גדול ונשגב מקודם 39538 

ס לא יהיה נקבע בדעתו כי אם כדבר נפלא ולא יותר "אבל סו, יתמה מאוד ויאמר שהוא באמת דבר נפלא 39539 

 39540 .והוא כבר נס נסתר

ורק מצד שפלות , דמצד הנסים כולם שוים וכולם גלויים שהם נגד הטבע, אין זה חילוק בעצם הנסנסתר  39541 

עד שבכדי שיכיר אותו לנס צריך לעשות מקודם פרסום , האדם שנעשים אצלו הנסים הכי גלויים לנסתרים 39542 

רב עד  נס גלוי הוא דוקא כשפרסמוהו תחילה בפרסום, ובלי זה עדיין יש מקום לטעות, גדול בתופים 39543 

 39544 .שבמבט הראשון יהיו מוכרחים להכיר שזה נס, כ גדול"שהגילוי נעשה כ

אדם מושלך בתוך , שיתכן שיציאת אברהם מאור כשדים יוגדר בבחינת נס נסתר, והדברים נוראים מאוד 39545 

ובמה שייך לומר שקריעת , האם יש חילוק בין נס כזה לנס של קריעת ים סוף, כבשן אש ויצא חי בלי פגע 39546 

כ כיון שלא נתנבא עליו מקודם נביא או "אעפ, והצלה מתוך כבשן האש הוא נס נסתר, הוא נס גלוי ים סוף 39547 

 39548 .ן שזה נמנה לבחינת נס נסתר"לא הזכירה התורה וכדברי הרמב, כיון שלא פרסמו עליו מתחילה, מלאך

, ם נסתריםלולא היה מודיע עליהם מקודם היו נקראים נסי, גם הנפלאות הגדולות שעשה האלהים במצרים 39549 

לולא הפרסום וההכרזה , וכן כולם, ים ליבשה, מטה לנחש, מים לדם, ולא היתה מזכירה התורה מהם 39550 

יחשב בהם לרואים , לפני האדם הינם עוד נסתרים, היה בהם עוד מקום להטעאת אדם, עליהם מקודם 39551 

שמסך הכי דק  עד שיתכן, ככה מסולפים הם מהלכי טבעי האדם והמון מחשבותיו, שהוא מנהגו של עולם 39552 

 39553 .יבדיל בינו לבין אור השמש

וכאשר עם קריעת , ועל יום כי הוא לילה יגיד, דמיון כלשהו הבא מלב רצונו יסירנו מיושר מחשבות השכל 39554 

, יגיד כי הרוח הוא שהוביש את מי הים, יתטפש ויאמר כי מנהגו של עולם הוא, ים סוף היה רוח קדים עזה 39555 

בפרסום של קולות וברקים , כריז ולפרסם על הדבר בפרסום הכי גדולולפקוח עיניו הנך צריך מקודם לה 39556 

 39557 .ואז ייעשה אצלו קריעת ים סוף לנס מן השמים בגלוי ולא בסתר, תופים ומחולות

להיות ער ועומד תמיד על המשמר שמן הנסים הגלויים יבוא , מה עמוק הוא האדם ומה רבה העבודה 39558 

וזהו יסוד כל הנסים , נסתרים המקיפים את האדם סביבבכל הנסים ה, ויאמין בנסיך שבכל יום עמנו 39559 

 39560 .(דעת תורה)  .בקרב הארץ´ למען תדע כי אני ה, ותכלית יציאת מצרים

 39561 

 39562 מאמר תתכו

 39563 .(א"ו כ"בראשית מ) ...ובני בנימין בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש



אחי , ובכר ואשבל ונעמן ל יש לי עשרה בלע"יש לך בנים א, אמר לו יוסף לבנימין יש לך אשה אמר הן 39564 

ל כולם על אחי בן אמי שהיה גדול ממני "א? ל יוסף מי שמע שמות כאלה"א, וראש מפים וחפים וארד 39565 

גרא שנעשה , אשבל שנשבה, בכר שהיה בכור לאמי, בלע שנבלע בין האומות 0,קראתי להם אלו השמות 39566 

 39567 .נעמן שהיה נעים, גר

וחופים שלא ראה , מופים שהיה יפה ומיפה, וגדול עלי וראש שהיה ראש, אחי על שם שהיה אחי בן אמי 39568 

ומיום שגלה יוסף אחי ירד אבי , וארד שירד בגולה ושהיה פניו דומה לורד, בחופתי ואני לא ראיתי בחופתו 39569 

, ולא עוד אלא בשעה שאני רואה את אחי כל אחד יושב לו אצל אחיו, מעל המיטה וישב על גבי הקרקע 39570 

 39571 .(´תנחומא ד) ני דמעותואני יושב לבדי זולגין עי

הרי ככל שצערו ואבלו , ו"כי כאשר קורה לו איזה אסון במשפחתו ח, טבעו של אדם בדרך כלל הוא 39572 

אם שמחת נשואיו או כאשר נולד לו בן אזי מתחיל לפוג , הוא מתנחם כשהוא מתברך באיזו שמחה, גדולים 39573 

כי השמחה מקצרת , מו יותר ויותרוכאשר נולדים לו עוד צאצאים הריהו מרגיע עצ, האבל והוא מתנחם 39574 

כי אז שוכח הוא לגמרי , ומשפחתו מתפתחת עד לעשרה בנים´ וכאשר יחננו ה, וממעטת את הדאגה והאבל 39575 

 39576 .השמחה משתלטת עליו לגמרי על כל גופו וכל רגשותיו, את העבר

, ר שנשא אשהרואים אנו כי צערו ואבלו על יוסף אחיו לא הופחת גם לאח, ואילו כאן אצל בנימין הצדיק 39577 

לא הפקיעו את נאמנותו , עשר שמחותיו לא השכיחוהו את העדר אחיו, גם לאחר שהוליד עשרה בנים 39578 

אלא להיפך בכל שמחה היה מבליט מחדש את צערו ומעלה אותו על ראש , לא עירפלו את צערו, לאחיו 39579 

זכרון , מחדש בכל פעם שנתן שם לבנו היה צערו מתעורר, חריפות הצער היתה במלוא תוקפה, שמחתו 39580 

 39581 .אחיו היה גדל יותר בעיניו

הוא נצטער על שאינו יכול להשתתף , משנשא אשה לא שכחה שמחת הנשואין את זכר אחיו מלבו 39582 

, כאשר נולד לו הבן הבכור ואז בודאי שהשמחה מציפה את לבו, בחתונתו ושלא זכה לראותו בגדולתו 39583 

וכך גם כאשר נולדו לו יתר הבנים לא , הצער ובכל זאת הוא מעלה את זכר אחיו במלוא הרעננות ובמלוא 39584 

לא הסיח דעתו , לא שכח את הצער גם ביושבו ברוב שלוה בבית אביו הזקן, נשתכרה דעתו מרוב נחת 39585 

 39586 .זכר את האח היושב שבוי בין האומות, תמיד העלהו בראש מאוויו, מהאבל בהיותו מסודר בתוך משפחתו

שוקע כולו בעולמם , שמתענג שזכה בבנים יפים ונחמדים כדרך כל אב, לידת בניו לא השקיטו את צערו 39587 

כל דמיונו וכל , אין גבול לאושרו של אב באותם רגעים יפים ונעלים, ושוכח כל אשר נעשה סביבו 39588 

שמחת עשרת בניו היפים והנעימים לא עירפלה את , אך לא כן בנימין הצדיק, מחשבתו תפוסים בחיי ילדיו 39589 

כל אחד מבניו , כל אחד מבניו ראה את דמות אחיו בצורה יותר מעמיקהאלא להיפך ב, תמונת יוסף אחיו 39590 

בשלישי את , בשני את נעימותו, באחד ראה את יופיו של יוסף, גילה לפניו דמות נוספת מזכרון אחיו 39591 

 39592 .במידה כה גדולה היה בנימין מרוכז בצער אחיו, שכלו

אם מתבוננים אנו בדרכי בני אדם  ,משקל רגשות לבבו של בנימין יכול לקבל אצלנו מושג רחב יותר 39593 

כבר מטשטשים את כל הזכרון של , כאשר רק מעט כסף מעט רכוש ושמחה קלה כלשהי, בדורותינו 39594 

מעט ההון כלשהו כבר משכר את דעתנו וכבר מתנחמים על כל אשר , קדושינו אשר ניספו על קידוש השם 39595 

ואם אנו מעלים את זכרונם הרי זה , םשוכחים אנו את אבותינו רבותינו גדולי ומנהיגי הע, נעשה לנו 39596 

שבמעט שמחה ובקורטוב של נחמה , כמה עלובה היא הנפש העניה הזו, בצורה יבשה ללא כל חמימות 39597 

 39598 .כבר נעלמת מעינינו הטרגדיה הנוראה והגדולה, מדומה

ו ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמ, ויקרע יעקב שמלותיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים 39599 

אף שכל בניו , (ספורנו וישב) מיאן לשמוע דברי תנחומין כדי שלא להעביר דאגה מלבו, וימאן להתנחם 39600 

כולם עומדים מסביבו כדי לחפות על , התכוונו להרגיעו ולנחמו בזה שנשארו לו עוד הרבה בנים ובנות 39601 

כך , עונשהתאבל על יוסף ופחד מה, אבל יעקב לא נתן עצמו להינחם, הצער ולהשכיח את אבלותו 39602 

 39603 .שמאמצי בניו ובנותיו לא הועילו להשקיט ולהשכיח את אבלותו

על , ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד, ויוסף שהרגיע את אחיו אשר פחדו שמא יתנקם בהם אמר 39604 

שאם האחים לא יכלו להבליג את צערם , (י"רש) אחת כמה וכמה נר אחד לא יוכל לכבות עשרה נרות 39605 

, מ לא יכלו להרגיע את עצמם"אף על פי שהם נשארו הרוב מ, ה שכבה נר אחדולשכוח את יגונם מז 39606 

הרי כל שכן שלא יוכל להרגיע את עצמו כאשר נר אחד , והצער על העדר האחד השיג אותם כל הימים 39607 

 39608 .יכבה עשרה נרות

 39609 הצער אצלם היה כה גדול, האחים לא הרגיעו את עצמם בזה שנשאר כמעט כל המנין והבנין של השבטים

כאשר , ואם כן איך יכול נר אחד בדורנו להשכיח את כל הנרות שכבו, שנראה להם כאילו כבו כל הנרות 39610 

איך , איך נוכל לבקשת מותרות בעולם הזה, שכינתא מקוננת על בניה איך יכולים אנו להשקיט את עצמנו 39611 

 39612 ?נשיר שיר על תענוגות עולם חולף זה



יחזקאל ) ´ה לאדם הראשון בגן עדן שנא"ופות קשר לו הקבג ח"י, ר חנינא אמר"רבי לוי בשם רבי חמא ב 39613 

תרשיש שוהם וישפה ספיר נופך , בעדן גן אלקים היית כל אבן יקרה מסכתך אודם פטדה ויהלום, (ח"כ 39614 

ואחר כל השבח הזה כי עפר אתה ואל עפר , וזהב מלאכת תפיך ונקביך בך ביום הבראך כוננו, וברקת 39615 

ה ואני מה "ל הקב"א, ר וקראן בשמן"ה העבירן לפני אדה"שברא הקב כל הבריות, (תנחומא אחרי)ב  תשו 39616 

 39617 .(´שם שמיני ח) ´ל ה"א? שמי

ה בכמה עיטורים וכתרים וראה "לאחר שהכתירו הקב, אדם הראשון אף לאחר כל השמחות שנפלו בחלקו 39618 

ך הוא א, אף שטעו בו המלאכים שרצו לומר שירה, מכל מקום לא נשתכר ולא טעה בעצמו, כל מיני עונג 39619 

ואנו קטני מוח כאשר , האדון לכל הבריאה´ וידע לקרות את שם ה, בעצמו ידע את שמו שעפר הוא 39620 

פרוטה קטנה ועלובה כבר , שוכחים בגלל זה צער גדול שאי אפשר לשכוח, משיגים שמחה קטנה מהנאה 39621 

והזעקות  מעט הון אוטם האזנים משמוע קול הצעקות, מכסה ומייבשת אצלנו ים של דם שפוך מעם ישראל 39622 

.מעט תענוגי העולם הזה משכחים את חיי הנצח והעונג הצפון, של קדושים שעונו בכל מיני מיתות משונות 39623 

 39624 .(אור חדש)  

 39625 

 39626 מאמר תתכז

 39627 .(ח"ו כ"בראשית מ) ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה

י תורה ושיהיו השבטים שיהא מורה בו דבר, ל ששלח אותו לתקן לו בית ועד"אחז? מהו להורות לפניו 39628 

וכיון שבאו אחי , תדע לך שהוא כן שכיון שהלך יוסף מאצלו היה יודע באיזה פרק פירש ממנו, לומדים בו 39629 

ואמר בלבו יודע אני שבפרק , ויפג לבו נזכר באיזה פרק פירש הימנו, יוסף אצלו ואמרו לו עוד יוסף חי 39630 

אף , באיזה פרק פירש הימני אני מאמין לכםאמר להם אם אתם יודעים , עגלה ערופה פירש ממני יוסף 39631 

ללמדך שבכל מקום , פ פרעה"מה עשה יוסף נתן להם עגלות ע, יוסף היה יודע באיזה פרק פירש הימנו 39632 

 39633 .(ר שם"בר) שהיה יעקב יושב היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו

ויגידו לו לאמור עוד  ,כי הלא באו השבטים הקדושים אצל יעקב אבינו, ל וחידותם נראה"ולהבין דברי חז 39634 

אם אמרו עוד יוסף חי ודאי כלול בלשון הזה גם שהוא בשלמותו , יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים 39635 

, (ברכות יח) ל"וכבר אחז, ו לא כן היה לא היו אומרים עליו לשון זה עוד יוסף חי"כי אילו ח, הרוחנית 39636 

ועוד איך , ק"טים הקדושים היא שפת תוהודאי הכי הוא כי שפת השב, רשעים בחייהם קרויים מתים 39637 

 39638 .ו"אפשר לפרש אחרת שיבשרו לו השבטים הקדושים ליעקב אבינו שיוסף חי על הגוף לבד ח

ז ויפג לבו שראה בכאן סתירה "וע, אבל יעקב אבינו שמע גם מה שסיימו וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים 39639 

והיה יעקב , עתה וגם מושל בארץ מצרים כי לא האמין שיהיה בריא ושלם ברוחניותו כמאז כן, גדולה 39640 

לכן , מתמה בדעתו איך אפשר שבמצרים הטמאה ומלאה גלולים יהיה יוסף מושל שם ולא יפגם ברוחניותו 39641 

שאם יוסף מסר להם , ל שאמר להם אם אתם יודעים באיזה פרק פירש הימני אני מאמין לכם"אמרו חז 39642 

מן זה יהא בידו שנשאר בשלמותו הרוחנית סי, שפירש הימנו בעסק התורה של פרשת עגלה ערופה 39643 

 39644 .ואז אפשר להאמין לכל דבריהם שהוא חי וגם מושל בכל ארץ מצרים, בתורתו וצדקתו

העולם הזה דומה  (ד"אבות פ) ל אמרו"חז, והנה יש בחינה לדעת באיזה מצב האדם עומד ברוחניות 39645 

רוזדור הוא הטפל לטרקלין שהוא פ, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין, ב"לפרוזדור בפני עוה 39646 

וזוהי עבודתו של האדם , כי כל עצמו של הפרוזדור לא נעשה רק כדי לתקן עצמו ליכנס לטרקלין, העיקר 39647 

אלא ישיב לבו ונפשו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו , שלא יחליף לעשות את העיקר לטפל וטפל לעיקר 39648 

 39649 !ם הנצחיים בעולם הבאלתקן עצמו שיוכל להכנס לטרקלין שהוא החיי, ז"בעוה

שכל , וכלל זה נקוט בידך, וזוהי הבחינה לראות בהנהגתו של האדם מה אצלו עיקר ומה אצלו טפל 39650 

מעתה , בבחינה זאת הוא עומד במעלה גבוהה יותר ממנו, ב יותר מחבירו"שתראה בו כי העיקר אצלו עוה 39651 

ובן שאם היה זה עיקר אצלו וחביב מ, נבין עוד אם אחד רוצה להזכר בדבר מה שאירע לו לפני כמה שנים 39652 

וזהו , כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה (ט"ב ל"ב) ל"וכבר אחז, עליו חקוק הוא בזכרונו 39653 

 39654 .מה עשה יוסף נתן להם עגלות, ל אף יוסף היה יודע באיזה פרק פירש הימנו"מה שמסיימים חז

, כבר עברו מזה עשרים ושתים שנה, ש ממנוהנה פרק עגלה ערופה שלמד יעקב אבינו עם יוסף בעת שפיר 39655 

וזהו מה שנאמר וירא את העגלות אשר שלח , ולכן אמר להם אם נזכר בתורתו הרי התורה עיקר אצלו 39656 

, י סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה"ופירש, יוסף ותחי רוח יעקב אביהם 39657 

וא בשלמותו ועודנו חי באמת חיים של תורה ויראת הוא מה שאמרנו כיון שראה שנזכר בתורתו הרי ה 39658 

 39659 !אז ותחי רוח יעקב אביהם, שמים

אינו לתקן לו בית דירה אלא , דמה ששלח את יהודה להורות לפניו גושנה, ל במדרש שם"וזהו שהוכיחו חז 39660 

ל ענין זה באמרם ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב "וכן מסיימין חז, לתקן לו בית ועד להורות בו תורה 39661 

הרי למדנו מה היה עיקר החיים אצל אבותינו אברהם יצחק , יושב היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו 39662 



וכן הלאה בכל דור ודור ביודעם כי דברי תורה הם חיינו ואורך ימינו , ויעקב ואצל השבטים הקדושים 39663 

 39664 !ב"כדי להכנס לטרקלין חיי עוה, לעסוק בהם בפרוזדור הוא עולם הזה

אבל אפשר , אמנם גם אנחנו חוזרים בכל יום כי הם חיינו ואורך ימינו ושזה העיקר, ומעתה נחזי מה אתנ 39665 

ואין אנו מדברים באנשים שהם , ב ובאמת אינו כן כלל"מאוד שאדם חושב בלבו שאצלו העיקר עוה 39666 

והא , כ מרמים את עצמם"כי אם באותם שהם קרובים מאוד לרוח זו שאמרנו ואעפ, רחוקים מדיבורים אלו 39667 

יותר מעניני , ז"שנותנים הרבה יותר תשומת לב וזמן הן בכמות והן באיכות על עניני הגוף בעוהראיה  39668 

כל אחד מוכרח , ב"גם זה ברור כי בלא תורה אי אפשר לזכות לעוה! ב"הנשמה להכינה ולסעדה לעוה 39669 

 39670 !בלי אור התורה מר מאוד, שיהא לו חלק באור התורה

ק פירש כך אם לא "בזוה, פה בנשים צאי לך בעקבי הצאןאם לא תדעי לך הי (´ש א"שה)ב  אמר הכתו 39671 

אם אית לך עובדין טבין סגיאין צאי לך ´ היפה בנשים אפי, תדעי לך אם לית לך יגיעה באורייתא 39672 

ז אם אין לו "בכ, ש עובדין טבין סגיאין"יש לו לאדם מעשים גדולים וטובים וכמ´ הא קמן שאפי! ממחיצתי 39673 

! כי ההכרח שתהיה לו לאדם התקשרות עם התורה, ה"ו במחיצתו של הקביגיעה בתורה אין מכניסין אות 39674 

 39675 .בעל בית שעמל כל היום בפרנסתו מוכרח שתהיה לו קביעת עתים לתורה בכל יום´ ואפי

כי , ז"ב רק הם הנהנים גם מעוה"וכבר הסברנו כמה פעמים שדוקא אלו שבאמת דואגים וחושבים על עוה 39676 

, טעות זה טועים רוב אנשי העולם, ב"ש לעוה"ז וכ"גם בעוה להם יש באמת חיים מאושרים טובים 39677 

ב אין להם הנאה של כלום "ואותם אנשי לב שהעיקר אצלם עוה, ז ישיגוהו"בחושבם כי הרודפים אחר עוה 39678 

שכל מי שהוא מקושר לשמים אז גם בארץ כל העולם כדאי הוא לו ונהנה , אבל האמת הוא להיפך, ז"בעוה 39679 

 39680 .בחייו למאוד

עלינו ללמוד השפה והלשון שמדברים , שבאנו להכרה כי עיקר החיים הוא שם בעולם האמת והנה לאחר 39681 

כ הרי הוא כחרש לא "דאל, וכמו בעולם הזה אדם לומד לדעת לשון ושפת המדינה שהוא גר שם, שם 39682 

שכשיגיע זמנו ויבוא שם לא , כך צריך האדם הנבון ללמד לעצמו שפת שמים, ישמע וכאלם לא יפתח פיו 39683 

 39684 .ו לעולם ועד"ולא יכלם חיבוש 

כי , וכמו שאנו אומרים בתפלת ימים נוראים וטהר לבנו לעבדך באמת! הוי אומר אמת? ומהי שפת שמים 39685 

לכן אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך , למדנו כי שפת שמים היא אמת, אתה אלקים אמת ודברך אמת 39686 

ים היא אמת ועלינו לעמול שפת שמ, שהרי אין שם אלא אמת כי אתה אלקים אמת ודברך אמת, באמת 39687 

שנחזיק , ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה להבין מה הוא עיקר החיים! ללמוד ולהבין שפת שמים 39688 

אלקיכם חיים כלכם ´ ויקויים בנו מקרא שכתוב ואתם הדבקים בה, את העיקר לעיקר ואת הטפל לטפל 39689 

 39690 .(לב אליהו)  .היום

 39691 

 39692 מאמר תתכח

 39693 .(ט"ו כ"בראשית מ) את ישראל אביו וירא אליוויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקר

וירא אליו יוסף , הוא עצמו אסר הסוסים למרכבה להזדרז לכבוד אביו, י ויאסור יוסף מרכבתו"וראה פירש 39694 

ולא ידעתי טעם , י"וירא אליו יוסף נראה אל אביו לשון רש, ל"ן וז"וראה ברמב, כ"נראה אל אביו ע 39695 

הלא , י"ואנו לא ידענו גם מה חידש כאן רש, ש"נפל על צוארו עיבוירא אליו כי בידוע שנתראו כאשר  39696 

 39697 ?ל"פירוש המלים של וירא אליו הוא שנראה אל אביו לא פחות ולא יותר ומאי קמ

ה "והנה שמו הקב, ל"כתב המסילת ישרים בראש ספרו וז, והנה יש לבאר כאן יסוד גדול ונחוץ מאוד 39698 

כי כל עניני העולם בין , תברך והם הם התאוות החומריותלאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו י 39699 

השלוה מצד אחד והיסורין מצד , העוני מצד אחד והעושר מצד אחד, לטוב בין לרע הנה הם נסיונות לאדם 39700 

הוא יהיה , ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדין, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור, אחד 39701 

וכפי , ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים, בבוראו האדם השלם אשר יזכה לידבק 39702 

השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב והשתדל לידבק בו כן ישיגהו  39703 

 39704 .וישמח בו

שיתקן האדם עצמו , (ג"אבות פ) למדנו משורות אלו ענין התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין 39705 

ואם רצוננו לדעת עד כמה מגיע ! וזהו עיקר חובת האדם בעולמו ולכך נברא, שת היצר ותאוותיובכבי 39706 

שנחלקו אי צער בעלי חיים , (7מ לב"ב) ל"נתבונן במשאחז, חובת האדם לתקן עצמו בכפיית היצר 39707 

 39708 ואי, ואמרו שם תא שמע אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו, דאורייתא או לאו

 39709 .ומשני לכוף את יצרו עדיף? ד צער בעלי חיים דאורייתא הא עדיף ליה"ס

, איך הוא שונא את חבירו והא כתיב לא תשנא את אחיך בלבבך, פריך התם (7פסחים קיג) ´והנה בגמ 39710 

כ מאי לכוף את יצרו שייך כאן "א´ והקשו בתוס, ג מצוה לשנאותו"ומשני כגון שראה בו דבר ערוה ובכה 39711 



כמים הפנים , (ז"משלי כ)ב  ותירצו דכיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותו דכתי, שנאותוכיון דמצוה ל 39712 

 39713 .כ"ובאים לידי שנאה גמורה ושייך כבר כפיית יצר ע, לפנים כן לב האדם לאדם

אבל , אף שתחלת שנאתו לרשע שנאת מצוה היא, דהכי קאמר´ ל דברי התוס"צ בלאזער ז"וביאר הגרי 39714 

ומכיון שכן ניתוסף לו כעת להצדיק , הרי שונא הרשע גם אותו, כמים פנים לפניםלאחר שנעשה לו שונא ו 39715 

ותוספת שנאה זו כבר איננה שנאת , ז שהרשע שונא אותו"עי, שנאה לרשע מכח של כמים פנים אל פנים 39716 

כלומר על חלק שנאה זו , ז כפיית היצר"דבאין לידי שנאה גמורה ושייך ע´ ש בתוס"וזהו מ, מצוה 39717 

וזה ביאור ! שייך כבר לכוף את יצרו ולבטל שנאה זו המיותרת, כ מכח כמים פנים לפנים"חשניתוספה א 39718 

 39719 .´אמיתי ונפלא בדברי התוס

ח מופלג ואדם גדול "דהיינו ת, מעתה נתבונן עוד ונצייר לפנינו אדם צדיק שמזדמן לפניו אוהב לפרוק 39720 

, תא יש בזה של צער בעלי חייםועוד מצוה דאוריי, מאוד שמצוה גדולה למאוד לעזור לו לפרוק משאו 39721 

אומרים לו לצדיק עזוב עתה את , ומצד שני עומד לפניו רשע שמצוה לשנאותו והרשע צריך רק לטעון 39722 

ועסוק בטעינה לרשע הזה , ח מצער"וגם מצוה דאורייתא של הצלת בע, הצדיק חבירך אוהבך ואת שימושו 39723 

 39724 .כדי לכוף את יצרו הוא? כ למה"וכ

, שנאה כזו שרק חלק ממנה אינה של מצוה, ולה יותר לעקור השנאה הזאת מלבוכלומר יש כעת מצוה גד 39725 

אין תערא תורא דסנאך דאת סני ליה על , וכמו שתירגם יונתן בן עוזיאל, ז עדיפא משל אוהב לפרוק"ובכ 39726 

, משבוק תשבוק בההיא שעתא ית סנא דבלבך עלוי ותפרוק ותטעון עמיה, חובתא דאנת ידע ביה בלחודך 39727 

 39728 .ש"אונקלוס שבוק מה דבלבך עליה עי וכן תרגם

וזו עיקר תכלית בריאתו , והרי זה נורא ונפלא למבין דבר לראות מזה עד כמה מצווה האדם ונתחייב בה 39729 

אם יש רק בחלק ממנה משום , בחלק של מצוה´ עלי אדמות לכוף את יצרו ולעבור על רצונו תמיד אפי 39730 

אלא גם , ולא זו בלבד שחייב להניח החלק של מצוה, הנתחייב האדם לעסוק בז, כפיית היצר ושבירת רצון 39731 

 39732 !לעשות נגדה ולבטלה בשעה זו שעוסק במצוה העדיפא ממנה דהיינו לכוף את יצרו

אך הבה ונתבונן ונתאר לעצמנו הרגשתו , ה"ונחזור למה שהתחלנו בפרשה זו בפגישת יוסף עם יעקב אע 39733 

איך נתמלא ודאי ברגשות קודש ובגעגועי , ביושל יוסף הצדיק בשעות אלו כשמתכונן להפגש עם יעקב א 39734 

ולראות פניו הקדושים שלא ראהו זה עשרים ושתים , אהבה עזה נוראה ונפלאה ליפול על צוארי אביו 39735 

, עד כמה באותה מדה ואותה אהבה ועוד גדולה ויתירה, ומאידך גם ידע הבין והרגיש בחרדת קודש, שנה 39736 

שבכה עליו ומיאן להתנחם כל אותן עשרים ושתים , חכיםמחכה ומצפה יעקב אביו לראות את בנו הבר  39737 

 39738 !ובדעתו כי טרוף טורף יוסף, שנה שנאבד ממנו

באין אפס מקום עבור , הרגשות אלו כל אחת מהן דיה למלא כל חלל לבו הרחב של יוסף הצדיק´ והנה ב 39739 

רח כעת מ ההכ"מ, ואף כי אמנם שתיהן טובות במעלות המדות היקרות, ההרגשה השניה בשעות אלו 39740 

 39741 ?ולהניח את השני לעת וזמן אחר יותר רצוי ומה יעשה, להתעסק במחשבה והתבוננות ברצון האחד

 39742 

י "ורש, ויאסור יוסף את מרכבתו ויעל לקראת יעקב אביו גשנה וירא אליו, לזאת בא הפסוק ומכריז ואומר 39743 

אלא , ראות את אביוכלומר יוסף הניח עכשיו את ההרגשה שלו שהוא רוצה ל, מפרש יוסף נראה אל אביו 39744 

היה כולו נתון להרגשה שהוא , כל ההכנות של האהבה המקלקלת את השורה שאסר בעצמו את המרכבה 39745 

ש ויעל לקראת יעקב "וזה מ! ולא שהוא יראה את אביו! שאביו יראה אותו, הולך עכשיו להראות אל אביו 39746 

וזה מה ! בט נא וראה אותי הנה אניה, כלומר אבי קדושי רצונך הרי עז לראות אותי, אביו גשנה וירא אליו 39747 

 39748 .(לב אליהו)  .י וירא אליו יוסף נראה אל אביו"שפירש

 39749 

 39750 מאמר תתכט

 39751 .(ט"ו כ"בראשית מ) ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו וירא אליו

פשוט הוא , (י"רש) ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע, אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו 39752 

ואם כן מדוע התנכר יעקב לבנו , מן פגישתם של יוסף עם אביו ברגע האחרון של זמן קריאת שמעשלא נזד 39753 

הרי לפני קריאת שמע ותפלה מותר בשאלת שלום אם נזדמן לו , וקרא קריאת שמע במקום לקבל פניו 39754 

 39755 ?וכל שכן מפני הכבוד ומפני המלכות שמותר להחזיר שלום, ולא אסרו אלא במקדים לפתחו, חבירו

ם בסוף הלכות "על פי מה שכתב הרמב, (ובזה זכינו לכוון לדעת גדולים קדושי עליון) מרנו לבארוא 39756 

, כדי לדעת איזה המעולה, שמאחר וכל תשעה המינים בשמן כשרין למנחות למה נמנו, איסורי מזבח 39757 

 39758 .שמביאשהרוצה לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה והמשובח ביותר מן המין 

אם בנה בית תפלה יהיה נאה מבית , והוא הדין בכל דבר שהוא לשם האל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב 39759 

הקדיש דבר , כיסה ערום יכסה מן היפה שבכסותו, האכיל רעב יהיה מן הטוב והמתוק שבשולחנו, ישיבתו 39760 

האב עם בנו אהובו השעה ההיא בה התאחדו , כ"ע´ וכן הוא אומר כל חלב לה, יקדיש מן היפה שבנכסיו 39761 



וקרא בה קריאת שמע לקבל עליו עול ´ ולכן הקדישה כולה לה, היה השעה הכי טובה בחייו של יעקב 39762 

 39763 .מלכות שמים ולעשותה קודש

ועול תורה , ובאופן טבעי מחפש הוא נוחות וחיי רווחה, טבע האדם תמיד לשאוף לתיקון ושיפור מצבו 39764 

שעל האדם לכוף את יצרו ולשים את מיטב השתדלותו ם "ולכן ביאר הרמב, ומצוות הוא לו למעמסה 39765 

וכל יגיעו יהיה , שמכל חמודות תבל לא ישאר לו מאומה, עליו לחיות על פי הכרת שכלו, בצורך גבוה 39766 

האדם שהגיע להכרה זאת , לריק אם לא ישים עמל נפשו בעבודת בוראו שהיא לבד תשאר מכל עמלו 39767 

 39768 .למו כבר הגיע למדרגה גדולהוארעי בעו´ ומרגיש את עצמו קבוע בעבודת ה

יומא חד שמעוה , (´משלי ד) לא הוו ידעי רבן מאי סלסלה ותרוממך, ´ועל פי זה יש לבאר מאמר הגמ 39769 

אמרה ליה עד מתי אתה מסלסל , לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לההוא גברא דהווה קא מהפך בשעריה 39770 

ובאיזה גישה עליהם , המלך להדגיש ויתכן שחכמים לא הבינו איזה הדגשה בא שלמה, (7ה כו"ר) בשערך 39771 

לקיים את סלסלה עד ששמעו שפחת בית רבי שאמרה לאדם שהיה מיפה את שערו שיפסיק מלסלסל  39772 

 39773 .בשערו

אז הובהר להם שכוונת הפסוק הוא שעל האדם להשתדל ליפות את התורה שלו בדיוק כמו זה האיש שבא  39774 

אלא כל שעה , ח להסתפר מדי חודש וחודשזה שבא להתיפות אינו מסתפק במה שמוכר, ליפות את עצמו 39775 

אלא כל שעה , כן הדבר בתורתו שלא יסתפק האדם בהכרח לבד, בא לתקן את שערו וליפותו יותר ויותר 39776 

כדי ליפותה ולתקנה מכל שיבוש וטעות , י שם"ושעה יחפש ויהפוך במטמונים של תורה כמו שפירש רש 39777 

 39778 .ולהיות רגיל בה שלא לשכחה

כך אי אפשר שבלב האדם תמצאנה , ות שכמו שאי אפשר לאש ולמים בכלי אחדוכבר כתב החובת הלבב 39779 

על האדם תמיד להגביר את אהבת , (ה"חשבון הנפש חשבון כ)א  יחד אהבת העולם הזה ואהבת העולם הב 39780 

ואז , עד שתתחזק בתוכו אהבת התורה ומצוותיה, ואז ממילא תוחלש המשיכה לעולם ולתענוגיו´ עבודת ה 39781 

 39782 .סיפוק רק בהלא ירגיש שום 

בזמנים הכי ´ ולא הסיחו דעתם מעבודת ה, ´זכינו לראות אצל רבותינו איך שקיימו בעצמם כל חלב לה 39783 

דכירנא איך , ואדרבה דוקא אז חפשו להקדיש זמנים אלה לגבוה כמו שמצאנו ביעקב אבינו, עליזים 39784 

את החתן וכלה כמנהג  ל כדי שיברך"והלכו לחפש את חמי הסבא זצ, שבחתונה שלי כשעמדנו תחת החופה 39785 

וענה להם שאין , הוא היה אז עסוק בשיחה מוסרית עם אחד הבחורים החשובים ולא רצה להפסיק, העולם 39786 

 39787 .דוקא אותה שעה של הכנסת בתו לחופה רצה לייחד לצורך גבוה, ה יברך אותם"צורך בברכתו והקב

יצחק ´ צ ר"נוכחים אביו חורגו הגהוהיו , ל שחתונתו התקיימה בחודש אלול"וכן סיפר לי הרב של לומזה ז 39788 

ומכיון שהיה צורך לחכות , יחד עם צבור גדול של גדולים ותלמידי חכמים מעולם הישיבות, ל"בלאזר זצ 39789 

 39790 .(המוסר והדעת)  .יצחק בלאזר ואמר שיחה ודברי התעוררות´ עמד ר, איזה זמן עד עריכת החופה

 39791 

 39792 מאמר תתל

 39793 .(ט"ו כ"בראשית מ) ו וירא אליוויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אבי

כי כשנפל על צוואריו בידוע , י אלו"וצריך ביאור כוונת דברי רש, י וירא אליו יוסף נראה אל אביו"ופירש 39794 

ודאי היתה הכמיהה , כשעלה יוסף לקראת ישראל אביו, ן שם"וכבר עמד בזה הרמב, שנתראו יחדיו 39795 

ויש להבין כי היו בלב יוסף , פל על צוואריו ובכהואכן כשהתראה עמו נ, להתראות עם אביו גדולה מאוד 39796 

 39797 .הרצון לראות את אביו שלא ראהו זמן רב (א, שתי סיבות להפגש עם אביו

ידע יוסף שהוא הבן , עוד רצון נוסף כי ודאי שיער בדעתו גודל צערו ואבלו של אביו על הפרידה הארוכה 39798 

מקרא מפורש מעיד על גודל הנחת , אותווהבין כמה גדולה תהא שמחת אביו כשיראה , האהוב על אביו 39799 

וכן , ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך, רוח שהיתה לאביו בראותו את יוסף 39800 

כי זה היה שאיפתו , ויאמר ישראל אלכה ואראנו בטרם אמות, אחרי  שבשרוהו בניו אודות יוסף שהינו חי 39801 

 39802 .העיקרית של יעקב לראות את בנו

מ שאביו "ע, יוסף נראה אל אביו רצונו היחיד בזה היה שיראה אל אביו, תוב וירא אליווהנה העיד הכ 39803 

ולא היה מעורב במעשה הזה מטרה , וזהו היתה מטרתו היחידה, יראהו ותהיה לו קורת רוח בראותו אותו 39804 

 39805 .אלא שכל מגמתו בזה היתה אך למען הסב נחת רוח לאביו, למלאות רצונו שלו לראות את אביו

כנאמר וישראל אהב את , כי כשם שאהבו אביו אהבה מיוחדת, דאי שיוסף רצה לראות את אביווהנה ו 39806 

והנה יעקב היה גם רבו מובהק , וכמים פנים לפנים כן לב האדם לאדם, יוסף מכל בניו כן אהבו יוסף 39807 

 39808 והיה רצונו לראות את אביו גדול, כל מה שלמד יעקב משם ועבר מסר ליוסף, (´ז ג"י מ"ברש) ש"וכמ

והיתה מטרתו היחידה לראות את אביו , ובכל זאת התגבר על רצונו זה, והיה זה רצון כשר בתכלית, מאוד 39809 

 39810 .אך למלאות רצון אביו



כי ענין מיוחד הוא לעשות מעשה מצוה בשלמות ללא פניות , ונראה להבין זה בגדר שלמות המעשה 39811 

ויהיה מעשה המצוה קודש , עשהושתיעשה המצוה אך לשם שמים ללא שום כוונות ליהנות מהמ, אחרות 39812 

 39813 .וגדולה מזו כי העושה מצוה ואין כונתו טהורה ונוטל לעצמו עובר איסור חמור ונענש על כך, ´לה

אולם כיון שסוף סוף הוא , הגם שרצונו כשר בתכלית, ולכן הכניע יוסף את רצונו הגדול לראות את אביו 39814 

מעורב בו שמץ , ין המעשה כולו לשם מצוהוא´ נטילה לעצמו´שוב יש במעשה משום , הרואה את אביו 39815 

 39816 .ולכן הקפיד יוסף לעלות ולהתראות עם אביו בכונה יחידה למען יראהו אביו, של נגיעה עצמית

י "וברש, כי הנה נאמר ויכר יוסף את אחיו, כשנתבונן בהנהגת יוסף נמצא כי כבר נהג יוסף בהנהגה זו 39817 

, ויש לתמוה היכן מצינו כי ריחם עליהם, עליהםבשם המדרש כשנמסרו בידיו הכיר שהם אחיו וריחם  39818 

אכן נראה כי מה שדבר עמם קשות היה כדי שיכירו , והרי דיבר עמם קשות ואמר להם מרגלים אתם 39819 

הנה בטבע הדברים , אמנם אף שכוונתו היתה להיטיב עמהם, ו"בחטאם וישובו בתשובה ולא משום נקמה ח 39820 

אולם בכל זאת נזהר יוסף לבל תתערב רגש זה ולבו , קמהלא ימנע שיתלווה למעשה מעין זה גם מרגש הנ 39821 

 39822 .נקי מפניה זו

כי לא היה מעורב בזה , גם בדבריו הקשים הרגיש להם רגש אחוה, זהו שהעיד עליו הכתוב ויכר את אחיו 39823 

והנה ודאי שמאוד היה הדבר קשה ליוסף לפעול בנפשו שיהיו רגשותיו טהורים מרגש , צל הרגשת נקמה 39824 

ולא יטול העושה לעצמו , שמעשה מצוה חייב להיעשות בכוונה טהורה ללא פניות אחרות אך כיון, נקמה 39825 

ולהחיות בלבו אך , לכן התאמץ יוסף בקרבו להמית כל רגש של נקמה, מאומה ואז יחשב למעשה שלם 39826 

 39827 .ורק רגשי אחוה

נראה כי כן אכן , כי צריך שיעשה המעשה בשלמות, והנה כל זה פירשנו בחומר העושה מצוה ונוטל לעצמו 39828 

שהנה אמר הכתוב ויהי יוסף יפה תואר ויפה , ז ודבר זה מצינו ביוסף"הדבר בכל הנוטל לעצמו מעוה 39829 

ה אביך "אמר הקב, י כיון שראה את עצמו מושל התחיל לאכול ולשתות ולסלסל בשערו"ופרש, מראה 39830 

ונראה שגודל , (י שם"רש) אני מגרה בך את הדוב מיד ותשא אשת אדוניו, מתאבל ואתה מסלסל בשערך 39831 

ההנהגה כבימים כתיקונם נטילה לעצמו תחשב ולכך גירה בו את , העונש בזה הוא כי בעת שאביו מתאבל 39832 

 39833 .הדוב

, ויש בו גם ממידת המלכות, לבד כי הינו נמנע מעון כבד ומר הנה מעלתו רבה, והנה הנזהר מליטול לעצמו 39834 

אך מעיקרי גדלותו הוא מה , מה היה כחו גדולולא מצינו מפורש ב, כי הנה בועז זכה ליסד מלכות בית דוד 39835 

והנה ידע בועז כי אם יגאל הגואל לא תצא מלכות בית דוד , (´רות ד) שאמר לפלוני אלמוני אם תגאל גאל 39836 

היה נכון לוותר על הכל , ובכל זאת כיון שזכותו של הפלוני אלמוני קודמת לזכותו, והגאולה העתידה ממנו 39837 

וכח זה מכוחה של מלכות , כח זה של ויתור הינו ההיפך מנטילה לעצמו, ולא היסס לומר אם תגאל גאל 39838 

 39839 .הוא

לא התמהמה יוסף , כשאמר לו פרעה ואני שמעתי עליך תשמע חלום לפתור אותו, וכן מצינו גם אצל יוסף 39840 

י אין חכמה משלי אלא אלוקים יתן עניה בפי לשלום "וברש, ואמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה 39841 

והטעם כי כאן הוא כוחה , זה היה גודל התפעלותו של פרעה ולכן מינהו כמושל ארץ מצריםומ, כ"פרעה ע 39842 

ואמר בפה מלא כי אין החכמה , לא ויתר לעצמו שום מעלה, של מלכות כי מנע יוסף מעצמו גדולה וכבוד 39843 

 39844 .הינו כח מלוכה´ ליטול לעצמו´וכח זה לא , שלו

, שהיה נאמן לפרעה ולא נטל לעצמו מאומה, ך מצריםואכן כזו היתה הנהגת יוסף לעת היותו משנה למל 39845 

וכל מגדל ומגדל עומקו מאה , ל שהממון שקיבץ יוסף הצדיק במצרים מילא שלוש מגדלות"וכן אמרו חז 39846 

מפני שעשה , וכולם נתנם לבית פרעה ולא נתן לבניו אפילו חמשה כסף, אמה ורחבו מאה וחללו מאה 39847 

 39848 .(קובץ שיחות)  .כח יוסף באי נטילה לעצמוכי גדול היה , (מדרש אל יתהלל) באמונה

 39849 

 39850 מאמר תתלא

 39851 .(ט"ו כ"בראשית מ) ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו וירא אליו

כי בידוע , ן כתב שלא ידע טעם בוירא אליו"והרמב, כ"יוסף נראה אל אביו ע´ וירא אליו´י "פירש 39852 

י היה קשה טעם זה של וירא "שאמנם גם לרש ,ויש לבאר כונה עמוקה בזה, שנתראו כאשר נפל על צוארו 39853 

דהנה יוסף הצדיק בן זקונים של , פ מה שיבואר"ז תירץ יוסף נראה אל אביו ע"וע, ן"ש הרמב"אליו כמ 39854 

מובן עד כמה היתה דאגתו , ולא שמע מיעקב אביו עשרים ושתים שנה, יעקב אבינו שטולטל והלך בגלות 39855 

וכנזכר בפסוקים בכל פעם שבאו אחיו וישאל לאביהם , לראותווצערו בכל יום לדעת שלום אביו וגעגועיו  39856 

 39857 .הזקן

ומי לא יבין שבעת בוא יעקב אבינו לארץ , ואף כשהתודע לאחיו היתה שוב שאלתו הראשונה העוד אבי חי 39858 

ומחכה לרגע היקר בכל ימי חייו , כמה פעם לבו בקרבו ועז רצונו וחפץ נפשו לראות פני אביו, מצרים 39859 



ו אהבת יוסף הצדיק "וק, וכזו הרי היא גם הרגשת נפש בן המוני לאב פשוט, ולנשקו ליפול על צואריו 39860 

 39861 .ליעקב אביו האדם שבמרכבה

אין להעריך אהבת , היינו כמה מתאוה ומחכה היה יעקב לראות את יוסף, אבל היתה כאן הרגשה שניה 39862 

נמצא , ראותי את פניך וכמו שאמר אמותה הפעם אחרי, יעקב אבינו לבנו חביבו בן זקוניו יוסף הצדיק 39863 

כלומר שיעקב אבינו יראה , להראות אל אביו (ב, לראות פני אביו (א, מיני הרגשות בזה´ שליוסף היה ב 39864 

כי כל אחת יש לה למלא מקום לבו ונפשו בלי השארת , ושתי הרגשות אלו סותרות אשה רעותה, אותו 39865 

 39866 .ב אביוואמר הכתוב ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת יעק, מקום לחברתה

ויגע וביטל , לומר לך שכל מחשבתו והרגשתו היתה לעלות לקראת אביו לקיים כיבוד אב שאביו יראהו 39867 

שלא תתפוס מקום בלבו אלא ההרגשה השניה , כעת ההרגשה הראשונה של חפץ נפשו לראות את אביו 39868 

לה שאסר את מהתח, י יוסף נראה אל אביו"ופירש´ וירא אליו´וזהו שסיים הכתוב , שאביו יראה אותו 39869 

ובכל לבו ונפשו עלה ונראה אל , מרכבתו עד הסוף עמד בנסיון נפשי זה שהיה גדול מאוד אצל יוסף הצדיק 39870 

, גבורה עילאית זו גם עצם נסיון כזה לא תמצא אלא בגבורי רוח כיוסף צדיקא, אביו להראות לו דייקא 39871 

 39872 .(ח"ע ´אור יהל ד)  .וכאמור´ וירא אליו´י יסוד פירושו מהכתוב "ולמד רש

 39873 

 39874 מאמר תתלב

 39875 .(ב"ו ל"בראשית מ) והאנשים רועי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם

כי גם בשל עצמם יש להם , אמר להם שהם רועים אבל שלא ירעו בהמות של אחרים, ל"ן ז"כתב הרמב 39876 

והיה להם עושר ועבודה רבה מאוד במקנה אשר רב , עבדים ובני בית ירעו אותם אלא שעושרם במקנה 39877 

איך זה יתפוס מקום ענין כזה בדעתם של , לכאורה הדבר תמוה, כ"כי לא רצה להזכיר רק לכבוד ע, להם 39878 

והאם חרפה היא , וכי באמת יש להתגאות בעושר ונכסים, יוסף ואחיו לפי חכמתם והכרתם את האמת 39879 

 39880 .לאדם כשהוא עני ורועה אצל אחרים

ס רחוקים אנו מהכרת "כי סו, רק פתגם הוא אמנם אצל אנשי העולם, ידוע פתגם העולם אין חרפה בעניות 39881 

ותהיה בעיניהם תוספת כבוד , אבל קדושי עליון שבטי יֿה היתכן שהם יתחשבו עם דברים כאלה, האמת 39882 

וכי תעלה על דעתנו כי נפל בעיניהם במשהו כבוד יעקב אביהם כשרעה , או גרעונו כשאדם עשיר או דל 39883 

 39884 .בדים ובני ביתו שירעו אותםולא היו לו עדיין צאן ובקר וע, את צאן לבן

הלא , כי לא היתה לו הכרה זו והתחשב עם דברים כאלה, ואם נאמר שכוונתו להחשיבם בעיני פרעה 39885 

שהרי בהכירו את , שגם פרעה איש רם המעלה היה, רואים אנו מכל המשא והמתן שהיה לו עם יוסף 39886 

ים את גדלותו של פרעה רוחב לבו בזה רוא, גדולתו של יוסף כי אין חכם ונבון כמוהו המשילו על עמו 39887 

מעיד עד כמה לא התחשב עם , הרי אותו מעשה עצמו שגידל את יוסף והמשילו על עמו, ותוקף דעתו 39888 

כי בהכרתו בהירה במעלותיו של , כי החליט למסור רסן המלוכה לעבד היוצא מבית האסורים, עשירות 39889 

בין למה היה לו ליוסף להודיע לפרעה כי כ קשה לה"וא, יוסף החליט בדעתו הכבירה כי לו יאתה המלוכה 39890 

 39891 .יש להם מקנה ועבודה רבה

, למען יכבדם ויקבלם בסבר פנים יפות, אולם נוכל להבין כי לא רק להנאתם של אחיו דבר כה אל פרעה 39892 

ופועל שם , באשר כל רגש המתעורר באדם מתעורר הוא בכל העולמות, אלא רצה להגדיל כבודם בעיניו 39893 

ולכן חשוב היה בעיניו כל מקצת , י רגש זה"כפי הרושם הנעשה שם ע, ה למטהשתשוב ההשפעה מלמעל 39894 

ורצה שירגיש פרעה יקר וגדולה בכל קירות לבו לבני ישראל נושאי דגל , רגש של כבוד שיתרבה לאחיו 39895 

 39896 .שבזה ירום כבודם בכל הבריאה ותגבר ההכרה בכל העולמות, האמונה בשם ויקבלם בכבוד גדול

כי בזה , יש עוד טעם להזכיר עושרם וטובתם של צדיקים, רום כבוד הצדיקיםומלבד הטעם שבזה י 39897 

הוא מרגיש קושיא ואי הרמוניה , כי טבע האדם הוא שבראותו צדיק נעזב, מתראה כח הטוב והצדק 39898 

כ "אעפ, ועולם הגמול הוא בעולם הנצחי, ואף שידעו כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, בהנהגת העולם 39899 

מרגישים אנו קיפוח הצדק בראותינו את הצדיק סובל ושם , הזה קרובים להרגשתנובהיות עניני העולם  39900 

ובהיות כבוד הצדיקים , ולעומת זה בראותינו את הצדיק בגדלו ותפארתו בעושרו וטובו, שמים מתחלל 39901 

 39902 .והאמת מתגברת ושם שמים מתעלה, מתאשרת בהרגשתנו דרך הטובה, ז"מרומם בעוה

לא רק שמתעורר בנו אלא באותה המדה הוא מתעורר בכל , ו"ולו חאו חיל´ וזה הרגש של קידוש ה 39903 

אלא צריך להזכירו תמיד באופן כזה שיאמר לו כבוד , ולכן לא דיה הידיעה עצמה שטוב לצדיק, העולם 39904 

ולכן יוסף , יגדל בזה כבוד הצדיק וכבוד שמים יתעלה, וכל מה שתגבר הידיעה אצל המדבר והשומע, ויקר 39905 

אלא הזכירם באופן , חיו שבטי יֿה לא רצה להזכירם באופן שישמע כאילו עניים הםהצדיק בהזכירו את א 39906 

 39907 .משלם שכר טוב ליראיו וקרנם תרום בכבוד´ שבזה תגבר הידיעה זו כי ה, שישמע כבודם ועושרם

עלינו לדעת שכל הכוחות הנמצאים בנפש האדם , והנה להבין את ענין ההשפעה הזאת מלמעלה למטה 39908 

ואף כי הם במעלה יותר עליונה לאין , שגם שם נמצאים ענינים וכוחות אלה, עליוניםשורשם בעולמות ה 39909 



עד שהגיע , שנשתלשל מלמעלה מעולם לעולם בדמות ואופן המתאימים לעולם ההוא, שיעור וערך 39910 

נמצא שכל כוחות האדם וענינם מתקשרים , אבל בעצם הכל אחד הוא, לעולמנו אנו בדמות זו המתאימה לו 39911 

, ולכן כל כח המתעורר בנפש האדם פועל הוא גם בשורשו העליון, ם כוחות העליונים האלוומתאחדים ע 39912 

 39913 .(´שיעור א´ שיעורי דעת ב)  .וגם שם מתעורר ומתגבר אותו כח

 39914 

 39915 מאמר תתלג

 39916 .(ד"ז י"בראשית מ) וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים

, סוף רוב הון העולם אל אוצרות פרעהלמען א, יוסף נהג עם המצרים בשנות הרעב באכזריות גדולה 39917 

הוא פעל , האם התענין כל כך לטובת פרעה עד כדי שיקריב עבורו גם את טוב לבבו, ולכאורה צריך עיון 39918 

הרי מכר כל כך תבואה בשנות רעבון לחוץ , במסירות נפש נגד כל נטיות מדות נפשו ונגד כל חשבון מדיני 39919 

ויפתחו בעצמם , שש כלל שימרדו כולם כאחד מפני רעבונםודיכא את בני המדינה עד עפר ולא ח, לארץ 39920 

הגדול של קיום הבטחת ואחרי כן יצאו ברכוש ´ להכין קידוש ה? ולמה עשה זאת, את כל אוצרות הבר 39921 

 39922 .גדול

כמדתו של , כל מלכותו של יוסף היתה ללמד את ממשלתו יתברך אפילו למצרים השפלים והפחותים 39923 

, בהיותו עדיין עבד בבית פוטיפר ובבית הסוהר, דוש השם בתחתוניםהבורא יתברך שמו החפץ שיתגלה קי 39924 

לא במחשבה לבד אלא גלוי , עמו שהיה שם שמים שגור בפיו´ ותלוי לכאורה בחסדי אחרים נאמר כי ה 39925 

זה מראה תוקף כח הממשלה שלו שאיננו מקבל , לא חת מפני כל ואף שאין חיוב בדבר עד כדי כך, לכל 39926 

 39927 .מרות מאחרים

כ בעמדו לפני פרעה המושל "ואח, מש בכוחו זה למען כבוד שמים כי ישמעו המצרים וילמדויוסף השת 39928 

הרי ראוי לכאורה שישמר בדבריו ולא לדבר , והנה הזדמנות יחידה שעל ידה יוכל לצאת לחירות, הגדול 39929 

 39930 ?וכי זו היא השעה ללמד את פרעה אודות ממשלתו יתברך, בתקיפות דברים שלא ימצאו חן בעיני פרעה

ענהו בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה ללא , אך כשפרעה שאלו שמעתי עליך תשמע חלום לפתור אותו 39931 

מפרסם את ממשלתו יתברך לעיני פרעה , אלא עושה את שלו בעזות ובהרחבה, כניעה וללא שתיקה 39932 

 39933 .ועבדיו

, לת ענין החלומותלכן ויקנאו בו אחיו גם זו, גלוי היה כח המלכות אצל יוסף כבר בהיותו נער בבית אביו 39934 

´ המעלה האלוקית´ל מגלה לנו כי נקודה זו של קנאת "ל ז"מהר, זו בקשו להמיתו´ מעלה אלוקית´ובשביל  39935 

ואף שטענו המלוך תמלוך עלינו היתה זאת , ומכאן צמח ויבקשו המיתו, היא שהיתה בשורש הענין כולו 39936 

 39937 .(110´ ב עמ"יהו חמכתב מאל)  .רק תולדת הקנאה הפנימית שהיא בגלל המעלה הרוחנית

 39938 

 39939 מאמר תתלד

 39940 .(´ז ט"בראשית מ) ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי חיי

לפי שראהו זקן מאוד ושערות ראשו וזקנו לבנות מרוב הזקנה שאל , איתא בדעת זקנים מבעלי התוספות 39941 

לומר מעטים הם שנותי אלא מתוך רעות שהיה כ, והוא ענהו ימי מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים, כן 39942 

אני מלטתיך מעשיו ומלבן , ה"בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו אמר לו הקב, לי קפצה עלי זקנה מדרש 39943 

, חייך שכמנין התיבות מן ויאמר עד בימי מגורי, והחזרתי לך דינה ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים 39944 

שהרי יצחק חי , ג תיבות וכמנין זה נחסרו מחייו"והם ל, אביך כך יחסרו משנותיך שלא תחיה כחיי יצחק 39945 

 39946 .ז"פ שנה ויעקב לא חי אלא קמ"ק

הלא כפי שמבואר לא , מה מקום נמצא כאן לתביעה כלפי יעקב, לכאורה דברי המדרש כאן בלתי מובנים 39947 

אלא שהשיב לשאלתו של פרעה על שום מה קפצה עליו , התרעם יעקב כלל על הרעות שעברו עליו 39948 

אלא שכאן , ובודאי אם היה נשאל על הטובות שבאו לו בימי חייו לא היה מכחיד תחת לשונו דבר, הזקנה 39949 

ולתביעה מה זו עושה עד , שהרי ספור הטובות לא היה מחזיר לו את עולמו, לא היה המקום המתאים לכך 39950 

 39951 .ג שנה משנותיו"כדי לגרוע ל

ם עושים רושם שכאילו לא ראה טובה בימיו ורק הואיל והדברי, כפי הנראה שייכת תביעה גם באופן כזה 39952 

ובודאי , מוטל היה עליו לספר שגם טובה ראה בחייו ואף על פי שלא נשאל על כך, הרעות היו מנת חלקו 39953 

ה מדקדק עם סביביו כחוט "ולפי שהקב, קבעו בשמים שאפשר היה לו למצוא את ההזדמנות להזכיר זאת 39954 

 39955 .השערה לא פלט יעקב מעונש גם במקרה זה

, הובאו גם התיבות ויאמר יעקב אל פרעה, ומעניין שבחשבון התיבות שכנגדן נגרע משנותיו של יעקב 39956 

אלא שהתורה כותבת זאת כדי שיהיה מובן מי אמר למי הדברים , והלא תיבות אלו לא יצאו מפיו של יעקב 39957 

כתב בעל  (ח"כ ז"ויחי מ) להלן, ע"אולי שגם ההכנה של יעקב לדבר נכללת בכלל התיבות וצ, שלאחר זה 39958 

על שקלל רחל ואמר עם , ג שנה פחות מאביו משום דכתיב קללת חינם לו תבוא"וחיה ל, ל"הטורים וז 39959 



ה "גם כאן אותו הגדר שהקב, ג משנותיו"ה שהוא ל"חסרו לו מנין יחי, אשר תמצא את אלהיך לא יחיה 39960 

 39961 .מדקדק עם סביביו

לא ידע שרחל , ר תמצא את אלהיך לא יחיהשהרי יעקב בשעה שהתבטא עם אש, אבל יש כאן עמקות יותר 39962 

אבל , אלא שהיתה כשגגה היוצא מלפני השליט וכתוצאה מכך מתה רחל, גנבתם ולא התכוון לקללה כלל 39963 

בה בשעה נחשב לו , בה בשעה שיעקב הוא בבחינת שליט ובשמים מתחשבים עם ביטוי כלשהוא שלו 39964 

גדול הוא עד כדי כך שאפילו דבר שאינו הגון  ואגב רואים שכחו של הצדיק, הדבר לעון והוא נענש עליו 39965 

 39966 .(מסלות חיים)  .שהוא גוזר ואפילו בלא כונה גם כן מתקיים

 39967 

 39968 מאמר תתלה

 39969 .(ב"ז י"בראשית מ) ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה. ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו לחם לפי הטף

גם ויבא את הכסף ביתה ? ףוגם במה שכתוב לחם לפי הט? מה משמיענו בזה הכתוב כאשר צוה פרעה 39970 

בלי , כי הנה יוסף הציל את כל מצרים מלגוע ברעב, אבל הענין ללמדנו דרכן של צדיקים וישרותם? פרעה 39971 

ואחרי שיוסף הודיע על שנות , ולכן לא ידעו אפילו להכין, יוסף לא היו יודעים שיהיה רעב שבע שנים 39972 

פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר ויאמר , ש ויצעק העם אל פרעה ללחם"הרעב הכל נרקב כמ 39973 

 39974 .לכם תעשו

ל תנה לנו לחם "א, כיון שחזק הרעב בארץ נתקבצו המצרים ובאו אצל יוסף, (ר צה ה"ב) איתא במדרש 39975 

הלכו אל פרעה והיו צועקים ובוכים , לכו ומולו את עצמכם ואתן לכם, אמר להם אלהי אינו זן את הערלים 39976 

ל הלכנו אצלו ומדבר אלינו דברים ריקים ואומר "א, יאמר לכם תעשוויאמר לכו אל יוסף אשר , לפניו 39977 

 39978 .ל שוטים וכי לא היה קורא לכם כל אותן שני השבע שרעב בא לעולם"א, מולו עצמכם

, אמרו לו כל תבואה שהיתה בביתנו הרקיבה? מפני מה לא הנחתם בבתיכם תבואה של שלש וארבע שנים 39979 

אמר להם אם גוזר על התבואה , ל אף פת שהיה בסל הרקיבה"א? אמר להם לא נשתייר לכם קמח מאתמול 39980 

שנאמר אשר , לכו אל יוסף אם יאמר לכם חתכו מבשרכם שמעו לו, ונרקבת שמא יגזור עלינו ויהרגנו 39981 

 39982 .כ"יאמר לכם תעשו ע

והציל אותם ממות , ואחר כך בעד עבודתם, ואחר כך בעד מקניהם, יוסף כלכל אותם בלחם בעד כספם 39983 

גם כסף שאסף היה גונז , חר היה מרשה לעצמו שיפרנס את אביו ואחיו בריוח ולא בצמצוםואיש א, בטוח 39984 

לא עשה מעצמו , והתורה מספרת ויושב יוסף את אביו כאשר צוה פרעה, לעצמו ולמשפחתו כידוע בעולם 39985 

כן ו, לא בפזרנות אלא לפי הנחיצות, וכן ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו לחם לפי הטף, רק על פי פרעה 39986 

נתן להם במדה מספקת , לחם לפי הטף אף על פי שהיה בידו להרבות להם מזון, ל"אומר הספורנו וז 39987 

בזמן שהציבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום , (ק דתענית"פ) ל"כאמרם ז 39988 

 39989 .עלי נפשי

להודיע אמונתו ´ בא יוסףוי´ל "ק וז"הרד´ וכן פי, וכן הכסף הביא הכל ביתה פרעה ולא גנז לעצמו כלום 39990 

כ הוא היה "ואעפ, כי לא מחשב פרעה אתו כי ידע כי נאמן הוא, כי היה יכול לגנוז הכסף בביתו, של יוסף 39991 

והנה פרעה הכיר היטב את יוסף את , כ"וכשבא לו הכסף הביאו ביתה פרעה ע, שומר את עצמו מן החשד 39992 

מור אל אחיך זאת עשו טענו את בעירכם ואתה ובשביל זה נאמר ויאמר פרעה אל יוסף א, יושרו ונאמנותו 39993 

 39994 .כ"כך אמור להם שברשותי היא ע, י צוית מפי לומר להם זאת עשו"פירש רש, צויתה

ויעויין , אמר לו בלשון צו כי ידע שאחרת לא יקח יוסף, קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם 39995 

דעתו מוסר יוסף כי אינו שולח יד בהון מ, ואתה צויתה זאת עשו אמר הדבר בצוואה לו, ל"ן וז"ברמב 39996 

על כן אמר לו אני מצוה אותך שיעשו זאת על , על כן חשב פרעה אולי לא ירצה לשלוח לאביו דבר, המלך 39997 

, כי הכיר שלא יזלזלו בשום דבר, ועיניכם אל תחוס על כליכם, וכן אחיו היו ישרים כמוהו, כ"כל פנים ע 39998 

 39999 .(.סוטה יב) מגופם כי הם רחוקים מגזלכדרך צדיקים שממונם חביב עליהם יותר 

פ פרעה ולא הרשה "התורה מעידה שעשה הכל ע, ואחר כך נאמר ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה 40000 

אבל בעניני כסף , ומי שהוא מתנהג בצדקות וחסידות רק בנוגע לבין אדם למקום, לעשות זה מעצמו 40001 

זו תורה שלמה איך , י לא זה רצונו יתברךש כ"הוא מחלל ש, ובמצוות שבין אדם לחברו איננו מדקדק 40002 

וזהו דרך הצדיקים , ש של יהודים"שאדם צריך להיות בישרות ונאמנות אפילו בנוגע לכסף של גויים וכ 40003 

 40004 .(זכרון מאיר)  .האמיתיים דרכו של יוסף הצדיק

 40005 

 40006 ויחי

 40007 מאמר תתלו

 40008 .(ח"ז כ"בראשית מ) ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה



על שקלל רחל ואמר עם , ג שנה פחות מאביו משום דכתיב קללת חנם לו תבוא"וחי ל, תוב בבעל הטוריםכ 40009 

להשתומם מזה כמה גדול דין של , ג משנותיו"חסרו לו מנין יחיה שהוא ל, אשר תמצא את אלהיך לא יחיה 40010 

, ן לקח מי מאנשיוז יען כי לא נתעורר לחשוב פ"ועכ, ה לא ידע כי רחל לקחתם"הרי יעקב אבינו ע, מעלה 40011 

היאומן כי יסופר כי על אונס להעלות על דעתו דבר , ג שנה"על כן נענש עונש גדול כזה לפחות משנותיו ל 40012 

 40013 .אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה, כ"רחוק כזה יענש כ

מים ש קרוב יותר וכמה פע"ומכ, ומעתה נוכל להבין גודל העונש של מי שאינו מעלה על דעתו דבר קרוב 40014 

, ומזה נוכל להבין גודל השכר של המעלה על דעתו דבר טוב כמה גדול שכרו כי מרובה מדה טובה, ביום 40015 

 40016 .והראיה ששום אחד לא התעורר בזה, ש המעלה על דעתו דבר טוב שהוא רחוק מכמה בני אדם"ומכ

ר רחוק המעלה על דעתו דב, כ בשביל שלא העלה על דעתו פעם אחת דבר רחוק"ה נענש כ"אם יעקב אע 40017 

כי , ומי יוכל לשער גודל הערך של המעורר עצמו לדבר טוב, הלא שכרו עצום מאוד כי מרובה מדה טובה 40018 

ויען כי נתגלגל מזה שלא במתכוין עונש לרחל , ה הוציא קללה מפיו כמעט באונס גמור"הנה יעקב אע 40019 

חיים לאחרים הרי  מי שנתגלגל על ידו אפילו שלא במתכוין, כ כיון שמדה טובה מרובה"א, כ"נענש כ 40020 

 40021 .לעומת זו מרובה מדה טובה יגדל שכרו, ג שנות חיים"לפי ערך העונש שנחסרו לו ל, שכרו מרובה מאוד

לא ליחיד אבל לרבים ובמתכון , ומעתה נוכל להבין כמה מרובה מדה טובה בדבר שמביא חיים לעולם 40022 

ומעתה מי יוכל , יעוררוהו על זהוכל זה אם עושה דבר במתכוין גם אם אחרים , להשתומם מזה למבין דבר 40023 

´ ה כמה היה חביב בעיניו ית"ראיה מדוד המלך ע, לשער מרובה מדה טובה בדבר שאדם מתעורר בעצמו 40024 

איך העולם יכולים , קצרה דעת האדם להעלות על דעתו זאת, על שהתעורר בעצמו בבנין בית הבחירה 40025 

 40026 .(ד"צ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .אשרי חלקו מי שזכה להתעוררות הזאת, לקבל שכר על מצוות

 40027 

 40028 מאמר תתלז

 40029 .(ט"ז כ"בראשית מ) ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו  אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תקברני במצרים

ומצד מדה זו רוצה שהטבתו תהיה הטבה שלמה שלא תחזיק , מדתו יתברך היא שרוצה להיטיב עם בריותיו 40030 

כי אם , א היתה שם שום פניה וכונה של החזקת טובהשל, והוא לימוד לאדם מהו הטבה וחסד, לי טובה 40031 

 40032 .(תתיז´ עיין מא) נדבה שלמה וגמורה

אמר לו אם נא מצאתי חן , שכשהיה צריך לבקש מיוסף דבר מה לפני מותו, וזו היתה מדתו של יעקב אבינו 40033 

דרוש והלא לכאורה מצד שהוא אביו לבד היה יכול ל, שבקשו כאיש זר שלא ידעו מתמול שלשום, בעיניך 40034 

, ובכל זאת בקש ממנו כמבקש מאיש זר לגמרי, ולא עוד אלא שהיה מורו ורבו ויעקב אבינו, זאת מיוסף 40035 

 40036 .שהלה אינו מחוייב לעשות כלום בעדו

רק אם נא מצאתי חן , נדבה גמורה אינך חייב לי כלום, והוא משום שמדתו היה שלא תחזיקו לי טובה 40037 

ומה נקרא נקיות שכל מעשיו יהיו רק נדבה , ן וחיוב עבודתוומזה יוצאת הערה גדולה לאדם באופ, בעיניך 40038 

דעת חכמה ומוסר )  .א הטבה גמורה שלא תחזיק לי טובה"כ, מבלי שום פניה ונגיעה כל דהו שלו 40039 

 40040 .(ז"קי´ א מא"ח

 40041 

 40042 מאמר תתלח

 40043 .(ט"ז כ"בראשית מ) ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו  אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תקברני במצרים

ואינו , הכלל ישראל מקמץ מאוד בתוארים, זכות אצל הכלל ישראל דבר מה הוא דבר קשה עד מאודהנה ל 40044 

שמשום  (י"רש) ל אמרו"חז, ומותאם בהתאמה מדוקדקת ועצומה, נותן מעלה וגדולה אלא למי שראוי לזה 40045 

שש ולכאורה למה לא ח, שחשש שמא יעשוהו המצרים אלוה, זה בקש יעקב אבינו שלא יקברוהו במצרים 40046 

 40047 ?והרי ודאי שהם הכירו את יעקב יותר מהמצרים, שמא יעשוהו בניו אלוה

נצייר נא , לא היה מקום חשש שיעשוהו אלוה, משום דלא בהנהגת יעקב אבינו ולא בהנהגת בניו עמו 40048 

ובישראל הרי היתה , הרי ודאי שהיו מעריצים אותו כאלוה, ם"ע זוכים לאיש כהרמב"בנפשנו לו היו אוה 40049 

, התבטא עליו שהפילוסופיה הטתו ברוב לקחה (מכשף´ ד הל"יו) ל"א ז"עד שהגר, ה נגדומחלוקת גדול 40050 

 40051 .ופשיטא שלא היה חשש שמא יעריצוהו כאלהים

רואים אנו , ובכל זאת היו חולקים גם עליו קרח ועדתו, מי לנו גדול ממשה רבינו שבכל ביתי נאמן הוא 40052 

מצינו , ואין אדם זוכה בזה יותר מכפי דרגתו, דמכל זה שלזכות להערצה ושם בישראל הוא דבר קשה מאו 40053 

כתובות ) רב תנא הוא ופליג, (ב"שבת קי) ל איך שהיו מדקדקים בדרגות אם הראשונים כמלאכים"בחז 40054 

 40055 .הגדירו דרגתו של רב שהוא רק תנא ופליג אבל תנא אינו, (´ח

כי הרי אנו היינו , ים כללל רוח הקודש הרי לא היינו מסתפק"א ז"אילו היו שואלים לנו אם היה לו להגר 40056 

א "ובראשונים ראינו איך שהם נזהרים בתואר זה ולא ייחסוהו כ, ל"מיחסים את זה גם להחפץ חיים זצ 40057 



ל מצינו איך שהגדירו "ובחז, ´ל הק"להקטן שבחז´ אנו הרי היינו מיחסים ענין נבואה אפי, למתי מספר 40058 

 40059 .(סנהדרין יא) לוהם היו משתמשים רק בבת קו, דרגתם והזמן שבטלה הנבואה

, ולעולם לא יפריזו לאיש יותר מכפי מדותיו, אצל כלל ישראל קשה מאוד להיות מרומם באיזו מעלה 40060 

הרי זהו המופת והראיה הכי גדולה על אמיתת , ל מדברים אודות מי שהוא ומספרים במעלתו"ז כשחז"ולפי 40061 

 40062 .(ג"קכ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ל יחסו אליו ענין זה"מכיון שחז, הדבר

 40063 

 40064 מאמר תתלט

 40065 .(ט"ז כ"בראשית מ) ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים... ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו

 40066 וראה עוד במדרש, י חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול"וברש

, ון מת רחמך פרוקמשל הדיוט אומר מית בריה דרחמך טע, וכי יש חסד של שקר, (בראשית רבה צו ה) 40067 

והיינו שכל החסדים שאדם עושה יתכן שאינם של , ל אם תעשה לי חסד לאחר מיתתי הוא חסד של אמת"א 40068 

ורק החסד שעושים עם המתים יש לקראותם , ז"מפני שמטרת עשייתו היא כדי לקבל גמול ושכר ע, אמת 40069 

 40070 .חסד של אמת

ולכן , ל עשיית החסד על ידו אינו של אמתשכ, ה את יוסף הצדיק"והדברים מתמיהים היאך חשד יעקב אע 40071 

וכאילו חשש יעקב שיוסף לא ירצה לעשות עמו , הוצרך לבקשה מיוחדת שהפעם יעשה עמו חסד של אמת 40072 

, נמצא שכל חסדי יוסף הצדיק היו רק למען קבלת שכר, כיון שעם המתים אינו מצפה לקבלת גמול, חסד 40073 

וכדחזינן שבעת שאנו , אל בנאמנות רבה לאין שיעורוהלא יוסף הצדיק הוא אשר זן ופרנס את כלל ישר 40074 

 40075 .ה אודות פרנסה אמרינן פרנסנו כיוסף הצדיק"מבקשים תפילה מהקב

והרי יוסף בעצמו אמר אל יחר בעיניכם כי , הרי לנו שזו צורת הפרנסה הטובה ביותר שיכולה להמצא 40076 

ת כדי לפרנס את "שעשה השידהיינו שהוא השליח , מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם 40077 

כ היאך אפשר "וא, הרי לנו שיוסף הצדיק הוא הבעל חסד הגדול, ישראל להחיות לכם לפליטה גדולה 40078 

 40079 .לחשוד בו שכל מעשיו והנהגתו היו רק חסד של שקר ונעשים רק כדי לקבל שכר

ד בבית אלא עו, לא רק בענין של פרנסת כלל ישראל, וביותר יש לראות גודל מדת חסדו של יוסף 40080 

וישאל את , ויבוא אליהם יוסף בבוקר וירא אותם והינם זועפים, האסורים היה כל מציאותו רק בקשת חסד 40081 

חזינן גודל מדת ההטבה שהיתה , סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדוניו לאמר מדוע פניכם רעים היום 40082 

להיטיב להם ולמנוע מאתם  והכל כדי, שרים גויים ופניהם זועפים שואלם מדוע זאת´ שבעת שרואה ב, בו 40083 

 40084 .ועל אף כל זאת עדיין יתכן שאין זו חסד של אמת, צער ועגמת נפש

ועדיין , הרי לנו להדיא דאין לו לאדם ואפילו הגדול שבגדולים כיוסף הצדיק להיות בטוח וסמוך במעשיו 40085 

דהוא פשוט ובאמת , יש עוד מקום לחשוש שכל מעשיו נובעים מנגיעות ואין חסדו אמת אלא חסד של שקר 40086 

, ה מעיד עליו שהוא רע הרי זה רע בלא תכלית"וכאשר הקב, שהרי נאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו 40087 

 40088 .והיינו דק מן הדק שאין לנו כלל אפשרות להכיר ולהרגיש את מציאות הרע

ואילו אנו מסוגלים , ה מכיר מציאות לב האדם"רק הקב, והיינו דכתיב כי אתה לבדך ידעת את לב האדם 40089 

ת לעבדו בלב שלם למען לא ניגע לריק ולא "והיינו שמבקשים מהשי, עות ולחשוב שהכל קדוש וטהורלט 40090 

ורק בעת שעובר בלב שלם , שיתכן ולאחר כל העבודות עדיין מעשיו נעשים לריק ולבהלה, נלד לבהלה 40091 

 40092 .ת"אזי יש לו תקוה שעבודתו תשא פרי ותהא ראויה בעיני השי

רב לטעמיה דרב מסיק לבי קברי עבד , ממך כל חולי זה עין רעה´ והסיר ה, (בבא מציעא קז) ל"ונראה בחז 40093 

י יודע היה ללחוש על הקברות ולהבין "וברש, אמר תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץ, מאי דעבד 40094 

חזינן כמה רבים המה בעלי עין רעה ורובא , אם מת בזמנו או בעין רעה, על כל קבר וקבר באיזה מיתה מת 40095 

 40096 .ם מחמת עין רעהככולא מתי

נמצא שכל , שכיון שמונח בטבע האדם עין רעה, ומעתה פשוט כמה קשה להיות מבעלי חסד של אמת 40097 

לכן כמעט לא יתכן פעולת , ואינו חפץ כלל בטובת חבירו, פעולותיו ומעשיו מודרכים על ידי העין רעה 40098 

, ול ואין זה חסד של אמתכ דכל חסדיו נעשים רק למען טובת עצמו שמצפה לתשלום גמ"וע, חסד אמיתית 40099 

, ה"טוב עין יבורך זה משה רע, ולכן הוצרך יעקב לבקשה מיוחדת מיוסף שיעשה עמו חסד של אמת 40100 

 40101 .ואילו שאר בני אדם מעשיהם נובעים מעין רעה, ה זכה להיות נכלל בקרב טובי עין"מבואר שרק משרע

כי זאת עלינו לדעת שיש באדם , רומעתה עלינו לבדוק בכל מעשינו האם נובעים מכח הטוב או מכח החומ 40102 

ואין זה מן הדברים הקלים כי מטבע ברייתו , ואור הנפש והשכל צריך לכוף את כח החומר, כח החומר 40103 

וכל זה חייב להתכופף כנגד אור , וכל שנות חייו הראשונות מתפתח בנין הרע ללא כל מפריע, ספוג ברע 40104 

ט שבשעה שמתעורר בקרב האדם מחשבה קטנה וממילא פשו, ובודאי שעבודה קשה מוטלת עלינו, הנפש 40105 

 40106 .הרי ודאי שכח הרע פועל פעולתו ומעשיו מונחים על ידי כח הרע, או הרהור של נגיעה



, ורבים נמנעים מלימוד המוסר, יודעים אנו שלימוד המוסר ושמיעת דברי מוסר וחכמה קשים המה מאוד 40107 

ואילו , הגונים ואין בהם כל חסרון ופגםוהסיבה לכך כי בטבע בריאתו חושב כל אחד שמעשיו נכונים ו 40108 

, וכל מעשינו ופעולותינו טעונים בדיקה ובחינה, לימוד המוסר מראה לנו פנים חדשות שאין הדברים כן 40109 

ונראה לי לדמות זאת לאדם , י זה יוצדקו מעשינו"ולכן מונעים עצמנו מלימוד המוסר וסבורים אנו שע 40110 

הנעלה על דעתנו שאי ראיית הברק , אשו תחת השמיכהומרוב חששו טומן ר, החושש מרעמים וברקים 40111 

 40112 .תמנע מאתו את הסכנה

ל "וכן היה הסבא מקעלם ז, כן אף בזה אי לימוד המוסר לא ישנה את האמת בדבר מצבו הנכון של האדם 40113 

הלא פשוט שאי ידיעת האמת לא משנה את , ז לגביר"וכי העני שידמה בנפשו כי עשיר הוא יעשה עי, אומר 40114 

מ דרוש עבודה מיוחדת שיהיה "ומ, משום שלא נדע שיתכן ויהיה אדם גדול כיוסף הצדיקוכי , האמת 40115 

 40116 .ז יהיה מעשיו חסד של אמת וכן בשאר הענינים"האם עי, מעשיו חסד של אמת

כי השוחד יעור פקחים ולשון שוחד פירושו , ל מהות ענין השוחד"ולדוגמא נעיין ונראה היאך למדונו חז 40117 

י "וכל מעשיו מודרכים רק ע, עה מתבטלים כל הכוונות והמטרות האחרותשבעת שיש לאדם נגי, חד 40118 

שאף דבר קל הופך את , (כתובות קה) ´ראה בגמ, ואל נחשוב שדוקא נגיעה גדולה נקראת נגיעה, הנגיעה 40119 

 40120 .ש"ל פסילנא לך לדינא עי"כאחד שהוריד נוצה מעל כתיפו של הדיין א, האדם לנוגע

והנה האדם כולו מלא , הוא דיין על עצמו לשפוט ולדון כל מעשיו שכל אדם, ל היה אומר"ס זצ"הגרי 40121 

כ היאך "וא, שאינו רוצה לטרוח ולעמול נגד רצונו, שהשוחד הגדול ביותר הם רצונותיו של האדם, שוחד 40122 

ומעתה באין דין ואין דיין הרי , יוכל לשפוט ולדון את מעשיו מהיכן נובעים אם מכח הטוב או מכח הרע 40123 

שמכיון שאינו שופט נכוחה את מעשיו אינו יודע מטרתם , מעשיו יהיו לריק ולבהלה פשוט שיתכן שכל 40124 

 40125 .וסיבת עשייתם

שאנו סבורים שכל מעשינו ראויים וכשרים וכולם מודרכים , ראו כמה רחוקים אנו מהבנת יסודות התורה 40126 

ותנו בכל ורק הם המנחים א, ואיננו מבינים שמלאים אנו נגיעות והם המדות כולם, י יראת שמים"ע 40127 

 40128 .ולכל זה ניתן לנו לימוד המוסר ללמדנו מה האמת והיאך לברוח מן השקר, פעולותינו

בשעה ששלח יוסף לבקש מיעקב אבינו שירד מצרימה חשש יעקב , ובדרך זה יש לבאר דברי המדרש 40129 

יעקב חשד בעצמו שמא , (ר צד ה"בר) מה אבא היה להוט אחר גרונו אף אני להוט אחר גרוני, ואמר 40130 

שאף הגדול שבגדולים אסור לו להיות בטוח , ז שנמצא בו"בה לירידתו למצרים היא מחמת תאות העוההסי 40131 

ולחשוש שמא כח החומר והרע שנמצא בו נתן מקום , אלא עליו תמיד לעשות בדיקות על בדיקות, בעצמו 40132 

שמעשיהם יזכה להיות אלו , י עבודה מתמדת בביקוש ומשמוש במעשיו"ורק ע, לנגיעה לפעול את פעולתה 40133 

 40134 .(אור יחזקאל)  .אינם לריק ופירות מעשיו לא נולדו לבהלה

 40135 

 40136 מאמר תתמ

 40137 .(ט"ז כ"בראשית מ) ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים... ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו

מספר במעשי אבות לסימן , כל ספר בראשית שהוא חלק חשוב מן התורה, ידוע שהאבות הן הן המרכבה 40138 

, ובמדת כיבוד אב הצטיין יוסף באופן מיוחד, יוסף היה בר חכים שיעקב מסר לו כל תורתו, םלדורות הבאי 40139 

אם נא , ראה כמה בקש והפציר בו וכמה תחינות שטח לפניו, והנה כשיעקב נזדקק לו בשל איזו טובה 40140 

את בודאי שיוסף היה מקיים בכל לבו ? האם קיים ספק בדבר, מצאתי חן בעיניך ועשית עמדי חסד ואמת 40141 

 40142 .גם כשהלה לא היה מוסיף על צוייו שום דברי בקשה ותחנונים, מצות אביו

, ומעניין שיעקב לא הסתפק בהבטחתו של יוסף אנכי אעשה כדבריך אלא בקש ממנו דוקא שישבע לו 40143 

ומפרש הספורנו להודות לקונו על שחננו להשיג זה , ואחרי שנשבע כתוב וישתחו ישראל על ראש המטה 40144 

ואחרי , כך סבור היה יעקב שהוא מכביד על יוסף בבקשתו שלא האמין לו בלא שבועה עד כדי, מאת בנו 40145 

 40146 .מסר שבח והודיה לקונו על שהשיג מבוקשו, שהשיג את השבועה המבוקשת

כפי שמשמע , שאמנם קשה היה בשביל יוסף למלא את בקשת אביו, ואם כי בנקודה זו אפשר היה להסביר 40147 

וכן קשה היתה , להשפיע על פרעה שיתן לו לעלות לקבור את אביו ל שעלתה ליוסף בקושי רב"מדברי חז 40148 

על שקבר את רחל אמו בדרך ולא הכניסה , הבקשה בשביל יעקב משום חשש שיש ליוסף תרעומות עליו 40149 

היתכן שיעקב יחשוד  ביוסף הצדיק שלא ידינהו לכף זכות ותהיה לו , אם כי גם זה קשה להבין, לעיר 40150 

 40151 .בל ממנו את תורתו וידע שכל מעשי אביו נעשים בחשבון ודעתבעוד שהוא ק, תרעומת עליו

שלא היה לו ליוסף כל קושי , אבל מוצאים אנו שיעקב נהג כלפי יוסף במדה זו גם בענינים אחרים 40152 

והכיר לו טובה מרובה לאחר , ואף על פי כן העתיר עליו יעקב דברי תחנונים, במילויים והיו תלויים רק בו 40153 

ומפרש החזקוני מה שהבטיח , שני בניך אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי נאמר להלן ועתה, מכן 40154 

היינו טעמא כמו ששנו רבותינו , יעקב ליוסף להיותו זוכה לשני שבטים מה שלא עשה כן לשבט אחר 40155 

 40156 .בפרק יש נוחלין לפי שכלכל אותו ברעב



גם היה מחויב בדבר מצד מצות ו, והנה לפי מצבו של יוסף לא היה קשה לו כלל לכלכל את אביו ואת אחיו 40157 

ועוד הרי מצד היושר מחויב להשיב לאביו תמורת כלכלו אותו , וכמו כן את אחיו הגדולים ממנו, כיבוד אב 40158 

ונתן לו שכר נוסף על השכר , ובכל זאת הכיר לו יעקב על זה טובה מיוחדת, עד היותו בן שבע עשרה שנה 40159 

 40160 .ים מה שלא עשה כן לשבט אחרוזיכה אותו שני שבט, המשתלם בשמים לעושי מצוה

לימים העשיר אותו , לענין זה למה הדבר דומה לבעל הבית שגידל יתום בתוך ביתו´ ומעניין המשל שבגמ 40161 

דכתיב , יעקב —יתום , יוסף —ם לבעל הבית "ומפרש רשב, יתום ואמר אהניהו לבעל הבית מנכסי 40162 

ב "ב) יה יכול ליתנה לכל מי שירצהלסוף העשיר יעקב שבא לידו בכורת ראובן וה, ויכלכל את אביו 40163 

 40164 .(.קכג

וכשנאבד ממנו התאבל עליו , יעקב הוליד את יוסף גדלו וכלכלו ולימדו תורה, משל זה נוקב עד התהום 40165 

ל "חז, בסופו של דבר כאשר יוסף מוצא את אביו וגומל עמו טובה, מרה ואמר כי ארד אל בני אבל שאולה 40166 

יעקב אבינו דומה בעיניו ליתום הסמוך על שלחן בעל ! וך ביתוממשילים אותו לבעל הבית שגידל יתום בת 40167 

 40168 .ובהזדמנות שבאה לידו הוא מכיר טובה לבעל הבית ומהנהו מנכסיו, הבית

גם כשהלה היה אסיר תודה לו ומחויב , אנו למדים מכל זה שיעקב אבינו בבואו לבקש דבר מאת הזולת 40169 

, רבה ומצא שאינו זכאי לבוא בדרישה של חובהפך בדעתו ה, לגמול עמו חסד כחסד אשר עשה הוא עמו 40170 

אם משום שלא הרגיש בעצמו שעשה למישהו טובה שבשבילה הלה מחויב , אלא שעליו לבקש אך חסד 40171 

אין הלה מחויב לשלם את , או משום שהיה סבור שאפילו אם כן גמל טובה עם הזולת, להשיב לו כגמולו 40172 

 40173 .תמורת החסד שקבל בחסד אחר

בכל זאת סבור היה שתמורת כל זה , שאם שהיה בנו שנתגדל ונתחנך על ידו, יוסףכך נהג איפוא ביחס ל 40174 

וחושש , וכשהיה נזקק לו לטובה אחרת נהג כלפיו כמו שמבקש מחבירו טובה, אין על יוסף חובה לשלם 40175 

כיון שהטובה שהוא מבטיח לעשות , היה גם לאחר שהובטחה לו הטובה שמא לא יעמוד המבטיח בדבורו 40176 

ולאחר שהשיג את הטובה הודה לקונו והשתדל לשלם ליוסף , ה מתוך חסד ולא מתוך חובהעמו הוא עוש 40177 

 40178 .טובה תחת טובה

וחובה על כל , הרי שהעובדה הפכה בשבילנו תורה, הואיל ועובדה זו מסופרת בתורה כל פרטיה ודקדוקיה 40179 

ב הרגיש בעצמו שלא זו בלבד שיעק, ובאמת ישנו מקרא מיוחד בתורה שמלמדנו, איש ישראל להרגיש כך 40180 

אלא שגם התורה מחשיבה את יחסו של יוסף לאביו כמעשה , שהוא נהנה מיוסף בחסד והיה אסיר תודה לו 40181 

 40182 .שנאמר בראש הפרשה ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, חסד

ז שנה כמו שפרנסהו "שפרנס את אביו ואת בני ביתו י, ואיתא בחזקוני מקרא זה נכתב לשבחו של יוסף 40183 

, לא די בזה שהתורה פורטת את כל המשא והמתן שבין יעקב ליוסף, ז שנה היה כשנמכר"הרי בן יש, אביו 40184 

אלא שהתורה מציגה מקרא מיוחד שמשבח , שמוכיח כי יעקב לא ראה עצמו זכאי לקבלת הטובות מיוסף 40185 

 40186 .(מסלות חיים)  .אם כי את החסד הזה קיבל הוא מאביו קודם לכן, את יוסף בחסד שגמל עם אביו

 40187 

 40188 מאמר תתמא

 40189 .(´ח ב"מ) ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה

שנאמר ולבן שנים מחלב אל תקרי לבן שנים , ר יוחנן טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב"א 40190 

ובפרט בזמן , נתאר לפנינו איזה הנאה גורם אדם לחבירו בשעה שהוא משקהו חלב, אלא לבון שינים 40191 

ואם נראה אדם שמשכים כל יום , והוא בא ומשקה אותו חלב חם ומרוה, עולף מצמאון וקר לושחבירו מ 40192 

כמה נעריך את האדם הזה ובאילו , בבוקר וחוזר עד הערב על בתי העניים והחולים ומשקה אותם חלב 40193 

 40194 .הרי לא נמצא כדוגמתו, תוארים של טוב ומטיב נכתיר אותו

ש לכל אדם היכולת ובלי טרחה יתירה לגמול חסד עם חבירו ל הקדושים ומגלים לנו שי"והנה באים חז 40195 

כי נעימות זו , והיא להלבין להם שינים ולהראות להם פנים מאירות ומסבירות, במדה עוד יותר גדולה 40196 

עם כל הנעימות , ובאמת עדיין לא יוצאים בכך ידי חובת ואהבת לרעך כמוך, גדולה יותר מהשקאת חלב 40197 

, ל דורשים מן האדם שיתנהג עם חבירו בכבוד וביחס כזה"לפי מושגי חז כי, הרבה שגורם בזה לחבירו 40198 

 40199 .כאילו שהוא ממליך אותו עליו

שכל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל , ההלכה אומרת שלפני התפילה אסור לאדם ליתן שלום לחבירו 40200 

דמשכים לפתחו , ומחלקים הפוסקים בין פוגשו בשוק לבין משכים לפתחו, (.ברכות יד) כאילו עשהו במה 40201 

כמוהו כנוהג בו , הטעם שבדבר כי מי שמשכים לפתח חבירו ומברכו בשלום, (ט"ח פ"או) מחמירים יותר 40202 

ויש בזה משום פגיעה בכבוד מלכו של , ומקדים להמליך אותו עליו לפני קונו, כאילו עושה את חבירו במה 40203 

בוד ולנהוג בו כאילו ממליכו עליו לחלוק לו כ, הרי מכאן שאם האדם משכים לפתחו של חבירו, עולם 40204 

 40205 .עליו



כי הרי שנינו שבשעה שמביאים אדם , כשנתבונן נראה כי יחס זה נדרש לא רק מהמשכים לפתח חבירו 40206 

הרי , (ל"ראשית חכמה שער היראה בשם חז) ?המלכת את חבירך? לדין שואלים אותו המלכת את קונך 40207 

ובשיעור כזה שהוא ממליך , כו ממש עליושחובה על כל אדם להגיע לדרגה כזו ביחס לחבירו עד שימלי 40208 

 40209 .כי הרי שואלים אותו באותו הסגנון כלפי חבירו כמו כלפי קונו, עליו את בוראו

בזמן , אנו מוצאים מהיחס של יעקב כלפי יוסף, כדוגמה עד כמה צריכה להגיע חובת הכבוד כלפי מלך 40210 

י "ופירש רש, ראל וישב על המטהכתוב בתורה ויתחזק יש, שבישרו ליוסף שאביו חולה הוא ובא לבקרו 40211 

 40212 .מכאן שחולקים כבוד למלכות, פ שהוא בני מלך הוא אחלק לו כבוד"אמר אע

ל אמרו "חז, והנה לכאורה היה צריך יעקב להציג לפני יוסף את חולשתו ומחלתו כדי שיבקשו עליו רחמים 40213 

כן מי שאירע בו דבר ו, תניא וטמא טמא יקרא מלמד שצריך להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים 40214 

ולמדים מכאן שאף אילן שמשיר פירותיו , (חולין עח) צריך להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים 40215 

ואם באילן כן כמה יש לפרסם בפגעי בהמות , סוקר בסיקרא כי היכי דלחזי אינשי וליבעי רחמי עילויה 40216 

שיש לפרסם את , ם הוא נופל למטהועל אחת כמה וכמה באדם שא, וחיות שיש בהם משום צער בעלי חיים 40217 

 40218 .מחלתו כמה שאפשר כדי שיבקשו עליו רחמים

שרבא כשהיה חולה היה אומר לתלמידיו שיצאו ויכריזו בשוק ´ מסופר בגמ, ל למעשה"ואמנם כך נהגו חז 40219 

, ובאמת זוהי מטרת מצוות ביקור חולים כדי שיתפללו עליו, (נדרים מ) כדי שאוהביו יבקשו עליו רחמים 40220 

, ל לא ליסעוד אינש קצירא לא בתלת שעי קדמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא דיומא"כך אמרו חז ומתוך 40221 

וכסבור המבקר שנתרפה ואין צריך ) תלת שעי קדמייתא רווחא דעתיה, כי היכי דלא ליסח דעתיה מן רחמי 40222 

ן "ר) וכסבור שהוא מאפס תקוה ומתיאש מן הרחמים) בתרייתא תקיף חולשיה, (ן"לבקש רחמים עליו ר 40223 

כ לא היה צריך יעקב להתחזק ולישב על המטה כאשר "וא, (´ק ד"ה ס"ד של"יו) וכן פוסקים להלכה, (שם 40224 

 40225 .אלא להיפך היה צריך לגלות לפניו את חולשתו, בא אליו יוסף לבקרו

ובגלל זה , אלא שיעקב ראה חובה לחלוק ליוסף שבא לבקר אותו כבוד של מלכות אף על פי שהוא בנו 40226 

והדברים אמורים כאן במחלה , תועלת והחשיבות שיש בפרסום מחלתו ובבקשת רחמים עליוויתר על כל ה 40227 

ובכל זאת לא התחשב , והיה זקוק איפוא לרחמים מרובים, אנושה שגרמה בסוף להסתלקותו מן העולם 40228 

 40229 .ובלבד למלא את חובתו לחלוק כבוד למלכות, יעקב בזה והתחזק וישב על המטה

הרי יש ללמוד מיעקב באיזה יחס של , התייחס לחבירו כאילו הוא מלך עליוולפי האמור שכל אדם צריך ל 40230 

, וכמה יש לו לוותר על כל נוחיותיו ועניניו החיונים ביותר, כבוד מלכות יש להתנהג כלפי כל איש ואיש 40231 

ומכאן לאיזה , כדי להסביר פנים לזולת ולהנעימו בכל המקרים והמצבים ואף על כל הנסיבות והתנאים 40232 

ולא רק מלכות בשר ודם אלא , שכמוה כיחס האדם כלפי מלכות, עה החובה ואהבת לרעך כמוךשיא מגי 40233 

 40234 .(אור הצפון)  .כיחס האדם כלפי קונו שהוא מלך מלכי המלכים

 40235 

 40236 מאמר תתמב

 40237 .(´ח ח"בראשית מ) וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה

ויאמר מי אלה , ויהוא ובניו ממנשהבקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו לפי שעתיד ירבעם לצאת מאפרים  40238 

מבהיל על הרעיון שלא רצה יעקב לברך את אפרים , (י שם"רש) מהיכן יצאו אלה שאינן ראויין לברכה 40239 

אלא משום שצפה ברוח הקודש שעתידים רשעים , לא משום שלא היו ראויים לברכה מצד עצמם, ומנשה 40240 

, והם בעצמם היו צדיקים גדולים, צאצאיהםאף שצדיקים כמו יהושע וגדעון גם כן עמדו מ, לעמוד מהם 40241 

 40242 .ולמדו תורה כל יום אצל יעקב כל שבע עשרה השנים שהיה במצרים

רבון העולמים אם הם ראויים לברכה אל תחזירני , שום דבר לא עזר עד שהשתטח יוסף בתפלה ואמר 40243 

ר איפוא שהיו מתבר, (תנחומא) ה רוח הקודש ביעקב וחזר וברכן"ומיד הכניס הקב, היום בבושת פנים 40244 

לא היתה ´ אמת ליעקב´משום שמדת , ובכל זאת נסתלקה שכינה מיעקב כשבא לברכם, ראויים לברכה 40245 

 40246 .כדי שלא תשרה ברכתו על אותם רשעים, יכולה לברך מי שיצא רשעים ממעיו אפילו אחרי הרבה שנים

, ה עקרת הביתובזה שרחל הית, כשנתבונן באהבת יעקב ליוסף ואיך התאבל עליו עשרים ושתים שנה 40247 

משום שבאמת הבכורה היתה מיועדת לזרעה של רחל , ואיך שעל חטא קל נלקחה הבכורה מראובן 40248 

´ ח ה"ר צ"ב) עכשיו חזרה הבכורה לבעליה, כלום הלך יעקב אצל לבן אלא בשביל רחל, כדאיתא במדרש 40249 

, (.ר עג ה"ב) עשיובפרט כשנשים על לב שיוסף הוא שטנו של , אולם יפלא הדבר יותר בעינינו, (עץ יוסף 40250 

תלוי בזה שיברך יעקב , ואם כן תיקון כל הבריאה שהוא תלוי במפלתו של עשיו המסמל את הרע בעולם 40251 

 40252 .את מנשה ואפרים

משום שלא היה יעקב מסוגל לברכם אחרי שנסתלקה ממנו רוח , למרות הכל כמעט שנתבטלו ברכותיהם 40253 

ל "ודרשו חז, (הושע יא) י תרגלתי לאפריםזה שאומר הנביא ואנכ, ה"הקודש עד שלא החזירו לו הקב 40254 

קחם על זרועותיו בשעה שאמר יעקב ליוסף קחם נא ? אימתי, תרתי ורגלתי רוח הקודש לברך לאפרים 40255 



זכות מיוחדת היתה דרושה עם תפלותיו , (ילקוט הושע יא) בזכותו של מי בזכותו של יוסף, אלי ואברכם 40256 

 40257 .לברכם כדי שיוחזר רוח הקודש ליעקב ויוכל, של יוסף

שהוא , והקשו במדרש וכי יש חסד של שקר, עוד זאת מצאנו שאמר יעקב ליוסף ועשית עמדי חסד ואמת 40258 

ר צו "ב) אלא אם יעשה עמו חסד לאחר מיתתו זהו חסד של אמת, צריך לומר שיעשה עמו חסד של אמת 40259 

באותה מדה  ,מבואר מזה שבמדה שעושה החסד מצפה לגמול, כי אינו מקבל שום גמול עבור חסדו, (ה 40260 

שמעון בן גמליאל הנותן פת לתינוק צריך ´ אמר ר´ ואיתא בגמ, חסר מעשה החסד מן האמת הצרופה 40261 

י שמתוך כך ידעו אביו ואמו שהוא אוהבם ותרבה חיבה ורעות בישראל "ופרש, (.ביצה טז) להודיע לאמו 40262 

ולא , רבה אחווה בישראלויגמלו לו גם כן טובות כדי שית, הרי שאדרבה רצוי הוא שיכירו לו טובה, כ"ע 40263 

 40264 .אומרים שיש בזה פגם במדת האמת ואין טובתו שלימה

, נתוספו כמה מאות ספסלים בבית המדרש, שביום שהעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו´ וכן מצינו בגמ 40265 

אבל רבי , משום שרבן גמליאל היה מכריז ואומר שכל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש 40266 

אלעזר בן ´ שדרכו של ר´ ודעת הגמ, ה סלק את שומר הפתח ונתן רשות לכולם להכנסאלעזר בן עזרי 40267 

 40268 .הרי אף שרבן גמליאל הקפיד על שורת האמת לא הסכימו לזה החכמים, (.ברכות כח) עזריה עדיף טפי

אמר , האי צורבא מרבנן דקא רתח אורייתא הוא דקא מרתחא ליה, ל"פשר הדבר הוא על פי מה שאמרו חז 40269 

התורה נמשלה לאש ומרתיחה , (.תענית ד)א  אפילו הכי מיבעי ליה לאיניש למילף נפשיה בניחותרבינא  40270 

ובכל , י שם"וצריכים לדונם לכף זכות כמו שפירש רש, את לומדיה ועלולים לבוא לידי קפידה מחמת זה 40271 

ואי אפשר לדקדק עם הבריות ולמצות את האמת , זאת מסיק שם שצריך להתרגל להתנהג בניחותא 40272 

ואינם יכולים לעמוד תחת דקדוקי האמת המוחלט , אנשים הם ילודי אשה ושוכני בתי חומר, מוחלטה 40273 

 40274 .ומוכרחים לוותר

אף על פי , (.ברכות נח) כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי, וכן אמרו אורח טוב מהו אומר 40275 

ובהרבה מקומות מצאנו  ,שהכין גם עבור עצמו בכל זאת על האורח להכיר טובה כאילו הכל היה עבורו 40276 

 40277 .משום שזהו מנהגו של עולם וכבוד הבריות, ואין בזה כלל סטיה מן האמת, שמגזימים קצת מפני הכבוד

אין העולם , האמת בתכלית והאמת על פי מנהגו של עולם, הכלל העולה הוא ששתי מדות של אמת ישנן 40278 

, ז"שלום מוכרחים לוותר עליה בעוהומפני יישובו של עולם ודרכי , מסוגל להתנהל על פי תכלית האמת 40279 

ולא היה יכול לברך את מנשה ואפרים אף שהיו ראויים , אפילו יעקב אבינו שהסתלקה ממנו רוח הקודש 40280 

בכל זאת נאלץ לומר אני עשו , והוא בעצמו דקדק להיות אמיתי כל ימיו ולא רצה לרמות את אחיו, לברכה 40281 

 40282 השיבה לו שממנו למדה שגם הוא עשה כן לאביו, וכאשר הוכיח את לאה על אשר רימתה אותו, בכורך

 40283 .(ר ע יז"ב)

וכן , אם יתעכבו הבריות מלהיטיב אחד לשני עד שיצליחו לעשות בתכלית האמת הרי תשומם כל העולם 40284 

ובכל זאת , לא יהיה שום קיום לבריאה, אם יאמרו את האמת במקום שצריכים לשנות מפני דרכי שלום 40285 

וירחיק , אפשר צריך לברר האדם את מעשיו שיהיו בתכלית האמתשכל מה ש, מלמדת אותנו התורה 40286 

שבודאי אז לא היה , ויכוין רק להרבות שלום ורעות כאילו עוסק בחסד של אמת, מעצמו את תקוות הגמול 40287 

 40288 .עושה לשם גמול רק לשם המצוה

ולא , בכל זאת אם בקרבו טמונה ארבו, גם על האדם לדעת שאף שאין דנים את האדם אלא באשר הוא שם 40289 

וזהו , אז כבר אין הוא ראוי לברכה, עקר את השרשים הרעים העלולים לפרות ראש ולענה לאחר זמן 40290 

, ח קנינים שהתורה נקנית בהם"משום שלא עמלו להשיג המ, הסיבה מה שאין מתברכים בהצלחה בתורה 40291 

 40292 .ואין הברכה יכולה לחול במקום פגום

ולא , סטייה קלה מנקודת האמת מאיזה טעם שיהיהאין מקום לשום , אכן במה שנוגע ליסודות האמונה 40293 

והנה אחד בא לפני מלא התפעלות , כאלה השוטים הבאים למצוא חן בעיני העמים על חשבון היהדות 40294 

בהיותם מזוגים מדברי תורה יחד עם , ושבחים על הנאומים של היום שעולים הרבה על אלה שבעבר 40295 

וא בסוג האתרוג המורכב בלימון שלמרות גידולו אבל ה, ואמרתי לו אמנם כן שזה נאה ויאה, השכלה 40296 

במה שנוגע , משום שעצם הרכבתו מוציאה אותו מכלל אתרוג, המהודר ויופי הפרי פסול הוא לברכה 40297 

, וצריכים להיות קשה כברזל לעמוד על המשמר בזה, לאמונה אין מקום לשום מיזוג של האור עם החושך 40298 

 40299 .(ב"סר והדעת חהמו)  .ולהתרחק בתכלית מכל סילוף כל שהוא

 40300 

 40301 מאמר תתמג

 40302 .(א"ח י"בראשית מ) ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אותי אלקים גם את זרעך

שהוא לשון דין ´ ל פי"ע ז"ם והראב"והרשב, י פירש לא מלאני לבי לחשוב מחשבה שאראה פניך עוד"רש 40303 

יום התמימות והאמון של האבות הקדושים מה נורא וא, לא דנתי לחשוב כזאת´ ופי, כמו ונתן בפלילים 40304 

כל בית ישראל , אמת ומשפטו אמת ואין מה להרהר אחריו´ והצידוק הדין על עצמם תמיד שה, ת"להשי 40305 



אי אפשר , כל התקוה היתה על יוסף הצדיק בית יוסף להבה, היה צריך להבנות מרחל שהיא עקרת הבית 40306 

 40307 .מר אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי וארציכשנולד יוסף א, היה להנצל מעשיו רק על ידי יוסף

והבן הזה נאבד , כל תורתו שלמד בבית שם ועבר מסר לו כי בן זקונים הוא לו, המתין על יוסף האהוב לו 40308 

נאבד מקור החכמה , אין עוד תקוה שימצא, ולא רק שנאבד ויש עוד תקוה שימצא אלא טרוף טורף יוסף 40309 

ל שהיתה לו מסורת מפי הגבורה שאם לא "כן הורונו חז, הנוםגם אין לקוות שינצל מדינה של גי, והדעת 40310 

 40311 .ימות אחד מבניו בחייו מובטח לו שאינו רואה פני גיהנום

, כ מסר נפשו על מדת האמת"כ, וזכה למדת האמת תתן אמת ליעקב, היה אצל לבן מקור השקר זמן רב 40312 

ולא נחתי , ולא שקטתי מלבן, ולא שלותי מעשי, (ר וישב"מד) וכל ימיו היו שלשלת של נסיונות כמאמרם 40313 

, כ"מפני מה מענישין אותו כ, ו"איזה טענה ותביעה יש עליו ח, ויבוא רוגז בא עלי רוגזו של יוסף, מדינה 40314 

 40315 ?ו"איזה חטא ועוון עשה ח

לא מצאו שהם לא חייבים ושעל פי דין צריך הוא , אולם האבות הקדושים כשהיו עושים דין על עצמם 40316 

ת כי גבר עלי הראה "ורק בחסדו של השי, דנתי בלבי זה הדבר לראות פניך עוד אלא לא, לראות את יוסף 40317 

ומי , לקבוע בלבו כי הוא עומד תדיר בפיקוח של דין שמים, זהו יסוד עבודת האדם, אותי גם את זרעך 40318 

אדם , (.ה טז"ר) ל"שנמצא בדרגא גבוהה זו הוא זוכה לדיני שמים בכל רגע ועל כל מעשה כמאמרם ז 40319 

 40320 .אדם נידון כל שעה, אדם נידון בכל יום, ה"נידון בר

וגבי ´ ל מאריך אפי"יש שמניחים אנשים להסתובב בעולם כל ימי חייהם ואין עושים עמהם דין כמאמרם ז 40321 

ואישים גדולים , הוא מרגיש את חובתו יום יום´ אולם הזוכה להתבונן ולהרהר ולהתקרב אל ה, דיליה 40322 

ל שהיה מתודה על כל רגע שביטל "א ז"ומספרים על הגר, מרגישים חובתם כל שעה ואפילו כל רגע 40323 

 40324 .זהו פירוש דבריהם אדם נידון בכל שעה, מהתורה

מפני שהם , לא כדור המבול שנתתי להם ארכה וכדור הפלגה וכאנשי סדום, איתא בספרי ואבדתם מהרה 40325 

כדי שתתמלא והארכה שניתנה להם רק , אין הם בעלי מחשבה ואין תביעה נגדם, ´לא הכירו את גודל ה 40326 

כ בבעלי דעת "משא, וגבי דיליה´ וזה שאמרו מאריך אפי, סאתם ולא תשאר דרך אחרת מאשר להחריבם 40327 

כדי שירגישו , שמיד עם התחלת וסרתם בא העונש ואבדתם מהרה, שבח הוא בשבילם והצלחה גדולה 40328 

 40329 .בחטא ויתקנו אותו מיד

והכרה זו היא , כי זהו הצדק האלוקי, לואצל הגדולים רואים בחוש את הכלל במידה שאדם מודד מודדים  40330 

מכל האלוקים כי בדבר אשר זדו ´ עתה ידעתי כי גדול ה, (ח"שמות י) ש"כמ´ ההכרה האמיתית בגדלות ה 40331 

זוהי ההשגחה הפרטית , ´נמצא שיש מבחן אחר בגדלות ה, י בקדרה שבישלו בה נתבשלו"ופרש, עליהם 40332 

 40333 .פוק עיין במילך במעשה דרב הונא, (7ברכות ה) ש"והגמול לפי מעשה בני אדם במדה שאדם מודד וכמ

במכת הצפרדע נאמר , והנה מצאנו כי בכל מכה שניתכה על המצרים במצרים היה בה תועלת מיוחדת 40334 

ואילו במכת , וביתר המכות כתיב בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, אלוקינו´ למען תדע כי אין כה 40335 

כאן הראה , שן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערובהערוב כתיב והפליתי ביום ההוא את ארץ ג 40336 

, ניתנה כתובת לערוב לאן ללכת ועד איזה מקום, עד כאן בא הערוב ותו לא, ה השגחה פרטית"הקב 40337 

לא רק גדולתו ויכולתו אלא , בקרב הארץ´ וכשאנו רואים דבר כזה צריך להתברר אצל האדם כי אני ה 40338 

 40339 .בעיקר השגחתו הפרטית

אימה ופחד וחרדה על האדם , פ ששכינתי בשמים גזירתי מתקיימת בתחתונים"אע, ל"וז י"וכתב שם רש 40340 

מפני שידוע כי הקדושה בורחת מפני הטומאה , להרגיש בעת שמרגיש כי יש חלילה הסתלקות השכינה 40341 

דיבר עם משה רק מחוץ ´ ומשום כך מצינו שה, ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, כאדם הבורח מן האש 40342 

´ כי בעיר מלאה גילולים אין מקום לקדושה ולהידבקות בה, משה עצמו יצא להתפלל מחוץ לעירו, לעיר 40343 

, ה"ל באמרם קפץ עליו הקב"הדגישו זאת חז, ידבר עמו בבית פרעה´ וכשפעם היה הכרח שה, יתברך 40344 

 40345 .כלומר רק לרגע ומיד הסתלק כביכול מבית הגלולים הזה

אלא ממלאה את כל אויר , ינה מצטמצמת אצל האדם בלבדכי הטומאה א, אין הקדושה סובלת את הטומאה 40346 

 40347 וכן אמרו, אמות של הלכה בלבד´ ה בעולמו אלא ד"אין לו להקב (.ברכות ח) ל"ואמרו ז, העולם בארסה

הקדושה משתוקקת להימצא בעולם הזה , שנים שיושבים ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם (.שם ו) 40348 

ומה על האדם לעשות כשכל , נות מלאים קיא צואה בכל מקוםאלא שהשולח, ומחפשת מקום להשראתה 40349 

ועובדא זו ? כי כשאני לעצמי מה אני, הארץ מלאה גילולים והרי האדם זקוק לקדושה ולהתעוררות גדולה 40350 

 40351 .מן הדין שתפיל אימה ופחד על האדם

שבה לא  שתהיה לו פינה מיוחדת, אמות של הלכה´ וכדי להגיע לדרגה של קדושה על האדם לשמור את ד 40352 

ומפני זה יש אזהרה מיוחדת , כי הטומאה דוחקת עצמה למקום הקדושה, תחדור רוח הטומאה בשום אופן 40353 

ועוד לקבוע ללחם חוקו העמל , והרבה הלכות נאמרו על הכבוד והמורא של בית הכנסת! ומקדשי תיראו 40354 

כגון דא אין לו על כי ב, להתעמק ככל יכולתו בדברי תורה ושלמות האדם, על טהרת הלב ועיון המחשבה 40355 



שאם יזכה ויפנה מקום להשראת השכינה , ומאין ישאב את הקדושה מלבו בלבד, מי להסתמך שיעזור לו 40356 

 40357 .יקיים בזה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בלבו

ז "ש רש"וכמ, ולאחדים שבחם שיתחזקו במעלתם, כאשר ברך יעקב את בניו גילה לאחדים חסרונותיהם 40358 

בשבחו ,  כן עליו לדעת את מעלתו כדי להתחזק בה, ת את חסרונו כדי לתקנול כשם שאדם צריך לדע"זצ 40359 

, ל נתישבה בחוזק חזקו"י ז"ופירש, של יוסף נאמר ותשב באיתן קשתו ויפזו זרועי ידיו שזכה למלוכה 40360 

, ולא נכנע למוראה של אשת פוטיפר שאיימה עליו, משום כך זכה יוסף לחוזק כזה שלא ירא משום דבר 40361 

, נתבססה ונבנתה קשתו ברוח´ ותשב´וזה פירוש , ת כוחותיו לחזק עצמו ולפתח כח האמיצותיוסף ניצל א 40362 

במצב כזה עליו לעבוד , הוא מוקף טומאה מכל צדדיו, יוסף ידע כי אין מי שיעזור לו אין לו חבורה גבוהה 40363 

 40364 .ו"על אמיצות הלב מחשש של הידבקות בטומאה ח

באה לו , ל שעל ידי שזכר את חלומותיו"לא מצאנו בדברי חז כי, והנה מצינו שיוסף שכח גם את חלומותיו 40365 

על כך ? ואם כן מנין באה לו ההתעוררות המופלאה הזאת, ההתעוררות להתחזק ולעמוד בכל הנסיונות 40366 

ללא חשבונות , ה בלבד היתה לו למבטח עוז"הסתמכותו האיתנה על הקב, ק מידי אביר יעקב"עונה תורה 40367 

מלבד , כי יוסף ככל אדם אינו מסוגל לדעת מה יקרה לו בעתיד, וי לואחרים וללא ראיית העתיד הצפ 40368 

 40369 .כי ינחהו בדרך אמת והטוב לנו בעולמנו ואחריתנו בלי ספק´ להאמין בה

ה עוסק להמליך את יוסף ולהביא את הגואל על ידי מעשה תמר והוא "הקב (ב"ר פצ"ב) ואמרו במדרש 40370 

את ´ ל מה שקורה היא שלשלת ארוכה של הנהגת הכ, המדרש מדגיש לנו כי אין מקרה בעולם, מתאבל 40371 

 40372 .והמקרה הוא חוליה קטנה בשלשלת הארוכה הזו, עולמו

וזו אשר גרמה את , שזו היתה הסיבה העיקרית למכירתו, כאשר שלח יעקב את יוסף לראות את אחיו 40373 

קבור י מעצה עמוקה של אותו צדיק ה"אומר הכתוב וישלחהו מעמק חברון ופירש, הצער הגדול ליעקב 40374 

ביאור דבריהם שכל דבר נראה בעינינו , לקיים מה שנאמר בברית בין הבתרים כי גר יהיה זרעך, בחברון 40375 

אין הדבר כך אלא זוהי חוליה קטנה בשלשלת ארוכה , כדבר פשוט ומובן מאליו ואנו יודעים את הסיבה 40376 

יתברך ´ יות תמים עם הואין אתנו יודע עד מה וצריך לה, אשר מאוד עמקו דרכיו ומחשבותיו´ של דרכי ה 40377 

 40378 .(גוילי אש)  .ותורתו

 40379 

 40380 מאמר תתמד

ח "בראשית מ) וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה הבכור 40381 

 40382 .(ד"י

אבל אין נראה לי אלא , ל רבים פירשו כי כמו אף על פי"וכתב מהרש, י ובשפתי חכמים מובא"עיין פרש 40383 

ולמה לא אמר לו שיהפוך שיעמוד אפרים מימינו , ידיו ונתן טעם למה שכלשכל את , כך הוא החיבור 40384 

 40385 .ל בשביל שהיה מנשה הבכור לא היה רוצה לבייש אותו"כי מנשה הבכור ר, ומנשה בשמאלו

שיהיה אפרים מימינו ומנשה משמאלו כדי , לכאורה מה הועיל יעקב בתקנתו שלא להפוך את עמידתם 40386 

ולא , מעשהו זה ששכל את ידיו נגרם למנשה ביוש כפי שהרגיש יוסףוהלא גם ב, שלא לבייש את מנשה 40387 

משום שאחיו הקטן יגדל , עוד אלא שבסופו של דבר הודיע יעקב בנוכחותם של מנשה ואפרים את נמוקו 40388 

 40389 .ממנו ובמה היה פוגם אם היה דורש מתחלה להעמיד את מנשה בשמאלו

אין לשלוח רסן ולהרשות כל , מישהושבמקרה שיש הכרח לגרום עלבון ל, אלא שיש ללמוד מכאן 40390 

הנה מן , אלא שיש לצמצם את מדת העלבון למרות שאין מנוס ממנו, העלבונות האפשריים במקרה זה 40391 

לנהוג במדת הכבוד הראויה למנשה בתור בכור כלפי אחיו , הנמנע היה בשביל יעקב אבינו במקרה זה 40392 

 40393 .ו הקטן יגדל ממנושכן לא היה בידו לשנות מה שנחתם בשמים שאחי, הקטן ממנו

, אף על פי כן למרות שבנקל יכול היה יעקב לדרוש להחליף את מקומות עמידתם של מנשה ואפרים 40394 

לא עשה יעקב כזאת אלא נקט , ולגלות מיד את הנמוק שלפיו נאלץ הוא לבכר את הצעיר על פני הבכור 40395 

תבלט אלמלי החליף את שבאופן זה אין העלבון בולט באותה מדה שהיה מ, בתחבולה של שכל את ידיו 40396 

 40397 .מקומותיהם

ונאמר בדעת , ותאמר לאה נתן אלקים שכרי ותקרא שמו יששכר, (´ויצא ל) כיוצא בזה יש להעיר בפרשת 40398 

ואחת כנגד שכר שכרתיך , אחת בשביל משמעות דנתן אלקים את שכרי, זקנים יששכר יש בו שני שינין 40399 

, כ מדוע קראה לו כך"א ידעה שיש גנאי בדבר אולכאורה האם לאה ל, שהוא לשון גנאי ולכן אינה נקראת 40400 

אם כן מה חוסכים בזה שאין מבטאים את , ואם היא מצאה לנכון לקרותו כך רק התורה מוצאת בזה גנאי 40401 

 40402 .השין השניה בעוד שכבר כתובה היא

, ן השניה שכנגד שכר שכרתיך"שודאי לא ראתה לאה אמנו שום גנאי בשי, ויש לבאר עיקרו של דבר 40403 

והיתה מחשיבה ביותר את המצוה בזה , שבתה וכונתה היו לשם שמים להעמיד בנים מן הצדיקאדרבה מח 40404 

ואמנם התורה סומכת ידה על רעיונה , וזאת אמרה להנציח בשם שקראה לבנה, שנתנה תמורתו מרכושה 40405 



ה מדקדק עם סביביו כחוט "אלא שעם זה לאור הכלל שהקב, ומאשרת שם זה שראוי לכתבו בתורה 40406 

ומשום זה נמצאת מדה , רה מוצאת בענין זה של שכר שכרתיך פגיעה בכבודו של יעקבהתו, השערה 40407 

 40408 .ן השניה של יששכר שרומזת על כך"כלשהי של גנאי בשי

באת התורה לכלל פשרה , אך הואיל ומאידך אין לשלול את הרגשתה של לאה הצדקת בחיבוב מצוה 40409 

אף על פי שלשון הגנאי היא הכרחית מפני ולעניננו , ן שניה שביששכר תהיה נכתבת ובלתי נקראת"ששי 40410 

ואם אפשר לגנאי שיהיה נכתב ובלתי , בכל זאת יש להפחית את מדת הגנאי ככל האפשר, סיבה מוצדקת 40411 

וכל , בכל זאת אינו דומה מראה עין בלבד לבטוי שפתים נוסף, אף כי אין הדבר פוחת מידיעת הגנאי, נקרא 40412 

 40413 .דאפשר למעוטי ממעטינן

י מפרש המקרא שלפנינו שכל את ידיו כתרגומו אחכמינון בשכל "רש, היה אומרל "ר סבא זצ"אדמו 40414 

מדרכו של , יעקב הגיע לידי מדרגה שכל אבר ואבר שבו גלם את החכמה האלקית שניתנה באדם, וחכמה 40415 

, ואילו אצל יעקב אבינו כל אבר ואבר שלו היה מתחכם, עולם שהמוח והלב הם כלי החכמה של האדם 40416 

הימנית על ראשו של אפרים , ה שהיתה בהן היו משכילות מעצמן על ראשו של מי לנוחהידים בשכל וחכמ 40417 

ממילא מובן על , ולפי דרכנו נבין שכיון שידיו של יעקב הגיעו למדרגה כזו, והשמאלית על ראש מנשה 40418 

 40419 .(מסלות חיים)  .שום מה לכל תנועה וזיז שלהן נודעה חשיבות כה מרובה

 40420 

 40421 מאמר תתמה

 40422 .(ו"ח ט"בראשית מ) האלקים הרועה אותי מעודי עד היום הזה... אמרויברך את יוסף וי

ואל , כי במדה ההיא שלום ורעות, ן ויתכן שיהיה הרועה אותי מגזרת רעך וריע אביך אל תעזוב"וברמב 40423 

כי מעודו ינחהו , יקשה על מעודי עד היום הזה עם מה שכתבנו בפסוק ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק 40424 

גם בעבור שהוצרך , נתיחד לו המדה עד שובו לארץ אבותיו מפני היותו בחוצה לארץבדרך אמת אבל לא  40425 

 40426 .להתנהג עם לבן בדרך פתלתול ואיננו דרך האמת

עם האמור לא נתייחד לו המדה היינו , וצריכים להבין איך זה מתאים האמור מעודו ינחהו בדרך אמת 40427 

פני שהוצרך להתנהג עם לבן בדרך וגם מהו הטעם שלא נתייחד לו המדה מ, שטרם היה בכל האמת 40428 

ומה זה אשר , ה היתה בכל הצדק והיושר בתכלית"הלא גם דרך פתלתול של יעקב אבינו ע, פתלתול 40429 

אמר לו יעקב הלא ברחל עבדתי עמך ולמה , י אונאה"קוראים לה פתלתול הלא כשלבן גזל ממנו את רחל ע 40430 

 40431 ?לתולולא נאמר שם אפילו ויחר אף יעקב הכזה ייקרא פת, רמיתני

, הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני, זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו 40432 

, (ר עד ז"בר) ל"ואמרו חז, כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך? איזה שמץ פתלתול נמצא כאן 40433 

ברם הכא , כלי אחד ר סימון בנוהג שבעולם חתן שהוא דר אצל חמיו אפשר לו שלא ליהנות אפילו"א 40434 

ואחרי כל הנאמנות הזאת עדיין היתה על יעקב אבינו איזו שהיא ! מששת את כל כלי אפילו מחט לא מצאת 40435 

 40436 .כי על כן לא נתייחד לו המדה עד בואו אל ארץ אבותיו, תביעה

ם שמעון בן יוחאי שלשה כתרים ה´ תני ר, (ר ז ב"קה) ל"אמרו חז, ונגלה בזה ידיעה גדולה נחוצה מאוד 40437 

ואיך , כתר מלכות זכה בו דוד ונטלו, כתר כהונה זכה בו אהרן ונטלו, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות 40438 

אמנם זאת , הרי מעלות הן ומדוע לא יוכלו לזכות בהן יותר מאחד, זה מבינים ענין כזה של זכה ונטלו 40439 

ומה השיב ´ על קהל ה ומדוע תתנשאו´ כי כל העדה כלם קדושים ובתוכם ה, היתה טענתם של קרח ועדתו 40440 

אחד ´ אנו אין לנו אלא ה, כך אמר להם בדרכי הגוים יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה? ה"להם משרע 40441 

 40442 ?ג אחד ולא יותר"מה זה הענין של כה, (י"שם ו ברש) ארון אחד ותורה אחת ומזבח אחד וכהן גדול אחד

כי היו חסידי עליון ואלמלא הם , יוזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שנ, (ן מט י"ברמב)א  אית 40443 

כי ארבע בני חשמונאי הזקן החסיד , ואף על פי כן נענשו עונש גדול, נשתכחו התורה והמצוות מישראל 40444 

והגיע העונש בסוף למה שאמרו , עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב, המולכים זה אחר זה 40445 

שנכרתו כולם בעון הזה שמלכו ולא , תינא עבדא  הואכל מאן דאמר מבית חשמונאי קא א, (7ב ג"ב) ל"רז 40446 

זכיה החלטית להם ולא לזולתם , עד כדי כך הוא הענין של הזכיה במלכות, היו מזרע יהודא ומבית דוד 40447 

 40448 !על השתמשם במלכות של בית דוד, עד עונש נורא ואיום כזה לאלה חסידי עליון, בשום אופן

כ להקרא בשם "ה בקש ג"דוד המע, לזה רק שלשת האבותזכו , אלהי יעקב, אלהי יצחק, אלהי אברהם 40449 

ה זכה "משרע, על אף כל זכויותיו באלהי דוד לא זכה בשום אופן, (.סנהדרין קז) אלהי דוד ולא מצליח 40450 

והנה כמה ! אבל באלקי משה לא זכה, (.שבת פט) בתורה כי תיקרא על שמו כנאמר זכרו תורת משה עבדי 40451 

ואם זכה בתורה מה חסר כי יזכה גם באלקי ! ה חד הוא"ורייתא וקובהוא המרחק מתורה עד אלקי הלא א 40452 

 40453 .הנה לנו כאן סוד בכל הענין, משה

וראיתי שם דברים , בהיותי פעם חוץ למדינה ונזדמן לי לראות מקום בו מלמדים לירות ולקלוע אל המטרה 40454 

, אחת כמטרה לחץ ובכל אחת מהם נקודה, ישנם שם פסלים ותמונות של כל מיני חיות ועופות, נפלאים 40455 



אולם הנשארים ירו וגם קלעו בפסל אבל , והנה היו רבים שירו מסביב לפסל אלה נדחו לגמרי מכל המפעל 40456 

אם למשל , ובין אלה כבר היה תלוי באיזו מדה רחקו מהמטרה, לא בנקודה היא המטרה הראשית והיחידה 40457 

 40458 .ם ושעשועים שונים למכבירי הכדור ונראו שם פרחי"נמצא שם פתח שנפתח ע, קלעו רק ברגל החיה

והיו נראים , אז היו נפתחים פתחים יותר רחבים, ואם קלעו במקום יותר קרוב למטרה כגון בירך או בבטן 40459 

וכן למעלה למעלה בכל מקום היו מצויים פתחים יותר רחבים עם , בהם דברים נפלאים ונחמדים ביותר 40460 

כי , ע אל הנקודה היחידה אל המטרה האמיתיתאבל כולם עדיין לא הגיעו לזה שקל, דברים יותר נחמדים 40461 

ואותו שירה , אז ממש היו מתגלים עולמות שלמים עם כל מיני מחמדי תבל אשר עין לא ראתה מעולם 40462 

 40463 !ולא לזולתו חלק עמו כי קלע אל הנקודה, בנקודה הוא היחידי אשר זכה בכל מחמדי תבל אלה

, ויש עבודה קשה ורבה לקלוע בזו הנקודה, נקודה כי יש ענין של´ יסוד גדול צריך האדם לידע בעבודת ה 40464 

אם סמוך , ואלו אשר לא קלעו אל הנקודה, והמצליח לדייק ולכוון בנקודה הוא אשר זוכה ונוטל את הכל 40465 

והרחוק מעט מזה גם כן ישיג רב שעשועים אבל הרבה פחות , מאוד לנקודה גם הוא ישיג מי יודע מה 40466 

אבל חלק מה להם כי הרי ירו , מדת התקרבותו כן מדת השגתו וכל הרחוק יותר מהנקודה לפי, מרעהו 40467 

אבל יתכן אנשים אשר יורים ואינם מגיעים כלל למקום , וקלעו סביבות הנקודה אם גם במטרה לא הגיעו 40468 

 40469 .ל"כי אז הנה רחקיך יאבדו רח, אלא רחוק בתכלית מן המקום אשר בו הנקודה ההיא, החיה

דוד זכה בכתר מלכות כיוון וירה , רה בדיוק בתוך הנקודה ונטל הכלהוא כיוון וי, אהרן זכה בכתר כהונה 40470 

אברהם יצחק , רבים ירו וגם נשכרו אבל בתוך הנקודה לא קלעו, בדיוק בתוך הנקודה של מלכות ונטלו 40471 

מרמרו וסגפו עצמם יגעו ועמלו וכיוונו בתוך הנקודה של אלוה על , ויעקב אבותינו הקדושים לא בנקל זכו 40472 

אבל בנקודות אלו לא כיוונו כי אם האבות , רבים אשר התחסדו ופחד אלקים היה עליהם, לוכן נטלוהו כו 40473 

 40474 .הקדושים

גם עד הנקודה היה חסד פחד ! הם אשר זכו ונטלו לעולם, חסד לאברהם ופחד יצחק תתן אמת ליעקב 40475 

הנה , ע אביךוגם הרועה אותי מעודי ועד היום הזה מלשון רעך ורי, כי הלא מעודו ינחהו בדרך אמת, ואמת 40476 

כ לא נתיחד לו המדה כי מסתמא "ואעפ, הרי כי דרכיו היו בתכלית האמת, מעודו היה אף ריע עם האמת 40477 

 40478 ?ואיך זה אפשר שתיהן כאחת, עדיין לא היה זה אמת

וודאי שגם עד הנקודה הכל באותה המדה הוא ובשם המדה הם , אלא שיש בכל מדה ענין של נקודת המדה 40479 

לאור , אבל עדיין לנקודת האמת טרם הגיעו, יורים ופניהם כלפי המטרה ודאי כי כולם בפנים, נקראים 40480 

תנא תלמיד ותיק היה ביבנה היה מטהר את , (7עירובין יג) ´לדוגמה אמרו בגמ, הנקודה עדיין אין זה אמת 40481 

הלא טעמים של תנאים הם ודבריהם לכל ? ן טעמים אינם אמת"האם כל הק, השרץ במאה וחמשים טעמים 40482 

ה אמת "חותמו של הקב! אלא לאור נקודת האמת הנה הוא שרץ טמא בתכלית, ודאי אמת הםטעמיהם  40483 

 40484 !ה הכל לא כלום"ולעומת האמת של הקב

לא יהיה עדיין בתוך , כל הרועה אותי מעודי עד היום הזה, ומה נורא הדבר כי יתכן שכל יעקב אבינו 40485 

רק אז קלע אל הנקודה האמיתית , המדה עד הפרדו מלבן אז נתייחד לו, הנקודה עד שובו אל ארץ אבותיו 40486 

ה "כל דיין שדן דין אמת לאמתו כאלו נעשה שותף להקב, (.שבת י) ל"הוא לשונם של חז, של אמת 40487 

כי יתכן הדין אמת ממש ועדיין לא יהיה , ל בלשונם לאמור אמת לאמתו"הנה דקדקו חז, במעשה בראשית 40488 

ודורשים מן , אם כי הם לעצמם באמת יהלכון, מתהוא סוד דברינו כי לעומת הנקודה לא יקראו א, לאמתו 40489 

 40490 !שגם בנקודה האמיתית יהיה זה אמת, הדיין שיוציא דין אמת לאמתו

, כי איך אפשר לתלות בהם שום טעות או חטא חלילה, על דרך זה צריכים להבין כל החטאים של הגדולים 40491 

וכאן ישנם , ר נקרא חטאהטענה עליהם היתה רק כי בתוך הנקודה האמיתית לא קלעו בדיוק וזה כב 40492 

וישנם אופנים כי אי הקליעה , כי ביעקב לא מצינו עליו תביעה על שלא נתייחד לו המדה, אופנים ומדות 40493 

וזה ביאור , והוא היודע והוא הדיין, ´ואין המשקל אלא בדעתו של אל דעות ה, בתוך הנקודה לחטא תחשב 40494 

זה סוד גדול בעבודת האדם כי , ילה כפשוטןנכבד להבין חטאן של הראשונים אשר אסור לנו להבינם חל 40495 

 40496 .(דעת תורה)  !וכל העבודה היא לקלוע בתוך הנקודה והוא הזוכה באמת ואשרי לו, יש ענין של נקודה

 40497 

 40498 מאמר תתמו

 40499 .(ו"ח ט"בראשית מ) ויברך את יוסף ויאמר האלקים הרועה אותי מעודי עד היום הזה יברך את הנערים

יעקב , דזן יתי מדאיתני עד יומא הדין´ ה, אותי מעודי עד היום הזה התרגום מתרגם את המלים הרועה 40500 

אף כי הזכיר האלהים אשר , ולהגיד שבחו על מה שזן אותו´ אבינו מצא לנכון דוקא עכשיו להזכיר את ה 40501 

אבל הוא מזכיר כשבח מיוחד את האלהים אשר זן , התהלכו אבותי לפניו או המלאך הגואל אותי מכל רע 40502 

 40503 .ך את הנעריםאותי הוא שיבר

אבל חוץ , שזן ומפרנס אותנו´ הלא אנו רק בברכת המזון מזכירים שבח ה? לכאורה מה ראה על ככה 40504 

הענין עוד , על ענין המזון´ מברכת המזון כגון בתפילת לחש ובשאר תפילותינו אין אנו מזכירים את ה 40505 



ובכל זאת כל , רנסה והמזוןיותר מורגש בתפילותינו בימים נוראים שאז לכאורה אנו מודאגים בענין הפ 40506 

צדיקים יראו , תן כבוד לעמך, אלהינו´ תן פחדך ה, יתקדש שמך, ´תפילותינו עוסקות רק בגדלות ה 40507 

ואם כן מדוע מצא לנכון יעקב אבינו , ואין אנו מתפללים כלל על המזון ולא על צרכים גשמיים, וישמחו 40508 

 40509 ?להזכיר את הענין הזה כאן

ומתביישים להזכיר , ה היום לא חסר לי אכילה"ם לא שמע אדם אומר בשמחה זיסל היה אומר שמעול´ ר 40510 

אך בימים אלו שאנו ! י מזון"רק ע´ וכאן יעקב אבינו לא מצא איך להדגיש את גדלות ה, זאת אפילו 40511 

בכל זאת , וגם נתונים אנו כל הזמן ללמוד מוסר ולהרגיש הרגשות נעלות, ´מתחנכים להשגחה ובטחון בה 40512 

בלשון נוכח ´ אנו מדברים עם ה, בכל צעד ושעל´ ים מלהרגיש באמת את השגחת הכמה אנו עוד רחוק 40513 

 40514 ?קרוב אלינו ומצוי אתנו מה הסיבה לכך´ אך אין אנו מרגישים כמה ה, ´ברוך אתה ה

אחד מהם שאנו רואים תמיד , בסוף שער הבטחון מביא בעל חובות הלבבות את מפסידי הבטחון באלהים 40515 

וכשתתחזק הכרתו הוא , של הילד הקטן בתחילתו הוא בוטח רק על שדי אמולמ, רק את הסיבות הקרובות 40516 

אדם רואה תמיד רק את הסיבות שהוא מרגיש בחוש , וכשיגדל הוא יסמוך ויבטח על זרועו, בוטח על אביו 40517 

 40518 .ת"ואינו מגיע ישר להשי

ו ועל מה ה על מה שחסר ל"מדוע האדם לא בא בהקפדה ישר על הקב, נסקי תמה´רבי ישראל יעקב לובצ 40519 

הוא יודע בדיוק מה כל אדם עשה לו ? במקום שהוא תמיד מלא הקפדות על חבריו ועל כל אדם, שכואב לו 40520 

אלא שזה בגלל שאין האדם רואה את ? ה שהוא מקור כל הסיבות"מדוע לא יכעס על הקב, וכועס עליו 40521 

 40522 .ת כביכול רחוק ממנו ואינו רואה אותו וזו טעות"השי, הסיבות הרחוקות

שבשכר מה שאמרו אחי יוסף אנא שא נא לפשע , ל אומרים"ל מה שחז"יק זצ´ביר רבי חיים זייצוכן מס 40523 

השבטים טעו במה שמכרו את , זכו שכהן גדול מתפלל על עם ישראל בכל שנה כפר לעמך ישראל, אחיך 40524 

כך  ,כ באו להודות ולומר אנא שא נא לפשע אחיך"ואח, כי מקודם לא העריכו את יד ההשגחה כראוי, יוסף 40525 

הכונה בזה שכל הטעותים והשגיאות החטאים והעוונות , עתיד כהן גדול לומר על בני ישראל כפר נא 40526 

כדי להדגיש , ג לכפר על בני ישראל"ועל זה צריך הכה, שאדם עושה בחיים מקורם באי הכרה בהשגחה 40527 

 40528 .את ההשגחה שהכל בידו יתברך וזהו התיקון

וגם איך להתרחק , ות והסגולה לימנע ממכשולים בחייםיעקב אבינו רצה בזה למסור המפתח לכל הברכ 40529 

העצה לכך שהאדם ירגיש בכל מהלך חייו , פ התורה מצוותיה וחוקתיה"ממדות רעות ולחיות רק ע 40530 

וכל רחמים וחמלה שיש מזולתו עליו הכל , מרחם על האדם מכל מרחם´ ואיך שהבורא ית, ´השגחתו ית 40531 

אם האדם מבין , (ל שם"חובה)א  ד הנברא בלתי רשות הבורואין התועלת והנזק בי, מרחמי האל וחמלתו 40532 

וזהו הברכה , ת"כל בקשותיו הוא פונה רק להשי, זה ומשתדל לחיות על פי חינוך זה כמה ינעם לו בחיים 40533 

 40534 .ה למסור ליוסף ולבניו"ואת זה כיוון יעקב אע, הגדולה בחיים

הסיבות אינם מבדילים ואינם , בין קונואין שום מחיצה מפרידה בינו ל, ה"זו היתה מדרגתו של יעקב אע 40535 

ולדוגמא כשרואים , ת בהשגחה פרטית"כל פרנסתו באה אך ורק מהשי, ´חוצצים בעדו מלהבין את יד ה 40536 

? וכי הוא הנותן, היעלה על הדעת לחשוב שזוהי מתנה טובה מצד הדואר, דואר מביא חבילה לתלמיד 40537 

ולא תלה בשום סיבות לא , ירות מאתו יתברךה הבין שהכל בא יש"כך יעקב אע, ההורים הם השולחים 40538 

ולא , ועל כן עלינו להתחזק ברגש ההשגחה והבטחון שהכל מאתו יתברך עלינו, קרובות ולא רחוקות 40539 

 40540 .(דגל המוסר)  .לתלות יהבו על שום בריה

 40541 

 40542 מאמר תתמז

 40543 .(ז"ח ט"בראשית מ) המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי

ולכאורה למה דוקא אלו נקראין אבות ולא משה , (7´ברכות ט) ל אין קורין אבות אלא שלשה"מרו חזא 40544 

זהו שאמר הכתוב , (א"דברים תתקנ) ש"ש בילקו"והרי מצינו שמשה רבינו היה גדול מהאבות כמ, רבינו 40545 

גדול ממך  ר אמר אני"כיצד אדה, זה משה שנתעלה על כל אדם, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה 40546 

אבל , ל אותו כבוד שניתן לך ניטל ממך דכתיב אדם ביקר בל ילין"ומשה א, ה"שנבראתי בצלמו של הקב 40547 

 40548 .אני זיו פנים שניתן לי כתיב לא כהתה עינו ולא נס לחה

ל אתה הצלת עצמך ולא היה בך כח להציל "ומשה א, נח אמר למשה אני גדול ממך שנצלתי מדור המבול 40549 

, אברהם אמר אני גדול ממך שהייתי זן לעוברים ושבים, על הרעה´ תיב וינחם האבל אני כ, את דורך 40550 

, כ"יעקב אמר אני גדול ע, יצחק אמר אני גדול ממך, ל אתה זן עובדי אלילים ואני זן מאמינים"ומשה א 40551 

 40552 .כ למה אין קורין אבות אלא לשלושה"וא, הרי מבואר דמשה רבינו היה גדול מכולם

חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם , (ה"ר כ"תדא) ל"מרו חזוכן יש לשאול על הא דא 40553 

הלא מבואר דמשה עולה במדרגה , למה הדגישו דוקא מעשי אבותי ולא מעשה משה רבינו, יצחק ויעקב 40554 

 40555 .ל לחייב לנו לומר מתי יגיעו מעשי למעשה משה רבינו"והיה להם לחז, יותר מהאבות



ומשורש יש צמיחה וגידול וכל , כל מעשי האבות הם בגדר שורש, שרשים הביאור בזה הוא כי האבות הם 40556 

וכאשר נפסק החיבור מן , שכל המחובר יותר יש לו חיות יותר, החיות תלוי במדת החיבור להשורש 40557 

זהו מעשי אבות כל מעשיהם היו בבחינת שורש שמהם , השורש אי אפשר לחיות זמן רב ובהכרח שימות 40558 

ובמדה שהם אוחזים במעשי , מם הוא מפני שהם נתלים ומחוברים אל האבותוכל קיו, צמח כלל ישראל 40559 

 40560 .האבות בהשורש כן הוא מדת הצלחתם וקיומם

י אני מסתכל "רש´ ופי, כתיב כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו, (ג"במדבר כ) י"וכן מבואר ברש 40561 

י אבות ואמהות "בעות הללו עואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וג, בראשיתם ובתחילת שרשיהם 40562 

 40563 .מבואר דהצלחתם וקיומם של כלל ישראל הוא האבות שהם השרשים, ל"עכ

כל מעשי אבות הם שרשים ומהם נתהוו כל המעשים של , ל מעשה אבות סימן לבנים"זהו מה שאמרו חז 40564 

מח כן מעשי האבות המה השרשים ומהם נצ, כדרך ששורש מצמיח מתוכו פירותיו הטמונים בו, הבנים 40565 

כי זהו מציאות השורש שמצמיח ומגדל , ובכמה מקומות מצינו שהאבות התפללו על בניהם, מעשי הבנים 40566 

 40567 .מה שבתוכו ולכן התפללו על בניהם

אשר מעשיהם סימן , דרק האבות היו בבחינת שורש, ומעתה יבואר לן הא דאין קוראין אבות אלא לשלשה 40568 

נו נתעלה עליהם מכל מקום לא היו מעשיו בבחינת ונהי דמשה רבי, לבנים וכל חיות הבנים תלוי בהם 40569 

ממילא מוכרח , ואם אינו שורש אין מעשיו סימן לבנים ואין הבנים יכולים להתקיים על מעשיו, שורש 40570 

ולכן אמרו חייב , דדוקא האבות הם השרשים שמהם יש צמיחה, הדבר דאין קוראין אבות אלא לשלשה 40571 

דחייב אדם ליגע במעשי האבות , א אמרו למעשי משה רבינואדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי ול 40572 

 40573 .כי במגע עם השורש יש חיות וקיום

ובלא , הביאור בזה כי האבות כל מעשיהם היו בבחינת שורש וקיום, (7ו"ברכות כ) תפלות אבות תקנום 40574 

ג "אע, י אדם אין לו קיום אם לא קדמה תפלה"דכל מעשה ופעולה שנעשית ע, תפלה אי אפשר להתקיים 40575 

א לשום מעשה "דכן הוא המציאות דבלא תפלה א, דעכשיו נראה כמתקיים לבסוף כל מעשיו יתבטלו 40576 

תקנו , דמאחר דהם השרשים ומהם צמח הכל, ולכן האבות התפללו ותקנו לכל הדורות שיתפללו, להתקיים 40577 

 40578 .תפלות כדי שיתקיימו מעשיהם ומעשה בניהם

וכל המורה הלכה בפני רבו , מורה הלכה לפני רבו היהר אלעזר שמואל "א, ´ודבר זה מבואר להדיא בגמ 40579 

ל שבק לי דאענשיה ובעינא רחמי "א, אתא חנה וקא צוחה קמיה אני האשה הנצבת עמכה בזה, חייב מיתה 40580 

וצריך ביאור דהא עלי הבטיח לה , (7א"ברכות ל) אמרה ליה אל הנער הזה התפללתי, ויהיב לך רבה מיניה 40581 

וחנה לא ענתה כלום , גדול בחכמה ובנבואה ובכל המעלות, גדול משמואלשיתפלל בעדה ותזכה לבן יותר  40582 

למה אינה סומכת להבטחת עלי שיתן לה בן , לכאורה אין זה תירוץ, במה שאמרה אל הנער הזה התפללתי 40583 

 40584 .אחר גדול משמואל

, אבל ידעה היסוד הגדול דבלא תפלה אין קיום, הביאור הוא שחנה לא היה לה שום ספק בהבטחת עלי 40585 

ג דקטן מבן "ושמואל אע, אבל לא יתקיים לה אותו הבן, כ נהי דהבן האחר יהיה יותר גדול משמואל"א 40586 

פירוש כיון דשמואל , וזהו שענתה לעלי אל הנער הזה התפללתי, י תפלה"האחר יתקיים לה דהוא בא לה ע 40587 

לי לא יתקיים כי אבל בן האחר שאתה תתן , יתקיים לי´ בא לי על רוב תפלתי ששפכתי לבי בתפלה לפני ה 40588 

 40589 .י תפלה"דיסוד הקיום הוא ע, ועלי הסכים עמה ולא איענש ליה לשמואל, לא התפללתי עליו

י תפלה "ל דיסוד הקיום הוא ע"הביאור בזה כנ, (.ד"יבמות ס) ´אבותינו עקרים היו כדי שיתפללו לפניו ית 40590 

ר תפלה לא היה אפשר ולכן אילו נולדו בנים להאבות בדרך הטבע והיה חס, ובלא תפלה אין קיום 40591 

ומהם , י כח תפלתם יהיה להם קיום"והבנים שיולדו להם ע, ולכן היו עקרות כדי שירבו בתפלה, להתקיים 40592 

וסובלים גלות הארוך והמר בכל מיני צרות , יבנה הכלל ישראל העומדים כשה אחד בין שבעים זאבים 40593 

 40594 .שר להם להתקיים דתפלה הוא קיוםולפיכך אפ, י כח תפלה"כוחם לסבול הוא מפני שנולדו ע, ויסורים

וכן , והיא תפלה על לימוד התורה, אלקינו את דברי תורתך בפינו´ בברכת התורה אומרים והערב נא ה 40595 

ב שלא מצינו "וצ, פתח לבי בתורתך הוא יפתח לבנו בתורתו, מבקשים ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל 40596 

, ה חד הוא"יאור בזה הוא דישראל ואורייתא וקובוהב, ריבוי תפלות על שאר מצוות כמו על תלמוד תורה 40597 

ולכן צריכים להתפלל על תורה , ו כלל ישראל"בלא תורה אין ח, מציאות כלל ישראל הוא מציאות התורה 40598 

א "מ בלא תפלה א"מכ, ג דתלמוד תורה כנגד כולם וכל חפציך לא ישוו בם"ואע, כי בלא תפלה אין קיום 40599 

בה תפלות על דברי תורה שיתקיים אצל האדם דבלא תפלה אין ולכן תקנו הר, שיתקיים התורה אצלו 40600 

 40601 .קיום

דהעידו על , ב"כמו האורים ותומים והנצי, מסופר על כמה מגדולי עולם בעלי שכל חריפים ומפולפלים 40602 

ואיך יתכן והלא המה היו , עצמם דביום שלא כיוונו בברכת התורה ואהבה רבה לא חידשו בתורה כלום 40603 

ואפילו אם יזכה בלא תפלה , א לזכות לכלום"ל דבלא תפלה א"הביאור הוא כנ אלא, בעלי שכל חריפים 40604 

והרגישו הני גדולי עולם דכל חידושם ביומא דלא כיוונו בברכת התורה לא יתקיים , א להתקיים אצלו"א 40605 



בתחילת הזמן , ואין לנו עצה אחרת רק תפלה, א להתקיים"דכן הוא המדה דבלי תפלה א, בידם ואינו כלום 40606 

והמחזק , י תפלה יש קיום"צריכים להתחזק בתפלה דע, ם לידע דאם רוצים שהתורה תתקיים בנוצריכי 40607 

 40608 .(קובץ שיחות)  .עצמו בתפלה יצליח בלימודו ותורתו תתקיים בידו

 40609 

 40610 מאמר תתמח

 40611 .(ז"ח י"בראשית מ) ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכור שים ימינך על ראשו וימאן אביו

בזכות וימאן שלו זכה יוסף לכל הכבוד ששמע , תיב וימאן יוסף ויאמר אל אשת אדוניוגם במעשה יוסף כ 40612 

מיאון של , מי שטעם בחייו טעם של מיאון וכבישת היצר, (ק"צרור המור בשם זוה) אחרי וימאן מפי אביו 40613 

ול רק ממאן כזה יוכל להבין מיאון של זולתו הגד, מחאה והתקוממות נגד היצר נגד החשבונות וההיתרים 40614 

 40615 .הימנו בשלטון על הנפש

זה כשלעצמו , רק רגע אחד של שלטון וכבישת היצר מקנה זכות להשגות גבוהות, רק מיאון אחד בחיים 40616 

אם טעם פעם את טעם המלחמה נגד היצר , כבר מקנה לו את דרגת ההבנה בהשגותיו של האדם הגדול 40617 

י "אם נפתח לפניו השער לקדושה ע ,יכול הוא כבר להתדמות לאיש הכובש יצרו, וניצחו אפילו פעם אחת 40618 

 40619 .יכול הוא להבין ולהשיג שערי תבונה של כל הגיבורים קדושי עליון, פרישותו

הוא היפך את הסדר בברכות , יעקב אבינו נתנסה פעמים רבות בזה שלא היה מובן גם לבניו ואנשי ביתו 40620 

פעולתו היתה כה בלתי , אתושאולי מרוב זיקנה הלכה דעתו מ, עד שמשך על עצמו את חשדם של בני ביתו 40621 

י "והוא הסתכן בזה שע, עד שנעשה מופרך ומוקשה אצל מקורביו ובני משפחתו, שכלית ובלתי מקובלת 40622 

 40623 .פעולה כזו עלול להביא לביטול הנהגתו ולשנאה לדורות

, כתונת הפסים הביאה חורבן לאותה שעה, והלא כבר גרם פעם שנאה בין הבנים שתוצאותיה היו איומות 40624 

, (´ג´ ספרי דברים א) אמרו שלכן לא הוכיח יעקב את ראובן בחייו כדי שלא ילך ויתדבק בעשיווהלא  40625 

, השורה עליו´ בעין פקוחה ומתוך כונה לאמיתה של תורה ברוח ה, אולם יעקב עושה פעולתו בתקיפות 40626 

י עצמו ההבנה הפשוטה וימאן בחינה היא גם על מיאון כלפ, זוהי תקיפות הרוח האמיתית ללכת נגד הטבע 40627 

 40628 .כלפי השכל הטבעי

משום שהוא עצמו עבר נסיון גדול וטעם טעמו של מיאון בכל , ורק יוסף יכול לקבל ולהבין את המיאון 40629 

, לומר לך שמיאן מיאון אחר מיאון הרבה פעמים, על התיבה´ שלשלת´טעם של , ש וימאן"התוקף כמ 40630 

 40631 .(לקח טוב) ובקול צעק אינו רוצה כקול נגינת השלשלת

ואף אינו , אינו יכול להבין גם את חברו השולט ביצרו וכובשו, עם את טעם השליטה על עצמומי שלא ט 40632 

שמטרוניתא אחת שאלה איך , (´ח´ ר ז"ב) ל"ש ז"מאמין שקיימת במציאות האפשרות לשלוט ביצר כמ 40633 

שיכבוש יצרו ברגע שפוטיפרע מגרה אותו , יכול להיות שיוסף בחור עומד בבחרותו באמצע רתיחת הדם 40634 

ם אינו מאמין שישראל עובר בשוק ומוצא מציאה בשבת ואינו נוטל "וכן אמרו שעכו, שהוא יחידי בביתהכ 40635 

דאי מנטרי שבתא כמה כיסי קא משתכחי , כי הווינן בארמיותן אמרינן יהודאי לא מינטרי שבתא, אותה 40636 

 40637 .(עבודה זרה ע)א  בשוק

ואם , (ברכות יח) וודאי עשה תשובהח שעובר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום כי ב"עוד אמרו ת 40638 

אכן מי , ולא טעם טעם של תשובה ותיקון החטא, מהרהר אחריו הרי זה אות שבעצמו לא שולט על נפשו 40639 

אף מלך סדום יצא לקראת אברהם אבינו והתחיל , שממאן בעצמו יכול להבין גם את זולתו שממאן 40640 

, (´ג ו"ר מ"מד) ר וניצלתי0רות ֵחממה אתה ירדת לכבשן האש וניצלת אף אני ירדתי לבא, להתפאר 40641 

לפי שהיו באומות מקצתן שלא , ומדרש אגדה שהיה הטיט מוגבל בהם ונעשה נס למלך סדום שיצא משם 40642 

אין , (י שם"רש) וכיון שיצא זה מן החמר האמינו באברהם למפרע, מאמינין שניצל אברהם מכבשן האש 40643 

 40644 .חכם כבעל הנסיון שהוא מאמין בסגולתן וגדולתן

ע לתלמידיו מי הוא אשר אור כשמש "שאל ר, קיבא ראה אחד רוכב על החמור ואור גדול זורח עליורבי ע 40645 

אמר ספר נא לי איזה דבר , אמר להן קראו אותו אלי, אמרו לו הלא זה נתן צוצייתא רועה זונות, זורח עליו 40646 

בחולי ואשת איש סיפר לו שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא ונפל , טוב עשית כי אור זורח עליך 40647 

וכשהיה יוצא לשוק , וכבש יצרו ופטרה לשלום, לימים נצרכה ללוות ממנו ומתוך דוחקה נתרצית לו, היתה 40648 

ע שעד ארבעים שנה לא למד ועשה מהפכה בנפשו וזכה "ר, (סנהדרין לא) היה נר דולק בראשו מן השמים 40649 

 40650 .(אור חדש)  .הוא האמין וראה האור שזורח על בעל תשובה, לאור גדול

 40651 

 40652 מאמר תתמט

 40653 .(ט"ח י"בראשית מ) ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו



, ה עושה נס על ידו"גם הוא יהיה לעם שעתיד גדעון לצאת ממנו שהקב, י ידעתי בני שהוא הבכור"פירש 40654 

וילמד תורה לישראל וזרעו  שינחיל את הארץ, ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו שעתיד יהושע לצאת ממנו 40655 

 40656 .כל העולם יתמלא בצאת שמעו ושמו כשיעמיד חמה בגבעון וירח בעמק אילון, יהיה מלא הגויים

שמאפרים ומנשה יצאו אנשים , פלא הוא איך היתה באפשרותו של יעקב אבינו לראות ולהגיד מראש 40657 

ואם כי ראה בעין קודשו כוחות  ,מכיון שטוב או רע צדיק רשע תלוי בבחירתו הוא, גדולים יהושע וגדעון 40658 

, הלא ידענו כי כל אדם שיש לו כוחות נעלים לטוב, נשאים ונעלים באפרים שעתיד להעמיד חמה בגבעון 40659 

 40660 .ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו"וכאמרם ז, הנה גם כוחותיו לרע הם יותר גדולים וחזקים

דות ומבוססות על יסוד קדוש וטהור הנמצא ואפילו אם נאמר שהבחין והכיר בו שמעלותיו ומדותיו מיוס 40661 

מכל מקום הרי אי אפשר לו לאדם אף לצדיק גמור , ואין להתגברות הרע לפי מצבו זה, כבר בקרב נפשו 40662 

כי הלא לא ניטל כח , ש שאי אפשר לבטוח ביוצאי חלציו שיהיו צדיקים"כ, להיות בטוח שישאר בצדקו 40663 

 40664 ?ן היה אפשר לדעת מראש שיבחר בטוב ויהיה צדיקומני, הבחירה מהאדם כל זמן היותו בעולם הזה

, ל המראים כי הולדת הצדיקים גדולי עולם כבר הוכנה מראשית ימי קדם"ובאמת נמצאים מאמרי חז 40665 

הראה לו , ש אמר רבי יהודה בר סימון עד שהאדם הראשון מוטל גולם לפני מי שאמר והיה העולם"וכמ 40666 

ואיך אפשר להראות , (ר כד"בר) וסופריו דור דור ומנהיגיו דור דור, דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו 40667 

שכל אלו החכמים לא יהיו כמו , הרי יכול להיות אחרת, ר כיון שלכל אחד מהם נתנה הבחירה"זאת לאדה 40668 

 40669 .שהיו באמת

אמנם אחרי שהתבוננתי בזה ראיתי ששאלה זו מקושרת עם השאלה של ידיעה ובחירה שנתחבטו בה כבר  40670 

, ה יודע מה שיהיה"כתב שמא תאמר והלא הקב (ה"ה ה"תשובה פ) ל בהלכות"ם ז"בהרמ, גדולי עולם 40671 

אם ידע שהוא יהיה צדיק אי אפשר שלא יהיה , וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע 40672 

דע שתשובת שאלה , ואם תאמר שידע שיהא צדיק ואפשר שיהיה רשע הרי לא ידע הדבר על בוריו, צדיק 40673 

אבל צריך אתה לידע , וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה, ץ מדה ורחבה מני יםזו ארוכה מאר 40674 

 40675 .ולהבין בדבר זה שאני אומר

ה אינו יודע מידיעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם שהם ודעתם "שהקב, ב מיסודי התורה"כבר בארנו בפ 40676 

אבל נדע בלי , דבר זה על בוריוואין דעתו של אדם יכולה להשיג , אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחד, שנים 40677 

ולא מפני קבלת הדת בלבד , ה מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך"ספק שמעשה האדם ביד האדם ואין הקב 40678 

ומפני זה נאמר בנבואה שדנין את האדם על מעשיו כפי , נודע דבר זה אלא בראיות ברורות מדברי החכמה 40679 

 40680 .לויים בווזה העיקר שכל דברי הנבואה ת, מעשיו אם טוב ואם רע

אם היו צדקת האדם , טוב לסמוך על קצת תשובה ואומר, פ שאין תשובה נצחת על זה"ל אע"ד ז"הראב 40681 

, היינו אומרים שידיעתו היא גזרתו והיתה לנו השאלה קשה מאוד, ´ורשעתו תלויים בגזירת הבורא ית 40682 

אבל היא כידיעת אין ידיעתו גזרה , ועכשיו שהבורא הסיר זו הממשלה מידו ומסרה ביד האדם עצמו 40683 

 40684 .האיצטגנונים שיודעים מכח אחר מה יהיו דרכיו של זה

והנה השאלה הפילוסופית איך אפשר לבחירה שתהיה חפשית אחרי שישנה כבר ידיעה מוקדמת מאת  40685 

שאין לנו להתאים שני יסודות , באמת היא שאלה בענינים כאלו שהם למעלה מהשגתנו, ´הבורא ית 40686 

´ והוא ית, אבל בכל אופן יש לנו להאמין דקמי רחמנא גליא, ם במחשבתנוהאמונה הללו ברעיוננו ולאחד 40687 

 40688 .צופה עתידו ומעשיו של האדם

יש להתחשב עם יסוד השני , אבל במה שנוגע לנו בדרך חיינו, ה"אבל זהו רק במה שנוגע לידיעת הקב 40689 

מה מאתנו אינה כי ידיעת הבורא הנעל, וצריכים אנו לתפוס דבר זה במחשבתנו, שהבחירה נמסרה בידינו 40690 

ל שעל פיהם מבואר לנו שגם הנביא אפשר לו לראות "אבל ממאמרי חז, גורמת ומשפעת על הלך מעשינו 40691 

הרי שידיעת העתיד נמצאת גם במושגי בני אדם בראיית הנביא וזה , כבר מראש באיזו דרך יבחר האדם 40692 

 40693 .יקשה לנו ודאי

ראתה את הילד זהו פשוט ומדרשו  י את מי"פירש, ותפתח ותראהו את הילד´ איתא במדרש על הכ 40694 

ואפשר להכיר , מזה מוכרח שחותם עתידו של האדם מונח עליו כבר בראשית הוולדו, שראתה עמו שכינה 40695 

וכן יעקב אבינו בעת ברכתו , על אדם התחברותו בטוב והתדבקותו בשכינה עד כדי שיתראה לעיני זולתו 40696 

עת העתידות נמצאת גם לפי מושגנו ומשפעת על אנו רואים שידי, את בני יוסף התחשב עם ידיעת העתיד 40697 

אם הבחירה חופשית , כ ניטל כח הבחירה"וזה ודאי יפלא בעינינו אם העתיד מוכרח הוא א, מהלך מעשינו 40698 

 40699 ?היא היאך אפשר שתהיה ידיעה מוקדמת

ל כתב ארוכה "ם ז"ואף שהרמב, והנה נדבר נא עתה על דבר מה שבארו הראשונים בשאלת ידיעה ובחירה 40700 

ה יודע מראש "ד יש לשמוע כי אף שהקב"מתוך דברי הראב, ז אף אנו נענה חלקנו בזה"רץ מדה בכמא 40701 

 40702 .ז דרכו של האדם חפשי הוא לפניו"בכ, איך תהיה בחירת האדם ורואה הוא את דרכו



וזה ההולך אינו יודע , וראיתי ציור לזה מאדם העומד ורואה בעד החלון איך שפלוני הולך אל מטרה ידועה 40703 

כמו כן , שראייתו של זה אינה מוכרחת וגוזרת כלום וזה הולך כפי חפצו ורצונו, עומד ורואהומזה ש 40704 

רואה הוא גם עתידו של האדם ויודע ומכיר בו איך שיבחר , ה הצופה ומביט עד סוף כל הדורות"הקב 40705 

עים בזה וכחו וזכותו לשנות רצונו אינם נגר, אבל ידיעה זו אינה מכרחת את האדם לאחוז בדרך זו, ס"סו 40706 

 40707 .ה יודע איך שיבחר"שהקב

וכמו , ה אחרת היא משלנו"כי ידיעת הקב, ם שתוכן דבריו הוא"יותר נכון לתפוס במחשבתנו דברי הרמב 40708 

כי אין לנו שום מושג , כמו כן אי אפשר לנו לדעת ידיעתו, שאין אנו יכולים להכיר ולדעת מציאותו 40709 

ואם כי אין לנו האפשרות לדעת , כפי מציאות זו וידיעתו היא, שהיא המציאות האמיתית´ במציאותו ית 40710 

ה "שידיעת הקב, ז אחרי שמחויבים אנו להאמין ומאומתים אצלנו אלו שני הענינים"עכ, ולהבין את זה 40711 

דרוש שיהיה לנו איזה מושג באפשרות המצאות שני ענינים , אינה מוגבלת וגם ידיעת האדם חפשית היא 40712 

 40713 .עת את האינו ידוע שזוהי תכלית הידיעהולתפוס את זאת במחשבתנו למען ד, יחד

שאם , יקל לנו על פי ציור זה, ולמען יתאפשר לנו לתפוס שני הענינים האלה הנראים לכאורה כסותרים 40714 

והנה לו היה לנו רק חוש הראות בלבד בלי חוש , מעמידים שני נרות מול ראי יראו לפנינו ארבע נרות 40715 

ולפי מושגנו זה בהיות לנו רק חוש , ת ישנם במציאותהרי היה מוסכם אצלנו כי ארבעה נרו, המשוש 40716 

ורק הודות לשאר החושים הננו מכירים במציאות שיש רק , הראות בלבד הרי היתה זו מציאות אמיתית 40717 

הרי צריכים , ולפי זה אף שלפי מושגנו המוגבלים מכירים אנו שידיעה ובחירה סותרות זו לזו, שני נרות 40718 

 40719 .יותר גבוהה ונעלה אינן סותרות זו לזו אנו לדעת כי אפשר שלפי מציאות

ושעין הנביא , עכשיו ברצוננו לברר איך צריכים אנו לחשוב אודות הידיעה המוקדמת הנמצאת בבריאה 40720 

הנה הידיעה , ואיך צריכים אנו להתחשב עם זה בדרך עבודתנו ובמהלך מחשבתנו למעשה, יכולה להשיגה 40721 

אינה מפסדת ואין בכוחה להפריע את האדם , היות רשעא לו ל"כי למי שנגזר עליו להיות צדיק שוב א 40722 

 40723 .מעבודתו לעלות מעלה

היא המחשבה שלרשע אי אפשר לשוב , מה שמצער את האדם ופוגם את רגשותיו ומעכב את כח בחירתו 40724 

כי מכיון שצפוי עליו מראש שיהיה רשע הרי עד כמה שישתדל להטיב את מעשיו ולשוב , מדרכו הרעה 40725 

כי למען לא יופרע האדם במהלך עבודתו להיטיב את דרכיו , לא יעלה זאת בידו סוף סוף, מדרכו הרעה 40726 

וכל אחד יש , צריך כל אחד לדעת ולהרגיש כי מעלות הצדק והטוב אינן מוגבלות, ולעלות מעלה בקודש 40727 

 40728 .אבל הידיעה כי צד הרשעה מוגבל הוא אינה מפסדת, בכחו לעלות מעלה בלי שיעור וצמצום

אם נתפוס במחשבתנו שאין הידיעה , תנו בחשיבותה של הידיעה הצפויה מראשכמו כן בנוגע להרגש 40729 

ואף אם ישנה ידיעה עליונה על אדם שיהא רשע עדיין אפשר לו להיות , מגבלת את צד הצדקה והטוב 40730 

 40731 .כי אם להיפך עוד תגדיל הכרתנו בטובו ויכולתו, ´לא יהא זה פוגם את רגשותינו בגודל מלכותו ית, צדיק

, לנו אם נדע שעל פלוני הנמצא במדינה פלונית נגזר עונש בשביל עבירה שעבר על חוקי המדינהנצייר נא  40732 

ונשאל את פי המלך ויאמר לנו , וכל בני המדינה יודעים שאדם זה צפוי אל עונש כפי החוק המונהג במדינה 40733 

אבל אם יאמר , כי המלך צריך לדעת מכל עניני מלכותו, ודאי חסרון הוא בו ופחיתות, שאיננו יודע מזה 40734 

אחרי שמה שברור לכל בני המדינה , המלך כי לא ידע אם יענש החוטא כפי החוק הזה אין זו פחיתות 40735 

 40736 .עונשו של זה הוא מפני שיודעים רק את החוק הקבוע

יודע הוא שעוד יש מקום , אבל המלך שרצונו להיטיב ובידו להוציא חוקים חדשים ולשנות סדרי המדינה 40737 

הבריאה במערכותיה וסדריה מתנהלת לפי חוקים , המקובל ולחונן את הנדון לבלי התחשב עם החוק 40738 

, שלפיהם הוכנה כבר מראש ונמצאת הידיעה שפלוני יהיה צדיק ועד כמה יגיע צדקו וטובו, וגבולים ידועים 40739 

 40740 .א שישונה ויגרע ממדת צדקתו שהותותה לו מראש"וזה א, מבלי שיגרע מזה כלום

א שיצא לצד הרע יותר מכפי מדתו שישנה כבר "א, אדם שיהיה רשעוכמו כן אם נמצא בידיעה על  40741 

אין זה שולל האפשרות לשנות דינו ולהיות , אבל אם לפי חוקי הבריאה עומד האחד להיות רשע, בידיעה 40742 

, גבוה הוא מכל חוק למעלה מכל גבול, כי כח הצדק והטוב אינו מוסגר לגמרי בחוקי וגבול הבריאה, צדיק 40743 

וזהו , ואינו מוגבל בשום מדה וקצב, לטובה השופע ויורד בלי גבול ותכלית´ ע רצון הכי מקורו הוא בשפ 40744 

 40745 .והטוב הוא למעלה מכל מדה, שלרע נתן גבול ומדה, ההבדל בין הטוב להרע

כי , כי איננו מוגבל, ואחרי שזכינו לידיעה זו נבין ענין התשובה בעד הרשע ואפשרות עזיבתו את החטא 40746 

ולפי מושגי הנבראים המוגדלים נראה כבר עונשו מבלי שיהיה , עליו להיות רשע אף אם לפי הסדרים נגזר 40747 

כי לא , רצה שיהיה מקום לרשע לשוב מרשעו ולהמנע מעונש, ה מלך רב החסד"בכל זאת הקב, לו מוצא 40748 

בהכינו לו מקום , ה מתחת כסא כבודו"וחתירה חותר לו הקב, יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיה 40749 

ובתתו לו אפשרות להגביה את עצמו מעל פשעיו בהתדבקו במקור ושורש , ולי הבריאה והנהגתהמעל לגב 40750 

 40751 .הטוב



הבא להטמא ההנהגה עמו לפי , ל הבא להטמא פותחים לו הבא להטהר מסייעין אותו"וזהו מה שאמרו חז 40752 

ך בפתח אין עושין בשבילו שום חידוש ואין מעכבין עליו מליל, חוקי וגבולי הבריאה הנמצאים מכבר 40753 

חסד , אבל הבא להטהר בהתדבקו בשורש הטהרה והקדושה, הפתוח לפניו לחטא כפי הניתן בחוקי הבריאה 40754 

ונוצרים בעדו , כוחות חדשים נתנים לו ושפע עליון נמשך עליו, עליון וטוב נצחי בלי תכלית מסייעין אותו 40755 

 40756 .האין סופי´ עולמות חדשים מרצון ה

וכל מה שימציא לו , בל הוא רק כח של רשע אבל לא כח הצדק והטובשמוג, ידיעה זו צריכה לחדור ללבנו 40757 

השופעים , ימצאו ויתפתחו אצלו כוחות חדשים הראויים לקבל חסדי עליון, כל אחד יותר מרץ והשתדלות 40758 

 40759 .(´שעור ח´ שעורי דעת ב)  .להיטיב עם בריותיו´ מרצון ה

 40760 

 40761 מאמר תתנ

 40762 .(ט"ח י"בראשית מ) ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל

ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו שעתיד יהושע , ה עושה נס על ידו"י שעתיד גדעון לצאת ממנו שהקב"פירש 40763 

וישם את אפרים לפני , שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל וזרעו יהיה מלוא הגויים, לצאת ממנו 40764 

 40765 .ו לפני מנשה להקדימו בדגלים ובחנוכת הנשיאיםי וישם את אפרים בברכת"רש´ פי, מנשה

ונראה שסוד הענין מרומז , למה התאמץ על זה נגד רצונו של יוסף? מה הענין שיעקב שכל את ידיו 40766 

ל ויש אומרים אפרים היה רגיל לפני יעקב "פ חז"י ע"וברש, ויאמר ליוסף הנה אביך חולה, בתורה 40767 

י ללמוד תורה מיעקב עזב את בית אביו במצרים וקיים בכד, (תנחומא) בתלמוד שהיה עוסק בתורה עמו 40768 

 40769 .וכשחלה יעקב בארץ גושן הלך אפרים אצל אביו למצרים להגיד לו, הוי גולה למקום תורה

שלח , ל המליץ זה מנשה"י בשם חז"וברש, ועל מנשה נאמר והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ בינותם 40770 

באותה שעה , אתי לסטים ואני מבקש ליתן עליהם כבליםשמצ, יוסף אצל פרעה שלח לי שבעים גבורים 40771 

 40772 (שמעון) אמר יוסף לאותן גבורים הכניסו את זה, שלח לו והיו מסתכלים אחי יוסף מה היה מבקש לעשות

והיה , כיון ששמעו קולו נפלו על פניהם ונשתברו שיניהם, כיון שקרבו אצלו צווח בהם, בבית האסורים 40773 

מיד עמד מנשה והכהו מכה אחת והכניסו בבית האסורים ונתן , יו קום אתהל אב"מנשה יושב לפני אביו א 40774 

 40775 .(א ו"ר צ"בר) עליו כבלים

לא כאפרים שהיה רגיל , י אביו במצרים"והיה יושב ע, מכל זה משמע שמנשה היה המליץ והוא הגבור 40776 

א יהיה לעם ולפיכך אמר ידעתי בני ידעתי גם הו, ועזב את ארץ מצרים ובית אביו, לפני יעקב בתלמוד 40777 

אבל אחיו הקטון יגדל ממנו ויצא ממנו , כי גם הוא בן יוסף הצדיק זרע קודש משבטי יֿה, ויצא ממנו גדעון 40778 

 40779 .כי אפרים ודורותיו מסוגלים לכך, יהושע שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל

הכניס את עם מסוגל ל, ורק זה שתורתו כל חייו ואינו מתעסק בענינים אחרים, מעשה אבות סימן לבנים 40780 

ושיהגו בה יומם ולילה ולא יפנו לדברים אחרים ויעשו את התורה , ישראל לארץ ישראל וללמדם תורה 40781 

ולהיפך אין , כי אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל דיינו, ה"ולא זה רצונו של הקב, טפל 40782 

ומסוגלת ללימוד , ארץ ישראל כ בזה כי אין תורה כתורת"י ג"ומעלת א, אומרים כי המקור הוא התורה 40783 

 40784 .(זכרון מאיר)  .התורה ולקיום מצוותיה

 40785 

 40786 מאמר תתנא

 40787 .(´ח כ"בראשית מ) בך יברך ישראל לאמור ישימך אלקים כאפרים וכמנשה

לא נאמר בהם שהברכה , כל הברכות שהאבות הקדושים ברכו לבניהם כמו אברהם ליצחק ויצחק ליעקב 40788 

י הבא לברך את "רש´ רק על ברכה זו נאמר כן כמו שפי, ת בניוהזאת תשאר כברכה שבה יברך כל אדם א 40789 

ונראה שברכה זו גדולה , ויאמר איש אל בניו ישימך אלקים כאפרים וכמנשה, בניו יברכם בברכתם 40790 

ויש להתבונן מה המיוחד , ובאמת נשארה ברכה זו כנוסחה של איש לבניו ולדורות, וחשובה מאוד ומועילה 40791 

 40792 ?להתברך בהם כל כך שהיה באפרים ומנשה שראוי

אחת המדות הכי גדולות היא , כאשר נתבונן נראה שאכן יש בזה דבר שהוא ראוי להיות לדוגמא ולברכה 40793 

אל תתן בלבך קנאה שזו היא חולה רעה שאין לה , ל באורחות חיים"ש ז"וכבר אמר הרא, מדת הקנאה 40794 

הקנאה , ת איש מרעהוואמר קהלת ראיתי את כל המעשים אשר נעשו תחת השמש והיא קנא, רפואה 40795 

ואשרי לו לאדם אם יכול להגיע בתיקון נפשו שלא , גורמת לו לאדם לרקב עצמות ממש כאב והתמרמרות 40796 

שבזה תהיה עין טובה על חבריו וימנע עצמו גם משנאה הנובעת מן , תשלוט עליו הקנאה אף במקצת 40797 

 40798 .הקנאה

וכן עשה יוסף שלקח את אפרים , והנה נתבונן היטב מנשה הוא הבכור וראוי היה להקדימו בכל דבר 40799 

דייק לסדרם כהוגן שלא תהיה שום פגיעה בכבודו , ואת מנשה בשמאלו מימין אביו, בימינו בשמאל אביו 40800 



, ה שכל את ידיו וישת על ראש אפרים את יד ימינו"אבל יעקב אבינו ע, ובבכורתו של מנשה שהוא הבכור 40801 

 40802 .חנוכת הנשיאיםואת שמאלו על ראש מנשה והקדימו בברכתו בדגלים וב

הרי ידע מה החשיבות של , אפשר לנו לשער את הפתעתו ואת צערו של מנשה על העלבון הגדול הזה 40803 

וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על , גם יוסף עצמו נבהל כמו שמעידה התורה, ה"ברכות יעקב אבינו ע 40804 

לא בשעת מעשה ולא לאחר , אבל מנשה לא הגיד ולא אמר ולא עשה ולא כלום, ראש אפרים וירע בעיניו 40805 

 40806 ?המעשה האם דבר פשוט הוא

מי גרם , ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו, הרי קשה מאוד לאדם לסבול ולראות את עצמו פחות מחברו 40807 

נוראות להתבונן , (א"י פי"מס)ב  לירבעם מי גרם לקרח מי גרם למרגלים מי גרם לשאול מי גרם ליוא 40808 

 40809 ?שבכור ישאר לנצח פחות בכבודו מאחיו הקטן ממנו ומה קשה! בזה בעומק ובדקות הענין

וכל , וצוה שברכתו זו תשאר ברכה לנצח, יעקב אבינו ראה את צדקתו וענותנותו של מנשה גם בשעה זו 40810 

אף שההשגחה העליונה תשלול הגדולה מן הבכור , אדם יברך את בניו ישימך אלקים כאפרים וכמנשה 40811 

ובכן , ואין לאחד להתקנאות מאחיו הצעיר ממנו, אמנה ושלמהתשאר ביניהם אהבת אחים נ, ותנתן לצעיר 40812 

ומכאן פתח לכל המדות , זוהי ברכה גדולה ויקרה שיוכל אדם לעמוד במצבים מעין אלו בשלמות הנפש 40813 

ובאין שנאה יתוקן החטא שבגללו נחרב הבית וגלה , כי באין קנאה אין שנאה, הטובות ולגאולה השלמה 40814 

 40815 .(דבריהם זכרונם)  .יקרינו

 40816 

 40817 מאמר תתנב

 40818 .(´ח כ"בראשית מ) בך יברך ישראל לאמור ישימך אלקים כאפרים וכמנשה

ולא פחד לעורר , כ את אפרים שהוא הקטן יותר ממנשה הבכור"ה קירב כ"יש לדייק איך זה יעקב אבינו ע 40819 

מזה , וזאת אחר שראה את המכשול מיוסף במה שאהב אותו מכל אחיו מה זה גרם? קנאה בין שני האחים 40820 

, ל לעולם אל ישנה אדם בנו מבין הבנים"ש חז"וכמ, ה תקלה כזאת שכלל ישראל ירדו למצריםיצת 40821 

 40822 .שבשביל משקל שני סלעים שהוסיף יעקב ליוסף גרמו לירידת מצרים

אפשר בדבר , לכולם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין נתן חמש חליפות, ל על הפסוק"וכן שואלים חז 40823 

עביד איהו מלתא , דאמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו מבניו? זרעו שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו 40824 

אלא רמז רמז לו שעתיד לצאת ממנו בן שיצא בחמשה לבושי מלכות ? בבנימין כי היכי דניקנו ביה אחיו 40825 

 40826 .דכתיב ומרדכי יצא מלפני המלך, ומנו מרדכי

וכן רואים שגם יוסף לא , ףכ יש לשאול מדוע יעקב אבינו עשה דבר כזה אחר שכבר נכווה מענין יוס"וא 40827 

וימאן אביו ויאמר , ש וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו"כמ, נחה דעתו מכך 40828 

אבל הואיל ומנשה הוא , א שגם יוסף הכיר באפרים סגולות יותר גדולות בלי ספק"ז, ידעתי בני ידעתי 40829 

 40830 ?קב אבינו לא התפעל למהכ יע"ואעפ, הבכור הדעת נותנת לשמור לו את העדיפות

עדים אנו לתקלות חמורות , נקח ציור בהנהגת הישיבה בענין התקרבות או התרחקות לתלמיד מסוים 40831 

פ שקנאת סופרים תרבה חכמה אבל זה "אע, הנובעות מהנהגה זו כגון רפיון יאוש וזה בא בודאי מהקנאה 40832 

 40833 .ולכן נמנעים מדרך זו בגלל תוצאות שליליות, גורם תקלות

כי אצל , שיכל ידיו ולא חשש לגרום קנאה כזאת, אצל יעקב לא התפעל מכל התקלות ועשה שינוי לא כן 40834 

כ העריך את האיכות עד שויתר על כל החשבונות בשביל "כ, יעקב אבינו היתה חשובה מאד האיכות 40835 

יהיה  ל על הפסוק ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא"וכן אומרים חז, וזה הפוך ממה שרואים אצלנו, האיכות 40836 

 40837 .ה עושה נס על ידו"שעתיד גדעון לצאת ממנו שהקב, לעם וגם הוא יגדל

רואים שם מדרגה גדולה ונפלאה של השגחה ובטחון וזה היה , כשנתבונן בענין גדעון והנס שנעשה על ידו 40838 

, שהיה מצטבר חטא על חטא´ ויוסיפו לחטוא´ל אומרים עד כאן כתוב "חז, בתקופה שאחרי דבורה הנביאה 40839 

עמך גבור ´ ויאמר אליו ה´ עד ויבא מלאך ה, (´שופטים ו) שירה זו נמחל להם כל אשר עשו עייןאבל ב 40840 

, אל גדעון רב העם אשר אתך פן יתפאר עלי ישראל לאמור ידי הושיעה לי´ ויאמר ה, החיל לך בכחך זה 40841 

 40842 .וישב מן העם עשרים ושנים אלף ועשרת אלפים נשארו

ודואגים שיהיה עם רב , ה משתדלים להרבות כל כך חייליםידוע שבעולם ובפרט בזמן שלפני המלחמ 40843 

! ש בעת המלחמה כמה גדולה הסכנה אם יקטן מספר הלוחמים"כ, מאוד כי יודעים שזהו בטחון המדינה 40844 

אל גדעון עוד העם רב ´ כ שוב ויאמר ה"אח, ה הקפיד על עם רב פן יאמרו ידי הושיעה לי"כ הקב"אעפ 40845 

כ בחן אותם בשתיית "גם לאחר שנשארו רק עשרת אלפים אעפ, שםהורד אותם אל המים ואצרפנו לך  40846 

 40847 .והמלקקים היו רק שלש מאות איש ורק אלו הלכו למלחמה, בחר במלקקים ומאס בכורעים, המים

וכל הטעם שלא ? ולכאורה קשה איך יכולים להסכים על הנהגה כזו ללכת ללחום רק עם שלש מאות איש 40848 

וגדעון היה צריך לעודד אותם במצב כזה שילכו והלכו , יל הזהיאמרו כחי ועוצם ידי עשה לי את הח 40849 

 40850 .מדרגתו של גדעון בבטחון היתה גדולה מאוד שנעשה נס כלל ישראל על ידו, ונעשה נס ונצחו



ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו שעתיד יהושע לצאת ממנו , יעקב אבינו שיכל את ידיו ואמר? ומה אנו רואים 40851 

כל העולם יתמלא בצאת שמעו כשיעמיד חמה בגבעון , רעו יהיה מלא הגוייםוז, ה עושה נס על ידו"שהקב 40852 

, ה נענה לו"ת שמש בגבעון דום והקב"כ בשעת מלחמה שיהושע דרש מהשי"זה היה ג, וירח בעמק אילון 40853 

ה עם השמש והירח "ל אומרים שתנאי התנה הקב"שהרי חז, וזה בודאי היתה מדרגה יותר גדולה בבטחון 40854 

 40855 .שאם יבוא יהושע ויאמר לה דום שידום השמש וזאת התפעלות גדולה, מששת ימי בראשית

ז גדול אחד שיותר "ואמר ע, פנחס בן יאיר שהלך לפדיון שבויים ואמר לנהר פסוק לי´ ל על ר"ש חז"וכמ 40856 

שבדרך הטבע , פנחס היה מצוה לנהר לפלוג´ יש להתפעל מזה שר, ממה שיש להתפעל ממה שהנהר נחלק 40857 

כשעומדת לפנינו איזו שאלה משאלות החיים ולא יודעים איך לפתור , ואינו פוסק יודעים שהנהר הולך 40858 

אנו מוכנים לוותר על חשבונות הרוחניות ולהתמסר בכל כוחנו , אותה אז אנו מצומצמים ומיואשים 40859 

כי , פנחס בן יאיר לא היה מוגבל וצוה פלוג נהרא´ לא כן אצל ר, לעבודה זרה זו שנקראת ההשתדלות 40860 

 40861 .וכדי לעשות מצוה חובה על הנהר לוותר בשבילו, יאות של הבריאה היא צווי השם ולא טבעהרגיש המצ

לדעת שההשתדלות אינה מועילה והיא רק בגדר מס שחייבים לשלם ולא , וזה עלינו להשיג בזאת התקופה 40862 

עלינו למרוד בכל המושג שהבריאה היא טבע , ומי שיש לו בטחון ושומר מצוה לא יפסיד, שזה מועיל 40863 

ה התנה עם כל מה שנברא בששת ימי "אלעזר הקב´ ר ירמיה בר"ל א"ש חז"וכמ, ´ואינה אלא צווי ה 40864 

צויתי את , צויתי את השמש והירח שיעמדו לפני יהושע, צויתי את הים שיקרע לפני בני ישראל, בראשית 40865 

 40866 .צויתי את האור שלא תזיק את חנניה, העורבים שיכלכלו את אליהו

אצלנו כל המפריע שאין יכולים לסמוך על זה רק רוצים לראות , ´ל הוא צווי האת זה הרגיש יהושע שהכ 40867 

התפלה זהו , בצלותי ובבעותי´ בחרבי ובקשתי´לא כן אצל הקדמונים כמו שכתוב , הכל בעיני הבשר 40868 

ומחפשים כל מיני , ואילו היום אפילו חרב אמיתית אינה מספיקה כדי לעמוד במלחמה, חרבם של הצדיקים 40869 

 40870 .לים וכולי האי ואולינשק משוכל

כ התפעל עד שוויתר על כל "הוא כ, יעקב אבינו הרגיש זאת באפרים אבל אחיו הקטן יגדל ממנו 40871 

לא מדד במושגים , החשבונות והחששות שמא יהיה לו למנשה רפיון אלא התפעל מהאיכות היתרה 40872 

.וזוהי הדרך הנכונה´ אלא ברצון לחיות בדרך ההשגחה והבטחון בה, העולמיים ולא בציפיה לאיזו תכלית 40873 

 40874 .(דגל המוסר)  

 40875 

 40876 מאמר תתנג

 40877 .(´ח כ"בראשית מ) ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר

, ק"זוה? ו"ועוד שבכל מקום לאמר כתיב חסר וכאן מלא וא? שהיה די לאמר ויברכם? מהו ביום ההוא 40878 

ת הנפש מהגוף עושה רושם ופריד, ביום ההוא הוא יום הפרידה של האדם לפני הסתלקותו לעולם הנצח 40879 

ממקום שאפשר , הנה נפרד הגוף מן החיים היקרים עלי אדמות, על כל העומדים מסביב הרואים זאת 40880 

והנפש , מקום בו אפשר להשתמש בסגולת הבחירה, לזכות בו במעשים טובים ופעולות רוחניות נעלות 40881 

, ומים ולשוב למקור מחצבתהמצד אחד שואפת להמריא למר, נקרעת בין געגועים הסותרים אלו את אלו 40882 

ושני געגועים אלו מתנגשים זה , להוסיף עוד מעשים טובים, מצד השני היא רוצה להישאר בעולם הזה 40883 

 40884 .בזה

ונשמתם מתעוררת ונתפסת לרגע , וכאשר האנשים מסביב מתבוננים בתמונה זו עושה רושם גדול עליהם 40885 

, יים אך שואפים לשתי שאיפות מנוגדותששניהם רוחנ, הגדול של חיי הנצח והיאבקות שני הרצונות 40886 

מפשפשים במעשיהם בזים לעניני החומר , וברגע זה העומדים סביב מתעלים אף הם למחשבה נצחית 40887 

נעשים אז רכים ומסוגלים לקבל על עצמם עול מלכות שמים בלי שום תנאים , ולועגים למושגים הקטנים 40888 

 40889 .והיסוסים

קיבלו את תוכחתו ואת , הם ביטלו אז את עצמם לגמרי, הפרידתו של יעקב השפיעה גם על בניו שבטי יֿ 40890 

שמא יניח את יעקב אביו וילך ויתדבק , ל אמרו למה לא הוכיח יעקב את ראובן בחייו"וחז, דבריו החריפים 40891 

השפיע עליהם לקבל את הענינים , ורק קודם מיתתו באותו הרגע המלא רגשות הגעגועים, (ספרי) בעשיו 40892 

מסוגל היה לקבל כל הענינים הקשים שבימים רגילים לא היו יכולים לקבלם רק אותו היום , הגבוהים 40893 

 40894 .בנקל

ביום ההוא קיבל מנשה , ביום ההוא בירכם יעקב אביהם וציוום גם לעתיד להתברך בברכת אפרים ומנשה 40895 

באותם הרגעים הנרגשים הסתדר ענין הדגלים במדבר לפי , על עצמו וויתור גדול שאחיו הצעיר יקדימנו 40896 

כל , כל מפה וצבע שלו מורים על מעלת השבט, צבעיהם של הדגלים היו שונים זה מזה, השבטים מעלות 40897 

רגע זה גדול , הוותרנות שלהם באה כתוצאה מאותו רגע של פרידת אביהם, אחד הוצב במקומו לפי מעלתו 40898 

מזעזעתו ומגבהתו למעלה מהרגשות , והשפעתו מרובה מאוד שהיא חודרת עמוק עמוק לנפש האדם 40899 



כיוון יעקב לשעה זו שהיא שקולה ומועילה יותר מאשר ימים ושנים , מריות לרגשות רוחניים נעליםחו 40900 

 40901 .רגילים

, ה הרי השעה שיעשו הדגלים"כיון שיצאו ישראל ממצרים אמר הקב, (´ז´ במדבר רבה ב) ל אומרים"חז 40902 

ידה מחלוקת אמר עכשיו עת, עמד משה והתחיל מיצר, ה למשה עשה אותם דגלים לשמי"מיד אמר הקב 40903 

, הוא אומר לי אי אפשי אלא בדרום, אם אני אומר לשבטו של יהודה שישרה במזרח, להנתן בין השבטים 40904 

ה משה הם אינן צריכים לך בדבר הזה מעצמן הם "אמר לו הקב, וכן אחרים כיוצא בו כל שבט ושבט 40905 

, ך יקיפו את המשכןכשם שהקיפו את מטתו כ, שצוואת אביהן בידם היאך לשרות בדגלים, מכירין דירתן 40906 

 40907 .מנין שכן כתיב איש על דגלו

עד שהשפעתו נמשכה אף לדורות , הרגע המרומם של פרידת יעקב מבניו היה כל כך מועיל בפעולתו 40908 

הוא הועיל לסידור הענינים אף במקומות היותר קשים שגם משה רבינו פחד , ולשנים ולעתיד הרחוק 40909 

 40910 .זוהי תוצאה מהיום ההוא היום האחרון פועל ישועות, לצוואת יעקב הועילה לסדר הכל בנק, לנגוע בהם

גם הכנענים נכנעו לפני השבטים במיתת יעקב , זכרון יום המות מכניע אף את אביר הלב אף את הרחוק 40911 

שמעון בן ´ ר, אליעזר אומר איזוריהם התירו´ ר? ומה עשו, אף הכנענים עשו באבלו של יעקב, אבינו 40912 

הכנענים שבאו , (´א י"ירושלמי סוטה פ) רבנן אמרי זקפו קומתם ,לקיש אומר קשרי כתפיהם התירו 40913 

, הם הכינו את עצמם לאותה שעת כושר, מיד נתרוקנו מכעסם והתנפלו לפני שבטי יֿה0בנשק 0מזויינים  40914 

 40915 .חשבו כי זוהי השעה הנכונה להתנפל עליהם ולכלותם, כאשר השבטים מצויים באבלם על מיתת אביהם

את עומק צער הבנים שבטי יֿה ואת , ת הפרידה והמוות של אביר הרועיםאבל כיון שראו את תמונ 40916 

רוחם אבדה להם ולבבם , הושפעו מאווירה זו עד כדי כך שידיהם נתרשלו, האווירה הרצינית ההיא 40917 

עד כדי כך גדול ומועיל היום , כרעו על ברכיהם והשתתפו עם האחים באבלם על מות אביהם, נתרכך 40918 

ולזה כאן , למעט קומתם עדי ארץ ולשכך חמתם וכעסם, רלי הלב כמו הכנעניםההוא שמשפיע אפילו על ע 40919 

אמירה זו היא טובה , רפואה בדוקה ומנוסה הפועלת רושם רב, ו שהיא אמירה מועילה"לאמור מלא וא 40920 

 40921 .ביום האחרון לחיים´ ביום ההוא´וזאת מטעם , ומלאת תועלת

ק ויקרבו ימי "ש בזוה"וכמ, ומעשים טובים יזכה לכך שכל ימיו בתורה, כאשר יזכור את היום ההוא 40922 

? וכי בכמה ימים ימות האדם והרי ברגע אחד מת ויוצא מן העולם, ישראל למות לא כתיב יום אלא ימי 40923 

כל אותן הימים שנתקיים האדם בזה העולם נפקדים , ה להשיב אליו רוח האדם"אלא כאשר יבקש הקב 40924 

ולפיכך , ולא נדחה יום אחד מהם בשביל עבירה, בושה אשרי חלקו שימיו מתקרבים אצל המלך בלי, לפניו 40925 

אוי להם לרשעים שאין בהם קריבה איך , כתוב בצדיקים קריבה לפי שמתקרבים לפני המלך בלי בושה 40926 

 40927 .שהרי כל ימיהם בחטא ואיך יתקרב לפני המלך, יתקרבו לפני המלך

, שה רבינו בכל השנים הרבותוהרי זה מבהיל שמ, משה רבינו למד מיעקב שלא הוכיחן אלא סמוך למותו 40928 

, ועשה זאת רק קודם מותו, גם בעת שהיו רגעים מוכשרים ומזומנים היטב להטיף להם מוסר נמנע מכך 40929 

ל "עד כמה נאמנה עצתם של חז, הוא הזמן היותר מוכשר שבני ישראל ישמעו ויקבלו דברים קשים 40930 

, א הנותנת חיים לכל החושבים בזההי, י שיזכיר לו יום המיתה"שאפשר לנצח את היצר הרע ע, הקדושים 40931 

ואת יום הפרידה , ואשרי הגבר החושב ומתבונן ומעלה על לבו את זכרון העתיד הוודאי בעולם הנצח 40932 

 40933 .והרוצה שיחיה ימית את עצמו, המגלה לו את הטוב הצפון

ה אם להכנסת כלה או למצו, ל שהיה נוסע למרחקים לצרכי ציבור"מספרים על רבי משה לייב מסאסוב זצ 40934 

אבא מה , וכאשר חזר לביתו הקיפוהו ילדיו מכל הצדדים בשאלה, פעם נתעכב בנסיעתו זמן רב, אחרת 40935 

אך כאשר המשיכו לתבוע ממנו ביתר שאת וצעקות , הוא השתמט וניסה לדחותם בקש? הבאת לנו 40936 

ממה נתרגשת עד כדי כך , ולאחר שאשתו הקיצתו מהתעלפותו נשאל על ידה, ותחנונים נתעלף פתאום 40937 

 40938 ?כ בקשתם של הילדים שהיית צריך להתעלף"האם נגעה ללבך כ, פלת בהתעלפותשנ

אלא באותה שעה ציירתי לעצמי , לא מפני בקשתם ולא מפני החרפה נתעלפתי, נענה רבי משה לייב ואמר 40939 

וישאלוני מה , איך יהיה כאשר אבוא לעולם הבא לאחר הדרך הרחוקה והארוכה של העולם הזה, בדמיוני 40940 

ואכן כמה הבושה שורפת אז את ? מה תורה ומה מצוות אתה נושא עמך? ך הרחוקה הזוהבאת מן הדר 40941 

 40942 !הפנים כאשר המטען הוא דל וריק

היה מטורף אחד שהיה יום יום , שבעיר מולדתו זעטיל הסמוכה לוילנה, ל"וכן מספרים על החפץ חיים זצ 40943 

, ד דשם קמצוץ טבק להרחה"המכדי לקחת מגבאי בי, מכתת רגליו מרחק של כמה פרסאות מזעטיל לוילנה 40944 

ליום , החפץ חים היה ממשיל מעשה זה בשיחותיו על חשבון הנפש, והיה חוזר את כל הדרך בו ביום 40945 

מה הבאת מדרך כה רחוקה שמרחק הילוכו הוא כמה , האחרון שבו יבוא האדם לעולם האמת וישאלוהו 40946 

 40947 .ויתברר לו שלא הביא אלא קמצוץ של טבק, מאות שנים

י הורביץ הסבא מנובהרדוק בטרם "ר רי"שפגש את האדמו, איצל פטרבורג בלזר´ על רעוד מספרים  40948 

איצל למה עזב את ´ שאלו ר, כאשר היה טרוד במסחר לאחר שירד משלחן חותנו, שפירש להתבודד ביער 40949 



השיב הסבא שיש לו משפחה גדולה שצריכה להתפרנס אחרת ממה יהיה לה , הלימוד ונכנס למסחר 40950 

וזו היתה מהגורמים , השאלה הזו פגעה כחץ בלבו של הסבא? איצל בשאלה ובמה מתים ´השיבו ר? לחיות 40951 

 40952 .(אור חדש)  .לפרישותו ולעלייתו המפורסמת

 40953 

 40954 מאמר תתנד

 40955 .(ב"ח כ"מ) ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמרי

בשכם נחלקו מלכות , בשכם מכרו את יוסף, בשכם עינו את דינה, ויבואו שכמה מקום מזומן לפורענות 40956 

ומתעוררת השאלה אם שכם היא מוכנה , (תנחומא וישב) בית דוד ויבן ירבעם את שכם בהר אפרים 40957 

ואיזה חשיבות בה להדגיש ואני נתתי לך שכם , מה טעם יש בנתינתה מתנה ליוסף, ומזומנה לפורעניות 40958 

 40959 ?אחד על אחיך

, ה ותרופה ומזור לשני הכל תלוי בהמקבלאמנם התשובה היא שהמקום בעצמיותו יכול להוות פורעניות לז 40960 

הנה ראינו , ולשני היא מקדיחה ושורפת ומכלה, ודוגמת השמש שלאחד היא מאירה ומרפה לכל תחלואיו 40961 

ע "ראב) וישתנו הפעלים בעבור השתנות המקבלים, ילבינו הבגדים השטוחים לשמש ויחשכו פני הכובס 40962 

 40963 .(קוהלת´ בהקדמתו לס

בעל העבירה מרגיש , המקום הוא בשבילו מזכיר עוון, זרע ונטע שם עבירההמקום הוא פורעניות למי ש 40964 

, אוויר המקום מעציבו ומדכאו והוא מוכרח לעקור משם, טעם מר ואיום במקום שבו נכשל בעבירה 40965 

 40966 .והיפוכו בצדיק שחן המקום עליו וחן צדקתו על המקום

ו "ל נפשם מחמת המציק הרשע ימחשי שברחו ונמלטו ע"מאחב, כמו שמעיד לנו הנסיון במלחמה האחרונה 40967 

ומידי פעם בפעם נאלצין היו , והיו מתגוללים שם בבורות שיחין ומערות שונות, מן הגיטו אל היערות 40968 

קרוביהם נפלו בחלל רעב וחרב , והיו סובלים חרפת קור ורעב וצמאון, להעתיק את מקומות מחבואיהם 40969 

 40970 .ן הימים ההםאיום ונורא הוא זכרו, בשדה במיתות משונות אין קובר

כשעוברים לפעמים דרך יער או שמריחים את ריח , כ מלפנים במחבואי היערות"אלה האנשים שעונו כ 40971 

ציורי הדמיון של העינויים מפחיד ומרחיק אותם אף מריח היער , היער מיד הם מתמלאים רוגז וחלחלה 40972 

ל ההרגעה והתרעננות לכל הלא היער היה סמ, הבה ונזכור נא את היער בימי השלוה השלום, הטוב והנעים 40973 

והנה , היער היה סמל הרגש הנעימות והשקט, ומה מאוד היו מתענגים כל אלה על הטבע האלקי, מרי נפש 40974 

 40975 .הפך לכל האומללים לסמל זוועה ופלצות

הרי , או נכשל שם באיזה דבר מכוער וחילל את המקום וקדושתו, וכן אחד שעשה עבירה במקום ידוע 40976 

ברם מי , הוא מתבייש במקום ומוקיר רגליו משם בכל עת מצוא, ו נדחקות משםחשכת המקום עליו ורגלי 40977 

או שעברו עליו שם מאורעות ונסיונות והוא , שזורע איזה פעולות מבורכות ונהדרות באיזה מקום שהוא 40978 

וזכרון המקום ההוא , הרי המקום ההוא חביב ומעודן עליו, נשאר בצדקתו וברמתו המוסרית הגבוהה 40979 

 40980 .משמח את לבו

מוחרם ונידח מעם אחיו מתלבט , ולכן יוסף הצדיק שעמד בכל הנסיונות החל מן הרגע שהושלך אל הבור 40981 

הן אמת שמפאת היסורים הגופניים המקום ההוא צריך להיות , ומתפתל ביסוריו בבור עם נחשים ועקרבים 40982 

צות עליו מטעם כל הזכויות הנאל, ברם זכרון גבורת נפשו שהתרחשה לו במקום ההוא, לו מכוער ומתועב 40983 

כל אלה החיובים והנשגבים מבשמים לו את ריח , אף ברגעים המרים ביותר במקום הזה, עמידתו בנסיון 40984 

 40985 .כל נקודת אור בוקעת ממקום זה של הנאת רוח נפלאה, המקום וחינו על כל צעד ושעל

ב אדם לברך כי חיי, והנה יוסף כשחזר מקבורת אביו הלך לברך על אותו הבור שהשליכוהו אחיו לתוכו 40986 

איזה רוח , (תנחומא ויחי) ת שעשה לי נס במקום הזה"והוא בירך במקום את השי, במקום שנעשה לו נס 40987 

כי הרגיש שכל אותן ,  פנימית יקרה מאוד משכה את רגליו לילך לאותו מקום הנסיון והעמידה בנסיון 40988 

והמקום , וחנית האלוקיתהגדילו והעמידו את כל מהותו הר, הצרות האיומות שהיו כרוכות באותו מקום 40989 

 40990 .נעשה לו חביב ויקר עד מאוד

מכל פינה צורחת , שהזכיר להם את ההתעללות באחיהם, לא כן אחי יוסף הם פחדו להתקרב למקום ההוא 40991 

מעשה , ואפילו מעשה נקמת שכם מתוך ההגנה של כבוד אחותם דינה, היתה להם העבירה של מכירת יוסף 40992 

לגבי דינה ´ אחי דינה´ל "וכבר אמרו חז, י מכירת יוסף"ה בערכו עעומעם והוכה, שהראה על רגש האחוה 40993 

אבל , ולהם היתה ההתקרבות למקום שכם למרדות הלב ולרגשות מאוימות, אחים ולא אחים לגבי יוסף 40994 

 40995 .ליוסף היה מקום עיר שכם למתנה חשובה נכבדה עד מאוד

הזכות , (מדרש) הורות לפניו גשנהולכן זכה יהודה שנפל חלקו בארץ גושן בזכות שהלך בשליחות אביו ל 40996 

זכות זו נתגלגלה , נשארה קשורה בשמו וחלקו של יהודה, ש"הגדולה שגושן הפכה למרכז של תורה ויר 40997 

הלא נבין עד כמה יהודה היה אז עייף ומוטרד אחרי כל הנסיונות , לו ליהודה אך בשביל מסירות נפשו 40998 



, מיתת אשתו ובניו, שם בו יותר מכל האחיםמכירת יוסף שהוא א, שעברו על נפשו אז בתקופה ההיא 40999 

 41000 .התרגזותו למען הצלת בנימין, והתאמצותו לשחרור שמעון מבית הסוהר

, ע לייסד בית הוראה וישיבה בגושן"ובכל זאת לא נמנע מלקבל ע, כל עצביו מתוחים ויגעים עד מאוד 41001 

זכה , עבוד לטובת הרביםע מל"ועבור מעשה רב זה עבור התאמצותו שאף בהיותו במיצר נפשי לא מנע א 41002 

כי חביב לו המקום שזרע ונטע , ושם גושן נקרא עליו וחבלי היצירה הרוחנית הזאת עלתה בחלקו ולזכותו 41003 

כי באותו המקום , שנתנה לכלב בן יפונה´ חברון´ומעין זו מצינו גם כן בעיר , שם קדושה במסירות נפש 41004 

ומשום זה היתה לו חברון המתנה הנאותה , ניחן ברגש גבוה ולא נשתבשה דעתו ללכת בעצת המרגלים 41005 

 41006 .(אור הנפש)  .ביותר

 41007 

 41008 מאמר תתנה

 41009 .(ב"ח כ"מ) ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמרי

הפעם הראשונה כתונת הפסים שהלביש , ה לידי קנאה בין בניו האחים"ארבע פעמים הביא יעקב אבינו ע 41010 

שנראה כאילו הם , (י"רש)ב  אחרונים אחרון אחרון חביהשניה שהעמיד את רחל ויוסף , יעקב את יוסף 41011 

הפעם , השלישית כאשר שלח יד ימינו על ראש אפרים שהוא הצעיר, יותר מוגנים מחמת עשיו הרשע 41012 

הרביעית כאשר בירך את יוסף ואמר ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי  41013 

 41014 .ווהלא מטיל קנאה בינו לבין אחי, ובקשתי

כי לאחר שעשיו הרשע , כשהעמיד את רחל ויוסף אחרונים אין אז מקום לקנאה, ויש לבאר אחד אחד 41015 

הקנאה נעלמת במצב כזה , השונא הגדול הולך לקראתם לעוקרם מן העולם אז אין יצר הקנאה שולט בם 41016 

התגבר על כעת כולם מאוחדים ברעיון ובמחשבה אחת איך ל, שבו אין זמן לחשוב בדברים קטנוניים כאלה 41017 

, כי עתידו של כלל ישראל וגורלו נתונים על כף מאזנים, איך להינצל מן הסכנה הגופנית והרוחנית, השונא 41018 

 41019 .מה שאין כן במצב של שלוה ומנוחה שאז די ברמז קל כדי שהקנאה תתלהב

על  —וכן מצינו שהכהן המשיח מדבר אל העם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם  41020 

על , שאם תפלו בידם ירחמו עליכם, לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין, ם ולא על אחיכםאויביכ 41021 

הסכנות מבחוץ מאחדות את , אויביכם אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמים עליכם אל ירך לבבכם 41022 

 41023 .לבבות האחים והאחוה בלב כולם

ויאמר יוסף , הרגיש בזה´ והאלשיך הק כאן התמיהה יותר גדולה, הפעם השלישית בה שכל יעקב את ידיו 41024 

כלומר האם לא כן היה אבי במה שאתה אבי שמת קנאה ביני ובין אחי , אל אביו לא כן אבי כי זה הבכור 41025 

יוסף , כי זה הבכור לפחות שים ימינך עתה על ראשו? ולמה תשים קנאה בין בני, בקנאת כתונת הפסים 41026 

ויעקב אמר כאשר כשרונו , ו בל ישוב שנית לעשות גם עתהרצה להזכיר לאביו ענין הקנאה בינו לבין אחי 41027 

 41028 .ל"ניכר אין קנאה עכ

הקשה ´ כתבו בתוס, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, גם פעם הרביעית כאשר בירך את יוסף ואמר לו 41029 

והלא בשביל משקל שני סלעים שהוסיף לו על אחיו נתגלגל ? הרב רבי משה והלא מטיל קנאה ביניהם 41030 

, וגם על יוסף יש תימא שנתן לבנימין שלוש מאות כסף וחמש חליפות שמלות? למצריםהדבר וירדו  41031 

ותירץ כי מה שנתן יעקב ליוסף בעודו הדיוט וקטן בזה היו ? ולאחרים לא נתן אלא חליפות שמלות 41032 

אבל עכשיו שהיה מלך לא היו , כי לא היה ראוי לכבדו יותר מפני שהם גדולים ממנו, מתקנאים בו 41033 

גם מה שהיה יוסף מכבד לבנימין יותר מהם לא היו , הדין לכבדו מפני כבוד המלכותש, מתקנאים 41034 

 41035 .כי אמרו הדין עמו לפי שהוא בן אמו, מתקנאים

, לאחר שנכשלו בקנאה בעבור כתונת הפסים, ל כי יעקב רצה להעמיד את האחים השבטים במבחן"ועוד י 41036 

שיקבלו , יעו למצב כזה של פחיתות הכבודשאם יג, האם לאחר זה נשתנו לטובה ותיקנו עצמם במדה זו 41037 

ויעקב אביהם , הרי זה סימן שאכן תיקנו, בלי תגובה את הדבר ולא יחזרו ולא ישובו למה שעשו בקדמותם 41038 

 41039 .אכן רצה לבדוק ולראות איך יתנהגו עתה במצב שלכאורה יש פגיעה בהם

והשבטים אומרים , יו מצהילותר עזריה בשעה שבירך יעקב אבינו את יוסף יצא יוסף ופנ"כ א"ואיתא במת 41040 

שהרי יוסף בשביל שהוא מלך נוטה , זהו מנהג כל העם להטות רצונם עם מי שהשעה משחקת ועומדת לו 41041 

´ אמר להם יעקב יראו את ה, הרי מי שהשעה עומדת לו עומדין  ומקיימין עמו לכל, אחריו אביו יעקב 41042 

אין סיבה לקנאה , (ר ויחי צז"מד) ר ליראיווסיפא דקרא כי אין מחסו, קדושיו אני מספק לכולכם בברכתי 41043 

אין הם נפגעים אלא מקבלים באהבה ובעין טובה את , ´אם היראה תשלוט בכם כי אין מחסור ליראי ה 41044 

 41045 .מעלת זולתם

הספורנו לראות ´ ועל שנתן לבנימין חמש ידות פי, גם יוסף השתדל לבדוק ולבחון את אחיו במדת הקנאה 41046 

ליהם אמר אעלה ואגידה לפרעה ואומרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ אחר שהתוודע א, אם יקנאו בו 41047 

והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם ואמרתם אנשי מקנה היו , כנען באו אלי והאנשים רועה צאן 41048 



החזקוני יוסף היה דואג שאם יהיו שרים בבית פרעה שיורידוהו מגדולתו שהרי בשביל כתונת ´ ופי, עבדיך 41049 

אם לא נשאר , האם תיקנו והשלימו את נפשם, רצונו של יוסף היה להעמיד במבחן את אחיו, פסים מכרוהו 41050 

 41051 .(מעייני החיים)  .בהם משהו מהעבר מהמדה של קנאה

 41052 

 41053 מאמר תתנו

 41054 .(´ט ב"בראשית מ) ...ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז פחז כמים אל תותר

ראובן ראוי היה ליטול , מברכם וקובע את דרגתם בכלל ישראל, יעקב אבינו קודם פטירתו קורא לבניו 41055 

הכהונה ניתנת ללוי אולם המלכות אינה ניתנת לו , אך פחז כמים גרם שניטלו ממנו, בכורה כהונה ומלכות 41056 

אך כלי חמס מכרותיהם ולפיכך לא , הגם שבסור המלכות מראובן ראויים היו הם ליטלה, ואף לא לשמעון 41057 

 41058 .(י"ון רשלש) יאתה להם המלוכה

אך יעקב קוראו , יהודה בשומעו שהוכיח יעקב לראשונים מיד נסוב לאחוריו שלא יוכיחנו במעשה תמר 41059 

לפיכך , (י"רש) יהודה אתה לא כמותם כי מטרף בני עלית על ידי הודאתך במעשה תמר, בדברי ריצוי 41060 

לא , א מדבית יהודהשלטון יהי בשירוייא ובסופה יתרבא מלכ, ראויה לך המלוכה כמו שתירגם אונקלוס 41061 

 41062 .יעדי עביד שולטן מדבית יהודה עד דייתי משיח דדיליה היא מלכותא

בגין כן לך יהודון אחך ויתקרון יהודאין , יהודה אנת אודיתא על עובדא דתמר, בתרגום יונתן הוסיף עוד 41063 

ה זכה ומחמת, בשכר הודאתו במעשה תמר זכה למלכות, לא פסיקין מלכין ושלטין מדבית יהודה, על שמך 41064 

 41065 .ועלינו להבין כיצד זכה יהודה למלכות בעבור הודאתו, גם שעם ישראל נקרא על שמו יהודים

י שנטלתי יותר מחלקי מעתה "וברש, ´והנה יהודה קבל את שמו מאמו לאה כמו שאמרה הפעם אודה את ה 41066 

, לשה בניםש הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו ש"שהרי כבר נטלה חלקה בלידת לוי כמ, יש לי להודות 41067 

ועכשיו בלידת יהודה הרי היא נוטלת , (י"רש) מעתה אין לו פתחון פה עלי שהרי נטלתי כל חלקי בבנים 41068 

והענין תמוה וכי לא היה לה ללאה אמנו , ולפיכך היא קוראתו יהודה מלשון הודאה הפעם אודה, חלק יתר 41069 

 41070 ?בנוטלה יתר על חלקהולמה הודתה רק בלידת הבן הרביעי , בקבלת חלקה הראוי לה´ להודות לה

´ דוד הודו לה, יהודה ויכר יהודה, לאה תפסה פלך הודאה ועמדו בבניה בעלי הודיה, ש ויצא"איתא בילקו 41071 

כי אין הודאה שנאמרה , ל צריכים ביאור"דברי חז, דניאל לך אלהא דאבהתי מהודא ומשבח אנא, כי טוב 41072 

אבל לאה דוד ודניאל הודו , טא והתוודהיהודה הודה בח, בלאה בדוד ובדניאל כהודאה שנאמרה ביהודה 41073 

 41074 .על חסדיו´ לה

ה את עולמו לא בא אדם שהודה לפני "מיום שברא הקב, ש בר יוחאי"יוחנן משום ר´ עוד שם אמר ר 41075 

והתמיהה גדולה וכי אדם הראשון נח חנוך , ´שנאמר הפעם אודה את ה, ה עד שבאתה לאה והודאתו"הקב 41076 

בצאתו מן ´ וכבר מצינו לנח שהקריב קרבן לה? ה"א הודו להקבוכל צדיקי הדורות והאבות הקדושים ל 41077 

 41078 .´וכן אברהם יצחק ויעקב בנו מזבח להודות לשם ה, התיבה להודות לו על חסדו עמו

, וכשם שבכח מעשיהם בנו את עתיד האומה, הנה ידוע שהאבות הקדושים בעבודתם בנו את כלל ישראל 41079 

למעלת , ועיצבו בכך את מהותו של עם ישראל, בהםכך השרישו בבניהם אחריהם את המדות הנעלות ש 41080 

לפיכך רק היא יכלה להוריש כח זה לבניה , בשלמות לא זכתה אלא לאה אמנו כפי שיבואר´ ההודאה לה 41081 

ה את עולמו לא בא אדם שהודה לפניו עד שבאת "ש בר יוחאי מיום שברא הקב"הוא שאמר ר, אחריה 41082 

אה זו השרישה בבניה עד סוף כל הדורות עמדו ממנה בעלי והוד, כי הודאה בשלמות מצינו רק בלאה, לאה 41083 

 41084 .הודיה

מתנה , בעת אשר ירגיש האדם כי כל מה שניתן לו אינו אלא מתנת שמים בלבד? מהי הודאה בשלמות 41085 

הרי זה עלה לדרגת מודה , ´גמורה בלא שום זכות וסיבה עצמית למה שניתן לו ואז יתעורר להודות לה 41086 

, על הולדת הבן הרביעי´ למעלה זו הגיעה לאה אמנו בהודאתה לה, האמיתית בשלמות כי הוא גדר ההודאה 41087 

כי במידה , אך לשלמות ההודאה עדיין לא באה, גם על הבנים הראשונים´ אף כי בוודאי הודתה לאה לה 41088 

ורק עכשיו בלידת בנה רביעי , מסוימת הרגישה כי יש לה זכות באלו השלושה ואת חלקה היא נוטלת 41089 

 41090 .שנטלתי יתר מחלקי´ הפעם אודה את ה, ´הודאה בהכירה כי הכל מתנת ההגיעה לשלמות ה

וכדי להכיר חסדי , עמנו´ מתוך הכרה ברורה בחסדי ה, בתכלית´ עבודתנו להגיע למעלה זו של הודאה לה 41091 

והן השלשה שמנאן החובות הלבבות בתחלת , שמים מוטל עלינו לבטל את הסיבות המונעות מהכרה זו 41092 

, אוה הממלאת את הלב הגורמת לאדם לרצות עוד ועוד ולא מניחתו לראות את הישהת (א, שער הבחינה 41093 

הרעות אשר תמצאנה  (ג, הסובבים אותו בחיי יום יום עד שנראים לנו כטבעיים´ הרגילות בחסדי ה (ב 41094 

 41095 .עלינו לעוררנו מתרדמתנו ולהגדיל שכרנו לעתיד לבוא´ אותנו שגם הם מחסדי ה

אך גם לקטני המעלה , כשם שמברך על הטובה... הודות על היסורים לברךואם אמנם מדרגה נישאה היא ל 41096 

אלא שהצרות ממלאות את הלב ואינם נותנות , בזמן הצרות כי די שאתה חי´ ניתן מקום להודות לה 41097 

כי הנה בשעה שפוגעת , ´ועד כמה רחוק האדם מהכיר חסדיו ית, עלינו בעתות צרה´ להרגיש את חסדי ה 41098 



אינו אומר למה , ה משפיע עליו טובה"ואילו בזמן שהקב, ר למה הגיעתני כזאתל הוא אומ"בו צרה רח 41099 

 41100 .הגיעתני כזאת

ואת הרגשת בצדקתי הביאני , סיבות מוטל עלינו לבטל את הרגשת כחי ועוצם ידי´ תחילה לביטול אלו הג 41101 

יבות כי כל עוד יתלה האדם הטובות עליו בס, ולהגיע להתבטלות מוחלטת מתלות בעצמו ובזולתו, ´ה 41102 

המעורר ישנים , והוא שאנו אומרים בתפלת נשמת, ת ויודה אליו"לא יתכן שיכיר בחסדי השי, העולם 41103 

רק כשבאים לידי הכרה כי הכל , והמקיץ נרדמים המשיח אלמים והסומך נופלים ולך לבדך אנחנו מודים 41104 

 41105 .הוא מאתו יתברך אזי תתכן ההודאה בשלמות

אדם המסוגל לבטל את , ה על חטא כי שניהם ממקור אחד יבואוזוהי השייכות של הודאה על הטובה והודא 41106 

וממילא אין מעכב בידו , הרי הוא עומד בראיית האמת כפי שהיא, כוחות עצמו ולהודות על הטובה 41107 

, בכוחו גם לשפוט זולתו בצדק ובמשפט, ומי אשר מסוגל לשפוט את עצמו לפי האמת, מלהודות על חטאיו 41108 

ולכן לא יאתה המלוכה לראובן אשר פחז , פ דרכי המשפט"המלוכה ע וזו היא מידת המלכות לנהל את 41109 

אלא , ואין זו מידת הצדק והמשפט, ולא ראויה המלוכה לשמעון ולוי אשר כלי חמס מכרותיהם, כמים 41110 

 41111 .י הודאתו במעשה תמר"ליהודה שנתגלה כח שלטונו בכל שלמותה מי שנמשך ע

פ "ולפיכך הוא נדרש לשבח לבוראו לכה, י בכל צעדיות חייבים להקיף את חיי היהוד"רגשי ההודיה להשי 41112 

וכאשר , (ג"מנחות מ) ל חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום"והוא ענין אומרם ז, מאה פעמים בכל יום 41113 

, ולברך בשמו´ כי החסיד יתגלגל בכל חושיו להודות לו ית, (א"מאמר שלישי י) נתבאר הדבר בכוזרי 41114 

וכל אשר יוסיף יהיה תוספת , י חובתו מהתשבחות הם מאה ברכותוהמעט מן השעורים אשר יצא בהם יד 41115 

, ה פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספורות"ש דוד המלך ע"מקרבתו אל האלקים וכמ 41116 

כח ההודאה הוא המציין מהותם , (מאמר שלישי יא) ש"לא יכללהו המנין עי´ ית´ רצונו לומר כי שבח ה 41117 

 41118 .ע יהודה אנת אודיתא בגין כן יתקרון יהודאין על שמך"בוכדברי התרגום י, של ישראל

הן מהחיובים , והרבות אליו בתודות ותשבחות על הטובות אשר גמלנו, עלינו´ ואמנם הכרת חסדי ה 41119 

מעוטה שבעבודת האלוקים שאין , והיא הנקראת בלשון החובת הלבבות´ המינימליים הנדרשים בעבודת ה 41120 

וזו היא עבודתנו שלא תפסק הכרת חסדיו , (שער עבודת האלקים) אדם יוצא ידי חובתו בפחות ממנה 41121 

 41122 .(שערי ציון)  .חסדו ואמתו מאתנו´ ובעבודה זו אנו זוכים כי לא יסיר ה, מלבנו ומפינו תמיד

 41123 

 41124 מאמר תתנז

 41125 .(´ט א"בראשית מ) ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים

, אמר להון תהון כולכם אסיפה אחת, ורבנן אמרי צוה אותם על המחלוקת, פו הטהרואחא אמר האס´ ר 41126 

וקרב אותם לעץ אחד והיו , ד ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו"הה 41127 

מה כתיב אחריו ועשיתי , התקינו עצמן לגאולה, נעשו בני ישראל אגודה אחת, חברו כתיב, לאחדים בידך 41128 

והיה באחרית הימים יהיה הר בית , סימון אומר האספו מפלת גוג ומגוג הראה להם´ ור, כם לגוי אחדאת 41129 

 41130 .(.ר ויחי צח"מד) נכון´ ה

התנאי הראשון לאיגוד ואסיפת האנשים הוא מירוק וזיכוך , ויש לפרש שכל החכמים נתכוונו לדבר אחד 41131 

אחרי תאוותו ורצונו נפרד מכל , נפרדכ לתאוה יבקש "החומר מפריד הנפשות כמשה, הנפשות והגופות 41132 

 41133 .כי ירחקו ממנו אוהב וריע, חבר ועמית

ל "מנות הלוי לרבינו שלמה הלוי בן אלקבץ זצ´ ובס, המן אמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים 41134 

כי יש להם אל אחד , וראוי לדעת כי זה הצורר חכם היה ויודע שסגולת האחדות דבקה בזרע ישראל, כתוב 41135 

כי האל , והסגולה טבעית בה להיות נמצאת בהתחלותיה, והם עם אחד והיא שומרתם, אחת להם ותורה 41136 

גם הוא אחד , ואברהם אשר הוא ההתחלה החומרית, אחד´ ה´ הוא ההתחלה אשר כפי הצורה אחד שנא 41137 

הן האדם היה כאחד ´ כענין שנא, ונאמר הביטו אל אברהם אביכם כי אחד בראתיו, אחד היה אברהם´ שנא 41138 

 41139 .מנו יחידאי כתרגומומ

וכן , ויתחייב שישראל תולדותם יקראו גוי אחד, והבאת שני אחדים זה בזה לא יוולד משניהם כי אם אחד 41140 

ומשבעים נפש למד שבהפרדם יהודה ואפרים נפרדה , ה מי כעמך גוי אחד בארץ"אמר דוד המלך ע 41141 

אשר סגולת כל , השתי התחלותוכמו שאמר הנביא הלא אב אחד לכולנו הלא אל אחד בראנו והם , צורתם 41142 

כי בזה נחלל הברית , כ מדוע נבגוד איש באחיו אשר יורה על החילוק וההפרד"א, אחת מהן הוא האחדות 41143 

 41144 .ולעתיד בשעת תיקונם והיו לאחדים בידך, והגדולה אשר בהתחלות

בימי אין אתה מוצא ימים קשים לישראל שהיו באפילה כאותם הימים שהיו , ל"איתא במדרש תהלים וז 41145 

וכיון ששמעה אסתר , מפוזר בין העמים ומפורד בינם לבין עצמם, שאמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, המן 41146 

 41147 .כ"התחילה אומרת לך כנוס את כל היהודים ע



, והכתיב מגורי אל חרב היו אל עמו לכן ספק ירך? ובמקדש ראשון לא היה שנאת חינם, (.יומא ט) ´במס 41148 

ההוא בנשיאי , וכלין ושותין זה עם זה ודוקרים זה את זה בחרבות לשונםאלעזר אלו בני אדם שא´ ואמר ר 41149 

והם , ואף אוכלים ושותים זה עם זה, בני אדם חברים בדעה יושבים יחד באהלי תורה, ישראל הוא דהוו 41150 

ואין ימים אפלים לישראל כמו הימים הללו שמפורדים בינם , בחרבות לשונם? דוקרים זה את זה ובמה 41151 

 41152 .לבין עצמם

ואז יתאחדו כל הנפשות , אלא אם כל אחד יטהר את לבו ואת מדותיו, כן אין עצה להמלט מן הצרהול 41153 

ויתכן חיבור גם לגופים על ידי , ויתהוו לאגודה אחת להימשך אל שרשם העליון ללא פירוד ומחלוקת 41154 

 41155 .ולהמפלת גוג ומגוג בנין המקדש וגאולת ישראל תלויים באיחוד הנפשות ותיקון עצמן לגא, הנפשות

ששואל מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא דוקא בימי , ל"שלמה אלקבץ ז´ וראיתי בספר ברית הלוי לר 41156 

ל שכל רב "וביאר הוא ז? הלא חטאם שלא נהגו כבוד זה בזה בודאי נמשך זמן רב קודם לכן? הספירה 41157 

, בניםאשר על כן נקראים התלמידים , הלומד עם תלמידים משפיע להם מנשמתו מעצם מהותו הרוחנית 41158 

כי רק בהצטרפות כולם יחד השפעתו מאירה , ואם התלמידים מתאחדים כראוי אז השפעתו באה לתכליתה 41159 

ורק בהתכללותם יחד נשלמה , כי כל תלמיד נוטל רק ניצוץ השייך למהות נשמת התלמיד, בהם בכללותה 41160 

 41161 .השפעתו

, וזה מצב מסוכןאבל אם התלמידים מתפרדים זה מזה מאבדים השפעת רבם מבלי בוא אל תכליתה  41162 

ז נתפרדו זה מזה וממילא לא נתנו להשפעת "ועי, ע עם כל גדלותם לא נהגו כבוד זה בזה כראוי"תלמידי ר 41163 

, ואשרי הדור שאהבה ואחוה ואיחוד שוררים בו, הפרידה גורמת נזק שלא ישוער, ש"רבם תכלית עי 41164 

ואינון , ו ואיתעבדו שרגיןק כד מתקרבין נשמתא דא עם דא עבדי איביך ונפקא נהורא מינייה"ובזוה 41165 

 41166 .נשמתון לגיורין דמתגיירין

כמה גרים נכנסו , ראה כמה תועלת גדולה והשפעה רבה נתהוותה על ידי איחוד נשמות הצדיקים בזה ובבא 41167 

וכמה נשמות , י האוויר הטוב השורה מחמת האהבה והאחוה שבין תלמידי חכמים"תחת כנפי השכינה ע 41168 

, והנשמות הללו צועקות ובוכות על שנדחו ממחיצתם של ישראל, יניהםי קטטות ופירוד שיש ב"נאבדו ע 41169 

מעייני )  .אחי אל נא תרעו לעצמכם ואל תשחיתו לאחרים תהיו אחד, ולכן גדולה היא הקריאה 41170 

 41171 .(החיים

 41172 

 41173 מאמר תתנח

 41174 .(´ט א"בראשית מ) ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים

אמרו לו בניו , ו יש במטתי פסול"אמר שמא ח, עקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינהבקש י 41175 

, (.פסחים נו) אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד, אחד´ אלקינו ה´ שמע ישראל ה 41176 

שבטי ה יחשוד בבניו "איך יתכן שיעקב אע, אלמלא שכתוב אי אפשר לאמרו ואחרי שכתוב קשה להולמו 41177 

 41178 .אמונה שהיא ראש וראשון, ה לקויה"יֿה שאמונתם בהקב

ם שמעמד הר סיני לא היה "הנה כתב הרמב, אבל אחרי העיון בדברי קדמונינו פשר הדבר עלה בידינו 41179 

שהרי עינינו ראו ולא זר אזנינו שמעו ולא אחר , בבחינת אות והוכחה שנותן נביא אלא ידיעה ברורה בחוש 41180 

משה לך אמור , ואיך שמשה נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים ,האש והקולות והלפידים 41181 

 41182 .עמכם´ וכן הוא אומר פנים בפנים דבר ה, להם כך וכך

ויודעים אנו בבירור שאותו , ולכן אפילו אם יביא אחד אות להכחיש את דברי התורה אין אנו שומעים לו 41183 

הרי ללא כל , עיניו ובאו עדים והעידו ההיפך מפני שזה דומה לאדם שראה דבר במו, אות בלט וכשוף הוא 41184 

לפיכך אמרה תורה שאפילו יבוא האות והמופת לא לשמוע בקול הנביא ההוא משום , ספק עדי שקר הם 41185 

 41186 .(ח"יסודי התורה פ)א  שנביא שקר הו

, ל"ופירש בחינוך וז, (במדבר סוף שלח) בכל זאת נצטווינו בתורה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם 41187 

לפי , נין לאו זה שנמנענו שלא נייחד מחשבותינו לחשוב בדעות שהם הפך הדעת שהתורה בנויה עליוע 41188 

ובכלל זה שלא ירדוף אחר , וכמו כן שלא ירדוף האדם אחרי מראה עיניו, שאפשר לבוא מתוך כך למינות 41189 

ת ובהתמידו כן הדבר הזה כל איש בהרגילו בתאוו, תאוות העולם הזה כי אחריתם רעה וכדי בזיון וקצף 41190 

 41191 .(מצוה שפז) כ"בהן יתחזק עליו יצרו הרע יום יום ע

שלא לפנות אחרי עבודה זרה במחשבה או , ל"וכן אמרה תורה אל תפנו אל האלילים ופירש החינוך וז 41192 

אם אתה מתעסק בענייניה כלומר , כדי שלא יבוא מתוך כך לעבוד אותה, בדבור ולא אפילו בראייה בלבד 41193 

או תביט בצורות שעושין עובדיה כדי לדעת איכות , שר יאמרו המאמינים בהלהרהר אחר השגעונות א 41194 

 41195 .(מצוה רכה) כ"מכל זה יהיה סיבה שתהיה נפתה אחריה ותעבדה ע, עבודתה

היא ידיעה , שאם ידיעתנו במתן תורה וממילא באחדות השם, במושכל ראשון הדברים סותרים זה את זה 41196 

כל כך התורה שמא נמשך אחרי דעות נפסדות המרחיקים  אם כן למה פחדה, חושית שאין למעלה ממנה 41197 



, ולמה עלינו להתרחק מהנאות עולם הזה כדי שלא נמשך אחרי התאוות ונתרחק מן העבודה, ´מעבודת ה 41198 

 41199 ?ואיך יוכל האדם להכחיש את המציאות, הרי חיוב התורה ברור כל כך כראייה ושמיעה חושית

אלא , נאמר מבחינה שכלית אבל האדם אינו שכל מופשט משום שכל זה, אולם באמת אין שום קושי כלל 41200 

רק אחרי , ותמיד מתאמץ לשבש את השכל, צירוף של שכל וגוף נפסד אשר הוא מלא תאוות ורצונות 41201 

 41202 .אז מסוגל להכיר את קבלת התורה כדבר מוחשי, שיכבוש האדם את תאוותיו וירסן את גופו

בסנדל איני עובר אף יחף , ועין אף בלבנים לא יעבורוכבר אמרו במשנה האומר איני עובר לפני תיבה בצב 41203 

ופירש , שחוששים שמא נזרקה בו מינות משום שהמינין מקפידים על דברים אלה´ ופירשו בגמ, לא יעבור 41204 

חוששים שמא הרהורים של שטות עלו בלבו ונזרקה בו , ן שכיון שאין דרכן של ישראל להקפיד בכך"הר 41205 

שלתפלה זו אסור לו לרדת לפני התיבה , (ח נג סעיף יח"או) ולחן ערוךוכן נפסק בש, (7מגילה כד) מינות 41206 

 41207 .אבל אחר כך מותר

אף על פי שהוא , רואים אנו בזה איך שהאדם עלול להימשך אחרי מחשבות נפסדות ולפעמים רק לפי שעה 41208 

סוטה ) ל אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות"וכבר אמרו חז, מאמין ושומר תורה ומצוות 41209 

 41210 .(ו דעות"פ) וכמה מוטל עליו להתרחק מסביבה רעה, ם מבאר השפעת הסביבה על האדם"והרמב, (.ג

ולהמנע מתאוות עולם הזה , ומכיון שהאדם מחוייב לשמור על האמונה בקרבו לבל תשחת מהשפעות זרות 41211 

כל זאת ב, ויתכן שאפילו אצל מאמינים גדולים שנתאמת אצלם האמת, לבלתי התרחק מהשכל והאמונה 41212 

שוב לא יפלא בעינינו דברי , לפי שעה עלולים להמשך אחרי הרהורי שטות שנתעוררו אצלם מאיזה סיבה 41213 

 41214 .שחשד יעקב אבינו שיש חוסר אמונה באחד מבניו´ הגמ

חשש יעקב שאולי לפי שעה הושפע אחד מהם , בהיותם שוכנים בארץ טמאה מלאה זימה ועבודה זרה 41215 

ואולי זה גרם , ל שלא ירד לפני התיבה"הנ´ כמו שאמרו בגמ, מונתומתועבות מצרים ונחלשה רגע קט א 41216 

בכל זאת בהיותם , שבטי יֿה שבודאי אמונתם היתה אמונה חושית, שבאותו מעמד נסתלקה ממנו שכינה 41217 

וזהו , היו צריכים להזהר כשאר אדם שכל עוד רוחו בו לא להתפתות מהבלי יצרו, ילודי אשה ולא מלאכים 41218 

 41219 .חשוד את עצמם תמיד אולי גרם החטאדרכם של הצדיקים ל

בכל זאת ראה יעקב לחשדם בחסרון דק מן , ואם בגדולי עולם שבטי יֿה שהיתה אמונתם אמונה חושית 41220 

לא עולה על , מה נגיד אנחנו שכל אמונתינו אינה אפילו אמונה שכלית אלא אמונה דמיונית, הדק באמונה 41221 

, הרי מסובבים אנו במצוות ציצית תפילין ומזוזהש, דעתינו הספק הכי קטן שחסר לנו משהוא באמונה 41222 

אולם יתכן שכל מצוותינו הן ! בעינינו מאמינים בני מאמינים אנחנו, קריאת שמע תפלה ותלמוד תורה 41223 

 41224 .ובאמת רחוקים אנו מאוד מן האמונה, בבחינת מצוות אנשים מלומדה ללא שום מחשבה והתעמקות

ן אף שאפשר למאמין לא להיות "כתב הרמב, ן שבנוהבה נבדוק את עומק האמונה שלנו ממדת הבטחו 41225 

האם מפקירים אנו מעט , (ספר האמונה והבטחון) מכל מקום בלתי אפשרי לבוטח לא להיות מאמין, בוטח 41226 

או אנו עומדים מנגד בחוסר מעש וחוסר , מעסקינו כדי להילחם נגד מים הזידונים של כפירה בימינו 41227 

 41228 .בלי להתבונן שלסטים כבשוה, רך כבושהומשלימים עם מה שנראה לנו ד, התרגשות

ושם , אחרי כל גזירה וגירוש היה תמיד מאיר פני המזרח במקום אחר, משך כל ההסטוריה הסוערת שלנו 41229 

רק בימינו אחרי שעלה הכורת עלינו נלאינו להקים , מתפתחים מבצרי הדת להקים מחדש עולה של תורה 41230 

איך , אף שכיום אפשר לראות דברים נוראים, מסורתורק קומץ קטן נשאר ממשיכי ה, שוב חורבות עולם 41231 

, אין זה אלא משום שנחלשה האמונה בדורנו, ששה פזורה ישראל מתקיימת דרך נס בתוך השבעים זאבים 41232 

אין לנו עצה אלא להתחזק בתורה תבלין וירווח , ואילו אצל הראשונים בכל מצבם נשארה אמונתם שלמה 41233 

 41234 .(ב"המוסר והדעת ח)  .לנו

 41235 

 41236 טמאמר תתנ

 41237 .(´ט ב"בראשית מ) הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם

שמעו , בשעה שהיה יעקב נפטר מן העולם קרא אל שנים עשר בניו ואמר להם, (ר צח ד"ב) אמרו במדרש 41238 

, אמרו לו שמע ישראל אבינו, ה"שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקב, אל ישראל שבשמים שהוא אביכם 41239 

אף הוא פירש , אחד´ אלקינו ה´ ה, ה"ה כך אין בלבנו מחלוקת על הקב"הקב כשם שאין בלבך מחלוקת על 41240 

הדא הוא , שמואל´ חלבו בשם ר´ ברכיה ור´ ר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בשפתיו ואמר 41241 

אותו דבר שציויתנו , שמע ישראל אבינו ממערת המכפלה, שישראל משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים 41242 

 41243 !אחד´ אלקינו ה´ נו העדיין הוא נוהג ב

לומר ליעקב אבינו את אותה מימרא , ל אלו יש לנו כוונה חדשה ופשוטה לכוון בקריאת שמע"מדברי חז 41244 

נפלא הדבר שהרי , שכשם שהוא מאמין בלי שום פקפוק כך אנו מאמינים, שאמרו לו השבטים הקדושים 41245 

ויעקב אבינו לא , לשכינתו יתברךשהן הן המרכבה , (ר עו"ב) הבחיר שבאבות´ יעקב אבינו היה נביא ה 41246 

וכיצד יכול כל , היה בטוח שאמונתם של השבטים שבטי יֿה זכה וברורה כאמונתו עד שהבטיחוהו על כך 41247 



אין זו רק רשות אלא חובה ומצות עשה , יהודי להבטיח לאביו שבמערת המכפלה שכשם שבלבו כך בלבנו 41248 

 41249 .על כל יהודי בר מצוות לאמרה פעמיים באהבה

ובמעמד הר סיני נתקעה בלבנו האמונה ברגש טבעי , ה זו נתחייבנו בקבלת התורה בהר סיניאלא שחוב 41250 

ענין קבלת התורה בפרסום גדול , כאמור למען ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, ומושרש 41251 

 41252 כי שאל נא לימים, ומה נפלאה הבטחת התורה לנצח, לעיני כל העם הוא כה ברור כאילו בעינינו ראינו

, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, ראשונים אשר היו לפניך 41253 

השמע עם קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה , הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו 41254 

 41255 .(´דברים ד) ויחי

אין עם , ף כל הדורותמימים קדמונים ועד לסו, הבטיחה לנו תורת אמת שלמקצה השמים ועד קצה השמים 41256 

ואמונה המתיימרים לומר שגילולם התגלה אליהם בהמון עם של ששים רבוא גברים לבד מטף ונשים  41257 

ומאותה עת נקבעה האמונה , כאשר שמעת אתה (.זבחים קטז) ובפרסום נפלא בכל אפסי ארץ, וערב רב 41258 

ועל כן , קים לעולםשנאמר צור לבבי וחלקי אל, (´ר ה"שהש) ה לבם של ישראל"והקב, בלבנו לעד 41259 

שהאמונה מושרשת בנו מטבענו ומתולדתנו כאמונתו , מצווים אנו לכוון כך בקריאת שמע כי כן האמת 41260 

 41261 .הזכה והאיתנה של יעקב אבינו

 41262 ה יודע מה בלב כולם"שהקב, ובזה הסברתי את הברכה שמברך הרואה אוכלוסי ישראל ברוך חכם הרזים

ויש להבין שהרי גם , ם אומר בושה אמכם חפרה יולדתכם"ואילו הרואה אוכלוסי עכו, (.ברכות נח) 41263 

ומדוע לא נשבח את , ואין דעתם דומה זה לזה, ם מה שבלבו של זה אינו בלבו של זה"באוכלוסי עכו 41264 

 41265 .ה בתואר חכם הרזים גם על אוכלוסי נכרים"הקב

קרויים רז שרק רזי שמים , ם"מוכח מכאן שעל רזי שמים מברכים ולא על מחשבות בהמיות שבלב עכו 41266 

וכל יהודי הוא רז של אמונה זכה , מי גילה רז זה לבני שמלאכי השרת משתמשים בו, (.שבת פח) ש"כמ 41267 

שביום שגזרו בו דיני נפשות , (.סנהדרין מב) ש"וכן יש לישראל רזי תורה כמ, אפילו העבריין שבישראל 41268 

 41269 .ישתכרוהעוסקין ברזו של עולם אל , לא היו שותים יין מדכתיב ולרוזנים אי שכר

, (7סנהדרין צב) ´אם נתבונן לאיזו דרגת אמונה מוחשית תבעו מכל יהודי להגיע נראה ציור נפלא בגמ 41270 

ובמאירי שם מפרש שכל איש ישראל בדלותו , שאפילו בשעת סכנה אל ישנה אדם את עצמו מרבנות שלו 41271 

ועזריה שהלכו לכבשן  ולמדוהו מחנניה מישאל, לא יפחות את עצמו ממנהג שררתו כפי הראוי לו, ובדוחקו 41272 

ולכאורה מהו הדמיון שם היה הדבר לקידוש שם שמים בפרסום גדול וברוב , האש במלבושי הכבוד שלהם 41273 

ולא היה , ´והפגינו לעין כל את שמחתם להשרף על קידוש ה, ומובן שהם ששו לעשות רצון קונם, תכונה 41274 

ושעת , חלילה על אדם מישראלואיך אפשר ללמוד משם על צרה ודוחק הבאים , להם כל צער במיתתם 41275 

 41276 .סכנה פרטית שאין אחר יודע בצרתו

הוא 0הכל 0שעוניו ודחקו וסכנתו , חזינן מהכא שתוקף האמונה אצל כל יהודי חייב להביאו להכרה 41277 

ועליו להראות בעליל שהוא שמח , (7ברכות ס) שכל מה דעביד לטב עביד 0,הרחמן0אב 0ת "מהשי0 41278 

בין עצמו ממש כחנניה מישאל ועזריה כשהלכו לכבשן האש על ומקדש שם שמים בינו ל, ביסורים 41279 

 41280 .ועבורנו העולם הזה הוא גיהנום בהאי עלמא לצרפנו ולטהרנו לאשרנו, אמונתם

אם כן כשאנו , הואיל והוכחנו שבלב כל איש ישראל מפעמת אמונה איתנה כאמונתו של יעקב אבינו 41281 

יש לנו , נה בכל מאורעותנו כחנניה מישאל ועזריהמתבוננים בנפשנו ורואים שאין אנו בדרגת גילוי האמו 41282 

ואין חסרה לנו אלא ההתבוננות שתביא לידי , לדעת שאין זה מפני פגם באמונתנו חלילה אלא פגם בשכלנו 41283 

 41284  !אחד´ אלקינו ה´ כשם שאין בלבך אלא אחד כך הוא בלבנו ה, גילוי את האמונה המושרשת בנו ממש

 41285 .(לקט שיחות מוסר)

 41286 

 41287 מאמר תתס

 41288 .(´ט ב"בראשית מ) ו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכםהקבצ

, אמר להם שמעו אל ישראל שבשמים אביכם, ב בניו"בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר מן העולם קרא לי 41289 

ה "כשם שאין בלבך מחלוקת על הקב, אמרו לו שמע ישראל אבינו, ה"שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקב 41290 

אף הוא פירש בשפתיו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו , אחד´ לקינו הא´ אלא ה, כך אין בלבנו מחלוקת 41291 

הדא הוא שישראל משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים שמע ישראל אבינו ממערת , לעולם ועד 41292 

 41293 .(ר צח ד"ב) אחד´ אלקינו ה´ אותו דבר שצויתנו עדיין הוא נוהג בנו ה, המכפלה

לא , לאמרו הרי משה לא אמרו, יאת שמע או לאשלא ידעו חכמים אם לתקן ברוך שם בקר´ איתא בגמ 41294 

משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה אם יתנו לה , התקינו שיהיו אומרים בחשאי, יאמרוהו הרי יעקב אמרו 41295 

 41296 .(.פסחים נו) התחילו להביא לה בחשאי, ואם לא תאכל יש לה צער, לאכול יש בזה גנאי



 41297 ה כדאיתא במדרש"חים בו המלאכים להקבשהרי ברוך שם הוא השבח שמשב, לכאורה אין הדבר מובן

וכאשר הכהן הגדול היה מזכיר את השם בוידוי ביום הכפורים היו כולם עונים ברוך שם , (ר ב כה"ד) 41298 

שבשעה שאני מזכיר , אקרא הבו גודל לאלקינו´ למדו מהפסוק כי שם ה´ ובגמ, (7יומא לה) כבוד מלכותו 41299 

כן איך דימו אותו לציקי קדירה שהוא מאכל שאינו ראוי  ואם, (.יומא לז) ה אתם הבו גודל"שמו של הקב 41300 

, גם אינו מובן למה באמת אמרו יעקב, ואיזה גנאי מצאו בשבח זה שצריכים לאמרו בלחש, להתכבד בו 41301 

 41302 .ואם כבר אמרו למה לא אמרו משה

ם אכן שבח זה הוא שבח גדול מאוד בשעה שמזכירי, ברם פנינים יקרים טמונים בזה הענין כשנתעמק בו 41303 

אולם דוקא שעת קריאת שמע שבה אנו , ולהזכיר את מלכותו שהיא בכל משלה, את השם לתת גודל לשמו 41304 

משום שהאדם בעל , בפרהסיא´ ברוך שם´היא שגורמת להמנע מלהזכיר , מקבלים עלינו עול מלכות שמים 41305 

 41306 .בחירה ובכוחו לבחור בשקר חלילה

, קר וערב כדי להתחזק באמונת אחדותו יתברךולכן נצטווינו בתורה לקבל עלינו עול מלכות שמים בו 41307 

ח "או) ח שבשעת קריאת שמע צריך לכוון להיות נהרג על קדוש שם המיוחד דזהו ובכל נפשך"ופירש הב 41308 

לא יאות להזכיר מלכותו , ואם כן בשעה זו שבא לקבל עליו מלכות שמים ולשלול אמונות זרות, (א"ס´ ס 41309 

כי אם היתה מלכותו גלויה לא היתה כלל מציאות , ת וכוחותיתברך שהיא שוללת מציאותן של שאר אמונו 41310 

 41311 .של דעות כוזבות

, מצד השני היות וידוע לנו שאפילו בתוך החושך של עולם הזה מלכותו בכל משלה ואין עוד מלבדו 41312 

חולין ) אבל באמת אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה, וההסתר הוא רק חיצוני 41313 

לא היה צורך כלל להתחזק פעמיים ביום , ממבט זה אילו היינו מרגישים את זה באופן מוחשי אם כן, (7ז 41314 

שהרי , משום שאי אפשר היה לבטל מעצמו עול מלכות שמים אפילו לרגע אחד, בקבלת מלכות שמים 41315 

 41316 .מלוא כל הארץ כבודו

, בלי רשותו יתברךשהרי אין שום כח בעולם שיכול להרגו , גם איך שייך למסור נפשו על קדושת השם 41317 

ונמנע ממנו , רק פחיתות האדם שהוא בעל חומר, ואם לא נגזר עליו שימות שום דבר לא יצליח להמיתו 41318 

, ש פעמיים ביום"היא המצריכה אותו לקרוא קר, להכיר בצורה מוחשית את מלכותו יתברך כמו המלאכים 41319 

 41320 .כדי להתנער מכל השקר המסבב אותו

לגדוד השלישי ציוה הקיסר , ה מגייר כל החיילים ששלח הקיסר לתפסוכזה מצאנו אצל אונקלוס הגר שהי 41321 

וענה להם , אבל כשראו איך שנשק את המזוזה שאלוהו טעם הדבר, שלא ידברו אתו מלה רק להביאו 41322 

ה עבדיו בפנים "ואילו הקב, שמנהגו של עולם מלך בשר ודם יושב בפנים ועבדיו משמרים אותו בחוץ 41323 

כששמעו את זה גם הם נתגיירו , (א"תהלים קכ) ישמור צאתך ובואך´ שנאמר ה, והוא משמרם בחוץ 41324 

כשרק שמעו הגוים שמץ מנהו ממלכותו יתברך שהוא מקיף כל , (.ז יא"ע) והמלך חדל משלוח עוד חיילים 41325 

, ממילא נכנסו תחת כנפי השכינה וקבלו עליהם עול מלכות שמים, הבריאה ושומר עבדיו מכל הפגעים 41326 

 41327 .את השני משום שדבר אחד מחייב

, הוא שגורם שנבצר ממנו הכרת מלכות שמים בחוש כמו המלאכים, עוורונו של האדם וחוסר יציבותו 41328 

והיא הסיבה שאי אפשר , וצריך להתחזק באמונתו פעמיים כל יום בקריאת שמע, ועלול הוא לקבל טומאה 41329 

להם , רה חושיתאבל המלאכים שהכרתם הכ, לומר ברוך שם כבוד מלכותו בשעת קריאת שמע אלא בלחש 41330 

וכן ישראל בשעה שמזכירים את השם דאז מגדלים את שמו יתברך , ה בשבח זה"נאה לשבח להקב 41331 

, על כן שפיר מובן למה משה רבינו לא הזכירו בשעה שהזכיר פסוק של שמע ישראל, בהזכרת מלכותו 41332 

לומר שבח זה ולכן היה יכול , אבל יעקב אבינו כן אמרו משום שיעקב לא קרא את השמע אז אלא בניו 41333 

 41334 .לגדל את השם שהזכירוהו בניו באמרם שמע ישראל

משום שמנקים את , (ר ב כה"ד) רק ביום הכפורים שאז ישראל דומים למלאכי השרת כדאיתא במדרש 41335 

ואין התאוות יכולים לשבש את , אז הכרתם חזקה כמו המלאכים, עצמם מן החומר על ידי החמשה עינויים 41336 

וקוראים את שמע אז מתוך רתת וזיע של יראת הרוממות של , ות דמיוניותהאמונה הטהורה ולהמציא אמונ 41337 

ויכולים , לכן קבלת עול מלכות שמים שלהם היא מתוך הכרה חושית שמרגישים את כבוד מלכותו, הדין 41338 

 41339 .לומר ברוך שם כבוד מלכותו בקול רם

להיטות אחרי הבלי להרחיק מאתנו את האמונות הכוזבות ו, אולם לדאבון לב העצה הנפלאה של התורה 41340 

עד , השכל וההכרה הוחלשו מדור לדור, על ידי קריאת שמע בוקר וערב אינו מספק כל צרכינו, העולם 41341 

על , שהתחזקות האמונה בקריאת שמע אינו פועל עלינו די הצורך להמלט מפחי היצר אשר טומן לרגלינו 41342 

והנה , בטענותיו ופיתוייו ולחשוף את השקר אשר, ר"כן קמו רבותינו בעלי המוסר לחטט אחרי היצה 41343 

שקמו בני עלייה בעלי רוח שהסתכלו על העולם שטובעים בים התאוה , באירופה הכה דרך זה שרשים 41344 

 41345 .ושמחו בחלקם על שזכו להיות ממכירי האמת, והטעות



ולכן היה , אולם כל זה היה כשיהדות אירופה היתה על תילה ושרתה שם אווירה של אמונה ושל תורה 41346 

, אבל בשאר הגלויות ובמיוחד בארצות הברית, מוסר להכות שרשים חזקים בלב המביניםבכח החכמה וה 41347 

ומצודד את האדם בחרמו , שם שולט יצר הרע הרוחני המשבש את הדעות ושם חושך לאור ואור לחושך 41348 

על כן ההכרח להתאמץ ברוח של קבלת עול מלכות שמים מתוך , אפילו בעבירות שאין בהם הנאת הגוף 41349 

אבל אם נעשה את שלנו , דבלי רוח של יראה יתמלא חלל הלב ברוח של שטות וליצנות, מסירות נפש 41350 

 41351 .(ב"המוסר והדעת ח)  .ויתקיים בנו הפסוק אביעה לכם רוחי, נצליח להתגבר על רוח הליצנות

 41352 

 41353 

 41354 מאמר תתסא

 41355 .(´ט ג"בראשית מ) ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז

ומי גרם לך להפסיד כל אלה , ויתר עז במלכות, יית להיות יתר על אחיך בכהונהי יתר שאת ראוי ה"פירש 41356 

יש להדגיש , ש"הפחז והבהלה אשר מהרת להראות כעסך כמים הללו הממהרים למרוצתם עי, פחז כמים 41357 

, אלא שראה ברוח הקודש שירד ראובן מגדולתו, שיעקב אבינו לא לקח ממנו את הכהונה והמלכות 41358 

כי היה בכורו כחו , נות אלו שהיו שייכים לראובן מפאת קדושת לידתו יתר על אחיוונסתלקו ממנו יתרו 41359 

 41360 .ה"וראשית אונו של יעקב אע

, בעבודת בית המקדש´ י קדושה זו היה זוכה הוא ובניו אחריו לדורותיו עד עולם להיות כהנים לה"ע 41361 

בשפע ברכה והצלחה  שעל ידיהם יתברכו כל ישראל ביתר שאת, ולישא כפיהם לברך את העם בכל דור 41362 

להנהיגם ולהושיבם איש , וגם יתר עז שיקבל שבטו של ראובן את המלוכה והממשלה בישראל, וכל טוב 41363 

היש לך זכיות גדולים מאלו , ו"להכניע את שונאיהם ולשמור גחלתם שלא תכוה ח, תחת גפנו ותאנתו 41364 

 41365 !עודכל זה אבד והפסיד ניטלו ממנו ולא ישובו אליו ? שהיה ראובן ראוי להם

כי עלית משכבי ! הפחז והבהלה אשר מיהרת להראות כעסך, פחז כמים? כל כך למה מה גרם לו כל זאת 41366 

כ "א, ש כי עלית משכבי אביך"למדנו מכאן דבר נורא כי עיקר הפגם היה שבלבל יצועי אביו כמ, אביך 41367 

לא יאמר לו אל  למה, כ כי עלית משכבי אביך"למה הקדים יעקב אבינו בתוכחתו פחז כמים אל תותר ואח 41368 

 41369 ?תותר כי עלית משכבי אביך

והוא , אלא על הכח שהביא לידי מעשה זו, הרי מפורש כאן שלא על עצם המעשה נידון בעונש גדול כל כך 41370 

אבל , אם היה עושה אותו מעשה שעשה´ שיתכן שאפי! הפחז והבהלה אשר מיהרת להראות כעסך 41371 

כי  (ה"י וישלח ל"רש) ל"וכבר אחז, ונה והמלכותלא היה מפסיד את הכה, במחשבה מתונה יותר בלא פחז 41372 

והכח הרי יכול להביא לידי מעשים , אבל העונש הוא על הכח והסיבה שמביא לידי מעשה, עלבון אמו תבע 41373 

 41374 .רבים בלי סוף

, פחז שם דבר הוא לפיכך טעמו למעלה וכולו נקוד פתח, ל"י על פסוק זה שכתב בזה"ואכן כן מוכח בפירש 41375 

ש שלא אמר לו על "והיינו כמ, ל"עבר היה נקוד חציו קמץ וחציו פתח וטעמו למטה עכואילו היה לשון  41376 

 41377 .כלומר על שיש בך מדת הפחז, שעשית מעשה ופחזת אלא על המדה שבו אמר שהוא שם דבר

הרי עשה תשובה גדולה , ז יש להבין היטב ולתרץ מה ששואלים למה נענש ראובן על מעשה בלהה"עפי 41378 

א עסוק היה בשקו ובתעניתו על שבלבל "והיכן היה אר, (ר שם"ב) ל"הבור ואחזש וישב ראובן אל "כמ 41379 

חייך שבן בנך עומד , ה לראובן אתה פתחת בתשובה תחלה"ל אמר לו הקב"וכן מצינו עוד בחז, יצועי אביו 41380 

כ למה נענש וניטל ממנו כל "וא, כ"אלקיך ע´ איזה זה הושע שובה ישראל עד ה, ופותח בתשובה תחלה 41381 

כי על כח מדת הפחז ניטל ממנו כל יתרונות אלו , ש מובן שפיר"אבל לפימ? בכורה כהונה ומלכותיתרונו  41382 

, כח מדה זו של פחז אינו מתאים למלך ולכהן, שאין הוא ודורותיו יכולים לקבל זאת, ולא מחמת עונש 41383 

 41384 !בהכרח פחז כמים אל תותר

, ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתהכי באפם הרגו איש , ה את שמעון ולוי"וכן במה שהוכיח יעקב אע 41385 

גם כאן אנו רואים , י כי באפם הרגו איש אלו חמור ואנשי שכם ואינן חשובין אלא כאיש אחד"ופירש 41386 

אלא כי , שלא אמר כלי חמס מכרותיהם כי הרגו איש, שנתבעו בעיקר על הסיבה שהביאה את המעשה 41387 

ל "ש חז"וכמ, לשכם ולהרוג כל אנשיההכעס שהניעם ליכנס , באפם הרגו איש זו היתה עיקר התביעה 41388 

אלא בניו היו ? וכי איני יודע ששמעון ולוי בני יעקב היו, פ ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי"ר עה"במד 41389 

 41390 .כ נהגו עצמן כשאר אנשים שאינם בניו שלא נטלו עצה ממנו"ואעפ

אלא שמתוך ? דול כזהכלומר איך יתכן שלא נטלו עצה מאביהם לעשות מעשה ג, וזהו כי באפם הרגו איש 41391 

וזהו מה שאמר ארור אפם כי עז ועברתם כי ! כעסם על אנשי שכם לא נתיישבו לקחת רשות מאביהם 41392 

 41393 ומשום כך אף אם על עצם המעשה היו יכולים לתרץ את עצמם, כי זה היה עיקר הטענה עליהם, קשתה

הכרח היה צריך לחלקם ב, במה שהלכו אחר אפם ועברתם, אבל על הכח שהביא לידי מעשה, (ן שם"רמב) 41394 

 41395 .ביעקב ולהפיצם בישראל



כי בשעת , ו על כל התורה כולה"אשר יכול להביא את האדם לעבור ח, והנה הכעס הוא כח משחית נורא 41396 

ל ובעל "י ז"ש הר"וכמ, אשר יעשה כל מיני מעשים ולא ידע בין ימינו לשמאלו, כעסו הרי הוא כמו שיכור 41397 

שכל מי שרוצה להטפל בו , ופקר לנזקים פירושו כמו דבר הפקרמ, הכעס עלול לפשעים ומופקר לנזקים 41398 

כן בעל הכעס מופקר לעבור בכעסו מבלי שירגיש , ואין מי שיעכב עליו, ובאיזה אופן שירצה היכולת בידו 41399 

 41400 .ויעיד עליו הכתוב עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצור לרוחו, כל מיני תועבות שבעולם

הנה הגיהנום יש בו ריבוי מינים לאין , כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו ,(נדרים כב) ל"וזהו משאחז 41401 

ובעל הכעס מכיון שהוא עלול לעבור בשעת כעסו , כי לכל מין עבירה יש מין גיהנום אחר כמובן, שיעור 41402 

ל כאן הוא כאמור "לשון שולטין בו שדייקו חז! ממילא כל מיני גיהנם שולטין בו, על כל מיני עבירה 41403 

 41404 .ל"שהוא מופקר להכשל בכל מיני גהינום ואין היכולת בידו לברוח ולהנצל רח, למעלה

שפעם אחת בכל ימי חייהם עלה בלבם משהו מן הכעס , צא ולמד מהשבטים הקדושים ראובן שמעון ולוי 41405 

, אלא מפני שמיהרו להראות כעסם ולא נטלו עצה, ובדבר שהיה ראוי להם לכעוס, או מן הדומה לכעס 41406 

ג אש לבנה "ק באש שחורה ע"ולא עוד אלא שחקוק עליהם בתוה! ת ולדורי דורות עד עולםנענשו נוראו 41407 

אם מתנפחים ומתמלאים בחרון וזעם על , כ על אחת כמה וכמה מה נענה אנן"א, לנצחים הדברים האמורים 41408 

, ל וטרף נפשו בכפו"ומי יודע כמה פעמים נכשל והפיל עצמו לבאר שחת רח, לא דבר ושום סיבה נכונה 41409 

 41410 .(לב אליהו)  ! אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה

 41411 

 41412 מאמר תתסב

 41413 .(´ט ג"בראשית מ) ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז

ועכשיו שחטאת נתנה הבכורה ליוסף , הבכורה היתה שלך והכהונה היתה שלך והמלכות היתה שלך 41414 

ל כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה אלא "חזאמרו , (ר צח ה"ב) והכהונה ללוי והמלכות ליהודה 41415 

ר "ב) ועל זה שבלבל יצועי אביו מצאנו שהרבה לעשות תשובה בשק ותעניות, (7שבת נה) עלבון אמו תבע 41416 

ה לראובן מעולם לא חטא אדם ועשה תשובה ואתה "אמר לו הקב, ולא עוד אלא שאיתא במדרש, (פד יח 41417 

´ ואי זה הושע שנאמר שובה ישראל עד ה, תשובה תחלהחייך שבן בנך עומד ופותח ב, פתחת בתשובה 41418 

ופירש שם בעץ יוסף שראובן היה הראשון ששב מעצמו ולא מתוך העונש , (ר שם"ד ב"הושע י) אלקיך 41419 

 41420 .והדחק

ועל , (ר צח ה"ב) ראובן היה נזהר מן הגזל כמו שאמרו במדרש שאת הדודאים שמצא לקח מן ההפקר 41421 

עד שזכה שמבני בניו יצא הנביא , אשון להורות דרך של תשובההחטא הקטן שלו עשה תשובה והיה הר 41422 

אחרי כל השבח הזה מה כל החורי אף הגדול שלא היה אביו , הושע שהעיר את ישראל לתשובה לדורות 41423 

 41424 ?והפשיטו מכהונה בכורה ומלכות, יכול לוותר לו

האדם הרוצה למלא את , אבל כאן גילתה לנו התורה שצדקות לבד לא מספיקה, אכן ראובן היה צדיק גדול 41425 

ואם הוא פחז כמים אפילו , תפקיד של בכור שהוא גדול האחים וממלא מקום אבותיו מוכרח להיות מיושב 41426 

וכן בנוגע , או אפילו אם בשעת מעשה מתאבק עם מדה זו אינו מסוגל למשרה זו, אם מתחרט אחר כך 41427 

האדם שמטבעו חמום מוח , אנושכי כל טעות עולה בחיי , לכהונה ומלכות צריכים כח החלטה בקור רוח 41428 

וכל הצדקות לא יכולה לעזור לו אם ישנה כחוט השערה מסדרי , אינו מוכשר לתפקידים כה עדינים 41429 

 41430 .וכן אם יחליט בפחזות על ענין מלכותי יתכן שכבר יהיה מאוחר לתקנו, ולא יועיל שום חרטות, העבודה

שהרי בשעת הנסיון הגדול ברח מן , מצב אבל יוסף שנעשה בכור הוכיח היכולת שלו להשאר מיושב בכל 41431 

כבר יישב , וכן שבט לוי אף שבמעשה שכם גם הם לא התיעצו באביהם, העבירה ולא נכנע לכל הלחצים 41432 

, משל לשנים שלוו מן המלך, (ג"דברים ל) זה בספרי על הפסוק וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידיך 41433 

לוי פרע מה שלוה , שמעון ולוי שניהם לוו בשכם, והאחד פרע למלך ואחד לא דיו שלא פרע אלא חזר ול 41434 

ושוב פרע את המקום בשטים , (ב"שמות ל) אלי´ במדבר שנאמר ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי לה 41435 

ה ולכן זכו למה שזכו משום שסופם גילה על "כמה נסיונות נתנסה שבט לוי ובכולם היו נאמנים להקב, כ"ע 41436 

 41437 .תחילתם

לא היה יכול להכחיש את האמת וסבל , בר הראה את אהבתו לאמת במעשה תמרהמלכות נתנה ליהודה שכ 41438 

או לכל הפחות להתחמק מהודאה , אף שהיה יכול למצוא אמתלאות שונות להצטדק, מזה הרבה בושה 41439 

והיינו שמלך שעליו , (ר צט ט"ב) ל שבזכות שהודה יהודה זכה למלכות"ואמרו חז, גלויה בפני עם ועדה 41440 

שום מעלה , מוכרח להיות מסור לאמת בכל לב ונפש למען תכון מלכותו, ט את העםמוטל האחריות לשפו 41441 

 41442 .או מדה טובה לא יכול לשמש תמורה למדת האמת אצל המלך

בשביל חטא אחד שלא , (7יומא כב) ל שאול באחת ועלתה לו דוד בשתים ולא עלתה לו"וזהו שאמרו חז 41443 

, שחטא פעמיים בכל זאת נשאר אצלו המלוכה אבל דוד אף, השמיד כליל את עמלק ניטל ממנו המלוכה 41444 

משום שחטאו של שאול היה שסר , אבל לפי דרכינו הכל מובן, ולכאורה קשה וכי משוא פנים יש בדבר 41445 



, ´כ אמר הקימותי את דבר ה"ואח, ובמקום לעשות בדיוק כדבר הנביא החיה את עמלק, מנקודת האמת 41446 

 41447 .אפילו אחרי שעת הנסיון לא הודה שחטא

הנגיעה לא סנוורה אותו מהכיר את , בכל זאת תיכף אמר חטאתי, כן דוד אף שנכשל פעמייםמה שאין  41448 

האדם המתרגל איך להתחזק ביראת , וזו היתה מדת יהודה זקנו שהיה מסוגל להודות במעשה תמר, האמת 41449 

הוא האדם , ולא לנטות ימין ושמאל משורת האמת ויהיה מה, שמים ולעשות את המוטל עליו בדייקנות 41450 

 41451 .(ב"המוסר והדעת ח)  .אוי להיות מורם מעם ולזכות לבכורה כהונה ומלכותהר

 41452 

 41453 מאמר תתסג

 41454 .(´ט ג"בראשית מ) ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז

ומכח טענה זו מגלה , ד שנה לא ראיתי קרי ואת וילך וישכב את בלהה"אני בן פ, (ר צח"בר) אמרו במדרש 41455 

ועכשיו שחטאת , והמלוכה היתה שלך, והכהונה היתה שלך, הבכורה היתה שלך ,יעקב לראובן מה שאיבד 41456 

 41457 .נתנה הבכורה ליוסף הכהונה ללוי והמלוכה ליהודה

יעקב אבינו לפני תוכחתו אל ראובן הוא מקדים לגלות לו את המעלה , ל לימוד הוא"כל תיבה ותיבה שבחז 41458 

, ליתר שאת ויתר עז בכורה כהונה ומלכות ראשית אוני מעלה כזו אשר גורמת, שהיתה בו לפני הקלקול 41459 

עד כדי כך שמיד עם לידתם יהיה , נתבונן בזה עד כמה בכח אדם על ידי עבודתו להשפיע על תולדותיו 41460 

נתבונן בזה ונדע , מבלי שיזדקקו לעבוד להשיגם, כבר בידם שלשלת המעלות של בכורה כהונה ומלכות 41461 

 41462 .את גודל האחריות אשר מוטל עלינו

אינם מעריכים , צעירים שאינם מבינים את גודל התפקיד אשר להם בעתיד ואינם שומרים עצמםיש מבין ה 41463 

, והאחריות תהיה מוטלת עליהם, ה בבריאת עולמות"אשר בבוא העת יוטל עליהם להיות שותפים להקב 41464 

כשם שיעקב במדרגתו , במחשבה אחת עלול הוא לקבוע את מדרגתם של בניו ונכדיו עד סוף כל הדורות 41465 

 41466 .כי מעלותיו העצומות שהיו בו בתולדה היה זה מכח עבודתו ראשית אוני, שגבה גילה לראובןהנ

שמירת , למרות כל חולשותיו יוכל על ידי שמירת עצמו ושבירת יצרו, כן בכל המדרגות כל איש כפי ערכו 41467 

בית נוהג שבעולם תינוק הנולד ב, לגרום אשר צאצאיו יוולדו בעלי מעלה, המחשבה ושמירת העינים 41468 

כל יהודי , מילדותו מלמדים אותו להיות אחראי על מעשיו, המלכות מחנכים אותו מקטנותו להיות מלך 41469 

ועליו להתחנך לא לזלזל בעצמו ולא , ה בבריאת עולמות"להיות שותף להקב, ויהודי נועד להיות מלך 41470 

 41471 .להפקיר את המחשבה

אלא שיש , ת לכל המעלות האמורותאמנם בתולדה זכי, ממשיך יעקב ואומר לראובן פחז כמים על תותר 41472 

בכחו , כח הבחירה של אדם הוא מן הקצה אל הקצה, בכח הבחירה של אדם לקלקל מעלות עליונות ביותר 41473 

ומאידך בכחו לקלקל ולהרוס את המעלות , לגרום למעלות בתולדה שלא יזדקקו לעבוד עליהם כלל 41474 

 41475 .העליונות ביותר

ש בן אלעזר אומר "תניא ר, (7שבת נח) ל"ואמרו חז, ז כמיםפח? בכח מה קלקל ראובן והפסיד כל מעלותיו 41476 

אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר ארור , מוצל אותו צדיק מאותו עון ולא בא מעשה זה לידו 41477 

, אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פלגש אביו עלבון אמו תבע, שוכב עם אשת אביו ויבוא חטא זה לידו 41478 

אחר זה , עמד ובלבל את מצעה, שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי, רה לאמיאמר אם אחות אמי היתה צ 41479 

 41480 .ל מלמד שכולן שקולים"ואמרו חז, כתוב ויהיו בני יעקב שנים עשר

ובמדרש מבואר , ג שעשה תשובה"עם כל זאת מאחר והיתה תביעה על ראובן אבד את מעלותיו אע 41481 

חטא אדם ועשה תשובה ואתה פתחת ה מעולם לא "אמר לו הקב, שהראשון שעשה תשובה היה ראובן 41482 

התשובה הועילה לתקן את המעשה , אף על פי כן אותן מעלות שהיו לו בתולדה איבדם, בתשובה תחלה 41483 

 41484 .אבל כדי להשיג את המעלות האבודות צריך לעבוד עליהן מחדש, של ראובן

נו חוזרים על אלא שא, אין לנו כלל השגה במושג של ראובן, ´לא ניתן לנו לדבר אודות שבט משבטי ה 41485 

עלולים אנו לאבד אותם המעלות אשר , ולומדים מהם אשר על ידי פגם במעשינו, ל בלשונם"דברי חז 41486 

יותר ממה שאנו נזהרים לא לקלקל אנו מתנחמים , רגילים אנו להתנחם בחסד התשובה, נולדנו בהם 41487 

עלינו להעריך , עליההיינו חשים אחריות ושומרים , אם היינו מעריכים נכונה את מעלתנו, שאפשר לתקן 41488 

בסיעתא , בכוחנו לעמוד כנגד עולם שלם המכריז היפך דרכנו, עצמנו בערך היקרות שבנו שאנו בני תורה 41489 

 41490 .דשמיא זכינו ואנו בין כותלי בית המדרש ולומדים תורה

מי שידע להעריך זאת ידע גם איך , כמה יקר ערכו של מי שפועל בעצמו להקדיש שנותיו לתורה ועבודה 41491 

ו מעלה "ועלינו להזהר שלא לקלקל ח, כל מי שנמצא כאן הלא כבר עומד במעלה זו, ולשכללה לשומרה 41492 

´ רצוני לעבוד את ה! מי שמתעורר בבוקר ועדיין שרוי בעייפות ומתגבר ואומר לא, אשר היא כבר קניננו 41493 

, זותואחר זמן כאשר הבעל דבר משיאו להתעצל יום אחד מלקום בזרי, כמה יקרות הוא קונה אז בנפשו 41494 



לאבד ברגע אחד את המעלה אשר כבר היתה , יתבונן אז האדם איזה קלקול הוא עלול להביא על עצמו 41495 

 41496 .לקנין נפשו

ר יוחנן אפילו "רבי חייא בר אבא א, (7שבת קיט) ל"הנה על עניית אמן יהא שמיה רבא בכל כחו אמרו חז 41497 

כלום , בכל יום את יום הכפורים היינו שיש לו לאדם עשר פעמים, יש בו שמץ של עבודה זרה מוחלין לו 41498 

ודאי אם אדם מגיע למדרגה אשר כל שאיפתו בעולם אינה אלא זו אמן יהא ? ו"ל גוזמא ח"יש בדברי חז 41499 

אלא כיון שחסרה , ה שבה נמחלין כל עונותיו"הריהו עומד במדרגה כה קרובה להקב, שמיה רבא מברך 41500 

אם היו , מבלי שיהיה בנו יצר הרע לזה אנו מאבדים מעלות נשגבות, לנו הכרה במעלה שניתנה לנו 41501 

והנה ? כלום היה מיקל ראשו, מודיעים לאדם בשאר ימות השנה כי תינתן לו הזדמנות לכפר על כל עונותיו 41502 

 41503 .נותנים לנו עשר הזדמנויות מדי יום ביומו

ת כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצי, (7מנחות מג) ל מבטיחים ואומרים"כיוצא בזה חז 41504 

והנה אם היינו עומדים בנעילה של יום הכפורים ומבקשים , בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא 41505 

ואילו כאן , כמה היינו ששים ושמחים בזה, והיו מבטיחים לנו שלא נחטא עוד, דרך כיצד לא לחזור לחטא 41506 

להם אחת מהתנאים  כל אלה היושבים כאן בישיבה לא חסר, ל שההבטחה כבר בידינו היא"מגלים לנו חז 41507 

ולמרות כל זה יתכן אשר עם , ציצית בבגדם ומזוזה בפתחיהם, תפילין בראשם ובזרועם, האמורים 41508 

והפליאה גדולה ועצומה ההבטחה , אנו נכשלים בלשון הרע ובשאר עבירות, התפילין והמזוזה והציצית 41509 

 41510 ?היכן היא

וראו כל עמי הארץ כי , ה"של הקב התשובה היא שעליך להכיר שבהנחת תפילין אתה נושא עליך את שמו 41511 

ה "להעריך נכונה את מצות ציצית ששמו של הקב, (7מנחות לה) נקרא עליך אלו תפילין שבראש´ שם ה 41512 

מזוזה היא שמירה על , ועשיתם אותם´ כוחם של ציצית הוא וראיתם וזכרתם את כל מצוות ה, רמוז בהם 41513 

כי אז , היינו מזלזלים במעלות הללו שיש בנואם לא , אם כה היינו מקיימים את התנאים, קדושת הבית 41514 

 41515 .בטוחים היינו מפני החטא

, כי אז לא היינו ממהרים לחלצם מיד אחר קדושת ובא לציון, אם כה היינו מקיימים אותם היה הדבר ניכר 41516 

פ תשוקה "אבל ההכרה בערך התפילין היתה מעוררת בנו עכ, אין במדרגתנו להיות כל היום בתפילין 41517 

לא היינו עוברים אצל המזוזה ומכים בקיר , יינו מבקשים להוסיף הידורים במצות ציציתה, למדרגה זו 41518 

אבל ההכאה בקיר זה מורה על העדר הבנה , יש ענין להניח את היד על המזוזה ממש, ומנשקים את היד 41519 

 41520 .מוחלטת במה שעושים

, פעולתם הנשגבותודאי היו פועלים הם את , אם היינו יודעים להעריך את המעלות המסובבות אותנו 41521 

סוטה ) ´כשמסובבים במצוות הרי הוא בעידנא דעסיק בה שאז גם מצוות מגינות ומצילות כמבואר בגמ 41522 

הרי גם אם נאנס והוצרך לעידנא דלא עסיק , ודאי כאשר מעריכים תורה בשעתה כשלומדים אותה, (.כא 41523 

 41524 .´בה היא תוסיף לשומרו כמבואר שם בגמ

מדרגות גבוהות , ואיך קלקלם על ידי פגם קטן, עלות היו לו בתולדהיעקב אבינו מגלה לראובן אילו מ 41525 

כל מי ששם ישראל עליו יש בו כבר בלידתו מעלה , גם בנו ישנם מעלות בתולדה, מאבדים בחוט השערה 41526 

ובני תורה זכו למעלה של לימוד , שבת ותפילין הם אצלנו מעלה בתולדה, זו אשר בכחו לעשות מצוות 41527 

 41528 .ה"בק עם הקבהתורה אשר בכחם להתד

בעוסקנו , שהיה חוזר על הברכה המלמד תורה לעמו ישראל ואומר, ל"ברוך בר זצ´ ר ר"שמעתי ממו 41529 

ה "אשר כביכול הקב, אם היינו יודעים להעריך את ערך התורה בערך זה, ה לומד עמנו"בתורה הקב 41530 

באמצע השיעור שיש ? והיה מאן דהו נכנס להפסיקנו כלום היינו פונים אליו, בכבודו ובעצמו לומד אתנו 41531 

 41532 ?ה היינו מעיזים להוציא עינינו מן הגמרא"לנו עם הקב

מדרגה הפחותה שבפחותה הוא ´ כל יהודי ואפי! נתבונן אשר בני מלכים הננו ותפקידנו לגדול למלכים 41533 

שהרי , וכמה גדולה מעלה זו בעצמה, והיא המעלה של נשמת ישראל שיש בו, כבר בעל מעלה עצום 41534 

וכך יש ביד האדם להתעלות ממדרגה אחר מדרגה עד מדרגת , ו לקיים את התורה כולהבאמצעות זה בכוח 41535 

ואותם מעלות עליונות , ש כל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי"וכמ, האבות 41536 

מעלותינו מטילות עלינו אחריות , ניתן לקלקל על ידי חוסר שימת לב או התעסקות בדברים בעלמא 41537 

 41538  .ובבחינה רחבה יותר אחריות על כל ישראל, חריות של האדם עצמו אחריות על תולדותיוא, עצומה

 41539 .(מערכי לב)

 41540 

 41541 מאמר תתסד

 41542 .(´ט ג"בראשית מ) ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז

שהעיר מדוע לא הוזכר בתורה ענין המדות ואינם , (´שערי קדושה א) ל"חיים ויטאל ז´ ידועים דברי ר 41543 

וכפי מדות האדם כן הם , ויסוד דבריו שכל התורה והמצוות תלויים וקשורים במדות, ג מצוות"בכלל תרי 41544 



כן המדות הם , וכשם שהיד הוא הכלי להנחת תפילין, כי המדות הם כלים לקיום התורה, תורתו ומצוותיו 41545 

 41546 .ל"הכלים לכל התורה וז

לפיכך ענין המדות הרעות קשים מן , טולםג המצוות בקיומם או בבי"המדות הן הכנות עיקריות אל תרי 41547 

ל כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה ממש שהיא שקולה "ובזה תבין מה שאמרו חז, העבירות עצמן מאד 41548 

נמצא כי יותר צריך ליזהר , (סוטה ה) וכן אמרו מי שיש בו גסות הרוח ככופר בעיקר, ג המצוות"ככל תרי 41549 

 41550 .ל"בהיותו בעל מדות טובות בנקל יקיים כל המצוות עככי , ת"ע ול"ממדות הרעות יותר מן קיום המ

הרי מתבטא כל , שהנה בעת שאחד מאתנו רוצה להתחזק ולהיטיב דרכיו, ראו כמה רחוק ענין זה מידיעתנו 41551 

הרי כתב , ומדוע איננו משתדלים להדבק ולהקנות לעצמנו מדות טובות, זאת באיזה מעשה או פרומקייט 41552 

כ הלא זו צריך להיות הענין הראשון שבו "וא, בות בנקל יקיים כל המצוותחיים ויטאל שבעל המדות טו´ ר 41553 

 41554 .כ שאיננו יודעים כלל את עיקר חובתנו בעולמנו"ע, נשתדל לעסוק

כי הענוה והשפלות מביאין לידי רוח , ל בענין המדות"עוד מוסיף ובזה תבין דברים מתמיהין שאמרו חז 41555 

אף אני איני נגלה אלא למי , מתפרשת אלא במי שאינו קפדןל אין התורה "ואמר אליהו ז, (ז כ"ע) הקודש 41556 

לא , (סנהדרין פח) שלחו מתם איזהו בן עולם הבא כל שהוא שפל ברך וענותן, (כלה רבתי ה) שאינו קפדן 41557 

כאשר , כ"ושים עיניך לדברים אלו ותצליח דרכיך בלי ספק ע, זכרו בהן קיום המצוות אלא המדות הטובות 41558 

כ איזה "וא, א לראות זאת על כל צעד ושעל"ויכול כאו, רחוקים אנו מתיקון המדותנתבונן בזה נראה כמה  41559 

 41560 .תקוה יש לאדם במעשיו

ענין זה מפורש , שאף בעת שמדות לא יביאוהו לידי חטא המדות עצמן חטאים המה, ויש להוסיף עוד יסוד 41561 

י ראשית "וברש, זראובן בכורי אתה יתר שאת ויתר ע, הקבצו ושמעו אל ישראל אביכם, בפרשת השבוע 41562 

הפחז והבהלה אשר , פחז כמים אל תותר, והיה ראוי לזכות בכהונה ובמלכות, אוני שלא ראה קרי מימיו 41563 

לכך אל תותר אל תרבה ליטול כל היתרות הללו שהיו , מהרת להראות כהמים הללו הממהרים למרוצתם 41564 

 41565 .ראויות לך

כל האומר ראובן חטא אינו אלא , (נהשבת ) ´והנה לא היה חטא כלל במעשה דראובן וכדאמרינן בגמ 41566 

הרי חזינן שכהן גדול ביום הכפורים היה , ש"שראובן יצא להגן על כבוד אמו עי´ ש שם בגמ"וכמ, טועה 41567 

ולא היה חילוק ביניהם כי כולם כאחד , נכנס לקדשי הקדשים ונושא על כתפיו את שמות כל השבטים 41568 

ולא נעשו , שהיתה מדת בהילות וחפזון במעשיווכל הטענה על ראובן , כשירים וראויים לפני המקום 41569 

ומשום מדת הבהילות שהיתה בו הפסיד ראובן כל המעלות שהיו ראויות , הדברים במנוחה וישוב הדעת 41570 

 41571 .ליתן לו

הנה עבור מעשה אחד שבו נראית , ל אין בין גיהנם לגן עדן אלא כחוט השערה"כמה נוראים הם דברי חז 41572 

והלא משפטו של יעקב היה משפט אמת , ונה והמלכות שהיו ראויים לומדה הבהילות איבד ראובן את הכה 41573 

וכמו כן חייבים אנו לצייר בעצמנו שיתכן וכן יהיו , כ"ועבור מעשה אחד פסק לו דין איום כ, ´משפט ה 41574 

שאפשר שנצא נקיים , ה"בעת שנעמוד למשפט לפני מלך מלכי המלכים הקב, הדברים נראים לעתיד לבוא 41575 

 41576 .וכשם שראובן יצא נקי מכל המעלות שהיו ראויות לו, כה למאומהמכל מעשינו ולא נז

ה שאמר יחי "ורק תפילתו של משה רבינו ע, וביותר שהרי חזינן שעונשו של ראובן היה גדול ביותר 41577 

וכל זה עבור חטא אחד שלא היה חטא כלל אלא רק מדה היתה , ראובן ואל ימות השיבתו למדרגתו הראויה 41578 

הרי , וכאשר נראה כי שלוים אנו ואיננו יראים כלל, חד ואימה בראותנו פרשה זוכמה עלינו להמלא פ, בו 41579 

 41580 .ל"זה ראיה שאיננו יודעים כלל ענין המשפט שעומד בפנינו רחמ

עלינו לדעה כי מדה זו נמצאת כמעט , ואל נחשוב כי אין בנו מדה זו, חזינן כמה חמורה מדת הבהילות 41581 

שאינם יכולים לישב כמעט במנוחה ותמיד , כ"ה מרובה כיש שנמצאת בהם מדת הבהילות במיד, בכולם 41582 

מ בהולים "ויש שאף שאינם בהולים במעשה מ, ז נובע מחמת מדת הבהילות"וכ, הולכים במרוצה וחפזון 41583 

, אלא מחשבתם מסיעה אותם מענין לענין, ואינם יכולים לרכז את רעיוניהם לענין אחד, המה במחשבתם 41584 

 41585 .ואף זו נובעת ממדת הבהילות, בענין אחדואינם מסוגלים בשום אופן לעסוק 

והיא המעלה היותר גדולה שיכול להמצא וירא מנוחה כי , הדרך הנכונה לאדם להיות במתינות ובמנוחה 41586 

המנוחה האמיתית נמצאת , ענין טוב שהוא השבח והנעלה ביותר נמצא כאשר יש בו מדת המנוחה, טוב 41587 

שזה , (ר צח יב"בר) ומבואר במדרש, יט שכמו לסבולוירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ו, בתורה 41588 

 41589 .אך מדרגות רבות יש למנוחה, עמלה של תורה המנוחה האמיתית היא בעולם הבא

ולאלו הדורשים טובת נפשם ורוצים , י התלמדות מרובה"וכדי להשיג מדת המנוחה חייב לעמול ולהתיגע ע 41590 

ראשית , דרכים ועצות היאך להתלמד בזהיש כמה , להקנות לעצמם מדה זו ולעקור את מדת הבהילות 41591 

כי ללא התלמדות מיוחדת בענינים אלו , חייבים להתרגל לא לעשות שום מעשה ללא כונה ומחשבה תחילה 41592 

שהולכים במרוצת הרגילם כסוס , (ב"י פ"מס) ל"ש הרמח"וכמ, הרי כל מעשיו נעשים ללא מחשבה כלל 41593 

 41594 .שוטף במלחמה



ולהשתדל לא לערב בקרבו מחשבות זרות , לה לכוין פירוש המלותוכמו כן חייב להרגיל עצמו בעת התפי 41595 

יסגל לעצמו את , י זה שירגיל עצמו בכך לאט לאט להקשיב למה שפיו אומר"וע, ואף מחשבות טובות 41596 

 41597 .ואז יעשו מעשיו במנוחה ושלוה מתוך ריכוז המחשבה ויעקור מעצמו מדת הבהילות, השליטה במחשבתו

וכבר פירשו , שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם, גבי שמעון ולוי וכמו כן יש לראות בדבר יעקב 41598 

 41599 (ד"ט הי"מלכים פ´ הל) ם"ועיין ברמב, בראשונים שמשפט שמעון ולוי לבני שכם היה כדין התורה

ויעקב לא ענה , (ד"בראשית ל) וכדחזינן שענו ליעקב הכזונה יעשה את אחותינו, ן שם בפרשה"וברמב 41600 

שאין זה המדה הראויה לבני , מכל מקום תובע אותם עתה כלי חמס מכרותיהםו, אותם שאין זה כראוי 41601 

 41602 .יעקב אלא לקחו אותה מעשיו

שלא יהיו מאוחדים ביניהם כיון שמצא בהם מדת , ארור אפם כי עז אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל 41603 

שבט לוי  אף, וממילא תחלש בהם המדה שמצא בם, י שנתן שמעון שיהיו מלמדי תינוקות"עוד ברש, הכעס 41604 

והיה כדאי לגזור עליהם שיהיו עניים מלמדי תנוקות ומחזירין על , תבע מאתם יעקב את מדת הכעס 41605 

 41606 .כל כך חמור ענין המדות, ואף שלא נמצא בהם חטא כלל, הגרנות כדי לתקן מדה זו

 41607 וכל המדות הרעות, הנה יצר לב האדם רע מנעוריו, ומעתה כמה חייבים אנו לעסוק בענין תקון המדות

ובודאי שכל שעה , וחייב לעקור אותם משרשן, הנמצאות בכל הבעלי חיים והבריאה כולה נמצאים באדם 41608 

וממילא פשוט כמה , שהרי בכל מעשה מונח שורש הנובע מהמדה, ושעה המדה משתרשת יותר ויותר 41609 

 41610 .עיקרית ויסודית עבודת תקון המדות

שאין עוד מלבדו ולא ישיג מאומה ללא  בעת שמכיר, הדרך לתקון המדות היא בהגברת יסודות האמונה 41611 

ובפרט מדת הבהילות שמקורה בשאיפה ללא גבול להשיג , ממילא יתבטלו כל מדותיו הרעות, ת"עזר השי 41612 

אור )  .ת חי במנוחה ורחוק ממדת הבהילות"אך הבוטח בשי, ולכן אינו חי במנוחה ובשלוה, הכל 41613 

 41614 .(יחזקאל

 41615 

 41616 מאמר תתסה

 41617 .(´ט ג"בראשית מ) ני יתר שאת ויתר עזראובן בכורי אתה כחי וראשית או

ל "ואז, הנה כלל בידינו להעביר על מדותיו, דרך במדות וחינוך להפליא, דבר חדש למדנו מפורש בתורה 41618 

ועם כל זה יש ענינים שלא נתנו למחול אף לאב רחמן , כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו 41619 

ז "עכ, ש לחשובים ומופלגים"בע האב שלא לדקדק עם בניו וכוט, נגד בניו הנכבדים אשר ראויים למחילה 41620 

 41621 .ש בלי תשובה"כך היא המדה לכבוש רחמים ולא למחול אף אם עשה תשובה וכ

והנה , לזכרון לבני ישראל´ וזכרונם על אבני ה, הנה ידוע גודל ערך מעלת השבטים עד שנקראו שבטי יֿה 41622 

ש ויהיו בני "וכמ, מר ראובן חטא אינו אלא טועהכל האו (שבת נה) ל"ואחז, ראובן חטא במעשה בלהה 41623 

ואמר ראובן בכורי אתה וראוי ליתר שאת , ז לא מחל לו אביו על זה"עכ, יעקב שנים עשר בלי הפרש 41624 

קנסו , ל"וגילה לו הפסק שבשביל פחיזות בדבר קל שעשה כדרשת חז, היינו כהונה ויתר עז היינו מלכות 41625 

ז לא מחל "אף כי בודאי עשה תשובה כידוע במדרש עליו ועם כ, כ ולקח ממנו כתר כהונה וכתר מלוכה"כ 41626 

 41627 .לו

ראה מה שאני נוטל ממך בשביל דבר קל של פחיזות פעם אחת , ולא עוד אלא שהקניטו ברבים ואמר לו 41628 

כ עונש "כ, ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוסף, (´ה´ ה א"בד)ב  ולא עוד אלא שכת, וזה מבהיל 41629 

אלא אף גם , ולא די שלא מחל לו אחרי התשובה, ל שלא חטא כלל"אמת אמרו עליו חזוב, בשביל דבר קל 41630 

 41631 !פסקים כאלה מבהיל מאוד´ נקנס בג

ולא מחל לחסידים האלה , ז ארור אפם והפיצם בישראל"עכ, וכן שמעון ולוי אף כי חסידים גדולים היו 41632 

הם על מה שהרגו העיר כולה ורק כעס עלי, צבאות כנאמר הכזונה יעשה את אחותינו´ שלחמו קנאת ה 41633 

שלא יאמרו העולם , ל טעם כעסו עליהם"ן ז"כ הרמב"כ, אחרי המולם פן היו נכנסים תחת כנפי השכינה 41634 

הרי כי לא הכל ניתן למחול , כ"ראה זה חדש שלא מחל להם וקנס אותם ג, בעצת אביהם הנביא היתה זאת 41635 

 41636 .אבינו´ יעקב למד זאת מדרכיו ית, רק לכבוש רחמיו

ז מלכנו מדקדק כחוט "ועכ, בלי תכלית וכן מדותיו בלי תכלית´ והוא ית, רחמי האב מרובים על הבןוהנה  41637 

הנה אב רחמן על כל ישראל , התבוננו נא אחי אהובי, כ"הרי כי זה הדקדוק רחמי אב הוא ג, השערה 41638 

אחת כ על דברים קלים שאירע להם פעם "ז הענישם כ"עכ, כ על בניו חסידי עליון שבטי יֿה"ומכש 41639 

ה אמר "ולטובה נתכוון רק יעקב אע, כרחל וכלאה שבנו בית ישראל, בחפיזות לקנאת אמו הצדקת, בחיים 41640 

 41641 .שהיה בפחיזות ובבהילות

כ מחמת "ז העניש אותם כ"עכ, ה"רק לא העלו על דעתם סברת יעקב אע, ש נתכוונו"וכן שמעון ולוי לש 41642 

שה בבהילות דבר שלא בחשבון מחמת הנאת כ מי שעו"וא, ב"רחמי האב מרובים שלא ישאר להם על עוה 41643 

אוי לנו , וגם הוא אינו מעניש לעצמו, כ חטאים הרבה ואין אב שהענישו"כ חטא גמור ומכש"ומכש, עצמו 41644 



בלא ´ פי´ ורוח נכאה´כענין שנאמר , ב מי ישאנה"ו לעוה"אם ישאר ח, מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה 41645 

 41646 .(א"ק´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ור התשובה וטוב לנונקדים לנו מז, ב"לעוה´ מי ישאנה´תשובה 

 41647 

 41648 מאמר תתסו

 41649 .(´ט ג"בראשית מ) ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז

והיינו מפני שכל , מפשטות הכתוב נראה שהטענה של פחז כמים יש לה שייכות עם ראובן בכורי אתה 41650 

הרי היא מעלה ומעשה זה של ראובן בא באמת שבכורה , התביעה על ראובן היתה רק משום בכורי אתה 41651 

למה דוקא ראובן תבע ולא שאר , ראובן תבע עלבון אמו (ר צח"בר) ל"ש חז"וכמ, מצד מעלת הבכורה 41652 

, רק שיעקב תבע ממנו פחז כמים, אלא משום שתביעה זו באה מצד מעלתו הקדושה של ראובן, השבטים 41653 

ודאי , היה צריך לצאת ממעלתו מעלת הבכורהכפי ש, התביעה היתה שלא יצא מעשה זה בכל השלמות 41654 

 41655 .והתביעה היתה רק מצד מעלתו של ראובן, לא היה עליו שום טענה´ בכורי אתה´שבלי המעלה של 

 41656 

ק מכנה לשמעון "אחים הרי זו מעלה ובזוה, כ על דרך זה"ארור אפם כי עז הוא ג, וכן שמעון ולוי אחים 41657 

משום אחד מהשבטים לא יצא מעשה , עלה זו של אחיםמעשה שכם היה תוצאה ממ, ולוי בשם מדת הדין 41658 

שהרי מעשה שכם היה חקוק , ודאי שמעשה זה היה קדוש בתכלית הקדושה, שכם כי לא היו באותה מעלה 41659 

אלא התביעה עליהם היא ארור אפם כי , (במדבר´ מדרש פ) ל"ש חז"כמ´ על דגל שמעון לזכרון לפני ה 41660 

 41661 .היה צריך לצאת ממעלת אחיםשלא יצא מעשה זה מכל השלמות כפי ש, עז

ובכולן לא היתה שום , וכן בכל הברכות מונה יעקב אבינו את מעלותיהם של כל אחד ואחד מהשבטים 41662 

ועמדו בנסיונותיהם , כי קיימו ונצלו את כל הראוי לצאת ממעלותיהם בכל שלמותם, טענה על מעלותיהם 41663 

 41664 .צאת בכל מאת האחוזים וכאן היה העונשורק בשמעון ולוי היה טענה שלא יצא כל הצריך ל, של המעלות

אבל , שבשביל פגם וחסרון כל דהו במעלותיהן קבלו עונש כל כך נורא, והוא דבר נורא ומבהיל מאוד 41665 

שמי שלא השלים מעלת , (´ו´ בשער עבודת האלקים פ) ל"יותר נורא ומבהיל הוא העונש שכתב החוה 41666 

ב הרע שאין "ודינו בעוה, כיקר כרים´ ש ואויבי ה"מדבר יהיה עונשו שיהיה דינו כדין הבהמות בעולם כמ 41667 

י "ז יתבאר לנו מה שמסופר בשם הגר"ולפי, שהוא עונש הרבה יותר נורא מארור אפם כי עז, למעלה ממנו 41668 

אבל לעומת זה הרי יש עלי חיוב , יודע אני שיש לי ראש שקול כנגד אלף אנשים, ל שהיה אומר"מסלנט ז 41669 

 41670 .שתגדל המעלה עם זה תגדל גם העבודהכל מה , עבודה כנגד אלף אנשים

מטלת עליו חיובים ´ ית´ שכל מעלה אשר חננו ה, ויצא לנו מזה הערה נוראה מאוד לאדם בחיוב עבודתו 41671 

כי באותה מדה , והוא עתיד ליתן דין וחשבון בעד כל מעלה ותכונה וכשרון טוב שהוטבע בו, ועבודה רבה 41672 

ועומק הדין , תרבה גם עבודתו שהוטלה עליו מצד מעלותיובמדה זו תגדל ו, שמרובים טבעיו וכשרונותיו 41673 

ל שהוא מנחיל את כל הגיהנם לאלו שלא נצלו את "כמו שהבאנו דברי החוה, נורא הוא בזה עד מאוד 41674 

אברהם אבינו היה מתחזק ומהלך בצדקו , ולהיפך כל השכר והזכות זוכים רק מזה, מעלותיהם שניתנו להם 41675 

´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .קות לו בטבעו זכה לכל אברהם אבינושבצדקו מתכונותיו החקו, מאליו 41676 

 41677 .(ד"ק

 41678 

 41679 מאמר תתסז

 41680 .(´ט ג"בראשית מ) ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז

, ומי גרם לך להפסיד כל אלה פחז כמים, ויתר עז במלכות, יתר שאת ראוי היית להיות על אחיך בכהונה 41681 

אל תותר אל תרבה ליטול כל היתרות הללו שהיו ראויות , אות כעסך לכלהפחז והבהלה אשר מהרת להר 41682 

 41683 .(י שם"רש) לך

הרי שכל מה שאבד , כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה אלא עלבון אמו תבע, (שבת נה) ל"כבר אחז 41684 

זה הוא שם החטא ולא יותר ורק עבור זאת , כהונה ומלכות לא היה חטאו אלא כמפורש כאן פחז כמים 41685 

האם יש במנין הלאוין עבירה כזאת , פלא השמעתם מימיכם שאסור להיות מהיר, נוראות עד כדי כך נענש 41686 

 41687 . כ אל תותר"ואעפ

נורא למאוד , הפחז והבהלה אשר מיהרת להראות כעסך, מי גרם לך להפסיד כל אלה שהיית ראוי להן 41688 

ך לא דיברה תורה מענין שלפיכ, ל"ו ז"אכן כבר נאמר בשם הרח, יתבונן המשכיל ישמע חכם ויוסף לקח 41689 

 41690 .(א"אור יהל ח)  .ק"ועוד קדמו לתורה ולא שייך לכותבם כפרטים בתוה, כי הם העיקר´ המדות´

 41691 

 41692 מאמר תתסח

 41693 .(´ט ד"בראשית מ) פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי



לכך אל , םל הפחז והבהלה אשר מיהרת להראות כעסך כמים הללו הממהרים במרוצת"י ז"פירש רש 41694 

לכאורה העונש שקיבל ראובן בא אליו כגמול , תותר אל תרבה ליטול כל היתרות הללו שהיו ראויות לך 41695 

וזה בודאי , אך את כולם הפסיד כעונש על חטאו, מן הדין היה ראוי לקבל בכורה כהונה ומלכות, על החטא 41696 

 41697 .מזהוכמה מחלוקות בישראל נגרמו כתוצאה , אסון שהרי זה נוגע לדורי דורות

, ממש אסון לדורות, וכן בין השבטים, מריבות ומחלוקות בתקופת המלכים, מחלוקת קורח על הכהונה 41698 

, ל"ומסביר רבי שמחה זיסל זצ, והרי כידוע כי מלכות זה לא ענין של שלטון והתנשאות אלא זה דבר נעלה 41699 

ואפילו עשו שמכר , לכותולכן צדיקים גדולים כמו דוד ושלמה שאפו למ, זהו ענין של נושא בעול עם חברו 41700 

 41701 .את הבכורה כמה התחרט על כך והתלונן את בכורתי לקח

! כמה הקפדות וכמה נסיון, מ את השיעור שלו ונותנים לחברו"גם בישיבה רואים שאם נוטלים מאיזה ר 41702 

ש מצבו של ראובן עונש "וכ! ש אם מישהו נדרש לעזוב ישיבה שלו ולמוסרה לאחרים זה אסון ממש"וכ 41703 

קנאות , אצלו היה הכל לשם שמים? וכי מה עשה ראובן בסך הכל, אין לו שום יחס עם החטאנורא אשר  41704 

, ועוד יותר הרי עשה תשובה? וכי התכוון להשיג כבוד מזה, זה רגש מאוד נעלה! ממש תבע את עלבון אמו 41705 

 41706 ?ועל מה כל הקצף, ל וראובן היכן היה עסוק בשקו ותעניתו"ש חז"כמ

עונש זה לא קנס או קללה , זוהי תמונת מצב של ראובן, עונש זוהי מציאותאלא מכאן רואים שאין כאן  41707 

עתה תראה אשר אעשה לפרעה אבל לא , ה"וכמו שרואים אצל משה רבינו ע, עונש זוהי מציאות קיימת 41708 

ראובן זלזל ביעקב אבינו כי , זה לא עונש אלא מציאות הדברים, את אשר אעשה לשלשים ואחד מלכים 41709 

ובשביל , חיללת כבוד אביך וכבוד השכינה, העולה על יצועי´ ובדרך זו חיללת את ה, עלית משכבי אביך 41710 

 41711 .(הספורנו) זה יחולל ויפחת כבודך

גם כאן מה היחסנות , אתה יודוך אחיך ישתחוו לך בני אמך, ומאידך גיסא רואים ההיפך אצל יהודה 41712 

אמרת מה בצע כי נהרג את , ל"י ז"מטרף בני עלית אומר רש? איך השכר תואם את הפעולה? הגדולה הזו 41713 

זאת אומרת כל , ולפיכך כרע רבץ כאריה, גם במעשה תמר אמרת צדקה ממני, אחינו וכסינו את דמו 41714 

אז , נכון הוא לא הקפיד על כבודו והודה על האמת! שכר כזה עבור פעולה זו, ´המלוכה דוד שלמה וכו 41715 

, זה לא גמול אלא מציאות מדה כנגד מדהל שכר זה לא מתנה "אך התירוץ כנ? בגלל פעולה זו לקבל  שכר 41716 

 41717 .אתה הודית במעשה תמר לפיכך אחיך יודוך

והרבה , ידוע בדור שלפנינו כאשר פרצה מחלוקת נוראה בישיבת סלבודקה בין צד הלימוד לצד המוסר 41718 

כאן טמון , זוהי מציאות ולענוים יתן חן! תלמידים עזבו ונשאר רק בעל לבוש מרדכי לאיזה גדולה זכה מזה 41719 

, אבל ראובן לא עבר אלא פחז כמים, יהודה התגבר עבר והודה על האמת, החילוק בין ראובן ליהודה 41720 

ויהיה רצון , ומכאן רואים כמה גדולה וטובה דרכנו שאנו שואפים לא לשינוי המצב אלא לתיקון המצב 41721 

 41722 .(דגל המוסר)  .דהיינו מציאות הבכורה והמלכות, שנצליח בזה כי בזה תלוי שכר הרבה

 41723 

 41724 מר תתסטמא

 41725 .(´ט ד"בראשית מ) פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי

אומר פסעת על דת ´ אבי´ ר, יהושע אומר פרקת עול חללת יצועי´ ר, אליעזר אומר פחזת חטאת זנית´ ר 41726 

יסוד , ל"אליעזר המודעי אומר זעת חרדת פרח חטא מעליך עכ´ ר, חבת בבכורתך זר נעשית למתנותיך 41727 

וצריך להבין מדוע הרעישו עליו , שלא תהא שפחת רחל צרה לאמו, ל שעלבון אמו תבע"אמרו חז הדבר 41728 

 41729 ?כל כך לאמר חטאת זנית פרקת עול פסעת על דת

משמע , ז יעשה עצמו כאלם"מה אומנתו של אדם בעוה, ל"אך הענין מובן כשנתבונן במה שאמרו חז 41730 

בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו ל "וקשה הלא מצינו שאחז, שהעיקר הוא שמירת הדיבור 41731 

כי עיקר הפירוש של יעשה עצמו , אכן באמת דבר אחד הוא, משמע שהעיקר תלוי בהשגחה ובטחון, יחיה 41732 

שיאמין כי כל מה דעביד , וזהו עצמו מאמר חבקוק הנביא, ה"כאלם הוא שלא יהרהר אחר מדותיו של הקב 41733 

 41734 .רחמנא לטב הוא דעביד

כי בכל , הוא מצד קוצר המשיג ועומק המושג, ה"ר להרהר אחר מדותיו של הקבוהנה עיקר הטעם שאסו 41735 

ודעת האדם קצרה מצד שחסר לו , ושייך לחשבונות מצד העתיד, גזירה יש מושג עמוק נמשך מחמת העבר 41736 

וכן קשה להבין העומק שיש בהשינויים , וגם מן ההוה אינו יודע כהוגן, הידיעות מן העבר ומן העתיד 41737 

 41738 .י משפיל גאים ומגביה שפלים"מה שהש, כל יוםשמתחדשים ב

האחד שהרהר אחר מדותיו של , יש בזה שלשה חסרונות, ולכן כשנתבונן במה שתבע ראובן עלבון אמו 41739 

ובודאי נגזר מן השמים שכן יהיה כי אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד , ה כיון שהכל בידי שמים"הקב 41740 

שהיה ראוי לו לבטל דעתו מפני , אחר דעת אביו ורבו והחסרון השני שהרהר, שמכריזין עליו מלמעלה 41741 

וכן , ש על אביי כשאמרו לו משמיה דרבי יוחנן שסובר כבתה אינו זקוק לה מיד ביטל דעתו"כמ, דעת אביו 41742 



ואמר אלו ידע שרב נחמן יקפיד עליו , מצינו על רב ספרא שעשה פתח חרטה מזה שהקפיד עליו רב נחמן 41743 

 41744 .לא היה נודר

והחסרון , ראובן לבטל דעתו מפני דעת יעקב אבינו שהיתה צורתו חקוקה בכסא הכבוד ש שהיה צריך"כ 41745 

כי אלו היה מתבונן קודם המעשה כמו שהיה מתבונן , השלישי שעבר עוד על דעתו היינו המושכל שני שלו 41746 

וישב ראובן , ש במדרש"כ כמ"כי מצינו באמת שהתחרט אח, אחר המעשה ודאי שלא היה עושה עובדא זו 41747 

כ היה כאן חסרון שלא יגע להבין קודם "א, כ אחרת"הרי שהוא עצמו הבין אח, לשקו ותעניתו ששב 41748 

ולא , שהיה טמון בלבו כשלהבת הטמונה בגחלת, ונמצא חטא נגד עצמו נגד המושכל שני שלו, המעשה 41749 

 41750 .היה חסר אלא ללבותה ליבוי מועטת

ש פסעת על דת חבת "וז, המקוםויתכן שרבי אליעזר בן יעקב הסביר החטא מפני שהוא כנגד דעת  41751 

לכן חבת בבכורתך וזר נעשית , ת ולא בטלת דעתך מפני המקום"כי דת נקרא גזירת השי, בבכורת 41752 

זוכה , ת בדבר שיש לו צער"ומי שמקבל גזירת השי, ת"כי הבכורה והמתנות הוא גזירת השי, למתנותיך 41753 

 41754 .בד גם התענוגיםומי שבועט בצער מא, ת בדבר שיש לו מזה תענוג"כ לגזירת השי"ג

, ש פרקת עול חללת יצועי זע יצרך"וז, ורבי יהושע הסביר החטא מצד שהוא כנגד דעת יעקב אביו 41755 

זהו חילול דעתי במקצוע של דין , ח"אלקיך תירא לרבות ת´ ה 0את0של  0העול0שפרקת 0מה 0פירוש 0 41756 

 41757 .וזה בא מפני שזע יצרך עליך והיה חסר לך הסבלנות לסבול הקנאה, היציעה

ש פחזת מה שמהרת לפסוק שהצדק עמך זהו "וז, רבי אליעזר הסביר החטא מצד שהוא גם כנגד עצמוו 41758 

פ שהמושכל ראשון של "אע, ש פחזת חטאת זנית"והחטא של בהילות דומה לחטא של זנית וז, בהילות 41759 

, ל ששמע ישראל לתביעתו ועשה כדבריו"כ וישמע ישראל ופירש האלשיך ז"כמשה, ראובן היה טוב 41760 

, הרי לנו שלגבי שכל העמוק של יעקב הרי נחשב זו למושכל ראשון, כ פחז כמים"כ אמר יעקב אח"אעפ 41761 

 41762 .ויעקב שמע לדבריו כדי לצאת ידי הבריות

, כיון שחרדת שקיימת אשרי אדם מפחד תמיד, ורבי אליעזר המודעי אומר זעת חרדת פרח חטא מעליך 41763 

´ אם אתה חרד מגזירת ה, פרח החטא מעליך כ"עקרת שורש החטא לבטל דעתך וכיון שאין כאן שורש א 41764 

אם אתה , כ פרח החטא מה שפרקת עול"אם אתה חרד מדעת רבך א, כ פרח החטא של פסעת על דת"א 41765 

 41766 .כ פרח החטא של פחזת"חרד מן המושכל ראשון א

שהיה לו לומר , והנה בתוכחת שמעון ולוי יש לדייק מה שאמר כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור 41767 

, כ שור"כי אם יזכיר איש קודם מאי רבותא שהזכיר אח, זה כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו אישבאופן  41768 

וכבר התווכחו בזה שאמר להם יעקב מה , עקרו שורן של גרים שפחדו הגרים מלהתגייר´ אמנם במדרש פי 41769 

, ל האיכותוהם טענו הכזונה יעשה את אחותינו שהעיקר צריכין לדקדק ע, עם הכמות כי לא יתוספו גרים 41770 

 41771 .כ נבקש כמות"על החטא ואח´ מקודם צריכין לקנא קנאת ה

ל הרגיש שפתח גור שהוא צעיר וסיים ארי שהוא "י ז"ורש, הנה בשבחו של יהודה אמר גור אריה יהודה 41772 

ולכן , ומעלת זקן שיש בו ישוב הדעת, מעלה של צעיר שיש בו מרץ, ויתכן שחשב כאן שני מעלות? זקן 41773 

שלא נטרפה דעתך מפחד המדות , ל מטירוף הדעת בני עלית"בעל עקידה ז´ ופי אמר מטרף בני עלית 41774 

וזהו מעלת , וזה הוא מופת גדול על ישוב הדעת בעת הנסיון, אלא הודית על האמת בדעת צלולה, הרעות 41775 

 41776 .שמקום הניחו לו מן השמים להתגדר בו´ יודוך אחיך´ועל כן , ישוב הדעת שראוי למנהיג ומחנך

שנוסעים , ואפשר שרמז יש כאן שגם ברוחניות צריכין להתנהג כמו במסחר, מים ישכוןזבולון לחוף י 41777 

לקנות , ז הוא מקום הזול"כן ראוי לאדם להרגיש כי בעוה, לקנות במקום הזול ומוכרין במקום היוקר 41778 

ב "אבל בעוה, ´תמימות המחשבה עיון המעשה ובטחון בה, מלאכת התורה תיקון המדות והשגת המעלות 41779 

ג דף "חיי המוסר ח)  .´ועל כן צריכין לקיים אם תבקשנה ככסף אז תבין יראת ה, מקום היוקר שם הוא 41780 

 41781 .(´ג

 41782 

 41783 מאמר תתע

 41784 .(´ט ז"בראשית מ) אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה

ע ונתן להם דרך להגי, ה סידר לכל אחד מבניו דרך ומצב פרטי לפי תכונת כל אחד ואחד"יעקב אע 41785 

להעמיד משבטו של , ל על הפסוק אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל"ש חז"כמ, לאושרם ומטרתם הנצחית 41786 

י "מדרש רש) ושבטו של לוי עשאו מחזיר על הגרנות לתרומות ומעשרות, שמעון סופרים ומלמדי תינוקות 41787 

 41788 .(שם

ינות ועבודת לשמעון נתן התיקון לכעסו עבודת המת, לשמעון ולוי הוכיח חסרונן ונתן להם התיקון 41789 

אם נכשל בכעס ובהילות מוכרח הוא למצב כזה אשר , שיהיה מלמד תינוקות מדה כנגד מדה, החשבון 41790 

כי מלמד תינוקות ומשפיע רוחני צריך , י זה כעסו"יתלמד ממנו להיות מתון בדבריו ובמעשיו ויתוקן ע 41791 

ה ליתן "מצא יעקב אעולכן , מאוד לערוך דבריו ופעולותיו בחשבון מדויק שלא יכשל ויטעה התלמיד 41792 



שיש בזה תחבולה לתיקון , שיחנך עצמו בסבלנות לסבול צער גידול התלמידים, התיקון לשמעון ולשבטו 41793 

 41794 .חסרונו

ושלא יהיה , י שסידר מצבו ועבודתו שתהיה רק רוחניות לבד"ע, כ דרך לתיקון חסרונו"וכן סידר ללוי ג 41795 

י התרחקות "וע, יהיה מנת חלקו´ ז ורק ה"עוה יהיה בודד ומרוחק מכל עניני, לו חלק ונחלה עם כולם 41796 

י "וישיג מדרגת הבטחון ע, יגיע לתיקונו ומטרתו שעל ידי זה יתוקן כעסו´ ז והתעמקות בעבודת ה"מעוה 41797 

 41798 .וממצב הפרישות שלו יתעלה לתקן כל מדותיו, לבד´ שלא יהיה לו שום סיבות ויבטח רק על הבורא ית

לא יסור , רבא שיבח מעלתו שיש בו ומסר לו כתר מלכות על ישראלאד, יהודה לא הוכיחו כלל על חסרונו 41799 

באיזה זמן , גזירתו היתה כל כך מוחלטת שלא תעלה בה שום שינוי כלל, שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו 41800 

ואלמלא הם , עד שאפילו החשמונאים שהיו צדיקים גדולים וחסידי עליון, שיהיה באין יוצא מן הכלל 41801 

בני חשמונאי הזקן והחסיד המולכים זה ´ אף על פי כן נענשו עונש גדול כי ד, לנשתכחה התורה מישרא 41802 

כל , (´קידושין ע) ל"והגיע העונש בסוף כמו שאמרו חז, עם כל גבורתם נפלו ביד אויביהם בחרב, אחר זה 41803 

 41804 .(ן ויחי"רמב) על שעברו על צוואת אותו הזקן, דאמר מבית חשמונאי אנא עבדא הוא

והנה יש להבין גודל מעלת , (ר צט"ב) כ מעלתו של יהודה למלכות"במה גדלה כ ויגדל איפה הפליאה 41805 

דהנה מהות המלך הראוי למלוכה הוא , ה המלכות ליהודה לעולם ועד"ההודאה שבשבילה מסר יעקב אע 41806 

ל "ש חז"כמ, שהוא מושל ברוחו ואיננו צריך לכלום, שיהיה תוקפו וגבורתו מצד מעלותיו ומעשיו הטובים 41807 

 41808 .(כתובות קה) אם הדיין דומה למלך שאין צריך לכלום, ט יעמיד ארץמלך במשפ

כי ימשול ברוחו על כולם ואין מה , הרי דבחינת מלך שאיננו מקושר לשום דבר ואז יאות עליו שם מלך 41809 

, ואם יכול להפקיר הכל בשביל חיי האמת, אם יכול לכבוש רצונו וטבעו בלי שום מעצור, שימשול עליו 41810 

 41811 .יכול להפקיר בשביל האמת זהו המלך האמיתי אף המלוכה בעצמה

ה "מצא יעקב אע, למשול ברוחו ולכבוש טבעו בשביל האמת, והנה תוקף כזה הנובע מגבורת הנפש 41812 

אף שהיה ממונה כבר בתור מלך ´ צדקה ממני´והודיע בשער בת רבים , ביהודה בהודאתו על מעשה תמר 41813 

ולסכנה שלא , רבים שלא להודות בשביל פגם מלכותו ומובן שהיו כאן חשבונות, (ד טז"ר פ"בר) על אחיו 41814 

וגם לגרום צער , ש בפרהסיא"ובכלל הלא עשה העבירה בסתר ולמה לו עתה לחלל ש, יעבירו אותו 41815 

שלא התחשב כלל , אולם כאן הראה תוקפו של מלך אמיתי הנובע מגבורת הנפש, ובזיונות לאביו ולאחיו 41816 

ומצא שכדאי לפניו אף לאבד מלכותו ולא יעבור גבול , עם החשבונות השונות שרצו לנטותו מהאמת 41817 

 41818 .האמת

וגזר אומר שרק יהודה שמושל ברוחו בשביל , מעלה זו הורה לנו ישראל סבא שכתר מלכות הולמתה 41819 

, כי בהנהגתו שמושל ומקשיב על דבר אמת, ראוי הוא שתמשך ממנו שלשלת המלוכה עד נצח, האמת 41820 

על  (´סוטה ז) ל"וכמו שאמרו ז, כ בגבורת הנפש בעד האמת"ישפיע שכל משרתיו יהיו צדיקים ויצאו ג 41821 

אף שלפי שכל האיש , וזהו הקידוש השם האמיתי, יהודה? מי גרם לראובן שיודה, הפסוק וזאת ליהודה 41822 

ל חתכו דינם בזה יהודה שקידש שם "אבל האמת שחז, הפשוט מביט הנהו על מעשה כזה מעין חילול השם 41823 

 41824 .(סוטה י) שמים ברבים

אבל האמת , פשוט שלבו ברשות יצרו מתלבש בלבוש של אחראי וכדואג דאגת חילול השםהאיש ה 41825 

ומהו הסוף שמכריזין בגלוי , שמתעטף באיצטלא שאינו שלו כדי להיות מכסה פשעיו ולא להודות עליהן 41826 

 41827 .ואז מתגלה חילול השם יותר גדול, העבירה שעשה בסתר

וכן במה שבירך את , אחד ואחד מבניו חסרונו ומעלתוה בעינו הברורה דרכו של כל "כל זה ראה יעקב אע 41828 

כי יוסף הצדיק הכיר מעלת מנשה יותר , והרע ליוסף על קדימתו את אפרים למנשה, אפרים לפני מנשה 41829 

והלא יוסף , וגם מנשה היה הבכור ומובן שמצא בו באמת מעלת הבכורה, מאפרים שהרי הוא חינך אותם 41830 

וכל מה שלמד יעקב אבינו בבית מדרשו של שם ועבר מסר , רתוהצדיק היה דומה לאביו בדיוקנו ובתו 41831 

 41832 .כ בודאי יודע ומכיר מעלת מנשה על אפרים"וא, ליוסף והוא הבר חכים

אמת שגם הוא יגדל אולם אחיו , ובכל זאת גילה לו יעקב אבינו ואמר לו אני רואה פה ראיה יותר עמוקה 41833 

, אולם בהעתיד אני רואה את אפרים גדול יותר, לבהוה אתה רואה את מנשה יותר גדו, הקטון יגדל ממנו 41834 

ואף שגם ממנשה יצאו , (י שם"מדרש מובא ברש) שיצא ממנו יהושע שילמד תורה לישראל ויעמיד החמה 41835 

ולכן אמר לו אם בעתיד נראית מעלה יתירה באפרים גם עכשיו , שופטים ומנהיגי ישראל אבל לא כיהושע 41836 

 41837 .צריכים להקדימו

שהוא היה , (י"מובא ברש) ל"ש ז"מעלת אפרים גם בהוה יותר גדולה ממנשה כמ ואפשר שכבר ראה יעקב 41838 

ואולי היה זה , וכאשר היתה לו מדרגת השימוש מעלה זו הכריעה על הכל, ה"רגיל בתלמוד אצל יעקב אע 41839 

ושימושו של יהושע , ובעבור ששימש את משה זכה למלכות, סיבת יציאת יהושע ממנו שהיה משרת משה 41840 

גם הארבעים יום שהיה משה , ולא הניח אף רגע אחד בלתי שימוש, פעולותיו ובכל זמנו הרי היה בכל 41841 



וכל זה היה משורש , שמא ירד משה ויהיה מוכן ברגע הראשונה בבואו לשמשו, במרום חיכה תחת ההר 41842 

 41843 .מעלת אפרים

, ים בוויעקב ראה מעלתו יותר והכיר כוחותיו הטמיר, כ גדלות באפרים"הרי שיוסף הצדיק לא ראה כ 41844 

וכה סידר אותם לפי מדרגתם ותכונותם מעלתם ודרכם , י עבודתו בהוה מה שלא ראה יוסף"וגילה עתידו ע 41845 

 41846 .איך להתנהג

ואף לאחר כל הבירורים והגילוים בכוחותיו ובמעלותיו של האדם וההבטחות , אמנם אין חזקות כלל 41847 

ה את שלמה בנו קודם מותו "ד המעומצינו שצוה דו, עודנו צריך לפחד שמא ירד ממדרגתו, שמבטיחים לו 41848 

ורצה לצוותו על כל ימי , שהיה צריך לפרוש מבנו החביב לו ביותר החכם מכל אדם, ברגעים האחרונים 41849 

 41850 וחזקת והיית לאיש, מילות קצרות´ לא ציוה על חכמה וכדומה רק אמר לו ג, חייו ועל כל יוצאי חלציו

 41851 .כ"ברוחך וכובש ביצרך על תהיה זריז ומושל "ק ז"הרד´ ופי, (´א´ מלכים ב)

אשר היו לו מעלות רבות לאין שיעור שיהיה זריז ומושל , ה לצוות בנו החכם מכל אדם"הרי שמצא דהע 41852 

אף לאחר כל המעלות שרכש בקרבו עדיין חסר , ואם יחסר לו מדרגת כבישת היצר ומושל ברוחו, ברוחו 41853 

כל קיומה תלוי רק בשבירת המדות , ואין החכמה והמעלות יכולים להגן על קיום המלוכה, בחינת איש 41854 

אחר כל המעלות שיש בו אל , להתחזק לעמוד במדרגת איש זהו התנאי שנדרש מהאדם, והכנעה לאמת 41855 

 41856 .ישכח מהעיקר לכבוש מדותיו ולמשול ברוחו

בהוסיפם להדגיש ביאורם , י ביקושו"ל נתנו לנו עצה עמוקה איך להתחזק ולחיות על הכרתו שהשיג ע"חז 41857 

, ושם דרך´ ה שנא"ל כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"אמר ריב, ושם דרךבהכתוב של  41858 

, ל אראנו בישע אלקים זה השם אורחותיו"י ז"ופירש, אראנו בישע אלקים, אל תיקרי ושם אלא ושם דרך 41859 

 41860 .(.ק ה"מו) ל"ושכר עבירה כנגד הפסדה ושם כמו שמין עכ, המחשב הפסד מצוה כנגד שכרה

שאף לאחר שעלה בידו להכיר הדרך הטוב הראוי שידבק , כי האדם קטן וחלש הוא למאוד והביאור בזה 41861 

נדמה לו שנעשה אומלל , קשה לו להמשך אחר האמת גם לאחר הכרתו, קשה לו לאדם לחיות עליו, בו 41862 

כ אמרו שיהיה שם אורחותיו "וע, ה"וקשה לו להמתין עד שיזכה לראות ישועת הקב, בהחזיקו האמת 41863 

יוכח אז שדרכיה דרכי , כי יתרגל לחיות חיי התבוננות ולבחון היטב על ידי חשבון, וחשבון מלשון שומא 41864 

המוסר )  .ה"וסוף סוף יזכה לראות בישועתו של הקב, ואם תחילתה יסורין אבל סופה שלוה, נועם 41865 

 41866 .(12´ א ד"והדעת ח

 41867 

 41868 מאמר תתעא

 41869 .(´ט ה"בראשית מ) נם עקרו שורבסודם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבודי כי באפם הרגו איש וברצו

אומנות שלו היא ואתם חמסתם אותה , י אומנות זו של רציחה חמס הוא בידכם מברכת עשיו היא זו"וברש 41870 

ומלבד זה תבע אותם על , הנה ביקר את שמעון ולוי על מדת אפם ועברתם כי הינן יתר על המדה, הימנו 41871 

ואם כן אינם מקוריים , כי גנובה היא איתם על אומנות הרציחה שבידם שאינה משלהם, חמס שבידיהם 41872 

 41873 .תביעה מיוחדה בעצם מציאות האדם, אינם עצמיים מדות חקויות איתם

, האדם בטבעו מחקה הוא את סביבתו, יתבונן האדם בכוחותיו ויראה כמה מהם לקוחים וחקויים מזולתו 41874 

לות וטובות בתכלית והן לא מדות הכי נע, ואיש משכיל יוכל לראות כי יש וכל רכוש מדותיו מאחרים הם 41875 

 41876 .שלו

כ "נזכרתי על איש אחר אשר יש לו ג, פעם התודעתי עם איש אחד ובשוחחי עמו ובראותי כל תנועותיו 41877 

וענה לי ודאי עם האיש ההוא אנו כאחים , אז שאלתי אותו אם מכיר הוא את האיש, אותן התנועות עצמן 41878 

כי עכשיו אני כבר , תי על הדבר ואמרתי לעצמינשתוממ, אין קירבה יותר גדולה מאשר בין שנינו, ממש 41879 

ומעצמו , ויש גם כי כל כולו יהיה משל אחרים, מכיר ויודע עד כמה יש לאדם בקרבו כוחות ואינן של עצמו 41880 

 41881 .לא ירכש אף כל דהו כולו חמס וגזילה נורא ומבהיל

תן שנמשלו להודיע חיב, י מביא בתחילת פרשת שמות"רש, אגיד לכם שני דברים בביאור הפרשיות 41882 

אבל ממה שמצינו בטעם , ולכאורה דומה לנו שהוא רק משל ומליצה בעלמא לדמותן לכוכבים, לכוכבים 41883 

כי כן היא המציאות , הרי שהדמיון לכוכבים הוא אמנם בדיוק, ב מזלות"ב שבטים שהוא נגד י"מנין של י 41884 

 41885 .שבטים הם ככוכבים ממש והוא סוד

דגל יהודה , רוחות העולם´ ענין הדגלים שהיו סדורים לדב, (ר ב ט"במ) ל"כבר דיברנו על אמרם ז 41886 

שהיה הסידור הזה במכוון גדול מגיע עד כסא , ודן בצפון, אפרים במערב, ושל ראובן בדרום, במזרח 41887 

ה למשה מזרח "אמר הקב, ובמדרש אמרו גם טעמים על כל אחד ואחד, חיות הקודש´ הכבוד בסיבוב ד 41888 

דרום טללי ברכה וגשמי ברכה יוצאין ממנו , יהודה שהוא בעל מלוכה יהיה כנגדו, שממנו אור יוצא לעולם 41889 

וכנגדן , מערב אוצרות שלג ואוצרות ברד וקור וחום, יהיה כנגדו שבט ראובן שהוא בעל תשובה, לעולם 41890 

 41891 .ש"צפון משם החושך יוצא לעולם וכנגדן שבט דן עי, אפרים ובנימין ומנשה



מה שיוצא מן המזרח לא יצא מן , אחד יש סגולה מיוחדת לכל, הנה כי רוחות העולם לכל אחד יש סוד 41892 

מפני , לא דבר מקרה הוא, מפני מה באמת כל מיני מגדים וכל ברכה באים דוקא מן רוח דרומית, המערב 41893 

 41894 ועל זה נאמר, איש משכיל הלא בין יבין כי לא דבר פשוט הוא, ו בא תמיד מן הצפון"מה כל דבר רע ח

כל אלה הסגולות , סודות גדולים נמצאים בכל הענינים, כונן שמים בתבונה בחכמה יסד ארץ´ ה (´משלי ג) 41895 

כשאנו , כל רוח ורוח יש לו טבעו וסגולותיו המיוחדות דוקא לו, השונות תלויות דוקא בשינוי הרוחות 41896 

בין אם נשכיל על מהלכה בין אם לא , הנה עצם המציאות עצם ההויה זה סוד, רואים איזה דבר מציאותי 41897 

 41898 .אבל כן היא המציאות, כה וסגולותיהנשיג מהל

ואם ישיב לך מדוע , הלא תענהו כי כן הוא הדבר והוא סוד, כשישאלך אדם מדוע הלחם משביע את הרעב 41899 

כי יש כוחות מיוחדים ומסוגלים , והלא חכמי הטבע הגדירו כוחות הלחם למיניהם, תקראנו בשם סוד 41900 

ס מדוע כל "אבל סוכ, וח כל כוחותיהם למיניהםאמנם כן הוא חכמי הטבע חדרו בנית, לסעוד את האדם 41901 

זה הוא אשר אנו קוראים בשם סוד כי כן חקק הכל יכול , הכוחות האלה הינם דוקא בלחם ולא בזולתם 41902 

כלל זה יהיה בידך לעולם אל תתבלבל משום דבר כשלא תשיג , מציאות לכל אחד´ וחלק ברצונו ית, ´ית 41903 

הדבר כמו שהוא עצם המציאות הנה זה הוא זה והוא סוד , ואדרבה תכלית הידיעה אי ידיעה, כל טיבה 41904 

 41905 .הדבר

הנה מהעובדה עצמה כמו שהיא , ו מצפון תבואנה"כשהנך רואה שכל הברכות מוצאם מדרום וכל הרעות ח 41906 

הן הן המציאויות , כי זה הוא זה כן הוא בדוקא ולא אחרת, תשכיל ותבין כי כן הוא הדבר ואין כל שאלה 41907 

 41908 .ונעשה רצונו והוא סודוהוא יתברך כן אמר 

וכבר יש להם טכסים מיעקב אביהם וכמו , ה למשה עשה אותם דגלים"שאמר הקב, עוד איתא שם במדרש 41909 

אמר להם יעקב בני יהודה יששכר וזבולון יטענו מטתי , שטענו אותו והקיפו את מטתו כך יקיפו את המשכן 41910 

לא דמיון בעלמא הוא סדר נשיאת , כשם שצויתי אתכם האלהים עתיד להשרות אתכם דגלים, מן המזרח 41911 

אין צריכין לך , ה משה מה איכפת לך"וכבר אמרו שם במדרש אמר ליה הקב, המטה לסדר נשיאת המשכן 41912 

אלה הרוחות דוקא מתאימים לאלה , הנה סדר הרוחות בקביעות הוא להן, מעצמן הן מכירין דירתן 41913 

 41914 .דירתן הן לשעה ולדורות, השבטים בדוקא

ובביאתם של , בכח כבר היה הכל אצל האבות אברהם יצחק ויעקב, עמהם הכל נגמר סוד השבטים הוא כי 41915 

גם המשכן גם בית , מלכות כהונה ארץ ישראל עד סידור חלקיה לכל שבט ושבט, השבטים הכל נשלם 41916 

אלה הענינים וענין השבטים ענינים , עם השבטים נגמרו הדברים, עולמים גם הסנהדרין בלשכת הגזית 41917 

כן , כמו שאין שלמות ישראל בלי כהונה בלי מלכות בלי ארץ ישראל, ד משלים את רעהומשותפים הם אח 41918 

בהוית השבטים כולם , כשנשלם עם ישראל הגאולה באה, אין כהונה מלכות וארץ ישראל בלי ישראל 41919 

הם אשר סדרם וקבעם , ואותם הדברים אשר זכו וכל העתיד להם, השבטים הם אשר זיכו אותם, נשלמו 41920 

 41921 .אביהם יעקב

יעקב אביהם ידע סוד כל אחד , סופו בתחילתו נשמר, בנשיאת המטה נקבע לדורות נשיאת המשכן 41922 

לכל אחד נתן , בנבואתו ידע זכיית כל אחד ואחד ובהן בירך אותם, מהשבטים וסגולתו  של כל אחד ואחד 41923 

, כותוכמו שהגדנו כבר בסוד בר, זהו אשר נאמר איש אשר כברכתו ברך אותם, ברכתו העתידה להיות 41924 

מעולם לא תבואנה אלא לראוים , אלא יש סדר ומהלך לברכות, שאינו כלל ענין של חלקות מתנות בעלמא 41925 

 41926 .והוא אשר חלק להם ובירכם, ומה שראוי ומיוחד לכל אחד הוא אשר ניבא להם אביהם, ומיוחדים להן

במעשה , (.ז יז"ע) ´ואחד מהם איתא בגמ, מצינו כמה פעמים מאמרו של רבי שיש קונה עולמו בשעה אחת 41927 

אמר אין הדבר תלוי אלא בי ´ פעם אחת וכו, א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה"דר 41928 

א בן דורדיא מזומן לחיי "יצתה בת קול ואמרה ר, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו 41929 

הנה שעה אחת לאו , מו בשעה אחתבכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עול, העולם הבא 41930 

 41931 .הנה ברגע אחת קונה האדם עולמו שלו, אלא הכוונה היא בפרט אחד תוך פעולה אחת, דוקא שעה

, ´ה פתח ואמר וכו"שבשעה שחרב בית המקדש בא אברהם לפני הקב, (ר כד"פתיחתא איכ) ל"מספרים חז 41932 

באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני , ´פתח משה ואמר וכו, ´פתח יעקב ואמר וכו, ´פתח יצחק ואמר וכו 41933 

יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל , ע גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה"רבש, ה ואמרה"הקב 41934 

ואתה מלך , וסבלתי וריחמתי על אחותי ומסרתי לאחותי כל הסימנין, אחותי והוקשה עלי הדבר עד מאוד 41935 

אמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל , ה"ל הקבמיד נתגלגלו רחמיו ש, ´חי וקיים רחמן מפני מה וכו 41936 

 41937 .ושבו בנים לגבולם´ ויש תקוה לאחריתך נאם ה, למקומן

ורחל היא אשר , ה"כי האבות וגם משה רבינו לא נצחו בכל טענותיהם לפני הקב, זה אמנם נורא מאוד 41938 

אשר הכל נשלם  וזהו הענין, הוא הדבר אשר אמרו יש קונה עולמו בשעה אחת, ה ונצחה"קפצה לפני הקב 41939 

בפעולה אחת קונים כל העתיד עד , במעשה אחד זכה כל אחד ואחד חלקו, אצל השבטים בתכלית השלמות 41940 



הכל תם ונשלם אצלם בתכלית , השבטים במעשיהם זכו וקנו ומשלהם הוא אשר נתן להם אביהם, האחרית 41941 

 41942 .(דעת תורה)  .השלמות

 41943 

 41944 מאמר תתעב

 41945 .(´ט ז"בראשית מ)ב  ביעקארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם 

ושבטו של לוי עשאו מחזר על , אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון כדי שיהיו נפוצים 41946 

אמנם בקש יעקב לגלות לבניו את הקץ , (י"רש) נתן לו תפוצתו דרך כבוד, הגרנות לתרומות ומעשרות 41947 

בעין שכלו וברוח קדשו , מסר לבניואבל הדרך להגיע אל שלמותם ולקרב את הקץ , ולא עלתה בידו 41948 

, וכאשר כולם הצהירו שאין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים, הבחין יעקב בתכונות השונות של בניו 41949 

כדי לפתח , ראה לנחוץ להדריך לכל אחד לפי תכונותיו את הדרך ילך בו ואת המעשה אשר יעשה 41950 

 41951 .´כשרונותיו ולנצלם לעבודת ה

נענה להם ולמדם כמה הנהגות , מרו לו תלמידיו רבינו למדנו אורחות חייםאליעזר א´ לפני פטירתו של ר 41952 

ולמד הרבה תורה , אליעזר היה דומה לספר תורה´ והדבר מפליא שאחרי שר, (7ברכות כח) טובות 41953 

ועוד במה , בודאי במשך חייו כבר הספיק ללמדם אורחות חיים, (.סנהדרין סח) ´לתלמידיו כדאיתא בגמ 41954 

א ההבדל בין "אבל הענין הוא על פי מה שמבאר הגר, ה קצרה באיזה הנהגות טובותנתקררה דעתם בתשוב 41955 

, שזה כבר ידוע להם´ דרכי חיים´תלמידיו לא בקשו , דרך הוא רחב ואורח הוא דרך צר, דרך לבין אורח 41956 

 41957 .אבל האורחות הצרות שבהם יגיעו לדרכים הגדולים רצו לדעת

וכל הנסיעה מתנהלת על מי , בספינה מודרנית או באוירוןמשל למה הדבר דומה למי שפורש למדינת הים  41958 

וזה כולל כל הסידורים הדרושים כמו קניית , אבל מה שמוטל על הנוסע הוא להגיע לתחנה, מנוחות 41959 

אבל האדם צריך לכל הארחות הקטנים , כן הדבר בענינינו דרך התורה הוא בטוח, הכרטיסים וכדומה 41960 

למען ידעו כל אחד את האורח בו , יר יעקב אחריו ברכה לבניוזהו מה שהשא, שיוליכוהו לדרך התורה 41961 

 41962 .ידרוך לפי תכונותיו להגיע לדרך המבוקש

שאנשי שכם היו , ן"ם והרמב"שמעון ולוי לא חטאו במה שהרגו לאנשי שכם כפי שהאריכו בזה הרמב 41963 

יעקב , זקןחטאם היה שעשו מה שעשו מתוך כעס מבלי להתיעץ עם אותו , (ן לד יב"רמב) חייבים מיתה 41964 

אבל שמעון ולוי השיבו לו הכזונה יעשה את , סבר שצעד כזה עלול להמיט עליהם אסון מצד יושבי הארץ 41965 

ולכן , הכיר יעקב בהם שמדת הכעס גרמה למעשיהם, ועל דבר כזה אי אפשר בשום אופן לוותר, אחותינו 41966 

תשבר , תם בידי בשר ודםעל ידי זה שיתפזרו לבין השבטים ותהיה פרנס, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל 41967 

 41968 .רוחם ולא יבואו לכעוס

אצל שמעון נבע ממדה של רגזנות , ל שכעסם של שמעון ולוי ממקורות שונים נבעו"אולם גילו לנו חז 41969 

ואמרו בספרי שעל ידי זה , אבל אצל לוי השורש היה קנאות לכבוד שמים, וסופם הוכיח במעשה זמרי 41970 

, והראו שגם קנאותו במעשה דינה היה כולה קודש, חובשקנא לכבוד שמים בעגל ובשטים פרעו את ה 41971 

משום שהנהגה זאת אינה ראויה לנהוג תמיד רק לעת הצורך , ובכל זאת גזר יעקב להפיץ אותם בדרך כבוד 41972 

וכמו , כן לשאר השבטים הדריכם יעקב וגילה להם את תפקידם ותכונותיהם, כמו בזמן החשמונאים 41973 

 41974 .(.פסחים ד) דקו אחריו ומצאו שבא משבט דן שנאמר דן ידין עמוב, ההוא דאמר דונו דיני´ שאמרו בגמ

אבל כבר , איזה צורך בכל כך הרבה ישיבות נפרדות ולמה לא יתאחדו כולם, לפעמים שואלים אנשים 41975 

ואף שכללם כולם יחד כמו שפירש , איש אשר כברכתו ברך אותם, הקדימם יעקב אבינו בהפרדו מבניו 41976 

כמו כן במה שנוגע , ברכה מיוחדת כדי שידע את הדרך המיוחד שלובכל זאת לכל אחד נתן , י"רש 41977 

כשם שאין דעותיהם של אנשים שוות כך אי אפשר שתהיו , לישיבות לכל ישיבה תכונה משלה וגוון משלה 41978 

זה אוהב פלפול זה פשטות זה לימוד השיטות וזה , הדעות מחולקות בטעמה של תורה, הישיבות שוות 41979 

ואז כל הדרכים מוליכים לנקודה אחת , אוחדים בקבלת עול מלכות שמיםהעיקר הוא שכולם מ, הבנה 41980 

 41981 .מרכזית

אנו , כדי שכל אחד ימצא את המקום המתאים לו, בעת חושך כזאת אין שום עצה אלא להרבות בישיבות 41982 

העולם כולו צווח שהטלביזיה אינו אלא , חיים בתקופה כזו אשר נתקיים בנו בשיקוציהם נפשם חפצה 41983 

הדרך היחידי הוא , לי תבלין של תורה לא מצאו עוז בנפשם להרחיק שקץ זה מביתםאבל ב, תועבה 41984 

נצליח לשמור על זכות השכל , ועל ידי עמלה של תורה ותחבולות של יראת שמים, להרבות בישיבה 41985 

´ להראות בעולם שה, ועל ידי זה נצליח להגיע אל התכלית המבוקש, ולהתרחק מכל כיעור ומן הדומה לו 41986 

 41987 .(המוסר והדעת)  .אחד´ ה —כולנו עם כל ההבדלים בתכונותינו שהוא אלקי 

 41988 

 41989 מאמר תתעג

 41990 .(´ט ט"בראשית מ) גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה



הוריקו פניו של יהודה , ר תנחום בר חנילאי כשהוכיח יעקב את ראובן ואת שמעון"א, (ילקוט שם) ל"ובחז 41991 

ה אתה הצלת תמר "ל הקב"א, ראו ופייסו יהודה אתה יודוך אחיךמיד ק, ונתיירא שלא יוכיחו במעשה תמר 41992 

, חייך שאני מציל מבניך, שנאמר ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו, ואת יוסף מן הבור 41993 

ה "אמר יעקב יהודה בני גלוי וידוע לפני הקב, ב"ז ובעוה"יהודה אתה יודוך אחיך למלוך עליהן בעוה 41994 

תזכה שיקראו כולם על שמך יהודים , ב"תזכה שיודוך אחיך אף בעוה, מן המיתהשאתה הצלת את יוסף  41995 

 41996 .כ"ע

 41997 ל"אבל מצינו עוד בחז, הרי שזכותו של יהודה גדולה מאוד עבור אמירתו מה בצע כי נהרוג את אחינו

שנאמר ויאמר , מ אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה"ר´ פ בוצע ברך נאץ ה"שאמרו עה (7סנהדרין ו) 41998 

, וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ שנאמר בוצע ברך והרי זה פליאה עצומה, דה אל אחיו מה בצעיהו 41999 

תנחום זכה משום כך בין ´ שלדברי ר! מן הקצה אל הקצה ממש? מה גדול המרחק בין שני המאמרים 42000 

ותינו ולא מצינו רמז שנחלקו רב, מ גם המברכו בזה הרי זה מנאץ"ואילו לדברי ר, ב"ז ובין לעוה"בעוה 42001 

 42002 .בדבר

בואו חשבון , י מאי דכתיב כל כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם"נ אר"ארשב, (7ב עח"ב) שנינו 42003 

מה , עיר סיחון אם משים אדם עצמו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה, בואו ונחשוב חשבונו של עולם 42004 

ם תצא אש מן "ברשבו, תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשבין, כתיב אחריו כי אש יצאה מחשבון 42005 

כל אחד ואחד נכוה , (.דף עה) המחשבין הצדיקים ותאכל את שאינם מחשבים כדאמרינן בפירקין לעיל 42006 

 42007 .חופתו של קטן מחופתו של חבירו הגדול ממנו, מחופתו של חבירו

ישעיה ) חופות לכל צדיק וצדיק שנאמר´ ה לעשות ז"י עתיד הקב"אמר רבה אר, וראה מה אמרו לעיל שם 42008 

ח "אר? ואש בחופה למה, על כל מכון הר ציון ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה´ וברא ה, (´ד 42009 

 42010 .ש"אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה כיוצא בדבר עי, א נכוה מחופתו של חבירו"מלמד שכאו

, ב"עוהשאפילו מדרגה של הצדיק שזוכה לחופה נצחית ב, למדנו מזה עומק דין שמים המכוסה מבני אדם 42011 

ומהלך , אדם הדיוט ומגושם המתפתה ביצרו, נראית שם לגבי מדרגה הגבוהה ממנה כמעשה של עיר סיחון 42012 

, ל זעקו ואמרו אוי לה לאותה בושה ואוי לה לאותה כלימה"וחז, אחריו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה 42013 

והיינו גם , לעולמיםכ "נכוית מאש של מעלה ובוערת ג, שהדרגה הרוחנית הנעטרת ובאה בחופת עולמים 42014 

ותאכל את שאינם מחשבין שכר עברה כנגד הפסדה נורא , תצא אש ממחשבין הפסד מצוה כנגד שכרה 42015 

 42016 !ואיום

ל בר הי הי להלל מאי דכתיב ושבתם וראיתם "א, (7חגיגה ט)א  "ל במק"ם מצאנו מפורש בחז"ודברי רשב 42017 

? רשע היינו אשר לא עבדו? ד אלקיםצדיק היינו עוב, בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו 42018 

ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה פעמים , ל עבדו ולא עבדו תרוויהו צדיקי גמורי נינהו"א 42019 

 42020 .ש"עי´ אין צא ולמד וכו? לא עבדו´ ל ומשום חד זימנא קרי לי"א, ואחד

רקם בשוה מאה פעמים כי הנה עומדים שני אנשים שלמדו פ, ם"הרי מפורש יסוד זה עצמו שכתב הרשב 42021 

ובאותה היראה , באותה מדת הלשמה בעסק התורה, באותו העיון הצריך בעמלה של תורה, בשוה בכל 42022 

אך אחד מהם , וכן האמת כי בשמים פסקו כן, שהיא ראשית חכמה גם כל מעלתם הרוחנית שוים המה 42023 

ונתרחקו שניהם מרחקים , הרי מיד עף זה למעלה למעלה, השכיל וחטף לו פנאי ושנה הפרק עוד פעם אחד 42024 

 42025 !לזה קוראים בשמים עובד השם ולשני לא עבדו, כה נוראים מן הקצה אל הקצה

חופתו של קטן מחופתו , ם תצא אש ממחשבין שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו"ש הרשב"וזהו מ 42026 

ויחזור וישנן , סערת רוחו תשאנו בקרבו וכנהמת ים ינהם לבו, ומי שעינים לו ולא ישן הוא, של גדול ממנו 42027 

 42028 !ל אוי לה לאותה בושה"לו מאמרם ז

, שנתבע למה לא הגיע למדרגת הגדול ממנו, חגיגה למדנו שכל צדיק נכוה מחופתו של חבירו´ מהגמ 42029 

שעל אף המדרגה הגדולה שעמד בה והמעשה , סנהדרין למדנו עוד שהצדיק נכוה גם מחופת עצמו´ ומהגמ 42030 

מאיר לא נאמר ´ זהו שאמר ר, ע להתרומם במדרגה יותר גבוההז הוא נתבע על שלא הגי"בכ, הטוב שעשה 42031 

י כנגד יהודה "ופירש, שנאמר ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע, ובוצע ברך נאץ השם אלא כנגד יהודה 42032 

 42033 .כ"שהיה לו לומר נחזירנו לאביו אחרי שהיו דבריו נשמעים ע

ז ובין "וד הנזכר בין בעוהוזכה משום כך לכל הכב´ מה בצע´הנה למדנו שעל דבר זה עצמו שאמר  42034 

כל המברך את יהודה אינו אלא מנאץ שהיה לו לסיים לכו , ז גם עשן נורא בתוך חופתו"בכ, ב"לעוה 42035 

 42036 !ולא כאשר אמר לכו ונמכרנו לישמעאלים, ונחזירנו אל אביו

יש שהוא נתבע למה לא הקדים , ולא זו בלבד אלא אף אם הגיע למדרגה או למעשה טוב איזה שהוא 42037 

, מפני מה גרים בזמן הזה מעונים ויסורים באין עליהן (7יבמות מח) ל"וכמשאחז, ושהה בעשייתו לעשותו 42038 

ישלם , (´מגלת רות ב) ח מאי קראה"א ואיתימא ר"ואמר ר, מפני ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינה 42039 

 42040 .ש"י אשר באת שמיהרת ולא איחרת עי"ופירש, ´פעלך אשר באת לחסות וגו´ ה



את ריח הניחוח ´ כתוב וירח ה, ח כשעשה את המזבח אחר המבול והקריב עליו עולותוכן מצינו גבי נ 42041 

י הקרבנות פעל שלא יבוא עוד מבול לעולם "הרי שע, אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה´ ויאמר ה 42042 

ש שם והקמותי את בריתי אתכם ולא יכרת "כמ, ה עמו ברית על זה"ועשה הקב, והציל כל הדורות מכליון 42043 

 42044 .שר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבולכל ב

אבל מה נשתומם על המראה , ומה צריך זכות ושבח יותר גדול לנח מזה שנכתב עליו כל הפרשה הזאת 42045 

ובאותה שבועה שנשבע לו שלא יביא עוד , ה עם נח"שבאותו ברית עצמו שעשה הקב! הנורא שאנו רואים 42046 

מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על  כי, (ד"ישעיה נ) מבול לעולם נתבע נח ביותר שנאמר 42047 

למה נקראו מי המבול מי נח כי כשנאמר לו ובאת אל התיבה היה לו לנח , (ק שם"זוה) ל"הארץ ואחז 42048 

כאילו נח הוא שפתח ´ מי נח´לכן נקראו מי המבול על שמו , לבקש רחמים על העולם שלא יחרב ולא בקש 42049 

 42050 .הארץאת ארובות השמים והוריד את המבול על 

כלומר מכיון שהיה לך הכח להקריב קרבן , אבל גם אש בחופה שנכוה בתוך חופת עצמו! הנה כבוד החופה 42051 

ומשום כך נתבע נוראות שקראו את מי , ה לא יביא עוד מבול על הארץ למה לא עשית כן קודם"ז הקב"ועי 42052 

ה יש לאדם לפחד בכל הרי למדנו כמ, אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה, המבול על שמו לנצח 42053 

וכנאמר אשרי אדם מפחד , שמא היה יכול לעלות יותר ולהתאמץ להוסיף עוד, מעלותיו ומעשיו הטובים 42054 

 42055 .(אור יהל)  . (.ברכות ס)ב  ל בדברי תורה כתי"תמיד ואחז

 42056 

 42057 מאמר תתעד

 42058 .(´ט ט"בראשית מ) גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה

ואף , (י שם"רש) ל ללמדך שכולם שוים כולם צדיקים שלא חטא ראובן"ובחז ,ויהיו בני יעקב שנים עשר 42059 

ראובן הפסיד את , מ חזינן בפרשה שכל אחד קיבל חלק אחד מחבירו"מ, שמפורש שלא חטא כלל ראובן 42060 

וכיון שהיה חוט , ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"שהקב, הכהונה והמלכות ויהודה זכה למלכות 42061 

ופסק , כ שאיבד ראובן את חלקיו שהגיעו לו בדין"וגזר הדין היה חמור כ, ונההשערה לכן היה חלקם ש 42062 

שבשעה ששמע יהודה גזר דינו של ראובן , (י מט"רש) ואיתא במדרש, ה היה בפרהסיא"דינו של יעקב אע 42063 

 42064 .התחיל נסוג לאחוריו שמא יוכיחו על מעשה תמר

ואיתא במדרש לאחר שנסוג יהודה , יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויבך ישתחוו לך בני אמך 42065 

והנה משפט , אתה לא כמותם וזכה יהודה יתר משאר האחים, ל דברי ריצוי"לאחוריו קראו יעקב וא 42066 

ואף יהודה עצמו סבר שמגיע ליוסף עונש שהרי הסכים עם , ל"ש הספורנו ז"האחים עם יוסף היה כדין כמ 42067 

, סבר שיש להסתפק במכירתו לישמעאליםורק שלא הסכים עם אחיו לדונו למיתה ו, האחים במכירה 42068 

 42069 .ולכאורה מה ההבדל בין מיתה למכירה, ועבור הבדל זה זכה יהודה למעלה נוספת יתר משאר השבטים

ר "א (ילקוט קנט) ובמדרש, י וכן בהריגת תמר שאמר צדקה ממני לפיכך כרע שכב כארי"עוד שם ברש 42070 

שכל , זה שאומר הכתוב זובח תודה יכבדנני, אחיךיהודה אתה יודוך , תנחום בר חנילאי מיד קראו ופייסו 42071 

ה אתה הצלת "ל הקב"א, וכן אתה מוצא ביהודה שהודה במעשה תמר, ב"המודה במעשיו זוכה לחיי העוה 42072 

 42073 .היינו שנמצא ביהודה מדת האמת ועבור זה זכה, תמר ושני בני מן השריפה חייך שאני מציל בניך

י מתוך גנותם "וברש, ינן שכתוב ולא יכלו דברו לשלוםוכדחז, מדת האמת נמצאת אף אצל שאר השבטים 42074 

, וזה מחמת מדת האמת שהיתה בהם שיסודה פיו ולבו שוין, למדנו שבחם שלא דברו אחת בפה ואחת בלב 42075 

, כ מדוע ההבדל הגדול בין יהודה לשאר השבטים"וא, והיא אותה המדה שנמצאת אצל יהודה במעשה תמר 42076 

ומדת האמת שבו גברה על הבזיון והודה על , אמת בזיון גדולאלא שבמעשה תמר היה בהודאתו על ה 42077 

חייך שאני מציל , אתה הצלת את תמר ואת יוסף מן הבור, ועבור זה זכה יהודה וכדאיתא בילקוט, האמת 42078 

 42079 .חנניה מישאל ועזריה מן האש כנגד פרץ זרח ותמר, דניאל מן הבור כנגד יוסף, מבניך ארבע

וכי בשביל בזיון יניח יהודה , לא ענין זה לא היה בו מעלה גדולה כל כךוה, ראו עומק הדין עד היכן מגיע 42080 

מ מגלה לנו תורה שלפי כוחותיו של אדם קשה מאוד להודות "ומ, להוציא לשריפה אשה ושני בניה 42081 

ועבור גילוי נוסף של מדת האמת שהיתה בו יותר , ויהודה התגבר והודה על האמת, ג"ולהתבזות אף בכה 42082 

 42083 .זכה יהודה למלכות וזכה וניצלו ארבעה מזרעו מן הבור והשריפה, מאשר מצינו באחיו

כ "לא הודה מיד על חטאו ורק אח, וכן מצינו בשאול המלך בעת שהוכיחו שמואל הנביא במעשה עמלק 42084 

לו היה שאול , שעבור זה איבד את המלוכה (תנא דבי אליהו לא) ומבואר, כשהוכיחו הודה ואמר חטאתי 42085 

אלא , ל לא רק בדברים החמורים נצרכת זהירות"הרמח´ והיינו מה שכ, מלכותומודה מיד לא היה מאבד  42086 

כ שעבור חסרון מועט של "שכיון שעומק הדין חמור כ, אף בדברים הקלים כשיחה קלה בין איש לאשתו 42087 

כ ודאי "א, כ"או עבור מעלה ופרט נוסף של אמירת מה בצע משפט שונה כ, מדת הבהילות שהיתה בראובן 42088 

 42089 .חית בכל דבר קטןשהזהירות הכר



אלא שזה , כ כחוט השערה"ומדוע הדקדוק גדול כ, ת רב חסד ומרבה להיטיב"אמנם יש לשאול והרי השי 42090 

כמו שנתנה לך , והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, (ילקוט קהלת יב) איתא במדרש, ´גופא מחסדי ה 42091 

פקחים שבהם נטלום , בדיומשל למלך בשר ודם שחילק בגדי מלכות לע, בטהרה אף אתה תנה לו בטהרה 42092 

פקחים החזירו לו , לימים בקש המלך את כליו, טפשים שבהם הלכו ועשו בהם מלאכה, והניחום בקופסא 42093 

 42094 .שמח המלך לקראת פקחים וכעס לקראת טפשים, טפשים החזירו לו כשהם מלוכלכים, כשהם מגוהצים

, ה שהיא חלק אלוה ממעלניתנה לאדם נשמ, דברי המדרש הללו הם ביאור לכל חובת האדם בעולמו 42095 

וחובתינו להחזיר את הפקדון בטהרה כפי , וניתנה לו כפקדון כדוגמת הבגדי מלכות שניתנו לעבדי המלך 42096 

ומכיון שעבודתו להביא , ואף שניתנה הנשמה בתוך הגוף חייב לשמור אותה שלא תיפגם כלל, שניתנה לנו 42097 

שוב לא מילא את תפקידו שהרי , קהלכן כאשר נמצא פגימה קלה אף דקה מן הד, את הנשמה בטהרה 42098 

 42099 .הנפש לא שבה בטהרה

ולכן אף חטא , כ כדי לתקן את הפגימה הקלה שתוכל הנפש לשוב בטהרה"משום כך דקדוק הדין גדול כ 42100 

שאיננו יודעים כלל שזה ´ במה אדע´ה שאמר "וכמו דמצינו באאע, קל שאיננו מבינים כלל שהוא חטא 42101 

 42102 .ה נחשב זאת לחטא שוב אין זה בטהרה כפי שניתנה"אצל הקבמכיון ש, מ לא פלט מן הדין"מ, חטא

כשהוא , אתה אומר לעמל תורה או אינו אלא לעמל מלאכה, אדם לעמל יולד (סנהדרין צט) ´איתא בגמ 42103 

והדברים תמוהין וכי יתכן שכל מה שיתחייב האדם , אומר כל עמל האדם לפיהו הרי זה אומר לעמל תורה 42104 

, אולי יתכן לומר שזה גופא מגלה לנו הכתוב? לעסוק בדברי תורה בעולמו רק לעסוק במלאכה ולא 42105 

 42106 .(אור יחזקאל)  .שהדרך להשיב את הנפש בטהרה חייבת להיות בדרך העמל בתורה ומצוות

 42107 

 42108 מאמר תתעה

 42109 .(´ט ח"מ) יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף אויביך ישתחוו לך בני אביך

ומי שאינו אחראי כלל למעשיו הריהו בגדר לאו בר , גדלותו של האדם נמדדת לפי מדת אחריותו למעשיו 42110 

א  איתא בתוספת, הוא הגבר הראוי לכתר מלכות, וזה שאחראי למעשיו במדה גדולה ביותר, דעת לגמרי 42111 

ויאמר יהודה מה בצע כי ´ שנא, מפני מה זכה יהודא למלכות מפני שהציל אחיו מן המיתה, (ד"ברכות פ) 42112 

 42113 .ש"עונהרוג את אחינו וכסינו את דמו י

מה ראה , כי לכאורה תמוה מאחר שדנו האחים את יוסף למיתה ואף יהודה היה, ונראה בביאור הענין 42114 

י "ל שמה שאמר יהודה מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו פירש"וי, לחזור בו ולומר מה בצע 42115 

ים לקבל את אחריות אך מאחר שאין אנו יכול, הכונה בזה כי למרות שהדין היה כהלכה, ונעלים את מיתתו 42116 

 42117 .עובדה זו כשלעצמה פוסלת את פסק הדין מכל וכל, ואנו נאלצים להעלים את מיתתו, המעשה

מפני מה זכה , עוד אמרו בתוספתא שם, ועל ידי גילוי זה של רגש האחריות שהראה יהודה זכה למלכות 42118 

, מדת האחריות שבו כי גם במעשה תמר גילה יהודה את גודל, יהודה למלכות מפני שהודה במעשה תמר 42119 

, וזו מדת מלכות היא, בקבלו את האחריות המלאה למעשיו מבלי להתנער ממה שעשה, באמרו צדקה ממני 42120 

 42121 .שמעשי המלכות אף הם גלויים וידועים לכל ואינם נעשים בסתר

שכשעלו שבטים , ה"מפני מה זכה יהודה למלכות מפני שקידש שמו של הקב, (שם) רבי עקיבא אומר 42122 

קפץ שבטו של יהודה וירד בתחילה , זה אמר אין אני יורד וזה אמר אין אני יורד תחילה, יםועמדו על ה 42123 

יהודה קידש שמו של , וכן הוא אומר היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו, ה"וקידש שמו של הקב 42124 

 42125 .ה על הים ולפיכך ישראל ממשלותיו"הקב

היו עושים כן בלבב שלם כל , קידוש השםוהנה דבר ברור הוא שאילו היו צריכים ישראל לקפוץ לים על  42126 

ולא להכנס ולטבוע בו , אלא שהיו צריכים ליכנס לים על מנת לעבור אותו ולהשאר בחיים, שבטי ישראל 42127 

וכל המים האדירים , ולא היה בהם הכח ליכנס לים כאילו הולכים הם ביבשה, ודבר זה היה קשה להם, ו"ח 42128 

ה "והקב, רך השעה היה ליכנס לים דוקא באין כל מוצא אחראולם צו, שמסביב כאילו לא היו ולא נבראו 42129 

 42130 .י משה עבדו ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה"אמר ע

ומתוך הרגשה , באותה שעה חש עצמו שבטו של יהודה אחראי עבור כל ישראל שיעשו את המוטל עליהם 42131 

, ה זכה יהודה למלכותי ז"וע, זו נתעלו כל ישראל ונתמלאו כח לעבור את הים כאילו היה יבשה ממש 42132 

ביחס אל ´ ולא רק כלפי אחרים אלא אפי, האדם מטבעו מתאמץ תמיד להסיר מעצמו כל אחריות למעשיו 42133 

ש גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים "כמ, הריהו מתנער מכל דבר ואומר לא חטאתי, עצמו 42134 

י הדגש לא על עצם החטא אלא הר, (´ירמיה ב) הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי, ותאמרי כי נקיתי 42135 

 42136 .על הסרת האחריות

אתה הוא , ל לא ידעתי השומר אחי אנכי"ה אי הבל אחיך א"כשאמר לו הקב, (´תנחומא ט) ל"וכן דרשו חז 42137 

לבוקר תפסו , ד לגנב שגנב כלים בלילה ולא נתפס"משל למה, שומר כל הבריות ואתה מבקשו מידי 42138 



אבל אתה אומנתך בשער לשמור למה , נב ולא הנחתי אומנתיל אני ג"א, ל למה גנבת את הכלים"השוער א 42139 

 42140 .הנחת אומנתך ועכשיו אתה אומר לי כך

אתה הוא , אתה שומר את הכל והנחת אותי להרוג, ר"אף קין כך אמר אני הרגתי אותו בראת בי יצה 42141 

טהר את ל כל טענותיו של קין ל"הבהירו לנו חז, שהרגתו שאילו קבלת קרבני כמותו לא הייתי מתקנא בו 42142 

והוא שמתריע , והכל סובב על ציר אחד והוא כי אין אחריות המעשה מוטלת עליו, ן טעמים"עצמו בק 42143 

 42144 .הנביא על אמרך לא חטאתי

ואיך , בשעת הנסיון של יוסף אמר לאשת פוטיפר הן אדוני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי 42145 

, מך עלי אדוני ומסר לי כל אשר לו על אחריותיכיון שס, אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים 42146 

ואף מה שאמר , ואין לך חטא גדול מזה שלא לעמוד באחריות, איך אוכל למעול באימון אשר האמין בי 42147 

כי מאחר שכביכול סילק את עצמו ומסר ביד האדם את כח , כ ממין הטענה הוא"ג´ וחטאתי לאלוקים´ 42148 

 42149 .ואי עמידה באחריות היא עיקר החטא ותוקפו, הרי נמסר הדבר לאחריות האדם עצמו, הבחירה

ולא ´ נאמר במלך המשיח והריחו ביראת ה, ונעמיק נא יותר במדת האחריות הדרושה להנהגה ומלכות 42150 

והביאור הוא כי הדן למראה עיניו ולמשמע אזניו עלול , למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח 42151 

ק שפירש "ועיין ברד, וחד במינו בכח חוש הריח אשר בואבל המלך המשיח דן בכח מי, לטעות במשפטו 42152 

, כלומר במעט הבנה ירגיש בני אדם הטובים והרעים, לפי שהריח היא הרגשה קלה´ והריחו ביראת ה 42153 

 42154 .ובכח זה ישכיל לדעת מי לקרב ומי לרחק

ית דמא דההיא איתתא דאיית, א בן פדת מרא דארעא דישראל"ואמאי קרו לי לר, (7נדה כ) ´וכך אמרו בגמ 42155 

וודאי שאין הענין כפשוטו שאילו היה לדם חימוד , ל האי דם חימוד הוא"ארחיה א, א בן פדת"לקמיה דר 42156 

 42157 .ליראיו´ אמי סוד ה´ ר´ ועוד קרא עלי, משום מאי קרו ליה מרא דארעא דישראל, ריח שונה

ועל , וד הואשדם חימ´ א בן פדת בכח המיוחד של והריחו ביראת ה"שהרגיש ר, אלא הן הדברים שאמרנו 42158 

, והטעם כי כח זה נמסר רק למי שאחריות כלל ישראל עליו, כח זה שהיה בו נקרא מרא דארעא דישראל 42159 

כ שיש למלך המשיח "והיינו טעמא ג, א בן פדת כח זה קראוהו מרא דארעא דישראל"ומכיון שראו בו בר 42160 

ואם אין בו , א במלך המשיחשכח זה של מורח ודאין הינו לעיכוב, מלכים´ ד סוף הל"ועיין בראב, כח זה 42161 

אלא הוא התנאי , הוא מה שנתבאר שאין כח זה מעלה יתירה בלבד, ש"כח זה הרי זה משיח שקר יעו 42162 

 42163 .ובו יבחן אם משיח אמת הוא אם לא, והעיקר הגדול במנהיג ישראל

 42164 ומרדכי עשה, ימים רצופים ולעבור על מצות הפסח´ פ זה גם מעשה אסתר שציותה להתענות ג"ונבין ע

ואם מן הדין היה להתענות , ולכאורה תמוה וכי אסתר היתה גדולה ממרדכי, ככל אשר ציוותה עליו אסתר 42165 

ועל ידו , אלא שאסתר רגש אחריות של כלל ישראל פעם בקרבה, היה על מרדכי לצוות ולתקן זאת 42166 

היא ש ותלבש אסתר מלכות שלבשה רוח הקודש ולכן ציותה "וכמ, נתעלתה יותר מכל החכמים שבדורה 42167 

 42168 .(שיחות מוסר)  .על הדבר

 42169 

 42170 מאמר תתעו

 42171 .(´ט ח"מ) יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף אויביך ישתחוו לך בני אביך

נתן ליהודה , ונתן לכל אחד חלקו מעלתו וזכותו, ה לשבטי יֿה נחלתם"בשעה שחלק יעקב אבינו ע 42172 

מלכות בית דוד לנצח , םוזכה בזה יהודה לעולמי, מסר לו כל סוד המלכות והוא מדת המשפט´ מלכות´ 42173 

ושהוא הוא בעל המשפט , וחייבים לומר שמצא יעקב אבינו ביהודה את כל סוד מדת המשפט, נצחים 42174 

 42175 ?ואיפה ראה את זה, האמיתי אוהב משפט

הרי שבהודאה זו שהודה יהודה , ותרגם אונקלוס יהודה את אודית ולא בהיתתא, יהודה אתה יודוך אחיך 42176 

הרי לנו מזה שכל ענין , ה ביהודה שהוא בעל המשפט"מצא יעקב אע בנקודה זו, ואמר צדקה ממני 42177 

, שהיא המחייבת להודות ולהצדיק את הדין, נובע מסוד מדת המשפט, מודה על חטאו צדקה ממני, ההודאה 42178 

וכשרואים , הוא אותו הכח של מצדיק את הדין ואינו קורא תגר, ולמדין אנו מכאן כי אותו הכח של הודאה 42179 

, אוהב משפט בתכלית ומצדיק עליו את הדין, ז סימן שהוא בעל המשפט"ה ממני הרשהודה ואמר צדק 42180 

 42181 .ומכח זה הוא מודה ומחייב את עצמו שהוא האשם

בהצדיקו עליו את , שיכול בנקל להסיר מעל עצמו את כל הגיהנם ברגע אחד, יוצא מזה לימוד גדול לאדם 42182 

שהרי למדנו מדין מודה בקנס , רים ומריםשבזה הוא נפטר מכל עונשים חמו, הדין ובהרשיעו את עצמו 42183 

ואין לך עצה גדולה , שמטיל מעל עצמו כל העונש, איזה סוד גדול של משפט הוא מרשיע את עצמו, פטור 42184 

 42185 .שהרי מתפטר בזה מכל הגיהנם כרגע, לאדם כמו זו להיות מודה ומרשיע את עצמו

הרי יסוד המוסר הוא , היא להאדם´ ת זהבחפיר´מזה נבין איזה ענין גדול הוא סוד של לימוד המוסר ואיזו  42186 

שקובע את עצמו בזמן קבוע לדון את עצמו , כ איזה אושר גדול הוא לאדם"וא, להיות מרשיע את עצמו 42187 



היש ערך לענין זה הרי כמה מיני גיהנם הוא , מרשיע את עצמו ואומר צידוק הדין, לעשות דין בעצמו 42188 

 42189 .(ד"ל´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  !מזה בעולם וכי יש לך עוד אושר גדול, מדחה מעל עצמו בזה

 42190 

 42191 מאמר תתעז

 42192 .(´ט ח"מ) יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף אויביך ישתחוו לך בני אביך

יהודה שנתברך מאלקי ישראל , מפני שהודה על מעשה תמר? ל מפני מה זכה יהודה למלוכה"אמרו חז 42193 

ל מפני מה זכה "על זה אמרו חז, בן דוד ושממנו יצא גואל ישראל משיח, להיות גביר בעמיו ובאחיו 42194 

, לבלי לירא מרוב החרפה שתהיה לו מהודאתו, מפני שהיה בו גבורת הדעת ואמיצות הלב? למלוכה 42195 

 42196 .זוהי גבורת מלכות ולו יאתה מלוכה, ובשעה שהיה אפשר לו שיכסה כל המעשה הודה ולא בוש

לא הגדלות היא שיתגאה ויגן על ? האדםומה היא גדלות , למדנו מכאן מה הם הסימנים וכוחות המלוכה 42197 

זאת היא הנותנת לו , ולהשפיל עצמו אם האמת דורשת זאת ממנו! אדרבה לכתו בדרך האמת! כבודו 42198 

הם , להשפיל את כבודו לפני האמת והיושר, יהודה שנמצא בו כח רב כזה להודות על מעשה תמר! מלוכה 42199 

 42200 .(ג"שיעורי דעת ח)  .מלך המשיח בן דודשממנו יבוא ה, הם גווני המלוכה שבשבילם זכה למלכות

 42201 

 42202 מאמר תתעח

 42203 .(´ט ח"מ) יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף אויביך ישתחוו לך בני אביך

שכל המודה , ל מקרא זה לא אמרו אלא כנגד צדיקים שכובשים את יצרם ומודים במעשיהם"אמרו חז 42204 

ה אתה הצלת תמר "ל הקב"א, מרוכן אתה מוצא ביהודה שהודה במעשה ת, ב"במעשיו זוכה לחיי העוה 42205 

ז "א יודוך למלוך עליהם בעוה"ד, חייך שאני מציל מבניך, ושני בניך מן השריפה ואת יוסף מן הבור 42206 

ל בני הקשית ערפך וביישת עצמך במעשה תמר תזכה שתהרוג אויביך "א, ידך בעורף איביך, ב"ובעוה 42207 

ולכאורה מה היה עליו , זו במעשה תמר ב בשביל הודאה"ז ובעוה"ראה כמה שכרו של יהודה בעוה, ש"עי 42208 

 42209 ?נפשות נקיות כלתו ושני בניה´ לעשות להניח להשרף ג

אם יטעה באיזה ´ כי אף אדם ישר מאוד וחרד לדבר ה, פ מה שאנו רואים מעשים בכל יום"והביאור הוא ע 42210 

כבר נכשל ואם , ודאי יעשה כל מיני תחבולות ועצות שלא יצא מכשול מתחת ידו, כ ימצא שטעה"דבר ואח 42211 

אבל הכל יעשה בהצנע כי מה יועיל הפירסום להודיע טעותו , יראה לתקן עותתו וגם ימסור נפשו על זה 42212 

 42213 .כ בזה"ובקרבו ירבה לחפש ולדקדק אולי אין לו אשמה כ, הוא´ אדרבא חילול ה, ברבים

ומכיון , יוכ מפני שרוצה להשאר צודק במעש"כי כל מסירותו לתקן טעותו הוא ג, ולכשנעמיק בדבר נמצא 42214 

והכל בכדי , לכן תובע נפשו ועושה כל מיני עצות לטשטש הרושם, שרואה בשכלו הישר שטעה והטעה 42215 

ז אין עדיין בכל מעשיו אלו בכדי "בכ, ואף שמעלה גדולה היא עד מאוד, שסוף סוף ישאר צודק במעשיו 42216 

 42217 .טאוהיסוד הראשון בתשובה הוא הכרת הח, הוכחה כי הוא מרגיש את העוול כמו שהוא

שמלאך הממונה על , ל שהיה אנוס על פי הגבורה"מהשתא צא וחשוב הרי במעשה יהודה מצינו בחז 42218 

מובן שהוא שהיה השופט , ולאחר שפסק דינה של תמר להשרף ושלחה לו הסימנים, כ"התאוה דחפו בע 42219 

א ויש בזה גם חשבון ישר שמוטב של, היו לו כמה דרכים איך להצילה מבלי לגלות שהוא בעל המעשה 42220 

כזה הוא יהודה שופטינו , גדול מזה כי יראו עליו באצבע ויאמרו´ ואין לך חילול ה, ידעו הכל מזה הענין 42221 

 42222 .ומחוקקינו בנו של יעקב ומי ידע כי אנוס היה

לא היסס אף לרגע והכריז , שמכיון שהכיר הסימנים הרי שתמר הצודקת, אבל זהו כח האמת של יהודה 42223 

כי כל מה שיעשה תחבולות להצילה הרי יהיה האמת , רכים עקלקלותולא הלך בד´ צדקה ממני´בפומבי  42224 

ויש כאן סתירה לכל עבודת , ולהסתיר את האמת זהו שקר, שלא ידעו כולם שתמר צדקה, פ"מכוסה עכ 42225 

וזהו הנקרא אמת , ולכן גילה והכריז צדקה ממני כאשר הרגיש בנפשו, חייו של יהודה להתקרב אל האמת 42226 

 42227 .שפיו ולבו שוים

אלא אמר , הוא שנתבייש בעצמו ולא מצא דרך לתרץ מעשיו´ צדקה ממני´למדים שכל פירושו של  נמצינו 42228 

ואדם ההולך כנגד טבעו הרי זה כמו חוץ , וכזה נקרא הודאה זה הכל ולא דבר אחר! בכל לבו אינני צודק 42229 

רחבות נגד  ואמת הוא כי אין לך בעל מופת גדול מזה שיכול לפסוע בפסיעות, לדרך הטבע כלומר בדרך נס 42230 

 42231  .ולכן יהודה אתה יודוך אחיך שהקשית ערפך וביישת עצמך והודית במעשה תמר, סערת רוח טבעו

 42232 .(ב"אור יהל ח)

 42233 

 42234 מאמר תתעט

 42235 .(´ט י"בראשית מ) לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה

מנו יהיה  ולא ימשול אחד כי מלכות ישראל מ, ן ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו"כתב הרמב 42236 

, ולפי דעתי היו המלכים משאר השבטים אחרי דוד עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה, מאחיו עליו 42237 



וכאשר האריכו להמליך עליהם משאר השבטים , והם היו סומכים על דבר אחיה השילוני שמשח לירבעם 42238 

 42239 .עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם, מלך אחר מלך

כי היו חסידי עליון ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות , החשמונאים שמלכו בבית שניוזה היה עונש  42240 

עם כל , כי ארבעה בני חשמונאי הזקן החסיד המולכים זה אחר זה, כ נענשו עונש גדול"ואעפ, מישראל 42241 

ל כל מאן דאמר מבית "והגיע העונש בסוף למה שאמרו רז, גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב 42242 

 42243 .נאי קא אתינא עבדא הוא שנכרתו כולם בעון הזהחשמו

, בני החשמונאים שהחזירו עטרה ליושנה, ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"צא וראה עד כמה הקב 42244 

חסידי עליון אלה נענשו בעונש כרת על עוברם על צוואת , ו מישראל"ואלמלא הם היתה התורה נשכחת ח 42245 

אלא , ת"דברים על ידי יעקב בתורת נבואה או מצות השין לא נאמרו ה"כפי שמשמע מדברי הרמב, הזקן 42246 

אקרא לאלקים עליון זה יעקב , וכן משמע להדיא ממדרש רבה על אתר, שזו היתה צוואה פרטית שלו 42247 

 42248 .ה עמו ליתן לכל אחד ואחד לפי מה שהוא"לאל גומר עלי שהסכים הקב, אבינו

ת "היה שייך לדרוש שיעקב קרא והשי שאלמלי כן לא, הרי מפורש שלא היתה הבטחה מוקדמת או נבואה 42249 

אלא ודאי שכאן היוזמה באה מצד יעקב והסכמת , ´לפי שהנבואה באה מעיקרה מאת ה, הסכים על ידו 42250 

ואף על פי כן נענשו בני חשמונאים בעונש כה חמור שעברו על רצונו של , ת באה לאחר קריאתו"השי 42251 

 42252 .ה מדקדק עם סביביו"לפי שהקב, אותו צדיק

שלא רק משפחה אחת נכרתה מן העולם מפני , ן"קב החשבון כשאנו מתבוננים בדברי הרמבעוד יותר נו 42253 

ועל כל פנים נותק משרשו , אלא שרובו של כלל ישראל נאבד מן העולם, עון זה שעברו על צוואת הזקן 42254 

, עשרת השבטים גלו מעל אדמתם ולא שבו אליה, מסיבה של המרת רצונו של יעקב אבינו, עד היום הזה 42255 

 42256 .ר האריכו ישראל למלוך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך ולא היו חוזרים אל מלכות יהודהכאש

ובית שני חרב על , כמו עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, גם במלכות יהודה עברו עבירות חמורות 42257 

גרם כמו ש, וכל זה לא גרם עונש כה חמור להעלם כליל מן הישוב הישראלי, שהיתה בהם שנאת חינם 42258 

ה מדקדק "ובאם בנוגע לחשמונאים ניתן הדבר להבנה על פי הכלל שהקב, החטא על עברם על צוואת הזקן 42259 

שעבירות חמורות תחשבנה לקלות , הרי בנוגע לרובו של כלל ישראל קשה הבנה עד למאוד, עם סביביו 42260 

 42261 .בהשוואה לענין דק של אי קיום צוואת הזקן

כ שהיה עליהם חטא במלכותם מפני "ואפשר ג, ן החשמונאיםן עוד סברה לסיבת אובד"להלן מביע הרמב 42262 

, ´ולא היה להם למלוך רק לעבוד את עבודת ה, שהיו כהנים ונצטוו תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח 42263 

זאת אומרת שהחשמונאים נאשמו בזה שעל ידי מלכותם הזניחו עבודת המקדש המוטלת עליהם בתור  42264 

 42265 .וגם זה טעון הסבר, כהנים

ואין האחד , ידוע שלכל הבריאה ישנו סדר מסוים כל נברא ותפקידו המיוחד לו, הסבר הוא בזהואולי ה 42266 

עלול היה העולם להחרב , אם השמש היה נכנס לתחומו של הירח לזמן ממושך, נכנס בתחומו של השני 42267 

 42268 ,והנה בעם ישראל גם כן חולקו תפקידים בין השבטים שבט שבט ותפקידו, והוא הדין בנבראים אחרים

אם הנברא האחד יחדל מלמלא את תפקידו ויחדור לתוך , ו"וכשם שבבריאה בכללה עלול להווצר חורבן ח 42269 

כך בעם ישראל עלול להיווצר קלקול אם שבט אחד יזניח את תפקידו ויחדור לתוך , תחומו של השני 42270 

, ידםלפי זה מובן שבני לוי נענשו בסיבת הזנחתם את שמירת הכהונה שנמסרה ל, תחומו של הזולת 42271 

 42272 .וחדירתם לתוך תחומו של יהודה שלו נועדה המלכות

כך תפיסת , שכשם שהזנחת תפקיד גורם קלקול בסדרי ההנהגה, ן"ובזה יובן גם נמוק הראשון של הרמב 42273 

אשר על כן נענשו עשרת השבטים שתפסו את התפקיד , תפקידו של הזולת גורמת הרס לתקון העולם 42274 

לפי זה , רעות בסדרי הנהגת היהדות כפי שנקבעו על ידי יעקב אבינווגרמו על ידי כן להפ, המיועד ליהודה 42275 

אלא שהראשון מדגיש את התביעה נגד בני החשמונאי על , ן נובעים ממקור אחד"שני הנמוקים של הרמב 42276 

מסלות )  .בעוד שהשני מדגיש את התביעה בזה שהזניחו את תפקידם הם, שחדרו לתחום לא להם 42277 

 42278 .(חיים

 42279 

 42280 מאמר תתפ

 42281 .(ו"ט ט"בראשית מ) ה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבולוירא מנוח

, אשר מדרכי קניניה הוא הישוב והמנוחה, ה נתן לישראל את התורה"העולם טועים ותמהים על שהקב 42282 

והיה ראוי שתנתן להם דוקא בארץ ישראל בהיותם איש תחת גפנו , מנוחת הנפש בלי שום מפריעים כלל 42283 

במדבר שמם אשר אין כל להם אחרי , נה להם במצב שהוא קצה ההיפך ממשוהנה נת, ואיש תחת תאנתו 42284 

כמו שעצמה , אבל אמיתת הדברים כן הוא, בשבירת הגוף כזו נתן להם את התורה, כל העינוים והטלטולים 42285 

כן דרך נתינתה של התורה הוא לימוד איך האדם ייעשה מסוגל , של תורה כולה מורה ומלמדת לאדם 42286 

 42287 .לקבלת התורה



ה באופן "על זה לימד לנו הקב, אבל מה נקרא מנוחה באמת, קבלת התורה ודאי צריכים למנוחה רבההנה ל 42288 

, טועים אנשי העולם אשר אין להם כל ידיעה בדרכי המדות ומהלכן, נתינתה של התורה דוקא במדבר 42289 

ת הגוף כי מנוחה הנובעת מנוחיו, ואמנם הדבר הוא בהיפך לגמרי, ואומרים שמנוחה נקנית במנוחת הגוף 42290 

נמצא , שמאחר שמתרגל למנוחה רק בתנאים שלא יחסר לו כלום, וממילוי כל צרכיו היא מקור הבלבול 42291 

 42292 .שכל מצב שלא יהיה לפי הרגלו ישבור אותו ויטרידו מעבודתו

או לאדם ששותה , דומה לאדם ששופך שמן על אש למען כבותו, החפץ למצוא מנוחה על ידי מנוחת הגוף 42293 

אבל לאחר רגע תיכף יווכח ויראה , שכרגע אמנם כן נדמה לו שהרוה צמאונו, אונומים מלוחים לרוות צמ 42294 

י מנוחת הגוף אשר הן "כן הוא המבקש לקנות מדת המנוחה ע, שהצמאון אף נתחזק והאש גדל ביתר תוקף 42295 

בהנטל ממנו , לא תתכן כי אם בשבירת הגוף, מנוחה האמיתית הנצרכת לקבלת התורה, המקור לבלבול 42296 

, אלא על מצבו יעמוד ובמנוחתו ישאר, ואם למרות כל זה לא ישבר, תיו בהמעיט כל תענוגותיורוב נוחיו 42297 

 42298 .אז היא המנוחה שעל ידה מסוגל האדם לקבלת התורה

בשומו לנגד , אחת היא הדרך שתובילהו לזו המנוחה השלמה? ואיך יצליח האדם לבוא להשתלמות שכזאת 42299 

ולמה צריך שישים , תאמת אצל האדם מה חובתו בעולמואחרי שיתברר וי, עיניו תמיד רק תכלית אחת 42300 

והנמצא תמיד במצב , כי על כן יימצא תמיד במצב אחד מכוון לאותה התכלית, מבטו ומגמתו כל ימי חייו 42301 

הוא מזה , כי מה שאנו רואים באנשים מן הטרדה והשבירה, אחד אצלו לא יתכן לא השבירה ולא הטרדה 42302 

מצבים רבים שוברים , הנמצאים במצבים שונים מוכרחת היא השבירהו, שהם חיים במצבים רבים ושונים 42303 

אין לו מקום , האחד מושכו לכאן והשני להפכו, כי מטולטל הוא תמיד ממצב אחד למצב שני, את האדם 42304 

 42305 .ואין לו מעמד והשקט לא יוכל

ח את האויב שכדי שיוכל לנצ, התנאי העיקרי לזה הוא המנוחה, חייל שמלמדין אותו להיות מוכן ליום קרב 42306 

בראש וראשונה נצרך הוא להחזיק עצמו בכל , ביום שחייו תלוים לו מנגד, ביום קרב ביום הסערה הגדולה 42307 

אינם , התרגילים שעושים את החייל להיות מוכן לתכלית זאת, התוקף להשאר בכל המנוחה השלמה 42308 

 42309 .בנתינת מנוחה ולענג אותו באכילתו ושתייתו, במילוי צרכיו ונוחיותיו

מתנהגים עמו בכל מעשיו , יקר התרגילים הוא להרגיל אותו להחזיק מצב גם בהעדר כל נוחיותיואלא ע 42310 

לא זה ולא אחר כי , ומלמדין אותו כי לא יטרידהו כל מצב, דוקא במרוצה ובחפזון ובכל מיני שבירת הגוף 42311 

ודוקא  !אלא תכלית אחת תהיה לו ללחום כגבור בעד המולדת ולנצח אויביה, כולם כאין וכאפס הם 42312 

 42313 !על ידי שבירת הגוף מתלמד הוא למנוחה הנדרשת, בשלילת כל נוחיותיו

, כן הוא בעניננו המנוחה הנדרשת לקבלת התורה היא דוקא המנוחה הבאה משבירת הגוף והמעטת צרכיו 42314 

כי אז יהיה ´ ויענך וירעיבך´במצבים של , ואם ישאר במנוחה אחרי כל הטלטולים במצב של מדבר שמם 42315 

אבל לא , והוא המסוגל באמת לקבלת התורה, ושום דבר לא יטרידהו ולא ישלול ממנו כל מנוחה, לבן חִיל 42316 

 42317 .בארץ ישראל בישיבת תחת גפן ותחת תאנה תקנה המנוחה

הנה הכיר מעלת המנוחה שהוא הטוב והתכלית , זה הוא הענין אשר נאמר ביששכר וירא מנוחה כי טוב 42318 

ידע , יושבים ועוסקים בתורה, ני יששכר יודעי בינה לעתיםובהיותו השבט אשר נאמר עליו ומב, המכוון 42319 

כך היא דרכה  (´אבות ו) ל"זהו ענין אמרם ז, גם כי המנוחה היוצאת משבירת הגוף היא המנוחה האמיתית 42320 

 42321 .פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה אז ובתורה אתה עמל, של תורה

הא דכתיב וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארותם , ל הסבא מקלם"זצר "וכדברינו אלה ביאר אדמו 42322 

והיה קשה לו , כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם, צרורות בשמלותם על שכמם 42323 

נמצא , (ן שם"לשון הרמב) שזה הלילה היה שמור להם להוציאם ממצרים, הלא כתיב ליל שימורים הוא 42324 

ולא היה זה להם כלל דבר חידוש והפתעה ולמה , ה מוכנת וידועה להם מקודםשעת יציאתם ממצרים הית 42325 

ה למשה לאמור להם שיאפו את הבצק בעוד מועד מפני שלא "ולמה לא צוה הקב, כ יצאו בחפזון שכזה"א 42326 

 42327 .יוכלו להתמהמה

כי שמו אותם במצב שכזה כדי שיהיה להם זה לבחינה ולהכנה הראשונה לקבלת , ל"ז הסבא ז"ואמר ע 42328 

כי אז ראיה היא שאינם מסוגלים לתכלית יציאת , שאם מצב זה ישבור אותם ויניעם ממעמדם, התורה 42329 

, ומאחר שאיזה מצב שהוא יכול לשברם, שהיא קבלת התורה הדורשת מנוחה מטעם עצם סגולתה, מצרים 42330 

, הגירוש ולכן נתנה להם זו הבחינה כי לא הוגד להם כלל על, אין בטחון כלל בהחזקתם את התורה וקיומה 42331 

ושום חפזון לא הניע אותם כלל אלא נשארו בכל , ובלי שום הכנה מוקדמת עמדו על מעמדם שקטים 42332 

ולהדבק ´ וכי מטרה אחת להם ללכת אחר ה, כי אז נבחנו כי מסוגלים הם באמת לקבלת התורה, מנוחתם 42333 

 42334 .בו

נמצאים תמיד בתכלית על כן , י מנוחת הגוף"ואוחזים בטעותם לבקש מנוחה ע, אנשי העולם רחוקים מזה 42335 

ולא ידע באיזה , חתן ביום חופתו אם יחסר לו כל שהוא אף דבר קטן יתבלבל ויוטרד מכל וכל, הבלבול 42336 

זה כתוצאה , מרגלא בפומיה דאינשי שאחר החתונה האדם נכנס בתוך חיים חדשים, עולם הוא נמצא 42337 



מצב הבחרות ומצב  כי, וכל מצב משנה את החיים שלהם, ממעמדם של העולם שמצבים הרבה להם 42338 

אוי ואבוי לחיים כאלה , כי על כן חשים הם כי הגיעו עכשיו לחיים חדשים, הנישואין חיים שונים להם 42339 

 42340 !שיוכל למות בעודו בחיים

כי אז כל המקרים , אשרי האדם שתכלית אחת לנגדו, לא כן הדבר יותר ממעמד אחד בחייו אין כלל לאדם 42341 

אלא , המכוון לתכליתו היחידה לא יטרידוהו ולא יבלבלוהו, דיוכל המאורעות לא יניעוהו ממצבו היחי 42342 

 42343 .(דעת תורה)  .תמיד ימצאוהו בהשקט ומנוחה

 42344 

 42345 מאמר תתפא

 42346 .(ח"ט י"בראשית מ) ´לישועתך קויתי ה

, ב בקווי"תאותו של עוה, זכות אבות בקווי, בקווי´ יסורין בקווי קדושת ה, יצחק הכל בקווי´ אמר ר 42347 

ולזכרך זו , לשמך זו קדושת השם, קוינוך אלו יסורים´ אף אורח משפטיך ה (ו"ישעיה כ) ד"יסורים הה 42348 

ל "כ עד שאין אנו מבינים דברי חז"נשתבשנו כ, (ר צח"בר)ב  "תאות נפש זו תאותו של עוה, זכות אבות 42349 

כ "כי איך מנו יסורים בין הישועות וכללו זה ג, ומשתדלים לבארם שלא על דרך הפשט, אלו כלל 42350 

 42351 .´ה בלישועתך קויתי

י יסורין בלי "דכל הישועות וכל ההצלחות הוא דוקא ע, מכאן מתבאר מהו סוד המשפט ומהו סוד היסורין 42352 

שבכל מדה , עד כגון זה הוא סוד המשפט שהוא סוד הישועה, ב וזכות אבות"והם כתאות עוה, ויתור 42353 

 42354 .כמו המשפטומבערת אף זכר של רע מקרבו , שבעולם אין סגולה כזו המצרפת ומטהרת כל דבר ודבר

דרך אב , והענישו בנצח´ פחז כמים´ה את ראובן בדברים גדולים בעד "וזהו שמצינו שקנס יעקב אבינו ע 42355 

ובפרט ברוחניות וביותר אב כיעקב אבינו ובן כראובן אחד , כ שאינו שופטו בעצמו"שמוחל לבנו ומכש 42356 

ז "נטל ממנו עוה, רא ואכזריכ נו"כ יסרו בעונש כ"ואעפ, משבטי יֿה שאהבת אביו אליו היתה בלי גבול 42357 

´ משום דיעקב שאמר ישועתך קויתי ה, משהו´ ז מבהיל ונורא מאוד לא ויתר לו אפי"והר, ב"וגם עוה 42358 

וידע שמוטב לו לראובן לאבד כהונה , הוא ידע מהו חלילה וחלילה קצת ויתור, ותבע וקיוה ליסורין 42359 

 42360 .(ב"פ´ מא א"דעת חכמה ומוסר ח)  .ומלכות ואל יוותרו לו על פחז כמים

 42361 

 42362 מאמר תתפב

 42363 .(ז"ב כ"בראשית מ) בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל

ולערב יחלק שלל ואת הכבש , בבוקר יאכל עד את הכבש אחד תעשה בבוקר, פנחס פתר קרא במזבח´ ר 42364 

ה ומ, תניא מה היה בחלקו של יהודה הר הבית הלשכות והעזרות, (ר צט ג"ב) השני תעשה בין הערבים 42365 

 42366 .היה בחלקו של בנימין אולם היכל ובית קודש הקדשים

ובנימין הצדיק היה , ורצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי 42367 

 42368 לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה שנאמר ובין כתפיו שכן, מצטער עליו לבלעה בכל יום

חוץ , א שבנימין ראה ברוח הקודש שמקום המזבח עתיד להיות בחלקו"רשופירש המה, (.יומא יב) 42369 

 42370 .(7זבחים נג) כ"מרצועה זו שהיא אמה על אמה אצל המזבח ששייכת לחלקו של יהודה ע

זכה שיהיה , מתבאר שבשביל שהיה מצטער על שנגרע מחלקו מקום זה של אמה על אמה על יד המזבח 42371 

הדבר אינו מובן כלל שהרי בצד ההוא לא היה , רון נתון בחלקוי שהא"ופירש רש, אושפיזיכן של הגבורה 42372 

דקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד , (7זבחים נג) ´ש בגמ"ולא נעשה שם שום עבודה כמ, שם יסוד 42373 

לכן אין זורקים את , ומכיון שלא היתה בחלקו של בנימין שנקרא טורף, מפני שלא היתה בחלקו של טורף 42374 

 42375 ?כפת לו לבנימין על אותו רצועהומה אי, הדם באותו קרן

שאילו היתה שלו הרי גם בקרן דרומית , וצריכים לומר שכאב לבנימין מה שרצועה זו אינה עולה לחלקו 42376 

בנימין שזכה שתהיה , ומזה שנגרע מחלקו נתמעט מקום העבודה, מזרחית היו יכולים לזרוק את הדם 42377 

קינא שכאילו גורם למעט את מעשה , בוראהעבודה בחלקו שבו ישראל מטהרים מחטאם ומתרצים לפני ה 42378 

לא הסתפק בנימין , משום שהרגיש את מלוא האחריות שלו בעבודה זו, העבודה והתשובה של כלל ישראל 42379 

אלא שאף לעוד אמה על אמה שגם שם יהיה יסוד למזבח וגם שם יזרק דם , הצדיק בחלקו הגדול 42380 

 42381 .הקרבנות

אל תביט על מי שקטן ממך בעבודה וביראה אלא , יםש באורחות חי"בנימין קיים בעצמו מה שכתב הרא 42382 

, (י"רש) ובשכר זה שהיה מצטער הרבה כאדם המצטער על שאינו משיג תאוותו, כ"על מי שגדול ממך ע 42383 

ונפלא הוא שעל מקום הארון שיהיה , זכה לשכר רוחני שאין למעלה הימנו שיהיה הארון נתון בחלקו 42384 

, (.שם יז) ש"וזה נבע מהכרתו בתכלית האדם כמ, ה בשלמותרק על מקום המזבח שיהי, בחלקו לא הצטער 42385 

המזבח מיוחד הוא לא בקדושתו שהרי קודש , מרגלא בפומא דרבא תכלית תורה תשובה ומעשים טובים 42386 



ולקרב ישראל לאביהם , אלא בכוחו הגדול להעלות ארוכה למדווי החטאים, הקדשים מקודש ממנו 42387 

 42388 .שבשמים על ידי הבאת קרבנות

כי עיקר הזכות מה שיכול האדם להגיע למדרגה , ער בנימין זכה שמקום הארון יהיה בחלקובשביל שהצט 42389 

על ידי זה שהאדם משתוקק , הוא בשביל שמחשיב את ההישגים הרוחניים ומצטער לקנותם, ברוחניות 42390 

ל מה יעשה אדם ויחכים יעסוק בישיבה ויתפלל למי "ש חז"כמ, להתעלות זוכה שמן השמים עוזרים לו 42391 

 42392 .(7נדה ע) ה שלושהחכמ

איך ´ מצאנו בגמ, מאידך גיסא העונש הכי קשה לאדם הוא מה שנמנע ממנו השגות המעלות הרוחניות 42393 

עד שניחמוהו שהם , חנינא ורב הושעיא´ שרבי יוחנן היה מצטער על זה שלא עלתה בידו לסמוך את ר 42394 

על , תר משמונה עשרה שנהואף שבית עלי אינם חיים יו, (סנהדרין יד) מצאצאי בית עלי שאינם נסמכים 42395 

אבל אפילו החכמים המבוגרים שבהם אינם באים לכלל זקנה , ידי תורה וגמילות חסדים נדחתה גזירה זו 42396 

, הזכות של תורה ומעשים טובים היה בכוחה לבטל גזירת המיתה, (י שם"רש) להיות ראויים לסנהדרין 42397 

, ר שהגזירה על הסמיכה שהיא רוחניתהוי אומ, אבל לא לבטל הגזירה על הרוחניות שלא יזכו לסמיכה 42398 

 42399 !נחשבת לגזירה יותר חמורה מזו שמתים בצעירותם

, והאבידה הבלתי חוזרת של העדר האפשרות להתעלות, אילו הבינונו חין ערכה של הכסיפה לדרך הגבוה 42400 

 42401 ,ויותר מעריכים את האמצעים שבהם אפשר להגיע למבוקשינו, היינו מטיבים יותר להכיר את אשר לפנינו

היינו מוצאים שגם בידינו , אם היינו מעמיקים לחקות את בנימין הצדיק בשאיפתו למעלות הרוחניות 42402 

 42403 .היינו האפשרות להנקות בן רגע מטומאת החטא על ידי תשובה, קיימות מעלות המזבח

על , ולכן ממעטים אנו בצעדים הנדרשים למטרה זו, אבל למרבה הצער חסרה לנו ההבנה בצורך להתעלות 42404 

כדי שנכין את לבנו , ירזו לנו הפוסקים להתחזק בלימוד ספרי יראים במיוחד לפני הימים נוראיםכן ז 42405 

לעשות תשובה על העבר , ונהיה מסוגלים לשקול כראוי את מגרעותנו, ונתיישב בדעתנו חובתנו בעולמנו 42406 

 42407 .(ב"המוסר והדעת ח)  .ולהתמסר יותר לעבודה הגדולה המוטלת עלינו, ולקבל על להבא

 42408 

 42409 ר תתפגמאמ

 42410 .(ח"ט כ"בראשית מ) וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם

עתיד אדם אחד כיוצא בי לברך אתכם , יעקב אין כתיב כאן אלא אביהם, וזאת אשר דבר להם אביהם 42411 

 42412 וזאת הברכה´ כיון שעמד משה פתח בזאת שנא, וזאת אשר דבר´ שנא, וממקום שפסקתי הוא מתחיל

משעה שתקבלו את התורה , הברכות הללו אימתי הם מגיעות לכם אמר להם אומר לכם, (ג"דברים ל) 42413 

 42414 .במה שסיים להם יעקב אביהם פתח להם משה, הוי וזאת אשר דיבר להם אביהם, וזאת התורה´ שנא

במה חתם ויקרא יצחק , יצחק כשברך את יעקב אמר לו ואל שדי יברך אותם, אמר משה מזקנים אתבונן 42415 

וחתם בזאת וזאת אשר , ויקרא יעקב אל בניו´ ו משם התחיל שנאואף יעקב במה שפסק אבי, אל יעקב 42416 

ואף דוד כשבא , ובמה חתם משה אשריך ישראל, ממקום אשר פסק משם התחיל משה וזאת הברכה, דיבר 42417 

 42418 .(ר ויחי"בר) אשרי האיש הוי מזקנים אתבונן, לומר תהלים ממקום שפסק משה התחיל

חוליה אחר חוליה , ון להתקשר ולהיאחז בשלב אחר שלבנתבונן נא איך התאמצו אלו הענקים קדושי עלי 42419 

ולהיות ער , עמ מורי הדורות הקודמים להתדבק בדרכם, ועצם אל עצם ידובקו עם הראשונים שלפניהם 42420 

כל מגמת נפשם , כל קדושינו מקדמת דנא ועד עתה, ורגיש להשלשלת הבלתי מנותקת ונמשכת עד האבות 42421 

ובכל הליכותיהם ובכל חידושיהם אל , לה מהדורות הקודמיםלא לזוז חלילה אף על נקודה ותנועה ק 42422 

 42423 .כל זיז וכל שיפור תיקון רעיוני סופו נעוץ בראשית השלשלת ותחילתה, האבות ישאו עיניהם

גם אז דבוקים וצמודים הם עם דרך , ואף לאחר שמתפתחים ומתגדלים אל המדרגות הגדולות ביותר 42424 

עד כדי הבנת וגילוי כל , להתעמק כל אחד בתורת קודמוהשכילו , הכל מקשה אחת בלתי נפסק, האבות 42425 

ולכן צפה יעקב , כל חתימה שימשה להם מקור עידוד ופתיחה ליצירות רוחניות חדשות, רמז שבחתימות 42426 

התלמידים המתמסרים בכל חום , ה שעתיד אדם אחד כיוצא בי לברך ולהתחיל ממקום שפסקתי"אבינו ע 42427 

 42428 .הכמוס של רבותיהם לבותיהם להמשיך לחשוף הסתום ולפענח

השכים ומצא , לעליה´ ג שאמר השכימו לי ז"מעשה בר, (סנהדרין יא) ל"וכן יש להתבונן ממה שסיפרו חז 42429 

ולא שמואל , עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא שעליתי שלא ברשות, אמר מי שעלה שלא ברשות ירד´ ח 42430 

, רבי וקא דריש והריח ריח שום כי הא דיתיב, הקטן היה אלא אינש אחרינא ומחמת כיסופא הוא דעביד 42431 

דתניא , חייא מהיכי גמר לה מרבי מאיר´ ור, חייא ויצא עמדו כולן ויצאו´ אמר מי שאכל שום יצא עמד ר 42432 

עמד רבי מאיר , אמרה לו רבי אחד מכם קדשני בביאה, מ"מעשה באשה אחת שבאת לבית מדרשו של ר 42433 

 42434 .העמדו וכתבו כולם ונתנו ל, וכתב לה גט כריתות ונתן לה



, ושכניה בן יחיאל גמר לה מיהושע, ושמואל משכניה בן יחיאל, ורבי מאיר היכא גמיר לה משמואל הקטן 42435 

אמר לו , ע מי חטא"אמר לפניו רבש, אל יהושע למה זה אתה נופל על פניך חטא ישראל´ דכתיב ויאמר ה 42436 

 42437 .ל"ואיבעית אימא ממשה דכתיב עד אנה מאנתם עכ, וכי דלטור אני לך הטל גורלות

לא היו גורעים עין אף , ענקי הרוח שבכל ענוות הליכותיהם המוסריים, הרי לפנינו שוב תמונה מפליאה 42438 

כל מעשה מבוסס היה , שהיתה מהלכת ומרחפת לפניהם תמיד, לרגע קל מדמות דיוקנם של רבם וקודמם 42439 

כובשים  ורק על דוגמאות שאירעו לרבותיהם היו, על העובדות והמאורעות שבחיי אבותיהם הראשונים 42440 

הוה , וכן מצינו שהיה רבינו הקדוש נוהג כד הוה סליק למלכותא! את מסילותם הרוחניות העולות הרמתה 42441 

, חד זמן לא איסתכל בה ונסיב עמיה רומאין, מסתכל בהדא פרשתא של יעקב ולא הוה נסיב עמיה רומאין 42442 

 42443 .(ר וישלח"מד) ולא הגיעו לעכו עד שמכר פינס שלו

כשהיה בא ברומא בחצר מלכי אדום , פני שהיתה קבלה בידם שזוהי פרשת גלותל שם מבאר מ"ן ז"וברמב 42444 

ולא , כי ממנו יראו הדורות וכן יעשו, היה מסתכל בפרשה זו ללכת אחרי עצת הזקן החכם, על עסקי צבור 42445 

, ל"היה מקבל חברת אנשי המלכות ללוותו שאין מקרבין אלא להנאת עצמן ומפקירין ממונו של אדם עכ 42446 

אך בגלל , כל תבונת החיים כל הצפיה וההסתגלות שרכשתי לעצמי, ה מזקנים אתבונן"המע ש דוד"וזה 42447 

 42448 .שהתוו וציינו את הדרכים לדורי דורות, התבוננות בדרכי הזקנים הקודמים

, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה, ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם 42449 

ומספרים עליו שבעבורו ירד אברהם , הגיד כי היו זוכרים אותו הרעב הראשוןוהנכון בעיני כי זה בא ל 42450 

עד שנאמר לו , ולכן היה יצחק חפץ ללכת בדרך אבותיו לירד שם, למצרים ושם עשה לו השם כבוד גדול 42451 

 42452 .(ל"ן ז"הרמב) אל תרד מצרימה

ובה במדה , יהםרואים אנו שאלה הקדושים כרוכים ומדובקים היו בכל השקפתם והנהגתם בדרך אבות 42453 

לראות , האווירה נעשית יותר בהירה ושקופה, שהזמן והמקום ביחס למאורעות וחיי האבות הולך ומתרחק 42454 

עם תהליך הדורות הולכים ומתגבשים המעשים שבחיי , מתוכה את האמת הטהורה והזכה במעשי האבות 42455 

ומאירה עיני , פיכל תנועה קלה של האבות מקבלת או, האבות עד כדי ממדים מלוטשים ומבהיקים 42456 

 42457 .המתלבטים בים החיים

, נתן חכמה לשלמה´ ד האמת הוא כמו וה"וזאת התרומה ע, תרומה´ ל בפ"ן ז"כ הרמב"וראה נא פלא מש 42458 

וכבר , היתה זאת´ וכתיב מאת ה, וכתיב וזאת הברכה, וכן כתוב וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם 42459 

ל בפירושו "ן ז"וחוכך אני לחשוב שהרמב, ל"יתבונן עכר במדרש מזקנים אתבונן והמבין "רמזו זה בבר 42460 

והוא שכל הדורות היו חותרים למצוא , שולח לנו קרן אורה מבהירה את רעיוננו היסודי, ל"הסתום הנ 42461 

 42462 .ל"התקשרות בלתי פוסקת ודוגמא מאלפת מדורות קודמיהם וד

ולא ההינו לזוז אף , ודמיהםאיך שהתאמצו לכוון ולחקות את מעשי ק, מבהיל למתבונן בהנהגת הראשונים 42463 

כשהוכיח משה רבינו את ישראל לא הוכיחן אלא סמוך , תנועה קלה הן במילי דעלמא והן במילי דשמיא 42464 

וכן יהושע לא הוכיח את ישראל אלא , ממי למד מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיתה, למיתה 42465 

הרי לפנינו שלשלת , (י דברים"רש) בנו וכן דוד את שלמה, הנני ענו בי´ וכן שמואל שנא, סמוך למיתה 42466 

כל אלו המייצגים את ישראל כולם היו מתאחדים בהנהגתם , ארוכה של הנהגת האבות והנביאים כאחד 42467 

 42468 .ומנחילים את דרכם להבאים אחריהם, בדוגמאות קודמיהם

ן זה איך היה בכגו, היה תמיד בעת הנסיון והמבוכה מחשב ואומר, ל"י הורביץ זצ"ח רי"ר הגה"האדמו 42469 

ומתוך ציור מחשבה כזו היה הולך ומתחזק , ה"ישראל מסלנט זצלה´ מכריע ועושה רבו הקדוש ר 42470 

 42471 .י דרך המוסר ועומק רצון המחשבה האלקית"עפ, והיה מכריע ומכוון לצד הטוב הנאה, בנסיונותיו

את מאזני  שבכל עבודתינו ופניותנו עלינו להחזיק בידינו, ובכן שומה עלינו לזכור את הכלל הגדול הזה 42472 

י רמזיהם שהורישו לנו "וביותר ע, י הוראותיהם המפורשות"ועפ, משקל המוסר שהנחילו לנו אבותינו 42473 

הבה ונתחבר חיבור , ולהתאמץ בכל כוחנו להגשים בחיים כמה משאיפותיהם, לכלכל ולהמשיך בדרכם 42474 

עד בכל נסיונות ואז נתחזק מכל מאורעות העולם ונצליח ל, תמידי בלתי פוסק במקור החיים הנצחיים 42475 

 42476 .(תורת הנפש)  .החיים

 42477 

 42478 מאמר תתפד

 42479 .(ח"ט כ"בראשית מ) ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם

ענין הברכות שברך יעקב את , ברכה העתידה לבוא על כל אחד ואחד, י איש אשר כברכתו"וכתב רש 42480 

את ברכת הבכור כשחפץ יוסף שיתן יעקב , כל אחד ואחד כפי הראוי לו לפי טבעו ומדותיו, השבטים 42481 

, ולכאורה מה תשובה היא זו על שאלתו, ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו, למנשה השיבו ידעתי בני ידעתי 42482 

 42483 .הלא יוסף בקשו שאת הברכה הלזו יתן למנשה



לא היה יכול לברך לכל אחד ואחד אלא כפי , אלא משום דיעקב לא היה בידו לשנות מסדר הברכות כלל 42484 

י ברכה העתידה לבוא על כל "ש רש"וכמ, א הוא איש אשר כברכתו ברך אותםומקרא מל, כוחותיו וטבעיו 42485 

כן , וצריך להבין זה בגדר פך השמן באלישע שלולא פך השמן לא היה מקום לחלות הברכה, אחד ואחד 42486 

כל אחד לפי , רק בה במדה שהיה לכל אחד ואחד פך השמן, בברכותיו של יעקב שלא היו חלות על אין 42487 

 42488 .זה את הברכהמעלתו קיבל בפך הל

, ז נמצא שכל מעלותיו של כל אחד ואחד מהשבטים היו אצלו טבעיים"דלפי, ויוצא לנו לימוד נפלא 42489 

משום שהיה , כל גבורתו במעשה פוטיפרע היה אצלו מצד הטבע, פרישותו של יוסף הצדיק פרישא דאחוהי 42490 

ו זו של הודאה ברבים מעלת, וכן יהודה אתה יודוך אחיך את אודיתא ולא בהיתתא, בטבע פרוש וקדוש 42491 

יהודה , לוי לאה תפסה פלך הודיה ועמדו הימנה בעלי הודיה´ ל אמר ר"עד שאמרו חז, היה לו מצד טבעו 42492 

 42493 .ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני

רחל תפסה פלך שתיקה ועמדו , אבהתי מהודא ומשבח אנא´ דניאל אמר לך אל, כי טוב´ דוד אמר הודו לה 42494 

, יודע במכירתו של יוסף ואינו מגיד, סוד לשון סתר בנימין ישפה יש פהבעלי , כל בניה בעלי מסטירין 42495 

ר "בר) אסתר אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, (´י´ שמואל א) שאול ואת דבר המלוכה לא הגיד לו 42496 

 42497 .(א"ע

בגדר הטבעים העוברים , מבואר בזה דכל מעלתו של יהודה מעלת ההודאה היתה לו בירושה מלאה 42498 

ז זכה "א מבואר על הודאת עכן שעי"ובמק, וכן יחסו ללאה כל עניני ההודאה של דוד ,בירושה מהאם לבנה 42499 

נמצא שכל ענין האת אודיתא ולא בהיתתא כל מעלתו זו היה דבר , כ מתיחס ללאה"לעולם הבא שזה ג 42500 

 42501 ?והלא לא היה זה אצלו אלא דבר טבעי, ז זכה למלכות"כ לכאורה מה כל הרעש הלזה שעי"וא, טבעי

זוכה האדם לכל שלמותו , י שמירת מעלותיו הטובות הקנויות אצלו בטבע"שרק ע, ה יסוד נפלאולמדנו מז 42502 

שאם רק ישמור , שכל יסוד עבודת האדם אינו אלא בהמעלות הטובות אשר הינם אצלו בטבע, וזכותו 42503 

, במתוך זה יגיע לתכלית שלמותו שכולו יתהפך לטו, עליהם ויחזיק בהם כראוי שלא לזוז מטבעיו הטובים 42504 

 42505 .ואף טבעיו ומדותיו הרעים יתהפכו לטוב

עד שבמעלה זו אינו משיג כלל את חבירו , כל אדם יש לו מעלה מיוחדת שהינה אצלו בטבע תכלית הטוב 42506 

, וכמו איש מתון שלועג על חבירו המושחת במדה של כעס על כל דבר קטן, המושחת ומקולקל במדה זו 42507 

לכל אדם ואדם ניתנה לו , ה שבמדה זו הוא הנהו המושחתולעומת זה חבירו הכעסן יש לו מדה אחרת טוב 42508 

ובזה הוא כל עבודתו שמתוך זה ישיג , י מעלה זו ישנה ויהפך עצמו כולו לטוב"שע, מדה ומעלה מיוחדת 42509 

 42510 .את כל שלמותו

אבל , והנה לכאורה אם נאמר לאדם שישמור את דבריו הטבעיים הלא הוא דבר קל מאוד שהרי זהו טבעיו 42511 

ואם ירצה שלא לזוז מטבעיו אז , ס לא נסיון אחד יפגוש על דרכו"ומר את טבעיו סוכבאמת האדם הש 42512 

עליו להתגבר גם על כל  מדותיו המושחתות עד שנהפך כולו , בכדי להתגבר על הנסיונות העומדים לנגדו 42513 

מתוך זה בהכרח יתגבר גם על כל , י שישמור על מעלה אחת אשר לו בטבע להחזיק בה כראוי"דע, לטוב 42514 

 42515 .עד שגם טבעיו הרעים יתהפכו לטוב, עיו המושחתים שיפגוש על דרכוטב

צדיקים מהפכים מדת , (ג"ל´ ר פ"בר) ל"מבאר בזה מה שאמרו חז. א"א מ"ל חכמה ומוסר ח"ר ז"אדמו 42516 

מדת רחמים הוא מכנה למדותיו הטובות של , ורשעים מהפכים מדת רחמים למדת הדין, הדין למדת רחמים 42517 

, צדיקים מהפכים מדת הדין למדת רחמים, מדת הדין הוא טבעיו הרעים של האדם, האדם שיש לו ביצירתו 42518 

ובמקום הנסיון נדחים טבעיו הרעים מפני מדותיו , שתמיד הם מחזיקים במדת הטובה ולא יזוזו ממנה 42519 

עד שלאט לאט בהמשך הזמן יהפכו גם כל מדותיו הרעות , שידן תמיד על העליונה, ומעלותיו הטובות 42520 

 42521 . לטוב

אבל רשעים הם , ב"זוכה ומשיג את כל שלמותו ונוחל חיי העוה, י מעלתו הטובה שיש לו בטבע"א שענמצ 42522 

ובשעת נסיון דוחות המדות , יד מדותיהם הרעות על העליונה, להיפך מהפכים מדת רחמים למדת הדין 42523 

מדה  י"ונמצא שע, עד שלאט לאט בהמשך הזמן נפסדים גם מדותיהם הטובות לגמרי, הרעות את הטובות 42524 

 42525 .והם נעשים רעים ומשחיתים לגמרי, רעה האחת אשר להם מתהפכות כולן לרע

עד שגם , וכל אחד יוכל לחוש מעצמו שמדה שלפני זמן מה היתה אצלו בטבע, הנסיון יורנו שכן הוא 42526 

ולא , וכמו לדוגמא מי שהיתה מושרשת בו בטבע מדת האמת, בסכנה הכי גדולה לא היה יכול לעבוד עליה 42527 

מדחה , בהמשך הזמן כשנזדמנו לו נסיונות שונות, בשום אופן ואופן להוציא דבר שקר מפיו היה יכול 42528 

 42529 .ולאט לאט הוא בא לידי דרגא שהוא נעשה שקרן גדול, מדתו זו מחמת הנסיונות

אבל ישמרנה כהוגן בזה יזכה לכל , מזה מתבאר דכשישמור אדם את מדתו הכי טבעית הקלה ביותר 42530 

אבל בזה מתבאר שמהם , שהם אצלנו דברים קטני ערך, מעלות טבעיות בביטולאנו מביטים על , השלמות 42531 

שהלא אין נדרש ממנו אלא , נמצא שכל עבודת האדם באמת אינו אלא ענין נקל, זוכה האדם לכל השלמות 42532 

וזה כל יסוד העבודה שהרי כל השבטים לא נתנסו , שישמור הדברים הטבעיים שלו ושיעמוד בהם בנסיון 42533 



, וזה סוד הברכה איש אשר כברכתו ברך אותם, ומזה הגיעו לכל מה שזכו, ם הטבעיותאלא במעלותיה 42534 

דעת חכמה ומוסר )  .דרק על דרך זה הוא סוד הברכה וההצלחה, ברכה הראויה לבוא על כל אחד ואחד 42535 

 42536 .(ג"ק´ א מא"ח

 42537 

 42538 מאמר תתפה

 42539 .(´ה´ בראשית נ) אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי

למשל אי אפשר , וכנגדם אחרים שנועדו לדקות ועדינות, לים שנועדו לפעולות גסות ומגושמותישנם כ 42540 

וכן גם ברוחניות האדם זוכה לסייעתא , לאחוז את גלגלי השעון הקטנים בצבת העשויה לאחוז בגחלים 42541 

 42542 .על כן כפי ענין הכלים שזכה להם כן היא אפשרות העלייה על ידם, דשמיא לפי צורך עבודתו

וזימנו לו מלאכים , שבחוץ לארץ זכה להשתלם בשלמות השייכת שם, ה"מה שמצינו ביעקב אעזהו  42543 

היה , אבל כשהגיע לארץ ישראל והיה צריך לעלות למדרגת השלמות שבארץ ישראל, ללוותו בדרכו משם 42544 

אינם , אפילו סיועים כאלה מלאכי שלימות של חוץ לארץ, צריך למלאכים אחרים מלאכי ארץ ישראל 42545 

 42546 .לשמש סיוע להשגת שלימות שבבחינת ארץ ישראל כדאים

ואמר לעשיו טול את אלו אין נכסי , ה עשה צבורין מכל נכסיו שרכש בחוץ לארץ"י שיעקב אע"ועיין רש 42547 

והיו כספר תורה , נתבונן נא הן נכסי יעקב היו קנויים לו בתכלית הכשרות והקדושה, חוץ לארץ כדאין לי 42548 

, ועל כן חזר אחרי הפכים הקטנים לרוב חביבות כלי קדושה, ממונות שאפשר ללמוד בהם את שלמות דיני 42549 

ולמה , כ לא היו קדושים במדה מספקת בעיניו שיוכלו לסייע לו להשתמש בהם בקדושת ארץ ישראל"אעפ 42550 

 42551 .לא היה די בכלים הללו לשמש לעבודה בארץ ישראל

אתערותא ) ל מחט שבדרגתווהיינו פתחו ש, האדם עובד לפי מדרגתו, טעם הדבר טמון בסדר העבודה 42552 

וכלי , בהתאם למדרגה שקנה (סייעתא דשמיא אתערותא דלעילא) וזוכה על ידי זה לכלים, (דלתתא שלו 42553 

לדוגמא איש , אבל לא יועיל לו למדרגה הרבה יותר עליונה, זה משמש סיוע למדרגה שבאה בעקבותיה 42554 

ולא ידע כלל מחיוב , ורה ואהבתהאך אם הוא רחוק מתלמוד הת, אחד מרחם על עניים ונותן להם צדקה 42555 

גם אם יתעשר לא תועיל לו הרחבת הכלים להביאו לידי הכרה , פיזור ממון להגדיל תורת ולהאדירה 42556 

אך לא יעלה על דעתו בגלל שנתעשר לסייע בבנין , הוא יוסיף לחונן עניים במדה יותר גדולה, נוספת זו 42557 

 42558 .ישיבות

, י לא יסייעוהו לזה הכלים שקבל מחמת מדרגתו הקודמתכ, לדרגה נוספת זו צריך הוא להתעורר מעצמו 42559 

ישפיעו לו מן , ואם גם בתחילה במדה קטנה בבחינת פתח של מחט, ובהתעוררו לחיבוב לימוד התורה 42560 

וכבר אפשר , כגון רב מצויין שיחזק בו את החשק להתקרב יותר לתורה, השמים כלים ממין חדש לגמרי 42561 

כי לקנין התורה דרושים לו כלים , נה זו יטלו ממנו את עושרובדרגה יותר עליו´ שבהגיעו לעבודת ה 42562 

 42563 .כי יתכן שהעושר יפריעו בלימוד התורה, ולפעמים כלי העוני מתאימים לזה יותר מכלי העושר, אחרים

ואז ידע שעליו להשתמש בו ככלי , רק אחרי שנתיישבה אהבת התורה בלבו אפשר שישפיעו לו שוב עושר 42564 

אין אנו זוכים לכלי אלא מעין תוכן אתערותא , ולהחזקת התורה ביד רחבה שמקיל עליו לימוד התורה 42565 

אבל אין לנו בזה , ועל ידי זה זוכים לסיוע לעלות יותר באותו גדר עצמו של שורש שאיפתנו, דלתתא שלנו 42566 

 42567 .רק אם נשנה את שאיפתנו נזכה לכלים יותר נאותים, עדיין כלים לגדר שאיפה אחרת

 42568 0,השאיפה היא אחרת וההתמדה היא אחרת, ארץ ישראל שונה היא לגמריוכן עלינו לדעת שעבודת 

ועל כן אין לטעות שכלים מבחינת חוץ לארץ יכולים לסייע , לגמרי0אחרת  0היא 0העלייה0ואפשרות  42569 

עלינו להתפשט מהכלים הישנים והמוגבלים השייכים לבחינת חוץ , שבבחינת ארץ ישראל´ בעבודת ה 42570 

מכתב )  .מיא באופן חדש המתאים לאפשרויות הרוחניות החדשותולצפות לסייעתא דש, לארץ 42571 

 42572 .(261ג דף "מאליהו ח

 42573 

 42574 מאמר תתפו

´ בראשית נ) ויבואו עד גורן האטד. ויעל יוסף לקבור את אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ארץ מצרים 42575 

 42576 .(´ז

וכיון שראו כתרו של , ש המאורע שבאו כל מלכי כנען ונשיאי ישמעאל למלחמה"י ורבותינו דרשו ע"ברש 42577 

כל , והקיפו כתרים כגורן המוקף סייג של קוצים, עמדו כולן ותלו בו כתריהם, יוסף תלוי בארונו של יעקב 42578 

כי מצאו הזדמנות נאותה , מלכי כנען ונשיאי ישמעאל באו מזויינים עד ראש כדי להלחם עם השבטים 42579 

 42580 .ומתאימה להלחם ובטוחים היו שיצליחו

אף הסוסים , כי כאשר מת יעקב היו כולם שקועים באבל על מיתתו? ך בהצלחתםולמה היו בטוחים כל כ 42581 

וכל האומות מעלות את שבחיו של יעקב שהביא ברכה , וחמורים תפוסים בכל רגשותיהם רק במיתת יעקב 42582 



שהרי מי יעלה על הדעת , ואז הזמן הטוב ביותר להתנפל על בני ישראל ולהכותם, למצרים ולעולם כולו 42583 

 42584 ?אומה כזו שזוממת להתנכל לקיומם של בני יעקב וזרעושיש בעולם 

, שהציל את מצרים ואת העולם כולו מהרס וחורבן, אבל מיד כשבאו וראו שיוסף השליט האהוב על כולם 42585 

ומשמעות הדבר שלגבי חכמתו וצדקתו של יעקב הוא , והנה הוא עצמו תלה את כתרו על מיטת יעקב 42586 

דבר זה עורר התרגשות עמוקה אצל , הם אפס לגבי כח עליון אלקיוכי כל גדלותו ומלכותו וכחו , מתבטל 42587 

שהם ומלכותם אפס לעומת הכח האלקי , וכל כך הושפעו ממנו עד שגם הם הכירו בעצמם, כל המלכים 42588 

 42589 .ואינם נחשבים כלום

, התירו איזוריהם והתירו קשרי כתפיהם, כתריהם ותלאום על מיטת יעקב0את 0הם  0גם 0לקחו 0ואז 42590 

, במקום להשפיל כבודם של בני ישראל, ובמקום לצאת למלחמה הם נכנעו, רחה מהם שנאתםהתבטלו ופ 42591 

הסירו כתריהם כי הגיעו להכרה שהכתר מגיע , השפילו את עצמם ועמדו ביראת הכבוד מפני השבטים 42592 

יוסף שהוא היה הראשון שהסיר את כתרו ושמו על מטתו של ? ומי השפיע עליהם במעשה הזה, ליעקב 42593 

 42594 .באו רק מזכותו של אביו, תר וההצלחה שלו אף בגלות המר בהיותו במצריםשהכ, יעקב

תרגם יונתן בן עוזיאל נתקצרו ימיו של יוסף על , ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו 42595 

ויש שואלים מה היה לו ליוסף לעשות , ולכן בכה על שהשתחוה ליה, שהשתחוה לו יעקב כשראה אותו 42596 

 42597 ?פתע פתאום מיד בראותו אותואחר שאביו השתחווה 

וכיון שאביו , הטעם שנענש יוסף משום שיוסף יצא לקראת אביו בתכסיס מלוכה, ומפרש במדרש תלפיות 42598 

היינו פרעה שיצא לקראתו , הדעת נוטה שיעקב יסבור ויחשוב שהוא מלך מצרים, עדיין לא היה מכירו 42599 

הקדים שליח לפניו שמיד כראותו יודיע לו כ היה לו ליוסף ל"א, והיה משתחוה יעקב מפני כבוד המלכות 42600 

ולכן תיקן יוסף שהלך והניח , וכיון שלא עשה כן נענש יוסף כי הוא גרם שאביו ישתחוה לו, שהוא יוסף 42601 

 42602 .(מעייני החיים)  .כתרו על מטת אביו

 42603 

 42604 מאמר תתפז

 42605 .(ב"י´ נ) ויעשו בניו לו כן כאשר צום

שכך צום אל ישאו מטתי לא איש מצרי ולא אחד , י בניול מהו כאשר צום וישאו אותו בניו ולא בנ"י ז"רש 42606 

וכסדרן למסע מחנה של , רוחות´ למזרח וכן לד´ וקבע להם מקום ג, מבניכם שהם מבנות כנען אלא אתם 42607 

מנשה ואפרים יהיו , ויוסף לא ישא שהוא מלך, לוי לא ישא שעתיד לשאת את הארון, דגלים נקבעו כאן 42608 

 42609 .(´ג´ ר ק"בר) באות שמסר להם אביהם לישא מטתו, ותוזהו איש על דגלו באות, תחתיהם

אבל מהו ענין הקשר והיחס של סדר , ועמדתי להבין את ענין הדגלים שבוודאי הוא ענין נשגב וסוד אלקי 42610 

ומהו הסמל והרז הגנוז בסדר נשיאת המטה של יעקב להסדר , נושאי מטתו של יעקב לסדר הדגלים 42611 

, בצוואתו לאיזו מערכה נשגבה שעל פיה תתנהל אומת ישראל ובוודאי שכיוון יעקב? הדגלים במדבר 42612 

 42613 .ואיזו רבותא בזה שהבנים קיימו את רצון אביהם, והכתוב מעיד שבניו קיימו את צוואתו

ובעיקר לתקופת , ה גנוזה הוראה נפלאה לעתידו של עם ישראל"ונתעוררתי להבין שבצוואתו של יעקב אע 42614 

ה לומר לישראל לבנות המשכן "אבינו ברוח הקודש שעתיד הקבצפה יעקב , נדודיו במדבר סביב למשכן 42615 

ובכדי לקדם את פני התופעות השליליות העלולות להתגלע בקרב האומה בעקב , להשרות שכינתו בתוכם 42616 

או קידום ואיחור בסדר , התרשלות וקנאה של אחד השבטים, הקמת המשכן והתנדבות נפשם וממונם 42617 

 42618 .המלאכה והנדבה

שלא , ´אבל רמז אליו ואמר אל המקום אשר יבחר ה, באר בתורה מקום המקדשואשר בגלל זה לא הת 42619 

והיה נופל עליו מן המחלוקת והקטטה כמו שנפלו בבקשת , יבקש כל שבט היותו בנחלתו ולמשול בו 42620 

ורמז וגילה להם שעתיד , ומשום כך קרא יעקב לבניו קודם פטירתו, (ה"ג מ"נ ח"ם מו"רמב) הכהונה 42621 

ויש חשש שגם במשימה עילאית ורוממה זו יהיו איזה , י המשכן"ו בתוכם במדבר עה להשרות שכינת"הקב 42622 

 42623 .אף של כיסופין רוחניים לשם גבוה ולשם קבלת פני השכינה, חיכוכין

עורר אותם שיסכימו בעתיד לסדר , ל"לכן ציוום יעקב והביע להם את עומק רצונו שלא יתרחש מעין הנ 42624 

, וסדר שיתקבלו עליהם עכשיו יתרצה גם על צאצאיהם במדבר ,שהוא יתווה להם עכשיו בנשיאת מיטתו 42625 

ויפה היתה שעה זו שעת הסתלקות האב , ובכן רב ונשגב היה מעשה הצוואה של יעקב אבינו סמוך למותו 42626 

שאיחוליו וצוואתו יחדרו ללבותיהם וייחרתו כציווי שאין לזוז הימנו , הזקן בחיר האבות למרומי הנצחים 42627 

 42628 .לדורות

כשעת פטירת אדם יקר לעיני , שעת מירוק וריכוך כל יצרי לב אנוש הקשים, חמים והכנעהאין לך שעת ר 42629 

ב  "ק שכל מי שיתעסק ויימצא בלוויתו של רבי יזכה לעוה"ל בפטירת רבי יצאה ב"וכמשאז, מקורביו 42630 

 42631 מזכיר לו את, ריכוך הנפש הנגרמת לאדם מפאת היפגשו פנים אל פנים אל המוות של זולתו, (כתובות קג)



, לעידון השגותיו בעניני האלוקיות והנצחיות, ובתוצאה מזה מתעוררים רגשי תשובה, יום המיתה שלו הוא 42632 

 42633 .ועלול הוא להתפשטות מהחיים המדומים

עלול הוא לספוג אל תוכו מן הבושם החריף של המוסרית , אף החכם והמזוכך לא בכל השעות והזמנים 42634 

כדי שלא תניחני ותלך , מה לא הוכחתיך כל השנים הללו בני מפני, וכמו שאמר יעקב לראובן, העילאית 42635 

ועוד , לכאורה מבהיל הוא הענין שאחד משבטי יֿה קדושי עליון, (י שם"רש) ל"ותדבק בעשיו אחי עכ 42636 

ובכל זאת על שמץ של חשש עבירה הרעיש את , ל שכל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה"העידו חז 42637 

עשה שחשבו בתום לבבו למעשה נכון והגון שתבע עלבונה של אף על מ, עצמו ואת כל העולם בתשובתו 42638 

 42639 .אמו

ודחה את , ובכל זאת היה יעקב אבינו מהסס ומתעכב מלהוכיחו, אף על מעשה כזה הודה ועשה תשובה 42640 

השעה המסוגלת ביותר להחדיר את התוכחה הקשה , מעשה התוכחה עד יומו האחרון עד השעה האחרונה 42641 

כי ברגע של העדר , להזדככות ולהתרוממות אף מכל הרגשי הטבע שעה כזו יפה, ביותר לעמקי הלב 42642 

 42643 .אף התוכחה הקשה מתקבלת, ברם בשעת ההשראה וההתרגשות, ההתרוממות אפילו תוכחה קלה קשה

, (ב"תנחומא במדבר י) ל"ש משאז"טיילתי וחפשתי ומצאתי בסד, ל"והנה אחרי התרקם בנפשי הרעיון הנ 42644 

ואמר , חזר על כל בניו וברכן ופקדן, אמר לבניו ושכבתי עם אבותי, בשעה שנפטר יעקב אבינו מן העולם 42645 

דן אשר ונפתלי , ראובן שמעון וגד יטענו מן הדרום, להם יהודה יששכר וזבולון יטענו מטתי מן המזרח 42646 

 42647 .בנימין אפרים ומנשה יטענו מן המערב, יטענו מן הצפון

ומי , י לא יטען שעתידין לישא את הארוןלו, יוסף אל יטעון שהוא מלך ואתם צריכים לחלוק לו כבוד 42648 

ואם תעשו כן וטענתם את מטתי כשם שציוויתי , שטוען את ארונו של חי העולמים לא ישא ארונו של מת 42649 

שכן כתיב ויעשו , כיון שנפטר טענו אותו כשם שציוה, ה עתיד להשרות אתכם דגלים דגלים"הקב, אתכם 42650 

 42651 .אותו בניו ארצה כנעןמה כתיב אחריו וישאו , בניו לו כן כאשר צום

כשם שבשרן אביהן שהן עתידין , ה הרי השעה שיעשו הדגלים"כיון שיצאו ישראל ממצרים אמר הקב 42652 

עמד משה והתחיל מיצר אמר עתיד , ה למשה עשה אותם דגלים לשמי"מיד אמר הקב, לעשות דגלים 42653 

, אי אפשי אלא בדרוםהוא אומר לי , אם אומר לשבט יהודה לשרות במזרח, מחלוקת להנתן בין השבטים 42654 

מעצמן הם מכירים דירתן , ה למשה הם אינן צריכין לך בדבר הזה"אמר הקב, וכן כיוצא בו כל שבט ושבט 42655 

, איני מחדש עליהם דבר שכבר יש להן טכסין מן יעקב אביהם, שצוואת אביהן בידם איך לשרות בדגלים 42656 

 42657 .ל"כשם שהקיפו את מטתו כך יקיפו את המשכן עכ

אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל , (תענית כו) יר את המשנהבזה הרעיון נסב 42658 

ומה היו אומרות בחור שא נא , בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, כחמשה עשר באב וכיום הכפורים 42659 

מכוערות שבהן מה היו אומרות קחו מקחכם ´ ושם בגמ, עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי 42660 

לכאורה מוקשה הענין הכי מתאים הוא יום הקדוש והמקודש האחד בשנה יום פרישות וצום , ם שמיםלש 42661 

 42662 ?למחולות

כשהאדם מזדכך ומתנער מכל קסמי הטבע ומגיע לידי התנגשות , אפשר לומר שאכן דוקא ביום הקדוש 42663 

לא , ים לודוקא ביום כזה עלול הוא לבחור בחיי קידושין אמיתיים הצפוי, נפשיות צלולה ומזוככת 42664 

וכמאמר החכם שקר החן , להתרשם בחיצוניות אלא להתרומם להכרת ההצטיינות הפנימית של יראת השם 42665 

 42666 .היא תתהלל´ והבל היופי אשה יראת ה

להתרומם עד כדי הכרת , שעלינו להתאמץ בדרך לימוד המוסר בהתפעלות עצומה, ל"היוצא ממאמרינו הנ 42667 

י "והן ע, י ציור יום המיתה המלווה רעיונות מטוהרים"ולעורר רגשות נצחיות הן ע, השגחת הבורא 42668 

י רוממות הרוח "רק ע, התעוררות שמחה בהכרת הבורא הסוכך והמגונן עלינו בכל עת ובכל שעה 42669 

.למחשבה טהורה ולפעולות רמות ונצורות, היא שעת רצון להגיע לשכל הישר, והתעוררות רגשות נצחיות 42670 

 42671 .(תורת הנפש)  

 42672 

 42673 מאמר תתפח

´ בראשית נ) יוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ויבך יוסף בדברם אליוכה תאמרו ל 42674 

 42675 .(ז"ט

והנה אחיו בקשו ממנו מחילה ולא באר , בכה יוסף לגודל האהבה ונכמרו רחמיו, ת כותב"רבינו בחיי עה 42676 

ריצוי שנראה בזה שהיה להם , פ שהזכיר הכתוב וינחם אותם וידבר על לבם"ואע, הכתוב שהוא מחל להם 42677 

כ מתו בלי מחילת יוסף ואי "א, מ לא ראינו שהזכיר הכתוב מחילה ביוסף שישא פשעם וחטאם"מ, מיוסף 42678 

כ הוצרך העונש להיות כמוס וחתום להפקד אחר זמן בענין עשרה "וע, אפשר להתכפר עוונם רק במחילתו 42679 

 42680 .ל"הרוגי מלכות עכ



בן לאמו רחל אשר , לו את כל חכמתו לכאורה איך אפשר שצדיק כזה כמו יוסף בן זקונים שאביו מסר 42681 

למה לא , וסיכנה עצמה שמא עשיו ישים עינו עליה, וויתרה על כבודה ומסרה את הסימנים לאחותה לאה 42682 

כל שכן לאחר שעבר בשלום כל הנסיונות ונתעלה למלכות , וויתר על היסורים והעלבונות שגרמו לו אחיו 42683 

 42684 ?ראת אחיו למחול להםבודאי היה לו לבוא לק, ונתקדש שם שמים על ידו

, גדול במעשה חמור´ אבל מה שגרמו חילול ה, ל שבאמת כן מחל להם על הפגיעה האישית בלב שלם"וי 42685 

כזה אין ברשותו ואין ´ על חילול ה, והשאיר רישומו לא רק לאותה תקופה אלא גם לדורות רבים אחרי כן 42686 

על זה עליהם , א מחוץ לרשותו ושליטתווענין זה הו, ובכבוד עם ישראל´ הם פגעו בכבוד ה, בידו למחול 42687 

ולמרבה הדאבון , ורק הוא יכול לסדר להם תשובה וחנינה ותיקון חטאם, ולחלות את פניו´ להתפלל לה 42688 

 42689 .שמזה נגרם מותם של עשרה הרוגי מלכות, שילם עם ישראל מחיר גדול וכבד

וכאילו לא קרה , עליהם אלא לא היתה מעולם בלבו שום שנאה וכעס, יוסף מחל להם ולא רק שמחל להם 42690 

אמר ´ ולפי פירושו של אור החיים הק, ואף בשעת מכירה לא נעקרה האהבה מלבו אליהם, שום דבר 42691 

אתנהג עמכם במדת האחוה וכאילו לא היה ´ פי, לאחיו אל תיראו אל תחושו לדבר כי אני יוסף אחיכם 42692 

 42693 .כהתה עין האחוה ממנושאפילו בזמן המכירה לא , גם סמך לומר אחיכם אשר מכרתם, הדבר ההוא

, חסידים שיוסף כן מחל להם´ בס´ פירוש הרב אזולאי שפי, ה לשמחת לבי סיוע לרעיוני"והזמין לי הקב 42694 

ל דגלות מצרים היה בעבור "איך אמרו חז, כ למה נענשו השבטים"שואל אם מחל יוסף מחילה גמורה א 42695 

אמרו שבעשרה הרוגי מלכות באו עשרה עוד , וגם גזירת המן אמרו שהיה בחטא מכירת יוסף, מכירת יוסף 42696 

וכבר מחל להם מחילה גמורה , וכל זה קשה דאין אחר מחילת יוסף כלום, שבטים בגלגול וקבלו עונשם 42697 

 42698 ?כ"ולמה נענשו כ

שהיה לעיני ´ פגעו וחיללו את ה, ת"חטאו עם יוסף וחטאו גם עם השי, ונראה דהשבטים חטאו בשתים 42699 

אבל אכתי פש גבייהו מה , הצדיק אהני על מה שחטאו לו דוקאכ מה שמחל יוסף "א, פרעה והמצריים 42700 

ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה והם מפלאות תמים דעים "כי הקב, שחטאו לשמים ומשום הכי נענשו 42701 

ולא רק שמחל אלא היה מלא אהבה ומתוך אהבה בכה , וכאמור יוסף מצדו מחל על כל הנעשה לו, ל"עכ 42702 

 42703 .בכיה של געגועים

ולא עמד איש אתו בהתודע , לא עשה יוסף כשורה מה שאמר הוציאו כל איש מעלי, סף אמרחמא בר יו´ ר 42704 

יודע היה , נחמן אמר כהוגן וכשורה עשה´ שמואל בר´ ר, שאילו בעט בו אחד מיד היה מת, יוסף אל אחיו 42705 

 42706 .צדקתן של אחיו ואמר חס ושלום אין אחי חשודים על שפיכות דמים

שהרי כן ראה , ב פועל בו"כח עילאי שהוא מעין עוה, לבו של יוסףבא וראה את הכח הטמיר הגנוז ב 42707 

י השפעת ראובן שאמר אל "ורק ע, כ ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות"כמש, שביקשו להרגו 42708 

הרי שברור כי הרהורי שפיכות דמים היו , והשפעת יהודה שאמר מה בצע כי נהרוג את אחינו, תשפכו דם 42709 

אינו רואה ואינו זוכר עתה שהיה אצלם הרהור על , אמין יוסף בצדקת אחיהםועל אף כל זאת ה, כאן 42710 

 42711 . שפיכות דמים

, ולא עלה בלבו שום פחד של סכנה, האהבה שבלבו היתה כל כך חזקה עד שהסתירה מעיניו כל השנאה 42712 

, אל תחשדו אותי באיזה הרהור רע או שמץ של שנאה, עוד אמר להם אין לכם להתבייש אין לכם לפחד 42713 

, והוא בכה שראה שלבו שוה עמם, הריני מוחל לכם בכל לבי, ם קיימת בלבבכם איזו תחושה של אשמהוא 42714 

 42715 ?´אבל מה אפשר לעשות עם חילול ה

כ בשנות "ואח, אבל את העליה שעלה באותם השעות והימים, ויש להוסיף עוד כי יוסף מחל באמת לאחיו 42716 

למחוק מגופו ומנפשו את הרישומים שנולדו לו לא רצה , הגלות שלו במדינה מלאה זוהמה לא רצה לשכוח 42717 

כל טיפה וכל דמעה וזיעה ובושה , הוא רצה להישאר עם הצלקות שנחרתו בלבו ובנפשו, מן העלבונות 42718 

את האוצר הגדול הזה לא , ב"כל היסורים והעלבונות הללו יאירו לו לעוה, יקרים לו ואהובים עליו מאוד 42719 

 42720 .רצה להשכיח

אותם חיבר בהצלחה כל כך גדולה , איזו זכות זכה שהוציא את ספריו הרביםשאלו פעם לבעל שדי חמד ב 42721 

קבוצת אברכים , השיב כי בנעוריו היה גביר אחד שיזם על חשבונו ותמיכתו, שנפוצו בכל בית ישראל 42722 

, מ ולהכינם שיהיו מורי הוראה בישראל"בהוראה באיסור והיתר וחו, ש"שילמדו וישתלמו בתורה ויר 42723 

והנה התקנא בו , והצטיינותו עלתה על כל חבריו, לט בין המצויינים והמתמידים ביותרהשדי חמד היה בו 42724 

והחל להקניטו בכל האמצעים כשרים , חבירו ולכן חיפש לו עילה להשפילו ולהמעיט את קומתו וגדולתו 42725 

 42726 .הכל כדי להכשילו ולהסיר חנו ואף להשמיץ אותו, ולא כשרים

ואמנם , עוזרת של הגביר להעליל עלילה על השדי חמדששיחד את ה, בין השאר הלך ורקם מזימה 42727 

וכאשר היה השדי חמד תמיד מן הראשונים לבוא , המשרתת הזו הוציאה עליו שם רע שהוא מתגרה בה 42728 

באה אז המשרתת לבנין הישיבה והתחילה לצעוק שהוא תמיד מטריד אותה ומפריעה , לתפלה וללימוד 42729 

 42730 .פוהו וגידפוהו והטיחו בו עלבונות לאין שיעורוכמובן שקמה בעיר מהומה עד שחיר, ממנוחתה



, כששמע את הדבר הלך ופיטר מיד את המשרתת מעבודתה, הגביר שהקים את הישיבה והחזיק אותה 42731 

בכתה , אז התחרטה ובאה לפני השדי חמד, וכאשר ראתה שכלתה אליה הרעה שהפסידה את פרנסתה 42732 

שחבירו הוא שפיתה אותה בכסף כדי , יתהוגילתה את כל האמת כפי שה, התנצלה וביקשה את סליחתו 42733 

ראשית כדי שלא לבייש את , אבל השדי חמד מיאן וסירב לקבל את התנצלותה, שתבוא עליו בעלילה 42734 

מעייני  .ושנית שבדיעבד שמח להישאר נעלב כפי שהעליבו אותו, חבירו שהעליל עלילה עליו 42735 

 42736 .(החיים

 42737 

 42738 מאמר תתפט

 42739 .(ז"ט´ בראשית נ) ם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטובהאביך צוה לפני מותו כה תאמרו ליוסף ואת

וגם צריך לרפאות המדות בדברים פשוטים ולא , הערה נפלאה עד כמה צריך האדם לחשוד את עצמו 42740 

כי בשכל אין מקום , כי כל המדות דעת תינוק הן, כי הרע שולט באדם בדרכי נערות, ברעיונות גבוהות 42741 

 42742 .ואות של תינוקותכ צריך לרפאותם ברפ"וע, למדות רעות

ואמרו ליוסף אביך ציוה לפני , הנה מצינו שאחרי מות יעקב פחדו האחים פן ישיב רעה כאשר גמלו לו 42743 

וקשה הלא , והוא השיב להם אתם חשבתם עלי רעה אלוקים חשבה לטובה, מותו לאמר כה תאמרו ליוסף 42744 

כ למה "א, לפניו תיבת זקופא במשפחתו אין להזכיר (תלוי)א  מאן דאיתא לו זקופ, (ט"מ נ"ב) ´יש בגמ 42745 

 42746 .הזכיר כאן אתם חשבתם עלי רעה

וכבר אמרנו כי , אבל הענין כי מדת קפדנות מדה רעה מאוד וגם צדיק כיוסף צריך לחשוד את עצמו בזה 42747 

אם כי הם רצו לירות בי , ולכן אמר לעצמו מה לך להקפיד, צריך לרפאות מדותיו ברפואות של תינוקות 42748 

ובזה יהיה בטוח כי גם נפש , הלואי שיזרקו עוד תפוח זהב בדומה לזה, האבןאבן אבל של זהב היתה  42749 

 42750 .הבהמית נערות וילדות תקבל שלא להקפיד שוב

כי גם  (ב, כי גם אדם גדול צריך לחשוד את עצמו במדות פחותות (א, כמה לימודים נשגבים יוצאים מזה 42751 

כי הרפואה של המדות  (ג, ם ליוסףאיש אחר מותר לחושדו להזהר בדבר פן יקפיד כענין שחשדו האחי 42752 

 42753  .צריכים להיות בדברים פחותים מספיקים להתקבל על נפש הבהמי, באם ירצה שיהיה מנוקה באמת

 42754 .(ז"הרש)

 42755 

 42756 מאמר תתצ

´ בראשית נ) כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ויבך יוסף בדברם אליו 42757 

 42758 .(ז"י

י "רש) והא קחזינן דאזלי כי מתברי ואתו כי מצמדי, ם לית בה ממשא"כוע לבי ולבך ידע דע"ל זונין לר"א 42759 

אמר לו וכי מפני , (ם שנתפרקו איבריהם מחמת חליין וחוזרים באברים מצומדים"פסחים ההולכים לעכו 42760 

אשר חלק , ורבי יהודה מתרץ שם מהא מלתא דאמר רב, ששוטה זה עשה שלא כהוגן אנו נאבד שבועתינו 42761 

י "ומפרש רש, מלמד שהחליקם בדברים כדי לטורדן מן העולם, (´דברים ד) ל העמיםאלקיך אותם לכ´ ה 42762 

 42763 .(ה"ז נ"ע) ל שהחליקן בדברים מניחן לטעות"ז

אלא , ז"כי באמת אין ממש בע, אין הכונה בזה חלילה שנתן ממשות בעבודה זרה כדי שיטעו בם הבריות 42764 

או לסבב , ם"גע האחרונה לבית עכוהכונה שאמנם היה הבורא יכול לסבב שלא יכנס ברגע שלפני ר 42765 

ועל זה תירץ שלכן מתנהג על דרך , ם"מששת ימי בראשית שהרגע האחרונה תהיה קודם כניסתו לעכו 42766 

 42767 .ם ריפא אותו"כדי שיהיה מקום לטעות שיוכל לחשוב שהעכו, זאת

י נאמנים ואז היה מתברר לו כ, היתה לו הבחירה למסור רפואתו על גזירת השם ולהמתין עד כלות הגזירה 42768 

ולא היה יכול לכבוש את , אלא טרדת נפשו להקדים מה שאיחר הבורא היתה דוחקת לו השעה, בשבועתם 42769 

ז ויש "שיחשוב שבאמת ריפא לו הע, אם הוא אדם כזה ניתן לו מקום לטעות, ם"יצרו ורץ לבית העכו 42770 

 42771 .(ד"הושע י) ולכן צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, חלילה ממש בה

אינו ´ הצדיק המאמין בה, והכל תלוי רק בבחירת האדם, ז והיסורין נאמנים בשבועתן"ממש בעובאמת אין  42772 

והרשע שאינו יכול להמתין ירוץ , כ נתאמת לו זה בחוש"ואח, פונה לשום דבר ומצפה עד כלות הגזירה 42773 

שע הצדיק נבנה ממנו והר, נמצא שממקום טעות זה, ם ונתנו לו מקום לטעות והוא יכשל בו"לבית עכו 42774 

והרשות נתונה לאדם , כמו בפתח כשר וכדומה, וגם לצדיק מוצא היצר להטעות בטעות דק יותר, ילכד בו 42775 

, והבחירה הזאת להיות משים לב על דרכיו בל יטעה גם במקום הטעות, לברר גם מקום הטעות ולנצחו 42776 

 42777 .עד שגם האנשים הרמים במעלה לא נמלטו מזה, קשה הרבה יותר מבחירת הטוב בכלל

בגלל שטעו לדון , י יֿה מצינו שחשדו את יוסף בדבר שאין בו וזה גרם להם שיעשו צוואה מזוייפתבשבט 42778 

ר תנחומא "א, רבי לוי אמר שלא זימנן לסעודה, ש במדרש וישב יוסף מצרימה"כמ, לרעה התנהגותו איתם 42779 

ה מראובן ולמעל, אמר לשעבר אבא מושיב לי למעלה מיהודה שהוא מלך, הוא לא נתכוון אלא לשם שמים 42780 



רבי יצחק אמר , והם לא אמרו כן אלא לו ישטמנו יוסף, עכשיו אינו בדין שאשב למעלה מהן, שהוא בכור 42781 

, (לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה) ש"ר תנחומא הוא לא נתכוון אלא לש"א, הלך והציץ באותו הבור 42782 

 42783 .(´ר ק"בר) והם לא אמרו כן אלא לו ישטמנו יוסף

כי בעת שראה את אחיו ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם , דה על יוסף הצדיקהרי לנו אף שהתורה העי 42784 

כי , נשמע מזה עד כמה היתה רמה מדרגת יוסף בתיקון המדות, ולא כתיב כי נזכר מה שעשו לו אחיו, להם 42785 

והיה רחוק בתכלית מן רושם משהו של , לא זכר גם במחשבתו כל ההרפתקאות שעברו עליו בגלל אחיו 42786 

, עד שהיו מוכרחים לעשות צוואה מזויפת, בכל זאת חשדו בו אחיו כי רוצה להתנקם בהם, רצון נקמה 42787 

 42788 .ואיך באמת בא להם החשד הזה

כי היו יכולים , ואף הכי גבוהים יכלו לטעות אלא שהבחירה קיימת´ מקום לטעות´הוא שאמרנו שניתן  42789 

, ם ולמכירתם אותו למצריםאשר היתה גם כן סיבה לשנאת, למצוא הנגיעה הקדומה שנחבאה במצפונם 42790 

ל בשביל "כמבואר בחז, אשר לא היתה ידועה אצלם בתחילה, היא הנגיעה של כתונת פסים הדקה מן הדקה 42791 

 42792 .(7´שבת י) משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו

אלא שמראה עיניהם סילף , או שהיו דנים אותו לכף זכות, לולא הנגיעה היו רואים עתה המשפט המדויק 42793 

, היה יכול לסבב שלא ילכו בדרך הזה שהבור נמצא בו´ ורק הבורא ית, מבטם וחשדו אותו בדבר שאין בו 42794 

והתירוץ , ולא היה כאן מקום לטעות, וגם שאביו יהיה מצוה לפני מותו שישב גם אחר מותו בראש אחיו 42795 

, (7ה"יבמות ס) ין לו נגיעה לטעות אינו טועהומי שא, ל שהחליקן בדברים שהניחן לטעות"ש חז"על זה כמ 42796 

 42797 .ש"נתן אמר מצוה עי´ ר, שנאמר אביך צוה כה תאמרו ליוסף, מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום

 42798 .(´תקון המדות פרק ב´ מדרגת האדם מא) 

 42799 

 42800 מאמר תתצא

´ נ בראשית) כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ויבך יוסף בדברם אליו 42801 

 42802 .(ז"י

ומלמד סנגוריא על בניכם , ה אתם אמרתם בלשון אנא עתיד כהן גדול ליכנס בקדשי הקדשים"אמר הקב 42803 

, ונראה לי לפרש הסמיכות והשייכות של הכהן הגדול בעתיד, (ילקוט ויחי)א  בלשון הזה אנא השם כפר נ 42804 

גיהם התלבטותם כל מעשי האבות והשבטים השי, להוידוי והחרטה וההכנעה של האחים אחי יוסף 42805 

כאן , שימשו ומשמשים סמל ודוגמא לדורות הבאים, והתרוממותם למעלות ומדרגות הנישאות ביותר 42806 

בוידויים של האחים לפני יוסף ניתנת לנו דוגמא ותמונה ממהותה של כח התשובה המלווה את עם ישראל  42807 

 42808 .בכל הדורות

וכל מהלומה ירדה וחדרה , מות פטיששהאחים הביעו בהכנעה ברגש של כלימה היה כהלו´ אנא ואנא´כל  42809 

, הבזיון ששפכו על ראשם מתוך הכרה והרגשת החטא מול פני יוסף, ריככה וזיככה את כל פינות נפשם 42810 

 42811 .שימשו גורמים מצרפים ומזככים את עמקי הנפש

ה "הם שיכלו לשתף את הקב, אריות במעלותיהם ובדרגותיהם, הגע בעצמך אלה שבטי יֿה גבורים ברוחם 42812 

הם , דבקה לעפר נפשם בבושה וכלימה לפני יוסף, עומדים כעת עלובים ושחוחים, המכירהבמעשה  42813 

הם חרתו בתוך תוכה של נשמת , שהניחו את היסוד לכח ההכנעה וכשרון הוידוי לעם ישראל לכל הדורות 42814 

 42815 .אחת המדות הנעלות המאפיינים את מהותה של הנשמה הישראלית, ישראל את מדת הבושה

להודות , מא הראשונה איך צריך האדם אף הגבור והנעלה ביותר לחגור עוז וגבורהכאן לפנינו הדוג 42816 

ולומר בדמעות שליש לפני יוצרו אנא שא נא חטאתי , להיכלם ולהתבייש מפני העוונות והחטאים שחטא 42817 

וקבלו עליהם מתוך הכנעה הכרה ואהבה , פעם ופעמים חזרו האחים להתוודות ולהיכנע אנא, עויתי פשעתי 42818 

 42819 .בכדי שלא יצטרכו להיות מבוזים ונזופים לעולם הבא, ז"ורי הבזיון בעוהאת יס

, וקבלה את צורתה המלאה במשימתו של הכהן הגדול מאחיו, דוגמא זו של האחים נתקבלה והתפתחה 42820 

ובלשון אנא בווידוי וחרטה , שהיה מתוודה בכל שנה ביום הקדוש בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל 42821 

ל וילך משה וישב אל יתר "וכאז, ם היתה כל כך אמיתית עד שהונצחה לכל הדורותחרטת האחי, שלמה 42822 

ולכן דוגמת , מכאן אתה למד מי שמקבל על עצמו לעשות מצוה אין אותה מצוה פוסקת מביתו, חותנו 42823 

והיא סלולה , לא פסקה ולא תיפסק מבית ישראל עד עולם, שבטי יֿה דוגמת התשובה והחרטה המלאה 42824 

 42825 .וכבושה לדורות

ההדגשה ומתוודה עליו , (.סנהדרין מג) עולמים´ ה בב"כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו כאילו כבדו להקב 42826 

במיעוט , לכבוש את יצרו ולהטיל על עצמו עינויים עצומים, שאף שיכול להתחרט על מעשים רעים, משמע 42827 

וא יסכים לעשות גדולות ה, אבל חסר אונים הוא להתוודות ולומר בגלוי חטאתי, תענוגות וריבוי סיגופים 42828 

, אבל הבעת המלה חטאתי קשה עליו יותר מקריעת ים סוף, בקום ועשה ואף לשחוט את יצרו בלא תעשה 42829 

 42830 .ל והדגישו בצורך הוידוי הגלוי באמירת הפה חטאתי"ולכן הוסיפו חז



ין ומבלעדי אמירה זו א, צופה ומקוה שהחוטא יתגבר ויתרומם עד התשובה האמיתית באמירת חטאתי´ ה 42831 

ה מביט ורחמיו נכמרים על הבעל "הקב, ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי, התשובה שלימה 42832 

כן צריך הבעל תשובה לומר , שאינו מתבייש ואומר בגלוי שהוא עני, תשובה שמרגיש את עצמו כעני 42833 

 42834 .חטאתי וזוהי ההכנעה השלימה

ושעל ידו , להשתמש ברגע אחד בכח הווידויוהגביר נפשו , אף בלעם הרשע מצא את הטובה הגנוזה הזאת 42835 

ל שהיה ערום ויודע שאין "ופירשו חז, חטאתי´ כ ויאמר בלעם אל מלאך ה"כמש, ניצל באותה שעה ממות 42836 

, (ר בלק"מד) שכל מי שחוטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו, עומד בפני הפורענות אלא תשובה 42837 

כל שכן , מירת חטאתי מתוך ערמימות ורשעותל השתמש בתכסיס זה של א"הן אמנם שהרשע הנ 42838 

 42839 .בוודאי שאין לך תשובה יותר מעולה מזו, כשאמירה זו נאמרת מתוך לב שבור

ולא ממה שאתם עושין , לא ממה שאתם מרובים מכל האומות, בכם´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה 42840 

ממזרח ´ שמי יותר מכם שנאוהן מגדילין , שהאומות עושין מצוות שלא נצטוו יותר מכם, מצוה יותר מהם 42841 

 42842 אלא בזכות שאתם ממעטין עצמיכם לפני לפיכך אני אוהב אתכם, שמש עד מבואו גדול שמי בגוים

 42843 .הגדרה נפלאה בהבדל יסודי ומהותי בין הנפש הישראלית והאנושות הכללית, (´תנחומא עקב ג)

ויש שהם מהדרים , נכבדותוהוא גם עושה כמה וכמה מעשים , גם האדם הכללי יש בו מן הנטיות הטובות 42844 

אלא שאין בהם באומות מן אותו הכח של , ומקשטים ומגדילים את המעשים אולי ביותר מישראל 42845 

לומר , אותו הכח של הכרת האלוקות עד כדי התבטלות והכנעה, ש"ההתמעטות וההתבטלות לפני רצונו ית 42846 

טות והרגש העדין והדק ההתמע, המורה על אמיתות רגש התשובה שבלב´ חטאתי´לעת מצוא את המלה  42847 

 42848 .ש מכל המעשים והמצוות שהאומות עושין לפניו ממזרח שמש ועד מבואו"הזה חשוב וחביב לפניו ית

והיה לוקה , והיה לוקה אותו עד שאמר חטאתי, ר לוי משל למלך שהיה לו בן וחטא"א, פרשה ציון בידיה 42849 

ה מייסר לירושלים "כך הקב, עותיווהיה לוקה אותו עד שפשט עשר אצב, אותו עד שאמר חטאתי והסכלתי 42850 

והיא ההכנעה , כל שהאדם לא הגיע לקצה התכלית הנדרשת, (ר איכה א ט"מד) עד פרשה ציון בידיה 42851 

 42852 .ושברון לב האמיתי הרי עודנו לוקה

ולא בשפה ברורה שיהיה באמירה זו עדות על , אף אמירת חטאתי כשהיא נאמרת בשפה רפה ומגומגמת 42853 

ולא , ו לוקה עד שמוציא מלב את הקריאה הגדולה ספוגת הכאב והחרטה חטאתיעודנ, שברון ודכדוך הלב 42854 

וגם בזה עוד טרם , זו בלבד אלא שצריך להוסיף לומר חטאתי ונסכלתי שיבזה את עצמו שהיה סכל וטפש 42855 

עד כדי פשיטת עשר , ולכן צריך להגיע למצב של פרשה ציון בידיה, נגמרה כביסת נפשו ונשמתו 42856 

 42857 .(אור הנפש)  .ש בכל לבו"בזה נראה שקיבל את אדנותו ית, השם כפר נא כי חטאתי האצבעות ולומר אנא

 42858 

H 42859 

 42860 תם ונשלם ספר בראשית

 42861 תתצ   מאמרים   כמנין

 42862 "0´אני עזרתיך נאום ה"

 42863 שבח  לאל  בורא  עולם

 42864 

 42865 

 42866 

 42867 שמות

 42868 מאמר א

 42869 .(´א´ שמות א)  ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב

שכל המונע בנו מן המרדות סוף בא לתרבות רעה ושונאהו שכן מצינו , (ג"י משלי) חושך שבטו שונא בנו 42870 

כיוצא בו דוד , כיוצא בו ויאהב יצחק את עשיו לפיכך יצא לתרבות רעה על אשר לא רודהו, בישמעאל 42871 

כיוצא בו היה יצחק , אתה מוצא שאברהם ייסר את יצחק בנו, שלא ייסר לאבשלום בנו יצא לתרבות רעה 42872 

ואף יעקב אבינו ייסר את בניו ולמדם שלא היה , עקב שלמדו תורה ויסרו בבית תלמודומשחר מוסר לי 42873 

 42874 השוה כולם ליעקב שכולם צדיקים, שכן כתיב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, בהם פסולת

 42875 .(´א´ ר א"שמו)

ען אשר כי ידעתיו למ, דברי המדרש סתומים דאיך אפשר לומר על אברהם אבינו אשר התורה העידה עליו 42876 

, ובפרט שמצאנו שדוקא כן עסק בחינוכו, יצווה את בניו ואת ביתו אחריו שנתרפה בחינוכו של ישמעאל 42877 

גם מצאנו בילקוט , (ד"ח י"ר מ"ב) ש המדרש על הפסוק ויתן אל הנער זה ישמעאל לזרזו במצוות"כמ 42878 

למות שאדם שהשבעה הבלים שאמר קהלת הם כנגד שבעה עו, קהלת על הפסוק הבל הבלים אמר קהלת 42879 

 42880 .ואז נעשה בעל מום לתורה, ואחד מהם כשנושא אשה כאילו ניתן עליו אוכף ונעשה חמור, רואה



במה דברים , ואז נעשה בעל מום למצוות, כשנולדו לו בנים נעשה ככלב לצרוח בשביל מזונותיו ומזון בניו 42881 

מזה רואים , נופל ממדרגתו אפילו זקן עדיין הוא מלך אינו, אמורים ברשעים אבל בצדיקים והמלך דוד זקן 42882 

אבל הצדיקים נשארים על עומדם , איך שהרשעים נכשלים בנסיון הבנים ונעשים פגומים לתורה ומצוות 42883 

ואם כן איך יתכן לומר , והראיה מדוד המלך´ לכלכל ענין משפחתם באופן שלא יפריע אותם מעבודת ה 42884 

 42885 ?שדוד לא חינך את בניו כראוי וגרם שיצא אבשלום לתרבות רעה

אם עתיד , ע"שכאשר אברהם התפלל עבור בנים אמר רבש, עוד במדרש שאברהם ודוד אמרו דבר אחד 42886 

ע אם עתיד אני להעמיד בנים "דוד אמר רבש, אני להעמיד בנים ולהכעיסך מוטב לי ואנכי הולך ערירי 42887 

לא באו  כל עצמם, (´ד י"ר מ"ב) שימותו בניו וילכו בדרך עולם, ולהעציבך מוטב לי ונחני בדרך עולם 42888 

 42889 ?ואיך אפשר להאשימם שלא הדריכו את זרעם, אלא להעמיד דור ישרים יבורך

ראשית כל הנסיון הגדול בגידול בניו , אמנם להגיע לביאור הענין עלינו להבין שכאן כרוכות כמה נקודות 42890 

, אין אדם שאינו דורש את אושר צאצאיו, במה שנוגע לרגשות הטבעיים שהאדם מרגיש כלפי בניו, הוא 42891 

אולם שונים הם זה מזה בהבנת מהות האושר האמיתי של , ומוכן הוא למסירות רבה להבטיח אושרם 42892 

שההורים ,  עלול הוא להאחז בטעות הנפוצה, אם האדם ילך אחרי הרגש הטבעי ללא הבחנה, זרעם 42893 

 42894 .מקדישים את מיטב שנותיהם לצבור הון עבור בניהם שלא יחסר להם מאומה

וגם במה שמאמינים שהאהבה , לחת בניהם תלוי בכסף שיכינו להםטועים הם במה שחושבים שהצ 42895 

כל ההנחה בטעות , מעוררת בהם אהבה ומסירות דומה לגבי ההורים, והמסירות שהם מראים לבניהם 42896 

ומי יודע אם יתקיים הממון או אם יביא , וכל עמלם להבל וריק ומבזבזים את חייהם ללא הועיל, יסודה 42897 

 42898 .אם יתעשרו בניו אינם מכירים לו טובה לזהוגם ? אתו קללה במקום ברכה

אחרי שהדריך מנוחת נפשו כל ימיו ברדיפת הממון והסיח , ואפילו אם יכירו טובה לא יוכלו לעזור לו 42899 

אבותי גנזו לאחרים , וכמו שאמר מונבז המלך אחרי שפזר את אוצרות אבותיו לצדקה, דעתו מבית עולמו 42900 

אי הסתפקותו של האדם , (.א"ב י"ב)א  זה ואני גנזתי לעולם הבאבותי גנזו לעולם ה, ואני גנזתי לעצמי 42901 

הם שמשעבדים את האדם להבלי העולם ופוגמים אותו , בקניני העולם ורצונו לגדל את בני ביתו בעשירות 42902 

 42903 .וסופו של דבר שהבנים המפונקים אינם גורמים נחת לאביהם, לתורה ומצוות

ואחר כך פגע ברבה בנו שהריח את , נה ולקחה לעצמווכבר סיפרו בגמרא איך שרב הונא מצא תמרה שמ 42904 

אמר לו רב , כשבא הבן של רבה לקח רבה את התמרה שקבל מאביו ונתנה לבן שלו, התמרה ונתנה לו 42905 

י ששמחו במה שהריח את התמרה שזה מורה על "ופירש רש, הונא בני שמחת את לבי והקהיתה את שיני 42906 

, והראה שאהבת בנו יותר גדולה מאהבת אביו, ונתנה לנכדאבל הקהה את שיניו במה שלקחה ממנו , טהרה 42907 

 42908 אבל אהבת הבן היא על הבן שלו, ומסיימת הגמרא זה שאומרים הבריות שאהבת האב אמנם על הבן

 42909 .(א"ט ע"סוטה מ)

אבל הצדיקים משתדלים להדריך את , וכל זה ברשעים שאינם מטיבים להבין מה הוא האושר האמיתי 42910 

ש אצל ריש "כמ, ואינם דואגים להשאיר להם ירושות גדולות, ידם בקרן אורהבניהם בדרך התורה ולהעמ 42911 

חשוב להם , (.ז"גיטין מ) וקרא על עצמו הפסוק ועזבו לאחרים חילם, לקיש שהשאיר לבנו איזה דבר קטן 42912 

יודעים הם , יותר מדי הזמן הקצוב עלי חלד מלהפסידו ברדיפת דברים חסרי ערך כקניני העולם הזה 42913 

ש במדרש כל מי שיש לו בן יגע "כמ, י מהבנים היא כשרואה איך שממשיכים בדרך הישרשהנחת האמית 42914 

 42915 .(´ג א"ר ס"ב) בתורה הוא מתמלא עליו רחמים

שלא היתה , ואחרי שהגענו להבנה זאת נוכל להבין התביעה שהיתה על גדולי עולם בנוגע לחינוך בניהם 42916 

אלא שבאו לומר שלא הספיק , ת בניהם כראויהכוונה שדבר זה לא היה חשוב בעיניהם או שלא הדריכו א 42917 

כל רצונם הטוב של האבות וכל הדרכתם לא היו כדאי , כל חינוכם כל זמן שלא ייסרם בשבט מוסר דוקא 42918 

ומשמע מדברי המדרש שאפילו בנים שלא היו כל כך מעולים , שיקלטו בלב הנער בלי הרצועה שתסייע 42919 

אבל איפה , המוסר לכל הפחות שלא יצאו לתרבות רעהבכל זאת היה מועיל , כמו ישמעאל עשו ואבשלום 42920 

ולא עוד אלא , יצחק ליעקב ויעקב לבניו הצליחו הבנים, שייסרו האבות את בניהם כמו אברהם ליצחק 42921 

 42922 .שהוסיפו אהבה לאביהם וכבדום כדאיתא במדרש

הפריע ה ונסיון הבנים לא "אחרי שגדולי עולם שהיו כה דבקים בהקב, כמה מוסר השכל יש לקחת מזה 42923 

ובכל זאת מזה שנמנעו מלייסר בניהם יצאו , וכל עצמם לא באו אלא להעמיד דור ישרים, להם כהוא זה 42924 

אם כן קל וחומר בן בנו של קל וחומר שעלינו לפקח בשבע עינים על חינוך בנינו ולייסרם , לתרבות רעה 42925 

, רכו של ישראל סבאאלא ישימו מעיינם בהמשך ד, כדי שלא ימשכו אחרי הבלי העולם וכזביו, כראוי 42926 

 42927 .(המוסר והדעת)  .ובזה נקווה שיתקיים בנו תחת אבותיך יהיו בניך

 42928 

 42929 מאמר ב

 42930 .(´א´ שמות א)  ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב



בנוהג שבעולם אדם , ד חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר"הה, (´א´ ר א"שמו) איתא במדרש 42931 

ללמדך שכל המונע , ל חושך שבטו שונא בנו"ומה ת, ך יורד עמו לחייושאומר לו חבירו פלוני הכה לבנ 42932 

ויצא לתרבות , שכן מצינו בישמעאל שאברהם לא רידהו, בנו מן המרדות סוף בא לתרבות רעה ושונאהו 42933 

 42934 .רעה ושנאהו והוציאהו מביתו ריקם

עבירות עבר עשו ´ ש ה"כמ, לפיכך יצא לתרבות רעה על אשר לא רידהו, כיוצא בו ויאהב יצחק את עשו 42935 

וביקש להרוג את , כיוצא בו דוד שלא ייסר אבשלום בנו ולא רידהו יצא לתרבות רעה, הרשע באותו היום 42936 

´ על שאהב ישראל דכתיב אהבתי אתכם אמר ה, ה"ואוהבו שחרו מוסר זה הקב, אביו ושכב עם פלגשיו 42937 

כיוצא בו היה , והדריכו בדרכיואתה מוצא שאברהם ייסר יצחק בנו ולמדו תורה , הוא מרדה אותם ביסורין 42938 

 42939 .ש"יצחק משחר מוסר ליעקב שלמדו תורה עי

ועשו רשע היה מבטן , כי רגילים אנו לחשוב דיעקב אבינו צדיק היה מבטן אמו, נראה בביאור המדרש 42940 

, דאילו ייסר יצחק לעשו כמו שייסר ליעקב היו שניהם צדיקים, אבל מדברי המדרש מבואר שאינו כן, אמו 42941 

 42942 .ורק מפני חסרון יסורין נעשה רשע, ר דלא היה רשע מבטן אמוכ מבוא"וא

הוא מפני שכן מבואר להדיא , אמנם מה שהורגלנו לחשוב שיעקב צדיק מבטן אמו וכן עשו רשע מבטן אמו 42943 

בשעה שהיא עוברת על בתי עבודה זרה , על הא דכתיב ויתרוצצו הבנים בקרבה, (´ג ו"ר ס"בר) במדרש 42944 

בשעה שהיא עוברת על בתי כנסיות יעקב רץ ומפרכס , ד זורו רשעים מרחם"עשו רץ ומפרכס לצאת הה 42945 

מבואר להדיא דעשו רשע היה מבטן אמו ויעקב צדיק היה מבטן , ד בטרם אצרך בבטן ידעתיך"לצאת הה 42946 

 42947 .כ צריך ביאור בישוב סתירת דברי המדרש"וא, אמו

עשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו י אומר אפילו רשע גמור כל ימיו ו"רשב, (7´קידושין מ) ´איתא במס 42948 

, מ נהפך לצדיק"ג דכל ימיו עשה מעשה רשע מ"אע, י שעשה תשובה נהפך מרשע לצדיק"דע, שוב רשעו 42949 

 42950 (.ד"סוכה י) ´וכן במס, מי שעושה תשובה מאהבה נהפכו העבירות לזכיות, (ו"יומא פ) ´וכן אמרו במס

לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום לומר , ר אלעזר למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר"א 42951 

והביאור הוא דאין רע מוחלט , ה ממדת אכזריות למדת רחמים"אף צדיקים מהפכים דעתו של הקב, למקום 42952 

 42953 .ולכן בכוחן להפך מרע לטוב

י שהיתה סבורה לעלות בגורלו של "ופירש, (ט"בראשית כ) דכתיב ועיני לאה רכות, וכן מצינו גבי לאה 42954 

הפירוש בזה , הגדולה לגדול והקטנה לקטן, שהיו אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, עשו ובכתה 42955 

י בכיה נתקה עצמה מחלקו של עשו "ורק ע, צריך להיות באמת דלאה תיכנס לחלקו של עשו´ הוא דכן הי 42956 

 42957 .ועלתה בחלקו של יעקב

ל "א, כבר נגזר עליו למותכשבא ישעיהו הנביא לחזקיהו ואמר ש, (א"ע´ דף י) ברכות´ וכן מצינו במס 42958 

אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של , כך מקובלני מבית אבי אבא, חזקיהו בן אמוץ כלה נבואתך וצא 42959 

שכבר נגזרה עליו גזירה מן השמים ´ מפי נביא ה´ הרי שאף ששמע חזקי, אדם אל יתיאש מן הרחמים 42960 

´ וכפי שהי, טוב וממיתה לחייםלפי שהדבר יכול להתהפך מרע ל, מ אמר לו דאין זה כלום"מ, למות 42961 

 42962 .ו שנים"שנתרפא חזקיה וחי עוד ט

וכשנתן לבו לעשות תשובה ונפטר מתוך , אלעזר בן דורדיא שלא הניח זונה שבעולם´ וכן מצינו בר 42963 

ז "ע) בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת, יצאה בת קול ואמרה שמזומן לחיי עולם הבא, התשובה 42964 

ואף שהרע הוא חטא של זנות שהיא , הפוך עצמו מרע לטוב אפילו בשעה אחתוהביאור דאפשר ל, (.ז"י 42965 

ל כל דור שלא נבנה "אמרו חז, מ הפכו לטוב דאין רע מוחלט"מכ, וגם היה אדוק בה טובא, עבירה חמורה 42966 

כיון שאפשר היה להפוך הרע , (א"ה ה"ירושלמי יומא פ) ק בימיו מעלה הכתוב עליו כאילו החריבו"ביהמ 42967 

 42968 .כן כל דור שלא נבנה בימיו כאילו החריבועל , לטוב

ולכן נהי דעשו היה לו נטיה , דבאמת אין דבר מוחלט בעולם, ז יש לבאר דברי המדרש שעמדנו בו"ולפ 42969 

מ אין זה רע בהחלט "מכ, ז התחיל עשו לפרכס לצאת"ומשום הכי כשרבקה עברה בדרך ע, לרע מבטן אמו 42970 

, ק אביו היה משנה מעשיו מרע לטוב להיות צדיק כיעקבואילו שמע תוכחה מיצח, דהא אין החלט בעולם 42971 

וכן ישמעאל אילו שמע תוכחה מאברהם , דזהו סגולת התוכחה להפך מרע לטוב מאחר דאין רע בהחלט 42972 

 42973 .היה נעשה צדיק

ולכן כאשר עברה רבקה כנגד בית המדרש , נהי דיעקב היה לו נטיה לטוב מבטן אמו, וכן לאידך גיסא 42974 

מ אילו לא שמע תוכחה ומוסר מיצחק היה אפשר לו להיות רשע דהא אין טוב "כמ, התחיל מפרכס לצאת 42975 

ואוהבו שחרו , י שאינו מוכיחו נעשה רשע"דע, וזהו ביאור דברי המדרש חושך שבטו שונא בנו, בהחלט 42976 

וצריכים לידע דכמו שיש תוכחה מאחרים כמו כן יש תוכחה , י מוסר נעשה צדיק דכן הוא המדה"דע, מוסר 42977 

ואם מונע עצמו , י כן יכול ליכנס בדרך הטוב להיות צדיק"וע, אדם חייב להוכיח את עצמוד, מעצמו 42978 

 42979 .מתוכחה הוא בסכנה גדולה



אבל מאחר דאין הרע בהחלט , דיאוש הוא על דבר האבוד ממנו, יוצא לנו דאין שום מקום ליאוש כלל 42980 

, מתייאש הוא יאוש בטעותוה, דהא אין הטוב נמנע ממנו כלל, ואפשר לשנותו ממילא אין מקום ליאוש 42981 

 42982 .(קובץ שיחות)  .והעצה הוא לקבל תוכחה מאחרים או מעצמו ואז יזכה להיות צדיק יסוד עולם

 42983 

 42984 מאמר ג

 42985 .(´א´ שמות א)  ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב

לה נתייחד ספר ואלה שמות בענין הגלות הראשון הנגזר ובגאו, ל"ל בריש ספר שמות וז"ן ז"כתב הרמב 42986 

כי ירידתם שם הוא , ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על פי שכבר נכתב זה, ממנו 42987 

, והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו, ראשית הגלות כי מאז הוחל 42988 

הם נבוכים כי היו בארץ לא ל, וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים 42989 

, ה והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלת אבותם"וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב, במדבר 42990 

ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין , שהיה סוד אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה ואז נחשבו גאולים 42991 

 42992 .ל"מלא אותו תמיד עכ´ המשכן ובהיות כבוד ה

כי היציאה , שבחפזון יצאו ממצרים עדיין לא נגמרה בזה היציאה כלל וכללכי אף , ל"למדים אנו מדבריו ז 42993 

ובדרך ארוכה , והיה הדבר הולך ונמשך עד שזכו להקים את המשכן, במובנה הרוחני היתה ארוכה מאד 42994 

כמו קריעת ים סוף ומתן תורה , מעשים רבים והמון דברים לאין תכלית, זאת עברו עליהם מאורעות עולם 42995 

כי בקריעת ים סוף הלא , אף כי היתה מעלתם גדולה ורבה מאד, הדרך הזאת עם כל עניניהם ובכל, וכיוצא 42996 

ובמתן תורה נאמר ואשא אתכם על , שראתה שפחה על הים מה שלא ראו הנביאים, זכו לגילוי שכינה כזו 42997 

חשבו ובכל זאת הגלות איננו נשלם ועדיין י, והיא המעלה העליונה ביותר, כנפי נשרים ואביא אתכם אלי 42998 

 42999 .וכל כך למה, גולים

כי ירידתם של השבטים שבטי יֿה למצרים הוא , ל בעצמו במה שאמר"ן ז"ונראה שסוד זה גילה הרמב 43000 

ובניו היורדים , והלא בשעת ירידתם למצרים היה עדיין יעקב אבינו עמהם, ראשית הגלות כי מאז הוחל 43001 

ובכל זאת כבר נפגמה , ולחן המלךולא היה עליהם כל שעבוד כי הם אוכלים מש, עמו היו שבטי יֿה 43002 

ועל כרחך שכל פגם איזה שהוא במעלת האבות על ידי החטא של במה אדע , חירותם והוחל ראשית הגלות 43003 

 43004 .שהיא מעלת האבות הן הן המרכבה, כבר הטיל צל על מעלתם

 43005 ,וכיון שזה הוא תחילת הגלות לכן לא נשלם הגלות עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו

ה "ולזה זכו רק אחרי שבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב, לאותה המעלה שעמדו בה קודם החטא 43006 

 43007 .אז שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד אלוה על אהליהם והם הם המרכבה, והשרה שכינתו ביניהם

שחתימת , ואף כי סוף מעלת החירות היא רק לעתיד לבוא כשיתקיימו הברכות של פרשת בחוקותי 43008 

ל שלא נתקיימו "ן ז"וכתב שם הרמב, ותרגם אונקלוס בחירותא, היא ואולך אתכם קוממיות הברכות 43009 

ל להרחיק את "ן ז"כ היה לו להרמב"וא, וכן מפורש בתורת כהנים שם, מעולם ויתקיימו רק לעתיד לבוא 43010 

 43011 .הדרך לחירות עוד יותר עד לעתיד לבוא

, גם אז שבו אל מעלת אבותם השלמה, יהםה והשרה שכינתו בינ"ונראה כי גם בעשיית המשכן ששב הקב 43012 

ל שלא "ן ז"ומה שכתב הרמב, וכשמגיעים למעלה זו אין כבר זכר לעבדות וגלות ובודאי נחשבו גאולים 43013 

ל כי היו "ש ז"וכמ, הוא רק מפני שהיה זה במדבר ולא בארץ ישראל, נתקיימו הברכות עד אחרית הימים 43014 

 43015 ..ו גם אחרי עשיית המשכןומזה הלא לא יצא, בארץ לא להם נבוכים במדבר

וגם אחרי , כי הרי גם האבות הובטחה להם ארץ ישראל, אבל זה אינו מעכב אל השיבה למעלת האבות 43016 

, ובכל זאת לא נפגמה מעלתם שהרי הם הם המרכבה, ההבטחה התהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר 43017 

ותתקיים , היא ואולך אתכם קוממיותאולם גם במעלה זו עצמה להיות מרכבה יש עוד מעלה יותר גדולה ש 43018 

 43019 .(דליות יחזקאל)  .ל"ן ז"ש הרמב"רק לעתיד לבוא וכמ

 43020 

 43021 מאמר ד

 43022 .(´ה´ שמות א)  ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים

הוא יוסף שהיה , הוא יוסף הרועה את צאן אביו, אלא להודיעך צדקתו של יוסף, י ומה בא ללמדנו"וברש 43023 

שנו , (ב"כ´ ר כ"במ) ובמדרש, היינו שלא חל בו כל שינוי כלל וכלל, ונעשה מלך ועומד בצדקובמצרים  43024 

הנה גם , ´שלא שינו את שמותן ולא שינו את לשונם וכו, דברים נגאלו ישראל ממצרים´ רבותינו בזכות ד 43025 

 43026 .על זה שלא קבלו שום שינוי היה זה להם זכות לגאולה

רק כדברים הפורחים , רוחניות אצלנו היא רק כרוח בעלמא, רוחנייםאנחנו לא נותנים מציאות לענינים  43027 

הנה בדברים , ועל כן רבו אצלנו בהם קושיות ופליאות שונות, באויר באין כל מציאות להם וללא כל מהלך 43028 

והרוצה להעמיד איזה בנין יודע הוא שצריך , גשמיים אנחנו מבינים היטב כי לכל דבר ודבר יש לו שלמותו 43029 



ואם יחסר משהו בשכלולו הנה לא , עם כל חלקיו פרטיו ופרטי פרטיו למיניהם, חילתו ועד סופולבנותו מת 43030 

 43031 .אלא החסרון הוא בכולו, רק אותו המשהו יחסר בהבנין

כל עצם מציאותו , ואבר אחד כי יחסר לו הנה כבר בעל מום נקרא, אדם במציאותו שלם הוא בכל אבריו 43032 

ואם ככה הוא בגשמיות הרי , שינוי בכל המציאות הוא, כי תחסרושלמות , כבר נפסל כי חסר לו שלמותו 43033 

רוחניות הלא היא המציאות לה אברים , ש הוא ברוחניות אשר היא הממציאה את כל המציאויות"ש וכ"כ 43034 

לבנותה מתחילתה , ולקנות איזו שהיא רוחניות לבנאות אתה צריך, מהלך גדול יש לשכלולה, ולה גידים 43035 

, ובהעדר משהו הרי לא נשלם הבנין, רטיה ופרטי פרטיה עד גמר כל שלמותהעד סופה עם כל חלקיה ופ 43036 

 43037 .ובנין שלא נגמר אין שמו עליו

היו לפניו חתיכות של פת , (ח קסח"או) ל מקעלם הביא בענין זה ראיה מהלכה פסוקה"ר הסבא ז"אדמו 43038 

יר לנו חתיכת פת נצי, מברך על השלם אפילו הוא פת קיבר וקטן והחתיכות פת נקיה וגדולה, ופת שלם 43039 

והשלם הוא גדול כמו פול עם כל זאת , מקמח סולת טוב למאכל ונחמד למראה, גודלה עשר הליטרא 43040 

והחתיכה הכי גדולה אם חסר בה כל , כי הוא החשוב באמת מחמת שלמותו, השלם עדיף ומברך על השלם 43041 

 43042 .כבר אבדה מעלתה כי לא שלמה היא, דהו

כפי שאנו מורגלים להתבטא על , ת לא נמדדת לפי מדת הגדלותהחשיבו, כן ממש הוא הענין ברוחניות 43043 

ואם , לא כן הדבר אלא שלמות יש ולא יותר, כי האיש הלז גדול הוא וחברו יותר גדול ממנו, אנשים ולומר 43044 

וכל גדלותו אינה , אלא החסרון הוא בכל כולו, אזי אין זה רק חסרון במה שחסר, יחסר משהו בהשלמות 43045 

 43046 .ולא כלום

אמר רבי שמעון בר אבא אין נא אלא , על הפסוק קח נא (7סנהדרין פט) ל"ינו מצינו באמת בחזיסוד דבר 43047 

עכשיו עמוד לי בנסיון זה שלא , ה אמר לאברהם ניסיתיך בכמה נסיונות ועמדת בכולן"הקב, לשון בקשה 43048 

ר עמד וכב, הלא הנסיון הזה הוא הנסיון האחרון, מבהילים הדברים למאוד, יאמרו אין ממש בראשונים 43049 

? האם נוכל לקרוא זה יותר מחטא לחוד, ואף אם לא יעמוד בזה הנסיון, בכולם בנסיונות די קשים וגדולים 43050 

 43051 ?ובמה נאבד כל הגדלות מכל הנסיונות עד עכשיו

הנה זה ודאי ומבורר כי כל העשרה נסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו לא היו , אבל זהו יסוד הדברים 43052 

אלא כל ענין הנסיונות הלא , לא תתוסף כלום מלפני הנסיון ומלאחריו´ דיעת הכי בי, בסוג בחינה בעלמא 43053 

אבל המנסה יתברך יצוה בו להוציא , יקרא נסיון מצד המנוסה (´ב א"בראשית כ) ן"זה כמו שביאר הרמב 43054 

ר "בר) ל"וכבר אמרו ז, כ"להיות לו שכר מעשה טוב ולא שכר לב טוב בלבד ע, הדבר מן הכח אל הפועל 43055 

הנסיונות היו שבהם תתהוה ותתגדל קומתו השלמה של , נסיון אחר נסיון גידולין אחר גידולין, (´ה א"נ 43056 

 43057 .א"א

כן , וכמו שבעשרה מאמרות נברא העולם, אלה הנסיונות הם אשר יצרו ועשו את כל הבנין הגדול הזה 43058 

, ם בתכליתוכולם יחד פעלוהו ועשאוהו להיות של, בעשרה נסיונות אלה נבנה זה האדם הגדול שבענקים 43059 

אז לא רק שהיה חוטא , לו היה חסר פעולת זה הנסיון, ועל כן אם לא היה עומד אברהם אבינו בזה הנסיון 43060 

ואז גם , ובאין שלמות אין כל, בנינו לא היה שלם, אלא ששלמות היה אובד בזה, בנסיון אחד לבד 43061 

 43062 .הראשונות אין בהם ממש

הוא יפתח לבנו בתורתו וישים , חיי עולם נטע בתוכנושבראנו לכבודו ו´ זהו שאנו אומרים בתפלה ברוך א 43063 

וכבר הוא מהעושים רצון , הנה מנינו דרגות גדולות וגבוהות מאוד, בלבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו 43064 

מבהיל הענין כי יתכן , למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה, והנה מוסיף עוד ולעבדו בלבב שלם, קונם 43065 

אם לא יעבדנו בלבב , אבל אם יחסר לו עבודה תמימה, ות היותר רמותשאף העומד בכל הדרג, להיות 43066 

 43067 .עד כדי כך אפשר הוא להתהוות הכל לאין בהם ממש, הרי זה יגע לריק ולבהלה, שלם

ה "עשר נסיונות נתנסה אברהם אבינו לפני הקב, (ג"כ´ פ) נתן´ ל הקדושים באבות דר"הוא דיוק לשון חז 43068 

ובמציאות , הנה יש כאן יצירה ומציאות חזקה וקיימת, במקום שלמותומאידך גיסא , ובכולן נמצא שלם 43069 

הוא אשר , כי מציאות לא משתנית לעולם, השלמות לא יתכן שלא יעמוד בנסיון אפילו הכי גדול וקשה 43070 

 43071 .והירא ודאי טהור ועומד לעד, אמר לו עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה

סימן שכבר , כי אי קבלת שינויים סימן הוא לשלמות, ל שבזכות שלא שינו זכו לגאולה"הוא אשר אמרו חז 43072 

ולכן ודאי יצאו ממצרים אחרי , ועובר הנשלם יצירתו יוצא ממעי אמו ובא לעולם, נגמרה יצירתם 43073 

הוא יוסף הרועה את צאן , וזה אשר העמידה התורה לנס ולמופת על צדקתו של יוסף, שנשלמה צורתם 43074 

לא היותו במצרים , כי איך לא פעל עליו כלום, מד בצדקוהוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך וע, אביו 43075 

אין זה אלא כי הוא הצדיק השלם בתכלית ? איך לא משתנה האדם מכל מצב שהוא? ולא היותו מלך 43076 

 43077 .ושלמות אין משתנה

עד שביום אחד אנו מתחלפים פעמים אין , כ"מבהיל הדבר כשנתבונן על מצבנו שמתחלפים אנחנו כ 43078 

אלא יש בזה בחינה , כ השכיל והבין אחרת"שמקודם הבין כך ואח, לל בהבנתנוואין הסיבה כ, ספורות 43079 



, מתפעלים אנחנו מכל רוח ורוח שהוא, שלכל צד שתרצה תלוש אותה, עלינו כי אנחנו עיסה שלא נגמרה 43080 

 43081 !ומה תקות אנוש אם לא יהיה למציאות, והוא ודאי הסימן הכי גדול כי איננו בגדר יצירה ומציאות כלל

חכם אינו מדבר לפני מי , שבעה דברים בחכם וחלופיהן בגולם, (א"ז י"ל) נתן´ נו באבות דרוכן מצי 43082 

ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון זה , ואינו נכנס לתוך דברי חברו זה אהרן, שגדול ממנו זה משה 43083 

ראים אותם היינו קו, מבהיל הדבר שאם כל אלו לא היו נוהגים על פי השבעה דברים שבחכם, ש"יעקב עי 43084 

 43085 !אתמהה? וחלופיהן בגולם

ואלה , לחכמה יש ענין של תמימות ולה מהלכים קבועים, אלא זהו יסוד דברינו שיש שלמות בחכמה 43086 

ואם יחסר אחד מהם ראיה שהוא תפל ולא נגמר וזהו ענין גולם , השבעה דברים יוצאים משלמות החכמה 43087 

כי משבחים על כביכול שהשיב למשה על ומה הפלא , הינו דבר שלא נעבד כל צרכו ולא שלם, ודאי 43088 

´ כי כל פעולותיו ית, הלא זה הוא באמת השבח של הצור תמים פעלו, ראשון ראשון ועל אחרון אחרון 43089 

 43090  !כי אין מציאות כמציאותו, לא שניתי´ וזה הוא אמנם המדה של אני ה, תמימים הם שלמים הם

 43091 .(דעת תורה)

 43092 

 43093 מאמר ה

 43094 .(´ו´ שמות א)  אוימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההו

, שבא הכתוב לומר שכל זמן שאחד מן האחים היה קיים היו המצרים מכבדים אותם´ וכתב אור החיים הק 43095 

במיתת , ולא היה להם פנים להשתעבד בהם, ואף כשהיה אחד מהדור ההוא קיים היו חשובים בעיניהם 43096 

יתת האחים ירדו למטה ובמ, יוסף ירדו מגדולתם שהיו מעולים יותר מן המצרים ונעשו שוים להם 43097 

ורק לאחר שמת כל הדור התחילו , אבל עדיין לא היו משתעבדין להם, ממדרגתם שהיו בעיניהם נבזים 43098 

 43099 .ד"לההשתעבד להם עכ

מ לא היו יכולים להשתעבד בישראל כל זמן שהיו "מ, פ שמצרים רשעים היו מעולם"למדנו מדבריו שאע 43100 

, מדרגתם ונעשו מבוזים בעיניהם התחילו לשעבדםורק כשירדו מ, ישראל חשובים ונכבדים בעיניהם 43101 

, האחד המצרים שלא היו מסוגלים לשעבד בני אדם שהם נכבדים וחשובים, ונראה כי שני פנים לדבר 43102 

, לא היו המצרים יכולים לשעבדם, ז שהיו חשובים ונכבדים בעיני עצמם"שכ, י עצמם"והצד השני מצד בנ 43103 

 43104 .ורק כשהושפלו מחשיבותם נעשו בני שעבוד

וכשהדבר , בתחלה הוא משתדל להשפילו בתחומי ההיתר, ר במלחמתו עם האדם"וכך הוא דרכו של יצה 43105 

והעבודה המוטלת על האדם היא להתעלות , עולה בידו הרי האדם ברשותו להכשילו בכל דבר חטא ועון 43106 

הרי , ולהשכיון שהוא מכיר במעלתו וחשיבותו הגד, י כן הוא נשמר מן החטא"וע, עד היותו נכבד וחשוב 43107 

ואם תהא , ועוד שרוב העבירות כרוכות בבזיון לעוברם, הוא נמנע מלחטוא כדי שלא ירד ממדרגתו 43108 

 43109 .הרגשת נכבדותו וחשיבותו מושרשת בקרבו ימנע מלעבור עבירה

לפיכך נברא האדם , כיצד מאיימין על עדי נפשות, (ז"סנהדרין ל) ל"ושני דרכים הללו מפורשים בדברי חז 43110 

לפיכך כל אחד , מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, ל המאבד נפש אחת מישראליחידי ללמדך שכ 43111 

ז מדברי האיום שמאיימין על "ב סנהדרין שכ"ם פי"ברמב´ ועי, ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם 43112 

לא אטריד את עצמי מן העולם בעבירה אחת וימשוך , י שם כלומר חשוב אני כעולם מלא"רש´ ופי, העדים 43113 

 43114 .כ"ע ממנה

מביאה אותו למשוך ידו מן , הרי שהרגשת הגדלות של האדם בשבילי נברא העולם וחשוב אני כעולם מלא 43115 

, ואף עדים הללו שעומדים להעיד עדות שקר ולשפוך דם נקי, החטא ולשמור עצמו שלא לרדת ממדרגתו 43116 

 43117 .כיון שיתבוננו בגדלות האדם ימנעו מן החטא ויחזרו בהם מהלעיד שקר

שאי אפשר לאיים עליהם שבשביל עדות שקר הגשמים , (.ט"סנהדרין כ) די ממון אמרוובאיום על ע 43118 

אלא אומרים להם , שעל כל זה ימצאו לעצמם דרך שלא להתרשם מן האיום, נעצרים ודבר בא לעולם 43119 

 43120 .ש"י השוכרים אותם מבזים אותם וקלים הם בעיניהם עי"רש´ ופי, סהדי שקרי אאיגרייהו זילי

ואף האיום , ואין חומר האיסור מרתיע אותם, חושדים אותם להעיד עדות שקרהעדים הללו שאנו  43121 

הרי הדרך להשפיע , שאומרים בלבם כי עליהם לא יגיעו העונשים, בעונשים החמורים אינו משפיע עליהם 43122 

ואומרים להם שאף בעיני השוכרים אתכם לעדות שקר תהיו , י שמירת כבודם העצמי"עליהם היא ע 43123 

וכאמור שזוהי התועלת הנוספת בהרגשת הנכבדות , ם אשר בכחו להשפיע יותר מן הכלוזהו האיו, בזוים 43124 

 43125 .אשר היא מונעתו מן החטא

כתיב ויבואו , אלא נותנת לו כח ועוז להתעלות מעלה, ולא זו בלבד שהנכבדות שומרת את האדם מן החטא 43126 

כי לא היה בהם , אמר כןן על החכמים העושים במלאכה "הרמב´ ופי, (ה"שמות ל) כל איש אשר נשאו לבו 43127 

, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן, או מי שיאמן בהם את ידיו כלל, מי שלמד את המלאכות האלה ממלמד 43128 

 43129 .לבוא אל משה לומר לו אני עושה כל אשר אדוני דובר´ ויגבה לבו בדרכי ה



חרושת אבן וב, אדם רגיל בראותו לפניו משימה כבדה זו לחשוב מחשבות ולעשות בזהב ובכסף ובנחושת 43130 

היה , והוא הדיוט באומנות זו ומימיו לא נתנסה בכך, למלאות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת 43131 

ואילו אלו אשר נשאם לבם , מרים ידיו ביאוש ואומר איך אוכל לקבל על עצמי דבר שאין לי בו שום מושג 43132 

 43133 .באו לפני משה בעוז ובבטחון אנחנו נעשה כל אשר אדוני דובר

´ וזהו משום ויגבה לבם בדרכי ה, בלים על עצמם לבצע כל מה שצריך למלאכת המשכןבלא חשש מק 43134 

אבל בבטחון , ואינו חושש   שמא לא יוכל, שאין גבול ואין תכלית מה שיש בכחו של האדם הנכבד לעשות 43135 

 43136 .י כן הוא יכול לעשות כן"גמור אומר אנכי אעשה כל מה שצריך וע

ומתוך כך מושך את ידיו , ועד היכן אוכל להתעלות, ומה כחי להשיג זה שאומר מי אני, וכן אצל בני תורה 43137 

אבל בר המעלה מרגיש שאין גבול ואין , ´הרי זה משום שלא הגיע לכלל ויגבה לבו בדרכי ה, ומתיאש 43138 

י כן הדבר "וע, לומר אני אגיע למדרגות עליונות´ ויגבה לבו בדרכי ה, תכלית למה שהוא יכול להגיע 43139 

ל ותלמידיו "ס זצ"ודבר זה פעלו ביותר רבותינו בעלי המוסר הגרי, לאין שיעור מצליח בידו ומתעלה 43140 

פעלו הם לנשאם ולהגביה , אשר בעת שההשכלה הארורה השפילה את בני תורה, ל"ותלמידי תלמידיו זצ 43141 

 43142 .ל מונח יותר מכל חכמות האומות"וידעו והרגישו שבדבר אחד מן התורה ובדברי חז, לבם

מי שהגיע למעלת הנכבדות אם יש בו בהילות ´ שאפי, דות היא החפזון והבהילותוהמפסיד העיקרי לנכב 43143 

כל האומר , (7ה"שבת נ) ל"א יעקב על ראובן פחז כמים אל תותר ואחז"וזהו מש, הפסיד נכבדותו ומעלתו 43144 

וכל כך למה משום מדת פחז כמים דהיינו , כ הפסיד מלכות וכהונה"ואעפ, ראובן חטא אינו אלא טועה 43145 

 43146 .(שיחות מוסר)  .הבהילות

 43147 

 43148 מאמר ו

 43149 .(´ח´ שמות א)  ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף

ויש להתבונן פרעה שחכם גדול , (א"סוטה י) וחד אמר שנתחדשו גזירותיו, רב ושמואל חד אמר חדש ממש 43150 

כדמצינו בפרשת מקץ ויאמר פרעה הנמצא כזה איש אשר רוח , היה מכיר האמת ומכניע עצמו בפניו 43151 

וירכב אותו , ´ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו וגו, על ביתי ועל פיך ישק כל עמי´ אתה תהי, לקים בוא 43152 

 43153 .במרכבת המשנה אשר לו

הכניע את עצמו ומסר את כל ממשלת , הרי שרק בשמעו פתרון חלומו הכיר את רוח אלקים אשר ביוסף 43154 

כשבא יעקב אבינו ועלה נילוס לרגליו ועוד , ו כשיוסף מכלכל את מצרים וכל העולם כולו"ק, מצרים בידו 43155 

, לא יוכל להשכיח מלבו רגשי ההכרה בטובות אלו, ודאי אף הפתי והשפל ביותר בעולם, ופסק הרעב 43156 

, אמר להם עד עכשיו חיינו משלהם ואנו מזדווגין להם, ל שאמרו לו בא ונזדווג לאומה זו"אמנם מצינו בחז 43157 

 43158 .ר להם כל מה שאתם אומרים אני שומע לכםוכיון שראה כן אמ, חדשים´ הורידוהו מכסאו ג

´ שוויתר משום כך על כסא מלכותו ג, הנה יש למלך זה הכרה נפלאה ומדה גדושה של הכרת הטוב 43159 

אבל איך נהפך , יש לדונו לכף זכות, יכול לעמוד בנסיון והסכים להם´ ואם כן אף לאחר שלא הי, חדשים 43160 

 43161 .ולא ידע את יוסף, מרי כל הטוב שבוונמחה מלבו לג, כ עד שהיה מחדש גזרותיו"לרע כ

מאורח חיים למעלה , שבזמן קצר יכול להתגלגל במדרון נורא, למדנו מכאן מה הם כחות נפשו של אדם 43162 

מהנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו עד הבה , בדיוטה התחתונה ממש, למשכיל עד רדת שאול מטה 43163 

מלך חדש , בו עד להפליא ונעשה אחר´ הנה מחה אדם זה מלבו כל מדת הכרת הטוב שהי, נתחכמה לו 43164 

ולא עוד אלא שהגיע ברשעותו עד הבה נתחכמה , יוסף כלל בעולם´ כאילו לא הי, אשר לא ידע את יוסף 43165 

 43166 .לו נורא ואיום

שיש בכח האדם להתעלות ולבוא בדרך חיים אף אם , אבל מאידך גיסא מאלפנו הרגש זה בינה בצד הטוב 43167 

, ואין זה כלל מן הנמנעות לעורר את עצמו ולהתנער מעפרו, ובהומדה טובה מר, ימצא בשפל המדרגה 43168 

הבא , ו הוא אם הבא לטמא שרק פותחין לו כך"וק, וברגע אחד יצא מאפילה לאור גדול ואין מעכב בידו 43169 

 43170 .כ"לטהר שמסייעין אותו עאכו

ברצינות אשר אף בעת יחשבו , מכאן נמצא סתירת כל בנינם של טענת המון בני אדם יושבי חושך וצלמות 43171 

! טבעי הוא כך אי אפשר לי לשנותו, מוציאים אנחה מלבם ואומרים מה אוכל לעשות, על דרכם ומעלליהם 43172 

 43173 .ל"משתקעים שוב בהבליהם ונופלים בתרדמת המות ר, ובזה ימצאו די ספוקם

כי , ורק עצלותם וכבדות לבם גרם, אבל לא ידעו ולא יבינו אסירי עוני וברזל אלו כי שקר מענה זה בפיהם 43174 

לו חכמו ישכילו זאת כי ביכלתם להסיר , רצונם להשאר ישנים שוכבים על עריסותם ולא ינועו אבר 43175 

אם רק יפעילו צו לבם המתעורר , והמחתרת חתורה לפניהם למהר המלט על נפשם, מעליהם כבלי המדות 43176 

 43177 .(ב"פ´ ב ד"אור יהל ח)  .בזירוז מיד ולדודות

 43178 

 43179 מאמר ז



 43180 .(´ח´ שמות א)  ידע את יוסףויקם מלך חדש על מצרים אשר לא 

באותו יחס של שכר שמשלמים לפרופסור , א שכר בעד הנחת תפלין"ל אמר שיעניקו להגר"ס ז"הגרי 43181 

ובאמת יקשה להבין מאחר , ואילו אותו הפרופסור יתבע משום מה חיסר במעשה מרכבה, נודע מפריז 43182 

? לעבור עליהן למה יתנו לו שכרולא עוד אלא שקשה לו , שאיש המעלה נהנה הנאה מלאה מקיום המצוות 43183 

 43184 ?ולהיפך למה יתבעו מהפחות שבפחותים משום מה לא הגיע למדרגות גבוהות

והנה זה בחר בדרך , נמצא שכל אחד עמד אי פעם על פרשת דרכים, אם נשקול כל אדם לפי מצב בחירתו 43185 

כי , והוא נהנה מהם לכן ינתן לו שכר גם בעד ענינים שהם הכרחיים אצלו, הגבוהה ואילו זה בדרך השפלה 43186 

ומי הרחיק את שכנגדו עד , הלוא הוא בעצמו בבחירתו? מי העניק לו את ההרגל ואת ההנאה לדבר מצוה 43187 

 43188 .הלוא גם כן בחירתו הרעה? שקשה לו לקיים גם המצוות השגרתיות

הלוא הוא עצמו גרם לזה , כיוצא בזה אם מצינו אדם מתפתל בנסיונות רבים עד שאינו רואה דרך לצאת 43189 

ושעל יסודו נבנו כל החשבונות , שלא עכב בעד רצונו הראשון שהטעה את לבו, בחירתו הראשונהב 43190 

, וקשה להרגיש בהן אם אין מבקשים את האמת באמת, כי ההתחלה תלויה בחוט השערה, להכשיר דרכיו 43191 

 43192 .והנה הוא הניח עצמו ביד טבעו ומזה נשתלשלו כל הנסיונות שלו

הרי שבחירתו הראשונה , והוא מתקשה לחיות בניגוד לדרך התורה, וכן אם האדם עומד למעלה מכל זה 43193 

הם שגרמו לו , להתרחק ממפריעים ולהפקיר מצב של נסיונות וטובות זמניות, להרגיש בכל פניה דקה 43194 

 43195 .עד שהטביע בנפשו כי התורה היא מציאות החיים שקשה לפרוש ממנה, אמות של הלכה´ להבנות בד

עד שכל המצרים צעקו עד מתי יהיה זה , כ גרועה"הרעה הגיעה למדה כוכן מצינו אצל פרעה שבחירתו  43196 

והוא עמד בהכבדת לבו עד המכה התשיעית אז גירש אותם ואמר אל תוסף , לנו למוקש שלח את האנשים 43197 

ואף שאמר הכתוב ויכבד , ונדמה לכאורה שבחירתו היתה מוחלטת בלא לפנות לבחירה אחרת, ראות פני 43198 

ולא ישנה אותה , שזה היה רק כדי שיוכל לעמוד על דעת בחירתו, ים הראשוניםאת לבו ביארו המפרש´ ה 43199 

 43200 .מחמת היסורין

, ל על הפסוק ויקם מלך חדש שנתחדשו גזרותיו"נמצא בחז, ואכן כשנחתור לדעת תחילתו של פרעה 43201 

כי הכרת האמת לא , חדשים´ כ עד שהורידוהו מכסאו ג"שמתחילה עמד על ההרגש של הכרת טובה כ 43202 

שהציל את המדינה מירידה , לו להסכים לכל הגזרות שחשבו המצרים להטיל על עמו של יוסףהניחה  43203 

ואיך ישכחו בזמן , ויש אפוא לזקוף לזכותו של יוסף כל קיומה של המדינה, לטמיון וכלכל אותם בשני רעב 43204 

 43205 ?ואיה הרגש של הכרת טובה? קצר כל זאת

אבל הוא ראה שאינו פועל בזה , להסכים עמהם דבר זה גרם לפרעה להפקיר כתר המלכות של מצרים ולא 43206 

כי אם , שימנו אחר במקומו ואז יהיה יותר גרוע, והיו חישובים שהוא עשוי לקלקל בדרכו, מאומה לטובה 43207 

ומלבד זה הלוא סכנה מרחפת על , ויקל הגזרות כפי יכולתו, ישאר מלך יש תקוה כי יוכל לעשות כרצונו 43208 

לופי מלכים הורגים את המלך הקודם כדי להרחיק חששות של מרידות כי כידוע עם חי, פניו כל ימי חייו 43209 

 43210 .ועוד

ולא יום אחד כדרך בעל רוח דמיונית שבעת לימוד המוסר , והנה הוא עמד על דעתו בכל זאת בכל תוקף 43211 

, כאן היה נסיון של מלך בכיפה המפקיר כל הכבוד, ואחר כך עם בוא נסיון קל מתבטלת הסכמתו, מסכים 43212 

שבכל יום מרחפת עליו הסכנה הגדולה של , חדשים תמימים´ א ג"כ, לא שנים ולא חודשלא יום אחד ו 43213 

 43214 .איבוד המלכות ואיבוד החיים

, אך לבסוף ויקם מלך חדש, כ עמד על שלו"ואעפ, גם לא יעלה בידו מעתה להקל שיעבוד דורו של יוסף 43215 

הכופר בטובתו של חברו  ל אמרו כל"וחז, אשר לא ידע את יוסף, נתבטלו כל ההרגשות של הכרת טובה 43216 

 43217 .´הוא התחיל בלא ידע את יוסף וסיים לא ידעתי את ה, ה"לבסוף כופר בטובתו של הקב

מ אם "מ, ויש בכוחו להפקירה בעבור האמת, ואף שעמד במבחן הנסיון והוכיח כי אינו קשור לחיי מלכות 43218 

מאי , היה הכרת האמת כי אם יסודו, בסופו של דבר לא עמד בנסיון, היסוד לא נבנה על הכרת האמת 43219 

אילו היה מכיר את האמת לא היה שום , מאחר שבעיקרו מתנגד אל האמת, איכפת ליה אם יאבד מלכותו 43220 

שכל עיקרה של מלכות , כי האמת והמציאות לא תשתנינה משום עניני העולם, מקום לנסיון ולהפקרות 43221 

 43222 .הוא שנשמעים למלך ולהכרתו

וכל יום הכביד עליו הנסיון עד , בענין הפקרת מלכותו נסיון ראה, וכיון שחסר לו הרצון האמיתי לאמת 43223 

והפך להיות אכזר , ונתבטלה כל הרגשתו של הכרת טובה, ששב לרצונו הראשון לבקש מלכותו 43224 

הרי במקום שתתגלה ההשגחה , ואילו היה פרעה עומד על דרך האמת, שבאכזרים ורחץ בדם ילדי ישראל 43225 

היה יכול להתקדש שם שמים על ידו והיה עומד , הוא ישאר בדאיבצורה של ואולם בעבור זאת העמדתיך ו 43226 

 43227 .שאז היתה ההשגחה עושה את שלה באופן אחר, י הנסיון גופא"בכבוד ע

בתחילת צעדו הראשון הפקיר הכל בעד , עד כמה היתה דקה הרגשתו, ואילו אצל משה רבינו מצינו ההיפך 43228 

מקום לחישובים רבים לישאר בבית פרעה  גם היה, עד שברח מכל השררות מלהיות אצל פרעה, האמת 43229 



כי יכול להפוך מעט מעט כמו , אולם נקודת האמת לא הניחה לו להטעות עצמו בפשרות, כדי להציל מעט 43230 

 43231 .שגם הוא לא הניח עצמו לפשרות אלא ברח בשביל האמת, כ נזדמנה לו הפגישה עם יתרו"ואח, פרעה

היה הביקוש , אם הוא יכול להיות רועה ישראל ה"מלבד שגם בזה בדקו הקב, כ כשרעה צאן במדבר"אח 43232 

פסיעות או לעקם ´ עם פליאתו לא היה בכוחו לפסוע אלא ג, כ גדול עד ששם לב מדוע לא יבער הסנה"כ 43233 

אך על ידי הזדמנות קטנה זו נפתח פתח , כי לא היה יכול להניח הצאן בלי רועה מפני גזל, ד"צוארו לחד מ 43234 

לכל פלא יש תשובה ולפעמים התשובה , ו של דבר אסורה נא ואראהעד אשר ירד לעומק, לדרכו הגדולה 43235 

בדומה להרגשתם של חכמי הטבע המבחינים בדבר שכולם , מפליאה פי כמה ותוצאותיה גדולות מאד 43236 

 43237 .רואים ודשים ברגליהם

מדבר פלא בא לשמוע , ה ועלה ממדרגה למדרגה"וכך הרגיש משרע, כן איש האמת מוכן לכל דבר גבוה 43238 

כ שמע אלקי אביך עד למדרגת פה אל פה אדבר בו "ואח, כתחלה נדמה לו שאביו מדבר עמול, ´קול ה 43239 

 43240 .כי סר לראות´ ז נבע מתוך מעשה אחד עיקום צואר וירא ה"וכ, ומראה ולא בחידות

ורק אם ירגיש , הכל תלוי בדבר קטן, לתלות בבחירת האדם ההוה והעתיד הנצחי בזה ובבא´ זוהי דרך ה 43241 

כל , ואם לאו יעבור עליהם ולא ירגיש יראה ולא יכיר, ממנו יתגלה לו ענין הסמוך לו בו האדם ולא ירפה 43242 

הוא מוכן ומזומן , אם האדם בגדר הנני שמצדו אין שום מניעה, זה תלוי ברצון הראשון בהכנת לבו הטהור 43243 

.למלכותאז מן השמים גם כן מוכנים הנני לכהונה הנני , ואין שום מפריע מצד מדותיו באיזה אופן שהוא 43244 

 43245 .(דברי בינה ומוסר) )  

 43246 

 43247 מאמר ח

 43248 .(´ט´ ח´ שמות א)  ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף

שהמקבל טובה מחבירו מן היושר הוא שיהיה מכיר טובה ומחבב את מיטיבו , תופעה מוזרה בגילויי הנפש 43249 

חקים מלהימצא בחברת מקבלי הטובה באופן טבעי מתר, ומה שאנו רואים הוא ההפך הגמור מזה, בכל עת 43250 

הלא ? ולמה תהיה כזאת, שורש התופעה הזאת נעוץ עמוק עמוק בנבכי נפש האדם בכלל, מיטיביהם 43251 

 43252 .התגובה היתה צריכה להיות של חסד ואהבה

אלא כנראה שסיבת ההתרחקות של מקבל העזרה הוא בשאיפתה של נפש האדם לטשטש ולהשכיח עד  43253 

, עלבון והבושה מציקים לו מאד ומתאמץ לברוח מעברו העלובזכרון ימי ה, כמה שאפשר את ימי העלבון 43254 

ולכן הוא נמלט ממנו , כל דבר המעלה על זכרונו את תקופת חייו השפלים נדמה לו כמזכיר עוון ופשע 43255 

 43256 .כנמלט מפני רודף ושונא

יש לתמוה איך יירא מחנה גדול של שש מאות , ´פ התיצבו וראו את ישועת ה"ל עה"ע ז"ש הראב"וכמ 43257 

התשובה כי המצרים היו אדונים , ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם, יש מהרודפים אחריהםאלף א 43258 

ואיך יוכל עתה להלחם , וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה, לישראל 43259 

תפלת  ולולי, הלא תראה כי עמלק בא בעם מועט, והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה, עם אדוניו 43260 

 43261 .משה היה חולש את ישראל

אחרי היותה משועבדת ונכנעת לפני , עד איזו נחיתות עלולה נפש האדם להגיע, כאן לפנינו דוגמא מופתית 43262 

, מאות אלפי איש עמדו נטולי עצה וגבורה מול מחנה קטן של אדונים שהתקלסו בהם, אדונה ומיטיבה 43263 

עד שכאילו קיצצה את ידיהם מלהשיב מלחמה  ,התרשמות השיעבוד וההיכנעות היתה כל כך כבדה וקשה 43264 

ובזה יובן לנו איך רגש ההודיה , וחסדו הצילם מהסכנה האיומה´ ורק תשועת ה, שערה באופן ישר וטבעי 43265 

 43266 .הופך ולובש צורה קיצונית של שנאה וריחוק, שהיה צריך להיות מוגש למיטיב בתשואת חן

א "ובמק, (א"נדרים פ) עניים שמהם תצא תורה ל הזהרו בבני"ובכיוון זה נעמיק להבין מה שאמרו חז 43267 

ל את התקוות הגדולות שאנו יכולים "הורונו חז, (ו"סנהדרין צ) הזהרו בבני עם הארץ שמהם תצא תורה 43268 

שהעתיד הרוחני צפוי לנו , בניגוד לההשקפה הרווחת אצל המוני עם, ה"לתלות דוקא בבני העניים ובבני ע 43269 

ח שהתורה תעבור להם "ומבני הת, יסוסם החומרי להתמסר לתורההמסוגלים מפאת ב, רק מבני העשירים 43270 

 43271 .לנחלה

אלה העלובים המדוכאים מהם דוקא , ה"ל שדוקא מבני עניים ומבני ע"בניגוד להשקפה זאת הזהירונו חז 43272 

עד כדי רמות מופלאות מרוב , ודוקא הם מסוגלים להתעלות בדרגות התורה והחכמה, יש לצפות לתורה 43273 

דוקא רגש עלבון זה עלול , סיבת העניות ועם הארצות המלפפת אותם מבטן אמםודוקא מ, בני האדם 43274 

שלא הכשרון והיחס מעלים , עד כדי יצירה רוחנית בלתי רגילה ומצויה, ליהפך לגורם חודר בעמקי הנפש 43275 

הן המעלות את האדם , אלא דוקא ההתמדה והחשק וההתאמצות עד כדי מסירת נפש, את האדם להצלחה 43276 

 43277 .לתי רגיליםלידי הישגים ב

ת "היינו ששנאת הפורש מד, (7פסחים מט) ועל יסוד הסברנו זה נבין המאמר ששנה ופירש קשה מכולם 43278 

ד "לדוגמה אחד מחובשי ביהמ, גרועה היא במהותה מכל מיני שנאות ואיבה שישנן בטבע, ואהלי חכמים 43279 



, עינויים שוניםע ב"והיה מייגע ומענה א, שבמשך שנים סובל ומתלבט בהתאם לכך דרכה של תורה 43280 

ופתאום נתפש ברוח , עד שרכש לו דרגה ידועה במעלות התורה, ומתבזה לפני חביריו וכפוף לפני רבותיו 43281 

 43282 !שטות ופירש

מידי העלותו על זכרונו , מה הן הרגשותיו של אדם זה, פירש באמצע עליותיו וערק לשוק החיים הגשמיים 43283 

והנה לו זכה והיה , נעה וכפיפה לחביריו ורבותיושנים של יגיעה ועבודה הכ, את ימי הצער וההתלבטות 43284 

כל , כי אז כל העבר כל היגיעה וימי הצער, וממשיך בלמודיו עד התגדלותו בתורה´ ממשיך שבת בבית ה 43285 

והיה זוכה להרגיש שגם בזיונותיו הם לו , העוני והסבל של חיי הישיבה היו הופכים לו למקור של סיפוק 43286 

 43287 .לכבוד ולתפארת

והוא יוצא נקי מכל נכסי הרוח שהקדיש , באמצע מבלי הגיע לשיא המדריגה הרוחנית אבל אחר שפירש 43288 

את התוכחה של רבותיו , ומעלה בזכרונו את העינויים הסבל והצער של העבר, והשקיע בשנים האחדות 43289 

וכשהוא עושה חשבון ומסכם את , אף את ההישגים שהשיג ושאר כל החוויות הרוחניות, את רגש הקנאה 43290 

 43291 .שעם יציאתו ופרישתו הם נשארים תלושים, יו בישיבתוהישגי חי

כל , שנאה לוהטת לכל העבר שלו, רק רגש של שנאה עמוקה? מהי ההרגשה המשתלטת על הפורש הזה 43292 

התוכחה שקיבל פעם , החרפה והסבל שבימי שבתו באהלי תורה ומוסר בעבר הולכים כעת ומתנפחים 43293 

לא את התורה ולא את , ח"ואי אפשר להזכיר שם הת, מרבותיו ניעורה אצלו מחדש עד כדי בלתיֿנשוא 43294 

 43295 .העוסקים בה

מתעוררת אצלו שנאה איומה וקשה , ובמקום הכרת התודה שהוא צריך להכיר לרבותיו ומדריכיו לפנים 43296 

מלא תקוות על הישג אור התורה , ואותו רגש ההתמסרות לתורה ולחכמה שהיה פועם בלבו, כשאול 43297 

שהאדם , והוא מתרחק ומבריח את עצמו עד לקיצוניות השניה, אההופך פתאום לרגש של שנ, והדעת 43298 

, אזי יש והוא מבריח את עצמו להשתחררות מאותו הסבל, י איזה רגש קיצוני"הנרדף והנדרס לפעמים ע 43299 

 43300 !אל הרגש הקיצוני ההפוך מזה הן לשבט והן לחסד

גם פרעה היה קלוע בין , את מהותו ומבוכתו ביחס לעם ישראל, ל נבין את ענין פרעה הרשע"ובהסבר הנ 43301 

ולאות , מצד אחד קבל פרעה רב טוב מיוסף מאחיו ומכל ישראל, הכחות הקיצוניים שהתפתלו בנפשו 43302 

על רוב הטובה , והכרת טובה לזרעו של יוסף, הוקרה הלא צריכים להתהוות קשרי ידידות עולמית 43303 

שהתבטאה במאמץ , איומהומה אנו רואים את מקום ההכרה וההוקרה תפשה השנאה ה, שהכניסו למצרים 43304 

 43305 !עשה את עצמו כאילו לא ידע, נפשי איום אשר לא ידע את יוסף

ובאופן מיוחד פרעה שהיה , ובכדי לשרש ולטשטש את רגש ההודיה שכל מצרים צריך להביע לעם ישראל 43306 

בא השעבוד הנורא בנפשות , ואשר הודה בפה מלא אין נבון וחכם כמוך, צריך ליוסף ולחכמתו והנהגתו 43307 

וההשתעבדות הרוחנית שפרעה ועמו היו , והכל בכדי להשתיק את רגש זכרון שפלות העבר, שלםעם  43308 

עקירת הידיעה והזכרון של העבר בכדי להתחמק ולברוח , אשר לא ידע את יוסף, נכנעים לישראל מתחילה 43309 

 43310 .מהמטיב

אלא , היהרבנן אמרי למה קראו מלך חדש והלא פרעה עצמו , (´ט´ וארא א) ומה נפלאו דברי המדרש 43311 

ל שוטים אתם עד עכשיו משלהם אנו אוכלים והאיך "א, שאמרו המצרים לפרעה בא ונזדווג לאומה זו 43312 

עד שאמר להם , חדשים´ כיוון שלא שמע להם הורידוהו מכסאו ג, אילולא יוסף לא היינו חיים, נזדווג להם 43313 

 43314 .ל"לפיכך כתוב ויקם מלך חדש עכ, כל מה שאתם רוצים הריני עמכם והשיבו אותו

, גם פרעה שכליותיו התחילו לייסר אותו, בעובדה זו משתקף כל תהליך ההפיכה מקיצוניות לקיצוניות 43315 

עד שנעשה לפרעה , ורגש ההכרה לזרעו של יוסף התגבר אצלו עד שהיה מוכן להתפטר מכסא מלכותו 43316 

והכניס את  ,כי לא הניחתו דעתו להסכים לכל הגזירות, חדשים ביסורים איומים´ הרשע נתייסר במשך ג 43317 

והמלך החדש וודאי , כי לא היו משהים מצרים ללא מלך לתקופה יותר מדי ארוכה, עצמו לסכנה גדולה 43318 

 43319 .היה הורג את קודמו

עד שלבסוף נכנע , שהיה בה עוד ניצוץ של הכרת טובה לזרעו של יוסף, חדשים התלבט בדעתו´ ובמשך ג 43320 

עד הגיעו למצב אשר לא ידע את , שי ההוקרהעקר וחבל בנפשו את שארית רג, והתמסר כליל לתאות העם 43321 

ובכדי להשכיח , השליך את עצמו לכף הקלע של התנכרות והסתייגות מכל זיק של רחמנות אנושית, יוסף 43322 

 43323 .את החסד שיוסף הביא על מצרים גזר כלייה על זרעו

זוכים  שאנו, רגעי התעלות הנפשית, מה מאד צריכה להיות האחריות על אלו הרגעים הנשגבים בחיינו 43324 

טועמים אנו , ועל כגון זה אפשר להמליץ שנה ופירש, ומזניחים אותם ופורשים מהם, להם לעתים קרובות 43325 

, אלא מפסיקים ופונים לחיי יום יום, ואין אנו מתאמצים להיאחז בהם לתמיד, טעם חיים עילאיים לזמן מה 43326 

העדר התקשרות מתמדת סכנה גדולה כרוכה ב, מה מאד חבל על ההברקה הזאת הנשלחת לנו ממרומים 43327 

שאנו עלולים חלילה להיות פורשים ועוברים מהם לרחשי הלב ותאוותיו , לאלה ההארות המוגשות לנו 43328 

 43329 .האפלים



נפתח , וצריך מאמץ שלא לפרוש חלילה ממתנת יֿה הניתנת לנו מידי פעם, גדולה ועצומה היא האחריות 43330 

, זכה להיות מן העומדים בארמון המלךואז נ, בנו את כח ההקשבה לתביעות ההארות היקרות הנאצלות 43331 

נוכל להיות שליטים בנפשנו ולהכריע תמיד לצד החסד , י פיתוח כוחות נפשנו בדרך לימוד המוסר"וע 43332 

 43333 .(תורת הנפש)  .והטוב

 43334 

 43335 מאמר ט

 43336 .(´ט´ ח´ שמות א)  ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף

ולבסוף כפה טובתו של , א שהיה יודע וכפה טובתואל? והלא עד היום הזה מצרים יודעים חסדו של יוסף 43337 

מצאנו שבתחילת , (ירושלמי ברכות ט) הא למדת שכפיית הטובה הוקשה לכפירה בעיקר, ה"הקב 43338 

כדאיתא במדרש למה צוה להרוג אותם על , ה"גזירותיהם על ישראל חפשו תחבולות להנקות מנקמת הקב 43339 

 43340 .(ח"י´ ר א"שמו) םה ממנו ויפרע מה"כדי שלא יתבע הקב? ידי המילדות

לפי שהיו יודעין , ל כדי שלא יפרע מהן במים"ומה שהחליטו להטביע את ילדי ישראל במים ביארו חז 43341 

 43342 והיו בטוחים שלא יביא מבול לעולם לכך גזרו להטביעם במים, ה משלם אלא מדה כנגד מדה"שאין הקב

ועוד התיהר שהוא , ´צעוק מי הובסוף כאשר משה ואהרון התיצבו לפני פרעה התחיל ל, (ב"כ´ ר א"שמו) 43343 

פרעה הכיר היטיב , (ח"י´ ר ה"שמו) ש לי יאורי ואני עשיתני"כמ, בעצמו אדון העולם שברא את הנילוס 43344 

 43345 .אבל התנכר לגמרי לכפור בעיקר´ מי ה

משום שזה היה בגידה גדולה , ן למה המצרים לא ראו לנכון להכות את ישראל בחרב"וכן פירש הרמב 43346 

, וגם עם הארץ לא היו נותנים למלך לעשות חמס כזה, שר באו למצרים במצוות המלךלהכות חינם העם א 43347 

ואחרי כן צוה כל הבן הילוד , ואחרי כן צוה בסתר למילדות להרוג הזכרים, ולכן הטיל עליהם מס מתחילה 43348 

 43349 .כ"וכאשר הותרה הרצועה היו המצרים נכנסים בלילות ומוציאים הילדים משם ע, היאורה תשליכוהו

ואז , שכל מעשיהם היו בהדרגה ללכת מן הקל אל החמור ממנו עד שיתרגלו ותותר הרצועה לגמריהרי  43350 

ובסוף הגיעו לכפירה , ה אלא ביוסף"כמו שלא העיזו לכפור תיכף בהקב, כבר יהפך לשיטה רצח היהודים 43351 

 43352 .כן לא מלאם לבם לפגוע באנשים נקיים עד שהוכשר הקרקע וסרה מהם הבושה, בעיקר

עד שהתרגלו לאט לאט בשקר ומשם הגיעו , דה את פרעה ואת עמו לכפור בטובתו של יוסףהנגיעה שיח 43353 

וזה הטעם שבבוא משה ואהרון לפני פרעה התחילו , את האמת ידעו אלא שהתנכרו אליה, לשיא השקר 43354 

, והיא הסיבה שלא מצאו בשום מקום שם שמים נזכר, ´להתלוצץ מהם ולחפש בספריהם אם רשום שם ה 43355 

 43356 .(ח"י´ ר ה"שמו) וין חפשו את הכהן בבית הקברות כמשל המדרשמשום שבמתכ

ובזה הם גרועים אפילו מהבהמות , לא די שמתמכרים לתענוגי העולם ומגבירים את התאווה על השכל 43357 

וממציאים פילוסופיות חדשות אשר בשקר , אלא שעוד מטשטשים את גבול האמת, שלא ניתן להם חכמה 43358 

שהם עושים , ל על אלה שהחליפו את האמת בתענוגי העולם"החוה וכבר כתב, יסודם להטעות הבריות 43359 

נ טעמים לטהר את השרץ של "המציאו ק, (ב שער הפרישות"פ) בטניהם אלהיהם ותורתם מלבושיהם 43360 

ורק סנוורו את עיני הבריות , ולא הועילו בזה כלום להסיר ממנו טומאתו, הקנאה התאווה והכבוד 43361 

 43362 .מלהבדיל בין טהור לטמא

מה יעשה המבקש את נקודת האמת להגיע , שהערפל הזה של טשטוש מתפשט בעולם אולם בשעה 43363 

ויקבל סייעתא דשמיא שלא , לזה אין עצה אלא למסור את עצמו בכל יכלתו לבקשת האמת? למבוקשו 43364 

 43365 .והטעם הוא שאפילו בשעה שהשקר והחושך שוררים בעולם אין אור האמת נכבה, יתעה ויתרו יוכיח

כאשר אני , ה"אמר משה לפני הקב, ז"ים בתוך שעבוד מצרים כעבדים לעובדי עכאשר היו ישראל שקוע 43366 

ופירש , אהיה אשר אהיה´ ענהו ה? בא אל בני ישראל בשליחות המקום ואמרו לי מה שמו מה אומר אלהם 43367 

וענהו האלקים , ה את שמו הגדול וזה ענין השאלה"י באותה שעה היה מבקש משה שיודיענו הקב"רש 43368 

 43369 .כ"אהיה עמכם בצרה זו ואהיה עמכם בצרות אחרות ע ,אהיה אשר אהיה

 43370 (של כביכול) ה השם שיורה הוראה שלימה על המציאות"ן כי משה בקש שיגיד להם הקב"ומסביר הרמב

אין להם צורך לראייה אחרת כי אהיה עמהם בכל , ה השיבו למה זה ישאלו לשמי"והקב, ועל ההשגחה 43371 

ויש אלקים שופטים , ה שיש אלקים בישראל בכל קראינו אליווהיא הראייה הגדול, צרתם יקראוני ואענם 43372 

אם , כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך? ומביא שם ממדרש אגדה מאי אהיה אשר אהיה, כ"בארץ ע 43373 

 43374 .פותחין את ידיהם ועושין צדקה אף אני אפתח את ידי

, על גופם ועל טפם אשר שלטו הרשעים, מבהיל על הרעיון איך שבשעת הסתר פנים כזה כגלות מצרים 43375 

ה שאין צורך לשום ראיות וגילויים "היתה תשובת הקב, עבדו בהם בפרך והשקיעו ילדיהם בתוך הבנייה 43376 

ככה , ובמדה שירצו לראות כי יש אלקים קרובים, משום שהכל תלוי בישראל, על מציאותו והשגחתו 43377 

שבשעת סבל כזה לא היה , הל שהיה מטעים בקשתו של מש"ר זצ"ובמיוחד לפי דברי אדמו, יוכלו לראות 43378 



והיו צריכים לאמונה חושית כדי שיוכלו להתגבר על המצבים הנוראים , מספיק האמונה שקבלו מאבותיהם 43379 

 43380 .שהיו שרויים בהם

וכבר , וטעם הדבר משום שעל ידי בטחון מגיעים לאמונה חושית, ה שהכל תלוי בהם"ועל זה ענהו הקב 43381 

כמדומני שאמר , אבל לא יתכן כלל לבוטח שלא יהיה מאמין, ן שיתכן למאמין שלא יהיה בוטח"כתב הרמב 43382 

ששלימות הברכה הטמונה במדת הבטחון , מבטחו´ והיה ה´ הסבא על הפסוק ברוך הגבר אשר יבטח בה 43383 

המוסר )  .וזו אמונה חושית שמגיעים אליה על ידי בטחון, הוא מבטחו´ מונחת בזה שעל ידה יכיר שה 43384 

 43385 .(והדעת

 43386 

 43387 מאמר י

 43388 .(´ט´ ח´ שמות א)  על מצרים אשר לא ידע את יוסףויקם מלך חדש 

אלא שאמרו המצרים לפרעה בא , רבנן אמרי למה קראו מלך חדש והלא פרעה עצמו היה, ויקם מלך חדש 43389 

אלולי יוסף לא , אמר להם שוטים אתם עד עכשיו משלהם אנו אוכלים והיאך נזדווג להם, ונזדווג לאומה זו 43390 

עד שאמר להם כל מה שאתם רוצים , הורידוהו מכסאו שלשה חדשיםכיון שלא שמע להם , היינו חיים 43391 

 43392 .(´ר א"שמו) לפיכך כתיב ויקם מלך חדש, הריני עמכם והושיבו אותו

שהרי גם פרעה , לכאורה נמצא קו מקביל ביניהם, בבואנו להתבונן במהות ההבדל בין פרעה למילדות 43393 

והוא נכנע , עם ישראל בנימוק של הכרת הטובוסירב בתחילה להוציא גזירות על , גילה התנגדות נגד עמו 43394 

והנה המדרש שם סותר , ועל זה כתוב ויאמר אל עמו, לעמו רק לאחר שהורידוהו מכסאו לשלושה חדשים 43395 

הוא התחיל בזה תחילה לפיכך לקה תחילה דכתיב ובכה ובעמך , ל שם"לכאורה את המדרש הקודם וז 43396 

 43397 ?מדרשים הללוואיך אפשר ליישב הסתירה בין שני ה, ובכל עבדיך

שהרי , לא זה הוא מה שקבע אצלו, הענין הוא כי אצל פרעה לא נבעה הכרת הטוב שלו מצד יראת אלקים 43398 

אשר אשמע ´ השיב פרעה מי ה, לשחרר את הנדכאים בתוך העבדות והעמל´ בבוא משה אצלו בשם ה 43399 

מצד הנימוס  אלא, ´מכאן שהתעוררות המצפון של הכרת הטוב אצל פרעה לא נבעה מיראת ה, בקולו 43400 

אין היא מרחיקה , וכאשר הכרת הטוב באה מצד נימוס והטבע, המלכותי או מן המדיניות המחייבת זאת 43401 

, וכפי שבאמת קרה כאשר הורד מכסאו רק לשלושה חדשים, לכת ואינה מסוגלת לעמוד אף בנסיון הקל 43402 

 43403 .מיד ויאמר אל עמו והוא התחיל בזה תחילה

, שאם נצייר לעצמנו שנמצא בעל הטבה גדולה אחד בעיר, שאמרודוגמה לזה מצאנו בשם הסבא מקלם  43404 

ולהיות ער בלילה כדי לשמור את החנויות שבעיר שלא , אשר קיבל על עצמו להיות מיטיב עם הכל 43405 

ואם לא רק שבוע אחד אלא כל השנה , הרי זו מדה גדולה של הטבה מצד האיש הזה, יתפרצו אליהן גנבים 43406 

ואין דומה , שהרי הוא ממש גאון ויחיד במידת הטבה שבו, כבוד האיש הזה אז בוודאי יתרבה, הוא נוהג כך 43407 

 43408 .לו במדת ההקרבה שלו לטובת הכלל

או שמסר את הסודות לגנבים והם , והנה נודע פתאום כי הסוף היה שהצית באש את כל החנויות ואת העיר 43409 

כי , יוודע לנו ביחד עם זאתאך אם , בוודאי נתפלא עד מאד ותהיה זו לנו חידה סתומה, בזזו את החנויות 43410 

אז נוכל , שהוא קיבל תשלום על כך, כל מה שעשה להדיר שינה מעיניו במשך כל הזמן היה בעד בצע כסף 43411 

כי אז הוא עלול , או שהחסירו לו פעם מלשלם לו, להבין כי אם פעם אחת לא היה לו סיפוק מן התשלומים 43412 

 43413 .בזעמו ובכעסו לשרוף את כל העיר עד להשחית

ולכן כאשר נתהפכה הנגיעה לצד אחר גם , אצלו נבעה הכרת הטוב מצד הנימוס, הדבר אצל פרעהכן הוא  43414 

בוודאי שמצא לעצמו תירוצים ואמתלאות על השינוי , ולבסוף פתח בעצה תחילה, הוא נהפך לאיש אחר 43415 

ויה כי מכיון שפעולתן היתה בנ, ולעומת זאת אצל המילדות מצאנו, שחל בדעתו והשתדל להצדיק את עצמו 43416 

, שהרי כך מעיד הכתוב עליהן ותיראן המילדות את האלהים ותחיין את הילדים, על היסוד של יראת שמים 43417 

אלא עוד הוסיפו לעשות פעולות כדי להחיות , ולא די שלא עשו את מה שצוה עליהן פרעה מלך מצרים 43418 

, נצחיים ובלי גבול ולכן היו מעשיהן, וזאת מכיוון שהמחייב במעשה הטובה שלהן היה יראת אלקים, אותם 43419 

 43420 .וזכו בתמורה להעמיד בתי לוויה וכהונה

והענין , (ב"קהלת י) וזהו שכתוב סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם 43421 

שהרי אנו , ובמה תלוי האדם רק ביראה את האלקים ירא, הוא כי מסוף דבר אנו רואים כי זה כל האדם 43422 

ואפשר לטעות ולחשוב שגם בלי יראת , האדם פעולות גדולות בלי יראת שמים רואים פעמים רבות אצל 43423 

אך כאשר מסתכלים , אולם הטעות תיתכן רק בתחילת הפעולה, שמים יכול האדם לפעול גדולות ונצורות 43424 

ויתכן , שאז הוא פוסק מפעולותיו הנשגבות, בסופן בעת שהאדם נתקל בנסיונות המפריעים לו בדרכו 43425 

 43426 .(נחלת אליעזר)  .הקערה על פיהשעוד יהפוך את 

 43427 

 43428 מאמר יא



´ שמות א)  הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו 43429 

 43430 .(´י

יתרו שברח זכו , איוב ששתק נידון ביסורים, בלעם שיעץ נהרג, שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו 43431 

ויש אנשים רבים , ל"ד וז"י´ ת שער ג"כתב רבינו יונה בשע, (א"יסוטה ) מבני בניו שישבו בלשכת הגזית 43432 

וכי אין אבדן נפש אל האיש , חושבים כי אין עיקר האבדון והפסד הנפש זולתי בעבירות שיש בהם מעשה 43433 

 43434 .כ"וחדל מעשיית מצוות ומעשים טובים ע, אשר הוא טהור מחטוא במעשה ובדרך העבירות לא הלך

אם פחד לנפשו מלהוכיח , ה תם וישר שיודה בשתיקתו לגזירה אכזרית כזאתכמה יש לתמוה על איוב שהי 43435 

איוב בשעה שבאו עליו יסורים היה , לכל הפחות היה לו לברוח כמו שעשה יתרו, את פרעה הרשע על פניו 43436 

משום שאחרת לא היה צדיק , ן"ואמר שהעולם נמסר בידי המזלות כמו שביאר הרמב, מכחיש בהשגחה 43437 

למה לא כאב לו על רציחתם של ילדים חפים , ואם התנגד לסבלם של אנשים נקיים, כמוהו צריך לסבול 43438 

 43439 .(ג"שמות ל) ע"ש הראב"ואם משום שחזה בכוכבים שנגזר על ישראל להשתעבד במצרים כמ? מפשע

עד אשר חזה מבשרו היסורים , איך השלים כל כך מהר עם שלטון הכוכבים והוא בעצמו לא האמין בזה 43440 

ואם התעמק למצוא שנגזר על אברהם גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו ? הרעים שבאו עליו 43441 

, שאולי משום איזה חטא מדורות קודמים הוא נענש, אם כן היה יכול להצדיק גם היסורים שלו, אותם 43442 

ואנו רואים שדבר כזה לא עלה על , (גלגול) ן שיסוריו באו עליו מצד סוד העיבור"ובאמת כן כתב הרמב 43443 

 43444 .ששמע כן מפי אליהו דעתו עד

אבל לא היה שנאוי אצלו כל כך הרשע שיוותר , ביאור הענין שאיוב היה נזהר מלעשות שום עבירה בידים 43445 

המתחבר לרשע לא דיו אשר לא יוכיחהו בשבט פיו והרחק , ל"וכבר כתב רבינו יונה וז, על עמדתו הרמה 43446 

וכבר הקדמנו להודיעך באר היטב כי , עוהצדיקים מאוס ימאסו את הרש, ירחיקהו אבל כמו חבר יקריבהו 43447 

 43448 .(ג"ג קצ"ת שע"שע) רבו דרכי מות הנמצאים אל המתחבר לרשע

חשב הוא בטעות , השוחד של השררה והעושר עוורו את עיניו וטשטשו את מבטו מלראות את האמת 43449 

 43450 וכי הוא אשם, ומה לו לרשעת פרעה שעשה על פי עצת בלעם, שמספיק לו ששותק ובזה את נפשו הציל

נחשב הוא שותף בגזירה , ומחמת זה שלא מיחה כיתרו ושתיקתו נחשבה להודאה? לזה שעליו לסבול 43451 

 43452 .והובאו עליו יסורים

אבל אילו , בהיותו מוכרח לבחור בין השתיקה ובין הבריחה, והנה בודאי הושם איוב בתוך מצב קשה מאד 43453 

זכה יתרו לשכר כל כך גדול להיות  ומזה נוכל להבין למה, התאזר ביראת שמים היה יכול להציל את עצמו 43454 

והפקיר את הכל כדי לברוח מהרשע , משום שלא פנה אל הפניות האישיות שלו, בניו מיושבי לשכת הגזית 43455 

כוחו זה להשתחרר מהנגיעות הוא שגרם שיהיו בניו , ולא להחשב מיועצי הרצח בילדי ישראל, ומחברתו 43456 

 43457 .האמת היא נחוצה ליושבי על מדיןמשום שהכרת , נמנים על הסנהדרין לשפוט את ישראל

באופן , כי העולם מחובר מגשמיות ורוחניות שנתערבו ונתמזגו, (ג"שער הבחינה פ) ל"וכבר כתב החוה 43458 

, וסימני החכמה בבריאה ניכרים הם באופנים שונים, שכל אחד עוזר לחבירו כמו הנפש והגוף בבעלי חיים 43459 

, ומשתמש בה כסולם לעלות במדרגותיו, ת אשר בוהחכם המבין בורר לעצמו מן העולם ידיעת הרוחניו 43460 

ומשתדל , והסכל מתעלם מסימני החכמה אשר בו, ב"ז וקניניו רק מקום להכנת צידה לעוה"ורואה בעוה 43461 

 43462 .כ"בכל יכלתו להרבות קנינו ומתעלם מענין אחריתו ע

יתרו , בכזבולהפקיר את הכל כדי שלא להסתבך , הכל תלוי במדה שהאדם מוכן למסור נפשו עבור האמת 43463 

ולכן זכה שיעזרהו מן השמים לשפר , היה מוכן למסירת נפש עבור כונתו הרצויה של דרישת האמת 43464 

והסבא , וזכה שמן השמים הורוהו איך שמעשיו יהיו רצויים, וכן מלך הכוזרים כונתו היתה רצויה, מעשיו 43465 

 43466 ?יאל היה מקשה שגם אצלינו כונתינו רצויה ולמה אין אנו זוכים לסייעתא דשמ"ז

ולכן , וביאר כי הכוזרי היתה כונתו רצויה עד שהיה מוכן למסור נפשו להוציאה לפועל ורק היה מוטעה 43467 

אין אנו מוכנים להפקיר עבורה , אבל אנו אם כי כונתינו טובה ורצויה, זכה שיורו לו האמת על ידי החבר 43468 

 43469 .וא רק שטחיואם כן רצונינו ה, ואף לא הדמיון של תענוגי עולם הזה, הצלחות עולם הזה

בראת צדיקים , ע בראת גן עדן בראת גיהנום"אמר רבש, אמר רבא בקש איוב לפטור כל העולם מן הדין 43470 

ברא , אף אתה תפר יראה לפני אל, ומאי אהדרו ליה חבריה דאיוב? בראת רשעים ומי מעכב על ידך 43471 

, מוכרחים לחטוא איוב כפר בבחירה וטען שהרשעים, (.ב טז"ב) ה יצר הרע ברא לו תורה תבלין"הקב 43472 

 43473 .אבל חביריו השיבו לו שעל הרשעים לתקן את עצמם על ידי התורה

כל מה שיותר יגביר את כח , ל שהכוונה במיוחד ללימוד המוסר"ישראל סלנטר זצ´ וכבר ביאר הגאון ר 43474 

הנותנת לו האפשרות לצאת מתחת המזל ולהנצל בכל , יותר יבין את כח הבחירה המסורה לאדם, היראה 43475 

עליו להגביר את היראה ובזה יהיה , אם האדם אינו רוצה להסחב אחרי פגעי תבל ללא בחירה, המצבים 43476 

 43477 .(ג"המוסר והדעת ח)  .השליט על גורלו

 43478 



 43479 מאמר יב

´ זשמות א)  הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו 43480 

 43481 .(´י

י "רש) לדונם במים שכבר נשבע שלא יביא מבול לעולם, רבותינו דרשו נתחכם למושיען של ישראל 43482 

בין בינו לחברו , כאשר נתבונן נראה כי כל מה שהאדם קשה לו לשבור רצונו לקיים את התורה, (שם 43483 

, ועושה רצון עצמו´ הוא ידמה כי הוא עובר רצון ה, ומכל שכן בין אדם למקום, ככעס וקנאה וכדומה לזה 43484 

העולם שלו והרצונות שלו ´ מי יוכל לשנות רצון ה, עם מי שתקיף ממנו והאמת אינו כן כי מי יוכל לדון 43485 

ואין זה אלא , יתברך´ דומה לו כי הוא משנה רצון ה, ואין אדם שיוכל לשנות אף כנף זבוב קטן, והכל שלו 43486 

 43487 .דמיון בעלמא

ומה , ונהלא יש´ כי רצון ה, ויסוד הזה יש לנו לברר כמו חי עד שיתייסד אצל האדם לכלל גדול בכל דבר 43488 

כדומה לפרעה שראה , ואינו מרויח רק רעה לעצמו, רק דמיון בעלמא הוא´ שדומה לו שהוא עובר רצון ה 43489 

מה עשה , ´והנה התחכם לעבור רצון ה, ולכן גזר כל הבן הילוד, באיצטגנינות כי יוולד מושיע לישראל 43490 

לא עוד אלא למנותו על ו, ה בביתו דוקא"הוכרח הוא עצמו לגדל מושיע של ישראל משה רבינו ע? ´ה 43491 

 43492 .ביתו

ורצון השם , ולא הועיל בזה כלום´ והתחכם לעבור רצון ה, והנה פרעה היה קשה לו מאוד לשבור רצונו 43493 

גרם לו שהביא על עצמו , והדמיון שנדמה לו שעבר רצון השם, הוא עצמו עשה שגידלו בביתו בכבוד גדול 43494 

 43495 .ומרים ורצונו לא נעשה מכות רבות ורעות ביסורים קשים, בשביל הדמיון בעלמא

שכל עוברי , והרי למדנו זה היסוד משם, ידוע  שיציאת מצרים יסוד הדת להודיע בעולם אמונה והשגחה 43496 

והדמיון הכוזב הזה , כי רצון השם אין אדם יכול לשנותו ורק דומה לו שעובר, עבירה לחנם הם עוברים 43497 

נו שמלכי כנען אחזתם חיל ופחד עד שנימס וכמו כן מצי! יסבב לו רעות רבות וצרות גדולות וזה שכרו 43498 

מה עשה , ועם כל זאת קשה היה להם לעבור רצונם מבלי להלחם בישראל, לבבם נמוגו כל יושבי כנען 43499 

 43500 .חזק לבבם ולחמו וגרמו רעה לעצמם וכבוד גדול לישראל? ´ה

לך והיא נתנה אסתר בבית המ, מה הוכרח לעשות ליעץ להביא מושיע לישראל, המן היה שונא יהודים מאד 43501 

לא ידע כי , נמצא בשעה שהיה שמח וטוב לב כי נעשה עצתו לאבד היהודים, דמו בראשו ותלו אותו על עץ 43502 

סבב הוא בעצמו , ובעצתו הראשונה ובמעשה האחרונה לשקול כסף, כבר הוא בעצמו הכין מושיע לישראל 43503 

, ל"ויש לומר שזוהי כונתם ז, מהמןהרי נתבאר זה היסוד גם כן , בזיון גדול לו ולבניו ותלו אותם על העץ 43504 

 43505 .המן מן התורה מנין שנאמר המן העץ

ולא נפנה אל דמיונות , היוצא לנו מזה אור גדול להאיר לנו לעד בכל מעשי ידינו כי יהיו על פי התורה 43506 

כי לא יעלה בידינו רק רצון מדומה כפרעה כמלכי כנען , ושטי כזב לעבור על רצון התורה הוא רצון השם 43507 

ושאין אחר יכול לדון עם שתקיף הימנו לעבור , יש להתחזק מאד ולראות הפטרון הגדול שיש לנו ,וכהמן 43508 

מוטב , ויענש עונש רב על דמיונו הכוזב, לא נהיה שוטים להתפתות בדמיוני כזב שהוא עובר רצונו, רצונו 43509 

ים וכולו חכו ממתק, ולא עוד אלא ששכרו מרובה מאד על שאינו פתי, שיבין כי רצונו מוכרח וטוב 43510 

 43511 .(ד"א מאמר רמ"חכמה ומוסר ח)  .מחמדים

 43512 

 43513 מאמר יג

´ שמות א)  הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו 43514 

 43515 .(´י

איוב ששתק נידון , בלעם שיעץ נהרג, בלעם איוב ויתרו, היו באותה עצה´ סימון ג´ ר חייא אמר ר"א 43516 

ל אין קטנה בעבירות עם ההתמדה "כתב החוה, כ"ו בניו וישבו בלשכת הגזית עיתרו שברח זכ, ביסורין 43517 

האדם , עיקר מטרת האדם שיחליף את דרכו ויתקן מעשיו, ואין גדולה עם התשובה ובקשת המחילה, ´עלי 43518 

כי יכול לעשות שינויים , גם כשנלכד בגדולה שבעבירות אינה נקראת גדולה, שעומד לעשות שינויים 43519 

 43520 .ין אותה עד שימחה אותה מלבו לגמריבגדולתה שיקט

גם כי נלכד בקטנה יכולה הקטנה להתגדל עד כעבותות עגלה , אולם מי שאינו עומד לעשות שינויים בנפשו 43521 

אז יכול החסרון , כי אם לא יעמוד תחת תיקון, ולא נקרא צדיק מי שנולד במזג טוב ובתכונה ישרה, חטאה 43522 

ולהיפך מי שמזגו רע בטבע אם , עד שלא יהיה לבו ברשותושלא ימלט האדם ממנו להתגדל בהמשך הזמן  43523 

 43524 .בודאי לסוף יקטין החסרון עד שיעקרהו מנפשו, עומד תחת התחלפות

ובין אדם שאינו עומד להתחלף כלל אפילו שלא , והחילוק בין אדם שעומד להתחלף בכל המצבים לגמרי 43525 

נוכל לראות מאותן שלושה יתרו , ולובין העומד להתחלף לפרקים בשעה שאין הנסיון גד, בשעת הנסיון 43526 

אלא נתפרדו , ל שלשה היו באותה עצה"כמאמרם ז, אשר בתחילתן היו בחבורה אחת, בלעם ואיוב 43527 



ובבלעם לא מצינו , ביתרו מצינו שעמד תחת תיקון הנפש בכל המצבים לגמרי, דרכיהם מקצה אל קצה 43528 

 43529 .יון לשלא בשעת נסיוןואצל איוב מצינו חילוק משעת נס, שעמד תחת שינוי וחילוף כלל

ל יתרו "ש חז"כמ, אלא בקש את האמת במצפוני לבו, יתרו מצינו שלא נמשך אחר האתמול ואחר הדיעבד 43530 

ואין גדולה בעבירות עם , ל"כומר לעבודה זרה היה וראה שאין בה ממש והרהר לעשות תשובה עכ 43531 

וסבל מזה , ו לגמריוכאשר מצא את האמת מיד החליף את דרכו ואת מצב, התשובה ובקשת המחילה 43532 

אלא ? אפשר היה כהן מדין ולא נתנום הרועים ליקח מים, ש ויבואו הרועים ויגרשום"רדיפות איומות כמ 43533 

אשר מקודם כבדו אותם גם , הרי שהיה נסיון גדול מאד, כ"שנידו אותו וגרשו אותם כאשה גרושה ע 43534 

 43535 .כ רדפו אותם גם הרועים"ואח, המכובדים שבעם

כ שלא לקח מזה שאין "וכש, כ חזקה עד שלא זז מהכרתו אפילו כחוט השערה"ז הכרתו היתה כ"ובכ 43536 

כי נקל להם יותר , כי ידע כי כך דרכו של עולם, העולם מסכימים על דרכו לראיה שאין דרכו נכונה 43537 

, ולא לקח הסכמת העולם ולא התחשב עם דעותיהם כלל, להסכים על דרך שהיא קרובה לשכל המדומה 43538 

ומי , עשה חילוף בדרכו ותמורה במצבו וסבל בעדה כל ההרחקות, הדרך האמיתיוכשהכיר בשכלו הישר  43539 

 43540 .מכאן אנו רואים עד כמה עמד תחת התיקון במסירת נפש, גם הרועים הפחותים שבעם? היו המרחקים

כ איסתייע אשר מאותה "אבל אח, ומצדו הכין עצמו לקבל האמת גם במצב קשה, אמנם יתרו עשה את שלו 43541 

ונסתבב , ש ויקם משה ויושיען"מזה שבאו הרועים ויגרשום באה לו ישועה כמ, הזכותההפקרות בא לו  43542 

, כ שקראו לו חובב שחבב את התורה"וג, מזה שיתרו אמר קראן לו ויאכל לחם וזכה להיות חותן משה 43543 

רואין אנו מזה גודל מעלת האדם שעומד , גם זכה שיתר פרשה אחת בתורה, ה"ורעואל שנעשה רע להקב 43544 

 43545 .ואינו מתנהג אחר האתמול ואחר הסכמת העולם, ן הנפש וחילוף המצבתחת תיקו

לכן ירד מטה מטה עד , והלך אחר האתמול והדיעבד ואחר הסכמת העולם, אמנם בלעם עמד על מדותיו 43546 

ל עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע שהיה לו שיטה של "הרי אמרו חז, שנהרג 43547 

ולא , ולא שלא היה לו כשרון להבין האמת, יא כל מדה רעה מהכח אל הפועלוכל מטרתו להוצ, עבירה 43548 

 43549 .ל חכם שבאומות"כי הרי קראו לו חז, שלא היה מכיר כי השלמות הוא הטוב האמיתי

, והעיד עליו הכתוב שאמר תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו, הרי שהיה בחכמתו גדול מכולם 43550 

והיה רוצה לבקש את מדרגות הצדיקים , אלא שלא הכיר כי דרכו רע ,הרי שהכיר את השלמות האמיתית 43551 

כענין שכתוב את האלקים היו יראים ואת אלוהיהם , וגמול העובדים במעשה העוברים, במנהגי הרשעים 43552 

 43553 .היו עובדים

מ כיון שנתפרדו בבקשת תיקון הנפש וחילוף "מ, פ שהיו יתרו ובלעם בחבורה אחת"הרי לנו מזה אע 43554 

ומצינו שאחר שעברו שנים רבות ונשתרש כל אחד , כ בהצלחתם כגבוה שמים מארץ"ו גנתפרד, המצב 43555 

ותמה על מדרגתו , כאשר פגש בלעם את יתרו הרגיש בפחיתות מעלתו, זה בתיקונו וזה בקלקולו, בדרכו 43556 

הלא עמי , י תמה אני מהיכן זכית לכך"וירא את הקיני איתן מושבך ופירש, (ד"במדבר כ) ש"של יתרו כמ 43557 

 43558 .ל"ועתה נתישבת באיתן ומעוז של ישראל עכ, ת בעצת הבה נתחכמההיי

רק בזה שהרחיק עצמו מחסרונות הטבע וראה אותם , כ"ובמה הצליח כ, הרי שתמה על גודל הצלחתו 43559 

, כי כל חייו היו בעין רעה ברוח גבוהה ובנפש רחבה היפך האמת, מה שאצל בלעם היה זה החיים, למות 43560 

 43561 .אמנם יתרו נשאר עם הצלחתו ובלעם עם פליאתו, טבעומפני שלא היה יכול לזוז מ

אבל אנו , גדול מה שנאמר אצל איוב ממה שנאמר אצל אברהם, ל"אמנם אצל איוב מצינו מאמר חז 43562 

ל בקש איוב לפטור את העולם "אמרו חז, מוצאים אותו גם בדרך בלתי נכונה בשעה שבאו עליו יסורין 43563 

בראת גהינם בראת גן , בראת חמור פרסותיו קלוטות, וקותאמר בראת שור פרסותיו סד, כולו מן הדין 43564 

 43565 .כ"בראת צדיקים בראת רשעים מי מעכב על ידך ע, עדן

כשם שהחילוק בין השור , והנה קרא את הרשע ואת הצדיק בשם בריאה ודימה אותם לבריאת שור וחמור 43566 

כן בקש לומר שגם , טבעי אין זה חילוק בחירי אלא חילוק, לחמור שזה מן הטהורים וזה מן הבלתי טהורים 43567 

שזה נולד כך , אין זה מטעם הבחירה שזה בחר כך וזה כך אלא זה חילוק טבעי, החילוק בין צדיק לרשע 43568 

וכל זה מפני שהתגברות הנסיון מביא את האדם לחשוב כי אינו , ו"וזה נולד כך ואין על האדם שום טענה ח 43569 

 43570 .בעבר הוא מטעם שטבעו מסיייעוומזה נדמה לו כי כל מה שעמד , ´יכול לעמוד בעבודת ה

אמנם יתרו עמד חזק על , ש ובחרת בחיים"בהרהורים כאלה מרפה האדם האמונה בכח הבחירה כמ 43571 

לעמוד , וזאת שאלת המבקש איך מגיעים ליכולת כזו, ולא השיג שום רפיון מהנסיון של הנדויים, בחירתו 43572 

אמנם שאלה ? ז התרחקות מצד העולם"יפ שמגיע לו ע"אע, בהסכמה חזקה על מה שנתברר לו מן אמתיות 43573 

הולך צדקות , מי יגור לנו מוקדי עולם, שאמר מי יגור לנו אש אוכלה, (ג"ל´ ישעי)א  זו כבר מבואר בנבי 43574 

 43575 .ועוצם עיניו מראות רע הוא מרומים ישכון, אוטם אזנו משמוע דמים, דובר מישרים

שיב הנביא שבל יפול רוחו ואל יאמר ז מ"ע? השאלה היא איך יתכן להנצל ממוקשי הטבע ופחד העולם 43576 

ויעמוד על גדרים אלו שהם שמירת , אלא ילבש תקוה ויבין שמעט מן האמת דוחה הרבה מן השקר, נואש 43577 



אז בהכרח ימלט מן , שאם ישמור האדם את החושים, וחוש הראיה, חוש השמיעה, חוש הדיבור, החושים 43578 

 43579 .ן לו שום מפריעוימצא כי אי, החבלים המקשרים לבו של האדם אל העולם

והוא שהגדרים , וצדיק באמונתו יחיה, אמנם אחר שהעמידן ישעיה על שש בא חבקוק והעמידן על אחת 43580 

שלא תתקשר , יכול האדם לעמוד עליהם כדי להגין על נפשו, שעשה ישעיה הנביא שהם שמירת החושים 43581 

, בזבוז שמירת החושים אבל יש חבלים של הכרחיות אשר דבר זה מביא, אל העולם בחבלים של מותריות 43582 

 43583 .ופתיחת השערים שיוכלו להכנס דרך שם אפילו עגלות טעונות רפש וטיט

ולא יעלה על מחשבתו זולת גזרת , האמונה והבטחון שכל הבוטח מאמין, ז בא חבקוק והעמידן על אחת"ע 43584 

היה קשור ולכן יתרו שהשליך כל החבלים ש, וימצא כי לא יגור מאש אוכלה וממוקדי עולם, ´וצווי ה´ ה 43585 

 43586  .מצא עצמו לבן חורין והסכים על כל מה שחייב לו השכל האמיתי ועמד עליו, ´בהם לבני עירו על ה

 43587 .(´אור המוסר א)

 43588 

 43589 מאמר יד

´ שמות א)  הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו 43590 

 43591 .(´י

איוב ששתק נידון , בלעם שיעץ נהרג בחרב, יתרו ברח, איוב שתק, בלעם יעץ, היו באותה עצה´ ל ג"אחז 43592 

, ברור שענשו של בלעם צריך להיות קשה מענשו של איוב, יתרו זכה ובניו ישבו בלשכת הגזית, ביסורין 43593 

ואיוב נידון ביסורים מרים , אך העונש הוא בלעם נהרג בחרב, שבלעם יעץ רע על ישראל ואילו איוב שתק 43594 

 43595 ?הרי לכאורה ענשו חמור משל בלעם, ובלםונוראים שאין בכח אנוש לס

אחר החסד שאני , מה יתרעם אדם על כל הקורות הבאים עליו, (7´קדושין פ) י"מה יתאונן אדם חי ופירש 43596 

, ובאותה שעה נשברה כדו או חביתו, משל לאדם שזכה בזכיה גדולה בגורל, עושה עמו שנתתי לו חיים 43597 

הרי האושר שנפל בחלקו מבטל כל רגשי צער  ,האם חש הוא בצער המועט בשעת השמחה הגדולה 43598 

שמחתו ואשרו , ה שנותן לו חיים"על האדם להרגיש בחסד הקב, קטנוניים הבאים על האדם בחיי יום יום 43599 

יסורים גדולים ´ ואפי, עד שלא יחוש ולא ירגיש בכל הקורות הבאים עליו, צריכים להיות לאין קץ ושיעור 43600 

 43601 .שבו לעומת הרגשת האושר של החייםכאין ואפס יח, ועצומים כיסורי איוב

אולם למות לא , אף כי יסרני השם ביסורים גדולים, יסור יסרני יֿה ולמות לא נתנני, ה"וכך אמר דוד המע 43602 

אדם המתרעם על כל הקורות הבאים עליו ולא מרגיש באושר , נתנני ועל כן לא ארגיש ביסורים כלל 43603 

, אדם ביקר, (ט"תהלים מ) יבין נמשל כבהמות נדמו עליו הכתוב אומר אדם ביקר ולא, החיים שזכה לו 43604 

 43605 .כיון שהוא חי כבהמה אין חייו נחשבים למאומה, כבהמות נדמו, היקר מכל ניתן בידו ולא יבין

כמו שמצינו במדרש הובא , ולא עוד אלא אדם שאינו מעריך כראוי את אושר החיים עלול להפסידם לגמרי 43606 

ה "אמר לו הקב, עקב אבינו לפרעה מעט ורעים היו ימי שני חייבשעה שאמר י, ויגש´ בדעת זקנים סוף פ 43607 

חייך , ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים, אני מלטתיך מעשיו ומלבן והחזרתי לך את דינה ואת יוסף 43608 

כחיי ´ שלא תחי, שכמנין התיבות שיש מן ויאמר פרעה אל יעקב עד בימי מגוריהם כך יחסרו משנותיך 43609 

 43610 .בות וכמנין זה נחסרו חייוג תי"והן ל, יצחק אביך

שעל אף , ל זאת ללמדנו"אך גילו לנו חז, לנו אין כל מושג בתביעה שהיתה על יעקב שהתרעם על חייו 43611 

ב "כ, וצרת יוסף, צרת דינה, צרת לבן, צרת עשיו, הצרות הרבות והרעות שסבל יעקב אבינו כל ימי חייו 43612 

, יו ימי שני חיי מיד נתבע באופן חמור ביותרכיון שהתאונן מעט ורעים ה, שנה יסורים שלמעלה מהשגה 43613 

 43614 .וכנגד כל תיבה איבד שנת חיים

ויאמר פרעה אל יעקב כמה , תיבות של שאלת פרעה´ ג תיבות עולים בחשבון גם ח"יתר מיכן שכן בכלל ל 43615 

שכיון שראה ´ על כך ופי´ כבר רמזו בעלי התוס, ומה לתיבות אלו ליעקב ולמה נתבע עליהן, ימי שני חייך 43616 

והשיב לו יעקב מעט הם , ושערות ראשו וזקנו הלבינו מרוב זקנה שאלו כן, רעה את יעקב זקן מאדפ 43617 

ומבואר מעתה למה נכללה שאלת פרעה במנין , שנותי אלא מתוך רעות שעברו עלי קפצה עלי זקנה 43618 

 43619 .מרגיש מאד בצרותיו לא היתה זקנה קופצת עליו ועל זה נתבע´ כי לולא הי, התיבות שנתבע עליהן

שעם כל היסורים הקשים , מעתה נראה ונבין כי ענשו של בלעם קשה וחמור לאין ערוך מענשו של איוב 43620 

וענשו של בלעם רע , והחיים שהם האושר הגדול שביצירה ניתנו לו ומה יתאונן אדם חי, למות לא נתנני 43621 

 43622 .ומר בכל שניטל ממנו האושר הגדול הלזה

 43623 אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד, אל אברם לאמור´ אחר הדברים האלה היה דבר ה

ירדתי לכבשן , אברהם אבינו מפחד ואומר´ רבנן אמרי לפי שהי, (´ד ד"ר מ"ב) ל"ואחז, (ו"בראשית ט) 43624 

ל "א, ב"ז ואין לי כלום לעוה"תאמר שקבלתי שכרי בעוה, ירדתי למלחמת המלכים וניצלתי, האש וניצלתי 43625 

אבל שכרך מתוקן לעתיד , ז חנם עשיתי עמך"עשיתי עמך בעוהכל מה ש, ה אל תירא אנכי מגן לך"הקב 43626 

 43627 .לבוא



והרי כל עיקר כניסתו , ה שקיבל כל שכרו במה שניצל"והדברים מופלאים מאד למה חש אברהם אע 43628 

ה "אף הקב, וכן גם מלחמת המלכים היתה למען הציל נפשות, ´מסירות נפש על קידוש ה´ לכבשן האש הי 43629 

מקבל שכרו בעולם הזה ושוב ´ חנם הי´ משמע שלולא הי, נם עשיתי עמךאמר לו כל מה שעשיתי עמך ח 43630 

כי כל העולם אין בו , אלא הן הן הדברים אף כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אין לו לעתיד לבא מאומה 43631 

 43632 .ז והוא בחיים עצמם"מכל מקום דבר אחד ישנו שבו אפשר להשתלם בעוה, כדי שכר מצוה אחת

ל שקורת רוח "רבותינו ז´ ופי, ז"ב מכל חיי העוה"אחת של קורת רוח בעוהד יפה שעה "איתא באבות פ 43633 

אלא , אלא כאדם שחפץ ליכנס לסעודה גדולה ואין מניחים לו ליכנס לפנים, היינו לא הנאה של ממש 43634 

ז מכל חיי העולם "ט בעוה"עוד נאמר יפה שעה אחת בתשובה ומע, לעמוד בפתח ולהריח ריח המעדנים 43635 

שעה אחת של ´ הזה וכל תענוגיהם מבריאת העולם עד סוף כל הדורות אינן שוין אפי כל חיי העולם, הבא 43636 

 43637 .ב"ז יפה מכל חיי העוה"ט בעוה"ומאידך שעה אחת של חיים מתוקנין במצות ומע, ב"קורת רוח בעוה

ואמר משה , ה נשמתך תהא גנוזה תחת כסא הכבוד"שאמר לו הקב, ה"ב כמשה ע"מי מזומן לשכר העוה 43638 

ה יותר מאשר בהיות הנשמה גנוזה תחת כסא "ז אפשר להתקרב להקב"י חיי העוה"שע, וצהחיים אני ר 43639 

ואילו כאן בעולם מלא כל הארץ כבודו , משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו´ במלאכים כתי, הכבוד 43640 

 43641 .ה ממש"ויוכל להיות מקורב להקב

מפני שאפשר על , ב"כל חיי העוהכי מעלת החיים ואושרם הגדול עולה על , עתה עלה בידנו פשר הדבר 43642 

ועל כן נתיירא , ב"ט יותר משאפשר בכל חיי העוה"בתשובה ומע´ ז להתקרב אליו ית"ידי חיי העוה 43643 

 43644 .ב"הם הם שכרו ושוב לא נשאר לו שכר לעוה, אברהם אבינו שמא החיים שניתנו לו בנס

י על מנת כן נברא האדם שהר, פ הטבע שניתנו לכל אדם אי אפשר שיהיו הם המתן שכר"אמנם החיים ע 43645 

ב "ואם יהיו החיים עצמן שכרו אין לו מתן שכר בעוה, ב"ט ושכרו מוכן לו לעוה"שיחיה ויקיים מצות ומע 43646 

עד שאמר , ט"פ נס יכולים להיות התשלומין הטובים ביותר עבור כל המצות והמע"החיים הניתנים ע, ו"ח 43647 

 43648 .(שיחות מוסר)  .ז בחנם עשיתי עמך"ה כל מה שעשיתי עמך בעוה"לו הקב

 43649 

 43650 מאמר טו

´´ שמות א)  הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו 43651 

 43652 .(´י

ועלה מן הארץ מעצמו מבלתי שנגרשם בכח בלתי סיבה מבוארת לתת , כתב הספורנו לבוא עליו בעקיפין 43653 

, סבלותם כדי שיסכימו לצאת אל ארץ אחרתוישימו עליו שרי מסים למען ענותו ב, אותנו לשמצה בקמינו 43654 

כשראו אותם מבזים עצמם למעלה פחותה שמו , ויבן ערי מסכנות והם קבלו עליהם למס לבנות את הערים 43655 

כן היתה יד צריהם עליהם קשה , כאשר הוסיפו לחטוא בדעות ובמעשים, וימררו את חייהם, אותם לעבדים 43656 

 43657 .ל"עכ

נתו של פרעה הרשע לא היתה מתחילה אלא להניע את בני ישראל שכו, ל"סוד גדול גילה לנו הספורנו ז 43658 

כי לא , ומשום כך שמו עליהם שרי מסים למען ענותו כדי שיסכימו לצאת לארץ אחרת, לצאת מן הארץ 43659 

בהיותם משוכנעים כי עבודה כזו , היה בפרעה ועמו אומץ הלב לתבוע מבני ישראל שיעבדו בבנין ערים 43660 

 43661 .ובקשו מהם רק תשלומי מס של ממון, בני אברהם יצחק ויעקבאינה לפי כבודם ומהותם של 

גם , אילו היו ישראל עצמם מכירים בחשיבותם ולא משפילים את עצמם לא היו מגיעים לכל הצרות 43662 

בגידה גדולה במלכות להכות חנם ´ כי תהי, ן כתב שלא ראה פרעה וחכמי יועציו להכותם בחרב"הרמב 43663 

אבל , וגם עם הארץ לא יתנו רשות למלך לעשות חמס כזה, שוןהעם אשר באו בארץ במצות המלך הרא 43664 

כי דרך הגרים , ולכך הטיל בהם מס, אמר שיעשו דרך חכמה שלא ירגישו ישראל כי באיבה יעשו בהם 43665 

 43666 .ש"בארץ להעלות מס למלך יעו

אבל מאחר שהם השפילו , אבל מדברי הספורנו אנו לומדים כי גם המס הוטל כדי שמעצמם יצאו את הארץ 43667 

ראו המצרים כי אין לחשוש מפני , ובמקום לשלם ממון ולצאת את הארץ בחרו לבנות ערים, את עצמם 43668 

והוסיף , ועשו אותם לעבדים ממש בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, כבודם של בני אברהם יצחק ויעקב 43669 

 43670 .הספורנו וכפי מה שהיו מוסיפים חטאת כן אבדה עצתם ויצאו מרעה לרעה

עובדות אלה , י"נחשבת לחטא גדול לבנ, לבנות ערים שהיא השפלה גדולה בשבילם כלומר שבחירתם זו 43671 

, כאשר חיי יום יום מעמידים אותם בפני נסיונות, מאלפות מאד ונוגעות לכל אדם ובמיוחד ללומדי תורה 43672 

 43673 .לפיכך לא ישפיל את עצמו לבחור בפתרונות שאינם לפי דרגתו, עליהם לדעת מעלתו של בן תורה

קבץ פרעה את כל ישראל אמר להם , ל בסגנון אחר"רים מפורשים בכמה מאמרי חכמינו זובאמת הדב 43674 

עשה פרעה בערמה ואמר כל מי שיעשה עשרה לבנים אתן לו עשרה , בבקשה מכם עשו עמי היום טובה 43675 

אמר , כתבו פלוני עשה כך, ישראל הלכו אחר הממון ועשו יום ראשון הרבה, תשעה אתן לו תשעה, כספים 43676 



וכל מי שאינו עושה מה שעשה ביום ראשון היו מכים אותו , ה אתם מעמידים לי בכל יום ויוםפרעה כז 43677 

 43678 .(מדרש) הנוגשים

זה אמר יש לי כאב בידי אחר ברגליו , אבל שבט לוי הבינו הערמה ותחבולת פרעה ואמרו אנחנו חולים 43679 

לא נתפתה מדברי פרעה הרי לנו ששבט לוי ש, כ"לפיכך לא שיעבדו בהם אח, בשכר´ ולא רצו לעשות אפי 43680 

 43681 .נשארו כל הזמן במצרים בני חורין, ולא השפילו את עצמם

, ה על שבט לוי שלא היו שרויים בצער עם ישראל"תפס הקב, ל"לעומת זה נתעוררתי ממה שאיתא בחז 43682 

אמר , ה כל האילנות ונגלה על משה בסנה"והניח הקב, שהשכינה עם ישראל בצער דכתיב עמו אנכי בצרה 43683 

ב  ן כת"והרמב, ועל זה לא ניתן לשבט לוי נחלה עם אחיו על שלא צערו עצמם, אף אני בצערבני בצער  43684 

לא , מפני שלא היו בשיעבוד מצרים, המועט באוכלוסין מכל השבטים´ הטעם ששבט לוי הי, (.א"תענית י) 43685 

 43686 .ש"ולא בברכת וירב העם ויעצמו מאד יעו, היו בברכת כן ירבה וכן יפרוץ

, מה רבה החובה על האדם להיות נושא בעול עם חבירו להשתתף בצער זולתוהדברים נוראים עד כ 43687 

וראיתי , ה"ולהיות לו למועיל במעשים בכל הזדמנות ובכל אפשרויותיו ובתפלות ותחנונים לפני המקום ב 43688 

שאם הוא הבין ערמימותו של פרעה וידע להציל את עצמו מן , מבארים ששבט לוי לקה גם בגלל זה 43689 

 43690 .גילו זאת לאחיהם הרי ואהבת לרעך כתיבלמה לא , השעבוד

כן , וכשם שהשיעבוד וגלות מצרים באו בגלל ירידה קלה ממדרגתם בתחילת גלות מצרים כמבואר לעיל 43691 

אליו ´ ש וירא מלאך ה"וזה למדנו ממ, הגאולה והיציאה ממצרים באו על ידי התעוררות לראות את מצבם 43692 

כי סר ´ וירא ה, הספורנו אתבונן ואראה´ ופי, הויאמר משה אסורה נא וארא, בלבת אש מתוך הסנה 43693 

 43694 .כתב הספורנו להתבונן בדבר, לראות

אלא התעוררות נפשית פנימית , הכוונה שלא סקרנות גרידא עוררה את משה לגשת לראות את הסנה 43695 

ל בא לטהר מסייעין "הספורנו כאמרם ז´ פי, ולכן ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה, עמוקה להתבונן בדבר 43696 

הרי כל הסייעתא דשמיא להתעלותו העצמית של , מן ההר´ ויקרא אליו ה´ כענין ומשה עלה אל הא ,אותו 43697 

י שפתח פתח כחודו של מחט "באה ע, ושבאותה שעה נבחר להיות גואלם של ישראל, משה רבנו 43698 

 43699 .(הגיוני מוסר)  .והתעוררותו להתבונן

 43700 

 43701 מאמר טז

´ שמות א)  ף גם הוא על שנאינו ונלחם בנוהבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוס 43702 

 43703 .(´י

באש ´ נדונם באש כתיב כי הנה ה, ר חנינא בואו ונתחכם למושיען של ישראל במה נדונם"ר חמא ב"א 43704 

ה שאינו מביא מבול "אלא בואו ונדונם במים שכבר נשבע הקב, בחרב כתיב ובחרבו את כל בשר, יבוא 43705 

אי נמי הוא אינו , אבל על אומה אחת הוא מביא, לו אינו מביאוהם אינם יודעין שעל כל העולם כו, לעולם 43706 

י נתחכם "רש, (.א"סוטה י) וכן הוא אומר ומצרים נסים לקראתו, אבל הן באין ונופלין בתוכו, מביא 43707 

 43708 .שידענו מדרכיו שמודד מדה כנגד מדה, למושיען לבקש חכמה כנגדו במה נדונם שלא יוכל לדון אותנו בו

ה "עם זה שהם מאמינים כי הקב, ה"בו בזמן שהם מבקשים איך להתחכם כנגד הקב, ולכאורה קשה להבין 43709 

ולכן לא יגיע להם עונש על , ה נשבע"כ איך הם באים לסמוך על כך שהקב"א, משלם מדה כנגד מדה 43710 

או יביאם , ה יכול להביא מבול על אומה אחת"כלום לא יכלו חכמים אלה להבין שהקב, מעשיהם הרעים 43711 

 43712 !והלא אלו דברים פשוטים שאפילו תינוקות של בית רבן יכולים להבין ולחשוב? טביעםאל המים כדי לה

, אם יש לו רק איזו נגיעה והנחה קדומה, אלא מכאן יש לנו ללמוד עד כמה עלול אדם לטעות בחשבונותיו 43713 

אלא חשבו רק איך , טעותם נבעה מכך שהם לא העלו בדעתם לחשוב אם מוצדק הוא שיעשו רעה לישראל 43714 

השנאה , וכל חישוביהם התרכזו בנקודה זו, שות רעה לישראל באופן שלא יגרמו לעצמם הפסד מזהלע 43715 

, מקלקלת את השורה ולכן לא יכלו לראות את החשבון האמיתי והנכון שימנע מהם לעשות רעה לישראל 43716 

 43717 .ומשום כך טעו בחשבונות פשוטים כאלה

כמה , (7ג"מ פ"ב) ז שדומה ללילה"זה העוה ל תשת חשך ויהי לילה"ל הוא מה שאמרו ז"וכבר אמר הרמח 43718 

או יכסה את העין , כי חשך הלילה שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום, נפלא המאמר הזה למי שמעמיק בו 43719 

, או שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאלו הוא אדם ואדם כאלו הוא עמוד, עד שלא יראה מה שלפניו כלל 43720 

האחד אינו מניח לו שיראה המכשולות , וגורם לו שתי טעויות ז הוא חשך לעין השכל"כן חומריות העוה 43721 

 43722 .(ג"י פ"מס) ש"והטעות השני קשה מן הראשון הוא שמטעה ראייתם עי, שבדרכי העולם

כגון עניני משא ומתן , אף שכל עניני העולם הזה תלוי בחשבון, ]מדרגת האדם[ל "ר זצ"וכן הסביר אדמו 43723 

אבל בעת שאדם עושה חשבון , ב והכל עולה בחשבון צדקועניני רפואות שצריכין למדוד בדיוק ר 43724 

ומלמדת אותנו , מפני ששם הוא נוגע והוא בגדר השוחד יעור עיני חכמים, הרוחניות אז הוא עלול לטעות 43725 



אדרבה וכאשר יענו , כי כל עצותיהם של המצריים לא הביאו להם את התכלית המבוקשת על ידם, התורה 43726 

 43727 .אותו כן ירבה וכן יפרוץ

ואין לאדם לפחד , ן היא דרך התורה המלמדת אותנו ואהבת לרעך כמוך ובכלל זה לאהוב את הגרלא כ 43728 

, ל על אהרן הכהן שזכה לעדי החושן הנתון על הלב"וכן מצאנו בחז, ו אם ילך בדרך התורה"שמא יפסיד ח 43729 

הגם שמצד המדות היה מקום לקנאה והקפדה על משה שבא , רק בגלל שנאמר בו וראך ושמח בלבו 43730 

י אומר "ובטענה זו נאחז משה בסירובו ללכת בשליחותו של מקום באמרו שלח נא ביד תשלח ורש, בגבולו 43731 

 43732 .ביד מי שאתה רגיל לשלוח והוא אהרן

? מה היה מרוויח מזה, נצייר לעצמנו מה היה קורה אילו כן היה אהרן נותן מקום בלבו לקנאה ולהקפדה 43733 

אולם הואיל , הפריע ולעכב את מהלך התגדלותו של משהואף אין ביכולתו ל, הלא רק ורקב עצמות קנאה 43734 

ודרך זו מנוגדת בתכלית , אלא אדרבה שמח בגדולתו על כן זכה בהחושן, ולא נתן בלבו מקום לקנאה 43735 

והתוצאות היו שהביאו , אשר לבם הגה מחשבות ותחבולות איך לעולל רעה לאחרים, לשיטת המצרים 43736 

 43737 .נמצא ההולך בדרכה משתכר בזה ובבא, יים לעושיהבו בזמן שדרך התורה נותנת ח, רעה לעצמם

ה שלח "כאשר אמר להקב, ומצד שני לקח   גדול הוא לנו ללמוד מהתנהגותו של משה ומחשבונו הטהור 43738 

כדאיתא אמר משה עכשיו , ל התכוון בזה לאהרן שלא רצה להיכנס בגבולו"וכפי דרשת חז, נא ביד תשלח 43739 

אף על פי ששליחות זו זיכתה את משה במדריגה הנשגבה , (´ר ג"שמו) אכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר 43740 

 43741 .ו"עם כל זאת מוכן היה משה להפקיר הכל כדי שלא יהיה אהרן מיצר ח, כל כך של פה אל פה אדבר בו

הגע בעצמך משה רבינו שהיתה לו , ומכאן הערה גדולה עד כמה צריך האדם להתחשב בכבוד חבירו 43742 

, והוא בעצמו אין לו לעשות כלום בפועל שיפגע בכבודו של אהרן, ה שלא להתחשב באהרן"הסכמה מהקב 43743 

שאז בוודאי ובוודאי שאין לו , ו כאשר האדם פוגע בפועל בכבוד חבירו"ו בן בנו של ק"ק, ובכל זאת סירב 43744 

 43745 .(נחלת אליעזר)  .אפילו אם יש לו חשבונות רוחניים, שום היתר לכך

 43746 

 43747 מאמר יז

´ שמות א)  ראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנוהבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תק 43748 

 43749 .(´י

איוב ששתק , בלעם שיעץ נהרג, ר סימאי שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרו"ר חייא בר אבא א"א 43750 

עלינו ללמוד מזה כי בעת שבא אדם לידי , יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית, נידון ביסורין 43751 

ש עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד "כמ, בו הוא זוכה ומתעלה מעלה מעלהאם עומד , נסיון 43752 

לא זו בלבד שאינו מתעלה אלא גם אינו נשאר עומד על , אבל אם אינו עומד בנסיון, (ה"אבות פ) בכולם 43753 

 43754 .ובעל כרחו הוא יורד מטה מטה, מדריגתו

כי הם ידעו את דעת פרעה , הנסיון והנה במעמד הזה של הבה נתחכמה לו נקלעו שלושת היועצים למקום 43755 

בלעם יעץ , ועל היועצים מוטל היה לאשר את הגזירות, ואת רצון העם שרוצים לעשות רעה לישראל 43756 

כ שהלך לקלל את ישראל וגם לייעץ להפקיר את בנות מואב "ומזה בא אח, ש בילקוט"תיכף לרעה כמ 43757 

 43758 .וסופו שנהרג בחרב

הרי , הי כאן המדה נגד מדה שדנו אותו ביסורין על זה ששתקויש להבין מ, איוב ששתק נידון ביסורין 43759 

אלא עומק הדין יש ? צדיק היה ושתיקתו נבעה מכך שידע כי פרעה לא ישמע לו אם ייעץ לטובת ישראל 43760 

, שכן טבע האדם שאם צר לו על דבר כלשהו, שמן השתיקה מוכח כי לא הרגיש בצערן של ישראל, כאן 43761 

על איוב , אפילו יודע הוא שאין בכוח הצעקה להמעיט כלשהו מכאבו, הריהו משמיע צעקה מתוך הכאב 43762 

אך מפני שהוא שתק הוברר מזה שלא חש בצערם של ישראל , היה לפחות לצעוק על צערן של ישראל 43763 

 43764 .ולכן דנו אותו ליסורים

, בבריחתו הפקיר יתרו את כבודו ועושרו למען האמת, יתרו שברח זכו מבניו שישבו בלשכת הגזית 43765 

ומכוח זה הצליחו להתעלות למעלה שהם התנזרו מבניית בניני , י אף חינך את יוצאי חלציו בדרך זוובוודא 43766 

ועל בני יונדב בן רכב שהיו מבני בניו , הסתפקו באהלים כדי ללמוד תורה ולהינתק מהעולם הזה, מגורים 43767 

שתו יין אתם ובניכם לא ת, ויאמרו לא נשתה יין כי יונדב בן רכב אבינו צוה עלינו לאמר, של יתרו כתוב 43768 

למען , וכרם לא תטעו ולא יהיה לכם כי באהלים תשבו כל ימיכם, ובית לא תבנו וזרע לא תזרעו, עד עולם 43769 

 43770 .(נחלת אליעזר)  .תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם

 43771 

 43772 מאמר יח

 43773 .(א"י´ שמות א)  וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל

ה נתן לו אפשרויות והוא יכול "הקב, חי מתוך הרגשה שהוא בעלים על עצמו והוא יוצר את מצבו האדם 43774 

ברצונו מטיב , וכיון שחשב ופעל בכיוון מסויים לכן יצא אותו הדבר לפועל, לפעול ככל העולה על רוחו 43775 



נוי וגמור בדעתו וכך בכל אורח חייו מ, וכיון שהוא פיקח לכן הצליח בעסקיו, לזה וברצונו הוא מזיק לזה 43776 

וחושב , ויחד עם זה הוא מאמין בבורא ובהשגחת שמים, אני הצלחתי, אני עשיתי, כי אני אמרתי 43777 

 43778 .ואינו מוצא כל דופי בעצמו, שהשקפתו ואורח חייו מתאימים לדרכי האמונה

כל מחשבה וכל מבט עין ופתיחת פה , ה הוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים"אולם האמת היא שהקב 43779 

ואין , הוא בורא הוא מנהיג מחיה ומפעיל הכל, ובלי רצונו אין כל מציאות כלל, ך ורק רצונו יתברךהכל א 43780 

היד כותבת כיון שכח הבורא , י הבורא"כל מחשבה ופעולה של האדם באה ע, שום כח עצמי מבלעדו 43781 

קיימת אמנם , אין לאדם כל בעלות על עצמו, ובלי זה לא היתה מציאות היד כלל, מפעיל אותה לכתוב 43782 

 43783 .אולם אין זו בעלות אלא נסיון, בחירה והאדם יכול לבחור

, י עמידתו בנסיון יזכה לאושר אין סופי"וע, ה יצר באדם מצב כזה שבו הוא עומד בנסיון של בחירה"הקב 43784 

רבות מחשבות בלב איש שיעשה כך ויפעל , אולם אליבא דאמת כל מה שנפעל ונעשה זה רק רצונו יתברך 43785 

האדם יכול , רצון הבורא הוא המתקיים והשאר בטל ומבוטל, היא תקום´ אולם עצת ה, וכך והכל נתון ביד 43786 

והוא , ה הוא המפעיל"י מחשבתו יפעל אלא שהקב"לחשוב כרצונו אולם חייב הוא לדעת כי לא ע 43787 

 43788 .במחשבתו יכול רק להבין את המתרחש ולהכיר את השגחת הבורא

, ואתם חשבתם עלי רעה אלוקים חשבה לטובה, יויאמר אליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלוקים אנ 43789 

והלא אתם , אם הייתי רוצה להרע לכם כלום אני יכול, י התחת אלוקים אני שמא במקומו אני"ופירש 43790 

האדם יכול לפעול , כ"ע? והיאך אני לבדי יכול להרע לכם, ה חשבה לטובה"כולכם חשבתם עלי רעה והקב 43791 

 43792 .לה בכיוון הפוךה מהפך את הפעו"בכיוון מחשבתו ואילו הקב

כל גזירות פרעה ותחבולותיו לא , ה הוציא לפועל ההיפך ממחשבתם"ואילו הקב, הבה נתחכמה לו פן ירבה 43793 

והוא חשב למעטן , גזר שלא יהיו ישנין בבתיהם, גזירות גזר פרעה עליהם´ וכדאיתא ד, הועילו מאומה 43794 

קים אני אמרתי לאברהם שאני מפרה ל האלו"א, מתוך שאינן ישנים בבתיהם אינן מולידים, מפריה ורביה 43795 

וכאשר יענו אותו כן , נראה איזה דבר עומד שלי או שלכם, בניו ככוכבים ואתם מתחכמים להן שלא ירבו 43796 

 43797 .ש"ירבה וכן יפרוץ עי

שהרי רק , ישראל נתרבו בצורה בלתי טבעית ולאחר מאתים ועשר שנים נתרבו משבעים נפש למליונים 43798 

מלבד נשים וזקנים וילדים , ם היו הגברים מעשרים ומעלה ששים רבואומה, חמישית מהם יצאו ממצרים 43799 

אז , וכן כשרצה להרוג מושיען של ישראל גזר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, שמספרם גדל פי כמה 43800 

והוא נוטל כתרו של פרעה ומשימו על , ה עשה שדוקא הוא יגדלו בביתו והיה פרעה מנשקו ומחבקו"הקב 43801 

 43802 .ראשו

, והשביעי שיתברר אצלו כי יש לכל ההויות שבעולם גבול ידוע, ל"ג משער הבטחון וז"פל ב"כתב החוה 43803 

אלא שלכל הגזרות סיבות ולסיבות , ולא יוסיף ולא יגרע על מה שגזר הבורא בכמותו ואיכותו זמנו ומקומו 43804 

תם ומי שאינו מבין עניני העולם יחשוב כי הסיבה המתחדשת מחייבת שינוי הענינים והתהפכו, סיבות 43805 

י "אלא שגזרת הבורא באה ע, הרי מפורש שאין אדם יכול לעשות מאומה הכל בגזרה, ל"מענין אל ענין עכ 43806 

ולהתעלם מכל , ולכן יש מקום לטעות ולראות רק את הסיבה האחרונה וליחס לה את המעשה, סיבות 43807 

 43808 .´השתלשלות הסיבות המורות על קיום רצון ה

רואה את , אה אחרת את המציאות ומבין את כל מהלך הדבריםהוא רו, מי שזכה לאמונה אמיתית וחי לפיה 43809 

, ואינו מייחס את הפעולה לסיבה האחרונה בלבד, המניע סיבות לסיבות עד היציאה לפועל´ רצון ה 43810 

אמר להן משה אותו מצרי , וכדאיתא במדרש שהודו בנות יתרו למשה על הצלתו אותן מיד הרועים 43811 

אולם משה עקב אחרי , ר זמן רב מאז שהרג את המצרילמרות שעבר כב, שהרגתי הוא הציל אתכם 43812 

 43813 .לא ראה לפניו את הסיבה האחרונה בלבד וכדאיתא שם במדרש, הסיבות

נתנן בנהר וראה תינוק אחד שוקע במים ושלח ידו , משל לאחד שנשכו ערוד והיה רץ ליתן רגלו במים 43814 

הצלתיך אלא הערוד שנשכני וברחתי אמר לו לא אני , אמר לו התינוק אילולי אתה כבר הייתי מת, והצילו 43815 

לא לתלות בסיבה האחרונה , ל מגלים לנו כי כך צריך להיות המבט על החיים"חז, ש"הימנו הוא הצילך עי 43816 

 43817 .להציל את התינוק´ כ תופס חלק בהתגלות רצון ה"לראות שהערוד ג, בלבד אלא להקיף את כל הסיבות

יכיר וידע כי מה יתרון , ם כשיעמיק בתופעות חייואול, האדם רואה רק מה שלפניו העין מטעה את האדם 43818 

כל דבר קבוע לזמנו ותפקידו בהשגחת , שהרי לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמש, העושה באשר הוא עמל 43819 

רבות מחשבות בלב , לא מועילה כל מחשבה עצמית, ואין האדם יכול לשנות אפילו כמלוא נימה, הבורא 43820 

 43821 .(אור יחזקאל)  .היא תקום´ איש ועצת ה

 43822 

 43823 מאמר יט

 43824 .(ד"י´ שמות א)  וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים



זכר לטיט יודעים אנו שהוא חלק , (ז"פסחים קט) זכר לתפוח וזכר לטיט, חרוסת על שום מה´ איתא בגמ 43825 

י שם שהיו יולדות בניהן בלא עצב שלא "פירש, מהמרירות שהיה בחומר ובלבנים אבל זכר לתפוח מהו 43826 

, את ישראל´ התפוח מזכיר לנו את האהבה שאוהב ה, המצריים דכתיב תחת התפוח עוררתיךיכירו בהן  43827 

והמרור מזכיר לנו את המרירות שמררו המצריים את , והנסים שעשה לצדקניות שהיו יולדות בלא עצב 43828 

 43829 .ויש לשאול מה השייכות בין שתי הזכרות שמטבילין המרור בחרוסת, חיי אבותינו

ועמדו , מצוה זו באה ללמדנו רום ערכם של אבותינו שעמדו במבחן המרירותש, אמנם המתבונן רואה 43830 

נסים שהמתיקו להם את , באמונתם לקבל הכל באהבה עד שזכו לנסים גלויים ונפלאים שילדו בלא עצב 43831 

ולהוציא מהלב , וכשנתבונן כראוי בענין זה נצליח לעמוד על האמת, המרירות שמררו המצרים את חייהם 43832 

 43833 .וגם לחכמים גדולים שנסתבכו בה, היא סיבה חזקה לקלקולים רבים בדעת ההמוניםשבשתא גדולה ש

מפני שנכנעו , שהדור ההוא שיצא ממצרים היו במצב שפל וגס, רבים וכן שלמים חשבו כדבר אמיתי 43834 

, שפלות הרוח וגסות ההרגש כדרך העבדים הבזויים והשפלים, בעבדותם עבודת פרך שעבדו במצרים 43835 

ויתגלו לפנינו , ל שדבריהם אמת ואמונה"לות מצרים באספקלריא מאירה של דברי חזעלינו להסתכל בג 43836 

ויתברר לנו באמת שהדור ההוא שהיו תלמידי יעקב אבינו וזכו להיות , תמונות נפלאות מחיי הצדיקים ההם 43837 

 43838 .עמדו על מצב מאד גבוה כמלאכי מרום, תלמידי משה רבינו

בשעה שהולכות לשאוב , אותו הדור נגאלו ישראל ממצריםעקיבא בזכות נשים צדקניות שהיו ב´ דרש ר 43839 

ובאות ושופתות שתי , ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ה מזמן להם דגים קטנים בכדיהן"מים הקב 43840 

, ומוליכות אצל בעליהן לשדה ומרחיצות אותם וסכות אותם, קדרות אחת של חמין ואחת של דגים 43841 

וכשמגיע זמן , וכיון שמתעברות באות לבתיהן, ן שפתיםמאכילות אותם ומשקות אותם ונזקקות להם בי 43842 

 43843 .לידתן הולכות ויולדות בשדה

, עגולין אחד של שמן ואחד של דבש´ ומלקט להם ב, ה שולח ממרום מי שמנקיר ומשפיר אותם"והקב 43844 

ונעשה להם נס , וכיון שמכירין בהם המצרים באים להורגן, שנאמר ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור 43845 

לאחר שהולכין היו מבצבצין ויוצאין כעשב השדה , מביאין שוורים וחורשין על גבן, עים בקרקעונבל 43846 

ה על הים "וכשנגלה עליהם הקב, וכיון שמתגדלים באין עדרים עדרים לבתיהן, שנאמר רבבה כצמח השדה 43847 

 43848 .(7א"סוטה י) הם הכירוהו תחילה שנאמר זה אלי ואנוהו

אותן שהיה , ה התינוקות"יהודה אומר מי אמר קילוס להקב´ ר, איתא (´ג ט"פכ) בשלח´ ובמדרש רבה פ 43849 

כיצד כשהיו ישראל במצרים והיתה אשה מבנות , ה"פרעה מבקש להשליך ליאור שהן מכירין להקב 43850 

וכיון שהיתה יולדת עוזבת הנער ומוסרת אותו , היתה יוצאת לשדה ויולדת שם, ישראל מבקשת לילד 43851 

 43852 .עשיתי את שלי ואתה עשה את שלךואומרת רבון העולמים אני , ה"להקב

טינרין בידו ´ והיה נותן ב, ה בכבודו כביכול חותך טבורן מרחיצן וסכן"יוחנן מיד היה יורד הקב´ אמר ר 43853 

והיו שואלים להם , וכיון שהיו גדלים היו נכנסין לבתיהן אצל אבותיהן, אחד מניקו שמן ואחד מניקו דבש 43854 

כיון שבאו ישראל , נאה ומשובח היה יורד ועושה לנו כל צרכנו והיו אומרים בחור אחד, מי היה זקוק לכם 43855 

התחילו אומרים לאבותיהם זהו אותו שהיה עושה לנו כל הדברים , ה בים"לים אותן התינוקות ראו להקב 43856 

 43857 .כשהיינו במצרים שנאמר זה אלי

ן של הנשים ל לפנינו ממעשיה"מצוה רבה וחוב קדוש עלינו שלא לעבור במהירות על תמונה זו שציירו חז 43858 

אז נתרומם אל שמי , ל"להסתכל ולהתבונן הרבה בספור נפלא זה שמסרו לנו חז, צדקניות בדור ההוא 43859 

ונצליח להכיר ולהרגיש , במצרים´ עד היכן מגיע רום מעלת צדקת אבותינו הק´ מרום לחזות בנועם ה 43860 

ות האמהות אחת מן אלף מאותן ההרגשות האציליות וההכרות השמימיות בדעת אלקים שהיו בלב 43861 

 43862 .להרבות זרע ישראל´ שמסרו נפשן למלא רצון ה, הקדושות ההן

, לעשות כזאת יש אולי גם יתרון על העקידה´ וכיון שלא נצטוו מה, יש במעשים אלו מעין נסיון העקידה 43863 

פ "מעשים אשר לא יעשו ע, ה אני עשיתי את שלי ואתה עשה את שלך"להפקיר בן הנולד ולומר לפני הקב 43864 

, אין זאת אלא שהיו הנשים האלו כמו מלאכי מרום בלא כל רגש גופני שהרי מקרא מלא הוא, טבע האנושי 43865 

היה ברור ´ אמנם בטחונם בה, אלא שלא שכחו כלל האמהות האלו, התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה 43866 

 43867 .ומסרו פרי בטנם לפדגוג נאמן, אצלם

הניחה שמה ששה , לא כל חבלי לידהבלא עצב וב, כיון שהגיע הזמן הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח 43868 

, וחזרה לביתה בשקט ובשלוה כאלו לא קרה דבר, ואמרה אני עשיתי את שלי ואתה עשה את שלך, ילדים 43869 

ובאמת היה לה על , וכן נהגה לעשות מדי שנה למסור לשמים בעין יפה ששה ילדים ולחזור לביתה לשלום 43870 

היתה , שילדה בלא עצב שלא כמנהג העולם´ י הכי אחרי שראתה את חסד, מה לסמוך להיות שלוה ושקטה 43871 

 43872 .כ שיפקחו עליהם מלאכים מן השמים"ה את הילדים ג"יכולה לסמוך על נסים ולמסור להקב

וחזרו לביתם עדרים עדרים , נתגדלו הילדים האלו בנסים גדולים, אחרי שחלפו עשרה או עשרים שנים 43873 

כשנכנסו , לצייר במלים שמחה שלמה כזו האם אפשר, ותהי שמחה גדולה בבית, והכירו את אבותיהם 43874 



וקוראים אמא אמא , לבית חמישים או מאה בחורים יפים באין כל מום בשמחה ורננה כמנהג הנערים 43875 

התחילו כלם ביחד לספר , והנה אביהם בא מן השדה מעבודת פרך, איפה אבא היקר לכלנו, השלום לך 43876 

 43877 .מכל מה שעבר עליהם´ נפלאות ה

סיפק להם , שהיה יורד מן השמים ועושה להם כל צרכיהם, ידי בחור נאה ומשובחאיך נזונו כל העת על  43878 

ונעשו , וספרו איך נצלו מן המצריים שרדפו אחריהם לחפשם ולהרגם, דבש מסלע ושמן מחלמיש צור 43879 

והאם הצדקנית מספרת איך , כ בצבצו ויצאו כצמח השדה שהוא דבר נפלא"ואח, להם נסים ונבלעו בקרקע 43880 

 43881 .ליהם לא בצער עיבור ולא בחבלי לידהשלא נצטערו ע

ואומר לבניו שבעוד ימים אחדים , האב מספר מהמכות שהוכה היום מהמצרים הרשעים צוררי ישראל 43882 

יודעים הם , אבל מה גדלה השמחה והשחוק בבית ההוא, כ לעבודת פרך"יבואו המצרים ויקחו אותם ג 43883 

ותהום השכונה כולה , תקים את המרירותוהתפוח עם עדר הנערים ממ, הוא המרירות´ בבירור שדבר ה 43884 

עד היכן מגיע , ´ואשה מספרת לחברתה פרסומי ניסא בהלל והודיה לה, מקול רינה וישועה באהלי צדיקים 43885 

 43886 .להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב, עושה חיל´ ימין ה

בו  להאמין ולבטוח´ השפיעו על הכל לדעת את ה, אלו שנגלו ונתפרסמו בין שדרות העם´ נפלאות ה 43887 

ועמדו במבחן שלא להרהר אחרי מדותיו של , עד שסבלו את עול הגלות באמונה ורוממות הנפש, באמת 43888 

 43889 .´כמו שעמדו אבותיהם הקדושים בכל הנסיונות הקשים שניסה אותם ה, ה"הקב

כשבאו השוטרים לכוף אותם לעבודת , יש לשער בנפשנו מה הרגישו הילדים האלו שנתגדלו בדעת אלקים 43890 

, ומחשבתם היתה אחת, ש ולקבל את הכל באהבה"הוא לקדש ש´ עו בנפשם כי דבר ההלא יד, פרך 43891 

ושאין , שעינויי הגלות הם ממש כמו אותו כבשן האש שירד בו אביהם אברהם כשהפילו נמרוד הרשע 43892 

עליהם להתחזק באומץ לב , כ הרבה עצים וגפרית להגדיל המדורה"להתרעם על הרשעים שנתנו בו כ 43893 

כמו אברהם אבינו שיצא , כ קדוש יאמר לו"והנשאר בחיים ג, ´ל קידוש שמו יתלמות מות גבורים ע 43894 

 43895 .בשלום ונצח את העולם כולו נצחון האמת על השקר

בני מלכים בני נביאים , על ידי  השקפה בהירה זו רואים אנו בגלות מצרים שהיתה עבדות של מלכים 43896 

ה "השפילם כעבדים נגלה עליהם הקבובטרם הספיקו המצרים לשבור גאון רוחם ול, עבדו עבודת פרך 43897 

והמצרים מכבדים ואוהבים אותם , והרי חשבון פשוט לפנינו כמאה שנים היו הם השליטים בארץ, וגאלם 43898 

עברו עוד כשלושים שנה , את לבם מאהבה לשנאה´ אחר כך כשקם מלך חדש והפך ה, על הנהגתם הטובה 43899 

שגזרו , (ר"שמו) שמונים וששה שנים ולא היה קושי השעבוד רק, עד שהעבידו אותם בעבודת פרך 43900 

בזמן קצר כזה אי אפשר לשבור גאון , ולמרר את חייהם בעבודה קשה, להשליך כל הבן הילוד היאורה 43901 

 43902 .רוחם של בני מלכים

ויש , ומרגישים שהחזרת אין בה די מרירות, הנה אנחנו מטבילים חזרת בחרוסת לקיים מצות אכילת מרור 43903 

שהאכילה , אבל האמת הוא כפי האמור בטעם מצוה זו, הרגיש המרירותרצון להוסיף מעט תמכא כדי ל 43904 

משום שהמרירות היה טבול , שהמצרים רצו למרר את חיי אבותינו ולא יכלו להם, היא לזכר וימררו 43905 

שהפיגו את , ה כביכול ועשה עמהם נסים נפלאים"ששם נגלה עליהם הקב, בחרוסת שהוא התפוח 43906 

 43907 .(ו"פסחים קט) המרירות ובטלו את הארס שבמרירות

ל כל שאינו "שאמרו חז, ר בגלות של הסתר פנים"אנחנו בעוה, וזווהי מצותנו בגלותנו המר והנורא הזה 43908 

ה נגלה על חסידי וקדושי עמנו לעשות להם נסים גלויים כמו "אין הקב, (´חגיגה ה) בהסתר פנים אינו מהם 43909 

על ידי , התחזק באמונה ובדעת אלקיםעלינו ל, והמרירות של גלותנו הוא מרור בלא חרוסת, לאבותינו 43910 

כדי , ה לישראל תחת התפוח"אהבת הקב, ´שנטבול את המרור בתוך החרוסת לזכור מה שראו אבותינו הק 43911 

 43912 .להפיג ולבטל את הארס שבמרור

, ה אתנו בכל מקום שאנחנו נמצאים"הקב, מה מאושרים אנחנו שיצאנו יחד עם אבותינו לחירות עולם 43913 

יחד עם אבותינו הקדושים שהראו באצבע ואמרו זה , צמו כאלו הוא יצא ממצריםוחייב אדם לראות את ע 43914 

את עינינו לראות ולהכיר ´ כן נזכה בימינו אלה שיפקח ה, זהו מי שזן ופרנס אותנו במצרים, אלי ואנוהו 43915 

, זנים ומפרנסים אותנו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור, ה המסתתרים במנהגי הטבע"את שלוחי הקב 43916 

עד , שיעשה הטוב לנו כרצוננו´ ויהיה לבנו נכון לפני ה, רשעים האכזריים בנסים נפלאיםומצילנו מה 43917 

 43918 .(לקט שיחות מוסר)  .שנוכל לומר זה אלי ואנוהו כמותם במהרה בביאת המשיח

 43919 

 43920 מאמר כ

 43921 .(ו"ט´ שמות א)  ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה

פועה זו מרים שפועה ומדברת והוגה לולד כדרך הנשים , ד שמשפרת את הולדי שפרה זו יוכב"וברש 43922 

כי יתכן שבדברים הכי , לא נזכרו כלל בשמותיהן אלא נקראו בשמות מיוחדים, המפייסות תינוק הבוכה 43923 

והם בזה זכו להקרא , בספור ופיוס תינוקים שהוא מהדרכים אשר נשים עושות תמיד, קטנטנים כמו אלה 43924 



זאת אומרת שבפעולות אלו כל כולן נעשו מזו , שמות הוא עיקר מציאותו של הנושא אותם דענין, בשמות 43925 

 43926 .הנה כי יתכן שדבר קטן כזה יהווה את כל האדם, המציאות

כי אין בבריאה לא דברים קטנים ולא דברים גדולים אלא הכל תלוי , הם הדברים שאנו אומרים תמיד 43927 

ולהאדם הקטן גם , ת של גדלות מהדברים הכי קטניםהאדם הגדול הוא ההולך ונושא אלומו, בהאדם 43928 

הביצה הכי , ענין הממון הסם המות בעצם, הדברים היותר רמים בעצמם מתהוים בידיו לרפש ואשפתות 43929 

 43930 .הלא קונים דוקא על ידי בכל מאודך´ והנה תכלית אהבת ה, מטונפת לכל העולם

אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה , אאמרו כי טרנוסרופוס הרשע שאל את רבי עקיב (.´ב י"ב) ´בגמ 43931 

הנה כי אותו הסם המות הוא עצמו הנהו , ל כדי שניצול אנו בהם מדינה של גיהנום"וא, אינו מפרנסם 43932 

 43933 ל"ענין המשגל אשר עליו נאמר מאמרם ז, ולקנין כל מעלה של חסד והטבה, המכונה לזיכוך הנפש

ומה אנחנו נושאים מכל ! ברים גדולים ורמים כאלהד, ה ואביו ואמו"שותפין הן הקב´ ג, (7´קידושין ל) 43934 

 43935 !כי אם רגע של לקיקת חיך כל דהו וזה הכל? זה

, ´וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת והיא השגת השם ית, ם בשמונה פרקים פרק חמישי"כתב הרמב 43936 

עולותיו דבר עד שלא יהיה בפ, וישים פעולותיו כולם תנועותיו ומנוחותיו וכל דבריו מביאים לזה התכלית 43937 

, והמשל בזה שישים הכוונה באכילתו ובשתייתו ומשגלו בבריאות גופו, שלא יביא אל זאת התכלית 43938 

וקנות מעלות המדות ומעלות השכליות עד שיגיע , שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמים לקנות החכמות 43939 

זה והבהמה אצלי כי האדם שיבא ויאכל מזון ערב אל החיך , וכן כשיתעסק לקנות ממון, לתכלית ההוא 43940 

 43941 .ש כל דבריו הקדושים"שוין עי

איש איש אל , ל"בענין איסור העריות וז (´ח ו"ויקרא י) כתב הספורנו, והנה בתורה מצינו עוד יותר מזה 43942 

הנה התולדות ההוה משאר הבשר בהיות אז הפועל והמתפעל קרובים במזג , כל שאר בשרו לא תקרבו 43943 

וכמו , שקרה בתולדות משה ואהרן ומרים מעמרם ויוכבד דודתוכמו , ראוי שתהיה יותר הגונה וממוזגת 43944 

וזה יצדק כאשר יהיו הפועל והמתפעל מכוונים להפיק , על נשואי בת אחותו (7ב"יבמות ס) ל"שאמרו ז 43945 

 43946 .רצון קונם בלבד

כי אמנם מה שיקרה בכל המין האנושי הוא ברוב כזה שיהיו מכוונים להתענג , אפס כי זה יקרה על המעט 43947 

ובהיות שאר הבשר מוכן מאוד וההרהור , הן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי, (א"תהלים נ) אמרובלבד כ 43948 

ירבה ההרהור והחיבור , הנה כאשר יהיו חושבים שניהם שחיבורם בלתי אסור, והתענוג בו רב מאוד 43949 

רגעי  הנה כי איש הנושא מתוך הדברים הגדולים רק, ש"ולכך אסר לגלות ערוה עי, ביניהם להתענג בלבד 43950 

 43951 !ל"כבר קוראה התורה עליו כריתות רח, הערבות

, הם הרואים בכל ענין גדלות ורוממות, הוא יסוד דברינו כי אנשים גדולים חיים בגדלות ויודעים מגדלות 43952 

זוכים הם לרום המעלה , ממשחק של פו פו לילדים קטנים, ומשיגים הם גדלות אף מכל מיני קטנוניות 43953 

ואנשים פשוטים דורסים ברגליהם על כל מעלה נכונה והכל בעיניהם  ,ולמקום מיוחד בתורה הקדושה 43954 

 43955 .(דעת תורה)  .ל"מתקטנים בתכלית עד כריתות ר, וכמוהם יהיו עושיהם, דברים קטנים

 43956 

 43957 מאמר כא

´ שמות א)  ותיראן המילדות את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים 43958 

 43959 .(ז"י

אמרו אברהם אבינו פתח לו פונדק והיה זן את העוברים ואת השבים בני אדם , ..קשטו עצמן למעשה זקנן 43960 

כתב המליץ , (´כ´ ר א"שמו) אנו נחיה אותן? ואנו לא דיינו שאין לנו להאכילן אלא להרוג אותן, ערלים 43961 

אם לקחה נפשי שמץ מנתיבות כאלה , ל"על הרודפים אחרי החמודות המדומות ושוכחים את אחריתם וז 43962 

בחינות ) מה טוב כי אדע וכי אבין, ואם רואה אנכי הרעות והטוב ובחור בטוב בלי אדע? חיים למה לי 43963 

 43964 .(ז"עולם פ

ואם נמשך אחרי הדמיונות , לאיזה תכלית נברא האדם אם לא להשתמש בשכלו לבחור בטוב ולדחות הרע 43965 

ועל , של המילדותמבט זה של יראת שמים היה חכמתן ? האם בשביל זה היה צריך להברא, והנאות זמניות 43966 

אולם , המילדות למדו ממעשה החסד של אברהם אבינו, (7א"שבת ל) היא חכמה´ ל יראת ה"זה אמרו חז 43967 

ורק בחסדי שמים קבל פרעה את , אברהם אבינו לא סיכן את חייו על מעשה החסד כמו שעשו המילדות 43968 

, ייטב אלקים למילדותו, ל"כדאיתא במדרש וז, האמתלא שלהן שבנות ישראל יולדות לבד כחיות השדה 43969 

 43970 .(´כ´ ר א"שמו) שקבל דבריהם מלך מצרים ולא הזיק להם? מה היה הטובה הזאת

אבל , אבל האמת שלא דנו קל וחומר זה אלא לחזק בתוכם את הרגש של מסירת נפש ולהקטין את הנסיון 43971 

ה גילתה התור, הכח שלהם להפקיר את חייהן בשביל ילדי ישראל נבע מותיראן שהיתה בהן יראת שמים 43972 

שהרי אדם קרוב אצל עצמו ואין מקום לרחמנות על , לנו שלא רגש של רחמנות טבעית בלבד הניעתן 43973 



אם לא על ידי יראת שמים שנותנת לאדם הכח להתפשט מחישובים , הזולת במקום שחייו נתונים בסכנה 43974 

 43975 .ולהעדיף את האמת הטהורה בכל מחיר, אישיים

ה נותן גבורה דוקא לבר ישראל ולא "ומבואר מזה שהקב, בגבורהזהו שאנו מברכים בכל יום אוזר ישראל  43976 

וכבר עמד בזה הלבוש למה בברכה זו ובשל עוטר ישראל נתיחדו ישראל ולא בשאר , לאומות העולם 43977 

וכבר מובא , אבל הכוונה שרק ישראל יש להם הכח של מסירות נפש עבור האמת ולא האומות, ברכות 43978 

 43979 .(´ב´ י הל"הלכות מלכים פ) ושת השםם שהגוים אינם מצווים על קד"ברמב

ביום שאמר נמרוד להשליכו לאברהם , (´ש ח"שה) איתא במדרש מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה 43980 

אם נותן נפשו כחומה זו שהיא עומדת בפני מלחמות , אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, לכבשן האש 43981 

ואם דל הוא , ואם דלת היא, אלו ישראל וימסור עצמו על קדושת השם נבנה עליה טירת כסף, הרבה 43982 

, מה צורה שבלוח ארז נוח להתטשטש כך אברהם איני משגיח עליו, מלמסור נפשו על נצור עליה לוח ארז 43983 

 43984 .אמר אברהם אני חומה למסור נפשי על קדושת שמך

שיתנו חנניה בן תרדיון וחביריו ´ חנניה מישאל ועזריה ודורו של ר, ולא אני בלבד אלא ושדי כמגדלות 43985 

נמרוד , (תנחומא לך) אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום שיצא לשלום מן הכבשן, נפשם על קדושת שמך 43986 

ואולי יחסר לאברהם אבינו , ועם איש כזה לא מועיל שום שכנוע, הכיר את בוראו ונתכוין למרוד בו 43987 

ש את השם ועל זה אמר אברהם שלא רק הוא מוכן לקד, תקיפות הדעת לעמוד נגדו כחומה בלי פשרות 43988 

 43989 .אלא גם בניו מוכנים לכך

אלא הפקפוק היה , שלא היה קיים ספק על נכונותו של אברהם למסור נפשו, ויש לבאר בצורה אחרת קצת 43990 

אבל , היינו שיעשה כן רק בתור מדת חסידות להיות נתבע כפי הכרתו, שמא יעשה זאת בצורה של דלת 43991 

ואם כן אין , ושת השם בתור יקוב הדין את ההראת אחרים יפטור מחיוב זה ולא יחתוך את הדין של קד 43992 

על זה ענה אברהם שלא , משום שאין שום עתיד לגישה כזאת, ראוי לבנות עליו ולהוציא ממנו העם סגולה 43993 

כל יניקתם של בניו לא תהא אלא מסירות , אלא שדי כמגדלות, רק הוא בעצמו מוכן לקדש שם שמים 43994 

 43995 .רעו את העם עולםולכן זכה להנצל מן הכבשן ולהקים מז, נפש

ולא , להיות מוכנים למסור נפשם על ילדי ישראל, זו הדרך שירשו המילדות מאביהם ובו קשטו את עצמן 43996 

שהיו גובות מים ומזון מבתי העשירים עבור , זה בלבד שלא הרגום כדרישת פרעה אלא ותחיין את הילדים 43997 

ו ראוים להוולד בעלי מומים או ה שאפילו אותם הילדים שהי"והיו מתפללות להקב, המילדות העניות 43998 

ה קבל תפלתן והיו כולם "והקב, יוולדו שלמים כדי שלא יאמרו ישראל שיד המילדות היתה בהן, מתים 43999 

 44000  .כך נראית המצוה בשלימותה כשנובעת ממקור של יראת שמים, (ט"י´ ר א"שמו) בריאים ושלמים

 44001 .(המוסר והדעת)

 44002 

 44003 מאמר כב

´ שמות א)  כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים ותיראן המילדות את האלהים ולא עשו 44004 

 44005 .(ז"י

תנא לא דיין שלא המיתו אותן אלא שהיו מספיקות להם , ותחיין את הילדים (7א"סוטה י) איתא במסכת 44006 

כי המצב היה ויקוצו מפני בני , והנה הגזירה של אם בן הוא והמתן אותו היתה פקודה חמורה, מים ומזון 44007 

היה המצרי , ל עד ויקוצו מפני בני ישראל"ארשב? עד היכן, נו אותו כן ירבה וכן יפרוץוכאשר יע, ישראל 44008 

והיה אומר אומה זו מה , והיה רואה אלף מישראל עד שלא היה רואה את חבירו, מבקש לעמוד עם חבירו 44009 

 44010 .ובמסכת סוטה ויקוצו מלמד שהיו דומים ישראל בעיניהם כקוצים, מרובה היא

? כאשר אמר מיבעי ליה דהא כתיב ויאמר בילדכן, שר דבר אליהן מלך מצריםל ולא עשו כא"עוד בחז 44011 

, וגם טעם הגזירה היה בטחון המדינה, (´ב ח"אליהו רבה מ) אלא כאשר דיבר בגזירה דהיינו לשון קשה 44012 

והמילדות מסרו נפשן ולא די שלא קיימו את , כדכתיב והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו 44013 

ומטעם זה ולא עשו כאשר דבר אליהן , ותיראן המילדות את האלקים, לא סיפקו להם מים ומזוןהגזירה א 44014 

 44015 .נפלא המדות הטובות והמסירות שלהן, כ מטעם ותיראן"וסיפקו להם מים ומזון ג, מלך מצרים

ואפשר לומר כי הטבה ? וצריכים להבין למה לא מודגש בתורה המידות הטובות שלהן אלא היראה שלהן 44016 

כי זה למעלה מגבול הטבה של כח , לספק להם מים ומזון בסכנה כזאת יכול להיות רק בכח היראהכזאת  44017 

ותיראן  (´ט כ"א י"ר פ"שמו) ל"וכן משמע מדברי חז, רק כח היראה יכול לחולל נפלאות כאלה, האדם 44018 

 44019 .אשה יראת השם היא תתהלל, (א"משלי ל) המילדות את האלקים עליהן נאמר

ה מעיד עליו עתה ידעתי כי ירא "כמו שהקב, קשטו עצמן למעשה זקנן אברהם ,א ותיראן המילדות"ד 44020 

, ה פתח לו פונדק והיה זן את העוברים ואת השבים בני אדם ערלים"אמרו אברהם אבינו ע, אלקים אתה 44021 

והנה הפסוק עתה ידעתי כי ירא , כ"אנו נחיה אותן ע? ואנו לא דיינו שאין לנו להאכילן אלא להרוג אותן 44022 

ל "ולמה חז, ל ופונדק לעוברים ושבים"י שנטע אש"נאמר אחרי העקידה ולא ע, ה"אתה אצל אאעאלקים  44023 



ז "ל לערבים עובדי ע"ל משמיענו שגם לנטוע אש"אלא שחז? ל"מקרבים הטעם של ירא אלקים לאש 44024 

 44025 .ה בכח היראה"כ עשה אאע"וזה ג, כ עובר כל גבול של הטבה"זה ג, ולדאוג לפרנסתם

שוב מודגש היראה , ולא כתוב ויהי כאשר הטיבו המילדות עם הילדים, ראו המילדותוכן כתוב ויהי כי י 44026 

רב ושמואל חד , (7א"סוטה י) מדה כנגד מדה כדאיתא במסכת, ויעש להם בתים בתי תורה ויראה, שלהן 44027 

שיצאו מהם גדולי , ומאן דאמר בתי מלכות דוד נמי ממרים קאתי, אמר בתי כהונה ולויה אהרן ומשה 44028 

אלקיך שואל ´ כדכתיב מה ה, היא מצוה וחיוב´ מזה אנו למדים כי מלבד שעצם יראת ה, יראההתורה וה 44029 

ובלי יראת , כ תחבולה טובה לקנות מדות טובות במדרגות גדולות"היראה היא ג, מעמך כי אם ליראה 44030 

 44031 .(זכרון מאיר)  .שמים אי אפשר לבוא למדרגות גדולות במדות טובות

 44032 

 44033 מאמר כג

´ שמות א)  האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדיםותיראן המילדות את  44034 

 44035 .(זז"י

אין התורה אומרת שהן היו נשים שאהבו , בשעה שהתורה באה לספר ולתאר לנו את גדולת המילדות 44036 

וכיון , אלא התורה אומרת ותיראן המילדות את האלוקים, לעשות חסד והעמידו עצמם בסכנה בשביל זה 44037 

כי ירא אלוקים ימצא בו כל , ממילא כבר כלול כאן הכל, ה שלמילדות היתה יראת אלקיםשהתורה אמר 44038 

 44039 .המעלות והמידות הטובות

אבל עם הארץ כן יכול , כי הנה המשנה אבות אומרת אין בור ירא חטא, כמובן שיש מדרגות ביראת שמים 44040 

ומאידך אחרי , רא אלקיםש ולא י"וכן הכתוב תובע את עמלק על העדר יראת שמים כמ, להיות ירא חטא 44041 

רק עתה נתברר בבירור שלם מעלת יראתו , א עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה"ה לא"העקידה אומר הקב 44042 

 44043 .ה"של אברהם אבינו ע

פעם אחת ישב החתם סופר עם , לפני כארבעים שנה שמעתי סיפור מפי רב אחד ששמעו מפי החתם סופר 44044 

אומרים על , פתח אחד התלמידים ואמר, פר לנמנםלאחר זמן התחיל החתם סו, שלשה תלמידיו ולמד 44045 

אני לא , השני אמר אומרים שהוא חכם גדול, אני אינני רואה את הגאונות שלו, ס שהוא גאון גדול"החת 44046 

אני אינני רואה את היראת שמים , השלישי אמר אומרים שהוא ירא שמים גדול, רואה את חכמתו הגדולה 44047 

 44048 .שבו

מה שאתם אומרים שאני , ת שיחתם והתחיל לבכות בכי גדול ואמרלפתע התעורר החתם סופר ששמע א 44049 

ואם אינני גאון לא יתבעו אותי , כי אני יודע שלמדתי ועמלתי כפי כל כוחותי, לא גאון אינני מצטער על כך 44050 

כי הרי הכל בידי , ז אני בוכה ומצטער"אבל מה שאתם אומרים שאינני ירא שמים ע, מהשמים על כך 44051 

והוא , ז מאד"ואם לא השגתי את זה הרי שיש לי להצטער ע, ים וזה היה בידי להשיגשמים חוץ מיראת שמ 44052 

דרכי )  .הא לך מידה של יראת שמים, בכה ובכה עד שהרטיב את כל בגדיו מרוב בכי ודמעה 44053 

 44054 .(מוסר

 44055 

 44056 מאמר כד

´ שמות א)  ותיראן המילדות את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים 44057 

 44058 .(ז"י

אמר רבא בשעה שמכניסין אדם , היא אוצרו´ ה יראת ה"ואפ... ל מאי דכתיב והיה אמונת עתיך"אמר ר 44059 

אמר לו , ´משל לאדם שאמר לשלוחו וכו, היא אוצרו אין אי לא לא´ ואפילו הכי אי יראת ה, ´לדין וכו 44060 

 44061 .(א"שבת ל) אמר ליה מוטב אם לא העלית, ל לאו"ערבת לי בהן קב חומטין א

שכל , ל"ס ז"ושמעתי מאמר בשם הגרי, ´ל המעלות כולן מתקיימות ותלויות באוצר זה של יראת ההרי שכ 44062 

ופרשת , רק בתיבה אחת של ויטע אשל´ נרמז בתורה הק, עניני החסד של אברהם אבינו שהוא עמוד החסד 44063 

, ה"ע משום שהעקידה יסודה ובנינה היא יראת שמים של אברהם אבינו, העקידה פרשה גדולה היא בתורה 44064 

 44065 .ויסוד זה למדנו מפרשה זו, כמו שנאמר עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה וזהו העיקר

נשים , נתבונן נא פרעה מלך מצרים מלך עריץ ואכזרי אשר מושל בכיפה מצווה לשתי נשים ישראליות 44066 

ן מקבלות צו ואזהרה בילדכן את העבריות וראיתם על האבנים אם ב, אשר בטבען הן רכי מזג וחלושות כח 44067 

בני ישראל מוכים ונרדפים מכל , הנה עומדות שתי נשים אלו על אומה ענייה ומדוכאת, הוא והמתן אותו 44068 

 44069 .מול אדוניהם המצרים המעבידים אותם, צד עבדים ממש בחומר וברוח

ונשים אלו מוסרות נפשן על גזר דין זה ואינן שומעות , וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים 44070 

ולא זו בלבד אלא ותחיין את הילדים שהיו , ילות רבוא רבבות של ילדי ישראל ממותומצ, אל פרעה 44071 

והרי כל המקיים נפש אחת מישראל ? היש לך השגה בגדולתן של שתי נשים אלו, מספקות להם מים ומזון 44072 

 44073 .כל שכן הן כמה עולמות קיימו, (ז"סנהדרין ל)א  כאילו קיים עולם מל



שמסופר עליהם דבר זה כתיב ותיראן המילדות את האלקים ולא עשו כ, ´אבל מה אנו רואים בתורה הק 44074 

אלא מה שלא עשו , לא נמנו כאן כל מה שעשו ופעלו לטובת כלל ישראל, כאשר דבר אליהם מלך מצרים 44075 

כל מעשיהם הטובים בתיבות אלו ותיראן המילדות את ´ וכללה התורה הק, כאשר דבר אליהם מלך מצרים 44076 

 44077 .לן תלויות בזה והוא העיקרכי כל המעלות כו, האלקים

ואי אפשר בשום , אמנם לא יתכן מרד גלוי כזה במלך מצרים על ידי שתי נשים בלי סומך ומחזיק בידם 44078 

ועוד כתוב ויהי כאשר , ענין ואופן להגיע לדרגה נפלאה זו של ולא עשו כאשר דבר אליהם מלך מצרים 44079 

אלא ויהי , יהי כי הצילו נפשות רבות מישראלאין כתיב כאן ו, יראו המילדות את האלקים ויעש להם בתים 44080 

 44081 .כאשר יראו את האלקים

וכל עיקרו של השכר המשתלם לאדם עבור , כי כליל המעלות כולן היא היראה, הוא הדבר אשר אמרנו 44082 

ומכיון שיראו המילדות את האלקים לפיכך ויעש להם , מעשיו הטובים אינו נמדד אלא באיכות יראתו 44083 

יראת , כי עבור יראת שמים משלמים בבתי כהונה לויה ומלכות מדה כנגד מדה, ותכהונה לויה ומלכ, בתים 44084 

ולכן משלמים עבורה דבר המקיים כלל , שמים היא האוצר שמתקיימים בה ועל ידה כל המצוות כולן 44085 

 44086 .(אור יהל)  .ישראל עד עולם

 44087 

 44088 מאמר כה

´ שמות א)  את הילדים ותיראן המילדות את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין 44089 

 44090 .(ז"י

והלא די לנו בעיקר המעשה שלהם שלא עשו , לכאורה למה לה לתורה לספר ענין יראתם של האלהים 44091 

ואם תאמר שפירוש מלת ותיראן הכוונה לומר שזאת היתה סיבת , כאשר דיבר אליהן מלך  מצרים 44092 

, דיבר אליהן מלך מצרים הוא הטעם מה שלא עשו כאשר, שמתוך יראת האלהים הגדולה שבהן, מעשיהם 44093 

 44094 .שעשה כן מפני שהיה צדיק, אין זה דרך התורה לספר על מי שעשה איזה מעשה מצוה

ואשר מפני כן לא , שאין ותיראן כאן מלת התואר והשבח עליהן כי היו יראי אלהים, אלא כך פירוש הענין 44095 

ועל כן הגדילו , מוד בואלא הענין הוא כי היה אמנם הדבר אצלן נסיון קשה מאוד לע, עשו דבר המלך 44096 

לחשוב שכר עבירה דהיינו חייהן שהיה תלוי בזה נגד הפסדה , ופחדו´ י התבוננות ביראת ה"היראה ע 44097 

, והרבה עסקו ופעלו להגדיל היראה עד שהצליחו לעמוד בנסיון ולהגביר עצמן על כל הקשיים, הנורא 44098 

להם בתים בתי כהונה לויה  ויעש, ובזכות מעשה היראה הוא שקבלו שכרן אשר הטיב להם האלהים 44099 

 44100 .ומלכות

ויאמר , (ח"איוב כ) ד"ר אבא הה"חייא ב´ אמר רבי ברכיה בשם ר, (ז"ט´ ר א"שמו) וכן איתא במדרש 44101 

, ה העמיד ממנה משה"לפי שיראה יוכבד מפני הקב, מהו שכר היראה תורה, היא חכמה´ לאדם הן יראת ה 44102 

 44103 (´דברים י) קר המצוה של יראה אשר נאמר בהזאת היא עי, ומרים יצא ממנה בצלאל שהיה מלא חכמה

 44104 .אלקיך  תירא´ את ה

הלא יראה היא מדת הנפש ולא ענין של , אשר לכאורה קשה להבין איך זה יקיים בפועל זאת המצוה 44105 

וכן כל המצוות התלויות בלב כגון , והמצוות עשה שבתורה הלא הם על המעשים ולא על הכחות, פעולה 44106 

מאחר שאין קיומם תלוי לכאורה , ג מצוות עשה"איך נמנו בין התרי, דומהוהדבק במדותיו וכ´ אהבת ה 44107 

על ההשתדלות לקנות הכחות , אלא ודאי שקיום אלה המצוות הם על קנייתם אותם? בפועל האדם 44108 

 44109 .הנפשיים ההם

האדם חייב להכין מערכי לבו בכל עת ולהשכין בלבו אימה , ל"וז (ד"קס´ ת ג"שע) י"זה ביאור דברי הר 44110 

ואמנם כן הוא כי , ומאחר שכתב האדם חייב מן הסתם הוא חיוב מדאורייתא, מעל פני השם יתברךויראה  44111 

וכתב עוד ועל הרשעים , דהיינו ההשתדלות והעסק בקניית המדה, אלקיך תירא´ זו המצות עשה של ה 44112 

 44113 .אלקינו´ ולא אמרו בלבבם נירא נא את ה, (´ירמיה ה) נאמר

התביעה היא על שלא השתדלו לקנות , אין בקרבם פחד אלהיםהרי שאין התביעה על הרשעים על כי  44114 

והמילדות אשר זכו , ש ולא אמרו בלבבם נירא ורק זה הוא רשעתם"כמ, היראה שהיא עיקר חיוב האדם 44115 

בהכנת כל מערכי לבן ליראה את , בשכר מצוה והפסד עבירה הוא שזכו, לכל טוב על אמירתן ומחשבתן 44116 

 44117 .(דעת תורה)  .זה ודאי השכר באין סוף כי זו היא המצוה ועל, השם הנורא

 44118 

 44119 מאמר כו

´ שמות א)  ותיראן המילדות את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים 44120 

 44121 .(ז"י

והיו , יש מהן שראויים למות בשעת יציאתן, יש מהם שראויים לצאת חגרים או סומים או בעלי מומין 44122 

ה עושה "והקב, שלא יאמרו ישראל הן הרגו אותן, הם נפשותיהםע תן ל"ה רבש"עומדות בתפילה להקב 44123 



ש עתה "כמ, א ותיראן המילדות קשטו עצמן למעשה זקנן אברהם"ד, תפלתן לפיכך ותחיין את הילדים 44124 

והיה זן את העוברים ואת השבים בני אדם , ה פתח לו פונדק"אברהם אע, ידעתי כי ירא אלהים אתה 44125 

 44126 .(´ר א"שמו) להאכילן אלא להרוג אותן אנו נחייה אותן ואנו לא דיינו שאין לנו, ערלים

שהרי מתחילה מציגן המדרש שהיו , ולכאורה הביטוי שקשטו עצמן למעשה זקנן בא לגרוע ממדרגתן 44127 

אלא המדרש מבקש למצוא מנין , על ידי תפילתן שהתפללו עליהם, ה מקיים"במדריגת צדיק גוזר והקב 44128 

אלא מן , ידוע שישנה יראה אצל האדם שלא באה לו מכוח קניןו, ינקו המילדות את יראת אלקים שלהן 44129 

ש אטו יראה "וכמ, ואילו היראה האמיתית אותה קשה להשיג, התולדה או מתוך מצות אנשים מלומדה 44130 

 44131 .(7ג"ברכות ל) ?מילתא זוטרתא היא

י "ובהקדמה למס, (´משלי ב) ´ושלמה המלך אמר אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה 44132 

אז , אז תבין דינים, אז תבין רפואה, אז תבין תכונה, אינו אומר אז תבין פילוסופיא, אומר על פסוק זה 44133 

הרי לך שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה , ´אלא אז תבין יראת ה, תבין הלכות 44134 

אלא , מלומדה ועל זה אומר המדרש כי מדת היראה שלהן לא נבעה מתולדה או ממצות אנשים, כמטמונים 44135 

 44136 .שקשטו עצמן למעשה זקנן שלמדו מאברהם אבינו

ראשית אנו רואים כאן כי היה להן קנה מדה למדוד את מצבן , אך אפשר להבין זאת בשני אופנים 44137 

וכמו שמצינו אצל יוסף , אלא השוו לנגד עיניהן את הגדול כדי להשתוות אליו, ברוחניות לא לפי מידתן הן 44138 

ומזה שאב את הכוח לעמוד בנסיון , (7ו"סוטה ל) דמות דיוקנו של אביו עם אשת פוטיפר שנראה לו 44139 

ולפי קנה , בעת הנסיון היו מדמות איך היה נוהג האדם הגדול אם היה עומד בפני נסיון כזה, ולהתעלות 44140 

ל חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק "וכמו שאמרו חז, מדה זה עלינו לנהוג 44141 

 44142 .(ה"א כ"תנדב)ב  ויעק

כי אי אפשר להגיע לגדלות , עוד אפשר להסביר כי מה שהוזקקו לנסיונות אברהם אבינו נבע מתוך ידיעתן 44143 

דוקא אחרי , עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, ואצל אברהם נאמר אחרי נסיון העקידה, אלא מתוך נסיון 44144 

וויה ומלכות אלא רק אחרי גם הן חשבו כי לא יוכלו לזכות שייבנו מהן בתי כהונה ל, הנסיון העשירי 44145 

ה מפני מה אומרים אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב "ה ששאל את הקב"ש אצל דוד המע"כמ, הנסיון 44146 

הווה אומר כי בלא , (ז"סנהדרין ק) והשיב לו אינהו מינסו לי ואת לא מינסת לי, ואין אומרים אלהי דוד 44147 

 44148 .ה עליו"א לייחד את שם הקב"נסיון א

אמרי ניקום וניזול , דחיקא להו מילתא טובא, יוחנן הוו גרסי באורייתא´ אילפא ור´ מדומה לזה איתא בג 44149 

אזלו אותיבו תותא גודא רעיעא הוו קא כרכי , וניעבד עיסקא ונקיים בנפשין אפס כי לא יהיה בך אביון 44150 

הו יוחנן דאמר חד לחבריה נישדי עלייהו האי גודא ונקטלינ´ שמעיה ר, אתו תרי מלאכי השרת, ריפתא 44151 

יוחנן ´ ר, ל אידך שבקינהו דאיכא בהו חד דקיימא ליה שעתא"א, שמניחים חיי עולם ועוסקין בחיי שעה 44152 

אמר מדשמעי אנא ואילפא לא , אמר ליה לא? יוחנן לאילפא שמע מר מידי´ ל ר"א, שמע אילפא לא שמע 44153 

לא יחדל אביון מקרב כי , יוחנן אהדר ואוקי בנפשאי´ אמר ליה ר, שמע מינה לדידי קיימא לי שעתא, שמע 44154 

 44155 .(א"תענית כ) הארץ

י ורבנו "עיין רש, יוחנן גם בשעת מסחרו´ ואיתא שם בגמרא כי אילפא היה לומד וידע הרבה יותר מר 44156 

ל "כדרך שאמרו חז, יוחנן למלוך רק מפני היתרון שלמד מתוך נסיון´ ובמה זכה באמת ר, חננאל שם 44157 

יוחנן למלוך רק מפני שקיים ´ נמצא כי זכה ר, (´ילקוט קהלת ב) תורתי שלמדתי באף היא שעמדה לי 44158 

 44159 .(נחלת אליעזר)  .בעצמו כי לא יחדל אביון מקרב הארץ היא העמידה במצב של נסיון

 44160 

 44161 מאמר כז

´ שמות א)  ותיראן המילדות את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים 44162 

 44163 .(ז"י

היש , ה צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דברקבעת עתים לתור, (.א"שבת ל) ´איתא בגמ 44164 

, ה רק חכמים וידועים ונבונים לא מצא"מן שבע מדות שמנה יתרו לא מצא משה רע? לכאורה מדרגה יותר 44165 

´ ואפילו הכי אי יראת ה, כ הריהו נבון שבדורו של משה לא מצא"א, ואלא הכא אמר הבנת דבר מתוך דבר 44166 

 44167 .אוצרו אין אי לא לא

ש "ולכן חביבים מאד בעיניו העוסקים בה וכמ, דרגת יראת שמים היא מדרגה היותר גדולה מכלהרי שמ 44168 

ומה לנו ראיה , ל"היא אוצרו היא עיקר החשוב בעיניו לאצור ולעשות סגולה לזכרון עכ, ל שם"י ז"רש 44169 

ירגיש ש, י לימוד המוסר בהשכל ודעת"כי קניית היראה הוא לבקש תחבולות ועצות ע, מפורשת יותר מזה 44170 

 44171 .י תורה בלבד"ואינה נקנית ע, יראת שמים בלבו כיראה חושית

ותופשי התורה לא ידעוני ומלפי אורייתא לא אליפו למידע , (´ירמיהו ב) ´וכן כתב תרגום יהונתן על הכ 44172 

כמו שהודיענו ! היינו מוסר? ובמה זאת, הרי דלימוד היראה הוא ענין בפני עצמו זולת התורה, דחלתי 44173 



ועל ידי חכמה יהיה לו יכולת לבוא לחכמת היראה הנקנית על ידי לימוד , דעת חכמהה ל"שלמה המע 44174 

ויכתב בספר , וישמע´ איש אל רעהו ויקשב ה´ אז נדברו יראי ה´ ש במלאכי ג"כ ברבים כמ"כש, המוסר 44175 

 44176 .ולחושבי שמו´ זכרון לפניו ליראי ה

כי הקשבתי , יני ממהר להשיב גמולפ שא"אז נדברו ואני לא נשכחו דבריכם מלפני ואע, ל"י ז"וכתב רש 44177 

והיו לי דבריהם מקוימים ליום אשר אני עושה סגולה אשר אצרתי , ושמעתי וצויתי לכתוב להם ספר זכרון 44178 

ולמה , ´והנה אין שכחה לפני כסא כבודו ית, שם אראה אתכם מה בין צדיק לרשע, והנחתי לשלם בו גמולי 44179 

 44180 .ר על זהצריך לכתוב ספר זכרון אבל להראות הפלגת השכ

 44181 ל"אף דבפירוש אז, (א"י´ מלכים א) ה שכתוב עליו ונשיו הטו את לבבו"איתא במדרש על שלמה המע

מ אמרו במדרש מוטב היה שלמה גורף ביבין ולא "מ, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, (7שבת נו) 44182 

אי היה לו להפסיד עד שכד, ונוכל להבין כמה קשה לאדם דבר גנאי הנכתב עליו, נכתב עליו המקרא הזה 44183 

 44184 .´ואשב על כסא ישראל כאשר דבר ה, המלוכה אשר נכתב עליו

ואם מלה אחת הטו , ולא די זאת אף להיות גורף ביבין טוב יותר ממה שנכתב עליו בתורה לשון גנאי 44185 

כ לשון אהבה וחיבה הנכתב בתורה "וא, וידוע כי מרובה מדה טובה, כ"הנכתב בתורה הרי זה עונש גדול כ 44186 

איש ´ היש קץ להשתומם על כל כך דברי אהבה וחבה הנכתב על אז נדברו יראי ה, ול השכר הזהכמה גד 44187 

 44188 !אל רעהו כמה גדול שכרם

ל "ע ז"אשר החכם ראא, ל"הנה חכם החכמים מופלא שבגאונים הוא רבינו סעדיה גאון ז,, ואכתוב לך עוד 44189 

אם ביציאת מצרים , הערה אחת ואמר, ל"בו אמר הגאון סתם כונתו עליו ז´ כל מקום שנא, אמר עליו 44190 

, היו כל כך נסים ונפלאות, דן רק שתי אותיות, שנאמר רק שתי אותיות וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי 44191 

 44192 .ל"ל ז"כמה וכמה נסים ונפלאות יהיו אז עכ, לימות המשיח שכתוב כמה פרשיות בתורה

ריבוי ההפלגה של אהבה הנכתב  על דברי, כ הרי נקל להבין ההשתוממות הנוראה אשר ישתומם האדם"א 44193 

, לחזק זה את זה בהשכל ודעת, איש אל רעהו´ מקראות מלאים כל טוב על אז נדברו יראי ה, בתורה 44194 

ושומר הברית , ורק מאריך אפו אבל סוף כל סוף גבי דיליה, שיתישב בלבבם אמונה והשגחה ויראה 44195 

 44196 .(ז"קפ´ ז מ"אור רש)  .וןמחלקם יהא חלקנו אמן כן יהי רצ, ולחושבי שמו´ והחסד ליראי ה

 44197 

 44198 מאמר כח

´ שמות א)  ותיראן המילדות את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים 44199 

 44200 .(ז"י

הרי שהיו , מפורש בקרא דמרים ויוכבד לא עשו כפקודת פרעה להרוג את הילדים בגלל יראת שמים 44201 

כתב דעיקר  (´ט´ ת ג"שע) ורבינו יונה, כליתזקוקות ליראת שמים כדי שלא לעשות מעשה שהוא רע בת 44202 

, ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה (7ט"קדושין ל) ל"והא דאמרו חז, ע"השכר הוא במ 44203 

דכל , בזה שפירש מהעבירה מחמת יראת שמים, אלקיך תירא´ הוא משום דקיים מצות עשה של את ה 44204 

 44205 .תיעוב הרע הוא ממקור היראה

וכדמוכח מקרא וירא מצוה הוא , ד השכר הוא מחמת יראת שמים שבקיום המצוהע יסו"ובאמת גם במ 44206 

קדושין ) ´ואפשר דזהו מצד סברת התוס, לא נאמר ועושה מצוה אלא וירא מצוה, (ג"משלי י) ישולם 44207 

דהטעם הוא מפני שהוא דואג תמיד לבטל , בהא דגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, (.א"ל 44208 

אלא דמזה גופה מוכח דהיראת שמים שבקיום המצוה מגדילה את המצוה לענין , ת בוראויצרו ולקיים מצו 44209 

 44210 .ומפורש הענין הזה בקרא ויהי כי יראו וייטב, הפלגת שכרה

וכן לא עבור מה , ז"הרי דהשכר לא ניתן להן עבור זה שלא עשו מצותו של פרעה וסיכנו את עצמן עי 44211 

נ "שבזה היתה מסי, ל שהיו מספקות להן מים ומזון"חז שעשו בקום ועשה ותחיינה את הילדים שפירשו 44212 

ובשכר היראה זכו לטובות הנצחיות של בתי כהונה , אלא השכר ניתן אך ורק עבור היראה, במדה כפולה 44213 

בזכות מרים שנאמר , ל במדרש ומהיכן זכה בצלאל לכל החכמה הזאת"ש חז"כמ, ומלכות וגם לחכמה 44214 

, וזכתה מרים לחכמה כי שכר יראה חכמה, מה שהעמידה בצלאלומרים נטלה שכרה בחכ, ויעש להם בתים 44215 

 44216 ].ב"ש ויקהל תי"ילקו[היא חכמה ´ דכתיב הן יראת ה

ועמידתו של אברהם אבינו בנסיון זה היתה הפעולה , נסיון העקידה היה הנסיון הגדול ביותר בעולם 44217 

וכמו שאנו מתפללים  ,ובזכותה אנו מבקשים לזכות בדין, הגדולה ביותר שרושמה הגדול קיים לתמיד 44218 

מעיד אני עלי שמים , כל זמן שאחד מזכיר את הפסוק ושחט אותו, איתא´ ו´ ר ב"ובויק, ה בזכרונות"בר 44219 

 44220 .ה זוכר העקידה"וארץ שהקב

והמקדש נבנה בהר המוריה במקום העקידה , מאכלת שישראל אוכלין בשכרה (´ו ג"ר נ"בר) ואמרו 44221 

, עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה (ב"בראשית כ) ונאמר שם, הוהכל בכח נסיון העקיד, ונתקדש לעולמי עד 44222 

שהיראה היא כתר הכל והיא השורש , הרי דהמסקנא העליונה של הנסיון היותר גדול בעולם היא היראה 44223 



והן למעשים היותר גבוהים וקדושים של האבות ולפעולה , הן לסור מן הרע בתכלית גם לגדולי עולם 44224 

 44225 .היותר גדולה בבריאה

שניהם מביאים את , שניהם מביאים את האבנים, (א"ש ק"ילקו) ל"לות המעשה של העקידה אחזוהנה בגד 44226 

ויצחק דומה כמי שעשה חופה , אברהם דומה כמי שעשה חתנות לבנו, שניהם מביאים את העצים, האש 44227 

אך היסוד היה היראה שהרי היו טענות השטן כמבואר , ועשייה כזו הלא היא מתכלית האהבה, לעצמו 44228 

וכן היתה הסתירה למה שנלחם אברהם , כי ביצחק יקרא לך זרע´ והיתה הקושיא מדבר ה, ל"הם זבדברי 44229 

 44230 .כל ימיו לעקור את טעויות האומות להקריב את בניהם

וידע , ועוד כי אברהם הכיר את בוראו וקיים כל התורה כולה בהכרתו את כל העולמות וכל סודות היצירה 44231 

, רק והעלהו ולא ושחטהו´ כי היה רצון ה, לא ראה שום תיקוןובכאן הרי , התיקון של כל דבר ודבר 44232 

ואדרבא הוא ראה , ואברהם שחשב שהרצון הוא ושחטהו לא ראה בושחטהו שום תיקון במציאות העולמות 44233 

 44234 .גם אראלים צעקו חוצה והעולמות העליונים היו מזדעזעים מאד, ו"ההיפך מה שיצא מזה ח

, ה שופך דם אתה ששפכת דמו"טן לאברהם למחר יתבעך הקבאמר לו הש, (´ו ד"ר נ"בר) ל"ואמרו חז 44235 

ואחר שכבר קיים מצד היראה קיים כדרכו בתכלית , כ דהיראה מסירה כל הספיקות"והשיב אברהם אעפ 44236 

כי זהו התכלית העליונה ותכלית המעשים , ה ביראה כי ירא אלוקים אתה"וזהו ששיבח אותו הקב, האהבה 44237 

 44238 .´שיעשו מצד יראת ה

היינו , ושמירה לידי מעשה, ויראה לידי שמירה, תלמוד מביא לידי יראה, (ט"ז י"שופטים י) ואמרו בספרי 44239 

וזהו ענין הנסיונות דצריך להוציא מן הכח , שהקיום בפועל מצד הידיעה הבאה מלימוד מביא לידי יראה 44240 

לעמוד אך כיון דצריך להשתמש בריבוי וחיזוק של יראת שמים , לא רק בתורת בירור בלבד, אל הפועל 44241 

דלכאורה מה שייך , וזהו עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, כ בזה עצמו נקנית ומשתרשת היראה"א, בנסיון 44242 

נתחדשה באמת , כ"אלא שמדה זו של יראה באופן עצום כ, ה החוקר לב ובוחן כליות"הבירור אצל הקב 44243 

אחרי שהשתמש  ועל ידי כן הגיע למדרגה זו, במעשה הנסיון של העקידה שהוצרך להשתמש בה עכשיו 44244 

 44245 .(משנת רבי אהרן)  .בה   בפועל

 44246 

 44247 מאמר כט

 44248 .(´כ´ שמות א)  וייטב אלהים למילדות וירב העם ויעצמו מאד

כי פרעה הרשע קרא להן וצוה במפורש וראיתן על האבנים אם בן , המילדות העבריות היו בנסיון גדול 44249 

וקל לתאר את העונש , במלכותואם אינן מקיימות גזרתו של המלך הרי הן מורדות , הוא והמתן אותו 44250 

, מעטירה את המילדות´ וזהו השבח הגדול שתורתנו הק, שיכול לבוא עליהן מיד מלך עריץ כפרעה 44251 

 44252 .א לעמוד בנסיון גדול כזה"כי בלא יראת שמים טהורה א, ותיראנה המילדות את האלקים

ידעתי כי ירא אלקים ה מעיד עליו עתה "כמו שהקב, ר אמרו קשטו עצמן למעשה זקנן זה אברהם"ובמד 44253 

ואך ההתבוננות במעשה האבות , ויתכן הביאור כי מצד עצמן קשה היה שיגיעו למדרגה נשאה כזאת, אתה 44254 

, היא שאפשרה להם להדמות להם ולעשות כמעשיהם הטובים, ובגבורתם לעמוד בכל הנסיונות הקשים 44255 

 44256 .ר"ש במד"וזהו ויטב אלקים למילדות ולא נאמר במפורש מה היא הטובה עי

, וירב העם? ויטב אלקים למילדות ומה היא הטובה, אבל יש גם לבאר בזה דבר נשגב בשבחן של המילדות 44257 

הרי כל לידה ולידה אצל נשי ישראל היה , ה שהעם פרה ורבה היה טובתן של המילדות"זה שעשה הקב 44258 

 44259 .בנולדולבוא לעזור ולטפל ביולדת ו, להחליט גם הפעם לסכן את חייהם, עבורן מאמץ רוחני גדול

, כדי שלא יהיו להם נסיונות כאלו של סכנת נפשותם, לפי שכלנו מוטב היה להם שלא יהיה ריבוי העם 44260 

לא , יקבלו עליהן את הנסיונות לגזירת שמים, וכאשר פרה העם ורבה ובכל יום קוראים להן לכמה יולדות 44261 

ולה היתה להן מן הטבה גד, הן שמחו לקראת כל מאורע של יולדת, בשבחן´ כן מדגישה תורתנו הק 44262 

נ וזהו שבחן "שמחה גדולה היתה להן מהפעולות הרצופות ממעשה החסד במסי, י וירב העם"השמים ע 44263 

 44264 .(דבריהם וזכרונם)  .ותפארתן

 44265 

 44266 מאמר ל

 44267 .(´כ´ שמות א)  ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים

אבל בכל זאת אין אנו , היא אצלנו מאד אכן גדולה וחשובה, מה היא היראה בעינינו כיצד אנו מבינים אותה 44268 

יודעים אנו למצוא את חשיבותה של היראה אך בזה שהיא אם לחכמה , מעריכים אותה בערכה הראוי לה 44269 

היא הראשית לכולם ואך על , היראה היא המעין שממנו נובעות מעשים גדולים וכבירים, ולמעשים כולם 44270 

והיא , יראה היא היוצרת את הכל ומשלמת אותם, יוידה יוכל האדם למלא את חובתו הגדולה המוטלת על 44271 

 44272 .כך הוא ערכנו בה, ובלעדה הכל כאבק פורח, המקיימת את כולם



אין גדולתה של היראה בשביל זה שהיא יוצרת מעשים , אבל באה התורה ומלמדת לנו שינוי ערכין גמור 44273 

אינם חשובים ונשגבים , םשגם המעשים הגדולים והכבירים בעצמ, כי אם נהפוך הדבר, גדולים וכבירים 44274 

מפני שבעשיית המעשים האלה תוולד נקודת היראה בלבו , אלא בשביל זה שהם יוצרים את היראה הלזו 44275 

מכל המעשים הטובים שאדם זורע בעולמו בכורי , והנקודה הזאת היא פרי כל המעשים כולם, של אדם 44276 

 44277 .הקצירה היא היראה

ה על המילדות העבריות במצרים ובמה שמנתה את אם נתבונן במה שכתבה התור, ומנין אתה למד כן 44278 

ויהי כי יראו המילדות את האלקים ויעש להם בתים בתי כהונה ולויה , יצא לנו החידוש הגדול הזה, שבחן 44279 

 44280 .(י שם"רש) ומלכות שקרויים בתים

הלא כבר העידה עליהן התורה שעשו מעשה גדול , עכשיו הקף נא במחשבתך מה עשו המילדות האלו 44281 

וגם עלתה בידן , הערו נפשן למות ומסרו נפשן להצלת ילדי ישראל, והוא ותחיין את הילדים, וכביר 44282 

ובכל זאת כשבאה התורה למנות שבחן וללמד לנו בשביל מה זכו להשתלם , להושיע את עם ישראל כולו 44283 

ו רק לא ספרה לנ, אך הן יזכו בהם, ומלכות, לויה, שכל בתי הסגולה בישראל בתי כהונה, בשכר גדול כזה 44284 

 44285 .את זה כי יראו המילדות את האלקים

שגדולתה של היראה היא בשביל זה שהיא כלי מכשיר , אמור מעתה שעלינו לחזור מההנחה הקודמת 44286 

ואין לו , כי אם אדרבה כל גדולתם של המעשים היא בשביל נקודת היראה המשתקפת מהם, להמעשים 44287 

 44288 .מים הנמצאת בם בלבדכי אם הנקודה של יראת ש, ה בכל עולם המעשים כולם"להקב

כשאנו משקיפים לכאורה במעשה , שוב עלינו להתעמק במעשה המילדות ונמצא את האמת הברורה הזאת 44289 

שאף כי אמנם , אבל אם נתבונן התבוננות ראויה נראה, הלא אך המילדות הושיעו את ישראל, הגדול שלהן 44290 

הרי אחרי שהן אמנם החיו את ש, ז אנו לא בא לנו מהן ולא כלום"בכ, עשו המילדות דבר גדול מאד 44291 

ל לא "ש חז"וכמ, וצוה לכל עמו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, הילדים אבל פרעה לא חזר מרשעו 44292 

 44293 .ויחד עם זה לעקור גם את תשועת ישראל, היתה כונתו אלא להטביע מושיעם של ישראל

כ היתה "אחרי שאח אבל מה הועילה הצלתן, ר"ואף כי החיו המילדות את הילדים ובתוכם גם את מש 44294 

ה לא בקש "אבל מה עשה הקב, כ הלא בצע פרעה את אמרתו"וא, מוכרחת אמו בעצמה לתתו ביאור 44295 

וממקום שבא לאבד מושיען של , כי אם ממכה עצמה תיקן הרטיה, לישראל ריוח והצלה ממקום אחר 44296 

וא בעצמו גדלהו ולא עוד אלא שה, י בתו של המאבד"י אדם אחר אלא ע"ולא ע, ה והצילו"ישראל בא הקב 44297 

 44298 .בביתו וינשאהו בכבוד מלכים

ה על "ולא הטילם הקב, מזה אנו רואים בחוש שאין מעשי האדם נחשבים כלום בנוגע להשגת המטרה 44299 

ולפי זה עיקרו של , י המעשים"מפני שהיא נבחנת רק ע, האדם רק בשביל שעל ידם תבוא היראה בלבו 44300 

להכלל כולו כל המעשים שבעולם גם היותר גדולים  האדם מחויב לעשות לישועת חברו או, דבר כך הוא 44301 

אך באחת לבלי לשכוח , ושיעשם במסירות לב כזו כאלו באמת אך בו תלויה הישועה, והיותר כבירים 44302 

 44303 .שתכליתם האמתי של מעשיו היא רק עלייתו במעלת היראה

מהם ולא להחזיק גם אז לא רק שאין עליו להתפעל , וכשהצליח במעשיו ועשו פרי ותבוא הישועה על ידו 44304 

ושאין , ולדעת שלא הם הביאו הישועה, כי אם לשכוח שכחה מוחלטת את כל אשר עשה, טובה לעצמו 44305 

, וגם הוא העושה את הכל מחויב לעמוד בתוך כל האנשים העומדים מן הצד, בהם מן הסיוע ולא כלום 44306 

ששוב יוסיף יראה על ותכלית ההתבוננות הזאת תהיה , וכמה רבו חסדיו´ ולהתפעל כמה גדולים מעשי ה 44307 

 44308 .יראתו

כן גם אין עיקרם של ישועת , ובאמת כמו שאין עיקרם של המעשים אלא למען יקנה האדם יראה על ידם 44309 

שהרי , ודבר זה שוב מפרשה זו אנו למדים, כי אם להפרות היראה בלבות בני אדם, לאחרי המעשים´ ה 44310 

גדולתו של משה נתפרשה בעשרה  הרי זה אומר שכל פרשת, ר"ל שעשרה שמות יש לו למש"אמרו חז 44311 

ל שאחד משמותיו הוא ידר בשביל "די לנו במה שאמרו חז, וכדי להשיג בהם מושג כל שהוא, שמות הללו 44312 

כ השם הזה מורה שעלה בגדולתו על כל ברואי "וא, אליו על הר סיני´ או שירד ה, שהוריד את הלוחות 44313 

 44314 .מעלה ומטה

והלא לכאורה היה לה להתורה , זה שם מן השמות יקרא תמידבאי, כ כיצד היה צריך להיות לפי דעתנו"וא 44315 

ומכל שכן שהיה לה להניח את השם שקראה לו , לבחור את השם היותר נכבד לקבוע אותו לשם קריאה 44316 

ומפני מה זכה השם משה מכל , ולהשתמש בהשמות שרכש לו בגדולתו, בת פרעה משום מעשה שהיה 44317 

 44318 .השמות

מפני שכמו שכל שמותיו על משה מפרסמים גדולתו , מקום השם הזהלמדים אנו מכאן שחביב הוא לפני ה 44319 

שהשם משה מורה שמושיעם של ישראל , ה"כן השם הזה מפרסם הוא גדולתו של הקב, של משה רבינו 44320 

 44321 .וידו הגדולה´ י תשועת ה"לא בא להם אלא ע



ם הזה הרי אתה רואה שכדאי הוא לפני המקום לקפל את כל מהותו של משה רבינו תחת הוראת הש 44322 

´ בזוכרם מה שעשה ה, ואך כדי שתתוסף יראת שמים בלבות בני ישראל, המורה על התשועה הגדולה 44323 

כי אם , לא אך בהבל הבלים שבהם, הרי אנו למדים שבכל מה שנעשה תחת השמש, למשה ולישראל עמו 44324 

 44325  .אין תחילתם ותכליתם רק היראה בלבד, גם בהדברים היותר נשגבים ועומדים ברומו של עולם

 44326 .(אור הצפון)

 44327 

 44328 מאמר לא

 44329 .(´כ´ שמות א)  וייטב אלהים למילדות וירב העם ויעצמו מאד

וייטב אלקים למילדות מהי הטובה וירב , ויתכן לומר פשוט, י מהי הטובה ויעש להם בתים"ומפרש רש 44330 

כי המילדות אשר התורה , כלומר זה שרבה העם היתה הטובה למילדות בשכר מעשיהן, העם ויעצמו מאד 44331 

יטיב להן באופן פרטי ´ לא היו מקבלות סיפוקן בזה שה, דה עליהן כי יראו המילדות את האלקיםמעי 44332 

 44333 .בו בזמן שעם ישראל מתבוסס בדמו וכליה חלילה נשקפת לו, ויעשה להן בתים

ותחת הבה נתחכמה לו פן , ה ברוב חסדיו הפר מחשבתו של אותו רשע"אבל אם זכו לראות בעיניהן שהקב 44334 

ורק אחר כך כשהוטב מצב , ´זוהי ההטבה העקרית שהטיב עמהן ה, ירב העם ויעצמו מאדנתקיים ו, ירבה 44335 

 44336 .יכלו המילדות להרגיש את ההטבה בחייהן הפרטיים ויעש להן בתים, העם כולו

ובשום , מכאן שאיש המעלה מקבל סיפוק נפשי מלא אך ורק בטובה שמגיע לזולתו וכל שכן לכלל כולו 44337 

ואין לך פורענות , נוגי העולם בחייו הפרטיים אם מצבו של הכלל ברע הואאופן לא ימצא סיפוק בכל תע 44338 

שגאונים וצדיקים יראים ושלמים ותינוקות של בית , נשפך על עמנו´ גדולה מזו של דורנו שחרון אף ה 44339 

ואיך נוכל לעבור לסדר היום של חיים רגילים , ז"ואיך יערבו לנו תענוגי עוה, רבן נהרגו ונשחטו בלי רחם 44340 

מבלי להרגיש בכל נימי נפשנו את החורבן הנורא של העדר ששת מליונים אחים , ים כתיקונםכבשנ 44341 

 44342 .קדושים וטהורים

הרי אלה הנשארים בחיים מתקשרים זה , ידוע הדבר כשארבעה אחים חיים ביחד ומת אחד או שנים מהם 44343 

ל שאנו שרידי גם אנו נבחנים בזאת במדת אהבת ישרא, לזה באהבה יותר חזקה ומסירות יותר נאמנה 44344 

, המתבטאת על ידי עזרה הדדית ודאגה לגורלו של הזולת בחומר ורוח, הפליטה מרגישים איש לרעהו 44345 

 44346 .וכמה דאב הלב שישנם אנשים שהם צרי עין לראות בהצלחת אחרים והנאתם

ל היה מביע "ישראל סלנטר זצ´ שמרן הגאון ר, ל"משה רוזנשטיין זצ´ צ ר"ר הגה"שמעתי מפי מו 44347 

על האושר שהוא מרגיש בשמש המאיר שאין ערוך לטוב הצפון , מן זריחת השמש שמחה רבהלפעמים בז 44348 

מכיון ? ל למה אין אנו מרגישים את האושר למראה השמש וכל צבא השמים"ר ז"ז מו"והוסיף ע, בה 44349 

רק בדבר שכל ההנאה שלו היא ואין לחבירו , והוא יכול להרגיש טעם באושר, שיצר לב האדם רע הוא 44350 

 44351 .מה שאין כן בדבר הניתן להנאת כל אחד ואחד, חלק בה

היה יכול להרגיש את האושר ועושר של הטבע , ס שאהב את כל אדם אהבה עזה כגופו ממש"ברם הגרי 44352 

כמו שהאב הנאמן אינו מרגיש שום פגיעה בקניניו הפרטיים כשבניו גם כן , אף שאחרים גם כן נהנים מזה 44353 

 44354 .יוחדאדרבה זה מוסיף לו עונג מ, נהנים מרכושו

כי מי שיש לו דעת אינו יכול להיות עני אחרי שיש לו , ל אומרים אין עני אלא בדעת"וכן ביאר מה שחז 44355 

מכל עשב הוא רואה את , ומקבל תועלת מכל מה שנמצא בעולם, רכוש כזה צבא השמים והארץ ומלואה 44356 

ם שהוא עשיר גדול וכי אפשר לומר על אד, וההסתכלות בבריאה מביאה לו תועלת לחייו הנצחיים, ה"הקב 44357 

א לומר על אדם שהוא משתמש בכל "כך א? אלא שכואבים לו השינים ואינו יכול לאכול שהוא נקרא עני 44358 

 44359 .ז לתועלת נפשו רק לאכול אינו יכול שהוא נקרא עני"ה בעוה"מה שברא הקב

פ "אע, כי מי שיש לו דעה הוא נהנה ומשתמש מכל דבר ודבר, ל דעת קנית מה חסרת"ז אומרים חז"וע 44360 

אבל איש המעלה משתמש ויש לו תועלת מכל דבר יותר , שגוף הדבר לאכול יש לאחרים רשות ולא לו 44361 

ששוים יותר ממי , כי הוא משתמש בבריאה לקנות חכמה שכל וחיים נצחיים, ממי שיש לו הדבר הגשמי 44362 

כל אחד אבל להגיע לזה יכול רק האדם שמרחיק אהבת עצמו ואוהב את , ד"שיש לו גוף הדבר לאכול עכ 44363 

דרכי )  .אז הוא מרגיש שהוא עשיר ולא מפריע לו מה שגם אחרים נהנים מזה, ואחד אהבה עזה 44364 

 44365 .(מוסר

 44366 

 44367 מאמר לב

 44368 .(´א´ שמות ב)  וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי

כיון שאמר , תנא עמרם גדול הדור היה, ר יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתו"א? וילך איש להיכן הלך 44369 

עמדו כולן , אמר לשוא אנו עמלין עמד וגירש את אשתו, ן הילוד היאורה תשליכוהופרעה הרשע כל הב 44370 

ז ואתה גזרת "פרעה לא גזר אלא בעוה, אמרה לו בתו גזירתך קשה משל פרעה, וגירשו את נשותיהן 44371 



ז "אתה גזירתך בעוה, ב"ז שנולדים ומתים וחוזרים וחיין הן לעוה"פרעה גזר רק בעוה, ב"ז ובעוה"בעוה 44372 

 44373 .(ב"סוטה י)ב  "ב שכיון שאינן נולדים אינן באים לעוה"ובעוה

ישן , אין הוא שומע ואין הוא מדבר ואינו רואה? מהו ערכם ושויים של חיי התינוק ביום הראשון ללידתו 44374 

ומכל מקום , חושיו עדיין אינם מפותחים ואין לו כל הבנה בחיים, הוא כל עשרים וארבע שעות של היממה 44375 

, באויר של השוק בו קונים עולם הבא, ימצאו באויר העולם הזה בעולם הבחירהמאושר הוא רק בשביל ה 44376 

יקרים הם חיי העולם הזה שבהם , עצם ההימצאות באווירא של בחירה ומקום העליה זכות היא לנולד 44377 

ז הוא עולה "י שהוא חי בעוה"מפני שע, חייו של תינוק בן יומו חשובים ונכבדים, רוכשים חיי העולם הבא 44378 

 44379 .ו על זה שאינו נולדבחשיבות

הכל כדי שיבוא , כי כדאי לו לסבול את הצער ולראות את העמל לריק, בתו של עמרם הוכיחה אותו 44380 

למרות התקוה , כ"גדול הוא כאבם של הורים לראות את בניהם הנולדים מתים אח, התינוק לעולם הבא 44381 

כמה גדול ערך החיים של מכל שכן , אבל כדאי הדבר בשביל להביאם לחיי עולם הבא, לראותם בחיים 44382 

כל רגע ורגע שיכול האדם , ת"ויודע לנצל את כוח בחירתו שהוא מחונן בו מאת השי, גדול שיש בו דעת 44383 

 44384 .ת על החיים שניתנו לו ממרום"מחייבים את האדם להודות להשי, להגות בתורה ובדעת עליון

ובעיקר שיוכל , ל ציפור כנףאף שיהיה בדמותו ש, ה שיניחהו בחיים"ה התחנן לפני הקב"משה רבינו ע 44385 

וביותר בארץ החיים , ארץ הבחירה שניתנה רק לאדם הנברא בצלם אלקים, לשאוף את אויר העולם הזה 44386 

גם אם הם , יקרים הם החיים אם יודעים איך להעריכם ואיך לנצל את אושרם וסגולתם, בה´ שעיני ה 44387 

בסיביר נפלתי למשכב ושכבתי בבית בהיותי במלחמת העולם השניה , מלאי יסורים יקרים הם מכל הון 44388 

ורק סימני חיים ניכרו , רגליו שבורות וראשו מרוסק, הביאו לשם גוי אחד שלשונו היתה קטועה, החולים 44389 

 44390 .ועל אף מצב זה התפללה אשתו שישאר בחיים, בו

ון אותו זמן שינו את השע, קבעו לו יום ושעה מדוייקת בה יוצא להורג, בארצות הברית נידון אדם למוות 44391 

אולם כאשר באו להוציאו להורג תבע מהשופטים , 3שעת הוצאתו להורג נקבע לשעה , והקדימו את השעה 44392 

והשופטים הסכימו לכך ודחו את ביצוע , היתה השעה החמישית 3כי השעה , להניחו בחיים שעה נוספת 44393 

ע שאין לו מה ואפילו של של אדם שהוא בבחינת גוסס היוד, צא וחשוב כמה גדול רצון החיים, גזר דינו 44394 

כי הנפש מרגישה אושר , ובכל זאת גם היא חביבה לאדם, והלא שעה זו מלאה יסורים ופחד המות, להרויח 44395 

 44396 .בעולם הזה

ולמה דרש שישאוהו הרי , אמר יונה הנביא לאנשי הספינה, שאוני והטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם 44397 

י "ע, זאת כדי להרוויח עוד רגע בחיים אלא עשה? יכול היה להניח את עצמו לים בלי שישאו אותו 44398 

כל כך חביב ויקר רגע אחד בחיים בעולם הזה עולם , שיצטרכו לשאתו יעבור יותר זמן משילך בעצמו 44399 

 44400 .(ל"ל חסמן זצ"בשם הגרי) הבחירה

ויכלו ´ שנא, כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לדעתם נבראו בצביונם נבראו, אמר רבי יהושע בן לוי 44401 

, לדעתם שהודיעם שיבראו והם נאותו, (´חולין ס) אל תקרי צבאם אלא צביונם, ל צבאםהשמים והארץ וכ 44402 

חנינא בר פפא אותו מלאך הממונה על ההריון לילה ´ דרש ר, (י שם"רש) בצביונם בדמות שבחרו להם 44403 

גבור או , ריבונו של עולם טיפה זו מה תהא עליה, ה ואומר לפניו"ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקב, שמו 44404 

הכל בידי שמים חוץ מיראת , חנינא´ ואילו צדיק או רשע לא קאמר כדר, עשיר או עני, חכם או טפש, לשח 44405 

 44406 .(ז"נדה ט) שמים

והם קיבלו והסכימו על , שהודיעם באיזו צורה ייבראו ולאיזו תכלית, אם כל מעשי בראשית נבראו לדעתם 44407 

והן ניאותו להסכים ולקבל מי להיות חכם  ,בוודאי גם הודיע לנשמות את צביונן תכליתן ואופני צורתן, זה 44408 

אם כן כיצד יתכן שנשמות אלו הסכימו לבוא לעולם , מי עשיר ומי עני מלבד צדיק ורשע, ומי להיות טיפש 44409 

 44410 ?הזה בצורה של טיפש או עני

, עד שכדאי לבוא הנה ולחיות בטיפשות ובעניות, מכאן יש ללמוד עד כמה יקרים הם החיים בעולם הזה 44411 

אך ורק כדי לעבור עולם זה שהוא עשיר בסגולות , כל מועט ולסבול חרפת עוני כל החייםלחיות עם ש 44412 

וזאת על ידי , רק כדי להשיג את מעלת הנצח, כדאי לסבול חרפה ובזיון רעב ועוני, השגת חיי הנצח 44413 

וזאת אפילו בהמולה השוקקת של , אווירת העולם הזה מועילה להשגת הנצח, המצוות וקיום התורה 44414 

 44415 .ת ומסחרחומריו

כי כאשר נשמה יורדת לעולם הזה , ל שאמר"ישראל יעקב לובציאנסקי זצוק´ ר´ צ הק"ושמעתי ממרן הגה 44416 

כאשר היא חוזרת לעולם הבא אזי כל הנשמות שבעולם , והיא עוברת את המבחן בהצלחה וזוכה להתעלות 44417 

ילו שהן יודעות כי הן אפ, ומתעוררת אצלן התשוקה לירד לעולם הזה כדי להתעלות, העליון מתקנאות בה 44418 

 44419 .אלא עוד יפסידו וירדו בחטא, מסכנות עצמן שמא לא יעלה בידן ולא יצליחו להשיג משהו



אם כן הנשמות שכבר נמצאות בחיי ההמולה שקרוי , מכל מקום גדולה התשוקה לרדת ומאמינים שיצליחו 44420 

, היקר מאד שלא לאבדו כמה יש לשמור את הזמן, כמה צריכות הן לייקר את חיי העולם הזה, עולם הזה 44421 

 44422 .ולנצל את הזמן להתעלות כל עוד נמצאים כאן, כמה יש להתאמץ לעבור את כל הנסיונות

הוה קא קרו ליה בר , כד נח נפשיה לא הוה שמואל גביה, אבוהו דשמואל הוה קא מיפקדי גביה זוזי דיתמי 44423 

ל טובא אבא בר אבא איכא "א, אזל אבתריה לחצר מות אמר להו בעינא אבא בר אבא, אכיל זוזי דייתמי 44424 

אדהכי חזייה ללוי חבירו , ל סליק למתיבתא דרקיע"א? ל בעינא אבא בר אבא אבוהו דשמואל היכי"א, הכי 44425 

ל דאמרי לי כל כי הנך שני דלא "א? ט לא סלקית למתיבתא"ל אמאי יתיבת איברא מ"א, דיתיב איברא 44426 

אדהכי והכי אתי אבוה ! למתיבתא דרקיעסליקית למתיבתא דרבי אפס ומחלישנא לדעתיה לא מעלינא לך  44427 

? ט אחיכת"ומ, (תקבר במהרה) ל דלעגל אתית לון"א? ל אמאי קא בכית"א, חזייה דהוה קא בכי וחייך 44428 

 44429 .(7ברכות יח) ל אי חשיבנא נעילוהו ללוי ועילוהו ללוי"א, ל דחשבת בהאי עלמא טובא"א

לוי להכניסו ´ לא יכלו להועיל בעבור רועם כל זאת , כמה בעלי השפעה ומליצים נמצאים בעולם הנצחי 44430 

משמע מכאן מה , ושמואל לבדו הנמצא בעולם הזה השפיע בבקשתו והועיל להכניסו שם, למתיבתא דרקיע 44431 

, אהה כמה גדולה הסגולה של כח הבחירה, ז ובידו כח הבחירה"גדלה חשיבותו של האדם הנמצא בעוה 44432 

 44433 .(אור חדש)  .וכמה נכבד וחשוב הוא האדם הבוחר

 44434 

 44435 אמר לגמ

 44436 .(´א´ שמות ב)  וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי

וזוהי עת , ידכאו ונחלתך יענו´ עמך ה, ד בתהלים מוקיע את רשעת העמים המתעללים בישראל"מזמור צ 44437 

יודע ´ ובתוך אותו תיאור נורא אמר ה, ויאמרו לא יראה יֿה ולא יבין אלקי יעקב, הסתר פנים נורא 44438 

על כל המחשבות גם על המחשבות , על אלו מחשבות אומר שהמה הבל, מחשבות אדם כי המה הבל 44439 

משום שהגוף , בעת צרה אין בהן כדי לחזקו ולעודדו ולהיות לו למשען, הטובות והיותר נשגבות הבל המה 44440 

 44441 .ובשעה שהיסורים מדכאים את הגוף אין האדם פנוי לשמוע בקול השכל, יותר חזק מהשכל

אמונה , אשרי הגבר אשר תייסרנו יֿה, ד בעת הנלות והסתר הפניםישנה רק עצה אחת כדי להחזיק מעמ 44442 

א  ומתורתך תלמדנו אומרת הגמר, שיודע שיסוריו באים עליו מאביו שבשמים, שהזדככה על ידי יסורים 44443 

קל וחומר משן ועין שהן אחד מאיבריו של אדם ועבד יוצא בהן , דבר זה מתורתך למדנו (.´ברכות ה) 44444 

ה והן לא "ה אמר לפני הקב"כשמשה רבינו ע, ן כל גופו על אחת כמה וכמהיסורין שממרקי, לחירות 44445 

מאמינים דכתיב ויאמן העם בני , ה הם מאמינים בני מאמינים"אמר לו הקב, יאמינו לי ולא ישמעו בקולי 44446 

הגיעו בני , הרי שלפיסגת האמונה שהגיע אברהם אבינו בהכרתו, (.ז"שבת צ) ´מאמינים דכתיב והאמין בה 44447 

 44448 .מצרים על ידי היסוריםישראל ב

את ´ משה רבינו בא ובישר להם כי פקד ה, הבה ונראה לאיזו דרגה של אמונה הגיעו בני ישראל במצרים 44449 

והנה לא זו בלבד שלא , ´משה ואהרן באו לפני פרעה וכל העם עומד ומייחל לישועת ה, עמו ויאמן העם 44450 

ואת המיכסה עליהם , ארץ לקושש קש לתבןוהם נפוצו בכל ה, נגאלו אלא הוכבד עולם ותבן לא ניתן להם 44451 

´ אפילו משה רבינו נביא ה, היתכן מבחן אמונה גדול מזה, להשלים שאם לא כן שיקעו את ילדיהם בחומה 44452 

 44453 ה תבע ממשה למה הרהר אחר מדותיו"והקב, ושליח הגאולה התמרמר לאמר למה הרעות לעם הזה

 44454 .(´ר ז"קה) בעדו שאינו אלא בשר ודםה המליץ "ומדת הדין בקשה לפגוע בו והקב, (´ר ו"שמו)

וכלל ישראל השקועים בעבודת , נורא להתבונן משה רבינו אב הנביאים משום שהוא בשר ודם נמחל לו 44455 

ולא יומיים אף לא שלשה ימים כנסיון , ולא יום אחד היה הנסיון? אין הם בשר ודם, פרך לא הרהרו כלום 44456 

ולא זו בלבד אלא שמשה רבינו שליח הגאולה נטשם  ,אלא חצי שנה תמימה של הכפלת השעבוד, העקידה 44457 

 44458 .(´שמות רבה ה) עזב את הארץ וחזר למדין ושהה שם כל אותה חצי שנה, לפתע פתאום

ועל , בזכות מה בזכות היסורים שנצרפו בהם, והם לא הרהרו נבחנו ונאמנו, היש לנו מושג בנסיון האמונה 44459 

עושין מאהבה , עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים הנעלבים ואינם, (7ו"גיטין ל)א  כך אומרת הגמר 44460 

היסורים הם , (א"ל´ שופטים ה) עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ושמחים ביסורין 44461 

 44462 .המחסנים את האדם לעמוד במבחן

, וישנם משברים וישנם קשיים, (ד"אבות פ) ויש לדעת כי גם לבן ישיבה יש גלות הוי גולה למקום תורה 44463 

, ולהיות כאיש חיל לשמור את הסדרים בדיוק רב, ם כל זאת חייב הוא לשקוד על התורה ולעמול בהוע 44464 

אשריו לאדם שיסורים באים עליו שנאמר , אין לך אדם בלא יסורים (ב"ר צ"בב) ויזכור מה שאמרו 44465 

ני כי המה ינחמו, (´ר ב"שהש) ואדרבה ידע כי שבטך אלו הייסורין ומשענתך זו תורה, ומתורתך תלמדנו 44466 

שמחשבותיו , והם המחשלים את בן הישיבה להחזיק מעמד בכל התנאים, צדיק יבחן וחביבין יסורין´ ה 44467 

לקט שיחות )  !כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו, (.´ברכות ה) ש"ושאיפותיו יחזיקו מעמד וכמ 44468 

 44469 .(מוסר



 44470 

 44471 מאמר לד

 44472 .(´א´ שמות ב)  וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי

תנא עמרם גדול הדור היה כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה , הלך בעצת בתו? להיכן הלך 44473 

אמרה לו בתו , עמדו כולן וגירשו את נשותיהן, אמר לשוא אנו עמלין עמד וגירש את אשתו, תשליכוהו 44474 

 44475 ,שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות, אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה

עמד והחזיר את אשתו עמדו , פרעה ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת אבל אתה גזירתך מתקיימת 44476 

 44477 .(.ב"סוטה י) כולן והחזירו את נשותיהן

, איך להגיב מתוך מצבים קשים ואיך לכלכל את גזירת ההשגחה, ל זה מהווה בנין אב ללמד לנו"מאמר חז 44478 

נחכה שתעבור ? מה להוליד בנים אם כלתה אליהם הרעהל, עמרם היה גדול הדור ודבריו היו בהשכל 44479 

ותיכף הודה לה , אולם הוא הכיר בצדקת טענתה של בתו, הגזירה ואז נוכל לגדל את בנינו בלי מפריע 44480 

, ראשית שעל ידי זה תוכפל הגזירה לכלול גם הבנות, שאין לנו רשות להתחכם ולהפטר מעול המצווה 44481 

, ואין קיום למעשי הרשעים, (7´כתובות ג)א  דגזירה עבידא דבטל כ פחד"שנית שמצד הגזירה עצמה אין כ 44482 

 44483 .דוקא אז תהפך לעובדא קיימת, אבל אם הצדיקים יתפעלו מהגזירה כמציאות אמיתית

 44484 

ופירש , (´קהלת י) אמר שלמה אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים 44485 

אל תנח מדתך הטובה לומר מה תועיל , קדק אחריך במדת הדיןה תעלה עליך לד"י שאם רוחו של הקב"רש 44486 

ובאבן עזרא פירש שבמצב כזה החכם יעזוב כל דבר , משום דדקדוקי הדין ירפאו לעוונותיך, לי צדקתי 44487 

 44488 .כמו שהרופא ישמור מן המאכלים הקשים, שיביאנו לידי חטא שבעבורו יכעס המושל

משום שעל ידי הגזירה , הטובים אפילו בעידן ריתחאהרי לפנינו שני טעמים למה לא להניח ממעשינו  44489 

ושנית שאין לנו להבהל , ולכן אין לנו להתיאש משום שהכל לטובה, י"יתכפרו עוונותינו כפירושו של רש 44490 

 44491 .ולהיטיב דרכינו כדי שהגזירה תתבטל מאליה כפירוש האבן עזרא, אלא לחפש את סיבת הדבר

 44492 (ג משער הבטחון"פ) ל"ש החוה"וכמ, מקל אלא מן המניפושתי העצות בנויות על ההנחה שאין לפחד מה

אלא האדם שקשר את הבהמה , שלא החבל והדלי מרימים את המים מן הבור, במשל של גלגל המים 44493 

אבל עלינו להבין בעין שכלנו שהסיבה הראשונה , אנו רואים בעיני בשרים רק הסיבות הקרובות, לגלגל 44494 

 44495 .הרים אליו עינינו על ביטול הגזירהועלינו ל, הוא גדול העצה ורב העליליה

ש איוב כי "כמ, שעצם הפחד של האדם הוא שגורם להביא על עצמו יסורים, (.´ברכות ס) ´מצאנו בגמ 44496 

והסיבה לזה היא מה שמחשיב את המקל ואינו אלא , (´איוב ג) פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגורתי יבוא לי 44497 

 44498 .גרם החטא ולחפש להיטיב דרכיו ה שמא"ובמקום זה היה לו לפחד מן הקב, גולם עץ

למה נמשלה תפלתן של , ל בכתביו את מאמר הגמרא"שמחה זיסל ז´ צ ר"כמדומני שכאן מסמיך הגה 44499 

אף תפלתן של צדיקים , לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, צדיקים כעתר 44500 

הוא כמו שביארנו שהאדם בעצמו ו, (.א"סוכה י) ה ממדת אכזריות למדת רחמנות"מהפכת דעתו של הקב 44501 

אז יחפש , אבל אם יבין שאין זה מקרה של טבע רק נסיון וגזירה מן השמים, הוא שמכביד עליו את הגזירה 44502 

 44503 .תחבולות ועצות לבטל הגזירה על ידי שיפור מעשיו

ואז יתכן , (ח"ישעיה מ) אלקיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך´ ה היא בבחינת אני ה"גזירת הקב 44504 

ל "ואמרו חז, כן מצינו אצל רחל שכתוב ותקנא רחל באחותה, י תיקון מעשיו יסור ממנו הגזירה"שע 44505 

רחל קבלה את הגזירה לא בתור מקרה אלא בתור נסיון שעל ידו , (´א ט"ר ע"ב) שקנאה במעשיה הטובים 44506 

 44507 .תתקן מעשיה ותתעלה עוד יותר

אם רואה , ו אשם ברע אשר ימצאנואז הוא בעצמ, אבל אם האדם יסתכל על מקרי העולם ממבט שטחי 44508 

ויחשוב שאך מקרה הוא ללא סיבות עמוקות של , למשל איך שאחרים הצליחו יותר ממנו בעושר ובמעמד 44509 

ולא ינוח ולא ישקוט במה , אז ידריך את מנוחתו בדרכי החריצות להתאמץ גם הוא להתעשר, תמים דעים 44510 

אמרו באבות שהקנאה היא מהדברים ו, ש רקב עצמות קנאה"ובזה גורם רעה לעצמו כמ, שיש לו 44511 

 44512 .שמוציאים את האדם מן העולם

לעשות את המוטל עלינו לפי מיטב יכולתנו ולא לדאוג דאגת , העצה היעוצה בשעת צרה היא כעצת מרים 44513 

עמרם , ובזכות הבטחון נהיה ראויים להנצל מכל רע, יהבינו ולהתאזר בבטחון´ אלא להשליך על ה, מחר 44514 

ל שהושיבה באפריון והיו אהרן ומרים מרקדין "ואמרו חז, החזיר את אשתו בהחליטו שהצדק עם בתו 44515 

וכל ישראל החזירו את , (.ב"ג סוטה י"תהלים קי) לפניה ומלאכי השרת אומרים אם הבנים שמחה 44516 

, שמחה מה זו עושה הרי הבנים הזכרים שיוולדו מיועדים למיתה משונה בעודם באבם, נשותיהם כמוהו 44517 

 44518 ?ה כזוואיך אפשר לשמוח בשע



כבר שוחררו מדאגתם ועשו , היה שלא להתפעל מן הגזירה´ אלא כיוון שהבין עמרם וכל ישראל שרצון ה 44519 

והאמת היא שבטחון זה היה , ה שלא יאונה לצדיק כל רע"ובטחו בהקב, ה בשמחה הראויה"את מצוות הקב 44520 

, וכבד ממתי שהחזירהמנו המצרים ימי הריונה של י, בעזרם שעל ידי זה שהחזיר עמרם את אשתו בפומבי 44521 

על ידי זה הצליחה יוכבד להטמין את משה רבינו שלשה , ולא ידעו שהיתה מעוברת שלשה חדשים לפני כן 44522 

משום , (7ב"סוטה י) ´ואז נתבטלה הגזירה כדאיתא בגמ, חדשים אחרי שנולד ולשים אותו בתיבה בנהר 44523 

 44524 !וא שגרם לביטול הגזירהנמצא שהבטחון עצמו ה, שהאצטגנינים של פרעה חשבו שכבר לקה במים

ובאופן כזה שהכל הולך כשורה קל מאוד להאמין , בוודאי כל אחד היה רוצה לחיות בלי שום צרה ומחסור 44525 

ש "כמ, אולם כשמגיע האדם לידי נסיון אז צריך להתחזק בהתבוננות ולהראות אמונתו בפועל, ה"בהקב 44526 

אם , ה"האדם כמה הוא מאמין בהקב דוקא במצב כזה נבחן, אצל אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך 44527 

אין לאדם , או להיות משאו ומתנו באמונה פיו ולבו שווים, מאמין בו לוותר על רווחים במקום חשש איסור 44528 

, (´משלי ג) וכבר כתב רבינו יונה, להתחרט על המצבים הקשים משום ששכר גדול אוגר אז בזכות הבטחון 44529 

 44530 .(ג"המוסר והדעת ח)  .ישוגב מן הצרה בשכר הבטחון´ שהבוטח בה

 44531 

 44532 מאמר לה

´ שמות ב)  ותקח לו תבת גומא ותחמרה בחימר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור 44533 

 44534 .(´ג

כ למה לפי שאין "וכ, אמר רבי אלעזר מכאן לצדיקים שממונן חביב עליהם יותר מגופם? מאי שנא גומא 44535 

 44536 י"של עצים רק משום שגומא הוא בזול רש פ דגופו היה משתמר יותר בתיבה"אע, פושטים ידיהם בגזל

אף בשעת חירום , מבהיל על הרעיון שיקול דעתם צדקתם וזהירות נפשם של הראשונים, (7ב"סוטה י) 44537 

 44538 .גם לעת כזאת דקדקה בדקות לשמץ של גזל, וסכנה למושיען של ישראל

מעל בנה שהאיר  בשעה שנאלצה להיפרד, הגע בעצמך את מרירות לבה של יוכבד בשעה איומה זו בחייה 44539 

באמרה , היש לך ציור יותר מזעזע מזה של אם שצריכה לסדר חופת חתנים בתיבה, את הבית בהיוולדו 44540 

דעושין חופות לחתנים , ח"קכ´ ק סי"ג דמו"ש פ"הובא ברא´ שמחות ריש פרק ח) שמא לא אזכה בחופתו 44541 

 44542 .(וכלות שמתו קודם כניסתם לחופה

ואין מעצור להפסיד אפילו , ר את האדם מעל צלילות מחשבתווהלא רגע של צער איום כזה עלול להעבי 44543 

, ומה גם שהנסיבות והתנאים דוחקים את האדם להורות לעצמו היתר, כל הון דעלמא ואף של אחרים 44544 

ברם , אמנם מצב של בלבול הדעת משתלט אצל אנשים בינונים, שמטעם פיקוח נפש הכל שרי ומותר 44545 

ולא , אבדה את עשתונותיה אף לעת מצוא איום ונורא כזהלא , צדקת זו אמה של מושיען של ישראל 44546 

, העלולות לסבב חלילה שמץ של גזלה או קיפוח מישהו, עשתה לבנה תבת עץ בהוצאות וטרדות מרובות 44547 

 44548 .לכן עשתה תבת גומא

ילד שעל ידו , כל החשבונות והנימוקים הנעלים והנשגבים שצריכים כאן להציל את מושיען של ישראל 44549 

יהי נוגד אף במשהו את דין , כל זה לא הכריע את הדעת שמעשה הצלה ופיקוח זה, שראלתנתן תורה לי 44550 

אף בתנאים הקשים , כי זהו גדלות הצדיקים ששלמות מעשיהם בלי פגימה כל שהו, התורה של גזלה 44551 

 44552 .(אור הנפש)  .ואיומים ביותר

 44553 

 44554 מאמר לו

 44555 .(´ד´ ותתצב אחתו מרחוק לדעה מה יעשה לו שמות ב

ר עמרם בשם "א? ותתצב אחותו מרחוק למה עמדה מרים מרחוק, (א"ד ע"מגילה י) ´מסר והוא ב"ובמד 44556 

כיון שנולד משה נתמלא , עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל, רב לפי שהיתה מרים מתנבאה ואומרת 44557 

, (ו"שמות ט)ב  ל בתי נתקיימה נבואתיך והיינו דכתי"א, עמד אביה ונשקה על ראשה, כל הבית אורה 44558 

אלא שאמרה נבואה זו כשהיא ? אחות אהרן ולא אחות משה, רים הנביאה אחות אהרן את התוףותקח מ 44559 

ל בתי היכן "א, וכיון שהטילוהו ליאור עמדה אמה וטפחה לה על ראש, אחות אהרן ועדיין לא נולד משה 44560 

 44561 .כ"והיינו דכתיב ותתצב אחותו מרחוק לדעת מה יהיה בסוף נבואתה ע? נבואתיך

מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר , במדה שאדם מודד בה מודדים לו, (7´חסוטה ) איתא במסכת 44562 

שנאמר והעם לא נסע עד האסף מרים , ימים במדבר´ ותתצב אחותו מרחוק לפיכך נתעכבו לה ישראל ז 44563 

שהשם יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי , א"הנה יסוד היהדות האני מאמין הי. כ"ע 44564 

דהנה עצם הדבר של ותתצב אחותו , כמה גדול הוא השכר באופן פלא רואים מענין מריםאבל , מצוותיו 44565 

ושמו אותו על היאור , נולד לה אח קטן יקר במצב של טרגדיה, מרחוק לדעה מה יעשה לו זה טבעי מאוד 44566 

 44567 ?גם כן הוא מדרך הטבע שאחותו רוצה לדעת מה יהיה הסוף ממנו, בתיבת גומא



כ היתה "כום הגון של כסף כדי לתת לה את האפשרות לראות מה יהיה הסוף גגם לו היו מבקשים ממנה ס 44568 

וכי צריכים לתת שכר למרים , ולצרה גדולה היה לה אם לא יכלה לעמוד ולראות מה יהיה ממנו, משלמת 44569 

ה משלם גמול לעושה מצוותיו למעלה משכל "אבל הקב? בעד ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו 44570 

כבוד מלכים ממש , ולכן קיבלה מרים שכר גדול כזה, חסדו וגודל טובתו עם בריותיו כפי, אנושי והיקפו 44571 

 44572 .ימים´ שכל כלל ישראל התעכבו בשבילה ז

עוד יותר אם , וטורח בשבילו והוא לא אחיו, ו מי שעושה טובה לחבירו ומטיב לזולתו"מזה אפשר להבין ק 44573 

, כמה שכרו גדול לאין ערך ושיעור, רעך כמוךוהוא עושה זה מטעם המצוה ואהבת ל, זה נגד רצונו וטבעו 44574 

ל שאין בעושר עולם "א ז"וביאר הגר, שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, (7ט"קדושין ל) ל"וכעין שאמרו חז 44575 

 44576 .הזה לשלם בעד מצוה אחת

א מובנים "ל ודברי הגר"אבל כמה קדושים דברי חז, והנה לכאורה לקוצר דעתנו זה נראה כעין הפרזה 44577 

ויש גבול עד כמה אדם יכול לקבל שלא , א עניני עושר יש עושר שמור לבעליו לרעתונקח לדוגמ, מאוד 44578 

ומה , (´משלי ל) גם שלמה המלך החכם מכל אדם פחד ואמר פן אשבע וכחשתי, יזיק לו מרוב עשירות 44579 

וכן בענין אוכל יש גבול שלא יקלקל בריאותו מרוב , ו מאבד נפשו"יועיל לאדם הון ועושר אם בזה ח 44580 

גם ימי , פ רוב מקצרים ימיו של אדם"ותענוגי העולם הזה ע, י כמה חלאים באים לאדם מרוב אוכלכ, אוכל 44581 

יכולים לשלם בעד מצוה , היתכן כי בדברים קטנטנים של עולם הזה, שנותינו בהם רק שבעים שנה בכלל 44582 

 44583 .א פשוט וברור"ז דברי הגר"לפי? שעומדת לעד ולנצח נצחים

ו שאדם צריך מאוד להשתדל להיות אוהב מצוות ולא "ש וק"כ, (´לת הקה) ואם אוהב כסף לא ישבע כסף 44584 

והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה , (א"ב מ"פ) ל בפרקי אבות"ותמיד לזכור מה שאמרו חז, ישבע מצוות 44585 

אשרי העם שככה לו אשרי , והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות 44586 

 44587 .(אירזכרון מ .אלקיו´ העם שה

 44588 

 44589 מאמר לז

 44590 .(´ו´ שמות ב)  ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה

כיון , בא גבריאל והכה למשה כדי שיבכה ותתמלא רחמים עליו ותחמול עליו, ילד היה ומנהגו כנער 44591 

, ה בכי גדול בקול גדולל מגיד לך שהיה בוכ"וכן כותב המהר, (´ר א"שמו) שראתה אותו בוכה חמלה עליו 44592 

 44593 .ה כדי שתחמול עליו"והיה מאת הקב

ו מתרחשת עליו צרה הריהו מודאג או אפילו "כי כאשר בא עליו איזה נסיון או שח, טבעו של אדם הוא 44594 

היה מוצא שאותה , אבל אילו הירשו לו להסתכל למעלה להתבונן בסורות הבריאה ולדעת אותם, מתרעם 44595 

וברור שאילו ידע , ים ונתנוה לו במקום צער ואסון גדול שהיה נגזר עליוהחליפוה בשמ, צרה שבאה עליו 44596 

 44597 .זאת היה מקבל באהבה את הנסיון או הצרה שגורמת לו דאגה צער ויסורים

דרש רב יוסף במה הכתוב מדבר בשני בני אדם , (ב"ישעיה י) כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני´ אודך ה 44598 

לימים שמע שטבעה ספינת חבירו , גלו התחיל מחרף ומגדףישב לו קוץ לאחד מהם בר, שהלכו לסחורה 44599 

א "אר, א לעושה נפלאות גדולות לבדו"וכה, לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני, בים התחיל מודה ומשבח 44600 

וכבר נאמר כי חבורה , (שער הבחינה) ואיתא בחובות הלבבות, (א"נדה ל) אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו 44601 

ניעור וקם לרחוץ עצמו מן , ובא כלב והשתין על אחד מהם, תל אחדאחת מעובדי דרכים לנה אצל כו 44602 

 44603 .וכשהרחיק מחבריו נפל הכותל עליהם ומתו והוא ניצל, השתן

והבכי , המכות אכן מכאיבות לו אבל הן היו לטובתו להצלחתו ולמען עתידו, משה בוכה על שמכים אותו 44604 

אלא בכי ודמעות של , של יגון הן אלהלא דמעות , ולכן לא בכי של צער הוא, שלו הוא שהציל אותו 44605 

 44606 .(מעייני החיים)  .שמחה על כל הכאה הגורמת ומקרבת את ההצלה שלו, שמחה וגילה

 44607 

 44608 מאמר לח

´ שמות ב)  ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ותניק לך את הילד 44609 

 44610 .(´ז

אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה , ולן ולא ינקמלמד שהחזירוהו על המצריות כ, (א"סוטה י) ל"אמרו חז 44611 

, ש"גמולי מחלב עתיקי משדים עי, והיינו דכתיב את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, יינק דבר טמא 44612 

אלא , ז רק מפני שחטא בזה"שנענשים ע, למדנו מכאן דלא כמו שאנו מורגלים להבין ענין אכילת איסור 44613 

כמו כן ישנו טבע רוחני , מקולקלים נחלה בדרך הטבע כשם שיש טבע גשמי שאם אדם אוכל דברים 44614 

אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם שעבירה , ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, (ט"יומא ל) ל"ש חז"וכמ 44615 

 44616 .י אוטמת וסותמת לבו מכל חכמה"ופירש, מטמטמת לבו של אדם



ב בדמו ונפשו הדבר ה מתער"אפ, וממילא אף תינוק שודאי אינו עובר שום איסור באכילת דברים טמאים 44617 

ולא תטמאו , ל שם"ע ז"ש הראב"וכל מה שמתגדל התינוק גם הדבר הטמא מתגדל בו ומתעבה וכמ, הטמא 44618 

ולכן ודאי פה שעתיד לדבר עם השכינה לא יינק דבר , בהם כי ידוע שהגוף הנאכל ישוב בשר בגוף האוכל 44619 

, רית לתינוק אם אפשר בישראליתשלא יקחו מינקת נכ, (א"פ´ ד סי"יו) ע"וכן מבואר להלכה בשו, טמא 44620 

 44621 .הדברים האסורים רעל המה בטבע הרוחני באדם, ש"מפני שחלב שלה מטמטם הלב ומוליד לו טבע רע עי

שאמו בעת , שלכן יצא אלישע בן אבויה לתרבות רעה, (ו"חגיגה ט´ הובא בתוס) עוד מצינו בירושלמי 44622 

, ש"והיה אותו המין מזדעזע בגופה כעכנא עי ,ז והריחה מאותו המין ואכלה"שהיתה מעוברת עברה לפני ע 44623 

כ היה רבו של "וגם לאח, נורא למאוד אחר זה שנתגדל בתורה עד שהיה בין הארבעה שנכנסו לפרדס 44624 

 44625 .ז"ז נשאר בו הארס של אותה אכילה של ע"ובכ, ומי יוכל לשער גדולתו וחכמתו, מ"ר

וא לא עשה כלום רק אמו הריחה מאותו הנה ה, ל"ולא נתבטל עד שדחפו מחוץ למחיצה וקצץ בנטיעות רח 44626 

אבל , פ"ומסוכנת היא שמאכילין אותה ביוהכ, ז אלא מעוברת שהריחה"וגם היא לא עבדה ע, המין ואכלה 44627 

נולד אתו ונתגדל אצלו שנים , ונתערב רעל זה בדמו ונפשו של העובר במעיה, הריחה ואכלה סם המות 44628 

 44629 .רבות עד שבישל פירותיו ועשאו לאחר

ל "וזהו מה שאמרו חז, ז אחר"עד כמה נהיה עי, ם האדם עצמו אוכל דבר איסור ונהנה מעבירהו א"כ ק"וא 44630 

כלומר שהעבירה מולידה באדם טבע רע להתאוות לדבר , שעבירה גוררת עבירה גורר פירושו תיאבון 44631 

ומזדמן להם כמה , ומינה שאין להתפלא על מה שיש כמה בני אדם שרצונם לעשות הישר והטוב, עבירה 44632 

 44633 .והמה תמהים ושואלים מה זאת, בות ומניעות המעכבים בידםסי

אם לא הולידו טבע רע בנפשם להיות , התשובה היא שיראו לבדוק את עצמם מה שהכניסו לתוך פיהם 44634 

והנה מדה , וחשבון הלזה באמת מפחיד ומבעית למאוד כי מי יוכל לומר זכיתי לבי, ו"מתאווים לרע ח 44635 

ו אם אדם עושה מצוה כראוי הרי הוא מטביע "ולכן ק, מאות פעמיםטובה מרובה ממדת פורעניות חמש  44636 

 44637 .והיינו מצוה גוררת מצוה, בנפשו טבע טוב ונמשך אחר קדושה

בשכר והוא , זכו בניו במדבר וביישוב ולעתיד לבוא, ואמרו בשכר שאמר אברהם אבינו ואקחה פת לחם 44638 

ובשכר , גליכם זכו בניו לרחצו הזכוובשכר ורחצו ר, זיכה לבניו אלקים נצב בעדת אל, עומד עליהם 44639 

 44640 .ש"והשענו תחת העץ זכו למצות סוכה עי

, ז לטבע רוחני קדוש זך ומזוכך"זוכה האדם עי, הוא הדבר אשר אמרנו כי מלבד עצם שכר המצוה לעצמה 44641 

ומובן שדבר זה תלוי , לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות, (ד"ר פמ"ב) ל"והיינו מה שאמרו חז 44642 

זיכה לבניו ולבני בניו עד , ומשום כך אברהם אבינו האדם הגדול בענקים, המצוה ואופני עשייתה בעושה 44643 

ומוכנים , בכל פעולה ופעולה שעשה השריש בהם קדושה יתירה להיות בהם טבע קדוש, סוף כל הדורות 44644 

 44645 .ל"וכן רחצו הזכו ולמצות סוכה כנ, הם לקבל מה שנאמר אלקים נצב בעדת אל

ולא , ז אור לו"פירוש הצדיק שמקיים מצות בוראו הרי, זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה ואמר הכתוב אור 44646 

ולכן ולישרי , זו בלבד אלא שאור זה נזרע ונשרש ומצמיח מדות טובות וטבע טוב גם לזרעו הבאים אחריו 44647 

יש להם לשמוח ולהבין כי אור המצוה שלהם או של , ת"כלומר אותם שלבם ישר לעבודת הבוי, לב שמחה 44648 

אור יהל )  .ליישר לבם לטוב להם כל הימים, נזרע וצומח ומתגדל בהם בטבעם דמם ונפשם, אבותיהם 44649 

 44650 .(ה"פ´ ב ד"ח

 44651 

 44652 מאמר לט

´ שמות ב)  ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו 44653 

 44654 .(´י

אולי סבב השם , ולו לבד נתכנו עלילות ומחשבות השם עמקו ומי יוכל לעמוד בסודו, ע כתב על זה"הראב 44655 

ולא תהיה שפלה , שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות 44656 

והושיע בנות מדין , הלא תראה שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמס, ורגילה להיות בבית עבדים 44657 

 44658 .(ג"שמות כ) מהרועים בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאנן מהמים שדלו

כי משה , ראשית גודל הענין של לימוד ורגילות בחינוך האדם והכשרו לגדלות, נוראות קא חזינא הכא 44659 

ודע כי כל בני אדם עבדי תאות , (´ז´ במדבר ו) ע"וכבר כתב הראב, רבינו בודאי היה משוחרר מכל תאוות 44660 

ובכל זאת , כ"מן התאות ע והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו כל מי שהוא חפשי, העולם 44661 

וכבר מצינו , נצרך עדיין שיתגדל בבית פרעה כדי שתהיה לו מדת המלכות דוקא בדרך הלימוד והרגילות 44662 

 44663 .מבקרים את יעקב אבינו על שקראו לעשו אדון, (´ה ב"ר ע"בר) ל"בחז

אמר עבדך  ה לדרכו היה מהלך ואתה משלח אצלו ואומר לו כה"אמר לו הקב, רבי יהודה ברבי סימון פתח 44664 

י "ה אתה השפלת עצמך וקראת לעשו אדוני ח"אמר לו הקב, באותה שעה שקרא יעקב לעשו אדוני, יעקב 44665 



הנה בארזים נפלה בקורת על חסרון מדת , חייך אני מעמיד מבניו שמונה מלכים קודם לבניך, פעמים 44666 

 44667 .ורב הוא העמל והלימוד הנצרך לקנותה, הנה כי לא בנקל משיגים מדה זו, מלכות

להיות משה האיש אשר העלה את ישראל , שנית לראות נוראות איזו הכנה היתה נצרכת למשה רבינו 44668 

 44669 טוב עין הוא יבורך שקבל את התורה ונתנה לישראל, להיותו מוכן להיות מקבל התורה, מארץ מצרים

י "רש, להיותו מוכן לכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, (.ח"נדרים ל) 44670 

 44671 .שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם

למען תתהוה נפשו על המדרגה , והנה כהכנה לכל זה היתה הכרחית ההקדמה של מצב של בית המלכות 44672 

ולא תמצא בה תורה כי מן , כי בנפש שפלה ולב רע לא תנוח החכמה, העליונה בדרך הלימוד ורגילות 44673 

 44674 .ה הוא למטה ישכוןוגם איך יעלה את בני ישראל אם המעל, העליונים היא

להציל ´ כתב כי האריך הכתוב בתולדות משה קודם ששלחו ה, (´ג´ מ א"חו) ל מקלם"ר הסבא ז"ואדמו 44675 

כי היתה לו , להודיע כי לא לחנם בחר בו להוציאם ממצרים וליתן על ידו התורה, את ישראל מיד פרעה 44676 

ולהודיע , אשר התורה נקנית בהםומדת נושא בעול עם חברו היא מהדברים , מדת נושא בעול במדה גדולה 44677 

 44678 .(דעת תורה)  .´כ כי משה התרגל מנעוריו בזה כדי ללכת בדרכיו ית"ג

 44679 

 44680 מאמר מ

´ שמות ב)  ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו 44681 

 44682 .(´י

י "ובמדרש אמרו והובא ברש, (´בראשית ה) ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת 44683 

ה אם רשעים הם יאבדו במים "אמר הקב, ק"שנה וזה לת´ מה טעם כל הדורות הולידו לק, יודן´ אמר ר 44684 

כדי שלא , ק שנה"כבש את מעיינו עד ת, ואם צדיקים הם אטריח עליו לעשות תיבות הרבה, ורע לצדיק זה 44685 

ראוי לעונש לעתיד , כי הנער בן מאה שנה ימות דכתיב, יהא יפת הגדול שבבניו ראוי לעונשין לפני המבול 44686 

 44687 .וכן לפני מתן תורה

וכי כל כך , יודן אם צדיקים הם אטריח עליו לעשות תיבות הרבה´ מה אמר ר, ויש כאן מקום להתבוננות 44688 

ואין לך יגיעה מלאת מרץ ומרנינת לב כעסק , קשה לאב לטרוח בעבור בניו והרי כל עמלו אלו הבנים 44689 

גם אפשר , כ שנה אפשר להספיק לבנות כמה וכמה תיבות"ובמשך ק, דים ממות לחייםההכנה להצלת היל 44690 

האם בכדי למנוע ממנו טרחה זו היה כדאי כל הצער , לשכור פועלים ואף הבנים היו מסייעים לו בכך 44691 

וכל כך למה בכדי שלא יוטל עליו מעט , שנכבש מעיינו חמש מאות שנה כעקר בלא ולד, הגדול הזה לנח 44692 

 44693 .טורח

באלישע כתוב , ל"מען הבין את הדברים אנו צריכים לבאר יסוד גדול הנראה לנו מן התורה ומדברי חזל 44694 

מה כח יש למשענת , (´ד´ מלכים ב) ויאמר לגיחזי קח משענתי בידך ולך ושמת משענתי על פני הנער 44695 

אמנם , םמזה אנו למדין כוחו של אדם שבידו להחדיר בעץ דומם כח של החייאת מתי, להחיות את הנער 44696 

שכן אלישע נתן כח תחיית המתים במשענת בא , כשם שביד האדם לעשות כן כך ביד האדם לבטל כח זה 44697 

וכל אדם שהיה , גיחזי היה הדבר כשחוק בעיניו, (ק שם"ילקוט הובא ברד) ל"וכך אמרו חז, גיחזי וביטלה 44698 

י מה פקע כח "ע, דולפיכך לא עלתה בי? התאמין שהמטה הזה מחיה את המתים, פוגע בו היה אומר לו 44699 

 44700 .י הליצנות"תחית המתים מן המשענת ע

בחזרתו עמד עליו נחשול , כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים, (´ח א"יומא ל) ´ובגמ 44701 

בקשו להטיל את האחרת עמד הוא , נטלו אחת מהן והטילוה לים ועדיין לא נח הים מזעפו, שבים לטובעו 44702 

כיון שהגיע , והיה מצטער על חברתה, הם הטילוני עמה מיד נח הים מזעפואמר ל, (י"חיבקה רש) וכרכה 44703 

לפיכך כל השערים שהיו במקדש נשתנו , לנמלה של עכו היתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה 44704 

מסירות נפשו של נקנור נתנה כח בשערים לצוף , חוץ משערי נקנור מפני שנעשו בו נסים, להיות של זהב 44705 

 44706 .ות את הספינה למחוז חפצהעל פני המים וללו

ומעיל קטן ´ כתי, י המסירות והאהבה שמשקיע בו האדם"בא וראה איזה שפע של כח נכנס בחומר ע 44707 

ולהלן הוא , איש זקן עולה והוא עוטה מעיל (ט"ש רמז קל"ילקו) ל"ואחז, (´ב´ שמואל א) תעשה לו אמו 44708 

כלומר אותו מעיל שעשתה , ש"עלה יעו תנא המעיל בו גדל בו נקבר בו, אומר ומעיל קטון תעשה לו אמו 44709 

ומצינו כענין זה בדור המדבר ככתוב , לו אמו היה הולך וגדל עמו כל ימי חייו ואף במותו לא נפרד ממנו 44710 

אך , כי מנין להם בגדים חדשים במדבר, אלא ששם היו ישראל צריכים לכך, שמלתך לא בלתה מעליך 44711 

 44712 .למה הוצרך שמואל הנביא לנס זה

והטעם , ונפשו היתה קשורה במעיל קטון זה, לשמואל היה צורך גדול במעיל זה דוקא וצריך לומר כי 44713 

כי לא היה מנהגם לעטות מעיל אלא הגדולים , ק על הפסוק הזה ומעיל קטון תעשה לו אמו"הרד´ דהנה פי 44714 

את כל אהבתה וכל , את כל דמעותיה ותפילותיה, וזה מרוב אהבתה אותו עשתה לו מעיל, אבל לא הקטנים 44715 



וכל זה חדר ונספג אל תוך המעיל והפך הוא , לבה נתנה חנה הנביאה אל תוך המעיל הקטון שעשתה לו 44716 

 44717 .עצמו למקור שופע אהבה וחסד

, עמו´ ויחד עם המעיל גדל וה, ה עד אין קץ"כיון שנתעטף בו שמואל נכנסה בו אהבת ישראל ואהבת הקב 44718 

י מדה זו "וע, ממדת אהבת ישראל שהיתה בו והכל´ והיה מסבב כל עיירות ישראל להביא להם את דבר ה 44719 

ומשום זה נעשה לו נס שגדל , על כן לא נפרד שמואל מן המעיל הקטון לעולם, זכה שתשרה עליו שכינה 44720 

 44721 .המעיל עמו ולא בלה

אלא שהיה עליו לבנות בנין של , לא היתה מקום מחסה ממי המבול גרידא, התיבה שנצטוה נח לעשות 44722 

י שיהיה נח עוסק וטורח בבנינה מאה ועשרים שנה "ע, ה כח גואל ומושיעתיבה שיהיה טבוע ב, הצלה 44723 

, נ יושקעו בתיבה הקריאה לתשובה מדרכיהם הרעים"ויחד עם המסי, מתוך מסירות נפש נגד רשעי הדור 44724 

 44725 .ז למבצר הצלה לנח וביתו"כל זה יכנס ויחדור לעצם גופה של התיבה ותהפוך עי

, להצילו מכל בני דורו´ הוא נח שמצא חן בעיני ה, בכבודו ובעצמובמה דברים אמורים אם יעסוק בכך נח  44726 

, אבל אין אחר מלבד נח יכול לבנות תיבה עם כח זה, רק הוא יוכל להטביע בתיבה סגולת ישועה והצלה 44727 

יודן אם צדיקים הם אטריח עליו ´ והוא שאמר ר, כשם שאין משענתו של גיחזי מסוגלת להחיות מתים 44728 

ומעתה אם , וזה היה קושי שלא היה יכול נח לעמוד בו, ליו דוקא הוא ולא אחרע, לעשות תיבות הרבה 44729 

כ שאם נתגדל במסירות נפש על ידי מי "אדם עאכו, נ שנעשה על ידו"י מסי"דומם מקבל כח נפלא ע 44730 

כוחות עצומים של , איזה כוחות נפלאים חדרו ונספגו בתוכו, שגידלו וטיפחו והשקיע בו אהבה ומסירות 44731 

 44732 .ת הזולתנ ואהב"מסי

ה למשה חייך מכל "ל הקב"א, עשר שמות היו למשה רבינו, (ר ריש ויקרא"מ) ל"וזהו מה שאמרו חז 44733 

ובמקום אחר , אינו קורא אלא בשם שקראתך בתיה בת פרעה ותקרא את שמו משה, שמות שנקרא לך 44734 

בו שם  שמכל שמות שהיו לו לא נקבע, מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים, (ו"כ´ ר א"שמו) אמרו 44735 

 44736 .בכל התורה אלא כמו שקראתו בתיה בת פרעה

ירד שהוריד את התורה מלמעלה , כל שם שנקרא בו משה רבינו בא לבטא את מעלתו וגדלותו של משה 44737 

, חבר שחיבר את ישראל לאביהם שבשמים, אביגדור אביהם של גודרים, א שהוריד את השכינה"ד, למטה 44738 

כל אחד משמותיו ממצה צד אחר , (ר שם"ויק) קודשאבי סוכו אביהן של נביאים שסוכים ברוח ה 44739 

אך זה פלא שמו משה שנקבע בכל , וכדי להקיף את רום מעלת משה רבינו צריך עשרה שמות, מגדלותו 44740 

ואם אמנם יש כאן שבח על בתיה בת , ומה גדולה יש בכך, כי מן המים משיתיהו? התורה מה הוא אומר 44741 

 44742 .פרעה מה לזה לעצם מהותו של משה

והצילה את משה נגד גזירת , הדברים מכח מסירות נפשה של בתיה בת פרעה שהמרתה פי אביהאלא הן  44743 

קיבל משה רבינו אל תוך נפשו את הכוחות , ומכח גמילות החסד שגמלה עמו בגדלה אותו במסירות, פרעה 44744 

בה בהקר, כי במסירות נפש ניהל את צאן יתרו, ועל ידם נתעלה והוכשר להיות מושיען של ישראל, הללו 44745 

וכל ארבעים שנה , בין בעומדו לפני פרעה ובין בעלייתו למרום, ובמסירות נפש הושיע אחר כך את ישראל 44746 

, מסירות נפש תמידית עבור כל אחד ואחד מישראל, במדבר היו חייו רצופים הפקרות נפשו עבור ישראל 44747 

 44748 .עד לאמירת ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת

נ שהשקיעה בו בתיה בת פרעה במשותה אותו "ו מן הגרעין של המסיכל זאת היה טבוע בנפשו והתפתח ב 44749 

כי שם זה ממצה את גדולת משה , על כן נקבע בו השם משה יותר מכל עשר שמות שהיו לו, מן המים 44750 

ומי שגמלו עמו חסד , וזהו שכרן של גומלי חסדים שהחסד שעושים עושה פירות, רבינו יותר מכל השמות 44751 

 44752 .(ב"שיחות מוסר תשל)  .מו חי וקיים לעד כשמו של משה רבינווש, על שם החסד הוא נקרא

 44753 

 44754 מאמר מא

 44755 .(א"י´ שמות ב)  ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם

אך הנה ידענו כי בכל ? והלא כבר כתוב ויגדל הילד מי לא ידע כי בימים ההם גדל´ שואל האלשיך הק 44756 

א ללמדנו כי איש מישראל שעולה לגדולה בזמן שכל ישראל ובזה ב, ויהי הוא לשון צרה´ מקום שנא 44757 

ולזה נאמר ויהי שהוא אוי וצרה היה בימים , אין ראוי לומר שלום עלי נפשי רק להיות עמם בצרה, בצרה 44758 

על , ולא יאות לו להיות פורש מצרתם, ואז גדל משה שעלה לגדולה בן בת מלך וגדול בבית המלכות, ההם 44759 

 44760 .סבלותם רואה ומצטער בצרתםכן ויצא אל אחיו וירא ב

למרות שהוא , כאשר גם הוא בעצמו נמצא במצב של צרה, טבעי הוא לו לאדם להשתתף בצרת חבירו 44761 

אבל , עדיין מסוגל הוא לחוש גם בצער חבירו כי נמצאים יחד באותו מצב, עסוק בצער עצמו וצרותיו 44762 

כי אז כל כלי , ולה כבוד ושמחהכאשר הוא חי במצב של גד, אטום לב הוא האדם מלהרגיש בצער זולתו 44763 

אין הוא מסוגל לפנות פינה קטנה בתוך לבו להרגיש בצער אחיו , נפשו נתונים רק לצורך הנאת עצמו 44764 



ובורח ממקום , הגדולה ממלאת את כל בתי נפשו והוא משתמט אפילו מלשמוע את אנחות חבריו, ורעיו 44765 

 44766 .שממנו עולה צעקת הדל

הגדולה , אף בשעה שעלה לגדולה ומלכות לא הסיח דעתו מצער אחיו ,אבל משה רבינו הציג דוגמה הפוכה 44767 

וכאשר , והכבוד לא אטמו את אזניו מלקלוט את אנחות בני ישראל הנתונים לשיעבוד ולרדיפות איומות 44768 

הוא בוחר להיות ממונה על מלאכה כדי להיות בין , מציעים בפניו שיבחר לו תפקידים ושררות חשובות 44769 

 44770 .להיות קרוב אליהם להשתתף בצרתם ולשמוע את אנקתם, ולעזור בעבודתם לראות בשעבודם, אחיו

ם שהם "ולא מילדי עכו, ותאמר מילדי העברים זה שהם רכי לב, ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה 44771 

מיום שראה אור העולם , (ק שמות"זוה) רכי לב מאבותם ומאמותם לשוב לפני רבונם, קשי עורף וקשי לב 44772 

לבו לא התאבן , חרף הסכנה לחייו לא שכח את צרות ילדי ישראל, ת אחיו הצרה שלוהיתה צר, הזה 44773 

 44774 .מלהרגיש בצעקות ודמעות ילדי העברים הטובעים יחד אתו

ולכאורה הלא עומד הוא להמשות מהמים והצלתו קרובה ולמה , ותאמר מילדי העברים ילדי לשון רבים 44775 

איך תונעם לו הצלת , ים וטובעים במים ואיך ינוחאלא שהוא צועק על הילדים הנשאר? הוא בוכה עכשיו 44776 

הוא מיצר על ילדים , לב משה הוא רך ונמס? עצמו כאשר הוא משאיר אחריו ילדים הרבה שאינם ניצולים 44777 

 44778 .ורחמנים משורשם מאבותם ומאמותם, העברים כי יהודים הם רכי לב

הילתו רחוק ממשפחתו ומנותק עקור מק, ל שהיה בזמן השואה בודד בארץ"זצ´ מספרים על הרב מפוניבז 44779 

באחת מדרשותיו פרץ בבכי מר בהזכירו את , הקהיל קהילות והיה דורש בתשובה ותפלה וזעקה, מישיבתו 44780 

היום הבר מצוה של בני , ובהתייפחו בבכי פרצה מלבו זעקה גדולה וקורעת לב, קהילתו ואת בני משפחתו 44781 

לאחר הדרשה הקיף הקהל את הרב וביקשוהו ? מי יודע אם עודנו בחיים? איפה הוא? איה הוא, הצעיר 44782 

ותשובתו היתה מה אספר על בני בזמן שנטבחים מיליוני יהודים טף , שיספר אודות בנו ברוך הכשרונות 44783 

 44784 ?ונשים

אין היא משכיחה ממנו את קולות , משה בוכה על בני גילו שטובעים בנהר ולכן אין הצלתו מרגיעה אותו 44785 

, משה בוכה יחד עם כל אמהות הילדים הטובעים, המר והאומללאחיו הצועקים והנאנקים על גורלם  44786 

, ק וכותב"וממשיך הזוה, עם דמעות המלאכים היורדות מהשמים, דמעותיו מתמזגות עם דמעות הטבועים 44787 

 44788 .כ קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה"זשה

בזכות בכי של אם ? ו בבכי יבואומה, ר יהודה לעתיד לבוא מה כתיב בבכי יבואו ובתחנונים אובילם"א 44789 

ר "וא, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה, הילד שהיא רחל יבואו ויתאספו מן הגלות 44790 

כאשר יושלמו ויכלו דמעות הבכי של עשו שבכה לפני אביו , יצחק גאולת ישראל אין תולה אלא בבכי 44791 

כשיכלו אותם , הדמעות הורידו לישראל בגלות ר יוסף בכי שבכה עשו אותן"א, שכתוב וישא קולו ויבך 44792 

 44793 .(ק שמות"זוה) ל"כ בבכי יבואו ובתחנונים אובילם עכ"זשה, י בכיית ישראל יצאו מן הגלות"דמעות ע

היה לו רגע אחד של הכנעה והשפלה בהראותו שאיכפת לו על , עשו הרשע ריכך את לבו על רגע 44794 

הדמעות , הברכות שקיבל יעקב והוא מוריד דמעות הוא גילה התחשבות עם ערכי, התקרבות יעקב ליצחק 44795 

וכאשר יכלה ערכן ותיכבה חמימותן , האלו של רגע משקלן רב כל כך שהן הביאו עלינו את הגלות 44796 

 44797 .ברגעים אחדים שבהם ריכך עשו את לבו קנה לעצמו זכות לתקוף את ישראל, תסתיים הגלות

ולכאורה מהו הביטוי , (´משלי י) המלוכה´ לה כ ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה"זשה 44798 

והוא יתקיים עד שיעלו , ל כי הר עשו הוא נוצר מהדמעות שלו"וי? הר עשו הרי די היה לומר עשו 44799 

דמעות קדושות אלו יבואו וישפטו , היינו הדמע והדם ששפכו ישראל בימי גלותם, מושיעים בהר ציון 44800 

 44801 .(מעייני החיים)  .ור גדול לישראלואז יבקר כשחר א, ויכבו את דמעותיו של עשו

 44802 

 44803 מאמר מב

 44804 .(א"י´ שמות ב)  ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם

לפי הנראה , ה כאשר נתעורר להתפלל במקום שהתפללו בו אבותיו הר המוריה קפץ ההר כנגדו"יעקב אע 44805 

ולא כיצחק , לא כאברהם שקראו הר ,(ח"פסחים פ) ש"ו כמ"אילו לא התעורר על זה לא היה נבנה הבית ח 44806 

משמע שבשביל איתערותא דלתתא של יעקב שקראו בית אלקים , אלא כיעקב שקראו בית, שקראו שדה 44807 

ה והשלים לקרב "כ בא משה רבינו ע"ואח, והוא בנה היסוד של בית המקדש, זכינו לבנין בית הבחירה 44808 

ען ידעו דרכי התקרבותם לאביהם למ, והוציאם ממצרים ונתן להם התורה, הבנים לאביהם שבשמים 44809 

 44810 .שבשמים עד שבא דוד והשלים

עד שהתעורר ללמד סנגוריא על ישראל ולהשתתף , ל"ה לכל הזכות הנ"והנה לא זכה משה רבינו ע 44811 

לא ´ פי, י נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם"רש´ ופי, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, בצערם 44812 

אבל הוא נתן , להצטער בצער זולתו כששומע בצערו ואחר שעה ישכח, טהניח דבר זה על הטבע הפשו 44813 

וזה וירא , ונתן שכלו לצייר תמיד צערם עד שידאג לבו עליהם כדואג לעצמו, עיניו עיני השכל של הציור 44814 



, (ו"אבות פ) ש"להצטער כאילו הוא עצמו בסבל שלהם כמ, בסבלותם צייר בשכלו כאילו תמיד רואה זאת 44815 

 44816 .כאילו הוא עצמו נושא בעול´ ורה נקנית בהם ואחד מהם נושא בעול עם חבירו פיח דברים שהת"מ

י בכוח "ופירש, ויאמר לך בכחך זה´ ויפן אליו ה, (ד"י´ שופטים ו) וזהו סנגוריא על ישראל כמו שמצינו 44817 

רק התעורר להיות מיצר , מה היה הסנגוריא לא מצינו שאמר דבר זכות, הזכות שלמד סנגוריא על ישראל 44818 

ה בשביל שנשא בעול עם כלל ישראל להיות "וכן במשה רבינו ע, בצרתם וזכה לכל הזכיות המבואר שם 44819 

ש "וכמ, להביאם להר סיני לקבל תורה מן השמים, מיצר בצרתם זכה לקרבם אל אביהם שבשמים 44820 

 44821 .על ההר הזה´ בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את הא

וכן זכה לאיתערותא , בשביל התעוררותו וירא בסבלותםוהכל , מזה זכו לארץ וזכו לבנין בית הבחירה 44822 

וכתב , י נתן עליהם לב ולא העלים עיניו"ופירש, ש וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים"דלעילא כמ 44823 

לומר שלא הסתיר פניו עוד מהם , כ ראה אותם"ן כי בתחילה היה מסתיר פניו מהם והיו לאכול ואח"הרמב 44824 

 44825 .ל"הם עכוידע מכאובם ואת כל הצריך ל

את מכאובם ולא ´ וזכה בזה לעורר כי ראה ה, ה צייר לפניו צרתם תמיד וזהו סנגוריא"והנה משה רבינו ע 44826 

אילו לא היה יעקב ומשה , היש קץ מה שהתעוררות דלתתא פועלת למעלה, הסתיר עוד פניו מהם 44827 

, ´חביב בעיניו יתומזה נבין לכל דבר שהאדם מתעורר מעצמו כמה , ו"מתעוררים מה היו גורמים בזה ח 44828 

´ פי, (´קהלת ג) ומקרא מלא דבר הכתוב והאלקים עשה שייראו מלפניו, כ יראת שמים שהיא אוצרו"ומכש 44829 

כ המחזק ומלמד אדם יראה הרי זה "א, עשה העולם כדי שייראו מלפניו הרי עיקר הבריאה יראה ומוסר 44830 

 44831 .(ד"קצ´ ז מ"אור רש)  .קיום העולם

 44832 

 44833 מאמר מג

 44834 .(א"י´ שמות ב)  ל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותםויהי בימים ההם ויגד

הלך משה , מי שיש לו עבד אם אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת, ראה שאין להם מנוחה הלך ואמר לפרעה 44835 

כבן בית בארמון המלוכה היה בכוחו לעשות גדולות , (ב"ל´ ר א"שמו) ותקן להם את יום השבת לנוח 44836 

היה מסוגל להגיע לעוד הישגים גדולים , יח לתקן להם את יום השבתוכמו שהצל, ונצורות עבור בני עמו 44837 

אלא הפסיד ההזדמנות בידים , אולם מצאנו שלא מיצה משה אפשרות זו עד תומה, מצד השפעתו הגדולה 44838 

 44839 .שמחמת זה נאלץ לברוח על נפשו ממצרים, בהורגו את המצרי

א היה יותר ראוי לקחת בחשבון את אבל האם ל, אין ספק שדבר גדול עשה להציל אחד מאחיו המעונים 44840 

? ממה שלאבד את כל מעמדו והשפעתו עבור יהודי בודד, טובת הכלל שיותר רצוי שישאר בבית פרעה 44841 

מלשבת , ועל כרחך עלינו לומר שיותר חשוב היה להושיע ליהודי אחד על אף שסיכן את כל מעמדו 44842 

נו בדברי הזוהר הובא בדרך עץ פשר הדבר מצא, בחיבוק ידים למרות כל האפשרות של הצלה בעתיד 44843 

 44844 .ל"ל וז"חיים לרמח

אלא איש לדרכו , ויפן כה וכה וירא כי אין איש, ווי לן לבני נשא דקודשא בריך הוא אסור עמהון בגלותא 44845 

מפירושו של הזוהר שהוא דרך משל בפסוק זה אנו מבינים את , ל"פנה בעסקיו דלהון באתרא דלהון עכ 44846 

י הכותו את המצרי פנה כה וכה לראות אם מי שהוא יגן על היהודי שמשה רבינו לפנ, פירושו הפשוט 44847 

 44848 .אם היה קם איזה גואל אחר לא היה נחוץ למשה להתערב במחיר כה גדול להציל יהודי אחד, האומלל

מה שאין מי שישים על לב , אולם בראותו שאין גואל הבין שמצב זה בעצמו מהווה הסכנה הכי גדולה 44849 

מראה שכבר , מצב כזה שאיש לא יגן על חבירו וישאירוהו קרבן לאי צדק, ףויתרגז על גורלו של הנרד 44850 

לא היה לפני משה אלא אפשרות אחת להתאזר , נשבר רוחם בקרבם וכל אחד דואג רק לקיומו הוא 44851 

על ידי זה שהקריב את מצבו האישי , ובזה לעודד את רוחם של אחיו המעונים, בגבורה לעשות דין לנרדף 44852 

שרק בזה יצליחו לצאת מכור הברזל , על נס הנחיצות של נשיאת בעול אחד עם השניהרים , עבור חבירו 44853 

 44854 .של מצרים כעם אחד

שהרי נתגלה בסוף שהיו אנשים , זאת היא הדגשת התורה של ויפן כה וכה שאין הכוונה אם יש רואים 44855 

כה ללא אלא אם יש איש מוכן להושיע את היהודי המו, שראו והם דתן ואבירם שהלשינו עליו לפרעה 44856 

 44857 .ואם לאו מוכרח הוא להושיעו בכל מחיר, צדק

שהשכינה הקדושה גם כן פונה כה וכה לראות אם יש , ובזה הרחיב הזוהר לפרש את הפסוק דרך משל 44858 

היא מחפשת את משה רבינו של כל , איזה יחיד שאינו שקוע לגמרי בעסקיו ומתפנה לדאוג לגורל הצבור 44859 

ואינו מעונין לזעוק ולהתריע , כה שכל אחד פונה לעסקיושמאחר שהמצב הוא כ, דור האומר לעצמו 44860 

נופל איפוא עליו האחריות שהוא יהיה הקופץ בראש ובמסירות נפש להצלת , בתפלה ולצאת במסירות נפש 44861 

 44862 .ועל ידי ההתעוררות מלמטה יעשה התעוררות מלמעלה, ישראל

וכתב בפרקי דרבי , נהה כביכול בעצמו משתתף בצערן של ישראל כמו שנתגלה למשה מתוך הס"הקב 44863 

ולמה שכן , והסנה צרה וצוקה וכולו קוצים ודרדרים, ה כל הר וירד לתוך הסנה"הניח הקב, ל"אליעזר וז 44864 



לקיים מה שנאמר , אלא שראה את ישראל בצרה גדולה אף הוא שכן עמהם בתוך צרה? בתוך צרה וצוקה 44865 

הוא הראוי , ולדאוג לטובת הכללהצדיק שמסוגל להתרומם מעניניו הפרטיים , ל"בכל צרתם לו צר עכ 44866 

אלא בזכות זה , שכן מצינו שלא זכה משה לנבואה בסנה, ה לגאול את ישראל"להיות שליח של הקב 44867 

 44868 .(ב"ל´ ר א"שמו) שנשא בעול עם אחיו בסבלותם

השיב לו , ´כמו כן אצל גדעון שאמר למלאך ואיה כל נפלאותיו אשר ספרו לנו אבותינו ועתה נטשנו ה 44869 

ה "ופירשו כיון שלמד סנגוריא על ישראל אמר הקב, ך זה והושעת את ישראל מכף מדיןהמלאך לך בכח 44870 

 44871 ה יש בך כח ללמד סנגוריא על ישראל בזכותך הם נגאלים"אמר לו הקב, דין הוא שאגלה אני בכבודי עליו

 44872 .(´ילקוט שופטים ו)

כיון , ה"לפני הקב הם עומדין ומתרעמין, ה מראה לנביאים הצרות הבאות על ישראל"עוד אמרו כשהקב 44873 

ז "תהלים ע) ואצעקה´ והיו נותנים את קולם שנאמר קולי אל ה, ה"שהיו רואין היו צועקים לפני הקב 44874 

אלו פרנסי ישראל שעומדים על , (ג"דברים ל) ואיתא בספרי על הפסוק כל קדושיו בידך, (וילקוט שם 44875 

 44876 .ישראל ונותנים עליהם נפשם

בצעירותו היה מטריח את עצמו לעזור , מרגיש בצורך הרביםל שהיה תמיד "והנה ראינו אצל הסבא זצ 44877 

גם דאג לרוחניות , וכשנכנס לעבודת הרבים היה תמיד מעודדם ומחזקם, לעניים וחלק להם את כל אשר לו 44878 

כדי שהלה , והיה אומר כאשר נוסעים בעגלה צריכים להקדים ולדבר עם העגלון במילי דשמיא, של חבירו 44879 

הוא חס גם על העגלון והאמין שאם יהיה לו הבחירה יבחור בדברים , וליצנותלא יקדים לדבר לשון הרע  44880 

 44881 .מועילים ולא בדברים בטלים

ואם , שבכל דור ודור הוקצה מדה של סייעתא דשמיא לפעול גדולות, ל דבר נורא"ושמעתי מהסבא זצ 44882 

ה לתת "כרח הקבאז מו, ואם חלילה אפסו ותמו הגדולים, גדולי בעלי מוח ובעלי כח מנצלים אותה מוטב 44883 

, ואף אם אינם בעלי מוח ובעלי כח, הסייעתא דשמיא לאלה שמוסרים נפשם לכבוד שמים ולכבוד התורה 44884 

ומעתה איך נעמוד , וסיים הסבא שהוא ראה את זה במציאות, מוכרח כביכול לעשותם לבעלי מוח וכח 44885 

 44886 .דרכים להיות בעזרם מתפלל עליהם ומחפש, באדישות בראותנו מה גדול כח של הנושא בעול עם הצבור

ומתאנח על כבודו , וכן כל חכם וחכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמיתו, ל"ר וז"וכבר כתב בתנא דבא 44887 

ועל , ומתאוה ומצפה על כבוד ירושלים ועל בית המקדש, ה ועל כבודן של ישראל כל ימיו"של הקב 44888 

ש בקרבו שנאמר איה השם בקרבו מיד שורה רוח הקוד, הישועה שתצמח בקרוב בימינו ועל כינוס גלויות 44889 

 44890 .(ג"המוסר והדעת ח)  .את רוח קדשו

 44891 

 44892 מאמר מד

 44893 .(א"י´ שמות ב)  ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם

שתי יציאות , אמרו (ז"כ´ ר א"שמו) ובמדרש, י וירא בסבלותם נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם"וברש 44894 

ובשתי פעמים אלו , פעמים´ וביפה תואר שם מהארמון יצא רק ב, ו אחר זוה ז"יצא אותו צדיק וכתבן הקב 44895 

מהו וירא שהיה רואה בסבלותם , וזה שבא הכתוב לספר בשבחו וירא בסבלותם, יצא רק לטובת אחיו 44896 

אמר , והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן, ובוכה ואומר חבל לי עליכם מי יתן מותי עליכם 44897 

אני מניח את העליונים , קיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהן מנהג אחיםה אתה הנחת עס"הקב 44898 

ה במשה שסר מעסקיו לראות "ראה הקב, כי סר לראות´ ד וירא ה"הה, ואת התחתונים ואדבר עמך 44899 

 44900 .ש"לפיכך ויקרא אליו אליהם מתוך הסנה עי, בסבלותם

ליאו בשבח הענינים ואמרו שעל ידם זכה ל הפ"וחז, הנה בספורים אלה העמידה לנו התורה תולדות משה 44901 

ואצלנו הדברים תמהים האם , ש אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך"כמ, משה לכל עתידו 44902 

אבל , וזה מפני שאנחנו מביטים רק על כמות המעשים וגדולתם, בשביל מעשים כאלה יזכה בשכר אין סוף 44903 

וכי כל מדידת , עסקיהם היו על הכוחות של המעשיםוכל , ל הקדושים ירדו לתוכיותם של דברים"חז 44904 

 44905 .האדם היא עד כמה שיש לו קנין בכוחן של המדות

 44906 

תכין , אשר אין לה קצין שוטר ומושל, לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם (´ב´ ר ה"דב) איתא במדרש 44907 

ו שלשה רבנן אמרי הנמלה הז, מה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה, בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה 44908 

וכל מאכלה אינה אלא חטה ומחצה והיא הולכת ומכנסת בקיץ , בתים יש לה ואינה חיה אלא ששה חדשים 44909 

ה חיים ויהיה לי "שאמרה שמא יגזור עלי הקב, ולמה היא עושה כן, כל מה שמוצא חטין ושעורין ועדשים 44910 

אתם התקינו לכם אף , ש בן יוחאי מעשה היה ומצאו בבור שלה שלש מאות כור"אמר ר, מוכן לאכול 44911 

 44912 .כ"ז לעולם הבא ע"מצוות מן העוה

אלא ודאי ? איך נחכם ממעשה של שגעון? ולכאורה איך ללמוד ממעשה אשר אין בו כל מהלך והבנה 44913 

אין כל גבול , שמי שיש לו כח באיזה ענין שהוא, ל בזה לראות גודל ענין של כח כי נורא הוא"למדונו חז 44914 



הכח בעצמו הוא המכריח הכי גדול לכל פעולה בלי התחשב עם שום , וקץ למעשיו היוצאים מן הכח ההוא 44915 

הנה הנמלה מאחר שיש בה , יהיה הדבר מוזר בתכלית והוא לא יחדל להוציא כחו לפועל, הבנות וטעמים 44916 

ובמספר קטן של אחד מאלף אלפי , אף בכוחותיה הפעוטים וצרכיה המועטים, ובעצמה כח על ענין הזריזות 44917 

 44918 .וכבר די לה להתעורר ולעסוק כל ימי חייה במילוי הכח הזה, מיםאלפים ורבי רבבות פע

ש בן חלפתא מעשה "אמר ר, רבנן אמרי ראה דרך ארץ שיש בה שבורחת מן הגזל, מהו ראה דרכיה וחכם 44919 

באה אותה , והיו כולם מריחות בה ולא היתה אחת מהן נוטלת אותה, בנמלה אחת שהפילה חטה אחת 44920 

ראה וחכם , השבח הזה שיש בה לא למדה מבריה אלא חכמתה מינה ובהוכל , שהיתה שלה ונטלה אותה 44921 

אשר נשאל מאין היא יודעת לשמור עצמה מן הגזל , כי הלא זהירותה בגזל אינו ענין של חכמה, מהו זה כח 44922 

ומה זה שיעץ לנו שלמה ? או איך זה באמת כי יש בדבר ריח של גזל? מאחרי שלא למדה משום בריה 44923 

 44924 ?של נמלה ולהתחכםלילך ולראות בדרכיה 

לדעת שכל עסקינו בתורה של גזל כל לימודינו בכל סדר , ה"אלא דבר גדול הורה לנו בזה שלמה המלך ע 44925 

האזהרה של גזל תתהוה אצלנו על ידי לימוד והרגל לכח , העיקר יהיה להשיג הכח של זו המדה, נזיקין 44926 

כי הלא הנמלה לא למדה , מגזל שהרי מנמלה אתה רואה כי יש מציאות כזה בטבע לזהירות, וטבע שני 44927 

וראה וחכם מה זה , לא בדעת היא עושה זאת אלא מצד שיש לה כח להתרחק מן הגזל, חכמה משום בריה 44928 

 44929 .כח

אין לה , גם אין לה קצין ושוטר, כי גם מריח גזל כבר בורחים כבורח מן האש, ועד כמה מגיע כחו של כח 44930 

וכאשר תראה כן בגזל מזה תלמד גם , ח היותר גדולהכח הוא המכרי, כל מכריח שיכריח אותה על מעשיה 44931 

ואז בטוח יהיה בקיומם כי , כי כגזל כן כולם עיקר עבודת האדם הוא לקנות כוחות, לכל התורה והמצוות 44932 

 44933 .כי כח אין מי שיעמוד נגדו, באהבתם ישגה תמיד באין כל מעכב

ן של מלך לראות סבל איך זה באמת סמוכה יציאה מארמו, אמנם ודאי שאין הבנה על מעשה משה 44934 

איך זה איש ? איך העמיד עצמו בסכנה והרג את המצרי? ואיך לא פחד מפרעה, העובדים מבני ישראל 44935 

איך זה קם ועומד נגד רועים חזקים להושיע את הרועות , בורח מחרב פרעה והוא גר בארץ נכריה 44936 

 44937 .בעול היה לו כח למדת נושא, אלא מזה אתה דן כי משה היווה לו כוחות לכל עניניו? הנרדפות

ולמי שיש לו כוחות אין כל חשבון , להטבה ורחמים היה לו כח, לעשות משפט ולשנוא עול היה לו כח 44938 

ואלה הסיפורים הינם הקדמה לכל משה רבינו , שום דבר לא יעמוד נגדו לעכבהו בהוצאת פעולותיו, לפניו 44939 

ולמענו , כוחות הוא השלם באמת באשר בכוחו לשאת ובעל, כי ישא את העם כאשר ישא האומן את היונק 44940 

 44941 .ה מניח את העליונים ואת התחתונים ומדבר עמו"ודאי הקב

וכן בדוד , כדי להרחיקן מן הגזל (´ג´ ר ב"שמו) ל"ואמרו חז, ומשה היה רועה וינהג את הצאן אחר המדבר 44942 

ולכאורה , לל כדי להרחיקן מן הגז"אמרו ז, ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר (ז"י´ שמואל א)ב  כתי 44943 

אבל , האם לא מצאו מקום מרעה יותר קרוב אשר גם שם אין חשש של גזל, כ"למה להם להתרחק כ 44944 

אבל למי , לאיש כזה יש הרבה מקומות למרעה, שאלה זו באה למי שחסר לו הכוח של זהירות מן הגזל 44945 

מפני חשש גם , תהכוח בעצמו מכריחו לברוח עד המדבר באין כל חכמו, שיש לו כח בענין זהירות מן גזל 44946 

 44947 .ו מקרה של גזל"הכי רחוק פן ואולי יקרה ח

ואם , כל שיודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום, (7´ברכות ו) ל"וכדברינו נבין מאמרם ז 44948 

אנחנו הלא תמהים על חיוב , נתן לו שלום ולא החזיר לו שלום נקרא גזלן שנאמר גזלת העני בבתיכם 44949 

ל חיובים אשר אין לנו בהם כל מושג בטעם "וכן הרבה מצינו בחז, דין של גזלשכזה ועל השייכות ל 44950 

הוא כבר יודע אף מריח היטב את , אבל למי שיש הכוח של זהירות בגזל או באיזה ענין שהוא, חיובם 44951 

 44952 .השרץ שבזה

שעל ידי מצוות התורה לצרף את הבריות , ´ואחרי שביררנו שזה עיקר כתרה ותפארתה של תורתנו הק 44953 

ג "ג פעמים תרי"ותרי, לפי זה כבר יש לנו תורה גדולה ומורחבת מאוד, הוות בהם כוחות לכל העניניםול 44954 

, כי בעבודת הוייתן של כוחות, ואין כלל מקום לשאול היכן כתובים חיובים כאלה, מצוות וחיובים ישנן בה 44955 

ולהיפך הרבה , תקניםכי להוות כוחות הנה הרבה מ, הנה ודאי על כל פסיעה ופסיעה ישנם חיובים רבים 44956 

 44957 .הפוגמים בהם

והשיב , כאשר שאלו אותו על איזה מעשה היכן מצא החיוב עליו, ל"ישראל סלנטר זצ´ הוא אשר השיב ר 44958 

האנשים השואלים תמיד , מ שלי נמצא החיוב מפורש"ובחו, לי יש חושן משפט יותר גדול ממה שיש להם 44959 

, כי בשמירת התורה רק לצאת כדי מצוה, ו"ח חהיכן כתוב זה עליהם אני קורא כי עתידה תורה שתשתכ 44960 

 44961 .(דעת תורה)  .ישמרנו´ התורה ודאי מתקטנת אצלם וזהו מצבנו אנו ה

 44962 

 44963 מאמר מה

 44964 .(א"י´ שמות ב)  ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם



עיניו ולבו  י נתן"ופירש, בין לכלל כנאמר וירא בסבלותם, ה הצטיין במדה של נושא בעול"והנה מרע 44965 

ומחמת , ובין לפרט כנאמר למה תכה רעך, ולכן יצא לראות כי אז הציור יותר נכנס בלב, להצטער בצרתם 44966 

, ש לעם סגולתו בני אברהם יצחק ויעקב"ומכ, ורוב חסדיו לכל הברואים´ רוב הציורים שלו להבין דרכי ה 44967 

כמבואר , לגופם ונפשם נתאחדה אהבתו אהבת נפש עמהם, אשר כרת עמהם בריתו ולזרעם אחריהם 44968 

 44969 .בתורה כל יעודי הגוף והנפש למען ייטב לך וכהנה רבות

והרגיש הרבה מאוד בצערם וכביכול בצער של , ´הרועה הנאמן התעצם ביסוד הזה של הליכה בדרכיו ית 44970 

´ כי זה כפגיעה בכבודו ית, ה"והנה כשאמר למה הרעתה לעם הזה בקשה מדת הדין לפגוע במרע, מעלה 44971 

ה הניחו לו בשביל כבוד "אמר להם הקב, דורש טובתם יותר ממנו´ ו כי הוא ית"ינו מאמין חשא, חלילה 44972 

ומי הכריחו להשתתף בצער , הלא הלך לראות בסבלותם לקרב הציורים של הרגש צרתם, ישראל דיבר 44973 

כ בשביל כלל ישראל שהם כבודי "וא, ´כ רוב חשקו ללכת בדרכיו ית"ע, זולתו ולהיות נושא בעול עמהם 44974 

 44975 .יבר זאתד

, ´וכל עיקר צערו היה על כלל ישראל שהם כבוד ה, והנה מהידוע כי ערך השמחה לפי ערך רוב הטובה 44976 

ועם סגולתו , נתברר לכל שמלכותו מלכות כל עולמים, ולכן כשניצלו מצרתם ונתגדל כבודו יתברך לעד 44977 

ם לעד עד יבואו על ולא יעזב, ובזרועו ינהלם לעולם בין בישובם בין בגלותם, הם בניו עמו ועדתו 44978 

ולכן , לעולם כי התורה נצחית´ כמו שבאה בתורה ההבטחה ושכנתי בתוכם פי, ´ית´ משכנותם משכן ה 44979 

 44980 .כ שמחתו"כן גדלה אח, ´ית´ כפי צערו על כבוד ישראל וכבוד ה

כי מאז צערו הביאו לשמחה רבה ועצומה של נצח ושר , וזהו באז קלקל מאז באתי ונצטער ובאז תיקן 44981 

ז ניחא כי יאמר "ולפי, ולכן נאמר ישיר בלשון עתיד וכבר עמדו על זה מבארי התורה, שמחתםהשירה ב 44982 

וכי הוא , מושל בכל לעשות בעליונים ותחתונים כרצונו´ הכתוב כי השירה הזאת שהכירו כי הוא ית 44983 

 44984 ולכן נאמר, שגם בגלותם בארץ אויביהם לא יפר בריתו אתם, משגיח על הכל זה להם לשירה גם לעתיד

 44985 .בלשון עתיד כי לעולם ישירו השירה הזאת

נוכל להבין מה זאת שבחרו גדולי ישראל להיות , פ המבואר בענין הרם של נושא בעול עם חבירו"וע 44986 

כי , ועוד כי ענוה מביאה לרחמנות, שבחרו להם מלאכה שפלה לפרנס את עצמם בדרך ענוה (א? רועים 44987 

ולכן הרגילו , בצער זולתו ואינו נושא בעול עם חבירוואינו מרגיש , הגאוה היא אהבת עצמו ואפסי עוד 44988 

ואם כבר הוטבע להם טבע לרחם על , עצמם במלאכת המרעה לרחם על הצאן ולנהלם בנחת ובחנינה 44989 

 44990  .´כ על המדברים ועל עם סגולה לנהל עם סגולה וללכת בדרכיו ית"כש, הברואים בלתי מדברים

 44991 .(´א מאמר א"חכמה ומוסר ח)

 44992 

 44993 מאמר מו

 44994 .(א"י´ שמות ב)  מים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותםויהי בי

, הנה יתכן שאחד עשה לחבירו טובה גדולה בנפשו, בענין התחברות אנשים זה לזה רואים אנו דבר פלא 44995 

ואם אפילו יכיר את , ובכל זאת אין מתהוה ביניהם שום התקשרות והתדבקות, הצילו ממש ממות לחיים 44996 

ובעניני רוחניות אם אך יש להם איזה , אבל דבוק בו אינו נעשה, ו מחוייב לוטובתו וירגיש את עצמ 44997 

מרגישים מיד התדבקות , כשרק יעסקו יחד בדברים רוחניים, התקשרות בדבר מושכל בשכל או בתורה 44998 

את והב בסופה מתחילה , (7´קדושין ל) ונעשים אוהבים גמורים זה לזה וכמו שאמרו, ביניהם בנפשותם 44999 

 45000 .ף נעשו אוהביםאויבים ולבסו

סגולת הדברים שמוכרחים להתהוות אוהבים , רואים מזה שאם אך ההתעסקות שלהם הוא ברוחניות 45001 

זה סוד הדבר שברוחניות ? ומאין נובע זאת? ואיך יכולים להבין את זה, גמורים ומדובקים זה לזה בתכלית 45002 

משום שענין הנפשות הוא  בנפש אין ענין פירוד לגמרי, אין במציאות נפרדים כלל אלא אחדות גמורה 45003 

וצריך לצייר זאת באותו אופן כמו שמציירים אנו את סוד האחדות של , היינו מציאות של אחדות, אחדות 45004 

 45005 .וזהו הסוד של איחוד הנפשות שהמה מאוחדים בתכלית, הבורא

ות ועל כן כשנוגעים אפילו נגיעה קלה ברוחני, וזהו אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד ממש 45006 

כמו טיפת מים הנופלת , מתחברים תכף למקור האחדות ומתאחדים בו, בחכמה ובשכל שהוא ענין נפשיות 45007 

וכשנעשה , כן כל משהו חכמה שכל ומחשבה שהוא נפשיות מתחבר ומדבק ונעשה אחד, לים שמתאחדת בו 45008 

 45009 .אחד ממש שבאותו סוד של איחוד הנפשות הרי הוא, אחד מרגיש אחד את חבירו ואוהבים זה לזה בנפשם

כן ההיפך מרוחניות הוא המפריד והגוזר את , והנה כמו שרוחניות כל משהו ומשהו הוא המדבק והמאחד 45010 

מצד הטבע , מי שהולך אחר תאותו הוא נפרד, (א"ל´ ת א"שע) י"לתאוה יבקש נפרד כתב הר, המאוחדים 45011 

להפריד ולגזור את שאיך אפשר , וענין הפירוד שאנו רואים הוא דבר פלא, של הנפשות הרי הם אחד 45012 

 45013 .וגילה לנו הפסוק סוד גדול שתאוה ורצון היא המכונה המחתכת נפשות, האחד



כמו כן דבר החותך , כמו דימאנט שמחתך זכוכית, וכמו שמצינו בגשמיות דברים שיש בהם הסגולה לחתך 45014 

תורה  וזהו מה שקראה, וזהו הסוד של לתאוה יבקש נפרד, ומפריד את איחוד הנפשות הוא תאוה ורצון 45015 

ונמצא שכל עסק האדם , רק להפריד לעשות פירוד בין הדבקים, להיצר מפריד אלוף שזהו כל מציאותו 45016 

 45017 .הוא רק באיחוד ופירוד

אמר רב יהודא אמר רב מלמד שכולן , בענין שלשת רעי איוב (ז"בבא בתרא ט)א  וזהו מה שמצינו בגמר 45018 

איכא דאמרי כלילא הוה להו ? נא הוי ידעימ, תנא בין כל אחד ואחד שלש מאות פרסי, נכנסו בשער אחד 45019 

אמר רבא היינו דאמרי אינשי או חברא כחברי דאיוב או , ואיכא דאמרי אילני הוה לנו כיון דכמשי הוו ידעי 45020 

 45021 .מיתותא

אכן לפי דברינו מבואר , איך יליף מזה או חברותא או מיתותא, ולפי המובן שרק איזה סגולה היתה להם 45022 

על כן , שהיו נפשותם מאוחדות ממש, וקם זה עם זה שהיו בסוד איחוד הנפשותשמתוך איחודם ודיב, היטב 45023 

והרגישו תכף את צער איוב , לא היה זה חציצה ביניהם, אף שהיה בין איש לרעהו מרחק שלש מאות פרסה 45024 

 45025 .להרגיש ממש זה את זה בלי שום חוצץ, כי זה הסוד של איחוד הנפשות, כמותן ממש בלי שום הבדל

ואין הפירוש שראה , י נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם"ופירש רש, תוב וירא בסבלותםה כ"אצל משרע 45026 

שהרגיש את מכאובם ויסורם שנגע סבלם ללבו , אלא ראה את הסבלות שלהם ממש, איך שהם סובלים 45027 

, על כן הרגיש בצרתם כמו הם ממש, ה מאוחד בנפשות של כלל ישראל"ומפני שהיה משרע, ונפשו ממש 45028 

לא בגדר השתתפות בצער אלא בצרתם לו , ד של ראה ראיתי את עני עמי כי ידעתי את מכאוביווזהו הסו 45029 

 45030 .כביכול הרגיש בצרת של ישראל, צר

ה היה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן "שמשרע, (ב"ל´ ר א"שמו) ל"וזהו מה שמצינו בחז 45031 

כן , המשא ומשים על כתפו השניה נוטל את, כמו שהנושא משאו כאשר יכבד לו על כתפו האחת, בעבודתו 45032 

עד כדי להחליף המשא על , שהיה אצלו איחוד הנפשות ממש עד שנעשה כתף אחת, הוא ממש הדבר הזה 45033 

 45034 ל"ר ז"ולפי זה מבואר מאמרו של אדמו, ומבהיל הדבר עד כמה מגיע סוד איחוד הנפשות, הכתף השנית

הם ההקדמה והביוגרפיה של משה רבינו , ה"שספורים אלו שכתבה תורה אודות משרע, (´ג´ מא´ מ א"חו) 45035 

שהיה מאוחד , שהיה מנהיג ונושא את הכלל ישראל כאשר ישא האומן את היונק, שבזה הוא סודו 45036 

 45037 .בנפשותיהם של הכלל ישראל

כשאדם עוסק במושכלות בדברי תורה , יוצא לנו מזה יסוד חדש בענין אהבת הבריות ושנאת הבריות 45038 

כי על ידי זה מתהוה אצלו אחדות ונכנס בסוד איחוד , הבת הבריותהוא עוסק בסוד א, חכמה ומחשבה 45039 

להיפך כשאדם עוסק בתאוות ורצונות הריהו עוסק , וכשנעשה אחד יש אהבה גמורה בתכלית, הנפשות 45040 

שכשהוא , ונמצא שאפשר לו לאדם לישב יחידי ובודד בחדרו ולהתעסק בשנאת הבריות, בשנאת הבריות 45041 

דעת חכמה ומוסר )  .רי בזה הוא מפריד את עצמו מכל סוד האחדותה, יושב ועוסק בתאווה ורצון 45042 

 45043 .(´א´ ב מא"ח

 45044 

 45045 מאמר מז

 45046 .(א"י´ שמות ב)  ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם

שהיה רואה בסבלותם ובוכה , (ז"כ´ שמות רבה א) ובמדרש, י נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם"וברש 45047 

ה שאמר ימותו אלף כמשה "כ אצל משה רע"הנהגה זו מצינו אח, מי יתן מותי עליכםואומר חבל לי עליכם  45048 

ה שאמר מי יתן מותי "ויסודה של ההנהגה הזו התחילה בראשית דרכו של משרע, ולא אחד מישראל 45049 

וזה ענין נושא , והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, עליכם 45050 

ח קניני "והנה נושא בעול עם חבירו הוא אחד ממ, חבירו שמכניס עצמו ממש בתוך עול חבירובעול עם  45051 

 45052 .ולהאמור משמעותו של נושא בעול להכניס גופו ממש לעול חבירו, התורה

משוי איש על אשה ומשוי , ראה משוי גדול על קטן ומשוי קטן על גדול, ג אומר"אליעזר בנו של ריה´ ר 45053 

אמר , ח דרגון שלו והולך ומיישב את סבלותיהם ועושה כאילו מסייע לפרעהוהיה מני, אשה על איש 45054 

אני מניח את , ה אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהם מנהג אחים"הקב 45055 

לא היתה בשביל , ה ידבר עמו"מפורש לנו שזכות משה שהקב, העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך 45056 

 45057 .שביל שהיה נושא בעול עם כלל ישראלאלא רק ב, חכמתו או גדולתו

וכנאמר המגביהי לשבת , שברא בריאה וכביכול עזב את העליונים, ה"והטעם בזה כי זו מדתו של הקב 45058 

מ יורד ומשפיל "ה מקום מושבו בעליונים מ"אף שהקב, (ג"תהלים קי) המשפילי לראות בשמים ובארץ 45059 

כי ´ וכן לשון המשך דברי המדרש וירא ה, כהה ולכן ז"ה עשה משרע"וכהנהגת הקב, עצמו להשגיח בארץ 45060 

 45061 .לפיכך ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, ה במשה שסר מעסקיו לראות בסבלותם"ראה הקב, סר לראות

ודאי דבעת שאדם שומע צרת חבירו הוא , להיות מהנושאים בעול עם זולתם אין זה מן הדברים הקלים 45062 

והדרך לכך , גיע לכך חייב להיות בקרבו אהבת הבריותכדי לה, אך עדיין אין זה נושא בעול, נאנח מעט 45063 



הוזהרנו להסיר מדת השנאה , (ט"ל´ ת ג"שע) כ הרבינו יונה"י עקירת השנאה המוטבעת בטבעיו וכמש"ע 45064 

וגורמת נזקים לחברים , וכמו דרישת רעה והשמחה לאיד, והיא מדה מעוללת פשעים רבים כמו לשון הרע 45065 

 45066 .בדת טובה הרבה מן הנפשומא, והליכת רכיל ונקימה ונטירה

שהרי לו היתה זו צרתו האישית , בשעה ששומעים שמועה מצרת זולתו ואינו שם על לבו הרי זה אכזרי 45067 

חייב , ובאמת זו פירוש המילה אכזריות מלשון זר שזולתו נחשב אצלו כזר, לא היה נותן מרגוע לנפשו 45068 

ש והלכת "ים הם הרחמים והחסדים כמולנטוע בה נטעי נעמנ, להרגיש את חבירו כשם שמרגיש את עצמו 45069 

ואף אלו הדואגים לטובת נפשם מבקשים רק עשיית מעשים , ענינים אלו רחוקים מאוד מאתנו, בדרכיו 45070 

 45071 .ואילו ענינים חשובים כלאוין שבלב רחוקים מאתנו, ומצוות

ל הביאה מדת הנושא בעו, וירא איש מצרי מכה איש עברי וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול 45072 

אף ששניהם , ויאמר לרשע למה תכה רעך, אותו עד מסירות נפש ממש שהרי ביקשו להרוג את משה 45073 

 45074 ויבואו הרועים ויגרשום וראה במדרש, מ הנושא בעול עם זולתו מרחם אף על הרשעים"רשעים היו מ

לות וכאן נשים דו, מלמד שישב להם בדין אמר דרך אנשים דולים ונשים משקות, (ב"ל´ ר א"שמו) 45075 

 45076 .ואף זו מענין הנושא בעול עם חבירו, ואנשים משקים

ואם אין מדות , וכל זמן שאין מתיגעים בעבודת המדות חיים אנו במדות רעות, כל התורה קשורה במדות 45077 

אבל , מפני שיסוד האמונה הוא כמה יכול ליתן מעצמו עבור האמונה, טובות אף האמונה אינה פועלת 45078 

 45079 .האמונה עצמה נמצאת אצל כולם

, למה ציוה להרוג אותם על ידי המילדות, ויאמר בילדכן את העבריות, (ד"י´ ר א"שמו) וראה זאת במדרש 45080 

ולכן כל מה שיכול , ה"חזינן שאף פרעה הרשע היה מאמין בהקב, ה ממנו ויפרע מהן"כדי שלא יתבע הקב 45081 

מפני , תשליכוהו וכן גזרו כל הבן הילוד היאורה, ה עשה"י אחרים כדי שלא יפרע ממנו הקב"לעשות ע 45082 

ה מדה כנגד מדה וממילא לא יוכל "והרי משפט הקב, ה גזר שלא יביא מבול לעולם"שידעו שהקב 45083 

 45084 .להענישם

וכשראו שעם , וכל חסרונן היה שלא יכלו להתגבר על מדותיהן, ה"נמצא שהיתה להם אמונה חזקה בהקב 45085 

טכס עצות בעבודת תקון המדות ה מחובתינו ל"משו, ישראל רב ועצום ממנו לא יכלו להתגבר על קנאתן 45086 

וכן לימוד המוסר הוא , ז יתחזק במדותיו"שכל התפילה נתקנה עבור הרבים ועי, י התפילה"והחיזוק בזה ע 45087 

 45088 .(ד"אור יחזקאל ח)  .אפשרות לתקון המדות

 45089 

 45090 מאמר מח

 45091 .(א"י´ שמות ב)  ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם

כי מצב האדם והצלחתו תלוי באיזה מדה זכה להיות חלק , יות חלק מהכללמחובת כל אחד מאתנו לה 45092 

, ובפרט בזמננו שהנסיונות קשים ביותר, שבתורת יחיד קשה מאוד לזכות להצלחה ברוחניות, מהציבור 45093 

והיינו לישתיף איניש , ורק באופן שכלול בתוך הכלל יש תקוה, כמעט שלא יתכן שיזכה ותקותו מועטת 45094 

וכן , ולכן אף הברכות והתפילות נאמרו בלשון רבים, שנעשה חלק מהציבור (´רכות לב)א  בהדי ציבור 45095 

שרק , ל לאומרה בלשון רבים"מ תיקנו חז"מ, תפילת הדרך שלכאורה היא בקשה פרטית ביוצא לדרך 45096 

 45097 .כאשר כולל עצמו בתוך הכלל יכול לבקש

עולם הוא מדיני וכל קיומו כי ה, ל היה מעורר שאף מצב הבריאה בעולם הזה הוא כך"הסבא מקעלם ז 45098 

כל , ולו יהיה יחידי בעולם לא יוכל לספק לעצמו מזון ומלבוש וכדומה, הגשמי מתאפשר רק על ידי הכלל 45099 

כן ברוחניות היחיד לבדו אין לו זכות קיום ורק , י כולם כאחד מתקיים העולם"אחד מספק לאחרים קיום וע 45100 

, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה (´י נדרים טירושלמ) והיינו דנאמר, בתוך הכלל יש קיום ליחיד 45101 

וכל מה שאתה שואף לעצמך כך תהא שאיפתך להיטיב , י ואהבת לרעך כמוך"הצלחת האדם הוא רק ע 45102 

 45103 .ו הרע עין הרי הוא בכלל ארור"ואילו ח, טוב עין יבורך אפשרות הברכה רק לטוב עין, לאחרים

אך , העולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד שגמול, (ד"שער הבטחון פ) וכתב החובת הלבבות 45104 

ש ומצדיקי הרבים "האחד שיורה בני האדם עבודת הבורא יתעלה כמ, יהיה ראוי מן האלוקים בשני דברים 45105 

, וכאשר יתקבץ למשתדל גמול הצדקתו אל גמול צדקתו יהיה ראוי לגמול עולם הבא, ככוכבים לעולם ועד 45106 

כי אין זה תלוי רק במעשיו אלא תלוי , תורה בביאור יעודי עולם הבא ה לא האריכה"ש שביאר שמשו"ועי 45107 

נורא להתבונן דכל שיסתפק בעבודתו הפרטית ולא יזכה את , ש"עוד היאך לימד והצדיק את הרבים עי 45108 

ה הכרחי עבודת המדות שבו "ומשו, ת בכל הענינים"וכן הנהגת השי, הרבים לא ישיג גמול בעולם הבא 45109 

 45110 .צמו וידאג להיטיב לזולתויתנער האדם מאהבת ע

ולהיפך יכול , ה"שיכול אדם להגיע קרוב למדרגת משה רע, (פרקי הצלחה) ם"הרמב´ ובהא יתבאר הא דכ 45111 

ה ולא קרוב לאבות הקדושים "ולכאורה אמאי נקט דוקא משה רבינו ע, לרדת עד קרוב לירבעם בן נבט 45112 

וכן היתה תחילתו של , כוי הרביםונראה בזה שיסוד זכותו של משה רבינו היתה משום זי, וכדומה 45113 



וזו היה המשך דרכו , י נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם"וברש, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, ה"משרע 45114 

 45115 .וכן להיפך ירבעם בן נבט החטיא את כלל ישראל, ה שהיה רועה נאמן לעם ישראל"של משרע

ה דיסוד "ם קרוב למשרע"ה נקט הרמב"ומשו, והיינו כמבואר דעיקר הזכות והעון תלוי בענין זיכוי הרבים 45116 

וכחוט השערה ההפרש בין להיות מכלל , וההבחנה בענינים אלו דקה מאוד, ה"זיכוי הרבים נראה במשרע 45117 

ז אמרינן אין בין גהינם לגן עדן אלא כחוט "וע, ו להיחשב בכלל מחטיאי הרבים"מזכי הרבים לבין ח 45118 

, כן מצב הבריאה שהכל תלוי זה בזה, ים וכן להיפךשבחוט השערה אפשר להיות ממזכי הרב, השערה 45119 

ולכן אף יצא מוציא מפני שהכל קשורים אחד , (.ט"שבועות ל) והיינו ענין כל ישראל ערבים זה לזה 45120 

 45121 .בחבירו

שה פזורה ישראל מה השה הזה לוקה בראשו או באחד , (´ו´ ר ד"ויק) וכבר הזכרנו דברי המדרש 45122 

א הרי הוא כאבר מכלל "מפני שכאו, אחד חוטא וכולם מרגישים אף ישראל, מאיבריו וכולם מרגישים 45123 

שצריך להרגיש שכל הבריאה כולה במצב של חציו זכאי וחציו , (´קידושין מ) ´והיינו דאיתא בגמ, ישראל 45124 

 45125 .ואם עשה מעשה טוב יכול להכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, חייב

שיתכן שכל העולם כולו , ידא צריך לעורר סערה בקרבנולו היתה מעט חיות בלבבנו היה מאמר זה גר 45126 

ובכל הדברים הנפלאים , ובפרט כאשר יוסיף לחשוב במהות הנצח הצפוי לכל ישראל, תלוי במעשיו 45127 

או אף באיזה , תלוי במעשה אחד שלו, שאפשר שכל הענינים הגדולים של העולם כולו, הקשורים בזה 45128 

יכול לזכות , א שעבור כל רגע שחוסם פיו ותאותיו"הגר וכבר כתב, מניעה קלה מדיבור ומחשבה רעה 45129 

אלא אף אור , ולדברינו לא רק אור הגנוז בשבילו גרידא, לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער 45130 

 45131 .הגנוז של העולם כולו תלוי במעשיו

יה קודח משל לאחד שהיה בספינה וה, חוטא אחד יאבד טובה הרבה, (´ו´ ר ד"ויק) ל"וראו מה דאיתא בחז 45132 

זה מצב העולם בזמננו שכל , ל מה איכפת לכם ולא תחתי אני מקדח"א, ל חבירו מה אתה עושה"א, תחתיו 45133 

ל מפני שהמים עולים ומטביעים את "א, אחד אומר מה איכפת לכם ממעשי הרי אני בן חורין לעצמי 45134 

 45135 .ש"הספינה כולה עי

כי זה מעלת כלל , ע את כל העולם כולושמעשה של כל יחיד יכול להטבי, הרגשות אלו חייבים אנו לחוש 45136 

ואילו , נפשות וקרוי נפשות´ עשיו היו ו, (שם במדרש) ל"וזה מה דאיתא בחז, ישראל שהכל כרוכין יחד 45137 

דהיינו תאוות ורצונות רבים , עשיו שהיו לו אלוהות הרבה, ישראל היו שבעים נפש והכתוב קראם נפש 45138 

 45139 .קראם נפש כ ישראל שעובדין לאלוה אחד"משא, קראו נפשות

אלא להיפך להשתדל לזכות את הרבים ולא לזלזל , ו"כמה עלינו להזהר שלא להיות ממחטיאי הרבים ח 45140 

, ם שנתבאר כן"ש בלשון הרמב"שהרי אף במעשה אחד יכול להכלל בכלל המזכים ועי, בשום מעשה 45141 

 45142 .(ד"אל חאור יחזק)  .´ז להתקרב לבורא ית"כ כאשר נגביר הדאגה לכלל ישראל נזכה גם עי"וכמו

 45143 

 45144 מאמר מט

 45145 .(א"י´ שמות ב)  ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם

שנאמר והאיש משה עניו מאוד , גדולה היא הענוה שבה גדל משה, (ג"דף קפ) איתא במשנת רבי אליעזר 45146 

, לכותומהן בגדלות מ, מהן בגדלות שנים, אלא בני אדם עשוין שלש כתות? ל מכל אדם"מה ת, מכל אדם 45147 

בגדלות המלכות שהיה כבן בתו של , ומשה רבינו ראה עצמו בשלשתן ובשלשתן היה עניו, ומהן הדיוטות 45148 

שנאמר ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם מלמד שהיה נושא עמהן , פרעה ולא הניח ענותנותו 45149 

נתגאה מלעמוד ראה בנות מצטערות ולא , אף כשהיה במדין בורח כהדיוט לא הניח ענותנותו, בסבלותם 45150 

 45151 .כ"והוא היה כבן בתו של מלך ע, ולדלות להן

, מנהיג ישראל, רבן של ישראל, גואל ישראל, לו היינו חושבים בעצמנו מה היה תחלתו של משה רבינו 45152 

וצריכים לכתוב עליו כמה עשרות , היינו חושבים שההיסטוריה שלו מאוד גדולה, ושהתורה ניתנה על ידו 45153 

ויגדל משה ויצא אל , ונפלא הדבר שבתורה נכתבה עליו רק שורה אחת קטנה, דפים איך שהגיע לגדולתו 45154 

זאת אומרת שמדת הענוה היא המעלה את האדם לקומות , אחיו וירא בסבלותם היינו ענותנותו הגדולה 45155 

 45156 .עליונות ביותר

א אל מה היתה הגדולה שיצ, ויגדל משה שני פעמים בקומה בגדולה, עוד איתא כעין זה בלשון תנחומא ישן 45157 

מהו וירא , ל אלו"עוד דבר מורגש בדברי חז, זאת אומרת זה שיצא אל אחיו מזה ויגדל משה, כ"אחיו ע 45158 

 45159 ר"וכן איתא במד, אמר כדי שלא אוציא עצמי מצער הציבור, בסבלותם מלמד שהיה נושא עמהן בסבלותם

שאין לך מלאכה קשה , מי יתן מותי עליכם, שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר חבל לי עליכם, (ב"פא ל) 45160 

 45161 .והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד מהן, ממלאכת הטיט

משוי איש על אשה , ראה משוי גדול על קטן ומשוי קטן על גדול, א בנו של רבי יוסי הגלילי אומר"ר 45162 

והיה מניח דרגון שלו והולך ומיישב להן , משוי זקן על בחור ומשוי בחור על זקן, ומשוי אשה על איש 45163 



אני , ה אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהם מנהג אחים"אמר הקב ,סבלותיהם 45164 

ה במשה שסר "כי סר לראות ראה הקב´ ד וירא ה"הה, מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך 45165 

 45166 .כ"לפיכך ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה ע, מעסקיו לראות בסבלותם

י שמראים גדלות בהנהגותיהם "ע, האנשים החושבים לעלות לגדולהשטעות גדול טועים , הננו למדים מזה 45167 

, גאות אדם תשפילנו (ט"משלי כ)ב  כדכתי, כי מה שאדם מגדיל עצמו יותר משפיל את עצמו, נגד חבריהם 45168 

 45169 .(זכרון מאיר)  .ל"ל הנ"ואדרבה כל מי שמשפיל את עצמו יותר מגדיל עצמו כמבואר בדברי חז

 45170 

 45171 מאמר נ

 45172 .(א"י´ שמות ב)  גדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותםויהי בימים ההם וי

להודיע כי לא לחינם בחר בו להוציאם , להציל את ישראל´ האריך הכתוב בתולדות משה קודם ששלחו ה 45173 

ומדת נושא בעול עם חבירו היא , כי היתה לו מדת נושא בעול במדה גדולה, ממצרים וליתן על ידו התורה 45174 

פירוש שגם אנכי , ה למשה בסנה"כ כי נתראה הקב"וספרה התורה אח, םמהדברים אשר התורה נקנית בה 45175 

כמו שכתוב והלכת ´ כ כי משה התרגל מנעוריו בזה כדי ללכת בדרכיו ית"ולהודיע ג, כביכול עמם בצרה 45176 

 45177 .מה הוא רחום וחנון אף אתה רחום וחנון, בדרכיו

ועם כל זה , טבע להיות קשור לפרעהוהיה לו מדרך ה, י לגדולה שמינהו פרעה על ביתו"ויגדל משה ופירש 45178 

י ראיה "פירוש התבונן תמיד ע, י נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם"ופירש, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם 45179 

ז "כי עי, ז היה מתבונן תמיד להיות נושא בעול עמהם"ועי, כי החוש יעשה רושם יותר משמיעה, חושית 45180 

אבל גם ליחיד וירא איש , לבד לצרת הרבים נשא בעול כ ספרה התורה שלא"ואח, יזדרז לדרוש טובתם 45181 

 45182 .מצרי מכה איש עברי

אבל גם והנה שני , כ ספרה לנו התורה שלא לבד כשאיש מצרי מכה עברי הציל עשוק מיד עושקו"אח 45183 

גם העשוק מיד עברי נשא בעול עמו ורצה להצילו מיד , אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך 45184 

אלא גם בארץ , שהיה יושב שקט ושאנן, ה התורה שלא לבד במדינתו בארץ מולדתוכ ספר"ואח, עושקו 45185 

ז כשראה מה שעשו הרועים לבנות מדין "ועכ, מתנודד וטרוד בצערו, בורח מפרעה ממות, אחרת במדין 45186 

וסיפר הכתוב עוד שלא לבד שהציל את בנות מדין , ויקם משה ויושיען, גם שם היה שונא עולה, שלא כדין 45187 

 45188 .וישק את צאנםאבל גם 

שלח ´ כ באו משה ואהרן אל פרעה לאמר לו כה אמר ה"אח, וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני ישראל 45189 

כ יבשרו את ישראל כי היו אצל פרעה לאמר לו "ואח, ודקדקנו הלא טוב שילכו מקודם אל פרעה, עמי 45190 

ה מחוייב מיתה אצל ובפרט משה הי, והנה בואם אל פרעה מלך אדיר היה שלא ברשות, שלח את עמי 45191 

כי אין לך מורד במלכות יותר מזה לאמר , ובפרט כי הבקשה היא מרידה במלך? פרעה ואיך החיה אותו 45192 

ולמה הקדים אסיפת בני , וזה היה תנחומים גדולים לישראל, ואין לך נס גלוי יותר מזה, עשה לנו בני חורין 45193 

 45194 ?ישראל קודם

, ולא היה קורה להם הנס הגלוי בבואם לבית פרעה, אמונהכ כי לא היו ראויים להגאל בלי זכות ה"אלא ע 45195 

´ לכן כתיב תיכף ואחר באו פי, ´וכתב ויאמן העם וישמעו כי פקד ה, ולפיכך הקדים זאת להודיע לישראל 45196 

, ובפרט לאמר לו שלח את עמי, ולולא האמונה לא היו יכולים לבוא אליו, אחר שהאמינו באו אל פרעה 45197 

 45198 .ים בו ולא היה יכול לעשות בהם מאומהורק אחרי האמונה היו מורד

ה למשה עיקר השליחות לכה "מתחילה אמר הקב, וכאשר נדקדק בצווי השם נראה עין בעין כסדר הזה 45199 

אלקי ´ כ מסר לו מה שיאמר לישראל ה"ואח, וזה מה שאני צריך לך, ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי 45200 

כ סידר לו איך יעשה כי דוקא "ואח, גאולהבזה השם יבוא לישראל לבשרם ל, אבותיכם שלחני אליכם 45201 

 45202 .אלקי אבותיכם נראה אלי פקוד פקדתי´ לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם ה, בסדר הזה נגאלים

י סימן זה מסור בידם שבלשון זה הם נגאלים ולכן "וכפירש, יאמינו בזה´ כ נאמר ושמעו לקולך פי"אח 45203 

, אז דוקא ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרת אליו וכיון שיהיה בידם זכות האמונה, יאמינו לך 45204 

ואחר באו משה ואהרן לגאול , ויאספו זקני בני ישראל ויאמן העם, ועל פי הסדר הזה עשו משה ואהרן 45205 

והנה גאולת מצרים , כ זכות אמונה וגאולה"ואח, נושא בעול כביכול בסנה, הא לנו סדר הגאולה, אותם 45206 

 45207 .(ז"אור רש)  .ר"כה להכין עצמנו כסדר הזה וטוב לנו בזה ובבא אכינז, סימן לגאולה העתידה

 45208 

 45209 מאמר נא

 45210 .(א"י´ שמות ב)  ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם

הן , והנה כל אחת מהמעלות שנמנו שם, אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם הוא נושא בעול עם חבירו 45211 

ומכולם יחד יוטבע בו באדם טבע חדש להיות בעל נפש , רהכמו מטרה למעלות רבות המסבבות המט 45212 



ובלתי זאת אי , כ נפשו צרורה בצרור החיים לנצח"ועי, וראוי להדבק דבק טוב עם חכמת התורה, היפה 45213 

 45214 .להדבק בנפש אשר היא עודנה מגושמת, אפשר לקנות התורה שהיא בתכלית הרוחניות

רק אחרי שהתרגל הרבה באהבת חברים במעשה אי אפשר , והנה לבוא למעלת נושא בעול עם חבירו 45215 

והיא תלויה בשני , והנה דרך המעשה גלוי אך דרך המחשבה איננה גלויה לרוב בני אדם, ובמחשבה 45216 

וכי זה קיום העולם , האחד להתבונן ברוב התועליות היוצא מהם לתקון מדיניות חברת בני האדם, דברים 45217 

כי בית המקדש היה קשר העולם , חנם נחרב הבית ועל כן בשביל שנאת, וההיפוך הוא הירוס העולם 45218 

 45219 .וממילא נהרס הבית בעוונותינו הרבים, וכשחטאו בשנאת חנם ניתק הקשר, ומחזיקי הקשר הם עם סגולה

ותהי זכה בלי תערובות , רק אחרי אשר יסיר בדילי הגשם ממנה, והנה אי אפשר לאהבת חבירו כנפשו 45220 

ולהיפוך בחומר אין אחדות , ו כי ברוחניות אין הפרש ופירודואז שבים חלקי הנפש לאחדות ביד, החומר 45221 

 45222 .ולכן לתאוה יבקש נפרד, אמיתית כי החומר מורכב

, ז"כי פנימיות העולם נעלם בעוה´ פי, ז שדומה ללילה"תשת חשך ויהי לילה זה העוה (ג"מ פ"ב) ל"אמז 45223 

השכלה יוצא לנו בכינוי והנה איזה , בו תרמוש כל חיתו יער אלו רשעים שבו שדומים לחיות שביער 45224 

כי בלתי אפשר להרגיש בצער זולתו , אלא שהורו לנו ידיעה רבה בחינוך האדם? הרשעים חיתו יער 45225 

שכל מה שקרה לזולתו ממיני הצער או ממיני , י ציורים רבים כאלה"רק ע, ולישא בעול עם זולתו 45226 

 45227 .ו"שיהיו בהרגשתו כאילו קרה לו ח, היסורים והמכאובים

ז "ורק עי, כן ידרוש מעצמו לעשות עם זולתו, מזולתו שיעשה לו או שישא בעול עמו ומה שהיה דורש 45228 

וידוע כי החיה אינה טורפת רק אחרי שנדמה לה האדם כבהמה , יבוא למדרגת נושא בעול עם חבירו 45229 

כ אינם "רחוקים מציורי זולתו כפי שהם וע´ פי, וזהו אלו רשעים שבו שדומים לחיתו יער, ל"כדחז 45230 

 45231 .ולימוד רב תועליות הורונו בזה דרך אגב כדרכם בקודש, צער זולתומרגישים ב

לחם אבירים אכל , ל"ודע כי יש במן ענין גדול רמזוהו רבותינו ז, (´ז ו"בשלח ט) ן"והנה זה לשון הרמב 45232 

י טעית וכי מלאכי השרת אוכלים לחם אלא לחם "אמר לו ר, ע"איש לחם שמלאכי השרת אוכלים דברי ר 45233 

ישמעאל אומר שקיום ´ ור, ע שמלאכי השרת ואנשי המן נזונים מדבר אחד"נמצא לר, שנבלע באברים 45234 

בין לזה ולזה המזון הלזה הוא בא מזיו , המלאכים אינו מדבר המתגשם מהאור רק בהאור העליון עצמו 45235 

ל צדיקים יושבים "ש ז"כמ, ב שהוא הזיו העליון"והביא מכילתא שהמן הזה יהיה מזון עוה, השכינה 45236 

 45237 .ב"ע הוא מזון עוה"י ובין לר"ובין לר, (ז"ברכות י) בראשיהם ונהנין מזיו השכינה ועטרותיהם

להכין , איך יתכן שלא יאזור בגבורה ללחום מלחמתו, והנה מי שהוא מאנשי החכמה להכיר ציורי העתיד 45238 

רק  כי, י הדברים שהתורה נקנית בהם"וליהנות מזיו חכמת התורה ע, צידה ומזון על זמן ארוך באין הפסק 45239 

ו לא ידאג לזה מאין יכלכל את נפשו "ואם ח, אז יבוא להתדבקות התורה ורק אז יבוא למזון זיו השכינה 45240 

מי , שמי שלא הכין עצמו ליהנות מזיו השכינה בפרוזדור, ומלבד כל עונשים היש עונש גדול מזה, העגומה 45241 

ן שעל יום אחד ידאג ועל היתכ, יכלכל רוב יגונו על הרעב הקשה שיסבול אלפי רבבות שנים באין הפסק 45242 

 45243 .אין זה רק מחסרון הציור, נצח נצחים לא ידאג וישליך אחרי גיוו

´ פי, י נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם"ופירש, ה ויגדל משה וירא בסבלותם"והנה מצינו במשה רבינו ע 45244 

וכל , ת החושכידוע כי כח הציור בא מהתקרבו, הרגיל עצמו בציור כאילו קרה לו זאת ולכן הלך לראות 45245 

וממילא נשא בעול עמהם , כך הרגיל עצמו בציורים עד שהרגיש בצערם כמו שהוא בעצמו היה בצער הזה 45246 

ומזה נסתעף שאמר למה הרעתה , ובפרט כלל ישראל ובכל צרתם לו צר, יותר מצערו הוא כי הם הרבים 45247 

 45248 .לעם הזה

באותה שעה בקשה מדת , (´ח ´שמות פ) ר"והנה הדבר הזה היה קשה מחטא מי מריבה ולכן איתא במד 45249 

הוא הדבר אשר דברנו כי משה רבינו , ה הניחו לו בשביל כבוד ישראל דיבר"אמר הקב, הדין לפגוע במשה 45250 

עיניו היינו התבוננות עיני השכל ולבו היינו להשיב אל ´ פי, נתן עיניו ולבו להיות מיצר בצערם של ישראל 45251 

 45252  .כענין שנאמר וידעת היום והשבות אל לבבך, זהשירגיש לבו בצערם כאילו הוא עצמו בצער ה, הלב

 45253 .(א"קצ´ ז מ"אור רש)

 45254 

 45255 מאמר נב

 45256 .(א"י´ שמות ב)  ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם

ה בתוך הסנה והודיעו "שהתגלה אליו הקב, ה ולמה שזכה להשיג"הנה אנו רואים את גדלות משרע 45257 

והפציר בו רבות על אף סירובו , וציא את בני ישראל ממצריםה עשאו שליח לה"והקב, מגאולת ישראל 45258 

ומה היתה סגולתו שהכשירתו להיות רועה נאמן , ה לכך"והנה אין אנו יודעים מדוע זכה משה רע, ללכת 45259 

 45260 .ל"ה וז"ן גבי אברהם אע"וכאשר יש לראות בשאלת הרמב, לעם ישראל

צך ואיטיבה עמך טובה שלא היתה כמוהו ה עזוב אר"והנה זאת הפרשה לא בארה מה טעם שיאמר לו הקב 45261 

או שאמר טעם לעזיבת הארץ שיהיה , מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד אלוקים או צדיק תמים, מעולם 45262 



כאשר בדוד , ומנהג הכתוב לאמר התהלך לפני ואיטיבה עמך, בהליכתו אל ארץ אחרת קרבת אלוקים 45263 

 45264 .ש"ובשלמה ובענין התורה כולה אם בחקתי תלכו עי

ומדוע זכה להגיע , ה שהרי לא נתבאר כלל גדלותו קודם ענין הסנה"ש להבין גם גבי משה רעכ י"וא 45265 

וכאשר נתבונן בתורה נראה הדברים מפורשים והיינו מדת הלב טוב שנמצא , למדרגתו ולמעלתו העליונה 45266 

יו ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אח, והוא מנוגד למדת הרע שמצינו גבי פרעה הרשע, ה"במשרע 45267 

שהיה רואה , (ז"כ´ ר א"שמו) י נתן עינו ולבו להיות מיצר עליהם ושם במדרש"וברש, וירא בסבלותם 45268 

 45269 .בסבלותם ובוכה ואומר חבל לי עליכם מי יתן מותי עליכם

ואין הפירוש נושא בעול , נושא בעול עם צערם של כלל ישראל, ה"זו היתה ראשית דרכו של משה רע 45270 

בשימת עין ולב לחדור עמוק , ך להתיגע על זה וכדכתיב נותן עיניו ולבואלא צרי, השתתפות מועטת בצער 45271 

 45272 .לתוך צערו של חבירו

ולהשריש בקרבו טבע של , שהרי חייב לעקור מנפשו טבעו הרע, והדבר פשוט שדרוש לכך עבודה רבה 45273 

שחייב להחלות את עצמו , (ב"ברכות י) ל"השתתפות בצער זולתו עד מסירות נפש ממש וכדאיתא בחז 45274 

וכאשר נתבונן מעט בארחות חיינו נראה כמה רחוקים אנו , תוך השתתפות בצערן של תלמידי חכמיםמ 45275 

ואין בכך פלא שהרי מצבנו הטבעי הוא איש , ואיננו שמים לבנו כלל לזאת, מאוד מלהרגיש בצער זולתו 45276 

ל יוכל לתקן י עבודה ועמ"ורק ע, ולכך אין אצלנו מקום כלל לנושא בעול עם חבירו, את רעהו חיים בלעו 45277 

 45278 .טבעו הרע ולהגיע למדרגה של נושא בעול

שכאשר זוכה יכול להגיע למדרגה של , ל אלו כמה כוחות עמוקים טמונים בנפש האדם"מפורש בדברי חז 45279 

, (ז"כ´ א) וראה שם במדרש, נושא בעול עם חבירו עד מסירות נפש ממש וכנאמר מי יתן מותי תחתיכם 45280 

ומשוי בחור על , ומשוי איש על אשה ומשוי אשה על איש, על גדול שראה משוי גדול על קטן ומשוי קטן 45281 

 45282 .והיה מניח דרגון שלו והולך ומיישב להם סבלותיהם, זקן

ז זכה משה להיות רועה נאמן "ועבור כ, ושם במדרש שהיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן 45283 

של ישראל ונהגת בהם מנהג ה אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן "אמר הקב, כמפורש שם במדרש 45284 

ה "ראה הקב, כי סר לראות´ ד וירא ה"הה, אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך, אחים 45285 

והכל מפני שהאדם נברא , לפיכך ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, במשה שסר מעסקיו לראות בסבלותם 45286 

וכשם , דבקות שחייב להדבק במדותיווהרי זו היא מצות ה, בצלם אלוקים ולכן יכול להיעשות בדומה לו 45287 

 45288 .כמו כן יכול להגיע כל אחד ואחד למסירות נפש עבור זולתו, ה מוסר את עצמו עבור כלל ישראל"שהקב

כתוב ותיראן המילדות את האלוקים ולא עשו , וכן יש לראות גבי המילדות אותו ענין של נושא בעול 45289 

מאחר שלא עשו כאשר  (ו"ט´ ר א"שמו) במדרש ושם, כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים 45290 

אלא עוד הוסיפו , למה הוצרך לומר ותחיין את הילדים, דבר אליהן אין אנו יודעים שקיימו את הילדים 45291 

יש מהן שהיו עניות והולכות המילדות ומגבות מים ומזון מבתיהם של עשירות , לעשות עמהן טובות 45292 

, ה"עוד במדרש שהיו עומדות בתפילה ואומרות לפני הקב, דיםהוא שכתוב ותחיין את היל, ונותנות לעניות 45293 

כ דאגו לכלל ישראל במסירות "כ, רבון העולם יצא הולד לשלום, אתה יודע שלא קיימנו דבריו של פרעה 45294 

 45295 .ה"ולכן זכו לבנים כמשה רע, נפש ממש

אבל אנו , כךובודאי שמבלעדי תורה קשה מאוד להגיע ל, חזינן עד היכן יכולה להגיע מדרגתו של אדם 45296 

אבל כאשר נשאיר הכל , שזכינו לתורה יכולים להגיע למדרגת האמת של דבקות במדותיו אם נתיגע בכך 45297 

מצד אחר עשיו , וזה ענין יעקב ועשיו יעקב היה מדת האמת פיו ולבו שוין, ו מי יודע לאן נרד"הפקר ח 45298 

מעשי האבות ספורי דברים וכבר הזכרנו כמה פעמים שאין , הוא מדרגת השקר והרשעות עד כדי רציחה 45299 

 45300 .אלא הכל כדי ללמדנו עד היכן טמונים כוחותיו ומדרגותיו של האדם, בעלמא

ואולי זו העצה כאשר לכל הפחות נשתדל לחשוב בעת , נתחזק נא בעצמנו להיות מכלל הנושאים בעול 45301 

ול עם אולי זו תהא ראשית העבודה להתלמד בענין נושא בע, אמירת התהלים עבור צרות כלל ישראל 45302 

ואלו יהיו , וכן בשעת התפילה עלינו לחשוב שתפילתנו אינה תפילת היחיד אלא כולה תפילת רבים, חבירו 45303 

 45304 .(ד"אור יחזקאל ח)  .עצות בהשגת ענין זה

 45305 

 45306 מאמר נג

 45307 .(ב"י´ שמות ב)  ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול

ויתכן , וירא כי אין איש עתיד לצאת ממנו, עשה לו בשדהוכה מה ש, י ויפן כה מה שעשה לו בבית"ופרש 45308 

מפני שגזל אשתו בביתו באופן , כיון שראה הסיבה מפני מה הוא מכהו, ל"י ז"לומר הביאור בדברי רש 45309 

י שבא "כ הרגיש המצרי העוולה שעשה לו ע"אח, י"וגם אשתו לא ידעה כמבואר ברש, שלא ידע איש 45310 

 45311 .פתאום בעלה ומפני זה הכה אותו



דבר זה תפס המצרי , לא הוכיחו ולא ביישו אלא רק ידע מה שעשה, פ שהישראל לא תבע אותו לדין"אע 45312 

כי המצרי רצה להיות שמח , מה שיש אחר שיודע ומכיר את מעשיו גם זה עוולה הוא, לעוולה על ישראל 45313 

ל "ש חז"מכ, וכיון שלא זכה לשמחה זו רע עליו, שגם ידיעת אחרים לא יבלבלו שמחתו, כ"מן העבירה כ 45314 

ואם ישיג גם תאוה זו שלא נודע לשום אדם אז , אדם עובר עבירה בסתר ואומר הלואי שלא יראני אדם 45315 

 45316 .אבל המצרי לא זכה לשמחה זו ולכן כעס עליו, שמחתו שלמה

אז , עד שחושב את המבקר אותו בלבו לשונא ואויב, כ המצרי אדוק בעבירה"ה שכ"כיון שראה משרע 45317 

פ "אע, כי תכונה זו ששונא את המבקרים הרי זה תכונה מושחתה מאוד, ממנו אמר אין איש עתיד לצאת 45318 

כ אוהב את "זה רק מפני שכ, מ לחשוב המבקר לרוצח שחייב מיתה"מ, שכל אדם אינו אוהב תוכחה באמת 45319 

ושחייב מיתה בשביל שמפריע לו את , עד שחושב שמי שיודע מה שעשה לרוצח יחשב, עצמו ואת תאותו 45320 

 45321 .יתירה לו כשאינו יודע שום איש מה שעשהכי שמחה , שמחתו

, שנכון אצלו להרוג את זולתו בשביל שמפריע לו לשמחה של מותריות, כ מושחתת"הרי שתכונתו כ 45322 

שזאת היא הכרחיות של , ובשביל השגת מותריות שבמותריות נכון הוא לנתק את החיים של זולתו 45323 

כ "ואין איש ראוי לצאת ממנו ע, ועקרבכ מושחתת עד שהוא כמו נחש שרף "כ תכונתו כ"א, הכרחיות 45324 

 45325 .(תורת יצחק)  .הרגו

 45326 

 45327 מאמר נד

 45328 .(ג"י´ שמות ב)  ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים  ויאמר לרשע למה תכה רעך

הם , הם שאמרו דבר זה, קראם נצים על שם סופם, שני אנשים עברים זה דתן ואבירם (ד"א ל"פ) ר"במד 45329 

ויפגעו את משה ואת , הם שהמרו על ים סוף, רו נתנה ראש ונשובה מצרימההם שאמ, שהותירו מן המן 45330 

ודתן  (ז"במדבר ט) ל דתן ואבירם היו שכתוב בהן"אמרו רבותינו ז? מהו נצבים, אהרן נצבים לקראתם 45331 

 45332 .התחילו מחרפים ומגדפים כלפי משה ואהרן, ואבירם יצאו נצבים

אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר וירום תולעים ולא שמעו , ויאמר משה איש אל יותר ממנו עד בוקר 45333 

? ומי הן, ויותירו אנשים אלו מחוסרי אמנה שהיו בהם, (ד"ה י"כ) ר"ויבאש ויקצף עליהם משה ובמד 45334 

מה אנשים שנאמר , נאמר כאן אנשים ונאמר להלן סורו נא מעל אהלי האנשים, ל אלו דתן ואבירם"ארשב 45335 

 45336 .כ"כאן דתן ואבירם ע אף אנשים שנאמרו, להלן דתן ואבירם

 45337 (´ח ג"י) ר"ובמד, העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה, וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם ויאמרו לא נעלה

ויקם משה וילך אל דתן , אמר משה הואיל ולא רצו לילך אצלי אני אבוא אצלם אולי יתביישו ויחזרו בהם 45338 

נאמר כאן יציאה והצבה ,  רם יצאו נצביםכשראו אותו התחילו לחרף ולגדף שנאמר ודתן ואבי, ואבירם 45339 

מה יציאה והצבה התם בחירופין וגידופין אף כאן בחירופין וגידופין , ונאמר בגולית הפלשתי יציאה והצבה 45340 

 45341 .כ"ע

וצרתן של ישראל נגע , היה אפשר לחשוב שהשתתפו בצער, ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם 45342 

אבל המדרש גומר שכתוב בהן ודתן ואבירם יצאו נצבים במחלוקת , ומטעם זה פגעו במשה ואהרן, עד לבם 45343 

, שם היה רק מרד במדה מבהילה עד וישלח משה לקרא לדתן ואבירם ולא באו, קרח ושמה אין הטעם הזה 45344 

 45345 .עד שהלך אליהם וחשב שמא ישאו לו פנים ולא עשו כן

´ הכופר בעיקר שאמר מי הפרעה , היה אחרי בשלח פרעה את העם, והנה ענין ויותירו ממנו עד בוקר 45346 

והם דתן ואבירם עומדים ברשעם מתחילתן עד , הצדיק ואני ועמי הרשעים´ עד שאמר ה, נשתנה לטוב 45347 

וכן קיננה המחלה בנפשם כל , עד כמה מידה רעה גורמת פגם בנפש וחולי רע שקשה לרפאות, סופן 45348 

 45349 .עד שהם תפשו מקום חשוב במחלוקת קרח ועדתו, ארבעים שנה במדבר

ויתכן שמטיילת אתו כל ימי , ים מזה שמדה רעה באדם מלפפתו וקשורה בו בכל מעשיו ופעולותיולומד 45350 

ומחלות הנפש , ם שרפואת הנפש דומה לרפואת הגוף"פ הכלל של הרמב"ע, חייו ולא יכול להפטר מזה 45351 

כ אפילו "וסובל מזה אח, וכמו בגוף יתכן שילד מקבל לפעמים מכה בילדותו, דומות למחלות הגוף 45352 

סוכה ) ל"וכן אמרו חז, כ בעניני הנפש יתכן שהנפש סובלת ממדה רעה מילדותו עד לזקנתו"כמו, בגרותוב 45353 

 45354 .(זכרון מאיר)  .אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו, (.ג"נ

 45355 

 45356 מאמר נה

 45357 .(ד"י´ שמות ב)  הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר

מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת , בר שהייתי תמה עליוומדרשו נודע לי הד 45358 

ויש להתבונן וכי משה רבינו לא היה לו במה , (ל שם"י ז"רש) אבל רואה אני שהם ראויים לכך, פרך 45359 

והרי שרו של מצרים טען מה אלו עובדי עבודה זרה אף אלו עובדי ? לתלות את שעבודם של ישראל 45360 

 45361 .ט שערי טומאה"וכל הירידה עד קרוב למ, וי עריות ועוד חטאים לא חסרוגיל, עבודה זרה



י "ש רש"וכמ, ורק בזה הוא תולה כשבאו דתן ואבירם ודיברו דלטוריא, ה"לכל זה לא התייחס משה רע 45362 

רק בזה תלה , אמר מעתה שמא אינן ראויין להיגאל, ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין 45363 

הם שאמרו , ומי היו דתן ואבירם כל מה שאתה יכול לתלות ברשעים תלה, רענותמשה רבינו את הפו 45364 

 45365 .והם שנחלקו עם קורח, והם שאמרו ניתנה ראש, והם שהותירו את המן, הדבר הזה

שאין סתירה יותר גדולה להרגשת ההשגחה מהמכשולים שבין , אלא מוכרחים לראות כאן לימוד נורא 45366 

ירו הן חמורות במיוחד באשר הן כוללות גם עבירות שבין אדם עבירות שבין אדם לחב, אדם לחבירו 45367 

ל "ש חז"כשראה משה רבינו שני עברים נצים וכמ, והן עדות ברורה על סתירה להרגשת ההשגחה, למקום 45368 

 45369 .נבהל, שראה ניצוצות יוצאים מקולותיהם

בחוצפה מיד הגיב , וכשהוכיחם ויאמר לרשע למה תכה רעיך, כזו עוצמה של הקפדה חוצפה ועזות 45370 

וללמדם פרק , וזה דוקא בזמן שהוא בא להיות נושא בעול איתם, הלהרגני כאשר הרגת את המצרי 45371 

וזו הוכחה , גם את זה לא סבלו והקפידו, בהשגחה שאין התועלת והנזק ביד הנברא בלתי רשות הבורא 45372 

 45373 .שהאדם לא מרגיש שהכל בידי שמים

וזה דומה לכלב שכאשר , ור שזה סתירה להשגחהוכך מסביר בספר החינוך את מצוות לא תיקום ולא תיט 45374 

הוא רואה רק את המקל , אדונו מכה אותו במקל הוא נושך את המקל ולא מבין שהאדון הוא המכה אותו 45375 

אדם הנוקם ונוטר זוהי הבחינה שאיננו מרגיש שהכל בא אליו מן , ועליו הוא כועס ואותו הוא נושך 45376 

 45377 .והוא תולה הכל באדם, השמים

זה מתחיל במכשול בין , ש ויאמר לרשע למה תכה רעך"כמ, המרים ידו על חבירו נקרא רשעובגלל זה כל  45378 

אף , הם שאמרו ניתנה ראש, הם שהותירו המן, ואחר כך כל מה שתמצא לתלות בהם תלה, אדם לחבירו 45379 

אך הם היו רחוקים מהרגשת , והשגחתו´ אשר ראו את יד ה, כי מדובר באנשים השייכים לדור דעה 45380 

ראו את כל הנסים ואמרו ניתנה ראש ונשובה , היה להם מן והם דאגו דאגת מחר והותירו, ´השגחת ה 45381 

 45382 .כשהיו במצב של הקפדה פתאום נעשתה בעיניהם מצרים מתוקה וטובה, מצרימה

הוא הרגיש את הסיבה לכל , משה רבינו עוד לפני שיתרחשו הדברים האלו כבר הוא אומר אכן נודע הדבר 45383 

כאן מונח התירוץ , אם הם כל כך מרוחקים מהשגחה כל כך חצופים, וא עליהםהירידה ולכל העתיד לב 45384 

ועל כן דוד המלך , הכל מתחיל בחוסר הרגשת ההשגחה, למה ישראל סובלים כל כך את קושי השעבוד 45385 

כמה עלינו לנצל את התקופה כדי לחזק אצלנו את הרגשת , וביד אדם אל אפולה´ ביקש אפלה נא ביד ה 45386 

 45387 .ת בבחינת פעלך סותר את דבריךולא להיו, ההשגחה

ועל ידי שלא היו בהם דלטורין , ז היו"דורו של אחאב כולם עובדי ע, (´א´ ירושלמי פאה א) ל"אומרים חז 45388 

י שהיו בהם דלטורין היו יוצאים "וע, דורו של דוד כולם צדיקים היו, היו יוצאים למלחמה ונוצחין 45389 

אבל דואג ואחיתופל היו , ועמשא שהיו גדולים בתורהבדורו של דוד רואים אבנר , למלחמה והיו נופלים 45390 

 45391 .והזיפים שאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו, וכן אנשי קעילה שהסגירו את דוד, ר"להוטים אחר לה

וכל עמא , לבדי´ ואליהו מכריז ואומר אני נותרתי נביא לה, אבל בדורו של אחאב כולם עובדי עבודה זרה 45392 

הכי גדולה היא על ´ ההתקרבות לה, ועל כן היו מנצחין (ו"רבה ויקרא כ מדרש)א  ידעו ולא מפרסמי למלכ 45393 

עז פנים לגיהנם ובושת פנים , וזה הלימוד מאוד נוגע לנו, ידי התגברות לעבור על מדותיו ועל ההקפדות 45394 

שיכולים להקנות לאדם את הגיהנם או , עזות פנים ובושת פנים זוהי בחינה של השגחה ובטחון, לגן עדן 45395 

 45396 .ואין בין גיהנם לגן עדן אלא כחוט השערה, הגן עדן

י בפרשת נח וכי איזו קשה של דור המבול או של "אומר רש, ל מה בין דור המבול לדור הפלגה"איתא בחז 45397 

אלו נשטפו ואלו לא נאבדו מן , אלו לא פשטו יד בעיקר ואלו פשטו יד בעיקר להילחם בו? דור הפלגה 45398 

ואלו היו נוהגים אהבה וריעות , יתה מריבה ביניהם לכך נאבדואלא שדור המבול היו גזלנים וה! העולם 45399 

בין אדם לחבירו זוהי , למדת ששנאוי המחלוקת וגדול השלום, שנאמר שפה אחת ודברים אחדים, ביניהם 45400 

 45401 .כל אלה הם סתירה להשגחה, לדון לכף חוב, נקמה, שנאה, הקפדה, מריבה, הבחינה של ההשגחה

, וזה עזר לו לעמוד בכל הנסיונות, ה ושנאה לאחיו על ידי הרגשה זויוסף הצדיק התגבר על רצון הנקמ 45402 

אך השבטים , ´בכה ואמר אלקים חשבה לטובה הכל ביד ה, וכאשר חשדו בו שהוא עוד נוטר להם איבה 45403 

שום אדם אינו מבוטח מפני המדות ... לו ישטמנו יוסף, שידעו שאין שום ערובה לאדם נגד המדות חשדו בו 45404 

אף על פי , והם חשדו אפילו אחר שראו כמה שהתנהג עמהם במידת הטוב והחסד, נקמהשל שנאה הקפדה ו 45405 

 45406 .כן שום דבר אינו בטוח

יסוד זה נוגע לנו , אבל הוא יוסף הצדיק התגבר וחיזק בקרבו את ההרגשה שהכל ביד ההשגחה העליונה 45407 

ואף אם , בידי שמיםאנו חייבים לנטוע בקרבנו את ההרגשה שהכל , בחינוכנו היום יומי מבוקר עד ערב 45408 

ובזה נתעלה וטוב לנו בזה ´ הכל מאת ה, אמר לו קלל את דוד´ להרגיש ה, מגיע לנו רע על ידי חברים 45409 

 45410 .(דגל המוסר)  .ובבא

 45411 



 45412 מאמר נו

 45413 .(ד"י´ שמות ב)  הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר

, מה חטאו ישראל מכל שבעה אומות להיות נרדים בעבודת פרך, י נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו"וברש 45414 

, ובתנחומא אמר להם יש ביניכם לשון הרע והיאך אתם ראויים לגאולה, אבל רואה אני שהם ראויים לכך 45415 

 45416 .עתה ידעתי באיזה דבר הם משתעבדין

הם  והלא רק שנים, ויש להבין איזו הוכחה היתה למשה רבינו שכל עם ישראל הם בעלי לשון הרע 45417 

, שהרי מיד אחרי זה כתוב וישמע פרעה את הדבר הזה, שהלשינו לפני פרעה שמשה הרג את המצרי 45418 

שאומר כי  (מרבינו עובדיה מברטנורא)א  וכן מצאתי בספר עמר נק? משמע שהם בלבד הלשינו לפרעה 45419 

ריהם שתיכף אחר שכתב ענין העברים נצים ודב, ראיה לדבר מסמיכות המקראות, דתן ואבירם הלשינוהו 45420 

 45421 .סמך לו וישמע פרעה את הדבר הזה, אל משה

שלא גילו מסתורין , דברים נגאלו ישראל ממצרים´ ל שבזכות ד"ותגדל עוד התמיהה כי הלא אמרו חז 45422 

ב "והיה הדבר מופקד אצלם י, שלהם שמשה רבינו אמר להם ושאלה אשה משכנתה כלי כסף וכלי זהב 45423 

 45424 .(א"כ´ ר כ"במד) חודש ולא גילה אחד מהם למצרים

שלא נמצא אף אחד , ל גילו לנו בזה את כח השליטה ששלטו בני ישראל על עצמם שנים עשר חודש"חז 45425 

ואם היו , לא יום ולא יומיים אלא התאפקות של שנה שלמה, שנכשל בלשונו וגילה את הסוד למצרים 45426 

רבינו אם כן מאיפה הוכיח משה , נזהרים בלשונם אות לכך שיש בלבם קנין מושרש של מדה טובה זו 45427 

 45428 ?שבגלל זה נשתעבדו בעבודת פרך, שבני ישראל היו לקויים בלשון הרע

הרי האשמה , ונראה מכאן כי אם אפילו יש רק יחידים שהם עכורי נפש ומושחתים במדותיהם ובלשונם 45429 

ויש לכולם יד באשמתם , כי זה מוכיח שיש בכולם איזה שהוא שמץ של דופי, נזקפת לכל עם ישראל 45430 

שאולי בכך הביאו להתדרדרות מוחלטת של השנים , אף שלא בפועל אלא כגורמים, וחטאם של היחידים 45431 

 45432 .שהם נדחו ממחיצתם הרוחנית

והתודו את חטאתם אשר , ואשמה הנפש ההיא´ איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל בה 45433 

ודו את חטאתם הכתוב מתחיל בלשון רבים איש או אשה כי יעשו והת, (´נשא ה) עשו ונתן לאשר אשם לו 45434 

אלא , כי באמת החטא כאן של יחיד, והשיב את אשמו ונתן לאשר אשם לו, ולבסוף מסיים בלשון יחיד 45435 

אף שלא באותו חטא אלא בחטא אחר ובסיבות , שגם לאחרים יש יד וחלק בחטאו שהם גרמו לו לחטוא 45436 

עיו שיחיש לו עזרה ואין אחד מר, לדוגמא יש אשר אדם ישר נתגלגל מצבו ומזלו ירד קדורנית, אחרות 45437 

 45438 .וכתוצאה מכך הוא מתדרדר למעשים פליליים, ובכל מקום שפונה לעזרה מפנים לו עורף, ותמיכה

החיים , מביאים כדוגמה את השכנים והקרובים, ויש מי שאשתו ובניו מציקים לו על שהוא איש לא מוצלח 45439 

ואילו הוא מסתפק , פנווהם עושים חיל בכל אשר י, בריוח ובמותרות וטובלים בכל מנעמי החיים 45440 

הוא מתפתה לשלוח יד בממון אחרים , ובגלל הכלימה שהוא סובל מבני ביתו, במשכורת עלובה ודלה 45441 

והם אשתו ובניו וקרוביו הגורמים , עד ששוב איננו מסוגל לעצור בנפשו, ומגיע לידי הידרדרות כזו 45442 

 45443 .שהביאו אותו למצב זה

אבל אחד , ושניהם נתברכו בסגולות וכשרונות מיוחדים, ויש גם ששני חברים היושבים ולומדים ביחד 45444 

ובגאוותו הוא דוחק את חבירו , הוא עושה הכל כדי להתבלט בשכלו, מהם אינו נוהג כשורה לגבי חבירו 45445 

שמתוך צער ובושה הוא נדחה מחוץ לכותלי בית המדרש , הוא משפיל את חבירו עד כדי כך, לקרן זווית 45446 

הוא שגרם לנפילת , התדרדרות חבירו הלא זה אותו חבר בגאוותוומי האשם ב, והוא מתדרדר לגמרי 45447 

 45448 .חבירו

, ה יודע הנעלמות"הקב, (ב"קהלת י) כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע 45449 

לפעמים , שלפעמים נעשים מתוך זלזול בכבוד הבריות, יודע הוא מי זה הגורם הראשון למעשים רעים 45450 

ת במשפט ויגלה לכל אחד את הסיבות "על כל אלה יביא השי, פדנות גאוה וכדומהמתוך התרשלות או ק 45451 

 45452 .וההשתלשלות שהביאו את חבריו ואחרים מתוך ישראל להתדרדרות

וברוב בדידותו , איש אחד מדוכא ורצוץ הגיע למצב של אבדן עצות, אירע מעשה מזעזע ומחריד ביותר 45453 

הכריחו , ההתנקשות בגופו הלך ותפס אדם אחד בשוק אבל לפני שביצע את מעשה, החליט לאבד את עצמו 45454 

עמד ושפך לפניו , וכפה עליו באיום כי יקשיב לסיפורו על גורל חייו אשר בגללו הוא רוצה לאבד את חייו 45455 

 45456 .כיצד נקלע למצב אומלל זה שהוא גלמוד ועזוב, את כל לבו

ומתוך , אך כולם פנו לו עורף, רמחזר היה מבית לבית מעיר לעי, אין לו אוזן קשבת לשמוע את נגעי לבו 45457 

לתפוס אדם מן השוק ולאיים עליו באמצעות אקדח כדי שיקשיב , מרירות בושה וצער החליט על צעד זה 45458 

ומגולל לפניו כל פרשת , ותוך כדי שהוא מסיים את דבריו בפני האדם, שישים לב לצרותיו, לאנחותיו 45459 

 45460 .ן הזהעמד וירה בעצמו ונפל מתבוסס בדמו לרגלי המאזי, חייו



אילו היה מישהו מקשיב , כולנו שותפים לאבדן נפש אחת, הרי שבמקרה הזה כולנו היינו הגורמים למותו 45461 

אילו היה מישהו מוכן לעמוד ולקלוט את גניחות לבבו של המדוכא , לצרותיו ומטה אוזן לקול אנחותיו 45462 

ישהו היה מראה התענינות אם מ, מכבדו ומפגין עליו אותות של חיבה, והיה מראה לו פנים שוחקות, הזה 45463 

נמצא שהאנשים שלא שמו לב לעודד את האומלל הזה , בסיפור חייו המרים בודאי היה מציל בכך את חייו 45464 

והגורמים הללו אפילו אינם יודעים שהם אשמים במותו שהם קירבו את קצו אבל , הם הגורמים למיתתו 45465 

 45466 .היודע תעלומות לפניו גלוי הכל

גם אם הם נעלמים ואין יודעים , ם נסתרים המשפיעים מטובם לכל דורםיש צדיקי, וכן גם לצד הטוב 45467 

אמרו לו ? אמר להם אילון דמאן, ג נהרי אפרסמון"אבהו אחזיה ליה י´ ל מספרים כד דמיך ר"חז, עליהם 45468 

בשינוי  (ויחי´ פ)א  ובתנחומ, (´ב ג"ר ס"בר) ל אילון דאבהו ואני אמרתי לריק יגעתי"א, אילון דידך 45469 

ואני אמרתי לריק ? ותמה ואמר כל אלה לאבהו, ה מתן שכרו"בהו כשנטה למות הראה לו הקברבי א, לשון 45470 

 45471 .יגעתי מיד נתאווה למיתה

הוא גידל אותם חינך , ויש לבאר כי יש במציאות תלמידים שהם ידועים לתלמידים מובהקים של אותו רב 45472 

לא רבם מכיר אותם והם , םאבל יש גם מצב של תלמידים נעלמי, אותם והביאם אל ההצלחה ואל העליה 45473 

ובמצב מיוחד זה יש , הם הושפעו ממנו מרחוק בלי שתהיה ביניהם זיקה אישית, לא מכירים את רבם 45474 

הקשר הוא רוחני , וגם הרב איננו יודע שיש לו תלמיד, והתלמיד אינו יודע אפילו שקיים בשבילו רב 45475 

 45476 .באופן שאינו נגלה לעינו של האדם

שם יודעים כי , שם יודעים ומכירים היטב הן את הרב והן את התלמיד, ותאך בשמים שם נגלו כל תעלומ 45477 

אלו הן פרי מתורת , בשמים גלוי וידוע כי החכמה והיראה שיש לתלמיד, קיימת זיקה בין הרב והתלמיד 45478 

כי הודות להשפעתו בלתי ישירה התגדל אותו תלמיד שגם הוא גלוי וידוע , אותו רב הידוע אף הוא בשמים 45479 

 45480 .´תרק לפני י

הבל פיו של הרב , ההשפעה של הרב על התלמיד במקרה הזה היתה סמויה באמצעות צינורות חשאיים 45481 

החכמה הקדושה התדבקה בהם וגרמה , התפזר וחדר לראשי כמה אנשים, התפשט באויר הארץ 45482 

ניצוצי אור שיצאו מהחכמה של אותו צדיק חדרו ללבבות אנשים והצמיחו בתוכם , להתעוררות בלבותיהם 45483 

, עד שבמשך הזמן התקדשו והיטהרו, ומני אז התפתחה בהם התשוקה העזה לשוב אל מקורם, האוראת  45484 

 45485 .ויש מהם שהגיעו לדרגה עליונה והצליחו ממש להתעשר בתורה וביראה

הם אינם יודעים מי הוליד אותם מבחינה , אותם אנשים הם תלמידים של אותו הרב אשר גרם לעלייתם 45486 

אין להם מושג היכן הוא מקום הרב להודות לו על החסד הגדול , צלחתםמי הגורם הראשון לה, רוחנית 45487 

מראים לו את התלמידים הבלתי , אבל כאשר בא הרב לעולם הבא מגלים לו את הסוד הזה, שגמל להם 45488 

מביאים התלמידים הללו , אומרים לו שאלו התלמידים אשר הוא גרם לעלייתם ולהצלחתם, מוכרים לו 45489 

 45490 .ולרב אומרים שאלה הם תלמידיו, מרים לתלמידים שזהו רבםאו, ומושיבים אותם לפניו

הם תלמידיו שנוצרו מכח האור שהפיץ , שאלו הכתות כתות של תלמידי חכמים, אבהו´ וזה שאומרים לר 45491 

אבהו ´ ואכן תמה ר, והרי זה כאילו נולדו על ידו והם תלמידיו, ובאורח בלתי ישיר הגיע אליהם, בעולם 45492 

עד , ת שעשה היתה לה השפעה"יעו לו כי כל תנועה ותנועה בעבודת השיהוד, שכל אלו דיליה הוא 45493 

אבהו איננו מכירם והם אינם מכירים ´ אותם תלמידים שר, שהגיעה לאזניהם וללבותיהם של תלמידים אלו 45494 

משתוקק היה לראות , אבהו כששמע זאת מיד נתאווה למיתה´ ור, אבל הם שלו פרי עמלו הם, אותו 45495 

 45496 .(מעייני החיים)  .ים לוהתלמידים הבלתי מוכר

 45497 

 45498 מאמר נז

 45499 .(ו"ט´ שמות ב)  וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה

וסימני , וראוי שתדע כי כל העולם מחובר מגשמיות ורוחניות נמזגו ונתערבו, ג"ל שער הבחינה פ"בחוה 45500 

ימני החכמה שהם והשלישי ס... האחד מהם סימנים גלויים אינם נעלמים, ענינים´ החכמה בכל זה על ג 45501 

זה היסוד נותן לנו להבין ההבדל , ש"נראים מצד אחד ונעלמים מצד אחד ולא יכירם מי שבינתו מעוטה עי 45502 

ומדוע , והשגחתו´ כל מקום שהצדיק מסתכל מוצא פלאות הבריאה המורים ליחוד ה, בין צדיק לרשע 45503 

 45504 ?נעלם זה מעיני הרשע

כ אם האדם בעצמו עומד "וע, עצמו הוא רוחני וגשמיוגם האדם ב, כי בכל הבריאה יש חלק רוחני וגשמי 45505 

וכמו אבן השואבת , ממילא מושך אליו חלק הרוחני מהבריאה, בצדקו תחת ממשלת שכלו והוא רוחני 45506 

כן כח הרוחני שבאדם מרגיש מציאות , מושך מרחוק הברזל ומדלג על יתר הדברים אף הקרובים אצלו 45507 

ואפילו דבר כזה שנראה , לתקנת העולם´ חדת מהבורא יתאיך שהכל בכונה מיו, הרוחני הנמצא בבריאה 45508 

ועומד על סוד תכליתה שהוא רק לתקנת , מוצא שם האדם הרוחני הנקודה הנכונה, שהוא כליון הבריאה 45509 

 45510 .האדם



, וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד זה המות, ל"ל יסודו על מאמר חז"וכמו שתמך שם החוה 45511 

אף במקום כזה שלאיש פשוט נדמה , סוד הבריאה ורואה הטוב ותקנת העולםהרי שהאדם הרוחני עומד על  45512 

גם שם מוצא הצדיק הטוב הנרצה להגיע אל , שהוא חורבן הבריאה ושולל מהאדם מהגיע אל התכלית 45513 

לא כן הרשע החי על טבעו החומד אך ורק לדברים , י בר לבו וזכות נפשו"וכל זה הגיע לאדם ע, תכליתו 45514 

 45515 .גם שכלו להרגיש רק החלק הגשמי שבעולםהוא מושך , גשמיים

הסתיר ´ כי בשעה שנגלה אליו ה, יוסי אלוהי גדול מאלוקיך´ מטרונא אחת אמרה לר, ר"וכן מצינו במד 45516 

בשעה , אמר לה תיפח עצמותה, ובשעה שראה את הנחש שהוא אלוהי מיד וינס משה מפניו, משה פניו 45517 

אבל נחש שהוא , את השמים ואת הארץ אני מלא כי הלא, שנגלה אלוקינו בסנה לא היה מקום לברוח 45518 

 45519 .פסיעות יוכל להנצל ממנו´ או ג´ אלוהיך כיון שאדם בורח ממנו ב

בכוחו להטיל יראה על האדם היותר , ז שלה ראו בהנחש כח טבעי היותר חזק"המטרונא והמאמינים בע 45520 

סי גילה לה סוד שגם כאן יו´ אבל ר, כי בעקיצה אחת קטנה מטיל ארסו וכבר פסק חיותו של האדם, גבור 45521 

פסיעות וכבר הוא ניצול ´ או ג´ מה שסדרה ההשגחה לסור רק ב, והשגחה פרטית´ אנו מוצאים יד ה 45522 

לו היה לזבובים כח ארסי , אילו היה לנחש כנפים לעוף כמו הצפור דרור לא שבק חיי לכל בריה, מהנחש 45523 

וכל הברואים , מר לקיים הבריאהלכל הסיבות גבוה מעל גבוה שו, כהנחש כבר היה כליון הברואים 45524 

 45525 .באופן שיהיו לעזר לקיום הבריאה ולא להשחיתה, הצריכים להמצא בעולם מסודרים

 45526 

ורץ ממקום שהוא לעזור להאילה המקשה לילד , כ אף הנחש והדרקן ממלא תפקידו לעזור לבריאה"וע 45527 

אמנם שתקיף וחזק , הכרופא מומחה ובלי שום קבלת פרס מציל מסכנת מות גם לה וגם לולד, שרחמה צר 45528 

כדי , אבל כבר סדרה השגחה העליונה שהנחש עם הארס שלו מוכרח להתגולל על גחונו, הוא הנחש 45529 

האם אין בזה התעוררות להכיר השגחה , שיהיה ביכולת האדם לברוח ממנו וארס שלו ישפוך לעפר 45530 

 45531 ?פרטית

ון הרוחני שבחיים להנהגתו ומתלמד מהמכו, ויסוד הזה שהאדם הרוחני רואה ומבין רמיזות בכל החיים 45532 

הנה הדעת נותן שמשה רבינו היה צריך , ר בבית פרעה המפליאה מאוד"יש ללמדו מהנהגת מש, הרוחנית 45533 

ושיהיה לו האפשרות להשאר בבית פרעה , ה שימצא בבית פרעה"לשמור היטב על הסיבה שסיבב הקב 45534 

ובמשך , חן ואמון במלכות פרעהפ חוקי השכל היה ראוי שמשה רבינו ישתדל למצוא "וע, לטובת ישראל 45535 

 45536 .הזמן ישפיע עליהם להקל או לפרוק לגמרי את עול הגלות מעל צוארי ישראל

, אבל השכל נותן שעליו להבליג על יגונו, ואם כי לבו מרגיש בצערן של ישראל ולבו דואב על צרת אחיו 45537 

על הכל עד שיבוא לידו  וצריך להתנהג כאוהב נאמן ולוותר, ולהסתיר צערו שלא יהיה נחשד בעיני פרעה 45538 

 45539 .ואין מקום בשכל להרגיז פרעה בשביל רחמנות על איש פרטי, הזדמנות לפעול ישועות

שיקל לו להטות לב פרעה , ה שימצא בבית פרעה"אין מקום בשכל לרחק עצמו מהסיבה שסיבב הקב 45540 

ת להושיע את וגם ימצא דרך ותחבולה להציע הצעו, ז שיתפוס מקום חשוב בבית פרעה"עי, לטובת ישראל 45541 

הלא זה רגיל להביט על כל התחבולות הנראות שהיא הסיבה המזומנת , ישראל באופן שיתקבלו על הלב 45542 

ודאי היינו מחזיקים שרק זו הדרך הישרה להתקרב אל , ש כשזה נוגע להצלת כלל ישראל"ומכ, מהבורא 45543 

 45544 .ה להצלת ישראל"הסיבה שזימן הקב

משה רבינו הבין , האיש הרוחני ממחשבת האנשים הפשוטיםכן גבהו מחשבת , אמנם כי גבהו שמים מארץ 45545 

ובשביל זה נגזר גלות , כיון דעיקר הגלות היה בשביל מכשול במה אדע, אחרת מרמיזות השגחה העליונה 45546 

, שהגאולה תהיה בדרך השכל´ כ איך יתכן שרצה ה"א, לתקן המכשול הלזה ולהגיע אל האמונה בתכלית 45547 

 45548 ?בבית פרעה ובסרכי ההשתדלות שבחכמתו ויחסו

שאם יתאמץ להפקיר הסיבות , ר בבית פרעה הוא בשביל זה גופא"ה למש"ר הבין שסיבת הקב"מש 45549 

זהו תכלית הגלות ששכרו גאולת הנפש והחומר גם , שהגאולה תהיה בחיזוק האמונה והבטחון´ ולבטוח בה 45550 

רואים להביא  הם, שבמקום שאנשים פשוטים רואים כפי הרגשת טבעם, זהו ראיית האיש הרוחני, יחד 45551 

 45552 .(המוסר והדעת)  .ראיה להרגשת שכלם

 45553 

 45554 מאמר נח

 45555 .(´כ´ שמות ב)  ויאמר אל בנתיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם

כי אי , צריך להיות בהתאם לערך החסד והטובה, רגילים לחשוב שהתגמול בעד חסד שאדם מקבל מחבירו 45556 

ל אנו רואים השקפה אחרת "ולם בתורה ובדברי חזא, אפשר לדרוש ששיעור השכר יעלה על מדת הטובה 45557 

אין שיעור לגמול ולשעבוד שהוא חייב לו במשך כל ימי , שבעד כל טובה שאדם מקבל מחבירו, לגמרי 45558 

 45559 .חייו ולדורי דורות



 45560 ל כמו שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית להודיעך שכוחו גדול"ואמרו חז, ויגל את האבן מעל פי הבאר

היה לגבי יעקב מעשה קל , חסד זה שעשה יעקב שגלל את האבן מעל פי הבארהרי ש, (ר"י בר"רש) 45561 

ובכל , וגם מתיחס הוא לגבי רחל שהיא בת אחי אמו שמחובתו לעזור לה, כמעביר פקק מעל פי צלוחית 45562 

יחד לב וגל אבן מפי באר מים בצדקו חון , זאת אנו מזכירים מעשה זה בתפילתנו על הגשם עד היום הזה 45563 

 45564 .חשרת מים

ואם כי לכאורה , ותלויות בו זכויות רבות לאין שיעור, א מכאן שכל מעשה חסד ערכו גדול מאודאל 45565 

ספרי ) ל מה הוא חסיד אף אתה חסיד"הרי יש בו משום והלכת בדרכיו כדברי חז, מילתא זוטרתא היא 45566 

יקר ו, לא פחות מהשגות הגבוהות של מאבק יעקב עם שר בלול מאש ומים´ וכלולה בו דבקות בה, (עקב 45567 

עד שאנו מבקשים מאתו שזכות זו תעמוד לנו , ה כמו המעשים הגדולים ביותר"מעשה זה בעיני הקב 45568 

שדורשת זכויות , ושבשכרה יעניק לכל זרעו לדורי דורות אחת הברכות הגדולות ברכת הגשמים, לעולם 45569 

 45570 .רבות ובה תלוי קיומו של עולם

עשה טוב של כל אדם לרבות בני אומות אלא כל מ, ולא רק מעשה חסד של יעקב יש לו ערך רב כזה 45571 

מסופר בתורה שכאשר נאותו בני חת לבקשתו של אברהם לתת לו אחוזת קבר , העולם אין שיעור לערכו 45572 

ובאמת היה במעשה זה מצד בני חת משום , השתחוה אברהם לפניהם כמה פעמים, לקבור את שרה 45573 

ובני חת , כנותם וקנה שדה בגבולםשאברהם אבינו שנקרא בפיהם נשיא אלקים בא בש, חשיבות לעצמם 45574 

 45575 .ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר, גם נהנו ממכירת אחוזה זו שקבלו תמורתה כסף מלא

ל "ש חז"וכמ, והשתחוה להם לאות תודה כמה פעמים, אף על פי כן הכיר להם אברהם טובה במדה מרובה 45576 

ב בני חת עשרה פעמים כנגד כמה קולמוסין משתברין כדי לכתו, אליעזר כמה דיות משתפכות´ אמר ר 45577 

, (ח"ר נ"בר) ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק כאילו מקיים עשרת הדברות, עשרת הדברות 45578 

וכמה הוא , ואף בצורה הקלה ביותר ויהיה העושה מי שיהיה, הרי כמה גדול ערכו של כל מעשה חסד 45579 

 45580 .מחייב הודאה והכרת טובה לאין שיעור

אחר שבנות יתרו סיפרו אודות משה שהצילן מיד , חסד של יתרו עם משהעובדה זו מוצאים גם במעשה  45581 

ר סימון אין כאן חסד בשכרו "א, אמר להן יתרו למה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם, הרועים 45582 

בימי שאול דכתיב ויאמר שאול אל הקיני לכו סורו ? ה"ואימתי פרע לו הקב, האכילו דכתיב דלה דלה לנו 45583 

 45584 .(ו"ט´ שמואל א) ואתה עשית חסד עם כל ישראל בעלותם ממצרים, אוסיפך עמו רדו מתוך עמלק פן

אלא ללמדך שכל מי שעושה חסד עם אחד מבני ? והלא עם משה בלבד עשה, וכי עם כל ישראל עשה חסד 45585 

ומה אם מי שעושה , והרי דברים קל וחומר, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה חסד עם כל ישראל, ישראל 45586 

מי שעושה חסד עם מי שאינו חייב לו על אחת , ה שכרו"חייב לו ראה מה פרע לו הקב חסד עם מי שהוא 45587 

 45588 .(ילקוט שמות) כמה וכמה

ולא זה בלבד אלא שהרועים השליכו אותן לתוך , הרי שיתרו חייב לשלם שכר למשה על אשר דלה להן 45589 

מכיון שסוף סוף  ובכל זאת, והשכר שיתרו פרע למשה היה בזה שהאכיל אותו לחם, המים ומשה הוציאן 45590 

, ולא רק עם משה בלבד אלא עם כל ישראל, ראו בזה כאילו עשה חסד עם משה, יתרו גמל לו טובה 45591 

ומעשה זה נשמר לדורות עד לאחר מאות שנים כאשר בא שאול להילחם בעמלק ומצא את הקיני שהם  45592 

 45593 .והציל אותם בשכר אותו חסד, מצאצאיו של יתרו

ובכל זאת עמדה להם זכות של , יחד עם עמלק מפני שנתחברו עמהם כנראה ראויים היו הקיני להיספות 45594 

שאם , ו"ל בעצמם ק"וכבר למדים חז, למרות שלא נחשב כחסד גמור והגין עליהם, מעשה יתרו עם משה 45595 

שתלויות בו , העושה חסד אמיתי על אחת כמה וכמה שאין שיעור לערכו, חסד כזה שאינו אלא שכר כך 45596 

 45597 .חייבים להכיר טובתו ולהשיב לו גמול לעולם זכויות לדורות וכל הדורות

ואמרו , כתוב וילך משה וישב אל יתר חותנו, שלח את משה להוציא את בני ישראל ממצרים´ אחר שה 45598 

איני יכול מפני ! אמר לו רבון העולמים, ה ועתה לכה ואשלחך אל פרעה"ל בשעה שאמר לו הקב"חז 45599 

, (ר שם"שמו) שהוא פותח פתחו לחבירו נפשו חייב לוומי , שקבלני יתרו ופתח לי ביתו ואני עמו כבן 45600 

 45601 .משום כך שב משה אל יתרו כי לא ראה לעצמו היתר ללכת למצרים אלא ברשותו של יתרו

הוצאתם מטומאת , עמדה כאן לפני משה בעיית גאולתם של ישראל משעבודם הקשה, מופלאים הדברים 45602 

ה בכבודו "ולא עוד אלא שהקב, ´ית המקדש וכויעודי התורה ב, מצרים וקיום כל היעודים שהובטחו להם 45603 

ובכל זאת לא יכול משה לעבור על חובתו כלפי יתרו , התגלה לפניו והטיל עליו את התפקיד הנשגב הזה 45604 

ולא נאות לקבל עליו את , ה שאינו יכול לקבל את שליחותו"עד שטען כלפי הקב, משום הכרת הטובה 45605 

שאין , עד כדי כך מחייב כל מעשה חסד הכרה ושעבוד, לכךתפקיד גאולת ישראל עד שיתרו נתן לו רשות  45606 

 45607 .דבר בעולם שיכול להכריע אותו

אלא מהרגשתם הטבעית , ומדה זו של הכרת הטובה אינה לפנים משורת הדין ושל אנשי מעלה בלבד 45608 

ומי שאינו מדקדק בה רואים בו ירידה ופגם בכל , ומחובתם הרגילה של כל בני אדם לרבות רשעי העולם 45609 



אלא שאמרו ? ל והלא פרעה עצמו היה"שואלים חז, ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, יותואיש 45610 

אמר להם שוטים אתם עד עכשיו משלהם אנו אוכלים והיאך , המצרים לפרעה בואו ונזדווג לאומה זו 45611 

להם עד שאמר , חדשים´ כיון שלא שמע להם הורידוהו מכסאו ג, אילולא יוסף לא היינו חיים, נזדווג להם 45612 

 45613 .(ר"שמו) לפיכך כתיב ויקם מלך חדש, כל מה שאתם רוצים הריני עמכם והשיבו אותו

ובכל זאת ראה את עצמו משועבד ליוסף ולאחיו , הרי פרעה שהיה עובד אלילים וידוע ברשעותו לאלקים 45614 

ולא הסכים בשום פנים להתנכר להם עד , בגלל הטובה שגמל אתם בשנות הרעב, ולדורותיהם אחריהם 45615 

ולא מלכות סתם כי , יכולים לתאר לנו כמה גדול הנסיון לוותר על כסא המלוכה, ר על כסא המלוכהשוית 45616 

ל למדים "חז, ויתור על המלוכה לאחר שכבר ישב עליו, אם מלכות מצרים שהיתה מושלת בכל העולם 45617 

לבסוף כשעלה בקש , דבר זה משאול המלך שלמרות שבתחילה היה נחבא אל הכלים וברח מן המלוכה 45618 

ומשכמו ולמעלה , והדברים אמורים אף לגבי שאול שהיה כבן שנה לחטא, (7ט"מנחות ק) הרוג את דודל 45619 

 45620 .ו אצל כל אדם"ק, גבוה מכל העם

עתה , בתחילה כל האומר עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי, יהושע בן פרחיה על עצמו´ מכאן הכריז ר 45621 

ואם בקדושי עליון ובורחים מן הכבוד , (שם) חמיןכל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של  45622 

כמה שהם נלחמים על , על אחת כמה וכמה באנשים רגילים וברודפים אחר הכבוד, כך —במדה כזאת  45623 

מצא פרעה הכרח נפשי להתגבר על עצמו , ועם כל זה עם כל הקושי הרב שבצעד כזה, כבודם ונשיאותם 45624 

הרי כמה ראה אף פרעה , תו של יוסף שגמל אתו ועם עמוובלבד לא לכפור בטוב, ולהתפטר מכסא המלוכה 45625 

 45626 .ולשמור הכרה ואמונים לעושהו ולדורותיו אחריו, הרשע חובה להעריך מעשה חסד

אבל אם היא איננה עומדת , שאף מי שיש לו מדת הכרת הטובה בשיעור גדול כזה, ומכאן אנו גם למדים 45627 

מכיון שפרעה לא החזיק מעמד אלא שלשה חדשים  ,הרי כאילו בטלה בזה כל המדה, בפני כל נסיון ולחץ 45628 

פן יתוספו על , ולבסוף הושפע מטענותיו של עמו שיש בויתורו משום סכנה לקיום מלכות מצרים, בלבד 45629 

כאילו לא הכיר , אומר עליו הכתוב אשר לא ידע את יוסף, (י שם"רש) שונאיהם ויגרשו אותם מן הארץ 45630 

 45631 .הכרת הטובה מתערערים עם זה כל יסודות האמונה וההכרהומכאן עוד שאם נפגמה מדת , בטובתו כלל

לכן כתב , אמר המלך התיזו את ראשו כי למחר יעשה בי כך, ר אבין משל לאחד שרגם אוהבו של המלך"א 45632 

הרי , ´למחר הוא עתיד לומר לא ידעתי את ה, עליו המקרא אשר לא ידע את יוסף היום לא ידע את יוסף 45633 

באשר , ונתחייב מיתה´ ראו בו מיד את סופו שיהיה כופר בה, ל יוסףשמיד עם ערעור הכרת טובתו ש 45634 

ת "אינו מכיר בחסדו של השי, מי שאינו מבין להעריך מעשה חסד של חבירו, שורש אחד לשני הדברים 45635 

 45636 .ולבסוף יבוא לכפור גם בו בעצמו, וכופר בטובתו

, (ג"דברים כ) ת בארצושיא המדה בהכרת הטובה משתקפת בציווי התורה לא תתעב מצרי כי גר היי 45637 

העבידו אותם בכל עבודת פרך בחומר ובלבנים , התורה מספרת היאך התיחסו המצרים לישראל במצרים 45638 

ואם כי גם בזה כיונו , ובכל זאת מכיון שהם גם נהנו ממצרים שנתנו להם לישב בארצם, ועינו אותם 45639 

א שיבואו לאחר שלשה דורות ולא רק שאסור לתעב אותם אל, לטובת עצמם יש להכיר בטובה זו לעולם 45640 

ר אלעזר בן עזריה המצרים לא קיבלו את ישראל אלא "א, ל קל וחומר"וכבר למדו מזה חז, בקהל ישראל 45641 

מי , כך —ו ומה אם מי שלא נתכוון לזכות "והרי הדברים ק, לצורך עצמם וקבע להם המקום שכר 45642 

 45643 .(ספרי שם) כ"שנתכווין לזכות עאכו

עד שהוא צריך להרגיש אותה , ת הטובה חייבת להיות כה מושרשת באדםומדה זו של הערכת החסד והכר 45644 

לרבות בעלי חיים , כי אם גם לגבי כל דבר שיש לו ממנו איזו טובת הנאה שהיא, לא לגבי בר דעת בלבד 45645 

ל אומרים בירא דשתית "חז, אם כי טובתם באה מאליהם ולא שייכת לגבם כל הודאה, צומחים ודוממים 45646 

ואולם ממקורות שונים , וחושבים אנו שאינו אלא משל, (7ב"בבא קמא צ)א  י ביה קלמיניה מיא לא תישד 45647 

, שאף בור ממש ששתית ממנו מים לא תשליך בו אבן, מוכרח שהדברים מכוונים גם פשוטם כמשמעם 45648 

 45649 .ומוצאים אנו שהראשונים נהגו כן הלכה למעשה

וכמה מחובתו להכיר טובת הנאה , הרי כמה צריכה להיות מפותחת באדם המדה להוקיר כל מעשה חסד 45650 

ולראות את עצמו משועבד לגמול טובה תחת טובה ללא כל , שהוא מקבל ממי שהוא יהיה מי שיהיה 45651 

כי אם אף מצד זרע זרעם של מקבלי החסד ולכל , ולא רק מצד עצם מקבל החסד ולמטיב עצמו, חשבונות 45652 

ת כמה שחייב אדם להוקיר חסדו של ואם לבריות כך על אח, הדורות של המטיבים אחריהם לדורות עולם 45653 

 45654  .ולהשתעבד לו על כל טובה וטובה שהוא מקבל ממנו בכל רגע ורגע לאין סוף וללא שיעור, ה"הקב

 45655 .(אור הצפון)

 45656 

 45657 מאמר נט

 45658 .(´כ´ שמות ב)  ויאמר אל בנתיו למה עזבתן את האיש ִקראן לו ויאכל לחם



הרחבת , החיים לאותה מעלה של האדם אלא התאמת, ז אין להבין שהוא תשלומין"שכר מצוות בעוה 45659 

שכר זה יותר חשוב הוא מכפי שהורגלנו לפרש , הבחירה של בעל המצוה כפי המדרגה שהגיע אליה 45660 

כי שעה של , הביאור הרגיל בזה הוא, ב"ז מכל חיי העוה"ט בעוה"יפה שעה אחת בתשובה ומעש, המשנה 45661 

יצירה זו אפשרית רק , י בחירתו"ו עשהאדם יוצר את הנצח של, ט שעה של יצירה היא"תשובה ומעש 45662 

, השכר הנצחי שלו מוכן ומזומן הוא שם ממה שרכש לו שלמות נפשית כאן, ב"ז כי אין בחירה בעוה"בעוה 45663 

כי היצירה היא רק באותה שעה , ט גדלותו רק באותה שעה"אמנם יתרון זה של שעה אחת בתשובה ומעש 45664 

 45665 .שהוא בוחר בטוב ולא יותר

א אל ישמח אדם על מצוה שבאה "כמו שכתוב בתדב, פירושו הוספה של אפשרותז "אבל שכר מצוה בעוה 45666 

אלא על שנפתח , אל ידאג אדם על עבירה שעבר, אלא על שנפתח לו פתח גדול לעשות מצוות הרבה, לידו 45667 

, אפשרות זו של טוב או רע המתוספת לאדם אחר עשיית מצוה או עבירה, לו פתח גדול לעשות עבירות 45668 

שעה אחת , מעלה שמקרבת את האדם למצוות רבות יצירה של יצירות, ת הנפש היאהרחבת הלב ומעל 45669 

ט יפה מכל חיי "ואם שעה אחת של תשובה ומעש, לימים אחרים לשנים אחרות, המביאה לשעות הרבה 45670 

 45671 .ז"כ זהו שכר מצוה בעוה"ימים ושנים עאכו, ב"העוה

בשביל מצוה קלה שעשה צריך , רי שכר מצוה מהראוי שיהיה לה סד"אפשרות זו המוסיפה והולכת ע 45672 

בזכות , בשכר מצוה פרטית ראוי הוא לזכות למצוה כללית כתלמוד תורה, האדם לזכות למצוה חמורה 45673 

, (´מגילה ג) כמו כבוד התורה שאמרו במסכת, תלמוד תורה ראוי הוא להגיע למעלה שהיא גבוהה מלימוד 45674 

ר כבוד התורה יזכה למעלות שאי אפשר בשכ, ש"שכבוד תורה דיחיד שקול כמו תלמוד תורה דרבים עי 45675 

 45676 .לשער אותן במושגנו הקצר

, בשכר שאמר יתרו קראן לו ויאכל לחם זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזית, (.סנהדרין קד) ´איתא בגמ 45677 

הכרת טובה זו קטנה , אלא גמול בעד הצלת בנותיו, קריאה זו של יתרו לא היתה מצוה של הכנסת אורחים 45678 

מעלה קטנה כזו אשר יותר נכון לקרותה שלילה של , סעודה אחת בעד הצלת בנותיואכילת , היתה מאוד 45679 

גם דבר מועט כזה עשה פתח גדול לבני בניו שיהיו יושבים בסנהדרין ולא ללמוד , כפיית טובה לגמרי 45680 

 45681 .אלא הוא זכה גם ללמד תורה, תורה לבד זכה יתרו בשביל המצוה שעשה

גם לבני בניו זיכה במצוה שלו להיות בין אלה שיורו , הלכל ישראל הוסיף פרשה בתורתנו הקדוש 45682 

ואם במצוה קלה כך במצוה חמורה , י מצוה"זוהי האפשרות הנוספת ע, משפטים ליעקב ותורה לישראל 45683 

בשביל ארבע פסיעות שליוה פרעה לאברהם נשתעבד בבניו ארבע מאות , (.ו"סוטה מ)א  כדאית, כ"עאכו 45684 

לא , אבל יחד עם זה יש גם כבוד התורה, הוא על שלקח את שרהארבע פסיעות אלו מעשה פיוס , שנה 45685 

אלא הכרה קטנה למי שגדול , לא שמע עליו ולא נמנה בין הנפש אשר עשה, הכיר את גדלותו של אברהם 45686 

 45687 .ממנו

אלא גם לראות את יעקב אבינו שמלאכי מעלה , בשביל כבוד תורה זה זכה פרעה לא רק לעושר וכבוד 45688 

ולהיות ארץ מצרים אכסניא של תורה ליעקב ובניו , את דמות אדם שבמרכבה אמרו זה לזה בואו וראו 45689 

י משה "ובסוף ימי השעבוד זכה לראות נסים ונפלאות ע, ש ירדו למצרים שכינה עמהם"כמ, דורות רבים 45690 

, (בא´ ן פ"רמב) י הכרתו זאת לתשובה שלמה ומאהבה"ואם לא היה מחזק את לבו היה מגיע ע, ואהרן 45691 

וזהו מה שאמרו הוי זהיר , לבחירה מסוג אחר הוא זוכה, נפתחת לפני העושה מצוה אפשרות אין סוף 45692 

 45693 .שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות, במצוה קלה כבחמורה

אבל מה שפועלת המצוה על האדם הלא ענין טבעי , החידוש של שכר מצוה הוא רק בגדלות השכר שבה 45694 

הטעם אשר הוא מוצא , ך לב האדם לחזור וללמודהלימוד עצמו מוש, הלומד תורה מתקרב אל התורה, הוא 45695 

וכן הוא בכל , כל אלה פועלים על לב האדם להחזיק בדבר יותר ויותר, והברכה אשר הוא רואה בלימודו 45696 

 45697 .אם אדם עושה חסד פעם אחת קונה הוא בנפשו נטיה ואהבה לעשות חסד, הענינים

ם את "כמו שמבאר הרמב, מה שביםממקור המדות באים ולמקור זה ה, מעשי האדם נפעלים ופועלים 45698 

שפנימיות האדם וחיצוניותו , כי היסוד לכל עבודת המדות ושלמותן הוא, המשנה והכל לפי רוב המעשה 45699 

פעולה זו כל כך גדולה היא , תורה מביאה לידי מעשה ומעשה מקיים את התורה, קשורים ודבוקים המה 45700 

תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים כל זה  ,(.ברכות יז) ש"י מעשים כמ"עד ששלמות החכמה באה רק ע 45701 

 45702 .בדרך הטבע הוא

כמו שבארנו מה , י מעשה הכי קטן"החידוש בשכר מצוה הוא גדלות הפעולה ולשלמות הנפש הבאה ע 45703 

זכה שבני בניו ישבו בסנהדרין בלשכת , בשכר שאמר יתרו קראן לו ויאכל לחם, (ד"סנהדרין ק)א  דאית 45704 

יצא ממנה דוד שאמר שירים ותשבחות , אה הפעם אודה את השםל אמרו בשביל שאמרה ל"חז, הגזית 45705 

ת על שזכתה לשבט אחד יותר "שם אפשר להבין כי ההודאה שלה היתה להשי, ן מזמורים תהלים"בק 45706 

 45707 .הודאה כזו של אחת האמהות מסוגלת להיות הכנה לשירי דוד המלך, מכפי שחשבה



וגם קטנה ביותר הודאה , על טובה שעשה לוהודאת אדם לחבירו , אבל ההודאה של יתרו דבר פשוט היה 45708 

, דבר שאין לו שייכות למעשה שעשה, ולבסוף זכה לתלמוד תורה ברבים לו ולבני בניו, זו לעומת הטובה 45709 

הרי בכל מעלה קטנה של חסד  , אלא כיון שאנו אומרים באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד 45710 

מדת שכר כזו פעולה מקיפה כזו , א זוכה לתורת חייםומאור פנים זה הו, מתקרב האדם לאור פני השם 45711 

 45712 .(תורת אברהם)  .דבר חדש הוא

 45713 

 45714 מאמר ס

 45715 .(´כ´ שמות ב)  ויאמר אל בנתיו למה עזבתן את האיש ִקראן לו ויאכל לחם

עוד אמרו ויאכל לחם שמא , זכה וישבו בניו בלשכת הגזית, ל בשכר שאמר יתרו קראן לו ויאכל לחם"אחז 45716 

צא וחשוב , ה כמה גדול שכרו לדורי דורות"ואפ, פ לא היתה כוונתו לשם חסד"י שעכהר, ישא אחת מכם 45717 

ח שלו נעשה "ועל ידי מעשה גמ, היה נשאר ודאי גוי ערל כמו שהיה, אילו לא קרא יתרו למשה לאכל לחם 45718 

 45719 .ש שיתר פרשה אחת בתורה"ולמה נקרא שמו יתרו ע, חותן משה

והכומר הלזה זכה לבוא תחת כנפי , גופי הלכות תלוייןהלא בתיבה אחת שבתורה כמה ! נפלא ונורא 45720 

? האם יש בכח שכל אנוש להקיף עוצם שכרו, השכינה ולכוון פרשה שלמה כדעת המקום ונקראת על שמו 45721 

היינו מעלה של מדת החסד אשר גם , י דבור אחד של טובה שאמר קראן לו ויאכל לחם"והכל בא לו רק ע 45722 

.שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות, וי זהיר במצוה קלה כבחמורהל ה"אכן זהו משאחז, לא היתה שלמה 45723 

 45724 .(אור יהל)  

 45725 

 45726 מאמר סא

 45727 .(´כ´ שמות ב)  ויאמר אל בנתיו למה עזבתן את האיש ִקראן לו ויאכל לחם

בשכר קראן לו ויאכל לחם זכו בני בניו של יתרו וישבו , ר יוחנן גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים"א 45728 

 45729 על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, ת את הקרובים מעמון ומואב דכתיבומרחק, בלשכת הגזית

 45730 .(ד"סנהדרין ק)

כי הלא משה , והנה יתרו לכאורה לא הגדיל לעשות חסד עם משה רבינו בהזמינו את משה רבינו לסעודה 45731 

אין אולם , וחסד יתרו לא היתה איפוא אלא הכרת טובה רגילה, הטיב עם בנותיו כנאמר ויקם משה ויושיען 45732 

זכה שבני בניו ישבו , ויתרו שהראה נדיבות ואדיבות כלפי משה, מקפחים במקום שכר פעולה טובה 45733 

 45734 .ומכאן שכל מעשה טוב מנחיל לעושהו ולבניו אחריו אושר לא ישוער וצדקתו עומדת לעד, בלשכת הגזית

, ושיתובדומה לזה אנו רואים את גודל השפעת השלילה למעשה הטוב המשקפת את שפלות הנפש האנ 45735 

, משום שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, ´כגון העמונים והמואבים שנגזר עליהם שלא יבואו בקהל ה 45736 

הלא ראו עם יצא ממצרים ביד חזקה , שבהשקפה ראשונה אפשר להאמין שלא היו אשמים כל עיקר 45737 

זקוק  האם, ומצוייד בבארה של מרים ומן מן השמים להנאתו, ובזרוע נטויה כשענני כבוד סוככים עליו 45738 

 45739 ?הוא לתוספת מים ומזון

עורר קיטרוג עליהם במרום כי בזה , אלא שחוסר אדיבותם להראות חיבה מצדם ולו גם באופן סמלי 45740 

ובגין כך לא יבא עמוני ומואבי בקהל , ונמצאו בלתי ראויים להתמזג עם העם הנבחר, נתגלה טיבם הגרוע 45741 

 45742 .(אורח לחיים)  .´ה

 45743 

 45744 מאמר סב

 45745 .(א"כ´ שמות ב)  ויתן את צפרה בתו למשהויואל משה לשבת את האיש 

אבל אינו כן הסביבה , בני אדם חושבים שהשפעת הסביבה עושה רושם חשוב רק על ילדים וחלושי הדעת 45746 

בשעה , ויואל משה לשבת את האיש, (.בילקוט שמות רמז קטס) ´עי, עושה רושם אפילו על הכי גדול 45747 

הבן , קבל עליך דבר שאני אומר לך ואני נותנה לך ל"א, שאמר משה ליתרו תנה לי את צפורה בתך לאשה 45748 

ל השבע לי וישבע לו שנאמר "א, שיהיה לך תחילה יהיה לעבודה זרה מכאן ואילך לשם שמים וקבל עליו 45749 

 45750 .ואין אלה אלא לשון שבועה, ויואל משה

יך וא, ז וגם ישבע על זה"ה יסכים ליתן את בכורו לע"שמשה רבינו ע, ומעולם נתקשינו בדברים אלו 45751 

אמנם כבר נתבאר ? לו יהא ויואל לשון שבועה אבל תוכן השבועה מנין, ילמדו דבר פלא כזה מלשון ויואל 45752 

פ "ופירושו שמה שמתחייב מזה ע, ל לשון זה אומר כך"שיש בדברי חז, (ד"תפארת ישראל כ) ל"במהר 45753 

אף שמצאנו , בועהל אין ויואל אלא לשון ש"גם מה שאמרו ז, עצם מהותו ופנימיותו נקרא שהוא אומר כך 45754 

שמיד כאשר יש לאדם , שכך הגדירו בעוצם ידיעתם בכוחות נפש האדם, לשון ויואל על ענין התרצות 45755 

 45756 .כבר הוא נגרר אחריו בחזקה וכאילו מושבע לו ועומד הוא, נטיית רצון לאיזה ענין



בני עמו הוא וגם היה סובל יסורין משום כך מ, ז"ה אצלו היה יתרו כבר מופרש מע"והנה כאשר בא משרע 45757 

ל על הפסוק "כארז, גם מה שקודם לכן עבד כל עבודות זרות שבעולם והניחן, י"רש´ ובנותיו שנדוהו עי 45758 

ל שגם זה מורה על כח בקשת האמת שהיה חזק בו "ז זצ"כתב הגרש, מכל האלקים´ עתה ידעתי כי גדול ה 45759 

יודה עליו ולבסוף יחזור  בודאי, מכל זה היה יכול משה להיות בטוח שכאשר יורהו דרך האמת, מאוד 45760 

 45761 .למוטב בלי ספק

ה קבל על עצמו חיי צער כדי לקרב אותו אל "ומשרע, ´ז הרי לפי שעה לא היה יתרו עדיין עובד ה"עכ 45762 

, ה אל הבור מחמת יראת פרעה"שבתחילה השליך יתרו את משרע, (א"כ´ ב) ש בתרגום יונתן"האמת כמ 45763 

עדיין נמצא מקום , ה"עם כל השם שמים של משרע מ"מ, והיתה צפורה מפרנסת אותו עשר שנים בסתר 45764 

 45765 .על שהתחבר לסביבה כזו ברצון ויואל, פ משפט התורה הקדושה"לבקורת ע

משום נטיית רצון זו כבר הוא מושבע לה ולכל מה שיכול , פ התורה משפט האמת"ולא עוד אלא שע 45766 

גם אדעתא דהכי , ז"צד עובדקות פנימיות לבבו כבר מוסכם הוא שגם אם בנו ימשך ל, להשתלשל ממנה 45767 

וכך , מ כיון שמעצם התחברות משה ויתרו כך מתחייב"מ, ואף שלא דבר משה וגם לא חשב כזאת, מתרצה 45768 

 45769 .נקרא שכך אמר לו יתרו וכך קבל עליו וכך נשבע לו, הוא בתעלומות פנימיות הלב

מאוד בחינת צל הוא ודאי בבחינה דקה , ה"והנה אם כי כל זה שאמרנו בענין נטיית רצונו של משרע 45770 

שעיכב יתרו את משה , ד"כ´ תרגום יונתן ד´ עי, מכל מקום בתוצאות הענין תצילנה אזני השומע, בעלמא 45771 

ומלשונו שם מובן שהעיכוב נחשב כתוצאה , ה מלמול את בנו הבכור כל זמן שהיה בביתו"רבינו ע 45772 

שנאמר בפסל , ז"עשבן בנו של משה נעשה כומר ל, וגם יותר מזה להבהל ולהשתומם, משבועת משה 45773 

ה "וגם חזר אצלו אותו הענין ממש שהיה במרע, ל בן משה"מיכה יהונתן בן גרשון בן מנשה ודרשו ז 45774 

 45775 .ל"ז ממש רח"אך שם כבר היה לשם ע, שנאמר ויואל הלוי לשבת את האיש

אפילו אם , ´כ בעבודת ה"אם אדם מתקרב אל סביבה שאיננה חזקה כ, נוראות להשתומם מערך הסביבה 45776 

מ כבר יש בזה הסכמה בקרב לבבו לוותר קצת הנהגתו "מ, ותיו המעולות ביותר לשם שמים ממשכוונ 45777 

גם מוסכם אצלו כל מה שיכול להסתובב מזה לענין , וקבל קצת מקולות הסביבה שהולך אצלה, בעבודה 45778 

, וכי הסכנה איננה נעלמת מפנימיות לבב, ל"לדברים החמורים ביותר רח´ ואפי, הנהגת בניו ובני ביתו 45779 

 45780 .וכיון שיורד לה לכתחילה אדעתא דהכי יורד

ומלאה ´ אם מחליט אדם מאיזה טעם שיהיה להשתקע בסביבה הגדורה ביראת ה, כ לצד הטוב"וכן הוא ג 45781 

וכל מה שיסתבב מזה זכותו הוא כי אדעתא דהכי , כבר בחר בזה בעדו ובעד בניו ובני ביתו, רוח התורה 45782 

 45783 .(221´ א ע"הו חמכתב מאלי)  .עלה לה ומרובה מדת טובה

 45784 

 45785 מאמר סג

 45786 .(ג"כ´ שמות ב)  ויהי בימים ההם ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו

´ והוא לימדו דבכל מקום שנא, ש בן יוחאי דלימא ליה מהני מילי מעליותא דראש השנה"יודא ביקש מר´ ר 45787 

רה תמוה הוא איזה ולכאו, (א"רל´ ק פנחס עמ"זוה) וכן ויהי בימי אחשורוש, ויהי אינו אלא לשון צער 45788 

ועוד מה שייכות יש כאן ? י"מה הם החידושים הנפלאים בתשובה שהשיב רשב? מילי דמעליותא יש כאן 45789 

 45790 ?לראש השנה

הוא קצר ראיה ואין שכלו מגיע , טבע האדם שהיצר מערפל את שכלו עד שהאדם רואה רק חצי דבר 45791 

נו מתעמק להבין מתחת להשכלה הוא מסתפק במושכלו הראשון ואי, למרחוק לראות גם את סוף הענין 45792 

אז הוא נשאר עומד באמצע , וכאשר שכלו מוגבל מפני הטבע והמדות העצלות הבושה והגאוה, הראשונה 45793 

 45794 .אין הוא מגיע אל הסוף ואל השכל האמיתי ואל סוד ההבנה, הענין

וכה כאשר יש לאדם נשימה אר, (ד"משלי י) וכבר אמר החכם מכל אדם ארך אפים וקצר רוח מרים אולת 45795 

אבל כשהוא קצר רוח הריהו נשאר קצר ראיה וקצר , אזי יגיע בסוף לתבונת הענין, לסבול להתיגע ולעמול 45796 

אין הוא , ואם הוא נמצא בתוך צרה או שחסר לו משהו מצרכי החיים אזי נשאר שקוע בתוך הצרה, הבנה 45797 

 45798 .מסוגל להרים ראשו ולראות את החלק השני של המטבע את אחרית הדבר

אז יראה גם את נחמתו , האדם שלכל צרה יש קיצבה שקצבו לו מן השמים עד כאן ולא יותר אבל אם ידע 45799 

החלאים רעים , (ה"ז נ"ע) רעים בשליחותן ונאמנים בשבועתן, ש וחלאים רעים ונאמנים"כמ, וגאולתו 45800 

אולם האדם הוא קצר ראיה , והם מושבעים להסתלק ככלות הזמן, והצרות נשלחו מהשמים רק לזמן מוגבל 45801 

כי לא לעולם אריב ולא , ואינו מסוגל לכבוש את השעה ולראות את הנולד, הוא רואה רק הצרה שבהווה 45802 

הדפים , אז תתגלה לפניו תמונה אחרת, עליו להפוך את המטבע ולראות גם את הצד השני, לנצח אקצוף 45803 

 45804 .המבשרים לו את הקץ את הנחמה והגאולה

שיחכימו לראות דבר שלם ולא רק , דרך להורות לרביםלימדו , י"י לר"וזוהי מילי מעליותא שגילה רשב 45805 

, י אמר להורות לכל התלמידים כלל גדול"רשב, להתעלות מעל לצרות ולראות גם את הנחמות, חצי דבר 45806 



וכאשר , כי הצער והנחמה הם פרשה אחת שלובים זה בזה, שכל ויהי הוא לשון צער ובכל צער יש נחמה 45807 

וכאשר ילמד לראות מרחוק אזי , גם לראות אל חציה השני קוראים את החצי הראשון של הפרשה יש 45808 

 45809 .יאורו עיניו

והורה לו שלא יעמוד רק בפרקים הראשונים , הוא הביא ראיה מויהי בימי אחשורוש ויהי לשון צער 45810 

שלא יתרשם עד כדי השקעת , תקופת הצלחתו והגזירות הקשות והאיומות, המדברים על גדולת המן 45811 

בה מסופר , אלא ידפדף הלאה ויגיע גם לחלק השני לפרשת הגאולה, בלבדהמחשבה בפרקים הראשונים  45812 

על , על גאולת ישראל ועל גדולת מרדכי ואסתר, על מפלתו ומפלת עוזריו, על הקץ לגאוות המן והצלחתו 45813 

 45814 .ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, על הנהפוך הוא שליהודים היתה אורה ושמחה, האורה והשמחה

, הוא סלל דרך בחיים דרך החכמה והמוסר, שמעון בן יוחאי את הרבים´ עליותא שזיכה רזוהי המילי דמ 45815 

כי בכל , ואזי יראה תמיד את הדבר השלם, שהאדם יעבד את שכלו ויכוון מדותיו להסתגל למדת הסבלנות 45816 

וכן בכל שמחה ועונג גשמי יש תכלית , לכל מטבע יש שני צדדים, בכל התחלה יש סוף, צרה יש שמחה 45817 

 45818 .הטובות והרעות משתנים מתחילתן ועד סופן, גם הטובות גם הרעות כאשר יחנו כן יסעו, חריתוא

שכן כל הגזירות והנחמות נכתבים בו לכל השנה , ואמנם מילי דמעליותא אלו שייכים באמת לראש השנה 45819 

, מקומוהצרות והשמחות העושר והעוני הכל מסודר לזמנו ו, ש"הכל מחושב ומסודר מאתו ית, ולכל החיים 45820 

וכאשר יבין את דרכי , ויש שתחילתו כבוד ושמחה וסופו יסורים, יש שתחילתו יסורים וסופו שמחה וכבוד 45821 

אלא יקרא את , אז לא ישקיע את עצמו רק בראשית הענין, והנהגתו וכי הכל תלוי בגזירותיו ופקודותיו´ ה 45822 

גם לא יצטער ולא יתייאש  ,אז לא יתגאה ולא יזוח שכלו מן השמחות וההצלחות שלו, הספר עד סופו 45823 

 45824 .את הטובות ואת הרעות וכאשר יחנו כן יסעו, אלא יראה פרשה שלמה, בשעת צרתו

ואם האדם יוכל להשיג זאת הרי זה , דברים מועילים ונחוצים מאוד לאדם, וזהו באמת מילי דמעליותא 45825 

בין בזמן שהשעה ו, אם יוכל להסתגל להבטה רחוקה ועמוקה בין בזמנים מעורפלים, ממש אושר עבורו 45826 

כוס ישועות , אקרא´ ה צרה ויגון אמצא ובשם ה"ש דוד המלך ע"כמ, כי אז אושרו גדול ביותר, משחקת לו 45827 

 45828 .אקרא´ אשא ובשם ה

אף בשעת , לבשרם על הגאולה´ זה היה שבחם של ישראל במצרים אשר האמינו למשה שבא בשם ה 45829 

אלא ידעו , ם ולא שקעה הבנתם בים הצרותלא נצטמצם שכל, צרתם ועינויים נוראים תחת סבלות מצרים 45830 

ואין לו הכוח לשמוע ולקבל דברי , הם התגברו על הטבע האנושי הנכנע לעינויים, להתעלות ולהאמין 45831 

 45832 על השמועה האמינו ולא על ראיית האותות, ´ש ויאמן העם וישמעו כי פקד ה"הם האמינו כמ, ניחומין

 45833 .(ז"ט´ ר ה"שמו)

שלא לחטוף ולראות רק , לו שכל מקיף הרואה כל דבר משני צדי המטבע על כל בן ישיבה ללמוד שיהיה 45834 

יקנה , אלא מאריך אף סבלן ועמקן ורואה את הנולד, בל יהיה בהול לחרוץ דין ומשפט, את חמישית הטעם 45835 

, ספר שלם אמר רחמנא ולא חצי ספר, בנפשו את הסגולה הנפלאה להתרומם מעל ההווה בו הוא עומד 45836 

שהוא מעיין וחושב במושכל ראשון ולא , נת האדם ואת טבעו המהיר במחשבתוהתורה הכירה את תכו 45837 

 45838 .ולכן ידעה לדבר אליו כפי לשונו וכפי הבנתו, מתוך העמקה והבטה רחוקה

לומר שלא היה מנשה , מפני כבודו של משה כתב נון תלויה לשנות את השם, יהונתן בן גרשם בן מנשה 45839 

הרי סוף סוף יודעים לפי הנון , מה הועילו חכמים בתקנתםאם כן , (´ח ל"י שופטים י"רש) אלא משה 45840 

, הם אינם מעיינים היטב, משמע מכאן שישנם אנשים שהם רק בעלי מושכל ראשון? התלוי שהוא משה 45841 

אנשים כאלו הם רואים ואינם , ולכן יקראו את הפסוק מנשה, אינם מבינים את הרמז של הנון התלוי 45842 

 45843 .קוראים ואינם מעיינים, מתבוננים

יודע אני שחטאתי לפניך באז , ה"כך אמר משה לפני הקב, ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה 45844 

 45845 במה שחטאתי לפניך בו אני מקלסך, ד אז ישיר"לכן אני משבחך באז הה, ומאז באתי לפרעה´ שנא

תפות מתוך השת, אף משה רבינו שזכה להיות מנהיג ישראל בזכות נאמנותו ומסירותו, (´ג ג"ר כ"שמו) 45846 

, ואם שטענה זו נבעה מתוך צער ורחמים, בצער הפליט דברים אלו שמאז בא לפרעה הורע לעם ישראל 45847 

מוכרחים להגביר , בכל זאת היתה הטענה על משה שלא ראה שדוקא על ידי קושי השעבוד תצמח הגאולה 45848 

 45849 .גאלוכדי שהצער שבהן ישווה באיכות לשעבוד של ארבע מאות שנה ואז בחפזון י, איכות השעבוד

ה חישב את "הקב, לטובת ישראל´ הצרות שניתוספו ונתרבו אז על ישראל היו מחושבים מאת הבורא ית 45850 

ולכן באה הטענה למשה , כי כך תהיה דרכם לגאולה´ הכל צפוי ומחושב בתכנית מדוקדקת מאתו ית, הקץ 45851 

חת ואני רואה אבל אתה רואה רק ראיה א, אמנם זה נבע מתוך שראית בצרתם ובשעבודם, מה אתה צועק 45852 

 45853 .שתי ראיות

לראות את התוצאות שהכל מכוון מאתו , וזה שאמר משה באז חטאתי במה שלא יכולתי לראות את הנולד 45854 

וכאשר ראה משה כי הצרות כלו והגאולה נהייתה עמד , כי הצרות הן פתח לגאולה, בחכמה עליונה´ ית 45855 



אז היה הגרעין , על מה הורע לישראלהבין , הוא שר את שירת הגאולה, באז חטא באז תיקן, ואמר שירה 45856 

 45857 .שנזרע וממנו צמחה קרן הגאולה

שם יתגלו הסודות העמוקים שלא יכלו , שם יכירו את הטובות שנולדו מהרעות, ב"אז ישיר בעתיד לעוה 45858 

שם , שם יעריכו ויכירו את חכמת הבורא וכל הנהגתו שלא היה מובן ונגלה לבריות, להבינם בעולם הזה 45859 

שם ישירו שירות ותשבחות ויכירו כי בתוך הצרות היו נעוצות הישועות , ´ל שמו יתבעולם הנצח יתגד 45860 

 45861 .(אור חדש)  .ב"הן לטוב האדם בעולם הזה והן לעוה, והטובות

 45862 

 45863 מאמר סד

 45864 .(ב"כ´ שמות ב)  ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה

משנה זו נאמרה , (´אבות ג) בלעו הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים 45865 

בני אדם חוששים , שעלינו להתפלל בשלום המלכות מפני שהמלכות קובעת את סדרי העולם, לכולנו 45866 

ולולי זאת יתכן , מאימת המלכות ולכן נעצרים כוחותיהם ודרישותיהם בשעה שזה מנוגד לתקנת המלכות 45867 

 45868 .והיינו מגיעים למצב שאיש את רעהו חיים בלעו

סוד זה מגלים , שיכול להגיע עד כדי לבלוע את חבירו בחיים, מדה רבה של רשעות ואכזריות באדם טמון 45869 

בפרשת השבוע יש , וסבורים שמדת האכזריות שבאדם מועטת היא, ל כי אין אנו מאמינים בכך"לנו חז 45870 

ם וכאשר עוסקים אנו בזה דומה בעינינו שמדה זו מתכונת המצריי, לראות מעט בענין אכזריות המצרים 45871 

 45872 .ל אלו להודיענו שאף בכולם נמצאת מדה רעה זו"ולכן הקדמנו דברי חז, ואין לנו שייכות כלל לזה, היא

אין לך רפואה , למה נתאנחו מפני שאמרו חרטומי מצרים לפרעה, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו 45873 

, (ד"ל´ ר א"שמו) ותרחץ בדמם שתי פעמים ביום, נ בבוקר"נ בערב וק"אם לא נשחט מקטני ישראל ק 45874 

, רשעות כזו טמונה באדם, לשחוט שלש מאות תינוקות ולרחוץ בדמם, נורא עד היכן מגעת מדת האכזריות 45875 

ארי דורס ואוכל זאב , שלעתיד לבוא יבואו אל הנחש ויאמרו לו, והרי אף בעלי חיים אין בהם רשעות כזו 45876 

 45877 .(´תענית ח) טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך

ורק בנחש נמצאת , שכולם טורפים ודורסים רק להנאתם, יים אין רשעות גדולה כל כךחזינן שאף בבעלי ח 45878 

ק שאף באדם נמצאת מדת ארס כזו של רצון להרע ללא "ומגלה לנו התוה, מדת רשעות ללא הנאה כלל 45879 

ומעתה אל נא נטעה שרק פרעה , שהרי מה יתרון יש לבעל לשון הרע שאינו נהנה כלל מדבריו, הנאה כלל 45880 

ל אמרו וכולם באבק "שהרי חז, אלא שבכולם נמצאת מדה רעה זו, יע למדריגה איומה כל כךהרשע הג 45881 

 45882 .ולשון הרע מעין מדה זו, (ה"בבא בתרא קס) לשון הרע

שנמצאות באדם תכונות שיכול מצד אחד להגיע עד , זו הערה נפלאה אך עדיין לא ירדנו לעומק הדברים 45883 

, (ה"תהלים ק) הפך לבם לשנוא עמו, יוטא התחתונה ממשומאידך יתכן וירד עד הד, למעלות העליונות 45884 

שאותו הלב עצמו שהיה מלא , ודייק בלשון שלא נאמר שרכשו להם המצרים לב חדש אלא הפך לבם 45885 

וכל מצרים לא עשו דבר ולא הרימו , עד שמינו את יוסף למלך עליהם במשך שמונים שנה, אהבה לישראל 45886 

 45887 .ל חיו במצרים בשלוה ושלוםוגם כלל ישרא, ידיהם ורגליהם ללא יוסף

וכל מטרתם ומחשבתם רק למצוא עצות , אותו הלב בעצמו נהפך להיות מלא שנאה ואכזריות לישראל 45888 

את כל , וכדכתיב וימררו את חייהם בעבודה קשה בחמר ובלבנים, והתחכמויות היאך להרע לישראל 45889 

וכן איתא , עבודת פרך בכל עבודה שהעבידו את ישראל דאגו שתהא, עבודתם אשר עבדו בהם בפרך 45890 

, כל מה שהיו נותנים היו נותנים כדי לענות, במדרש שנתנו מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים 45891 

 45892 .נבע מאותו הלב שהיה רצוף אהבה לישראל, כ"וכל המצב הנורא הספוג רשעה ואכזריות כ

היום את החיים ואת הטוב  ראה נתתי לפניך, שאף בנו נמצאים שתי נגודים אלו, וכמו כן במה שנוגע לנו 45893 

בדרך אחד יש בכוחו להשיג השלימות האמיתית , נמצאים לפני האדם שתי דרכים, את המות ואת הרע 45894 

שמות ´ ז´ וכמבואר בגמ, ומאידך יכול להדרדר עד לרשעות עמוקה שאין לה שיעור, שהיא החיים והטוב 45895 

, ו רע הרי ביאורו רע ללא תכליתה קרא"ואם הקב, (ב"סוכה נ) ה קראו רע"יש לו ליצר הרע עד שהקב 45896 

 45897 .ובודאי שיש סיבות שונות שיגיע למצב זה אך הכל טמון בכחותיו

וכל , אמנם דרוש לכך עבודה המתמדת בהדרגה, כמו כן לצד הטוב יכול להגיע עד למעלות העליונות ממש 45898 

, (ו"שלי טמ) אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה, שלא יעמול בכך אין לו תקוה בעולמו 45899 

ו יכול להדרדר עד שאול "אזי ח, א שאם אין האדם עובד ומתיגע כדי לעלות למעלה למשכיל"הגר´ פי 45900 

וטבעי , אזי טבעיו ותכונות הגוף הם המדריכים ומנהיגים אותו, שכיון שאינו עובד עם כוחות נפשו, מטה 45901 

 45902 .האדם וכוחותיו דוחקים אותו עד שאול מטה

כי עלינו להבין , מפני שאין אנו רואים בעליל את הירידה למטה, ים כןואל נשלה את עצמנו שאין הדבר 45903 

ת התוכן לבות מכיר "ורק השי, שכוחות הרע ומדותיו טמונים עמוק בלבבו ויתכן שאינו מכיר בהם כלל 45904 

משלי ) ש כל דרך איש זך בעיניו"וכמ, ה הוא לבדו מכיר את לב האדם"הקב, ויודע את מצבו האמיתי 45905 



י "ורק ע, ו יונה שדרכו של אדם ישרה וזכה בעיניו ולכך אינו יודע את מצבו הנכוןוביאר רבינ, (ז"ט 45906 

 45907 .(´אור יחזקאל ד)  .ת"סייעתא דשמיא יוכל להכשיר את לבבו לעבודת השי

 45908 

 45909 מאמר סה

 45910 .(ג"כ´ שמות ב)  ויהי בימים הרבים ההם ויאנחו בני ישראל מן העבודה

א  אמר רב לית בקא בר יומ, (ן שם"רמב) אותם רביםל לפי שהיו ימים של צער קורא "אמרו רבותינו ז 45911 

ל רב פפא לאביי והא אמרי אינשי שבע שנים כעסה הנקבה "א, בר שיתא (זבוב)א  ולית דידב, (מין זבוב) 45912 

ראית אתה לאדם מעיר מחוזא שעלה מן המים ואיכרוך , דאמרה ליה לבקא בעלה, אשתו של בקא עליו 45913 

הרי , ולא הודעת לי שגם אני הייתי מוצץ דמו כמוך, (מצצת דמו)א  מוישבת עליו ומצית מיניה ד, בסדינין 45914 

 45915 ?אנו רואים שהזבוב חי שבע שנים

הרי כל הגוף ? מי איכא, ל רב וליטעמך הא דאמרי אינשי משקל ששים מנה ברזל תלו ליה לבקא בקרנו"א 45916 

חול על הקרנים  שאם היו מניחים גרגיר אחד של, אלא במני דידהו במשקל של הבקא, שלו כשעורה קטנה 45917 

, הכי נמי בשנים דידהו כיון שהיא לא חיה אף יום אחד שלם, היה משקלה כבד כמו ששים מנא ברזל, שלו 45918 

 45919 .(ח"חולין נ) ושבעה רגעים כמו שבע שנים, נמצא שרגע אחד אצלה כמו שנה שלימה

, ובים ונחמדיםאם הימים שלו אה, אם נהנה הוא מחיים של שלוה ונחת, אריכות הזמן תלוי לפי מצב האדם 45920 

ש אצל יעקב ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו "כמ, אז הזמן קצר והוא ממהר לעבור על פניו 45921 

לעומת זאת אם , השנים התקצרו אצלו עד שנראו לו ימים אחדים בלבד, כימים אחדים באהבתו אותה 45922 

, מתארך לו מרגע לשעה אז הזמן, נקלע האדם למצוקות וצרות המתרגשות עליו ולא ידע מרגוע ומנוחה 45923 

 45924 .ומשעות לימים וימים נדמים בעיניו כמו נצח

ואשר , ואשר לחרב לחרב, אשר למות למות´ ואמרת אליהם כה אמר ה, והיה כי יאמרו אליך אנא נצא 45925 

חרב קשה , ר יוחנן כל המאוחר בפסוק זה קשה מחבירו"וא, (ו"ירמיה ט) ואשר לשבי לשבי, לרעב לרעב 45926 

כי , מהו זה ששבוי קשה מכולם, (ב"ב) שבי קשה מכולם דכולה איתנייהו בהו ,רעב קשה מחרב, ממות 45927 

כי הזמן אינו שלו הוא מכור ונתון ביד , חיים ללא תוחלת וללא תכלית, השבוי בשביו הזמן מתארך לו 45928 

כל אשר לו מכור מה שקנה עבר , עבד ומשועבד עם הגוף והנפש גם יחד, הוא בודד ויחיד בצרה, אחרים 45929 

 45930 .אין לו משל עצמו מאומה, קנה רבו

אבל , מכאן ואילך יהיו החדשים שלכם לעשות בהם כרצונכם, הספורנו אומר על הפסוק החודש הזה לכם 45931 

כל שכן מי שהוא שבוי סגור ומסוגר , בימי השעבוד לא היו ימיכם שלכם אבל היו לעבודת אחרים ורצונם 45932 

כל רגע ורגע , שמאיימים על עצם קיומו שבוי בתנאים שחייו מסורים ונתונים בידי שודדים, מבני אדם 45933 

 45934 .דמיונותיו מתרוצצים בקרבו מגדילים ומאריכים את הזמן, אצלו כשנים ארוכות כנצחיות שלמה

ואין לו אפילו בפני מי להשיח את , בשעת הבדידות חולפים ועוברים במוחו של השבוי עולמות שלמים 45935 

איננו יודע מה , ים רעים שקורים במשפחתוהדמיונות הם איומים הוא מדמה דבר, דאגותיו ואת צערו 45936 

אצלנו גם שעות רבות וגם ימים רבים חולפים , צערו גדול על צערם, מתרחש לאשתו ולילדיו האהובים 45937 

כל רגע ורגע , ד שעות הן אצלו כמו שנים ארוכות ללא סוף"כל כ, אבל אצל היחיד המבודד, בלי שימת לב 45938 

 45939 .הם כנצח עבורו

, יצא מביתו שהיה כמקדש נודד יחיד בדרכו, כשעזב את אביו ואת אמו, שעה כשברח מעשו הר"יעקב אע 45940 

נושא עיניו למרום ובוכה וזורע , הפחד והשונאים רודפים אחריו, ל זה יעקב"הלוך ילך ובכה אומרים חז 45941 

כי במקלי עברתי את , עשו מאחוריו והירדן לפניו, הזורעים בדמעה זה יעקב, דמעות לאורך כל הדרך 45942 

 45943 .ומתרגם אונקלוס ארי יחידי עברית ית ירדנא הדין, הירדן הזה

אין , אין עמו אחרים שישאו בשותפות ויקלו מעליו, מבודד היה יעקב בצרתו ויחיד בצרה היא צרה כפולה 45944 

, רק המקל שעמו עבר שומע את אנחותיו וסופג דמעותיו, רק הדמעות מלוות אותו, מי שילווהו וינחמהו 45945 

איתא , (´ה ה"תרומה כ) ס"יח התיכון למשכן במדבר כפי שאומרים בעתוולכן נתקבל המקל הזה להיות בר 45946 

 45947 .במדרש שהבריח התיכון היה ממקלו של יעקב וכשיצאו ממצרים העלוהו עמם

הוא ספג לתוכו את כל האנחות , התארך בכמותו ובאיכותו, מקלו של יעקב התארך עד לשלושים אמה 45948 

במקל זה נסתפגו , של יעקב חקוקה תחת כסא הכבוד מכל דמע נוצר רקיע עד שצורתו, והדמעות של יעקב 45949 

 45950 .במקל הזה השתמש יהושע בעברו את הירדן, המקל הזה נתן יעקב בירדן ונבקע, זיעו ודמו של יעקב

, וישלך אהרן את מטהו´ והוא היה ביד אהרן שנא, והמטה הזה תקח בידך´ המקל הזה היה ביד משה שנא 45951 

והוא היה ביד כל מלך ומלך עד , ו שהלך נגד גלית הפלשתי להלחםויקח מקלו ביד´ והוא היה ביד דוד שנא 45952 

ילקוט חקת ) וכן עתיד אותו המקל לימסר למלך המשיח לרדות בו את אומות העולם, שחרב בית המקדש 45953 

 45954 .(ג"רמז תשס



דמעותיו ואנחותיו של , קדושה נצחית לדורי דורות, עד כדי כך נתארך המקל יעקב נפח בו אווירה דקדושה 45955 

נתארכו , נתארך המקל ונתארכו הדמעות שנסתפגו במקל, הן מגיעות השמימה, יו ארוכות ביותריעקב ה 45956 

כהדגשת , המקל ומשקלו היו מפני צערו וצרותיו של יעקב שהיה יחיד בצרתו, מיעקב עד מלך המשיח 45957 

 45958 .תרגום אונקלוס ארי יחידי עברית הירדן

ש ברבי ובא זקן אחד "תח לנדרו של רפעם לא מצאנו פ, (´א´ פרק ג) ק ירושלמי"מו´ מסופר במס 45959 

מאיר ´ אמר להם משרת ר? ולזקן זה היו אומרים מנין לך דבר זה לעשות כן, ובחכמתו מצא פתח לנדרו 45960 

ואחת מפני אשתו שפיתה , פעם מפני שהוציא אחות אשתו מקובה של זונות, הייתי בברחו שני פעמים 45961 

 45962 .יה בידו והוא היה מלמדו דעתמאיר ה´ ויש אומרים שמקלו של ר, אותה אחד התלמידים

י "ועי, סכנה גופנית וסכנה נפשית, מאיר סיכן עצמו לדבר מצוה להציל את אחות אשתו שהיתה בסכנה´ ר 45963 

הרי , וכן בפעם השניה שהצליח במשימתו למנוע אסון נפשי, מסירות נפשו הצליח להערים על השומרים 45964 

ומקל זה היה , ת"האמונה והבטחון בהשי, נפש מאיר בדרכו ספג לתוכו את המסירות´ המקל שליווה את ר 45965 

 45966 .ללמד את הזקן להתנהג בדרכי החיים שלו

ר "והלא ידוע שהיה חי רק שבעים שנה שאדה, ה שהיה חי מאה וארבעים שנה"אמרו על דוד המלך ע 45967 

הרי נתוסף לו חיים , (ברכות) ל כיון שהיה דוד ישן רק שיתין נשמין"א ז"ואמר החיד? הפריש לו מחייו 45968 

ולפי שדוד היה נרדף מבחוץ ומבפנים , הלילות היו לו אור כמו ביום וחייו היו כפולים, תארכו לו הימיםונ 45969 

אף בני , אוכלי שלחנו בגדו בו, אין לו מנוחה והוא נודד מיער ליער וממדבר למדבר, משונאיו ואוהביו 45970 

 45971 .(מעייני החיים)  .ולכן כפולות היו שנותיו, ביתו מרדו בו

 45972 

 45973 מאמר סו

 45974 .(´א´ שמות ג)  את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבהוינהג 

הרי שני גדולי עולם שבדקן , כ מעלהו לגדולה"ה נותן גדולה לאדם עד שבודקו בדבר קטן ואח"אין הקב 45975 

בדק לדוד בצאן ולא נהגם אלא במדבר להרחיקם מן , ה בדבר קטן ונמצאו נאמנים והעלן לגדולה"הקב 45976 

וכן במשה וינהג את הצאן אחר המדבר להוציאן , ה נאמן בצאן בא ורעה צאניה נמצא את"ל הקב"א, הגזל 45977 

 45978 .(´ב´ ר ב"שמו) ה לרעות את ישראל"ולקחו הקב, מן הגזל

לחפש תחבולות ועצות איך להשפיע ברוממות , והנה מטבעם של כל שואפי גדלות ושוחרי מנהיגות 45979 

להופיע עם , תח חכמת הדיבור וההנהגהלפ, דבוריהם ונאומיהם על ההמון המרובה וללכד את לב האנשים 45980 

, נואמים אלה ישימו לב ליחידים בעלי מחשבה ושיקול דעת, גודל כשרונותיו והסתגלויותיו הנשגבות 45981 

 45982 .ובזים הם לקטנים וליחידים

הוא בוחנו בדברים וענינים לכאורה , ה מנסה מישהו אם ראוי להיות מנהיג האומה"כשהקב´ לא כן דעת ה 45983 

ואם האדם מצליח לבצע מעשה קטן שנוגע , וגעים דוקא ליחידים נידחים לקרן זוויתהנ, נקלים ופעוטים 45984 

אזי , בהיקף ובשלמות כל חלקי התורה הרצויים והדרושים לשם ביצוע מעשים קטנים, ליחיד או ליחידים 45985 

 45986 .ה בוחר בו לתפקיד שהוא באמת ראוי לו"והקב, עמד אותו האיש בנסיון

שאין מתן שכרה כרוך  0שלמות 0,מפורסם 0ובלתי 0נראה0תי כי השלמות שהאדם משקיע ליחיד בל 45987 

אם האדם מוכשר להוכיח את , דוקא שלמות כזו מעידה שאדם זה הוא הראוי לאיצטלת המנהיג, בצדה 45988 

זוהי , של אדם קטן ואפילו חיה או בהמה, מסירות נפשו הנכונה למעשה צנוע לטובתו של אחד עלוב ונסתר 45989 

ובבוא המועד מופיע בכל , ה מרוממו ומנשאו"והקב, ה נוצר לגדולותהתעודה הנאמנה ביותר שאדם כז 45990 

 45991 .לבסוף מכריזים עליו אף מבחוץ, וכל המתרכז במעשים קטנים מבפנים, הדרו המוסרית בתוך קהל ועדה

ה "עלינו ללמוד מדרכי הופעתו של הקב, בכם כדי שיתכבד ברוב עם´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה 45992 

הופעתו היתה , חושק כביכול להשרות את שכינתו בעולם אינו בוחר בעם רבה "כשהקב, לפני בריותיו 45993 

אמנם לבסוף תתגלה ותיראה כבוד מלכותו , כ אצלכם המעט מכל העמים"מקודם אצל האבות היחידים ואח 45994 

 45995 .שהוא עתה אלקינו לעתיד לבוא יהיה אלוקי העולם´ וה, לכל העולם כולו

להופיע ראשונה ביכולתו וכשרונותיו בתוך קרואי , י הקורההאדם הגשמי מתאמץ לדחוק את עצמו בין עוב 45996 

ה אומר מי שאינו מוכשר להיות "אבל הקב, להיות מנהיג על רוב עם כדי שיתכבד ברוב עם, העדה דוקא 45997 

אין בכוחו להיות רועה נאמן ומנהיג , לגבי מעשה קטן בהצנע ובענווה, מרוכז במעשה טוב לגבי פרט אחד 45998 

 45999 .אומה שלימה

רק ההשתתפות , וכל המדלג על שלב זה סימן שאינו הגון לתפקידו, ראשון בסולם המנהיגותזהו השלב ה 46000 

היא הבית אולפנא היסודי להשתלמותו של האדם הנועד , המלאה בכל היקף ההרגשה והגשת העזרה ליחיד 46001 

ים היה מוציא הקטנ, בדק לדוד ומצאו רועה יפה, ורק בקטנות יבחן המנהיג הגדול האמיתי, להיות מנהיג 46002 

ואחר מוציא הבחורים שהיו , כ מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית"ואח, כדי שירעו עשב הרך 46003 

 46004 .ה מי שהוא יודע לרעות את הצאן איש לפי כוחו יבוא וירעה בעמי"אמר הקב, אוכלין עשב הקשה



רח ה רועה צאנו של יתרו במדבר ב"אמרו רבותינו כשהיה משרע, ה אלא בצאן"ואף משה לא בחנו הקב 46005 

, כיוון שהגיע לחסות נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות, ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע לחסות 46006 

עיף אתה הרכיבו על כתיפיו והיה , כיון שהגיע משה אצלו אמר אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא 46007 

אני ישראל הוי ומשה חייך אתה תרעה צ, ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך"אמר הקב, מהלך 46008 

 46009 .(´ר ב"שמו) היה רועה

והזולת הוא דוקא כזה , הרי לפנינו דוגמה של מנהיג אמיתי המתחיל פעולותיו באהבה ומסירות לזולת 46010 

, וכל מעשה החסד מתרכז במקום צנוע בשדה, חיה אילמת קטנה, שאינו מוכשר להביא לו פרסום ותהלה 46011 

הרי לפנינו , יותו העילאית בהיותו אחר כך מלך בישראלוכן פעולתו של דוד משקפת בזעיר אנפין מוסר 46012 

 46013 .הן במובן הכלכלי והן במובן המוסרי, שיטה משוכללת איך לסדר צרכי הרבים

מן , ה למלך על ישראל"ומאחר הצאן לקחו הקב, שם בשדה המרעה נתפתחו ונשתכללו כל גנוני מלכותו 46014 

יצא האור הגדול אור , לתו של משההמדבר מן המקום שעין זר לא ישורנו להלל ולפרסם את פעו 46015 

ואכן שהנסיון הורה שכשם שנתן לבו ונפשו להצטער על סבלו , המנהיגות הראשונה אור הרעיא מהימנא 46016 

בכל הזדמנות , כן נמס והתרגש לבו ביתר שאת וביתר עז על כל אחד ואחד בישראל, של הגדי האלם הזה 46017 

 46018  .עד כדי אמירת מחני נא מספרך, ראלהיה משליך את נפשו וגופו מנגד לטובתם וכבודם של יש

 46019 .(מעייני החיים)

 46020 

 46021 מאמר סז

 46022 .(´א´ שמות ג)  וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה

הרי לך שני גדולי עולם , כ מעלהו לגדולה"ה נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואח"אין הקב 46023 

בדק לדוד בצאן ולא נהגם אלא במדבר להרחיקם , ה בדבר קטן ונמצאו נאמנים והעלן לגדולה"שבדקן הקב 46024 

ה לרעות ישראל "ולקחו הקב, וכן במשה הוא אומר וינהג את הצאן אחר המדבר להוציאן מן הגזל, מן הגזל 46025 

 46026 .(´ג´ ר ב"שמו) כ"ע

וכמו שדרכה של מלכות לתרגל תמיד את חיילותיה , (.ח"ברכות נ)א  מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע 46027 

כן דרכה של מלכות שמים , כדי שכל אחד יהיה מומחה וזריז בתפקידו לשעת מלחמה, אף בשעת שלום 46028 

ויהיו כל , אם אכן מסוגלים לתפקידם הקשה כשיעלו לגדולה, לבדוק את כושרם של המיועדים למנהיגות 46029 

 46030 .צרכי צבור מוטלים על שכמם

משה רבינו היה מתוקן , ה בוחן לצדיק מגלה אם השרשים הם בריאים וחזקים וראוי הוא"הבחינה שהקב 46031 

, אבל הנסיון אם ישתמר מהגזל וירעה צאנו רחוק משדות שכניו, (´ד´ר ב"שמו) לגאולה כדאיתא במדרש 46032 

 46033 .שכוחותיו הטמירות יהיו ראוים לצאת לפועל, הוא שהוכיח שכבר הגיע למדת ההכנה הדרושה

 46034 א לראות בצערן של ישראלה סר וזעף הו"אמר הקב? כי סר לראות מהו כי סר לראות´ ל וירא ה"אמרו חז

שוותר על , ומבואר במדרש איך קיים משה בעצמו ויצא אל אחיו כשהיה במצרים, (א"י´ ר ב"שמו) 46035 

ה אתה הנחת את עסקיך והלכת לראות בצערן של "אמר הקב, מעלתו כבן מלך ועזר לאחיו בסבלותם 46036 

הבחינה אם יתרחק מן , (ב"ל´ ר א"שמו) אף אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך, ישראל 46037 

ה "אבל בזכות שנשא בעול עם אחיו במצרים זכה לנבואה בהתגלות הקב, הגזל היה רק המכה בפטיש 46038 

ומה שעשה דבר גדול והרג , וגם כאן בדבר קטן זכה במה שמצא זמן להשתתף בצערן של ישראל, בסנה 46039 

 46040 .את המצרי אינו נזכר כלל

שלא לסבול את אכזריות המצרי , וע מהתרגשות פתאומיתויתכן שטעם הדבר משום שמעשה כזה יכול לנב 46041 

מי הכריח אותו לעזוב , מה שאין כן דבר קטן, אבל אינו מורה על שרשים חזקים בעומק הלב, כלפי היהודי 46042 

למה לגרום לעצמו עגמת ? את תעסוקיו המלכותיים כדי לברר את מצב אחיו בזמן שלא ראה אותם ברע 46043 

, זה שסירב להשלות את עצמו בארמון פרעה, ולומר לא ידעתי נפש חנם בשעה שהיה יכול להשתמט 46044 

אלה הם שרשים קטנים , והטריח את עצמו לברר את המצב על בוריו לקחת חלק בסבלם של ישראל 46045 

הן הבחינות המוכיחות למי הולם כתר , נשיאות בעול עם הצבור ונקיות כפים מן הגזל, המובילים לגדולות 46046 

 46047 .המנהיגות

אמרו בגמרא שאליאב אחי דוד נדחה , דולה נאבדה על חסרון ההכנה בדברים קטניםוכבר מצאנו איך שהג 46048 

, (7פסחים סו) ה מחמת מדה זו"ואף שהיה ראוי למלוך בכל זאת מאסהו הקב, מן המלכות משום שהיה רגזן 46049 

 46050 ומאידך יהושע זכה לגדולה משום דבר קטן שהיה מסדר את הספסלים בבית המדרש ופורס את המחצלאות

שהרי בימי אבלו של משה כאשר , אף שהיו בישראל יותר גדולים ממנו בחכמה, (ו"א ט"כר "במד) 46051 

מה , בא עתניאל בן קנז וחידשן מתוך פלפולו, נשתכחו מיהושע כמה הלכות ובקשו כל ישראל להורגו 46052 

 46053 .(.ז"תמורה ט) שלא היה יהושע יכול לעשות



כל כך מקפידים בכושר , (עשהה יחוד המ"ל פ"חוה) אם במלחמות העולם שנקראים מלחמה קטנה 46054 

שעלינו לדקדק על כל פרט , על אחת כמה וכמה מלחמה הגדולה שהיא מלחמת היצר, הלוחמים וכליהם 46055 

 46056 וכבר כתב שלמה המלך מחשבות בעצה תכון ובתחבולות עשה מלחמה, ופרט שלא נכשל חלילה בעת נסיון

, ´והצדיקים ההולכים כבר בדרך ה צריכים להתייעץ עם החכמים´ א שבעבודת ה"ופירש הגר, (´משלי כ) 46057 

כי , ובזה לא תועיל העצה בלבד בלי תחבולות, אבל ללחום עם יצר הרע צריך בעצמו לעשות תחבולות 46058 

 46059 .ולכן עליו לאחוז בתחבולות הראויות לפי טבעו, היצר הרע של כל אחד תלוי בטבעו

בד שלא יבוא לתקן את ויש שהיצר מוכן להתפשר עם האדם ולהניחו לקיים את המצוות כרצונו ובל 46060 

ל היה נותן על זה משל נפלא על חיפוש שערכו אצל סוחר אחד לבדוק "ר הסבא זצ"ואדמו, השרשים שלו 46061 

ובעל הבית שהיה ערום שיתף פעולה אתם ברצון רב ובזריזות , אם נמצאות אצלו סחורות מוברחות 46062 

הפסיקו את החיפוש באמרם הראה להם את הסחורות המונחות בכל הפינות עד שהשוטרים מעצמם , גדולה 46063 

 46064 .שניכרים דברי אמת

הסוחר בערמתו הסיעם ממקום למקום אצל הסחורות המותרות כדי להרחיקם מהסחורות האסורות שהיו  46065 

כמו כן עושה יצר הרע להעסיק את האדם בחבילות של מצוות כדי להסיח דעתו מלהתרכז על תיקון , לו 46066 

 46067 .ך מלחמה נגדו בתחבולות שונות כדי לנצחוועל האדם להיות ערום ביראה ולערו, שורש טבעו

מה , ואמנם נכון הדבר אבל לא במובנו הפשוט, והנה מרגלא בפומייהו דאינשי אם לא מחפשים לא מוצאים 46068 

שכבר , שחושבים הבריות שתועיל להם ההשתדלות והחריצות בענין פרנסתם ועולמם אינו עוזר כלום 46069 

ואמרו , במה שנוגע לרוחניות כבר נאמר חוץ מיראת שמיםאבל , (7ברכות לג) ל הכל בידי שמים"אמרו חז 46070 

ובאיזה שטח ראוי להקדיש את , החכמה היא לדעת איפה לשים את הדגש, (7מגילה ו) יגעת ומצאת תאמין 46071 

 46072 .(ג"המוסר והדעת ח)  .מיטב המאמצים כדי שיראה פרי בעמלו

 46073 

 46074 מאמר סח

 46075 .(´א´ גשמות )  וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה

הרי לך שני גדולי , כ מעלהו לגדולה"ה נותן גדולה לאדם עד שבודקו בדבר קטן ואח"ל אין הקב"אמרו ז 46076 

ה רועה "עוד אמרו שם כשהיה מרע, ש"ה בדבר קטן נמצאו נאמנים והעלן לגדולה עי"עולם שבדקן הקב 46077 

כי לתת , אומרים ההיפוךולכאורה היינו , (´ג´ ר ב"שמו) ש"צאנו של יתרו ברח ממנו גדי ורץ אחריו עי 46078 

אכן נפלאות , כפי הראוי להמעלה אשר חפץ למנותו, ה היה לו לבוחנו בדבר גדול מאוד"גדולה למרע 46079 

ואמרו כי , ובאיזה מעשה יוכר גדולת האדם, ל הקדושים גילו לנו במה תמדד מעלת האדם"חז, ידובר בו 46080 

 46081 .דוקא בדבר קטן

אין זה מופת על זריזותו ועל הקפדתו על , ושב ומתקנוכאשר אנו רואים אדם שהולך בבגד קרוע מאוד וי 46082 

גם ההכרח גדול מאוד כי אינו יכול בשום אופן , כי איך יכול לעשות אחרת והכל רואים את החסרון, נקיות 46083 

ואינו יוצא בו בשום אופן , אכן אם רואים אדם כי הוא מקפיד על קרע קטן בבגדו, ללכת בו בין אנשים 46084 

ואינו מתעצל ויושב תיכף , בוש מאוד עם בגד כזה אשר יש בו נקב קטן מאודכי י, בשווקים וברחובות 46085 

וכי יש לו חלק רב במדת הנקיות וכן גם , מעשה כזה מורה הוא על האיש כי זריז במלאכתו הוא, לתקנו 46086 

 46087 .ביתר המדות

י גזל אין זו ראיה כי זהיר הוא מגזל וכ, אם אנו רואים אדם שהוא שומר את עצמו מלגזול גזל גס ופשוט 46088 

ומדקדק על דבר קל שבקלות זאת אות כי , אכן אם הוא נקי כפים ובכפיו לא דבק מאומה, שנאוי בעיניו 46089 

וכן הצד הטוב אם אנו רואים אדם שהוא מרחם על אנשים בעת שהם נמצאים , נקי כפים הוא וזהיר בגזל 46090 

 46091 .אין זו ראיה על טוב לבבו, ומבקשים ממנו עזר והוא מרחם עליהם, בצרה גדולה

ה בעת שברחה השה "כדמיון שמביא המדרש ממשרע, כ מרחם"אכן אם אנו רואים שעל דבר קטן הוא ג 46092 

וזה אות כי פעולתם בתמימות , מעשה כזה אות הוא על טוב לבבו וראוי הוא לגדולה, ונשאה על כתפיו 46093 

בראים שכל מה שנוכל לחשוב ולצייר להצטרכות הנ, כענין הצור תמים פעלו, ומקפידים אף על דבר קטן 46094 

ובעת שאנו רואים איש , ת ועשה להם כל צרכם כנראה לכל מתבונן"כבר תקן השי, אף דבר קל שבקלות 46095 

 46096 .להיות תמים במעשיו´ הוא בחינה גדולה כי הוא הולך בדרכי ה, מדקדק אף בדברים קטנים

להכיר וזאת ידוע כי קשה מאוד , ובזה אמרנו להתפעל מרוב הידיעה על תכונת אדם אשר ידעו הראשונים 46097 

ואמנם פשוט הוא דכי מלתא , והנסיון הורנו בזה רוב הטעותים בהכרת האדם, את האדם על מתכונתו 46098 

ז אנו רואים כי אליעזר עבד אברהם קיבל על "ובכ? זוטרתי היא לדעת את האדם אשר הוא עולם מלא 46099 

וסוף , אשתומם מאוד מרוב גדולת חכמתם, עצמו שליחות כזאת לבחור אשה כפי הראוי ליצחק אבינו 46100 

 46101 .ה מוכיח על הבנתו הגדולה"מעשה שחקר וחיפש אם ראויה היא לביתו של אברהם אבינו ע

כן אליעזר לקח , לוקחים דוגמא ומזה ידעו הכל, כאשר נותנים לסוחרים גדולים להכיר טיב הסחורה 46102 

ם הדוגמא היא אם אומר לה השקיני נא ואמרה שתה וג, דוגמא קלה מאוד ובזה הוכיח אשה לבן אדונו 46103 



אשר לכאורה כדבר קטן הוא מאוד לפי ערך , להשתומם מאוד איך מדבר כה קטן הבין הכל, גמליך אשקה 46104 

כי אם היה מבקש דבר גדול והיא , ודוקא בזה בחנה על טיב לבבה, אמנם כן הוא הדבר קטן מאוד, המטרה 46105 

 46106 .לא היתה זאת ראיה על טיב לבבה, היתה ממלאה בקשתו

רק אם תאמר מעצמה גם לגמליך אשקה זה , השקותו כי אין זה דבר גדולוגם לא בחנה אם תתן לו מים ל 46107 

ולכן כאשר ראה זאת כפי אשר , ובנדבת לבה תחפוץ לעשות כזאת, אות ומופת גדול כי היא אוהבת חסד 46108 

דוקא ממעשה קל כזה הכיר , לבן אדוני´ אמר אותה הוכיח ה, סיפר לנו הכתוב מרוב זריזותה ונדבת לבה 46109 

 46110 .ומעשה קל כזה העיד כי יש לה חלק רב באהבת הזולת, מש בלי שום שכרבה אהבת זולתו מ

וזה אינו ידוע כי אם , כי בכל עניניו אף היותר טובים אינו נקי מאהבת עצמו, כי המכיר את עצמו יודע הוא 46111 

אכן , כידוע´ ע כן הוא רחוק מה"כי כפי אשר אוהב א, ת"כ הוא רחוק מהשי"וא, לאנשים בעלי הרגש דק 46112 

וזהו עיקר גדול אשר עלינו , בזה כלול כל השלמות וכל המדות טובות, זולתו בלי שום פניהבאהבת  46113 

 46114 ל"ולא לחנם אמרו ז, להיות מטיב ואוהב לזולתו בלי שום תשלום כי אם נדבה וחסד, ´להתלמד מדרכי ה

יא דוקא כמוך אות הוא כי אהבתך לזולתך ה, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, (´ד ח"ר כ"בר) 46115 

 46116 .באמת אהבתך אותו ולא אהבת עצמך

כי אולי חפץ אתה לעשות , שביאר על דרך זה (ה"כ´ ת א"בשע) עיין, (´מיכה ו)ב  הגיד לך אדם מה טו 46117 

זאת אינו ראיה על כניעתך וכפיפתך לעבודת , דברים גדולים כמו ליתן בכורי פשעי ופרי בטני חטאת נפשי 46118 

ולא יחמוד כבוד על מעשיו הנכבדים זהו , עם אלהיך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת, ´ה 46119 

 46120 .(ג מאמר יח יט"דעת חכמה ומוסר ח)  .הרחמן יעזרנו להיות מהצנועים, בחינת האדם

 46121 

 46122 מאמר סט

 46123 .(´א´ שמות ג)  ומשה היה רעה את צאן יתרו וינהג את הצאן אחר המדבר 

ח דברים שהתורה נקנית "חת ממוכי לא לחנם היא א, הרבה פעמים דברנו במעלת נושא בעול עם חבירו 46124 

ולא יועיל לזה מה שיהיה האדם רחמן , כי תכונתה בנויה על כוחות הנפש עם כח השכל גם יחד, בהם 46125 

ח "ולכן נתנו חכמים מ, להתבונן מעצמו ולהעתיקם על זולתו, אבל צריך לזה השתמשות השכל, בטבע 46126 

, קנין התורה אשר היא כליל המעלותכדי שיוכשר ל, כללים אשר הם מסגלים האדם בכוחות נפשו ושכלו 46127 

ובפרט במה שנוגע לזולתו בין לגופו בין , ואחרי שנושא בעול אחת מהן אין כל חדש שהיא כליל המעלות 46128 

 46129 .לנפשו

כי היה מוכן להיות שליח , י שם"ה היתה וירא בסבלותם וכפירש"ולכן ראשית הודעת תולדה של מרע 46130 

לכן הודיעה התורה כי הוא האיש , על ההר הזה הר סיניולעבוד את האלקים , להיטיב עם ישראל בגופם 46131 

 46132 .ח המורה על מעלת גופו ונפשו"כי יש לו מדה זו נושא בעול ע, הראוי להיות שליח לישראל

 46133 

ולכן נצטוינו המורד במלכות , ח"כי יש לו מעלה הרמה הזאת נושא בעול ע, ולכן נצטוינו על כבוד המלך 46134 

כי המלוכה תתן עין השגחתה על , ח בדרך פלא"יה על נושא בעול עכי ענין המלוכה היא בנו, חייב מיתה 46135 

ואין לך , (ט"משלי כ) כענין שנאמר מלך במשפט יעמיד ארץ, כל אנשי המדינה להציל עשוק מיד עשקו 46136 

 46137 .ח יותר מזה"נושא בעול ע

דים ולא הבנתי אטו כבוד רדפו החסי, ה להיות מלך"ה ושהמע"וזהו הענין שרצו גדולי ישראל כמו דהמע 46138 

וכן , כי ירגיל עצמו להעמיד במשפט ארץ, אמנם מאשר וממלוכה יכול האדם לבוא לכל המעלות? האלה 46139 

ואין לך נושא בעול כמו , שהרי כל עניני תיקון העולם הכל ביד המלוכה, בידו להרחיב חכמה ולהאדירה 46140 

, ´יכה בדרכיו יתז עיקר ההל"וה, לכן חשקו דוד ושלמה בנו המלוכה למען שאת בעול עם כל העולם, זה 46141 

וזהו הטעם , ה במעשה בראשית"ולכן היושב בדין נעשה שותף להקב, להעמיד מצב העולם על מקומו 46142 

שרצו להרגיל עצמם לשאת בעול אפילו עם , ה"ה ודוד וגם מרע"שעסקו אבותינו לרעות צאן כיעקב אע 46143 

 46144 .כ עם בני גילם"בעלי חיים כש

היה מוציא הקטנים כדי שירעו , דוד בצאן ומצאו רועה יפהצדיק יבחן בדק ל´ ה, ל"וזהו דאיתא במדרש וז 46145 

כ היה מוציא הבחורים שהיו אוכלין "ואח, כ מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית"ואח, העשב הרך 46146 

ואף משה לא בחנו , ה מי שהוא יודע לרעות הצאן איש לפי כוחו יבוא וירעה בעמי"אמר הקב, עשב הקשה 46147 

ברח ממנו גדי ורץ אחריו , ה רועה צאנו של יתרו"ינו כשהיה משה רבינו עאמרו רבות, ה אלא בצאן"הקב 46148 

כיון שהגיע משה אצלו אמר אני לא הייתי יודע שרץ היית , עד שהגיע לבריכה של מים ועמד הגדי לשתות 46149 

ה יש לך רחמים לנהוג צאן כך חייך אתה "אמר הקב, עיף אתה הרכיבו על כתיפו והיה מהלך, מפני הצמא 46150 

 46151 .ישראל תרעה צאני

שכוונו בזה . א, אחי ורבותי התבוננו נוראות ללמוד כמה לימודים נשגבים ממאמר אחד של מדרש זה 46152 

ועוד למדנו כי חינוך המדות צריך להיות , ולכן זכו שני גדולים הללו למלוכה, להתחנך במדת נושא בעול 46153 



, יה חסר מהפילוסופיםוהנראה כי הדבר הזה ה, בדברים קלים קטני הערך לבוא על ידם לכליל המעלות 46154 

 46155 .החינוך´ ועוד כמה יקר בעיניו ית

ל "וזהו מה שאז, ועוד כי הדברים הקלים שאנו אומרים תמיד להתלמד לא קלים המה אבל המה עיקרי הדת 46156 

, ח בדורות הראשונים היו מתלמדין במדת נושא בעול עם חבירו"היינו כי הת, (.ב"גיטין ס) מאן מלכי רבנן 46157 

כי , וזהו שמברכין על המלך שנתן מכבודו לבשר ודם, מכונו וזהו בחינת מלוכה להעמיד מצב העולם על 46158 

 46159 .(´א מאמר ב"חכמה ומוסר ח)  .נתן לו כח בעניני העולם להעמידם על מכונם

 46160 

 46161 מאמר ע

 46162 .(´א´ שמות ג)  ומשה היה רעה את צאן יתרו וינהג את הצאן אחר המדבר 

 46163 ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, קיתה לישראל פתחו לי פתח כפתח של מחט הסד"אמר הקב

שלא בא לאדם , שיתבונן האדם בפנימיות של דבר מושכל, אחרי´ ואיתא באור החיים פ, (ש"ר שה"מד) 46164 

האדם מרגיש שישנן כמה הערות ותחבולות , בהשתדלות כח האדם המשכיל בשכלו כל ענין לאמיתו 46165 

זה ישכיל שיש הרבה מחשבות שבאים לו בלי מ, בלי סיבה ומסובב של יגיעו והשתדלותו, שנפלו בדעתו 46166 

וזו סייעתא דשמיא שמשיג האדם , ואין בזה שייכות להשתדלות שהשתדל קודם לכן, השתדלות כלל 46167 

 46168 .בשביל השתדלותו בגדר זכות ולא בגדר סיבה

, והיגיעה הוא בגדר זכות ולא בגדר סיבה, גם אחר היגיעה הוא בגדר מציאה, ש יגעת ומצאת תאמין"וז 46169 

אלא , כן לא יתכן שמצד יגיעת האדם יבין, לא יתכן פתחו של מחט להיות סיבה לפתחו של אולםכמו ש 46170 

 46171 .שיהיה לו זכות לקבל פתחו של אולם, האדם צריך לעשות פתח של מחט

ה רצה לשלוח אותו "ולכאורה קשה אם הקב, וזהו ויבא אל הר האלקים ועתה לכה ואשלחך אל פרעה 46172 

משמע שהיה זה כמו ´ ומלשון הכ, א אל מקום הר האלקים ושם ידבר עמוהיה צריך להודיעו שיבו, לפרעה 46173 

ובילקוט איתא , ´וכשהיה שם נראה אליו מלאך ה, שלכתחילה הלך אל המדבר רק לרעות הצאן, מקרה 46174 

ה מסייע "ויש לנו מזה הערה גדולה עד כמה הקב, יום בלא אכילה כדי להרחיקם מן הגזל´ שהלך מהלך מ 46175 

והוא רצה רק להשיג , כי הוא לא ידע מה יהיה במדבר, עצמו בשביל קיום התורה בהרחבה למי שדוחק את 46176 

 46177 .ה עשה לו הרחבה גדולה ועשאו מלך"והקב, מקום מרעה בלי חשש גזל

ה צריך להודיע את האדם "עד שאין הקב, ועוד ראינו מזה שהתורה תנחה את האדם אל מקום ההצלחה 46178 

אלא כיון שמצד קיום התורה להתרחק מן הגזל , הצלחתו שילך למקום פלוני ושם ישיג, בידיעה מוקדמת 46179 

צריך להיות בטוח כי רק שם , אפילו להתענות ארבעים יום כדי להתרחק מן הגזל, צריך לילך למדבר 46180 

אלא , כי אינו צריך לראות ההצלחה? פ שאינו רואה זה בחוש איך יהיה שם ההצלחה"ואע, ההצלחה שלו 46181 

 46182 .וזה דומה כאילו כבר ראה ההצלחה, רה יותר בטוחצריך לראות רק המקום ששם קיום התו

שאין לאדם אלא לדחוק את , ש פתחו לי פתח כמחט הסדקית"וז, ההצלחה וקיום התורה תלויים זה בזה 46183 

ואז רואה כי , כ ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם"ואח, עצמו במקום שיש שם תועלת ברוחניות 46184 

כי רוח מלפני יעטוף ונשמות , ולם אריב ולא לנצח אקצוףש כי לא לע"כמ, ה נותן לו הכל בהרחבה"הקב 46185 

ז "וכאשר האדם מסכים ע, ה רוצה רק שיעטוף רוחו ויכנע לדרכי השם"ביאורו כי אין הקב, אני עשיתי 46186 

ב "אור המוסר ח)  .אז לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף, בשביל קיום התורה והשלמות האמיתית 46187 

 46188 .(א"ק

 46189 

 46190 

 46191 מאמר עא

 46192 .(´א´ שמות ג)  אן יתרו וינהג את הצאן אחר המדברומשה היה רעה את צ

´ לעבוד את ה, משה רבינו מצא לנכון לעזוב הישוב לגמרי, וינהג את הצאן אחר המדבר להתרחק מן הגזל 46193 

אולם , ז יבדל לגמרי ולא ידע ממצב אחיו שעד עכשיו מסר נפשו עליהם"אף שעי, ולהשלים עצמו בתכלית 46194 

כ הבין "וע, החליט שאינו ראוי להמצא בסביבה של שקר, ת הנפשבאשר ידע שחסר לו עדיין בשלמו 46195 

מפני שמוכרח להרחיק עצמו ממקום עבירה ומסביבה פחותה ולברוח , ה בריחתו"מסיבה שסיבב הקב 46196 

 46197 .ולהגיע למעלות עליונות´ ושם עליו להתבודד בעבודת ה, מקום שלא נמצא רע במציאות, המדברה

ל הפליגו בשבחו "וחז, ה בסנה נאמר ויסתר משה פניו"פניו הקבוגדולה מזו מצאנו שאף בשעה שנגלה ל 46198 

ענין ויסתר פניו הוא מפני שחשש משה שעדיין , ואמרו בשכר ויסתר משה פניו זכה וייראו מגשת אליו 46199 

ז אפשר להיות "ועי, חשש שמא לא הכשיר עצמו כראוי להשגות גבוהות כאלו, אינו ראוי לגילוי שכינה 46200 

 46201 .בבחינת הציץ ונפגע

, בודאי יחטוף בלי שום פקפוק, ה ישרה עליו רוח הקודש"כל אחד ואחד כשיזכה למצב כזה שהקב הנה 46202 

מסתכל לפי נפשו , אבל האדם העליון מרגיש אחרת, אדרבה יחשוב זה מעין סירוב לשליחותו של מקום 46203 



ני הבין לקבל חלק הרוח, ר לפי מעלות נפשו העליונה"כ מש"וע, ה"הרוחנית ומבין רמיזותיו של הקב 46204 

שלא כל , ´בשכר ויסתר משה פניו שהשכיל להבין מה יקר חסדך א, שבמעשה ההשגחה ומכולם נתעלה 46205 

, בשכר זה זכה לויראו מגשת אליו, וצריך ליגע הרבה להכין עצמו להשגות גבוהות, הרוצה לקפוץ קופץ 46206 

 46207 .וכי בריחתו היא בחינה לזכות על ידה למנהיג

ה "הרי לך שני גדולי עולם בדקן הקב, ד שבודקו בדבר קטןה נותן גדולה לאדם ע"ל אין הקב"אמרו חז 46208 

, ל"וכן במשה וינהג את הצאן אחר המדבר להוציאן מן הגזל עכ, בדבר קטן ונמצאו נאמנים והעלן לגדולה 46209 

, ת בין דבר גדול ובין דבר קטן"והוא שביארנו שמשה זכה להבין כל חלקי הרוחניות שבהנהגת השי 46210 

 46211 .´שבקשתו לזכך שכלו להפיק רצון מה, שוומכולם נתעלה ונבדק טוהר נפ

כדי לא , להנהיג הצאן אחר המדבר ולהרחיק עצמו מן הגזל, ר עמד על סוד סיבוב השגחה העליונה"מש 46212 

עד שהרגיש הכרח לנפשו , כ גדולה קנאות שלו על הרע והשקר"כ, להימצא במקום של מציאות הרע 46213 

ולהבין , ה"לה להבין רמיזותיו של הקבובזה נבדק שאם נתע, לברוח ממקום שנמצא הרע במציאות 46214 

י שחפצו טהור מוכשר הוא לעמוד "כי ע, הנה הוא הראוי למנהיג ישראל, לתועלתו בתכלית´ שהנהגת ה 46215 

המוסר )  .ודרכי התורה להגיעם לשלמות האמיתית´ ולהנהיג הכלל כפי רצון ה, ´על סוד דרכי ה 46216 

 46217 .(12א "והדעת ח

 46218 

 46219 מאמר עב

 46220  חתנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבהומשה היה רעה את צאן יתרו 

 46221 .(´א´ שמות ג)

היה מוציא , בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה, במרעה הצאן? במה בוחנו, צדיק יבחן´ הכתוב אומר ה 46222 

כ מוציא "ואח, ואחר כך מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית, הקטנים לרעות כדי שירעו עשב הרך 46223 

ה מי שהוא יודע לרעות הצאן איש לפי כוחו יבוא וירעה "אמר הקב, ורים שיהיו אוכלים עשב הקשההבח 46224 

 46225 .בעמי

ברח ממנו גדי , ה רועה צאנו של יתרו"אמרו רבותינו כשהיה מרע, ה אלא בצאן"ואף משה לא בחנו הקב 46226 

אמר , גיע משה אצלוכיון שה, כיון שהגיע לחסות נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות, ורץ אחריו 46227 

ה יש לך "אמר הקב, עיף אתה הרכיבו על כתיפו והיה מהלך, אני לא היייתי יודע שרץ היית מפני צמא 46228 

 46229 .(´ב´ ר פ"שמו) חייך אתה תרעה צאני ישראל, רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך

ה שהוא מתעמק עד כמ, בוחן את הצדיק אם הוא ראוי להיות מנהיג מתוך הנהגתו עם בעלי חיים´ הרי שה 46230 

, ה הבחין בין דרישותיהם המיוחדות של כל סוגי הצאן"לאחר שדוד המע, בצרכיהם ויודע לדאוג לתקנתם 46231 

ה שהוא "מצא הקב, כ ירעו הגדולים שבכוחם לאכול גם את הקשה"ואח, שקודם ירעו הקטנים עשב רך 46232 

ולאחר , מהי סיבת בריחתו וכן משה רבינו שעקב אחר הגדי כדי להיווכח, הראוי להיות רועה ומנהיג לעם 46233 

, נתגלה בזה שהוא מבין ומבחין צרכה של כל בריה, שהבחין שהוא עייף ריחם עליו והרכיבו על כתיפו 46234 

 46235 .ה ראוי להיות רועה ישראל"ומצא אותו הקב

, משום שמתוך כך מתגלית מדת החסד והרחמים שחוננו בהם, ולמה בחן אותם דוקא ביחסם לבעלי חיים 46236 

עוד כתוב עיני כל אליך , (ה"מ פ"ב) תוב ורחמיו על כל מעשיו לרבות כל הברואיםה כ"והלא לגבי הקב 46237 

ולכן רק אדם ההולך , שדואג לכל אחד לחוד לפי צרכו ועיתו, ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו 46238 

אם , ויודע לבחון ולהתעמק בצרכיו של כל אחד ואחד מהם, וגם הוא מרחם על הברואים´ בדרכיו של ה 46239 

 46240 .חן זה נמצא ראוי לתפקיד של מנהיגעומד במב

כדכתיב , כאשר בא דוד למערכת המלחמה עם גלית ונטש את הצאן, ומזה נבין למה התרעם אליאב על דוד 46241 

פ שדוד "אע, (ז"י´ שמואל א) ויחר אף אליאב בדוד ויאמר למה זה ירד ועל מי נטשת מעט הצאן במדבר 46242 

זה כי אי אפשר להשוות שמירתו של שומר לא הסתפק ב, נטש את הצאן על שומר כפי שמסופר שם 46243 

אמנם מצאו פגם באליאב על , באשר הוא מבחין בצרכיו של כל צאן וצאן לפי הראוי לו, לשמירתו של דוד 46244 

אבל אין , אבל לא היה זה אלא משום שחרה אפו ונמצא בו איזו זיקה לכעס, (ו"פסחים ס) פנייתו זו לדוד 46245 

 46246 .התביעה על עצם טענתו כלפי דוד

שנבחן על ידי היחס שלו , (ד"ר פל"בר) ה מינה אותו לפרנס העולם במקומו"גם לגבי נח שהקבמצינו  46247 

ב "ל מספרים שנח לא נתן שינה לעיניו כל אותם י"חז, לבעלי החיים והבחנתו בצרכיו של כל אחד מהם 46248 

ויש יש בהמה שהיא אוכלת בשעה אחת , והיה ממציא לכל אחד את מזונו הראוי לו ובזמנו הקבוע, חודש 46249 

אברהם למד מידת , (.ח"סנהדרין ק) ויש בשליש הלילה ויש באמצע ויש בקרות הגבר, בשתים ויש בשלש 46250 

, ה"מתוך יחס זה של נח לבעלי החיים נבחנה מדת הרחמים שלו שהיא דומה למדות הקב, החסד מנח 46251 

 46252 .ונמצא ראוי לעמוד במקומו להיות פרנס העולם



ש ויאמר ישראל אל יוסף לך נא ראה את שלום אחיך "וכמ, אנווכן מצינו לגבי יעקב אבינו שדאג לשלום צ 46253 

שהרי גם בו , וכנראה סמך על יוסף שהוא יודע לבחון מה שדרוש לצאן, ואת שלום הצאן והשיבני דבר 46254 

ולא עוד אלא שיעקב השוה את שלום הצאן , נאמר יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן 46255 

גם ידע יעקב שבניו שונאים את יוסף ונשקף לו סבל , אלו באותה המדהכאילו דאג לאלו ול, לשלום בניו 46256 

באשר , ובאותה המדה גילה דאגתו לצאן, ז לא התחשב בזה בגלל מסירותו ודאגתו לבניו"בכ, בשליחות זו 46257 

 46258 .(אור הצפון)  .ה"בזה נבחנת מדרגתו של האדם עד כמה שהוא דומה למדות הקב

 46259 

 46260 מאמר עג

 46261 .(´א´ שמות ג)  וינהג את הצאן אחר המדברומשה היה רעה את צאן יתרו 

ה רועה את צאנו של יתרו ברח ממנו גדי "כשהיה משרע, וינהג את הצאן אחר המדבר להתרחק מן הגזל 46262 

אמר אני לא הייתי יודע , כיון שהגיע משה אצלו, נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות, ורץ אחריו 46263 

ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של "אמר הקב, ל כתיפו והיה מהלךעייף אתה הרכיבו ע, שרץ היית מפני צמא 46264 

היה מוציא הקטנים לרעות , בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה, חייך אתה תרעה צאני ישראל, בשר ודם 46265 

כ מוציא הבחורים שיהיו "ואח, כ מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית"אח, כדי שירעו עשב הרך 46266 

 46267 .מי שהוא יודע לרעות הצאן איש לפי כוחו יבוא וירעה בעמי ה"אמר הקב, אוכלים עשב הקשה

כי , ובכוחות והיפוכי כוחות, להיות מנהיג צריך להיות האדם המושלם במעלות בחכמה ובמדות טובות 46268 

 46269 ש כל המרחם על האכזרים סופו להיות אכזר על רחמנים"וכמ, רחמנות שלא במקומה מביאה הרס וחורבן

, ייב המנהיג להיות איתן בדעתו שלא לחשוש מפני כל ולהוכיח על כל עווליחד עם זה ח, (מדרש שמואל) 46270 

ובאותה שעה אמר , ה כאשר בא לחרן ופגש את הרועים קרא להם אחי מאין אתם"וכמו שמצינו ביעקב אע 46271 

כ "ואם הבהמות שלכם אעפ, אם שכירים אתם לא השלמתם פעולת היום, להם תוכחה הן עוד היום גדול 46272 

 46273 .לא עת האסף המקנה

והאי תלמיד חכם , הצדיק ימאס את העול גם אצל אחרים כאמרו תועבת צדיקים איש עול, וכתב הספורנו 46274 

וידוע מה , (ה"כתובות ק)א  אלא דלא מוכח להו במילי דשמי, דמרחמי ליה בני מתא לאו משום דמעלי טפי 46275 

ד בדיני התורה "ושרב העיר אם אינו מחליט שלא לוותר מקוצו של י, ל"י סלנטר זצ"שאומרים משם הגר 46276 

ואם בא לידי כך , לא זו בלבד שאינו ראוי להיות רב אלא גם איננו יהודי שלם, אפילו אם יגרשוהו מהעיר 46277 

, ויש צורך בפקחות וחכמה רבה, הרי שהנהגת הצבור אינה מילתא זוטרתא, ומגרשים אותו אינו בן אדם 46278 

ז כולם יכירו וידעו כי רק טובת וא, ועל כולם יראת שמים אמיתית ומדת החסד והרחמים עם כל אחד 46279 

 46280 .הצבור הוא מבקש

ה במדת הרחמנות גם על שה "בחן את משה רבינו ע, ה את הצדיקים עד שהעלם לגדולה"ולזה בחן הקב 46281 

אבל גם התרחק , ואמר לו עייף אתה והרכיבו על כתיפו, עד שהתנצל על שלא ידע שהוא צמא למים, אחד 46282 

לדאוג להאכילם ולהשקותם אבל מתוך , א במקום הפקרמן הגזל שלא לרעות בשדות של אחרים אל 46283 

קשה למנוע את הבחורים , ה ממכלאות צאן"ה את דוד המלך ע"בחן הקב, זהירות שלא לנגוע בשל אחרים 46284 

וצריך תבונה וכושר הנהגה לקבוע לכל סוג את זמנו , הדוחפים את עצמם להיות ראשונים לאכול מהעשב 46285 

 46286  .ה לנהוג את ישראל"וכאשר נמצאו נאמנים בחרם הקב, אןועתו לפי התועלת הנרצה לכל סוגי הצ

 46287 .(הגיוני מוסר)

 46288 

 46289 מאמר עד

 46290 .(´א´ שמות ג)  ומשה היה רעה את צאן יתרו וינהג את הצאן אחר המדבר 

כיון , ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע לחסות, ה רועה צאנו של יתרו"אמרו רבותינו כשהיה מרע 46291 

כיון שהגיע משה אצלו אמר אני לא הייתי , של מים ועמד הגדי לשתותשהגיע לחסות נזדמנה לו בריכה  46292 

ה יש לך רחמים לנהוג צאנו "אמר הקב, עיף אתה הרכיבו על כתיפו והיה מהלך, יודע שרץ היית מפני צמא 46293 

 46294 .(ב"ר פ"שמו) חייך אתה תרעה צאני ישראל הוי ומשה היה רועה, של בשר ודם כך

הלא , אטו משום שהגדי הוא של בשר ודם ריחם עליו, בשר ודם ה צאנו של"ויש לעיין במה שאמר הקב 46295 

גם , ונראה דמשה ריחם על גדי של בשר ודם, אפילו על גדי של הפקר היה מרחם מפני צערו של הגדי 46296 

עד שגם הצאן שלו היה יקר בעיניו לבד מהרחמנות , משום שהיה מייקר ומכבד את כל אדם שנברא בצלם 46297 

דאת ישראל ודאי יעריך ויכבד מפני שהם צאנו של , ה למנהיג ישראל"קבומשום זה בחר בו ה, על הגדי 46298 

 46299 .דרק זה שמכבד ומייקר את כל אחד מישראל הוא ראוי להיות מנהיג ישראל, ה"הקב

אבל דיין שאינו הגון אינו יכול להנהיג את , הוא יכול להנהיג את העם´ פ ה"ודוקא מנהיג כזה שהוא ע 46300 

אמר ריש לקיש כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה , (7´דף זסנהדרין ) ´דהכי איתא בגמ, העם 46301 



אמר רב אשי ובמקום , שנאמר שופטים ושוטרים תתן לך וסמיך ליה לא תטע לך אשירה כל עץ, בישראל 46302 

 46303 .אלקיך´ שיש תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבח שנאמר אצל מזבח ה

, (7ג"ז נ"ע) ש"ז וכמ"ל שהעגל היה ע"שאמרו חז דהנה לכאורה צריך להבין מה, ביאור הדבר נראה 46304 

פירש דלא  (´ב א"שמות ל) ן"וקשה דהא רמב, ם"מדפלחו ישראל לעגל גלו אדעתייהו דניחא להו בעכו 46305 

ולכן , אלא שכל ישראל ידעו שאי אפשר להיות בלי מנהיג אפילו שעה אחת, ז"עשו את העגל משום ע 46306 

 46307 .ז"כן לא היה כלל ע ואם, מיהרו ועשו את העגל במקום משה רבינו

, ה שצדיקים מועטים עמד ושתלן בכל דור ודור"ראה הקב, (7ח"יומא ל) ל"אלא הענין הוא דאיתא בחז 46308 

מלמד שהראה לו ´ ז דף ה"ואמרו בע, ועוד אמרו שם אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו 46309 

הוא רועה ישראל רק הוא עושה  ´היינו שבעצם ה, ר דור דור ודורשיו דור דור ופרנסיו"ה לאדה"הקב 46310 

 46311 .ה נותן בו דעה היאך להנהיג את העם"וכל מנהיג שהוא שלוחו של מקום הקב, שליחים להנהיג את ישראל

לומר לך ירובעל , שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם, (7ה"ה כ"ר) ובזה מובן מה שאמרו 46312 

קל שבקלים ונתמנה פרנס על הציבור הרי הוא ´ שאפי, יפתח בדורו כשמואל בדורו, בדורו כמשה בדורו 46313 

פ שכל התורה והרי הוא "פ שכלו ולא ע"מנהיג את העם ע´ פ ה"אבל מנהיג שלא ע, כאביר שבאבירים 46314 

דכל המעמיד דיין ´ וזוהי כוונת הגמ, ז"הוי ע´ פ ה"וזהו גם חטא העגל דכיון דהוי מנהיג שלא ע, ז"כע 46315 

 46316  .ז"ן שהוא אינו הגון ינהיג את העם כרצונו והרי הוא כעמשום דכיו, שאינו הגון הוי כנוטע אשירה

 46317 .(משאת משה)

 46318 

 46319 מאמר עה

 46320 .(´א´ שמות ג)  ומשה היה רעה את צאן יתרו וינהג את הצאן אחר המדבר

הרי לך שני , ה נותן גדולה לאדם עד שבודקו בדבר קטן ואחר כך מעלהו לגדולה"איתא במדרש אין הקב 46321 

בדק לדוד בצאן ולא נהגם אלא , טן ונמצאו נאמנים והעלן לגדולהה בדבר ק"גדולי עולם שבדקן הקב 46322 

וכן במשה הוא אמר , ה נמצא אתה נאמן בצאן בא ורעה צאני"אמר ליה הקב, במדבר להרחיקם מן הגזל 46323 

 46324 .(´ר ב"שמו) ה לרעות ישראל"ולקחו הקב, וינהג את הצאן אחר המדבר להוציאן מן הגזל

והלא לכאורה אם היה מנסה בדבר גדול היתה הראיה , דבר קטןויש להעמיק למה הבחינה נעשית דוקא ב 46325 

כי , ל מדגישים שהמבחן הוא דוקא בדבר קטן"אלא הענין הוא שחז, מוכחת יותר שהוא ראוי לגדולה 46326 

אבל , כי בדבר גדול הוא מרגיש שעושה עבירה אם לא יעמוד בנסיון, לפעמים הנסיון בדבר קטן יותר קשה 46327 

ואם הוא עומד בנסיון זה ראייה על טהרת לבו , החסרון אם לא יעמוד בנסיוןכ "בדבר קטן אינו מרגיש כ 46328 

 46329 .ומדרגתו

ולכאורה איך , י שהיה רע בעיניו לדקדק בדבר קל שאינו ממון"ופירש, (7ו"ב ט"ב) איוב ותרן בממונו היה 46330 

דם כי בזמן שא, אך ההבנה העמוקה בדבר הוא, אפשר להסיק ממה שוויתר על חצי פרוטה כי היה וותרן 46331 

שיתכן שהוא עושה כך בשביל הכבוד , מוותר על הרבה ממון אין מכאן ראיה מוכחת על טוהר לבבו 46332 

ומכאן ההוכחה על טוהר לבבו כי , אבל כאשר מוותר על דבר קטן אין שום כבוד בזה, שירכוש על ידי זה 46333 

נה דוקא על דבר ולכן כדי להיות מלך ומנהיג בישראל צריכה להיות הבחי, הוותרנות נעוצה בעומק מדותיו 46334 

 46335 .קטן המעיד על אופיו וקובע את מהותו

שבדבר קטן הנסיון והבחינה אינם חד פעמיים , ועוד הבדל יש בין בחינה בדבר קטן לבחינה בדבר גדול 46336 

וכאשר גובר על הנסיון , והמבחן אצל משה ודוד היה איך שהם התנהגו תמיד עם הצאן, אלא דבר תמידי 46337 

השוטרים ישראלים היו וחסים על , וטרי בני ישראל אשר שמו עליהםוכן מצינו ויכו ש, הוא מתעלה 46338 

היו מלקין הנוגשים את השוטרים על , וכשהיו משלימים הלבנים והיה חסר מן הסכום, חבריהם מלדחקם 46339 

שנאמר אספה לי שבעים איש , לפיכך זכו אותם שוטרים להיות סנהדרין, שלא דחקו את עושי המלאכה 46340 

 46341 .(י שם"רש) ת הטובה שעשו במצרים כי הם זקני העם ושוטריומאותן שידע, מזקני ישראל

אותן שאתה מכיר שנתמנו עליהם , אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, (ז"א ט"במדבר י) י"ועיין רש 46342 

עתה , והיו מרחמים עליהם ומוכים על ידם שנאמר ויכו שוטרי בני ישראל, שוטרים במצרים בעבודת פרך 46343 

רואים אנו עד כמה גבהה מעלתם ולכמה שכר זכו על ידי זה , ערו בצרתןיתמנו בגדלותן כדרך שנצט 46344 

כי כל עניני העולם בין טוב . א"והרי ידוע הנאמר במסילת ישרים פ, שעמדו בנסיון כאשר חסו על חבריהם 46345 

הוא יהיה האדם השלם , ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, ובין רע הנה הם נסיונות לאדם 46346 

 46347 .(נחלת אליעזר)  .הדבק בבוראואשר יזכה ל

 46348 

 46349 מאמר עו

 46350 .(´ג´ שמות ג)  ויאמר משה אסרה נא ואראה מדוע לא יבער הסנה



חשבון האדם עם נפשו על מעשהו ותוספת הכרתו על השתדלותו , (ג"חשבון הנפש י) בחובות הלבבות 46351 

של בזה אל עבד וימ, והגעת יכולתו על מה שהוא משלם מחובות הבורא על טובותיו עליו, בעבודת הבורא 46352 

וכאשר פקד אדוניו , וזרע קצתה והוציא שאר הזרע בצרכיו, שנתן לו אדוניו לזרוע ונתן הזרע כפי צרכו 46353 

וחייבו לשלם כל מה שהיתה , וכששאלו על זה הודה בקיצורו בענינה, את האדמה מצאה בלתי זרועה 46354 

 46355 .האדמה עושה וגדל מדווהו ונכפלה רעתו

ם עסק בה כראוי בכל כחו וכל האמצעים היה עולה במדרגתו לאין שא, וכן הוא נתבע בלימוד התורה 46356 

, וכמו כן בהצלחתו מטעויות בדעות ובהנהגה, וכן מה שהיה יוצא מזה בשמירת התורה ובדעת, שיעור 46357 

כמה הפסיד בשעה זו על כל ההצלחה האפשרית לו אם היה מוציא כל האפשרויות , ונתבע על הפסדים אלו 46358 

 46359 .בכוחות שניתנו לו

אכן , היות ואינו שייך לדברים אלו לפי מדרגתו, האדם מדמה בנפשו כי לא יתבעו ממנו כמה דבריםוהנה  46360 

היה שייך עכשיו לדרגות , אולי אם היה משתדל יותר לפי כוחותיו, מאין ידע כי כך מוכרחת מדרגתו להיות 46361 

ובמעשים  לו היה משתמש בכל האמצעים הרי היה עומד למעלה ראש בתורה, גדולות מאלו של עכשיו 46362 

 46363 .טובים באופן גבוה

, ר חנינא משל לבאר עמוקה מלאה מים והיו מימיה צוננין ומתוקים"א, (´ח´ ר א"שיהש) ל"וכן אמרו חז 46364 

בא אדם אחד וספק לה חבל בחבל משיחא במשיחא ודלה ממנה , ולא היתה בריה יכולה לשתות ממנה 46365 

התורה , מד שלמה על סודה של תורהכך מדבר לדבר ממשל למשל ע, התחילו הכל דולין ושותין, ושתה 46366 

והרי אם תחסר חוליא אחת , משולה לדולה מים עמוקים דצריך לקשור חוליא בחוליא שלשלת בשלשלת 46367 

 46368 .לא יגיע למים

, פסיעות פסע באותה שעה´ רבי יוחנן אמר ה, ויאמר משה אסורה נא ואראה, (´ו´ ר ב"שמו) ובמדרש 46369 

ה "אמר הקב, ר יצחק מהו כי סר לראות"א, כי סר לראות ´ש בן לקיש אמר הפך והביט שנאמר וירא ה"ר 46370 

מיד ויקרא אליו אלקים , לפיכך ראוי להיות רועה עליהן, סר וזעף הוא לראות בצערן של ישראל במצרים 46371 

 46372 .כ"מתוך הסנה ע

אכן בנבואה הראשונה של הגאולה היה חסר , הרי שהיה משה מוכן לנבואה ומתוקן להיות גואל ישראל 46373 

ואף שכבר נעשו על ידו ענינים , ל"פסיעות לרבי יוחנן או עיקום צוארו לר´ ה, קלה מצדו עדיין השתדלות 46374 

אכן חסרה , כ מסר נפשו לסכנה כשראה את המצרי מכה איש מאחיו"וכמו, ש וירא בסבלותם"גדולים כמ 46375 

 46376 .ואלולי התנועה הזאת היתה הנבואה מעוכבת עכשיו, עדיין נקודה קלה כזאת

כמה התרשלות קלה עלולה , כי אף אחרי יגיעות גדולות ונסיונות, דול ונוראויש ללמוד מזה לימוד ג 46377 

ומה שאמרו , נבואה ראשונה שהיתה הבשורה לגאולת מצרים, להסיר טובה רוחנית גדולה כמו נבואה 46378 

כי ´ וכתיב וירא ה, דכתיב ויאמר משה אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה, ל הרי מדויק בקרא"חז 46379 

שאלולי , ל"אך אשמעינן כנ, אשר לכאורה מיותר הוא´ לכאורה ששנה הכתוב וירא ה ע"וצ, סר לראות 46380 

נמצא שההתרשלות , ואף שהמכוון בכל המראה היתה הנבואה למשה, שנצטער לידע לא היה נגלה עליו 46381 

 46382 .אפילו קלה כמה יכולה למנוע מהאדם

דומה כאילו לא קרא , ראאדם קורא קריאת שמע כל ימיו ופעם אחת לא ק, (7ג"ברכות ס) ל"ואמרו חז 46383 

אך , א לומר דחסר לו קיום כל ימיו בשביל הפעם שהחסיר"והביאור בזה הוא דודאי א, קריאת שמע מימיו 46384 

ואם החסיר פעם אחת הרי , ענין קבלת מלכות שמים וכן בכל המצות הם בדרגא אחרת אם קיימם כל ימיו 46385 

, הוא על כל הקיום של כל ימיו, לםש דומה כמי שלא קרא מעו"והגדר במ, זו דרגא אחרת של הקיום 46386 

 46387 .י שהחסיר פעם אחת"שיורד במדרגתו ע

אלא , נסיון עשירי הוא ואתה אומר יען אשר עשית את הדבר הזה, ר חנין יען אשר עשית את הדבר הזה"א 46388 

הרי שלא זו , (א"ו י"ר נ"בר) שאילולי לא קבלו עליו איבד הכל, זה נסיון אחרון שהוא שקול כנגד הכל 46389 

אלא היה מאבד כל הנסיונות הקודמים שהיו , יה חסר הנסיון הזה שעמד לו ולדורותיו לעולםבלבד שה 46390 

אף שנסיון העקידה היה קשה הרבה מכל הנסיונות מצד , והיתה אבודה כל מדרגת האבות, נפחתים מערכם 46391 

 46392 .מ היה מאבד כל מה שקדם"מ, ערבוב השטן והקושיות הרבות

מפני שבכל דבר שאדם , תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי (ג"כ´ משלי א) א על הפסוק"וכתב הגר 46393 

וזה הרוח אינו נח ושקט עד , והוא המסייע אותו לעשות עוד דברים כאלה, עושה נותנים לו רוח ממרום 46394 

וזהו מצוה גוררת מצוה , ומזה יש לו נחת רוח הן בדבר מצוה והן בדבר עבירה, שעושה עוד דברים כאלה 46395 

כ אחרי שעשה מעשה מצוה הרי הוא במציאות גבוה יותר אחרי דנתאמץ "א, כ"ועבירה גוררת עבירה ע 46396 

 46397 .אם לא יעשה עתה לפי אפשרותו של עכשיו, כ יתבע לפי ערכו והוי הפסק וירידה ממש"וא, בכל יכולתו

, (ז"ח כ"ילקוש י) ל"כמו שדרשו חז, ומצד השני רואים אנו כמה מסירות ויגיעה דרוש כדי לזכות בתורה 46398 

ה בני נשתעבדו "אמר הקב, לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר, ישלח משה את חותנועל הפסוק ו 46399 

והביאור בזה כי בכל , ויתרו ישב לו בהשקט ושלוה בארצו ובא לראות בשמחת התורה, בטיט ובלבנים 46400 



כן הוא בדברי , ולפי חשיבות הדבר כך יוקר הדבר, דבר שקונים הרי צריך לשלם המחיר לפי חשיבותו 46401 

 46402 .ז"והוא גם היגיעה הרבה והויתור על עניני עוה, ח קנינים"רה הנקנים במתו

וכל האותות , כי ההשגות שהשיגו מענין הגאולה, והנה שעבוד מצרים היה ההכנה לקבלת התורה 46403 

לכן אי אפשר , ש עבדי הם אשר הוצאתי"וכמ, ה שהרגישו מהגאולה"והמופתים יצא מזה השעבוד להקב 46404 

ש אל המדבר אשר הוא "אף שהכתוב משבחו כמ, זה להשתתף בקבלת התורהלמי שלא הצטער בשעבוד  46405 

, ת"שהיה יושב בכבודו של עולם ויצא אל המדבר לשמוע ד, ובשבחו של יתרו הכתוב מדבר, חונה שם 46406 

ומי הוא שראה את אלו , כבוד גדול נתכבד יתרו אותה שעה, י שם"ש רש"ושכרו היה גדול מאוד כמ 46407 

 46408 .יוצאים ולא יצא

וראויה פרשת דיינים להיכתב וזכה יתרו , יתר שהותיר פרשה אחת בתורה, (´ז ז"ר כ"שמו) וכן אמרו 46409 

א "ש ח"ילק) ל"ש חז"וידוע מ, והרי אין לך כבוד עולם וזכות נצחית יותר מזה, וניתנה על ידו ועל שמו 46410 

ה טוענו בכתפיו הי, ה כותב עליו וישמע ראובן ויצלהו מידם"אלמלא היה יודע ראובן שהקב, (א"רמז קמ 46411 

והמחיר כדי לקנות התורה הוא הויתור , מ לא הספיק כל זה שיהיה במעמד הר סיני"מ, ומוליכו אצל אביו 46412 

 46413 ל"כ אמרו חז"וכמו, ל בכמה דוכתי"א זצוק"ש הגר"ל וכמ"כמפורש בחז, ז ומדת ההסתפקות"בעניני עוה

התורה ניתנה לו , לכל וממתנה נחליאל כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר, (.ה"נדרים נ) 46414 

 46415 .(אהרן´ משנת ר)  .במתנה שנאמר וממדבר מתנה

 46416 

 46417 מאמר עז

´ שמות ג)  ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני ויאמר אל תקרב הלום 46418 

 46419 .(´ד

אל תקרב הלום לא , וכתוב במקום גדולים אל תעמוד, אמר לו יתברך אתה ענית הנני כמו אברהם זקנך 46420 

ששימש בשבעת ימי המילואים , ולכאורה הלא זכה משה לשתיהן, (דעת זקנים) למלכות לכהונה ולא 46421 

מאיל המילואים ´ שנא, משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה, (ח"כ´ י ויקרא ח"רש) בחלוק לבן 46422 

 46423 .(ג"י´ ר ב"שמו) והן למלכות משה היה מלך, למשה היה למנה

כך ענייתם של חסידים לשון ענוה ולשון , י אצל אברהם הנני"רש´ ועוד הלא הנני לשון ענוה הוא כמו שפי 46424 

י שזו לשון ענוה "וגם שם פירש רש, וכן אצל יוסף כששלח אותו אביו יעקב אל אחיו אמר מיד הנני, זימון 46425 

 46426 .פ שהיה יודע באחיו ששונאין אותו"נזדרז למצוות אביו אע, וזריזות

אל לאכול מן שכתוב בו הנני ממטיר לכם לחם מן זכו ישר, ל אמרו כי בשכר שאמר משה הנני"גם חז 46427 

חייך שתבוא השעה ותתפלל , ה אתה אמרת הנני"ל הקב"ואמרו עוד בתנחומא א, (´ב´ ר א"במ) השמים 46428 

אם כן אמירת הנני היא , יענה תשוע ויאמר הנני´ אז תקרא וה, על ישראל ומיד אני עונה אותך בלשון הזה 46429 

ה שאמר לו אל "ומפליאה תשובתו של הקב, רה של כהונה ומלכותה אף בצו"כל כך חשובה לפני המקום ב 46430 

 46431 ?תקרב הלום לא לכהונה ולא למלוכה

למה לא , ובמקום גדולים אל תעמוד, ה שלא ידמה עצמו לאברהם זקנו"ועוד קשה למה אמר לו הקב 46432 

ב ועוד מוטל עליו חיו, והלא שאיפה כזו אצל אדם גדול היא מעלה יתירה, להשתוות למדרגה עליונה 46433 

משמע מכאן ? ש חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב"כמ, להתדמות לבעלי עליה 46434 

ת "מה היתה איפוא הכוונה של השי, ה אל תקרב הלום היתה רק דחיה לאותה שעה בלבד"שתשובת הקב 46435 

 46436 ?בדיחוי זה שלא קיבל את הנני שלו

וכן הניא , בדו אף בצורה של כהונה ומלכותלע´ ה דחה את את הנני שלו לדבר ה"ואפשר לומר כי הקב 46437 

אברהם , משום שאינה דומה אמירת הנני של משה לזו של אברהם, אותו מלהתדמות לאברהם במדת הנני 46438 

היה עליו ללחום רק נגד יצר חיצוני ונגד פיתויי השטן להפריע לקיום דבר , נאבק רק עם צד אחד של נסיון 46439 

 46440 .במעשה העקידה´ ה

ולהתאמץ , את מחשבתו ואת כוחותיו איך להתגבר על נסיונו של השטן להפריעו אברהם צריך היה לרכז 46441 

לא היה שום מקום לחשוד שמא תתערב , כיצד תהיה מחשבתו טהורה בעקידת יצחק, רק בנקודה אחת 46442 

שכן איזה אב יכול שתהיה לו נגיעת הנאה בהקרבת בנו , אצלו איזו פניה או הנאה מביצוע מעשה העקידה 46443 

לכן נתקבלה מיד אמירת הנני של ? לו לעת זיקנה לאחר תפילה דמעות ואמונה עמוקהשנולד , היחיד 46444 

 46445 .אברהם

מתוך טוב לב ובנכונות להיות מסור , אמנם הוא אמר הנני שלו לאחר הכנה, אולם לגבי משה הענין שונה 46446 

ה והיה מקום לחשוש שהיצר יתערב כאן בעצ, אלא שכאן מעורב היה ענין של כהונה ומלוכה, ´לדבר ה 46447 

יבאיש את , ועל ידי כך יעוות את מעלתו ומסירות נפשו של משה, רעה לעורר את הנאת הכהונה והמלוכה 46448 

ואילו השטן משתדל ומחפש כל , שהרי טבעו של האדם שהוא נוטה לשררה, נכונותו וימעט את ענוותנותו 46449 

 46450 .ולכן צריך היה לעכב קמעא את משה, דרך איך להטיל מום דוקא במי שגדול ביראה



היה מוכן להיות כאסקופה הנדרסת לרוץ , ם מצד אחד הביע משה את כל גדלותו וענוותנותו כאחתאמנ 46451 

, אך מאידך היה כאמור החשש שמא יתערב חוט דק מן הדק של הנאת המלוכה, ורצונו´ ולמלא את דבר ה 46452 

אה יש בהם חשש וסכנה של תערובת הנ, ה אל תקרב הלום אל מלוכה ואל כהונה"ומפני זה אמר לו הקב 46453 

עד שיתבונן וישגיח בענין מכל צדדיו , ולכן עליו למשוך ידו לשעה אחת הן מכהונה והן ממלוכה, חומרית 46454 

 46455 .כדי שהשטן לא יפגע בו

, כי נקל להתענות ביום הכיפורים מלאכול בערב יום הכיפורים, ל היה אומר"ח רבי ישראל סלנטר זצ"הגה 46456 

וכל שעה ושעה , רק צורך במאמץ לסבול את הצום יש, כי העינוי והצום אין בו צד של חשש אחר כלשהו 46457 

, שכן ההנאה שהיצר דוחק את האדם אליו הוא שלא להתענות, שמתענים בטוחים שמקיימים את המצוה 46458 

וצריכים התאמצות מרובה , ואילו אכילת ערב יום הכיפורים יש בה צד של הנאה המעורב במצוה 46459 

 46460 .שהאכילה תהיה לשם שמים

וזהו שאנו מתפללים בתפילת ערבית והסר שטר מלפנינו , מים מלאכה קשה היאוכדי לכוון אך ורק לשם ש 46461 

ומאחרינו זה שרוצה לבלבל את עושה המצוה על , מלפנינו זהו השטן שמפריע את עצם המצוה, ומאחרינו 46462 

 46463 .ידי שהוא מכניס לו בתוך עשיית המצווה איזו הנאה טבעית שלא לשמה

הפסיקו כדי שיעמוד שעה אחת , בקשתו למלכות ולכהונהה ודחה את משה רבינו ואת "ולכן עיכב הקב 46464 

אף בכהונה , ´שיכוון לנקודה הפנימית הטהורה של קיום דבר ה, בכוונה ובהכנה יותר גדולה ומלאה 46465 

כשהגיע יום , את משה´ ויעש כאשר צוה ה, ל על אהרן הכהן"י ז"רש´ כמו שפי, ובמלכות בגדולה ובכבוד 46466 

 46467 .בחו של אהרן שלא היה לובשן לגדולתו אלא כמקיים גזירת המלךולהגיד ש, הכפורים עשה כסדר הזה

מצב העלבון והשפלות , שלא יהא שוה בעינינו מצב העושר למצב העוני, מה שיש לנו ללמוד מפרשה זו 46468 

, מה שמותר בזה אסור בזה, מה שיש בזה אין בזה, שונה נסיון העושר מנסיון העוני, למצב מלכות וכבוד 46469 

כדי לקבל מעמד של , אי אפשר לקבלם באותו אופן ובאותו יחס, נים זה מזההאמצעים וההנהגות שו 46470 

כמו שצריכים להזדרז וליקח , וכדי לעבור לעשירות אין צריך למהר ולחטוף, מלכות צריכים הכנה יתירה 46471 

 46472 .מצב של עניות

אל  ולא, מצוה שיש בה הנאה של גשמיות או כבוד צריכים עבודה רבה יותר כדי לכוון את המצווה ממש 46473 

ובלי התאמצות יתירה אי אפשר לכוון בה שהנני , וזוהי מלאכה קשה מאוד, ההנאה החומרית הכרוכה בה 46474 

ואל , טהורה היא יותר מאמירה זו לגבי מלכות וכהונה, אמירת הנני לבזיון לעניות ולפרישות, היא לשמה 46475 

 46476 .יחטוף אדם מצווה זו בלי הכנה

, חר במצות כבוד המת להוציא את עצמות יוסף ממצריםשב, (מכילתא) ה"חכם לב יקח מצוות זה משה רע 46477 

אבל צריך בה כוונה יתירה , כולם בחרו בשאילת כסף וזהב שגם היא מצוה, רק משה היה יחיד במצוה זו 46478 

ה למשה דבר נא באזני העם "ולכן אמר הקב, שכן חמדת הכסף והזהב מעורבת כאן, כדי לעשות לשמה 46479 

כי אין זה קל כל כך לכוון , שיכין את העם לקראת מצוה זו, הבוישאלו איש מאת רעהו כלי כסף וכלי ז 46480 

 46481 .וההנאה מזה יכולה להפסיד כל הלשמה של המצוה, לשם מצוה כשמדובר בכסף וזהב

ויהא בחיקו תמיד כדי שלא יתגאה , המלך צריך שיהיו לו שני ספרי תורה, קל להיות עבד מלהיות מלך 46482 

למצוה של מלכות , ש ולא לגדולתו"י מלכותו רק לששילבש את בגד, שלא יטעה את עצמו, במלכותו 46483 

אלא , ולא יאמין מיד כי הנני שלו הוא באמת נובע מתוך מסירות נפש טהורה, וכהונה צריך הכנה רבה 46484 

 46485 .(אור חדש)  .יעצור ויתבונן ויבחון את עצמו

 46486 

 46487 מאמר עח

 46488 .(´ד´ שמות ג) ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני

והנה , הוא משה עד שלא נדבר עמו הוא משה משנדבר עמו, דבר אחר משה משה, בתורת כהניםאיתא  46489 

, ושם פשוט לנו המכוון´ הוא יוסף וכו, הוא יוסף הרועה את צאן אביו, ל במקום אחר"באופן זה מצינו בחז 46490 

אבל כאן לכאורה הוא פלא שנשתבח משה רבינו שדבר עם הבורא יתברך ולא נתקלקל מזה ונשאר  46491 

שלא זחה דעתו עליו וכן כולם היו שפלים , ד בפירושו על תורת כהנים פירש"ובראב? אתמהא, צדקתוב 46492 

 46493 .וענוים עד כאן לשונו

באמת יש מהלך להבין מה שאנו , ל הוא לימוד המוסר"כלל גדול הוא שהדרך היחידי לעמוד על דברי חז 46494 

ל ונראה איך שתפסו הם ענין "חז אולם כשנציע אחר כך את דברי, ל"רוצים לבאר כאן גם בלא דברי חז 46495 

אמנם , מוסכם בפי כל שהחכמה היא הרפואה לכל המדות, זה ואיך ביארוהו יהיה זה באמת קידוש השם 46496 

מי מאתנו היודע באמת , ולדוגמא המדה הכי פחותה גאוה, לאחר ההתבוננות הנחה זו אינה אמיתית כלל 46497 

רואים אנו שאדרבה דוקא , שזכו לידע מדה זו נוכל רק להעיד על עצמנו שראינו כאילו? מהותה של גאוה 46498 

ואם כן נהפוך הוא שהחכמה היא , שהרי הוא יש לו על כל פנים במה להתגאות, החכם הוא סובל ממדה זו 46499 

 46500 .גורמת לגאוה



אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל חושקני בכם , ומעלה גדולה היא באדם אם הוא חכם ואינו גאה 46501 

נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי , דולה אתם ממעטין עצמכם לפנישאפילו בשעה שאני משפיע לכם ג 46502 

, אבל אומות העולם אינן כן, לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש, למשה ואהרן אמרו ונחנו מה, עפר ואפר 46503 

 46504 .(ט"חולין פ) לנבוכדנצר אמר אעלה על במתי עב אדמה לעליון´ נתתי גדולה לנמרוד וכו

, ה בכל ספר תהלים אמר אותו רשע בפסוק אחד"שמה שאמר דוד המע, (ג"ויקרא רבה פי) ל"אמרו חז 46505 

וזו היתה , נתתי גדולה לדוד גם הוא חיבר ספר תהלים, וגדולה זו היא שגרמה לו לומר אעלה על במותי עב 46506 

ל היה רגיל ליגש אל ארון "החפץ חיים זצ, גדלותו שגם אחרי חברו כל זאת אמר ואנכי תולעת ולא איש 46507 

אבל כשיודעים , נו אם כן לך והתגאה. ואת זה? ואת זה? ספר זה הנך יודע, עליהם ולומר הספרים להראות 46508 

נמצא שהחכמה לא רק שאינה רפואה אלא גורם גדול , ס ועוד יותר הלא בודאי יש מקום להתגאות"כל הש 46509 

 46510 .לגאוה

להכנס  י אם לא שנטעתי שכינתי ביניכם לא גבה לבבכם"וכתב רש, אשר בקרבכם´ יען כי מאסתם את ה 46511 

לא רק שהשראת , למדנו מכאן דבר מבהיל דהשראת השכינה היתה הגורם לגאוה, לכל הדברים הללו 46512 

ל למה ניתנה "ואמרו חז, אלא להפך היתה הגורם שממנו גבה לבבכם, השכינה לא היתה הרחקה ושמירה 46513 

ל העמיד העמיד משה לישרא, שלא להניח פתחון פה לאומות העולם לעתיד לבוא, נבואה באומות העולם 46514 

, ´נביאי ישראל וכו, ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם, להם בלעם מדבר עמו כל זמן שירצה 46515 

 46516 .(פ בלק"ר ר"מד) ונביא שעמד מן האומות העמיד פרצה לאבד את הבריות מן העולם

בישראל לא קם , (´ד י"ספרי ברכה ל) ל"בלעם שעליו אמרו חז, הרי שמנבואה עצמה פרצו גדרו של עולם 46517 

ופרשיות שלמות נכתבו בתורה ממנו וגילה , בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ומנו בלעם, כמשה 46518 

הרי שעל ידי חכמה ונבואה יהיה , דוקא מחכמתו ונבואתו זו יצא זה שפרץ גדרו של עולם, כל האחרית 46519 

 46520 .זה ודאי אינו והלואי שלא יגרמו הפסד, תיקון המדות

ונאמר כי החכמה כשמנהיגים אותה על דרכה תהיה רפואה , ה כתב"מעשה פובחובת הלבבות שער יחוד ה 46521 

 46522 ל"ובאמת הוא מאמר חז, וכשנוטים בה מנתיבתה תהיה מדוה כולל שאין לו רפואה ולא ארוכה, לכל מדוה

, הרי שתורה יכולה להיות סם המות, זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם המות, (7ב"יומא ע) 46523 

 46524 .ואחרי כי לא זכה נעשית לו סם המות, ן בבלעם שפרשיות שלמות נכתבו ממנוובאמת ראינו כ

עין טובה ורוח נמוכה ונפש , ל מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע"אמרו חז 46525 

אבות ) עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה תלמידיו של בלעם הרשע, שפלה תלמידיו של אברהם אבינו 46526 

זה ענין לא זכה שנעשית , שבזה לא היה חילוק כלל אלא בעין רעה, ל החילוק בחכמה"חזולא אמרו , (ה"פ 46527 

אלא להיפך ממדות , המתבאר מזה שתורה וחכמה אינם רפואה למדות, לו סם המות וזהו בלעם הרשע 46528 

ויהי כי יראו המילדות את האלקים ויעש , וכשאדם לומד תורה עליו באמת לעמוד על זה, זוכים לתורה 46529 

 46530 .הרי שמיראה זכו לתורה, יםלהם בת

שאחרי קבלתו התורה נשאר , זהו גדלות ורוממות נוראה ממשה רבינו, לפי דברינו מבואר שאין הכי נמי 46531 

דאם מהשראת השכינה אין באים לידי , וזוהי הוראה גדולה איזה זכה היה משה רבינו, כמו שהיה קודם 46532 

הפנים אל , מד בצדקו אחרי השראת השכינהכי להיות עו, הרי זה זכה במדרגה רמה ונשגבה, זהח דעתו 46533 

אם לא שנטעתי , באיש אחר השראת השכינה מקלקלת, והאיש משה עניו מאוד, פנים לא הזיזוהו ממקומו 46534 

 46535 .(ב"א מאמר ל"דעת חכמה ומוסר ח)  .שכינתי בתוככם לא גבה לבבכם

 46536 

 46537 מאמר עט

 46538 .(´ד´ שמות ג) ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני

ה "אמר הקב, ל אמר לא פסע אלא צוארו עיקם"ר, פסיעות פסע משה´ י אומר ג"ר, ל"י ור"פליגי בה ר 46539 

, מיד ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני, נצטערת לראות חייך שאגלה עליך 46540 

 46541 .יענה תשוע ויאמר הנני´ חייך אף אני אז תקרא וה, ה אתה אמרת הנני"אמר הקב

שהרי משה , ודעת דרכיו´ מכאן מה גדול כח ההכנה של אדם להכשיר את עצמו להשגת אלקותו יתלמדנו  46542 

לא היה זוכה לכל , אלמלא לא סר לראות למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה, רבינו עם כל קדושתו וטהרתו 46543 

ה "ל שאמר לו הקב"וכאמרם ז, כי סר לראות ויקרא אליו´ ומפורש כתוב וירא ה, הכבוד הגדול הזה 46544 

 46545  .והיינו שזיכך לבו וקישט מחשבתו יותר לקבל אור פני מלך חיים, נצטערת לראות חייך שאגלה עליך

 46546 .(י"ר´ אור יהל ד)

 46547 

 46548 מאמר פ

 46549 .(´ו´ שמות ג)  ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו



ה אם נגלה אני בקול גדול "אמר הקב, משמע בפשטות שהכוונה על עמרם אביו (´א´ ר ג"שמו) ובמדרש 46550 

אמר משה הנני מה , מה עשה נגלה עליו בקולו של אביו, בקול נמוך בוסר הוא על הנבואה, אני מבעיתו 46551 

שמח משה , ה איני אביך אלא אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב"אמר הקב, אבא מבקש 46552 

 46553 .שנזכר תחילהולא עוד אלא שהוא גדול , ואמר הא אבא נמנה עם האבות

אבל הכוונה הוא כאילו אמר , ה אלהי אביך דהיינו עמרם אביו"כי אם שאמר לו הקב, ן ביאר"אולם הרמב 46554 

כ אלהי אברהם יצחק ויעקב שהוא אלהי "ואח, ורצה ליחד שמו על הצדיק שמת ולא על החי, אנכי אלהיך 46555 

יים לעד ולעולמי עולמים באין כי הם בבחינת ק, יסוד הענין של אלהי אברהם יצחק ויעקב, ישראל כולם 46556 

מפני מה אומרים אלהי ´ ה כשבקש לפני ה"ודוד המע, ´זהו הדרגה של אלהי אברהם וכו, כל הפסק ושינוי 46557 

, ה אינהו מינסו לי ואת לא מינסית לי"אמר הקב, אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ואין אומרין אלהי דוד 46558 

 46559 .(ז"סנהדרין ק) ון לא זכה באלהי דודוכשלא עמד בנסי, ה נסיון של בת שבע"ונתן לו הקב

ת הוא "כי השי, אין זה כבר אלהות ואין אומרים אלהי דוד, בהעדר אף רק פעם אחת מלעמוד על מעמדו 46560 

זכו באלהות בהיותם על הדרגה ששום נסיון לא שינה ´ וכן האבות הק, לא שניתי´ תמיד ולעולם אני ה 46561 

וזהו ביאור , האבות הן הן המרכבה (´ב ז"ר פ"בר) ל"וזהו גדר אמרם ז, מעמדם ולא זזו מעולם ממקומם 46562 

כי כל עוד שיש איזה היכי , ה מייחד שמו על הצדיקים כי אם אחר מיתתם ולא בחייהם"הענין שאין הקב 46563 

 46564 .אין זה תמיד ולעולם ואין זה אלהות, תמצי בשינוי מעמדם

ש "כמ, ללא כל השתנות ה היה על מעמדו תמיד"כן משרע´ כמו האבות הק, ה"ובזה גם כן דרגת משרע 46565 

י שם אשרי ילוד אשה שכך מובטח שכל זמן "וברש, לכם´ ויאמר אליהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה ה 46566 

כי היה תמיד על מעמדו ללא , ´ה כסוד האבות הק"הנה זה סוד משרע, שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה 46567 

ין המדרש שמח משה ואמר הא אבא וזה ענ, שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה, כל שינוי לעולם 46568 

אלא שהייחוד , כי ענין עמרם זה חלק משה, ´כי נתייחד משה בדרגתם של האבות הק, נמנה עם האבות 46569 

 46570 .ל"ן ז"היה על עמרם כדברי הרמב

ה היה באמת "הכוונה כי בענין הנבואה הרי משרע, ומוסיף המדרש ולא עוד אלא שהוא גדול שנזכר תחילה 46571 

וכן אנו , לא נודעתי להם´ מר וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי הוכן נא, גדול מהאבות 46572 

ה כתוב פה אל פה אדבר בו "ורק על משרע, מאמינים שהיה אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו 46573 

היא מדת הויה שלא נתודע בו , ה שזכה בחלקו שכל עניניו היו בהתגלות"כי זה סוד מרע, יביט´ ותמונת ה 46574 

 46575 .אשר להם נתגלה באל שדי היא מדת הצמצום וההסתר, ה ולא לאבות"אם למרע כי

ן שלא הגיע עדיין למעלתו "כבר מבואר ברמב, וכאן שנאמר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים 46576 

כי בדרגתו , יביט´ וכן ענין הסתרת פנים שעדיין לא עלה למה שנאמר בו ותמונת ה, הגדולה בנבואה 46577 

אבל עדיין , כי עומד מוכן לקראת אלהיו בתכלית הגילוי והבפועל, ה אין יראה במראה"רעהאמיתית של מ 46578 

דרגתו עדיין היתה בהסתר , ובדרגתו של עתה אמנם היה ירא במראה ההיא, לא הגיע למעלתו האמיתית 46579 

 46580 .יביט וזה חלקו ודאי´ ודרגת הגלוי זכה לזה אחר כן בתמונת ה, ולא בגלוי

אלא שבדרגה של הסתר טרם שהיה , נכי אלהי אביך שהוא כאלו אמר אלהיךן א"הוא ענין דברי הרמב 46581 

ועל כן ייחד , כי עדיין אינו בתמיד וקיים ואין כאן יחוד אלהות, במצב של התגלות ירא מהביט אל האלהים 46582 

 46583 .(דעת תורה)  .שמו על אביו הצדיק המת

 46584 

 46585 מאמר פא

´ שמות ג)  ירא מהביט אל האלהיםויסתר משה פניו כי ... ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם 46586 

 46587 .(´ו

באנכי בראתי אדם אנכי עשיתי ארץ ואדם , באנכי בראתי את העליונים ואת התחתונים אנכי עושה כל 46588 

, באנכי דברתי עם יצחק אנכי אלקי אברהם אביך, באנכי דברתי עם אברהם אנכי מגן לך, עליה בראתי 46589 

באנכי נגליתי , העליתיו משם ואנכי אעלך גם עלה באנכי, באנכי דברתי עם יעקב אנכי ארד עמך מצרימה 46590 

באנכי אני מנחם , באנכי אני מביא גואל הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא, על משה אנכי אלהי אביך 46591 

 46592 .(א"ש ישעיה נ"ילקו) אתכם אנכי אנכי הוא מנחמכם

רי הנביאים המדרגה הראשונה מצאנוה בתורה ובדב, מדרגות´ ת בבריאה היא בג"התגלות השגחת השי 46593 

כ ישנן סיבות רוחניות אשר נקרא "כ, כי כמו שישנן סיבות טבעיות חומריות, ל"ומבוארת בדברי חז´ הק 46594 

כגון אם יחפוץ , כי הלא ידוע שכל דבר צריך לסיבה המועילה בכדי שיצא לפועל, אותן בשם סגוליות 46595 

והן הן הסיבות הגלויות , רץצריך הוא לחרוש ולזרוע ואחר זה ירד מטר על הא, האדם שיגדל שדהו פירות 46596 

 46597 .לצמיחת הפירות

הסיבות הסגוליות האלה משפיעות , שמקורן במצבו הרוחני של האדם, כ ישנן סיבות סגוליות נסתרות"וכ 46598 

ואם בכלל יצא הדבר בין , ובהם תלוי אופן התהוות הדבר ובאיזו מדה, בהסיבות הטבעיות ומניעות אותן 46599 



והינן סיבות טבעיות , הסיבות האלו הוחקו כמו כן בטבע הבריאה ועלינו לדעת כי גם, לטוב ובין למוטב 46600 

 46601 .רוחניות הפועלות תמיד כפי כח ההשפעה שינתן להן

, לא יצא לך הפסד מזה, אל יכאב לבך כי זה לטובתך, כתוב בתורה נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו 46602 

ואף כי אין אנו רואים איך , להיךא´ כי בגלל הדבר הזה יברכך ה, נתינת הצדקה היא סיבה לברכה ועושר 46603 

 46604 .אבל באמת היא סיבה רוחנית המסבבת בסיבות טבעיות הצלחה במעשי ידיו, היא מסבבת לזה

בכל זאת , וכן לצד העונש אם יחרוש ויזרע שדהו ויעשה כל הסיבות הטבעיות בכדי שיגדל שדהו פירות 46605 

בבכם וסרתם ועבדתם אלהים השמרו לכם פן יפתה ל, יש שסיבה רוחנית תגרום ששדהו בל תצמיח 46606 

הרי כי ההסרה , והאדמה לא תתן את יבולה, בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר´ וחרה אף ה, אחרים 46607 

 46608 .ועבודת אלהים אחרים סיבות הם לבל תוציא שדהו פירותיה´ ממצות ה

העולם שגם הן הוכנו בחוק הטבע שתפעלנה בעניני , הנה ראינו כי הסיבות הרוחניות הן סיבות נסתרות 46609 

והסיבות הרוחניות שפעולתן הוא בענינים , אך הסיבות החומריות נכרות בעליל בחיים השימושיים, והאדם 46610 

וגם נראות , אבל באמת הן סיבות חזקות עוד יותר מהסיבות החומריות, כ"יותר גבוהים אינן נראות לעין כ 46611 

 46612 .בעליל לאלה שיש להם עינים פקוחות לראות ולהתבונן בכל הנעשה

ובפרט היהודי הגדול כשהוא מתבונן בכל המתהוה , על כל צעד ושעל´ רואה בחייו השגחת ה כל אחד 46613 

ממה שרואה , אף שהכל מתגלגל בסיבות טבעיות הוא מכיר את זה, המסבבת בכל´ בחייו רואה את יד ה 46614 

 46615 .פ המצבים הרוחניים השונים שהוא נמצא בהם"איך משתנים עניניו והלך חייו ע

עליו לפי ´ והוא רואה ומרגיש כי שורה השגחת ה, א עולה ויורד"על מצב אחד כ אין האדם עומד לעולם 46616 

מפני שאינם מרגישים ואינם , ´ורק האנשים הפשוטים אינם מכירים בהשגחת ה, כל מצב שהוא נמצא בו 46617 

וגם אין שייך אצלם כל כך , וממילא אינם רואים את השתנות ההשגחה עליהם, מכירים את מצב נפשם 46618 

וההנהגה , שהוא נמצא לפעמים במצב עליה ולפעמים במצב ירידה, ם כמו אצל האדם הגדולשינוי המצבי 46619 

 46620 .עמו היא לפי מצבו

כי מוטל הוא תחת יד , ´כי אינו יכול להרגיש בהשגחת ה, אבל האדם הפשוט לא יורגש אצלו עליה וירידה 46621 

אל יראיו ´ ורק עין ה, כי כל הברואים נתונים תחת יד המקרה ובכללם גם האדם, ן"ש הרמב"המקרה כמ 46622 

´ ועין ה, הם מורמים מן המקרה´ היודעים ומכירים כי הכל ביד ה´ אלה הדבקים בה, המיחלים לחסדו 46623 

וכל הלך חייהם נמדד ונערך , החופה עליהם תמיד´ פ השגחת ה"מלוה אותם על כל דרכם וכל עניניהם ע 46624 

אחרי , חניות הן המסבבות בכלאבל האדם הפשוט אינו יכול להכיר שהסיבות הרו, פ מצבם הרוחני"ע 46625 

 46626 .שהוא נמצא תחת המקרה ומקרה אחד לכל

, ובחייו של איש צדיק החי עמו ובסביבתו, כגון בעניני הכלל´ ועוד שאף במקום שמתראה לפניו השגחת ה 46627 

ז אינו מתבונן בם כי דבר ההשגחה רחוק ממחשבתו "בכ, השולטת בכל´ ששם יש לו להכיר את יד ה 46628 

אבל , כי מילתא דלא רמיה עליה דאניש לאו אדעתיה, ו מכיר בה ואינה נראית לעיניוולכן אינ, ומהרגשתו 46629 

הוא רואה כי הסיבות הרוחניות הם הפועלים בכל , האיש הגדול המרגיש את כל זאת ויש לו עינים לראות 46630 

 46631 .הלך חיי האדם בפרט וחיי העולם בכלל

ליות מיוחדות שאצלם בטלים חוקי לאישים מיוחדים ולתכ, המדרגה השניה היא מדרגה יותר עליונה 46632 

, חנניה מישאל ועזריה הפילום לתוך כבשן האש, אברהם אבינו הפילוהו לכבשן האש ולא נשרף, הטבע 46633 

חזיונות כאלו עושים , בכל אלה ראינו כי בטלים חוקי הטבע בנוגע לקדושי עליון, וכן דניאל בגוב האריות 46634 

ובזה נדמה לנו כי רואים , וצאים הם מגדר הטבע הרגילומתמיהים אותנו בנפלאותם כי י, רושם יותר גדול 46635 

 46636 .אנו יד אלקים ממש

, בטבע העץ שישרף באש´ כי כמו שנתן ה, אבל באמת גם זה הוא חוק מהחוקים המסודרים בבריאה 46637 

´ כמו כן הוגבל כח האש שלא יוכל לשלוט על האיש הירא את ה, ובטבע הברזל שלא ישלוט בו האש 46638 

הוא עצם , דם שמקננת בו נשמה עליונה ומכיל בקרבו כוחות נפשיים כביריםכי הא, שנשמתו דבוקה בו 46639 

כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער , (ג"ישעיה מ) אחר ממש שאין כח האש שולט בו עליו נאמר 46640 

´ שלא ישלטו באנשים העליונים שה, כי הוגבלו כוחות האש והמים וכן שאר כוחות הטבע החומריים, בך 46641 

 46642 .ז הוא חוק המסודר בבריאה כמו חוקי הטבע התמידיים"וכ, שמתם דבוקה בואתם במחשבתם ונ

ז אנו מכירים על ידה כי יש בורא שברא את "בכ, והנה במדרגה זו אף שניכרת בה הנהגה יותר עליונה 46643 

, ה מעל חוקי הטבע"אבל אין אנו מכירים את שלטונו התדירי של הקב, הבריאה בסדריה הנפלאים 46644 

כי , עדיין אפשר לנו לחשוב על הבריאה כעל מציאות מיוחדת, בריאה עם הבוראוהאיחוד הנפלא של ה 46645 

ולפי מדרגה זו עדיין , אחרי שהיה רצון הבורא לברוא בריאה כזו עשה אותה מוגבלה בחוקיה וגבוליה 46646 

 46647 .רואים אנו את הבורא ואת הבריאה כנפרדים

י כל חוקי הבריאה והטבע בטלים כ, אשר בה רואים אנו´ אבל באמת יש מדרגה יותר עליונה בהשגחת ה 46648 

בהנהגה זו מתגלית , י רצונו הבלתי מוגבל"והיא ההנהגה של חידוש המציאות ע, ´לגמרי לעומת רצונו ית 46649 



ורק , ומכירים אנו כי אין מציאות בריאה לעצמה כלל, לנו אחדות הבורא עם הבריאה גם לאחר שבראה 46650 

כי לפי הידיעה האמיתית אין מציאות בריאה , יאותוזהו המושג הנכון במצ, רצון הבורא לבד הוא כח הכל 46651 

הוא האלקים בשמים ממעל ´ ש וידעת היום כי ה"כמ, לבדו הוא המציאות האמיתית´ רק ה, נפרדת כלל 46652 

 46653 .ועל הארץ מתחת אין עוד

, שרר בכל ועל הכל´ רק ה, אז יצאה הבריאה מכל גדריה וחוקיה, והנה הנהגה זו נתגלתה ביציאת מצרים 46654 

, והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף, עברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאךש ו"וזהו מ 46655 

לבד שאינו מוגבל תחת חוקי ´ ורצונו ית´ רק כח ה, לא שלט בהנהגה זו שום כח מן הבריאה והנבראים 46656 

ויה רק וחוקי הטבע התל, ובזה הראה לנו הבורא כי יש הנהגה יותר עליונה בלי גבול, הבריאה וגדרי הטבע 46657 

על כח הנהגה זו מכנים אנו , ושממנה יש לנו להשיג את כל המציאות במושג יותר נכון, לבד´ ברצונו ית 46658 

 46659 !ה בשם הויה היה הוה ויהיה אין עוד"להקב

, אליו בלבת אש מתוך הסנה´ וירא מלאך ה, חידוש המציאות שהוא ביטול חוקי הטבע נראה במראה הסנה 46660 

, במעשה זה היה ניכר שידוד כל חוקי הטבע ובטולם, איננו אוכל וירא והנה הסנה בוער באש והסנה 46661 

שאין קיום  לחוקי וגדרי הבריאה , פה התבלטה הנהגת חידוש המציאות, ונתגלה בו הנהגת שם הויה בעולם 46662 

 46663 .הוא כח הכל´ רק רצון ה, ולא ניתן לכוחות הטבעיים שום שליטה בפני עצמם, כלל

ש "כי סר לראות וכמ´ וירא ה, ואראה מדוע לא יבער הסנהזו היתה התפעלותו של משה אסורה נא  46664 

ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה ויאמר אל תקרב , הספורנו להתבונן בדבר בענין התחדשות המציאות הזאת 46665 

והשיג בהכרה ברורה את המציאות , אחרי שהתבונן משה בהתחדשות הזאת, הלום של נעלך מעל רגליך 46666 

והוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין , לבדו ואפס זולתו´ ה כלל רק הכי אין חוקי הטבע בריא, האמיתית 46667 

ואף האדמה שהוא עומד עליה , אם כן לפי רוממות השגתו עתה המקום קדוש הוא, ולית אתר פנוי מיניה 46668 

 46669 .אדמת קודש היא ולכן של נעלך

תגרות זו בזו ל אם ראית אומות מ"ואמרו חז, העתיד המובטח ממשמש ובא, נכינה עצמנו לקראת אלקינו 46670 

ואף שעתה איננו , השולטת בכל´ הלא בכל הדברים הנעשים עתה בעולם רואים אנו כי יד ה, חכה לו 46671 

אבל נחכה כי מהר יבוא היום שיתראה בעליל , ולפי ראות עין הכל הולך בדרך הטבע, רואים נסים גלויים 46672 

.עלותנו ממצרים יראנו נפלאותיגלה לנו שכינתו ויופיע באורו וכימי , כי הוא לבדו מושיע´ השגחתו ית 46673 

 46674 .(46´ א עמ"שיעורי דעת ח)  

 46675 

 46676 מאמר פב

 46677 .(´ו´ שמות ג)  אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב... ויאמר אנכי

במדה , ש"וטעם הזכירו אלקי עם כל אחד ואחד ולא אמר אלקי אברהם יצחק ויעקב עי, ל"ן ז"כתב הרמב 46678 

, י המתקדש והמטהר"ואותו האור המתגלה ע, ואלי´ ש בה במדה מתקרב ה"שהאדם מתקרב אל הבוית 46679 

וכל הזכויות שמורות לאותו האדם שמסר נפשו על גילוי זה , אותו הגילוי נקרא על שמו של המגלה 46680 

 46681 .בבחינת אלקיו דוקא ולא של חבירו

ולפי צביונה של כל נפש , ´ולפי בית קיבולו כן ישפיע עליו ה, לכל צדיק וצדיק יש מדור וחופה בפני עצמו 46682 

לפיכך , ל אני הוא שדי באלקותי לכל בריה"י ז"כ אני קל שדי ופירש"וכמשה, תתיישב בה השכינה כן 46683 

בה במדה שהאדם מרחיב ומשפר את היכל לבו להכניס , כ"התהלך לפני ואהיה לך לאלוה ולפטרון ע 46684 

יש והאדם זוכה לבנות קומה על גבי , בה במדה תגדל עליו ההשפעה האלקית, לתוכו את האור האלקי 46685 

ואותו המאמץ ואותו העלאת הקומות נעשה קנינו הרוחני של אותו , קומה בהיכל לבו למעלה מהיכל חבירו 46686 

 46687 .צדיק ונקרא על שמו דוקא

כי מן ההכרח לפרט את , מה שלא כלל אלקי אברהם יצחק יעקב ביחד, ל"ן ז"ובזה תתורץ קושית הרמב 46688 

ושהיא צריכה להקרא רק על שמו של  ,את ההופעה החדשה שכל אחד מן האבות הוסיף, גילויו המיוחד 46689 

ברם לא על גילוי החדש המתייחס רק , אלקיו ולא של קודמו שמתייחס אמנם על מדרגה גבוהה, המגלה 46690 

 46691 .ושבעבור גילוי זה זכה לתוספת אלקית שנעדרת מקודמו, לבא אחריו

יצחק עמוד , סדאברהם עמוד הח, שהמקובלים כינו את האבות בתוארים מיוחדים, וידוע הענין ליודעי חן 46692 

ומן הנכון להעלות על נס את יגיעתו , ולפי זה אין לכלול את כולם בשם אחד, יעקב עמוד האמת, העבודה 46693 

המדע והחיים דף )  .והבן... והשגתו המיוחדת של כל אחד שביסס וגילה את עמוד האש של אלקיו 46694 

 46695 .(קמז

 46696 

 46697 מאמר פג

´ שמות ג)  י ירא מהביט אל האלהיםויסתר משה פניו כ... ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם 46698 

 46699 .(´ו



זאת אומרת , ´ויש להתפלא על דרישת הנביא שעלינו לזכור את תורת משה עבד ה, זכרו תורת משה עבדי 46700 

שנכיר אותו באופן ´ הלא מצינו בכמה מקומות שרצונו יתב, האמיתיות האלקיות שקבלנו בתיווכו של משה 46701 

וכן מפורש , ל כלל ישראל בעב הענן בעבור ישמע העם בעצמוהופיע א´ והוא בענוותנותו ית, בלתי אמצעי 46702 

ורואים ומרגישים את , שבמעמד הר סיני התרוממו ישראל לדרגת נביאים, וכל העם רואים את הקולות 46703 

 46704 .בכל חושיהם העצמיים´ קדושתו ית

שר ש השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים א"כמ, אנו מזכירים בכל יום את מעמד הר סיני 46705 

ובכן עיקר ההזכרה הוא שמחובתנו לסגל לעצמנו מדי יום ביומו את ההכרה האלקית הבלתי , ראו עיניך 46706 

ל ציינו "אמנם חז? ´לזכור תורת משה ולא אמר זכרו תורת ה 0הנביא 0מעורר0למה 0כ "וא0, אמצעית 46707 

אכתי צריך  אבל, שמשה מסר נפשו עליה ולכן נקראת על שמו, והדגישו בזה שמגמת הנביא כאן להבליט 46708 

 46709 .הבהרה יתרה

אל לנו לתלות , איך לפרש כמה וכמה מקומות נעלמים שבתורה, ונראה דהנביא בא כאן לעוררנו וללמדנו 46710 

האמנם , אלא שבכל הליכותינו התורנית והמוסרית עלינו לבחון ולשקול, פ שיקול דעתנו"ולהכריע ע 46711 

ה אושרה ונתאמתה מטעמו של "מרע כי שיקול דעתו של, ה"עולות הן בד בבד עם שיקול דעתו של מרע 46712 

 46713 .ה על ידו"הרי שזכה ושלשה דברים שעשה מדעתו הסכים הקב, ה שהיא דעת התורה"הקב

האמנם יתכן לדחות , ולכאורה הלא מבהיל ומוזר נראית לעניות דעתנו הוספה זו, הוסיף יום אחד מדעתו 46714 

כל היקום , מעשה בראשית מהרגע הראשון של? רבוא מישראל לעוד יום אחד´ את קבלת התורה של ס 46715 

לאותו יום הששי , תלויים ועומדים לאותה השעה המקווה, וכל ההווייה נתונים היו בציפיה ובגעגועים עזים 46716 

 46717 .ה בא ומדחה את ההופעה האלקית האדירה ליום שלם"והנה משה רבינו ע, של מתן תורה

כ "וע, מפני שמסר נפשו עליה ?ומפני מה, ה הסכים לו כי דעתו היתה דעת המקום ודעת התורה"ברם הקב 46718 

לא כמדת , ועצם דרישתה של התורה היא שהאדם יכין את עצמו להבנתה, זכה להבין את רמיזת התורה 46719 

היינו שקודם להבנת ולקבלת , ה מלא מחזיק"ד ריקן מחזיק מדת הקב"מדת בו, ה"ד מדתו של הקב"בו 46720 

, ´של ראשית חכמה יראת ה, ת יתרהשל ענוותנו, התורה צריכה לבוא הכשרה מוסרית של זיכוך החושים 46721 

הקדים מדת הענווה , ה שהקדים ויסתר משה פניו"וזו היתה דרכו של מרע, ורק אז יהיב חוכמתא לחכימין 46722 

 46723 ...יביט´ ובזה זכה לזכות הגדולה ותמונת ה, שאינו ראוי עדיין לגדולות

ישראל עד סוף כל  ולהיות סמל לכלל, להתרכז ולכוון לדעת המקום, זוהי ההכנה שמסר נפשו עליה 46724 

זכרו , זהו שהנביא מדגיש זכרו תורת משה, שלא יהרסו לעלות ההרה בטרם שיהיו ראויים לכך, הדורות 46725 

אבל דרך קבלתה והשגתה נלמד ממשה , ´התורה היא תורת ה! ולמדו את הנהגתו של משה להשגת התורה 46726 

 46727 .שמסר נפשו עליה´ עבד ה

הלא זה ממש מעין הנסיון של עץ , כזה של הסתרת פנים נתבונן נא ונראה כמה מהמסירות נפש שיש בצעד 46728 

והוא כופף את ראשו ומחליט , ה מתגלה לפניו בסנה וחושף לו את כל תעלומות ההווייה"הקב, הדעת 46729 

 46730 !שאינו ראוי לכך כי ירא מהביט

זכה לעלות לשיאים , יביט ומשה ניגש אל הערפל´ ותמונת ה? אמנם מה היתה התוצאה של ענוותנותו 46731 

זכה לטייל ולראות באספקלריא המאירה , ששכלו של האדם אף בר המעלה אינו מוכשר לכך, ענקיים 46732 

, פ הדרך שהתורה בעצמה דורשת"וכל זה לא בא אלא מפני שהכשיר את עצמו ע, מסוף העולם ועד סופו 46733 

וכבר דרשו רבותינו וקבעו , ת"ודעתו היתה מותאמת לדעת הבוי, מסר נפשו עליה לדעת במה היא נקנית 46734 

 46735 .ח דברים שהתורה נקנית בהם"ו במשנתם מלנ

ה להשפיע עליו בבת אחת השפעה "אמנם רצה הקב, ה בסנה"ה בשעה שנתגלה אליו הקב"משה רבינו ע 46736 

שאין להציץ לפני , וקבע לנו הוראה לדורות, אבל הוא הסתיר פניו, רבת ממדים בת היקף נצחי ואין סופי 46737 

שיהיו מוכנים ומזוככים , ך של החושים הטבעייםמבלי טיהור וזיכו, ולפנים מבלי הכשרה מוקדמת 46738 

מהשלמת דעתו שצורפה , יביט הוסיף יום אחד מדעתו´ ואחרי שזכה לתמונת ה, להשראה השמימית 46739 

 46740 .וזוככה

שאף בזה להקנות לישראל את , שכדאי לעכב נתינת התורה לעוד יום אחד, ת"זכה להבין רמז של הבוי 46741 

י "ת שזקוקים הם בנ"ראה והבין מרמיזת השי, השמימיתהסגולה הנפלאה של הכנת החושים להשראה  46742 

כי רק אחרי ההכשרה , ה הסכים על ידו"לכן חיכה והוסיף יום אחד והקב, לתוספת הכשרה והתקדשות 46743 

.כי אז תהיה השמיעה שלהם שלמה ונצחית, ת בא אל משה בעב הענין בעבור ישמע העם"המושלמת השי 46744 

 46745 .(35´ א ע"המוסר והדעת ח)  

 46746 

 46747 מאמר פד

ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאוביו´ יאמר הו 46748 

 46749 .(´ז´ שמות ג)  



דמכיון שראה ראיתי ואת צעקתם שמעתי לכן בהכרח הוא שתהיה , הנראה מן הכתוב דענין הגאולה הוא 46750 

ואילו היה , פשר כל הגלותולכן היה א, כאילו עד עתה בכל משך הגלות כביכול לא ראה ולא שמע, גאולה 46751 

 46752 .ראה ראיתי מקודם היתה הגאולה באה כבר קודם לכן

אמנם מה שניתן לנו לומר בכדי , ה שאין לנו בהם שייכות כלל"והנה ענינים אלו הם ממדותיו של הקב 46753 

, דהנה כל אחד מרגיש שבענין הרגשה בצער של מי שהוא ישנן דרגות ובחינות, לשבר קצת את האזן הוא 46754 

כי מרמיזותיו לבד מכיר הוא , פ שאינו שומע כלל את תחנוניו"כול להרגיש בצער זולתו אעגם חרש י 46755 

 46756 .אבל אינו אלא בבחינת מבין, שחבירו מצטער

פ שהלה שותק וזוהי בחינה "ודאי שאנו מכירים בצערו אע, וכן אם נראה את מי שהוא רובץ תחת משאו 46757 

בזה , בשארית כוחותיו ומתחנן ומבקש עזרה והלה צועק, אבל אם נראה אחד רוצח את חבירו, בהרגשה 46758 

מבלי שימסור נפשו להצילו , בודאי תתמלא הסאה ושום איש לא יוכל לעמוד מרחוק ולראות במות חבירו 46759 

 46760 .אף שידע שבנפשו הוא

כשאך ראה ראיתי , שענין הגאולה היה משמיעתו כביכול את צערם של ישראל, וזהו שמגלה לנו הכתוב 46761 

וכאילו עד עכשיו היתה המדה של העלמת , והיה בהכרח שתבוא הגאולה, צערם כבר היה מן הנמנע לישא 46762 

, כ היה אפשר כל הגלות"וע, ובמדה ההיא כביכול לא שמע ולא ראה, ש ואנכי הסתר אסתיר פני"כמ, עין 46763 

דבמדה , והוכרח תיכף שתבוא הגאולה, אבל מכיון שנהפכה המדה למדת הארת פנים אז כבר ראה ראיתי 46764 

 46765 .לאחר את הגאולה אף לרגע שאי אפשר לסבול בצערםזו מן הנמנע 

שאר , מהותה של מדת רחמים היא מדה של בפועל, הבחינות בין שתי הנהגות אלו הן בגדר בכח ובפועל 46766 

אבל אך , בבחינה של בכח שם היה אפשר כל הגלות, המדות הינן רק בבחינת בכח לגבי מדת רחמים 46767 

, מהותה של מדה זו היא בפועל, דעתי את מכאוביונתהפכה המדה למדת רחמים תיכף היה שם כי י 46768 

ואי , כל דקירה ודקירה נראתה נשמעה ובאה תכף לפני כסא הכבוד, א שיעלם צערם כל דהו"ובבחינה זו א 46769 

, ותכף היה ההכרח להביא גאולה, אפשר בשום אופן לעבור בשתיקה על העול אשר מצרים לוחצים אותם 46770 

 46771 .לנקום נקמתם ולהציל עשוק מיד עושקו

ויצא ביום , גם מה שזכה משה רבינו להיות שליח הגאולה הוא משום שהיה בבחינה הלזו של שונא עול 46772 

מי זה מאתנו יסכן נפשו בראותו שני , השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך 46773 

ת מדין ויבואו ואחרי כן בבנו, הלא כל אחד ואחד היה עובר לדרכו מבלי שישגיח על זה כלל, עברים נצים 46774 

 46775 .ה באותה שעה"יצייר לו כל אחד ואחד מצבו של משה רבינו ע, הרועים ויגרשום ויקם משה ויושיען

וכשראה שמתקוטטים נכרים עם נכרים העמיד עצמו בסכנה , בורח מחמת המציק למדין בין נכרים 46776 

א "של בפועל אובמדה , ר שהיה שונא עול בפועל הגמור"כל זה מורה לנו על מדתו של מש, והושיען 46777 

כ במדת "כמו, א שאש לא ירתיח מים בכל מיני מצבים שיהיה"כמו שא, לעבור בשתיקה על עול כל דהו 46778 

א "כשנכרי עושה עול לנכרית א´ ואפי, א בשום אופן לחשות בלי למחות על שקר"בפועל של אמת א 46779 

 46780 .בשום אופן לבלי להושיעה

היה שליח למשלחו שהמשלח והשליח ראויים  ראוי, ר"נאמר על מש (בחקותי´ שלהי פ) ובתורת כהנים 46781 

י שמתי לב להתבונן "וכתב רש, וכמו שבענין הגאולה נאמר כי ידעתי את מכאוביו, ומתאימים זה לזה 46782 

נתן עליהם לב ולא העלים ´ וכן וידע אל, ולא העלמתי עיני ולא אאטום אזני מצעקתם, לדעת את מכאוביו 46783 

דבק במדותיו , י נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם"כתב רשו, כ נאמר במשה וירא בסבלותם"כמו, עיניו 46784 

 46785 .(ה"א מאמר ק"דעת חכמה ומוסר ח)  .נתן עליהם לב עד שזכה לבחינת הבפועל הגמור, ה"של הקב

 46786 

 46787 מאמר פה

ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאוביו´ ויאמר ה 46788 

 46789 .(´ז´ שמות ג)  

ולא העלמתי עיני ולא אאטום , י כמו וידע אלקים כלומר שמתי לב להתבונן ולדעת את מכאוביו"שפירש ר 46790 

שכאשר רצה , רואים כאן יסוד מבהיל מה נקרא ידיעה ומה זה ידעתי את מכאוביו, ל"אזני מצעקתם עכ 46791 

ממה  מושג אחר, רואים שסוד הידיעה יוצא מהתבוננות, כביכול לידע את הכלל ישראל שם לב להתבונן 46792 

 46793 .משמתי לב להתבונן יצא ידעתי את מכאוביו, שאנו מדמים התבוננות

וצריכים , ולא ענין חוצה לו כפי שאנו מורגלים, סוד הידיעה הוא דבקות שהוא מתחבר להדבר הנודע 46794 

ידיעתו , שהוא וידיעתו חד הוא´ בענין ידיעת ה, (י"ב ה"ת פ"יסוה) ם"להבין את זה על דרך שכתב הרמב 46795 

אי ידיעה פירוש כאילו שכביכול אינו נמצא , ל שהוא נמצא שמה"הוא יודע ר, יתברך שמוהוא עצמותו  46796 

בחכמה ובינה יש כל המעלות אבל , וזה הסוד של חכמה בינה דעת, ו"שמה והוא בסוד של הסתר פנים ח 46797 

ת וזהו כי ידעתי א, סוד של ידיעה התדבקות והתחברות, דעת הוא ענין אחר לגמרי, אין זה עדיין ידיעה 46798 

 46799 .מכאוביו



יושב כאן , להיכן שידיעתו של אדם מגעת שם הנהו מחובר, על דרך זה הוא סוד הידיעה גם אצל האדם 46800 

הוא , סוד הידיעה והמחשבה הוא סוד של דבקות, הוא נמצא במקום מחשבתו, (7´נדה ל) ומחשב באספמיה 46801 

על ענין ותבט אשתו , (ז"ט י"בראשית י) ן"ש ברמב"משים מחשבתו על הדבר ומתדבק לו ונעשה אחד וכמ 46802 

לכן היתה , כי המחשבה בחליים הנדבקים מזיק מאד וידביקם, מאחריו ותהי נציב מלח שהוא בדרך הטבע 46803 

כי באה המכה במחשבתה כאשר ראתה גפרית ומלח היורד עליהן מן השמים , אשתו של לוט נציב מלח 46804 

 46805 .הרי לנו שסוד המחשבה הוא סוד של התדבקות ממש במציאות, ודבקה בה

ידיעה הוא סוד ההתדבקות וההתאחדות וסוד , הרי שכל סוד הקירוב והריחוק תלוי בידיעה ואי ידיעה 46806 

, הכל לפי בחינת הידיעה, ובזה נבין את הסוד של השגחה כללית והשגחה פרטית, הריחוק הוא אי הידיעה 46807 

אינו עמו והוא  וכמה שחסר ידיעה, כפי זה הוא נמצא אתו ומשגיח עליו, כפי גודל ההתדבקות וההתחברות 46808 

 46809 .בחינת הסתר פנים

ירמוז כי ידיעת השם שהיא , והנכון בעיני כי היא ידיעה בו ממש, (ט"ח י"וירא י) ן"הן דברי הרמב 46810 

אבל , וגם בני האדם מונחים בו למקרים עד בוא עת פקודם, השגחתו בעולם השפל היא לשמור הכללים 46811 

לא תפרד הידיעה והזכירה ממנו , ו דבקה בו תמידבחסידיו ישים אליו לבו לדעת אותו בפרט להיות שמירת 46812 

 46813 .כלל כטעם לא יגרע מצדיק עינו

והנה השגחה , וידיעה כללית היא השגחה כללית, המתבאר מדבריו שמהתבוננות כללית תצא ידיעה כללית 46814 

שבהשגחה כללית גם כן די באלקותו , ונוכל לראות את זה מכללות הבריאה, כללית בלבד גם כן מספיקה 46815 

שמזה תצא ידיעה והשגחה , אבל יש עוד מדרגת התקרבות יותר גדולה והיא התבוננות פרטית, ריהלכל ב 46816 

זהו דבוק בתכלית כי ידעתי את , לא תפרד הידיעה והזכירה ממנו כלל, פרטית לא יגרע מצדיק עינו 46817 

 46818 .מכאוביו

כל סוד הקירוב רק ידיעה ואי ידיעה בזה תלוי , וכן מצד האדם גם כן כך הוא, זהו מצד הבורא יתברך 46819 

´ כן ידיעת ה, ´כפי שהוא עם ה´ שכפי ידיעת האדם את ה, ובזה תלויים החילוקים והמדרגות, ו"והריחוק ח 46820 

, אז גם מצדו היא רק ידיעה והשגחה כללית, אם יודעים ממנו יתברך ידיעה כללית, עמו´ אותו וכן ה 46821 

 46822 .השגחה פרטיתישנה מצדו גם כן ידיעה ו, וכשיודעים ממנו בפרטות מדובק בתכלית

ן מלשון "ופירש הרמב, בכם´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה, (´דברים ז)ב  זהו מה שאמר הכתו 46823 

נקשר עמכם , ה את ישראל באזור למתניו דבוק בתכלית"שקשר הקב, וחשוקיהם כסף שהוא לשון אזור 46824 

 46825 ל"חזש "בכם כי אתם המעט מכל העמים וכמ´ והטעם שחשק ה, בקשר אמיץ שלא יפרד מכם לעולם

משה ואהרן , נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר, שאתם ממעטים עצמכם לפני, (.ט"חולין פ) 46826 

 46827 .אמרו ונחנו מה

כן , הכל תלוי בידיעה ואי ידיעה, אלקיך דהיינו להתחבר ולהתדבק אליו יתברך´ והנה כמו ואהבת את ה 46828 

ריך להיות ידעתי את מכאוביו וירא צ, ואהבת לרעך כמוך הוא גם סוד הידיעה, היסוד בבין אדם לחבירו 46829 

כפי מה שמשים מחשבתו על חבירו וזוכרהו , והדרכים לזה הם גם כן רק על ידי התבוננות, בסבלותם 46830 

על ידי שנותן עיניו ולבו לחבירו ואינו מסיח דעתו ממנו , כפי זה יודע הוא את חבירו ומחובר אליו, תמיד 46831 

אבל אין זה וירא , כל מדות טובות חסד והטבה חכמה ובינה אף שכוללים, מתהוה וירא בסבלותם 46832 

שלמות הענין הוא דעת זאת אומרת , אפשר להיות בעל חסד בטבע ולא לידע מחבירו כלום, בסבלותם 46833 

 46834 .משים מחשבתו על חבירו

וידיעה אין זה , שההתחלה של אהבה היא ידיעה לידע את חבירו, יוצא מדברינו כלל גדול באהבת הבריות 46835 

נמצא שהבחינה על אהבה הוא אם חבירו תופס מקום , שהוא מתדבק ונמצא אתודבר מן החוץ אלא  46836 

 46837 .במחשבתו ולבו

אמנם מחשבת האב לבנו היא מציאות כזה שאינו , וכמו באהבת האב את בנו שיתכן שלא יעשה בעדו כלום 46838 

, ירוכן הוא סוד הידיעה לידע את חב, ולעולם הוא נמצא במחשבתו וזוכרו תמיד, מסיר מחשבתו כלל מבנו 46839 

ואיזה עסק נכבד הוא לזכור את , והבן כמה נפלאה לפי דברינו מחשבה קלה שהאדם חושב אודות חבירו 46840 

דעת חכמה ומוסר )  .שזה יסוד כל התורה כולה, שעוסק הוא בסוד ההתדבקות והידיעה, חבירו 46841 

 46842 .(´ב מאמר ג"ח

 46843 

 46844 מאמר פו

 46845 .(ג"כ´ שמות ב)  מכאוביוראה ראיתי את עוני עמי ואת צעקתם שמעתי כי ידעתי את ´ ויאמר ה

כמו וידע אלקים כלומר שמתי לב להתבונן ולדעת את , ל"י לבאר ענין ידעתי את מכאוביו וז"רש´ וכ 46846 

וצריך להתבונן וכי בכל משך גלותם לא ידעתי , ולא העלמתי עיני ולא אאטום את אזני מצעקתם, מכאוביו 46847 

 46848 .הלא על עת הגלות כתיב עמו אנכי בצרה? את מכאוביו



, (ג"ישעיה ס) פ שאמת הוא שבכל משך הגלות היה עמם בצרה ובכל צרתם לו צר"ם אנו מזה שאערואי 46849 

פ שגם במדה זו ישנם "אע, היה שיענשו והיתה שולטת עליהם מדת הדין´ בכל זאת כל זמן שברצון ה 46850 

 46851 ולא היה שם כלל דוחק, מכל מקום לא עכב זה לכל צרותיהם ומכאוביהם, רחמים מרובים עד אין שיעור

, ובהנהגה זו הוא בבחינת כאילו שלא שמע ולא ידע, כי היו שם בהנהגה של הסתר פנים, לגאולה שתבוא 46852 

ומהותה של מדת הרחמים , כ כשזמן הגאולה היה ממשמש לבוא נהפכה להם מדת הדין למדת הרחמים"אח 46853 

 46854 .הוא ששם הוא כבר בחינת ידעתי את מכאוביו

שם הורגש כבר , משהו מצערם´ ואי אפשר לשאת אפי, רםבהנהגה זו אי אפשר בשום אופן לעבור על צע 46855 

הדקירה הפחותה שבפחותה , היותר קטנים וקלושים´ וכל צרותיהם ועינויהם אפי, גם צערם היותר קל 46856 

ומיד היה בהכרח שתבוא , ואז היה מן הנמנע אף רגע אחד של יסורים, נשמעה ובאה תכף לפני כסא הכבוד 46857 

 46858 .להתבונן ולדעת את מכאוביו י שמתי לב"וזהו שכתב רש, הגאולה

, ואף אין בשכל האנושי להבין פירושו של ידעתי, ואין לנו בשפה האנושית מלים שבהם אפשר לבאר זאת 46859 

שענינו של ידעתי הוא הרגשה בצערו של אדם במדה , ומה שאפשר לנו להסביר בזה בלשון בני אדם הוא 46860 

י נתן לב להתבונן "כ רש"הביא מש (ה"כ´ שמות ב) ן"וברמב, לסובל עצמו אין בזה שום הרגשה´ שאפי 46861 

לומר כי עלה , ועל דרך האמת יש בכתוב הזה סוד גדול מסתרי התורה, ונכון הוא על דרך הפשט, ל"וז 46862 

 46863 .ענינם למאור פניו

ועד שזכו למדה זו , המכוון בהא דמסיק לבסוף כי עלה ענינם למאור פניו שהוא במדה שאין שום העלמה 46864 

אבל הרגשה , פ שגם שם ישנם רחמים מרובים בלי גבול"אע, הגת מדת הדיןהיו בהסתר פנים שהיא הנ 46865 

 46866 .שזהו רק בהארת פנים וזה היה סוד הגאולה, בכל פרט ופרט בכל הדקות לא היה שם

כמו כן במשה שהיה שליח הגאולה התהלך , ה כביכול"וכמו שהגאולה יצאה משמתי לב להתבונן של הקב 46867 

י "רש´ וזו היתה מדתו וירא בסבלותם וכ, וא רחום אף אתה רחוםש והלכת בדרכיו מה ה"כמ, ´בדרכי ה 46868 

יוצא , ה כביכול"אותו ענין עצמו של שמתי לב להתבונן הנאמר בהקב, נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם 46869 

ולכאורה מה , מזה בענין נושא בעול עם חבירו שענינה של מדה זו הוא לחוש בצער זולתו כל מה דאפשר 46870 

? אבל מה מקום להתבוננות בצרה, רגילים אנו להבין ענין התבוננות בלימוד? ער השניענין התבוננות בצ 46871 

 46872 .אבל האמת הוא שבכדי לחוש ולהרגיש בצער חבירו צריך לתת לב להתבונן

שקר הוא דובר אותו שחושב שבראיה בעלמא חש הוא , ראיית היסורים של האדם עדיין אינה ולא כלום 46873 

צריך לתת עיניו ולבו , בכדי להרגיש באמת במכאוביו של מי שהוא, זהבצער חברו עד שהוא עצמו סובל מ 46874 

ר "ש) ל במדרש"עד שמצינו שאמרו חז, וזוהי התחלת כניסה במדת נושא בעול עם חברו, כמו שעשה משה 46875 

ואין , שהרכין עצמו לשאת איתם יחד, וירא בסבלותם היה נותן כתיפו ומסייע לכל אחד ואחד, (א"פ 46876 

 46877 .אלא בכדי לחוש ולהרגיש בסבלם, בכדי לעזור להם במשאם המכוון שהיה עושה כן

להרגיש , איך שהכאב חודר ועובר בהעורקים והגידים, בכדי לחוש בצערו של אדם לחוש כל מכאוביו 46878 

לזאת צריך הרבה לתת לב להתבונן עד כדי הרכנת עצמו לחוש , מהלך הכאב ובאיזה עורק וגיד מקומו 46879 

היינו דקדוק , וזכותו של משה רבינו היה גם כן משום זה, סוד הגאולהוזהו גדר רחמים שהוא , בעול המשא 46880 

שהגם שלא נזכרו בפירוש בתורה אי אפשר לתורה , והנה מדה זו היא ככל המדות, על פרט קטן שבפרטים 46881 

 46882 .ובאמת מצינו מקראות מפורשים שלמדנו משם ערכה וחיובה, בלעדן

היא היתה לפניו בשעת השעבוד , שה לבנת הספירעל הפסוק ותחת רגליו כמע, (.ב"סוטה י) ל"אמרו חז 46883 

ה כביכול נשא לבנה בכדי "ל שהקב"ספרו לנו חז, לזכור צרתן של ישראל שהיו משועבדים במעשה לבנים 46884 

ומהו ענין נשא , ואין במושגנו להבין מהו ענין תחת רגליו, לזכור בצרתם שהיו משועבדים בעבודת לבנים 46885 

שהרי ´ ואמנם פשוט הוא שאין מדובר כאן אודות עצמותו ית, רהלבנה שהם סודות עמוקים מסודות התו 46886 

 46887 .אין לו לא תואר ולא דמות

בכדי לזכור ´ שהבורא ית, ותחת רגליו הוא אמת, ל נשא לבנה הוא אמת"אבל גם זה פשוט שמה שאמרו חז 46888 

רגיש והכונה היא להורות לנו שבכדי לה, וענין זה הוא רק לשבר את האזן, בצרתם של ישראל נשא לבנה 46889 

ל זה בכדי "ומספיק לנו מאמר חז, אין עצה אחרת כי אם לשאת לבנה, בעבודת האדם בחומר ובלבנים 46890 

 46891 .שהרי הבורא כביכול נשא לבנה, ועד כמה הוא הכרחי לאדם, להתבונן עד כמה דרך זה רם ונשגב

מדה זו  ל בדברו בענין"ר ז"ואדמו, ומאידך גיסא נוכל לראות עד כמה מושחת הוא מי שאינו במדה זו 46892 

בו תרמוש כל חיתו יער אלו הרשעים שבו , ז שדומה ללילה"מזכיר מה שאמרו תשת חשך זה העוה 46893 

דגדרן של חיות יער הוא דאין להם , ל רשעים לחיות יער"דימו חז, (7ג"מ פ"ב) שדומים לחיות שביער 46894 

בהגדירם ל "עד שחז, ורואים אנו גודל החטא של אי הרגשה בצער הסובל, הרגש כלל בצער מי שהוא 46895 

וכינום בשם חיתו יער שאין יודעים כלל , רשעים הגדירום במדה זו שאינם מרגישים בצער זולתם 46896 

 46897 .מהרגשה זו



והאדם בראותו תמונה נוראה כזו , החיה דורסת ואוכלת בעוד שטרפה מפרפר וצועק בשארית כחותיו 46898 

כן יגדל , מתוך יסוריםאבל החיה אינה מזדעזעת מזה אלא להפך כאשר ירבה זה לצעוק , פלצות תאחזנו 46899 

וזהו , משום שהיא אינה מרגישה ואין לה ידיעה כל דהו מצער זולתה, כעסה ותוסיף לטרפו ביתר שאת 46900 

וזהו , טבעו הוא אופיו של אותו טורף, ל שהאדם שאינו חש בצער חברו"ואמרו חז, אופיו וגדרו של טורף 46901 

דומים ממש לחיות יער לבלוע טרפם שאינם מרגישים בצער זולתם ו, שהגדירו לרשעים בשם חיתו יער 46902 

 46903 .(א יא יב"דעת חכמה ומוסר ח)  .חיים

 46904 

 46905 מאמר פז

ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאוביו´ ויאמר ה 46906 

 46907 .(´ז´ שמות ג)  

י רואה שתי ה משה אתה רואה ראייה אחת ואנ"אמר לו הקב, ל ראיתי לא נאמר אלא ראה ראיתי"אמרו חז 46908 

ראיתי זה , ואני רואה אותן מקבלין תורתי זהו ראה, אתה רואה אותן באין לסיני ומקבלין תורתי, ראיות 46909 

 46910 .(´ג ב"ר פ"מדר) מעשה העגל שנאמר ראיתי את העם הזה

אמר דוד רבון העולם כשאני עוסק , ה יהי לבי תמים בחקיך"זאת חקת הפסח זש, (.יט´ פ) איתא במדרש 46911 

ועוד מתוך , ר ואני מתבייש מן הצדיקים"שלא יטעה אותי יצה, ר להציץ בי"שות ליצהבחקיך לא יהא ר 46912 

וקטנים ממני משיבים , אני בא להשמיע תלמודי לפניך, שהוא מטעה אותי אני מונע עצמי מדברי תורה 46913 

ד יהי לבי תמים "הה, אלא עשה לבי אחד כדי שיהא עוסק בתורה בתמות, ואומרים אינו כך ואני מתבייש 46914 

 46915 .יך למען לא אבושבחק

הלא בעת , ומפני מה דוקא בחוקים, ממה היה דוד מפחד בלומדו תורה, המאמר הזה כולו סתום וחתום 46916 

וכאן רואים אנו שדוקא בעת לומדו תורה , תורה מגנא ומצלא, ר"שלמד דוד תורה היה שמור מהיצה 46917 

שאל יציץ ´ ית´ ירחם עליו הוהרבה תפלה ותחנונים ש, היה פחדו ומוראו גדול למאוד, וביותר חקי התורה 46918 

 46919 .כי אם רק יציץ הרי הוא בסכנה גדולה עומדים אנחנו ותמהים על יראה זו, ר"בי יצה

ולאחר ההתבוננות נראה כי תמיהתנו נולדה מהשיבושים והשגיאות שהורגלנו בהם ולא הורגלנו להבין  46920 

, סכמת אצלנו ופשוטה לנוהנחה שהיא מו, ל כמין חומר"וכשנציע הענין יתבאר מאמרם ז, דבר לאישורו 46921 

הוא מה שמוסכם לנו כי שליטת היצר הוא דוקא בדברים , עד שלא יעלה בשום אופן בדעתנו לבקרה 46922 

הנה לאחר , אין שם מקום לחלות היצר´ ית´ אבל כשאדם עוסק ברוחניות כשעוסק בתורת ה, הגשמיים 46923 

 46924 .העיון טעות מעיקרא הוא

האכילה , ומחלק הענין לדרגות שונות, יהיו לשם שמים פרקים מאריך בענין של כל מעשיך´ ם בח"הרמב 46925 

שהמכוון לשם , כ מושכל ראשון עד שכתב"וזה אצלו כ, צריכה שתהא לשם בריאות ולא לשם תענוג 46926 

והאכילה לשם בריאות אינה עוד התכלית אלא הבריאות , תענוג אינו בגדר אדם כי זה והבהמה אצלי שוין 46927 

 46928 .מחייב לשני עד לשם שמים וכן הלאה דבר אחד, כדי לעסוק בחכמה

ואם בדבר שהוא מושכל , התבונן נא מעתה וראה אם תמצא אחד מאלף שכונתו לא תהיה לשם תענוג 46929 

ו אם במושכל ראשון "כ הדברים ק"א, ראשון בכל זאת הכל כעוורים נחשבו ולא יכירוהו בשום אופן 46930 

בדבר עמוק על אחת , יר זהבכל זאת המצב הוא כזה שגם אחד מאלף קשה למצוא שיכ, כ"שהוא פשוט כ 46931 

בחובות , ו כמה וכמה שליטת היצר יש בחכמה"ק, אם באכילה ושתיה יש שליטת היצר, כמה וכמה 46932 

אבל , אמר וכל זה כשיהיה חלש בחכמה, אחרי שמביא כמה וכמה דברי היצר, (ד"פ´ שער ה) הלבבות 46933 

מפני , יתויו בך יותר חזקאז יבוא אליך מדרך החכמה ויהיו פ, כשיהיה האדם חזק בחכמה ודעת אלקים 46934 

 46935 .שהוא בא אליך מצד החכמה ואתה בוטח בו

, המצב אנוש יותר הרבה מכשאינו בא מצד החכמה, מבואר מדבריו שכאשר היצר בא מצד החכמה 46936 

וכשבא מצד החכמה כתב החובות , דכשאינו בא מצד החכמה הלא היצר מוכרח להיות עומד על גביו 46937 

 46938 .צריך לעמוד על גביושכבר היצר בטוח בו ואינו , הלבבות

ולבסוף תפשו אותם ושמו רגליהם , זכורני מעשה ברוצחי לילה שכל ימיהם רצחו והרגו כמה נפשות 46939 

ותהום כל העיר ונאספו כולם אנשים ונשים וטף קהל , ובעת הוליכו אותם ברחוב העיר, וידיהם בנחושתים 46940 

האם לא ראיתם מימיכם ? לכם פה אז פנו הרוצחים ההם אל ההמון ואמרו להם מה, גדול למאוד לראותם 46941 

 46942 .התגנב בקרבם הירהור קדוש שהם חיה רעה, הרי שגם ברוצחים כאלה רוצחי נפשות חינם? חיה רעה

וחוטא ומחטיא את הרבים שצדה בדעותיו הכוזבות אלפים , הרי שגם זה יתכן בחוטא שלא מצד החכמה 46943 

ע מפיו וידוי כזאת על נפשו שהוא חיה בכל זאת אין גם אחד שישמ, וכל ימיו החטיא את הרבים, ורבבות 46944 

אנוש ומסוכן יותר , הרי לנו ראיה ברורה שצדקו דברי החובות הלבבות שהחטא הבא מצד החכמה, רעה 46945 

 46946 .הרבה לאין ערך ודמיון



מניח , (7ב"סוכה נ) ל"וכן אמרו חז, למדים מזה כי כל מה שהדבר יותר עמוק שליטת היצר בו יותר גדולה 46947 

עד שסיימו שם כל הגדול מחבירו יצרו גדול , ובתלמידי חכמים יותר מכולם ם ומתגרה בישראל"עכו 46948 

 46949 .שליטת היצר בו יותר וסכנתו יותר עצומה, שכל מה שהוא נוטה לחכמה יותר עמוק, הימנו

, ה למשה אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות"ל הקב"א, ן ראה ראיתי את עני עמי"ועיין רמב 46950 

ואני רואה היאך מתבוננים בי שאני יוצא בקרונין שלי שאתן , ני ומקבלין תורתיאתה רואה אותן באין לסי 46951 

 46952 .ושומטין אחד מטטראולין שלי שכתוב ופני שור מהשמאל ומכעיסין אותי בו, להם את התורה

ואילו לא היה להם , דוקא מהמחזה הגדול והקדוש שחזו נולד העגל, הרי שכל חטא העגל היה מראה ראיתי 46953 

, נמצא כי חטא העגל נגרם להם ממה שזכו לקבלת התורה, היו חוטאים בעגל מעולם קבלת התורה לא 46954 

הסכנה יותר גדולה והיצר , שכל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו כל מה שאדם נכנס יותר לתורה בפנימיותה 46955 

 46956 .ו"דבהצצה כל דהו אין להנצל ח, ו לא יציץ"וצריך להרבות תפלה ותחנונים שח, שולט שם מאוד

אבל בתורה , דעיקר חלות היצר הוא דוקא בעניני אכילה ושתיה, א הפוך לגמרי ממה שאנו מדמיםהדבר הו 46957 

ובאמת הרבה יותר משאדם צריך לטהר ולקדש עצמו בעניני הגשמיים שלא יפול , אנו הולכים בטח 46958 

מ בהקדמתו "הנה הר, יותר צריך להתקדש ולטהר עצמו קודם שמוצא דבר תורה מפיו, במכמורי היצר 46959 

תמיד לומדים אנו שרק לספר המורה צריכים אזהרה , המורה כתב שמצורע לא יכנס ללמוד ספרו לספר 46960 

 46961 .ו"אמנם האמת הוא שליד החזקה צריכים אזהרה זו בק, הלזו

, זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם המות, (7ב"יומא ע) ל יסוד זה באמרם"וכבר גילו לנו חז 46962 

תשב , ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך, (´תהלים נ)א  ומקרא מפורש הו 46963 

ולכאורה האם , הנה יש לך שנאת הבריות ובכן אסור לך ללמוד תורה, באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי 46964 

 46965 .והתשובה אין הכי נמי ודאי תקלקל אותו? תורה תקלקל אותך

תורה , לא זכה נעשית לו סם המות, אם הוא זך אז נעשית לו סם חיים, ל מלשון זך"הסבא זצ´ זכה פי 46966 

, ה דוקא בלומדו החוקים שהם פנימיות התורה אז היה בפחד יותר גדול"דוד המלך ע, תהיה לו סם המות 46967 

והתפלל וגם הרבה בתפלה יהא לבי תמים בחוקך שלא יציץ , והיה מוראו ואימתו לבלי גבול מהצצת היצר 46968 

 46969 .(דעת תורה)  .ר"בי יצה

 46970 

 46971 מאמר פח

 46972 .(א"י´ שמות ג)  אלקים מי אנכי כי אלך אל פרעהויאמר משה אל ה

למען ישכילו בהמשך הזמן , מהידוע כי חכמי הרופאים הראשונים השכילו לדעת מוצא ומבוא דרך המחלה 46973 

, ז ישכילו איך להזהר שלא תבוא המחלה ואיך לרפאות המחלה הבאה"ועפי, על ידי נסיונות דרך הילוכה 46974 

אומרים דבר זה יש , כן מרגלא בפי הרופאים על דבר שייטב בעיניהם ועל, וישכילו בזה לפי יכולת המבחן 46975 

 46976 .אומרים כי זה אין לו מקום ומהלך, ועל דבר שלא ייטב בעיניהם, לו מהלך ומקום בחכמת הרפואה

ולא רק בדבר שיש בו תאוה , אנו רואים כח באדם כי כל דבר שנתישב בלבו בונה עליו בנינים רבים 46977 

ורק כיון שהיא קדומה לו בזמן אז כל הידיעות שיולדו לו , בו רק ידיעה לבד אלא גם בדבר שיש, ורצון 46978 

וההשרשה תטה השכל , יסתעפו על שורש שנשתרש לו בהידיעה הקדומה לו בזמן, כ בהשכלתו"אח 46979 

כ התורה אסרה "אשר ע, וזה מהנפלאות אשר בכוחות האדם החומרי, להשכיל על פי הידיעה הקדומה 46980 

 46981 .וזה בא רק מכח רושם ידיעה הקודמת, כ אליו"שלא יטה הדין אח לדיין שישמע צד אחד כדי

מה עוד בהנחת רושם , כי אם בידיעה לבד כך, ומזה יתבונן המבין איך חובה על האדם להתחנך מנעוריו 46982 

ואם לא נתחנך מנעוריו לכל הפחות בכל עוד שיקדים לשוב מדרכיו , מבהיל למתבונן! של חמדה ותאוה 46983 

כי כל עוד יתגדל , ח שורש פורה ראש של הקדימה מיום ליום שלא יוסיף כח בהנחהירוי, והנחותיו הרעים 46984 

ועוד אנו רואים כי כל דבר שהחומר והצורה מתאחדים , שורש הנחה זו יתגבר יותר מערך הנחה הראשונה 46985 

ח הרבה ומאכיל "ועושה צדקה וגמ, כדומה מי שהוא רוצה להתרגל במדת הטבה, בו יתוסף כח הצורה 46986 

 46987 .ים יתוסף בו הטבה בלב עמוקומשקה עני

להשקות סמים מרים ולחתוך בשר ואברים הנפסדים שלא יפסידו , והנה הרופאים העוסקים בהצלת נפשות 46988 

ישובו , ועם כל זה אנחנו יודעים שגם הטובים שבהם? האם יש הצלת נפשות יותר מזה, כל הגוף כידוע 46989 

אלא מחמת שהחומר הוא , ח גדולה"בגמוהלא עוסקים ? למה, בהמשך הזמן להוולד בהם טבע אכזריות 46990 

, וטבע האדם יותר נוטה לרע כל היום מנעוריו, והיפך הצורה שהיא לטובה רבה, במעשה אכזריות לכאורה 46991 

ומצא מין את מינו וניעור הרע הטבעי , כ תמשוך ההנחה המוקדמת את מעשה החומר הדומה לאכזריות"ע 46992 

אף כי תוכן הצורה נעלית , החומר הוא היפוך הצורהולכן היו הראשונים בורחים מן הרבנות ש, להתחזק 46993 

 46994 .מאוד כי היא לזכות הרבים

כי היה חושד עצמו שלא , ה שברח משליחות להוציא את ישראל ממצרים"וזה אפשר כונת משה רבינו ע 46995 

ל בלשונם הזהב במנחות "וחז, יוכיח´ ושאול בחיר ה, ל"יתמשך החומר אחרי ההנחה הקודמת באדם כנ 46996 



עתה כל , יהושע בן פרחיה בתחילה כל האומר לי עלה לגדולה אני כופתו ונותנו לפני הארי´ אמר ר7 ט"ק 46997 

שהרי שאול ברח ממנה וכשעלה בקש להרוג את , האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין 46998 

 46999 .ל"דוד עכ

שגם הגדול והם אמרו , רק שהטבע אין לו דרך בשכל, והנה שני הכוחות הללו קשה להאמין לאור השכל 47000 

וכן כל פעולת החומר בהיפוך הצורה , שבסנהדרין אסור לו לשמוע טענות יחיד קודם שבאו שניהם לדין 47001 

גם עוסקים , ומה נאמר עוד אנחנו מלאים בהנחות קדומות מתאוה ורצון, תזיק גם להיותר גדול בישראל 47002 

כ "וכש, ם מבוקר ועד ערבכ כשהם הפכי"וכש, בענינים חומריים אשר אין כונתנו כלל להתאים עם הצורה 47003 

וגם , ודי למבין להתעורר לעמוד על נפשו לבטל ההנחות הקודמות! כשהם נובעים מצורה רעה ופחותה 47004 

 47005 .(ט"ז קצ"אור רש)  .לאחד החומר עם הצורה בכל האפשרי

 47006 

 47007 מאמר פט

ויאמר כי אהיה עמך בהוציאך את העם ממצרים . ויאמר משה אל האלקים מי אנכי כי אלך אל פרעה 47008 

 47009 .(א"י´ שמות ג)  דון את האלקים על ההר הזהתעב

אף שסרבנות זו היתה מפני , הנה סרבנותו של משה שאמר מי אנכי כי אלך אל פרעה צריך ביאור 47010 

י אחרים "ורצה כי יעשה ע, ע משרה חשובה כזאת"שלא רצה לקבל ע, ענותנותו הגדולה של משה 47011 

ז יקשה היאך היה משה מסרב "בכ, לחשלח נא ביד תש´ ל על הפ"ש רז"וכמ, שחשבם לראויים יותר 47012 

 47013 .´בשליחות ה

כי יאות , והביאור בזה כי סרבנות מדה יפה היא באדם, (ז"מ פ"ב) מצינו מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול 47014 

, ואין מן הנימוס שימהר לקבל את הכבוד והטובה מחבירו, לסרב מעט כשאחד מבקש לכבדו או להטיב עמו 47015 

 47016 .ורק אם יפציר בו אז יקבל ממנו, בד אותו ויטרח בעבורוולא יקל לו להניח לחבירו שיכ

כי עדינות הרגש , אבל לגדול אדרבה הנימוס הוא שלא לסרב כשרוצה לכבדו, אמנם זהו רק ביחס לקטן 47017 

כי גם זו , לא ירגיש כי הגדול נותן לו כבוד והוא מסרב לקבלו, של בן ישראל דורשת שכשגדול מכבדו 47018 

ואף , רך כבוד נגד הגדול שיראה כי הוא מרגיש שהגדול רוצה לכבד אותוואין זה ד, יהירות יותר מדי 47019 

שכיון שהוא אמר לו , לא יקבל ממנו את זה בתור כבוד רק בתור צווי, שיודע הוא שהגדול רצונו בכך 47020 

, צריך להרגיש כי הגדול מצוהו ועליו למלאת רצונו במהירות בלא סרבנות, לקבל דבר זה ורצונו הוא בכך 47021 

ה שלא רצה ליטול "ז היאך סרב משה במצות הקב"ולפ, ו צריכה להיות טבועה בנפש ישראלועדינות כז 47022 

 47023 .בזריזות´ ה מצווהו עליו לקיים צוויו ולמלאות רצונו ית"כיון שהקב, גדולה לעצמו

אבל עלול , שגם חזיון הנבואה המתגלה לנביא הכל לפי המצב של עכשיו, ´אף הנה מבואר בספרים הק 47024 

ולכן אין פלא אם סרב , כי היא חפשית ומשפעת על הנהגת הבריאה, בחירת האדםי "שישתנה המצב ע 47025 

כי מה שהאדם יותר גדול מכיר הוא יותר בחסרונו ובכח , משה בהכירו כי גם הוא עלול להכשל ולחטוא 47026 

והיה ירא מאוד לקבל התפקיד הנשגב , ולכן הרגיש כי אינו יכול להאמין בעצמו, הרע השולט באדם 47027 

 47028 .תהיה על ידו שגאולת ישראל

וחשש , ידע שזהו רק לפי המצב שהוא נמצא בו עתה, י מארץ מצרים"ה שלחו להוציא את בנ"ואף שהקב 47029 

וכי כלום הרבה צריך לו , שמא יגרום החטא ויפול ממדרגתו ולא יהיה ראוי להיות לגואל לעם ישראל 47030 

, ויבקש המיתו´ גשהו הויהי בדרך במלון ויפ, ה"וכמו שאירע באמת למרע, לאדם למען יפול ממדרגתו 47031 

אלא מפני מה נענש משה מפני , ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה"אמר רבי ח, (7א"נדרים ל) ומבואר 47032 

 47033 .שנתעסק במלון תחילה

כי , ולא מיהר בהכנסו אל המלון למול את בנו היה בסכנת מיתה, בשביל שאיחר קצת ונתעסק במלון מעט 47034 

וכיון שחסרה לו מעט זריזות , דקדק עם סביביו כחוט השערהה מ"והקב, היה לו להזדרז יותר במצות מילה 47035 

 47036 .ושלא תהיה הגאולה על ידו, זו היה ראוי להענש עונש מיתה

ונמצא , גואל ישראל´ ולא יהיה שוב ראוי להיות בשליחות ה, ולכן פחד משה שמא יכשל ויפול ממדרגתו 47037 

ה שלא ישלח אותו "כן ביקש מהקבול, שמעמיד הוא בסכנה את גאולת ישראל הנמסרת לו והתלויה במצבו 47038 

ויאמר ´ ועל זה השיבו ה, שהם יחזיקו מעמד ובטוחים במצבים, ´ושישלח ביד אחרים הרגילים בשליחות ה 47039 

 47040 .רק אנכי בעצמי אהיה הגואל, כי אהיה עמך שאין גאולה זו תלויה בשום אמצעים אחרים

שממנה ניכר ובולט , המציאות מהסנה שאיננו אוכל אתה רואה כי יש בהנהגת הבריאה ענין התחדשות 47041 

ותדע כי הגאולה הזאת תהיה , שיש בבריאה הנהגת מציאותו יתברך לבדו שאיננה בשום חוקים וגבולים 47042 

 47043 .כ אין לך לחוש"על ידי הנהגה זו וע

בזה אני מורה לך כי , וזה לך האות מראה הסנה שבו הראיתיך כי נמצא בבריאה הנהגת מציאותו לבדו 47044 

ובטוח הנך כי אהיה , ת מציאותו לבדו תעשה הגאולה שאינה תלויה בשום דברשבהנהג, אנכי שלחתיך 47045 



, כי מה שאנכי בכבודי ובעצמי שולח אותך כפי מה שנגלתי לך במראה הסנה, עמך כי הלא אנכי שלחתיך 47046 

 47047 .זה לך האות כי אהיה עמך ולא תהיה שום השתנות בהשליחות

, עם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזהבהוציאך את ה, כ אפשר לבאר על דרך זה"סוף הפסוק ג 47048 

הוא , ויש לבאר דהנה צריך לדעת כי כל אמיתיות התורה והעבודה, ולכאורה לא שייך זה לתחילת הפסוק 47049 

כי בלעדי זאת כונתו רק , לבדו´ על פי ההשגה הנכונה בהנהגת מציאותו ית, רק אם נעשה במכוון האמיתי 47050 

 47051 .ז הוא"כעובד עונמצא שעובד להמערכה ו, לפעול בבריאה

וכדמצינו אחר קצץ , ובזה היתה עיקר טעותם של הרבה בדורות הקדמונים שנטו מן דרך האמונה הנכונה 47052 

הציץ בכוחות העליונים , היינו שהפריד הנטיעות משרשן וחשבן לענין בפני עצמן, (ד"חגיגה י) בנטיעות 47053 

חשב , יכן הכוחות ההם מגיעיםעד שמרוב ההתפעלות בראותו עד ה, של המערכה והרהיבוהו ברוב גדלם 47054 

כי בטל , וקצצם במחשבתו משרשם מכח הכל ויצא לתרבות רעה, כי כוחות הללו מציאות בפני עצמם הם 47055 

 47056 .לבדו´ הוא רק אם המכוון הוא לה´ כי כל עיקר עבודת ה, אצלו כל ענין התורה והעבודה

ה התלויה רק בי בעצמי ברצוני אחרי שהראיתיך כי ישנן בהנהגת הבריאה ענין הנהג, וזהו ביאור הכתוב 47057 

לכן בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על , ובהנהגה זו אתודע בגאולת ישראל ממצרים, לבד 47058 

והפסוק , ´כי אחרי בואכם להכרה עליונה זו מסוגלים הנכם לקבל את התורה ולעבוד את ה, ההר הזה 47059 

וכן בשביל , ולכן בהוציאך תעבדון, שלחתיךוזה לך האות כי אנכי , מתפרש מרישא לסיפא ומסיפא לרישא 47060 

 47061 .(56´ א ד"שעורי דעת ח)  .שתעבדון אנכי שלחתיך כי זה תלוי בזה

 47062 

 47063 מאמר צ

 47064 .(א"י´ שמות ג)  ויאמר משה אל האלקים מי אנכי כי אלך אל פרעה

עד שאמר לו אם אין אתה , ה מפתה למשה שילך בשליחותו ולא היה רוצה לילך"ימים היה הקב´ ל ז"אחז 47065 

י בשר "אם הגאולה תהיה ע, ל שמשה אמר"אמרו חז? ולמה לא רצה משה לילך, ואלם אין אחר גואלםג 47066 

, וכן אמרו במדרש שם, ת תבוא הגאולה תתקיים לעולם"י השי"אבל אם ע, ודם סופם לגלות עוד הפעם 47067 

ל "א, ל משל למלך שהשיא את בתו ופסק ליתן לה מדינה ושפחה מטרונית ונתן לה שפחה כושית"אריב 47068 

 47069 .חתנו לא שפחה מטרונית פסקת ליתן לי

אנכי ארד עמך מצרימה , רבון העולמים כשירד יעקב למצרים לא כך אמרת לו, ה"כך אמר משה לפני הקב 47070 

, לא אמרת לו ואנכי אעלך גם עלה, ועכשיו אתה אומר אלי לכה ואשלחך אל פרעה, ואנכי אעלה גם עלה 47071 

עוד אמר משה וכי , ה אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם"ואמר לו הקב, ולא הועיל לו למשה כל טענותיו 47072 

ה "ל הקב"א, מה זכות יש בידם שאוכל להוציאם, (ר שם"במד) ל"י ממצרים פירשו חז"אוציא את בנ 47073 

בזכות התורה שהן עתידין לקבל על ידך , בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה 47074 

 47075 .כ"בהר הזה הן יוצאין משם ע

י "וכתב רש, ויבקש המיתו´ ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה, חר כל זה ויקח משה את אשתו ואת בניווהנה לא 47076 

ו לא "י ח"תניא אר, ועל שנתרשל נענש עונש מיתה, ויבקש המיתו למשה לפי שלא מל את אליעזר בנו 47077 

וני לך ה צ"ימים הקב´ אמול ואשהה ג, ימים´ נתרשל אלא אמר אמול ואצא לדרך סכנה היא לתינוק עד ג 47078 

והמלאך נעשה כמין נחש , (א"נדרים ל) ומפני מה נענש מיתה לפי שנתעסק במלון תחילה, שוב מצרים 47079 

 47080 .ל"הבינה צפורה שבשביל המילה הוא עכ, וחוזר ובולעו מרגליו ועד אותו מקום, ובולעו מראשו ועד ירכיו

´ ויאמר ה, אנכי בצרהה נגלה אל משה בלבת אש מתוך הסנה עמו "כי לאחר שהקב, הרי לפנינו נוראות 47081 

והנה משה , ועתה לכה ואשלחך אל פרעה, ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי, ראה ראיתי את עני עמי 47082 

אם אין אתה , ה מפתהו כל אותם הימים עד שאמר לו דברים אלו"והקב, ימים´ מסרב ועומד בסירובו ז 47083 

 47084 .גואלם אין אחר גואלם

ואם , אם משה יגאל אותם הרי כל אלו לפניו, הכל נתון בכףגאולתן של ישראל ומתן תורה וירושת הארץ  47085 

וישראל נשארים בגלות מצרים מי , י"אין כאן תורה לעם ישראל אין כאן א, לאו בטל משה בטלה הגאולה 47086 

ומה יהיה עם כלל ישראל וצעקתם ! ויבקש המיתו´ ובכל זאת ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה, יודע עד מתי 47087 

 47088 .ל אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלהוההבטחה ש, וכובד גלותם

אמרה , שאלו לחכמה נפש החוטאת מה תהא עליה, (ו"ב ה"ירושלמי מכות פ) ל"אך הסכת ושמע מה שאחז 47089 

ה אמר יעשה תשובה ויתכפר "שאלו להקב, שאלו לתורה אמרה יביא קרבן ויתכפר, חטאים תרדוף רעה 47090 

, ה ברא טבע גשמי בעולם"כי כשם שהקב, למדיםומזה שאמרה החכמה הנפש החוטאת תמות אנו , כ"ע 47091 

ה מוציא את העולם בכלל או איש פרטי "אף שלפעמים הקב, והעולם מתנהג בדרך הטבע ברוב פעמים 47092 

 47093 .ומנהיג אותו בדרך נס למעלה מן הטבע, בפרט מדרך הטבע

בדרך  אם יפול במים, אם אדם יפול באש בדרך הטבע הוא נשרף, אבל בדרך כלל הכל הולך לפי הטבע 47094 

, ו לא נעשה שום דבר מעצמו"וח, ואמת הוא שהכל בהשגחה פרטית וגזירה מן השמים, הטבע הוא נטבע 47095 



אלא על , ה מכבר בעולם שהאש תשרוף"כי זה טבע שהטביע הקב, אבל הגזירה היא לא על האש שתשרוף 47096 

 47097 .ת וכדומה לזהאלא שהאדם יפול במים ולא יספיק לצא, וכן לא הגזירה שהמים יחניקו, האיש שיפול באש

שאם האדם חוטא לא יוכל להמלט , תייסרך רעתך ומשובתיך תוכיחך, ה טבע רוחני"וכמו כן ברא הקב 47098 

וזהו מה שאמרה החכמה נפש החוטאת , כ ברוחניות"כמו שאדם הנופל באש ודאי נכוה כמו, מהעונש 47099 

ן חילוק בין שוגג כמו שבטבע הגשמי אי, כ בדרך הטבע הרוחני תמות"חוטאת פירוש שוגגת ואעפ, תמות 47100 

ה שאין העולם יכול להתקיים שיתף בו מדת הרחמים למדת "אלא שראה הקב, למזיד וזה נקרא מדת הדין 47101 

ויש עוד כמה , (ד"מסילת ישרים פ) !ואחת משותפות מדת הרחמים הוא יעשה תשובה ויתכפר, הדין 47102 

 47103 .ה מאריך אף"דברים בזה כגון אונס רחמנא פטריה והקב

ה מדקדק עם "מלמד שהקב (.´ק נ"ב) ל"ואחז, הצדיקים נענשים כפי מדת הדיןוכבר כתבו בספרים ש 47104 

שאם יאכל מאכל , והיינו שיש הבדל רב בין אדם כפרי שכל מאכלו מאכלים גסים, הצדיקים כחוט השערה 47105 

קיבתו מתרגשת לכל מאכל , לא כן בן עיר ואיסטניס שאוכל מאכלים עדינים, מקולקל אינו ניזוק כל כך 47106 

אפילו , אינו דומה חטא של הדיוט, כמו כן בטבע הרוחני, דם כזה ניזוק בהרבה יותר מבן כפרוא, מקולקל 47107 

 47108 .כ אצל אדם גדול אפילו חטא קל עונשו חמור מאוד"משא, חטא חמור עונשו קל

ועוד , ל"פ ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו שכתב בזה"עה, (וישלח´ פ)א  וראה באבן עזר 47109 

ויעקב פחד שמא חטא או שגג , על כן העון הקל לגדול יקרא גדול, טן וגדול כנגד העושהידענו כי כל עון ק 47110 

ואל תתמה כי הנה משה שאין למעלה ממנו והוא שלחו להוציא , במחשבתו ובעבור זה לא יהיה השם עמו 47111 

 47112 .כ"ובעבור שגגתו שלח מלאך להמיתו ע, את ישראל ממצרים

אלא שנתעסק במלון תחלה ועל זה , בינו נתרשל מן המילהו שמשה ר"י שאמר ח"י לשון ר"וכבר הביא רש 47113 

ומה היה עם כלל ישראל , ולולא שקדמה צפורה וכרתה ערלת בנה היה המלאך ממית אותו, נתחייב מיתה 47114 

ה את הטבע "התשובה היא כך הטביע הקב? ועם קבלת התורה, שאם אין משה גואלם אין אחר גואלם 47115 

בפרט בצדיקים שההנהגה אתם , בטבע הגשמי וכן הוא ברוחני כן הוא, בעולם שהנופל באש האש שורפתו 47116 

 47117 .לפי מדת הדין

יעקב בר אידי רמי כתיב ´ ר, (´ברכות ד) ל"ש חז"ה כמ"אותו הדבר ובאותו הפחד היה שרוי יעקב אע 47118 

ש "וזהו מ, אמר שמא יגרום החטא, והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכתיב ויירא יעקב מאוד 47119 

, הרי שכל היעוד העתידים שהובטח לו שם, אבינו פחד שמא חטא או שגג במחשבה האבן עזרא שיעקב 47120 

והנה אנכי עמך כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר , והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה 47121 

שמא חטא או ? וכל כך למה, על כל ההבטחה הזאת פחד יעקב אבינו שמא בטלה היא מכל וכל, דברתי לך 47122 

 47123 .(לב אליהו)  .כי זוהי מדת הדין של וסביביו נשערה מאד, שגג במחשבה

 47124 

 47125 מאמר צא

´ שמות ג)  וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה 47126 

 47127 .(ב"י

גם מה פירוש לך האות דמשמע שהאות הוא רק למשה , ויש לעיין מהו האות הזה והרי הוא לעתיד לבוא 47128 

שמתן תורה יהיה על , ונראה כי דבר זה ידע משה רבינו בלי ספק, רבינו היה צריך לאות וכי משה, רבינו 47129 

ל שמנו כמה גדולי עולם שהיו מיועדים לשליחותם מתחילת "כן מצינו בדברי חז, ידו שהרי לכך נוצר 47130 

אלא שמשה רבינו חשב שזה דוקא למתן תורה אבל לא , (´ד´ ר ב"שמו) יצירתם ומשה רבינו אחד מהם 47131 

ל שהכונה "שפירשו ז, וגילה כונתו זו באמרו שלח נא ביד תשלח, שלזה אהרן יותר ראוי ומוכשר, מ"יליצ 47132 

 47133 .שזה היה שורש הסרבנות לשליחות זו, ל"ן ז"ש הרמב"לאהרן וכמ

מ "כי כל עיקרה של יצי, כי בהוציאך את העם תעבדון את האלקים, ה וזה לך האות"זהו שאמר לו הקב 47134 

ת על כרחך "והואיל ואתה מיועד למ, ן שליחות אחת היא שאינה ניתנת לחלוקהולכ, היא רק לשם תעבדון 47135 

והרי צריך היה לומר תלמדון , והנה מה שאמר לו תעבדון צריך ביאור, מ כי היינו כך"אתה מיועד גם ליצי 47136 

 47137 .ולא תעבדון שענינו עבודה, או תשכילו שענינם לימוד התורה

אלא החידוש הוא בעבודה , הר סיני לא תורה נתחדש בוכי במעמד , ויש לידון מזה דבר מחודש מאוד 47138 

ודבר זה הוא פרשה שלמה שהתורה מבארת לנו את גדולת המעמד הגדול הזה , ולפיכך נאמר תעבדון 47139 

ולא אמרה למען , ובעבור תהיה יראתו על פניכם (ב, לבעבור נסות אתכם (א, ותכליתו בשני דברים 47140 

 47141 .בעבודה ולא בתלמודה של תורהואלה שני הדברים הם , תשכילו וכיוצא בזה

כי אמנם תלמודה של תורה ראשיתה לא ממעמד הר סיני , ונראה שכך הם באמת הדברים כהוויתם וצורתם 47142 

שהרי אי אפשר , ואם קיימו על כרחך שגם למדו, כי הרי גם האבות קיימו כל התורה עד שלא ניתנה, הוא 47143 

מימיהם של , ל"וכך הוא מפורש בדבריהם ז, חטא ה חסיד ואין בור ירא"כי לא ע, לקיים בלי תלמוד קודם 47144 

כלומר , (7ח"יומא כ)ב  אברהם זקן ויושב בישיבה היה וכן יצחק וכן יעק, אבותינו לא פסקה ישיבה מהם 47145 



כ שבט לוי שמהם לא פסקה ישיבה "והיינו האבות שבטי יֿה ואח, מתחילתם של אבות עד סוף כל הדורות 47146 

 47147 .ל"אף במצרים כעדות חז

הרי , ששבט לוי לא היה בשעבוד והיתה להם חרות מלאה ללימוד התורה, (ד"י´ במדבר ג) ן"ועיין רמב 47148 

, וכשעמדו לפני הר סיני כבר מילאו כריסם בתלמודה של תורה, שלמדו וידעו את התורה עד שלא ניתנה 47149 

 47150 אף, ועל כרחך שלמקבלי התורה היה מעמד הר סיני מעמד של התגלות לענינים אחרים הם עניני העבודה

מ לזה "מ, שהרי כך תקנו לנו בתפילה זמן מתן תורתנו, שודאי היה מעמד הר סיני גם מעמד למתן תורה 47151 

ה ילמד את התורה למשה רבינו ומשה רבינו ילמדה "ודי היה שהקב, לא היה צורך במעמד נשגב כזה 47152 

 47153 .לישראל כדרך שמסרה ליהושע ולזקנים

אף אמנם שלא היה צורך למעמד הר סיני לעיקר משום ד, כ מעמד זה לתלמוד תורה למה"ואין לשאול א 47154 

וגם , מ יש גם בתלמודה דרכים וסגולות מיוחדות שרק במעמד הר סיני למדנום"מ, תלמודה של תורה 47155 

ל אחריו לאו "ן ז"ג והרמב"ולפיכך מנה הבה, ת"ענינים אלה נקראים עבודה כלומר דרכי העבודה של ת 47156 

ל "ן ז"ואין שלא לשכוח את התורה וכמו שביאר הרמבמלבד הל, מיוחד שלא לשכוח את מעמד הר סיני 47157 

 47158 .בארוכה

כלומר עבודה , והגדיר את מעמד הר סיני בתעבדון, ה למשה תעבדון"ועתה יובן לנו היטב מה שאמר הקב 47159 

ת לאחר "אלא שעיקר ההבדל בין קודם מ, שהרי לא בא מעמד הר סיני בעיקרו לחדש תורה, ולא רק תורה 47160 

, ת קיימוה כמצווים ועושים"ולאחר מ, ת כאינם מצווים ועושים"ו מצות תת קיימ"שקודם מ, ת הוא"מ 47161 

שמקודם לא היה בו בתלמוד משום אמרתי , כ אין ההבדל בעצם לימוד התורה אלא בעבודה שבתורה"וא 47162 

ולפיכך ההגדרה המכוונת על מעמד , לא כן אחרי מתן תורה נעשה תלמודם כעבודה וכקרבן, ונעשה רצוני 47163 

 47164 .ת עבודה ולא תורההר סיני היא באמ

ל נסות "י ז"ופירש רש, הוא מה שנאמר למען נסות, ויש עוד בחינה של גדלות כתכלית במעמד הר סיני 47165 

לגדל אתכם בעולם שיצא לכם שם באומות שהוא בכבודו נגלה , ל שם"הוא מלשון הרמת המעלה וז 47166 

 47167 .הוא זקוףוכנס על הגבעה ש, נסות לשון הרמה וגדולה כמו הרימו נס ארים נסי, עליכם

וכמו , היתה קבועה ועומדת מתחלת יצירת האדם, אמנם מעלה זו של הרמת עם ישראל למעלה מן הכל 47168 

ואמר על יעקב , (´ז ה"ר י"בר) ר ואמר למלאכים חכמתו מרובה משלכם"על אדה´ שהעיד הבורא ית 47169 

גדולה זו של  אלא שעד מתן תורה היתה מעלה, (ח"ח י"ר ס"ב) אבינו שדמות דיוקנו חקוקה בכסא הכבוד 47170 

ובמעמד הר סיני נתגלה דבר זה לעין כל , ישראל רק בצל שוכן מעונה וחבויה תחת כנפי השכינה 47171 

 47172 .על הר סיני עם כל הפמליא של מעלה´ כשירד ה, בפרהסיא גדולה לעיני כל ברואי מעלה ומטה

רואי מטה עמדו וכל ב, ירידה זו היתה רק בשביל ישראל למען דבר עמהם פנים אל פנים וליתן להם תורה 47173 

ובמעמד הגדול , בחרדה ובציפייה ובהשתוקקות רבה לראות ולשמוע את המחזה הגדול והקולות והברקים 47174 

הוא , לאהבה אותם´ הזה נתברר בירור גמור כי רק ישראל הוא העם הנבחר מכל העמים ורק בהם חשק ה 47175 

ולא רק , תכון לפולחניוקריבית י, מה שנאמר ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי כתרגומו 47176 

שאינם , כי זהו יסוד התורה והאחריות שבקיומה, לאחרים נתגלה הסוד הזה אלא גם למקבלי התורה עצמם 47177 

 47178 .אלא הם חייבים להיות דבוקים בה תמיד בלי הפסק ובלי היסח הדעת, בני חורין להבטל מהמעלה הנשגבה

על הפסוק ויתיצבו , (.ח"שבת פ) ל"י על דבר תמוה מאוד שדרשוהו חז"ונראה שבדרך זו נעמוד בעה 47179 

אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם , מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, בתחתית ההר 47180 

שהרי שם בסמוך אמרו מכאן מודעה , ולכאורה הדברים תמוהים ונשגבים ממנו, לאו שם תהא קבורתכם 47181 

ן יש להם הזכות אם רפו ידיהם שגם אחר קבלת התורה ואמרם נעשה ונשמע עדיי, רבה לאורייתא 47182 

 47183 .ולפיכך פטורים הם מן העונש, בטענה שהיתה בקבלתם איזו שהיא כפייה, משמירתה לטעון טענת מודעא

קודם שבאו בברית להיכנס בעול , כ על אחת כמה וכמה שמועלת להם טענה זו לפני קבלת התורה"א 47184 

, של עונש כבד ונורא ולאיים עליהםוהיאך יתכן לבוא אליהם באיום , מצוותיה והם מתרפים מלקבלה 47185 

 47186 .אתמהה האם יש חלילה איפה ואיפה לפני המקום, שאם לא יקבלו את התורה שם תהא קבורתכם

כי דור מקבלי התורה שהיו סמוכים ליציאת , אולם לפי מה שנתבאר נראה שפירושם של דברים כך הוא 47187 

או על כנפי נשרים והעלו את ופתאום ניש, מצרים ששם היו משועבדים תחת שעבוד של עבודת פרך 47188 

והעלו בדעתם שטוב להם יותר שישארו , נתיראו מלהכנס באחריות רבה ונשגבה כזו, מעלתם למעלה מכל 47189 

שהיא מעלה שאינם יכולים לעמוד בה , במעמדם ולא יקפצו פתאום קפיצה כזו המעלה אותם מעל לכל 47190 

 47191 .וסופם ליפול ממנה

אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם , ה"להוציא אותם ממחשבה זו בא להם המאמר מהקב 47192 

נעמוד במעלתנו שאנו עומדים בה עכשיו ולא נעלה , כלומר אל תעלו בדעתכם לאמר, תהא קבורתכם 47193 

כי כך היא מדתם של ישראל אם , חלילה לכם לאמר כן כי בנפשכם הוא, למעלה עליונה יותר וטוב לנו 47194 

 47195 .(´ז א"מגילה ט) דים עד לעפרואם יורדים הם יור, עולים עולים עד לכוכבים



כי על , כלומר אז תהיו עולים עד לכוכבים, ה אם אתם מקבלים את התורה מוטב"הוא מה שאמר להם הקב 47196 

ואם לאו שם , שלבעבור נסות אתכם בא האלהים, זה בא המעמד הגדול הזה שנישאתם על כנפי נשרים 47197 

כי אם , ל איום כי אין כאן מקום לעונשולדרך זו אין זה מאמר ש, תהא קבורתכם כלומר תרדו עד לעפר 47198 

ולא היתה כאן כפיה ממש אלא כפיה , גילוי מעמדם והאחריות המוטלת עליהם אם לא יקבלו את התורה 47199 

נ בר "רבא אכפיה לר, (7´ב ח"ב) ש"ל לשון כפיה גם על זה וכמ"וכבר מצינו בדבריהם ז, בדברים בלבד 47200 

 47201 .ש"כפייה ועל יעו שהיא כפיה בדברים כמו´ ת בתוס"שם ר´ ופי, אמי

י השפעה "ס לא קיבלו מדעת עצמם ורצון עצמם אלא ע"כיון שסו, מ יש גם בזה מודעה רבה לאורייתא"מ 47202 

ברכות ) ש"י הבוחר עצמו וכמ"כי בחירה שלמה היא רק כשנעשה הכל ע, מלמעלה ואין זו בחירה שלמה 47203 

נן התם הדר קבלוה בימי וגרסי, וזו היא המודעה רבא, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, (7ג"ל 47204 

, שאז קיימו וקבלו את התורה מדעתם ורצונם דוקא, ל מקרא דקיימו וקבלו"כפי שדרשו חז, אחשורוש 47205 

והנה לכאורה הדברים האמורים הם לדור מקבלי התורה או לדורו , ובזה בטלה המודעא רבה לאורייתא 47206 

 47207 .אבל לא לנו אזובי קיר ומעוטי אנוש, של מרדכי

כשאנו , וכל אדם מישראל מחוייב בהם, כי הדברים נאמרו לכל אדם מישראל, הואאולם באמת לא כן  47208 

א בסעיף הראשון קבע להלכה "הרמ, הננו רואים לפנינו דבר נפלא, ח"באים אל שער השולחן ערוך או 47209 

את ההלכה של , מ לעשות"ע ללמוד ע"ולכל עלם שהגיע לבר מצוה הפותח את השו, לכל אדם מישראל 47210 

והוא דבר פלא , וחתם בזה את ספרו הענקי מורה נבוכים, ל"ם ז"תמיד כפי שפירשה הרמבלנגדי ´ שויתי ה 47211 

כפי עומק עיונו כדעתו , ם בסוף ספרו הפילוסופי העמוק"איך יתכן שאותם דברים נשגבים שהעלה הרמב 47212 

 47213 .ל"ם ז"הרחבה והמושכל בשכלו של הרמב

וכמצוה תמידית לקיימה בלי , בישראל ל ויקבע דברים נשגבים אלה לחיוב לכל בר מצוה"א ז"יבוא הרמ 47214 

ולא , ל"ם ז"לנגדו תמיד בכל מקום ובכל זמן וכפי שביאר הרמב´ שישוה את ה, הפסק והיסח הדעת כלל 47215 

אלא , ל דברים אלו"א ז"או לפנים משורת הדין קבע הרמ, כרעיון פילוסופי בלבד או כמילתא דחסידותא 47216 

ל עצמו יפלא מה ראה "א ז"ולכאורה גם על הרמ, יוהעתיקם כהלכה פסוקה וככל הדינים שקבעם בהגהות 47217 

 47218 .על ככה

וקטנים מישראל , א תורה מהי וערך כחו של אדם מישראל מהו"ואמנם מזה יש ללמוד הערכת הרמ 47219 

כי אין התורה לפי הדורות אלא , ל לימוד גדול"ובזה לימדנו ז, שנכנסו לעול מצות מה כוחם וגבורתם 47220 

ש כי מי גוי גדול אשר "וכמ, גדולת ישראל שהתורה ראויה להם תמידוכי זהו עיקר , הדורות לפי התורה 47221 

ולפיכך לא נרתע מלהעמיד מחשבה גדולה ועמוקה זו , גדולת הגוי היא לפי גדולת התורה, ´לו חקים וגו 47222 

מפני שזה יסוד התורה ויסוד יחס האדם , ע קודם לכל ההלכות ואף לברכת השחר"בסעיף הראשון של השו 47223 

ובתחילת לימודו חייב הוא לזכור את , היא תמיד ולכן אסור לו להשהותה אפילו רגעוהמצוה , עם קונו 47224 

 47225 .חיובו לעשות ולקיים עד כמה שאפשר

הלא הוא להיות מרכבה לשכינה , א שזרה בהלכותיו"ל והרמ"ם ז"ומה היא מצות שויתי כפי שביאר הרמב 47226 

, מקבלי התורה דור דעה להעלות את דור´ ונמצא שאותה המעלה שהיה חפץ ה, שהיא מעלת האבות 47227 

חיוב תמידי בלי הפסק , ת כל ישראל חיוב גמור בין גדול ובין קטן שהגיע למצות"נתחייבו בה לאחר מ 47228 

 47229 .(דליות יחזקאל)  .כלל

 47230 

 47231 מאמר צב

´ שמות ג)  ויאמר אלקים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם 47232 

 47233 .(ד"י

ומזה יתחייב שיאהב המציאות , ההווה תמיד על ענין אחד מצד עצמו, היההספורנו כתב אהיה אשר א 47234 

ומזה יתחייב שיאהב משפט וצדקה אשר , וישנא כל הפסד מנגד למציאות כאמרו כי לא אחפוץ במות המת 47235 

ובזה שנא חמס ואכזריות , וישנא העול והאכזריות המטים עקלקלות אל העדר והפסד, תכליתם מציאות 47236 

 47237 .המצריים נגדכם

והספורנו מבאר כאן כי , (´מלאכי ג) לא שניתי´ ש אני ה"ה הוא הויה תמידית בלי שום שינוי כמ"בהק 47238 

ובזה כלול , מציאות קיימת´ הוא ית, ו ענין נוסף בו אלא כולן כלולות בהויה עצמו"אינם ח´ מידותיו ית 47239 

מרחק מצד עצם  וכן הוא, שהוא אוהב מציאות שהן כל המידות המחזקות מציאות הנבראים כמשפט וצדקה 47240 

 47241 .הויתו כל הנהגה המרחקת ומקלקלת המציאות כמו חמס ואכזריות

´ והנה אם הוא ית, ה"נשמתו היא ניצוץ מאור אין סוף ב, יש להתעורר מכאן הרי האדם הוא צלם אלקים 47242 

רק האדם בנטיותיו , בהכרח יש גם בנשמת האדם מציאות כזאת בכח, הווה תמיד על ענין אחד מצד עצמו 47243 

אולם , ותמיד הוא מתהפך ומשתנה, במקרי החיים העוברים עליו אינו מגיע למציאות זאת בפועלהרבות ו 47244 

 47245 .תכלית האדם היא להיות גם הוא הווה תמיד על ענין אחד



שיחול שמו עלי מתחילה ועד סוף שלא ימצא , לי לאלקים´ ה אמר אחרי חלום הסולם והיה ה"יעקב אע 47246 

י וכי לא היינו יודעים "וכתב רש, שמות כתוב ויוסף היה במצריםבתחילת ספר , (י"ויצא רש) פסול בזרעי 47247 

הוא יוסף שהיה , הוא יוסף הרועה את צאן אביו, אלא להודיעך צדקתו של יוסף? שהוא היה במצרים 47248 

י "וכתב רש, וארא חוזרת התורה פעמיים על הוא משה ואהרן´ בפר, במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו 47249 

ה יוסף הצדיק ומשה רבינו "הרי יעקב אבינו ע, צדקתם מתחילה ועד סוףהוא משה ואהרן בשליחותם וב 47250 

 47251 !ה ואהרן הכהן היו תמיד על ענין אחד"ע

וזוהי מציאות , מעלה שהיא באדם בכח בהיותו צלם אלקים, אולי גם בדבר זה שייכת הליכה בדרכיו 47252 

ה תמיד על ענין אחד ולהיות גם הוא הוו, בזה´ ולמה לא יהיה על האדם ללכת בדרכיו ית, ´הבורא ית 47253 

 47254 .שלא יתעקם קו חייו באף אחד מנסיונות החיים, להיות עומד בצדקו מתחילה ועד סוף? ובפועל

והכל  (בעריסה) בן שנה דומה למלך נתון, עולמות שאדם רואה´ שבעה הבלים שאמר שלמה כנגד ז 47255 

כסוס ´ בן כ, קופץ כגדי שנה´ בן י, (באשפה) דומה לחזיר שפושט ידיו´ וג´ בן ב, מחבקין ומנשקין אותו 47256 

הוליד בנים מעיז פניו ככלב להביא להם , נשא אשה הרי הוא כחמור, נהים משפר גרמיה ובעי איתתא 47257 

פ שהוא "אע, הוא דתימר בעמי הארץ אבל בני תורה כתיב והמלך דוד זקן, הזקין הרי הוא כקוף, מזונות 47258 

 47259 .(´א ג"ר פ"קה) זקן מלך

ויתכן , כל תקופה ונסיונותיה ובכל אחת הוא עלול להשבר, ייםשבעה עולמות אלה שבע תקופות הן בח 47260 

ל ראו "אין לתמוה שחז, עד שהוא מאבד צורת האדם ונעשה כקוף, שאדם במשך חייו הולך מדחי אל דחי 47261 

אשר בגיל , א בדורות האחרונים"ציור האדם שלהם הוא כמו הגר, תחילת השברון בגיל שתיים ושלוש 47262 

אולם התחלת כל אדם היא , גיל עשר כבר ידע על בוריו את ספר היצירהוב, ס"חמש כבר ידע את כל הש 47263 

שבכל , ל שבן תורה אינו נופל ממדרגה זו וגם כשהזקין הוא מלך"ואמרו חז, כמלך תינוק שלא חטא 47264 

 47265 .הוא במלכותו מתחילה ועד סוף, תקופות חייו יהיה שולט על התקופה ועומד בנסיונותיה

, ילד חמד שלמד היטב והצליח בלימודו, ולראות מתי ואיך הוא נשבר מה נורא ללוות אדם בתקופות חייו 47266 

מתפתל ומפרפר עוד שנים מספר עד שהוא עוזב את , ופתאום אחרי הבר מצוה הוא מאבד החשק ללמוד 47267 

, אחר מצליח ועולה בלימודו וגם מחדש חידושים נעימים, והלואי שימשיך לקיים מצוות, בית המדרש 47268 

אבל הוא לומד בלי תנופה עד שהלימוד דומה , הוא ממשיך לשבת בבית המדרש, ואחרי חתונתו הוא נשבר 47269 

 47270 .ובסוף הוא יוצא מבית מדרשו ותופס איזו משרה שהיא הרבה למטה מיכולתו, עליו כמשא כבד

שם , עד שנקרא אחר כך לשמש ברבנות, ח גדול"אחר ממשיך גם אחרי חתונתו ללמוד ולעלות ונהיה ת 47271 

מסתבך במחלוקת עם רב שני בעירו וכך הוא מאבד לגמרי את , ם של כסףהוא טועם טעם של כבוד וג 47272 

או הוא נקרא לשמש כראש , ´צב´ עד שגם קהילתו פונה לו עורף כי אינו דומה עוד למלאך ה, צורתו 47273 

אך במשך הזמן הוא צריך גם להיות נודד , ובתחילה הוא מגיד שיעורים נפלאים ומעמיד תלמידים, ישיבה 47274 

והשיעורים הוא לוקח מן , ומאז הוא נעשה איש כספים ומזניח את תלמודו, לישיבתו בעולם לעשות מעמד 47275 

 47276 .ובזה גם הוא נקטף מעלייתו, המוכן לו במחברותיו

ושוב הוא חושב רק על עצמו , ואחד מחזיק מעמד עד הזקנה ומיחושי ויסורי הזקנה שוברים אותו 47277 

תאות הכבוד ואפילו תאות התענוגים עלולה  ,ונסיונות יותר גרועים מחכים לאדם בעת הזקנה, ומיחושיו 47278 

ואם החזיק מעמד גם בזקנה ביום המיתה עצמו יוכל , עד שמקומו אינו מכירו עוד, להתגבר עליו דוקא אז 47279 

הוא אשר אמרו אדם , ח עמד בנסיונות יום המיתה ברורה דרכו בחיים"רק אם הת, (.א"סוטה כ) להישבר 47280 

אם מצא מקום להפילו , ר נולד עם האדם וגדל עמו כל ימיו"צהוי, מהלך עם חבירו שעה אחת נעשה אוהבו 47281 

 47282 .(ד"מדרש תהלים ל) ?יש לך שונא גדול מזה, הוא מפילו´ בן פ´ בן ע´ בן עשרים בן מ

סיפר ששמע בצעירותו ועד מאחד מבעלי המוסר , ה ראש ישיבת חברון"יחזקאל סרנא זצללה´ הגאון ר 47283 

, אחד מגדולי הדור התחתן בגיל צעיר מאוד, תוכן הועד היה זה ,ועד זה צלצל באזניו כל ימיו, באותו דור 47284 

פעם היה חותנו , גם אחרי חתונתו למד בשקידה עצומה, הוא נשא אשה שהיתה בתו של בעל טחנת קמח 47285 

והנה נתאר לעצמנו שהוא היה אז ניאות , זקוק לעוזר בטחנה והוא הציע לחתנו את המשרה אך הוא סירב 47286 

וכמובן היה קובע עתים לתורה גם , עבודה בטחנת הקמח והיה נשאר במשרה זוהיה נכנס ל, לבקשת חותנו 47287 

 47288 .ס היה נשאר סתם בעל בית"אבל סו, אז

ובבואו לפני , נתאר לעצמנו שאחרי פטירתו היה בא לפני הבית דין של מעלה למסור דין וחשבון על חייו 47289 

הוא שאינו מסוגל , מע הדבריםהוא היה תמה לש! בוראו הוא רועם עליו בקול אתה הרגת את גאון הדור 47290 

ושוב השכינה ? ואותו מאשימים בהאשמה חמורה כזאת, כ אדם ומה גם גדול הדור"להרוג זבוב וכש 47291 

אתה זוכר שלמדת בהתמדה , ולנוכח תמיהתו אומרים לו! רועמת עליו בקול אתה הרגת את גאון הדור 47292 

לך אילו לא הסכמת והיית ממשיך ודע , ואתה הסכמת ללכת, גדולה עד שחותנך לקח אותך לעוזר בעסקו 47293 

הרי על ידי הסכמתך לעבוד , היית מתעלה בתורה מעלה מעלה עד שהיית לגדול הדור, ללמוד בהתמדתך 47294 

 47295 !בטחנת קמח הפסדת לדור את גאון הדור



על ! מי יודע אם לא הרבה מאתנו על ידי החלטה אחת בחייהם הורגים את הגדול, ציור זה באמת מזעזע 47296 

שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה , תאמין בעצמך עד יום מותךכגון זה אמרו אל  47297 

איך הוא מלך על כל , ה שהיה מלך בכל תקופות חייו"דוד המע, (א"ט ע"ברכות כ) ולבסוף נעשה צדוקי 47298 

 47299 .בוא וראה? התקופות

מר שלמה מקרא כנגד מי א, י מאי דכתי פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה"ר יוחנן משום רשב"א 47300 

ברכי ´ דר במעי אמו ואמר שירה שנא, לא אמרו אלא כנגד דוד אביו שדר בחמשה עולמים ואמר שירה, זה 47301 

ברכו ´ שנא, יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה, וכל קרבי את שם קדשו´ נפשי את ה 47302 

 47303 .יוכל צבא´ כל מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ברכו ה´ ה

מאי כל , ואל תשכחי כל גמוליו´ ברכי נפשי את ה´ שנא, ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה 47304 

ר אבהו שעשה לה דדים במקום בינה כדי שלא יסתכל במקום ערוה או שלא יינק ממקום "א? גמוליו 47305 

י נפשי יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכ´ שנא, ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה, הטנופת 47306 

אלקי גדלת מאד הוד והדר ´ ה´ ברכי נפשי את ה´ נסתכל ביום המיתה ואמר שירה שנא, הללויה´ את ה 47307 

 47308 .(.´ברכות י) לבשת

, ובכל אחד נתחדשה לו הכרה חדשה, בכל אחד ראה נפלאות הבורא, בכל עולם שהיה דר בו אמר שירה 47309 

סמוך לפרידה מן העולם נופלות כל , נתגלה לו דוקא ביום המיתה בהתבטלות הגוף´ כל תוקף גדולתו ית 47310 

כאשר בכל תקופת החיים מתחדשת הכרת הבורא עד , למי שזוכה´ המחיצות בין האדם והכרת גדולתו ית 47311 

 47312 .בטוח האדם כי קו חייו לא יתעקם ויהיה עומד בצדקו מתחילה ועד סוף, כדי שירה

אנחנו כולנו מתפללים על זה , ה זכה להיות מלך על כל תקופותיו"קורא חביב אל תחשוב כי רק דוד המע 47313 

צור , אדון עוזנו, אלקי עולם ברחמיך הרבים רחם עלינו, הוא אשר אנו אומרים בברכת יוצר! כל יום 47314 

הלא כולה שבח לבורא , ע שואל מה ענין תפילה בתוך יוצר"ר נ"אדמו! משגב בעדנו, מגן ישענו, משגבנו 47315 

ויישאר כל העולם בעיניו עצים , ´פלאותיו יתוהוא משיב יתכן שאדם לא יראה מאומה מנ? על המאורות 47316 

 47317 .ת יפקח עינינו לראות נפלאותיו"ועל זה מתפללים שהשי, וקרשים

צור , אדון עוזנו ילדות, כי מזכירים כאן ארבע תקופות חייו של האדם, א"א מביא בשם הגר"ובסידור הגר 47318 

פרנס משפחתו וזקוק לישועה בתקופת השחרות עליו ל, ה צור למשגב שלו"משגבנו בימי הבחרות ואז הקב 47319 

 47320 .בזקנה הגוף הולך ונחלש והאדם זקוק לחיזוק וזהו משגב בעדנו, ה הוא מגן ישענו"ואז הקב

וממילא גם , אם עיניו פקוחות לזה´ הרי בכל גיל ותקופה רואה ומכיר האדם מעצמו עזרתו וישועתו ית 47321 

זוהי תפילתנו , ש לו באותה תקופהבעולם הוא מכיר בכל תקופת חייו את הבורא מתוך היחס אליו שנתחד 47322 

, הננו שומרים את קו חיינו´ אם כך אנו חיים ומחדשים בכל תקופה הכרתנו את הבורא ית, בברכת יוצר 47323 

כי דורשך לעולם לא יכשלו , אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, ה יעזור לנו שלא ניכשל"והקב 47324 

 47325 .(ב"עלי שור ח)  !ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך

 47326 

 47327 מאמר צג

´ שמות ג)  ויאמר אלקים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם 47328 

 47329 .(ד"י

ענין התשובה על השאלה מה שמו , י אהיה עמם בצרה זאת אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכיות"וברש 47330 

כי , גדול וקדוש בעולמךאומרים אנו בנסים של חנוכה ולך עשית שם , כי ענין שם הוא ענין של קיים, הוא 47331 

דברים המתגלים לפעמים בדרך מקרה ולא בתמידות אין נחשבים , היו לשם עולם קיימים לעולמי עד 47332 

אחרי הרעידה , רעידת אדמה אינה מוגדרת כיש ומציאות כי אם כמקרה בעלמא ולא יותר, לישות ומציאות 47333 

הפסד וכליון מתהוים רק בחומר , ימתֵשם קוראים על הצורה של הדבר וצורה לעולם קי, הנה הלכה ואיננה 47334 

אבל , אם כי בחומר שלה שייך להתהוות בה איזה שהוא שינוים, נקח למשל מציאות של אש, ולא בצורה 47335 

 47336 .צורתה מעולם לא תתהוה בה כל שינוי הצורה קיימת לעולם

באל שדי כנאמר וארא אל אברהם , סוד יציאת מצרים היה בנסים גלויים בהנהגה גלויה ולא הנהגה נסתרת 47337 

הוא ענין שם , ן כי ההנהגה עם האבות היתה בהנהגה נסתרת"יעויין שם ברמב, לא נודעתי להם´ ושמי ה 47338 

אבל הכל עשה באופן נסתר כאילו כן מנהג העולם אשר כן , אל שדי אשר בו עשה עמהם נסים גדולים 47339 

לא נתבטלה ההנהגה  ולעולם, והנהגה זו אמנם קיימת לעד כי כן נקראה בשם אל שדי, יחשב בהם לרואים 47340 

הכל בזה , וזה יסוד כל יעודי התורה בשכר ועונש, כן עשה ועושה ויעשה בה נסים גדולים נסתרים, הזו 47341 

 47342 .השם של הנהגה נסתרת

זה לא יעשה בשם של אל שדי אלא הוא מסוד השם של , אבל נסים גלויים לברוא חדשות בשינוי התולדות 47343 

אבל להן היו רק , כי גם להם נתגלה פעמים בהנהגה גלויה ואם כי גם האבות ידעו מזה השם, ´הויה ית 47344 



הנה ודאי ידעו האבות והאמינו , אבל לא באופן תמידי באופן קיימי, בהם´ לפעמים במקרים שהיה רצונו ית 47345 

 47346 .כי בשם יקרא רק מה שהוא תמידי וקיים, אבל לא נודע להם זה בשם´ בה

כי כבר היה להם הכל בקבלה , ך לגלות להם כל זהולא היה מן הצור´ וכן בני ישראל ידעו והאמינו בה 47347 

אשר , על זו ההנהגה המתיחדת ליציאת מצרים, אבל עיקר השאלה היה על ההנהגה הנגלית, ´מהאבות הק 47348 

הנה כשישאלו מה שמו אם תקרא בשם להיותה , היא ודאי מהפכה שלמה מכל ההנהגה אשר היתה עד עתה 47349 

 47350 ?מה אומר אליהם, ענין שםאשר זאת אמנם הוראת , קיימת תמיד ולעולם

י אהיה עמם בצרה זאת אשר אהיה עמם בשעבוד שאר "וכמו שפירש רש, ויאמר אהיה אשר אהיה 47351 

כי תהיה קיימת איתם עד , הנה היתה התשובה כי ודאי לא תסור מישראל ההנהגה הגלויה לעולם, מלכיות 47352 

רובים אלינו בכל קראנו אליו ן כתוב כי היא הראיה הגדולה שיש אלהים בישראל ק"וברמב, סוף האחרית 47353 

 47354 .ויש אלהים שופטים בארץ

כי יש שם , הוא ענין ולך עשית שם, ביאור הדברים כי אצל הכלל ישראל הנה זה מציאות גלויה לעין כל 47355 

ויצא מזה כי ודאי היה מן , אהיה עמם בשעבוד שאר מלכיות, מציאות תמידית ולא מקרית כי אם קיים לעד 47356 

אלא שענין , כי זה עיקר הוראת השם כי יהיה קיים לעד, אחרית הימיםההכרח להזכיר את ההווה ל 47357 

ה כי די "וגם הסכים לו הקב, בקש משה שלא להזכיר עכשיו לפניהם, השעבוד והצרות של שאר מלכיות 47358 

 47359 .(דעת תורה)  .באחת להוראת ההויה תמיד וקיים לעד והוא ענין השם

 47360 

 47361 מאמר צד

´ שמות ג)  ר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכםויאמר אלקים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמ 47362 

 47363 .(ד"י

ה השיבו למה ישאלו לשמי אין להם צורך "והקב, ואמרו לי מה שמו מה אמר אליהם, ל"ן ז"כתב הרמב 47364 

והיא הראיה הגדולה שיש אלהים בישראל , כי אהיה עמהם בכל צרתם יקראוני ואענם, לראיה אחרת 47365 

הדברים מפורשים כי יסוד האמונה והראיה עליה היא הגאולה מכל , ל"קרובים אלינו בכל קראנו אליו עכ 47366 

וכמו , שהרי יתכן שיבנה בנין בשכלו ובא רעהו ורחקו, כי לא רק שהראיות השכליות אין כחן יפה, צרה 47367 

שפילוסוף אחד בונה עולמות ודורות רבים הולכים אחריו וחושבים זאת , שאנו רואים בדרכי הפילוסופיה 47368 

 47369 .לאמת מוחלטת

אלא שגם בנבואה שהיא , כ קם פילוסוף אחר וסותר את בנינו מהמסד עד הטפחות ובונה בנין חדש"חא 47370 

ל בהבדל שבין נבואת "ש ז"וכמ, ´גם היא עדיין כאספקלריא שאינה מאירה בהכרת הבורא ית, אמת ודאי 47371 

ה היא ורק נבואת מש, שהנביאים נבואתם באספקלריא שאינה מאירה, שאר הנביאים לנבואת משה רבינו 47372 

היא , ה למשה כי רק זה שאהיה עמהם בכל צרתם יקראוני ואענם"ולפיכך אמר הקב, באספקלריא מאירה 47373 

 47374 .הראיה הגדולה שיש אלהים בישראל בכל קראנו אליו

שיחד עם הגאולה והישועה מתגלה להם הגואל , יסוד הדבר הוא בכך שסגולה מיוחדת יש להם לישראל 47375 

אליעזר אומר מכאן אתה אומר שראתה ´ ל ר"ואז, זה אלי ואנוהוולפיכך הם אומרים שירה , והמושיע 47376 

וכתיב נפתחו , שנאמר בהם וביד הנביאים אדמה, שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים 47377 

 47378 .כ"השמים ואראה מראות אלהים ע

כי , י הגאולה"ההבדל בין הסתכלות הנבואה לבין ההסתכלות ע, ל"הרי מפורש יוצא מדבריהם ז 47379 

וכאן זה אלי ואנוהו כאילו הראו , הסתכלות הנבואה רואים רק מראות אלהים וביד הנביאים אדמהב 47380 

ולא אך הגדולים , וראתה גם שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים, באצבע גלוי כל כך 47381 

 47382 .אלא גם עוברים שבמעי אמן פתחו פיהם ואמרו שירה והראו באצבע זה אלי

שלא , וסגולה זו יסודה הוא באלהים קרובים אליו, ת לישראל בגילוי שעל ידי הגאולהוזוהי סגולה מיוחד 47383 

אלא שיחד עם העניה , ע ועוד במדה יתרה"שמדה זו יש גם באומה, אך שאלהים עונה לישראל בכל צרתם 47384 

ולפיכך היא הראיה הגדולה על האמונה , והם רואים איך הוא קרוב להם ועומד לימינם, הוא מתגלה להם 47385 

וכאן היא ראיה , ראיה ממש העולה על הראיה של הנבואה שבה יש ראיה של דמויות והתדמות, השגחהוה 47386 

 47387 .ממש

אלא היא תלויה , וראיה זו אינה תלויה במעלות הנבואה שיש בה אספקלריא מאירה ושאינה מאירה 47388 

שאר  ולפיכך רואה גם שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וכל, בסגולת ישראל ובקרבת אלהים אליהם 47389 

הוא השער שדרכו , וראייתה היא באספקלריא מאירה עד שהיא מראה באצבע זה אלי ואנוהו, הנביאים 47390 

י הכרת הגאולה "כי רק ע, וזו היא סמיכת גאולה לתפילה, נכנסים אל עבודה שבלב זו תפילה היא הגאולה 47391 

 47392 .אפשר להתקרב אל הבורא ושהלב יעבוד לפניו בתפילה

, בהודאה תוצאה ישירה היא, שני חלקי התפילה היא בהודאה וגם בבקשהומעלת סמיכת גאולה לתפילה ב 47393 

, אבל גם הבקשה באה אחרי הגאולה, כי כשהאדם נגאל ומכיר בגואלו הקרוב אליו הלא יודה וישבח אליו 47394 



שהרי אין לך גאולה שלא קדמה לה תפילה , כי הגאולה מולידה את הבטחון בגואל והאמונה בכח התפילה 47395 

וכמפורש בתורה ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל , היה בגאולת מצריםכמו ש, שגרמה לה 47396 

 47397 .שועתם אל האלהים

ולפיכך אין לך שירה שאין בה גם , וכן ותרא את עוני אבותינו במצרים ואת זעקתם שמעת על ים סוף 47398 

ו יהלל א´ כי אי אפשר שישיר לה, הושיעה נא´ ובהלל אנא ה, בקשה כמו בשירת הים תביאמו ותטעמו 47399 

, ויעבור על שעה מובחרת זו כשהוא מכיר את חסדו ורחמיו על בריותיו ורצונו להריק להם ברכה, לקונו 47400 

 47401 .(דליות יחזקאל)  .ולא יבקש את משאלותיו ממקור הברכה הרחמים והחסד

 47402 

 47403 מאמר צה

´ ות גשמ)  אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור... ´ה 47404 

 47405 .(ו"ט

יש , ומונה שם כמה בחינות ודרגות בחיבור, ל מחדש שכל מהותו של שכל הוא חיבור ודיבוק"ם ז"הרמב 47406 

, ומהם שרק במעשה העבודה הם מחוברים, ש ויש שמחובר יותר"מי שמחובר רק בפסוק ראשון של ק 47407 

אדם ועוסק בעניני  עד הדרגא הכי גדולה שמדבר עם בני, אבל בעת עסקם עם בני אדם כבר נפסק החיבור 47408 

ר "ולא כל הנביאים אלא רק של מש, וכתב שזוהי דרגת הנביאים, ´ממון ולבו ומחשבתו לא יסור מלפני ה 47409 

 47410 .והאחרים כולם דרגתם פחותה מזו, שהם לבדם זכו לדרגא ההיא´ והאבות הק

קנות ומתפעלים איך שמדבר שם בזהירות ודיי, לומדים אנו ומשתוממים מדברי איש קרב ובעל מלחמה 47411 

לא הפריז במעלות וייחסן אך ורק , ואיך ערך הדרגות ביודעו היטב צורתן ומהותן של דברים, נוראה 47412 

, א מווילנא כבר תכלה השגתנו"אנו בדרגתנו הרי בהגר, ואפילו לישעיה הנביא לא ייחסן, ליחידי סגולה 47413 

ו הקדוש לומר שהוא האם נוכל ליתן ערך לדרגתו של רבינ, ומה גם בדורות הראשונים אמוראים ותנאים 47414 

 47415 ?עוד חסר מה שהוא

וייחס לכל , הוא ידע וערך כל אחד ואחד לפי מעלתו ובחינתו, ל שידע היטב מהותו של חיבור"ם ז"הרמב 47416 

משום דדרגא ? ר לבדו"ם שלדרגא זו זכה רק מש"מאין ידע הרמב, אחד ואחד אך ורק מעלתו שהגיע עדיה 47417 

וכיון שאמר הכתוב לא קם כמשה הרי , ר"הי דרגת משזו מכיון שהיא סוף כל הדרגות הרי מוכרח שזו 47418 

ר עלה "הרי גם אנו מבלי שנדע מהותן של דברים מוסכם לנו שרק מש, שכל הנביאים לא הגיעו לדרגא זו 47419 

ר היה ביטול הגוף לגמרי מכל וכל עד כדי "כי זיכוך גופו של מש, שהלא רק בו נאמר זאת, בגופו השמימה 47420 

 47421 .ר וכל הנביאים לא הגיעו לדרגא זו"רק דרגת משוזו היתה אך ו, לעלות השמימה

הרי זוהי דרגת ביטול הגוף והתפשטותו מכל , ´ם להיות מדבר עם בני אדם וכו"דרגא זו שמזכירה הרמב 47422 

להיות עסוק עם בני אדם ובכל זאת לא ישמיע הגוף שריקה וקול , שלא תשמע אף שריטה קלה מהגוף, וכל 47423 

 47424 שעליהם נאמר האבות הן הן המרכבה, ר וכן האבות"ורק למש ם אך"כ באמת יחסה הרמב"וע, כל דהו

 47425 .(ב"ר פ"בר)

שלא תתפרד מחשבתם ממנו גם בעת , ן שביאר ענין המרכבה שהוא חיבור ודיבוק תמידי"ועיין ברמב 47426 

, ´עד שיהא דבריו עם בני אדם בפיו ולשונו ולבו איננו עמהם אבל הוא לפני ה, התעסקם בדברים הגשמיים 47427 

אבל אחרים לא הגיעו , ם דרגא זו רק לאלו הארבעה"לכן ייחס הרמב, ר רק באלו הארבעהוכיון שזה נאמ 47428 

 47429 .לידי דרגא ההיא

ר "ם אך ורק למש"זאת הדרגא יחסה הרמב, ם"אם רוצים להשיג מהותו של חיבור נתבונן בדברי הרמב 47430 

התעסקם רק בעת ´ ם תחת הדרגא של היו מדובקים בו ית"והאחרים חוץ מהם העמידם הרמב, והאבות 47431 

נתבונן ונרד לתוכן ועומקן של הדברים ואל נא , אבל בעת עסקם בעניני גופם כבר נפסק החיבור, בעבודתו 47432 

על רב הלא ? האם הפירוש של נפסק החיבור שלהם הוא לפי מושג ילוד אשה, נביט עליהן בעין בעל חי 47433 

ו שומעים מרב כד ניים דבר ברור כהלכה הי, כד נים ושכיב רב אמר להא שמעתתא, (7ד"יבמות כ) אמרו 47434 

 47435 .ומה גם אצל תנאים ונביאים, ושכיב

משה ראה באספקלריא , (7ט"יבמות מ) ש"אלא כיון שחלוקה נבואת משה רבינו מנבואת שאר הנביאים כמ 47436 

שלא היה , וחילוק זה הוא מצד דרגת החיבור שלהם, מאירה ושאר הנביאים באספקלריא שאינה מאירה 47437 

כ "א, שדרגת החיבור שלהם מקרי דרגת נפסק, זה בא אינה מאירהר ומ"כ כמש"אצלם ביטול הגוף כ 47438 

 47439 .התבונן מזה מהותו של חיבור ומהי מדרגת אלו שזכו שחיבורם היה שלם

כ חזק עד ששום דבר בעולם לא היה "דרגתם הם בחיבור כ, והנה כשנתבונן ונעמיד מערכה מול מערכה 47440 

גא כזו ששריטה בכותל מפסקת כבר כ דרגא אחר דרגא עד שבאנו לידי דר"ואח, בכוחו להפסיק 47441 

לומדים אנו מזה , ומצד השני הפסק שכזה, כ חזק ועצום"כשרואים אנו מצד אחד חיבור כ, מחשבותינו 47442 

כ נורא "ז שבכוחו לעשות פירוד כ"איזה סכין חד ומלוטש הוא עוה, ז"איזה נרגן מפריד אלוף הוא עוה 47443 

 47444 .בחיבור עצום זה



מזה לומדים אנו , והחטא הפריד והפסיק הדבק, בלי שום פירוריםר קודם החטא היה מחובר ודבוק "אדה 47445 

ז וכל עניניו הם סכינים "מהותו של עוה, מהותו של חטא איזה אבק מפוצץ הוא שהיה בכוחו להפריד 47446 

אין , כל הנסיונות מהותם קרדומות וגרזנים המנתקים ומפסיקים את החיבור, המפרידים ומפסיקים 47447 

 47448 .כמו חטא שיהיה בכוחה לנתק חיבור עצום כזהז מכונה מחבלת "במציאות בעוה

שום סכין לא היה , גדלותם של הראשונים היתה ששום דבר לא היה בכוחו להפריד ולהפסיק חיבורם 47449 

ם ששום דבר לא היה יכול להזיזם "כתב הרמב´ על האבות הק, בכוחו לנתק הקשר ולהפסיק דבקותם 47450 

 47451 .´כ חזק היו האבות הק"חיבור כ, יש חיבורםז לא היה בכוחו להחל"כ לטוש כעוה"סכין כ, ממקומם

אלקי , י עד אשר נודע שמו בהם לעולם"כ מדרגת האבות אשר הגיע קרבתם אל הש"ם שם וזאת ג"וברמב 47452 

הוא , התבונן נא כמה מתוקים דבריו ומתפרשים כמין חומר, יעקב זה שמי לעולם´ יצחק ואל´ אברהם אל 47453 

כ "היו כ´ כן האבות הק, אחד ושמו אחד´ ה, ן חילוקיםה ושמו כביכול אי"קיים ושמו קיים בין הקב 47454 

 47455 .זה שמי לעולם, ומחיבור זה זכו להיות נצח לעד ולעולמי עולמים, ת"מחוברים בבוי

מי לא ידע פסוק זה והאם עמד מי שהוא ! ל עשה פסוק זה קלורין לעינים"ם ז"הרמב´ ראה איך קדוש ה 47456 

שמעלתם , כ נוראים ורזא דרזין"ך שגילה בו סודות כהתבונן אי! הלא עוברים עליו כמעט בהבלעה, ז"ע 47457 

 47458 .לעולם מורה על חיבורם שהיה חיבור נצחי, למד הוא מזה דכתיב לעולם´ של האבות הק

וזה היה סוד האבות והגיעו בהתאחד דעותם בהשגתו עד ! ראה והשתומם איך צריכים לדקדק בדברי תורה 47459 

ר התבאר בהם מן ההתאחדות "ל האבות ומש"ר כי אלו הארבעה, שכרת עם כל אחד מהם ברית קיימת 47460 

והיו עם , בהם ובזרעם אחריהם גדולה´ וכן השגחת ה, ל השגתו ואהבתו מה שהעיד עליו הכתוב"ר, בשם 47461 

הוא אצלי ראיה שהם כשהיו , זה מתעסקים בהנהגת בני אדם להרבות ממון ומשתדלים במקנה ובכבוד 47462 

 47463 .´יהם לבד ולבותם ודעותם לא יסור מלפני הלא היו עושים אותם רק באבר, עושים המעשים ההם

היה מפני שתכלית , ל בעת המרעה ועבודת האדמה והנהגת הבית"ר, בעת התעסקם להרבות הממון´ ואפי 47464 

כי תכלית כונתם כל ימי חייהם , ת קרבה גדולה"כונתם היתה בעת המעשים ההם להתקרב אל השי 47465 

הנה התבאר לך , יצוה את בניו ואת ביתו אחריו כי ידעתיו למען אשר, ותעבדהו´ להמציא אומה שתדע ה 47466 

ומפני זה זכו לזאת , בעולם ולהיישיר בני אדם לאהבתו´ כי כונת כל השתדלותם היתה לפרסם יחוד ה 47467 

 47468 .המדרגה כי העסקים ההם היו עבודה גדולה גמורה

עבודה ´ המשאם ומתנם היה לשם , אם היו עוסקים במשא ומתן לא היה זה שייך לעניני הגוף´ האבות הק 47469 

שלא היה אצלם  שום מעשה שיהיה , עסקם במקנה והנהגת הבית היה אותה עבודה כמו תפילין, גמורה 47470 

ומילא כל מה שעשו היה עבודה גדולה גמורה זהו סוד , ´כל מה שעשו היה אך ורק לשם ה, שייך לגוף 47471 

´ ו אלקי אברהם אלוזה, וכל מה שזכו הוא אך ורק מזה שכל מעשיהם היו אך ורק לשם שמים, ´האבות הק 47472 

 47473 .(ב"דעת חכמה ומוסר ח)  .יעקב האבות הן הן המרכבה´ יצחק ואל

 47474 

 47475 מאמר צו

 47476 .(ז"ט´ שמות ג)  לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם פקד פקדתי אתכם

ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי , כ"י סימן זה מסור בידם מיעקב ויוסף שבלשון זה הם נגאלים ע"וברש 47477 

ל ושמעו לקולך והוא אמר והן "ה א"הקב, ובמדרש אותה שעה דבר משה שלא כהוגן, ליולא ישמעו בקו 47478 

כלומר מזה שבידך אתה צריך ללקות , אליו מזה בידך ויאמר מטה´ מה כתיב אחריו ויאמר ה, לא יאמינו לי 47479 

 47480 .ש"שאתה מוציא שם רע על בני והם מאמינים בני מאמינים עי

על ´ לא אלא וישמעו כי פקד ה, ול לא האמינו עד שראו האותותיכ, ויעש האותות לעיני העם ויאמן העם 47481 

שכך היה מסורת , ובמה האמינו על סימן הפקידה שאמר להם, השמועה האמינו ולא על ראיית האותות 47482 

כיון שבא משה ואמר , כל גואל שיבוא ויאמר לבני פקוד פקדתי אתכם הוא גואל של אמת, בידם מיעקב 47483 

 47484 .כ"במה האמינו כי שמעו הפקודה ע, העםפקוד פקדתי אתכם מיד ויאמן 

אברהם אבינו לאחר עשרה דורות שהיו מכעיסים , כך דרכו של כלל ישראל מאמינים בני מאמינים הם 47485 

, והמשיך את האמונה לבניו עד סוף כל הדורות, עשרה נסיונות נתנסה ועמד בכולן, התעורר לאמונה 47486 

אמונת , אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ,ומעלת האמונה היא ממעלותיה הנפלאות של כלל ישראל 47487 

כ "ג, ואפילו במצרים לפני שראו אותות ומופתים קריעת ים סוף ומתן תורה, כלל ישראל היא כחומה 47488 

 47489 .ולא גרם שעבוד מצרים לערער אמונתם, האמינו מכח קבלת אבות בלבד

הם לא שמעו דבריו , ואפילו לאחר שליחותו הראשונה שגרמה לריבוי קושי השעבוד לא הרהרו אחר משה 47490 

גם דתן ואבירם אמרו , ו ספק בשליחותו על זה לא חשבו כלל"אולם להטיל ח, מקוצר רוח ומעבודה קשה 47491 

 47492 .אולם לא חלקו על עצם הגאולה שצריכה לבוא, ירא אלוקים וישפוט

דוקא במצבים של קשיים נסיונות והסתר , כלל ישראל האמינו בצורה כה נפלאה כיון שזו מעלת האמונה 47493 

הפיל עצמו לכבשן , אברהם אבינו היה יחידי באמונתו מול עולם מלא שעמד נגדו, צריך להאמין´ כח ה 47494 



ודוקא שם כדי לעמוד בנסיון , וישראל ירדו לגלות מצרים מקור הטומאה והכישוף, האש עבור האמונה 47495 

 47496 .´כי אני הלמען תספר באזני בנך את אשר התעללתי במצרים וידעתם , ושם נוצר הבירור הגדול לדורות

´ לקבל על עצמו עבודת ה, (י"מס) ז הוא לקיים מצות לעבוד ולעמוד בנסיון"עיקר מציאות האדם בעוה 47497 

ולא להיות כדלת הסובבת לכל נקישה ומשב , לגבש בעצמו מעלה זו של חומה היא, מתוך עמידה בנסיונות 47498 

ייך ויתור באמונה כל ויתור לא ש, האמונה צריכה להיות איתנה כסלע שום כח בעולם לא יזיז אותה, רוח 47499 

והחילוק , מציאות אחרת לגמרי ממציאות האמונה הצרופה ללא כל ויתור, יוצר מציאות חדשה של אמונה 47500 

 47501 .הוא בלי סוף

חשבו שיספיק אם משה ואהרן יכנסו , זקני ישראל במצרים מאמינים היו אולם פחדו להכנס אל פרעה 47502 

ובגלל חוסר מסירות נפש זו גרמו לעצמם , לי רשותוהם לא יסכנו עצמם להכנס לארמון פרעה ב, לבד 47503 

אימתי , כך עשיתם חייכם שאני פורע לכם, ה"שעל שנשמטו מהשליחות אמר להם הקב, הפסד לא ישוער 47504 

ואל הזקנים אמר שבו לנו , ה"בשעה שעלה משה ואהרן עם הזקנים להר סיני לקבל התורה החזירן הקב 47505 

 47506 .(ר"שמו) בזה

וכל זה נבע מאי שלמות באמונה שלא מסרו נפשם כל , בעיכובם לעלות בהראין לנו מושג מגודל ההפסד  47507 

ל שאין כל בריה יכולה "איתא בחז, שמסרו נפשם עבור כלל ישראל (תענית יח) ובהרוגי לוד, הצורך 47508 

כן המציאות עד כמה שמתקרבים לבורא במדה זו , זהו שכר מסירות נפש עבור אמונה, לעמוד במחיצתם 47509 

 47510 .ודבר זה צריך לעורר כל אחד ואחד להתחזק באמונתו, נצחנשארים קרובים לו ל

ויכולים אנו להתבסס על אמונה חושית מלבד קבלת , הרי אנו חיים כבר אחרי יציאת מצרים ומתן תורה 47511 

שאבותינו במצרים היו בגלות תחת שעבוד נורא ונסיון של חכמת מצרים וטומאת הכישוף ולא זזו , אבות 47512 

והעולם כולו באורח חייו והשקפתו , תא דמשיחא שהמלכות נהפכה למינותוכך אנו בדור עקב, מאמונתם 47513 

לא לרמות את עצמנו , צריכים אנו להתחזק לעמוד בנסיון נורא זה כאבותינו במצרים, הוא הפך האמונה 47514 

רחוקים מאמונה ומתחצפים , רמאות זו היא החוצפה יסגי של עקבתא דמשיחא, שחיים אנו לאור האמונה 47515 

ודוקא מרוב גודל החשכה יכולים אנו לגדול , כל אחד צריך להתחזק כחומה, ו אמונהלחשוב שקיימת בנ 47516 

 47517 .ל"הרבה באמונה בראותנו כיצד מתקיימים כל דברי חז

שלמרות מעלותיה הטבעיות לא יכלו להתיישב בה הגויים במשך אלפי , מעמדה המיוחד של ארץ ישראל 47518 

בשעה שאומות גדולות , ם האומה במשך אלפי שניםובכלל נס קיו, ודוקא יהודים יכולים להאחז בה, שנים 47519 

איתא בזוהר שבמאה השנים האחרונות לפני בוא המשיח יתגלו הרבה חכמות , וחזקות נאבדו מן העולם 47520 

, שהרי השכל האנושי יורד מדור לדור, ורואים אנו בחוש התפתחות החכמות בצורה בלתי טבעית, בעולם 47521 

וכן להבדיל חכמי אומות , א"א ורע"רנו אין חכמי תורה כהגרבדו, בין בחכמת התורה ובין בחכמת העמים 47522 

 47523 .העולם

, שמתגלים חכמות חדשות והמצאות נפלאות בהשגחה מיוחדת של הבורא, ל כך הוא"אולם כפי שאמרו חז 47524 

וכך , ו לטעות כשרואים היום את השגי החכמה"ואפשר ח, ובודאי שיש לזה טעם לצורך תכלית הבריאה 47525 

ומשמים , קום לטעות מספיק להם לכפור ולעצום עינם מהמציאות האמיתיתדרכם של רשעים שבמעט מ 47526 

, כך הוא נסיון החיים וצריך כל אחד להתגבר ולהתחזק, אין מעכבים וכל הרוצה לטעות יבוא ויטעה 47527 

יכיר את המציאות האמיתית , ל על דור עקבתא דמשיחא"ואדרבא יראה בחוש איך מתקיימים כל דברי חז 47528 

.וכל מטרת חייו אך ורק לקיים מצוות לעבוד ולעמוד בנסיון, תורה ועול מלכות שמיםויקבל על עצמו עול  47529 

 47530 .(אור יחזקאל)  

 47531 

 47532 מאמר צז

 47533 .(ז"ט´ שמות ג)  לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם פקד פקדתי אתכם

כמה , (ט"י´ ר ה"שמו) ן מדרש"וכבר הביא הרמב, והנה מעת האמירה לישראל עד היציאה לקח זמן רב 47534 

ולכאורה למה היה צריך בכלל להגיד , היה מעת שנתראה משה לפרעה עד תחילת המכות על מצריםזמן  47535 

משום שבזכות , ואם כי האמירה בכלל היה מן הצורך, לישראל ענין היציאה ממצרים בעודם עוד בשעבוד 47536 

יעם אבל לזה היה די להוד, (ט"ש הושע תקי"ילקו) האמונה של ושמעו לקולך בזה נגאלו ישראל ממצרים 47537 

, ה לאסוף זקני ישראל ולהגיד להם כל ענין היציאה"ומזה שציוה הקב, עם התחלת המכות על מצרים 47538 

 47539 .מ"חייבים לומר שכאן היתה כבר ההתחלה של יצי

, כמו כן יציאת מצרים על ידה היתה האמונה, ונראה פשוט שכמו שהאמונה על ידה היתה גאולת מצרים 47540 

הדיבור הראשון במצות האמונה יסודה ביציאת , מארץ מצרים אלקיך אשר הוצאתיך´ וכבר נאמר אנכי ה 47541 

אלקיך אינו ´ אף באנכי ה, ובאורחות חיים כתב כי מי שאינו מאמין באשר הוצאתיך מארץ מצרים, מצרים 47542 

 47543 .מאמין כי אחד הם



ה על פרעה ומצרים לתכלית "וכן כל העשר מכות שהביא הקב, כל היציאת מצרים וכל האותות ומופתים 47544 

וכן אמר הכתוב ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני , אוהאמונה ב 47545 

אלא לחזק האותות שהם עיקר , בא הכתוב להודיע כי אין תכלית הכוונה בהבאת האותות בקרבו, ´ה 47546 

 47547 .האמונה בלב ישראל

כן , ת מה מצדו בתחילהשאין נותנים מן השמים כלום אלא באם האדם עושה פעול, והנה כלל גדול בידינו 47548 

ת וכשעבר יעקב על "וא, ל ביעקב אבינו שבא בית המקדש לקראתו עד בית אל וזהו ויפגע במקום"אחז 47549 

, איהו עד חרן אזל? איהו לא יהיב לביה להתפלל ומן השמים יעכבוהו, בית המקדש מדוע לא עכבו שם 47550 

עתיה למהדר וחזר עד בית אל יהיב ד, אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו 47551 

 47552 .כ"וקפצה לו הדרך ע

, תכלית כל האותות והמופתים הוא להביאם לידי אמונה חושית, אמנם כן הוא כי תכלית יציאת מצרים 47553 

אבל אין נותנים מן השמים אלא אם כן ישתדל האדם מקודם , ´לראות בעיניהם הגשמיים מציאותו ית 47554 

לנסיון , ה לבשרם מקודם בבשורת הגאולה"הטיב הקב כי על כן, לעשות פעולה מעצמו לקנות זאת 47555 

והם אמנם עמדו בנסיון כי כן נאמר ויאמן העם , ולעבודת עצמם בהשתדלותם להאמין באמיתת הפקידה 47556 

 47557 .´וישמעו כי פקד ה

השתדלו וחשבו מחשבות , וכי בא עת הגאולה´ ועם שמיעתם שזכר אותם ה, ´ראויים היו לראות מעשה ה 47558 

עד וייראו העם את , בכל האותות והמופתים´ ובהשתדלותם בזה זכו להארת פני ה, ´שיתאמת אצלם דבר ה 47559 

, (´שיר השירים ד) תשורי מראש אמנה, אמונה חושית כרואה במו עיניו, ובמשה עבדו´ ויאמינו בה´ ה 47560 

אז ישיר משה ובני ישראל בזה ובבא לדור ודור ולנצח , (´ג ב"ר כ"שמו) בזכות אמונה זו זכו לשירה 47561 

בטרם עוד ראו כל , האמונה שבאה מעצמם בעודם בשעבודם הכבד, י ויאמן הראשון"כל זה זכו ע. נצחים 47562 

כי אז גם , על ידי משה ואהרן´ ואלמלא יהבו דעתם ולבם לחשוב מחשבות באמיתת דברי ה, אור גאולתם 47563 

 47564 .ה לא היה עושה להם כל הנסים"הקב

ומתפללים ובכן תן , לינתן מורא על כל חייום המסוגל מאוד , ה"וזהו הביאור באשר אנו מתפללין בר 47565 

ואומרים תיכף וייראוך כל המעשים וישתחוו , אלקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת´ פחדך ה 47566 

אלא מתפללים אנו שגם הבריות , המפחידם´ ואין הפירוש שזה כתולדה מפעולת ה, לפניך כל הברואים 47567 

ואלמלא התעוררות מעצמם היו נשארים , ו היראה באמתכי אז יקנ, ´מצד עצמם יתעוררו ליירא ממנו ית 47568 

 47569 .(דעת תורה)  .´ריקנים מכל יראת ה

 47570 

 47571 מאמר צח

 47572 .(´א´ שמות ד) ´ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי כי יאמרו לא נראה אליך ה

אמר לו הם מאמינים , ה דמהימני ישראל"משה אמר והן לא יאמינו לי וגליא קמי קוב (ז"שבת צ) במסכת 47573 

, אומר על זה בספר תורה תמימה, ´בני מאמינים והאמין בה, הן מאמינים דכתיב ויאמן העם, מיניםבני מא 47574 

ל בקיצור שמשה אמר והם לא יאמינו לי "והול, ´ה וכו"ולכאורה נראה כאן אריכות לשון וגליא קמי קוב 47575 

 47576 .וכתיב ויאמן העם

כי יכול , אם זהו אמונה טהורה אבל הוא לא היה בטוח, ד לתרץ משה ידע שבני ישראל יאמינו לו"ונלע 47577 

ואומרים להם שיגאלו אותם הם נאחזים , להיות כשבאים אצל בני אדם בשעה שהם נמצאים בצרה גדולה 47578 

אלא הוא חושב מה אני מפסיד אם , לא מפני שהוא מאמין באמונה שלמה, אפילו בקש אולי זה יועיל להם 47579 

לא מפני שהאמינו , זבים שהעם נמשכו אחריהםכך הצליחו להטעות המשיחים הכו, אאמין אולי נכון הדבר 47580 

כל מי שבא לאמר שיגאל אותם , להם אלא בגלל הצרות הגדולות שעם ישראל סבל בגלות הקשה והארוכה 47581 

 47582 .נמשכו אחריו

ה גלוי וידוע "עד שאמר לו הקב, משה רבינו ידע שבני ישראל צריכים להגאל בזכות אמונה וזו לא אמונה 47583 

כך , אמונה טהורה ושלמה´ כמו אברהם אבינו שכתוב אצלו והאמין בה, יניםלפני שהם מאמינים בני מאמ 47584 

לכן אמר גלוי וידוע לפני שהם דומים , ה"עם ישראל הם מאמינים באמונה שלמה וזה יכול לדעת רק הקב 47585 

 47586 .לאברהם אבינו באמונה

אשר  ל יכול לכל תלמוד לומר לכל"שאומרים חז, לכל קוראיו´ בזה אפשר לבאר את הפסוק קרוב ה 47587 

ה יכול לעזור לו ולא "ה לא מפני שמאמין שרק הקב"מפני שיכול להיות שמתפלל להקב, יקראוהו באמת 47588 

 47589 .ה ממלא בקשתו"ולכן אין הקב, אחר

קבצן שחיזר על הפתחים ובתוך הלוכו פגש בבית של , ל מקעלם אמר"ל בנו של הסבא זצ"נחום זאב זצ´ ר 47590 

לו הקבצן הלא שמעתי עליך שאתה מסדר לאנשים כל  אומר, גביר עצום ונכנס אצלו ונותן לו נדבתו 47591 

אומר לו הגביר הלא אתה מחזר על הפתחים תמשיך , מדוע אינך נותן לי כל מה שאני צריך, הצטרכותם 47592 

והגביר יגיד לו לך לעוד אנשים , אבל אם בא איש נכבד לגביר ומבקש שיתן לו כל מה שהוא צריך, ככה 47593 



אם אתה לא תתן לי הכל , יר איש נכבד אני לא אחזר על הפתחיםוהוא יענה לו אדוני הגב, שיעזרו לך 47594 

 47595 .אז הגביר מוכרח לעזור לו, אמות ולא אחזר על הפתחים

הוא הולך תמיד עם תרמילים כמו , מזה מבקש כסף ומזה כבוד, ה האדם שמחזר על הפתחים"כך גם הקב 47596 

אם , ע"ה ואומר לו רבש"אבל אם בא להקב, ה תמשיך ככה"אז אומר לו הקב, עני המחזר על הפתחים 47597 

 47598 .ה למלא כל משאלותיו"אז מוכרח הקב, אתה לא תתן לי אמות ולא אחזר על הפתחים

ויאמרו לפניו , ה לישראל לכו נא לאבותיכם"לעתיד לבוא יאמר להם הקב, (ט"שבת פ)א  בזה ביאר הגמר 47599 

צחק שבירך את אצל י, אצל אברהם שאמרת לו ידוע תדע ולא בקש רחמים עלינו, ע אצל מי נלך"רבש 47600 

אצל , אצל יעקב שאמרת לו ואנכי ארד עמך מצרימה ולא בקש רחמים עלינו, עשו ולא בקש רחמים עלינו 47601 

רואים מזה , אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, ה הואיל ותליתם עצמכם בי"אמר להן הקב? מי נלך 47602 

 47603  .משאלות הלב לטובהה ממלא כל "ה שתולים רק בו ולא באחר אז הקב"אם רואה הקב, ל"היסוד הנ

 47604 .(דרכי מוסר)

 47605 

 47606 

 47607 מאמר צט

 47608 .(´ג´ שמות ד)  ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש

והראוי , ה מדבר עמו"כי מאמין היה משה שהקב, ן לא הבינותי למה עשה האותות למשה"כתב הרמב 47609 

שהודיעו השם פ "ואולי אע, שיאמר המטה אשר בידך תשלך ארצה לפניהם והיה לנחש וכן באות השני 47610 

, רצה להראותו כי בו יעשו אותות ומופתים משני התולדות, הגדול שבו נברא העולם ובו נהיה כל דבר 47611 

 47612 .וידע באמת כי על ידו יעשו בעולם דברים מחודשים, למען יתחזק הענין בלבו של משה

מעתה אם , שכבר אז היה משה רבינו גדול במעלת הנבואה יותר מן האבות, ן בתחילת וארא"כתב הרמב 47613 

ובכל זאת זקוק היה , הרי שאמונתו של משה היתה במדרגה עוד יותר נשגבה´ באברהם כתוב והאמין בה 47614 

ולא , למען יתחזק הענין בלבו של משה, ת להמחיש בפני משה את האותות והמופתים משני התולדות"השי 47615 

הבדל בין אמונה מתוך  עוד ישנו, למדים אנו שגם לגבי גדולי המאמינים, סגי היה באמונה וידיעה בלבד 47616 

ומוסיף , שגם לגבי דידהו הנסיון במעשה מחזק את האמונה, לבין אמונה מתוך נסיון, ידיעה ואפילו ברורה 47617 

 47618 .בה טעם שחסר היה לפני כן

כך אנו מוצאים , לחזק את האמונה שבלב על ידי פעולות, ואולי זו היא מגמתן של המצוות המעשיות 47619 

והיו סורקים את , ציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היהבשעה שהו, (7א"ברכות ס)א  בגמר 47620 

אמר להם ? אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים, בשרו במסרקות של ברזל 47621 

, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך 47622 

 47623 ?לא אקיימנוועכשיו שבא לידי 

והלא ודאי שמקיים היה את , לכאורה על שום מה זקוק היה רבי עקיבא לצפות לנסיון של מסירות נפש 47624 

אלא , המצוה של ואהבת באותה מדה של אפילו נוטל את נשמתך בכל עת ובכל שעה כפי שהוכיח סופו 47625 

כל עוד שלא , באמונה שהרי אפילו הגדול שבנביאים יתכן שעודנו חסר קורטוב כלשהו, שלפי האמור מובן 47626 

מעתה מובן שרבי , שהנסיון יש בו כדי לחזק את האמונה, הומחשה לפניו גדלות השם בפעולה ישירה 47627 

 47628 .עקיבא שואף היה לבחון את קבלת עול מלכות שמים שלו בנסיון ובפועל ממש

מזיק לו וכל אדם מתרחק מן ה, כי פחד שמע יענש וינשכו הנחש, ן וזה הטעם וינס משה מפניו"כתב הרמב 47629 

עד , הרי אנו למדים שטבע האדם הוא כה חזק, פ שידע שאם יהיה כן בחפץ השם אין מציל מידו"אע 47630 

ושהיה גם בעת ההיא אב בחכמה , היתה עמוקה עד מאוד´ שאפילו אדם גדול כמשה רבינו שהכרתו את ה 47631 

ם לפחד גם הוא לא יכול היה להשתחרר מהרגש הטבעי של אד, ן"גדול במעלת הנבואה כלשון הרמב 47632 

 47633 .(מסלות חיים)  . פ שידע שאם יהיה כן בחפץ השם אין מציל מידו"אע, ולהתרחק מן המזיק

 47634 

 47635 מאמר ק

 47636 .(´ט´ שמות ד)  והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה 

ואין נעלם ממנו כל הרהורי , ה שאין נסתר ממנו כל מחשבות יצוריו"ויש לשאול הלא מדובר כאן בקב 47637 

יודע הוא מקודם אם האות הראשון הזה ישפיע על ישראל ואם יאמינו או לא  ואם כן הלא, היצורים 47638 

? מי זה שיודע אם יאמינו או אם לא יאמינו אם לא יוצר הנפשות? כ והיה אם לא יאמינו"מה א, יאמינו 47639 

רק הכתוב דבר , ידענו כי השם ידע אם יאמינו או לא יאמינו, ל שכותב"ועיין בפירושו של האבן עזרא ז 47640 

 47641 .שאם היו מקצת ישראל שלא יאמינו לאות הראשון יאמינו באות האחרון, שהכנגד מ

כלפי שמיא גלוי שכל פעולה ופעולה עושה , ה מבטיח שגם באות הראשון כבר נתרשמו בני ישראל"הקב 47642 

והאדם אינו יודע מסוד , ש כבר נראה וגלוי"אבל לפניו ית, אלא שאין הדבר נראה לעין, רושם על הנפש 47643 



הרי ברור כי הרושם הפנימי כבר , ואם גם באות השני לא נתגלה לעין רושם הפעולה, ההנפש ותהלוכי 47644 

כי , אז צריך להמתין לאות השלישי, ואם גם בשני האותות אין רואים בגילוי את רושם הפעולה, יותר ניכר 47645 

 47646 .בצירוף שלושת האותות יתגלה הרושם עד שהתחילו להאמין

כמו הרופא , אבל בסופו של דבר הרי זה מתגלה, ין זה נראהרושם אחד מצטרף לשני ורק מחוסר זמן א 47647 

אבל התחלת ההשפעה , ההשפעה ניכרת רק בגמר הטיפול, שמורה לחולה ליטול תרופה למשך שבוע ימים 47648 

מוכרח , י עשר גלולות תיווצר ההשפעה"ואם הרופא קבע שדוקא ע, היא כבר מן הגלולה הראשונה 47649 

 47650 .שתובא בחשבון גם הראשונה

, ומשמע מזה בבירור שישנה השפעה, ה אם לא יאמינו ואם לא ישמעו לקול האות הראשון"הקבולזה אמר  47651 

, וקול זה הוא רישום קל שאינו נראה ואינו נשמע, אבל קול זה דק שאין אוזן האדם מסוגל לקלוט אותו 47652 

לא  והיה אם, שמתעכב ואומר´ ח הק"וראיתי באוה, קול הוא התגלות המחשבה, אבל יש לו רושם והשפעה 47653 

, ואולי ששיעור הדברים כך הוא? ועוד הלא כבר אמר ושמעו לקולך, ה"יאמינו וכי יש ספק לפני הקב 47654 

 47655 .(ש"עיי) והיה אם עדיין תחוש עוד ולא יספיק לך טעם זה לומר שבו בודאי יאמינו

פעם אחת היה עומד על פי הבאר אמר , ל מספרים על רבי עקיבא בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום"חז 47656 

מה רך פסל את , מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו, אמרו לו המים שחקו אבן? י חקק אבן זומ 47657 

 47658 מיד חזר ללמוד תורה, דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי הקשה, הקשה

כי  ,כי ודאי הוא שגם הטיפה הראשונה השפיעה על האבן, ל"ס זצ"ואמר על זה הגרי, (נ פרק ששי"אבדר) 47659 

 47660 .(מעייני החיים)  .השניה חוזרת להיות ראשונה, אם לא הרי שגם הטיפה השניה אינה עושה רושם

 47661 

 47662 מאמר קא

 47663 .(´י´ שמות ד)  בי אדני לא איש דברים אנכי´ ויאמר משה אל ה

ן שחשש משה "ובאר הרמב, ימים ולא רצה לקבל עליו גדולתו´ ר ז"הפציר במש´ ל שהבורא ית"אמרו חז 47664 

שלא , הבטיחו וראך ושמח בלבו´ עד שהבורא ית, פגיעה בכבודו של אהרן שהוא הבכורשמא תהיה בזה  47665 

אזי היה , ו נדנוד קל של עבירה פגיעה בכבודו של אהרן"אבל לו היה בזה ח, יהיה בזה שום נדנוד עבירה 47666 

 47667 .כל משה רבנו עבירה גדולה

ועיקר , ר גדול מסכנת המצוהואין לך מקום סכנה יות, אין לו לפושע כשלון יותר גדול מכשלון המצוה 47668 

שתמיד , והנה זוהי הערה גדולה ומבהילה מאד, הזהירות והשימור צריך שיהיה דוקא במצב של מצוה 47669 

הרי הם נשמרים , מדמים שהבורחים מעבירה ומשמרים עצמם מלבוא לידי נסיון ועוסקים כל היום במצות 47670 

ואין לך שום , גדולות אינן מקלט בעדואבל לפי דברינו הרי נתבאר דלפושע גם המצות הכי , כבר מחטא 47671 

כי המצוה הכי גדולה ונשגבה הריהי אבן נגף ונעשית אצל פושע לעבירה , מקום ומצב שיהיה שמור מחטא 47672 

 47673 .גדולה

ואמר כי גריעות 0, תפלתם0באמצע  0מלבם 0אנחה 0ל היה מבקר את אלו שמתפרצת לפעמים"ר ז"אדמו 47674 

יוצאת מקרבו בשביל דאגת פרנסה בכוחה לחפות על כל עד שאנחה קלה ה, כ"האדם ופחיתותו גדולה כ 47675 

 47676 .ויתכן שלא יכוין בתפלה ולא ידאג מזה כלל באמרו שלום עלי נפשי שהרי התאנח בתפלה, תפלתו

וזהו ? כ על כמה פשעים תכסה מצוה"א, ו אם אנחה קלה ביכולתה לחפות על כל תפלתו"ומזה נוכל לדון ק 47677 

פ "דאם אדם עובר עבירה הרי עכ, (7ב"יומא ע) ירתון תרתי גיהנםל רבא לרבנן במטוטא מינייכו לא ת"שא 47678 

כ הרי "א, בעת שבאמת כולו אך ורק מנאץ, אבל העושה מצוה ומדמה בנפשו שעוסק במצות, ז"יש לו עוה 47679 

 47680 .והיינו לא תירתון תרתי גיהנם, ב אין לו"ז בעת שגם עוה"ויתר על עוה

ל אילין "ל אילין דמאן א"א, ג נהרי אפרסמון"ו ליה יאבהו אחז´ כד דמך ר, (ב"בראשית ס) ר"ואיתא במד 47681 

, (מט´ ישעי) ´אמר אילין דאבהו ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו ולהבל כחי כליתי אכן משפטי את ה, דידך 47682 

הרי לך עד ! ה אמר ואני אמרתי לריק יגעתי"אפ, אבהו שעסק כל ימיו רק במצות´ והוא נורא מאד שר 47683 

ו "ולא ידע אם באמת עסק במצות או ח, אבהו יעסוק כל ימיו במצות´ כן שרעד שית, היכן הדברים מגיעים 47684 

 47685 .בעבירות

, שגילה עינינו והראה לנו סודות גדולים וטמירין, בוא וראה כמה עלינו להחזיק טובה ללימוד המוסר 47686 

ויתבונן מזה עד כמה הוא הכרחי לאדם עד שהוא , גלויים ופשוטים בהעבירו את מסך הסכלות מעינינו 47687 

 47688 .(כ"ט ק"א מאמר קי"דעת חכמה ומוסר ח)  .כי בלעדיו הריהו כעור באפלה, ר פקוח נפש ממשבגד

 47689 

 47690 מאמר קב

 47691 .(´י´ שמות ד)  בי אדני לא איש דברים אנכי´ ויאמר משה אל ה

כל עניניהם ומהלכיהם הם דברים מוכרחים , הנה בדברים גשמיים לא מצינו כלל ענין של חסידות וצדקות 47692 

ופשוט לכל שהוא ענין מוכרח וכל המרבה , מיים רואים אנו ענין של טהרה וזיכוךבדברים גש, וטבעיים 47693 



שעל ידי סיבת אי זיכוך , עד שבעת האחרונה ביודעם על ידי כלים מכלים שונים שנמצאו, הרי זה משובח 47694 

עד שלא יגשו לאכול שום דבר עד שיזככו , ונעשה ענין הזיכוך להכרח כל כך גדול, באות כל המחלות 47695 

 47696 .מכל וכלאותם 

וכלים מוכנים רק לתכלית הזאת לטהר , וישנם לשם כך בתים מיוחדים הנקראים לאבאראטריום מעבדה 47697 

והנה לא , עד שיצא הדבר נקי וזך לגמרי מבלי שום סיג ופסולת ודבר המזיק, לנקות ולזכך בתכלית הזיכוך 47698 

, וטהרה צריך לרוחניות איזה זיכוך, אם בדברים גשמיים כך מוכרח ענין הטהרה, תהא כהנת כפונדקית 47699 

לנקות ולצרף ולזכך חכמה מכל סיג , והאמת כך ממש עלינו להבין שגם ברוחניות ישנו ענין של טהרה 47700 

 47701 .ובלתי זאת אי אפשר להגיש הדברים אל פיהו, ופסולת וכל דבר המזיק

ותו ה ששבעה ימים סירב ולא רצה ללכת בשליח"מצינו על משרע, ונראה נא יסוד זה ממקראות מפורשות 47702 

יציאת מצרים , ה רב טוב כל כך"והנה אף שהציע לפניו הקב, של מקום להוציא את בני ישראל ממצרים 47703 

, תעבדון את האלקים על ההר הזה, ..כמו שאמר הכתוב בהוציאך את העם, וגם קבלת התורה הראה לו 47704 

לא רצה  ובכל זאת, ל"ש חז"וכן הראה לו שכר פרנסי ישראל כמ, ומסתמא גם עלותו למרום הראה לו 47705 

 47706 .במשה´ לקבל עד שקיבל עונש גדול על זה ויחר אף ה

שכל זה היה מפני שהאיש משה , (ז"ועיין תנחומא שמות כ, ג"י´ שם ד) ן"והמתבאר מתוך דברי הרמב 47707 

והענין נפלא מאד לו יהא , וחשב שזהו פגיעה בכבוד אהרן אחיו הגדול ממנו וזהו חשש גאוה, עניו מאד 47708 

אבל הרי עליו לחשוב השכר שיש בזה רב טוב בלתי , ה באיזה אופן שהואשיש בזה איזה חשש של גאו 47709 

וזוהי פליאה ? ומה היה הסירוב כל כך, ואיך מניחים ריוח כל כך גדול מפני איזה חשש כל דהו, תכלית 47710 

 47711 .עצומה לכאורה

נשאל נא את פי החכמים העוסקים בבתי , והנה אם אנו רוצים לשמוע פתרון על החידה הסתומה הזאת 47712 

הם יאמרו אם אין הדבר מטוהר ומזוכך כל , אבאראטאריום והם יתרצו לנו השאלה הזאת במלים אחדיםהל 47713 

סוף סוף הכל יושחת ויכול אתה , אם עוד יש בו פסולת אף על פי שיש בו חלקים טובים אינו כלום, צרכו 47714 

 47715 .להשליכו החוצה

איזה משהו בלתי מזוכך מעורב בו  ואם יהיה, רוחניות צריכה להיות צח ומצוחצח בתכלית הצירוף והיזקוק 47716 

מפני שסוף סוף , והכל אינו אלא להשליכו החוצה, אף שיש איזה גדלות אינו שוה כלום, פסולת כל דהו 47717 

ב  וזהו מה שאמר הכתו, היא תשחית ותקלקל ותאבד את הכל ומהכל יתהוה לא כלום, המשהו פסולת הזאת 47718 

מלאה שמן רוקח אכן אם נמצא בה זבוב אחד מת היא חבית , זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח (´קהלת י) 47719 

אכן , ואף שהשמן הוא שמן רוקח טהור בתכלית, ל מכנים שמן רוקח על צדיקים גדולים"חז, מעלה סרחון 47720 

 47721 .אם יש שם זבובי מות איזה שמץ של פסולת יבאיש את הכל

בזה שמץ כל דהוא  ואם רק חשש שמא יש, ה שסירב כל כך אחר שידע מיסוד זה"ומהי הפליאה על משרע 47722 

שסוף סוף יושחת ויתקלקל הכל , ידע כבר איזה סכנה כרוכה בכל הדבר, של פסולת פגיעה בכבוד אהרן 47723 

הדבר מטוהר , ה וראך ושמח בלבו שאין שום חשש"ולא רצה לקבל בשום אופן עד שאמר לו הקב, לגמרי 47724 

 47725 .לגמרי בתכלית הזיכוך ואז קבל

משום שגם בתחלתם היה , ילים ללמוד ולומדים וסופם לא טובזהו מה שאנו רואים שהרבה בני אדם מתח 47726 

שבתחילתם לא נתראה כל כך אבל התולעת הזאת קלקלה ועפשה , בקרבם איזה שמץ של זבובי מות 47727 

כל העולם אינם , בזה נבדלה תורתנו הקדושה משאר החכמות, עד שלבסוף נראים לכל בסרחונם, אותם 47728 

אבל , שיש חכמה וצריכים להשיג חכמה וגם שישנם חכמים כל העולם יודעים, יודעים מיסוד זה כלל 47729 

מיסוד זה יודעים רק הכלל ישראל והיחידי סגולה , שצריכים לטהרה ולזכך חכמה מזה אין יודעים כלל 47730 

 47731 .שבו בפרט

אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ ´ אמרות ה, הכתר של תורתנו הקדושה הוא שהיא טהורה בתכלית 47732 

צירוף אחר צירוף זיקוק אחר זיקוק , הקדושה היא צרופה וזקוקה כל כך הרבה תורתנו, מזוקק שבעתים 47733 

זהו מסוד , (´פסחים ג) שמונה אותיות עיקם הכתוב שלא להוציא דבר מגונה, עד שהיא נקראת טהורה 47734 

 47735 .ואי אפשר לה לדבר בגנותה של בהמה ולקרוא לה טמאה, התורה שהיא טהורה צרופה וזקוקה בתכלית

וגם כלי , שאם יש ענין של זיכוך יש גם כן מקומות המיוחדות לזאת התכלית, נו מוצאיםוהנה בגשמיות א 47736 

כשמונה הכתוב , ומצאנו שיש ברוחניות סגולה מיוחדת לתכלית זאת של טהרה וזיכוך, מכשירים לזה 47737 

, שהיא טהורה´ מונה הכתוב השבח על יראת ה, כל חלק סגולתו ושבחו המיוחד לו, שבחי התורה לחלקים 47738 

והיא המטהרת ומזככת כל דבר ודבר כל מעשה , יש לה הסגולה המיוחדת של זיכוך וטהרה´ ת הירא 47739 

מציאותה ´ יראת ה, זהו סגולתה וסודה לטהר ולזכך, היא הלאבאראטאריום של רוחניות´ יראת ה, ומעשה 47740 

.דוזהו הסוד שהיא עומדת לע, והיא המטהרת כל דבר ודבר שישאר בתכלית הזיכוך והטהרה, היא טהרה 47741 

 47742 .(ח"ב י"דעת חכמה ומוסר ח)  

 47743 



 47744 מאמר קג

 47745 .(´י´ שמות ד)  בי אדוני לא איש דברים אנכי´ ויאמר משה אל ה

וכל זה מפני שלא היה , ה מפתה את משה בסנה לילך בשליחותו"ימים היה הקב´ י למדנו שכל ז"וברש 47746 

בעיני שלח נא ביד כל ן והנכון "וברמב, רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול הימנו ונביא היה 47747 

והסיבה למשה בכל הסרבנות הזאת , כי אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממני לשליחות, אשר תשלח 47748 

ולא על ישראל , שלחני´ שלא היה מוצא את לבו להתפאר ולדבר אל המלך ולאמר ה, ענוותו הגדולה 47749 

 47750 .ה ולא לקבל שליחותו"ם הקבמדת הענוה הביאה אותו להתוכח ע, להוציאם ממצרים ולהיות עליהם מלך

מחמת שאנו , אחת הסיבות מדוע איננו מתיגעים ועמלים בעבודתנו הרוחנית ואנו שלוים ובוטחים במעשינו 47751 

, ודומים אנו לאנשי העולם הסבורים, סבורים שכל המעלות בנו ואין לנו כל צורך לעבוד ולהתעלות 47752 

או להסוברים , בר הגיע אל התכליתשכאשר נער יודע לקרוא בתורה ולומר את ההפטרה בנעימה כ 47753 

מסילת ) ל"ומוטב היה לעיין היטב בהקדמת הרמח, ס ופוסקים כבר שלם יקרא"שכאשר יודע מעט ש 47754 

 47755 .שכדי לרכוש איזה מעלה מן המעלות חייב לעבוד עבודת פרך, (ישרים

ה "משרעוצריך ביאור היאך יתכן ש, (ב"במדבר י) והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה 47756 

י שם "ועיין ברש, איך אפשר במציאות לחוש כן, אדון כל הנביאים ירגיש עצמו פחות יותר מכל האנשים 47757 

ולכאורה כיון , ה"והנה הבאנו שמחמת הענוה משה נמנע מלילך בשליחותו של הקב, עניו שפל וסבלן 47758 

יש באדם הכנעה ובעת ש, והלא לזה צריך גבהות הלב, ת"שהיה שפל וסבלן היאך יכול להתוכח עם השי 47759 

 47760 .הדברים יחד´ והיאך תואמים ב, צריך לקבל כל אשר נאמר לו

ויפן כה וכה וירא , ה שמעידות על גבהות הלב"כאשר נתבונן בפרשה נראה כמה תופעות בהנהגת משרע 47761 

, פעולה זו שהרג המצרי לכאורה אינה מתאימה לאדם נוח וסבלן, כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול 47762 

, ה לא הביט למעשי אחרים אלא פעל כפי הבנתו"ומשרע, ף אחד מכלל ישראל לא עשה כןובפרט שא 47763 

וכמו כן ויצא ביום השני והנה שני , והיאך תואם זאת עם מדת הענוה, ולכך דרוש אומץ רוחני וגבהות הלב 47764 

 47765 .אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך

נתבונן במעשה , (´שמות ב) ויושיען וישק את צאנם וכן כשברח למדין ויבואו הרועים ויגרשום ויקם משה 47766 

ורואה עוולה שאינה שייכת , אדם זר נרדף על נפשו מגיע לארץ לא לו, זה כמה גבהות הלב דרוש לכך 47767 

והלא היה עניו שפל וסבלן ומנין לו מדת , ואינו נמנע מלהתערב אלא קם יחידי ומונע את העוולה, אליו 47768 

 47769 .גבהות הלב הדרושה לכל זה

, הענוה היא כליל המעלות, מכל זה ביאורה של מדת הענוה שהיא באופן אחר מכפי הבנתנו הפשוטה חזינן 47770 

מה שעשתה חכמה עטרה , ה במדת הענוה מפני שזו שיא השלימות"ולכן משבחת תורה את משה רע 47771 

עטרת החכמה היא יראת שמים וכנאמר ראשית , (´ג´ ירושלמי שבת א) לראשה עשתה ענוה עקב לסוליתה 47772 

היראה היא המדריגה הנמוכה , (ב"משלי כ) ´ואילו גבי ענוה נאמר עקב ענוה יראת ה, ´ה יראת החכמ 47773 

וללא יראת , ורק לאחר שהגיע לשלימות ביראת שמים יתכן שיגיע למעלת הענוה, ביותר במדת הענוה 47774 

 47775 .שמים אין אפשרות להגיע כלל לענוה

בגדולת הבורא יתברך ועוז גבורתו כאשר יחשוב , ל"וז (ה"שער הכניעה פ) כתב החובות הלבבות 47776 

וכשם שמצינו גבי , ת היא הדרך לרכישת הענוה"ההתבוננות בגדלות השי, המשקיף על נראהו ונסתרו 47777 

פעמים ´ לאחר ששהה ג, ה שאמר אתה החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה"משה רע 47778 

ה אתה החילות רק עכשיו "ומר משרעא, ´ארבעים יום וארבעים לילה במרום ואחר רוב גדלותו בהכרת ה 47779 

 47780 .י ההתבוננות הזאת יגיע לענוה"ת ללא תכלית וע"מפני שגדלות השי, מתחיל להכיר את בוראו

ויתן אל לבו על הרבה חסידים , ת"ומוסיף החובות הלבבות לבאר היאך הם דרכי ההתבוננות בגדלות השי 47781 

ולדוגמא עלינו , יו בו ונעשה גל של עצמותומה שאמרו נתן עינ, שהיו בדורות שעברו מן המורא והגדולה 47782 

כ יוסיף להתבונן "ואח, ת"ל ולראות את הפחד והיראה שהיו לו בפני השי"א ז"להתבונן בגדלות הגר 47783 

ויונתן בן עוזיאל שהיה עסוק , שנתנו עיניהם באיש החוטא ונעשה גל של עצמות, ל הקדושים"בגדלות חז 47784 

כי התורה היא כאש והעוסק בתורה כהוגן נעשה , (ד"קלב "ב) בתורה וכל עוף שפורח עליו מיד נשרף 47785 

 47786 .אש

ל הקדושים שהיו כמלאכים "כי היסוד הוא שאיננו יודעים גדלות חז, דברים אלו אינם מליצה בעלמא 47787 

אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא , אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם´ וכדברי הגמ, ממש 47788 

שהחילוק בין ראשונים , ל מבאר"והיה הסבא מקעלם ז, (ב"קישבת ) פנחס בן יאיר´ כחמורו של ר 47789 

ולכן אם , אלא חילוק מהותי ועקרוני שהם סוג אחר לגמרי, לאחרונים אינו חילוק בין גדולים לקטנים 47790 

 47791 .וכל מעט השגה נוספת ברוחניות זה עולם אחר ומציאות שונה לגמרי, ראשונים מלאכים אנו כבני אדם

ויראה זו , ועל ידם נוצרת בנפשו יראת שמים, את בוראו הכרה אמיתיתאלו הם הדרכים שבהם יכיר  47792 

ומרוב הפחד והיראה , נמצא שהענוה נוצרת אחר שהגביר בקרבו יראה ופחד, יוצרת בו את מעלת הענוה 47793 



שכל , כ הוצרך למדת הענוה גבהות ורחבות הלב"וא, ה והחשש שמא יכשל בחטא באה הענוה"מהקב 47794 

 47795 .הגיע למעלות העליונות ואינו מסתפק במה שהגיע אליושלבו רחב יותר שואף מאד ל

ניגש אל העגל וטחנו עד דק , ה מהר סיני וראה שבני ישראל חטאו ועשו את העגל"לכן כאשר ירד משרע 47796 

מ לפי "מ, ה היה שפל וסבלן"ואף שמשרע, ולא חשש מכל עם ישראל שעמדו סביבו שעבדו לעגל, ופיזרו 47797 

ולכן אין לו לירא מהמון בני , ה ביראת שמים אמיתית לאין שיעורמה שנתבאר הסבלנות האמיתית מקור 47798 

 47799 .הבוערת בקרבו היא אשר הדריכה אותו בכל פעולותיו´ ויראת ה, אדם

שמגודל ענותו ויראתו ומרוב חפצו לקיים , ה"ה לקבל שליחות הקב"מעתה יבואר שפיר סירוב משה רע 47800 

ולכן כיון שחשש משה , ´ית´ הם לרצון ה בדק וחזר ובדק בכל מעשיו האם תואמים, יתברך´ רצון ה 47801 

ומרוב יראת , ´ומעשה כזה שיגרום הקפדה לאהרן אין זה רצון ה, שבשליחותו תהא הקפדה לאהרן הכהן 47802 

מ לא בשמים היא "מ, ה בעצמו מבקשו לקבל את השליחות"ואף שהקב, שמים חשש לקבל את השליחות 47803 

´ י באדם עצמו בהבנתו ובהכרעתו איזה רצון הוהדבר תלו, וניתן לאדם כח הבחירה וחייב לבחור בטוב 47804 

 47805 .´ה בסירוב שמא אין זה רצון ה"ובחר משרע, צריך להוציא אל הפועל

דאין , שאינה סותרת כלל להנהגות הנובעות מגבהות הלב, ה"ולהאמור יבואר שפיר מדת הענוה של מרע 47806 

, ת ומרוב יראת שמים"שיאלא להיפך ענוה מקורה  בהכרת גדולת ה, ביאור הענוה שפלות הנפש וכדומה 47807 

שלחו , (.ח"סנהדרין פ) והיינו דאמרינן, ולכן אינו שבע רצון מעצמו משום שמא עדיין לא הגיע לתכלית 47808 

הענוותן , שייף עייל ושייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה, מתם איזה בן עולם הבא ענוותן ושפל ברך 47809 

חושש תמיד שמא לא שלמו מעשיו , ת שמיםשכיון שענותנותו מקורה בירא, לא מחזיק טיבותא לנפשיה 47810 

 47811 .ולהכי לא מחזיק טיבותא לנפשיה

ונקדים לכך יראת , עבודה רבה ויגיעה עצומה מוטלת עלינו, מדת הענוה אינה מהדברים הנרכשים בנקל 47812 

לנו נראה שמי שירא לדבר , טעינו מאד בהבנת ענין הענוה, כ אפשר שנגיע לענוה"שמים אמיתית ורק אח 47813 

העניו האמיתי יודע , וזו טעות מרה וחמורה מאוד, והולך שפל ושחוח בכלל הענוים יקראעם בני אדם  47814 

והירא מפני אנשים ומתפעל מדעתם אינו עניו , גדלות האדם שהוא חלק אלוק ממעל ולא ירא מבני אנוש 47815 

 47816 בגנות, (ב"כניעה פ) וכבר האריך החובות הלבבות, ושפלות זו מדה רעה הנמצאת בבעלי חיים, אלא שפל

אבל הכניעה היא אשר תהיה אחר רוממות הנפש ´ ש שכ"עי, מדת השפלות וקורא לה השפלות הבהמית 47817 

 47818 .(אור יחזקאל)  .והתנשאה

 47819 

 47820 מאמר קד

 47821 .(ג"י´ שמות ד) ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח

ה שהבדיל שלש "מצינו במשרע, והוי רץ למצוה קלה כבחמורה, ל בפירושו לאבות"ם וז"איתא ברמב 47822 

, ה שאין קולטות עד שיובדלו השלש שבארץ ישראל"ל יודע היה משרע"ואמרו חז, ר הירדןערים שבעב 47823 

, (´ש קהלת ה"ילקו) ל"וכן אמרו חז, ל"אמנם הבדיל אלו מפני שאמר הואיל ובאה מצוה לידי אקיימנה עכ 47824 

שכל , ה"וכן אמרו חכם לב יקח מצות זה משרע, ה שלא שבע ממצות"אוהב כסף לא ישבע כסף זה משרע 47825 

 47826 .שראל נפנו לכסף וזהב והוא התעסק בעצמות יוסףי

מכל , הוא שנתאוה כל כך למצות ואפילו לחצי מצוה, ה בזה להיפך"והנה זה פלא מה שמצינו במשרע 47827 

היש לך עוד מצוה גדולה , לילך בשליחותו ולגאול את הכלל ישראל ממצרים´ מקום בשעה שנצטוה מפי ה 47828 

, הרי אין יכולים לצייר מה זה מצות פדיון שבויים של יחיד, ראלמצות פדיון שבויים של כלל יש, ורבה כזו 47829 

היא לו לעונג תמיד אף בזכרו את זה והוא , הלא אדם אשר אירע לו פעם אחת בחייו לעשות מצוה כזו 47830 

 47831 .ומה זה מצות פדיון שבויים של כל ישראל, מתגאה בזה תמיד

ומכל , ארץ ישראל וכל הלעתיד לבא מתן תורה, ומלבד זה הלא ידע מכל העתיד הכרוך בעקבי הגאולה 47832 

רק אחרי משא ומתן של שבעת , ולא רצה לקבל בשום אופן, מקום סירב כל כך הרבה וברח ממצוה כזו 47833 

שמות ) ל"ן ז"ואף שהרמב, עד שאמר לו וראך ושמח בלבו הסכים´ ואחרי ויחר אף ה, ל"ש חז"ימים כמ 47834 

, אבל כל זה אינו מספיק שהרי הוא נצטוה, יוכתב שהטעם הוא מפני שלא רצה לפגוע בכבוד אהרן אח (´ד 47835 

 47836 .ומה שייך למסור הדבר לאחר ולומר שלח נא ביד תשלח

, מר בריה דרבינא עבד הילולא לבריה חזינהו לרבנן דהוי קבדחי טובא, (´ברכות ל)א  והנה איתא בגמר 47837 

ה שעסקו במצות והדבר תמוה איך זה שבשע, אייתי כסא דמוקרא בת ארבע מאה זוזי ותבר קמייהו ועציבי 47838 

נתן לבו , (7´שם ו) מצוה גדולה כזו שהיא כמקיים את התורה שניתנה בחמש הקולות, שמחת חתן וכלה 47839 

וצריך לומר שהיה שם צורך ונחיצות כל כך שלא עבר על , לעצבם ולהפריע את שמחתם שמחה של מצוה 47840 

 47841 .הנפגשים בחיים ונגלה בזה יסוד גדול ובזה יפתח לנו שער שלם המקיף המון מעשים, בל תשחית

שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל אם נוח לו לאדם שנברא או , (7ג"עירובין י) ל"אמרו חז 47842 

יסוד הדברים הוא , נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, שלא נברא 47843 



תערב באיזה מעשה אף של ואם י, ל גילו לנו כאן את הסכנה הגדולה על ענין החומר וכחות הגוף"שחז 47844 

 47845 .וזהו נוח לו לאדם שלא נברא, אז הכל אפס ואין ולא כלום שוה, מצוה משהו של חומר וגוף

נמנו וגמרו שכמעט אי אפשר להנצל ממנו שלא , ל ביורדם לסוף כוחות האדם ולקרבתו אל החומר"חז 47846 

, ג ותערובות של חומרוכמעט שאי אפשר להגיש מעשה מזוככת ונקיה מכל סי, יתערב בכל מעשה ומעשה 47847 

 47848 .יפשפש במעשיו לזכך ולטהר זיכוך אחר זיכוך, וזהו שאמרו ועכשיו שנברא מהי העבודה

אבל חשד אותם אולי נתערב שם , אף שעסקו במצוה רבה כזו, וזהו הביאור בהגמרא חזינהו דקבדחי טובא 47849 

, כן חפש איך לעצבםואם יש כאן איזה תערובות אינה שוה כלום ועל , איזה תערובות ושמץ של חומר 47850 

והשאלה עומדת לפנינו מהי ההוראה למעשה מה לעשות ומה , ולפי זה הרי הדבר מבהיל מאד ומי יכילנה 47851 

 47852 .ונראה נא מגמרא מפורשת יסוד   מוסד בדבר הזה, ומהי המדה הנכונה בזה, לחדול

י "ופירש רשכתיב פלס מעגל רגליך , דהוי יתבי וקמקשי קראי אהדדי..., (.´ק ט"מו)א  איתא בגמר 47853 

הרי משמע שאין , וכתיב אורח חיים פן תפלס, שהוזהרנו בזה במשקל המצות לשקול גדולה כנגד קטנה 47854 

, י אם אפשר פלס"ופירש רש, ומשני כאן במצוה שאפשר לה ליעשות על ידי אחרים, שום משקל במצות 47855 

 47856 .ואם אי אפשר אורח חיים פן תפלס

ולפי דברינו מה פשוט הוא דברי , לה וקטנה ונדחק בזהי בענין גדו"א שהקשה על דברי רש"ועיין מהרש 47857 

שעל זה הרי נאמר הוי זהיר , גדולה וקטנה שאמרו כאן אין המכוון על מצוה קלה ומצוה חמורה! ל אלו"חז 47858 

מצוה גדולה היא מצוה נקיה , אלא תורת המשקל לגדולה וקטנה אחרת היא לגמרי, במצוה קלה כבחמורה 47859 

טהורה מכל סיג ושמץ של תערובות איזה רצון עצמי אף הרצון , ה לחומרשאין בה שום צד ואפשרות נטי 47860 

, ואם יש בה איזה נטיה לחומר מגע וחיבור כל דהו לו, זוהי מצוה גדולה אף אם היא מצוה קלה, הכי קל 47861 

אזי אפילו אם היא מצוה חמורה , אף אם רק יכולים לחשוד בעצמנו אפשרות של צד ורצון בקיומה 47862 

 47863 .אתשבחמורות קטנה נקר

אזי הגדר אורח , אם יש לאדם מצוה לעשות ואי אפשר ליעשות על ידי אחרים, וזהו גדר הדברים למעשה 47864 

ולדוגמא אשה טובעת בנהר , מחוייב הוא לעשות מבלי שום חשבונות, חיים פן תפלס אין שום תורת משקל 47865 

ואף שזה ודאי שאם , (7א"סוטה כ) על זה נאמר חסיד שוטה, וירא לילך ולהצילה פן יבא לידי הרהורים 47866 

אכן , והאמת שיתבעוהו על הכל גם על הרהורים, יעשה קשה לו להנצל מהרהור ומצוה זו קטנה נקראת 47867 

 47868 .אין זה נוגע למעשה הוא מחוייב לעשותה

ואם היא מצוה , א לעשותה על ידי אחרים מוכרח הוא לעשותה"אי אפשר לו להפטר ממנה כיון שא 47869 

עליו לחפש , יש לשקול בין גדולה וקטנה, מר פלס מעגל רגליךעל זה נא, י אחרים"שאפשר ליעשות ע 47870 

אזי , ואי אפשר להתערב בה תערובות של חומר, אם המצוה נקיה וטהורה מכל סיג ורצון, אחרי הגדולה 47871 

אזי ימשוך ידו הימנה ויניחה לאחרים , ואם הוא ירא שמא יתערב בזה רצון ונטיה לחומר, עליו לעשותה 47872 

 47873 .רגליך וזהו פלס מעגל, לעשותה

אחרי שנתבאר גודל הסכנה , ה כל כך לקבל שליחותו"ואחרי כל זה מה הפליאה בעינינו מה שסירב משרע 47874 

עד שצריך למשוך ידו , הכרוכה במצוה שיש בה איזה צל ושייכות דקה שבדקה לענין של רצון וחומר 47875 

ובכל זאת אף , והה מחבב מצות הכי גדול ומתגעגע אף לחצי מצ"הן אמת הוא שהיה משרע, הימנה לגמרי 47876 

אכן מכיון שהיה חושש ומתירא , פדיון שבויים של הכלל ישראל, מצוה גדולה כזו שאין למעלה הימנה 47877 

משך ידו מכל הטוב בלתי סוף שהיה כרוך , שמא יתערב בזה אף צל של איזה משהו שייכות לשררה וכבוד 47878 

וחשב שאפשר לה , שלחשאחרי כל זה אינה אלא קטנה והניח  לאחרים באמרו שלח נא ביד ת, בזה 47879 

 47880 .י אהרן אחיו"ליעשות על ידי אחרים ע

אכן אם רק ישנו בה איזה , שיתכן גם במעשה שהוא כולו טוב, והנה לפי המתבאר הרי זה מבהיל מאד 47881 

ואם אפשר , וגם רק בגדר מחזי דמחזי אין יודעים כבר מה נידון בה, חשש כל דהוא של נטיה לרצון 47882 

וגם באופן שצריך לעשותה צריך לעשות דוקא באופן של , וך ידו הימנהלעשותה על ידי אחרים צריך למש 47883 

שאצלנו יתכן במעשה שהוא כולו חזיר כולו , ולעומת זה רואים אנו אצלנו ההיפוך מזה לגמרי, סירוב 47884 

 47885 .ורק אם ישנו מחזי דמחזי של כשרות די לפנינו להכשיר את המעשה, פסול

מה חזיר , למה נמשל עשיו לחזיר, סוק יכרסמנה חזיר מיערעל הפ, (´ילקוט שמעוני תהלים פ) ל"אמרו חז 47886 

כך עשו כל ארבעים שנה היה צד נשים , שיש בו סימן טהרה בטלפו פושט טלפיו ומראה לכל שטהור הוא 47887 

רואים אנו מזה דבר , וכשהגיע לארבעים שנה אמר אבא נשא אשה לארבעים שנה אף אני כן, ומענה אותן 47888 

נתבונן בעצמנו ונראה שעל דרך זה הם , ם אם רק יש בו איזה סימן טהרהנורא שיכול אדם לטהר חזיר של 47889 

 47890 .אף אנו פושטים את הטלפים ומראים לכל סימן טהרה ומטהרים בזה חזיר שלם, כל מעשינו

איך הכשירו בם כל דברים האסורים , בקורת רבה מזה על ההסתדרויות העוסקים במצות צדקה וכדומה 47891 

ומטהרים בזה חזיר , הסימן טהרה הוא ענין הצדקה, ממש פושטים הטלפיםהאם אין זה , כריקודים וכדומה 47892 

והנה אין לך אדם שלא , פושטים טלפים ומראים לכל וצועקים ראו חזיר טהור, שלם במלא מובן המלה 47893 



ובדברינו , ושאלתי לכמה חכמים גדולים ולא הורו בזה הלכה פסוקה, יבוא לידו מעשים כגון אלו לאלפים 47894 

 47895 .(ב"ב מאמר כ"דעת חכמה ומוסר ח)  .בזה שולחן ערוך שלם למעשההנה נתבאר לנו 

 47896 

 47897 מאמר קה

´ שמות ד)  ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח. ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר 47898 

 47899 .(ג"י

ואם , אם רוצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צריק הרשות בידו, ם רשות לכל אדם נתונה"כתב הרמב 47900 

ואל יעבור במחשבתיך דבר זה שאומרים טפשי אומות , את עצמו לדרך רעה הרשות בידו רוצה להטות 47901 

אין הדבר כן , ה גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע"שהקב, העולם ורוב גולמי ישראל 47902 

 47903 .(´ב´ א´ ה הל"הלכות תשובה פ) אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירבעם

נסתלקה ממנו האמונה באפשרות הנתונה לו לעזוב את דרכו , הרגליו לבקש רק ערב לשעתו האדם מרוב 47904 

עד , ולבחור הדרך הטוב אשר יתעלה מכל הפגעים המפסידים אותו, הרע אשר בחזקת סכנת האבדון הוא 47905 

כי יראה לפעמים ההלכה הפסוקה הזאת שהרשות נתונה לכל אדם להיות צדיק כמשה רבנו כאינה הולמת  47906 

ועושה פשרה בדעתו לו היה , ובפרט לאיש כמוהו מפני חלישות השכל והתגברות כחות הטבע, פה זובתקו 47907 

כי אז גם הוא היה זוכה להיות , ולו לא הגיעו כחותיו להיות ההרגל והלהיטות שולט עליהם, לו שכל חזק 47908 

 47909 .משלים כל חוקי השלמות והמעלות

לא חסרון כלי המוח או ריבוי הרצונות , עצמואמנם אם נבקש הסיבה האמיתית לסילוק אמונת הבחירה מ 47910 

והדבר שהוא רוצה הוא יכול להפוך את , כי יודע האדם בעצמו כי אין דבר עומד בפני הרצון, הוא הגורם 47911 

עד שלא , ומוצא די אפשרות להגיע אל המבוקש, ואז לא יחסר לו העצות והתחבולות, כל העולם ולהשיגו 47912 

אין ! ואם כשבא לבקש השלמות מוצא עצמו ריק מן היכולת, בו יוכל להכחיש מציאות הבחירה והיכולת 47913 

ואם יכיר את מומיו וירצה ברצון , ולא חסר לו אלא הלהיטות לתקן חסרונו, זאת אלא שהיכולת ריקה ממנו 47914 

 47915 ..אז ימצא דרך היכולת רחבה מאוד, ברזל לתקנם

דבר אשר הבדילם לשני מה היה באמת שורש ה, אם נרצה לדעת ההבדל בין משה רבנו לירבעם בן נבט 47916 

אלא כל אחד הגיע למהותו , כי ודאי כל אחד לא נולד עם דרכו בדרך טבעי, דרכים נפרדים מקצה אל קצה 47917 

נמצא שגם המה ? ומפני מה ירד ירבעם ירידה כל כך, ובמה זכה משה להצליח כל כך, בדרך הבחירה 47918 

ניו מאד מכל האדם אשר על פני במשה מצינו שעליו העידה התורה והאיש משה ע, נבדלו בשרשי הביקוש 47919 

 47920 .למצרים אמר לו שלח נא ביד תשלח´ וכאשר שלחו ה, האדמה

נפלא מדרגתו מאד עד , ן שאמר בזה שאין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממנו לשליחות"וביאר הרמב 47921 

הרעיון הזה ממלא כל כחות , ורצונו להוט מאוד לתקנו, כמה היה נוקב ויורד התרגזותו על חסרונו 47922 

כי הגיע , כ מרובה עד שהשיג התפשטות המעלות לגמרי"והתפעל ממנו במדה כ, מחשבתו וכל תשוקת לבו 47923 

כמו שמצוי בנו בהרגשת חסרון חומרי כמו , בהרגשת החסרון כאילו לא היה לו שום מעלה במציאות 47924 

וכאב כי מה ערך יש בחסרון , אשר הרגשת כאבו גוזל ממנו הרגשותיו מכל גופו ואבריו, פציעת אצבע 47925 

אלא כל הרגשותיו מתקבצים ופונים להרגיש רק האצבע ? באבר פרטי נגד שלמות גופו ואבריו בכלל 47926 

 47927 .הפצוע

אשר אין אדם צדיק , עד שהרגשת כל שהוא מן החסרון, כן הגיע משה רבנו ביכולתו להרגיש חסרונו 47928 

, מעלותיו כלוםהגיעתו להתפעלות כל כך מרובה עד שלא הרגיש , בארץ אשר יהיה נקי מכל וכל ממנה 47929 

וכיון שכל היום , ולא נמצאו אצלו המעלות גם באופן שיגרעו ברושם משהו דק מן הדק מהרגשת חסרונו 47930 

לכן כאשר שלח לו , והמעלות התפשטו ממנו לגמרי ולא ידע מהם כלל, הרגיש חסרונו והיה להוט לתקנו 47931 

 47932 .וא יותר מסוגל ממניוכל מי שתשלח ה, ית למצרים להוציא את ישראל אמר שלח נא ביד תשלח"הש

והכריע את משקלו של כל אדם בעת ששקל אותו בדעתו , הוא מדד את כולם במדה יותר גדולה ממנו 47933 

, והיו פועלים הרגשותיו עליו רק להרגיש חסרונו, יען כי מדת הגדלות היתה מופשטת ממנו לגמרי, לעומתו 47934 

כי , חברו זה גופא הוא חסרון אצלו כי אם ירגיש חסרון על, ועל זולתו היה פונה תמיד להרגיש מעלתו 47935 

 47936 .לכן לא היה יכול מעולם להרגיש חסרון על זולתו, ועל חסרונו היה להוט, חסר לו העין טובה

, להיות מעלותיו כלא היו, פעל עליו שני הענינים האלה שהן אחת, נמצא שההתפעלות מחסרון שלו 47937 

קת שבעתיים מכל רושם דק של הרגשת ונשארה הרגשת חסרונו מזוק, וחסרונות זולתו כלא נמצאו כלל 47938 

שהיה סובר באמת כי אין , ן"ולכן אמר שלח נא ביד תשלח כמו שביאר הרמב, מעלת עצמו וחסרון זולתו 47939 

ולפי שהיה בו שורש זה זכה על ידו להגיע למדרגתו , אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממנו לשליחות 47940 

 47941 .להיות זוכה ומזכה את הרבים

ולברוח מן מצב כזה , והיה כל מבטו ומגמתו להרגיש מעלותיו, השורש הזה מעיקרוובירבעם מצינו שעקר  47942 

כי שמא , כמו שמצינו שמנע את עצמו לעלות לרגל, שיוכל העולם לטעות בו כי הוא פחות במעלה מזולתו 47943 



, אם יעמוד בעזרה ורחבעם ישב שמה כפי גזירת הבורא, (7א"סנהדרין ק)א  יאמרו הא מלכא והא עבד 47944 

 47945 .תבב מזה שעשה עגלים בדרך ומנע גם את ישראל לעלות לרגלולכן נס

ההתפעלות ממעלותיו פעלו , מבהיל הרעיון עד כמה היכו אותו מעלותיו בסנוורים לבלתי ראות חסרונו 47946 

עד שחשב למנוע את עצמו , י המלוכה יותר מרחבעם"והוא יפעול ע, עליו שיסבור כי רק לו נאה המלוכה 47947 

מטעם שמא יאמרו הא מלכא והא עבדא ותתקרר השפעתו ברוחניות על , להיות יחד עם רחבעם בעזרה 47948 

והיה לו כאן מקום לטעות בפתח כשר , ויהיה ההפסד שיולד מזה יותר גדול מריוח של עלייתם לרגל, העם 47949 

כי לא השפעתו אל העם דוחק , והיתה לו הבחירה אז להרגיש נגיעתו, שלא להיות יחד עם רחבעם בעזרה 47950 

 47951 .ושמא יזולזל כבודו וימרדו במלכותו, ו הא מלכא והא עבדאאלא זה שיאמר, לו

א  ל אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימ"כי כבר אמרו חז, וכל הטעם שלו היה באמת טעם לפגם 47952 

ואף אם יביט על כבודו בשבע , ואין התועלת והנזק תלוי ביד הנברא אלא ברשות הבורא, (7ח"ברכות מ) 47953 

ואף אם יסבור , יה הגזירה שימרדו העם עליו לא יועיל כלום כל השתדלותואם תה, עינים שלא יחולל 47954 

ולא יעדר הכבוד שלו בגלל , יפעל גם אם יהיה עם רחבעם בעזרה, שהוא יפעל על העם יותר מרחבעם 47955 

ואם סבר כמו שחשב שזה אמנם סיבה שיאמרו הא , ולא יגרע אפילו כחוט השערה ממלכותו, רחבעם 47956 

 47957 .כי הרי אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא, וא נגד התורהעבדא וילכו ממנו הרי ה

ואם פחד רק דחיקת כבודו פחד , כי לא היה לו באמת מה לפחד למלכותו, נמצא שהטעם הוא טעם מופרך 47958 

כי אין הוא דואג , ובשביל הנגיעה הזאת עשה  חשבון כשר, כי לא יכול לסבול מה שהוא פחות מחברו, בו 47959 

 47960 .לא דואג על מצב הרוחני של העםא, על עצמו כלום

וכל דבר שרוצה אין שום , ביאורו כי אמנם הבחירה יש לאדם, ם רשות לכל אדם נתונה"ש הרמב"וז 47961 

אז ינחה , וכל מדרגת השלימות תלוי בזה להיות להוט לתקן חסרונו, מפריע מצד עצמו ולא חסר לו היכולת 47962 

אז ינחה אותו הרצון , הוט אחר מעלתו וכבודוואם ירצה להיות ל, אותו הרצון הזה לעלות מעלה מעלה 47963 

או , לבחור להיות להוט רק על תיקון החסרון, והרשות נתונה לו להיות כמשה רבנו, לידר מטה מטה 47964 

יזכה , ואם ישתדל להגדיל רצונו להיות להוט על תיקון החסרון, כירבעם בן נבט להיות להוט אחר הכבוד 47965 

מדרגת האדם תקון )  .סרון לא מעצמו ולא מן הסביבהאשר לא ישיג שום ח, להיות כמעין הנובע 47966 

 47967 .(ד"המדות פ

 47968 

 47969 מאמר קו

 47970 .(ג"י´ שמות ד)  ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח

אמר משה עד שלא , ל את סבור שמא עיכב משה שלא רצה לילך אינו כן אלא כמכבד לאהרן"אמרו חז 47971 

עכשיו אני , אלה היה אהרן מתנבאכל השנים ה, עמדתי היה אהרן אחי מתנבא להם במצרים שמונים שנה 47972 

ה למשה לא איכפת לאהרן בדבר "ל הקב"א, לכך לא היה רוצה לילך, נכנס לתחומו של אחי שיהיה מיצר 47973 

תדע לך שאמר ליה וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח , לא דייך שאינו מיצר אלא עוד שמח, הזה 47974 

 47975 .(תנחומא) אינו אומר ושמח בפיו אלא ושמח בלבו, בלבו

להצילם מעבודת פרך קשה , ה שולח את משה לגאול את ישראל מעבדות לחרות"דברים מופלאים הקבה 47976 

לבחור בהם לממלכת כהנים וגוי קדוש ולתת להם , המכלה את הגוף והנפש ומעינויים איומים ונוראים 47977 

וח ויש איפוא בשליחות זו פיק, להכניסם לארץ הבחירה ולהקים מקום השראת השכינה, תורה מן השמים 47978 

 47979 .וגם מטרת הבריאה ותכלית מעשה בראשית, נפש של אומה שלמה עם סגולה

ואומר ימות , רעיא מהימנא המוסר עצמו עליהם ונותן בעדם דמו ונפשו, והנה משה רבנו אוהב ישראל 47980 

משה זה מסרב לקבל עליו את התפקיד הנשגב , משה ומאה כיוצא בהם ולא תינזק צפורנו של אחד מהם 47981 

בשעה גדולה זאת שעומדת לפני משה , שהוא חושש שמא יגרום בזה צער לאהרן אחיומשום ? ולמה, הזה 47982 

, ה מתגלה לפניו באורח פלא ומטיל עליו את המשימה הזאת"והקב, משימה כבירה וזכות נצחית נפלאה כזו 47983 

 47984 .ומוותר בגללו על שליחותו ויעודו על כל הישגיו וזכויותיו, הוא אינו מתעלם מצער כל שהוא של יחיד

כי אין מן הדין שיחיד יעמוד על , וד שאם אהרן היה באמת מצטער כל כך הלוא היה צער זה לא כשורהוע 47985 

ובכל זאת , זכויותיו הפרטיות בשעת הרת עולם זו הקשורה בגאולת כלל ישראל ובתכלית כל הבריאה 47986 

 47987 .ה"התחשב בזה משה רבנו וסירב בגללו מלקבל את המשימה הגדולה הזאת שהטיל עליו הקב

באשר האדם , ושאין לוותר עליו בשום נסיבות שבעולם, ן כמה שיש לעמוד על צער משהו של הזולתומכא 47988 

הסוטר לועו של , וכל הפוגע בו כאילו פוגע בשכינה כביכול, ממעל´ נברא בצלם האלקים והוא חלק אלו 47989 

 47990 .(ח"סנהדרין נ) ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה

נאמר על אהרן אבי הכהונה שהיה אוהב שלום , וחותיו של האדםומכאן אנו גם למדים עד היכן עמוקים כ 47991 

ל דורשים "חז, וכל מעשיו היו חסד ושלום, (א"אבות פ) אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ורודף שלום 47992 



חסד זה , (ה"תהלים פ) חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו, על הפסוק ויפגשהו בהר האלקים וישק לו 47993 

 47994 .(ילקוט שם) שה שלום זה אהרןצדק זה מ, אהרן אמת זה משה

אלא ראו אותם כאילו התפשטו לגמרי , ל את משה ואהרן כבעלי חסד ואמת וצדק ושלום"לא תיארו חז 47995 

בפגישות ובנשיקות בין משה ואהרן לא נפגשו והתנשקו , מעצמיותם והפכו למציאות אותן המדות בעצמן 47996 

עד כדי כך הגיעו רום מעלותיהם , ק ושלוםכי אם נפגשו והתנשקו המדות חסד ואמת צד, שני אנשים אחים 47997 

 47998 .וגדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר מה שנאמר באברהם, של משה ואהרן

כלומר שבטלה , (ז"במדבר ט) ועוד שמשה הצביע על אהרן ואמר עליו ואהרן מה הוא כי תלינו עליו 47999 

והנה לאחר כל זה , ותוכל כולו לא היה אלא קדושה וטהרה ומעלות רוחניות עליונ, אנוכיותו של אהרן 48000 

שבשעה רוממה זו יהיה מיצר על אשר לא , כיצד עלה על דעת משה לחשוש על אותו מלאך החסד והשלום 48001 

 48002 ?הוא כי אם משה זכה לגאול את ישראל

שיתכן שאף באהרן המופשט לגמרי , אלא מאחר שמשה חשש לכך הרי מכאן כמה עמוקים צפוני האדם 48003 

מה איזה כוח טמיר ונעלם של צער פרטי בהקשר עם אותו ענין אלקי יסתתר בחביוני נפשו פני, מעצמיותו 48004 

כשם שאין שיעור לגדולתו של האדם בתור צלם , שמים לרום וארץ לעומק ולב האדם אין חקר, נשגב זה 48005 

כן אין שיעור למעמקי לבו של האדם ולכחותיו היורדים ונוקבים עד תהום , ה"דמות תבניתו של הקב 48006 

 48007 .הנפש

ולא רק , עלה יתרה באהרן בזה שהתרומם מעל כל זיקה דקה מן הדקה לטובת עצמוה מ"אמנם ראה הקב 48008 

אלא עוד שמח בכל מצפוני לבו על אשר משה אחיו , שלא נמצא בו שום שמץ של צער או קנאה במשה 48009 

ל הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים "כדברי חז, וזכות גדולה היתה לאהרן במעשה זה, זכה לכך 48010 

 48011  .(תנחומא שם) ת אל חשן המשפט את האורים ואת התומים והיו על לב אהרןשנאמר ונת, ותומים

 48012 .(ו"ט´ אור הצפון ד)

 48013 

 48014 מאמר קז

 48015 .(ג"י´ שמות ד)  ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח

אין הדברים אמורים לפי , (ם הלכות תשובה"רמב) יכול כל אדם להיות כמשה רבינו או כירבעם בן נבט 48016 

אלא כל אדם , הנראים כשני קצוות שלא יתחברו יחד, ת ירבעם בן נבטמדת הכרתנו את משה רבינו וא 48017 

וירבעם בן נבט יכול ברגע קט להיות משה , אפילו כמשה רבינו יכול ברגע אחד להיות לירבעם בן נבט 48018 

השגתנו בהבדל שבין משה רבינו ובין ירבעם בן נבט , יראה ללבב´ כי האדם יראה לעינים וה, רבינו 48019 

צריך איפוא , וכדי לפשוט צורה של ירבעם וללבוש צורה של משה ולהיפך, צונימתבטא רק בלבוש החי 48020 

 48021 .גם נראה שמעשיו והתנהגותו צריכים להיות שונים, לפשוט מלבוש אחד וללבוש מלבוש אחר

יכול האדם לפשוט צורה , כי באותו מעשה עצמו באותו הלימוד עצמו, אבל אליבא דאמת לא כן הדבר 48022 

ל לרגעים תבחננו שכל רגע ורגע הוא אדם "ישראל ז´ ש ר"וכמ, חיצוניתולהשתנות מבלי התפשטות  48023 

יתכן אפוא כי , בכל רגע ורגע מציירים את דמות האדם באותה שעה והתמונה קיימת לנצח נצחים, מיוחד 48024 

כיון שציירו אותה ברגע , יראו לאדם שחושב את עצמו לצדיק גמור תמונה בה הוא נראה פחות שבפחותים 48025 

ויתכן , מה הדבר לאדם העומד לפני צייר המצייר כל תנועותיו בכל רגע ורגע מבלי הפסקודו, שנראה כך 48026 

כ בגדי מלכות הכל לשוא כי "גם אם ילבש אח, שיציירו תמונה שיתבייש בה מאד למשל כשהוא ערום 48027 

 48028 .התמונה נשארת עדי עד

ה רבינו אמר מש, נראה כי נבדלו במעשיהם בדבר מועט, וכשנשקיף על מעשיהם של משה ושל ירבעם 48029 

, ´אמנם כתוב על זה ויחר אף ה, ו"ח´ אין מקום לומר שהוא סירב ללכת בשליחות ה, שלח נא ביד תשלח 48030 

אדרבה דוקא אדם , אך בהכרח נאמר כי אין ויחר האמור כאן דומה ללשון ויחר האמור במקומות אחרים 48031 

 48032 .וראך ושמח בלבו רק על ידו יתקיים, שבכוחו לומר שלח נא ביד תשלח ראוי לילך בשליחות זו

כשהדבר נובע אצלך ממקור מושחת של יצר , מטבע הדברים אימתי מרגיש חברך כי מקופח הוא 48033 

והפוכו של דבר אצל , אבל אם אינך נלהב מצד הטבע אלא מנקודת האמת ודאי ישמח בלבו, ההשתלטות 48034 

והלא , מי בראשה קראו ואמר לו חזור בך ואני אתה ובן ישי נטייל בגן עדן והוא שאל "הקב, ירבעם 48035 

 48036 .אלא שכיון ששאל אמר לו בן ישי בראש, ה אמר לו אני ואתה ובן ישי"הקב

ת על "הרי לנו מזה הסכמה מצד הבוי, בשביל ויסתר משה פניו זכה לקרני הוד, ל"יתרה מזו אמרו חז 48037 

כ כשבקש "אעפ, כי מחמת הכרתו הגבוהה ברוממות השם היה מתבייש וכיסה פניו, גדולת הדבר ומעלתו 48038 

למדנו כי עם , עכשיו שאתה רוצה אני אינני רוצה, ה כשרציתי לא רצית"ראני נא את כבודך אמר לו הקבה 48039 

 48040 .שהיה יכול להתעלות במעלה יותר גבוהה, ההסכמה נבעה מכאן גם תביעה כלפיו



הוא אמר מאז , ובמשה הכתוב מדבר, ל על הפסוק העושק יהלל חכם ויאבד לב מתנה זו תורה"איתא בחז 48041 

, משה רבינו ניגש אל הדבר בנקיון כפים ובטהרת המדות, צא וראה היכן הדברים מגיעים, פרעהבאתי אל  48042 

 48043 .ז מאז באתי אל פרעה הפעיל עליו רושם דק של תרעומת כלפי מעלה"ובכ

ולעומתו האיש הפחות כל דבר רוח , כן הדבר בכל מצבי האדם כי איש המעלה הופך כל דבר חומר לרוח 48044 

כלומר זה , שנים שצלו פסחיהן זה אכל לשם פסח וזה אכל לשם אכילה גסה ל"אחז, נהפך אצלו לחומר 48045 

ועל זה נאמר מי , הפסח יוצר מקום לאכילה גסה, וזה הופך רוח לחומר, הופך חומר לרוח קרבן לשמה 48046 

 48047 .צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם´ כי ישרים דרכי ה, חכם ויבן אלה נבון וידעם

ואת העונג בהכרת , האדם מכיר ומשיג את ענין הבטחון רק לפי השגת חפצו, כעין זה מצינו בענין הבטחון 48048 

וארא אל , וכאשר נתבונן אצל האבות נראה אחרת, ההשגחה הוא משיג רק עם השיגו את מטרתו מהבטחון 48049 

אחר כל ההבטחות לאברהם אבינו כי לך אתננה ולזרעך , לא נודעתי להם´ אברהם יצחק ויעקב ושמי ה 48050 

, וכן אצל יצחק אחר כל ההבטחות שניתנו לו, אמות בעבור מתו´ שונות כדי להשיג דהיה צורך בסיבות  48051 

ואף יעקב אחר כל ההבטחות קנה חלקת שדה , כשהוצרך מים לשתות עברו עליו מהומות ומזימות שונות 48052 

 48053 .והכירו את דרכי ההשגחה בהכרה ברורה, הם לא נרתעו ומזה גופא עלו מעלה מעלה, במאה קשיטה

והוא ויצחק אמרו באו מים עד , אברהם אבינו במעשה העקדה העמיד לו השטן נהר על דרכוכמו כן אצל  48054 

שהרי אי אפשר לילך , ואילו אירע הדבר לאיש אחר היה ודאי מחשב חשבון מכריע לחזור בו, נפש 48055 

הוא אמר לנפשו הרי לא היה פה נהר , ודוקא לכן דחקה לו השעה, אבל אברהם הכיר את הדבר, במציאות 48056 

ודומה הדבר לאדם שרוצים , כ ברור שמבחן הוא לנסותו"א, וכיצד נשטף פה פתאום נהר, מעולם 48057 

 48058 .הרי ככל שיכעיסוהו יותר יצחק יותר, אם יודע הלה כי רק מבחן הוא, להכעיסו

ש "כמ, שהרי צריך הוא לזכור איך נהגה עמו ההשגחה עד אותו נסיון, ואליבא דאמת טועה הוא האדם 48059 

הלא קיימת , ´אם נניח כי האדם צריך להכיר את המעלה הרמה של בטחון בהאף , וזכרת את כל הדרך 48060 

האם הבטחה מפוקפקת של , מה ירגיע אותו בצר לו ובמה תנוח נפשו עליו, תביעה חריפה כלפי האדם 48061 

כשיתברר כל זה להאדם יכיר בנקל , איך אפשר לבטוח בנברא שגם הוא נברא! הרי לכלום תחשב? נברא 48062 

 48063 .למדך להועיל בכל נסיונותיואלוקיך מ´ כי אני ה

החפץ , אך הרי זה דומה לחנוני עייף ויגע מעמל היום, אמנם צריך האדם להתפלל אל תביאני לידי נסיון 48064 

ומשתדל , ובכל זאת כשמזדמן לו קונה אינו מניח לו, שלא יבואו עוד קונים כדי שיוכל לסגור החנות 48065 

הרי , כן האדם עם התפללו אל תביאני לידי נסיון, להרויח אצלו ככל שיוכל בכל מיני מאמצים ותחבולות 48066 

.להתחזק ולעמוד ברוח איתן לנצחו ולעלות על ידו מעלה מעלה, בבוא הנסיון צריך הוא להרגיש בו אושר 48067 

 48068 .(ב"ע´ דברי בינה ומוסר ד)  

 48069 

 48070 מאמר קח

 48071 .(ג"י´ שמות ד)  ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח

ל "ועדיין היה משה מסרב א, (א"רמז קע) אמרו בילקוטה "אחר כל המשא ומתן שהיה למשה כלפי הקב 48072 

ה אם לא היה "ל הקב"א, (´שמות ד) ויאמר מה זה בידך ויאמר מטה, ה ראוי אתה לרדות במקל"הקב 48073 

, אלא המתנת עד שמסרתי לך מסטורין שלי ושם המפורש, בדעתך לילך היה לך לומר בתחלה איני הולך 48074 

 48075 .שוןש והיה אם לא יאמינו לקול האות הרא"כמ

כ "עם משה הייתי במדין ונהפכתי לנחש ואח, ל שהיה המטה מדבר לפני ישראל"ל לקול אמר ר"מה ת 48076 

וכן במצרים להודיע גדולתו , ואף היתה מרימה קולה טהורה הייתי ונטמאתי וחזרתי ונטהרתי, נעשיתי מטה 48077 

ותי מקל זה ה משה אם אין אתה רוצה לעשות שליח"ל הקב"א, ואת המטה הזה תקח בידך, ה"של הקב 48078 

המן ובאר ושבת וענני כבוד , אלא אני רוצה לזכותך ונסים הרבה אני נותן על ידך, עושה שליחותי 48079 

 48080 .והתורה

וכפי שמבואר , ה להוציא את ישראל ממצרים"ויש להבין למה לא רצה משה לילך בשליחותו של הקב 48081 

נו מוצאים את האהבת והלא מאידך א, ´במדרש היה משה רבינו מסרב שבעת הימים עד שחרה בו אף ה 48082 

י נתן עיניו ולבו להיות "ופירש, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, ש"ישראל שהיה למשה כמ 48083 

ובאמת היה יכול לפטור את , מ יצא אל אחיו"הגם שבהיותו בבית פרעה היה לו כל טוב מ, מיצר עליהם 48084 

הוא ביקש להשתתף בצערם , יו ולבווהוא לא עשה כן אלא נתן עינ, עצמו שבלאו הכי לא ישיג שום תועלת 48085 

והיה נותן כתפו ומסייע ביד כל אחד , שיראה בסבלותם וממילא יצטער בלבו יותר, פ בעיניו ובלבו"עכ 48086 

 48087 .להרים את משאו

ה ואעשה אותך "ואפילו כאשר אמר לו הקב, וכן כל השנים שהיו במדבר איך שסבלם משה רבינו באהבה 48088 

לא חפץ בזה רק אמר , ב שבטיו ושאר עניניו הכל יצא ממנו"אל על ישכלל ישר, (´ב י"שמות ל) לגוי גדול 48089 

ומאחר שכן הרי ברור שמיד שראה משה , ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת 48090 



ומה אנו , ומיד היה ממהר לעשות להצלתם, רגע´ שיש מקום להציל את ישראל לא היה משתהה אפי 48091 

 48092 .ה עומד ומסרבה משלחו להצילם ומש"מוצאים שהקב

ה יוציאם בעצמו ממצרים "שמשה רבינו ביקש שהקב, יש בזה מהלכים שונים והמהלך הרווח במפרשים 48093 

אז לא היה שייך כל החטאים שהיו בדור , כי אם היתה יציאת מצרים בידי שמים, ולא על ידי שליח 48094 

לא סרו ´ ל מויאמינו בהאב, והרי אנו רואים באמת כי כל החטאים היו בנקודה זו של ובמשה עבדו, המדבר 48095 

ומזה חשש משה רבינו באמרו והן לא , הנסיון של דור המדבר היה לקבל על עצמם בשר ודם, מעולם 48096 

 48097 .´פ ה"כי עדיין לא היה קיים אז ענין כזה של אמונה בנביא ע, יאמינו לי

ים אמונה כי אם רואים אדם שפעל כמה נסים מיד מאמינ, ויש להתבונן בזה איך שבזמננו הכל להיפך ממש 48098 

וכן , (ז"דברים כ) ה כותב בתורתו ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת"ואילו כשהקב, ה"שלמה בהקב 48099 

ומדברים , כמה שהאדם מתגשם כך הוא מושפע יותר מדברים גשמיים, ו אין הדבר מפחיד כל כך"להיפך ח 48100 

 48101 .רוחניים קשה לו להתפעל כל כך

ודוקא על , כי על דבר הנראה לעינים לא שייך אמונה, אבל אליבא דאמת ענין האמונה הוא ממש להיפך 48102 

בעוד , אצל יוצאי מצרים היה הדבר בהיפך, דברים שאין נתפסים בחושים הגשמיים נופל לשון אמונה 48103 

אבל להאמין שיש בכחו של אדם להגיע למידה כה גדולה של , ה היתה חזקה אצלם"שהאמונה בהקב 48104 

ענין זה היה , ה שאומר ועושה תורה והוא עצמו כולו תורהמוסרים לו תורה מן השמים וכל מ, רוחניות 48105 

 48106 .הנסיון של יוצאי מצרים

ורק דרך זו , ה עשאו לנביא וציוה בתורתו להאמין לנביא"הקב, ´פ ה"אמנם גם האמונה בנביא אינה אלא ע 48107 

, ´ה ואפילו הנביא עצמו אין לו להאמין בנבואתו אלא מפי ציווי, היא הדרך האמיתית של אמונה בנביאות 48108 

ומזה חשש משה רבינו שיחסר , או ענין הנוגע בעבודה זרה, וכל הדרכים האחרים הם או עבודה זרה עצמה 48109 

ה אמר לו שלמרות כל החשבונות רק הוא יוציא את ישראל "אלא שהקב, וממילא בכל התכלית´ בקידוש ה 48110 

 48111 .(מערכי לב)  .ממצרים

 48112 

 48113 מאמר קט

´ שמות ד) גם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבובמשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ו´ ויחר אף ה 48114 

 48115 .(ד"י

נשער בנפשנו אם יקרה , ה"ה מלכת בשליחותו של המקום ב"מסרבנותו של משרע´ ספרה לנו תורתנו הק 48116 

וצונו ´ והיה נגלה למי מאתנו כבודו ית, כן לאחד מאתנו בשפלות נפשנו ובמעוט אהבתנו לעם ישראל 48117 

, והיינו ששים ושמחים לעשות רצון קוננו, י לא היינו מסרבים מאומהבודא, לגאול את ישראל מגלותנו 48118 

והיינו רצים בכל עוז לבשר את ישראל הבשורה הטובה הזאת אשר , ולא ידענו מה לעשות מרוב שמחתנו 48119 

 48120 .אין כמוה בעולם

ומפני שנוצר , ה מיד שגדל יצא אל אחיו לראות בסבלותם ולהיות צר בצרתם ולישא בעולם"והנה מרע 48121 

להציל עשוק מיד עושקו והחלש מיד , היתה נפשו מלאה רגשי גאולה וישועה, ות גואל ומושיע ישראללהי 48122 

נתן נפשו עליו ויך את המצרי , וכאשר כן ראינו כאשר ראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, חזק ממנו 48123 

זאת וקרא  לא סבל, וכשראה למחר שני עברים נצים ואחד מרים את ידו להכות את חברו, ויטמנהו בחול 48124 

והיה נע ונד בארץ נכריה כל ימיו עד עת , ומפני זה נטרד כל ימיו מבית אביו ומארץ מולדתו, אותו רשע 48125 

וגם דלה להם מים , ובתחלת בואו בארץ מדין הציל בנות יתרו אשר לא ידען ולא הכירן מעולם, זקנתו 48126 

 48127 .והשקה את צאנם

לראות את שלום אחיו ואת , ו ולבית אביוה כל ימי נדודו לשוב לעמ"הנקל לשער איך התגעגע משרע 48128 

ואשר היו ידיו , וכמה היה מצטער כל ימיו בצרתם של ישראל אשר עזבם בסבלותם, שלום בית אביו 48129 

היה ראוי , הנה היה ראוי מיד שנתבשר שבא העת לגאול את ישראל, אסורות מלהושיעם מיד עושקיהם 48130 

לרוץ מיד בכל כחו , כה להיות לגואלם ומנהיגםומפאת זכותו לעתיד אשר יז, מפאת אהבתו הגדולה לעמו 48131 

! לבשר טוב ולהשמיע ישועה ולאמר לישראל מלך אלהיך, ואונו אל אחיו הנאנחים והנאנקים מסבלותם 48132 

 48133 .אשר כל ימיו היה מחכה ומצפה לזה

שזה משה האיש בשמעו את , ולמי בעולם היה אפשר לעלות בדמיונו ומחשבתו, מי בעולם היה יכול לשער 48134 

לא יתפעל מאומה , מלך´ אשר עליה ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים ה, הטובה הזאת הבשורה 48135 

בו והכריחו שלא ´ עד אשר חרה אף ה, ה"ועוד ימאן ויסרב שבעה ימים מלילך בשליחותו של מקום ב 48136 

 48137 .´בטובתו לשמוע לדבר ה

ז מכל "ויש להתפלא ע, זהאשר אין בדמיונו של אדם לחלום מ, הסיפור הזה הוא דבר נורא ומפליא כל לב 48138 

מפני , ל גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ"וכמו שאמרו חז, הגדולות והנפלאות שבעולם 48139 

אכן מעשה צדיקים המה מעשה , ה אשר לגדולתו אין חקר"שמעשה שמים וארץ המה מעשה ידיו של הקב 48140 



לעלות במעלה גדולה כזאת  מזה יש להתפעל איך יזכה האדם, ד עם יצר הרע ועם כחות מוגבלים"בו 48141 

להיות נקי וטהור , (ל"ז ז"רש) כמו שהיתה תורתו אמת כן היה משה אמת, להיות משה אמת ותורתו אמת 48142 

 48143 .כ מכל סיג נגיעה אף נגיעה רוחנית"כ

וראשית הכל יש לאדם , הוא מה שבארנו בענין העקידה שחייו של אדם קודמים לכל, מה שיש ללמוד מזה 48144 

ולא יתכן לאדם לבטל חייו הנצחיים אף בעד טובת העולם כולו כי אם , ייו הנצחייםלשמור את נפשו ואת ח 48145 

, פ האמת אין יתרון לעולם כולו מאדם היחידי"וע, כי חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, חיי גופו לבד 48146 

כ יחשב "ע, ולהרבים אין מציאות חדשה כי אם מציאות של יחידים, מפני שהמציאות הוא האדם היחידי 48147 

 48148 .האדם היחידי כעולם מלא ואין לבטל עולם מפני עולם

מה שראוי לעשות , ה שהוא אמת וחותמו אמת"שעל פי מדת אמיתתו של הקב, כ ראינו בענין העקידה"ע 48149 

ומפני שמשה , אף נזק של כל העולם, אין מתחשבים עם הנזק של רבים, לתועלת נפשו של אדם יחידי 48150 

ושיתכן , ונתו ומדות נפשו אין ראוי לו להיות שליח בדבר זהושיער בנפשו שלפי תכ, אמת ותורתו אמת 48151 

שכל מה שאומר לך בעל , מצא שעל פי מדת האמת אינו רשאי לקבל זאת, שיסבול מזה בעניניו הרוחניים 48152 

 48153 .ודבר שליחות זו הוא לו בגדר צא, הבית עשה חוץ מצא

שהמצוה לא , אם בגדר בקשה שלא היה בגדר מצוה כי, אליו הוא בגדר נסיון´ משה רבינו חשב שדבר ה 48154 

אז הבין שלא ´ עד שחרה אף ה, וחשב שאהרן אחיו טוב ממנו ומוכשר לדבר זה, יתכן להיות בגדר נסיון 48155 

כי חלילה לאל , ובודאי מוכשר הוא לזה ולא יגיע לו שום נזק בעניני נפשו, לנסיון הוא זה וכי טועה בעצמו 48156 

ומזה יש ללמוד , ומה להיות לגואלם של ישראלאז קבל שליחות בשמחה רבה ועצ, מרשע ושדי מעוול 48157 

ואין דבר שיבטל עניני , שחייב האדם לשמור את נפשו וחייו הרוחניים מכל אשר בעולם, הלכה למעשה 48158 

 48159 .(יסודי הדעת)  .נפשו כי אם עניני גופו לבד

 48160 

 48161 מאמר קי

 48162 .(ד"י´ שמות ד) ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו

מעתה לא , שהיה עתיד להיות לוי ולא כהן והכהונה הייתי אומר לצאת ממך, א אהרן אחיך הלויי הל"וברש 48163 

כנאמר , כבר עמדו האחרונים בענין מכירת בכורה מעשו ליעקב, יהיה כן אלא הוא יהיה כהן ואתה הלוי 48164 

והנה ? מה המה הקנינים ובכלל מה שייך קנינים ברוחניות? וימכור את בכורתו ליעקב איך חלה המכירה 48165 

והלא כן מפורש אמרו , הרי כי גם בחכמה שייך עניין של קנינים, קנה חכמה קנה בינה (´משלי ד) מצינו 48166 

 48167 !גם תורה בדרכי קנינים היא נקנית, התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, (´אבות ו) ל"חז

י בנוהג שבעולם ברכיה הכהן ברב´ אמר ר, ד כי לקח טוב נתתי לכם"הה (´ג ו"ר ל"שמו) ל"עוד אמרו ז 48168 

הנה כי יש , ה נתן תורה לישראל ושמח הוי כי לקח טוב"והקב, אדם מוכר חפץ בתוך ביתו הוא עצב עליו 48169 

בראש , חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה, ועוד יותר יש גם הכרזת שער, כאן מקח וממכר ממש 48170 

ובמחירים , (א"כ´ לי אמש) סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה, הומיות תקרא קנה חכמה קנה בינה 48171 

 48172 !גדולים היא נקנית

 48173 ל"ואמרו חז, ה לאדם"בספרים מובא דברי הזוהר דכל מצוה ומצוה המזדמנת לאדם דורונא הוא דשדר קוב

אינה כלל כדבר של , ל מה יקר חסדך אלהים"שמא תאמר כל הקופץ נוטל ת, (´ו ח"ש תהלים ל"ילקו) 48174 

ולא כל עת ולא כל , מחיר יקר צריכים לשלם בזכייתה ולא בנקל זוכים במצוה, הפקר אלא דורונא הוא 48175 

 48176 .המחירים משתנים לפי מספר הקונים אם רב ואם מעט, זמנים שוים

אם ראית דור שמתרפים מתורה עמוד והתחזק בה ואתה מקבל שכר כנגד , (´ח´ ברכות ט) אמרו בירושלמי 48177 

, המלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתילוט אמר לא אוכל , כי במיעוט הקונים המחיר פחות ויותר זול, כולם 48178 

ה רואה מעשי ומעשה בני העיר והייתי נראה צדיק וכדאי "י כשהייתי אצל אנשי סדום היה הקב"וברש 48179 

עד , וכן אמרה הצרפתית לאליהו כי באת אלי להזכיר את עוני, וכשאבוא אצל צדיק אני פושע, להנצל 48180 

ומשבאת אצלי לפי מעשיך אני , קת ביניהםה רואה מעשי ומעשה עמי ואני צד"שלא באת אצלי היה הקב 48181 

 48182 .במקומות של אברהם ושל אליהו המחירים הרבה יותר ביוקר, כ"הרשעה ע

כתר תורה כתר כהונה וכתר , תני רבי שמעון בן יוחאי שלשה כתרים הן, (´ב´ ר ז"קה) ל אמרו"חז 48183 

, בו נוטלו ככל דבר הניטלומי שזוכה , כתר כהונה זכה בו אהרן ונטלו כדבר הנושאים ונותנים בו, מלכות 48184 

הנה , אלא שאהרן במחיר לקחה וביוקר רב עלתה לו הלקיחה, וראויה היתה לצאת הכהונה ממשה רבינו 48185 

 48186 .י ומשם זכה אהרן לעדי החשן הנתון על הלב"וברש, הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו

ומסיים והזהרו , שותל על ענין הזורק מרשות לר"מביא פירוש רב האי גאון ז. (ט"שבת צ)א  "הרשב 48187 

הנה טורח וגילוי בדיבור אחד השמיענו אשר בעיקרם הם ענינים , כ"בפירוש זה כי בטורח גדול נגלה לנו ע 48188 

כן האמת אמנם אם כי כל , וגילוי הוא ענין של זכיה בעלמא, כי טורח ועמל ענין של מהלך הוא, שונים 48189 



ובמחיר גדול מאוד והוא הטורח , א נקנהבכל זאת רק במחיר הו, הישג הוא רק בדרך גילוי מן השמים 48190 

 48191 .הגדול

ולא , כי הדברים הם כפשטם בתכלית ממש, אבל אשר אנו מחדשים כאן הוא, אמנם ידועים דברינו 48192 

ר "ויק) ל"הוא הענין אשר מביאים חז, כמורגלים לחשוב הכל בדרך של משלים בעלמא לשבר את האוזן 48193 

והיה מכריז ואומר מאן בעי , היו סמוכות לציפורימעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות ש, (´ז ב"ט 48194 

ל תא סק "א, שמעיה דמכריז מאן בעי סם חיי, רבי ינאי הוה יתיב ופשט בתורקליניה? למיזבן סם חיי 48195 

 48196 .ל לאו אנת צריך ליה ולא לדכוותך"א, להכא זבון לי

ה כתיב בתריה מ, הוציא ליה ספר תהלים הראה לו פסוק מי האיש החפץ חיים, אטרח עליה סלק לגביה 48197 

עד שבא , אמר רבי ינאי כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט, נצור לשונך מרע 48198 

כי יתכן להניח תורה , הוא הענין אשר רבי ינאי נתפעל מזה כל כך, רוכל זה והודיע מי האיש החפץ חיים 48199 

והם , לאמיתו יש מוכר ויש לוקח כן הוא האמת, ומצוות בטנא של יד להוציאם בשוק למיזבון אותם 48200 

 48201 .כדברים הניתנים מיד ליד ורבים הדרכים והקנינים בזה

וכיוון שהגיעו הדבר שלח , נאמר על אחד מן החסידים שזכרו אותו לרעה, כתב (ז"כניעה פ) ל"החוה 48202 

ואמר אחד מן , וכתב אליו שלחת לי מנחה מזכיותיך וגמלתיך בזה, למדבר בו כלי מלא מזמרת ארצו 48203 

וכשמראים להם מעשיהם ימצאו זכיות שלא עשו אותם , ידים הרבה בני אדם יבואו ליום החשבוןהחס 48204 

וכן כשיחסרו מספר זכיות , ויאמרו להם עשה אותם אשר דבר וסיפר בגנותכם, ויאמרו לא עשינו 48205 

הנה כי , כ"ויאמרו להם אבדו מכם בעת שדברתם בפלוני ע, המספרים בגנותם יבקשו אותם בעת ההיא 48206 

אחד המפסיד והשני יזכה ויקנה אותם לפי הדרכים הקבועים , ות הם נישאים וניטלים מגברא לגברארוחני 48207 

 48208 .בהם

הוא אשר נאמר בכתוב ויבז , אין כבר כל שאלה על חלות מכירת הבכורה מעשו ליעקב איך זה נתקיים 48209 

, ה"יב להקבאמר יעקב אין רשע זה כדאי שיקר, י מבואר לפי שהעבודה בבכורות"וברש, עשו את הבכורה 48210 

אמר אני הולך למות על , ל כמה אזהרות ועונשין ומיתות תלוין בה"א, אמר עשו מה טיבה של עבודה זו 48211 

 48212 .כ"כ מה חפץ לי בה ע"ידה א

וכל , כי איש סיטונאי לא יכול לסבול ולראות איך שקמעונאי סוחר כל היום, ל היה אומר"הסבא מקלם זצ 48213 

עקב אבינו היה סוחר גדול ובראותו כל יחוסו של עשו לכל י! שכרו הוא באיזה עשרות של ביצים וחסל 48214 

והוא אמנם מהדברים שזוכין , אמר אין רשע זה כדאי לה כלל ויכסוף לקנות ממנו כל הסחורה, הסחורה 48215 

חושש על שמירתה וזהירותו עליה כי אז , כי אחרי שעשו מבזה את הבכורה ויעקב מכבדה, במקח וממכר 48216 

 48217 .הוא הזוכה בה

ורבים , יש מוכר ויש לוקח ויש דבר הנקנה, כל עניני רוחניות דוקא בקנינים רוכשים אותםמעלות דרגות ו 48218 

ואשרי השם דרכיו ועמל נפשו , וגם מה שנגלה הנה בטורח גדול נגלים, הדרכים והקנינים לזכות אותם 48219 

 48220 .(דעת תורה)  .בקנינים האמיתיים והנצחיים

 48221 

 48222 מאמר קיא

 48223 .(ד"י´ שמות ד) וראך ושמח בלבו ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי יוצא לקראתך

שנאמר ונתת אל חשן המשפט את האורים , ש בן יוחאי לב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים"אר 48224 

קין שונא , כל האחים שונאים זה לזה, זה שאמר הכתוב מי יתנך כאח לי, ואת התומים והיו על לב אהרן 48225 

, ה"ובאיזה אח אמרו ישראל להקב, שנאו ליוסף השבטים, עשו שונא ליעקב, ישמעאל שונא ליצחק, להבל 48226 

ה למשה לא איכפת לאהרן "ל הקב"א, כמשה ואהרן שנאמר הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד 48227 

 48228 .(תנחומא שם) לא די שאינו מיצר אלא עוד שמח, בדבר זה

יש , וכעת מתמנה אחיו לגאול את ישראל משיעבוד מצרים, אהרן הכהן התנבא שמונים שנה במצרים 48229 

, ה שלא איכפת לאהרן בדבר זה"והוצרך לעדות מפי הקב, מקום שיקפיד  ויקנא בו ומתוך כך ישנאהו 48230 

כלומר שבח הוא לאהרן שלא נעשה שונא לאחיו משה , ז"ל מדגישים כאן שהרי כל האחים שונאים זל"וחז 48231 

, לכל הכבוד הזה ושמח בלבו על גדולת אחיו זכה, וכשאהרן לא נהג כקין וישמעאל ועשו, רבן של ישראל 48232 

ה הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש "ולא עוד אלא שאמר הקב, שכתבה עליו התורה וראך ושמח בלבו 48233 

 48234 .אורים ותומים

כי כל אדם אף הפחות , כי כשם שכל אשר יחובר אל החיים יש בטחון שישוב ויעלה, ואל תתמה על הדבר 48235 

לגדול ´ אין בטחון לכל אדם אפי כך להיפך, ´שבפחותים נברא בנשמה אצילה מתחת כסא כבודו יתב 48236 

ה "ל שאין הקב"ולכן אמרו ז, ו מרדת שאול מטה כי אדם הוא ומאדמה נוצר"שלא יסור ח, שבגדולים 48237 

אכן , ואמנם שבח גדול הוא לאהרן מה שנאמר עליו וראך ושמח בלבו, מייחד שמו על הצדיקים בחייהם 48238 



מח אבל לא יותר מזה ומה היה לו לעשות בלבו ש, אליה וקוץ בה שהכתוב מעיד עליו וראך ושמח בלבו 48239 

 48240 ?עוד

בתופים , ה מעיד עליו וראך ושמח בלבו"אילו ידע אהרן שהקב, (ד"מדרש רבא ויקרא ל) ל"אחז 48241 

כי את כל מעשה האלקים , יוחנן כי הוי מטי להאי קרא´ וזהו מה שבכה ר, ובמחולות היה יוצא לקראתו 48242 

שגם על מעשה טוב שלא עשאו , ל שם"כמו שביארו חז והיינו, יביא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע 48243 

וכן הדבר גבי אהרן שעם כל המעשה הטוב של וראך ושמח בלבו , בשלימות הראויה יובא האדם במשפט 48244 

בכל זאת נתבע הוא בשמים והובא במשפט על שנעלם ממנו המדרגה היותר גדולה , ל"וזכה לחשן ואפוד כנ 48245 

 48246 .מחולותלצאת לקראתו בתופים וב, בעשיית הטוב

, ובתוך החופה עשן שגם הוא לא יפסק לעולם, הנה אהרן הכהן יושב בחופת עולמים של וראך ושמח בלבו 48247 

שם רמזו לו גם התביעה עליו , כי באותו השבח עצמו שנשתבח בו אהרן על שמחתו בגדולת אחיו 48248 

ידע אהרן אילו , בלבו שמח אבל בתופים ומחולות לא יצא, שהכתיבה עליו התורה וראך ושמח בלבו 48249 

 48250 .בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו

על כל נעלם אם , הוי כי את כל מעשה אף מעשה טוב יביא האלקים במשפט, אלא שנעלם ממנו דבר זה 48251 

, מה נורא המראה ומה גדול הפחד, יוחנן להאי קרא בכי אנן מה נעני אבתריה´ וכי מטא ר, טוב ואם רע 48252 

´ ומטתך בדמעה תמסה בזוכרך חרדת ר, (ש"חיים להרא ארחות) ל כיוצא בזה"ש ז"וכבר המליץ הרא 48253 

 48254 .(ב"אור יהל ח)  .ל"יוחנן בן זכאי ז

 48255 

 48256 מאמר קיב

 48257 .(ד"י´ שמות ד) ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו

ופירש , אמר רבי שמעון בן יוחאי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים (תנחומא) ובמדרש 48258 

אין רוח הקודש שורה עליו אלא על ידי , והשימוש באורים ותומים תלוי ברוח הקודשל הואיל "מהר 48259 

הרי שלב טוב הוא תנאי , ולא זכה אהרן אלא על ידי שלמות הלב, כי הלב רואה ברוח הקודש, שלמות הלב 48260 

 48261 .מוקדם להשגת רוח הקודש

היינו השאיפה למשול על או מצד לי ולא לך , אם מצד גם לי גם לך לא יהיה, לב רע מושרש בכח הקנאה 48262 

אין סיבה אמיתית כלל , כי לרצות שלא יהיה טוב לחברו, והיינו שנאת חנם שהחריבה בית המקדש, חברו 48263 

שבית ראשון נחרב משום עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות  (7´יומא ט) ל"הרי אמרו ז, והוא חינם ממש 48264 

ל "וביאר מהר, חרב משום שנאת חנם ובית שני שהיו עוסקין בתורה במצוות ובגמילות חסדים, דמים 48265 

וכשנכשלו בשלש עבירות אלו נתבטלו אצלם מדות האבות וממילא , שבית ראשון נתקיים בזכות האבות 48266 

 48267 .נחרב בית המקדש

וממילא גם יצר , (7ט"יומא ס) ויצר הרע דגילוי עריות נתמעט, אבל בבית שני הרי בטל יצרא דעבודה זרה 48268 

שהיא ממדות , שנאת חינם —יקר באביזרייהו דשפיכת דמים בע, הרע של שפיכות דמים נצטמצם 48269 

, ל מבאר שבית שני נתקיים בזכות האחדות של כלל ישראל"ומהר, הממשלה והקנאה שורשי הרציחה 48270 

ל טובה צפורנן של ראשונים מכריסן של "ואמרו ז, וכיון שבטלה האחדות על ידי שנאת חינם נחרב 48271 

הרי ששנאת חינם גרועה כי לב רע גרוע , א חזרה לאחרוניםבירה תוכיח שחזרה לראשונים ול, אחרונים 48272 

 48273 .מהכל

ל שמי שיש "פירש מהר? מהו ההפרש ביניהם, ולהיפך יש לב טוב ויש עין טובה, יש לב רע ויש עין רעה 48274 

, אבל מי שיש לו עין טובה מוסיף לרצות עבורו שלמות הטוב, לו לב טוב אמנם רוצה טוב עבור חברו 48275 

ועין רעה , וכן בהיפך לב רע רוצה רע עבור חברו, ראה לו בחוש כל הטוב ממשאיננו שבע רצון עד שי 48276 

עינו צרה בו והוא תאב לראות בו בחוש את שלמות , אינה יכולה לסבול אפילו נקודה קטנה של טוב לחברו 48277 

 48278 .הרעה

תיקרי שנאמר טוב עין הוא יבורך אל , לכן אמר רבי יהושע בן לוי אין נותנין כוס של ברכה אלא לטוב עין 48279 

שהיא , ל כי עין טובה היא עצמה גדרה של כוס של ברכה"וביאר מהר, (7ח"סוטה ל) יבורך אלא יברך 48280 

רק מי , במלוא הכרת הטוב´ ונראה שכוונתו שמי הוא המסוגל לברך את ה, בחינת שובע ובחינת מלא 48281 

הרצון הטוב ויש בו , ובפרט טוב העין שהוא המשביע עינו בטובם של אחרים, שמדת הנתינה שולטת בו 48282 

 48283 .בשלמותו

וחייהם תלויים זה בזה בשורשם , פעולת עין הרע מושרשת בעובדה שנפשות כל בני אדם קשורות זו בזו 48284 

היינו שעצם מציאותו של חברו מטרידה אותו והיה רוצה , ואם אחד מקנא בחברו ועינו צרה בו, הרוחני 48285 

, ז למעט מחברו שפע החיים"רום עייתכן ויוכל לג, אז במדה וחיי חברו תלויים בו, לראותו בכל רע 48286 

ל מלמד לנו שגם אם לא איכפת לו צרכי חברו יכול זה "ל ז"ומהר, וממילא יהיה עלול לנזקים ולאסון 48287 

 48288 .להיחשב כעין הרע



אבל הרי לית דינא בלא , כח זה של עין הרע יכול להזיק לחברו, כשאדם מקנא בחברו ומביט בו בעין רעה 48289 

יתכן שהוא נתבע במדת הדין מפני שהוא גרם במדה ? ין פוגעת בוובמה אשם חברו שמדת הד, דינא 48290 

הרי בדוק ומנוסה הוא שמי שאינו חי בעד עצמו כלל והוא נותן ולא נוטל בכל , מסויימת שהראשון יקנא בו 48291 

, ל על זרעו של יוסף דלא שלטא ביה עינא בישא"כן אמרו ז, איש כזה אינו מעורר קנאה כלל, ענייניו 48292 

 48293 .עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו אין עין הרע שולטת בו, וסף בן פורת עלי עיןדכתיב בן פורת י

מה דגים שבים מים מכסים עליהם ואין עין הרע , ויש שדרשו אותו מדכתיב וידגו לרוב בקרב הארץ 48294 

הם מכוסים מן העין והם חיים , דגים אלו יש בהם שני ענינים, (.´ברכות כ) שולטת בהם אף זרעו של יוסף 48295 

ל רוצים ללמד לנו בזה שמי שחי סמוי מן "חז, ואינם מתחרים עם יושבי היבשה כלל, אילו בעולם אחרכ 48296 

 48297 .ושאיפותיו הם לגמרי אחרות מאלו של הרחוב אינו מעורר קנאה לעולם, העין

עליו לומר די , על כן בן תורה שרוצה לשבת בשלוה על התורה והעבודה ולגדול במעלות הרוחניות 48298 

די לשאיפות , זוהי מדרגת כל בן תורה אמיתי שאומר די לכל אשר יטרידהו בלימודו, הלבקשת העולם הז 48299 

ויוכל להגיע לדרגת , ולא עוד אלא שרק בדרך זו יוכל להתרחק מקנאה ועין הרע, הגשמיות די לחלומות 48300 

בה במדה הוא מתרחק , כי במדה והוא מתרחק מבקשת העולם הזה, טוב עין שהיא פאר מדות האדם 48301 

 48302 .ז"עלי העוהמקנאה בב

ואפילו אם , ז"הוא שנאמר עליו אשריך בעוה, מן הנסיון יודעים שדוקא זה שנאמר עליו ובתורה אתה עמל 48303 

כי אינו שבע , הוא יודע שאין בזה כדי שביעה, יראה שלמראה העינים בעל שאיפות העולם הזה מצליח 48304 

ואכלת , ה רוחנית וחיי נתינהובמקומן הוא מבקש עליי, אלא זה שפונה עורף לשאיפות הגשמיות והנטילה 48305 

והרי זה נס גלוי שדוקא , אלקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם´ ושבעת נאמר רק במי שמקיים לאהבה את ה 48306 

הנס הזה עומד לרשות כל , ובקשת האושר הגשמי תשלול אותו, בקשת הרוחניות תתן אושר בעולם הזה 48307 

 48308 .(1´ ד עמ"ב מאליהו חמכת)  .הבה נקיים אותו בעצמנו בחיינו ממש, אחד ואחד מאתנו

 48309 

 48310 מאמר קיג

´ שמות ד) במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו´ ויחר אף ה 48311 

 48312 .(ד"י

רבים הם האחים היושבים יחדיו ואחוותם לא , הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד זה משה ואהרן 48313 

ה האחים שהובלטו ונחקקו בתורה תורת החיים והנצח ברם אל, ואהבתם גם שנאתם כלו ויבשו, איחדתם 48314 

אנו למדים שאחוותם , העמידתם בשורה הראשונה בין מעצבי דמות האדם´ אלה שהתורה הק, בדור דעה 48315 

 48316 .היא שגרמה להם בעיקר להגיע למצבם בו הגיעו והוטבע חותמם

לקנאה ולשנאה ואף כל אחד מהם היה מוצא מקום די נרחב , מצב האחים הנפשי לא רחוק היה זה מזה 48317 

ובתוקף , אכן שני ההפכים הללו נוצלו בכל עוז, וגם התלמדות לעליה והשתתפות בשמחת אח, לנקמה 48318 

קין להבל עד כדי , כחותיהם שהועמדו לרשותם חתרו ושאפו עד כדי מיצוי מאווייהם לטוב ולהיפוכו 48319 

 48320 .ם ומחולותאהרן למשה עד כדי תופי, עשו ליעקב עד כדי רדיפה ושנאת עולם, הריגת אח

נתנבא עד , הכיר את בוראו אף בתוך מצולי שאול ודכדוכי נפש עמו, אהרן הכהן הנביא הראשון בעולם 48321 

, הכניס אוירת הקדושה והנבואה לתוך בית גידולו, חינך ולימד את אחיו משה בילדותו, שלא ניתנה תורה 48322 

רבה ועל אנושית בתיקון יגיעה , ימים רבים עמל והתלמד התבודד והתעמק שם במצרים מלאת גלולים 48323 

 48324 .התפשטות ממאוויי וחמדות העולם בתכלית היתה דרכו הארוכה והגיע למה שהגיע, המדות וטהרת הלב

ה "והקב, הוא זכה לכתר נבואה מה שלא זכה אדם מישראל, ידע אהרן שאין כמוהו מורה ונביא לעם 48325 

וכשנתודע אהרן ! ת משה המדברהאליו לך לקרא´ והנה קול ה, הסכים על ידו אחרי שנגלתה אליו השכינה 48326 

וכל התוצאות שהיו ושיולדו מהפרק , ת וראותו מראה הסנה"משליחותו של משה ומהתקרבותו אל השי 48327 

 48328 .הלזה של אחיו הצעיר

, בלבול ביסודות והנחות קודמות מאפשרת פגישה זו רבת תולדות, כמה מן הריסות הנפש ואובדן המחשבה 48329 

או שדרכו עד כה , שהלא אחת משתי אלו, ת אדיש למצב כזהחזק מצור צריך הוא האדם שיוכל להיו 48330 

והתוצאות משתי אלה ירידה , ו עיוות בדין"או שיש בזה ח, בטעות אחרי שהוא לא הגיע למה שהגיע אחיו 48331 

יתאמץ , ואם בעל המעשה הנהו איש חסיד ותמים, ירידה שאחריה שנאה ותרעומת, רוחנית ונפילת פנים 48332 

 48333 .רעומת ולחזק אמונתולהבליג על מרירותו להסיר הת

אילו ידע אהרן שהתורה תכתוב עליו וראך ושמח בלבו בתופים , ל"והנה גילתה לנו התורה כפי קבלת חז 48334 

זה , לא שלא התרעם ולא שהשווה את אחיו הצעיר שהיה בנכר ובלי בית אבא, ובמחולות היה יוצא 48335 

 48336 .ובל בתוך אחיו ומצטער בצרתםלעומתו הוא הס, שנתגדל בביתו של מלך והתפנק עד לכדי מעשים נועזים

כדי , לא שהתגבר על יצרו ועשה פנים שוחקות, וכעת נהפך הגלגל שאחיו הצעיר הוא הראש והוא נביאו 48337 

, ולא עלתה על לבו שום הקפדה ותרעומת, אלא שלגמרי לא חשב מזה כלל, לקבל את אחיו הנביא החדש 48338 



לא הרגיש כלל שיש מה , לא ידע כלום מכל זההרי ש, אילו ידע אהרן, ת ואף לא לגבי אחיו"לא כלפי השי 48339 

 48340 .להרגיש

אבל מה שאפשר , ודאי הרגיש ולמד מזה הרבה, בשכר וראך ושמח בלבו זכה אהרן לחושן ואפוד על הלב 48341 

ה בירר את "וכיון שהקב, ה דעביד דינא בלא דינא"כי מי חשיד קב, ללמוד ולהרגיש לימוד העושה פירות 48342 

כ מה יוכל הוא להתרעם אחרי "וא, יחות גדולה ולדרגות הכי נעלותהרי שהוא איננו ראוי לשל, אחיו 48343 

 48344 .שאיננו מתאים לזה כלל וכלל

ה לא יכול "שהרי הקב, ושמח בלבו שמח שהומצאה לו שעת בירור על כל עברו ודרכו שעודנה חסרה 48345 

ע כי ומצא את פתרונו האמיתי לעומק הדין שהנהו מכוסה מבני אדם ויד, לבחור בו במיטב רצונו כביכול 48346 

כ הרי הדרך היא עודנה "וא, שמח בלבו שישנן מדרגות יותר מאלה שהוא רגיל ולמוד בהם, חסר לו מה 48347 

 48348 !והשמים עודם גבוהים ממנו והלאה והעבודה רבה, ארוכה

וזה לאהרן , אבל הלא זהו השחתה גמורה, ודאי שאילו חיפש בכיוון מקום לתרעומת ולקנאה היה מוצאן 48349 

אלא , כה לחושן ואפוד לא בשביל שבירת מדותיו שהתנהג הפך רצונו ויצרוז! הכהן החסיד ממנו והלאה 48350 

ולב הטהור הלזה ביכלתו לשאת , נקי לגמרי מכל נגיעה איזו שהיא, מחמת טוהר לבו לב ישר שבלבבות 48351 

 48352 .את כל כלל ישראל

ה מצא מקום "אולם הקב, בחושבו שאהרן גדול ממנו, ה הסתייג ולא רצה ללכת"אכן גם משה רבינו ע 48353 

הבין , יתברך´ וכשראה אהרן שהוא לא נתקבל לפני ה, זה מלך וזה כהן שבת אחים גם יחד, לשניהם 48354 

אלא , ואם כן אין מה להידחק ולומר שאצלי בסדר ולמעלה נתהוה איזה טעות, שאצלו משהו לא בסדר 48355 

 48356 .עליו לתקן את החסר להשלים את עצמו

אבל הקריב , גם הוא עשה כמוהו להקריב אחיו הצעיר, קין הוא היוזם והמקריב הראשון הוא הבכור 48357 

, ודאי כאן מוצא היצר לגבות את חובו, אל הבל ואל קין ואל מנחתו לא שעה´ וישע ה, מחלביהן ומבכוריהן 48358 

ומדוע זה קרבנו נתפגל ונמאס ? כי מה נופל הוא קין מאחיו המחקה אותו בביטוי קרבנו לבורא עולם 48359 

וזה המתלמד ממנו , ´וא בהכרתו הבין וגילה שיש להקריב להמה גדול הוא הכאב כי קין זה שה? מלהתקבל 48360 

כזאת ? והוא קין ידחה בשתי ידים וימאס, ויתקבל ברצון ובסבר פנים יפות, מתקרב אל הקודש פנימה 48361 

עד כדי רציחת אחיו האשם , והקנאה והמרירות שהיתה בו בערה בו כארס זה של עכנאי, וכזאת חשב קין 48362 

 48363 .מהקנאה והשנאה ומעתה משוחרר הנהו, בעלבונו

כי מנין לו לקין , הרי יש מקום לתיקון ולשיפור המחשבה והמעשה להבא, ברם במקום התרעומת והנקמה 48364 

, וזבורית איננו ראוי לקרבן, ומבירורו של הבל ומנחתו אפשר ללמוד שצריך להקריב ממיטב? גדרי הקרבן 48365 

ובהנהגה , תו במצות טיב הקרבןובמקום שנאתו תהא יראתו והוכח, ה"כי מי חשיד קב! והלא דבר הוא 48366 

תחת אשר יצר , והיה מתקבל לרצון ובהכרה, ישרה כזו היה מתעלה להביא קרבן משופר מהראשון 48367 

 48368 !השנאה כרה רשת לרגליו בו יפול הוא וכל זרעו

וצריך לתקנו להבא , היה עליו להבין שמשהו פה לא בסדר בקרבנו, וכשראה קין שקרבנו לא נתקבל 48369 

ה "והפך תרעומותיו כלפי קב, והוא קין עשה הפך זה, ל שלחנו של מלך לניחוחשיהיה ראוי לעלות ע 48370 

 48371 .ושנאתו לגבי אחיו

ולא כל הרוצה , ולמרכבה כזו זקוקה חכמה ובינה יתרה, הנהגת העולם ורוחניותה היא מרכבתו של מלך 48372 

תהליך  ולפי ריסון, רק לפי ההכנות הראויות והרצויות, ולא כל היכול לקפוץ קופץ, נוטל את השם 48373 

לו היה האדם השלם משלנו , כן תגדלנה תקוותיו וכחותיו להיות כעבד לפני המלך, מחשבותיו ודעותיו 48374 

היה מסור אליה לגמרי באופן אחר , מרגיש נאמנה את הצלחתה של שלמות האדם וטהרת המדות 48375 

 48376 .ממסירותו בהוה

משלמים לו בשוה כסף  אבל לא? אף ששכר מצוה ליכא בהאי עלמא, ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו 48377 

, והתשלום הלזה הנהו חלק מעולם הבא, חיים ממש, אלא שמשלמים לו עם חיים, ז"ובכסף קניני הבלי עוה 48378 

ז מכל חיי "והלא יפה שעה אחת בעוה, חלק קטן וזעיר מנשמת החיים שישנו בעולם הבא החי לעולמים 48379 

 48380 .ב"עוה

תו של בעל ההשגה לנצל את כל הרגע של ואם ביכל, כל רגע מן החיים הנהו חלק מהעולמות הנשגבים 48381 

ואף ? האם יש הצלחה גדולה למעלה מזו, לעוד איזה פסיעה ודרגה להשגת שלימותה של הנפש, החיים 48382 

כפרופסור המומחה לרפאות מחלה פנימית בלי ניתוח בלי סכין חד , כ חיים"ל הינם ג"חיים של יסורים ר 48383 

 48384 !הלזה ומה רבה אומנותוכמה גדול הוא המלומד , כי אם במשהו מן היסורין

וכל יסוריו וכל פגע רע , לאחר כלות ימיו של אדם באים בחשבון כל יסוריו של אדם וכל הרפתקאותיו 48385 

, קשים הם היסורים בעת מעשה, ז"ואז יכאב לו על מיעוט היסורים שקבל בעוה, מחושב ומנכים לו לאדם 48386 

 48387 .אבל כה נעימים וכה אהובים וחשובים הם בעת החשבון



השני אינו נותן לו ´ לכאו, (א"ב י"ב)א  "רוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו מתברך ביהנותן פ 48388 

ולמה יגרע ערכו מהשני שאינו נותן לו , אבל הראשון הלא נותן לו כסף ממש, כלום כי אם פיוס דברים 48389 

לקנותו מוותר מזמנו היקר לו ושאי אפשר , אלא שהוא נותן לו דבר היקר מכסף הוא נותן לו זמן? כלום 48390 

הרי שהנהו , ואם יכול הוא לוותר על זמן היקר מכל הון, בשום ממון שבעולם בכדי לפייס את מי שאין לו 48391 

ואם מישהו מזלזל בחייו מזלזל , כמה יקרים הם החיים, מרגיש את צער וצרת חברו באמת ומשתתף בצערו 48392 

 48393 .בנשמתו ומזלזל נצחיותו

, אמנם הלימוד המוסר הוא המחנך ומשפיע, ל בו מאדאמת הוא שלא מרגיש הוא האדם ביקרת הזמן ומזלז 48394 

הבה נחזק , לומד מוסר חי חי ייקרא, הוא המורה המנוסה והמדריכו להשתמש בחייו לפי מקומו ושעתו 48395 

 48396 .(המוסר והדעת)  .ונתחזק איש מאת רעהו ולהגיע לטוב ולנועם של אחים גם יחד

 48397 

 48398 מאמר קיד

´ שמות ד) וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבובמשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ´ ויחר אף ה 48399 

 48400 .(ד"י

, ה מפתה למשה שילך בשליחותו ולא היה רוצה לילך"ימים היה הקב´ ז, (´ג כ"פ) איתא במדרש רבה 48401 

ר שהיה "ואיתא במד, והנה זה פלא הלא על משה רבינו כתיב ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם 48402 

, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, ל לי עליכם מי יתן מותי עליכםואומר חב, רואה בסבלותם ובוכה 48403 

והוא סרב ללכת , כ היה אוהב ישראל ומצטער בצרתן"כ, והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן 48404 

 48405 ?לגאול אותם

ה העמיד עצמו בסכנה "שוב משה רבינו ע, וירא איש מצרי מכה איש עברי ויך את המצרי ויטמנהו בחול 48406 

, ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין, וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה כדכתיב 48407 

לגאול את ישראל ממצרים ´ ימים לקבל שליחות ה´ ואיך סירב ז, וסבל גלות נוראה בשביל איש עברי אחד 48408 

 48409 ?ולהוציאם מעבדות לחרות

 48410 בו רושם וזה לא נאמר בו רושםאמר רבי יהושע בן קרחה כל חרון אף שבתורה נאמר , במשה´ ויחר אף ה

הלא במצות מילה שנתעכב ? ולמה לא עשה רושם, י אותו חרון"ולא מצינו שבא עונש ע, (.ב"זבחים ק) 48411 

, מפני שנתעסק במלון תחילה (.ב"נדרים ל) וכדאיתא במסכת, ויבקש המיתו´ רגעים נאמר עליו ויפגשהו ה 48412 

 48413 ?עליוימים גאולתן של ישראל לא נחשב זה לחטא ´ וכשעיכב ז

שכל זה עשה שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול , י"ש רש"אבל סוד הדבר הוא במ 48414 

אינו כן אלא כמכבד , רבנן אמרי סבור אתה שהיה מעכב משה לילך, (א"כ´ ר ג"מד) ל"ש חז"הימנו וכמ 48415 

ו של אחי ויהיה עכשיו אכנס בתחומ, שהיה משה אומר עד שלא עמדתי היה אהרן אחי מתנבא להם, לאהרן 48416 

ה בכבודו ובעצמו שולח אותו לגאול "אך עדיין לא מובן הלא הקב, בשביל כך לא היה מבקש לילך, מיצר 48417 

וכי צער ? ואיך מעכב הגאולה שמא יקפיד אהרן, וזה פיקוח נפשות של ששים רבוא יהודים, את ישראל 48418 

 48419 ?של ששים רבוא יהודים לא היה חשוב מהקפדה של אהרן

ואמר יהי דרכם חושך וחלקלקות , ה קלל את שונאיו קללה נמרצת"מצינו שדוד המלך ע, אבל הענין הוא 48420 

ועוד בחושך ועוד במצב של , רודף בן אדם זה בטח סכנה גדולה´ מלאך ה, (ה"תהלים ל) רודפם´ ומלאך ה 48421 

, (7ג"מ פ"ב) ל"העולם הזה חושך כמו שאמרו חז, כן באותו מצב נמצא האדם במצבו הרוחני, חלקלקות 48422 

, כ חושך"ל להגיד שחושך של לילה אינו כ"כונתם ז, חושך ויהיה לילה זה העולם הזה שדומה ללילה תשת 48423 

ש בנר חשמל אחד מגרשים החושך מכל החדר "בנר של חלב וכ, כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך 48424 

 48425 ?וכי זה חושך הוא

לא בלימוד אחד , עולם הזהשקשה מאד לגרש שפלות וחשכות ה, הם מצאו חושך יותר גדול זה העולם הזה 48426 

רודף בלי הרף את ´ וגם מלאך ה, ולא במחשבה אחת יכולים להאיר ולהתחיל לראות מה שישר ונכון 48427 

וגם האדם עומד על בסיס של וחלקלקות כי רבו , כי יצרו של האדם מתגבר ומתחדש עליו בכל יום, האדם 48428 

ואיך אפשר , עיני צדיקים וחכמים בעיקר נגיעות ושוחד שמעוור, המכשולים בדרך ההשתלמות של האדם 48429 

 48430 .ל באגרת המוסר הדמיון מוליכו שובב בדרך רצונו"ס ז"כדברי הגרי, להתקיים אם ילך האדם כפי רצונו

זו הדרך הבטוחה להשתמש עם השכל כמו שאמר , עצה אחת יש ורק זו להתאמץ לעשות נגד הרצון 48431 

, בשקר יסודם והן מוטעים ומשוחדיםכי כל החשבונות שעם הרצון , ואסור במושכלו, ס הלאה"הגרי 48432 

 48433 .וחובת האדם בעולמו´ וזה רצון ה, א לסמוך עליהם"ן טעמים וא"ואפשר לטהר את השרץ בק

ואולי זה פשר הדבר שמשה רבינו פחד לקבל השליחות להיות גואל ישראל מחשש שמא יפגע בכבודו של  48434 

, חשש אולי החשבונות מוטעים אצלוכי , ולא התחשב עם כל החשבונות הגדולים של גאולת ישראל, אהרן 48435 

, נמצא שכל החשבונות הן עם הרצון וזה לא בסדר, היות שטבע האדם שרוצה כבוד ולהיות ראש ומנהיג 48436 



אני צריך לשמור דרך התורה שאסור לפגוע , אמר בהדי כבשי דרחמנא למה לי? אלא מה יהיה עם הגאולה 48437 

 48438 .(.ג"כתובות ק) ל"בד את אביך כחזש כבוד אחיו הגדול שנכלל בכלל של כ"וכ, בכבוד השני

במשה לא עשה ´ ולפיכך אפילו ויחר אף ה, לא תקצר בלעדי´ ה לא צריך עזרתי ויד ה"ובענין הגאולה הקב 48439 

והבטיחו ושמח בלבו ואז הלך , פירוש זה היה רק כדי להשפיע עליו שיקבל השליחות ולא יחשוש, רושם 48440 

ולא , מה שאדם צריך להתאמץ לא לפגוע בכבוד השניעד כ, מזה יש ללמוד לימוד נפלא, לקבל השליחות 48441 

ואפילו הן , מחשש שאולי הסברות הן כוזבות, יורה היתר לעצמו בשום חשבונות וסברות אפילו צודקות 48442 

 48443 .(זכרון מאיר)  .ה ישמרנו מיצר הרע מתחסד"ל הקב"ס זצ"כמו שאמר הגרי, חשבונות של מצוה

 48444 

 48445 מאמר קטו

´ שמות ד) אחיך הלוי וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו במשה ויאמר הלא אהרן´ ויחר אף ה 48446 

 48447 .(ד"י

שהיה משה אומר , אינו כן אלא כמכבד לאהרן, ל רבנן אמרי סבור אתה שהיה מעכב משה לילך"איתא בחז 48448 

בשביל כך , עכשיו אכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר, עד שלא עמדתי היה אהרן אחי מתנבא שמונים שנה 48449 

וראך ושמח ´ ה מה שאתה סבור שהוא מיצר לא כן אלא שמח שנא"אמר לו הקב, לילךלא היה מבקש  48450 

 48451 .(ז"ט´ ר שמות ג"מדר) ר יוסי הלב ששמח על גדולת אחיו ילבש אורים ותומים"ר שמעון ב"א, בלבו

אף , ה לפדות את ישראל"בשביל דבר קל ששמח אהרן בעת שראה משה אחיו הולך בשליחותו של הקב 48452 

בא לקודש , צבאות´ עומד ומשרת כמלאך ה, זכה לתכשיט כזה, ושמח ולא קנא אותושהוא גדול ממנו  48453 

אפילו במי שנאמר בהם ודמות , (´ה´ א הל"ירושלמי יומא פ) ואמרו, וכל אדם לא יהיה´ קדשים אף שנא 48454 

 48455 .והכל בשביל דבר קטן ההוא, ש"ן עי"פניהם פני אדם הם המלאכים כמבואר ברמב

ואם אהרן , הכל במדות טובות להיות שמח בטובת זולתו, דורש מאתנות "הרי שעיקר הצידקות שהשי 48456 

, ובמקום נפלא כזה אשר הלך לפדות ישראל ממש כמו אדם הנמלט ממיתה, שכבר הגיע למדרגת ונחנו מה 48457 

ומה גם שאחיו , ומי שמבקש אז לגנות יחשב לו גם בעיני בני אדם, היעלה אז בדעתו לבקש גדולה וכבוד 48458 

 48459 !כמובן´ על אחת כמה וכמה וכו, שב לו לזכות גדול וזכה לתכשיט כהונה לו ולזרעוועם כל זה נח, היה

שעיקר עמל האדם צריך להיות במדות ובלב מה שחבירו  (א, וכמה הילכתא גבירתא איכא למשמע מניה 48460 

שכל איש  (ג, ועל כן נחשב לו לזכות שלא נכשל, שגם אדם גדול כזה יכול להכשל בזה (ב, אינו יודע כלל 48461 

ה חשש אף "שהרי משרע, ואף אם הוא גדול מאד צריך לחשוש פן יפגע בכבודו, ך להזהר בכבוד חברוצרי 48462 

 48463 .וגם הוא אחיו על אחת כמה וכמה לאחרים, לאדם כאהרן

כ בכח מדות של סבל זמן רב עצמו "שאם בדבר קל כך זכה כש, ועוד יש ללמוד כמה גדול כח המדות 48464 

ל יפה "והקשינו פשיטא הלא אחז, כולים לקבל שכר המצוותש במדרש משפטים אין העולם י"וכמ, מספר 48465 

שאין העולם יכולים להבין , ל"ואמרנו בפירוש כוונתם ז? ז"ב מכל חיי עוה"שעה אחת של קורת רוח בעוה 48466 

 48467 .(ב"ר´ ז מ"אור רש)  .ולהתקבל על לבם ההיקף הנורא של שכר המצות וכדבר מוגזם יחשב אצלם

 48468 

 48469 מאמר קטז

 48470 .(ד"י´ שמות ד)  ר הלא אהרן אחיך יראך ושמח בלבובמשה ויאמ´ ויחר אף ה

ויש אשר יגיע האור אליו מן הצדדים אבל גוף עומד , כל מקום שלא יכנס בו האור ישכון שם החושך 48471 

זכוכית זכה המעבירה את האור לא תעבירנו לגמרי ´ אפי, בפניו ולא יעבור אליו תוקף האור וזהו צל 48472 

 48473 .מעטאף שלא יורגש לנו כ, ומולדת קצת צל

וזהו ענין זיכוך החומר , עיקר עבודת האדם לאמת מעשיו בלבבו שיהיה תוכו כברו, ´כן הוא בעבודת ה 48474 

ל "ל ז"וכן כתב הרמח, ´שמסיר טמטום החומריות מלבו וממילא מאיר בו הרוחניות אורו ית, מ"הנזכר בכ 48475 

לונות נפשו מלכלוך אבל כפי אשר ינקה האדם את ח, מאיר בשוה תמיד´ שאורו ית, בריש מאמר הגאולה 48476 

 48477 .החומריות כך יכנס האור אליו

ז עולם "מ מאחר שהוא בעוה"מ, אבל גם הצדיק הגדול אשר אין עוד חציצה בלבו ואור האמת מאיר בו 48478 

וזוהי עבודת גדולי , בהכרח שהוא עדיין בצל כי עדיין יש גם לרע אחיזה בלבו, התחתון והוא בעל בחירה 48479 

וגם את צל צלו עד סוף , היא עבודת זכוך צלו של חומר דק אחר דק ,העולם שכבר זכו לזכך מדת חומרם 48480 

 48481 .נקודת האפשרות

, שמשה רבינו אדון כל הנביאים ראה באספקלריא המאירה, ל"ולמציאות הצל הזה מצינו בדבריהם ז 48482 

היינו מבחוץ לרשות ) ל מעולם לא עלה משה למעלה מעשרה"אמרו ז, ז"ראייה שאין בהירה הימנה בעוה 48483 

 48484 ן"הרמב´ ז לגמרי עי"אבל אין מי שינצל מן צלו של העוה, אם כי חלונות נפשו היו כזכוכית זכה ,(ז"העוה

פ שהודיעו השם הגדול שבו נברא "ואולי אע... לא הבינותי למה עשה האותות למשה, ל"וז (´ג´ שמות ד) 48485 

 48486 .רצה להראותו למען יתחזק הענין בלבו של משה וידע באמת, העולם ובו נהיה כל דבר



וידוע , אשר גילויה הוא תכלית כל הבריאה כולה´ מדת חסדו ית´ פי, כי לאחר ידיעת השם הגדול הרי 48487 

, י ראייה חושית"מ היה עוד שייך אצלו תוספת ביאור ע"מ, ה היתה באספקלריא המאירה"שידיעת משרע 48488 

אדם היותר  וענין הצל אשר עומד בפני ראיית בני, בגדולים ביותר´ והיינו משום בחינת הצל שנשארת אפי 48489 

פ רק "אבל עכ, ה ראה באספקלריא מאירה"ר ע"ל שמש"במה שאז´ הוא מה שדייקו בספרים הק, בהירה 48490 

 48491 .באספקלריא

מחולי ? מתרפאים מאיזה חולי, ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה"ל הקב"לע´ ל בנדרים ט"אז 48492 

ז הכל בצל ישכונו "כי בעוה, נרתיקכי גם אשר נפשו בריאה ביותר זוהר האור מגיע אליו מתוך , ז"העוה 48493 

, דרך זיכוך הצל הזה כדרך זיכוך החומר עצמו, ז והיא הרפואה"ובהסתלק הנרתיק מסתלק צלו של עוה 48494 

, בזוהר שכל זמן ורגע ניתן לאדם לעלות איזו מדרגה במדרגות העלייה´ פי, נאמר ואברהם זקן בא בימים 48495 

בא בימים שהגיע למקום , ובסתרי תורה בזהר שם, וואברהם אבינו בא בכל המדרגות של כל רגע כל ימי 48496 

 48497 .ז הדומה ללילה"שאין שם לילה עוה

ילקוט אמור ´ עי? ומהו הפילון המפולש הזה, ב"שער המפולש לחיי העוה´ וילקוט שם בא בפילון פי 48498 

ל דרך חיים תוכחות "ב א"ה הראני פילון המפולש לחיי העוה"אמר דוד לפני הקב, ולקחתם פרי עץ הדר 48499 

וכשהגיע אברהם אבינו לעוצם מדרגתו למקום שאין שם לילה , אלמא דפילון זה היינו לימוד המוסר, רמוס 48500 

 48501 .ז"מה היתה עבודתו לימוד המוסר לזכך את צלו של העוה, שאין שם עולם הזה

מסילת ´ עי, ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"ל שהקב"אז, ועל דבר האחריות למניעת זיכוך הצל הזה 48502 

ה לא בקשת להשיאה בהיתר הרי היא נישאת באיסור "אמר הקב, שנתן יעקב את דינה בתיבהישרים שלפי  48503 

ה מדקדק עם חסידיו בדק מן הדק בצל של כוחות "מ הקב"מ, ש"אף שכל אלה עשה יעקב בודאי לש, ש"עי 48504 

 48505 .ז"המדות העוה

חותו עד ה מפתה את משה בסנה לילך בשלי"ימים היה הקב´ י למדנו שכל ז"ברש, במשה´ ויחר אף ה 48506 

אף שסרבונו היה רק משום , וכל זה שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו, שחרה בו וקבל עליו 48507 

מכל זה נוראות למדנו אם הענין , ועל כרחך משום בחינת הצל שהיה בסרבונו, ´מ חרה בו אף ה"אהרן מ 48508 

כמה ירבה חיובנו , תמה נעני אנן הטבועים בגשמיות ומלאים תאוות ומדות רעו, צלו של חומר הוא כך 48509 

 48510 .(233א "מכתב מאליהו ח)  .להתלמד לזכך את לבותנו

 48511 

 48512 מאמר קיז

 48513 .(ח"י´ שמות ד)  וילך משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים

כ וישב אל "ה ואח"אמרו רבותינו בתחלה הלך אצל פרעה בשליחותו של הקב, וילך משה וישב יתר חותנו 48514 

וילך משה להיכן , חייא הגדול אמר לא הלך אצל פרעה עד שהתיר לו יתרו את נדרו´ בנו של ר, חותנו 48515 

ל אותם שהם במצרים "א, ל למצרים"א? ל יתרו להיכן אתה מוליכן"א, הלך ליטול אשתו ובניו? הלך 48516 

יך אלק´ ה אנכי ה"ל הן עתידין לצאת ולעמוד על הר סיני לשמוע מפי הקב"א? מבקשין לצאת ואת מוליכן 48517 

 48518 .(´ד´ ר ד"שמו) ובני לא ישמעו כמו הם

מגמת משה רבינו היתה שגם בניו ירגישו במעמד הר , ל היא ובני לא ישמעו כמוהם"ההדגשה במאמר הנ 48519 

ת "אינו דומה טעם הכמיהה להשי0כי  0,המשועבדים 0שאר 0שירגישו0אותה התנשאות הרוחנית , סיני 48520 

, עמו של אחד שנזדמנה לו התעלות נפשית פשוטהכט, של אחד שנתענה בעבדות ושפלות ויצא לחירות 48521 

שבניו גם כן יהיו קרובים לאותם , משה רבינו רצה שגם בניו יעברו בכור הברזל של עינויי מצרים 48522 

 48523 .שגם הם ישתתפו בסבל ובצער, לאותה אווירת האנחות והתשוקות לגאולה, העינויים והגעגועים

הרבה מזוככים ונעלים מאלו שלא סבלו שיעבוד , ´הגילויים וההשגות של אלה במתן תורה ובאמונת ה 48524 

, ל"כדי שיהיו עם ישראל ויקבלו תורה עכ? למה הוליכן, ל ויקח משה את אשתו ובניו"ש ז"וכמ, מצרים 48525 

, כ במעלות התורה שיקבלו אלה שיוצאים מאפלה לאור גדול"יזכו לראות ג, שאם יסבלו יחד עם ישראל 48526 

 48527 .ולא יועיל היחוס ולא זכותו של משה אביהם, ה בכל הון דעלמאכי ההשגה אינה נתונה בחנם ואין לקנות

, נאמר על יתרו (ד"משלי י) לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר, (א"ח רע"יתרו י) איתא בילקוט 48528 

שמחה זו של , ל קראוהו בענין זה זר"יתרו בא למדבר סיני להשתתף עם ישראל בשמחת קבלת התורה וחז 48529 

ואף הגדול שבגדולים אף מחסידי , דת ומסוגלת רק לעם ישראל שסבלו ונזדככומתן תורה בסיני מיוח 48530 

כי אף הקטן והפחות שסבל בעלבונות , אינו יכול בנידון זה להשתוות אף לקטן שבישראל, אומות העולם 48531 

 48532 .רוממות השגתו והזדככותו היא כזו שאף החוקר ביותר כזר ייחשב, השעבוד

אף הוא זר , עלה שסבל והוחרם מבני אמונתו בעד גילוי האמת כידועאף יתרו חותן משה החוקר הגדול והנ 48533 

ואין ההגדרה של זר כאן מורחק או שפל , יקרא לגבי ההשגות האלוקות של אלה הנעלבים והמעונים 48534 

ולא יתמזג ולא יתאחד בהשגה הזאת כלל כי לא סבל ולא , אלא שלגבי שמחה שמימית זו זר הוא, חלילה 48535 

 48536 .נתענה



ויתרו היה יושב בבטח והשקט ובא לראות , ה בני היו משועבדים בטיט ולבנים"ר הקבאמ, עוד איתא שם 48537 

´ ר, וישלח משה את חותנו, כ בחודש השלישי"לפיכך וישלח משה את חותנו ואח, בשמחת התורה עם בני 48538 

ועוד אמרו מכאן , יהושע אמר שלחו בכבודו של עולם ויש גורסין מכבודו של עולם שלא יהיה במתן תורה 48539 

ואיזו , ויתרו לא היה בצער צבור ולא זכה בנחמתן, המצטער בצער הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור שכל 48540 

 48541 .ל"נחמה מתן תורה ולכך שלח את חותנו עכ

ואף אלו שהיו בשיעבוד מצרים , להשגות אלקות זוכה רק מי שמתעמל מתבזה ומצטער הוא זוכה ולא אחר 48542 

וחבירו הפחות ממנו , צפיה זכה כל אחד לגילויו דווקאולפי איכות האמונה וה, היו בעלי דרגות שונות 48543 

ההכנה , בכח לפי כוחו של כל אחד ואחד´ ל קול ה"וכאמרם ז, בסבל וכמיהה כזר יחשב לגבי השגת חבירו 48544 

וכפי השיעור של כיבוש יצרם , ´לקראת השראת השכינה היא שהכריעה על שמיעת אזנו לקליטת קול ה 48545 

 48546 .לקידוש נשמתם במעמד הר סיניזכו לטהרה ו, והצטיינותם במצרים

ויאמר יעקב אל ביתו ואל אשר עמו הסירו אלהי הנכר ונקומה ונעלה , וישלח´ ק פ"וכגון זה מצינו בזוה 48547 

כ כתוב ואעשה שם מזבח ולא כתיב "ואח, בתחלה כתיב ונקומה הכליל בניו, בית אל ואעשה שם מזבח 48548 

שכתוב ויהי , צרות מהיום שברח מלפני אחיו לפי שעברו עליו כמה? מה הטעם, ונעשה שהוציאם מכלל זה 48549 

 48550 .ל"כ לא כללם עמו עכ"כ לעולם ע"ובניו באו אח, עמדי בדרך אשר הלכתי

, משך את לבם להתרומם למעלות שמימיות כלליות, אמנם קרא יעקב לבניו שישתתפו בעליה לבית אל 48551 

, מפחד עשו ומתעלולי לבןת על כל המאורעות שעברו עליו "ולהודות להשי, אבל לזבוח זבחים על המזבח 48552 

וכאן , בזה הוא היה יחיד ואין בניו מסוגלים לאותה השתפכות הנפש שתגיעהו בשעת עשיית המזבח 48553 

מה מבהיל הרעיון על השוני העמוק אף בחופות הצדיקים הנבדלים אחד מן , כביכול אף בניו כזרים ייחשבו 48554 

 48555 !ה ושכינתיה"ם יחוד קובאף שתשוקתם אחת היא לגבי הלש, השני בצביונם קומתם ואופיים

ובסיני נפרע להם ונגש משה לבדו והם , אבל הזקנים נשמטו אחד אחד, ואחר באו משה ואהרן אל פרעה 48556 

, כ אהרן מה חטא שלא נגש עם משה"והעיר העמק נקא א, (´א´ י ה"רש) לא יגשו והחזירום לאחוריהם 48557 

מץ בדבר כמשה שהרי כתבו הפסוק ל לפי שלא נתא"וי? יתרו´ י בפ"והיה לו מחיצה לעצמו כדפירש רש 48558 

כשם שפרצופיהם משונות כך אין מדת האלוקות , ל"לכן לא זכה להיכנס במחיצתו של משה עכ, אחר משה 48559 

ומה שהאחד מגלה לעצמו בידיעת האלוקות הרי זה בבחינת רז , של כל אחד ואחד שווה לזו של חבירו 48560 

 48561 .(אור הנפש)  .יוחד לוכוחו של כל אחד ואחד הוא בגילוי האלקות המ, לגבי חבירו

 48562 

 48563 מאמר קיח

 48564 .(ט"י´ שמות ד)  אל משה במדין לך שוב מצרים´ ויאמר ה

, אל משה במדין לך שוב מצרים´ דכתיב ויאמר ה, תניא המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו 48565 

ן בשם "וטעם הדבר מביא הר, (.ה"נדרים ס) אלא במדין נדרת לך והתר נדרך במדין? מאי במדין 48566 

, ד התם בטעמיה דמילתא מפני הבושה"דאיכא מ, דפליגי בטעמא דאין מתירין לו אלא בפניו, הירושלמי 48567 

 48568 .ל"כלומר שמתבייש מחבירו שהנדר היה להנאתו ועכשיו רוצה שיתירו לו עכ

מתעוררת בו שאיפה למרוד במאויי נפשו ולהשתלט , כל ענין הנדר הוא שהאדם שם מחסום לטבעו הגשמי 48569 

, רים שהטבע מחמדם ונמשך אחריהם אינו צריך לאמצעים שיכריחו אותו למלא תאוותוכי לדב, עליהם 48570 

וכל שכן אם , אלא ודאי שהנדר הוא דחף פנימי להטבת נשמתו ולשיפור רוחו, מעצמו רץ להשביע מאוויו 48571 

 48572 .אז בוודאי שהנודר צריך לאמצעיים מיוחדים שיכריחו אותו למלא טובה זו, הנדר הוא לצורכם של אחרים

ומאלצתו לטעום טעם , מצא שכל ענין הנדר הוא תוצאה של רוח עילאית האופפת לפעמים את האדםנ 48573 

כ מתחרט על "ואם אח, נזדמנה לו שעה קלה של התרוממות והוא הפליא לנדור נדר, ההתקרבות לקדושה 48574 

 48575 .והוא נופל ויורד וחוזר מהתרוממותו הרוחנית, שאור יה שנתגלה לו היה רק רגעי וחולף, נדרו

 48576 

שכדאי , שכדאי לוותר על כמה דברים שחשב אותם להכרחיים לקיום גופו, אתמול נתגלה לו אור האמת 48577 

והיום כבר ניטלה ממנו ההבנה וההכרה , לטפל בצרכי חביריו ושבזה מונח דווקא העונג הרוחני העצום 48578 

הרגש העילאי מצטער על , דואג ואוהב רק מה שנעים לחכו, מרגיש הוא שגופו קודם לכל, הזאת והוא יורד 48579 

 48580 .ועכשיו שואף להשתחרר מזה, שנתעורר בו אתמול בצורת נדר

, לכן קנסוהו שיכיר וידע שנופל הוא, ובכן ירידה היא מזכות רבתי שנזדמנה לו אל תוך המציאות הגשמית 48581 

ולכן מוטל עליו לעשות , ובן רגע חזר ונפל ומאס ברגע עילאי זה, מן השמים זימנו לו רגע עילאי והתלהב 48582 

ואולי תתנוצץ בו שנית איזו הערה אלוקית לשוב , תרת הנדר בפני חבירו שייבוש וייכלם מירידתואת ה 48583 

 48584 .להתעוררותו הראשונה

ולמרות חרטתו הרי עצם הנדר , בוודאי שהרגש הראשון שהתבטא בצורת הנדר היה עמוק ורציני מאד 48585 

האומר אהא נזיר , (א"מ´ א"פנזיר ) ל"וכמו שאמרו ז, מעיד שמשהו רוחני עמוק טמון בלבו של נודר זה 48586 



והמובן בזה שאמירה זו אהא נזיר אינה סתם פליטת , ואמר שמואל והוא שנזיר עובר לפניו, הרי זה נזיר 48587 

אלא שכל חייו לא נזדמן , אלא שמעידה על שאיפה עמוקה שמתרחשת בנפשו שאיפה לקדושה, פה מקרית 48588 

 48589 .לו שום ענין שיסיר את המכסה מעל פינה חבויה זו

ואין אמירה זו מן השפה , קפץ ואמר אהא נזיר, שיו כשהנזיר עבר על פניו במלוא קומתו והדרוורק עכ 48590 

ל "ן ז"הרמב´ ולכן פי! אלא התפרצות וביטוי לחלום שמתהלך בחדרי נפשו ולכן הרי זה נזיר, ולחוץ 48591 

אחרי , שהיה לו להמשיך בנזירותו ולהיות נזיר עולם, שצריך הנזיר להביא קרבן על שפירש מן הנזירות 48592 

 48593 .(נשא´ פ) שטעם טעם קדוש של נזירות

כי בשעת ההתרגשות והטעם , כל התרוממות הנפש שהאדם זוכה אליה לפעמים היא בבחינת שבועה 48594 

וכל עוד נשמתו בו ימשיך להתחזק בכיוון זה , האדם נשבע בנפשו שלעולם לא יסוג מהשגתו זו, העילאי 48595 

ובכל מאמצי נפשו ישמור על הרכוש , בועתאולעולם לא יתחרט ולא יהיה איתשל אש, מעלה מעלה 48596 

 48597 .השמימי ויגשימו בחיים

שכתב , ה"ר יצחק כל הויכוח שהיה בין יעקב ולבן החזיר לו ללבן להודות להקב"א, ויצא´ ק פ"איתא בזוה 48598 

חזר רשע ההוא , בא וראה כתיב אלוקי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו, ראה אלוקים עד ביני וביניך 48599 

אמנם לרגע קט התרומם לבן זה להכיר , ל"שאמר אלוקי אברהם חזר ואמר ואלהי נחור עכ כיון, לסרחונו 48600 

בן רגע התגלגל שוב וחזר , אבל לקום במקום קדשו לא יוכל, בצחצחות האלקות של אלקי אברהם 48601 

אבל , שיחתו והסתכלותו ביעקב עוררו בו רגעי אושר ונעימות יה של אלקי אברהם, למדרונו בגילולי נחור 48602 

 48603 .ואינו יכול לוותר על אלוהי נחור, הגשמיות מושכת ודוחפת אותו מטה מטה כובד

שלא יסתפקו ברגעי עליה מועטים , ויקחו מוסר כל בעלי ההתלהבות, מכאן ילמדו בינה כל בעלי רגש 48604 

מי , אל נא תזוח דעתם עליהם ואל יתהללו ויתפארו ברגעי רוממות שמופיעים, שזוכים אליהם לעת מצוא 48605 

שכל אלו ההשגות , ברם העיקר הוא מי יקום במקום קדשו, זה יתרחש ויקרה לעתים קרובות ´יעלה בהר ה 48606 

 48607 .תעשינה את רושמם בצורת מעשים ממשיים של קיום מצוות תורה ומוסר גם יחד, וניצוצי אור העילאיות

בן הרי הם בבחינת עשו ול, כי אם חלילה נופלים ממרומי ההשגות השמימיות ומתגלגלים לתהום הגשמיות 48608 

´ אלא שיתאמצו לקנות ולספוג את אורות ה, הפותחים באלוקי אברהם וחוזרים לסרחונם של אלוהי נחור 48609 

 48610 .ולהפכם לחלק מהרכב נפשם בל ינתק מהם לעולם, יתברך המתנוצצים בהם

ו "אל נא יהין ח, ולטעום בטעם אווירא דשכינתא, אחרי שנתגלגלה לו שהזכות לחזות במראות הקודש 48611 

נעל את , אם זכית וטעמת מטעם העליון, אלא יוסיף ללכת מחיל אל חיל, שכבש לעצמו לעזוב את עמדתו 48612 

אל נא יפגם חביונך שזכית לרכוש לעצמך , צור תעודה חתום תורה בלימודו, ח מנעולים"אוצרך הטוב בי 48613 

 48614 .(אור הנפש)  .כיון שעלית אל תרד

 48615 

 48616 מאמר קיט

 48617 .(ד"כ´ שמות ד)  ויבקש המיתו´ ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה

, ה נתרשל מן המילה"ו שמשרע"וחד אמר ח, ד לפי שנתרשל מן המילה"לחד מ, (7א"נדרים ל) ´אמרו בגמ 48618 

, הלא לא היה כאן כל חטא? ואיך מבינים דבר כזה, אלא מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלון תחלה 48619 

 48620 ?המיתו כ מדוע ויבקש"וא! וגם על ענין זריזים מקדימים למצות לא עבר! ו שנתרשל משה"ח

שהרי , ר שמעון בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה"תניא א, הקטר חלבים ואברים דוחים את השבת 48621 

הנה עצם , (7ח"פסחים ס) הקטר חלבים ואיברים ופדרים כשרים כל הלילה ואין ממתינים להם עד שתחשך 48622 

בה מצוה חבי? הקרבן כשר בתכלית ואלא מה, המצוה לא תפגם כלום בהמתנה שהרי מצותה כל הלילה 48623 

 48624 .(ז"ה ט"ר כ"שמו) אשר שקולה שבת כנגד כל המצות שבתורה, בשעתה לבד דוחה את השבת! בשעתה

יותר , שגם בשעתה של המצוה דוחה את השבת, ואל נבין זה כמו שרגילים תמיד לראות מכאן גודל המצוה 48625 

מעתה תוכל , מזה עצמו שבשעתה לבד דוחה את השבת, תועלת יהיה לנו לראות גדלות הענינים בכלל 48626 

על ! ומזה לראות ענין הנצחיות! ומה כבר מצוה שלמה, להתבונן מה זה כבר חוט השערה של המצוה 48627 

אשר , אשר אין זה אלא ענין חביבה מצוה בשעתה! נתעסק במלון תחילה והנה כבר עונש ויבקש המיתו 48628 

 48629 !מעתה מי יכול לצייר את הנצח נצחים של מצוה שלמה, בעצמה של המצוה לא נגע כלום

ואמרו , (7ד"שבת נ) אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים´ פרתו של ר 48630 

ובירושלמי שם אמר , ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו, לא שלו היתה אלא של שכנתו היתה´ בגמ 48631 

ת לצאת אלעזר עצמו הלא סבר כי פרה מותר´ ר, רבי חנינה פעם אחת יצאה והשחירו שיניו מן הצומות 48632 

, דבר שהוא רק שלא ברצון חכמים, ורק על לא מיחה לבד, וגם לא היתה הפרה שלו, ברצועה שבין קרניה 48633 

 48634 !הלא רואים מזה נוראות של נצח נצחים, על דבר קל כזה הושחרו שיניו מפני תעניותיו

הדברים  אלא שלא עמדנו עד כה עד היכן, (ד"י פ"מס) ל"ל ז"ובאמת כי יסוד דברינו ברור בדברי הרמח 48635 

בראות עומק הדין עד היכן , כותב שם אך ההערה לכל ההמון הנה הוא בענין השכר והעונש עצמם, מגיעין 48636 



ביאור , (.´ק נ"ב) ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"מלמד שהקב, ואמרו וסביביו נשערה מאוד, מגיע 48637 

, יו בעונשים כה גדוליםשגם אפילו חסידיו נענשים על, הדברים שאם חוט השערה אחת אין להשיג גדלותו 48638 

ואל נבין הדברים מצד חומר הדברים , ומזה יוצא ודאי חיוב הזהירות, מעתה מה עמוק הוא עבירה עצמה 48639 

 48640 !אלא מתוך גדולת הענינים

? האם נשמע מזה חומר הדבר, שבטיסה אחת הוא עושה כל הבריאה, (7´ברכות ד) ט מצינו"על מלאך מט 48641 

זאת , אשר משיג המלאך מסוף העולם ועד סופו בטיסה אחת, ניןשומעים אנו מזה בעיקר סוג גדולת הע 48642 

אם רואים עונש על חוט השערה כזה של נתעסק , אומרת כי גדול הוא אותו המלאך מסוף העולם ועד סופו 48643 

וכשמבינים , ט"אנו רואים מזה את הנצח נצחים של מלאך מט, עונש כזה של ויבקש להמיתו, במלון תחילה 48644 

 48645 .לות הבריאה ובגדלות עולם המעשהככה מגיעים לציור בגד

, וכאן בבריאה יש עבודת השם, ע הנהו כאן בבריאה"רואים אנו בזה כי הרבש, כשרואים נצח כאן בבריאה 48646 

בכל פרט ! כאן הגיהנום וכאן הגן עדן והכל כאן, ומבינים כי יותר מעולם המעשה אין ואין צריכין יותר 48647 

כי אין גרעון , אצל הציץ וכן אצל הקרשים וכדומה כן, את משה´ ופרט של המשכן נאמר כאשר צוה ה 48648 

 48649 !ט"את מלאך מט´ מן צוה ה, את משה´ וחילוק כל דהו בכאשר צוה ה

אלא הוו כעבדין המשמשין את הרב על מנת , אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס 48650 

מ לקבל "י יעבוד עט שייך מציאות כ"מה שייך פרס האם אצל מלאך מט, (´אבות א) שלא לקבל פרס 48651 

השקפה של פרס יוצא מאשר לא ? ט"ט משהו חוץ ממלאך מט"האם יש למלאך מט? איה הוא הפרס? פרס 48652 

על כן מוצא לו צורך לחפש מקום , כי אחרי שכל הנמצא כאן אין, ומזה מחפשים לפרס, חיים כאן בעולם 48653 

 48654 .לפרס

? כי מה תתן לו ומה תוסיף לו, פרסלו היו חיים בה נצח נצחים של זה העולם לא היה חושב אודות שום  48655 

כל ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו היה רק ? הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך ומה עוד! הלא חיים לו 48656 

? ואם זה לא מה כאן, בקרב הארץ´ הוא סוד כל יציאת מצרים אני ה, כשנאמר להם כי לא אעלה בקרבך 48657 

 48658 .לא באנו אלא בשביל זה דיינו ואילולא, הוא יסוד כל התורה כולה על רגל אחת

ע "ולא מוצאים כאן את הרבש, מתהוים הכל דברים פשוטים, ז עולם המעשה"כשאין יודעים גדולת עוה 48659 

האלף של כל הוא לידע כי כל הרקיעים , וככה משתלשלים הענינים עד מצבנו אנו, ואין כל ציווי השם 48660 

! בלתי מושג הוא גודל עולם המעשה! ה העולםהנהר דינור הוא כאן בז, הנצח נצחים הוא כאן, הינם כאן 48661 

 48662 .(דעת תורה)  !וגדולת המעשה

 48663 

 48664 מאמר קכ

 48665 .(ד"כ´ שמות ד)  ויבקש המיתו´ ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה

´ תניא אמר ר, ועל שנתרשל נענש עונש מיתה, י ויבקש המיתו למשה לפי שלא מל את אליעזר בנו"וברש 48666 

ד כי "ושם יש עוד מ, (7א"נדרים ל) לפי שנתעסק במלון תחילה ו לא נתרשל ומפני מה נענש מיתה"יוסי ח 48667 

ד זה כי מפשטות המקרא שנאמר סתמא ויפגשהו "י לא העמיד כמ"ורש, ויבקש המיתו קאי על התינוק 48668 

 48669 ?ועל התינוק מה ענין של ויפגשהו, ויבקש המיתו משמע דחד הן

לכאורה מקום , ות ובעוד הרבה מקומותוכן בענין למה הרע, והנה אגיד לכם יסוד גדול אשר יאיר לכם כאן 48670 

ה וזרזהו כל כך שילך "כי איך מתאים זה עם כל הפרשיות הקודמות שאמר לו הקב, כאן לשאלה גדולה 48671 

והנה פתאום , וכי דוקא הוא השליח היחיד ומיוחד ליציאת בני ישראל ממצרים, בשליחות יציאת מצרים 48672 

! ממש מהפכה גמורה מאשר לפנים? ם כל הקודםואיך זה מתאים ע, ולא יהיה כאן משה! ויבקש המיתו 48673 

כי לו היה , ולכאורה אנו מבינים את הענין? האם היתה מתבטלת כולה? ומה תהיה עם יציאת בני ישראל 48674 

 48675 .אבל טעות גדולה היא ועתה הסכיתו ושמעו! משה מת כי אז היה אהרן השליח תחתיו

הנה רואים אנו בבריאה , כלל הבריאהאומר כלל גדול והשקפה ברורה ב, (´ט´ ת ז"דע) ל"ל ז"הרמח 48676 

וכי כל מסובב נמשך מהסיבה , בכל יש מהלך וסדר בדרך סיבה ומסובב, שמתנהגת הכל בחוקים ומשפטים 48677 

, מבינים אנו כי פלוני הלך ובא ממקום אחר למקום זה, למשל יודעים אנו ענין של הליכה, הקודמת לו 48678 

ושבהמשך זמן ימצא עצמו במקום עוד יותר , קומוכ כי אחרי שימשיך הילוכו עוד ירחיק מ"ומבינים ג 48679 

הלא לפליאה רבתא יחשב זה , ואם יאמר לך אדם שבא לכאן לא ממהלך מקום אחר, רחוק ממקומו שבכאן 48680 

 48681 .בעינינו

לפי , וכן עוד הרבה ענינים אשר יודעים אנו כי יש בהם חק ומשפט אשר בלעדם לא יתכנו הדברים להיות 48682 

ולמה זה כי יש מהלך בבריאה ומחוק המהלך הוא , יש מוקדם ומאוחר בבריאה ידיעותינו ומושגינו אנו הנה 48683 

, כל ענין שכר ועונש להעניש על מעשה אחד ולשלם שכר על מעשה אחר, כי המאוחר יהיה אחרי המוקדם 48684 

כשאדם יוצא מכאן ביום , וכל אלה נקראים הנהגה של ידיעה, הנה זה גם כן מחוק המהלך אשר בבריאה 48685 

 48686 .נים ויודעים פשוט כי למחרתו יגיע ויבוא למקום השני אשר שם פניו אליופלוני אנו מבי



ה יכול לברוא עולמו בלא שנוכל להבין במעשיו לא נמשך "כי אמת הוא שהיה הקב, ל"ל ז"ואומר הרמח 48687 

ואם היה בורא כך היה סותם פיהם של כל הבריות שלא יפצו פה כלל על , לא סיבה ולא מסובב, ולא קודם 48688 

ואין מובן , כי דרך כל יכלתו אינו נתפס בשכלנו, כי לא היה אפשר לנו להבין דרכו כלל ועיקר, כל מעשיו 48689 

 48690 .לאדם אשר דעתו מוגבלת בחוקותיה הפרטים

ואדרבה רצה שיהיו , אבל מפני שרצה הרצון העליון שיוכלו בני אדם להבין קצת מדרכיו ומפעולותיו 48691 

אין לנו השגה איך יכולים , ות פועל בסדר מושג ומובןולכן בחר להי, ז מאוד"משתדלים על זה ורודפים אח 48692 

ז "לא היה ע, ה בזה"אבל לולא רצה הקב, ואמר יהי אור´ אבל כל זה מפני שכן ברא ה, להתקיים בלי אור 48693 

 48694 .כל הכרח כלל ועיקר

לא יודעים כלל , חס ושלום לחשוב כן, דומים אנו כי בסדר של אי ידיעה היה כולו אך סיבוך ומבוכה 48695 

כעצמים בבטן  (א"קהלת י)ב  הוא מאמר הכתו, יפה הוא יותר סיבוך ומבוכה בידיעה או באי ידיעהועיקר א 48696 

כי , ס הכל שמה בסדר הראוי"והרי סוכ? האם שמה בבטן מתנהג הכל כהידיעות והמהלכים שלנו, מלאה 48697 

 48698 .גם אפילו יותר טוב מן ענינים אשר יש לנו בהם ידיעה ומהלך, הרי התכלית הוא כראוי

וכשם שאי ידיעה הנה זה למעלה מכל , ´להכיר כי ידיעה ואי ידיעה שוין הן הכל נרצו מרצונו ית עלינו 48699 

האדם הסובר ומחזיק עצמו ליודע באמת הוא הטפש הכי , כן ידיעה אין לנו באמת שום ידיעה בה, מושג 48700 

 48701 .(ה"ג מ"בחינת עולם י) הוא מאמר החכם תכלית הידיעה אי ידיעה, גדול

ועם בואו של השליח , ה שליח להוציא בני ישראל ממצרים"הנה שולח הקב, נורא כזה נתאר לפנינו מעשה 48702 

כמה , הנה במושגנו הנורמלי הרי זה באמת מפליא ומבהיל מאוד, היה מתארך הגלות לארבע מאות שנה 48703 

וכדומה מן הפליאות שאין ? ´העל אלה יתאפק ה? ואיך יתכן כזאת ? מה קרה כאן, קושיות ותמיהות כאן 48704 

 48705 .כל תשובה עליהם

כל שאלותיך באות מזה שהנך חי בסדר של , אבל האמת הוא כי כל כולם אינם כלל ועיקר מן התמיה 48706 

לו היית חי בעולם , אבל לו ידעת מסוד של אי ידיעה, ובזה הסדר אמנם יש מציאות של שאלות, ידיעה 48707 

ואשלחך אל פרעה הנה ויבקש להמיתו עם לכה , כי אז לא היה אף מקום לכל שאלה בסדר ההוא, ההוא 48708 

 48709 .אין צריכים כלל להתאים אהדדי, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים

כי בסדר של אי ידיעה הנה תכלית המדה , אין צריכים אף להיות נגמר הענין עם שליח אחר כאהרן וכדומה 48710 

, ´כשהלך משה להוציא את בני ישראל ממצרים בשליחות ה, היא בדוקא כי לא נדע כלום מכל סדר ומהלך 48711 

כי הרי גם משה רבינו קיים , לא האמין בעצמו אף יום אחד, היה עם כל זה בפחד כולו על כל שעל ושעל 48712 

 48713 .כי אינך יודע כלל מתי תמות, את שוב יום אחד לפני מיתתך

ה ליעקב ואמר לו והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה "הנה הבטיח הקב 48714 

הלא יש לו ליעקב ? ואיך מבינים זאת, ויירא יעקב מאוד וייצר לו, פחדוהנה יעקב כולו באימה ו, הזאת 48715 

בסדר של אי , כעצמים בבטן המלאה, אלא כי אין עיקר לכל קושיא? ה ומה עוד חסר"חוזה מלא עם הקב 48716 

זהו , ואדרבה דוקא המציאות של אי ידיעה היא האמת והאמונה, ידיעה הכל חלק בתכלית ללא כל סירכא 48717 

כי , זהו אשר לומדים כאן ממעשה דמשה רבינו של ויבקש להמיתו, ון של כל ישראלהאני מאמין הראש 48718 

 48719 .(דעת תורה)  .אין כל סתירות אין כל קושיות

 48720 

 48721 מאמר קכא

 48722 .(ד"כ´ שמות ד)  ויבקש המיתו´ ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה

גדולה נוראה  הערה, ועל שנתרשל נענש מיתה, י ויבקש המיתו למשה לפי שלא מל את אליעזר בנו"ופירש 48723 

ה הלך בשליחות של מקום להציל את ישראל מנגישות מצרים "הנה מרע, מזה לראות כח חטא כמה גדול 48724 

להכניסם לארץ הקדושה ולבנות בית , ולהקריבם תחת כנפי השכינה ולקבל תורה מן השמים, ולחציהם 48725 

ל ונתחייב מיתה "הנ לא עמדו לו כל זכיות, ובשביל חטא קל שנתרשל במצוה ועסק במלון תחלה, הבחירה 48726 

 48727 .לולא מל אותו

ל שהיה לו להניח "ע ז"ש הראב"אמנם כמ, ולא עוד אלא שבאמת לא היה רשאי למולו בדרך מפני הסכנה 48728 

והוא ילך לבדו בשליחות של מקום למצרים , ויהיה במלון עם אמו עד שיתרפא, הילד במלון שיומל שם 48729 

הרי כמה גדול , נתחייב מיתה לולא מל אותו מידורק בעבור שלא העלה זאת על לבו , להצלת כלל ישראל 48730 

 48731 .ל"ולא היה מועיל לו כל הנ, חטא אחת בשוגג על שלא העלה על דעתו

וגם נראה שאין , ומזה נראה כמה צריך האדם ליזהר בכל המצות היותר גדולים שלא יצא מזה שום חטא 48732 

וגם נראה , ל לבו כל מה שצריךכי יש לו דעת וצריך לו להעלות ע, אמתלא לאדם לומר לא העליתי על לבי 48733 

נזכה כבקשת המשורר , ו"ש כמה חטאים ח"ומכ, ובלי שום אמתלא, ו"מזה כמה גדול חטא אחד של מזיד ח 48734 

 48735 .שגיאות מי יבין גם מזדים חשוך עבדך אל ימשלו בי, ה"ע



 48736 ,כי הנה מדרך האדם כשעוסק במצוה רבה כמו פדיון שבוים או פיקוח נפשות, ל"הדברים היוצאים מהנ

כ על מצוה צדדית שתבוא לידו כמו תפלה או "אינו משגיח אז כ, כ בקידוש השם והוא טרוד בהם"ומכש 48737 

כ אחרי שהוא עוסק במצות "אינו מצטער כ, ואם תבוא לו שגיאה בהם מה שלא שם על לבו, שאר מצות 48738 

 48739 .גדולים מזה הרבה והוא טרוד בהם

ז לא בחר "ך ורק אהרן שילך בשליחותו ועכה הפציר בו והוא לא רצה שיל"והנה כאן ראינו שאף שהקב 48740 

וכמה קידוש השם , והנה עסק אז במצות פדיון שבוים ובפיקוח נפש, בודאי שלא הוכשר לזה רק הוא, בו 48741 

כ בכיבוש "וגם אח, לשעתו ולדורות יצא על ידו ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף ובמלחמת סיחון ועוג 48742 

, (´אבות ה) ל"יהם את התורה זכות הרבים תלוי בו כאזוגם כל ישראל שקיימו הם ובניהם אחר, הארץ 48743 

 48744 .משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו

´ כ כמה וכמה קידוש ה"ומכש, והנה ידוע כי בשביל פיקוח נפשות של ישראל אחד חייבים למסור נפשם 48745 

ז לא הועיל לו "ועכ, ואילו היה מת היה בטל כל זה אחר שרק הוא היה המוכשר לזה, והכל היה על ידו 48746 

ורק שגגה יצאה מלפניו שלא העלה על לבו להניח הילד עם , בשביל שנתרשל במילה מחמת סכנה הילד 48747 

ולא היה זוכה בעבור החטא הזה לזכות את הרבים , ובשביל השגגה הזו לא היה נקרא זכה, אמו במלון 48748 

 48749 .כ נתחייב מיתה"טא ועולא היה אז מוכשר לזה בשביל זה הח, להוציאם ממצרים ולזכותם בקבלת התורה

אין זה אמתלא לפוטרו מן הדין על שגגת מצוה צדדית , יצא לנו מזה שאף על פי שאדם עוסק במצוה רבה 48750 

וגם אנו רואים מזה , ומזה חובת עול המצות עד היכן מגיע לפקח ולעיין בהם בכל כחו ובשכלו, שבאה לידו 48751 

כ אינו עושה רצון "רי ששגג באיזה דבר אואח, כי עיקר מעלת עשיית המצוה הוא מה שעושה רצון השם 48752 

כ עיקר המכוון של כל המצוה הוא "א, ובשביל זה נחלש כח המצות היותר גדולים שעוסק בהם, השם 48753 

 48754 .ת"עבודת הלב עם המעשה לעשות רצון השי

שבשביל שגיאה אחת היה מפסיד כל זכות הרבים וכל , עוד אנו למדין מזה כמה גדול עונשן של מצות 48755 

ה ראוי לכך שיבוא "ולדעתי לא היה מרע, מבהיל למתבונן בזה, נתקדש שם שמים על ידוש´ קידוש ה 48756 

ולהזהר בהם , רק להורות לרבים קודם מתן תורה כמה יגדל עול המצות שיקבלו עליהם, השגיאה על ידו 48757 

והוא ערל , ה היה טרוד אז כי היה צריך לילך ללחום עם מלך גדול וחזק מאד"והנה מרע, בכל תוקף עוז 48758 

 48759 ?היש טרדה גדולה מזה, והוא צריך לעסוק בדבר שלא ניסה מעולם בזה, שפתים ואיך ישמענו פרעה

או התרשלות העצלות , ש התרשלות טרדת רשות"ומכ, כ"ומה יגדל עונש של התרשלות דבר באין טרדה כ 48760 

ש "כהרחמן יצילנו ויעזרנו ומ? היש השערה לעונש הזה, ו"או בשביל שארי תאות ומדות רעות ח, ו"ח 48761 

לרחם עלינו ולשום חלקנו מהזריזים , ´ואנחנו תפלה להרחמן ית, ימס כל לב המתבונן בזה, הרבה כאלה 48762 

.וזכותם תעמוד לנו לרחם על נפשותנו סלה, הרודפים לעשות רצון אבינו שבשמים בסור מרע ועשה טוב 48763 

 48764 .(ז"א מאמר קפ"חכמה ומוסר ח)  

 48765 

 48766 מאמר קכב

 48767 .(ד"כ´ שמות ד)  מיתוויבקש ה´ ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה

ה עד הרגע ההוא היה נקי בלי "וביארו בזה משום שמשרע, זה השם של רחמים´ ר איתא ויפגשהו ה"במד 48768 

כ מוטב שימות זכאי בעוד יום שעדיין לא "וא, לכן חששו בשמים אולי יעבור היום ולא ימול, שום חטא 48769 

ומה גדולה זכות של מניעת ! היא מגעתאימת החטא עד היכן , דבריהם אלו הרי נוראות ידברו, עבר הזמן 48770 

ומדת הרחמים ברחמי שמים , כי מיתת משה כדאית רק בשביל שלא ישא עליו חטא קטן כזה, חטא אחד 48771 

 48772 .רק בכדי שלא יאונה לו שום חטא, רואים רחמים אף להמית איש כזה

וכפל זכותו אם ועד כמה ת, כ המונע עצמו או חבירו מחטא אחד הרי זה הצלת נפש"ואם על חטא אחד כן א 48773 

ומה גדולה זכות מזכי הרבים בלמוד ! להרבה עבירות ולהרבה עתים, יבקש תחבולות להרבה אנשים 48774 

וכבר , ש"ולימוד המוסר הרי מביא את האדם לידי ירא, המוסר שהוא כתריס בפני הפורעניות של חטא 48775 

כולן הלא עיקרם  וכל המצוות, ש בלבד"ה בעולמו אלא אוצר של יר"אין לו להקב (7א"שבת כ) ל"אחז 48776 

 48777 .ותכליתם הוא יראת שמים

ז משבח אותם הכתוב רק במה שהיה להם "ובכ, וכן רואים אף מי שמסר נפשו להציל נפשות כמו המילדות 48778 

הרי שעיקר השבח הוא היראת שמים שהיתה בהן ושממנה נבעו , כ ותיראנה המילדות"יראת שמים כמש 48779 

עד שהוא מבקש עצות ותחבולות שהרבה , במדה כזו ש"כ מה גדול שבחו של מי שיש לו יר"וא, מעשיהם 48780 

אבל , וכל מי שיש בו יראה כל מעשיו ממקור היראה יבואו, י המוסר"מישראל יקנו את היראה הטהורה ע 48781 

וכמה מאבד האדם בידים אם לא עושה עבודת חייו , מי שאין בו יראה כל מעשיו הם רק שליחי כחות גופו 48782 

 48783 .ת"למען מלא רצון השי

בקשו ומצאו מאיזה רמז , ה"ל שראו בעין שכלם למצוא ולהגיד חטא על משרע"גדלות חזומה נוראה  48784 

שאי אפשר לשום שכל של בן אדם לפסוק משפט מות לאיש , (ב"נדרים ל) שנתעסק במלון תחלה 48785 



שהאיש שרק הוא נבחר וראוי לשליחות , ולבטל כל מחשבת המקום ביציאת מצרים ומתן תורה, ה"כמשרע 48786 

, ל ותורתם תורת אמת"ורק רוח הקודש של חז! שביל חטא קל של נתעסק במלון תחלהוהכל ב! זו יומת 48787 

ז "כ, ומה מגיע למי שעובר על רצונו אף בדבר היותר קל, ת"הם שידעו להעריך פחד גאון עוזו של השי 48788 

 48789 .(ח"כ´ א ד"אור יהל ח)  .מראה גודל מוראו של חטא וגודל מעלת היראה

 48790 

 48791 מאמר קכג

 48792 .(ד"כ´ שמות ד)  ויבקש המיתו´ שהו הויהי בדרך במלון ויפג

הנה , נגד חבירו תאחזנו רעדה והשתוממות לאין שיעור´ ענינים שאם נצרפם בחשבון ונעמיד א´ לפנינו ב 48793 

רחוקים זה מזה כמו מן השמים לארץ ועוד , שני עונשים כמעט שוים לשני אנשים מן ההיפוך אל ההיפוך 48794 

להראשון פשעים גדולים כהררים בגובה שמים עד עמקי  ,ז"וכן חטאם אין להם שום שייכות זל, יותר 48795 

´ ז עונש א"ובכ, ולהשני חטא יחיד כחוט השערה לא נוכל לראותו מרוב דקותו כאשר יתבאר, תהום רבה 48796 

 48797 !לשניהם נורא ואיום

נכתב עליו בתורה עונשו ותמאן לשלחו , פרעה הרשע המענה את ישראל בכל מיני עינויים קשים ומרים 48798 

לגאלם מיד פרעה ´ וסמוך לו כתוב עוד לגבי משה רבינו שנשלח מאת ה, ג את בנך בכרךהנה אנכי הור 48799 

משה זה , על משה רעיא מהימנא שאמר יאבדו משה ואלף כיוצא בו וצפורן אחת מישראל אל ינזק, הרשע 48800 

 48801 .ת בשליחות זו לפרעה"פ ציווי השי"ההולך ע

ויבקש המיתו , ל"י וז"ל והובא ברש"ואחז ,ויבקש המיתו´ גם עליו כתוב ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה 48802 

ו לא נתרשל "תניא אמר רבי יוסי ח, ועל שנתרשל נענש בעונש מיתה, למשה לפי שלא מל את אליעזר בנו 48803 

ה ציווני לך שוב "ימים הקב´ אמול ואשהה ג, ימים´ אלא אמר אמול ואצא לדרך סכנה היא לתינוק עד ג 48804 

 48805 .(.א"נדרים ל) מלון תחלהומפני מה נענש מיתה לפי שנתעסק ב, מצרים

ונזדרז וזירז אחרים להכשיר את המקום להיות , ו לא שכח משה מצות מילה המוטלת עליו"והנה ודאי שח 48806 

שהיה יכול למול את , אלא שבשמים מצאו שם חסרון זריזות דק מן הדק עד אין נבדק, ראוי למצות מילה 48807 

כלומר נתיישב במלון , קרא הזה ויהי בדרך במלוןוכיון שלא נזדרז כן קורין עליו המ, בנו אולי ברגע קודם 48808 

י שהיה המלאך כמין נחש ובולעו מראשו ועד "ופירש, ויבקש המיתו´ ומכיון שכן ויפגשהו ה, ונשתהה שם 48809 

ש "ולולא צפורה שמלה את אליעזר היה המלאך ממיתו וכמ, וחוזר ובולעו מרגליו ועד אותו מקום, ירכיו 48810 

 48811 .כי חתן דמים אתה לי

! הנה אנכי הורג את בנך בכרך, ירעד ולא ישתומם בראותו לפניו את פשעי פרעה ועונשוולב מי לא  48812 

ולא עוד אלא ! ויבקש המיתו´ ויפגשהו ה, וחסרון זריזות כל שהוא של משה רבינו עליו השלום ועונשו 48813 

וכשסירב משה ואמר שלח נא , שמעשה זה היה בעת הליכתו לגאול את בני ישראל מתחת יד פרעה הרשע 48814 

 48815 .(´ד´ ר ג"שמו) ה אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם"אמר לו הקב, תשלח ביד

ויבקש המיתו ´ כ ויפגשהו ה"אעפ? ו משה לא יהיה גואלם"כ מה יהיה עם כלל ישראל וגאולתם אם ח"א 48816 

ואין שום חשבון מצדיק לוותר על עונש זה הנורא למשה ולכל , (ש ואתחנן"ילק) כי אין רחמים בדין 48817 

 48818 !אבל אין ויתור על סרך חטא הקל של חסרון זריזות במצות מילה, ל אין גואל ואין גאולהובטל הכ, ישראל

 48819 ל"התשובה היא וסביביו נשערה מאד ואחז? אמנם יש להתבונן כל כך למה ומה טעם יש בעונש הזה הנורא

ל והובא "ש חז"וכבר ביארנו עפימ, ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה"מלמד שהקב, (7א"יבמות קכ) 48820 

, שבתחלה עלה במחשבה לבראותו במדת הדין´ בראשית ברא אלקים ולא אמר ברא ה, ל"י וז"פירשב 48821 

אלקים ´ והיינו דכתיב ביום עשות ה, וראה שאין העולם מתקיים והקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין 48822 

 48823 .כ"ארץ ושמים ע

ל שאלו לחכמה "חז ש"וכמ! הקל ביותר מביא לאדם החוטא את המות´ והנה לפי מדת הדין כל חטא אפי 48824 

והטעם פשוט כי , (´ו´ ירושלמי מכות ב) אמרה להם הנפש החוטאת תמות, הנפש החוטאת מה תהא עליה 48825 

ומכלל הן , ככתוב חיים ברצונו! ת הרי הוא מתדבק בחי העולמים וחיה יחיה"האדם בעשותו רצון השי 48826 

זו נפש שהיא ואיזה חטא אי, וממילא הנפש החוטאת, ´אתה שומע לאו שהרי כל חטא הוא נגד רצון ה 48827 

 48828 !שהוא תמות

ממילא , אין לו תחלה ואינו מתחלק כי גם כל חלק ממנו אין לו סוף, ה אין סוף"והדבר פשוט שהרי הקב 48829 

כי גם כל חלק , וכל שאין לו סוף אין לו תחלה ואינו מתחלק, כ אין סוף לעונשו"ו ג"העובר על רצונו ח 48830 

 48831 .שהו של עבירה על רצונו אין לעונשו סוףמ´ כ ממילא נמצא שאפי"א, ממנו אין לו סוף

ה מחשב "כלומר שאין הקב, ה ברוב רחמיו ראה שאין לעולם קיום ושיתף מדת הרחמים בדין"אלא שהקב 48832 

, אלא לפי חשבון העושה לפי מצבו בשעת מעשה וקודם המעשה, ´חשבון המעשה שזה נגד רצונו יתב 48833 

ונתבע ביותר לפי הדין דהיינו כפי , גדול ממנו נמצא כל אדם נדון במיוחד וכל הגדול מחבירו חשבונו 48834 

ה "וזהו וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב, (.ז"כתובות ס)א  וכדאמרי אינשי לפום גמלא שיחנ, המעשה 48835 



, (.ז"ערכין י) ל"ש חז"וגם עם הצדיקים אינו מדקדק בדין גמור ממש כמ, מדקדק עם סביביו כחוט השערה 48836 

 48837 .ש"קב אבותינו בדין אין יכולים לעמוד מפני תוכחה עיה עם אברהם יצחק ויע"אלמלי בא הקב

שהרי רק משום סרך משהו של חטא כחסרון זריזות דק מן , רואים אנו מפרשה זו נוראות חומר החטא 48838 

אנו מורגלים לומר כל פעם שאם אנו רוצים לדעת עד כמה היה כאן , ה נענש עד כדי כך"הדק של משה רע 48839 

והרי לך סימן מובהק פשוט , ת מזה עצמו שמשה רבינו לא הרגיש בויכולים לדעת בפשיטו, פגם דק מאד 48840 

ו אם יחטא אדם ויעבור על "ו בן בנו של ק"ומעתה ק, וברור עד כמה פגם זה כחוט השערה ועוד פחות מזה 48841 

לראות שכר עבירה כשגברה עליו , מה מאד צריך שיחרד ויפחד וחטאתו נגדו תמיד, בחטא ממש´ רצון ה 48842 

 48843 .(´ק נ"ב) ה ותרן יוותרו מעיו"וכל האומר הקב, בשעה שיתן הדין עליה תאוותו כנגד הפסדה

, (א"סוטה י) וצא וחשוב במדה טובה המרובה כנגד הרעה חמש מאות פעמים, אכן גם מזה אל תנח ידיך 48844 

אם בשביל חסרון זריזות כל שהוא מגיע , סרך של מצוה קלה´ ונמצא כמה יגדל שכרו של העושה אפי 48845 

ו "וק, ו במדה טובה המרובה כמה חיים קונה לו אדם שעוסק במצוה ועושה מצוה ממש"ק, עונש נורא כזה 48846 

, ת תמיד לא יחשו ויזדרזו בקיום התורה והמצוה"ו בשכרן של צדיקים שמקיימין רצון השי"בן בנו של ק 48847 

 48848 .(אור יהל)  !עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

 48849 

 48850 מאמר קכד

 48851 .(ז"כ´ שמות ד)  משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלקים וישק לואל אהרן לך לקראת ´ ויאמר ה

וראה אותה מבפנים של חרס ומצופה , משל לזהבי שהביאו לו מטבע אחת, (ג"י´ ר ה"שמו) ואמרו במדרש 48852 

אמר לו הראשון חרס היה והיה מצופה זהב אבל זה כולו , לימים הביאו לו מטבע שכולה זהב, זהב מבחוץ 48853 

ומה היה , שנאמר כסף סיבים מצופה על חרס, ק עשו ליעקב לא היתה אלא לפסולתכך נשיקה שנש, זהב 48854 

אבל נשיקה של אהרן ומשה היתה נשיקה , סופה שפתים דולקים ולב רע שלא ביקש לנשקו אלא לנשכו 48855 

 48856 .ועליהן הוא אומר חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו, של אמת

הגדרה זו מה , חסד זה אהרן ואמת זה משה, מידותויש להתבונן בדרכו של הכתוב להגדיר אישים בתארי  48857 

אסור לאדם שיתן , (´ב´שבת י)א  כדי להבין זאת יש להקדים את מאמר הגמר, טיבה ומה באה ללמדנו 48858 

אלא מעתה הימנותא נמי אסור למימר בבית , שלום´ שלום לחברו בבית המרחץ משום שנאמר ויקרא לו ה 48859 

י והאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב שרי וכי תימא הכי נמ, הכסא דכתיב האל הנאמן 48860 

הכא שם גופא , התם שם גופא לא איקרי הכי דמתרגמינן אלקא מהימנא, למימר הימנותא בבית הכסא 48861 

 48862 .ויש להבין החילוק בין שני השמות, שלום´ איקרי שלום דכתיב ויקרא שמו ה

כמו , ´המרחץ כגון רחום וחנון הם דרכי ההכינויים שמותר להזכירם בבית , והנראה שיש שם ויש דרך 48863 

, (.יד"סוטה ) מה הוא חנון אף אתה חנון, שאמרו על הפסוק והלכת בדרכיו מה הוא רחום אף אתה רחום 48864 

המתנהג באורח מסויים ? מה בין דרך לשם, ה ויש לנהוג בו קדושה"מה שאין כן שלום הוא שמו של הקב 48865 

קבע רק אם זוהי ההנהגה התמידית ומידה זו משתקפת בכל אבל שם נ, אפילו רגע אחד ביום הרי זו דרך 48866 

 48867 .מעשיו

אבל שלום , (.´ברכות ז) ה כועס בו"משום שישנו רגע אחד ביום שהקב, ה"רחמנות היא דרכו של הקב 48868 

בשעת החורבן , וגם בשעה שהוא כועס הוא עושה שלום, ה שזוהי הנהגתו התמידית"הוא שמו של הקב 48869 

ירמיה ) מחשבות שלום´ את המחשבות אשר אנכי חושב עליכם נאם ההתנבא ירמיהו כי אנכי ידעתי  48870 

כמו כן חובה עלינו , מה הוא רחום וחנון אף אתה´ ועלינו לדעת שכפי שמוטל עלינו ללכת בדרכי ה, (ט"כ 48871 

 48872 .שאפילו בשעת כעסו יעשה שלום, שכל אחד מאתנו יהיה שמו שלום, להתנהג בשלימות מדותיו

הרי יש בכך כדי להגדיר את , (´מיכה ז) ר תתן אמת ליעקב חסד לאברהםומעתה נבין שכאשר הנביא אומ 48873 

ידענו מכבר שאהרן היה אוהב , והוא הדין כאן, יעקב אבינו כולו אמת, אברהם אבינו כולו חסד, כל מהותם 48874 

 48875 והכתוב קורא לו תומיך ואוריך לאיש חסידך, שלום ורודף שלום ואוהב את הבריות ומקרבן לתורה

המדרש כאן משמיענו שהחסד אינו רק דרכו של אהרן אלא זהו , בל זהו עדיין בגדר דרךא, (ג"דברים ל) 48876 

אין זו רק דרכו של משה להיות , (ר שם"שמו)א  אמת זה משה שנאמר בכל ביתי נאמן הו, שמו וכל מהותו 48877 

 48878 .אלא כל מהותו אמת אמת זה משה, נאמן בשליחותו ולא לזוז כלשהו מהאמת

ואין מחלוקתם במציאות כי ודאי שאהרן , אומר חסד זה משה ואמת זה אהרןעזריה ´ ואמרו שם במדרש ר 48879 

והמחלוקת היא מה היתה המידה המרכזית של כל אחד מהם , היה חרד לאמת ומשה רבינו היה מלא חסד 48880 

ל שלפיכך הקדים הכתוב פעם את משה ופעם את "שהרי אמרו חז, שהשתקפה בכל מעשיהם וממנה נבעו 48881 

ושניהם הגיעו לשלימות בכל ענייניהם על ידי הנקודה , (´ר ד"שהש) קוליםללמדנו ששניהם ש, אהרן 48882 

 48883 .המרכזית שבהם

, ל העלו זאת על נס"וכשם שבאהרן נאמר וראך ושמח בלבו וחז, בפועל היה משה רבינו מלא חסד כאהרן 48884 

פ כשמן הטוב על "עה´ ר ג"כך אמרו ויק, (.ט"שבת קל) ואמרו שבשכר זאת זכה לחושן המשפט על לבו 48885 



אלא כיון שראה משה את , וכי שני זקנים היו לאהרן דכתיב הזקן זקן, הראש יורד על הזקן זקן אהרן 48886 

וזהו שנאמר הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם , השמן יורד על זקן אהרן היה שמח כאלו על זקנו ירד 48887 

 48888 .יחד

ל אחד טועם בו וכ, ויש לנו לצייר כיצד הרגיש ונהנה בכל בוקר שהנה יורד לכל אחד מישראל מן 48889 

ואזנו קשבת , (א"במדבר י) והיה לכל אחד ואחד מישראל כאשר ישא האומן את היונק, כצפיחית בדבש 48890 

באם נזכור שמשה רבינו כשלעצמו היה שכל נבדל , ויש בדברים משמעות מיוחדת, לכל אנחה ולכל רצון 48891 

ל שלכן פירש מן "ל זצ"המהר וכמו שכתב, ולא היה לו כל שייכות עם ענייני הגוף ותאוותיו, מלובש בגוף 48892 

 48893 .(א"ז ע"שבת פ) ה"ועל כן הסכים עמו הקב, האשה משום שהיה מנותק מרגשי הגוף

ר והאדם ידע את חוה "ולא נאמר וידע את צפורה כמו באדה, והרי אנו רואים בתורה שנאמר ותלד בן 48894 

רק ותלד בן בלי סיבה  ,או ותלד למשה כמו אצל אברהם אבינו, או ויבא אליה כמו אצל יעקב אבינו, אשתו 48895 

את הפסוק איש , (´אור ישראל ל) ל"ס זצ"וזו היתה רום דרגתו של משה רבינו כמו שפירש הגרי, כלל 48896 

א שהיה מחציו ולמעלה אלקים "ר י"שזהו מה שאמרו בדב, האלקים שהיה לעצמו אלקים ולאחרים איש 48897 

 48898 .ומחציו ולמטה איש

אף ברצונותינו הקטנים , מטיב לנו בלא שיעור שהוא´ בודאי למד זאת משה רבינו מהליכה בדרכי ה 48899 

ואף אנו צריכים ללמוד מכאן להטיב בכל היכולת אף , והגשמיים שהוא נעלה לאין חקר ושיעור כלל מהם 48900 

 48901 .בדברים פעוטים שלעצמנו אנו לועגים להם

מכל מקום רואים אנו שפגישתם של חסד ואמת צדק ושלום היתה ההכנה והתנאי לפדות את ישראל  48902 

שתוטבע גם בנו בחינת מה של שם ומהות של חסד , ויש עלינו להשתדל בכל כחנו להגיע לכך, יםממצר 48903 

להרגיש את הזולת כאת עצמנו ליהנות בהנאתו ולהצטער , שהם יהיו הנקודה המרכזית בכל מעשינו, ואמת 48904 

 48905 .(לקט שיחות מוסר)  .זאת עבודת השלמות הנדרשת והבא ליטהר מסייעין אותו, בצערו

 48906 

 48907 המאמר קכ

 48908 .(ז"כ´ שמות ד)  אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלקים וישק לו´ ויאמר ה

נשיקה של , נשיקה של פרישות, נשיקה של גדולה, ´ל כל נשיקות של תפלות הן חוץ מג"אמרו רבותינו ז 48909 

פרישות  נשיקה של, ויקח שמואל את פך השמן ויצוק על ראשו וישקהו´ נשיקה של גדולה שנא, פרקים 48910 

א אף נשיקה של "וי, וילך ויפגשהו בהר האלקים וישק לו´ נשיקה של פרקים שנא, ותשק ערפה לחמותה 48911 

 48912 .(´ר ה"שמו) קרובים אין בהם גנאי

ל "וכפי שאחז, ענין הנשיקה משמעותה הבעה נלהבת של הוקרה והערכה לאיש המתעלה בשלימות נפשו 48913 

הישג , ינו תופעה חדשה לכבד את האיש שהצליח להתרומםהרי לפנ, כל העולה לגדולה מוחלין לו עוונותיו 48914 

הנשיקה , ולהביע לו את החיבה בצורת נשיקה, כזה מעורר בלב המסתכל רגש של התקרבות לאיש כזה 48915 

והוא נושקו להראות לו שהוא מתענג על האור הקורן , היא תוצאת האור המקרין בהאיש העולה לגדולה 48916 

 48917 .ממנו

גם כאן הנשיקה היא מעין התלהבות , אה את חבירו אחרי הפסק זמן ידועכשאיש רו, וכן נשיקה של פרקים 48918 

שש ושמח לקראת תופעה רוחנית זו והוא אץ , על שינוי רוחני עמוק שהוא רואה בפרצופו של חבירו 48919 

כידוע שרק מרחק הזמן מרשה לאדם להבחין בחבירו את רשמי ההצלחה וההתקדמות , לנשקו ולברכו 48920 

, בנה אינה יכולה להבחין התקדמותו לטובה מידי יום ביומו כי קרובה היאהאם המגדלת את , שחלים בו 48921 

הרי התפעלותו למראה השינוי עצומה עד , כ אורח שלא ראה את פני חבירו במשך תקופה ארוכה"משא 48922 

 48923 .וממילא הוא נופל על פניו ונושקו, מאד

מחה רבתי מאור פני אהרן התפעל והתרגש מאד בש, משה ואהרן נשקו על העליה הנפלאה שראו זה בזה 48924 

ומובן שקרני הוד , נכנס ומטייל לפני ולפנים בפלטני המלך, ´כי משה בינתים נתמנה למנהיג ונביא ה, משה 48925 

ומשה מאידך גיסא התפעל והתלהב מזוך נפשו של אהרן , של פני משה הלהיבו את אהרן עד כדי נשיקה 48926 

 48927 .ושש ושמח בלבו שאחיו נתעלה לגדולה כז, שלא קינא באחיו הצעיר

לא כמו שאתה , ל וראך ושמח בלבו"וכאמרם ז, עדינות רוחנית וטוהר נפש כזה בוודאי שקרן מפני אהרן 48928 

ועוד אינו , ומשם זכה אהרן לעדי החושן הנתון על הלב, סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה 48929 

מיד נגלה , ומיםי אמר הלב ששמח בגדולת אחיו יבוא וילבש אורים ות"רשב, אומר ושמח בפיו אלא בלבו 48930 

 48931 .(ז"תנחומא כ) ה על אהרן"הקב

זרם של אהבה פרצה מתוך , משה הכיר בגדלותו של אהרן אחיו גדלות חדשה ורוממה שלא שערה מקודם 48932 

יש מקומות , וזהו שכתוב הוא משה ואהרן, לבו של משה לנשק את אהרן על הגילוי והעליה החדשה 48933 

ההארה , (י"רש) לומר ששניהם שקולים כאחד, ןשמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהר 48934 



פנים חדשות ואורות חדשים התנשקו , היתה הדדית זה שמח בגדולתו של זה וזה שמח בגדולתו של זה 48935 

 48936 .אהדדי

שעבר פעם דרך ראדין , ו"ש בימי הנאצים ימחש"ושמעתי מאחד מגדולי המוסר שבעבר שנספח על קיה 48937 

פעל והתרגש בהכירו את ההשתנות המבהירה והעילאית בכל ומה מאד הת, ל"ונטה למקום החפץ חיים זצ 48938 

וזה היה כבר בשנותיו , שחלתה בו מן העת שראה אותו מלפני שלש שנים בערך, ל"ח ז"הווייתו של הח 48939 

ואף לעת זקנתם יתקדמו , כי אכן שהצדיקים האמיתיים ילכו מחיל אל חיל, האחרונות של הצדיק הזה 48940 

 48941 .ניות מחודשות ומשופרותוצורות רוח, ויחליפו כוחות חדשים

כאילו מאליהם צפים , וכן היא נשיקת הפרידה וכידוע שבהגיע תור הפרידה בין חברים וידידים נאמנים 48942 

מיני תחושות הרגשות וגעגועים שפירושם איך זה , ועולים מעמקי נשמותיהם מיני חוויות ורגשות מעודנות 48943 

איזה מין , הידידים הנפרדים איזה מין חן הדדי וגעגועים אלו יוצרים מין אור חדש המשרה על פני? נפרד 48944 

פתאום מתעוררת בהם ההכרה העמוקה שהם יונקים מצינור , תשוקה לחשבון הנפש תשוקה להתחברות 48945 

בנשיקות האורות החדשות שנתחדשו ונתגלו בעת , כ בנשיקה"והשראה כזו מתבטאת ג, אור משותף 48946 

 48947 .פרידתם

יש לבאר בדרך כזו הידידים הנפרדים , (א"ברכות ל) ל אל יפטר מחבירו אלא מתוך הלכה"אמרו ז 48948 

לעת , ל שלעת מצוא כזאת"ולכן מייעצים לנו חז, לבותיהם כמהים ומתרגשים תוך רחשי אורות וידידות 48949 

לבצע ולעשות , טוב להסמיך לההרגשה המופשטת הזאת את ההלכה המעשית, חימום והתרגשות הלבבות 48950 

להתנשק ולהתחבר יחדיו הלכה למעשה , פרידה אלו איזה מעשה שישמש קשר וציון הולם להרגשות 48951 

 48952 .שמתוך כך זוכרהו

ה "והקב, ה"זה החידוש עולה ומתיצב לפני הקב, ק מביא שבשעה שדבר תורה נתחדש מפיו של אדם"בזוה 48953 

על כל חידוש ועליה , לוקח חידוש ההוא ומנשקו ומעטרו בשבעים עטרות ומשוטט בשבעים אלף עולמות 48954 

וכמה חוטי חן וחסד נאצלים על פניו מאור , ה"י הקב"וא נעשה מנושק ומאוהב עהאדם מתחדש ומתעלה וה 48955 

ל שהראשונים היו נושקים על ראשם של תלמידיהם וחבריהם שגילו "מצינו כמה פעמים בחז, פני עליון 48956 

 48957 .הנשיקה היא ההסכמה מצד המורים על ראשי תלמידיהם, אורות חדשים בתורה

פעמים בעת קידוש הלבנה משום שמחה שקיבלו פני ´ לום זה לזה גל במה שנותנים ש"וכתב בעל הלבוש ז 48958 

והמובן בזה שכל אחד ואחד ממקדשי הלבנה הרי עוברות עליו רגשות והשגות של התעלות , ל"השכינה עכ 48959 

ומתוך התרגשות והתרוממות , המקדש את הלבנה הרי הוא ממשיך על עצמו את השראת השכינה, רוחנית 48960 

ז על "ולכן הם נותנים שלום זל, צורות חדשים לגבי צורתם הקודמת בהכרת אלוקות נעשים לבעלי 48961 

 48962 .ההופעה החדשה לאחר קבלת פני השכינה

שלא , ´מה מאוד צריך האדם להתאמץ להיות תמיד במצב של מחדש ומתרענן בחידושי תורה ומוסר ה 48963 

ים על החפץ ומספר, לבו יתרונן ויהמה תמיד בשירה ותשוקה, ישאר עומד בדרגותיו אלא שואף לאל חי 48964 

איך האב שוין לאנג גאר ניט , ל"שכמה וכמה פעמים לעת זקנתו היה קובל ומתאונן בזה, ל"חיים זצ 48965 

 48966 !זה כמה שלא פעלתי ולא חידשתי כלום ומה נענה אנן, גיטאהן

כי אם לא נתאמץ לחדש אף החידושים , לא להסתפק במעט החידושים והעליות שרכשנו לעצמנו בנעורינו 48967 

פ הסבא מסלבודקה את אחד התלמידים הוותיקים שבאו לזמן מועט "פעם ראה הגרנצ, הקודמים יתרפו 48968 

, אמר לו אני זוכר אותך מלפני שלשים שנה ועדיין לא נשתנה בך כלום, להתחמם לאור תורתו ויראתו 48969 

 48970 .(אור הנפש)  .עלינו להשתדל לקיים את השגותינו הראשונות ולשאוף לעליות חדשות

 48971 

 48972 מאמר קכו

 48973 .(ח"כ´ שמות ד) ואת כל האותות אשר צוהו´ את כל דברי ה ויגד משה לאהרן

חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר כי בצלם , ח חביב אדם שנברא בצלם"י´ איתא באבות ג 48974 

ה משפיע עליו טובה וחסד כדי לזכות אותו "האדם חביב בעיני הבורא והקב, אלקים עשה את האדם 48975 

מקורם ברחמי הבורא על , ינת הטובה ובין בנתינת היסוריםכל הנהגת השמים בין בנת, באושר הנצחי 48976 

 48977 .בריותיו שנבראו בצלם וחביבים לפניו

לזכות את המצרים שיצאו , מכות אלו רחמי הבורא הם, ה מייסר את המצריים במכות נוראות"הקב 48978 

´ ם זמכות נוראות צפרדעים בתוך המעיי, ´וידעו מצרים כי אני ה, הוא האלקים´ מטומאתם ויכירו כי ה 48979 

וכי , בדרך הטבע לא היה שייך שישאר מצרי אחד בחיים, ימים´ חיות טורפות בכל ארץ מצרים ז, ימים 48980 

 48981 ?איזה אדם יכול לחיות כשצפרדע בקרבו

, ´אולם במכות פחותות מאלו לא היתה יוצאת לפועל המטרה להכניע לבם של המצרים שיכירו כי אני ה 48982 

א לעמוד בהם בדרך הטבע ובלבד שיזכו להכרת "מכות שאה ברחמיו נותן כח במצרים לסבול "ולכן הקב 48983 

אלא , וכיצד יכול האדם להתקיים באש זו, ל לגבי הגיהנום שיש בו אש נוראה"וכעין זה מצינו בחז, ´ה 48984 



ולכן נותן הבורא כח בחוטאים , דווקא אש נוראה ממרקת את החטא, ה נותן בו כח לסבול את האש"הקב 48985 

ה אל "ומה שמצינו שהקב, אין עונשי שמים נקמה על החטא, מחטאםשיוכלו לסבול מירוק זה ויטהרו  48986 

 48987 .נקמה זו חסד היא לטובת החוטא, נקמות

ב שהוא העידון "ולזכות בעוה, כל עונשי שמים מטרתם אך ורק לסייע לאדם לזכות באושר רוחני אמיתי 48988 

וביאר , ז"העוהב מכל חיי "יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה, הגדול שבכל העידונים שיכולים להמצא 48989 

אם נצרפם יחד , ז שהיו בעולם מימות אדם הראשון ועד קץ הימים"ל שהכונה לכל הנאות העוה"ז ז"הגרש 48990 

ה להוביל את האדם שנברא בצלם "ולאושר זה רוצה הקב, ב"לא ישוו לשעה אחת של קורת רוח בעוה 48991 

 48992 .´זה להכרת ה וכדאי למצרים לסבול מכות קשות ומשונות ובלבד שיזכו על ידי, וחביב לפניו

אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל ´ בפעם הראשונה אמר פרעה מי ה, והמכות באמת הביאו למטרתם 48993 

, ויסר הצפרדעים ממני ומעמי´ העתירו אל ה, ואילו במכת הצפרדעים כבר הכיר וביקש, ´לא ידעתי את ה 48994 

ה זו שיזכה המצרי ברגע ומהי מטרת טביע, ה מטביע סוס ורוכבו בים"וכך הלאה עד קריעת ים סוף שהקב 48995 

א  ועיין בפירוש אבן עזר, בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו´ וידעו מצרים כי אני ה, ´האחרון להכיר את ה 48996 

כדאית היא הטביעה בשעה , ל"עכ´ וידעו מצרים הנשארים גם הנטבעים לפני מותם כי אני ה, (´ד ד"י) 48997 

 48998 .(קובץ ענינים)  .´שמשמשת היא להתעלות הנפש בהכרת ה

 48999 

 49000 אמר קכזמ

 49001  אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר´ ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר ה

 49002 .(´א´ שמות ה)

 49003 ובאו כל המלכים כולן לכבדו והביאו דוראות, של פרעה היה (קבלת שגרירים) אותו יום פרוזביטי

משעטרו אותו היו משה , (מושל בעולם) והיו מעטרין אותו שהוא יום קוסמוקרטור, של עטרות (מתנות) 49004 

אמר להן יעלו , נכנסו עבדיו ואמרו שני זקנים עומדין על הפתח, ואהרן עומדין על פתח פלטרין של פרעה 49005 

 49006 .ואף לא שאלו בשלומו, כיון שעלו הסתכל בהן שמא יעטרו אותו או יתנו לו כתבים

שלח את ´ לו כה אמר האמרו ? מה אתם מבקשים, ה אנחנו"אמרו לו שלוחיו של הקב? אמר להן מי אתם 49007 

לא היה יודע לשלוח לי עטרה ! אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל´ אותה שעה כעס ואמר מי ה, עמי 49008 

אמר להם המתינו עד שאחפש , וגם את ישראל לא אשלח´ לא ידעתי את ה, אלא בדברים אתם באים אלי 49009 

אלהי , ל קורא אלהי מואבהתחי, מיד נכנס לבית ארמון שלו והיה מביט בכל אומה ואלהיה, בספר שלי 49010 

 49011 .אמר להן חפשתי בבית גנזי ולא מצאתי אותו, עמון

לכהן שהיה לו עבד שוטה יצא הכהן חוץ למדינה הלך העבד לבקש את רבו , ד"לוי משל למה´ אמר ר 49012 

אמרו לו , ל הן"א? אמרו לו רבך לא כהן הוא? התחיל צווח לבני אדם לא ראיתם בכאן רבי, בבית הקברות 49013 

, שוטה דרכן של מתים לתבען בין החיים, כך אמרו משה ואהרן לפרעה! ה כהן בבית הקברותשוטה מי רא 49014 

 49015 !אבל אלקינו הוא אלקים חיים ומלך עולם, אלו שאתה אומר מתים הם? שמא החיים אצל המתים

כמה שנים יש לו , כמה שנותיו כמה עיירות כבש כמה מדינות לכד? אמר להם פרעה בחור הוא או זקן הוא 49016 

הוא היה עד שלא נברא העולם והוא יהיה , אמרו לו אלקינו כחו וגבורתו מלא עולם? שעלה למלכותמיום  49017 

, אמרו לו נוטה שמים ויוסד ארץ? אמר להן ומה מעשיו, והוא יצרך ונתן בך רוח חיים, בסוף כל העולם 49018 

וציאו לאויר צר את העובר במעי אמו ומ, מוריד גשמים וטללים, מכסה הרים בעשבים, יוצר הרים וגבעות 49019 

לי יאורי ´ כי אני הוא אדון העולם ואני בראתי עצמי ואת נילוס שנא, אמר להן שקר אתם אומרים, העולם 49020 

 49021 !ואני עשיתני

המושכל ראשון של האדם שגדל עמו בשטות ואינו יכול להפרד , זוהי המחיצה הראשונה בפני אלקים חיים 49022 

והמחיצה השניה ! לי מושכל ראשון הפוך כלומר מתחילה יש, לכן מתחילה שקר אתם אומרים, ממנו 49023 

אין היא דמיון , אין לשער עומקה של זו, ואל תהא הגאוה מידה פשוטה בעינינו! רמוזה גם כן כאן גאוה 49024 

ישעיה ) בעומקה מונח מה ששני נביאים מתארים אני ואפסי עוד, בעלמא להיות יותר גדול מכל הסביבה 49025 

וכל שאר בני אדם לא נבראו אלא , אני לבדי כאן ואין זולתי ,אין עוד אדם כמוני בעולם, (´ז צפניה ב"מ 49026 

ל הגוותנים שעושין "וכך אמרו חז, עוד צעד אחד מתפיסה עצמית זו והאדם עושה עצמו לאליל, לשמשני 49027 

 49028 .(´ג´ ר ח"שמ) עצמן אלוהות

ה כל עוד ששמץ גאוה מקנן בלב אדם הוא מופקע מהכר, בתפיסה עצמית זו לא יתכן להכיר אלקים חיים 49029 

אשר גם מלך , ומה גם באשר היה מלך ששלט על מדינה אדירה בזמנה, פרעה הוא רק דוגמה קיצונית, זו 49030 

, ע דלא יגיס לביה יתיר מן אחוי"בתרגום יב´ ועי, (שופטים שני) ישראל נצטוה לבלתי רום לבבו מאחיו 49031 

מהכרת אלקים חיים כאן הוא המפתח להבנה למה גם אנחנו רחוקים , היינו שלא יתגאה יותר מכל בן אדם 49032 

 49033 .ומהחיים בהכרה זו



אמרו לו שמענו שבן ? אמר להן שמעתם שמו של אלקיהן של אלו, באותה שעה קבץ כל חכמי מצרים 49034 

איך תאמרו ´ שנא? ה לעצמכם קראתם חכמים ולי בן חכמים"אמר להם הקב, חכמים הוא ובן מלכי קדם 49035 

אשר ´ אלוה שלכם איני יודע מי הוא מי ההשיבם , (ט"ישעיה י) אל פרעה בן חכמים אני בן מלכי קדם 49036 

 49037 .(ח"י´ ר ה"שמו) אשמע בקולו

ע "הנה החכמות שטיפחו אוה, כאן מתבארת המחיצה השלישית העומדת בפני אנשי הטבע לבל יכירו 49038 

וכדי להבין את המסובב צריך לחקור אחרי , כל תופעה מסובבת מאיזו סיבה, בנויות על חוק הסיבתיות 49039 

, ת והתמודדו לחקור גם לגביו מהי סיבתו"הם ידעו על שם השי, כמי פרעהסיבתו בדרך זו הלכו ח 49040 

הרי , גישה סיבתית כזאת היא מחיצה עבה להכרת אמיתת הבורא! ומסקנתם היתה שגם לו יש סיבה 49041 

ובזה נבצר מהם להכיר במציאות רוחנית , הסיבות שאנשי מדע יכולים לגלות הן תמיד סיבות גשמיות 49042 

 49043 .סיבת כל הסיבות שבעולםשהוא , ´שהוא הבורא ית

יבדקו החכמים גם , זוהי הערה נוספת ונוקבת? ה לעצמכם קראתם חכמים ולי בן חכמים"אמר להם הקב 49044 

הם חכמים החכמה , כאן נעצרה החקירה הסיבתית שלהם? את עצמם ואת חכמתם מאיפה היא נובעת 49045 

להיטות במחקרם שוכחים  מרוב, זוהי הגאוה המדעית שכה מעטים החכמים הנקיים ממנה! מתחילה עמהם 49046 

 49047 ?ואיך אפשר לסמוך על חכם שאינו מכיר את עצמו, לחקור את עצמם

והנה גם המכיר את , סילקנו את המחיצות החוצצות בפני הכרת אלקים חיים שהן בעיקר שיגרה וגאוה 49048 

 49049 על זה עלינו לתת את דעתנו וגם בזה, קשה לחיות עם הכרה זו, בוראו עדיין נסיון גדול עומד בפניו

, מה התפוח הזה הכל בורחין ממנו בשעת השרב, כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים, ל"מאירים לנו חז 49050 

יכול אף , ה ביום מתן תורה"ע משבת בצל הקב"כך ברחו אוה, לפי שאין לו צל לשבת בצלו? ולמה כן 49051 

ב "ר פ"שהש) תאני הוא שחמדתי אותו לא האומו, ל בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי"ישראל כן ת 49052 

 49053 .(´י

ההתגלות של אלקים חיים , קשה לאדם לעמוד זמן רב בשמש בשעת שרב והוא מחפש אילן לעמוד בצלו 49054 

היכן מצא הכלל ישראל צל שאמרו בצלו , ע לא מצאו לעצמם צל וברחו"אוה, דומה לצאת השמש בגבורתו 49055 

ולכן לא יכלו לעמוד , צוותע לא רצו לקבל את המ"אוה, הצל הזה היא התורה ומצוותיה? חמדתי וישבתי 49056 

 49057 .בהתגלות האדירה של אלקים חיים

, ´בכל דבר מדבריה ובכל מצוה שאנו עושים אנו טועמים קירבתו ית, ה"התורה והמצוות הן צלו של הקב 49058 

הוא אשר כתוב כי שמש ומגן , אינה מכבידה כהשמש ביום שרב למי שאין צל מגין עליו´ אך קירבתו ית 49059 

הוא השמש והוא ´ הבורא ית, ה הוא השמש והוא גם המגן בפני השמש"הקב, ´האלקים חן וכבוד יתן ´ ה 49060 

ובצמצום , ´אלקים שם אלקים הוא השם של צמצום אורו ית´ וזהו ה, גם מגן על האדם שלא ישרף ביקודו 49061 

כך בכל דבר , כמו הצל שבו יושבים ואליו חומדים, זה יכול האדם להכירו ולחיות בהכרה זו בנעימות וחן 49062 

 49063 .בלי להנזק´ שנוכל להכירו ולחיות באורו ית, ´בכל מצוה יש צמצום אורו יתתורה ו

אלקיך ´ לאהבה את ה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, ה בסוף נצבים"מה מאירים כעת דברי מרע 49064 

ולשמוע ´ החיים שיש לנו לבחור הם חיים של אהבת ה, לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך 49065 

זהו סודה של תורה ומצוותיה , ובזה נוכל להדבק בו ובזה הוא חיינו ואורך ימינו, תורה ומצוותבקולו ב 49066 

חיים של חמדה , והיא גם הצל והמגן שנוכל לעמוד בחיים גדולים כאלה, שהיא כולה התגלות אלקים חיים 49067 

 49068 .(ב"עלי שור ח)  .ומתיקות הם הם חיי התורה

 49069 

 49070 מאמר קכח

 49071 .(´א´ שמות ה)  עמי ויחגו לי במדבראלהי ישראל שלח את ´ כה אמר ה

ש נחפשה דרכינו "כמ, ת לאוהביו להעיר להם אוזן קשבת לחפש את אשר חטא"היסורין הם שלוחי השי 49072 

אם כי חטאו אבל נתגלה , נביאים 0להם 0והיו 0זכאי 0הדור 0שהיה 0הנה מלפנים בעת, ונחקורה ונשובה 49073 

והם כדאים לשלוח , בשיפולא גלימא הויית נקיטא כענין אילו הוית קמן, עונם כי היה יצרם תקיף מאד 49074 

שאינם ´ פי, כ בדורות האחרונים לא נתגלה עונם"משא, י נביאים"להם שובו מחטאיכם הגלוי לכם ע 49075 

 49076 .(ל"א ז"הגר) יודעים חטאותם

ז יתבאר היטב למה בדורות הראשונים היו נביאים שהוכיחום בגלוי שובו מחטאתכם כי אינו חסר רק "ועפ 49077 

למען יחפש , י יסורים"כ עתה שאינם יודעים את חטאתם לא תבוא הערה מן השמים רק ע"שאמ, תשובה 49078 

היה , ה את משה לפרעה שלח עמי"ז יקשה לנו למה שלח הקב"והנה עפ, חיפוש אחר חיפוש את אשר חטא 49079 

 49080 .לו תכף לייסרו ביסורין והוא יחפש חטאו

הן , וראה אשר יש בה חכמה רבה מאדבאומה נ, ה רצה לפרסם אלקותו בעולם בפרסום גדול"אבל הקב 49081 

היה , ואם היו בעלי דעה ישרה בלי תערובות המדות, ידוע גודל חכמת מצרים ותוקף גבורתם למעלה ראש 49082 

ובפרט כי , להם להבין מיד בעצמם להשתומם איך באו משה ואהרן בארמון מלך אדיר כפרעה בלי רשות 49083 



פרט משה שהיה בורח ממצרים ואיך לא דנו אותו וב, אריות של כשפים עמדו בפתחו ואיך לא נזוקו מהם 49084 

 49085 .כמשפט הבורח

אבל לבם הרע , ´והיה להן להבין מעצמם כי הם שלוחי ה, אלא ודאי שנפל פחדם עליהם מהם מאד מאד 49086 

יש לה מנוחה להמשיך מהחכמה אל ´ פי, בלב נבון תנוח חכמה (ד"משלי י) כענין, לא הניחם להכנע 49087 

ואמר לא אשלח , החכמה תשבר בלב כסיל ולא תתן פריה´ פי, שון שברובקרב כסילים תודע ל, הפעולות 49088 

היה מקדש שם שמים להתפרסם , ואילו היה אוהב תוכחה ואמר מיד חטאתי ואשלח את ישראל, את ישראל 49089 

 49090 .והוא היה בעל תשובה וגדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים ואשרי להם, אלקותו בעולם

לכן , הרי הם מחויבים לקבל עונש יסורים למען שלחם, להםאבל כאשר נשברה חכמתם בלב כסילות ש 49091 

והראיה כי אחרי שניתן , למען יבחן כי לא מחמת תשובה משלח אותם, הכריחו את משפטם להכביד לבם 49092 

 49093 .ושכח שמה שהיה הוא שיהיה, תכף כשהיתה הרוחה אמר לא אשלח, להם כח אבירות לסבול

ל "שמא תאמר שכוחה מהן ת, שיש להם חלב כסלםוזהו כענין יודעים רשעים שדרכם לשאולה אלא  49094 

אבל זה מנפלאות הבורא שיהיה זכירה , איך יכול להיות זכורה ושכוחה גם יחד, אחריהם בפיהם ירצו סלה 49095 

 49096 .י הרצון המעוור עיני חכמים"כ שכוחה מהם ע"שרואה וזוכר ואעפ, ושכחה גם יחד

כי הלא מעשה אלקים , י אני הכבדתי את לבוהרי יש לחכם כמוך להבין כ, וזהו בוא אל פרעה ואמור לו 49097 

י ברצון לקדש שם "כ יש לך לשוב בתשובה ולשלח את בנ"וא, המה שיהיה הזכירה והשכחה גם יחד 49098 

וידעו הכל , כי אשלח מכות ותהיה מוכרח לשלחם, ש על ידך ברשעתך"ואם לא תשלח יתקדש ש, שמים 49099 

ם אלהותו בעולם ואתה תשאר רשע ומוכן ויתפרס, כי אני מושל ומשגיח על הארץ ואין מידי מציל 49100 

 49101 .לפורעניות

אם לא יאחז דרכו בשבירת , ר גם בהחכם היותר גדול"וזה מוסר נפלא לכל העולם לראות תוקף היצה 49102 

יצא לנו מזה כי , ותוקף השכר מקל וחומר עצמו מספר, הרצון ובזכרון יום המות ומעמד הדין וגיהנם 49103 

א "חכמה ומוסר ח)  .ילוהו תועליות נשגבות עצמו מספרת טובתו רבה כי יוע"השומע לשלוחי השי 49104 

 49105 .(נ"ר

 49106 

 49107 מאמר קכט

 49108 .(´א´ שמות ה)  ...´ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר ה

, ה כך עשיתם חייכם אני פורע לכם"אמר הקב, היו מגנבין עצמן ונשמטין אחד אחד? היכן הלכו הזקנים 49109 

 49110 שנאמר ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה, ה"ירן הקבאימתי בשעה שעלו להר סיני לקבל התורה החז

 49111 .(´ר ח"שמו)

נחסר לו לבסוף שאינו יכול להגיע אל , אם מחסר אדם בהתחלה מעבודתו אף במקום חשבונות רבים 49112 

, הזקנים הלכו בהתחלה מדעת עצמם באין מכריחם רק מבחירתם העצמית, השלמות אשר בכוחו להגיע 49113 

, כל אחד חושב הלא רבים אשר ילכו בלעדו, איזה חסרון יש כאן כ אם נשמטו באמצע הגם שלכאורה"אעפ 49114 

אותו החסרון היה מסך המבדיל בעת , מ מחמת היראה שבהם ללכת לפרעה ולא הלכו באומץ עד הסוף"מ 49115 

 49116 .קבלת התורה

מ הוכיח סופו על "מ, כ החסרון"אף שמתחילה לא היה נראה כ, מובן שבקבלת התורה ניכר היה החילוק 49117 

ואם , כ היה נדרש מהם שגם כן ילכו"וע, י מהעת ההיא כבר התחילה ההכנה לקבלת התורהכי הר, תחילתו 49118 

זאת ילמדנו דעת שהמחסר , חסרו בההכנה במוקדם נחסר להם לבסוף ולא היו ראוים לגשת אל השכינה 49119 

ואין אשם בזה אלא האדם , אין זה חסרון רק בהוה אלא גם בעתיד יסבול מזה הרבה, בהתחלתו חינוך גבוה 49120 

 49121 .בדול

לדעת , אין זה עונש לבד אלא מורה במהלך הרוחני, ת לאדם"עוד לנו להשכיל שכל העונש שנותן השי 49122 

והנהגת , מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך´ ש אני ה"כמ, הדרך אשר ילך בה והמעשה אשר יעשה 49123 

ב הכל וכל שנשפע ממרומים הן לטוב הן למוט, עם האדם היא לעומת הנהגת האדם עם בוראו´ הבורא ית 49124 

, לא היה בגדר עונש אלא בגדר התלמדות, והזקנים שנפרע להם שעמדו תחת ההר, לתועלת תורתו ועולמו 49125 

, ורק היה מניעה מהתעלות כפי בחירתם, להורות להם הדרך לפי המהלך שלהם שהרי בחרו ללכת מעצמם 49126 

 49127 .זה היה להורות להם דרכם

, האדם חושב שיש עני ועשיר בעצם, הראוי מיסוד זה נבין כל נסיונות המתחדשים לאדם שהכל במכוון 49128 

ומוכרחים ליתן , כל מטרת הבריאה היה שיעמוד האדם בנסיון, אמנם עניות או עשירות אינם אלא נסיונות 49129 

ואם ירצה , ואין צריך לבחור רק מה שבחר לו הבורא, ת טוב בעדו"ומה שעושה השי, לו נסיונות כאלה 49130 

ולא ´ ולא בזה חפץ ה, כבר מעדו רגליו מדרך הישרה, וחניהעני לבחור מצב העשירות שייקל למצבו הר 49131 

ואם סידר לך הבורא כך הרי זה להצלחתך , ואין בירור שרוצה השלמות אלא שרוצה הנאת החומר, יצליח 49132 

 49133 .כי אם היית צריך למהלך אחר היו מסדרין לך באופן אחר, ונסיון העוני נדרש להרוחניות שלך, הנצחית



פעם כד דחק לו , ש"ש לע"וחנינא בני די לו בקב חרובין מע, ן בשביל חנינא בניכל העולם ניזו´ איתא בגמ 49134 

אמרה לו , ב"ראתה אשתו בחלום ששלחנו יחסר בעוה, ונתנו לו רגל זהב משמים´ שעתא טובא התפלל לה 49135 

, ואמרו נס האחרון גדול מן הראשון, התפלל ונעשה נס ונטלו הרגל בחזרה, שיתפלל שיקבלו בחזרה הרגל 49136 

 49137 .(.ה"תענית כ) י דמשמיא מיהב יהבי ומשקל לא שקלידגמיר

שבטבע האדם שאינו יכול לסבול אם חברו סובל וחי , רואין מכאן הערה איך להרגיש כל ענין השגחה 49138 

עשיר , חנינא זן את כל העולם´ ל ראו אחרת שאדרבא ר"אמנם חז? ותמה מדוע צדיק ורע לו, בהסתפקות 49139 

וגם לא נותנים לו יותר , צריך יותר מקב חרובין ואין צריך יותר מ לא"ומ, הוא מכולם ונותן מחיה לכל 49140 

 49141 .מ בזכותו נזונים כולם"ומ

ומה , ב אם יהנה מהרגל הזה"כי יחסר מחלקו לעוה, ויותר נפלא שהיה צריך להתפלל שיקחו ממנו הרגל 49142 

הרגל  כ כאשר התפלל ונתנו לו"א, חנינא שיהיה במצב העניות´ אלא אם היה המהלך של ר? הסיבה לכך 49143 

, ואם אין זה דרכו צריכים להפוך העולם שיעמוד על מצבו הקודם, הרי צריך היה לשנות את המהלך שלו 49144 

, ´ולא היה עני מטעם שקצרה יד ה, כי אם מצב הנסיון הוא לתועלתו אין ראוי לבחור לעצמו מצב אחר 49145 

ושקילי לא , םה רוצה להטיב לאדם ולא כלו רחמיו לעול"שהקב, אדרבא גמירי שמשמים מיהב יהבי 49146 

 49147 .(א"חיי המוסר ח)  .לקחת ולהחסיר מהאדם קשה יותר, שקלי

 49148 

 49149 מאמר קל

 49150 .(´א´ שמות ה)  אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר´ כה אמר ה

ובאו כל המלכים לכבודו והביאו דוראות של , איתא במדרש אותו היום יום פרוזבוטו של פרעה היה 49151 

. משה ואהרן היה מסתכל בהן שמא יעטרו אותו או יתנו לו כתבים כיון שעלו, עטרות והיו מעטרים אותו 49152 

, שלח את עמי´ מה אתם מבקשים אמרו לו כה אמר ה, ה אנו"אמר להם מי אתם אמרו לו שלוחיו של הקב 49153 

המתינו עד , וגם את ישראל לא אשלח´ לא ידעתי את ה, אשר אשמע בקולו´ אותה שעה כעס ואמר מי ה 49154 

אמר להם חפשתי שמו , ס להארמון שלו והיה מביט בכל אומה ואומה ואלוהיהמיד נכנ, שאחפש בספר שלי 49155 

 49156 .בבית גנזי ולא מצאתי אותו

יצא הכהן חוץ למדינה הלך העבד לבקש , אמר רבי לוי משל למה הדבר דומה לכהן שהיה לו עבד שוטה 49157 

כך אמרו , ברותאמרו לו שוטה מי ראה כהן בבית הק, התחיל צווח ראיתם כאן רבו, את רבו בבית הקברות 49158 

שמא החיים אצל המתים אלו שאתה אומר , שוטה דרכם של מתים לתבען בין המתים, משה ואהרן לפרעה 49159 

 49160 .(ח"י´ ר ה"שמו) אבל אלוקינו הוא אלוקים חיים ומלך עולם, מתים הם

וכן בכל , שעצת פרעה היא עצת יצר הרע, במסילת ישרים כתב לעניין טענת פרעה לכו לסבלותכם 49161 

באותו יום , ומלך על ארצות רבות, פרעה היה מלך גדול עריץ וקשה, ברים שהשמיע פרעההטענות והד 49162 

מה שעוד יותר , שמשה ואהרן באו לפניו מלא היה ארמונו מלכים שהגיעו להתחנף לו ולכבדו בעטרות 49163 

ש לי יאורי "כמ, שהוא אדון העולם ושהוא ברא את עצמו ואת הנילוס, העלה את גאוות נפשו והרגשתו 49164 

 49165 .עשיתיני ואני

ואף לא שאלו , לא בהכנעה ולא בחנופה, במצב של גבהות וזחיחות הדעת מעין זו באו אליו משה ואהרן 49166 

לכאורה יכולים היו לדבר אליו , שלח את עמי´ אלא באומץ ועזות דקדושה הכריזו כה אמר ה, בשלומו 49167 

אבל הם לא עשו כן , או מתוך בקשת רחמים על אומללים עם נרדף, בשם הצדק כלפי נלחצים ומשועבדים 49168 

 49169 .יוצר הכל´ ופנו אליו אך בשם ה

משקר את כל העולם ואף את עצמו מטעה , לכאורה משונים היו דבריהם לפני פרעה בעל הגאוה המושחת 49170 

ואינו מרגיש שום סתירה גם , כשהוא צריך לצאת לנקביו הוא יוצא המימה ומסתתר מבני אדם, בהבליו 49171 

במלים ברורות , הזוהמה והטומאה באים הם בכח של הקדושה לפרעה הלזה מקור, בתוך נפשו פנימה 49172 

 49173 .וקצרות נגד כל שיטתו ודרכו

ואומר , ומתחיל להתווכח בתקיפות ובעזות של טומאה, וגם לאחר שהם רואים שאין פרעה מתפעל מהם 49174 

לאחר תגובה כזו לכאורה אין כבר שום , אשר אשמע בקולו חפשתי בבית גנזי ולא מצאתי אותו´ להם מי ה 49175 

, שוטה הם אומרים לו, אבל משה ואהרן אינם מתפעלים ואינם נרתעים, אפשרות להכנס אתו במשא ומתן 49176 

 49177 ?ומה אתה מחפש אותו בין המתים, אלקינו חי וקיים הוא לעולם ועד

האדם , ויכוחים בין דרך התורה והאמונה לבין כל הדרכים הכוזבים והטועים, זו היא דוגמא למופת 49178 

, וכן הדעות השונות של אלו המתלבשים באיצטלא דרבנן, חופשים למיניהםבשומעו את חוזק דברי ה 49179 

ובודאי שהם עושים עליהם רושם ומזעזעים אותם עד שהם מתחילים , מייפים את השקר ודוחים את האמת 49180 

 49181 .לפקפק בדרכם אם נכונה היא



שכל הרוחות , להיות חזק בדעתו ובדרכו דרך התורה, דוגמת משה ואהרן צריכה להיות לנגד עיני כל אדם 49182 

אלא אפילו , לא רק שלא יטו אותו הטיה של ממש מדרכו, שבעולם לא יזיזו אותו ממקומו ממש לא יזיזו 49183 

 49184 .בדומה למה שנאמר אצל מרדכי הצדיק ולא קם ולא זע, לא יזיזו זיז של שהוא

ם שיטתכ, לעומת כל הדעות והשיטות הכוזבות צריך האדם לענות בתקיפות שוטים שבעולם דרככם מתה 49185 

כשם ששיטות רבות אחרות התחדשו ובאו בעבר ולאחר זמן קצר חלפו , בין לילה היתה ובין לילה תאבד 49186 

 49187 .(דבריהם וזכרונם)  .אבל דרכנו חיה וקיימת לעולם ועד ולנצח נצחים, ועברו מן העולם

 49188 

 49189 מאמר קלא

 49190 .(´ב´ שמות ה)  אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל´ ויאמר פרעה מי ה

ה "נפרע ממנו הקב´ פרעה שחירף בעצמו כדכתיב ויאמר פרעה מי ה, שע בן קרחהיהו´ תני משמיה דר 49191 

י שליח "ה ע"נפרע ממנו הקב, י שליח"סנחריב שחירף ע, את מצרים בתוך הים´ דכתיב וינער ה, בעצמו 49192 

 49193 .(א"ד ע"סנהדרין צ) ויך במחנה´ וכתיב ויצא מלאך ה, ´דכתיב ביה ביד מלאכיך חרפת ה

, י שליח"ה הוא יותר חמור מהעונש הבא ע"שהעונש הבא על ידו של הקב, ל"הבינותי לפרש את הנ 49194 

י שליח הבזיון הוא יותר גדול "י שע"ואינו נראה לי פירש, ל"ד זו וז"ל שמפרש ע"א ז"ומצאתי במהרש 49195 

 49196 .דאינו דומה מתבייש מן הגדול למתבייש מן הקטן, ה בעצמו מענישו"מהבזיון כשהקב

כל עוד שהננו מתהלכים עלי חלד , ההבדלים שבין מיתה זו או אחרת אמנם רחוקה היא הכרתינו מהשגת 49197 

´ וזו היא אחת מז, קשה לנו להרגיש את המיתה בכלל ולא את אחד מצרותיה בפרט, הלב דופק בקרבנו 49198 

, ל ברוח קדשם כן ידעו לצייר ולהעריך את טיב המיתה"ברם חז, (ד"פסחים נ) דברים המכוסים מבני אדם 49199 

, ובין צער לצער הכרוך בכל אחת מן המיתות המשונות, קבעו הבדלים בין מיתה למיתהואף ציינו תחומין ו 49200 

אלא ידעו להבחין איכות כל מיתה והצער המלוה את , ולא רק שידעו את טיב המיתה בכמותה וגודלה 49201 

 49202 .ז"המיתה רגע הסתלקותו של האדם מן העוה

ברגע , אינו כלל רגע אחד, פי הכרתנושלכאורה רק רגע אחד הוא ל, ל שאותו רגע האחרון"ורמזו לנו חז 49203 

וכפי גודלה וערכה של הכרת האלוקות שנרכשה לו במשך ימי , של הפרידה משתרעת הכרתו של האדם 49204 

על השגות שלא , כן ירבו ויגדלו לעומק ולרום הרגשי החרטה והעלבון של משימות שלא נתמלאו, חייו 49205 

וגדול מכח דמיוננו ונשגב מעל , לאור עולםנתגשמו על יצירות ומחשבות שבאו עד משבר ונמנעו לצאת  49206 

 49207 .ונוקבת היא החרטה עד התהום, בינתנו הוא הצער הצורב והבוער

, ואפילו רשע התגלות אלוקית נאצלת על נשמתו, ל שקודם פטירת האדם מן העולם רואה את השכינה"אז 49208 

את כל המעשים , אוהארה עילאית משתפכת לפניו למען האיר לו את כל המשימות שהוטלו עליו ולא מיל 49209 

וגדול , ב"כי יפה שעה של מעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העוה, הטובים שעליו היה לעשות ולא עשה 49210 

 49211 .ועוד שבעתיים יגדל הצער בכל צירי גופו של האדם המסתלק, מאד הוא בשעה זו אור השכינה

א "א בשם הגר"וכמש, ןבהופיע הדר כבוד השכינה ברגע האחרו, אין בושה ואין עלבון תהומי עמוק מזה 49212 

וביותר מובנת לנו הכרת התפרדות , אילו היה לנו מן הצער ההוא אף חלק קטן מאלף היה מת תיכף, ל"ז 49213 

 49214 .הרגע לאלפי רבבות של חלקים וחוויות

ה בכבודו ובעצמו "מפני שבשעה שאורו של הקב, ה בעצמו יותר חמור"עונש מיתה הבא על ידי הקב 49215 

מה שאין כן אם זה , רגש הצער והחרטה כפול ומכופל לרבוא רבבות הרי, מתגלה להאדם בשעת המיתה 49216 

השליח ממלא שליחותו ונוטל את , כשהאור הגדול העילאי הוא מוסווה ומוסתר הרי צערו פחות, י מלאך"ע 49217 

 49218 .נשמתו וחוזר למשלחו

בכח הבחירה האין סופית ובכח התשובה , אשר לכן יתבונן האדם בנפשו כל זמן היותו בעולם המעשה 49219 

, ולא ירדים את משימותיו ותפקידיו שהוטלו עליו, שירכיש לעצמו מעשים טובים, המגעת עד כסא הכבוד 49220 

 49221 .(תורת הנפש)  .ויזכה לאור פני מלך לטוב ולעונג כל ימיו לרבות הרגע האחרון

 49222 

 49223 מאמר קלב

 49224 .(´ג´ שמות ה)  אלהינו´ נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה לה

, שאין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו, (.ט"סוטה מ) מתחדש עד שאמרוהגלות היא נסיון מתמשך ו 49225 

כי כל חיי עולם , ´י א"ש המס"כמ, ז רצופים בנסיונות מבוקר ועד ערב"ולא רק הגלות אלא כל חיי העוה 49226 

 49227 .גם מציאותו של הגוף הוא נסיון גדול לנשמה, ת ולהכרת האמת"הזה הם מפריעים לעבודת השי

למרות שגם גופו , חטא משום שגופו הטעה את שכלו הרוחני, היה לו יצר הרע ר שלא"הן נראה שאדה 49228 

ז "ש גוף עכור שיש בו כל מאויי העוה"וכ, אבל מכיון ששמו גוף הביא את שכלו לידי טעות, היה רוחני 49229 

ועל כולם עומד ומפקח היצר ומכוון כל המפריעים , נסיון העוני ונסיון העושר, וכל דבר הוא נסיון עבורו 49230 

 49231 ?מה כוחה לעמוד בשטף הנסיונות, ומול כל אלו עומדת הנשמה לבדה, טרה אחתלמ



ואילו אנו יודעים שהעולם , ה מנסה רק את הצדיקים"משמע שהקב, צדיק יבחן´ אלא שהכתוב אומר ה 49232 

שבכל יום ויום יצרו , (7´קדושין ל)א  התשובה לכך היא מה שאמרו בגמר, מלא נסיונות לכל בני האדם 49233 

מה שאין , ועזרה זו היא לכל אדם, ה עוזרו אין יכול לו"עליו ומבקש להמיתו ואלמלי הקב של אדם מתגבר 49234 

שלא יאכלו נהמא דכסופא , ה להתמודד עם הנסיון בלא עזר ממרום"כן לגבי הצדיקים מניח להם הקב 49235 

, ר נדמה לצדיקים כהר ולרשעים כחוט השערה"שהיצה, (.ב"סוכה נ) ובזה יובן מה שאמרו, לעתיד לבוא 49236 

 49237 .וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ר מתגרה בתלמיד חכם יותר מכולם"כ מה שאמרו שהיצה"ויובן ג

מוצאים אנו בשליחותו של משה , דוגמא מוחשית לנסיונותיהם של הצדיקים מול נסיונותיהם של הרשעים 49238 

ח ממרום נשלח אליו שלי, גם פרעה התנסה אבל נסיונו היה מרופד בסיוע ממרום להכרת האמת, לפרעה 49239 

ומשה נצטוה לנהוג כבוד בפרעה , והשליחות לוותה באותות ובמופתים, ולאלפו דעת´ לדבר בשם ה 49240 

ה הקטין עבורו את הנסיון ובקשו להרשות לבני ישראל ללכת "והקב, (´ר ז"שמו) ולחלוק כבוד למלכותו 49241 

, חומר ובלבניםוממילא מובן שלאחר מכן הם ישובו לעבוד עבורו ב, ´רק דרך שלשת ימים לעבוד את ה 49242 

 49243 .היש סיוע גדול מזה לאדם בנסיונו בטיב הנסיון ובצורתו

ה מבקש את רשותו לצאת משום שאין כביכול "וחשב שהקב, אבל פרעה ברשעתו הפך את הסיוע למכשול 49244 

הרי שהסייעתא הפכה , והוא מבקש דרך שלשת ימים משום שאין בכחו לכלכלם במדבר, בכחו להוציאם 49245 

ו שנה בשעבוד נורא עד "שהיו פ, היה להיפך שהנסיון היה בהסתר פנים וללא סיוע ובישראל, לו לאבן נגף 49246 

ומשה , וכשבא הגואל לגאלם הוכפל שעבודם, (ח"ז כ"י מ"רש) שנסתמו עיניהם ולבם מצרת השעבוד 49247 

 49248 .והיסורים עצמם הפכו להם למעוז אמונה, (´ר ה"שמו) רבינו עצמו חזר למדין ושהה בה חצי שנה

והיו משתעשעים במגילותיהם , ה"אל מן העבודה ויזעקו ולא הרהרו אחר מדותיו של הקבויאנחו בני ישר 49249 

מה נעני אנן , באהבה´ והיו שמחים ביסורים בעבודתם את ה, (´ר ה"שמו) גואלם´ שהובטח בהם שה 49250 

ויש לנו אמונה , ויש לנו סייעתא דשמיא עצומה שהרי יש לנו תורה שלמה, שנסיונותנו קטנוניים הם 49251 

ומורשת נפלאה של אבותינו שנבחנו בכל , וגודלו´ ועבר גדול ונורא בו ראינו את יד ה, מאבותינומושרשת  49252 

!כולי האי והלואי ונעמוד בנסיונותינו, כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה, הנסיונות ועמדו בהם 49253 

 49254 .(לקט שיחות מוסר)  

 49255 

 49256 מאמר קלג

 49257 .(´ג´ שמות ה)  נואלהי´ נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה לה

צדיקים ילכו בם ´ ועל כך נאמר ישרים דרכי ה, ´קשה עד מאוד להשכיל מתוך המציאות את רצון ה 49258 

ופעמים שכל המציאות הנראית , (7´מכות י) ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו, ופושעים יכשלו בם 49259 

אלקיכם ´ כי מנסה ה, ון קשהת רשות לשטן להעמיד את ישראל בנסי"שנתן השי, לעינים היא רק לנסיון 49260 

למען יהיה בכוחם להטעות את הבריות אלו , ולזאת בא האות והמופת של חולמי חלומות שקר, אתכם 49261 

לשפוט את המציאות על פי , ואין לנו שיור רק התורה הזאת ומינה לא תזוע, הפושעים הנכשלים בם 49262 

 49263 .התורה

ת לבנות את "והם אומרים שרצון השי, מתוך המציאות´ הנה כיום רבים האומרים להשכיל את רצון ה 49264 

אבל השופט את המציאות על פי התורה יודע שזו , י הכופרים ולכן מצוה להתחבר עמהם"ארץ ישראל ע 49265 

ולא ידבק בידך מאומה מן , להתרחק מהכופרים´ כיון שמשה רבינו למדנו על פי ה, טעות ושקר גמור 49266 

ת את הארץ הקדושה על ידי חרם ותועבה ואסור לבנו´ חלילה לה, (ג"דברים י) החרם והיית חרם כמוהו 49267 

 49268 .להתחבר עמם כלל

´ משה רבינו בא לפני פרעה לבקש ממנו בשם ה, ענין זה שלא ללמוד כלום מהמציאות למדנו בפרשה זו 49269 

אף שלא ציין כמה זמן תמשיך , במרחק של שלשה ימים´ שיתן לבני ישראל רשות ללכת לעבוד את ה 49270 

 49271 ?התבונן פרעה במציאות ודחה את הבקשה ומדוע, עד בואנו שמה כי לא נדע במה לעבדו, העבודה

הוא שאל את עצמו אם אלקים הוא ושליט , כי המציאות עוררה בלבו תמיהות רבות על דברי משה 49272 

ואם רעה נגד פניהם ולא , הלא היה עליו לגזור שפרעה ישחררם ויוציאם מן הארץ לצמיתות, בעולמו 49273 

, להורות לשלחם לחפשי ויהיו לאזרחי הארץ כמו לפני השעבוד היה עליו, יוכלו לרשת ארצות גוים 49274 

 49275 .ושיסכימו המצרים שבני ישראל יפרו וירבו

ה קורא לבני ישראל בני בכורי "כיצד יתכן שהקב, כרצונם´ ואז בהיותם בני חורין יוכלו לצאת ולחוג לה 49276 

והואיל , לעבדותם וכל מבוקשו שיתנו להם לצאת לכמה ימים ולשוב, ומסכים שימשיכו להשתעבד בהם 49277 

כ אין "וא, הרי שכביכול אין ביכולתו לבקש דבר גדול יותר, ´ולדעת פרעה הכחישה המציאות את דבר ה 49278 

 49279 .צורך להסכים גם לבקשה קטנה זו

היה , והיה צדיק וישר בעומק לבבו, על המציאות´ לשפוט מדבר ה, אבל אם היה פרעה נוקט בדרך נכונה 49280 

והלא הם בני ? האם נמכרו להם לעבדים? ש למצרים לרדות בבני ישראלוכי איזו זכות י, שואל את עצמו 49281 



ואביהם מפורסם בעולם לנשיא , ובניו ואחיו היו שרי העם, יוסף משל במצרים שמונים שנה, מלכים 49282 

ועתה , ובתחבולות הכניעו את העם האציל לעבדים, ובברכתו עולה הנילוס ומשקה את מצרים, אלקים 49283 

מדוע , להרשותם לצאת לזמן מועט ולחזור, ומבקש בקשה כה פעוטה´ בשם הכאשר חכם גדול בא ומדבר  49284 

 49285 .שלא ירשה להם ברצון טוב

ועל אף התמיהות שהיו לו , ´אף בלא יכולת להבין עומק טעמו של דבר ה, אילו היה עושה כן בטוב לבב 49286 

י גדולות למה לא ביקש ממנ, אם אלקיכם כל יכול הוא ואין עוד מלבדו, היה יכול לשאלם לכשיחזרו 49287 

ה מתנהג עם האדם כאשר "איך שהקב, ואז היה משה רבינו משכילו ומלמדו להועיל, לשחררכם לחלוטין 49288 

ואינו בא בטרוניא עם בריותיו , לפי דעת הבן מלמדו להקל עליו לעשות הישר והטוב, ייסר איש את בנו 49289 

א ירגיש כל קושי לכן בקש דבר מועט שאם אך לבבו ישר ל, לתבוע מהם את אשר יכבד מכוחם לעשות 49290 

 49291 .במילוי המשאלה

, על המציאות ומשמעותה´ לדון מדבר ה, אלא להפך´ הרי לנו שאסור ללמוד מן המציאות על דבר ה 49292 

, והם משקל החסידות בענינים שאינם מפורשים ומכללא איתמר, גלוי´ ואמנם באותם דברים שאין דבר ה 49293 

ורק בסייעתא דשמיא , (´פרק כ) ישריםכמבואר במסילת , בהם יש לירא מאוד כי המכשול בהם קרוב 49294 

 49295 אם בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך, שהרי נראה שהגמרא שואלת כמה פעמים, נמצא את האמת

הרי , וכשמכללא איתמר סותרת הגמרא את הראיה דליכא למשמע מינה, (.ו"עירובין מ7 ט"שבת ל) 49296 

 49297 .שסברת השכל אינה ודאית

אינם יודעים בעצמם את התורה , (.ט"סוטה מ)א  וחכמיא כספרי ר הדורות מתמעטים והולכים"אבל בעוה 49298 

 49299  .ירחם´ ועמא דארעא מדלדלא ואזלא ה, מן המציאות כמו עמא דארעא´ והם לומדים את רצון ה

 49300 .(לקט שיחות מוסר)

 49301 

 49302 מאמר קלד

 49303 .(´ט´ שמות ה)  תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר

אשר לא יפסיק מהאדם את הבלבול הזה אפילו , וא מסיבת בלבול הדעתל ה"עיקר אבדן נפש האדם רח 49304 

והיה מניח דעתו לצייר היטב את , ולו הפסיק את הבלבול הזה אפילו פעם אחת, פעם אחת בימי חייו 49305 

כי , ומצד אחר יצייר את פחיתות עניני עולם הזה, וישוה לנגדו כמו חי את יום המות ואחרי המות, אחריתו 49306 

ויכיר , כי האדם אוהב את עצמו מאד, הציורים האלה שורש עמוק בלבו ויחליף הנהגתו אז בלי ספק יכו 49307 

, וכיון שאינו שם לבו להחליף הנהגתו, ל המחכות עליו אם לא ישוב מכסלה"מיד את הרעות והצרות רח 49308 

 49309 .אות הוא כי לא הפסיק את בלבול דעתו אפילו פעם אחת ונורא הענין מאוד

 49310 

כי שלוחי , הכיר תכף כאשר באו אצלו משה ואהרן שישלח את בני ישראלאשר , וזאת היתה עצת פרעה 49311 

כי לולא הכיר זאת איך לא דן אותם להורגן כמשפט מורדי , המה ובטח באה חנינה לבני ישראל ממעל´ ה 49312 

ואיך עשה זאת , ובכל זאת הוסיף להצר לבני ישראל והכביד עליהם העול ואמר תכבד העבודה, המלוכה 49313 

אלא שזאת היתה עצתו להכביד את העבודה על בני ישראל , תעוררות באה ממעלאחרי שהכיר כי הה 49314 

ו לכל עון ופשע "יוכשרו ח, ופרעה היה חכם גדול וידע כי כיון שדעתם תהיה מבולבלת, ולבלבל את דעתם 49315 

 49316 .ו"והחטא ירחיקם מהשם יתברך ולא יגאלם ח

, אם היה בא לארץ לא היה נחרב הביתו, ה התפלל תפלות כמנין ואתחנן ליכנס לארץ"והנה ידוע כי משרע 49317 

וכתיב כי העושק יהולל חכם ויאבד , מעט בלבול הדעת פעם אחת בכל ימי חייו? ומה גרם שלא בא לארץ 49318 

דתן , י כשהכסיל מקנטר את החכם מערבב דעתו וגם הוא נכשל"ופירש רש, (´קהלת ז) את לב מתנה 49319 

בוהו ואבדו את לבו וגרמו לו שהקפיד נגד וערב, עליכם וישפוט´ ואבירם קנטרו את משה לומר ירא ה 49320 

 49321 .א מלכים"ונענש שהשיבו עתה תראה ולא תראה במלחמת ל, ה ואמר והצל לא הצלת את עמך"הקב

וזה יותר , ה לא בא לארץ ונחרב הבית"משרע, נורא ואיום הדבר מה בלבול הדעת פעם אחת עושה 49322 

נפלא כי המתחבר והמתקרב לאדם רשע והנה עוד ללמוד מזה דבר , מאלפים שנה בני ישראל בגלות מר 49323 

.ה"ולכן הכשילו דתן ואבירם את משרע, ל את הקרובים לו"והבל פיו של רשע הוא ארס ימית רח, נכשל 49324 

 49325 .(ל"ב מאמר ר"חכמה ומוסר ח)  

 49326 

 49327 מאמר קלה

 49328 .(ד"י´ שמות ה)  ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עלהם נגשי פרעה

המצרים הרשעים היו דוחקין בהן ואומרין להם כלו  ,הנוגשים אצים לאמר (ג"ה כ"פ) במדרש רבה 49329 

והיו רואים אותם בצרה גדולה ולא היו דוחקים , אבל השוטרים לא היו אצים שהם כשרים, מעשיכם 49330 

וסבלו מכות כדי , ויוכו שוטרי בני ישראל מכאן אתה למד שהיו כשרים ומסרו עצמם על ישראל, עליהם 49331 



ה הם לקו "אמר הקב, אמר אספה לי שבעים איש מזקני ישראלשנ, להקל עליהם ולפיכך זכו לרוח הקודש 49332 

 49333 .עליהם לפיכך יזכו לרוח הקודש ויתמנו נביאים עליהם

כי פרעה התענין למנות , בטח היו הפשוטים ביותר בתורה ובחכמה, י פרעה"והנה השוטרים אשר נתמנו ע 49334 

על העבדים היהודים  שיכול כל אחד מהם להטיל מורא ופחד, שוטרים אנשים שהם גיבורים וחזקים 49335 

שממנים לשוטרים לא מבין שורות החכמים , ש באומות העולם"ודרך העולם וכ, העושים בעבודת פרך 49336 

ודוקא הפשוטים האלו עלו למדרגה הגדולה ביותר שנעשו , אלא מאלה שיש להם ידיים חזקות, והמלומדים 49337 

 49338 .תן על שבעים אישכדכתיב ויאצל מן הרוח אשר עליו וי, נביאים וסנהדרין באופן פתאומי

וזה , שעולים על עשרות מדרגות ברגע, זה בבחינת מעלית הידועה בבתים גבוהים שמשתמשים בזמננו 49339 

כך ברוחניות אדם עולה באופן בלתי טבעי למדרגות , דבר מאד נפלא שברגע אחד עולים עשרות מדרגות 49340 

כמו השוטרים האנשים , י אהבת ישראל ומסירת נפש בשבילם"ע, גבוהות וגדולות בתורה ויראת שמים 49341 

 49342 .הפשוטים שעלו עד לנביאים ובעלי רוח הקודש

ל הרבה למדתי "על דרך מה שאמרו חז, מלבד מה שבאופן טבעי האדם שאוהב ישראל מסוגל להשתלמות 49343 

ש שהוא "ומי שהוא מחבב את השני כ, (.´תענית ז) ומחברי יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולן, מרבותי 49344 

כי , ואם כך יהיה יהא מסוגל שיהיו לו חברים טובים, תיו ומקבל השפעה מיוחדתאהוב וחביב אצל רבו 49345 

כי הוא , וכשהוא מושלם בכל יכול הוא להיות רב ומדריך לתלמידים, רבים הקופצים עליו להתחבר לו 49346 

 49347 .יודע לכבדם ולקרבם וממילא מתלמד הוא מכולם ומצליח

אמר לו גיירני על מנת , י אחד שבא לפני שמאיבנכר, (.א"שבת ל) ז אפשר לבאר ולהבין את הענין"ועד 49348 

, בא לפני הלל גייריה, דחפו באמת הבנין שבידו, שתלמדני את התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת 49349 

 49350 .זוהי כל התורה כולה ואידך פירושא הוא זיל גמור, אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד

 49351 

ל אפשר לומר הגר החליט וגמר בדעתו ללמוד אב, ענין בקשת הגר וענין התשובה של הלל קשה להבין 49352 

וכבר בילה את , וחשב שכבר איחר זמנו ובא במאוחר, אשר ארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים´ תורת ה 49353 

ולכן בקש שילמדו אותו בקיצור ? ודאג מתי ואיך יבוא לידי ידיעת התורה, ימיו בגויותו רחוק מהתורה 49354 

מה , והוא מה שנאמר ואהבת לרעך כמוך, לידיעת התורהי זה תגיע מהר "והלל נתן לו עצה שע, נמרץ 49355 

 49356 .דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך יהיה פירושא זיל גמור ותשיג מבוקשך

וכדאי לאהוב את השני ולהיטיב אתו , נמצא יותר ממה שאדם מטיב עם זולתו עושה בזה טובה לעצמו 49357 

, ת עצמו ואדרבה לשנוא את השניכי בטבע האדם שלא לאהוב את השני רק א, אפילו מטעם אהבת עצמו 49358 

כמוך , ולא די בזה אלא ואהבת לרעך כמוך ובמסירות, עד שהתורה צריכה להזהיר לא תשנא את אחיך 49359 

ולפי המבואר כדאי לאהוב את השני אפילו מטעם אהבת , ממש בלי חילוקים ההיפך מטבעו של האדם 49360 

 49361 .(זכרון מאיר)  .תורה והיראהכי בזה הוא בונה מעלית להצלחתו ולהשתלמותו בכל דרכי ה, עצמו

 49362 

 49363 מאמר קלו

 49364 .(ב"כ´ שמו ה)  ויאמר אדני למה הרעותה לעם הזה´ וישב משה אל ה

אשר מבלעדו לא , חטאים משורש היצר משורש הנחש הקדמוני, הנה מצינו חטאים גם אצל הראשונים 49365 

למה הרעותה לעם ה באמרו "מצינו במשה רע, והרי גם קבלו עונש עליהם כמו כל החטאים, יתכן כל חטא 49366 

עתה תראה ולא העשוי למלכי שבעה אומות כשאביאם , והרי היה זה חטא אשר קבל עליו עונש, הזה 49367 

הלא מעיקרא לא רצה בשליחותו וסירב על זה בכל מיני ? ומה היה שם, הנה כי זה חטא ממש, לארץ 49368 

א רק שלא הציל והנה ל, סוף סוף כאשר כבר הלך לפרעה למען הצל את בני ישראל ממצרים, סירובים 49369 

 49370 .ולא הקל מעליהם העבודה אלא עוד הרע לעם הזה

ואולי סבל בצרתם , נושא בעול הכלל ישראל בבחינת בכל צרתם לו צר, משה רבינו בהיותו טוב בעצם 49371 

הלא הם ´ וכל דבריו בזה לה, ה"יכולים כבר לתאר לעצמנו איך הרגיש אז משה רבינו ע, עוד יותר מהם 49372 

ם לא היה החטא יותר גדול בכמה פעמים כפלי כפלים לו לא היה אומר למה ומי יודע א, קודש קדשים 49373 

ה שבשביל ישראל הוא אומר "וכיון שראה הקב, ל כן אמרו שבקשה מדת הדין לפגוע במשה"וחז, הרעותה 49374 

 49375 .(ב"כ´ ר ה"שמו) לא פגעה בו 

חטא הלא זה וכשאנו קוראים זה , והנה גם בדיבורים קדושים אלה היה נמצא בהם איזה שמץ של חטא 49376 

כי , ומה שאנו יכולים לדון ולהגיד הוא רק, חטא הבא מכח היצר ועם היצר בכל תנאי החטא, חטא כפשוטו 49377 

ויהא חטא מלאכי אבל , מזה אנו רואים כי גם בקודש קדשים אפשר ויתכן להמצא שמץ מנהו של חטא 49378 

 49379 !ס חטא הוא ממש"סוכ

וגם שם הלא באמת דבריו היו קודש , נהוכן באברהם אבינו מצינו שחטא בשאלו במה אדע כי אירש 49380 

חייא ברבי חנינא אמר לא כקורא תגר אלא אמר לו ´ ר, (ד"ד י"ר מ"בר) קדשים בהכרח וכדאיתא במדרש 49381 



א תינח בזמן שבית המקדש "כי שאל א, עוד מוסיף´ ובגמ, ל בכפרות שאני נותן לפניך"א, באיזה זכות 49382 

מגילה ) ה כבר תיקנתי להם סדר קרבנות"אמר לו הקב ,קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם 49383 

 49384 .(7א"ל

כ קבל "ואעפ, שקלא וטריא אשר מזה אנו חיים עד עולם, הרי כבר רואים אנו איזו שקלא וטריא היתה שם 49385 

חטא אשר מכח היצר , ואם חטא כאן הרי זה חטא כמשמעו, על זה עונש גדול של ארבע מאות שנה גלות 49386 

, הרי מהחטא עצמו אנו רואים גודל מצבו? וחטאו של אדם הראשון מה היה בו, ועם היצר בכל תנאי החטא 49387 

כל חפצו היה , ש כי יודע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים יודעי טוב ורע"כמ 49388 

הנה רצה להיות דומה לגמרי כאלהים בלי , כי אחרי שמצבו היה ותחסרהו מעט מאלקים, להיות כאלהים 49389 

 49390 .גם בלא חסרון זה המעט כל חסרון

, והחטאים של הגדולים היו לפי מצבם בגודל דרגתם, מכל זה נראה כי גם אצל הראשונים היו חטאים 49391 

בדרגות אלו ניתנה להם עבודה כי , (´קהלת ז)א  דרגת כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחט 49392 

ובציור ? ואיך יכשלו, הלא נהורא שריה עבודה קלה מאוד ודאי כי עמם, יעמדו במישור ולא יטו מני דרך 49393 

וכשהדבר מתיצב לפניו הוא אומר , דבר שלא נוגע לו בכלום, אדם המתרחש לו דבר שאין לו בו שום ענין 49394 

 49395 !לי לא נוגע ואין לי בו כל ענין, מאי איכפת לי יהיה מה שיהיה

, חטאיהם היו קלי קלותכל , הלא זה כמו לא נגע להם כל הדברים, במצבם של הראשונים בגודל דרגותיהם 49396 

ואחרי זה החטא עדיין , וזאת היא הנימא הראשונה של חטא, כי רק חטאים כאלה באפשרות להיות אצלם 49397 

הלא היה , (7ח"עירובין י) ר בשקו ובתעניתו"ל שנה ישב אדה"ק, היה ביכולתם להתנתק מהרה מן החטא 49398 

שזהו רק , ן של העדר סיועבהמצב הראשו, בהנימא הראשונה של חטא, עוד במצב הקלות של החטא 49399 

כי אם לא נחלצו רעיוניו לעמוד , ומשם כבר מתחלת השתלשלות החטא, מהסוד של לא מסתייעא מילתא 49400 

 49401 .כי אז הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך, ולהתנתק מהרה מן החטא, תיכף אחרי תחילתו של כשלון

אלא , יהיה חטא לפי מצבו ומעמדוכי החטא שאחר כך כבר לא , ענין של מוסיפין טומאה על טומאה הוא 49402 

ישעיה ) עד מצב שפלות כזה של ובשיקוציהם נפשם חפצה, חטא לא אנושי מכל וכל, חטא עם פראות 49403 

יודע כי , ולא די זה אלא עד שגעון ממש, אי אנושי בתכלית! כי יהיה חפץ בכל מיני שיקוץ וטינוף, (ו"ס 49404 

 49405 !פלאי פלאים! ממש רדכו שאולה והוא בכל חזקו רודף ורץ בעצמו בתוך הים

אחרי כל חטא וחטא מתגדלת הזוהמה ורבה , כל זה הוא מעומק הסוד של מוסיפין טומאה על טומאה 49406 

מבהיל למתבונן לספור , הוא השתלשלות החטאים מאז ומעולם עד החטאים המתועבים שלנו, התהום 49407 

בד הזה שהיא מתבשלת ככ, ל"וכסיום דברי המדרש הנ, ולמנות המדרגות זו אחר זו עד מצב הכבדות שלנו 49408 

 49409 .ישמרנו´ כבדות כזאת שלא בנקל מתנתקין מן החטא ה, נכנס בתוכה (כ"קישוי מ) שנהי וארטסים

, ל"וז (ט"דברים כ) ן על הפסוק למען ספות הרוה את הצמאה"וכדברינו אלה מצינו ראינו באמת ברמב 49410 

קצת התאוה והוא ימלא  כאשר תבוא בלבו, הטעם כי נפש האדם הרוה שאינה מתאוה לדברים הרעים לה 49411 

ויתאוה , אז יוסיף בנפשו תאוה ותהיה צמאה מאוד לדבר ההוא שאכל או שעשה יותר מבראשונה, תאותו 49412 

כי המתאוה לזימת הנשים היפות כשיהיה שטוף , עוד לדברים רעים שלא היתה מתאוה להם מתחילה 49413 

 49414 וכענין שהזכירו חכמים ,תבוא התאוה לבוא על הזכר ועל הבהמה וכיוצא בזה בשאר התאות, בזימתן

 49415 .ש"כ עי"משביעו רעב מרעיבו שבע ע (7ב"סוכה נ)

ר בתחילה דומה לחוט של עכביש ולבסוף נעשה כקלע הזו "אמר רבי עקיבא יצה, (´ב ו"ר כ"בר) במדרש 49416 

בתחילת החטא קל , הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה, (´ישעיה ה) ד"של ספינה הה 49417 

אבל כשאין עומדין , בנשיבה כל דהו אתה מטילו למרחוק ואיננו, כחוט זה של עכביש מאוד להתנתק ממנו 49418 

, החטא בעצמו מתעבה ונעשה כקלע הזו של ספינה, כי אז סוד הדבר הוא כי מוסיפין לו טומאה, תיכף נגדו 49419 

 49420 .אשר לא בנקל תקרענה כי כבדה היא מאוד

אמר רבי יצחק , מאמר השני שם במדרשנראה יותר בהיר מ, ענין זה של מוסיפין טומאה על טומאה 49421 

טיבו של אורח שלא מתערב בעניניך ולא אומר דעה , ב"בתחלה הוא נעשה אורח ואחר כך הוא נעשה בעה 49422 

כל זה באורח שהוא בתחילת , והוא אף רגע לא מתעכב, וכשהנך רוצה אתה מצוה לו לצאת, בכל שהוא 49423 

וכבר מתערב , שך שהותו זו כבר התקרב אליךבמ, אבל אורח הבא ושוהה אתך זמן ועידן, כניסתו אצלך 49424 

 49425 .בעניניך כאוהב ודאי

וכבר גם , ומצוך שכזאת וכזאת תעשה ולא אחרת, עד שהוא נעשה ליועצך, לאט לאט הנך מתרגל אתו 49426 

האורח הזה הוא עכשיו , מצבך עכשיו לא מצבך שמקודם, נתהפך הגלגל אבדת עצמיותך! רצונו רצונך 49427 

נורא מאוד תאורן של ! והוא האיש אשר כבר נמצא בתוך ובפנים, תך לחוץב אשר הוציא ומוציא או"הבעה 49428 

 49429 .ר בענין החטאים"ל במשלם בענין היצה"הדברים שנתנו לנו כאן חז

יהושע בן פרחיה בתחלה ´ תניא אמר ר, (.ט"מנחות ק) ´ועד היכן הדברים מגיעין נראה ממה דאיתא בגמ 49430 

עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו , פני האריאני כופתו ונותנו ל] לגדולה[כל האומר לי עלה  49431 



ואיך הוא ! מחזה נפלא כזה, שהרי שאול ברח ממנה וכשעלה ביקש להרוג את דוד, קומקום של חמין 49432 

 49433 .הרי מקודם שעלה על הבימה הלא היה נותנו לפני הארי? באמת מהלך זה הדבר

אשר הבא להרגך תשכם , באים להרגךבגדר גזלנים ה, ואין זה סתם גוזמא בעלמא אלא ממש כפשוטו 49434 

אבל הלא הפתח פתוח לפניך , אומנם שהגזלנים כפוך והעלוך על הבימה כי לא יכולת לעמוד נגדם, ותהרגו 49435 

ולא די זאת אלא בהיפוך כי כבר התרגלת ? מה אתה מתמהמה ומתאחר? ואיך לא תמהר להמלט על נפשך 49436 

ך עתה לירד ממנה אתה כבר מטיל עליו קומקום עד כי כל האומר ל, במצבך החדש ונפשך חפצה מאוד בו 49437 

 49438 ?איך פותרים חידה סתומה כזאת, הנך כבר שונאו עד מות, של חמין

ויש , קודם החטא יש לכל אדם ואדם מצבו שלו, אלא זהו סוד הדבר הוא סוד החטא והשתרשותו באדם 49439 

אחר שנכשל האדם וכבר אבל ל, ומצבו הוא עד כדי כך שכל האומר לו עלה הוא כופתו ונותנו לפני הארי 49440 

מתעבים , מצבו משתנה עכשיו מרגע לרגע, הוא כבר לא אותו אדם שהיה קודם החטא, חטא אחר הוא 49441 

וכן הלאה וחוזר , ועם התעבות החטאים עוד יותר מתעבים המצבים, החטאים יחד עם התעבות המצבים 49442 

 49443 .חלילה ללא כל מעצור

אם ארזים כאלה , א שבעי רצון אנו מכל מעמדנווכי ל, שקר אתנו אשר אנו מתאוננים תמיד על מצבנו 49444 

מה , כי אחרי קרבם אל הבימה כל האומר לי לירד אני מטיל עליו קומקום של חמין, בקרו עצמן והחליטו 49445 

 49446 ´בגמ? הכי נאמר כי לא בחפץ ורצון אנו רואים את מצבינו, נעני אנן אזובי הקיר השותים כמים עולה

, רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, אמר הכי אלכסנדרי בתר דמצלי´ ר (ז"ברכות י) 49447 

אלכסנדרי היה יכול לומר רצוננו לעשות רצונך לא כן ´ רק ר, ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות 49448 

 49449 !מה שאנו עושים כל היום זה רצוננו וחפצנו, אנחנו

ז "מה זה אשר בחטא העגל חטא של ע, ל הסבא מקלם העיר הערה גדולה"ר ז"ועל דרך זה נבין מה שאדמו 49450 

ש ראיתי את העם והנה עם קשה עורף הוא וכן "כמ, נתבעו בעיקר על קשיות ערפם ולא על עצם החטא 49451 

 49452 !נשנית אותה התביעה על קשיות ערפם ולא על עצם החטא, (´דברים ט)ב  בפרשת עק

ה שבאה בלוית החטא שהחטא לבד כלא הוא לגבי הוספת הטומא, אבל לפי דברינו הדבר פשוט בתכלית 49453 

וזהו אשר אמר הכתוב , שזהו ענין של קשה עורף, שחפצים ככה בדוקא ולא אחרת, הוא הרצון החזק 49454 

עצם החטא הוא ערלת , דבכל חטא כלולים בו שני דברים, ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד 49455 

וערפכם לא תקשו עוד הוא , ובתרגום מפורש עוד יותר טפשות לבכון, י אוטם הלב וכסויו"וכפירש, הלב 49456 

 49457  .והוא תוספת החטא המרובה מעצם החטא, החפץ והרצון בהחטא שרוצה דוקא ככה ולא אחרת

 49458 .(דעת תורה)

 49459 

 49460 וארא

 49461 מאמר קלז

 49462 .(´ב´ שמות ו) ...וארא אל אברהם. ´וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה

א שמר את הדבר אלא בא להתחכם ומשה ל, ה למשה שלא יניח אותם פרעה לילך"לפי שכבר הודיע הקב 49463 

ועל דבר , ה"וכי מה היה לו להרהר אחר מדותיו של הקב, ה למה הרעותה לעם הזה"על גזירתו של הקב 49464 

ה שבשביל צער "ולפי שנסתכל הקב, ד וידבר אלקים אל משה"זה בקשה מדת הדין לפגוע במשה הה 49465 

 49466 .(´א´ ר ו"שמו) ´הד ויאמר אליו אני "הה, ישראל דבר כן חזר ונהג בו במדת הרחמים

וכמו , וכל שכן מה שנראה כדין, ההשגה האנושית קצרה מהבין אפילו מה שנראה כרחמנותו יתברך 49467 

ופירשו בגמרא מפני שעושה מדותיו של , שאמרו במשנה האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותו 49468 

אחרי מעשה העגל הראני ה "ומצאנו שבקש משה מהקב, (.ה"מגילה כ) ה רחמים ואינן אלא גזירות"הקב 49469 

אמר לו אין אתה יכול לעמוד על , ל שאמר הראני מדה שאתה מנהיג בה העולם"ופירשו חז, נא את כבודך 49470 

 49471 .(ה"ילקוט שצ) מדותי

ה הן באחדות "ורק כלל אחד בידינו שכל מדותיו של הקב, סוד ההשגחה הוא מדי עמוק לילוד אשה להשיג 49472 

ולכן חייבים לקבל גם את היסורים בשמחה , הרחמים את הדין ואין הדין סותר את הרחמים ולא, גמורה 49473 

ומוכרח לסמוך על אמונתו שלא נחשד , אלא שהאדם נבער להבין את הדבר לאשורו, משום שהם לטובה 49474 

 49475 .ה לעשות דין בלתי צודק"הקב

אתה מוצא אברהם היה מהרהר אחר מדת , ל"ל מענין זה אצל אברהם אבינו וז"מצאנו דבר נפלא מאד בחז 49476 

ה באמרפל "עזרני הקב, לוי אמר כמדומה אני שקבלתי כל שכרי בעולם הזה´ ר? דין ומה היה אומרה 49477 

ה כיון שהרהרת "אמר לו הקב, ב"כבר קבלתי שכרי ושוב אין לי שכר בעוה, וחביריו והצילני מן הכבשן 49478 

שם  לפיכך ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק והעלהו, אחר מעשי עולה אתה צריך 49479 

 49480 .(תנחומא לך לך) לעולה



לא , דאיזה עוולה עשה אברהם בזה שחשב שלא יקבל שכר, ולכאורה דברי התנחומא אינם מובנים כלל 49481 

ועל כרחך לומר ? ולמה נחשב שהרהר אחרי מדת הדין, מצאנו שבעט ביסורים או שהיו לו איזה תרעומת 49482 

נפשו על כבוד שמים ישאר ללא שאברהם שמסר , שגם דבר כזה אסור לומר משום שאינו דרכי נועם 49483 

לומר שהדין לבד פועל בלי רחמים וזה , ואם חושבים כן כאילו מפרידים מדת הרחמים ממדת הדין, שכר 49484 

 49485 .דבר שאי אפשר

אף על פי ששכר מצוות אינו אלא חסד ממנו , (´אבות ב) וכבר למדנו ונאמן הוא לשלם לך שכר פעולתך 49486 

כי אם , ל"חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וז´ וק ולך הוכמו שפירש החובת הלבבות את הפס, יתברך 49487 

לא יהיה שקול בטובה אחת מן טובות הבורא עליו בעולם הזה כל , היה מעשה האדם כחול הים במספר 49488 

יהיה כל מעשהו נכחד ונשקע , ואם ידקדק הבורא עם האדם בתביעת הודאת הטובה, שכן אם יהיה לו חטא 49489 

יהיה מגמול הבורא לו אינו מגיע לו על מעשהו אלא הוא מחסד ומה ש, בקטנה שבטובות הבורא עליו 49490 

 49491 .(ד"שער הבטחון פ) הבורא עליו

שהעונש של המהרהר אחרי מדת הדין הוא מדה כנגד מדה שגורם לעורר על , גילו לנו כאן חכמי המדרש 49492 

ה עוסק "אחרי שנתגלה למשה שהקב, וזה שאמרו שבקשה מדת הדין לפגוע במשה, עצמו את הדין 49493 

היה לו למשה להבין שהצרות , ומקשה את לב פרעה כדי להפרע ממנו על כל מעלליו, תם של ישראלבהצל 49494 

היה לו להבין שכל , ובמיוחד אחרי יציאת מצרים תהיה קבלת התורה, של ישראל אינם אלא רחמים 49495 

ואיך אמר למה הרעתה לעם , ה על הר סיני"הצרות הן הכשרה וצירוף כדי שיהיו ראוים להתגלות הקב 49496 

 49497 ?זהה

ואם תמצא , ל"ש רבינו יונה וז"מאידך מצאנו שהעצה להמתיק את הדינים היא קבלת היסורים באהבה כמ 49498 

יהיה זה לו למגן מן היסורים הראויים , את החוטא צרה וצוקה ויצדיק עליו את הדין ויקבל המוסר באהבה 49499 

וכן , חסד והרחמיםמשום שמראה בזה שהדין והעונש נובע ממקור ה, (ב"י´ ת ד"שע) ל"לבוא עליו עכ 49500 

כמו שספרו על רבי עקיבא שהיה הולך , נהגו חכמי ישראל לקבל כל פגע רע באמונה חזקה שהכל לטובה 49501 

ובא הרוח וכבה את נרו ואכל חתול את תרנגולתו , בדרך ולא מצא מקום אכסניא ונאלץ ללון חוץ לעיר 49502 

 49503 .ודרס ארי את חמורו

ובסוף נתברר שנשבה כל העיר , ה עושה הוא לטובה"על אף כל זה הצדיק עליו את הדין שכל מה שהקב 49504 

ואיתא , (7´ברכות ס) ובזה שהוכבה נרו ונהרגו התרנגולת והחמור לא הרגישו בו וניצל, על ידי גייסות 49505 

ואין יסורים באין אלא לאהבתן של , אין יסורים באין על ישראל אלא לטובתם, (א"ר י"תנדבא) ל"בחז 49506 

וצוה לרופא לרפאותו ולהכניסו , היה לו עבד ועלתה לו מכה ברגלומשל למה הדבר דומה למלך ש, ישראל 49507 

 49508 .כ"לפניו כשהוא שלם ע

ומזה נלמד כמה , אולם מכיון שלא דבר משה אלא מתוך צערו על צרתן של ישראל נמחל לו ולא נענש 49509 

גם מצאנו שעל ידי לימוד התורה מעורר , גדול הוא הנושא בצערן של הרבים וכל שכן המזכה את הרבים 49510 

שכל מי , (ג"משלי כ) כדאיתא במדרש על הפסוק בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, אדם רחמי שמיםה 49511 

ה "אלא אפילו הקב, ולא רק אביו שהוא בשר ודם, שיש לו בן יגע בתורה אביו מתמלא עליו רחמים 49512 

וקות ה מסתכל בתינ"ל כיון שהקב"ואמרו חז, (´ג א"ר ס"ב) מתמלא עליו רחמים בשעה שהוא יגע בתורה 49513 

 49514 .(´כלה רבתי ב) מיד נהפך כעסו לרחמים, של בית רבן ובתלמידי חכמים שיושבין בבתי מדרשות

ועלינו להתחזק בלימוד התורה ובזה יהיו יסורים , אנו חיים כיום במצב הדומה לזה של גלות מצרים 49515 

, ל התורהונשתחרר מעול מלכות ועול דרך ארץ בזה שנקבל על עצמינו עו, (.´ברכות ה) פורשים מאתנו 49516 

ה רחמים עלינו ויגן "וימלא הקב, על ידי לימוד התורה וכל שכן זיכוי הרבים נזכה שתומתק מדת הדין 49517 

 49518 .(ג"המוסר והדעת ח)  .עלינו בתקופה קשה זו

 49519 

 49520 מאמר קלט

 49521 .(´ב´ שמות ו) ...וארא אל אברהם. ´וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה

י בר סימון כי העושק זה משה שעשקו אותו דתן "אר, תנהד כי העושק יהולל חכם ויאבד את לב מ"הה 49522 

אלא הם ? וכי תעלה על דעת שהיה משה מתאבד, ויאבד את לב מתנה, יהולל חכם עירבבו אותו, ואבירם 49523 

ה אני "ל הקב"א, ואף הוא מקפיד ואומר ומאז באתי אל פרעה, עליכם וישפוט´ שהקניטוהו ואמרו ירא ה 49524 

ה וכי "ל הקב"א, באותה שעה בקשה מדת הדין לפגוע בו, פיד על דבריכתבתי עליך שאתה עניו ואתה מק 49525 

 49526 .(ר שם"שמו) ´ד ויאמר אליו אני ה"הה? בשר ודם אני במדותי שאיני מרחם

לא היה כל חטא אלא תפלה , ל מגלים לנו בזה שבעצם דבריו של משה שאמר למה הרעות לעם הזה"חז 49527 

עליכם וישפוט אשר ´ ן ואבירם שאמרו ירא הוכל התביעה היתה ששמע דברי העושק של דת, ובקשה 49528 

 49529 .והם שערבבו אותו ופגמו את דבריו, הבאשתם את ריחנו



ש ויצא ביום "כמ, שהלא ידע רשעתם של דתן ואבירם, לא יתכן שמשה רבינו הושפע במשהו מדבריהם 49530 

שה מהרהר היה מ, (ה"ל´ ר א"שמו) ל"ויאמר אכן נודע הדבר ואחז... השני והנה שני אנשים עברים ניצים 49531 

כיון ששמע דבריו אמר לשון הרע יש ביניהם ? בלבו ואומר מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל האומות 49532 

ראה בהם את המקור של , אכן נודע הדבר עתה ידעתי באיזה דבר משתעבדים, היאך יהיו ראוין לגאולה 49533 

יהם כדי אלא שמשה הטה אוזן לדבר, עד שתלה בשני רשעים אלה כל שעבודם של ישראל, השחיתות 49534 

 49535 .להוודע על סבלם של ישראל ולהשתתף בצערם

ל שבזכות זה "ואמרו חז, וזו היתה גדולתו של משה כמו שהתורה מציינת ויצא אל אחיו וירא בסבלותם 49536 

אני מניח את העליונים ואת , ה אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל"אמר לו הקב 49537 

ולא עוד אלא שגם דתן ואבירם לא נחשב להם עון על דבר , (ב"ל´ ר א"שמו) התחתונים ואני מדבר עמך 49538 

 49539 .(פסיקתא זוטרתא) זה כי באו מתוך צער

ואף שלא היה , אבל מכיון שסוף סוף קלטו אוזניו של משה את דבריהם שהניסוח שלהם לא היה כראוי 49540 

, פגמו דבריהם בבקשות ובתפלות על ישראל שיצאו ממקור החסד והרחמים, אותו מקרה אלא פעם אחת 49541 

כל , הרי לנו כמה גדול כוחה של שמיעה שאף החכמים הגדולים ביותר, וגרמו ערבוב בחכמתו ובתורתו 49542 

ואף כשהיו חייבים להקשיב להם , חכמתם התערבבה ונפגמה על ידי זה שלאזנם הגיעו דברים לא הגונים 49543 

 49544 .לשם מטרות נשגבות

, איש המנוגע כדי שלא יטמא אותוהתורה מזהירה להתרחק מ, את הכלל הזה אנו למדים גם מדיני התורה 49545 

ולא עוד אלא אף אם אינו , בכל זאת עוברת ממנו הטומאה אליו, פ שהוא אינו נוגע בנגע אלא בגופו"ואע 49546 

עד כדי כך שאם , וטומאה זו משפיעה גם על הנפש, נוגע בו ורק נכנס לאוהל המנוגע הריהו נטמא על ידו 49547 

, תרומה או קדשים או נכנס למקדש הרי הוא גורם טומאה ואם הוא אוכל, הוא נוגע בקודש הוא פוסל אותו 49548 

 49549 .הרי עד כמה ההתקרבות לטומאה שאינה אלא בגוף פוגמת בנפש, וחייב על זה מיתה בידי שמים

על אחת כמה וכמה חמורה , ואם התקרבות הגוף לנגע שבגוף יש בה פגיעה חמורה כזו בנפש האדם 49550 

ל על שכנות "ומשום זה כה הקפידו חז, למנוגע בנפש ולא למנוגע בגוף אלא, הפגיעה בהתקרבות הנפש 49551 

כי אין לשער כמה יש , וגם תקנו שיתפללו בכל יום שתצילנו משכן רע, רעה ואמרו אוי לרשע ואוי לשכנו 49552 

אלא גר בקרבתו , ל לחוד"כי על חבר רע הרי מדברים חז, בכך מקליטת הרע אף שאינו מתחבר עם השכן 49553 

ולא עוד אלא אף אם יש כוונה , ת האוזן גורמת ויש בזה מגע בנפשגם קליט, וקולט לפעמים את קולו 49554 

 49555 .ז אגב חילופי דברים יש לחשוש לערבוב כי גדול פגם השמיעה"בכ, להשפיע על השכן הרע ולהוכיח אותו

כשם ששמיעה רעה עלולה לפגוע פגיעה חמורה ולהפוך חכמה להוללות , וממידת פורענות למידה טובה 49556 

ל "ש חז"וכמ, ולהפוך הוללות וסכלות לחכמה, שמיעה טובה להביא ברכה לנפשכן בכוחה של , וסכלות 49557 

ויש שראו את הדרך הטובה שידבק בה האדם , כן אמרו טוב לצדיק טוב לשכנו, אוי לרשע ואוי לשכנו 49558 

 49559 .כי אף אם איננו מתחבר אתו עצם שמיעת קולו יש בה מן התועלת, בשכן טוב

כגון שמע ישראל והיה אם שמוע תשמעו , מונה בלשון שמיעהמצינו בתורה שהיא מצווה על יסודות הא 49560 

הרי שיש גורם עיקרי בעצם , וכן לגבי המצוות והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי, אלקיכם´ בקול ה 49561 

שניתן בו הכוח להבין , כבר עמדנו על כך שעיקר גדולתו של האדם בצלם האלקים שבו, השמיעה 49562 

ומנין , (´ז ה"ר י"ב) ה אמר להם חכמתו מרובה משלכם"קבובזה הוא עולה על המלאכים שה, ולהשכיל 49563 

 49564 .מהשמיעה שיש לה מגע עם הנפש? באה לו חכמה זו

כדברי הכתוב שמעו , כ יש בכוחה של שמיעה טובה אחת ואף במצוה אחת להביא חיות בנפשו של אדם"וא 49565 

אחת במצוה אחת  שמיעה, ג המצוות"ואף באדם שהוא מלא הוללות וסכלות ורחוק מכל תרי, ותחי נפשכם 49566 

וראוי הוא להגיע על ידי כך למדרגה , בכוחה להביא אור בכל מחשבותיו ולהפוך את הכל לחכמה ודעת 49567 

אור הצפון )  .עד שכדאי הוא שיאמרו שירה לפניו, העליונה של האדם שחכמתו גדולה מן המלאכים 49568 

 49569 .(ג"כ´ ב ד"ח

 49570 

 49571 מאמר קלט

 49572 .(´ב´ שמות ו) ...אברהם וארא אל. ´וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה

הדא הוא דכתיב ופניתי אני לראות , ´וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה (´ו´ ר פ"שמו) ל"אמרו חז 49573 

הפסוק הזה נאמר על שלמה , כי מה האדם שיבא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו, חכמה והוללות וסכלות 49574 

ומשה לא שמר הדבר הזה אלא בא , עהה למשה שלא יניח אותם פר"לפי שכבר הודיע הקב, ועל משה 49575 

ז נאמר שאותה חכמה ודעת של "וע, והתחיל לומר למה הרעות לעם הזה, ה"להתחכם על גזרתו של הקב 49576 

, ד וידבר אלקים אל משה"ועל דבר זה בקשה מדת הדין לפגוע במשה הה, משה של הוללות וסכלות היה 49577 

 49578 .´עמו במדת רחמים ויאמר אליו אני ה חזר ונהג, ה שבשביל צער ישראל דבר כן"ולפי שנסתכל הקב



וכבר דרשו , ו אלא מתחנן לפניו למה הרעות לעם הזה"ולא מתרעם ח, ה"ה עומד לפני הקב"משה רבינו ע 49579 

סנהדרין ) כלומר שהיה מדבר בלשון רכה, ל על עמידתו זו של משה את הכתוב תחנונים ידבר רש"חז 49580 

כפי שהכתוב , ק החכמה וממקור החסד והרחמיםומשה עצמו ראה בתפלתו זאת שהיא באה מעומ, (.ד"מ 49581 

ובכל זאת בא , וכוונתו היתה להציל את ישראל משעבודם המר, אומר עליו ופניתי אני לראות חכמה 49582 

ומשה נתבע על זה בצורה , שאותה החכמה של הוללות ושל סכלות היה, הכתוב ומטפח על פניו ואומר 49583 

 49584 .חמורה עד שמדת הדין רצתה לפגוע בו

אל משה עתה תראה אשר אעשה ´ פ ויאמר ה"ל עה"כפי שאחז, א שלא פלט מן הדין לגמריולא עוד אל 49585 

א מלכים שיעשה בהן נקמה יהושע "ואין אתה רואה במלחמות של ל, במלחמת פרעה אתה רואה, לפרעה 49586 

הרי לנו שאף שלא , (ר שם"שמו) מכאן אתה למד שנטל משה עכשיו את הדין שלא יכנס לארץ, תלמידך 49587 

ולמרות , מ כבר יצא עליו הדין הנורא שלא יכנס לארץ אשר כל כך נתאוה לה"מ, ת הדין מידפגעה בו מד 49588 

 49589 .בחמש מאות וחמש עשרה תפלות כמנין ואתחנן לא נענה´ שהתנפל לפניו יתב

ל מתארים אותו כרועה "וחז, ה מעיד עליו בכל ביתי נאמן הוא"ה שהקב"למדים אנו מכאן שאף משה רע 49590 

ונתן נפשו עליהן כעדותו של , רק לטובת ישראל שלא היה יכול לראות בצערן וכל כוונתו היתה, נאמן 49591 

ז מכיון שבניסוח תפילתו היה נראה כמהרהר "ובכ, ומשום כך חזר ונהג עמו במדת הרחמים, ה עליו"הקב 49592 

 49593 .נפגמה חכמתו כהוללות וסכלות, ה ומתחכם על גזירותיו"אחרי מדותיו של הקב

למה אמר , ה תורה לישראל עמד שלמה המלך ואמר"כשנתן הקב, ה"וכן אתה מוצא לגבי שלמה המלך ע 49594 

מה כתיב בו ויהי לעת זקנת , אני ארבה ולבי לא אסור, בשביל שלא יסור לבבו, ה לא ירבה לו נשים"הקב 49595 

, ופניתי אני לראות חכמה ודעת הוללות וסכלות, ולכך אמר שלמה על עצמו, שלמה נשיו הטו את לבבו 49596 

אותה הבינה , והייתי מראה לעצמי שאני יודע את התורה, חכים על דבר תורהאמר שלמה מה שהייתי מ 49597 

מי , כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו? למה, ואותה הדעת של הוללות וסכלות היו 49598 

 49599 .ולפי שהרהרתי אחר מעשיו נכשלתי, ה"ה הקב"רשאי להרהר אחר מדותיו וגזרותיו של ממ

א  י בן חלפת"ופירש ר, אהב נשים נכריות רבות בהם דבק שלמה לאהבהוהנה אמר הכתוב והמלך שלמה  49600 

הרי שכל כוונתו של שלמה לא , לאהבה לאהבן לגיירן ולקרבן תחת כנפי השכינה, (א"ילקוט משלי ל) 49601 

על המלך שלמה נאמר , לגיירם ולקרבם תחת כנפי השכינה, בעולם´ היתה אלא כדי לקדש שמו הגדול ית 49602 

ועליו בישר נתן הנביא לדוד , הבטיח לו כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך´ וה, ויחכם מכל האדם 49603 

 49604 .אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן, הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כסא ממלכתו עד עולם

חכמה ´ ונתן לו ה, בעולם´ ובודאי כל חייו היו מסורים למטרה קדושה להיות אהוב לשמים ולקדש שמו ית 49605 

ש וישב "כמ, ולא מלכות סתם אלא שמלך על העליונים ועל התחתונים, שר גדול וכסא מלכותרבה ועו 49606 

והן יעבירו , ובנשאו בנות מלכים היתה מטרתו להשפיע עליהן מרוחו, (´סנהדרין כ) ´שלמה על כסא ה 49607 

 49608 ובדרך זו יצליח לקרב, ומהם תתפשט השפעה זו על כל האומות המשועבדות להם, מרוחן על בתי המלכות

 49609 .את כל בני דורו לאביהם שבשמים ולהכניסם תחת כנפי השכינה

וכתוב בה ותרא מלכת שבא את כל חכמת שלמה ולא היה בה , הנה מלכת שבא באה לפני שלמה רק לשעה 49610 

ל קוראים עליה את הפסוק אליך גוים יבואו מאפסי "וחז, אלקיך ברוך´ ותאמר אל המלך יהי ה, עוד רוח 49611 

ת כמה וכמה ששלמה חשב שנשיו שתעמודנה לפניו תמיד בבית מלכותו ודאי ועל אח, (ז"ר כ"שמו) ארץ 49612 

, להפיץ דעת אלקים בעולם ושזו חובתו של כל אדם, לבצע התפקיד הקדוש שנטל עליו, תושפענה מרוחו 49613 

 49614 .חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב (ה"א פכ"תדב) ל"כמשאחז

, ת"ה ששלמה עומד בחכמתו הגדולה במעלות העליונות על עבודת השיומה נורא הדבר שבאותה שע 49615 

, רואים בשמים שאותה הבינה ואותה הדעת אינה אלא הוללות וסכלות, ועוסק בתיקון העולם במלכות שדי 49616 

ל "כפי שאמרו חז, י נתן הנביא גרם לחורבנו"ע´ כפי שהבטיח לו ה´ ולא עוד אלא שבמקום בנין הבית לה 49617 

ובאותה שעה עלתה במחשבה , לים שלמה מלאכת בית המקדש נשא בתיה בת פרעהבאותו הלילה שהש 49618 

 49619 .(א"ילקוט משלי ל) ה להחריב את ירושלים"לפני הקב

והנה לא היה כאן אלא משגה קל בקצה עומק שכלו של שלמה אשר אי אפשר לעמוד עליו כפי שאמרו  49620 

תו זמן שהיה עוסק בקידוש שם ז באו"ובכ, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, (7ו"שבת נ) ל"חז 49621 

ראו בשמים פגיעה בחכמתו הגדולה עד שקראו אותה הוללות , שמים ובגמילות חסד עם כל בני העולם 49622 

ל ראו בזה עונש נורא "שחז, ולא עוד אלא שכתוב עליו ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, וסכלות 49623 

, אור הצפון)  .לא נכתב עליו המקרא הזהנוח לו לשלמה שיהא גורף ביבין ו, (ר שם"שמו) עד שאמרו 49624 

 49625 .(ח"י´ ד

 49626 

 49627 מאמר קמ

 49628 .(´ב´ שמות ו) ...וארא אל אברהם. ´וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה



ואיש שומע , (י"רש) וידבר אלקים אל משה דבר אתו משפט על שהקשה לדבר למה הרעות לעם הזה 49629 

מאזין ויורד על מתכונת , וטן כמו שהןאיש שומע הוא הלוקח דברים כפש, (א"משלי כ) לנצח ידבר 49630 

בלקחו , ג"וכי זה היה חטא שאול המלך לפי דברי הרלב, ומקבל כל כולן בלי כל תוספת וגרעון, הדברים 49631 

והמוסיף , והוא אשר הוכיחו שמואל הנה שמוע מזבח טוב, מקצת הדברים ועשאן בנין מעצמו ושכלו 49632 

ואמרת אלוה , הדבר הוא דוקא כמו שהוא בשלמותוכי מציאותו של , כ הגורע הוא מפסיד כל הדבר"וכש 49633 

 49634 .צרופה מזוקקת שבעתים בדקדוק גדול כל כחוט השערה

הוי זהיר במצוה קלה  (´אבות ב) ל"ואמרו רבותינו ז, ל"ל וז"מביא משל מחז (´י´ ת ג"שע) רבינו יונה 49635 

ל מצות לא והנה בתורה פורש מה יעשה לכל עובר ע, כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות 49636 

כדי שלא יחדלו לקיים המצות הקלות ויתעסקו , ומתן שכר על כל מצות עשה לא נתפרש בתורה, תעשה 49637 

 49638 .בחמורות לבדנה

ולא הודיעם , מענין המלך שאמר לעבדיו לנטוע בפרדסו כל עץ נחמד, (´תנחומא עקב ב) ומשלו על זה 49639 

וכן , יטעוהו רב מינים נטעי נעמניםעל כן , כי חפץ המלך אשר לא יחסר כל בפרדס, שכר מטע כל אילן 49640 

כי בהשלים חק , ענין המצות כי הואיל השם לזכות את ישראל בקיום כל המצות להנחילם חיי עולם 49641 

כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין  (7ז"ז י"ע) ל"הלא אמרו רז, מלאכתם תהי משכורתם שלמה מעמו 49642 

 49643 .פ שאמרו תלמוד תורה כנגד כולם"אע, לו אלוה

בעדן מקדם שם שם ´ מהגן הנחמד אשר נטע ה, ומצוה נטיעה נחמדה היא חלק מהפרדס הגדול כל מצוה 49644 

ש שיער כל מצוה "הוא ית, ובעל הגן הוא היודע כל נטע ונטע בכל הקיפו ומכוונותיו, את האדם אשר יצר 49645 

והוא  וזה המוסיף ולוקח הדברים לפי שכלו איך ישכיל, ומצוה בדקדוק גדול להתאימן להאדם תכלית הגן 49646 

לכל ´ אין ביכולת לשום נברא לדעת מעשה ה, אי אפשר לו לדעת הקיפן של המצות וכוונותיהן, רק נברא 49647 

 49648 .ה הם ומי יבוא למחשבותיו"התורה ומצוותיה שכל הקב, פרטיהם

מה נואלו החכמים הבודים מלבם ומשכלם שיטות בהנהגת האדם , ומזה עלבון גדול ליוצרי שיטות חדשות 49649 

אבל כבר הראנו לדעת כי , ואם גם צודקים הם בחלקים ואופנים, ב חכמה וישרות בהםואם כי ר, וחייו 49650 

, האמת הוא אמת דוקא אם הוא שלם בכל כולו, האמת הוא אמת רק אם הוא מתאים מראשית עד הסוף 49651 

ד להקיף כל פרשת חיי האדם כדי "אי אפשר הוא לבו, אבל אמת של חלקים וקטעים הנה הוא שקר כולו 49652 

ה יוצר האדם הוא יודע איך להקיף ולסדר כל אופן חייו של "הקב, כל אופני הנהגת חייהםלהמציא להם  49653 

 49654 ?וחכמים מה להם לזה, ה הוא כיוון במצוות התורה כל השלמות לחיי האדם"הקב, האדם

כי מה האדם , ד ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות"הה, (´א´ ר ו"שמו) הוא אשר אמרו במדרש 49655 

ה התורה לישראל "על שלמה כיצד כשנתן הקב, הפסוק הזה נאמר על שלמה ועל משה, ךשיבוא אחרי המל 49656 

ה לא ירבה לו נשים לא בשביל "למה אמר הקב, ה ואמר"עמד שלמה המלך והחכים על גזרתו של הקב 49657 

 49658 .מה כתיב ביה ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, שלא יסור לבבו אני ארבה ולבי לא יסור

אותה הדעת של , הייתי מחכים על דברי תורה והייתי מראה לעצמי שאני יודע דעת תורהאמר שלמה מה ש 49659 

מי רשאי להרהר אחר , למה כי מה האדם שיבא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו, הוללות וסכלות היא 49660 

שכל דבר שיצא מלפניו הוא נמלך בפמליא של מעלה ומודיע להם , ה"ה הקב"מדותיו וגזירותיו של ממ 49661 

 49662 .כ"א כל אמרת אלוה צרופה ע"וכה, כדי שידעו ויעידו כולן כי דינו דין אמת וכל דבריו בהשכל, הדברים

´ כי ה´ גם הם עוד לא באו בסוד ה, גם שלמה החכם מכל אדם גם משה אף ששכלם כבר היה שכל התורה 49663 

 49664 כל האדם הוא רק חפצא? מה הוא האדם שיבוא אחרי המלך, אלהים אמת תמים פעלו וכל דרכיו משפט

 49665 .ואיך יקיף ואיך יבין כללות, נקודה קטנה ומוגבלת רק קצות דרכים לו, של קרן זוית

ובזה , ששה חדשים בשמן המור וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים, (´אסתר ב) הרגשתי במגילה 49666 

כל הנשים ראו כל , ובהגיע תור אסתר בת אביחיל לבוא אל המלך לא בקשה דבר, הנערה באה אל המלך 49667 

אבל , ובהשקפה כזאת כבר מובן מאליו במה שנשארים ומה טוב יכולים להשיג, בצלוחית הבושםהצלחתם  49668 

 49669  .אסתר ידעה שאם אף שצלוחית הבושם יש בה משום איזה עזר אבל לא בהם תבוא כל ישועתה

 49670 .(דעת תורה)

 49671 

 49672 מאמר קמא

 49673 .(´ג´ שמות ו) וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי

הרבה פעמים נגליתי על , ה למשה חבל על דאבדין ולא משתכחין"ל הקב"א, (´ו ד"ר פ"שמו) ל"אמרו ז 49674 

, כשם שאמרתי לך ולא הרהרו אחרי מדותי´ ולא הודעתי להם כי שמי ה, אברהם יצחק ויעקב באל שדי 49675 

ביקש לקבור שרה ולא מצא עד שקנה בדמים ולא , אמרתי לאברהם קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה 49676 

ביקש לשתות מים ולא מצא ולא הרהר , תי ליצחק גור בארץ הזאת כי לך ולזרעךאמר, הרהר אחר מדותי 49677 

 49678 .אחר מדותי



בקש מקום לנטות אהלו ולא מצא עד שקנה במאה , אמרתי ליעקב הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה 49679 

ולבסוף אמרת ומאז באתי אל , ואתה תחילת שליחותי אמרת לי מה שמי, קשיטה ולא הרהר אחר מדותי 49680 

 49681 .וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל לפי שהן לא הרהרו אחרי, הרע לעם הזה פרעה

שמעתי נאקתם בעבור הברית שכרתי עם אבותיהם , פ שישראל באותו הדור לא היו נוהגין כשורה"ואע 49682 

ה שיגאלם שלא "נשבע הקב, לכן אמור אל בני ישראל אין לכן אלא לשון שבועה, ד ואזכור את בריתי"הה 49683 

אעשה להן מה , והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, ד תעכב גאולתן"א מדהיירא משה שמ 49684 

 49685 .כ"שאמרתי לאבותיהן שאתן להן את הארץ ויהיו יורשין אותה בזכותן ע

היתה רק על מה , כ"כי אותה התביעה שנתבע משה על ההרהור ושעליה נענש כ, ל"למדים אנו מדבריהם ז 49686 

הבטיח ´ כל אחד מהם וכולם יחד עמדו בנסיונותיהם הקשים שה כיון שהאבות, שלא הגיע למעלת האבות 49687 

וזה לא מצא מים לשתות ורבו עמו על , פ שזה לא מצא מקום קבורה עד שקנה בדמים"ואע, להם הארץ 49688 

 49689 .וזה לא מצא לנטות אהלו עד שקנה במאה קשיטה, המים

לא ´ באל שדי ובשמי הכי אליהם נראה רק , כמו שהגיע לה משה´ ואף שהם לא הגיעו להכרת ידיעת ה 49690 

ה ומשה "ובכל זאת לא הרהרו אחר מדותיו של הקב, מה שמו והוא אמר לו´ ומשה שאל לה, נודע להם 49691 

ומכאן , שלבסוף היה עליו דין שלא יכנס לארץ, ותביעה זו שלא הגיע למעלת האבות היתה בעוכריו, הרהר 49692 

 49693 .בותי אברהם יצחק ויעקבכמה חמור הוא החיוב של חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה א

שאף שיהיה , האמונה בלי הרהור, ל נמצא שזהו באמת הסוד של ברית אבות"כשנעמיק בדבריהם ז 49694 

ואף שרבות , יקום´ ה שדבר ה"מ יהיה נאמן בבריתו עם הקב"מ, ´המובטח מלא סתירות לקיום דבר ה 49695 

היא ´ כי עצת ה, ה"ח עם הקביהיה לבו בטו, וכל המציאות בהוה נראית כסתירה גלויה, מחשבות בלב איש 49696 

 49697 .תקום ודבר אחד מדברו לא ישוב ריקם

ובשכר עמידתם בברית עמד גם , ה ולא הרהרו אחר מדותיו"והיא מעלת האבות שעמדו בבריתו של הקב 49698 

ה שלא "לא הרהר הקב, ואף שישראל שבאותו הדור לא היו נוהגין כשורה, ה בבריתו שכרת להם"הקב 49699 

והביא אותם אל הארץ ונתנה להם בעבור , בריתו עם זרעם והוציאם ממצריםוהקים את , לקיים את בריתו 49700 

 49701 .הברית שכרת עם אבותיהם

היה הוא מכניסם לארץ והיתה ירושת הארץ ירושת , ואלולא ההרהור שהרהר משה רבינו שזה פגם בברית 49702 

שון שולטת ולא היו גולין מן הארץ ולא היתה שום אומה ול, והגאולה היתה גאולה שלמה ונצחית, עולם 49703 

והעתיד לבוא שאנו מצפים שיבוא , בחקותי המובטחות לעתיד לבוא´ והיו מתקיימות כל הברכות בפ, בהן 49704 

ההרהור של משה , ומה גרם כל החורבנות והגלויות ושינוי המערכה בסדרי קיום ההבטחה, כבר היה בא 49705 

 49706 .רבינו שעל ידו נטל את הדין שלא יכנס לארץ

אם , אם יחישנה או יאחרנה תלוי אך במדת האמונה שמאמינים בהה "נמצא שקיום ההבטחה של הקב 49707 

שכל , וצדיק באמונתו יחיה, ואם האמונה פגומה גם הקיום פגום, האמונה שלמה גם קיום ההבטחה שלם 49708 

וההרהור , לא הרהרו אחרי מדותי של האבות הוא ששמר להם את הברית, החיים וכל הקיום תלוי באמונה 49709 

 49710 .ולה השלמה לאלפי שניםשל משה רבינו דחה את הגא

לקבל הכל באהבה ולא להרהר אחר , ואשר על כן עצה אחת ויחידה היא לאדם הסובל ולאומה בגלותה 49711 

אלא ישלח , ה גם הוא לא יהרהר אחר המעשים אם הם כדאים או לא"ז יזכו לכך שהקב"שרק עי, מדותיו 49712 

ואדרבא אם התפלה באה , מועלתואם אין עמידה בנסיון שלא להרהר אפילו התפלה אינה , גואל ויגאלם 49713 

וכמו שהיה אצל משה רבינו , ועל ידה עוד תגדל התביעה, מתוך הרהור גם התפלה היא בכלל ההרהור 49714 

ה ואמר למה "נתן נפשו עליהם ועמד בתפלה לפני הקב, שמתוך היותו בעול עם ישראל והשתתף בצערם 49715 

 49716 .הור והיא גרמה לרעהה כהר"אלא נחשבה בעיני הקב, ולא רק שהתפלה לא הועילה, הרעות

וביארו בגמרא , חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, (.ד"ברכות נ) והיינו ששנינו 49717 

אפשר להגיע , אולם הרי ראינו שמתוך עמידה בנסיון שלא להרהר? ושמחה זו כיצד, לקבולינהו בשמחה 49718 

אינה שמחה הנעשית רק  כ הקבלה בשמחה את הרעה"וא, לתכלית הטובה כמו שזכו האבות הקדושים 49719 

והרי זה כעין נסיון העקידה שנתנסה בו אברהם , אלא שהיא מקור השמחה של שמחת עולם, לשם מצוה 49720 

אבל העמידה בו היה מקור הברכות והישועות של , שאמנם היה נסיון קשה לעמוד בו בשעת הנסיון, אבינו 49721 

 49722 .ישראל בכל הדורות עד העולם

אמנם קשה היא העמידה , או על האומה כולה בשעת יסורים וגליות וכן הוא בכל נסיון שעובר על האדם 49723 

ולכן אם , ותהיה השמחה במעונו´ אבל אם הוא מתגבר ועומד בנסיונו יזרח עליו כבוד ה, באותה שעה 49724 

והוא מברך , אז גם בשעת הנסיון של היסורים והגלויות הוא מקבלם בשמחה, האדם זוכה להגיע להכרה זו 49725 

 49726 .(דליות יחזקאל)  .והיינו לקבולינהו בשמחה, רך על הטובהעל הרעה כשם שהוא מב

 49727 

 49728 ממאמר קמב



 49729 .(´ג´ שמות ו) לא נודעתי להם´ וארא אל אברהם אל יצחק באל שדי ושמי ה

וענין הכתוב כי נראה לאבות בשם הזה שהוא מנצח , לא נודעתי להם´ ושמי ה, ל"ל וז"ן ז"כתב הרמב 49730 

ברעב פדה אותם ממות , שלא נתבטל בהם נוהג העולםולעשות עמם נסים גדולים , מערכות השמים 49731 

כי , והם ככל היעודים שבתורה בברכות ובקללות, ונתן להם עושר וכבוד וכל טובה, ובמלחמה מידי חרב 49732 

 49733 .או רעה בעונש עבירה רק במעשה הנס, לא תבוא על האדם טובה בשכר מצוה

אבל שכר כל התורה ועונשה , יגרעו ממנו לא יוסיפו בו מעשיו דבר ולא, ואם יונח האדם לטבעו או למזלו 49734 

, והם באדם עונש ושכר באמת, יחשב בהם לרואים שהוא מנהגו של עולם, ז הכל נסים והם נסתרים"בעוה 49735 

כי אלה מופתים , ומפני זה תאריך התורה ביעודים בעולם הזה ולא תבאר יעודי הנפש בעולם הנשמות 49736 

באלהים הוא דבר ראוי בתולדה שהיא תשוב אל  וקיום הנפש ודבקה, (כנגד הטבע) וכנגד התולדות 49737 

 49738 .ל"האלהים אשר נתנה עכ

כי שכר ועונש אינו מאורע מיוחד שיארע לאדם שיענישוהו על מעשיו או ישלמו לו , ל"למדים מדבריו ז 49739 

הטוב שהוא , אלא שכל מה שיעבור על האדם מישראל מראשית יצירתו עד רגעו האחרון, שכר עליהם 49740 

וזהו , וההעדר מכל אלה הוא עונש, חייו במאכל ובמשתה ובכל צרכיו הוא שכר מקבל בעולמו בכל דרך 49741 

יחשב בהם לרואים שהוא מנהגו של , ז הכל נסים והם נסתרים"ל שכר כל התורה ועונשה בעוה"שכתב ז 49742 

י מעשים שלא כדרך "כלומר כיון שאין השכר והעונש מתקיים ע, והם באדם עונש ושכר באמת, עולם 49743 

 49744 .והיינו שנסתרים העונש והשכר במלבושי הטבע, טבע כולה היא רק עונש או שכראלא שכל ה, הטבע

כי הטבע ענינו שהוא טבוע וקיים בסדר , יוצא מזה כי לאדם מישראל אין כלל במציאות דבר שיהיה טבע 49745 

ולאדם מישראל אינו כן שאין מאורעותיו טבועים , היום כמו אתמול והאתמול כמו היום ומחר, קבוע 49746 

ולפי קיום , אלא הכל לפי מעשיו וכפי הבחירה שהוא בוחר אם בדרך הטוב או בדרך הרע, במטבע אחד 49747 

ל כל חיי האדם וכל "ן ז"וזהו מה שהגדיר הרמב, ההלכות הוא משתלם בהליכותיו אם לטוב או למוטב 49748 

ונסתרים , נסים מפני שאין בהם מן הטבע כלל אלא הכל גמול על מעשיו, הטבע וקרא לזה נסים נסתרים 49749 

 49750 .ויחשב לרואים שהם מנהגו של עולם, ני שהטבע וההרגל מכסה עליהםמפ

, למה לא ביארה התורה יעודי הנפש בעולם הנשמות, ל"ל קושיית הראשונים ז"ן ז"ובדרך זו יישב הרמב 49751 

וקיום הנפש ודבקה , כי היעודים בעולם הזה הם מופתים וכנגד הטבע, ולפי דרכו יישבה באופן מחודש 49752 

ועיקר זה למדו , ולא דברה התורה בטבע אלא במופתים, וי בטבע שתשוב לאלהיםבאלהים הוא דבר רא 49753 

שהרי כתב שכר כל התורה , ל יסדו ליסוד מוסד בכל אדם"והוא ז, ל ממקרא שנאמר באבות"ן ז"הרמב 49754 

 49755 .והם באדם עונש ושכר באמת כלומר בכל אדם, ז הכל נסים"ועונשה בעוה

כתוב והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד  שכך, ונראה שיסוד זה יסודו מיציאת מצרים 49756 

ל בעבור היות המכות "ן ז"וכתב הרמב, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, עליה לבלתי היות שם ערוב 49757 

אבל זו מכה משולחת וכאשר יעלו , איננו פלא שיהיה בארץ מצרים ולא בארץ גושן, הראשונות עומדות 49758 

, ראוי היה בטבעם שיבואו גם בארץ גושן, וישחיתו כל ארץ מצרים החיות ממעונות אריות ומהררי נמרים 49759 

שתנצל כולה בעבור שעמי , לכך הוצרך לומר והפליתי את ארץ גושן, אשר היא מכלל ארץ מצרים ובתוכה 49760 

 49761 .עומד עליה כי רובה של ישראל היא

זיקוהו ויאכלו רק שאפילו בארץ מצרים אם ימצאו החיות איש יהודי לא י, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך 49762 

היה גם שילוח פרטי , הכתוב מלמדנו שמלבד השילוח הכללי, כדכתיב ישלח בם ערוב ויאכלם, המצרים 49763 

כטעם , שהבחין הערוב בין יהודי למצרי וידע שרק אליו נשלח וזהו לשון פדות, לכל מצרי ומצרי בפרט 49764 

 49765 .ל"נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך עכ

כיצד המצרי וישראל בבית אחד והגיגית מלאה , מכת דם העשירו ישראלמ (´ט ט"ר פ"שמו) ל"וכן אז 49766 

והמצרי , וישראל שותה מים מתוך הגיגית, ומצרי הלך למלאות הקיתון מתוכה ומצאה מלאה דם, מים 49767 

וישראל שותה , ואומר לו נשתה אני ואתה מקערה אחת, אומר לו תן לי בידך מעט מים ונותן לו ונעשה דם 49768 

 49769 .מכאן העשירו ישראל עד כאן לשונם, שהיה לוקח מישראל בדמים היה שותה מיםוכ, מים והמצרי דם

ש "וכמ, ש למען תדע"אלא בעיקר לשם לימוד וכמ, וכיון שהמכות במצרים לא באו רק לעונש בלבד 49770 

שלא רק שהיתה הפליה בין מצרי ועברי כמו במכת , שהפליה זו באופן נפלא כזה, בא´ ל סוף פ"ן ז"הרמב 49771 

שגם כשהיו שותין מקערה אחת בבת , אלא הפליה כזו שהיתה במכת דם, ה מזיק לעבריהערוב שלא הי 49772 

ועם כל רצונו של העברי להשקות למצרי מים כשזה הפציר בו , היה המצרי שותה דם והעברי מים, אחת 49773 

וגם , וכבר היה בזה הפליה לטובה לעברי, אלא על ידי שישלם המצרי טובת הנאה לעברי, לא היה יכול 49774 

 49775 .והרי זו הפליה שאין כמוה, שתה מים כמו העבריהמצרי 

אלא מדה מהלכת היא בכל אדם ובכל , שאין זה רק להראות נסים במצרים בלבד, ל"ן ז"ולמד מזה הרמב 49776 

ונמצא , וגם בכל מעשה ומעשה בפרט, וכך היא דרכה של ההשגחה שהיא פרטית לכל אחד ביחוד, זמן 49777 



וכל , י המקום והשגחתו עליו הוא נשאר יחידי לעולמיםאלא שבעינ, שלא זו בלבד שנברא האדם יחידי 49778 

 49779 .ההנהגה של מעלה עמו כאילו שאין אחר עמו בעולם אלא הוא בלבד

עיקרן באו כדי ללמד , ה במצרים על ידי המכות"והנפלאות אשר שם הקב, היסוד הזה נוסד מיציאת מצרים 49780 

כל , ל ברואיו אלא פרטית ויחידיתרק השגחה כללית על כ´ שאין השגחת ה, לנו את הלימוד הנפלא הזה 49781 

אותי דוקא , וכמו שאמר יעקב אבינו האלהים הרועה אותי, אחד לפי מה שהוא בכל רגע ובכל מקרה 49782 

ה "אין לו להקב, ל פונה אני מכל עסקי ואיני עוסק אלא בו"ופירשו ז, ש ואני אתן את פני באיש ההוא"וכמ 49783 

 49784 .בעולמו אלא הוא בלבד

וכרועה שאין לו אלא כבשה אחת וכל עסקיו אינם , א מדה טובה מרובה היאונראה שגם לטובה כן כי הל 49785 

ומי שנכשל במחשבה זרה זו עון פלילי , ולפיכך אין מקרה ומנהגו של עולם כלפי אדם מישראל, אלא בה 49786 

ת לזעוק אבל אם לא יזעקו ולא "מצות עשה מה, ל"ל הלכות תענית וז"ם ז"ש הרמב"וכמ, הוא וחמור מאד 49787 

הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי , אמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקריתיריעו אלא י 49788 

ואם תאמרו שהוא קרי , כלומר שאביא עליכם צרה כדי שתשובו, בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי 49789 

 49790 .(דליות יחזקאל)  .אוסיף לכם חמת אותו קרי

 49791 

 49792 מאמר קמג

 49793 .(´ג´ שמות ו) וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי

הרבה פעמים נגליתי לאברהם ליצחק , ה למשה חבל על דאבדין ולא משתכחין"ל הקב"ר א"איתא במד 49794 

אמרתי לאברהם , כשם שאמרתי לך ולא הרהרו אחר מדותי´ ויעקב באל שדי ולא הודעתי להם כי שמי ה 49795 

, רהר אחר מדותיבקש לקבור שרה ולא מצא עד שקנה בדמים ולא ה, קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה 49796 

, בקש לשתות מים ולא מצא ולא הרהר אחר מדותי, ´אמרתי ליצחק גור בארץ הזאת כי לך ולזרעך וכו 49797 

בקש מקום לנטות אהלו ולא מצא עד שקנה במאה , אמרתי ליעקב הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה 49798 

שליחותי אמרת לי  ואתה תחילת, ולא שאלני מה שמי כשם ששאלת אתה, קשיטה ולא הרהר אחר מדותי 49799 

 49800 .ולבסוף אמרת ומאז באתי אל פרעה, מה שמו

ה על ישראל "מה חטא בזה שהתאונן לפני הקב, ה"קשה לכאורה להבין מה הקובלנא על משה רבינו ע 49801 

האם זה דומה לענינים של האבות שלא , ועל קושי השעבוד ההולך ומחמיר מיום ליום, הנתון בצרה גדולה 49802 

והיה מקבל באהבה , באופן כזה בודאי גם משה לא היה מתרעם? הפרטים בחייהם´ הרהרו אחר מדות ה 49803 

 49804 .ובשמחה את היסורין

אילו היה שותק , דוקא אז אסור למנהיג לעבור בשתיקה ולקבל באהבה את צרות עמו, לא כן בצרות הכלל 49805 

אב כמו שה, ה שיעכבו אותו"וזה רצונו של הקב, כי איך המנהיג יכול לראות באובדן עמו, היה חוטא 49806 

וכן כשבני ישראל חטאו , ה גוזר וצדיק מבטל"כי הקב, שמכה את בנו רוצה שאחרים יבואו ויעכבו אותו 49807 

 49808 .ז"ה התרעם ע"יחרה אפך בעמך ולא מצינו שהקב´ למה ה, בעגל אמר משה

אלא על הביטוי למה , ונראה לומר שהטענה למשה לא היתה על שצעק על צרת עמו מתוך מרירות הלב 49809 

ה אין רע כל מה דעביד "כי במדות של הקב, ה אתה מהרהר אחר מדותי"אמר לו הקב ,הרעותה לעם הזה 49810 

כי הצדיק צריך לצעוק , ה"ה למה יחרה אפך בעמך לא התרעם הקב"כשצעק להקב, רחמנא לטב הוא עביד 49811 

האבות , בזה אתה מהרהר אחר מדותי, אבל מה שאתה אומר למה הרעותה שעשיתי רע, ולבטל הגזירות 49812 

 49813 .ואתה מהרהר אחר מדותי שאני עושה רע, מה דעביד רחמנא לטב הוא עבידהבינו כי כל 

, י למה פרסם הכתוב את משאם"ומפרש רש, והנה אורחת ישמעאלים וגמליהם נושאים נכאת וצרי ולוט 49814 

ולזה נזדמנו , שאין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, להודיע מתן שכרן של צדיקים 49815 

רואים מזה עד כמה היסורים , ל"שמחה זיסל זצ´ ז הסבא מקלם ר"אמר ע, ח רעבשמים שלא יוזק מרי 49816 

ה "עשה הקב, יוסף סבל יסורים נוראים והצער הזה של ריח רע לא היה מגיע לו, ניתנים בחשבון ובמדה 49817 

כי , שעכשיו ישאו דברים שריחן טוב שלא יוזק מריח רע, שערביים הללו שדרכן לשאת דברים שריחן רע 49818 

 49819 .א צריך לסבול אינו סובל אפילו כל שהואמה שאדם ל

ה "כשבני ישראל בקשו בשר הקב, ל הראה לי דבר נפלא בענין זה"יצחק מאיר בן מנחם זצ´ ידידי הגאון ר 49820 

, ובכל זאת כתוב וכאמתיים על פני הארץ, י הזמינו עצמכם לפרעניות"אמר התקדשו למחר ומפרש רש 49821 

כדי שלא יהא טורח באסיפתן לא להגביה ולא , של אדםי פורחות בגובה עד שהן כנגד לבו "ומפרש רש 49822 

ז מה שהם לא צריכים לסבול "בכ, ה גזר עליהם כליה מחמת אותו דבר עצמו"פ שהקב"אע, ל"לשחות עכ 49823 

 49824 .עד כדי כך שלא יהיה להם טורח באסיפתן, דאגו בשמים שלא יסבלו

לאדם יסורים הוא מראה לו ה נותן "כשהקב, בהעלותך למדנו´ ז כי ממכירת יוסף ומפ"ואני מוסיף ע 49825 

כי באותו הזמן הוא , ה אוהב אותו"מפני שהקב, שהיסורים הם טובים לו והיסורים הם ממידת הרחמים 49826 

וזה עדות על כל , ושלא יהיה לו טרחה באסיפתן, מראה לו שהוא דואג גם על דבר קטן שלא יריח ריח רע 49827 



וכן רואים בכל צרות הכלל , מנו את טובוה לא הסיר מ"כי הוא רואה שהקב, יסורין שהם ממידת הרחמים 49828 

 49829  .באותו הזמן עושה הרבה טובות בכדי שנבין שהכל הוא מצד הטוב והרחמים, ה עושה"שהקב

 49830 .(דרכי מוסר)

 49831 

 49832 מאמר קמד

 49833 .(´ג´ שמות ו) וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי

ולעשות עמם נסים , מיםן כתב וענין הכתוב כי נראה לאבות בשם הזה שהוא מנצח מערכות הש"הרמב 49834 

ולתת להם עושר , ברעב פדה אותם ממות ובמלחמה מידי חרב, גדולים שלא נתבטל בהם נוהג העולם 49835 

כי לא תבוא על האדם טובה בשכר מצוה , והם ככל היעודים שבתורה בברכות ובקללות, וכבוד וכל טובה 49836 

א יוסיפו בו במעשיו דבר ולא ואם יונח האדם לטבע או למזלו ל, או רעה בעונש עבירה רק במעשה הנס 49837 

יחשב בהם לרואים שהוא מנהגו , ז הכל נסים והם נסתרים"אבל שכר כל התורה ועונשה בעוה, יגרעו ממנו 49838 

 49839 .של עולם

, מ"וניחזי אנן אותם נסים במה נשתנו מכל נסי יצי, ן שכל נסי האבות היו נסים נסתרים"הנה כתב הרמב 49840 

ויצחק , כל התבואות נשדפו או שלא צמחו כלל, שנת בצורת בכל העולם היתה, ולמה נקראו בשם נסתרים 49841 

, ובמה נשתנה נס זה מהפיכת מים לדם, האם אין זה נס גלוי, זרע חלקת שדהו והוציא ממנה מאה שערים 49842 

ויצחק זורע שדהו ומוצא , שהרי מצד הטבע היתה השנה ההיא בלתי מצמיחה וכל התבואות נדונו לאבדון 49843 

 49844 .מאה שערים

, (.ב"נדרים ל) ל"מאות איש ולפי חז´ והנה בא אברהם אבינו עם ג, ורוב נצחונותיהם מלכים´ גבורת ה 49845 

איך יוכל יחיד בדרך הטבע לנצח את , מ"במה חלוק נס זה מכל נסי יצי, היה רק אליעזר לבד ומנצחם 49846 

כ "א, אברהם היה משליך עליהם עפר והוא נעשה חרבות קש ונעשה חצים (ג"ר ל"בר) וגם אמרו? הרבים 49847 

? ולמה באמת נקראים נסים אלו בשם נסים נסתרים, זה נגד הטבע בגילוי גמור כנס יציאת מצרים הלא 49848 

והם , ן"הרמב´ וענין נסים נסתרים הם רק כמו שכ, והמתבאר מזה שבאמת בעצם הנסים אין שום חילוק 49849 

 49850 .נסתרים יחשב בהם לרואים שהוא מנהגו של עולם

ילוי הלזה אם אך ישנה עוד אפשרות שיאמרו הרואים שזהו שאחרי כל ג, וזוהי הערה נוראה ומבהילה מאד 49851 

´ עד שמן הנמנע היה אפי, כ גדול"מ היו בגלוי ופרסום כ"אבל נסי יצי, מנהגו של עולם זהו כבר נסתר 49852 

וכשאין הנס בגלוי , וזהו נס גלוי, לשוטה שבשוטים לבלי לראות שם הנס ולתלותו במנהגו של עולם 49853 

דגם נס נסתר הוא נס נגד , לתלות באיזה דבר עדיין הוא בבחינת נס נסתרכשיש מקום עוד , ופרסום הלזה 49854 

ששם אין זה , ורק שבחינת נסתר הוא ששם יש עדיין מקום חלות של טעות, נס ממש כמו נס נגלה, הטבע 49855 

 49856 .(ח"ק´ א מ"דעת חכמה ומוסר ח)  .עדיין גלוי לכל באותו הגילוי שבנסים גלויים

 49857 

 49858 מאמר קמח

 49859 .(´ג´ שמות ו) חק ואל יעקב באל שדיוארא אל אברהם אל יצ

ועל כן , ר היה להכיר את הרע ולבטלו"שכל תכליתו של אדה, ל בדעת תבונות"המתבאר מדברי הרמח 49860 

´ ומציאות ב, מציאות אחת של מציאות, מציאויות הם´ טוב ורע ב, הועמדה הבריאה באופן זו של טוב ורע 49861 

איך זה הוי העדר , יתכן מציאות של בלתי מציאות איך זה, מציאות של העדר וחסרון, של בלתי מציאות 49862 

ברא מציאות של העדר ואת זה היה , הרי זה באמת מנפלאות הבורא שהוא כל יכול? וחסרון מציאות 49863 

וממילא היה מכיר את המציאות , שאין זה אלא מציאות של העדר וחסרון, ר צריך להכיר ולבטל"אדה 49864 

 49865 .כנס יותר בהמציאות של העדר וחסרוןוכשלא הכיר ולא ביטל נ, האמיתית יחוד השלם

 49866 

´ איש משכיל ומתבונן צריך להכיר ולראות אלו הב, זהו הכלל היותר גדול בכללות הבריאה וכן בפרט 49867 

כל סוד , המציאות האמיתית והמציאות של אי מציאות של העדר וחסרון, מציאויות בכל פרט ופרט 49868 

שהרי אין , ואף שהם מציאות גדולה וחזקה ,התאוות והחמדות הלא נראה לחוש שהוא רק סוד של העדר 49869 

מיד הריהו , ה עוזרו ושובר רצונו"אולם מי שזוכה שהקב, לך דבר שיקשה לאדם בכדי למלאות רצונו 49870 

הביא בלשונו ולא מיהרו לגעור בים  (א"י´ א) ת"י בש"הר! רואה ומכיר מה היה כאן הרי לא כלום ממש 49871 

 49872 .עף מציאות גדולה וחזקההרי מקודם היה ים התאוה ים זו, התאוה ויחרב

אפילו גערה גרידא יכולה להחריב את הים , אבל סוד הדברים הוא שמכיון שאין זה אלא העדר וחסרון 49873 

זה הסוד של מציאות של העדר אם אמנם כי הוא מציאות , חרב ממש כאלו לא היה מעולם, הגדול הלזה 49874 

, ציאות שלה רק העדר והעדרשכל המ, אבל לאחר המעשה הרי רואה ומכיר שאין כאן כלום, גדולה 49875 

קודם שמילא רצונו נדמה לו כהר גבוה ושאי אפשר , (ב"סוכה נ) הרשעים נדמה להם כחוט השערה 49876 



אין לו בהם חפץ וטעם הכל מתועב , ולאחר שמילא תאותו אחר שמילא רצונו, לשוברו בשום אופן ואופן 49877 

 49878 .ומשוקץ בעיניו

עד שיתכן שיבנה אדם , כ גדולה ורחבה"וחסרון היא ככי המציאות הלזו של העדר , ברם אחת עלינו לדעת 49879 

ר "כ עד שאדה"סוד הדבר מגיע כ, והכל עדיין עומד על העדר וחסרון, בנינים גדולים וחזקים ברוחניות 49880 

, גם הוא היה לו כבר שייכות עם המציאות של העדר וחסרון, במצבו הגדול שלא היה שם רק בחינת חלות 49881 

, (7ג"ב ע"ב) ל"ח שהביאו חז"הבחינה בזה הוא לציור מהמעשה דרבב, כי זהו הסוד של זה לעומת זה 49882 

לאחר זמן כשנתחמם הדג התחיל הדג , שהלכו בספינה וסברו על דג שהוא יבשה וירדו עליו ואפו ובשלו 49883 

 49884 .להתהפך וראו שהוא דג

ד אבל אם רק יכול הוא להתנדנ, אפשר לאדם לבנות בנינים גדולים וחזקים, על דרך זה הוא סוד הדבר 49885 

הרי זה עוד מהמציאות של העדר המונחת תחת שנויים תחת , ממקומו אות הוא שאין זה מציאות האמיתית 49886 

כשהדברים והענינים הם באופן קיימות כזאת שאינם זזים , עם קבלת נדנוד יכולה לזוז ממקומה, ביטול 49887 

אות אינה שמצי, כשהם אינם מתנדנדים לעולם זהו הסימן של מציאות האמיתית, ממקומם בשום מצב 49888 

 49889 .מונחת תחת שנויים

בלי  (´ט ג"ר ל"בר) שנאמר עליהם שהיו אום אני חומה, ´על דרך זה עלינו להבין הסוד של האבות הק 49890 

לא כן אלא שסוד האבות הוא , ואין זה כמו שלומדים תמיד שהיו גבורים וחזקים ונצחו הכל, להזיז ממקומו 49891 

הנסיונות הקשים להבות אש לא , מקומה בשום אופןוסודה של מציאות הוא שאין להזיזה מ, שהיו מציאות 49892 

 49893 .מפני שהיו מציאות העומדת בפני כל ואינה נסוגה מפני אש, הזיזום

שתובעים אותו על , וארא אל אברהם ולא הרהרו אחרי מדותי, ה"על דרך זה היא התביעה על משרע 49894 

בהמציאות , אני חומה ואין זה כבר אום, לפי גודל מצבו ורוממותו היה איזה ניד כל שהוא, הרהור 49895 

ה היה שם איזה ענין "ואם לפי דרגתו ורוממותו של משרע, האמיתית אי אפשר להיות שום זיז אף כל דהו 49896 

טענה , (´במדבר כ) והתורה תובעת יען לא האמנתם בי, הרי יש כאן תביעה התנדנד מה, של בא לכלל כעס 49897 

 49898 .בומצאת אל לבבו נאמן לפניך

, על קרקע המציאות האמיתית, א שרגליו עומדות על הקרקע בכל השלמותומצאת את לבבו נאמן לפניך הו 49899 

ביודעו את הסוד של מציאות , (ח"נ´ ר א"שהש) מה היה עושה אברהם אבינו היה ממרמר ומסגף עצמו 49900 

עד , ליכנס בעולם המציאות יותר עמוק ויותר עמוק, עסק עצמו בעסק זה של שבירה, ההעדר וחסרון 49901 

ולא הרהר אחרי , אום אני חומה זהו ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ת האמיתיתשעמד על הקרקע על מציאו 49902 

 49903 .מדותי

וישנם דרכים , מציאות של מציאות ומציאות של העדר וחסרון, מציאויות´ המתבאר לנו בקצרה כי ישנם ב 49904 

ועל ידם נעשה האדם למציאות אמיתית , שמוליכים אל המציאות האמיתית והם דרכי התורה והמצוות 49905 

והם דרכי , ולעומת זה ישנם דרכים שמוליכים את האדם אל המציאות של בלתי מציאות, ב"עוה ונוחל 49906 

עד שמגיע , וזה הסוד של וילכו אחרי ההבל ויהבלו, העולם והיצר ועל ידם האדם מתהוה לבלתי מציאות 49907 

העולם וכל רוח קל דוחהו מסוף , (ד"שבת ק) בבחינת שקר אין לו רגלים, לידי מצב שנשאר תלוי באויר 49908 

 49909 .ועד סופו

עליו לפחד הרבה שמא חלילה נתוק , לפי זה כשרואה אדם בעצמו שבמצב של קושי מיד הוא מש ממקומו 49910 

בהמציאות של בלתי , ושמא חלילה נמצא הוא בצד השני, הוא לגמרי ממקום חיבורו מהמציאות האמיתית 49911 

נס בהמציאות האמיתית ה כל עבודתו של אדם הוא רק להכ, בהמציאות של שקר אין לו רגלים, מציאות 49912 

 49913 .(ד"ב מאמר ס"דעת חכמה ומוסר ח)  .יעזרנו

 49914 

 49915 מאמר קמו

 49916 .(´ו´ שמות ו) והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם´ לכן אמר לבני ישראל אני ה

וצפון וכמוס בה גם היעוד האחרון והבראת , כשנעמיק בדבר נמצא כי גאולת מצרים היא אם לכל הגאולות 49917 

יסוד דבר זה אנו למדים מפרשת , עד הגיעו לתכלית האחרון של השלמות הנרצה, מתחלואיו העולם 49918 

ויתקיימו רק , ל כי ברכות בחקתי עדיין לא נתקיימו בשום דור מן הדורות"ן ז"שם כתב הרמב, בחקתי 49919 

ולמד זה מהתורת כהנים שבכל ברכה וברכה אמרו לעתיד הרי , לעתיד לבוא אחרי הגאולה העתידה 49920 

 49921 .ימו רק לעתיד לבואשיתקי

אלהיכם ´ ובחיתום כל הברכות כולן נאמר אני ה, והדבר מובן שכל ברכה וברכה עולה היא על שלפניה 49922 

מהו קוממיות פליגי בה תנאי , אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים ואולך אתכם קוממיות 49923 

היינו שהקומה לעתיד לבוא  ש"ולר, ר"יהודה אומר מאה אמה כאדה´ ש אומר מאתים אמה ר"ר, כ"בת 49924 

, כ הברכה היא סוף שלימות הנבראים על ידי הסגולה האלהית"וא, ר"תעלה בכפלים על הקומה של אדה 49925 



שלעתיד לבוא יתוקן על ידם הצלם אלהי שעוד יעלה על מעלת הצלם , והוא ישראל שהם בנים למקום 49926 

 49927 .ביצירתו

אלהיכם אשר הוצאתי ´ ש אני ה"וכמ, מ"יושלמות במעלה עליונה זו מפורש בתורה שכבר זכו לה ביצ 49928 

ה את "מ שהוציא הקב"הרי שיצי, אתכם מארץ מצרים ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות 49929 

לא רק עול , היתה יציאה כזו שתיקנה את כל הפגמים ושברה את כל מוטות העול, ישראל לחירות עולם 49930 

והוא העול הכופף קומתו של , ל המשעבדיםאלא גם עול היצר שהוא המשעבד היותר קשה מכ, של מצרים 49931 

והוא משפילו עדי ארץ עד שיתכן , ר ועוד כפליים למעלה"אדם שנברא להיות בקומה זקופה כפליים כאדה 49932 

 49933 .מ נשבר עולו של עריץ זה"וחירות עולם היינו שביצי, שגם ענקי עולם יהיו בעיני עצמם כחגבים

 49934 (ב"ר ל"שמו) ל"וכאמרם ז, א סופו של יציאת מצריםלמעלה עליונה זו זכו ישראל במעמד הר סיני שהו

ועמדו כולם בצביונם ובקומתם תחת שלטונו של , שלא היו שולט עליהם שום מלאך, חירות ממלאך המות 49935 

והיו זוכים לכל הברכות , ואלמלי עמדו ישראל במעלתם זו היה מתקיים אז היעוד האחרון, ה"הקב 49936 

אבל משירדו , והיינו ואולך אתכם קוממיות, סוף כל הברכותוהיה מתקיים בהם הכל עד , שבפרשת בחקתי 49937 

 49938 .לזמן שיתגלה בפועל והוא לעתיד לבוא, ממדרגתם נדחה הדבר לעידן ועידנים

ואם לא היו , בחקתי עד כדי מדה זו´ מ הכלי המחזיק ברכה בכח של ברכות פ"אולם אף שלא זכו היתה יצי 49939 

אם לזכות להיות , מ היו ישראל בכף מאזנים"בשעת יציכי , זוכים לה בכח אז לא היו זוכים לזה לעולם 49940 

שלכן גורשו ממצרים ויצאו , ה ולכל המעלות הכרוכות בסגולה זו או להטמע בין מצרים"סגולתו של הקב 49941 

ה את "ש ואילו לא הוציא הקב"וכמ, ואלמלי השתהו עוד רגע אחד היתה כל היציאה בסכנה, בחפזון 49942 

שהיו הדברים מגיעים לידי כך , י בנינו משועבדים לפרעה במצריםאבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובנ 49943 

 49944 .ואנחנו ובנינו ובני בנינו היינו משועבדים לפרעה במצרים, מ"שלא היה שום זמן אחר מוכשר ליצי

שבאמת כל , כל היעוד והמעלות גם של הגאולה האחרונה, נמצא לפי זה שבכח היה כמוס ביציאת מצרים 49945 

ומה שיהיה בגאולה האחרונה לא תהא אלא התגלות , לא שקרה אסון ונדחה הדברא, מ"זה היה מיועד ליצי 49946 

 49947 .ועל זה נאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, מ"הברכה שהיתה צפונה וכמוסה ביצי

ואלולא עיקר , כי בכח היא העיקר לכל הגאולות וכולן מכחה הן באות, וזהו העיקר והטפל ביציאת מצרים 49948 

אך כיון שיסוד מעלת כל הגאולות היא , לא היה מקום לגאולה כלל, אל וזכו בוזה שעמד להם לישר 49949 

לכן היא כטפל לגבי , שהיה לה להביא´ ויציאת מצרים לא הביאה למעלת ידיעת ה, על ידן´ הידיעה את ה 49950 

אף שלא , ´וגו´ אשר העלה מארץ מצרים כי אם חי ה´ ועל זה נאמר ולא יאמר עוד חי ה, הגאולה העתידה 49951 

בכל זאת נעשית טפלה , מפני שאי אפשר לה שתעקר כיון שהיא העיקר, יציאת מצרים ממקומה תעקר 49952 

 49953 .וזה יהיה רק בגאולה העתידה, ´כיון שעיקר של גאולה היא הידיעה את ה, לגאולה העתידה

וכמו , מ היא העיקר"אף שגם בן זומא מודה שיצי, (7ב"ברכות י)א  זוהי דעת חכמים החולקים על בן זומ 49954 

מ לענין מצות הזכירה כיון שעיקרה היא רק ידיעת "מ, רש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאותשמפו 49955 

ואכן , והידיעה תלויה רק בגאולה העתידה, ל שאינה אפילו טפל משום שהזכירה תלויה רק בידיעה"ס, ´ה 49956 

מ "מ, אף שודאי לא תנתן תורה פעם אחרת, ´בגאולה העתידה שאנו מקוים לה שתמלא הארץ דעה את ה 49957 

יחכם העולם ותמלא הארץ דעה את , מכח הגאולה שתעלה עוד הרבה על גאולת מצרים כעיקר לגבי טפל 49958 

 49959 .(דליות יחזקאל)  .כמים לים מכסים´ ה

 49960 

 49961 מאמר קמז

 49962 .(´ט´ שמות ו) וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה

מן אברהם אבינו אבי האומה , רת דרך האמת והאמונהם בריש הלכות עבודה זרה מבאר סדר מסי"הרמב 49963 

ויעקב אבינו לימד , וביאר שם דאברהם הודיע הדרך ליצחק ויצחק ליעקב, ועד משה רבינו מוסר התורה 49964 

וציוה את בניו שלא , ולשמור מצות אברהם´ והבדיל את לוי ומינהו לראש ישיבה ללמד דרך ה, את בניו 49965 

ובירידתו למצרים קבע יעקב אבינו את , כדי שלא ישכח הלימוד יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה 49966 

ומבני לוי יעמדו , והורה לבניו שכל ימי היותם שם תתקיים בהם הישיבה, הישיבה הזו בארץ מצרים 49967 

 49968 .בראשות אותה ישיבה ללמד לעם את הדרך אשר ילכו בה

באותה ישיבה ושם לימד  ודאי גם משה רבינו היה ראש ישיבה, ויש להתבונן בזה דלפי מהלך הדורות 49969 

, ועמהם גם יחד כל ששים רבוא קהל ישראל, כאשר סביבו יושבים שבט לוי לגיון של מלך, תורה ברבים 49970 

והנה במושכל ראשון יראה כי משה , כולם קשורים לאותו בית תלמוד שמשם יוצאת הוראה לישראל 49971 

כפי שהיתה נלמדת שם , ובתוכנהה לא הוסיף חידוש באותה תורה שנלמדה בישיבה זו במתכונתה "רבינו ע 49972 

וכל דרך לימודם והשגתם היה על פי תורת השכל , שכן התורה עדיין לא ניתנה, עד קבלת התורה בסיני 49973 

כמו אהרן ומרים וחמשת הנביאים , ודברי הנבואות שנתגלו להם מפי הנביאים אשר היו באותם הימים 49974 

 49975 .מזרע יהודה הנזכרים בסדר עולם



י ראותם את האותות אשר "ע, כי משה רבינו חידש לפניהם תורה חדשה, כחאמנם כשנתבונן בדבר נוו 49976 

, יתברך אהבתו ויראתו כפי שלימד יעקב אבינו את בניו אחריו´ כי כבר למדו ישראל יחוד ה, עשה משה 49977 

ה "ועתה בתת משה רבינו ע, אבל היתה האמונה בקרב העם רק אמונה שכלית שהשכילו מרוחב דעתם 49978 

וקבלו ממשה רבינו ראיות , למדו ישראל את אותה תורת האמונה באופן מוחשי, דיואותות לפני פרעה ועב 49979 

יתברך אשר קבעה בלבם ´ שימש כהוכחה על יחוד ה, ´שכן כל מופת שעשה משה על פי ה, נגלות לעינים 49980 

 49981 .כל השלמויות התלויות ביסודות האמונה

בר עם האדם ועושה אותו שלוחו יתברך מד´ דבזה נודע שה, ונוסף עליהם עצם שליחותו של משה רבינו 49982 

אבל לא היה להם עדיין נביא הנשלח מאת , והגם שכבר היו עמהם נביאים, ללמד את ישראל תורה ואמונה 49983 

ולהורות להם דרכי ההשגחה הפרטית על האומה בכללה ועל כל אדם ´ ללמד תורת ה, ה"המקום ב 49984 

את משה לומר ´ שאכן נועד בעת ציוה הכפי , את ישראל´ ולהוכיח קבל כל העמים גודל אהבת ה, ביחידות 49985 

אשר כל בן , כאן נודע לעין כל יסוד גדול במשפט האמונה, בני בכורי ישראל´ כה אמר ה, לפני פרעה 49986 

ורוחש אליו חיבה יתרה על פני , יתברך קורא אותו בני בכורי´ והוא שה, ישראל חייב להאמין בו בכל לבו 49987 

 49988 .כל המין האנושי

כולה לא באה אלא ללמד דעת , לפרעה ולמצרים´ ופלאה של המכות שעשה הועוד זאת כל אותה פרשה מ 49989 

ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי , כפי שהדברים מפורשים בפסוקים, ודרכי השגחתו´ ה 49990 

כל מסכת המכות באה ללמד את אלו הידיעות אשר , ´במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה 49991 

ואם כי למצרים , יתברך משגיח בעולם הזה בצדק ובמשפט´ שה, רכי ההשגחה הפרטיתנכללות בהן כל ד 49992 

אבל לישראל , מדה כנגד מדה´ כפי שהיו ראויים לכך בהנהגת ה, שמשו מופתים אלו עונשי מכות ויסורים 49993 

מכח אלו המופתים ´ והיתה עליהם המצוה ללמוד דרכי ה, ´שימשו כל המופתים האלה לימוד לידע את ה 49994 

 49995 .´משה בדבר השעשה 

כי אם אף מאופני השליחות של משה , והנהגתו´ אך לא רק מן המופתים בלבד חזו ישראל בחוש דרכי ה 49996 

, לא רק מן השבוע שבו היו המכות למדו ישראל פרקים באמונה, ´לפני פרעה היו ישראל למדים דרכי ה 49997 

, ´ם כדי ללמוד דעת ההיה בה, בהם הזהיר משה את פרעה, אלא גם אותם שלש שבועות שקודם כל מכה 49998 

שהוא יתברך מוכיח כל אדם כפי מה שהוא , יתברך ורחמיו על כל מעשיו´ עד היכן מגעת מדת חסדי ה 49999 

כי ראוי היה לבא לפרעה ולומר לו , אנו לפי דל הבנתנו סבורים לומר, יכול להבין וכמשפט הראוי למידתו 50000 

הלא בני ישראל הם בני מלכים ובני  ?מה לך פרעה הקנית את בני לעבדים! שלח את עמי לחירות עולם 50001 

 50002 .בן בנו של חם עבד לעבדים, ואילו אתה עבד הינך בכל מהותך, נביאים יועצי ארץ

בדברים נוקבים ובתביעה חד משמעית לשחרור העם מיד מעבידיו , כך לדעתנו היה ראוי לדבר עם פרעה 50003 

ולא , וכל פרעה להבין כללכי דברים שכאלו לא י, אלא שירדה תורה לסוף דעתו של פרעה, העריצים 50004 

יתברך לדבר אליו בלשון שעבד כמותו היה צריך ´ ועל כן ציוה ה, יתיישבו אלו הדברים על לבבו הערל 50005 

 50006 .ה להורות חטאים לפי המשפט הראוי להם איש איש כמעללו"זאת מכח מידתו של הקב, לשמוע

´ משה ואהרן לא ידעתי את הואמר ל, אמנם הוא הערל לא שת לבו לקבל הדברים הראויים להשמע באזנו 50007 

בכדי , וכאשר ענה להם כן הוסיפו משה ואהרן לבא אליו בדברים פשוטים, וגם את ישראל לא אשלח 50008 

לכאורה נאמרו כאן דברים , אלקינו´ נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה לה, למצוא מסילות בלבבו 50009 

רצון עבדיו ולהניח להם לפרק זמן למלא , אשר מטבעם צריכים להתיישב אף על לב אכזר ושפל כמותו 50010 

 50011 .במדבר´ קצר לחוג חג לה

גם , ולא עוד אלא שגם הסיבה שהטעימו לפניו על רצונם לצאת לחוג במדבר פן יפגענו בדבר או בחרב 50012 

שכן , על אף שסיבה זו נאמרה אליו לפי התפיסה הגויית, היא לא ריככה את קשיות ערפו של פרעה 50013 

שכל אומה יש לה שר בשמים ועליהם מוטל לעבדו , ה זרה שלהםהעובדי כוכבים האמינו כך בעבוד 50014 

ובטענה זו היו סבורים משה ואהרן , ואם לא יעבדוהו ככה יפגע בהם בדבר או בחרב, בזבחים ובקרבנות 50015 

וגם לזאת לא שת לבו , ´שיאות להניח לעבדיו לצאת אל המדבר לחוג לה, להכניע דעתו של אותו רשע 50016 

 50017 .ן תפריעו את העם ממעשיובאומרו אליהם למה משה ואהר

וכמה חובה עליהם , ´למדו ישראל להכיר דרכי ה, י שיכנוע וריצוי"מכל הגישה הזו להכנעת פרעה ע 50018 

שאם כך , ועוד זאת היו למדים, להיות טוב וישר ולהורות חטאים בדרך, ה"להתדמות למידה זו של הקב 50019 

להוכיח אותם , ים שנכשלו באיזה חטאכל שכן שיש לנהוג כן עם הצדיק, היא המידה בהנהגה עם הרשעים 50020 

 50021 .ולהעמידם על האמת ולהיות טוב וישר בדרכי התוכחה

כי חובתם לשום עין לבל תפגע אמונתם בעטיים של , עוד זאת לימד משה רבינו והורה לצדיקים שביניהם 50022 

 50023 את´ כי על הצדיקים מבני ישראל העיד הכתוב ויאמן העם וישמעו כי פקד ה, אחיהם הבלתי מאמינים

אמר לו הן , ה דמהימני ישראל"משה אמר והן לא יאמינו לי וגליא קמי קוב, (.ז"שבת צ) ל"ואמרו חז, י"בנ 50024 

נאמר ולא שמעו , ואחר שהעיד הכתוב עליהם כי האמונה מושרשת עמוק בלבותם, מאמינים בני מאמינים 50025 



, אמר ויאמן העםשהרי כבר נ, נאמרה בזה התנצלות על בני ישראל, אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה 50026 

 50027 .אלא מקוצר רוח ומעבודה קשה

ז ביניהם לא "מחמת היות ע, ז"מעבודה קשה מע, ל דרשו מקרא זה כתביעה נוקבת על ישראל"אמנם חז 50028 

הכתוב , ז"ולא שמעו אל משה היה קשה בעיניהם לפרוש מע (´ו´ ר ו"בש)א  וכן אית, שמעו אל משה 50029 

ועל כן אינם מסוגלים לקלוט את בשורת הגאולה , ז אשר בידם"תובע אותם על היותם אדוקים בע 50030 

הרי מאידך מעיד עליהם הכתוב , נמצא דעל אף שהכתוב העיד ויאמן העם, ´שהשמיע להם משה בדבר ה 50031 

 50032 ?והיאך מתקיימים שני מקראות הללו, ז"כי אינם יכולים לפרוש מע

, חמישה מכלל ישראלאבל היו אחד מ, אלא ודאי שאמנם הצדיקים שביניהם היו מאמינים בני מאמינים 50033 

אבל הארבעה האחרים שבכל , (ז"ילקוט רכ) והם אותם החמושים אשר זכו להגאל ולצאת מארץ מצרים 50034 

וכיון שבכל משפחה היו , דביקות בעבודה זרה מבלי יכולת לפרוש ממנה, משפחה היו בלתי מאמינים 50035 

וא דרך ברייתו של אדם לפי שכך ה, ודאי היתה להם השפעה כלשהי על המאמינים, ז"מאותם הדבקים בע 50036 

 50037 .שיהא מושפע מקרובו ובני ביתו

תניא , ושמתי אני את פני באיש הוא ובמשפחתו, את הפסוק הנאמר במולך (.ט"שבועות ל) ל"וכן דרשו חז 50038 

ושיש , אלא ללמדך שאין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסים? ש וכי משפחה מה חטאה"אמר ר 50039 

ואינם , דכיון שהם מחפים עליו אינם מתעבים דרכו, ני שמחפין עליובה ליסטים שאין כולה ליסטים מפ 50040 

וכיון שאין מתרחקין הרי בהכרח שהם מושפעים הימנה ביודעין ובלא , מתרחקים מאותה דרך הרעה 50041 

כי עליהם לשקוד על אמונתם לבל תפגם חלילה , ודבר זה הורה משה רבינו למאמינים שביניהם, יודעין 50042 

 50043 .מאמיניםבהשפעת בני ביתם הבלתי 

בהיותו זקן ויושב בראש הישיבה שהקים יעקב אבינו , כל אלה הדברים לימד משה רבינו לישראל במצרים 50044 

ועל ידי עמידתו של משה רבינו , למען לא תשתכח תורת דרך אברהם מפיהם ומפי זרעם, על אדמת בני חם 50045 

ו ראויים ישראל לקבל עד שהי, נשמרה דרכם הצרופה של אבות העולם, על משמר אמונתם של בני דורו 50046 

 50047 .את התורה בסיני

הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים  (´לימוד דרכי ה) והיה הדבר, (ז"ע´ ריש ה) ם"וזהו שהמשיך הרמב 50048 

עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו , ´ונעשית בעולם אומה שלימה שהיא יודעת את ה, עליהם 50049 

העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב וכמעט קט היה , ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן 50050 

עשה משה רבינו רבן , אותנו ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו´ ומאהבת ה, לטעות העולם ותעיותן 50051 

 50052 .(לקט שיחות מוסר)  .של כל הנביאים ושלחו

 50053 

 50054 מאמר קמח

 50055 .(א"י´ ו) בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו

מדוע סבל מהם , ומתן של משה ואהרן עם פרעה מלך מצרים משתוממים ותמהיםכשאנו מתבוננים במשא  50056 

´ הלא לא נכנע פרעה לרצון ה, פרעה כל הצער והעלבון שהביאו לו תמיד ולא המיתם בבואם אליו 50057 

ובכן למה לא הענישם , וכל אשר עשו לו משה ואהרן חשד כי מעשה כשפים המה, ובדבריו לא האמין 50058 

 50059 .ביאם עליו ועל עמו מכות גדולות ונוראות כאלהעל ה, קשה מלך עריץ זה

הרי נס זה הוא לכאורה גדול משאר נסים , ואם נאמר כי נס מן השמים היה שיסבול מהם ולא ימיתם 50060 

ולא רק שלא סיפרה לנו התורה את המעשה ? ומדוע לא נזכר הנס הנפלא הזה, ונפלאות שנזכרו בתורה 50061 

רה רואים כי פשוט היה בעיני משה ואהרן שאין לפרעה אלא מתוך התו, הזה בתור דבר פלא ונס נגלה 50062 

אחרי הביאם עליו תשע מכות גדולות , ואדרבה בשעה שכבר פקעה סבלנותו של פרעה, לעשות עמהם רעה 50063 

קצף עליו משה ויצא בחרי , ואמר למשה השמר לך אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני תמות, ונאמנות 50064 

 50065 .תוסף ראות פניל על שאמר לו אל "י ז"ופירש, אף

אבל קצף עליו על , לשלוח את ישראל מארצו´ הרי שלא חרה אף משה על פרעה על שלא נכנע לצווי ה 50066 

עוד דבר נפלא אנו רואים בהנהגתו של , אשר העיז להתרות בו שביום ראותו פניו ימות וזה טעון ביאור 50067 

לה נס גדול כזה שהים נקרע ופתאום מתג, כי ברודפו אחרי בני ישראל והים לפניהם, פרעה על ים סוף 50068 

וכי לא הבין כי לא ? איך זה מלאו לבו לרדת אל תוך הים, לפני בני ישראל והם עוברים בו בחרבה 50069 

ואיך חשב כי יעבור בו גם הוא וחילו לרדוף אחריהם , בשבילו נעשה הנס אלא לפני בני ישראל שינצלו 50070 

 50071 ?ולהשיגם

אלא , לדעת כי לא בקושיות ותירוצים יתיישב הענין עלינו, כשמוצאים אנו בתורה דבר נפלא וקשה ביותר 50072 

כתוב בתורה ויאמר אליהם יהי כן , יש לגשת אל עצם הדבר מעיקרו בהבנה אחרת מאשר אנו רגילים בה 50073 

ל ומדרש אגדה שמעתי כוכב "י ז"וברש, עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי רעה נגד פניכם´ ה 50074 

אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר , אני באיצטגנינות שלי אמר להם פרעה רואה, אחד יש ששמו רעה 50075 



למה יאמרו , ה להרגם אמר משה בתפלתו"וכשחטאו ישראל בעגל ובקש הקב, והוא סימן דם והריגה 50076 

 50077 .על הרעה והפך את הדם לדם מילה שמל יהושע אותם´ מיד וינחם ה, מצרים לאמר ברעה הוציאם

פ חכמת האיצטגנינות ראו "אם ע, ת דם הרעה לדם מילהוהנה כל זה תמוה מאד למה היה צריך להפוך א 50078 

ה בחסדו רצה להציל את "ואם הקב? ו על ישראל איך זה יהפך לדם מילה"ענין דם והריגה העתיד לבוא ח 50079 

האם צריך היה לסגולת ההפיכה היעשה כלום נגד רצונו , ישראל ולשנות את הגזירה שנגזרה עליהם 50080 

ומשה , צמו היתה סכנה צפויה לישראל שיביא עליהם דם והריגהמכל זה משמע כי בזה הכוכב ע? יתברך 50081 

נפלאים הדברים , ה בחמלתו הפך את הדם שבכח הכוכב הזה לדם מילה"והקב, רבינו בתפלתו עצרו 50082 

 50083 .וסתומים

אנו אומרים קמי כהני דפרסי , גם בתפלותנו אנו רגילים לומר דברים נפלאים ואיננו שמים לב להבינם 50084 

ע אני שלך וחלומותי שלך חלום חלמתי ואיני יודע מה "רבש, (ב"ח ע"ברכות נ) ל"פ תקון חז"ידייהו ע 50085 

, וכשם שהפכת את קללת בלעם הרשע מקללה לברכה כן תהפוך כל חלומותי עלי ועל ישראל לטובה, הוא 50086 

הדבר ממשי הוא החלום , מבקשים אנו רפואה לחלומותנו? מי זה מתבונן בדברים האלה היוצאים מפינו 50087 

 50088 ?ירפאוהואשר יחלה ו

אם החלום רע ? היאך זה מהפכים חלום, ולא די כל זה אלא שאנו מבקשים שיהפך החלום לטובה ולברכה 50089 

אבל כשאנו , ואם כוחנו יפה לבקש שלעומת זה תבוא לנו טובה וברכה, הוא עלינו לבקש שלא יקויים 50090 

 50091 .כלל משמע שהחלום עצמו יהפך לטובה וזה אין מובן, מבקשים הפיכת החלום מקללה לברכה

אלא חלום הוא השגת מצב , ויתבאר בדרך זו שלא כמו שחושבים שהחלום הוא גילוי ידיעה מהעתיד לבוא 50092 

אלא התחלת כל , כי כל דבר הקורה בעולמנו אין שורשו והתחלתו הסיבה הגלויה שאנו רואים פה, ההוה 50093 

ימים רבים ושנים ויש אשר נברא וקיים הוא לפני , דבר ומקורה היא בעולמות הגבוהים שורש הבריאה 50094 

ולבסוף , ואף גם בעולם זה בחלקים רוחנים דקים שאין חוש האדם משיגם, רבות בעולמות העליונים 50095 

לראות את המציאות ולהרגישה , משתלשל הדבר ומתגלה גם לעין האדם ולחושיו שנתנו לו להציץ על ידם 50096 

 50097 .במדה כל שהיא

כל  0כי 0,חד מרבוא רבבות המציאות באמתכי אף אחרי הגיע הדבר לחושינו איננו רואים אלא אחוז א 50098 

, י החלונות הקטנים"בחומר אי אפשר לה לראות יותר מאשר ניתן לה להציץ ע0מלובשת  0שהנפש0זמן 0 50099 

וגם , ועל ידם הוא רואה מה, הם חמשת החושים ששם החומר דק באיזו בחינה מאשר בשאר חלקי הגוף 50100 

פקלריה של חוש האדם ודקותו של החומר במקום אלא כפי האס, מה שרואה אין זה לפי המציאות באמת 50101 

 50102 .ההוא

ואז , ואינה שקועה לגמרי במסגרת החומר כמו בהקיץ, אולם בשעת השינה הנפש מתפרדת קצת מן החומר 50103 

ורואה מה מהמציאות הקיימת עוד טרם , יקרה שהנפש מציצה מבעד למסגרת החומר מחוץ לבחינת חושיו 50104 

אל מאי טעמא אדם מצטער על דבר שאירע לו בחלום יותר משאם הא איכא למש, באה לידי גילוי החושים 50105 

ולא תרגיש הדוחק כל , איכא למימר משום שבעודו בהקיץ הנשמה מתלבשת בגוף, היה רואה כן בהקיץ 50106 

מגיד מישרים ´ מהספר הק, ל"אבל בחלום היא ערומה ופוגע בה הנזק ומצטערת טפי עכ, כך כי הגוף מגין 50107 

 50108 .(העורך) ל"י קארו ז"למרן ר

כי מציאות זו לא נתנה להבחן , אמנם ראיה אחרת היא ומחזה אחר לגמרי הוא מאשר יראה האדם בחושיו 50109 

ואין לו שום דמיון , מכיון שהאדם לא לומד לדעת מהמציאות זולת מה שהוא מבחין בחושיו, בחושי האדם 50110 

, מריותלכן מתערבת השגתו המופשטת מחושי החומר עם ההשגות הח, מגילוי מציאות באופן אחר 50111 

ואשר לזה , מתבלבלת עמהם ומתהפכת להשגה גשמית לפי איזה ציור חומרי המקביל להשגה הרוחנית 50112 

 50113 .דרושה חכמת הפתרון לדעת מה ראה ועל מה דברי החלום מעידים

כמו חולי חזקיהו מלך יהודה וצרעת , כי מציאות הוא המצב הנראה בחלום, ומעתה נבין ענין רפואת חלום 50114 

, ´אבל גם מציאות זו יכולה להרפא ברצות ה, להם נראים בחוש וזו נראית בחלוםאלא ש, מרים ונעמן 50115 

ומבקשים , כמו כן יש רפואה לאותה המציאות הנראית בחלום, וכמו שבדרך הטבע יש רפואה לכל חולי 50116 

 50117 .ואחת מדרכי הרפואה היא הפיכת החלום, רפואה זו´ אנו שישלח לה ה

יכול אותו הענין עצמו להתהפך בדרך , יע לחושינוכי כל זמן שלא התגשם הענין למטה ולא הג 50118 

ואפשר לסדר את דרכי , וכידוע שבכל דבר רע נמצאים גם חלקי טוב, השתלשלותו למטה מרעה לטובה 50119 

, ומצינו כענין זה בקללת בלעם הרשע, השתלשלותו באופן שהצד הטוב יכריע ויהפך כל הענין לטוב 50120 

את ´ ולזה אנו מתפללים שיהפוך ה, ´פ רצון ה"ע שאותה ההשקפה עצמה שהיתה לרעה נהפכה לברכה 50121 

 50122 .החלום לטובה כשם שהפך את קללת בלעם הרשע מקללה לברכה

לא היה זה סימן על , כי הכוכב הזה שהוא סימן דם והריגה נגד ישראל, וכן בענין הרעה שראה פרעה 50123 

והריגה על עם אלא הכוכב הראה על מציאות הקיימת כבר שהיתה מוכנת להתגשם בדם , העתיד גרידא 50124 



ועל , כי הכוכבים ומזלות הם האמצעיים שעל ידם משתלשלת ההשפעה מלמעלה למטה, ישראל חס ושלום 50125 

 50126 .פי חכמת האיצטגנינות היה אפשר להכיר את המציאות הקיימת כבר למעלה ונכרת בכוכבים

ממציאות נחש  והיתה סכנה זו גדולה יותר, ועל פי מצבו של הכוכב ראה פרעה סימן דם והריגה על ישראל 50127 

עמדו בני , וכשגרם החטא והוסרה ההשגחה אשר נשאה אותם על כנפי נשרים, שרף ועקרב אשר במדבר 50128 

כי גם ענין החטא ועונשו נסדר במערכת הבריאה , ישראל בסכנת התגשמותו של ענין זה לכלותם במדבר 50129 

א זה החולי עמד עד וכל זמן שלא נרפ, ולהמשיך שפע העונש מלמעלה למטה, להיות פועל מלמטה למעלה 50130 

 50131 .י תפלת משה"פ שנצולו תמיד ע"ישראל לסכן אותם אע

ולזה נאמר היום גלותי את , ה את הדם שבכוכב רעה לדם מילה נרפא זה החולי"אך לבסוף כשהפך הקב 50132 

נהפך אותו הענין לדם מילה ושמש , ו לעם ישראל ולכלותם"ותחת אשר עמד להרע ח, חרפת מצרים 50133 

כי נשפך דמם באופן טוב ומועיל לקיימם ולהחזיקם בחיים כמו , עם ישראל ה"לחיזוק בריתו של הקב 50134 

 50135 .שנאמר ואומר לך בדמיך חיי

ולהתבונן על שפלות מדרגתנו , ל עלינו להתפעל ולהשתומם מגדולתם"וכשנתבאר לנו כל זה מדברי חז 50136 

הלא , וטעד כמה רחוקים אנו מלראות ולהרגיש מה שלמעלה מן הטבע הפש, וקטנות המוחין שבדורנו 50137 

הם לא מצאו , ל דברו אודות אלה הענינים בפשטות כמו שאנו מדברים בדברים הנראים לעינינו"חכמינו ז 50138 

אלא אדרבה הדגישו את הנס הנפלא שהיה , לנחוץ להסביר את גודל סכנת הרעה כי זה היה פשוט להם 50139 

 50140 .בהצלת העם בסכנה

ם אנו כי גם ביניהם התנהל משא ומתן רואי, כשמתבוננים בכל המשא ומתן שהיה למשה ואהרן עם פרעה 50141 

, ואת כחות עניני הבריאה עד כמה ישלטו ואם יש מעצור להם, ה"מדעי להבין את דרכי הנהגת הבורא ב 50142 

כי בהכירו את כוחם הגדול לא היה די לו להמיתם , איזה נס בזה שלא המיתם´ ולכן לא ראתה התורה הק 50143 

וביתר ´ מבלי שיצטרך להודות במציאות ה, זהאלא רצה למצוא את שורש הכח ה, ולסלקם מן הדרך 50144 

 50145 .י כל הנסים"יסודות האמונה אשר  הורוהו ע

כ התחזק תמיד ומצא תואנות "אעפ, ואף שהיו כאן אמצעי כפיה שמפני היראה הוכרח להודות לשעה 50146 

ולכן לא היתה תפארתו על דרך כזו , ה"פ רצון הבורא ב"ליישב הדברים מבלי שיתנהג העולם אך ורק ע 50147 

אלא רצה למצוא את הכח המראה את , ית את המוכיחים שמראים לו דרך האמונה באותות ומופתיםשימ 50148 

 50149 .ורק אז נקום ינקום מהם, כל האותות האלה ולנצח במלחמתו המדעית

כי הם ידעו כי גם מה , כ מדוע ירד פרעה אל הים בראותו כי נקרע לפני בני ישראל"ומעתה לא יקשה כ 50150 

ואם יש איזה כח המשנה את הטבע הרי גם , מערכה ידועה וחוקים קבועים פ"שלמעלה מן הטבע מתנהל ע 50151 

כ לעשות "משמש ג, לתכלית הטוב והאמת´ וכמו שהטבע הפשוט שקבע הבורא ית, זו היא מציאות טבעית 50152 

פ "כמו כן היה מקום לפרעה לחשוב כי גם הופעה נפלאה זו היא הופעה טבעית ע, ´רע ולהכעיס לפניו ית 50153 

, ´אשר בהווצר בריאה זו יש בכח הרע להכריעה לצרכו ולהשתמש בה נגד רצונו ית, םעניניה העליוני 50154 

 50155 .(205´ א ד"שעורי דעת ח)  .ולרדוף אחרי בני ישראל בתוך הים שנקרע לפניהם

 50156 

 50157 מאמר קמט

 50158 .(ב"י´ שמות ו) וידבר משה הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה

י כתיב ולא שמעו אל "ו הא בבנ"ויש להתבונן מאי ק, ו שבתורה"זה אחד מעשרה ק (ב"ר ל"ב) ל"אמרו חז 50159 

עוד יש להעיר בעצם הדבר הא כתיב ? ז לא היה בפרעה המשעבדם"וכ, משה מקוצר רוח ומעבודה קשה 50160 

ויאמן , כחות מתנגדים זה לזה קשורים ודבוקים יחד´ ומשם יש ללמוד שיכול להיות באדם ב? ויאמן העם 50161 

וזה סוד גדול הידוע לאותם המעמיקים בכחות , מאמינים ואינם מאמינים, העם וגם לא שמעו אל משה 50162 

 50163 .הנפש של האדם ויודעים דרכי לבו

נמצא שבלב אדם אשר גודלו , (ה"משלי כ) אמר החכם שמים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר 50164 

, עומקכאורך השמים לרום ועד הארץ ל, נמצאים הרבה דרכים מיושרות ועקלקלות אין מספר, כטפח 50165 

 50166 .ויש לכולם מקום בלבו של האדם, ממילא נבין כמה ענינים נסתרים ומהופכים מן הקצה אל הקצה

פירוש שרוחם נקמץ , הספורנו לא נתנו לב להתבונן´ מהו קוצר רוח פי, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח 50167 

, ים להםכלומר לא נתן להם לבם להתבונן ולשמוע דברים הנאמר, ז לא שמעו אל משה"ונתכווץ ועי 50168 

ואמנם נגפים על ידה רוב באי עולם מדור , ומחלה זו היא מחלה רוחנית אשר בן אדם עלול להחלות בה 50169 

ז אדם שאינו מתבונן הרי "ולפ, כי הסיבה לאי שמיעתם היתה מקוצר רוח´ וביארה לנו התורה הק, דור 50170 

 50171 !ק קוצר רוח"הוא חולה במחלה הנקראת בלשון תוה

הרי הוא משכים בכל בוקר והולך על שפת הנילוס שם עושה צרכיו , ומעתה נתבונן נא במעשה פרעה 50172 

היש לך שטות , ולאחר זה נכנס לביתו ויושב על כסאו כמלך בכיפה ומכריז לי יאורי ואני עשיתני, כבהמה 50173 

ואל תתמה האם אדם יכול , ז כן הוא הדבר והתורה קבעה בזה מסמרות"ובכ, גדול מזה ומי יאמין לו 50174 



האם אין , ל על כמה רשעים שיודעים רבונם ומתכוונים למרוד בו"שהרי אמרו חז, כ"לרמות את עצמו כ 50175 

הוי אומר השגה נוראה בידיעתו את , ל מגדירין אותו כן"אדם שיודע את רבונו וחז? בזה פליאה עצומה 50176 

איך , ה יש בכח אנוש למרוד בו"ואפ, וכנגדו אפסיותו הגמורה של הנברא, ת נוראותיו וגבורותיו"השי 50177 

 50178 ?כן לקח לו העוז והחוצפה הלזוומהי

עלול הוא להחלות במחלה , כ צריך לומר כי כל אדם אף הגדול ביותר מכיון שאדם הוא ומאדמה נוצר"וע 50179 

שמצד אחד יודע את רבונו ומצד שני מתכוון , היינו אי ההתבוננות עד כדי שגעון ממש, של קוצר רוח 50180 

אמנם מדרגות רבות , כי לי יאורי ואני עשיתניכ מה תתמה על פרעה אשר נשתטה להאמין "וא, למרוד בו 50181 

גם עצם המחלה , ויש מהם שיחלו בעתים תכופות, ישנם אנשים אשר תתקפם החולי לעתים רחוקות, בזה 50182 

וכן במחלת השגעון הרוחני הכל , ולפעמים אינה מסוכנת בהרבה, לפעמים באה בחוזק ובאופן רציני מאד 50183 

 50184 .לפי מה שהוא אדם

שהרי בני ישראל זרע קודש מחצבתם בני אברהם יצחק , בינו ברור ומבוארו שעשה משה ר"מעתה הק 50185 

ו פרעה הרשע שרוחו קצרה "ק, ואם הם לא שמעו אלי שנדבקו במחלת קוצר רוח שלא להתבונן, ויעקב 50186 

כ שלא ישמע אלי "עאכו, עד כדי להטעות את עצמו והמשתטים אחריו לאמור לי יאורי ואני עשיתני, מכבר 50187 

 50188 .(ד"צ´ ב ד"אור יהל ח)  .ו שבתורה"וזה אחד מעשרה ק, ונןולא יתן לב להתב

 50189 

 50190 מאמר קנ

 50191 .(ב"י´ שמות ו) וידבר משה הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה

הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני , ו שכתובים בתורה"זה אחד מעשרה ק (´ב ז"ר צ"בר) ל"אחז 50192 

, כתוב למעלה ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשהו הא "ומקשין איך זה נדרש בק, כ"פרעה ע 50193 

 50194 ?ו"וכל זה לא היה לפרעה ואם כן מהו הק

וידבר אהרן את כל הדברים האלה ויעש האותות לעיני העם , שמות´ ונראה לבאר בהקדם מה שלמדנו בפ 50195 

וב ואחר ויש להתבונן לשם מה הדגיש הכת, ואחר באו משה ואהרן אל פרעה, ויאמן העם ויקדו וישתחוו 50196 

למה לא היה די לומר כסדר הכתובים ויעש האותות לעיני העם ויבואו משה , באו משה ואהרן אל פרעה 50197 

 50198 .ואהרן אל פרעה

אחרי זה , שאחר שעשה אהרן את האותות לעיני העם ואחר שהאמינו העם, אלא ודאי בא הכתוב ללמדנו 50199 

כ "א, ואהרן לעשות למען יאמינו העםשמכיון שנצטוו משה , דוקא באו משה ואהרן אל פרעה ולא לפני כן 50200 

והיתה האמונה מתחזקת יותר , כ לעשות האותות גם לעיני ישראל"היה ראוי לבוא מקודם אל פרעה ואח 50201 

 50202 .שהרי כמה נסים גלויים נעשו למשה ואהרן בבואם לפני פרעה, בישראל

ועל כל פתח אריות  ,ארבע מאות פתחים היו לפלטרין של פרעה, (א"ילקוט שמעוני רמז קפ) ל"מצינו בחז 50203 

וכשבאו משה ואהרן , ולא היתה בריה יכולה להכנס שם עד שהיו מאכילין אותם בשר, ודובים וחיות רעות 50204 

וכל מלכי מזרח ומערב כשראו אותם , נתקבצו כולם ולחכו רגליהם והתחילו ללוותם עד שבאו לפני פרעה 50205 

 50206 .נפל פחדם עליהם והשתחוו להם

וכשבאו משה ואהרן לפני , ת של פרעה היה ובאו כל מלכי מזרח ומערבואמרו עוד שאותו היום יום הולד 50207 

ורום קומתם כארזי הלבנון וגלגלי עיניהם דומים לגלגל , פרעה היו רואים שהם דומים למלאכי השרת 50208 

ומצינו עוד כמה דברים , וזקן שלהם כאשכולות תמרה ומטה האלקים בידם מיד נפל פחדם עליהם, חמה 50209 

ולמה לא עשו כן , כ בודאי יש בכל אלה לחזק האמונה"וא, נבראו אז למשה ואהרןלמעלה מן הטבע שהיו ו 50210 

 50211 ?כ יעשו גם האותות לפני בני ישראל והיו נכרים הנסים בכפלים"ואח, לבוא לפני פרעה מעיקרא

להורות שכל ביאתם לפני פרעה , אמנם משום כך הדגיש הכתוב ואמר ואחר באו משה ואהרן אל פרעה 50212 

דוקא בזכות האמונה הזאת היו יכולים משה ואהרן לבוא אל , ין העם ויקדו וישתחווהיה רק אחרי שהאמ 50213 

מכילתא בשלח ) ל"וכן מצינו בחז, לולא כן אי אפשר כי אין מלך בלא עם, פרעה וליעשות להם כל הנסים 50214 

וכן אתה מוצא , ק"באמונה כדאי הוא שתשרה עליו רוה´ נחמיה אומר כל המקבל עליו מצוה א´ ר, (ו"פ 50215 

 50216 .כ"שנאמר ויאמן העם ע (א"תנחומא י) א נגאלו ישראל ממצרים אלא בשכר האמונהשל

ולמה מתחילה ויאמן העם , מעתה נתבונן עוד מאי דכתיב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה 50217 

קוצר רוח פירושו קוצר נשימה כאדם , התשובה היא מקוצר רוח ומעבודה קשה? ועתה לא שמעו אל משה 50218 

וכל , פרחה לה ויבוא היאוש תחתיה, כלומר שהאמונה שהאמינו מתחלה נתקצרה אצלם, השנשימתו קצר 50219 

הרי הוא אומר ולא שמעו אל , יהודא בן בתירא אומר´ ר, (בא´ מכילתא פ) ל"כבר ביארו חז? כך למה 50220 

רבו מוציאו לחירות ואינו , וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח, משה מקוצר רוח 50221 

 50222 .כ"ז ע"אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מע, כ למה נאמר ולא שמעו אל משה"א, שמח

, וזהו מה שנאמר וידעת היום והשבות אל לבבך, הרי לנו המרחק מאמונה שכלית עד לאמונה חושית 50223 

כך , שכמו שיש מרחק גדול מאד ממי שאינו יודע ליודע, ל"יצחק בלאזער ז´ צ ר"ומרגלא בפומיה של הגה 50224 



, כשאדם מגיע לאמונה חושית אין שום דבר יכול לעמוד כנגדו, ום לוהשיבות אל לבבךהמרחק מוידעת הי 50225 

כשבא כנגדה ענין חומרי , אבל אם האמונה היא רק שכלית, כל רוחות שבעולם לא יזיזוהו ממקומו´ ואפי 50226 

 50227 ..ונשארת מחוסרת אונים כאילו לא היתה מעולם, שהוא מוחש בגוף תש כוחה

וכשהגיעו לפלטין של , ילו להלוך עם משה ואהרן אלא שבדרך נשמטו וברחול שהזקנים התח"וזהו משאחז 50228 

משהתחיל החוש להרגיש הפחד והאימה מפני פרעה הרשע נצח החוש את , פרעה נשארו רק משה ואהרן 50229 

אבל מכיון שבא על גופותיהם קושי השעבוד , וכן בישראל אף שמתחילה האמינו ושמעו, השכל ונעלם 50230 

נתייאשו ולא שמעו , כרעו ונפלו תחת גזירה אכזרית זו, של תבן לא ינתן להם והגיעו למצב, ביתר שאת 50231 

ל שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה "וכן הוא מאמרם ז! י שלא קבלו תנחומין"ש רש"אל משה וכמ 50232 

נתקצרה , ז בהרגש גופם ונפשם"אלא שכנגד פרישות מע, הא כתיב ויאמן העם וישמעו? ומה זאת, זרה 50233 

 50234 .לםהרוח שבאמונת שכ

אם בני ישראל , ו של הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה"ומעתה מה מאד נבין היטב את הק 50235 

פרעה הרשע , נתקצרה רוחם במצב של התנגדות חומר גופם, שהתורה מעידה עליהם ויאמן העם וישמעו 50236 

ואיך ישמעני על אחת כמה וכמה , אשר אשמע בקולו´ וצעק בקול מי ה, שאף פעם לא הגיע לאמונה כלל 50237 

הצדיק ואני ועמי ´ וכמו שראינו שאפילו אחר שכבר קיבל מכות נאמנות והתוודה חטאתי הפעם ה? פרעה 50238 

 50239 ?היש לך קוצר רוח גדול מזה, אבל מיד שחדלו הקולות והברד ויכבד לבו הוא ועבדיו, הרשעים

ה "ומשה רבינו ע ,אם אנשים כאלו שנאמר עליהם בתורה ויאמן העם, והנה למדנו מכאן ורעדה תאחזנו 50240 

מזה שבידך אתה צריך ללקות שאתה , פ מזה בידך"ל עה"ש חז"וכמ, נענש על זה שאמר והן לא יאמינו לי 50241 

כ כשהגיעו למצב אחר שונה מזה שהיה "אעפ, כ"הם מאמינים בני מאמינים ע, מוציא שם רע על בני 50242 

ה אבדה האמונה ונכרתה "מה נעני אנן אבתרייהו בדור כזה שבעו, נחלשה אמונתם ולא שמעו אל משה 50243 

 50244 .´ל מה נקח לעבוד את ה"וצרות הכלל והפרט מתרבות בכל יום בגוף ובנפש ר, מפיהם

, ס ופוסקים"ישנם הרבה בחורי ישיבה שלומדים כמה שנים בישיבה ועוסקים רוב הימים בפלפולים בש 50245 

הקדוש של החפץ ואני שמעתי מפיו , ז גדולי ישראל"וכבר צווחו ע, ס כלום"כ אינם יודעים בש"ואעפ 50246 

תמה אני מאד איך יוצא בחור מהישיבה , מה מתפלפלים שם בחורי הישיבה, ל"ל שאמר בזה"חיים זצוק 50247 

והנה אותם הבחורים גם הם עולה ברוחם ! ח בשני סדרים גמרא אוי לאותה בושה"מבלי להיות בקי לכהפ 50248 

 50249 .ס"כמה פעמים הרהורי חרטה למה אין להם ידיעה בש

וחוזר , כ נעלמים"אין להם קיום אלא לפי שעה ואח, ם אלה חולפים ועובריםאבל לדאבון לב הרהורי 50250 

, פעם תשובי ופעמיים תשובבי, ל במליצותיו"ולא לחנם טען האבן עזרא ז! האדם לטבעו ולרצונו וחסל 50251 

והרצון , והדבר פשוט כי כשהרוח מתקצר החומר בא במקומו? פעם לקונך ורבות לרצונך ואיך יתם עוונך 50252 

אוהב רק את עצמו , ואז הרי הוא נעשה כבעל חי שוכח אמונתו ומגביר תאוותו, ט על האדםהטבעי משתל 50253 

ל אם פעם לקונך ורבות לרצונך "ועל זה וכיוצא בזה צווח האבן עזרא ז, וכל מחשבותיו נתונים לעונג גופו 50254 

 50255 ?איך יתם עוונך

אם לכלוא את הרוח לחזקו  כי, ולכן עלינו לזכור תמיד ולשמור עצמינו היטב שלא לבוא לידי קוצר רוח 50256 

וכמו שנאמר החזק במוסר אל תרף ! ואין עצה ואין תבונה אחרת בזה אלא לימוד המוסר, לסעדו ולתמכו 50257 

הושיט הקברניט , משל לאחד שהיה מושלך לתוך המים, (פ שלח"ר סו"במדב) ל"ואחז, נצריה כי היא חייך 50258 

ה לישראל "כך אמר הקב! הו אין לך חייםתפוס חבל זה בידך ואל תניחהו שאם תניח, את החבל ואמר לו 50259 

וכן הוא אומר החזק במוסר , אלקיכם חיים כולכם היום´ ואתם הדבקים בה, ז שאתם מדובקים במצות"כ 50260 

 50261 .(לב אליהו)  .אל תרף נצריה כי היא חייך

 50262 

 50263 מאמר קנא

 50264 .(ג"י´ שמות ו) אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל´ וידבר ה

, על פרשת שלוח עבדים? ר יצחק על מה ציוום"שמואל ב´ אמר ר, (ה"ג ה"ה פ"ר) איתא בירושלמי 50265 

מקץ , אנכי כרתי ברית עם אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים´ ומקרא מפורש הוא כה אמר ה 50266 

כריתת ברית מיוחדת היתה ביציאת מצרים על מצות שילוח עבד , שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי 50267 

כ מה טעם להקדים מצוה זו "וא, אין מצות עבד עברי נוהגת אלא בזמן היובלויש להתבונן והרי , עברי 50268 

 50269 .ולא מצינו שנצטוו לפני הדבור אלא על מצוות שנהגו מיד כמו שבת וכדומה, דוקא לפני מתן תורה

מאחר שעל מצוה , ר הילא לא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים"א, (שם) עוד אמרו בירושלמי 50270 

ש "וכמ, לכן נענשו עליה יותר מאשר על כל מצות התורה, ים נצטוו ביום צאתם ממצריםזו של שילוח עבד 50271 

הנני קורא לכם , אתם לא שמעתם אלי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו´ הנביא ירמיה כה אמד ה 50272 

כי עליה , מתבאר שגזירת הגלות היתה עונש על שעברו על מצוה זו, דרור אל החרב ואל הדבר ואל הרעב 50273 



י שנצטוו עליה "כ ע"וכיון שנתחזקה מצוה זו כ, ו ועליה נכרת ברית ביום הוציאי אותם מארץ מצריםנצטו 50274 

 50275 .ביציאתם ממצרים נתבעו עליה קודם לכל

די בכך לצוותם במצות שילוח , י הציווי בשעת יציאת מצרים"והיא גופה צריך בירור מה חיזוק יש ע 50276 

קשה מאד על האדם , אלא כך ביאורו? מד הר סיניביום הנשגב והנורא של מע, עבדים בעת מתן תורה 50277 

אין האדון , ועול השעבוד כבד עליו ביותר, ואף כי נפשו של העבד כמהה לחירות, לשלח לחפשי את עבדיו 50278 

בשעה שהרגישו בנפשם את , על כן נצטוו במצוה זו בשעה שיצאו בעצמם מבית עבדים, מרגיש בכל זה 50279 

היא השעה הכשירה , אה מעבדות לחרות משעבוד לגאולהאותה שעה של יצי, שמחת החירות הגדולה 50280 

וכענין שנאמר ואתם ידעתם את , מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו, והראויה לתפוס את הצו העליון 50281 

 50282 .נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים

אך לאחר , כן יבינו היטב את משמעות המצוה של שילוח עבדים בשעת יציאתם בעצמם מעבדות לחירות 50283 

הולכים ההרגשות ומצטננים ועד לשעת מתן תורה תהא המצוה , רגע הגדול של השמחה ורגשות הפורקןה 50284 

היה לבם , ורק בשעה שיצאו ממצרים בשעה שרגש החרות פעם בלבם בכל עוז, הזאת קשה מתפיסת אנוש 50285 

והקבלה הזאת לא תמוש , פתוח להבין את המצוה הגדולה של שילוח עבדים וקבלוה עליהם בלב שלם 50286 

 50287 .אף לאחר שרגשי החדוה והרוממות ימוגו וילכו, מזכרם לעולם

כי זכרון נצח זה עובר מאב לבן לדורי , ועל כן היתה התביעה כה חמורה אף כעבור דורות רבים מאז 50288 

רבות בנות עשי חיל ואת , תוקפו של בועז וענותנותו של פלטי בן ליש, (7ט"סנהדרין י) ´איתא בגמ, דורות 50289 

ואת עלית על כולנה זה פלטי בן ליש שנתן לו שאול את , ת בנות עשו חיל זה יוסףרבו, עלית על כולנה 50290 

מה עשה נעץ , פלטיאל שפלטו אל מן העבירה, ולא קרב אליה שנים רבות כי נתקדשה לדוד, בתו לאשה 50291 

 50292 .אמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב, חרב בינו לבינה

אין עושין נס אלא למי ? ל שאלו מה עשה"חזאולם , אמנם נס הוא הדבר שפלטו אל למעלה מדרך הטבע 50293 

וכי חרב יכולה למנוע ממנו , נעץ חרב בינו לבינה? ומה עשה, שעשה בעצמו הכל כדי להנצל מן העבירה 50294 

רגע , אלא רגע גדול היה לו לפלטיאל? האין בידו לסלקה כל אימת שירצה ומה עצה היא זו, את העבירה 50295 

אבל יודע היה פלטיאל , מי שעוסק בדבר זה ידקר בחרב, לבושנתנוצץ בו רגש קודש וגמלה החלטה עזה ב 50296 

על כן נעץ חרב לאות זכרון לרגע הקדוש ההוא שעבר , שלא יוכל לבטוח שבכל עת ובכל שעה ירגיש כך 50297 

 50298 .זו עצה עמוקה היא וראוי לנס בעבורה, עליו ולהחלטה הנמרצת שהחליט

ההתעוררות הזאת עד שישתנה לגמרי  ועיקר העבודה היא שלא תפוג, לכל אדם רגעים של התעוררות 50299 

 50300 0הסוס 0על0רוכב  0כמו שמצינו ביקום איש צרורות בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר שהיה, לאדם אחר

ל יקום איש "א, יוסי בן יועזר ליהרג על ששמר את השבת´ שעה היו מוליכין את ר0ובאותה  0,בשבת 50301 

ו לעושי "ל אם כך למכעיסיו ק"א, דארכבך מרךראה סוסי דארכבי מרי וראה סוסך , יוסי´ צרורות לר 50302 

מיתות ´ נכנס בו הדבר כארס של עכנאי הלך וקיים בעצמו ד, ו למכעיסיו"ואם כך לעושי רצונו ק, רצונו 50303 

ר "ב) אמר בשעה קלה קדמני זה לגן עדן, יוסי בן יועזר וראה מטתו פורחת באויר´ נתנמנם ר, בית דין 50304 

 50305 .(ה"ס

בשעת הרגל דבר אמרה לו אלעזר בן דורדיא אין , ´ורדיא שלא הניח וכוא בן ד"תניא אמרו עליו על ר 50306 

אמר אין , אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, הלך וישב בין שני הרים וגבעות, מקבלין אותו בתשובה 50307 

א בן דורדיא מזומן לחיי "יצאה בת קול ואמרה ר, געה בבכיה עד שיצאה נשמתו, הדבר תלוי אלא בי 50308 

שעה אחת כזו יש לכל אחד ואחד , (ז"ז י"ע) בי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחתבכה ר, העולם הבא 50309 

שידע לנצל את השעה של התעוררות , אבל קונה עולמו בשעה אחת יש רק אחד מאלף, והרבה שעות כאלו 50310 

 50311 .ועל זה בכה רבי אם יתכן כח כזה באדם למה לא יזכה כל  אחד לכך, כ לקנות את עולמו"ועי

, השמועה עוררתו להתגייר ולהכנס תחת כנפי השכינה, עה שמע ובא קריעת ים סוףוישמע יתרו מה שמו 50312 

, ואיה איפה הם ברשעם נשארו כמו שהיו, ואילו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען 50313 

אך מאחר שלא , וכן ראינו בעינינו את ההתעוררות הגדולה שאחזה בכולנו בעת ההצלה במלחמה האחרונה 50314 

הדרך לשמור את העליה שיש לאדם בשעת רצון , ענו לנצלה כמו שצריך נשאר הכל כפי שהיהיד 50315 

, היא על ידי שיזכיר לעצמו תמיד את ההרגש שהיה בלבו אז ויזכור את הרגע ההוא תמיד, והתעוררות 50316 

 50317 .(א"שיחות מוסר תשל)  .וישמור בלבו את השעה האחת שיוכל לקנות על ידה את עולמו

 50318 

 50319 מאמר קנב

 50320 .(ג"י´ ו) ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים... אל משה´ ה וידבר

, השמים והארץ נבראו במדת החסד וכל פעולותיהם הן חסד, מעולם ועד עולם´ עולם חסד יבנה וחסד ה 50321 

עליו להתבונן , ושומה על האדם להטביע בנפשו את המדה הזאת, על ידה נבראו ועליה הם מתקיימים 50322 



וכשם שעולם חסד יבנה כן עליו לעמול , כדי ללמוד ממנה דרך חייו על הארץ בבריאה שנבראה בשבילו 50323 

 50324 .ולהגיע למדריגה רמה כזו שישתוקק ויתאמץ תמיד להטיב לכל הברואים בכל אשר יוכל, כל ימיו בחסד

, לפיכך נברא האדם יחידי שחייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם, (ז"סנהדרין ל) ל"והנה אמרו חז 50325 

שברא את העולם על כל תענוגיו ועידוניו בשביל כל , ה"מגיעה מדת חסדו וטובו של הקב הרי עד כמה 50326 

והרי תכלית בריאת האדם היא שילך , ל שכל אדם חייב לדעת ולהרגיש זאת"ועוד הוסיפו חז, יחיד ויחיד 50327 

, מה הוא רחום אף אתה היה רחום (ג"שבת קל) ל"ואמרו חז, ש והלכת בדרכיו"ה כמ"בדרכיו של הקב 50328 

 50329 .מצא שחייב כל אדם לספק לכל אחד ואחד תענוגות עולם ומלואו כאילו היה יחידי בעולםנ

להטיב מבלי לגרוע חסדו במאומה אף למי שמכעיס כנגדו , ולא עוד אלא שיש לו לאדם ללמוד מהבריאה 50330 

ונפשי כעפר לכל , ה מכריח את הבריאה להטיב גם לרשעים אף שהיא סובלת מזה"כמו שהקב, ומבזהו 50331 

כך על האדם לסבול ולגמול חסד עם , מה העפר הכל דורסים עליה והיא מצמחת ונותנת חיים לעולם ,תהיה 50332 

שאינם רוצים , (ט"נדרים ל) ל"וכן אנו רואים מהשמש והירח שהרי אמרו חז, הכל באין יוצא מן הכלל 50333 

 50334 .ה מורה בהם חצים שיאירו לעולם"והקב, ם"לצאת ולהאיר מפני שמשתחוים להם עכו

וכן על האדם ללמוד לעצמו , ה אינו מונע את טוב הבריאה אף מהרשעים והמכעיסים כנגדו"הרי שהקב 50335 

והרי , ואפילו אם הוא צדיק בדינו, אף מאלה שמרגיזים ומצערים אותו, לבל ימנע חסדו משום איש 50336 

לא יחשכו נגהם וטובתם גם , אם כל העולם על כל מערכות צבא השמים והארץ! הדברים קל וחומר 50337 

שיש לו להתבונן ביסוד זה , כ האדם שהכל נברא לשמשו והוא תכלית הבריאה"עאכו, יותרמהרשעים ב 50338 

 50339 .ולא ימנע חסד משום בריאה בעולם, של עולם חסד יבנה

, אינה מדת חסידות גרידא כי אם ציווי וחובה, והנה היחס הזה להטיב להם אף בשעה שהם מציקים לו 50340 

זה שאמר הכתוב , (ספרי בהעלותך) ל"ואמרו חז, לאל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישרא´ וידבר ה 50341 

? היכן אמר לו, האנכי הריתי את כל העם הזה כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק 50342 

על מנת כן תהיו מקבלים עליכם , אמר להם הוו יודעים בני סרבנים הם טרחנים הם, ויצום אל בני ישראל 50343 

אף אם , הרי עד כמה יש לסבול בני אדם ולשקוד בטובתם, בניםשיהיו מקללים אתכם וסוקלים אתכם בא 50344 

 50345 .ומשיבים רעה תחת טובה בקללות וסקילת אבנים וכדומה, הם בועטים בחסד שגומלים אתם

כנאמר , ם והרשעים ביותר"אלא גם ביחס לעכו, והדברים האלה אמורים לא רק ביחס לבני ישראל לבד 50346 

אל בני , שני ציוויים יש כאן (´ר ז"שמו) ל"רים ואמרו חזשם ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצ 50347 

והרי הדברים נפלאים שבאותה אזהרה , ואל פרעה לחלוק לו כבוד בדבריהם, ישראל להנהיגם בנחת 50348 

 50349 .שנצטוה משה כלפי ישראל נצטוה גם כלפי פרעה

, שעבודםשיצילם מ´ י המצרים הרשעים וזועקים אל ה"מצד אחד עומדים בני ישראל כשהם נרדפים ע 50350 

והוא שולח את ´ וכשעלתה שועתם אל ה, ומצד שני המצרים מענים את ישראל בעינויים קשים ומרים 50351 

הרי באותה שליחות עצמה שהוא מצוה אותם , משה ואת אהרן לגאול אותם ולהעניש את משעבדיהם 50352 

ולא , הוא מזהיר אותם לחלוק כבוד גם למשעבדם פרעה מלך מצרים, לסבול את ישראל ולהנהיגם בנחת 50353 

 50354 .רק יחס של כבוד סתם אלא כבוד של מלך

בא משה ומתרה , לאחר כל תשע המכות שנחתו על פרעה ולא שלח את בני ישראל, ומצינו שכן עשה משה 50355 

´ אמר לו משה כה אמר ה, ופרעה עומד ברשעו ומגרש את משה מעל פניו, בו על המכה הגדולה ביותר 50356 

לא אמר  (ר שם"שמו) ל"ואמרו חז, כל עבדיך אלה אליכחצות הלילה ומת כל בכור בארץ מצרים וירדו  50357 

 50358 .כדי לחלוק כבוד למלכות, פ שהיה לו לומר אתם ומלככם שנאמר ויקם פרעה לילה"אע, אלא על עבדיו

ואף תוך אותה , הרי עד כמה יש להתייחס בכבוד ולדקדק בביטויים נאים גם כלפי הרשעים הגדולים ביותר 50359 

ה על "ולא רק ברשע שהוא חי חס הקב, ובאים להזהירם על ענשם שעה שהם מבצעים את מעשי רשעותם 50360 

אין לשער , אלא אפילו כשכבר מת הרשע ואבד סברו ובטל סיכויו, כבודו משום שבכחו לשוב ולהטהר 50361 

מצינו באותם המצרים שלאחר שלא שבו מדרכם הרעה ורדפו אחר , ה עליו"ולהעריך גודל רחמיו של הקב 50362 

ה מעשי ידי "אמר להם הקב, בקשו מלאכי השרת לומר לפניו שירה, ם סוףבני ישראל ונענשו ונטבעו בי 50363 

 50364 .(´מגילה י) ?טובעים בים ואתם אומרים שירה

ה שמח "בכל זאת אין הקב, המיתם להפרע מהם´ הרי שאף רשעים גמורים כאלה כמו המצרים שה 50365 

מעשה ידי טובעים  ,ועוד תמה עליהם איך עולה דבר כזה על דעתם, במפלתן ומונע ממלאכי השרת מלשיר 50366 

שבעת מפלתם של , ה לברואיו"כמה מתגלה כאן גודל מדת חסדו של הקב? בים ואתם אומרים שירה 50367 

 50368 !..כאב שכול שמתו בניו ואינו סובל כי ישירו לפניו, רשעים הוא רואה את עצמו כביכול

 50369 ל"ו חזאמר, ה על כבודם ודאג שלא יבואו לידי בזיון"ולא זו בלבד אלא שגם אחר מפלתם חס הקב

אמרה היבשה , מגיד שהים זרקן ליבשה והיבשה זרקתן לים, נטית ימינך תבלעמו ארץ (מכילתא בשלח) 50370 

עכשיו איך אני יכולה לקבל , ומה אם בשעה שלא קבלתי אלא את דמו של הבל נאמר לי ארורה האדמה 50371 



ך ואין ימין אלא שנאמר נטית ימינ, ה שאינו מעמידה בדין"עד שנשבע לה הקב? דמן של כל אלו אוכלוסין 50372 

 50373 .שבועה

ברשעים הללו ´ אנו מבינים בו ביטוי לנקמה שנקם ה, כשאנו קוראים את הפסוק נטית ימינך תבלעמו ארץ 50374 

אלא חסד ורחמים גדולים , ל נראה כי אין כאן ענין של נקמה ועונש"אבל לפי דברי חז, והבליעם באדמה 50375 

ולא עוד אלא ששינה , בבזיון על פני האדמה ולזכותם בקבורה כדי שלא יהיו מוטלים, לתת כבוד למצרים 50376 

חסד ´ זה שאמר הכתוב כל ארחות ה, (ן שם"רמב) ה את הטבע ופתחה הארץ את פיה ובלעה אותם"הקב 50377 

נטה להם חסד שלא יבואו לידי , מהמצרים את נקמת בני ישראל´ אף בתוך דין אמת זה שנקם ה, ואמת 50378 

 50379 .בזיון והשביע את הארץ שתקבל אותם

ויחד עם דברי השירה , עלינו להרגיש גם את החסד הזה, ה"חייבים ללכת בדרכיו של הקב ובהיות שאנו 50380 

ה למעננו המצרים "עלינו לשיר גם על החסד שעשה הקב, על הנסים ועל הנפלאות שנעשו לאבותינו 50381 

ת "ל תיקנו ברכה מיוחדת בברכת המזון לכל אחד מישראל כדי להודות להשי"חז, שהביא אותם לקבורה 50382 

גם על הנס , והנה כעין אותה הודאה אנו שרים בכל יום בשירת אז ישיר, נו הרוגי ביתר לקבורהעל שנית 50383 

 50384 .והחסד של קבורת המצריים

ה מרבה חסד לרשע אף באותו זמן שהוא מעניש אותו על "כי לא זו בלבד שהקב, כשנסתכל עוד נמצא 50385 

כלומר אין מקום בעולם ואין , מלאה הארץ´ אלא שגם העונש עצמו נהפך עליו לחסד כי חסד ה, רשעתו 50386 

לא היה זקוק לשום עמל , אדם הראשון בתחילת יצירתו קודם שחטא, דבר שיארע בו שיהא פנוי מחסד 50387 

 50388 .(.ט"סנהדרין נ) ל"ש חז"הן הגשמיים והן הרוחניים כמ, ויגיעה להשיג צרכיו

ה לנו תמיד מבלי כמו שהשמש מאיר, מלאכים מסננים לו יין וצולין לו בשר, ר מיסב בגן עדן היה"אדה 50389 

וכמו שאנו נושמים את האויר המצוי לנו בכל מקום בלי כל , שנזדקק לשום פעולה כדי לקבל את האור 50390 

ובאותו דרך השיג גם את עליותיו הרוחניות מבלי , ר גם את מזונותיו וכל צרכי גופו"כן השיג אדה, מעשה 50391 

ים ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו צדיקים יושב, ל"ש חז"וזוהי בחינת גן עדן כמ, כל טירחה ויגיעה 50392 

 50393 .(ז"ברכות י) השכינה

כמה יגיעות  (ח"ברכות נ) ל"ואמרו חז, אבל לאחר שנכשל בחטאו נתקלל ונאמר לו בזעת אפך תאכל לחם 50394 

ולכשנתבונן , חרש זרע קצר וטחן הרקיד לש ואפה ואחר כך אכל, יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול 50395 

 50396 .עד שאותה קללה נהפכה עליו לברכה, נש זה עצמוה בעו"נראה כמה חסד טמן הקב

י קב שלו "ופירש, רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירו, (ח"בבא מציעא ל) ל"מצינו בחז 50397 

שאף מדה , ה באדם שיהיה חביב עליו עמלו עד כדי כך"הרי שהטביע הקב, חביב עליו על ידי שעמל בהם 50398 

נם חביבים עליו כמו קב אחד שהוא משיגו מתוך יגיעה אי, מרובה של תשעה קבים שהשיג בלא עמל 50399 

משתוקק לה , נמצא שאותה קללה בזעת אפיך תאכל לחם הומתקה לו לאדם ונהפכה עליו לעונג, וטירחה 50400 

 50401 .ואי אפשר לו בלעדה

ובשתי שעות אלו , אדם הראשון היה שרוי בלא חטא שתי שעות בלבד, וכן הדבר גם בענינים הרוחניים 50402 

שאמר , (ז"ר י"ב) ל"ועלה במעלות הרוחניות יותר ממלאכי השרת כפי שאמרו חז´ ההשכיל לדעת את  50403 

הרי לכמה עמל זקוק , אבל כשחטא ירד ממדריגתו ירידה עצומה, ה למלאכים חכמתו מרובה משלכם"הקב 50404 

 50405 .להשכיל ולהבין ולהגיע לאיזו מדריגה שהיא, אדם כדי לעלות בסולם הרוחניות

, דם כי ימות באהל אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהא, (ג"שבת פ) ל"וכבר אמרו חז 50406 

אלא ביגיעה , שלאחר חטאו של אדם הראשון שוב אין אדם יכול לזכות לכתרה של תורה שתתקיים בידו 50407 

ואדרבה העמלות בתורה משמשת , והנה דווקא בזה צפונות כל הברכות, רבה כזו עד שימית עצמו עליה 50408 

 50409 .השלימותכתנאי עיקרי בהשגת 

ה מתאוה שיהיו ישראל עמלים "מלמד שהקב, ל שתהיו עמלים בתורה"אם בחוקותי תלכו פירשו חז 50410 

ובשכרה הובטחו לנו , הרי שרק על ידי העמלות בתורה אפשר להגיע למעלות הרוחניות העליונות, בתורה 50411 

החסד בקללה  הא למדנו מה רב הוא, ונתתי גשמיכם בעתם וישבתם לבטח בארצכם, כל הברכות המנויות 50412 

 50413 .עונג ועידון שאין למעלה הימנו, שענין היגיעה נהפכה לאדם לברכה גדולה ולהישג של אושר, עצמה

שאם כי לפי מושגינו אנו רואים בקללות ברכה , ת עם ברואיו"אולם נתבונן  עוד ונראה מה רבו חסדי השי 50414 

תנחומא ) ל"אמרו חז, יקרןה אינו מעלים עיניו מהפורענות הטבועה בהן מע"אבל הקב, ועונג כאמור 50415 

ה חפץ לחייב בריה "ללמדך שאין הקב, זה שאמר הכתוב כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, (תזריע 50416 

בשעה שברא , ה נזכר על הרעה אלא על הטובה"אין שמו של הקב, להצדיק את בריותיו? ובמה חפץ 50417 

ויקרא , הזכיר שמו על החושךהזכיר שמו על האור ולא , ה את האור ואת החושך וקרא להם שמות"הקב 50418 

שנאמר ויברך , ה אדם וחוה הזכיר שמו עליהם"וכן כשברא הקב, אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה 50419 

 50420 .וכשקללן לא הזכיר שמו עליהם אלא ואל האשה אמר ולאדם אמר, אותם אלקים



לאות בתורה ועם כל הדרגות הנפ, הרי שעם כל הברכות והתענוגות החבויות בקללה בזעת אפך תאכל לחם 50421 

מפני שמעיקרן , ה חפץ בהם ואינו מייחד שמו עליהם"אין הקב, ת שהאדם זוכה על ידי העמל"והכרת השי 50422 

שהרי האדם , ה"צא וראה עוד כמה מגיעה מדת חסדו של הקב, באו דרך קללה ועונש ואין בהם חסד מלא 50423 

ופרים כל טיפה של עונג אבל בשמים ס, ועוד נהנה ומתענג עליהם, אינו מרגיש שום צער בעונשים אלה 50424 

 50425 .אשר על ידיהם מוחלים לו עוונותיו, כזה ומניחים אותה בגנזי הפורעניות

על הנחש , פ שהן לרעה"ה שמו עליהם אע"על שלשה דברים הזכיר הקב, (תנחומא שם) ל"אמרו חז 50426 

 50427 ומשום כך נתקלל בראשונה ובקללה, הרי שהנחש גרוע מהכל ועבירתו חמורה ביותר, שהסית את האשה

ל למדים מזה שאין טוענין "וחז, וגם לא נשאל למה עשה כך כדרך שנשאלו הם, חמורה משל אדם וחוה 50428 

ה יש "קללתו של הקב, (´ר כ"ב) ל"ש חז"ועל אף הכל נעוצה גם בתוך קללה זו ברכה גדולה כמ, למסית 50429 

יומא ) אמרו וכן, איך היה בורח לכותל וניצול, ה לנחש על גחונך תלך"אילולי שאמר לו הקב, בה ברכה 50430 

 50431 .קלל את הנחש עולה לגג מזונותיו עמו יורד למטה מזונותיו עמו, ה"בוא וראה מדת הקב (ה"ע

על אחת כמה וכמה , אם בקללות ורעות כאלה טובה וברכה כה מרובה יש בהן, ומעתה הדברים קל וחומר 50432 

כפל בו כי טוב ובדבר שכתוב בו מפורש כי טוב שהו, ה לבריותיו בברכה ממש"מה רב הטוב שצפן הקב 50433 

וכמה , ה עם ברואיו ומה רבו חסדיו בעולמו"והרי נפלאים הדברים כמה גדלה הטבתו של הקב, טוב מאד 50434 

 50435  .ולהעמיק את מעשי החסד שלו לאין שיעור שיהיה כולו חסד, על האדם ללמוד מכאן ללכת בדרכיו

 50436 .(אור הצפון)

 50437 

 50438 מאמר קנג

 50439 .(ג"י´ ו) ה מלך מצריםויצום אל בני ישראל ואל פרע... אל משה´ וידבר ה

ציווי שייך בדבר שאין , וצריך להבין למה היה צריך לצוותם על זה, ציוום לחלוק לו כבוד בדבריהם  50440 

ר וכל חלקי הדיבור והדברים שנפשו של אדם "כמו לשה, לאדם שום חפץ לעשותו וקשה לעשותו 50441 

ע לקיים דבר "במ, אר ולא לעשות מעשה ההו"על זה שייך הזהרת התורה שלא לדבר לשה, מחמדתם 50442 

אבל בדבר שאדם עושה מעצמו מחמת , ולולי גזרה התורה לא היה עושה מעצמו, שהוא נגד רצונו של אדם 50443 

 50444 .על זה לא היתה התורה צריכה להזהירם, שטבעו מכריחו

ובפרט בדבר שהוא נגד רצונו של המלך בודאי הוא מפחד נורא , ידוע שאימת מלך תקוע בנפש כל אדם 50445 

והוא נחשב כמורד , רט בנידון זה שהלך משה אצל פרעה שישלח את בני ישראל מארצוובפ, שלא יענש 50446 

כ למה הציווי לחלוק לו כבוד "וא, בודאי יעשה מעצמו בלי שום ציווי כי טבעו מכריחו לזה, במלכותו 50447 

 50448 ?בדבריהם

גיש אבל האדם השלם יכול להגיע למדרגה כל כך גבוהה שלא יר, אכן כל הקושיא היא רק לפי הרגשתנו 50449 

, האדם הזה הולך בבטחון חזק בלי שום פחד כלל, ולא יפחד אלא באזהרת התורה, אלא הרגשת התורה 50450 

וכמו שביארו , ומרגיש בהכרה שלמה ואמיתית ששום נברא בעולם לא יוכל להזיקו בלתי רשות הבורא 50451 

 50452 .ה שאמר בשלום יחדיו אשכבה ואישן"המפרשים אצל דוד המלך ע

ואינם יכולים לישון מפחד שמא יפגע בו , אים במלחמה הם מלאים פחדלא כדרך כל הארץ שכשהם נמצ 50453 

שאפילו בהיותו במקום המלחמה לא , ה אינו כן הגיע בבטחון חזק למדרגה כה גבוהה"אבל דהע, השונא 50454 

, ת ולא פחד משום בריה שבעולם"ולא הרגיש כי אם הבוי, היה מפחד יותר מכפי מה שהיה נמצא בביתו 50455 

, ותכף כששכב היה ישן השכיבה והשינה היו ביחד, לך מקום מלא כריק וריק כמלאל ויהי אצ"ש החוה"כמ 50456 

 50457 .וזהו הפירוש יחדיו אשכבה ואישן

וכשנצטוו לילך לפרעה אף שמצד הטבע יש לפחד שמא , כ גבוהה"וכן משה ואהרן הגיעו למדרגה כ 50458 

ידע דבר רע ולב אבל הם האמינו ששומר מצוה לא , והראיה משבעים זקנים שנשמטו אחד אחד, יהרגם 50459 

שאין בידו לעשות , עד שלא היה נחשב פרעה בעיניהם שיפחדו ממנו יותר מאיש זולתו, ´מלכים ביד ה 50460 

ועל כן לא , ואם הולכים במצוות הבורא לא יוכל להזיקם אף אם ירצה, להם דבר רע בלתי רשות הבורא 50461 

ם לדבר אתו קשות ולתבוע ויכולי, הרגישו את עצמם מוכרחים לחלוק לו כבוד כי אין להם ממה לפחד 50462 

 50463 ?´כי מה להם לפחד אחר שהם הולכים במצות ה, אותו ולהוכיחו על העוול הנעשה לישראל

כיון שמחמת עצמם אינם מוכרחים לחנוף לו ואינן מפחדים , ועל כן הזהירה אותם התורה לחלוק לו כבוד 50464 

עליל שאדם יכול לשנות את מזה אנו רואים ב, ולכן באה החובה שעליהם להזהר בכבוד המלך, ממנו כלל 50465 

, עד שלא יפחד מכל דבר שבעולם זולת מה שהתורה דורשת ומסכמת עליו, טבעו הרע מן הקצה אל הקצה 50466 

ולא יזוז , השלם ביראתו לא ירא משום אדם אפילו במקום סכנת נפשות וילך לבטח דרכו לשמור התורה 50467 

 50468 .(ב"אור המוסר ח)  .ממנה אף במקום שטבעו מנגדתו

 50469 

 50470 מאמר קנד



 50471 .(ג"י´ שמות ו) אל משה ואל אהרן ויצום אל פרעה מלך מצרים´ ידבר הו

יש להתבונן ולראות מזה עד כמה , כ"ציום לחלוק לו כבוד בדבריהם ע, י אל פרעה מלך מצרים"וברש 50472 

ת לפני פרעה "במצב שעומד משה רבינו בצווי השי´ אפי, תורתנו תורת אמת למצוא חשבון נפלא זה 50473 

ובא , י יותר בכל מיני עינויים קשים ומרים"ועוד מענה את בנ, אשר אשמע בקולו´ הרשע והלה אומר מי ה 50474 

 50475 .משה רבינו להתרות בו שיקבל מכות נאמנות עבור פשעיו כראוי

האם יש לך , בה בשעה שאומרין לו דע שילקוך פעם אחר פעם עד להריגת בנך בכורך, ובאותו מצב עצמו 50476 

וכמו שמצינו באמת שאמר לו , הוג בו כבוד מלכות כי מלך הואז חל עדיין ציווי לנ"ובכ! בזיון גדול מזה 50477 

שבזה חלק כבוד למלכות , ב"זבחים ק´ י מגמ"והביא רש, משה וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי 50478 

 50479 .שלא אמר לו וירדת אתה אלי והשתחוית לי אלא וירדו כל עבדיך

ת אנו רואים כאן עד כמה מדויק ראשי, והרי זה נורא ונפלא להמתבונן ללמד לאדם דעת בכמה אנפי 50480 

דהנה מענישים את פרעה וכל ! בתכלית הדקדוק מדת העונש לאדם כחוט השערה לא פחות ולא יותר 50481 

 50482 .שיש בהם די בזיון חוץ מעצם המכה, מצרים בעשרה מכות זו אחר זו וזו קשה מזו

ובך ובעמך בתוך  י"וברש, נקח לדוגמא מכת צפרדע הלא כתוב ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים 50483 

נצייר לעצמנו איך היה נראה פרעה כשישב על כסא מלכותו , (´סנהדרין פ) מעיהם נכנסים ומקרקרין 50484 

והוא מדבר ואין קולו נשמע , והצפרדעים מקרקרים בבטנו וכן בבטן שריו, וכתרו על ראשו ושריו סביב לו 50485 

 50486 ?האם יש כאן כבוד מלכות, רק קול הצפרדעים המקרקרים מתוך מעיו

ומשה , מתחצף לומר למשה רבינו ביום ראותך פני תמות, כ כשרשע זה שכבר קיבל תשע המכות"עפא 50487 

ז אינו אומר "ובכ, י על שאמר לו אל תוסף ראות פני"ופי רש, אומר לו כן דברת ויצא מעם פרעה בחרי אף 50488 

ר עד כאן מגיע כלומ! כדי לחלוק כבוד למלכות? ומה טעם, אלא וירדו כל עבדיך אלי,   לו וירדת אתה אלי 50489 

אבל שישמעו אזניו דיבורים מפי משה וירדת , עונשים אלו ראוי הוא להם, ´לו דם צפרדע כנים ערוב וכו 50490 

הרי לפנינו עד ! כי מלך הוא ויש לחלוק לו כבוד, לבזותו עד כדי כך אין מגיע לו, אתה אלי והשתחויית לי 50491 

 50492 .כמה מדוקדקים עונשים שמים בדקדוק נורא ונפלא

בשעה שמענישים אותו ´ אפי, עד כמה יש לדקדק בדיבור אליו! מוד מכאן לעצמנו בכבוד אדםויש לנו לל 50493 

מ כל דיבור ודיבור צריך להיות במדה "מ, והוא ראוי לעונש ומוכיחים אותו בדברים קשים כגידים 50494 

והרי כל ישראל בני , ו לאדם מישראל"צא ולמד אם לפרעה הרשע כך ק, ובמשקל מה מותר ומה לא 50495 

מה מאד יש לדקדק בדיבור אתו לתת לו ! ח בישראל כשר"ו בן בנו של קו"וק, (.ז"שבת ס) םמלכים ה 50496 

והרי כן תובעים מאת האדם ליום הדין ושואלים אותו המלכת את , ו"ש שלא לבזותו ח"כבוד הראוי וכ 50497 

 50498 .(´ל שער ב"ו ז"שערי קדושה להרח) חבירך עליך בנחת רוח

אם משה רבינו שעלה השמימה וקיבל התורה היה , ם האלוואם לחשך אדם לומר מה לי ולדברים הדקי 50499 

מה זה שייך להדיוט כמוני אשר אין לו מושג , יכול למשול ברוחו ולחלוק כבוד מלכות לפרעה הרשע 50500 

ובאין רצון להתעלות , שהחסרנו כל שאיפה לאורח חיים למעלה! אף אתה אמור לו דא עקא? בדברים אלו 50501 

 50502 .מחיובנו בתורה ובמצוה מולידים אמתלאות לפטור את עצמינו

, אבל לענין קיום המצות והמדות הטובות, ואם במה שנוגע למחשבה ושכל לא קם בישראל כמשה עוד 50503 

וזהו מה שאמרו , שכל אדם ראוי להיות צדיק כמשה רבינו, ב"תשובה ה´ ה מהל"ם בפ"כבר כתב הרמב 50504 

ל "ר, בותי אברהם יצחק ויעקבחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי א, (ה"פ) בתנא דבי אליהו רבה 50505 

בזה , אבל לענין המעשים שלהם, נהי דלשכל החזק של אבותינו הקדושים לא נוכל להגיע בשום אופן 50506 

 50507 .פ חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי"עכ

הכל , מעתה אל ילעיט אדם את עצמו בתירוצים שונים כי אין לו כח זה ואין לו כשרון זה ואין לו מצב זה 50508 

די לו להגיע , ואם יהיה לו רצון לעלות ולהשתמש במה שיש לו! סיבה אחת היא שאין לו רצון! א ושקרשו 50509 

 50510 .(אור יהל)  .ואינו צריך לחפש אמתלאות ולטעון שאין לו ודי בהערה זו, עד תכליתו

 50511 

 50512 מאמר קנה

 50513 .(ג"י´ שמות ו) אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל´ וידבר ה

וכי יש לך אדם , בן בתירא אומר הרי הוא אומר ולא שמעו אל משה מקוצר רוחיהודה ´ איתא בילקוט ר 50514 

אם כן מה תלמוד לומר ? נולד לך בן זכר רבך מוציאך לחירות ואינו שמח, שמתבשר בשורה ואינו שמח 50515 

 50516 .אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה ולהידבק במצוות, ולא שמעו אל משה

! שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה, לנו לכאורה כגוזמה גדולהיהודה בן בתירא נראים ´ דברי ר 50517 

גם מה שכתוב במדרש על ! ואיך זה לפגוע כל כך קשות בעם ישראל, היכן דברים אלו כתובים בתורה 50518 

על מנת כן תהיו מקבלים עליכם , ל הוו יודעים בני סרבנין הם טרחנין הם"א, הפסוק ויצום אל בני ישראל 50519 



ומדוע להכביד כל כך על ? היכן כתובים בירורים קשים אלה, וסוקלין אתכם באבניםשהן מקללין אתכם  50520 

 50521 .וכי לא היה להם מספיק בעבודת הפרך הקשה? עם ישראל

ל שהכוונה היא "ואיך הבינו חז, הפסוק מפורש אומר שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה 50522 

אם ? הייתכן, וכאן מואשמים בעבודה זרה, דנוגם לנו קשה לקבל כאלו פגיעות בכבו, לפרוש מעבודה זרה 50523 

זה בגלל שיש לנו התקשרות , יקרה שמישהו יטען שמה שאנחנו לא לומדים מוסר בענייני השגחה ובטחון 50524 

שמא זה יחייב אותנו לוותר על , ועוד שאנו לא לומדים מוסר בגלל הפחד, להשתדלות לשכל ולעבודה זרה 50525 

 50526 ?כאלה בירורים פוגעים וקשים מי יסבול, רצונותינו על התאוה והקנאה

ואפשר לומר בפשטות שאדם , ל ירדו לסוף דעתו של אדם בעמקות נוראה מאד"אך רואים מכאן שחז 50527 

בגדר , הרי הוא ללא ספק בבחינת עובד עבודה זרה, שאיננו מתעסק להתעלות בדרכי ההשגחה והבטחון 50528 

אם עוזבים את המים , א יכלו המיםאותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים אשר ל 50529 

כל אחד והעבודה זרה שלו ולא הרי זה כהרי זה כל אחד , החיים הרי ממילא נמצאים בבארות השבורים 50530 

 50531 .והשגעון שלו

כ הרי הם כל הזמן בבחינת עבדא "אעפ, אף על פי שבני ישראל היו בשעבוד כזה כל כך מוכנעים 50532 

יל זה קשה להם לשנות את אורח חייהם ולפרוש מעבודה ובשב, בהפקירא ניחא ליה זילא ליה פריצא ליה 50533 

וכל שכן אצלנו , ל אומרים שמסכת עבודה זרה של אברהם אבינו היה בה ארבע מאות פרקים"חז, זרה 50534 

, אין תכלית לעבודה זרה שלנו, וכן כותב חובות הלבבות החונף אין תכלית לנעבדיו, כמה סוגי עבודה זרה 50535 

 50536 .ז"אה נקמה נטירה כל זה עלא רק חניפות אלא גם הקפדה שנ

, וכשהוא כן מרגיש אז קשה לו להודות על האמת, ואם האדם לא מרגיש כך זה בגלל היותו רחוק מעצמו 50537 

זה דומה , ואף להשתדלות של איסור, וחוסר הבטחון הוא בגלל חוסר בירור המדות ודבקות להשתדלות 50538 

, יהא שמיה רבא הרי זה עבודה זרה ממש לאותו אדם שבגלל כעס והקפדה נגד שליח ציבור אינו עונה אמן 50539 

ולהגיע , זוהי הדוגמא של עבודה זרה שרק בדרך של בירור המדות ולימוד המוסר ניתן לפרוש ממנה 50540 

 50541 .(דגל המוסר)  .לחירות אמיתית כימי צאתנו מארץ מצרים

 50542 

 50543 מאמר קנו

 50544 .(ג"י´ שמות ו) ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים

ואל פרעה מלך מצרים ציום עליו לחלוק לו כבוד , להנהיגם בנחת ולסבול אותםויצום אל בני ישראל   50545 

ואף על פי שכבר נשלח מקודם , ופשוטו ציום על ישראל ועל שליחותו אל פרעה, (י שם"רש) בדבריהם 50546 

ויצום מינה אותם לשרים כמו , נתחדש בצוואה זו מינוי חדש וכפי שביאר הספורנו, לפרעה ולישראל 50547 

, מינה אותם לשרים בענין הוצאת ישראל ממצרים, ואל פרעה מלך מצרים, ו עליו ויצוהוויסמוך את ידי 50548 

 50549 .´באופן שישראל וגם פרעה ישמעו על כרחם למשה ולאהרן הממונים עליהם מאתו ית

 50550 ש במדרש"וכמ, הן כלפי ישראל להנהיגם בנחת ולסבול אותם, בשעת מינוי זה נצטוה גם באופן ההנהגה

על מנת כן תהיו מקבלין עליכם שיהיו מקללין אתכם , סרבנים הן רגזנין הן טרחנין הן בני, (´ב´ ר ז"שמו) 50551 

ה היו נוהגין בו כבוד וחלקו כבוד "ל הקב"ואל פרעה מלך מצרים א, שיהיו מסקלין אתכם באבנים 50552 

לא אמר , וכן עשה משה שנאמר וירדו כל עבדיך אלה אלי, פ שאני צריך לעשות בו את הדין"אע, למלכות 50553 

ולכך לא פרסם אותו , פ שהיה לו לומר אתם ומלככם שנאמר ויקם פרעה לילה"אע, ו אלא על עבדיועלי 50554 

 50555 .כדי לחלוק כבוד למלכות

שגם כשמקללין , הציווי הראשון מצוה על אהבת ישראל, לכאורה אין בין שני הציוויים אלה שום קשר 50556 

כן הוא , השני הוא על כבוד המלכות והציווי, עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם, וסוקלין אותו באבנים 50557 

שמע מינה ששני ענינים אלה נובעים , אבל מאחר שהתורה איחדה שני ציוויים אלה בויצום אחד, לכאורה 50558 

 50559 .ממקור אחד ויתבאר ענין זה

לפי זה אדם שאינו רוצה לקבל , מדריגות דרגת צדיק ודרגת רשע´ רגילים אנו לחלק את כלל האנשים לב 50560 

אנו קובעים אותו במחשבתנו למופקע מכל קשר אלינו ועלינו לרחקו , ה פלוניעל עצמו לעשות מעש 50561 

אשר למרות מגרעותיו קיימות הן באדם , אין בידינו יחס נכון לנקודה הטובה ולמעלה המסויימת, בתכלית 50562 

שמא חסר לו , ומשום כך אין אנו מתבוננים למצוא את הטעם מדוע באמת אינו מקבל עליו דבר זה, זה 50563 

 50564 .ואת מקומה של התבוננות זו תופסת ההנחה כי פלוני זה רשע הוא, מעיק עליו איזה ענין משהו שמא

פרעה כפוי טובה , הנה פרעה הרשע שהיצר לישראל והרג בהם, הבה ונראה את התייחסות התורה למעלה 50565 

כלפי רשע זה , ה לא שברו את לבו הקשה"פרעה שעשרת המכות שהביא עליו הקב, אשר לא ידע את יוסף 50566 

כי מי שזכה למלכות הוא בעל מעלה של , חייבו משה ואהרן לנהוג בו כבוד עבור מעלת המלכות שיש בונת 50567 

 50568 .מלכות



כי מלכות היא מתנה לאדם , ם שנתן מכבודו לבשר ודם אנו למדים"מתוך נוסח הברכה על ראיית מלך עכו 50569 

לעצמה כדי לנהוג בו  דיה במעלה זו, ואף על פי שמעלה זו לא קיבל פרעה עבור איזה זכות, מן השמים 50570 

וכדי שלא יפסיד אדם את , נעדרת גם ההרגשה בערכה של מלכות, כי בהעדר הנהגת כבוד למלכות, כבוד 50571 

אפילו אם על ידי כך יקבל , וכדאי הוא ריוח זה של הערכת מעלה, ההערכה למעלה זו עליו לנהוג בה כבוד 50572 

 50573 .רשע כבוד

וכן מצינו ביעקב שחלק , לקו כבוד למלכים רשעיםשמביא כמה וכמה דוגמאות שח, (ח"ילקוט קע) ועיין 50574 

וישנס מתניו וירץ לקראת , וכן אליהו שחלק כבוד למלכות, ויתחזק ישראל וישב על המטה, כבוד למלכות 50575 

 50576 .וכן דניאל שחלק כבוד למלכות, וכן חנניה מישאל ועזריה שחלקו כבוד למלכות, אחאב

 50577 

מעלה שלא , לחלוק כבוד מפני מעלה אחת שיש בו אם כלפי רשע כפרעה נתחייבנו, ומעתה נבוא חשבון 50578 

, באדם שהוא בן תורה, כמה וכמה חייבים אנו לנהוג כבוד באדם שעבד לתקן את מידותיו, יגע עליה 50579 

עוד זכה לזכך את עצמו , שמלבד שיש בו המעלה של צלם אלקים ומלבד שיש בו המעלה שהוא יהודי 50580 

הרי מפסיד מעצמו הרגשת הערכה של , וד בבן תורהומאידך מי שאינו נוהג כב, ויושב ועוסק בתורה 50581 

הוא הקנין שהמכבד , מתוך אספקלריא זו שהמטרה של נתינת כבוד לבעל המעלה, מעלות נשגבות כאלה 50582 

 50583 .קונה לעצמו על ידי נתינת הכבוד קנין של הערכת מעלה

משה בצויוי זה  נבין גם מדוע נצטוה, ומאחר שלמדנו כי שורש הענין של כבוד למלכות היא הערכת מעלה 50584 

גם במצב אשר , שהרי תפקידו של מנהיג הוא להנהיג בכל מצב שהוא, באותה שעה שמינוהו לשר ומנהיג 50585 

והמשכת ההנהגה גם בשעה זו אי אפשר לה אלא בהערכת המעלה , מקללים אותו ומסקלין אותו באבנים 50586 

אך את העם ממצרים ה הבטיח להם בהוצי"ואשר הקב, שיש לכלל ישראל שהם בני אברהם יצחק ויעקב 50587 

 50588 .תעבדון את האלקים על ההר הזה

איך שהוכיח עד כמה גדולה מעלתו של אדם מישראל ואפילו פחות , ל שמעתי פעם"זצ´ מהרב מפוניבז 50589 

רבן יוחנן בן זכאי , על הפסוק ורצע אדוניו את אזנו במרצע (ב"קידושין כ) ´ממה שאמרו בגמ, שבפחותים 50590 

ה אזן ששמעה קולי "אמר הקב, מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף, היה דורש את המקרא הזה כמין חומר 50591 

והלך זה וקנה אדון לעצמו , על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים 50592 

 50593 .ירצע

´ ואדם זה נתבע על שאינו עבד ה, אדם פחות עד מאוד, והנה העבד הנרצע הלא הוא גנב שנמכר בגניבתו 50594 

כי גם גנב במדריגתו יש בו הבכח שלפיו הוא חייב לחוש , לעבד לאדם´ ירה בין עבד הבמדריגה שיחוש סת 50595 

, וכשהולך וקונה אדון לעצמו הרי הוא נוהג בסתירה אל הבכח שבו ולפיכך ירצע, ´את עוצם העבדות לה 50596 

שמע מינה שגם יושבי אשפות יש בהם מעלת , ואם מצאנו כי מאשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבים 50597 

 50598 .ה"הוא בגדר בני הם כלפי הקב, כי כל אחד מישראל יהיה באיזה מצב שיהיה, בים בכחנדי

אמר , (ב"שמות כ) ל על הפסוק חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה"וכן אנו מוצאים בחז 50599 

שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על , חס המקום על כבודן של בריות, רבן יוחנן בן זכאי 50600 

נוראות רואים כאן למתבונן שהתורה , הואיל ונתבזה בו´ שה שנושא על כתפו משלם ד, ´תפו משלם הכ 50601 

אדם שפל זה בשעה שהוא , אדם שאינו חש על ממון הזולת, מלמדת אותנו בכבוד הבריות של גנב שפל 50602 

גנב דבר  ועם כל זאת מבדילה התורה בין אם, ואשר התורה קונסת אותו על כך, עובר על איסור דאורייתא 50603 

 50604 .שהיה לו כבר איזה עונש מסוים וממעטת בקנסו

יש אדם , נוהגת היא גם בנוגע להערכת מעלות עצמו, וכשם שנוהגת מידה זו בנוגע להערכת מעלת הזולת 50605 

, באותה שעה עליו לידע כי יחד עם התביעה מעצמו, המרבה לתבוע מעצמו ומתוך כך הוא בא לידי יאוש 50606 

וכשם שיחד עם הערכת המעלות שבישראל הוכיח אותם , ריגה שזכה אליהעליו גם לידע להעריך את המד 50607 

במצב כזה עליו לשאוב חיזוק מזה שזכה פעם לתפילה , כן יחד עם התוכחה העריך את מעלתם, משה 50608 

 50609 .(מערכי לב)  .ז יתחזק בעצמו"או ללימוד כמה שעות בעיון ועי, מעולה

 50610 

 50611 מאמר קנז

 50612 .(ד"י´ שמות ו) אלה ראשי בית אבתם בני ראובן בכר ישראל

, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן 50613 

אמרו חכמים דרך , ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה, אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד 50614 

 50615 במי שממית עצמו עליה באהלי חכמיםאין התורה מתקיימת אלא , רמז זאת התורה אדם כי ימות באוהל

 50616 .(א"ג י"ת פ"ם ת"רמב)

ובמשך כמה שנים לא הצליח לפתור , יבמות´ במס´ ש התקשה פעם להבין ענין בתוס"מספרים כי הרש 50617 

ואז הציע , ש"ב מוואלזין דרך וילנא מקום מגוריו של הרש"עד שפעם עבר הנצי, לעצמו מה שהיה קשה לו 50618 



חלשה עליו דעתו , ותירץ את קושייתו´ ב במשך שעה בתוס"עיין הנצי ,ב את שאלתו"ש לפני הנצי"הרש 50619 

ב כתום שעה לאחר העיון כבר "ואילו הנצי, ש על שלא מצא במשך כמה שנים להבין את הענין"של הרש 50620 

ש לומד "כי סוד הדבר הוא מפני שהרש, ש"ב להרש"וכדי להניח את דעתו גילה הנצי, זכה להבין הדבר 50621 

 50622 .ולזה זיכו לו מן השמים להבין, ב לומד תורה בעניות"הוא הנציואילו , תורה בעשירות

כי פרעה , נראה הטעם שלא שעבדו מצרים בשבט לוי, אלה ראשי בית אבותם, ומובא בתפארת יהונתן 50623 

ופרעה חשב מי שאינו בצרה אינו יכול להושיע כי נוצר תאנה , ראה בקסם כי משבט לוי יקום המושיע 50624 

ולכך לא שעבד בשבט לוי כלל ולא יוצדק להקים משבט , כ לראש"היה אחמי שסבל גלות י, יאכל פריה 50625 

שהם בעבודה רבה , ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, כ"וזו היתה טענת ישראל ג, לוי מושיע 50626 

 50627 .בו למושיע´ ואיך יתכן שהוא יתנשא ויבחר ה, ושבט לוי חפשי מכל

ה על כל "מלמד שחזר הקב, בכסף בחרתיך בכור עוני ל אליהו לבר הי הי מאי דכתיב הנה צרפתיך ולא"א 50628 

היינו דאמרי יאה עניותא , אמר שמואל ואיתימא רב יוסף, מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות 50629 

ה על כל המדות ולא "וברבינו חננאל פירש חיזר הקב, (´חגיגה ט)א  ליהודאי כי ברזא סומקא לסודיא חיור 50630 

שגלוי , די שיהיה לבם שבור וכוונתם לשמים ועיניהם תלויות לרחמיו וחסדיוכ, מצא נאה לישראל כעניות 50631 

 50632 .ה כשמרבין עושר בועטין בו שנאמר וישמן ישורון ויבעט"וידוע לפני הקב

מובא ששלושה משקין אין  (´תענית ז) ´ובמס, (´ו´ נ ג"אבדר) יפה מצוה אחת בצער ממאה שלא בצער 50633 

כדאמרה ליה , תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה עליואף דברי , מתקיימין אלא בפחות שבכלים 50634 

והשיב לה שהיין משתמר בכלי , אי חכמה מפוארה בכלי מכוער, יהושע בן חנניה´ ברתיה דקיסר לר 50635 

 50636 .אף התורה מתקיימת בי יותר משאילו הייתי נאה, מכוער יותר מכלי כסף וזהב

ל אי הווי סני אם היו שונאים היופי הוו "א, םל קיסר והא איכא שפירי דגמירי שהם נאים וגם חכמי"א 50637 

שאי אפשר להשפיל דעתו ובא , אותם נאים שהם חכמים טפי הוו גמירי, (שם´ תוס) תלמידי חכמים ביותר 50638 

מפריעות להצלחת הנפש וממעטות , ז הנאות הכבוד היופי והשלוה"כל הנאות עוה, (י שם"רש) לידי שכחה 50639 

 50640 .(מעייני החיים)  .בחכמת התורה

 50641 

 50642 מר קנחמא

 50643 .(´כ´ שמות ו) ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו

לפי שאין מעמידין פרנס על , ה שיצא אדם גדול כמשה מלקוחין שעתיד להזהיר עליהן"מה שהסכים הקב 50644 

חזקוני וארא ) כ קופה של שרצים תלויה לו בצוארו פן יתגאה על הצבור כמו שמצינו בדוד"הצבור אלא א 50645 

כלום צריך היה לסיבה כדי , ה עניו מכל אדם אשר על פני האדמה"הרעיון משה רבינו ע מבהיל על, (´כ´ ו 50646 

עד , משה שכל כך עמל ויגע והצטער כדי להגיע למדת הענוה בצורה שאין כדוגמתה בבריאה? להיות עניו 50647 

 50648 .י קופה של שרצים מאחוריו"למה צריך להגיע להיות עניו ע, שהתורה הנציחה אותו במדת עניו

צריך המנהיג להכפיל את , וכל להבין זאת אם נדע שכדי להיות מנהיג בישראל ופרנס על הצבוראולם נ 50649 

ש אל "כמ, הממונה על הצבור צריך להיות מצוייד הרבה, ענוותנותו ולא להסתפק בדרגה שאליה הגיע 50650 

 50651 והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, משה קח לך את יהושע בן נון וסמכת את ידך עליו

ל וצוית אותו על ישראל דע שטרחנין הם סרבנים הם על מנת שתקבל "י ז"רש´ ופי, וצויתה אותו לעיניהם 50652 

 50653 .(ז"במדבר כ) עליך

כי הלא תפקידו גם להוכיח ולנהוג ביד רמה את , הרי שהמנהיג צריך למידה רבה של סבלנות וענוה יתירה 50654 

ויתעבר , ה"ש מרע"ו להכשל וליענש כמ"ח הלא יוכל, ואם יפריז על המדה ויוסיף על התוכחה, נשיאותו 50655 

לא שחטאתי לפניו אלא למענכם בשביל שהכעסתם אותי ואמרתי , בי למענכם נתמלא עלי עברה´ ה 50656 

ה סיבה כדי "ובגלל זה סיבב לו הקב, לכן זקוק היה משה ליותר ענוה, (כ"ילקוט ואתחנן תת) כנגדכם 50657 

ועליו אמרה התורה , ה רבה ואחריות גדולהעל המלך מוטלת עבוד, שיוכל לרכוש לעצמו ענוה נוספת 50658 

ולבלתי ´ למען ילמד ליראה את ה, אחת בבית גנזיו ואחת שיוצאה ונכנסת עמו, וכתב לו את משנה התורה 50659 

 50660 .(א"סנהדרין כ) רום לבבו מאחיו

פסחים ) ופרנס המתגאה על הצבור, זקן מנאף, עשיר מכחש, דל גאה, ארבע אין הדעת סובלתן ואלו הן 50661 

כן גם הפרנס המתגאה על הצבור , ם שכל השלושה הללו הנהגתם נגד השכל הישר ונגד ההגיוןכש, (ג"קי 50662 

וכיצד מרשה לעצמו להתגאות , שהרי הצבור הוא שהעמידו על רגליו בזכותו התעלה, הנהגתו אינה טבעית 50663 

 50664 .ולמה הוא מכחיש טובתם ואינו מכיר בה, על אלו שזיכו אותו בשררה

אבל העשיר מי הביאו , כי העניות הביאתו לזה ובוז לא יבוז לו כי ירעב, טבעיז "אם עני ואביון מכחש הרי 50665 

זו מדה רעה אינה טבועה , השפע מקרין אליו מכל פינות ביתו, להכחיש בשעה שהוא טובל בשמן רגלו 50666 

כן גם הפרנס שהוא מתגאה על הצבור ובזה הוא מכחיש את המציאות שעל ידי הצבור , בטבעו של האדם 50667 

כ הפרנס צריך זהירות מרובה ומדרגות רבות "א, לה מן השכל ואין הדעת יכולה לסבלוזה למע, עלה 50668 



ענוה וסבלנות כדי לנהוג נשיאותו , ולרכוש לעצמו מדרגות של יראה ובטחון, להיטהרות וזיכוך הנפש 50669 

 50670 .(אור חדש)  .בשלימות הנפש

 50671 

 50672 מאמר קנט

 50673 .(ט"כ´ שמות ו) דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך

אלא מתוך שהפסיק הענין , הוא הדיבור עצמו האמור למעלה בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, ל"י ז"רש 50674 

יש להבין מדוע , כדאי אני לשלחך ולקיים דברי שליחותי´ אני ה, כדי ליחסם חזר הענין עליו להתחיל בו 50675 

כל , יות בעלמאהרי אצל התורה אין מציאות של סיפורי מעש, כ באריכות על פרעה"התורה מספרת כ 50676 

 50677 .וכל מלה וכל אות שקולה ומדודה, סיפור הוא לשם איזה לימוד

´ לדעת מה מוכן לממרה פי ה, אמנם סיפור המכות כשהוא לעצמו מובן ונחוץ להשאיר סמל לדורות הבאים 50678 

וכל , כ באריכות דברים שמשה ואהרן היו אצל פרעה"אבל לדבר כ, ש למען ספר שמי בכל הארץ"כמ 50679 

אולי ! כל זה לכאורה נראה ללא צורך, יה בכל מכה ומכה וקודם כל מכה היתה התראההמשא ומתן שה 50680 

 50681 .לכל ומורה לו לחזור בתשובה´ ש טוב ה"כמ, על פרעה הרשע´ ללמדנו שהבורא חס על בריותיו ואפי

לכאורה , ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה, כי ידבר אליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת 50682 

וכן ראינו ? כ"ישאל למה להתעניין אתו כ´ ואפי? ים מופת ובכלל מי יאמר שהוא ישאל מופתלמה צריכ 50683 

ולמען תדע כי , הנה אנכי מכה במטה´ בזאת תדע שאני ה, שבכל מכה ומכה משה היה פונה לפרעה ללמדו 50684 

רט ובפ? איזו תועלת יצא לנו מזה, הארץ´ למען תדע כי לה, בקרב הארץ´ כי אני ה, אלהינו´ אין כה 50685 

כ מה הכונה העמוקה לנו ולשם איזה "א, כשיודעים בבירור שבשקוציהם נפשם חפצה ולא ירצו בתשובה 50686 

 50687 ?לימוד

בכדי לקבל ´ להורות לדורות את גדולת ה, אמנם עלינו להרגיש שכל הספורים הן בכונה גדולה ועמוקה 50688 

, הגדולה אצל האדם גם בזה הענין של פרעה אפשר לומר שהכוונה בזה להסיר הטעות, עול מלכות שמים 50689 

החפשים טוענים שאילו היו בימינו , שכל המניעה להצלחתו באה לו מצד ההשגחה העליונה ולא ממנו עצמו 50690 

 50691 .ודאי שהיינו מאמינים בני מאמינים, מופתים ונסים כמו מלפנים

´ שכאשר מישהו יבטח בה, שאילו גם לנו היו נפלאות כמו מלפנים, ובאמת שגם אצלנו מרגישים כך 50692 

כאשר האדם רואה במו עיניו את , בודאי שזה היה בשבילנו חיזוק נורא, ג משהו היה תיכף מזדמן לולהשי 50693 

כמו שמסופר בספר מדרגת האדם על בעל ? בגופו ונפשו´ אז למה לא להתמסר לעבודת ה, ´השגחת ה 50694 

עזב את ההשתדלות להשיג פרנסה , לפתור את בעיותיו´ שכאשר שוכנע בשכלו ביכולת ה, העגלה 50695 

לא כן הדבר כשאין אנו רואים שום ? ומי היה מתעקש לחיות רק על השתדלות, מסר ללימוד התורהוהת 50696 

 50697 !מופת אז אין לנו המחייב להתמסר

לא כמו שאנו חושבים שהחסרון , כ אפשר הכוונה באריכות דברים במעשה של פרעה הרשע היא כך"וא 50698 

של מופתים ונסים והשגחה פרטית כמו אין עוד דוגמא גדולה ונוראה , הוא רק מצד ההשגחה ולא מצדנו 50699 

היה המצרי והישראל יושבים ? כיצד, ש במדרש ממכת דם העשירו ישראל"וכמ, שהיו לו לפרעה הרשע 50700 

וכששותים מקערה אחת הישראל שותה מים , המצרי הולך וממלא מתוך הגיגית והנה הפך לדם, בבית 50701 

, כמה יש מקום להרגיש השגחה מזה, אלעד שהיה לוקח ממנו בכסף ומזה העשירו ישר, והמצרי שותה דם 50702 

´ וכן שאר המכות כולם מעידים על מציאות ה! וכמה היה פרעה צריך להכניע את עצמו ולשלח את ישראל 50703 

 50704 .ומלכותו בכל משלה

אין , וכל תנועה הכי קטנה עד התנועה הגדולה ביותר של גלגל חמה, כל פלאי הבריאה הגדולה הזאת 50705 

אם המים נהפכו , ת הוא נשמתה של כל הבריאה"אלא השי, של עולם לייחס חלילה לדרך הטבע ומנהגו 50706 

ן "וכמו שמפרש רמב, והוא גזר שלמצריים יהיה דם ולישראל יהיה מים, לדם זה לאות שיש מושל עליהם 50707 

אבל זאת היו אריות , אלא שכל המכות היו מקומיות? למה דוקא בערוב נאמר והפליתי בין עמי ובין עמך 50708 

וגם אם היו , ולא כך היה בזמן המכה שאז לא הלכו, בזמן רגיל ללכת גם לגושן והיה מטבעם, ונמרים 50709 

 50710 .יהודים בארץ לא היו מזיקים אותם

עד המכה העשירית שכלתה אליו הרעה , כ ולא רצה ליכנע בשום אופן"כ עקשנותו של פרעה גדלה כ"אעפ 50711 

אלא בזמן שהאדם מקושר  ?טפשות נוראה כזאת היתכן, אחרי ששלחם רדף אחריהם´ ואפי, אז שלח אותם 50712 

´ ואפי, יראה כל הנסים שבעולם לא יועילו לו לעזוב את דרכו´ אז אפי, אל רצונותיו ואדוק אל טבעו 50713 

כך דרכן של מדות הרעות אם לא , כי בשקוציו נפשו חפצה, יסבול יסורין קשים ומרים נשאר אדוק לרצונו 50714 

 50715 .משתדלים לתקנם

י עד מתי מאנת להיות עני ושפל "מפרש רש, אנת לענות מפניכאשר משה רבינו הוכיח את פרעה עד מתי מ 50716 

שכל העיכוב שלו הוא מפני המדה של גאוה , לכאורה איך משה רבינו עושה בירור כזה לפרעה, מפני 50717 

אלא שבאמת מהמכה הראשונה ? אולי מפני שעוד לא התאמת אצלו מציאותו יתברך? שקשה לו להכנע 50718 



עקשנות זו נובעת , ומי המעכב רק המדות הרעות, יר את האמתמספיק היה לברר לו את טעותו והוא מכ 50719 

מאחר וכל הזמן פרסם לכולם שהוא אלוה כמו , קשה לו להכניע ולהודות על האלוה האמיתי, רק מהגאוה 50720 

 50721 .שכתוב לי יאורי ואני עשיתיני

לפחד , כי אם יאמין זה יחייב אותו לשנות את אורח חייו, וכמו כן אצל כל הכופרים לא רוצים להאמין 50722 

לא מפני , ובגלל זה הוא עומד על שלו, לדקדק שלא לגזול ולחמוס שום אדם, מעונש על מדותיו הרעים 50723 

ואם זה , ה השמים מספרים"כמו שאמר דוד המלך ע, שחסר לו נסים כי די מה שהבריאה מעידה על בוראה 50724 

 50725 .יעשו לו נסים ישאר על דרכו הרעה´ לא מעורר אותו אז אפי

, כי היסורין באו עליו בכונה לתקנו, רואה שיסורין באין עליו יפשפש במעשיול ה"ובאמת אמרו חז 50726 

, ורק האדם עומד על עקשנותו כמו פרעה הרשע, ה שולח הרבה סיבות לאדם בכדי להחזירו למוטב"והקב 50727 

אלא נעזוב את , בהרגישו את האמת´ ו נהיה בגדר פרעה הרשע המתעקש אפי"וזה הלימוד שלא ח 50728 

דגל )  .והחובה לעבור על מדותיו´ דהיינו השגחת ה, שהחיים רוצים ללמדנו העקשנות ונלמוד מה 50729 

 50730 .(המוסר

 50731 

 50732 מאמר קס

 50733 .(´א´ שמות ז) אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה´ ויאמר ה

לפיכך יראה אותך ויאמר , לי יאורי ואני עשיתני´ פרעה הרשע עשה עצמו אלוה שנא, ה למשה"ל הקב"א 50734 

, נשתכרו מהצלחתם והשתגעו למראה עיניהם עד כמה יכולתם מגעתאחרי ש, (´ג´ ר ח"שמו) שזה אלוה 50735 

אמונה זו בעצמם היתה , באו להאמין כי הם אנשים מיוחדים וניתנה להם שליטה וכוחות להנהיג את העולם 50736 

ויש אמנם , כ את פניה"כי אם לא ניחונו בכוח עליון לא היתה ההצלחה מאירה להם כ, העבודה זרה שלהם 50737 

 50738 .הם שיתפו גם את עצמם בכוח עליון, אחד´ כי האמינו בההרבה מהאומות שאם 

אולם , ולהודות לו על הטובות שנהג בהם ברוב חסדיו´ היו נכנעים לבורא ית, אילו היו בעלי הכרה והבנה 50739 

ההצלחה מסלפת את דרכם כאילו בעצמם , האנשים הללו מטעים את עצמם ובכך כופרים בטובת הבורא 50740 

ובמקום , ומזה נמשך החטא המכלה ומשחית את הכל, ה להם הגאוהמטעות זו בא, יצרו את הצלחתם 50741 

 50742 .עושים עצמם לאלוה כאילו מכוח עצמם באה הצלחתם, ההודאה על רוב החסד שמעניק להם

ל הציגו אותם לדראון עולם כדי שילמד "וחז, אם נבדוק בתקופות שונות נמצא כמה שעשו עצמם אלהות 50743 

חירם מלך צור נבוכדנצר פרעה , מם אלהות והרעו לנפשםארבעה הם שעשו עצ, מהם האדם מוסר השכל 50744 

איך בא לידי גאוה כה ? כיצד בא חירם לידי טעות כזו שיאמר על עצמו שהוא אלוה, ויואש מלך יהודה 50745 

 50746 .מופרזת ואווילית דוקא איש אשר עזר לשלמה לבנות את המקדש

שחקת לו ועושה חיל בכל הוא ראה שהשעה מ, אמנם ההצלחה המרובה שראה בחייו היא היתה בעוכריו 50747 

ההצלחה , גירה את יצרו עד כדי שיאמין בעצמו שהוא אלוה, דבר זה הזחיח עליו את דעתו, אשר יפנה 50748 

הוא מורם מאנשים , במידה יתירה העבירה אותו על דעתו לטעות ולחשוב שהוא יותר מאשר בן תמותה 50749 

 50750 .מצוייד בכוח אלקי

נכנס לים ועשה לו ארבעים עמודים של ברזל ? מה עשה, חירם מלך צור היה גאה ומתגאה עד מאד 50751 

, וזיקים, ורעמים, וחיות, ועשה שבעה רקיעים וכסא, והעמידם זה כנגד זה, מרובעים ארוכים שיעורם שוה 50752 

ל "א! מה אתה מתגאה ילוד אשה אתה, ה ליחזקאל בן אדם אמור לחירם מלך צור"אמר הקב, ´וברקים וכו 50753 

ה "מה הקב, ה מושבו בלב ימים אף אני מושבי בלב ימים"מה הקב ,אני חי וקיים לעולם? ילוד אשה אני 50754 

 50755 .בשבעה רקיעים אף אני כן

אחד ועשרים מלכים ממלכי בית דוד ואחד ועשרים ממלכי , ולא עוד אלא כמה מלכים מתו ואני קיים 50756 

א הבי? ומה היה סופו, וחמישים נביאים ועשרה כהנים גדולים קברתי כולם ואני חי הרי אל אני, ישראל 50757 

והיה חותך בשרו כשתי אצבעות בכל יום ומטבילן בחומץ , ה עליו נבוכדנצר והורידו מכסאו"הקב 50758 

ה את הארץ וגנזם לצדיקים "קרע הקב? ואותן הפלטין מה נעשה בהם, ומאכילם עד שמת מיתה משונה 50759 

 50760 .(ז"ח רמז שס"ילקוט יחזקאל כ)א  לעתיד לבו

לחתו הבלתי רגילה בניניו הנפלאים הדומים לתכונת הצ, הבנתו של חירם לא עמדה לו לכבוש את גאוותו 50761 

נוסף לזה זכה לחיים , כל אלו שיכרו אותו סינוורו את ראייתו והוא דימה את עצמו לאלוה, הרקיעים 50762 

, שחי מאז ועד לתקופתו של שלמה, ל חירם הוא חירה העדלמי רעהו של יהודה"ולדעת חז, ארוכים מאד 50763 

 50764 ..(´ה ה"ר פ"בר) ים שנההרי שנות חייו הגיעו לכדי אלף ומאת

יכולתו לבצע מחשבותיו ותכניותיו כל אלו , דוקא ההצלחה והכשרונות הם המעידים על גדולת הבורא 50765 

ואיך יכול יצור להתגאות , כמה איפוא גדול הבורא מה נשגב ונעלה הוא, ´מעידים על הכוח שהעניק לו ה 50766 

אלא חירם נתפתה , ח לעשות אף דבר קטןהרי לא היה מצלי, את אוצרו הטוב´ אילו לא פתח לו ה? עליו 50767 



ה הביא עליו את עונשו והאבידו מהעולם במיתה "והקב, י יצרו נשתכר מהצלחתו ושכח את הבורא"ע 50768 

 50769 .משונה

כל ימיו אשר ´ פ שהכתוב מעיר עליו שעשה הישר בעיני ה"אע, וכן יהואש מלך יהודה שעשה עצמו אלוה 50770 

, וידע באו שרי יהודה להשתחוות למלך ועשאוהו אלוהל משמת יה"אבל אמרו חז, הורהו יהוידע הכהן 50771 

ואתה נחבאת בו שש שנים כדאי אתה להיות , אמרו לו הנכנס לבית קדשי הקדשים שעה אחת מסוכן למות 50772 

אמר להן כך הוא וקבל , שנים מבית קדשי הקדשים´ כי אילולא שאתה אלוה לא היית יוצא לאחר ז, אלוה 50773 

 50774 .(´ג´ ר וארא ח"מד) ע לעשות אלוה"ע

ה אך "ל הקב"א, דכתיב אעלה על במתי עב אדמה לעליון, וכן נבוכדנצר אשר התגאה ועשה עצמו אלוה 50775 

הגלהו למדבר עד שהוא במלכותו והאכילו עשב ? ה"מה עשה לו הקב, אל שאול תרד על ירכתי בור 50776 

ממשלתו , הישגיו הכבירים הגבירו את תאוותו, גם הוא נשתכר מהצלחתו, (´ר ח"שמו) כבהמות 50777 

ואילו לאמיתו של דבר הרי כל הצלחתו , תפשטה בכל העולם הביאתו לידי מחשבות כאילו הוא אלוהשנ 50778 

צריך היה לזכור תמיד , ´פסיעות לכבודו ית´ ה על אשר פסע ד"מפני זכות שזיכהו הקב, למלוך על העולם 50779 

ו כוח לעשות אבל הוא נתפתה מנצחונותיו עד ששכח את הבורא הנותן ל, ת"כי כל הצלחותיו באו לו מהשי 50780 

 50781 .חיל

גם עליו אין להתפלא הרבה על שבא לידי גאוה כזו שעשה את עצמו , ואותו כלל שייך גם לגבי פרעה 50782 

מצרים היתה המטרופולין של כל המדינות בחכמת , ארצו וממשלתו פשוטות היו על כל העמים, אלוה 50783 

הוא גם , היה יכול לכשףקטן בן חמש שנים ´ פרעה בקי היה בחכמת הכישוף ואפי, חרטומיה ובעשירותה 50784 

מה איפוא יעשה איש כזה ולא , ראה הצלחה מיוחדת בזה שהצליח לשעבד את עם ישראל מאות שנים 50785 

כל מה שהוא רוצה הריהו , אחרי שראה כי מעשיו משגשגים? איך לא יתפתה להאמין בכוחות עצמו? יחטא 50786 

 50787 ?´נתפתה והשלה את עצמו כי אכן אלוה הוא ועוד אמר מי ה, משיג

לא היה זוקף לעצמו מעלות , רעה היה משכיל להתבונן לא היה מתפתה אחרי גאוותו וזחיחות דעתואם פ 50788 

אילו היה מסתכל לאחוריו היה רואה כי כל הצלחתו באה לו מפני שליווה את אברהם , נשגבות שאין בו 50789 

וס עולה ומה שנהר ניל, (ו"סוטה מ) ולכן זכה שישתעבדו בני אברהם אליו ארבע מאות שנה, ארבע אמות 50790 

 50791 .ולבסוף בא פרעה ומייחס לעצמו אותם הדברים, הלא מברכתו של יעקב אבינו בא הדבר

חושקני , ה לישראל"אמר להם הקב, בכם ויבחר בכם´ לא כן עם ישראל לא מרובכם מכל העמים חשק ה 50792 

נתתי גדולה לאברהם אמר , בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין את עצמכם לפני 50793 

ם אינן כן "אבל עכו, לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש, למשה ואהרן אמרו ונחנו מה, נכי עפר ואפרוא 50794 

, לסנחריב אמר מי בכל אלה הארצות, ´לפרעה אמר מי ה, נתתי גדולה לנמרוד אמר הבה נבנה לנו עיר 50795 

 50796 .(ט"חולין פ) לחירם מלך צור אמר מושב אלקים ישבתי, ונבוכדנצר אמר אעלה על במתי עב

, לא הביאה אותם לידי סכלות לייחס את חכמתם והצלחתם לעצמם, גדולה לא שיכרה את גדולי ישראלה 50797 

 50798 0מעריצין0מפארים 0מיד הם , וכל אימת ששיחקה להם השעה, לא העריכו ולא כיבדו את עצמם

והנה נבוכדנצר הלא ראה את חנניה מישאל , את מי שחונן אותם בשכל ובתבונה, יוצרם0את  0וממליכים 50799 

הוא ראה את הנסים הגלויים שנעשו להם כאשר התהלכו , אשר לנגד עיניו יצאו מכבשן האש, עזריהו 50800 

בירכו על הנס , ת שהצילם מהאש"אלא פתחו בתודה להשי, לא נתפתו לגאווה ולבקש כבוד, חיים בלהבות 50801 

 50802 .ועל הצלחתם

לא , תתיך אלהים לפרעהפ שאמרתי לך ראה נ"אע? ´מהו אני ה, ´וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה 50803 

הזהירות מזחות דעת הוא נאה אף לחכמים , (ס וארא"בעתו) גם לך´ אתה אלהי כי אם לפרעה אך אני ה 50804 

דוקא השראת השכינה על האדם מסוכנת היא לו שלא יבוא , ואנשי רוח אף לאיש האלקים באה האזהרה 50805 

 50806 .לבבכם ליכנס לכל הדברים הללו י אם לא שנטעתי שכינתי ביניכם לא גבה"ש רש"וכמ, לידי זחיחות דעת

שיזכה להצלחה בעסקיו ובמעשיו , עד כמה צריך האדם להתפלל שיהא בעל זכות, לומדים אנו מכל הנאמר 50807 

שלא יגבה , אך צריך האדם לכוון גם בתפלה מיוחדת שלא תזוח דעתו עליו, הרוחניים לעלות מעלה מעלה 50808 

ולא יתלה עליותיו , בקרבו לא יעריך את עצמו אחרי שהשכינה נטועה, לבו ולא ידבר גבוהות וגדולות 50809 

 50810 .(אור חדש)  .לו הגדולה ולו התהילה, ת"בכוחו אלא יזקוף את כל הצלחתו בהשי

 50811 

 50812 מאמר קסא

 50813 .(´שמות ז) ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותי בארץ מצרים

, י הכבדתי את לבושנאמר כי אנ, ר יוחנן מכאן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה"א 50814 

ה מתרה בו "שהקב, (´משלי ג) שמעון בן לקיש יסתם פיהם של מינין אלא אם ללצים הוא יליץ´ ל ר"א 50815 

א  והוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחט, באדם פעם ראשונה שניה ושלישית ואינו חוזר בו 50816 

 50817 .(´ג ד"ר י"שמו)



, א מצאו לנכון לכנותו עקשן או רשע או כופר וכדומהול, הנה דבריהם ברור מללו לקרוא לפרעה בשם לץ 50818 

מה שהיה יכול לדחות את האמת בקש ולהתעלם , טעם הדבר שכל רשעותו ועקשנותו נבע ממקור אחד 50819 

וכן מצאנו שנקרא אבימלך לץ שאברהם קיים בעצמו הפסוק ובמושב לצים לא ישב במה שהתרחק , ממנה 50820 

ורק נתבקר על שאנשיו העלימו ענין , בימלך מתנהג בליצנותולא מצאנו שהיה א, (´ילקוט תהלים א) ממנו 50821 

שמתחמק ממה , הרי שהעלמת עין בשם ליצנות תקרא, מהכנסת אורחים והתעניינו באשתו של אברהם 50822 

 50823 .ועושה עצמו כאינו יודע מזה, שמוטל עליו לעשות או להכיר

כחות עד שנתקיים בו אם ודחה את כל התו, ה"זו היתה ליצנותו של פרעה שהקשה את לבו מלהכיר בהקב 50824 

ואיתא , שבסוף הקשו את לבו ונסתם לפניו דרכי התשובה כדי שיבוא על גמולו הראוי, ללצים הוא יליץ 50825 

שם מסופר ששאל , (ד"ר כ"תנדבא) ל דגם אצל עשו הליצנות שהיתה בו גרמה שיעבירוהו מן העולם"בחז 50826 

פז השיב לו שישראל יירשו את שני ואלי, עמלק את אליפז אביו מי יירש את העולם הזה והעולם הבא 50827 

ויהי כשמוע עמלק את הדבר הזה , ולכן ילך וישמש לישראל כדי שיהיה גם לו חלק לעולם הבא, העולמות 50828 

 50829 .זהו כחו של ליצנות להתעלם מן האמת ולהמשך אחרי הדמיון, מיד יצא להחריב את כל העולם

ודרשוהו , לסבול את הבליו של פרעהה לברוא את כל העולם מ"אמרו במדרש יותר קל היה בשביל הקב 50830 

ה לברוא את "יותר קל היה לו להקב, (ז"משלי כ) על הפסוק כובד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם 50831 

מלסבול , שעל כל זה נאמר לא ייעף ולא ייגע, ההרים וגבעות וגם להעמיד את החול הנושא את המים 50832 

 50833 .(´ג א"ר י"שמו) בדבריכם´ ש הוגעתם ה"כמ, הדברים בטלים שהכעיס לפניו פרעה

לכן אינו סובל מה שהרשעים עושים את עצמם כמי שאינם מכירים , ה אמת"וזה משום שחותמו של הקב 50834 

מיד מתטשטשת , ואפילו בשעה שנאלצים הרשעים להודות על האמת מחמת נסים שרואים, את האמת 50835 

וכאשר , מכניעים את עצמםש במדרש שכל זמן שהרשעים בצרה הם "כמ, בקרבם האמונה וחוזרים לסורם 50836 

 50837 .(´ב ט"ר י"שמו) עוברת הצרה חוזרין לקלקולם

´ ט) אצל מכת הברד כתוב ויחדלו הקלות והברד ומטר לא נתך ארצה, על פי זה נוכל לבאר תמיהה במדרש 50838 

´ ובימי יהושע ירדו על האמוריים שנאמר וה, ופירשו במדרש שנשאר הברד תלוי ברפיון באויר, (ג"ל 50839 

והקולות שהיו תלוים , והנשאר בשמים ירדו על גוג ומגוג לימות המשיח, בנים גדולותהשליך עליהם א 50840 

, (תנחומא וארא) השמיע את מחנה ארם קול רכב וקול סוס´ שנאמר וה, ירדו בימי אלישע על מחנה ארם 50841 

, והדבר תמוה למה צריכים שהשיריים מהברד ישאר כל כך הרבה דורות כדי להשתמש בהם לעת הצורך 50842 

 50843 ?ה ברד או קולות"ר להקבוכי חס

, אולם ביאור הענין הוא דהרשעים ממהרים לשכוח הפורענות המיועדת לאלה הבאים להרע לישראל 50844 

והעונש הכבד שהגיע למצרים , ה את ישראל ממצרים"ואינם נזכרים מהנסים והנפלאות שבהם הוציא הקב 50845 

אילו היו , אחז יושבי פלשתש שמעו עמים ירגזון חיל "כמ, אשר בשעתו הפיל פחד על כל יושבי תבל 50846 

אבל עכשיו שהעלימו עין מזה , שמים לב למה שקרה למצרים היו נזהרים מלהכוות בגחלתם של ישראל 50847 

כדי להורות להם שמה שהסירו מלבם סופו של מצרים , הובא עליהם עונשם מאותו הברד שירד על מצרים 50848 

 50849 .הוא שגרם להם מפלתם

ש כי בפעם "כמ, ע לידי הכרת האמת או מרצונו או בעל כרחוהאדם בעל שכל והכרה מוכרח סוף סוף להגי 50850 

אם האדם יתחזק תמיד , הזאת אני שלח את כל מגפותי אל לבך בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ 50851 

אבל גם הלץ הפורק מעליו עול מלכות , ה בכל יכולתו הרי הוא זריז ונשכר"בהכרתו ויעבוד את הקב 50852 

ל כל המתלוצץ יסורים באים "וכבר אמרו חז, רחו כמו אצל פרעהשמים מוכרח לבוא להכרת האמת בעל כ 50853 

על כן עלינו לקחת את עצת הנביא באמרו שימו לבבכם אל דרכיכם לעסוק , (.ח"עבודה זרה י) עליו 50854 

.ולהתרחק מדרכם של הרשעים שנמשלו לאפילה בהסירם מעצמם אור השכל, בפשפוש ומשמוש המעשים 50855 

 50856 .(המוסר והדעת)  

 50857 

 50858 מאמר קסב

 50859 .(´ג´ שמות ז) אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותי בארץ מצריםואני 

י מאחר שהרשיע "רש, גדולי המפרשים נתנו כמה הסברים לענין הקשאת לב פרעה ונציג אחדים מהם 50860 

, טוב לי שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי, וגלוי לפני שאין נחת רוח באומות לתת לב שלם לשוב 50861 

ואפשר שיחטא , ל"פירש שמנע ממנו דרכי התשובה על פי מדת הדין וז (מהלכות תשובה´ פרק ו) ם"רמב 50862 

ואין , שיהיה הפרעון מזה החוטא שמונעין ממנו התשובה, אדם חטא גדול עד שיתן הדין לפני דיין האמת 50863 

כדי שימות ויאבד בחטאו שעשה לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק את לב , מניחין לו רשות לשוב מרשעו 50864 

 50865 .ש"פרעה עי

ת את לבו "אך בפירושו השני מפרש שהקשה השי, ם"הראשון מפרש כהרמב, ן נותן שני פירושים"הרמב 50866 

 50867 (ו"כ´ דברים ה)א  אבן עזר, באופן שלא ירך לבבו על ידי המכות וישוב מיראה לבד ולא לכבוד בוראו



 50868 ,את לב פרעה כי כן הוא על פי דרך הטבע והמערכת´ שטעם ויחזק ה, דבריו סתומים ופירושם נראה

אך נענש , (ל"פירוש כי הוא הפועל על ידי הטבע והמערכת הנ) כי הוא הפועל בהם´ והכתוב מיחסו אל ה 50869 

ופעם ויכבד ´ ועל כן כתוב פעם ויחזק ה, ת"פרעה כי ביד האדם להתגבר על הטבע על ידי דבקות בהשי 50870 

 50871 .לבו הוא ועבדיו כי הכל אחד

אלא שנתן לו מקום לטעות ולהתקשות על , ו"עקדת יצחק פירש לא שמנע ממנו דרכי התשובה בידים ח 50872 

והוא על דרך הבא , וגם נתן ריוח בין כל אחת ואחת, ידי שהביא את המכות בסדר זו אחר זו ולא כולן ביחד 50873 

ת לישראל לסור מעל אדום "את רוחו על ידי שצוה השי´ וכן פירש בסיחון שהקשה ה, ליטמא  פותחין לו 50874 

 50875 .ולא להלחם עמהם

הנה כבר ידוע לנו שעל פי , התשובה הבלתי אמיתית שהיתה באה על ידי כובד המכות שמנע ממנו, ספורנו 50876 

כי על ידה מאבד החוטא את תוכנו , שכר עבירה עבירה, המבט האמיתי טומאת העבירה בעצמה היא העונש 50877 

ן "ם אבן עזרא והרמב"י והרמב"נמצא לפי זה שרש, וכל הצער והיסורין הנוראים נכללים בזה, הרוחני 50878 

וגם מה שכתב בעקידת יצחק לחלק בין טעם שבטבע הענין , כולם דבר אחד אמרו, ושו הראשוןבפיר 50879 

אין זה אלא לפי ההבחנה החיצונית שהבנת גדר העונש היינו שהוא דבר אחר , ולטעם מצד גזירת ההשגחה 50880 

ת "שיכי טבע הענין גם הוא נכלל בגזירת ה, ל אין הפרש כלל"אבל לפי ההבנה הפנימית הנ, נפרד מהחטא 50881 

 50882 .על תוצאות החטא

י מכאן פתחון פה למינים לאמר לא היתה ממנו שיעשה תשובה "אמר ר, (´ג ג"ר י"שמו) ועיין במדרש 50883 

ה "הקב, אלא אם ללצים הוא יליץ, ל יסתם פיהם של רשעים"ל רשב"א, שנאמר כי אני הכבדתי את לבו 50884 

אף כך פרעה , לפרוע ממנו מה שחטא והוא נועל את לבו כדי, ואינו חוזר בו´ ג´ ב´ מתרה בו באדם פעם א 50885 

ה אתה הקשית ערפך והכבדת "אמר לו הקב, ה חמשה פעמים ולא השגיח על דבריו"הרשע ששיגר לו הקב 50886 

 50887 .הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך, את לבך

אבל כיון , ל רשעים מלאים חרטות"כאמרם ז, האדם חוטא ברוח שטות אחר כך חוזר אליו שכלו ומתחרט 50888 

, כי אז רוח השטות קובעת את עצמה בשכלו והשטות עצמה נעשית כשיטה, נעשה לו כהיתרשעבר ושנה  50889 

אבל כשהאדם שונה בעבירה ונעשית , הנה התשובה באה רק על ידי שתסור אותה רוח השטות לרגע 50890 

ל "ל על פי מה שכתב המהר"כך הוא פירושו של המדרש הנ, הרי אין עוד מקום לתשובה, לשיטה קבועה 50891 

ואין הוספת , גדר נעשית לו כהיתר היא בחינת אני מוסיף לך טומאה על טומאתך, תשובהבריש נתיב ה 50892 

 50893 .הטומאה גזר דין חדש אלא כך הוא טבע האדם

´ ר, (7ז"צ) הספורנו אפשר להבינו כל פי האמור בסנהדרין´ ן וכן פי"ביאורו של הטעם השני שכתב הרמב 50894 

יהושע אם אין עושין ´ אמר ליה ר, אין נגאלין אליעזר אומר אם עושים ישראל תשובה נגאלין ואם לאו 50895 

והקשה , ה מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה"אלא הקב? תשובה אין נגאלין 50896 

 50897 ?יהושע עושים תשובה´ הלא גם לר, (א"נצח ישראל ל) ל"המהר

יסורין מחזירין את ביאור דבריו יש שה, אחד בעל כורחם ואחד מעצמם, ותירץ שישנם שני מיני תשובה 50898 

ומאידך יש שגודל היסורין משבר אותו ותאותו , שעל ידם מתעורר להכיר את האמת בלבבו, האדם למוטב 50899 

גם בחינה שניה זו , אולם אם אך ירפו היסורין ממנו תשוב התאוה כמקודם, נחלשת על ידי התלאות הרבות 50900 

אבל אינו עושה תשובה אמיתית כי  ,כי על כל פנים איננו חוטא בשעת היסורין, הכנה לתשובה במקצת 50901 

 50902 .הרע עדיין מושרש בלבו

משום , וישוב בתשובה גמורה ויטיב את דרכיו באמת, והנה תוכן ותכלית העונשים הוא שילמד האדם מהם 50903 

לא מצד התשובה אלא מצד שלא יוכל לסבול את , זה ישנו חשש שבבוא היסורין על האדם יכנע מפניהם 50904 

ת ברוב חסדיו לחזק את "לפיכך פועל השי, קר הטעם שבעבורם באו היסוריןולפי זה בטל עי, רוב התלאות 50905 

 50906 .אלא אם כן יגיע למדרגה שילמד מהם לשוב באמת, לב הרשע שלא יכנע מפני היסורין

אז יגאל , שאין עוד מוצא ותקוה לתשובה גמורה, אך לענין הגאולה בהגיע זמן של בעיתה ודור שכולו חייב 50907 

, היינו שיבטל את היצר הרע על ידי יסורין וממילא יפסיקו מלחטוא, ן כזהת את עמו אפילו באופ"השי 50908 

אך זהו רק לענין , ואחר כך יגלה להם את כבודו על ידי משיח צדקו שילמדם את דרכי החיים והאמת 50909 

ה "אבל קודם לבחינה הזאת הקב, הגאולה האחרונה בחינת דור שכולו חייב בסופם של כל הקלקולים 50910 

זה ביאורם של , שלא יניח החוטא את חטאו אם לא לעשיית תשובה גמורה ואמיתית ,מגביר את כח היצר 50911 

 50912 .(112ב עמוד "מכתב מאליהו ח)  .ן והספורנו"דברי הרמב

 50913 

 50914 מאמר קסג

 50915 .(´ג´ שמות ז) ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותי בארץ מצרים

, את פסל אשר עשה בבית אלקיםוישם , ´במנשה כתיב ויבן מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות בית ה 50916 

´ ויביא ה, אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו´ וידבר ה, ויתע מנשה את יהודה ויושבי ירושלים לעשות רע 50917 



´ וכהצר לו חילה את פני ה, עליהם את שרי הצבא וילכדו את מנשה ויאסרהו בנחושתים ויוליכוהו בבלה 50918 

הוא ´ וידע מנשה כי ה, עתר לו וישמע תחינתוויתפלל אליו וי, אלקיו ויכנע מאד מלפני אלקי אבותיו 50919 

 50920 ה עשה לו כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה מפני מדת הדין"ל שהקב"ואמרו חז, האלקים

 50921 .(ג"סנהדרין ק)

ובמה שאירע אצל פרעה שאף הוא הודה , רואים הבדל יסודי במה שאירע למנשה כאשר הודה ונכנע 50922 

ומלאכי השרת היו סותמין חלונות , אם מדת הדין היתה מתוחהתשובתו של מנשה נתקבלה תכף אף , ונכנע 50923 

? באומרם אדם שהעמיד צלם בהיכל יש לו תשובה, ה"הרקיע כדי שלא תעלה תפלתו של מנשה לפני הקב 50924 

 50925 שמע את תחינתו והשיבו לירושלים למלכותו, ה חתר לו כמין חתירה תחת כסא הכבוד"מה עשה הקב

 50926 .(ב"כ קס"פסיקתא דר)

הצדיק ואני ´ ואחר שאפילו הצדיק עליו את הדין ואמר ה, ה ראינו כי לאחר כמה וידוייםוהנה אצל פרע 50927 

מה ההבדל בין , את לב פרעה´ ובכל זאת ויחזק ה, ונתן הבטחתו לשלח את ישראל מארצו, ועמי הרשעים 50928 

 50929 ?למה תשובתו של מנשה נתקבלה כאשר הכל היה כבר סגור לפניו ואצל פרעה לא, זה לזה

 50930 

ם סורם רע ואם קורה ועל "עכו, כן ההבדל בן ישראל לעמים, י כמו שמים לרום וארץ לעומקהענין הוא כ 50931 

ואילו כאשר הלחץ עובר והם משתחררים ממנו , ידי מכות ויסורים הם נכנעים הרי זה אך ורק לפי שעה 50932 

וירא וכן , וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד לבו, כפי שמצינו אצל פרעה, הם חוזרים בהם ושבים לסורם 50933 

, ויחזק לב פרעה ולא שלח את ישראל, פרעה כי חדל המטר והברד ויוסף לחטוא ויכבד לבו הוא ועבדיו 50934 

ויהפך לבב פרעה ועבדיו ויאמרו מה זאת , וגם לאחר מכת בכורות כאשר כבר מיהרו לשלחם שוב התחרטו 50935 

 50936 .עשינו כי שלחנו את ישראל וירדוף אחרי בני ישראל

זה רק בהכרח מאיזו סיבה המביאה אותם , ואף אם עושים דבר טוב, רע ם סורם"כאן נעוץ ההסבר שעכו 50937 

ואילו ישראל כאשר הם עושים דבר , ותכף מתחרטים ושבים להרגלם הרע, אבל אין טובתם שלמה, לכך 50938 

והם שמחים על אשר זכו לקיים , הרי זו נעשית מתוך שלבם טוב עליהם, ולא פעם מתוך קושי רב, טוב 50939 

תוהים , ו לידי תקלה כלשהי אם בין אדם למקום ואם בין אדם לבריות"ר באים חוכאש, איזו שהיא מצוה 50940 

 50941 .תכף אחר מעשה לבם נוקפם ומצפונם מייסרם

וזאת בשל יצרם המטעה אותם באין בהם מספיק כוח , ולכן נחשב כל חטא שנעשה על ידי ישראל כאונס 50942 

כמו , בכל לבם´ צמם לעבוד את האבל תכף מתחרטים ומקבלים על ע, להחזיק מעמד והם מועדים ונכשלים 50943 

´ וכל המזבחות אשר בנה בהר בית ה, ´שמצינו אצל מנשה ויסר את אלהי הנכר ואת הסמל מבית ה 50944 

ויאמר ליהודה לעבוד את , ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה´ ויבן את מזבח ה, ובירושלים וישלך חוצה לעיר 50945 

וזהו הבדל יסודי שממנו , ם של ישראל טובם רע עיקר"עיקרם של עכו, (ג"ל´ ה ב"ד) אלהי ישראל´ ה 50946 

 50947 .נבין ההתיחסות לגבי זה וזה

בית דין מכין אותו עד שיאמר רוצה אני , מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש 50948 

אך אין אומרים אונס אלא למי שנלחץ לעשות דבר ? ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס, והוא גט כשר 50949 

אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה , בו מן התורהשאינו מחוייב  50950 

אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו , או עד שנתרחק מן דבר האסור לעשותו, דבר שחייב לעשותו 50951 

ורוצה הוא לעשות כל , לפיכך זה שאינו רוצה לגרש ומאחר שהוא רוצה להיות מישראל, בדעתו הרעה 50952 

וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר , תרחק מן העבירות אך יצרו הוא שתקפוהמצוות ולה 50953 

 50954 .(´ב כ"ם גירושין פ"הרמב) גרש לרצונו

כמו שאיתא אומות העולם נמשלו לתבן ולקש ואין , ה יש נחת רוח מישראל"ישראל עיקרם טוב ולהקב 50955 

, ה הנייה מהם"שלו לחטים ויש להקבאבל ישראל נמ, שנאמר כל הגוים כאין נגדו, ה הנייה מהם"להקב 50956 

 50957 .(´המוסר והדעת חלק ב)  .(´ד´ ר א"במד) שנאמר בטנך ערמת חטים

 50958 

 50959 מאמר קסד

 50960 .(´ג´ שמות ז) ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותי בארץ מצרים

נוראות , י מאחר שהרשיע כנגדי וגלוי לפני שאין נחת רוח באומות העולם לתת לב שלם לשוב"וברש 50961 

ולכך טוב לי , אבל כיון שאין זה תשובה בלב שלם אין זה תשובה כלל, ג שרוצים לשוב"אע הדברים 50962 

 50963 .שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי ותכירו את גבורתי

כל הבריאה כולה למטרה אחת , (ג"ישעיה מ) כל הנברא בשמי לכבודי בראתיו, ת"כן היא הנהגת השי 50964 

ו היו שבים אומות העולם בלב שלם לפניו היה מתגדל כבוד ולכן ל, ת בעולם"בלבד כדי להגביר כבוד השי 50965 

י "ע, לכן מוטב שיתגדל כבודו יתברך בדרך אחר, אך מכיון שגלוי לפני שלא ישובו בלב שלם, ז"שמים עי 50966 



ובהכרת ישראל , ז יכירו ישראל את גבורתי"ועי, שיקשה את לב פרעה וירבה אותותיו ומופתיו במצרים 50967 

 50968 .ז כבוד שמים"ויגדל עית שוב יתגבר "גבורות השי

שנאמר הכרתי גויים , ה מביא פורענות על אומות העולם כדי שישמעו ישראל וייראו"כן מדתו של הקב 50969 

ב חודש היו רק "כל מטרת עונש המצרים במשך י, (´צפניה ג) נשמו פנותם אמרתי אך תראו תקחו מוסר 50970 

ומפורש הוא כי אני הכבדתי את לבו , ה"כדי שייראו ישראל ויקחו מוסר ויבינו את גדולת הקב, למטרה זו 50971 

ה "כל העונש שעשה הקב, ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת לב עבדיו 50972 

 50973 .ת"ותבוא להכיר ולהבין גדולת וגבורת השי, במצרים הוא למען תספר באזני בנך

כי הרי נתפרש שכל , יות ודרכ"הוא אשר נתבאר דמיציאת מצרים אפשר להתבונן ולראות הנהגת השי 50974 

פ שגבהו דרכי "ומעתה מבואר שאע, ענין יציאת מצרים היה למען מטרה זו כדי שיראו ישראל ויקחו מוסר 50975 

 50976 .ומשם נלמד להבין דרכי שמים, מ עלינו לראות בתורה ובפרט ביציאת מצרים"מ, שמים מדרכי בני אדם

וא המופת הראשון שעשו משה ואהרן וה, ונקח לדוגמא פרט אחד שבו אפשר לראות ולהבין דרכי שמים 50977 

ויקרא פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם , קח את מטך והשלך לפני פרעה ויהי לתנין, לפני פרעה 50978 

וזאת עלינו , ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם, חרטומי מצרים בלהטיהם כן ויבלע מטה אהרן את מטותם 50979 

, (´ה´ מלכים א) ה"וכדכתיב גבי שלמה המע, לדעת כי מצרים באותו זמן היתה ארץ מלאה חכמה וכשוף 50980 

 50981 .ויחכם מכל האדם וגם מחכמי מצרים

שמות ) ואיתא במדרש, ה החכם מכל אדם שחכמתו היא למעלה מחכמת מצרים"שבח הוא לשלמה המע 50982 

ל בנוהג שבעולם "וא, באותה שעה התחיל פרעה משחק עליהם ומכרכר עליהם כתרנגולים, (´ו´ רבה ט 50983 

מיד שלח , כלום אינכם יודעים כי כל הכשפים ברשותי הם, מקום שצריכים להםמוליכים פרקמטיא ל 50984 

ואף , ולא עוד אלא שקרא לאשתו ועשתה אף היא כן, והביא תינוקות מגמנסיא שלהם ועשו אף הם כן 50985 

 50986 .שנים עשו אף הם כן´ וה´ תינוקות בני ד

לומר שרק כישוף הוא ואף  שיכול היה פרעה, ה את המופת הראשון בדרך זה"ויש להבין מדוע עשה הקב 50987 

אלא דכן , מדוע לא הכהו בדבר או בשחין באופן שלא יוכלו חרטומי מצרים לעשות כן, ביכולתו לעשות כן 50988 

ה לראות האם יוכל "ורוצה הקב, ה נסיון לאדם באופן שיש בו מקום לטעות"הם דרכי שמים שנותן הקב 50989 

 50990 .להתגבר על הטעות ולהודות בהשגחתו יתברך

שהרי , היה לו לפרעה להכיר את האמת, רן לפרעה ואמרו אלוקי העברים שלחני אליךכשבאו משה ואה 50991 

אף , והיה עליו לחשוב אולי אלו הם מושיעי ישראל, ידע שיבוא מושיען של ישראל להוציאן ממצרים 50992 

דאותו יום היה יום גנוסיא , (´ר ה"שמו) ל"בפעם ראשונה שבאו לפרעה היו נסים ומופתים כדאיתא בחז 50993 

שהרי למלכות בעלמא אין נכנסים , והיה שם משתה גדול ולא היה שייך כלל להכנס אל המלך ,לפרעה 50994 

שהיו אריות סביב בית , (ו"ילקוט שמות קע) ל"ובפרט לפרעה וארמונו כדאיתא בחז, ללא נטילת רשות 50995 

 50996 .מ נכנסו משה ואהרן ללא רשות"ומ, פרעה

שו להכנס לפרעה מפני היראה ונשמטו ואיתא במדרש ששבעים ואחד הזקנים שבאו עם משה ואהרן חש 50997 

ולכאורה מחמת נס זה , כ מדוע לא התעורר פרעה לשאול היאך נכנסו משה ואהרן אליו"וא, והלכו להם 50998 

ובאמת יש לראות שאף פרעה עצמו חש וידע כי , גרידא היה לו לפרעה לקבל דבריהם ולשלח את ישראל 50999 

אלא קיבלם , כות על עצם כניסתם לבית פרעהשהרי מדוע לא הרגם כמורדים במל, אין הדברים פשוטים 51000 

אלא ודאי שאף פרעה הכיר בכך אלא שלא היה , ופתח לעיין בספר המלכים ולבקש האם יש מלך לעברים 51001 

 51002 .יכול להתגבר על הנסיון הראשון

ה הוא נסיון שיכול האדם "והנסיון הראשון שנותן הקב, כן הם דרכי שמים כי כל החיים נסיונות הם לאדם 51003 

ה שנית בנסיון אחר קשה יותר שיש "מנסה אותו הקב, אבל אם אינו מתגבר ונכשל בנסיון, עליולהתגבר  51004 

שיכול , ולכן פרעה שנכשל בנסיון הראשון נוסה שנית במופת דתנין שהיה קשה לו יותר, לו מקום לטעות 51005 

 51006 .לומר דרק כישוף הוא שאף תינוקות היו מסוגלים לעשות כן

שהרי כתיב ויבלע מטה , ת"ה להתגבר עליו ולהכיר באמיתות השגחת השיאף נסיון זה דתנין היה בכח פרע 51007 

והמטה נשאר , שבלע אותם בעודו מטה ולא בהיותו תנין, (´ז´ ר ט"שמו) אהרן את מטותם ואיתא במדרש 51008 

אלא כיון שבתחילת האות והמופת היה יכול לדמות לעצמו שאין זה מופת וכי אף ביכולתו , בעוביו כמקודם 51009 

אלו הם כוחות האדם כאשר בתחילת דרכו , כ כי טועה הוא"ב הוקשה בעיניו לראות אחשו, לעשות כן 51010 

 51011 .כ דעתו ולהודות ולראות את האמת"שוב אין ביכלתו לשנות אח, נמצא בטעות

, אינו מראה את השגחתו בתחילה אלא נותן מקום לטעות כאילו אין השגחה בעולם, ת"כן הם דרכי השי 51012 

, ת"ולכן בתחילת המופת נראה כאילו ביד פרעה לעשות תנין כמעשי השי, כ הוא רואה את האמת"ורק אח 51013 

וכל מעשי פרעה עד עתה הכל אין בהם מאומה , ה ויבלע מטה אהרן את מטותם"כ הראה הקב"ורק אח 51014 

 51015 .והוא רק כישוף גרידא



ם שהנה כאשר רואה האד, כמה נקל היה לנו לרכוש את מדת הבטחון, לו היתה אמונתינו אמיתית ביסוד זה 51016 

ורק בסוף הדרך , ובסייעתא דשמיא´ נשברת רוחו ואינו מאמין שוב בעזר ה, מכשולים וקשיים בחייו 51017 

וסבורים , והסיבה שאין אנו מבינים זאת כי איננו יודעים ומבינים דרכי שמים, ה את הנהגתו"מראה הקב 51018 

יב לחבירו אינו ומדרכי אנוש כי בעת שאחד רוצה להיט, ה היא כפי הנהגת בני אדם"אנו כי הנהגת הקב 51019 

 51020 .אך כאשר נדע כי לא דרכיכם דרכי נבין כי באחור ישבחנה, מתמהמה אלא מיטיב לו מיד

ן להקשות "דאיתא ברמב, אלא יש עדיין מצב גרוע יותר, נסיון זה שיש בו מקום לטעות אין זה סוף הדרך 51021 

ה "לה רק הקשה הקבדבתחי, כ כי אני הכבדתי את לבו"ואח, מדוע בתחילה כתיב ואני אקשה את לב פרעה 51022 

אך עדיין היה יכול להתעורר , ה את כח השפעת המכות שלא יעשו עליו רושם"והיינו שנטל הקב, את לבו 51023 

עד שלא היתה כלל יכולת ואפשרות , ת את לבו"אך כאשר לא עמד אף בנסיון זה הכביד השי, מעצמו 51024 

 51025 .(אור יחזקאל)  .להתגבר על זה

 51026 

 51027 מאמר קסה

 51028 .(´ג´ שמות ז) תי את אותותי בארץ מצריםואני אקשה את לב פרעה והרב

ה מתרה באדם פעם ראשונה ושניה ושלישית ואינו חוזר "ש בן לקיש אם ללצים הוא יליץ שהקב"אמר ר 51029 

´ ה ה"כך פרעה הרשע כיון ששיגר הקב, והוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא, בו 51030 

הריני מוסיף לך , ית ערפך והכבדת את לבךה אתה הקש"אמר לו הקב, פעמים ולא השגיח על דבריו 51031 

ה את לבו ככבד הזה ולא היה מקבל דבריו "שעשה הקב, הוי כי אני הכבדתי את לבו, טומאה על טומאתך 51032 

 51033 .ה"של הקב

 51034 אבל לעומת זאת רואים אנו במדרש, ולכאורה פירוש הדברים שנעשה הלב ככבד שאינו בר מחשבה כלל

, שהוא מורה דרך לרשעים לעשות תשובה, ב בכחו מי כמוהו מורהעל הפסוק הן אל ישגי, (ד"תנחומא י) 51035 

ה היה "והקב, פתאום מביא עליו שלא ירגיש בו, בנוהג שבעולם אדם שמבקש להביא רעה על שונאו 51036 

הנני מביא מחר ארבה בגבולך הכל , ועתה שלח העז את מקנך, מתרה בפרעה הרשע על כל מכה ומכה 51037 

 51038 .בהתראה

ועליהן נאמר מי כמוהו מורה שהוא מורה דרך , מחמשת המכות האחרונותוהרי מכות ברד וארבה היו  51039 

עוד יש לדקדק שבתחילה , ולעיל אמרו שנעל את לבו מן התשובה, לרשעים לעשות תשובה ומתרה בהם 51040 

מה , ולבסוף אמר שהוסיפו לו טומאה על טומאתו, ש בן לקיש שנעל לבו של פרעה מן התשובה"אמר ר 51041 

 51042 .טיבה של תוספת טומאה זו

 51043 הצדיקים מתוך שלבם ברשותם ויצר טוב שופטן, כבר ביארנו שיש הבדל בין נסיון הצדיקים לרשעים

שבנח נאמר , ל בין נח לאברהם"וכמו שחילקו חז, מטילים עליהם נסיונות בלי סיוע ממרום, (7א"ברכות ס) 51044 

, דול ואחד קטןמשל למלך שהיו לו שני בנים אחד ג, ובאברהם כתיב התהלך לפני, את האלקים התהלך נח 51045 

אבל נח שהיה , כך אברהם שהיה כחו יפה התהלך לפני, אמר לקטן הלך עמי ואמר לגדול בוא ולך לפני 51046 

 51047 .(א"י´ ר ל"ב) כחו רע את האלקים התהלך נח

אבל , (7´קידושין ל) ה עוזרו אין יכול לו"שאלמלי הקב, וכן נסיונות הבינוניים רצופים בעזר ממרום 51048 

כל כולו הוא סיוע ועזרה אלא שמניחים לו , וכים לכך כפרעה מלך מצריםנסיונותיהם של הרשעים הז 51049 

הריהו נכנס בפירצה דחוקה של רע ועוצם עינו , והואיל והוא ברשות לבו ויצר הרע שופטו, מקום לטעות 51050 

 51051 .מראות בטוב כפי שאנו רואים אצל פרעה ובלעם

ומדוע נשלח אליו , במה זכה בכך ומעולם תמהתי על זה, ´פרעה הרשע זכה לנסיון שכולו רצוף בעזר ה 51052 

ד "את עיני ומצאתי בס´ והאיר ה, ה את בני ישראל בלי לשאול את פיו"ומדוע לא הוציא הקב, משה רבינו 51053 

אמר משה , ה שלח את משה רבינו לגאול את ישראל"שכאשר הקב, (´ב´ בשמות רבה ד) הנה מצינו, טעם 51054 

שמי שפותח פתחו לחברו , איני הולך אלא ברשותוה איני יכול קיבלני יתרו ונהג בי כבוד ו"לפני הקב 51055 

 51056 .נפשו חייב לו

ישראל היו חייבים להכיר לו טובה שקיבל את יעקב אבינו ובני ביתו , וכן אני חושב לומר שהיה עם פרעה 51057 

ועל זה נאמר נפשו הוא חייב לו , ומסר להם כל טוב ארץ מצרים בכבוד גדול, בשעה שהיה רעב בעולם 51058 

על כן השתדל אבינו שבשמים לשלוח אל פרעה ולנסותו עם כל אמצעי , בלי רשותו ולא היו רשאים לצאת 51059 

 51060 .הסיוע

ומשה , ה להציל את כלל ישראל"ה שולח את משה רבינו ע"כיצד הקב, ובזה אולי יובן מה שתמהו רבים 51061 

חך ה עצמו לימדו הנהגה זו באמרו לכה ואשל"ולהאמור ניחא הרי הקב, עונה איני יכול מפני שקבלני יתרו 51062 

ותהא הצלת כלל ישראל תלויה בהסכמתו של אותו רשע מפני הכרת הטוב מלפני מאתים ועשר , אל פרעה 51063 

 51064 .ה שלמד זה עתה"והלך משה בדרכי הקב, שנים



ימים כדי ´ והקטינו בפניו את הנסיון לשלוח לג, כמשה ואהרן ולראות נסים ונפלאות´ זכה פרעה לשליחי ה 51065 

והוא מתעמר בהם , ריך להסכים שהרי אין בני ישראל קנויים לוומצד היושר היה פרעה צ, ´לזבוח לה 51066 

וכדרך הרשע אמר , ופרעה הקשה את ערפו, ואף עתה אינם מבקשים לפרוק את עולו לחלוטין, שלא כדין 51067 

, להוציאם ביד רמה הוא נזקק להסכמתו´ ואדרבה חשב שמבלי יכולת ה, (ה"אבות פ) שלי שלי ושלך שלי 51068 

 51069 .ימים´ בר הוא מסתפק בגומבלי יכולתו לכלכלם במד

שהכבידה עוד יותר את , ה טומאה על טומאתו"הוסיף הקב, ולאחר חמש מכות בהם הכביד פרעה את לבו 51070 

והענין הוא , ורק במכת בכורות שכבר לא היה לו חוזק לב אז שחררם, לבו ומנע ממנו את החזרה בתשובה 51071 

והמנצח , נים לוחמים זה עם זה במרוםוהכחות העליו, שלכל אומה יש שר בשמים המשתדל ורוצה בקיומה 51072 

 51073 .(ג"תנחומא י) הוא החזק

דימו בנפשם , וכשהיו רואים שהמלך והשרים חזקים בלבם, כח זה הוא המשפיע על המלך והשרים 51074 

ה שחיזק את לב פרעה לא נעל בפניו את דרכי התשובה "והקב, שכוכבם דרך וכחם הרוחני מתגבר ומנצח 51075 

אלא הוסיף טומאה על טומאתו ונתן לו , את משה רבינו להתרות בו שאם היה כן לא היה שולח, בפועל 51076 

ועל ידי כך נסתם לבו ככבד הזה שלא , מקום לחשוב שמערכת מצרים גוברת והיא שנטעה בו גבורה 51077 

 51078 .לראות את אשר לפניו

ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר , (´שמות י)ב  ואמר הכתו 51079 

אלא , וצחוק זה אינו המכות גופן שהרי הן הוזכרו רק אחר כך, י התעללתי שחקתי"בם ופירש שמתי 51080 

זו מצוה לדורות להתבונן כמה שחוק יש בהכבדת , ן כי אני מצחק בו שאני מכביד את לבו"כפירוש הרמב 51081 

תוהו ובונים לו מערכות על אדני , כמה כחות הטומאה והתאוה משפיעים על השכל ומעוותים אותו, הלב 51082 

 51083 .שכל רואה יצחק להם

, ה אף עם רשעים גמורים שיכירו אף במשהו את אור האמת"וכמו שאנו רואים בפרשה זו כמה מטפל הקב 51084 

ומתפלא , ואת חסדו והסייעתות שהוא שולח להדריך את האדם בדרך הישר´ וכל מתבונן רואה את יד ה 51085 

את אל לבו יזכה לסיפא דקרא וידעתם ואם ישית ז, לאמתלאות שהאדם מוצא לדרכו דרך אויל ישר בעיניו 51086 

 51087 .(לקט שיחות מוסר)  .´כי אני ה

 51088 

 51089 מאמר קעט

 51090 .(א"י´ שמות ז) ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם בלהטיהם כן

ת מהחרטומים "ולמה לא מנע השי? ת לעשות מופתים אשר גם החרטומים יכולים לעשות"למה צוה השי 51091 

למה לא ? וזה לכאורה יותר טוב מלעשות שינויי טבע חדשים? לושלא יהיה בכחם לעשות המופתים הא 51092 

הלא שראה שגדול כח של משה מכוחם ? בקש פרעה מהחרטומים להסיר המכות ודוקא למשה בקש זאת 51093 

 51094 !...של החרטומים

ז הוא מתגבר "ובכ, מכל זה נדע כח היצר שהוא חטאת רובץ מונח נגד עיניו של האדם מגולה ובולט 51095 

אם לא היה איזה בית כניסה , אם לא היה פתח להחטאת לא היה שום אדם נכנס, עיניםבאחיזה של סמיות  51096 

שעומד השקר גלוי מצודה , לפתח חטאת רובץ כמו ולחטאת רובץ פתח, להיצר לא היה חוטא בעולם 51097 

 51098 .רואים את המצודה ונופלים בה מפני הפתח המסמא את העינים, פרוסה על כל החיים

וכשרוצה להסיר הדם , אה פרעה שמטה אהרן בולע את מטות חרטומיוהלא רו, וחדא מתורצת בחברתה 51099 

´ רואה האדם מעשה ה, ז מכביד לבו מפני שגם הם עשו מה"ובכ, והצפרדעים אין החרטומים יכולים 51100 

ואלו שטינא בלבם מתלחשים , אבל רואה הטבעים מתנענעים רואה גבורת הטבע, הגדולים בכל הנבראים 51101 

, לו חכמו לראות איך אלו הטבעים היותר מרעישים ומפתיעים, ם אמונתםהרי יש כאן כח בטבע ומחלישי 51102 

והם מלאכיו ומשרתיו לכל אשר יחפוץ , י"י אדם ונשלחים ע"הרי כל אלו נתגלו ע, כחות החשמל והרדיו 51103 

 51104 .י המכונות שהעמיד להם"יטם ע

, מה זה שכל וזה האדם בעצמו אינו יודע כלל, והאדם הלזה פועל כל זאת כל שתה תחת רגליו בשכלו 51105 

ואינו , כי עוד מעט וסר שכלו וכחו ואיננו, ואין אדם שליט ברוחו, ומהותו של שכלו איך הוא ומאין בא 51106 

ז הפתח שרואה כח "ובכ, עושה כל אלה´ כ רואה הוא שיד ה"וא, יכול לכלוא את הרוח בבוא עתו לצאת 51107 

צדיקים ילכו בם ופושעים ´ ה כי ישרים דרכי, והחכמים האמתיים ידעו לראות מכלל זה, הטבעים מטעהו 51108 

כי זהו טוב בחירת האדם , וגם פתח מכשול לפושעים, דרך לצדיקים´ כל דרכי ה, (ד"הושע י) יכשלו בם 51109 

 51110 .לבחור בחיים

ואלמלא , כי אם לבו ששם משכן הרגש הקשור בדעת, אינו אומר ויכבד את ידו? ומהי הכבדת הלב 51111 

רואה , הרגש לגמרי אין זה הכבדת הלב רק סילוק הלב ואם היה ניטל כל, הכבדות היה לבו מרגיש ורואה 51112 

זוהי כבדות , ואין בכחו לסקל אבן נגף דהיינו השקר ומתגבר בו, את האמת והשקר נגד עיניו ומודה בם 51113 

 51114 .הלב וזהו חטאת רובץ



ברם , כי מי שאינו מבין כלל הרי נמשל כבהמה ואיננו בגדר אדם, ל כתב שפרעה הוא יצר הרע"ם ז"הרמב 51115 

, והכתוב אומר למען תדע להביא לידי ידיעה ברורה, ומבין ואינו מתגבר על יצרו זה כבדות הלבהרואה  51116 

שאינו מצרף שכלו להכיר הכרותיו , כ עיקר כבדות הלב הוא מסך המבדיל המכסה עיני הדעת"וא 51117 

ר בראתי לו "העצה לזה בראתי יצה, לצחצח את הדעת מכל האבק החומרי המחשיכו, באספקלריה המאירה 51118 

שהוא מסך מבדיל לכסות פני , ר הנקרא פרעה עיקר כחו בהכבדת הלב"כשם שהיצה, לין כי היא הפכותב 51119 

 51120 .כן התורה הקדושה אור מצוחצח בהיר לראות האמת בטהרתה, האמת

איזה חיזוק הלב יש בזה אחרי , וישלך אהרן את מטהו ויהי לתנין ויעשו גם החרטומים כן ויחזק לב פרעה 51121 

, ז חיזק לבו"ובכ´ כ ראה שגדול כח ה"א, אבל הלא בלע מטה אהרן את מטותם ?שגם החרטומים עשו כן 51122 

כ הלא "א, ורק אם קנו בדמים מישראל יכלו לשתות, וכן בדם אף שראה כי רק מצרים לא יכלו לשתות 51123 

אף כי לא יכלו החרטומים לעשות דם מה שביד , אבל הצד שגם החרטומים עשו דם, ´גלוי לכל מעשי ה 51124 

 51125 .שצד הטעות מכסה על האמת הגלויה, חזוק הלבז בא "ישראל בכ

ורק למשה ואהרן ביקש , וכן בצפרדעים אף שראה כי החרטומים רק העלום ולהסירם לא היה בכוחם 51126 

אף כי טבע האדם , וגם עשה בחינה באמרו למחר, פעלה כל זאת´ כ הודה שיד ה"א, ´העתירו אל ה 51127 

הם ´ י ה"אבל חפצו היה לברר שעפ? יכףלמה לא ביקש להסיר ת, לרפאות מחלתו במוקדם האפשרי 51128 

ז "בכ, וכבר הסכים לשלוח את העם וידע כי סיבת המכות רק מה שמעכב לשלחם, ע"ש בא"עושים עי 51129 

 51130 .וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו

והצעקה , ´כי ויצעק משה אל ה, כ"בודאי בשעה שבקש את משה להתפלל לא היתה בדעתו לחזור בו אח 51131 

וצץ , אבל כשהיתה הרוחה הלכה לה אותה ההכרה הקודמת, בעד מי שאין פיו ולבו שוין לא תוכל להיות 51132 

 51133 .והוא הפתח המטעה ומכביד את הלב, אבק הטעות שגם החרטומים עשו כן

אם באמת היה ביד פרעה להמית , ויאמר פרעה לך מעלי אל תוסיף לראות פני כי ביום ראותך פני תמות 51134 

אשר התחנן למשה , בר הביא עליו ועל עמו וארצו תשע מכות איומותוכ? את משה למה לא המיתו עד כה 51135 

ולמה הניח ? האם יש מורד במלכות יותר מזה? ולמה לא המית אותו, בכל פעם שיתפלל בעדו להסירם 51136 

כל אלה להראות כובד הלב , למשה לבוא בשער המלך ולעמוד בכל פעם להתרותו ולהפחידו בעונשים אלו 51137 

הצדיק ולבסוף נתהפך ונתקשה ´ וכבר אמר ה, התשיעית שכבר סבל כל כך שאחרי המכה, עד כמה מגיע 51138 

שהגיעה כבדות לבו שלא אבה , ומקודם כתוב ולא שלח את בני ישראל וכאן כתוב ולא אבא לשלחם, לבו 51139 

 51140 .כלל לשלחם

והכוחות הגנוזים ביצרי , הם הטבעים הטמורים שבאדם, ק על כוחות בני אדם"ל בתוה"כל מה שגילו לו חז 51141 

ופרעה זה עצמו אומר למשה כי , הצדיק והוא ועמו הרשעים´ ואל תתמה על פרעה שאמר ה, ללי אישמע 51142 

ומה לעשות לאדם הזה , ופרעה זה מתחנן למשה להסיר מעליו רק את המות הזה, ביום ראותך פני תמות 51143 

חות כאלו אבל איך כו, ומסובבים זה בזה בלבוש החיצוני שהוא גופו הנראה, שאדם ובהמה שלובים בו יחד 51144 

אור יהל )  .אין אתנו יודע עד מה, ממש משולבים זה בזה בתוך תוך עומק הנימים הרוחניים הנסתרים 51145 

 51146 .(א"ח

 51147 

 51148 מאמר קסז

 51149 .(ב"י´ שמות ז) וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים ויבלע מטה אהרן את מטותם

מעשה כשפים ´ פי, תבן אתה מכניס לעפריים, ה"אמרו יוחנן וממרא ראשי מכשפים במצרים למשה רע 51150 

המאמר הזה תמוה כי נראה , (.מנחות פה) השיב להם הן אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקול, אתה עושה 51151 

 51152 .´ואם שחק בהם מה תועלת יש לנו מזה לקבוע דבריהם בים התלמוד הק, שהודה להם חלילה

וידוע כי העידון , ה אמת"הנה ידוע כי חותמו של הקב, אמנם לימוד רב והון עצום הודיעו לנו בזה למעשה 51153 

כי הוא יתברך מקורו של עולם בכללו , היותר גדול לאדם הוא לכשיזכה לתכלית ההתקרבות אליו יתברך 51154 

ואם כן מי שיתקרב , כ מקור העונג והעדן הנמצא בעולם ושיוכל להמצא"וממילא מובן כי הוא ג, ובפרטו 51155 

 51156 .אליו יתברך מתקרב הוא למקור העונג והעדן בלי תכלית

זולת זה הלא , מלבד כי אין ערך לתמורתו, ´מבינים זאת דחו כל עונג המרחיק אותם ממנו יתהחכמים ה 51157 

כפי ערך רחוקו כן הוא נכרת מהעדן הנורא באין מרגיש עד יבוא , שהוא מקור העדן´ המתרחק ממנו ית 51158 

א כ מי שהו"א, ה אמת"וכבר הקדמנו כי חותמו של הקב, והדברים עתיקים למתבונן בהם, עתו להרגיש 51159 

, וכפי התקרבותו להאמת כן ישגה עידונו הנשגב גם בזה העולם, קרוב אל האמת קרוב הוא להעדן הנשגב 51160 

 51161 .כ כשיפרד מהחומר ויגדל הרגשו באין ערך"ומכש

, מי שכבר כבש מדותיו עד שהגיע לטבע שני שאין לו תשוקה לרע´ הא, והנה שלש דרגות למבקשי האמת 51162 

אך שכלם חזק להרגיש למדי כי מדה רעה היא וכי רעה , ות רעותהדרגא השניה בני אדם המשתוקקים למד 51163 

הדרגא השלישית אשר שכלם , וכובשים רצונם לעשות כעצת שכלם הזך וגם זו מדרגה גדולה, נגד פניהם 51164 



ומתחזקים ברעתם עד שחושבים , ותאותם ורצונם ומדותיהם יעוורו עיני שכלם לחשוב כי טוב הוא, חלש 51165 

 51166 .ל"כי הצדק איתם רח

ישמע לדבריו , אם יבוא אחר ויברר לו טעותו ועוורונו בעיני השכל, ז יען כי מבקש הוא האמת"עם כ 51167 

כי ´ ובצד מה הוא עדיין קרוב לו ית, י המבקרים"ועדיין אין נואש למחלתו ויתרפא ע, ויאזין לתוכחתו 51168 

 51169 .ואות הוא כי רצונו הפנימי הוא האמת, יקבל האמת מאחרים

הם , אמנם הגרוע מכולם והם רחוקים מהאמת בתכלית, פרטים ופרטי פרטיםדרגות ובכל דרגא יש ´ הרי ג 51170 

אבל צריך , והרי זה כמי שרוצה שבלילה יהיה דוקא יום והרי זה בטל, הרוצים שרצונם יהיה האמת דוקא 51171 

כן צריך להמשיך ולכוין , וכפי מה שהוא עתה צריך למשוך רצונו, האדם לשאול מה עתה יום או לילה 51172 

והסכל ממשיך המציאות לפי , החכם ממשיך עצמו להמציאות, ת ואז יצליח כמאמר החכםרצונו לפי האמ 51173 

 51174 .רצונו אליו

להמשיך רצונם להאמת ולא להמשיך , והנה על פי המושכל הזה חתרו כל חכמי לב לחקור אחר האמת 51175 

, רעה וזה הוא המעותד לכל נגע ומחלה, כי זהו דרכי הסכל להמשיך המציאות לרצונו אליו, האמת לרצונם 51176 

התבוננו אחי היטב , ועל כן התרחקו חכמי לב מנגע ופגע רע כזה, כי לא יכין עצמו לקבל מהלך המציאות 51177 

 51178 .כמה מחייב זאת להכין עצמו לקבל האמת ולהמשך אליו כפי האמת, בזה

ז הרי כתיב ויבלע מטה אהרן את "עם כ, שאף שעשו במטיהם גם הם, והנה למדנו דעת מחרטומי מצרים 51179 

כ כיון שהיו מכשפים גדולים ולא יכלו "וא, י שם"י שבלע המטה ולא כשהיה נחש וכפירשהר, מטותם 51180 

כי מטבע הרצון כל זמן שלא יראו לו , אמנם הענין כך הוא, כ שלא מעשה כשפים הוא"ע, לעשות זאת 51181 

 51182 .רצונו יפתנו כי לא יזיק לו, ממש בחוש כי זה סם המות אף כי מתוק הוא

אף כי אם יקיף כל החלקים המצטרכים לדבר העיון , ממנו מתאים לרצונו וכן בכל דבר שכלי שימצא חלק 51183 

עם כל זאת רצונו יעוור אותו לתפוס במושכל הראשון ולהמשיך המציאות , הזה יראה הדבר היפוך רצונו 51184 

, והנה זה יעיד על תכלית ההפסד והנגע שימשיך האדם על עצמו, ולא רצונו להמציאות היינו האמת, אליו 51185 

 51186 .וזה מבואר תכלית הביאור למבין, א להמשיך המציאות אליוברצונו דוק

, אתם רוצים להמשיך המציאות כרצונכם דוקא, ה בתשובתו כמסכים לדבריהם"וזה היתה כונת משה רע 51187 

כי אתם סכלים ונבזים היפוך החכמה המבקשת להמשיך עצמה , ולכן לא יועיל לכם ויכוח של החכמה 51188 

רצונם משל על שכלם להמשיך האמת ´ פי, ו רק חכמים להרעוהם באשר באמת חכמים הי, להמציאות 51189 

לדכא אותם תחת רגליהם , ה כי כדאי בזיון וקצף בדברים אלה המעטים"הבינו תשובת משה רע, לרצונם 51190 

 51191 .בתכלית הביטול

לתפוס חלק אחד מבלי , נראה כי רובם הולכים בשיטה הלזו, והנה כאשר נתבונן על דרכי בני אדם 51192 

והרי , רק דנים כרצונם לתפוס חלק אחד בלבד, פ כל חלקי הדבר"ולדון ע —חלקיו להעמיק ולהקיף כל  51193 

ולזה הם בתכלית הפגעים המסבבים על האדם המבקש להמשיך , זה ממש להמשיך המציאות לרצונם 51194 

ורוצה להמשיך , ´הוא ההתרחקות ממנו ית, ומזה נבין כמה רע ומר ההתרחקות מהאמת, המציאות אליו 51195 

´ פי, ל עשה רצונם כרצונו"ולכן אחז, שמו´ ולא רצונו לרצון מקור כל המציאות ית, אליו´ רצונו ית 51196 

 51197 .רוצה ואז תצליח´ שתרצה מה שהמציאות היינו ית

, כ חלוש לפני גיבור"וכש, בנוהג שבעולם גיבור ינגף לפני גיבור הימנו, הביטו וראו גרות השכל בעולם 51198 

אף שבאם יקבץ כל חלקי , אחד מהשכל כפי רצונועד שבכוחו להשתמש בחלק , והשכל ינגף לפני הרצון 51199 

עם כל זה גרות השכל בעולם , ונמצא כי השכל באמת גיבור וחזק הוא, השכל מהענין יתברר היפוך הרצון 51200 

 51201 .גורם לדכא תחתיו רגליו חלקי השכל ואף כולו, ותוקף גבורת הרצון בעולם שלו

ולקבץ , לו לבטל הרצון מכל דבר לאט לאטיראה לשום כל עמ, סוף דבר מי ששכלו עדיין לא יבש לגמרי 51202 

וירגיל עצמו לאט לעשות , שהוא האמת´ כ מהבורא ית"פ לא יתרחק כ"ולכה, כל חלקי העיון בכל דבר 51203 

ומזה יעלה מעלה מעלה , פ אם יעוררו אותו אחרים יקבל האמת ממי שאמרו"ולכה, מעשיו על פי האמת 51204 

 51205 .(ח"ז ר"אור רש)  .ר"האמת אכי להתקרב אל´ ונזכה להתקרבותו ית, והחכם יחכם עוד

 51206 

 51207 מאמר קסח

 51208 הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם´ בזאת תדע כי אני ה´ כה אמר ה

 51209 .(ז"י´ שמות ז)

, הנהגה טבעית מתקשרת בדרך סיבה ומסובב, מהידוע כי יש שתי הנהגות הנהגה טבעית והנהגה נסית 51210 

שסוברים כי דרך הנס הוא רק הסכמה , אבל בזה טועים בני אדם, בבהנהגה נסית אינה בדרך סיבה ומסו 51211 

חלילה לחשוב כן ומקרא מלא דבר הכתוב , ואין בזה דרך חכמה בקשר סיבה ומסובב, בעלמא כענין סגולה 51212 

ומהלך דרכי החכמה של ההנהגה הנסית , כ כל הנסים הכל בחכמה נשגבה מאד"בחכמה יסד ארץ מכש´ ה 51213 

 51214 .נעלם ונשגב מדעת האדם



חלילה להאמין זאת שיהיו דרכי , לא היה רק בסגולה לבד בלי טעם, כאשר נטה משה ידו על הים ובקעהו 51215 

וכן כאשר זרק פיח הכבשן ונעשו , מי פתי יסור הנה להאמין פתיות כזאת, החכם כתפל בלי טעם 51216 

וכן  ,ו"וכן כאשר נטה ידו אל הארבה לא היה רק הסכם וסגולה בעלמא ח, אבעבועות בכל ארץ מצרים 51217 

, אבל באמת כאשר מחייב השכל ומתקבל על הלב, בכל הנביאים כל אשר עשו לא היה רק סגולה בעלמא 51218 

וכאשר לקחתי , חוקרים ומקובלים גם יחד, ובפרט מאשר קלטה דעתי הדלה מפי חכמים וגדולי המחברים 51219 

 51220 .כמו מספר הכוזרי וספר בעל חובת הלבבות, מעט מזעיר מהם להסביר בדדמי לו

שיש בזה חכמה ומדע להתלמד ידיעת טבע , לדעת כי כמו שאנו רואים בטבע עבודת האדמה יש עלינו 51221 

אבל סוף כל סוף מה , איך האדמה אחרי עבודתה הנדרשת בטבעה תוציא פרי טוב ורב פריה, עבודתה 51222 

ואין לו שום ידיעה איך ובמה תכונן האדמה את , רק נותן הפרי בארץ מעשה קוף בעלמא, עושה בזה האדם 51223 

ומי יודע כמה כוחות ואמצעיים , בקיבוץ ובהרכבת היסודות יחד שלא יתפרדו כי הם נגודיים זה לזה, הפרי 51224 

ומי יודע כמה הרכבות וממוצעים , באין מספר הצריך לכח התחברותם ולתווך ההתאמה והשלום ביניהם 51225 

 51226 .טבעוכל זמן שניתן להם הקיום דבר דבר לפי , באין מספר צריכים כדי שיתקיים השלום ביניהם

ז קשר "וגם לקיים עי, וכן מי יודע כמה כוחות ואמצעים צריכים שיתאימו עם כוחות האדם לחזק חיותו 51227 

כ צריך שיהיה בכח המאכל את כל אלה "וא, והכל תלוי באכילה ושתיה כי בלא זה ינתק הקשר, גופו ונפשו 51228 

בין , ל"כח וכח בכל הנ ומי יודע כמה הרכבות החכמה יש בכל, ומה שלא חשבנו עצמו מספר, שחשבנו פה 51229 

צריך שיוכן המאכל , ולקיום כל אלה וחבורם יחד, בכוחות פרטיים שלהם, בגופו בין בנפשו בין בשכלו 51230 

 51231 .באלפי אלפים כוחות לקיומם וחבורם

ז צריך הפרי והירק לשהות "ועם כ, והעד על זה כי הלא ידענו מהירות עבודת הטבע כמו כח זרם האלקטרי 51232 

ומזה נבין כמה וכמה , ויש מיני אילנות שצריכים לשהות כמה שנים באדמה, נהבמעבי האדמה קרוב לש 51233 

אחרי מעשה קוף בעלמא , שעושה האדמה בחכמתה שנטבעה בה ממטביע הטבע, הרכבות באין חקר למו 51234 

 51235 .של האדם המניח את הגרעינים בארץ אחרי עבודתה הנדרשת בטבעה

אם יאמרו לנו אדם אחד , ואין אנו מתפעלים מזה מה שאנו רגילים בו, וכמו כן נתבונן דבר נפלא בטבע 51236 

הנה לכו חזו , או להפך רקק רקיקה אחת והחריב עולם מלא, רקק רקיקה אחת ובנה בזה עולם מלא 51237 

ונולד מזה אדם גדול בענקים אשר הקנהו , תרח אבי אברהם אבינו רקק רקיקה אחת, מפעלות הטבע 51238 

קריעת ים סוף המן , הוה מזה גורם ליציאת מצריםוכן עמרם רקק רקיקה אחת ונת, ה שמים וארץ"להקב 51239 

 51240 .וכן דוד וכדומה להם, והורדת התורה מגבהי שמים לארץ

, רק כחוט השערה הלאה כמו על אבן, אילו הניח הגרעין לא במקומו הראוי, ועתה התבוננו במעשה הטבע 51241 

וכן לא , רנו למעלהלא היו מתהוים כל הכוחות וכל הרכבות שזכ, וכן אילו רקק שלא במקומה הראוי לה 51242 

, כ הרי לעינינו כח מעשה הטבע שמדבר קל וקטן נבנה עולמות"וא, היה נולד האדם אשר פעל כל אלה 51243 

ומעשה המצות היותר קל , ל"ואיך לא נבין כי ההנהגה הנסית אשר היא טבע עליונה מאד שהיא גם כן כנ 51244 

 51245 .יבנו ויתכוננו מזה בדרך חכמה כוחות ועולמות אין חקר, שאדם עושה

אשר , ובפרט כי חכמי האמת יגידו לנו זאת, וזה הדבר שהשכל מחייב ומתקבל אל הלב כאשר נבין דרכו 51246 

אלה הדברים יכו שורש בלב האדם לדקדק בקיום מעשה , כ ולא בכללם לבד"הם יודעים פרטי הדברים ג 51247 

עצמו , ל"נכ טבע עליון מאד כ"ממש כמו טבע התחתון ומכש, חוט השערה לא יחסר, המצות כהלכתן דוקא 51248 

התיבה , ותראו דבר נפלא כי בסוף פרשת מעשה בראשית, מספר פסוקים מפורשים המאמיתים זאת 51249 

, הרי כי דוקא המעשה היא הפותחת והסוגרת מעשה בראשית, האחרונה כתוב אשר ברא אלקים לעשות 51250 

לוי במעשה כי הכל ת, וממש כמו כן בטבע השני העליון במעלה, ז בחכמת הטבע"כמו שעינינו רואות בעוה 51251 

 51252 .הקל של האדם למטה בארץ

, היא פועלת ענינים נשגבים מאד נעלים, י מעשה האדם בקיומה כהלכתה"ע, המצוה היותר קלה בתורה 51253 

היש מעשה , ראו אחי מה פועל האדם במעשה הקלה הלזו, היש פעולה קלה יותר מלהניח גרגיר בארץ 51254 

כי ממשיך נפש משכלת , אף בגבהי שמים ראו אחי מה פועל מעשה הקל הלזו, ל"קלה יותר מרקיקה כנ 51255 

ומקרא מלא הוא נעשה אדם , י זו הפעולה הקלה צלם ודמות כל העולמות"ולא עוד אלא שממשיך ע, ממעל 51256 

 51257 .בצלמנו כדמותנו

י מעשה "והרי נעשה זאת ע, כי כל העולמות כלולים בו, וידוע כי האדם נקרא בפי חכמי האמת עולם קטן 51258 

על , מעשה רוחניות ורצונו של ארון כל, כ בגבהי מרומים"ת היא פועלת כואם מעשה גשמי, קל של האדם 51259 

פעולתה בגבהי מרומים מאד מאד יותר נעלה באין חקר , אחת כמה וכמה שהדבר היותר קל בעיני האדם 51260 

 51261 .וזה הדבר שהשכל היותר קטן יבין כמו מושכל ראשון כי מחוייב זאת, ממעשה הקל שבטבע התחתון

ומצאתי דבר , שם עיניו על עיניו ופיו על פיו ויחם בשר הילד, ת שהחיה את הבןהנה מצינו באלישע בע 51262 

, כי כל מה שנוכל לעשות ראוי שנעשה בטבע, שם פיו על פיו כדי להחם בשר הילד, ק על זה"נפלא ברד 51263 

כי באמת אין זה בדרך הטבע כשאדם חי ישים עצמו על אדם מת , ז הודיע לנו הכתוב דבר נפלא"ועפי 51264 



כי פנימיות הלוכו , אבל הודיענו בזה כי גם מה שנדמה לאדם טבע אינו רק נס, ו חיות להחיותושיצא ממנ 51265 

בדרכי ´ כי כך גזר רצונו ית, של הטבע בדרך סיבה ומסובב לא נודעת לאדם ורק החיצוניות נודעת 51266 

 51267 .להודיע לאדם מהלך החיצוניות ואת מהלכם בדרך סיבה ומסובב ופנימיותם לא נודעו, הטבעים

, שנעשה´ ומה שנוכל לעשות בדרך הטבע רצונו ית, אה הנביא כי הנהגות הטבע והנס משולבות זו בזווהר 51268 

, עשה פה מעשה קטן בטבע, כ נס הוא"אך למען נדע כי טבע ג, כי כן קבע רוב הנהגת העולם במהלך הזה 51269 

אך , החיותווהכל יודעים שרחוק זאת מדרכי הטבע להחם בזה בשר ל, שקרב עצמו להילד כדי להחם בשרו 51270 

וכדי לנסות את , בדרך סיבה ומסובב החיצוני´ ורק כך גזר רצונו ית, למען נדע כי טבע נס הוא באמת 51271 

וכן טבע ממש נס , ולכן הראה הנביא כמו טבע דרך סיבה ומסובב, האדם אם יתבונן כי הכל בחכמה נברא 51272 

 51273 .והבן היטב, כי אין מקום בטבע בזה להחיותו, הוא

מ בדרך סיבה "כן יסד רצונו ית להודיע לבני אדם דרכי המו, גם במשא ומתן ומזה הוכחנו לדעת כי 51274 

והסיבה הפנימית היא , י דרכי הטבע יתגלגל טרפו עלי אדמתו"וגזר שדוקא ע, ומסובב דרכי הטבע התחתון 51275 

וכמו שקרב אלישע את פיו לפיו של הילד היינו , ה"כענין שאמרו מפתח של פרנסה בידו של הקב, דרך נס 51276 

 51277 .ויבינו הכל כי באמת אין זה טבע שיחיה בזה רק נראה כמו טבע, הטבעמעשה 

כ כל דרכי הטבע אשר נראה לנו כי הסיבה מחייבת "וא, כ כל מה שנראה כמו טבע אין זה טבע רק נס"וע 51278 

כ בדרך סיבה "ורק להורות לנו כי הנס ג, כ נס הוא"אבל באמת הטבע ג, המסובב רק נראה כן לכאורה 51279 

כ אם תחסר סיבה אחת מפרטי "כן עאכו, אם תחסר סיבה אחת בטבע לא יצא המסובבוכמו שב, ומסובב 51280 

 51281 .לא יצא המסובב הנעלה באין תכלית, התורה אשר קצבה לטבע העליון הנסי

אלא גם , לבד כי הפנימיות ודאי נס הוא, וכאשר יתיישב בלבו כל זה ידע ויבין כי עסקו במשא ומתן 51282 

וישמור חוקי הטבע העליונה , כ נס הוא"שיבין ויחשוב כי תוך תוכו ג ,החיצוניות היינו דרך סיבה ומסובב 51283 

כדי שלא תחסר , ולקבוע עתים לתורה בעמל ועיון איש איש לפי ערכו, לשאת ולתת באמונה על פי התורה 51284 

 51285 .(ז"ר´ ז מ"אור רש)  .ויתאימו טבע החיצוניות וטבע הפנימיות ויצליח, ל"סיבה אחת כנ

 51286 

 51287 מאמר קסט

´ שמות ז) ה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים ויהיו דם בכל ארץ מצריםאל מש´ ויאמר ה 51288 

 51289 .(ט"י

האדם חייב להכיר טובה אפילו לדומם שנהנה , (.ב"ק צ"ב)א  בירא דשתית מיניה מיא לא תשדי ביה קל 51290 

אוכלין  המוצא, אין מעבירין על האוכלין, (´פ ד"ח ק"או) כמו כן נפסק להלכה, ממנו ולכן אסור לבזותו 51291 

אפילו אם אחר זרקם שם אסור לעבור על ידם ולעוזבם , בדרך אינו רשאי לעבור עליהן ולהניחם שם 51292 

 51293 .כשהם מונחים במצב של בזיון

ומה משמעותה של הכרת טובה , הרי אין הבור והאוכלים מרגישים בבזיונם, נתעמק נא בדברים אלה 51294 

לפי שהגין היאור על , נין מכת הדם במצריםל בע"עוד אמרו חז? לדומם שאינו מרגיש ואינו נהנה מזה 51295 

 51296 וכן במכת כינים, לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרן, משה כשנשלך לתוכו

לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול , לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה (´י ח"רש) 51297 

 51298 .ולקה על ידי אהרן

הן הדומם אינו פועל ? מנקודת ראות השכל איזו פעולת הטבה עשו למשה, הסברגם דברים אלה דורשים  51299 

וביותר , גם לא יתכן ביזוי הדומם כי אינו מרגיש בזה, והאדם הוא המנצל את סגולותיו לשימושו, כלל 51300 

הופכת אותם לכלים לקידוש שמו , צריך להבין הרי ההכאה שמסבבת את הנס של שינוי טבע היאור והעפר 51301 

כמבואר , מתעלים הם מאוד´ ם כן איזה בזיון יש בהכאת משה אם על ידי שימושם לעבודת הא, יתברך 51302 

 51303 .´במסילת ישרים פרק א

כל מדות הנפש מושפעות ונפעלות על ידי , יסוד גדול ומקיף בכוחות הנפש של האדם מתגלה לנו בזה 51304 

וכל שכן אם אנחנו מבזים , לכן אם אין אנו מכירים טובה לדומם שנהננו ממנו, הרגש ולא רק על ידי השכל 51305 

הרגש של בעל החסד שרוצה אך לתת וליהנות , שאינו מגיב רק בהתאם לחוקי ההגיון, אותו נפגע הרגש 51306 

 51307 .אסיר תודה הוא לכל אשר הפיק ממנו הנאה בכל צורה שהיא ואפילו לדומם, אחרים

אף שהשכל , ובוממילא נפגמת מדת הכרת ט, הכלל הוא פגיעה ברגש משפיעה באופן ישיר על המדות 51308 

לא כן הרגש , ´ודן על כל הכאת היאור לפי התכלית המסובבת על ידי זה שהיא קידוש ה, צופה למרחקים 51309 

 51310 .ומושפע ממה שהעינים רואות בחוש מעשה הכאה גרידא, הניזון מהמתרחש בהוה

ל היתה עלולה להפגם במה שהוא מדת הכרת הטוב ש, נמצא שעל ידי הפגיעה ברגש על ידי מעשה ההכאה 51311 

לכן צריך האדם לעשות כל השתדלות לרכוש מדה זו , ´והרי מדה זו היא כלי חשוב לעבודת ה, משה רבינו 51312 

וכפי , ה"כי על ידה ילמד להכיר את גדולת חסדיו יתברך עם כל הבריאה ועל ידה ידבק בהקב, בשלמות 51313 

 51314 .ב"שיעור דבקותו יוכל ליהנות מזיו שכינתו בעוה



א את ביאור "וכבר הבאנו במק, ה"חבירו לבסוף כופר בטובתו של הקבל כל הכופר בטובתו של "אמרו רז 51315 

ואם נפגמה המדה של , ה שורש אחד להם"שהכרת טובה לאדם ולהקב, ל מקלם"ח רבינו נחום זאב זצ"מו 51316 

ולבסוף לעולם הבא יחסרו לו הכלים מדת הכרת הטוב , ה"לא יכיר גם חסדיו של הקב, הכרת הטוב לחברו 51317 

וד אלא כל עצם כח הצמיחה של עולם הבא מתפתח מתוך גרעין של מדת הכרת ולא ע, ה"לדבקות לקב 51318 

 51319 .הטוב

זוהי ההנאה , שהוא גדר נהנין מזיו השכינה, (ז"ברכות י) ל"הן תוכן שכר עולם הבא ביארו לנו חז 51320 

כל הגילויים המתגלים מהנהגת הבריאה כולה , הרוחנית המגיעה לאדם כאשר יתגלו לכל אחד לפי כוחו 51321 

מאי , כך נאמר בתרגום בקהלת על הפסוק סוף דבר הכל נשמע, בראשית עד סוף כל הדורותמששת ימי  51322 

 51323 .דאתעבד בעלמא בצינעא כולה עתידא לאתפרסמא ולאשתמעא לכל בני אנשא

אשר בו כתובים כל המעשים והמאורעות של כל , כל הבריאה מראשיתה עד סופה תגולל כספר תורה 51324 

עמו ועם כל ´ ל צדיק כפי כוחו יראה בה נפלאות ממדות הנהגתו יתכ, הדורות כדי ללמד את כבודו יתברך 51325 

והדקדוק הנפלא בדינם , ויתגלו כל פרטי בחירותיהם ומעשיהם והסיעתא דשמיא שיקבלו, המון בריותיו 51326 

הם , גילויים גדולים אלו וההנאה הכרוכה בם, וכל החסדים הנשגבים שנעשו איתם, ומתן שכרם ועונשם 51327 

 51328 .ל"כפי שהורונו חזמעצם שכר העולם הבא 

מה הן הכוחות המניעים את הגלגל הנפלא הזה של ? מהו הגרעין שממנו מתפתח כל התהליך הגדול הזה 51329 

כי זאת , אינם אלא התורה והמצוות והמדות הטובות שהקנה לעצמו בעודו בחיים חיותו? עליה נצחית 51330 

כוחות , יכנס לעולם הבא למודעי שבאותם מדות ובאותן קנינים נפשיים שרכש לעצמו בעולם הזה בהם 51331 

בתורה שלמד בעולם הזה יקנה מבט האמת שבו יוכל אחר כך להכיר גילוייו , חדשים לא יתוספו לו שם 51332 

ועוד על ידי התורה ומצוות שקנה בעולם הזה יתקדש ויתכונן ליהנות , וללמוד מהם בדרך אמת´ ית 51333 

תחסר לו , ממדה טובה בעולם הזהכי מי שלא נהנה מימיו מדבר רוחני כמו מדבר תורה או , מרוחניות 51334 

 51335 .האפשרות ליהנות בעולם הבא שכולו רוחניות

אשר אם לא פיתחו בעולם הזה יחסר לו כח הצמיחה לעולם הבא והוא כח הכרת , אך ישנו עוד כח עיקרי 51336 

ומי שאין מדת הכרת , שבעצם תשלום השכר´ הן ביארנו שתהליך הצמיחה מותנה בהכרת חסדיו ית, טובה 51337 

נמצא שהעולם הבא שלו ישאר בבחינת עומדים , ´פותחת כראוי לא יכיר בזה את חסדיו יתטובה שלו מ 51338 

מכאן נובעים כל הדקדוקים , ותחסר לו לגמרי בחינת החיים הנצחיים, ולא יתפתח לעולם לבחינת מהלכים 51339 

 51340 .ל במדת הכרת הטוב לכל נברא"שהזהירונו חז

דבר זה , ן עלולות להיפגם גם בסיבה כלשהיוה, כלים רגישים מאד הם מדות הנפש וביחוד מדת החסד 51341 

, ההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה, נוכל ללמוד ממעשה נפלא המובא בגמרא על רבי יהודא הנשיא 51342 

אמר ליה זיל לכך , וקא בכי (י"החביא את ראשו תחת כנפי כסותו רש) אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי 51343 

 51344 .רחם ליתו עליה יסוריןהואיל ולא קא מ (י"ברקיע רש) אמרי, נוצרת

כי ישמש , ק שהעגל יגיע לתכליתו על ידי שיאכל על ידי תלמיד חכם ירא שמים"רבינו הקדוש ראה ברוה 51345 

לפי , לפיכך אמר זיל לכך נוצרת בזה תשיג את תכליתך, שלו ויתעלה על ידי זה´ בזה כלי לעבודת ה 51346 

כי לא , סד נפגם במשהו על ידי זהובכל זאת רגש הח, ההבנה השכלית לא היתה שום אכזריות במאמרו 51347 

 51348 .גם כשהשכל מכיר באושר הגדול הצפון בזה, ´דבר קל הוא למסור את הנפש על קידוש ה

קיבל עליו , וכדי לתקן את הפגם הדק הזה, לכן על ידי זה נפגם במשהו רגש החסד העדין של רבינו הקדוש 51349 

, תנו הטובות כלים יקרים הן מאדהרי שמדו, יסורים איומים משך שלש עשרה שנה כמבואר בגמרא שם 51350 

כי הן כלי העבודה , עלינו שומה לתקנן ולהעמיקן, עליהן צריך לשמור מכל משמר שלא יפגמו במאומה 51351 

מכתב )  .והם גם הכלים לקבלת השכר לעולם הבא, ז"שלנו ובהם תלויים כל עליותינו בעוה 51352 

 51353 .(200´ ג עמ"מאליהו ח

 51354 

 51355 מאמר קע

´ שמות ז) ח מטך ונטה ידך על מימי מצרים ויהיו דם ובעצים ובאבניםאל משה אמר אל אהרן ק´ ויאמר ה 51356 

 51357 .(ט"י

לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרעים ולקה על ידי , לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו 51358 

, (´שמות ח) אל משה אמר אל אהרן נטה מטך והך את עפר הארץ´ על הכתוב ויאמר ה, (י"רש) אהרן 51359 

לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול , ה העפר כדאי ללקות על ידי משהי לא הי"אומר רש 51360 

 51361 .ולקה על ידי אהרן

, שכן אם היחס הוא כך לדומם הגם שאינו בעל בחירה, עלינו ללמוד מזה עד כמה גדולה מדת הכרת הטוב 51362 

ובן , בחירה כל שכן כמה צריכה להיות הכרת הטובה כלפי אדם בעל, בכל זאת יש מקום להכרת הטובה 51363 

שחייו ומותו של האדם תלויים בו בכל עת , ו מה צריכה להיות הכרת הטובה כלפי בורא העולם"בנו של ק 51364 



משם נראה כמה גדולות הטובות שהבורא עושה עם , ועיין בחובות הלבבות שער הבחינה, ובכל רגע 51365 

אומה לבורא בשביל אף שאין ביכולתו לשלם מ, ועד כמה הוא מחוייב לקיים את מצוות הבורא, האדם 51366 

 51367 .אלא רק להשתדל לקיים את רצונו, טובותיו

א וכי אדם יודע איזהו יום "שאלו תלמידיו את ר, אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך´ תנן התם ר 51368 

ולכאורה אין , (.ג"שבת קנ) אמר להם כל שכן ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה? ימות 51369 

כ ישוב היום "והוא השיב להם כש, שהרי הם שאלו וכי אדם יודע באיזה יום ימות ,כאן תשובה על שאלתם 51370 

 51371 .ועדיין נשארה השאלה בלתי מחוורת, שמא ימות למחר

שאם יודע שזה היום , שכן טבע האדם המאמין, אלא אם נתבונן נראה כי בתשובתו טמונה כוונה עמוקה 51372 

שב על האפשרות שעוד יחיה למחר ואין לו אלא שהוא חו, האחרון של החיים אז בוודאי יעשה תשובה 51373 

כ "וזהו מה שהשיב להם כש, להמית ולהחיות´ למרות האמונה שיש לו שביד ה, להזדרז לחזור בתשובה 51374 

וכי בשביל שיש לאדם ספק אם עוד יחיה למחר זה , וטענתו כלפיהם היתה, ישוב היום שמא ימות למחר 51375 

 51376 ?נימוק שאין לו לשוב בתשובה

ואם אתה חי , ובוודאי יכול להמיתך מחר, טובה לבוראך שהוא מעניק לך חיים היוםאדרבה עליך להכיר  51377 

ובשביל זה לבד אתה צריך וחייב להזדרז עוד יותר , עם הספק שתחיה למחר זה גופא מחסדי הבורא 51378 

יבין לדעת כי הוא המחיה , ה להמיתו למחר"כי מתוך שיכיר בעומק הכרתו כי ביד הקב, לעשות תשובה 51379 

והעובדה שהוא חי איננה סתירה רק מגברת את התביעה , ואדרבה ישוב היום שמא ימות למחר ,אותו היום 51380 

 51381 .לשוב

היתה , ה במצרים"המכות והנסים שעשה הקב, הוא המפתח לקיום התורה, וידוע כי מידת הכרת הטובה 51382 

ל על ה לעם ישרא"ויתכן שלימד הקב, ויהיו מוכשרים לקבלת התורה´ בהם הכנה שישראל יכירו את יד ה 51383 

ואת הצד שכנגד אנו , כדי שיהיה לו קל לקיים את התורה, כמה מחוייב אדם להיות מכיר טובה, ידי משה 51384 

וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות , וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו, מוצאים אצל פרעה 51385 

 51386 .ויוסף לחטוא ויכבד לבו

אלא אדרבה הוא ניצל את טובתו של הבורא , חהאצלו לא היתה כלל מדת הכרת הטובה לבורא בעד הרוו 51387 

אולם במצב של , ורק כשקיבל המכות הכיר שמוכרח להסכים לבקשת משה רבינו, כדי להוסיף לחטוא 51388 

אפילו שכבר מחליט הוא , וכן הדבר אצל כל אדם, היא´ רווחה לא הכיר כלום לדעת כי הרווחה מיד ה 51389 

והסיבה לזה מפני שיש בו חסרון , ה הוא מוסיף לחטואאבל אחרי שהוא יוצא מז, לשוב בעת דוחקו וצרתו 51390 

 51391 .(נחלת אליעזר)  .וזהו יסוד גדול לעבודת השם, במידת הכרת הטוב

 51392 

 51393 מאמר קעא

 51394 .(ג"כ´ שמות ז) ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת

במכת  ולכן פרעה לא חשש ולא הרגיש, דמכת דם לא היתה בבית פרעה כדאיתא במדרש, ויבוא אל ביתו 51395 

והמצריים היו קונים מישראלים ומכאן התעשרו ישראל כיון שלקחו המצרים מישראל במחיר , האלקים 51396 

, לכן מימי ביתו לא נהפכו לדם, והמחיר הרב אשר נתן פרעה למשה שגדלו תוך ביתו כבני מלכים, כסף 51397 

 51398 .(משך חכמה) ולכן לא שת לבו לזאת

אי אפשר שלא השפיע על פרעה האויר הזך , ת פרעהכי מכיון שמשה נתגדל בבי, ואולי אפשר גם לומר 51399 

כמו שהשפעת יוסף השאירה בו איזה רישומים , משהו מזה בודאי דבק בפרעה, שמשה פיזר באותו בית 51400 

מפני שהיה מתנגד למזימתם , והרי שלושה חדשים הורידו אותו מכסא המלכות, טובים כלפי עם ישראל 51401 

ואמר פרעה להם שוטים , לפרעה בוא ונזדווג לאומה זו אמרו, הרעה נגד בני ישראל לענותם ולשעבדם 51402 

 51403 .(´ט´ ר א"שמו) חדשים´ הורידוהו מכסאו ג, עד עכשיו משלהם אנו אוכלים והיאך נזדווג להם, אתם

ולפי שגדל אליפז בחיקו של , וכעין זה מצינו אצל אליפז בן עשו שרדף אחרי יעקב במצות אביו להורגו 51404 

מי הוא , ד עמלק אמר אל אליפז אביו"ובתנא דבי אליהו רבא כ, (ט"כי "רש) יצחק משך ידו ולא הרגו 51405 

לכן לך וחפור להם בורות שיחין , ב"ז והעוה"ל בני ישראל יורשין העוה"א? ב"ז והעוה"שיורש העוה 51406 

אם תעשה כן תזכה ותירש ותנחל ותבוא , והכן להם דרכים, ומערות של מים כדי לשתות הן ומקניהן 51407 

 51408 .ב"לעוה

אלמלא היתה גנוזה בו השפעת זקנו , ע דיבורים כאלה ולהתייחס אליהם בכבוד והערכהאי אפשר שישמי 51409 

, וכן מן הנמנע שהזמן שגדל משה בבית פרעה לא השאיר איזה רושם טוב עליו, יצחק מפני שגדל בחיקו 51410 

´ וזאת גם לאחר רשעותו ואכזריותו ולאחר שהקשה ה, הצדיק ואני ועמי הרשעים´ ואמנם אמר פרעה ה 51411 

הוא השפיל וביזה עצמו , וזה אות שמכל מקום היה בנפשו הרהור של כניעה אפילו לרגע אחד, ואת לב 51412 

 51413 .וזה אות על הרושם הדק שנתדבק בו מזמן שמשה התגורר בביתו, להודות שהוא רשע



מכילתא ) לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, הצדיק´ ל שואלים ומה שכר נטל על כך שאמר ה"וחז 51414 

שבשביל אמירתו נגד , הצדיק השפיעה גם על העם במצרים´ משמע שאמירת פרעה ה, (ב"ב ל"י י"דרשב 51415 

, נמשכה ההשפעה גם על עמו, הצדיק´ אני הרשע וה, הטבע שלו ונגד היועצים הרשעים שלו לומר חטאתי 51416 

אף אחרי השעבוד והנסיונות , עוד יותר שעם ישראל במדותיהם הטובות ועמידתם החזקה באמונתם 51417 

נתדבק במצריים עד שהם ראויים להכנס אחר תקופה מסויימת של שלושה דורות לעם  הנה משהו, הקשים 51418 

 51419 .ישראל

שבא ? ולמה נקרא שמו עוג, בשם קפרא אמר הוא עוג הוא פליט´ ר, ויבא הפליט ויגד לאברהם העברי 51420 

 51421 ולכן נקרא עוג על שם עוגות מצות, (אפיית מצות לפסח) ומצא את אבינו אברהם עוסק במצוות עוגות

ותמיה לקרותו בשם , ל"ונתעוררתי לחשוב ומצאתי זה בספר שפתי צדיק וז, (ד"דרש הגדול לך לך רלמ) 51422 

כאשר ראה פעולת , ונראה שנכנס בו באותו הפליט התעוררות טובה? דבר שראה כמו רגע בבית הצדיק 51423 

לכן , הה מקפח שכר ברי"ואין הקב, נתדבק בו ניצוץ אור מעט, הצדיק העושה בהתלהבות ובהכנה למצוות 51424 

 51425 .(מעייני החיים)  .נקרא בשם עוג

 51426 

 51427 מאמר קעב

 51428 .(ג"כ´ שמות ז) ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת

כי יותר השכלתי מכל מלמדי בעבור , האבן עזרא מפרש הפסוק מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי 51429 

לאיש דואג אלה הדברים הינם , והנה היא תלמדני יותר מאשר למדוני מלמדי, כי כל שיחתי היא תורתך 51430 

איך ומאין יבוא ישועתה , כשנמצאים בדור כזה שכל כך נתמעטו הלבבות ואובדים עצות, לתנחומין גדולים 51431 

הנה זה חיזוק , כי יכולים להתלמד מעצמה של תורה הקדושה, אבל כשיודעים כי עדותיך שיחה לי, לנו 51432 

 51433 .גדול לאדם

, אלקיך ובאלתו´ אמר הכתוב לעברך בברית ה, פש האדםל מקלם גילה כח מבהיל בנ"ר הסבא זצ"אדמו 51434 

לא יאבה , והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך 51435 

והוא לא יירא , הנה יתכן כי גם בשומעו את כל התוכחה והאלות האיומות, סלוח לו ורבצה בו כל האלה´ ה 51436 

אבל , אמנם המהלך לזה הוא מטעם כי בשרירות לבי אלך, ום יהיה ליולא יפחד מכלום אלא יאמר של 51437 

אף אחרי , אף אחרי ראותו הכל בהיר במו עיניו, ס רואים כי יש באדם כח כזה לומר שלום יהיה לי"סו 51438 

 51439 .והוא שמוע ישמע ולא תבונה לו, שמעו הכל ברור במו אזניו

הלא זהו , לקרב העתיד כהוה קירוב חושיי ,כי לא בא להשכיל על האחרית, כל זה בא מצד אי התבוננות 51440 

עם אשר איננו פה עמנו , את אשר ישנו פה עמנו היום ואת אשר איננו פה עמנו היום, ענין הכריתת ברית 51441 

כ מבינים מזה כי שלום יהיה לי בא "וא, הלא אין דרך אחרת לעבור בברית כי אם על ידי התבוננות, היום 51442 

יוצא מזה , אדם לא מתבונן ולא משים אל לבו על הנולד והאחריתלהבהל מזה כי אם , מצד אי התבוננות 51443 

 51444 !לא מתפעל מכלום אין יראה ואין פחד לנגד עיניו ומה תקות אנוש, הכח של שלום יהיה לי

וכבר נראה כמה , אחרי הדברים האלה ראיתי מצאתי כי אמנם מפורש כל הענין בפרשיות שלמות בתורה 51445 

אחרי המכות ´ איך זה לא נכנע פרעה מפני ה, מים ולא משיגים ממשעומדים אנו משתומ, גדול היסוד הזה 51446 

וכי ההוא אמר ולא , ´איך לא הבין כי אין מנוס ומפלט מפני ה, האותות והמופתים שראה בעצמו במו עיניו 51447 

 51448 ?יעשה ודיבר ולא יקמינה

ולא היה , והנה פרעה לא היה אומר להם בפירוש שלא ישמע ולא ישלח, (ז"לעיל ט) ן"והנה כתב הרמב 51449 

אך , כי יפחד מהמכות מעת שעשו לפניו מופת התנין ובלע מטותם, גוער בהם רק שומע דבריהם ושותק 51450 

והנה הוא ירא , כלומר שהם מעשה חכמים, במכות הראשונות מנסה את החרטומים לעשות כמוהם 51451 

 51452 .כ"וזה טעם ויחזק לב פרעה ע, ומתחזק

כי אמנם חכם , הנעשה וכל העסק שעוסקים עמו ידע והבין היטב כל, הנה פרעה אמנם פחד וירא מאוד 51453 

ורואים אנו זה כבר מתחילתו בהכרתו את יוסף ואמר אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר , גדול היה פרעה 51454 

עד כדי להתבטל כל כך לפני כל עבדיו אין זה אלא מרוב , להכיר חכמה במדה גדולה כזאת, רוח אלהים בו 51455 

ל "א, אמרו יוחני וממרי למשה תבן אתה מכניס לעפריים, (´ז´ ר ט"שמו) ל"וכן אמרו חז, גודל חכמה 51456 

´ על כן הבאתי מופתי ה, אדרבה על שאתם כל כך חכמים ומבינים על סחורה, למתא ירקא ירקא שקיל 51457 

 51458 .כי תבחנו בין סחורתי לסחורתכם, אצלכם

הרי , כל הארץלמען תדע כי אין כמוני ב, אלקינו´ ומה לנו יותר ממה שאמר הכתוב למען תדע כי אין כה 51459 

הוא ירא ודאי וגם , ואמנם הוא הבין היטב כל מה שדברו אתו, כי היה עם מי להחזיק פלפול גדול כזה 51460 

ואף מסכנה של ספק ספיקא אדם , כדרך אדם המפחד מן הסכנה אף אם רחוקה מאוד, הטבע עזר לו לפחד 51461 

התאמץ , נו והכבד את לבווכן כתב הספור, ן שהיה ירא ומתחזק"אלא כאן כתב עליו הרמב, מתירא בטבע 51462 

 51463 .ולסבול רעת הבאשה כדי שלא לשמוע בקול האל יתברך, על טבעו שלא לירא מן הצפרדעים הנשארים



איך זה , והיה מאוד מן הרצון לדעת ולהבין מהלך הדברים! הרי כי פחד מאוד אלא שהתאמץ על לבו 51464 

אבל הוא ? זק או כדי להתאמץהאם עשה איזה תעלומות ומאמצים חיוביים כדי להתח, נתהוה מתחזק הזה 51465 

לא עשה ולא , ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו, אשר מגלה לנו התורה הקדושה סוד גדול ונורא 51466 

 51467 .הכל משלילות בא על כי לא השיב הדברים אל לבו, כלום אלא שלא שת לבו

אי  כל ויחזק בא מצד, ויפן פרעה לא חשש ולא הרגיש במכת האלהים (א"י´ ר ט"שמו) ובמדרש 51468 

ועל כן לא , מאחר שלא שת לבו לא נוגעים לו כלום, ובאין התבוננות אין מועיל לו כלום, ההתבוננות 51469 

והוא יאמר לעצמו שלום , גם בשמעו את דברי האלה הזאת וכל התוכחה האיומה, מועילים לו כל ידיעותיו 51470 

 51471 !יהיה לי לא אלי הדברים נוגעים

ר יוחנן מכאן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו "א, בוכי אני הכבדתי את ל, (´ג ג"ר י"שמו) ובמדרש 51472 

ה מתרה בו "שהקב, ש בן לקיש יסתם פיהם של מינים אלא אם ללצים הוא יליץ"ל ר"א, שיעשה תשובה 51473 

מקודם האדם , זהו מהלך הדברים, פעם ראשונה שניה ושלישית ואינו חוזר בו והוא נועל לבו מן התשובה 51474 

אם , ואזי בא עונשו מדה כנגד מדה, והוא ענין הליצנות, משים על לב בעצמו מתלוצץ לא מתבונן ולא 51475 

 51476 .וממילא ננעל לבו מן התשובה, אין מניחין לו להתבונן, ללצים הוא יליץ

ומשום כן , מקודם לא חושבים ולא מתבוננים ומזה בא כי לא משים אל לב, כבר למדנו כל מהלך הדברים 51477 

נוראים ! ומזה הכח הנורא אומר שלום יהיה לי, א יירא מכלוםומזה בא כי ל, אין הם נוגעים אליו כלום 51478 

, הלא נאמר שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, ואל יאמר אדם לא לנו ניתנו מופתים, מאוד כל הדברים 51479 

עד , וכל ימי האדם עוברים עליו ולא יודע מכלום, איש המתבונן לא חסרים לו נסים ונפלאות בכל יום ויום 51480 

ו תחת הסוג "ואם כן הלא הנהו ח, של אי שימת הדברים אל הלב, רעת של אי התבוננותכדי כך הוא המג 51481 

 51482 .ומה תקות אנוש חלילה, של שלום יהיה לי

אמר , דרש רבא בר רב עולא מאי דכתיב כי אין חרצובות למותם ובריא אולם, (7א"שבת ל) ל"אמרו חז 51483 

והיינו , אלא שלבן בריא להן כאולם, מיתההקדוש ברוך הוא לא דיין לרשעים שאינן חרדים ועצבין מיום ה 51484 

יודעים רשעים שדרכם למיתה ויש להן חלב על , זה דרכם כסל למו (ד"ט י"שם מ)ב  דאמר רב מאי דכתי 51485 

 51486 .ל ואחריהם בפיהם ירצו סלה"ת, שמא תאמר שכחה היא מהן, כסלם

ם רשעים שדרכם הלא יודעי, ה נפלא הדבר על לבם של הרשעים שבריא להם כאולם"הנה גם בעיני הקב 51487 

ומטבע האדם לירא וליפחד ואיך לא חרדין ולא , ואחריהם בפיהם ירצו סלה, שאולה ותמיד מדברים על זה 51488 

אלא שזהו הסוד של חלב על כסלם לא נוגעים הדברים אל , ולא די זאת אלא גם לבם בריא כאולם, עצבין 51489 

ולבם ! ת אומרים שלום יהיה ליובאין התבוננו, והכל מצד כי לא מתבוננים, לבם כי לא שמים אל לבם 51490 

 51491 !בריא להם כאולם

שכל יסודו , האוצר הגדול ורוב הסגולה שבלימוד המוסר, מעתה כמה צריך האדם לייקר לימוד המוסר 51492 

הוא אשר אמר , לקרב הדברים כי יגיעו אליו, הוא התבוננות אחרי התבוננות ושימת הדברים אל הלב 51493 

יסוד ועיקר הכל הוא שימו , ריק הוא מכם כי הוא חייכם כי לא דבר, הכתוב שימו לבבכם לכל הדברים 51494 

 51495 .(דעת תורה)  !לבבכם התבוננות

 51496 

 51497 מאמר קעג

 51498 .(ז"כ´ שמות ז) ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים

אפילו דברים שאתה רואה אותם כאילו הן מיותרים בעולם ? רבותינו אמרין מהו ויתרון ארץ בכל היא 51499 

אפילו דברים , ר חנינא אמר"ורבי אחא ב, הם היו בכלל ברייתו של עולם, ופרעושים ויתושים כגון זבובים 51500 

אמר , הם היו בכלל ברייתו של עולם, שאתה רואה אותם כאילו הם מיותרים בעולם כגון נחשים ועקרבים 51501 

רב אני עושה שליחותי על ידי נחש על ידי עק, ה לנביאים אם אין אתם הולכים בשליחותי"להן הקב 51502 

ואילולא ? ה פורע מן האמוריים"תדע לך שכן שאלולא צרעה היאך היה הקב, ואפילו על ידי צפרדע 51503 

 51504 .(´ר י"שמו) ?הצפרדע היאך היה פורע מן המצריים

כדי שישמשו לו , ה ברא את כל הבריות הללו מן הזבובים והיתושים ועד הנחשים והעקרבים"הרי שהקב 51505 

כל היצורים , מר הכתוב למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיךוזהו מה שא, שלוחים להיפרע מן הרשעים 51506 

בשליחות זו באו הצפרדעים והארבה , עומדים מוכנים לעשות רצונו של מקום לבצע את משפטו בעולם 51507 

בשליחות זו באה הצרעה ליפרע מהאמוריים בזמן שבאו , וכל החיות הרעות להיפרע מן המצרים במצרים 51508 

, חות זו נכנס יתוש לתוך חוטמו של טיטוס והיה נוקר את מוחובשלי, משה ויהושע לכבוש את הארץ 51509 

כדי לעשות רצון של מקום ולהביא פורענות , ובשליחות זו באות כל הבריות והחיות הרעות בכל הזמנים 51510 

 51511 .לעולם

מי , מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלו סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו, (7´סנהדרין ל) ל"אמרו חז 51512 

הרי , ומי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו, או נופל מן הגג או חיה דורסתושחייב סקילה  51513 



ומופלא הדבר שהחיות מקיימות את , שמתפקידן של החיות לבצע דין ארבע מיתות למי שנתחייב בהן 51514 

ובזה לא רק שהם , ויודעות לדייק להפרע רק מהחייב ולא לנגוע במי שאינו חייב, שליחותן באמונה 51515 

, מהו הנני מביא מחר ארבה בגבולך ולא בגבול בני חם, אלא גם מלמדים צדק בעולם, עים משפט אמתמבצ 51516 

כשהיו , הצדיק´ ל מהו שאמר פרעה ה"אמרו חז, מדקדק במשפטו´ פרעה בא מתוך זה לידי הכרה כמה שה 51517 

 51518 .המכות באות לא היו באות אלא בארץ מצרים ולא היתה נוגעת בשדה אחר

הוא המעניש בריותיו על , הוא הגבור והשליט בעולם´ ריך להכיר מתוך המכות שהולכאורה היה פרעה צ 51519 

אלא שפרעה לא ראה הדין , הצדיק´ ולמה בא פרעה לידי מסקנא אחרת ואמר ה, כל מעשיהם הנפשעים 51520 

וכמה הוא נזהר להעניש את החייב בלבד ולא נוגע , כי אם הסתכל עד כמה הוא דין צדק, והעונש בלבד 51521 

ומכאן אנו למדים , שמשפטו הוא משפט צדק ואמת, הוא הצדיק´ וך כך בא לידי הכרה שהומת, לאחרים 51522 

ואף החיות הרעות והטורפות ממלאים תפקיד חשוב בבריאה להביא משפט , כמה הברואים השפלים ביותר 51523 

הם כובשים את טבעם ועומדים על קו , ולא עוד אלא שתוך ביצוע המשפט להעניש את הרשעים, בעולם 51524 

 51525 .לי לנטות ממנו במשהוהצדק מב

ה "והקב, מה הם שטבעם להשחית ולחבל! ו מהברואים"צא ולמד ק, ומעתה נפתח לפנינו ספר מוסר גדול 51526 

ז באותו זמן שהם באים לקיים שליחותו של "בכ, שולח אותם לבצע מעשי השחתה כדי להעניש הרשעים 51527 

על אחת כמה , חרים כמלוא נימאואינם נוגעים בא, הם נזהרים לא לעבור את הגבול שהוקצה להם, מקום 51528 

ואם , לא להכנס בתחום חבירו ולא לפגוע בזולת, וכמה שהאדם מבחר היצורים חייב להזהר בכל מעשיו 51529 

על אחת כמה , ומדקדקים לקיים רק מה שההשגחה מטילה עליהם, הברואים שומרים כל כך על תנועותיהם 51530 

 51531 .אבר רק לפי רצונו של מקום ולא להניע, וכמה שעל האדם לדקדק בכל תנועה ופסיעה  שלו

בעלי החיים אף האכזריים ביותר עוד , ולכשנתבונן נראה שיש ללמוד מבעלי החיים מוסר עוד יותר נעלה 51532 

יסוד הבריאה הוא החסד , לא נגמר תפקידם רק בזה שהם עושים שליחותו של מקום לבצע משפטו בעולם 51533 

בשעה שאותם בעלי החיים , ה ופועלים חסדוכל הנבראים הם שותפים בבנין ז, כדכתיב עולם חסד יבנה 51534 

הם מצילים באותו זמן את העשוקים מידיהם ומטיבים עמהם , נפרעים מן הרשעים ומענישים את העושקים 51535 

 51536 .הטבה רבה

הרי , הנה לדוגמה בשעה שהצפרדע והארבה והערוב התפשטו בארץ מצרים להביא מכות על מצרים 51537 

מספר בני ישראל , ר אותם מידי מעניהם ומשעבודם הקשהועזרו לשחר, הביאו ריוח והצלה לבני ישראל 51538 

וביחד עם הנשים הקטנים והזקנים מנו בודאי , באותו זמן היה ששים רבוא איש מגיל עשרים עד ששים 51539 

גמלו חסד של הצלת נפשות עם , ונמצא שאותם הברואים תוך עשותם שפטים עם המצרים, כמה מיליונים 51540 

 51541 .מיליוני אנשים

, הם גם גמלו טובה עם המצרים עצמם ועם שכניהם, פרעניות זו שהביאו על המצריםל מספרים שתוך "חז 51542 

היתה מחלוקת בין ? כיצד, ה על המצרים גרם להם שיעשו שלום ביניהם"ל המכות שהביא הקב"אמרו חז 51543 

כיון שבאו , והכושים אומרים עד כאן תחומנו, המצרים אומרים עד כאן תחומנו, כוש ובין מצרים 51544 

גבולך ולא של , הגבול שהיו נכנסים לתוכו ידוע שאין השדה של כוש, שלום ביניהם הצפרדעים עשו 51545 

הרי שברואים אלה ממלאים גם תפקידים לגמול חסד עם הבריות ולהביא שלום , (´ר י"שמו) אחרים 51546 

 51547 .בעולם

ועוד שהוא אכזרי , כי לא ראה בו שום צורך לעולם, ל אומרים שנח לא רצה לקבל את העורב לתיבה"חז 51548 

ל עד יבושת המים "א? ל אימתי"א, ה קבלהו שעתיד העולם להצטרך לו"ואמר לו הקב, תאכזר על בניוומ 51549 

והעורבים מביאים , (ז"י´ מלכים א) ד"עתיד צדיק אחד לייבש את העולם ואני מצריכו לו הה, מעל הארץ 51550 

 51551 .(ג"ר ל"ב)ב  לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בער

ואף על פי שהעורב הזה , עם אליהו הנביא לא ראו בו זכות קיום הרי שלולא חסד זה שעתיד העורב לגמול 51552 

בכל זאת לא די לקיים אותו , לפעמים ממלא שליחותו של מקום להעניש את הרשעים כשאר הברואים 51553 

כי תכלית הבריאה היא חסד שלם בלא כל , בעולם משום תפקיד זה בלבד עם כל הערך הרב שיש בכך 51554 

ואף שזה רק במקרה אחד , זכות זו שהוא עתיד לגמול חסד שלםורק ב, תערובת של איזה צער שהוא 51555 

 51556 .ראוי הוא להתקיים בעולם, בלבד

והוטל עליהם להביא , הרי אותם בעלי החיים נבראו מטבעם אכזרים, כמה תוכחות מוסר יש ללמוד מכאן 51557 

בצלם כ האדם שנברא "וא, ותוך פעולתם הם גם גומלים חסד ובגלל זה זכות קיומם, בעולם משפט וצדק 51558 

, כמה מוטל עליו להשתדל כל ימיו להטיב עם הבריות, אלקים ותכליתו להדמות לקונו במדות הטוב והחסד 51559 

ל אומרים "חז, אף אם תהא מחוייבת ומוצדקת, ולרדוף חסד שלם ללא כל קשר עם איזה פגיעה שהיא 51560 

הנה כמה מלאה ו, (7עירובין ק) אילמלא נתנה תורה אפשר היה ללמוד כל המדות הטובות מבעלי החיים 51561 

 51562 .(ב"אור הצפון ח)  .וכמה יש לאדם ללמוד ממנה למעלות העליונות ביותר, הבריאה צדק וחסד

 51563 



 51564 מאמר קעד

 51565 .(ח"כ´ שמות ז) ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך

ה משפיע עליו הטבה וחסד כדי "חביב הוא בעיני הבורא והקב, איתא באבות חביב אדם שנברא בצלם 51566 

מקורם ברחמי הבורא על , כל הנהגת שמים בין בנתינת הטובה ובין בנתינת היסורים, באושר הנצחי לזכות 51567 

מכות אלו רחמי הבורא , ה מייסר את המצרים במכות נוראות"הקב, בריותיו שנבראו בצלם וחביבים לפניו 51568 

 51569 .´הם לזכות את המצרים שיצאו מטומאתם וידעו מצרים כי אני ה

בדרך הטבע לא היה שייך , ימים´ חיות טורפות בכל ארץ מצרים ז, עה ימיםצפרדעים בתוך המעיים שב 51570 

אולם במכות פחותות מאלו לא היתה ? מי יכול לחיות כשצפרדע נמצאת בקרבו, שישאר מצרי אחד בחיים 51571 

ה ברחמיו נותן כח במצרים "ולכן הקב, ´יוצאת לפועל המטרה להכניע לבם של המצרים שיכירו כי אני ה 51572 

 51573 .´ובלבד שיזכו להכרת ה, אי אפשר לעמוד בהם בדרך הטבעלסבול מכות ש

אמנם דוקא אש נוראה כזו , כיצד יכול האדם להתקיים באש זו, ל לגבי הגיהנום"וכענין זה מצינו בחז 51574 

אין עונשי , ולכן נותן הבורא כח בחוטאים שיוכלו לסבול מירוק זה ויטהרו מחטאם, ממרקת את החטא 51575 

כל עונשי , נקמה זו חסד הוא לטובת החוטא, ה אל נקמות"נו שהקבומה שמצי, שמים נקמה על החטא 51576 

ב שהוא העידון הגדול שבכל "לזכות בעוה, שמים מטרתם אך ורק לסייע לאדם לזכות באושר רוחני אמיתי 51577 

 51578 .העידונים שיכולים להמצא

ז "עוהז מקלם שהכוונה לכל הנאות ב"וביאר הגרש, ז"ב מכל חיי העוה"יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה 51579 

אם נצרפם יחד לא ישוו לשעה אחת של קורת רוח , שהיו בעולם מימות אדם הראשון ועד קץ הימים 51580 

וכדאי למצרים לסבול , ה להוביל את האדם שנברא בצלם וחביב לפניו"ולאושר זה רוצה הקב, ב"בעוה 51581 

 51582 .יתברך´ ז להכרת ה"מכות קשות ומשונות ובלבד שיזכו עי

ואילו , ´אשר אשמע בקולו לא ידעתי את ה´ אשונה אמר פרעה מי הבפעם הר, והמכות הביאו למטרתם 51583 

וכך הלאה עד קריעת ים סוף , ויסר הצפרדעים ממני ומעמי´ במכת הצפרדעים הכיר וביקש העתירו אל ה 51584 

ועיין , ´ומהי מטרת טביעה זו שיזכה המצרי ברגע האחרון להכיר את ה, ה מטביע סוס ורוכבו בים"שהקב 51585 

כדאית הטביעה בשעה , ל"עכ´ גם הנטבעים לפני מותם כי אני ה, ו מצרים הנשאריםוידע´ ד ד"ע י"הראב 51586 

 51587 .´שמשמשת להתעלות הנפש בהכרת ה

ה באותה לילה שעברו ישראל את "ר יוחנן בקשו המלאכים לומר שירה לפני הקב"א, וכן איתא במדרש 51588 

וכיון שיצאו ישראל מן הים  ,ל לגיונותי נתונים בצרה ואתם אומרים לפני שירה"א, ה"הים ולא הניחן הקב 51589 

ה "אמר הקב? ולמה כך, ה יקדמו בני תחילה"ל הקב"א, ה"באו המלאכים להקדים שירה לפני הקב 51590 

אלא מפני שבשר ודם יאמרו תחילה עד , לא מפני שאני משפיל אתכם אני אומר שיקדמו תחילה, למלאכים 51591 

 51592 .ש"ים עיאבל אתם כל זמן שאתם מבקשים אתם חיים וקיימ, שלא ימות אחד מהם

ומגודל , ב"ו חסר ובלתי ראוי לזכיה לעוה"ושלא ימות ח, לשירה´ ה דואג שיזכה האדם להכרת ה"הקב 51593 

תינוק היודע לומר אמן זוכה , ה כל הכרה הכי קטנה ונותן עבורה שכר לא ישוער"החביבות מייקר הקב 51594 

 51595 .ב עבור זה"בכל זאת זוכה לעוה, ב למרות שאין לו כל מושג בהבנת אל מלך נאמן"לחלק בעוה

למרות , ב זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"בנביא ירמיה פ 51596 

, פשוט הדבר שהיו צריכים ישראל ללכת בעינים עצומות, שלאחר אותות ומופתים כמו שניתנו במצרים 51597 

שיכלכל אותם ´ בהובטחו , ואפילו מליוני הערב רב עזבו את בתיהם במצרים ויצאו יחד אתם למדבר 51598 

ואפילו שאין הכרה זו , ´אולם כיון שהיה במעשה הליכה זו חידוש הכרה בה, במדבר בארץ לא זרועה 51599 

כיון שכך היא הנהגת הבורא עם ישראל החביבים , כ זוכים על ידה לשכר שמים בלי סוף"מיוחדת במינה ג 51600 

 51601 .(אור יחזקאל)  .לפניו

 51602 

 51603 מאמר קעה

 51604 .(ח"כ´ שמות ז) בתנוריך ובמשארותיךושרץ היאר צפרדעים ובאו בביתך ו

כי היסוד של חכמה , ם מבאר"הגאון מלבי, (´משלי א) ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו´ יראת ה 51605 

אויל נגזר ממילת , והאויל הוא האיש המסופק, ובלי זה אי אפשר להבין חכמה ומוסר, ´ומוסר הוא יראת ה 51606 

שהוא היציבות , ´מוסר מפני שאין להם היסוד של יראת הולכן אוילים בזו חכמה ו, אולי שמורה על הספק 51607 

שכן , ולפי יסוד זה יכולים אנו להבין למה לא למד פרעה את המוסר מן המכות, של הדעת בלי ספקנות 51608 

ומזה נובעת הסיבה שאינו יכול בשום אופן , והרי זה ביטוי של ספקנות, ´אמר תחילה לא ידעתי את ה 51609 

 51610 .להפיק את הלקח המוסרי ההולם

ל "ש חז"כמ, יכול ומסוגל לקבל מוסר וללמוד מכל דבר´ כי מי שכן מחונן ביראת ה, מצד השני אנו רואים 51611 

ומה צפרדעים שאין , ו מצפרדעים"נשאו ק? מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם 51612 



רות מצויות אצל אימתי משא, כתיב בהו ועלו ובאו בביתך ובתנוריך ובמשארותיך, מצווין על קדושת השם 51613 

 51614 .(ב"ג ע"פסחים נ) אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה, תנור הוי אומר בשעה שהתנור חם

מ היתה להם עצה "מ, (שם´ תוס) הגם שיכלו ללמוד היתר לעצמם ולהקל שלא היה זה עבודה זרה ממש 51615 

, בכוונה את המלה בעצמןל מדגישים "ואפשר לומר כי חז, ו בעצמן"אולם הם נשאו ק, שלא למסור נפשם 51616 

שכן רק מחמת מעלתם לא נתנם לבם להקל , שהקל וחומר היה מתוך העצמיות שלהם מחמת מדריגתם 51617 

 51618 .אלא להחמיר

לפי שהצפרדעים טבען , כי קידוש השם היה בצפרדעים יותר מכל שאר מינים, א מוסיף"ובחידושי מהרש 51619 

ת קדשו עצמן בשליחותן שלא "השי כ בשליחות"ואעפ, במים ולהרחיק עצמן מן ההיפוך שהוא האש 51620 

, ה שכל הצפרדעים מתו"ל ומה פרע להם הקב"ואמרו חז, להרחיק עצמן מן התנור גם שהיה אש בתוכו 51621 

 51622 .(ג"ילקוט וארא קפ) ואותן שירדו לתנור לא מתו מפני שמסרו עצמן לשריפה

לפיכך אמרו , ות בהםיכלו חנניה מישאל ועזריה לדרוש וחי בהם ולא שימ, (שם פסחים) י"ולפי פירוש רש 51623 

ז מצאו פטור להם "בכ, י בטענה שהרי בפרהסיא היה"פ שדחו את פירוש רש"אע´ והתוס, מה ראו´ בגמ 51624 

נמצא שהיתה להם עצה על פי דין תורה שלא למסור עצמן על , שזה היה רק צלם ולא עבודה זרה ממש 51625 

 51626 .ו בעצמן"ז נשאו ק"ובכ, קידוש השם

יב ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום והוא עומד בין ההדסים יוחנן מאי דכת´ אמר ר´ ואמרו בגמ 51627 

כיון שנסתכל בחנניה מישאל , ה להפוך את העולם כולו לדם"ביקש הקב, (´זכריה א) אשר במצולה 51628 

 51629 .י מפני שהשתחוו לצלם כלומר יתר העם"ברש´ ועי, (.ג"סנהדרין צ) ועזריה נתקררה דעתו

 51630 

זכו בכך לא רק את עצמם , ו בעצמם והחמירו"ה מישאל ועזריה קאנו לומדים מזה כי מה שעשו חנני 51631 

ו "י בפסחים ולא נשאו ק"אשר כולם דרשו וחי בהם כפי פירוש רש, להציל אלא הם הגינו על כל הדור 51632 

הוא , ו"שלא היו בדרגת חנניה מישאל ועזריה ולכן לא למדו ק, ´וההבדל ביניהם היה ביראת ה, מצפרדעים 51633 

הוא מסוגל לקבל מוסר וללמוד מכל דבר ולעמוד , ´צלו היסוד הוא יראת האשר אמרנו שרק מי שא 51634 

 51635 .(נחלת אליעזר)  .בנסיון

 51636 

 51637 מאמר קעו

 51638 .(´ה´ שמות ח) ויאמר משה לפרעה למתי אעתיר לך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך ויאמר למחר

שתסור רעתו ידוע כי מנהג כל האדם לבקש . ל"ן וז"איתא ברמב, י התפלל היום שיכרתו למחר"וברש 51639 

שפרעה חשב אולי מערכת השמים הביאה הצפרדעים על , ופירש בשם הגאון רבי שמואל בן חפני, מיד 51640 

, ולכן אומר אליו התפאר עלי בחשבו שיאמר לו עתה להכריתם מיד, מצרים ומשה ידע כי הגיע עת סורם 51641 

 51642 .ועל כן האריך למחר

הלא , בדל שבין מעשה כשפים למעשה אלהיםלהורות בה, אלהינו´ ובזה יבא ביאור למען תדע כי אין כה 51643 

ופרעה גם חשב כי מעשה משה בכח מערכת השמים , גם החרטומים העלו הצפרדעים על ארץ מצרים 51644 

אמנם שגם ! אלהינו כי רב ההבדל ביניהם´ אבל תדע כי אין כה, אשר על כן התחכם לאמור למחר, עשאם 51645 

אתם ואיך לא תבחנו בין מעשה אלהים  אבל הלא חכמים, לכשפים נמסרו איזה מן הכחות במעשיהם 51646 

 51647 .למעשה תוהו

וכן ושרץ היאור , וכן בהתהפכות המים לדם, הראשון בהתהפכות המטה לנחש, וזו ההוראה השלישית 51648 

כולם באו ביחוד ליתן לפרעה בחינות , שלשת הדברים אשר היה לחרטומים כח לעשות כמותם, צפרדעים 51649 

אבל , פ שגם להם יד במעשים"להבחין ולידע שאע, מכשפיםשונות להבחין בין פועל אלהי לבין פועל ה 51650 

, על מה דאמרה חנה ואין צור כאלהינו, (.´ברכות י) ל"והוא בגדר אמרם ז, אין דמיון להם למעשה אלהינו 51651 

ואינו יכול , מדת בשר ודם צר צורה על גבי כותל, ה מדת בשר ודם"אין צייר כאלהינו שלא כמדת הקב 51652 

 51653 .ה אינו כן צר צורה בתוך צורה ומטיל בה רוח ונשמה"והקב, ם ובני מעיםלהטיל בה רוח ונשמה קרבי

אבל בא וראה מה רבים החילוקים , גם בשר ודם צר צורות, אמנם כי גם לבשר ודם ניתנו כחות גדולים 51654 

ראה , אלהינו´ וכזה אמרו כאן כי אין כה, חילוק בין מציאות באמת לבין מציאות דמיוני בעלמא, שביניהם 51655 

 51656 .האחד הוא חי ואמת והשני כולו תוהו הוא, כלל דמיון לשני הכחותכי אין 

עיין באבן , וכבר הרבו המפרשים לדבר בפרטי החילוקים שבין מעשה משה ואהרן למעשה החרטומים 51657 

ולא , לבדו הוא הנותן נשמה ורוח´ שראו שהאל ית, וכמו ויבלע מטה אהרן את מטותם, עזרא ובספורנו 51658 

לא תשאר בו צורת המים עם , וכן והדגה אשר ביאור תמות, עה בתניניהםהיה כח בחרטומים לתת תנו 51659 

וכן ויעלו את הצפרדעים , אבל תהיה בו צורת הדם בעצמותו ובמראיתו ולפיכך תמות הדגה, מראית הדם 51660 

 51661 .(ספורנו שם) כי אין לאל ידם להמציא בריה מתנועעת באמת, אבל לא יכלו להוליד אחרים



כאמרו למתי וכאמרו רק , ב ההבדל בין פעולת החרטומים לפעולת האלהילמתי אעתיר לך למען תכיר ר 51662 

כי , וזה כי מעשה הכישוף יהיה לזמן מוגבל וישוב הטבע לאיתנו תיכף כשיבוטל הכישוף, ביאור תשארנה 51663 

, למה נקרא שמן כשפים שמכסיפים פמליא של מעלה, (7ז"סנהדרין ס) ל"אז יסור המעיק לטבע כאמרם ז 51664 

ספורנו ) וה לטבע לשבות ולהשתנות ולפעול כפי קצתו או כפי כולו בזמן אשר יגביל לויצ´ אמנם האל ית 51665 

 51666 .(שם

וכן בדברי הגאון , ולא הבחין בין דבר לדבר, ם לומר כי גם אהרן במכשפות עשה"וברשב, ויחזק לב פרעה 51667 

רו אף שהכי, וכן במכת הכנים אשר לא יכלו החרטומים לעשות כמותה, שחשב פרעה מערכת שמים עשה 51668 

וכן איתא באבן , עדיין תלו לאמור לא ידו נגעה בנו, עדיין נאמר ויחזק לב פרעה, כי אצבע אלהים היא 51669 

ולא יכלו עתה לעשות , בעבור שראו שעשו כמעשה אהרן בדבר התנין גם במכת הדם והצפרדע, עזרא 51670 

כפי  רק מכת אלהים היא, אמרו לפרעה לא באה זאת המכה בעבור ישראל לשלחם, כאשר עשה אהרן 51671 

 51672 ?ואיך זה חכמים גדולים כמותם יסכלו כל כך, מערכת הכוכבים על מזל ארץ מצרים

מסוד היצר הוא לעוור , כתרגום יונתן בן עוזיאל ואתקף יצרא דלבא דפרעה, אלא כל זה מגודל סוד היצר 51673 

בכח הרצון שבו מתגדל כל משהו לאיגרא , את האדם בעת ימצא איזה מה שהוא דבר לתלות בו טעותיו 51674 

כי מי פתי לא יבין להבחין בדברים בולטים , לבנות עליו מגדלים שלמים של שיטות וסברות בדויות, מאר 51675 

היתה כל זאת כאשר ´ ולהבין שורש דבר ולראות כי במכוון מאת ה, להבחין בין מעשה למעשה, כאלה 51676 

 51677 .מראש´ דיבר ה

, רצונו יפתנו כי לא יזיק לו, כל זמן שלא יראו לו ממש בחוש כי זה סם המות, הוא הענין של טבע הרצון 51678 

אף כי אם יקיף כל החלקים וההקפים המצטרכים לדבר , וכן בכל דבר שכלי שימצא חלק ממנו כמו רצונו 51679 

, עם כל זה רצונו יעוורנו לתפוס במושכל הראשון, יראה התחייבות הדבר היפך רצונו, העיון הזה 51680 

 51681 .רצונו להמציאות היינו האמתולא את עצמו דהיינו , ולהמשיך המציאות היינו האמת אליו

ומבלי , נראה כי כולם הולכים בשיטה הלזו לתפוס חלק אחד מהדבר, וכאשר נתבונן על דרכי בני אדם 51682 

והרי זה , רק דנים כרצונם בתפוס רק חלק מהדבר, להעמיק ולהקיף כל חלקיו ולדון על פי כל חלקי הדבר 51683 

הנה עז חפצו ותשוקתו רבה , יעה ורצון בדברכשיש לאדם איזו נג, ממש רוצים להמשיך המציאות אליהם 51684 

ובעוורונו , וזה בחפשו בכל מחתרת למצוא משהו לתלות עצמו עליו, להצדיק סברותיו ודעותיו שלו 51685 

כל דרך איש ישר בעיניו ואין עצה ואין , המרובה נעשה כל הדבר חלק בעיניו עד שחושב כי הצדק אתו 51686 

 51687 .תקוה לו

ואת זה הלבישו , רסות הוא זה אשר מצאו איזה משהו להתגדר עליוכשתתבוננו תדעו כי מקור כל האפיקו 51688 

אולם אחרי שגם הם היה להם איזה כח על , כהחרטומים עם גודל חכמתם, בשיטות עד כדי אמונות שלמות 51689 

אבל גם השיווי הפעוט , ההתאמה היא כאפונה לקיר´ אף שמעשה כשפים כלפי מעשה ה, ידי מעשה כשפים 51690 

וכן כהיום בכל האמונות , עד שכבר דימה ועשה עצמו לאלהים, ´מות כחם לכח ההזה היה די להם כדי לד 51691 

אבל הדמיון הוא , כולם אחזו באיזה משהו שהוא שוה באיזה פנים להאמונה הנאמנה, השונות של הגוים 51692 

 51693 .וכבר מוסרים נפשם עליהם כאילו נשמה ורוח בהם, ממש התאמת שטותים והבלים

אמר החבר וכן שאר , רו על דמיון שאר האמונות כלפי אמונתנו הקדושהבדב, (´ט´ מאמר ג) בספר הכוזרי 51694 

היוכלו , הלא תראה אשר קבעו יום למנוחה במקום השבת, הדמיונים לא יכלו להתדמות אלינו בדבר 51695 

כשתביט על תמונה הנה בהבטה ראשונה , אלא כאשר ידמו הציורים אל צורת בני אדם החיים? להדמות 51696 

לא יד ולא , אבל הלא תוהו המה, ´מראה של אברים שלמים יד רגל וכו, שיםתדמה לך כי האברים הם ממ 51697 

כולה רק מראה של דמיון בעלמא כלפי האדם אשר כל אבריו , לא רוח ולא חיים הם, רגל ולא ממשות בה 51698 

 51699 !חיים הם

, אשר חרף ואמר על מי בטחת, להושיעו מיד סנחריב מלך אשור´ כשחזקיהו מלך יהודה התפלל לפני ה 51700 

על מציאות של חיים אין , שמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלהים חי, ´זקיהו בתפלתו אל האמר ח 51701 

האם יש לי צורך במופתים לחלק בין יום ! כי הלא חי הוא ומה לי לויכוחים, צריכים למופתים ולא לראיות 51702 

 51703 !´וראו כי טוב הכ טעמו "א! הלא טועמיה חיים זכו, שבת קודש לבין להבדיל יום אשר בודים להם למנוחה

ובהצטדקיותיו שלו , כי מטבע הרצון הוא שחפצו עז מאוד להיות דוקא בצדק, אבל הוא הענין אשר אמרנו 51704 

גם גזלנים מבקשים לתרץ , מספיק לו לתלות עצמו גם בדברים הכי זעירים והכי רחוקים מן הדעת הנכונה 51705 

אבל סוף כל סוף משביע , ל דבריווהוא גם יודע בעצמו כי שוא ושקר כ! עצמם באמרם הלא עשיר מנצל 51706 

 51707 .הוא רצונו באיזו אמתלא כל דהו אם גם קטנה מאוד

´ והמרחק הרב בין מעשה כשפים למעשה ה, לא קשה היה לפני פרעה וחכמיו להכיר בההבדל הגדול 51708 

שטויות הבולטות לעין , אבל היה להם מה שהוא אם אף הם שטויות והבלים, כההבדל בין החיים והמתים 51709 

 51710  .זהו טבע הרצון וכמה מבהיל הדבר למתבונן, רק למען להשביע את רצונם כי הם הצדיקיםאך ו, כל

 51711 .(דעת תורה)



 51712 

 51713 מאמר קעז

 51714 .(´ט´ שמות ח) כדבר משה וימותו הצפרדעים מן הבתים מן החצרות ומן השדות´ ויעש ה

דברי שאילו לא מתו מפני שהלכו להשרף ולמסור נפשם לקיים , ט דלא כתיב מהתנורים"ש בבעה"עי 51715 

ואם , ת בכל עת ובכל דור לא לדורם בלבד נעשו"י שלוחי השי"כל הנסים והמופתים שנעשו ע, ת"השי 51716 

ת היודע ועד שדורות אלו עליהם לזון עיניהם מכל "הוא מדרכי השי, הגיעו עתים שנפסקו התגלויות כאלה 51717 

שלם המסתכל בתורה והירא ה, ק האמיתית"לתכלית זו נכתבו בתוה, הנסים והנפלאות שנעשו מימות עולם 51718 

הרי זה כאלו עומד ורואה בעיניו ממש הנסים שנעשים נגד עיניו כי , ורואה בה מה שנכתב מפי הגבורה 51719 

 51720 .נאמנה´ הלא עדות ה

, כי מה יענה אם ישאלוהו ביום הדין, ואין שום התנצלות מה שאיננו רואה עתה נסים כאשר ידמו אחרים 51721 

 51722 0בימי0´ ה 0פעלי 0לנו0ואבותינו ספרו , באזני בנך ובן בנךהלא הוגד לך לזכור ימות עולם ולמען תספר 

כ כל הדורות עליהם לשאוב "וא, ובמצוות שנקבעו זכר ליציאת מצרים למען תזכור כל ימי חייך 0,קדם 51723 

 51724 .ק כאלו נעשה לעיניהם"ממה שרואים בתוה

למען דעת כי כן יתגלו , כמו שכל הנסים המתגלים למען תדע, ל"תפוחי זהב במשכיות כסף אמריהם ז 51725 

וטבע כל , והצפרדעים אם שאינם בני בחירה והכרה, המוסרים נפשם על קידוש השם אינם נשרפים באש 51726 

 51727 .המה´ כי הטבעים כולם רק ברואי ה, ושינוי טבע זה שהלכו לדבר המזיקם, בעל חי לברוח ממזיקו

גזרת בוראו וכוחו והטבע מתחלף כ, וכשם שהים ראה וינוס וההפכי הצור אגם מים והמים נהפכים לדם 51728 

ואף אם ילך במו אש , ת ורצונו אין על הטבע לעמוד נגדו"כן ידע האדם שנגד חפץ השי, הקודם ילך ממנו 51729 

, רק טבע שהוא אמר ויהי הוא צוה והפקידה לשרוף, כי מי היא האש ששורפת את הבא אליה, לא יכוה 51730 

 51731 .(א"אור יהל ח)  .אמר לשמש דום סר כוחה ממנה והצפרדע בתנור אינה נשרפת´ ואם ה

 51732 

 51733 מאמר קעח

 51734 .(א"י´ שמות ח) וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע אלהם

, אחד לבלי לחקור אחר האמת לדעת כי יש אלקים בארץ, כוחות´ מפרעה הרשע לומדים שיש לאדם ב 51735 

מינה אם ואין נפקא , כי הכביד את לבו בעת היתה הרוחה, השני גם כי ידע האמת קשה לו לכבוש תאותו 51736 

ת לקח ממנו "שהשי, ומה שהשם יתברך הכביד את לבו הפירוש הוא, הרוחה על שבוע או על איזה שנים 51737 

ועל כן היה מן הצורך , כי מי שמייסרין אותו לשוב מעלה גדולה היא, חלק הבחירה שנתן לו על ידי המכות 51738 

 51739 .ונשאר רוע לבבו כבראשונה, להכביד לבו בחלק הבחירה שניתן לו מהמכות

אלא שלא נשרש , שאף שנתברר לו לפרעה דעת אלקים וכי הוא שופט בארץ, י אנו רואים כח באדםהר 51740 

ולא היה , כי השם יתברך הכביד לבו ונשאר ידיעה ולא חוש, ניטל ממנו הבחירה, בלבו זו הדעת בחוש 51741 

 51742 .ואחרי כי היתה הרוחה גבר הרצון על השכל, יכול לכבוש יצרו מחמת ידיעת אלקות שנתברר לו

ישוב , ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, זה באמת בכל אדם אשר מתברר לו כי יש שופט בארץו 51743 

ואם כן אין להתפעל דוקא מפרעה כי , כ גובר רצונו על דעתו"ואעפ, (.ג"שבת קנ) היום שמא ימות למחר 51744 

השכל עד שישוב להורות לכל אדם כי הרצון גובר על , וזו כוונת התורה במעשה דפרעה, כל אדם כן הוא 51745 

הידיעה של אלקות תראה להשיב אל הלב עד , והיינו שנאמר וידעת היום והשבות אל לבבך, השכל לחוש 51746 

 51747 .כדי חוש

ויקשה להם איך יוכלו לעבור פי השם , ובזה נשתבשו האנשים בעלי התאוות כי מבשרם יראו שטותם 51748 

ואינם יודעים כי גם זה , מאמינים ועל כן הם שופטים כי אפיקורסים הם ואינם, יתברך בשביל הנאת שעה 51749 

והם מאשר לא עמלו תחלה בפועל , יען כי אין הידיעה אצלו בחוש, הכח יש באדם לידע רבונו ולמרוד בו 51750 

רק , בכוח יש ידיעת אלקים, סוברים כי אינם מאמינים אבל לא כן הדבר, להיות בידם ידיעת אלקות 51751 

, והם מאשר לא יראו בהם בפועל ידיעת אלקות, בונעזבים הם לתאוותם יודעים רבונם ומכוונים למרוד  51752 

 51753  .כ עיקר עמל האדם להביא האמונה והיראה בחוש"וע, מוטעים הם כי אינם מאמינים וזה ברור

 51754 .(א"ב מאמר רל"חכמה ומוסר ח)

 51755 

 51756 מאמר קעט

 51757 .(א"י´ שמות ח) וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע אלהם

ש "כמ, את המכות על פרעה ועל המצרים כדי להביא אותם לידי תשובההביא ´ הנראה מפרשיות אלה שה 51758 

בקרב הארץ ועוד כתובים רבים ´ למען תדע כי אני ה, בנטותי ידי על מצרים´ וידעו מצרים כי אני ה 51759 

שלא חפץ לשלוח המכה עד שיזהירנו , ל שמשה היה מורה לפרעה שיעשה תשובה"וכן אמרו חז, דומים 51760 



כי האמצעי , ויכולים אנו לבוא מתוך כך לידי הנחה שזוהי דרך התשובה, (ב"ר פי"שמו) שיעשה תשובה 51761 

 51762 .הוא על ידי זה שיביאו עליהם יסורים, ולחזור ממעשיהם הרעים´ להניע את הבריות לידי הכרה בה

, מביא עליו´ על האדם להגיע לידי תשובה לא על ידי ההכרה בעונשים וביסורים שה, אולם לא כן הדבר 51763 

ולא עוד אלא שמספיק החסד של עצם , גומל עם בריותיו´ הכרה בחסדים הרבים שה כי אם על ידי 51764 

שהאדם יבוא על ידי הכרתו בחסד זה בלבד , מקבל את השבים אליו לאחר שחטאו לפניו´ שה, התשובה 51765 

כי לאחר שהאדם מתכחש לבוראו והולך אחר , הרי לפי ההגיון אין כל מקום לתשובה, לידי תשובה 51766 

 51767 .היתכן שיוותרו לו וימחו את פשעיו, ית את דרכושרירות לבו ומשח

 51768 אמרה להם חטאים תרדף רעה? שאלו לחכמה חוטא מה עונשו, (´ירושלמי מכות ב) ל"וכבר אמרו חז

ה בטובו "ורק הקב, אמרה להם הנפש החוטאת היא תמות? שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, (ג"משלי י) 51769 

, ד ההגיון של החכמה והנבואה וסולח ומוחל לשבים אליונוהג עם בריותיו נג, הגדול ובחסדיו המרובים 51770 

 51771 .ל יעשה תשובה ויתכפר לו"א? ה חוטא מה עונשו"כפי שמסיים שאלו להקב

ל שהתשובה נבראה קודם "כפי שאומרים חז, ה הניח את התשובה ביסוד הבריאה"ולא עוד אלא שהקב 51772 

ה "עד לא ברא הקב, (7ט"קרא סוי) וכפי שמוסבר טעמו של דבר בזוהר, (ד"פסחים נ) שנברא העולם 51773 

על מנת דכד יתובון לך מחוביהון , ל לתשובה אנא בעינא למברי בר נש בעלמא"א, עלמא ברא תשובה 51774 

שברא את העולם על , ה"עד כדי כך מגיע חסדו של הקב, דתהוי זמינא למשבק חוביהון ולכפרא עלייהו 51775 

 51776 .להיטהר לפניומנת כן שתינתן לבריותיו שיחטאו לפניו האפשרות לשוב אליו ו

מוכן למחול ´ ויודע שלמרות כל זה ה, ופשע כנגדו´ טבעי הדבר שהחוטא המכיר כמה השחית דרכו לפני ה 51777 

הרי עצם ידיעה זו , ולא עוד אלא שהוא נותן יד לפושעים וימינו פשוטה לקבל שבים, לו על כל עוונותיו 51778 

אמנם זוהי , ם ולהניע אותו לתשובהומדת טובו וחסדיו הרבי´ צריכה להביא אותו לידי הכרה בגדולת ה 51779 

 51780 .דרך התשובה שהיא מחובתו של כל אשר בשם אדם יכונה ושלא נסתתרה בינתו

, והוא המציא דרך לתשובה גם לסכלים ולכסילים, ה משום בריה שבעולם"אולם לא כלו רחמיו של הקב 51781 

מרחם על האדם ´ ה ,(ח"יחזקאל י) אלקים והשיבו וחיו´ הכתוב אומר כי לא אחפוץ במות המת נאום ה 51782 

והוא , שכבר איננו מוכשר כלל לחשוב ולשים לב למעשיו, שירד לידי דרגה כזו שהוא בבחינת מת 51783 

 51784 .משתוקק אף לתשובתו ותחייתו

כדי להקיצם מתרדמתם ולעורר אותם , את הדרך להביא יסורים על גופם´ ולנבערים מדעת אלו מצא ה 51785 

ודוק בדבר , (ו"משלי כ) מתג לחמור ושבט לגו כסיליםוכן אומר הכתוב שוט לסוס ו, לשוב מדרכם הרעה 51786 

כי כשם שאין עצה לדרבן את הסוס והחמור ולהוליכם בדרך , שהוא מדמה את הכסילים לסוס ולחמור 51787 

כך אין דרך להחזיר את הכסיל הנבער מדעת , כי אם על ידי שוט ומתג באשר אין בהם דעה, הנכונה 51788 

 51789 .ממעשיו הרעים כי אם על ידי שבט

שאי אפשר , ל אומרים שבט לגו כסילים זה פרעה והמצרים"חז, ה עם פרעה והמצרים"זו נהג הקבובדרך  51790 

לא היתה עצה כי אם להכותם בשבט ולהביא עליהם מכה אחר , היה לשכנעם על ידי דברי הסברה ותוכחה 51791 

, ובהולא עוד אלא ששינה את הטבע בכל המכות כדי שיבוא על ידן לתש, ונכנעו לו´ מכה עד שהכירו בה 51792 

 51793 .כדי שתחזור בתשובה כי לא אחפוץ במות המת, ראה ספורנו על הפסוק בעבור הראותך את כוחי

אין הכוונה שמתוך סבל המכות ויראת העונש יבוא לידי , והנה גם בדרך זו של שכנוע על ידי מכות 51794 

במות  שאינו חפץ´ כי יווכח מהן כמה טוב ומטיב הוא ה, ´אלא שמתוך המכות יכיר את חסד ה, תשובה 51795 

והוא אינו מסתפק בזה שברא את התשובה , ורוצה להצדיק את בריותיו אף לאחר שחטאו כנגדו, המת 51796 

כדי להדריכם ולהניע אותם , כי אם עוד ממציא דרכים שונות ומביא עליהם יסורין, והודיע עליה לבריותיו 51797 

 51798 .(תנחומא) לידי תשובה

אינן מועילות להביא אותם לידי הכרה  שגם המכות, אולם טבעם של הרשעים שעורפם קשה ולבם כבד 51799 

ברגע שבאים עליהם , ולכן חרטה זו אינה אלא לשעה, ורק מתוך היסורין הם באים לידי חרטה, ´בחסד ה 51800 

, אבל לאחר שהיסורין עוזבים אותם הם חוזרים לדרכם הרעה, ´היסורים הם מתחרטים ומצדיקים את ה 51801 

ולאחר שהסירו את המכה , ק ואני ועמי הרשעיםהצדי´ וכן אצל פרעה בשעה שבאה עליו המכה אמר ה 51802 

 51803 .וירא פרעה כי היתה הרווחה והכבד את לבו

הצדיק ואני ועמי ´ ואמר ה, ורק ראה בהן עונש על מעשיו´ פרעה לא הכיר מתוך המכות את חסד ה 51804 

ומשום כך לא בא על ידן , שמביא עליהם את היסורין כי הם ראויים לכך´ הוא הצדיק את ה, הרשעים 51805 

אם תכתוש את האויל במכתש , וכבר אמר החכם מכל אדם, וברגע שהן עזבו אותו חזר לדרכו, בהלתשו 51806 

עד שהוא מעלה את , ל מי שהוא מכה את האויל"ופירשו חז, בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו 51807 

 51808 .(ח"ח י"תנחומא נ) שוכח את הראשונות, השבט לשנות לו

, יהים את העלי לגובה יותר כדי להנחית מכה יותר גדולהכי לפעמים מגב, ויפה מדמה המשל במכתשת 51809 

הוא רואה בזה , ולהיפך מכיון שיש כאן הפסקה יותר גדולה בין מכה למכה, ואולם האויל לא מרגיש בזה 51810 



שבשעה , ל שמשל זה נאמר על פרעה שהתנהג כאויל זה"אמרו חז, יותר רווחה ושוכח את ההכאות יותר 51811 

בכל , ולא רק פעם אחת כי אם חמש פעמים, נה ולא השתנה במאומהשראה רווחה חזר לדרכו כבראשו 51812 

 51813 .ומיד לאחר שסרה ממנו המכה חזר כלעומת שהיה, חמשת המכות הראשונות הקשה את לבבו

לאחר שהתגלה שפרעה לא הגיע לידי הכרה , הכביד את לבו´ והנה בחמשת המכות האחרונות כתוב שה 51814 

לא היו , נמצא שאף אם היה נכנע ושולח את ישראל, מתוך המכות הראשונות´ בטובו ובחסדו של ה 51815 

את לבו שלא ישלח ´ ומשום כך חיזק ה, ולידי תשובה´ משיגים את מטרתן שיבוא על ידן לידי אמונה בה 51816 

לאחוז באמצעים יותר נמרצים , ויביא עליו עוד מכות יותר גדולות שהן נוגעות לגופו ממש, את ישראל 51817 

 51818 .(´ג´ ספורנו ז) ´יאו לידי הכרה בחסד האולי יועילו הם לשכנע אותו ולהב

ושלח את יונה הנביא להזהיר אותם שבעוד , ה שישובו אליו"וכן אנו מוצאים בעיר נינוה שרצה הקב 51819 

וראה הכרח , ה אותם ראויים לדרך תשובה אחרת"כנראה לא מצא הקב, ארבעים יום נינוה נהפכת 51820 

ואמנם אנשי נינוה עמדו במדריגה גדולה , תםלהשתמש כלפיהם באיומים שיביא עליהם יסורין ויכלה או 51821 

ומתוך האזהרה בלבד שבו , ולא היו זקוקים שיביאו עליהם את השבט ממש כמו שהביא על המצרים, יותר 51822 

לא עמדו בתשובתם כי אם ארבעים , אולם לבסוף גם הם מתוך שהחרטה באה מתוך האיום והפחד, ´אל ה 51823 

כי דרך של תשובה שאינה באה מתוך הכרה בחסדיו , (ונהילקוט י) ולאחר כך חזרו לדרכיהם, יום בלבד 51824 

 51825 .ה אין לה יציבות ואינה בת קיימא"של הקב

אבל לגבי ישראל אין זו , ע"שדרך תשובה על ידי יסורים אינה אלא לכסילים ולאוה, סיכומם של הדברים 51826 

ה "ל הקבכי ניתנה להם תורה וממנה הם יכולים ללמוד על מדות טובו ש, הדרך להביא לידי תשובה 51827 

ומתוך הכרה זו עליהם להגיע לידי , ובעיקר על חסדו הגדול בעצם קבלת התשובה, ורחמיו המרובים 51828 

 51829 .(אור הצפון)  .ששום רוחות שבעולם לא יוכלו להזיזה, תשובה שלמה שתהיה יציבה ואיתנה

 51830 

 51831 מאמר קפ

 51832 .(ב"י´ שמות ח) אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם

לפיכך לקו , ה למשה עפר שהגין עליך כשהרגת את המצרי אינו דין שילקה על ידך"ל הקב"א ר תנחום"א 51833 

ואינו , משה רבינו בשעה שהרג את המצרי כתיב ויטמנהו בחול, (´ז´ ר י"שמו) מכות אלו על ידי אהרן´ ג 51834 

 51835 .י אהרן"ונצטוה שיעשה ע, דין שהאדמה תלקה במכת כנים על ידי משה מטעם הכרת הטוב לאדמה

מי שעשה טובה לשני , כי לכאורה הענין הוא בבחינת תגמול, זה לומדים אנו חידוש בהבנת הכרת הטובמ 51836 

אבל כאן הלא האדמה היא , צריך להכיר את הטובה בכדי לשלם לו טובה תחת טובה ולא רעה תחת טובה 51837 

ומה , ות בזההחול לא יכול להתנגד או לרצ, ואם משה הטמין את המצרי בחול, דוממת ואיננה בעלת בחירה 51838 

שנית איננה בת בושת ורגש , ראשית האדמה היא קרקע עולם ולא עשתה ולא כלום? שייך פה תגמול טוב 51839 

 51840 ?ומה שייך כאן הכרת הטוב, ולא תסבול אם תלקה בכנים

ונפשו צמאה ושוקקה להביע , אבל מזה למדים כי ענין הכרת הטוב היא מעלה בנפש האדם שמכיר טובה 51841 

אלא שזה , ולא מטעם שהמטיב צריך לטובתו של המקבל טובה, טובה שקיבלולבטא זאת שהוא מכיר  51842 

, ולהיפך הכפוי טובה שאיננו מכיר בטובה שקיבל זה פגם בנפש, דרישת הנפש וזאת היא מעלה נפשית 51843 

אבל , פ שאצלו אין הבדל מעשה טוב או רע"ואע, ולפי הבנה זו שייך ענין הכרת הטוב גם כלפי דומם 51844 

 51845 .ל הטובה שהוא כן מרגיש ומבדיל בין טוב לרעההבדל הוא לגבי מקב

ואם עושין לו , ממילא אף אחד אינו מחויב לעשות לו טובה, הכרת הטוב באה לאדם מהכרת שפלות עצמו 51846 

וחושב שכולם מחויבים , אבל הכפוי טובה מגדיל את ערכו בעיניו, טובה הוא מבין זה והוא אסיר תודה 51847 

המן הרשע , וא מקבל זה כדבר פשוט ומובן מאליו כי מגיע לוואם עושים לו טובה ה, לעשות לו טובות 51848 

, אהבת עצמו והגדלת עצמו בעיניו הטעהו לחשוב זה, אמר למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני 51849 

ואם בין מאה עשרים ושבע מדינות נמצא אחד שלא , וממילא כל כבוד שנתנו לו קבל כדבר פשוט ומובן 51850 

 51851 .זה איננו שוה לי אמר וכל, כורע ואינו משתחוה לו

האורח , כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, אורח טוב מה הוא אומר, (.ברכות נח) ל"ז אומרים חז"ועד 51852 

עד שהוא מרגיש שכל הטרחה היא , ומחשיב את הטובות שמקבל בכל הקיפו, הטוב אינו חושב שחייבים לו 51853 

כי אלו , כ מקום במוחו"ה לא תופס כוהעובדא שגם אחרים נהנים מז, בשבילו וזה תופס מקום חשוב במוחו 51854 

דבר קטן הוא בעיניו מה שהוא מקבל כי הלא גם אחרים , אורח רע הוא להיפך, ודאי ראויים וזכאים לכך 51855 

ולא מכיר , וממילא לא חשוב זה אצלו שהרי הוא כטפל בדבר, וחושב שהוא רק דרך אגב מקבל, מקבלים 51856 

 51857 .את הטובה שעושים לו

, אמר להם משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה, יתן והיה לבבם זה להם ר מי"ת, (.´ז ה"ע) ובמסכת 51858 

כפויי טובה דכתיב , היה להן לומר תן אתה, ה לישראל מי יתן והיה לבבם זה להם"בשעה שאמר הקב 51859 



, בני כפויי טובה דכתיב האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואכל, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל 51860 

 51861 .ל"י שם וז"כי המן היה להם באמת טובה כפירוש רש, אותה הבנה גם בענין המן

והיא היתה , קל הוא המן ומפני שהיה נבלע בכל איבריהם ואינן יוצאים לחוץ קראוהו קלוקל ורגנו על כך 51862 

כשהן , (7ה"עירובין נ)א  להם טובה גדולה שלא היו צריכים לטרוח ולצאת שלש פרסאות לפנות דתני 51863 

 51864 .ל"פרסאות הוא עכ´ ומחנה ישראל ג, לצדדיהן ולא לפניהם אלא לאחריהן נפנים אין נפנים לא

, ה לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר"אחרי כל הטובה שאמר הקב, וכן האשה אשר נתתה עמדי 51865 

וכאילו צריכים לתת , ועוד לא השביעו לו רצונו באשה כזאת, ז לא הכיר טובה כאילו זה מחויבים לו"בכ 51866 

 51867 .נפלא הדבר, נהלו אשה יותר הגו

´ ובתוס? אולם מה שקשה להבין הוא איפה רואים כאן שהם כפויי טובה במה שהיה להם לומר אתה תן 51868 

לפי שלא היו רוצים להחזיק לו טובה , ולכך קרואים כפויי טובה שלא רצו לומר אתה תן, ל"שם מבאר וז 51869 

שלא רוצה להגיד אתה תן , בהזה דבר נפלא מאד עד כמה ירודים הן כוחות הנפש של כפוי טו, ל"בכך עכ 51870 

וכמה מן הגסות יש בדבר הזה כדברי המסלת ישרים כי עפריות , כ להחזיק טובה"כדי שלא יצטרך אח 51871 

 51872 .(זכרון מאיר)  .החומריות גס

 51873 

 51874 מאמ קפא

 51875 .(ו"ט´ שמות ח)א  ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלהים הי

וחכמיו הכירו שמכת הכינים מאת המקום הם פרעה , י מכה זו אינה על ידי כשפים מאת המקום היא"וברש 51876 

אחרי כל המופתים שלימדום בהם משה , מכות´ והכרה זו באה להם רק אחרי ג, שנשלחו במיוחד אליהם 51877 

 51878 .ל אמרו כי הרבה שלוחים למקום"חז, ואהרן

אף הן בכלל ברייתו של , ואפילו דברים שאתה רואה בעולם מיותרין כגון זבובים ופרעושים ויתושים 51879 

אמר , ה עושה שליחותו אפילו על ידי נחש אפילו על ידי יתוש ואפילו על ידי צפרדע"ובכל הקב, עולם 51880 

בכל אני עושה ? ה לנביאים מה אתם סבורים שאם אין אתם הולכים בשליחותי אין לי שליח"הקב 51881 

ת איך שבריות עושות שליחותם בכיוון ודייקנו, ל כמה ספורים נפלאים ונוראים"ומביאים חז, שליחותי 51882 

 51883 .(´א´ ר י"שמו) נפלאה

מלאים זיו , ´על כל דבר ועל כל בריה אשר בה בתפקיד של שלוחי ה, ל הביטו על הבריאה כולה"הם ז 51884 

המסתכל במאורות וכל צבאם , שמחים בצאתם ששים בבואם, ומפיקים נוגה נאה זיוום בכל העולם 51885 

משימה של , ובא למשימה אחת הכל יוצא, עושים באימה רצון קונם? ביציאתם ובבואם מה הוא רואה בהם 51886 

בעצם בריאתם ויצירתם נעשו בזה הכח , כולם מסורים ועומדים לעשות רצון קונם, ה"עשיית רצון הקב 51887 

 51888 .ורצים ועפים למלאות אותו הרצון, ´מריחים הם במקום ובדבר שיש בו רצון ה, והתכונה

בריאה כאלו הן עצים ואבנים מביטים אנו על כל ה, אנחנו תמהים ולא משיגים בשום אופן מציאות כזאת 51889 

, אין כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואמר לו גדל (´ו´ ר י"בר) ל אמרו"והלא חז, פשוטים 51890 

כח של מעלה בהם בכל מציאותם , המלאך והמציאות אינם דברים נפרדים, כי מציאותם היא בעיקר רוחני 51891 

 51892 .ותפקידם

שהרגיש בשעורין שהגישו לו לאכול כי לא , בי פנחס בן יאירהביאו מעשה בחמורו של ר (.´חולין ז) ל"חז 51893 

 51894 (ד"תהלים ק) ועל כזה נאמר, הרי כי גם בחמורים ישנם דרגות ומעלות, נפרש ממנו דמאי ועל כן לא אכלן

ומה תמיהתנו אם כל הבריאה , מלאה כל הבריאה´ הרי כי חכמת ה, כולם בחכמה עשית´ מה רבו מעשיך ה 51895 

 51896 .והם רצים ועפים לעשותם´ שים בדברים שהם רצון הוכל צבאיה חשים ומרגי

, מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש, (7ג"פסחים נ) ´אמרו בגמ 51897 

כתיב בהו ובאו בביתך , ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם, נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים 51898 

אנו שמצווין על , יות אצל תנור הוי אומר בשעת שהתנור חםאימתי משארות מצו, ובתנוריך ובמשארותיך 51899 

 51900 .קדושת השם על אחת כמה וכמה

עבירות ´ שהרי פשוט הוא דעל ג, ו"ע נצרכים לק"למה היו חמו, ן להקשות"ובר´ וכבר דיברו על זה בתוס 51901 

ה "ז באמת ומשו"ש שביארו שהצלם לא היה עבו"ועי? הדין הוא דיהרג ואל יעבור, כ בפרהסיה"ומכש 51902 

, ל דכיון שראו שהיה מתכוין נבוכדנצר להראות כבוד לעצמו ולמעט בכבוד שמים"ועי, קאמר מה ראו 51903 

 51904 .´ו דצפרדעים שמסרו עצמן להרבות בקידוש ה"מסרו עצמן לכבשן האש מק

ולמה , מה שייך להביא ראיה מצפרדעים אשר הם כגולמים פשוטים, ס אנחנו תמהים על הדברים"אבל סוכ 51905 

ו שייך "ואיזה ק? האם ברירה היתה להם שלא יכנסו בתנורים, נם כמוכרחים לעשותששולחים אותם הי 51906 

 51907 ?לעשות מהם לחנניה מישאל ועזריה

כשיצא הצו , כי ברבות התגשמותינו אבדנו כל מבט רוחני בבריאה, אלא אלה הם הדברים אשר דיברנו 51908 

, ´או ועשו הכל כרצון התיכף הרגישו בזה הצפרדעים ועלו וב, מאת האלהים לענוש המצרים בצפרדעים 51909 



הנה ידעו להלוך מקודם דוקא ישר , היה כי פרעה אשר התחיל בעצה ממנו תתחיל הפורענות´ וכשרצון ה 51910 

אם אפילו על דרכם לפרעה פגעו תחילה בבית עבדיו הם בחושם הרגישו היטב כי עליהם , לבית פרעה 51911 

 51912 , ולבוא לביתם של עבדיו אחרי כן, לדלג את בית עבדיו

ואם בהכנסם , חשים שומרים ועושים´ ואת רצונו ית, ´עבדים יכנסו בבית עמו כי כן רצון ה ואחרי בתי 51913 

לא יעכבו עצמם כלל אלא ימסרו נפשם על קידוש השם כי הלא כזה , בתנורים חמים יתרבה קידוש השם 51914 

 51915 .והם במציאות כל תפקידם הוא עושים באימה ויראה רצון קונם, ´הוא רצון ה

ו שנשאו בעצמן חנניה מישאל ועזריה מצפרדעים אלה למסור נפשם על "הק ובזה כבר מבואר שפיר 51916 

כי שמרו תפקידם , ה"כי מה הם ומה חייהם אם לא להשיב דברים לשולחם זה הקב, ´קדושת שמו ית 51917 

כל מציאותם לקדש שם , כי כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, לעשות רצון קונם 51918 

 51919 .(דעת תורה)  .מסרו נפשם דאם לא זה מה להם ומה לנפשם ולכן, שמים וזה כל האדם

 51920 

 51921 מאמר קפב

 51922 .(ז"ט´ שמות ח) שלח עמי ויעבדני´ אל משה השכם בבקר לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר ה´ ויאמר ה

כענין שנאמר , להעיר להם אוזן קשבת לחפש את אשר חטאו, ת לאוהביו"היסורים הם ממש שלוחי השי 51923 

ה את משה לפרעה שלח את "והנה על פי זה יקשה לנו למה שלח הקב, ונשובה נחפשה דרכינו ונחקורה 51924 

ה לפרסם אלקותו בעולם "אבל רצה הקב, היה לו תיכף ליסרו ביסורים והוא יחפש חטאו, עמי ויעבדוני 51925 

, ואם היה בעל דעה ישרה בלי תערובת המדות, ובאימה נוראה אשר יש בה חכמה רבה מאד, בפרסום גדול 51926 

ובפרט כי אריות של , איך באו משה ואהרן בארמון מלך אדיר כפרעה בלי רשיון, השתומםהיה לו מיד ל 51927 

 51928 .ובפרט משה שהיה בורח ממצרים, כשפים עמדו בפתחו ואיך לא נזוקו מהם

ואילו היה , אבל לבם הרע לא הניחם להכנע, ´והיה לו להבין כי הם שלוחי ה, אלא ודאי שפחדו מהם מאד 51929 

ואז היה , היה מקדש שם שמים לפרסם אלקות בעולם, תי ואשלח את ישראלאוהב תוכחה ואמר מיד חטא 51930 

הרי , אבל כאשר נשברה חכמתם בלב כסילות שלהם, בעל תשובה וגדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים 51931 

למען יבחן כי לא מחמת , לכן הכריחו את משפטם להכביד לבם, הם מחויבים לקבל יסורים למען שלחם 51932 

 51933 .ושכח שמה שהיה הוא שיהיה, יה כי אחר שהיתה הרוחה אמר לא אשלחוהרא, תשובה משלח אותם

ל "שמא תאמר שכוחה מהם ת, וזהו כענין יודעים רשעים שדרכם לשאול אלא שיש להם חלב על כסלם 51934 

אבל זה , איך יכול להיות זכורה ושכוחה גם יחד, (7א"שבת ל, ט"תהלים מ) אחריהם בפיהם ירצו סלה 51935 

י הרצון של המדה הרעה הזאת המעוור עינים מלראות "ע, ה ושכחה גם יחדמנפלאות הבורא שיהיה זכיר 51936 

 51937 .י הרצון המעוור עיני חכמים"כ שכוחה מהם ע"ואעפ, מה שרואה וזוכר

כי הלא מעשה אלקים , הרי לחכם כמוך יש להבין כי אני הכבדתי את לבו, וזהו בא אל פרעה ואמור לו 51938 

ך לשוב בתשובה ולשלח את ישראל ברצון לקדש שם כ יש ל"וא, המה שיהיה הזכירה והשכחה גם יחד 51939 

וידעו , כי אשלח מכות ותהיה מוכרח לשלחם, ואם לא תשלח יתקדש שם שמים על ידך ברשעתך, שמים 51940 

 51941 .ואתה תשאר רשע ומוכן לפורעניות, הכל כי אני מושל על הארץ ואין מידי מציל ויתפרסם אלקותי בעולם

אם לא יאחז דרכו לייסר , היצר הרע גם בהחכם היותר גדוללראות תוקף , וזה מוסר נפלא לכל העולם 51942 

והנה יצא לנו מזה , ובזכרון יום המות ומעמד הדין וגיהנם ותוקף השכר, עצמו תמיד בשבירת הרצון 51943 

 51944  .כי יועילוהו תועליות נשגבות עצמו מספר בגוף ובנפש גם יחד, ת טובתו רבה"שהשומע לשלוחי השי

 51945 .(כ"רי´ ז מ"אור רש)

 51946 

 51947 גמאמר קפ

 51948 .(ח"י´ שמות ח) והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עומד עליה

גבי , שכל מכה ומכה היתה לתועלת מיוחדת, הנה מצינו גבי הנפלאות שעשה השם עמנו בהוציאנו ממצרים 51949 

גבי מכת הערוב כתיב והפליתי ביום ההוא את , מכת הצפרדעים כתיב למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ 51950 

יש כתובת ומראה , שיש גבול עד פה תבוא ולא תוסיף, ו ענין ההבדלה וההשגחה הפרטיתוזה, ארץ גשן 51951 

 51952 .מקום לאן תלך

הנה כי כן צריך ליפול , פ ששכינתי בשמים גזירתי מתקיימת בתחתונים"אע, ל"י שם בזה"והנה איתא ברש 51953 

טומאה כבורח מפני שידוע כי הקדושה בורחת מפני ה, אימה ופחד על האדם בעת שיש הסתלקות השכינה 51954 

אל משה היה זה ´ ומפני זה מצינו שבכל זמן שצריך להיות דבר ה, ואין אדם דר עם נחש בכפיפה, מן האש 51955 

היה יוצא מחוץ לעיר שם השיג , וגם בעת שהיה רוצה להתפלל ולפרוש כפיו השמימה, מחוץ לעיר 51956 

 51957 .ההתקרבות והדבקות הראויה

ובעת שפעם אחת היה מוכרח , לקדושה ולדבקות אולם בעיר שהיא מלאה בגלולי מצרים שם אין מקום 51958 

ה היינו בלשון קפיצה רק על רגע "ל בלשון קפץ עליו הקב"הדגישו זאת חז, עמו בבית פרעה´ שידבר ה 51959 



ומפני זה נאמר ואת רוח הטומאה אעביר מן , כל כך הקדושה אינה סובלת הטומאה, אחד וברח מהרה 51960 

 51961 .וכל האויר מלאים ארס וטומאה שלא רק אצל האדם יש טומאה רק כל הארץ, הארץ

והאדם צריך להתעוררות ? מאין יקח וישאב קדושה? ומה יעשה האדם בזמן שכל הארץ מלאה גלולים 51962 

´ א, ועל זה יש שתי עצות, וזה צריך להפיל אימה יתרה על האדם? כי כשאני לעצמי מה אני, גדולה 51963 

כי היא , שלא יכנס שמה רוח הטומאה שתהיה פינה וזוית מיוחדת טהורה, אמות של הלכה´ לשמור את הד 51964 

 51965 .דוחפת עצמה למקומות הקדושה

, לדעת שחוב עליו לעמול על טהרת הלב ועיון המחשבה, ועוד עבודה גדולה עומדת לאדם בעת כזאת 51966 

שאם יזכה , רק מלבו? ומאין ישאב הקדושה, להיות חושב הרבה כי אין לו על מי לסמוך ומי שיעזור לו 51967 

דבריהם )  .ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם´ יקיים את הפ, ינה בלבוויעשה מקום להשראת השכ 51968 

 51969 .(וזכרונם

 51970 

 51971 מאמר קפד

´ שמות ח) בקרב הארץ´ והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן לבלתי היות שם ערוב למען תדע כי אני ה 51972 

 51973 .(ח"י

ש "כמ, מפני ההפלאה שבין בני ישראל להמצרים, בקרב הארץ הוא´ כל עיקרו של למען תדע כי אני ה 51974 

שכאשר יעלו החיות , ן כאן"ש הרמב"שהיה בזה דבר נגד הטבע כמ, והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן 51975 

ראוי היה בטבעם שיבואו גם בארץ גשן אשר , ממעונות אריות ומהררי נמרים וישחיתו כל ארץ מצרים 51976 

, ין עמךואמר ושמתי פדות בין עמי וב, לכך הוצרך לומר והפליתי את ארץ גשן, היא מכלל ארץ מצרים 51977 

 51978 .כ"בארץ מצרים אם ימצאו החיות איש יהודי לא יזיקוהו ע´ שאפי

נתונים המה תחת השגחה פרטית למעלה מן , וזה להראות כי עם ישראל בכלל וגם כל איש ישראל בפרט 51979 

י "ופירש, ויאמר לו כה יהיה זרעך, ש אצל אברהם ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה"וכמ, הטבע 51980 

פירוש , כ"וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה ע, של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים הוציאו מחללו 51981 

אבל את אברהם הוציא , ה מנהיג העולם לפי חק טבעי שהעמיד בו"שהקב, שהוציא אותו מהנהגת העולם 51982 

 51983 .ותראה כי לא יירשך זה כי אם היוצא ממעיך, מהנהגה זו ואמר לו הבט על העולם מלמעלה למטה

ויאמר הבט נא השמימה וספור , היה די שיאמר הכתוב? הכתוב ויאמר כה יהיה זרעך ומה זאת שכפל 51984 

ל כי מחוץ "י, ולמה אמר עוד הפעם ויאמר כה יהיה זרעך, הכוכבים אם תוכל לספור אותם כה יהיה זרעך 51985 

לא הוא לבד , רמז לו שגם מה שהוא מוציא אותו מהנהגה הטבעית, מה שהבטיח לו שזרעו יהיו ככוכבים 51986 

 51987 !וזהו שכפל הכתוב ויאמר כה יהיה זרעך, א החוצה אלא גם זרעו כן יהיהיוצ

ועתה אומר לך כלל בטעם , ל"ן בזה בסוף פרשת בא וכאן נביא הצריך לענינינו וז"וכבר האריך הרמב 51988 

, וכאשר ירצה האלקים בעדה וביחיד ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, מצות רבות 51989 

מחדשו ויודע ומשגיח ´ כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוק, עות הרעות כולםיתברר לכל ביטול הד 51990 

להורות על ההשגחה כי לא עזב , בקרב הארץ´ ולכן יאמר הכתוב במופתים למען תדע כי אני ה, ויכול 51991 

 51992 .אותה למקרים כדעתם

ין כמוני בכל בעבור תדע כי א, להורות על החידוש כי הם שלו שבראם יש מאין, הארץ´ למען תדע כי לה 51993 

ה לא יעשה אות ומופת בכל "ובעבור כי הקב, להורות על היכולת שהוא שליט בכל אין מעכב בידו, הארץ 51994 

ונעתיק הדבר אל בנינו ,יצוה אותנו שנעשה זכרון ואות לאשר ראו עינינו, דור לעיני כל רשע או כופר 51995 

 51996 .ובנינו לבניהם ובניהם לדור אחרון

להורות על היכולת שהוא שליט בכל , ופתים בשינוי מנהגו של עולםה עושה אותות ומ"והנה כמו שהקב 51997 

וכמו שתראה , ה כח בצדיקים לעשות אותות ומופתים בשינוי מנהגו של עולם"כן נתן הקב, אין מעכב בידו 51998 

וכן תראה בסדר הדורות , מהאבות הקדושים עד התנאים והאמוראים, פ"בכל התורה כולה שבכתב ושבע 51999 

ראינו , מהראשונים עד לאחרוני זמנינו כהחפץ חיים וסייעתו זכר כולם לברכהשלאחר חתימת התלמוד  52000 

והטעם הוא כי הצדיק שהוא שולט על טבעו ושובר את , בהם אותות ומופתים בשינוי מנהגו של עולם 52001 

 52002 .יכול לשבור גם טבעו של עולם, מדותיו

ומנהיג אותנו , ממנו מכל לשוןת בחר בנו מכל עם ורו"נחזור לעניננו וזהו מעיקרי האמונה לדעת כי השי 52003 

, אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים´ ומיד כשיצאנו ממצרים כתוב ויאמר ה, למעלה מן הטבע 52004 

בזה אתם נבדלים מכל האומות , ה רצה להודיע לנו בזה שרק אנו הזוכים לאכול לחם מן השמים"הקב 52005 

שאתם אנשי , ני ממטיר לכם דוקאוזהו הדגש הנ, שהם אוכלים מן הארץ ואתם אוכלים לחם מן השמים 52006 

 52007 ממילא גם לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו, ש ואנשי קודש תהיון לי"שמים כמ

 52008 .(7ה"יומא ע)



הוא להראות חיבתנו שהוא מחבב אותנו יותר מכל , ה אתנו למעלה מן הטבע"והנה כל ההנהגה שנוהג הקב 52009 

שהלך לפנינו יומם ועמוד האש לילה ´ אבל ענן ה, העולםכי הנה השמש והירח מאירים לכל , האומות 52010 

וכן בלחם מן השמים הכל למעלה מן , בזה מכירים כל האומות כי אנו נקראים בניו של מקום, להאיר לנו 52011 

, כשם שאני מתנהג אתכם למעלה מן הטבע, ל פרושים תהיו"ולכן אמר הכתוב קדושים תהיו ואחז, הטבע 52012 

 52013 .לפרוש מן המדות הטבעיות שבאדם כך אתם תתנהגו למעלה מן הטבע

ולכן המן היה נבלע באברים ולא נפרש ממנו שום פסולת , והנה בקדושה אין שום פסולת הכל נקי וטהור 52014 

שהמלאך אמר לו שלא ידור במקום שיוצא , הבית יוסף כותב בספרו מגיד מישרים, כי זה לחם מן השמים 52015 

אבל , חטא אדם הראשון לא היה פסולת בעולם קודם, לכלוך בתי כסאות כי זה טומאה היוצאת מהגוף 52016 

וכן לא נתקלקל שום מאכל , כ תמצא בגורן תבן וקש הרבה יותר מהגרעינים כי הרע נתרבה על הטוב"לאח 52017 

 52018 .ת ארורה האדמה בעבורך"עד לאחר שחטא ואמר לו השי, ר"קודם חטא אדה

א הוא לחם מן השמים לחם והל, ש וירם תולעים ויבאש"ז יש להבין איך נתהוה קלקול במן כמ"ולפי 52019 

היה יכול , ואם משום שהותירו ממנו עד למחר? ומה שייך בו קלקול וסרחון, שמלאכי השרת נזונים בו 52020 

הרי , ושמא תאמר כשירד המן למטה נתגשם ושלט בו הטבע, להיות נמס כמו בהנשאר וחם השמש ונמס 52021 

 52022 ?טעם ואיך שלטה בו רמה ותולעה ואדרבה עוד הוסיף, בכל שבת אכלו ממה שלקטו אתמול ולא נפגם כלל

ואם תעמיק עוד בענין תראה כי העולם נברא לשימוש , ל"אבל כבר כתב המסילת ישרים בראש ספרו וז 52023 

כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו הנה הוא , אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול, האדם 52024 

הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה , אוואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבור, מתקלקל ומקלקל העולם עמו 52025 

ר נטלו "ה את אדה"בשעה שברא הקב, (ח"כ´ ר ז"קה) ל במדרש"והנה על העיקר הזה העירונו ז, עמו 52026 

, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, ל ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן"א, והחזירו על כל אילני גן עדן 52027 

 52028 .כ"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי ע

אנו רואים שהאדם בחטאו יכול להחריב גם את , ק שהרי אמרו נטלו והחזירו על כל אילני גן עדןויש לדיי 52029 

ודתן ואבירם לא שמעו אל , ז פשוט הוא להבין שמכיון שהוזהרו בלא תותירו ממנו עד בקר"ולפי. הגן עדן 52030 

השמים  אלא שקלקלו וטמאו גם הלחם מן, לכן לא לבד שטמאו וקלקלו את עצמן, משה ויותירו ממנו 52031 

יש בכח של חטא ועון , לחם אבירים לחם קדוש שמלאכי השרת ניזונים בו, שבאהלי הרשעים האלה 52032 

 52033 .(לב אליהו)  .מכאן מה החטא גורם, לקלקלו ולטמאו עד כדי כך ששלט בלחם זה רמה ותולעה

 52034 

 52035 מאמר קפה

 52036 .(ג"כ´ שמות ח) אלהינו´ דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו לה

ולא , אלקינו´ לבקש מפרעה ללכת דרך שלשת ימים במדבר כדי לזבוח לה, למשה´ היש להבין מדוע צוה  52037 

כי הגיע זמן גאולתן של , צוה עליו להוציא את ישראל ממצרים מעבדות לחרות עולם´ אמר במפורש שה 52038 

והלא בין כך וכך לא הסכים ? לעשות הדבר הזה שיסכים פרעה גם על זה´ וכי יש מעצור בידי ה? ישראל 52039 

ועיין באור ) ורק אחרי המכות הגדולות הסכים וגירש את ישראל מארצו, ימים´ על הליכה של ג פרעה גם 52040 

 52041 .(החיים

למרות הסבל הרב שנגרם לו ולעמו על ידי המכות , ובעצם יש הרבה לתמוה על פרעה שהתעקש כל כך 52042 

כי רק ו, והלא מהכתובים נראה בעליל שפרעה לא חשד בהם שכוונתם לצאת לגמרי ממצרים, הגדולות 52043 

שלח את האנשים , וכן נראה מדברי עבדי פרעה, ימים´ בערמה מבקש משה להתיר לישראל ללכת דרך ג 52044 

וגם פרעה לא ענה , היינו שלא עלתה על דעתם הכוונה ליציאה גמורה לחירות, אלקיהם´ ויעבדו את ה 52045 

 52046 .להם שבמרמה רוצה משה להוציא את העם לצמיתות

כי פרעה ומצרים היו , ´עה היתה להליכת ישראל לעבוד את הונראה כי כל ההתנגדות העקשית של פר 52047 

אשר ´ ואמר מי ה, כופרים בעיקר מציאות בורא יחיד ומיוחד אדון העולם ומלך מלכי המלכים´ שונאי ה 52048 

, והקדיש מלחמה על אבי המאמינים, ה"אשמע בקולו כמו נמרוד שהמריד בשעתו את העולם כולו על הקב 52049 

כן היה פרעה ראש , בין הטוב ובין הרע, לעובדי כוכבים´ בין עובדי המלחמה הנמשכת מאז ועד עתה  52050 

 52051 .ובבני ישראל עבדיו בני אברהם יצחק ויעקב, הכופרים באדון העולם

ולהטמיעם בין , היתה כוונתם אחת ויחידה להשכיחם תורת אבותיהם, כל הרדיפות והנגישות בבני ישראל 52052 

, אלקי העבריים´ ראל ללכת במדבר כדי לזבוח לההדרישה להרשות לבני יש, העמים ובטומאת מצרים 52053 

והמכה הכי , כדי להעביר את בני ישראל על דתם ואמונתם, היתה בניגוד לכל הפעולות שנעשו כל הזמן 52054 

´ בחינת מלחמת עמלק בה, קשה לאלהי מצרים ולפרעה שעשה את עצמו לאלוה לי יאורי ואני עשיתיו 52055 

 52056 .לים בכל הדורות והזמניםלעובדי אלי´ המאבק בין עובדי ה, מדור דור

, בשלמות´ לא רצה להתיר לישראל לעבוד את ה, גם אחרי המכות הראשונות כאשר נכנע פרעה לרגע 52057 

תהיה מושפעת ´ כדי שעבודת ה, במצרים גופא המלאה אלילים, בארץ´ והציע תחת זה לכו זבחו לה 52058 



, ת הסכים שילכו רק הגבריםואחרי מכות נוספו, ומשותפת עם עבודת האלילים תרבות מצרים והשקפותיה 52059 

אם הנשים , של הגברים הזקנים´ ואז אין ערך לעבודת ה, והבנים והבנות הנשים והטף ישארו במצרים 52060 

ה אמר לא ולא "ומשה רבינו ע, אין לזה ממשות, והנוער ישאר שקוע בטומאת מצרים בתרבותה ואליליה 52061 

 52062 .נלךרק בנערינו ובזקנינו בצאננו ובבקרינו , אין ערך לעבודה זו

גם אתה תתן בידינו , ולהכריז על מלכותו בכל העולם´ ניתוק החלטי ממצרים ותרבותה כדי לעבוד את ה 52063 

רק זה תכליתה של , ותכיר בריבונותו של אלקי העברים כמלך העולם מלך מלכי המלכים, זבחים ועולות 52064 

י אפשר לחלק א, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים, ´גאולת ישראל להיותנו עם קדוש לה 52065 

ואם עם ישראל כולו אנשים ונשים וטף זקנים ונערים עובדים , ולהפריד בין שלח את עמי לבין ויעבדוני 52066 

והם יוצאים לחירות עולם ומצרים ואליליה בטלים , אין שום כוח בעולם שיוכל לשלוט בהם, ´את ה 52067 

 52068 .´ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה, ומבוטלים

לשמור , עד אשר יקבלו ישראל את התורה וילמדו אותה, עכבה ארבעים שנהוהכניסה לארץ ישראל נת 52069 

את השפעתה של מצרים ותרבותה , ועד אשר יסירו את אלהי הנכר מקרבם, ולקיים את כל הכתוב בה 52070 

לבדך ´ ותמלוך אתה ה, ורק אז תקום ממלכת כהנים וגוי קדוש לקראת אחרית הימים, האלילית והטמאה 52071 

 52072 .א"ובירושלים עיר קדשך בב, ון משכן כבודךעל כל מעשיך   בהר צי

ולא ביום השביעי של פסח כאשר , ובזה אנו מבינים על מה ולמה נקבע חג הפסח ביום היציאה ממצרים 52073 

שאז חלפה הסכנה ונגמר , וזדים טבעת וידידים העברת ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר, נקרע הים 52074 

במדבר ולקבל את ´ במטרה לעבוד את ה, אתה ואליליהכי העיקר הוא היציאה ממצרים מטומ, הישועה 52075 

בדין מי , א"ומצאנו סמוכים לדברינו בפסקם של החתם סופר ורבי עקיבא איגר החולקים על המג, התורה 52076 

שיאמר איזה פסוק של , שמסתפק אם קרא פרשת ויאמר לקיים מצות זכירת מצרים שהיא מדאוריתא 52077 

 52078 .(´א סימן י"ש) יציאת מצרים

ז דבקרא כתוב למען תזכור את "והחתם סופר פליג ע, כ אם אמר שירת הים דיצא"ל דכש"ונא "וכתב המג 52079 

, ו"א בחידושיו הובא במשנה ברורה סימן ס"והסכים עמו הגאון רע, יום צאתך ולא די שיזכור שעבר הים 52080 

 52081 הרי, ומה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי, הרי שלמרות שקריעת ים סוף הנס הכי גדול

 52082  .ואנו מחויבים לזכור את היום הזה ביום ובלילה כל ימי חיינו, היציאה ממצרים היא החשובה מכל

 52083 .(למען אחי ורעי)

 52084 

 52085 מאמר קפו

 52086 .(´ז´ שמות ט) וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לבו

, זור בתשובהכ היה לו לח"שהרי ראה שלא מת ממקנה ישראל עד אחד א, אנו רואים כאן דבר והיפוכו 52087 

ויש להבין איך דחפתו ראיה זו , וראה זה פלא שדוקא משום שראה כן ויכבד לבו ולא שלח את העם 52088 

כי כל דרך , שאמנם מטבע האדם לא להודות באשמתו, למדנו מכאן יסוד בכוחות הנפש? להכביד את לבו 52089 

, באמתלאות שונות מרבה הוא לתרץ עצמו, ואף אם יזדקר לנגד עיניו פשעו וחטאתו, איש ישר בעיניו 52090 

 52091 .ובלבד שישאר צודק במעשיו

ואז מתהפכים כוחותיו לקצה , אבל יש לפעמים שאינו יכול להמנע מהוידוי ומוכרח הוא לומר חטאתי 52092 

ומכניע , דהיינו כל זמן שבקרבו יוכל להחליט ולקבוע כי אין בו אשמה שוב אינו מתקשה בהרבה, השני 52093 

כי יודע הוא בעומק , מתעורר בו הרצון להיראות כאדם ישר ואדרבה, עצמו להסיבה המכריחתו להתוודות 52094 

ולכן רוצה הוא , וכסיל מתעבר ובוטח, לבו כי יתרון החכמה מן הסכלות הוא בזה שהחכם מודה ועוזב 52095 

 52096 .לזכות בעיני בני אדם גם במעלה זו

בעצמו כי  והרי הוא מרגיש, מה שאין כן אם הוכיחוהו על פניו ושוכנע בלא שמץ של ספק כי חטא ועיוות 52097 

איך לא תבוש להיראות , שוב יתגברו עליו מדותיו המגונות בטענתם העזה, בעל עוולה הוא ושטות עשה 52098 

אתמול אמרת ועשית כך ולמחר תתחרט ותאמר , בפני כל כי שוטה גמור הנך ובכל רגע תסתובב ברעיונך 52099 

, תך הרחבה הביאתך לידי כךצא והכריז כי גם מאז שיקול דע, דע כי עביד אינש לאחזוקי בדיבוריה, לא כן 52100 

 52101 .פסק הלכה היא ואין לזוז ממנה

כ מה "נזדעזע ונפחד שא, דוקא משום שראה כי לא מת ממקנה ישראל עד אחד! וכן הדבר אצל פרעה 52102 

והביא עלינו מכות נאמנות ויסורים , זהו האיש שלא רצה לשלח בני ישראל, יאמרו עליו המצרים וכל עמו 52103 

לכן קבע בנפשו והחליט יהי מה צריך , וכל מה שהרויח הוא חורבן מצרים ,נוראים ולבסוף הוכרח לשלחם 52104 

 52105 .(ה"ב צ"אור יהל ח)  .ויכבד לבו ולא שלח את העם! להלחם עד הסוף

 52106 

 52107 מאמר קפז



´ שמות ט) אל משה ואהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה´ ויאמר ה 52108 

 52109 .(´ח

עם עצם הנס של המכה נסתעפו , נזרק אלא ביד אחת הרי נסים הרבה י כל דבר הנזרק בכח אינו"וברש 52110 

? ולאיזה צורך היה זה לכאורה הם נסים מיותרים שאין בהם קשר לתכלית המכה, עוד ריבוי של נסים 52111 

להאמין ולהכיר , אולם האמת הוא כי התכלית העיקרית בכל ענין יציאת מצרים היא האמונה בכל הנסים 52112 

זאת אשר הוא חש , הבריאה אינה זאת אשר הוא רואה בעיני הבשר, בריאהבעצם מציאות רוחניות ה 52113 

 52114 .בחושיו הגשמיים

הרוחניות היא , החומר והגשם שאנו רואים בבריאה הוא רק לבוש להבריאה האמיתית היא הרוחניות 52115 

הרוחניות היא אשר נתעטפה ונתלבשה בלבושים שונים רבים מאוד , המקור לכל היצור וראשית התחלתו 52116 

ובאפיסתה יאפס כל , הרוחניות היא קיום כל דבר, עד החומר האחרון הכי מגושם, עד אין נבדק דק דק 52117 

ואיש המשכיל יראה זה בהיר בתכלית , הרוחניות היא עיקר מציאותם, היקום מן הדומם עד המדבר 52118 

 52119 .הפשטות

, ת חולכדור הארץ כולו נבנה בחיבורי שכבות עפר וחוליו, כל חומר הוא מציאות של הרכבה וחיבור 52120 

, עד אשר נהיה לחומר ענק כדור הארץ ומלואו, אסיפת ריבוא רבבות חלקים דקיקים זה על זה וזה עם זה 52121 

גם החלק הכי דק בתכלית , כי כאשר תבחן כל חלק וחלק ממנו? והנה תתמה מאוד מהו כח חיבורם יחד 52122 

 52123 .מורכב ומחובר מקטנטני חלקי חומריים, הנה גם אותו תמצאנו כולו מחולק

אשר אצלו תוכל להעצר ולראות , לאה והלאה עד אין סוף לא תמצא בשום אופן חומר קטנטן ראשוןוכן ה 52124 

היא מחולקת לחלקים , כי גם אותה הנקודה עצמה גם היא מורכבת, אותו כאותה הנקודה האינה מתחלקת 52125 

ית והנקודה הראשונה היחידה בתכל, ושוב אתה מתפלא מהו סוד חיבורם יחד, קטנטנים עד אין שיעור 52126 

ובלשון , והמחקריים קוראים לה בשם חומר היולי, הבלתי מתחלקת באמת הנה זאת לא תראנה כלל 52127 

 52128 .(´ב´ ן בראשית א"רמב) הקודש נקרא זה תוהו

כי אם רוחניות , ולא אפילו יסוד דק מאוד, את החומר ההיולי הזה אין צריכים להבין כדבר גשם ממש 52129 

כי אין כאן תפיסה בשם כלל כי אם בתכלית , שם תוהוזהו אשר קראו הכתוב ב, שברוחניות קדוש ודק 52130 

ן וקראו כח ממציא מוכן לקבל הצורה ולצאת "וזהו אשר ביאר הרמב, הרוחניות תכלית הקדושה והטהרה 52131 

כי כל הנראה הוא גשם ולא , את הרוחניות הזאת אין לנו כלים לראות במו עינינו, מן הכח אל הפועל 52132 

 52133 .כי אז היינו קוראים אותה נפש, ות ההתחלה הזאתאולם לו היתה אפשרות לרא, רוחניות

הרוחניות היא , (´משלי ג) בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה´ ה, הנה כן הוא שהבריאה כולה רוחניות 52134 

הרוחניות הזאת היא המחזקת כל דבר כל , על כן היא חיות כל היקום ובה כל הקיום, התחלתה והיא נפשה 52135 

ומזה כי הטבע והלמעלה מן הטבע אינם דברים נפרדים , יאפסו כולםואשר בלעדה , עת קביעותו בעולם 52136 

ולא הטבע ´ ורצונו ית´ זה דבר ה, ועיקרו של כל דבר ודבר הוא הלמעלה מן הטבע, אלא אחודים בתכלית 52137 

כי הרי היא , וממילא מובן היטב כי הלמעלה מן הטבע היא השולטת ודאי, אשר הוא רק הלבוש להעיקר 52138 

 52139 .הנפש היא החיות

מזה אשר הבהמה הולכת , נו תם בספר הישר מביא בין שאר הראיות הוכחה על ענין השארת הנפשרב 52140 

, הרוחניות מניעה את הגשם להעמידו במעמד של קומה זקופה, בקומה כפופה והאדם בקומה זקופה 52141 

ומה שאנו קוראים בשם , הרוחניות היא המניעה ועושה עם הבריאה כחומר ביד היוצר בתכלית הפשטות 52142 

אבל גם הטבע , שיתנהג באלה המהלכים´ אלא זהו רצונו ית, אין זה בשום אופן ענין נפרד, וחקותיוטבע  52143 

 52144 .´כי אחד הוא אשר מניע את כולם הוא רצון ה, הוא כולו רוחניות לא פחות מן הלמעלה מן הטבע

´ ה, גם איש פשוט יראה בהיר את כל צבא השמים לך משתחוים, אין צריכים להרבה גדלות להכיר זה 52145 

כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח , ומאין אני מכיר ויודע זה, אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ 52146 

יהושע מדמים את השמש בגבעון , משה קורע את הים, והנה בן אדם מושל על כולם, וכוכבים אשר כוננת 52147 

אשר יחפצו  עושים עם הבריאה ככל, ודניאל עם אריות יושב, אליהו מחיה מתים, ואת הירח בעמק אילון 52148 

 52149 .התירוץ הוא מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? ומאין להם כל זה הכח, כבעלים גמורים

, האדם הוא צלם אלהים, אבל הרי ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו, לא עמו הכח כי מה הוא 52150 

י ידיך כל שתה תמשילהו במעש, וחיבור אלהים עושה ככל אשר יחפוץ, וצלם אלהים הוא חיבור אלהים 52151 

זהו עיקר יסוד עוזנו ואמונתנו , (´תהלים ח) אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ´ הרי ברור כי ה, תחת רגליו 52152 

והוא יסוד כל תכלית יציאת , הרוחניות היא המניעה כל הארץ, והארץ נתן לבני אדם´ כי השמים שמים לה 52153 

 52154 .בקרב הארץ´ להכיר ולהאמין כי אני ה, מצרים

כי זה ודאי ופשוט , ר משל ושרר על כל הבריאה"אין הפלא על אשר מש, ץ"חסיד יעבהוא אשר אמר ה 52155 

איך זה ירדנו כל כך , מדוע אין אנחנו שוררים כבעלים על הבריאה, והפליאה צריכה להיות בהיפך, מאוד 52156 

אנחנו מתפלאים וגם מרבים להקשות ? האם כבר אבדנו כל צלמנו? ´ואיה הוא חיבורנו את ה, פלאים 52157 



את הכל אנו מודדים על פי שטחיות הרגלנו בעניני , כל זה בא ממושגנו המגושם, ל בעניני הנסיםולשאו 52158 

 52159 .עולם הגשמי בהעדר כל ידיעה ברוחניות הבריאה

ירמיה ´ ואמר ר, ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל"תנאי התנה הקב, (ש רלז"ילקו) ל"הוא אשר אמרו ז 52160 

צויתי את הים , לא עם כל מה שנברא מששת ימי בראשיתא, ה"בן אלעזר לא עם הים בלבד התנה הקב 52161 

צויתי את השמש ואת הירח , צויתי את השמים ואת הארץ שישתתקו לפני משה, שיקרע לפני ישראל 52162 

, צויתי את השמים שיפתחו לפני יחזקאל, צויתי את העורבים שיכלכלו את אליהו, שיעמדו לפני יהושע 52163 

גם , התנאים היינו כי הלמעלה מן הטבע הוא בעצמיות הטבע ענין, כ"צויתי את הדג להקיא את יונה ע 52164 

 52165 .הלמעלה מן הטבע והטבע אחד הם ממש, הגשמיות רוחניות היא

י לחרן וקפצה לו "כשאנו נפגשים במעשה של קפיצת הדרך כמו בענין אליעזר עבד אברהם שהלך מא 52166 

ומה נעשה ? הדרך נתכוצה תיכף עומדת לנו השאלה האם, הנה במושגנו הגשמי אין זה מן המושג, הארץ 52167 

ואיך זה יתכן כי לאחד קפצה ? אז עם האנשים האחרים שהיו הולכים באותה הדרך עצמה ובאותה השעה 52168 

 52169 .שאולי מלאכים נשאוהו באויר וכדומה, ותיכף האדם בא לידי דמיונות? הארץ ורעהו נשאר במקומו

י זה אחד מן "ושם ברש, הסלע ויקהילו משה ואהרן את הקהל אל פני, (´במדבר כ) או כשאנו לומדים 52170 

איך זה , הנה תיכף עולים ברעיוננו ציורים בלתי מושגים בשום אופן, המקומות שהחזיק מועט את המרובה 52171 

גם הטבע הוא אחוז ואחוד יחד , ולא יודעים כלל כי סוד כל הבריאה רוחניות היא? ואיך זה התקיים? יתכן 52172 

וכמובן שבלמעלה מן הטבע דרכים אחרות , גררתוהגשמיות אחרי הרוחניות נ, עם הלמעלה מן הטבע 52173 

 52174 .וכל הקושיות שלנו כלא הם בעולם הרוחניות, דרכים לא לפי מושגנו כלל, לגמרי

י לחרן ברגע "ה כביכול שילך מא"ולא מתקשה כלל על הקב, ה כל אשר חפץ עשה ועושה"המאמין שהקב 52175 

זה מלאכים נכנסים בבית והבית  לא מתקשה כלל איך, ובו בעת כל האנשים נשארים במקום שהם, אחת 52176 

אחרי כי כל הבריאה גם הטבע כולו רוחניות , כ פשוט בכל עניני הנסים"האיש ההוא יבין ג, סגור ומסוגר 52177 

 52178 .(דעת תורה)  .וברוחניות ודאי הדרכים שלה הן לא לפי מדתנו כלל, והרוחניות היא הבעלים באמת, הם

 52179 

 52180 מאמר קפח

 52181 .(ב"י´ ט) אל משה´ כאשר דבר האת לב פרעה ולא שמע אלהם ´ ויחזק ה

אבל במכה הששית כתוב , את לב פרעה רק שהוא הכביד לבו בעצמו´ עד מכת שחין לא כתוב ויחזק ה 52182 

ה "כיון שראה הקב (ר כאן"מד) ל"ואחז, אל משה´ את לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דבר ה´ ויחזק ה 52183 

אם ירצה לשוב אני מחזק את לבו ´ יה אפ"מכאן ואילך אמר הקב, שלא חזר בו מחמש מכות הראשונות 52184 

 52185 .כ"שכן כתיב ואני אקשה את לב פרעה ע, כדי שאפרע כל הדין ממנו

י מכאן פתחון פה למינים לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה "אר, בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו 52186 

, יליץ ל יסתם פיהם של מינים אלא אם ללצים הוא"אמר לו רשב, שנאמר כי אני הכבדתי את לבו 52187 

והוא נועל לבו מן התשובה כדי , ה מתרה בו באדם פעם ראשונה ושניה ושלישית ואינו חוזר בו"שהקב 52188 

אמר , ה לו חמשה פעמים ולא השגיח על דבריו"כך פרעה הרשע כיון ששיגר הקב, לפרוע ממנו מה שחטא 52189 

י כי אני הכבדתי הו, הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך, ה אתה הקשית ערפך והכבדת את לבך"לו הקב 52190 

 52191 .כ"ה את לבו ככבד הזו ע"שעשה הקב, את לבו

אלא שאומר שהמינים יש להם פתחון פה שלא היתה יכולת התשובה ביד , ל"ל כר"י ס"זה פשוט דגם ר 52192 

ש תשב אנוש עד "וכמ, אבל האמת הוא שאין זמן ואין מקום שלא יוכל האדם לשוב בעודו בחיים, פרעה 52193 

כי מי אשר יחובר אל  (´קהלת ט) וכן הוא אומר, ל עד דכדוכה של נפש"חזוא, דכא ותאמר שובו בני אדם 52194 

 52195 .החיים יש בטחון

ויחזק , כי אני הכבדתי את לבו, ואני אקשה את לב פרעה, ואם כן יש לשאול מה פירושם של כל הפסוקים 52196 

 52197 ה ברא את האדם בכח בחירה חפשית שיוכל לבחור כרצונו"ונסביר בקיצור כי הקב, את לב פרעה´ ה

ל "ואחז, אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים´ וזהו מה שכתוב וייצר ה, בטוב או ברע 52198 

 52199 .(.א"ברכות ס) וייצר בשני יודין שני יצרים יצר טוב ויצר הרע

הרי הוא מכריע את כף בחירתו לצד הרע כי הרגל , ואם האדם פונה לדרך רעה ועוסק במעשים רעים 52200 

והיסורים , יסורים מלשון מוסר, מרחם על בריותיו ושולח יסורים על האדם הזהה "אבל הקב, נעשה טבע 52201 

ז בנקל לו לשוב על עקביו ולזכות "ועי, י עוונותיו"ממרקים שוב לבו ונוטלים הלכלוך והטמטום שנעשה ע 52202 

 52203 .כמקדם ללכת בדרך ישר

, ך הוא את לבוה חמש פעמים ולא שמע נעל הקדוש ברו"כיון שהתרה בו הקב, וזהו שנאמר גבי פרעה 52204 

, כלומר שהיסורים לא ירככו את לבו וישאר כאילו לא באה המכה והיסורין עליו כלל וממילא לא ישוב 52205 

וכן , וזהו וחזקתי את לב פרעה, אבל הבחירה לא ניטלה ממנו אלא נעלו את לבו שלא ירגיש את היסורים 52206 

כי בדרך הטבע צריך הלב , ומאתול שאני אוסיף טומאה על ט"היינו כמו שאמר ר, כי אני הכבדתי את לבו 52207 



אבל כשניתוסף לו טומאה נשאר בלבו כמו שהיה , להתרכך אצלו אחרי שכבר קיבל חמש מכות זו אחר זו 52208 

 52209 .אבל כח בחירתו לא בטל ממנו כלל וכלל, קודם המכות ותו לא מידי

טומאה על  וגם ניתוסף לו, פ אנו רואים שבחמש המכות הראשונות חיזק פרעה הרשע עצמו לבל יכנע"עכ 52210 

ומכיון שנכתב בתורה הרי שאמר , הצדיק ואני ועמי הרשעים´ מכל מקום הרי היה זמן שאמר ה, טומאתו 52211 

ובכל , הצדיק ואני ועמי הרשעים´ שראה שטותו ורשעותו והתוודה על זה בכנות כי ה, כן בהכרה מלאה 52212 

קצה אל הקצה בזמן מועט ואיך מתהפך מן ה, זאת וירא כי היתה הרווחה והכבד את לבו ולא שלח את העם 52213 

 52214 ?של כמה ימים בלבד

ואף אם לפעמים הוא מתעורר ומכיר עוותתו , כי טבע האדם קשה מאד לשנות, אבל כשנתבונן פשוט הוא 52215 

א יש לו מדה "וכאו, כי המדות באדם פועמים בכח רב, אך אחרי תקופה קצרה חוזר לסורו, ועושה תשובה 52216 

ועבודת האדם , ושלישי בגאוה, ושני בתאוה, חמדת הממוןאחד ב, מיוחדת שהוא מקושר אתה בקשר אמיץ 52217 

 52218 ש"וזהו מ, כ כשיגיע לכבישת המדות יעבוד על תיקון המדות לעקור אותם לגמרי"ואח, היא כבישת המדות

 52219 .ביטול גמור שלא יהיה לך רצון כלל אם זה נגד רצונו, בטל רצונך מפני רצונו (באבות)

כי הנה יעקב אבינו , ל מקעלעם אמר בזה הערה נוראה"ז ז"שוהגר, כבישת המדות היא מלחמה חזקה מאד 52220 

ר "ב) ל"קטנתי מכל החסדים כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואחז, ה בתפלתו שלא יפול ביד עשו אמר"ע 52221 

אלא שהאדם ? ומהיכן לקח לו הכח הזה, שנתן מקלו על הירדן ובקע אותו לשנים ועבר ביבשה, (ב"ו י"ע 52222 

נעשה גם בעלים על , בעלים על טבעו וכחות נפשו על העולם הקטן שלו ומי שהוא, נקרא עולם קטן 52223 

 52224 .כך הוא יכול למשול בים הגדול וייבש, כי כשם שיכול לגעור בים התאוה ויחרב, הבריאה כולה

נותנין לו ממשלה מן השמים למעלה מן הטבע , כללו של דבר כל מי שעולה בעצמו למעלה מן הטבע שלו 52225 

הרי היה מלומד בנסים כל השנים , שואלים מה פחד יעקב אבינו כל כך מעשווהנה הרבה , בכל הבריאה 52226 

ואם כן למה לא בטח שגם עם עשו יעשה לו נס ולא ילחם עמו ויעזוב , וגם כעת הנה עבר במקלו את הירדן 52227 

כי במקום דשכיח הזיקא , אמת שלמעשה היה צריך לעשות כל ההכנות לדורון לתפלה ולמלחמה, שנאתו 52228 

 52229 ?ל הנס אבל ויירא יעקב מאד למהאין סומכין ע

קשה יותר מלשבור את הירדן , ל כי לשבור שנאתו של עשו היינו לשנות את טבעו"ז ז"ואמר הגרש 52230 

ת שיוכל לבחור לעצמו את הטוב ואת הרע "כי האדם בעל בחירה כך ברא אותו השי, ולעשותו יבשה 52231 

, גדול יותר מהנס של בקיעת הירדן זה נס, לכן לקחת בחירתו של עשו ולבטל שנאתו מעליו, במשקל שוה 52232 

הרי לפנינו מה , ן שם"ש הרמב"לכן פחד יעקב ועשה הכל בדרך הטבע לפייסו בהכנעתו אליו ובדורון כמ 52233 

 52234 .ש לתיקון המדות"וכמה עבודה ויגיעה צריך כדי להגיע לכבישת המדות וכ, כוחן של מדות

כגון מדת קמצנות יש כנגדה , האלקים זה לעומת זה עשה, והנה כל כח שיש בנפש האדם יש בו טוב ורע 52235 

אלא , ולכן עבודת האדם הוא לא לחטט בכחות הרע שבו, אכזריות יש כנגדה מדת הרחמנות, מדת הנדיבות 52236 

כלומר כשירבה , ובזה יזכך נפשו מהמדה הרעה שכנגדה ויקבל הטוב בקרבו, להשתדל בכח הטוב שכנגדו 52237 

 52238 .הקמצנות במעלת הנדיבות יזכך נפשו ויבטל ממילא ממנו מדת

לזכך אותם שיהיו נקיים במדותיהם , ה לזכות את ישראל"רצה הקב, (סוף מכות) ל במשנה"וזה משאחז 52239 

ולכן בכל ברכה אנו , שעל ידי זה תזדכך נשמתם ויטהר לבם, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, וכחות נפשם 52240 

 52241 .(לב אליהו)  .ם ומטהריםכי על ידי זה שאנו מקיימים המצות אנו מתקדשי, אומרים אשר קדשנו במצותיו

 52242 

 52243 מאמר קפט

 52244 .(ב"י´ ט) אל משה´ את לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר ה´ ויחזק ה

והטעם , ל כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו"הנה אמרו ז, את לב פרעה´ ויש להתעמק בענין ויחזק ה 52245 

ריאה שמשקל ה חוק בב"משום הכי שם הקב, פשוט כי אם לא יגדל יצרו הלא תתבטל אצלו הבחירה 52246 

 52247 .ובכל פעם שיזכה ליתרון אור מיד גם צד ההסתר עולה כנגדו זה לעומת זה, הבחירה לא יתבטל לעולם

אבל הרשע ברשעת לבו , הצדיק בוחר בטוב גם בהיות בחירתו במשקל השוה, זהו ההבדל בין צדיק לרשע 52248 

ומשום זה אפילו אם , יואף שהיה יכול לבחור בו בהיות המשקל שוה לפנ, לא יבחר בטוב ולא יחפוץ בו 52249 

ש "וכמ, כי לא יחפוץ וממילא לא יתבונן ולא יראה, יראה הרשע את פתחו של גיהנם לא יחזור בתשובה 52250 

כיון שפרעה ראה את המופתים שעשו לפניו , וכן השמן לב העם הזה פן יראה בעיניו, עינים להם ולא יראו 52251 

כדי לאזן את משקל הבחירה כדרך , שה לבוהגדילו כנגד זה את יצרו והוק, משה ואהרן ואת נסי המכות 52252 

 52253 .חוקי היצר והבחירה

התהליך היה כסדר טכסיסי היצר הרע , סיכומו של דבר לא היה שום דבר יוצא מהכלל בחיזוק לב פרעה 52254 

וכן תרגם שם הרבה , ביאור זה למדנו ממה שתרגם יונתן ואני אקשי ית יצרא דלבא דפרעה, בכל אדם 52255 

 52256 .(115ב עמוד "מכתב מאליהו ח)  .מלאכתו של היצר הרע הרי שדוגמה הוא לכל, פעמים

 52257 



 52258 מאמר קצ

 52259 .(´כ´ שמות ט) הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים´ הירא את דבר ה

הניס ´ העידה התורה הירא את דבר ה, בעת שהיתה ההתראה על הברד שיכניס כל אחד בהמתו לבית 52260 

שבאו עד עכשיו כולם נתקיימו ולא נפל  ולכאורה קשה הלא כולם ראו בחוש איך שכל ההתראות, מקנהו 52261 

, הלא גם הקל שבקלים היה צריך לפחד? הכניס בהמתו´ כ מפני מה דוקא הירא את דבר ה"וא, שום דבר 52262 

והיה צריך , וכי לא נפל שום דבר מכל ההתראות 0,הארץ 0בכל 0הויה0´ ה 0יד 0כי 0בחוש0הלא רואים  52263 

 52264 .מצד ראיית המציאות´ ן לדבר הויאמי, העבר שלו ללמדהו בינה כי לא יהיה שוטה

היה ´ ועוד קשה כי גם הירא את דבר ה, ´רק הירא את דבר ה? ומה העידה התורה אשר מי הכניס בהמתו 52265 

והתורה אומרת כי הירא את דבר , ולא מצד יראת העונש או יראת הרוממות, צריך להכניס מצד המציאות 52266 

 52267 ?´הכניס רק מצד שהוא ירא את דבר ה´ ה

כי כאשר באה עליו מחלה אחת ממחלות הנגיעות , הוא שיראת השכל הוא דבר נפסד אמנם הענין כן 52268 

ואובד האמת והאור , ואי אפשר לו לנוד ולנוע עד שנעשה טרף לגמרי, נעשה השכל מסוכן מאד, והפגעים 52269 

כך יתהפך כאשר יחלה , גם מה שהיה לו מקודם ברור כשמש בעת שהוא בריא, עד שאינו יכול לראות כלל 52270 

 52271 .ה להיות חושך כלילהמהנגיע

אבל קודם , אבל זה רק אחר המכה, לכן היה יכול כל אחד לדעת כי כל מה שהתרה משה רבינו הוא ברור 52272 

לכן החשיך , כי כל אחד חס על ממונו ורצה שירעה בהמתו במרעה, המכה אז כל אחד נוגע לראות אחרת 52273 

ועושה , להראות שקר בצורת אמתו, הנגיעה הזאת את עיניו לבלבל המוח ולכסות כל הרשמים של העבר 52274 

 52275 .אז הדבר שהוא ממש נגד המציאות והחוש

, כמו הענן מכסה על השמש כן הנגיעה מכסה על השכל, מבהיל על הרעיון התהפכות השכל בעת הנסיון 52276 

אז אינו יכול לעמוד עליו בעת דחיקת , אבל כיון שאינו חי עליו, יהיה גם שכלו שכל מנוסה מן העבר שלו 52277 

ויש בין קודם הנגיעה , כי אז יחשיך לו בראשו וכסומא שאינו רואה אור כלל, תפתחות הרצוןהנגיעה או ה 52278 

כי , אשר אז יתהפך הטבע לגמרי, כמו שיש בין קודם לידת הילד לבין אחר לידת הילד, לאחר הנגיעה 52279 

פך כן יתה, אבל אחר הלידה צריך דוקא לאויר ובלא אויר הוא מת, קודם הלידה יכול לחיות בלי אויר 52280 

 52281 .ההכרה אחר הנגיעה שלא ראה מה שראה קודם לכך

כ יתברר לו ´ואח, במוטב שיהא שוטה ואל יהיה רשע´ הוא מתאמץ להחזיק בדבר ה´ לכן הירא את דבר ה 52282 

מה יחזיק לו אז ועל מה , אז יחשך לו הכרתו וגם אמונה אין לו´ אבל מי שלא ירא את דבר ה, כי חכם הוא 52283 

ש "וז, נמצא שהוא נופל בחושך הנגיעה ופועלת עליו מה שירצה, אה אין לוכי שכלו יתחלף ויר? יעמוד אז 52284 

אבל האינו ירא החשיך לו הנגיעה ולא ראה גם מה שראה , כי רק הירא הכניס´ התורה הירא את דבר ה 52285 

 52286 .(א"י´ מדרגת האדם יראה ואהבה פ)  .בחוש

 52287 

 52288 מאמר קצא

 52289 .(´כ´ ט שמות) הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים´ הירא את דבר ה

לחמלתו ולדאגתו של אדם לרכושו ולמקנהו לבל יכחדו מעל ´ מה ענין יראת ה, קיימת קושיא מפורסמת 52290 

ולמה , הן ראו כבר המצרים כי כל דבריו ואזהרותיו של משה מתקיימים ומתבצעים עד תום? פני האדמה 52291 

ה להכות את "אה הקבועוד יקשה מה ר? ´לא יחושו להניס את מקניהם אל הבתים אפילו מבלעדי יראת ה 52292 

ורק אז שלחו את , עד כי הנחית עליהם את המכה הקשה ביותר מכת בכורות, פרעה ואת מצרים בהדרגה 52293 

 52294 ?כלום אי אפשר היה מיד להנחית עליהם מהלומה שבעטיה ישלחו בני ישראל מיד, בני ישראל בעל כרחם

לשם , גדולה יש בפרשיות אלו נראה כי אריכות, אך כשנתבונן היטב בפרשת מכות מצרים ויציאת מצרים 52295 

לא מטרת , אולם דבר גדול למדתנו התורה בכל הדברים הללו? מה האריכה התורה בסיפור הדברים 52296 

ללמד כי בכל אדם טמונה עצת היצר שהיא מעין , הגאולה בלבד היתה לנגד עיניה אלא לימוד לדורות 52297 

ה איפוא כיצד להנצל מעצות אלו ופרשיות אלו תלמדנ, וכמו שאמר במסלת ישרים, עצתו של פרעה הרשע 52298 

 52299 .ותארנה לו הדרך בעבודתו

ה היה "ואם רצה הקב, כהרף עין´ שהרי ישועת ה, דבר זה מוכח מפרשתנו אפילו על ידי מושכל ראשון 52300 

יש איפוא לומר כי כל התהליך הארוך נעשה , ממית את המצרים בבת אחת ומוציא את ישראל ממצרים 52301 

 52302 .אך נעמוד על נקודות מספר בלבד, ברים רבים אפשר ללמוד בפרשתנוואכן ד, כדי ללמדנו תורה לדורות

ל יעקב אבינו "אמרו חז, צא וראה עד כמה כרוכה הטעות בעקבו של אדם ובנקל הוא עשוי להכשל בה 52303 

, (תנחומא נשא) שיעלה נילוס לרגליו? ומה ברכה ברכו, כשהלך אצל פרעה לא יצא מאצלו עד שברכו 52304 

ולא , אלא יחסה לעצמו ואמר לי יאורי ואני עשיתיני, תלה בברכתו של יעקבומשחונן פרעה במדה זו לא  52305 

 52306 .בא וראה עד כמה כרוכה הטעות בעקבו של אדם, הועילו כל התוכחות שהוכיחוהו על פניו



יתקשה פי כמה לעזוב את דרכו הנלוזה ולהודות , נקודה אחרת ככל אשר יקשה לאדם לבחור בדרך האמת 52307 

אין כל ספק כי החרטומים היו חכמים , זאת שוב אנו למדים מחכמי מצרים, ותכי אכן חי עד עתה חיי טע 52308 

לא הגיעו , עד היום בתקופתנו תקופת הטכניקה המפותחת על כל ענפיה, ונבונים עד מאד ומעשיהם יוכיחו 52309 

וידיעתם העמוקה מפליאה את גדולי , והנה החרטומים הללו ידעו היטב חכמה זו, עד חקר חכמת החניטה 52310 

 52311 .בשטח זה המומחים

אין זאת אלא כי דברים אלו , אף זאת כי בלעם הרשע שנודע כחכם וכגדול שבאומות נמנה על יועצי פרעה 52312 

הם לא רצו לאסוף את עבדיהם , גרמו לכך שהניחו את בהמתם וחייתם בשדה למרות אזהרתו של משה 52313 

כמה היו אדוקים  הרי לך עד, פן יתפרש הדבר כהודאה בכוחו ובטענותיו של משה, ומקניהם אל הבית 52314 

ובלבד שלא להודות על האמת ולא לקבל הדרכה ועליה על , עד כדי מסירות נפש ואיבוד רכוש, בטעותם 52315 

 52316 .דרך הישר

ואז עשוי הוא לשנות כל הסדרים ולהושיב עליונים למטה , הארה נוספת הוא שאדם מוצא עצמו חכם מכל 52317 

שכן אף הם יכלו לעשות , גדולים מהםהחרטומים הללו חישבו בנפשם שאין חכמים , ותחתונים למעלה 52318 

אך כלום היה בידם , אמנם כן עלתה בידם לחקות במדת מה את משה, כמעשה משה ולהביא מכה כיוצא בו 52319 

 52320 ?למנוע את המכה או להסירה

די , ולא הרגישו עצמן כנחותים לגבי משה אף כי היה בידו להסיר את המכה, הם לא ראו כל חסרון בעצמם 52321 

ושוב לא אבו להכיר , דבר זה בלבד היה למראה עיניהם, ם הם במדת מה לחקותוהיה להם בכך שיודעי 52322 

ואף כשהודו ואמרו בפה מלא אצבע אלקים היא לא , ומשהחזיקו בטעותם לא הרפו ממנה, באידך גיסא 52323 

ויש , ומשקיימת יד קיים גם בעל היד, כל בר דעת מבין כי הרואה אצבע מבין שקיימת יד, חזרו בהם 52324 

? מדוע, והנה החכמים הללו הסתפקו בכך ולא אבו לדעת מאומה יתר על כן, בקש את הידלפחות לצאת ול 52325 

 52326 !כי אדוקים בטעותם היו

תנחומא ) ל אמרו כי רשעים שבישראל מתו בשלשת ימי אפלה"חז, אך גם בישראל מצינו כיוצא בזה 52327 

תות ואת כל הן ראו כל האו? ויפלא הדבר כיצד יתכן שבאותו דור היו רשעים בקרב ישראל, (בשלח 52328 

, עושה עמם חסדים על טבעיים´ ראו שישראל עומדים להגאל וה, ה על המצרים"המכות אשר הנחית הקב 52329 

אין זאת אלא כי כרוכות ? כיצד עמדו הללו ברשעותם ולא היטיבו דרכיהם עד כי היה הכרח להמיתם 52330 

 52331 .וצריך להתאמץ להנתק מהם, הטעות והשגרה בעקבו של אדם

ונתארכו הדברים עד , מפני מה הונחתו עשר המכות עם התראות בין מכה למכה על פי האמור יובן היטב 52332 

והיה צורך להשריש תורה זו , שכן שימש התהליך הזה לימוד גדול לישראל, שעברה שנה תמימה 52333 

תנחומא ) כדי שתתישב התורה בגופיהם? שנה במדבר´ למה היו מ, ל"ובזה נבין גם כן כוונת חז, בישראל 52334 

אך משקלקלו , ברים אילו זכו ועמדו במדרגתם די היה בשנה אחת שיכנסו לארץוהם הד, (´בשלח א 52335 

נזקקו לתקופה ממושכת כדי לשקוד על הלימוד הזה ולהשרישו , והוכיחו שלא קלטו את התורה הזאת 52336 

 52337 .בנפשם

לא , כי צריך האדם לבדוק תחלה בעמקי נבכי לבו ולהשתחרר מסבך מדותיו הגרועות, היוצא מדברינו 52338 

כי מטבע האדם קשה לקבל , ואין להעפיל מיד לפסגת ההר, הדבר בידו כי ארוכה היא הדרךבקל יעלה  52339 

ואף אם יתרחשו לנגד עיניו נסים , כ שיקשה הדבר בעניני בטחון והשגחה"עאכו, ולשמוע ולעזוב את דרכיו 52340 

 52341 .(´ק´ דברי בינה ומוסר עמ)  .גלוים לא יועילו לו

 52342 

 52343 מאמר קצב

 52344 .(´כ´ שמות ט) ´ואשר לא שם לבו אל דבר ה. ואת מקנהו אל הבתים הניס את עבדיו´ הירא את דבר ה

כי , למדים אנו מכאן כמה נקל הוא ענין של יראת שמים, ´הנה המצריים נקראו בתואר הירא את דבר ה 52345 

, ואת ידו החזקה´ כי הרי כבר ראו על ידי השש מכות הקודמות את גדלו ית, הלא יראתם פשוטה מאוד 52346 

, על הסכנה בחייהם העומדת לנגדם על ידי מכת הברד שתבא, ´מתרה בהם בשם הוהנה כאן עומד משה ו 52347 

 52348 ?ואיך זה לא ייראו

שאם ימצא , ל על ענין יראת שמים שבאדם ותמה במשלו הידוע"ישראל סלנטר זצ´ וכבר עמד הגאון ר 52349 

ע יגיד לו אף על פי כן אם איש אחד ואפילו משוג, אדם כוס מים ורבים מגידים לו כי המים זכים ובריאים 52350 

ס "שהרי סוכ, הרי יחדל מלשתות המים אף שהוא נגד השכל הישר, אל תשתה שבכוס נמצא סם המות 52351 

פן , ולמרות כל הוא יפחד אף על חשש כל דהו, רבים האנשים וגם פקחים המבטיחים לו שאין כלום במים 52352 

 52353 .ואולי האמת הוא כהמשוגע

, ולא מפחד ולא דואג כלום על אחריתו, יא ובטוחואם כן איך הולך האדם בעולמו בר, ל"ס זצ"ומסיק הגרי 52354 

הרי אפילו אם לא ברורים לך , ´ואיך לא חושש הוא על הספק פן ואולי ענוש יענש רע ומר על עוברו פי ה 52355 



ואפילו גם על ספק של עשר , אבל הלא גם על חמישים אחוז וגם על שלושים אחוז, הדברים במאה אחוז 52356 

 52357 !דהו על דברי השולחן ערוך אחוז עליך לחשוש וליפחד מעבור כל

מפחדם על נפשם ומאודם אשר הזהירום על , אמנם כי יראת המצרים באה מכח סיבות מאוד פשוטות 52358 

אף על יראה של עשר ´ כ קראם הכתוב הירא את דבר ה"ואעפ, סכנה המצויה וגם קרובה, המצאם בסכנה 52359 

כי , וכן מן הצד ההיפך אנו למדים זה! הנה כמה בנקל הוא יראת שמים! כי סוף סוף הרי יראו, אחוז בלבד 52360 

כי אם , לא חסר היה להם יראת שמים, ´על האינם יראים נאמר רק ואשר לא שם לבו אל דבר ה 52361 

 52362 .ההתבוננות ושימת הדברים אל הלב

ואותו תיראו שתאמינו , (´ג ה"דברים י) ן שאמר על הפסוק"ודברינו אמנם מתאימים גם עם דברי הרמב 52363 

כבר , הנה אדם המאמין כי בידו נפש כל חי, ו נפש כל חי ובידו להמית ולהחיותבלבבכם כי הוא אשר ביד 52364 

וקלות מפסידי היראה , נפלא הוא הדבר ללמוד במה נקראים כבר ירא שמים, יש בזה משום ואותו תיראו 52365 

 52366 .באין שימת לב מבהיל מאוד

´ כל ויראו העם את הכי קודם , ´ויאמינו בה´ ל מקלם היה אומר על הפסוק וייראו העם את ה"הסבא זצ 52367 

כשאדם ירא וסר מחטא הנה הוא כבר לא , צריך האדם קודם כל לחדול מלחטוא, כ באו לידי ויאמינו"ואח 52368 

אם אך לא יחטא כי , ואפילו אם לא ישריש מקרבו כל נטיותיו לחטא, משוחד ואז יבוא לאמונה בנקל מאוד 52369 

! הכל יסודר אצלו כהוגן ומאמין יהא, םמצד העונש שיענש עליו והוא דרגת המצרי, את האלהים הוא ירא 52370 

ו עומדים אנו בסוג של אשר לא "והנה ח, ומה נואלנו אנו כי גם בדרגת היראה של המצרים עדיין לא באנו 52371 

 52372 .(דעת תורה)  .העדר של שימת לב אף לאחוז אחד נורא מאוד, שם לבו

 52373 

 52374 מאמר קצג

 52375 .(´כ ´שמות ט) הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים´ הירא את דבר ה

ולכאורה למה , (ב"ר י"שמו) ואשר לא שם לבו זה פרעה ועמו, מעבדי פרעה זה איוב´ הירא את דבר ה 52376 

איך זה שלא שמו אל לבם בשעה ? כאיוב בכדי לפחד מאזהרתו של משה רבינו´ צריך להיות דוקא ירא ה 52377 

ומדוע לא מיהרו , מיםוהרי כבר ראו ונוכחו מן הנסיון שכל דברי משה תמיד מתקיי, שזה נוגע להפסד ממון 52378 

 52379 ?להכניס את המקנה מן השדה

שאף על זה היה להם , ואם נתבונן בכוחות הנפש שלהם נמצא, אלא שכל הענין קשור בכוחות הנפש 52380 

כי הם יצטרכו לפרנס את המקנה מן האבוס שזה עולה להם כסף במקום שירעו , חשבון של הפסד ממון 52381 

 52382 .לא להתחשב עם דבריו של משהוגרם להם החשבון הקל הזה ש, בשדות מן ההפקר

כי לו לא היה כאן ענין של , אנו רואים מזה איך שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות 52383 

כי אז בוודאי שהיו , אלא באה להם סתם ידיעה על אפשרות שתבוא רוח בדרך הטבע ותביא ברד, ´דבר ה 52384 

, ´אולם בהיות שהידיעה באה להם מצד ה, אןואפילו על ספק הפסד היו ממהרים לכנוס את הצ, חוששים 52385 

 52386 .הרי אז נכנס בחוטא רוח שטות ואינו שם על לב, ´ויש כאן עסק עם עבירה אם לא ישמעו את דבר ה

שכן בעת שקיימת מצוה וישנו , ל גדול מצווה ועושה"ואפשר לבאר זאת ביתר בירור על יסוד דברי חז 52387 

בפרט שהמצרים היתה להם נגיעה ברורה לבטל , ´דבר ה אז מתעורר היצר ביתר תוקף להפר את, ´ציווי ה 52388 

במצב שכזה צריך היה להיות , ורצו לתלות הכל במעשה כשפים, את דברי משה בהיותם שקועים בכשפים 52389 

 52390 .ומדרגה פחותה מזו לא יכולה היתה להספיק כאן, ירא אלקים כאיוב

למי שיש יראה , אלקים וסר מרע אי אפשר להיות שעליו נאמר ירא, כי בעת שיש לאדם נגיעה ויצר לבטל 52391 

אפשר ´ רק ביראת ה, אבל לא בחשבונות של השכל הפשוט, אמיתית רק הוא יכול לעמוד בנסיון כזה 52392 

 52393 .בהיותם הם עצמם שקועים בזה, לעמוד נגד המבטלים ומלגלגים בטענה של מעשה כשפים

וב במדרש ועתה שלח כת, ולשם מה בכלל היה צריך להזהיר לאסוף את עבדיהם ואת מקניהם מן השדה 52394 

לפי שמכת , אפילו בשעת כעסו ריחם על הרשעים ועל בהמתם, ה"בא וראה רחמיו של הקב, העז את מקנך 52395 

והיה מזהירן שישמרו עצמן ואת בהמתם כדי שלא ילקו , הברד לא היה משלח עליהן אלא על יבול הארץ 52396 

ה כדאי שיבא הברד "הקב אמר, ה שלא שמעו לדבריו מה שאמר להם שלח העז"כיון שראה הקב, בברד 52397 

 52398 .(ב"ר י"שמו) על הכל

כי מדרך הטבע היה שתבוצע הגזירה , דברי המדרש הללו מחזקים את אשר אמרנו ומלמדים אותנו יסוד זה 52399 

שכן מי זה לא יחוס , ולא היה מקום שתחול גם על האדם ועל הבהמה, שנגזרה משמים רק על יבול הארץ 52400 

והרבה מן העם בוודאי היו נוהגים לפי , רק בחשש של ספק על נפש הבהמה והעבדים אפילו אם מדובר 52401 

 52402 .ההוראות של משה

הם נדחפו מכוח היצר , המתגלה על ידו´ אלא כיוון שהציות להוראות משה היה קשור בהכרה בכוח ה 52403 

ל כי רק צדיק כאיוב ולא סתם "ומלמדים אותנו חז, ודחף אותם לסכן את מקניהם למרות חשש הסכנה 52404 



כדי לקיים את ההוראות מתוך דחף של , איש ירא אלוקים בתכלית השלמות כאיוב וצריך להיות, אדם 52405 

 52406 .ומכיוון שלא שמעו חלה הגזירה גם על האדם ועל הבהמה, יראה פנימית

ה אמר לו ועתה "לפי שהקב, הצדיק ואני ועמי הרשעים´ ומסיק במדרש מה שאמר פרעה חטאתי הפעם ה 52407 

והניחו , ´והוא ועמו הרשעים שלא שמו לבם לדבר ה, םהוא עשה צדקה עמהם שהיה מזהיר, שלח העז 52408 

שבאה מרוח שטות ´ לכל זה גרמה להם ההתקוממות נגד דבר ה, אנשיהם ומקניהם בשדה ומתו כולן 52409 

כדי להינצל מרוח השטות , אפילו במקום שנגרם להם הפסד של ממון ונפשות, המסכלת דעתם של חכמים 52410 

 52411 .(לת אליעזרנח)  .זקוקים לכוח היראה במדרגה של איוב

 52412 

 52413 מאמר קצד

´ שמות ט) הצדיק ואני ועמי הרשעים´ וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אליהם חטאתי הפעם ה 52414 

 52415 .(ז"כ

דבר שלא מצינו דוגמתו , הצדיק´ מצינו אצל פרעה כי במכת הברד נתעורר להתודות חטאתי הפעם ה 52416 

 52417 ?הצדיק´ ה ויש להבין למה דוקא במכה זו התוודה בפה מלא כי, בשאר המכות

ה שלח העז נתעורר "אבל כשאמר לו משרע, הנוקמת ומענישה´ אולם בכל המכות סבור היה כי זו רק יד ה 52418 

כי גם היראים היו רשעים ולא נתיראו , שהוא חס גם על ממונם של רשעים´ לראות כמה גדולים רחמי ה 52419 

ם לתת בהמתם לרדוף ואף הם היו תקלה לישראל בהתנדב, אלא בקשו רק להציל את ממונם, ´מחמת ה 52420 

 52421 .כ"ואם על בהמתם של רשעים כך לבהמתם של עושי רצונו עאכו, אחר ישראל

אזי יפתחו לפניו שערי , ת והניסים הנסתרים וכי רחמיו מרובים"אם ישתדל האדם להכיר השגחת השי 52422 

 52423 .(ז"דברי בינה ומוסר עמוד צ)  .מבטחו´ ההצלחה בכל ענייניו והיה ה

 52424 

 52425 מאמר קצה

 52426 .(ו"כ´ שמות ט) שר שם בני ישראל לא היה ברדרק בארץ גשן א

שחידש בזה את , ´תכלית האותות והמופתים במצרים באו להודיע את גדלו וידו החזקה של הבורא יתב 52427 

שהרי מעשה , מה שלא היה כלל במעשה בראשית, מעשה בראשית לעיני כל וביחוד לעיני בני ישראל 52428 

ר אדם "ת, (.ח"סנהדרין ל) ש"כל מוכן לפניו כמוכשנברא האדם מצא ה, בראשית קדמו ליצירת האדם 52429 

, ל שימצא הכל מוכן ויאכל מאשר יחפוץ"י ז"ופירש, נברא בערב שבת ומפני מה כדי שיכנס לסעודה מיד 52430 

 52431 .כ לא ראה האדם כלום ממעשה בראשית"א

, באור וחושך במים ורוח ועפר, ה חידש במצרים את מעשה בראשית לעיני כל בכל יסודי הבריאה"הקב 52432 

וכמו , ונתגלה היסוד שהבריאה לא נבראה לתמיד אלא שהיא מחודשת, הראה בכולם כי הכל תלוי ברצונוו 52433 

 52434 0,מחודשת 0בריאה 0היא 0יום 0בכל, ג המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"שתקנו לנו אנכנה

הוא הדין  ולאו דוקא באורים אלא, לא כתיב עשה אלא עושה לשון הוה, מן הכתוב לעושה אורים גדולים 52435 

 52436 .בכל מעשה בראשית

דתניא בתקיעתא דרב , אליעזר בחמשה ועשרים באלול נברא העולם´ תני ר, דברך נצב בשמים´ לעולם ה 52437 

ל שלפיכך זה היום תחילת "הרי שפירשו ז, (ג"פסיקתא כ) זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון 52438 

ם נברא העולם לעולם הם נצבים שעשרה מאמרות שבה, דברך נצב בשמים´ משום שלעולם ה, מעשיך 52439 

, ומה שאנו אומרים זה היום אין הכונה זה היום דוקא ולא בכל יום, העולם מתחדש  כבראשונה, בשמים 52440 

 52441 .הרי לעולם הוא כן´ ל יסוד זה מקרא דלעולם ה"שהרי למדו חז

ברא ולמה לא נ, שיתחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואם תאמר למה באמת נברא העולם על דרך זה 52442 

ונראה שעיקר דבר הוא לגלות ולהראות את , העולם בריאה קבועה וקיימת מראשית היצירה עד אחריתה 52443 

וכמו שכונת היצירה בתחילה , שהוא תכליתו של העולם ובשבילו נברא, חביבותו של אדם בעיני המקום 52444 

ל יום תמיד יהיה קבוע וקיים שבכ, ה שהרמת קרנו של אדם זה"ביקש הקב, היתה רק בשביל אדם יחידי 52445 

 52446 .ובכל יום תמיד בשבילו הולך ונברא העולם כמו בראשית היצירה, הוא מחדש בשבילו מעשה בראשית

שבת ) ש"י מעשי האדם כמ"וזה יתכן ע, ה שיהיה האדם שותף למעשה בראשית"ועוד דכיון שרצה הקב 52447 

לפיכך , בראשית ה במעשה"ש ואומר ויכולו מעלה עליו כאילו נעשה שותף להקב"כל המתפלל בע, (7ט"קי 52448 

 52449 .כדי שגם האדם יהיה שותף למעשה בראשית, ה את הבריאה מתחדשת תמיד"ברא הקב

ה שלא רק "ורצה הקב, ש בשביל ישראל שנקראו ראשית"וכמ, ועוד הלא כל הבריאה היא בשביל ישראל 52450 

לא א, שאם ישראל מקיימים את התורה יתקיים העולם ואם לאו יחרב, שיהיה קיום העולם תלוי בישראל 52451 

ודבר זה לא יתכן אלא אם לרגעים יבראנו , שכל עצמו של העולם מעיקר בריאתו ויצירתו יהיה של ישראל 52452 

 52453 .נוצר ונברא בכל יום תמיד



ה לעולמו עולמי "אמר הקב, בוראך יעקב יוצרך ישראל´ כה אמר ה, (ג"מ´ ישעי) ל דברי"וכן פירשו חז 52454 

אלא , כביכול לא אני הוא בוראך ויוצרך, (ו"ר ל"קוי) יעקב בראך ישראל יצרך, עולמי מי בראך מי יצרך 52455 

, לא רק התורה הוריד מן השמים לארץ ולא שייר ממנה כלום, יעקב הוא הבורא וישראל הוא היוצר 52456 

שעל , אלא גם העולם נתן להם ומסר בידם יצירתו ובריאתו, (ט"מ נ"ב)א  ל לא בשמים הי"וכדבריהם ז 52457 

 52458 .היוצריםידי קיומם את התורה יהיו הם הבוראים ו

ודאי שהיה , אך להכין עולם מלא בשביל ישראל, ה בבריאת עולמו"מבואר היטב כי אלמלי היה חפץ הקב 52459 

אך כיון שחפץ , מחודשת בכל יום תמיד 0בריאה 0בבריאתו0טעם 0היה  0ולא, בורא בריאה קיימת לעולם 52460 

שיתחדש , החידוש היה מן ההכרח בבריאה שתברא על חוק, ה שיעקב יהיה הבורא וישראל היוצר"הקב 52461 

 52462 .ת מחדשו בטובו על ידי ישראל"והשי, מעשה בראשית בכל יום תמיד

וכל כך למה כדי שיעמוד העולם , שגם העולם ידע ויכיר כי יעקב בראו ישראל יצרו, גם אומר זה לעולמו 52463 

ומכאן אנו , תמשילהו במעשה ידיך כל שתה תחת רגליו, תחת ממשלתו ושלטונו של האדם ולא ימרוד בו 52464 

בין ביחיד בין , בין ישראל למצרים, אים גם ליסוד ההפליה שנתגלה במצרים לעין כל בין ישראל לעמיםב 52465 

 52466 .ובין מצרי לישראל בכל מקום שהם, בין גושן לארץ מצרים, ברבים

אלא כמו שנברא האדם יחידי , עוד עיקר מחודש כי אין הבריאה כללית שנבראה בחסדו למען כל הברואים 52467 

גם אז כל אדם , גם בזמן שיש מאות אלפים רבוא רבבות אנשים על פני הארץ, עולםהוא נשאר יחידי ל 52468 

, וכן כל הנבראים, המים בשבילו, השמש מאירה בשבילו, מישראל יחידי בעולם וכל הבריאה בשבילו היא 52469 

והיה , שהשמש שהאירה לישראל בארץ גושן לא האירה בארץ מצרים, וגילוי זה נתגלה במכת חושך 52470 

שלמצרי היה חושך ובאותו מקום היה אור , וכן בין כל מצרי יחידי וישראל יחידי, ימש חושךחושך אפלה ו 52471 

 52472 .השמש ששימשה בשביל היחיד מישראל לא שמשה בשביל המצרי, לישראל

וכן בערוב שלא , ישראל שותה מים והמצרי דם, וכן במכת דם ישראל ומצרי היו שותים מאותה הקערה 52473 

וכשפגש ישראל , כשפגש מצרי היה קורעו וממיתו, ליה בין רבים לרביםוזוהי ההפ, נכנס בגבול ישראל 52474 

 52475 .ונלמד מזה שלא ממית אלא החטא ממית, (ר"שמו) ל במדרש"וכל זה מפורש בדבריהם ז, לא פגע בו כלל

היא המצווה לכל חיה וחיה במי לפגוע , וההשגחה הפרטית המשגיחה ביחוד על כל אחד ואחד מבני אדם 52476 

הפליה זו שנתגלתה במצרים לא לשעה נתגלתה , ופקודתו היא הפוקדת את כולם´ ודבר ה, ובמי לא 52477 

ר הכיר וידע בבירור שהעולם "וכמו כשנברא אדה, אלא הכל היה לימוד לדורות, כמאורע מיוחד במינו 52478 

 52479 .ה מחדש את עולמו בשביל כל אחד ואחד"כן הוא תמיד שהקב, נברא רק בשבילו

לפרשה עמוקה זו ביסוד בריאת העולם וחידושו הנלמד ומתגלה ה מגיע "כשהיה מורי ורבי מרן זצללה 52480 

, וכן היה אומר, בציור מפליא ומרעיד את הלב, היה מוסיף לזה מוסר השכל עמוק מאד, ביציאת מצרים 52481 

שאם הגידו לנו על מלך שציוה לשלוח רכבת מיוחדת למדינה אחרת להביא כלבלב , משל למה הדבר דומה 52482 

ועכשיו יעשה נא האדם חשבון , ינים למשמע אזנינו שיתכן רצון פרוע כזההלא לא היינו מאמ, ששכח שם 52483 

 52484 .ה שנברא רק בשבילו"איך הוא משתמש בעולמו של הקב, עם נפשו

כדי שיוכל , ה בכל מעשי ידיו שתאיר לו"בכח ממשלתו שהמשילו הקב, האם אינו שולח ומצוה על השמש 52485 

שעשהו , ם איך לא חס על כבודו ועל צלם אלהיםהלא יבוש ויכל, למלא את רצונו הפעוט ותאותו השפלה 52486 

ויתאזר בגבורה , ואם יעמיק במחשבה כזו אז ודאי שתחזירהו למוטב, כנזם זהב באפו הנובר באשפה 52487 

ויהיה ראוי לממשלה שהמשילו , ה"ויתעטר שוב בתפארת אדם שעטרו הקב, להיות אחראי על מעשיו 52488 

 52489 .ה על כל מעשי ידיו"הקב

שכולם נבראו בריאה מיוחדת בשבילו כדי , יר במערכת העולם כפי מה שנתבאריתבונן האדם המאמין המכ 52490 

וכשהשמש מאירה לו היא ממלאת , השמש והירח וכל מערכת הכוכבים וכל העולם ומלואו, לשמשו 52491 

אמר לשמש עבדא , ל על יהושע שאמר שמש בגבעון דום"ש ז"וכמ, פקודתו כעבד הממלא פקודת אדוניו 52492 

ואין , והנך חייב לציית לי ולעשות פקודתי, (´ד י"ר פ"ב) רח משתחוים ליבישא הלא כתיב השמש והי 52493 

שעליו נאמר כל , שכל הנבראים עומדים לפקודת האדם, הדברים אמורים ביהושע דוקא אלא בכל אדם 52494 

 52495 .(דליות יחזקאל)  .שתה תחת רגליו

 52496 

 52497 מאמר קצו

´ שמות ט) ני ועמי הרשעיםהצדיק וא´ וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם ה 52498 

 52499 .(ז"כ

אבל , כ אם גם לפי שעה מתגבר האדם עליו"ע, (אינו זובחו) אבל אינו מבטלו, יש שהאדם דוחה את יצרו 52500 

יתגבר הקפיץ יותר והיינו הבחינה כל הגדול מחברו , אשר כלעומת שידחוק יותר, הוא כדוחק על הקפיץ 52501 

 52502 .(ב"סוכה נ) יצרו גדול ממנו



ודאי לא חשב לרמות את משה כי , ואני ועמי הרשעים וחשב בעצמו שאומר האמתהצדיק ´ פרעה אמר ה 52503 

כ ויכבד את לבו עד שיצא מגדר התשובה לגמרי "מ כתוב אח"ומ, אין התורה מוסרת שקרים כאמת 52504 

, והביאור הוא שכיון שלא ביטל יצרו לגמרי אלא רק דחק אותו, (´ו ג"תשובה פ) ´ם בה"כ הרמב"וכמש 52505 

 52506 .ל"וזוהי התאמצות הקפיץ כנ, חקה אותו עוד יותר והכבידה את לבוכ העקשנות שבו ד"ע

ישובו רשעים , על הפסוק וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, קרח´ דבר נפלא בזה מצינו ברבנו בחיי פ 52507 

אחר שנאכלים באשה של גיהנם חוזרין , ירמוז לתוקף היסורין שאין להם קץ, לשאולה ולא אמר ירדו 52508 

, וכן חוזרים חלילה לדורי דורות וזהו לשון ישובו, די שיהיו עוד למאכולת אשומתחדשים כבתחלה כ 52509 

אחר שנשרפה , אלא גם אחר שנאכלים באש הגיהנם, ז יש פעולת הקפיץ"ביאור דבריו לא רק בעוה 52510 

 52511 .וכה חוזר חלילה לבלי סוף, מ עדיין נשאר השורש וחוזר וניעור"מ, טומאתם ולא נשאר לכאורה כלום

דכל הטומאות נשרפות בגיהנם נאכלות , ז היא לא תעזבנו גם שם"שיות עורף בעוהמי שהיתה לו ק 52512 

היא צד הטומאה לעומת אותו עצם קטן שאינו , אבל לא העקשנות היא נשארת למרות שריפתה, ומתבטלות 52513 

ונדרשת שריפה חדשה , היא שוב מפתחת את הטומאה כפי שהיתה, וממנו תחיית המתים דקדושה, נרקב 52514 

 52515 .(112´ א ד"מכתב מאליהו ח)  .קץשריפות לבלי 

 52516 

 52517 מאמר קצז

´ שמות ט) הצדיק ואני ועמי הרשעים´ וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם ה 52518 

 52519 .(ז"כ

הרי ! להכנע ולומר תכף ומיד חטאתי, גדול ונורא הוא המאמץ שצריך האדם להתאמץ לשבור גאון נפשו 52520 

כמה , ל להאבן והחול הגס"עד שדימוהו חז, לבו ועקשנותוהדוגמא של פרעה הרשע המפורסם בהכבדת  52521 

ת לבני אדם "גדול כאבו וצערו בשוללו מעצמו את האושר הגדול של הבחירה החופשית שהעניק השי 52522 

 52523 .כפוף הוא לכבלי הטבע ומשעבד עצמו לגאות לבו הריק, לטוב להם

אבל אין , וב את המלה חטאתיהואיל להוציא מלבו העק, אחרי כל ההתראות והאזהרות שמתן עונשן בצדן 52524 

וכך במכות , הצדיק ואני ועמי הרשעים´ ה, זו תשובה שלמה שהרי גורר ומשתף הוא גם את עמו 52525 

במכת הארבה הואיל כבר להכנע וצעק , הראשונות בכל דבריו אין אף ריח של הכנעה ורגש תשובה אמיתי 52526 

שזהו , ´ולכם נביאי ה´ יא לההכניע עורפו הקשה לומר בפרהס, אלקיכם ולכם´ מצרת לבו חטאתי לה 52527 

וכאשר תמצא ידו נביא דורו או מורה צדק או , ל"ב וז"ל שער הכניעה פ"מתנאי התשובה כמובא בחוה 52528 

 52529 .קורא על הדרך יכנע לו וישפל לפניו

כי כשיסופר בכל העולם כל , להעמיד את פרעה בחיים היה למען ספר שמי בכל הארץ´ עיקר כוונת ה 52530 

, הרי תובלט עקשנותו של פרעה שהיא היתה השורש לכל העלילות והמאורעות ,ביציאת מצרים´ מעללי ה 52531 

ולקח זה ישמש לדוגמא לדורות , ת שלח על מצרים"עקשנות זו שבטבע יסודה גרמה לכל העונשין שהשי 52532 

, כי כל שהייה פוסלת וכל התחמקות הוא כטובל ושרץ בידו, ולומר חטאתי´ להתודות לפני ה, הבאים 52533 

ויש אומרים שהמלך , לא להתעקש כי אם להתוודות, בה שלמה זהו רצון הבוראלהטהר ולשוב בתשו 52534 

ילקוט ) ולקח מצרים למדם לחזור בתשובה שלמה תכף ומיד, שהיה בימי יונה הוא פרעה מלך מצרים 52535 

 52536 .המדע והחיים)  .(יונה

 52537 

 52538 מאמר קצח

´ שמות ט) שעיםהצדיק ואני ועמי הר´ וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם ה 52539 

 52540 .(ז"כ

שהחזקת הלב , (´ג´ שמות ז) ן"דעת הרמב, על הנהגה זו של פרעה בתקופתו האחרונה נחלקו הראשונים 52541 

ודעת הספורנו שם שההחזקה לא היתה אלא שלא , הנאמר על פרעה היא נטילה מוחלטת של הבחירה 52542 

אולם , ו הבחירהנשארה אצל´ אבל בנוגע לשלחם מחמת קיום רצון ה, ישלח אותם מכובד המכות 52543 

אבל בזמן המכות הראשונות כולי עלמא לא פליגי , הפלוגתא אינה אלא בנוגע להנהגתו בתקופה האחרונה 52544 

 52545 .שהיה עדיין בתחום הבחירה

ולמעשה אין , הצדיק ואני ועמי הרשעים´ ויש ללמוד מזה שיתכן ואדם יזכה לראות את האמת ולומר ה 52546 

כך , וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף לחטואוכמו שאמרו על זה במדרש , נוגע לו מאומה 52547 

וכן נבוכדנצר בזמן , משהצרה עוברת חוזרין לקלקולן, הם הרשעים כל זמן שהם בצרה הם מכניעים עצמן 52548 

שנאמר כען אנא נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל , ה"שהיה בצרה היה מקלס להקב 52549 

ענה מלכא ואמר הלא דא היא בבל רבתא די , בגדולה התחיל מתגאהוכיון שראה עצמו , מעבדוהי קשוט 52550 

אף פרעה עשה כן וירא פרעה כי חדל המטר והברד , אנא בניתא לבית מלכו בתוקף חסני וליקר הדרי 52551 

 52552 .(´ב ז"ר י"שמו)א  והקולות ויוסף לחטו



כל אין תפילה ומיד כשהצרה עוברת נשכח ה, הוא מרבה בתפילות ומעשים, אדם שיש לו חולה בתוך ביתו 52553 

וכן להיפך בשעת תוקף , ם"ש הרמב"טבע זה שייך ליצר הרע שהוא הנמשל של פרעה כמ, ואין מחשבה 52554 

מבלי , ולאחר כמה ימים חוזר שוב למסלולו הרגיל, הוא עורך סעודת הודיה וקורא הלל, שמחה של אדם 52555 

 52556 .לקלוט בעצמו התעלות כל שהיא

, ת מעשה יחד עם האמונה השלימה אפשר לו להרשיעאלא גם בשע, ולא רק לאחר שעת הצרה או השמחה 52557 

באותה שעה עצמה חשב שיוכל , ´וכן מצאנו אצל בלעם שבאותה שעה שאמר לא אוכל לעבור את פי ה 52558 

זהו ענין אחד שאנו למדים , כי עם הראיה הבהירה יש לאדם גם טבע פחות, לקללם למרות רצונו יתברך 52559 

 52560 .אותו מפרשה זו

ל על הפסוק ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובתנוריך "אמר חזענין נוסף בפרשתינו הוא מ 52561 

עוד זו דרש תודוס איש רומי מה ראו חנניה מישראל ועזריה , (7ג"פסחים נ)א  ואיתא בגמר, ובמשארותיך 52562 

ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת , נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים, שמסרו עצמן על קדושת השם 52563 

אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי אומר בשעה , או בביתך ובתנוריך ובמשארותיךהשם כתיב בהו וב 52564 

ל ממיר שעמד "ושמעתי ממרן המשגיח זצ, אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה, שהתנור חם 52565 

 52566 .הלא כח הבחירה ניתן רק לאדם? וכי יש להם לצפרדעים בחירה, ו"בתימה על הק

אינו , ענין זה שרק לאדם יש בחירה ואילו לשאר הנבראים אין בחירה כי, ל"ואמר על זה המשגיח זצ 52567 

הרי מצאנו באמת בזמן בריאת העולם שהארץ , אומר שלשאר הנבראים אין אפשרות במציאות לשנות 52568 

אלא ותוצא , הארץ נצטוותה שתוציא עץ פרי שיהא טעם העץ כטעם הפרי והיא לא עשתה כן, שינתה 52569 

אין זה אלא מגודל , ומה שידענו שאין לשאר הנבראים בחירה, (י"רש) יהארץ עץ עושה פרי ולא העץ פר 52570 

ומגודל האימה אין להם בחירה , כפיפות של עושים באימה רצון קונם, ´כפיפותם של הנבראים לרצון ה 52571 

 52572 .´לעבור על רצון ה

ה הקל וחומר שדרשו חנני, היא המונעת בעדם מלעבור על רצונו´ הבהירות שיש לכל הנבראים ברצון ה 52573 

בא ללמד על האימה שיש לשאר , י מן השמים ומן הארץ"ו המוזכר ברש"והק, מישאל ועזריה מצפרדעים 52574 

כי , ´עד שיהיה האדם מוכרח לעשות רצון ה, שתהיה גם על האדם באותו אופן שהיא על הבריאה, הבריאה 52575 

פתח כח וממנה מת, היא האפשרות לחיות בחושך שבו אין רואים את הגילוי, הבחירה שניתנה לאדם 52576 

 52577 .הבחירה

הריהו מפקיע את עצמו מהבחירה ונעשה למוכרח , כמה שאדם מרומם עצמו מהחושך על ידי שבירת היצר 52578 

כי אז לא היה האור הבהיר , ואם היה אדם זוכה לבטל את החושך כליל, בנוגע למדריגות הנמוכות ממנו 52579 

המדריגה היותר גבוהה , שוןובזכרוני איך שאמר בזה הל, משאיר מקום לבחירה כלל והיה נהפך למוכרח 52580 

 52581 .ומוכרח היינו ללא בחירה כלל, אצל אדם היא להיות מוכרח

ע על הלאו דלא תחמוד "לפי פירושו של הראב, ענין הפיכת האדם למוכרח יש לו גם מקום מעיקר הדין 52582 

 52583 ,ועתה אתן לך משל, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו, אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה, ל"וז

לא יחמוד אותה בלבו שישכב עמה כי , והוא ראה בת מלך שהיא יפה, דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה 52584 

ואחר , ואל תחשוב זה הכפרי כאחד המשוגעים שיתאוה שיהיו לו כנפים לעוף השמים, ידע שזה לא יתכן 52585 

צטוה האדם הרי שנ, יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי, שידע שאשת רעהו אסרה לו השם 52586 

והיינו הפקעת הבחירה והפיכה , שלא יהיה לו אפילו חמדה לעבור עבירה, שיהיה האיסור בהיר כל כך 52587 

 52588 .למוכרח

וגם , עמדו לנגדם קשיים מצד הבית, ישנם אנשים שבבחרותם עמדו בפני נסיון אם להשאר בתלמוד תורה 52589 

שהם מתבוננים למפרע הם תמהים וכ, ולאחר שהתגברו על הנסיון הצליחו בתורה, בעלי כשרונות לא היו 52590 

כי בשעת מעשה כשהחושך שלט עליו היה , כיצד היה לו הוה אמינא לעזוב את לימוד התורה, על עצמם 52591 

, הנה סילק בזה מעצמו את חושך הנסיון, אבל לאחר שהתגבר על הנסיון, אמנם הנסיון קשה עד מאוד 52592 

 52593 .ובמצב האור אין נסיון כלל

ומי שהוא במצב , ולהיות תמיד במצב של עולה, בבהירות ההשקפה, ידותבתיקון המ, הבה ונתחזק בעבודה 52594 

ומי שאינו מתעלה כסדר , גם כשהשעה דחוקה לו ומחפש טרף למחייתו, של עליה הוא הנקרא בן תורה 52595 

פירושה של התעלות היא הפיכתו למוכרח , אדם כזה חי את ימיו ללא תכלית, למעלה למעלה אינו בן תורה 52596 

 52597 .(מערכי לב)  .´ה בה בעל בחירה וזוהי עבודת הבנוגע למדריגה שהי

 52598 

 52599 מאמר קצט

הקלות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי ´ ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה 52600 

 52601 .(´ט ל"כ´ שמות ט) הארץ´ לה



 52602 אדם אוכל חלב ומת בדמי, שכל עונשי התורה הם בהנהגת נס נסתר, (ו"ו ט"בראשית מ) ן"כתב הרמב

ובני אדם , כ עדיין כאילו מחיצה מבדלת"ואעפ, מיתתו זו ודאי אינה כי אם מהאוכל חלב ונכרתה, ימיו 52603 

כשרואים מים נהפכים לדם אז , נס הוא בגילוי הגמור מבלי שום קליפה וקרום, מעמיסים את זה בענין טבע 52604 

 52605 .´בקרב הארץ שהכל הוא רק רצונו ית´ גלוי לעין כל כי אני ה

וזה היה סוד הנסים , בקרב הארץ´ לעין כל בגילוי הגמור כי אני ה´ שם נתגלה שמו יתמ הוא ש"סוד יצי 52606 

שבטבע הוא טמיר נחשף ´ ורצונו ית, השולט בכל הבריאה´ שהיה מפורסם וגלי לעין כל שמו ית, מ"שביצי 52607 

ם ולא היה יכול לעבור בשתיקה על שו, משה רבינו שהיה שונא עול בפועל הגמור, ונעשה גלוי לעין כל 52608 

לא , דכיון שיסוד הנסים הוא בפועל ובגלוי, רק הוא זכה להיות שליח הגאולה ופועל הנסים, עול וחמס 52609 

במדה זו , ובה במדה שנמצאים בבחינה של בפועל, יוכל להיות בעל הנס רק מי שהוא בבחינה של בגלוי 52610 

אם , דולה ונשגבהאם יהיה האדם בעל מעלות ומדות טובות בדרגא ג´ ולהיפך אפי, פועלים ועושים נסים 52611 

 52612 .לא יוכל להיות בעל הנס בשום אופן, אך לא יהיה בבחינה של בגלוי

ש ראשונים דאיתרחיש "פ לאביי מ"ל ר"א, בביאור עמוק ונחמד (.´ברכות כ) ל"ובזה יתבארו לנו דברי חז 52613 

הוא ואנן  בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין, אי משום תנויי, ש אנן דלא מיתרחיש לן ניסא"להו ניסא ומ 52614 

ואילו רב יהודה כי הוי שליף חד , ואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא, קא מתנינן שיתא סידרי 52615 

ל קמאי הוו מסרי נפשייהו "א,ואנן קמצערינן נפשין ומצוח קצוחינן ולית דמשגח בן, מסאנא אתא מטרא 52616 

א כותית דהות לבישא א בר אהבה חזיה לההי"כי הא דר, ש"אנן לא מסרינן נפשין אקה, אקדושת השם 52617 

 52618 .סבר דבת ישראל היא קם קרעיה מינה, כרבלתא בשוקא

דבענין כזה לא הוה , והנה פשוט שאין מדובר כאן אודות פרט של מסירות נפש שמחויבים בו מצד הדין 52619 

שדרגת הנסים באדם היא כפי , אלא שאביי גילה לנו כאן דרגת הנסים, אמר אביי אנן לא מסרינן נפשין 52620 

, במדה זו הוא בעל הנס, עד כמה שהוא בדרגת מסירות נפש דרגת בפועל ובגלוי, השם שבודרגת קידוש  52621 

ר שהיה בדרגא של "מש, היא רק במי שהוא בדרגא של בגלוי, דהנהגת הנסים שהיא הנהגה של בגלוי 52622 

לכן היתה על ידו , ז"שמיד כשראה עול נלחם עמו לבערו מבלי שיוכל לוותר ע, שונא עול בפועל הגמור 52623 

 52624 .ברוח פיו ובנטיית ידו עשה בהטבע כחומר ביד היוצר דזו היתה מדתו, גה של בגלוי הנהגה נסייתהנה

אבל מדרגת כי הוה שליף חד , אבל רק לפי דרגתם הם כקידוש השם, פ ואביי גם הם היו בדרגת הנסים"ר 52625 

של בגלוי י היה בדרגא "משום דר, זה היתה רק דרגת רב יהודה, מסאנא אתא מטרא שיהיה כל כך בנקל 52626 

ולכן זכה לדרגת בגלוי של נסים במדה כל כך , עד שלא היה יכול לעבור בשתיקה על כל דהו, שונא עול 52627 

במדה זו נכנסים תחת הנהגה של נסים ומתמעטים , שבה במדה שנכנסים לדרגא של בפועל, גדולה 52628 

יהיה בשום אמנם בעל נס לא , ז"הרבה דברים אדם עובר עליהם בשתיקה ויש לו היתרים ע, הקשיים 52629 

 52630 .משום שאינו אלא בדרגת בכח, אופן

ע מחוייב "שהרי ראינו באמת שרב יהודה בדרגתו ראה א, ומזה יוצא לנו שהדין משתנה לפי בחינות האדם 52631 

דיין הריהו דרגא ובחינה ואין זה סתם , פ היו פטורים עליו בדרגתם הם"למסור נפשו על דבר שאביי ור 52632 

ובלא זה לא יוכל לעשות משפט זוהי , יך לחקור ולדרוש את הדיןדרגתו של דיין היא שהוא צר, מינוי 52633 

 52634 .דרגתו בדיינות

משום דהם , הם יכולים לעשות דין בלי חקירה ודרישה, (.ב"סנהדרין פ) וישנו דיין של קנאים פוגעים בו 52635 

ר הרי עשה תיכף דין ויך את "מש, כ גדול עד שקנאים פוגעים בו"בדרגא של דיין שונא עול בגילוי כ 52636 

משום שהוא , א בר אהבה עשה דין תכף ומיד"וכן ר, משום דהוא היה בדרגא של בפועל הגמור, צריהמ 52637 

 52638 .היה בדרגת קנאים פוגעים בו

הראשונים היו עמוסים ומחויבים בתלי תלים של דינים על כל צעד וצעד , וכן הולכות הבחינות ופוחתות 52639 

שבדרגתנו אנו כמעט שיכולים להפטר מכל  עד, והוא משום רחקות דרגתנו מדרגתם, ואנו פטורים גמורים 52640 

דבה , אבל זה ודאי שבעל נס לא יהיה בשום אופן, וכן הולך האדם הלוך ופחות והכל בהיתר, התורה כולה 52641 

דבמדה שאדם מודד מודדין , הרי הבריאה וההנהגה הן בנסתר אתו, במדה שהוא הנהו בכח נסתר במדה זו 52642 

 52643 .(.´סוטה ח) לו

והיה עובד כל העת במרץ , ובכל זאת לא השגיח על עצמו, ה שנים מסוכן גדולל היה כידוע כמ"ר ז"אדמו 52644 

אבל אחרי שכבו כרבע , ופעם אירע שאחרי מאמר של שש שעות בערך הלך לנוח קצת, רב מבלי לנוח 52645 

ר "אדמו, ז"והיה באותו מעמד אדם גדול ואמר ע! שעה מיד התנער וקפץ ממקומו בקראו בקול עצלות 52646 

 52647 .אנו הננו עצלים וקוראים לזה מסוכנים, לזה עצלותהריהו מסוכן וקורא 

דאנו מחמת דרגתנו פטורים באמת מכל , והם מבוארים לפי דרכנו, מה גדולים ונשגבים דברי חכם אלו 52648 

דעל , מסוכנים אנו ופטורים מהכל, דבנקל הוא למצוא על כל דבר תלי תלים של היתרים, התורה כולה 52649 

עמוסים על , דרגתם הם היתה שהיו עצלים גם בשעה שהיו מסוכנים ,כ יש היתרים עד אין שיעור"עצלות ג 52650 

 52651 .(דעת חכמה ומוסר)  .כל צעד דינים והלכות עד אין שיעור



 52652 

 52653 מאמר ר

´ שמות ט) ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נתך ארצה´ ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרוש כפיו אל ה 52654 

 52655 .(ג"ל

ויהי בנוסם ´ שנא, בימי יהושע על האמוריים? ימתי ירדול ומטר לא נתך ארצה תלאן ברפיון וא"אמרו חז 52656 

ר "מד) והשאר עתידין לירד בימי גוג ומגוג, השליך עליהם אבנים גדולות מן השמים´ מפני בני ישראל וה 52657 

ואימתי ירדו בימי , נתן קולות וברד´ ש וה"ת מוסיף שגם הקולות היו תלויים כמ"ורבינו בחיי עה, (´ב ח"י 52658 

 52659 .שמיע אל מחנה ארם קול רכב וקול סוס חיל גדולה´ וה´ אלישע שנא

או כל דבר המבטיח את , כאשר צריכים בני אדם קרוצים מחומר וחלושי כוח להכין להם צידה לעת מצוא 52660 

הם עושים זאת בימי רווחה בעת שיש להם היכולת לקמץ מצרכיהם , העתיד ליום שתקצר ידם מהשיג 52661 

 52662 .ל מחסור לתקופה של שעת חירוםהכל כדי להכין לימים ושנים ש, והוצאותיהם

הרי זה פליאה למה היה , ובכל יום מחדש בטובו יצירות חדשות, ה שהוא יוצר כל היצורים"אבל הקב 52663 

ה "הכי ייבצר מהקב? ולא תלאן באויר בכדי להשליכם על האמוריים, צריך לגנוז את הברד שירד במצרים 52664 

למה היה ? ניש האמוריים ולהגן על ישראללהע, לייצר כלים שונים כמו ברד ואבני נגף לשעת הצורך 52665 

והלא אין עניות , צריך להשהות את הברד וגם את הקולות ממצרים עד לימי יהושע ועד לימות המשיח 52666 

 52667 ?במקום עשירות

בכל אחד , כי הוא נוצר מכוח האנחות של בני ישראל, ה"ל שהברד שהיה במצרים חביב היה לפני הקב"וי 52668 

יהם של איש ואשה תינוק ותינוקת מבני ישראל הסובלים ונאנקים מפתיתי הברד היו ספוגות דמעות 52669 

מדמעותיהם הרותחות נעשתה אש מתלקחת , כל אנחה עלתה השמימה והבקיעה רקיעים, בשיעבוד מצרים 52670 

ויש לה זכות וכח גדול לנקום ברשעי הגויים והמציקים , ה"ויצירה כזו חביבה לפני הקב, בתוך הברד 52671 

 52672 .לישראל

דמעות ואנחות מעורבות יחד , ה"ים ואש מעורבים עשו שלום להגן על בניו של הקבוזהו נס בתוך נס מ 52673 

נס בתוך נס היא יצירה שיצרו בני , הן יצירות מיוחדות המסוגלות לכבוש את אש חמת הרשעים, בדם 52674 

 52675 .ולכן גנזו והצניעו עד לימי יהושע ואף לימות המשיח, ה"ישראל והיא חביבה לפני הקב

האנחות והצעקות שעלו , יחד עם הברד במצרים נשארו תלויים עד לימי אלישעב´ גם הקולות שנתן ה 52676 

הם אשר יצרו את הקולות השמימיים אותם , ש ותעל שועתם אל האלקים"השמימה מבני ישראל כמ 52677 

היא עולה , אנחה אחת המתפרצת מלבו של יהודי אחד משקלה רב וגדול, ה על מחנה ארם"השמיע הקב 52678 

 52679 .וביםהשמימה ומולידה מליצים ט

פ שהיו יוצאין "בא וראה אע, ג בוכה"ישמעאל כהן גדול להריגה היה רשב´ ג ואת ר"כשתפשו את רשב 52680 

לכן הרגו אותי תחלה , זה אומר אין אני גדול מחבירי אלא חבירי גדול ממני, להריגה היו מכבדין זה את זה 52681 

והיו מפילין גורלות , יריוזה אומר הרגו אותי תחלה ואל אראה במיתת חב, כדי שלא אראה במיתת חבירי 52682 

ג והשיבו "ישמעאל כהן גדול את ראשו של רשב´ נטל ר, ונפל הגורל על רבי שמעון בן גמליאל תחלה 52683 

איך נטמנה לשונך בעפר והיאך נתמלא פיך באבנים , בחיקו והיה מגפפו ומחבקו ומנשקו ואמר ליה רבי 52684 

 52685 .ועפר

זקף רבי נהוראי עיניו שמע קול בכית עופר , בדרךרבי נהוראי ורבי יצחק קמו ללכת , (ח רות"זו) ק"ובזוה 52686 

? אמר רבי נהוראי לרבי יצחק שמעת משהו, האילים הבוכה על אריה אחד הרשום תמיד בכסא הקדוש 52687 

זאת לפי  0ידעו 0לא 0נחמיה 0רבי 0אמר 0?הוא0ל שמעתי קול אחד הבוכה על אריה אינני יודע מי "א 52688 

ישמעאל בן אלישע כהן ´ הבכיה היא של ר, יתה הבכיהלימים מועטים נגלה הדבר בעולם למה ה, שעה 52689 

שבכיה זו לא תסתלק מכסא המלך עד שיעשה , י המלכות"גדול שבכה על ראשו של רבן גמליאל שנהרג ע 52690 

 52691 .ה נקמות בשאר העמים"הקב

לא נשתנה , עוד משוטט ומרחף בחלל אוויר העולם, ג"ישמעאל שהרים בכדי לבכות את רשב´ קולו של ר 52692 

ישמעאל הולך ´ הקול הזה שבקע מעמקי הנשמה של ר, קול אריכתא אמיתי ונצחי, לא נחלשהקול הזה ו 52693 

, כאלה הם לבבות החכמים שבהם מצוי מן האור העליון, שם הוא מהדהד בלי הרף, ועולה עד לב השמים 52694 

 52695 .ולכן קולם הוא קול שאינו פוסק

ל עד היכן עמד להם "שואלים חז, (יתרו ומשפטים) נעשה´ ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דבר ה 52696 

י "והעלה את הארון ע, ה כשבנה המקדש והשלים המלאכה"הקול נמשך עד שלמה המלך ע? אותו הקול 52697 

והלויים והמשוררים מלובשים בוץ ומשוררים , הכהנים והנשיאים לדביר הבית ולקודש הקדשים 52698 

היו כולם מנגנים ומשוררים , ותועמהם כהנים ומאה ועשרים מנגנים בחצוצר, במצלתים ובנבלים ובכנורות 52699 

 52700 .(א"ל´ ש ב"ר שיה"מד) ´בקול אחד להלל ולהודות לה



כל כך הוצתה בלבם האש , הקולות אשר השמיעו בני ישראל במתן תורה היו כה חזקים תמימים ואמתיים 52701 

קול , עד לימי שלמה המלך ביום הקמת בית המקדש, עד שזו דלקה במשך כמה מאות שנים, השמימית 52702 

 52703 .(מעייני החיים)  .ות אש שאינו פוסק והוא נמשך ומהדהד עד היום ויוסיף להדהדחוצב להב

H 52704 

 52705 

 52706 בא

 52707 מאמר רא

 52708 .(´א´ שמות י) אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ´ ויאמר ה

, הרי פירושו שנעשית ידו כבדה וקשה לו להגביה אותה, אם אומרים כן על היד שלו? מהו הכבדת הלב 52709 

אבל כבידות הלב פירושו מרגיש בלבו את האמת והשקר ? לגבי לבו של אדם אבל איך נפרש כבדות 52710 

כי הוא מתגבר בו , ז אינו יכול ואין בכחו לסלק השקר לגמרי"ובכ, ומודה בם בבירור מעל כל ספק 52711 

כלומר שהחטאת הוא ! וזהו לפתח חטאת רובץ, זהו הכבדת הלב, ומחשיך את האמת שלא יזדקר בפניו 52712 

אבל את השקר הוא רואה , נמצא כי לבו יודע גם את האמת הטמון תחתיו! מכסהוהשקר רובץ על האמת ו 52713 

 52714 !לפניו גלוי

ברם הרואה ומבין ואינו מתגבר על ! מי שאינו מבין כלל הרי נמשל כבהמות נדמו ואינו בגדר אדם כלל  52715 

ידושין ק) ל"ש חז"והתרופה לזה הוא התורה וכמ! והוא יצר הרע המכונה פרעה, תאוותיו זהו כבדות הלב 52716 

, עיקר כבדות הלב הוא מסך המכסה עיני הדעת, ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי יצה"אמר הקב, (7´ל 52717 

ר "כשם שהיצה, ר"כי היא היפך היצה, י התורה"והעצה לצחצח את הדעת מהאבק המחשיך הוא רק ע 52718 

לראות  ק אור מצוחצח בהיר"כן בתוה, לכסות פני האמת וההכרה האמיתית, עיקר כחו בהכבדת הלב 52719 

 52720 !האמת בטהרתה

ומכיון , דברי תורה קשים לקנותן ככלי זהב ונוחים לאבדן ככלי זכוכית, (ו"חגיגה ט) ל"אבל כבר אחז 52721 

כי יש כח כזה באדם שמסמא את , כ פשוט"ל דבר זה על כרחך אתה אומר שאין הדבר כ"שהודיעו לנו חז 52722 

אדם גדול כזה שכבר עמל בתורה בכל ´ וכן אפי, עיניו ומטמטם לבו לחשוב כי יקנה דברי תורה דרך אגב 52723 

ז עלול הוא להטעות את עצמו ולחשוב כי התורה תישאר בידו לעולמים גם אם "בכ, כחו וקנה דברי תורה 52724 

 52725 !ל להודיע כי לא כן הוא"ולכן הוצרכו חז, יסיח דעתו

בעמלות  להודיעך על הצורך הגדול, ל ואמרו קשים לקנותן ככלי זהב"ויש להתבונן עוד במה שהמשילו חז 52726 

כי כמו כלי זהב לא ישיגנה רק אדם אחד מתוך רבבות בני אדם אשר הגיע לעושר מופלג משאר , התורה 52727 

ומשים לילות , כך דברי תורה לא יזכה בה אלא מי שעלה למעלה ראש בעמלותו ויגיעתו לקנותן, האנשים 52728 

ומצא כדי , ויגע וזכהואף אותו בן אדם נבחר ונעלה שכבר עמל , כימים להגות בה ובאהבתה ישגה תמיד 52729 

לאבד כל , בכל זאת עלול הוא ברגע אחד בהיסח הדעת אחד, מדתו בתורה יותר מכל בני גילו הרבה מאד 52730 

 52731 .תורתו שקנה ביגיעה ועמל שנים רבות

ש "וכמ! שאם יסיח דעתו מהן יפלו מידו וישברו לרסיסים שאין להם תקנה, ונוחים לאבדן ככלי זכוכית 52732 

לא כמו , אם תעזבני יום יומיים אעזבך, על דברי תורה קאי (ח"מגילה י) ל"ואחז, התעיף עיניך בו ואיננו 52733 

! לא כן הדבר, שסוברים שאם עבר יום ולא עסק בתורה יצטרך לתת דין וחשבון על יום זה שביטל ותו לא 52734 

, וכשיבוא לעסוק בהם אחר כך, כי בהפסיקו מתלמוד תורה גם הימים הראשונים שעסק בהם בתורה יפלו 52735 

 52736 .יקשה לו לקנותם מפני ההפסק והיסח דעתו מהםהרבה 

אין , ה עוזרו אין יכול לו"ואלמלא הקב, ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו"אמר רשב 52737 

ו לא יהיה ראוי לעזרה מן השמים הרי אבוד הוא "ואם ח, אדם שיכול לנצח את יצר הרע בלא עזרת שמים 52738 

ת להצילו ממארב יצרו "שיתפלל אל השי? נצל מצפרני היצר הרעומה יעשה אדם ויזכה לה, ל"לעולמים ר 52739 

איזוהי עבודה שהיא בלב הוי , פ ולעבדו בכל לבבכם"עה (.´תענית ב) ל"הוא מה שאחז, לטהרו ולקדשו 52740 

 52741 .ועל ידי זה יזכה להנצל מיצר הרע שבלבו, שישעבד את לבו לשמים, אומר זו תפלה

ומה מאד , ת"בודה מלשון עבדות שנעשה בזה עבד להשיע, אנו למדים מכאן כי עיקר התפלה היא בלב 52742 

וכבר כתב בחובות הלבבות , מוזר הדבר שבפיו יכריז ויאמר עבד אני ובלבו יחשוב בדברים אחרים לגמרי 52743 

ובחר לו שליח , דומה לאחד ששלח שליח למלך לבקש עבורו רחמים בדינו, כי אדם שאינו מכוין בתפלתו 52744 

חתיכות בשר לשלוחים ´ נמצא שעשה ב, אם אדם מתפלל רק בפיו כן, טפש איך יקוה שישתדל עבורו 52745 

 52746 .(אור יהל)  !ולכן ידע אדם כי התפלה היא עבודה שבלב! שיבקשו עבורו

 52747 

 52748 מאמר רב

 52749 .(´א´ שמות י) אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ´ ויאמר ה



ל "א, כי אני הכבדתי את לבו ´ר יוחנן מכאן פתחון פה למינים לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה שנא"א 52750 

ושלישית ואינו ´ ה מתרה באדם בפעם ראשונה שני"אלא שהקב, ש בן לקיש יסתם פיהם של מינים"ר 52751 

כך פרעה הרשע כיון ששיגר לו , והוא נועל את לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא, חוזר בו 52752 

ערפך והכבדת את לבך הריני ה אתה הקשית את "ל הקב"א, פעמים ולא השגיח על דבריו´ ה ה"הקב 52753 

 52754 .(ר שם"שמו) הוי כי אני הכבדתי את לבו, מוסיף טומאה על טומאתך

ואמנם נכשלים בזה , אחד מדרכי היצר הוא! אלא הסכת ושמע? ויש להבין מה הפירוש פתחון פה למינים 52755 

ר עזבו את הלא יודע אתה כי רע ומ, שאם ישאלו אותו למה אינך עוזב את דרכך הרעה, רוב המון בני אדם 52756 

אבל מה אעשה שאיני יכול להתגבר על טבעי ואי אפשר , ישיב אמת הוא שנשבר לבי בקרבי על זאת, ´ה 52757 

כי כן המינים אומרים שלא היתה יכולת ביד פרעה ! להוי ידוע כי תשובה זו היא מינות, לי להשתנות 52758 

 52759 .שוביוחנן מכאן פתחון פה למינים שאינם רוצים ל´ וזהו מה שאמר ר, לעשות תשובה

פירוש דהנה אמר הכתוב וידעת היום והשבות , ה מתרה בו"ל אמר יסתם פיהם של מינים שהקב"אבל רשב 52760 

והוא יחיד , הוא המשגיח בכל העולמות´ היינו ידיעה ברורה בשכלו כי ה, הוא האלקים´ אל לבבך כי ה 52761 

לשכל והבנה אשר ולכאורה כל הידיעה הזאת שייכת רק , ומיוחד בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד 52762 

 52763 ?ומה שייך בזה חיוב של והשבות אל לבבך, במוחו של אדם

אם לא , הוא האלקים´ אם תהיה לו לאדם ידיעה שכלית כי ה´ שאפי, ק"אך אמנם זהו שחידשה לנו תוה 52764 

, ל"צ בלאזר זצוק"ומרגלא בפומיה דהגרי! ירגיש ידיעתו זאת בלבו לא הועיל כלום וכאילו לא ידע כלל 52765 

כך גם הריחוק , הרי אנו מבינים את ההבדל והריחוק מזה לזה, ידיעה עד לוידעת היום שכשם שמבלתי 52766 

ושמרת את חקיו , ´והיינו מה שכתוב בתורה וידעת והשבות וגו, הנורא מוידעת היום לוהשבות אל לבבך 52767 

ת "אז תשמור בשלימות את חוקי השי, כשתקיים שניהם וידעת עם והשבות אל לבבך, ואת מצותיו 52768 

 52769 .ומצותיו

הוא ´ הלא השכל צווח לו ומשכיל אותו לאמר ה? ומדוע באמת הלב לא ירגיש את מה שיודע השכל 52770 

וכחולי , (ט"יומא ל) ל עבירה מטמטמת לבו של אדם"אבל הענין הוא כמשאחז, האלקים אין עוד מלבדו 52771 

במחלת  כן, כי לא יעבור הדם דרכו כידוע, הגוף שאם נעשה סתימה חס ושלום בלב הרי הוא מסוכן למות 52772 

 52773 !הנפש לא יוכלו לעבור אמרי שכלו אל בתרי לבבו כי אטום הוא

וישיב אל לבו כי יש עונש , ´אז יבין לבבו כי רע ומר עזבו את ה, ואם יעמיק בהתבוננות ויעבור הסתימה 52774 

י כפילות העבירה נכפלה "כי ע, אך אם עבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר, ונקם ושלם על העון 52775 

 52776 .וממילא תשובתו קשה, ושוב לא ירגיש בלבו חומר העון אשר עשה, עשית עבההסתימה בלב ונ

י "י ניתוח דהיינו יסורים אם ע"אם ע, ה ברוב רחמיו מרחם על בריותיו ופותח הסתימה"אבל הקב 52777 

אם עשה ! ושולח התראתו אל לב האדם ומזהירו לאמר עשה תשובה וחיית ורבית, התעוררות אחרת 52778 

אבל אם גם בפעם , וכן בפעם שלישית, ל אזהרה שניה ביתר שאת ויתר עזתשובה מוטב ואם לאו מקב 52779 

, ה מטפל בו להזהירו שישוב ונעזב לנפשו בטבעו ומדותיו"שוב אין הקב, הזאת לא שמע ולא הטיב דרכיו 52780 

 52781 .עמו חזקתו שלא ישוב עוד וישאר בטמטום לבבו´ ומכיון שאין עזר ה

ויחדש בקרבו רוח טהורה להשיג מעלת , שישבור את טבעואבל ודאי יש אפשרות באיזה זכות או כח גדול  52782 

כמו מנעול על הדלת שקשה , ל והוא נועל את לבו מן התשובה"וזהו שאמר רשב, התשובה בלבו ובנפשו 52783 

ומדוייק , מ יש עצה ליכנס להביא מפתח ולפתוח את המנעול או לפרוץ הדלתות"אבל מ, לפתוח את הדלת 52784 

כלומר הוספתי טומאה על טומאתו , לבו ואין כתוב לקחתי את לבוכן בכתוב שאמר כי אני הכבדתי את  52785 

 52786 .ונעשה כבד לבו עוד יותר שלא יהיה נעזר ממני

ויש אפשרות , מטומטם וסתום בל יעבור בו הכרת שכלו, כ אין לבו מסולק ממנו רק נעול על מסגר"אעפ 52787 

ה והעלהו "ה הצילו הקבתדע שהרי פרע, שיבוא עד משבר ויסלק כל המנעולים והמחיצות וישוב לאלקים 52788 

שמע פרעה , וכשבא יונה וניבא על נינוה עוד ארבעים יום והיא נהפכת 0,בנינוה 0מלך 0ונעשה0מן הים  52789 

הטבילה בים והעליה מתוכו עשה רושם עמוק , והשיב כל אנשי נינוה בתשובה, ועמד מכסאו וקרע בגדיו 52790 

 52791 .רעה גם אחרי הכבדת לבוחזינן שהיתה יכולת התשובה לפ, בנפשו יותר מכל המכות שקיבל

כי יש לפעמים ששולחים לאדם מן השמים התעוררות , והנה מכל פרשת פרעה יש לנו ללמוד לעצמנו 52792 

אדם שאינו ראוי מצד מעשיו ´ ובפרט בעשרת ימי תשובה שאז אפי, י יסורים וכדומה"לשוב בתשובה ע 52793 

בהמצאו קראוהו בהיותו ´ הש דרשו "ת אל האדם כמ"מ בימים אלו מתקרב כביכול השי"מ, שיעוררוהו 52794 

אבל דא עקא שיש אנשים שכל , ש"ביחיד בעשרת ימי תשובה עי´ שזה אפי (ח"ה י"ר) ל"קרוב ואחז 52795 

אך מיד שעבר זמן זה , ההתעוררות שלהם אינה מחזקת אלא בזמן שהם נמצאים תחת סיבת ההתעוררות 52796 

 52797 .להולא ישיבו אל לבבם למהר להמלט על נפשם כאשר בתח, שוב ישנים שוכבים

שיתבונן תמיד מה הוא , ת ובמדת התשובה הוא שיכיר האדם את עצמו"לכן העיקר הראשון בעבודת השי 52798 

ואז יבחין ויראה ברור , ואיך מקושרים מחשבותיו ודיבוריו וכל מעשיו עם הרגשי לבבו, ומה הם כוחותיו 52799 



, ו והשניה בלבבווכל תנועותיו במאזנים ישקול כף אחת בשכל, את אשר לפניו את אשר יקרב או ירחק 52800 

? כי מדוע לא יכיר האדם את עצמו, ת"ולא יכריע אחד את חבירו אלא יהיו שוים ושקולים בעבודת השי 52801 

ש שארי בשר הדרים "וכ, בני אדם הדרים בבתים קרובים זה לזה יכירו זה את זה במשך זמן קצר´ הלא ב 52802 

 52803 ?איך אפשר שלא ידעו אחד את השני, ביחד בבית אחד שנים רבות

שאין לך מקום כל , אדם אחד שהורכב והושלם כולו מגוף ונשמה ביחד, תמיהה והפליאה כאן לפנינוומן ה 52804 

עפר מן האדמה , בשר ורוח, חלקים אלו והיו לאחד ממש גוף ונפש´ שהוא שלא יהיה מעורים בו באדם ב 52805 

וכמה , ללוהאדם הלזה חי עם עצמו שבעים שנה ואינו מכיר את עצמו כלל וכ, עם נשמת חיים אשר בקרבו 52806 

 52807 .וכזרים נחשבו! רחוקים שכלו ולבו זה מזה טפח ומחצה

כך גם ההכרח , לנגדי תמיד´ וכשם שהאדם מחויב במצות שויתי ה, ולזאת צריך האדם לדעת ולהזהר מאד 52808 

כי עינא וליבא תרי , להכיר את חומר גופו וכל תולדותיו שלא יביאנו לחטאת, לזכור את וחטאתי נגדי תמיד 52809 

עליו , וכשהאדם בא למצב שצריך לתת מה שהוא לגוף, (ה"א ה"ירושלמי ברכות פ) סרסורי דעבירה 52810 

 52811 .(לב אליהו)  .ל"להזהר שלא ימשכנו לטינופת ולשאול תחתית רח

 52812 

 52813 מאמר רג

 52814 .(´א´ שמות י) אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ´ ויאמר ה

להיות אצל האדם הון רב ואינו יודע המשגיח היה אומר דיתכן , אדם ביקר בל יבין נמשל כבהמות נדמו 52815 

ברכות ) ם"ל אמרו לעולם יקדים אדם שלום לחבירו ואפילו לעכו"הנה חז, מזה ואינו שומר עצמו מלאבדו 52816 

ויתכן שאדם , וטמון בקדימת שלום אוצרות מלא טוב, י זה"ב ע"והוא מדת דרך ארץ וזוכה הרבה עוה, (ז"י 52817 

וזהו הביאור , ב"נמצא דמאבד הזדמנות קלה לקנות עוה, לא יקדים שלום לחבירו בשוק ואפילו ליהודי 52818 

 52819 .יש אצלו יקר והוא לא יבין כבהמות נדמו, אדם ביקר

מהם כופרים בעיקר , ז בעולם החלו הדעות להשתבש באמונה"מעת היות ע, ל"ן סוף בא וז"כתב הרמב 52820 

מופת בשינוי מנהגו וכאשר ירצה האלקים בעדה או ביחיד ויעשה עמהם , ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית 52821 

ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני "ובעבור כי הקב, יתברר לכל בטול הדעות האלה, של עולם וטבעו 52822 

ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם , יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון לאשר ראו עינינו, כל רשע או כופר 52823 

 52824 .לבניהם

כבר הודה בחידוש העולם ובידיעת הבורא  ,כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוין בענינה 52825 

לפיכך אמרו הוה זהיר במצוה קלה כבחמורה שכולן , והאמין בכל פינות התורה, מהשגחתו וגם בנבואה 52826 

זהו שיהיה לבני אדם מקום שיתקבצו ויודו , וכוונת בתי כנסיות וזכות תפלת הרבים, חמודות וחביבות מאד 52827 

 52828 .כ"לפניו בריותיך אנחנו עויפרסמו זה ויאמרו , לקל שבראם והמציאם

הרי הוא מודה בחידוש , דהקונה מזוזה אחת וקבע בכוונה נכונה, מה שהמשגיח אמר´ מבואר מדבריו הק 52829 

הרי איבד הזדמנות לזכות להיות מודה , ואם אינו מנצל הזדמנות זו, העולם ובהשגחה ובכל התורה כולה 52830 

והוא מה שכתב , קיף כל הבריאה כולהן שהוא מ"עוד יש חידוש בדברי הרמב, לאמונה ולכל התורה 52831 

היסוד בזה הוא דבלי פרסום , בכוונת בתי כנסיות שיהיה מקום שיתקבצו רבים ויפרסמו דבריותיך אנחנו 52832 

ואפילו מה שהאדם יודע אינו ידיעה גמורה עד , י פרסום אפשר להעריך"ורק ע, אין ערך הראוי לשום דבר 52833 

 52834 .שיהיה בפרסום

ן "מוכח מכאן דברי הרמב, ´ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה, נךולמען תספר באזני בנך ובן ב 52835 

אפשר לקנות אמונה בקנין גמור , וכל שיש פרסום יותר גדול, דיסוד קנין אמונה הוא רק על ידי פרסום 52836 

דעם , ולכן הוצרכו הרבה מופתים, רק ידיעה המגיעה עד הלב, שלא תהיה ידיעה שטחית ומושכל ראשון 52837 

דלכאורה הלא כבר האמינו במצרים , ´וזה שנאמר על הים ויאמינו בה, ניתוסף פרסום יותר כל אות ומופת 52838 

כ הפרסום יותר וממילא "וא, אלא דעל הים היו מכות הרבה יותר ממה שהיה במצרים, ומה ניתוסף על הים 52839 

 52840 .שקנו מדרגות חדשות באמונה´ וזהו ויאמינו בה, ניתוסף להם באמונתם

ולקבוע , ה"כי נר חנוכה הוא לזכר הנסים שעשה לנו הקב, על פתח הבית בחוץמצות נר חנוכה להדליקה  52841 

וקבעו שמונת , ונתן רבים ביד מעטים וגבורים ביד חלשים, ´בלבנו שהוא מנהיג עולמו ועושה כרצונו ית 52842 

ולכן תיקנו להדליק על פתח הבית בפומבי , ימים שבהם קולטים וקונים אמונה, ימי חנוכה להודות ולהלל 52843 

 52844 .דכל שהוא בפרסום נקנית האמונה יותר, שיהיה בפרסוםכדי 

ומבואר בפוסקים דאפילו חבורה הלומדים , ת לקרות המגילה"דמבטלין ת, (.´מגילה ג) ´וכן מצינו במס 52845 

דבבית הכנסת איכא רוב עם וממילא הוה , מבטלין לימודם לילך לבית הכנסת לשמוע המגילה, ביחד 52846 

ולכן כל , ם פרסומי ניסא לזכור הנסים שנעשו בימי מרדכי ואסתרדמקרא מגילה הוא משו, פרסומא יותר 52847 

י "ת בשבילה דהיסוד הוא דאמונה נקנית ע"ומבטלין ת, שיש פרסום יותר הרי זה מצוה מן המובחר 52848 

 52849 .פרסום



ושום דבר לא נעשה בלא ציוויו , מנהיג עולמו´ כל שומר תורה ומצוות יודע שיש בורא עולם והוא ית 52850 

א וגם בזמנינו החפץ חיים "כהגר, דיקים פועלים הרבה ענינים למעלה מדרך הטבעוידוע שהצ, ורצונו 52851 

וממילא חסר , אלא הביאור הוא משום דשורה רוח כפירה בעולם, כ מדוע האמונה רפויה בידינו"וא, ל"זצ 52852 

 52853 .ומזה צמח הרפיון באמונה, ובלי פרסום אין האמונה נקבע בעומק הלב, לנו הפרסום

יחזקאל ) ´והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני ה, מיםוזהו דכתיב באחרית הי 52854 

הלא העיקר הוא שאצל כלל ישראל , ה אם לאו"ם בהקב"לכאורה מאי נפקא מינה אי יאמינו העכו, (ח"ל 52855 

ולכן בעינן שיתגדל ויתקדש , אלא דבלי פרסום אין האמונה קנויה בלב קנין גמור, ´יתגדל ויתקדש שמו ית 52856 

ואז גם אצלנו האמונה חזקה , ´ולא ישאר מקום פנוי בכל העולם שלא יקרא בשם ה, לעיני כל הגוים שמו 52857 

 52858 .וקנויה בלבנו

ויבין כל יצור כי אתה , דבתפלות ימים הנוראים מבקשים וידע כל פעול כי אתה פעלתו, המשגיח היה אומר 52859 

דמאי נפקא לן אי איכא גוי , שלהאלקי ישראל מלך ומלכותו בכל מ´ ויאמר כל אשר נשמה באפו ה, יצרתו 52860 

ה יחסר לן "ואמר דאי איכא מי שהוא שאינו מכיר בהקב, אלקי ישראל מלך´ אחד באיי הים שלא יאמר ה 52861 

 52862 .ל דאמונה תלוי בפרסום"והוא כנ, בהכרתנו

, דבתי כנסיות הוא מקום קבוץ רבים שיאמרו ויפרסמו בריותך אנחנו, ל"ן הנ"הנה מבואר מדברי הרמב 52863 

יצא לנו מזה גודל החיוב להיות נזהר להתפלל עם , י פרסום"נתבאר שעיקר קנין האמונה הוא עולפי מה ש 52864 

והוא הדרך , יש בזה עוד ענין נפלא, ס ופוסקים"דמלבד עצם חיוב תפלה בציבור המבואר בש, הציבור 52865 

מלבד דאיבד מעלת תפלה , והמתפלל יחידי או חוץ לבית המדרש, לקנות אמונה שתהיה קבועה בלבנו 52866 

 52867  .צריכים ליזהר שלא נהיה בכלל אדם ביקר בל יבין, איבד הזדמנות קלה לקנות אמונה, בציבור

 52868 .(קובץ שיחות)

 52869 

 52870 מאמר רד

 52871 .(´א´ שמות י) אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ´ ויאמר ה

ן איש משכיל יבי, ד כובד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם"הה, (´ג א"ר י"שמו) אמרו במדרש 52872 

מימי לא  (7ב"קידושין פ) ל"אמרו ז, בעצמו שכל הדברים הינם פשוטים בתכלית אין שום כבידות בבריאה 52873 

כל הבריות על מתכונתם נבראו באין כל קושי וכבדות בכל ענינם , ראיתי ארי סבל ושועל חנוני 52874 

הכל ? יםכ תועה בחי"ומאין זה שהאדם הוא כ, הכל אצלם ברור ופשוט חייהם וכל תכליתם, ומציאותם 52875 

אלהיו שואל ממנו ומה ´ כמעט ואין לו כל מבוא במה שה, לפניו סתום באין לו כל ידיעה מעצמו ומחייו 52876 

 52877 .תכלית חייו

ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו  (´קהלת ז)ב  אמר הכתו, יסוד הדברים הוא 52878 

וכל הכבדות בהבריאה הינן , באמתאיש ישר רואה את הכל בישרות בבהירות ובפשטות , חשבונות רבים 52879 

והוא סוד החטא התאוה והרצון , מהחשבונות הרבים אשר משים עליו בעצמו, רק מאשמת האדם עצמו 52880 

אחר החטא , מסירים את האדם מדרך ישרה לדרך עקלקלות וכבר אין ישר פעלו, המעכרים זכות שכלו 52881 

, המשך של רבוא רבבן פלפולים, (7ח"עירובין י) ל שנה לישב בשקו ותעניתו"כבר היה האדם נצרך לק 52882 

 52883 .למען הגיע על ידם לאותה הפשטות שמקודם החטא

הנה בתחילה כשבאו אליו משה ואהרן ועשו , זהו ענין כל הפרשה של פרעה הרשע ורוב הלימודים ממנה 52884 

´ הלא היה יכול בנקל להכיר את יד ה, אף שגם חרטומי מצרים עשו כן בלהטיהם, את המופת הראשון 52885 

זאת , בשפלים פה בארץ´ אלא כי ישגיח ה, גם הגוים יודעים´ כי הלא עיקר מציאות ה, ה הזהאשר במעש 52886 

כמו שביאר הספורנו ´ אבל היה יכול בנקל להבחין בין מעשה כשפים למעשה ה, היתה קשה לפניו להבין 52887 

ה כח ולא הי, לבדו הוא הנותן נשמה ורוח´ שראו שהאל ית, ויבלע מטה אהרן את מטותם, (ב"שם י) ל"ז 52888 

 52889 .בחרטומים לתת תנועה בתנינים

הנה הפשטות בהכרה וידיעה אשר היה , וכאשר עבר על המופת הזה ולא נתעורר בו אלא ויחזק לב פרעה 52890 

, כבר טח עיניו מראות הבנה וידיעה קלה כזאת, עכשיו גם אלה בכבדות ובקושי ראה אותם,  לפניו מקודם 52891 

במכה זו , בקרב הארץ והיא מכת דם´ להכיר כי אני ה כדי, ועכשיו נתנו לו מופתים יותר גדולים מאלה 52892 

 52893 .כי במעשה אהרן נאמר והדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור, עשתה זאת´ היה יותר בולט כי יד ה

אבל תהיה בו צורת הדם בעצמותו ובמראיתו , וביאר הספורנו לא תשאר בו צורת המים עם מראות הדם 52894 

ין ההבדל אשר היה גם בזאת בין הפועל האלהי לפועל ובנקל היה יכול להב, ולפיכך תמות הדגה 52895 

והפך אותו לטבע דם , היתה שינוי בטבע היאור אשר הוא כולו בלתי נפסד´ שפעולת האל ית, המכשפים 52896 

 52897 .ופעולת החרטומים היתה שינוי בדבר נפסד ואולי באחיזת עינים, אמיתי עד שמתו בו הדגים

ודברים , עוד חיזק את לבו כבר הוגדל הכבדות ביותרו, וכאשר גם על זאת עבר פרעה ללא  שימת לב 52898 

וכן הולך האדם ירוד ושפל מוקף , הפשוטים עד הנה עכשיו כבר ימש חושך ויהי לילה ולא ידע במה יכשל 52899 



את הים ברוח קדים ´ וכמו ויולך ה, ולא יבין אפילו דברים הפשוטים בתכלית, ומסובך ברבות החשבונות 52900 

שיראה כאלו , לבקע הים ברוח קדים מיבשת´ אר היה הרצון לפניו יתן שם מב"וברמב, עזה כל הלילה 52901 

עשתה זאת בעבור ´ בעבור זה חשבו המצרים אולי הרוח שם הים לחרבה ולא יד ה, הרוח היא המחרבת ים 52902 

ובאו אחריהם מרוב תאותם להרע , פ שאין הרוח בוקעת הים לגזרים לא שמו לבם גם לזאת"אע, ישראל 52903 

 52904 .כ"להם ע

עשתה ´ אלא כי יד ה, עוורים ולא ראו אף דבר פשוט וקל כזה שאין הרוח בוקעת הים לגזרים כ"הנה היו כ 52905 

, ן שם כי בראותם שנקרע הים לפני בני ישראל והם הולכים ביבשה בתוכו"וברמב! כל זאת בעבור ישראל 52906 

, כ"ואין בכל המופתים כפלא הזה וזה באמת שגעון להם ע? איך ימלאם לבם לבוא אחריהם להרע להם 52907 

הוא אשר העמיד , ולהיות בבלבול כזה לילך בים ללא כל התעוררות, פשטות כזאת לראות אמיתת הדבר 52908 

 52909 .והיא הנקודה היותר נעלית בשירה הזאת! אמר אויב ארדוף אשיג, הכתוב לפלא היותר גדול

מפני שדומה לאכסדרא שכל הרוצה לצאת ´ מפני מה נברא העולם הזה בה, (7ט"מנחות כ) ל"זה אמרם ז 52910 

ע "ולכאורה מה שייך לומר לצאת מן הרבש, י שכל הרוצה לצאת ממנה לתרבות רעה יצא"וברש, יצא 52911 

ט תליא כרעיה דאי הדר "ומ, כי יכול אדם לצאת ממנו כביכול´ אלא כך גזרה יכולתו ית? ולאן יצא 52912 

יק וליעייל בהך פתח התחתון דנפ, י בפתח העליון בין רגל שבתוכו לגגו"וברש, בתשובה מעיילי ליה 52913 

הלכך עבדי ליה סיועא פתח , י דהבא ליטהר בעי סיוע מפני יצר הרע"וברש, לא מסתייעא מילתא, מיניה 52914 

 52915 .ל בא ליטהר מסייעין אותו בא ליטמא פותחין לו"דאמר ר, יתירא

ואם רוצה , כי מתחילה קל הדבר מאוד להיות מחזיק על מעמדו, הוא סוד הדבר של כל הרוצה לצאת יצא 52916 

לכאורה היה צריך להיות כי ישוב בקל למקומו , אבל אם כבר יצא, מקומו ומצבועומד הוא בקל על  52917 

ל סוד "לזה מגלים לנו חז, יחזור? כי מה חסר לו האם שכח דרכו שעמד בראשונה, הראשון ומצבו הקודם 52918 

צריך הוא לסיוע , עכשיו הכל הולך לו בכבדות, כי אחרי שיצא פעם מעולמו לא מיסתייעא מילתא, הדבר 52919 

נצרך הוא לפתח יתירה פתח , שמה הכל פתוח לכל רוחות מנשבות! ובדרך הראשונה לא ימצאנו, ודאי 52920 

עד שיעמיד עצמו על , דרך כל הפלפולים הרבים והקשים, צריך הוא לעבור דרך חשבונות רבים, עליון 52921 

 52922 !המצב הראשון שהכל פשוט וקל

מינין לומר לא היתה ממנו שיעשה אמר רבי יוחנן מכאן פתחון פה ל, (´ג ג"ר י"שמו) זהו ביאור המדרש 52923 

אלא אם ללצים הוא , ש בן לקיש יסתם פיהם של מינים"ל ר"א, שנאמר כי אני הכבדתי את לבו, תשובה 52924 

והוא נועל לבו מן התשובה , ה מתרה בו באדם פעם ראשונה שניה ושלישית ואינו חוזר בו"שהקב, יליץ 52925 

ו משה ואהרן אל פרעה ועשו לפניו המופת כשבא, הוא סוד הדבר שבארנו, כדי לפרוע ממנו מה שחטא 52926 

והוא האשם אחר שלא שת לבו , למעשה כשפים´ היה נקל לו מאוד להכיר ולהבחין בין מעשה ה, הראשון 52927 

 52928 .והבא ליטמא פותחין לו להיות לץ ודאי, ולא העיר רוחו

לים פשטות לכבדות לחשבונות ופלפו, בעצמו עשה קלות לחמורות, הוא האשם והוא הנושא פירותיו 52929 

, אלא הוא הגורם לעצמו, כי הדברים בעצמן פשוטים הם בתכלית, וכאן ודאי יסתם פיהם של מינים, רבים 52930 

, והבא ליטמא פותחין לו, הוא בעצמו המשיך עליו ערלת לבו וטמטומו, בעצמו הוא סבכם בחשבונות רבים 52931 

 52932 !מניחים אותו לדרכו עד כי ישתגע וירדוף ויבוא בעצמו בתוך הים

כל שמתאחר כן הולך , כ ברעת המתאחר מן התשובה כי רבה היא"הפליג כ (´ב´ ת א"שע) י"זהו אשר הר 52933 

וכבר נצרך הוא לחשבונות הרבים לעמוד על , מה שאתמול היה פשוט וקל הנה היום כבדים הדברים, וכבד 52934 

 52935 וכן הולך הוא הלאה נבוך ואבוד בכל, וכן מה שהיום קל ופשוט למחר עוד מתקשה בהם, מצבו של אתמול

 52936 .ולא מבין כבר אף לא את הדברים הכי פשוטים, החשבונות המסובכים

ואף אם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו לא סגר , אמנם גם אחרי כל הכבדות אחרי כל המצבים 52937 

ל אם כי הדרכים אמנם מתהווים "ר, (´א´ ת א"שע) שנאמר שובו לאשר העמיקו סרה, בעדם דלתי תשובה 52938 

והבא ליטמא פותחין לו אבל לא , ך ויורד עוד יותר ויותר אבל לא נסגרו לגמריוכן הול, יותר כבדים 52939 

 52940 .(דעת תורה)  .נלקח ממנו הסיוע אבל לא נמנע ממנו כל אפשרות לתשובה, סוגרין בעדו

 52941 

 52942 מאמר רה

 52943 .(´א´ שמות י) אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ´ ויאמר ה

´ פי) ה את לבו ככבד הזה שהיא מתבשלת וארטסיס"שה הקבמהו הכבדתי שע, (´ג ג"ר י"שמו) ובמדרש 52944 

אנו רואים , ה"כך נעשה לבו של פרעה ככבד הזה ולא היה מקבל דבריו של הקב, נכנס בתוכה (קישוי 52945 

, חסר לנו בהם כל ההבנה הפשוטה, ל אלה וכדומה להם והם נראים לנו כמליצות ומשלים בעלמא"דברי חז 52946 

דירתנו בחוץ , שאנו מביטים על כל הענינים בהבטה חיצונית ושטחיתמשום , והסיבה העיקרית לזה היא 52947 

כל מציאותם היו , ל דירתם בפנים ובפנים היתה עמידתם"לא כן חכמינו הקדושים ז, ומשם כל מבטינו 52948 



ובתוכיות הענינים , וכל דבריהם היו על תוך תוכיותם של הענינים, פנימיים על כן בפנים היו מסתכלים 52949 

 52950 .הכל כפשוטם ממש

במהלך והנהגה מכוונת בתכלית , הנה הכל אצלו כפשוטם, רופא המדבר על ענין הגוף חלקיו ועניניו 52951 

וכל מה שחודר יותר בתוכיות הענינים ובמהלכם הוא הרופא , אצלו אין כל מליצות ומשלים, הדיוק 52952 

ואף ל אם באגדה "רק בגישה כזאת נוכל להבין דברי תורתנו הקדושה ודברי חכמינו ז, המומחה ודאי 52953 

לא נאמר על העין , שאם לדוגמא אדם שאינו יכול לראות בעינו, בעניני הגוף אנו מבינים בפשוט, בהלכה 52954 

, בפשוט נבין שיש כאן איזה קלקול בהעין אשר צריכים לתקן אותו, הזאת שאינה חכמה לעשות תפקידה 52955 

 52956 .בודתםוכן כל אברי הגוף במקרה של חסרון בע, מוכרח הוא לילך אצל רופא שיסיר הקלקול

עד שאנו מביטים על כל המצבים בגדר דברים הפורחים , בעניני הנפש  הדברים נשתבשו אצלינו כל כך 52957 

אנו תולים , כשאנו מוצאים איזה חסרון בהנהגת האדם, כחכמות בעלמא בלי כל מהלך וממשיות, באויר 52958 

ל "חז, בכל העניניםעל כן איננו נותנים ממש , כל זה מחמת שאנו חיצוניים, תיכף בחסרון חכמה בעלמא 52959 

ראו את הכל באמיתתם במהלך , ובעינים פנימיים הביטו על כל המציאות, הקדושים שהיו כולם פנימיים 52960 

אלא הביטו על הכל , וכשמצאו חסרון באדם לא אמרו שהוא חסרון בחכמה, נכון בתכלית המכוון והמדויק 52961 

 52962 .לאם לתקן את האבר המקולק 0כי 0עצה 0ואין 0,ותיקון 0קלקול 0בדרך

הלב , הלב שומע ונתת לעבדך לב שומע, הלב רואה שנאמר ולבי ראה הרבה (ז"ט´ ר א"קה) איתא במדרש 52963 

, הלב מתאוה, הלב מתגאה, הלב מתחזק, הלב מצטער, הלב מתנחם, מדבר שנאמר דברתי אני עם לבי 52964 

 52965 .ח דברים שהלב מתפעל ומתהפך בהם"ש כל נ"עי

כי הלב מצד מציאותו הוא , לב בריא ושלם אזי הכל בול לב בריא בשלמותו וכשה"הנה העמידו לנו חז 52966 

ואם אינו ירא , והירא היינו שיש לו לב בריא, כי זהו תכונות הלב וכל לבבות ייראוך, שומע מבין וכדומה 52967 

ואין עצה אחרת אלא לתקן את , אלא שנתהוה כאן קלקול בעצם הלב ואין לו לב, אין זה שחסר לו יראה 52968 

כי , ממש כפשוטו שמתחילה כשלא שמע תוכחת היה חסר לו לב, חת קונה לבהוא שנאמר ושומע תוכ, הלב 52969 

 52970 .וכשחוזר ושומע הנה הוא קונה לב ממש, לב בתכונתו שומע הוא

רואים אנו בעצמנו כי מתפעלים אנו ומתהפכים מרגע לרגע , על דרך זה צריכה להיות כל עבודת האדם 52971 

כי מתחילה הבין כך ואחר זה הבין להיפך , נוומדמים בנפשנו כי כל זה בא מפני הבנת, לרוח כל דהו 52972 

ואם , כי ביודענו את הסוד הזה שהכל תלוי בכחות הלב, אבל טעות גמורה היא, ומחמת זה באה חרטתו 52973 

וכל הבנותיו יוצאים מפני המצב , ראיה ברורה היא כי יש לו קלקול בלב, רואה שהוא מתהפך ומתפעל 52974 

 52975 .רר את כח הלב ולהעמידו על בוריו ומתכונתוכי אם לעו  ואין לו עצה, שהוא נמצא עכשיו

י עתה עת שכרות "וברש, את אשר לו´ בקר ויודע ה (ז"במדבר ט) וזהו שמצינו בענין קרח שאמר לו משה 52976 

הנה קרח ועדתו הלא , אמר משה שמא מתוך מאכל ומשתה אמרו דבר זה (´ח ז"ר י"במ) ובמדרש שם, הוא 52977 

והנה הבין משה כי לא יועיל לו כל דברים , ך הקערה על פיהבטענות וברוב חשבונות באו עד שרצו להפו 52978 

אלא , ובמצב ההוא אי אפשר כלל לדבר אתו, כי הבין את מצבו של קרח בו הוא נמצא עכשיו, ולא חכמות 52979 

, היתה זאת והכל ישר ונכון´ יתהפך על צד השני ואז יראה וידע כי מאת ה, אמר לו בקר ויודע יישן וירגע 52980 

 52981 .חנו כללאבל לא בחכמות ינצ

י שחקתי הנה "וברש, ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, הוא אשר אמר הכתוב 52982 

ואחר ´ שמתחילה אמר מי ה, כי הדבר מבהיל באמת כי יתכן אדם הפכפך כזה, זה באמת שחוק היותר גדול 52983 

וד פעם אמר חטאתי וע, כ שוב ולא שמע אליהם"ואח, ´הנה כבר הכיר את ה, ´כך אומר העתירו אל ה 52984 

ובקרבו של פרעה אין , הכל לפניו כמקדם, ושוב אל תוסף ראות פני, הצדיק ואני ועמי הרשעים´ הפעם ה 52985 

האם אמנם יש , כ הוא מבין אחרת"כ הוא מתהפך מפני שאח"ואח, ספק כי הוא חושב ומבין היום כך 52986 

 52987 !?משחק יותר גדול מזה

והלב , אלא נתון תחת פעולת הלב, ושב ולא הוא המשכיללא הוא הח, הוא לא יודע כי איננו ברשותו כלל 52988 

וכשהלב נפעל , אז השכיל ואמר כפי פעולת המצב אז, וכשהלב נפעל במצב של הכרח, מתפעל ממצבים 52989 

והנה לא הוא המתחכם בזה כי אם הלב , אז התהפך וחשב אחרת מאשר חשב רגע קודם, ממצב של הרוחה 52990 

ה כי הלב הוא "ועל כן לא היה מקבל דבריו של הקב,  ו ככבדוזהו כבד לב פרעה שנעשה לב, הוא שפועל 52991 

שלא היו יכולים לדבר אתו בשום אופן , אין פלא מה שאינו מקבל, וכשלבו נתקלקל ונעשה כבד, המקבל 52992 

 52993 .כי אבד לבו

אמר רבי יוחנן לבן של , (.ג"עירובין נ) ´הא לפניך מה שאמרו בגמ, ואם נפשך לדעת גודל ומדת הלב 52994 

ראשונים רבי עקיבא , ו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא מחט סידקיתראשונים כפתח 52995 

אמר רבא ואנן כי אצבעתא בקירא , אמר אביי ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא, אחרונים רבי אלעזר בן שמוע 52996 

כולו  והוא, ודאי כל רז לא אנוס לו, מבהיל על הרעיון אם כל הרבי יוחנן אשר אין לנו מושג בו, לסברא 52997 



מי כבר יוכל להתבונן בענקות הראשונים אשר היה לבם פתוח , היה רק מדת לב של נקב מחט סידקית 52998 

 52999 .או כפתחו של אולם, כפתחו של היכל

וכן להיפך אמרו , להעמיד את הלב על מתכונתו ובריאותו, ועל זה בא הציווי של ומלתם את ערלת לבבכם 53000 

הלב ממש משתנה וכבר לב , הלב נעשה מטומטם ממש עבירה מטמטמת לבו של אדם, (.יומא לט) ל"חז 53001 

אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך שיהיה הלב ´ ומל ה, וזהו תכלית אחרית הימים כמיועד לנו, אחר לו 53002 

וישוב , ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאוה, ן שם כי החמדה והתאוה ערלה ללב"וברמב, בבריאותו 53003 

זהו , שהיה עושה בטבעיו מה שראוי לעשות, אדם הראשוןהאדם בזמן ההוא לאשר היה מקודם חטאו של  53004 

 53005 .(דעת תורה)  .תולדות לב בריא כמתכונתו

 53006 

 53007 מאמר רו

 53008 .(´א´ שמות י) אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ´ ויאמר ה

ובכלל למה ? והלא זה טעם הפוך, ויש לשאול דמהלשון כי אני הכבדתי משמע שזה טעם של בא אל פרעה 53009 

, הצדיק ואני ועמי הרשעים´ ם פירש כי מקודם אמר ה"והרשב? מקדים הפסוק כי אני הכבדתידוקא כאן  53010 

דבמכות הקודמות היה פרעה כופר , ם אפשר לומר"ובהסבר דברי הרשב, הוצרך להקדים כי אני הכבדתי 53011 

 53012 אבל כאן שכבר, ויש מקום ללכת אליו להסבירו עד שיבין ויאמין, אשר אשמע בקולו´ בעיקר שאמר מי ה

כ הוא בבחינת יודע את ריבונו ומכוין "א, ובכל זאת הכביד לבו, הצדיק ואני ועמי הרשעים´ הבין שאמר ה 53013 

בגדר , ולפיכך הוצרך להקדים כי אני הכבדתי את לבו, ויש לחשוב כי אין כבר מקום לדבר אתו, למרוד בו 53014 

 53015 .עונש על שסירב עד עכשיו

, ן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובהר יוחנן מכא"א, (´ג ד"פי) ר"ל במד"וכן אמרו חז 53016 

ה מתרה באדם בפעם "שהקב, ל ריש לקיש יסתם פיהן של מינין"א, שנאמר כי אני הכבדתי את לבו 53017 

 53018 .והוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא, ראשונה ושניה ושלישית ואינו חוזר בו

ה אתה הקשית ערפך "ל הקב"א, ם ולא השגיח על דבריוה חמשה פעמי"כיון ששיגר הקב, כך פרעה הרשע 53019 

שעשה , מהו הכבדתי, הוי כי אני הכבדתי את לבו, הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך, והכבדת את לבך 53020 

כך נעשה לבו של פרעה ככבד הזו ולא היה , את לבו ככבד הזו שהיא מתבשלת וארטסיס נכנס לתוכה 53021 

 53022 .כ"בדתי את לבו עהוי כי אני הכ, ה"מקבל דבריו של הקב

רק , כי לא נמנעה ממנו דרך תשובה, ואם כן שוב יש מקום ללכת אליו ולהוסיף לו מכות עד שיכנע 53023 

והוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא עד , הכבדתי את לבו ככבד הזה שמתבשל בשניה 53024 

יוחנן לומר מכאן פתחון פה ´ זה תשובה על מה שהתחיל ר, אבל לא נמנע ממנו לגמרי דרכי התשובה, הנה 53025 

 53026 .לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה, למינין

ומגיעים עד שמתביישים , הננו לומדים מזה כי אין להתיאש אפילו כשמרגישים פעם מצב קשה בהשתלמות 53027 

אבל זה , מחמת שרואים שלא מקבלים השפעה ולא משתלמים ונופלים ביאוש, לפתוח ספר מוסר ללמוד 53028 

ועל ידי זה מקבל עונש הכבדת הלב לאנסו נגד , שאדם מכביד את לבו פעם ברצוןהאמת היא , לא נכון 53029 

וסוף סוף יקבל סייעתא דשמיא וישתלם ואין מקום , אבל זה רק נסיון בשבילו לעמוד בזה ולהתגבר, רצונו 53030 

 53031 .ליאוש

ואפשר שיחטא חטא גדול או , ´ל בהלכה ג"וז, ם בהלכות תשובה פרק ששי כותב אחרת"ואם כי הרמב 53032 

, שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה, טאים רביםח 53033 

לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק לב , ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעתו כדי שימות ויאבד בחטאו שעשה 53034 

ממנו עד  נתן הדין למנוע התשובה, ש הבה נתחכמה לו"לפי שחטא מעצמו תחילה והרע לישראל כמ, פרעה 53035 

וכבר , ולמה היה שולח לו ביד משה ואומר שלח ועשה תשובה, ה את לבו"שנפרע ממנו לפיכך חיזק הקב 53036 

ה התשובה לחוטא אינו "שבזמן שמונע הקב, כדי להודיע לבאי העולם, ה אין אתה משלח"אמר לו הקב 53037 

 53038 .ל"אלא ימות ברשעו שעשה בתחילה ברצונו עכ, יכול לשוב

אבל יעויין בספר יד הקטנה בהלכות , ה מנע מפרעה דרכי תשובה"שהקב ם אומר בפירוש"הרי הרמב 53039 

הספק , ה מנע דרכי התשובה לחוטאים גדולים או רק מכביד את לבם"אם הקב, תשובה שאומר על ספק זה 53040 

ואחרי שמקשה כמה קושיות חזקות על , ל"הגדול הזה התעוררו עליו גדולי החכמים הקדמונים עכ 53041 

אשר אם האדם בבחירתו רוצה , כן אני בעניי נטיתי כאן מזה הדרך ואומרל, ל"ם הוא אומר וז"הרמב 53042 

 53043 .ודאי שחלילה לאל אך טוב ומלא חסד לקחת את לבבו זאת מאתו למנעו ממנו, לשוב

הלא רבינו מביא זה בתחילת הפרק , וזאת שאמרו במחטיא את הרבים שאין מספיקים בידו לעשות תשובה 53044 

פ שמעכבים את התשובה אין "כל אלו הדברים אע, ל"הפרק וזהרביעי והוא בעצמו מסביר שם בסוף  53045 

אשר בכל החוטאים כאשר הם שמים על לבם ומקבלים לשוב , אלא ודאי שכונת דבריהם, מונעים אותה 53046 

, ל"אבל באילו הרי הוא יתברך אינו עוזר עכ, כמו שאמרו הבא לטהר מסייעין לו, ה עוזר להם"אזי הקב 53047 



, נעול במנעול וצריך לשבור המנעול, וזה עונשו שצריך יותר לבשל, מבואר שרק הכבדתי את לבו ככבד 53048 

 53049 .אמנם לא קל אבל אפשרי

אין התשובה נמנעת אלא מצד מצפונו ותרמית , ל"י וז"וכן משמע מלשון חובת הלבבות שער התשובה פ 53050 

ומורה אותו הדרך הטובה , אבל אם הוא רוצה להתקרב אל האלקים לא יסגר בעדו שער התשובה, לבו 53051 

 53052 ל"וכן משמע מלשון רבנו יונה ז, ל"על כן יורה חטאים בדרך עכ´ ש טוב וישר ה"כמ, חסדו ובטובתוב

.ל"ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו לא סגר בעדם דלתי תשובה עכ, ל"וז (´בשערי תשובה א) 53053 

 53054 .(דרכי מוסר)  

 53055 

 53056 מאמר רז

 53057 .(´א´ י שמות) אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ´ ויאמר ה

כך נעשה לבו של פרעה בכבד הזו , ה את לבו ככבד הזו שהיא מתבשלת שניה"מהו הכבדתי שעשה הקב 53058 

את לב פרעה עמד הוא ´ מבואר שמחמת זה שהקשה ה, (ג ד"ר י"שמו) ה"ולא היה מקבל דבריו של הקב 53059 

, תי במצריםן על הפסוק אשר התעלל"וכן כתב הרמב, (ח משמונה פרקים"פ) ם"וכן פירש הרמב, במרדו 53060 

, ה הראה איך שניטל מפרעה כח הבחירה במה שהנביא היה מודיעו שאם ישלח את ישראל ינצל"שהקב 53061 

 53062 .ל"וככה עשה צחוק ממנו להכביד את לבו ולהנקם ממנו עכ, אבל ידוע לי שהוא לא ישלח

רק ניתן לו היכולת , אולם יש לדקדק שלא נמנע מפרעה להתחרט על מעלליו ולחזור בתשובה שלמה 53063 

ובמקום זה הרגיש אומץ לב , לקבל את המכות ולא להכנע בפני היסורים הנוראים לשלוח את ישראל 53064 

וגלוי לפני שאין , מאחר שהרשיע והתריס כנגדי, ל"י לעיל וז"וזה על פי מה שפירש רש, לעמוד ברשעו 53065 

רו את טוב לי שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי ותכי, ם לתת לב שלם לשוב"נחת רוח באומות עכו 53066 

 53067 .ל"גבורותי עכ

אבל , מבואר מדבריו שרק נמנע ממנו לעשות הכנעה סמלית מן השפה ולחוץ בזמן ששבע תועבות בלבו 53068 

מי גרם , וכן משמע מהמדרש, אם היה נותן דעתו לעשות תשובה שלמה לא היה נמנע ממנו דרך התשובה 53069 

וכן כתב האברבנאל , (ז"ו ט"ר ט"שמו) ז שלהם"על שהיו בוטחים בע, להם שיהיו לוקים כל מכה ומכה 53070 

 53071 .(´ג´ לעיל ז) ע"וכן משמע מהראב, שלא נסתם בפני פרעה דרך התשובה

עד שאמרה , ונראה לבאר הענין על פי מה דאיתא בגמרא באליעזר בן דורדיא שהיה כל כך שקוע בעבירה 53072 

עשות כשמעו זאת נשבר לבו בקרבו ונצטער מאד שלא יוכל ל, לו זונה אחת שכבר לא תתקבל תשובתו 53073 

יצתה בת קול ואמרה רבי אליעזר , וגעה בבכי עד שיצתה נשמתו, א"ש מהרש"תשובה ולהשאר בחיים כמ 53074 

הרי שנבצר ממנו לשוב ולהשאר בחיים מרוב שהיה , (.ז"עבודה זרה י)א  בן דורדיא מזומן לחיי העולם הב 53075 

 53076 .ובכל זאת אזר כח לעשות תשובה גדולה במסירת נפש ממש, שקוע בעבירה

ה ולשוב בלב "היה בו עדיין ניצוץ של קדושה להפיק נחת רוח לפני הקב, מעשיו המכוערים על אף כל 53077 

ז שכל תשובתם "לא כן עובדי ע, ובשומעו שאבד שברו התחזק בתשובה שלמה עד כלות נשמתו, שלם 53078 

ה "על כן נתן הקב, אבל בזמן שאין להם תועלת בתשובה מקשים את לבם, אינה אלא להנצל מן העונש 53079 

היות ותשובה על ידי כפייה היתה מדי קלושה , אומץ לעמוד ביסורים ולא להכנע מכח המכותלפרעה ה 53080 

 53081 .ולכן נמנעה ממנו לגמרי כדי שיתקדש שם שמים על ידו, להצילו מן ענשו על כובד פשעו

כמו שכתוב והיה , איתא במדרש שהרשעים בגיהנם מתכסים בחושך משום שהוא דרכם בעולם הזה 53082 

הנה מצאנו במכות , (´ד ב"ר י"שמו) ה על המצרים"החושך שהביא הקב והוא, במחשך מעשיהם 53083 

במכת ברד הותרו כל , איך שהתעקשו המצרים לעמוד בשלהם ואפילו לסכן את כל רכושם, הראשונות 53084 

ובכל זאת רק הירא את דבר , האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו 53085 

ז שהאמינו שהכל תלוי בכוכבים "אפילו עובדי ע, בדיהם ובקרם אל הבתיםמעבדי פרעה הניסו את ע´ ה 53086 

 53087 .ולמה לסכן את עצמם בחנם, שאם יצדקו דברי משה הרי יפסידו את כל רכושם, היה להם לקחת בחשבון

שמסרבים להעלות על דעתם אפילו בתור , המושג מתכסים בחושך היינו שכל כך שואפים לחשכת דרכם 53088 

כל כך , משום שבזה היה בוקע אל תוך לבם בעל כרחם מעט מקרני האמת, שהספק שיש צדק בדברי מ 53089 

 53090 .שברחו מן האמת יותר ממן האש של הברד, התבצרו בשקרם והתקשרו לאולתם

ובשעה שהיה נתון בצרה חמורה , מצאנו אצל מנשה מלך יהודה שהיה רשע מרושע והעמיד צלם בהיכל 53091 

זכור אני שהיה אבי , לא הועילו לו כלום אמר לעצמואבל כאשר , קרא לכל עבודה זרה שבעולם לעזרה 53092 

וחתר לו , ה ונתקבלה תשובתו"ואז קרא להקב, אלקיך´ מקריא אותי את הפסוק בצר לך ושבת עד ה 53093 

כל כך הכעיס רשע זה עד שננעלו לפניו דרכי , (י"ירושלמי סנהדרין פ) ה חתירה מתחת כסא הכבוד"הקב 53094 

ונהפך לאיש אחר , ל אמת שעל ידה הכיר סוף סוף את טעותוובכל זאת היתה בתוכו נקודה ש, התשובה 53095 

 53096 .(.ג"סנהדרין ק) ועשה תשובה



רק , שמכל הטורח שטרח חזקיה לחנך את מנשה וללמדו תורה, עקיבא חביבים יסורים´ וזהו שאמר ר 53097 

כח היסורים יפה לחשוף את שורש האמת הטמונה בעומק , (א"סנהדרין ק)ב  היסורים החזירוהו למוט 53098 

, וזה ההבדל בין ישראל לבין אומות העולם, בל אינו מועיל אלא במקום שיש משהו בפנימיות הלבא, הלב 53099 

יסוריו של מנשה החזירוהו בתשובה , יהודי הכי גרוע יש בו פנימיות ולכן יש בהם נחת רוח לעשות תשובה 53100 

וכל , ימיותמשום שהיה אויל ללא שום פנ, אבל יסוריו של פרעה לא היו יכולים לפעול עליו, אמיתית 53101 

 53102 .תשובתו יכולה להיות רק לפנים ללא שום אמת

ובכל מצב שיהיה , ומכל זה עלינו להתבונן על כוח של גירסא דינקותא שנשארת תקועה בעומק הלב 53103 

וכל שכן מה שמשרישים בתוך הלב על ידי לימוד , מוכנה להתלבות ולהביא את האדם לתשובה שלמה 53104 

וכמו , אלא גם נוטלת ממנו הנחת רוח מתענוגי העולם הזה, שלא רק שיש בו נחת רוח לשוב, המוסר 53105 

 53106  .שכל מי שלמד מוסר כבר לא היה יכול למצוא עונג מעניני העולם הזה, ל"שאומרים בשם הסבא ז

 53107 .(ג"המוסר והדעת ח)

 53108 

 53109 מאמר רח

 53110 .(´א´ שמות י) אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ´ ויאמר ה

השני גם , אחד מבלי לחקור אחר האמת לדעת כי יש אלוקים בארץ, לימוד מפרעה שיש לאדם שני כחות 53111 

מ אם הרוחה על שבוע או "ואין נפק, כי הכביד את לבו בעת שהיתה הרוחה, כי ידע קשה לו לכבוש תאותו 53112 

כי מי , שלקח ממנו חלק הבחירה שניתן לו מן המכות, ת הכביד לבו פירוש"ומה שהשי, על שנים 53113 

כ היה מהצורך להכביד את לבו בזה "וע, גדולה היא ובפרט מדה כנגד מדהשמייסרים אותו לשוב מעלה  53114 

 53115 .החלק שניתן לו מהמכות ונשאר רוע לבו כבראשונה

אלא שלא , שאף שנתברר לו דעת אלקים וכי הוא שופט בארץ, אם כן הרי אנו רואים שיש כח באדם 53116 

ועל כן לא , ידיעה בלתי חושיתת הכביד את לבו ונשאר כ"השכיל בלבו זה הדעת בחוש ניטל ממנו כי השי 53117 

ונשאר בעל בחירה , אחרי שראה כי היתה הרוחה, היה יכול לכבוש יצרו מפני שנתברר לו ידיעת אלקות 53118 

כ גובר רצונו על "ואעפי, ככל הרבה בני אדם אשר נתברר להם כי יש שופט בארץ, וגבר הרצון על השכל 53119 

 53120 .דעתו

וכיוונה , (ג"שבת קנ) דרבא ישוב היום שמא ימות למחרוא, אם כן אין להתפעל מפרעה כי כל אדם כן הוא 53121 

שכוונת התורה היא להגביר השכל על הרצון עד שישוב השכל , התורה במעשה של פרעה להורות לאדם 53122 

הידיעה של אלקות תראה להשיב אל הלב , וידעת היום והשבות אל לבבך (ט"ל´ דברים ד) והיינו, לחושי 53123 

 53124 .עד שתהיה בחוש

ת "כי יקשה להם איך יוכל לעבור פי השי, ם בעלי התאוה מבשרם יראו שטותםובזה נשתבשו האנשי 53125 

כ יש באדם "ואינם יודעים כי זה הכח ג, כ שופטים שהם אפיקורסים אינם מאמינים"וע, בשביל הנאת שעה 53126 

והם מאשר לא עמלו תחילה בפועל בידיעת אלקות סוברים כי אינם , לידע רבונו ולמרוד בו כי אינו בחוש 53127 

והם מאשר לא , אבל אינו כן כי בכח יש ידיעת אלקים אצלם רק נעזבים לתאותם מכח השני, םמאמיני 53128 

ועל כן עיקר עמל , מוטעים בעצמם כי אינם מאמינים וזה ברור כי לא כן, יראו בם בפועל ידיעת אלקות 53129 

 53130 .(ג"רי´ ז מ"אור רש)  .האדם להביא האמונה והיראה לחוש

 53131 

 53132 מאמר רט

 53133 .(´א´ שמות י) רעה כי אני הכבדתי את לבואל משה בא אל פ´ ויאמר ה

ה למשה שהוא מכביד את לבם אחרי שפחדו ממנו מפני הברד והתודו על "הודיע הקב, ן"איתא ברמב 53134 

כטעם יושב בשמים ישחק , וטעם התעללתי כי אני מצחק בו שאני מכביד את לבו ועושה הנקמות בו, עונם 53135 

הנה בכל , ה לבל יתפעל אלא ידע כי אני הכבדתי"רעפלא גדול שהוצרכו להודיע למ, כ"ילעג למו ע´ ה 53136 

כי באותה מדה שהראו האותות בשמים , ואני אקשה את לבו, מכה מציינת התורה ואני אחזק את לב פרעה 53137 

 53138 .באותה מדה הראו את הפלאים של כי אני הכבדתי, ובארץ

לאדם נדמה כי , יניםאלו ידע האדם מזה היו מתיישבים אצלו כמה ענ, אמנם הדבר הוא סוד גדול ונורא 53139 

והנה צריך להיות ברור לאדם כי אין לו , הוא החושב הוא השואל והוא המשיב, הכל הוא עושה בעצמו 53140 

שאין לו שם שום עצמיות רק הוא חשוף , כ כך"בצד הטוב זה פשוט ובצד הרע הוא ג! שום עצמאות 53141 

 53142 !יודע מזה כללופעם לצד ההיפך והאדם אינו , פעם מסובבים אותו לצד זה, לרוחות שונות

הרי פשוט כי אין זאת עצמיותו של ? כעס, מה לנו עוד יותר ממתעבר, אמר הכתוב וכסיל מתעבר ובוטח 53143 

והראיה כי הוא נותן , והנה האדם נדמה לו כי הוא הכועס, אין זאת אלא רוח סערה שעברה עליו! האדם 53144 

שבוטח בצדקו , רגשה של ובוטחזוהי הה, והוא בדעה כי באמת עליו לכעוס, מאה אמתלאות למה הוא כועס 53145 



אלא שכן סיבבו , ובהכרח עלינו להבין שהאדם איננו יודע כלל שזה לא הוא עצמו שכועס, בהיותו כועס 53146 

 53147 .אותו

, ומגלה שם שישנו יצר הנמסך בכחות נפשך, החובות הלבבות מבאר בשער שלם ענין יחוד המעשה 53148 

, המושל בסודות נפשך וצפון חובך, וחנייםוהמשתתף בהנהגת חושיך הגופניים והר, המעורב במזג רוחך 53149 

וגם , ל כי גם שם אין עצמיות"מגלה החוה, ואפילו במצבים גבוהים מאוד ששם כבר הגיע האדם לעצמיות 53150 

 53151 ? ולכאורה מה חידושו בזה הלא פשוט הוא, שם כח אחר דוחף ומעורב בו

ה לנו שאנחנו העושים אנחנו ועדיין נדמ, אבל הרי אפילו אחר גילוי זה עדיין איננו יודעים מזה כלל 53152 

ואילו , הכל נובע מהעצמיות שלנו, וכי הכל אנו העושים בעצמנו, אנחנו המתהפכים מצד אל צד, החושבים 53153 

אז היה מכיר תיכף שישנו , ידע האדם בבירור כי אין בו אפילו חוט השערה שבו הוא עצמו ובעצמיותו 53154 

ועוד דברים , ב שכר ועונש"ר כבר ענין עוהוהיה מכי, ומזה היה יודע כבר למה צריכים להיצר! יצר 53155 

 53156 .גדולים מאוד היה מכיר אז

מזה גופא היה צריך תיכף להכיר כי , כשפרעה התהפך כמה פעמים מהכרת אצבע אלהים לכובד לב 53157 

הצדיק ותיכף לזה ויגרש אותם מאת פני ´ הרי קודם אמר ה, כי מסבבים אותו מצד אל צד, מתלוצצים ממנו 53158 

מה זאת עשינו כי , ואחרי הכל ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם? שני דברים אלהאיך מתאימים , פרעה 53159 

והיה דומה לו כי הכל הוא , כ נבין כי הוא לא הכיר כלל שמסבבים אותו"בע! שלחנו את ישראל מעבדנו 53160 

ומה שאני חושב כעת , ועוד מעט יחשוב אחרת, קודם חשבתי ככה וכעת אני חושב אחרת! עושה בעצמו 53161 

וכל ההתהפכויות אינן אלא מאשר התעללתי , ולא הכיר כלל את הרוחות הנושאות אותו באויר, הוא הנכון 53162 

 53163 !במצרים

כבר ביארנו כי כל הסוד של ויחזק לב פרעה אינו אלא מסיבת ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם  53164 

היא , ם יהודי מלוזל מתאר איך שאדם מעולמנו נפגש ע"ח מוולוזין ז"הגר, הכל נובע מאי שימת לב, לזאת 53165 

שואלו היהודי הלוזי אם כן בודאי , והוא מספר לו כי אצלנו מתים, העיר שלא שלט בה מלאך המות 53166 

השיב לו שאינו כן אלא ? ס מתים מה שייך לעשות עסק מאכילה"כי אחרי שסו, אוכלים אצלכם עשב 53167 

 53168 .אוכלים היטב ועושים עסק גדול מאכילה

השיב ? ס מתים"כי מה טעם לבנות ארמונות כשסו, בורות פשוטיםכ בודאי דרים אצלכם ב"שאל הלוזי א 53169 

והשיב ? שאלו הלוזי שוב אבל מסתמא לבושים כולם בשקים אצלכם, לו כי אדרבה בונים דוקא ארמונות 53170 

 53171 .וכן עוד שאלות כאלה, ולפי האופנה החדשה, לו כי לבושים דוקא היטב

והנה אנחנו , שאלותיו באמת שאלות גדולות הןו, והנה היהודי הלוזי הרי שאל דברים פשוטים וצודקים 53172 

מאין זה עלו ונתגדלו אצלנו הרים ? ואיך זה כן! הלא מסתכלים להיפך על היהודי הלוזי כאיש משונה 53173 

ובאין שימת , איננו יודעים כלל כי כל זה נבנה מאשר התעללתי מאי שימת לב? וגבעות של הנחות כאלו 53174 

 53175 !נו מבינים ואיננו יודעים כלללב יתכן כי דברים פשוטים כאלה ממש אינ

כל הדברים הרמים ונעלים , בזה מתברר מה שמורגל בפינו תמיד שאין לבקש את האמונה במרחקים 53176 

אבל אי האמונה וכל חוסר ההבנה נובע רק , כמו אחת ואחת שתים, ביותר הם באמת פשוטים בתכלית 53177 

שאו מרום עיניכם , ע מכסילותעיני כסיל בקצה הארץ מה שמחפשים בקצה הארץ נוב, מחוסר שימת לב 53178 

ישראל לא ידע עמי לא התבונן אין צורך , ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו! וראו מי ברא אלה זהו בטבע 53179 

הסוד הוא הכל ! כי אדרבה זה מהפליאות הגדולות איך לא נוגעים הדברים אל הלב, לחפש פשטים על זה 53180 

.מזה נובע שאיננו מבינים אמונה, ת לבו גם לזאתויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא ש, נובע מאי שימת לב 53181 

 53182 .(דעת תורה)  

 53183 

 53184 מאמר רי

 53185 .(´א´ שמות י) ´ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים וידעתם כי אני ה

מלמדנו שהרשע ברשעתו גורם , אני הכבדתי את לבו! כמה עיקרים וכללים גדולים נמסרו לנו בפסוק זה 53186 

ש "כמ, ז למען ישמעו ויראו"והרי הוא כמת בחייו לקבל עונשו בעוה, התשובהשינעלו בעדו דלתות  53187 

שרק חיזוק , ן שם הסביר באופן אחר את ענין הכבדת הלב"והנה הרמב, ג"י מהלכות תשובה ה"ם פ"הרמב 53188 

מאחר וראו שאינו רוצה לשלח את ישראל לכבוד השם אלא מכובד , לב לקבל יסורים נתנו לו מן השמים 53189 

 53190 .השם את רוחו ואימץ את לבבו למעו ספר שמו הקשה, המכות

לא , י חיזוק זה ננעלו בעדו דלתות התשובה"כי ע, והאמת היא שאין כאן מחלוקת ושתי הסברות נכונות 53191 

מאחר והרגיש בנפשו חיזוק גדול להאמין שהכח של העבודה זרה , בדרך נס אלא שהטעו אותו מן השמים 53192 

וכמו שמצינו שלאחר , י משה"את היסורים שבאים עליו ע ועל ידו ינצח, שלו משפיע עליו חיזוק זה 53193 

לכאורה , מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו, ששילח את בני ישראל שב לרדוף אחריהם באמרו 53194 

ז של בעל צפון שלא נחרבה "אלא שטעו בע? הרי אלו דברי שטות וכי שכחו מצרים שאמרו כולנו מתים 53195 



וסברו שהיה בכחו להציל את בכוריהם , טו על שלא עבדו אותווהתחר, ביציאת מצרים כדי להטעותם 53196 

 53197 .ממות ולמנוע את שילוח בני ישראל

, שהיא הפירצה הדחוקה שהרשע נכנס בה כדי להצדיק את דרכו, וזהו ענין הכבדת הלב כפי שנתבאר לעיל 53198 

ת לבו אף והרשע יאטום א, אף בתוקף ההסתר פנים´ הצדיק יראה את יד ה, וזה החילוק בין צדיק לרשע 53199 

, בני מתא מחסיא אבירי לב נינהו, (7ז"ברכות י) ש"קראו לכך אבירות לב כמ´ ל הק"וחז, בשיא ההתגלות 53200 

שהיה יורד עמוד אש ´ התוס´ ופי, דקא חזו יקרא דאורייתא תרי זימני בשתא ולא קמגייר גיורא מנייהו 53201 

 53202 .ובכח אבירות לב נאטמו לבלי להתפעל מההתגלות, בחדשי הרגל

, הים לפניהם והמצרים מאחריהם, שבני ישראל היו במיצר, אה חילוק זה באובדנם של מצריםה הר"והקב 53203 

, ומתוך הסתר פנים זכו לנס והלכו בתוך הים ביבשה, עד שהגיעו מים עד נפש´ ונכנסו לתוך הים בדבר ה 53204 

על ועשרה נסים נעשו להם , כי ישראל עומדים למעלה מן הטבע, וראו בחוש שהטבע אינו כלום כנגדם 53205 

 53206 .והים היה כמו גן נטוע באין מחסור דבר, הים כדי לחזק לבם באמונה זו

ואילו המצרים ! והראו באצבע ואמרו זה אלי ואנוהו, גם נפתחו להם שערי שמים לראות מראות אלקים 53207 

, ובאשמורת נמשכו אחר עמוד הענן לתוך הים, כי עמוד הענן חצץ בינם לבין ישראל, היו שרויים בעלטה 53208 

עד שמשה , הרי שבתוקפו של נס היו סבורים שמהלכים בטבע, ים שעדיין הם מהלכים על שפתווהיו סבור 53209 

 53210 !רבינו נטה את ידו והים שטף עבר על ראשם וגרם לאבדנם

וכבר בבוא משה , שהרי ישראל מאמינים בני מאמינים, והוא פלא´ ועוד עיקר למדנו כאן וידעתם כי אני ה 53211 

, (ז"כ´ שמות ט) הצדיק´ ואפילו פרעה הרשע כבר הודה ה, העם רבינו לבשרם על הגאולה נאמר ויאמן 53212 

יש אמונה בדעת ובקבלה בהשכל , אלא שכלל גדול נמסר לנו בזה? ´ומהו שנאמר כאן וידעתם כי אני ה 53213 

והורונו שאין כל דמיון בין הידיעה השכלית לידיעה , ויש ידיעה חושית ומוחשית, ובלימוד מתורת האבות 53214 

 53215 .החושית

ולכאורה ראוי היה לכתוב וידעו בנך ובן בנך כי אני , ´באזני בנך ובן בנך וידעתם כי אני הולמען תספר  53216 

י "אלא למספר עצמו להשריש בלבו את הידיעה ע, אלא ודאי שהסיפור אינו לתועלת הבנים בלבד, ´ה 53217 

 53218 .(לקט שיחות מוסר)  .ועל ידי קיום ושננתם לבניך מצליח האדם להגיע לידי ודברת בם, הספור

 53219 

 53220 אמר ריאמ

 53221 .(´ג´ שמות י) עד מתי מאנת לענות מפני שלח עמי ויעבדוני´ כה אמר ה

ויתכן שיחיה חיים שלמים ויעבוד ויתיגע , לפעמים עיקרים ויסודות גדולים נשכחים ונעלמים מאתנו 53222 

יסוד , ועיקר העיקרים נשכחת מאתו ואינו משים לב עליה, מ כל עבודתו רק בפרטים"מ, בהשגת רוחניות 53223 

שכיון שהיינו עבדים , וכל מעשנו חייבים להיות בגדר עבדות, ה"מצרים הוא שאנו עבדים להקביציאת  53224 

ומקרא מלא הוא , ת"עלינו להיות תמורת זאת עבדים להשי, מתחת עבדות פרעה´ ית´ לפרעה והוציאנו ה 53225 

´ ן ואז יקבלו עבודת ה"וראה ברמב, בהוציאך את העם הזה ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה 53226 

 53227 .וכן כשבא משה לפרעה תחילת דבורו היתה שלח עמי ויעבדוני, ומצותיו

, ואף הירא ודואג עבור תקנת נפשו מכל מקום מסתפק רק במעשים וכדומה, נקודת העבדות נעלמה מאתנו 53228 

ויתכן שאדם מתיגע ועושה פעולות , ואילו בנקודה עיקרית זו של עבדות אינו נוגע כלל ואינו מכיר אותה 53229 

עבד , שעבדות כל מהותה בחינה אחרת לגמרי, מי חייו אמנם פעולותיו אינם מכח עבדותבמשך כל י 53230 

 53231 .פירושו שאין לו רשות עצמית לגמרי

ולכן יתכן שאדם יעשה מצות ואין לזה שייכות , כל מציאותו רק רצון הבעלים ומבלעדי זאת אין לו מאומה 53232 

עבדות ביאורה שעושה מכח גזירה , כי מעשיו הם בגלל שרצונו לעשותם ולא מגדרי עבדות, לעבדות 53233 

כי המלכות והעבדות תלויים אחד בחבירו שאין , וזה מוכיח שיש מלכות בעולם, שמלכו גזר עליו לעשות 53234 

 53235 .וכן העבדות מוכיחה על קיום המלוכה, מלך ללא עבדים

שכל המצוות חייבים לנבוע מכח עבדות מקיים , ומעתה נמצא יסוד חדש ועמוק בהגדרת עבודת האדם 53236 

´ אנכי ה, ן"והדברים מפורשים ברמב, וכל התורה היא ציוויים וגזירות לקיים רצון המלך, צוות המלךמ 53237 

ל שהם "וא, שהיו עומדים במצרים בבית עבדים שבויים לפרעה, אלוקיך אשר הוצאתיך מבית עבדים 53238 

ות כי הוא פדה אותם מעבד, חייבים שיהיה השם הגדול הנכבד והנורא הזה להם לאלוקים שיעבדוהו 53239 

 53240 .מצרים כטעם כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים

אמר להם , ל עבדיו גזור עלינו גזירות"משל למלך שנכנס למדינה א, ן שם דברי המכילתא"ומביא הרמב 53241 

כך , שאם מלכותי אינכם מקבלים גזירותי היאך אתם מקיימין, כשתקבלו מלכותי אגזור עליכם גזירות 53242 

כשקבלתם מלכותי קבלו , אמרו לו הן, קבלתם מלכותי עליכם במצריםאמר המקום לישראל אני הוא ש 53243 

נמצא שכל קיום , אלוקיכם קבלו כל מצותי´ כלומר אחר שאתם מקבלים עליכם ומודים שאני ה, גזרותי 53244 

 53245 .וכל המצוות הם המשך לקבלת המלכות, המצוות יתכנו רק לאחר שיקבלו את העבדות שהיא המלכות



, הרי אינו בכלל מקיימי המצוות שאין זו המצוה הנדרשת מאתנו, ות ומלכותומעתה כל שאין לו קשר לעבד 53246 

וסימן , ואילו אנו רחוקים מאד ואיננו מכירים כלל בזה, כ נקודת העבודה חייבת להיות בעיקר זה"וא 53247 

ונתבונן במצבנו , שחייב להרגיש עצמו כארעי בעולם הזה, כ המסלת ישרים"ראשון בעבדות הוא מש 53248 

ז "וכ, ב"ורק מקיים מצוות כדי לזכות אף לעוה, ז"שאדם מרגיש עצמו כבעלים בעוה שהוא ממש להיפך 53249 

 53250 .ראיה שאין לנו שייכות כלל לעבדות

ושבתם , וממנו נלמד היכן טמון ענין העבדות, באופן יותר עמוק (´חגיגה ט) ל"ובזה יתבארו דברי חז 53251 

יינו צדיק היינו עובד אלוקים היינו ופריך ה, וראיתם בין צדיק לרשע ובין עובד אלוקים לאשר לא עבדו 53252 

אלא אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה , ל תרווייהו צדיקים גמורים"א, רשע היינו אשר לא עבדו 53253 

מ עדיין הוא במדריגת אשר לא "מ, נוראות הדברים שיתכן ואדם נחשב לצדיק גמור, פרקו מאה ואחת 53254 

 53255 .ש"בשעה שאינו שונה פרקו מאה ואחד עי, עבדו

ואילו , אבל כיון שהרגיל את עצמו בעבודה זו אין הענין קשה עליו, ה פרקו מאה פעמים דבר גדול הואשונ 53256 

ולכן יכונה בתורת עבד רק השונה פרקו מאה פעמים , להוסיף פעם אחת ולשנות את הרגליו זה קשה מאד 53257 

צרך להגיע ואף שלשנות פרקו מאה פעמים גם כן הו. שעושה פעולות שהם היפך טבעו והרגליו, ואחד 53258 

ואילו לשנות מאה פעמים ואחד אינו מסוגל ולכן , מכל מקום הרי עבודתו מסתיימת במאה פעמים, לעבדות 53259 

 53260 .אינו נקרא עבד

כאילו כפוף לרשות אחרת ואינו בכלל , מעתה כל אשר כפוף להרגליו וטבעיו ואינו יכול לכוף אותם 53261 

ישבור הרגליו אף במעט כבר נכנס בכלל עבדי ואשר , ולכן חייבים אנו לשבור את טבענו והרגלינו, עבדות 53262 

ובמדרגת פורק , יתברך´ מכל מקום אינו בכלל עבדי ה, וכל שאינו עומד בכך אף שהוא צדיק גמור, ת"השי 53263 

 53264 .עול ימנה

בקרבו , (ה"שבת ק) אל זר שבקרבך, לא יהיה בך אל זר, כאשר נתבונן בזה נראה שהדברים חמורים יותר 53265 

והעובד את רצונותיו , ת הרי היא עבודה זרה"כל עבודה שאינה מיוחדת להשי, של אדם נמצאת עבודה זרה 53266 

, יתברך´ כי העבדות פירושה עבודה רק לה, וכן העובד למשפחתו מכלל זה, ז"ותאוותיו מכלל העובדים ע 53267 

ורק לאחר יגיעה יזכה להיות עבד משכיל , ז"וללא עבודה ויגיעה פועל למען טבעו ותאוותיו והוא עובד ע 53268 

 53269 .(אור יחזקאל)  .אדוניו´ לאכת הבכל מ

 53270 

 53271 מאמר ריב

 53272 .(´י´ שמות י) עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי רעה נגד פניכם´ ויאמר אליהם יהי כן ה

אמר פרעה רואה אני באיצטגנינות שלי אותו כוכב רעה עולה לקראתכם , י ומדרש אגדה שמעתי"רש´ עי 53273 

אמר משה בתפלתו למה יאמרו , ה להרגן"בקש הקבוכשחטאו ישראל בעגל ו, והוא סימן דם והריגה 53274 

על הרעה והפך את ´ מיד וינחם ה, זוהי שאמר להם פרעה ראו כי רעה נגד פניכם, מצרים ברעה הוציאם 53275 

 53276 .ש"הדם לדם מילה שמל יהושע עי

וקודם , ע הרי לא נתחייבו הריגה אלא בחטא העגל"לכאורה צ, במאמר הזה יש דבר עמוק ויסוד גדול מאוד 53277 

ולא ? ואם כן איך אפשר לראות באצטגנינות דבר עתיד התלוי בבחירה, ו היה תלוי עדיין בבחירתםשחטא 53278 

שהיא ידיעה אחרת , ה שהיא למעלה מן הזמן"אלא בידיעתו של הקב, שייך ידיעה במה שיבחר האדם 53279 

ת ואיך אפשר שידע האדם על פי אצטגנינות שהיא גם כן מוגבל, לגמרי מבחינת הידיעה שבתוך הבריאה 53280 

 53281 ?על פי גדר הזמן דבר התלוי בבחירה

מה ´ פי, לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי מן, (ז"מכילתא בשלח י) ל"אמנם זהו פשר הדבר אמרו ז 53282 

אין זה בגלל שלא היתה , שניתנה תורה במדבר כאשר היו בני ישראל באופן שהוא למעלה מדרך הטבע 53283 

ך שיבואו לארץ עם התורה לא זה גרם למתן והצור, ט שערי טומאה"האפשרות למתן תורה במצרים במ 53284 

וכשמסתכלים לפי , כי הטבע כלי זיינו של שטן הוא, אלא שהתורה והטבע תרתי דסתרי הן, תורה במדבר 53285 

וזה , וכי אם ככה יעשה ישלוט בו החורבן, מבט זה רואים שאין שום אפשרות לאדם לחיות חיים רוחניים 53286 

 53287 .פ מבט הטבע"ברור הוא ע

´ פ הנהגה שלמעלה מדרך הטבע בחי"ה נתן תורה לישראל ע"אך הקב, רעה נגד פניכםוזהו שראה פרעה  53288 

´ עד כי גם כשמחל להם ה, ורק כשחטאו בעגל וירדו למדרגת הטבע אז חלה עליהם הרעה ההיא, אוכלי מן 53289 

 53290 .ל בתפארת ישראל"מהר´ עי, היה צורך לפדות הרעה בדם המילה שיש בה שבירת הטבע

שאל אברהם שהרי ! ה על כל העתיד לצאת ממנו תכלית כל הבריאה"טיחו הקבוכן באברהם אבינו כשהב 53291 

פ "שאצטגנינות היא ע´ פי, ה צא מאצטגנינות שלך"ואמר לו הקב, ראה באצטגנינות שלא יהיה לו בן 53292 

אבל התכלית נבנית על פי למעלה , בתחילת בנינה´ והיא סותרת ומחרבת את התכלית הרוחנית אפי, הטבע 53293 

 53294 .מדרך הטבע



מי ששמירת שבת נסיון לו יראה על פי , ר זה אנו רואים בחוש עד היום הזה בכל אדם לפי מדרגתוודב 53295 

ימצא שהזמינו לו מן ´ אבל העומד בנסיון ובוטח בה, ששמירת השבת תחריב את פרנסתו, הטבע בחוש 53296 

כי , םלא יהיה לבן תורה לעול, וכן מי שחפץ לבנות לו בסיס נאמן לפרנסתו על פי הטבע, השמים מוצא 53297 

ה "הקב, פ"ורק מי ששם נפשו בכפו ודבק בתורה עכ, רואה הוא בחוש שזה יחריב את ביסוס פרנסתו 53298 

 53299 .מסייעו ללמוד ולהתפרנס גם בלי הבסיס הטבעי

מאחר שאין להם בסיס , ו"וזכורני שפעם באסיפה גדולה טען אחד שסוף סוף לא תתקיימנה הישיבות ח 53300 

אל תדאגו אדרבא התורה , ל"ר חיים עוזר זצ"יב לו דודי הגוהש, טבעי לפרנסתם ותמיד תלויות באויר 53301 

אם כי בודאי צריך להשתדל להרבות הכנסות בכל האפשר , ואין לה בסיס טבעי לעולם, צריכה לעמוד בנס 53302 

ל "וגם החפץ חיים ז, אבל מפני קושי העבודה לא ידאגו לעתידותן של הישיבות, להגדיל תורה ולהאדירה 53303 

ואמר הלא אפשר , חפצו לנדב קרן קיימת אשר הישיבה תהנה מפירותיהלא היה שבע רצון מאלה ש 53304 

 53305 .(22´ א ע"מכתב מאליהו ח)  .להרבות תורה בעד כל הקרן מיד

 53306 

 53307 מאמר ריג

 53308 .(א"י´ שמות י) כי אותה אתם מבקשים ויגרש אותם מאת פני פרעה´ לא כן לכו נא הגברים ועבדו את ה

בעוד פרעה זוכר , שראה במו עיניו את כוחם הגדול ואחר, י משה ואהרן"אחר שכבר לקה שבע מכות ע 53309 

אחר כל אלה ויגרש , העתירו בעדי, ´כיצד הוא עומד ומתחנן לפניהם אחר כל מכה ומכה העתירו אל ה 53310 

מנין הזלזול הזה אחר ההתבטלות וראיית ערכם , כאילו עסק לו עם פחותים וריקים, אותם מאת פרעה 53311 

 53312 ?הנשגב והאלהי של משה ואהרן

כלומר לולא חיזק , את לב פרעה ולא שמע אליהם´ כתוב ויחזק ה, את בראות פרעה מכת שחיןולעומת ז 53313 

ומה היה במכה , מה ראה פרעה במכת שחין יותר מכל מכות שקדמו לה, את לבו היה משלח את ישראל´ ה 53314 

 53315 .זו להכניעו יתר על שאר המכות

אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע , אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה, (ח"סנהדרין ל) ל"אמרו חז 53316 

ונראה דאין הכונה כפשוטו כי ארכו וגובהו היו מסוף , ה כפו עליו ומיעטו"כיון שסרח הניח הקב, היה 53317 

כל העולם היה בהישג ידו מסוף , אלא הכונה לכחותיו והשגתו, ומן הארץ עד לרקיע, העולם ועד סופו 53318 

עד שסרח ומיעטו , א היה מוגבל מחמת ריחוק מקוםול, מן הארץ עד לרקיע היה תחומו, העולם ועד סופו 53319 

 53320 ה והגביל את כחו"הקב

ואין צריך , ל נשתרבבה ידה של בת פרעה"ואמרו ז, ל ותשלח את אמתה ותקחה"וכן נראה במה שאמרו חז 53321 

אלא שהמרחק שהיה , ואחר כך שוב נעשה נס וחזרה לכמות שהיתה, לומר שנעשה נס ונתארכה ידה ממש 53322 

בתיה בת פרעה אגרה את כל , לא מנע ממנה מהושיט את ידה ומהשיג את התבה, הבין ידה לבין התיב 53323 

נתאזרה באומץ וגבורה ותושיטה ידה והשיגה את , כוחות נפשה להציל את הילד המוטל על פני היאור 53324 

י כמי שמעביר את הפקק מעל "ויגל את האבן מעל פי הבאר פירש, ה"וכן מצינו ביעקב אבינו ע, התבה 53325 

אלא כאשר אמר הפייט בתפילת , גם כאן אין הכונה כפשוטו על כח גופני, שהיה כחו גדול הצלוחית מלמד 53326 

 53327 .בעבורו אל תמנע מים, גשם יחד לב וגלל אבן מפי באר מים

אלא כחו היה על ידי יחד לב וגלל , ה מים בזכות גבורתו הגופנית של יעקב"אין אנו מבקשים מאת הקב 53328 

ד שנה "בכח זה של יחוד לב גם למד י, מעלה מכח אנוש לפעוליחד את לבו ובכחו זה פעל מה של, אבן 53329 

שנה ´ שהרי במקום ההוא לאחר י, ולא רק על מטה אלא גם על אבן לא שכב, אצל שם ועבר ולא שכב 53330 

 53331 .גבורה עצומה ורבת כח זו ודאי שלא מתקיימת אלא על ידי יחוד לב, שכב על האבן

ל מסוגל אדם אחד "למשל בשעת שריפה רח, י אדםויש שאנו רואים מעין זה אפילו בימינו ובסתם בנ 53332 

ההכרח והרגשת הצורך הגדול נותנים לאדם , לעשות מה שצריך בדרך כלל עשרה בני אדם לעשותו 53333 

אל יאמר אדם איך אוכל להגיע לכלל גדלות ועמקות התורה , תנופת כח אדירה הרבה למעלה מכחו הרגיל 53334 

טעות היא בידו כי הכל תלוי ברצונו ובייחוד , לים ומעטיםעקיבא איגר והרי כוחותי ד´ כבזמנו של הגאון ר 53335 

על ידי כן יתנוצצו בנפשו רשפי , אם יתבונן וידע ולבבו יבין וירגיש את הצורך הגדול לעליה בתורה, לבו 53336 

 53337 .ל יגעת ומצאת תאמין"כאמרם ז, ויגביר חיילים לתורה לרום ולעומק, כח וגבורה לאין שיעור

, שאין לך קל בעופות יותר ממוראה ונוצה, א וראה גדול כחן של כהניםב, (ד"זבחים ס) ´ואיתא בגמ 53338 

כהנים הזריזין בעבודתן עבודת הקדש אין לך מייחדי לב , ופעמים שהכהן זורקן יותר משלשים אמה 53339 

 53340 .ואם יש צורך הרי נוצה קלה נזרקת שלשים אמה בכחו של כהן, בא וראה עד היכן כחן מגיע, כמותם

קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה ´ דכתי, במשה בעת מכת שחיןכח נפלא זה ראה פרעה  53341 

הרי ניסים , י וזרקו משה כל דבר הנזרק בכח אינו נזרק אלא ביד אחת"ופירש, השמימה לעיני פרעה 53342 

, ואחד שהלך האבק על כל ארץ מצרים, אחד שהחזיק קומצו של משה מלא חפנים שלו ושל אהרן, הרבה 53343 

למה הוצרך , אחר שבין כך וכך אירע לו נס שהלך האבק על פני כל ארץ מצריםומ, בשפתי חכמים´ והק 53344 



ותירץ כי הנס , יותר היה הנס גלוי אם היה זורקו בשתי ידיו ושלא בכח, משה לזורקו בידו אחת ובכח 53345 

, אלא שכמות קטנה של מלא חפנים אבק, שהלך על פני מצרים לא היה בכך שהגיעה זריקתו עד לשמים 53346 

 53347 .ש"ולמלא את כל ארץ מצרים עהולך להתפזר 

אלא כיון שזרק בכח בידו אחת ממילא הגיע הפיח , הרי שמה שזרק משה את הפיח השמימה לא היה כל נס 53348 

אלא הוא ? האין זה נס למעלה מדרך הטבע? אך השמענו מימינו אדם זורק פיח עד לשמים, השמימה 53349 

וכיון שראה פרעה כך נמוג לבו , לבשאמרנו אין קץ ואין גבול למה שאדם מסוגל לפעול בכח ייחוד ה 53350 

וכבר , כחותיו הכבירים של משה רבנו הכניעוהו יותר מן הנסים שנעשו על ידו למעלה מדרך הטבע, ונכנע 53351 

 53352 .(א"שיחות מוסר תשל)  .את לבו´ היה מוכן לשלח את ישראל לולא הכביד וחיזק ה

 53353 

 53354 מאמר ריד

 53355 .(ז"י´ ישמות ) אלקיכם´ ועתה שא נא חטאתי אך הפעם והעתירו לה

וכמו שהאדם לא יקרא , לא תשלם לאדם חכמה בלי מוסר, ל"י עמדין וז"ראיתי בספר מגדל עוז להגאון ר 53356 

ותמיד דברנו זאת כי החכמה בהכרח , כן לא יקרא חכמה בלי מוסר שהמוסר מחדד השכל, אדם בלי ראש 53357 

 53358 .ותהלה כי מצאתי תנא דמסייע, מושכת אחריה מוסר

ואם , אם יש באדם חכמה הרי הוא לומד מוסר, ל"ק לדעת חכמה ומוסר וזומצאתי בילקוט משלי על פסו 53359 

הרי להדיא כי מי שהוא חכם באמת בהכרח ימשיך אליו למוד , אין בידו חכמה אינו יכול ללמוד מוסר 53360 

ואם אין בידו חכמה אינו יכול , כי לא יושלם לו החכמה בלי מוסר כי הוא מחדד השכל לחכמה, המוסר 53361 

כ החכמה בהכרח תמשוך לימוד המוסר להשלים החכמה "ע, היא חכמה´ ן יראת הכי ה, ללמוד מוסר 53362 

ש האיש החכם כמה יראה זאת "ומכ, ומי שיש לו ידיעה בזה יבין הדברים כי הנסיון ילמדנו, ולחדדה 53363 

 53364 .וגם חכמי האומות נמשך להם מחכמתם לימוד המוסר, בעליל

ל למה "ן ז"וכתב הרמב, טאתי והעתירו בעדיל על הפסוק ועתה שא נא ח"ן ז"הלא תראה מה שכתב הרמב 53365 

והעתירו אמר , כי ידע שמשה העיקר על כן אמר שא נא? אמר שא נא בלשון יחיד והעתירו בלשון רבים 53366 

על כן נמשך לו לימוד המוסר , ל על פרעה שהיה חכם גדול"ן ז"וכבר כתב הרמב, לשניהם בדרך מוסר 53367 

 53368 .כמי אומות העולם גם כן בערך חכמתם כן ערך מוסרםכ התעסקו ח"וע, והיה יודע לדבר על דרך המוסר

הנה , והנה המבין דבר יבין מפשטות שיטות התורה שבכתב והתורה שבעל פה כי ראשית חכמה מוסר 53369 

ולכאורה למה פרסמה התורה , ה"התורה בראשיתה התחילה לספר חטא עץ הדעת מיציר כפיו של הקב 53370 

אבל להודיע לאדם כי בריאת האדם היתה ? רין אנכיה וכי דילט"הלא מצינו גבי עכן אמר הקב, החטא 53371 

כ צריך האדם זהירות יתירה שלא "ע, ו כמו האדם השפל"בבחינה שהאדם היותר גדול יכול להכשל ח 53372 

 53373 .יכשל בחטא וזהו מוסר

ט על "ל לעולם ירגיז אדם יצ"וביחוד אז, פ בריש ברכות יש כמה דפין הכל מוסר"והנה בתורה שבע 53374 

ולגנותו ולהתרחק , י הטבע להבין שפלות האדם בטבעו"ר התבוננות שכלית עפראשית דב´ פי, ר"יצה 53375 

אך לא יספיק רפואה טבעית רק , וההרגל שלטון על כל דבר, משפלותו בהרגלו לייסר עצמו הפך הטבע 53376 

הרי כי טעות ביד מי שאומרים כי אינם צריכים , עסק התורה וזכרון המות, צריך עוד לרפואה רוחנית 53377 

 53378 .כ עסק התורה"והרי כאן במאמר ירגיז ואח, ר בראתי לו תורה תבלין"תי יצהרק ברא, למוסר

וכמה זהירות ושמירה יתירה , ודי להבין כמה שפלות כרוך בעקבות האדם באשר הוא אדם קרוץ מחומר 53379 

והכל מחמת שפלות החומר הכרוך , והתבוננות מרובה צריך האדם בלי הפסק רגע שלא יפול בחטא 53380 

 53381 .ודי להתבונן מזה כמה מוסר צריך להאדם להנצל מעקבות החומר, ר גדולבעקבותיו בהאדם היות

ובזה הוא , אשר אם יהיה לבן חיל וינצח החומר השפל בטבעו אין שבח גדול יותר מזה, אך הן הן גבורותיו 53382 

וזה הכל , כ בזה הוא גדול מהם"כי העבודה הזאת לא נתנה למלאכים ע, ה מתפאר בו"גדול ממלאך והקב 53383 

ומיד , הרי כי איש תבונות יבין, ואין חטא גדול מזה בראשית התורה למבין דבר, ר"א אדהמתבאר מחט 53384 

 53385 .(ה"א רנ"חכמה ומוסר ח)  .בהתחלתו ללמוד התורה יבין חיוב למוד המוסר גם כן

 53386 

 53387 מאמר רטו

 53388 רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים´ ויהפוך ה

 53389 .(ט"י´ שמות י)

מעת עתירת משה רבינו ועד עכשיו אין ארבה מפסיד בכל גבול , ת"וכתב רבינו חננאל בפירושו עה 53390 

, אינו אוכל מכל יבול הארץ כלום עד עכשיו, ואם יפול בארץ ישראל ויבוא ויכנס בגבול מצרים, מצרים 53391 

כוחה של תפילה  מבהיל למתבונן מה גדול ועצום, ל"ן ז"ל הרמב"ואמר כי זה כבר דבר ידוע לכל עכ 53392 

אבל , את הארבה ממצרים היתה רק לשעה´ ה שיסיר ה"ר ע"כי הרי תפילת מש, שפועלת לדורי דורות 53393 

 53394 .והשתפכות לבו היתה נלהבת התפשטה ורשומה נשאר לדורי דורות, מכיון שכבר התפלל



ר שיחשוב כלומ, המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה, (´ה ב"ברכות כ) ל"ועיין ברבינו יונה ז 53395 

כענין שאמרו הקדמונים , ז וכל הנאת הגוף"ויסיר מלבו כל תענוגי עוה, בלבו כאילו עומד בשמים 53396 

ולאחר שיגיע לזה המחשבה יחשוב כאילו עומד בבית המקדש , כשתרצה לכוון פשוט גופך מעל נשמתך 53397 

 53398 .ל"ו עכ"מפי מורי הרב נר, ז תהיה תפלתו רצויה יותר לפני המקום"מפני שעי, שהוא למטה

ריכוז ההרגשות והרחקת ההרהורים , וכל עבודה צריכה התלמדות וחינוך, התפילה היא עבודת הלב 53399 

התפלה , ´ל שעיקר התפילה לשבור גאוותו ולשוב אל ה"א ז"וכתב הגר, המחשיכים את הדעת הטהורה 53400 

והי וז, צריכה מדי פעם להוציא את האדם מן החילוניות המתדבקת בו כשהוא נפנה לעסקיו החומריים 53401 

 53402 .משימתה העיקרית להחזיק את האדם בדרגתו השמימית אחרי נפלו אל הארציות

ונשתחווה , אברהם לא חזר מהר המוריה אלא בזכות השתחוויה, ר ירמיה הכל בזכות ההשתחוויה"א 53403 

התורה לא ניתנה אלא בזכות , ויקדו וישתחוו, ישראל לא נגאלו אלא בזכות השתחוויה, ונשובה אליכם 53404 

הגלויות אינן , ´וישתחוו שם לה, חנה לא נפקדה אלא בזכות השתחוויה, שתחוויתם מרחוקוה, השתחוויה 53405 

בית , בהר הקודש בירושלים´ ביום ההוא יתקע בשופר גדול והשתחוו לה, מתכנסות אלא בזכות השתחוויה 53406 

 53407 .(´ו ג"ר נ"בד) ´בואו נשתחווה ונכרעה לפני ה, המקדש לא נבנה אלא בזכות השתחוויה

האם הורדת הראש מקנה לו , טיבה של השתחוויה שבגללה זוכים לזכויות רמות ונשגבות הלא נבין מה 53408 

אלא , ברור הדבר שאין המדובר כאן על השתחויה בתור פעולה לכשעצמה? ל"להאדם הישגים נפלאים כנ 53409 

 53410 .בתור תוצאה מכמה השגות עמוקות שמתרחשות בלב עד הגיעו לידי השתחוויה זו

הגורם להשתחוויה היא מעלת , מה וכמה הכנות והרגשות נכונות קודמותההשתחוויה היא תוצאה של כ 53411 

שלשלת , הבהרת המחשבה והרגשת הלב, ביטול העצמיות והשתחררות מכל אנוכיות, הענווה וההכנעה 53412 

פעולה זו אינה , ארוכה של כמה וכמה עבודות של היטהרות והתקדשות מובילות את האדם לידי השתחוויה 53413 

 53414 .והיא תמצית התפלה, צורות שהתרחשו בלב המשתחווה קודם פעולה זואלא ביטוי לגדולות ונ

שהרי אין לך יותר גדול במעשים טובים ממשה , ל עד כמה תפלה גדולה יותר ממעשים טובים"ואמרו חז 53415 

אכן שיכול האדם להגיע לידי מעלת מעשים , (ד"ר כ"ב) י תפלה"כ לא נענה אלא ע"אעפי, ה"רבינו ע 53416 

פירושה , ברם לידי הבנה והכרת ערך עומק התפלה טרם הגיע, מדי יום ביומו טובים שהוא הולך ומבצע 53417 

ביחס לעוצמת האלוקות המקיפה את , של ערך התפלה היא הרגשת אפסותו וקלישותו של ילוד אשה 53418 

 53419 .כללות העולמים האין סופיים

ה מכל השתכחות גמור, מובנה של התפלה היא התבטלות החלטית מכל הבלי הגשמיות שהאדם שקוע בהם 53420 

וישים נפשו בכפו ולא , ל"ל וז"ם ז"כ הרמב"וכמש, אף מן הקרובים לו ואפילו בני משפחתו, הסובב אותו 53421 

וכל , אלא ימחקם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, יירא ולא יפחד 53422 

י ישראל תלויין וכל דמ, אל ירך לבבכם´ עובר בלא תעשה שנא, המתמיד לחשוב במלחמה ומבהיל עצמו 53423 

 53424 .ל"בצווארו אם לא נצח עכ

כן הוא מתכונתה של תפילת היחיד או , כדוגמת מלחמת מצוה של עם ישראל ביחס לשונאיו הגשמיים 53425 

כשהאדם מתגייס למלחמת היצר ומעמיד עצמו במערכת , ר"הצבור ביחסו לשונאו בנפש הוא היצה 53426 

נעה והשתחוויה גמורה בכדי להפיל את הכ, מחובתו להגיע לידי התפשטות והתבטלות גמורה, התפלה 53427 

וכשזוכה האדם , ולהגיע בדביקות ובשלימות לפלטינו של המלך מזוכך ומחודש מכל תפלה ותפלה, השונא 53428 

אזי יש בכח תפלתו לקבוע ברכות והשפעות , והוא מגיע אחרי מערכת הצירופים למעלת ההשתחוויה 53429 

 53430 .לדורי דורות

ומביאה את האדם לידי הכרת אפסותו , את הנפש התפלה עושה הכל שמטהרת את הלב ומכניעה 53431 

וההשתחוויה , משתחווה ומתפשט מכל הגשמיות ומכשיר את הווייתו לקבלת אצילות אור הנצח, וקלישותו 53432 

ומה מאד אסירי תודה צריכים אנו להיות לראשונינו שתיקנו לנו את , הזאת מרוממתו עד גבהי שמי שמים 53433 

י "להמשיך עלינו מקדושת השוכן במרומים ע, לתנו האנושיתבכדי לאפשר לנו במדת יכ, שלש התפלות 53434 

 53435 .(אור הנפש)  .השתחויות גופנו ונפשנו אליו בכל עת מצוא

 53436 

 53437 מאמר רטז

 53438 .(´כ´ שמות י) את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל´ ויחזק ה

י "עהלא ניטל , ה את לב פרעה מה פשעו"אם הקשה הקב, מביא את השאלה הידועה (´ג´ שמות ז) ן"הרמב 53439 

כי פרעה ברשעו אשר עשה  (א, ל במדרש שני טעמים"והוא מביא מה שאמרו חז, זה כח הבחירה שלו 53440 

, כי לא היתה תשובת פרעה לכבוד השם (ב, לישראל רעות גדולות חנם נתחייב למנוע ממנו דרכי התשובה 53441 

ואמץ את  לכן חיזק השם את לבו, ומה שרצה לשלח את ישראל היה מפני שנלאה לסבול את כובד המכות 53442 

הטעם הראשון נמצא , כדי שישלח את ישראל מרצון וחפץ לב לעשות רצון בוראו, רוחו לסבול את המכות 53443 

 53444 .(´שמות ז) השני בספורנו, (ג"ר ה"פ) ם תשובה"ברמב



לטעמו של הספורנו עוד אפשר לומר כי , והנה לשני הטעמים קשה איך שלח פרעה את ישראל באחרונה 53445 

אם האדם לא , כי אם היה סובל גם מכה זאת מבלי לשלח את ישראל, את לבובמכת בכורות לא חיזק השם  53446 

ר נצחו מוטב ואם "ט על יצה"ל אמרו לעולם ירגיז יצ"חז, יירא גם מאימת מות אינו בסוג אדם בעל בחירה 53447 

, (´ברכות ה) נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתה, ש"נצחו מוטב ואם לאו יקרא ק, לאו יעסוק בתורה 53448 

אי אפשר , כ כשאדם רואה כי אין בית אשר אין שם מת"וכש, ח מדבריהם כי זכירה זו מועילה לכלמוכר 53449 

 53450 .מבלי לעשות תשובה

במכה שניה שהיתה קודם שחיזק השם , ובאמת אנו רואים את פרעה ועבדיו עולים ממכה אחת לחברתה 53451 

ובה היא על אשר חטא קריאה זו תש, ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל השם, את לבו נאמר 53452 

ובמכה , כ במכה השלישית הודו גם החרטומים כי אצבע אלקים היא"ואח, לומר לא ידעתי את השם 53453 

כ אמר אנכי אשלח "ואח, כמו שאמר לכו זבחו לאלקיכם בארץ, רביעית כבר נתרצה במקצת גם במעשה 53454 

 53455 .אתכם

כמו שנאמר בהתראה , הגיעו חלק מהם למדת היראה, אך גם במכה הששית אחר שחיזק השם את לבו 53456 

כ "אף כי יראים אלה רדפו אח, הירא את דבר השם הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, למכה השביעית 53457 

ובמכה , אבל גם יראת העונש בשעת המכה מדרגה היא, (מכילתא) ל"אחר עם ישראל כמבואר בחז 53458 

שם כי זכה בגלל זה וידוי זה עשה רו, השביעית כבר אמר פרעה בפה מלא חטאתי הפעם השם הצדיק 53459 

 53460 .ל"לקבורה כמבואר בחז

ובמכה התשיעית אמר גם , במכה שמינית אמר לכו נא הגברים ועבדו את השם כי אותה אתם מבקשים 53461 

ואם עלה מפעם לפעם אפשר לומר כי במכה העשירית השלים , טפכם ילך עמכם רק צאנכם ובקרכם יוצג 53462 

 53463 .את תשובתו ושולח את ישראל מרצונו הטוב לכבוד השם

היא איך ´ אם מניעה של תשובה מאת ה, חיזק את לבו על הרעות שעשה קשה´ ם כי ה"אבל לטעם הרמב 53464 

וכבר , ם אומר ולמה היה שולח לו ביד משה ואומר שלח ועשה תשובה"הלא הרמב? אפשר לעשות אחרת 53465 

יכול  ה התשובה לחוטא אינו"כדי להודיע לבאי העולם שבזמן שמונע הקב, ה אין אתה משלח"אמר לו הקב 53466 

כ איך שלח פרעה את ישראל אחר שנגזר עליו שלא "וא, לשוב אלא ימות ברשעו שעשה בתחלה ברצונו 53467 

 53468 ?לשוב מחטאו

רעים בשליחותן ונאמנים בשבועתן , מוכרחים לומר כי גם עונש זה ככל העונשים שזמן קבוע להם 53469 

המניעה יכול האדם לשוב וכאשר כלה זמן , ולכן יש זמן גם למניעת דרכי התשובה, (.ה"נ) ז"כמבואר בע 53470 

הוא ממה שנאמר ללצים הוא , ל על עונש זה"וכן הדעת נותנת כי המקור המובא בחז, כמו קודם הגזירה 53471 

הוא נועל את לבו מן התשובה כדי לפרוע , מתרה בו פעם ראשונה שניה ושלישית ואינו חוזר בו, יליץ 53472 

 53473 .ממנו מה שחטא

ה אתה "אמר לו הקב, מים ולא השגיח על דבריוה אצלו חמשה פע"כיון ששגר הקב, כך פרעה הרשע 53474 

לפי זה הדין נותן כי העונש על זה , הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך, הקשית ערפך והכבדת את לבך 53475 

ולכן אחר המכה , כ חמש פעמים"אם חמש פעמים לא שב מרצונו תהיה המניעה ג, יהיה מדה כנגד מדה 53476 

 53477 .העשירית חזר בתשובה ושלח את ישראל

כי לא היה בלב פרעה לרדוף אחריהם , וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם´ ן על הפ"יתא ברמבוכן א 53478 

, ועל כן הוצרך לומר כי הוא יחזק את לבו לרדוף אחריהם, אפילו אם יברחו אלא שיעשה משה כרצונו 53479 

כי שלח את ישראל יותר , כיון ששב פרעה מרעתו באמונה וגם במעשה, חיזוק כזה שאלה חדשה יש בו 53480 

והוא שלח אותם , שמשמע מזה כי ישובו למצרים אחר כך, מה שבקשו דרך שלשת ימים נלך במדברמ 53481 

 53482 ?ולמה נענש עוד ובעונש גדול כמקדם? היש בעל תשובה גדול מזה, בכל אופן אפילו אם יברחו לגמרי

רע כי בראותם שנק, ולמטה אמר פעם אחרת הנני מחזק את לב מצרים ויבואו אחריהם, ן"ועוד כתב הרמב 53483 

ואין בכל ? איך ימלאם לבם לבא אחריהם להרע להם, הים לפני בני ישראל והם הולכים ביבשה בתוכו 53484 

 53485 .אבל סכל עצתם וחיזק את לבם ליכנס בים, המופתים כפלא הזה וזה באמת שגעון להם

אחר שראה כי השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך , ולדעתי גם הרדיפה עצמה שגעון היא 53486 

הלא שלוחים שלח עמהם ? איך מלאו לבו לרדוף אחריהם האם לא ידע מזה, ה בעמוד אש להאיר להםוליל 53487 

כי השלוחים כשראו שאין ישראל חוזרים , כדאיתא במכילתא על הכתוב ויוגד למלך מצרים כי ברח העם 53488 

, ללמהלך זה שלא רק שהוא נס ואינו בדרך הטבע כ, אחר שלשה ימים באו והגידו לפרעה ביום הרביעי 53489 

דבר שלא היה כמוהו בכל ימי הבריאה , אלא שיש בו כבוד וגדולה לישראל במדה שאין דעת האדם משיגה 53490 

האין זה , ואחר שידע כל זה האם היה בכחו לחשוב לרדוף אחריהם ולהרע להם, לא לפניהם ולא לאחריהם 53491 

 53492 !שגעון



לא במדבר מקום נחשים בראותו כי אינם הולכים בדרך הישוב א, ומלבד זה קשה מה שרדף בני ישראל 53493 

כ הרדיפה בתוך הים דברים "וכש? הלא ימותו כולם בדרך הטבע ומה לו לרדוף אחריהם, ועקרבים 53494 

 53495 .והרי השאלה הראשונה במקומה עומדת, ורק מפני שחיזק השם את לבו, היוצאים מדרך הטבע המה

ידעו מצרים כי אני וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ו, אך הכתוב עצמו מגלה לנו את תשובת השאלה 53496 

אלא , חיזוק זה אינו מסוג החיזוק הראשון של חמשת המכות האחרונות למנוע מהם דרכי התשובה, ´ה 53497 

מטרת החיזוק היתה למען העמידם , וישובו בתשובה שלמה´ אדרבא להורות להם דרך האמת שיכירו את ה 53498 

גיעו מעט למדרגת היראה היה וכיון שה, במצרים´ כי הרודפים הלא היו מאותם שהיו יראי ה, על האמת 53499 

ולו חכמו והתחרטו חרטה גמורה על מה , ביכולתם לעלות יותר ולהגיע לידיעה ברורה ורחבה באמונה 53500 

אך כשלא , פ"והיו זוכים גם להתגייר ולקבל את התורה כמו שזכו הערב רב לכה, שחטאו היו נצולים מיד 53501 

 53502 .שבו כראוי נענשו בעוונם

ת להם את דרך האמונה וכל חלקיה במכות "לא די מה שהורה השי, סקמזה נראה את חסד השם שאינו פו 53503 

אלא שעוד רצה להשלים אותם בהכרה ברורה של ידיעת , אחרי שהיו רעים וחטאים לאין שיעור, מצרים 53504 

עוד חיכה , בשעה שרדפו אחרי בני ישראל בים, וקיים בהם תשב אנוש עד דכא עד דכדוכה של נפש, ´ה 53505 

 53506 .אולי בתוך הרדיפה לקראת הים הזועף יחשבו מחשבה של תשובה וינצלו, הת אולי יחזרו בתשוב"השי

בשעה שפתחה הארץ את פיה ובלעה את קרח וכל , מעשה כזה אירע אצל בני קרח ששבו באמצע הבליעה 53507 

ה נס ובצר להם "אך באמצע הירידה הרהרו בתשובה ועשה להם הקב, וגם המה היו בתוך הבלועים, עדתו 53508 

, אם קרה דבר כזה אצל בני קרח הלא הוא דבר פלא שהיה רק פעם אחת בבריאה, מקום בגיהנם וניצלו 53509 

וכל ישראל נוהגים לומר מזמור , ק ולחבר עשרה מזמורי תהלים"כ לרוה"אנשים גדולים היו שהרי זכו אח 53510 

להורות כי יש אפשרות לאדם לשוב ברגע אחד ובאותו רגע האחרון , ה"שלהם לפני תקיעת שופר בר 53511 

 53512 .בחייו

חסד השם זה מורה לנו כי יש אפשרות של תשובה גם בתוך , בר נלמד מזה מה שנוגע לגדלות האדםעוד ד 53513 

בשעה זו אפשר , גם בשעה שאדם שקוע באימת מות של מיתה משונה תכף ומיד, היסורים היותר גדולים 53514 

דבר זה מחייב אותנו בלימוד המוסר , לאדם היותר פחות היותר מושחת לבוא לתשובה שלמה ומאהבה 53515 

לו היה כל אחד בטוח , כי דרכו של אדם להתנצל בזה שאיננו בטוח בתועלת היוצאת מן הלימוד, חובה רבה 53516 

כי עבודה קלה היא , אז לא היה מי שמתרשל בזה, בתועלת של הרגשה שלו, בתועלת של מחשבה שלו 53517 

ה "ה הקבולו חיכ, כי אין מי שמחזיק עצמו גרוע כאיש מצרי, אבל עתה בטלה כל התנצלות, ופריה רב 53518 

 53519 .(תורת אברהם)  .באותה שעה לתשובה שלמה

 53520 

 53521 מאמר ריז

 53522 .(א"כ´ שמות י) נטה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ מצרים

כי היו מישראל שהיו להם שררות , ה חושך במצרים"ומדוע הביא הקב, (ד"שמות רבה י) איתא במדרש 53523 

ויש להתבונן והלא , בימי החושך ואותם שלא רצו לצאת מתו, במצרים ולא רוצים לצאת ולכן הביא חושך 53524 

ה למשה מאמינים בני "וכשאמר הקב, ראינו את גדלות כלל ישראל ואת כפיפותם לדעת גדולי הדור 53525 

ובודאי לאחר שאמר משה את , הלא על הכלל כולו נאמר ואף על אלו שמתו בימי החושך, מאמינים הן 53526 

ומדוע , ר אמונתן ואף הם רצו לצאתבודאי נתחזקה יות, במצרים´ וראו את כל המכות שעשה ה´ דבר ה 53527 

 53528 .כ שמתו במצרים ולא זכו לצאת ממנה"נענשו בעונש חמור כ

הבין וראה במעמקי נפשם שחסר להם , ה בוחן לב וחוקר כליות"לפי שהקב, ל"אלא כן מגלים לנו חז 53529 

ש "כמ, ה משבח את ישראל על זה"ובאמת הקב, הרצון העז לצאת ממצרים מפני השררות שהיו להם שם 53530 

בעינינו ראינו בעת המלחמה , כרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועהז 53531 

כי עצם היציאה והנדודים , י לא רצו לצאת ממקומם למרות כל הגזירות הרעות"רבים מאחינו בנ, האחרונה 53532 

 53533 .קשים מאד

כאשר רצון , לצדיקיםל לבאר הא דאמרינן בתפילת שמונה עשרה משען ומבטח "א ז"ומובא בשם הגר 53534 

ז נותן כח "ועי, נותן להם קודם כל משען ומראה שאפשר להשען עליו, ה שהצדיקים יבטחו בו"הקב 53535 

ת ולצאת אל ארץ "שכיון שקשה לבטוח בשי, וכן היתה הנהגתו במצרים, בצדיקים להגיע למדת הבטחון 53536 

ואלו האנשים , כדי שיבטחו בוב חודש מכות במצרים והראם את ידו הגדולה "ה י"לכן נתן הקב, לא זרועה 53537 

ה במעמקי לבם חסרון "ומכיון שמצא הקב, שהיו להם שררות במצרים הוקשה להם לצאת לנוד במדבר 53538 

 53539 .שאיפה לצאת לכן נענשו שלא יצאו ממצרים

חייב , ה"כי ברצות האדם לזכות מאת הקב, דבר זה חייב להיות יסוד גדול בכל מהלך חיינו ועבודתינו 53540 

ואילו כאשר נחסרת , ה"ורק באופן זה יזכה מאת הקב, עמוקה ועזה בכל לבו ונפשו להיות נתון בשאיפה 53541 



ומכיון שחסר , ולכן התנאי הראשון לצאת ממצרים היתה השאיפה לצאת, מאתו השאיפה והרצון לא יזכה 53542 

 53543 .אצלם שאיפה זו לא זכו לכך

תניכם חגורים נעליכם מ, יש לראות מחובת אכילת קרבן פסח במצרים, גודל התשוקה הנצרכת כדי לזכות 53544 

האדם חייב להכין את , כן צריכה להיות התאוה והחפץ, ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו בחפזון 53545 

וכשתגיע שעה זו לא יעכבהו , עומד וממתין ומצפה לרגע האות, עצמו לגאולה עד שלא יחסר לו במאומה 53546 

כי דרכי שמים הם מדה כנגד מדה עד , וכל שחסר לו במדת ההכנה הזאת לא יזכה, אף הכנת רגע נוסף כלל 53547 

 53548 .ב לא יזכה כלל לזה"וכל שחסר לו השאיפה והרצון לזכות לעוה, דקדוק כחוט השערה ממש

משה היה נכנס אצל , בוא וראה מה בין משה לשמואל, ´פלס מאזני משפט לה (ז"ר ט"שמו) ובמדרש 53549 

בדין ובצדקה אני בא עם  ה"ולמה כן אמר הקב, ה בא"ואצל שמואל היה הקב, ה לשמוע הדיבור"הקב 53550 

אמר , אבל שמואל היה טורח בכל מדינה לשפוט, משה היה יושב ומי שיש לו דין היה בא ונידון, האדם 53551 

לקיים , אבל שמואל שהלך אצל ישראל אני בא אצלו, ה משה שהיה יושב יבוא אצלי לשמוע הדיבור"הקב 53552 

 53553 .´מה שנאמר מאזני משפט לה

מצב ישראל , ה היה יושב והעם בא אצלו"א עון בזה שמשה רבנו עדבודאי לא נמצ, נורא הדבר למעיין 53554 

אך כיון , שכולם סמוכים ועומדים לאהל מועד, במדבר היה שאין מקום לסובב בעיירות לדון את ישראל 53555 

ה מדה כנגד "כן היא מדת הקב, שבמציאות חסר ההליכה לשפוט את העם לכן לא זכה שהדיבור יבוא אליו 53556 

דכיון שחסרה להם , עתה פשוט מדוע לא זכו חלק מבני ישראל לצאת ממצריםומ, מדה ללא ויתור כלל 53557 

 53558 .התשוקה לצאת לא יתכן שיצאו ללא שאיפה זו

האדם עומד על זה במשפט תמידי כי , וזו עלינו לדעת שכדי לזכות ליום שכולו טוב וליום שכולו ארוך 53559 

במידת גודל שאיפת האדם לזכות  וכדי לזכות תלוי רק, ומשפטים רבים צפויים לו, אדם נידון בכל יום 53560 

, וכל שאינו משתוקק לכך ואינו מוכן להפקיר תאוותיו הפרטיות כדי לזכות לא יזכה במשפטו, לזה 53561 

אך כיון שחסר בעומק לבם השאיפה , וכדחזינן ביציאת מצרים שלמרות אמונתם מאמינים בני מאמינים 53562 

 53563 .לכך לא יצאו ממצרים

מכל מקום לא נזכה לראות בביאתו אם לא , תידה לביאת המשיחאנו עומדים ומצפים כל יום לגאולה הע 53564 

אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ ´ אנכי ה (´מצוה א) ק"וכתב הסמ, נשאף ונרצה בזה בכל כוחות נפשינו 53565 

, כי מיציאת מצרים עלינו ללמוד בינה אף לגאולה העתידה שתהא במתכונת ובמדת יציאת מצרים, מצרים 53566 

ו כל שלא יחכה באמת לימות המשיח "כן ח, יאת מצרים לא זכו לראותהוכשם שאלו שלא ציפו באמת ליצ 53567 

 53568 .לא יזכה לראותה

כי לא תיתכן בלב האדם , היא עקירת תאות העולם הזה מנפשו, הדרך להגברת תאות העולם הבא בקרבו 53569 

לא נמצאת , ז בו"וכל שרצון ותאות העוה, וכל אחת סותרת חבירתה, שתי תאוות אלו כי מנוגדות המה 53570 

ורק לאחר עקירת רצון העולם הזה יתכן וישריש בקרבו , ב"ו השאיפה האמיתית והנכונה לעוהבקרב 53571 

 53572 .השאיפה לעולם הבא

שלא שינו את שמם ולא , דברים נגאלו אבותינו ממצרים´ בזכות ד, (´ב ה"ויקרא רבה ל) איתא במדרש 53573 

מ "מ, בד הוצרכו ליגאלג שהיו מאמינים בני מאמינים ובזכות אמונתם ל"ואע, שינו את לשונם ובגדיהם 53574 

והן הן הדברים כי הזכות לצאת ממצרים ניתנה רק , ל שבזכות מעלות אלו יצאו ממצרים"מלמדנו חז 53575 

שלא , ואי התערבות במצרים היא הוכחה לגודל השאיפה לצאת, לשואפים ומתאוים לצאת באמת ובתמים 53576 

 53577  .לביאת המושיע והשתדלו בכל כוחם להיות עם נבדל והמתינו, חשקו כלל להתדמות למצרים

 53578 .(אור יחזקאל)

 53579 

 53580 מאמר ריח

 53581 .(ב"כ´ שמות י) ויט משה את ידו ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים 

ומתו בשלשת , שהיו בישראל באותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת, י ולמה הביא עליהם חושך"וברש 53582 

, י"בשלח פירש´ פוכן ב, ויאמרו אף הם לוקים כמונו, ימי אפלה כדי שלא יראו המצרים במפלתם 53583 

 53584 .וארבע חלקים מתו בשלשת ימי אפלה, אחד מחמשה יצאו —וחמושים עלו בני ישראל 

לאחר שסבלו כל כך ואף ראו , קשה להבין איך יתכן שחלק גדול מכלל ישראל לא ירצה לצאת ממצרים 53585 

לי זה וב, ה היה צריך לחזק את לב פרעה"והרי הקב, ה על המצרים"את כל האותות והמכות שהביא הקב 53586 

ומלבד זאת הרי קיים הבדל גדול בין פרעה שלא , בודאי היה שולח את ישראל תיכף מחמת עוצמת המכות 53587 

פרעה סירב להוציאם כי יהיה לו הפסד גדול , לבין אלו מישראל שלא רצו לצאת, רצה להוציא את ישראל 53588 

 53589 .ת חלב ודבשאבל ישראל לו זכות גדולה להיות בני חורין וליכנס לארץ זב, אם יוציאם לחפשי

דאם היו מוכנים , ה כי הרשעים לא ירצו לצאת אפילו אחר מכת בכורות"וצריך לומר כי בודאי ידע הקב 53590 

כ קשה עד כדי כך שהכרח היה "עורפם היה כ, ה"לעשות תשובה אחר מכה זו בודאי היה ממתין להם הקב 53591 



וצריך ביאור למה , ום אופןה שלא יצאו בש"מפני שהיה גלוי וידוע לפני הקב, שימותו בשלשת ימי אפלה 53592 

 53593 ?ולמה לא השפיעו עליהם כל הנסים ונפלאות? לא רצו לצאת

, רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סוף´ שעל כך נאמר בתורה ויהפוך ה, וכן במכת הארבה 53594 

וכאן מפליא הוא שהרי מכת , י אף המלוחים שמלחו מהם"רש, לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים 53595 

אלא הם שמחו , ולמרות זאת עוד לא הבינו כי זה לרעתם, היתה המכה השמינית שהמצרים סבלו הארבה 53596 

יוחנן כיון שבא ארבה ´ ל אמר ר"וכן אמרו חז, על האוצר הזה וצברו ממנו למלחם ולהחביא בכדים וחביות 53597 

ם ה רשעים במכה שהבאתי עליכם בה את"אמר הקב, אמרו נקבוץ ונמלא מהם חביות, שמחו המצריים 53598 

 53599 ?היאך היה להם מקום לטעות כזו, (ג"ר י"שמו) רוח חזק´ מיד ויהפוך ה, שמחים

ל לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר "ר לוי בר חמא ארשב"א, ל"כדי להבין את זה נתבונן במאמרם ז 53600 

 53601 ואם לאו יזכור לו יום המיתה, אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר רגזו ואל תחטאו, הרע

ומפורסמת הפליאה אם זכרון יום המיתה הוא אמצעי בדוק שבוודאי יפעל ויסייע לאדם לנצח , (´הברכות ) 53602 

 53603 ?למה לו לנקוט תחילה באמצעים אחרים בלתי מנוסים, את היצר

רק אם לפני כן היתה לו , אלא האמת היא כי האמצעי הבדוק של יזכור יום המיתה יכול ומסוגל להועיל 53604 

רק אחרי נקיטת כל האמצעים הללו יכול להועיל , כ יקרא קריאת שמע"ואח, הקדמה של יעסוק בתורה 53605 

אם ינקוט רק בסגולה של יזכור לו , אבל בלי הקדמת האמצעים הללו, האמצעי של יזכור לו יום המיתה 53606 

וכמו שמצאנו בנביא המתאונן על האומרים אכול ושתו כי מחר , יכול זה להשפיע רק להיפך, יום המיתה 53607 

 53608 .(ב"כ´ ישעי) נמות

שאין בכוח כל הנסים והאותות והנפלאות , ובזה אפשר להבין כי ישנה דרגה של נפילה בחטא וברשעות 53609 

עד שמגיעים לכך , כי מי שמשוקע בדרגה זו אינו יכול לצאת מחיי ההפקרות והתאווה, להוציאו ממנה 53610 

פעלו עליהם ולכן אין פלא שאנשים כאלה שרצו לחיות חיי הפקר לא , שאומרים אכול ושתו כי מחר נמות 53611 

אם הכין לבו , כי העיקר תלוי בלב האדם, וכמו כן טעו במכת הארבה ומלחו בחביות, כל הנסים והנפלאות 53612 

 53613 .ורק אז יכול לעמוד בכל הנסיונות, כראוי בהקדמת כל האמצעים הנחוצים

ים שהם היו בוודאי משפיע, טוב היה אילו היו בימינו נסים למעלה מדרך הטבע, לפי דעת האדם ומחשבתו 53614 

אך , שכן היו כולם משתכנעים באמונה ורואים בחוש את ההנהגה האלוקית, על כולם לחזור בתשובה 53615 

, כי כאשר יש לאדם נטיה הפוכה בלבו לא יועילו לו נסים ונפלאות, האמת היא כי הכל תלוי בנטיית הלב 53616 

, בני ישראלוהוכחה לכך יש לנו מרשעי , כי הנסים יועילו רק לאלה המבקשים את האמת וכדי לחזקה 53617 

שכן נטיית לבם גרמו , שבגלל נטייתם הרעה לא עזר להם מה שראו נסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע 53618 

אם כן תלוי , להם שלא היתה כנגדם עצה אחרת מההשגחה העליונה בלתי אם ימותו בשלושת ימי האפילה 53619 

 53620 .(נחלת אליעזר)  .ה יסייענו"הדבר רק בעצמנו והקב

 53621 

 53622 מאמר ריט

א "שמות י) ה עוד נגע אחד אביא על פרעה אחרי כן ישלח אתכם כלה גרש יגרש אתכםאל מש´ ויאמר ה 53623 

 53624 .(´א

באותו האופן ישלח אתכם , באותו האופן ששלח כבר מרצונו אותך ואת אהרן, ל"ל מבאר וז"הספורנו ז 53625 

אמנם עתה יגרש את כולכם , אבל אז גירש רק שניכם בלבד, כלה גרש יגרש אתכם, עתה מוכרח בצרתו 53626 

, כשיתעקש אדם מעשות הראוי לבלתי עשות רצון קונו, ה"כי אמנם זו מדת צדקו של הקב, זה המקוםמכל  53627 

, אלקיך בשמחה´ כאמרו תחת אשר לא עבדת את ה, יעשה מה שברח ממנו בצרה ויגון ולא לרצון יהיה לו 53628 

 53629 .ניל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעו"כאמרם ז, אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם

שאם הוכרח סוף סוף להכנע ולשלוח , מהמעשה של פרעה´ הספורנו מביא כאן יסוד בהנהגת הבורא ית 53630 

ומתעקש לעמוד על טבעו ´ ית´ שכל מי שעובר על רצון ה, אם כן כך הדרך תמיד, בעצמו את ישראל 53631 

 53632 ...ועלינו להשתדל להבין ולהרגיש את זה... סופו להשבר ולהכנע בעל כרחו, ומדותיו

החלו , ז בעולם מימי אנוש"מעת היות ע, ועתה אומר לך כלל בטעם מצוות רבות, (ז"ג ט"י) ן"ברמב 53633 

וכאשר ירצה האלהים , מהם כופרים בעיקר מהם מכחישים בידיעתו הפרטית, הדעות להשתבש באמונה 53634 

, יתברר לכל בטול הדעות האלה, בעדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו 53635 

כי ידבר אלהים את , יהיה המופת ההוא נגזר על ידי נביא תחילה יתברר ממנו עוד אמיתת הנבואה וכאשר 53636 

 53637 .האדם ויגלה סודו לעבדיו הנביאים ותתקיים עם זה התורה כולה

יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון , ה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר"ובעבור כי לא יעשה הקב 53638 

מצוות רבות זכר ליציאת מצרים והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים  ,ואות לאשר ראו עינינו 53639 

שאין לנו חלק , ומן הנסים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שלא ישכחו 53640 

בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין  53641 



אלא אם יעשה המצוה יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו הכל בגזרת עליון , ידברבים בין ביח 53642 

 53643 .ל הנפלא"עכ

זה לא היה נוגע רק להכניע פרעה , שכל המופתים והנסים שהיו אז במצרים, ל"ן ז"כאן מדגיש לנו הרמב 53644 

ת בכל דור ודור שנתגלתה אז זה מציאו´ שהשגחת ה, אלא זה לימוד לכל הדורות, או להציל את ישראל 53645 

שהיה נאלץ , שאם רואים התוצאות מהעקשנות של פרעה, ובגדר זה מסביר גם הספורנו, ובכל עת ורגע 53646 

ואין שום יכולת לבטל , ו"זה יסוד גם לדורות שהעולם לא הפקר ח, שלא מרצונו לקיים צוויו של מקום 53647 

ה וזהו מדת צדקו של אלא כך דרך הבריא, המעשה של פרעה זה לא מקרה יוצא מן הכלל, ´רצון ה 53648 

 53649 .ה"הקב

אלו הם התוצאות , כל המבטל תורה מעושר סופו לבטלה מעוני, ל"ל עוד מאמר חז"ומביא הספורנו ז 53650 

ל לעתיד לבא תבוא "ש חז"כמ, שהמצב בעצמו נוקם מהם ומייסר אותם, ´מעקשנות ומחסרון בבטחון בה 53651 

כמה זאת העבודה זרה הנוראה של  ,וכמה זה מציאות לעינינו, כל עבודה זרה ותטפח על פני עובדיה 53652 

וכבר ראינו זה , וזה לא דבר חדש אלא כבר היה לעולמים, השכלה פשטה רגל וטופחת על פני עובדיה 53653 

שזוהי מדת צדקו , זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, וכבר היה זה אצל פרעה הרשע, בפולניה ורוסיה 53654 

 53655 .ה מה שברח ממנו בצרה ויגון ולא לרצון יהיה לויעש, כשיתעקש אדם מבלתי עשות רצון קונו, של מקום

, עין טובה התפשטות והכנעה, יסוד זה של הספורנו הוא מציאותי אף במה שנוגע למדרגות וקניני הנפש 53656 

, וכמו שמביא הספורנו ראיה מהמרגלים, כ בגדר סופו לבטלה מעוני"ו יחסר לנו אח"שאם מזלזלים בזה ח 53657 

אבל אם , פ שהיה הכל בחשבונות גבוהות ולשם שמים"אע, לכם אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה 53658 

כמו שידוע הסוף , זה גופא התנקם מהם, ´היה להם החסרון של עקשנות ולא התמסרו לגמרי לבטחון בה 53659 

 53660 .האיום של המרגלים וכל הדור דעה

ל כל קנין בנפש כ, כן יבוא היום שנרגיש שההשקפה של תקון המדות זה לעיכובא בכל מהלך החיים 53661 

, ו"ולהיפך כל זלזול זה חסרון לעתיד וכמה סובלים מזה ח, פעולה בהתפשטות והכנעה זה נוגע לעתיד 53662 

כמה עלינו לנצל תקופה זו לחזק אצלנו ההשקפה והעבודה על , ´בגדר כל המבטל את התורה מעושר וכו 53663 

דגל )  .וטוב לנו כל הימים´ ית´ ושלא להתעקש אלא למסור עצמנו לבטחון בה, הכנעה ועין טובה 53664 

 53665 .(המוסר

 53666 

 53667 מאמר רכ

 53668 .(´א ב"שמות י)ב  דברו באזני העם וישאלו איש מאת רעהו כלי כסף וכלי זה

שנאמר התרפית , יאשיה כל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כוח לעמוד ביום צרה´ ר טוביא אמר ר"א 53669 

דים אנו מכאן כי למ, (ג"ברכות ס) ר אמי בר מתנה אמר שמואל ואפילו מצוה אחת"א, ביום צרה צר כחכה 53670 

יש תקופות בחיי האדם שאינו מרגיש שום לחץ ממדותיו , לפני שנכנסים לחיי המעשה יש להתכונן אליהם 53671 

עד שכל מידותיו הטבעיות , החכמה והחידוש מעסיקות אותו בדביקות כזאת, ומן התכונות הטבעיות שלו 53672 

 53673 .נדחקות אל מעמקי נפשו ואינן מטרידות אותו לחלוטין

אולם כאשר אותו , והיא מסתייעת עוד גם בטבע הזמן והגיל, ב היא תקופת הבחרות והילדותתקופה זו לרו 53674 

ולעומת זאת , כשהוא מחליף את מצבו ודעתו מיושבת, אדם מתבגר ומתחיל להתנסות בנסיונות החיים 53675 

הרי אז מתעוררים בו הכוחות הרעים שהיו טמונים ושקועים בו , דביקותו בתורה ובעבודה מצטננת 53676 

כ חזק שאין בו היכולת לעצור ולרסן "כ, הם מתפרצים בתוך נפשו בסערה גדולה מאד, ה עמוקהבתרדמ 53677 

 53678 .אותם הכוחות

ואם ירפה , כי ידעו להכיר את הכוחות הרדומים בעמקי נפשו, ל את תלמידי חכמים הללו"ולכן הזהירו חז 53679 

עצמו מטען מתאים של אם לא יכין ל, אזי לא יוכל לעמוד ביום צרה, עצמו ולא ילמד לדעתם ולהכירם 53680 

 53681 .גבורה ובטחון יראה ומוסר אזי יכשל ויפול

ותמוה כלום על כסף וזהב יש , דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו כלי כסף וכלי זהב ושמלות 53682 

אולם אפשר לומר כי ? וכי מי זה שהוא באדישות לשאלת הכסף והזהב? צורך לפתות ולדבר באזניו 53683 

שהרי ידוע כי כאשר משנים את המקום מקר לחם , ני ישראל לשינוי המצבה אמר למשה שיכין את ב"הקב 53684 

ל כל ימי עני רעים זהו "ש חז"כמ, צריכים זהירות רבה שהשינוי הפתאומי לא יביא נזק לגוף, או להיפך 53685 

, שינוי הוסת מזיק מאד לתכונת הנברא לגופו ונפשו, (ו"ב קמ"ב) שינוי וסת של שבתות וימים טובים 53686 

 53687 .הסתגל באיטיות למצב החדשהחכם מתנהג ל

אוכל פת , מקודם היה עני ואביון לבוש קרעים ודר בדירה רעועה, כך מי שמצבו נשתנה מעניות לעשירות 53688 

מוציאים אותו מן , והנה פתאום זכה לעושר, בזוי ונקלה הכל מתרחקים הימנו, קיבר ושותה מים במשורה 53689 

אין ספק כי , עבדים ומשרתים רצים לפניו ,הכוך האפל שבו התגורר אל ארמון מלכים מהודר ומפואר 53690 

 53691 .שינוי פתאומי כזה משפיע לרעה על האדם הן בגופו והן ברוחו



, הם יוצאים בבת אחת מעבדות לחירות, לך אל בני ישראל והכינם למצב החדש, ה למשה"לכן אמר הקב 53692 

ם לאיבוד צורתם עשוי לגרו, המעבר הפתאומי הזה עלול להזיק להם, מעניות לעשירות, משפלות לרוממות 53693 

לכן דבר נא באזני העם את הגבורה והחכמה שצריך האדם , ולעקור מהם כל מחשבה של אמונה ובטחון 53694 

יגיעה רבה , שלא יביא אותם להתכחש לגבורת הבורא או לשכחתו, להיות מצוייד בהן במצב של עשירות 53695 

 53696 .היתה למשה רבינו לדבר דברים אלו באזניהם

, ומה עוד כשזה בא לו באופן פתאומי, אד לכל אדם וכל שכן לבן תורהנסיון העושר הוא נסיון קשה מ 53697 

ולא סיגל את מחשבתו להיזהר מפני המציאות החדשה , כאשר לא הכין את עצמו לכך שיפגש עם העשירות 53698 

ולאבד את כל ההישגים שצבר , במקרה כזה עלול הוא להתגלגל ולהתדרדר עד לדיוטא התחתונה, בשבילו 53699 

אין בו כוח לעמוד ביום צרה כנגד הנסיונות הבאים אליו וכל שכן נסיון , הישיבה תוך כדי יגיעה בחיי 53700 

 53701 .העושר

, (´תנחומא בשלח א) כדי שתתישב התורה בגופיהם, ה את בני ישראל במדבר ארבעים שנה"לכן נהג הקב 53702 

שיהיו מוכנים לתמורה הגדולה שתחול , ה הכין את עם ישראל טרם ששינו את מקומם ומצבם"הקב 53703 

במדבר היו מופשטים לגמרי , שהיא ההיפך הגמור ממהות חייהם במדבר, ם לאחר כניסתם לארץבחייה 53704 

התעסקו רק עם ענני כבוד המן , לא באו בשום קשר או מגע עם הבריות, מעסקים מדיניים וארציים 53705 

 53706 .משה רבינו אהרן הכהן והזקנים, והשראת השכינה

קיים החשש שהמעבר , נוך של מלאכי מעלהתחת חי, ואחרי שהתרגלו לחיות באווירה עליונה כזאת 53707 

יביא להם משבר במצבם , להתיישב בכרמים ובשדות עם בתים ועבדים וכל טוב, הפתאומי לחיים בארץ 53708 

עשוי להזיק למעלתם , המעבר בין חיי פרישות ובדידות לחיים מדיניים ושפע חומרי ללא הכנה, הרוחני 53709 

ולהודיעם על , עים שנה במדבר להכינם לשינוי המצבה ארב"לכן נהגם הקב, הרוחנית ואף למצבם הגופני 53710 

 53711 .אווירת הארץ

ועלו לרקיע וירדו , ל"מלאכים שליוו את יעקב בארץ אין יוצאים לחו, והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים 53712 

גם המלאך צריך להיות עשוי מחומר מיוחד כדי שלא ישתבש , (ח"ח י"ר ס"מד) מלאכי חוצה לארץ ללותו 53713 

והלא , המלאכים היורדים מהשמים זקוקים לזהירות יתירה שלא ישתבשו, ארץמהאויר של חוץ ל 53714 

כאשר אמרו כי משחיתים אנחנו את העיר נדחו , המלאכים אשר באו להפוך את סדום ולהציל את לוט 53715 

, ל שמלאך לא היה יכול לבוא למצרים כי היה מתגשם באויר העיר"י ז"ובשם האר, ח שנה"ממחיצתן קל 53716 

 53717 .י שליח"י שרף ולא ע"י מלאך ולא ע"גוף במצרים לא עה לנ"ולכך עבר הקב

מוכרח היה להיות עשוי מחומר צלול וזך , ולכן המלאך שצריך היה ללוות את יעקב אבינו לחוץ לארץ 53718 

שהוא קל ונוטה להיות , כל שכן אדם הקרוץ מחומר, כדי שלא יקלוט את האויר של חוץ לארץ, ביותר 53719 

עליו , ומוכן שלא ישטף בזרם המים הרבים והעזים של חומריות שצריך להיות מוגן, מושפע מחומריות 53720 

כדי שיוכל לעמוד בפני כל הנסיונות בחיים , להכין את נפשו וגופו בחומר דק ועדין של תורה ויראת שמים 53721 

 53722 .שלא יעבירו אותו על דעתו ועל דעת קונו

´ ף כאן שלא זכר בפט ושדהו הוסי"הקשה בעה, לא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו 53723 

לפי שנתקרבו לארץ הגיעו לשינוי המצב , ותירץ מפני שכבר הגיעו קרוב לארץ והיה להם שדות? יתרו 53724 

המדות קמות לתחיה ולכך היו צריכים להכנה , וכאן מתעורר הטבע שלא נתגלה להם מקודם, והמקום 53725 

 53726 .יתירה ליזהר מחמדת הטבע

הכל היו מכונס בתוך , מוחש של שדות כרמים ופרדסיםבהיותם במדבר תחת ענני הכבוד היו רחוקים מה 53727 

אשר על כן , אולם עם הכניסה לארץ תתעורר החמדה, הכל קיים באדם אבל אינו נגלה אליו, פינה בלב 53728 

צריכים להתאמן הרבה בתורה וביראת שמים כדי שיוכלו , באה זהירות יתירה והכנה רבה לחיים הגשמיים 53729 

 53730 .(אור חדש)  .ל האדםלעמוד מול הטבע המתעורר ומשתלט ע

 53731 

 53732 מאמר רכא

 53733 .(´א ז"שמות י) ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה

אמר כלבים שכתוב בהם , חנינא בן דוסא היה מתענה שמונים וחמש תעניות´ ישעיה תלמידו של ר´ ר 53734 

נה אותו מלאך מן נע, עושנו´ בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה, והכלבים עזי נפש יזכו לומר שירה זו 53735 

לא , מיום שגילה סודו לחבקוק הנביא, ה"גזירה היא מלפני הקב, השמים ואמר ישעיה עד מתי אתה מתענה 53736 

לכך זקקו לי מן השמים , אלא בשביל שאתה תלמידו של חכם גדול, גילה דבר זה לשום בריה שבעולם 53737 

ולא עוד אלא שזכו לעבד , ונוכלבים כתיב בהן ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לש, ושלחוני אליך לאמר 53738 

 53739 .(ז"ילקוט שמות קפ) עורות מצואתן לכתוב בהן ספרי תורה תפלין ומזוזות

 53740 



כמו בענין התפלה ובכל , הענין הוא כאן להבחין בין הכמות לאיכות, הערה חשובה ממאמר מופלא זה 53741 

וט יכול להיות אמנם יתכן שגם איש פש, (7ג"ברכות ל) שחסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת, מצוה 53742 

, אך יהא מאד רחוק מן האיכות שהיא מדריגת הראשונים, אלא שזו תהיה פעולה כמותית, שוהה שעה אחת 53743 

הרי בוודאי שהיו הרבה שקדנים גם , (.ט"סוטה מ) ל משמת בן עזאי בטלו השקדנין"וכן מה שאמרו חז 53744 

ל "ת השקדנות מדגישים חזהם השיגו את הכמות אבל איכו, אבל היו במדריגה אחרת לגמרי, לאחר מותו 53745 

 53746 .ולא נמצא מי שיגיע בזה למדריגה כמותו, שבטלה במותו של בןֿעזאי

ואם אינם מבינים הרי הם מצטערים , ישנם הרבה אוהבים ומתייגעים בתורה, וכן הוא בענין אהבת התורה 53747 

ה תעניות "אולם להתענות פ, אך זה דוקא בעניני הלכה או בפשט, ועמלים בתוספת יגיעה על מנת להבין 53748 

ויש להניח כי ודאי חקר והתייגע הרבה כדי , לכך לא כל אחד מסוגל, על שלא הבין את השירה של כלבים 53749 

, ורק משנוכח לדעת שאינו מסוגל בשום אופן להבין החליט להתענות, להבין לפני שהתחיל להתענות 53750 

היה , מים שיפסיקואם לא היו שולחים אליו מן הש! והמלאך בא ואמר לו ישעיה עד מתי אתה מתענה 53751 

 53752 .הכלבים 0שירת0בוודאי ממשיך בכך והכל כדי להבין את 

כלבים שכתוב בהם והכלבים עזי נפש יזכו לומר שירה בואו , ישעיה בכך´ ואפשר להסביר תמיהתו של ר 53753 

שירתו של ? כיצד יתכן ויזכו לומר שירה זו, כלומר בהיות והעזות היא ההיפך של בואו נשתחוה, נשתחוה 53754 

ואילו כאן הרי זה דוקא ההיפך מן המשמעות , תואמת את טבעו ואינה ההיפך ממשמעותו כל בעל חי 53755 

 53756 .הטבעית שלו

שמעשה זה היה , כלבים כתוב בהם ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, וכאן באה תשובתו של המלאך 53757 

שאז , ועוד בפרט כאשר היתה אז צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, ההיפך לגמרי מגדרו הטבעי של הכלב 53758 

זכו בגלל זה לומר את השירה , ומכיוון שעשו פעם אחת נגד טבעם, כידוע טבע הכלבים לצעוק עוד יותר 53759 

 53760 .ומכאן אנו למדים עד כמה גדול עיקר זה של כפיית וכיבוש הטבע, הזאת

מזה מוכח כמה גדול כוחו של מי שמסייע לעשות דבר , ם"הכלבים זכו שמעבדין מצואתן הקלף של סת 53761 

כמה גדול , שאם אחד מסייע לחבירו לבצע את משאלת לבו ללימוד התורה, אצל בני תורהטוב ובפרט  53762 

וזו היא השירה החשובה ביותר שיכול אדם לשיר כדי להגדיל כבוד , כוחו וכמה גדל כבוד שמים מזה 53763 

 53764 .(נחלת אליעזר)  .שמים

 53765 

 53766 מאמר רכב

 53767 .(´טא "שמות י) אל משה לא ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי´ ויאמר ה

וטוענים שאילו , ת"שבזמננו המונע לדעתם את הכרת השי´ יש בני אדם הקובלים על מיעוט התגלות ה 53768 

אכן טעות היא , ´נראו להם גילויים יותר גדולים וידיעות מעולמות העליונים היו מצליחים יותר בעבודת ה 53769 

פי כן לא ילמד דבר ולא  ואף על, יתכן שהאדם יראה נסים גלויים ותהיינה לו ידיעות נעלות מאד, בידם 53770 

 53771 .וישאר בטומאתו וחטאיו כמקודם, יתעורר

בעבור שהיה ראוי שיפחד פרעה ועבדיו , אל משה לא ישמע אליכם פרעה´ ן על התורה ויאמר ה"רמב´ עי 53772 

בעבור , וכבר ראו כל דברי משה מתקיימים בהם, ויירא ממנה יותר מכל אשר בא אליהם, במכת הבכורות 53773 

בעבור , וכתב עוד שם וחזקתי את לב פרעה, מחזק את לבו כדי שירבה בו מופתיו כן הודיעו השם שהוא 53774 

על כן הוצרך לומר כי הוא יחזק את לבו לרדוף , שפחד מהם במכת בכורות ובקש מהם וברכתם גם אותי 53775 

 53776 .אחריהם

במכת בכורות , ולמרות כל זה לא חזר בו מרשעתו, ת"פרעה ראה מופתים גדולים ונוראים בגבורות השי 53777 

ה שיחזק את לב פרעה "ולכן הודיע הקב, ובים סוף היה ראוי בדרך הטבע שישבר לב פרעה מכובד המכה 53778 

כי , ועדיין תשאר בו האפשרות לעמוד על דעתו על אף המכות הללו, כדי שלא יאבד ממנו משקל הבחירה 53779 

מזה שאף למדים אנו , אלא שהשוה את משקל בחירתו, ה ממנו את הבחירה"אין פירוש ויחזק שנטל הקב 53780 

, וכן אם ישיג גם את ההשגות היותר גדולות, אם יראה אדם נסים גלויים אין מזה כל הכרח שילמד מהם 53781 

 53782 .עדיין אפשר שיטעה כי יצרו הרע יטעהו

ולדעתי הוא נסיון ממש כי הסיר , כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים, ן סוף פרשת יתרו"ועיין עוד רמב 53783 

הרי רואים אנו בזה דבר נפלא , אוהבים אותו ורוצים בו ובמצוותיוומעתה יראה הישכם , מלבכם כל ספק 53784 

באופן שכמוהו לא היה ולא יהיה ´ והתגלות כבוד ה, גם אחר קריעת שבעת הרקיעים במתן תורה, עד מאד 53785 

עדיין קיימת אפשרות בלב האדם אם , בירור גדול כל כך עד כדי הסרת כל ספק באמונה, עוד לעולמים 53786 

 53787 .ויבחר דוקא ברע ולא בטוב שנראה לו, ירצה להשליך כל זאת אחרי גיוויועמד בפני נסיון ש

יש בני אדם שעוסקים , האמת היא שבכל מקום שהאדם עומד בו שם הוא מקום עלייתו בית המקדש שלו 53788 

והם תמהים על עצמם , ורואים סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע, בענינים גדולים בצורכי כלל ישראל 53789 



שנזכה להיות בעלי מופתים , שאין אנו כדאים לזכות למצוות גדולות כאלה, ך כמונואיך יתכן שפחותי ער 53790 

 53791 .כאלה בסייעתא דשמיא

ה בחסדו הגדול משפיע לאדם סייעתא דשמיא אף לאחר שכבר פגם בבית המקדש שלו והעמיד "אכן הקב 53792 

ים שהיו וכן מצינו שעשרה הנס, פירוש שבמקום שהיה לו לעלות עוד העמיק את ההסתר, צלם בהיכל 53793 

ולא בטלו אלא כשנחרב הבית , קיימים במקדש הראשון נשארו גם לאחר שהעמיד המלך צלם בהיכל 53794 

ה "כן מתגלה הקב, נתקיימו בו גם עשרת הנסים, כל זמן שהיתה עוד אפשרות לקיום בית המקדש, לגמרי 53795 

יתכן , לוואם גם מעמיד האדם צלם בהיכל ש, לכל אדם כל עוד לא אפסה התקוה שתפעל עליו ההשפעה 53796 

כי דוקא את הפחיתות יכול לעשות למקום , שלמרות זאת עדיין נמצאת נקודת בחירתו בדרגת בית המקדש 53797 

 53798 .(111ב עמוד "מכתב מאליהו ח)  .עלייתו

 53799 

 53800 מאמר רכג

 53801 .(´ב ב"שמות י) החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה

לכם ולא , כשהוא אומר ראשון הוא לכם, גוייםאו אינו אלא לכם ולא ל, לכם שלא מנה בו אדם הראשון 53802 

סוד הגלות ניתן דוקא לעם ישראל , (´מכילתא א) ר"שלא מנה בו אדה? ל לכם"מה ת, לגויים כבר אמור 53803 

ולעבור את כל הצרות הרדיפות שיהיו להם בכל הדורות בין , כדי שיוכל לעמוד בכל המצבים והנסיונות 53804 

והיא סגולה מיוחדת , ה בתכונת עם ישראל"שיצר והטביע הקבהגלות היא יצירה של אור , אומות העולם 53805 

גוי איננו מסוגל , א כדי שלא ישובו מפני כל"המהרש´ ופי, ישראל עזים שבאומות (ה"ביצה כ) ל"ש ז"כמ 53806 

 53807 .גוי אינו סובל יסורים ועבדות כי אין בו אותה הסגולה, להבין את מהות הגלות ואינו מתקיים בה

אבל בלילה כשהוא חושך היינו , אשר הכל מאיר והוא מושפע בהנאות עולם הזהרק כ, גוי מונה לפי החמה 53808 

ה בעם "הוא חסר אותה התכונה שטבע הקב, אין לו הכושר והיכולת לעמוד בסבל, בגלות הוא אובד עצות 53809 

בין במצב של , שהיא אור מאיר בין ביום ובין בלילה, רק עם ישראל מונה לפי הלבנה, ישראל לסבול גלות 53810 

 53811 .ובין במצב של גלותשלווה 

לומר מה חמה , ם מונים לחמה"ואילו העכו, ה את סוד הלבנה לישראל שיהיו מונים בה"לכן מסר הקב 53812 

כי הנה היום ´ כך הם עתידים לידון בה באש שנא, ומה חמה היא של אש, אינה אלא ביום היינו בעולם הזה 53813 

אור זרוע לצדיק ´ שנא, לין האורוכשם שהלבנה היא של אור ולא אש כך ישראל נוח, בא בוער כתנור 53814 

שלא נמסר סוד תולדות הלבנה לכל אומה , ראשי חדשים לעמך נתת, (ז"ו כ"ר ט"שמו) ולישרי לב שמחה 53815 

 53816 .ולשון כי אם לישראל

? היאך יעמדו על כל התורה כולה, מצוות לא יוכלו אומות העולם לעמוד´ ר שמעון בן אלעזר מה אם ז"א 53817 

אותו שנתמנה על , אחד על אוצרות תבן ואחד על אוצרות כסף וזהב, פסיןמשל למי שמינה לו שני אפוטרו 53818 

על כסף , ל ריקה על התבן לא היה לך אמנה"א, התבן נחשד והיה מתכעס על שלא נתמנה על כסף וזהב 53819 

ילקוט יתרו ) ג מצוות על אחת כמה וכמה"בתרי, אם בשבע מצוות לא יוכלו לעמוד? וזהב יהיה לך אמנה 53820 

 53821 .(ו"רפ

ישמעאל ראויין הללו ´ תנא דבי ר, מימינו אש דת למו´ נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין שנאמפני מה  53822 

שאלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולה , ד דתיהן של אלו אש"א, ליתן להם דת של אש 53823 

כח  כי, וכותב בעץ יוסף ישראל באומות קשין לנצח היינו ניצוח ויכוחי, (ה"ביצה כ) לעמוד בפניה 53824 

ואין מי שינצח את דעתם רק התורה , ההתווכחות נמצא בישראל גדול מאוד גם בהיותם בארץ לא להם 53825 

אז ינוצח שכלם מהתורה , בעת אשר השכל מראה איזה אופן בענין והתורה אמרה היפוך זה, הזאת 53826 

 53827 .כמו שהאש מנצח את הבא בגבולו, המתוארת דת אש

חומר כזה המבטיח אותם לעמוד בעומס , ם גבורה ועקשנותהכל מכוון מאת האל היודע תעלומות שנתן לה 53828 

והאומות כלות ועם , כפי שנגזר עליהם להיות בגלות, הגלויות ובכל הנסיונות שיתרחשו עליהם כל השנים 53829 

 53830 .בכוח העקשנות הטבוע בתוך עומק נפשם, ישראל נשאר עומד באמונתו

בנו כי עם קשה עורף הוא וסלחת לעוננו בקר´ ילך נא ה, ה אחר מעשה העגל"וזהו שהתפלל משה רבינו ע 53831 

משמע מזה כי העקשנות היא מעלה שבעבורה יש ? ´וכי מפני שהם קשי עורף יסלח להם ה, ולחטאתנו 53832 

ש כדי שיגן עליהם על כל צרה שתבוא בזמן הגלות "שהרי כח העקשנות והעזות ניתן מאתו ית, לסלוח 53833 

 53834 .´והוא חסד מאתו ית

ז "ע) ה על כל אומה ולשון ולא קבלוה עד שבא אצל ישראל וקבלוה"באמר רבי יוחנן מלמד שהחזירה הק 53835 

אלא שראה בהכנתם אם יש להם הכנה ? ל לא מצאנו ששלח השם אליהם נביאים"שואל המהר, (´ב 53836 

וזהו מיאון שלהם כי בודאי הבעל חי ממאן לקבל השכל מצד שאין לו , לתורה ולא מצא בם הכנה לתורה 53837 

 53838 .ומות לתורה כי אם בישראל שיש להם הכנהולא נמצאה הכנה בא, הכנה לזה



כי פרעה ראה בקסם כי משבט , נראה הטעם שלא שיעבדו מצרים בשבט לוי, תפארת יהונתן´ וראיתי בס 53839 

מי שסובל , ופרעה חשב מי שאינו בצרה אינו יכול להושיע כי נוצר תאנה יאכל פריה, לוי יקום המושיע 53840 

וזו היתה , ולא יוצדק להקים משבט לוי מושיע, לוי כללולכך לא שיעבד פרעה בשבט , גלות יהיה לראש 53841 

, שהם בעבודה רבה ושבט לוי חפשי מכל, טענת ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה 53842 

 53843 .(מעייני החיים)  .למושיע´ ואיך יתכן שהוא משה משבט לוי יבחר בו ה

 53844 

 53845 מאמר רכד

 53846 .(´ב ב"שמות י) החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה

מכילתא ) ל משה הראה את החודש לישראל ואמר להם כזה תהיו רואים וקובעים כך לדורות"אמרו חז 53847 

אשר תקראו אותם ´ וכן דורשים אלה מועדי ה, מכאן שקביעת החדשים והמועדות נמסרה לישראל, (שם 53848 

 53849 .(א"ילקוט קצ) אם קריתם אתם מועדי ואם לא אינם מועדי, (ג"ויקרא כ) מקראי קודש

ג גוזרני עליך שתבוא אצלי "שלח לו ר, יהושע שרצה לקבוע את החודש שלא כרבן גמליאל´ ומעשה בר 53850 

ל יש לי ללמוד שכל מה "א, ע מיצר"הלך ומצאו ר, כ שחל להיות בחשבונך"במקלך ובמעותיך ביוה 53851 

י מועדות אין ל, בין בזמנן בין שלא בזמנן, אשר תקראו אותם´ שנאמר אלה מועדי ה, ג עשוי"שעשה ר 53852 

! ע"ה ואומרים לפניו רבש"ל מתכנסים מלאכי השרת אצל הקב"ועוד מסופר בחז, (ה"ה כ"ר) אלא אלו 53853 

 53854 .(א"ילקוט שמות קצ) ד של מטה"אני ואתם נשאל לבי? והוא אומר ולי אתם שואלים? אימתי ראש השנה

, אינו יכול לשנות ה כביכול"ומה שהם גוזרים אף הקב, מכל זה משמע שכל קביעת הזמנים תלויה בישראל 53855 

בראשית ) והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, ואף על פי שהכתוב אומר יהי מאורות ברקיע השמים 53856 

ברם ניתנה הרשות לישראל לקבוע , (ד"תהלים ק) וכן כתוב עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו, (´א 53857 

 53858 .פ דעתם"לפיהם את הזמנים ע

ל אומרים שאדם הראשון מנה את "חז, מסדר הבריאה ועוד שהתורה נתנה להם את הכוח לשנות בזה 53859 

, והנה ציותה התורה לישראל למנות לפי הלבנה, וכן מנו האבות, (מכילתא בא) החדשים לפי החמה 53860 

ואם בית דין , ולא עוד אלא שבהם תלויה קביעת החודש, ולשנות בזה את כל הסדר והחישוב של החדשים 53861 

בין אם הם שוגגין ובין אם הם , י מולד הלבנה הרי זה מקודשאף אם אינו מכוון לפ, אומר מקודש החודש 53862 

 53863 .(ה"ה כ"ר) ומונים לפיהם את החדשים והמועדות, מזידין

כ היו צריכים למנות "וא, (א"ה י"ר) אליעזר אומר בתשרי נברא העולם´ ר, וכן לגבי השנים איתא בגמרא 53864 

ניסן כדכתיב ראשון הוא לכם והנה מסרה התורה לישראל למנות את השנה מחודש , את השנה מתשרי 53865 

, ועוד שהם רשאים לעבר את השנה ולהוסיף עליו חודש דכתיב שמור את חודש האביב, לחדשי השנה 53866 

שאם , ד"וגם זה תלוי בשיקול דעתם של בי, (ג"סנהדרין י) שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסן 53867 

 53868 .יםעיברו את השנה הריהי מעוברת ומונים לפי זה את כל המועדות והשנ

לפי חישוב , אלא גם משנה את מציאות הבריאה, וקביעות זו של ישראל אינה רק לגבי חישוב הזמן בלבד 53869 

אין הנער או הנערה נעשים גדולים , למשל אם עיברו את השנה, זה אנו קובעים את גיל הנערות והבגרות 53870 

לפי זה נמצא לפעמים ו, ב שנה ויום אחד לפי חשבון העיבור"או י, ג שנה ויום אחד"עד שימלאו להם י 53871 

האחד בימים האחרונים , כגון אם נולדו בשנה מעוברת, שנער שנולד מאוחר מחבירו מקדים אותו בגדלותו 53872 

, והשנה בה מגיעים לגיל שלש עשרה אינה מעוברת, של אדר ראשון והשני בימים הראשונים של אדר שני 53873 

 53874 .זה שנולד בשני נעשה גדול קודם הראשון

ואם לאו אינן , ד לעבר בתולותיה חוזרין"נמלכו בי, בת שלש שנים ויום אחד ל"עוד יותר אומרים חז 53875 

ד "כלומר יש דברים שגוזרים בי, ודורשים על זה את הכתוב אקרא לאלקים עליון לאל גומר עלי, חוזרין 53876 

לפי חוקי הטבע בת שלש שנים ויום אחד , (´ח´ ו הל"ירושלמי נדרים פ) ה מלמעלה"של מטה ומסכים הקב 53877 

ד מעברים את השנה ולפי חישוב העיבור עדיין לא הגיעה "בכל זאת אם הבי, יה אינם חוזריןבתולות 53878 

הרי שחישוב הזמנים שנמסר , משתנה בהתאם לחישוב זה ובתולותיה חוזרין, הילדה לשלש שנים ויום 53879 

 53880 .לישראל קובע את סדרי הטבע והבריאה הקשורים בזה

כן יש אשר נמסר להם גם , וצאות המסתעפות מהםוכשם שנמסר לישראל לקבוע את הזמנים ואת כל הת 53881 

, הרי מצינו שבזמן מלחמת ישראל עם האומות, הכוח לכוון את עצם מהלך השמש והירח בהתאם לרצונם 53882 

, כפי שמסופר שאמר יהושע שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון, העמיד יהושע את השמש ואת הירח 53883 

וכן מצינו , (´יהושע י) ולא אץ לבוא כיום תמים ויעמוד השמש בחצי השמים, וידום השמש וירח עמד 53884 

´ מלכים ב) וישב את הצל אחרונית עשר מעלות, שישעיה הנביא השיב את השמש ממהלכה כדברי הכתוב 53885 

 53886 .(´כ

ה מכת "בזמן שהביא הקב, ועוד בזמן יציאת מצרים נמסרה לכל יחיד מישראל השליטה בזריחת השמש 53887 

ולכל בני ישראל היה אור , בכל ארץ מצרים שלשת ימיםחושך על המצרים כתוב ויהי חושך אפלה  53888 



בכל מקום שבא ישראל היה להם , ל שלא רק בארץ גושן אלא גם בערי המצרים"ומפרשים חז, במושבותם 53889 

 53890 .כדי לקיים את ההבטחה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול? ולמה, אור

וכשבאים , לי זהב ושמלותוהיו ישראל נכנסים לתוך בתיהם של המצרים והיו רואים בהם כלי כסף וכ 53891 

 53892 היו ישראל אומרים להם הרי הוא במקום פלוני, לשאול מהם והם היו אומרים אין לנו להשאיל לכם

ובכל , ניתן הכוח לכל אחד מישראל לכוון את זריחת השמש, ´הרי שבכדי לקיים הבטחת ה, (ר שם"שמו) 53893 

 53894 .מקום שהלך אור השמש נלוה עמו

הלא רק מתוך מצוה אחת של התורה או מתוך , שלוט במאורות השמיםומנין שאב ישראל את הכוח הזה ל 53895 

ואיזה אור באפשרותו , כ איזו שליטה יש לו בעולם מכוח התורה עצמה"וא, הבטחה אחת שנכתבה בתורה 53896 

הרי שגם התורה נקראת , (´משלי ו) הכתוב אומר כי נר מצוה ותורה אור, י לימוד התורה"להפיץ בעולם ע 53897 

הלא כתוב בתורה אלה תולדות השמים והארץ , ין שיעור מכל אורות השמיםואורה גדול לא, אור 53898 

 53899 .(ילקוט שם) בראם´ ל בהבראם בה"ודורשים חז, בהבראם

השמש והירח , נברא כל העולם שנכללים בו גם כל צבאות השמים, הרי באות קלילא אחת שבתורה 53900 

כ כמה עולמות לאין "וא, ש בתיבה"ככמה באות גדולה ו, ואם באות קלילא כך, ומיליוני הכוכבים והמזלות 53901 

נורא הוא הכוח , ואורות אלו הם למעלה מכל מושגי בני האדם, ערך ושיעור נוצרים בכל אותיות התורה 53902 

ולפי זה כמה גדולה היא החובה עלינו לא להפסיק רגע מלימוד , שנמסר לישראל על ידי לימוד התורה 53903 

 53904 .החושך יכסה ארץובפרט בזמננו אנו שהדורות מתרפים בתורה ו, התורה

הרי בחודש זה , אולם לפי מה שדיברנו, אנחנו עומדים בימי ניסן ורגילים לקרוא ימים אלה בין הזמנים 53905 

ר ונעשה חידוש "נשתנה חישוב הזמן לגבי ישראל מאשר נמנה מימי אדה, שהוא ראשון לכל חדשי השנה 53906 

, יסוד לחודש אלול וימי התשובהוממנו ה, ולפי חודש זה קובעים את ימי ראש השנה וכיפורים, בבריאה 53907 

, וכמו שבמצרים היה אור לישראל בכל מושבותם, כ דוקא בזמן זה אנו צריכים להגביר חיילים בתורה"וא 53908 

להאיר , כך חובה עלינו למרות החושך והאפלה השוררים בעולם, פ שבכל הארץ היה חושך ואפלה"אע 53909 

ידתנו בתורה שהיא כולה אור ובכוחה לפזר על ידי לימודנו ושק, לבני ישראל בכל מקומות מושבותיהם 53910 

 53911 .(ח"ל´ אור הצפון ד)  .את כל העננים שבעולם

 53912 

 53913 מאמר רכה

 53914 .(´ג´ ב ב"שמות י) החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה

הן , היתה מצות החדש קידוש ראשי חדשים, לפני המצוה הראשונה שנצטוו ישראל בנוגע למצוות הפסח 53915 

שמשום זה חוזרת , ן בסוף פרשת בא"ש הרמב"וכמ, ל יציאת מצרים הוא מיסודות האמונהידוע שהיסוד ש 53916 

ויסוד זה קשור הוא בענין ראש , מ מפני שהיא יסוד מיסודות האמונה"התורה בהרבה מצוות על זכירת יצי 53917 

 53918 .ויש לגלות הקשר שבין ראש חודש ליסוד יציאת מצרים, חודש

כל המברך על החודש בזמנו , ר יוחנן"ר אסי א"אחא בר חנינא א ר"וא, (´ב א"סנהדרין מ)א  אמרו בגמר 53919 

תנא דבי רבי ישמעאל אילמלא , כתיב הכא החדש הזה וכתיב התם זה אלי ואנוהו, כאילו מקבל פני שכינה 53920 

וענין קבלת פני שכינה שבקידוש הלבנה , זכו ישראל להקביל פני אביהן שבשמים כל חודש וחודש דיים 53921 

 53922 .ל"תפילת השחר וז פ"ביאר רבינו יונה ס

כענין שנאמר אכן אתה אל , נראה הוא על ידי גבורותיו ונפלאותיו, פ שאינו נראה לעין"ה אע"מפני שהקב 53923 

פ שאתה מסתתר אתה הוא אלקי ישראל שעשית עמהם כמה "כלומר אע, מסתתר אלקי ישראל מושיע 53924 

ואתה מתגלה להם , אדם ועל ידי תשועתך רואים אותך בני, ואתה מושיע בכל עת ובכל שעה, נפלאות 53925 

, וגם כן בכאן על ידי מה שמחדש החדשים הוא מתגלה לבני אדם והוא כאילו מקבלין פניו, ומכירים אותך 53926 

 53927 .ו"מפי מורי הרב נר

ל שזוהי ההנהגה "ז זצ"מבאר הרש, מה מתגלה לבני אדם וכיצד הוא מתגלה על ידי מה שמחדש החדשים 53928 

, נהגה זו היא תמידית בכל עת ורגע וכוללת את כל העולםהגם שה, ה מנהיג את העולם"התמידית שהקב 53929 

וכדי שבני אדם יראו כי , אין בני אדם מכירים כי העולם מונהג תמיד, אבל מפני הרגילות שבקיום העולם 53930 

 53931 .עליהם לראות חידוש בהנהגת העולם, העולם מונהג על ידי מנהיג

שאני , גם השמש זורחת כל יום מחדשפ ש"ואע, חידוש זה הוא חידוש הירח המתחדש מדי חודש בחדשו 53932 

אבל הירח לפני לידתו אינו , שהשמש הגם שאינה זורחת כאן זורחת היא במקום אחר בעולם, חידוש הירח 53933 

ודי לו לאדם בחידוש זה כדי שממנו יבוא להתעורר ולהכיר , (´ב´ ה כ"ר) ´ש בגמ"מאיר בעולם כלל וכמ 53934 

 53935 .שיש מנהיג לכל העולם

וההבדל שביניהם אינו , כי מצד ההנהגה אין בין נס נגלה לנס נסתר ולא כלום, ל"והוסיף בזה המשגיח זצ 53936 

אולם כל זה , והכרת הנס הנגלה הוא גם ללא התבוננות, אלא שלהכרת הנס הנסתר זקוק להתבוננות 53937 

הנה מעתה , אבל מאחר שהיו גם נסים גלויים, כשאנו דנים על הנס הנגלה לעצמו ועל הנס הנסתר לעצמו 53938 



ן שלפיכך נעשו הנסים "ש הרמב"וכמ, ל כך התבוננות כדי לגלות שגם הנס הנסתר הוא נסאין צריך כ 53939 

להכיר כי אין בעולם טבע והכל הוא , כדי שמהם יתפרנסו הדורות הבאים אחריהם, הנגלים ביציאת מצרים 53940 

 53941 .הנס של יציאת מצרים הפקיע פעם אחת ולתמיד מכל הטעויות של אמונות השקר, נס

ה את "שני ענינים אלה הם המורים על הנהגת הקב, בין חידוש החודש ליציאת מצריםומעתה הרי הקשר ש 53942 

, לפני יציאת מצרים הראו להם לישראל כי קיימת הנהגה של חידוש בבריאה, עולמו בכל עת ובכל שעה 53943 

כמו כן על ידי מה שמחדש החדשים , ה לעמו רואים אותו בני אדם"שכשם שעל ידי הנפלאות שעשה הקב 53944 

, לפני יציאת מצרים גילה להם התכלית של יציאת מצרים באמרו החודש הזה לכם, ה לבני אדםהוא מתגל 53945 

כשם שההתבוננות בחידוש החודש מגלה על כל , כלומר עליכם להתבונן ביציאת מצרים לגלות כל ההנהגה 53946 

 53947 .ההנהגה

ענין ראש ובאמת קשור הוא , עד הנה ביארנו הקשר בין ראש חודש ליציאת מצרים שהוא יסוד האמונה 53948 

ובראשי חדשיכם , ל"וז (ח"פנחס כ) ודבר זה מלמדנו הספורנו בפרשת, חודש במהות עם ישראל בכלל 53949 

כמו שהעיד באמרו אשר נסתרת שם , הנה יום ראש חודש היה מנהג לישראל שיהיה יום קודש בצד מה 53950 

 53951 .(´כ´ שמואל א) ביום המעשה

ולא , ייחס אותו לישראל באמרו ראשי חדשיכםולכן , וזה יורה שלא היה יום ראש חודש אצלם יום מעשה 53952 

, וטעם מנהגם זה היה, ולא ביום סוכותיכם, ולא ביום ביכוריכם, שלא כתב ביום שבתכם, כן כתב במועדים 53953 

אשר אין לה בעצמה אור כלל זולתי , הוא בצד מה דומה לענין הירח, כי אמנם הצלחת ישראל בעולם הזה 53954 

 53955 .מה שתקבל מזולתה

כל אומה ואומה משבעים , וכאן למדנו מה היא נקודת ההבדל, האומות עם ישראל ידענו אשר לא ככל 53956 

שאני ישראל שאין להם שום תכלית לעצמם וכל מהותם אינה , האומות יש לה תכלית מסויימת רק לה 53957 

וכשהם מקבלים את האור , ומעמדם של ישראל לעולם תלוי ועומד על נקודה זו, אלא גילוי כבודו יתברך 53958 

, וכשאין מקבלים אין מגלים, וכשאינם כלי קיבול אינם מקבלים את האור, ל האומותהם למעלה מכ 53959 

 53960 .ולפיכך כשהם יורדין יורדין עד לעפר, וכשאין מגלים אין בהם שום צורך

שעל ידי התשועות שאתה עושה , אכן אתה אל מסתתר אלקי ישראל מושיע, לפי פירושו של רבינו יונה 53961 

ולפי , ספורנו מתפרש הפסוק כי מהות כלל ישראל מגלה אותך בעולםואילו לפי ה, לישראל אתה מתגלה 53962 

ההתבוננות תעלה , וכל התבוננות תעלהו למדרגה עליונה יותר, שני הפירושים למדנו על חובת ההתבוננות 53963 

עוד שבירת היצר והתעלות בתוך , את הציצית ללבישה יותר נעלית, את הנחת תפלין להנחה יותר נעלית 53964 

שהרי הוא זוכה לראות ראיה נוספת , מדרגה עליונה יותר נידונית כקבלת פני שכינה וכל, לימוד התורה 53965 

 53966 .בגילוי כבודו יתברך

הנה , או חיים שיש בהם צער וישועה מן הצער, כאשר ישאלו לאדם מה הוא מעדיף חיים שאין בהם צער 53967 

עיקרא אין רואים כי בהעדר צער מ, את קולי תחנוני´ אהבתי כי ישמע ה, באה על זה תשובת דוד המלך 53968 

ומאחר שתכלית האדם אינו אלא להוסיף בגילוי , גילוי השכינה כפי שרואים כאשר יש צער וישועה 53969 

ויש בזה מקור חיזוק לכל מי שנופל , מעדיף דוד המלך את הצער והישועה על פני העדר הצער, שכינה 53970 

 53971 .בחלקו איזה צער

וגם כשתבוא לו , ומתחזק בתפילה´ ותר אל הכי בשעת הצער קרוב י, אם יידע שהצער גופא יש בו תכלית 53972 

על נסיך ועל , העדר הצער הוא גם נס, הישועה יוכל להמשיך ולהתבונן גם בשעות שאין בהן צער 53973 

וכל נסיון שבא לו לאדם הוא מקור להתקרבות נוספת ולהתגלות נוספת , נפלאותיך ועל טובותיך שבכל עת 53974 

עתה נתגלה , אתה´ עתה ידעתי כי ירא א, יון העקידהה לאברהם אבינו לאחר נס"ש הקב"וכמ, ´בהכרת ה 53975 

 53976 .שלא היתה גלויה קודם לכן´ בך מדרגה של ירא א

, ללא התבוננות אפשר לראות נסים ולומר שאינם נסים, בעמדנו לפני חג הפסח עלינו ללמוד כיצד לקבלו 53977 

ל כי מי "צש הרב דסלר ז"וכמ, ואילו בהתבוננות אפשר לראות גם את הנהגת הנס בנסים הנסתרים 53978 

ועל ידי שנתבונן , ויאמר שכל כך וכך שנים נבקע הים, שמתעקש יכחיש גם את הנס שבקריעת ים סוף 53979 

 53980 .(מערכי לב)  .נזכה לגלות את האור ולכל הישועות

 53981 

 53982 מאמר רכו

 53983 .(´ב ב"שמות י) החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה

כמו זכירת , הוא מצות זכירת יציאת מצרים, ´השני וכושמות החדשים כפי שכתוב בתורה החדש הראשון  53984 

ומה שחזרו בנביאים האחרונים לקרוא את , יום ראשון ושני בשבת שיש בה מצוה של זכור את יום השבת 53985 

, הוא בשביל שכתוב ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את ישראל ממצרים, החדשים בשמות ניסן אייר 53986 

כמו שאמרו ששמות החדשים העלו , את בני ישראל מארץ צפוןכי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא  53987 

 53988 .(´ב א"ן י"רמב) מבבל



ושבחו של מקום נראה שם , ן אלה נראה כי היציאה מגלות בבל גדולה היא מיציאת מצרים"מדברי הרמב 53989 

שתמלא הארץ דעת השם במדה , כי הפסוק עצמו היינו יכולים לומר שהוא נאמר על ימות המשיח, ביותר 53990 

ל לקרוא החדשים בשמות "ן אומר כי המקרא נאמר על מה שהחליפו חז"אבל הרמב, ה מקודםשלא הית 53991 

 53992 .תחת היותם נמנים בתורה על שם יציאתם ממצרים, שנקראו בבבל

גם , אפילו אם לא היה במנין החדשים של תורה ענין של מצות זכירת יציאת מצרים, זהו דבר שאינו מובן 53993 

ן "כ לפי דברי הרמב"כש, יאתם ממה שכתוב כמה פעמים בתורהל לשנות קר"אז היה קשה מה ראו חז 53994 

קשה הדבר מאוד , מ כמו זכירה של שבת"ענין זכירה ביצי, שיש בקריאת חודשים שבתורה ענין של מצוה 53995 

הלא אדרבה ביציאת , ל ביציאה מגלות בבל שתהא זכירת יציאת מצרים נדחית מפני זכירתה"מה מצאו חז 53996 

ולא זו בלבד אלא שביציאת , מה שלא היה ביציאה מגלות בבל, ין מספרמצרים היו נסים ונפלאות לא 53997 

 53998 .מה שלא היה כלל ביציאה מגלות בבל, מצרים זכו ישראל לקבלת התורה ולהיות עם סגולה מכל העמים

´ אמר ר. ח"דאיתא במסכת שבת פ, ונראה כי אמנם יש ביציאה מגלות בבל מה שלא היה ביציאת מצרים 53999 

אמר רבא אף על פי כן הדר קבלוה בימי , דעה רבה לאורייתא שקבלוה באונסאחא בר יעקב מכאן מו 54000 

 54001 .י מאהבת הנס שנעשה להם"רש´ ופי, קיימו מה שקבלו כבר, אחשורוש דכתיב קימו וקבלו

מה שלא זכו עולי מצרים , מגמרא זו נראה כי זכו ישראל טרם שעלו מבבל לקבלת התורה בשלמות 54002 

והלא גם , אהבה זו באה להם מהנס הגדול שראו, מיראה וכאן מאהבהשאז היתה הקבלה , במעמד הר סיני 54003 

לנס של הצלה ממיתה , אלא שאינו דומה נס של יציאה מעבדות לחרות, במצרים ראו נסים ונפלאות 54004 

ולכן , ובכן אין מדרגת האהבה בעת יציאתם ממצרים כמדרגת האהבה בעת שניצולו מגזירת המן, לחיים 54005 

 54006 .וראוי לדחות זכירת יציאת מצרים בשבילה, חו של מקום יותרהיציאה מגלות בבל אומרת שב

ד "ובמסכת יומא נ, אך קשה כי לפי זה היה ראוי שהדור של בית שני יהיה גדול מהדור של בית ראשון 54007 

כמו שאמרו מראין היו לעולי רגלים , כי בבית ראשון מותר היה לישראל להסתכל בכרובים, מצינו להיפך 54008 

ולא , לא כן בבית שני שחזרו למצבם הראשון כשהיו במדבר שעל זה נאמר, ראו חיבתכם לפני המקום 54009 

כ חזינן שמרחק גדול היה בין מעלת אנשי בית שני למעלת אנשי בית "וא, יבואו לראות כבלע את הקודש 54010 

 54011 .וגם הנבואה פסקה בימי בית שני, ראשון

ויצעקו בקול גדול בייא , (.ט"שם ס)א  ונראה לומר כי אנשי בית שני הם הקטינו את עצמם דאיתא בגמר 54012 

תפלה זו שהתפללו , לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן, בייא היינו האי דאחרביה למקדשא ועדיין מרקד בינן 54013 

כי ראו , פירושה הקטנת הבחירה של האדם, ר של עבודה זרה"אנשי כנסת הגדולה שיבטל השם את יצה 54014 

 54015 .כי רבים וגדולים נכשלו בזה, ההפסד שבהבחכמתם הגדולה שאין השכר של בחירה זו מכריע את צד 

מלהיות בעל בחירה גדולה והסכנה , לכן הכריעו שיותר טוב להיות בעל בחירה קטנה וקרוב לבחור בטוב 54016 

וכן בקשו רחמים על יצר , כעין שאמרו נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, קרובה לבוא 54017 

עד שמצב ההתקרבות , אדם מדור זה ואילך ונכנס לסוג אחרנמצא כי נתקטן ה, של עריות והקטינו אותו 54018 

לעומת הדור של מקדש , ק ולמצוות התלויות בארץ"אף כי זכו עוד לעבודת ביהמ, ת של דור זה"להשי 54019 

 54020 .ראשון הוא כאשה שנתגרשה וחזרה לבעלה

ו דאיתא שם מקדש ראשון מפני מה חרב מפני שהיו ב, (´שם ט)א  ובזה אתי שפיר מה שקשה מהגמר 54021 

ומתרץ , אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובגמילות חסדים מפני מה חרב, ד"ע וש"ז ג"שלש עבירות ע 54022 

וזה סותר , מגמרא זו משמע כי הדור של מקדש שני היה יותר טוב מדור מקדש ראשון, מפני שנאת חנם 54023 

 54024 .להגמרא דלעיל

כי , המעשים של דור בית ראשוןכי המעשים של דור בית שני היו יותר טובים מ, אבל לפי דברינו ניחא 54025 

כי הגיעו לקבלה מאהבה גמורה , קבלת התורה שלהם עלתה הרבה על קבלת התורה של יציאת מצרים 54026 

כי גם שבקבלת התורה אמרו נעשה ונשמע כמו שהקשו התוספות , שאין בה נחיצות ליראת העונש כלל 54027 

היו בהם אותן העבירות שהיו בימי  ולכן בבית שני לא, אך זקוקים היו גם ליראה כמבואר שם. ח"בשבת פ 54028 

ולכן , אבל יחד עם זה נתקטנו כי ניטל חלק גדול מהבחירה שלהם, ח"וגם עסקו בתורה ובגמ, בית ראשון 54029 

 54030 .רחוקה מדרגתם ממדרגת אנשי בית ראשון

לא עבירה של מעשה אלא של , עבירה של שנאת חנם, ומה נפלא הוא כי העבירה שלהם היתה מסוג אחר 54031 

וקטנים מצד השני , כי אנשים כאלה אשר מצד אחד המה גדולים מצד קבלת התורה מאהבה, פנימיות הלב 54032 

זהירות זו אם אינה נשמרת כפי הראוי , צריכים זהירות שלא יתקטנו בגדלותם, כי נתקטנה הבחירה שלהם 54033 

ובפרט לדור שזכו לקבלת , חסד זה הלא מקורו הוא באהבת הבריות, ח"תצא מזה שנאת חנם יחד עם גמ 54034 

 54035 .אשר התוצאה של אהבת השם היא אהבת אדם שנברא בצלם אלקים, תורה כזו שמקורה אהבת השםה

וכל , היתה יחד עם זה גם אהבת אדם במדרגה זו, ואם אהבת השם היתה אצלם במדרגה היותר גבוהה 54036 

י ריבוי החסד שעושה "חוץ מזה הלא אפשר לאדם לקנות אהבה לאדם ע, החסד שלהם ממקור האהבה היה 54037 



הלא נעשו אוהבים איש את , ל שום חסרון כי היתה בתכלית הטוב"ואם בגמילות חסד לא מצאו חז, עמו 54038 

 54039 ?ואיך אפשר שהיתה בהם שנאת חנם, י החסד עצמו"רעהו ע

עשתה , כיון שלא נזהרו בשמירה הראויה לדו פרצופים כזה, אלא שזוהי תוצאה של צד הקטנות שבהם 54040 

, י גמילות חסדים שבמעשה"ע, חסרון בצורה הפנימית, חנםי מעשה הגדלות שלהם שנאת "ההקטנה פרי ע 54041 

וחסרון הצורה והפנימיות בהמעשה נולד מההקטנה , המעשה בא מגדלותם בתורה ובאהבת השם ואדם יחד 54042 

, כדמוכח משאלת הגמרא שם, וחסרון צורת הדבר יותר חמור הוא מחסרון המעשה, שחלה בדור ההוא 54043 

חזרה לראשונים שנפדו לסוף , והתשובה על זה תנו עיניכם בבירה, ראשונים גדולים או אחרונים גדולים 54044 

 54045 .שבעים שנה ולא חזרה לאחרונים

אלא חסרון כל שהוא בצורת המעשה , פ שלא היה שם חסרון צורה בכל ענינם כי אנשי צורה היו"ואע 54046 

ה קשה אך לפי ז, ולא רק מחסרון עשיית מצוה אלא גם מעשיית עבירה, גדול יותר מחסרון המעשה לגמרי 54047 

ז "אם אחר ההקטנה אפשר לבוא לעבירה כזו הגדולה יותר מע, מה היתה התועלת בהקטנת הבחירה 54048 

ואדרבה הגדילו את הסכנה , ג את מצב האדם ובחירתו"הלא אין כל ריוח במה שהחליפו אנשי כנה, ועריות 54049 

, רה של האדםג לעשות שינוי בהיצי"מאין למדו אנשי כנה, ואם אין הכרעה ודאית לטובת הדורות, בזה 54050 

 54051 ?ת את עולמו"מכפי הטבע וסדר החכמה שיצר בו השי

, חמשה דברים חסרים היו במקדש שני, (7א"שם כ)א  כי איתא בגמר, ת בעצמו"ונראה כי למדו זאת מהשי 54052 

עד שבכו , חסרון של דברים אלה ניכר היה כל כך, ואש של מזבח, אורים ותומים, ק"רוה, שכינה, ארון 54053 

ג הקטינו "לא אנשי כנה, חסרון זה הוא ההקטנה של הדור הזה, ק כזה הולך ונבנה"הזקנים בראותם ביהמ 54054 

ר "ובקשו שיקטין גם היצה, ג כוונו לדעת המקום"ואנשי כנה, ה בעצמו הקטין אותו"את הדור אלא הקב 54055 

 54056 .פ מעבירות חמורות שבמעשה"והיתה להם הרוחה לכה, ה הסכים על ידם"והקב, יחד עם הקטנת מעלתם

כי קבלו את התורה , הלא עלו במעלה הרבה יותר מדורות הקודמים, ה לדור הזה"זאת הקבולמה עשה  54057 

הסבי , (´ש ו"י שיה"רש) ל"תשובה על זה גילו לנו חז? עליהם ועל זרעם עד עולם מתוך אהבה גמורה 54058 

 54059 .לולא ששכנתי בתוכם לא היו מתנשאים ובאים לידי חטא, עיניך מנגדי שהם הרהיבוני

השראת השכינה שהיתה להם בהתקרבות היותר , ולות שהיו לישראל במקדש ראשוןכלומר המעלות הגד 54060 

מה עשה , ומתוך כך באו לידי חטא, להתגאות בקרבת אלקים אליהם, הן גרמו להם להתנשא בזה, גדולה 54061 

ואז יהיה , לקח מהם את חמשת הדברים במקדש שני, הרחיק עצמו מהם? ה כדי להצילם מן החטא"הקב 54062 

ג ובקשו רחמים להקטין את הבחירה כדי שלא יבוא "דבר זה הבינו אנשי כנה, ואנקל להם שלא לחט 54063 

 54064 .ע"ז וג"לחטאים של ע

הקטנה בקרבת השם אליהם והקטנה במדרגת , זאת היתה הסיבה של הקטנת הדור הזה לעומת הדור הקודם 54065 

שה שמירה גם במע, שמירה גם במעשה הטוב, וכיון שנתקטנו לשמירה יתרה המה נזקקים, הבחירה 54066 

, ח יותר מדור הקודם"גדלות של תורה וגמ, אבל יחד עם מה שנתקטנו לא פסקה גדולתם מהם, הגדלות 54067 

כי בהיותם , זכר להיותם בבבל כי שם נקראו שמות לחדשים, ל בשמות החדשים"וזכר לגדלות זו עשו חז 54068 

א יאמר עוד חי ול, על נס כזה וקבלת תורה כזו נאמר המקרא, שמה עוד טרם שיצאו קיימו מה שקבלו כבר 54069 

שאר , כי אם אשר העלה אתכם מארץ צפון ומכל הארצות, השם אשר העלה את בני ישראל ממצרים 54070 

 54071 .(תורת אברהם)  .ארצות עיקר ויציאת מצרים טפל להם

 54072 

 54073 מאמר רכז

 54074 .(´ב ב"שמות י) החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה

, (´משלי ד) דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו, היוםואורח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון  54075 

ה בחכמתו את יסוד ההבדל בין אורחותיו של הצדיק לבין דרכיו של "בפסוקים אלו הורנו שלמה המלך ע 54076 

מכיר את חובתו , וצופה בחכמתו איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, הצדיק הולך לאור שכלו, הרשע 54077 

 54078 .יו לאורה של החכמה הצפונה בקרבוולפיכך מיישר את אורחות, בעולמו

דרכו בעולמו כעוור באפלה אשר סכנתו , אבל הרשע אשר איננו משתמש בכלי מחשבתו בחושך יהלוך 54079 

ולזאת , חבוש הוא במאסר יצרו ואין עיניו מכירות בפחתים לתוכם הוא נופל קודם שידעם, קרובה מהצלתו 54080 

ל כראיה בדבר חיוב הבחינה "דברי החובההובא ב, תמצא כי הפסוק הראשון המדבר בשבחו של צדיק 54081 

 54082 .(ב"שער הבחינה פ) והבאת עדות מהם לחכמת הבורא יתברך, בברואים

י "י כראיה לטעות הנגרמת לעין השכל ע"הובא בדברי המס, והפסוק השני המתאר את דרכי הרשעים 54083 

הולך לבטח ונמצא , אשר אינה מניחתו לראות במכשולים שבדרכי העולם, ז שדומה ללילה"חשכת העוה 54084 

 54085 .אם לא ישתמש בעצה האמיתית אשר הורונו חכמינו בואו ונחשוב חשבונו של עולם, ונופל לבאר שחת

, ולפקוח עין הבט והתבונן בבחינת הברואים, מכאן חיובנו להלהיב את האור הצפון בלבותינו אור החכמה 54086 

, כשמש ירח וכוכביםמתנועת הגלגלים התדירה והסדירה , בכל צבא השמים והארץ למקטנם ועד גדלם 54087 



בתיאור אורה הכולל , (ט"תהלים י) ה במזמור השמים מספרים כבוד אל"ראה היאך הפליג דוד המלך ע 54088 

כמה חכמה עליונה טבועה בבריאה זו ששמה , יופי מראה יושרת דרכה והיותה גוף בהיר וזך, של השמש 54089 

 54090 .חמה

תלויה , ב בכח עליון המוליך אותהסובבת היא במהלך מתמיד דייקני ומחוש, במוצאה במהלכה ובשקיעתה 54091 

בהתאמת מדת החום הדרושה לארץ ולדרים עליה לא פחות , על בלימה בשעור מכוון במרחקה מן הארץ 54092 

כל כוכב כשהוא לעצמו ממלא , כל מערכת הכוכבים המתנוצצים ברקיע השמים נעים במסילותם, ולא יותר 54093 

ומכריזים ואומרים ברן יחד כוכבי בוקר אל  ,וכולם יחדיו ששים ושמחים לעשות רצון קונם, את תפקידו 54094 

 54095 .חי בראנו

יוחנן כל המברך על החודש ´ כמאמר ר, ועל כולנה ההתגלות האלקית בחידוש הלבנה מדי חודש בחדשו 54096 

, (ב"סנהדרין מ) כתיב הכא החדש הזה לכם וכתיב התם זה אלי ואנוהו, בזמנו כאילו מקבל פני שכינה 54097 

לאותה הכרה , מתוך הבריאה המספרת כבודו´ הכרת הבורא ית נפלאת היא הגזרה שוה והדימוי של 54098 

 54099 .עת ראתה שפחה על הים מה שלא ראו הנביאים, עליונה לה זכו ישראל בשעת קריעת ים סוף

פ שאינו "ה אע"מפני שהקב, ל"רבינו יונה סוף פרק ראשון דברכות וז´ וביאור הענין אנו מוצאים בפי 54100 

, כענין שנאמר אכן אתה אל מסתתר אלקי ישראל מושיע, פלאותיוי גבורותיו ונ"נראה לעין נראה הוא ע 54101 

ואתה מושיע בכל עת ובכל , פ שאתה מסתתר אתה הוא אלקי ישראל שעשית עמהם נפלאות"כלומר אע 54102 

י מה שמחדש "כ כאן ע"וג, ואתה מתגלה להם ומכירים אותך, י תשועתך רואים אותך בני אדם"וע, שעה 54103 

 54104 .א כאילו מקבלין פניוהחדשים הוא מתגלה לבני אדם והו

ותפארתו בחידוש מולד ´ ראיית כבודו ית! וענינו כי אין כאן ידיעה פילוסופית גרידא כי אם ראיה וגילוי 54105 

וכאדם הזה שמכירים אותו , פועל אמת שפעולתו אמת, השומרת על תפקידה ומקלסת לבוראה, הלבנה 54106 

אף כי , יהם שבשמים פעם אחת בחודשכך כביכול מקבלים ישראל פני אב, מיודעיו ופתאום רואים אותו 54107 

היתה באור עליון אשר נברא , גילוי כבודו יתברך והשראת שכינתו בתחתונים במעמד הר סיני ובמשכן 54108 

הרי היא ראיית , אך גם ראיית כבודו יתברך מתוך התבוננות בבריאה ובחינת הברואים, במיוחד בגילוי 54109 

 54110 .ה באיתגליא בהר סינימעין הכבוד הנרא, המתגלית בתוככי לב האדם´ אור ה

 54111 

משמע אזניו והרגשי , יכול הוא להתרומם ולהכיר את בוראו בכל מראה עיניו, האדם אשר עיניו פקוחות 54112 

, (א"י´ מאמר ג) ש בדברי הכוזרי"וכמ, אם אך יתבונן בהם כראוי´ שכן מלא כל הארץ כבודו ית, חושיו 54113 

מסודרים בסדר מופתי ומצייתים , במידהבביאורו מעלת החסיד המבחין כי אברי גופו עשויים בחכמה ו 54114 

והנה זה , וביותר בתנועת כלי הדבור, מבלי שידע איזה אבר עליו להניע כדי לקיים תנועה מסוימת, לרצונו 54115 

ובפנימיות , כבר נעשה הוא משכן לשכינה, האדם בפקחו עיניו להכיר פלאות בוראו בכל זיז וזיע מאבריו 54116 

 54117 .ל"לה אליו עכנפשו הרי הוא רואה את אור השכינה נג

יודעים הם בידיעה יתרה עלינו על נפלאות הבורא , יתכן וחוקרי הטבע אשר דרכה רגלם על גלגל הלבנה 54118 

´ א, שכן שני תנאים קודמים לגילוי זה, ארוכה הדרך´ אך מידיעה סתמית זו ועד לגילוי כבודו ית, ´ית 54119 

ל ואמרו כל המתגאה "כבר הורונו חזו, טהרת הלב והכנת מקום לשכינה´ ב, התבוננות מנקודת ראות נכונה 54120 

 54121 .כי בלב מלא תאוה וגאוה לא תשכון שכינתו יתברך, כאילו דוחק רגלי השכינה

ללטש , חייב לטהר לבו ורעיונו, ולפיכך האדם אשר תתעורר נפשו לחזות בנועם חכמת הבורא העליונה 54122 

, בונות ומחשבות תמידולמשוח את נשמתו בעריכת חש, את נפשו עד אשר תסור ממנה כל קדרות ושחרות 54123 

י מנוחת "ואז לאחר התבוננות כראוי והשקטת הרעיון ע, ´עד כי יוכשר לבו ותכון נפשו לראות בטוב ה 54124 

ש חובות הלבבות וכאשר תעלם על לבך "וכמ, ´תשכון השכינה בתוכו ויזרח עליו אור כבוד ה, הנפש 54125 

ותראה צורות האמיתות , עלם בנפשךויצטייר לך כל ענין נ, ותיישבם על רעיונך תזוך נפשך ויאור שכלך 54126 

חשבון הנפש )א  ויגל המסך המבדיל בינך ובין חכמת הבור, ויפתח לך שער המעלות, בעינים פקוחות 54127 

 54128 .(שערי ציון)  .(ד"פ

 54129 

 54130 מאמר רכח

 54131 .(´ב ב"שמות י) החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה

החדש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ´ אמר ר 54132 

, שאם יאמרו אומות העולם לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים? ומה טעם פתח בבראשית, ישראל 54133 

 54134 .(´י בראשית א"רש) הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ה היא"הם אומרים להם כל הארץ של הקב

ה שברא "זה אינה אלא הקדמה ללמד שהקבוכל מה שקודם ל, מצוות התורה מתחילות מהחודש הזה לכם 54135 

ה "אמרה כנסת ישראל לפני הקב, זהו שאמרו בגמרא, את העולם בחר בישראל בגלל מעשי האבות 54136 



אמר לה איני מחזיק טובה אלא לאברהם יצחק ויעקב שהודיעוני , ע החזק לי טובה שהודעתיך בעולם"רבש 54137 

 54138 .(א"ג ע"מנחות נ) תחילה בעולם

אבל ההכנה לקיום התורה והיסודות , את האמונה בעולם על ידי קיום התורהכלל ישראל אמנם מפרסם  54139 

הם שחקרו מדעתם וקבעו לדורות מה חובתו של האדם , בא על ידי מעשי אבות דוקא, שעליהם נבנה 54140 

, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אברהם יצחק ויעקב (ד"ר כ"תנדא) ל"על כן אמרו חז, בעולמו 54141 

ומשה רבינו בעצמו לא הגיע למדרגתו עד , והטעם שהאבות הם שהראו את הדרך, הלא אמרו למעשה מש 54142 

 54143 .שהלך גם הוא בעקבותם להתבונן על תכלית האדם

להתחזק , להתחיל מההבנה בתכלית האדם, רק כשנלך באותה הדרך ועל פי אותו הסדר של האבות 54144 

אז נהיה , למות שיגיע אליו מהםומזה להשתוקק לדברי תורה ולש, באמונה ובטחון ובצורך לתקן את עצמו 54145 

לא נוכל , ברם מבלי להעריך כראוי את התורה, מסוגלים להעריך כראוי חין ערכה של תורתנו הקדושה 54146 

שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו , ן"ש הרמב"להפיק את התועלת הנרצה וכמ 54147 

ם יעשה המצוות יצליחו שכרו ואם יעבור אלא א, ומקרינו שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם 54148 

מדברים אלה רואים אנו כמה נחוץ להכין את לבנו לדברי תורה , עליהם יכריתו עונשו הכל בגזרת עליון 54149 

 54150 .עד שיהיה לנו בהם חלק ונחלה

´ א כתובות הל"פ) מזה שאמרו בירושלמי, מהמצוה הראשונה בתורה כבר אנו רואים תוקפה של תורה 54151 

ונמלכין בית דין לעיבור השנה ´ שנים ויום א´ בת ג, רא לאלקים עליון לאל גומר עליעל הפסוק אק, (´ב 54152 

ניתן הכח בקביעת בית דין להחליט אם כבר עברו , כ"ואם לאו אין הבתולין חוזרין ע, הבתולין חוזרין 54153 

או אם טרם עברו שלש שנים שלמות שאז יוכלו ליגדל שוב , שלש שנים שאז אין הבתולים חוזרים 54154 

 54155 .ואם כל כך גדול כח התורה מובן מאליו גודל ההכנה הדרושה לה, הבתולי

באמרו זמירות היו לי חוקך , ובזה נוכל להבין גודל חרון אף על דוד המלך שקרא לדבר תורה זמירות 54156 

ובאמת שמדרגה נעלה ביותר היא זו שהיה יכול , (ה"סוטה ל)א  ונענש על זה כדאיתא בגמר, בבית מגורי 54157 

אבל בכל , אבל הביאור בזה שאכן מדרגה גדולה היא, רי תורה בשעת צרתו ונדודיולשמח את עצמו בדב 54158 

דלשון זמירות יש , זאת מביטוי זה היה משמע זלזול בדברי תורה אשר רחבים מארץ מדה ועמוקים מני ים 54159 

ה כחוט "בכל זאת דקדק אתו הקב, ואף שחלילה לאותו צדיק להתכוין לכך, בו משמעות של דבר שטחי 54160 

 54161 .ומזה נוכל להבין גודל ההכנה שצריכים לדברי תורה, השערה

, על כן הקדים בספר מסילת ישרים שיסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא לדעת מה חובתו בעולמו 54162 

בכל זאת מי שבא לקנות , פנחס בן יאיר´ ואף שחסידות היא מהמעלות העליונות כמבואר בברייתא של ר 54163 

והיינו שידע , עדיין דרושה לו אותה ההכנה כמו האדם הפשוט ביותר, מעלה זו והוא בודאי אדם מורם מעם 54164 

המוסר )  .משום שאם לא יזכר מזה תמיד לא יוכל להשיג שלמות העבודה, על נכון חובתו בעולמו 54165 

 54166 .(והדעת

 54167 

 54168 מאמר רכט

 54169 .(´ב ב"שמות י) החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה

ה אין לכם חודש אחר גדול מזה ולפיכך נקרא "ל הקב"ישראל ממצרים אכשיצאו , (ו"ט´ ר פ"שמו) ל"אז 54170 

אבל , ולכאורה גדולתו היא מפני שנעשו בו דברים גדולים כיציאת מצרים וקריעת ים סוף, ל"ראשון עכ 54171 

והחידוש הכמוס , אולם נראה שגדולתו היא בעצמותו, הלא גם בחדש סיון זכו למעמד הר סיני ומתן תורה 54172 

 54173 .היא גדולתו בהחודש הזה לכם

ל אני ואתם נסכים "א, ה רבון העולם אימתי אתה עושה את המועדות"ש לפני הקב"ל שם אמרו מלה"אז 54174 

אתם בין , מקראי קודש אשר תקראו אתם´ אלה מועדי ה´ שנא, על מה שישראל גומרין ומעברין את השנה 54175 

היו בידי מכאן ואילך הרי ה לישראל לשעבר "ל הקב"א, אין לי מועדות אלא אלו, בזמנן בין שלא בזמנן 54176 

ולא עוד אלא אם בקשתם לעבר השנה , אם אמרתם הן הן אם אמרתם לאו לאו, מסורה בידכם ברשותכם 54177 

 54178 .ל"הריני משלים עמכם לכך כתיב החודש הזה לכם עכ

ה "הובא בה, מפורש הוא בירושלמי נדרים, ה משלים עם ישראל בעיבור השנה"ומה היא השלמה זו שהקב 54179 

, כל השנים האמורות בבן ובבת ובערכין ובכל מקום, ל שם"ם ז"הרמב´ א על מה שכ"ת כאישו´ ב מהל"פ 54180 

כמו , ד"פ בי"אלא שנים של סדר העיבור שהן פשוטות ומעוברות ע, אינן לא שני הלבנה ולא שני החמה 54181 

´ וכ, ל"ובאותן השנים מונין לכל דבר הדת עכ, שהם קובעין אותן כמו שבארנו בהלכות קידוש החודש 54182 

אבין אקרא לאלהים עליון לאל ´ אמר ר, ובירושלמי בנדרים אמרו, ל זה מבואר בהרבה מקומות"ז ה"ה 54183 

 54184 .כ"ד לעברו הבתולים חוזרים ואם לאו אין חוזרים ע"שנים ויום אחד נמלכו ב´ בת ג, גומר עלי

יש אם היא אשת א´ שנים ויום א´ שהרי בת ג, שמשפטי התורה אינם כפי שכלנו, וביאור הירושלמי הוא 54185 

, לפי שפחות מכאן הבתולים חוזרים ואין ביאתו ביאה, הבא עליה בחנק ופחות מכאן פטור, שקדשה אביה 54186 



אלא שהשם יתעלה , כ איך אפשר שתהיה חזרת הבתולים שהוא דבר טבעי תלויה בעיבורו של חודש"וא 54187 

 54188 .ל"גזר כך וזהו לאל גומר עלי עכ

ה מסר לישראל בשעת יציאת מצרים ממשלותיו "כי הקב, ואנו למדים מכאן מערכה חדשה בהנהגת העולם 54189 

וכמו שעיקר יציאת מצרים עם כל האותות והמופתים שנעשו לפני היציאה ולאחריה , על העולם ומלואו 54190 

ולהעמידנו על ההכרה הברורה כי אין טבע קבוע , היה לחדש בריאת העולם לעינינו, בקריעת ים סוף 54191 

אלא , ואין הים קבוע ועומד, ן השמש מאיר בחוק הטבעואי, ואין שמים וארץ קבועים ועומדים, בעולם 54192 

 54193 .ה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"שהקב

ממים לדם , מאור לחושך ומחושך לאור, וכאשר ראו בעיניהם איך שכל הטבע משתנה כחומר ביד היוצר 54194 

כחוקים בל כי אין יסודות מיוסדים בעולם , ונעשה ברור אצלם, מים ליבשה ויבשה לים, ומדם למים 54195 

 54196 .והוא בוראם ומנהיגם ועושה מעשה בראשית בכל יום תמיד´ אלא שהכל ביד ה, יעבורו

אלא , ומאז הוא קיים ומתקיים בכח בריאתו הראשונה, ולא רק שהוא עשה את העולם בשעת בריאתו 54197 

ה וכמו שהעולם חסד יבנ, והוא בוראו ומחדשו בכל שעה ושעה וכל רגע ורגע, ה הוא אדון העולם"שהקב 54198 

ולפיכך הוא קונה , כן הוא גומל חסדים טובים תמיד לחדש את העולם ולקיימו, בראשית בריאתו ובנינו 54199 

שעל ידי שראו בעיניהם חידוש פני העולם , וחידוש זה הלא אינו חידוש מציאות אלא חידוש בההכרה, הכל 54200 

 54201 .אה והוא אדונההארץ ומלואה ורק הוא בור´ כי אך לה, בשלה וגמרה ההכרה אצלם, ומבנה יסודותיו

לשעבר היו בידי , ה לישראל"במה שאמר להם הקב, וגם נתחדש אז החידוש הכמוס בהחודש הזה לכם 54202 

טבע , כלומר ממשלת העולם והנהגתו וכל חוקי הטבע מסורים לישראל, מכאן ואילך הרי מסורה בידכם 54203 

שאם לא עיברו , בריםד מע"עד כדי כך שחזרת הבתולים תלויה בעיבור השנה שב, העולם וטבעי בני אדם 54204 

ואם עיברו השנה עדיין בתוליה חוזרים עד אחר , שנים קודם ואין בתוליה חוזרים´ השנה נעשית בת ג 54205 

 54206 .וכן לענין גדלות וקטנות בבן ובת, חודש העיבור

ט מזמור "שוח) ל"ש ז"וכמ, ולא אך את הארץ נתן לבני ישראל להנהגתם וממשלתם אלא גם את השמים 54207 

כיצד בשעה שהזקנים יושבים , הושעיא איזה אומה שמסכים אלהים עמה כאומה זו´ אמר ר, (´אות ד´ ד 54208 

יתברך שמו , ועליהם אמר דוד אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי, ה מסכים על ידם"לעבר השנה הקב 54209 

 54210 .ה"ה שהוא משלים וגומר עם ישראל מה שהם עושין ואימתי בר"של הקב

ה מושיב שם למעלה סנהדרין של "מיד הקב, נה ליום פלוניכשהסנהדרין יושבין ואומרין נעשה ראש הש 54211 

ע כך גמרו שתהא "משיבין לו רבש, ואומר להם רדו וראו מה שהסכימו התחתונים וגמרו, מלאכי השרת 54212 

והכסאות מוצעות והספרים נפתחים , ה יושב באותו יום ודן את עולמו"ומיד הקב, ראש השנה ליום פלוני 54213 

 54214 .ק לישראל הוא משפט לאלהי יעקבכי חו, והסנהדרין יושבין עמו

הוי אקרא , שהוא מקיים גזרתם ומסכים על ידם, ה אף לאלהי יעקב"ואותו היום שישראל גזרו הוא יום ר 54215 

בא וראה מה כתוב , תדע לך שהוא כן, שהוא מסכים על דעתם של ישראל, לאלהים עליון לאל גומר עלי 54216 

אשר תקראו אתם ´ וכן הוא אומר אלה מועדי ה, םיהיה לי לא נאמר אלא יהיה לכ, יום תרועה יהיה לכם 54217 

ואין , אלהינו בכל קראנו אליו´ הוי כה, אין לי מועדות אלא אלו, בין בזמנן בין שלא בזמנן, מקראי קדש 54218 

 54219 .ל"כמה דאת אמר אשר תקראו אותם עכ, קראנו אלא קידוש מועדות

חוק לישראל הוא , דרי השמיםאלא גם חוקי וס, הרי שלא אך סדרי וטבעי הארץ נמסרו לממשלת ישראל 54220 

ולפי זה מובנת , ה"ה אך על פי החוק לישראל מתנהג הקב"וכל סדרי הדין בר, וגם משפט לאלהי יעקב 54221 

שלכאורה הדבר תמוה , אתם אפילו מזידין, אתם אפילו שוגגים אפילו מוטעים, ההלכה בקידוש החודש 54222 

ולם חוזר ולא עוד אלא שהלכה בלתי והרי טעות לע, וכי היכן מצינו שהלכה מוטעת שמה הלכה, מאוד 54223 

 54224 .נכונה במזיד תהיה הלכה

ובידכם וברשותכם הדבר , שאתם הבעלים של סדרי הזמנים, אלא הוא הדבר שגילתה לנו התורה באתם 54225 

ולכן אתם , ואין מי שיהרהר אחריהם, ולכן אין כאן טעות כי מה שהבעלים עושים הדין עמהם, מסור 54226 

 54227 .לו מזידיןאפילו שוגגין אפילו מוטעין אפי

, ל"סימון בשם ריב´ אמר ר, (´ז ב"ט נ"שוח) ש"ולא אך בסדרי השמים אלא גם בתורה ומצוות כן וכמ 54228 

ה על ידי "ורבותינו אמרו אף ביריחו הסכים הקב, ד של מטה"ה עם בי"בשלשה מקומות הסכים הקב 54229 

תורה הלא כללא הוא וזהו במצוות וב, ש"ומקרא מגילה עי, ושאילת שלום בשם, מעשרות, ואלו הן, יהושע 54230 

ממשלה בלתי , ד של מטה"ד של מעלה מקיים מה שגוזרין ב"וב, ה מסרה לנו"כי לא בשמים היא והקב 54231 

ואז היתה יהודה לקדשו ישראל , מוגבלת זו התחילה בצאת ישראל ממצרים בפרשת החודש הזה לכם 54232 

 54233 .ממשלותיו

ואך הוא מחדש בכל יום , ה"של הקב על ידי הכרתם שהעולם, יסודו ביציאת מצרים´ וכמו שדיבור אנכי ה 54234 

כן החידוש שנתחדש , ´ואך זה המחייב את ההכרה והאמונה הברורה כי אנכי ה, תמיד מעשה בראשית 54235 



ה מסר את העולמות התחתונים והעליונים וכל אשר בהם "כי הקב, לישראל בפרשת החודש הזה לכם 54236 

 54237 .הוא אלהיך´ הוא המחייב את ההכרה והאמונה החזקה כי ה, לממשלתם של ישראל

כן היא , ´כמו שיציאת מצרים מחייבת את אנכי ה, אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ וזהו אנכי ה 54238 

, וזהו החיוב המיוחד שנתחייבו בו ישראל יותר מכל האומות שבעולם, עליך נתיחד ביותר, מחייבת אלהיך 54239 

 54240 .(´עמוס ג) יכםש רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונת"וכמ

שאך היא תקבע סדרי בראשית וסדרי טבעי , ה על כל העולמות"והדין נותן כי אומה זו שהמשילה הקב 54241 

ה יקיים ויסכים "שהיא תגזור והקב, ובידה נמסרו התורה והמצוות, סדרי הזמנים והמועדות, העולם וחוקיו 54242 

לא יהיו מושלים , ה"לים בהקבואלה הצדיקים המוש, האם יתכן שאומה כזאת המושלת על הכל, על ידה 54243 

ה ביוצרו "שהמשילו והשליטו הקב, וכן כל אדם מישראל שהוא מושל על כל העולם כולו, ביראת אלהים 54244 

ולכן חג הפסח הוא חג החירות שכל אדם מישראל יוצא לחירות , היתכן שהוא יהיה עבד ליצרו, כביכול 54245 

 54246 .(דליות יחזקאל)  .ונווהוא נעשה עבד נקנה לק, מעבדות יצרו ותחבולותיו והבליו

 54247 

 54248 מאמר רל

 54249 .(´ב ב"שמות י) החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה

ועל חודש ניסן אמר לו זה יהיה , הראהו לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש 54250 

יעזר האומר בתשרי אל´ ולר, (´ב ב"י י"רש) שיהיה אייר קרוי שני סיון שלישי, ראש לסדר מנין החדשים 54251 

לכם יהיה ראש , פ שאינו ראש חדשים לשאר האומות"אע, החודש הזה לכם, נברא העולם עיקר פשוטו כך 54252 

 54253 .(ם"רשב) וחודש שנים עשר הוא חודש אדר´ חדשים למנות ששי שביעי וכו

הוא ו, גם לנו הוא יום הדין, האחד מחודש תשרי לאומות העולם והוא ראש השנה, נמצא שיש שני ספירות 54254 

ועוד , והשני לישראל המונים את החדשים מניסן, ה"העיקרי מארבעת ראשי השנים השנויים במסכת ר 54255 

שיש הבדל בין ישראל לאומות העולם גם בעצם , (ט"סוכה כ) ם לחמה"שישראל מונין ללבנה ועכו 54256 

 54257 .ם הם חודשי החמה"וחודשי העכו, שחודשי ישראל הם חודשי הלבנה, החדשים

ולמה נאמרה , מה חשיבותם והקשר בינם לבין יציאת מצרים, למה כל השינויים האלהויש להבין על מה ו 54258 

ואפילו לפני מצות קרבן הפסח שהיא היתה התנאי לגאולתנו , מצוה זו עוד במצרים לפני כל המצוות 54259 

יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה ´ ל אמרו אמר ר"וחז, ויציאתנו מבית עבדים 54260 

 54261 .ויש להבין מה טיבה של מצוה זו לעמוד בראש, ו שמצוה זו היא התחלת התורההיינ, לכם

שהם , ל שתקנו לומר בקידוש לבנה וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן"אמנם מצינו לחז 54262 

וזה הוא , ת הועיד ללבנה את התפקיד להתחדש בכל חודש"היינו שהשי, עתידים להתחדשה כמותה 54263 

עליהם להתחדש כמותה , (ו"ישעיה מ) י בטן היינו ישראל העמוסים מני בטןועמוס, תפארתה ועטרתה 54264 

 54265 .ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו

ונמשלו , עתידים ישראל להתחדש ולהתקדש כמו שהלבנה מתחדשת ומתקדשת, (א"נ´ פ)א  "ובפרקי דר 54266 

מה חמה שולטת , ויעקב ללבנה שהיא קטנה, עשיו מונה לחמה שהיא גדולה, (ז"ר ט"שמו) ישראל ללבנה 54267 

יעקב מונה ללבנה מה לבנה שולטת , כך עשיו יש לו חלק בעולם הזה ולא בעולם הבא, ביום ולא בלילה 54268 

 54269 .כך יעקב יש לו חלק בעולם הבא וגם בעולם הזה, בלילה וביום

ולא כמצות ´ שבכל יום מתחדשים בעבודת ה, תפקידו ויעודו של עם ישראל בהתחדשות והתקדשות 54270 

וכן אנו גם אם , הרי היא שוב מתחדשת ומתקדשת, וגם כשהלבנה מתמעטת ונפגמת, אנשים מלומדה 54271 

והמצוות והתורה , ברבות הימים אנו נפגמים ומתמעטים בעבודתו יתברך הרי אנו מתחדשים ומתקדשים 54272 

לא יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם , והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום, הם אצלנו כחדשים 54273 

 54274 .לא כחדשה שהכל רצין לקראתהא, סופנה

והיא נאמרה בראשית דרכנו לפני , המורה לנו דרך להיותנו עם מיוחד, מצוה זו התחלתה של תורה היא 54275 

שתהיה תורתנו , ללמדנו את מטרתנו להיות משולים ללבנה להתחדש מדי פעם, צאתנו מארץ מצרים 54276 

, ית דוד נפגמת ואפילו מתבטלת זמניתואם בעולם הזה החמה שולטת ומלכות ב, ואמונתנו כדיוטגמא חדשה 54277 

ואנו מתפללים יהי רצון מלפניך למלאות , דוד מלך ישראל חי וקיים, הרי חידוש הלבנה מראה על חידושה 54278 

 54279 .ויהיה אור הלבנה כאור החמה וכאור שבעת ימי בראשית, פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מיעוט

שמלכותו נמשלת ללבנה ועתיד , ישראל חי וקיים ונוהגים לאמר דוד מלך, (ו"ח תכ"הלכות ר)א  "וברמ 54280 

ולכן , ה דוגמת הלבנה המתחדשת"וכנסת ישראל תחזור להתדבק בבעלה שהוא הקב, להתחדש כמותה 54281 

ל את פרשת החודש לפני "ותקנו לנו חז, עושים שמחה וריקודים בקידוש החודש דוגמת שמחת נשואין 54282 

להתחדש ולהתקדש , ותנו להגאל גאולת עולמיםלהזכיר לנו את סוד קיומנו ותק, התקדש חג חרותנו 54283 

 54284 .כמותה ולפאר ליוצרנו על שם כבוד מלכותו



י כתב הטעם לפי שלא רצו הנשים לתת את "ורש, ונשי ישראל נוהגות שלא לעשות מלאכה בראש חודש 54285 

ובדרכי משה מביא , שהן יהיו משמרות ראש חודש ולא האנשים, ה שכרן"נזמיהם לעגל ונתן להם הקב 54286 

שמצוה זו היא על ההתחדשות שאנו מתחדשים ומתקדשים , ז עוד טעם על כך והיינו כדברינו"ומשום א 54287 

ואני אומר שלעתיד הנשים הזקנות צדיקות יחזרו לנעורותיהן , ל"ובפרישה כתוב וז, לעבודת בוראנו 54288 

י למען אח)  .ל"ז נתנו להן ראש חודש זכר לדבר וק"וע, על פי הכתוב תתחדש כנשר נעוריכי, כיוכבד 54289 

 54290 .(ורעי

 54291 

 54292 מאמר רלא

שמות ) והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים 54293 

 54294 .(´ב ו"י

מתיא בן חרש ´ ר, ימים´ ומפני מה הקדים הכתוב לקיחתו של פסח לשחיטתו ד, (ה"קצ) מובא בילקוט 54295 

ה לאברהם אבינו שהוא גואל את "הקב הגיעה שבועה שנשבע, אומר הרי הוא אומר ואעבור עליך ואראך 54296 

ונתן להן , שנאמר ואת ערום ועריה מן המצוות, ולא היו בידם מצוות שיתעסקו בהן כדי שיגאלו, בניו 54297 

אליעזר אומר ארבעה היו ´ ר, מצות פסח ומצות מילה שיתעסקו בהם כדי שיגאלו, ה שתי מצוות"הקב 54298 

ז במצרים "לפי שהיו ישראל שטופים בע, ימים ומפני מה הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו שלשה, בידם 54299 

 54300 .ל"עכ

ובאמת קשה להבין וכי לא היה מספיק לכלל ישראל כל התקופה של הנסים והנפלאות שראו במצרים וכל  54301 

עד ותחזק מצרים על העם , הרי אפילו פרעה וכל עמו נכנעו ונשתנו מקצה אל הקצה? ההשגחה הפרטית 54302 

ז איך לא הספיק לישראל הנפלאות "שהמצרים היו שטופים בע ואם כן אם נניח, למהר לשלחם מן הארץ 54303 

והיו יודעים שכל הנסים והנפלאות , וכל שכן אחרי שהיו מכירים את ההשגחה העליונה? הגדולות האלו 54304 

 54305 .וראו בחוש קיום ההבטחה של וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ועוד ועוד, האלו הכל נעשה בשבילם

מה גם ? עד שהיה הכרח למצוה זו של שחיטה הפסח, כל הנסים והנפלאות אם כן איך לא הספיק בשבילם 54306 

אמר לו , למשה משכו וקחו לכם´ ל כשאמר ה"ש חז"כמ, שעל ידי זה הם מכניסים עצמם למצב של סכנה 54307 

? ואיך נשחוט את אלהיהם ולא יסקלונו? הלא זה אלהיהם של מצרים? משה איך אני יכול לעשות זאת 54308 

ובכן , חייך שאיני מוציאם עד שישחטו את אלהיהם להראות שאין ממש בהם, אאמר לו הקדוש ברוך הו 54309 

? ולמה בכלל צריכים להראות שאין ממש באלוהיהם? איך לא להתחשב עם הסכנה? איזה הכרח היה בזה 54310 

 54311 ?לאיזה תועלת

הוא יכול להכיר ולדעת מהו המפריע המעכב את , ´ת אל דעות ה"ואפשר להתעורר מכאן איך שרק השי 54312 

האדם , זהו הצמצום הנגרם לאדם מכל מיני סיבות ומקרים, להגיע אל ההרגש של השגחה ובטחון האדם 54313 

פשוט שזה דבר שהשכל מחייב , ומה שהוא מבקש השתדלות, חושב שכל התנהגותו מבוססת על השכל 54314 

זה לא מן השכל רק , אך מכאן יש לנו להתעורר שהמצב הוא דווקא הפוך, אותו וכל אחד מבין זאת 54315 

 54316 .של הסביבה מהשפעה

למרות הכל אינם יכולים להפקיר , בגלל זה הקפיד כביכול כל כך שאפילו אחר תקופה של נסים והשגחה 54317 

וזה ודאי עשה רושם עליהם שמכל ציור ומכל ראיה הושפעו בלי , את השפעת מצרים וכל התועבות שלהם 54318 

לעיניהם של ! יניהםחייך שלא יצאו עד שישחטו את אלהי מצרים לע, ועל זה היתה הקפידה, שיעור 54319 

זה עושה רושם אחר בלבו של , וכאשר זה נעשה לעיניהם, המצריים להודיע להם שאין בהם שום ממשות 54320 

 54321 .האדם שיוצא במרידה ובביטול נגד ההשפעות האלו

ש "כ, ועלינו למרוד במפריע זה שעומד נגדנו בכל ענין, כן גם לנו לדעת שהמפריע שלנו הוא רק מהשפעה 54322 

הרי אנו רואים מעשים בכל יום , ולהגיע לאיזה קנין בהשגחה ובטחון´ ר לשבתי בבית הכשזה נוגע להתמס 54323 

תראו שהפסוק מקדים ארור הגבר אשר , ויכולים להרגיש זה בנקל, עד כמה ארור הגבר אשר יבטח באדם 54324 

מה אנו לומדים ? ולכאורה הברוך צריך להיות קודם, ´כ ברוך הגבר אשר יבטח בה"ואח, יבטח באדם 54325 

לפני שהוא רואה בחוש כמה , ´שקשה לאדם לתפוס את הברכה העצומה הטמונה בבטחון בה? י זהמשינו 54326 

 54327 .ארור ואומלל הוא מי ששם מבטחו באדם שהוא משענת קנה רצוץ

שכאשר דיבר אתו משה והזכיר לו , כ יש לה שליטה חזקה עלינו עד שאנו כמו פרעה השוטה"ההשפעה כ 54328 

כן אנו כל היום מחפשים ותולים את ההצלחה בכל , ´את שם ה הלך לחפש בספריו ולא מצא, ´את שם ה 54329 

אבל שלמה המלך אמר וראיתי כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה ולא לחכמים לחם , מיני סיבות 54330 

ל הדוגמה של בעל האלכימיא על השתדלות האדם להגיע "וכן מסביר החובה, ולא לנבונים עושר 54331 

המפריע אצלנו זה מה שהאדם , עולה עליו´ במה שהבוטח בהוהסביר לנו עשרה חלוקים , להצלחות 54332 

 54333 .(דגל המוסר)  .מושפע מילדותו ועלינו למרוד בהשפעה זו ואז נצליח

 54334 



 54335 מאמר רלב

שמות ) והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים 54336 

 54337 .(´ב ו"י

היה רבי מתיא בן חרש אומר ואעבור עליך ואראך ? ימים´ מפני מה הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו ד 54338 

ולא היה בידם מצוות שיעסקו , ה לאברהם שיגאל את בניו"הגיע זמן שבועתו שנשבע הקב, והנה עת דודים 54339 

ה שתי מצוות דם פסח ודם מילה שיתעסקו בהם "נתן להם הקב, בהם כדי שיגאלו שנאמר ואת ערום ועריה 54340 

 54341 ימים שאין נוטלין שכר אלא על ידי מעשה´ וב לקיחתו של פסח לשחיטתו דלכך הקדים הכת, כדי שיגאלו

 54342 .(´ה´ מכילתא פר)

וכי לא , לכאורה אינו מובן לאיזה מטרה היו נחוצות מצוות פסח ומילה דוקא כאן קודם יציאתם ממצרים 54343 

בשביל  ועוד? היו לאבותינו כמה וכמה זכויות במה שלא שינו את שמם ולשונם והיו פרושים מן העריות 54344 

וכבר הובטח לאברהם , הרי כבר סבלו את קושי השעבוד כל אותם השנים, מה היו צריכים כלל לזכויות 54345 

 54346 ?ולמה להם לחפש מצוות כדי שעל ידן יגאלו, אבינו יציאתם ממצרים ברכוש גדול בגמר תקופת עבדותם

המשקוף , (ב"ב כ"י) וביותר קשה ממה שאמרו במדרש על הפסוק והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות 54347 

ובזכותם ראה את הדם ומנע מהמשחית , ואל שתי המזוזות זה זכות של יצחק ויעקב, זה זכותו של אברהם 54348 

ואם לא ניצולו אלא בזכות האבות הרי בלא דם הפסח גם כן היו יכולים , (ז ג"ר י"שמו) לנגוף בהם 54349 

 54350 ?להנצל

היתה יכולה אלא להכין עת דודים  שכל זכותם של האבות לא, ל במתק לשונם לבאר"על כן היטיבו חז 54351 

לא תוכל , אבל כל עוד שיהיו במצב של ערום ועריה ובחוסר מעש מצד עצמם, אשר בה יהיו ראוים להגאל 54352 

אין אברהם מציל את ישמעאל , וכבר אמרו אל יאמר אדם אבי כשר ובזכותו אני נמלט, לעזור זכות אבות 54353 

 54354 .(ו"ט מ"שוח) בנו

משום שכאן היה דרוש זכות כזה שיצדיק גאולת , ם לא הספיקו להםגם הזכותים שהיו בידיהם במצרי 54355 

ולכן היו מוכרחים לזכות על ידי שתי , ה גוי מקרב גוי באותות ובמופתים"אשר בה הוציא הקב, מצרים 54356 

ובהפרישם לקרבן , בחותכם במו ידם את ערלת בניהם הרכים, מצוות אלה שהיה בהם מסירת נפש מרובה 54357 

כדי שתיכף עם , היה עליהם להקדים לקיחת הפסח ארבע ימים, מסביר המכילתא על כן, את תועבת מצרים 54358 

 54359 .הפרשתו יזכו בשכר המצוה

וגודל בושתו וכלמתו של האדם השרוי בלא מצוות עד , ומזה עלינו להתבונן גודל כוחם של המצוות 54360 

לעולם וכבר אמרו בזוהר שהמעשים טובים שעושה אדם בזה העולם עושים לו , שנמשל לערום ועריה 54361 

ויכול ´ רק על ידי מעשים טובים מוצא האדם חן בעיני הבורא יתב, (א0זהר ויקרא ק) הבא לבושים יקרים 54362 

 54363 .דוקא על ידי מצוות פסח ומילה היתה יציאת מצרים אפשרית, לזכות לטובה הגדולה המיועדת לו

אמר אוי לי , בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו ערום, על פי זה נוכל להבין דברי הגמרא 54364 

 54365 לאחר שיצא אמר עליה שירה, וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו, שאעמוד ערום בלא מצוה

שהרי מצוה יש בדבר , וכמובן שלא היה שום סרך ביטול תורה בזה שהיה נכנס למרחץ, (7ג"מנחות מ) 54366 

ובכל , (ז"תענית י) כמו שאמרו שהמלך מסתפר בכל יום שנאמר מלך ביפיו תחזינה עיניך, למלך להתיפות 54367 

שמנותק הוא מן העליונים ואינו אלא בשר , זאת הרגיש דוד המלך בעצמו את בושתו העמוקה על מצבו 54368 

ולא נתקררה דעתו עד שנזכר , בזמן שהיה בידו לנטוע שמים וליסוד ארץ על ידי מצוות התורה, ודם עלוב 54369 

 54370 .מאות הברית החתומה בבשרו

, ל"מודים שמתקרב ובא עת דודים בהתגשם הסימנים שמסרו לנו חזהכל , בנוגע למצבינו ותקופתינו היום 54371 

שכל הבריאה בסכנת התמוטטות על ידי כלי המשחית אשר איש את , גם בעיני השכל אפשר להבחין זאת 54372 

שיתכן שכבר הגיע עת דודים אלא שאנו המעכבים , ואם כן עלינו לעשות חשבון הנפש, רעהו חיים בלעו 54373 

 54374 .ובאופן כזה לא תתכן שתתקיים הגאולה, בזה שאנו במצב ערום ועריה

אם לא מסרו נפשם במצוות פסח ומילה , ה לגואלם"הרי במצרים אפילו כשהגיע זמן השבועה שנשבע הקב 54375 

משום שאצלם היה חסר רק מצוה בפועל , וכשנתבונן במצבינו גרועים אנו הרבה מהם, לא היו נגאלים 54376 

שהרי אנו , הפוך שלא חסר לנו במצוות בפועלואילו אצלינו הוא , אבל לבם היה ער למסור נפשם 54377 

אולם תחסר לנו , ולבדוק את החמץ יחד עם ביטול, מחמירים אפילו במצוות דרבנן של משהו בפסח 54378 

 54379 .(ג"המוסר והדעת ח)  .ועומדים אנו איןֿאונים מול נסיון הקשור לממון או לכבוד וכדומה, המסירת נפש

 54380 

 54381 מאמר רלג

 54382 .(´ב ח"שמות י) ש ומצות על מררים יאכלהוואכלו את הבשר בלילה הזה צלי א

הוראת התורה היא , מרור זה שאנו אוכלין על שום מה על שום שמררו המצריים את חיי אבותינו במצרים 54383 

נוסף על התאמצותנו הנפשית להרגיש את צער , שנוסף על השתתפותנו בעינויי אבותינו במצרים 54384 



שנשתתף ממש בחושינו הגשמיים את טעם  ´דורשת תורתנו הק, נוסף על החובה לספר, שיעבודם 54385 

י אימוץ המחשבה נצליח להעיף נפשנו אחורנית מרחק של ארבעת "וע, י אכילת המרור"המרירות ע 54386 

חייב כל אחד לראות את עצמו כאילו הוא יצא , כאילו אנחנו הם העבדים המשוחררים, אלפים שנה 54387 

 54388 !ממצרים

של השנה משכיחות של , ום משכיחות של אתמולצרותיו של הי, כידוע שמטבע האדם לשכוח את צרותיו 54389 

שנתאמץ , וכאן דורשת ומחייבת אותנו התורה, ושל עת זקנותו משכיחות את אלו של חיי נעוריו, אשתקד 54390 

וכמו , ולכאורה אין בכחנו להתרגש עד כדי מרחק שכזה, עד הרגשת הצער שמלפני אלפים שנים 54391 

´ ולא דר, ד אפין"ורבי הוה דרש כ, ולא חמל´ ה אפין בבלע´ יוחנן הוה דריש ס´ שר, ל"שמספרים חז 54392 

היה נזכר והיה דורש ובוכה ומתנחם , י שהיה סמוך לחורבן הבית"יוחנן ע´ אלא שר, יוחנן יתיר על רבי 54393 

 54394 .(ר איכה"מד) ל"עכ

לשנן ולחדד את , ק חובה מיוחדת להתגבר על מרחק הזמן"כאן בענין יציאת מצרים מטילה עלינו תוה 54395 

משמע ,י אמצעיים מיוחדים של התאמצות רוחנית ושיתוף החושים גם יחד"ע, את הלבהמחשבה ולהלהיב  54396 

כ על אחת כמה "א, מזה שכן יש בכוחו של האדם להשתתף בצער רחוק של אבותיו מלפני דורות רחוקים 54397 

ובשום פנים אינו ! וכמה שחייב האדם להרגיש צער חבירו שנמצא אתו במקום אחד בזמן אחד ובדור אחד 54398 

והלא התורה תובעת שהאדם יתלמד להרגיש בצער חבירו , תמט ולומר לא ראיתי ולא שמעתייכול להש 54399 

 54400 !שאינו מכירו הנמצא בריחוק מקום וזמן

שבחו , י אומר אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם"תניא רשב, (ב"ב ע"סוטה ל) ´ומצינו במס 54401 

והאמר ? ומקשה הגמרא וגנותו בקול רם, וגנותו בקול רם ממקרא ביכורים, בקול נמוך מן ווידוי מעשר 54402 

, מפני מה תיקנו תפלה בלחש כדי שלא לבייש את עוברי עבירה, שמעון בן יוחאי´ רבי יוחנן משום ר 54403 

ומשני לא תימא גנותו אלא אימא צערא כדתניא טמא טמא ? שהרי לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה 54404 

צערו שעברו עליו דהיינו צרות שעברו על , יו רחמיםצריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים על, יקרא 54405 

 54406 .(י"רש) צרות לבן הארמי צרות מצרים, ישראל

וירגיש את צרת לבן , למתוח דמיונו עד כדי מרחק של אלפים שנה מקדם, מבהיל הוא שדורשים מן האדם 54407 

ל כך סימן ואם נתבע ע, ז תובעים ממנו"ובכ, י שלכאורה זה למעלה מגדר כח הדמיון"אעפ, צרת מצרים 54408 

ואם אינו מכניס את עצמו עד כדי ! שמוכשר הוא האדם לעדן את נפשו ולפתחה עד כדי ממדים כאלו 54409 

 54410 .הרגשה זו הוא מתחייב

בשעת , הרגשת צער של עבר הרחוק, יותר מזה אימתי דורשת התורה להמשיך על עצמו הרגשה כזו 54411 

, ´שפעת השדה אשר ברכו ה ת על"בשעת הלולים והודיה להשי, חדווה ושמחה בשעת הבאת בכורים 54412 

ומה לו בשעה כזו להכניס עצמו בהשראה עגומה של , והאדם כרגיל בשעה כזו כולו תפוס גנוני שמחה 54413 

לחנך את האדם , ז מצאה התורה לנחוץ לעורר מעט מזכרונות העבר העגום"ובכ, זכירת ימי לבן ומצרים 54414 

 54415 .ם והמקומותמישראל להיות תמיד מוכן להשתתף בצער הזולת אף ממרחקי הזמני

ל על הפסוק ושבתי אני ואראה את כל העשוקים "ומה מאד מעמיקה ונוקבת היא התמונה שציירו לנו חז 54416 

והנה , דניאל הטייא פתר קרא בממזרים, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם, אשר נעשים תחת השמש 54417 

 54418 .ואילין עלוביא מה איכפת להון, דמעת העשוקים אבותם של אלו עוברי עבירות

מיד סנהדרי , ואין להם מנחם מיד עושקיהם, זה מה חטא ומה איכפת לו, כך אביו של זה בא על הערוה 54419 

ואין להם , ´גדולה של ישראל שבאה עליהם מכחה של תורה ומרחקתן על שם לא יבא ממזר בקהל ה 54420 

´ מיתיאנא ח, אבל לעתיד לבוא אמר זכריה, ז יש בהן פסולת"לפי שבעוה, ה עלי לנחמן"אמר הקב, מנחם 54421 

 54422 .(´ב ח"ויקרא רבה ל) אלו כורסוון כולו דהב נקי

עד כמה צריך להיות רגש הרחמנות וההשתתפות בצער של עלובין זרים , ל"איום ומזעזע הוא הרעיון הנ 54423 

הן במובן , וכי יש לנו עוד מושג ירוד ושפל כאותו המושג ממזר המכיל רגשי תיעוב וגועל נפש, ומרוחקים 54424 

, עצם השם ממזר מעורר בנו רגשי הסתייגות והתרחקות מתוך רגשי אנושי, ריהמוסרי והן במובן הציבו 54425 

 54426 .´ובעיקר מתוך הוראת התורה הקדושה לא יבוא ממזר בקהל ה

לא להתעלם מלראות בדמעות העשוקים והעלובים , ל שגם בנידון ירוד ושפל זה"מכל מקום הורונו חז 54427 

גם שוועת אלה , עשוקים שאין להם מנחםעדין הלב צריך לקלוט גם את אנחת ונאקת אותם ה, האלה 54428 

ובמסתרים צריכים לבכות ולהשתתף בצער אלה , המרוחקים לא צריכה להיות נסתרת מעינינו ומאזנינו 54429 

ובהדי כבשי דרחמנא , ה לעתיד לבוא"ונדכאים אלה מובטחת להם נחמת הקב, שנידונו לריחוק ולתיעוב 54430 

 54431 .למה לנו

ולא להיות אדישים , פ במסתרי נפשנו"זדהות בסבלם לכהז להשתתף ולה"ולדידן מחוייבים אנו בעוה 54432 

ואף שהסנהדרי גדולה באו ודנו וריחקו אותם מכחה של תורה , חלילה למראה דמעות העשוקים האלה 54433 



אבל כל יחיד ויחיד צריך ונכון הוא מצד חובת , ליראיו´ זהו אמנם הדין וסוד ה, שניתנה לנו מן השמים 54434 

 54435 .שוקים ולבכות במסתרים ולהצטער עליהםלראות את דמעות הע, מוסר התורה

ה בעולם הזה נצטערתם עם הצדיק הזה ושמרתם לו אבל "אמר להם הקב, ויעש לאביו אבל שבעת ימים 54436 

והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים ´ שנא, לעולם הבא אני מחזיר אותו האבל לשמחה, שבעת ימים 54437 

עד שאין כמעט , א ערך ההשתתפות באבל הזולתמזה נוכל להבין מה מאד עצום הו, (ג"ר פי"ב) מיגונם 54438 

ושם באורו של , רק בעולם הבא מתגלה כל יופיו והדרו של מעשה כזה, ז"גמול ותשלום למעשה זה בעוה 54439 

 54440 .ה מתגלית השמחה"הקב

השתתפות בצער הזולת עד , כללו של דבר שמחובתנו להתאמץ לרכוש לעצמנו את הסגולה הנפלאה הזאת 54441 

ואף של כל שמועה קרובה ורחוקה , צערו של הרחוק מאתנו הן במקום והן בזמןאף , כדי הזדהות גמורה 54442 

 54443 .(אור הנפש)  .ש"ואז נזכה שכל שוועתנו ותפלותינו יתקבלו לרצון לפניו ית, של כל ההווייה

 54444 

 54445 מאמר רלד

 54446 .(א"ב י"שמות י) וככה תאכלו אתו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון

זה הסומך גאולה ? ב"יוחנן איזהו בן עוה´ יוחנן דאמר ר´ מסייע ליה לר, ש ומתפלל"מר קורא ק אמר 54447 

, מי שאינו סומך גאולה לתפלה למה הוא דומה, א"ואמרינן בברכות ירושלמי פ, (ב"ע´ ברכות ד) לתפלה 54448 

ה "הקבאלא יהיה האדם מקרב , יצא המלך ומצא שהפליג, לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו של מלך 54449 

הרי לנו , ובעודו קרוב אליו יש לו לתבוע צרכיו, אליו ומרצהו בתשבחות וקילוסין של יציאת מצרים 54450 

 54451 .שבעל הבית דוחק במהירות גדולה ואינו מחכה אף רגע

אם רק אינו מעניני , של שבח אחר´ עד שבהפסק קל אפי, למדנו מכאן מה גדול יסוד זה של אי המתנה 54452 

פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי ´ ומזה מתבאר יסוד בענין הברייתא דר, לךהתפלה מיד כבר הפליג לו המ 54453 

שבהפסק כל דהו לא יגיע , ועל כן זהירות מוכרחת לבא תכף אחר תורה, שהדרגות סמוכות זו לזו, זהירות 54454 

 54455 .לה שכבר עברה והלכה

ואין , באה תפלה מ"ש ויצי"שאחרי גאולה ק, ל שגאולה ותפלה הינן סמוכות זו לזו"הוא מה שגילו לנו חז 54456 

ה כביכול ממהר עד מאד ובהתמהמהות "הקב, היסוד הוא שבעל הבית דוחק, להפסיק ביניהם בשום הפסק 54457 

כי רגע אחד מביא , ולמדנו שאין לאדם במשך כל ימי חייו אף שהות קלה לעמוד, הכי זעירה מיד הפליג 54458 

 54459 .ד מעבודתו עד רגעו האחרוןועל האדם להיות רודף וממהר תמיד בלי הרף לבלי לעמו, כ"תכף למה שאח

ולבסוף כשהגיע , ויתכן אדם שרדף כל ימיו אחרי השכינה במהירות הברק, והיא הערה מבהילה עד מאד 54460 

הנה בהפסק של רגע זה אבד כל עולמו ודודו כבר חמק עבר , כבר לידי תחיית המתים הפסיק רגע מעבודתו 54461 

להיות רץ כל , וא עבודת האדם המוטלת עליוכ מה נורא ה"וא, ולא ימצאהו בשום אופן שכבר הפליג, לו 54462 

 54463 !ומהיכן יש לקחת מהירות כזו לרדוף ולרוץ אחרי השכינה, ימיו אחר השכינה

, א אומר זה חפזון שכינה"אבא חנן משום ר, בא פליגי תנאי בענין ואכלתם אותו בחפזון´ ובמכילתא פ 54464 

ל שמה שקול דודי דופק היינו חפזון "חזגילו לנו , פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר קול דודי הנה זה בא"ואע 54465 

שהוא , מבואר כאן יסוד דברינו בעל הבית דוחק, ואכלתם אותו בחפזון"זה מחייב את האדם ל, השכינה 54466 

 54467 .וזה מחייב ענין החפזון אצל האדם למהר ולרדוף אחרי השכינה, מהירות השכינה שאינה ממתנת אף רגע

משארותם צרורות בשמלותם על , לא יכלו להתמהמהכל החפזון ו, כל המהירות שהיה ביציאת מצרים 54468 

כמי שבורח מן האש שאין לו שהות , וגם צדה לא עשו להם שמיהרו לצאת ממצרים בבהלה גדולה, שכמם 54469 

שהיא מדלגת על ההרים מקפצת על , כל הבהלה הזו היתה משום חפזון שכינה, להתמהמה אף רגע 54470 

שמיד , ו שוהים רגע היו יכולים לאבד את כל הגאולהולו הי, והיו צריכים לרדוף ולמהר אחריה, הגבעות 54471 

 54472 .עוברת ומפליגה

שבאמת אדרבא על האדם לחשוב , ל היה אומר על פתגם העולם ולואי שיבא משיח"ישראל מסלנט ז´ ר 54473 

יצטרך גם , (.ח"סנהדרין צ) שהלא במצב של אחישנה? וכי הנהו מוכן, ולדאוג תמיד פן יבא משיח תכף 54474 

והנה מאמרנו זה דיו ומספיק באמת בכדי ! ולרוץ עמו כביכול ומי הוא המוכן לכךהוא להחיש עצמו למהר  54475 

, רחוב הישיבה צריך להיות מלא תנועה בהגיע עת הסדרים, לחזק את הישיבה הקדושה על משך כל הזמן 54476 

´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ב דוחק על האדם לרוץ ולמהר אחרי השכינה"אחרי ידיעה זו שבעה 54477 

 54478 .(א"קל

 54479 

 54480 רלהמאמר 

 54481 .(א"ב י"שמות י) וככה תאכלו אתו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון

פ שאין "ואע, אלעזר אומר זה חפזון שכינה´ אבא הנן משום ר, איתא במכילתא ואכלתם אותו בחפזון 54482 

היא , אותו בחפזון והנה המצוה של ואכלתם, קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים, ראיה לדבר זכר לדבר 54483 



וראוי , ל פירשוה לאכול בחפזון שכינה"וחז, מצוה לעשות מעשה המצוה של אכילת פסח במהירות גדולה 54484 

 54485 ?להבין מהו הלמעשה שיעשה אדם לאכול בחפזון שכינה

אתה מוצא כל מה , ברכיה פתח כי כל בשמים ובארץ´ ויקחו לי תרומה ר, (ג"ל´ ר פ"שמו) ל"אמרו חז 54486 

למעלה שרפים , למטה בנה בניתי בית זבול לך, למעלה זבול וערפל, לה ברא למטהה למע"שברא הקב 54487 

, למעלה יהי רקיע, ולמטה ויהיו הכרובים, למעלה כרובים, למטה עצי שטים עומדים, עומדים ממעל לו 54488 

, למעלה נהורא עמיה שרא, למטה עשר יריעות, למעלה נוטה שמים כיריעה, למטה והבדילה הפרוכת לכם 54489 

 54490 .זית כתית למאור למטה שמן

איזה , ולכאורה איזה דמיון הוא עמידת עצי שטים לעמידת שרפים שאינם במושג עמידה שלנו כלל 54491 

, השוו את הלמטה להלמעלה´ ל הק"אבל כיון שחז, אכן אין לנו בזה שום הבנה? התיחסות הוא ביניהם 54492 

שרפים עומדים ממעל , ודאי שכך הוא שהלמטה מתאים להלמעלה, ואמרו שכל מה שיש למעלה יש למטה 54493 

 54494 .שהעצי שטים הן הן השרפים שלמטה, לו הן הן עצי שטים שלמטה

כאן צריכים , אין לנו עסק בשרפים עומדים ממעל לו, אנו כאן בעולם המעשה אין לנו עסק כלל בהלמעלה 54495 

ל אב, איך הם מכוונים כלפי שרפים עומדים ממעל לו אין נוגע לנו, אנו לידע אך ורק מעצי שטים עומדים 54496 

והחובת הלבבות מביא על ענין זה ציור , כך הם הדברים שהלמטה מתאים ומכוון היטב כלפי הלמעלה 54497 

 54498 .שהולכת בגלגל מילין הרבה ועל הארץ אין ניכר כי אם אמה אחת, מתנועת השמש

וחייבים אנו , וכמו שאין לנו מושג בהלמעלה כך אין לנו מושג בהלמטה, כל ענין למעלה למטה הוא סוד 54499 

ואין אנו יודעים כלל מי הוא , רים אלו כצורתן מבלי שיהיה למושגנו תפיסה בהם אף במקצתלקבל דב 54500 

ולא עוד אלא , ש שם"ל הלמטה חביב יותר כמ"ובאמת אמרו חז, החביב יותר הלמעלה או הלמטה 54501 

שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי , תדע שהניח מה שלמעלן וירד בשלמטן, שחביבים מה שלמטה משלמעלה 54502 

 54503 .בתוכם

שהלמטה עם הלמעלה מתאימים זה , אם יש דין למטה אין דין למעלה, (´ה ד"ר פ"במ) ל"ן מצינו בחזוכ 54504 

ה מניחן "כשם שישראל מניחין תפילין למטה כך הקב, (.´ברכות ו) ´ואמרו בגמ, עם זה בהתאמה גמורה 54505 

ין למטה וכשאדם מניח תפיל, ל מגלים לנו שתפילין שלמטה מכוונין כלפי תפילין שלמעלה"חז, למעלה 54506 

צלך מה הצל הזה כשאדם מראה לו ´ ואמרו ה, הרי הוא מהלך אחר השכינה ומתאים עמה שוה בשוה 54507 

איך זה מתאים אין , צלך´ כך אמר דוד ה, מראה לו יד אף הוא מראה כנגדו, אצבע אף הוא מראה לו אצבע 54508 

 54509 .לנו מושג כלל אבל ודאי שכן הוא

ובזה , מהירות גופנית פשוטה שהגוף יזדרז בכל אבריו ,מצות ואכלתם אותו בחפזון הוא שימהר באכילתו 54510 

ל אתה "וכמו שאמרו חז, חפזון הגוף שלנו הוא החפזון שכינה שלמטה, מקיים המצוה של בחפזון שכינה 54511 

ו ומה עצי שטים "והדברים ק, למעלה´ שתכלת וארגמן שלמטה הוא כנגד כבוד ה, בסממניך ואני בכבודי 54512 

ו לחפזון האדם שהוא ודאי חשוב יותר מעצי שטים "ק, ים ממעל לועומדים הם מתאימים לשרפים עומד 54513 

 54514 .עומדים

, יוצא לנו מזה שהמצוה של בחפזון שכינה אינו ענין של סודות עליונים שצריך לכוין בשעת אכילת פסח 54515 

וזהו קיום המצוה של בחפזון , אלא שהיא מצות עשה על כל איש מישראל למעשה פשוט של בחפזון הגוף 54516 

 54517  .שצריך להיות בחפזון שכינה וכמו שנתבאר, ת שיסוד זה הוא גם בכל התורה כולהובאמ, שכינה

 54518 .(ג"א מאמר קל"דעת חכמה ומוסר ח)

 54519 

 54520 מאמר רלו

 54521 .(א"ב י"שמות י) וככה תאכלו אתו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון

שנאמר קול דודי הנה זה , איה לדבר זכר לדברפ שאין ר"ואע, א זה חפזון שכינה"אבא חנן אומר משום ר 54522 

? יכול לעתיד לבא יהא בחפזון, ואומר הנה זה עומד אחר כתלנו, בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות 54523 

וזהו , ענין מדלג על ההרים פירושו אתערותא דלעילא, (ט"ש קצ"ילקו) תלמוד לומר כי לא בחפזון תצאו 54524 

אבל , את ישראל קודם שהגיעו לדרגה זו בעבודתם העצמיתה לגאול "שמיהר הקב, גדר חפזון שכינה 54525 

והעיקר מעתה היא עבודתנו העצמית שנזכה לגאולה , לעתיד לבוא לא שייך גדר כזה כי כבר נתנה התורה 54526 

 54527 .בזכות בחירתנו

שנצטוו על , אכן גם במצרים הרי מצינו שהיו צריכים להכנה כדי לזכות לאתערותא דלעילא של הגאולה 54528 

ואומרים אנו בהגדה ועברתי בארץ , הענין הוא כי טומאת מצרים היתה חזקה ועמוקה מאדו, קרבן הפסח 54529 

כי לא , ה כביכול להביא הגאולה בעצמו"ומובא בזהר הקדוש שלכך היה צריך הקב, מצרים אני ולא מלאך 54530 

 54531 .ולכאורה תמוה, כי גם קדושת מלאך היתה נפגמת שם, היה אפשר למלאך להיכנס אל טומאת מצרים

יש , שהרי כבר ביארנו באריכות שיש כמה דרגות בהבחנת מאורעות העולם, יאור הענין הואאבל ב 54532 

ולפעמים , ת ללמד לנו"ויש שמבחינים בבחינת שליחות מאת השי, שמבחין עולם כמנהגו נוהג בדרך הטבע 54533 



בעצמו פועלת בעולם בלי ´ ויש שמתעורר לראות שיד ה, ממש´ מתאמתת דרגה זו בראיית מלאך שליח ה 54534 

 54535 .כאמרו ובמורא גדול זה גילוי שכינה, אמצעי כלל ולבו מתמלא אימה ופחד

´ ת לישראל להתעלות למדרגה הגבוהה של ראיית ה"שאלמלא סייע השי, ל הקדושים"וביארו לנו חז 54536 

כי בעומק טומאת מצרים היו נשארים אדישים גם לגבי ראיית , לא היו מתעוררים אל הקדושה כלל, לבדו 54537 

אבל אי אפשר לאור עליון כזה לחול , ל בחידותם שגם קדושת מלאך היתה נפגמת"חז וזהו שכינו, מלאך 54538 

ולשם זה היו צריכים ישראל לכור הברזל של יסורים הממרקים את , מבלי שיהיה כלי מתאים לקבלתו 54539 

 54540 .ומצד שני גם לקרבן הפסח שהוא בחינת ביטול עבודה זרה של מצרים כמבואר בזהר הקדוש, החומריות

שנעשה את , ל"על אחת כמה וכמה שהכרחית ההכנה הנ, תידה שהיא צריכה להתחיל מלתתאבגאולה הע 54541 

על כן כמה צריכים אנו להכין את עצמנו לביאת המשיח , ´עצמנו כלים ראויים לקבל את אורותיו ית 54542 

 54543 .(10´ ד´ מכתב מאליהו ב)  .בעבודה של ביטול היש

 54544 

 54545 מאר רלז

 54546 .(א"ב י"שמות י) ליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזוןוככה תאכלו אתו מתניכם חגורים נעליכם ברג

ירמיה הוה מפקד ´ ר, (ג´ ר ק"בר) מובא במדרש, י מזומנים לדרך בחפזון לשון בהלה ומהירות"וברש 54547 

והבו יתי על , ואמר אלבשוני מאנין חיורין חפיתין ואלבשוני דרדסאי והבון חרטי בידי וסנדלי ברגלי 54548 

שיהיה מוכן , וביארו המפרשים שהכל היה זה מטעם הכנה, אוטמיס אורחא דאם אתבעית אנא קאים 54549 

 54550 .לביאת הגואל

היה , שכאשר היה שומע איזו המולה שהיתה באה מאחורי כותלי ביתו, מסופר גם על אחד מהראשונים 54551 

מסוד הגאולה , זהו אמנם מעיקר סוד הגאולה? ומהו כל ענין הזה, כרגע רץ מהר לראות אם בא המשיח 54552 

א לראות מהרה "על כן נקוה לך ה, בסודה אין כל עיכובים, בבוא עיתה אחישנה, המשך בההוא כי אין  54553 

כי אין כלום חסר , הצפית לישועה, האחכה לו בכל יום שיבא, כי כהגאולה כן ההכנה אליה, בתפארת עוזך 54554 

 54555 .אין כלום מעכב

אם , לה לנסוע לדרכוכשאדם מזמין עג, כפי מדת ההכנה כן מדת הזכיה, ההקדמה לגאולה הוא סוד ההכנה 54556 

פן לא תמתין , להיות מזומן לעת בואה של העגלה, כי ודאי מקדים הוא להכין עצמו עם כל הנצרך לדרכו זו 54557 

אותן יניח עד רגע , אכן ההכנות הקלות כמו ללבוש המעיל העליון והמקל שלו, כ זמן"עליו העגלה כ 54558 

ון יחכה עליו איזה זמן די מספיק לסדר כי בטוח הוא שהעגל, האחרונה לעת שכבר תבוא העגלה ליד ביתו 54559 

 54560 .הדברים הקטנים הנשארים שעוד צריכים לו לנסיעתו

אז עוד , כי אז כבר לא יניח אף דבר קל מההכנה, אולם לא כן הוא אם נסיעת דרכו תהא במסילת הברזל 54561 

ו בידו גם במקל, גם במלבושיו העליונים, בעוד מועד גם יאכל וישתה וילביש עצמו מוכן בכל המלבושים 54562 

ועוד יותר כי גם יתקרב עצמו ליד המסילה אשר עליה תבוא , ואף יעמוד מוכן בחצר מסילת הברזל 54563 

כי יודע הוא שאם לא יהיה מוכן ממש בכל , למען לא יאחר להכנס בה תיכף עם בואה של הרכבת, הרכבת 54564 

הנה הרכבת , יעותובאם יהיה רחוק אף איזו פס, כי לא ימתינו עליו אף רגע אחת, מכל כל אז יאבד הכל 54565 

 54566 !תפליג והוא במקומו ישאר באין ישועה לו

´ מוכן לרגע פתאום יבא האדון ה, ירמיה ציוה לקברו במקלו ותרמילו בידו וסמוך ממש ליד המסילה 54567 

יראו לנפשם מאוד פן תתקיים , נורא מאוד הדבר עד היכן היו עומדים מוכנים ומזומנים להגאולה, צבאות 54568 

הוא סוד הגאולה , ו ישארו במקומם ולא להם חלק בגאולה"וח, ים תיכף ומידהגאולה והם לא יהיו מוכנ 54569 

 54570 !בעמידה ערה ומזורזת לקראת האדון ברוך הוא, דוקא בהכנה הכי מפורטת, והזוכים לה

עומדים , כי בהכנתם השלמה אליה בכל הפרטים ופרטי פרטים, מצות קרבן פסח היה הקדמה לגאולתם 54571 

ומשקיפים בעד החלון בכליון , האכילה בחפזון, רגליהם ומקלם בידםנצבים מתניהם חגורים נעליהם ב 54572 

ובלעדי כל אלה אין כל , בהכנה כזאת היא האמונה ובזכותה זכו לגאולה, כי הגאולה ודאי הנה באה, עינים 54573 

 54574 .(דעת תורה)  .חלק בגאולה

 54575 

 54576 מאמר רלח

 54577 .(א"ב י"שמות י) בחפזון וככה תאכלו אתו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו

יוסי הגלילי אומר בא להורות דרך ארץ ליוצאי דרכים שיהיו ´ ר, וככה תאכלו אותו כיוצאי דרכים 54578 

ומובן שעניני דרך ארץ , ק מדקדקת לכתוב לנו הוראות טובות בהנהגת חיי הנפש"תוה, (מכילתא) מזורזים 54579 

נין של תיקון הנפש ישנו בהוראה של דרך ואיזה ע, שהתורה מדריכה אותנו הוא ענינים של תיקון הנפש 54580 

 54581 ?ארץ ליוצאי דרכים שיהיו מזורזים

ואם , שרגשי געגועים עזים אופפים את לבו, מטבעו של אדם בהגיע עת פרידה מבני ביתו ומשפחתו 54582 

והמזון שהיה אוכל , ודירתו שדר בה נבנתה ביגיע כפיו, המקום שבו מתגורר כמה שנים הוא נחלת אבותיו 54583 



געגועי הפרידה משהים אותו , בודאי שזה מעציב ומכביד את הפרידה, דמתו שחרשה ועיבדההוא יבול א 54584 

 54585 .ההתבוננות בסביבה גורמת להתמהמהות, עוד מעט ועוד מעט

ל למה "א, הוה מסביר ליה ולא סבר ליה, יוסי הווה יתיב קדמוהו´ חד תלמיד מן דר, ל"וכמו שסיפרו חז 54586 

, ל ומה אינון אווירא דתמן"א, ל מן גובת שמאי"ל מהיכן את א"א, ל דאנא גלי מאתראי"לית את סבר א 54587 

שלא יאכלוהו )א  וטושין מוחיה דלא יכלוניה יתוש, ל כד ינוקא מתיליד אנן גבלין ליה אדמדמני"א 54588 

אמר , (מחמת שהאוויר הוא רע ומעופש הוא מגדל הרבה יתושין מזיקין להאדם, היתושים וינקרו את מוחו 54589 

 54590 .(א"ד כ"ר נח ל"מד) ום בעיני יושביוברוך המקום שנתן חן מק

זוהי תכונת נפשו של , שעזב את המקום הבלתי בריא מיושבת עליו, כ לא היתה דעתו של תלמיד זה"אעפי 54591 

וכמסופר על לוט שאף בעת התקרבות השואה האיומה של , האדם להתקשר אל המקום למרות המגרעות 54592 

 54593 .הפרידה אף מסדום העומדת להשמדקשתה עליו , גם אז ויתמהמה, מטר גפרית ואש על סדום

בכל זאת חן המקום , אמנם משועבדים ונדרסים היו, בני ישראל אחרי שבתם במצרים במשך מאות שנים 54594 

יותקפו מהגעגועים הטבעיים של התמהמהות , ויתכן שברגע המכריע של ההיחלצות משיעבוד, על יושביו 54595 

ובינתיים יכולה לפוג , להפרד מכותלי בתיהםוירצו לשהות עוד מעט בכדי להסתכל ו, ורגשי פרידה קשים 54596 

 54597 .ולכן רמזה כאן התורה להיות מזורזים להבליג על רגשי הפרידה, כל התכלית של יציאת מצרים והחרות

, שהאדם יקנה לעצמו את מדת הזריזות למטרה העיקרית שבחר לו, זהו הדרך ארץ המביא לתיקון הנפש 54598 

להיות הכל נדחה , ו ולשכוח מהתקשרות הטבע ותולדותיולאטום אזנ, את מדת השלטון ברגשות הטבעיות 54599 

 54600 .(תורת הנפש)  .להיות מן המזורזים לקיום מצוות התורה בכל דרכיך, מפני אהבת הבורא

 54601 

 54602 מאמר רלט

 54603 .(א"ב י"שמות י) וככה תאכלו אתו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון

, צריכה להיות בחפזון כפסח מצרים שנאכל בחפזון´ ת האדם לעבודת הרבי צדוק הכהן ראשית כניס´ פי 54604 

צריך לשמור את הרגע שמתעורר בו רצון , כשאדם מנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה שהוא מקושר להן 54605 

ילך במתינות כדין פסח ´ אחר כך כיון שנכנס לעבודת ה, ´ולחפוז באותו רגע ליכנס מיד לעבודת ה´ ה 54606 

דע כי , פתאום´ אדם המתפלל תפלה ונפלה בלבו שמחת אהבת ה, (ג"תע´ סי) ידיםאיתא בספר חס, דורות 54607 

, ה"בעוד שלבו ונפשו שמחים בהקב, ואם באיזה שעה ביום או בלילה נפלה בלבו, השם חפץ לעשות רצונו 54608 

 54609 .אל ידבר עם אדם עד שתצא מלבו

אשית חכמה מחלק בספר ר, (´ש ח"שה) השבעתי אתכם אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ 54610 

וכאשר עולה האהבה , חשק הוא תחילת היצירה שנוצרה נקודה קטנה של אהבה, בין חשק דבקות וחפץ 54611 

ואחר שנתגברה האהבה ונכנסה , אז הוא בא לידי דבקות שהוא מתדבק בדבר שחשק, במדה מרובה בנפשו 54612 

ימן לזה כתבה התורה וס, אז הוא בא לידי חפץ שממהר לעשותו כחפץ האהבה, בתוך עורקיו ובכל גופו 54613 

שהיה מוכן , עד ולא אחר הנער לעשות כי חפץ בבת יעקב, אצל מעשה שכם שחשק בה ותדבק נפשו בדינה 54614 

 54615 .הרי המונח חפץ מורה על המעשים, לשלם מחיר גדול למול את עצמו

אם תתעורר ותתנוצץ בכם , אם תעירו ואם תעוררו את האהבה, ה בדברו אל כנסת ישראל אומר"והקב 54616 

עד שהאהבה הזאת תתגשם ותהפוך , אני מבקש שלא תנוחו ואל תתנו דמי לכם עד שתחפץ, ´האהבת  54617 

אם תעירו ואם תעוררו את , ל"ן ז"וכן איתא ברמב, להוציא לפועל את הכוח הטמיר בנפשיכם, מעשה 54618 

 54619 .(ה"כ´ האמונה והבטחון עמ) עד שתצא מן הכוח אל הפועל, האהבה עד שתחפץ

אל יחמיץ את ההזדמנות , ממרום´ כח אל הפועל את ההתעוררות רוח העל האדם למהר ולהוציא מן ה 54620 

הם , ´הם רק בתקופות של טרם יתגלה כבוד ה, והנה כל המהירות והחפזון שמדובר בהם, שניתנה לו 54621 

אבל , שהאש לא תצטנן והאור לא יכבה, הימים שצריכים להגשים בהם את ההתעוררות שנדלק בו 54622 

ואז לא בחפזון תצאו ולא , בעולם אור חזק ונצחי´ יתגלה כבוד האז , לאחרית הימים לימות המשיח 54623 

 54624 .(מעייני החיים)  .ומאספכם אלקי ישראל´ כי הולך לפניכם ה, במנוסה תלכון

 54625 

 54626 מאמר רמ

 54627 .(א"ב י"שמות י) וככה תאכלו אתו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון

התנאי הראשון לזכות לחירות , זה הוא מסוגל גם עבורנו לזכות לחירות זמן, חודש ניסן הוא זמן חרותנו 54628 

לא יזכה לעולם , (.ג"גיטין י) אבל מי שהוא בבחינת עבדא בהפקירא ניחא ליה, הוא הרצון להיות בן חורין 54629 

כדי להגיע למדריגה זו של חירות אנו חייבים , הוא ישאר בטומאת מצרים ללא תקנה, ביציאה לחירות 54630 

 54631 .באילו דרכים זכה כלל ישראל לחירות, הפרשה של יציאת מצריםללמוד את 

וככה תאכלו אותו מתניכם , נצטוו גם במצוה נוספת של חפזון, כאשר נצטוו ישראל על הקרבת הפסח  54632 

לשם קיום מצות קרבן פסח , ´חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא לה 54633 



צורה של הכנה אל , כל חייב להיות כולו שרוי בסדר הנהגה של בחפזוןהאו, אין די באכילה בעלמא 54634 

בהיותם מכינים עצמם לדרך , ´ית´ הספורנו שם מבאר להורות על בטחון בלתי מסופק בא, היציאה מצרים 54635 

 54636 .בעודם בבית כלא

גם , הם לא ידעו טעם שונה מטעם עבדות, בני ישראל היו משוקעים בעבדות מצרים דורות על דורות 54637 

מצד אחד רואים , עדיין המשיכו לראות רק עבדות, כי יצאו ממצרים´ חר ששמעו ממשה רבינו בשם הלא 54638 

באופן שגם אחרי הניסים הורגלו כי , אבל מצד שני רואים שלב פרעה נעשה עוד כבד יותר, נס אחר נס 54639 

 54640 .אין לב פרעה מתרכך מהמכות להוציאם ממצרים

מ כשם שהנסים הקודמים לא "היה בכך כדי להבטיח יצילא , כשהגיע ערב פסח ונתבשרו על מכה נוספת 54641 

הראיות , לא באה מכח הוכחה וראיה, הבטחון של ישראל כי עתה הם כן יצאו ממצרים, פעלו מאומה 54642 

בטחון במדריגה , י משה רבינו הגיע אליהם הבטחון"ה ע"רק מכח הבטחת הקב, הוכיחו נגד יציאה ממצרים 54643 

 54644 .של בחפזון בטחון בלתי מסופק

מצבינו כיום דומה למצב של כלל ישראל לפני מכת , חכים לגאולה ולשופרו של משיח אלפיים שנהאנו מ 54645 

, גם בדורות הקודמים דיברו על כך, הרבה ענינים המורים על הגאולה, ראינו כבר הרבה ניסים, בכורות 54646 

לאן  ,אסור לנו להרפות חלילה ממצב של הכנה לגאולה, הרבה חשבונות חושבו ובסוף נתבררו כאינם 54647 

שאפשר והנה עתה היא השעה , תמיד חייב להיות במחשבה של בטחון חזק, שאדם הולך מה שהוא עושה 54648 

ישאר במצב של עבד העומד , כך שעם כל החשבונות בחיים המעשייים, שישמע קול שופרו של משיח 54649 

 54650 .בהכנה תמידית להיגאל

במצב הרוחני , גאולה הרוחניתאנו מתכוונים אל הגאולה הגשמית וגם אל ה, כאשר אנו מזכירים גאולה 54651 

הוא הופך לאיש אחר , בזמנים של הארות אלה הרי הוא כבר עומד ומצפה, נמצאים שעות של הארות 54652 

אסור לו לאדם להתייאש מגאולתו הרוחנית חס , אולם הארות אלה נעלמות שוב ושוב, לאדם מרומם יותר 54653 

אי אפשר שיזכה לגאולה , בדרך ממילאאסור לו גם לעמוד ולהמתין שתבוא אליו גאולה רוחנית , ושלום 54654 

רק באופן של עומד ומוכן במובן הרוחני יזכה , הכנה המקיפה כל סדרי הנהגותיו, ללא שיהיה מוכן לכך 54655 

 54656 .לגאולה

בא הכתוב ללמדך דרך ארץ מן התורה על יוצאי דרכים , יוסי הגלילי´ ט בשם ר"הובא בילקוט רמז קצ 54657 

, כוונת התורה בלימוד דרך ארץ היא עבור כל אדם ואדם, זוןדכתיב ואכלתם אותו בחפ, שיהיו מזורזין 54658 

הוא שאל להחפץ חיים , והתפלא לראות את הדלות השוררת בביתו, ל בא יהודי אחד"אצל החפץ חיים זצ 54659 

אני כאן רק עובר אורח ענה ? איה כל הרהיטים שלך, ח השיב לו בשאלה"הח, איה כל הרהיטים שלו 54660 

 54661 .אורח ענה החפץ חייםגם אני איני אלא עובר , היהודי

, שיחיו עם ידיעה זו כי אינו אלא עובר אורח, יוסי הגלילי שיהיו מזורזין´ לעוברי אורח אלה נתכוין ר 54662 

באותה מידה של הכנה בה עמדו ישראל בליל יציאת , באופן שתמיד יהיה עומד ומוכן לרגע של הגאולה 54663 

 54664 .כלא מכינים עצמם לדרך בעודם בבית, ואכלתם אותו בחפזון, מצרים

 54665 יכולים אנו להבין את דברי חכמינו החולקים בזה, לאחר שהתברר לנו משמעות של חפזון לקבלת גאולה

אבא חנן אומר משום , יהושע בן קרחה אומר זה חפזון ישראל´ ר, בחפזון זו חפזון דמצרים, (ילקוט שם) 54666 

די הנה זה בא מדלג על שנאמר קול דו, פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר"ואע, אליעזר זה חפזון שכינה´ ר 54667 

תלמוד לומר כי לא , יכול לעתיד לבוא, (´ש ב"שיה) הנה זה עומד אחר כתלינו, ההרים מקפץ על הגבעות 54668 

 54669 .(ב"ישעיה נ) בחפזון תצאו

עומק הענין של גורשו ממצרים , חפזון דמצרים נתקיים בכך שמצרים שלחו את ישראל כי גורשו ממצרים 54670 

מי שאינו , מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ולים לשהות יחדנעוץ בזה שטומאה וקדושה אינם יכ 54671 

אז , ´אולם כשהוא הופך להיות עובד ה, שייך כולו הן בגשמיות והן ברוחניות אל הטומאה´ עובד ה 54672 

 54673 .שכן אין אור וחושך משמשין בעירבוביא, הטומאה מסתלקת ממנו מכח הקדושה המופיעה בו

כמו , באופן שהטומאה תגרש אותו ממנה, ור לצד הקדושההעצה של עבודה בחפזון מצרים היא לעב 54674 

, ה נתגלה עליהם"לאחר שהקב, שבמצרים לאחר שקיבלו ישראל עליהם עול מצוות דם מילה ודם פסח 54675 

הגיע מצב בו לא היו , עד שגם הכלב לא חרץ לשונו, נתעלה כלל ישראל והעלה עמו את כל הבריאה 54676 

 54677 .וגורשו בחפזון (קדושת ישראל) שראליכולים לסבול את י (טומאת מצרים) המצרים

, אך יש ודרך המלחמה היא בחפזון מצרים, יש ודרכי המלחמה עם היצר הם באופנים של שבירת היצר 54678 

וממילא , העצה היא דוקא על ידי מחשבות טהורות, כאשר מגיעים לאדם מחשבות שאינן טהורות 54679 

, א עם מחשבות שאינן מענין התפילהכשעומד בתפילה והבעל דבר ב, מסתלקות המחשבות שאינן טהורות 54680 

ממילא אין מקום למחשבה , ין לחשוב מאותיות  התפילה´חיים מוולוז´ אז העצה היא כמו שאמר הגאון ר 54681 

מיד כשבאה קדושה הטומאה , פשוטו של הענין כי אין טומאה וקדושה יכולות לדור בכפיפה אחת, השניה 54682 

 54683 .מסתלקת ממנו



על האדם לידע כי העליה , עליה במדריגה מהווה בחינה של גאולה כל, יהושע אומר זה חפזון ישראל´ ר 54684 

מדריגה רוחנית , יגעת ומצאת גם לאחר היגיעה היא עדיין בגדר מציאה, במדרגות אינה מגיעה לו בדין 54685 

, ´המדרגות הרוחניות אינן אלא מתנת ה, אינה ניתנת בדרך של סיבה ומסובב, שזוכים אליה לאחר עבודה 54686 

קבלת המתנה חייבת להיות , ת גופו אז הוא מקבל במתנה מדריגה יותר עליונהלאחר שהאדם משבר א 54687 

אם לא חוטפים אותה בחפזון עלולים , מיד כשרואים שאפשר לקבל לחטוף את המדריגה, בחפזון 54688 

 54689 .להפסידה

אחד שזכה , אבל מצוי מאד שמזניחים ומאבדים אותה, כל אדם זוכה לפעמים להרגיש קבלת מתנה זו 54690 

צריך שידע כי הוא , ובאהבת התורה´ ון של סדר לקבל פתאום הרגשה עצומה באהבת הלאחר לימוד הג 54691 

לתבוע מיד מעצמו איזה מעשה שתקבע , ועליו לחטוף את ההרגשה, עומד עתה בסימן של עליה במדריגה 54692 

לקפוץ אל תוך המדריגה החדשה , לקבוע עוד שעה עוד מעשה התחזקות בענין מסוים, בו את המדריגה 54693 

אלא שלא השכילו , אנשים רבים זכו לרגעים של הארות והתעלות, ולם אשאר בתלמוד תורהולהחליט לע 54694 

 54695 .והם איבדו את המדריגה הנעלית שהיו יכולים לזכות לה, לקבעם על ידי מעשה

כאשר ראה משה רבינו את הסנה בוער , אנו מוצאים גם במדריגות הכי גבוהות´ חובת החפזון בעבודת ה 54696 

עכשיו שרצית , כשרציתי לא רצית, ה"ר כך הראיני נא את כבודך אמר לו הקבכשביקש אח, הסתיר פניו 54697 

אם היה משה רבינו , אותה מדריגה שניתנה למשה רבינו בסנה היתה רק לשעתה, (.´ברכות ז) לא רציתי 54698 

עכשיו , מכיון שלא נטל נשארה אותה מדריגה משוללת ממנו, נוטל אז את המדריגה היה נשאר קבוע בה 54699 

 54700 .תישרצית לא רצי

על הפסוק לכל זמן , היה מאבד את גאולת מצרים, אם לא היה כלל ישראל נחפז במצרים לקראת הגאולה 54701 

אם לא היו מנצלים לחטוף את , זמן היה ליציאת מצרים, (´א´ קהלת ג) ל"ועת לכל חפץ אומרים חז 54702 

מני הגאולה במהלך זה מתבאר גם הענין של ז, היו מאבדים זאת לתמיד, הגאולה בזמן של יציאת מצרים 54703 

זהו , היו אלה זמנים ראויים לגאולה אלא שלא השכלנו לנצל זאת, שגדולי הדורות הקודמים דיברו עליהם 54704 

 54705 .(מערכי לב)  .סדר העבודה שבאה התורה ללמד לאדם כיצד לקבל הגאולה

 54706 

 54707 מאמר רמא

 54708 .(א"ב י"י שמות) וככה תאכלו אתו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון

ל "ש חז"כמ, ויש להתבונן הרי בשנה האחרונה כבר לא נשתעבדו בני ישראל בשעבוד ממש למצרים 54709 

והגיעו להשלמת מדריגתם באמונה ונעשו , (א"ה י"ר) בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים 54710 

יצאו והלא כשיצאו ממצרים ? ה אותם במצרים חודשים אלו"ומה הטעם שהשהה הקב, ראויים לגאולה 54711 

ומה טעם , שלא תתעכב יציאתם מארץ מצרים אף רגע, בחפזון גדול כמו שנצטוו ואכלתם אותו בחפזון 54712 

והלא דיה גם מכה אחת להכריח את פרעה ? ה במצרים במשך כל המכות זו אחר זו"הניח אותם הקב 54713 

 54714 .להוציאם

אותותי אשר  ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת, הטעם מפורש בתורה 54715 

למען תספר , הרי מבואר שכל השתהותם במצרים במשך השנה הזאת היתה, ´שמתי בם וידעתם כי אני ה 54716 

אלא ? ש ויאמן העם"והיו מאמינים בני מאמינים כמ´ ולכאורה הרי כבר הכירו את ה, ´וידעתם כי אני ה 54717 

של השגחה פרטית עד שלמדו בשנה הזאת את היסוד הגדול , שעדיין לא הושלמה מדריגתם באמונה 54718 

ה על המצרים הושרש בתוך לבות בני ישראל עיקר "ובכל מכה שהוריד הקב, וחידוש הבריאה לכל יחיד 54719 

 54720 .מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית בשביל כל יחיד ויחיד´ יתב´ כי ה, האמונה

רי לנו ה, (´ר ט"שמו) זה היה שותה דם וזה מים, ל שהיו מצרי וישראלי שותין בכלי אחד"במכת דם אחז 54721 

וכן , שאותם המים בספל הקטן נתחלקו ונתהוו לזה מים ולזה דם, בריאת מעשה בראשית בשביל כל יחיד 54722 

לזה נעשה חשך כעובי דינר ולישראלי אור , במכת חשך שהיו ישראלי ומצרי יושבים יחד במרתף אחד 54723 

 54724 .ולמצרי היה חשך ואפילה, לישראל פעלה שמש ומרפא בכנפיה, גדול

ובורא את כל , ת מנהיג כל בריה בעולם ומשגיח עליו בפרטי פרטות"שהשי, ´אני הוזהו וידעתם כי  54725 

כדי להגיע למדרגה , חידוש זה למדו אבותינו במצרים בשנה הזאת, העולמות בשביל כל אחד במיוחד 54726 

 54727 .ורק אז נעשו ראויים לקבלת התורה, השלמה בהכרתם ולהיגאל לגמרי מפגם עבדותם הרוחנית

הוצאתיך , אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ הראשונה שבעשרת הדברות אנכי הוזהו פירוש הדיברה  54728 

בורא ומחדש משגיח ומנהיג לכל פרט , ה הוא אלוהים של כל יחיד ויחיד ממש"שהקב, לכל יחיד ויחיד 54729 

, אלקיך הוא עיקר ההכרה בו התגלה ביציאת מצרים´ ויסוד אמונה זה המתבטא באנכי ה, ופרט במיוחד 54730 

כי אם גם את פרעה , ה להביא לידי אמונה שלימה זו על ידי המכות"שראל לבד רצה הקבולא את בני י 54731 

ה לפרעה ולמצרים את דרכי "ב חדש אלו לימד הקב"ובמשך י, ´ש וידעו מצרים כי אני ה"כמ, והמצרים 54732 



, ´אשר אשמע בקולו לא ידעתי את ה´ ואותו פרעה שאמר מתחלה מי ה, ואמנם הועילו המכות, ההשגחה 54733 

 54734 .הצדיק ואני ועמי הרשעים´ ת ואמר ה"צמו בא להכרה גדולה בהשיהוא ע

שהרי כדאי היה לישראל לשהות שנים עשר חדשים , ´למדים אנו מכאן כמה גדול ערכה של האמונה בה 54735 

ובלבד , שכל אחת היתה קשה מחברתה, וגם נוח היה למצרים לסבול כל כובד המכות, נוספים במצרים 54736 

והנה באמת לא החזיקה הכרתו של פרעה מעמד אלא זמן קצר , ת"השישיבואו להכרה שלימה בהשגחת  54737 

והוא , ה משם והלך לנינוה ונעשה מלך עליהם"ל מספרים שפרעה נשקע בים והעלהו הקב"חז, בלבד 54738 

 54739 .שהחזיר את נינוה בתשובה

ובכל , ולאחר זה שבו לדרכיהם הרעים, ל שם"ש חז"אולם כל ימי תשובתם נמשכו רק ארבעים יום כמ 54740 

וכדאי היה להם לפרעה ולמצרים לספוג מכות , כדאי היה להם לישראל לסבול שנה נוספת במצריםזאת  54741 

כי אין , לפחות לימים אחדים´ כדי שאנשי נינוה יגיעו להכרה בה, גדולות כאלה במצרים ועל ים סוף 54742 

ם וראויים כל הסבל והיסורים בגללה א, ת וזוהי כל תכליתה של הבריאה"שיעור לערך האמונה בהשי 54743 

 54744 .בכוחם להביא למטרה זו

אינם , שהיסורים אם הם מביאים לידי אמונה והכרה שזה תכלית הבריאה, וכשנעמיק בדבר יותר נראה 54745 

אין אדם , (´חולין ז) ל"וכבר אמרו חז, באשר רואים בהם שלוחיו של מקום, יסורים כלל כי אם תענוגות 54746 

, ל נקיפת אצבע יש לראות רמז מלמעלההרי שבכ, כ מכריזין עליו מלמעלה"נוקף אצבעו מלמטה אלא א 54747 

שדרכו לא טובה ושעליו להיטיב את , וכמה יש לאדם לשמוח על דבר זה שמלמדים אותו מן השמים 54748 

 54749 .והנה פרעה הרגיש בדבר הזה ושמח מאד על המכות והיסורים שבאו עליו, מעשיו

מלך שהיה בנו הולך משל ל, פרעה? כששלח פרעה את העם מי צווח ווי, איתא במדרש ויהי בשלח פרעה 54750 

כיון ששמע המלך מי , וקבל העשיר בנו של מלך בעין טובה, הלך ושדרו אצל עשיר אחד, למדינה אחת 54751 

´ וג´ פעם אחת וב, היה משלח איגרת אצל אותו האיש ואומר לו שלח את בני, קבל בנו ובאיזו מדינה הוא 54752 

, תחיל אותו האיש צועק על שיצאה, היה משלח בכל זמן ובכל שעה עד שהלך המלך והוציא לבנו בעצמו 54753 

עכשיו שהלך בנו של , כשהיה בנו של מלך אצלי היה המלך כותב לי אגרת והיה זקוק לי והייתי ספון בפניו 54754 

 54755 .מלך מאצלי אינו נזקק לי בדבר לכך אני צועק

והיה משלח לי אגרת בכל , ה זקוק לי והייתי ספון בפניו"כך אמר פרעה כשהיו ישראל אצלי היה הקב 54756 

, והיה פרעה שומע מפי משה שלח את בני ולא היה מבקש לשלחם, שלח עמי´ ואומר כה אמר ה שעה 54757 

לכך , התחיל פרעה צועק ווי ששלחתי את ישראל, ה למצרים והוציא את ישראל ממצרים"כשירד הקב 54758 

 54759 .(´ר כ"שמו) נאמר ויהי בשלח פרעה

פרעה במצרים ראה בהם כבוד הרי מפורש כי כל אותן המכות הקשות והעלבונות והיסורים שבאו על  54760 

, וכי הוא לבדו מטפל בו, ה בכבודו ובעצמו"וראה בהם אושר ותענוגות שיש לו קשר עם הקב, גדול לעצמו 54761 

שבזמן שהיה מושל בכפה במצרים ושליט , ונמצאים הדברים הפוכים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף 54762 

לא היה אלא נחות , וחשב את עצמו לאלוהוהפעיל כל חכמת הכשפים בארמונו ובמדינתו , גדול בעולם 54763 

 54764 .והיה רחוק מאד מתכליתו ומטרתו, דרגה כי עבד למזל טלה

´ ונאלץ להכיר בה, שנהרס שלטונו וכולם שחקו על משבתו, אבל לאחר שבאו עליו המכות והיסורים 54765 

ם דוקא אז השתחרר מפחיתותו והרגיש בשמחה ובתענוגות החיי, הצדיק ואני ועמי הרשעים´ שאמר ה 54766 

ווי שהפסדתי את הגילוי הזה שהתגלה , עד שלא רצה להפרד מזה וצעק ווי ששלחתי את ישראל, האמתיים 54767 

 54768 .כלומר בתוך אותו גיהנם הרגיש טעם של גן עדן, במכות שהביא עלי´ לפני ה

הן בהשגחה הכללית , ת"שכל מעשה יציאת מצרים בא להביא לידי אמונה שלמה בשי, לפי כל האמור יוצא 54769 

שיש בזה , יוצר את כל הבריאה בשביל כל יחיד ויחיד´ והן בהשגחה פרטית שה, ומנהיג הכל בורא´ שה 54770 

וללמד שאמונה זו היא חיותו האמיתית של האדם , משום השתחררות גמורה מכל צל של פחיתות העבדות 54771 

ות ושכל היסורים שבעולם אם הם מביאים לידי אמונה זו אינם אלא תענוג, בבחינת וצדיק באמונתו יחיה 54772 

 54773 .ואין אושר גדול מהם בעולם, עליונים

על כל אדם בכל , ל בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"והנה אמרו חז 54774 

להשתחרר מכל שעבוד נפשי זר שהטביע , הדורות להעביר בנפשו את התהליך הזה של יציאת מצרים 54775 

הכרה השלמה הן בהשגחה הכללית והן בהשגחתו ולהגיע לידי ה, הפגם של אמירת אברהם אבינו במה אדע 54776 

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים , אשר זוהי תכלית האדם עלי תבל ואין כלום בעולם זולתם, הפרטית 54777 

 54778 .הרי זה משובח

, הריהו מוציא את עצמו מעבדות לחירות עולם, מ ומתעלה באמונה"כל מי שמתעמק יותר ביסוד זה של יצי 54779 

כי אם בכל יום , וחובה זו אינה בליל הפסח בלבד בזמן אמירת ההגדה, שלמדריגת הגאולה ופדות הנפ 54780 

, כי תמיד עליו לעמוד במדריגה של עליית האמונה, חייב אדם להזכיר יציאת מצרים בכל יום, ובכל שעה 54781 

 54782 .בהבהרת השכל ובגאולת הנפש



לפני שהוא מעביר ´ אין אדם יכול לעמוד להתפלל לה, (´ברכות ט) ל לסמוך גאולה לתפלה"עוד תיקנו חז 54783 

ובא לידי אותה ההכרה השלמה בכל יסודות האמונה בהשגחה הכללית , לפניו כל תהליך יציאת מצרים 54784 

עליו להתבונן בפרוטרוט בכל , ל שלפני שהאדם שופך תפלתו לפני המקום"ומשום כך תיקנו חז, והפרטית 54785 

כל בכוריהם , בדים פדיתנוממצרים גאלתנו ומבית ע, מה שעבר על בני ישראל במצרים ועל הים ולומר 54786 

 54787 .וזדים טבעת וידידים העברת ויכסו מים צריהם, הרגת ובכורך גאלת וים סוף בקעת

ורק אז , שיש בהם גאולת הנפש האמיתית והחירות הגמורה, ומתוך כך יבוא לכל אותן ההכרות האמורות 54788 

יסודות האמונה  הוא אשר אמרנו שביציאת מצרים כלולים כל, ת"הוא ראוי לעמוד בתפלה לפני השי 54789 

ובה תלויה גאולת האדם , אשר על ידה יתוקנו כל הפגמים בנפש ויושלמו כל המעלות, בשלביה העליונים 54790 

הרי עשה בזה תכלית , ומי שזוכה להשיג מדריגה זו במלואה להתבונן בה ולעלות בה ללא הרף, השלמה 54791 

 54792 .(אור הצפון)  .´הטוב בעיני ה

 54793 

 54794 מאמר רמב

 54795 .(ב"ב י"י) הזה והכיתי כל בכור בארץ מצריםועברתי בארץ מצרים בלילה 

ל דע כי המלאך הוא מיכאל "מבאר המהר, אני הוא ולא אחר, אני ולא שליח, אני ולא שרף, אני ולא מלאך 54796 

ואלו שני , ושרף זה גבריאל, ככתוב הנה מלאכי ילך לפניך וכתיב כי אם מיכאל שרכם, בגימטריא מלאכי 54797 

שהעמיד מיכאל ממים , ועליהם נאמר עושה שלום במרומיו, אשהמלאכים מיכאל של מים וגבריאל של  54798 

ויש פעולות בעולם , והנה המים והאש שני הפכים בפעולתן, וגבריאל מאש ואין האחד מזיק את חברו 54799 

כי כל המלאכים זה , ולא תמצא כוח הכולל זולת השם יתברך, נמשכות מן מדת המים ויש מן מדת האש 54800 

 54801 .ל"ת הוא הכל עכ"אבל השיוזה ממונה על זה , ממונה על זה

המצרים שעבדו , ולכן בכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, ה הוא כוח כל הכוחות והוא מושל בכל"הקב 54802 

ולכן שפט והכה בכל הכוחות להראות , ו כוח אלקי ישראל בכל הכוחות"לכוחות ומזלות טעו לומר שאין ח 54803 

ובזה גילה שכוחו , פו את כל הכוחותעשר המכות שלקו בהן המצרים הקי, שהוא האדון האחד המושל בכל 54804 

בצמחים ובבעלי , באויר ובחללו של עולם, ביבשה ובים, בעליונים ובתחתונים, בכל ולית אתר דפנוי מיניה 54805 

 54806 .י זה פירסם אלקותו ואדנותו בעולם"ע, חיים

י מיכאל "לא ע, כי מלאכים הם כוחות פרטיים, י מלאך"זוהי הסיבה שלא עשה שפטים באלהי מצרים ע 54807 

הם כוחות , י שרף שהוא גבריאל שהוא אש מדת הדין"ולא ע, הוא מלאך של מים היינו מלאך של רחמיםש 54808 

כ אין הם הולמים "וא, אין להם השלימות במדות וכוחות, פרטיים ואי אפשר להם להתהפך לכוחות שונים 54809 

י המצרים היו כי כלפ, שצריכים להכיל כח כללי רב הכוחות לשלוט בריבוי כוחות, לשליחות כזו במצרים 54810 

 54811 .וכלפי ישראל בזו הרגע במדת הרחמים לפסוח על בתיהם, צריכים להתנהג במדת הדין

ובמצרים הלא היו בני ישראל , מלבד זה למלאך אין נשמה ואינו מכיר מה שנעשה בתהום נפש האדם 54812 

בודה הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי ע, עד שטעו המלאכים וקיטרגו, ט שערי טומאה"משוקעים במ 54813 

וכיון שניתנה רשות , המלאך אינו יכול להבחין, אין הם שונים מן המצרים ואין להם כל זכות הצלה, זרה 54814 

ולהוציא מתת נפשו זיק שניתן , אין לו הכלים לצלול בתחתית נשמת האדם, למשחית שוב אינו מבחין 54815 

ועונשו כפי , תקומהמבחוץ נדמה לו שהוא כבר אבד וכלה ואין לו תקוה ו, להלהיבו להתעוררות גדולה 54816 

 54817 .ראות עיניו

אינו כולל , או דין או רחמים, כי הוא מחונן ונוצר רק בכוח פרטי, ולכן אין מלאך עושה שתי שליחויות 54818 

שליחותו היא להשתמש רק בכוח המדה , כי הוא נוצר רק לתפקיד אחד, בתכונתו מדת הכל מדה והיפוכה 54819 

כמו רפאל שריפא את , שהן דומות זו לזו באופייןהוא יכול לעשות שתי שליחויות רק כ, האחת שיש בו 54820 

אבל שליחות הדורשת שני , שיש לו להשתמש רק במדת רחמים, (י"רש) אברהם והלך להציל את לוט 54821 

 54822 .אין בכוחם לבצע כי אין בהם מדת בכל, כוחות מדת הרחמים ומדת הדין ביחד

הופך את מדותיו ממדת הרחמים ה, מדת בכל היא רק כוח אלקי המושל בכל העולמות עליונים ותחתונים 54823 

´ ש במכילתא פ"וסוקר הכל בבת אחת כמ, לזה רחמים ולזה דין, וממדת הדין למדת הרחמים, למדת הדין 54824 

ה דו "אמר הקב, (´תהלים כ) במדרש´ ועי, עליכם אני חס ואין אני חס על מצרים, ופסחתי עליכם, בא 54825 

שמא יכול , והג שבעולם אדם מדליק את האורבנ, אור לישראל וחושך לאומות העולם, פרצופין אני עושה 54826 

, ושונאי אל ישתמש לאור הנר אלא הכל משתמשים כאחד, לומר פלוני שהוא אוהבי ישתמש לאור הנר 54827 

 54828 .(´ישעיה ס) ´ה אינו כן כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה"אבל הקב

ניתן לעם ישראל הוא מהטובות שהיטיב כוח הבחירה ש, האדם צריך להיות דומה לו בדרכיו ובמדותיו 54829 

, כל האומות הם תחת ממשלת הכוחות ומערכת השמים, והוא למעלה מהכוחות והמזלות, ה עם עמו"הקב 54830 

בני ישראל מאושרים , ואושר הבחירה העליונה משולל מהם, כוח פרטי משפיע עליהם ואין בהם כוח כללי 54831 



עם ישראל , הבחירה ודומים לבוראם במדת בכלמחוננים בכוח , שהם נתונים רק תחת השגחתו הפרטית 54832 

 54833 .בעבור שהיא כלולה מן הכל, (´ר ד"שיה) נקרא כלה

אוהב שלום ורודף שלום ותורת אמת היתה , אליהו הנביא היה מזרע אהרן הכהן שבו רצוף חסד ואמת 54834 

ל אש ואליהו שמשתמש בכוח מדת הדין ש, ועל אהרן נאמר אש ומים דין ורחמים נשקו בקרב לבו, בפיהו 54835 

אליהו שריכז בתוכו דין ורחמים אש , זכה להחיות נפשות ישראל במדת הרחמים, ´ובקנאות שקינא לשם ה 54836 

להשוות המחלוקות ולעשות , ה להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"הוא יישלח מהקב, ומים 54837 

ראוי הוא אליהו כי , הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום הגדול´ כנא, שלום ביניהם 54838 

 54839 .(אור חדש)  .ה"שכן הוא מרכז בתוכו את מידת בכל שהיא ממדותיו של הקב, לשליחות זו

 54840 

 54841 מאמר רמג

 54842 .(ב"ב י"י) ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים

הכל ראו , התורה מודיעה לנו כי ביציאת מצרים לא היה לטבע חלק והשתתפות כי הכל בהשגחה נסית 54843 

לא היה כאן צורך להאמין מפי , יניהם את אצבע אלקים בכל האותות של יציאת מצרים וקריעת ים סוףבע 54844 

 54845 .ו"אלא הכל ראו באספקלריא המאירה שרק הבורא לבדו מסבב כל הנסים בלי עזר וסיוע ח, השמועה

כשם שביציאת מצרים ראית בעצמך , אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ ה אנכי ה"וזה שאמר הקב 54846 

ל ראתה שפחה על הים מה שלא ראה "כמאמרם ז, אני לבד עשיתי כל הנסים בלי כל עזרה מצד הטבעש 54847 

פועל בבריאה ´ כי אנכי ה, כך יהי מושרש תמיד בלבך העיקר הזה, שראו ראיה חושית, יחזקאל בן בוזי 54848 

 54849 .כמו שהיה בעת אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לבד בלי כל עזרה מצד הטבע

, תדע שאין הדבר כן, ים שהטבע הוא גם מסייע בהשתלשלות העולם והבריאהואף אם ידמה לך לפעמ 54850 

רק לעין הגשמית של האדם נראה כאילו גם הטבע , ה לבדו מנהיג ומסובב גלגל הבריאה כולה"שרק הקב 54851 

כי הטבע כולו הוא רק כעין שפופרת שעל ידה ! אבל זו טעות גדולה, מסייע מצדו להתפתחות הבריאה 54852 

 54853 .רא יתברךמתגלה רוממות הבו

ושהטבע עצמו אינו פועל מאומה , וזהו ענין הבחירה להכיר את גדלות הבורא מתוך פלאי הבריאה והיצירה 54854 

וזה רק לרמות את התועים שיטעו בכך כי אמנם הטבע , ולא מסייע כלום לקיומו החיוני של כל היקום 54855 

ה היה "כי אילו הקב, וליתן שכר טוב לחכמים שאינם טועים בכך וחותרים לקראת האמת, פועל משהו 54856 

 54857 .מתנהג תמיד כביציאת מצרים בהשגחה נסית נגלית היה מתבטל כל ענין הבחירה

מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד , ל"ן בסוף פרשה זו וז"עיין ברמב 54858 

אין בהם , נסיםואין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם , התורה כולה 54859 

ואם יעבור עליהם , אלא אם יעשה המצוה יצליחנו שכרו, טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד 54860 

 54861 .יכריתנו עונשו הכל בגזרת עליון

מדוע , שמחה זיסל שהיה אומר על הקושיא המפורסמת´ ל מקלם ר"ועל דרך זו שמעתי בשם הסבא זצ 54862 

ואמר שבעת ? הספיק ליום אחד והנס היה רק שבעה ימים הלא השמן, מדליקין שמונה ימים נרות חנוכה 54863 

, כי כל יום שהשמן דולק זהו רק מכח הנס, ל להורות לנו שגם הטבע הוא נס"שעשו זכר לנס רצו חז 54864 

 54865 .ד"והשמן הטבעי עצמו לא השפיע במאומה על השתלשלות הנס עכ

מעשה , שהן ענין טבעי בהחלט מזונותיו של אדם, ל קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף"וכן אמרו חז 54866 

השוו דבר שעיקרו טבע לדבר שעיקר , מדמין לקריעת ים סוף שהוא ענין נסי בהחלט, ידי אדם ותחבולותיו 54867 

הכל נוצר , אין טבע בעולם בכלל, י הבורא לבדו"לומר לך שאף הטבע הוא ע, ה לבדו"נס על ידי הקב 54868 

 54869 .ה לבדו"מתפתח ומקבל חיותו מקב

, להאמין בהשגחתו הפרטית של הבורא ברוך הוא שהכל נעשה מידו, יציאת מצרים זהו היסוד העיקרי של 54870 

אבל , הריהו עובד עבודה זרה ומאמין בשיתוף, ומי שחושב חלילה שגם הטבע משתתף בבריאה והנהגה 54871 

האדם מצדו בתור נזר הבריאה , אין הכוונה שהאדם לא יעסוק בשום דברים טבעיים וישב בחבוק ידים 54872 

שהכל , כי כך גזרה חכמתו העליונה, המוטל עליו כנאמר וברכתיך בכל אשר תעשה צריך לעשות את 54873 

, אבל בדעתו ושכלו צריך לדעת כי אין הטבע מועילו כלום אף במשהו, יעבור דרך השפופרת ששמה טבע 54874 

וזוהי , הריהו מערער יסודי האמונה, ו"כי אם הוא מאמין אפילו במשהו בשיתוף הטבע עם הבורא ח 54875 

 54876 .וחמץ שאסור במשהומחשבת פגול 

כופרים בעיקרי היהדות , כמה גדולה הרחמנות על אותם האנשים הרוצים לסמוך רק על כחם ועוצם ידם 54877 

אלא הכל , ואינם רוצים להבין כי הטבע אינו כוח הפועל ביצירה, מחללים את השבת ואוכלים טריפות 54878 

 54879 .(דרכי מוסר)  .והטבעואף הטבע עצמו כולו השגחה ואין הבדל בין הנס , מתנהג בהשגחה נסית

 54880 

 54881 מאמר רמד



 54882 .(ג"ב י"שמות י) והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עליכם

וראיתי את הדם הכל גלוי , י לכם לאות ולא לאחרים לאות מכאן שלא נתנו הדם אלא מבפנים"וברש 54883 

ולעיל , וותי ופוסח אני עליכםה נותן אני את עיני לראות שאתם עסוקים במצ"אלא אמר הקב, לפניו 54884 

ה מדלג על בתי ישראל מבין "הקרבן הוא קרוי פסח על שם הדילוג והפסיחה שהקב, ´י פסח הוא לה"פירש 54885 

, ועל שם הפסיחה הוא שנקרא כל הקרבן, הנה כי ענין הפסיחה היה זה מעיקרו של הנס, בתי מצרים 54886 

 54887 .והפלא הכי גדול מכל המכה הזאת היה ענין הפסיחה

ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה "אמר הקב, (7א"מ ס"ב) ´יתא בגמאמנם א 54888 

וכנראה כי מדת , הנה כי זו היתה הנקודה הכי נפלאה אשר ביציאת מצרים ענין ההבחנה, של בכור 54889 

ה בכבודו ובעצמו היא המדרגה העליונה של "המדרגה של הקב, ההבחנה היא אמנם המדרגה הכי עליונה 54890 

וזהו גם מה שאמרו על , אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים´ וזהו אמרו אני ה, ציאת מצריםי 54891 

י מאחר שנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין "וברש, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר, הפסוק 54892 

 54893 .ה בכבודו ובעצמו"כי אם בדרגת הקב, כי מדת ההבחנה אינה בשלוחים, בין צדיק לרשע

ש כי לי כל בכור "כמ, הנה בכורי ישראל נתקדשו על אשר נצלו במכת בכורות, מתעוררים כאןעוד אנו  54894 

והנה בשאר המכות גם כן מצינו שהיה , ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל 54895 

אבל כנראה שבמכת בכורות התיחד , וישראל נצלו שלא היתה בהם המכה, הנגף במצרים ולא בישראל 54896 

כאלו שהפסיחה היא , נס הפסיחה במכת בכורות נזכר ונשנה רבות פעמים, א בעיקר בענין הפסיחההפל 54897 

וכל מעשה , והרי כל הקרבן על שם הפסיחה הוא נקרא, העיקרית בכל המכה הזו והיא עיקרו של הנס 54898 

 54899 .ה עיניו לראות שעסוקים במצוותיו לפסוח עליהם"שיתן הקב, הקרבן היה

, הכל כבר ערוך ומזומן לסעודה, כי יתכן שאף על כל ההכנות לגאולה, הדבריםלהשתומם מכל זה נוראות  54900 

ועם כל זה עדיין לא היו , הולך´ כבר שלח מלאך לגאלם זה משה אשר בשליחות ה, עת דודים הגיע 54901 

מבהיל , עם כל זה עדיין היה מן הצורך להכין מגינים נגד המשחית שאל יבא בבתיהם, בטוחים בגאולתם 54902 

 54903 .ת בזהמאד ההתבוננו

ואתם לא תצאו , (ב"ן  כ"מובא ברמב)א  כן אמרו במכילת, ל הקדושים"ובאמת כי כבר התעוררו בזה חז 54904 

וכן אתה מוצא , מגיד משנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע, איש מפתח ביתו עד בקר 54905 

דברים קל וחומר ומה הרי , וישכם יעקב בבקר, וישכם אברהם בבקר, שהאבות והנביאים נהגו בדרך ארץ 54906 

שאר בני אדם על אחת , האבות והנביאים שהלכו לעשות רצונו של מי שאמר והיה העולם נהגו בדרך ארץ 54907 

 54908 .כמה וכמה

ועם כל זה היה ירא לילך , בכל מסירות נפשו´ ולעשות רצון ה´ הנה אברהם אבינו בהלכו לקיים מצות ה 54909 

.פסח —יחד על ענין זה קרבן מיוחד בשם מיוחד ונת, איום ונורא למתבונן בעומק הדין ופחדו! בלילה 54910 

 54911 .(דעת תורה)  

 54912 

 54913 מאמר רמה

 54914 .(ג"ב י"שמות י) והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עליכם

ה נותן אני את עיני לראות שאתם עסוקים "אלא אמר הקב, וראיתי את הדם הכל גלוי לפניו, ל"י ז"ופירש 54915 

וברור הוא שהדם על המשקוף ועל שתי המזוזות יהיה להם לזכות שבשכר , כ"עליכם עבמצותי ופוסח אני  54916 

הלא הכל גלוי לפניו אם עשו , כי אם הכונה על מצות הפסח עצמו הדרא קושיא, מצוה זו ינצלו בני הבית 54917 

 54918 ?ויש להתבונן מהו הזכות של נתינת הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, בני הבית פסח או לא

ויאמר משה לא נכון לעשות כן הן נזבח , ה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלקיכם בארץויקרא פרע 54919 

הרי שאפילו לאחר המכה הרביעית שכבר ראו המצרים כי אצבע , את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו 54920 

 54921 פ שכבר היו שבורים"אע, כ אמר משה רבינו הן נזבח את תועבת מצרים ולא יסקלונו"אעפ, אלקים היא

ז שלהם "שלא היו יכולים לסבול דבר זה שישחטו ע, ז שלהם"מ היו דבקים בטומאת ע"ורצוצים מ 54922 

 54923 .גם פרעה לא ענה למשה על דבר זה ומוכח שהודה לו, לעיניהם

ה לבחון אותם בשלימות "שנתן להם הקב, ז נבין ענין נתינת הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות"לפי 54924 

 54925 ל"אמר להם משה משכו וקחו לכם צאן ושחטו הפסח ואחזוזה המשך למה ש, ´האמונה בו יתב

, אבל לפי מה שנתבאר פשוט הוא? ומאי שייך זה דוקא הכא, משכו ידיכם מעבודה זרה, (במכילתא) 54926 

כי במשיכת , ז"שבדבר זה עצמו שימשכו את תועבת מצרים לעיניהם וישחטו הצאן הרי משכו ידיהם מע 54927 

ואחר שחיטת הפסח המשיכו במצוה זו בנתינת הדם , ת"השיז והראו אמונתם ב"השה ושחיטתו כפרו בע 54928 

יצחק אמר שם שהיה מבחוץ כדי שיהיו המצרים רואים ומעיהם ´ ור, על המשקוף ועל שתי המזוזות 54929 

 54930 .ש"מתחתכים עי



וכעת לועגים להם ,  מסירות נפש זו לא לפחד מפני המצרים שהיו ישראל נתונים תחת רגליהם למרמס 54931 

שבכדי , כי חוק מלכות שמים הוא, יה לישראל לפסוח עליהם שלא יהיה בהם נגףזכות זה ה, ז שלהם"ולע 54932 

, דורשין ממנו זכות של מעשה טוב שעשה גם הוא למעלה מטבעו, להציל אדם ממות שלא כדרך הטבע 54933 

ומסירות נפשו של אדם לוותר על , (סנהדרין חלק)ב  ה משלם מדה כנגד מדה בין לטוב בין למוט"הקב 54934 

 54935 .לכן מודדין גם לו במדה של למעלה מדרך הטבע, רצונו של מקום הלא זה למעלה מטבעוחייו כדי לעשות 

י ראו "ופירש, ש וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם"כמ, וכן היה בקריעת ים סוף 54936 

הרי לפנינו באיזה מצב נורא עמדו ישראל באותה , כ"שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור למצרים ע 54937 

ונכנסה לנקיק הסלע , באותה שעה היו ישראל דומים ליונה שבורחת מפני הנץ, (מכילתא) ל"וכך אחז שעה 54938 

, כך היו ישראל באותה שעה, ואם תצא לחוץ הרי הנץ, אם תיכנס לפנים הרי הנחש, והיה הנחש נושף בה 54939 

 54940 .ש"עי יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה, (´ש ב"שה) עליהם מפורש בקבלה, הים סוגר ושונא רודף

, ולא סתם מצרים אלא שר שלהם, מאחוריהם מצרים, מלפניהם ים, צא וחשוב ישראל מוקפים מכל צד 54941 

המלאך הזה ירד מלמעלה ובא לעזור למצרים , המלאך הממונה על אומה זו העומד ברקיע בשמים לטובתם 54942 

ה "המלך עהנה דוד , ועיניהם של ישראל רואות איזה שונא גדול רודף אחריהם, י"ברדפם אחרי בנ 54943 

וכאן רואים את , נצטנן בו דמו מפחד ולא יכול לחממו עד יום מותו, כשראה את המלאך וחרבו שלופה בידו 54944 

 54945 .י מאד ואמרו מה שאמרו"כ מה יש לתמוה שיראו בנ"וא, המלאך איך נוסע עם המצרים ורודף אחריהם

מנם בני ישראל הצדיקים וא, ת"ז היה לנסיון ובחינה איך יעמדו איתן באמונתם ובטחונם בהשי"אבל כ 54946 

ויאמרו אל , אך המון העם נפלו ברוחם וגבר עליהם הפחד, ´י אל ה"נבחרי העם כתוב עליהם ויצעקו בנ 54947 

י ית עיניהון "וזקפו בנ, ל"וראה בתרגום יונתן בזה, משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר 54948 

המן בגלל דלא הות לנא בית קבורתא במצרים ואמרו רשיעי דרא למשה , ´י קדם ה"ודחילו לחדא וצלו בנ 54949 

 54950 .ש"עי

אל ´ וכן כתוב להלן ויאמר ה, במסירות נפשם לקיים מצותיו´ ולכן הוצרכו עוד הפעם להראות אמונתם בה 54951 

מקודם צריכים לבוא בתוך הים , י בתוך הים ביבשה"י ויסעו ויבואו בנ"משה מה תצעק אלי דבר אל בנ 54952 

כי ? וכל כך למה, שהיה באמת שקפץ נחשון בן עמינדב לתוך היםכמו , כ תיראה לפניהם היבשה"ואח 54953 

כדי שיהיו , ת"הוצרכו שוב למסירת נפש באמונה על ציווי השי, בפחדם ויראתם ברדיפת מצרים אחריהם 54954 

 54955 .ראויים לנס של קריעת ים סוף מדה כנגד מדה

, ´נפש לקיים רצון ה ולהשתדל במסירות, ת"פ למדנו שחודש ניסן הוא הזמן של חיזוק האמונה בהשי"עכ 54956 

וחבל מאד שדוקא בחודש זה שהוא בין הזמנים נוסעים הביתה , וזוהי העבודה המוטלת עלינו בחודש זה 54957 

וכשמגיעים לחג הפסֵח אף אם מבקשים לקנות , שוכחים הכל ונשקעים בהבלי הזמן, ויוצאים לרחוב העיר 54958 

 54959 .חכמה אבל לב אין

וכשם , הוא חודש התבוננות וחיזוק באמונה בלא הפסק לכן עלינו לדעת שהחודש הזה מתחלתו עד סופו 54960 

והתבשילין וכדומה אותם מחליפים , שבמזון הגשמי עיקר המזון הוא הלחם אותו אוכלין תמיד בכל יום 54961 

כך האמונה היא , אבל אם יאמר נמאס לי לאכול לחם כל יום תמיד סימן מובהק הוא שהוא חולה, לפרקים 54962 

וזהו החודש הזה לכם ראש , ו בחודש ניסן שזה עונתו"וק, בה תמידלחם לחפש הנפש וצריכים להתחזק  54963 

 54964 .(לב אליהו)  .ת"חדשים כלומר הראש של כל העבודות הרוחניות בשאר החדשים וזוהי האמונה בהשי

 54965 

 54966 מאמר רמו

 54967 .(ו"ב ט"שמות י) שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר

אמנם איסור כרת , ה כל כך בחמץ שלא מצינו בתורה דוגמתועמד על זה שהחמירה תור (ז"ג ט"י) ן"הרמב 54968 

והנראה בקצרה , אבל בשום מקום לא מצינו איסור בל יראה ובל ימצא זולתי בחמץ, מצינו בהרבה 54969 

, שהוא גופא הנהו הסיבה לכל החומר הגדול שלא מצינו דוגמתו, שהחומר הוא משום חומרא דחמץ עצמו 54970 

הוא יראה שבחמץ ישנן כל אלו המדות שמדדו בו , תערותא דלעילאוהיודע סוד של איתערותא דלתתא ואי 54971 

 54972 .ל שמתאימים לזה כל דיני החמץ"חז

´ ח למדנו נרות מנר דכתיב נר ה"אר? מנא הני מילי, בודקין את החמץ לאור הנר, ´מצינו בפסחים דף ז 54973 

ם שייכות זה ומסתמא צריך לומר שבדיקת חמץ וחיפוש חדרי בטן יש לה, נשמת אדם חופש כל חדרי בטן 54974 

מפני שאור הנר יפה , אין בודקין לאור החמה אלא לאור הנר, יתבונן נא האדם באופן בדיקת חמץ, לזה 54975 

 54976 .דוקא בלילה בשעה שהחושך יכסה ארץ דוקא אז הוא זמן בדיקת חמץ, לבדיקה

ואז הכל נראה יותר , ומצמצם כל האור על מקום אחד, י הנר המפיץ קוי אורו על שטח מוגבל"ורק ע 54977 

בודק בחורין וסדקין , הולך מחדר לחדר מפינה לפינה, גם אופן החיפוש מבהיל הוא מאד, מאשר ביום 54978 

עד שעולה בידו לבער את כל החמץ , גם לבורות ומרתפין ירד לבדוק בנרו, ומחפש אחר כל משהו חמץ 54979 

 54980 .נפלא מאד מעשה המצוה הזה, שברשותו



מזה יתבונן האדם גודל החושך , גוף האדםהנשמה הקדושה היא רק בבחינת נר ב, נשמת אדם´ נר ה 54981 

, כל מתכונתה של הנשמה היא רק בכדי לחפש חדרי בטן, שגם אור הנשמה אינו אלא בבחינת נר, שבקרבו 54982 

הלא רק את השאור , וכי מה מחפש האדם בבדיקתו, ולכן הוטבעה בבחינת נר שאור הנר יפה לבדיקה 54983 

ואם כן שאור שבעיסה מכוון כנגד היצר , (.ז"י ברכות) ל קראו ליצר הרע שאור שבעיסה"חז, שבעיסה 54984 

 54985 .הרע

ומובן ענין החיפוש והבדיקה בכל חור , בל יראה בל ימצא משהו, ולפי זה מתאימים מאד כל דיני הבדיקה 54986 

ומי , ובאמת מבדיקת חמץ לחוד מתעלה כבר האדם לאין ערוך, וסדק שלא ימצא שם אף משהו מהשאור 54987 

 54988 .ד את החמץ בביתו"וטהרת איש ישראל בבדקו אור ליהוא שיוכל להתבונן ולהשיג קדושת 

הרי באמת מבהיל , בגודל השימור והזהירות שלא יחמיץ אף במשהו, כמו כן כשנתבונן בדיני אפיית המצה 54989 

כמעט שאין זה ביכולת האדם שהרי הבצק מחמיץ בן , מי יוכל להשמר מחשש משהו חמץ במצה, מאד 54990 

וכל ימי החג יוכרח , דו לאפות כזית מצה לצאת ידי חובתוש הלואי שיעלה בי"עד כמה שאדם יר, רגע 54991 

, ואמנם ספרו על אדם גדול שאין דרכו לעמוד בשעת אפיית מצתו מפני שלבו נוקפו, להתפרנס בפירות 54992 

אלא דלא ניתנה , ואין בכח ילוד אשה להנצל לגמרי מחימוץ, הזהירות צריכה שתהיה על חוט השערה 54993 

 54994 .תורה למלאכי השרת

כשנתבונן בענין שאור שבעיסה נראה בו אותו ענין , ל אתערותא דלתתא ואתערותא דלעילאולפי היסוד ש 54995 

המתבונן בספר מסלת ישרים במדרגות שבברייתא דרבי פנחס יראה זה בענין , עצמו שבאפיית מצה 54996 

לברוח מן החטא כבורח מן , להזהר שלא ימצא בו שמץ וזכר מהחטא? מהי זהירות, הזהירות והזריזות 54997 

וכן ענין הזריזות גם כן אך ורק , פש ולמשמש בכל יכלתו שמא ימצא בו זכר כל דהו מהיצרלפש, האש 54998 

והרבה קטיגורין יעמדו , הזהר שלא תחמיץ כי אין סכנה כסכנתו, מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, ענין זה 54999 

 55000 .מכאן ועד גיחון

ו מלבו בתכלית ולבער, בקצרה כל העבודה היא להשמר ולהזהר שלא יתגנב לתוכו אף שמץ מהיצר 55001 

המתבונן במעשה , תהיה תשובתו זהירות וזריזות, נמצא כשנשאל למי שאופה מצות מהי עבודתו, הביעור 55002 

שאין בשכל האנושי לשער גודל הצירוף והזיכוך שמצוות ערב פסח מטהרים , המצות של ערב פסח יראה 55003 

מי יוכל , ה לעמוד במחיצתוויהודי של ערב פסח גרידא כבר אין כל בריה יכול, ומזככים את איש ישראל 55004 

ואלמלא לא באנו אלא בשביל ערב , להתבונן גודל ערכן של מצוות ערב פסח והרושם שעושים למעלה 55005 

 55006 .(ז"א מאמר ל"דעת חכמה ומוסר ח)  .פסח לחוד דיינו

 55007 

 55008 מאר רמז

 55009 .(ז"ב י"שמות י) ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים

כדרך שאין מחמיצין את המצות כך אין , אומר אל תהי קורא את המצות אלא את המצוותרבי יאשיה  55010 

לכאורה יפלא הנה ענין , (י מכילתא"רש) אלא אם באה לידך עשה אותה מיד, מחמיצין את המצוות 55011 

מתוך , ומדוע נלמד עיקר גדול כזה רק מתוך רמז שבתורה, ´הזריזות במצוות הוא עיקר גדול בעבודת ה 55012 

ולמה מצאה התורה לנכון לרמוז על ענין זריזות במצוות דווקא במלים ? של המלים מצות ומצוותהשוואה  55013 

 55014 ?אלו

יאשיה כדרך ´ וזהו שאמר ר, יש לימוד גדול על ענין הזריזות במצוות, ונראה דדווקא בהשוואתה למצות 55015 

המצות אין צורך והענין הוא כי כדי להחמיץ את , שאין מחמיצין את המצות כך אין מחמיצין את המצוות 55016 

ואם , ש תפח תלטוש בצונן"כמ, אלא אדרבה צריכין לעשות מעשה כדי שלא יחמיצו, לעשות שום מעשה 55017 

מצוה , וכן הוא הדבר במצוות, לא יעשה שום מעשה וישאיר את הבצק בלי להתעסק בו ממילא יתחמץ 55018 

שה עליך לעשותה אז יהיה ק, שאם תמתין ולא תעשה את המצוה תיכף ומיד, הבאה לידך אל תחמיצנה 55019 

 55020 .כ כי העדר המעשה מחמיצנה"אח

אז כבר לא יועיל כל הזריזות מכיון שכבר , שאם כבר נפל החימוץ בבצק והמצות החמיצו, עוד נלמד מזה 55021 

שאם אין לאדם ההתלהבות וההרגשה לעשות תיכף את המצוה מוכח , כמו כן בעניני המצוות, נתחמץ 55022 

כי לא , זו תהיה מצוה ממדרגה אחרת לגמרי, זמן את המצוהואפילו שיקיים לאחר , שחסר לו בפנימיותו 55023 

לו היה מקיימה תיכף בהתעוררות , תוכל המצוה לפעול עליו אותה ההשפעה שהיתה פועלת עליו 55024 

ודווקא בלומדם מענין השימור של מצות אם כי , כי כבר נחמצה המצוה ופנים חדשות באו לכאן, הראשונה 55025 

 55026 .(נחלת אליעזר)  .יסוד גדול זה בענין זריזות שבמצוותל "לימדו אותנו חז, פ רמז בתורה"ע

 55027 

 55028 מאמר רמח

 55029 .(א"ב כ"שמות י) ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם משכו וקחו לכם צאן ושחטו הפסח



ל "וי? ויש להבין למה דוקא במצוה זו הזהיר מפני הגזל, מן עבירה שלא יביאו מן הגזל´ ט בגי"בעה´ פי 55030 

ומרוב התרגשות , אחרי ששמעו את הבשורה על שחרורם מהגלות, במצרים מכיוון שמצוה זו היתה 55031 

ודוקא לאלו , אזהרה הזו מסורה לנו בכל דור ודור, השמחה עלולים לשכוח שלא להביא את הפסח מהגזל 55032 

שלא יסיחו דעת מעשיית , שראשם ורובם שקועים בעשיית המצוה בהתלהבות גדולה, המדקדקים במצוות 55033 

שלא יהיה מי שנפגע על ידו בעשיית , תהיה עשירה במקום אחד ועניה במקום אחרשלא , המצוה בשלימות 55034 

 55035 .המצוה שלו

אם האדם עושה , (ג"שבת ס) ל אמרו כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרים אותו בשורות רעות"חז 55036 

ולאיש הזה נדמה שהוא , כי יש מי שנפגע על ידו או שסתם מזיק לאחרים, מצוה אבל אין היא בשלימות 55037 

הוא , ש גלוי שהוא ומצותו פגומים"אבל לפניו ית, הוא שמח שקיים המצוה במסירות נפש, בנפשו שלם 55038 

אם מפני שפגע בכבודו או שכוונתו לשמים אינה , אמנם שמח אבל יש מי שבוכה ומוריד דמעות בגללו 55039 

כ בלב שקט כי החסיר משהו "שאין לו לשמוח כ, ו בשורה רעה"אז מן השמים מבשרין לו ח, שלמה 55040 

 55041 .מעשיוב

אבל אם הוא לוחץ ודוחק באשה הלשה את העיסה בשביל להביא , ההידור באפיית מצות הוא בודאי גדול 55042 

הרי הוא עובר בזה על לאו דאורייתא גם אם כל כוונתו אינה אלא להדר את המצוה , טרף לפרנסת ילדיה 55043 

נפתלי עובר ´ את ר ובבוקר ראה, נפתלי זילברברג´ ל בבית תלמידו ר"ס זצ"פעם התארח הגרי, של מצה 55044 

ס גער בו על מעשה זה "והגרי, כדי להגיע לנטילת ידים של שחרית, דרך חדרם של שכנים שעדיין ישנו אז 55045 

 55046 .ואילו גזילת שנתם של אחרים היא מדאורייתא, הרי נטילת ידים אינה אלא מדרבנן, ואמר

נת כסף ומלתה אותו אז וכל עבד מק, אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו´ ויאמר ה 55047 

אין להשאיר , (מכילתא) מגיד שמילת עבדיו מעכבתו מלאכול בפסח, רבו? מי יאכל בו, (ג"ב מ"י) יאכל בו 55048 

השמחה במעונו לא , שיהא נעלב ונפגע מחוץ לחבורה, אף אחד שנמצא בביתו שלא ישתתף עם בני הבית 55049 

והעבד , י אז גם בעל הבית לא יאכל עמוכ, תהיה שלימה אם העבד לא יוכל להשתתף מפני שהוא לא נימול 55050 

 55051 .(´ט´ עבדים א´ ם הל"רמב) נפשו שפלה עליו והוא רגיש

מה , פסח מצרים נאמר בו ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו, אלו דברים שבין פסח מצרים לפסח דורות 55052 

ב אל ביתו כ למה כדי שלא יניח אדם שכנו הקרו"וכ, ש אומר אף בפסח דורות כן"ר, שאין כן בפסח דורות 55053 

, (´ח ו"תוספתא פסחים פ) טוב שכן קרוב מאח רחוק´ לקיים מה שנא, וילך ויעשה את פסחו אצל חבירו 55054 

הריהו נדרש שלא , גם אם מרגיש שיותר נוח לו להיות בחברה ובשכונה אחרת שיהנה שם מחבורתם 55055 

כדי ששכנו , בירועליו לוותר על ההנאה הזו לעשות את הפסח אצל ח, לעזוב את שכנו הקרוב לו ולביתו 55056 

 55057 .(מעייני החיים)  .לא ישאר לבד ולא יהיה נפגע במה שהוא מניחו

 55058 

 55059 מאמר רמט

 55060 .(א"ב כ"שמות י) ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם משכו וקחו לכם צאן ושחטו הפסח

ה על משה בסנה אמר לו לך ואספת "אלא בשעה שנגלה הקב? למה זכו הזקנים שיגאלו ישראל על ידיהן 55061 

אלא הזקנים , אילו לא קבלו הזקנים את דבריו של משה אף כל ישראל לא היו מקבלין, כל זקני ישראל את 55062 

ה אף אני עושה "אמר הקב, ה"ועשו אותן להאמין לשמו של הקב, קבלו תחלה ומשכו כל ישראל אחריהם 55063 

ר "שמו) םשיהיו ישראל שוחטים פסחיהם על ידיהן של זקני, להם כבוד ויהיה גאולת ישראל על ידיהם 55064 

 55065 .(´ז א"ט

שיהיו הם , לכאורה יש לתמוה שבמקום שהיה ראוי לזקנים לבוא על שכרם ניתן להם תפקיד מסוכן ביותר 55066 

אשר עבורו היו עלולים המצרים להתנקם בהם על אשר העיזו , האחראים על שחיטת קרבן הפסח 55067 

ואין ספק ? ם מי היה גלויאבל לפני הזקני, ואף שכלפי שמיא גליא שלא היה סכנה כלל, להתעולל ביראתם 55068 

ואם כן איזה שכר יש כאן הלא בודאי היו שרויים בפחד , שהזקנים חרפו נפשם למות בקבלם משימה זו 55069 

 55070 ?גדול

ביודעו נאמנה , ´אולם האמת היא שהשכר הכי גדול הוא מה שנותנים לאדם להקריב את נפשו על קידוש ה 55071 

ספר מגיד מישרים איך שהמגיד הבטיח לבית וכבר מצאנו ב, שמסירותו מקובלת ומרוצה בעיני בוראו 55072 

ורבי עקיבא אמר שכל ימיו היה מצטער מתי תגיע לידו , ´שאם יתעלה כראוי יזכה למות על קידוש ה, יוסף 55073 

זכו , בזה שמסרו נפשם להכיר במשה רבינו ולשכנע את העם בשליחותו, (א"ברכות ס) ´מצוות קידוש ה 55074 

 55075 .ועל ידה נגאלו אבותינו ממצרים, ה הרבה מסירות נפשלהיות הראשונים במצות קרבן פסח שהיתה ב

שכבוד גדול יחשב לשמש לפני מלך בשר ודם וכל שכן , ל"ח מוולזין זצ"והענין יתבאר על פי מה שכתב ר 55076 

שבאמת המצוות בורחות מן , ופירש את המשנה הוי רץ למצוה קלה כבחמורה, צבאות´ לפני המלך ה 55077 

ב "ב)א  וכבר אמרו בגמר, שמצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, (א באמכילת) ל"האדם ועל כן הזהירונו חז 55078 

ואף שאין מצוה יותר מצויה , ה ממציא לו מעות לעשות צדקה"שכל הרודף אחרי הצדקה הקב, (7´ט 55079 



וקל וחומר לשאר מצוות שאינן כל , בכל זאת רק הרודף אחריה ימצאנה, ממצות צדקה שהרי נפישי עניים 55080 

 55081 .(´ב´ דרוח חיים אבות ) כך מצויות

אלא שבשכר מצוה אחת , נתבאר לנו מזה שאפילו במצוה הכי קלה צריכים הרבה התאמצות כדי לזכות בה 55082 

צווהו בשליחות ´ ואם כן כמה יקר וגדולה נפל בחלקו של זה אשר נביא ה, זוכה לעשות עוד מצוות 55083 

 55084 .השעליו למסור את נפשו להדריך את העם במצות פסח אשר גאולת מצרים תלויה ב, המקום

, מבואר בגמרא בשעה שראה נבוכדנצר את הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריה התחיל לומר שירה 55085 

 55086 היו שיריו ושבחיו עולים על כל השירים שאמר דוד בספר תהלים, ואלמלא בא מלאך וסטרו על פיו

ין אולם הענ? ובאמת מה איכפת למלאך אם אומר נבוכדנצר שירה שנאלץ לסטרו על פיו, (7ב"סנהדרין צ) 55087 

וכי בשביל שרשע זה הכיר לרגע בגדלות , הוא שצריך להיות ראוי לומר שירה שיערב שיחו לפני הבורא 55088 

 55089 ?ה"המעט בעיניו מעשיו המכוערים לדמות בנפשו שדבוריו יכונו לפני הקב? הבורא ראוי הוא לומר שירה

ף שבקשתו היתה א, ה לזכות שיבנה בית המקדש ולא נענה בזה"דוד המלך הרבה לשפוך תחנה לפני הקב 55090 

ומצאנו ליעבץ שהוא עתניאל , ולא עשתה תפלתו אלא מחצה ששלמה בנו יבנה את הבית, ´לרצון לפני ה 55091 

ובכל זאת הרבה , והשיב בפלפולו הלכות רבות שנשתכחו בימי אבלו של משה, בן קנז שהיה גדול הדור 55092 

יש שעומד הוא למות ובמקרה שלא תענה בקשתו הרג, גבולו בתלמידים´ בהפצרות ובקשות שירחיב ה 55093 

 55094 .(ז"תמורה ט) מעצבונו

מזה אנו רואים איזה ? יעבץ הרגיש שייעודו בחיים הוא להרביץ תורה ואם אינו ראוי לזאת למה לו חיים 55095 

כשזכו להקדיש עמל נפשם לעבודת הבורא ללא שום פניות , סיפוק נפשי היה מנת חלקם של אנשי המעלה 55096 

לקיים כמה ענינים , ריות הגדולות העומדות ברשותינוואילו אנחנו אדישים לגמרי לאפש, אישיות 55097 

 55098 .(ג"המוסר והדעת ח)  .ששקולים לבנין בית המקדש ולהקרבת הקרבנות

 55099 

 55100 מאמר רנ

 55101 .(ב"ב כ"שמות י) ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזת

ה לא ברא אלא "מוצא שכל מה שברא הקבאתה , למענהו´ ד כל פעל ה"הה, (´ז א"ר י"שמו) אמרו במדרש 55102 

וכן האור שברא , השמים כסאי´ לכבודו בראם שנאמר כה אמר ה, ביום הראשון ברא שמים וארץ, לכבודו 55103 

לכבודו בראו שיעמדו שם המלאכים , מה נברא ביום שני רקיע, לכבודו הוא דכתיב עוטה אור כשלמה 55104 

 55105 .ויהיו מקלסין אותו

ומנין אף , ה שנאמר יתרועעו אף ישירו"מצינו שהדשאין מקלסין להקבו, דשאים ואילנות´ ברא ביום ג 55106 

, ה מן האילנות לעשות מהן מצות"אתה מוצא שציוה הקב, ´האילנות שנאמר אז ירננו עצי היער מלפני ה 55107 

וכן במצרים צוה להגיע הדם אל המשקוף ואל שתי , בפרה אדומה צוה להשליך בשריפתה עץ ארז ואזוב 55108 

 55109 .וטהרת המצורע ציוה לעשות בעץ ארז ואזוב, את מי נדה ציוה לעשות באזובוהז, המזוזות באזוב

ומשם קלוסו עולה שנאמר מקולות מים רבים אדירים משברי , שכינסן מעל הארץ´ וכן ברא המים ביום ג 55110 

ברא עופות לכבודו ´ ביום ה, לכבודו בראם שנאמר הללוהו שמש וירח, מאורות´ מה נברא ביום ד, ים 55111 

וברא בו אדם לכבודו , ´וצוה להקריב מהן קרבן לה, בהמות לכבודו´ מה נברא ביום ו, רבןלהקריב מהם ק 55112 

 55113 !למענהו´ הוי כל פעל ה

תמיד מורגלים , למענהו´ ל אלה אנו רואים יסוד חדש ופירוש אחר לגמרי בכתוב כל פעל ה"מדברי חז 55114 

מדומם עד מדבר הכל  וכל הנמצאים בבריאה, ללמוד כי אחד הוא האדם בבריאה בשבילו נברא העולם 55115 

כי כל היצור פעל , אבל כאן רואים אחרת, הכל אך ורק בשבילו ויותר אין כלום, סובב הולך סביב האדם 55116 

כל דבר ודבר ישר שרים לבוראם באין כל , כל דבר ודבר בפרט למענהו פעלם, למענהו פשוט כפשוטו´ ה 55117 

 55118 ?השמים כסאי מה יש יותר קרוב מכסא כבודו! מתווך בינותם

, ישמיע כל תהלתו´ כי מי ימלל גבורות ה, לא השמיענו כאן ענין ספור כבוד אל, ם מספרים כבוד אלהשמי 55119 

ועל ידי , ולא רק גורמים לאדם להתבונן בהם, כי השמים בעצמם הם המספרים, אלא זה משמיענו בעיקר 55120 

שירו הם יתרועעו אף י, וכן הדשאים והאילנות הם בעצמם המקלסין, זה לגרום לכבוד אל כי יסופר 55121 

לא מליצה היא , ´על האילנות בפירוש נאמר אז ירננו עצי היער מלפני ה, בלא אמצעות האדם, בעצמם 55122 

 55123 !אלא ישר יחזו פנימו וירננו

ולקחתם אגודת אזוב גם כאן אינו כאשר סוברים כי האדם הוא העושה , ה לעשות מהן מצות"וצוה הקב 55124 

לא כן סוד , ם כן אגודת אזוב בתוך מעשיו של האדםהעיקר הוא האדם אלא שבעינן ג, הכל עם אגודת אזוב 55125 

ולא יודעים מי כאן יותר עיקר האדם או , אלא כי האזוב הזה השפל הוא בעצמו מעיקרי המצוה, הדברים 55126 

ואין אחד יותר עיקר , הנה הזרוע והתפלין הינם המצוה, כשמקיימין מצות הנחת תפלין על הזרוע! האזוב 55127 

 55128 !ן למענהו פעלושניהן עושין כאחד שניה, מרעהו



שנאמר מקולות מים רבים אדירים משברי ים , שכינסן מעל הארץ ומשם קלוסו עולה´ ברא המים ביום ג 55129 

והיו משכימין , ל המשילו על זה משל למלך שבנה פלטרין והושיב בתוכה אלמים"חז, ´אדיר במרום ה 55130 

הושיב בה המלך , כמהאמר המלך אילו היו פקחין על אחת כמה ו, ושואלים בשלומו של מלך ברמיזה 55131 

אמר המלך תחזור הפלטין , אמרו אין פלטין זו של מלך שלנו היא, דיורין פקחין עמדו והחזיקו בפלטין 55132 

 55133 .לכמו שהיתה

הדא הוא דכתיב מקולות מים , ה עולה אלא מן המים"כך מתחילת ברייתו של עולם לא היה קלוסו של הקב 55134 

ה מה אם אילו שאין להן לא פה ולא "אמר הקב, ´רום הומה היו אומרין אדיר במ, רבים אדירים משברי ים 55135 

 55136 .כ"כשאברא אדם על אחת כמה וכמה ע, אמירה ולא דיבור והרי הן מקלסין אותי

, ה משתבח בקלוסן של המים יותר משל האדם"והקב, הנה קלוסן של המים היה עוד לפני בריאת האדם 55137 

אלא כל דבר , למענהו באין מתווך´ פעל ה הוא הסוד של כל, למענהו´ וכל זה כלול בענין של כל פעל ה 55138 

כל אחד ואחד עולם , כולם בשוה באין כל חילוק´ כולם שרים ישר שיר לה, ודבר במיוחד לכבודו בראו 55139 

 55140 .כולם עושים וזה כל תכליתם´ ורצונו ית, כולם לרצונו בראם, וכל אחד בשביל עצמו הוא משבח, מלא לו

וכבר , בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן, העולם נידוןבארבעה פרקים , (.ז"ה ט"ר) ל"מצינו בחז 55141 

ודאי על כל , ה"דמאי שייך לומר העולם נידון כיון שהאדם נידון בר, (ן"הר) ל"עמדו על זה הראשונים ז 55142 

אמנם לפי , ה"וכיון שכן הכל נידון בר, על תבואותיו ופירותיו וכל שאר עסקיו, המאורעות שלו דנין אותו 55143 

 55144 .ה"אלא האמת הוא כי יש להם לעצמם חשבון ומשפט יש לכולם ר, הדבריםדברינו לא כן 

הדין , ולא יהיה סתירה כלל בשני הדינים, במשפט צדק הוא דן´ וה! יום הרת עולם ממש לכל דבר ודבר 55145 

אמר הכתוב ארורה , אלהים אמת והכל בהתאמה ודאי´ ה, והדין על התבואה והאילנות, ה על האדם"של ר 55146 

וכדברי , והעונש הוא על עוונה, הנה זה קללה ממש להאדמה שלא תוכל להוציא פירות, האדמה בעבורך 55147 

והיא הוציאה רק עץ עושה פרי ולא עץ , י על שלא עשתה כדברי האלהים שתוציא עץ פרי עושה פרי"רש 55148 

 55149 .ש"פרי עי

קוי להם לשון המאורות לוקין כי זה ממש לי, (.ט"סוטה כ) ל"ל על זה שמצינו בחז"ר זצ"וכבר אמר אדמו 55150 

ואמנם כי צער גדול ונורא הוא זה להם מה , במה שנלקח מהם היכולת להיטיב עם הבריאה, ועונש להם 55151 

 55152 .אין אנו יכולים לצייר לעצמנו ולהשיג גודל היסורים שלהם בזה, שלא יכולים להיטיב

עד כי  ,שלא היה לו היכולת להיטיב לאורחים, ה רואים היסורים הגדולים שהיה לו בזה"והרי אצל אאע 55153 

ה "ומובן אם כן הדין הגדול שיש להם להאילנות בר, ה הוכרח לשלוח לו מלאכים להכניסם כאורחים"הקב 55154 

עד כדי כך הוא סוד הדבר כי כולם יש להם תכלית , אם יזכו להיטיב ולהוציא פירות אם לאו, שלהם 55155 

 55156 .כי לשניהם תכלית אחד להוציא פירות, והינם יחסנים כמו האדם, לעצמם הם

אבל לו מתבוננים , ´ולא משיגים איך שייך לומר כי דבר דומם יקלס לה, ומה זה כדבר של תמיההלנו ד 55157 

ועם כל זה הלא , הלא אפילו כדומם אינו משל לזה, ט"לתאר לעצמנו איך אנחנו נראים בעיני מלאך מט 55158 

מנו לפני עומדים אנו בעצ, וכי השירה שלנו מגעת לרום המעלה, יודעים אנו היטב כי לא חסר לנו כלום 55159 

 55160 .ה בלי כל סיוע של מלאכיו או צבאיו אלא היד הראשונה ממש"המלך הקב

, כי כל אחד בעולמו שלו שלם הוא ולא חסר לו מאומה, אם כן למה לא נבין גם כן בכל החי הצמח והדומם 55161 

 55162 הוא סוד של, ומלא כל הארץ כבודו, כי הודו על ארץ ושמים, הוא בעצמו המגיע מן עולמו עד ישר לבוראו

 55163 !ממש היד הראשונה´ כי גם בקרב הארץ שם נמצא כל כבוד ה, בקרב הארץ´ אני ה

ה לישראל הסתכלו "ל הקב"א, העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ, (´י דברים ל"רש) ל"אמרו חז 55164 

שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל , בשמים שבראתי לשמש אתכם שמא שינו את מדתם 55165 

ומה , שבראתי לשמש אתכם שמא שינתה את מדתה שמא זרעתם אותה ולא צמחההסתכלו בארץ , העולם 55166 

אתם שאם זכיתם , אלו שאם זוכין אין מקבלין שכר ואם חוטאין אין מקבלין פורעניות לא שינו את מדתם 55167 

 55168 .כ"מקבלין שכר ואם חטאתם תקבלו על אחת כמה וכמה ע

הלא אלה זהו טבעם הלא הם , נו את מדתםעומדים אנחנו ותמהים מה שייך ללמוד מן שמים וארץ שלא שי 55169 

מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו , (7ג"פסחים נ) ´ועוד כזה מצינו בגמ? כמוכרחים בדבר ואיך זה ישנו 55170 

ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת , ו בעצמן מצפרדעים"נשאו ק, עצמן על קדושת השם לכבשן האש 55171 

גם , אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה, ותיךהשם כתיב בהו ועלו בביתך ובתנוריך ובמשאר 55172 

 55173 !הלא מוכרחים היו בזה בגזירת עלאין? כאן לכאורה תמוה הכי בבחירה ורצון עצמם הלכו לתנורים

אסור לנו להבין זה כמו שמורגלים לחשוב , הנה ענין הכרח אשר אנו רואים בבריאה, והביאור בזה 55174 

, שאי אפשר בשום אופן אחרת, זורעים בהכרח הוא שיצמח שכאשר, במושכל ראשון כחק טבעי פשוט 55175 

, ´אבל ענין ההכרח בא מצד רצונו ית, שאם ככה נבין הרי זה חלילה ענין של קדמות, אסור לחשוב כן 55176 

 55177 .אחד הם´ הדבר המוכרח ורצון ה



הכל , והחי חי, הצומח צומח, הדומם דומם, בה תמיד עומד´ היתה ורצון ה´ כל הבריאה ברצון ה 55178 

מה , זהו ההכרח של כל הנבראים, ´כל כוספם הוא להיות חשוקים ברצונו ית, ´שרותן ברצון הבהתק 55179 

כי הרי , זה לא מצד שאינם יכולים לעשות ההיפך, שהדומם והצומח והחי מוכרחים להיות מה שהינם הם 55180 

וכמו , ´אלא כל ההכרח שלהם הוא מצד רצונו ית, מצינו שאמנם פעמים עשו אחרת מאשר נאמר להם 55181 

הוא ´ אבל רצון ה, י שבודאי יכולים לעשות להיפך אם ירצו"מלאכי מעלה נקראים מוכרחים אעפש 55182 

 55183 .ממש כלא יכול בשום אופן לעשות אחרת, ולעשות רצון קונם זהו המכריח היותר גדול, רצונם

ומזה בא וראה , העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ שמא שינו את מדתם, הוא שאמר להם משה 55184 

למה , ויקרא אלהים ליבשה ארץ (´ה´ ר ה"בר) ל"וכמו שאמרו חז, ´יח הכי גדול הוא רצונו יתאיזה מכר 55185 

ומעתה מה אלו ! ´ואינה עוברת בשום אופן מלעשות רצונו ית, שרצתה לעשות רצון קונה, נקרא שמה ארץ 55186 

, צל האדםכי הלא אין אצלם אותו הענין של שכר ועונש כמו א, שאין מקבלין שכר ואין מקבלין פורעניות 55187 

´ אתם שאם זכיתם תקבלו שכר כמה מן ההכרח צריך להיות רצונו ית, ´מ אינם עוברים על רצונו ית"ומ 55188 

 55189 .עד כי ממש לא יוכל לעשות אחרת בשום אופן, באדם

ומהו , כי הרי כבר ראינו ולמדנו מה זה טבע, ו מצפרדעים"וזהו שפיר מה שחנניה מישאל ועזריה נשאו ק 55190 

ז ודאי "וע, ודאי הולכים במסירות נפש´ ועל רצונו ית´ הוא סוד רצונו ית, עהסוד של הכרח אשר בטב 55191 

ומכל דברינו אלה אנו רואים בפשטות גמורה איך שכל , ו לעצמן והלכו ברצון לכבשן האש"נשאו ק 55192 

 55193 .(דעת תורה)  !ממש היד הראשונה לבוראם וקונם´ הינם חבוקים ודבוקים בו ית, הנבראים

 55194 

 55195 מאמר רנא

 55196 .(ב"ב כ"שמות י) איש מפתח ביתו עד בקר ואתם לא תצאו

ולילה , (´בבא קמא ס) ל מגיד שמאחר שנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע"אמרו חז 55197 

לא באו אלא לשם זה שידעו , ה על המצריים"כל הנסים וכל המכות אשר הביא הקב, רשות למחבלים הוא 55198 

ויציאת מצרים , ה היתה המכה בפטיש להכרה זוומכת בכורות האחרונ, וישלחו את ישראל´ את ה 55199 

שהרי תכלית כל הבריאה היא , ויקבלו את התורה´ כשלעצמה לא באה אלא כדי שישראל יעבדו את ה 55200 

 55201 . וילמדו אותה לכל באי עולם´ שישראל יקבלו את תורת ה

א היו שאם ל, עמדה בדרכם סכנה כזו, בשעה שכבר עמדו על סף הגיעם לתכליתם, והנה ברגע האחרון 55202 

ואז הלא היו בכדי כל , היה המשחית שולט גם בבתיהם, נותנים מן הדם על שתי המזוזות ועל המשקוף 55203 

 55204 .ת על הגאולה ועל קבלת התורה היו בטלות ומבוטלות"וכל הבטחות השי, הנסים והנפלאות

ים ל מוסיפ"וחז, משום שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע? וכל כך למה 55205 

ומה הטעם , (.´בבא קמא ס) ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה שנאמר והכרתי ממך צדיק ורשע 55206 

והצדיק , ובזמן שהיא שולטת בעולם אין אדם בארץ אשר יצדק לפניה, משום שמדת הדין חמורה מאד 55207 

ל מן הצדיקים ועל כן אינו מבחין בין צדיק לרשע ומתחי, ששגגות נעשות לו כזדונות עליו האף גדול יותר 55208 

 55209 .תחילה

שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו , אמר רב יהודה אמר רב לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב 55210 

ל "וכבר סיפרו לנו חז, אף הלכה זו אינה מחלקת בין צדיקים ורשעים, י מפני המזיקין"עד בקר ופירש 55211 

יאים נהגו בדרך ארץ וישכם אברהם וכן אתה מוצא שהאבות והנב, שהלכה זו קיימו דוקא גדולי עולם 55212 

ומה האבות והנביאים שהלכו לעשות , ו"והרי דברים ק, וישכם משה בבקר, וישכם יעקב בבקר, בבקר 55213 

גם , (מכילתא) שאר בני האדם על אחת כמה וכמה, רצונו של מי שאמר והיה העולם נהגו בדרך ארץ 55214 

היו מתיראים מפני מדת הדין , עולםהאבות והנביאים ואף בלכתם לעשות רצונו של מי שאמר והיה ה 55215 

ודווקא מצד גדלותם היו נוהגים בדרך ארץ ויוצאים לדרכם בשעה שלא ניתנה רשות , שתשתלט עליהם 55216 

 55217 .למחבלים ולמזיקים

ויזכר אלקים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלקים רוח על הארץ וישכו  55218 

מואל בר נחמני אוי להם לרשעים שהם הופכים מדת רחמים למדת ש´ ל אמר ר"ואמרו חז, (´ח´ בר) המים 55219 

אשריהם הצדיקים שהן , אמחה את האדם´ וכתיב ויאמר ה,  מדת רחמים´ כל מקום שנאמר ה, הדין 55220 

וכתיב ויזכר אלקים את נח מה , אלקים הוא מדת הדין´ כל מקום שנא, הופכים מדת הדין למדת רחמים 55221 

 55222 .(ג"ל´ ר פ"ב) ב חודש בתיבה"ישזן ופרנס אותם ? זכירה נזכר לו

כי נשחתה הארץ ותמלא , ת גמר בדעתו להשחית את כל העולם"השי, נתבונן נא עד היכן הדברים מגיעים 55223 

כדי להינצל , ולנח צוה לעשות תיבה ולהכניס בתוכה את כל משפחתו ומכל החי מכל בשר למינהו, חמס 55224 

הכתוב אומר כי אותך , בנח מפני שהיה צדיקומפני מה בחר , ממי המבול ולחיות זרע על פני כל הארץ 55225 

 55226 ל מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו"ודורשים חז, ראיתי צדיק לפני בדור הזה

 55227 .(ח"עירובין י)



ת בשבועה שנח "נוסף לזה היתה הבטחת השי, הרי שזכה נח להינצל ממי המבול מפני שהיה צדיק תמים 55228 

אבן עזרא ´ ופי, ש והקימותי את בריתי אתך ובאת אל התבה"כמ, המבול ומשפחתו ישארו בחיים אחרי 55229 

ויותר נכון בדרך הפשט כי ענין , ן מוסיף עוד"והרמב, לאות שהשם נשבע לו שלא ימות הוא ובניו במבול 55230 

שתבוא אל התבה אתה וביתך , בעת שיביא המבול תהיה בריתי קיימת אתך, לאמר´ והקימתי את בריתי´ 55231 

 55232 .להחיותושנים מכל בשר 

והברית הוא דבר השם כשיגזור אומר בלי תנאי ושיור , כלומר שתהיו שם ותתקיימו לצאת משם לחיים 55233 

להפוך מדת הדין לרחמים כדי לשכך את מי המבול , ואחרי כל אלה היה זקוק נח לזכירה מיוחדת, ש"עיי 55234 

ף גם את התיבה וכל ואלמלא כן עלולים היו המים לגבור עוד על הארץ ולשטו, ושיצא מן התיבה בשלום 55235 

 55236 .או בשבועה שישארו בחיים´ למרות ההבטחה הקודמת בדבר ה, הנמצאים בתוכה

ואפילו נח שהתורה מעידה , אין אדם בארץ אשר יצדק לפניו, ת דן במדת הדין"הוא אשר אמרנו שאם השי 55237 

בזמן שניתנה עדיין איננו מוגן ממדת הדין , ת הבטיח לו להצילו ממי המבול"עליו שהיה צדיק תמים והשי 55238 

ורק בזכות הזכירה המיוחדת נהפכה עליו , ועלול הוא להימחות ביחד עם כל היקום, רשות למשחית לחבל 55239 

וגם את נח באהבה זכרת , ל הדגישו השקפה זאת במטבע של תפילה"חז, מדת הדין למדת הרחמים 55240 

וחדת של דבר ה היתה באהבה ובפקידה מי"שזכירתו של נח לפני הקב, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים 55241 

 55242 .ישועה ורחמים

ה ואתה נותן להם את אכלם "נאמר אצל הקב, נח התדמה ממש לקונו והתעלה למדרגת מה הוא אף אתה 55243 

ה משביע רצונה של כל בריה ובריה מקרני "וכשם שהקב, פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, בעתו 55244 

ב חדש יומם ולילה היה משביע "כך נח במשך י, וממציא לה את אוכלה ובעיתה, ראמים ועד בצי כנים 55245 

אין פלא איפוא שמדת רחמים כזו בכוחה להפוך את מדת הדין , רצונה של כל בריה ובריה בעיתה ובזמנה 55246 

 55247 .לרחמים

, ת להחיותו להצילו ממי המבול"לאחר הבטחת השי, לאחר היותו צדיק תמים, אבל הסתכל לאידך גיסא 55248 

אחרי כל אלה לא בדין , ה והתדמותו לקונו"של הקבוהעולה על כולנה מדת רחמיו המרובה על בריותיו  55249 

משום ? ולמה, ונאמר עליו אשריהם הצדיקים שהן הופכים מדת הדין למדת רחמים, זכה אלא ברחמים 55250 

 55251 .כי מי יצדק לפניו בדין, שאף לאדם השלם שבשלמים כמעט מן הנמנע לזכות בדין

סנהדרין )א  שהיה מתירא שמא יגרום החטל "ואמרו חז, ויירא יעקב מאד ויצר לו, וכן מצינו גבי יעקב 55252 

ושממנו יקום עם ישראל , ש ושמרתיך בכל אשר תלך"ה הבטיח ליעקב שיהיה עמו כמ"הרי הקב, (7ח"צ 55253 

ונתיירא שמא , אליו´ ובכל זאת כשנמצא בסכנה לא סמך על כל צדקותיו והבטחת ה, שהם תכלית הבריאה 55254 

אפשר שלפי , אבל שגיאות מי יבין! ע את נפשוהלא יעקב בחיר שבאבות יד? יגרום החטא ומהו החטא 55255 

ואיננו רואה דרך אחרת כי אם לפנות בתפילה ובבקשת , מדריגתו לא השתלם כראוי ואין מי שיצדק לפניו 55256 

 55257 !רחמים לפני קונו הצילני נא מיד אחי מיד עשו

מכאן שאין אלא , כ ויירא יעקב מאד"אעפ, ל המקום שוב אל ארץ אבותיך"ר יודן א"א, ל"הם הם דברי חז 55258 

ויען בניהו בן יהוידע ויאמר אמן כן יאמר , חנין דצפורין אמר´ פנחס בשם ר´ ר, ז"הבטחה לצדיקים בעוה 55259 

אלא אמר הרבה קטיגורין יעמדו מכאן ועד , והלא כבר נאמר הנה בן נולד לנו הוא יהיה איש מנוחה, ´ה 55260 

 55261 .(ו"ר ע"בר) גיחון

כי אין מי שיצדק , ז"ל שאין הבטחה לצדיקים בעוה"לאחר כל ההבטחות שהובטחו לצדיקי עולם פסקו חז 55262 

, ועלול הוא שמעשה קל שבקלים שבידו יהפוך את הכל, כי חמור הדין מאד ושגיאות מי יבין, לפניו בדין 55263 

ואשריהם הצדיקים שהם הופכים מדת הדין , ובפרט בזמן שמדת הדין שולטת וניתנה רשות למשחית לחבל 55264 

 55265 .(אור הצפון)  .למדת רחמים

 55266 

 55267 ר רנבמאמ

 55268 .(ב"ב כ"שמות י) ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר

ולכאורה וכי לא היה , י מגיד שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע"וכתב רש 55269 

שקיום טבע הוא , ומזה נלמוד עד כמה חמור הוא ענין שמירת טבע? ה עצות להצילם באופן אחר"להקב 55270 

אסור לכם לעבור על , ה עצמו מזהיר ואומר ואתם לא תצאו"שהרי הקב ,עשה ולא תעשה כתורה ממש 55271 

ולמדנו מכאן אזהרה מפורשת לשמירת טבעים ודרך ארץ שהן גופי , טבע כמו שאסור לעבור על תורה 55272 

 55273 .תורה

ואמר , למשוח את דוד למלך על ישראל´ ביותר מתברר לנו יסוד זה מהמעשה דשמואל אשר שלחו ה 55274 

ושאול ידמה כי הולך הוא להקריב , עגלת בקר תקח בידך´ והשיבו ה, ול והרגנישמואל איך אלך ושמע שא 55275 

איך השיבו שמואל שאי אפשר לו , אמר שילך למשוח את דוד למלך´ ויפלא מאד שאחרי שה, קרבן 55276 

הטבע ומי מעכב לו לשמרו ´ הלא לה, מפני שהוא נגד מהלך הטבע ושמע שאול והרגני, למשוח את דוד 55277 



 55278 ´מי שם פה לאדם הלא אנכי ה, על זה כמו שהוכיח למשה רבנו´ נו שהוכיחו הואף לא מצי? משאול

 55279 .(א"י´ שמות ד)

ה "ר) ל"ובפירוש אמרו חז, נחת רוח לפני מי שאמר ונעשה רצונו, כל ענין התורה אינו אלא לעשות רצונו 55280 

ך שכן הוא בלי שום טעם ומהלך רק כגזירת מל, י אלא לעול"מצוות לאו להנות ניתנו ופירש רש, (.ח"כ 55281 

 55282 .חכו ממתקים וכולו מחמדים, אלא שגם עול זה כולו מתוק הוא, רצונו יתברך

וכמו שאם לא , שאינו אלא גילוי רצונו יתברך שמו לכל הנבראים, וכשנתבונן באמת זהו כל ענין הטבע 55283 

ה ואין זה רק רצונו יתברך שכך על, ואין לזה שום טעם למה צריך לאכול בכדי לחיות, יאכל אדם ימות 55284 

שבאמת אינן כי אם רצונו יתברך וגזירת , כן הוא כל עניני הטבעים הפשוטים, ברצונו והטביע כן בטבע 55285 

שצריך לעשותם רק כנחת רוח לפני מי , וממילא שקיומם של טבעים הוא כמו קיומה של תורה, מלך 55286 

 55287 .והעובר על טבע ענוש יענש כעובר על רצונו יתברך, שאמר ונעשה רצונו

לא יתכן , למחול לאדם האוכל חלב את עונש כרת בלי תשובה´ נה תורה אם ירצה הוכשם שלאחר שנית 55288 

שכך הוא , שלאחר שניתנה תורה נמסרו כל הטבעים של שכר ועונש לתורה, זה אם לא שיבטל את התורה 55289 

מכיון שנתברר לנו שגם הטבע הוא תורה , כן הוא ממש במהלך הטבע, שלא ישנו את תפקידם´ רצון ה 55290 

על כרחך מחויבים אנו לשמור טבע בלי , אינו כי אם גילוי רצונו יתברך לכל הנבראים שגם טבע, ממש 55291 

 55292 .שום טעם וסיבה רק לעשות רצונו ונחת רוח לפניו

, ה משנה את המצות התלויות בדרך ארץ וטבעו של עולם ולא שכר ועונש שלהם"ממילא מובן שאין הקב 55293 

שהרי אפילו צדיק גמור באכלו חלב , צדיק לרשע ועל כרחך כיון שניתנה רשות למשחית אינו מבחין בין 55294 

 55295 .כך בעובר על מצות הטבע על לא תצאו מוכרח הוא שיענש, לא יצילנו´ הוא בכרת וגם ה

אלא , דבר´ לא שאל על אפשרות הענין כי ידע שלא יפלא מה, שמואל ששאל איך אלך ושמע שאול והרגני 55296 

השיבו ´ וה, איך הוא מצות הטבע במעשה זה שאל, מכיון שידע שאסור לסור ממצות הטבע בשום אופן 55297 

, ובזה מבואר מה שבא משה רבנו אל פרעה בערמה באמרו, שכאן מצות הטבע היא עגלת בקר תקח בידך 55298 

אלא שנצטוה לדבר כך מפני שכן הוא מצות ? ולמה לו שידבר כן, דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו 55299 

 55300 .דרך ארץ

גם בלמעלה , כי מי שמכחיש השראת השכינה בטבע, אין תורה ל אם אין דרך ארץ"וזה ביאור דבריהם ז 55301 

ושבחו את האבות ששמרו דרך , ל כל כך על דרך ארץ"ועל כן הזהירו חז, מן הטבע אינו מאמין בהשגחה 55302 

, ולהיפך אם אין תורה אין דרך ארץ, כי דרך ארץ הוא יראת שמים וגופי תורה והוא היחוד השלם, ארץ 55303 

ואין חילוק ביניהם , ן הטבע הוא להראות שגם הטבע הוא למעלה מן הטבעשיסוד התורה שהיא למעלה מ 55304 

 55305 .´כלל כי יסוד שתיהם הוא רצונו יתב

 55306 .(ג"י´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח) 

 55307 

 55308 מאמר רנג

 55309 .(ב"ב כ"שמות י) ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר

ד מה שהיתה להם כבר לב, (.´ק ס"ב) מאחר שניתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע 55310 

וראיתי , ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, לישראל מצוה המגינה עליהם מפני המשחית 55311 

 55312 .ניתוספה כאן מצוה של ואתם לא תצאו, את הדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית

 55313 

נאסר עליו להביט , לוט ה את"אנו מוצאים בפרשת הפיכת סדום כשהציל הקב, כיצד הגנתה של מצוה זו 55314 

מבט על פעולות של דין יכולה להביא להרגשה אצל המביט כאילו הוא , בפעולות של דין הנעשים בסדום 55315 

שגם , משמעות הציווי של אל תביט אחריך היא, כאילו הוא יכול לעמוד גם במידה של דין, עומד חוץ לדין 55316 

בזכות זה אתה ניצול למרות , ותו של אברהםהצלתך באה מכיון שעמד לך זכ, אתה חייב בעונש של דין זה 55317 

ותבט אשתו ותהי נציב , אם תביט בהפיכתם הרי תיהפך לנציב מלח כפי שמחייב המצב שלך, היותך חייב 55318 

 55319 .מלח

בזמן שמידת הדין פועלת אין ,  משמעות המצוה היא, באותו מהלך מתפרש גם המצוה של ואתם לא תצאו 55320 

ההבטחה לאבות , מטעם של זכות אבות, שהגיע זמן הגאולהיציאת מצרים באה רק מטעם , לכם תקומה 55321 

הסתתרו והתחבאו בבית של דם פסח כדי שלא יפגע , מצד המצב שלכם ואתם לא תצאו, בעיתה אחישנה 55322 

שוב ניתנה רשות למשחית , כאילו המצב העצמי שלכם מחייב הצלה, אם תצאו מאותו הבית, הדין בכם 55323 

 55324 .לחבל

רק קיומה של מצוה זו יש בכחה לשמור , קיים ציווי של פחד הדין, דיןלמדנו כי חוץ מהידיעה על מדת ה 55325 

מסרו לבניכם כי רק , המצוה למסור לבנים עניני יציאת מצרים כוללת גם מצוה והוראה זו, מפגיעה של דין 55326 

רק , לא יוכל להצליח, אדם שאינו מפחד אדם שאומר יהיה טוב, אם תפחדו מדין תוכלו לעלות ולהצליח 55327 



ומבקש צד רחמים וחסד , רק כשהוא מפחד שמא גם בו תפגע מידת הדין, לא פחד ואימה מדיןאדם שהוא מ 55328 

 55329 .רק אז קיימת אפשרות שיוכל להצליח, לבל תפגע בו

ה חישב את "יש שפירשו כי הקב, ה חישב את הקץ מתפרש במפרשים בכמה אופנים"הענין של הקב 55330 

אנו מוצאים ´ הפסוק ליל שימורים הוא להאמנם על , החשבון ארבע מאות שנה מאז ברית בין הבתרים 55331 

הספורנו , ה שומר ומצפה לקיים הבטחתו להוציאם מארץ מצרים"י מפרש שהיה הקב"רש, פירוש שונה 55332 

אבל לא מצא את ישראל מוכנים וראויים לגאולה , שהיה מצפה להוציאם כי לא ענה מלבו, מפרש בהרחבה 55333 

 55334 .ה מחשב את הקץ"ל שהקב"כאמרם ז, ד הואואותה היה משמר ומצפה כי חפץ חס, עד אותה הלילה

לבד מגוף , ה היא החסד"אחת ממדותיו של הקב, ל היה רגיל לבאר דברים אלו במהלך זה"המשגיח זצ 55335 

אותה מידה , מדת חפץ חסד היא מדה הקודמת לגוף החסד, הפעולה של חסד אנו מוצאים כי הוא חפץ חסד 55336 

ש "לא מצא את ישראל מוכנים וראויים לגאולה כמ אבל, של חפץ חסד פועלת בזמן של כי לא ענה מלבו 55337 

עדיין לא היה זמן ראוי , אותו זמן שישראל לא היו מוכנים לגאולה שלא נזדככו עדיין נשמותיהם, בספורנו 55338 

 55339 .משמר ומצפה כי חפץ חסד הוא, אך במה שנוגע לחפץ חסד לא היו מעכבים, לפעולה של חסד

גם בזמן , צריך לדעת כי פועלת גם מידה של חפץ חסד, לחהיחד עם פחד הדין שהוא תנאי לכל עליה והצ 55340 

יסוד המידות הוא אל רחום , ה היא לעולם חסד"רצונו של הקב, של פעולות דין המטרה היא רק חסד 55341 

בכל דור ודור בשעה שרואים , שימורים לדורותם, ליל שימורים של פסח אינו נוגע לזמן זה גרידא, וחנון 55342 

וידיעה כי גם בשעת הדין פועל , פחד ואימה של ואתם לא תצאו, דיעות אלודין חייבים לחיות עם שתי י 55343 

 55344 .הענין של חפץ חסד

תכלית , תכלית הבריאה היא ליהנות מזיו השכינה, שתי הנהגות אלה דין וחסד באים בעצם כסדר אחד 55345 

אלא ויתור  כי בלי דין אין כאן, אבל אי אפשר להגיע לתכלית זה בלי דין, שכל אחד ואחד חייב להגיע אליו 55346 

על כל אדם בחייו הפרטיים , כדי שיהיה החסד של ליהנות מזיו השכינה שלם באה מידת הדין, בעלמא 55347 

אילמלא , על האדם להכיר בהם כנסיון שנועד כדי להתעלות על ידו, עוברים זמנים של נסיון זמנים של דין 55348 

 55349 .הם אבינולא היה מגיע למדריגותיו של אבר, היה אברהם אבינו עובר עשרה נסיונות

ה הוא ליל שימורים "אבל אצל הקב, שבנסיון רואים רק את מדת הדין, החסרון של דורנו הוא בזה 55350 

אם תתעקש תצליח , על האדם לנצל כח זה, יחד עם הנסיון שניתן לאדם ניתן גם הכח לעמוד בו, להוציאם 55351 

ל "הסבא זצ, מצרים בהרבה הזדמנויות אנו מזכירים זכר ליציאת, לצאת מן הנסיון באופן של התעלות 55352 

להלכה יוכלו לעולם לשאוב , כי המצב של יציאת מצרים בא לישראל פעם אחת למעשה, מסלבודקא פירש 55353 

התשובות על כל אלה חייבים להוליך , בעיות בחיים, הנהגות החיים, מאותו מצב פתרונות לבעיות השונות 55354 

 55355 .(מערכי לב)  .ה מנהיג את העולם"שם ראו שהקב, לפרשת יציאת מצרים

 55356 

 55357 מאמר רנד

לנגוף את מצרים וראה את הדם ולא יתן למשחית לבוא אל ´ ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו ועבר ה 55358 

 55359 .(ב"ב כ"שמות י) בתיכם לנגוף

מאחר וכל עיקרה של , ולמה יבוא המשחית אל בתיהם לנגוף, ולכאורה מדוע לא יצאו איש מפתח ביתו 55360 

ה עבר בעצמו בארץ "ועוד שהרי הקב, ת ישראלוכל מטרתה להציל א, המכה היה על בכורות מצרים 55361 

וכאן הוא אומר , לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, מצרים להכות את הבכורות 55362 

 55363 .שהמשחית ינגוף את היוצאים חוצה

היראה היא שכל אדם ואפילו צדיק צריך לפחד , וביראה, המתבונן בפרשה זו ילמד כלל גדול באהבה 55364 

, (´צפניה ג) וכנאמר, וכאשר מידת הדין מתוחה על הרשעים יפחד לנפשו, וון בידולנפשו שמא יש ע 55365 

והיה כל אחד מישראל , אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר, הכרתי גוים נשמו פינותם החרבתי חוצותם 55366 

וכל , והיו מתחבאים בכח המצוה שתגן עליהם, כשידע שמשפט הרשעים למיתה, מפחד לנפשו בלילה ההוא 55367 

 55368 .על פדות נפשו כשלא פגעה בו מדת הדין אחד שמח

לפי , הזהיר הכתוב את ישראל שלא יצאו מפתח ביתם בלילה ההוא, ל"ן ז"ואת הכלל באהבה גילה הרמב 55369 

ה עובר במצרים כמלך שעובר ממקום למקום וספקלטורים לפניו שלא יפגע בו אדם ולא יסתכל "שהקב 55370 

שלא יהיה כנדב , גן עליו משרפים ופמליא של מעלהלה, וכן והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, בו 55371 

 55372 .ואביהו שנשרפו באש כשנכנסו שלא ברשות

, בני בכורי ישראל ילד שעשועים, ה"שכל אחד מהם הוא בן יקיר להקב, ישראל ידעו ידיעה חזקה ונאמנה 55373 

לא ה "פ שהקב"ואע, ה בכבודו ובעצמו יורד לתוך מצרים להוציא את בנו שלא ישתקע בטומאתה"והקב 55374 

וגם משה לא התפלל שם והיה צריך לצאת מן העיר לפרוש , דיבר עם משה בארץ זו מפני ריבוי טומאתה 55375 

ם ומקום טנופת ובמקום טומאה בשביל "ה במקום עכו"שנגלה הקב, הרי גדולה חיבתן של ישראל, כפיו 55376 

 55377 .להוציא את בנו חביבו משם, (´ו ה"ר ט"שמו) לגאלן



עד שמי שיצא מפתח ביתו נחשב , במורא גדול זה גילוי שכינה, ר כבודוה ירד ועימו חיילותיו בכל הד"הקב 55378 

חרדים מאימת , כך ישבו בני ישראל ספונים בבתיהם, כפוגע בכבודו של מלך והמשחית רשאי לפגוע בו 55379 

בשלמות העבודה של וגילו , קוראים את ההלל ואוכלים את הפסח בשמחה, הדין וחסים במבטח המצוות 55380 

 55381 .(וסרלקט שיחות מ)  ברעדה

 55382 

 55383 מאמר רנה

 55384 .(ו"כ" שמות יב) והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם

ואם יש בן , וכן התם, אבל גם הבן החכם שואל מה העדות והחוקים, לפי המפרשים המדובר בבן רשע 55385 

יש להתבונן על מה הכינה לנו התורה תירוצים שונים על שאלות , שאינו יודע לשאול את פתח לו שישאל 55386 

ולא עוד אלא כי התורה רוצה שישאלו , ושאינו יודע לשאול, תם, רשע, חכם, סוגי הבנים שיהיו בעתידכל  55387 

והתורה לא דאגה כלל להכין , הרבה מצוות קשות ובלתי מובנות, וזה ענין רצוי ומצוה, הבנים בליל הסדר 55388 

 55389 ?וותומה נשתנה מצוה זו מכל המצ, לנו תשובות על שאלות וקושיות שישאלו הבנים בעתיד

חג היציאה , יש לנו לשאול על מועד קביעת החג הגדול הזה זמן חרותנו, לפני שננסה להסביר את זה 55390 

אבל עוד לא הגענו אל המנוחה ובודאי לא אל , ו בניסן בו יצאנו ממצרים"מעבדות לחרות שנקבע ליום ט 55391 

בסכנת , במצרים גרוע מכל השנים שהיינו, ימים נמצאנו במצב איום ונורא´ כי הלא בעוד ג, הנחלה 55392 

וכמו שצעקו מרוב פחד המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות , השמדה טוטלית מוקפים מכל הצדדים 55393 

 55394 .במדבר

, ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע, למה היו ישראל דומין באותה שעה, ל"וכמו שתיארו חז 55395 

כן היו ישראל דומין , בא לתופסהיצתה לחוץ הרי הנץ , אם תכנס לפנים הרי הנחש, והנה הנחש נושף 55396 

והלא יותר , (ב"ש רל"ילקו) עליהן מפורש בקבלה יונתי בחגוי הסלע, הים סוגר ושונא רודף, באותה שעה 55397 

כאשר נבקע הים ופרעה וחילו טובעו בים סוף ולא נשאר מהם , טוב לקבוע את החג ליום שביעי של פסח 55398 

 55399 ?עד אחד

ש בתפלת ערבית "וכמ, ח הוא היציאה מארץ מצרים ומטומאתהכי כל עיקרו של חג הפס, ומזה אנו רואים 55400 

למרות שמאז ועד עתה נמצאנו במשך הרבה תקופות , ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות העולם 55401 

מצב לא פחות מסוכן מזה שנמצאנו , ואכתי עבדי אחשורוש אנו, משועבדים לעריצי עולם ובגלויות שונות 55402 

 55403 .דים לאחשורושים שונים במשך אלפי שנות גלותנוועם כל זה שאנו עב, בו על ים סוף

, בתוך העבדות הקשה והנוראה, אנו קובעים ואומרים בפה מלא שיצאנו לחירות עולם ואנו בני חורין 55404 

וזה מפני שהחירות שזכינו לה ביום צאתנו , במצבים השונים שהיינו נתונים בהם ונתונים בהם גם היום 55405 

המעלה ´ והתורה אומרת כי אני ה, בן חורין אלא מי שעוסק בתורהאין לך , היא חירות רוחנית, ממצרים 55406 

וכל , שכל המודה בעול מצות מודה ביציאת מצרים, ופירושה של העלאה זו היא, אתכם מארץ מצרים 55407 

 55408 .(שמיני´ ספרא פ) הכופר בעול מצות כופר ביציאת מצרים

שאהיה לכם , שתשיגו זה ובספורנו פירש כי אמנם כוונתי כשהוצאתי אתכם מארץ מצרים היתה כדי 55409 

ובאור , ושתהיו קדושים ונצחיים בהדמותכם אלי במדות ובמושכלות כי קדוש אני, לאלקים בלתי אמצעי 55410 

 55411 .ל"אלקיך עמך המעלך מארץ מצרים איתא וז´ כי ה´ החיים פרשת שופטים על הפ

´ כיון שה אבל, אין בך כוח לעמוד במלחמה זו, בכוחך (מלחמת היצר) הן אמת אם היית בא למלחמה 55412 

והוא יכניע ´ כי כשבא אדם להיטהר ימינו יתברך מקבלתו ונדבק לה, אלקיך עמך כוחו גדול להצילך 55413 

, מפרק הקליפה מן הקדושה ומבררה´ כי זה מופת חותך כי ה, וגמר אומר המעלך מארץ מצרים, יצרנו 55414 

 55415 .ל"והוא סוד העלאת ישראל ממצרים כידוע ליודעי חן עכ

לא אמר אשר , ובשער בת רבים מדייק, אלקיך המעלך מארץ מצרים´ הה אמר אנכי "דוד המלך ע 55416 

וחייב אדם , ´כי יציאת מצרים היא עד היום ולא את אבותינו בלבד גאל ה, העליתיך רק המעלך לשון הוה 55417 

ט שערי טומאה של "ההעלאה ממ, ולכן העיקר הוא היציאה, לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים 55418 

וכל הנסים , ואפילו קריעת ים סוף האותות והמופתים, הגדולים שבאו אחרי כןולא כל הדברים , מצרים 55419 

ונסביר זה לבנינו על מה אנו חוגגים את , עמנו שבאו כתוצאה מהיציאה וההעלאה´ והנפלאות שעשה ה 55420 

אשר , חרות עולם לעם עולם, כי חג זה הוא על גאולתנו ופדות נפשנו, היום הזה כאשר אנו שוב בגלות 55421 

 55422 .(למען אחי ורעי)  .אלנו שנית לעיני כל חיגאלנו ויג

 55423 

 55424 מאמר רנו

ב "שמות י) אשר פסח על בתי בני ישראל בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל´ ואמרתם זבח פסח הוא לה 55425 

 55426 .(ז"כ



ה על בתי בני ישראל במצרים בשעת "על שם שפסח הקב, את חג יציאת מצרים קוראים אנו חג הפסח 55427 

כי הרי כל ענין  החג אינו אלא לזכר יציאת , מתאים לקרוא לו חג החירות לכאורה היה יותר, מכת בכורות 55428 

שעבוד שכל עיקר כונתו לא היה אלא למען , לזכר השחרור מן השעבוד הגדול הזה שאין דוגמתו, מצרים 55429 

ו את ביצתן של "הבה נתחכמה לו לקעקע ח, ולצורך זה נערכו כל מיני התחכמויות, ענותו בסבלותם 55430 

 55431 .ל מיני עינויים אכזריים שבכח האדםישראל על ידי כ

הרי נגלית לנו , על הפסוק ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, ל"אם נתבונן רק בפרט יחידי שביארו חז 55432 

מתחילה אמר להם פרעה לכל אחד מכם אני נותן , ל בפרך בפה רך"אמרו חז, כאן אכזריות לאין שיעור 55433 

הרי מובן , (´ר א"שמו) חימוד השכר ועשו יותר מדאי ובאו כולן ודחקו עצמן מפני, שכר לבנה שיעשה 55434 

 55435 .הדבר שאפשר לו לאדם באימוץ כל הכחות להגיע באופן חד פעמי למכסה גדולה ביותר של עבודה

ואם לא די בזה ! הלא זהו בבל יתואר, את המכסה הזאת לקח לו פרעה לחק שעל העושה למלאות יום יום 55436 

הם ילכו וקוששו , לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשוםלא תוסיפו , באה אחר כך הגזירה החמורה 55437 

, (´שמות ה) ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום תשימו עליהם לא תגרעו ממנו, להם תבן 55438 

 55439 .הלא זוהי כבר שיא ההתעללות האכזרית שאי אפשר לעמוד בה

ולא די בהצלתם , ד לגאולהמאפלה לאורה ומשעבו, והנה באה הגאולה ובבת אחת הוציאם מצרה לרוחה 55440 

ולא עוד אלא , מכות רבות במצרים ועל הים, נקמות נוראות ונפלאות, אלא עוד ראו נקמה בצריהם 55441 

הרי היתה ? היש לנו מושג מה ממדת האושר הגדול שהציפם אותה שעה, שנתעשרו עושר רב מביזת הים 55442 

 55443 !ושיזו יציאה מתהום השעבוד והדיכוי הגופני והנפשי אל פסגת האושר האנ

שנתגלו ´ דומה שהשם חג החרות הנהו השם המתאים ביותר והמבטא באופן בולט את גודל חסדי ה 55444 

מה טעמו של דבר והרי , חג יציאת מצרים אינו נקרא אלא חג הפסח, ולבסוף לא כן הדבר, ביציאת מצרים 55445 

הגדולים  ואף אם הוא חשוב במערכת הנסים והחסדים, הפסיחה על בתי בני ישראל אינו אלא פרט אחד 55446 

 55447 ?למה נקבע עיקר שמו של חג רק על זכר חסד פרט זה, שנתגלו אז

כי אמנם גדול הוא אותו החסד אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים , אכן רואים אנו מכאן חידוש נפלא 55448 

גדול הוא אותו , (´ק ס"ב) בשעה שניתן רשות למשחית ואינו מבחין בין רשע לצדיק, בנגפו את מצרים 55449 

ומדת הדין אין כל בריה יכולה , כי בשעת הסכנה שולטת מדת הדין, ה ממות בשעת הסכנההחסד של הצל 55450 

 55451 .מי יעמוד´ כמו שאמר הכתוב אם עונות תשמור יֿה ה, לעמוד בה

ואף על , (ז"ערכין י) ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין אין יכולים לעמוד"ל אלמלא בא הקב"וכבר אמרו חז 55452 

מ "מ, ´שהרי אפילו פרעה הכיר והודה בהשגחת ה, ´קים ויודעים את הפי שאותה שעה ודאי היו כולם צדי 55453 

וניתנה להם מצות הזאת , אלמלא קדמה להם מדת החסד, ו"לא היה אז בכוחם לעמוד בדין והיו נאבדים ח 55454 

 55455 .שעל ידה נצולו ממדת הדין, הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות

שהאפיל בגודלו על כל שאר החסדים  עד, גדול הוא איפוא חסד זה של הצלה ממות בשעת הסכנה 55456 

, עד שהם בטלים במציאותם לגבי חסד זה, ואף על עצם ענין הגאולה והחירות, והישועות הנסים והנפלאות 55457 

כי על כן כולל הוא הנס הזה של השארות בחיים בשעת הסכנה את כל , ומכולם אין מזכירים אלא אותו 55458 

 55459 .ליונה שאין למעלה הימנהכי אצורה בו מדת החסד היותר ע, שאר הנסים כולם

אינו אלא תוצאה מחוסר הערכה וידיעה מעמיקה , מה שנדמה לנו כי יש טוב ואושר גם מחוץ לעצם החיים 55460 

שאין אושר , ל בהשקפתם האלקית על חובת האדם בעולמו גילו לנו"אולם חז, בתפקיד האדם עלי אדמות 55461 

שערכה , מרום פסגת העליה הרוחניתכי על ידי החיים אפשר לו לאדם להגיע ל, מחוץ לאושר החיים 55462 

 55463 .ויקרתה אינם נאמדים ונשקלים אפילו עם כל חיי העולם הבא

אף אם , שאם פרצה דליקה בשבת אסור לעבור אף על איסור דרבנן כדי להציל ממונו, ואכן נפסקה ההלכה 55464 

עבור על אולם אם יש שם אף ספק רחוק של פיקוח נפש מותר ומצוה לכבות ול, ההפסד יגיע לרבי רבבות 55465 

מה שאין כל התורה על מצוותיה , כי החיים כוללים בתוכם מדה מרובה כל כך של טוב, כמה איסורי תורה 55466 

 55467 .(216נתיבות המוסר דף )  .אכן אין יוקר כיוקר החיים, ואיסוריה כוללת

 55468 

 55469 מאמר רנז

 55470 .(ח"ב כ"שמות י) את משה ואהרן כן עשו´ וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה

אלא מכיון שקבלו עליהם , ד יום"וכי כבר עשו והלא לא עשו אלא לאחר י, (מכילתא בא) ל"איתא בחז 55471 

ד יום היה להם שכר על כל רגע ורגע כאילו "ואם כן מאז עד י, לעשות מעלה עליהם המקום כאילו עשו 55472 

 55473 .והמחשב לעשות מצוה פי כמה וכמה בידו, מצוה אחת בידו, נמצא לפי זה שהעושה מצוה, עשו

ועל פי זה יעסוק בתורה כי , ם המלמד עצמו במדות אשר על פי זה יתנהג בשלום וריעותנמצא שהאד 55474 

מאז יכוין לכך ויחשוב , ועל פי זה יעסוק בגמילות חסדים ליחיד ולרבים, המדות סיבת שמירת כל התורה 55475 



ורגע  ונמצא שכרו כל רגע, כל רגע ורגע יש לו שכר כאילו עשה כל הפרטים, בזה ויקבל ויכין עצמו לזאת 55476 

 55477 .הפלא ופלא, עצמו מספר

ה "כי דוד המע, טוב לי יום שאתה עוסק בתורה מאלף עולות (.´שבת ל) ה"ה לדוד המע"וזה שאמר הקב 55478 

כמו שמצינו בלחמו , למד על מנת לעשות והכין את עצמו לכל דבר מועיל כמעשה הצדקה וגמילות חסדים 55479 

י ספק מי שאינו מכין עצמו לזה אין לו ובל, ת וישראל"עם גלית שחרף נפשו למות בשביל כבוד השי 55480 

, והתבונן בזה מאד כי נפלא הוא, ולכן תורתו טובה מאלף עולות יען כי בתורתו נכלל הכל, התשוקה הזאת 55481 

 55482 .דייקא (ו"תהלים ל)ב  וזהו להשכיל להיטי, כמה גדלה הצלחת האדם הטוב המכין עצמו להיטיב

מאן  (.ב"גיטין ס) ל"אז´ וזהו בחי, ת מלך להיטיב לעםה שלימד עצמו להיו"וזהו הענין של יוסף הצדיק ע 55483 

ואם כי לא יצא לפועל אבל , כי הם המכינים עצמם להלימודים היוצאים ממלך מטיב לעמו, מלכי רבנן 55484 

ליחיד , כמה גדולה היא הצלחת האדם להועיל להכין עצמו להיטיב לזולתו, ההכנה וההזמנה כמעשה דמי 55485 

וזהו כלל כל השלמות לשאוף לעצמו לימוד החכמות והמדעים והמדות , ורבים בגופו ונפשו לגופם ונפשם 55486 

 55487 .(ד"ב של"חכמה ומוסר ח)  .והבן היטב, כולם

 55488 

 55489 מאממר רנח

 55490 .(ח"ב כ"שמות י) את משה ואהרן כן עשו´ וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה

ולמה צריך , מויסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעול 55491 

נראה מדבריו כי בהתאמת ובהתברר לאדם חובתו , (מסילת ישרים) שישים מבטו ומגמתו כל ימי חייו 55492 

, בזה כבר הניח כל היסוד והשורש לכל בנין האדם, ובשימו מבטו ומגמתו להתכלית הרצויה, בעולמו 55493 

כי מבטו , ו הכל נעשהבאופן של נאנס ולא עשה גם כן מקבל שכר כאיל, ואפילו אם לא יבא לידי מעשה 55494 

אבל כשמתבוננים בדבר רואים כי , והנה אמנם שזה חידוש גדול הוא, ומגמתו של האדם היא עיקר הכל 55495 

 55496 .י בהקדמתו שכפי רוב פרסומם ההעלם מהם מצוי מאוד"הוא שאמר המס, ל"אמנם סוד זה מלא בחז

נא שם עבירה לשמה היא ולפי המסק, גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, (7הוריות י) ל"אמרו חז 55497 

עבירה לשמה הלא אין בה כל , לומדים אנו מזה יסוד נורא בגודל הענין של לשמה, כמצוה שלא לשמה 55498 

שגם עבירה , ענין לשמה הוא דבר גדול כזה, אלא כיון שעשאה לשמה, כי המעשה עבירה הוא, מעשה 55499 

 55500 .תיעשה כמצוה שלא לשמה

אשר בסגולתה שהיא , אשר זהו ביאור ענין של לשמה, בכח גדול כזה יש בלשמה אם אך פניהם כלפי מער 55501 

נראה בפשטות כי היה , ולו יצויר כי יהיה לו לאדם להתעסק כל ימיו בעבירות והן לשמה, מדחה כל עבירה 55502 

זאת אומרת , כי יתכן כי בענין לשמה לבד מספיק לו לאדם להשלים עבודתו ושליחותו בעולם, לו לעשותן 55503 

 55504 .כי לשמה היא עיקר התכלית

וזה מצד גדלות , אלא שבמעשה של מצוה מצאו היתר בשלא לשמה, שלא לשמה מופרך הוא בתכלית 55505 

שאף שתכלית הכל היא רק הלשמה אבל ביודעם סגולת המצוה וכוחה מותרת בשלא , הענינים אשר במצוה 55506 

אבל התכלית באמת , שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שסוף סוף המצוה תביאהו ודאי לידי לשמה, לשמה 55507 

 55508 !דוקא הלשמה היא

והלא לא עשו עד ארבעה ? וכי מיד עשו, וילכו ויעשו בני ישראל, (ב"מכילתא בא י) ל"כן אמרו רבותינו ז 55509 

הרי שאף שעדיין לא עשו , אלא כיון שקבלו עליהם לעשות מעלה עליהם כאלו עשו מיד? עשר לחודש 55510 

שמקבלין שכר , בענין שכר והענין אינו כמו שמורגלין ללמוד שזהו רק, התורה קראה לזה כבר ויעשו 55511 

שאם אך קבלו עליהם , לא כן הדבר אלא שזהו באמת מהסוד הגדול של מחשבה וקבלה, כאלו עשו 55512 

כי כבר נגמר , אף אם נאנסו ולא עשו לא היה בזה שום גרעון, אז עם וילכו לבד כבר נשלם ויעשו, לעשות 55513 

 55514 .ויעשו ולא חסר ולא מידי

הוא יסוד החסידות , רה עצמה כבר נשלמה כל העבודה התמימהאז בהמט, אם אך יש כאן המטרה הנכונה 55515 

המטרה בלבד היא כבר המצוה , אם רק המטרה נכונה גם טרם המעשה כמעשה דמי, ושורש העבודה 55516 

הלשמה והמטרה , השלא לשמה לבד המטרה לבד זוהי הרעה הכי גדולה, וכמו כן בצד השני! היותר גדולה 55517 

 55518 !הם תכלית הכל

כי בברית מילה שלו היו שם גדולי ישראל ונתעסקו , על תחילתו של אחר (.ו"יגה טחג´ תוס) ל"מובא בחז 55519 

ו "אמרו לו ח? אמר לון אבויה אביו מה באתם לשרוף את ביתי, בתורה וירדה אש מן השמים והקיפה אותן 55520 

לא , והיו הדברים שמחין כנתינתן מסיני, מתורה לנביאים לכתובים, אלא יושבין היינו וחוזרין דברי תורה 55521 

ולפי שלא היתה , אם יתקיים הבן הזה לתורה אני מפרישו, אמר הואיל וכך כחה של תורה? באש נתנו 55522 

 55523 .כוונתו לשמים לפיכך לא נתקיימו בו

עד כדי כך , ולא הועיל לו כל תורתו שלמד אחרי כן, הנה בשביל כוונה זו שלא לשמה יצא מה שיצא 55524 

יינו מכירים היטב שבמחשבה לבד הכל נגמר בין לו ידענו כוחה של מחשבה ה, גדולה כוחה של מחשבה 55525 



איך שבמחשבה במטרה לבד הכל נגמר , לו היינו יודעים איזה סוד היא המחשבה! לטוב ובין למוטב 55526 

 55527 .כי אז היינו מבינים היטב שכל התוצאות מהמטרה הינן כקטנות ממש, בתכלית

והעולם החזיקו בהטפלים , טפליםל מוולוזין היה מעורר על שלשה דברים שיש בהם עיקרים ו"חיים ז´ ר 55528 

ויש בה גם , אשר העיקר הוא עזיבת החטא והקבלה להבא, ואחד מהם הוא ענין התשובה, יותר מהעיקרים 55529 

, והעולם הגדילו את הבכיה הרבה יותר מן העיקר, כן ענין של בכיה אשר לגבי העיקר הנה זה כטפל 55530 

שאמנם צריכין , כמו למילתא דחסידותאמתיחסים לענין של לשמה , ולבסוף כמעט שנשתכח זה העיקר 55531 

ולא מתבוננים כלל כי ענין הלשמה זהו , אבל אין אסון וכשר הדבר גם בלתי לשמה, לכוון לשמה גם כן 55532 

 55533 !התכלית ועיקר העיקרים

אשר נקוט אצלנו וכן מאומת ומושרש בכל , אמנם הטעות והשכחה בזה באה מתוך שבחן של ישראל 55534 

 55535 ל"וכן אמרו ז, וכל מה שהמעשה הוא יותר יבש ופשוט הוא התכלית, ישראל רוממות הענין של מעשה

ומשום זה יצא אשר נשתכח לגמרי היסוד העיקר של , תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, (.ז"ברכות י) 55536 

 55537 .והמבין יבין כי אמנם שני הענינים האלה אינם סותרים כלל, לשמה

כי ישנם בחינות , באנו באותה הדרגה אמנם אל נטעה עצמנו לדמות שבאיזו מחשבה של לשמה כבר 55538 

מאיר ´ שמי שחושב שלומד תורה לשמה התנא ר, ל ואמר"חיים ויטל ז´ וכבר הזהיר ר, וסימנים לדבר 55539 

כ יסתכל בעצמו ויראה אם אמנם "וא, כי כן אמר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, מכחישו 55540 

 55541 .ח מצבו ודרגתו באמתמזה יידע ויוכ, מאיר´ זכה לכל הדברים אשר מנה שם ר

´ מ א"חו) ל"ר ז"וכבר הוכיח אדמו, שאמנם בקושי גדול התירו זה, נתבונן בכל דברינו בענין שלא לשמה 55542 

כ זאת אומרת דוקא "א, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ל בהיתר של שלא לשמה"כי אחרי שאמרו ז, (ח"ר 55543 

כ צריכים להכיר אצלנו "א, אוובאם לאו ל, אם האדם עומד במצב כזה שמתוך שלא לשמה יבא ללשמה 55544 

ו "כ אנחנו ח"א, כ עלינו לומר כי איננו עומדים על הדרך המביא ללשמה"ובע, ולראות את המהלך 55545 

 55546 .(דעת תורה)  !ירחם´ מופרכים מכל ענין ומכל מדה נכונה ה

 55547 

 55548 מאמר רנט

שמות ) הכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השבי´ ויהי בחצי הלילה וה 55549 

 55550 .(ט"ב כ"י

, כי לכל אחד ואחד בא ענשו מסיבה וטעם מיוחד, משטחיות הפסוק נראה כי פרט את כולם ללמדנו 55551 

בני ´ והנה בטעם מכת בכורות נקוב בפירוש בפסוק כה אמר ה, ובמכילתא אמנם פירש הטעם לכל אחד 55552 

ה על מכירת "חתם הקב ומדרשו כאן, י שם לשון גדולה"וברש, הנני הורג את בנך בכורך, בכורי ישראל 55553 

 55554 .הבכורה שלקח יעקב מעשו

כל זה כי , שכל הענין של בכור אשר מצינו בו הרבה דינים וזכות עבודה, ולולי דמיסתפינא הייתי אומר 55555 

כי אתה כחי , יעקב אבינו אמר לראובן ראוי אתה להיות יתר על אחיך בכהונה ובמלכות, הוא הראשון 55556 

בשביל , ל בראשית ברא אלהים"בגדר אשר מצינו בחז, כה בכלוהראשית ראוי הוא וזו, וראשית אוני 55557 

, בשביל משה רבינו שנקרא ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו, התורה שנקראת ראשית 55558 

 55559 .בשביל ביכורים ראשית בכורי אדמתך, בשביל מעשרות ראשית דגנך, בזכות חלה ראשית עריסותיכם

ראשיתו של , בהראשית בה היצירה המהוה של כל העצם, הסוד הראשית הוא כי הכל הולך אחר ההתחל 55560 

כן , ומעלה זו היא בכל דבר ודבר, ועל כן הראשית של כל דבר חשובה היא, דבר הוא יסודו והוא עיקרו 55561 

ראשיתם של הויות הדברים קודש הם מפני זו המעלה כי , כן בפירות וכן בבעלי חיים, בחלה וכן בתבואה 55562 

אין זה רק כסימן בעלמא אלא קריאת שם , ´ראשית עריסותיכם תתנו לה ובאמרו, הם ראשיתם והתחלתם 55563 

 55564 .היא הראשית המהוה את זו הקדושה, העצם של המעלה

ובחוכמתא רבתא הגדיל יעקב על , יעקב ועשו לחמו כל כך על הבכורה, בכורה היא מעלה של ראשוניות 55565 

, לחמו על סתם איזה דבר בעלמא ולא, ולבסוף אמנם בכה עשו מרה על אבדן בכורתו, עשו וזכה בבכורה 55566 

ובזכיית הראשית קונים , הראשית היא עיקרן וכולן של דברים, המלחמה היתה על הכל כי בכורה בכל היא 55567 

כאלו יתר הבנים , כי יש לו המעלה של ראשית והראשית היא העיקר, הכל ועל כן לוקח הבכור פי שנים 55568 

 55569 .נקראים כטפלים לו

כל מציאותו של הכלל ישראל היא , הכלל ישראל הוא ראשית הבריאה ,הוא סוד אמרו בני בכורי ישראל 55570 

הנוגע , הוא ראשית תבואתו והוא הבכור באמת, ה"הכלל ישראל נקרא ראשית אצל הקב, במעלת הראשית 55571 

ועל כן כל אוכליו יאשמו כי , כי ראשית היא החביבות, (.ז"גיטין נ) ה"בהם כאלו נוגע בבבת עינו של הקב 55572 

 55573 .ונגיעה בראשית היא נגיעה בכל מכל כל, יתנוגעים הם בהראש

נוגעים אתם בכל , ראשית הוא ישראל ואם נוגעים אתם בהראשית, היא התביעה לפרעה בני בכורי ישראל 55574 

ואם , אם יש בכור אם נהרג ואם אין בכור אב נהרג, ועל כן הנה אנכי הורג את בנך בכורך, היסוד והעיקר 55575 



ובהריגת הראשית הנה זה , אשר במעלה של ראשוניות היו נהרגיםכולם , אין בכור אב גדול הבית נהרג 55576 

ובהעדר הראשית , ראשיתו של דבר הוא כולו של דבר, כי אין בית אשר אין שם מת, הריגת כל מצרים 55577 

ולא ניתנים , נפלאים הדברים מאוד בענין הבכורה ובביאור מכת בכורות, והוא כנגד מדה, העדר הכל 55578 

 55579 .(דעת תורה)  .הדברים להאריך בהם יותר

 55580 

 55581 מאמר רס

 55582 .(ה"ב ל"שמות י) ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות

כי הנה במעשה המשכן הנשיאים לבדם הביאו האבנים , ל כל אחד שאל לפי מעלתו"ע ז"ואומר הראב 55583 

כדי לשאול מהם , מעלה מיוחדת צריכים כדי לשאול מהמצריים חפצי ערך יקרים, היקרות והבושם והשמן 55584 

במצב זה לא לכולם היה , דרוש אומץ לב מיוחד לפי מצבם אז בהיותם עבדים מושפלים, דברים יקרי ערך 55585 

 55586 .לבוא לאדוניהם ולדרוש מהם חפצים יקרים כלי כסף וכלי זהב, אומץ לעשות כדבר הזה

במכוון , בזויותהם הועסקו בעבודות הכי , מאות שנים עבדו בני ישראל בעבודת פרך כעבדים מושפלים 55587 

ואם משום מגמתו , אם כדי שלא יבואו במשך הזמן למרוד בו ובעמו, לא נתן להם פרעה עבודות מכובדות 55588 

 55589 .ולעקור מהם כל רגש של חשיבות אנושית ותחושה של עצמאות ועצמיות, לבזותם ולהכניעם

גולה שבאה להם ס, בשכלם הזך ובמדותיהם הטובות והעדינות, פרעה ידע והכיר במעלותיהם של ישראל 55590 

שלא , ולכן בחר עבורם עבודה קשה ובזויה כדי להבאישם בפני המצרים, ירושה מאבותיהם הקדושים 55591 

מאד חשש שמא יקרה כך ועוד ילכו , יתערבו בהם ולא ימשכו אחריהם ושלא יבואו להזדווג אליהם 55592 

אז עצם קיום העם ו, הלא כבר שמע על מספר של מצריים שהזדווגו לבני ישראל והם הערב רב, להתגייר 55593 

 55594 .ואולי אף יתמוטט וייעלם מן העולם, המצרי יועמד בסימן שאלה

והעבדות והשפלות הטביעו רושם חזק ועמוק בגופם , וכיוון שעברו על עם ישראל מאות שנים בשיעבוד 55595 

לא , כבר לא יכלו להעיז פנים לבקש ולשאול מהמצרים דברים וחפצים יקרים כלי כסף וכלי זהב, ונפשם 55596 

הדבר תלוי עד כמה השפיעה עליהם הגלות , י ישראל היו שווים בכוח נפשם לשאול שאלה זוכל בנ 55597 

כי תלוי עד כמה , ולכן אומר האבן עזרא שכל אחד שאל לפי מעלתו, והעבדות השפעה נפשית עמוקה 55598 

ויש ששאל פחות , יש ששאל הרבה ובקומה זקופה, יש מי שנפגע פחות ויש מי שנפגע יותר, נפשם נפגעה 55599 

 55600 .ולכן שאלו רק מעט ואף זאת בהכנעה ומתוך בושה, י שהשפלות פגעה בו הרבהמפנ

נפשם היתה גבוהה ורוחם , ובנפשם עוד פועם כבוד ישראל, אבל הנשיאים שלא איבדו את ערך עצמיותם 55601 

כל אחד שאל , המצרים נתנו לכל אחד כפי בקשתו בהתאם למדת אומץ הלב, נעלה ושאלו אבנים יקרות 55602 

ע כאן לבין פירושו "ויש קשר בין מה שאמר הראב, ה כל אחד לפי כוחו"קיימו את צו הקבהם , לפי מעלתו 55603 

, אשר יעשה לכם היום´ אתם לא תלחמו רק תראו את ישועת ה, ל"וז´ פ התיצבו וראו את ישועת ה"עה 55604 

 55605 ?ולמה לא ילחמו על נפשם, ויש לתמוה איך ירא מחנה גדול של שש מאות אלף איש מהרודפים אחריהם

וזה הדור היוצאים ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים , בה כי המצרים היו אדונים לישראלהתשו 55606 

הלא תראה , והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה, ואיך יכול להלחם עם אדוניו, ונפשם שפלה 55607 

והשם לבדו עושה גדולות ולו נתכנו , ולולי תפלת משה היה חולש את ישראל, שעמלק בא בעם מועט 55608 

עד שקם דור , כי אין בהם כח להלחם בכנענים, סיבב שימותו כל העם היוצא ממצרים הזכרים, עלילות 55609 

 55610 .ל"והיתה להם נפש גבוהה כאשר הזכרתי בדברי משה עכ, אחר דור המדבר שלא ראו גלות

, כי הגלות לא השפיעה עליו לרעה, לכן מי שהיתה לו נפש גבוהה יכול היה לשאול בנפש רחבה מהמצרים 55611 

ה הטביע בנפש הישראלית את הסגולה הזו של עזות "והקב, סיונות והגלות דוקא העלו אותם על נסהנ 55612 

´ אופיים ויופיים נאמנים לה, שבכל הנסיונות ובכל הגלויות ישארו שלמים בצורתם ועצמותם, וגבורה 55613 

 55614 .(מעייני החיים)  .וישראל עזים שבאומות הם צריכים וזקוקים לסגולה זו, תורתו ועמו

 55615 

 55616 ר רסאמאמ

 55617 .(ו"ב ל"י) נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום וינצלו את מצרים´ וה

ניצוץ האור שהיה בהם גנוז וטמיר , שהאיר והבהיק את חן העם´ לא כתיב ויתן חן לעם רק חן העם פי 55618 

 55619 .(שפתי צדיק) וזהו חן העם שהיה בהם כבר נתן בעיני מצרים, בפנימיותם אותו האור האיר לחוץ

יש מן החכמה מה שהוא צפון , האדם הוא כמטמון הנסתר, בחיי הספרדי בעל חובת הלבבותאמר רבינו  55620 

, בלב האדם נמצא עניני האמת ובירור החכמה הדומה למטמון הנסתר, בלבות החכמים כמטמון הנסתר 55621 

כן החכמה הנמצא בלבות בני אדם , שרק העפר שעליו מכסה אותו עד שבני אדם אינם יודעים ממנו מאומה 55622 

ולא תושג אם לא ישתדל לדלותה בכוח , והם אינם יודעים מה שטמון בכח חכמתו, בכוחו נסתר 55623 

 55624 .התבוננותו



החכמה תקועה בתולדות האדם ובכוח הכרתו , (´משלי כ) מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה 55625 

, ה לגלותווהנבון המשכיל ישתדל לחקור מה שיש בכוחו ובמצפוניו מן החכמ, כמים הטמונים בלב הארץ 55626 

ואמרו על אחד מן החכמים כי היה יושב עם בני אדם , וישאבנה מלבו כאשר יחקור על המים בעמקי הארץ 55627 

כמה חן ויופי , (חובת הלבבות הקדמה) וכשהיה מתייחד עם אבריו היה אומר הבו אור הצפון, עד חצי היום 55628 

 55629 .הנפש נסתר ונטמן ביצירת נפשו של אדם

חקר עליו וימצאהו , שנכנס בחצר אחד מאוהביו והרגיש שיש בה מטמוןוזה דומה לאחד מחכמי החוזים  55630 

עד ששב , לקח ממנו מעט ומרקו במלח ובחומץ וישטפהו וייפהו, כסף שחור מן החלודה שעלתה עליו 55631 

ואני כיוונתי , כ ציווה בעל הבית לעשות בשאר המטמון כן"ואח, הכסף אל צורתו הנאה ואל הדרו וזיוו 55632 

כדי שיעשה כן מי שרוצה להתקרב , לגלות אותם ולהראות פני זוהר מעלותם, בבותלעשות כן במטמוני הל 55633 

 55634 .(חובת הלבבות בהקדמה) כ"אל האלקים ע

אעא דלא סליק ביה , רב מתיבתא נחית וגלי מה דשמע לעילא מלה חדא ולא יתיר, (ח"שלח קס) ק"ובזוה 55635 

גופא דלא סלקא ביה נהורא , (ירעץ שלא נאחז בו האור כותשין אותו ומא) נהורא יבטשון ביה ואנהיר 55636 

הגוף שאור הנשמה אינו עולה בו מכים בו ויעלה אור ) ,יבטשון ביה ויסלק נהורא דנשמתא לאנהורא 55637 

כי האור אינו , צריך לשבור את הלב ולהוציא ממעמקים את האור החבוי והנסתר במכמני נפשו, (הנשמה 55638 

 55639 .נראה ואינו זורח להוציא את החן והיופי של נשמתו החוצה

כן יביאנו למשפט על , ה ידין דינו ויוציא משפטו על האדם שאינו מוציא את הרע מקרבו"וכשם שהקב 55640 

על הכוחות והסגולות , על האור הגנוז שלא נתגלה ולא יצא לאויר העולם, הטוב הצפון שנשאר בו 55641 

תעכב אורו של משיח מ, המבורכים והנסתרים שניתן לאדם כדי לגלותם ולהוציאם מן הכוח אל הפועל 55642 

ה יביא "הקב, (ב"יבמות ס) אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, בגלל אלו הנשמות שלא נבראו 55643 

 55644 .(מעייני החיים)  .אותם למשפט על הנעלמות הללו שצריכים היו לבוא לידי גילוי

 55645 

 55646 מאמר רסב

 55647 .(ט"ל ב"שמות י) ויאפו את הבצק עוגות מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים וגם צדה לא עשו להם

מגיד שבחן של ישראל שלא אמרו היאך נצא למדבר בלא צדה אלא , י וגם צדה לא עשו להם לדרך"ופירש 55648 

הוא שמפורש בקבלה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא , האמינו והלכו 55649 

כאשר מליוני אנשים  כשנתבונן הרי זו מדריגה עליונה, ´ומה שכר מפורש אחריו קודש ישראל לה, זרועה 55650 

 55651 .ומיד שמצוים עליהם לצאת יוצאים ללא שום הרהור על העתיד, קמים מבלי להתכונן כלום

ולהלן דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי , אמנם נזכרת מדריגה זו לישראל בתורת חסד נעוריך 55652 

ו היאך נתקרב אל י ממכילתא להגיד שבחן ששמעו לקול משה ולא אמר"ופירש רש, החירות ויעשו כן 55653 

 55654 .אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם, רודפינו

, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, והנה בעומדם במדריגה נשגבה זו חזרו ואמרו למשה 55655 

, ´וכן לאחר שזכו לקריעת ים סוף ולאחר שזכו לשיר את השירה לה, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים 55656 

ובספרים  כתבו על זה שאילו זכו , שוב וילונו העם על משה לאמר מה נשתה, י ואנוהווזכו לגילוי זה אל 55657 

וכן להלן וילונו כל עדת בני , ומפני שהתלוננו לא זכו והיו זקוקים למים, היו מתקיימים גם ללא מים בנס 55658 

בלי איך ירדו ממדרגה כה גבוהה של וגם צדה לא עשו להם לדרגת המ, ישראל על משה ועל אהרן במדבר 55659 

 55660 .וילונו כל עדת בני ישראל, אין קברים

וכדי לעמוד על הענין , אנו למדים כאן שבתוך בני ישראל קיימות שתי המדריגות באותה שעה ובבת אחת 55661 

שחורה , שחורה אני במעשי ונאוה במעשי אבותי, שחורה אני ונאוה, (´ר א"שהש) נעתיק דברי המדרש 55662 

ונאוה אני במצרים , י במצרים וימרו בי ולא אבו לשמוע אלישחורה אנ, אני בפני עצמי ונאוה בפני קוני 55663 

שחורה אני , ונאוה אני בים זה אלי ואנוהו, שחורה אני בים וימרו על ים בים סוף, בדם הפסח ובדם המילה 55664 

 55665 .נעשה ונשמע´ ונאוה אני בחורב כל אשר דבר ה, בחורב יעשו עגל בחורב

שחורה אני במרגלים ונאוה , במדבר בהקמת המשכן ונאוה אני, שחורה אני במדבר כמה ימרוהו במדבר 55666 

, ונאוה אני בשטים ויעמוד פנחס ויפלל, שחורה אני בשטים וישב ישראל בשטים, אני ביהושע וכלב 55667 

אם בשחורים , שחורה אני במלכי ישראל ונאוה אני במלכי יהודה, שחורה אני בעכן ונאוה אני ביהושע 55668 

 55669 .מה וכמהבנביאים שלי על אחת כ, שלי כך אני נאוה

כל אדם יש , יסוד שבכחו לרומם את האדם למעלה למעלה, ´דברי המדרש משמשים יסוד עצום לעבודת ה 55670 

אסור לו לאדם להתייאש מפני החולשות שבו כי לעומתן יש בו , בו גם שחורה וגם נאוה חולשות ומעלות 55671 

הוא בעל , טובה אחרתאדם שיש בו מידה פחותה יתבונן שמאידך יש בו גם איזה מעלה או מידה , מעלות 55672 

ישוב , שמא מעתה יתגאה בעצמו מפני המעלה שבו, חסד ומוכן לכתת רגליו עד קצה תבל כדי לסייע לזולת 55673 

 55674 .ואת כלל ישראל באופן כללי, מציאות זו מקפת כל אדם באופן פרטי, ויתבונן בצד השחורה שבו



ותמיד , והגוף הוא השחורההנשמה שבאדם היא הנאוה , המקור של שני הכחות האלה הם הגוף והנשמה 55675 

וגם לא להתייאש , אסור לו לאדם להתפעל בראותו עד כמה פחות כח הגוף שבו, נלחמים הן אחד בשני 55676 

הנה עברו לו גם זמנים שבהם , כי הגם שעברו עליו זמנים חלשים, בראותו שפעמים הגוף גובר על הנשמה 55677 

של אין זה מגרע מעמידתו בנסיון בשעה ואם כי לפעמים נכ, עמד בתוקף במצבים של נסיון וגבר עליהם 55678 

 55679 .שעמד

שכאשר ראה יעקב , אנו מוצאים בברכת יעקב את אפרים ומנשה, ענין זה של שני מצבים באדם בבת אחת 55680 

לפי שעתיד ירבעם ואחאב , י בקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו"ופירש רש, את בני יוסף אמר מי אלה 55681 

כשראה יוסף כך , אלה מהיכן יצאו אלו שאינן ראויין לברכהויאמר מי , לצאת מאפרים ויהוא ובניו ממנשה 55682 

ואמר רבון העולם אם הן ראויין לברכה אל תחזיריני היום , ה"מיד נשתטח בקרקע ובקש רחמים לפני הקב 55683 

 55684 .ה רוח הקודש ביעקב וחזר וברכן"מיד הכניס הקב, בבושת פנים

בה זו בתוקפה גם לאחר בקשת הרחמים וסי, מאמר זה תמוה שהרי סילוק השכינה היה מפני ירבעם ואחאב 55685 

אמנם כשנעיין בברכת יעקב נמצא , שהרי בסוף עמדו רשעים אלה וכיצד הועילה התפילה, של יוסף 55686 

ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל , והטעם כתוב בתורה, שהקדים את אפרים לפני מנשה 55687 

שעתיד גדעון לצאת , י גם הוא יהיה לעם"פירש רשו, ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים 55688 

שעתיד יהושע לצאת ממנו שינחיל את , ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו, ה עושה נס על ידו"ממנו שהקב 55689 

 55690 .הארץ וילמד תורה לישראל

לפני בקשת הרחמים לא ראה יעקב אלא , ירבעם ואחאב יהושע וגדעון, באפרים ומנשה היו שני הכחות 55691 

, ועילה בקשת הרחמים שתשרה עליו שכינה ויראה גם את הכח השני יהושע וגדעוןוה, הכח הראשון 55692 

 55693 .שהרי זהו צורתו של כל אדם שחורה אני ונאוה, ומאחר שיש בהם שני הכחות ודאי ראויים לברכה

 55694 

ואל לו להתיירא מליכנס אל , על האדם להכיר כי מלחמה זו שבין השחורה והנאוה היא מלחמה תמידית 55695 

ואם כי לפעמים קורה , ואמנם ראוי לו לאדם להעריך את המעלות שיש בו, ות הנאוה שבוהמלחמה באמצע 55696 

חמדת , תאוה, גאוה, גם אם נכשלים לפעמים במידה רעה 0,ממלחמתו 0להפסיק0לו 0אל 0והוא מנוצח  55697 

 55698 .חייבים להמשיך ולהכות את היצר כמה שאפשר, הממון

רק זאת אפשר , י אפשר לידע את ערכה של המכהכי לעולם א, לא להיות בייאוש ולא להיות שבע רצון 55699 

, וכל ההתרשלות והנפילה של אדם אינו אלא מסיבה זו, וצריך לידע כי כל הכאה היא תוספת לצד הטוב 55700 

 55701 .שהוא מתייאש מעצמו ומדמה כי לאחר כשלון כבר נחרץ מצבו ואין בידו לשנות

ו כי ההשפעה של "ולא להתרפות בזה ח ,כי אדם לעמל יולד, הנסיונות תדירות וכנגדן מוכרחות התפילות 55702 

כי להיאבק ביחידות , והעצה היחידה להאבק בתמידות ולהתחזק בתוך החבורה, העולם סוחפת אחריה 55703 

לומדים יחד מתפללים יחד ומתחזקים יחד ומרגישים קשורים לרבים , קשה מאד ואיש לרעהו יאמר חזק 55704 

עבור את המלחמה כמנצחים את השונא הגדול ותוכלו ל, ותתחזקו אחד עם חבירו´ יתן ה, ולישיבה אחת 55705 

 55706 .(מערכי לב)  .ולראות בגילוי כבודו יתברך

 55707 

 55708 מאמר רסג

 55709 .(´ב מ"שמות י) ומושב בני ישראל במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

, ה הוא מדה כנגד מדה"אמר רבי חנינא שכל מדות הקב? וכי מאחר שישראל חביבים למה מסרם ביד אויב 55710 

והיה הדבר קשה , למצרים היו בני אמהות מבזין בני השפחות ולא נהגו בהם אחוה בתחלה קודם שירדו 55711 

ה איך אעשה להם שיקבלו "אמר הקב, ק צווחת ואומרת כולך יפה רעיתי"והיתה רוה, ה"מאד בעיני הקב 55712 

ובשעה שנגאלים יאמרו כולם עבדים היינו לפרעה , אורידם למצרים ויהיו כלם עבדים? בני השפחות 55713 

וידעו לעשות שלום בין , ה לכל באי עולם"כ למה להודיע גדולתו ושבחו של הקב"וכ, שוים ונמצא כולם 55714 

 55715 .(פסיקתא) לכך נקרא שמו שלום, בריותיו

המאורע הראשון והמכריע שהניח את , המאורע הגדול והנורא בחיי עמנו, ´מבהיל למתבונן להשיג דרכי ה 55716 

לא בא אלא כדי להשוות את הרוחות , מצריםזכרונו וחותמו כמעט על כל מצוות התורה והוא שעבוד  55717 

שהיו קוראים לבני , ולהסיר משבטי יֿה וצאצאיהם בכל הדורות ההתנשאות של האחד על חברו, והדעות 55718 

לא היה צריך עמנו להזדקק לאותו , ומה נורא להתבונן בענין זה שאילולא התנשאות זו, השפחות עבדים 55719 

לא היינו באים לידי גלגול , קב אחוה והשתוות באחיהםלו היו נוהגים בני יע, כור של שעבוד מצרים 55720 

 55721 .מצרים

ולא היו מגלים רגש הבוז לאחיהם צאצאי , אילו היו בני האמהות מוותרים קצת על הרגשת יתרון היחס 55722 

! אכן שזה מבהיל ומאיים! היינו מצליחים למנוע כל ענין הגלות האיומה של שעבוד מצרים, השפחות 55723 

, ים היו מוסרים את נפשם לכבד את אחיהם הנחותים לפי הרגשתם הפנימיתובודאי שלו ידעו זאת השבט 55724 



והיא שעבוד מצרים שבא להם תגמול על יחסם , והיו מונעים את המצוקה האיומה מבניהם ומבני בניהם 55725 

 55726 .לאחיהם

נאלצו הם ובני בניהם להתנסות ולהזדכך תוך , נמצא מזה שמה שלא השכילו לעשות בתכסיסים מוסריים 55727 

, התנשאותם גרמה להשפלתם הם ואחיהם עד כדי השתוות גמורה, יומים גופניים ונפשיים כאחדעונשים א 55728 

אבל נאלצו לשלם במחיר כבד ואיום של גלות רדו כדי לבוא , עד כדי טשטוש גבולי היחס והכרת היתרון 55729 

 55730 .לידי השתוות

בל לפעמים מעט שכדאי לספוג ולק, ומאותו המעשה הנוגע לכלל האומה יכול גם הפרט ללמוד ולהבין 55731 

כי מה שלא יעשה האדם בנדיבות לבו מתוך ערכי , עלבון ונזיפה ואף בושה בכדי להציל את העתיד 55732 

שאם ישראל אינם , (ז"סנהדרין צ) ל"וכמאמרם ז, ייאלץ בסופו לעשות מתוך צער ויסורים חלילה, המוסר 55733 

תנה לנו היכולת להזדכך היינו שני, ה מעמיד להם מלך קשה כהמן ומחזירם למוטב"הקב, עושים תשובה 55734 

 55735 .י שליח קשה מבחוץ"או לעשות תשובה מאונס ע, י הכנעה מתוך נדיבות לב מוסרית"ולהטהר ע

היסורים האיומים החל מקדמת דנא , מי יודע מהו הטעם העיקרי של הסבל וההתלבטות האיומה של עמנו 55736 

הכשרים החרדים והבינונים ואף  אם לא בכדי להגיע לידי התאחדות והשתוות של סוגי בני עמנו, ועד ימינו 55737 

להגיע לידי התאחדות והתמזגות בהכרת מעלת , עם כל כתות אנשי המעלה ובעלי השם, בני השפחות 55738 

 55739 .חבריהם וההתלמדות זה מזה

מתוך , האמנם נבצרה ממנו היכולת לעשות את מיזוג והתאחדות מתוך נדיבות והבנה ומתוך רצון טוב 55740 

ה הלא יושב "והקב, ומתוך הכנעה מעטה של כל אחד לחברו, וויתור מעט על ההתנשאות האוכלת בנ 55741 

, ושלום זה יגרום שהוא ממרומיו ישפות לנו השלום הרוחני המוסרי העילאי, ומצפה שנתאחד ונשתווה 55742 

או בדרך , אלא שהברירה בידינו אם להשיגו בדרך של שבט הרשע, ההתאחדות וההשתוות בהכרח שיבואו 55743 

 55744 .באהבה ואחוה ובמעלות זולתנושנביט האחד בחברו , החסד והחן

ויחסוך מן , הכנעה קלה שהאדם מכניע את עצמו בעוד מועד, ה"ומה מאד ערבה וחביבה היא לפני הקב 55745 

מה מאד דחוף ונצרך עד מאד הלימוד היוצא ממאמרנו , ה כביכול את ההשתמשות במקל החובלים"הקב 55746 

, בה המתעוררים בנו מידי פעם בפעםאל נא נטמטם בקרבנו את רגעי התשו, אל נא נהיה קשוחי לב, זה 55747 

ונמנע מאתנו יסורים קשים , נודה ונתוודה בכל עת מצוא, נתרומם ונבליג על הגאוה המחזיקה את נפשנו 55748 

 55749 .(אור הנפש)  .בעתיד

 55750 

 55751 מאמר רסד

 55752 .(א"ב מ"שמות י) מארץ מצרים´ ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה

זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך ´ רושלים כה אמר ההלך וקראת באזני י, (´פרק ב) כתוב בירמיהו 55753 

במדבר בארץ לא ´ החסד שעשו בני ישראל בזה שהלכו אחרי ה, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה 55754 

וגם אנו מזכירים את הכתוב , זוכר אותו לעולם וזכותו עומדת להם לכל הדורות´ כ גדול שה"הוא כ, זרועה 55755 

 55756 .יזכור לנו תמיד את הזכות הזאת´ שה, ההזה בתפילת הזכרונות בראש השנ

התורה מספרת לנו , מחשיב אותו כל כך´ ויש להתבונן איזה חסד ונסיון כה גדול היה כאן מצד ישראל שה 55757 

שראו בחוש שכל הבריאה משמשת לכל אדם ואדם , לישראל במצרים´ על האותות והמופתים שעשה ה 55758 

כאילו שיש לכל , באותו חדר היה לזה חושך ולזה אוראו ש, עד שבאותו כלי מצא זה מים וזה דם, במיוחד 55759 

והיתה כאן התגלות יותר משל הנס של העמדת השמש על ידי יהושע שאמר שמש , יחיד שמש לעצמו 55760 

כי באותה שעה שעמדה והאירה לישראל , באשר שם היה הנס כללי ולפעם אחת, (´יהושע ו) בגבעון דום 55761 

 55762 .האירה במיוחד לכל יחיד לפי צרכו וכפי הראוי לו וכאן התגלה שהשמש, עמדה והאירה לכל העולם

באו כדי לגלות לנו , לא הראה אלא פעם אחת´ שהנסים האלה של יציאת מצרים שה, ן"וכבר אומר הרמב 55763 

והוא מסביר שמן הנסים הגדולים , ´את יסוד האמונה של ההשגחה הפרטית שיש לכל יחיד מאת ה 55764 

שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד , סוד התורה כולהאדם מודה בנסים הנסתרים שהם י, המפורסמים 55765 

כלומר , אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד, שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים 55766 

בכל ´ שנראה בכל הדורות את יד ה, גילה לנו ביציאת מצרים´ שעלינו ללמוד מהנסים המפורסמים שה 55767 

והכל אינם אלא נסים , ראה הדור ההוא בעיניהם שאין טבע בעולם כללכמו ש, סדרי הבריאה שהם בהסתר 55768 

 55769 .הנעשים על ידי השגחתו הפרטית לכל יחיד ויחיד

, אמר לבני ישראל בזמן שבאו לים סוף´ אנו קוראים בתורה שה, ולידי הכרה זו באו גם בקריעת ים סוף 55770 

הלא אנו אומרים , לכו גם הלאהכמו שהלכתם עד עכשיו כן ת, מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו 55771 

ואין איפוא הבדל בין , כאילו יש לכל אחד גשר מיוחד על המים בכל צעד וצעד שלו, רוקע הארץ על המים 55772 

ולעדת בני , לאדם הראשון שהוא יחידי עשיתי לו יבשה, ל שאמר להם"וכבר פירשו כאן חז, ים ליבשה 55773 

 55774 .(´ב´ מכילתא בשלח פ) ישראל קדושים אלו איני עושה יבשה



כי גאה גאה עזי וזמרת יה זה ´ אשירה לה, שר כל אחד מהם יחד עם משה, לאחר שעברו בתוך הים ביבשה 55775 

שרקע לו את הארץ על המים וגיבש לו יבשה ´ כל אחד ראה לפניו את השגחתו הפרטית של ה, אלי ואנוהו 55776 

 55777 .וחדכלומר יחוד אל לכל אחד בפועל בשבילו במי, עד שהראה באצבע זה אלי, בתוך הים

 55778 

והכל , י מתוך הנסים של יציאת מצרים וקריעת ים סוף לידי הכרה שאין טבע בעולם"לאחר שהגיעו בנ 55779 

, במדבר בארץ לא זרועה´ איזה נסיון היה בזה שהלכו אחרי ה, מתנהג לפי השגחה פרטית לכל יחיד ויחיד 55780 

הדרוש להם במדבר כמו והוא יכול להמציא להם כל , אין הבדל בין ארץ זרועה ללא זרועה´ הלא לגבי ה 55781 

 55782 ?שממציא להם במקום ישוב

וברא הכל כדי לענג בהם את הבריות ללא כל , ה בנה את העולם כולו בחסד"אלא מכאן רואים כמה הקב 55783 

אבל , ה להמציא להם גם במדבר כל התענוגות שבעולם"ולכן למרות שבידו של הקב, צער וסבל כל שהוא 55784 

ואם הם היו , יש בזה משום אי נעימות כל שהיא, יושבעצם העובדה הזאת שהם נמצאים במקום לא מ 55785 

וזקף אותו מעשה , ה מצדם נסיון גדול ואהבה וחסד עמו כביכול"הרי ראה בזה הקב, מוכנים לוותר על זה 55786 

 55787 .לזכותם לדורות עולם

מכיון שעשו החסד הזה , ראשית תבואתה´ קודש ישראל לה, ולא עוד אלא שמכאן זכו לקדושתם המיוחדת 55788 

התרוממו למדריגה של קדושה והם , ולא התחשבו באי הנעימות הכרוכה בכך, במדבר´ רי השהלכו אח 55789 

 55790 .(ק"רד) שנעשית תרומה וקודש לגבי שאר התבואה, כנגד כל האומות כדוגמת ראשית התבואה

שהערבה נהפכה , אנו קוראים בתורה באיזה מצב של תענוגות נמצאו בני ישראל במדבר, ועוד יותר מזה 55791 

ה המטיר להם לחם מן "הקב, הם לא היו זקוקים לשום טרחה כל שהיא להשיג את לחמם, ןלהם ממש כעד 55792 

הכתוב , ובמן הזה הרגישו כל הטעמים שבעולם, השמים בצורה של מן שכל אחד מצא על יד פתח ביתו 55793 

במדבר ) אומר טחנו בריחים או דכו במדוכה ובשלו בפרור ועשו אותו עוגות והיה טעמו כטעם לשד השמן 55794 

, כי לא היו זקוקים לשום עבודה וטיפול, י שאין הביאור שטחנו ודכו ובישלו אותו ממש"ופירש רש, (א"י 55795 

 55796 .אלא שהיה משתנה טעמו לנטחנין ולנידוכין ולבישולין

ואפילו אוכלים אותו כל היום אינו , ל שהמן היה משתנה לישראל לכל דבר שהיו רוצים"ועוד אמרו חז 55797 

הרי אינו מרגיש בכל , ף אם יהיו לפני אדם כל המאכלים שבעולםבדרך הטבע א, (ילקוט שם) מזיקם 55798 

ויש אשר הם , ואין באפשרותו ליהנות מכמה מאכלים בבת אחת, מאכל כי אם טעם של אותו מאכל בלבד 55799 

לא כן באכילת המן הרגישו , ועוד שאין הנאתם נמשכת רק זמן קצוב, גם ניגודיים זה לזה ומזיקים אותו 55800 

ואף ללא , והנאה זו נמשכה כל היום וללא כל יגיעה, המאכלים שבעולם ביחד בבת אחת הטעמים של כל 55801 

 55802 .(7ה"יומא ע) אלא היה נבלע במאתים ושמונה אברים, לעיסה ואף ללא הפרשת פסולת

 55803 אלקיך עמך לא חסרת דבר´ ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה ארבעים שנה ה, וכן אומר הכתוב

הם במשך כל ארבעים שנה יום אחרון כיום ראשון לא היו חסרים ל כי היה ל"ופירשו חז, (´דברים ב) 55804 

כלומר שאיפשר להם ליהנות בבת אחת , (ח"ילקוט שם תת) כל מלה שהיו אומרים היתה מתמלאת, כלום 55805 

 55806 .ובהמשך כל הזמן ללא הרף וללא פגם כל שהוא, מתמצית כל התענוגות שבעולם

שהיו מימי הבאר יוצאים , הקשורים עם המיםכמו כן סיפק להם באר של מרים וכל הצרכים שבעולם  55807 

ילקוט )א  ומגדלים להם כל מיני מעדנים מעין עולם הב, ונעשים נהרים נהרים ומקיפים את כל המחנות 55808 

הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ´ ועוד שה, (ו"תכ 55809 

, ארבעה מארבע רוחותיהם אחד למעלה ואחד למטה, עה ענניםל שהיו שב"ופירשו חז, (ג"שמות י) ולילה 55810 

והיה מכה נחשים ועקרבים לפניהם , כל הנמוך מגביהו וכל הגבוה משפילו, ואחד שהיה מהלך לפניהם 55811 

 55812 .(מכילתא שם) מכבד ומרביץ לפניהם

ל "ו חזופירש, (´ירמיהו ב) המדבר הייתי לישראל´ הדור אתם ראו דבר ה, טוען כלפי ישראל´ אמנם כן ה 55813 

? וכי כמדבר עשיתי לכם, ה לישראל אמרתם למשה למה העליתנו ממצרים המדבר הייתי לכם"אמר הקב 55814 

שמא מוצא שלוה כשם שהיה בפלטין שלו או אכילה או , בנוהג שבעולם מלך בשר ודם שיוצא למדבר 55815 

 55816 .ואתם הייתם עבדים לפרעה במצרים והוצאתי אתכם משם והרבצתי אתכם תחת ענני כבוד, שתיה

שבעה עננים , שנאמר ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים, והעמדתי לכם שלשה גואלים משמשים אתכם 55817 

וכתיב ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא , היו מלמעלן ולמלמטן ומארבע רוחות העולם ואחד לפניהם 55818 

 55819 .(´ילקוט במדבר א) התינוק כל זמן שהוא גדל לבושו ושמלתו גדלים עמו, בלו שלמותיכם

אלקיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענותך ´ וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה, כל זה אומר הכתובועם  55820 

היתכן שלאחר כל התענוגים והמעדנים שהיו , והרי תמוהים ומופלאים הדברים מאד, ויענך וירעיבך 55821 

ן אלא הוא אשר אמרנו שאי, רואה בזה התורה עינוי ורעב, לישראל במדבר שנהפך להם לגן עדן ממש 55822 

ואם בתוך אלפי התענוגות , ולרוב הטובה והעונג שהוא רוצה לגמול עם בריותיו, ´גבול וקצבה לחסד ה 55823 



ה רואה פגם קטן זה "הרי הקב, ל"האלה היתה מהולה אי נעימות כל שהיא באכילת המן כפי שמבארים חז 55824 

 55825 .בשלמות העונג כעינוי וכרעב

ואילו הם לא היה להם , סלו למי שאין לו פת בסלוחד אמר אינו דומה מי שיש לו פת ב? ומהי אי הנעימות 55826 

ואילו , וחד אמר אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל, פת בסלם ואוכל היום ודואג למחר 55827 

ואם כי נקודה זעירה זו , (ד"יומא ע) הם אם כי טעמו באכילת המן טעם כל המינים אינם רואים אלא מן 55828 

ה אינו מתעלם ומעריך אותה "הקב, עדני התענוגות הנפלאים שהיו להםשל אי נעימות בטלה בתוך שפע מ 55829 

 55830 .עד כדי כך שכותבים עליה ויענך וירעיבך, במדה חמורה

הכתוב , ל לדברי התוכחה שבתורה"הערכה דומה לזו לגבי אי נעימות שהיא אנו מוצאים גם בפירוש חז 55831 

ואמר רבי חנון והיו , (ח"דברים כ) בחייךאומר והיו חייך תלואים לך מנגד ופחדת יומם ולילה ולא תאמין  55832 

שאין לו קרקע לזרוע והיו חייו תלואים שאינו יודע , חייך תלואים לך מנגד זה הלוקח תבואה משנה לשנה 55833 

ולא , ופחדת יומם ולילה זה הלוקח תבואה מערב שבת לערב שבת, (י"רש) אם יהיו לו מעות לשנה הבאה 55834 

 55835 .(7ג"ק מנחות) תאמין בחייך זה הסומך על הפלטר

וכי איזו קללה יש בזה אם אדם לוקח את תבואותיו מהחנוני בכל ערב , ולכאורה תמוהים לנו הדברים מאד 55836 

שקונים , והרי רוב רובם של בני האדם נוהגים בימינו כך? ש אם הוא לוקח משנה לשנה"וכ, שבת 55837 

שנה שלמה הרי הוא ואם אדם מכין מזונותיו ל, מזונותיהם בכל יום ויום ואינם מרגישים בזה כל צער 55838 

והיאך רואה התורה באנשים כאלה שחייהם תלויים להם מנגד ושאינם , נחשב בעינינו לעשיר גדול 55839 

 55840 ?מאמינים בחייהם

, ומושגי חיים שהוא הטביע בו הוא אחר לגמרי, ה בממדי התענוגות של האדם"אולם קנה מדתו של הקב 55841 

הוא , שלא יהיה בהם כל צער דאגה או פחד, כי הוא מלא חסד וחפץ בתענוגותיהם המלאים של בני אדם 55842 

מניעה , ואוצרותיו אינם מלאים תבואה שיספיקו לו לכל השנים, רואה באדם אשר אין לו קרקע לזרוע 55843 

ולא עוד אלא שזו , עד כדי כך שמתארים את חייו שהם תלואים לו מנגדו, גדולה בשלוותו הדרושה לו 55844 

 55845 .מהקללות האחרונות שבתוכחה מהחמורות ביותר

ר ברכיה אומר והיו חייך תלואים לך מנגד זה שהוא לוקח לו חטים , ל דעה עוד חמורה מזה"צינו בחזומ 55846 

ולא תאמין בחייך זה שהוא לוקח מן , ופחדת יומם ולילה זה שהוא לוקח לו חטים לשנה, לשלש שנים 55847 

איכה רבה ) אמר להם לא דיברה תורה במתים? ברכיה והלוקח מן הפלטר מהו´ ומתיבין רבנן לר, הסדקי 55848 

אין התורה רואה בזה עינוי ורעב , ברכיה מי שסומך על הפלטר ואין לו פת בסלו´ הרי שלדברי ר, (´א 55849 

 55850 .אלא שחייו אינם חיים כלל והוא נחשב למת, בלבד

אם , אלא על כל אדם להרגיש כך, ה מעריך את האדם לפי ממדים אלה"ויש להוסיף עוד שלא רק הקב 55851 

שאם לא ישמעו לקולו יחולו עליהם אותן הקללות , דברי תוכחה אלההתורה הזהירה את בני ישראל ב 55852 

הרי בודאי שהם , שיהיו נאלצים לקנות תבואה לשלש שנים או לשנה אחת או מן הסדקי, שיבואו לידי כך 55853 

הרגישו במחסור זה וראו בו קללה איומה ועונש חמור עד כדי כך שזה צריך להפחידם ולהרתיעם  55854 

כ גם עלינו להרגיש בחיים כאלה "וא, אמורה לכל הדורות וגם לדורנו בכלל והתוכחה הזאת הרי, מלחטוא 55855 

כמה , ה מעריך את נסיונותינו וסבלותינו"ומכאן עלינו ללמוד כמה הקב, קללת הדור ועינויים קשים ומרים 55856 

איזו זכות תיזקף על חשבוננו בגללם ולאילו מעלות יתרות , יש בהם מקיום דברי התוכחה האיומים ביותר 55857 

 55858 .(ו"ק´ אור הצפון ב)  .ע בשכרםנגי

 55859 

 55860 מאמר רסה

 55861 .(ב"ב מ"שמות י) להוציאם מארץ מצרים שמורים לכל בני ישראל לדורותם´ ליל שמורים הוא לה

והוא מלשון ואביו שמר את , ה שומר ומצפה לקיים הבטחתו להוציאם מארץ מצרים"י שהיה הקב"וברש 55862 

מקודם היתה רק הבטחה , ה"זה מגודל חביבות הקבוכל , י היה ממתין ומצפה מתי יבוא"ופירש רש, הדבר 55863 

ה "ולכאורה למה לו להקב, משמר ומצפה לאותו לילה, ואחר ההבטחה לא הפסיק מלחשוב על הקץ, לבד 55864 

ה והוא עיקר גדול "וביארנו כי זה ממדות הקב? כ לקיים ולא סגי במעשה לבד"מקודם להבטיח ואח 55865 

המכוון מזה הוא שהמובטח יאמין בזה אמונה שלמה , רכל הנהגתו היא להבטיח ולא יות, ת"בהנהגת השי 55866 

 55867 .ולהיות בטוח ודוקא על דרך זה

וזאת תהיה סיבה , כי יסוד כל הדברים הם האמונה והבטחון, ה"זוהי ידיעה  חדשה במדותיו של הקב 55868 

ה עם אבותינו הקדושים שהבטיח להם כל "ועל דרך זה התנהג הקב, לשלימות הקיום של המקיים 55869 

וזה היה הזכות והיסוד אשר ממנו זכינו ליציאת , האמינו בו ובטחו על זה בבטחון גמורוהם , האחרית 55870 

א היתה לו "ענין האמונה והבטחון של א, ויחשבה לו צדקה´ וזהו והאמין בה, מצרים קיום ההבטחה 55871 

ו חסר מעט באמונה ובטחון לא באנו לידי קיום "ואם היה ח, ובזכות האמונה זכינו לכל ההצלחות, לצדקה 55872 

 55873 .הדברים



, כ הוא מקיים את הבטחתו"וכשאח, ד כשאחד מבטיח דבר מה למי שהוא"כי במדת בו, ועוד אנו למדין כאן 55874 

עושה הוא מה שעושה מצד הכרח הבטחתו ולא מחפץ רצונו , הנה הקיום הזה הוא כדבר של בעל כרחו 55875 

ליל , פה לרגע הקיוםשומר ומצ´ עם ההבטחה תיכף הוא ית, ה כי חפץ חסד הוא"לא כן היא מדת הקב, כלל 55876 

מתי יבוא הלילה שבו יוכל לקיים , הנה הוא שומר ומצפה לאותו לילה´ במדת ה, ´שמורים הוא לה 55877 

כל העת , הנה מצד והלכת בדרכיו, אדם המבטיח לחברו שלאחרי שבוע ילוונו איזה סכום כסף, הבטחתו 55878 

 55879 .(דעת תורה)  .מאוד הענין נפלא, עליו לישב ולצפות מתי כבר יבא הזמן שיוכל לקיים מה שהבטיח לו

 55880 

 55881 מאמר רסו

שמות ) י לדורותם"שמורים לכל בנ´ להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה לה´ ליל שמורים הוא לה 55882 

 55883 .(ב"י

, הוא שימורים לדורותם לתמיד, שהיה במצרים´ שאותו ליל שימורים לה, ה"זו הבטחה שהבטיחנו הקב 55884 

גם לא רק לעתיד לבוא שאז יהיה זמן , מצם רק כעבראותו זמן גאולה שהיה ביציאת מצרים אינו מצט 55885 

חלה ההבטחה של לדורותם ההופכת את החג לזמן גאולה , אלא בכל שנה ושנה בהגיע חג הפסח, גאולה 55886 

 55887 .של הווה

בה במדה שאדם משחרר את עצמו מטומאה זו הוא נהפך , גאולת מצרים היא השתחררות מטומאת מצרים 55888 

הבנה נוספת בבטחון התקרבות , חדשה התקרבות קימעא לאמונה כל הרגשה של קבלת הארה, למשוחרר 55889 

רגילים ! זוהי השעה שהאדם זוכה לגאולה, כל הרגשה של תוספת אור זהו גופה של גאולה, ליראת שמים 55890 

 55891 .(ד"מגילה י) פירוש זה אינו נכון וזו גמרא מפורשת, להשתמש במושג של גאולה ביחס לשעבוד מלכויות

אלא הכא , ולא עבדי פרעה´ ומתרץ בשלמא התם הללו עבדי ה, רים כמו בפסחלמה אין אומרים הלל בפו 55892 

והתירוץ , עדיין אנו עבדים לאומה אחרת, אכתי עבדי אחשורוש אנן, ולא עבדי אחשורוש´ הללו עבדי ה 55893 

ועל כרחך שגאולת מצרים ? והלא אכתי עבדי אחשורוש אנן, תמוה למה על יציאת מצרים אומרים הלל 55894 

, למרות שאנו בגלות יש לנו תורה נשארנו כלל ישראל! ובה אנו מוחזקים עד היום, יתהיא גאולה רוחנ 55895 

 55896 .הגאולה בנתה את היסודות של כלל ישראל ועדיין גאולה זו קיימת

במדה , תלוי עד כמה שהאדם מכין עצמו לקבל אותה, ה לחדש את הגאולה בכל שנה"הבטחתו של הקב 55897 

הוא ´ הגאולה הכללית שידעו כל עמי הארץ שה, כה להשהוא מוכשר לקבל הגאולה במדה זו הוא זו 55898 

אבל לזכות בגאולה המתחדשת מידי , עתידה להיות באופן שתכלול את כל הכלל בימות המשיח, אלקים 55899 

המלמדת אותנו , חייב להכין עצמו ללמוד הפרשה של יציאת מצרים, ´שנה כפי שמבואר בספר דרך ה 55900 

 55901 .ללמוד כיצד להגיע לגאולה הפרטית ומכאן, כיצד זכו בני ישראל לגאולת מצרים

ובא על זה , היא פרשת החדש הזה לכם, המכה בפטיש לגאולת ישראל לאחר ההכנה של העשר מכות 55902 

מכאן ואילך יהיו חדשים שלכם לעשות בהם , פירושו של הספורנו החודש הזה לכם ראש חדשים 55903 

י בו התחילה מציאות כח כ, ראשון הוא לכם לחדשי השנה? מה אפשר לעשות עם החדשים, כרצונכם 55904 

 55905 .הבחירי

תיבות מדודות אלו של הספורנו מגלות לנו סוד המקיף את תורת ההתחלה והמחשבה בדרך להגיע  55906 

גם עד הזמן ההוא היו האבות שהכירו את , מעשה זה הוא אשר הפך את העם לכלל ישראל, לגאולה 55907 

אל בפעם הראשונה מתנה אלא שכאן נמסר לידיהם של ישר, ה ומקיימים כל מה שנצטוו ממנו"הקב 55908 

 55909 !השליטה על כח ההשפעה הטמון בזמן! כח הזמן, אדירה

מסיים המדרש זמן היה לאדם הראשון שיכנס , לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים (´קהלת ג) על הפסוק 55910 

זמן היה לאברהם , זמן היה לו לנח שיכנס לתיבה וזמן היה לו לצאת, לגן עדן וזמן היה לו שיצא משם 55911 

וכי יש ! פשיטא, המשגיח ממיר עמד על מדרש זה, (´א´ ר ג"קה) המילה וזמן היה לבניו להמולשינתן לו  55912 

שכל מקרי העולם , ופירש כי המדרש בא לגלות כאן סוד נפלא? הוה אמינא שמעשים הללו היו מחוץ לזמן 55913 

את בהשפעת רצונו הנקר, ומבלעדי רצונו אי אפשר לשום פעולה שתיעשה, ה"מושפעים מרצונו של הקב 55914 

 55915 .או אי ההצלחה של כל פעולה, מעילא לתתא טמון כח ההצלחה

ודוד ביקש , ה גילה לדוד בשבת תמות"שהקב (´שבת ל) ל"אנו מוצאים בחז, תורתנו מלאה ענינים של זמן 55916 

אמות בערב , אמר לו כבר הגיע מלכות שלמה בנך ואין מלכות נוגעת בחברתה, לפניו אמות באחד בשבת 55917 

מאלף עולות שעתיד , טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, ם בחצריך מאלףאמר לו כי טוב יו, שבת 55918 

אנו חוזרים לקלוט , ועיין שם שלמד עד שהפסיקוהו ונטלו נשמתו, שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח 55919 

 55920 !עד כאן מלכות דוד מכאן ואילך מלכות שלמה, כח קבוע שלא ניתן לשינוי, כאן כחו של זמן מהו

נפסק  (´ק דכתובות הלכה ב"פ) עד כדי כך שבירושלמי, הזמן נמסרה לישראל מסירה איתנה הבעלות על 55921 

הוא תחת השפעת כלל ישראל שהם , כל שהוא מכח הזמן, עיברו בית דין את השנה בתוליה חוזרין, להלכה 55922 



עיברו המשכיל יבין כי , י עיבור השנה ממילא בתוליה חוזרין"ד את הזמן ע"וכששינו ב, הבעלים על הזמן 55923 

 55924 .בית דין הוא מכוחה של הבעלות הכללית של כלל ישראל על הזמן

בשרשו הוא הבדל בין תקופה , ההבדל שבין התקופה שלפני יציאת מצרים לתקופה שלאחר יציאת מצרים 55925 

בתקופה של טרם כלל ישראל היו אבות , לתקופה של כלל ישראל בקומה שלמה, של טרם כלל ישראל 55926 

רק לאחר שעברו בשעבוד וגלות , בל לא היה זה כלל ישראל בקומה שלמהא, הקדושים היו שבטי יֿה 55927 

 55928 .מצרים הפכו על ידי זה לכלל ישראל

, בתחילת זמן לומדים אחרת עם הכנה חדשה עם תכניות חדשות, זמן של התחדשות גורם שינוי לטובה 55929 

כל , חריו שום קשרבאופן שאין בין רגע לרגע שלא, חשבון זה הוא נכון בנוגע לכל רגע ורגע בחיי האדם 55930 

, אבל רגע זה הוא עם התחזקות, הרגע שעבר היה ללא התחזקות, רגע ורגע הוא זמן חדש של התחזקות 55931 

בהווה יש לראות את החידוש שבו ואת העבודה , הקשר שבין העבר להווה הוא רק בנוגע לפרשת התשובה 55932 

 55933 .בנוגע לעבר נשארה רק חובת התשובה, שלו

ל היום שכל יום "מפרשים חז, אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום על הפסוק והיה אם שמע תשמעו 55934 

אין הנחת תפילין של אתמול והנחת תפילין של היום הנחה , (ב"א ס"ח ס"ע או"שו) יהיו בעיניך כחדשים 55935 

יתירה מזו כל יום האמור , תפילה חדשה, תלמוד תורה חדש, לבישת ציצית חדשה, זו מצוה חדשה, אחת 55936 

 55937 .אלא כל שעה וכל רגע הוא כחדשים חדשים ממש, ליום כאן אין הכוונה רק

, בחידושה של לבנה מונין ולחידושה של לבנה הם דומים, מה שישראל מונין ללבנה הוראה יש בה 55938 

אבל אם מתבוננים , החידוש הנראה בלבנה לעין רגילה אינו רק מיום ליום, מתחדשים כל רגע וכל רגע 55939 

ביאורו של מונין ללבנה הוא מה , מתחדש תדיר כל רגע ורגעהריהו מתחלף ו, בכלים של האסטרונומים 55940 

כלל ישראל הוא כל רגע ורגע , שאנו אומרים בברכת הלבנה שהם עתידים להתחדש כמותה כמותה ממש 55941 

 55942 .(מערכי לב)  .כולו חידוש

 55943 

 55944 מאמר רסז

ב "ת ישמו) י לדרותם"שמורים לכל בנ´ להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה לה´ ליל שמורים הוא לה 55945 

 55946 .(ב"מ

אבל לא מצא את ישראל מוכנים , ליל שמורים שהיה מצפה להוציאם כי לא ענה מלבו, כותב הספורנו 55947 

ל "כאמרם ז, (´מיכה ז)א  ואותה היה משמר ומצפה כי חפץ חסד הו, וראויים לגאלם עד אותה הלילה 55948 

ממדת כי חפץ חסד ´ הנה גילה הספורנו שענין חישב את הקץ הוא ממדותיו ית, ה מחשב את הקץ"שהקב 55949 

היא שיושב ´ מדתו ית, היינו שבכל עת גלותם הגם שלא היתה יכולה הגאולה להיות והעונש מוכרח, הוא 55950 

 55951 .´וזהו ליל שמורים הוא לה, ומצפה לאותה לילה של גאולה

ן "והרמב, ה שומר ומצפה לו לקיים הבטחתו להוציאם מארץ מצרים"י שם ליל שמורים שהיה הקב"וברש 55952 

שיוציאם בלילה הזה , כי שמר להם הדבר מן העת שגזר עליהם הגלות´ יל שמורים הוא להמוסיף עוד ל 55953 

שהוא שומר ומצפה ללילה שיוציאם ´ או טעמו ליל שמורים הוא לה, בבא הקץ מיד כי בעתה אחישנה 55954 

 55955 .ה מצפה לעת שיהיו ראויים להוציאם משם"כי הקב, מארץ מצרים

, אוחז במדת משפט הנהו רב חסד´ שגם באותה שעה שהוא ית, ´לומדים אנו בזה יסוד גדול במדותיו ית 55956 

, גם בעת גזירת העונש חשקו ומגמתו כביכול להיטיב עם בריותיו, העונש וכי חפץ חסד בדבור אחד נאמרו 55957 

אמנם , ה כביכול להיטיב עמו"האדם בעצמו הוא הגורם שלא יוכל הקב, אלא שהחטא הוא הגורם והמעכב 55958 

 55959 .חשבתו כביכול מתי תגיע השעה שיוכל להיטיבבכל זאת גם באותה שעה כל מ

מתי תגיע כבר השעה שיוכל , בכל עת גלותם היה יושב כביכול ומצפה לאותו לילה שיוציאם מארץ מצרים 55960 

שזהו כל מגמתו ותקותו וחשקו עד כלות , ובציור לאדם המחכה כל ימיו בכליון עינים לשמחת בנו, לגאלם 55961 

מונה רגע לרגע ודוחק את השעה מתי , ב כל העת ומחשב את הקץכביכול יוש´ כן היה הבורא ית, נפשו 55962 

 55963 .תגיע כבר שעת הגאולה שיוכל לגאלם כי חפץ חסד הוא

הוא , ה שומר ומצפה לו לקיים הבטחתו להוציאם מארץ מצרים"היה הקב, י על ליל שמורים"עוד כתב רש 55964 

כ יצאו ברכוש "אנכי ואח וגם את הגוי אשר יעבודו דן, מה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים 55965 

באותה שעה ממש חישב כבר את הקץ השעה שיוכל , בשעה שנגזרה גזרת הגלות על במה אדע, גדול 55966 

 55967 .גילה לו את העונש ובבת אחת גילה לו את השכר שיזכו בגאולה, לגאלם

ובה בשעה ידבר תנחומין על לבו , נצייר לנו מלך בשר ודם בשעה שיעניש את עבדו על שחטא לו 55968 

שופט בעת שהוא , הלא אין לנו בזה שום מושג? הנשמע כזאת, חהו שכר גדול אחר קבלו את עונשוויבטי 55969 

עכשיו למאסר אבל כשתצא , באותה שעה ידבר על לבו באמרו, מעניש את הגנב וחובשו בבית האסורים 55970 

 55971 ? היוכל בשר ודם לקבל מושג במדת חסד כזו, אנשאך מכל טוב ותצא בכבוד מלכים



מיד גילה לו את כל הגאולה , שבשעת העונש אל אברהם אבינו כי גר יהיה זרעך, ´זאת היא מדתו ית 55972 

ציור לענין זה , וזהו חישב את הקץ, והיה יושב ומצפה כביכול כל עת הגלות מתי תבא אותה שעה, והשכר 55973 

 55974 .של חישב את הקץ יוכל האדם להשיג מתאוותיו וחמדותיו ששם יבין זה היטב

, והוא מחמת שנשתבשו המושגים שלנו ממושגי התורה, לא עמדנו על דבריותמיד למדנו דברי הספורנו ו 55975 

אין אנו יודעים בו , כי חפץ חסד הוא´ עד שגם כשמצאנו מקרא מפורש ליל שמורים המלמד לנו מדתו ית 55976 

ומי יעלה , ה חישב את הקץ"וכן יודעים אנו תמיד שהקב, ´אינו נקלט במחשבתנו שזוהי מדתו ית, פירוש 55977 

והכל משום שאין עולה על הדעת דבר , ´כ גדול שהוא ממדותיו ית"ישב את הקץ נכלל סוד כעל דעתו שבח 55978 

 55979 .ובשביל זה נשארים אנו בורים מבלי שנוכל לכוין דברי תורה על אמיתתם, שהוא היפך מושגינו

הוא , לא יאמר פירוש כזה בשום אופן, אדם שצריך לאסרו בשלשלאות של ברזל כדי לעשות מעשה חסד 55980 

אנו הרי אין לנו ציור במדות אלו משום שכה נתרחקנו , אותו דברים אלו כהויתן לא יאמין לזהבר´ אפי 55981 

ל בענין המלאכים שבאו אל אברהם בכדי להקל "ר ז"וידוע מאמרו של אדמו, ממדת החסד עד שבל נבין 55982 

ת האם נוכל להאמין א, א ממניעת ההטבה והחסד גדול יותר מצער מילה"משום שהיה צערו של א, צערו 55983 

 55984 .שכה נתרחקנו מתורה עד לבלי הבינה, לנו אין שייכות למדת החסד כלל? היש לנו בזה מושג כל דהו, זה

, כי חפץ חסד הוא´ מהירות זו היא מצד מדתו ית, דוחק הוא מהירות השכינה, וזהו ענין בעל הבית דוחק 55985 

כביכול לעשות ´ תהיא מצד תאותו ותשוקתו י, מהירות השכינה המדלגת על ההרים מקפצת על הגבעות 55986 

כי בבוא הרגע והזמן המקווה אז בעתה אחישנה , שמצד מדה זו אי אפשר לחכות ולהמתין אף רגע, חסד 55987 

 55988 .ואי אפשר להמתין כלל וזהו ובעל הבית דוחק, להיטיב עם הבריות

ומה מבהיל הוא עבודת האדם שצריך להתדמות לבוראו לרוץ , וזהו ענין חפזון השכינה שאמרו במכילתא 55989 

והוא כמו שנאמר למטומטם , אין לנו מושג ואין לצייר בשכל איך זה בכח אנוש ענין כזה, שכינהעם ה 55990 

שזהו תפקידו של העבד , והלכת בדרכיו´ אבל מכיון שכן צוה לנו הבורא ית, שילמוד בצוותא עם עילוי 55991 

 55992 .בודאי צריך לומר שזה ביכולת האדם, להשתוות לקונו לילך עמו בשוה ממש

ויוצאת לנו מזה , (ח"ר פ"בר) ש"ת כמ"ר שמלאכי השרת לא הבחינו בינו לבין הבוי"הרי מצינו באדה 55993 

כ כמה צריך הוא "א, שצריך הוא לרוץ ולמהר אחר השכינה, הערה נוראה בגודל העבודה המוטלת עליו 55994 

דעת חכמה )  .ה כביכול"מה גדלה ורבה עבודת האדם שתכליתה היא לרוץ אחרי הקב, לעמול בזעת אפיו 55995 

 55996 .(ב"קל´ א מא"ומוסר ח

 55997 

 55998 מאמר רסח

 55999 .(ב"שמות י) אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו´ ויאמר ה

אחד עובד כוכבים ואחד , אונקלוס תרגם וכל בן נכר לא יאכל בו כל בר ישראל דישתמד לא יאכל ביה 56000 

למומר  בין מפסח ראשון בין מפסח שני, ם כתב המאכיל כזית מן הפסח"הרמב, ישראל מומר במשמע 56001 

א לומר שהאיסור בתורה "ובכסף משנה מסביר כי א, (´ט  ז"קרבן פסח פ) הרי זה עובר בלא תעשה, ז"מע 56002 

אלא לישראל מזהיר דלא , ם לא חיישי למאי דמזהיר קרא"כי עכו, ם כי לאו לדידהו מזהיר"הוא על העכו 56003 

 56004 .יאכילום

רה את האיסור במיוחד אצל קרבן ולמה הדגישה התו, ויש לשאול והלא אסור להאכיל לנכרי כל הקדשים 56005 

אנו מצויים להרחיק , ובכלל אנו רואים משהו מיוחד בדיני הפסח כי ברגל הראשון זמן חרותנו? פסח 56006 

ואנו אומרים לבן הרשע לי , משולחן הסדר את הנכרים ואת הבנים שנתנכרו מעשיהם לאביהם שבשמים 56007 

 56008 .וציאים אותו מהכללואנו מקהים את שיניו ומ, ולא לו אלו היה שם לא היה נגאל

ולא עוד אלא , כך שיש להם חלק חשוב בחג הזה, ובחג הסוכות אנו מביאים קרבנות בעד שבעים אומות 56009 

ועלו מדי שנה בשנה להתשתחוות , יבואו כל הנותר מן הגויים הבאים על ירושלים, שלעתיד בזמן הגאולה 56010 

רבים בחג זה את הבנים שאין בהם לא וכן אנו מק, הרי שיש להם שייכות, ולחוג את חג הסוכות´ למלך ה 56011 

 56012 ?ומאגדים אותם יחד עם האתרוג ועם כל ישראל ומה נשתנה, טעם ולא ריח ערבות

ש כי שאל נא לימים "וכמ, כאחד המאורעות הגדולים בעולם, והנה התורה מגדירה את יציאת מצרים 56013 

או הנסה , ויחי השמע עם קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה, ראשונים אשר היו לפניך 56014 

ויש להבין מדוע הקדים את המאוחר השמע עם קול , אלקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות 56015 

ועיין במפרשי התורה שנתקשו להסביר את , למוקדם לקחת גוי מקרב גוי, אלקים שהכונה היא למתן תורה 56016 

 56017 .י אבן עזרא אזנים לתורה שם"רש, הכתוב

לנסים ומעשים כאלו , למה צריכים היו בני ישראל כדי לזכות בארץ משלהםעל מה ו, ואולם הפליאה היא 56018 

מה נשתנו ישראל מכל אומה ולשון שזכו לכל זה בלי , שלא היו למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ 56019 

ה להוציא את ישראל באופן טבעי ולתת להם ארץ טובה בלי "וכי לא יכול הקב, שום נסים ונפלאות 56020 

 56021 .אומה ולשון שהשיגו את זה בצורה טבעיתוכמו כל , מלחמות



וכי לא נמצאה כברת ארץ פנויה לעמו חבל , בהנחיל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים 56022 

וגם , שגם לנו מגיע חלק על הארץ, ולא עוד אלא שמאז ועד היום לא השלימו העמים עם הרעיון? נחלתו 56023 

לא הביאו כל הנסים והנפלאות האותות והמופתים שעשה , כאשר שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת 56024 

ויש להשלים עם , את העמים לידי מחשבה כי זכאים בני ישראל לארץ משלהם, בפרעה ובמצרים´ ה 56025 

 56026 .העובדה הזאת

כשהן שמחים , ואנו עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב, מכל זה אנו רואים כי לא ככל הגויים בית ישראל 56027 

עם השומע קול , ממלכת כהנים וגוי קדוש, (י בלק"רש) בדד ינחנו´ שנאמר ה אין אומה שמחה עמהן 56028 

וזה לך האות בהוציאך את העם , החיים שלו הם לשמוע בקול אלקים! אלקים מדבר מתוך האש ויחי 56029 

ועלינו לשנן , ובלי זה אין חיינו חיים ואין לנו זכות קיום בעולם, ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה 56030 

הימים , למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, בכל יום ובכל עת את יציאת מצריםלעצמנו  56031 

 56032 .הלילות העולם הזה ובימות המשיח

, ואין לבן נכר או ליהודי שנתנכרו מעשיו לשמים חלק בשמחה זו, זה כל השוני המבדיל אותנו מכל הגוים 56033 

מה נשתנתה אומה זו מכל , ישכילו לדעת את זה כי לא יבינו ולא, שכשהן שמחים אין אומה שמחה עמהן 56034 

ובזמן חירותנו בלילה הזה , מה תפקידה ואמונתה וחירותה המשונה מכל החירויות שבעולם, אומה ולשון 56035 

הוא הזמן המסוגל , כשאנו מרגישים ורואים את עצמנו כאלו הוא יצא ממצרים, יום צאתנו מארץ מצרים 56036 

 56037 .תלהרגיש ולהכיר את החירות שלנו המיוחד

כי , וגם זה שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים כי לא יבין את זאת, אין מקום לשתף בשמחתנו בן נכר ממש 56038 

השמע עם קול , משום כך הקדימה התורה את המאוחר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים כאלו בל ידעום 56039 

כי זה , תיםלהמוקדם או הנסה אלקים לבוא לקחת גוי מקרב גוי באותות ובמופ, אלקים מדבר מתוך האש 56040 

ולא בדרך הטבעית של כל העמים שזכו לארצות , כל התכלית והטעם לקחת גוי מקרב גוי בדרך הנסית 56041 

 56042 .(למען אחי ורעי)  .וממלכות משלהם

 56043 

 56044 מאמר רסט

 56045 .(ב"שמות י) בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית ועצם לא תשברו בו

כתב בביאור ברכת רופא כל בשר א "הרמ? מה כחו של המעשה, המפתח לעבודה ולשלימות הוא המעשה 56046 

ח "או) שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו וקושר דבר רוחני בדבר גשמי, ומפליא לעשות 56047 

כיצד נקשר רוחניות , י המוח נוצרה מחשבה רוחנית והכרה אמיתית"וע, המוח הוא אבר גופני גשמי, (´א´ו 56048 

על דרך זה יש להבין כחו של , וד על זהאי אפשר לאדם לעמ, זהו ומפליא לעשות, טהורה באבר גשמי 56049 

והנה נתבונן בדברי החינוך על , ממעשה גשמי יבש נוצרה רוחניות באדם וגם בזה אין לנו מהלך, המעשה 56050 

 56051 .ל"הלאו שלא לשבור עצם מן הפסח וז

הלא , ת לעשות כל אלה לזכרון אותו הנס"ולמה יצוה אותנו השי, ואל תחשוב לתפוס על דברי ולומר 56052 

כי לא מחכמה תתפסני על זה ומחשבת הנוער ? ד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי זרענובזכרון אח 56053 

, דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ועתה בני הטה אזנך ושמע אלמדך בתורה ובמצוות, ישיאך לדבר כן 56054 

 56055 .ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם אם טוב ואם רע

אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו , יצר מחשבות לבו רק רע כל היוםואפילו רשע גמור בלבבו וכל  56056 

כי , ר"מיד ינטה אל הטוב ובכח מעשיו ימית היצה, בהתמדה בתורה ובמצוות ואפילו שלא לשם שמים 56057 

ל רצה המקום לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם "ועל כן אמרו חז, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות 56058 

כי מתוך , יס בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקנו להטיב לנו באחריתנוכדי להתפ, תורה ומצוות 56059 

 56060 .כ"הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד ע

, בל נחשוב שיש לנו מהלך בזה גם זה מהפלא של מפליא לעשות, כיצד אחרי המעשים ימשכו הלבבות 56061 

, עולמות המקובלים קראו להם בשמות אצילות הרי ישנם כמה, ה הושיב אותנו בעולם המעשה"הקב 56062 

לכל , כי כאן נגמר הכל על ידי מעשה האדם, החידוש הגדול של עולמנו זה הוא, יצירה ועשיה, בריאה 56063 

יושפע שפע רב , כיצד ממעשה גשמי נוצרה רוחניות, רוחניות ולכל שלימות זוכים דווקא על ידי מעשים 56064 

 56065 .ן מורה לנו כי כך הואנבצר מאתנו לדעת אך הנסיו, לכל העולמות

שהמעלות לא יגיעו לאדם לפי גודל המעשה אבל לפי רוב , ם בביאור והכל לפי רוב המעשה"כתב הרמב 56066 

והמשל בזה כשיתן אדם למי , שהמעלות יגיעו בכפול המעשים הטובים פעמים רבות, מספר המעשים 56067 

ה בידו מידת הנדיבות כמו לא יעל, ולאיש אחר לא יתן כלום, שראוי אלף זהובים בבת אחת לאיש אחד 56068 

מפני שזה כפל מעשה הנדיבות אלף פעמים והגיע לו קנין , שמגיע למי שהתנדב אלף זהובים באלף פעמים 56069 

 56070 .הרי דווקא מרוב מעשים נוצר קנין חזק באדם במידת הנדיבות, (ו"ט´ אבות ג) חזק



ש בו חידושים עמוקים ויחד, אם יהיה אדם חושב מחשבות גדולות על ענין הנדיבות, הדברים מפליאים 56071 

ואם יתן לאלף עניים זוז אחד בזה יקנה קנין חזק , לא יקנה על ידי מחשבותיו מידת הנדיבות, ואמיתיים 56072 

ומחשבות עמוקות אולי יעוררו את , הרי מעשים גשמיים יבשים מולידים מידה ומעלה בלב! בנדיבות 56073 

זה פלא אבל ככה מצאו בעלי העבודה , אבל קנין בנפש לא נוצר על ידן, האדם למעשה נדיבות פעם אחת 56074 

 56075 .סוד זה של המעשה הוא יסוד גדול בתורה! זהו כחו של מעשה, בנסיונם

 56076 שאמרו לו כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים, עיקר יסודו של ספר הכוזרי הוא חלומו של מלך הכוזרי

ז לא "ובכ, ת רצויות מאדע כי כוונותיו של אדם יכולות להיו"יהודה הלוי נ´ ובזה מיסד ר, (´א´ שם א) 56077 

אם כלי המקדש נעשו בדיוק כפי , י הלוי"יראה הצלחה בעבודתו כי זו תלויה במעשים רצויים וכלשון ר 56078 

או אם חסר , אם אחת הזויות של המזבח עגולה ולא מרובעת כהלכה, שנאמר בתורה שורה השכינה במשכן 56079 

 56080 .כן הוא בכל המצוות, אחד הכפתורים במנורה אין השכינה יורדת

אם , המעשים המביאים להשראה בידינו לעשותם, מוריד´ השכינה הוא ית, ה"הן חוקי התורה קבע הקב 56081 

כמו שאין לנו מהלך , מוכרח הבורא כביכול להשרות השכינה עליו, אדם מישראל מקיים המצוות כתקונן 56082 

ד על ידי כך איננו יודעים את המהלך ביצירת ול, בקשר המוח עם המחשבה ובמשיכת הלב אחרי המעשה 56083 

וכך איננו יודעים כיצד על ידי כלים שנעשו מזהב וכסף ונחושת בשיעור נכון ובצורה נכונה אנו , הזיווג 56084 

 56085 .המפתח לכל שלימות ולכל מעלה הוא המעשה, ´כך התקין המפליא לעשות ית, מורידים את השכינה

ה ברא כל "הקב, ן כתב בביאור הפסוק הראשון של התורה"הרמב, יש עוד מהלך עמוק בענין המעשה 56086 

ואין כל הנעשה , ואין אצלנו בלשון הקדש בהוצאת היש מאין אלא לשון ברא, הנבראים מאפיסה מוחלטת 56087 

אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאד , תחת השמש או למעלה הווה מן האין התחלה ראשונה 56088 

והוא החומר הראשון , עלאבל הוא כח ממציא מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכח אל הפו, אין בו ממש 56089 

 56090 .ואחר ההיולי לא ברא דבר אבל יצר ועשה ממנו כי ממנו המציא הכל, ´היולי´נקרא ליוונים 

הרי כל ענין מעשה , ה בכל יום דבר אחד מן הכח ההיולי אל הפועל"בשאר ימי בראשית הוציא הקב 56091 

פ "ן עה"מבאר הרמבעל דרך זה , היה בגדר הוצאה מהכח אל הפועל, בראשית אחר בריאת היש מאין 56092 

ובכל , כי בשבעת ימי בראשית גלומים כבר כל השית אלפין שנין של העולם, אשר ברא אלקים לעשות 56093 

באלף ראשון יצא אל הפועל מה שהיה גלום , אלף מהן יוצא שוב אל הפועל מה שהיה בכח בימי בראשית 56094 

שבו יתגלה המשיח האדם יוצא אל הפועל באלף הששי , עד שיום הששי יום בריאת האדם, ביום ראשון 56095 

 56096 .הגדול

הן ימי , היא מהלך אחד של יציאת כחות אל הפועל, נמצא לפי זה כי כל הבריאה מהתחלה עד סוף 56097 

נבין כי , והנה אם כל הבריאה הועמדה על יסוד זה, בראשית עצמם והן כל שית אלפין שנין שהעולם קיים 56098 

גם , ולא רק כחות עצמו, כחותיו אל הפועל וכל עבודתו בחייו היא להוציא, גם האדם נברא במעלות בכח 56099 

ועוד , ולקיימה בפועל, לעמוד על סודות, לפסוק הלכות, התורה ניתנה לנו שנוציא את הגנוז בה אל הפועל 56100 

וכולם , בכל עולמות אלה גנוזים כחות וסגולות עד אין שעור, זאת כי הרבה עולמות ישנם למעלה מעולמנו 56101 

 56102 !שעל ידי מעשיו יוציא כל הגנוזות אל הפועל, לאדםעומדים מעל לעולם העשיה ומחכים 

עבודתנו היא להוציא , מי יודע כמה קדושה וכמה מעלות טמונות בה והכל בכח, לאדם ניתנה נשמה עליונה 56103 

מי , עד שהדרך שיבור לו האדם הוא לב טוב, לגלות כל המעלות ולקנות אותן, כחות אלה כולם אל הפועל 56104 

אך עדיין הלב הטוב צריך , בודאי זכה כבר לכל השלימות, בעל לב טובשקנה מידות טובות עד שנהיה  56105 

פ והאלקים ניסה את אברהם "ן שכתב בפרשת העקידה עה"ושוב אנו נזקקין לרמב, להגיע לכלל מעשה 56106 

 56107 .ל"וז

אם ירצה יעשה ואם לא ירצה לא , ענין הנסיון הוא לדעתי בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו 56108 

להיות לו שכר , יצוה בו להוציא הדבר מן הכח אל הפועל´ אבל המנסה ית, ן מצד המנוסהיעשה יקרא נסיו 56109 

ודע כי השם צדיק יבחן כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ , מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד 56110 

והנה כל הנסיונות בתורה לטובת , ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו, להצדיקו יצוה אותו בנסיון 56111 

 56112 .(וירא שביעי) המנוסה

ואם שכר , והמידות הטובות מוכרחות להגיע לכלל מעשה, הרי גם לב טוב עדיין אינו התכלית האחרונה 56113 

אנו מבינים כי המעשה הטוב הוא יצירה חדשה , המעשה הטוב הוא הרבה יותר גדול מאשר שכר לב טוב 56114 

לחשוב כי בקלות עלתה על העקידה עצמה אין ! מעשה טוב הוא יצירה חדשה, לגמרי לעומת טוב הלב 56115 

וכמה מכשולים , ל מספרים כמה טענות חזקות טען עליהם השטן כדי לעכבם"חז, ה"ה וליצחק אע"לאאע 56116 

כל קושי העבודה הוא להוציא המעשה הטוב , כל צעד וצעד היה נסיון, עמדו להם על דרכם אל הר המוריה 56117 

 56118 .אל הפועל

 56119 תמר לומר מה זו לשם שמים אף זו לשם שמיםל אמרו שנסמכה פרשת פוטיפר לפרשת "חז, דוגמה לענין

תמר כשהוציאוה להישרף קבעה הלכה כי נוח לו לאדם להפיל , ומה גדול ההבדל ביניהן, (י וישב"רש) 56120 



ואשת פוטיפר כשיוסף סירב לה הלשינה עליו והיה , עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים 56121 

אך כאשר הדברים יוצאים , בה מכוונים בלבם לשם שמיםאכן הר? ואיה לשם שמים שלה, נוח לה שייהרג 56122 

כזה הוא הקושי של הוצאת הדברים , אל הפועל נהפכה הקערה על פיה ויוצא ההיפך הגמור מהלשם שמים 56123 

 56124 .עד שניתן להיאמר כי הפועל הוא יצירה חדשה לגמרי לעומת הבכח, מהכח אל הפועל

לים הגיעו להכרות אמיתיות אך לא הוציאו אותן הרבה חכמים גדו, ה"אבי המוציאים אל הפועל היה אאע 56125 

, בוא וראה עד היכן הדברים מגיעים, או שהסתפקו בחכמתם או שנכשלו בביצוע ההכרה, לכלל מעשה 56126 

ויאמר , ה"ותוך כדי ההתגלות ראה שלשה ערבים עומדים ומיד ביקש מהקב, אברהם זכה לגילוי שכינה 56127 

גדולה הכנסת אורחים מהקבלת , וקבע בזה הלכה, עבדך אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל´ אד 56128 

 56129 .(.ז"שבת קכ) פני שכינה

וזה תיקון סופרים שהיה , ´שכתוב אחרי פרידת המלאכים ואברהם עודנו עומד לפני ה, ה המתין לו"והקב 56130 

ה "ופסק אאע, הרי קבלת פני שכינה היא תכלית תקות אדם, עודנו עומד על אברהם´ צריך לכתוב וה 56131 

שיפנה ´ ומסתמא זהו גם כבודו ית, הכנסת אורחים שהוא מעשה קטן ויבש גדולה ממנה כי, הלכה 56132 

מעשה פשוט של הכנסת אורחים הוא הוצאה אל הפועל הטוב לעומת גילוי שכינה , מההתגלות אל המעשה 56133 

 56134 !ומעשה עדיף

את הוא נהיה יוצר תורה ועושה , כמה שאדם מוציא הדברים מהכח אל הפועל הוא נהיה יוצר חדשות 56135 

ר חנינא "ר חמא ב"א, פ אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם"ל עה"וכך אמרו חז, עצמו 56136 

ר חנינא בר פפי "א, אם שמרתם את התורה הריני מעלה עליכם כאילו אתם עשיתם עצמכם ועשיתם אותם 56137 

ה "ל ר"ויק) אמר להם אם שמרתם את התורה הריני מעלה עליכם כאילו עשיתם עצמכם ועשיתם אותם 56138 

 56139 .השומר תורה למעשה נחשב לו כאילו יצר את המצוות עצמן כי כך הוא, (´ו

עד שקיום , קיום המצוות בפועל בשלימות דורשת עמידה בנסיונות רבים וכוונה רבה ודקדוק על כל פרט 56140 

ועוד זאת כי , ולעומתה המצוה הכתובה בשלחן ערוך היא עדיין בכח, המצוה היא יצירה שלימה של האדם 56141 

ואכן המקיים מצוות בשלימות נהפך לאיש , המקיים המצוות נחשב לו כאילו עשה את עצמו מחדשהאדם  56142 

כי רק המצוות הן סוד , המעלות הגנוזות בנשמתו אינן יוצאות אל הפועל, בלי מצוות הוא אדם בכח, אחר 56143 

ור עלי ש)  .הוי אומר כי המפתח לכל העבודה ולכל שלימות הוא המעשה, ההוצאה אל הפועל הגמור 56144 

 56145 .(ז"ב פ"ח

 56146 

 56147 מאמר ער

 56148 .(´ג ב"י)א  קדש לי כל בכור פטר רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הו

ולכן הקדים לפרשה זו ויהי בעצם היום הזה , ו ניסן"פרשה זו נאמרה בצאת בני ישראל ממצרים ביום ט 56149 

לפני זה  שהרי כבר נאמר, שלכאורה הוא כפל דברים, את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם´ הוציא ה 56150 

לומר לך שביום שיצאו , ם"ומשום כך אומר הרשב, מארץ מצרים´ ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה 56151 

 56152 .ו יום אמר זכור"ביום ט, ויאמר משה אל העם, וכן באבן עזרא, ה קדש לי כל בכור"אמר הקב

, ילת חמץאיסור אכ, הגם שבפרשה זו נאמרו הרבה דברים הקשורים בזכרון היום והיציאה ממצרים 56153 

, בכל זאת נקראת פרשת קדש, בכור אדם ובכור בהמה, ופדיון בכורים, מצות תפילין, אכילת מצה 56154 

ואם כי שכל הנאמר בפרשה , ובאמירה למשה נזכר רק קדש לי כל בכור באדם ובבהמה לי הוא ולא יותר 56155 

 56156 .ת המצוה הזאתכדי להדגיש חשיבו, אבל כנראה נזכר באמירה רק קדש לי כל בכור, ה"זו הכל מפי הקב

ואחר כך נחלשת והולכת השפעתם עד בלי , והנה ידוע כי השפעתם של הנסים והנפלאות הם רק לרגע 56157 

שאחרי כל המכות שהוכה פרעה , ואת זה אנו רואים למחרת היציאה ממצרים, הכר והים שב לאיתנו 56158 

עמי גם אתם גם בני והתחנן לפניהם קומו צאו מתוך , כאשר קרא למשה ואהרן בלילה, ואחרי מכת בכורות 56159 

 56160 .גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם וברכתם גם אותי, כדברכם´ ישראל ולכו עבדו את ה

, ז נהפך לבם ואמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו"בכ, הרי כניעה מוחלטת לרצון הבורא 56161 

שנתן , ת לב פרעהא´ ויחזק ה, התורה אמנם מסבירה את הפליאה של המהפכה הזאת בלב פרעה ועבדיו 56162 

וכן ביאת המצריים , ן שכותב על רדיפת המצריים אחרי בני ישראל"עיין ברמב, ה מקום לטעות"להם הקב 56163 

אבל סכל עצתם וחיזק את לבם , ואין בכל המופתים כפלא הזה וזה באמת שגעון להם, בתוך הים ביבשה 56164 

 56165 .ליכנס בים

כדי ´ או בעיניהם את כל אשר עשה האלא על בני ישראל שר, אבל הפלא הגדול לא על פרעה הרשע 56166 

ובכל זאת כאשר הקריב , המכות שנתן בפרעה ובכל ארצו, ביד חזקה ובזרוע נטויה, להוציאם ממצרים 56167 

והטיחו דברים קשים כלפי , וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם וייראו מאד, פרעה 56168 

, הכל בטל ומבוטל, חדל ממנו ונעבדה את מצרים ,המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מעלה 56169 



שיוכל להצילם מידי פרעה כאשר עשה ´ ובעיקר חסרון האמונה בה, שמחת החירות והסרת עול השעבוד 56170 

 56171 ?ובישועתו´ האם כל מה שראו עד עתה לא פעל אצלם להאמין בה, עד עתה

גם כאשר נחתו המכות על  אבל, ולא רק ברגע זה כאשר ראו עצמם מוקפים מכל צד על ידי פרעה והים 56172 

ולהביאם אל , המוציא אותם מסבלות מצרים´ וכל מכה צריכה לטעת בהם אמונה בה, המצרים בזה אחר זה 56173 

ל שהיו בישראל רשעים שלא רצו לצאת ומתו בשלשת ימי "הלא מספרים לנו חז, ארץ חמדה טובה ורחבה 56174 

 56175 חלקים מתו בשלשת ימי אפילה´ או ודאחד מחמשה יצ, ודרשו על הפסוק וחמושים עלו בני ישראל, אפילה

 56176 .(י"רש)

ומה גם אחרי , אנו לומדים מזה כי נסים ונפלאות אינם פועלים על האדם לשנות את טבעו ואת רשעותו 56177 

ואיך נזכור את כל אלו שבאו להשריש בנו את האמונה בהשגחתו הפרטית של בורא , אשר עברו הנסים 56178 

למען תזכור את יום צאתך מארץ , ם הגדול הזה ערב ובקרה אותנו לזכור את היו"ולכן צוה הקב? העולם 56179 

 56180 .על ידי הנחת תפילין אכילת מצה בפסח וכדומה, ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות, מצרים כל ימי חייך

אלא על ידי כל , אבל גם זה כנראה אינה ערובה מספיקה שנזכור ונבין את משמעותה של יציאת מצרים 56181 

עובד , ה"שבכל בית בישראל יהיה אחד שיהיה להקב, ל באדם ובבהמה לי הואבכור פטר רחם בבני ישרא 56182 

 56183 .ומאמין בהשגחתו ומפיצה בין כל בני ביתו´ עבודת ה

נשאר החיוב של פדיון הבכורות בישראל כדי להתיר להם , גם אחרי שנמסרה עבודת הבכורים ללויים 56184 

י היתר מיוחד מותר להם "ורק ע, ונתוואמ´ למען ידעו כי תפקידם הוא להיות לעבודת ה, עבודת חולין 56185 

, גם כאשר יאכלו מצות ויניחו תפילין, לולא זאת יתכן שישראל ישכח עושהו, לעסוק בדברים של חול 56186 

 56187 בלי שבט לוי וכן כל מי שלומד תורה שהוא בבחינת שבט לוי, ויזכירו ביום ובלילה את יציאת מצרים

 56188  .ובתורתו ובהשגחתו עלינו´ מאמינים בה לא נוכל להחזיק מעמד ולהיות במדרגה של, (ם"רמב)

 56189 .(למען אחי ורעי)

 56190 

 56191 מאמר רעא

 56192 .(´ג ב"שמות י)א  קדש לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה לי הו

ש "כמ, ה עשה"והלא הבכורים לא עשו שום דבר רק הקב, ידוע כי קודם העגל נתקדשו בכורים לכהנים 56193 

עם כל זה יען כי על ידם נתקדש , רים ואת בתינו הצילאשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצ 56194 

ש בידים אם בממונו אם במעשיו "ומעתה המכוין לקדש ש, ת"שם שמים זכו הבכורים להתקדש לכהני השי 56195 

ולא די זאת אלא גדולה מזאת מצינו מקרא , כמה וכמה מוסיף בו קדושה, שיהיה קידוש השם מהנהגתו 56196 

כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד ´ קשה פרעה לשלחנו ויהרוג הויהי כי ה, מפורש יוצא מפי הגבורה 56197 

 56198 .כל פטר רחם הזכרים´ בכור בהמה על כן אני זובח לה

כ שם שמים זכתה "עם כל זאת יען כי על ידה נתקדש ג, הרי כי גם בהמה שלא עשתה ולא כיוונה מאומה 56199 

ש "כ אדם שמכוין לקדש ש"עאכו, ש קדש לי כל בכור פטר רחם באדם ובבהמה לי הוא"כמ, ´להתקדש לה 56200 

´  פי, (´ירמיה ז) ר אבדה האמונה ונכרתה מפיהם"ובפרט בדור הזה אשר בעוה, וממנו יראו וכן יעשו 56201 

 56202 .כ שם שמים"ונכרתה מפיהם שגם בפיהם מהשפה ולחוץ לא ישמע ג, אבדה האמונה להשתרש בלב

כענין , ן לא למדו ליראה את השםר גם במדינתנו כמה בני תורה אשר ילכו בשרירות לבם יע"כאשר בעוה 56203 

מבורר כי מלבד , ע ומלפי אוריתא לא אליפו למידע דחלתי"ומתרגם יוב, שאמר ותופשי התורה לא ידעוני 56204 

´ פי, ה לדעת חכמה ומוסר"ש שלמה המע"כמ, לימוד התורה יש לימוד למידע דחלתי והיינו לימוד המוסר 56205 

ולכן מי שאין לו , בוצת חכמים כראוי למלך כמוהווכל קהלת מלא מוסר אשר חיבר בק, שניהם יחד דוקא 56206 

 56207 .לימוד המוסר לא ידע למידחל יתי

הרי , י אהורירא שומר הסוסים"ופירש, אהורירא דרבי הוה עתיר משבור מלכא, (.ה"פ) מ"ב´ איתא בגמ 56208 

. ד"הלא מבואר בכתובות ק, כ עושר"ולמה נתנו מן השמים לרבי כ, שהנהגתו היתה הנהגת מלכים 56209 

ע גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר "ואמר רבש, ירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלהשבשעת פט 56210 

ואחרי שלא , יהי רצון מלפניך שיהיה שלום במנוחתי, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה, אצבעותי בתורה 56211 

ו של נורא הדבר שגם אחרי קדושת, ש על ידו"אלא ודאי שיהיה קידוש ש, נהנה למה נתנו לו כל כך עושר 56212 

 56213 .היה צריך לבקש שיהיה שלום במנוחתו, רבי

מבני בניו של , ר מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים"ת, ב"ו ע"גדולה מזו מצינו בסנהדרין צ 56214 

ואף , מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, ומאן נינהו שמעיה ואבטליון, סנחריב למדו תורה ברבים 56215 

מי , ה"אמרו מלאכי השרת לפני הקב, ה להכניסם תחת כנפי השכינה"מבני בניו של נבוכדנאצר בקש הקב 56216 

הנה לא כבר קראנו את המגילה וראינו את ? שהחריב את ביתך ושרף את היכלך תכניס תחת כנפי השכינה 56217 

 56218 .ולמה כן זכו בני בניו לזה, גודל רשעתו



מ כיון "מ, כיוונו לרעהאף כי הם , ה נורא מאד בלי תכלית"האחד הטבתו של הקב, שני דברים למדנו מזה 56219 

נורא מאד מדותיו של , שילם להם שכרם לבסוף מבני בניהם שלמדו תורה, שעל ידם נתקדש שם שמים 56220 

כמו שמצינו בעגלון , וראינו מזה כמה גדול קידוש שם שמים שזכו להכניסם תחת כנפי השכינה, ה"הקב 56221 

זכה , לי אליך´ אהוד דבר ה בשביל שקם מכסאו כשאמר לו, (´ילקוט שמעוני שופטים ד)ב  מלך מוא 56222 

כ המכוין בכל מעשיו "א, אף שהיצר לישראל כל כך! ויצאה ממנו רות היינו מלכות בית דוד כבוד נצח 56223 

 56224 .על אחת כמה וכמה ששכרו עצום בלי תכלית, לקדש שם שמים ומטיב לישראל

מאד ואין תרופה ענשו מרובה , ש"ובפרט המונע בפועל קידוש ש, ו"עוד למדנו מזה בנוגע לחילול השם ח 56225 

ה כשרצה להכניס בני בניו של נבוכדנאצר תחת כנפי "והיינו שאמרו מלאכי השרת לפני הקב, למכתו 56226 

ו "כאילו ח, ואין הכונה כפשוטו השטחי, ה לדבריהם"ושמע הקב´ ואמרו לפניו מי ששרף וכו, השכינה 56227 

אבל בא להורות לנו כמה גדול , שינוי דעות´ אין לפניו ית, לא שניתי´ כי אני ה, מדעתו´ החזירו אותו ית 56228 

 56229 .קידוש השם

עד שאלמלא בא , (.ו"סנהדרין צ) ארבע פסיעות´ שגם נבוכדנאצר הרשע משלם לו במה שרץ לכבוד ה 56230 

בא החילול וביטל , ז בשביל שפשט ידו לשרוף ביתו"ועכ, גבריאל והעמידו לא היתה תקנה לרשעי ישראל 56231 

שגם , ל להודיע כמה גדול קידוש שם שמים"נתם זוזהו כו, הקידוש שרץ ארבע פסיעות לכבוד השם 56232 

וכאילו מלאכי השרת החזירוהו מדעתו בשביל , ה להכניס תחת כנפי השכינה"למתועב הזה רצה הקב 56233 

 56234 .(ז"אור רש)  .שפשט ידו בזבול

 56235 

 56236 מאמר ערב

 56237 .(´ג ב"שמות י)א  קדש לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה לי הו

ל לי "ת, יכול אם לא הקדישו אינו קדוש, אלקיך´ הבכור תקדיש לה לפי שנאמר כל, לי הוא למה נאמר 56238 

, ציווי הקדשה על מה שקדוש כבר מאליו, (מכילתא בא) ל תקדיש לקבל שכר"הא מה ת, הוא מכל מקום 56239 

כוחה של מחשבה זו , יש לנו ללמוד מזה הערה נפלאה על ערכה והקיפה של מחשבה הבאה מכח הבחירה 56240 

יש בכוחה של מחשבה להעלותם , כל ניצוץ מחשבה של העבר שנכבה, היא לחדש ולהחיות נושנות 56241 

 56242 .ונחשב לו לאדם כאילו היום יצר את היצירה, ולתת להם את הערך של יצירה חדשה, ולהחיותם

מי שחשב ואמר להקדיש , י מחשבה"הוא ענין של הקדשת נכסים ע, וראיה לכוחה ותוקפה   של מחשבה 56243 

, וכל הנהנה מנכסים אלו הריהו מועל ואפילו בשוגג צריך כפרה, שהאין בידו להפקיע את הקדו, נכסיו 56244 

והטעם בזה , מקדשם´ פ והשיאו אותם עוון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני ה"ל עה"כ הספורנו ז"כמש 56245 

 56246 ל"ואין לאל ידם להפקיע את קדושתו עכ, מקדשו´ כיוון שהקדישו את הדבר אני ה, מקדשם´ כי אני ה

 56247 .(ז"ב ט"אמור כ)

קדושת המצוות , זו בלבד אלא שאפילו דברים המקודשים מרחם ומלידה וקדושתם קדושה עולמיתולא  56248 

ה את האדם שיאציל ממחשבתו "גם על קדושה כזו זיכה הקב, ה בראשית היצירה"והחקים שחקק לנו הקב 56249 

אילו וכ, ויהיו נחשבין לו כאילו הוא הקדישם, להקדיש את המצוות שקדושתן כבר עומדין וקיימין, עליהם 56250 

, שלא רק בכחו לקדש את החולין שלא נתקדשו מעולם, זהו שכרו של האדם, קדושתן נולדה זה עכשיו 56251 

אם האדם מכיר בקדושת הדברים ומרעננם בטוהר , אלא אפילו דברים שקדושתם הוטבעה בהם מראש 56252 

 56253 .הריהו נחשב כאילו הוא היה הראשון לקדשם ולהעלותם, מחשבתו

כשהאדם הולך ומתגדל , הוא האדם להתחדש ולהתקדש בעניני המצוותעשוי , ובדרך הכרת בחירה זאת 56254 

ובלבו מרגיש שכאלו הוא שש להתמסר לידי המוהל , ובמוחו הולכת ומתבהרת עוצמת קדושת מצוות מילה 56255 

וכן בשאר המצוות , הרי בחווייה זו כאילו חידש קיבל וקיים בעצמו בשעה זו מצוות מילה, למולו 56256 

, כל זה נחשב לאדם כאילו כעת הוא עומד תחת הר סיני, שת קדושתןההתעוררות וההתחדשות והרג 56257 

 56258 .ומקבל בדחילו ורחימו את המצוות מפי הגבורה

שתחשוב עם נפשך על כל ענין שנתיישב אצלה מעניני ידיעת , (ד"חשבון הנפש כ) כתוב בחובת הלבבות 56259 

כי , ת מעת נערותיך ולימודךועניני התפילות אשר ידע, ודברי הראשונים וחידות החכמים, האלקים ותורתו 56260 

 56261 .צורות הענינים הדקים אצל מי שהכרתו חלושה אינם כצורתם אצל מי שהכרתו חזקה

כידוע בימי הנעורים , (´קידושין מ) ה מצרפה למעשה"ל מחשבה טובה הקב"ולפי מהלך זה פירשתי משאז 56262 

וכשמתגדלים , רופהוקיום המצוות היא מבלי דעת צ, מוגבלת היא השגתנו ברום ועומק סודות התורה 56263 

ומשקיע בהם את כל חום האהבה , וכשהאדם מביט אחורנית אל מעשי נעוריו, ההשגות מזדככות 56264 

ה מצרפן ונחשב לו כאילו עשה ברגע הזה מצוה חדשה "הרי הקב, והעשירות הרוחנית של עכשיו 56265 

 56266 .בשלימות מחשבתו המזוככה

, שהאדם הולך ויגע בהמשך התבגרותו, ואין זו נדבה או מתנה אלא זוהי תוצאות יגיעת הדעת וההכרה 56267 

ואם הוא זוכה ומבצע , להרכיש לעצמו את ההשקפות הזכות והצלולות בקניני המצוות והמעשים טובים 56268 



בצירוף הכרתו , איזה מעשה מן המעשים שחשב עליהם מחשבה טובה בנעוריו, איזו מצוה מן המצוות 56269 

 56270 .לגמריה מצרפן ונחשב לו הדבר כחדש "הרי הקב, המושלמת עכשיו

הלימוד הראשון שהוא לפעמים בלי השגה , ליגמר אינש והדר ליסבר, (ג"שבת ס) ל"היינו שאמרו ז 56271 

והעברת הלימודים בכור , כ רצוי ומקובל עד מאד היות ואחרי ההתבגרות הרוחנית"ג, ורוממות הנפש 56272 

נלמוד נא  ובכן הבה, יקבלו אלו הלימודים הראשונים ברק עילאי חדש ומאד נעלה, המחשבה המצורפת 56273 

ונזכה לקבלה חדשה , להרטיבן בטל המוסר עם מהלך גילנו המבוגר, לחדש את החוויות הנושנות שלנו 56274 

 56275 .(תורת הנפש)  .ומחודשת של תורה מסיני של מיזוג הנעשה לנשמע

 56276 

 56277 מאמר רעג

 56278 .(´ג ב"שמות י)א  קדש לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה לי הו

ולכאורה , ובשביל זה אמרה התורה קדש לי כל בכור, כיתי כל בכורועברתי בארץ מצרים בלילה הזה וה 56279 

, איזו חסד הוא שלא הכה בכורי ישראל, צריך להבין אם מכת בכורות באה משום שהמצרים צרו לישראל 56280 

 56281 .שבשביל זה צריכים בני ישראל לקדש כל בכור

ה הכה "ין הכוונה שהקבא, ה בכבודו ובעצמו עבר בארץ מצרים והכה כל בכור"ונראה לומר כי מה שהקב 56282 

אז לא היה מקום , ה בעצמו נגלה בארץ מצרים"אלא כיון שהקב, כי מפי עליון לא תצא הרעות, כל בכור 56283 

ולא היה בו שום צד קדושה אפילו כל , כי הבכור שהוא ראשון לביאה ונולד מתאוה ראשונה, לטומאה 56284 

 56285 .שהוא היה מוכרח למות

לכן יכלו להשאר , טה קצת התאוה ויש בהם כבר קצת קדושהכבר נשק, אבל שאר הבנים שלא היו בכורים 56286 

ט שערי "ובני ישראל כשהיו במצרים גם כן היו כבר משוקעים במ, בחיים כשנגלה מלך מלכי המלכים 56287 

ולכן אצלם היה נס שיכלו להחזיק מעמד כשנגלה עליהם מלך , ז"ז והללו עע"כי הללו עובדי ע, טומאה 56288 

 56289 .דש לי כל בכורולכן אמרה התורה ק, מלכי המלכים

כ מה המצוה "א, י שממילא הוא קדוש"שבכור מצוה להקדישו אעפ, (ב"נדרים י) ´וכן מצינו במס 56290 

אלא צריך להוסיף קדושה , אלא המצוה הזאת אומרת לנו שלא יסתפק במה שהתורה מקדשתו? להקדישו 56291 

כי , ה"ן ויתן להקבאלא יפריש מנכסיו את הראשו, וטעם הדבר כדי שלא יהיה להוט אחרי ממונו, מדיליה 56292 

וכן שלש שנים ערלה , ולכן צוותה התורה ראשית עריסותיכם, הדבר הראשון הוא מתאוה לקחת לעצמו 56293 

כ ישתדל שתהיה בו "ע, מפני שהראשון עלול לעורר הטומאה והתאווה, כ כרם רבעי שיאכל בקדושה"ואח 56294 

 56295 .קדושה יתירה

קדוש בשביל מה חייבים לפדות את בכור אם התורה אמרה שהבכור הוא , בזה יתורץ מה שהיה קשה לי 56296 

אלא התורה רוצה שהאדם לא יסתפק במה שהתורה ? הלא יותר טוב שישאר בקדושה לעולם, אדם 56297 

ועל ידי עמל ויגיעה , ואתה תראה שיהיה קדושה משלך, אלא הקדושה של התורה תפדה, מקדשת אותו 56298 

שמצינו שבני ישראל הגיעו למדרגה כמו , י עמל זה נשאר אצל האדם"כי מה שמשיגים ע, תגיע לקדושה 56299 

כמו קישואים ואבטיחים , כ בשביל דברים קטני ערך"ובכל זאת בכו אח, של נבואה כשיצאו ממצרים 56300 

 56301 .ולא מצינו על נביאים שיתגעגעו אחרי דברים קטני ערך, וכדומה

דור אבל , י יגיעה ועמל לכן נשארו במדרגתם לעולם"ההבדל הוא מפני שהנביאים הגיעו למדרגתם ע 56302 

ה נתנה להם במתנה כי רצה להכשירם "אלא הקב, י עמל ויגיעה"המדבר לא הגיעו למדרגת הנבואה ע 56303 

לכן תיכף שסרה הנבואה מהם בכו בשביל חסרון חתיכת , אבל לא נשתנה הפנימיות שלהם, לקבלת התורה 56304 

כי , בכור ולא אמר והרגתי כל, ל"על הפסוק ומת כל בכור וז´ ומצאתי כעין זה באור החיים הק, בצל 56305 

כנתינת עין של חכמים ברשעים ועושים , באמצעות שאני עובר בתוך מצרים בזה ימות מעצמו כל בכור 56306 

כמו כן הדבר הזה שיפריד מהם באמצעות , כי באמצעות כן יצא מהם החיוניות, אותם גל של עצמות 56307 

 56308 .(דרכי מוסר)  .ל עיין שם"העברתו שם כל נשמות הבכורות עכ

 56309 

 56310 מאמר רעד

 56311 .(´ג ג"שמות י) יום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדיםזכור את ה

הן המקורות שמהם יש לשאוב וללמוד את יסודות השגחת , הפרשיות המוקדשות לסיפור יציאת מצרים 56312 

הריהו מעמיק , וככל שיעלה ביד האדם להשיג יותר במקצוע זה, ת הכללית והפרטית והבטחון בו"השי 56313 

ולא עוד , שהרי ידוע כי התורה הזהירה על זכירתה כל ימי חיינו, םיותר למצות את הענין של יציאת מצרי 56314 

ולא זו בלבד אלא שחייב האדם להתבונן , מ"אלא שבצידן של הרבה מצוות נתלווה חיוב זכירת יצי 56315 

ל בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא "כמאמרם ז, ולהתעמק בענין יציאת מצרים 56316 

 56317 .(7´פסחים ח) ממצרים



אלא תכליתה שלאורה ימצא האדם תמיד דרך חיים , ור איפוא שאין מטרת הזכירה העלאת עבר יפהבר 56318 

אמנם אז היתה תקופה של , ת היא מתמדת מעולם ועד עולם בלי שינוי ותמורה"וידע כי השגחת השי, בהוה 56319 

יני באשר הוסרו כל הסיבות המכסות את פני ההשגחה מע, איתגליא שגם עיני העוורים נפקחו לראות 56320 

 56321 .ונפתחו שמים וכל הרקיעים להראות ולהודיע יסוד זה לדורות, האדם קטני הראות

לזה היו המים מים , המטה נהפך לנחש והנחש למטה, ונתבטלו כל גדרי הטבע הגלויים והקבועים בבריאה 56322 

, לזה היה היום חושך ולזה אור, החיות באו אל הישוב ובני אדם לא מצאו מקום בישוב, ולזה היו לדם 56323 

הללו שאמרו , ´עד כי גם כופרים כפרעה ומצרים הודו במציאות ה, ´לאלו זעף הים ולאלו נהפך ליבשה וכו 56324 

 56325 .הכירו והודו בפה מלא אצבע אלוקים היא´ בביטול גמור מי ה

, כי פלאי ההשגחה העליונה ונסים גלויים ונסתרים מתרחשים תמיד בכל עת, המעמיק בדרכי החיים יווכח 56326 

קריעת ים , שכל מקרינו המה רק נסים נסתרים ואין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל, ל"ן ז"ש הרמב"כמ 56327 

ל קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים "וארז, סוף הוא אחד הנסים הגדולים שהתרחשו עם יציאת מצרים 56328 

כ לכל העולם ולדרים עליה "ועאכו, ואם לאדם אחד כך למשפחות הרבה לעיר ולמדינה לא כל שכן, סוף 56329 

 56330 .הדבר מפליא למתבונן, ה עורך שלחן לפני כל אחד ואחד"שהקב, מים ועד ביצי כניםמקרני רא

י "האם הצמיחה מן הארץ ע, ל כתב שאילו זכינו גם היום היה יורד המן"ן ז"הרמב, כיוצא בזה בענין המן 56331 

האם מציאות מפליאה , הנה גרעין אחד מצמיח מאות גרגירים לאחר שנרקב? גרעיני התבואה מובנות לנו 56332 

ואף הטוב , גם החיים והמות שהכל מודים שאינם ביד האדם? זו היא פחותה מפלאי המן שירד מן השמים 56333 

אדם מגשש בהם כעוור משולל כל ידיעה על עצמו ועל קיום גופו מהותו , והרע שהם מפרטי החיים והמות 56334 

 56335 ?כי מי האדם היודע מה נעשה בתוכו בקרבו, וחיותו

נבאר אפוא לעצמנו , דיעתם נובעת מאחרים או מספרים ולא מגופםואם הרופאים יודעים מעט הרי כל י 56336 

בלא ? הנאמין לו שהוא שלו, איש נושא סל סגור וכאשר נשאלהו על הנמצא בתוכו ולא ידע להשיבנו דבר 56337 

והוא , בדומה לזה נראה האדם באמרו כחי ועוצם ידי, ספק נאמר כי החליף את חבילתו או שגנוב הוא אתו 56338 

 56339 .בקרבו אינו יודע מה נמצא

יצא מעולם אחד , הנה כל אדם הוא ילוד בטן, וכאשר נוסיף להתבונן נראה כי יגדל הסתום על המפורש 56340 

כל הברואים אינם איפוא אלא עוברים ושבים על , אשר שניהם נסתרים מדעתו, ועתיד להכנס לעולם אחר 56341 

, ת ההשגחה הפרטיתוהנה על העבר יקל לנו מאד להכיר א, פני גשר ההוה המתוח על שני קצות ההעדר 56342 

שמחה ותוגה סיפוק , כמה ישבע בחייו עונג וצער, ת בהקצבה מסויימת לכל אחד"שהכל היה בגזירת השי 56343 

 56344 .והכל בגזרה וקצבה קדומה מראש, וחסרון בריאות וחולי

, זה עשיר וזה עני, לצחוק נחשב גם בעיני עצמנו למיזל ולמחשב בבית הקברות שזה היה גיבור וזה חלש 56345 

והדור , והרי בטוחים אנו כי בעוד מאה שנה יתם הדור הזה? ואיה הונם? ואיה גבורתם, זה מקבלזה נותן ו 56346 

כ מדוע לא נבין את האמת "וא, אשר יקום מאחרינו יבין עלינו כשם שאנו מבינים על הדור הקודם לנו 56347 

 56348 ?להכיר את הכח המהוה את ההויות, והמציאות הזאת בעודנו בחיים חיותנו

, וזרם החיים מבלבל דעת האדם ומטעהו להיות כעוור המגשש באפילה, נחל שוטףאלא שהדמיון הוא כ 56349 

כי הסיבות לא , ואין הסיבות גורמות דבר´ כי הכל מיד ה, הלא החיים בעצמם עשויים ללמד לאדם דעת 56350 

, י סיבות תתבלט יותר ההשגחה"אדרבה עם השגת המבוקש ע, ת"מכוח עצמן הן באות אלא בגזירת השי 56351 

ואילו השני נותן לחבירו סחורה בערך של מאה זהובים ודואג , ותן לחבירו מאה זהוביםלדוגמא אחד נ 56352 

מכאן אתה למד שאין הדבר קשה מצד , רבה היא איפוא עבודת השני מן הראשון, להפנות אליו מאה קונים 56353 

 56354 .(ד"דברי בינה ומוסר עמוד צ)  .ובמעט ההתבוננות יבין האדם האמת והמציאות, ההשגחה

 56355 

 56356 מאמר ערה

 56357 .(´ג ג"שמות י) כור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדיםז

ויוקר עצמי , כסף וזהב הנה הוא יוקר מקרי אבל לא יוקר עצמי, כל מה שהוא מעט המציאות הוא יקר מאד 56358 

כי אפשר לחיות , למשל יין חשוב מאד ועם כל זה אין בו יוקר עצמי, נקרא מה שאי אפשר לחיות בלעדו 56359 

י "ז כאשר יבקשו ממנו בעד צלוחית יין מאה ל"עם כ, ם יצמא מאד וגם יהיה רגיל בייןולכן א, בלי יין 56360 

 56361 .כי יכול לחיות בשתיית מים, כ כל רכושו לא יתן"כ חצי רכושו וכש"וכש

ולכן , כי אי אפשר לו לחיות בלעדם, יתן כל אשר לו בעד נפשו, כ אם ירעב ללחם או יצמא למים"משא 56362 

כמו הלחם והמים , ה יותר"ברא הקב, צריך יותר ואי אפשר לו לחיות בלי זהאנו רואים כי כל מה שהאדם  56363 

כ כל מה שיש "וא, ולכן מצוי האויר בכל מקום, וכן בלי אויר אי אפשר לחיות אפילו שעה אחת, יש הרבה 56364 

 56365 .כי אי אפשר לו לחיות בלא זה, יותר הוא אות ליוקר עצמי

, וגם מהששה זכירות אחד מהם הוא יציאת מצרים, וםוהנה יציאת מצרים נתחייבנו לזכור פעמיים בכל י 56366 

ונוכל להבין מכל זה כי בודאי יש לה יוקר עצמי ואי אפשר לחיות , וגם כל המצוות זכר ליציאת מצרים 56367 



כ ממילא מי שאינו מתבונן ביציאת מצרים "וא, ש מושל ומשגיח בעולם"כדי להתבונן כי הוא ית, בלי זה 56368 

ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם , האנשים החשובים כמתים´ פי, יה וזהו לא המתים יהללו, אינו חי 56369 

 56370 .הללויה

שמתחילה הוא צומח עד , כמו הגרעין אשר הוא הולך מהקודם אל המאוחר, ענין סיפור יציאת מצרים 56371 

כן , ומהם נעשה עוד בפועל פירות, כ נשאר מהם שוב בכח היינו הגרעינים"ואח, שנעשה בפועל פירות 56372 

, ת בשכלם והכרתם בפועל"מתחילה היו האבות משיגים ידיעת השי, סיפור יציאת מצריםענין המצוה של  56373 

ונזרע ידיעת , והוציאם ממצרים בפרסום גדול, ה להשריש הידיעה הזאת בכל זרע יעקב"כ רצה הקב"ואח 56374 

´ פי, וידעת היום והשבות אל לבבך, (ט"ל´ דברים ד) אלקות בלבם אשר היא ממש כזריעה בארץ כנאמר 56375 

 56376 .אינו יכול להוציא הגרעין פירות בפועל, כי בלא זריעה בארץ היינו הלב, אותם בקרקע הלב תזרע

ש "ילקו) כי ראתה שפחה בים מה שלא ראה יחזקאל, ואז היתה הידיעה בחוש ועשתה פירות הרבה 56377 

ואינו יכול להוציא פירות , ולא נשאר רק בידיעה ולא בזריעה בלב, וברבות הימים נשכח מהחוש, (ד"רמ 56378 

וצריך תמיד לחשוב בזה כדי שלאט לאט ישתרש בלב הגרעין היבש , כי אינו רק בבחינת גרעין, בפועל 56379 

מסיפור יציאת , וכן חוזר הדבר חלילה האב לבן והבן לבנו עד עולם, כ יוציא פירות לפועל"ל ואח"הנ 56380 

 56381 .(ט"רי´ ז מ"אור רש)  .מצרים לידיעה של והשבות אל לבבך להוציא הפירות

 56382 

 56383 מאמר רעו

 56384 .(´ג ח"שמות י) לי בצאתי ממצרים´ הגדת לבנך בעבור זה עשה הו

מעודי הייתי , ע כאלו הוא יצא ממצרים"בכל דור ודור חייב אדם לראות א, ב"ז ע"ל פסחים קט"ידוע מאז 56385 

ואיך יוכל , וכל מקום שאמרו חייב חובה הוא, איך יוכל האדם לקיים הלכה זו והלא אמרו חייב, נבוך בזה 56386 

איך , ולפי מצבי הדל אי אפשר זאת ולא אבין, שיהיה בעיניו כאלו הוא יצא ממצרים, כה זוהאדם לקיים הל 56387 

, ואם יש אדם גדול במדרגה זו לחשוב זאת? כאלו הוא בעצמו יצא ממצרים, יוכל אדם לחשוב זאת בעיניו 56388 

 56389 ?כ"והלא לא רבים יחכמו כ? איך נפסק הלכה זו לכולם

והנה לבאר מאמר בכל דור ודור אקדים עוד , היא אצלי מאד ת כוונה פשוטה ויקרה"עלה על דעתי בעזי 56390 

שכולם , נביאות שנתנבאו להן לישראל´ ח נביאים וז"גדולה הסרת טבעת יותר ממ, (.ד"מגילה י) מאמר 56391 

? ל בזה"המאמר הזה אומר דרשני מאי קמ, לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב 56392 

 56393 .והנראה כי דבר גדול חידשו בזה

ז לא תעשה עליו רושם "עכ, מדנו מזה כי החכם היותר גדול בחכמה כמו שהיו ישראל בזמן הנביאיםל 56394 

, כ"כ כיון שהכרת החוש חזקה כ"וא, כמו שעשה הדבר בחוש בימי מרדכי ואסתר, החכמה בשכל לבד 56395 

, ו"ח דהיינו לצייר יסורין כאילו הם באים עליו ממש, צריך האדם לקרב שכר ועונש כל מאי דאפשר לחוש 56396 

יצייר אז ´ פי, וכענין שנאמר טוב ללכת אל בית אבל והחי יתן אל לבו, ולהתבונן היטב כמה קשה לסבול 56397 

 56398 !מיותר הוא? ל יזכיר לו יום המיתה מאי לו"וכענין שאז, בלבבו ענין המיתה על עצמו ולא על פלוני

, על מיתת פלוני ולא הואהרי זה כאלו חושב , כי האדם החושב על מיתה סתם, אבל דבר גדול כוונו בזה 56399 

וכן בכל מיני יסורין יצייר לעצמו כמה יסבול , יזכיר לעצמו יום המות´ פי, ולכן אמרו יזכיר לו יום המיתה 56400 

ללמד לנו החוב ´ ל גדולה הסרת טבעת פי"וזהו שאז, וזה יועיל הרבה להזהר מהחטא, ת"העובר על ד 56401 

 56402 .לקרב כל העונשים לחוש

, אם כסף תלוה את העני עמך, (ד"ב כ"כ) י מצטער וכן כתוב במשפטיםע כל ימי היית"וזוהי כונת ר 56403 

כונתו מבואר כי הכתוב נותן עצה , ל"הוי מסתכל בעצמך כאילו אתה עני עכ, י שם את העני עמך"ופירש 56404 

האם , ואמר הכתוב הוי מסתכל כאילו אתה עני, לאדם שאל יתעצל להלוות כי טבע האדם להתעצל בזה 56405 

כי הכתוב , הרי דברינו מבואר להדיא, כן לא תהיה אתה מתעצל להלוות, ל המלוההיה טוב לפניך שיתעצ 56406 

 56407 .כאלו אתה עני ואז יקל לך ההלואה, מצוה לקרב הדבר אל החוש

כדי שיעשה עליו רושם הרצון , יש לאדם לקרב אל החוש, ומעתה אם בדברי העולם שיש לאדם הרגש 56408 

אשר אין לאדם , ש השכר והעונש המופלג"ומכ, יתהבדברים שאין לאדם הרגש בהם כמו ענין המ, להועיל 56409 

, רק על ידי ההתקרבות לחוש, אין עצה לאדם שיעשה עליו השכר והעונש רושם, שום הרגש בהם בחיים 56410 

ואין לך אדם שלא סבל יסורין בחייו ויכול , לצייר בלבו עמוק ציור אמיתי כמה קשים ומרים היסורים 56411 

 56412 .לצייר בלבו מזה

ויאמר האדם ? יסורי הנפש על אחת כמה וכמה מי יכילנה, כ"ה קשים ומרים כאם יסורים קטנים כאל 56413 

ז ממש עצת הכתוב הוי "ה, לו לעצמו´ ומה נעמו הדברים יזכיר לו יום המיתה פי, לנפשו הנצל כצבי מיד 56414 

היוצא מדברינו כי אי , ל עצתם יזכיר לו יום המיתה לעצמו"מזה לקחו חז, מסתכל בעצמך כאילו אתה עני 56415 

 56416 .רק על ידי ההתקרבות לחוש, לו לאדם להבין היטב שום דבר שכלי לאמיתואפשר 



ל סוף "ן ז"שיתברר לאדם שכר ועונש כמו שכתב הרמב, והנה עיקר מצות חג הפסח וזכרון יציאת מצרים 56417 

והטיב לעמו ישראל בעבור , ויעניש למצרים על זדון לבם, כי נתברר שיש לעולם מנהיג ומשגיח, בא´ פ 56418 

שיעשה עליו רושם שראוי , והנה דבר שהיה לפני כמה שנים, מרו משמרתו וזעקו אליוששבו אליו וש 56419 

, היינו לצייר ציור אמיתי, כ לקרב אל החוש"ל ויעצו לנו ג"כ באו חז"ע, להתפעל מזה אי אפשר בפשוטו 56420 

וסר והיה מ, היה מתבונן גדולת האדון המוציאו, מה היה חושב אז, אילו היה עבד והיו מוציאין אותו משם 56421 

 56422 .ל תעשה זכירת יציאת מצרים רושם חזק עליו"ועל ידי ציור הנ, עצמו וכל אשר לו להאדון לעולם

אבל באו לחייב את האדם , זה אי אפשר רק לגדולי החכמים, נמצא כי אין כוונתם לחייב כאילו הוא יצא 56423 

, ב את העני עמךוכעצת הכתו, לצייר כאילו המעשה קרה לו בפועל, לקרב הנס של יציאת מצרים אל החוש 56424 

 56425 .ויראה כי יש לעולם אדון ומנהיג אותו נירא ואותו נעבוד וטוב לנו סלה, ועל ידי זה יתפעל מהנס

ראיתי , ונכנסתי מעט בחכמת המוסר, ל"ס ז"ר הגרי"ומאז אשר זכיתי ליהנות מאור גדול אור עולם אדמו 56426 

היינו , ום מלחמתה של תורהתלמד לאדם דעת ללח, כי רק זאת החכמה היא התורה המונחת בקרן זוית 56427 

ומלחמה גדולה לכבוש כח עז ועצום כטבע תחת ממשלת , מלחמת הטבע הפראות אשר האדם יולד בה 56428 

 56429 .´זקני עם הארץ וכו, והטבע הולך וגדול, אשר עוזריו מעטים והולך ודל, השכל

את האדם  אשר היצר מערים, יותר מזה צריך להכיר דרכי הערמה, מלבד הגבורה הנצרכת לכבוש טבעיו 56430 

כענין שנאמר באורח זו אהלך טמנו פח , י הכרתו הטבע של כל אחד ואחד"עפ, בכל מיני עורמה להלכידו 56431 

וזו מאי דאיתא בזוהר הובא , י כחות הנפש וזו היא חכמת המוסר"כ ההכרח לדעת עורמת היצר עפ"ע, לי 56432 

בכדי למינדע מזה פירקא , כד הוי בעי למלפא פרקא דחוכמתא הוו קדמו למילף פירקא דשטותא, בכוזרי 56433 

דרכי הטבע , דרכי היראה היא פרקא דחוכמתא, וזו היא חכמת המוסר בכלל, דחוכמתא והאריך בזה 56434 

 56435 .ופראותיו היא פרקא דשטותא

כי , אהיה כדמות אפוטרופוס למוסר להרחיבה, והנה רוב העולם מוזרים המה מחכמה הלזו ואנכי הכרתיה 56436 

להעתיק , ל"ץ ז"ומצאתי תנא דמסייע לי הוא הגאון יעב, לי מלחידעתי כי חכמה בלי מוסר כמאכל תפל ב 56437 

, אמר החכם אין לך דבר שמחדד השכל כמוסר עם החכמה, כל דבריו קשה לי אך אעתיק מעט וזה לשונו 56438 

, ואמר עוד דע בני כי לא תשלם לאדם החכמה אם אין לו מוסר, כי המוסר שומר השכל מטעות המדומה 56439 

ק וזה ברור "מפני שאין חכמה בלי מוסר עכלה, חכמה לדעת חכמה ומוסרה סמך מוסר ל"ואף שלמה המע 56440 

 56441 .(חכמה ומוסר)  .למבין

 56442 

 56443 מאמר רעז

 56444 .(´ג ח"שמות י) לי בצאתי מארץ מצרים´ והגדת לבנך בעבור זה עשה ה

מורגלים אנו לחשוב , (ן"ע ורמב"עיין ראב) י בעבור שאקיים מצותיו כגון פסח מצה ומרור הללו"וברש 56445 

ואמנם כן נאמר למען , והשגחתו´ האמונה במציאות ה, יציאת מצרים היה הנסים והמופתיםשעיקרו של  56446 

אבל כאן , מ"וכי מצות פסח מצה ומרור הינן רק בשביל שעל ידם לזכור יצי, בקרב הארץ´ תדע כי אני ה 56447 

יקרן נמצא שע, מ היתה שאקיים מצותיו כגון פסח מצה ומרור"כי תכלית יצי, הרי אנו רואים אחרת לגמרי 56448 

וכל יציאת מצרים כאלו טפלה היא לגבי מצות פסח מצה , מ"של דברים הוא המצוות היוצאות על ידי יצי 56449 

 56450 .מ"שבלי המצות הללו חסר כאן כל עיקר יצי, ומרור

אם אין דרך ארץ אין , על הא דאמרו אם אין תורה אין דרך ארץ, ל"ץ ז"וכזה מצינו בפירוש החסיד יעב 56451 

בנין בתים אכילה , ש שדרך ארץ כאן כפשוטו כמו זריעה קצירה שכיבה וקימהומפר, (א"כ´ אבות ג) תורה 56452 

ת אלה הדברים כולם זולתי שיהיו נושאי התורה כי "יאמר כי לא ברא השי, שתיה ויתר מנהגו של עולם 56453 

, ה שאמר למלאכים"ר ע"במש (.ט"שבת פ) ´ואמרו במס, קנני ראשית דרכו´ ש ה"כמ, היא קדמה לעולם 56454 

 56455 .כלום אב יש לכם תורה מה תהא לכם, ד את אביךכתיב בתודה כב

אלא להיפך כל הבריאה כולה נבראה בעיקר לשאת את , הנה לא באו מצוות התורה לסדר מנהגו של עולם 56456 

כי יהיו בה מציאות של אב ואם למען , כי אחרי שיש תורת כבוד אב ואם על כן נחקק כן בבריאה, התורה 56457 

וכן במן אמר הכתוב למען , ריאה כולה טפלה לתכלית המצוותוכל הב, א"שתתקיים התורה של כבוד או 56458 

י אם ישמרו מצות התלויות בו שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת "וברש, אנסנו הילך בתורתי אם לא 56459 

הנה מזה עוד , וכשאמר הכתוב למען אנסנו, הנה כי לא היה המן כי אם למען המצוות התלויות בו, ללקוט 56460 

 56461 .רן הוא ענין הנסיון שיש בקיום המצוותיסוד כי תכלית המצות ועיק

נמצא כי , כי הבריאה כולה כל מציאותה כי היא נושאת התורה והמצוות, ל"ץ ז"ולפי דברי החסיד יעב 56462 

ובצדק איפוא יקרא זה העולם , תכלית כל הבריאה היא הנסיונות שמתנסה האדם תמיד בשמירת המצוות 56463 

כי כל עניני העולם בין טוב בין רע הנה הם , (´א פרק)ב  י שכת"וכן הם דברי המס, עולם הנסיונות 56464 

ה "שאין בריה שאין הקב, אמרו אשרי אדם שהוא עומד בנסיונו (´א ג"ר ל"שמו) ובמדרש, נסיונות לאדם 56465 

 56466 .מנסה אותה



ה ומצא אותן קיתון של מי "בדקן הקב´ ג, (´ו´ ר כ"במ) ל"והנה אנו אומרים תמיד על הא דאמרו חז 56467 

ה כי "דאמנם פליאה נשגבה היא ואיך יאומן זאת על חזקיהו המלך ע, קיה ובלעםואלו הן קין חז, רגלים 56468 

היה , ה מה אמרו האנשים ומאין באו אליך"שבעת ששאל אותו ישעיהו הנביא ע, נפל בדברים קלים כאלה 56469 

, אלא התחיל מתגאה ואמר מארץ רחוקה באו אלי מבבל, צריך לומר אתה נביא של מקום ולי אתה שואל 56470 

אבל בלי הכנה ובלי ידיעה , דאי לו היה עומד הכן ודאי שהיה עומד בנסיונות גם היותר גדוליםואמרנו שבו 56471 

 56472 .כי על כן כרגע יכשל ויפול, כי כל רגע ורגע יבחנו וינסו אותו

, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה מתי יבוא לידי ואקיימנו, (7א"ברכות ס)א  זהו הענין שאמר רבי עקיב 56473 

אלא , ולאו דוקא בנסיון זה היה עומד הכן, ימי חייו עומד ער ומוכן לעמוד בנסיון ע היה אמנם כל"כי ר 56474 

, ובנסיון זה היותר קשה היה אמנם מצטער ומפחד, שבכל שאר דברים לא היה ספק אצלו כי יעמוד בהם 56475 

 56476 .ועל כן כשהגיע רגע הנסיון מסר נפשו עליו, ולא הסיח דעת אף רגע מלהכין עצמו לקראת הנסיון

והם על כל צעד , ולא ידעו לעמוד הכן לקראת הבחינה והנסיון, לו האנשים כי תרדמתם עליהםמה נוא 56477 

, ובהתעיף עיניך הלא כרגע יפול, כי כל העולם נסיונות לאדם, וצעד מסובבים תמיד בכל מיני נסיונות 56478 

 56479 .(דעת תורה)  .חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח, (ד"משלי י)ב  ועליהם ודאי אמר הכתו

 56480 

 56481 מאמר רעח

 56482 .(´ג ח"שמות י) לי בצאתי מארץ מצרים´ והגדת לבנך בעבור זה עשה ה

צריכים , לי ולא לך שאילו היית שם לא היית כדאי ליגאל´ לומר עשה ה, י רמז תשובה לבן רשע"פרש 56483 

שהרי במכילתא איתא דהפסוק של והגדת לבנך נאמר בבן , להבין למה דוקא כאן נאמר התשובה לרשע 56484 

? ואם כן למה סמך לו התשובה שאומרים לבן הרשע, דעלינו לפתוח לו מבלי שישאל, לשאולשאינו יודע  56485 

הרי אין להשיב לאפיקורוס , ואי אפשר לומר שמדובר ברשע כהמן שאם כן מה מועיל להקהות את שיניו 56486 

ועל ידי , אלא על כרחך מדובר באדם שהשקפותיו מקולקלות, (7ח"סנהדרין ל) ישראל משום דפקר טפי 56487 

 56488 .הה את שיניו יתכן שיחזור למוטבשנק

מבואר שטענתו של הבן הרשע הוא לומר מה הטורח הזה , (´ב´ הלכ) ובאמת בירושלמי פרק ערבי פסחים 56489 

אלא , כלומר מסכים הוא באופן עקרוני באמונת יציאת מצרים? שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה 56490 

ולדעתו מספיק היה לקבוע בלב את , שמתרעם על כל הטרחה הכרוך במצוות הפסח מדי שנה בשנה 56491 

למה עלינו כה להטריח על , ובמיוחד רגיל אדם כזה לטעון, האמונה גרידא ולוותר על כל דקדוקי הדינים 56492 

ולחנכם בגיל צעיר , הילדים הרכים שאינם יודעים אפילו לשאול בעצמם לפשר כל דבר במצוות הפסח 56493 

 56494 .החס על הנערומכסה את עצמו באצטלא של רחמן , לכל הדקדוקים האלה

שאילו היה שם לא , ולכן נצטוינו בד בבד עם המצוה של והגדת לבנך להקהות את שיניו בדברים בוטים 56495 

עלינו לעסוק מדי שנה בשנה בכל , משום שכדי שתהיה קבועה האמונה לבלתי סור מלבנו, היה נגאל 56496 

ים ומצוות הפסח ולא רק ספור יציאת מצר, וככה להחדירם בכל פעם מחדש, המצוות הקשורות לפסח 56497 

כלומר אין לנו לשכוח שמתחילה עובדי , אלא מוכרחים דוקא להתחיל בגנות ולסיים בשבח, עלינו לקיים 56498 

 56499 .ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו כדי שנכיר גודל טובות הבורא עלינו, עבודה זרה היו אבותינו

אסור לנו , ף"וח את האלאסור לשכ´ שאפילו כשמגיעים לאות ת, ל"זונדל סלנטר ז´ צ ר"וכבר אמר הגה 56500 

שהרי , להשלות את עצמנו שנצליח להסיח מדעתינו מציאות הרע ולהסתפק באמונה בלבד ללא מעש 56501 

ולא נתנה תורה אלא לצרף את , (7קידושין ל) ה העיד בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין"הקב 56502 

ומה , נו למצוות מעשיותומזה מוכרח שכדי להגיע לשלימות האמונה מוכרחים א, (´ד א"ר מ"ב) הבריות 56503 

ה "שגלוי לפני הקב, ואילו היה שם לא היה נגאל, שמתלונן על הטרחה עצלות ורשעות שבו הן שגרמו לו 56504 

ובזה שמעיז לחלוק על דרך התורה ומוציא את עצמו מן , שבשיטה שהוא מציע מוכרח ליפול בפח יצרו 56505 

 56506 .הכלל כופר הוא בעיקר

, משום שהתודה באה על הצלה מן הסכנה, חלות של חמץבספורנו ביאר למה קרבן תודה טעון עשר  56507 

דוקא , וזהו החמץ שהוא רמז לשאור שבעיסה שהוא יצר הרע, והעיקר לזכור שורש החטא שגרם לסכנתו 56508 

נוכל לקוות להשאר דבוקים ליסודות האמונה , בזה שנכיר את הרע ונשרש אותו מקרבנו על ידי המצוות 56509 

שאז יתחזק וישתרש , להתעלם ממלחמת היצר עד לגיל מבוגר גם אין לנו, מבלי שתשטשטש מבט האמת 56510 

 56511 .ולכן כבר בגיל הרך מתחילים בחינוך הבנים למצוות, ויקשה בידינו לעקרו

שדוקא בזה שנתיגע ונעמול לשרש מקרבנו , זהו שסמכה התורה פסוק והגדת לבנך לתשובתינו לבן הרשע 56512 

צעיר נוכל לצפות שיקלט בקרבנו אמונת יציאת וגם נקפיד להתחיל מגיל , שרשים הרעים על ידי המצוות 56513 

ואת ידיו מטמין בצלחת , אולם הרשע שמשתמט ממאבק היצר ורוצה רק באמונה מופשטת, מצרים 56514 

משום שהבנין של אמונה שהקים הוא , לא היה לו שום סיכוי להיות ראוי לגאולת מצרים, מלעסוק במצוות 56515 

 56516 .(המוסר והדעת)  .ללא יסודות



 56517 

 56518 מאמר רעט

 56519 .(´ח" שמות יג) לי בצאתי ממצרים´ לבנך בעבור זה עשה הוהגדת 

החידוש , כל יום יהיו בעיניך כחדשים, (´א ב"ח ס"או) ל"על הפסוק אשר אנכי מצוך היום דרשו חז 56520 

בכל פעם , אלא גם בהשפעה של מעשה המצוות, ה"שבהנהגת העולם אינו רק חידוש בהשפעה מצד הקב 56521 

והן מצד מה , הן מצד האפשרות של קיום המצוה, השפעה חדשה שהאדם חוזר ומקיים את המצוה הרי זו 56522 

וללא הרגשה זו יכול אדם לעבור כל שנותיו ולהניח תפלין באותה צורה שהניח , שמעשה המצוה משפעת 56523 

פ ביאורו של בית "לי בצאתי ממצרים ע´ ומתבאר ענין זה מתוך הפסוק בעבור זה עשה ה, ג"בהיותו בן י 56524 

 56525 .הלוי וזה לשונו

, ק"כי יש בה טעם גלוי ומפורסם כמבואר בילקוט ובזוה, ות פסח לכאורה אין לקרותה חוקהוהנה מצ 56526 

, ומשום הכי נצטוו ישראל לשוחטו ולבל לשבור בו עצם, ז של המצריים"שבזה הראו ישראל ביטול לע 56527 

למען , וכן לצלותו כשהוא שלם שיהיה ניכר מהותו שהוא שה, למען יהיו העצמות שלו מושלכים בחוצות 56528 

ובודאי דהיא מצוה , ז שלהם וידעו הכל שאין בה ממש"יראו המצריים וכל אדם מה שעשו ישראל לע 56529 

 56530 .וכל אדם אפילו הרשע מודה בה שכן החיוב לעשותה, שכלית ולא חוקה

רק היא היתה , כאומר גם אני מודה במצוה זו, רק הרשע בא כמתחכם ואומר מה העבודה הזאת לכם 56531 

אז ודאי שהיה חשוב , בעולם אנשים סכלים מאמינים בעניני עבודה זרהנאותה בזמנים הקודמים שהיו  56532 

אבל בזמנינו אלה אשר כולנו חכמים ומאמינים באחדות הבורא ואין בעולם שום , לישראל לעשות פסח 56533 

 56534 .וגם אחד לא ימצא בעולם שיעבוד לשה כבר בטל הטעם כולו, זכרון לעבודה זרה

רק באופנים אחרים שיאמר , מודה דצריך לעבוד את הבורא הוא מראה בטלפיו סימנים דבעיקרו גם הוא 56535 

לי בצאתי ´ בעבור זה עשה ה, ועל דבריו אלו באה התשובה אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו, הוא 56536 

דאף על גב דטעם זה , ויש בדברים אלו תשובה וסתירה גדולה לכל דברי האפיקורוסות שלו, ממצרים 56537 

מכל מקום עוד חידש להרשע דברים , ביטול עבודה זרה שלהםדפסח שעשו ישראל היתה הוראה ל, אמת 56538 

 56539 .שלא ידע מהם

מכל מקום בודאי , וכמו במצה שאמרו בה טעם וכן מרור, והוא שגם בהמצוות שאנו יודעים בהם הטעם 56540 

עיקר יסודה של המצוה אינו בשביל זה , ולא מטעם זה נתחדשה המצוה, דאין זה עיקר יסודה של המצוה 56541 

וזהו , וגם קודם העולם היתה התורה וכתיב בה מצות מצה, רי התורה קדמה לעולםדה, שהיה במצרים 56542 

 56543 .ל"שמשיב לרשע על חקירותיו בעבור מצות אלו נתחדש לנו יציאת מצרים עכ

אין , י זה יוכל הגוף להזדכך והאדם להתחזק"שע, נתבאר בזה שבכל מעשי המצוות המצרפים את הבריות 56544 

אלא ההוראה היא בהרגשה , שכאמור אינו הסיבה לקיום המצוה, והעיקר התכלית במילוי הטעם של המצ 56545 

וטעמי המצוות הם נתינת טעם לשבח , והזיכוך שמקבל המקיים את המצוה, של המקיים בשעת המצוה 56546 

 56547 .דומה הוא ענין טעמי המצוות לענין טעם המאכלים, באופן קיום המצוה

אלא , ין הבדל בין לחם במלח ללחם תפלותכלית זה א, הנה תכלית האכילה אצל אדם הוא שיהיה בריא 56548 

שכל צרכי הגוף לא היה אדם , ם"כ הרמב"וללא טעם לא היה אדם אוכל כמש, שלחם תפל אין בו טעם 56549 

ועל ידי זה , ה חוש המרגיש טעם וכן טעם במאכל"ולפיכך הוסיף הקב, עושה אלמלא הטעם שמרגיש בהם 56550 

 56551 .יקיים האדם את גופו

אשר כל אחד מהם , ה שברא את כל עולמות ברא גם מעשה המצוות"הקב, והיא המידה גם בטעמי המצוות 56552 

עולם , וכל העולמות ממתינים למעשה המצוות כל עולם למצוה שפועלת בה, פועל את פעולתו בעולמות 56553 

שעל ידי תפלין , עולם שעל ידי ציצית לציצית, שמתוקן על ידי לימוד התורה ממתין ללימוד התורה 56554 

שגם השכל יבין את ההתחזקות שמעשה המצוה פועלת על , רה ונתנה טעםאלא שהוסיפה התו, לתפלין 56555 

 56556 .כדי להקל על האדם ביודעו על פעולות הנפעלות מכח המצוה, האדם

הוא פועל , כי בכל פעם של מעשה המצוה, כאשר מחנכים את הקטן למעשה המצוות צריך להשריש בקטן 56557 

יום השני להנחת תפלין הוא מניח תפלין ב, פעולה חדשה שאין לה ולמעשה המצוה הקודמת ולא כלום 56558 

וכן במצות ציצית כל לבישה היא פעולה , ביום השלישי שוב הן חדשות, חדשות שלא היו לו אתמול 56559 

אבל בנוגע לטעם של מצות , ואם כי בטעם המצוה וראיתם אותו וזכרתם אין הבדל בין יום למשנהו, חדשה 56560 

 56561 .ציצית הרי כל לבישה פועלת פעולה נפרדת

והרי ניתנו לנו טעמי המצוות המגלים ? תבונן החשים אנו את ההתעלות המיוחדת לכל מצוה ומצוההבה ונ 56562 

אם היינו ניגשים לקיום מצוה מתוך ידיעה כי אנו עומדים לתקן תיקונים , את ההתעלות שעל ידי כל מצוה 56563 

כי גם , קת לנוכי אז היינו חשים גם את ההתעלות שקיום המצוה מענ, בעולמות העליונים באמצעות המצוה 56564 

אלא מהשם מצוה שיש , אינו מתפרנס מהמעשה החיצוני של המצוה, הטעם שטועמים בקיום המצוה 56565 

 56566 .וכפי ההכנה למצוה כך מועלת יותר המצוה, במעשה



 56567 מאיר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין שהתכלת דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד´ אמר ר

אני , (.ו"מ ס"ב) ש"תכלת לקלא אילן הרי שניהם גוון אחד להם וכמויש לשאול מה בין , (´ז ה"ר י"במד) 56568 

ואם אפשר לומר על קלא אילן תכלת , הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא 56569 

ואם כן מה לי תכלת מה לי קלא אילן הרי שניהם מזכירים את , שמע מינה שאין שום הבדל ביניהם, הוא 56570 

 56571 ?כסא הכבוד

וכשציוה , כי אם בכח המצוה שבו, זה כי אין בכח התכלת להזכיר את כסא הכבוד מצד עצמוונראה מ 56572 

, ואילו בקלא אילן הגם שיש בו אותו גוון, ה על התכלת הכניס בה כח להיזכר על ידה בדיני שמים"הקב 56573 

 56574 .מ כיון שאין בו מצות תכלת אין בו שום סגולה"מ

יכוין , (´ה סעיף ה"ח סימן כ"ע או"בשו) י שנפסקוכציצית כן תפלין הטעם שנאמר בתפלין הוא כפ 56575 

ה להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהם יחוד שמו ויציאת מצרים על הזרוע כנגד הלב "בהנחתם שצונו הקב 56576 

ואשר לו הכח , כדי שנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו שהם מורים על יחודו, ועל הראש כנגד המוח 56577 

ה הנשמה שהיא במוח וגם הלב שהוא "וישעבד להקב, כרצונו והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם 56578 

 56579 .ובזה יזכור הבורא וימעיט הנאותיו, עיקר התאוות והמחשבות

, שיכוין כל הכונות ויאמר הרי העיקר תלוי בכונה מה לי אם אינן מרובעות, והנה המניח תפלין שאינן כדין 56580 

שנטו ממצוות התורה , יה ענין זההשורש של כל הפורשים מדרך התורה ה, מצות תפילין לא קיים 56581 

אחד שאין בידו להשיג אתרוג ויטול במקומו , ו"ולבסוף הגיעו לאפיקורסות ח, והסתפקו בטעם המצוה 56582 

 56583 .תמימות יש לו מצוה לא כלום, לימון

אבל טעמי , מי שנכנס לרזי התורה מבין קצת מה הם פועלים, התכלית של המצוות אין בכוחנו לידע 56584 

ה שברא את כל העולמות וברא את "הקב, י שאמרנו נתינת טעם בתוך קיום המצוההמצוות אינו אלא כפ 56585 

אין לנו הבנה כיצד זה , האדם הוא שקבע מעשה המצוות והתאימם בין האדם לבין העולמות באמצעותן 56586 

אם היה אדם קם , אבל אנו מאמינים בני מאמינים שעל ידי כל מעשה מצוה מתקנים את כל העולמות, פועל 56587 

היתה כונתו אחרת הכנתו , ך ידיעה שהנה הוא בא להניח תפלין ובזה הוא בונה עולמות שלמיםבבוקר מתו 56588 

וכבר היה ממתין לרגע שבו , והיה מתעלה גם הוא עצמו מהנחת תפלין, אחרת קדושת המחשבה שלו אחרת 56589 

 56590 .בידעו כי נכונות לו פעולות נעלות ונשגבות, כבר אפשר להניח תפלין

ואם היו מכירים בערכה של כל תיבה ומה שהיא , בוה יותר משאר מעשי המצותלימוד התורה כולל ענין ג 56591 

והיו מרגישים עצמם מאושרים ומודים , היו נזהרים יותר ויותר מביטול תורה, פועלת בעולמות העליונים 56592 

ועיין בספר בית אלקים , וכן בכל מעשה מצוה ומצוה, ה על כל רגע נוסף שאפשר ללמוד בו"להקב 56593 

אלא להיפך החסרון לא , שכתב שאין התפילה באה להשלים החסרון הקיים, (ד"פי´ אשער ) ט"להמבי 56594 

הבה נתחזק בערך מעשי המצוות וכן בערך לימוד התורה ובזה נזכה , נעשה אלא כדי לעשות מקום תפילה 56595 

 56596 .(מערכי לב)  .לגדלות בתורה

 56597 

 56598 מאמר רפ

 56599 .(´ג ט"שמות י) בפיך´ והיה לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה

כל שיש לו תפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא , (7ג"מנחות מ) ל"אמרו חז 56600 

ואיך , ´הנה על ציצית נאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה, ואילו אצלנו אין אנו רואים כן, יחטא 56601 

היא למצות , חתם שלא יחטאל בהבט"ומכאן שכונת חז, איפוא אפשר לעבור עבירה כשציצית בבגדו 56602 

כי אז באמת , ואם היה מתבונן במצות תפילין ובלימודים שהיא מלמדת, תפילין ומצות ציצית בהתבוננות 56603 

 56604 .היה בחיזוק שלא יחטא

משרשי המצוה לפי שהאדם בהיותו בעל חומר ימשך בהכרח אחר , (א"מצוה תכ) ונעתיק מספר החינוך 56605 

אם לא שהנפש אשר חננו , ת אליו והערב כסוס כפרד אין הביןכי כן טבע החומר לבקש כל הנאו, התאוה 56606 

ורחוקה מגבולה שהוא השמים לא , ומאשר תשכון בגבולו שהיא הארץ, תמנענו לפי כוחה מן החטא´ הא 56607 

פן יקום עליה , פ להרבה שומרים לשמרה משכנה הרע"לכן היא צריכה עכ, יגבר כחו עליה תמיד, תוכל לו 56608 

 56609 .ותחת ידוויהרגה אחרי היתה בגבולו 

והם שנצטוינו לבל , וצונו להעמיד שומרים גבורים סביב לה, ה לזכותינו אנחנו עם הקודש"ורצה המקום ב 56610 

ותפילין בידנו , ומזוזה, כנפות כסותנו´ ציציות בד´ ושניתן ד, נפסיק דברי תורה מפינו יומם ולילה 56611 

ואתה , נינו ואחר יצר מחשבות לבנוולא נתור אחר עי, והכל להזכירנו למען נחדל מעושק ידינו, ובראשינו 56612 

ברחמיו ´ הא, כי על כל אלה יעלה לפעמים ופרץ גדרינו, בני ראה גם ראה כמה כח גופינו גדול על נפשינו 56613 

 56614 .יהיה בעזרינו וישמרנו אמן

ומשרשי המצוה להיות זכרון לאדם באמונת השם בכל עת בואו לביתו , (ג"מצוה תכ) וכן כתב לענין מזוזה 56615 

, אמר רבי זירא מצוה להניחה בתחילת שליש העליון, (.ג"מנחות ל) ל במצוה זו"ן שאמרו זוכעני, וצאתו 56616 



נתבונן בזה עד כמה , אמר רבה מצוה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים כי היכי דתפגע ביה מצוה מיד 56617 

ש כי כל כניסה לפתח חד, שהרי אם יש לו כמה פתחים צריך מזוזות לפי מספר הפתחים, חזק הוא החומר 56618 

 56619 .כה חזק הוא החומר שאי אפשר להתגבר עליו בקלות, כבר שכח את אשר זכר מהמזוזה הקודמת

וגם הלימוד הנלמד מהם , מצות תפילין של ראש ומצות תפילין של יד, מצוות´ והנה מצות תפילין כוללת ב 56620 

לבנו  לשעבד בזה תאוות ומחשבות, כי הכונה במצות תפילין של יד שהיא נגד הלב, הוא לכאורה שוה 56621 

שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחותי כולם יהיו , ובמצוה של ראש הכונה היא, ש"לעבודתו ית 56622 

 56623 .ש"משועבדים לעבודתו יתב

 56624 תפילין של יד מכוסים מלשון הפסוק והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, אמנם למעשה מצאנום חלוקים

ז "ח כ"או) נקרא עליך´ מי הארץ כי שם הואילו תפילין של ראש מגולים דכתיב וראו כל ע, (7ב"מנחות ל) 56625 

על היד כנגד , שהרי לכאורה שני הלימודים שוים, ועלינו לעמוד על ההבדל שבין שני התפילין, (´ה 56626 

ושל ראש וראו כל עמי , ולמה של יד לך לאות, ועל הראש כנגד המחשבות הגשמיות, התאוות הגשמיות 56627 

 56628 .הארץ

החסרון הראשון הוא הטעות , שני סוגי חסרונות המצויות באדם הביאור בזה כי שני התפילין מכוונים כנגד 56629 

הטעות וההתגשמות שביד היא הנותנת לאדם הרגשה של בעלים , כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 56630 

, להזכיר לאדם אשר כל כוחו אינו שלו אלא משמים, תפילין של יד באה להפקיע מטעות של יד, בעולמו 56631 

, (.ז"מנחות ל) ל דרשו זאת מפסוק על ידכה יד כהה"וחז, על יד שמאל מקומם של תפילין של יד הוא 56632 

 56633 .ומשום כך מקומה של תפילין של יד הוא דוקא על יד כהה

אבל בנוגע לסייע ביד , אינו נוהג אלא כלפי עצמו, ´והנה לימוד זה שאין האדם בעלים והכל הוא מאת ה 56634 

שהיא שונה , נוסח הברכה שעשה לי כל צרכיוכבר עמדנו על ההבדל ב, הזולת החובה להרבות בהשתדלות 56635 

שבעוד ששאר הברכות מתיחסות רק לגוף העובדה של , משאר הברכות פוקח עורים ומתיר אסורים 56636 

אלא על צרכו של , הרי שברכה זו אינה מתיחסת לעשיית צרכים סתם, הלבשת הערום והתרת האסור 56637 

ואינה פוטרת את האדם מלסייע , הזולת והטעם שהרגשה זו אינה נוהגת כלפי, המברך שעשה לי כל צרכי 56638 

 56639 ...ולומר הרי כל צרכיו עשויות

אשר משום כן ניתנו לו , בנוגע לזולת עליו לידע את חובתו, ההוראה של יד כהה משתנית היא כלפי הזולת 56640 

והגם שהנחה זו , כלפי השני עליו להניח כאילו שמבלעדי עזרתו לא ייעזר, כוחות ביד כדי לסייע בעדו 56641 

אז ההנחה צריכה , מכל מקום בשעה שמוטל על האדם לעשות למען השני, ה עוזרו"שהרי הקב אינה אמת 56642 

כי כך הוא , ומעתה הרי מובן למה תפילין של יד מכוסות משום לך לאות ולא לאחרים לאות, להיות כך 56643 

היא אמנם רק לך לאות כי לאחרים מתהפכת , ההוראה של יד כהה שאין ביד האדם לפעול מאומה, הדין 56644 

 56645 .מידהה

הוא לימוד אחר הבא להפקיע מטעות , אבל הלימוד של תפילין של ראש המכוון כנגד המחשבה של האדם 56646 

כי אם בזאת יתהלל , אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו, אחר 56647 

 56648 0ת שניתנו לו מןגם העושר גם הגבורה ואפילו החכמה הינם מתנו, (´ירמיה ח) המתהלל השכל וידוע אותי

כי , הענין של השכל וידוע אותי הוא הדבר שניתן להתהלל בו 0אבל 0,יתהלל 0אל 0וממילא 0השמים 56649 

וממילא , ה"והרי כולי בטל ומבוטל אל הקב, אומרת אין לי משלי מאומה´ ההשכלה והידיעה את ה 56650 

 56651 .ה"בההתהללות בהשכל וידוע אותי אינה התהללות המתיחסת אל האדם אלא חוזרת אל הק

ומשום כך עומדים בסתירה לאמת האומרת , ההילול בגבורה עושר וכבוד הינם הלולים שמקורם בגשמיות 56652 

המחשבה , אבל בנוגע להתהללות בידוע והשכל אותי אין הדבר כן, ´שאין לך בהם מאומה כי הם מתנת ה 56653 

פרק ´ שער א) םועיין בנפש החיי, כח זה הוא הקרוב ביותר לרוחניות, הוא הכח הנעלה ביותר שבאדם 56654 

והנה המציאות הגשמית הקרובה ביותר לרוחניות הוא אור , שהמחשבה היא הקודש קדשים של האדם, (´ד 56655 

ואין השתמשותו של אחד מגרעת מאומה , (ב"שבת קכ) באור זה נוהג הכלל של נר לאחד נר למאה, הנר 56656 

 56657 .כך היא המידה ברוחניות, מהשתמשותו של השני באותו אור ובאותה שעה

כשאחד תופס מקום הרי הוא ממעט את , ישים הגשמיים הרי שימוש אחד הוא סתירה לשימוש השניבתשמ 56658 

אדרבא , ואילו בעניני רוחניות אין רוחניותו של אחד מגרעת מרוחניותו של השני, המקום שתפס מחבירו 56659 

, מוהוצדיק שאינו חפץ שפלוני יעשה המצוה כ, נביאים´ חפצו של האדם הרוחני הוא ומי יתן כל עם ה 56660 

 56661 .רוחניות עומדת בסתירה מוחלטת אל ההתהללות, שאם כן לא ישאר הוא מיוחד בצדקתו אוי לו ולצדקותו

וענין שונאי השם נמצא לפעמים גם באנשים שהם , כותב רבינו יונה (ס"אות ק´ שער ג) בשערי תשובה 56662 

ם כאשר חבריהם אם נפשם רעה ובקרב לבם יקשה לה, עושים המצוה ונזהרים מכל עבירה במעשה ולשון 56663 

כאשר תאמר על האיש , וירע בעינים בהיות בני אדם עובדים את השם ויראים מלפניו, עוסקים בתורה 56664 

 56665 .אשר לא יחפוץ שיכבדו בני אדם את המלך ושיעבדוהו כי הוא שונא את המלך



כי , והתבטלות אליו יתהלל המתהלל´ ידיעת ה, ועל כן בנוגע להשכל כח המחשבה הבאה לידי וידוע אותי 56666 

, ´הלא הילול זה הוא של המחשבה על דבקותה בה, ´הילול כזה אינו יכול להפקיע מהאמת שהכל מה 56667 

אלא בעצם ההשכלה , התהללות זו היא היחידה שאינה מתהללת בכך שחכמתו גבורתו ועשרו הם שלו 56668 

שהרי כך היא המדה , מבלי לחלוק מקום לעצמו על השכלתו וידיעתו, ובעצם הידיעה השכל וידוע 56669 

 56670 .וחניותבר

ההוראה של התפילין על המחשבה , תפילין של ראש מקומה כנגד המוח ששם משכן המחשבה שבאדם 56671 

בהוראה זו על האדם לזקוף , והרי על מחשבה זו ניבא ירמיהו יתהלל המתהלל, הלא היא השכל וידוע אותי 56672 

ש וראו כל עמי "על כל עמי הארץ לראות בעיניהם את התפילין של ראש וכמ, קומתו על כי יהודי הנהו 56673 

האדם המניח תפילין על ראשו ומבטא בכך את , (ה"מנחות ל) הארץ ויראו ממך אלו תפילין שבראש 56674 

וכבר נשמעו עובדות אודות אנשי מעלה שהיו נתונים , אדם זה מטיל מורא, הפנימיות שהתפילין מורות 56675 

 56676 .ולא נגעו בהם לרעה כי הכרת פניהם מנעה מהם, ם"בצרה אצל העכו

ולא נהגנו כן משום שקשה להיזהר , עלינו להניח תפילין כל היום כולו ולא רק בשעת התפילה מעיקר הדין 56677 

והנה נתאר לעצמנו אדם היוצא לשוק ותפילין , ובודאי שלעתיד לבוא יחזור הדבר לתיקונו, שיהא גוף נקי 56678 

כלפי חוץ  הלא היתה זו הכרזה תדירית, הולך ברחוב עושה עסקיו ותפילין מונחים לו על ראשו, בראשו 56679 

וציצית בבגדו ומזוזה , ותפילין של יד מזכירין לו על ידו הכהה שבו בנוגע לעצמו, על מה שהתפילין מורים 56680 

אבל בהניחנו תפילין , עדיין אין אנו במדרגה זו, בפתחו עם הכונות האמורות לעיל מובטח לו שלא יחטא 56681 

ומתוך כך נזכה , ין בתוך חיינושיכנסו ההוראות שבתפיל, עלינו ללמוד אותה שעה את ההוראה שבהם 56682 

 56683 .(מערכי לב)  .למובטח לו שלא יחטא

 56684 

 56685 מאמר רפא

 56686 .(ד"ג י"שמות י) ...והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו

ואילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו , ועל זה נאמר בהגדה של פסח, כנגד ארבעה בנים דברה תורה 56687 

, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, פר ביציאת מצריםמצוה עלינו לס, יודעים את התורה 56688 

שעלינו לספר לבנינו ולהאריך , רואים אנו את החשיבות הגדולה באריכות דברים בסיפור יציאת מצרים 56689 

רבן גמליאל אומר כל , (ה"י מ"פסחים פ) מאידך אנו גורסים במשנה, בפני כל אחד מהם בביאור הדברים 56690 

בא רבן גמליאל וצמצם , ואלו הן פסח מצה ומרור, אלו בפסח לא יצא ידי חובתו שלא אמר שלשה דברים 56691 

 56692 .את הגדת הפסח בשלשה דברים אלו בלבד

אם זה כמצות תלמוד תורה שאפשר לצאת , ויש להבין מה ההבדל בין יצא ידי חובתו לבין הרי זה משובח 56693 

ה היא שיהא כל דבור שלו רק אבל שלמות המצו, (.´נדרים ח) ן"גם בקריאת שמע בלבד כמו שכתב הר 56694 

אבל שלמות המצוה תהיה רק , וכן גם כאן יוצאים ידי חובה באמירת שלשה הדברים הללו, בדברי תורה 56695 

 56696 .שמשמע שיש כאן ענין מיוחד לא רק שלמות המצוה, וכן הלשון הרי זה משובח, אם הוא מאריך

אלא לומר שעל ידי זה שהאיש  ,ונראה לומר שאין הכוונה לשבח את האדם המרבה לספר ביציאת מצרים 56697 

וכמו מי שאוכל מאכלים שמנים הוא , מהותו של אותו איש משתבחת, הזה מרבה לספר ביציאת מצרים 56698 

 56699 .נפשו ונשמתו מתעדנות יותר, כך גם ברוחניות כאשר האדם עוסק הרבה בחכמה, משמין

ותות והמופתים שעשה כי תכלית כל הא, ל שיש בסיפור יציאת מצרים מטרה מיוחדת"וזה שאמרו לנו חז 56700 

והשגחתו על , ברא את הכל´ להשריש בלבנו את האמונה הגדולה כי הוא ית, ה לישראל במצרים היא"הקב 56701 

ומטעם זה נשנה הרבה פעמים בסיפור יציאת מצרים בתורה , כל אחד היא השגחה פרטית ושהוא כל יכול 56702 

ם מיסב ליד שולחן הסדר ומספר את ולכן כאשר אד, כי זוהי המטרה העיקרית, ´הביטוי וידעתם כי אני ה 56703 

 56704 .(גוילי אש)  .הרי הוא יהיה משובח הוא עצמו, ועל ידי זה תשתרש בלבו האמונה, נסי יציאת מצרים

 56705 

 56706 מאמר רפב

 56707 .(ז"ג ט"י) ´והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו ה

בעולם מימי אנוש החלו הדעות  ז"מעת היות ע, ן ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות"כתב הרמב 56708 

ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית אמרו , מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון, להשתבש באמונה 56709 

ויעשו אדם כדגי הים שלא ישגיח , ומהם שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה, איכה ידע אל ויש דעה בעליון 56710 

 56711 .הארץאת ´ ואין עמהם עונש או שכר ואמרו עזב ה, האל בהם

יתברר לכל ביטול , בעדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו´ וכאשר ירצה האל 56712 

וכאשר יהיה , כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אל מחדשו ויודע ומשגיח ויכול, הדעות האלו כולן 56713 

את האדם ויגלה סודו ´ כי ידבר האל, המופת ההוא נגזר תחילה מפי נביא יתברר ממנו עוד אמיתת הנבואה 56714 

בקרב ´ ולכן יאמר הכתוב במופתים למען תדע כי אני ה, אל עבדיו הנביאים ותתקיים עם זה התורה כולה 56715 



כי בכל זה היו המצרים מכחישים , להורות על היכולת, להורות על החידוש, להורות על ההשגחה, הארץ 56716 

 56717 .ת הבורא ובתורה כולהכ האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונ"א, או מסתפקים

הרי זה מקטני , (.ח"סוטה מ) כלל גדול צריך לידע אמונה הריהי דרגא כמו חסד ושאר המדות כמו שאמרו 56718 

מ שהיא דרגת "והן דרגות שונות עד דרגת יצי, ן הן בחינות באמונה"כל המצבים שמנה כאן הרמב, אמנה 56719 

אין אנו מבינים איך יכולים להפריד ו, אבל לא בשכר ועונש´ המצרים האמינו בשם ה, בפועל הגמור 56720 

דרגת אמונתם של , והוא משום דכל זה הן דרגות, ולא בשכר ועונש´ להאמין בשם ה, בדברים אלו כלל 56721 

גלוי ´ ששם היה ה, מ"ובדרגתם לא יצאה להם אמונה בשכר ועונש ביצי, המצרים לא היתה דרגת גילוי 56722 

 56723 .ומפורסם לעין כל בתכלית הגילוי

וזה , הוה אמינא בעניני אמונה הרי זה כבר אפיקורסות´ שאפי, ל כתב"ה קורדובירו זמש´ באור נערב לר 56724 

מ הנהגה של בגלוי לבטל כל הספקות והפקפוקים שזוהי תכלית דרגתו של "היה כל תכלית ההנהגה של יצי 56725 

, תכלית האדם שיהיה בדרגת גילוי, מ הוא בגלוי"וכיון שתכלית יצי, להיות בדרגת בגלוי באמונה, האדם 56726 

נמצא שנדרש מאת האדם שיציאת מצרים תשאר אצלו באותו , שיבטלו אצלו כל הספקות וההרהורים 56727 

מבלי שיפוג ריחו ומבלי שיתכסה אף בקרום דק כיון שזהו תכלית , גילוי ופרסום שהיה בשעה ההיא 56728 

 56729 תשאר אצל האדם, מ"שהגילוי והפרסום הגדול שהיה שם ביצי, מ"וזוהי באמת מצות זכירת יצי, האדם

 56730 .תמיד עד דור אחרון

יצוה אותנו , ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר"ובעבור כי הקב, ן"הרמב´ ולהלן בד 56731 

זוהי , ובניהם לבניהם לדור אחרון, ונעתיק הדבר אל בנינו, שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו 56732 

שמכל זה יוצא , מנחילין שקר לבניהם דאין אבות, העצה שישאר אצלו אותו הגילוי והפרסום תמיד 56733 

 56734 .מ אצל הבן בגילוי ופרסום הכי גדול בלי שום פקפוק וספק"שנשאר יצי

הדבר גלוי לו כל כך כיון , פ שלא ראהו יענה בבטחה מבלי צל של ספק"אע, כשנשאל מי שהוא לשם זקנו 56735 

והוא ענין למען תספר , בגדר זה העצה של זכירת יציאת מצרים, שאביו מסר לו זאת ואביו ראהו בעיניו 56736 

וממילא הדבר נשאר גלוי ומפורסם כאילו הם עצמם עדי , שאין אבות מנחילים שקר לבניהם, באזני בנך 56737 

 56738 .ראיה על כל זה

והצריך , מ"והחמיר מאד בענין זה שלא יעלה חלילה שום אבק כל שהוא על ענין יצי, ן"הרמב´ ולהלן בד 56739 

ולכתוב אותו על פתחי הבתים , ם על ידינו ובין עינינושנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות ובמופתי 56740 

ש למען תזכור את יום "וכמ, ושנזכיר זאת בפינו בבוקר ובערב כמו שאמרו אמת ויציב דאורייתא, במזוזות 56741 

, מ"ושנעשה סוכה בכל שנה וכן כל כיוצא בהן מצות רבות זכר ליצי, צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך 56742 

ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת , עדות במופתים שלא ישכחו והכל להיות לנו בכל הדורות 56743 

 56744 .האל

, וזה לשונו והוסיף הרבה במורה נבוכים תועלת בידיעתם, ם"ן דברי הרמב"מסעי מביא הרמב´ ובריש פ 56745 

אך , כי הנסים והאותות הנעשות היו אמיתיות לכל רואיהם, לומר שהצורך להזכיר המסעים גדול מאד 56746 

כי יעבור על אלה האותות מה שיעבור ´ וכאשר ידע הבורא ית, רים בשמועה ויכזבם השומעבעתיד יהיו דב 56747 

וחזר האותות , על כן הרחיק מלבות בני אדם המחשבות האלה, על דברי הימים לא יאמינו בהם השומעים 56748 

איך עמדו בני אדם , כדי שיראו אותם הדורות הבאים וידעו האותות הגדולות, כולן בזכרון המסעות 56749 

 56750 .קומות ההן ארבעים שנהבמ

שברבות , כי יעבור על אלה האותות מה שיעבור על דברי הימים´ שידע הבורא ית, מ"וכן הוא בענין יצי 56751 

כ "לכן ניתנו לנו בריבוי כ, מ כשאר עניני עתיקות אשר לא יאמינו בהם השומעים"הימים ישארו נסי יצי 56752 

שישאר , חיק אלו המחשבות מלבות בני אדםלהר, מ בכדי לחזק האותות האלה"גדול מצות שהן זכר ליצי 56753 

אלא באותו הגילוי כבשעת התגלות כל אלו , מ בכל ריחו וטעמו בלי שום הפגה ופגם ובלי שום בילוי"יצי 56754 

 56755 .האותות

מ בהגילוי והפרסום שהיה במצב ההוא עד דור "מ הוא שישאר ענין יצי"וכיון דקיום המצוה של זכירת יצי 56756 

דכיון , מ הרי זה משובח"לכן כל המרבה לספר ביצי, רום ושום עתיקותז שום ק"מבלי שיעלה ע, אחרון 56757 

כ כל מה שירבה בהספורים "א, י ריבוי הזכירות שמזה יוצא כל הגילוי והפרסום"שכל קיום המצוה הוא ע 56758 

שיגדל הגילוי והפרסום עד שיבוא באמת לידי הדרגא , מ יגדל בזה התכלית הנדרש"והזכירות שבנסי יצי 56759 

 56760 .(ט"א מאמר ק"דעת חכמה ומוסר ח)  .רגת גילוי הגמורהנדרשת ממנו ד

 56761 

 56762 מאמר רפג

 56763 .(ז"ג ט"י) ´והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו ה

, מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, ן שם"כתב הרמב 56764 

אין בהם טבע ומנהגו , בכל דברינו ומקרינו שכולם נסיםעד שנאמין , שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו 56765 



ואם יעבור עליהם יכריתנו עונשו , אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, של עולם בין ברבים בין ביחיד 56766 

 56767 .הכל בגזרת עליון

ובאמונה זו מותנה , יסודן בחיוב האמונה והשגחתו בגזרת עליון, מבואר בזה כי קיום התורה והמצוות כולן 56768 

אין בהם , כי נתחייבנו להאמין שכל הקורות אותנו אם לחסד ואם לשבט, ´חלקו של האדם בתורת הכל  56769 

אם יעשה המצוות יצליחנו , אלא יסודם באופן הנהגתנו בקיום התורה, הנהגה טבעית ודרכו של עולם 56770 

 56771 .ואם יעבור עליהם יכריתנו עונשו, שכרו

וכך אמרו , י בראשית והיא סיבת כל מקרינוה מאז כלות ימ"הנהגת שכר ועונש היא מלאכתו של הקב 56772 

ממלאכת , ג דאת אמר כי בו שבת מכל מלאכתו"רבי פנחס בשם רבי הושעיא אמר אע, (א"ר י"ב) ל"חז 56773 

 56774 .אלא פועל עם אלו ועם אלו, עולמו שבת ולא שבת לא ממלאכת הרשעים ולא ממלאכת הצדיקים

כי עם כניסת השבת תמה לה , ברים אמוריםם דעל הנהגת שכר ועונש הד"ובא הפירוש לזה בדברי המלבי 56775 

היא מעשה אלקים בהשגחתו , ומאותה עת החלה עשיה אחרת מעולה, מלאכת עולמו יתברך עשיית הטבע 56776 

יתברך ´ כי בעבורם פועל ה, וזוהי מלאכת הצדיקים והרשעים, המתמדת המתנהלת בהנהגת שכר ועונש 56777 

כח המערכה ´ אלא משדד הוא ית, סדר המערכה לכל יהיה מקרה אחד לצדיק ולרשע כפי, בכבודו ובעצמו 56778 

 56779 .לגמול לאיש חסד כמפעלו ולרשע רע כרשעתו, לתת לכל אחד כפרי מעלליו

יש ללומדה מן הנסים המפורסמים כמבואר בדברי , האמונה שמקרינו הטבעיים כולם בהנהגתו יתברך 56780 

מצינו עוד דרך להשגה זו , ´הוכן כיום כשנתבונן במאורעות העולם הבלתי טבעיים נכריז הנה יד , ן"הרמב 56781 

כל הגויים , אומר הנביא ישעיה, י הנביאים בכל הקורות העתידים"והיא ההתבוננות במה שנאמר מראש ע 56782 

אתם עדי , יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת, נקבצו יחדיו מי בהם יגיד זאת וראשונות ישמיעונו 56783 

ישעיה ) לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה, אני הוא למען תדעו ותאמינו לי כי, ועבדי אשר בחרתי´ נאם ה 56784 

 56785 .(´י´ ג ט"מ

גם , אין בהם ובנביאיהם מי אשר בכוחו להגיד עתידות, ופירשו המפרשים אף אם יתקבצו כל העמים יחדיו 56786 

אדרבא יביאו עדים על , אין בהם אשר יאמר על המאורעות שכבר אירעו אנחנו הגדנו אותם קודם בואם 56787 

ה מעיד לו עדים נאמנים על קיום "אבל הקב, אז יצדקו בדבריהם או יודו על האמתנבואתם שהתקיימה ו 56788 

ומן , הם עם ישראל כולו המעיד נאמנה על קיום ההבטחות כולן, דברו אשר דיבר ביד עבדיו הנביאים 56789 

ומתוך כך , כן יהיה ויאמינו בו כי יקיים מאמרו´ כי כאשר יאמר ה, הראשונות ידעו ישראל על האחרונות 56790 

 56791 .הוא האלקים אין עוד מלבדו´ ו לב להבין כי היתנ

כי מקיום כל המאורעות אשר נאמרו , פסוקים אלו מורים לנו את הדרך להשגת הכרה בהנהגת שמים 56792 

ובכוחה של , נוצר מצב שכלל ישראל הם בבחינת עדים על כל האמונה אתם עדי, י הנביאים"מראש ע 56793 

וכזאת מוצאים אנו , של בירור יחודו יתברך בעולמו התבוננות זו להביא את האדם לידי השגות עליונות 56794 

 56795 .ל"ד וז"ל בריש דעת תבונות ל"בדברי הרמח

מכל , כי כל הנלקט מכל מסיבותיו הגדולות אשר הוא מתהפך בעולמו, ופי עליון מעיד בעצמו ומודיע 56796 

דברים ) מרוהלא הוא גילוי יחודו הגמור הזה כענין או, האירועים הגדולים והתהפוכות שבדברי ימי עולם 56797 

והנה מקרא זה נאמר אחר שכלל הכתוב כל סיבוב , ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי, (ב"ל 56798 

וכמו שפשטן , אשר נכלל כולו בדברי השירה ההיא של האזינו, הגלגל העתיד ומזומן להיות סובב בעולם 56799 

 56800 .או עתה כי אני אני הואר, ועל כל דברי החזון הללו חתם הכתוב בלשון הזה, של כתובים עצמו מוכיח

והיא הגורמת את , היא המסבבת את גלגל ההיסטוריה´ כי יד ה, חייבים אנו להגיע לראיה וידיעה ברורה 56801 

אך אין די בזה שיחודו יתברך מתגלה ומתברר לנו בבירור , כל המאורעות והתהפוכות שבדברי הימים 56802 

תקוע אותה בלבבנו בישוב גמור בלי שום ול, אלא חייבים אנחנו להשיב אל לבנו את הידיעה הזאת, גמור 56803 

וידעת היום והשבת אל לבבך כי , (´דברים ד) ה מפי הגבורה"והוא מה שמצונו משה רבינו ע, פקפוק כלל 56804 

 56805 .הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד´ ה

עלות בכוחה להביאנו להשגת אותן מ, התבוננות באור זה על שלשה צירים מרכזיים בקיום עם ישראל 56806 

ואף הובטח מראשית , הרי הוא בלתי טבעי, הראשון קיום כלל ישראל בארץ ישראל, עליונות המבוארות 56807 

 56808 .(ה"תהלים ק) כאמור אשר כרת את אברהם לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם

ש "כמ, ´אשר גם הוא בא בהבטחת ה, קיום האומה הישראלית בגלות ובגולה ענין בלתי טבעי בהחלט´ הב 56809 

, (ו"ויקרא כ) את בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתםואף גם ז 56810 

באופנים שונים ומתהפכים זהו דבר על , היות כלל ישראל במרכז עניני העולם היום ובכל הזמנים´ והג 56811 

 56812 והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים, אשר כבר נאמר לנו בדברי התוכחה בערבות מואב, טבעי

 56813 .י לשנינה לשון ושננתם ידברו בך"וברש, (ח"ים כדבר)

את , ולראות בעין אמת את מצב כלל ישראל בהיקפו, עלינו איפוא להתעלות מעל הסיבות הנראות לעין 56814 

ובכך יעלה בידינו להגיע לֿראו , ועמדתו המרכזית בעולם כולו, עמידתו בין האומות, קיומו בארץ ישראל 56815 



זכות הכרת , סיבות לקיום גזירתו יתברך על פי הנהגתם של דרי מטההמסבב כל ה, עתה כי אני אני הוא 56816 

 56817 .(.ב"סוטה מ) ´ש רבותינו במס"הנהגת יחודו יועיל להצלת כלל ישראל כמ

י "אר? מאי שמע ישראל, והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם ואמר אליהם שמע ישראל 56818 

מתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אין אתם ה לישראל אפילו לא קיי"אמר להם הקב, י"משום רשב 56819 

 56820 .כי זכות שמע ישראל הכרת יחודו יתברך בכוחה להציל ולהושיע את ישראל, נמסרים בידם

והיא תחושת כחי , חייבים אנו לעבוד על נקודת תורפה המכרסמת בקרבנו, ´ברם למען נזכה לישועת ה 56821 

ן "ותן לך כח לעשות חיל נתבאר בדברי הרמבהוא הנ´ והנה הדרך להגיע לכלל הזכירה כי ה, ועוצם ידי 56822 

על כן אמר אם תחשוב , וידוע כי ישראל גבורים ואנשי חיל למלחמה כי נמשלו לאריות ולזאב יטרף, ל"וז 56823 

תזכור השם שהוציא אותך ממצרים ולא היה לך שם כח ועוצם יד , כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 56824 

אם כן החיל הזה אשר עשית , ידך לחיות שם עשה לך כל צרכך ותזכור עוד כי במדבר אשר אין לאל, כלל 56825 

ואם תשכח את השם יכלה כחך ושארך ותאבד כאשר , השם הוא שנתן לך הכח כאשר עשית אותו, בכחך 56826 

 56827 .יכלו´ כי כל עוזבי ה, אבדו הם

הכח היא הנותנת לנו את , מבואר כי ההתבוננות בגאולת מצרים ועמידתנו במדבר על אף היותנו מעוטי כח 56828 

, והיא ההוכחה הברורה כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, לעמוד בכל העיתות בנסיון של כחי ועוצם ידי 56829 

שכן דברי , ן"כפי המשתמע מסיום דברי הרמב, התבוננות זו כשלעצמה בכוחה להביא עלינו ישועה וגאולה 56830 

הרי מדה טובה , הגורמת אבדון וכלי´ ואם שכחת יד ה, תורה נדרשים במדת מכלל לאו אתה שומע הן 56831 

מכוחו להזכירנו , כי זכרון ידו החזקה וכוחו הבלתי מוגבל, מרובה ממדת פורענות אחת על חמש מאות 56832 

 56833 .להפקד בפקודת ישועה ורחמים´ לפני ה

כי הצלת כלל , כי הנה לאיש בער וכסיל יחשוב, בהתבוננות שכזו עלינו להשקיף גם על מאורעות תקופתנו 56834 

כזכור באותה עת צרה ליעקב , ש היה בה משום כחי ועוצם ידי"הנאצים ימישראל בארץ ישראל בתקופת  56835 

י "ע, התעבו שמי ארץ הקודש בעננים קודרים של השמדת יושבי הארץ, של שלהי מלחמת העולם השניה 56836 

 56837 .ש שכבר הגיעו עד סמוך לשערי ארץ ישראל"צבאותיו של צורר היהודים ימ

ואך , מה היה עולה בגורלנו, רחיקם מעלינו בדרך נס ופלאשהיה לנו וידו שהיתה בם להומם ולה´ ולולא ה 56838 

כך גם ענין הצלת שארית הפליטה ממזימות הרשע באדמת , חסדו גבר עלינו שלא נתננו טרף לשיניהם 56839 

באור זה עלינו , הלא דבר בלתי טבעי הוא, ובנייתו מחדש של עולם התורה והיהדות בארץ ישראל, נכר 56840 

יתברך הוא הנותן לנו כח ´ כי ה, ועוצם ידינו עשה לנו את החיל הזה כי גם כיום הזה לא כחנו, להבין 56841 

 56842 .בדרכי נס ופלא ובאופנים על טבעיים

לעומת כוחם הצבאי של האומות הקמים עלינו , ובאמת הלא כוחו הפיזי של עם ישראל הינו כאין וכאפס 56843 

כי הגויים , ת מפיואמר שמע ישראל דבר אמ, ן בהמשך ביאור הכתובים"כמו שכתב שם הרמב, לכלותנו 56844 

ועוד יש להם ערים גדולות ובצורות לרום השמים , האלה הם גדולים ועצומים ממך ואיך תנצחם במלחמה 56845 

כי לא תוכל לעבור עליהם , וכשיתברר לך כל זה יש לך לדעת ולהאמין מן היום הזה, ואיך תכבוש אותם 56846 

 56847 .הוא העובר לפניך´ עד שתדע בלבבך כי ה, כלל

אשר אנשי הצבא עמדו במתי , כפי אשר חזו עינינו במלחמה זו, מאד את מצבנו אנודברים אלו תואמים ל 56848 

וביותר בימיה הראשונים של המלחמה היה יחס הכוחות אחד , מעט מול עם רב ורם של חיילי צבאות ערב 56849 

 56850 .אשר עמדה לנו´ אם לא ישועת ה, ואיך זאת אשר עלה בידינו לגבור עליהם, כנגד שנים עשר

להאמין באמונה שלמה שכל , להתמיד ולהעמיק בהבנת מאורעות הימים על פי אור האמת חובתנו בשעה זו 56851 

´ להוסיף ולעלות בדרגה של ראיית מפעלות ה, דברינו ומקרינו כולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם 56852 

אני למען תדעו ותאמינו ותבינו כי ´ ולהגיע למצב של אתם עדי נאם ה, עד כדי הכרה מלאה ביחודו יתברך 56853 

 56854 .(שערי ציון)  .ואין מבלעדי מושיע´ אנכי אנכי ה, לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה, הוא

 56855 

 56856 מאמר רפד

 56857 .(ז"ג ט"י) ´והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו ה

שורש המצוה הזאת שנניח כתב יציאת מצרים על היד ועל הראש כנגד הלב והמוח , ל"ן וז"כתב הרמב 56858 

, ז שנניח התפילין על היד כנגד הלב ועל הראש כנגד המח"היוצא מדבריו שעי, משכנות המחשבהשהם  56859 

ונזכור יחודו ואחדותו וכל מצותיו ועונשן , שמו´ נשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו ומוחנו לעבודתו ית 56860 

כי , ל"ות הנפירוש הדברים כי יש סגולה טבעית רוחנית במצוה זאת כדי לזכור ולהגיע לכל ההצלח, ושכרן 56861 

כשמניח האדם אותם , ונותנים אותם בטוטפות, והיה כי יביאך, קדש, והיה אם שמוע, זה שכותבים שמע 56862 

לשעבד תאוות , הרי הוא מתעלה ומתרומם ומתקדש בזה, על ידו ועל ראשו ומקיים מצוה זו כראוי 56863 

 56864 .ת"ומחשבות לבו ונפשו לעבודת השי



אבל אם , רק בקיום המצות בשלמותן וכראוי להן´ ה אבל אין המחשבות של האדם משתעבדות לעבודת 56865 

אלא גם עובר בלאו ומקלקל ומשחית , לא רק שלא הגיע לתכלית קיום המצוה, יגרע או יוסיף בהן מדעתו 56866 

כי , אלא אם יחליף ויתן פרשה אחרת לפי ראות עיניו, בלא גרעון והוספה´ ולא זו בלבד אלא אפי, ונענש 56867 

 56868 .ז היא משיבת נפשתמימה בידו א´ דוקא כשתורת ה

מפני , מ אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין"ר, (7ג"מנחות מ) ל"כיוצא בזה מצינו במצות ציצית אחז 56869 

כ יבוא אדם ויאמר הרי טעם תכלת הוא "וא, שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד 56870 

ואקיים גם בזה , דומה לתכלתכ "לכן יכול אני לצבוע תכלת בקלא אילן שהוא ג, משום שדומה לים 56871 

למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי , ל ואמרו"לזאת באו חז, ´וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה 56872 

אני הוא , ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור"אמר הקב, ציצית 56873 

 56874 .(7א"בא מציעא סב)א  שעתיד ליפרע ממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הו

הרי כל הטעם הוא כדי לזכור את המצות שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע , הנה בא כסיל אחד ואומר 56875 

אבל איש , י קלא אילן"כ הרי קלא אילן דומה ממש לתכלת ואזכור גם ע"וא, ורקיע דומה לכסא הכבוד 56876 

ה מחשבה הטהורה של תכלת ומהני ב, דוקא כשהיא תמימה אז היא משיבת נפש´ בער לא ידע כי תורת ה 56877 

ה אני שהבחנתי "ואדרבה אמר הקב, כ צובע בקלא אילן במקום תכלת לא מהני ולא מידי"משא, דומה לים 56878 

 56879 .במצרים

כך אין אדם יכול להבחין בין צבע תכלת , ה בעצמו ובכבודו ולא זולתו"מי יכול להבחין בהטיפה רק הקב 56880 

הו כמו שנתבאר דסגולת המצוה היא דוקא כמו שניתנה וז, והוא יפרע ממי שעושה כך, בחלזון לקלא אילן 56881 

, ואז יפעלו כל הצנורות ויעלו המחשבות לרצון לפני אדון כל, בשלמות שלא יחסר אף פרט כל שהוא דוקא 56882 

 56883 .(לב אליהו)  .ובכך אנו מתקשרים לעולמות העליונים

 56884 

 56885 מאמר רפה

 56886 .(ז"ג ט"י) ´והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו ה

וכמה פרשיות שלמות , אנו מזכירים אותה כמה פעמים ביום, יציאת מצרים היא יסוד ועיקר באמונה ודת 56887 

ולזכרון על , הפרשיות האלו הן לאות ולטוטפות על הראש והיד, כתובות בתורה מכל פרטי הנסים ההם 56888 

 56889 .חאנו מספרים ביציאת מצרים בליל פסח וכל המרבה הרי זה משוב, מזוזות הבית

אך כפי רוב הפרסום כן נתגשמה ולבשה צורה מוחשית , יציאת מצרים ידועה ומפורסמת לכל בר בי רב 56890 

ונגררים בדעותיהם אחרי , גדולים וטובים מדברים בלשון המקרי דרדקי, פשוטה כפי ההשגה השטחית 56891 

שהעולם כ נקלטו במח עד "המושגים הללו כ, ההמון בעלי המקרא שקפאו בידיעותיהם שרכשו להם בחדר 56892 

ח "ענינים רגילים מחשבות מצומצמות שאינן מתיישבות על לב ת, רואה לפניו יציאה פשוטה מבית עבדים 56893 

 56894 .גדול

מצוה זו באה כדי לרומם את הנפש ולחזק את , חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים 56895 

אלו והוציאו משם ובא גו, כשהאדם רואה את עצמו עובד עבודת פרך בחומר ובלבנים, ההרגשה שבלב 56896 

מתחזק באמונה ומעריך ביותר את , הרי הוא מרגיש ביותר את הרווחה שביציאה ההיא, מעבדות לחירות 56897 

רואה בה מהרהורי לבו וכל הקטן , אבל יחד עם זה הוא מעריך את כל היציאה כפי השגתו, אתו´ חסדי ה 56898 

לא היה מצמצמה במושגיו  לו, אין לו אותה רוממות הנפש והשלמות האלקית שהיה מגיע לה, מקטין 56899 

 56900 .הצרים

וכי לא היתה זו , בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם, יסעו´ יחנו ועל פי ה´ על פי ה 56901 

גם הוא היה בתוכם לא רק , לפסגת השלמות שהגיעה אליה האנושות בכל תולדותיה, מעין עליה למרום 56902 

´ עלה אז למרום פסגת העליה וזכה להתענג על הגם הוא , בעבודת פרך אלא בכל השלמות האלקית ההיא 56903 

עליו לשתף את עצמו לא רק ביציאה אלא גם , כשהוא אומר ואותנו הוציא משם, וליהנות מזיו שכינתו 56904 

 56905 .אז תתגלה לעיניו כל הפרשה ההיא בכל הדרה, בכניסה למצרים

וכולם , ות הצדקניותבניו קדושי עליון והאמה, יעקב אבינו נביא אלקים´ האבות הק? מי נכנס למצרים 56906 

השתדל בכל כח ממשלתו , יוסף השליט בארץ אב לפרעה ואדון לכל ביתו, ירדו בכבוד מלכים למצרים 56907 

ולמען לא יתגאה האזרח בלבו , ולמען לא ירגישו גרותם כטבע הרגשת הגר, לגדלם ולנשאם בעיני מצרים 56908 

 56909 בגרותם במקום מושבם כמבוארהעביר את כל העם מקצה אל הקצה וכולם היו שוים , עבור היותו אזרח

 56910 .(ב"ע´ חולין ס)

הכבוד והגדולה הגבורה והתפארת היתה מנת , הוא הגדיל את כבוד בית אביו כיאות למשפחת המלך 56911 

כי כל זמן שאחד מן , ככה חיו בארץ מצרים מאה שנים ויותר, והתענגו על מיטב ארץ גושן, חלקם 56912 

 56913 .ל"ז שנים סבלו מקושי השעבוד כמבואר בחז"ורק בערך פ, השבטים היה חי לא חל עליהם השעבוד



ואת יהודה שלח לפניו גושנה לקבוע ישיבה בעד כל דורש חכמה , יחד עם האבות ירדה השכינה למצרים 56914 

הנביא עומד , הוא העתיק את ישיבתו מכנען לגושן, לשמוע לקח מפי הנביא איש האלקים, ודת אלקים 56915 

, כולם נכנעים ונשמעים למוצא פיו בכל הדרת הכבוד ,עליהם ומלמדם תורת אל חי ומדריכם בדרך האמת 56916 

ומסרו את תורתם , והולכים בדרך השם כפי שהורה להם אביהם, מתוך אהבת הרוממות ויראת אלקים 56917 

עם סגולה מכל , ויהיו לגוי גדול עצום ורב ממלכת כהנים וגוי קדוש, לבניהם אחריהם איש מפי איש 56918 

ויקם מלך חדש ויחרד מאד פן יקחו בידם את רסן , מי המעלהשרים ור, העמים עם שכולו נצר מגזע המלך 56919 

 56920 .המלוכה

אלה היו , ז וגם בטלו ברית מילה"וכמה מהם נכשלו בע, היו גם כאלה שהתערבו בגוים ולמדו ממעשיהם 56921 

האפשר שבזמן קצר , בנים הולכים בדרך אביהם, אבל הגוי כולו היו בני יעקב אבינו, רק מיעוטא דמיעוטא 56922 

האפשר ? ט שערי טומאה פשוטו כמשמעו"רות שנים אחדות פקעה קדושתם ושקעו למבמשך עש, שכזה 56923 

נהפכו בטבעם בזמן קצר שכזה , שבני מלכים אלו שכל הארץ היתה לפניהם לעלות ולהשתלם כאוות נפשם 56924 

והם שקבלו ? עבדים ראו את כל הנסים ההם? עבדים הוציא משה רבינו מארץ מצרים, לעבדים פשוטים 56925 

 56926 ?שאמרו נעשה ונשמע והם? את התורה

אבל , בני מלכים עבדו עבודת עבדים שעבדו ודכאו את גופם, זו היתה עבדות בתוך חירות! לא ולא 56927 

תורה ברורה ומוחשית באותות , בא משה רבינו ולמד להם תורה מפי הגבורה, נשמתם תמיד שאפה מעל 56928 

כראוי , שכזו בהכרת אלקים להם זו היתה השתלמות, הוא אלקים ואין כמוני בכל הארץ´ ובמופתים כי ה 56929 

והתרומם כל העם כולו עד , ויאות לתלמידים הגונים הלומדים תורה והכרת אלקות מפי רב הגון שכזה 56930 

מלו , בליל האחרון ליל שמורים קדשו את עצמם ביותר, כל הימים´ ועסקו בעבודת ה, אחד לרום המעלה 56931 

וקראו את ההלל על , רים כדין ודתאכלו המצות ומרו, את עצמם ועשו את הפסח ככל משפטו וחוקתו 56932 

 56933 .הגאולה ועל הפדות

כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם , ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ 56934 

ויוצא , עם כולו בן ששים רבוא הולך ליגאל מבית עבדים! הפלא ופלא, (ב"שמות י) צידה לא עשו להם 56935 

ולא עלה על לב אחד מהם להכין צידה לדרך , יום הזה הם יוצאים גאוליםיודע שבעצם ה, לדרך כה ארוכה 56936 

 56937 !לכל הפחות לשנה שלמה

אל מי שמעו אל משה מה שצוה להם , על מה סמכו אם לא על מן מן השמים, ´על מי בטחו אם לא על ה 56938 

, הםושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב צוה ל, מה שלא אמר להם לעשות לא עשו, עשו 56939 

, להכין צידה לדרך לא אמר להם לא עשו, ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו כלי כסף וכלי זהב ושמלות 56940 

 56941 .ביד משה´ פ ה"דבר קטן או גדול לא עשו מעצמם הכל ע

קופצים איתם , מלאכי השרת נושאים אותם על כתפם, אמנם יציאה שכזו ברוב נסים ונפלאות בלילה 56942 

בשעה קלה כזו עד שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ , ם בסוכותקפיצת הדרך בטיסה קלה והנה ה 56943 

הוא ישקם , לא עליהם להכין צידה לדרך, לא על הלחם יחיו בני מרום אלה, (י שם"רש) כ מיל"עברו ק 56944 

לכתך אחרי במדבר , וילכו אחריו מלאי בטחון, ויאכילם לחם אבירים מן השמים, מים מצור החלמיש 56945 

 56946 .לא עלה על לבם להכין צידה לדרךועל כן , בארץ לא זרועה

אל רום , אנו מתרוממים אל כל מלוא היקף הכניסה והיציאה ההיא, כשאנו משתתפים ביציאת מצרים 56947 

לפסגת , עלינו להרגיש בנפשותנו שגם אנו היינו נשאים אז על כנפי נשרים למרום העליה, מעלת האבות 56948 

 56949 .(לקט שיחות מוסר)  .תנואחרת לא יצאנו ידי חוב, לתכלית ההכרה האלקית, השלמות

 56950 

 56951 מאמר רפו

 56952 .(ז"ג ט"י) ´והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו ה

שנניח כתב יציאת מצרים על היד ועל הראש כנגד הלב , והנה שורש המצוה הזאת, ל"ן וז"כתב הרמב 56953 

, לעיני כל רשע או כופר ה לא יעשה אות ומופת בכל דור"ובעבור כי הקב, והמוח שהם משכנות המחשבה 56954 

ונעתיק הדבר אל בנינו ובנינו לבניהם ובניהם , יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו 56955 

כבר הודה בחידוש העולם ובידיעת , כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעו בפתחו ונתכוין בענינה, לדור אחרון 56956 

 56957 .והאמין בכל פנות התורה, הבורא והשגחתו וגם בנבואה

ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים , ולפיכך אמרו הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה 56958 

שאין לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים , שהם יסוד כל התורה כולה 56959 

ואם יעבור , שכרואלא אם יעשה המצוה יצליחנו , אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים ובין ביחיד 56960 

 56961 .ל"עליהם יכריתנו עונשו הכל בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר עכ

אם האדם עושה מעשה הרי בשעת מעשה הוא העושה , ת"יסוד הבריאה וקיומה תלוי תמיד ברצון הבוי 56962 

לא , אבל משנגמר המעשה אין לאדם שום קשר עם המעשה אשר עשה ולא המעשה אליו, והעוסק במעשה 56963 



תחזור כל , לרגע מהבריאה´ ואם יסיר השגחתו אפי, ´תלויים תמיד ולעולם בו ית ת"כן מעשי השי 56964 

אלא יוצר  אור ובורא חושך , ועל כן אין אנו אומרים יצר אור וברא חושך, הבריאה לתוהו ובוהו כמקדם 56965 

 56966 .בכל עת ובכל רגע

, רי קיים לנצחה´ ומאמר ה, שהרי בעשרה מאמרות נברא העולם, כשנתבונן פשוט הוא ומוכרח להיות כן 56967 

צלך ´ ואמר הכתוב ה, ן"ש הרמב"וכמ´ הכל הוא בהשגחתו ית, וכן בכל מעשה ובכל מצב שהאדם נכנס בו 56968 

דבר שאינו עושה צל אפשר , כשאתה רואה צל מוכרח לומר שיש דבר שעל ידו נעשה הצל, על יד ימינך 56969 

והיינו נסים נסתרים , ה"בלכן כל מה שנעשה בהבריאה זה צל של הק, אבל צל בלי דבר אי אפשר, להיות 56970 

 56971 .אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל, ן"ש הרמב"כמ

שמשעה שניתנה תורה לישראל כל סדר העולם , כל זה בכל אדם ובכל העולם אבל בישראל עוד יותר 56972 

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי ונתתי , אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם, מתנהג לפי מעשיהם 56973 

 56974 .לכם פן יפתה לבבכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר וכיוצא בזההשמרו , מטר ארצכם

ראינו נסים גלויים כעשרה נסים שנעשו , אכן כשהיה בית המקדש קיים וישראל שרויין על אדמתם 56975 

, אלא שצריך להתבונן לראותם, אבל גם לאחר החורבן ובתוך הגלות ישנם נסים גדולים ונפלאים, במקדש 56976 

ועל נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך , מר בכל יום בתפלת שמונה עשרהג לו"ועל זה תקנו אנשי כנה 56977 

 56978 .וטובותיך שבכל עת

יש לו התקשרות ´ שאם יש לאדם בטחון גדול עם ה, ם במורה נבוכים שנגלה לו סוד אחד"כתב הרמב 56979 

´ פישא, (ג"ד כ"ר פ"איכ) ל"ומצינו בחז, לא יוכל שום נזק ליקרב אליו´ ואם הוא דבק בה, ´ודבקות בה 56980 

אלקיכם חיים ´ וכדכתיב ואתם הדבקים בה, ת אי אפשר להענישו"ודבק בהשי´ רשע מכיון שהוא בוטח בה 56981 

 56982 .כלכם היום

ואין שום שטן ופגע יכול , ת"כל זמן שאדם עוסק בתורה הרי הוא דבק בהשי, כן הדבר גם בעסק התורה 56983 

נשמתו דלא פסיק פומיה  ה שלא היה מלאך המות יכול ליטול"ש גבי דוד המלך ע"וכמ, להקרב אליו 56984 

שבת ) והיה צריך לעשות רעש בין האילנות כדי שיפסוק רגע מלימוד התורה ואז היה יכול לו, מגירסא 56985 

כי , הפרו תורתך´ המשניות ביאר מאי דאמרו במשנה בסוף ברכות עת לעשות לה´ ם בפי"והרמב, (7´ל 56986 

פר התורה כדי שיבוא עליהם העונש יזדמנו להם סיבות לה, כשיבוא העת להפרע מהעושי רע ולהנקם מהם 56987 

שמקודם סגרו את , ואנו ראינו זה בשואה, וסיים וזה ענין ארוך ורחוק עמוק עמוק מי ימצאנו, במשפט 56988 

 56989 .(לב אליהו)  .כ יצאה הגזירה לפועל"ואח, הישיבות ולקחו את גדולי ישראל

 56990 

 56991 מאמר רפז

 56992 .(ז"ג ט"י) ´והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו ה

כי ביד חזקה , הצריכה להיות בפינו´ ומה היא תורת ה, בפינו´ עלינו להניח תפילין למען תהיה תורת ה 56993 

´ וכן נשנה הדבר והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך כי בחוזק יד הוציאנו ה, ממצרים´ הוציאך ה 56994 

יציאתנו , יקר הוא יציאת מצריםוהלא הע, ההדגשה של ביד חזקה או בחוזק יד אומרת דרשני, ממצרים 56995 

 56996 .ה הרי אנו ובנינו משועבדים לפרעה"ואילו לא הוציא אותנו הקב, מבית עבדים לחירות עולם

כי אז לא היינו מצווים על , כאן מודגש החוזק יד כאילו לו היתה היציאה לא בחוזק יד אלא באופן אחר 56997 

וֵיתר המצוות הבאות להזכירנו את יציאת , חוהיינו מסתפקים באכילת מצה ומרור וקרבן פס, מצות תפילין 56998 

באה כדי שנזכור את המכה האחרונה של הריגת , וכמו שמצות פדיון בכורות ועריפת פטר חמור, מצרים 56999 

כן באה המצוה של והיה לאות על ידכה ללמדנו ולהזכירנו תורה שלמה הצריכה , כל בכור בארץ מצרים 57000 

 57001 .יםממצר´ כי בחוזק יד הוציאנו ה, להיות בפינו

מנין שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל , יוסי הגלילי אומר´ ר, אנו אומרים בהגדה? מה זה בחוזק יד 57002 

ועל הים מה , במצרים מה הוא אומר ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלקים היא? הים חמשים מכות 57003 

ונראה לבאר כי התורה , הרי לנו הגדרה מה זה יד ומה זה חוזק יד, הוא אומר וירא ישראל את היד הגדולה 57004 

לא נכנע פרעה ולא למד , כי למרות כל האותות והמופתים והזרוע הנטויה ומוראים גדולים, באה ללמדנו 57005 

 57006 .ולא מהיד שראו במכת דבר ומכל המכות שבאו עליהם, מאצבע אלקים שהודו בה גם החרטומים

מו צאו מתוך עמי גם אתם גם קו, ואם אחרי מכת בכורות שנדמה היה כי סוף סוף נשבר ונכנע פרעה ואמר 57007 

, י"בטל מי ומי ההולכים רש, בטל לא אשלח אתכם, הכל כמו שאמרתם ולא כמו שאני אמרתי, בני ישראל 57008 

, עשתה את כל זה´ וההודאה וההכרה כי יד ה, הרי מיד ויהפך לבב פרעה ונמחה לגמרי הרושם של המכות 57009 

 57010 .בטובתו ובעל כרחו של פרעה והמצריםהוא כי יוציא את ישראל ממצרים בחוזק יד שלא ´ ורצון ה

, היינו נהפכים ליראי שמים, שלו היינו רואים נסים ואפילו נס אחד, למדנו מזה שלא כפי שאנו סבורים 57011 

ורק באין אתנו נביא וחזון ואין אנו רואים את יד , ושומרים את מצוותיו´ והיינו נזהרים מלעבור את פי ה 57012 

´ כי הלא המצרים ופרעה בראשם ראו חמשים פעם את מעשה ה ,´בכל דבר אנו עוברים על מצוות ה´ ה 57013 



אולי ראו אבל , וגם על הים נאמר וירא ישראל את היד הגדולה ולא המצרים, וגבורותיו ונשארו במריים 57014 

 57015 .ובמשה עבדו לא הגיעו´ ויאמינו בה´ להגיע מזה לויראו את ה

עושים , י שרואים נסים ונפלאותקשיות עורף והכבדת הלב גם אחר, רעה חולה זו של טבע בני האדם 57016 

ל בפרשת וארא על הפסוק וארא אל אברהם יצחק "וכבר רמזו חז, כ שב הים לאיתנו"רושם רק לרגע ואח 57017 

כשביקש אברהם לקבור את שרה לא , חבל על דאבדין ולא משתכחין, לא נודעתי להם´ ויעקב ושמי ה 57018 

אלא , שהאבות לא רק שלא ראו נסיםהרי , מצא קבר עד שקנה בדמים מרובים ולא הרהר אחרי מדותי 57019 

ובכל זאת נשארו בתומתם , ה שאיננו מקיים את הבטחותיו"ניתן להם מקום להרהר אחרי מדותיו של הקב 57020 

 57021 .ה שאל למה הרעות"ומאידך משרע, וצדקתם

כי , ´ובלעדם אי אפשר להאמין בה, אנו למדים מכאן כי לא הנסים והנפלאות הם שמגבירים את האמונה 57022 

ולא הוציא את ישראל , מרות שראה כל כך הרבה נסים ונפלאות בעינו ועל בשרו לא נכנעהרי פרעה ל 57023 

ואת זה אנו צריכים לשנן לעצמנו יום יום לאות על ידינו , ממצרים´ ורק בחוזק יד הוציאנו ה, ממצרים 57024 

ק בשמירת ור, ממצרים´ כי בחוזק יד הוציאנו ה, איננה תלויה בנסים´ כי האמונה בה, ולטוטפות בין עינינו 57025 

נראה את היד הגדולה בכל דבר , ה"ואמונה בנאמר בתורה ובלי להרהר אחרי מדותיו של הקב´ מצוות ה 57026 

 57027 .(למען אחי ורעי)  .ובמשה עבדו´ ונאמין בה

H 57028 

 57029 

 57030 בשלח

 57031 מאמר רפח

 57032 .(ז"ג י"שמות י) ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה

את ´ את המכות הגדולות שהכה ה, יוצא ממצרים אשר ראה את היד הגדולההעם ה! מה נורא הדבר 57033 

לו היינו , העם הזה ינחם וישוב מצרימה כאשר יראה מלחמה, את היד החזקה ואת האש הגדולה, מצרים 57034 

כי אז כולנו , ´לו היינו רואים כי אדם נענש על המקום בעברו על מצות ה, אנחנו רואים נסים גלויים כאלו 57035 

 57036 ?ומה נשתנה העם היוצא ממצרים, רים בתשובה שלמההיינו חוז

יוסי זעירא ´ וכבר ר. ק ובמצוותיה"והנה בכלל יש להבין על המקום הגדול שתופסת יציאת מצרים בתוה 57037 

מה כל הרעש הגדול של יציאת מצרים שזה נזכר בתורה , (זהר חדש יתרו) י"דמן חבריא שאל את רשב 57038 

ומה , כ יצאו ברכוש גדול"אבינו בברית בין הבתרים ואחה הבטיח לאברהם "והלא הקב, חמשים פעם 57039 

 57040 ?ה קיים את הבטחתו ועמד בדיבורו"הגדלות שהקב

ש למען תזכור את "כמ, ואנו נוסיף שכמעט כל התורה והאמונה קשורה ומבוססת על ענין יציאת מצרים 57041 

ב וימות "עוהל דרשו מזה חיוב על הימים והלילות ועל ה"וחז, יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך 57042 

 57043 .ולא עוד אלא בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, המשיח

כי חוסר האמונה נובע מזה שאין אנו , טעות הוא בידינו שאנו סבורים, ויש לתרץ שאלה אחת בחברתה 57044 

אשר חש על ולא רק פרעה , ´את השכר והעונש עבור המרת פי ה, ואת ההשגחה העליונה´ רואים את יד ה 57045 

ומיד שב , הצדיק ואני ועמי הרשעים´ וכמה פעמים הודה בפה מלא ה, בשרו את העונשים הכי חמורים 57046 

ט שערי "ושוקע במ, אלא כל אחד מאתנו הוא בבחינת פרעה המכביד את לבו, לסורו והכביד את לבו 57047 

ת ישראל ה הבטיח להוציא א"שהקב, יוסי זעירא´ י על שאלת ר"וכתשובת רשב, טומאה של כפירה 57048 

 57049 .ט שערי קדושה"אבל לא הבטיח להוציא את ישראל מטומאת מצרים ולהעלותם למ, ממצרים

אלא , כי יציאת מצרים אינה יציאה פיזית גרידא מתחת סבלות מצרים, פעמים´ ולכן נזכרה יציאת מצרים נ 57050 

החירות  לא אבדנו את, וגם בהיותנו שוב בגלויות שונים וקשים, בעיקר יציאה רוחנית חירות עולם 57051 

ואז אנו , אין לך בין חורין אלא מי שעוסק בתורה, הנפשית שנקנית לנו על ידי שמירת התורה והמצוות 57052 

, ש ועל נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת"כמ, ´רואים בכל יום ובכל עת את יד ה 57053 

´ אדם ִעוור לכל התגלות ההיציאה מטומאת מצרים העושה את ה, זוהי החשיבות הגדולה של יציאת מצרים 57054 

 57055 .הן בנסים גלויים והן בנסים נסתרים, בבריאה

כי גם כשאדם , וזה כל התורה לדעת ולהבין, ולכן חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים 57056 

בכל זאת הוא עלול , מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי, רואה נסים גלויים ונוראים 57057 

להחליף את הקדושה בעבודת , לעשות עגל מסכה ממצרים, חמה ולשוב מצרימהלהנחם בראותו מל 57058 

ומשעבוד לחירות , ורק התורה הקדושה וזכירת יציאת מצרים מוציאה אותנו מטומאה לקדושה, אלילים 57059 

 57060 .(למען אחי ורעי)  .עולם

 57061 

 57062 מאמר רפט

 57063 .(ז"ג י"ת ישמו) ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה



בארץ מצרים וישועתו הגדולה ´ איך זה אפשר שכל הנסים והנפלאות שהראה ה, כל מתבונן יתפלא מאוד 57064 

ועדיין היה מקום לחשוש שמיראת מלחמה ינחם , ´לא הביאו את עם ישראל לידי בטחון גמור בה, לישראל 57065 

או מאוד ויאמרו אל משה וייר, ואמנם כן היה כי בבואם אל ים סוף ופרעה הקריב, העם ושבו מצרימה 57066 

וכן בכל עת הליכתם במדבר כשראו איזו סכנה של רעב , המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר 57067 

וכששבו המרגלים מתור הארץ ואמרו כי עז העם היושב , ויתלוננו´ מיד נתרופף בטחונם בה, או צמאון 57068 

 57069 .כתוב ויאמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה, בארץ

הופעתו על הר סיני ונסיו הנפלאים בהורדת , וגילוי שכינתו על הים´ אותם את ישועת ההרי שגם אחרי ר 57070 

ז אנו עומדים "וע, עדיין לא היה לבבם שלם עמו ולא האמינו בנפלאותיו, המן והוצאת מים מן הסלע 57071 

הלא לנו נדמה כי לו ראינו אנו בדורנו זה אף קצת מן הנסים והנפלאות ? ומשתוממים היאך יתכן כזאת 57072 

 57073 .לא היה בלבנו שום מקום לחוסר אמונה ותמהון לבב, ההם

כי נדמה לנו שכל מה שנמצא בטבע אינו מעיד על , כבר בארנו כי אנו מרגישים כזאת רק מפני מדרגתנו 57074 

אז היתה מתגלית לפנינו אלקות , ורק אלו היינו רואים דבר מה שהוא למעלה מן הטבע, יסודות האמונה 57075 

כי כל נפלאות הבריאה בכל יום תמיד , כמה קטנות יש בזה שלא להבין, והיינו מוכרחים להודות בכל 57076 

וזה מפני שאין להם , ולחשוב כי רק מציאות ענינים נסתרים תכריח להאמין בכל, ´מכריחות להאמין בה 57077 

 57078 .וכל מה שלמעלה מזה יחשב בעינם לאלקות, מושג רק בטבע הבריאה המושגת באחד מחמשת החושים

וענינים נפלאים ונשגבים במציאות , לדעת ממציאות כוחות נסתרים שבבריאהואף אנחנו אשר זכינו  57079 

ואפילו הידיעות , בכל זאת אין הכרתנו בהם ברורה ואין ידיעתנו גמורה כי לא נדע בבהירות, ההויה 57080 

ומה שנדע ונתברר לנו היום , אינן שלמות אצלנו בהכרה ברורה וחזקה, הידועות לנו על פי השכל והנסיון 57081 

 57082 .נשכח למחרמתעמעם ו

וידעו את , שהיו להם ידיעות נעלות ונשגבות בנפלאות הבריאה וסודותיה, לא כן הדורות הראשונים 57083 

הם ידעו כי הטבע , פ כללים וחוקים ידועים"וגם השתמשו בכוחות ההם ע, הכוחות הנסתרים אשר בטבע 57084 

תלשלים כל אלו וכי גם למעלה בשרשי הבריאה שמשם מש, יותר רוממה מאשר אנו מבחינים בחושינו 57085 

שאפשר להשתמש בהם על פי חוקים , יש סדר טבעי ומשפטים ידועים, הכוחות והענינים שבעולם השפל 57086 

 57087 .מיוחדים

כי היו בעיניהם הענינים , ולכן לא הביאם לידי התפעלות נפרזה כל דבר היוצא מגדר הטבע הפשוטה 57088 

את נפלאות הבורא בחוקות הטבע  וכשם שלמרות ראותנו, הנסתרים כמו הענינים הטבעיים הנגלים אצלנו 57089 

ואולי , כמו כן יכולים גם הם לטעות אף אחרי ראותם את עניני הטבע הנסתרים, עדיין יש מקום לנו לטעות 57090 

 57091 .להם מקום לטעות עוד יותר מפני ריבוי הענינים ורוחב ידיעותיהם במציאות ההויה והטבע העליונה

ולפי חוק ומשפט עליון שהוקבעו , י סדר ומשטר ידועולפי מה שהוכחנו כי כל הנסים והנפלאות היו על פ 57092 

, אין תימה כי אף אלו שראו נסי הבורא ונפלאותיו היה להם עדיין מקום לטעות, ה"מראש ברצון הבורא ב 57093 

מ בראותם כי הכל מתהוה בחוק קבוע ותלוי "מ, כי עד כמה שהגיעו למדרגה גבוהה בידיעות עליונות 57094 

כלומר להתיר קשר הענינים האלה עם מציאות האין סוף , צץ בנטיעותהיה להם מקום לק, בסיבות ידועות 57095 

 57096 .ולחשבם לענינים טבעיים עומדים ברשות עצמם, ה והשפעתו המתמדת"ב

כדי לתת שכר לבוחר לו דרך האמת והולך , ואולי מפני זה הוסדרה כן הנהגת הבורא שיהיה מקום לטעות 57097 

ולכן מצינו כמה גדולים , לצאת מעולמו מניחין לווכל הרוצה , בדרך ישרה ומכיר ומבין האמת לאשורה 57098 

כ "שנה בכהונה גדולה ואח´ כמו יוחנן כהן גדול ששימש פ, שבאו בסוד החכמה העליונה ויצאו מהעולם 57099 

 57100 .ב"נעשה צדוקי וכן אחר וכיו

שאז , עלול הוא לנטות מדרך האמת אם לא יתאמץ בכל כחו לראות נוכחות, וכל אדם באיזה מדרגה שהוא 57101 

ולידי , תו בחכמת הבריאה הטבעית מביאתו לידי הכרת הבורא שברא כל אלה בחכמה נפלאהגם הכר 57102 

ואם מסור הוא ביד היצר ולא התחזק להביט אל , אמונה בהשגחתו הפרטית ובנפלאותיו וטובותיו שבכל עת 57103 

 57104 .לאלה שהגיעו למדרגה עליונה בהכרת הבריאה ושרשיה´ אז יש מקום לאי אמונה אפי, נכון ביושר ואמת

י ההנהגה "כי אף שהגיעו למדרגה גדולה בהכרת המציאות ע, ולכן מובנים לנו טעויותיהם של דור המדבר 57105 

מיד , מכל מקום כל שנתעוררה אצלם התמרמרות ונתעוררו כוחות החומר, הנסית שהתמידה עליהם 57106 

מצאו ולפי גודל השגתם וחכמתם , נחלשה הכרתם ואמונתם ומצאו מקום לטעות ולסור מן הדרך הישרה 57107 

ג שהיו דור דעה בכל זאת נטיית היצר עושה "ואע, מקום לעקם הכרתם ולהבינה לא לפי קו הישר והאמת 57108 

כי אף האנשים היותר גדולים מוטלים עוד תחת טבע יצרם המטעה אותם ומטה את שכלם לפי , את שלה 57109 

 57110 .דרכו

ר את כל הדברים לפי צריך התחזקות גדולה כדי שיכי, למדים אנו מזה כי כל אדם באיזו מדרגה שיהיה 57111 

ולא יטה ימין ´ למען יראה נוכחות באמונת ה, ותקון המדות´ ולהתאמצות מרובה ביראת ה, אמיתתם 57112 



עדיין , כי הרי אף דור דעה שראו כל הנסים והנפלאות ובאו לידי הכרות נשגבות ביסודות האמונה, ושמאל 57113 

 57114 .שלט בהם היצר והטה אותם מדרך החיים

כי מלבד הנסים והנפלאות , מספורי התורה עצמם´ יר אמיתות התורה הקגם יתבונן כל בר דעת ויכ 57115 

כ איש מפי "ונמסרו אח, י ספר התורה"ושנעשו לפני ששים רבוא ונתפרסמו בימיהם ע, שספרה לנו התורה 57116 

וספרה את עשיית הנסים ושגם , הנה מעצם אופן הספור שלא כסתה התורה שום דבר, איש מדור לדור 57117 

זה עצמו מעיד כי לא באה התורה לספר לנו נפלאות כדי להאמין בה , התלוננותאחרי כן מצאו מקום ל 57118 

באשר כל זה מלמד לנו דרך , אלא תורת אמת היא המספרת לנו את האמת כמו שהיא, ולמלא את צוויה 57119 

 57120 .האמת ותורת החיים למען נזכה לחיי עולמים

למען יבין כל התעוררות , ת נפשוכל היום ולהרגיל עצמו להכיר כוחו´ כמה צריך האדם להתחזק ביראת ה 57121 

ו מדרך "ורק בזה ינצל משליטת יצרו על שכלו ולא יטהו ח, בנפשו מאין היא באה וימצא את מקורה 57122 

וצדיקים ´ כי ישרים דרכי ה, ויאיר את נפשו באור האמת והאמונה´ ואז יראה נכוחות בתורת ה, האמת 57123 

 57124 .(225א "שעורי דעת ח)  .ילכו בם

 57125 

 57126 מאמר רצ

 57127 .(ז"ג י"שמות י) ים דרך ארץ פלשתים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימהולא נחם אלק

אחרי יציאתם ממצרים עם , שש מאות אלף לבד מטף, לכאורה רואים אנו כאן סבל נורא שנגרם לעם שלם 57128 

במקום , בטח השתוקקו וציפו להגיע אל המנוחה והנחלה בדרך הכי קרובה וקצרה, יגיעה ועייפות רבה 57129 

ולכאורה זה נראה כמעשי אכזרי לפי , דבר ולהאריך להם הדרך בגלל החשש פן ינחם העםלהקיפם במ 57130 

כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה , ש וילונו כל עדת בני ישראל"וכמ, מצבם 57131 

לפי שקהל גדול כזה ימות בלי ספק ברעב במדבר ´ מדבר וקהל´ן מדוע הזכירו "ופי הרמב, (´ז ג"ט)ב  ברע 57132 

 57133 .כ"ה שמע להם ולפיכך ערך להם שלחן במדבר ע"וזוהי תלונה מוצדקת והקב, הגדול הזה

בתחילת בריאת העולם , שאין רחמנות וסייעתא דשמיא גדולים מזה, אך אחר העיון באמת רואים ההיפך 57134 

, ל שלא כדאי להכניס עצמו לנסיון"ומסביר הסבא זצ, ה לאדם הראשון לבל יאכל מעץ הדעת"אמר הקב 57135 

אבל בחירה , ולהמשיך במצב של בחירה להגיע לאי בחירה, השאר כמו לפני החטא בלי בחירהאלא ל 57136 

, שאלמלא החטא היה נשאר עם חיי נצח, ואמנם התברר שאדם הראשון לא כיון במה שבחר, עצמה לא 57137 

 57138 .כאן רואים סוד זה שהחסרון אינו מצד הבריאה אלא מצד האדם

כי היו במדרגה עליונה של , ר לא היה שום צורך במשכןוכן אצל הכלל ישראל בהיות עם ישראל במדב 57139 

חסרון השכינה לא היה מצד המציאות של בני , ורק אחרי עשיית העגל היה צריך משכן, שכינה בלי משכן 57140 

ומה שנראה כאכזריות במדבר זהו רק אחרי החטא ולא , אלא מצד האדם עצמו והתנהגותו, ישראל במדבר 57141 

, מדרך התורה להיות האדם איש מדיני, ל"ישראל סלנטר זצ´ מר רזהו שאו, מצד סכנת המדבר והרעב 57142 

 57143 .כ"אבל מההכרח אנו צריכים להיות פרושים ע

אך מדותיו הרעות עושות את חייו , האדם בלי חטא ובלי מדות רעות יכול לחיות חיים נפלאים במדבר 57144 

דרך החיים שלו צריך  אז, אילו היה האדם חי רק על פי התורה, ועל כן לפי השקפת האמת, בלתי נסבלים 57145 

אבל מאחר ואין האדם מתגבר ואיננו עובר , מעורב בין הבריות ובלי חשש של נזק, להיות של איש מדיני 57146 

 57147 .אז יותר כדאי לו להיות פרוש ולהתרחק מחיי נסיון, את נסיונותיו

י שבהליכה בדרך ארוכה ועקומה זוהי סייעתא דשמיא עצומה בלת, זהו הלימוד מהליכת ישראל במדבר 57148 

ומה אם בדרך עקומה אמרו נתנה ראש , ל"י ז"כ וכפי שאומר רש"וראיה לזה מה שקרה אח, מוגבלת 57149 

אם האדם מושפע מרצונו לרדוף אחר הכבוד זהו עצמו העונש ? כ"בדרך פשוטה עאכו, ונשובה מצרימה 57150 

וזה מראה שהאדם לא התקדם בעבודתו , כי זה בגדר זרוק חוטרא אאוירא אעיקריה קאי, הכי גדול 57151 

 57152 ?ואם כן למה לו חיים, המוסרית ולא נעשה בו שום שינוי

והתלוננו ושכחו את כל הנסים ואת קריעת , הרי אחר כך אמרו זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם 57153 

וכן אצל המרגלים בגלל חשבונות של כבוד מדומה באו לבכיה של , ים סוף וביזת הים זהו העונש האמיתי 57154 

וגם אצל פרעה ראינו אותו , עונש עצום הנגזר באופן מתחייב מהתנהגותם, חינם וכתוצאה לבכיה לדורות 57155 

ומיד , שיאמרו במצרים שהנה יראתם עמדה להם, ה מקום לטעות לפני בעל צפון"דבר שהשאיר לו הקב 57156 

 57157 .שכחו את כל המכות האותות והמופתים ומכת בכורות

אין עונש או פרס מבחוץ , ו פרסאתו היא עונש א´ למדנו שהתנהגותו של האדם היא העושה שהנהגת ה 57158 

, להעבירם בדרך רחוקה ולא בדרך ארץ פלשתים´ ולכן כוונת ה, אלא ההתנהגות היא העונש או הברכה 57159 

והאדם צריך להיות ראוי לכך לפי , היתה אמורה להיות דרך עמוסה ברכה ותועלת למען כלל ישראל 57160 

 57161 .(דגל המוסר)  .התנהגותו

 57162 



 57163 מאמר רצא

 57164 .(ז"ג י"שמות י) פלשתים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה ולא נחם אלקים דרך ארץ

בו בזמן , מהיכא תיתי לעלות בלבם המחשבה לשוב מצרימה לאחר שסבלו בה כל כך, לכאורה קשה להבין 57165 

גם יש להם עשירות רבה ממה , שעומדת לפניהם הבטחה להיכנס לארץ משלהם ארץ זבת חלב ודבש 57166 

שינקמו מהם גם , וגם הם יודעים מה צפוי להם אם ישובו למצרים, משם שניצלו את מצרים בעת יציאתם 57167 

והלא חשבון קל בלבד היה משכנע אותם כמה רע ומר יהיה להם אם ישובו , עבור המכות שסבלו בגללם 57168 

 57169 .אך בכל זאת מעידה התורה בהם כי בראותם מלחמה ושבו מצרימה, מצרימה

אם הוליכם בפשוטה , יתנה ראש ונשובה מצרימהי ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו נ"ברש´ ועי 57170 

שכן ארבעה חלקים מתו , ל לא יצאו ממצרים אלא רק הטובים מישראל"טוב לזכור כי לפי חז, כ"עאכו 57171 

 57172 ?כ איך יתכן כזאת להעלות על הדעת לשוב מצרימה"א, בימי האפלה

אלא רק את ההווה שאינו מסוגל לראות , אך כאן גילתה לנו התורה את חולשת האדם ואת חוזק טבעו 57173 

הוא מצמצם את , ובשום אופן אינו יכול בעת הנסיון להביא בחשבון הן את העבר והן את העתיד, לשעתו 57174 

ולענין זה , הוא מחפש כל הדרכים אך ורק להקל מעליו את נסיון ההווה, אמות של הנסיון´ שכלו רק בד 57175 

אך , ון בוודאי שלא יטעה בהםהוא מסוגל לטעות אפילו בחשבונות קלים ופשוטים כאלה שלאחר הנסי 57176 

 57177 .יחפש ויטכס עצה רק איך להינצל ממלחמה זו ולא יותר, בעת הנסיון כאשר הוא רואה מלחמה לפניו

ש בחובות "וכמ, ויסב אלהים את העם דרך המדבר להסתלק ממקום הנסיון, ומה היה האמצעי נגד זה 57178 

מיראתם שער אחד משערי  הלבבות על קצת החסידים שהיו פורשים שבעים שערים משערי המותר 57179 

כי קשה לו לפרוש , זו היתה דרכם של חסידים הראשונים ברם טבע האדם אינו כן, (ה"תשובה פ) האיסור 57180 

כי , אך זו טעות גמורה, בהיותו מאמין בעצמו שלא לעבור על האיסור, משער האיסור ואף מתקרב אליו 57181 

 57182 .אם היה האיסור חמור אצלו היה מתרחק ממקומו ומן הסכנה שבו

כמו , שהם הרגישו באיסור כסכנה וממילא התרחקו ממנו, ואכן זהו ההבדל בין החסידים הקדמונים ובינינו 57183 

הרי זו בחינה לגביו שאיננו , ואם האדם אינו מתרחק כל כך מהאיסור, שטבע האדם להתרחק מסכנה פיסית 57184 

אזי , חק מן הסכנהואם האדם מקבל על עצמו ללכת סביב ולהתר, מפחד כלל אם אמנם יעבור על האיסור 57185 

כי ילך ויעלה מעלה מעלה ויגיע עד , ט שערי טומאה"יהיה בטוח שאפילו בעת הנסיון לא ישוב מצרימה מ 57186 

 57187 .(נחלת אליעזר)  .למדרגה של קבלת וקיום התורה

 57188 

 57189 מאמר רצב

ג "שמות י) ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה 57190 

 57191 .(ז"י

, קרא אנפשיה ועזבו לאחרים חילם, ריש לקיש כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא, (.ז"גיטין מ) ´אמרו בגמ 57192 

ונמצא דעל , י איזה עמל וטירחה שצריך להשקיע בו זמן"דכל קנין חומרי הרי בא ע, ל"ח זצוק"ואמר הח 57193 

אם היה אוכל את אלא ש, והזמן הלא הוא עצם החיים, הקב הזה שהה קצת זמן להשיגו באיזה דרך שהוא 57194 

אבל כשהניחו אחריו חס , ת"הקבא דמוריקא הרי נעשה ממנו ומהזמן שהושקע בהשגתו תורה ועבודת השי 57195 

 57196 .וקרא על עצמו ועזבו לאחרים חילם, על הזמן היקר

ש "ילק) ל"אמרו חז, נתבונן מה אפשר להשיג בזמן ואף בחלק קטן ממנו, כדי להבין ערך וחשיבות הזמן 57197 

הדא הוא דכתיב וירא , קרוב החסד שעשו כנענים עם אבינו יעקב, וק כי קרוב הואעל הפס (ז"בשלח רכ 57198 

, א שהראו באצבע"רי, ל אמר שהתירו קשרי כתיפותיהם"רשב, א אומר שהתירו איזוריהן"ר, יושב הארץ 57199 

י שהראו באצבע ניצולו "אלא ע, ו ומה הכנעניים שלא עשו חסד לא בידיהם ולא ברגליהם"והלא דברים ק 57200 

 57201 .ש"ישראל שהם עושים חסד לא כ, רעניותמן הפו

ואך ממילא יצא , והנה הכנענים לא עשו אלא פעולה ותנועה קלה מן הקלות ואפשר גם בלי כוונה יתירה 57202 

אך , ואף שאפשר שהיה להם הרגש כל דהוא במעלת השלימות של יעקב אבינו, כבוד מעט ליעקב אבינו 57203 

, ובפרט שראו את הכבוד הגדול מצד המצריים, ללוותו אילו הבינו לכבד את יעקב כראוי הרי היו צריכים 57204 

 57205 .ל שלא עשו חסד ברגליהם"ש חז"מ לא עשו כן וכמ"ומ

יש עליהם , כ הרי בזה עצמו שעשו לכבודו של יעקב"וא, הרי שלא הבינו והכירו היטב לכבד את יעקב 57206 

והשפיעה , קלהמ לא נתבטלה זכותה של הפעולה המועטת והתנועה ה"ומ, תביעה גדולה של העדר כבוד 57207 

הרי לנו עד היכן , ושתתעכב הכניסה לארץ ישראל, כ שלא יידחו ממקומם"והגינה עליהם מאות בשנים אח 57208 

ונוראות להתבונן שברגע קל ניתן לפעול עולמות , מגיעה כוחה של פעולה קטנה ואפילו ירודה באיכותה 57209 

 57210 .כל כך

ואלמלא , פסיעות שרץ לכבוד המקום´ ל גנבוכדנצר זכה למלכות בכיפה בשבי, (.ו"סנהדרין צ) ל"ואמרו ז 57211 

שהיה שכרו מרובה כל כך והיה לו רשות , ו תקנה לשונאיהן של ישראל"לא עיכבו גבריאל לא היתה ח 57212 



אך גם זאת , חזינן מכאן לא רק את השכר הגדול עבור פסיעה אחת הנעשית ברגע קל, ו שאריתנו"לאבד ח 57213 

 57214 ובמדרש, סדרי בראשית ועתידות כלל ישראל שפעולה קטנה זו הביאה לתוצאות מבהילות המשנות

ה "אמר לו הקב, ל אמר לא פסע אלא צוארו עיקם"רשב, י אמר שלש פסיעות פסע משה"ר (ו"תנחומא ט) 57215 

 57216 .נצטערת לראות חייך שאתה כדאי שאגלה עליך

דאף שהיה , שכמה ענינים גדולים תלויים בזה, הרי כמה חשובה תנועה קלה וטרחה כל שהיא בעמל תורה 57217 

ולמדנו כמה חמור , מ אילולא התנועה הקלה של צוארו עיקם לא היה נגלה עליו"מ, וכן לנבואה ולגאולהמ 57218 

ל "ובחוה, ומהו הפסד של רגע אחד בעסק התורה, בתוצאותיו חסרון כל שהוא ומעט היסח דעת מתורה 57219 

כי , איהואל תמעט בעיניך שום טובה שתעשנה לשמו אפילו במלה או בר, (´פרק ה) בשער חשבון הנפש 57220 

 57221 .היינו שברגע קל אפשר לפעול גדולות ונצורות, המעט ממך רב אצלו

ו "ביאור הדברים דודאי לא נצטער רבי ח, בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת, (´ז א"ז י"ע) ´ובגמ 57222 

ט "והרי יפה שעה אחת בתשובה ומע, ת ולא קנה עולמו בשעה אחת"על שעסק תמיד בתורה ועבודת השי 57223 

אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי ´ אך הענין הוא דכששמע רבי הבת קול דר, ב"ל חיי העוהז מכ"בעוה 57224 

וראה כמה השיג בשעה אחת של תשובה עד כדי לזכות למחילה על כל העוונות ולעלות במדרגות , ב"העוה 57225 

הצטער ובכה כי חשש שלא פעל בכל שעה מזמנו , כ הרבה"הרי שבשעה אחת אפשר לעלות כ, עליונות 57226 

 57227 .ושמא היה באפשרותו לפעול יותר, זובמדה כ

חשש שמא לא התאמץ כפי , ויען כי בכל רגע ורגע היו פעולותיו נשגבות מאוד למעלה ראש לדורות עולם 57228 

אשר מתוך שהכיר שפלות מצבו , אלעזר בן דורדיא´ ונתעורר לזה מר, האפשרות הגדולה שהיתה בידו 57229 

חת לצאת מבירא עמיקתא ולהתרומם לאיגרא ואף הצליח בשעה א, התאמץ בכל כוחו לצאת מן ההפכה 57230 

וחשש רבי פן אינו , הרי שבהתאמצות הראויה יכול אדם להשיג בשעה אחת מעלות לאין שיעור, רמא 57231 

 57232 .ז בכה ונצטער על עצמו"וע, משיג בשעה אחת כל מה שיכול היה להשיג כי חסרה לו התאמצות זו

ויגיעתו ופעולתו , ת טובות שיש בעולםוחמדת כל המדו, והנה רבינו הקדוש שהיה בתכלית הקדושה 57233 

, עם כל זה חשש שלא השתמש בזמן כפי האפשרות הגדולה שיש בו, לתורה תוצאותם עד סוף כל הדורות 57234 

ואיזה בזבוז הוא אם הזמן עובר , מזה יתבונן כל בר דעת על גודל העשירות המונחת בכל רגע ורגע מהזמן 57235 

דנצחיותו , בכל רגע צריך להיות מצבו בהתאם לתכליתוו, כל שעותיו של האדם ספורות הן, ו"לבטלה ח 57236 

 57237 .(ג"קע´ משנת רבי אהרן עמ)  .של האדם מתהווה ממצבו בזה העולם

 57238 

 57239 מאמר רצג

ג "שמות י) ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה 57240 

 57241 .(ז"י

ג על כותבי ספרים תפלין ומזוזות שלא "אנשי כנה ד תעניות ישבו"ל כ"אריב, (7´פסחים נ) ´איתא בגמ 57242 

ל פחדו לבטוח על יושר צדקותינו כי נהיה עשירים "הרי כי גם חז, יתעשרו שאלמלא מתעשרין אין כותבין 57243 

ש שהיא על דרך זה לחשוך "ת אתנו כל שכן וכ"ומזה נבין כי הנהגת השי, כ נכתוב תפלין ומזוזות"ואעפ 57244 

 57245 .ת שומר אותו לבל יחטא"היה מתבונן איך שהשי, זאתלו ידע האדם את , אותנו מחטוא

ו לא "ומי יודע מה היה ממנו וח, אינו חושש על עצמו אף לעמוד בקובה של זונות, אם היה לפי רצונו הוא 57246 

והכל , ז אולי יש תקוה"ובכ, כי תמיד ינחהו וישמרנו מלחטוא´ ית´ ודוקא ברוב רחמי ה, היה לו תקומה 57247 

וזהו שורש , ´שיעמוד תמיד במצב כזה שיהיה קל לפניו לשוב אל ה, אל הטוב להרחיקו מן החטא ולקרבהו 57248 

 57249 .ת עם האדם"גדול בהנהגת השי

פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו , דרך פלשתים כי קרוב הוא´ ולא נחם א, ומקרא מפורש הוא 57250 

, רימהת שהנהיגם דרך מדבר כי חשש להם פן ישובו מצ"גילה לנו הכתוב סוד מהנהגת השי, מצרימה 57251 

כ "ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו נתנה ראש ונשובה אם הוליכם בפשוטה עאכו, ל"י וז"ש ברש"ועי 57252 

, וגם בדרך מעוקם ויהיה קשה לשוב מצרימה, והנהיגם דרך מדבר למען שיהיו רחוקים ממצרים, ל"עכ 57253 

דבר וזה טובתינו כ הנהיגנו דרך המ"ע, ה מבקש עצות לבל נהיה קל בבחירתנו לחטוא"הרי מפורש כי הקב 57254 

 57255 .ואשרנו

משל למלך שנכנס , אלקיך´ לפי שהוא אומר אנכי ה, אחרים למה נאמר´ אמרו במכילתא לא יהיה לך א 57256 

שאם מלכותי אינכם , אמר להם כשתקבלו מלכותי אגזור עליכם, למדינה אמרו לו עבדיו גזור עלינו 57257 

אני הוא שקבלתם , לא יהיה לך ´כך אמר המקום לישראל אנכי ה, מקבלים גזירתי האיך אתם מקיימין 57258 

 57259 .קבלתם מלכותי קבלו גזירתי, מלכותי במצרים

אדרבה ראוי שיראו הטוב הכרוך במצותיו , כ יקבלו מלכותו"מ אם יגזור עליהם ואח"לכאורה מאי נפק 57260 

ה לגזור עליהם מתחילה והיו "ולפי ראות עינינו מבינים אנו כי היה יכול הקב, ויקבלו מלכותו ביותר רצון 57261 



 57262 .(´ש ה"שה) כענין חכו ממתקים וכולו מחמדים, ם אחריו מצד מצותיו הצרופותרצי

 57263 

אף כי , ויודע כי אינו בטוח בקיום מצותיו, ה הוא הבורא הוא היודע את טיב החומר"אכן לא כן הדבר הקב 57264 

כי אם יהיו המצוות רק לפי רצונם , ז לא סומך בקיומם"עכ, טובים המה מתוקים מדבש ונופת צופים 57265 

ואמר להם , כבר לא בטוח בקיומם, ויהיו בגדר בעלי בחירה ולא מוכרחים מפני גזירת מלכות, ודעתם 57266 

ל תכירו כי עבדים אתם לי ומחויבים אתם בעל כרחכם לעבדני מפני מלכותי "ר, כשתקבלו מלכותי תחילה 57267 

 57268 .אז בטוח אני בקיומם ואגזור עליכם גזירות, עליכם

כי , כי מצותי עליכם הינם בגזירת מלך לא לטובתכם ולדעתכם שתדעו, ל בלשון גזירות"ובדקדוק אמרו ז 57269 

וכן יקראו כל המצות עשה ולא תעשה , אחר שקבלתם מלכותי אמלוך עליכם ביד חזקה וזהו גזירתי 57270 

 57271 .כי הם גזירות עליכם ולא להנאתכם, (.ה כח"ר) וזהו מצות לאו ליהנות ניתנו, גזירות

ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי , בפירוש אמר הכתובאשר , ז סובב והולך ענין מעמד הר סיני"וע 57272 

ה "ושניהם יחד הנחילנו הקב, ה התורה ומעמד הר סיני"וזהו דבר נפלא שני ענינים נתן לנו הקב, תחטאו 57273 

נמצא כי , וכוונת המעמד היה כדי שייראו מלפניו לבל יחטאו, ושניהם היו צריכים זה לזה, במעמד הר סיני 57274 

ב "כי נזדעזעו י, (י שם"רש) ל"כמו וינועו שאמרו ז, הר סיני לכל הענין שהיה שםהתורה צריכה למעמד  57275 

ויבטל מהם אף איזה , וזה היה שיקבלו את התורה דוקא באימה וביראה ברתת ובזיע, מיל מרוב אימה ופחד 57276 

ותהיה יראתו על פניהם לבלתי יחטאו , ויהיו מוכרחים בתכלית ההכרח מרוב אימת המלך, צד בחירה 57277 

 57278 .(ז"ג מאמר כ"דעת חכמה ומוסר ח)  .םלעול

 57279 

 57280 מאמר רצד

 57281 .(ז"ג י"שמות י) ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים

הפה שאמר וגם את , ולמה פתח הכתוב בלשון הזה, אין שילוח בכל מקום אלא לויה (מכילתא) ל"אחז 57282 

הפה , טלו על כך לא תתעב מצריומה שכר נ, הוא שאמר אנכי אשלח אתכם ואת טפכם, ישראל לא אשלח 57283 

´ הפה שאמר מי ה, נלחם להם במצרים´ הוא שאמר אנוסה מפני בני ישראל כי ה´ שאמר לא ידעתי את ה 57284 

שנאמר , על כן נתן להם מקום קבורה, הצדיק ואני ועמי הרשעים´ הוא הפה שאמר ה, אשר אשמע בקולו 57285 

 57286 .כ"נטית ימינך תבלעמו ארץ ע

, זרק את ילדי ישראל לים, עבד את ישראל בכל מיני עינויים ועבודת פרךהנה פרעה הרשע אשר עינה וש 57287 

וכשבאים לפניו משה ואהרן באותות ובמופתים עושה מהם צחוק לעיני כל עמו , שחט תינוקות ורחץ בדמם 57288 

וגם את ´ אשר אשמע בקולו לא ידעתי את ה´ ובחוצפתו עומד ומכריז מי ה, ל"אשתו וילדיו כמבואר בחז 57289 

ועוד מקשה ערפו ואכזריותו ומצוה שלא לתת תבן לעם ומתכונת הלבנים יתנו תכבד , לחישראל לא אש 57290 

 57291 .העבודה על האנשים

אין בית אשר אין שם , ורק כשהגיע למכת בכורות ורואה לפניו אלפים נופחים נשמתם ובכור פרעה עמהם 57292 

ו איש את אחיו עשו מלחמה במצרים והרג, ל אמרו שהבכורים כיון ששמעו מפי משה שימותו"וחז, מת 57293 

וגם פרעה פחד על , צעקה גדולה במצרים כי אמרו כולנו מתים, ונעשה בכל מצרים אנדרלמוסיא גדולה 57294 

ואף על פי , כ מה זאת מן התימא שהלך ללותם בתקוה שישאר עוד שארית במצרים"א, נפשו כי בכור היה 57295 

 57296 .ה את העםכן על כמה פסיעות אלו שפסע ללוותם נחקק בתורה לעולמים ויהי בשלח פרע

נמצינו , ´בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה, ומה שכר קיבל עבור זה לא תתעב מצרי 57297 

ואפשר , ´למדים שאלמלא לא הלך פרעה ללוותם לא היו המצרים בדור שלישי מותרים לבוא בקהל ה 57298 

, יציאתם ממצריםי ב"אלא שפרעה בפסיעותיו שהלך ללוות את בנ, שהיו נאסרים עד עולם כעמון ומואב 57299 

, מה טובה עשה פרעה הרשע שהרוויח כל כך לדורי דורות, ´הוא שגרם להם לדורותם שיבואו בקהל ה 57300 

 57301 ?´שיכנסו תחת כנפי השכינה ולהדבק בעם קדוש לה

ל "ואחז, אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה´ כתיב וייצר ה 57302 

ונפח באפיו נשמת חיים , יצר הרע בא מכח העפר זה גופו של אדם, ב ויצר הרעיצירות יצר טו´ וייצר ב 57303 

דעה למשול בגוף וכל , (י"רש) ויהי האדם לנפש חיה שניתוסף בו דעה ודיבור, אשר ממנה בא יצר הטוב 57304 

 57305 ל"ש רבינו יונה ז"וכמ, וזה תכלית בריאת האדם כידוע, להכניע יצרו הרע ולשעבדו לנשמה, תולדותיו

ולמשול , והנה הבורא נפח באפי נשמת חיים חכמת לב וטובת שכל להכירו וליראה מלפניו, (´ת א"שע) 57306 

 57307 .בגוף וכל תולדותיו כאשר המשילה על שאר בעלי חיים שאינם מדברים

והם הקנאה התאוה והכבוד שמוציאין את האדם מן , ר"נמצא שכל עיקרו של אדם הוא כפיית היצה 57308 

ולכן גם במדה טובה המרובה , הלא זה נגד יצירתו, מה לו ולעולם כי אם יעזוב אותם להשתולל, העולם 57309 

ל "א ז"ש הגר"וכמ, ב וגם לאורך ימים ושנים"י שבירת המדות זוכה האדם לעוה"ע, חמש מאות פעמים 57310 

 57311 .ש"עיקר חיות האדם הוא שבירת המדות ואם לאו למה לו חיים עי



ש אוהב לפרוק ושונא "ת, ורייתא או לאח דא"שנחלקו אי צער בע, (7ב"מ ל"ב) ´ומצינו יסוד זה בגמ 57312 

´ בתוס´ ועי, ומשני לכוף את יצרו עדיף, ח דאורייתא הא עדיף ליה"ד צער בע"ואי ס, לטעון מצוה בשונא 57313 

בשראה בו דבר , י האי קרא כי תראה חמור שונאך"מוקים רשב (7ג"פסחים קי) ´שם שהקשו דהא בגמ 57314 

ה שייך "ואפ, דמיירי בשונא דקרא´ התוס´ ותי, ת יצרוכ מאי שייך בזה לכוף א"א, ערוה ומצוה לשנאותו 57315 

 57316 .ש"בזה לכוף את יצרו עי

ושונאו צריך לטעון והוא רשע , ח"פ שיש לפניו מצוה דאורייתא לפרוק משום צער בע"חזינן מכאן דאע 57317 

ולעזור לרשע , ח וטובת הצדיק"ה מצוה עליו לעזוב מצוה של צער בע"ואפ, שיש בשנאתו אותו מצוה 57318 

דאיכא מצות עשה בתורה של הקם , ומה לנו מפורש יותר מזה! ו משום דלכוף את יצרו עדיףלטעון משא 57319 

כ הטעם מפני שכל עיקר "וע, ג"ללמד על חיוב כפיית היצר ושבירת מדת השנאה אפילו בכה, תקים עמו 57320 

 57321 .ומצוה זו וחיובה הוא יסוד כל התורה כולה ושורש כל הפעולות, תכלית בריאת האדם הוא שבירת המדות

, במקום עבירה´ כעת נלמוד שכר הכופה את יצרו אפי, במקום מצוה´ והנה למדנו חיוב כפיית היצר אפי 57322 

שנינו ונזרעה זרע שאם היתה עקרה נפקדת דברי רבי  (.ו"סוטה כ) ´ובגמ, בפרשת סוטה כתוב ונזרעה זרע 57323 

שאם היתה , זרע ל ונקתה ונזרעה"כ מה ת"א, כ יסתרו כל העקרות ויפקדו"ישמעאל א´ ל ר"א, עקיבא 57324 

 57325 .ש"נקבות יולדת זכרים עי, יולדת בצער יולדת בריוח

אשה , ויש להתבונן הרבה בזה, פ"ע מבטיחה התורה שכר לאשה זו עכ"דלכו, מסוגיא זו אנו למדים ברור 57326 

ובעלה התרה בה אל תסתרי עם איש , שפלה בעלת תאוה בזויה מנוולת אשר יש לה עסק עם איש זר 57327 

ואם לא באה , ולכן בעלה מביא אותה אל הכהן ומשקה אותה, והלכה ונסתרה ולא שמעה אליו! פלוני 57328 

ולמה מגיע לה עוד שכר עבור המעשה , שכרה מפורש בתורה ונקתה ונזרעה זרע, בסתירה זו לידי טומאה 57329 

די לה שלא נבקעה כריסה , ואף אם לא נטמאה ממש בביאה אסורה, המכוער הזה שעשתה במזיד ובמתכוין 57330 

 57331 .ה למותולא נפלה יריכ

בשעה ´ אפי, ה מקפח שכר כל בריה"שאין הקב, (7ח"ק ל"ב) ´אלא כאן נעוץ יסוד גדול בפירוש הגמ 57332 

בכל זאת אם נמצא במעשה שפל זה גם דבר טוב , בדברים מכוערים´ שאדם מכעיס ועושה נגד רצונו ית 57333 

תה מדרך הישרה שדוקא משום כך שהיא סט, ודבר זה אנו למדים גם מכאן, וכפיית היצר לא יקופח שכרו 57334 

נתגלגלה לדיוטא התחתונה של אש התאוה , והלכה ונסתרה עם נואף חסר לב, ולא שמעה אל בעלה 57335 

 57336 .ולא היה חסר לה שתשקע בשאול תחתית אלא חוט השערה, שבערה בה

לכן ! הרי יש כאן כפיית היצר ושבירת התאוה, ובעוד תאוותה בה גברה על עצמה ולא נטמאה ממש 57337 

הנה בבזיונה לעין כל נתכפר לה עצם מעשה , ה לה הכהן ככל התורה הזאתכשהביאוה למקדש ועש 57338 

ק כדאית ליה "לרע, ועבור זה שכפאה יצרה ולא נטמאה שכרה איתה ונזרעה זרע, הכיעור במה שנסתרה 57339 

 57340 .ישמעאל כדאית ליה´ ולר

את  והכביד, כי אמנם רשע זה פשע והרשיע הרבה מאוד נגד ישראל, מעתה נבין היטב גם פרשת פרעה 57341 

היה לו לפי טבעו , אבל כשהגיע למכת בכורות והוא רואה כבר במפלתו ונשבר, לבו בכל תשע המכות 57342 

, לא די לי ששונאי נצחוני יוצאים הם ביד רמה ורואים שברי, הקשה ומדותיו המושחתות לומר לנפשו 57343 

א כפה את והו, אבל מה לי עוד להכנע לפניהם לתת להם כבוד וללוותם, מעתה אגרש אותם וילכו להם 57344 

, ופעולה זו הצילה אותו ואת כל עמו שלא לתעבם, יצרו שבר מדת שנאתו והלך ללוותם לכן שכרו אתו 57345 

 57346 !´ובנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה

אם פרעה הרשע , ומזה יש לנו ללמוד קל וחומר, הרי לפנינו מה גדול שכר כפיית היצר ושבירת המדות 57347 

ומסביר לו פנים ומלוהו , המארח את חבירו בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו, כך זכה בדבר קל כזה עד כדי 57348 

 57349 .(לב אליהו)  !כ שזוכה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות טובה וברכה עד עולם"עאכו, בצאתו

 57350 

 57351 מאמר רצה

 57352 .(ז"ג י"שמות י) ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך פלשתים

אלא ? בלעם אמר אל מוציאם ממצרים וכתיב ויהי בשלח פרעה, ר וכי פרעה שלחם"ל במד"כבר תמהו חז 57353 

ויהי בשלח שלוח הזה לויה , ל"יותר מצאנו במדרש תנחומא וז. ש"מלמד שהיה פרעה מלוה אותם עי 57354 

הפה שאמר לא אשלח חזר ואמר אנכי ? ולמה פתח הכתוב בלשון זה, א ואברהם הולך עמם לשלחם"כמד 57355 

 57356 .כ"לא תתעב מצרי ע? שכרוומה , לכך פתח ויהי בשלח, אשלח אתכם

ומכים על קדקדו ועל כל מצרים בעונשין נוראים , אשר אשמע בקולו´ פרעה זה שאמר מי ה! ויש להתפלא 57357 

רק כשבאה עליו העשירית , ועקש זה מכביד את לבו ואינו משלח, ומכות גדולות ונאמנות זו קשה מזו 57358 

וסע כמה פסיעות ללוותם נעשה רעש וכאשר פ, ונתירא שלא ימות כמותם וממהר לשלחם, הקשה מכולם 57359 

ולא די לו בשכר נפלא ! פליאה עצומה" ויהי בשלח פרעה"ק לנצח "ומכירים לו טובה וחקקו בתוה, ברקיע 57360 

 57361 .שהוזהרו בני ישראל באיסור לא תתעב מצרי, אלא בפסיעות אלו זכה וזיכה לכל עמו, זה



לא נבין כי נצטבר בו , חומר גוש אחד משל למה הדבר דומה כשרואים חתיכת, אך יסוד גדול למדנו מכאן 57362 

כן הוא לחלקי מעשיו , אבל האומן יודע להפריד כל חלק וחלק בפני עצמו, כמה מיני חומרים שונים 57363 

הוי , אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפו נשמת חיים´ שהרי כתוב וייצר ה, ומחשבותיו של האדם 57364 

נמצא שבכל מעשה ומחשבה , ריו עם שני כוחות אלואומר שהאדם מורכב וממוזג כולו דמו נפשו וכל אב 57365 

 57366 .´וכן כח נשמתו החצובה מתחת כסא כבודו ית, של האדם יש בהם בהכרח מכח העפר אשר בו

, אין שום מושג לחלק דבר זולת במספר שגם הוא גבול יש לו, ז שהוא מוגבל ואנו מוגבלים בו"והנה בעוה 57367 

וגם חלק , האדם ומחשבות לבו לאלפי רבבות חלקיםכ בעולם האמת שם מפרידים כל חלקי מעשי "משא 57368 

כי מתמזג בכל מעשה ומחשבה של אדם כח נשמתו , מזה מחולק לעוד אלפי רבבות חלקים עד לאין מספר 57369 

ש שהוא חוקר לב ובוחן "אמנם אין שום מומחה לזה אלא הבורא ית! וחלק מנצח הרי הוא נצח, הנצחית 57370 

 57371 .כליות

אם עמוק עמוק התנוצץ בו ניצוץ , הכביד לבו ולא שלח את בני ישראלמעתה נבין כי אף רשע זה כפרעה ש 57372 

ואף שזה בא לו מתוך צרות ויסורים , ופסע כמה פסיעות ללוותם, קל שבקלים של רצון טוב לשלחם 57373 

ז חלק טוב קטן אשר טמון "בכ, כ חזר בו גם מזה וירדוף אחרי בני ישראל"ולא עוד אלא שאח, נוראים 57374 

כי צלם האלקים אשר לו נצח , לא נאבד ולא נעלם בשמים, מספר של רע מוחלטבתוך אלפי אלפים לאין  57375 

 57376 .וניצוץ זה מתגבר והולך עומד ומזהיר כשמש לעולם ועד, הוא

זכה וזיכה , מכיון שהאיר לו כוכב נצחי זה בלבו, הרי מדה כנגד מדה" לא תתעב מצרי"ועד היכן שכרו  57377 

ולא זאת אין בכל המצרים כלום מן היושר והטוב רק ל של"וצ, לכל מצרים וזרעם אחריהם לדורי דורות 57378 

אלא שמעלה זו של פרעה גרמה להתעלות כולם ולטהרם , ומן הדין היא לתעבם כשקץ, מן הגנאי והתיעוב 57379 

.כזה הוא כח צלם אלקים אשר באדם, ת של לא תתעב מצרי"עד כדי להזהיר בני ישראל בל, משיקוצם 57380 

 57381 .(ט"צ´ ב ד"אור יהל ח)  

 57382 

 57383 מאמר רצו

 57384 .(ז"ג י"שמות י) הי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתיםוי

ואם כן קשה למה עלו חמושים בני ישראל מה צורך , הרי שמנעם ממלחמה ולזאת ויסב אלהים את העם 57385 

אבל בכל זאת , אבל הענין הוא כי האדם המכיר יצרו משתדל להתרחק מנסיון בכל האפשרי? הכלי קרב 57386 

, שאם יבוא לידו להלחם לא ישאר בידים ריקות, למחלוקת עם יצרו ולמלחמה נגדו עליו להכין את עצמו 57387 

, שנחוץ לו לאדם להכיר את יצרו ואם כי חמושים עלו בני ישראל, לזאת באה לנו התורה הקדושה לומר 57388 

 57389 .בכל זאת ויסב אלקים את העם פן בראותם מלחמה ושבו מצרימה

ם יוצא ממצרים ורואה מחזה שדי בכל הנסים והנפלאות הן ע? ולכאורה איך לחשוד אותם בשפלות כזאת 57390 

אבל התורה הקדושה ידעה יצר ? ומי יכריח אותם לשוב לכור עוני עבדים שפלי ערך, הולך לפניהם´ וה 57391 

, יבולבל שכלו ודעתו ויאבד כל בינת אדם ודעה צלולה, שבהתגבר עליו איזה רצון או פחד, לב האדם 57392 

ויחשוב רק להשיג את חפצו האחד שהוא שקוע בו , עונג וההצלחהישכח כל מה שרכש לו מן המעלות וה 57393 

 57394 .אם כי אלפי מכשולים עומדים להפילו למקום שיברח הכל ישכח, שיברח ממה שמעיק לו עתה, עתה

ובשעה , אף בעניני עולמו השפל מתהפך האדם מתכונה לתכונה וממצב למצב, הן זאת דרכי יצר האדם 57395 

והרי זה כחולה המתהפך מצדו האחד , כי גם שם פח טמון לרגלושיגביר חפצו יברח למקום אחר אם  57396 

בכל זאת בשעה שבורח מכאב זה ישכח את הצפוי לו , שמכאיב לו על צדו השני אם כי ההוא יכאב יותר 57397 

כן מה ? כי מה תקות הסומא שיאירו אור סביבו אם עינים אין לו, לזאת דרכי היצר עמוק מאוד, בעוד זמן 57398 

אף אם מחזה שדי נגדו הכל ישכח אם , ו יצרו המבלבל דעתו שלא יראה האמתתקות אנוש בהתגבר עלי 57399 

 57400 .עיוור הוא

אבל בכל זאת יראה ככל האפשרי , אמנם על האדם להזדיין ביצרו, ובאה התורה הקדושה ללמדנו שני אלה 57401 

 57402 ויסב אלקים שלא, וזה כלול בשני הדברים שצוה השם יתברך, להתרחק מהפגש עמו ולא לבוא לידי נסיון

, יוצא מזה שכל עיקר תרופת התורה הקדושה היא, ובכל זאת וחמושים עלו גם בכלי קרב, יפגשו בלוחם 57403 

כיון שאין שום דעת אנוש יכולה להגיע לדעת , איך לשמור רגלו ממלכודת שפלות חומרו שהוא יצרו הרע 57404 

´ א ד"ח אור יהל)  .ר בראתי לו תורה תבלין"כאמור בראתי יצה, כח יצרו אם לא מי שברא אותו 57405 

 57406 .(א"קל

 57407 

 57408 מאמר רצז

 57409 .(ז"ג י"שמות י) ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים

לפעמים מוצאים , עצה לתשובה אל יסתפק בקבלות אלא ישנה סביבתו ומצבו לשרוף את הגשר מאחוריו 57410 

כתוב , וצריך לבחור דוקא בדרך הנראית ארוכה, שהדרך הנראית קרובה באמת מרוחקת יותר מהמטרה 57411 



התורה מלמדת אותנו שכדאי שנבחור , ביציאת מצרים ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא 57412 

רק כדי לנתק מאחורינו את הגשר בו נוכל לחזור אל , ואפילו ללכת דרך ימים ומדבריות, בדרך רחוקה 57413 

רק למען , כדאי שנקבל על עצמנו עבודה רבה ועמל כבד של עקירה מהמצב והסביבה הישנים, החטא 57414 

 57415 .נחסום בפני עצמנו הדרך אל החטא ואל סביבתו

והענין הוא , כי הרי פרעה רדף אחריהם והשיגם, אולם ביציאת מצרים מצאנו שעדיין לא ניצלו לגמרי 57416 

שהרי אמרו לפרעה כי הולכים רק דרך שלשת ימים כדי , שביציאת מצרים עדיין נשארה אחיזה ליצר הרע 57417 

שהרי גילו שלא היה בידם להתקיף את , צמו עלול לגרום קשיים מצד אחרדבר זה ע, להקטין את הנסיון 57418 

ועל כן רדף היצר אחריהם ונצלו על ידי שקפץ נחשון לתוך הים ואז נקרע , היצר ולהכניעו באופן ישיר 57419 

, וגוברים על היצר הרע לגמרי בענין זה, כן הוא תמיד כשעושים דיעבד במסירות נפש אז נקרע הים, הים 57420 

ג עמוד "מכתב מאליהו ח)  .ה הברורה היחידה למי שלא ירצה להטעות את עצמוזו היא העצ 57421 

161). 57422 

 57423 

 57424 מאמר רחצ

ג "שמות י) ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה 57425 

 57426 .(ז"י

ה ינוס "הקבאמר , ארונו של יוסף יורד לים? הים ראה וינס מה ראה, (ד"מדרש תהלים קי) ל"אמרו חז 57427 

, והנה גם על עצם המנעותו מן החטא קבל יוסף שכר, וינס ויצא החוצה אף הים נס מפניו´ מפני הנס שנא 57428 

גופו שלא נגע בעבירה וילבש אותו , פיו שלא נשק בעבירה ועל פיך ישק כל עמי (ג"ר צ"ב) כמו שאמרו 57429 

לא משמשו בעבירה ויסר פרעה ידיו ש, צוארו שלא הרכין לעבירה וישם רביד הזהב על צוארו, בגדי שש 57430 

וירכב אותו , רגליו שלא פסעו בעבירה ייתון וירכבון על קרונין, את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף 57431 

ויקראו לפניו אברך אב , מחשבה שלא חשבה בעבירה תבוא ותקרא חכמה, במרכבת המשנה אשר לו 57432 

 57433 .בחכמה ורך בשנים

ולא עוד , ומהו השכר המיוחד על וינס ויצא החוצה, העבירה כל אבר מאבריו קבל שכר על שלא קרב על 57434 

´ ואפי, גדול לאין שיעור מכל הדברים שנמנו למעלה, אלא שנראה בעליל כי השכר עבור וינס ויצא החוצה 57435 

, נס קריעת ים סוף והצלת כל ישראל, שכר על פיך ישק כל עמי מהו לעומת השכר של הים ראה וינס 57436 

שמעשה וינס אף הוא גדול וקשה בהרבה משאר המעשים של כל אברי , ןומתוך השכר הגדול יש להבי 57437 

 57438 .כ מהו זה המיוחד בוינס ויצא החוצה"וא, שכן לפום צערא אגרא, גופו שנמנעו מן העבירה

ן וכי לא היה "הרמב´ והק, ויעזוב בגדו אצלה וינס ויצא החוצה, אלא שכאן מונח יסוד גדול בעבודת האדם 57439 

שעיקר , ונראה שזהו היסוד הגדול בעבודת האדם, ש"רך לעזוב בגדו אצלה עילמה הוצ, כחו גדול משלה 57440 

ולא שיעמוד במקום הנסיון להלחם , ולהתרחק מן הנסיון ככל היותר, עבודתו הוא לברוח ממקום הסכנה 57441 

ואף אם יניח היצר לאדם לעתים שלא , ודבר זה קשה הוא על האדם יותר מכל, עם היצר פנים אל פנים 57442 

כדי שיהיה לכל הפחות קרוב לחטא וקרוב , אין הוא מניח לו להתרחק ממנו לגמרי, הלחטוא לפי שע 57443 

 57444 .לסכנה

ואילו היה נאבק עמה , כי רצה להתרחק ככל המוקדם מן הנסיון, כ נס יוסף החוצה והשאיר הבגד אצלה"וע 57445 

יוסף  וזאת רצה, ולו אף לזמן קצר ביותר, הרי הוא מעמיד עצמו עוד רגע במקום הסכנה, אף לרגע קט 57446 

כ מסר "אעפ, י שהשאיר בגדו אצלה נתן בידה עילה להתעולל עליו"פ שע"ואע, הצדיק למנוע מכל וכל 57447 

 57448 .כאשר ינוס האדם מפני אש מתלקחת, נפשו וכבודו כדי לברוח ולהמלט הרחק ממקום הסכנה

כי , ן"פ הרמב"פ שקרוב הוא וכ"כלומר אע, סמך לדבר ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא 57449 

כדאי הוא , כדי להרחיק העם מפני סכנה זו, אמר אלקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה 57450 

 57451 .ללכת במדבר הגדול ולא דרך ארץ פלשתים

 57452 ´מ לכפות את יצרו כמבואר בגמ"ולא להביא עצמו לידי נסיון ע, הלכה היא שעל האדם לברוח מן הנסיון

שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון , ידי נסיוןלעולם אל יביא אדם עצמו ל, (ז"סנהדרין ק) 57453 

הרי הוא מתקרב , כי כשהאדם מביא עצמו לידי נסיון, וכן אנו מתפללים ואל תביאנו לידי נסיון, ונכשל 57454 

לבין , ה מנסה את האדם"אך יש הבדל בין אם הקב, ה נסה את האבות"אמנם הקב, ´ליצר ולא זו דרך ה 57455 

נותן לו יחד עם זאת גם את הכח לעמוד , ה מנסה את האדם"עה שהקבבש, הנסיון שאדם מביא עליו 57456 

 57457 .כ כשאדם מבקש לעצמו נסיון"משא, בנסיון

העבודה היא לא בתחום העבירה אלא הרחק ממנה , (שם) כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין 57458 

סחור סחור , תשם אין רוחות שטות מסוכנות ואפשר לפעול שם גדולות ונצורו, בשדה ההיתר הגמור 57459 

ומעל התהום רוח , ואם יקרב לכרם הריהו מכניס עצמו ללוע התהום, לנזירא לכרמא לא תקרב´ אמרי 57460 

ל שכולן עצות נפלאות להרחיק את האדם "וזה כחן וגדולתן של תקנות חז, שטות שאין האדם שליט עליה 57461 



, יע את יצרו בהיתרכשנודע לו שעומד להתנסות בעריות השב´ דוד המלך משיח ה´ ואפי, מן העבירה 57462 

במקום להתרחק מן היצר בתחום המותר , (.ז"סנהדרין ק) ונתעלמה ממנו הלכה משביעו רעב מרעיבו שבע 57463 

 57464 .התקרב אליו ונכשל

, אמר להם אלקיהם של אלו שונא זימה הוא, וזו היתה חכמת בלעם הרשע להכשיל את ישראל בשטים 57465 

זקנה , ובשעה שהיו ישראל יוצאים לטייל בשוק, עשה להם קלעים והושיב בהן זקנה בחוץ וילדה מבפנים 57466 

כ אומרת לו הרי אתה כבן בית "ואח, וילדה אומרת פחות שתים ושלוש, מוכרת להם כלי פשתן בשוה 57467 

כיון , אמרה לו רצונך שתשתה כוס של יין, ועדיין לא נאסר יין של נכרים, וצרור של יין מונח אצלה 57468 

 57469 .(.ו"סנהדרין ק) ל עבוד לזה"ראתה מחיקה אהוציאה י, אמר לה השמעי לי, ששתה בער בו

שמקרב את האדם לאט לאט אל העבירה עד שהאדם נסחף לתוכה כאילו , יודע היה בלעם דרכי היצר 57470 

באמרם , י היצר"איך נוצחו ישראל בשטים ע, ל השופכות אור בענין"בא וראה תיבות ספורות בחז, כ"בע 57471 

, ל של איסור סתם יינם לא היה עון פעור בא לעולם"זלו קדמה תקנת ח, ועדיין לא נאסר יין של נכרים 57472 

ובריחוק מקום האדם שפוי בדעתו לנצח את יצרו ולידע מה הוא , התקנה מרחיקה את האדם מן העבירה 57473 

ותקנות אלו , י שנתקרב לשפת הבור כבר נכנסה בו רוח שטות"ע, כיון ששתה בער בו, חפץ ממנו 57474 

וכלל זה הריהו טכסיס , דושים תהיו קדש עצמך במותר לךכמו שאמרו ק, ל גופי תורה הם"שהתקינו חז 57475 

 57476 .(א"שיחות מוסר ח)  .ראש וראשון במלחמת היצר

 57477 

 57478 מאמר רצט

 57479 .(ח"ג י"שמות י) ויסב אלהים את העם דרך המדבר וחמושים עלו בני ישראל

היו ש, על הפסוק או הנסה אלקים לקחת לו גוי מקרב גוי, (ח"תתכ´ ש ואתחנן ר"ילקו) ל"ידוע מאמרם ז 57480 

, ולא היה מדת הדין נותנת שיעלו לעולם, אלו מגדלי בלורית ואלו מגדלי בלורית, אלו ערלים ואלו ערלים 57481 

א אמרו "ר שמות פ"ובמד, ה עצמו בשבועה לא היו ישראל נגאלים ממצרים לעולם"ואלולי שאסר הקב 57482 

בה שהיו המצרים ה את האה"וכיון שעשו כך הפך הקב, כשמת יוסף הפרו ברית מילה אמרו נהיה כמצרים 57483 

 57484 .שנאמר הפך לבם לשנוא עמו, אוהבים אותם לשנאה

ואודע להם בארץ מצרים ואומר אליהם איש שקוצי ´ כה אמר ה, (´יחזקאל כ) יותר מזה נאמר בנבואת 57485 

ואומר , ולא אבו לשמוע אלי איש את שקוצי עיניהם לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו, עיניו השליכו 57486 

י אהרן ניבא "פירש, ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים ואוציאם מארץ מצריםלשפוך חמתי עליהם  57487 

וימרו בי הם הרשעים רובם של ישראל שמתו בשלשה , ה אל משה בסנה"להם נבואה זו קודם שנגלה הקב 57488 

 57489 .ש וחמושים עלו בני ישראל אחד מחמשה"כמ, ימי אפילה

ללמדנו למה היתה מדת הדין , בם של ישראלוכתב וימרו בי הם הרשעים רו´ י דקדק בלשונו הק"רש 57490 

ואם רובו , פ רובם"מפני שהעולם והמדינה הכלל והפרט נדונים ע, נותנת שלא יהיו ישראל נגאלים לעולם 57491 

ה אסר עצמו בשבועה והוציא את הרשעים מכלל "אלא שהקב, חייב גם המיעוט הזכאי מתחייב בדינו 57492 

 57493 .וגאל את המיעוט הזכאי אחד מחמשה, ישראל

בזה שהראה לצדיקים יחידי סגולה שבדור נסים גלויים , ה באהבתו את ישראל"עוט הזה נעזר מהקבהמי 57494 

´ שיהיו נמשכים אחריהם להכיר את ה, עד שהיה בכוחם להשפיע על אחרים הכשרים בעם, ונפלאים 57495 

, ש על נשים צדקניות שזכו לנסים נפלאים שעשה עמהם שילדו בנים בלא עצב"וכמ, ולעבדו באמת 57496 

ומתוך כך העמידו צבאות , ושבו לביתם עדרים עדרים´ ים נתגדלו בשדה על ידי מלאכים שליחי הוהילד 57497 

 57498 .(י לח ח"רש) ואומרים על הים זה אלי ואנוהו, מילדותם´ במצרים יודעים את ה´ ה

שכיון שמת יוסף הפרו ברית מילה ואמרו , ואין מאמריהם סותרים זה את זה כי כל דבריהם אמת וצדק 57499 

והמצרים היו נכנעים תחת ממשלתם שמשלו , מתוך שלוה עושר וכבוד כי אכלו חלב הארץ, םנהיה כמצרי 57500 

, ונתקיים בהם וישמן ישורון ויבעט, עד שהיו כולם אוהבים אותם, עליהם בהשכל ודעת בצדק ובמשפט 57501 

ויסורו בניהם מדרכי אבותיהם ללכת אחרי מנהגי המצרים ועבודה זרה , ויתערבו בגויים להתחתן עמהם 57502 

 57503 .ה את לבם לשנוא אותם והתחילו להורידם מגדולתם ולשעבדם כמנהג העולם"אז הפך הקב, להםש

, לחנוף את עם הארץ ולהתערב עמהם ביותר, אלו שסרו מן הדרך הוסיפו לחטוא למצוא חן בעיני הגויים 57504 

´ ת הבצפיה לישוע, ואלו הטובים שהחזיקו בדרכי אבותיהם התאמצו להתרחק מן הגויים להיות לגוי אחד 57505 

ולא דברו לשון הרע לפני הגויים , ולא שינו שמותם ולשונם, לסבול את עול הגלות ולקוות לגאולה 57506 

וכשרבו הרשעים , ולא היו פרוצים בעריות לשמור זרע קודש לבלתי התחלל בעם הארץ, להתרפס לפניהם 57507 

רו נפשם על ומס´ רק זכותיהם של הצדיקים שבטחו על ה, על הצדיקים היתה מדת הדין נותנת לחייבם 57508 

ה את עצמו בשבועה לגאול אותם ולקרוא את שמו עליהם שהם "עמדו להם שאסר הקב, ´קידוש שמו ית 57509 

 57510 .נכרתו ונאבדו מן העולם´ ועוזבי ה, עמו ונחלתו



חלילה לנו לערבב הדברים לומר על יוצאי מצרים שזכו להיות נגאלים ביד חזקה וגילוי שכינה על ידי  57511 

שכל אלו הדברים נאמרו רק על , ו ברית מילה ואמרו להיות כמצריםז והפר"שעבדו ע, משה רבינו 57512 

, (בשלח´ ריש פ) התרגום יונתן´ או שנשארו במצרים כפי, י"רש´ הרשעים שמתו בשלשת ימי אפילה כפי 57513 

שהיו תמיד מאוחדים במסירות נפש עם הישיבה , והאמת הברור הוא שהיו אלפים ורבבות צדיקים וחסידים 57514 

ללכת בדרכי אבותיהם ´ וכל השבט לוי היה שלם עם ה, העמיד את לוי לראש הישיבהו, שיסד יעקב אבינו 57515 

 57516 .(ז"א דע"ספ) ם"הקדושים כמפורש ברמב

גם , והם לימדו תורת יעקב אביהם לכל בני ישראל שהיו נשמעים להם, אהרן ומרים היו נביאים במצרים 57517 

שבודאי היתה השפעתם גדולה , ממצריםהיו יחידי סגולה שראו את יעקב אבינו וחיו כל ימי הגלות ויצאו  57518 

יאיר בן מנשה ומכיר בן מנשה נולדו בימי יעקב אבינו , (א"ב קכ"ב)א  בתוך רבבות אלפי ישראל כדתני 57519 

 57520 .ולא מתו עד שנכנסו לארץ

ובדרך עולם פרק , וקבל תורה בישיבתו מלוי אבי אביו וקהת אביו, וכן איתא שם דעמרם ראה את יעקב 57521 

והם בני בניו של , רי ואיתן והימן וכלכל ודרדע כולם היו נביאים שנתנבאו במצריםאיתא דבני זרח זמ´ כ 57522 

מלמד שהיו בידן מגילות שהיו משתעשעים בהם , אמרו´ ר שמות ה"ובמד, יהודה ראש שבטי ישראל 57523 

על השמועה האמינו ולא , ´וכן איתא שם ויאמן העם וישמעו כי פקד ה, ה גואלן"משבת לשבת לומר שהקב 57524 

 57525 .האותות על ראיית

שהיתה אצלם ישיבה מרכזית , הרי לפנינו ידיעות ברורות מחיי הדורות ההם כל ימי השעבוד במצרים 57526 

ואין כל , ולימדו בה תורת יעקב אבינו לאלפים תלמידים שנמשכו אחריהם, וששבט לוי כולו החזיקו אותה 57527 

´ הם זכו לשמוע דבר הו, באמת´ פלא שהיה בדור ההוא ששים רבוא אנשי חיל יראי אלקים הבוטחים בה 57528 

 57529 .בכל האותות והמופתים שעשה לעיניהם עד שיצאו ביד רמה, ה"מפי משה רבינו ע

להכיר את אבותינו הקדושים בהכרה , ל שהאיר עינינו באור האמת"ר זצ"בואו ונחזיק טובה לאדמו 57530 

יטי שהיו במצרים העם כולו בני מלכים ובני נביאים של, אמיתית וברורה שהשכל הישר מחייב זאת 57531 

נתרחקו הרוב שבאומה , ומתוך רוב שלוה עושר וכבוד ותענוג וחיי העושר והשלטון, ומנהיגי הארץ 57532 

והנביאים שהיו להם , אבל המיעוט שבעם שנמשכו אחר שבט לוי, ממסורת אבותיהם ונתערבו בגויים 57533 

´ ים את היודע, והם היו כולם כאחד צדיקים וחסידים חכמים ושלמים, למדו תורת יעקב אביהם בישיבתו 57534 

 57535 .עובדים מאהבה ושמחים ביסורים, אלקי אבותיהם ובוטחים בו בלב שלם

צהלי קולך בדברי תורה בבתי , ל צהלי קולך בת גלים"יודעים לעמוד בנסיון כאבותיהם כמאמרם ז 57536 

בתו של , בתו של יצחק שהלך גררה, בת גלים ברתהון דגלוואי בתו של אברהם שירד מצרימה, כנסיות 57537 

ונפלאותיו וחסדיו בתוך ´ ושמחים ביסורים להכיר את ה, (פתיחתא איכה רבתי) ה ארםיעקב שהלך פדנ 57538 

 57539 .ומצפים לגאולה כדי שיתקדש שם שמים בעולם ולא רק להנצל מהצרות, יסורי הגלות

, (7ג"שבת י) ה"והנס של גאולה היה חביב עליהם להזכירו לשבחו של הקב, הם היו מחבבים את הצרות 57540 

ושמחת הגאולה היתה , של תורה ודעת אלקים שלמדו אותה ונתעלו בשלמותה צרות הגלות היתה מסכת 57541 

ובגאון מלכות יש לנו להתגאות ולומר אשרינו שאנחנו בני , כסיום המסכת ששמחו בבקיאותה וחכמתה 57542 

 57543 .(לקט שיחות מוסר)  .אבותינו מלכים ונביאים

 57544 

 57545 מאמר ש

 57546 .(ח"ג י"ת ישמו) ויסב אלהים את העם דרך המדבר וחמושים עלו בני ישראל

שערי ´ טומאת מצרים הגיע עד נ, ישראל גלו למצרים ערות הארץ בחינה עמוקה בטומאה ובגלות השכינה 57547 

לא ירדו משום בחינת לא ´ לשער נ, ט"ובני ישראל ירדו שם עד לשער המ, טומאה דהיינו כליון רוחני 57548 

 57549 .מאסתים ששומרת על ישראל מכליון רוחני וגשמי

הוצאתה מן הנסתר , תוכן מהותה המיוחדת של מצרים שהיא חשיפת הטומאהפרעה מלך מצרים מרמז על  57550 

לבטל כל , והיא שיטה מיוחדת בדרך הטומאה להסיר כל הגבלה, אל הגלוי כלשון ופרע את ראש האשה 57551 

גלות נפשית זו , זוהי בחינת כי פרוע הוא כי פרעה אהרן שנאמרה בחטא העגל, זיק של בושה פנימית 57552 

, ולדאבוננו עדיין היא מרקדת בינינו היום, אפשרית בכל הזמנים ובכל המקומותבבחינת פרעה במצרים  57553 

 57554 .היינו שיעבוד רוחני, ממצרים היינו אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים לפרעה במצרים´ אילו לא הוציאנו ה

שארבעה חומשים מבני , ל"עד כמה נאחזו ישראל בתוקף טומאת מצרים אפשר להבין ממה שאמרו ז 57555 

וגם לאלו שלא מתו לא קל היה הנסיון לעזוב את , מתו בשלושת ימי האפלה משום שלא רצו לצאתישראל  57556 

נלכה נא , מחמת קושי נסיון זה נצטווה משה לדרוש מפרעה, ללכת אחרי במדבר בארץ לא זרועה, מצרים 57557 

להם  אלא גם כלפי יצרם של ישראל להקטין, לא לרמות את פרעה היתה הכוונה, דרך שלשת ימים ונזבחה 57558 

היום אומר לו עשה כך , שדרכו גם כן לדרוש מעט מעט, וכך דרך דחיית היצר בכלי זיינו הוא, את הנסיון 57559 

 57560 .ת למשה שרק בדרך זו יתרצו לצאת ממצרים"כך גילה השי, ´והיום עשה כך עד וכו



 57561 והיתה בהם כת אחת שאמרה נשוב, גם אחר שיצאו ביד רמה שוב רדף היצר אחריהם והשיגם על ים סוף

היינו לקפוץ אל הים במסירות נפש אז , לא היתה עצה אחרת אלא דבר אל בני ישראל ויסעו, למצרים 57562 

י שזה עתה מוכנים לחזור לטומאת "וצריך עיון הרי גם אותם בנ, רק כך מתגברים על הטומאה, נקרע הים 57563 

, חזקאל בן בוזיל ראתה שפחה על הים מה שלא ראה י"ואמרו ז, גם הם אמרו למחר זה אלי ואנוהו, מצרים 57564 

 57565 ?ט שערי טומאה אל דרגת הנבואה"ואיך יתכן שבן רגע יהפכו ממ

הרי היו בארץ ישראל , הרי גלות היא נסיון שבתוך ההסתר. כדי להבין ענין זה נקדים עוד קושיא חמורה 57566 

 57567 וכן מפורש, ת בהסתר"מקום השכינה והושלכו משם אל ארץ העמים מקום טומאה וחושך והשפעת השי

וצריך עיון , הרי שממשיכים שם לחטוא, בכל העמים ועבדת שם אלהים אחרים´ והפיצך ה, (ח"דברים כ) 57568 

למה מחמירים להם הנסיון , אם לא עמדו בנסיון בהיותם בארץ ישראל מקום הקדושה? מה התועלת בזה 57569 

ועוד מה הטעם להנהגת שמים עבירה גוררת , ז"ושולחים אותם לארץ טמאה אשר שם ודאי יעבדו ע 57570 

ומדוע מניחים , לכאורה היה יותר טוב שימות זכאי ואל ימות חייב כמו שאמרו בבן סורר ומורה ?עבירה 57571 

 57572 ?לו להעמיק בחטא

שיש יצר הרע טבעי הפועל על פי מדותיו , (באיגרת המוסר) ל"ס זצ"הביאור הוא על פי מה שכתב הגרי 57573 

באדם שאינו קשור עם שהוא כח הטומאה ש, ויש מה שהוא מכנה יצר הרע רוחני, ותאוותיו של האדם 57574 

כגון מי שמשתוקק מאוד לכבוד ובכבוד של מצוה הוא עומד , אדרבה הוא מסיתו נגד טבעו, מדות ותאוות 57575 

 57576 .ודוקא במקום מטונף בא לו החשק וכיוצא בזה, וכן מי שאין לו חשק ללמוד, מנגד

בחינת , י כן אעשנוהוא פועל בו באופן של אני יודע שזה רע ואף על פ, כשהיצר הרע הרוחני שולט באדם 57577 

כי חוזק הרצון דוחה גם מה , בבחינה זו כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, יודע רבונו ומכוון למרוד בו 57578 

כח הרצון דוחפו יותר לעשות נגד האמת שהוא , ואדרבה ככל שהאמת ברורה לו יותר, שברור וגלוי ללב 57579 

סנהדרין ) שכן דאין משיבין לו דפקיר טפי ל אפיקורוס ישראל כל"וכן אמרו ז, מכיר כי הרי רוצה למרוד 57580 

 57581 .(.ח"ל

ל ראה שאינו כדאי להשתמש בו "שאמרו ז, וכבר ביארנו שזהו טעם גניזת האור של שבעת ימי בראשית 57582 

ו רשעים יקבלו גילויים "ואם ח, כי אור שבעת הימים פירושו גילויים גדולים מאוד, רשעים עמד וגנזו 57583 

כאמור , ועל כן יותר טוב להם ולעולם אם גילויים אלה יימנעו מהם, כאלו אין שיעור לכח המרידה שלהם 57584 

 57585 .(ח"איוב ל) הכתוב וימנע מרשעים אורם

כל פעם שהולך אחר , ועליה נאמר עבירה גוררת עבירה, היצר הרע שבטבע פועל על ידי המדות והתאוות 57586 

מנם יצר הרע זה הוא א, ולבסוף מתרגל לעבירה עד שנעשית לו כהיתר, תאוותיו מתגבר אצלו טמטום הלב 57587 

, (´משלי ל) דור טהור בעיניו ומצואתו לא רחץ, והאדם מתהלך בחושך והכל טוב וישר אצלו, קשה מאוד 57588 

כי היצר מסמא את עיני שכלו לחשוב שכל מה , אין בו מן המרידה כלל, אבל מאידך יש לו צד אחד לטובה 57589 

שאם מצליחים לגלות לו את , ן אחד גדולומאחר וכן הוא יש בו יתרו, שהוא עושה הוא מותר ואפילו מצוה 57590 

 57591 .כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, האמת הוא קרוב לתשובה

כי הרי שטף הרצון , שאפילו מגלים לאדם את האמת אינו חוזר, נמצא שביצר הרע הרוחני יש חסרון גדול 57592 

כי הריהו , ר בווביצר הרע הטבעי יש חסרון שאפילו אם תחלש התאווה לא יחזו, הביאו למרוד באמת 57593 

אבל מאידך אם הוא מגיע למצב שיכריחהו להכיר את האמת , מורה היתר לעצמו והוא מלא שקר ותרמית 57594 

 57595 .קרוב הוא לתשובה

הוא קרוב יותר , שדור שכולו חייב אף על פי שהוא חומרי ביותר, ל"וזהו מה שביארנו בשם המהר 57596 

אבל , אי אפשר לו לכסות את הרע בטוב ,שבהיותו כולו חומרי, לגאולה משום שיש בו מעלת הפשיטות 57597 

ועל כן הוא קרוב , ל אפשר לבאר שבמצב שכולו חומריות על כל פנים אין עקמומיות של מרידה"לפי הנ 57598 

 57599 .יותר לתשובה בגילויי המשיח

ואז קרוב יותר לתיקון , שמרבה יותר בטמטום על ידי יצר הרע הטבעי, זהו טעם עבירה גוררת עבירה 57600 

כי בהיותם במדרגה הגבוהה חטאו במרד ולכן , וזהו סוד התיקון שבגלות, ו האורלבסוף כשיתגלה אלי 57601 

ואף אם עוברים שם עבירות זה כבר בטבע ולא במרד ולכן קרובים , משליכים אותם למדרגה נמוכה מאוד 57602 

ט שערי טומאה ישר אל מדרגת ראתה שפחה על הים "ובזה מבואר איך יצאו בני ישראל ממ, יותר לתיקון 57603 

 57604 .וד התיקון הזהעל פי ס

אם , פ ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם"עה, (ד"יחזקאל שע) ש"ל במה שאמרו בילקו"ולענין זה רמזו חז 57605 

אם הם חייבים נוהג בהם , יוחנן צאן לעונשים ואדם למתן שכר´ אמר ר, צאן למה אדם ואם אדם למה צאן 57606 

 57607 .רואם עשו מצוות נוהג בהם כאדם ליתן להם שכ, כצאן כדי שלא יענשו

כי עבירה גוררת עבירה , ענין נוהג בהם כצאן היינו שמחשיב אותם כאילו בלי בחירה ולא שייך בהם עונש 57608 

והיינו גדר עבר ושנה , ולהימנע מן העבירה היא כבר למעלה מנקודת בחירתו, עד שנעשית לו כטבע 57609 

בדורנו , עט אורוממילא קל לו לשוב במ, ועל כל פנים בטלה בחינת ההזדה והכוונה למרוד, הותרה לו 57610 



גם , וקשה לרמות את עצמנו שהכל טוב והגון, לימוד המוסר קל יותר כי כבר יודעים אנו את שפלותנו 57611 

 57612 .(211´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .ההתפכחות מן הקצה אל הקצה קלה יותר

 57613 

 57614 מאמר שא

 57615 .(ח"ג י"שמות י) ויסב אלהים את העם דרך המדבר וחמושים עלו בני ישראל

ואם לא היו מעמידים , אברהם אבינו נתנסה בעשר נסיונות, אדם היא דוקא דרך הנסיונותכל התעלותו של  57616 

? וכי בשמים רוצים בצערו? וכי בכדי מעמידים לאדם נסיון, א"אותו בנסיון לא היה מתעלה למדרגת א 57617 

 57618 ומתוך כך מתגלים באדם כוחות שמעולם לא, אלא שרק על ידי נסיון מוציא האדם את כוחותיו אל הפועל

 57619 .ומעתה יוכל להתעלות באמצעותן, ידע על קיומן

תקצר להטיל פחד ואימה על כל ´ היד ה, ה ישאל"המתבונן ברשימה הארוכה של הנסים שעשה איתם הקב 57620 

או זיל , ולמה הוזקקו כל ישראל להסב הדרך, יושבי פלשתים כשם שנפל עליהם פחד לאחר קריעת ים סוף 57621 

ויהיו בטוחים , ישראל בטחון עצום שלא יבהלו מהפלשתיםתקצר להשריש בלב ´ היד ה, לאידך גיסא 57622 

 57623 .איתם´ שיכנסו לארץ ישראל ביד רמה כשם שיצאו ממצרים כי ה

עדיין היה חסר להם לישראל הלימוד , ה מנחה את ישראל בדרך הישרה דרך ארץ פלשתים"אילו היה הקב 57624 

באופן שפרעה דימה כי הם  ,ולכן הם מצווים להסב דרכם, אודות דרכים הנראים לכאורה בלתי ישרים 57625 

לאמיתו של דבר ישרים , באותה שעה למדו ישראל כי גם הדרכים הנראים שאינם ישרים, תועים בדרכם 57626 

אלו היתה נטילת , ה שיתגדל כבוד שמים בעולם"ומה שהולכים בדרכים כאלה הם חשבונות של הקב, הם 57627 

 57628 .מתרבה בעולם´ הבחירה מהפלשתים או מישראל לא היה כבוד ה

ה "ולמה מניח אותנו הקב, לגלות נס שכולם יצעקו קדוש קדוש קדוש´ מילתא זוטרתא היא לפניו יתהרי  57629 

אלא שהיום עולה בידו , ´הרי כל בני החבורה כאן חפצים להיות עובדי ה, שנתייגע כל כך במלחמת היצר 57630 

אלא שרצונו , רשכולנו נרצה ונתעלה בתורה ולא יהיו לנו טרדות היצ´ ולמה לא יעשה ה, ולמחר הוא נופל 57631 

 57632 .שנבחר בטוב ולפיכך מעמיד בפנינו כל הנסיונות, ה הוא"של הקב

ולימדנו בזה כי הדרך , ה הוליכנו בדרך הנראית עקומה"מה עשה הקב, מיד ביציאתנו ממצרים לימדנו זאת 57633 

ולעתיד לבוא יראו איך שכל ההסיבות שהסבו , דוקא היא הדרך הישרה באמת, הקשה הניתנת מן השמים 57634 

 57635 .דם לא היו אלא לטובת האדםאת הא

כי הלא האדם הזה , והנה ההלכה שאפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב טומנת בקרבה חידוש עצום 57636 

ובערב פסח אין לו כלום מכספו כדי לקנות יין , הוא עני ואוכל מן התמחוי רק מפני שאין לו מאתיים זוז 57637 

ולקנות לו ארבעה כוסות יין , פרוטה לפרוטה והנה האדם הזה מצווה לחזר על הפתחים לצרף, כוסות´ לד 57638 

כלום בן ? ולכאורה אמור יאמר העני האם עלי להראות חירות, ולשתותם בהסיבה כדי להראות חירות 57639 

 57640 ?את מי אשקר? חורין אני

, על כרחנו שיתכן שיהיה עני ברכושו ובן חורין בטבעו, ל לימדונו שאפילו עני שבישראל"אבל מאחר שחז 57641 

וכשם שיתכן , לבדו´ ואין לו שום שעבודים כי אם לה, ה שהוא חפשי מרצונותיו ותאוותיובן חורין הוא ז 57642 

העני יכיר כי כל הנסיונות והצרות שעוברים עליו הם רק למטרה , עני בן חורין כך יתכן עשיר שהוא עבד 57643 

יים ובחר ה ברא ענ"ואם הקב, ´כדי לגלות רצון ה´ יודע הוא שאינו אלא כלי ביד ה, ´אחת בלבד קידוש ה 57644 

 57645 .בו להיות כן הריהו מקבל זאת באהבה

, עני כזה בן חורין הוא, ה רוצה ליתן לו"מסתפק במועט שהקב, הוא חייב לסבול בושת בחזרו על הפתחים 57646 

 57647 ש ֵרש ועושר אל תתן לי"כמ, עני כזה מכיר בעניות כנסיון קשה ששלמה המלך ביקש שלא יתנסה בו

הרי הוא יושב בהרגשה של חרות אמיתית שעבר , ל הפתחיםולאחר שעבר הנסיון וחזר ע, (´משלי ל) 57648 

 57649 .ומי שאינו חי כך גם אם יהיה עשיר הוא משועבד, הנסיון ויצא לחרות

את העם ´ מסתמכות על פסוק בתורה ויסב א, ההלכה של אפילו עני שבישראל וההרגשה של חירות העני 57650 

 57651 ה"יאכל עד שיסב שכך עשה להם הקב מכאן אמרו רבותינו אפילו עני שבישראל לא, דרך המדבר ים סוף

כך יחוש העני כי , כשם שדרך זה הנראה לכאורה כשינוי דרך היא דוקא הדרך הישרה, (´כ´ ר פר"שמו) 57652 

אלא היסב , ה בנסיון ולא נטל מהם הבחירה"כשם שאז הכניסם הקב, מצבו העני הוא לו הדרך הישרה 57653 

 57654 .ה היה לטובתםוגילתה התורה הטעם שז, עליהם הדרך והחזירם לאחוריהם

וכשנותנים לאדם נסיון עוני , כך כל אדם בנסיונותיו חייב לידע שהדרך הקשה שהוא דורך בה הוא לטובתו 57655 

מכאן אמרו רבותינו אפילו עני שבישראל לא , הרי זה מפני שמכירים בו כי יש בידו להתגבר על הנסיון 57656 

כי , יח ותלמודו עלה בידו יפהיש ואדם חש לאחר תקופה שהצל, ה"יאכל עד שיסב שכך עשה להם הקב 57657 

 57658 .מגיע זמן והנסיונות רודפים אחריו ונופלת מחשבה, מטילים עליו קשיים מן השמים

באותה שעה עליו לזכור כי , למה מוליכים אותי סביב סביב, רבונו של עולם מדוע אין לי סייעתא דשמיא 57659 

ואם היה תמיד עומד במצב , ם בועתה עומדים לגלות לו כוחות הגנוזי, עתה דורשים ממנו עליה מסויימת 57660 



יגיעה מסויימת זו שבשעת נסיון היא , לא היתה מדרגה זו באה מעולם לידי מעשה, קל להשיג התורה 57661 

כ הארת פנים שהוא שוב "ולעומת זה מרגיש אח, יוצאת מן הכח אל הפועל היתה נשארת גנוזה וכמוסה 57662 

 57663 .מצליח בתלמודו

לפעמים אדם ממורמר על , היה יורד הרבה מקושי הנסיון, ןאם היינו מתרגלים להביט במבט זה על נסיו 57664 

התחזקתי והתגברתי והנה חלפו מספר שבועות וחש נפילה , הנה כבר עמדתי במדרגה נשגבה, עצמו 57665 

קראו לשתי התקופות הללו תקופת גדלות המוחין ותקופת קטנות ´ עליו לידע שבספרים הק, בעצמו 57666 

, ה את אהבתו"ימים שבהם מראה הקב, הבה וימי השנאהובספרים אחרים קראו להן ימי הא, המוחין 57667 

אבל אליבא דאמת אינם , אמנם ריחוק זה אינו אלא לכאורה, ה ריחוק"ולעומתן ימים שבהם מראה הקב 57668 

 57669 .אלא ויסב

כי , ולפעמים טמונה כונה עמוקה יותר, לפעמים המטרה של הנסיון אינה אלא כדי שיעמוד האדם בתפילה 57670 

, לא היתה השגה זו אלא בחיצוניות ולא בפנימיות, מיד מעלות על גבי מעלותאם היה קל בידו להשיג ת 57671 

ותמיד הוא מחדש בה הרגשה עמוקה , וכל נסיון שאדם עומד בו הרי הוא מעמיק עוד ועוד במעשה המצוה 57672 

ויש לפעמים שעל ידי הנסיון הוא מתחיל לערוך חשבון הנפש בעצמו למצוא את הטעות , יותר ויותר 57673 

ואם לא היה הנסיון בא לפניו מנין היה רוכש , לו סייעתא דשמיא לחוש את ההרגשה ונותנים, שטעה 57674 

.ולפעמים מסייעין אותו על ידי הנסיון שמתוך כך בא ליטהר יותר, הבא ליטהר מסייעין אותו? הרגשה זו 57675 

 57676 .(מערכי לב)  

 57677 

 57678 מאמר שב

 57679 .(ט"ג י"שמות י) י"ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בנ

והנה אילו ראינו אחד , (.ג"סוטה י) הכל רצין לכסף וזהב והוא במצוות, ל אמרו חכם לב יקח מצוות"חז 57680 

כי במה נחשב הוא , הלא היה זה בעינינו לדבר פשוט, מגדולי הדור היותר מפורסמים שבוחר יותר במצוה 57681 

המעלות בידיעת  הלא בעיני הגדולים רק? ענין הכסף לצדיק וחסיד מפורסם שאינו מסתכל בצורתא דזוזא 57682 

אבל מה בעיניהם שמישהו מתרחק מכסף וזהב ובוחר במצות , ז ידברו ואת זה ירוממו על נס"ת ע"השי 57683 

כי , כותב על נאמן ביתו אשר פה אל פה ידבר בו´ ת בתורתו הק"אם השי, וכמה עלינו להשתומם? השם 57684 

 57685 ?בחר במצוה יותר מבכסף

אף אם ירק בפני חברו ונמאס ממנה , ל כל נעלםיוצא לנו מזה כשם ששוקלין לאדם קלות כחמורות ע 57686 

כל זה ! כן יצורף לחשבון מעשיו הטובים אף להגדול שבגדולים מה שלא אכל טריפות ונבלות. וכדומה 57687 

, וכשעובר עבירה עונשו בכפלים, קטן וגדול איש לא נעדר! מוכיח על עומק הדין המכוסה מבני אדם 57688 

ובזה יתנחם גבר אם , וכן כשעושה מצוה שכרו בכפלים, שעבר עבירה וגם לא עשה מצוה באותו הרגע 57689 

 57690 .(ט"א רי"אור יהל ח)  .ימצא בחשבון מעשיו עוד עבירות שלא עבר עליהן

 57691 

 57692 מאמר שג

 57693 .(ט"ג י"שמות י) י"ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בנ

, סוק בעצמות יוסףשכל ישראל היו עסוקים בכסף ובזהב והוא היה ע, ל חכם לב יקח מצות"איתא בחז 57694 

וכן אני מטפל , ה למשה עליך נתקיים חכם לב יקח מצות"אמר לו הקב, ויקח משה את עצמות יוסף´ שנא 57695 

וצריך להבין הלא בני ישראל קיימו מצות הבורא , (ז"י´ ר כ"שמו) בך ואקברך שנאמר ויקבור אותו בגי 57696 

ת רעותה כלי כסף וכלי זהב דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מא, י משה"שציוה ע 57697 

למה איפוא נמתחת עליהם ביקורת בזמן שהיו טרודים לקיים מצות , ועשו מה שמוטל עליהם, ושמלות 57698 

 57699 .והרי העוסק במצוה פטור מן המצוה, הבורא עליהם

מטבעו נוטה לבחור , כשיש לאדם לקיים שתי מצוות בעת ובעונה אחת, אלא שכך ביאורם של דברים 57700 

והיא , אבל המבין לבחור במצוה שאין לו בה טובה אישית, תועלת גשמית לעצמובמצוה שיש בה גם  57701 

ה שהגיע למדרגה העליונה בחר "ולכן משרע, זה נקרא חכם לב יקח מצות, טהורה מנגיעה ופניה חמרית 57702 

הוא עשה זאת אך ורק לקיים את , ולא בביזת מצרים שיש בה נטיה של חמדת הממון, לעסוק בעצמות יוסף 57703 

 57704 .(דברי בינה ומוסר)  .והעליתם את עצמותי מזה אתכם, שביע יוסף את בני ישראלהשבועה שה

 57705 

 57706 מאמר שד

 57707 .(ט"ג י"שמות י) י"ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בנ

אמר דוד מי איכא , בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא, (.ג"סוכה נ) ´איתא בגמ 57708 

אמר דוד כל דידע , ליכא דקאמר ליה מידי, חספא ונשדיא בתהומא ומנחדידע אי שרי למיכתב שם א 57709 



ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה , ו בעצמו"נשא אחיתופל ק, למימר ואינו אומר יחנק בגרונו 57710 

 57711 .לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה, תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים

איך כתב משה רבינו שם המפורש ונתנו לתוך ´ שהק, בשלח´ ית רענן פערוך לנר הביא בשם ספר ז´ ובס 57712 

ויש שתירצו משום שהיה משה רבינו , והא יש בכך משום מחיקת השם, הנילוס להעלות ארונו של יוסף 57713 

ותירץ דקודם מתן תורה , דהוי מושבע לבטל את המצוה שלא חלה השבועה´ ועל זה הק, מושבע מפי יוסף 57714 

ועדיין קשיא , מ כיון דאינו מצווה ועושה אינו רשאי לעבור על השבועה"מ, תורהפ שקיים משה כל ה"אע 57715 

ז לא היה לו "ולפי, אלא שקיים כל התורה עד שלא ניתנה, דהא כמו כן אינו מצווה על איסור שבועה 57716 

 57717 .לעבור על מחיקת השם אף על פי שנשבע על כך

דהיינו הפסד איסור , ההפסד כנגד השכרדודאי חישב משה רבינו את חשבון , אלא ביאור הדברים כך הוא 57718 

כנגד השכר של קיום השבועה שנשבע מפי יוסף להעלות את עצמותיו לארץ , י גרמא"מחיקת השם ע 57719 

אלא שכל החשבונות , וידע משה רבינו כי כדאי הדבר שידחה איסור מחיקת השם מפני השבועה, ישראל 57720 

תנה תורה אין חשבון ואין עצה ואין לנו אלא מה לא כן לאחר שני, הללו אין כוחן יפה אלא לפני מתן תורה 57721 

אין לעבור על איסור קל שבתורה אלא על פי , ואפילו אם כל העולם הוא בסכנת כליון, שכתוב בתורה 57722 

 57723 .ולכן היה דוד צריך ראיה מן התורה שמותר הדבר, הכללים שגדרה תורה

ואם , ו אלא מצות רבו ותו לאאלא כעבד שאין ל, לשמור ולעשות בלי חשבונות, וזה כלל גדול בתורה 57724 

וכל חשבון הינו , יבוא העבד לחשב חשבונות אם לעשות כמצות רבו או לא הרי זה בן חורין ולא עבד 57725 

כי החשבון הוא על דעת , חשבון של כבוד שמים´ ולא רק סתם חשבון אלא אפי, בבחינת פריקת עול 57726 

 57727 ...וכל העושה על דעת עצמו אינו עבד, עצמו

, כי ידע שיהיו לו בנים שאינם מהוגנים, ה הנביא לחזקיה המלך שלא רצה לישא אשהזהו מה שאמר ישעי 57728 

כלומר אל לך לשקול את , מאי דמיפקדת איבעי לך למעבד, ועל כך אמר לו בהדי כבשי דרחמנא למה לך 57729 

אין לנו , ה ליעביד"מאי דניחא קמי דקוב, אלא עשה מה שנצטוית ואם משום כבוד שמים, הדבר בדעתך 57730 

 57731 .כביכול´ עבורו יתלדאוג 

שידע בהשגות עליונות , בענין יעקב אבינו שנשא שתי אחיות, (´שער א) נפש החיים´ והדבר מתבאר בס 57732 

וכן עמרם נשא דודתו ויצא ממנו , ועל ידן יבנה בית ישראל, י כן יתקנו תקונים גדולים בכל העולמות"שע 57733 

שהיה קיום התורה מחמת , מתן תורה ז היה אפשרי אך ורק קודם"אבל כ, ל"פ השגות הנ"משה ואהרן ע 57734 

 57735 .והיה בכוחם לחשוב מחשבות לפי דעתם הגבוהה והנשגבה, הכרה עצמית

ו לעבור על איזו מצוה או "ח, ה"אך לאחר שקיבלו ישראל את התורה מפי הגבורה ונעשו עבדים למקום ב 57736 

והוא , העליונים פ שלדעתו ולפי רום השגתו יגרום הדבר תיקון בעולמות"אע, שום פרט מפרטי המצוות 57737 

שאם היתה ניתנת להם לא היה יעקב רשאי לישא את רחל , ´אחד מן הטעמים שלא נתנה תורה לאבות הק 57738 

 57739 .ש"אף שכך היה ראוי להם לפי שורש נשמתם עי, ולאה ולא עמרם את דודתו

זהו ו, וכל חשבון עצמי הרי הוא מרד ופריקת עול, כי אין לעבד אלא מצות רבו, והם הם הדברים שאמרנו 57740 

ואילו מי , שהמצווה ועושה הרי הוא עבד לקונו, ענין שאמרו גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה 57741 

שיחות )  .ואינו עושה מחמת הציווי אלא מכח הכרתו והשגתו הוא, שאינו מצווה ועושה בן חורין הוא 57742 

 57743 .(ב"מוסר ח

 57744 

 57745 מאמר שה

 57746 .(ט"ג י"שמות י) י"ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בנ

הנה מדרך העולם , וגם המרחק הרב בין השקפת העולם להשקפת התורה, מזה נראה חומר דין התורה 57747 

אשר תהיה על , לא ישים לב להזהר שלא יגע באיזה עבירה, כאשר יעסוק אדם במצוה ומה גם מצוה רבה 57748 

י טוב לו אשר לא יעשנה כ, ואז לא די שלא הרויח אלא אף גם הפסיד הרבה, ידי זה מצוה הבאה בעבירה 57749 

 57750 .מאשר יעשה מצוה הבאה בעבירה, ומניעת ההפסד ריוח הוא, לגמרי

אשר עד עתה , ועוד יותר מזה התגלות אלוקית? והנה יציאת ישראל ממצרים היש פדיון שבויים יותר מזה 57751 

לפעול וכי מלאך ושרף אין בם שום יכולת , ומיציאת מצרים נודע מלכותו כי נורא הוא, היה העולם שמם 57752 

והדומה לזה מהאמונה , ונודע כי יענוש לעוברי רצונו וישלם שכר לעושי רצונו, ה"זולתי רצון הבורא ב 57753 

זולת כל אלה היתה יציאת מצרים הצעד הראשון לכל כבוד ותפארת עם , והשגחה אשר אין ערוך לה 57754 

לעושה מצוה רבה  היאומן כי יסופר, קבלת התורה ובנין בית הבחירה וביאת הגואל ועולם הבא, ישורון 57755 

 57756 ?כי יחוש לבל יעבור איזה דין תורה, נוראה כזאת

שלשה ימים , ב"ואיתא במדרש תנחומא בשלח פ, כתיב ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע 57757 

והיה זה עיכוב , הנראה שלא היה אפשר להם ללכת בלא ארונו של יוסף, הלך משה וביקש ארונו של יוסף 57758 

בזמן שעם ישראל נתון , ולכאורה מה יש להתחשב במצב כזה בשבועתו של יוסף, ל"לכל הגלגל הנורא הנ 57759 



וגם אם בכך עוברים על איסור שבועה , ובמקום זה היה עדיף לטפל ולזרז היציאה ממצרים, בסכנה גדולה 57760 

 57761 .כיון שזה נוגע לכל הכלל

הגע בעצמך לו , מצוהוכל שכן הנוגע בדין תורה שלא במקום ! הרי מכאן עד כמה מגיע חומר הדין תורה 57762 

שצמח מזה כל , ל"אם אפשר לעבור על דין אחד במקום טובת ישראל באופן הנ, היו שואלים אותנו 57763 

הרי לך מרחק רוח בני אדם היורדת מטה , הלא לצחוק היה בעינינו לעבור על כהנה, תפארת גדולת עמנו 57764 

 57765 .(ז"אור רש)  .מרוח העולה למעלה למשכיל

 57766 

 57767 מאמר שו

 57768 .(ט"ג י"שמות י) י"ת יוסף עמו כי השבע השביע את בנויקח משה את עצמו

ה למשה "אמר הקב, חכם לב יקח מצוות זה משה שכל ישראל נתעסקו בביזה, (ט"י´ ר כ"שמו) ובמדרש 57769 

ואתה לא בנו ולא בן בנו ולא היית חייב , יוסף היה חייב לאביו לקוברו, עליך נתקיים חכם לב יקח מצוות 57770 

 57771 .כ"ני שאינני חייב לשום בריה אני מטפל בך עוכן א, לעסוק בו וקברת אותו

שאהו בחיקך , (א"במדבר י) דהלא כתיב במשה, בכל הבריאה אין לך עוסק במצוה כמשה בשעת הגאולה 57772 

, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו, כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי, כאשר ישא האומן את היונק 57773 

וגם הכנה לקבלת התורה , מעבדות לחרות מישוב למדבר, חדשווגם היה צריך לסדר כל סדרי החיים שנת 57774 

 57775 .והכל היה על פיו

ז חכם "ובכ, ולעמוד במדרגת הדבקות כראוי לפי מדרגתו, ועוד דצריך היה להיות מוכן כל שעה לנבואה 57776 

שהרי לא היה בעצם חייב בדבר , אף דלא רמיא עליה, וגדר יקח מצוות ולא יקיים מצוות, לב יקח מצות 57777 

 57778 .וזו המדרגה היותר גבוהה, רי היו מבני בניו של יוסף כמאה וחמישים אלף גבריםשה, זה

, כי כל מעשה האדם נחלקים לשני סוגים קבלה ונתינה, והטעם הוא יקח מצוות כי מכיר הוא שזוהי קיחה 57779 

מ אין זו "אבל מ, ויש שהשכר מרובה יותר מכפי פעלו, מ לקבל שכרו"עובד ע, מ לקבל"ויש שהוא נותן ע 57780 

וזוהי החכמה האמיתית להכיר , אבל המצוות אינן אלא קיחה קבלה, בלה בלבד שהרי גם נתינה יש כאןק 57781 

כי אין זה חוב שפורע אותו או נתינה מצדו כדי לקבל עבורה , ה אינן אלא קיחה"שהמצוות וקיום רצון הקב 57782 

ראוי שבשבילו והטוב היותר , אלא קיחה בלבד שקיום רצון הבורא הוא התכלית האמיתי, שכר ותמורה 57783 

 57784 .במצותיו ולא בשכר מצותיו, (ט"ז י"ע) ל"ש במצוותיו חפץ מאוד ואמרו חז"כמ, נברא

והרי אין לשער יופי וטוב , ב"ז מכל חיי העוה"ט בעוה"יפה שעה אחת בתשובה ומע, (ז"י´ אבות ד) ל"אז 57785 

על הכתוב מה  (ד"ברכות ל) ל"ואמרו חז, ז"ב מכל חיי העוה"יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה, ב"העוה 57786 

, ב עין לא ראתה"כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל עוה, רב טובך אשר צפנת ליראיך 57787 

ועל כן החכמה מחייבת ליקח מצות אף שאינו מחוייב , ט"ואחרי כל אלה יפה שעה אחת של תשובה ומע 57788 

 57789 .כלום

וקטנה בערכה לעומת , ף הצדיקוכמו הכא שהיתה זו פעולת גמילות חסד עם יוס, כל שהחיוב מועט ביותר 57790 

, ובפרט שהיה פטור וגם עסוק למאוד, כל הפעולות הגדולות בגשמיות ורוחניות עם כלל ישראל ונצחיותו 57791 

ואמר חכם , ת וההכרה הגדולה ביותר"כי הרי בזה מונח גודל החכמה והאהבה להשי, תגדל הפעולה ביותר 57792 

בכל זאת , שגם אחרי שהוא פטור מכל הצדדיםואז יתכן , לב כי צריך שהחכמה תשלוט לגמרי בההרגשה 57793 

 57794 .וכל מה שיקטן החיוב ויגדלו הפטורים יגדל ערך הדבר יותר ויותר, יתאמץ לעשות נחת רוח ליוצרו

לשוח מעט דכבר יצא ידי , יתבונן האדם אחרי שלמד כמה שעות רצופות ובעיון הלא רשאי לנוח קצת 57795 

ויש לו פטורים וטרדות ומניעות , נה לא יום ולא לילהואפילו בשעה שאי, אבל חכם לב יקח מצות, חובתו 57796 

 57797 .וזה אות על חכמת לבו, בכל זאת ודוקא אז ילון בעומקה של הלכה, שונות

 57798 ל"שהרי אמרו חז, מלבד חסידות עליונה גם חכמה רבה, ולקושטא דמילתא היה בלקיחת ארונו של יוסף

אך , הוצרכו ישראל לנס זה לענין הגאולהואף ש, שבזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים, (´ז ח"ר פ"בר) 57799 

ואמרו במכילתא כי , כי הכל תלוי במעשי האדם וכענין תנו עוז לאלוקים, הרי בכל דבר צריך שיהא זכות 57800 

וגם , ולא היה בידם זכות ונתן להם דם פסח ודם מילה, הגיע זמן הגאולה לפי השבועה שנשבע לאבות 57801 

הרי שגרם במצוה זו השלמת הגאולה , י ארונו של יוסף"א עבקריעת ים סוף הוצרכו לזכות ולא הועיל אל 57802 

 57803 .(ג"משנת רבי אהן רי)  .וההשגות הנוראות שזכו על הים

 57804 

 57805 מאמר שז

שמות ) ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל והעליתם את עצמתי מזה אתכם 57806 

 57807 .(ט"ג י"י

והשיב כי , ב את המקבל יותר מהמקבל את הנותןעל הפליאה מדוע הנותן יאה, מענין הידוע בשם אריסטו 57808 

כי הנותן ישיג בזה מעלת ההטבה לב , הנותן ישיג בהטבתו יותר מכפי אשר ישיג המקבל בקבלת מתנתו 57809 



כמה הוא , ז יוכל האדם להבין את הזול"ובאמת שאף בעוה, והמקבל ישיג רק מתנה של דבר גשמי, טוב 57810 

בעד דבר קטן וקל יוכל להשיג , ול לחכמים הדורשים חכמהואין לך זול יותר גד, נותן ומה הוא משיג 57811 

 57812 .הרי אין לך מציאה גדולה יותר, מפרוטה אחת ישיג לב טוב, המעלה היותר גדולה

כי בעד , ואמר כי בוכה הוא על אשר עוזב עולם יקר כזה, ל בכה לפני מותו"א ז"ובאמת כן קבלנו כי הגר 57813 

, הכי יש לך זול יותר מזה, שקולה כנגד כל התורה כולה אשר היא, פרוטה אחת יוכל לקנות מצות ציצית 57814 

בעוד , ושלא יוכלו לקנות בעדם מאומה, כ שווי המטבע"ובימינו אלה אשר כולם מתאוננים אשר הוזלו כ 57815 

 57816 .אשר באיזה שבועות מקודם יכלו להשיג בהם כמה מיני סחורה

ואבוי מדוע לא לקחתי בעד דבר קל  כי יבוא יום אשר יתאונן ויאמר אוי, כן יתבונן האדם לזכור אחריתו 57817 

כ גדול כמו תורה ומעשים "ולא קניתי בעדם חפצים בשיווי כ, כזה משיווי עולם הזה אשר הם פחותי ערך 57818 

ז "להחליף מחפצי עוה, להתבונן מזה כמה צריך האדם להיות סוחר מובהק, טובים אשר הם עובר לסוחר 57819 

 57820 .על חפצי שמים הם תורה ומצות

אמרו שם , אמרו בזה בקורת אף על דור המדבר בביזת הים, (ו"ש משלי תתקמ"ילקו) ל"להשתומם כי חז 57821 

כי החכמים , ועליו נאמר חכם לב יקח מצות, ה גמל חסד עם ארונו של יוסף"כי כולם לקחו ביזת הים ומרע 57822 

עד שלא סיפק להם , ב"ז על עוה"ולעשות חליפין מעוה, הקדושים לא נחו אף רגע להשתמש במסחר כזאת 57823 

אשר קינא , כמו יש קונה עולמו בשעה אחת, כי אם חיפשו מציאות עוד יותר גדולות, זול המצויאת ה 57824 

בכה רבי ואמר יש קונה עולמו , ב"לאלעזר בן דורדיא כי רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לעוה´ רבינו הק 57825 

 57826 .(7ז"ז י"ע) בשעה אחת

כי קינא אף לאלעזר בן , לותובקשו עוד מציאות יותר גדו, להשתומם עד כמה היו סוחרים מובהקים 57827 

אכן התבונן כי , היה גדול יותר מחלקו של אלעזר בן דורדיא´ אשר בלי ספק חלקו של רבינו הק, דורדיא 57828 

ז בכה שיהיו לו כל הימים "וע, אשר בשעה אחת של יגיעה יוכל לקנות כל עולמו, ז זול כזאת"נמצא בעוה 57829 

ז יוכל "בשעה אחת מעוה, ז"אות אשר ימצא בעוהאלה הם מצי, שעות כאלו שיוכל לקנות בהם עולם מלא 57830 

משעה אחת יגיעה , ומי פתי לא ירוץ לעשות מסחרים כאלה, ז"זהו ענין יפה שעה אחת בעוה, ב"לקנות עוה 57831 

 57832 .ב"כ עוה"לקנות כ

כדי שלא , כי מתן שכר של מצוות לא נתפרש בתורה, (ו"א תתמ"ש ח"יל) ל"ובזה נבין אשר ביארו לנו חז 57833 

ומשלו על זה מענין הפרדס אשר אמר המלך לנטוע בו כל , צוות הקלות ויתעסקו בחמורותיחדלו לקיים המ 57834 

אז יתנו כל עמלם בנצר מטעיו , ואילו ידעו שכר נטיעת כל עץ, ולא הודיעם שכר מטע כל אילן, עץ נחמד 57835 

 57836 .אשר שכרם רב מן השאר כדי להרבות השכר

כמו , ורות אשר יוכלו להשיג מזה יותר שכרה השכר שלא יברחו כולם להחמ"כן ענין המצות העלים הקב 57837 

ל כי לא נהנה "אשר כידוע אמרו עליו ז, ´ז בכה רבינו הק"שביארנו על יש קונה עולמו בשעה אחת שע 57838 

, ב ואיזה שעות היה לו"ז לקנות עוה"ומזה נוכל להבין כמה עמל ויגע בעוה, (.כתובות קד) ז כלל"מעוה 57839 

 57840 .(ח"ס´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .עה עוד יותר טובהז בכה כי לאלעזר בן דורדיא היתה ש"ובכ

 57841 

 57842 מאמר שח

שמות ) הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה´ וה 57843 

 57844 .(א"ג כ"י

הוא סלל לפניהם את הדרך , ה בכבודו ובעצמו כביכול הנהיג את בני ישראל במדבר"מופלא הדבר שהקב 57845 

מכוח חידוש זה שיכנע אונקלוס הגר את הרומאים לקבל , עמוד אש לפניהם להאיר להם והוא הוליך 57846 

שדר קיסר גינדא , אונקלוס בר קלונימוס איגייר (א"ז י"ע)א  מסופר בגמר, עליהם עול מלכות שמים 57847 

אמר להו לא תימרו , הדר שדר גונדא דרומאי אחרינא אבתריה, משכינהו בקראי איגיור, דרומאי אבתריה 57848 

 57849 .ולא מידי ליה

דוכסא , פיפיורא לדוכסא, בעלמא גיפיורא נקט נורא קמי פיפיורא, כי הוו אזלי אמר להו אימא לכו מילתא 57850 

קומא מי נקט נורא , כל שר מוליך אבוקה לפני השר הגדול ממנו עד לפני המלך, הגמונא לקומא, להגמונא 57851 

´ דכתיב וה, ה נקט נורא קמי ישראל"ל הקב"א, אמרי ליה לא? מלך נוטל אבוקה לפני אנשיו, מקמי אינשי 57852 

 57853 .איגיור כולהו, הולך לפניהם

כי נקטי ליה ואזלי חזא מזוזתא דמנחא , אמר להו לא תישעו מידי בהדיה, הדר שדר גונדא אחרינא אבתריה 57854 

אמר להו מנהגו של עולם מלך , אמרו ליה אימא לן את? אותיב ידיה עלה ואמר להו מאי האי, אפיתחא 57855 

, ה עבדיו מבפנים והוא משמרם מבחוץ"ואילו הקב, פנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץבשר ודם יושב מב 57856 

 57857 .ש"עי (ו"מנחות ל) אותה השוואה אנו מוצאים גם במסכת אחרת, איגיור, ישמור צאתך ובואך´ שנאמר ה

ה בכבודו ובעצמו כביכול כאילו עומד על "שהקב, מאמרים אלה מלמדים אותנו את שיעור קומת בני אדם 57858 

לאחר שהטור , וכבר עמד בעל הטורים על כך, פתחו של כל יהודי ויהודי שיש בו מזוזה ושומר את ביתויד  57859 



דכתיב , ל שכל הזהיר במצות מזוזה יאריכו ימיו וימי בניו"ומביא דברי חז, עמד על ערכה של מצות מזוזה 57860 

ת נשמר על ידה כמו הוא מוסיף וגדולה מזה שהבי, (ב"שבת ל) למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה 57861 

ואתם ישנין על מטתכם , מלך בשר ודם בפנים ועבדיו שומרים אותו מבחוץ, שומרך´ שדרשו בפסוק ה 57862 

 57863 .(ה"רפ´ ד סי"טור יו) ה שומר אתכם מבחוץ"והקב

י משום "ומתרץ הב? שהרי אריכות ימיו וימי בניו חביבה משמירת הבית, ח על תוספת זו"י והב"ותמהו הב 57864 

, שהדרים בשאר הבתים שאין בהם מזוזה ניזקין, נס נסתר ושמירת הבית הוא נס נגלה דאריכות ימים הוא 57865 

אי נמי משום דשמירת הבית הוא היפך מנהג , קרי לשמירת הבית גדול, והדר בבית שיש בו מזוזה ניצול 57866 

לפי תירוץ ראשון גדול ערכה , קרי ליה גדול, שהוא מבפנים ועבדים משמרים אותו מבחוץ, מלך בשר ודם 57867 

ומשמר את , ה מייחד השגחתו לכל איש המקיים מצוותיו"משום שבה מתגלה כמה הקב, של מצות מזוזה 57868 

 57869 .ביתו באופן מיוחד בדרך נס נגלה

ה בכבודו ובעצמו כאילו עומד על פתחו של כל "שאין זו שמירה סתם אלא הקב, בתירוץ השני מוסיף עוד 57870 

כי , ומשום כך קרי ליה גדול, וא ישמור עליהםואומר לדרים בו שישכבו במנוחה וה, בית שיש שם מזוזה 57871 

ומכאן התפעלותם של הגדודים שהביאה אותם לידי קבלת עול . בזה מתגלית גדולתו ויקרתו של האדם 57872 

ה שהוא מלך מלכי המלכים מטפל בעצמו בכל "שהקב, משום שהכירו את גדולתו של האדם, מלכות שמים 57873 

 57874 .יחיד ויחיד

, ומאז ואילך הוא מנהיג אותה הבריאה שיצר, שתהיה קיימת לעולם ה לא יצר את הבריאה פעם אחת"הקב 57875 

ולא , כמו שאמרו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אלא שהוא יוצר אותה בכל רגע ורגע 57876 

אולם אין חידוש זה ניכר , אלא במיוחד בשביל כל אדם ואדם, שבורא אותה באופן כללי לכל הבריות 57877 

 57878 .נסתר בנגלה ואינו אלא בבחינת נס

אבל מחובתו , לכאורה נראה שהעולם ומלואו עומדים וקיימים מששת ימי בראשית בשביל כל הברואים 57879 

כן בכל הבריאה , ה משמר במיוחד כל בית ובית"שכמו במזוזה רואים נס נגלה שהקב, של האדם להכיר 57880 

כלומר שהאדם , ה בורא כל דבר בכל רגע ורגע ובשביל כל יחיד ויחיד במיוחד"הקב, ובכל יצורי תבל 57881 

 57882 .יראה את הנסתר כאילו הוא נגלה

צריך , כשאדם קם בבוקר ומוצא בסיס למטה להעמיד רגליו על הקרקע ואת השמים מתוחים למעלה 57883 

ויוצר את הרקיע מעל לראשו ופורש את היבשה מתחת , מבדיל בין מים למים´ להרגיש שברגע זה ה 57884 

ה אם הוא בורא את "ואין הבדל לגבי הקב, עליו מכין לו מקום לדרוך´ ובכל צעד שהוא צועד ה, לרגליו 57885 

או שבורא קטע של רקיע או קטע של יבשה לכל , כל הרקיע וכל כדור הארץ לכל ברואי עולם בבת אחת 57886 

ומי שיכול לברוא הכל , כי מי שאינו יכול לברוא את הבריאה אינו יכול לברוא גם חלק ממנה, אחד ואחד 57887 

 57888 .יאה אחת היאוהכל בר, יכול גם לברוא חלקים חלקים

בורא את השמש ´ עליו להרגיש שה, כמו כן כשהאדם פוקח את עיניו ומוצא את השמש זורחת לפניו 57889 

וכאילו הוא מאיר לפניו בשמש זו המיוחדת לו בכל מקום שהוא הולך ולכל פינה , בשבילו בכל רגע ורגע 57890 

´ הוא יוצא לחוץ והנה ה, מחדיר את קרני השמש לתוכו´ והנה ה, הוא פותח את חלון ביתו, שהוא פונה 57891 

, ש הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע"וכמ, מזריח את השמש ומפזר אורה על דרכו 57892 

כלומר בכל רגע הוא מוציא את החמה לכל אחד ומאיר , מוציא חמה ממקומה ומאיר לעולם כולו וליושביו 57893 

 57894 .לפניו

הוא חושב , את מזונותיו ערוכים על שולחנו וכן בכל מצרכי המזון כשאדם יושב לאכול ולשתות ומוצא 57895 

מחדש את ארבעה היסודות שמהם מורכבים ´ לא כן הדבר עליו להרגיש שבכל רגע ה, שהכל מוכן מראש 57896 

ל ברכות "ומשום כן תיקנו חז, וברגע זה הוא מרכיב אותם ויוצר בשבילו את המזון הדרוש לו, כל הדברים 57897 

לכאורה הרי חמור מאוד העוון של מוציא שם שמים , ועל כל מצרך בכל פעם שהוא בא ליהנות ממנ 57898 

ה בורא "אלא שהקב? ולמה אין להסתפק בברכה בפעם אחת בחייו על כל מין ומין שנברא בעולם, לבטלה 57899 

 57900 .ועל האדם לברך על כל יצירה ויצירה של כל מין ומין, אותם בכל רגע ורגע

אלא בלשון הווה בורא שברגע זה הוא  ,ומאותו הטעם מברכים את ברכות הנהנין לא בלשון עבר שברא 57901 

המכין , רוקע הארץ על המים, ל שיברך בלשון הווה"וכן בכל הברכות תיקנו חז, בורא אותם בשבילו 57902 

ברגע זה יוצר , רוקע בשבילו את הארץ´ כדי שירגיש האדם שברגע זה ה, יוצר המאורות, מצעדי גבר 57903 

אינו ´ שה, ומכאן גם יכיר את גדלות האדם, רםבשבילו את מאורות השמים ופוקח את עיניו ליהנות מאו 57904 

 57905 .ומעניק לו בכבודו ובעצמו את כל הדרוש לו לצורך חייו והנאתו, מסיר השגחתו הפרטית ממנו לרגע

קשה מאוד לאדם , גישה זו כלפי הבריאה בכוחה לעזור לאדם לעמוד בנסיונות החיים ולהינצל מן החטא 57906 

אולם , שים העומדים בדרכו על כל צעד הן בדעות והן במעשיםבדורותינו להחזיק מעמד בכל הנסיונות הק 57907 

 57908 .אם ירגיש שכל הבריאה על כל יצוריה מתחדשים בשבילו בכל רגע לא יתכן שיחטא



בורא בשבילו ברגע זה את האדמה שידרוך עליה ואת השמש ´ ה, אם ירגיש שבכל צעד שהוא צועד 57909 

יירתע , ותו רגע את אותו המצרך לשם הנאתויוצר בשבילו בא´ בכל הנאה שהוא נהנה ה, שתאיר לפניו 57910 

יוצר לו פה בכל רגע , יוצר לו עינים בכל רגע שיוכל לראות´ הלא ה, מלהשתמש בהם כנגד רצון בוראם 57911 

או לעשות , וכיצד יעלה על דעתו להרים יד ורגל, יוצר לו בכל רגע רגליים שיוכל לדרוך, שיוכל לאכול 57912 

 57913 .איזו תנועה שלא על דעת קונו

, מעניק לו בכל רגע´ כי גם את כשרון המחשבה ה, ך כל אדם להרגיש גם בכל דעותיו והגיונותיווכן צרי 57914 

, אלא אף בהיותו חוזר על ידיעותיו ותבונתו שרכש לו מכבר, ולא רק בענינים שהוא מחדש באותה שעה 57915 

אלא  ?כי האם מתוך שלמדו אתמול צריכים לדעת גם היום, הרי לכאורה מופלא הוא כח הזכרון שבאדם 57916 

החל מקריאת אלף , את כל הידיעות שספג אותן בזמן מן הזמנים, מחדש בכל רגע במוחו של כל אחד´ שה 57917 

 57918 .עד מדרגת החכמה שהוא עומד בה בשעה זו, בית שלמד בינקותו

, אלא הוא חייב לברך בכל יום ויום, ולכן אין לאדם להסתפק בלימוד התורה בברכה אחת לכל החיים 57919 

כדי להרגיש שידיעות התורה שרכש בעבר , נותן התורה, מד תורה לעמו ישראלודוקא בלשון הווה המל 57920 

כמה ידקדק בכל , ואם כך ירגיש האדם, מעניקן במוחו בכל רגע ורגע´ אלא ה, אינן מונחות אצלו כבקופסה 57921 

וכמה יזהר מבלי להעלות על לבו שום מחשבה זרה , ´ית´ הגה ובכל הרהור שיהיו מכוונים לרצונו של ה 57922 

 57923 .(´ק´ אור הצפון עמ)  .ויכיר את המטרה הגדולה אשר לשמה נוצר, האו בטל

 57924 

 57925 מאמר שט

 57926 .(´ד ב"שמות י) דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירות

לצד מצרים היו מתקרבין כל יום השלישי כדי להטעות את פרעה שיאמר , י וישובו לאחוריהם"פירש 57927 

ש וירדפו מצרים אחריהם "וכן היה כמ, הם בארץ ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים, תועים הם בדרך 57928 

י את עיניהם והנה מצרים נוסע "ומה כתיב אחריו ופרעה הקריב וישאו בנ, וישיגו אותם חונים על הים 57929 

 57930 .´י אל ה"אחריהם וייראו מאוד ויצעקו בנ

כל והם מוקפים מ, (י בשם תנחומא"רש) י שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור למצרים"הנה רואים בנ 57931 

ונכנסה , ל באותה שעה היו ישראל דומים ליונה שבורחת מן הנץ"ואחז, הים לפניהם ומצרים אחריהם, צד 57932 

כך היו ישראל , ואם תצא לחוץ הרי הנץ, אם תיכנס לפנים הרי הנחש, לנקיק הסלע והיה נחש נושף בה 57933 

יונתי בחגוי הסלע עליהם מפורש בקבלה , מיד נתנו עיניהם בתפלה, הים סוגר ושונא רודף, באותה שעה 57934 

 57935 .בסתר המדרגה

וצריך לומר שעל , ´התשובה מפורשת וידעו מצרים כי אני ה? לאיזה תכלית נצטוינו לשוב לפני פי החירות 57936 

עדיין היה חסר להם שלימות ידיעה זו כי אני , ה על המצריים במצרים"אף כל העשרה מכות שהנחית הקב 57937 

לא משום סתם נקמה אלא כדי להודיע להם דבר זה כי ו, עד קריעת ים סוף וטביעת המצריים בתוכו, ´ה 57938 

וידעו מצרים הנשארים גם הנטבעים לפני , ל"ומי הם אלה שיגיעו לידיעה זו מבאר האבן עזרא וז, ´אני ה 57939 

 57940 ?וידעו מצרים הנשארים ניחא אבל הנטבעים לפני מותם אימתי ידעו, ל"עכ´ מותם כי אני ה

כדאי לו , ´המצרים הרשעים הללו רגע לפני מותם להכיר כי אני הבכדי שיגיעו , למדנו מכאן דאין הכי נמי 57941 

ובלבד שישלימו , להעמיד את עמו ישראל בפחד אימים של סכנת מות, ה להפוך עולם ומלואו"להקב 57942 

כי מהו צלם , עד כדי כך חביב אדם שנברא בצלם, רגע לפני ירידתם לתהומות´ המצרים ידיעתם את ה 57943 

ואם המצריים רגע לפני מותם , ז הוא תכלית בריאת האדם על הארץ"כ ,אלקים כלי המוכן לקבל אלקות 57944 

 57945 .הרי באו עד תכליתם עם צלם אלקים אשר בהם, ´הגיעו לידע כי אני ה

כ כל אחד מישראל שחביבין "עאכו, כ מפני שנברא בצלם"אם חביב אדם כ, ו"ו בן בנו של ק"ומעתה ק 57946 

ה עם כל פושע מישראל לבל ידח ממנו "ל הקבעד כמה מטפ, (ג"אבות פ) ישראל שנקראו בנים למקום 57947 

ה ועושה עמו כל טצדקי כדי שיכיר "מצפה הקב, המושחת ביותר ומורד במלכות שמים כל ימיו´ ואפי, נדח 57948 

רק בכדי שיצעק זה , ואפשר שיכניסו בסכנת מות רבבות מישראל, ´ברגע האחרון קודם מותו כי אני ה 57949 

אם עבור , ויתקדש שם שמים גם על ידו בתוכם! אחד´ אלקינו ה´ הפושע איתם יחד שמע ישראל ה 57950 

 57951 .(7ט"שבועות ל) ו לישראל שכל ישראל ערבים זה בזה"ק, המצריים שבו לפני פי החירות

מה הוא רחום אף אתה , ל מה הוא חנון אף אתה היה חנון"ואחז, כעת נחזי אנן הרי כתיב ללכת בכל דרכיו 57952 

יצוייר אם נראה בן אדם רץ לנהר , ו ברוחני"הגשמי קואם הוזהרנו במדת הרחמנות בענין , היה רחום 57953 

כ "וא, ודאי לא נאמר אם הוא רוצה לטרוף נפשו מה איכפת לי, לאבד עצמו לדעת האם לא ננסה להצילו 57954 

אין , בראות אותו יורד לשאול תחתית ומאבד חייו לנצח, למה לא נחפש דרכים להציל בן אדם מעבירה 57955 

 57956 .או ששולטת בנו מדת האכזריות לא לרחם על זולתנו, כמיתת הנפש זאת אלא שאין אנו מרגישים בעבירה

, בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי, (.ו"סנהדרין מ) ל"צא ולמד הרי אחז 57957 

ו כמה צער מצטערת השכינה בשעה שאדם עובר "ק, כ המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך"א 57958 



לכן עלינו להרגיש צער גדול , עושה נגד רצונו וטובע בים התאוהמתעלם מצוויו של מקום , עבירה 57959 

 57960 .או להחזירו בתשובה להטיבו באחריתו, ולמצוא אפשרות להציל את החוטא מחטאו, בראותנו כזאת

ואילו היה , אם יהיה מגיע לתכלית הרחוקה בעבודת האלקים´ וראוי לך אחי לדעת כי זכויות המאמין אפי 57961 

אינם כזכויות המעורר בני אדם אל דרך הטובה , הטובות ומנהגיהם המשובחיםקרוב למלאכים במדותיהם  57962 

 57963 .(´חובת הלבבות שער אהבת ה)  .ש לב אליהו"ל עי"עכ

 57964 

 57965 מאמר שי

 57966 .(´ד ג"שמות י) ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר

ואמר , א רצו לצאת משםהם נשארו במצרים ול, דתן ואבירם היו רשעים גדולים שלא מתו במכת החושך 57967 

לפי תרגום יונתן בן עוזיאל נקרע , (תרגום יונתן) לדתן ואבירם דמשתיירין במצרים, פרעה לבני ישראל 57968 

 57969 .ל"ל דיסקין זצ"והשיב על זה הגרי? ולמה זה מגיע להם, עבורם הים ובאו במדבר

ובעבור זה , היהודיםוהיו משתדלים שלא להעמיד עבודה יתירה על , כי דתן ואבירם היו משוטרי ישראל 57970 

אמרו דתן , ובשעה שמשה רבינו יצא מעם פרעה, היכו אותם המצרים והמכות והחבלות העלו ריח רע 57971 

ל אדם שסובל "ובכן אמר המהרי, המכות שקבלנו גרמו לנו להבאיש, ואבירם למשה הבאשתם את ריחנו 57972 

 57973 .לא מלאך המות ולא ים סוף יכולים לעשות לו רעה, עבור יהודי אחד

ה נאמן לשלם לכל אחד ואחד לפי מעשיו "הקב, ה נושא חן מי שמתייסר בעבור אדם מישראל"הקב בעיני 57974 

נאמר עליו וספדו לו כל ישראל , והלא אביה בן ירבעם בן נבט שחלה ומת, אף בעבור מעשה טוב חד פעמי 57975 

בבית  אלקי ישראל´ יען כי נמצא בו דבר טוב אל ה, כי זה לבדו יבוא לירבעם אל קבר, וקברו אותו 57976 

א שביטל "וי, שהושיבו אביו שומר שלא יעלה איש לרגל וביטל משמרתו ועלה? ומה הדבר הטוב, ירבעם 57977 

 57978 .(ח"ק כ"מוע) וזכה להספד ולקבורה, פרדסאות שהושיב ירבעם על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל

לא נתקפח  ראה כמה גדול כבוד התורה שאפילו לאחאב עובד כוכבים, ל"כתב רבינו יהונתן אייבשיץ ז 57979 

ואחאב היה רשע וכבוד , ל מהספדו של אדם ניכר"ואמרו חז, והיה לו כבוד במותו כמו חזקיה, שכרו 57980 

למרות שהיו רשעים , אין איפוא פלא שגם דתן ואבירם, התורה היה מגן בעדו ונעשה לו הספד כאדם גדול 57981 

, עו במדבר כמה פעמיםפ שהרשי"אע, וגם לעבור את הים ולבוא למדבר, זכו לשכר שלא מתו במכת חושך 57982 

אבל דבר טוב אחד שעשו זיכה , הם שהחציפו כנגד משה ואהרן, כי הם שהיצו על משה ואהרן בעדת קורח 57983 

 57984 .(מעייני החיים)  .אותם בשכר

 57985 

 57986 מאמר שיא

 57987 .(´ד ד"שמות י) ´וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני ה

? וכי לא ידעו כבר מספיק, ´ה מדגישה התורה שוב הענין של וידעו מצרים כי אני היש להתבונן על שום מ 57988 

בטל לא , הכל כמו שאמרתם ולא כמו שאמרתי אני, הרי פרעה וכל עבדיו הכניעו עצמם ושלחו בני ישראל 57989 

ומהו כאשר , גם צאנכם גם בקרכם קחו, בטל רק צאנכם ובקרכם יוצג, בטל מי ומי ההולכים, אשלח 57990 

וכי מה אפשר לדרוש מהם עוד כדי שיגיעו לדרגת וידעו , גם אתה תתן בידנו זבחים ועולות ,דיברתם 57991 

 57992 .´מצרים כי אני ה

כל ענין המכות והכבדת הלב הוא ענין של לימוד , אלא רואים מכאן הערה נוראה על מידותיו של האדם 57993 

עה בקיצוניות הייצר גם אחרי הכנ, שהאדם בכל מצב שהוא נמצא הוא חוזר לויהפך לבב פרעה, לדורות 57994 

, ומזה עשוי הרואה ליפול ביאוש, ושוב המידות מתעוררות באדם בבחינת ויהפך לבב פרעה, אינו מתייאש 57995 

כשרואים שאחרי . ואולי גם בני ישראל יש חשש שמרגישים רפיון ויאוש כאשר רואים כזו קשיות עורף 57996 

ינם משפיעים עליו להיטיב את ששום פורענות א, ההתעוררות ומודה על האמת שוב ויהפך לבב פרעה 57997 

 57998 .דרכו

ויאמרו אל משה המבלי אין קברים , וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם וייראו מאוד 57999 

הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך , מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים, במצרים לקחתנו למות במדבר 58000 

יאוש גמור , לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב, במצרים לאמר 58001 

נסים , וכל זאת אחרי שהם עצמם ראו כל כך הרבה אותות ומופתים! מעדיפים את המצב הכי נורא המיתה 58002 

 58003 !ללמדנו עד כמה גדולה ההשפעה והייאוש כשרואים את העקשנות של המצרים! ´גלויים ויד ה

, האדם נשאר אותו אדם, מצרים נשארו אותם מצריםאין כאן אדם חדש ה, את זה רצתה התורה ללמד להם 58004 

בבחינת זרוק חוטרא , אלא חזרה של אותו אדם למצבו הקודם, ההתהפכות הזו אינה שינוי חדש מטוב לרע 58005 

עוד תראו מה עונשה , ´ויאמר משה אל העם אל תיראו התייצבו וראו את ישואת ה, אאוירא אעיקריה קאי 58006 

אומר על זה האבן עזרא אז יראה כבודי בעולם לטבוע פרעה , וואכבדה בפרעה ובכל חיל! של עקשנות 58007 

 58008 .וחילו



פעם בשמי מרומים ופעם , מכאן עלינו ללמוד שגם אם אנו רואים אצלנו התהפכות וחוסר יציבות בעבודה 58009 

אפילו במעשה העגל , וכבר היו דברים מעולם, אין מה להתייאש זה לא מתחיל ממנו אנו, בבירא עמיקתא 58010 

עין אחת , אלא כבר במעמד הר סיני לבבתני באחת מעיניך, שזה לא היה דבר שהתחדש ל"מגלים לנו חז 58011 

אין הפתעה ! ועין אחת כבר בעגל! שיא ההתעלות! במעמד הר סיני! היתה כבר נתונה למעשה העגל הנורא 58012 

 58013 .אין חידוש

י אומר "ורש, ואם אצל בני ישראל כתוב ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים פן ינחם העם ושבו מצרימה 58014 

אם הוליכום בפשוטה על אחת כמה , ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה 58015 

ט שערי טומאה "אלא גם בני ישראל מוכנים הם לחזור למ, רואים כאן שלא רק אצל המצרים! וכמה 58016 

גש הטבע שהוטבע בהם במצרים עוד מור, הרי שאין כאן התהפכות אלא אותו מצב של האדם! במצרים 58017 

סייעתא , ומה שהחזיקו מעמד ארבעים שנה במדבר אין זה בדרך הטבע, והם ממשיכים באותו כיוון, בהם 58018 

 58019 .דשמיא עצומה היתה להם

העונש של החטא הוא בדרך שאדם רוצה , נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים? ומה הסוף 58020 

בלעם הלך לקלל את ישראל , ל הדורותאת זה רואים לא רק אצל פרעה אלא בכ, לילך בה מוליכים אותו 58021 

מה , הוא נותן עצה למדיינים להפקיר את בנותיהם! לא! ולכאורה הענין הסתיים, וחזר למקומו, ולא הצליח 58022 

זוהי , זוהי הדרך שבה בחר ובה הוליכו אותו, הסוף ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב נתנו לו שכר מושלם 58023 

 58024 .האדם מן העולם המציאות הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את

וזוהי סייעתא , אדרבא להתפעל מכך שארבעים שנה ישבו ישראל במדבר והתעלו, אסור לאדם להתייאש 58025 

בכל זאת הצליחו , דשמיא מיוחדת שבלעדיה היו נשארים כפי שהיו קודם בבחינת אכן כאדם תמותון 58026 

כמה ידיעה זו חשובה , נכנסו לארץ והמשכיות הדורות מובטחת לעולמי עד, להיבנות ולבנות כלל ישראל 58027 

והתרופה היא להתחזק בהשגחה ובטחון , לדעת שהאדם הוא נתון למצבים של הפכפכות, לנו בתקופה זו 58028 

ורק על ידי זה יש סיכוי להינצל מן , לעמוד בנסיון בעקביות, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, בלי הפסק 58029 

 58030 .(דגל המוסר)  .´גחה ובטחון בהולעלות בדרך האמונה וההתחזקות בהש, ההפכפכות ומן הייאוש

 58031 

 58032 מאמר שיב

 58033 .(´ד ה"שמות י) ויוגד למלך מצרים כי ברח העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

והאדם עומד נגדו , ת נושא ונותן עם אדם נברא כמה וכמה פעמים"שהשי, כל המשא ומתן עם פרעה 58034 

תמונה נוראה כזו , מתפללין בעדו וחוזר שוב על קיאו, מלקין אותו ונכנע, ומחליף דיבורו עשרת מונים 58035 

ואומר , לעמוד בחוצפה כזו נגד אדון כל המעשים, בריה חלושה מעיזה ומצח נחושה לה, כמלחמה גלויה 58036 

אחרי כל הנסים שוב רואה בעיניו שהים נבקע , כאילו הוא הבעלים, מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל 58037 

רומס את הנסים הגלויים , ´כזה והוא רץ בכל כחו לעבור את פי ה´ התגלות מעשה ה, לפני בני ישראל 58038 

 58039 .´והולך לתוך הים להמרות פי ה

שאין לו שום מהלך בשכל , ז להורות מלחמת היצר אשר בלב כל אדם"שכ, ם"וכמה נפלאות דברי הרמב 58040 

נגלה כחיי ואיך לוחמים הכוחות הפנימיים אין נס , ´איך יתכן לקרוץ מחומר הלזה להמרות פי ה, ודעת 58041 

והלא אין בכח שום בריה ולא לכל , דבר שאין כל העולם יוכל לעשות? כי מה הוא גדרו של נס, האדם 58042 

מי הוא זה שנותן לו ? היש נס נגלה יותר מזה, ליתן אף חיים של רגע לאינו חי, הברואים מכל הדורות יחד 58043 

 58044 !´הלא על כל נשימה ונשימה עליו רק להלל לה, חיים

, ובאותה הנשימה אשר קול דק נשמע בה, באותם החיים ובאותו הכח´ רה את פי הואם האדם הלזה ממ 58045 

הרי זה כפרעה שהולך בתוך הים הבקוע בפקודת , לעבור על רצונו ולחטוא´ והוא משתמש במעשי ה 58046 

 58047 !´י להמרות פי ה"ת ורודף אחרי בנ"השי

ת נתגלה בזרוע נטויה "השיש, אנחנו העומדים מבחוץ ושומעים סיפור כזה, ותמיהה גדולה היא על האדם 58048 

כמה היינו משתוקקים להתבונן במראה , ת בכל תעלוליו"והוא עומד נגד השי, ובגבורתו לצוות על פרעה 58049 

ואיך לא ידע האדם כי מראה כזה ? איך יתכן, לבקוע בתוך תוכו של הכושי הלזה לראות את לבו, הנורא 58050 

 58051 !ון הלזהומבשרו יחזה כל החזי, ממש הוא נושא בתוך חובו בתוך לבו

איך יתכן שהאדם הנברא ידבר עמו הבורא ומצוהו על , ק"פליאות כאלו יעברו למתבונן בכל ספורי תוה 58052 

י שלוחו ונביאו כפרעה ששלחו לו שלח עמי "או ע, ת כאדם קדמאה לא תאכל"אם ששמע דבר השי, דבר 58053 

על כל בן ישראל  והמתפלא הלזה אינו תמיה במדה כזו? איך יתכן שיעיז לעבור על דבריו, ויעבדוני 58054 

ויש לפעמים שמתמיה על חבירו ואינו מתפלא על עצמו ששותה כמים , ק ואינו שומר בדיוק"שקיבל תוה 58055 

 58056 !ובספרי מוסר שואלים איך תכעוס על זולתך ולא תכעוס על עצמך, עולה

הרי זה כאילו מדברים אליו , שכל מה שמדברים לרבים ושגם הוא אחד מהם, וכאן חובה על האדם להבין 58057 

וכן אין למצוא ? וכמה היה משתדל למלאותו? ת דבר מה ביחוד"כמה היה נרעש אילו ציוה לו השי, ביחוד 58058 



כ אילו היה האדם מצייר בנפשו על כל "א, שום הבדל אם נצטוה על דבר אחד או נצטוה על דברים רבים 58059 

את זה תעשה ואת  ,ת עשה כך וכך"אליו נשלח צווי השי, מצוה בפני עצמה כאילו נצטוה ביחוד הוא בלבדו 58060 

 58061 .´כמה היה נותן כל נפשו לקיים דבר ה, זה לא תעשה

שיאמר האדם שיחיד הוא בעולם וכל , לפיכך נברא האדם יחידי, (.ז"סנהדרין ל) ל"ומה גדולים דברי חז 58062 

למען ידע האדם ויצייר לעצמו כאילו אליו , ק בלשון יחיד נאמרו"והרבה מציווי תוה, העולם נברא בשבילו 58063 

וכל הפליאות והתמיהות שהוא מתפלא על זולתו יתפלא על עצמו ולא יאמר שלום יהיה , הדבורבלבד בא  58064 

 58065 .(ט"א י"אור יהל ח)  .לי

 58066 

 58067 מאמר שיג

 58068 .(´ד ה"שמות י) ויוגד למלך מצרים כי ברח העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

ובכמה , ´דם היטב את עקשותו נגד הבורא יתוהכיר על י, מצינו בענין המכות אשר הכבידו מאוד על פרעה 58069 

הצדיק ´ ובמכת ברד אמר חטאתי הפעם ה, וכי ישלח את העם´ מכות כבר קרא למשה ואהרן שיעתירו לה 58070 

´ ועתה שא נא חטאתי אך הפעם והעתירו לה, ולכם´ גם במכת ארבה אמר חטאתי לה, ואני ועמי הרשעים 58071 

נאמר ויכבד לבו הוא , ז בכל פעם תיכף אחר הכרתו"ובכ? ומה חסר עוד, וישלח את העם כרצונם הטוב 58072 

 58073 .איך מתאים המעיקרא והלבסוף, י"ועבדיו ולא שלח את בנ

וקם ´ כ נכנע מפני ה"ובע, ´ויותר מזה אחר המכה האחרונה אשר ראה כי אין עצה ותחבולה להנצל מיד ה 58074 

י "רש´ ופי, כדברכם´ את הי ולכו עבדו "ויקרא למשה ולאהרן קומו צאו גם אתם גם בנ, הוא בעצמו לילה 58075 

בטל צאנכם ובקרכם , בטל מי ומי ההולכים, בטל לא שלח, ל הכל כמו שאמרתם ולא כמו שאמרתי אני"ז 58076 

ז נאמר "ובכ, וגם אמר וברכתם גם אותי, הלא אין לך בעל תשובה גדול יותר מזה בהבנה ובמעשה, יוצג 58077 

 58078 .וגעהכי אין זאת כמש, מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

ועתה הוא אומר , כי אמרו כולנו מתים, איך שכח כי הוא לא שלחם מרצונו הטוב אלא בעל כרחו שלחם 58079 

האין זאת פלאים , ורדף אחריהם כאילו לא היו דברים מעולם, מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו 58080 

 58081 ?פעמיםוחזר והבין ולא הבין וכן כמה , כ לא הבין כלל"איך מתחילה הבין ואח? גדולים

כ רוח שטות "אין אדם עושה עבירה אא, (.´סוטה ג) ל"אמרו ז, אמנם באמת אין זו סתירה וכן הוא האמת 58082 

וענין הפיתוי , וזהו מהלך הדבר שורש כל החטאים הם מפיתויי הלב כענין פן יפתה לבבכם, שורה עליו 58083 

כי הרשות בידו ויוכל  ל שידמה"ר, א כשהחומר הוא הגוף הנהו בעל בחירה לדעתו"אינו יכול להיות כ 58084 

 58085 .לעשות מה שלבו חפץ ומי ימחה לו

וכשהוא מתפתה אז יש לו , ואינו חפץ לוותר מרצונותיו מאומה, אז הוא תיכף מתפתה מכל מיני פיתויים 58086 

וכן הוא הולך בדמיונו עד וסרתם , ומכיר הכל לפי רצונו המטעה אותו ומדוע יוותר משלו, הבנות אחרות 58087 

כי לא יועילו לו כל , ואז אין שום עצה לפניו, לפי דעתו הולך בדרך הישר והכל, אחרים´ ועבדתם א 58088 

 58089 .החכמות מחשבות והתבוננות

כי אין עצה ותחבולה , ל"דבר מבהיל גילו לנו חז, גוף קשה פחד שוברו (.´ב י"ב) ל"הוא אשר אמרו חז 58090 

אכן , יוכל לעמוד לפניוובמה בפחד ואף כי הוא קשה מאוד ומי , א לשוברו"לפניו כל זמן שהוא בקשיותו כ 58091 

כל החכמות אשר בנה והקים , ואז יאבד הבחירה שלו ובזה יפלו כל הבוטחים עליו, פחד שוברו לרסיסים 58092 

הכל היפך מאשר , ויהל אורו ויכיר האמת, ואז יתגבר שכלו ויתחזק על משמרתו, יפלו ויאבדו וכעשן יכלו 58093 

 58094 .הויאנח ויתמה על עצמו איך עשה שטותים כאל, הבין עד עתה

וירא מאוד כי הולך הוא , בעת שיחלה ויתאבדו ממנו כל רצונותיו, הוא שאנו רואים כי האדם היותר רע 58095 

, ואיך לא הכיר הישרות והיה ממש כמשוגע, אז מביט ומתפלא על עצמו מה היה עמו עד היום, אל עפרו 58096 

 58097 .ואז נאבדים גם כל רצונותיו, וזה רק משום שאז נאבדו ממנו הבחירה והיכולת

והודיעה לנו התורה , רה לנו הכתוב כי גם זאת עלינו להתלמד מיציאת מצרים מחלת הנפש ורפואתהוהו 58098 

ובעוד יום בבוא המכה עליו , ´לא ידעתי את ה, ´קודם המכה הכחיש ואמר מי ה, איך שהיה פרעה מתהפך 58099 

אחרונה בטל ובמכה ה, הצדיק ואני ועמי הרשעים´ וידע אותו ואמר ה´ כבר הכיר את ה, והוא בלא בחירה 58100 

אמנם בעוד שלשה ימים נהפך לבב פרעה ועבדיו ואמרו מה , הכל ואמר בטלים הם כל דברי ומחשבותי 58101 

והוא גם , ועתה הוא אומר מה זאת עשינו, כ מהרה את אשר הבין היטב מקודם"איך שכח כ, זאת עשינו 58102 

 58103 ?אוסר את רכבו לרדוף אחריהם

כי שלשה ימים מקודם כשנאבדו , כ מהרה"גוף שוכח כלהודיענו איך שה, אולם התורה גילתה לנו כל זאת 58104 

, ונדמה לו כאילו הוא בעל יכולת, והנה בזמן קצר כזה שכח הכל, ע"ממנו כל יכלתו לא היה מטעה א 58105 

ש "והרי זו שגעון גמור כמ, ושרתה עליו רוח שטות ונשתגע כל כך עד שרדף אחריהם גם בתוך הים 58106 

כי בראותם שנקרע הים לפני בני ישראל והם הולכים , ל"ן על הפסוק וחזקתי את לב פרעה וז"הרמב 58107 



ואין בכל המופתים כפלא הזה וזה באמת שגעון , איך ימלאם לבם לבוא אחריהם להרע להם, ביבשה בתוכו 58108 

 58109 .להם

כי אין חכמה ואין תבונה נגד הגוף בעת שהוא חפשי בדמיונו ולא , אולם לפי דברינו מובן מהלך הדבר 58110 

, כי רק אז הוא מכיר את האמת, טובה מרדות אחת בלבו של אדם (.´ברכות ז) רז נאמ"וע, יועיל לו דבר 58111 

וכאשר , ואז היה בעל תשובה גמור, ולכן כל הבנותיו של פרעה היו דוקא בעת שהמכות הכבידו עליו 58112 

ומדוע הבין מתחילה הפוך , נהפך לבבו ולא לקח מוסר להתבונן איך שרצונו מטעהו, נסתלקו ממנו המכות 58113 

ובחר בדרכי הרצון בעת , אולם הוא לא לקח מוסר, הרי זו ראיה גמורה על מהלך הרצון, המהבנתו עת 58114 

´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .וזה לנו תועלת להתלמד מיציאת מצרים, שהיה בעל בחירה לדעתו 58115 

 58116 .(ו"כ

 58117 

 58118 מאמר שיד

 58119 .(´ד ה"ישמות ) ויוגד למלך מצרים כי ברח העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

ולכל המכות , מה שסיפרה התורה מהכבדת לבו של פרעה לכל האותות והמופתים אשר נעשו לפניו 58120 

ואחרי כל ההבטחות בכל פעם , הצדיק ואני ועמי הרשעים´ ואחרי אשר התודה ה, הגדולות אשר הוכה בהן 58121 

, הל ממנו מאודואחרי מכת הברד אשר החריד את לבו ונב, כאשר ראה כי היתה הרוחה נתחרט מיד, ופעם 58122 

 58123 .הרהיב בנפשו לגרש משה ואהרן מעל פניו

העיז פניו לאמר למשה אל תוסף , ואחרי מכת הארבה אשר התחנן למשה ויסר מעלי רק את המות הזה 58124 

ואחרי אשר התרה בו משה והודיעו ממכת בכורות וראה ויוכח שכל דבריו מתקיימים לא יפול , ראות פני 58125 

ולא די בזה אלא אחרי אשר קם בחצי הלילה , כורו אשר ימות בודאיוהיה לו לפחד מב, מהם צרור ארצה 58126 

ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן , קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל, וקרא למשה ואהרן 58127 

 58128 .הארץ

כלומר משוגעים היינו כי שלחנו , ואמר לעבדיו מה זאת עשינו, אחרי כל אלו שכח פרעה כל אשר קרהו 58129 

ומלאו לבו לאסור את רכבו לרדוף אחרי , כאילו לא קרה שום דבר המכריחו לשלחם, נואת ישראל מעבד 58130 

ומעשים , כל המשחקים בבתי התיאטראות שבעולם אשר יציגו שחוק ודמיונות של הבלים, בני ישראל 58131 

שימצא , לא יעלה על דעתם ודמיונם לתאר מחזה נפלא מעורר שחוק כזה, אשר יפליאו לבות בני אדם 58132 

 58133 !קשה עורף מפליא כל לב כזהבעולם איש 

להמצא , ואשר אי אפשר לעלות על דמיון שום אדם, דבר אשר לא יצוייר´ הנה סיפרה לנו תורתנו הק 58134 

שהיא תורת אלהים ´ רק תורתנו הק, במציאות מדות בני אדם עקשנות גדולה ונפלאה כעקשנותו של פרעה 58135 

ואשר , ידעה ולא יראה לספר דבר נפלא כזה היא לבדה, חיים אשר בידו נפש כל חי ויודע יצרי מעללי איש 58136 

 58137 .באמת כן היה דבר אשר לא בדה מלבו שום חוזה ורואה דמיונות והבלים

דע אברהם בני , ל לרבינו אברהם בנו"ם ז"ומה שיש ללמוד מעניינו של פרעה הוא מה שכתב הרמב 58138 

פרעה אינו האחד , כונתו שפרעה הוא דמות וסמל של יצר הרע הנמצא בכל אדם, שפרעה הוא היצר הרע 58139 

, כי אם כמוהו כל בני אדם וגם במדה יותר מרובה ממדתו של פרעה, המיוחד במדת עקשנותו והכבדת לבו 58140 

 58141 .ולכל אדם הוא בסתר לבו ונפשו, רק שפרעה היה בגלוי ונראה לכל

הוא יודע שלא עשר פעמים לבד כל אחד מקשה את עורפו , אבל המכיר את נפשו ומדותיו מעשיו ודרכיו 58142 

הנה יתכן שיווסר ביסורים ומכאובים רבים על חטאיו , ברי חטא ועון אשר הורגל בהם ונעשו לו כהיתרבד 58143 

ז הוא שב מהם בעת "ובכ, ולבו יודע מרת נפשו שיסוריו ומכאוביו המה מפאת חטאיו הידועים לו, ופשעיו 58144 

 58145 .וכן מנהגו כל ימי חייו, רעתו ואחר שירווח לו שב אל קיאו כמו שהיה

ואין קץ ותכלית למספר קשיות , פעם תשובי ופעמיים תשובבי, ל בתוכחתו לנפשו"ע ז"ש הראב"וכמ 58146 

יתכן שכל יום יענש עליהם בעונשים קשים , עורפנו והכבדת לבנו בדברים הרעים אשר הורגלנו בהם 58147 

 58148 .וליום המחרת ישכח מה שהיה לו ויעשה כבריה חדשה לחטא ולפשע, ויתחרט עליהם

וענין מתחדש הוא מה שכתבנו שהיום יחטא , ם מתגבר ומתחדש עליו בכל יוםל יצרו של אד"וכן אמרו חז 58149 

ולמחר אותו היצר הרע ואותו דבר רע אשר נכשל בו וראה , וראה והבין כי רע ומר מעשהו, ויתיסר על זה 58150 

וכן יתנהג בזה כל ימי , נדמה לו לדבר חדש וליצר רע חדש אשר עוד לא טעמו מעולם, גנותו והתחרט עליו 58151 

היום יתחרט ולמחר ישוב למעשהו וירוץ אליו באהבה ובספר פנים יפות כאילו מקבל פני אורח  ,חייו 58152 

 58153 .חדש

שמדתו , ל שפרעה הוא היצר הרע"ם ז"יודע ומכיר אמיתת דברי הרמב, הנה היודע והמכיר את מומי עצמו 58154 

זיונו של והנה אנחנו עומדים ותמהים על ח, של פרעה נמצאת בלב כל אחד ובמדה היותר גדולה ורבה 58155 

אשר לא ראינו כמוהו , ומתענגים ומשתוממים לראות המחזה הנפלא הזה, ´פרעה אשר הציגה תורתנו הק 58156 

, ולא ידענו שאנחנו כולנו הננו הפרעה הנפלא הזה, ונדמה לנו לדבר היוצא מטבעו של עולם, בכל העולם 58157 



שידעה , ´מיתת תורתנו הקהנה זאת היא עטרת תפארת א, וצורתנו היא עוד יותר נפלאה מצורתו של פרעה 58158 

.ובזה גילתה סודות ממסתרי נפשנו, לספר לנו סיפור נפלא כזה אשר לא עלה בדמיונו של אדם אפשרותו 58159 

 58160 .(ט"קל´ יסודי הדעת עמ)  

 58161 

 58162 מאמר שלח

 58163 .(´ד ו"שמות י) ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו

ולא היו לו , ש את חמורואברהם אסר בשמחה שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבו, ארבעה אסרו בשמחה 58164 

פרעה אסר , בלעם אסר בשמחה, יוסף אסר בשמחה לכבוד אביו, אלא לכבוד המקום? כמה עבדים 58165 

ותעמוד על חובשה של בלעם שהלך לקלל , תבוא חובשה של אברהם שהלך לעשות רצון המקום, בשמחה 58166 

רעה הרשע שהלך ותעמוד על אסרה של פ, תבוא אסרה של יוסף שאסר לילך לקראת אביו, את ישראל 58167 

ותעמוד על חרב , י אומר תבוא חרב דכתיב ויקח את המאכלת לשחוט את בנו"רשב, לרדוף את ישראל 58168 

 58169 .(מכילתא) שנאמר אריק חרבי תורישמו ידי, שעשה פרעה הרשע לרדוף אחרי ישראל

, דמה ענין שמחתם של בלעם ופרעה שהיו שמחים לאיד ורצים לדבר עבירה, ענין זה טעון ביאור 58170 

היה , וכי אם לא שמחו אברהם ויוסף לדבר מצוה, חתם של אברהם ויוסף שהיו שמחים בדבר מצוהלשמ 58171 

אבל הענין יתבאר בהקדמת ? ראוי שיצליחו הרשעים להפיק זממם ולקעקע חלילה ביצתן של ישראל 58172 

 58173 .(ב"ה ע"סנהדרין ס) ´מאמר הגמ

עקיבא ´ וכשהיה ר, רוח טומאהודורש אל המתים זה המרעיב עצמו ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו  58174 

, שורה עליו רוח טומאה, ומה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טומאה, מגיע למקרא זה היה בוכה 58175 

י שרוח הטומאה הוא שד בית הקברות "ופירש רש, כ"המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה עאכו 58176 

 58177 .שנעשה אוהבו ומסייעו בכשפיו

שאם יבחר האדם להיות חכם להרע ולנצלם לעבירה הרשות , ו בעולםלמדנו מזה שכוחות טבעיים הוטבע 58178 

התירוץ הוא ? ואם כן יש לשאול מה מונע מהרשעים מלשטוף את כל העולם בעוצם רשעתם, נתונה לו 58179 

הכח הרוחני שיש , שמעשיהם של הצדיקים מעמיד חומה נגדם ומציל את העולם מהמון שטף גליהם 58180 

, זאת חוקת התורה, ר עליון מהכח הטבעי בו מתלבשים הרשעיםבמעשה הצדיקים הוא יותר חזק ויות 58181 

 58182 .שדוקא מעשי הצדיקים יעמדו כתריס מול מעשי הרשעים

היה נחוץ שמחתו של אברהם , שכדי לבטל שמחת בלעם ההולך לקלל, על פי זה מתבאר דברי המכילתא 58183 

, לאבד את ישראלוכן שמחת יוסף לכבד אביו היה דרוש לבטל שמחת פרעה הבא , אבינו לדבר מצוה 58184 

אולם דוקא במעשים ממש אשר בהיותם לשם שמים יפה , אמנם כח בידי הצדיקים להפר מזימות רשע 58185 

עקיבא היות ומעשי הצדיקים כל כך ´ ולכן מתלונן ר, כוחם נגד פעולות הרשעים אשר בשקר יסודם 58186 

ת עליהם רוח היו צריכים לפעול שתשרה עלינו השכינה כמו שפועלים מעשי הרשעים להשרו, גדולים 58187 

 58188 .ז"אלא שעוונותינו גרמו שלא נזכה לזה בעוה, הטומאה

להורות שתפילת הצדיקים היא מעין חרב , זו כונתו של יעקב אבינו בהתיחסו לתפלה בלשון חרבי וקשתי 58189 

ואין קשר בין מעשי המצוות לבין , ושלא נחשוב שהמצוות שמורות רק לעתיד לבוא, להפר מעשי הרשעים 58190 

בזמן שרוממות , ש רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגוים"מוכ, ז"הנהגת העוה 58191 

 58192 .(ג"המוסר והדעת ח)  .ה בפינו נעשה מזה חרב נקם בגוים"הקב

 58193 

 58194 מאמר שטז

 58195 .(´ד ו"שמות י) ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו

, שראל בפרךוהעביד את בני י, פרעה הרשע אמר הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו הבה נתחכמה לו 58196 

וכאשר באו אליו משה ואהרן בשם , כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, וגזר ואמר אם בן הוא והמיתן אותו 58197 

ולא נתעורר לראיית האותות והמופתים והכביד את , אשר אשמע בקולו´ אמר מי ה, שישלח את ישראל´ ה 58198 

 58199 .לבו

ויאסר את , ויאמרו מה זאת עשינובכל זאת , גם אחר שכבר נאלץ על ידי מכת בכורות ושילח את ישראל 58200 

בואו עמי ואני לא אתנהג , י משכם בדברים לקינו ונטלו ממוננו ושלחנום"פירש, רכבו ואת עמו לקח עמו 58201 

דרך שאר , ופרעה הקריב´ אני אקדים לפניכם שנא, עמכם כשאר מלכים שעבדיו קודמין לו במלחמה 58202 

הרי לנו מכל זה גודל רשעותו , ש"ק שלל יעואני אשוה עמכם אחל, מלכים ליטול ביזה בראש כמו שיבחר 58203 

 58204 .ועוד מעורר ומעודד לעמו לרדוף אחרי בני ישראל, ´וסירובו להכנע לפני ה

שנהג כבוד במי שאמר והיה העולם ויצא בראש , כי מכבדי אכבד זה פרעה, ל"לעומת זה מצינו שאמרו חז 58205 

מפני מה אתה יוצא , לאחר פמליא שלהםאמרו לו עבדיו אדוננו כל המלכים אינם יוצאים אלא , פמליא שלו 58206 

הריני הולך להקביל פני מלך מלכי המלכים , אמר להם וכי לפני בשר ודם אני הולך, בראש פמליא שלך 58207 



ובוזי יקלו זה סנחריב מלך אשור , ה כבוד ולא נפרע ממנו אלא הוא בעצמו"לפיכך נהג בו הקב, ה"הקב 58208 

ויצא ´ בזיון ולא נפרע ממנו אלא על ידי מלאך שנא ה נהג בו"לפיכך הקב, ´ביד מלאכיך חרפת ה´ שנא 58209 

 58210 .(´מדרש רבה נשא פרק ח) ´מלאך ה

ובמעשה הרשע גופא שהקריב את עצמו לפני עמו כדי לעודדם שילכו עמו , בתוך תהום הרשע של פרעה 58211 

גם בשעה שהלך ללחום נגד ´ ונקרא מכבד ה, מצאה תורתנו הקדושה ניצוץ טוב של כבוד שמים, למלחמה 58212 

, מעשי האדם נמדדים בדייקנות גמורה הן לזכות והן לחובה, ולא קופח שכרו עבור הרגשה זו, ´ו יתרצונ 58213 

כן מקבלים הרשעים שכר על טוב כחוט השערה , וכשם שצדיקים נענשים על חוט השערה רע במעשה טוב 58214 

 58215 .(א"ע´ ב עמ"הגיוני מוסר ח)  .גם במעשים שכולם רעים

 58216 

 58217 מאמר שיז

ד "שמות י) ´יהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל הוישאו בני ישראל את עינ 58218 

 58219 .(´י

והיה הים סוגר השונא , באותה שעה היו עומדים ולא היו יודעים מה לעשות, (א"ר כ"שמו) איתא במדרש 58220 

ואף משה רבינו התפלל ונאמר לו מה תצעק אלי , שנאמר סגר עליהם המדבר, רודף והחיות מן המדבר 58221 

´ ולא נגד הבטחון שה, אם נצטויתם לנסוע גם הים אינו יכול לעמוד נגד הציווי, ל בני ישראל ויסעודבר א 58222 

 58223 .וכשבאו בני ישראל בתוך הים הפך הים ליבשה, שהוציאנו ממצרים לא יעזבנו

, ה מבקש מאתנו קצת בטחון לילך מול הקשיים"הקב, כן היה בקריעת ים סוף וכן הוא עד סוף כל הדורות 58224 

השאלה מה , אינו חושש ואינו פוחד ממקרים הבאים´ הבוטח בה, זה הוא מנהיג את הכל לטובהובזכות  58225 

ומתחילה לא , כלומר מעצמכם היה לכם להבין שלא תנזקו, תצעק אלי קודמת לדבר אל בני ישראל ויסעו 58226 

יוכל ואין דבר בעולם אשר , לקבל את התורה´ כי יציאתכם ממצרים היה על פי ציווי ה, היה מקום לפחד 58227 

 58228 .למנוע אתכם מלהגיע להר סיני לקבל את התורה

, (ג"וירא כ)א  מבלי להתחשב במפריעים וכדאיתא במדרש תנחומ, בבטחון זה הלך אברהם אבינו לעקידה 58229 

כיון שראה שלא קבלו ממנו הלך ונעשה , אמר לו לאן אתה הולך, קדמו השטן בדרך ונדמה לו בדמות זקן 58230 

כיון שהגיעו עד , אמר לנעריו בואו אחרי, לתוך המים והגיעו עד ברכיו מיד ירד אברהם, לפניהם נהר גדול 58231 

מיד גער הקדוש ברוך הוא ויבש , באותה שעה תלה אברהם עיניו לשמים, חצי הנהר הגיעו המים עד צוארו 58232 

 58233 .הנהר ועמדו ביבשה

עד  ,הלך לדרכו כאילו אין כאן נהר כלל, מתוך שידע אברהם שהולך הוא בדרך אשר נצטוה לילך בה 58234 

שמה שהיה נראה , כי הוא בדרכו הולך וכך היה באמת, שבאו מים עד נפש לא היה זקוק אפילו לתפלה 58235 

, נתגלה כיבשה והכל אינו אלא דמיון מעשה שטן, כאילו הוא עיכוב מוחלט אשר אי אפשר להתגבר עליו 58236 

על הבריאות על  כל מיני פחדים, כאותו נהר כך הם כל הימים והנהרות ושאר הדברים המפחידים ומעכבים 58237 

 58238 .ת"הפרנסה וכיוצא בהם אינן אלא מהעדר בטחון בהשי

זכרתי לך חסד נעוריך אהבת ´ ש כה אמר ה"כמ, ה שיבח את מידת הבטחון שלהם"כך בדור המדבר שהקב 58239 

כך יצא , יצאו ממצרים ובטחו עליו וגם צדה לא עשו להם, כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה 58240 

ה הקיפם "והקב, ה"הם סמכו על הקב? כלום סבלו שם? ומה היה בסופם, וא גבריםכלל ישראל ששים רב 58241 

יצייר לעצמו את , כאשר עומד אדם מול הנסיון? האם חסרו כלום עבור בטחונם, בענני כבוד והאכילם מן 58242 

עובר את המדבר הגדול והנורא בלב שקט , את כלל ישראל עובר את הים, אברהם אבינו עובר את הנהר 58243 

מערכי לב )  יתבונן בהם ויתחזק לקפוץ אל הים ללא פחד, ´שות בהיותם בוטחים על הונקי מחש 58244 

 58245 .(ז"ק´ עמ

 58246 

 58247 מאמר שיח

 58248 .(´ד י"שמות י) וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם

ואילו בנרדפים נאמר , ברודפים נאמר נוסע לשון יחיד כולם כאחד, י נוסע בלב אחד כאיש אחד"וברש 58249 

אפילו נוכח הסכנה העצומה כזאת , משמע שבני ישראל לא היו בלב אחד כאיש אחד, ון רביםאחריהם לש 58250 

אחרת מזה מוצאים אנו אצל יעקב ובניו , (כתב סופר) מ לא יכלו להתאחד"שמצרים רודפים אחריהם מ 58251 

ויחץ את , וישא יעקב את עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש, השבטים כשהלכו לקראת עשו 58252 

ואת לאה וילדיה , וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחותה 58253 

 58254 .ואת רחל ואת יוסף אחרונים, אחרונים

במה שהעמיד את רחל ויוסף אחרונים , ויש להבין איך לא חשש יעקב מזה שהכניס כאן קנאה בין האחים 58255 

ועוד למה ? בשעה מלחמה הוא יותר בסכנה שהרי הראשון בשורה, שיהיו מובטחים ומוגנים ביותר 58256 

 58257 ?כפי שנתעוררו לזה כשעשה ליוסף כתונת פסים, במעשה זה לא נתעוררו האחים לרגש של קנאה



כל , בשעת שלוה ומנוחה מרגישים ושמים לב גם על הדבר הקטן ביותר, התשובה היא שיש הבדל בזמנים 58258 

אבל כאשר עומדים מול שונא גדול וחזק , לבמעשה שהוא ואפילו הדק ביותר יש בו כדי להכניס קנאה ל 58259 

אז כולם מתאחדים כאיש אחד , מול הסכנה והפחד אין אחיזה לדברי הבל, אז אין מקום לדברים קטנוניים 58260 

אין לכך סיבה אחרת זולת הכבוד ? ומה מביא לפירוד? ומה מפריע לאחדות, ובלב אחד לדאוג על הקיום 58261 

הם המטרידים וגורמים לפירוד , קדמונים לתאוה יבקש נפרדוכבר קבעו החכמים ה, הגאוה וחמדת הממון 58262 

 58263 .הלבבות והנפשות

מצאתי כתוב שיש להעביר ולמשמש היד על גב הבהמה , ל"י החסיד וז"מביא בשם ר (ה"ל´ סי) ד"בטור יו 58264 

בתרנגולים מצוי להיות כמו אבנים , אם תשפיל לארץ תחת ידו ודאי כשירה ואם לאו טריפה, בעודנה חיה 58265 

ואם , (´טריפות ה´ ד ה"יו) י שהם מתרגזים מאד"ואומרים שבא זה להם ע, בנים תך המרה והכבדקטנים ל 58266 

הרי כל שכן לבעלי בחירה שהמדות , כך בבעלי חיים שמסימנים אלה מראים על כשרותם וטריפותם 58267 

 58268 .בין עם לעם עד להרס העולם כולו, הרעות הן סיבות להפריד בין איש לאיש

שלפעמים פירוד הלבבות שיש , באר הגולה´ ל בס"כפי שכותב מהר, טוב ויש לפעמים שהפירוד הוא 58269 

ויבא , אלא לפעמים מפאת שהן בני ישראל בעלי דעת ואין דעתם שווין, בישראל הוא אינו מטעם החסרון 58270 

מתחיל בלשון יחיד , (´שמיני ט) אל כל העם´ משה אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד ה 58271 

 58272 ?רבים ויצאו ויבא וסיים לשון

, הם הכינו עצמם להשגות עליונות, כשנכנסו בתחילה היו בכוונה אחת ובתשוקה אחת לקבל את השכינה 58273 

וכשנגלתה עליהם השכינה אזי קיבל כל אחד לפי הכנתו ולפי , אבל אחר שנכנסו ונשתהו שם באוהל מועד 58274 

, י הכנתם היו שונים זה מזהכל, ואז יצאו משה ואהרן נפרדים, שכל אחד שונה זה מזה, מדרגתו והשגתו 58275 

 58276 .חלוקים ונפרדים מטעם השגתם, ולכן כתיב ויצאו לשון רבים

, מפני שהצדיקים שבו כפופין ראשיהם מפני מעשיהם שאינם דומים זה לזה? ד"מפני מה כפוף ראשו של יו 58277 

וא הפירוד ה, (ט"מנחות כ) משום הכי ראשיהן כפופים דמתבייש מחבירו, וכבודו של זה גדול משל זה 58278 

ועל ידי זה הוא בא לידי קנאה כשרה שזה מועיל לו , מעלה שמביא לכך שאחד מתבייש ממעלות חבירו 58279 

 58280 .(מעייני החיים)  .ולהוסיף לעצמו לקח טוב בתורה וביראה, להתמודד עם חבירו ברוחניות

 58281 

 58282 מאמר שיט

ד "שמות י) ´אל הוישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל  58283 

 58284 .(´י

, (´ה´ ירושלמי תענית ב) אחת אומרת ניפול לים ואחת אומרת נחזור למצרים, כתות נעשו על הים´ ד 58285 

בראותם המכות ´ אחרי שכבר בחנו בחוש כוחו ית, מאוד יש להתפלא על כתות אלה שנפלו לידי יאוש כזה 58286 

 58287 .של בכור לטפה שאינה של בכור ואיך הבחין בין טפה, שהובאו על מצרים ולא שלטו על בני ישראל

שלא אמרו , כדאי היא האמנה שהאמינו בי שאקרע להם את הים, (´ד ג"בשלח י)א  וכבר אמרו במכילת 58288 

עליהם מפורש , אלא האמינו והלכו אחרי משה? למשה היאך אנו יוצאים במדבר שאין בידנו מחיה לדרך 58289 

ומכיון שכבר הגיעו , דבר בארץ לא זרועהבקבלה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במ 58290 

 58291 ?למדרגות נשגבות של אמונה איך נבהלו בראותם מצרים נוסע אחריהם

אלא רק לפנות אליו בתפלה כמו , ה על הים להשיג מדרגות חדשות"מבואר מהמדרש שלא דרש מהם הקב 58292 

ין עיניהם כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם התחילו צועקים ותול, ל המדרש"וז, שעשו במצרים 58293 

ה מבקש לשמוע את קולם "והיה הקב, ה מוציאן משם ביד חזקה ובזרוע נטויה"מיד התחיל הקב, ה"להקב 58294 

באותה , ´מיד ויצעקו בני ישראל אל ה, גירה לפרעה לרדוף אחריהם? מה עשה, פעם אחרת ולא היו רוצין 58295 

אותו , מיעיני את קולךשנאמר יונתי בחגוי הסלע הש, ה לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם"שעה אמר הקב 58296 

 58297 .(´א ה"ר כ"שמו) הקול שכבר שמעתי במצרים

אם לא יראה לקבען , מזה אנו רואים חולשתו של האדם ובאיזה מהירות נאבדות ממנו המדרגות שהשיג 58298 

שלא היו , אחרי שכבר השיגו מדרגות גדולות באמונה ותפילה תיכף נשכחו מהם, ולחקקם על לוח לבו 58299 

עד שסוף , ואפילו כשבאו עליהם המצריים נמשכו לפעולות נואשות, תפילהרוצים להשמיע את קולם ב 58300 

שלא ירד המן פעם בשנה כדי שיהיו , (.יומא עו) ל"וכבר אמרו חז, ה ואז נושעו"סוף פנו בתפילה להקב 58301 

והסיבה היא כי צריכים התרגלות רב כדי לקבוע , ישראל מכוונים את לבם לאביהם שבשמים כל יום 58302 

 58303 .וןבעצמו אמונה ובטח

ואם מתעלם מההשגות שהשיג נקרא , על האדם לשמור על המדרגות שהשיג ולא לאבדם בהיסח הדעת 58304 

וישכחו עלילותיו , ש דור סורר ומורה דור לא הכין לבו ולא נאמנה את אל רוחו"כמ, סורר ומורה 58305 

´ ירותיו יתהיה תמיד מקבל גז´ אילו היה זוכר תמיד ניסיו וחסדיו ית, (ח"תהלים ע) ונפלאותיו אשר הראם 58306 



ואין זה , והכתוב מעלה עליו כאילו הוא סורר ומורה, ועכשיו ששכח את הכל מתחיל להתלונן, ומייחל לו 58307 

 58308 .אם היה תמיד מכין את לבו כראוי, נחשב אונס כלל משום שהיה בידו להתגבר על הנסיון

מכילתא ) שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל, ל"ומרגלא בפומינו להעיר על מה שאמרו חז 58309 

, והוא נעשה מנהיג בדור שלו, אף שהשפחה השיגה יותר מהנביא בכל זאת נשארה שפחה, (´בשלח ג 58310 

מה שאין כן הנביא שהגיע למדרגתו רק , וטעם הדבר שהשגת השפחה היתה ללא הכנה ולא נתקיימה בידה 58311 

ידי זריזות עד ש תורה מביאה לידי זהירות ל"כמ, אחרי עמל רב בקניית המדרגות המביאים לידי נבואה 58312 

מ נשארה שפחה דתלוי "פ דראתה שפחה על הים מ"וזה ראיה ליסוד הדברים דאע, שמגיע לרוח הקודש 58313 

ולהכין את לבו , על האיש הנלבב לעשות תמיד חשבונות עם נפשו ולבחון גודל חסדי הבורא עליו, בהכנה 58314 

 58315 .(המוסר והדעת)  .לעבודתו ואז יהיה אהוב למטה ונחמד למעלה

 58316 

 58317 מאמר שכ

שמות ) ´פרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם ויצעקו בני ישראל אל הו 58318 

 58319 .(´ד י"י

ה כך "ולמה עשה להם הקב, מהו ופרעה הקריב שהקריב את ישראל לתשובה שעשו. א"כ´ בשמות רבה פ 58320 

עקת בבקשה ד למלך שהיה בא בדרך והיתה בת מלכים צו"ל למה"אמר ריב, אלא שהיה מתאוה לתפלתן 58321 

היה מתאוה שתדבר , לאחר ימים ביקש לישא אותה לאשה, שמע המלך והצילה, ממך הצילני מידי הלסטים 58322 

 58323 .מה עשה המלך גירה בה הלסטים כדי שתצעוק וישמע המלך, עמו ולא היתה רוצה

כך , אמר לה המלך לכך הייתי מתאוה לשמוע קולך, כיון שבאו עליה הלסטים התחילה צועקת המלך 58324 

ה מבקש לשמוע את קולם פעם אחרת ולא היו "והיה הקב, כשהיו משעבדים בהם התחילו צועקים ישראל 58325 

 58326 .´ופרעה הקריב מיד ויצעקו בני ישראל אל ה´ שנא, מה עשה גירה לפרעה לרדוף אחריהם, רוצים

שכשאנו , אנו רגילים להבין שצורך התפילה הוא משום הצרות, רואים אנו מדברי המדרש דבר חדש 58327 

כיון , ואם כן יותר נוח היה לאדם שלא לסבול ולא להתפלל, מתפללים על זה´ ומצפים לתשועת הסובלים  58328 

דכל הצרות , ומתוך דברי המדרש רואים שאינו כן, שענין התפילות הוא רק בכדי להפטר מהצרות 58329 

 58330 ?וצריך להבין למה צריך לכל זה, ויושיעם´ והיסורים שסבלו היה בכדי שיתפללו לה

וענין קריאת שם , ´כמו שתרגם אונקלוס וצלי בשמא דה, ´פילה הוא ענין ויקרא בשם הוהנה מהותה של ת 58331 

וכשאנו קוראים , ´שכמו שאדם קורא ומבקש לחבירו שיבוא כן הוא בקריאת שם ה, צריך להבין פשוט´ ה 58332 

וכל הישועות , בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, ´מיד חל במקום זה שמו ית´ בשם ה 58333 

 58334 .הוא מקור כל ההצלחות והוא מקור הישועה´ כי שם ה, ´ההצלחות אנו משיגים רק על ידי ביאת שמו יתו

התגלות יציאת מצרים שכל ענינה להיות לך , י ויצעקו"כל זכיית ישראל בהתגלות יציאת מצרים השיגו ע 58335 

שונה , ´שמו יתבצר להם שהוא קריאת ´ נולדה ויצאה על ידי צעקתם לה, להיות לו לעם נחלה, לאלקים 58336 

על ´ כשבאה על האדם איזו צרה ונחלץ ממנה מודה הוא לה, איפוא ענין הישועה מכפי שהורגלנו להבין 58337 

 58338 .אבל ודאי יותר היה נוח לו לא באה עליו הצרה כלל, התשועה

י הצרה ומתוך "דע, נולדה ויצאה מתוך הצרה, אבל באמת אינו כן דסיבת הישועה שהיא התגלות אלקית 58339 

ולא היה זוכה ´ ובלי הצרה לא היתה אפשרית קריאת שם ה, שמזה נולדה הישועה´ ריאת ההצרה היה ק 58340 

והסיבה היא הצרה שבשבילה , נמצא שענין הישועה אינו משום שצריך להושיעו מהצרה, לאותו עזר אלקי 58341 

 58342 והכל הולך בזה על דרך, אלא להיפך שכל ענין הצרה הוא בכדי שתוכל להיות כאן ישועה, נצרכת הישועה

 58343 .סיבה ומסובב

אלא , שכל ענין הצרה אינו רק כדי שעל ידי זה תוכל הישועה לבוא, כשנרד לעומקן של דברים נראה 58344 

מהלך הדברים הוא כדרך , שמהלך הצרה הוא מהלך צמיחת הישועה, שעצם הצרה היא כבר ישועה 58345 

י אינו יכול לבוא והתכלית שהוא הפר, כמו שבגידולין צריך מתחלה לזרוע והזרע עולה וצומח, הגידולין 58346 

 58347 .רק על ידי זריעה וצמיחה

כל הצרות של שעבוד מצרים , שהצרה הוא מהלך צמיחת הישועה, כמו כן צריך להבין ענין צרה וישועה 58348 

וכשנעמיק בדברים , שמתוך כל אלו הצרות נולדו הישועות, היה מהלך צמיחת הישועות, וקריעת ים סוף 58349 

וזהו , כיון שמהצרה עצמה באה הישועה, רה או ישועהאלה לא נוכל להבחין אם לכנות לצרה בשם צ 58350 

 58351 .מתוך המכה עצמה יצאה הרפואה, שאמרו ממכה עצמה מתקן רטיה

שבתוך הצרה טרם שנחלץ ממנה ראה את , מן המצר קראתי יֿה ענני במרחב יֿה, ה"ויסוד זה מלמדנו דהע 58352 

היתה שהכיר את הישועה ה "אבל מעלת דוד המלך ע, כי לאחר הישועה נגלית היא כבר לכל, הישועה 58353 

´ זה השער לה, ראיית הישועה בצרה את זה מכירים רק יחידי סגולה, בעצם הצרה ובטרם שנחלץ ממנה 58354 

כי רק הם יכולים , ל זה היינו הצרות צדיקים יכולים להכנס בו"ר ז"ז אדמו"אמר ע, צדיקים יבואו בו 58355 

 58356 .(´ו´ דא "דעת חכמה ומוסר ח)  .להכיר כי העינוי עצמו הוא גם הישועה



 58357 

 58358 מאמר שכא

שמות ) ´ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם ויצעקו בני ישראל אל ה 58359 

 58360 .(´ד י"י

באותה שעה היו עומדים ולא היו , שהקריב את ישראל לתשובה? מהו ופרעה הקריב. א"כ´ בשמות רבה ז 58361 

´ כיון שראו ישראל שהיו מוקפין מג, המדבר והיה הים סוגר והשונא רודף והחיות מן, יודעים מה לעשות 58362 

שנאמר , ה"תלו עיניהם לאביהם שבשמים וצעקו להקב, הים סוגר והשונא רודף והחיות מן המדבר, רוחות 58363 

 58364 .´ויצעקו בני ישראל אל ה

ל משל למה הדבר דומה למלך "אמר ריב, ה מתאוה לתפילתם"אלא שהקב, ה כך"ולמה עשה להם הקב 58365 

לאחר , שמע המלך והצילה, בת מלכים צועקת בבקשה ממך תצילני מן הלסטיםוהיתה , שהיה בא בדרך 58366 

מה עשה המלך גירה בה , היה מתאוה שתדבר עמו ולא היתה רוצה, ימים ביקש לישא אותה לאשה 58367 

ל המלך לכך הייתי "א, כיון שבאו עליה הלסטים התחילה צועקת למלך, הלסטים כדי שתצעק וישמע המלך 58368 

 58369 .מתאוה לשמוע קולך

ה מבקש לשמוע את קולם "והיה הקב, ה מוציאן"התחיל הקב, התחילו צועקים, ישראל כשהיו במצריםכך  58370 

באותה שעה , ´י אל ה"מיד ויצעקו בנ, מה עשה גירה לפרעה לרדוף אחריהן, פעם אחרת ולא היו רוצין 58371 

 58372 .(´א ה"ר כ"שמו) לכך כתיב השמיעיני את קולך, ה לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם"אמר הקב

תמיד רגילים להבין שכל תכלית קריעת ים סוף הוא הנס , אן אנו עומדים על יסוד גדול בענין הנסיםמכ 58373 

הוא השליט בבריאה ´ שהבורא ית, כדי להגדיל ולחזק אמונה על ידי הגילויים שבקריעת ים סוף, עצמו 58374 

כוון מכל שעיקר התכלית והמ, ל אלו מתבאר לנו אחרת"אמנם מדברי חז, לעשות בה כפי חפצו ורצונו 58375 

וזה תכלית ´ להקיפן מכל הרוחות שלא יהיה שום מנוס ומפלט בטבע כדי שיצעקו אל ה, הקריעת ים סוף 58376 

 58377 .הנס

אלא , והרי הרבה דרכים למקום, ה עושה כן למה זה היה צריך לסגור עליהם מכל הרוחות"ולמה הקב 58378 

וא כטפל שבטפלים והנס עצמו ה, ה מתאוה לתפלתן שתכלית הנס הוא ביקש לשמוע קולה"שהיה הקב 58379 

 58380 .שהוא ענין של השמיעיני את קולך, לגבי עיקר התכלית והמכוון של הנס

, י בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה הדבר דומה"תנא דבי ר, יונתי בחגוי הסלע (ד"י´ ש ב"שה) ובמדרש 58381 

 58382 ולא היתה יכולה להכנס שעדיין, ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם הנחש מקנן

מה עשתה היונה התחילה צווחת ומטפחת , תחזור לאחריה לא היתה יכולה שהנץ עומד בחוץ, הנחש מקנן 58383 

מה עשו ויצעקו בני ישראל , כך היו בני ישראל דומים על הים, באגפיה כדי שישמע בעל השובך ויצילה 58384 

 58385 .´אל ה

, השמיעיני את קולךלא יצא , עד שלא היו סגורים ומוקפין מכל הרוחות, עד המצב של קריעת ים סוף 58386 

אז התחילו צועקין וזה היה תכלית , וכשהיו סגורים ומסוגרים מכל הצדדין בלי שום מנוס ומפלט בטבע 58387 

שמעתי את קולכם זה מה שהיה , שאילולי שעשיתי לכם כל אלה לא שמעתי את קולכם, קריעת ים סוף 58388 

 58389 .ה מבקש מהם"הקב

, תכלית וכוונת הנסים אינו הנס בעצמו אלא ויצעקושכל עיקר , ובזה יצא לנו כלל גדול ביסוד כל הנסים 58390 

ומזה לנו פתח , ה"רק כדי לתלות עיניהם להקב, ממה שסגורים ומוקפים מכל הצדדים באין שום מוצא 58391 

עד שלא יהי שום דרך הצלה הכי , היא להקיף מקודם מכל הרוחות´ שמדתו ית, להבין מהלך של הנסים 58392 

 58393 .קטן בטבע ואז עושה הנס

הלא , ולכאורה למה צריך שההצלה תהיה בתוך הכבשן, ה בתוך כבשן האש"ו הציל הקבאת אברהם אבינ 58394 

אלא שעיקר הכוונה שבנס לסגור האדם מכל , היה יכול לעשות גם שלא יכניסוהו כלל בתוך הכבשן 58395 

ה מתאוה "הקב, ואז צווח אבא אבא הצילני וזהו עיקר הכוונה שבנס, הרוחות ולשלול ממנו כל עצה בטבע 58396 

 58397 .לתפילתן

כל ענין הגלות הריהו באמת חרב חדה יעקב סביביו , מאמר זה יאיר לנו אור על כל מצב הגלות והגזרות 58398 

שכל טבעת הגלות והשתלשלות הגזרות , בגלות הוא לסגור מכל הרוחות´ ומידתו ית, (ז"י´ איכה א) צריו 58399 

ענין סבבוני הריהו דתכלית כל , (ח"תהלים קי) כי אמילם´ והצרות הן על דרך סבוני גם סבבוני בשם ה 58400 

מן המצר תכלית כל הגזירות הוא קראתי יֿה השמיעיני את , ה מתאוה לתפלתם"שהקב, כי אמילם´ בשם ה 58401 

 58402 .קולך

ו "ומבול של גזרות תלוי על שונאי ישראל ועלול ח, בשעת חירום זו ששמי ישראל מעורפלים כל כך 58403 

, סגורים מכל הרוחות, עצה בטבע שאין כבר שום, ו"עד שמדמים שכלו כל הקצים ח, לשוטפם בכל רגע 58404 

שיתכן , ל הקדושים שאפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים"מקובלנו מחז 58405 



דעת חכמה ומוסר )  .´ומזה נזכה לתשועת ה, שזהו המכוון של כל הגזרות שיצא מזה השמיעיני קולך 58406 

 58407 .(ב"ע´ ב מא"ח

 58408 

 58409 מאמר שכב

שמות ) ´ת עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם ויצעקו בני ישראל אל הופרעה הקריב וישאו בני ישראל א 58410 

 58411 .(´ד י"י

כשנעיין היטיב נמצא כי , שהקריב את ישראל לאביהם שבשמים, (ר שם"מד) ל"ופרעה הקריב אמרו חז 58412 

ה "והקב, ידוע כי הבריאה כולה נבראה בשביל התורה. א. מפרעה בשתי דרכים´ ניתן ללמוד עבודת ה 58413 

ולשם כך נכתב בתורה לא תגנוב , והרע גם הוא נברא כדי להתגבר עליו, רא את העולםנסתכל בתורה וב 58414 

אבל האדם צריך לדעת כיצד להתגבר על , משום שבמציאות ישנה מידת הרציחה או הגניבה, לא תרצח 58415 

ז הם נסיונות לאדם אם ידע להתגבר "כי כל עניני העוה, וכבר כתב מסילת ישרים, מדות רעות אלה 58416 

 58417 .עליהם

משום , אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, (.´ברכות י) ל"ו חזאמר 58418 

אלא לתועלת רוחנית הם , לא נבראו דוקא כדי לגרום נזק לאדם, שהחרב כמו כל כלי זין הנמצאים בעולם 58419 

כ "אעפ, חוכלי הזין בידיהם ויש להם האפשרות לרצו, לאותם בני אדם שתאוות הרצח עולה בהם, נבראו 58420 

ואם אמנם חוזרים בהם הרי כלי הרצח הועיל להם שיעלו על דרך , הם מסוגלים לעמוד בנסיון ולא לרצוח 58421 

 58422 .הטוב

כי אין , שלא יתייאש מן הרחמים אף כשהחרב חדה מונחת על צוארו, וכן תועלת בשביל העומד להירצח 58423 

וכוונת , ו ברגע אחרון זהה מרובים אפיל"ורחמיו של הקב, ´החרב באה על האדם ללא ציווי מאת ה 58424 

ואם אין , לדעת אם לא יאבד עשתונותיו ויבקש רחמים, ת להעמיד את האדם בנסיון של אימת מות"השי 58425 

וזה שאמרו שפרעה הקריב לב ישראל לאביהם , הרי הוא כמאבד עצמו לדעת, הוא מתפלל ברגעים אלה 58426 

היתה להם עצה אחרת מאשר ולא , משום שרדף אחריהם וישראל נמצאו בסכנה גדולה מאד, שבשמים 58427 

 58428 .´ויצעקו בני ישראל אל ה

כמה צרות ועינויים עברו , (ט"תהלים קי) והלימוד השני מפרעה הוא כמו שאמר הכתוב מאויבי תחכמני 58429 

הבכורות מן האב ומן האם מתו , כל הבהמה מתה, השדות שממו, ארצו כמעט נחרבה, על פרעה ועל עמו 58430 

ולא התנהג כמלכים אחרים , לא עוד אלא שבעצמו אסר את רכבוו! כ ופרעה הקריב"ואעפ, מיתה חטופה 58431 

תמלאמו , ש אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל"כמ, אלא יצא בראש והבטיח לחלק את השלל חלק כחלק 58432 

למרות התבוסות האיומות , למרות שחרב חדה היתה מונחת על צוארו, נפשי אריק חרבי תורישמו ידי 58433 

 58434 .נצחלא נכנע וחיפש עילות כדי ל, שנחל

מיד נופלים פניו ומתייאש מן הבטחון ושוב , כשאדם מבקש דבר קטן בלבד ואינו משיגו´ ואילו בעבודת ה 58435 

שעלינו , וגם אנחנו חייבים ללמוד ממנו, ולכן הקריב פרעה את ישראל לתשובה, ת"אינו סומך על השי 58436 

כי נאמן הוא , פי דעתנוואל יפול רוחנו בנו אם משהו לא כשורה ל, להתעורר ולהתחזק תמיד בעבודת השם 58437 

ישות ממשית שיעזור לאדם אם לא היום , הבטחון איננו משהו בלתי מושג אלא הוא מציאות, בעל מלאכתך 58438 

 58439 .(גוילי אש)  .מבטחו´ והיה ה´ וברוך הגבר אשר יבטח בה, הרי מחר

 58440 

 58441 מאמר שכג

שמות ) ´ראל אל הופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם ויצעקו בני יש 58442 

 58443 .(´ד י"י

, ביצחק לשוח בשדה, באברהם הוא אומר אל המקום אשר עמד, י ויצעקו תפשו אומנות אבותם"וברש 58444 

וכי לא יודעים כי ? ל בזה"אינו מובן מה מלמדים לנו חז, תפשו אומנות אבותם, ביעקב ויפגע במקום 58445 

 58446 ?תפשו אומנות אבותם ומה זה? וכי הם אשר תקנו לנו תפלה? האבות הקדושים עמדו בתפלה

הכלל ישראל הרי התפללו כאן , ל סוד גדול בענין התפלה"מגלים לנו חז, באמרם תפשו אומנות אבותם 58447 

ואין כל , והחיות מן המדבר, השונא רודף, הים סוגר, מוקפים מכל צד, בעת צרה גדולה מן המצר המוחלט 58448 

כי תפלתם היתה מתוך הרחבה  הלא חושבים אנו, והאבות הקדושים כאשר הם התפללו, דרך להמלט 58449 

 58450 .והרוחה לשם תפלה בעלמא

כי וישכם אברהם בבוקר אל , אמנם כי התפלות של האבות לא נמצא כלל כי התפללו מתוך צרות מיוחדות 58451 

כי אם , לא נזכרו שם צרות מיוחדות, וכן ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, המקום אשר עמד שם 58452 

אלא , וגם ביעקב שנאמר ויפגע במקום לא מתוך צרה התפלל ,תפלותיהם הסדורות להם שחרית ומנחה 58453 

 58454 .ל אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו"כאמרם ז



, כי האבות הקדושים אף במצבם הנוח התפללו תמיד מתוך הלחץ, ל גודל טעותנו בזה"אולם מגלים לנו חז 58455 

בר הוא שאצל הכלל ישראל תמיד הינם סוד הד, לא פחות מתפלתם של הכלל ישראל מתוך לחצם על הים 58456 

אומות העולם הם תחת , ´מעולם אין להם על מי לסמוך ולמי לפנות כי אם לצעוק אל ה, בבחינת מן המצר 58457 

הם אמנם , לכל העמים´ את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים אשר חלק ה, מערכות הטבע 58458 

 58459 .יש להם על מי להשען אלה ברכב ואלה בסוסים

 58460 אלקינו נזכיר´ אבל ואנחנו בשם ה, ´הם חלקם אשר חלק להם ה, יש להם רכב ויש להם סוסים האומות

ואם כן הלא אין אתנו כל חילוק , לנו אין טבע כל הנהגת הכלל ישראל היא למעלה מן הטבע, (´תהלים כ) 58461 

, ד ומהלךתמיד אנו תלויים על בלימה באין כל מעמ, בין מצב של הרחבה והרוחה ובין מצב של לחץ וצרה 58462 

 58463 .אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים, ואל מי נבטח ומי יושיענו

כי , וזהו ענין תפשו אומנות אבותם, ´הוא סוד התפלה שבאה דוקא אחרי הכרה גמורה כי אין כל זולתו ית 58464 

מצב , כל המצבים אחד הם, ´באו אז לדרגת אבותם הקדושים אשר היו תמיד מן המצר לקרוא אך בשם ה 58465 

אז ודאי תפלה לעני כי , וכשמכירין באמת כי אין זולתו, כמצב של צרה ולחץ כי רק הוא מושיענוהרחבות  58466 

 58467 .ישפוך שיחו´ יעטוף ולפני ה

הים סוגר והשונא רודף והחיות מן , רוחות´ כיון שראו ישראל שהיו מוקפין מג, (´א ה"ר כ"שמו) ובמדרש 58468 

ה להם "ולמה עשה הקב, ´בני ישראל אל ה תלו עיניהם לאביהם שבשמים וצעקו שנאמר ויצעקו, המדבר 58469 

ד למלך שהיה בא בדרך והיתה בת מלכים "ל למה"אמר ריב, ה מתאוה לתפלתן"אלא שהיה הקב? כך 58470 

, לאחר ימים ביקש לישא אותה לאשה, בבקשה ממך הצילני מיד הלסטים שמע המלך והצילה, צועקת לו 58471 

כיון שבאו עליה , ה בה לסטים כדי שתצעקגיר? מה עשה המלך, היה מתאוה שתדבר עמו ולא היתה רוצה 58472 

 58473 .אמר לה המלך כך הייתי מתאוה לשמוע קולך, לסטים התחילה צועקת למלך

ה מבקש לשמוע את "והיה הקב, ה"כך ישראל כשהיו משעבדים בהם התחילו צועקים ותולין עיניהם להקב 58474 

, ´צעקו בני ישראל אל המיד וי, מה עשה גירה לפרעה לרדוף אחריהם, קולם פעם אחרת ולא היו רוצין 58475 

, השמיעיני קולך (´ש ב"שיה) שנאמר, ה לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם"באותה שעה אמר הקב 58476 

 58477 .את הקול שכבר שמעתי במצרים, השמיעיני קול אינו אומר אלא השמיעיני קולך

 58478 תפלהדברים העומדים ברומו של עולם זו , עד כמה גדול ונורא הוא סוד התפלה, הדברים מבהילים מאוד

ומה שייך לומר כי לא , הנה הבת מלך הזאת הלא הסכימה להנשא למלך, אין יותר רם ממנה, (7´ברכות ו) 58479 

סוד , אלא ודאי כי דיבור התפלה עומד ברומו של עולם עוד יותר מנשואין? אתמהה, רצתה לדבר אתו 58480 

ביטול , כל דהודבוק בתכלית באין כל מסך מבדיל , התפלה הוא כי עומד האדם לפני עצמותו של מלך 58481 

והקול שלה לא היתה בבקשה , והבת מלך אחרי הצלתה לא נכנעה כמאז, ´בתכלית כי אין כל זולתו ית 58482 

 58483 .ותחנונים כמאז שצעקה בהיותה בידי הלסטים

כי , ה מתאוה לשמוע"תפלה מתוך הרחבה לא זו התפלה שהקב, הוא אמרם השמיעיני קול אינו אומר 58484 

אני מתאוה אל , (´יונה ב) קראתי מצרה לי, המצר קראתי יֿה עצמותה של תפלה באמת היא דוקא מן 58485 

ונצעק , במצרים הוא אומר ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה, את הקול שכבר שמעתי במצרים, קולך 58486 

ה מתאוה לשמוע תמיד גם "הוא שהקב, אותו הקול היה מתוך צרה, את קולנו´ א אבותינו וישמע ה"אל ה 58487 

 58488 .בתוך שלוה והרחבה

סוד כל , (הזוהר) כל העולם הוא בגין דישתמודעין ליה, ל על תפלה"ן ברומו של עולם שאמרו חזהוא עני 58489 

הוא סוד התפלה הוא ענין הכרת , ´ואחדותו כי אין כל בלתי שמו ית´ הבריאה כולה הוא להכיר אדנותו ית 58490 

פלה ואנחנו בשם והוא רוממות סוד הת, הוא רומו של עולם´ כי אין לשווע ולפנות כי אם רק אליו ית, ´ה 58491 

 58492 .באין כל מפנה לזולתו אין עוד מלבדו´ אך ורק בשם ה, אלקינו נזכיר´ ה

תפלתו ברחבה כבצרה תמיד מן המצר הוא קורא , אם אצל האדם מצב הרחבה כמצב הצרה באין כל שינוי 58493 

אז תלוי  ואם בשלוותו אינו מכיר כי גם, ו"יצילהו ולא יבא לידי כל צרה ח, אז ענני במרחב יֿה, ´אותו ית 58494 

ואז מתוך צרה , אז משימים אותו במיצר באמת, אינו מרגיש את מן המצר במצבי הרחבה, הוא על בלימה 58495 

אם מתוך צרה ואם מתוך הרחבה אין , כי מעולם ועד עולם אתה אל, יכיר באמת כי מבלעדו אין מושיע 58496 

 58497 .אלהים זולתך

עלינו לידע , יעקב שלא היתה כמוהתהום יסובבנו צרה גדולה ל, בזמננו אלה אשר אפפונו משברי מות 58498 

להכיר כי , כבר ראינו ולמדנו כי תכלית הצרות לשמוע קולנו, גודל החיוב של צעקה קראתי מצרה לי 58499 

ואם מן המצר קראתי יֿה ודאי נהיה בטוחים כי ענני במרחב , פודנו ומצילנו מעולם שמך אין אלהים זולתך 58500 

 58501 .(דעת תורה)  !יֿה

 58502 

 58503 מאמר שכד



ד "שמות י) ´את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה וישאו בני ישראל 58504 

 58505 .(´י

ויאמרו אל משה שנתנו שאור בעיסה הוא , ן מביא עוד"וברמב, י תפשו אומנות אבותם תפלה"וברש 58506 

ונכנסה , אז אמרו לא נתקבלה תפלתנו, וכאשר ראו שלא היה חוזר אבל היה נוסע וקרב אליהם, ר"היצה 58507 

ומן החזק , ה כתב"ל בשער יחוד המעשה פ"החוה, בלבם מחשבה רעה להרהר אחרי משה כאשר בתחילה 58508 

שישתדל לספק עליך אמתותך וישבש מה , שבשלוחיו אשר יורה אותך וילחם אותך בהם במצפון ענינך 58509 

 58510 .ויספק עליך מה שנתברר לך מאמונתך ודתך, ויערבב את נפשך במחשבות כזב וטענות שקר, שנתברר לך

חתימתם , אחרי סוף המלחמה העולמית חתמו שני צדדי הלוחמים המנצחים והמנוצחים על ברית שלום 58511 

ודרשה , ואחרי איזה זמן כשנתעורר הסכסוך, באה אחרי משא ומתן גדול ובעיון רב על כל פרט ופרט 58512 

לוכות ונגדה עמדו בכל תוקף כל יתר המ, גרמניה המנוצחת כי יתנו לסקור עוד פעם כל הסעיפים מחדש 58513 

וטענו כי לא יניחו בשום אופן לפתוח שוב את הטראקטאט כי אין אחרי , שהיה נוגע להם כל הענין 58514 

 58515 .החתימה כלום

הלא כאז גם עתה לאחר העיון ודאי יאושר ? ולכאורה מה איכפת להם אם יעיינו עוד פעם אל הדברים 58516 

לה לי על ידי זה גילוי עצום ונתג? כ הפחד הגדול בזה"ומה כ, ויקוים כמשפט הראשון כי הרי הם הרוב 58517 

כי אין סכנה יותר גדולה מזה לעיין שוב על ההחלטות שכבר , וחכמים יודעים זה היטב, בכוחות האדם 58518 

כי לא כל , לא תדע תוצאות סקירה חדשה על הנעשה כבר, כי מעולם לא תדע אחרית דבר, נתקבלו 58519 

 58520 .ל בטחון כי כן יצא בהחלטה שניתומה שהחליטו בראשונה אין כ, המצבים שוים ולא כל הזמנים שוים

ועל כן מסיתו רק לעבור עוד פעם , כי להסית את האדם לעשות משהו חדש לא יצליח, כך דרכו של היצר 58521 

יודע היצר , כי יודע היצר כי בזה האדם ילכד, על הספקות שכבר נתבררו לו די היטב שיביט בהם שנית 58522 

האדם חושב כי זו תכונה , לידי ספק על אמתותוהפחת הטמון אף בהצצה כל דהו בעניניו כדי להביאו  58523 

ומתעלם , זה בא לו מצד חכמתו המרובה, לחשוב ולחזור ולחשוב ולא לסמוך על הסכמותיו שעד עכשיו 58524 

 58525 .והוא הפתח אשר שם החטאת רובץ, לגמרי כי זה באמת מן החזק שבשלוחיו

תמיד בבירור אחר בירור על  שכל התביעות שהיו עליהם היו רק על חפצם, כשנתבונן בדור המדבר נראה 58526 

כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו , המאומת להם מכבר 58527 

ן שם ונחשב להם "וברמב, אלהיכם כאשר נסיתם במסה´ וצוה על זה לא תנסו את ה, אותי זה עשר פעמים 58528 

אין ראוי , בפיהו אמת´ ודבר ה´ שה נביא הכי אחרי שנתאמת אצלם באותות ובמופתים כי מ, זה לעון גדול 58529 

 58530 .לעשות עוד שום דבר לנסיון

וכבר נתקשו , ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, (ד"במדבר י) וזהו ביאור אמרו 58531 

, העיד עליהם כי באו כבר לאמונה, הראשונים שהרי כמה פעמים כבר שבחם הכתוב ויאמן העם 58532 

ובודאי אמונתם , ם אין ספק כי היתה זאת אמונה אמיתית כראוי לדור דעהוכשהכתוב מעיד על אמונת 58533 

 58534 ?ואיך תבעם הכתוב בחסרון אמונה ועד אנה לא יאמינו בי, נתקיימה אצלם גם אחרי כן

הנה כלפני , ודאי שבכל פעם בעוברם שוב בבירור אמונתם בכל נסיון שלקחו להם, אלא זהו הביאור 58535 

, אבל היתה התביעה עליהם, ויצאו שוב בויאמינו ביתר תוקף, ל כמקדםהנסיון כן אחרי הנסיון נשאר הכ 58536 

וגם כשמתבוננים בזה הרצון , כי בהיות הסכנה גדולה מאוד בסקירה אחרי סקירה איך הם לא יראים מזה 58537 

ולפי גדלותם היתה התביעה עליהם , ס חסרון הוא בקיימות הדברים"הנה סוכ, לחשוב מחדש על המקובל 58538 

 58539 .אנה לא יאמינו ביבחסרון אמונה עד 

ת בהכרה ובירורים גלויים של כל האותות והמופתים ביציאת "גם אחרי שנתאמת אצלם אמונת השי 58540 

עם כל זה בא עמהם לבסוף בכריתת , וגם מלכותו ברצון קבלו עליהם, מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה 58541 

אחרי ללמוד וללמד בא , הלהיותם לעולם ולנצח באין שוב העברה וללא שום הצצ, ברית לקיים הדברים 58542 

 58543 .שיהיו חוק ולא יעבור, ולקיים

ומאחר שנתנו שאור בעיסה באו אל משה ואמרו , אחרי כל דברינו אלה נבין דברי המכילתא בראש דברינו 58544 

ן כאשר ראו שלא היה חוזר אמרו לא "וכדברי הרמב, הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים, לו 58545 

ותמיד אנו תמהים איך זה יתכן להתהפך , ה רעה להרהר אחרי משהונכנסה בלבם מחשב, נתקבלה תפלתנו 58546 

 58547 .מתפשו אומנות אבותם לדבריהם אחרי כן מה זה עשית לנו, כרגע

הוא , לסקור שוב פעם על הסכמתם וקבלתם, אלא שנלכדו כאן בהחזק שבשלוחיו הוא השאור שבעיסה 58548 

אלא לפי , אמין בנבואתו חלילה להםאמנם לא הרהרו ממש אחרי משה שלא לה, ענין הנסיון שנזהרו עליו 58549 

כי אחרי שנתברר , גדלותם והכרתם לא היתה צריכה להכנס בהם כל מחשבה מאלו אשר היו להם בתחילה 58550 

הוא כל דבריהם המבלי אין קברים , ובסקירה כל דהיא כבר יצא מה שיצא, אחרי שנתאמת נתאמת, נתברר 58551 

 58552 .(דעת תורה)  .במצרים

 58553 



 58554 מאמר שכה

ד "שמות י) ´ת עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל הוישאו בני ישראל א 58555 

 58556 .(´י

במדרש רבה )א  אית, י בדברים אלה בפירושו של הפסוק"מה הוסיף רש, י תפשו אומנות אבותיהם"וברש 58557 

למה ו, ה"רוחות תלו עיניהם לאביהם שבשמים וצעקו להקב´ כיון שראו ישראל שהיו מוקפין מג, (´א ה"כ 58558 

ד למלך שהיה בדרך והיתה בת מלכים "ל למה"אמר ריב, ה להם כך אלא שהיה מתאוה לתפלתן"עשה הקב 58559 

לאחר ימים ביקש לישא אותה לאשה והיה מתאוה שתדבר עמו ולא היתה , שמע המלך והצילה, צועקת לו 58560 

 58561 .מה עשה המלך גירה בה לסטים כדי שתצעוק וישמע המלך, רוצה

ה מבקש לשמוע את "והיה הקב, ה"הם התחילו צועקים ותולין עיניהם להקבכך ישראל כשהיו משעבדים ב 58562 

, ´מיד ויצעקו בני ישראל אל ה, מה עשה גירה לפרעה לרדוף אחריהם, קולם פעם אחרת ולא היו רוצין 58563 

 58564 .יונתי בחגוי הסלע השמיעיני את קולך, ה לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם"באותה שעה אמר הקב

התקהלו כל הכבאים של העיר וגם מסביבות לעיר לכבות , דולה בעירנו פה מירזכורני בעת השריפה הג 58565 

ובתוך המהומה היה פוקר אחד , אבל לא הועילו ולא כלום לרגל האש הנורא אשר היתה אז, את השריפה 58566 

ע היה שולח שפך של גשם מן "אם הרבש, אם הרבונו של עולם היה שולח את הכבאות שלו, ואמר 58567 

והנה , הרי פוקר הוא בתכלית ומעולם לא האמין לכלום, וממתי מן המחזהנתפעלתי ונשת, השמים 58568 

 58569 .ואז הוא יהודי כמו אביו, אז נתעוררה בו נקודת אבותיו, כשדחקה לו השעה כשלא ראה עזר מכל צד

כמעט והנה שכחו את מצילם , על הכלל ישראל שלא רצו להשמיע קולם´ ל הק"זהו אשר מגידים לנו חז 58570 

ובן ישראל בעת , הקיפם בצרה מכל רוח באין מנוס ומפלט, ה גירה בהם הלסטים"קבאז ה, ומושיעם מאז 58571 

כי סוף סוף אומנות , ה תופס אומנות אבותיו"צועק ומתפלל להקב, דחקו תולה הוא עיניו לאביו שבשמים 58572 

לא כן כל העמים אשר אומנות אבותם , ובעת דחקו היא היוצאת ובאה לו, אבותיו היא אומנותו שלו 58573 

שאינם בטוחים אלא , ובעת דחקם גם הכשר שבהם ראשית כל הוא אוחז ויוצא בחרבו, החרב היאאומנות  58574 

 58575 .בחרב

כי אם להורות לנו את ויצעקו , ´כי לא באה התורה לספר אשר התפללו אז אל ה, י"זהו אשר משמיענו רש 58576 

ומנות היא והוראת מלת א, כי בעת יראתם הם תופשים אומנות אבותיהם, הבא מתוך ומהכרח של וייראו 58577 

משלי ) שנאמר, ה"וכעין שמצינו בתורה שמשבחת עצמה שהיא אומנות הקב, טבעיו ועצמיותו של הבעלים 58578 

וכמו הסנדלר , הנה תפלה היא אומנות הכלל ישראל, ה חד הוא"ואורייתא וקוב, ואהיה אצלו אמון (´ח 58579 

כליהם היא תפלה  כן בני ישראל בעת וייראו לוקחים הם את, והחייט שקודם כל לוקחים את כליהם 58580 

 58581 .(דעת תורה)  .ויצעקו

 58582 

 58583 מאמר שכו

 58584 .(א"ד י"י) ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר

וכאשר ראו שלא היה חוזר אבל , לתת בלב פרעה לשוב מאחריהם´ ן לומר כי מתחילה צעקו אל ה"וברמב 58585 

בם מחשבה רעה להרהר אחרי משה אז אמרו לא נתקבלה תפלתנו ונכנסה בל, היה נוסע וקרב אליהם 58586 

אנו תולים תיכף בנו ובמעשינו כי לא ראויים שתתקבל , כשאנו מתפללים ולא נענים, כאשר בתחילה 58587 

ותמהים אנחנו , לנו דומה כי מחמת גודל אמונתנו אין אנו מתקלקלים במה שתפלתנו לא מתקבלת, תפלתנו 58588 

אבל באמת אצלנו זה בא מחוסר , ו"חעל דור המדבר איך נתהפכו מהרה עד כדי להרהר אחרי משה  58589 

והרבה ביאורים צריכים , כי לא נתקבלה תפלתם אינו מובן כלל, ידיעתנו מגודל סוד התפלה וחוזק פעולתה 58590 

 58591 .כדי ליישב את הלא נתקבלה תפלתם

, ר לוי בר חינא עשו לו מולה של נחושת והיו מסיקין האור מתחתיו"א, (´ו´ ר ה"רו) אצל מנשה מצינו 58592 

אמר זכור שהיה אבא מקרא אותי , כיון שראה שלא הועילוהו כלום, צלם פלן צלם פלן שזבני והיה צווח 58593 

כל , אנא צווח ליה אי עני הא טב ואי לא עני הא כולה חדא היא, אלהיך´ כי אל רחום ה, בצר לך ומצאוך 58594 

כי מוכרחים  עד כדי כך הוא ענין תוקפה של תפלה, ד ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו"הה, אפיא שוין 58595 

 58596 .ובאם לאו הרי יש חלילה לומר כל אפיא שוין, ליענות

ובתרגום קרב ליה לקבל צלותיה , אלהינו בכל קראנו אליו´ מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כה 58597 

בקרב ´ אני ה, קרוב בתכלית באין כל חוצץ, ע שיענהו תמיד בכל אשר יבקש ממנו"הראב, בעידן עקתיה 58598 

, ל"ש ז"וכתב באורחות חיים להרא, כלל ישראל שהם דבקים בתכלית אליו יתברךהארץ הוא סוד ה 58599 

כי זה הוא סגולת ישראל על כל העמים וזה יסוד , להאמין בהשגחתו הפרטית ובזה תקיים היחוד השלם 58600 

 58601 .התורה כולה

בא כדברי הירושלמי מו, והוא הענין של סמיכת גאולה לתפלה, מסוד היחוד הוא ההכרח כי תתקבל התפלה 58602 

לאוהבו של מלך שבא ודפק על , מי שאינו סומך גאולה לתפלה למה הוא דומה, ל"וז (7´ברכות ד) י"ברש 58603 



, ה אליו"אלא יהיה האדם מקרב להקדוש ב, יצא המלך ומצאו שהפליג אף הוא הפליג, פתחו של מלך 58604 

,  תבוע צרכיוובעודו קרוב אליו יש לו ל, ומרצה בתשבחות וקלוסין של יציאת מצרים והוא מתקרב אליו 58605 

ואיך אפשר שלא , ובקרבות כזאת איך אפשר שלא להתפלל, ה ובעצמו קרוב ודבוק באין כל מפסיק"הקב 58606 

 58607 .יתקבלו התפלות

אלא , אין זה מצד מעלתנו ומצד גודל אמונתנו, אנחנו אשר אי קבלת תפלתנו אינה פועלת עלינו כלום 58608 

על כן מובן ודאי שדור המדבר , היחוד השלם ו מסור"כי רחוקים אנו ח, אדרבה זה בא מצד גודל חסרוננו 58609 

כי הם באו בסוד היחוד , נכנסה בלבם מחשבה רעה להרהר אחרי משה, כשראו שלא נתקבלה תפלתם 58610 

עד שנגלה עליהם מלך מלכי , ולא היו יכולים לעמוד על הענין בראותם מצרים נוסע אחריהם, השלם 58611 

הוא סוד המלכות והוא סוד היחוד , עולם ועדימלוך ל´ ואז אמרו ה, המלכים וגאלם וראו טעותם בזה 58612 

 58613 .(ו"קל´ דעת תורה עמ)  .השלם סגולת ישראל על כל העמים

 58614 

 58615 מאמר שכז

 58616 .(א"ד י"י) ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר

, מאחר שנתנו שאור בעיסה באו אצל משה, המבלי אין קברים במצרים, (א"רל´ סי) עיין בילקוט שמעוני 58617 

היינו מצטערים על מיתת , מיתת אחינו באפלה קשה ממנו, אמרו לו היינו מצטערים על שעבודנו במצרים 58618 

 58619 .שאחינו נספדו ונקברו ואנו תהא נבלתנו מושלכת, מיתתנו במדבר קשה לנו, אחינו באפלה

שאור שבעיסה החטיא את ישראל , אבל כשבאו לים הצליח מעשה שטן, הנה במצרים נאמר ויאמן העם 58620 

וכיון שכן באו בטענות על פי מה , ובזה הצליח להכהות את הראייה הפנימית, הגביר את המבט החיצוניל 58621 

, אם כן השעבוד היה טוב ממנו, הן ראו ששמונים אחוז מבני ישראל מתו באפלה, שראו בחוש ממש 58622 

תו הרי מצבם גרוע מאלה שמ, וחשבו שבהכרח ימותו במדבר, ועכשיו שראו בחוש על הים שאין מוצא 58623 

יודעים היו שהחוש , אולם אילו לא אבדו את המבט הפנימי הבהיר, כך טען המבט החיצוני, בימי החושך 58624 

 58625 .ת"ואינו יכול להכחיש את התכלית הברורה אשר אליה מנהלם השי, החיצוני מטעה

הוצאתנו מארץ ? מה טובה עשית לנו, וכן בילקוט קרח על הפסוק המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש 58626 

גם כאן , הרי אנו מתים במדבר והנגף משתלח בנו בכל יום, ולארץ כנען לא הכנסתנו´ רים שהיא כגן המצ 58627 

אלא ראו רק את היסורים , ולא הבחינו את האושר הרוחני שהנחילם משה, טעו על ידי המבט החיצוני 58628 

נשים ההם ואמרו העיני הא, ועל כן טענו על פי מה שראו בחוש ממש, בלבד אשר התורה נקנית על ידם 58629 

 58630 .תנקר לא נעלה

ה "שכן הקב, כי ראו בזה סכנה וגם רעה, מה שטענו לא נעלה אפשר שהכוונה שלא רצו בעלייה רוחנית 58631 

ואמנם כך , וסברו שדרכו של משה קיצונית היא מדי, מדקדק עם חסידיו כחוט השערה ומתקדש בקרוביו 58632 

הרי מיועדים היו לירש , של המרגליםובנקודה זו היה גם חטאם , היא תמיד השקפת בעלי המבט החיצוני 58633 

במקום זה הם ראו , אך כדי לזכות היו צריכים להסתכל בהשקפה למעלה מן הטבע, את הארץ בלי מלחמה 58634 

 58635 .עד שהצליח מעשי שטן והביאו גם את ישראל לידי אותה השקפה מסולפת, כל הענין במבט הטבעי

הוא מתרץ , וגם אם מראים לו נסים גלויים ,רואה הכל במבט הפוך מן האמת, כיון שרואה האדם במבט זה 58636 

כך למשל המרגלים ראו פירות הארץ הגדולים באופן שלמעלה , אותם בדוחק על פי השקפתו הטבעית 58637 

ומה , והיה עליהם לראות את גודל חסדיו יתברך המשפיע על הארץ הקדושה שפע נפלא כזה, מדרך הטבע 58638 

 58639 .(י"רש) כשם שפריה משונה כך עמה משונה? למדו הם

והמית , שהגין עליהם´ והיה להם לראות את יד ה, וכן ראו שמתו הרבה מן הכנענים בכל מקום שבאו לשם 58640 

שלא די , נמצאנו למדים עד היכן מגיע עוורון המבט החומרי, (י"רש) את הכנענים כדי לטרדם באבלם 58641 

.אית בגלויאלא שנשאר בעוורונו גם במקום שהיא נר, שאינו רואה את ההנהגה הרוחנית שבתוך הטבע 58642 

 58643 .(212ג עמוד "מכתב מאליהו ח)  

 58644 

 58645 מאמר שכח

 58646 .(ב"ד י"שמות י) הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים כי טוב לנו עבוד את מצרים ממתנו במדבר

ואז , וזהו שורש האמונה לנהל שכלו בישרות, כל שורש היהדות הוא להיות בעל שכל ישר ואז יצליח 58647 

ט ישתרש ויתגדל בקרבו שורש האמונה "אשר יוסיף תורה ומעש וכל, תשתרש האמונה בלבו כיתד נאמן 58648 

מאחר שנתנו שאור בעיסה באו אצל משה , ן"מצינו במכילתא הובא ברמב, אשר היא תלויה רק בישרות 58649 

ן שם שמבאר כי "ברמב´ עי, ר"ושאור שבעיסה הוא היצה, הלא זה הדבר אשר דברנו אליך, ואמרו לו 58650 

יש להבין מה פשעם כי הרהרו אחרי שראו שלא נתקבלה , בתחלהנכנס בלבם להרהר אחרי משה כאשר  58651 

, אין זה מישרות להרהר אחרי האיש משה, כ כי אחרי שראו במצרים כל המופתים"אע, תפלתו לדעתם 58652 

 58653 .הרי כי עקימת הישרות שורש יצר הרע, ר"וזהו שאור בעיסה הוא היצה



והאמת יורה דרכו , סגר עליהם המדבר ז יש לבאר פסוק ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ"ועפי 58654 

היש , כי האדם צריך ליזהר מאוד מאוד מעקשות, כי באה התורה להשריש שורש זה בלב כל ישראל 58655 

הלא הוא אמר למעלה קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני , במצרים חכם גדול מפרעה כידוע מחכמתו 58656 

שסגר ´ שוב על עם קדוש קרובים לההיתכן לח, גם צאנכם גם בקרכם קחו וברכתם גם אותי, ישראל 58657 

היתכן שסגר , משה הביא מכת חושך למצרים ולישראל היה אור? היש עקשות יותר מזה, עליהם המדבר 58658 

 58659 .עליהם המדבר

אשר לא יתכן לשום אדם לחשוב כן , כ שרצונו הרע יטנו לחשוב מחשבות מעוקשות ועקומות כאלו"אע 58660 

, כ ראו בני ישראל מה שאור שבעיסה עושה בו"וע? היעלה על הדעת שיהרהר כן, ש חכם כמוהו"ומכ 58661 

למען ישמעו ויראו כמה הרצון יסכל החכם , כ הוא כדאי והגון לחזק את לבו לרדוף אחרי בני ישראל"וע 58662 

 58663 .ש לאיש פשוט"היותר גדול להיות כמשוגע ומכ

ירה עד י זה תשתרש בקרבנו האמונה בהרחבה ית"וע, כ אין לנו רק לשמור השכל לבל יטה מישרות"ע 58664 

ש שאין לנו "ומכ, מ לבד אשר הוא כמו חי עד היום הזה"ודי אמונה לקנות מיצי, וצדיק באמונתו יחיה 58665 

ובפרט כמו שאנו אומרים תמיד כי אמונה , ל בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב"ש ז"כמ, מ לבד"יצי 58666 

 58667 .(ו"א שט"חכמה ומוסר ח)  .מלאה כמו אויר

 58668 

 58669 מאמר שכט

 58670 .(ו"ד ט"שמות י) תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו אל משה מה´ ויאמר ה

כדאי , אין להם אלא ליסע שאין הים עומד בפניהם, דבר אל בני ישראל ויסעו, י בשם מכילתא"איתא ברש 58671 

, וצריך להבין המלים שאין הים עומד בפניהם, זכות אבותיהם והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוע להם הים 58672 

אלמלא , משמע שזכות אבותיהם ואמונה פעלו שאין הים עומד בפניהם, האמונהוכן כדאי זכות אבותיהם ו 58673 

 58674 .והיו נטבעים בו או נופלים ביד המצרים, זאת לא היו כדאים להנצל והיה הים עומד בפניהם

איך יתכן שאחרי שהוציאם ממצרים למען קיים את שבועתו אשר נשבע , והדבר תמוה הפלא ופלא 58675 

כאמור ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם , רחמים המרוביםולמען הטיב להם ב, לאבותינו 58676 

, אחרי כל זה בבואם לפני ים סוף ומצרים רודפים אחריהם, שמעתי מפני נוגשיו וארד להצילו מיד מצרים 58677 

 58678 .ו ויאבדו"אם לא תהיינה זכויותיהם ואמונתם מספיקות יכלו ח

ובשביל חשש , ה ואמר למה יאמרו מצרים"רבינו עהלא גם אחרי שחטאו חטא נורא בעגל הזהב טען משה  58679 

והיו , וכאן היתה סכנה שהים יעמוד בפניהם, ו את ישראל"ה את גזרתו לכלות ח"חילול השם בטל הקב 58680 

האם לא היתה מדת , ה הוא מקור החסד והרחמים"והלא הקב, זקוקים דוקא לזכויות מיוחדות כדי שינצלו 58681 

 58682 ?מדה השלמה של זכות ואמונה הדרושהאף אם לא היתה ה, רחמיו מספקת להצילם

יאיר אור הדעת לפנינו לראות עד , ה בבריאה"אבל אחרי שזכינו לדעת את מדת המשפט אשר קבע הקב 58683 

בכל זאת אלמלא היה , כי אף שבגודל רחמיו היה רוצה להציל את ישראל, כמה מדוקדק המשפט האמיתי 58684 

אלא מכיון שלתקון העולם , מבראשית הים עומד בפניהם לא היה אפשר לעבור על חוקו שנתנו לו 58685 

לכן במחשבתו הראשונה שבה שוערו בסקירה אחת כל עניני , והשלמת יעודו היה דרוש שעם ישראל ינצל 58686 

והוכנה בחוק , נכנס בחשבון גם ענין זה, ונסדר בה כל הדרוש למען יגיע העולם אל תכליתו, הבריאה 58687 

 58688 .הבריאה הסיבה להצלתם

אלא שכנגדו נתקן כח אחר שהוא סיבה , יאתו ואין מקפחים את כחו כללהים עושה את שלו לפי כח בר 58689 

י הים "סיבה זו מונעת את הסכנה הכרוכה ע, טבעית הפכית הפועלת בזמן ובאופן ידוע ומתנגדת לטבע הים 58690 

ואלמלא לא היו זכותם ואמונתם שהן הסיבות על פי חוקי הטבע , ואינה מנחת אותו להטביע את בני ישראל 58691 

ודאי שהיה הים עומד בפניהם ותובע את תפקידו ולא , נסדרו להצילם ולא היו כדאים להנצלהעליונים ש 58692 

 58693 .היה נקרע

אלא , ה"ירמיה בן אלעזר לא עם הים בלבד התנה הקב´ אמר ר, ויש להעמיס ענין זה בדברי המדרש שם 58694 

ים וארץ שמ, כמו הים שנבקע לפני ישראל, י נס"עם כל מה שברא בששת ימי בראשית שנשתנו לשעה ע 58695 

כל הדברים שנעשו עם אחד מעניני הבריאה לשנותם , השמש שיעמוד לפני יהושע, ששתקו לפני משה 58696 

שימצאו כל הענינים והסיבות שידרשו , כבר הותנה מתחילה עם כל מעשי בראשית, ממהלכם התדירי 58697 

 58698 .והכל נמדד בדיוק גמור שיתאים לפי המשפט של כל הנבראים, לעולם למלאות את תעודתו

עמד עוזא , ה להטביע את מצרים"בשעה שבקש הקב, (א"ש רמ"ילקו) ל"כן יבואר לנו בזה מאמר חז כמו 58699 

, ע נקראת צדיק וישר למה אתה רוצה להטביע את מצרים"רבש, ה ואמר לפניו"של מצרים לפני הקב 58700 

 58701 .כבר נטלו שכרן כל כסף וכל זהב שלהן, בשביל ששעבדו בהן אתה רוצה לטבען

בתחילה , הוו דנין ביני ובין עוזא שר של מצרים, כל פמליא של מעלה ואמר להם ה"באותה שעה כנס הקב 58702 

ועכשיו רדף , ולבסוף באו בני כגרים ושעבדו בהם שעבוד קשה, הבאתי עליהם רעב והעמדתי להם יוסף 58703 



השיבו לו כל ? אינו ראוי לטבוע בים הוא וכל חילו, מי שעשה כזה ולא הבין, אחריהם להחזירם לשעבוד 58704 

 58705 .הדין עמך ועשה מה שאתה חפץ, של מעלה פמליא

ה לדין לפני פמליא של "ואיך זה יעמוד הקב, ה עם עוזא שר של מצרים"ולכאורה איזה דין יש לו להקב 58706 

ה את הבריאה מתחשב הוא עם כל נברא "כי לפי מה שסדר הקב, אבל זהו מה שכבר נתבאר לנו? מעלה 58707 

וכל שרי מעלה , עומד עליו והוא דורש משפטו ודינווכל נברא דורש תפקידו על ידי השר ש, לפי משפטו 58708 

, כי זה יפגם בכל הבריאה כולה, שומרים על הברואים שנתמנו עליהם שלא תקופח זכותו של אחד מהם 58709 

רק אז , ולפי כללי הבריאה וחקותיה מסכימים שרי מעלה להנהגה זו, ורק כשההנהגה מתאמת לכל הבריאה 58710 

´ א ד"שעורי דעת ח)  .כשההנהגה הזאת צריכה להתראות ה לשדד חקות הטבע"יוצא דינו של הקב 58711 

215). 58712 

 58713 

 58714 מאמר של

 58715 .(ו"ד ט"שמות י) אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו´ ויאמר ה

האם היה לו לעשות אחרת בעת שהמצריים רודפים , ממשה מה תצעק אלי´ קשה להבין התביעה שתבע ה 58716 

מה היה לו לעשות אם , מפלט והכלל ישראל עומדים בסכנהוהים לפניהם ואין מנוס ו, אחריהם כאיש אחד 58717 

, ה מתאווה לתפלתם של צדיקים"ועוד הרי הקב? שיחלוץ מן המיצר ויראה לו דרך´ לא להתפלל לה 58718 

 58719 !בלתי מובן? ממשה´ כ מה התביעה שתבע ה"וא, ומצוה להתפלל בעת צרה

מצוה למשה כך משה כביכול ה "אמר רבי לוי כשם שהקב, ד ותגזר אומר ויקם לך"מה תצעק אלי הה 58720 

כך היה , ה קורא למשה ומדבר עמו"וכשם שהקב, ´ואדוני צוה בה´ את אדוני צוה ה, ה"מצוה לפני הקב 58721 

ראה כמה היה , לאמור´ וכתיב וידבר משה אל ה, אל משה´ וידבר ה, ה"משה כביכול מדבר לפני הקב 58722 

ר יהושע "א, ל משה מה תצעק אליא´ ויאמר ה, וכשראה את פרעה רודף אחרי ישראל בא לצעוק? שולט 58723 

, גזור ואני אעשה? ל המלך מה אתה צועק"א, משל לאוהבו של מלך שהיה לו עסק הלך לצעוק לפני המלך 58724 

 58725 .(א"ר כ"שמו) ה למשה מה אתה צועק אלי דבר ואני אעשה"כך אמר הקב

? ´יצוה את האיך זה אפשר כי משה , יעשה´ יקיים משה ידבר וה´ משה יגזור וה, נפלאים דברי המדרש 58726 

! אך אדם הוא ילוד אשה, הלא כמה שיגדל האדם ויתעלה לאיזו מעלה שתהיה? ומה כחו שתועיל גזירתו 58727 

זה אחד מן הדברים התמוהים שקשה ! נפלא הדבר? ועל זה שלא גזר יהיה נדרש ונתבע מה תצעק אלי 58728 

אצלו מורגשת , לומרגיש השגחתו כי מלא כל הארץ כבודו ומשגיח על הכ´ המאמין הגדול בה, להבין 58729 

 58730 .´ותפלתו יוצאת מקרבו יותר בטוה כי הוא יודע שהיא מגעת אל ה, בעולם´ ביותר מציאותו ית

אבל מכיון שאמונתו אינה בהירה , ´אף שהוא מאמין במציאות ה, כ האמונה"האדם שאינה מבוררת אצלו כ 58731 

מרגיש הוא , בנשמתוכי כל מה שמבוררת אצל האדם האמונה ומושרשת יותר , כ בטוחה"תפלתו אינה כ 58732 

אז מתעורר , ובשעת צרה גדולה שאין לו מוצא ממנה, ביותר היות אלקים בעולם ושתפלתו נשמעת אצלו 58733 

אלא שאלתו בבחינת , הושיעה נא´ ואינו מפיל תחנונים כעני בפתח אנה ה, ומתמלא בבהירות האמונה 58734 

 58735 .´דרישה כעין ציווי הושיעה ה

ובעת צרה , בידו להושיע וברצונו להיטיב עם ברואים, בכל וזה נובע מבהירות האמונה ושיד ההשגחה 58736 

ומאירים את כל הוייתו עד שהוא כולו מואר באורות , שאפסו כל התקוות זורמים בו זרמי האמונה ממעל 58737 

 58738 .עליונים כחלק המצוה על הכל

רי ועד כמה שלא יהיה זך ומזוכך עדיין הוא עומד מאח, היא בבחינת עמידה מאחורי הדלת´ תפלתנו לה 58739 

ישנן , והשגחתו´ אך המאמין הגדול בבהירות מציאות ה, משם הוא מתפלל אל קונו, מסך המפסיק וחוצץ 58740 

, ´וכל תקותו ותוחלתו היא רק אל ה, עתות כאלה בימי חייו בהמצאו בצרה גדולה שאין לפניו מנוס ומפלט 58741 

´ ובהרגישו ברור כי ה ,מאירים ומזהירים את כל הויתו ומהותו, מתעוררים אז בקרבו רגשות אמונה ממעל 58742 

 58743 .מתעורר בו רגש זה שלא לפנות אליו בתפלה ובקשה כי אם לדרוש ולצוות, הוא בפניו ושומע את תפלתו

היה צריך להיות , כי הוא על פי מעלת רוחו ונפשו ועל ידי בהירות אמונתו, ממשה´ וזוהי התביעה שתבע ה 58744 

המצריים אחריהם והים , בצרה כזאת במצב מרומם כזה שיוכל לצוות ולגזור בעת שישראל שרויים 58745 

מה תצעק אלי גזור ואני אקיים ´ ואמר לו ה, לא עת הוא להאריך בתפלה, לפניהם ואין שום מנוס ומפלט 58746 

 58747 .(ג"קצ´ ב ד"שעורי דעת ח)  .ואני אעשה

 58748 

 58749 מאמר שלא

 58750 .(ו"ד ט"שמות י) אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו´ ויאמר ה

ומשיבים ? ל מעומק היה צריך לכתוב ומהו ממעמקים"שואלים חז, ´קראתיך השיר המעלות ממעמקים  58751 

פירוש אם אדם עבר עבירות וכגמולו ישולם לו , אחד מעבירות ואחד מהמצות, שני עומקים יש בלב 58752 

בקריעת ים סוף היו , ´הרי הוא מתעורר בעומק לבו ומתחרט על עוונותיו וצועק אל ה, ביסורים ופורעניות 58753 



ויאמר , והנה מצרים נוסע אחריהם ויצעקו בני ישראל אל השם, ם מצד אחד מדבר והשני יםישראל מוקפי 58754 

 58755 .אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו´ ה

לא סכנת , כלומר ישראל עומדים בסכנה גדולה, ה למשה אין הדבר תלוי בי אלא בכם"ל אמר הקב"ואחז 58756 

הללו מגלי עריות , ז"ובדי עבודה זרה והללו עובד עשאומרים הללו ע, הים אלא סכנת המקטרגים למעלה 58757 

, ה קבע חק בבריאה שאם יקטרג המקטרג ישמעו טענותיו כי כל דרכיו משפט"והקב, והללו מגלי עריות 58758 

ה אין הדבר תלוי בי אלא "וזהו שאמר הקב? כ למה בראת אותי"ה א"ואם לא ישמעו אליו יטעון להקב 58759 

 58760 .בכם

ובמסירות נפש זו יבקע הים , העצה לסתום פי המקטרגים שיסעו בתוך היםזוהי , דבר אל בני ישראל ויסעו 58761 

ל שנכנסו עד "ואחז, וכיון ששמעו בני ישראל קפצו שבט יהודה לתוך הים ושבט בנימין אחריהם, כ"אח 58762 

כיון שראו שעוד מעט , עד צואריהם ועדיין לא נבקע, והלכו עד בטניהם ולא נבקע, יריכיהם בים ולא נבקע 58763 

הושיענו אלקים כי באו מים עד נפש אז נבקעו , ה ואמרו"התחילו לצעוק אל הקב, תוך פיהםומגיעים ל 58764 

 58765 !לכן זכו שתראה היבשה בתוך הים, ת ועשו כאשר ציום"בטחו בהשי! המים

שהלכו בתוך הים עד , קאי על שבט יהודא ובנימין, וזה שכתוב ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה 58766 

י שלא הלכו עד "זה קאי על בנ, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים ,כ נעשה יבשה"צוואריהם ואח 58767 

, ז מובן שבפסוק השני מסיים הכתוב והמים להם חמה מימינם ומשמאלם"ועפי, שנבקע הים ונעשה יבשה 58768 

כ בשבט "משא, שהעלו עליהם חרון אף על שלא הלכו מקודם, ו לשון כעס"ל חמה כתיב בלא וא"ואחז 58769 

 58770 .ו"כתוב והמים להם חומה בוא, ך היםיהודה ובנימין שקפצו לתו

, ת ובטחו בו"העומק שנעשה על ידי שבט יהודה ובנימין שהאמינו בהשי, עומקים´ הרי לפנינו ממעמקים ב 58771 

ז זכו וזיכו את כל ישראל שהים יבקע "שעי, ולמדנו כמה גדול כח אמונה ובטחון, י בתוך הים"ויבואו בנ 58772 

שהוא אמנם , ל יש אפשרות של עומק אחר בלבו של אדםאב, כזה הוא הכח של תורה ומצות, לפניהם 58773 

רוצה הוא להיות טוב אבל מרגיש כאילו , י עוונותיו טומטם לבו וכהו הרגשי נפשו"אבל ע, ´מאמין בה 58774 

לב )  .לכן הוא צועק אל השם הוציאה ממסגר נפשי, נפשו נתונה בתוך בית האסורים סגור על מסגר 58775 

 58776 .(אליהו

 58777 

 58778 מאמר שלב

 58779 .(ו"ד ט"שמות י) מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו אל משה´ ויאמר ה

אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף שלא לשמה , (´פסחים נ) ל"איתא בחז 58780 

אבל יש בכחו של השלא לשמה להביא , אמנם עיקר העבודה היא בלשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה 58781 

 58782 .ד מתהפך השלא לשמה דרך של סכנה לאופן של לשמהכיצ, ועלינו לבאר המהלך הזה, לידי לשמה

אמנם , החומר יש בו כח משיכה עצום, עלינו לקבוע בעצמנו את הסכנה העצומה הנשקפת לנו מן החומר 58783 

אשר בכחו להתגבר כנגד , ה הכניס בתוך הגוף נשמה עם כח עצום"מאידך גיסא אסור לנו לשכוח שהקב 58784 

ועבודתו של אדם לעשות מעשים שמעוררים את הפנים , כח זה וכל אדם יש בפנימיותו, אותו כח המשיכה 58785 

וגם בהיותה כבושה תחת , כשעושה מצוה בגופו מיד מתרומם ומתגבר כחה של הנשמה, והם מעשי המצוות 58786 

 58787 .החומר רואה היא מסוף העולם ועד סופו

צעק אלי דבר אל משה מה ת´ ויאמר ה, לפני קריעת ים סוף נאמר, בפרשתנו אנו מוצאים פעמיים יסוד זה 58788 

כי כבר הגיד , וביאר הספורנו אמנם צעקת משה לא היתה מיראת פרעה וחילו, אל בני ישראל ויסעו 58789 

אבל היתה צעקתו על שרי , כאמרו לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, לישראל את מפלת המצרים ומיתתם 58790 

אמנם אתה חושד כי , לפיכך אמר לו מה תצעק אלי בזה, ישראל שהעיזו שלא ישמעו לו להכנס בים 58791 

 58792 .דבר אל בני ישראל ויסעו ולא ימרו את פיך, בכשרים

אם ימסרו , אשר אם ישמעו הוראה ברורה, ה מלמד את משה רבינו מה היא מדרגתו של כלל ישראל"הקב 58793 

כל הבהלה ששררה שם כל התרעומת , יכנסו הדברים בפנימיותם ואז הם עושים כפי שנצטוו´ להם דבר ה 58794 

וממילא אין להתפעל מזה כי מיד , אלא כח החמרי שאצל כלל ישראל הוא חיצוני לא היה זה, שהיתה אז 58795 

 58796 .מיד יתבטלו כל התרעומות ולא ימרו את פיך´ מיד כשישמיע את דבר ה, שמגיעים אל הפנימיות

, עבור לפני העם´ ענה לו ה, עוד מעט וסקלוני´ ה שצעק אל ה"כיוצא בזה מצאנו כאשר משה רבינו ע 58797 

מהו , לאמר´ ויצעק משה אל ה, ל המדרש"וז, אם יסקלוך למה הוצאת לעז על בני י וראה"ופירש רש 58798 

ו אין לך "מהרז´ ופי, אמר לו מה איכפת לך, ע הודיעני אם הורגים אותי אם לאו"לאמר אמר לפניו רבש 58799 

לפי הנהגתם החיצונית היה נראה שהם עומדים , עבור לפני העם ותראה שלא יגעו בך כלל, אפילו חשש 58800 

 58801 .ממילא אין אפילו חשש, ה גילה לו על כוחות פנימיים שיש בכלל ישראל"אלא שהקב, ולהרגולסקלו 

, ידיעה זו תפקיע אותנו מכל הרהורי היאוש הפוקדים אותנו, למדים אנו מכאן על כח עצום שיש בנו 58802 

, מהתמהים אנו על עצמנו כיצד נגיע לדרגת לש, קובלים אנו על עצמנו על העדר עבודה על העדר התעלות 58803 



יפתח פתח , אבל אם רק נגיע לנקודה אחת כחוט השערה של עליה! אמנם כן? ומה יהיו התוצאות ממעשינו 58804 

מפחד להיפרד , לפעמים עומד האדם בפחד שלא יוכל לשאת את המשא על עצמו, גדול לשפע של פנימיות 58805 

 58806 .מן הגשמיות ומתוך פחדיו הוא מתרפה וחדל מלהתעלות

והלא כבר ? כלום אצא ממצבי הירוד? כלום בכוחי להנצל, ס ליאושיש ושעה רעה אופפת אותו ונכנ 58807 

נגד מחשבות אלה רועמת עליו התביעה , והנה רואה אני שאך להבל אתחזק, קיבלתי על עצמי להתחזק 58808 

אין אתה יודע ערכם של הכוחות , ה אומר לו אי אתה מכיר את עצמך"הקב? למה הוצאת לעז על בני 58809 

ואז אתה , אין לך אלא לפתוח פתח אל הפנים כחודו של מחט, מציאות הנשמה שבך היא, הפנימיים שבך 58810 

 58811 .מובטח בים של סיעתא דשמיא

עליו לידע שכל ההצלחות הקיימות , מי שבא לפעול למען תורה או עבודה נתקל בפחד שמא לא יצליח 58812 

פחד כולם עמדו ב, תמיד היו אנשים בעלי ביקורת שהחליטו שמאומה לא יצמח, בעולם עברו אותו מצב 58813 

ולמרות כל זאת , פחד מן המבקרים ופחד מן המפריעים, מפני האנשים הסובבים שמא עוד מעט וסקלוני 58814 

, וככלות הכל קבלו את האמת, כי גם אצל אותם המבקרים קיימת פנימיות גם בהם נמצאת נשמה, הצליחו 58815 

 58816 .והתגלה כי כל ביקורתם לא היתה אלא מלחוץ

ואסור , קבוע בעצמו שהמדרגה שעומד בה אינה המדרגה הרצויהמתחילה עליו ל, למדנו כאן סדר העבודה 58817 

וגם כיום כאשר אינו , כי בעולם הבא מעשים שלא לשמה אינם שוים מאומה, לו להיות שבע רצון ממצבו 58818 

ואם יקבל עליו עול מלכות שמים עול תורה , הרי בפנימיותו קיימת השאיפה ללשמה, עומד במדרגת לשמה 58819 

 58820 .הנה בסוף יגיע על ידי זה לאהבה, יפול עליו העול למשא כי הגוף נשבר מזההגם שבתחלה , ועול מצוות

כמה עלינו לחוש באחריות כלפי הדור ולפעול על ידי לימוד התורה , הפנימיות שבנו היא ללא שיעור וערך 58821 

ש בשביל יחיד שעשה תשובה "כמ, והלא בהרהור תשובה של אחד הוא מזכה לכל הדור, ומעשה המצוות 58822 

בין , בנקודה אחת כחודו של מחט נפתח שפע סיעתא דשמיא, (7ו"יומא פ) ולכל העולם כולו מוחלין לו 58823 

ההבדל ניכר אחר כך אל , כתלי הישיבה אין ניכר כל כך ההבדל בין העובד בחיצוניות להעובד בפנימיות 58824 

בעצמו  עתה ניתן לבנות, אבל העבודה היא עתה, זה נעשה לאדם גדול וזה נשאר קטן, מול נסיונות החיים 58825 

 58826 .(ג"ר´ מערכי לב עמ)  .בנין של פנימיות ולזכות להתעלות

 58827 

 58828 מאמר שלג

 58829 .(ו"ד ט"שמות י) אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו´ ויאמר ה

יש דברים המזיקים לגוף ויש אחרים המועילים לגוף והכל ניתן , כשם שרואים בבריאה עולם כמנהגו נוהג 58830 

מ ניתנה הבריאה בסדר ובמנהג וכאילו "מ, ובידו לשנות את הבריאה ´אף שהכל יד ה, בסיבה ומסובב 58831 

ואילו , השמש פועל פעולתו ביום ומאיר לארץ ולדרים עליה, ה"שהכל נעשה מאליו כי כך רצונו של הקב 58832 

וכן , וכאשר יטע האדם גרעין של חטה לא תצמיח שעורים אלא חטים, הירח מאיר בלילה כפי כחו 58833 

 58834 .א דבר אחרהשעורה מצמיחה שעורים ול

מעשה טוב , וכפי אשר זורעים ונוטעים כן תהיה התוצאה, כן הדברים אף ברוחניות הכל טבוע ומסודר 58835 

וזו כוונת המדרש מאליה הרעה באה לעושי הרעה והטובה לעושי , מצמיח תוצאות טובות וכן לצד הרע 58836 

א היינו מחפשים עצות לו היה יסוד זה ברור לנו ל, שהכל נהפך לטבע ומאליה באה, (ח"ר כ"דב) הטובה 58837 

וכשם שבעניני הגוף , שהרי הכל תלוי במעשי האדם הם העושים את החיים והמות, ודרכים להשגת הטוב 58838 

 58839 .הכל קבוע ומוטבע כן בעניני התורה והמצוות

ש ולמען תספר "וכמ, פרשיות אלו העוסקות בעניני יציאת מצרים חייבות ללמדנו ולהורותינו יסודות אלו 58840 

וכל זה צריכים ללמוד ולראות מיציאת , ת ודרכיו"כדי שידעו הכל את הנהגת השי, נךבאזני בנך ובן ב 58841 

ה יציאת מצרים כדי שיראו הכל חוש "מ נתן הקב"מ, ת יש ללמוד מן התורה"ואף שהנהגת השי, מצרים 58842 

 58843 .שכל ענין יציאת מצרים הוא כדי שיהיה חוש, ש אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים"וכמ, בעיניהם

ת במצרים אפשר "י האותות והעונשים שעשה השי"ע, ´אשר שמתי בם וידעתם כי אני הואת אותותי  58844 

, שמעשי פרעה עצמו הם אשר גרמו לעונשיו, שכל עונשי מצרים היו מדה כנגד מדה, ´לדעת כי אני ה 58845 

שפרעה ומצרים נענשו בדיוק כפי , מכל האלוקים כי בדבר אשר זדו עליהם´ ש עתה ידעתי כי גדול ה"וכמ 58846 

 58847 .ולא נעלם שום פרט אף הקל שבקלים שלא נענשו על כך, דו ועשואשר ז

, כלומר שתפילה לא תעזור אלא דבר אל בני ישראל ויסעו, מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו 58848 

יזכה ´ נמצא שהכל תלוי במעשי האדם וכאשר בטוח בעזר ה, ת יבקע הים"וכאשר ילכו בטוחים בהשי 58849 

ה לישראל שחטו את פסחיכם ואז אהרוג "שאמר הקב, (´ז ב"ר ט"שמו) ל"וכן מובא בחז, לעזרתו יתברך 58850 

אף שלגאולה היו נזקקים לרחמי , ואילו לא שחטו את הפסח לא היתה מכת בכורות, את בכורי מצרים 58851 

י "שהכל קבוע ע, מכל מקום ללא פעולת ישראל בשחיטת הפסח לא יתכן מכת בכורות, שמים מרובים 58852 

 58853 .המעשי האדם והם הגורמים לטוב



ואמר לפני , בשעה שיצאו בני ישראל ממצרים עמד סמאל לקטרג, (´א ז"ר כ"שמו) ל"מצינו עוד בחז 58854 

ה מסר לו את איוב שהיה "מה עשה הקב, ה עד עכשיו עבדו עבודה זרה ואתה קורע להם את הים"הקב 58855 

שבקש חזינן , ועד שהוא מתעסק עם איוב קרע להם את הים, ה הנה הוא בידך"ל הקב"א, מיועצי פרעה 58856 

ה ואהבתו לכלל ישראל שהיא בלא תכלית לא "ובלי זה למרות רחמי הקב, ת עצה כנגד המקטרג"השי 58857 

 58858 .יכולה המציאות להשתנות

ולא נחשוב , ת ותביעתו מאתנו"היינו מתנהגים לפי דרכי השי, לו היו יסודות אלו ברורים ומחוורים לנו 58859 

וכל , ם אפשרות לשנות ולעקוף את חוקי הבוראכי חוק נתן ולא יעבור ואין שו, שיתכן להנצל באופן אחר 58860 

אין הכוונה , אלוקיך´ כתוב והיה אם שמוע תשמע בקול ה, עבודתינו חייבת להיות בהתאם לחוקי הבריאה 58861 

 58862 .אלא הקבלה בלב וההחלטה לקיים היא הנקראת שמיעה, שמיעת האוזן בלבד

, ת"תו ישרה ורצויה בעיני השישתהא עבוד, והישר בעיניו תעשה זו נקודה נוספת במהות עבודת האדם 58863 

אלא חייב להשתדל ולבחון עצמו האם מעשיו ראויים ורצויים לפניו , שאין לו להסתפק בעשיית פעולות 58864 

והאזנת למצותיו , לזכות לעשות רצונו בשלימות דרוש עבודה מיוחדת ובלעדיה לא יזכה לכך, יתברך 58865 

 58866 .רופאך´ כי אני הושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך 

וכאשר נחיה בדרך זו אזי , אלוקיו´ הדרך היחידה להנצל מעונשי שמים היא רק כאשר ישמע בקול ה 58867 

, והנה אנו שרויים בשלוה ושאננות, כי נשתדל לתקן את דרכינו כפי רצונו יתברך, נשאף לשמוע מוסר 58868 

שצריך לעבוד עבודה , סודות אלוואיננו יודעים ומכירים י, ב ולגאולה העתידה"ובטוחים אנו שנזכה לעוה 58869 

כסיל מורד בעושהו , בשלח´ כ האבן עזרא בהקדמת פ"וראה מש, כ יש תקוה שיזכה"עצמית ורק אח 58870 

ורק , הסכנה הגדולה היא השלוה ששרוי בה, ראה שובב ושים אל לבך, בשלותו חץ כבידו יפלח? היצלח 58871 

 58872 .(ח"רמ´ ג עמ"יחזקאל חאור )  .כאשר ישים אל לבו יתכן שיזכה להתחזק באמונה והשגחה

 58873 

 58874 מאמר שלד

 58875 .(ו"ד ט"שמות י) אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו´ ויאמר ה

ביניהם באה פרשת המן שבה הועמדו על נסיון אמונה ובטחון , יציאת מצרים קריעת ים סוף ומתן תורה 58876 

שלא אמרו , ת היםל כדאי היא האמנה שהאמינו בי שאקרע להם א"מ אמרו חז"על יצי, ארבעים שנה 58877 

עליהם מפורש , אלא האמינו ויצאו אחרי משה, למשה היאך אנו יוצאים למדבר ואין בידינו מחיה לדרך 58878 

 58879 .(מכילתא) בקבלה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה

כאן צורך אפילו  שאין, (בשלח שני) ילחם לכם ואתם תחרישון´ לפני קריעת ים סוף נאמר לישראל ה 58880 

, עלי הדבר תלוי ולא עליך, מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו´ ה אמר ה"ולמשה רבינו ע, בתפילה 58881 

אשר התפילות שלנו אינן , א כתב על זה כי קריעת ים סוף היתה גילוי של הנהגה גבוהה עד מאוד"הגר 58882 

 58883 .מגיעות אליה כלל

למשה מה ´ בקריעת ים סוף אמר הוא ית, ל"א וז"גרח נשמעת לכאורה נימה אחרת מזו של ה"מדברי הגר 58884 

שאם המה יהיו בתוקף האמונה והבטחון , ל דבדידהו תליא מילתא"ר, תצעק עלי דבר אל בני ישראל ויסעו 58885 

ז התעוררות למעלה שיעשה "אז יגרמו עי, ויסעו הלוך ונסוע אל הים סמוך לבם לא יירא מעוצם בטחונם 58886 

 58887 .(ט"פ´ אשער ) להם הנס ויקרע הים לפניהם

אבל אנו חייבים להבין דבריו שהם באים לפרש דברי , א"ח נראים כסותרים את מה שכתב הגר"דברי הגר 58888 

לקראת הנס של קריעת ים סוף לא היה מקום , ולפי זה נעמוד כאן על יסוד גדול, א ולא לסתור אותם"הגר 58889 

, שבעולם צריכות תפילהכל הצלחות , כי מקום שהתפילה אינה מגעת לשם הבטחון מגיע אליו, לתפילה 58890 

 58891 .אלו זוכים רק על ידי בטחון, ורק לנס גבוה כקריעת ים סוף אין צורך ואין מקום לתפילה

אלא מכאן אתה , אם הים למה ביבשה ואם ביבשה למה בתוך הים, ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה 58892 

ואמרו , (´א ט"ר כ"שמו) כ נעשה להם יבשה"למד שלא נקרע להם הים עד שבאו לתוכו עד חוטמן ואח 58893 

 58894 ועליו מפורש בקבלה הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש, שקפץ נחשון בן עמינדב וירד לים. ז"בסוטה ל

 58895 .ורק אז נאמר למשה הרם את ידך על הים ובקעהו, (ט"תהלים ס)

יונתי בחגוי , ´על שיר השירים ב, ח"א בעצמו כתב במקום אחר דברים המתאימים בדיוק לדברי הגר"הגר 58896 

ל עד שלא עברו ישראל בים היו "אחז, הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך 58897 

 58898 .וברחה בנקיקי הסלע וראתה נחש לקראתה ואין לה מנוס, נמשלים ליונה שברחה מהנץ

והיו צריכים להסתיר , וזהו בסתר המדרגה שלא היה להם מקום להסתר, וכן המצרים היו רודפים אחריהם 58899 

´ פי, ה הראיני את מראיך"ואז אמר הקב, למעלה שהיה שר של מצרים לוחם עמהם מלמעלהעצמם גם מ 58900 

מיד קפץ נחשון , והיינו דבר אל בני ישראל ויסעו לתוך הים, הראני עוד נסיון אחד כמו שראיתי כבר ממך 58901 

ה למשה "ואמר הקב´ ובאותה שעה אמרו הושיעני ה, לתוך הים וישראל אחריו עד שבאו מים עד נפש 58902 

 58903 .רם את מטךה



והן הן הדברים תפילה אינה מגיעה , ה רצה שיעמדו בנסיון של בטחון"א כי הקב"הרי מפורש בהגר 58904 

הננו עומדים כאן על רוממות , ורק בטחון היא ההכנה אליה, להנהגה הגבוהה המתגלה בקריעת ים סוף 58905 

אין , לנקוט בבטחון וכמה רחוקה היא מקטני מוח השוקלים עד היכן לעשות השתדלות ומתי, מידת הבטחון 58906 

 58907 !חלק לקטנות בבטחון

בתחילה הלך לבני עשו ואמר , ה ליתן תורה לא על ישראל בלבד נגלה אלא על כל האומות"כשנגלה הקב 58908 

אמרו לו כל עצמן של אותן , אמר להם לא תרצח? אמרו לו מה כתיב בה, להם מקבלין אתם את התורה 58909 

וכך , (ילקוט ברכה) ל כך הבטיחו אביו ועל חרבך תחיהוע, והידים ידי עשו´ אנשים אביהם רוצח הוא שנא 58910 

אביהם עשיו שאל על הבכורה , בכל גוי נמצאה איזו מידה שהיא מנוגדת לתורה שלא היה בכוחם לקבלה 58911 

אמר אני הולך למות על , אמר לו יעקב כמה אזהרות ועונשין ומיתות תלויים בה? מה טיבה של עבודה זו 58912 

 58913 .כ מה לי חפץ בה"ידה א

על זה אנו אומרים אבינו , קפץ לתוך ימה של תורה והקדימו נעשה לנשמע, שראל לא שאל שאלותהכלל י 58914 

ה שלא "גם זה היה בטחון בהקב, מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים כן תחננו ותלמדנו 58915 

 58916 אל וכן אמרוגם כאן מצינו כי זוהי מדרגה עליונה בנשמת ישר, יעמיד עליהם מצוות שלא יוכלו לעמוד בהן

ולכל אחד ואחד , בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת, (.ח"שבת פ) 58917 

, ´תוס, שני כתרים מזיו שכינה, י"רש, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, מישראל קשרו לו שני כתרים 58918 

 58919 .שני כתרים של הוד היו לפיכך כשנטלם משה קרן עור פניו

ה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעיה וקא מייץ בהו וקא ההוא צדוקי דחזיי 58920 

ברישא ! ל עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו"א, מבען אצבעתיה דמא 58921 

ל אנן דסגינן בשלימותא כתיב בן תומת "א! איבעיא לכו למשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו 58922 

 58923 !הנך אינשי דסגן בעלילותא כתיב בהו וסלף בוגדים ישדם, חםישרים תנ

ענה לו רבא כי לא , הצדוקי דימה שקבלו את התורה בבהילות ומתוך התפעלות לכן לא שאלו מה כתוב בה 58924 

שהן מידות של רוממות נפשו , והן המידות המביאות לידי בטחון, בהילות היתה שם אלא תמימות וישרות 58925 

, שהכלל ישראל הוא סוג חמישי של ארבעת הסוגים (ז"ל´ הכוזרי א) דברי ידועים, של הכלל ישראל 58926 

החי כח , את הצומח מעמיד כח הצמיחה, לכל סוג יש כח מיוחד המעמיד אותו, מדבר, חי, צומח, דומם 58927 

ש נבין כי "לפי דברי הרא? הכלל ישראל סוג חמישי מהו הכח המעמיד אותו, המדבר כח הדיבור, החיות 58928 

 58929 .(ב"עלי שור ח)  .הוא סגולת ישראל על כל העמים, הכלל ישראל הוא הבטחוןהכח המעמיד של 

 58930 

 58931 מאמר שלה

 58932 .(ז"ד ט"שמות י) ואתם הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה

ה הכניס אותם בו כדי "מצב שהקב, לפני קריעת ים סוף כאשר כל ישראל עומד בפחד מארבעת הרוחות 58933 

ה למשה "מיד לאחר שהתפללו אמר הקב, (א"ר כ"שמו) ש במדרש"יעו למדרגה מעולה בתפילה וכמשיג 58934 

לא נכנסו ישראל במצב זה אלא למען , כבר קדמה תפלתן של בני לתפלתך, מה אתה עומד ומתפלל 58935 

הרם את מטך ונטה את ידך , דבר אל בני ישראל ויסעו, ועכשיו שהתפללו אין זקוקים לצעקתך, התפילה 58936 

אמר , ה"ואז התחילה שקלא וטריא בין משה להקב, אבל משה לא הרים עדיין את המטה, ים ובקעהועל ה 58937 

אשר , (´ירמיה ה)ב  והכתי, אתה אומר לי שאקרע את הים ואעשה את הים יבשה, ה"משה לפני הקב 58938 

 58939 .שמתי חול גבול לים

קל וחומר , אשר הוא חפץאינו רואה לנגד עיניו כי אם את , בשעה שיש לאדם נגיעה לאיזה דבר שחפץ בו 58940 

שאז אינו מסוגל כלל , ה בכבודו מצוה עליו"בן בנו של קל וחומר כאשר הקב, כשהנגיעה היא לשם מצוה 58941 

במעשה זה למדים אנו עד כמה חייב אדם להיות עיניו פקוחות , לראות דבר נוסף על מה שהוא עסוק בו 58942 

גם צדדים נוספים הסותרים למה שהוא לא ימנע בעדו לראות ´ עד שאפילו ציווי ה, בביקורת על עצמו 58943 

 58944 .ה"ולשטוח את הקושיא לפני הקב, עומד לעשות

אני הוא שהתניתי עמו מתחילה , יקוו המים´ כתיב ויאמר א, ה לא קראת מתחילת התורה"אמר לו הקב 58945 

ה "הרי שגם הקב, לתנאו שהתניתי עמו מתחילה, שנאמר וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, שאני קורעו 58946 

, הבה ונלבן אותה סוגיא שאתה שואל, וענה לו כביכול כאדם האומר לתלמידו יפה שאלת בני, הסכים עמו 58947 

 58948 .ועל ידי זה יתישבו לך שתי הסוגיות

אמר לו הים , כיון שהלך לקרוע את הים לא קיבל עליו להקרע, ה והלך לקרוע הים"מיד שמע משה להקב 58949 

כיון ששמע משה כך הלך ואמר , ´נבראת בוואתה ´ אני גדול ממך שאני נבראתי בג, מפניך איני נקרע 58950 

משה רבינו ידע , בודאי שהיה בכחו של משה לבקוע את הים כנגד רצונו, ה אין הים רוצה להיקרע"להקב 58951 

בדרך כלל אדם הבא לפעול איזה פעולה ובלבו שהוא מקיים בזה , את כחו ואת אשר ניתן לפעול במטה 58952 



, ואילו כאן עומד משה רבינו לקיים שליחות ודאית, רכואינו חושש מלהכות את כל העומד בד, ´שליחות ה 58953 

 58954 .והוא מחזיר את טענת הים שאינו רוצה להיקרע

עליו להבחין ´ ואפילו כשבא לעשות קידוש ה, שוב למדנו עד היכן מוטלת החובה להתעלם מכל נגיעה 58955 

מה , שם המדרשה וכפי שמסיים "וגם לזה הסכים עמו הקב, ´בהבחנה דקה אולי יהיה איזה פגם בקידוש ה 58956 

ראה שנתן , ה וברח שנאמר הים ראה וינס"מיד ראה להקב, ה נתן ימינו על ימינו של משה"עשה הקב 58957 

 58958 .ועלינו להתבונן בשקלא וטריא זו שבין הים למשה, ה יד ימינו על משה ולא יכול לעכב וברח מיד"הקב

כי בששת ימי המעשה , ביאורה של מעלה זו היא, ´ואתה נבראת בג´ אני גדול ממך שאני נבראתי בג 58959 

וממילא דבר שנברא , ומדי יום התחזקה ההתגשמות בעולם, נתוספו מידי יום נבראים גשמיים חדשים 58960 

אמנם מאידך גם ידענו מחילוקי , גדול מדבר שנברא לאחר ששת ימי המעשה, לאחר שלשת ימי מעשה 58961 

כי המדבר הוא , ביותר ובזה עומד האדם שנברא בששי בדרגה הגבוהה, דרגות של דומם צומח חי מדבר 58962 

 58963 .הרוחני ביותר

אז עומד הוא על מדרגתו , כל עוד שהגשמיות שבו שולטת, כי בזה תלוי האדם בבחירתו, ואין כאן סתירה 58964 

אבל מאידך הלא בכח האדם להגביר את הרוחניות שבו ולבטל , במדרגה הנמוכה ביותר בבריאה, הגשמית 58965 

על ידי , וכיצד מבטל האדם את הגשמיות, בריאה כולהובתור רוחני הרי הוא גדול מכל ה, את הגשמיות 58966 

, ´חי יותר בהכרה שהוא כולו תחת יד ה, ה"וככל שמבטל את האני שבו כלפי הקב, ה"התבטלותו אל הקב 58967 

 58968 .ה"על ידי זה מתקרב יותר ויותר אל הקב

ה נתן "התשובה היא הקב, ´ואתה נבראת בו´ ומעתה מובן כי לטענת הים אני גדול ממך שאני נבראתי בג 58969 

בפיו ´ ולא שהוא נושא את שם ה, ´ר בא מכחו כי אם בשם ה"כלומר אין מש, ימינו על ימינו של משה 58970 

ה עד שלא נשאר בו "שמבטל עצמו כלפי הקב, ה מוליכו"אלא שמי שרואה את משה רואה את הקב, גרידא 58971 

 58972 .שום עצמיות

כשמתעלה האדם , ה"אתו של הקבאמר לו הים מפני אלקי יעקב מפני יר, אמר לו משה מפני מה אתה בורח 58973 

כמה חורבנות , לנוכח התעלות זו בטל כל הטבע והוא בורח, ה"עד שרואים על כל מעשיו את הנהגת הקב 58974 

אלא שלא הבינו שצריך לבטל את הנגיעה , נגרמו על ידי אנשים שהעמידו להם מטרה לשם שמים 58975 

אבל מאחר , לה היתה טובהההתח, ועל כן בדרכם אל הטוב פוגעים בכל העומד בדרכם, שבמעשיהם 58976 

הרי במקום לתקן , (ו"מגילה ט) ששכחו לחשב כל צעד שיהיה מכוון ככולהו תנאי וככולהו אמוראי 58977 

 58978 .החריבו

י ליטול רשות "ופירש, (´שמות ד) כאשר נצטוה משה לילך למצרים כתוב וילך משה וישב אל יתר חתנו 58979 

אבל משה , ה הוא הולך"הרי בשליחות הקבש, בעל נגיעה היה מוצא מקום לוותר על זה, שהרי נשבע לו 58980 

ואדרבא אם לא היה שב ליטול רשות גם שליחותו , שלא לעבור על השבועה´ רבינו ידע שגם זה רצון ה 58981 

כי לא היה זוכה , אם לא היה מבטל את הנגיעות הללו לא היה מטיל פחד על כל האומות, היתה נפגמת 58982 

 58983 .יקרא עליו´ ששם ה

ל "אלחנן זצ´ ר ר"ממו, באותה שעה עליו לשמור את עצמו מפני הנגיעה, בלפעמים בא אדם לבנות דבר טו 58984 

באותה עיר היה רב שגם היה תלמיד חכם , שפעם אחת הגיע לעיר אחת כדי לייסד שם ישיבה, שמעתי 58985 

, אלחנן בעירם כולם באו אצלו´ כשראו בני העיר שר, אלחנן´ אבל לא במידה של גדול הדור כר, ולמדן 58986 

 58987 .פוגם בכבודו של הרב נטל את הישיבה ונסע משם ר שהוא"כשנוכח מו

אלא שאדם גדול יודע כי בנין , אדם שאינו גדול יאמר מה איכפת לי והרי חייבים ללמד תורה ולחזק העיר 58988 

ה ומשיב "הוא חוזר אל הקב, אם כבודו של הרב יפגע מכך נוסעים, חייב להיבנות בלי שום טענה ופקפוק 58989 

אמר , (´ר ג"שמו) ואמרו במדרש, ימים לילך ולהציל את ישראל´ ירב זוכן משה רבינו ס, לו טענת הים 58990 

 58991 .בשביל כך לא היה מבקש לילך, משה עכשיו אכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר

איתרע שבאותו שבת הגיע עוד בחור , א כשהגיע לפרקו ובא אצל חותנו לעתיד לשבת"מספרים על הגרעק 58992 

א לישא דרשתו בבית "וכפי הנהוג אז הוצרך רעק, רוא הכי"לאותה העיר בנוגע לשידוך אחר ורעק 58993 

וחותנו , דיבר חצאי דברים ונתבזה שם בבזיונות נוראים, אולם בחששו לכבודו של הבחור השני, הכנסת 58994 

ובמוצאי שבת נגמר השידוך אצל , כ עלה הבחור השני ונשא את דרשתו"ואח, כעס על מי שהציע לו אותו 58995 

א מחותנו שינסהו בשבת "ר שאותו בחור עזב את העיר ביקש רעקלאח, אותו בחור וחזר בכבוד לעירו 58996 

והסביר שהוכרח להצניע את עצמו מפני , ואז ראו כולם את כח תורתו וחותנו ביקש ממנו מחילה, הבאה 58997 

 58998 .הבחור השני שלא יתבייש על ידו

א כשאדם ב, על אחת כמה וכמה גדול הקלקול בנגיעה שאינה לשם שמים, דיברנו מנגיעה לשם שמים 58999 

כמה התגשמות , ומתוך כך הותר בעיניו לדבר על הזולת ולסבב בכל מיני טצדקי, לעשות איזה ענין פרטי 59000 

או , ולפעמים מגיע הדבר אפילו לעקירת הלכות מפורשות כהשגת גבול וכדומה, מכניס אדם בעצמו בזה 59001 



ועל , הכונות אם חבירך עוור אבל היושב בשמים הוא רואה כל המעשים וכל, להשיא עצה שאינה הוגנת 59002 

 59003 .´אני ה´ זה נאמר ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מא

ולא להתבלבל מפני מצבים אלא לברר הכל שיהיה מכוון על , נתחזק בהנהגתינו שיהיה הכל בדרך האמת 59004 

הגם שבשכלנו אין אנו מבינים אותה עלינו לקיימה בלא , וכאשר עומדת לנגדנו מצוה, פי דעת התורה 59005 

, ולמי שיש שאלה אין זה אלא מחסרון בתורה, ל השאלות גנוזות בתוך התורההתשובות לכ, קושיות 59006 

הם השייכים לדעת את , ולמצוא את התשובה אי אפשר אלא לאלה הלומדים ושקועים בתורה יומם ולילה 59007 

 59008 .(ז"מערכי לב רי)  .דעת התורה

 59009 

 59010 מאמר שלו

 59011 .(´ד כ"שמות י) ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה

באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה , אמר רבי יוחנן מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה 59012 

כי גבהו שמים מארץ , (7´מגילה י) ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה"אמר הקב, ה"לפני הקב 59013 

ה "חוקה הנהגת הקבנעלים ונשגבים הם דרכי שמים ור, כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם 59014 

 59015 .עד שכמעט ואין יכולת להבין ולידע דרכי שמים, מדרכי בני אדם

, בזמן אהבה אהבה ובעת שנאה שנאה, אך בעידנא דריתחא אין רחמים, דרכי אנוש בשעת רחמים רחמים 59016 

אף בשעת , ארך אפים וגדול חסד´ חנון ורחום ה, ת אף בעת הכעס והעונש יש רחמים"ואילו הנהגת השי 59017 

ה הוא "חסד הקב, כי טוב כי לעולם חסדו´ והיינו דאיתא הודו לה, אף וכעס מאריך אף ורב חסדחרון  59018 

 59019 .ת לאין שיעור"ואף בעת העונש והדין מלאים חסדיו של השי, תמידי ונצחי

, דבעת קריעת ים סוף ביקשו מלאכים לומר לפניו שירה, ל"ל מתעורר מהא דאיתא בחז"הסבא מקעלם ז 59020 

ת וגודל "ראו מלאכי השרת את חסדי השי, טובעין בים ואתם אומרים שירהה מעשה ידי "אמר הקב 59021 

ה מכך כי בשעה שמעשי ידיו טובעים "ומנעם הקב, נפלאותיו בקריעת ים סוף וביקשו לומר שירה לבוראם 59022 

ולא יתכן לומר שירה , ה וכעין אבילות לפניו"כ רבה טובת הקב"כ, בים ונידונים למיתה אין זו שעת שירה 59023 

 59024 .בשעה זו

ת ובהנהגתו עם המצרים כאילו "נראה לכאורה למתבונן בדרכי השי, בעוסקינו בפרשיות יציאת מצרים 59025 

ואני אקשה את לב פרעה ונתתי את ידי , ה למשה"דהרי עוד לפני תחילת המכות אמר הקב, משחק בם 59026 

ו הנהגת ואיל, שלא ישלח פרעה את ישראל ורק ביד חזקה יגרשם מארצו´ נמצא דגלוי לפניו יתב, במצרים 59027 

ה בפרעה והזהירו כאילו "התרה הקב, ב חודש היו באופן אחר"ת עמו במשך כל ימי המכות שהם י"השי 59028 

 59029 .ובידו להוציאם ממצרים

´ וחד אמר ז, ימים היתה המכה´ ד ימים היה מתרה בהם וז"נחמיה כ´ אמר ר, (ב"ט י"י) איתא במדרש 59030 

שה מכה זו שאני שולח יותר קשה היא ה למ"אמר הקב, ד ימים היתה המכה"ימים היה מתרה בהם וכ 59031 

ה אף שיודע "כ רבה וגדולה היא מדת טובו של הקב"אלא כ, מהראשונות לך והזהר אותו שישלח את עמי 59032 

כי אין מדת הרחמים , מ עומד ומתרה בו כאילו יכול לשלח את ישראל"מ, שלא ישלח את בני ישראל 59033 

 59034 .ה"ואף בעת העונש מלאים רחמיו של הקב, נוגעת במדת העונש

ת "וסיבת רחמי השי, ולכן אין סתירה בין מדה אחת לחבירתה, ה הם ללא גבול ותכלית"מדותיו של הקב 59035 

ואף שאיננו יודעים , כי אף הרשעים עשויים בצלם אלוקים וחביב אדם שנברא בצלם, על אומות העולם 59036 

כי גבהו שמים  ,ה וכח מדותיו"מ כך היא הנהגת הקב"מ, מדות אלו יחד´ ומבינים היאך יתכן שיגעו ב 59037 

 59038 .מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם

שעל אף החרון אף שניתן , וביותר יש להעיר שאף העונש עצמו למרות חומרתו ניתן מתוך מדת הרחמים 59039 

וכדחזינן במכת צפרדעים שנאמר ובכה ובעמך יעלו , ת מתוך מדת הרחמים"מ נתנן השי"מ, במכות 59040 

ועיין , ו הצפרדעים נכנסים בבני מעיהם ומקרקריםמלמד שהי, (ה"סנהדרין פ) ל"ואיתא בחז, הצפרעים 59041 

וקשה היאך , דאותם הצפרדעים היו מין דג היוצא מן המים וחוטף בני אדם, שכתב (ז"כ´ ז)א  באבן עזר 59042 

 59043 .נשארו בחיים

והיתה המכה מדודה ושקולה להענישם וליסרם אך להותירם , אלא כן הדבר שאף העונש ניתן מתוך הטבה 59044 

והמתבונן בזה יראה נסים גלויים שנעשו להם בזה גופא , עים אלא אף בשאר המכותולא רק בצפרד, בחיים 59045 

ובזה גופא , ת"ג שלאחר כל מכה ומכה וכל ההתראות עדיין לא שמעו בקול השי"ואע, שנשארו בחיים 59046 

וכיון שמצד אחר יש כאן הטבה לכן , ה לאין תכלית"אך אלו הם מדותיו של הקב, עונשם חמור יותר 59047 

 59048 .ה"הזהירם הקב

, ´הרי כי כל תכלית קריעת ים סוף היא למטרה זו שיגיעו מצרים להכרה שאני ה, ´וידעו מצרים כי אני ה 59049 

רק למען שיגיעו מצרים , מ הוצרך כל קריעת ים סוף שזה שינוי הבריאה"ואף כי רשעים גמורים הם מ 59050 

ה "זו בעיני הקב כ חשובה הכרה"מ כ"מ, ואף שהכרה זו תהא בשעה האחרונה בחייהם, ´להכרה כי אני ה 59051 



ואף לרשעים גמורים ובעת תוקף מדת , ה לאין שיעור"ז מכח הטבתו של הקב"וכ, שהשתדל לעשותה 59052 

 59053 .מ לא כלו רחמיו ומשתדל להיטיבם באחריתם"מ, הדין

שהנה בשעה שאדם רואה שמעשי ידיו , לו היו יסודות אלו ברורים לנו היינו משתנים הרבה מארחות חיינו 59054 

מדמה בנפשו כי כשר והגון הוא ומעשיו ראויים לפני המקם , חלה אינה פוגעת בומצליחים וכל פגע ומ 59055 

ואף בשעת , ת וחסדיו"אך כאשר יידע גודל רחמי השי, שהרי רואה בעיניו סייעתא דשמיא במעשיו, ה"ב 59056 

ויחשוש שיתכן ולרשע , שוב לא יבטח במעשיו´ ואף לרשעים וחטאים חנון ורחום ה, הכעס לא כלו רחמיו 59057 

 59058 .מ אינו מונע חסדיו מאתו למרות חטאיו"ומ, ה"עיני הקביחשב ב

מכל מקום רבה כל כך הטבת , ומה רשעי אומות העולם ובשעת העונש והכעס, ויש להוסיף ולהבחין בזה 59059 

וסיבה זו גרידא מביאה לרחמים וחסדים גדולים , וזה מחמת מעלתם שנבראו בצלם אלוקים, ה עליהם"הקב 59060 

, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, ם"שמעלתם גדולה משל העכוכ כלל ישראל "עאכו, לאין סוף 59061 

ת "ומעתה נתבונן כמה רבים רחמי השי, וידועה גודל אהבת האב לבניו שעדיפה מאהבת אדם את עצמו 59062 

 59063 .וחסדיו על ישראל

ה הוא "שהרי רצון הקב, ה בשעה שישראל שרויין בחטא"ויש להוסיף ולהתעורר כמה גדול צערו של הקב 59064 

בשעה שאדם מישראל שרוי בצער שכינה מה אומרת קלני , (.ו"סנהדרין מ) ל"ישראל ואיתא בחזלהיטיב ל 59065 

על , ה כאילו מרגיש באותו הצער"ומה בצער גופני של ישראל גדול צערו של הקב, מראשי קלני מזרועי 59066 

 59067 ת מכיר ויודע כמה חמור"ובפרט שהשי, ה"אחת כמה וכמה החטא שהוא צער נפשי כמה רב צערו של הקב

 59068 .ה על חטאת ישראל"כ בודאי רב צערו של הקב"וא, העונש עבור כל עבירה ועבירה

ת בעת חטאת "שכאשר ידע מה רב צערו של השי, הערה זו חייבת לעורר את האדם ולמנוע ממנו לחטוא 59069 

וראו נא דאף בעת , ת"ישתדל ביתר שאת להמנע מחטא כדי שלא יגיע למצב של גרימת צער להשי, ישראל 59070 

כ בעת "עאכו, עד כדי מניעת המלאכים לומר שירה לפניו, ה בצער"ם ועונשם שרוי הקבחטאת המצרי 59071 

 59072 .צערן של ישראל

ה בשעה שכלל ישראל שרויים בתשובה ובמעשים "מה רבה שמחת הקב, וכן יש להתבונן לאידך גיסא 59073 

ול י עשיית הטוב יכ"וע, שהרי מרוב מדת חסדו רוצה בטובת ישראל ושואף בתקנתם הרוחנית, טובים 59074 

ז יכול "ה שמח במעשיו בשעה שעושים רצונו שעי"שהקב, במעשיו´ והיינו דכתיב ישמח ה, להיטיב להם 59075 

כ ככל שרב "וא, ה יודע ומכיר מה רב השכר הצפוי לישראל בעשותם המצוות"ובפרט שהקב, להיטיב להם 59076 

 59077 .הוא השכר כן רבה שמחתו שיזכו ישראל בשכר זה

י קיום המצוות "כי ע, השאיפה והרצון לעשות רצונו של מקום דברים אלו חייבים להגביר בנפשינו את 59078 

וסייעתא דשמיא יש לאדם השואף באמת ובתמים ´ ומעתה כמה רב עזר ה, ה"מגבירים אנו חדות הקב 59079 

ה ששואף לטובתן של "שכביכול עשיית המצוות הוא עסקו של הקב, ה"לקיים מצוות ולעשות רצון הקב 59080 

אור יחזקאל )  .ה שיוכל למלאות שאיפותיו ורצונותיו"הו הקבומה פשוט הוא שבודאי יעזר, ישראל 59081 

 59082 .(א"רכ´ עמ´ ג

 59083 

 59084 מאמר שלז

 59085 .(א"ד כ"שמות י) את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים´ ויולך ה

ד הים "בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים לישראל הה, שמעון איש קטרון אמר, (ז"ר פ"בר) ל"איתא בחז 59086 

הנסים הגדולים שהצילו את ישראל ממצרים ופתחו , בזכות ויעזב בגדו בידה וינס החוצה, אה וינסר 59087 

אותה התופעה הגדולה שהפליאה את כל העולם והחרידה עמים , לפניהם את הדרך בכניסתם לארץ ישראל 59088 

כל זה , םכדכתיב שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת אז נבהלו אלופי אדו, רבים מפחד אלקי ישראל 59089 

היתה חסרה לנו אותה שירת הנצח של משה ובני ישראל בספר , ואלמלא זכות זאת, בא בזכותו של יוסף 59090 

 59091 .הרי כמה גדול היה יוסף וכמה השפיע לדורות מעשה אחד של אותו צדיק יסוד עולם, התורה

שאין , שומיד בצאתו מבטן אמו ראה בו יעקב המלאך המושיע את ישראל מע, מצינו מעלות רבות ביוסף 59092 

והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה , (´עובדיה א) זרעו של עשו נמסר אלא בידי זרעו של יוסף שנאמר 59093 

, היה זיו איקונין שלו דומה לו, (ג"ב קכ"ב) ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהי שריד לבית עשו 59094 

כל מה שלמד בבית מדרשם של ומסר לו את , ומשום כך אהב אותו יעקב בחיר האבות מכל אחיו שבטי יֿה 59095 

ועשה לו כתונת פסים לאות , מפני גדולתו לקח את הבכורה מראובן ונתנה ליוסף, (ד,ר פ"בר) שם ועבר 59096 

 59097 .(ז"ספורנו ל) שיהיה הוא המנהיג בבית ובשדה כי היכי דלשתמען מיליה

אם , ים בול על הכתוב הנמצא כזה איש אשר רוח אלק"וכן דורשים חז, גדול היה בחכמה מעשרה אחיו 59098 

הוא עמד בנסיונות יותר גדולים מכל , (´ר צ"בר) אנו מהלכין מסוף העולם ועד סופו אין מוצאים כזה 59099 

את יוסף ויט אליו ´ ויהי ה, ועל כן נאמר עליו מה שלא נאמר על אברהם שהוא תחילה לאבות, האבות 59100 



ברם , והזדעזע כל העולם אין איפוא פלא שכה גדולה זכותו של יוסף שבגללו נקרע הים לבני בניו, חסד 59101 

 59102 .שנקרא בשפת התורה בשם הבאת דיבה, מופלא הדבר שבצדיק עולם זה מצאה התורה פגם כל שהוא

ואי אפשר היה לפי ראות בני האדם אפילו , אין כל ספק שבאותה דיבה לא היה אף נדנוד קל של לשון הרע 59103 

האלה היו רק לשם שמים כדי ואדרבה כל הדברים , למצוא בה אף שמץ קטן של רע, של גדולי עולם 59104 

ובכלל ידועה , שאלמלא כן היה יעקב אבינו נתבע שקיבל לשון הרע מיוסף, לקיים מצוות תוכחה וכדומה 59105 

הם כל , ל שכל דברי הביקורת המפורשים בתורה נביאים וכתובים על האישים הנזכרים בהם"השקפת חז 59106 

ואפילו מלאכי השרת ´ גם נביאי ה, ליםכך דקים ועדינים עד שכל בריה שבעולם גם החכמים היותר גדו 59107 

 59108 .כביכול´ זולת התורה הקדושה הנתונה מפי ה, לא היו מכירים בהם

אתה אמרת חשודין הן על , והנה לא עמדו ליוסף כל זכויותיו ונענש על הבאת דיבה זו בעונשים גדולים 59109 

אתה אמרת , יםחייך שאפילו בשעת הקלקלה שוחטין ואוכלים שנאמר וישחטו שעיר עז, אבר מן החי 59110 

חייך , אתה אמרת תולין עיניהן בבנות הארץ, מזלזלין בבני השפחות וקורין להם עבדים לעבד נמכר יוסף 59111 

 59112 .(ד"ר פ"ב) שאני מגרה בך את הדוב שנאמר ותשא אשת אדניו

ואף יעקב , כל הצרות הללו באו על יוסף הצדיק בשביל פגם דק מן הדק שאין כל בריה יכולה לעמוד עליו 59113 

ומאות שנים , וכל היסורים הגדולים הללו באו על יוסף למרק את הכתם הקל הזה, לא הכיר בואבינו  59114 

 59115 .ומצאו לו סמוכין להוצאת הדיבה של המרגלים, לאחר מכן הזכירו לו את אותו הפגם

למטה יוסף למטה , למטה אפרים הושע בן נון, הנה בין שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ 59116 

ולכך הוזכר שמו על , ל כאן שקליה יוסף למטרפסיה לפי שהוציא דבה"ומפרשים חז, ימנשה גדי בן סוס 59117 

ובכל המקומות נזכר על מטה , מטה מנשה שהיה ממוציאי דבה על הארץ ולא על אפרים שלא הוציא 59118 

 59119 .(ג"דעת זקנים במדבר י) אפרים

הגדולים הממרקים  ועם כל היסורים, אמור מעתה שכל המעלות אי אפשר להן לחפות על פגם קל ביותר 59120 

לא יתעלמו לאחר דורות גם מהפגמים ויענש , יחד עם הזכויות שנקבעות לדורות, עוונותיו של אדם 59121 

וכמו בזכויותיהם כן גם בפגמים , הוי אומר שעצמיות האדם נצחית היא ועל כן פעולותיו נצחיות, עבורם 59122 

 59123 .(ז"מ´ אור הצפון ב)  .הקלים שבהן יש מעין נצחיות

 59124 

 59125 מאמר שלח

 59126 .(ב"ד כ"שמות י) או בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומהויב

, זה אומר אני יורד תחלה לים וזה אומר אני יורד תחלה לים, מאיר אומר כשעמדו שבטים על הים´ ר 59127 

שם בנימין צעיר רודם שרי ´ שנא, מתוך שהיו עומדין וצווחין קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחלה 59128 

שנאמר שרי יהודה , התחילו שרי יהודה מרגמין אותם באבנים, רודם אל רד יםאל תקרי , יהודה רגמתם 59129 

נכנס לחדרו אמר , למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים אחד גדול ואחד קטן, משל למה הדבר דומה, רגמתם 59130 

 59131 .שעות´ ואמר לגדול העמידני בג, לקטן העמידני עם הנץ החמה

והקטן אומר לי , שעות ביום´ אמר לו לא אמר לי אלא בג, בא קטן להעמידו עם הנץ החמה ולא הניחו גדול 59132 

אמר להם בני שניכם לא כוונתם אלא , מתוך שהיו עומדים וצווחין ניעור אביהם, אמר עם הנץ החמה 59133 

´ שנא, שרתה שכינה בחלקו? מה שכר נטלו בני בנימין שירדו תחילה, לכבודי אף אני לא אקפח שכרכם 59134 

שרי יהודה ´ זכו למלכות שנא? ומה שכר נטלו חלקו של יהודה, עליוישכון לבטח ´ לבנימין אמר ידיד ה 59135 

 59136 .(´ה´ מכילתא פ) ואין רגימה אלא מלכות, רגמתם

שם הוזהר בנו הגדול להעמידו , והנה לכאורה אינו דומה כלל ענין הצווחין של הים לצווחין של בני המלך 59137 

, ע מנוחתו של אביו להעירו משנתוכ בדין יקפח לבנו הקטן ולא להניחו להפרי"וע, דוקא בשלשה שעות 59138 

ולכל אחד היתה הבחירה לקפוץ , אולם במעשה הים הלא לא הוגבל לא לשבט בנימין ולא לשבט יהודה 59139 

כ מה פשעו של שבט בנימין שבחר להיות זריז ומשובח לקפוץ חיש מהר לים לקיים "וא, לים מתי שירצה 59140 

 59141 .כדי רגימה לכתר מלכות ולמה זכה שבט יהודה בעד קנאתו זו עד, ציוויו של מקום

הכוונה מירידה של מי יהיה , ואפשר לבאר שהצווחים של שבטי יהודה ובנימין מי יורד תחילה לים 59142 

שבט יהודה טען שאם יתחילו גדולים וזקנים שדעתם מיושבת עליהם לעשות הדבר ? יותר גדול´ הקידוש ה 59143 

לא כן , וילכו בעקבותיהם לקפוץ לים אז כל השבטים ינהרו אחריהם, להקיף הדבר מכל הצדדים, במתינות 59144 

כתות נעשו ´ ל ד"וכמו שאמרו חז, אז אפשר שיתפרש ירידתם לים מפני היאוש, כשיקפוץ קטן שבשבטים 59145 

 59146 .(´מכילתא בשלח ב) ואחת אומרת לשוב מצרימה, אחת אומרת ליפול אל הים, על הים

לא עמדו לעיין היטב , רההרי שהיה אפשר לתלות שירידתם לים מתוך יאוש או מתוך התפעלות יתי 59147 

כי ימצאו כאלו שיתלו ירידתם , ואדרבא תגדל המבוכה, כ לא יגיע הקידוש השם הראוי"וא, ולהקיף הענין 59148 

ולקיים ציוויו ´ אולם שבט בנימין שידע שחפצו לקפוץ מפני התרגשותו לקדש ה, לכת שאמרו נפול לים 59149 



כ "וע, ונתו הרצויה ויחלש לכבוש יצרוחרד מלהחמיץ ההזדמנות פן תתקרר הרגשתו וכו, במסירת נפש 59150 

 59151 .ת"בחר לקצר בחשבונות כדי להזדרז לעשות רצון הבוי

כי , בקפיצתו המהירה´ שלפי דעתו קיצר בקידוש ה, ועתה כדין מצא שבט יהודה לרגום את שבט בנימין 59152 

ה הודיע להם שיקר וחביב "והקב, יהיה מקום להרהר שלא נעשה מתוך ישוב הדעת של הכרה ברורה 59153 

ולקפוץ לים , ושבט בנימין שסבר למהר ולהזדרז בגבורת הנפש, עיניו מעשה שניהם שכוונו לכבודוב 59154 

מפני שלבו , חופף עליו´ ידיד ה´ שרתה שכינה עליו שנא, בהקדם האפשרי מיראתו שלא יתרפה בינתיים 59155 

, ל מקוםשקשה לו לעצור רוחו מבלי להקדים למלאות רצונו ש, הוא לב של ידיד נאמן האוהב אהבה עזה 59156 

להראות שכוונתו רצויה מאוד ומכוין , כ זכה שהבית המקדש שהוא מקום השראת השכינה יבנה בחלקו"ע 59157 

 59158 .ק שורה עליו"לדעת המקום ורוה

לגשת אל הקודש במתינות וישוב הדעת , ה מדה כנגד מדתו הטובה"כ הקב"אמנם לשבט יהודה שילם ג 59159 

ואמודי אמיד , ורת הנפש חזקה לא חת מפני כלובאשר יש לו רוח גדול וגב, ´בשביל להרבות כבוד ה 59160 

כי עומד חזק מצור בשביל , הודה ולא בוש במעשה תמר, נפשיה כי הסכמתו חזקה שלא לוותר על האמת 59161 

וזאת המדה ראויה למלכות , כ כדאי והגון לעיין במתינות כדי להוציא הדבר ברור כשמלה"וע, האמת 59162 

 59163 .(ז"א ט"המוסר והדעת ח)  .מלכותושלם לשבט יהודה ב, שתקיים הוו מתונין בדין

 59164 

 59165 מאמר שלט

 59166 .(ח"ד כ"שמות י) וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה לא נשאר בהם עד אחד

ע אתה גזרת על אומה זו "רבש, בשעה שיצאו ישראל ממצרים פתח עוזא שר של מצרים ואמר לפניו 59167 

, ו שנה ועדיין לא הגיע זמנם לצאת"עבדו אלא פולא , שיהיו משועבדין תחת אומה שלי ארבע מאות שנה 59168 

ה ואמר לעוזא יש לי "שתק מיכאל באותה שעה השיב הקב, ה למיכאל להחזיר לו תשובה"אמר לו הקב 59169 

ואמרתי לו , כלום נתחייבו אלא בשביל דבר אחד שדבר אברהם במה אדע כי אירשנה, ללמד זכות על בני 59170 

 59171 .(ילקוט שם) חק נעשו גרים וכבר שלמו ארבע מאות שנהומשנולד יצ, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם

שאפילו מלאכי מעלה סניגוריהם של ישראל אין מגיעים , ה כביכול"עד היכן מגעת מידת טובו של הקב 59172 

שהרי יצחק אבינו כאשר היה בארץ פלשתים נאמר בו וילך הלוך וגדל עד כי גדל , לעמקות של מושג זה 59173 

ת גם תקופה זו "ובכל זאת כלל השי, (ר"בר) כספו וזהבו של אבימלךזבל פרדותיו של יצחק ולא , מאוד 59174 

שמשום אי נעימות כלשהי שנגרמה , היא כה מקיפה ועמוקה´ אלא שמידת טובו ית, בכלל הגלות והגירות 59175 

 59176 .(ל"מהר) נכלל גם מצב זה בתקופת ועבדום וענו אותם, ליצחק שנאמר ויקנאו בו פלשתים

ע נקראת "רבש, ה ואמר לפניו"ים עמד עוזא של מצרים לפני הקבה להטביע את מצר"בשעה שבקש הקב 59177 

כלום , למה אתה רוצה להטביע מצרים, צדיק וישר ואין לפניך לא עולה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד 59178 

כבר נטלו שכרן כל כסף וכל , בשביל ששעבדו בהם אתה רוצה לטבען, הטביעו בני מבניך או הרגו מהם 59179 

 59180 .(ש בשלח"ילקו) זהב שלהן

וכי הגזירה של אם בן הוא והמתן אותו להיכן , בואו ונשתומם כמה מן החוצפה ועזות המצח יש בטענה זו 59181 

וכי שחיטת ילדי ? וכי הצווי של פרעה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו אינו נקרא רצח איום? הלכה 59182 

ה "לפי הקבכיצד מעיזים במצח נחושה לומר כ? ישראל לשם רחיצה בדמם כל יום מילתא זוטרתא היא 59183 

 59184 ?יודע האמת שלא עשו עול

מה יענו ביום הדין הנורא אלו הממשלות שהשמידו , אבל זוהי התמונה האמיתית של רשעי אומות העולם 59185 

מרביצי תורה וסתם יהודים חפים מפשע , עינו בבתי סוהר רבנים וצדיקים, חלק גדול מעם ישראל 59186 

ששרפו מליונים מאחינו , כרו והאומה הנאציתמה יענו היטלר ימח שמו וז, שנשלחו לסיביר לעבודת פרך 59187 

 59188 ?כאשר יהיו נתבעים לפני שופט צדק למה עשיתם כך, בני ישראל בכבשני האש

אולם עמדו מרחוק בשנות , ומה יאמרו אף הטובים שבאומות העולם שלא נתנו ידם לטבח האיום 59189 

וידעו על כל , וטהוריםוראו את העשן העולה מהכבשנים שבו נשרפים יום יום גופים קדושים , ההשמדה 59190 

וכי מה עשינו , הם בודאי יטענו טענת עוזא שר של מצרים? הנעשה ומלאו פיהם מים כאילו לא ידעו דבר 59191 

והיהודים עברו על חוקי ודתי המדינה , ´כגון חוקי נירנברג ומוסקבה וכדו, כל מדינה חקקה חוקים משלה 59192 

 59193 .וראויים לעונש

בתחילה , ה ואמר להם הוו דנין ביני ובין עוזא שר של מצריםה כל פמליא של מעל"באותה שעה כינס הקב 59194 

ולבסוף באו בני כגרים , הבין בחכמתו ונעשו כולם עבדיו, הבאתי עליהם הרעב והעמדתי להם יוסף 59195 

ואמרו למלך , עד שעלתה צעקתם לפני ושלחתי להם את משה ואהרן עבדי, ושעבדו בהם שעבוד קשה 59196 

 59197 .אלקי העברים´ שלהם כה אמר ה

שלא הביא דורון המתינו ואבדוק ´ והתחיל מתגאה ואמר מי ה, יושבין לפניו כל מלכי מזרח ומערב והיו 59198 

ועכשיו רדף אחריהם להחזירם , ולאחר שהודעתי לו את כוחי וגבורתי שלח בעל כרחו, בספרים שלי 59199 



עמך  השיבו לו כל פמליא של מעלה הדין? מי שעשה כזה אינו ראוי לטבעו בים הוא וכל חילו, לשעבוד 59200 

 59201 .(ילקוט שם) ועשה מה שאתה חפץ

יוסף הצדיק לימד , ל הקדושים ברור מללו שנחתם גזר דינם של המצרים על שלא הבינו"הרי שפתי חז 59202 

ואחרי , מכל העשר מכות היה להם להתבונן, משה ואהרן לימדו אותם באותות ומופתים, אותם בחכמתו 59203 

 59204 .כות קיום וראוי לטבוע אותםאין לאנשים האלו ז, שלא למדו כלום מכל הלקחים הללו

באותה , אלא שב עליהם במדת הרחמים, ע יודע אני בעצמי שהן חייבין"באותה שעה ענה עוזא ואמר רבש 59205 

ע אלה ששעבדו בניך שעבוד קשה "רבש, ה ואמר"שעה עמד גבריאל ולקח מלבן של טיט ועמד לפני הקב 59206 

לכך נאמר וירא ישראל את היד , עם ביםה וישב עליהם במדת הדין וטב"מיד חזר הקב? כזה תרחם עליהם 59207 

 59208 .פ שהעונש להטביע את פרעה וחילו הגיע להם על שלא הבינו"אע, ל"הגדולה עכ

באה טענת גבריאל שגם הם לא התנהגו במדת הרחמנות , ה עמם במדת הרחמים"אבל כדי שלא יתנהג הקב 59209 

הרבה יש ללמוד מכל האמור , ה התנהג עמהם במדת הדין הראויה בלי ויתור"ולכן גם הקב, אלא באכזריות 59210 

ואם כן מה מאושר הוא האדם שמתבונן להבין אפילו רמזים קלים , ושורש הכל התביעה על מי שאינו מבין 59211 

 59212 .(הגיוני מוסר)  .מלמדך להועיל´ ש אני ה"כמ, ת מראה לו ומלמדו"שהשי

 59213 

 59214 מאמר שמ

שמות ) ובמשה עבדו´ נו בהויאמי´ במצרים וייראו העם את ה´ וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה 59215 

 59216 .(ת"ד ל"י

ובעת שרוצה אדם , שעניני הנפש ודרכי עבודתם שווים ודומים לעניני הגוף, כלל גדול בעבודת האדם 59217 

ומהם יקח עצה לדעת אף בעניני עבודת , יתבונן בעניני הגוף הגלויים לכל, לידע ולהבין דרכי עבודת נפשו 59218 

נקב קטן בלב , מחלות קטנות וסכנתם גדולה וחמורה מאודהנה ידוע שבעניני הגוף יתכן לעתים , הנפש 59219 

כמו כן בעבודת הנפש יתכן שדברים קלים , האדם או סתימה קלה כל שהיא כבר הוא בסכנת נפשות ממש 59220 

 59221 .ולעתים להיפך בקטנות יכול לתקן את נפשו האבודה, ל"יביאו את האדם לחורבן ואבדון הנפש רח

לכאורה דומה שהסיבה שפרעה , לענות מפני שלח עמי ויעבדוני עד מתי מאנת, ה מפרעה"הנה תביעת הקב 59222 

, שיוציא את ישראל´ או משום חסרון אמונה שלא האמין כלל בציווי ה, לא הוציא את ישראל ממצרים היא 59223 

 59224 .ולכן לא רצה להוציאם ולשחרר את עבדיו, או מפני שהיו ישראל עבדים חינם לפרעה

שלא רצה להכנע ולהשפיל עצמו לקיים , י מאנת לענות מפניעד מת, אך התורה מגלה לנו טעם אחר בכך 59225 

ורק סיבה קטנה , הצדיק ואני ועמי הרשעים´ וכמו שאמר ה, מזה נראה שאמונתו היתה נכונה, ת"ציווי השי 59226 

הוא אשר הזכרנו שלפעמים קטנות , ה מנעה ממנו לשלח את ישראל"זו של אי רצון להכנע לפני הקב 59227 

יסוד זה אינו , ה"ל חורבן מצרים נבע מחמת קטנות זו של אי כניעה בפני הקבכ, מביאה לידי חורבן ואבדון 59228 

ואיננו יודעים כי אף אם נתחזק , ברור לנו כי סבורים אנו שחסרון אמונה וכדומה הם הסיבות לכשלונותינו 59229 

 59230 .אם רק לא נשים לב בדברים קטנים לא נגיע לתכלית, באמונה

נס , ה כל יכול ואין עוד מלבדו"גיע לאמונה ולהכרה שהקבחייב לה, ל"המתבונן בפרשה זו ובמדרשי חז 59231 

ואילו בקריעת ים סוף את , ביציאת מצרים נאמר אצבע אלוקים, קריעת ים סוף גדול יותר מיציאת מצרים 59232 

קריעת ים סוף היה כעין בריאה חדשה , במצרים לקו עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות, היד הגדולה 59233 

, מה מדבר לא חסרת כלום אף בתהומות לא חסרת כלום, ם בתהומות כמדברל ויוליכ"ש חז"וכמ, לגמרי 59234 

הרי שינוי הטבע ממש בריאה , (´א ט"ר כ"שמו) והיה תינוק רוצה תפוח כיון שהרהר בלבו נוטל ידו ונוטלו 59235 

 59236 .חדשה ועולם חדש

, ת הכסףביציאת מצרים נאמר נקודו, (ב"ו כ"י ט"רש) ל"איתא בחז, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף 59237 

ה שיצאו "קיום הבטחת הקב, שגדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים, ואילו בקריעת ים סוף נאמר תורי זהב 59238 

שבדרך זו , שלקחו המצרים עמם כל האוצרות שהטמין יוסף במצרים, ברכוש גדול נתקיימה בביזת הים 59239 

נוראות להתבונן , לושהבטיחם שיקבלו לעצמם כל האוצרות הל, השפיע עליהם פרעה לרדוף אחרי ישראל 59240 

כדי שתתקיים , שכל אוצרות יוסף הגיעו לידי ישראל בביזת הים, בדרכי שמים איך נתגלגלו הדברים 59241 

 59242 .כ יצאו ברכוש גדול"ת ואח"הבטחת השי

ל ראתה שפחה על הים מה שלא "ש חז"כמ, מלבד כל זאת היתה התגלות נבואה מפורשת בקריעת ים סוף 59243 

כאשר נתבונן בענין , ´ז הגיעו ליראת שמים ויראו העם את ה"ועי, אהראה יחזקאל בן בוזי במראה הנבו 59244 

ה "בראותנו את גודל הנקמה שעשה הקב, ת"צריך להכנס בקרבנו יראה ופחד מעונשי השי, קריעת ים סוף 59245 

וכאילו הבעל צפון מונע את ישראל , וכאילו כביכול נתאכזר על בני ישראל שסגר עליהם המדבר, במצרים 59246 

והיא הנקמה אשר עשה , כך רדף פרעה אחריהם עד הים ושם נאבדו פרעה וכל מצריםומשום , מלברוח 59247 

 59248 .ה בפרעה"הקב



כתיב ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי , לאחר כל ההתגלות הגדולה שהיתה בקריעת ים סוף 59249 

ושם  שם שם לו חוק ומשפט, עץ´ ויורהו ה´ וילונו העם על משה לאמר מה נשתה ויצעק אל ה, מרים הם 59250 

שלא נמלכו במשה בלשון יפה בקש עלינו רחמים אלא , י שם נסהו לעם וראה קשי ערפו"ופירש, נסהו 59251 

ה "מ ניסה הקב"מ, נוראות הדברים היאך לאחר גודל האמונה שהגיעו ישראל בקריעת ים סוף, נתלוננו 59252 

שקטנות  ,אלא הם הדברים אשר הקדמנו, ולכאורה מה שייך נסיון לאחר קריעת ים סוף, אותם במרה 59253 

 59254 .ל"יכולה להזיק לאדם ולהביאו לאבדון רח

לא הצליחו לשבור את מדת קשה עורף ולעוקרה , למרות ההתגלות והאמונה שהגיעו לזה בקריעת ים סוף 59255 

, יש אנשים המוגדרים מעט כקשי עורף, ראו כמה גדול כח הקטנות ומה ביכולתה למנוע מהאדם, לגמרי 59256 

ל אלו יש לראות כמה נורא "אך מדברי חז, הוא ואינו רע כל כך ודומה בעינינו כאילו ורק חסרון מועט 59257 

 59258 .שלא הועילה יציאת מצרים וקריעת ים סוף לעוקרה, חסרון הקשה עורף

, והדרך לעקירת המדה רק מתוך עבודה ויגיעה, כולם נגועים במדת הקשיות כי כל המדות כלולים במדה זו 59259 

ל היה אומר מדוע נקראים חכמים "בא מקעלם זהס, וחייב להקנות לעצמו להיות תמיד מן המתלמדים 59260 

אור יחזקאל )  .כי החכמים האמיתיים הם עומדים תמיד במצב של תלמידים, בלשון תלמידי חכמים 59261 

 59262 .(מ"ר´ עמ´ ג

 59263 

 59264 מאמר שמא

שמות ) ובמשה עבדו´ ויאמינו בה´ במצרים וייראו העם את ה´ וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה 59265 

 59266 .(א"ד ל"י

כ וייראו שמתחילה האדם מאמין "הלא היה ראוי להיות כתוב בתורה ויאמינו ואח, ל"סלנטר זי "שאל הגר 59267 

שיש לנו , אמנם דבר גדול מלמדנו הכתוב הזה? ולמה הקדימה התורה ויראו לויאמינו, כ הוא ירא"ואח 59268 

אם כי , כ"לא מפני שאין שכלו נוטה להאמין שאז לא היה טענה עליו כ, לדעת שמה שחסר לאדם האמונה 59269 

לבלי שים לב לבקש את , ומיעוט עיונו ונטותו אחרי התאוה ושררות לבו הרע, מפני לב הותל אשר בו 59270 

 59271 .האמת

ופן ינהם באחריתו עת , ופורש מדרכי החיים לדרכי מות, אינו ירא וחרד לנפשו פן הוא תועה מדרך האמת 59272 

, יו ולתקן את אשר ִעֵותבעת שלא יהיה לאל ידו להשיב שבות ימי חי, שתפקחנה עיניו ויראה את האמת 59273 

וכל מוכיחיו יפיח בהם בגאוה , הלא יראה בזה סכלותו הגדולה של האיש ההולך כל ימיו אחרי שררות לבו 59274 

 59275 .ולשחוק בעיניו כל דברי החכמים הנודעים בעולם בכל דור ודור בחכמתם הגדולה וביראתם הטהורה, ובוז

הלא נראה סכלותו שמתנהג , כל חכמי העולםחכם הוא בעיניו מ, והוא הפתי הגדול הנפתה מיצרו הרע 59276 

מה שלא היה , לבלי לירא ולפחד מכל אנשי האמת אשר יזהירוהו על אחריתו, בחייו בקלות הדעת כזאת 59277 

והיה מפחידו , ובא אליו איש אחד אף אינו ידוע לו לנאמן, מתנהג כן בכספו אילו היה בא להפקידם אצל מי 59278 

הלא בודאי היה שם את לבו לדבריו ולא היה מכניס את , נאמןלבל יפקיד כספו אצלו כי מכירו לבלתי  59279 

 59280 .כספו בספק אבדון

אשר לא איש , עושה בחייו בהרבה מדרגות יותר גרועות מזה, מה שלא יעשה האדם בדבר הטפל לחייו 59281 

כולם מזהירים אותו שידע נאמנה כי מפקיד , כי אם חכמים גדולים אנשי השם מדור דור, אחד מפחידהו 59282 

והנה אותם הסכלים אינם יראים , יאבד את חייו וישאר ערום מכל טובה, דים בלתי נאמנותאת חייו בי 59283 

והכל , ומשחיתים גם אחרים במעשיהם ובדעותיהם הכוזבות, ומבלים את חייהם בדברים הבליים, מאומה 59284 

 59285 .עושים בלב בריא ובטוח בלי שום פחד

כי אם מפאת יצרם הרע , ת עושים זאתמזה נראה לעין כל שלא מפאת מיעוט שכלם וקושי הבנתם את האמ 59286 

אבל אם היו משימים את , עושים לעצמם וגם לאחרים כל הרעה הגדולה הזאת, ולב הותל אשר בקרבם 59287 

, היראה המעטה הזאת היתה מביאתו לפקוח את עיניו, לבם להבין שיש לירא ולפחד מדברי חכמי העולם 59288 

אשר לא היה מתנהג כן עם חלק קטן , ת כזאתולראות סכלותו הגדולה שאין ראוי להתהלך עם חייו בקלו 59289 

 59290 .מכספו וזהבו

עד אשר יצא לגמרי מחושך יצרו לאור , ואז מעט מעט היה הולך וקרב אל האמת הנרצה ואל יושר שכלו 59291 

וכל זה היה מסתעף מהיראה , והיה עוזב מחשבותיו ודעותיו הרעות אשר היה מתהלל בהן להרע, שכלו 59292 

 59293 .להיות ירא לנפשו כמו שהוא ירא ומפחד לכספו וזהבו ,המעטה אשר ראוי להיות לכל אדם

שמתחילה , שראוי להקדים היראה להאמונה, ´ויאמינו בה´ וייראו העם את ה, הוא הדבר שמלמדנו הכתוב 59294 

והיראה הזאת תסיר ממנו את ערלת , צריך האדם להיות ירא לנפשו ולפחד מאנשי האמת ומהאמת עצמה 59295 

 59296 .ואז יזכה להאמונה השלמה והיראה הטהורה, רי האמתותביאנו לבקש אח, לבו וערפו הקשה

יראו לנפשם , במצרים´ שמפני וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה, ´סוד זה גילתה לנו תורתנו הק 59297 

וזה יסוד , ובמשה עבדו´ מזה היה שהאמינו בה, ´פן תהיה אחריתם כמוהם אם יתעקשו ולא ילכו בדרכי ה 59298 



צריך להקדים יראתו פן הוא תועה מדרכי החיים והולך בדרכי , האמונהגדול לכל אחד להכיר את האמת ו 59299 

 59300 .ומזה יזכה להכיר את האמיתיות אשר צריך לחיות בהן כל ימי חייו, מות

להטות לב האדם לבל יראה אף דברים העומדים גלוי , ונראה עתה גודל כחו והשפעתו של יצרנו הרע 59301 

והפגעים , וסף לזה שאיננו בטוח בחייו אף על רגע אחדונ, הנה עת האושר ימי חיינו שבעים שנה, לפניו 59302 

, ז מפאת השפעת היצר הרע מלאו לבו של אדם להרבות עונות וחטאים"ובכ, ל הינם למכביר"הרעים רח 59303 

ולבו טוב עליו ומשאלות לבו המה ברחבי תבל וגבהי , בלי לירא ולפחד מאחריתו ומהעונש אשר יגיע לו 59304 

 59305 .שמים

מזה נראה כמה , וכל יושבי תבל יהיו נכנעים תחת כפות רגליו, ודו של עולםאדיר חפצו להיות יושב בכב 59306 

להוליכו שולל ולהעלים מעיניו את אחריתו המרה כלענה העומדת לו אצל , גדול כחו של יצרנו הרע 59307 

אשר ברא באדם כח גדול ונפלא כזה אשר מתעהו במדה , ה"כ כחו וגבורתו של הקב"מזה נראה ג, חוטמו 59308 

 59309 .מרובה כזו

ועתה נראה כחו וגודל השפעתו על שכלו להתעותו לבל יראה , הראינו השפעת היצר על לב האדם הנה 59310 

אין לך דבר בעולם אשר , הנה ההשגחה העליונה נראית ונגלית לעין כל בכל דבר הנברא בעולם, נכוחה 59311 

, ל בוכל צרכי האדם מקטן ועד גדול ימצא בעולם לא יחסר כ, לא תהיה הכונה בו לתכלית מה הוא נברא 59312 

תיקון אבריו וחושיו הגשמיים והרוחניים באופן , כל נברא בפני עצמו נברא ומתוקן בתכלית ההשגחה 59313 

 59314 .אשר יראה בו ההשגחה העליונה במדה מרובה, נפלא

שהיא , אלו המה הקולות העולים מהארץ למרום, ´מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום ה 59315 

בכל המון אלפי אלפים ורבי רבבות הברואים , כל העולם כלוההשגחה הגדולה והנפלאה הנראית ב 59316 

אשר מפאת זה , בכולם שפוכה השגחה העליונה ונראית ורועשת באזנינו כמשברי ים, הנמצאים בעולם 59317 

 59318 .´ראוי להיות אדיר במרום ה

, אשר כל העולם הוא חטיבה אחת מהשגחה גדולה ונוראה בלי קץ ותכלית, והנה אחר כל הגדולות האלו 59319 

ולא יראו שום השגחה כי אם , ז היא מכוסה מעיני בני אדם אשר ילאו לבקש איזו טיפה של השגחה"ובכ 59320 

הנה , וזולת זאת לא יראו איזו השגחה בעולם, בעשות להם איזה נס למצוא מציאה בעת הדחק וכדומה 59321 

כן , מים ושואל ומבקש מכל עובר ושב ליתן לו איזו טיפה של, דמיונו של זה לאיש אשר עומד בים הגדול 59322 

 59323 .הוא משל בני אדם השואלים ודורשים ומבקשים למצוא בעולם איזו טיפה של השגחה עליונה

לעמוד בעולם שכולו חטיבה , מזה נראה כמה גדול כחו של יצרנו הרע על שכל האדם לעשותו סכל כזה 59324 

בר האין זה ד, ולדרוש ולחפש למצוא באיזה מקום טיפה של השגחה, אחת של השגחה גדולה ונוראה 59325 

מלך זקן , י בקהלת"וראיתי ברש, מבהיל לראות כחו והשפעתו הגדולה של יצר הרע על שכלו של אדם 59326 

 59327  .שמעמיד סכלות לבני אדם כמו כל אומן שנקרא על שם אומנתו, וכסיל שנקרא כסיל על שם מלאכתו

 59328 .(א"מ´ יסודי הדעת עמ)

 59329 

 59330 מאמר שמב

שמות ) ובמשה עבדו´ ויאמינו בה´ העם את ה במצרים וייראו´ וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה 59331 

 59332 .(א"ד ל"י

המעולה ממנו בוחן וחוקר ללמוד מהעולם את מציאות הבורא , האדם המגושם רואה בעולם רק חומריות 59333 

אולם האדם הרוחני יש לו , נמצא שאדם זה הכיר את הרוחניות מתוך הגשמיות, ואת רצונו בבריאת העולם 59334 

ואת החומר מבחין רק כמסובב מענין הרוחני , דבר את התוכן הרוחני הוא מבחין בכל, מבט אחר לגמרי 59335 

מבט חיצוני שמביא לידי השגת . ב, מבט חיצוני גרידא. א, יוצא איפוא ששלשה מבטים הם, שבו 59336 

 59337 .מבט פנימי. ג, הפנימיות

ולא , ראייה זו תפריעהו מלראות את הרוחניות הפנימיות של הבריאה, מי שרואה את החיצוניות בלבד 59338 

אף , אבל מי שמגיע מהמבט החיצוני לידי ראיית הפנימיות, תשאר לו אחיזה לאמונה אפילו במדרגה קטנה 59339 

בגדר זה הורונו , מכל מקום היא דרך העליה להסתייע בחיצון לצורך הפנים, שראייתו עדיין איננה בהירה 59340 

לראות אור גדול אולם הרואה במבט הפנימי הוא זוכה , (7´פסחים נ) ל מתוך שלא לשמה בא לשמה"רז 59341 

 59342 .והוא מתעלה לדרגה של האמונה החזקה, והכרתו בהירה

כי לגאולת מצרים ולגאולה , ובמשה עבדו´ על הפסוק ויאמינו בה, (מ"בשלח ר) בילקוט שמעוני´ עי 59343 

וזהו שמסיק שם , פירוש כשעולים למדרגת המבט הפנימי, לכל אלה זוכים רק בזכות האמונה, העתידה 59344 

שבשכר אמונה שהאמינו שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו , י שאמר והיה העולםגדולה האמונה לפני מ 59345 

על ידי , וכן הוא אומר ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו, ובמשה עבדו אז ישיר´ שנאמר ויאמינו בה, שירה 59346 

 59347  .רוח הקודש שורה ומתעלים למדרגת שירה, שלמות האמונה שהיא המדרגה הרמה של ראייה פנימית

 59348 .(212´ ג עמ"מכתב מאליהו ח)



 59349 

 59350 מאמר שמג

שמות ) ובמשה עבדו´ ויאמינו בה´ במצרים וייראו העם את ה´ וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה 59351 

 59352 .(א"ד ל"י

אשר לפי מושגינו קודם האדם מאמין , למה התורה מקדימה כאן את היראה לאמונה, השאלה מפורסמת 59353 

ה שרייא עמיה מהימנותא "ר נש דדחיל ליה לקבכל ב. א"ט ע"ק בראשית נ"איתא בזוה, ואחר כך הוא ירא 59354 

ומאן דלא שרייא בית דחלא דמריה לא שרייא עמיה , דהא ההוא בר נש שלים בפולחנא דמריה, כדקא יאות 59355 

ה שורה עמו "הרי דוקא אדם הירא את הקב, ולאו איהו כדיא למהוי ליה חולקא בעלמא דאתי, מהימנותא 59356 

 59357 .ונמצא שהיראה היא ההתחלה לאמונה, בוראווהוא האדם השלם בעבודת , האמונה כראוי

היא הציווי אשר צונו בהאמנת ´ ואלו הן מצוה א, ם מביא בספר המצוות שלש מצוות באמונה"הרמב 59358 

מצוה , אלקיך´ והוא אמרו אנכי ה, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה והוא פועל לכל הנמצאים, האלקות 59359 

והוא אמרו , אמין שפועל המציאות וסיבתו הראשונה אחדוהוא שנ, היא הציווי שצונו בהאמנת היחוד´ ב 59360 

 59361 .אחד´ אלקינו ה´ שמע ישראל ה´ ית

, ולא נהיה ככופרים ההולכים בשרירות לבם ובקרי, ולפחד ממנו´ היא שצונו להאמין יראתו ית´ מצוה ג 59362 

צות ם מונה את היראה כמ"הרי הרמב, אלקיך תירא´ וזהו אמרו את ה, אבל נירא ביראת עונשו בכל עת 59363 

ולפי הנתבאר במקום אחר עיקר האמונה , נמצא כי יראה היא חלק מהאמונה, ´אמונה להאמין יראתו ית 59364 

ויראה מהמשפט והעונש השמימי גם הם באמונה , ´הציורים המעוררים פחד מהדר גאון עוזו ית, הוא ציור 59365 

 59366 .יסודם

עד , רושם כה עמוק בלבנו היא לבדה מסוגלת לעשות, ´והנה האמנת האלקות כלומר האמונה במציאותו ית 59367 

כי מצוה זו היא קבלת עול , מ"ן בהשגותיו שם בסה"ובאמת כותב הרמב, לשנות את כל הלך מחשבותינו 59368 

רושם עוד יותר חזק צריך , בכל זאת לרוב המאמינים נשארה אמונה זו מופשטת למדי, מלכות שמים 59369 

 59370 .שהיא הידיעה הנוראה שאין עוד מלבדו, להתקבל מהאמנת היחוד

שהיא מחייבת את האדם לכל ימי חייו , כי מצוה זו היא קבלת עול מלכות שמים, ן שם כותב"הרמב אכן 59371 

אך גם אמונה זאת מתעוררת בכל תקפה רק לרגעים בשעת התעלות יתרה , להשתעבד אך ורק לרצון השם 59372 

יא ורק יראת החטא והעונש ה, וקשה מאוד לחיות באמונה זו בכל שעות היום, כגון בשעת קריאת שמע 59373 

נמצא כי האמונה בפועל הגמור , לרסן את יצריו ולדרבנו למעשים טובים, עשויה ללוות את האדם תמיד 59374 

נאמר על , אמור מעתה מה שבא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה, היא אמונת היראה דוקא 59375 

 59376 .אמונת היראה

, בלי דעת ובלי תבונה נכיר, ה באגרת המוסר"ישראל סלנטר זצללה´ ה על דברי הגאון ר"בזה נעמוד בע 59377 

היא ראשית מצעדנו לעבודתו , שהאמונה המרחפת בנו שהאלקים שופט הוא לתת לאיש כפרי מעללו 59378 

על  (7ח"ב ע"ב) ל"ומאמר חז, ל בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה"הוא מאמר חז, יתברך 59379 

אכן למורת רוח , רה כנגד הפסדההפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבי, כן יאמרו המושלים בואו חשבון 59380 

אם לא נשים לב לשדד , נחבא במצפוני הלב בל יראה החוצה, כח הכללי הזה רק מסתתר בנו, ודאבון לב 59381 

 59382 .אדמת לבבנו בהרחבת רעיוני המוסר

מתכוון בפשטות אל , ע בדברו על האמונה המסתתרת בלב כל איש בישראל"הרי רבינו גאון ישראל נ 59383 

והנה , ורק אמונה זו בכוחה להעמיד אותנו על רגלינו בעבודת השם, פט הואיראת העונש שהאלקים שו 59384 

ורגילים להבין בזה , ע משתית עבודת האדם דוקא על יראת העונש"ישראל נ´ ידוע כי רבינו הגאון ר 59385 

אשר זהו דבר קשה על כל אדם , שהוא הקיל עלינו שלא נצטרך להתעלות אל יראת הרוממות דוקא 59386 

 59387 .העונש שהיא מצויה גם אצל פשוטי העםכ יראת "משא, מישראל

אלא , כי יראת העונש אינה קולא לעומת יראת הרוממות, ל יתבארו הדברים כמין חומר"אולם לפי הנ 59388 

אך אמונה בלי יראת העונש עדיין , בודאי יש לכל אדם לשאוף ליראת הרוממות, הבפועל והשיא שבאמונה 59389 

ורק הוא , ה שורה עמו אמונה"כי רק הירא את הקב, ק"בזה נבין בשטחיות את דברי הזוה! לקויה היא 59390 

ואין אדם זה כדאי , ומי שאין יראת בוראו שורה עמו גם אמונה אינה שורה עמו, השלם בעבודת בוראו 59391 

.יש רק למי שמאמין יראתו, כי ציור ברור מעולם הבא דהיינו שכר ועונש, להיות לו חלק בעולם הבא 59392 

 59393 .(אמונה ויראה´ עלי שור מא)  

 59394 

 59395 שדממאמר 

שמות ) ובמשה עבדו´ ויאמינו בה´ במצרים וייראו העם את ה´ וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה 59396 

 59397 .(א"ד ל"י



אלא צריך לומר , ומאי יראה נוספה להם בקריעת ים סוף, ולכאורה וכי חסרה מישראל יראת שמים 59398 

שכאשר נזכה , ל"זצי בלזר "וכבר הזכרנו בשם הגר, שבקריעת ים סוף ראו ישראל בחוש עונשי שמים 59399 

 59400 .ב"ז מהנהגת העוה"כי שונה הנהגתו יתברך בעוה, ה"לעולם הגמול פשוט לא נכיר את הנהגת הקב

והנהגה זו של מדת , ב כל הנהגתו תהא רק מדת הדין"אבל לעוה, מדת הרחמים בדין´ ז משתף ה"בעוה 59401 

ישראל את היד הגדולה  ולכן מבואר שפיר שכאשר ראו, ה בעונש מצרים בים סוף"הדין גרידא הראה הקב 59402 

ולכן וייראו , התגברה והתחדשה אצלם יראה מחודשת, אשר עשה במצרים דהיינו הנהגת דין ללא רחמים 59403 

 59404 .ובמשה עבדו´ ויאמינו בה´ העם את ה

תרעץ אויב ´ מצד אחד ימינך ה, ה לישראל"וכן יש לראות בקריעת ים סוף את גודל השכר שנתן הקב 59405 

, גודל השכר שקיבלו ישראל בקריעת ים סוף, נאדרי בכח´ מצד שני ימינך הו, והיינו עונש שניתן למצרים 59406 

ענני כבוד שהוא גן עדן ממש שישבו ´ ה בז"שהקיפם הקב, הולך לפניהם יומם´ וה (´תנחומא ג) ש"וכמ 59407 

ועוד , ב הגזרים כדי שיהיה לטף מה לאכול גן עדן ממש"ועוד שצמחו עצי פרי בתוך י, ה"בסוכתו של הקב 59408 

ונבואה הרי זה גן , ש ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי"וכמ, שראל לנבואהשזכו כל י 59409 

 59410 .שהראו באצבע ואמרו זה אלי, ש זה אלי ואנוהו"כ כמ"והיתה מדרגת הנבואה גבוהה כ, עדן

שהוא עונש הנובע ממדת הדין ללא שיתוף מדת , נמצא דבקריעת ים סוף יש לראות מצד אחד עונש מצרים 59411 

וכן עצם , שהגיעו למדרגת הנבואה שכר ועונג גן עדן, וכן חזינן גודל השכר שזכו לו ישראל ,הרחמים 59412 

ה את ישראל "שהרי בזה מתגלית גודל האהבה שאוהב הקב, העונש של מצרים הוא שכר גדול לישראל 59413 

 59414 .שנוטל נקמה מפרעה ומצרים

ם ראיתם אשר עשיתי דכתיב את, התבוננות בכל זה חייב להביא את האדם לחיזוק אמונה והשגחה 59415 

ה לישראל שהביאם על כנפי "וראיית השכר שנתן הקב, והיינו ראיית עונש גיהנם שהיה למצרים, במצרים 59416 

, והייתם לי סגולה מכל העמים, ההתקרבות לבורא והנבואה שזכו לה ישראל, נשרים ואביא אתכם אלי 59417 

י ולהיות לי סגולה ממלכת כהנים הדבר מחייבכם לשמוע בקול, כיון שראיתם בעיניכם גודל השכר והעונש 59418 

 59419 .וגוי קדוש

היינו שראיה זו מספקת לחיזוק , י לא פחות ולא יותר"פירש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל 59420 

כי אם לא התחזק מיסודות אלו מה , וכל שדברים אלו לא יעזרהו אין תקוה לאחריתו, אמונה והשגחה 59421 

מ חייב כל אחד לחזור ולשנן לעצמו ולהמחיש את "מ, יםאף שהדברים מבוררים ופשוט, יעזור לו לחיזוק 59422 

כי בטבע , חובתנו שהדברים יהיו חוש ממש, ש אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים"הדברים בקרבו וכמ 59423 

ולכן זו עבודתנו ליצור אצלנו ענינים אלו כראיית , האדם בעת שלא יראה חוש לא יתעורר ולא יתחזק 59424 

 59425 .חוש

דהנה , ה לחזק האמונה בקרבנו ולעשותה לחוש"שרצה הקב, ת אנכיואלו הם דברי החנוך בביאור מצו 59426 

אבל בהיות יותר עדים ודאי שהאמונה , ז עדיין יתכן פקפוק"בעדות אנו מאמינים לשני עדים אבל בכ 59427 

י "לכן הראה נפלאותיו ואותותיו ע, ה להשריש אמונתו בלבותינו"וכיון שרצה הקב, והבטחון רבים יותר 59428 

 59429 .ז לא יתעורר פקפוק כלל"שעי, יםששים רבוא אנשים גדול

, כי אין האדם מנחיל שקר לבניו, ועוד כי בטבע הבריאה שאדם מאמין ביותר לדברים ששמע מפי אבותיו 59430 

וכן ישראל , ג תתחזק בירור האמונה"ולכן אמרה תורה והגדת לבניך שתבוא האמונה מאבות לבנים שבכה 59431 

וגם זה אופן לחיזוק , והראו באצבע זה אלי ואנוהושראו בעיניהם , שבאותו הדור הגיעו למדרגת הנבואה 59432 

 59433 .כ"האמונה בקרבנו ע

ובפרט שהאמונה הנדרשת מהאדם , רק באופנים אלו יוכל האדם להתגבר על היצר הרע שתקיף הוא מאוד 59434 

ולכן ללא השרשת אמונה מוחשית בקריעת ים סוף , כ שתביאהו עד מסירות נפש"חייבת להיות מוכרחת כ 59435 

לענין הידיעה , מדרגות שונות הן´ ב, וידעת היום והשבות אל לבבך, פתים לא יגיע לכךובכל האותות והמו 59436 

לכן זקוק להמחיש ולצייר יסודות , אך כיון שנדרשת מאתנו והשבות אל לבבך, מספקת אמונה סתמית 59437 

 59438 .(ב"רל´ אור יחזקאל ג)  .ורק על ידי זה יגיע לוהשבות אל לבבך, האמונה בקרבו

 59439 

 59440 מאמר שמה

שמות ) ובמשה עבדו´ ויאמינו בה´ במצרים וייראו העם את ה´ ל את היד הגדולה אשר עשה הוירא ישרא 59441 

 59442 .(א"ד ל"י

, ולמה צריכים שוב לאמונה, מהו שוב ויאמינו הלא ראו במו עיניהם את כל הנסים שהיו במצרים ועל הים 59443 

, די שעות ימים ושניםוהביאור הוא כי כמו שהחיים מתהווים על י, (´חבקוק ב) נאמר וצדיק באמונתו יחיה 59444 

ועל ידי , תוך שנים של יגיעה ועבודה ומחשבה, כן גם האמונה שהיא משתלטת ונשלמת בתוך ריבוי הזמן 59445 

 59446 .כמו גופו של אדם שהוא גדל משנה לשנה עד שקומתו נשלמת, כמה וכמה דרגות שמצטרפות זו לזו



אלא הוא גדל מיום ליום , אחת שאין האדם משיג ומגיע לאמונה השלימה בבת, כן הדבר בחיים הרוחניים 59447 

וזהו וצדיק , עד שאמונתו מתרחבת ומתפשטת ומקבלת את המימד המתאים, ומוסיף הוספה על הוספה 59448 

 59449 .תמיד מתוספת גדלה ומתרחבת, היינו שהאמונה שלו היא תמיד בהתהוות, באמונתו יחיה

דבר , ו"יך כאן על ספק חכיצד שי, והיה אם לא יאמינו לקול האות הראשון והאמינו לקול האות האחרון 59450 

ומדריך שאם באופן ראשון לא יצליח ינסה , כזה שייך אצל בן אדם השולח את שלוחו לעשות את שליחותו 59451 

ואם הוא נותן למשה אות שבאמצעותו ישפיע עליהם , ה לא שייך דבר כזה"אולם אצל הקב, באופן שני 59452 

 59453 .האות האחרון או משניהםה מראש אם יצליח מהאות הראשון או מ"יודע הקב, לקרבם לאמונה

לאחר כמה , כי התעוררות האמונה באדם אינה באה בבת אחת אלא באופן הדרגתי, אלא ביאור הדבר הוא 59454 

ורק לאחר כמה , כמו סם רפואה שפעולתו הדרגתית ולא בבת אחת, פעולות לאחר התרשמויות שונות 59455 

ני האותות תתעורר בבני ישראל שרק על ידי ש, ה למשה רבינו"כן גם אמר הקב, טיפולים מבריא החולה 59456 

, ואל יתאכזב אם יראה בעת מתן אות ראשון שבני ישראל טרם התעוררו, התרשמות האמונה הגנוזה בהם 59457 

וזוהי המדה לפי תכונתו , שכן דרוש לכך עוד אות כדי שיצטרף אל הראשון וביחד יתן התועלת הדרושה 59458 

 59459 .של עם ישראל על מנת שיגיע לאמונה

אך , אך הרושם דק ואינו ניכר בפני אדם, דוע שגם באות הראשון נתרשמו בני ישראלה גלוי וי"לפני הקב 59460 

אבל לאחר האות השני מתגלה למפרע כי , רושמו של האות הראשון פועל ומשפיע ואם כי אינו נראה מיד 59461 

ידענו שהשם ידע אם יאמינו או לא , ל"ע ז"וכן כתב הראב, הפעולה השפיעה כבר אחר האות הראשון 59462 

שאם יהיו מקצת ישראל שלא יאמינו לאות הראשון יאמינו לאות , רק הכתוב דיבר כנגד משהיאמינו  59463 

 59464 .האחרון

ד יש אגדה "ובהשגת הראב, בן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו, (א"ז פ"הלכות ע) ם"ומצאתי ברמב 59465 

שם ובכסף משנה ב, (ב"נדרים ל)ב  עקב אשר שמע אברהם בקולי מנין עק´ שהיה בן שלש שנים שנא 59466 

, דבן שלש היה כשהתחיל לחשוב ולשוטט במחשבתו להכיר בוראו, ק תירץ שאפשר לקיים זה וזה"הרמ 59467 

לאחר הנסים , ולכן אין תמיהה מה שבני ישראל על הים, אבל כשהיה בן ארבעים השלים להכירו 59468 

יה כי אין עמידה באמונה אלא על, והנפלאות שראו בחוש והאמינו בו אמונה חושית כתוב שוב ויאמינו 59469 

 59470 .באמונתו יחיה חי ועולה בה כל חייו, וכל חייו של הצדיק הם עליה אריכתא, והשלמה

והא חמו אינון גבוראין דעבד להו , והא כתיב ויאמן העם´ וכי עד השתא לא האמינו בה, ק"וכן מקשה הזוה 59471 

, ´נת ההכרתם נתחזקה באמו, ל שהאמינו ושוב פעם האמינו הוסיפו אמונה על אמונתם"וי? ה במצרים"קב 59472 

אמונה אמיתית פירושה שרשרת אחת ארוכה , וזוהי המהות הפנימית של האמונה שהיא נמשכת עד אין סוף 59473 

 59474 .גדולה ונצחית ללא כל הפסק

ל אמרו מי שיש לו פת בסלו ודואג ואומר מה אוכל למחר "חז, האדם צריך להתעלות באמונה מפעם לפעם 59475 

שבאמת הוא מאמין אך עדיין לא השיג , אמנה משמע מן הביטוי קטני, (ח"סוטה מ) הרי הוא מקטני אמנה 59476 

לצעוד עוד למעלה , ועליו עוד לגדול ולהתפתח ולהמשיך הלאה, עדיין מוגבל הוא בה, דרגה גדולה באמונה 59477 

 59478 .ולא להשאר עומד

קטנות , מי גרם לצדיקים שיתבזבז שלחנם לעתיד לבוא, על הפסוק כי מי בז ליום קטנות אומר רבי אלעזר 59479 

ואיך ? ´איך יתכן הדבר להיות שצדיקים לא יאמינו בה, (ח"סוטה מ) ה"שלא האמינו בהקבשהיתה בהם  59480 

אינו מתעלה באמונה אלא , ל יש בו אמונה אך מוגבלת ומצומצמת"אלא כנ? נקרא הוא צדיק בלא אמונה 59481 

 59482 .ולכן הריהו בגדר מאמין ואינו מאמין, נשאר עומד וזה פגם באמונתו

שבאמת הרי זו , שהיה מאמין ואינו מאמין שהמבול יבוא, ל על נח"חז ובאופן זה נוכל לבאר מה שאמרו 59483 

ואיך יתכן שבאותו הזמן יהיו בו שני הפכים כה , קושיא גדולה שהרי התורה מעידה עליו שהיה צדיק תמים 59484 

ל שלפי מדרגתו של נח היה צריך "אלא כנ? מאמין ואינו מאמין מצד שני, צדיק ותמים מצד אחד, חזקים 59485 

 59486  .היה צריך להשיג עליה נוספת על העליה שהיתה לו, הרבה יותר גבוהה באמונה להשיג מדרגה

 59487 .(ה"קצ´ ואני תפלה עמ)

 59488 

 59489 מאמר שמו

שמות ) ובמשה עבדו´ ויאמינו בה´ במצרים וייראו העם את ה´ וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה 59490 

 59491 .(א"ד ל"י

´ מרן ר, ובמשה עבדו´ ויאמינו בה באה האמונה הגדולה לעם ישראל, בהתגלות האלקית בנסי מצרים 59492 

ואמר , פ החקירה ואמונה בחוש מתוך המציאות"אמונה ע, באמונה יש שני סוגים, ל אמר"שמחה זיסל זצ 59493 

ובא פילוסוף ומברר לו על דרך החקירה שהלחם הוא , איש שלא טעם מעולם טעם לחם, על זה ציור נפלא 59494 

פ החקירה שהלחם אינו "שני בהוכחות ברורות ע באותה שעה יכול לבוא פילוסוף, משביע נפשו של אדם 59495 

 59496 .משביע



אפילו יבואו אחר כך מאה פילוסופים , אבל אם אחד היה רעב ואכל לחם כדי שביעה וסעד את לבו לשובע 59497 

אחרי שכבר ברור לו מן הנסיון , שהלחם הוא דבר שאינו משביע יתלוצץ מהם, פ החקירה"ויבררו לו ע 59498 

ולא תועיל פילוסופיה וחקירות לברר לו אחרת , הזן ומשביע את האדם כי לחם הוא דבר, החוש והמציאות 59499 

 59500 .ממה שראה והרגיש בחוש

פ החקירה ממורה "מפני שלמד אמונתו ע´ אם אחד יאמין בה, ל"כך הדבר בעניני האמונה אמר הסבא זצ 59501 

חושית זה שאמונתו היא ? מי נקרא מאמין, יוכל לבוא חוקר אחר שיהפך לו את החקירה על פיה, נבוכים 59502 

אם אמונתו השתלמה עד למדרגה כזו שכשהוא לומד תורה מקיים המצוות , מבשרי אחזה, מציאותית 59503 

ו כשמתרפה מלמוד התורה וקיום "ולהיפך ח, הוא מרגיש בעצמו חיות נפשית עילאית, ´ז לה"ומתקרב עי 59504 

ונה כזו שום אמ, והוא מחוסר מנוחה עד שיתקן דרכיו, המצוות הוא מרגיש ריקניות וערטילאיות בנפשו 59505 

 59506 .כי היא מוחשית וגדלה מתוך המציאות, אדם בעולם לא יוכל להכחישה

, וירא ישראל את היד הגדולה שראו ממש, ולאמונה זו אמונה בחוש הגיעו בני ישראל בקריעת ים סוף 59507 

כ אל השכינה והשכינה "שישראל התקרבו כ, וכפי שאנו אומרים בהגדה ובמורא גדול זה גלוי שכינה 59508 

, ש של ערבית מלכותך ראו בניך"ש בברכת ק"וכמ, והדר גאונו´ שראו בעיניהם את כבוד ה עד, אליהם 59509 

 59510 .וזה מה שנקרא אמונה בחוש, ל ראתה שפחה על הים ממש ראתה"וכן אמרו חז

י קיום התורה והמצות מרגיש האדם בחלק אלקי ממעל "ע, אמונה כזו יכול אדם לרכוש לו בכל עת וזמן 59511 

ה אורייתא וישראל חד "ה כי הקב"י התורה אל הקב"והוא מתקרב ע, ה נפשיאמר´ כנאמר חלקי ה, שבו 59512 

אחרי שהוא , א לשום חקירות להטיל לו ספק באמיתת התורה"ומכיון שהגיע האדם למציאות כזו א, הוא 59513 

 59514 .ה ממש"מרגיש ורואה את הקב

? ורא עולםמאמינים אתם בב, ר אחד שהיסב לשולחן עם חסידיו ושאלם פתאום"שמעתי מספרים על אדמו 59515 

, ר תדעו שאני איני מאמין"אמר להם האדמו, ואמרו שמע ישראל? ענו כולם פה אחד איזו שאלה היא זו 59516 

ר האתם מאמינים שדבר זה "שאלם האדמו? ו"איך זה אפשר שהרבי לא יאמין ח! שאלו כולם בתמהון רבי 59517 

הלא אנו רואים , ו שולחןענו החסידים האם להאמין אנו צריכים שזה? שאנחנו מסובים על ידו זהו שולחן 59518 

הלא רואים אנו זאת , בעולם´ ר וכי הננו נזקקים להאמין שיש ה"והשיב להם האדמו? בעינינו שזהו שולחן 59519 

 59520 .(דרכי משה)  .בחוש בעינינו שיש מנהיג ובעל לבירה

 59521 

 59522 מאמר שמז

 59523 .(´ו א"שמות ט) ´אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה

, מי שאמר שירה על הים? מהו יורדי הים, תהלתו מקצה הארץ יורדי הים שיר חדש´ אמר ישעיה שירו לה 59524 

מי יודע אם כל השירה המשתפכת מידי , (תנחומא) הוא יאמר שירה לעתיד לבוא לפיכך נאמר אז ישיר 59525 

אם , וכן כל ענין רוחני, וכל ההבעה הנפשית שאנו יוצרים בצורת תפילה ושירה, פעם בתוך אנשים כמונו 59526 

בושה וכלימה תכסה פנינו מול האור , מי יודע אם לא ישיבו את פנינו ריקם, עתיד לבואכל זה יתקבל ל 59527 

 59528 .העליון הגדול שיתברר לכל שריקים אנו

כל אלה הגוולין הספוגים , ויתכן שכל מה שאנו מחברים ומחדשים בכל מקצועות הרוח הרגש והמוח 59529 

לה הגווילין עוד טרם יגיעו למרומי כל א, לחלוחית רגשית ושכלית שאנו משקיעים במיטב מאמצי נפשנו 59530 

, וכל עמלנו עלי חלד יהפך לאפס, ולא תישארנה אפילו פורחות באוויר, האור הגדול יתפוררו וייעלמו 59531 

 59532 !הה מה נורא רעיון כזה! כאילו לא אמרנו לא חידשנו ולא יצרנו ולא כלום

ב "ורים ונקיים שגם בעוהשיהיו טה, אשרי הגבר שכל מאמריו ומעשיו ייאמרו וישוננו אף לעתיד לבוא 59533 

או שמהול בהם משהו אף שמץ , שכל מאמר שירה או מעשה בלתי טהור, יהיה כדאי לאמרם ולשננם 59534 

ועל הכל יביאנו , מן ההכרח שייכחד וייעלם מפני זיו הדרו ואורו הנורא שלעתיד לבוא, תערובת ופסולת 59535 

, בשמים מפני שלמד תורה מאחר מאיר התנא הגדול לא היו אומרים הלכה משמו´ אף ר, האלקים במשפט 59536 

מי יודע אם יהיו ראויים להיאמר ולהישמע , ל"כ שהאדם הבינוני ששירותיו ותורותיו מה גורלם לע"ועאכו 59537 

 59538 ?ז"בצורה שהם נאמרו בעוה

נשא , שבהיותו נוכח בווינה בשעת הכנסיה הגדולה, ל"ושמעתי בשם הקדוש ישראל בעל החפץ חיים זצ 59539 

ל פגע לכאורה באי אלו אנשים "חרת התאוננו איזו חשובים מהכנסיה שהוא זלמ, את דבריו דברי כבושין 59540 

כל הדברים שאמרתי הנני מוכן , ל ענה ואמר בכל עוז החלטי"והוא ז, שהשתייכו לכת יראים מיוחדת 59541 

 59542 !לחזור ולאמרם לפני כסא הכבוד

ה ונעשתה שירת עד שהתנצח, היתה כל כך טהורה אדירה ועילאית, ה עם בני ישראל"והנה שירת משה רע 59543 

וגם אז בהתקדש יום הדין , וגם אז בבוא היום הגדול והמאיר יושר השיר הזה, הכבוד אף לעתיד לבוא 59544 

 59545 .שירת הנצחון של קדוש ישראל לעיני כל העולם כולו, שלעתיד לבוא תושר שירת משה זו



הנה אל ישועתי ´ ל שנא"ואני אשיר עוזך לע, ד ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך"הה, אז ישיר משה 59546 

, שנאמר אמר שומר אתא בוקר וגם לילה, וארנן לבוקר חסדך אותו בוקר של יום הדין, אבטח ולא אפחד 59547 

כ טהורה "שירת דוד היתה כ, (´ג ז"ר כ"שמו) כי היית משגב לי באדום ומנוס ביום צר לי בגוג ומגוג 59548 

הוא לא פחד ששירתו תושב , גל בבוא הנצחון במלחמת גוג ומגו"עד שבטוח שהיא תושר גם לע, ומזוככת 59549 

הבה ונזכה שגם שירתנו ורחשי לבנו , אלא שבכל צורתה והדרה תושר בבוא יום הגאולה השלימה, ריקם 59550 

 59551 .(אור הנפש)  .יוטבעו בחותמת האמת

 59552 

 59553 מאמר שמח

 59554 .(´ו א"שמות ט) ´אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה

 59555 וישראל שקולין כמשה בשעה שאמרו שירה, ראלמשה שקול כנגד כל יש, אז ישיר משה ובני ישראל

תוצאה מבטחונם , התרוממותם הנפשית של ישראל שהיתה תוצאה מאמונתם העמוקה, (ו"ט´ מכילתא ו) 59556 

תוצאה מהתקדשותם ונכונותם לשמוע , ת לצאת וללכת אחריו אל המדבר ארץ לא זרועה"המלא בהשי 59557 

ובשעה שאמרו , שעה ידועה לידי מדרגת משההתרוממותם זו הביאתם ל, לכל דבר היוצא מפי בן עמרם 59558 

 59559 .שירה היו שקולין דומים ומשתווים אל משה

שעת התלהטות של כל התשוקות , שעה זו היתה שעת התרכזות כל המאמצים וההשגות הרוחניות 59560 

מהתקוה שציפו לשמוע פקוד פקדתי שנמסר , והגעגועים שלבותיהם רחשו מעת ירידתם לשיעבוד מצרים 59561 

שעת נקודת כל ההשראות השמימיות שהיו להם , שעת התגלות השכינה של זה אלי ואנוהו, להם מדור דור 59562 

 59563 .עד כה

כי בשעה זו שאמרו שירה היו שקולין , ל את השעה הזאת כשעת הזדהות והשתוות למשה"ולכן העריכו חז 59564 

העלתה אותם לשעה למדרגת משה אדון , האמונה שהיתה אצלם בשעה זו בכל עוצם ודאותה, כמשה 59565 

 59566 ויאמן העם´ ר נחמיה לא זכו ישראל לומר שירה על הים אלא בזכות אמונה שנא"ל א"ש ז"וכמ, איםהנבי

 59567 .(ר בשלח"מד)

שכר יסורי האהבה והצפייה שהאדם מקבל על עצמו בבטחון ובאמונה , מה נורא ונהדר הוא שכר הסבלנות 59568 

שגות העליונות עד שהוא עלול לזכות לאותה שעה בה מתאחד ומתמזג עם בעלי הה, ת"שלמה בהשי 59569 

כן גם עלול היחיד לעלות במעלות , וכשם שזכו בני ישראל לשעה שקולה למעלת משה, שמקדמת דנא 59570 

והשעה יכולה להיות ממושכה מאד עם אחד הגדולים והקדושים אשר , הקודש לזכות ולהזדהות לשעה 59571 

 59572 .מעולם המה

רים לו כמה ענינים יסודיים ומתבה, כשמתעמק וצולל הבן תורה בנבכי המים האדירים של לימוד המוסר 59573 

, והוא מוכן לתת את נפשו על ביצוען של אותן הדרישות המוסריות, שתורה זו מחייבת ומטילה על האדם 59574 

לשיר ביחד ובאותה שעה , הרי עלול הוא לשעה ארוכה ומתמדת להתרומם ולהשתוות את אחד הראשונים 59575 

 59576 .בהשגותיו של אותו הגדול

עלול הוא באותה שעה להזדהות עם , ים בכל שלימותה והידורהאם מקיים האדם פעולת הכנסת אורח 59577 

הריהו מתרומם באותה שעה למעלת , ת"פעולה של השלכת הנפש מנגד לכבודו של השי, ה"אברהם אע 59578 

, באמונה שלמה´ ועמד באמונתו ובטח בה, סבל ונתנסה בכמה צער ורדיפות מבית ומחוץ, יצחק עקידתא 59579 

הרי לשעה זו מתחבר הוא אל , בפרישות ובקדושה עילאית אף ליום אחדמתנהג , הרי יזדמן לו יעקב אבינו 59580 

 59581 .א והם יהלכו לפניו ויגינו עליו בגלל שעה זו"ן ועד הגר"מן הרמב, הראשונים

ל שישב אז במסיבת תלמידיו קם על רגליו "י ז"האר, ל שפעם נכנס לביתו איש אחד"י ז"מסופר על האר 59582 

אבל לא רצה לגלות להם , ו והתפלאו ורצו לדעת פשר הדברהתלמידים נשתוממ! וקרא בקול ברוך הבא 59583 

חיים ויטאל והפציר בו שיגלה לו את דרך חייו משאו ´ לאחר שעזב האיש את הבית רץ אחריו ר, את הסוד 59584 

 59585 .ו"ולבסוף נזכר וסיפר להרח, האיש הזה השתאה קצת לענות, והאם עשה פעם איזה מעשה רב, ומתנו

הוא מיהר להיכנס , הגיעו לאזניו מן איזה בית שברחוב קול צווחה רבה ס"פעם אחת בלכתו בבוקר לביהכנ 59586 

כל כספם ורכושם ואף , לסטים התנפלו על אנשי הבית ושדדו מהם את הכל, לבית וראה שאסון גדול קרה 59587 

האיש בראותו את הדברים האלה חיש מהר התפשט מכל , מלבושיהם והשאירום ממש ערומים ויחפים 59588 

 59589 .ת השדודים והעניק להם את כל כספו שהיה אתוהלביש א, בגדיו היקרים

שכל חייו הקדיש , פנחס בן יאיר´ והוא עמד בשעה זו במעלת ר, ל מעשה הצלה"הנה הזדמנה להאיש הנ 59590 

והשעה הזאת נתדבקה ברוחניותו ובמהותו של האיש הזה ונעשתה לשעה , לפדיון שבויים ולהצלת שדודים 59591 

כי , נכנס לביתו הזדרז וקם וברך אותו בקריאת ברוך הבא ל בראותו את האיש הזה"י ז"והאר, ממושכת 59592 

 59593 .פנחס בן יאיר התלוותה עם האיש הזה´ נשמת ר

נחמיה אומר רוח הקודש שרתה על ישראל והיו אומרים שירה כבני אדם שקורין את ´ ר, ויאמרו לאמר 59594 

ילה וישראל אלעזר אומר משה היה פותח בדברים תח´ ר, ע אומר כבני אדם שקורין את ההלל"ר, שמע 59595 



כי ´ וישראל עונין אחריו אשירה לה, כי גאה גאה´ משה היה אומר אשירה לה, עונין אחריו וגומרין עמו 59596 

וישראל עונין אחריו עזי וזמרת יֿה , משה רבינו היה אומר עזי וזמרת יֿה, גאה גאה סוס ורכבו רמה בים 59597 

 59598 .(מכילתא) ויהי לישועה

עד , הבים ומרוגשים רגשי יֿה מחסדיו ונסיו שראו עין בעיןכ היו נל"כ, שקולין היו באותה שעה כמשה 59599 

כי הלא משה פותח , להתאים ולהתמזג עם שירת משה בשיווי גמור, שזכו להיות שווים בדרגת משה 59600 

היאך היו אומרים אותו , ולולא שהפסוק היה עולה בד בבד את טיבו ודרגתו השמימית, בפסוק והם גמרוהו 59601 

 59602 .ומשמע שבשעה זו שקולים היו

ומה , עד כדי השתוות לראשונים ולראשוני ראשונים, אשרי אדם היודע להגיע לידי התעוררות עילאית כזו 59603 

למהות עבודת , מאוד נעימה היא ההשראה בשעה שאנו מתקרבים ומזדהים לשירת הקודש של הראשונים 59604 

 59605 .(פשאור הנ)  .ואשרי הזוכה לשעה כזו וממשיכה ושומרה בקרבו עד עולם, הקודש של הראשונים

 59606 

 59607 מאמר שמט

 59608 .(´ו א"שמות ט) ´אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה

ר לוי בר חייא משל למדינה שמרדה על "א, אמר משה רבון העולמים במה שחטאתי לפניך בו אני מקלסך 59609 

החריש המלך והלך בלילה , אמר לו דוכוס אין אתה יכול, המלך ואמר המלך לדוכוס שלו נלך ונלחם בה 59610 

בא וראה דרך הצדיקים במה שהם סורחים הם , ידע דוכוס עשה עטרה והביא למלך, בשהבעצמו וכ 59611 

שהורה למשה דבר מר ונמתקו המים , שבדבר שהוא מכה הוא מרפא, ה"ממי הם למדים מן הקב, מתקנים 59612 

 59613 .(ו"ר ט"שמו) ובמה שסרח תיקן מעשיו ואמר אז ישיר משה, וכן משה לא קנטר אלא באז, המרים

, מצבים ישנם ובמצב שהאדם בו שם עליו לבקש תיקונו, שהיכן שהאדם מצוי שם הוא יסוד גדול הוא 59614 

ואין מציאות עולם אחד , כל מצב ומצב עולמות שונים הם, בשום אופן לא ימצא תיקונו ממצב שאינו שלו 59615 

או מבקש תחבולות איך להחלץ , אדם המושם בבור כל מחשבותיו הן אחת משתים, כמציאות העולם השני 59616 

ת עם "ומן הטובות שהטיב השי, ואם לאו הוא מבקש דרכים איך להמשיך קיומו באשר הוא שם, ורמן הב 59617 

אלא שצריכים להיות , אין מצב שלא יהיה בו מקום להסתדר, כי לכל מצב ומצב ימצאו תיקון בו, ברואיו 59618 

 59619 .להתחשב עם תנאיו ולהתאים עצמו אליו, שמים לב אל המצב

גם אסיר , אמנם גם בבור יש יכולת להמשיך קיום, נותיו שהיה חי בהםאין סידור בבור כסידור אדם בארמ 59620 

אין מציאות של בתי , אבל זה דוקא אם יתאים עצמו לתנאי המצב שבו הוא עכשיו, חי מציאות של חיים 59621 

וכל מציאות תנאיה , בבית אסורים חיים אחרים ומציאות אחרת לגמרי, אסורים כמציאות של בתי ארמונים 59622 

נתגרש ממקומו , ר לאחר החטא הוכרח להנהגה אחרת מאשר קודם החטא"אדה, לה וסדריה מיוחדות 59623 

הוא , במצב של בור אין כל מקום לעדן, אדם אסיר אין מחשבתו על עידונים, הראשון למצב אחר לגמרי 59624 

 59625 .ובסידור ההוא דוקא הצלחתו ותיקונו, מסתדר לפי המצב שהוא בו עכשיו

ממכותיך ארפאך במכותיו שמה הוכן רפואה , רחים הם מתקניםל דרך הצדיקים במה שהם סו"הוא אמרם ז 59626 

, בשום אופן אין רפואה ממדרגה שאינה שלו, הרפואה והתיקון צריכים לבוא דוקא ממצב אותה המכה, לו 59627 

אין מביאין רפואות , עץ מר היה והמתיק המים המרים, עץ וישלך אל המים וימתקו המים´ ויורהו ה 59628 

 59629 .שסרח תיקן לא קנטר אלא באז ותיקן מעשיו ואמר אז ישיר משה וכן משה במה, מעיירות אחרות

´ העלו ג (´ב ה"ר ל"ויק) ל"אמנם חז, זעקות תפילות וזכות אבות, בגאולת מצרים הרבה דברים היו שם 59630 

´ ל תלו הגאולה באלה הג"וכשחז, שלא שינו שמותם לשונם ובגדיהם, דברים שבזכותם נגאלו ממצרים 59631 

בעשות מעשה גויים כמוהם , בעקב השינוי גלות באה לעולם, כם בא הגלותדברים מבינים אנו שבהיפו 59632 

 59633 .ובמצב שבו שם דוקא התיקון, וכבר הם במצב של גויים, יהיו עושיהם

וכל עוד שיהיה , ולד במעי אמו צריך מקודם להחלץ מכל וכל מקשוריו לאמו להיות ראוי לצאת ממנה 59634 

אחרי , חדשים אחרי שכבר ניתקו כל חוטי הקישוראחרי תשעה , מקושר עם אמו לא יוולד בשום אופן 59635 

וטרם גמר הולד , לא שוהה אף רגע, שכבר מנותק בהחלט מכל מין חיבור עם אמו אז הוא יוצא 59636 

 59637 .ואדרבה שמה דוקא לו כל חיותו, הרי נוח היה לו להיות בבטן אמו, השתלמותו

ם שיתוף כלשהו עם הגויים אין כל עוד מתקיי, כל עוד בחוקותיהם הולכים, כל עוד עושים מעשה גויים 59638 

דוקא בנתקם כל , גאולת מצרים לא היתה יכולה להיות כי אם בהחלצם מכל וכל מן המצרים, גאולה באה 59639 

אחרי שהשתחררו ועמדו לבדם עד כדי כך שלא , כשלא נותר אף חוט אחד של חיבור, הקשור למצרים 59640 

ואז הגאולה , נעתקו ממצב הגלות שלהם זה אומר כי כבר, התחלצות והתנתקות בתכלית, שינו אף בגדיהם 59641 

 59642 .ודאי באה

בדברים קטנים , כ המצבים"כי במעשים קטנים כאלה יתחלפו כ, ואגב אנו למדין מה ענין של לא שינו 59643 

, ודי למתבונן (´מלאכי ג) לא שניתי´ ה הכתיב על עצמו אני ה"הנה הקב, כאלה יוצאים מגלות לגאולה 59644 

 59645 .(דעת תורה)  !ללא כל שינוי כל דהוא מה גדולה דרגתו, ניתיאדם העומד אף זמן קטן במצב של לא ש



 59646 

 59647 מאמר שנ

 59648 .(´ו א"שמות ט) ´אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה

לוי ברבי חייא כך אמר משה לפני ´ אמר ר, אמר משה רבון העולמים במה שחטאתי לפניך בו אני מקלסך 59649 

והרי טבעת אותו בים לכך אני , תי אל פרעהיודע אני שחטאתי לפניך באז שנאמר ומאז בא, ה"הקב 59650 

 59651 .,(ג"ר כ"שמו) בא וראה דרך הצדיקים במה שהם סורחים הם מתקנים, ד אז ישיר משה"משבחך באז הה

וגם לא באז תיקן , אלא במה שטעה וחשב ששליחותו גרמה רעה לעם ישראל, ולכאורה הלא לא באז חטא 59652 

ואף אם יש לחטאו איזה יחס למלת אז ? ם החטא הקודםואיזו שייכות יש לזה ע, ה"כי אם בקילוסו להקב 59653 

כי השירה עצמה מתחלת , הרי שירתו אינה כוללת בתוכה מלת אז כלל, מפני שבכלל דבריו נמצאה מלה זו 59654 

 59655 .´מאשירה לה

הבחינה לכך עד כמה דרכו להשתמש במדותיו , דרכן של בני אדם לשפוט כל איש הטוב הוא אם לא 59656 

. שבני אדם הנמצאים בסביבתו חשים על ידם נעימות ונוחות הם להם, טובהמורגשות בהשקפה ראשונה ל 59657 

כי המדות הטובות הן רק אלו המדות הנובעות מלב חכמה וממקור הדעת , אבל אין המשפט נכון באמת 59658 

בזמן הראוי ובמקום הנאות מדות , כי כל המדות והכוחות כשמשתמש בהם האדם באופן הדרוש, מוצאן 59659 

 59660 .טובות הנה

ועל פי כח טבעי זה עושות , אשר בטבעם נטוע איזה כח מוגבל, ן האדם על שאר בעלי החייםובזה יתרו 59661 

ל אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות "כאמרם ז, ´תמיד רק כפי הכוחות שהטביע בהם הבורא ית 59662 

 59663 .היינו שכל בעל חי מצטיין במדה וכח מיוחד שהטביע בו הבורא, (´עירובין ק) מחתול וגזל מנמלה

ועליו להשתמש בכל הכוחות בכל אחד כפי , ה"אבל האדם כוחות שונים אין מספר הטביע בו הבורא ב 59664 

היינו , האדם צריך להתדמות לקונו, ק"זוהי תורת המדות שמלמדת אותנו תוה, אשר יורנו דעתו וחכמתו 59665 

הן המדות  ה הנראות לפנינו הן מלמדות אותנו מה"ומדותיו של הקב, לדרכי ההנהגה של הבורא בבריאה 59666 

לדעת איך ואיפה להשתמש בכל כח לפי המדה , ועל פיהן צריכים אנו למוד מדותנו אנו, הנכונות לאדם 59667 

 59668 .הנכונה

והוא עצמו מתואר בשם אל קנא ונוקם ומשלם גמול , מצינו שהוא נקרא רחום וחנון´ אצל הבורא ית 59669 

ואשר , י שובר אויבים"בא ומסיימים, ה שאליו אנו מתפללים למלשינים אל תהי תקוה"הקב, לאויביו 59670 

להנהגת העולם שהוא שובר ´ שתתוסף ותתרבה בעולם מדה זו הנמצאת בו ית, הביאור הנכון בזה הוא 59671 

משען ´ ומסיימים ברוך אתה ה, לו לבדו אנו מתפללים תוך כדי דיבור על הצדיקים ועל החסידים, אויבים 59672 

 59673 .ומבטח לצדיקים

משום שכל הנהגה , עולם שהוא משען ומבטח לצדיקיםלהנהגת ה´ שתתרבה אותה המדה הנמצאת בו ית 59674 

אין הפרש אם , שאז היא במקום בזמן ובאופן הראוי טובה היא בתכלית, הנובעת ממקור החכמה והדעת 59675 

ואז ישתומם כל , נתבונן נא מעט במדות הנפלאים אשר נמצאו בראשונים קדושי עליון, הנהגה זו או אחרת 59676 

 59677 .בעל שכל בראותו פלאים

במלת איש , אנכי הולך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש, בצואתו לשלמה בנו החכם אומר המלך החסיד 59678 

ושיתנהג בדרך החכמה , פ מתכונתם הנכונה"שכל הכוחות הנמצאים בו יפעלו ע, נכלל יסוד זה שאמרנו 59679 

הנה זה מובן כי , ללכת בדרכיו´ ושמרת את משמרת ה, והדעת לעשות הכל כפי הוראתן זוהי בחינת איש 59680 

ורק זו תכלית קיום , בכל לבבו´ שהבן שהוא מניח אחריו יהיה עובד ה, זוהי מטרת האדם עלי אדמות 59681 

 59682 .הבנים

הורים אלו אינם מבינים , אוי להם לאבות שמאהבתם לבניהם אינם משגיחים שילכו בדרך התורה והמצוה 59683 

פירשו , אב בן צרויהוגם ידעת את אשר עשה לי יו, כי למה להם בנים לא אמון בם, שהם מולידים לבהלה 59684 

ועשית כחכמתך ולא תוריד את שיבתו בשלום , ל שביישו בזה שהראה הספר ששלח דוד ביד אוריה"רז 59685 

 59686 .אל תנקהו והורדת את שיבתו בדם שאול, והנה עמך שמעי בן גרא, שאול

 59687 ברגעי חייו שהוא נפרד, הלא יבהל וישתומם כל אדם בהתבוננו במצב נפשו של המלך החסיד קודם מיתתו

, אילו רגשות קדושים וטהורים מלאו את לבבו, מכל הקרובים ללבבו וממשלתו הגדולה מלכות ישראל 59688 

לבו רך ונפשו מוצפה מרגשות אהבה , הלא איש פשוט ברגעיו האחרונים בשעה שהוא נפרד מכל אוהביו 59689 

קים לאל אשר בהיותו עוד איתן ובריא קרא מנהמת לבו צמאה נפשי לאל, ה"ומה גם דוד המלך ע, וחנינה 59690 

 59691 .חי

ומה נורא , אילו רגשות קודש מילאו אותו ברגעיו האחרונים כאשר התחילה נפשו הקדושה להפרד מהגוף 59692 

היתכן שיתעוררו בו רגשות שנאה , היתכן כי יהיה חפצו ורצונו אז לנקום מאויביו, וקדוש היה מצבו 59693 

 59694 .´דוש ונשגב עבד הומה גם על ק, אי אפשר בשום אופן להגיד כזאת גם על איש פשוט וגס? ונקם



רק מחכמה וחשבון מדוקדק ומשפט נכון של מלך , כל בר דעת יבין כי צוואה זו לא מרגש נקם ושנאה באה 59695 

תיקון , קדוש זה מצא לנכון שעושי הרע יקבלו את גמולם כפי רשעתם משפט צדק, אשר לצדק ימלוך 59696 

וההפסד העלול לבוא אם לא נפשו הזכה הרגישה את החסרון , העולם דורש שיתקיים העולם על מכונו 59697 

 59698 .משמעת אחד היסודות להנהגת מלכות, ינקום מאלה שזלזלו בכבודו של מלך

שאף בשעת התעוררות רגשותיו הקדושים בהפרדו מן , כ יש להשתומם על תוקף דעתו וחכמתו כי רבה"וא 59699 

ובחוזק  ,לא רפו ידיו ולא נחלשה הרגשתו לדאוג להעניש את הראויים לעונש לפי משפט צדק, העולם 59700 

, הכרתו ושיקול דעתו הגדולה החליט לצוות את בנו בעת הפרידה גם על דבר הנקמה מיואב בן צרויה 59701 

והוא הבטיח , ואם כי שמעי כבר התנפל לפניו בבקשת סליחה, ולהוריד את שיבת שמעי בן גרא בדם שאול 59702 

 59703 .ז במוצאו הדבר לנחוץ ציוה את בנו להמית אותו"בכ, לו שלא ירע לו בחייו

כי כיון שהוא עושה , גם להטיב לא ידע, ש שאינו תלמיד חכם שאין בכחו לנקום ולנטור במקום הראויהאי 59704 

כי מדותיו הטובות אינן שולטות בו רק עד שלא יבוא ? אף טובתו עד היכן תגיע, רק על פי התכונה והטבע 59705 

צל האדם אף אצל זה והטבע א, וכשיבוא לידי נסיון לעשות נגד טבעו לא יוכל לעשות מאומה, לידי נסיון 59706 

ורק בכח הדעת יכול לנצח את , ש כי יצר לב האדם רע מנעוריו"הרבה מן הרע יש בו כמ, שתכונתו נוחה 59707 

 59708 .טבעו

כי מזה גופא אנו למדים עד כמה יש לירא להרע לאחרים ולהשתמש במדת , אולם מאידך גיסא עלינו לדעת 59709 

הרי זה שאינו , שיו ממקור הדעת מוצאםכי מכיון שמדת הגבורה היא מדת תלמיד חכם שמע, האכזריות 59710 

ודאי , ומה גם אנן יתמי דיתמי, אינו רשאי להיות נוקם ונוטר, תלמיד חכם שכוחותיו הטבעיים שולטים בו 59711 

כמה עלולים , ובאמת נהיה מושפעים מכוחות טבע פשוטים, עלול שנטעה בעצמנו כי כונתנו לשם שמים 59712 

ולכן יש לנו לירא , ום שהמדות והכוחות שולטים בנואנו להשלות את עצמנו שכונתנו לשם שמים במק 59713 

 59714 .כי לא נדע מאיזה מקור היא נובעת, ולפחד מאוד

כי אם על פי הוראת , ובכל זאת כל אחד לפי ערכו צריך להשתדל שכל הנהגתו תהיה שלא מצד הטבע לבד 59715 

אבל , מהובאותה מדה צריך הוא להשתמש בכוחות הנטועים באדם לצורך הנהגת החכ, החכמה שיש בו 59716 

אם במקום , צריך הוא לבחון בנפשו, למען ידע האדם אם הנהגתו במדות הגבורה ממקור החכמה נובעת 59717 

רק אז , לכבוש את כוחות נפשו ולעשות כפי דרישת האמת, שנוגע לכבודו וממונו פועלת החכמה פעולתה 59718 

 59719 .ה והאמתולהרע במקום שמוצא לנחוץ על פי החכמ, יוכל להתנהג עם אחרים גם במדות הגבורה

ועדיין לא אמרו , וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, ביום ההוא את ישראל מיד מצרים´ ויושע ה 59720 

כי אף שהרעו להם מאוד בכל זאת איך אפשר , לא שרו את שירתם על ישועתם ועל מפלת מצרים, שירה 59721 

תגלגלים ביסורים מ, כשרואים מחנה גדול של בני אדם מוטלים על שפת הים, לשיר ולשמוח שמחה שלמה 59722 

´ וייראו העם את ה, במצרים´ אבל וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה, נוראים מתים ולא מתים 59723 

כשראו התגלות ´ כי רק אז בהכירם את יד ה, אז ישיר משה ובני ישראל, ובמשה עבדו´ ויאמינו בה 59724 

 59725 .י היה לשיר ולשמוחרק אז ישיר משה כי על זה ראו, ובאו לידי יראה ואמונה בהירה´ מלכותו ית

בראותו , כי הנקל היה למשה איש האלקים, והנה דבר זה היה למשה נגד טבעו ורק ממקור החכמה מוצאו 59726 

אין זאת . לשיר ולשמוח שמחה עצומה, אנשים מתגלגלים ביסורים נוראים מפרפרים בין החיים והמות 59727 

ה והביא את בני ישראל לידי הגדול שנתגל´ בראותו את כח ה, אלא שהדעת ואור החכמה הביאוהו לזה 59728 

 59729 .ואשר לעומת ענין רם ונשא כזה הכל כאין וכאפס, ויראתו´ אמונה בה

י שנמשך אחרי רגשות האהבה "שאז בא החטא ע, ובזה תיקן מה שחטא באמרו ומאז באתי אל פרעה 59730 

חד שאמר אלף משה ימותו ואל יוזק צפרנו של א, כי הוא הרועה הנאמן של ישראל, והחמלה לבני ישראל 59731 

, עד שמרוב עגמת נפש וצער הטיח דברים כלפי מעלה, כ מזה"בראותו צערן של ישראל נתפעל כ, מהם 59732 

 59733 .וזה היה חטא גדול לאיש האלקים, נמצא שחטא במה שהלך אחרי רגשותיו הטבעיים

שבראותו את היד הגדולה אשר עשה , כ התגברות הדעת על הרגש"ובזה תיקן את חטאו במה שהראה אח 59734 

והראה גבורת , לא שעה אל הרגשות של רחמים למצרים כשראה אותם מתים על שפת הים, במצרים´ ה 59735 

להשתמש בכל , וזה מלמדנו כי אור החכמה צריך להאיר את כל האדם, ´השכל לשיר אז את השירה לה 59736 

 59737 .(242א "שעורי דעת ח)  .ורק אז יאות לו השם תלמיד חכם, כוחות נפשו כפי הוראת החכמה

 59738 

 59739 מאמר שנא

 59740 .(´ו א"שמות ט) ´משה ובני ישראל את השירה הזאת להאז ישיר 

לא נתישב כסאך , פ שמעולם אתה"אבהו אע´ ר ברכיה בשם ר"א, ד נכון כסאך מאז"אז ישיר משה הה 59741 

משל למלך שעשה מלחמה ונצח , לכן נאמר נכון כסאך מאז, ולא נודע בעולמך עד שאמרו בניך שירה 59742 

מה יש כבוד בין , מלחמה היית מלך עכשיו עשינוך אגוסטוס אמרו לו עד שלא עשית, ועשו אותו אגוסטוס 59743 

כך אמרו ישראל עד שלא בראת עולמך היית , אלא המלך עומד על הלוח ואגוסטוס יושב? המלך ואגוסטוס 59744 



אבל משעמדת בים ואמרו , אלא כביכול עומד שנאמר עמד וימודד ארץ, אתה ומשבראת אותו אתה הוא 59745 

 59746 .(ר שם"שמו) כ"הוי נכון כסאך מאז באז ישיר ע, וכסאך נכוןשירה לפניך באז נתישבה מלכותך 

נקרא אצלנו מדת ´ כי ענין מלכות ה, אמנם ענין נתישבה מלכותך יש להבין, דברי המדרש צריכים ביאור 59747 

וגבורתו ´ כ שם ה"ומפני שעד קריעת ים סוף לא נודע כ, וממשלתו הנכרת בהנהגת העולם´ השגחת ה 59748 

, נקרא זה נתישבה מלכותו, שו במצרים ועל הים נודעה יותר מלכותו וממשלתוועל ידי הנסים שנע, בעולם 59749 

ומפני מה נקרא כביכול , עניינן של בחינות אלו לא נודע, אך המשל ממלך ואוגוסטוס שזה עומד וזה יושב 59750 

 59751 .מקודם עומד ואחר כך יושב

וחשיבות יש במה  איזה ענין, גם בלתי מובן אמרם שנתישבה מלכותך משעה שאמרנו שירה לפניך באז 59752 

ועוד הלא לא התחילו שירה באז רק התורה מספרת אז , שאמרו שירה באז שעל זה נאמר נכון כסאך מאז 59753 

ל משמע שהשירה נאמרה באז "אמנם גם משאר מדרשי רז, ישיר משה ובני ישראל ויאמרו לאמור אשירה 59754 

 59755 .והוא תמוה ומופלא

נמצאנו למדין תחיית המתים , לא אז ישיר משהא שר משה לא נאמר א"ד, (מכילתא שם) ל"עוד מאמר חז  59756 

כאילו נאמר , מבואר דלכן נאמר בלשון ישיר לשון עתיד ולא שר לשון עבר, (ל"י ז"רש) מן התורה 59757 

ופשוטי הדברים תמוהים לומר דנכתב , ומכאן לתחיית מתים מן התורה, דלעתיד ישיר משה ובני ישראל 59758 

ואיך , וכמו שנאמר באותו פסוק ויאמרו לאמר, הים דהלא אמרו משה וישראל שירה על, על שם העתיד 59759 

 59760 ?אפשר לומר דנאמר על העתיד

בעולם סוברים שאפשר שיהא משורר גם אדם שפל , ברם תוכן ומהות השירה אינם מבוררים די צרכם 59761 

אבל באמת ענין השירה הוא דבר נעלה רם , שיכור ובעל תאוה אשר יקראו לו משורר עממי, שבאנשים 59762 

רק איש כזה יוכל לומר , בעל נשמה גדולה וטהורה, ריך להיות אדם גדול חכם ונבוןמשורר צ, ונשגב 59763 

אות הוא על שפל המצב , ומה שרואים שקוראים בשם משורר אנשים בעלי רוח נמוכה ושפלה, שירה 59764 

 59765 .והירידה הגדולה של הדור

כמו הפילוסוף  ,בדורות הקודמים היו המשוררים בבני עמנו אנשים גדולים רמי המעלה חכמים וצדיקים 59766 

שלמה בן ´ אנשים בני רוח כמו ר, ומה גם בדורות קודם מי זכה לשם משורר, ח לוצאטו"האלקי רמ 59767 

, אשר כל הרואה את שירתו בכתר מלכות יתפעל מחכמתו וצדקתו ומהקדושה הנסוכה שם, גבירול 59768 

 59769 .קדושים וטהורים כאלו היו משוררינו

אם רק יש לו איזה כח הדמיון לבטא , להיות משוררעכשיו חושבים כי אפשר לאדם גם בעל נפש שפלה  59770 

אבל באמת אין זו שירה אלא חיקוי וצל של שירה מה שחורזים , דבריו סגנון יפה ובלשון מדבר גדולות 59771 

ורק שירת נפש היוצאת מלב מלא רגשות נעלות המרוממות את נפש האדם ! חרוזים בסגנון של שירה 59772 

, ל"מה שרואים אנו בתורתנו הקדושה ומהשקפת חכמינו זוכפי ! וממלאות חלל הלב לזאת יקרא שירה 59773 

ורק ההארה , וזכות מיוחדת דרושה לו לאדם להגיע עדיה, ענין השירה האמיתית הוא עוד יותר רם ונישא 59774 

 59775 .האלקית מכתירתו לומר שירה

פ שכתוב כבר שהאמינו עד שהיו "ר אבהו אע"א, ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו, איתא במדרש רבה שם 59776 

כיון שבאו , חזרו ולא האמינו שנאמר אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, רים שנאמר ויאמן העםבמצ 59777 

כמה דתימא ותאחז במשפט ידי ושקע , ה היאך עושה משפט עם הרשעים"על הים וראו גבורתו של הקב 59778 

ז ישיר ד א"הה, ובזכות האמונה שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה, ´את מצרים בים מיד ויאמינו בה 59779 

 59780 .משה ובני ישראל

´ ה שנאמר והאמין בה"בשביל האמונה שהאמין אברהם להקב, ל תשורי מראש אמנה"ואמרו עוד חכמינו ז 59781 

הרי מבואר כי מעלת רוח , שנאמר אז ישיר משה הוי תשורי מראש אמנה, זכו ישראל לומר שירה על הים 59782 

יו זקוקים כדי להגיע למדרגה גבוהה ולזכויות מיוחדות ה, הקודש היתה דרושה להם למען יאמרו שירה 59783 

 59784 .כי שורש השירה הוא ממקור גבוה וממקום קדוש, וקדושה כזו מדרגת השירה

שכשרואה האדם איזה , והנה ענין השירה בא מהתפעלות והתרגשות הנפש הבאה לרוב על ידי התחדשות 59785 

והנשמה שואפת , הנוצרים בו רגשות נפש המתפרצים לצאת החוצ, חידוש שמביאו לידי התפעלות יתירה 59786 

כי , ז מובן לנו כי זה תלוי במדת גדלות האדם חכמתו והבנתו"ולפ, להחלץ ממסגרה ומשתפכת בדברי שיר 59787 

ז למצב "הוא יכול לבוא לידי התפעלות נפשית נכונה ולהגיע עי, רק חכם גדול ומבין מהות כל דבר וערכו 59788 

 59789 .שירי

ראו ברוח , במעלה עליונה´ ומציאותו ית´ ר הוזכו להכיר את או, והנה עם ישראל כשראו קריעת ים סוף 59790 

, ל למדרגה עוד יותר עליונה"ז יזכו לע"ושעי, קדשם כי הובאו למעלה עליונה לקבלת עול תורה ומצוות 59791 

כי שורש השירה הוא מה , ואז לבשתם רוח הקודש ואמרו שירה, ולדבקה בו´ להיות תמיד מוארים באור ה 59792 

 59793 .ומזה נשתלשל אצלנו כח השירה ,שהנפש משתוקקת ושואפת לשרשה ומקורה



מצב נפש חושקת ומשתוקקת בהתאחדה , ובציירם לעצמם ברוח קדשם את מצב כנסת ישראל לעתיד לבוא 59794 

, ה בשיר השירים דרך משל ומליצה"שעל ענין זה בפרטי פרטות צייר לנו שלמה המלך ע, עם בוראה 59795 

ותיהם רגשי קודש והשתוקקות נתמלאו נפש, ה"תשוקת הרעיה לדודה היא תשוקת כנסת ישראל להקב 59796 

 59797 .ה ואמרו שירה"להדבק בהקב

ולכן ידעו שכל ענין השירה על הים היה מכח , ל לפי עומק השקפתם ידעו מהו שורש השירה באמת"חז 59798 

נתעלתה , כי רק בהרגישם ברוח קודשם את שירת העתיד אשר תושר אז, השירה שישירו לעתיד לבוא 59799 

ואמרו אז ישיר , ל"עתה היתה בת קול מהשירה שישירו לעושירתם , נפשם למדרגת השירה האמיתית 59800 

כי אמנם , ל שאמרו שירה באז"וזהו מה שאמרו חז, כי מלת אז מראה על לעתיד לבוא, משה ובני ישראל 59801 

, כ ישיר משה"דהיינו שלעתיד לבוא ג, ומפני שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל, התחילו לשיר באז ישיר 59802 

 59803 .התורהל לתחיית המתים מן "למדו חז

פ שמעולם אתה לא נתיישב כסאך ולא "נכון כסאך מאז אע, ובזה יש לבאר המדרש שהבאנו בראש דברינו 59804 

כי עד העת ההיא לא היתה בעולם הכרה במדה האמיתית של , נודעת בעולמך עד שבניך אמרו שירה 59805 

יטה לכוחות כי מכל עניני ההנהגות שנראה בעולם היה נראה כי נתנה של, ה היא הנהגת הויה"הבורא ב 59806 

ה כביכול עומד ומשגיח על הבריאה שתתנהג לפי התכלית "והקב, כפי מה שהוסדרו מבראשית, שונים 59807 

 59808 .המכוונת

היינו שהכירו כח ותוקף הנהגתו , אבל מעת שהכירו בני ישראל ענין הנהגת שם הויה ואמרו שירה באז 59809 

ה לעתיד לבוא והוכר כח ממשלת כי מאז ניתן מקום להנהגת שם הויה שתגיע לידי תוקפ, נתישבה מלכותו 59810 

ולכן מצטייר לנו עכשיו יחס הבורא , כי כל עניני הבריאה הם רק לפי הרצון העליון שורש הכל, בעולם´ ה 59811 

 59812  .כי בכל שולט הרצון העליון ומלכותו בכל משלה, עם הנהגת העולם כאילו כביכול יושב וכסאו נכון

 59813 .(א"קפ´ ד´ שעורי דעת חלק ב)

 59814 

 59815 מאמר שנב

 59816 .(´ו א"שמות ט) ´משה ובני ישראל את השירה הזאת לה אז ישיר

ל דוכוס אין אתה "א, ל משל למדינה שמרדה על המלך אמר המלך לדוכוס שלו נלך ונלחם בה"אמרו חז 59817 

כך אמר משה לפני , ידע דוכוס עשה עטרה והביאה למלך, החריש המלך והלך בלילה בעצמו וכבשה, יכול 59818 

והרי טבעת אותו בים לכך אני משבחך , ומאז באתי אל פרעה´ ז שנאיודע אני שחטאתי לפניך בא, ה"הקב 59819 

ה היה ביטוי מיוחד "ל הקדושים מדגישים שבדברי משרע"חז, (ג"ר כ"שמו) ד אז ישיר משה"באז הה 59820 

, ב חודש בעמדו על הים ובהתעוררו לשירה"ולאחר י, ובביטוי זה הרגיש משה רבינו בחינת חטא, ´ומאז´ 59821 

 59822 .ה בלשון שחטא בו"לס לקבהתחיל בלשון אז כדי לק

באה מתוך התרוממות גדולה והשגה , השירה שאמרו משה רבינו וישראל בשעת הנס של קריעת ים סוף 59823 

חזרו ולא , ויאמן העם´ פ שכבר האמינו עד שהיו במצרים שנא"ל אע"ש חז"וכמ, יותר מוחשית באמונה 59824 

ה איך "הים וראו גבורתו של הקב כיון שבאו על, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך´ האמינו שנא 59825 

ובזכות האמונה שרתה עליהם רוח הקודש , ´עושה משפט ברשעים ושקע את מצרים בים מיד ויאמינו בה 59826 

 59827 .ואמרו שירה

עוד היו מסופקים ושאלו , ´עוד טרם הגיעו להשכיל נפלאותיו ית, הרי שאף אחר שהאמינו ישראל במצרים 59828 

וכשבאו על הים , ´זה באה התשובה התיצבו וראו את ישועת ה שעל, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים 59829 

 59830 .במדת המשפט ושרתה עליהם רוח הקודש´ נתרוממו במדרגת האמונה וההשכלה בנפלאותיו והנהגתו ית

, כי הלשון אז ישיר הוא גם לעתיד, לימוד מיוחד יש בה גם לעתיד, שירה מעולה זו שנאמרה בשעתה 59831 

כי דבר גדול נתחדש להם למשה רבינו ולישראל , לבו שישיר שירהי פירש אז כשראה הנס עלה ב"ורש 59832 

ולכן , היא תמיד בטוחה אף בשעה שאינה נראית עדיין באופק´ כי ישועתו ית, ´באותה שעה בדרכיו ית 59833 

ש קול רינה "וכמ, עד שיהא אפשר לשיר גם קודם הישועה´ צריכים תמיד להיות בבטחון חזק בישועתו ית 59834 

 59835 .(ל"א ז"הגר) הרינה קודם הישועה ,וישועה באהלי צדיקים

, י אף לפני התשועה אני מהללו לפי שבטוח אני שאושע מאויבי"ופרש, ומן אויבי אושע´ מהולל אקרא ה 59836 

, ן יאמר כי הראה עתה כי הוא מלך ושלטון על הכל"ופירש הרמב, ימלוך לעולם ועד´ ונאמר בשירה ה 59837 

 59838 .ש"פניו לעשות בכל הדורות יעוכן יהי רצון מל, שהושיע את עבדיו ואבד את מורדיו

כי חשבונות האדם שהוא דן קל וחומר מעצמו , יודע אני שחטאתי לפניך באז, ל"אולי הוא עומק דברי חז 59839 

הוא חטא גדול כלפי , אם המצב כעת כל כך חמור הרי למחר בודאי יהיה עוד יותר חמור מהיום, ואומר 59840 

יך המחר אל היום והרגע השני אל הראשון והיום אל ומה שי, לדעת מה יולד יום´ כי מי בא בסוד ה, שמיא 59841 

 59842 .האתמול לכל זמן



ואם הורע לעם הרי הוא הנגזר , ולא נסתבבה מהסיבה שקדמה לה´ כל הויה היא גזרה מיוחדת מאתו ית 59843 

כי צריך האדם , לכן אני משבחך באז, ואין איפוא להגיד ומאז באתי אל פרעה, אשר קדם בתחלת הידיעה 59844 

לשיר ולהלל לפני , ´לה מאצטגנינות שכלו הטבעי ולהתחזק באמונה ובטחון בהלהתרומם תמיד למע 59845 

, (ר שם"שמו) ל"ש ז"וכמ´ מתוך בטחון חזק בישועתו ית, ה בכל המצבים אף היותר קשים ומרים"הקב 59846 

 59847 .(ו"ט´ ב עמ"הגיוני מוסר ח)  .אז תלך לבטח דרכך´ אין אז אלא לשון בטחון שנא

 59848 

 59849 מאמר שנג

 59850 .(´ו א"שמות ט) ´שראל את השירה הזאת להאז ישיר משה ובני י

ה חלוק של תפארת שהיו חקוקים עליו כל אז "אמר רבי עקיבא בשעה שאמרו ישראל אז ישיר לבש הקב 59851 

וכיון שחטאו חזר וקרע , אז תפקחנה עיני עורים, אז ידלג כאיל פסח, אז תשמח בתולה במחול, שבתורה 59852 

 59853 .(א"ילקוט רמ) ז ימלא שחוק פינוא´ ה להחזירן שנא"ועתיד הקב, בצע אמרתו´ שנא

כ עילאית שאף "כשבני ישראל היו במדרגה כ, הרי לנו שאז זה שנאמר בשירה ובהתלהבות כל כך עצומה 59854 

עורר את כל יעודי הגאולה והתגלות האלקית , ´וראתה שפחה על הים וכו, עוברין שבמעי אמן אמרו שירה 59855 

כי כל ניצוץ תפילה ושירה שנאמרת ומבוטאת  ,ה לתפארת"להפוך מעטה לבושו של הקב, שלעתיד לבוא 59856 

 59857  .הן בחיי הפרט והן בחיי הכלל והבן, מוליד הוויות אדירות אף לעתיד לבוא, בעוצם אמונה וקדושה

 59858 .(ו"ט´ ב עמ"הגיוני מוסר ח)

 59859 

 59860 מאמר שנד

 59861 .(´ו א"שמות ט) ´אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה

ה אלא "לא מצינו אדם שאמר שירה להקב, ישראל על הים ה את העולם ועד שעמדו"מיום שברא הקב 59862 

הציל את , הציל את אברהם מכבשן האש ולא אמר שירה, ברא אדם הראשון ולא אמר שירה, ישראל 59863 

כיון , וכן את יעקב מן המלאך ומן עשו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה, יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה 59864 

ג "ר כ"שמו) ה לאלו הייתי מצפה"אמר הקב, ה"ירה לפני הקבשבאו ישראל לים ונקרע להם מיד אמרו ש 59865 

 59866 .(´ד

במסירות הנפש , היה פוגם במו ידיו במעשה העקידה, אילו היה יצחק אומר שירה על שניצל מן העקידה 59867 

שמח על שהצליח להינצל , כי היה נראה כאילו שמח הוא על שלא  נתקיימה מחשבתו, ותמימות המחשבה 59868 

ואז לא היה מעשה עקידתו בכל השלימות , וך רצון טהור וחזק הסכים להיעקרוכאילו שלא מת, מעקידתו 59869 

 59870 .´וכך היה נאבד הרושם של קידוש ה, וכל העולם היה מרנן עליו כאילו עשה עקידתו בכפיה, והאהבה

אילו אמר שירה היה הדבר מתפרש כאילו שמח , וכן אצל אברהם לאחר שניצל מכבשן האש ומן המלכות 59871 

והענין , כאילו לא בכל לבו עשה את פעולתו עד השלכתו לכבשן האש, רות נפשוהוא שנתבטלה מסי 59872 

ומתוך זהירות שלא לעבור על הגבול מענין לענין לכן נמנעו , מסובך ויש ספק אם לומר שירה או לא לומר 59873 

 59874 .מלומר שירה

 59875 נקט יעקב זהירות רבה שלא תתערב, וכן יעקב שלאחר שנתאבק עם המלאך והמלאך לא יכול לנצחו

שבין , וכן גם הנצחון על אנשי שכם, הרגשה של נצחון טבעי, בשירתו איזו הרגשה פסולה ולו דקה ביותר 59876 

מפני חשש ופחד שמא יתערב כאן בפעולת , כך וכך חרה לו על בניו על שהראו את כוחם נגד אנשי שכם 59877 

מה שאין כן , הלכן מנע עצמו מלהגיב בשיר, בניו במלחמתם עם האומות איזה שמץ של כוחי ועוצם ידי 59878 

 59879 .שם היה כל המעשה כולו נס גלוי בלי שום תערובת של טבע, ישראל על הים

דוד אמר ארדפה אויבי , ואלו הן דוד ואסא יהושפט וחזקיה, ארבעה מלכים היו מה שתבע זה לא תבע זה 59880 

ל "אמר ריב? מהו למחרתם, ד ויכם דוד מהנשף עד הערב למחרתם"ה אני עושה כן הה"ל הקב"א, ואשיגם 59881 

עמד אסא ואמר אין בי כח להרוג , ה מאיר לו בלילות בזיקין וברקים"והיה הקב, לשתי לילות ויום אחד 59882 

וישאו ´ וירדפם אסא כי נשברו לפני ה´ ה אני עושה שנא"ל הקב"א, להם אלא אני רודף אותם ואתה עושה 59883 

, שירה ואתה עושה אלא אני אומר, עמד יהושפט ואמר אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף, שלל הרבה מאד 59884 

 59885 .ה אני עושה"ל הקב"א

, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה, עמד חזקיה ואמר אין בי כח לא להרוג לא לרדוף ולא לומר שירה 59886 

ופחדו , כל אחד מן המלכים המוזכרים לא האמינו בעצמם, (ז"ט´ מדרש איכה ד) ה אני עושה"ל הקב"א 59887 

גם בזה , וחזקיה לא היה בטוח בעצמו אפילו בשירתו, מםשמא יתערב איזו הרגשה של נצחון טבעי מצד עצ 59888 

ולכן מנע את , שמא ייחס אותו לגבורה ולחכמה טבעית, חשש מעירוב הרגשה של זחות דעת של נצחון 59889 

 59890 .(מעייני החיים)  .עצמו מכל פעולה ומעשה

 59891 

 59892 מאמר שנה



 59893 .(´ו א"שמות ט) ´אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה

הלא אותו נוסח בסופה כמו ? ם מה חזר בסוף השירה על מה שכבר אמר בתחילתהויש להבין על שו 59894 

כי אין , ויש לבאר שכל דבר נצחי דומה לעיגול הסובב וסובב עד שהוא חוזר אל ההתחלה? בתחילתה 59895 

ההתחלה היא סוף והסוף , ועד שהוא בא לכאורה אל הסוף הריהו חוזר אל ההתחלה, לעיגול סוף והתחלה 59896 

והמלה נצח מורה על כך שהסוף , ן הוא בדבר נצחי שאין לו ראשית ואין לו אחריתכ, הוא ההתחלה 59897 

 59898 .מתאחד עם ההתחלה

הכפתור שהיה במנורה היה תפוח ועגול ובולט ויוצא סביב הקנה , תרומה´ הן דברי רבינו בחיי בפ 59899 

וזה  ,והוא כנגד עולם המלאכים שהם מתענגים מזיו השכינה בתענוג שאין לו סוף ותכלית, האמצעי 59900 

ה לעשות "ל עתיד הקב"ועל תענוג זה רמזו חז, שהכפתור הוא עגול כי העיגול אין לו ראש ואין לו סוף 59901 

, כי המחול הוא עגול ללא ראש וללא סוף, (א"תענית ל) ביניהם´ מחול לצדיקים לעתיד לבוא וכבודו ית 59902 

 59903 .ולכן המשיל את תענוג הנפשות שאין לו סוף למחול שאין לו סוף

הוא , חומר מהנצח ונצח אין לו סוף, ט של זוהר הנמשך מאור העליון מעין אור עולם הבאשירה היא חו 59904 

משתוקק מזמר וחוזר חלילה ואינו עומד , אינו נגמר ואינו כלה הוא כולו כוסף וגעגועים עד אין סוף 59905 

 59906 .´ית´ מציאות גדלות הבורא מזמרת ומקלסת את ה, השירה היא ממציאות יחוד השם, משירתו

, ל מכאן לתחית המתים מן התורה"שר לא נאמר אלא ישיר ופירשו חז, משה את השירה הזאתאז ישיר  59907 

שירה היא ביטוי של רגש , אשר אין תחילה ואין סוף, ת"שירה היא השתוקקות והתדבקות האדם אל השי 59908 

 59909 .ל ותחית המתים"מפני נצחיותה לא נאמר שר אלא ישיר לע, הנצחי ואין שייך בה עבר

הרי סוף השירה קשור בתחילת השירה שזה יורה על שלמות , ל על השירה"במהר ל שמצאתי כזה"ות 59910 

וכל דבר אשר יש לו סוף חסר באשר מגיע אל הסוף והיה שבח , השירה שלא תאמר כי יש סוף לשירה 59911 

הנצחיות עגולה היא ולעיגול אין תחילה ואין , ל"וכאשר קשר הסוף בתחילה אין כאן סוף עכ, ה חסר"הקב 59912 

ה אמר "והמלך דוד ע, ת"א גם מהות השירה המתרוננת ומזמרת בלב להודות ולהלל להשיכזו הי, סוף 59913 

 59914 .(ואני תפלה)  .אלקי לעולם אודך´ ה, ולא ידום (והיא הנשמה) למען יזמרך כבוד

 59915 

 59916 מאמר שנו

 59917 .(´ו ב"שמות ט) עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו

תעבדון את , והשיב לו השם יתברך? פירוש באיזה זכות, בני ישראל ממצריםכששאל משה וכי אוציא את  59918 

הא תינח , והוא כי אתה שואל באיזה זכות, הענין קשה להבין אבל בזה אבין היטב, האלקים על ההר הזה 59919 

כי , אבל מי שקונה עבד מאדוניו לעובדו אין צריך העבד זכות, באם אוציא אותם למענם אז צריכים לזכות 59920 

וכאילו כביכול צריך לעבודתם כי עבודה , כן אנכי אהיה להם למלך, אותו צריך למענו לעובדוהקונה  59921 

ואם כן אין צריכים זכות כי הזכות , ה עבודה צורך גבוה"למען לזכות אותם בזה עשה הקב, צורך גבוה היא 59922 

 59923 .וזהו בהוציאך את העם תעבדון את האלקים על ההר הזה, יהיה זה שהם יעבדו אותו

ה אתנו טובה כאילו הוא צריך "הוא לי להושיע ועם כל זאת עשה הקב, זי וזמרת יה ויהי לי לישועהוזהו ע 59924 

ל הוי דומה לו "ואמרו ז, הוא עשנו ובראנו ועם כל זאת ואנוהו, וזהו זה אלי, לנו לקדש שמו יתברך ולכבדו 59925 

דהחזיר , (´ה´ ג ר דברים"מד) ובזה אנוהו אקדשהו כענין מעשה דשמעון בן שטח´ מה הוא רחום וכו 59926 

ואמר הישמעאלי ברוך , ואמר חמור קניתי ולא מרגלית, לישמעאלי מרגלית שמצא על חמורו שקנה ממנו 59927 

והוא כביכול , ל שיהיה שם שמים מתאהב על ידך"וכאמרם ז, אלקי שמעון בן שטח וקידש שם שמים בזה 59928 

 59929 .(ו"מאמר מ ב"חכמה ומוסר ח)  .והבן כי הפלא ופלא הוא, מתכבד מאתנו למען אהבתנו

 59930 

 59931 מאמר שנז

 59932 .(´ו ב"שמות ט) עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו

, שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל, ל במכילתא זה אלי ואנוהו"מרגלא בפומנו על מאמרם ז 59933 

ויחזקאל היה נביא , ובכל זאת השפחה נשארה בהוויתה ובעינה וחזרה לסוג שפחה, והיינו רגילים לומר 59934 

י דרך התורה שהתוותה לנו את הדרכים "ופשר הדבר שלמעלת הנבואה זוכים ע, ובמעלת נבואתו נשאר 59935 

 59936 .איך להתעלות להשגת הנבואה

והזוכה , ק"עשר דרגות המעלות את האדם עד מעלת הנבואה שהוא רוה, פ בן יאיר"וכהוראת הברייתא דר 59937 

ה שעל הים ראייתה היתה ראייה של התרשמות אלקית אבל השפח, להתרומם מעלתו לא במהרה תיבטל 59938 

רושם , ה ובגילויו אליהם"שהוענקה אף לקטני ישראל בשעת קריעת ים סוף בחסדו של הקב, חד פעמית 59939 

 59940 .הגילוי היה חזק לשעה קלה אבל לא בהשפעה מתמדת וממושכת

ו לי ששאל מנין לנו מסר, וכשנתגלגלו אלו הדברים לפני גדול אחד מגדולי בעלי המוסר מדור שלפנינו 59941 

ל שאמר "ם ז"בדברי הרמב, ל"והנה כעת יש לנו מקור נאמן ובית אב להסתמך עליו ברעיוננו הנ? זה 59942 



כי יתכן , מפורש דקריעת ים סוף בלבד לא היה מספיק להשרשת האמונה ולקביעת הכרת האלקות בלב 59943 

, ת העינים והכישוף וכדומהלחלוק ולומר שזה מעשה אחיז, שכעבור זמן יתעורר הדופי ההרהור והערעור 59944 

 59945 .ברם האמונה האמיתית והמוחלטת נקלטה בלבם רק במעמד הר סיני

, היא הקובעת והמתמדת בהרגשת האמונה, י הכשרה של נעשה קודם לנשמע"ראיית החושים האמיתיים ע 59946 

אבל בהיפגשה עם תעלולי היצר היא הולכת , ולא בראיית החושים שלנו שהיא ראיה רגעית ויפה לשעתה 59947 

, ´ושעל זה זכינו שכל אחד מישראל הרגשתו היסודית היא לחפוץ רק בהטוב והישר בעיני ה, ומיטשטשת 59948 

 59949 .ש"ורצונו העמוק מזדהה תמיד עם רצון הבוית

והנכון בעיני שאמר אני בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם , ק"יתרו וזלה´ ל בפ"ן ז"ומצאתי להרמב 59950 

אלי הקהל לי את ´ כמו שנאמר באמור ה, שיאמינו מפי אחריםויהיו הם עצמם נביאים בדברי לא , דברי 59951 

ואם יקום , וגם בך יאמינו לעולם כל הדורות, העם ואשמיעם את דברי למען ילמדון ליראה אותי כל הימים 59952 

שכבר ראו בעיניהם ושמעו באזניהם שהגעת , בקרבם נביא או חולם חלום כנגד דבריך יכחישוהו מיד 59953 

לא כן , במראה אליו אתודע´ תברר להם ממך מה שכתוב אם יהיה נביאכם הוי, למעלה העליונה בנבואה 59954 

 59955 .ל"עבדי משה פה אל פה אדבר בו עכ

ולא , שכל עיקר מעלת מעמד הר סיני מפני שהם עצמם הגיעו למעלת נביאים, ´והמתבאר מדבריו הק 59956 

והכרה , הרק מפני שהשגתם נזדככה ונתעלתה למעלת הנבוא, מפאת ראייתם והתרשמותם מן המופתים 59957 

אלא לנצחם , שכלית עילאית זו תועיל להם לא להלכד במכמורות נביאי השקר או חולמי החלום 59958 

כי לא לפי התרשמות מקרית וחד פעמית ישפטו את הנביא בעל המופת או , ולהכחישם ולגלות את זיופם 59959 

 59960 .כי אם לפי כושר השגתם הנבואית הצופה למרחקי הזמנים והדורות, את החולם

ובמעלת ישראל , אשר כל מגמתם להעביר את ישראל על דעת קונם, יכשלו בנביאים מתעיםוממילא לא  59961 

לא יתכן כלל שיקשיבו לנביאי , ן ויהיו עצמם נביאים בדברי לא שיאמינו מפי אחרים"כהגדרת הרמב 59962 

י הכשרת החושים השכליים "שהתבססות האמונה האמיתית היא רק ע, ל"ם הנ"והוא כדברי הרמב, השקר 59963 

 59964 .(´המוסר והדעת חלק א)  .העילאים

 59965 

 59966 מאמר שנח

 59967 .(ד"ו י"שמות ט) שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת נמוגו כל ישבי כנען

, הישועות והנפלאות האותות והמופתים וכל היד החזקה, לישראל´ העמים כולם שמעו את כל אשר עשה ה 59968 

ולא עוד אלא , ם המקולקליםואת דרכם הנלוזה ומעשיה, ולא קמו ולא זעו לשנות דעותיהם האליליות 59969 

כיון ששמעו האומות שאבד פרעה וחילו בים , ל במכילתא"שהרעו את עצמם והוסיפו ברשעתם כאמרם ז 59970 

 59971 .ז שלהן התחילו מתרגזין"ומלכות מצרים בטלה ונעשו שפטים בע

כיון שיצאו , ה מגביה קרנן של ישראל ומכניסן לארץ התחילו מתרגזין"כיון ששמעו האומות שהקב 59972 

לכך , ע לבוא להלחם עם ישראל והתפלל משה ודממו כולם כאבן"ל מן הים כינס עמלק את כל אוהישרא 59973 

ושנגזרה עליו מחייה מה , הרי שגם עמלק שהיה הרע שבין האומות, ל"נאמר בגדול זרועך ידמו כאבן עכ 59974 

י יציאת "לא הגיע למדת רשעתו אלא ע, בעמלק מדור דור´ ומלחמה לה, שלא נגזר כן על שום אומה ולשון 59975 

 59976 ?וכל כך למה, ורק תפילת משה מנעתו מלבוא אז ובא אחר מעשה רפידים, מצרים

משה כמה נתחבט , ר ברכיה בא וראה כמה גדולים יורדי ים"א, זה אלי ואנוהו (ו"ג ט"ר כ"שמו) ל"אז 59977 

ה לא תוכל לראות את "ל הקב"א, הראני נא את כבודך´ ונתחנן לפני המקום עד שראה את הדמות שנא 59978 

החיות הנושאות את הכסא אינן מכירות את , ובסוף הראה לו בסימן שנאמר והיה בעבור כבודי ,פני 59979 

אין אנו יודעות אם כאן הוא או ? ובשעה שמגיע זמנן לומר שירה הן אומרות באיזה מקום הוא, הדמות 59980 

 59981 .ממקומו´ אלא בכל מקום שהוא ברוך כבוד ה, במקום אחר

ז "ה לישראל בעוה"אמר להם הקב, ו ואומר זה אלי ואנוהואבל עולי הים כל אחד ואחד מראה באצבע 59982 

ואמר , (ה"ישעיה כ) ´פעמים שנא´ ל אתם אומרים אותו דבר ב"אבל לע, אמרתם לפני פעם אחת זה אלי 59983 

 59984 .כ"קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו ע´ ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה

והיא אלהים , י התפילה"ולה המיוחדת שזוכים לה ישראל עכי אותה הסג, ל"למדים אנו מדבריהם ז 59985 

שלא אך שזוכים לגאולה אלא שיחד עם זה הם זוכים לראות את הגואל , קרובים אליו יש גם בגאולה 59986 

ובסגולה זו הם עולים גם על מדת הראיה של הנבואה , ל במכילתא זו גילוי שכינה"וכמו שדרשו ז, ומושיע 59987 

, ל ומסרו לנו"אבל כך קיבלו חז, למלא מאמרם המפורש אי אפשר לאמרווא, ואף על ראיית משה רבינו 59988 

 59989 .מחוייבים אנו לקבלה וללמדה לנפשנו, כ לעכל מחשבה עליונה זו"ואף שאין לנו פה לאכול ומכש

, שלעמים עושים בקשתם אך אין אלהים קרובים אליהם, וכמו ההבדל בין ישראל לעמים בתפילה 59990 

כן הוא בגאולה העמים אף שהם שומעים , אלהים קרובים אליו ולישראל שאין עושים בקשתם אבל 59991 



ולפיכך נשארים רחוקים , אינם רואים אלא את המעשים אבל אינם רואים את העונה, ´ורואים את מעשה ה 59992 

 59993 .ואף כי שמעו עמים יצא להם רק ירגזון, כמו לפני ראייתם ואינם זזים מרשעתם´ מה

ולא עוד אלא ששנינו במכילתא על הכתוב מי , ת ים סוףועמלק ברשעתו כינס את האומות אחרי קריע 59994 

אלא אף האומות כששמעו שאבד פרעה ומצרים בים , שלא ישראל בלבד אמרו שירה´ כמכה באלים ה 59995 

ז ופתחו פיהם כולם והודו למרום ואמרו מי "כפרו כולן בע, ז שלהן"ובטלה מלכותם ונעשו שפטים בע 59996 

 59997 .כ"ע´ כמכה באלים ה

, ´רק הודו למרום שהיא באה רק מתוך רצון והתענוג על ה, ל אמרו שירה"מרו רזהתבונן כי כאן לא א 59998 

, אבל באמת אין כאן סתירה, ולכאורה הרי זו סתירה למה ששנו במכילתא על הכתובים שמעו עמים ירגזון 59999 

מ לא נתקרבו למקום כלל ונשארו רחוקים "מ, ז שלהם כי ראו ביטולה"כי אף שהיו מוכרחים לכפור בע 60000 

ודאי חיפשו , שהרי לא נתגיירו ולא נכנסו תחת כנפי השכינה ונשארו תועים בדרך לא דרך, כמקודם 60001 

ועל , ומכל הכרתם יצא להם הירגזון שנתרגזו על הרמת קרנם של ישראל, ומצאו להם עבודה זרה אחרת 60002 

 60003 .ידי כך נתעוררו לבוא ולהלחם עם ישראל

אף כי , גמרו אומר כמעט פה אחד נגד ישראל שכל האומות, חזיון כזה רואים אנו לעינינו בימינו אלה 60004 

שהרי אף אבותיהם , ע הם וירשו את ירושת הירגזון מאבותיהם"כי אומה, צדקת ישראל גלויה לכל 60005 

והתרגזו על הרמת קרנם של ישראל עד לידי , מ לא עמדה להם חכמתם"ז שלהם מ"שהגיעו לידי ביטול ע 60006 

חכמה  (ג"ב י"ר פ"איכ) ל"מתם שעליה אמרו חזעם כל חכ, ומה יענו בניהם אחריהם, השמדה חלילה 60007 

, עדיין השנאה מפעפעת בקרבם ולבם רע ועינם צרה גם על צל של הרמת קרן ישראל, באומות תאמין 60008 

 60009 .ונתקיים בישראל גם בדורנו עם לבדד ישכון

מתקיים , והאומות יכירו ויאמרו שירה על שבחם של ישראל, אך במקום שמעלה זו תהיה לסגולה עליונה 60010 

ואין מודה , וההשגחה העמידה את ישראל בבדידות איומה, נו הדבר על ידי וביד חזקה אמלוך עליכםב 60011 

, הגדולים והקטנים הקרובים והרחוקים, כל האומות מסוף העולם ועד סופו, ומכיר בצדקת ישראל 60012 

לעין  וכולם גילו, כולם כאיש אחד נגד ישראל, המראים טלפי האהבה שלהם, השונאים הגלויים והנסתרים 60013 

 60014 .ל שעשו שונא ליעקב"כל מה שקיבלו חז

וכבר הגיעה השעה שהעבדים לתאותם השפלה שבתוכנו המכנים את עצמם חפשים יכירו את האמת הזו  60015 

לסמוך על הצדק , ורק בעל שכל מעוות יכול לעוות את הישר ולהיות עיקש ופתלתול, שאין להכחישה 60016 

ורק לב רע ומושחת יכול להשאר ברשעתו גם , ולבטוח על משענת קנה רצוץ זה, והיושר של האומות 60017 

´ עליו לשוב אל ה, אבל מי שיש לו ניצוץ של צדק ויושר בלבו, אחרי שאנו רואים את רשעת האומות 60018 

 60019 .צדיק וישר הוא´ ולהכיר כי אך הוא ית

שאף יתרו שזכה לכבוד ומעלה כזו מה שלא זכה לה אדם אחר , ומה גדול הוא ההבדל בין ישראל לעמים 60020 

ועליו נאמר וישמע משה לקול חותנו , שייתר פרשה בתורה והוא שהעמיד את השופטים בישראל, בעולם 60021 

ל "ופירשו ז, מ גם עליו הכתיבה תורה ויחד יתרו"מ, שכיוון לדעת המקום ולדעת התורה בכל מה שאמר 60022 

ל "זי "רש) ולמדו מזה כי גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה באפיה, שנעשה בשרו חידודין חידודין 60023 

 60024 .(מהמכילתא

אין הדברים אמורים דוקא , ואנו למדים כי ההבדל בין ישראל לעמים שביקש עליו משה ונפלינו אני ועמך 60025 

כי אלה מופלים ומובדלים הם , והמושחתים בכל מיני השחתות ותועבות, באומות העולם שנמשלו כבהמה 60026 

מה שלא , של מקום ולדעת תורה עד כיוון לדעתו, אלא גם באלה שזכו להתקרב למקום קרבה כזו, בעצמם 60027 

שכל זמן שלא השלימו עצמם , יש מקום בעצמותם להפליה רבה, זכו גם גדולי ישראל מדורו של משה 60028 

 60029 .עדיין יש להם לחשוד בעצמם, ולא עקרו מקרבם שלא ישאר גם שורש כל שהוא מגיותם, מכל וכל

ם בשרם חידודין על עונשי נעשה ג, על זה´ כי יחד עם שמחתם על ישועתם של ישראל והודאתם לה 60030 

ז שלהם ואמרו "כ אין זה פלא שאף שהאומות ביטלו את הע"וא, ע שנענשו בדבר אשר זדו על ישראל"אוה 60031 

לבוא להלחם , מ קיימו בעצמם גם את הירגזון והתרגזו על הרמת קרנם של ישראל"מ, ´מי כמכה באלים ה 60032 

ברוך אלהינו שבראנו לכבודו והבדילנו  כמה עלינו להודות ולברך, ולהשמיד שונאיהם של ישראל, בהם 60033 

 60034 .(דליות יחזקאל)  .מן התועים

 60035 

 60036 מאמר שנט

 60037 .(ד"ו י"שמות ט) נמוגו כל ישבי כנען. שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת

ולא יכלי רומאי ליוונאי עד דשתפינהו , כי אתא רב דימי אמר תלתין ותרין קרבי עבדי רומאי בהדי יונאי 60038 

שלחו , אי מינייכו מלכי מינן אפרכי, הכי איתנו בהדייהו אי מינן מלכי מנייכו אפרכיו, לישראל בהדייהו 60039 

מרגלית ואבן טבא איזה מהן יעשה בסיס , רומאי ליונאי עד האידנא עבדינן בקרבא השתא נעביד בדינא 60040 

 60041 .אבן טבא לאינך? אבן טבא ואינך איזה מהן יעשה בסיס לחבירו, שלחו להם מרגלית לאבן טבא? לחבירו



כ אנן ישראל בהדן וספר "שלחו להם א, אינך לספר תורה? אינך וספר תורה איזה מהן יעשה בסיס לחבירו 60042 

, עשרין ושית שנין קמו להו רומאי בהימנותייהו בהדי ישראל ולא אישתעבדו בהו, תורה גבן כפו להו 60043 

עה ואלכה לנגדך ויאמר נס, מעיקרא כי קמו רומאי בהימנותייהו מאי דרוש, מכאן ואילך אישתעבדו בהו 60044 

עבודה זרה ) ולבסוף דרוש יעבור נא אדוני לפני עבדו דרך השר לילך לפניהם, יעקב ועשו שווין לגדולה 60045 

 60046 .(´ח

תלתין ותרי שנין לחמו הרומאים ביוונים בכל הנשק ותכסיסי המלחמה ולא יכלו , המאורע הזה מבהיל 60047 

ים ליוונים כי במדינתם נמצא עם ישראל ונשק זה היה שהודיעו הרומא, אך לבסוף נצחום בנשק סודי, להם 60048 

הודעה זו הפילה אימה ופחד על היוונים , והם שותפים לרומאים במלחמתם, וסגולתם אתם היא התורה 60049 

הרי זה כאילו , הרומאים בטוחים היו כי כאשר יגלו סוד זה ליוונים, ונכנעו לרומאים מיד בלי כל ויכוח 60050 

מנם כך היה בסוד הזה הטילו עליהם פחד עד כדי כך וא, היפנו נגדם את הנשק החזק ביותר לנצחם 60051 

 60052 .שנכנעו

כי הם ידעו עם ישראל השומרים על , במידה רבה כזו היו עם ישראל ותורתו מכובדים בעיני העמים 60053 

דבוקים ביוצר כל היצורים עד שאומות העולם , התורה ומצוותיה מצטיינים במעלות ובמדות מוסריות 60054 

בסוד עם זו , אלקיו עמו´ אשרי העם שככה לו אשרי העם שה, ותהמכירות בסגולתם מכריזות ואומר 60055 

 60056 .הפחידו הרומאים את היוונים וניצחו אותם

שצריך לומר אשרנו מה טוב חלקנו ומה , כ שעם ישראל בעצמו אשר זכה להיות מאושר"אם כן עאכו 60057 

ונים בהזכירם את אם הרומאים הכניעו וניצחו את היו, אלוקינו עמנו´ אשרנו שככה לנו שה, נעים גורלנו 60058 

ולהיות ´ עד כמה צריכים אנו להיות נכנעים מפני יראת כבוד ה, עם ישראל ותורתו ואת כבוד אלוקיו 60059 

 60060 !ה"ולשמוח על שזכינו להימנות על עם קרובו של הקב, חרדים לדבריו

כ בתלמידי חכמים או בבעלי עליה שהם לגיוני "וכש, האם גם אנחנו נרתעים מלפגוע בנפש הישראלי 60061 

או אף בכבודו של האדם הישראלי , האמנם כה נחרדים אנו לפגיעה בתלמיד חכם וזלזול בכבודו? המלך 60062 

ואפילו , הם מושכים ידיהם מלפגוע בנו, היוונים מכירים את ערך עם ישראל תורתו ואמונתו? הפשוט 60063 

געים כלום דופק לבנו כשאנו פו? ואילו אנו מה, מלפגוע באלו שיש להם עסק ואיזו שותפות עם ישראל 60064 

 60065 ?ומזלזלים בכבוד חברינו

שעל ידו הצליחו , הכירו את ערך תפארתו של עם ישראל, אם הרומאים הרשעים הרחוקים מאלקי האמת 60066 

, שמרו על הבטחת פיהם לייקר עם ישראל, והם קיימו את התנאים שכתבו, לנצח את המלחמה ביוונים 60067 

התנהגו בצורה מכובדת , את מעלתםתקופה של עשרים ושש שנה לא שכחו את טובת ישראל ולא הכחישו  60068 

אם הרומאים כך על אחת כמה וכמה שאנו צריכים ומחוייבים להוקיר , והכירו בכוח הטמון בעם ישראל 60069 

 60070 .ולהכריז אשרנו מה טוב חלקנו, את עמנו הנפלא

ואם היוונים חרדו מרומאים בגלל ישראל שמא יענשו , כל סגולתו של עם ישראל אינה אלא בתורתו 60071 

אם , ל וחומר כמה אנו צריכים לפחד ולהירתע מלעבור על מצוות התורה מפני עונשי שמיםק, ממרומים 60072 

למה לא נשלוט אנו על נפשנו ונמשוך ידינו מכל דבר , הרומאים שלטו על נפשם עשרים וששה שנים 60073 

ה את "אם אומות העולם התרגשו ואחזם רוגז פחד ואימה מן השמועה שבקע הקב? ´שהוא בניגוד לרצון ה 60074 

, מתרגשים ומתפעלים מסגולת עם נפלא זה, והם אומרים מי זאת עולה מן המדבר, לפני בני ישראלהים  60075 

 60076 .(אור חדש)  .אם אומות זרות כך איך זה שבעצמנו לא נתרגש

 60077 

 60078 מאמר שס

 60079 .(ד"ו י"שמות ט) נמוגו כל ישבי כנען. שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת

בין בינו לחבירו ככעס וקנאה , לו לשבור רצונו לקיים התורהכי כל מה שהאדם קשה , כאשר נתבונן נראה 60080 

, ועושה רצון עצמו´ הוא ידמה כי הוא עובר על רצון ה, כ בין אדם למקום"ומכש, ותאוה וכדומה לזה 60081 

העולם שלו והרצונות שלו , ´מי יוכל לשנות רצון ה, והאמת אינו כן כי מי יכול לדון עם מי שתקיף ממנו 60082 

 60083 .´אבל רק ידמה לו כי הוא משנה רצונו ית, אדם יכול לשנות אף כנף זבוב קטן ואין שום, והכל שלו

לא ישונה ומה שידמה ´ כי רצון ה, יסוד זה יש לנו לברר כמו חי עד שיתייסד אצלנו לכלל גדול בכל דבר 60084 

פרעה ראה באצטגנינות כי יולד , ואינו מרויח רק רעה לנפשו, דמיון בעלמא הוא´ לו שהוא עובר רצון ה 60085 

הוכרח לגדל ? ´מה עשה ה, ´והנה התחכם לעבור על רצון ה, מושיע לישראל ולכן גזר כל הבן הילוד 60086 

 60087 .ולא עוד אלא למנותו על ביתו, מושיע ישראל הוא משה רבינו בביתו דוקא

הוא ´ ורצון ה, והתחכם לעבור על רצון השם ולא הועיל בזה, והנה פרעה היה קשה לו מאוד לשבור רצונו 60088 

גרם שהביא על עצמו מכות , ´והדמיון שנדמה לו שעבר על רצון ה, ידלו בביתו בכבוד גדולעצמו עשה שג 60089 

 60090 .רבות ביסורים קשים ומרים ורצונו לא נעשה



והרי למדנו זה היסוד משם כי עוברי , והנה ידוע כי יציאת מצרים יסוד הדת להודיע בעולם אמונה והשגחה 60091 

והדמיון הכוזב הזה יסבב , כול לשנותו ורק נדמה לו שעובראין אדם י´ כי רצון ה, עבירה לחנם הם עוברים 60092 

נמוגו , כמו כן מלכי כנען אחזתם חיל ופחד עד שנמס לבבם כדונג! לו רעות רבות וצרות גדולות וזה שכרו 60093 

חיזק לבבם ´ מה עשה ה, ז קשה היה להם לעבור רצונם מבלי להלחם בישראל"ועם כ, כל יושבי כנען 60094 

 60095 .כבוד גדול לישראלולחמו וגרמו רעה לעצמם ו

והוכרח הוא עצמו ליעץ להביא מושיע לישראל את אסתר , וכן המן היה שונא יהודים מאוד כדת עמלק 60096 

נמצא כי בשעה שהיה שמח וטוב לב כי נעשתה , והיא נתנה דמו בראשו ותלו אותו על עץ, בבית המלך 60097 

עצתו הראשונה ובמעשה וב, לא ידע כי כבר הוא בעצמו הכין מושיע לישראל, עצתו לאבד היהודים 60098 

הרי נתברר זה , סבב הוא בעצמו לפניו בזיון וקצף לו ולבניו ותלו אותם על העץ, האחרונה לשקול כסף 60099 

 60100 .כ מהמן"היסוד ג

ולא נפנה אל דמיונות ושטה , היוצא לנו מזה אור גדול להאיר לנו בכל מעשי ידינו כי יהיו על פי התורה 60101 

כי לא יעלה בידינו רק רצון מדומה כפרעה כמלכי כנען , םכזב לעבור על רצון התורה הוא רצון הש 60102 

, ושאין אחד יכול לדון עם שתקיף הימנו לעבור רצונו, יש להתחזק ולראות הפטרון הגדול שיש לנו, וכהמן 60103 

מוטב , ויענש עונש רב על דמיונו הכוזב, ורק לא נהיה שוטים להתפתות בדמיוני כזב שהוא עובר רצונו 60104 

 60105 .(מ"ר´ ז מא"אור רש)  .ולא עוד אלא ששכרו מרובה מאוד על שאינו פתי, ח וטובשיבין כי רצונו מוכר

 60106 

 60107 מאמר שסא

 60108 .(ד"ו י"שמות ט) נמוגו כל ישבי כנען. שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת

ושפטים נעשו , כיון ששמעו אומות העולם שאבד פרעה וחילו בים ובטלה מלכות מצרים, איתא במכילתא 60109 

כיון ששמעו שישראל , לכך נאמר שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת, ו מרגיזיןז שלהן התחיל"בע 60110 

 60111 .אז נבהלו אלופי אדום, הם באים לעורר עברתם של בני אפרים, נכנסין לארץ אמרו

אילי מואב יאחזמו , אמרו הם באים לעורר מריבה שבין אבינו לאביהם שנאמר וישטום עשו את יעקב 60112 

שנאמר ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי , בה שבין אבינו לאברהםהם באים לעורר מרי, רעד 60113 

התחילו נמסין שנאמר נמוגו , נמוגו כל יושבי כנען אין באים אלא לכלותינו ולירש את הארץ, מקנה לוט 60114 

 60115 .אין נמיגה אלא נמיסה

יחיל ´ ר קול האלקיך היה ארץ חלה שנאמ´ כשעמד המקום ואמר אנוכי ה, (ו"ש רפ"ילקו) וכן במתן תורה 60116 

באותה שעה נתכנסו כל אומות העולם ובאו , יחולל אילות עד שנתמלא בתיהן מזיו השכינה´ קול ה, מדבר 60117 

שנאמר כי , אמר להם כבר נשבע המקום שאינו מביא מבול, אצל בלעם ואמרו לו שמא מבול מביא לעולם 60118 

 60119 .מביא מבול של אשאמרו לו שמא מבול של מים אינו מביא אבל , מי נח זאת לי אשר נשבעתי

´ ה רוצה ליתן תורה לעמו שנאמר ה"אלא הקב, אמר להם לא מבול של מים ולא מבול של אש הוא מביא 60120 

ולפיכך נתבעו אומות העולם , כיון ששמעו את הדבר הזה פנו כולם והלכו איש איש למקומו, עוז לעמו יתן 60121 

 60122 .הרי שנתבעו ולא קיבלו עליהם, שלא ליתן פתחון פה לאומות אילו נתבענו כבר קבלנו עלינו, בתורה

ז "ושבטלו מלכי מצרים ושפטים בע, שאבד פרעה וחילו בים, יש להתפעל הלא שמעו דברים גדולים 60123 

, לבסוף מה הביא שמעו עמים ירגזון, ומצד השכל היו צריכים להתגייר ולהכיר מזה מלכות שמים, שלהן 60124 

ה "לא מהקב, חיל אחז יושבי פלשת, על זה אלא מורגזין כי היטיב חרה להם, צבאות´ לא רגזו מאימת ה 60125 

 60126 .ועונשו אלא שמא הם באים לעורר עברתם של בני אפרים

ה רוצה ליתן "וכששמעו שהקב, וכן במתן תורה שכל האומות פחדו שמא מבול מביא לעולם מבול של אש 60127 

יחיל ´ נפלא הדבר מאוד הלא עם כל הרעש הגדול קול ה, תורה לעמו פנו כולם והלכו איש איש למקומו 60128 

הרי כל היקום מבוטל נגד התורה וההגיון נותן , שובר ארזים בשביל שנותן תורה לעצמו´ קול ה, מדבר 60129 

 60130 .אבל לא כן היה נתבעו לקבל תורה ולא קבלו גוי נשאר גוי, שצריכים לעזוב את מקומם ולקבל התורה

כ כטפשים לא "אעפו, כ אדם שנבראו בצלם אלקים"מזה אנו למדים על פחיתות האדם כי הגויים הם ג 60131 

י "נתקלקלו במחשבות רעות ע, ´ובמקום להשתלם ולעלות במעלות דעת ה, הבינו מה ששמעו ומה שראו 60132 

ברוך אלקינו שבראנו , נפלא הדבר, והלכו להם כל אחד על מקומו עם השחתתם, השחתת המדות שלהם 60133 

זכרון )  .תלמותהוא יפתח לבנו בתורתו ויראנו דרכי העליה וההש, לכבודו ונתן לנו תורת אמת 60134 

 60135 .(מאיר

 60136 

 60137 מאמר שסב

 60138 .(ד"ו י"שמות ט) נמוגו כל ישבי כנען. שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת

על כן , (א"ר פ"שיהש) ל"ואיתא בחז, ת בקריעת ים סוף"אף אומות העולם התעוררו לראות גדלות השי 60139 

נו קראנו ושמענו ואין הדברים ואילו א, עלמות אהבוך דלעתיד לבוא יתגיירו הגויים לשמע קריעת ים סוף 60140 



ש או הנסה אלקים לבוא "וכמ, ובאמת יציאת מצרים גרידא חייבת לעורר אותנו, עושים עלינו רושם כלל 60141 

 60142 .לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים

, את לב פרעה מלך מצרים´ ויחזק ה, כאשר נתבונן בעניני יציאת מצרים נראה נסים גלויים לאין שיעור 60143 

ואיך , שזה לבד נס גלוי שהרי שגעון גמור לרדוף אחר ישראל לתוך הים, (´ד ד"י) ן"ר העיר הרמבוכב 60144 

אבל סכל עצתם וחיזק את לבם , ואין בכל המופתים כפלא הזה, ימלאם לבם לבוא אחריהם להרע להם 60145 

 60146 .ן"ש בלשון הרמב"ליכנס לים עי

י חבירו אף שרעהו אינו "יזה נזק קל עבטבע האדם כאשר נגרם לו א, את חן העם בעיני מצרים´ ויתן ה 60147 

והנה , מ מתמלא קפידא על חבירו שעל ידו ניזוק"מ, וכגון שבהליכתו נתקל בחבירו ונפל ארצה, אשם כלל 60148 

, וידעו שהכל הוא עבור ישראל, עברו על מצרים כל עשרת המכות עד שבעצמם אמרו אבדה מצרים 60149 

מ "מ, וט שהיו חייבים לשנוא אותם לאין שיעורכ פש"א, והמצרים היו ספוגים בשנאת ישראל עוד קודם 60150 

כ עד שהשאילום כל בגדיהם וחפציהם "ונשיאות החן היתה רבה כ, את חן העם בעיני מצרים´ נתן ה 60151 

 60152 .הטובים

וכאן השאילום את כל , והרי בטבע האדם שאף לחבירו הטוב ביותר אינו משאיל את חפציו הפרטיים 60153 

ן לך אדם מישראל שלא יצא ממצרים עם שמונים חמורים שאי, (´בכורות ה) ל"ממונם עד שאמרו חז 60154 

וההתבוננות בזה גרידא חייבת להביא אותנו , והרי זה בריאה חדשה לגמרי, לובים טעונים כסף וזהב 60155 

וכן , ל שעשרה נסים נעשו לאבותינו בים סוף"וכן כל ענין קריעת ים סוף שמבואר בחז, ת"לאמונה בהשי 60156 

ומעתה מדוע אין הדברים תופשים אותנו ואנו נשארים , סים גלוייםכל מהלך ישראל במדבר היה מלא נ 60157 

 60158 .אדישים וקרים

שהדברים ידועים לנו מקודם ומורגלים אנו בידיעות , ובפשטות צריך לומר שהטעם לחוסר ההתפעלות היא 60159 

ואילו דברים , כי בטבע הוא שחדשות משפיעות על האדם, וההרגל מונע מאת האדם להתעורר מחדש, אלו 60160 

אך באמת אין בכך , ואינן גורמות לנו להתעורר מהם, ים וידועים משאירים אותנו שלוים לחלוטיןמקובל 60161 

שאין אנו מורגלים בידיעתם וכלל לא , ל נראה נפלאות גדולות"כי כאשר נעיין במדרשי חז, תשובה מלאה 60162 

 60163 .שמענו אודותם

ובין , שבט עבר בשביל מיוחד ב שבילין וכל"שבעת קריעת ים סוף נגזר הים לי, (ד"ר כ"שמו) ל"אמרו חז 60164 

כדי שכל שבט יראה את השבט האחר ולא יחשבו שאחרים טבעו , השבילין היתה חומה שקופה מזכוכית 60165 

וכאשר תינוק בכה נתנה לו אמו , ה אילנות מלאים פירות בתוך הים"ל שנטע הקב"ועוד אמרו חז, בים 60166 

וכל מלכי מזרח ומערב ראו את , אמה שהמן היה גבוה ששים, (יומא עו) ל"עוד מובא בחז, מפירות העץ 60167 

 60168 .המן

נחש שרף ועקרב , המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב המוציא לך מים מצור החלמיש 60169 

, נחשים גדולים כקורת בית הבד, שהיה המדבר מלא נחשים ועקרבים, (ד"ר כ"שמו) ל"ומבואר בחז 60170 

 60171 .(מסעי´ ן פ"רמב) ד ואימהומבואר שפעם ראה אחד מנחשים אלו ונשרו שערותיו מרוב פח

ומכל מקום איננו , וכל אלו דברים שאינם ידועים לנו כלל, והרי כאשר נתבונן בזה נראה נס גלוי 60172 

אלא איננו מאמינים כל כך , ולא רק שאיננו מתפעלים מכך, מתעוררים להתפעל ולראות אמונה בכל זה 60173 

שמי שאינו מאמין אמונה שלימה בדברי  שמחובתינו לדעת, ובאמת עלינו לירא מאוד ממצבנו הרוחני, בזה 60174 

ל "העיקר הראשון של עם ישראל הוא להאמין שכל מה שמובא בחז, ל הרי הוא מכלל האפיקורסים"חז 60175 

כן כל פרטי הנסים ניתנו , וכשם שכל פרטי המצוות ניתנו בתורה שבעל פה, הרי זה תורת משה ממש 60176 

 60177 .בתורה שבעל פה

ה להעמיד בשערי ירושלים אבנים טובות "חנן עתיד הקביו´ דרש ר, (ה"בבא בתרא ע) ´איתא בגמ 60178 

לימים הפליגה ספינתו בים חזא מלאכי , לגלג עליו אותו תלמיד, ומרגליות שהם שלושים על שלושים 60179 

ה להעמידן "ל הנך למאן אמרו ליה שעתיד הקב"א, השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות 60180 

ל ריקא "א, ל דרוש רבי לך נאה לדרוש כאשר אמרת כן ראיתי"איוחנן ´ אתא לקמיה דר, בשערי ירושלים 60181 

שכל שאינו מאמין אמונה שלימה בכל דבר , אלמלא ראית לא האמנת נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות 60182 

 60183 .ל הרי הוא אפיקורוס ונענש במיתה"מדברי חז

שכיון שהורגל אדם ונראה לבאר , ומעתה שוב צריך ביאור מדוע איננו מתעוררים מכל הנסים והמופתים 60184 

ההרגל מקנה לו הכרה , כח ההרגל דוחה כל הבנה מחודשת שלא היתה ידועה לו, בידיעות והבנות מסוימות 60185 

וכיון , וכל דבר שנוגד את הרגליו המוקדמים נראים לו כאינם נכונים ומזויפים, וידיעה שרק כך האמת 60186 

וידיעה זו מונעת , נשאר בידיעתו הדלה שתחילת הרגליו היו בגיל הילדות ואז היו ידיעותיו קלות ודלות 60187 

 60188 .ממנו הבנה חדשה

, א מישראל יצא ברכוש רב של שמונים חמורים לובים טעונים כסף וזהב"וכן בענין יציאת מצרים שכאו 60189 

נמצא שהיו מליוני בהמות והכל עברו , א היו שמונים חמורים"וכאשר בני ישראל היו ששים רבוא ולכאו 60190 



אך כיון שבעיני הילד הקטן , כ שזה נס גלוי"זה לא שייך במציאות כלל ועוהרי , בלילה אחד בתוך הים 60191 

אלא בינתו נשארת כאשר , אינו מסוגל לראות ולהבין דברים כהוייתם, מצטייר יציאת מצרים באופן אחר 60192 

 60193 .היה בנערותו

סדו הרי אנו מאמינים בבורא עולם ואנו יודעים שאנו תלויים כל הזמן בח, וכן בכל עניני עבודת האדם 60194 

והלא כל אחד מאתנו שואף לשאת חן בעיני , כ מדוע איננו מבקשים לשאת חן בעיניו יתברך"וא, הגדול 60195 

ת "ל שכל הבנתנו בענין השי"אלא כנ, ת איננו חפצים כלל"ומדוע קרבת השי, הגבורים ובעלי השררה 60196 

, דיעה דלה ורזהוידיעתנו היתה כלשון החובות הלבבות שהיא רק י, והאמונה בו נתקבלה אצלנו בגיל רך 60197 

 60198 .ולכן איננו מסוגלים להתרומם יתר מזאת

ויצייר הדברים באופן חושי וכאילו לא , התקנה לכך שיתבונן ויתאמץ לשכוח את כל ידיעותיו הנושנות 60199 

מפני שכל הנסים , ומן ההכרח לאדם שיעבור ויתעמל בדרך זו כדי להשיג אמונה, שמע את הדברים מעולם 60200 

וכל שלא יתאמץ וילמד , כדי שנלמד ונדע מהם להתחזק באמונה, בשבילנו ה נעשו"והמופתים שעשה הקב 60201 

אין זאת אלא , ואף שדומה בעיניו כאילו וכבר הגיע לתכלית האמונה, מזאת לא יגיע להיות מן המאמינים 60202 

 60203 .טעות הנובעת מכך שאינו מבין כלל מהותה של אמונה

ת התורה מכל איש מישראל כי כולנו חלק אלא זו תביע, ומדרגה זו אינה רק נחלת חסידים ואנשי מעשה 60204 

, ובודאי שאין זה מן הדברים הנקנים בנקל, ת"וכאשר חי בו חלק הנפש נעשה מקורב להשי, אלוק ממעל 60205 

ת ארבעים שנה במדבר כדי לטעת האמונה "ולכן נתן השי, ה"אך הדרכים להגיע לכך ניתנו ביד הקב 60206 

רוש התבוננות בענינים אלו ועקירת כל המושגים אך לזה ד, בנפשותינו ולהקנותה בקנין גמור ומושרש 60207 

 60208 .הישנים המושרשים בקרבנו

אך כאשר יתיצב , וביותר שהאמונה המושרשת מנעוריו מספיקה לאדם כל זמן שאינו עומד בפני נסיון 60209 

והרי כל מצב האדם הוא העמידה בנסיון וכלשון מסילת , בפני הנסיון לא תוכל אמונתו הדלה לעמוד בפניו 60210 

ומה תקוה לאדם כאשר יסתפק , אדם לא נברא אלא לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בנסיוןשה, ישרים 60211 

ולכן ענין תקון , ובאמת עקירת ההרגל עבודה קשה היא, באמיתותיו הנושנות ולא יחדשם בעבודה מתמדת 60212 

ורק כאשר נתעמל ונתייגע בכך יש תקוה , המדות קשים מאוד מפי שכרוכים בעקירת הרגלים מוקדמים 60213 

 60214 .(ה"ר´ אור יחזקאל ג)  .תנולאחרי

 60215 

 60216 מאמר שסג

 60217 .(ז"ו ט"ט) עד יעבור עם זו קנית´ תפל עליהם אימתה ופחד עד יעבור עמך ה

עם ישראל מכונה מטעם , משונים הם ישראל מכל שאר אומות העולם, (ג"מנחות נ) ישראל נקרא עם זו 60218 

מה שאין כן , וי לא יחול בוזהות קבועה ומסויימת ששום שינ, הוייתו ותפקידו הרוחני בהגדרה עם זו 60219 

ואין להם , לא במובן הזמן ולא במובן המקום, אין תכונותיהם ותפקידיהם קבועים ומוגדרים, אומות העולם 60220 

פיהם ולבם אינם שווים , יש ושמותיהם נאים ומעשיהם מכוערים וכן ההיפך, עמידה וקיום של נצחיות 60221 

 60222 .וחלקלקות יתהלכון כל ימי קיומם בעולם

ל מה ראה "ואמרו חז, שנאמר התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, ה את מצרים בשם תנין"הקבוכמו שכינה  60223 

, (´ט ג"ר פ"שמו) מה נחש מעקם אף מלכות מצרים מעקמת דרכיה, ה להקיש מלכות מצרים לנחש"הקב 60224 

פושט צורה ולובש גווני צורות , רשעת האומות לא לבד שרשעתן גלויה אלא כנחש מעקם מתפתל ומשתנה 60225 

שנים מפשיט עורו מעל עצמו ולובש עור ´ שהנחש בכל ז, (ד"ד י"א ל"פרקי דר) ל"ש חז"יות כמארס 60226 

 60227 .אין שם לצורתם ואין חקר לרשעתם, אין לעמי העולם עמידה וצביון מובהק וקבוע, אחר

, ובין רגע הוא חוזר לסרחונו עולה ויורד, מבטיח להיטיב את משועבדיו, פרעה מתחסד בהרהורי תשובה 60228 

ל "וכאמרם ז, והוא שוב מגדף את אדון העולמים, עוף וכהרף עין הוא מושלך לתהום הרשע והחטאמגביה  60229 

וכן וירא פרעה כי חדל , עברה הצרה חוזרין לקלקולן, כל זמן שהרשעים בצרה הם מכניעים את עצמם 60230 

 60231 .(ז"תנחומא וארא י) אבל ישראל תם עוונך בת ציון, המטר ויוסף לחטוא

ותוך כדי דיבור הוא , רגע אחד הוא מתעורר ואומר אלקי אברהם, ה"קב אבינו עלבן הרשע מתווכח עם יע 60232 

, אבל עם ישראל ברורה משימתם, (ק ויצא"זוה) מתהפך ומזכיר את אלהי נחור חזר לסורו ולסרחונו 60233 

 60234 .ויכולים להכריז עליהם עם זו, צביונם ונצחיותם גלויה לכל, ובהירה היא פנימיותם

הוא נצחי מתקיים לעד היה הוה ויהיה לא ´ אור ה, (ג"מנחות נ) ה נקרא זה"זה אלי ואנוהו מכאן שהקב 60235 

ה מה אומר לבני ישראל "וכששאל משה רבינו את הקב, ותורתו לא תשונה ולא תוחלף לעולמים, ישתנה 60236 

אמור להם אני , ה למשה"ל הקב"ר יצחק א"וא, ה אהיה אשר אהיה"השיב לו הקב, כשישאלו מה שמו 60237 

 60238 .(´ר ג"שמו) פעמים´ ואני הוא לעתיד לבוא לכך כתיב גשהייתי ואני עכשיו 

הוא זכרי , השם המיוחד שם הקודש המורה קדמותי ומציאותי ונצחיותי, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור 60239 

שיש בהכרח נמצא קדמון נצחי בלתי משתנה , הוא מה שהשיגו כל חכמי הדור חדשים גם ישנים, לדור דור 60240 



והוא זה בכל התנאים , ש אחדות שלמה של נצחיות בלתי משתנה"לפניו ית, (´גשמות ) ל"ל הספורנו ז"עכ 60241 

ואשר התינוקות בזרועות , זה הוא האלקים שהתגלה בגאולת מצרים וכעת על הים, הזמנים והנסיבות 60242 

 60243 !אמותיהן הצביעו עליו וקראו זה אלי לא נשתנה

שהלכה למשה מסיני שיהיו , התפילין וביאר העטרת זקנים על דין רצועות, (´מלאכי ג) לא שניתי´ אני ה 60244 

שלא משתנה ´ וזה מרמז על מציאות ה, כי צבע השחור אינו מקבל שום צבע אחר ואינו משתנה, שחורין 60245 

ויקבל , יבוא זה זה משה דכתיב כי זה משה האיש, יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו, ל"לא שניתי עכ´ אני ה 60246 

לעם זו אלו ישראל דכתיב עם זו , ה דכתיב זה אלי ואנוהו"מזה מהקב, זאת זו התורה דכתיב וזאת התורה 60247 

בכל הנסיבות , ה לא יחולו בו שינויים"כמו שהקב, ה וישראל חד הוא"אורייתא קוב, (ג"מנחות נ) קנית 60248 

 60249 .והזמנים חד הוא

בהמשך כל חייו לא , כן משה רבינו בצביונו ובקומתו הרוחנית בתור אדון הנביאים ואבי החכמים חד הוא 60250 

וכן בני ישראל מצויינים ומוגדרים במדרגת עם , ואתערותא דמשה בכל דור ודור, עינו ולא נס ליחהכהתה  60251 

לעם זו ראוי היה שתנתן , ומדרגת עם זו בתוקף זהרו עומד, בכל התנאים והזמנים לא שונו ולא הוחלפו, זו 60252 

 60253 .(אור הנפש)  .וכולם מהווים נצחיות מאוחדת עד סוף כל הדורות, התורה

 60254 

 60255 דמאמר שס

 60256 .(ח"ו י"שמות ט) ימלוך לעולם ועד´ ה

משמע שעד קריעת ים סוף לא היה קבלת , מדרגת מלכותו ברצון קיבלו עליהם מצינו רק בקריעת ים סוף 60257 

עדיין , לאחר יציאת מצרים לאחר כל הנסים שהיו שם, ימלוך לעולם ועד´ שרק אז אמרו ה, מלכות שמים 60258 

ן כתב "והרמב, אני הוא שקבלתם מלכותי תחילה במצריםל "אף שמצינו בחז, לא היה קבלת מלכות שמים 60259 

ל שקבלתם מלכותי "צ, ע של קבלת מלכות שמים"אשר הוצאתיך מארץ מצרים הרי זה מ´ שאנכי ה 60260 

 60261 .הכוונה על קריעת ים סוף

מ "שאחרי כל הגדולות והנפלאות שהיו ביצי, רואים אנו מזה עד היכן עמוק הוא הסוד של מלכות שמים 60262 

ולך עשית שם גדול , (´נחמיה ט) יסוד כל הנסים הוא ותעש לך שם כהיום הזה, קרא מלכותעדיין אין זה נ 60263 

נס מסיר כל הטעותים , (´תהלים ס) ל מלשון גילוי כמו נתת ליראיך נס להתנוסס"חז´ מלת נס פי, וקדוש 60264 

 60265 .שבעולם והכל מתגלה בבירור גמור יסודו של נס הוא גילוי

כולם ראו מעשה בראשית , (ח"י´ שמות ח) בקרב הארץ´ אני המ נתגלה לכל כי "ן כתב שביצי"הרמב 60266 

ויעש , מ היו כבר בדרגת חוש"נמצא שגם ביצי, הבריאה נהפכה ביד משה ואהרן כחומר ביד היוצר, מחדש 60267 

הכל הכירו ´ היינו אמונה חושית שכר ועונש השגחת ה, ´האותות לעיני העם ויאמן העם וישמעו כי פקד ה 60268 

שרק אז , לדרגה זו לא הגיעו אלא בקריעת ים סוף, ין אין זה קבלת מלכות שמיםואחר כל זאת עדי, בחוש 60269 

 60270 .ימלוך לעולם ועד שזהו קבלת מלכות שמים´ אמרו שירה ה

ה "ר) אחד אינו מלכות´ אלקינו ה´ עד ששמע ישראל ה, כל כך עמוק עמוק הוא הסוד של מלכות שמים 60271 

כם ולפי רוממות דרגת מלכות שהוא דרגת חוש מ לפי ער"מ, מ חוש בתכלית"כל מה שהיה ביצי, (7ב"ל 60272 

בקריעת ים סוף אמרו שירה שהגיעו אז לדרגת חוש , עדיין לא היה זה אצלם בשלימות, היותר גבוהה 60273 

זהו ממדרגת חוש , (מכילתא בשלח) ראתה שפחה בים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי מימיו, היותר רוממה 60274 

 60275 .מעולמות העליונים ונכנס יותר ויותר בעולם של חוש דרגת מלכות נקרא כל כמה שמפקיע עצמו, שלהם

מ "שאין זה אמונה לבד שהרי ביצי, (.ז"ה ט"ר) רואים אנו הדרגות שיש בענין זה ומהו שתמליכוני עליכם 60276 

ונוכל , ולזה הגיעו רק בקריעת ים סוף שמלכות היא דרגת חוש, היתה אמונה ועדיין לא היה קבלת מלכות 60277 

עמד , ´עמד אברהם הורידה לו, (ט"ר פי"בר) ל ואמרו"ה ממה שחלקום חזלהתבונן בהדרגות שיש בז 60278 

לא הורידוה למטה משום שסוד ´ גם האבות הק, עד עמד משה והורידה ממעלה למטה, ´יצחק הורידה לה 60279 

בקרב ´ כי אני ה, חוש אין זה ענין לימוד אלא ענין של מציאות, כל כך דק ונישא הוא חוש מלכות שמים 60280 

הוא ´ וזהו סוד ה, כל כמה שאדם מתבונן ומרגיש יסוד זה הוא מוריד את הכל למטה ,הארץ שהכל כאן 60281 

 60282 .האלקים וזהו מלכות

כל ענין מעמד הר סיני מפרש לנו הכתוב שהיה , אחרי כל זאת נגלה בזה סוד גדול שמעולם לא עמדנו עליו 60283 

ענינו של מעמד הר  כל, שזה היה תכלית כל המעמד, אין עוד מלבדו´ הוא האל´ אתה הראת לדעת כי ה 60284 

במעמד הר סיני הגיעו לדרגת חוש שראו את כבודו כביכול בחושיהם כמו , סיני היה שנתהוה אז חוש 60285 

 60286 .ר קודם החטא"אדה

אתה , מן השמים השמיעך את קולו ליסרך ודבריו שמעת מתוך האש, ראו את כבודו ואת גדלו מתוך האש 60287 

ה את "כשנתן הקב, י כתרגומו איתחזית"רש´ וכ, (´דדברים ) אין עוד מלבדו´ הוא האל´ הראת לדעת כי ה 60288 

לכך , וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים וראו שהוא יחיד, רקיעים´ התורה פתח להם ז 60289 

 60290 .כל זה הוא מסוד החוש שנתהוה במתן תורה, נאמר אתה הראת לדעת



גת חוש היותר גדול דרגת שאז הגיעו לדר, כ חוש כמו במתן תורה"כמה שהיה בקריעת ים סוף לא היה כ 60291 

כל המעמד הגדול הקולות , מתוך האש´ ומה שראו כבוד ה, האש שנתהוה במתן תורה, ר קודם החטא"אדה 60292 

כ התקרבות "מעולם לא היה כ, ה כביכול נעשה חושי לכלל ישראל"הכל היה מסוד מה שהקב, והברקים 60293 

וכן מפורש , קות פיהו והוא סוד החושוזהו ישקני מנשי, לכלל ישראל כבמתן תורה´ ודבקות בין הבורא ית 60294 

לראות את מלכנו זהו , שאמרו רצוננו לראות את מלכנו, ´ויגד משה את דברי העם על ה´ במכילתא על הפ 60295 

 60296 .חוש בגילוי הגמור זהו הסוד של מתן תורה

אלא , אינו דבר צדדי שהיה בשעת קבלת התורה, כל סוד המעמד הגדול הזה דרגת חוש היותר גדולה 60297 

 60298 משום שסוד התורה הוא חוש בא משה והורידה לארץ, גופא נתהוה ויצא כל המעמד הר סינישמתורה 

דבר תורה , ודבר תורה כשהוא בשלמותו כנתינתו מסיני הרי עמו כל המעמד הר סיני, (ט"ר פי"בר) 60299 

 60300 .הוא דרגת חוש כל כך שניתז ממנו אש, כשנכנס לתוכו של אדם וחודר אל גופו

´ וכ, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך, (ה"שמות כ) ´י על הפ"רש´ שכומה נפלא לפי דברינו מה  60301 

, שהרי אין לנו באמת עדות יותר גדולה כמו תורה עצמה, י העדות התורה שהיא לעדות ביני וביניכם"רש 60302 

הכל נעשה לפניו גלוי ורואה את הכל , כשאדם לומד דף גמרא כשרק מתדבק ונוגע בכחוט השערה בתורה 60303 

, ל שהוא הזכרת אלקים את האדם"על שכל כתב החוה, י תורה עצמה היא העדות היותר גדולההר, בחוש 60304 

דעת חכמה ומוסר )  .וכי צריכים עוד לעדות גדולה מזו, לומד עמו´ כ מהו כבר תורה שהבורא ית"וא 60305 

 60306 .(ה"ב פ"ח

 60307 

 60308 מאמר שסה

 60309 .(ח"ו י"שמות ט) ימלוך לעולם ועד´ ה

שירה זו אף , הלל שאנו אומרים אותה בכל יום זהו פסוקי דזמרהיש שירה של , יש מדרגות שונות בשירה 60310 

ויש שירה של הלל הגדול שיש בה גם חלק של , כי חלקים רבים בה בכל זאת יכול האדם לאומרה יום יום 60311 

, ויש שירה של הלל המצרי שרק על נסים וגאולה תקנוה, ואינה נאמרת בכל יום כי אם בשבת, נסים 60312 

ויש שירה העולה על כולן ואינה נאמרת , (.´ערכין י) עד ויש בו איסור מלאכהונאמרת רק ביום שנקרא מו 60313 

שירה כזו היא שירת הים ועוד , רק אותו אדם ובאותו זמן שנעשה הנס, לכל אדם ולא בזמנים קבועים 60314 

 60315 .גדולה מהן כי היא כתובה בתורה שבכתב

שירה זו מדברת על , פחה שלהםכי כולם הגיעו למדרגת נבואה אפילו ש, שירה זו שירה של נביאים היא 60316 

לא נאמר , אבל פסוק אחד יש בשירה זו שכולו חידוש, מקדש ראשון ומקדש שני גם אודות העתיד לבוא 60317 

ג שירה חדשה "על פסוק זה אמרו אנשי כנה, ימלוך לעולם ועד´ והוא ה, ולא היה אפשר להאמר רק אז 60318 

 60319 .שבחו גאולים כי חדש הוא

, הקדמה של תפלת ובכן תן פחדך שאנו אומרים בימי הדין, יש לה מלכיות של פסוק זה הקדמה גדולה 60320 

ויעשו , בכל מעשי הבריאה כולה´ שיהיה נראה פחד ה, ´תפלה זו שיהיו כל המעשים כולם תחת פחד ה 60321 

שתהיה שלמות המדות בתכלית , שלא יהיה שום פירוד בין אחד לחבירו, כולם אגודה אחת לעשות רצונך 60322 

 60323 .יש לרעהועד שאין דבר מפסיק בין א

, וישראל לעצמן, כהנים לעצמן, אהרן לעצמו, משה מחיצה לעצמו, גם במתן תורה היו מדרגות חלוקות 60324 

ובשעת שירה אומרים כולם כאחד , אבל מחיצות אלו הן כמו מחיצות של מלאכים שרפים וחיות הקודש 60325 

שהקטן מתחכם  ולא רק, כי שכל קטן יכול להתאחד עם שכל גדול כנר עם האבוקה, קדוש קדוש קדוש 60326 

 60327 .זוהי התפלה של אגודה אחת, כתלמיד המחכים את רבותיו, אלא שהקטן עוד מחכים להגדול, מהגדול

גם אז יהיה היכר , ואימתו´ גם בעת שיכירו כל אנשי תבל את פחד ה, כ תפלה שניה תן כבוד לעמך"אח 60328 

כפי הנראה בעת הגלות , הבדלה זו שבין ישראל לעמים אינה רק הבדלה בין קודש לחול, של עם ישראל 60329 

גם אז , אלא גם הבדלה בין קודש לקודש כשיגיעו כל ברואי העולם להכרה במלכות שמים, וקלקול העולם 60330 

אמירה מיוחדת , ש יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו"כמ, אצל עם ישראל´ תתגדל ותתנשא מלכותו ית 60331 

 60332 .שאין כל אומה ולשון יכולים לאומרה

ש "כי גם בעם ישראל מדרגות מדרגות המה כמ, ית צדיקים יראו וישמחואחר תפילה זו באה תפילה שליש 60333 

ולכן שמחה , אינם מסתפקים בהכרה של עם ישראל בכלל´ יראי ה, כי לעולם חסדו´ יאמרו נא יראי ה 60334 

תפילת הכרה זו מגיעה עד כלות מלכות הרשעה מן , מיוחדת תהיה להם בעת שתתגלה מלכות שמים בעולם 60335 

 60336 .ר"רע וממשלתו כמו קודם החטא של אדהביטול היצר ה, העולם

כל זמן שיש חטא בעולם , לעולם´ לבדך ככתוב ימלוך ה´ ואחר כל אלה מגיעים לתפילה ותמלוך אתה ה 60337 

פ כמלכיות "מלכיות זו של לעתיד לבוא היא לכה, אי אפשר להתפלל תפילה זו, בין של רבים בין של יחיד 60338 

גם , א היותר קל באופן שנאמר הן בקדושיו לא יאמיןגם החט, ולכן איש השקוע בחטא, של קודם החטא 60339 

 60340 .א להם להתפלל במצבם הנוכחי תפילת מלכיות זו"קדושים אלה א



גם חסידי , ימלוך לעולם ועד´ אי אפשר היה לומר ה, לכן כל זמן שלא פסקה הזוהמא של החטא הראשון 60341 

נסים והנפלאות של יציאת אך אחרי שזכו ישראל לכל ה, עליון של דורות הקודמים לא אמרו שירה זו 60342 

, אז הכירו כי עוד מעט יעמדו בהר סיני וזוהמתן תופסק לגמרי, ליראה ואמונה עד מדרגת נבואה, מצרים 60343 

ר וכל "כי יקבלו תורה מפי הגבורה מה שלא קיבל אדה, ר קודם החטא ועוד יותר"ואז יגיעו למדרגת אדה 60344 

 60345 .ד עתהשירה חדשה לגמרי שלא נאמרה ע, חסידי עליון שאחריו אז

יחד כולם הודו והמליכו שלא יסתפקו במדרגת נבואה , לשירה זו נתאחדו כולם כמו במעמד הר סיני 60346 

ויקבלו תורה שלמה , שלמות של קודם החטא, אלא ישלימו עצמם ואת העולם כולו שלמות גמורה, שלהם 60347 

עם ישראל כשאנו רואים מדרגת , ימלוך לעולם ועד´ על קבלת מלכות שמים זו אמרו ה, ת"מאת השי 60348 

כי אי אפשר לתאר לעצמנו דמותו , נקל לנו יותר להבין את הנעשה ונשמע שלהם, בשעה שעמדו על הים 60349 

מהו אוצר ההבנה של , מהו רכוש הידיעות של אדם כזה, של אדם שאין בו חטא כלל אפילו ביטול תורה 60350 

 60351 .הלא ביטול תורה שייך באיכות כמו בכמות? איש כזה

היש ציור לגדלות , בכל כשרונו עבודה תמידית בלי הפסק, וא עובד בכל שכלוואם אין ביטול תורה הלא ה 60352 

גם ! הלא כולו רוחני הוא, אלא מהי מחשבתו של איש זה מה הן הרגשותיו, ולא רק ידיעה והבנה? כזו 60353 

ואם כל עיונו , כ אם ישתמש בהיפך"וכש, מדותיו הרעות של האדם בטלות הן אם לא ישתמש בהן 60354 

 60355 .ישתלם האדם לאין ערוך, הלא גם בלי עבודה מיוחדת של תקון המדות, ות הםושאיפתו רק לרוחני

, במקצוע של עיונו בתורה דבר נפלא הוא, ל במקצוע זה לבד"ס זצ"אם באנו לתאר לפנינו את מרן הגרי 60356 

שלא יפריעו אותו עניני בין אדם לחבירו ועניני הכלל , אומרים עליו כי המציא לעצמו אופן של מחשבה 60357 

והרבה ספרו , הוא אמר שהמחשבה של אדם אפשר לחלקה לשני ענינים באותו הרגע ממש, ועיונו מלימודו 60358 

 60359 .ל"והתחכמו ללכת בדרך רבם ז, ל מעיונו הגדול"גדולי תלמידיו ז

, כ בלי חטא של והלכת בדרכיו"וכש, אין לנו מושג מה שאפשר לאדם להשיג בלי חטא של ביטול תורה 60360 

ר לפי מצבו אז לא "כי על אדה, ר קודם החטא"כ בלי חטא כלל כאדה"ועאכ, חטא המקיף כל שלמות האדם 60361 

, ל אמרו על השעה שקרא שמות לכל הנבראים"כי חז, ´היינו מקשים איך היה אפשר לו להשיג את רצון ה 60362 

ה הסכים "והקב, מפני שהוא אדון הכל? של אלף דלית ולמה´ ואמר ה, ה ולי מה נאה לקרות"אמר לו הקב 60363 

ואם ישראל הגיעו למדרגתו זאת אחר , ´השיג גם את רצון ה´ כ כשם שהשיג את שם ה"וא, (ז"ר פי"ב) לו 60364 

 60365 .(תורת אברהם)  .כ קשה מה שהקדימו נעשה לנשמע"אין זה כ, יציאת מצרים

 60366 

 60367 

 60368 מאמר שסו

 60369 .(´ו כ"שמות ט) ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחולות

אכן . ל"אחות אהרן לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרעה נקראה על שמו עכ, ל"י ז"שאחות אהרן פיר 60370 

ש אל נא "כמ, ר עם מרים"ע בחטא לשה"בזה שכלל א, הצטיין כאן אהרן במסירת נפש יוצאת מן הכלל 60371 

, הלא אין התורה מגלה לנו דבר על חלקו של אהרן בחטא זה, תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו 60372 

מי , ואם לא רמזה התורה בגלוי שנענש אהרן, ף את עצמו באותו החטא לא היינו יודעים דברולולי ששית 60373 

, ברם כאן גדלותו של אהרן שמסר נפשו לטובת סליחתה וריפויה של אחותו, זה אמר שצריך לגלות 60374 

 60375 .ר של שמיעה והסכמה"שהתפלל על אחותו ובה בשעה לגלות את כשלונו שלא נזהר מאבק לשה

 60376 

, ל"היא דברה גם אהרן הסכים על כן נענש עכ, ל"פ ותדבר מרים ואהרן במשה וז"ל עה"ז ע"ש הראב"וכמ 60377 

וכל מקום , כלל את שניהם בחרון אף, בם´ ויחר אף ה´ נענש בנזיפה שנא, ל"ז ז"ע מרש"על אב´ ובפי 60378 

אבל באהרן לא נתפרסם , והנה מרים שהתחילה בלשון הרע נתפרסם עונש, חרון אף עושה רושם´ שנא 60379 

 60380 .ל"ל שלא ישמע בנזיפתו של אהרן עכ"י ז"פירש, ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם, ל"כבודו עכ מפני

אף שלגבי , ה לא לגלות כשלונו של צדיק שנכשל בעטיו של אחותו"הרי לפנינו דוגמא של וויתור מצד קוב 60381 

, ויתרה הפעםואם התורה ו, ברם כאן דיה היתה נזיפה קלה ובהצנע, צדיק אמיתי מכשול קטן כגדול יחשב 60382 

 60383 ?מה זה אילץ את אהרן להשתתף בגילוי החטא

ומה גם , טבע בני האדם להשתמט ולהתחמק בהאשמות שמטילים עליהם אף שחטאם בולט לעיני כל 60384 

ברם אהרן הכהן הראה ממש נוראות , זהו טבע בני האדם הרגילים, שהאשמה בלתי נראית בעיני העולם 60385 

, אשים את עצמו במקום שהתורה מונעת מלהאשימו בגלויה, במעשה כביר המעיד על טוהר וזוך נפשו 60386 

וזוהי מסירת נפש , ע את החטא ומוכן לשאת את העונש בכדי להקל את חטאה וצערה של אחותו"גלגל ע 60387 

איחתה את , ובודאי תפילה כזאת החדורה רחמים וצער של חבירו ממש, נפלאה שלא כדרך טבע האדם 60388 

 60389 .מרים לאהרן להיות קרואה אחות אהרן



מהי המיתה , (ב"ברכות ל) אין מחני נא מספרך אשר כתבת מלמד שמסר משה רבינו עצמו למיתה ואם 60390 

משמע שהשפלה כזו נחשב , שהשם של משה לא יהיה נזכר בתורה? ר תמורת עונש בני ישראל"שבחר מש 60391 

והיכן היה משה אלא לקיים ואין שלטון , ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה. ז"ר צ"כמיתה וכמובא בבר 60392 

מזה אנו רואים שרגש , ל"ניתנה הישועה לפנחס והשפיל את משה עכ, ביום המות ואין מות אלא השפלה 60393 

כ כשהאדם משפיל את עצמו על האמת מתוך נכונות של מסירת "וכש, ההשפלה והעלבון הוא מר המות 60394 

 60395 .(תורת הנפש)  .וזו היתה מדרגתם של משה ואהרן, בודאי שמדרגתו נעלה על הכל, נפש

 60396 

 60397 זמאמר שס

ו "שמות ט) ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים 60398 

 60399 .(ב"כ

, האדם שרוי ברוב חייו במצב של חסרון ושואף תמיד למלא את חסרונו, אין הנאה אלא בהשלמת החסרון 60400 

לכן , רון מורגש יותראבל ככל שירבו העכובים כן החס, יש ועכובים גדולים מונעים את השלמת חסרונו 60401 

כי , אולם כשמשיג את מבוקשו בנקל ובלי עכובים הנאתו מועטה, תרבה ההנאה כשלבסוף יתמלא החסרון 60402 

 60403 .דבר שהוא כפת בסלו אינו מורגש כחסרון

אמרו , האדם חסר רוחניות הרבה יותר מאשר הוא חסר גשמיות, גם הנאה רוחנית באה ממילוי חסרון 60404 

ח "ריש שערי קדושה לר) ג מצות שמשפיעות להם חיותם"וכנגדם תרי, םג איברי"ל לנשמה יש תרי"חז 60405 

כיון שהלכו שלשת ימים , וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים, (ב"ק פ"ב) וכן מצינו, (ל"ויטאל זצ 60406 

כמו , בלי תורה הנשמה מתעייפת מצמאון, ומפני זה תקנו לקרוא בתורה שני וחמישי, בלא תורה מיד נלאו 60407 

, ו את החיות מנשמתו"וכן ההולך בלי מצוות ומעשים טובים מסלק ח, שלשת ימים בלי מיםההולך במדבר  60408 

 60409 .ונעשה חולה ובעל מום לרוחניות

הוא מפיק מהשלמה זאת הנאה הרבה יותר עמוקה , כשהאדם מרגיש בחסרונות אלה ומשתדל למלאותם 60410 

לדמותה כלל להנאה הנאה רוחנית אין ערוך לה ואין , מההנאה אשר באה מהשלמת החסרון הגשמי 60411 

ואילו החסרון הרוחני הוא בלי , החסרון הגשמי הוא סוף סוף בעל גבול כי כל גשם מוגבל הוא, גשמית 60412 

יהיה החסרון מאיזה סוג שיהיה אין ספק שההנאה היא תמיד , גבול כפי שאין קץ וגבול למעלות הרוחניות 60413 

 60414 .באה ממילוי החסרון

ם אדם החשוד למנאף הציל את הבעל ממיתה מותרת האשה שא. א"יסוד זה אנו לומדים מגמרא נדרים צ 60415 

ומתרצת , ומקשה הגמרא פשיטא, כי לו היה נואף באמת היה רוצה שימות בעלה לא היה מצילו, לבעלה 60416 

וצריך להבין למה באמת , כדכתיב מים גנובים ימתקו, שהיינו אומרים שהצילו כדי להגדיל טעם העבירה 60417 

וניחא ליה דלימות בעל כדי שישאנה , מע לן דנואף אינו יודע זהומבארים בתוספות קמש, לא נאמר כן 60418 

 60419 .בפרהסיא

שהרי לו ידע , הביאור הוא שזהו סוד כמוס מבני אדם? וצריך עיון מנין לנו שלא ידע כי מים גנובים ימתקו 60420 

אלא מההתגברות על הקשיים העומדים בדרך , האדם את האמת שעיקר הנאתו אינה באה מעצם הדבר 60421 

מאחר ואותה הנאה אפשר להשיג , ז לא היה בוחר בדבר איסור וגם לא היה שואף אל גשמיותכי א, השגתו 60422 

, ואדרבה כאן היתה הנאתו ביתר שאת, גם מההתגברות על הקשיים המעכבים את השגת דבר שבקדושה 60423 

 60424 .הם יותר גדולים לאין שיעור וערך כמבואר, כי ברוחניות החסרונות והאפשריות למילויים

היצר מפתה את האדם לשאוף אל הגשמיות ומגדיל בעיניו , וב בדרכי היצר לומדים אנו מזהיסוד גדול וחש 60425 

ומכסה ממנו את האמת שעיקר ההנאה אינה , ומדמה לו שעצם דבר האיסור נותן לו את ההנאות, את ערכה 60426 

מדרכי היצר להטעות אותנו ולהגדיל בעינינו את החסרון , באה אלא מהתגברות על העיכובים להשגתו 60427 

ולא עוד אלא כשמרגישים בחסרון שלאמיתו מקורו , עד שמדמים שאין שום דבר בעולם מלבדו, גשמיה 60428 

ומזרז אותנו להגדיל , מטעה אותנו להחליף את מקור החסרון הרוחני בגשמי, הוא העדר קנינים רוחניים 60429 

 60430 .את מאמצינו למלאות חסרון גשמי מדומה

בלי מלחמה ובלי , משוכלל בכל צרכי הגשמיותמעתה נבין את האשליה של חלום האנושות על עולם  60431 

והיה שורר שלום ביניהם על , אילו היה כל העולם מגיע למצב כזה, ´מחלוקת וגם בלי קדושה ועבודת ה 60432 

כי בלי חסרון אין , לא היתה עוד שאיפה בעולם, ולא על דרך ההתחסדות זה עם זה, דרך שלום השותפים 60433 

 60434 .ושמחה והנאה וממילא היה העולם חסר חיי עונג, שאיפה

ואם נניח שבני אדם הצליחו לבטל את כל העיכובים המקשים על , הן לכל השאיפות הגשמיות יש גבול 60435 

וכל , שכבר גילו את סודות הטבע וכבשו תבל ומלואה והכל עומד לרשותם, השגת האמצעים לחיי רווחה 60436 

הרי ככל שימעטו , יוםמלאכתם וצרכי התעשיה שלהם נעשים על ידי מכונות בעבודת שעה או שעתיים ב 60437 

 60438 .ואיה החיים המאושרים, החסרונות ויקטנו הקשיים גם יקטנו ההנאות



ובלי קשיים שצריך להתגבר , יוצא מדברינו שלא תתכננה הנאות בעולם הזה בלי מלחמות ומחלוקת 60439 

שהוא ענין ביאת משיח , אושר תמידי יתכן רק אם תהיה שאיפת כולם להתעלות במעלות הקדושה, עליהם 60440 

כל מדרגה ברוחניות , רק בדרך זו אין קץ לאפשרויות ההתקדמות וההשתלמות, נו במהרה בימינוצדק 60441 

ממילא העונג , לכן העלייה התמידית היא השלמת חסרונות תדירית, מחוסרת היא לגבי המדרגה העליונה 60442 

 60443 .וההנאה מתרבים ונמשכים עד לאין גבול

 60444 .(250´ ג עמ"מכתב מאליהו ח) 

 60445 

 60446 מאמר שסח

ו "שמות ט) ת ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מיםויסע משה א 60447 

 60448 .(ב"כ

כלומר אחר כל הנסים שעשה , תגמלו זאת´ ד הלה"ויסע משה את ישראל הה, (ד"ר כ"שמו) איתא במדרש 60449 

צלת והיתה ידו אחת משקעתן וידו אחת מ, ושקע את המצרים בים, ב קרעים"שקרע לכם את הים לי, לכם 60450 

העלה אתכם מן הים ונתן לכם כספם וזהבם וכל , תרעץ אויב´ נאדרי בכח ימינך ה´ שנאמר ימינך ה, אתכם 60451 

 60452 .שנה ולא הניח אתכם אפילו שעה אחת´ וזן אתכם מ, שהיו מקושטים בכסף ובזהב, מה שהיה על סוסיהם

ונאיכם בלבד אלא ולא מש, כמה שונאים באים עליכם ולא הניח אתכם לברוח אלא היה מפילן ומשמרכם 60453 

שכחתם כל הנסים , הולך לפניהם יומם´ והיה מאיר לפניכם שנאמר וה, אף מן הנחשים ומן העקרבים 60454 

והנחתם דברי תורה והתקעתם בדברים , והיה צלמו של מיכה עובר עמכם בים, ה"האלו שעשה עמכם הקב 60455 

 60456 .תגמלו זאת´ הלה, אחרים

ש "תגמלו זאת וכמ´ השאלה הלה, שאלה ותשובה הוא משמעות של, תגמלו זאת´ משמעו של הפסוק הלה 60457 

בריה דרב חננאל אמר צריך לכתוב הא למטה מארכובותיו ´ רב ישע, (´ק דמגילה הלכה ט"פ) בירושלמי 60458 

, ה שנהג עמכם במידות כה רבות של חסד"כיצד יתכן לעשות כן להקב? תגמלו זאת´ הא לה, ד"של למ 60459 

 60460 .והתשובה עם נבל ולא חכם

עלינו בהרבה ´ שמחד אנו מכירים בטובות ה, יא השאלה המקיפה את כל התקופותה, תגמלו זאת´ הלה 60461 

אלא שכאן מגלה לנו המדרש את נקודת ההתחלה של העובדא והוא פסל , ומאידך גומלין לו כן, נסים 60462 

 60463 .באותה שעה ממש מעבירים איתם פסל, אשר תוך כדי עוברם את ים סוף על ידי נס גלוי, מיכה

ולהודיעך שכל , לעגל שעשו אחר כך ולכל מה שנכלל תחת הגדר של עם נבלעובדא זו הוא השורש  60464 

אשר העובדא של נס והחיים של נס אינו מחייב את האדם , הקלקולים שהיו אצל כלל ישראל שורשם בזה 60465 

, אולי זה דמיון, ויש בכל הנבל שבאדם לשייר לעצמו מקום לשאול, אפילו באותה שעה של שליטת הנס 60466 

 60467 .התשובה ולא חכם, ואם נשאל על זה גופא כיצד יתכן, אחרתאולי יש עוד דרך 

אם אביך , ואילו עולם החכמה אומר הלא הוא אביך קנך, עם נבל הם מידות האדם השואפות להתגשמות 60468 

הוא מרחם עליהם כאב על , אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, למה קנך ואם קנך למה אביך 60469 

מה העבד בטובתו ושלא בטובתו משמש , מקום הוא רודה אותם כעבד ובזמן שאין עושין רצונו של, בנים 60470 

 60471 .(מדרש שם) כך אתם תעשו רצונו של מקום על כרחכם, לאדוניו בעל כרחו

באותה שעה , דכתיב וימרו על ים בים סוף, אחר שעשה לכם כל הנסים אתם מסרבין בו, תגמלו זאת´ הלה 60472 

, שנאמר ויגער בים סוף ויחרב, ה וייבש"ער בו הקבנתמלא עליהם חימה שר של ים וביקש לשוטפן עד שג 60473 

מבואר שהגדר עם נבל מוסב על כפיות , ויסע משה את ישראל, כיון שראה משה כך הסיען מחטאו של ים 60474 

 60475 .ששורשה בלא חכם מידות שאינן מתוקנות, הטובה בשעת הטובה גופה

ולא קם נביא עוד בישראל , (ד"ד ל"ר י"במד) ל"בלעם הרשע השיג בנבואה כמשה רבינו וכמו שאמרו חז 60476 

, אבל מידותיו לא הושפעו מזה מאומה, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם זה בלעם בן בעור, כמשה 60477 

הלא הוא אשר אמר , ולא הועילו כל מה שידע וראה, אותן מידות ואותה השחתה נשארו לאחר כל ההשגות 60478 

הוא אשר אמר לפרעה על התינוק , שראלהיום נולד מושיען של י, לפרעה ביום לידתו של משה רבינו 60479 

 60480 .שנטל את כתרו כי זהו מושיען של ישראל

ראה אותם , הוא ידע על יציאת מצרים לפני כולם, הרי נוכח שכל מה שראה בנבואה לעתיד מתקיים 60481 

לא ´ הוא רואה אשר מכל דברי ה, וראה אותם עוברים את הים, ידע על קריעת ים סוף, יוצאים ממצרים 60482 

התבוננו עד כמה נבל הוא האדם להתעלם מידיעות , ובכל זאת בא להלחם בישראל, רצהנופל צרור א 60483 

 60484 .ר"ברורות וללכת אחר יצה

יודעים הננו אשר , אם מידותיו אינן מתוקנות בתיקוני החכמה, רצונו של אדם חזק יותר מכל ההבנות 60485 

יודעים הננו ? שהוכיצד נראית הברכה למע, כיצד עלינו לברך ברכת רופא כל בשר, ה מרפאנו"הקב 60486 

אלא , ה נותן לך זאת"יודע אתה שהקב, כיצד היה ראוי לברך וכיצד מברכים, ה זן ומפרנס אותנו"שהקב 60487 

 60488 .זהו עם נבל ולא חכם



מה צאנו של יתרו , כאיזה צאן כצאנו של יתרו, הדא הוא דכתיב ויסע כצאן עמו, ויסע משה את ישראל 60489 

מה הצאן כל מקום , שנאמר וינהגם כעדר במדבר, למדברכך ישראל יצאו ממצרים , יצא מן הישוב למדבר 60490 

לכך נאמר ויסע , כך ישראל כל מקום שהיה משה מסיען הן נמשכין אחריו, שהרועה מנהיגה שם נמשכת 60491 

 60492 .משה את ישראל מים סוף

הרי ראייתו את הנסים היתה , אם היה אדם נוהג בדרכי החכמה, במדרש זה גילו לנו התרופה לעם נבל 60493 

הם , כי יש טבע באדם לילך אחר מנהיגיו, אבל קיימת עצה אחרת והוא כצאן, ולא היה חוטאמשפעת עליו  60494 

ומיד , כלל ישראל טענו טענות שונות בא משה והסיעם, אמנם מתאוננים אבל אם תנהיגם ילכו אחריך 60495 

וכך היא גם הנהגת , כצאן בכח המידה של נאמנות למנהיג על פי תורה? למה, הלכו כל ישראל אחריו 60496 

 60497 .אשר אם קיימת המידה של כצאן שהולכים אחר הרועה אינו מעניש אותנו, ה אותנו"בהק

ומאידך מוצא את , מצד אחד הוא יודע כי כתוב כן לעשות, יש ואדם נבוך באיזה דבר אם לעשותו אם לאו 60498 

, הדרך היא שיתגבר על עצמו ויעשה כפי שלמד, ואינו יודע לשית עצות בנפשו, עצמו רחוק מאותה מדרגה 60499 

אלך כצאן אחר מה , אבל יש דרך נוספת והיא לקבוע בעצמו מה לי אם אני שייך למדרגה זו אם לאו 60500 

ומיד , וגם ראו שר של מצרים נוסע אחריהם, אף קריעת ים סוף קדמו לה צעקת בני ישראל, שכתוב 60501 

 60502 אלא שבמידת כצאן? וכל התירוצים להיכן הלכו, (.ז"סוטה ל) שנחשון קפץ לים נכנסו כולם אחריו

 60503 .נעלמים כל התירוצים

וממילא יחזור , ראשית בנוגע לעבודתנו לעשות ללא חשבונות, עלינו להשתמש במידה זו למעשה 60504 

החשש נובע מחוסר הבנה , יש וחוששים שמא הרבים לא ישמעו, וכן בנוגע להנהגת רבים, למדרגתו 60505 

הנשמה , מית מכח נשמתםכי יש בישראל נאמנות פני, כשיש מנהיג נוסעים אחריו, במידות של כלל ישראל 60506 

 60507 .(ז"רס´ מערכי לב עמ)  .ואם יש מנהיג הולכים אחריו, יודעת את האמת אלא היצר מסתיר בעדו

 60508 

 60509 מאמר שסט

ו "שמות ט) ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים 60510 

 60511 .(ב"כ

והיתה ידו , ושקע את המצריים בים, רע לכם היםשק, אחר כל הנסים שעשה לכם, תגמלו זאת´ ד הלה"הה 60512 

והנחתם דברי תורה , שכחתם כל הנסים הללו שעשה עמכם בים, אחת משקעתן וידו האחת מצלת אתכם 60513 

יהודא אומר אמרו ישראל כלום הוציאנו ממצרים אלא ´ ר? תגמלו זאת´ הלה, והתעסקתם בדברים אחרים 60514 

לומר , להפרע לנו מן המצריים, לקרוע לנו את הים, י כבודלהרכיבנו על עננ, בשביל לתת לנו ביזת מצרים 60515 

ר כך אמר לי המקום לא תוסיפו "אמר להם מש, עכשיו שכבר נתן לנו נחזור למצרים, לפניו שירה 60516 

 60517 .אמרו לו כבר מתו כולם נחזור למצרים, לראותם עוד עד עולם

א אומר "ר, ים על ההר הזהה בהוציאך את העם תעבדון את האלק"שכך אמר הקב, ל בואו ופרעו השטר"א 60518 

, לפי שראו פגרי מצרים אמרו לא נשתייר אדם במצרים, פ הגבורה לא נסעו אלא שהסיען משה במקל"ע 60519 

לכך נאמר ויסע משה , נעשה עבודת כוכבים ותלך בראשנו ונחזור למצרים, ניתנה ראש ונשובה למצרים 60520 

 60521 .(ר כד"שמו) את ישראל

ב "והקשה הא נקרע הים לי, ה מקום לטעות"נתן להם הקב למה רוח קדים עזה כי, ל"ן ז"מובא ברמב 60522 

מוכרחים לומר שכל מי , ב גזרים"ת כי למה דוקא לי"גזרים ומזה ראיה שלא מן הרוח הוא אלא גזירת השי 60523 

אבל , ואינו חש אם סברתו והשערתו אינו מדוקדק בכל הפרטים, שרוצה לטעות תולה הדבר בדבר טבעי 60524 

ב "הרי ראו בחוש שזה מן השמים שהרי נקרע הים לי, רה בלי נגיעהי שראייתן ראיה שכלית טהו"בנ 60525 

 60526 .גזרים

והיו קרובים זה לזה עד שהיה נראה , ומישראל לא נטבע אחד, ועוד מזה שראו כי מהמצרים לא נותר אחד 60527 

, כי לא יתכן שיהיה בתכלית הדקדוק, וביד השני מציל את ישראל, שכאילו ביד אחד מטביע את המצרים 60528 

שצריכין להתחזק , והיה צריך להיות הלימוד מזה, ומצד זה לא יטבע אף אחד, ישאר אף אחד שמצד זה לא 60529 

מ אנו רואין שעדיין הם פוסחים על שתי "מ, כ באמונה עד שלא היו צריכים לשתף שום כח אחר"כ 60530 

 60531 .כי לקחו עמם פסל מיכה ונמשכו אחר זה, הסעיפים

ר "והיה מוכרח מש, ז בראשם"למצרים וע עד שאמרו נחזור, כ נשאר אצלם מההשרשה של מצרים"כ 60532 

ה "כלום הוציאנו הקב, ר"ל שאמרו ישראל למש"ויתכן שזה סוד מאמר חז, להסיע אותם בעל כרחם 60533 

היה כרוך בו , חזינן מזה כי ההרגש של יציאת מצרים, ממצרים אלא בשביל חמשה דברים נחזור למצרים 60534 

שנית ליכנס לארץ ישראל דרך המדבר כדי , לצאת מתוך שעבוד החומר ושעבוד הרוח (א, שני הרגשות 60535 

 60536 .לקבל עול מלכות שמים

, אז הוא מרגיש לא רק חסרונו הגשמי אלא גם חסרונו הרוחני, והנה טבע האדם כשדוחק לו מצבו בו נמצא 60537 

, וגם אין המקום טוב בגשמיות, שאין המקום טוב ברוחניות, למשל אחד בא מרוסיה מפני שתי סיבות 60538 



רק מצד שמוכרח , לא היה מחליף המקום בשביל הרוחניות בלבד, בגשמיות טוב ויתכן אלו היה מצבו 60539 

ויאמר לכל כי בשביל רוחניות , אז יתגבר בנפשו גם סיבת הרוח ויתלכדו, להחליף המקום מצד הגשמיות 60540 

 60541 .בלבד נסע

, והנה כלל ישראל שיצא ממצרים באמת לפי ההכרה הגדולה שיכול להיות מרוב הנסים בכמות ובאיכות 60542 

, ´ז ולחיות רק חיי דבקות בה"למאוס בכל תענוגי עוה, יה צריך לעשות שינוי בכל מהלך המחשבה שלהםה 60543 

אבל באמת היה צריך , פ שנהנו מהנסים שהיו תכליתן נקמה לפרעה"כי אע, ולעמוד תחת נסים רצופים 60544 

, נסיםשישיגו תשוקה לחיות חיי , ה נושא ונותן עם האדם"להיות ההנאה מהנסים גם מצד זה שהקב 60545 

 60546 .ה ויראה להם נסים בכל עת ובכל שעה"שיתחבר אליהם הקב

שהרי אחרי , כ"אבל הנסים מצד עצמם לא הרגישו כ, ומה מצינו שכל הנסים הוא רק כשהיו בבחינת נקמה 60547 

כי אין איסור , שלא רצו לחיות חיי המן וחיי המדבר אלא חיי מצרים, כל הנסים אומרים נחזור למצרים 60548 

והסתפקו בזה שראו נקמתם , ומדרגות גבוהות משמע שלא חשו לזה, אין מצרייםלחזור למצרים שהרי  60549 

ולכן אמר להם משה רבינו עליכם לפרוע , ועיקר השירה הוא על נקמת מצריים, בלבד ובמה שאמרו שירה 60550 

 60551 .ולחיות חיי נסים´ יצמח מזה שתקבלו עליכם עבודת ה, י שתכירו הנסים של יציאת מצרים"ע, שטר חוב

כ היה צריך לחזק "א, כיון שכבר פירש מחיי ההבל חודש ימים ונתקדש, ן בטעם חטאת נזיר"כתב הרמב 60552 

וכמו כן , וכיון שבא לחזור למצבו הראשון לכן צריך להביא קרבן חטאת, הכרתו ולא לפרוש ממדרגתו 60553 

ויבחרו להתקרב אל עבודת , כ מהראוי שלא יפרשו ממעלה זו"א, הטענה על ישראל שכבר טעמו חיי נסים 60554 

 60555 .י חיי נסים רצופים"גם ע´ ה

כ "א, כיון שהיה מעורב ביציאת מצרים הצלת הגוף, ועל כן כתיב ויסע משה את ישראל הסיען בעל כרחן 60556 

אבל כיון שחשבו גם אודות , כ אודות מצב הרוחני"פ שחשבו תחילה ג"ואע, היה מקום לחשוב כי די בזה 60557 

ועל כן , כרעה מצד המצב הגשמי בלבדויתכן שעיקר הה, הרי המחשבה היתה משותפת, מצב הגשמי 60558 

 60559 .כשנגמר חירות הגוף אמרו נחזור למצרים

ולו יהא שמטרת הנסים הוא , כ"כיון שגם מפני הצלת הגוף זכו לראות נסים כ, מ צריכין להתבונן"אלא שמ 60560 

כ היו "א, אבל סוף סוף הרי נתברר להם השגחה פרטית ושידוד הטבע, רק בשביל הצלתם ונקמה במצרים 60561 

והוא דרך יותר מובטח מכל , כל ימי חייו ולא יחסר כל טוב´ ן להתבונן מזה כי יכול האדם לעבוד הצריכי 60562 

ותחת לומר נחזור למצרים היה להם לומר נחזור , והיו צריכין לבקש שיכנסו בדרך זה של נסים, הדרכים 60563 

 60564 ?באופן שנעמוד למעלה מן הטבע לגמרי, ´לה

וכי כך ? ה"וכי כך גומלין להקב? תגמלו זאת´ ד הלה"הה ויסע משה את ישראל, ל"זאת היא כוונת חז 60565 

ה פתח להם שערי שמים והכל ראו באספקלריא "כיון שהקב? מתנהג האדם המרגיש השגחה פרטית 60566 

הרי הם , הנאה של הצלת עצמו והנאה של נקמה, וכולם נהנו מזה הנאה גדולה, המאירה נסים ונפלאות 60567 

 60568  .משה את ישראל בעל כורחם כדי לעלותם מעלה מעלהולכן ויסע , ה"מחויבים להכיר טובה להקב

 60569 .(תורת יצחק)

 60570 

 60571 מאמר שע

 60572 .(ד"ו כ"שמות ט) וילנו העם על משה לאמר מה נשתה

שהכל בידי , יראת שמים היא בבחינת אתערותא דלתתא, יש אתערותא דלעילא ויש אתערותא דלתתא 60573 

שהשמחה והאהבה באות , מות אהבה מאתערותא דלעילא כמפורש בזוהר אחרי, שמים חוץ מיראת שמים 60574 

ל פתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח להם "ואמרו ז, ממילא אחרי היראה והרי הן מתנות שמים 60575 

ולפעמים , ת משלים לו הרבה בבחינת האהבה"על האדם להתחיל בבחינת היראה והשי, כפתחו של אולם 60576 

כגון , דבקות בלי הקדמת היראההשפעת אהבה ו, ת משפיע מלעילא גם בלי הקדמה מלתתא"מוצאים שהשי 60577 

 60578 .ובענין זה יש סוד גדול ועתה נפרשו יותר, בחינת גאולת מצרים וגאולה העתידה

שזוכה , ל כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת"וכאמרם ז, אתערותא דלתתא יש לה קיום 60579 

גם העושר , כשלו ולכן נחשב לאדם, פתחו של אולם בעד פתחו של מחט, בדין על ידה בכל המובטח לו 60580 

וכיון שכל זה , בגלל הנקודה הקטנה של יראת שמים שהיוותה פתח המחט שלו, הרוחני הבא לו מלעילא 60581 

אינו ניתן , אבל מה שבא מלעילא בלי הקדמה דלתתא, שלו אם לא יפקירנו בעצמו אין נוטלין אותו ממנו 60582 

כך נוטלים אותה ממנו כדי לנסותו  ואחר, נותנים לו הארה למען יבחין את האמת, אלא בבחינת רצוא ושוב 60583 

 60584 .אם השיב אל לבו מה שהבחין כבר

הרי זו בחינת מלעילא ותיכף אחר כך וילכו , ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן 60585 

הרי לפי מדרגת זה אלי ואנוהו אין זה נסיון כלל ואיך נכשלו , שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים וילונו 60586 

ת בנסיון לראות אם יעמדו בו על ידי מה "העמידם השי, שאותה הכרה מלעילא נסתלקה אבל לאחר? בזה 60587 



שתקנה מדרגותיך בעבודה , למען ענותך לנסותך להטיבך באחריתך, שהשיבו אל לבם מהגילויים הקודמים 60588 

 60589 .עצמית

גילוי  ויעלו ישראל למדרגה גבוהה מאוד מדרגת, וכן הוא ענין משיח בן יוסף שיצליח באתערותא דלעילא 60590 

 60591 אבל גילוי זה ינטל מהם ואז יגיעום הנסיונות הגדולים שפחדו מהם האמוראים ייתי ולא אחמיניה, משיח

כך , ´ל שמא לא יוכלו לעמוד בנסיון הזמן ההוא ויהרהרו אחר מדותיו ית"ופירש המהר, (ז"סנהדרין צ) 60592 

ם ברור כי כל ענין והטע, היא דרך הנהגתו יתברך כשמשפיע גילויים בלי הקדמת אתערותא דלתתא 60593 

ועל כן ההכרח הוא שיסלקו את , ב שלו על ידי בחירתו ועמלו"ז הוא לאפשר לאדם לקנות עוה"העוה 60594 

 60595 .ויתנו לו אפשרות לקנות את המדרגה בעצמו על ידי עמדו בנסיון, ההשפעה הבאה רק מלעילא

ל "יים מוואלזין זח´ הנה כתב הגאון ר, ל"א ז"על פי הקדמה זו מתבארת גם הנהגתו הידועה של הגר 60596 

א לא רצה לקבל שום מגידים שנשלחו מן השמים "שהגר, א לספרא דצניעותא"בהקדמתו לפירוש הגר 60597 

ומעולם לא הבנתי זה הרי שולחים לו , כי לא רצה אלא במה שישיג בעמלו בעצמו, לגלות לו סודות התורה 60598 

בבחינת פתחו , ישלחו לו מגידא בענותנותו חשש שאין די ביראתו ש"אבל הגר? בגזרת מרומים ואיך יסרב 60599 

והיה ירא מהנסיונות , ואם כן תשאר השפעה זו רק מלעילא, של אולם כתשלום לפתחו של מחט שלו 60600 

 60601 .(11´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .שיבואו אחר כך בוודאי

 60602 

 60603 מאמר שעא

ו "שמות ט) עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו´ ויורהו ה´ ויצעק אל ה 60604 

 60605 .(ה"כ

אלא , ולא נסים מוכרחים כדי להצילם מהים ומהמצריים, לאחר שעברו ישראל את ים סוף בעשרה נסים 60606 

ונפתחו להם , לענגם ולעשות להם נחת רוח, ת להם כאב לבנו בכורו"כדי להוסיף להם הכרה באהבת השי 60607 

יותר מיחזקאל  והקטנה שבנשותיהם היתה במעלת שלמות, (ג"ר ל"שמו) השמים ואמרו זה אלי ואנוהו 60608 

כי , ימים במדבר ולא מצאו מים ולא התלוננו כלל´ שהלכו ג, ´בדבקות בה´ ומשם נסעו אחר ענן ה, הנביא 60609 

אז אמרו , רק כשהגיעו למרה ושמעו שיש כאן מים לשתות והלכו ומצאום מרים, לא הרגישו צורך לשתות 60610 

 60611 .מבלי צורך זה אם אנו יכולים להיות כמלאכים, מה נשתה כלומר מדוע יש לנו לשתות

 60612 ת שעל האדם להיות אדם שהוא גדול ממלאך"הורה השי, עץ וישלך אל המים וימתקו המים´ ויורהו ה

וניטל עליו , ואילו האדם כל ימיו בנסיונות ובהתמודדות, כי המלאכים אין להם עסק בגשמיות, (ח"ר ע"ב) 60613 

שעל משה רבינו נאמר שהיה איש וכמו , להפוך את המר למתוק ואת החושך לאור ואת הגשמיות לרוחניות 60614 

עוסקים בצרכי האדם ודבקים , משלבים רוחניות וגשמיות´ כך כל עם ישראל נאמר שהם עם ה, האלקים 60615 

 60616 .ביוצרם

זוהי המעלה הנפלאה , אלקים ואנשים בבת אחת, וזהו שנאמר כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל 60617 

שאין מלאכי השרת אומרים קדושה למעלה עד , (7א"חולין צ) ל"לכן אמרו חז, שהמלאכים לא הגיעו אליה 60618 

ומחיצתן לפנים ממחיצת , משום שהאדם הישראלי קודם להם במעלה, שיאמרו ישראל קדושה למטה 60619 

שעבורה ´ ה ללמדם מהי עבודת ה"ומשהשכילו ישראל דבר זה התחיל הקב, (´ר כ"במד) מלאכי השרת 60620 

 60621 .ת האלקיםכנאמר בהוציאך את העם ממצרים תעבדון א, יצאו ממצרים

, ולעבוד, לקיים את המצוות, א מגדיר אותה בשלשה עיקרים"ל במסילת ישרים פ"הרמח, ´מהי עבודת ה 60622 

שמירת המצוות , שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, ושלשתם נאמרו לבני ישראל במרה, ולעמוד בנסיון 60623 

רשאי לעיין , רהרק לאחר שהאדם מקבל אותה כמאמ, היא בראש ובראשונה גזירת מלך חק ולא יעבור 60624 

ובמה ימצא חן , ש"וחייב הוא לעשות כן כדי לדעת מהו רצונו ית, במצוה להבין ולהשכיל בטעם החוק 60625 

, אם כן הרי לפנינו תהליך שתחילתו לקיים את המצוות חוק, בעיני אביו שבשמים גם בדברי הרשות 60626 

וג בכל מאורעות החיים וממנו להקיש כיצד לנה, שבו משפט´ ורצון ה´ ולאחר מכן לראות את עבודת ה 60627 

 60628 .לעמוד בנסיון ושם נסהו

לקיים כל מצוה כמאמרה בתור חוק , אלקיך´ ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה, והכתוב מפרט ומדריך 60629 

בקיום והאזנת , ´וכיצד יודעים מהו הישר בעיני ה, והישר בעיניו תעשה בכל דברי הרשות, וגזירת מלך 60630 

כאילו המצוה מדברת אליך ואתה מטה אוזן , דה ועומק טעמהשתטה אוזן למצוה לעמוד על סו, למצוותיו 60631 

ומכל מקום את המצוות , גם בכל ענייני הרשות´ על ידי כך תוכל להשיג מהו רצון ה, לשמוע את דבריה 60632 

 60633 .יש לשמור ככתבן וכהלכותיהן כאילו היו חוק ושמרת כל חקיו

שבמצוות , (א"אור ישראל ל) ל"צס ז"והאמת כן היא שבכל מצוה יש בחינת חוק ומשפט כמו שכתב הגרי 60634 

ובחינת חוק שעל ידו כל , תלמוד תורה יש בחינת משפט שהוא הלימוד כדי לדעת איך לקיים את המצוות 60635 

שעל , (א"א ה"ירושלמי פאה פ) ש"חפצי העולם הזה וכל חפצי שמים לא ישוו בדבר אחד מן התורה וכמ 60636 



ס נסובים רק על מצות תלמוד "ודברי הגרי, הכן מברכים על תלמוד תורה אף שאין מברכין על הכשר מצו 60637 

 60638 .תורה

שאז אין זה שייך במצוות , אבל לי נראה שהמשפט שבתלמוד תורה אינו רק כדי לדעת איך לקיים המצוות 60639 

ואיך , וכיצד מגיעים לקרבת אלקים´ אלא המשפט הוא לדעת מהו רצון ה, שאינן נוהגות בזמן הזה 60640 

ועל ידי חלק , הוצאת כללים אלו תתכן בכל המצוות, וביראה באהבה´ מכשירים את הלב שיהיה מסור לה 60641 

 60642 .המשפט והאזנה למצוות מגיעים לעשיית הישר והטוב ולעמוד בנסיון

, (.ג"ברכות י) ובזה נבין את מהלך הפסוקים בפרשה שניה שבקריאת שמע שעניינה קבלת עול מצוות 60643 

ש במשמען של דברים קבלת עול מצוות וי, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם היום 60644 

, ואם יפנה לבבך שוב לא תשמע, אם שמוע בישן תשמע בחדש, (.´ברכות מ) ש"ועיון בטעמיהן כמ 60645 

ומאהבה זו , אלקיכם´ לאהבה את ה, ומטעמן של מצוות וחלק המשפט שלהן מגיע האדם לאהבה ולדבקות 60646 

 60647 .בכל לבבכם ובכל נפשכם ולעבדו —הוא מכיר את דרכיו ויודע כיצד לעבדו בכל מעשיו 

תן , פ והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך"עה, (´ו´ ואתחנן ו) והדברים מאירים בספרי 60648 

והיו הדברים האלה הם , כ"ה ומדבק בדרכיו ע"הדברים האלה על לבבך שמתוך כך אתה מכיר את הקב 60649 

מתוך כך אתה מכיר את , ד על טעמםעל לבבך אם תתן עליהם את לבך ותעמו, (.´קדושין ל) דברי התורה 60650 

ומדבק בדרכיו ויודע את רצונו גם בדברי הרשות כדי לעמוד , ה ועובדו בחלק המשפט שבמצוות"הקב 60651 

 60652 .(לקט שיחות מוסר)  !בנסיונות החיים

 60653 

 60654 מאמר שעב

ו "שמות ט) עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו´ ויורהו ה´ ויצעק אל ה 60655 

 60656 .(ה"כ

מאוד יפלא , (י"רש) שבת ופרה אדומה ודינין, במרה ניתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם 60657 

ולמה להקדים מצוות פרה אדומה , שהרי טרם הוקם המשכן וניתנה התורה, מה ענין פרה אדומה לכאן 60658 

 60659 ?וליתנה עם המצוות הראשונות שנצטוו

כאשר מתבוננים על שהייתם , מיסודות הדת ונראה שלימוד גדול מלמד אותנו מצוות פרה אדומה והוא 60660 

ה על הנסים של "אך עתה שרו להקב, מקבלים רושם שתגובתם של ישראל היתה בלתי הגיונית, במרה 60661 

ואיך נהפכו כקשת רמיה לבוא בתלונות על משה אודות , קריעת ים סוף וראו במו עיניהם נקמתם במצרים 60662 

 60663 ?ול מזה של קריעת ים סוףהאם חשבו שהמתקת מי מרה דורש נס יותר גד? המים

על הים התנהג אתם בחיבה גלויה בקרעו , ה אתם"אולם ביאור הענין הוא שנתבלבלו מהחלפת הנהגת הקב 60664 

ולפתע פתאום , ונתן להם ביזת מצרים ונקמה גדולה בשונאיהם, לפניהם את הים לשנים עשר גזרים 60665 

להם המים טרם בואם כדי שלא ה להכין "וכי לא היה בכוחו של הקב, הוכנסו למצב שאין להם מים 60666 

ואיך יתכן , ה בהנהגה גלויה וסבבם בענני כבוד"הרי כל הזמן התנהג אתם הקב? יצטרכו להצטער בחנם 60667 

זו היתה טענתם של ישראל שראוים הם שימנע ? שנבצר ממנו דבר פעוט של אספקת מים מתוקים לעם 60668 

 60669 .מהם התלבטויות יתירות

ישנו חלק , להורות שנוסף למצוות שכליות כשבת ודינים, מהה מצוות פרה אדו"על כן הקדים להם הקב 60670 

ועליו אמר החכם מכל , שאינו נתפס כלל על ידי שכל האנושי, בלתי נפרד של התורה שהוא בבחינת חוק 60671 

התורה שהם , מפני שמטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים, אדם אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני 60672 

ומזה יבינו שאין , ואין לנו אלא לקבלה בתמימות על כל חלקיה, כלעומדים לקבל למעלה היא מהשגת הש 60673 

שכך עלתה במחשבתו ואין לנו להרהר , ה למה פעם הנהגתו גלויה ופעם נסתרת"להשיב על הנהגת הקב 60674 

 60675 .אחריו יתברך

ותיכף , ובאמת שזהו אחד מיסודות ההנהגה שהאדם יעמוד בנסיונות תדירים להוציא מן הכוח אל הפועל 60676 

כדי שיהיו , למה לא ירד המן פעם אחת בשנה, (.יומא סו) ל"ואמרו חז, ומשפט מופיע שם נסהועם החוק  60677 

וטעם גדול ישנו בכל דבר , ומזה רואים שגם החוק הוא באמת משפט, צריכים כל יום לכוון לבם לשמים 60678 

ר במדב) ואיתא במדרש שלעתיד לבוא יובן גם טעם של מצות פרה אדומה, אלא שאינו תמיד מובן לנו 60679 

 60680 .(´ט ד"רבה י

אלא יתאזר בבטחון , משפט בלי שיחפש להבין סיבת כל דבר´ האדם צריך לקבוע בלבו שכל דרכיו יתב 60681 

 60682 בכל לבך ואל בינתך אל תישען´ א על הפסוק בטח בה"וכבר פירש הגר, ה עוזרו בכל מצביו"שבודאי הקב

ולכן אמר על תשען אפילו , יאך אני מחויב לעשות ולהשען גם על שכל´ שלא תאמר אבטח בה, (´משלי ג) 60683 

 60684 .בכל לבך´ אלא בטח בה, בתורת משענת לא תסמוך על שכלך

והכוונה שהבין שצריך לכלכל את שתי , (7ברכות י) על ענין זה נשתבח חזקיה המלך שסמך גאולה לתפילה 60685 

ה מצד אחד הגאולה היא הנהגה גלוי, על אף היותם נראים כסותרים, ההנהגות של גאולה ותפילה גם יחד 60686 



ה "ומצד שני על כל צעד ושעל צריכים לצעוק להקב, עמוד ענן הולך לפניהם יומם ועמוד אש לילה, וניסית 60687 

, משום שעלינו להתנהג בתמימות ולקבל כל גזירות ההשגחה, אולם אין בזה סתירה כלל, עבור לחם ומים 60688 

 60689 .ל טעם הדבר כדי שנכוון את לבנו לאבינו שבשמים תמיד"וכבר גילו חז

ש ומי גוי גדול אשר לו "בכל זאת בסוף משבחים אותנו בהם כמ, ת העולם משיבים על החוקיםאף שאומו 60690 

, ן שהחקים ומשפטים הם לתועלת גדולה שאין כמותה"ופירש הרמב, (´דברים ד) חקים ומשפטים צדיקים 60691 

ינה וכן העמים שיתבוננו בזה ידעו כי החוקים נעשים בחכמה וב, יהי קרוב לנו בכל קוראינו אליו´ שה 60692 

 60693 .לקרבה אל האלקים וייראו מאתנו

למשל הסוחר ששכר , ל דבר בהתפעלות על הסתירות שבאדם"שמחה זיסל זצ´ ח ר"שמעתי מהסבא שהגה 60694 

אין בו שום נדנוד , סומך עליו לגמרי שכאשר יגיע יום השוק יופיע בזמנו, עגלון להוליכו לעיר ביום השוק 60695 

אלא סומך על החזקה שאומן לא , צא מזה הפסד עבורוספק שמא מטעה אותו העגלון במזיד או בשוגג וי 60696 

 60697  !ומאידך על חכמי ישראל כמו אביי ורבא או על החובת הלבבות מפחד הוא לסמוך, מרע אומנתו

 60698 .(ג"המוסר והדעת ח)

 60699 

 60700 מאמר שעג

 60701 רופאך´ אלקיך כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה´ ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה

 60702 .(ו"ו כ"ט)

ובפשוטו יש לומר דהנה מכת מצרים היתה נקראת מכה יען שלא ? וכבר העירו שאם לא ישים ממה ירפא 60703 

אבל , ונמצא שהיתה מחלה בלי רפואה, כי פרעה הכביד את לבו ונתוסף חטא על פשע, נמשך ממנה תועלת 60704 

 60705 .מכת ישראל תמיד היא מכה שמביאה רפואה

יען שאחר כך , רע להם בדבר המן להפחיד לבםבדור המן הרשע לא נתחרטו ישראל על המאורע שאי 60706 

מגילה ) ל"כמו שאמרו חז, נתהפך מן הפחד והצרה ידיעה ברה כשמש מאירה להגדיל תורה ולהאדירה 60707 

 60708 .שאמר המן למרדכי היהודי יבוא מלא קומצא דידכו ודחי עשרת אלפים ככרי כסף דידי, (ז"ט

וזהו כל המחלה כי במצרים , פכת לרפואהאבל לבסוף המכה מתה, נמצא כי מכת ישראל רק לשעתה היא 60709 

וכן ברור הנהגתו , רופאך ממכה יתקן רטיה´ אבל ישראל המכה יהיה כי אני ה, היתה מחלה בלי רפואה 60710 

ב "חכמה ומוסר ח)  .אם יתעורר האדם וטוב לו כל הימים, יתברך עם ישראל בכללם אף גם בפרטם 60711 

 60712 .(א"שי´ מא

 60713 

 60714 מאמר שעד

 60715 רופאך´ אלקיך כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה ´ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה

 60716 .(ו"ו כ"ט)

נוסף על , הנה בענין היסורין שהאדם סובל, (´ברכות ה) מכאן שכל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו 60717 

למשל כשהאדם , קשים הם ביותר יסורי הנפש והדמיון המתלווים אל האדם הסובל, עינויי הגוף כידוע 60718 

שמא , הריהו סובל מכח הדמיון המצייר לפניו כל מיני פחדים, הרי מלבד כאב הרעב המעיק לו, רעבסובל  60719 

ולהיות עני , או שמא יצטרך להיות סובל רעב כל ימי חייו, יחלה ויישאר בעל מום או שמא ימות לגמרי 60720 

 60721 .וכל חבריו יבדלו ממנו וכל כבודו ינטל ממנו, נודד על הפתחים

שמא , ים להתגלגל לפני עיני הדמיון של הסובל רעב או של החולה לפי שעהההשפלה והדראון מתחיל 60722 

הוא מביט מן החלון ורואה היאך בני אדם , ושמא יצטרך להישאר כלוא בתוך כתלי ביתו, חבריו ילעגו לו 60723 

ונדמה לו שכל עולמו , וכל אחד ממהר לעסקו ולעבודתו והוא אינו יכול לצאת החוצה, רצים ומתנועעים 60724 

 60725 .ל"לעולם רח חשך בעדו

ת לא ירעיב "י בטחון גמור שהשי"ע, אמנם איש הרוח מצליח ליישב את דעתו המתלהטת בבעיות קשות 60726 

איש התורה , ושגם יסורים אלה ישמשו לו אמצעי זיכוך וטהרת הנפש, את נפש עבדיו ושיחלצהו מיסוריו 60727 

ה "מתדבק אל הקב אלא הוא, א שהם יחיוהו וישמחוהו"כשיסורים באים עליו אינו שם מבטחו בבנ 60728 

אין הבדידות יכולה להוציא את איש , ואפילו במדה שהוא כלוא בבית על מטתו, שהחדוה והעוז במקומו 60729 

´ דבקותו ומחשבתו בה, כי מרגיש הוא שהשכינה למראשותיו של חולה, האמונה האמיתי משיקול דעתו 60730 

 60731 .היא חדותו ונחמתו

והחכם לעת מצוא דולה ממעיינות נפשו התורה , השמחה האמיתית נמצאת במעיינותיו הפנימיים של האדם 60732 

כי יודע שכל רגע גזרה מיוחדת ואין לפחד , ואם נתון אפילו לרעב ולמחסור לא ייחת ולא יישבר, והמוסר 60733 

וחליים רעים , אבל למחר אתם טועמים כל מיני מטעמי החיים, שרק היום לא תמצאוהו בשדה, מן העתיד 60734 

 60735 .(ה"ז נ"ע) בועתןונאמנים רעים בשליחותן ונאמנים בש



האתה בעולם הזה כי , ש בעל חובת הלבבות"ואכן כשהאדם לומד מוסר הלא מעצמו יבדל מהמון עם כמ 60736 

ואתה בו כיחיד הבודד אשר אין לו צוות כי אם , אם גר שלא יועילוך רוב אנשיו ולא יזיקוך מיעוטם 60737 

אינו , ורה והמוסר כלוא בביתכ כשאיש הת"א, (ג"חשבון הנפש פ) ולא חומל עליו כי אם בוראו, אדוניו 60738 

ההתעסקות בתורה ומוסר וההתענגות של , בכל עניניו וצרכיו´ והוא בוטח בה, מתייסר מיסורים חולפים 60739 

 60740 .בכוחה ליצור חומת מגן בפני כל מיני ההרגשות של פורענות שבחיים, ש"דבקות בו ית

ולא לשים , הכבוד המדומה ת ולברוח מן"לבטוח בהשי, ולכן מחובת האדם ללמוד תורה ולעמול במוסר 60741 

, ת בהתבודדות"ויש שטוב גם להתייאש מהם ולהתלמד להרגיש את נועם הדבקות בהשי, מבטחו בבני אדם 60742 

ומעט , הדמיונות נעלמים היסורים מתפוררים ובדילין, ואין לך תרופה טובה מזה לריפוי ולהחלמת הגוף 60743 

 60744 ליחותן שמייסרין את הגוף ונאמנים בשבועתןכי רעים בש, יסורי הגוף בוודאי יעזבוהו בבוא מועדם לצאת

 60745 .(ה"ז נ"ע)

מפני חסרון , כל מכאוב גופני קטן מתגדל ומתנפח ונהפך למכאובים רבים, אבל הרשע רבים הם מכאוביו 60746 

לכן יראה איש התורה למלא את כל חדרי נפשו ומעיינות נשמתו באור התורה , האמונה ופחד הדמיון 60747 

רפאות תהי , וסור מרע´ ירא את ה, ושך היצר יוכל לחדור שמהולא להשאיר חלל ריק שח, והמוסר 60748 

 60749 .(אור הנפש)  .לשוריך ושיקוי לעצמותיך

 60750 

 60751 מאמר שעה

 60752 .(´ז ג"שמות ט) וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר

אבל החכמים , שרק חסרי דעה יכולים לטעות ולפרש כפשוטו, כבר פירשו הראשונים על חטא העגל 60753 

, והמשכילים שכל טוב יודעים, (ן והמאירי"לשון הכוזרי ורמב) א חטא שהגדילוהו למעלתםמבינים שהו 60754 

כי , שהם חטאים שהגדילום למעלתם, שכך צריך להבין גם את כל החטאים שנכתבו בתורה על הדור ההוא 60755 

 60756 .לכל מי שעינים לו לראות בספורי התורה, הרי רום מעלתם של יוצאי מצרים נראה בעליל

לא עלה כלל על דעתם , רבבות אלפי ישראל עם נשיהם וטפם, וגם צידה לא עשו להם מפורש בתורה 60757 

בלי שום , ´דבר זה אות נאמן הוא על דבקותם בה, להכין להם ביציאתם ממצרים צידה לדרך קשה וארוכה 60758 

באמונה , לבלתי דאוג על יום מחר´ כולם כאיש אחד נמשכו אחר ה, הרגשה על עניני החיים הגשמיים 60759 

ומאותו הבצק שלא הספיק להחמיץ שנשאו , ודעת ברורה שלא על הלחם לבדו יחיה האדםשלימה  60760 

 60761 .ו באייר ששים ואחת סעודות"ו בניסן עד ט"ואכלו אותם מט, ממצרים אפו עוגות מצות

רק , כל זמן שחררה זו היתה קיימת לא התרעמו ולא התלוננו בדאגה מה יאכלו במדבר כשתכלה החררה 60762 

ופחדו לנפשם שמא גרם החטא ואינם , קחו עיניהם לראות שאין סומכין על הנסאחרי שכלתה החררה נפ 60763 

לחיות , רק אז התלוננו על משה ואהרן למה הוציאו אותם מארץ מצרים אל המדבר, ראויים עוד לנסים 60764 

 60765 .הנהגה שאינם ראויים לה לדעתם, פ נסים למעלה מהטבע"ע

ומה , פ דעתם כדרך כל המלכים שבעולם"ע שחשבו על משה ואהרן שהם מנהיגים אותם, ומה היה חטאם 60766 

שזה נאמר גם במנהיגי , פ הכלל בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו"ה מסכים על ידם הוא ע"שהקב 60767 

רק אז עלה על דעתם שיש , ה מסכים על ידם"שאם הם מנהיגים את העם על פי דעתם הקב, האומה כולה 60768 

 60769 .ה באורח פלא ונסים גלויים שאינם ראויים להםהנהג, להם להתלונן על המנהיגים שיחזרו מדעתם זו

´ שכתב על הפסוק התיצבו וראו את ישועת ה, האבן עזרא כתב דבר תמוה על הדור ההוא יוצאי מצרים 60770 

ולמה לא ילחמו על , יש לתמוה איך יירא מחנה גדול של שש מאות אלף איש מהרודפים אחריהם, ל"וז 60771 

וזה הדור היוצא מצרים למד מנעוריו , היו אדונים לישראלהתשובה כי המצרים , נפשם ועל נפשות בניהם 60772 

 60773 .ואיך יוכל עתה להלחם עם אדוניו, לסבול עול מצרים ונפשו שפלה

לקחם , ל"שצייר לפנינו את הדור ההוא כמו מלאכי השרת וז, ל"ונאמנים לנו דברי רבינו סעדיה גאון ז 60774 

ויהיו עליונים בקרב תבל ונכבדים , רקיעמכל גויי הארצות כשהם משולים כצבא מרום ומכונים ככוכבי ה 60775 

להם יראו מלכים וקמו שרים , זיו פניהם כזיו השמש ומראה דמותם כמלאכי השרת, על כל האומות 60776 

 60777 .ל"עכ´ כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה, וישתחוו

לא נוכל לומר עליהם שחסרי לב המה ללחום עם אויביהם העריצים , וכאשר נתבונן במחנה אלקים זה 60778 

הולך ´ כשהם רואים בעיניהם את ה, כשנתבונן במחנה אלקים זה נכיר את רוממות נפשם, והבזויים 60779 

כי , היה להם העוז לדרוש מאביהם שבשמים שהוא ילחם בעדם, לפניהם בעמוד ענן יומם ועמוד אש לילה 60780 

 60781 .הרי עליהם לחוס על נפש אחת מישראל שלא יפול משערות ראשו ארצה

וטענו בצדק טוב לנו , אל אחד מצוה על כל ישראל לעבוד בחומר ובלבניםובשביל פקוח נפש של ישר 60782 

´ ה´ התיצבו וראו את ישועת ה´ עד שזכו בצדקת נפשם לשמוע הבטחת ה, עבוד את מצרים ממותנו במדבר 60783 

ונכתב עליהם וימרו על ים בים סוף חטא , אבל לפי רום מעלתם נחשבו דבריהם אלה כחטא, ילחם לכם 60784 

 60785 .שהגדילוהו למעלתם



כי ההצלה , נסים נפלאים שלא באו לצורך הצלת נפשם, כשעברו בני ישראל בים ועשרה נסים נעשו להם 60786 

להודיעם מה גדלה , ולשמח את נפשם´ כי אם לענגם על ה, היתה יכולה להיות גם בלי העשרה נסים 60787 

ונכתב , חטא שיש בו מעין עבודה זרה, נמצא אז בתוך העם איש אחד חוטא, חיבתם לפני אביהם שבשמים 60788 

ג "סנהדרין ק) ר יוחנן זה פסלו של מיכה"א, על הדור כולו תביעה נוראה ועבר בים צרה והכה בים גלים 60789 

 60790 .(7ב"ע

בא מיכה ונטלו והיינו דכתיב , י כשכתב משה את השם והשליכו אל הנילוס להעלות ארונו של יוסף"פירש 60791 

והנה האיש , ל"לעשות העגל עכ ה לישראל עבר מיכה עמהם שבידו השם"כשהעביר הקב, ועבר בים צרה 60792 

ורק כתם אחד שהיה על , להם´ בכל הנסים שעשה ה´ ההוא זכה ללכת עם כל ישראל בים ולהתענג על ה 60793 

חטא שהגדילוהו , והיתה תביעה כללית ועבר בים צרה, אחד נחשב לפגם בטוהר נפשם של הכלל כולו 60794 

 60795 .למעלתם

ה ממצרים אלא בשביל  לתת לנו ביזת "קבכלום הוציאנו ה, כשיצאו מהים אמרו ישראל באותה שעה 60796 

עכשיו כבר , לומר לפניו שירה, להפרע מן המצרים, לקרוע לנו את הים, להרכיבנו על ענני כבוד, מצרים 60797 

, ואמרנו שירה לפניו, ופרע מן המצרים, וקרע לנו את הים, נתן לנו ביזת מצרים והרכיבנו על ענני כבוד 60798 

אמרו לו כבר מתו , י המקום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולםאמר להם משה כך אמר ל, נחזור למצרים 60799 

בהוציאך את העם ממצרים , ה"אמר להם צאו ופרעו את השטר שכך אמר הקב, כולם נחזור למצרים 60800 

 60801 .(ד"שמות רבה כ) תעבדון את האלקים על ההר הזה

כיון , ריםשהיה בלבם שטוב בעדם לחזור למצ, ל במאמר זה שורש כל חטאיהם במדבר"הנה הודיעו חז 60802 

ולא להתבודד , פ סדרי טבע החיים"ולחיות שם כדרך בני אדם ע, (ר שם"מד) שמתו כל האנשים במצרים 60803 

כי החיים בנסים יש בהם , ולהיות כמלאכים למעלה מדרך הטבע, במדבר מקום לא דרך שם רגל איש 60804 

 60805 .´לעמוד תמיד על מדרגה גבוהה בדביקות בה, נסיונות גדולים וקשים

והלכו אחרי משה בהנהגתו הנפלאה לחיות , ימים במדבר ולא מצאו מים לא התלוננו כללוכשהלכו שלשה  60806 

על זה התלוננו מה , רק כשבאו למרה ומשה אמר להם שבמקום זה יש מים ועליהם לשתות, כמלאכים 60807 

שם שם לו חוק ומשפט , אבל אם כבני אדם מים מרים למה, כלומר שלא לשתות כלל אפשר להבין, נשתה 60808 

 60809 .שם הודיעו להם מדרגה עוד גבוהה ממדרגת המלאכים, נסיון נפלאושם נסהו 

לאכול ולשתות כבני אדם , ובהנהגה יותר רוממה מהמלאכים, ת רוצה שיהיו בני אדם ולא מלאכים"השי 60810 

יחיה ´ שרק על מוצא פי ה, ודוקא במאכל ובמשתה יתגלה לאדם, ולראות נפלאות באותו המאכל והמשתה 60811 

למען דעת שרק על ידי התורה והמצוות מתנהג , עץ מר יומתקו המים המריםנסים בתוך נסים ב, האדם 60812 

 60813 .מי שאמר לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק, והאדם השלם הוא השליט בעולם, טבע העולם כולו

רם כענקים , עם גדול ועצום אנשים נשים וטף, מה מאושרים נהיה אם נוכל לצייר לנו דמות הדור ההוא 60814 

ם "הרמב)א  עד השפחה הקטנה שבהם שהיתה חכמה כמו יחזקאל הנבי, צילי ישראלענקי הרוח מבחירי א 60815 

כאילו היו שכלים , עומדים על מדרגה גבוהה של שלמות´ כולם כאיש א, (ל"פ חז"בשמונה פרקים ע 60816 

 60817 .נבדלים בלא גוף חמרי כלל

כשהמתיקו להם ו, הלכו שלשת ימים במדבר בלא מים, לא חשבו ולא הרגישו עניני החיים היותר הכרחיים 60818 

, הלכו חודש ימים ואכלו מהחררה שהוציאו ממצרים ולא דברו דבר, המים ויכלו לשתות לא התלוננו עוד 60819 

אז התלוננו על משה , רק כשכלתה החררה ולא נמצא כזית פת בכל אהלי ישראל לאלפיהם ורבבותיהם 60820 

 60821 .ובקשו הנהגה טבעית ולא נסית

, ת שמע תלונותיהם והבטיח להם לחם מן השמים"שיונתברר להם שה´ ולאחר שנראה לפניהם כבוד ה 60822 

וגם אז נמצא , בשמחה´ קבלו זאת באהבה ללכת אחרי ה, שיתפרנסו בנסים תמיד´ והודיעו להם רצון ה 60823 

שאילו לא , כשנתבעו יחידים שהותירו מן עד הבוקר לראות אמיתת דברי הנביא, כתם דק בשלמותם 60824 

לבעל דין לומר שאם היו מותירים היו יכולים לאכול ממנו היה לו , הותיר שום איש בשום פעם עד הבוקר 60825 

ופרסמו במחנה , כן נמצאו יחידים שרצו לברר אמיתת דברי הנביא ויצאו בשבת ללקוט ולא מצאו, למחר 60826 

אם לא היו יוצאים לא היה מי שיעיד לאמת את דברי , שדברי משה אמת הם וביום השבת לא ירד המן 60827 

 60828 .משה להם ולבניהם אחריהם

כי הרי יש , ברור שאילו עשו זאת אנשים בדורות האחרונים בכונה לשם שמים למצוה היה נחשבהדבר  60829 

רק לדור ההוא שראו את מעשי , ת ולפרסם אותם בעולם"לראות את נפלאות השי, בזה התחזקות האמונה 60830 

איך יעלה על לב איש להעיד על השמש כי מאירה היא , לדור כזה היתה תביעה בזה, כי נורא הוא´ ה 60831 

והבא להעיד , שכל עדות אך למותר וגם למחסור היא, אצלם צריך דבר כזה להיות כה גלוי, בצהרים 60832 

ואם יש לו ענין לחזק בפרסום , כי אמיתת דברי הנביא לא ברור אצלו עדיין, מעשיו מוכיחים על מחשבתו 60833 

 60834 .והרי זה חטא שהגדילוהו למעלתם, סימן שיש לו עוד ספקות בזה, ברבים



אנשים ונשים וטף , אות אלו הגיע העם הנבחר הזה אל הר סיני לאלפיהם ורבבותיהםאחרי עליות נפל 60835 

, ´כל מחשבותיהם ורגשותיהם אחוזים באהבת ה, יצר לבם רק טוב כל היום, (י שם"רש) כולם כאיש אחד 60836 

נביאים ´ והיו כל עם ה, עד שהשכילו לשאול ולבקש רצוננו לראות מלכנו, ´בתשוקה עזה לחזות בנועם ה 60837 

על הר סיני ´ משאלותם וירד ה´ ויתן להם ה, יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ כי ה, ל תורה מפי הגבורהלקב 60838 

 60839 .(לקט שיחות מוסר)  .ויגד להם את בריתו עשרת הדברים ויכתבם על שני לוחות אבנים, לעיני כל העם

 60840 

 60841 מאמר שעו

 60842 .(´ז ג"שמות ט) הבשר בארץ מצרים בשבתנו על סיר´ ויאמרו אלהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד ה

עבודה הבאה מצד , חלקים´ המתחלקת לב´ כתב בגדרי עבודת ה´ ל בשער עבודת האלקים פרק ג"החוה 60843 

החלקים הכרחיים הם בעבודה ´ והוא מדגיש כי ב, ועבודה הבאה מצד הערת השכל, הערת התורה 60844 

ם אנו לחשוב כי כל מורגלי, מתגלה לנו סוד בדרכי העבודה´ מדבריו הק, ש"ומשלימים זה את זה עי 60845 

ואילו החלק השני שבעבודה שמירת חיובי השכל אינו , עבודת האדם היא לשמור חוקי התורה ותו לא 60846 

 60847 .נחשב בעינינו כלל

הילד שאין שכלו מפותח עדיין , דבר זה נובע מכך שחיים אנו מתוך הרגלים שהורגלנו בהם מילדות 60848 

ממילא אינו מכיר עבודה , הילדות גם בבגרותו ואם האדם ממשיך הלאה את חיי, י ציווים"מתחנך הוא ע 60849 

 60850 .וברור שבמצב כזה חסר האדם, שומר הוא את המצווה עליו ותו לא, אחרת מאשר שמירת חוקים

גדלותו של , ואם אינו חי מתוך הכרת השכל מתכחש הוא למציאות עצמו, ה ברא את האדם עם שכל"הקב 60851 

בהבנתו והשכלתו נבדל ומיוחד האדם מהבריאה , י להבין ולהשכיל"האדם היא בצלם אלקים שבו ופרש 60852 

ויהיו הבהמות מבינות דרך , ולכן כשאינו מקבל מה שמחייבו השכל יצא לו מתכונת החי המדבר, כולה 60853 

 60854 .ש ידע שור קונהו"תקנתם יותר ממנו כמ

הוא ממרה בזה את רצון בוראו שנתן בו , ומלבד מה שהאדם מאבד את דמותו בזה שאינו חי באור שכלו 60855 

ה נתן בו את הנבואה כדי שיגלה "שהרי הקב, נביא שכבש נבואתו חייב מיתה, שכל לחיות לפיואת ה 60856 

ואם כובש , ה נתן באדם שכל כדי שיחיה לאורו"שהרי הקב, כ בכובש שכלו"והבנה זו שייכת ג, אותה 60857 

 60858 .שכלו ממרה רצון בוראו בזה

אולם שלילת , לא נצטוו על כךשנחתם דינם בעוון הגזל למרות ש, ראיה לכך מוצאים אנו בדור המבול 60859 

ורבותינו , ן"וכיון שכבשו שכלם ולא חיו לאורו נידונו למיתה וכדאיתא ברמב, הגזל הוא מחיובי השכל 60860 

 60861 .כ"מפני שהיא מצוה מושכלת אין צורך לנביא מזהיר ע, אמרו שעליו נחתם גזר דינם

ך במדבר ותופס איל או צבי והיה המצרי הול, שנה´ במצרים היו משועבדים ישראל פ. ז"ר ט"איתא במד 60862 

שנאמר בשבתנו על סיר הבשר , ושופת את הסיר ומבשל ואוכל וישראל רואים ולא טועמין, ושוחטו 60863 

אמר , שהיו אוכלין לחמם בלא בשר, לא כתיב באכלנו מסיר הבשר אלא בשבתנו, באכלנו לחם לשובע 60864 

אף אני אעשה לבני , ם להםה אתם זינקתם את בני בבשר שהייתם אוכלין ולא הייתם נותני"להם הקב 60865 

תובעים , כ"והן אוכלים ואתם נמסים למה שאני דיין אמת ע, שישחטו את הצאן שאתם משתחוים להם 60866 

 60867 .מהמצריים חיוב תורה כיון שהשכל שולל דבר זה

, הן אדוני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי, וכן מצינו ביוסף הצדיק שטען לאשת אדוניו 60868 

ונמנע מהמעשה כיון , הוא מבסס טענתו בחיובי השכל, עה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקיםואיך אעשה הר 60869 

הכרת השכל בכבוד , השכל מחייב כבוד שמים שלא לחטוא לאלקים, שהשכל שולל זאת להיות כפוי טובה 60870 

 60871 .י הכרה זו זוכים להתקשר לבורא"וע, שמים זה מושכל ראשון

, שהרי דרך ארץ קדמה לתורה, י התורה לחיות באור השכלבמיוחד קיים משנה חיוב על עם ישראל מקבל 60872 

צווי התורה הם לאחר , בלי הקדמה זו לא תתכן קבלת התורה, הכונה לחיובי השכל שהם ההקדמה לתורה 60873 

המידות הרעות , וחי לאור שכלו המכיר בכיעור שבמידות הרעות ושולל אותם, שהכשיר עצמו בדרך ארץ 60874 

ואילו המידות הרעות הורסים חיי , האדם נוצר לחיות בחברת אנשים ,ז"הם בסתירה גם למצב האדם בעוה 60875 

 60876 .ולכן כל שאינו בדרך ארץ אינו מן הישוב, חברה

, ובזה טמון שורש עלייתו והצלחתו, היוצא לנו מזה כי חיי האדם תמיד צריכים להיות מתוך חיות שכלית 60877 

פרשיות כה נפלאות כיציאת  עוברים אנו על, שורש וסיבת מדרגתנו הפחותה היא חולשת השכל שבנו 60878 

, וכיצד השגחתו ורצונו יתברך הם המהוים הכל, עם כל הנסים המורים בחוש על הנהגת שמים, מצרים 60879 

 60880 .וסיבת הדבר הוא חולשת השכל, ואנו עוברים על פרשה זו בלי שנתעורר ממנה

ואנו החיים , י השימוש בו"וכך השכל מתחזק ע, כל אבר מאברי הגוף צריך לפעול בתנועה כדי שיתפתח 60881 

ואין אנו קולטים פרשיות התורה כפי שצריך לקבלם וזה דורש תיקון , חיי רצון ותאוה השכל חלש אצלנו 60882 

כיון שאינו חי בהכרת שכלו , ה"כל הכופר בטובתו של חבירו לבסוף כופר בטובתו של הקב, הכרחי 60883 

 60884 .המחייב הכרת טובה לזולת לבסוף ירד מטה לכפור בטובת הבורא



ומסר נפשו עבור הכרת , י הכרת שכלו"עוד לפני מתן תורה זכה לאמונה ונבואה אך ורק ע אברהם אבינו 60885 

זכו לעולמם הרוחני רק מכח הכרת , וכך כל גדולי עולם שלפני מתן תורה וחסידי אומות העולם, שכלו 60886 

חנן רבי יו, והוי מתפלל בשלומה של מלכות, ל הדגשה על קיום חיובי השכל"מוצאים אנו בדברי חז, שכלם 60887 

 60888 .היה מקדים שלום לכל אדם

י "ע, ומהווים חלק הכרחי בעבודת האדם את קונו, ציווים אלו אינם כתובים בתורה אולם חיובי השכל הם 60889 

ויתכן שברא את האדם ישר כדי , חיובי השכל זוכים לתורה ומתעלים בה וחיים חיי אמת כרצון הבורא 60890 

קובץ )  אהבת הבורא וראיית פני השכינהויתעלה במעלתו השכלית עד שיזכה ל, שיחיה לאור שכלו 60891 

 60892 .(שיחות

 60893 

 60894 מאמר שעד

שמות ) אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו´ ויאמר ה 60895 

 60896 .(´ז ד"ט

שינתן רק באופן זה שלא יהיה ´ פי, י צורך אכילת יום ילקטו ביומו ולא היום לצורך מחר"וכתב רש 60897 

י אם ישמרו מצותיו התלויות בו "וברש, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, צורך מחרבאפשרות ללקוט ל 60898 

להזהירם באזהרות אלו ´ למדנו מכאן בשביל שרצה הבורא ית, שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט 60899 

 60900 .שלא ילקטו רק לצורך היום ולא למחר

ולכאורה למה , יר ובשבת לא ירדמשום זה היה מוטבע בירידת המן שהמרבה לא העדיף והממעיט לא החס 60901 

הלא אפשר , דכפי שאנו מורגלים עד עתה להבין מצות התורה אין דבר זה מובן כלל, היה צריך לכל זה 60902 

ואיזה שייכות יש בין אזהרת התורה , וכן בהכנה מיום אחד לשני, היה שירד המן גם בשבת ויזהרו מללקוט 60903 

 60904 ?להטבעת המציאות

התורה קדמה לעולם איסתכל באורייתא וברא , רה והמציאות הם אחדכי התו, זה מורה לנו את טעותנו 60905 

הבריאה הותכנה כפי מתכונתה בשביל אזהרות , ´שמציאות הבריאה והטבעתה היא התורה הק, עלמא 60906 

הוטבע כן בירידת המן שלא העדיף , ובכדי שיתברר אצל האדם לא העדיף המרבה, התורה ומצותיה 60907 

 60908 .המרבה והממעיט לא החסיר

דמיום ברא אלקים אדם על , ת כלל זה שהמרבה לא העדיף לא היה רק בדור המדבר בירידת המןוהנה באמ 60909 

והחילוק הוא רק , ראינו שהבריאה הותכנה על כלל זה שלא העדיף המרבה, מסוף העולם ועד סופו, הארץ 60910 

אחרי ובבריאה מתברר לאדם יסוד זה רק , דבירידת המן היו יכולים לסכם הסך הכל בכל יום ויום, בזה 60911 

 60912 .ההתבוננות רבה ובמשך שנים רבות

דבין כה וכה לא , יעץ הכתוב לאדם שלא ליגע בכדי להעשיר, (ג"משלי כ) אל תיגע להעשיר מבינתך חדל 60913 

והמתבונן , והנה בתורה ישנן על זה כמה אזהרות, דאחד המרבה ואחד הממעיט ויגיעך לריק, יעלה בידך 60914 

רואה , כשאדם מזקין קצת ומתבונן למהלך החיים, חכמהורב שנים יודיעו , יראה שהוטבעה כן הבריאה 60915 

אחרי יגיעה מכמה שנים הסך הכל של כולם שוה , הוא יסוד זה שלא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר 60916 

´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .וכן הוא הכלל בכל התורה, ויגיעת האחד יותר מהשני היה אך לריק, הוא 60917 

 60918 .(ג"כ

 60919 

 60920 מאמר שעה

שמות ) הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו אל משה´ ויאמר ה 60921 

 60922 .(´ז ד"ט

חייך ´ אמר לו ה, לאברהם אמר הנני´ כשקרא ה, ד שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו"הה 60923 

ן מדוע זה ועלינו להתבונ, כדכתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, בו אני משלם שכר לבניך בלשון הנני 60924 

מה מונח במלה הנני ואיזה קשר בין זה ? איפה המדה כנגד מדה, השכר לאברהם אבינו דוקא באופן זה 60925 

עוד במדרש איני אומר ? ועוד איזה שייכות לפסוק זה של שלח לחמך על פני המים לענין זה של המן? לזה 60926 

 60927 .לכם הנני אלא בזכות אברהם ויעקב שאמרו הנני

, הנסיון הכי גדול שהאדם מרגיש יותר מהכל הוא ההתמסרות, הענין פשוטאך כשנתבונן נראה שבאמת  60928 

ולמה באמת , האדם מרגיש שזה למעלה מן הכוחות, לומר הנני זה קשה הרבה לאדם וביותר להמשיך בזה 60929 

לא כן ענין , אלא נעזר יחד עם השכל וזה מקובל על האדם, שבכל המצוות אין החיוב לבטל את שכלו, כך 60930 

וקשה להתמסר בלי תכנית ובלי , כי שכלו הטבעי עומד על הדרך, קשה מאוד לאדם זה של התמסרות 60931 

 60932 .ובגלל זה קשה לאדם לוותר על שכלו ולהיות מסור לגמרי, תכלית אלא רוצים להבין בשכל

התמסרות גמורה , כסוס בין בצעי המים´ והיו רצים לרצון ה, וזה היתה מדרגת האבות ויתור על השכל 60933 

איך יכולים לעשות , וזהו שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו, ן בשכלאין הדבר מוב´ אפי 60934 



שלא , זהו באמת המושג של התמסרות, לזרוק הלחם על פני המים לאיבוד וברוב הימים ימצאנו! דבר כזה 60935 

חייך שבו בלשון אני , וזהו הביאור של מדה כנגד מדה, לבנות כלום על השכל רק שלח לחמך על פני המים 60936 

 60937 .כ חזק אצלם שזה הושרש גם בבנים"היה אצלם המדה של התמסרות היה כ, שלם לבניךמ

? ומאין להם התמסרות כזו? ל להגיד שבחן של ישראל שלא אמרו איך נצא ואין בידינו מחיה"אומרים חז 60938 

שלולא היה הציור לא הגיעו מעולם למדרגה , אלא בהכרח שזה מאבותינו הקדושים שהם נצטיינו במדה זו 60939 

שאם מצדם המשיכו בהתמסרות זאת , ולזה אמר להם בלשון הנני ממטיר, והם המשיכו בהתמסרות זוזו  60940 

 60941 .והם ראויים להנני ממטיר לחם מן השמים, הרי הצליחו

ל בא וראה כמה חביבין "כמו שאומרים חז, וזהו באמת שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו 60942 

וזה זכו בשביל , הארץ וטל מן השמים ואצלם היה להיפך שלשעבר היה לחם מן, ה"ישראל אצל הקב 60943 

וממילא מוכרחים לשנות ´ מסרו עצמם לבטחון בה, ביטול שכלם לגמרי שיצאו למדבר בארץ לא זרועה 60944 

 60945 .להם מעשי בראשית

ש "כמ, ומבטל את שכלו לגמרי´ השינוי במעשי בראשית אנו מוצאים אצל כל מי שמוסר עצמו לבטחון בה 60946 

ובני דורו של ירמיה כשאמר להם למה אין אתם , ה קח צנצנת המן למשמרת לדורותיכםאל מש´ ויאמר ה 60947 

ראו מהיכן נתפרנסו , הוציא צנצנת המן ואמר להם? אמרו לו איך נניח מלאכתנו? עוסקים בתורה 60948 

 60949 .אבותיכם

כ מה רצה להביא "וא, ´כשמתחלת השאלה של שאלות החיים לא מתקבלת אצלנו התשובה של בטחון בה 60950 

אמנם ! ש לומר את זה כתוכחה זה קשה"וכ? וכי אם נעשה לאבותיהם נס יעשה גם להם? איה ירמיהלהם ר 60951 

ומעלה זו ירושה היא לנו מאבותינו , ת"ל ניחא שאבותינו כבר סללו לנו הדרך של בטחון בהשי"לפי הנ 60952 

 60953 .ועלינו להתעלות בזה ובטח נגיע´ הק

וזה , הראייה הניח צנצנת לחייב הדורות הבאים, לומדים אנו מכאן שהמן לא ירד רק להם אלא זה לדורות 60954 

? שכל אחד לא יכול לטעון איך אעזוב מלאכתי ואלמוד תורה, לא רק זכרון בעלמא אלא ציור לדורות 60955 

והרבה דרכים למקום להכין מזון ליראיו וזהו ! ראו במה נתפרנסו אבותיכם, הציור הזה מחייב לדורות 60956 

 60957 .למשמרת לדורותיכם

כמו שאמר שלמה , לגמרי ומגיע למדרגה של הנני שהוא ההתמסרות הבלתי מוגבלת אם האדם מבטל שכלו 60958 

אלא צריך להרגיש ? לכאורה מה שייכות הבינה לבטחון, בכל לבך ואל בינתך אל תשען´ המלך בטח בה 60959 

זהו המפריע הכי , ג מדות בעניני העולם"ש ובכל הי"ו ובג"בזה שכל הבינה שהאדם דן דבר מתוך דבר בק 60960 

 60961 !´וח בהגדול לבט

ועוד , העיקר הראשון הוא להפקיר את הבינה לגמרי, ´אם רוצה להיות בוטח בה, וזה אומר שלמה המלך 60962 

ודוקא באופן זה תשיג , ´אלא לגמרי תתמסר לה, למשענת´ א שם לא תקח את שכלך אפי"מוסיף הגר 60963 

לבטל את רק להשתדל בכל האמצעים , וזה מורה לנו שלא להסתפק בשום אופן, יתברך´ הבטחון בה 60964 

 60965 .השכל והבינה ולהשיג התמימות

ומצד שני , מצד אחד ציור של ערמימות והישענות על השכל, אנו מוצאים בתורה שתי דוגמאות זו ליד זו 60966 

פרעה הרשע עם כל הערמימות והשכל שלו שאמר ארדוף אשיג אחלק , ´דוגמא של תמימות ובטחון בה 60967 

ומצד שני כלל ישראל מהתמימות , כך הוא חושב כ בהגיון כזה ובתקוות כאלו בודאי יצליח"וא, שלל 60968 

ורואים אנו מה נעשה מכל השכל , ואמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם, שלהם הכניסו עצמם בסכנה עצומה 60969 

 60970 רואים בחוש איך שתומת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישדם? ולהיפך מה היה מהתמימות? וכל הערמימות

 60971 .(דגל המוסר)  .והכלל ישראל יצאו לתשועת עולמים, םאלו טבעו בים ואבדו לעולמי, (א"משלי י)

 60972 

 60973 מאמר שעט

שמות ) אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו´ ויאמר ה 60974 

 60975 .(´ז ד"ט

 60976 רק המן שלא ידעו ולא שמעו מאבותם, נסיון הוא להם שלא יהיה לאדם מזון ולא יראו להם עצה במדבר

אם האדם מקיים , העיקר בקיום התורה הוא, התורה אומרת למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, (ן"רמב) 60977 

כי אם הוא מקיים את התורה בעת שאין לו , אותה ושומר את מצוותיה בעת שיש לו נסיון מקיומה 60978 

 60979 .אין זו הוכחה שיקיים את התורה גם בעת שיעמוד בפני נסיון, התנגדות לכך

שהרי הפרנסה מזומנת בכל יום בלי כל טורח , ופל מן מהשמים אין בכך נסיוןן כי אם נ"ולכן מסביר הרמב 60980 

מחשבתו של האדם שקטה ללא כל , וישנה אפשרות להתעמק בתורה בלי כל טירדה ובלבול הדעת, ויגיעה 60981 

כי הנפש טרודה מכך שמקבלים מזון ולא , ן עובדה זו גופא מהווה נסיון"אך לדעת הרמב, דאגה לפרנסה 60982 

 60983 .ורק המן שלא ידעו ולא שמעו מאבותם, היראו להם עצ



או דרך מקובלת שידעו על זה מתחילה או , אם הפרנסה מבוססת על עצה מחושבת תנוח דעת האדם מזה 60984 

זה היה נסיון , מה שאין כן לגבי המן קשה להם להתאים עצמם לדרך כזו של פרנסה, ששמעו מאבותם 60985 

, וללא כל אפשרות של עצה מצד האדם, ס בטבעגדול עבורם לחיות על פרנסה שאין לה שום יסוד מבוס 60986 

ומצב הנסיון , ולכן אם למדו תורה במצב כזה והתעמקו בה, וזהו גם דבר שלא ידעו ולא שמעו מאבותם 60987 

 60988 .הרי שהיתה להם ערובה שבכל המצבים לא יופרעו משום נסיון בלימוד התורה, הזה לא הפריע אותם

כגון שיש לו משרה עם הכנסה , סת על דרך הטבעלעומת זאת אם האדם לומד תורה כשפרנסתו מבוס 60989 

אי אפשר לדעת איך יהיה מצבו בקיום התורה כאשר פרנסתו , או שהוא סמוך על שלחן אחרים, מתאימה 60990 

משל לאדם שבעת שהוא שבע הוא חושב , ב"ש בספר מדרגת האדם דרכי החיים פ"כמ, לא תהיה מבוססת 60991 

 60992 .ב האדם לפני הנסיון כי יוכל לעמוד בנסיון לכשיזדמן לווכן גם חוש, כי יוכל לצום שלושה ימים רצופים

אחת מהן משום שלא עשה כל ההכנות הדרושות לעמוד בכל המצבים , לאי עמידה בנסיון ישנן כמה סיבות 60993 

לאותו רגע אשר בו , הוא רואה לפניו אך ורק את ההוה ואינו צופה אל העתיד, שלתוכם הוא עלול להיקלע 60994 

ולכן עיקר עמלו של האדם צריך להיות שלפני הנסיון יעבוד על , ואז הוא נכשל יועמד בפני קושי הנסיון 60995 

 60996 .עצמו איך יוכל לעמוד ולהחזיק מעמד בעת נסיון

אמר רב הונא כיון ´ אנו מוצאים בגמ, ועוד סיבה לאי עמידה בנסיון היא מצד טבעו של האדם ומדותיו 60997 

עבירה נובעת מסיבת מדותיו של האדם כגון ה, (7יומא פו) שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר 60998 

וזאת משום שכולם נכשלים בזה ואף , ואין אנו מגדירים בעלי מדות כאלה לבעלי עבירה, כעס או גאוה 60999 

כי אם לא עמד באלה היום בהכרח יכשל , ולכן אין אנו רואים בזאת חטא ולא שמים לב, אנחנו בכלל 61000 

 61001 .ש בחטאוז עבר ושנה ואינו מרגי"והרי, ביותר מזה למחר

אלא שיש לו חסרון שהוא קצת בעל גאווה שהוא , אנו מסוגלים להתבטא ולומר על פלוני שהוא ירא וחרד 61002 

וכל זה משום , ז"ל כל הכועס כאילו עובד ע"הגם שאמרו חז, אך אנו מתייחסים לזה בסלחנות, מעט כעסן 61003 

, הרצונות ובכיבוש המדותשכל קיום התורה הוא רק בכפיית , שנחלש אצלנו לגמרי הרושם של החטא הזה 61004 

 61005 .(נחלת אליעזר)  .ורק אז אפשר להגיע למלוא השלימות

 61006 

 61007 מאמר שפ

 61008 .(´ז ד"שמות ט) אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים´ ויאמר ה

ה מי גרם לכם "ל הקב"א, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי (´משלי ט) ד"הנני ממטיר לכם לחם הה 61009 

הוי בזכות לחמי נטלתם לחמו של , שקבלתם את החוקים ואת המשפטיםמפני , לאכול המן ולשתות מהבאר 61010 

אלא על , ולמה לא אמרו שירה על המן כשם שאמרו על הבאר, ובזכות יין שמסכתי שתיתם מי הבאר, מן 61011 

ה איני מבקש לא "אמר הקב, שנאמר ועתה נפשנו יבשה אין כל, המן היו מוציאין דברי תפלות 61012 

מפני שהיו מחבבין , כך לא נתן להם רשות לומר שירה אלא על הבארלפי, תרעומותיכם ולא קילוסיכם 61013 

 61014 .(ה"ר כ"שמו) אותה שנאמר עלי באר ענו לה

אם כן , ורק מאוחר יותר דברו נגד המן, וצריך להבין הרי כאשר ירד להם המן מתחילה לא באו בתלונות 61015 

שאם צצות ועולות , מכאן שיש ללמוד מן המאוחר על המוקדם? למה לא ניתנה להם רשות לומר שירה 61016 

ואם אפילו יאמרו שירה הרי זו בינתיים , סימן הוא כי יש חסרון מוקדם בפנימיות, טענות לאחר זמן 61017 

והאדם עוד עלול להסתבך בטעות כי הוא במדרגה שראוי לומר שירה בזמן שאינו , התפעלות חיצונית 61018 

 61019 .שובה לעולםואף לא יעשה על כך ת, והוא עלול להישאר משוקע בטעות זו, מתאים לכך

אמר משה רבון העולמים במה שחטאתי לפניך בו אני , אז ישיר משה, ל"ובזה אפשר להבין את מאמרם ז 61020 

והרי טבעת , יודע אני שחטאתי באז שנאמר ומאז באתי אל פרעה, ה"כך אמר משה לפני הקב, מקלסך 61021 

 61022 .ד אז ישיר משה"אותו לים לכך אני משבח באז הה

ממי הם למדים , הוי נופת תטופנה שפתותיך כלה, ם סורחים הם מתקניםבוא וראה דרך הצדיקים במה שה 61023 

, (´ירמיה ל) שנאמר כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך, שבדבר שהוא מכה הוא מרפא, ה"מן הקב 61024 

וכך משה לא קנטר אלא באז ובמה שסרח תקן מעשיו ואמר , ממכות שאני מכה אותך מהם אני מרפא אותך 61025 

 61026 .(ג"ר כ"שמו) אז ישיר

משום שאם נתברר שיש להם טענות בעתיד , ה לומר שירה על המן"והביאור הוא כי כשם שלא נתן הקב 61027 

כך אם אנו רואים שפתח משה רבינו , כבר מבורר למפרע כי אין הם יכולים לומר שירה עליו, על המן 61028 

אל  מוכרח הוא הדבר שתיקן מיסודו את כל הטענות שיש עליו בזה שאמר ומאז באתי, ואמר אז ישיר 61029 

 61030 .פרעה

אך עם זאת החזיק הדבר לעצמו לחטא ועשה תשובה ואמר שירה , אצל משה נבע הענין מאהבת ישראל 61031 

ובדרך זו יכול לתקן את , (7סנהדרין צא) שר לא נאמר אלא ישיר על העתיד, ל"וכמו שמפרשים חז, באז 61032 

שרואה לפניו את ובזה , הוא חש את העתיד כאילו כבר ישנו במציאות ועליו אמר שירה עכשיו, העבר 61033 



פירוש הדבר שהתשובה היא , הוא מתקן משרשו את העבר, העתיד כאילו הוא במציאות ואומר עליו שירה 61034 

בכל זאת , אפילו שבהווה לא נראה עדיין סימן של גאולה והצלה, בזאת שצריך לומר שירה על העתיד 61035 

 61036 .צריכים לומר שירה שמשמעותה בטחון

כל אחד , ר ברכיה בא וראה כמה גדולים יורדי הים ועולי הים"א, וזהו שמצינו במדרש זה אלי ואנוהו 61037 

ז אמרתם לפני פעם אחת זה "ה לישראל בעוה"אמר להם הקב, ואחד מראה באצבעו ואומר זה אלי ואנוהו 61038 

ואמר ביום ההוא הנה  (ה"ישעיה כ) שנאמר, פעמים´ אבל לעתיד לבוא אתם אומרים אותו דבר ב, אלי 61039 

 61040 .(ג"ר כ"שמו) קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו´ זה ה, יענואלוקינו זה קוינו לו ויוש

אבל לעתיד לבוא , הביאור הוא כי בקריעת ים סוף לא אמרו שירה אלא פעם אחת לאחר הישועה 61041 

והבנת האדם תהיה , (א"ישעיה י) כמים לים מכסים´ כשיקויים דברי הנביא כי מלאה הארץ דעה את ה 61042 

ולכן גם בעת התקוה והצפיה לישועה כבר יאמרו , את הנהגת הבוראאז עוד לפני הישועה יבינו , מושלמת 61043 

ש שיאמרו שירה כשתבוא "ומכ, וזהו הנה אלוקינו זה קוינו לו ויושיענו בעת התקוה לישועה, שירה 61044 

 61045 .הישועה

וזו גדלותו ומדרגתו של משה , היינו בעת שתבוא הישועה, קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו´ וזהו זה ה 61046 

ועליו אמר , משה רבינו הרגיש את העתיד כאילו הוא כבר ישנו במציאות, א נאמר אלא ישירשר ל, רבינו 61047 

 61048 .(נחלת אליעזר)  .שירה מעכשיו ובזה תיקן את העבר

 61049 

 61050 מאמר שפא

א  הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם ל 61051 

 61052 .(´ז ד"שמות ט)

בנוהג , ה"התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב, ואהיה אצלו אמון אומן (´ב ´ר א"בר) ל"אמרו ז 61053 

והאומן אינו בונה אותו מדעת , ו בונה פלטין אינו בונה אותו מדעת עצמו אלא מדעת אומן"שבעולם מלך ב 61054 

כך היה , לדעת איך הוא עושה חדרים ואיך הוא עושה פשפשין, עצמו אלא דיפתראות ופקסאות יש לו 61055 

 61056 .ה מביט בתורה ובורא את העולם"קבה

התורה היא , (זהר)א  אסתכל באורייתא וברא עלמ, ה"למדנו מזה כי התורה היא כלי אומנתו של הקב 61057 

עושים מתחילה דפוס לפני כל תמונת , הדפוס אשר אומנין עושין מתחילה טרם שיתחילו לעשות במלאכתם 61058 

ורואים אם הוא מכוון , המלבוש על הדפוסכ ילבישו "ואח, המלאכה והמלבוש אשר הם חפצים לעשות 61059 

 61060 .בכיוון גדול להדפוס

ברא מתחילה התורה הקדושה והיא הדפוס אשר בה הלביש את , ה רצה לברוא את עולמו"כן כשהקב 61061 

כל סדריו וכל ניהוגיו עם כל , למידין אנו מזה שכל העולם נברא רק בתמונת לבוש להדפוס, העולם 61062 

כ כל אדם צריך להמדד אל רצון התורה "וא, לפי הדפוס של התורההכל משוכללין , הכיוונים אשר בו 61063 

כן צריך להמצא בבריאת העולם אשר היא כלבוש , כפי רצון התורה ותכליתה וכמדתה, בדקדוק גדול 61064 

ת בעולמו להלביש העולם למכוון התורה שהיא "כי הנהגת השי, ולכן יצא לנו מזה יסוד גדול, להדפוס 61065 

 61066 .הדפוס

י צורך אכילת יום ילקטו "וביאר רש, יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא ויצא העם ולקטו דבר 61067 

ה עם כלל "התנהג הקב! מבהיל הדבר, ביומו ולא ילקטו היום לצורך מחר למען אנסנו הילך בתורתי 61068 

והמכוון היה לנסותם ולראות אם ילכו , ישראל ליתן להם מן דוקא דבר יום ביומו ולא לצורך מחר 61069 

לדעת אם הם מכוונים להתלבש , היה נותן להם המן אף לאיזה ימים לא היה יוצא המכוון ולו, בתורתי 61070 

וכדי לראות מכוון הזה התנהג עמם בהנהגה , לבל יותירו ממנו או לבל יצאו בשבת ללקוט, במלבוש הדפוס 61071 

 61072 .הזאת

תך לנסותך במדבר למען ענ´ א´ וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה, (´עקב ח) ´ענין זה מבואר יותר בפ 61073 

היה למען , גילה לנו הכתוב כי המכוון להנהיג אותם במדבר ולא נחם דרך ישוב, לדעת את אשר בלבבך 61074 

ת את כלל ישראל דוקא "כל סוד הנהגת השי, ובאמת הדבר צריך התבוננות רב, דעת את אשר בלבבם 61075 

דקדוק גדול ולא כי היתה ב, ת"אמנם לפי דברינו הוא דבר מבהיל מהנהגת השי? במדבר ולא דרך ישוב 61076 

 61077 .דרך מקרה

כי נבראו , ולכן נבראו על דרך זה כל הנהגות העולם השייכים לזה, וכן התורה היא דפוס של קדושה 61078 

, וכן התורה היא דפוס היראה, הכל כדי לנסות את האדם, וכל דרכי הקדושה והטומאה, טהורים וטמאים 61079 

ז לנסות את "ולכן נברא העולם עד, (´דברים י) א ליראה"א שואל מעמך כ"כענין ועתה ישראל מה ה 61080 

 61081 .´האדם אם הוא ירא מלפני ה

פרות אחת כחה יפה ´ א אומר לבעל הבית שהיה לו ב"ר, צדיק יבחן´ ל על הפסוק ה"אמנם ראינו לחז 61082 

´ ה אינו מנסה אלא הצדיקים שנא"כך הקב, על מי נותן את העול לא על אותה שכחה יפה, ואחת כחה רעה 61083 



ת את האדם אם הוא ראוי "מנסה השי, ולפי דברינו ענין הנסיון כך הוא, (ב ר נה"בר) צדיק יבחן´ ה 61084 

ל כי אינו מנסה אלא הצדיקים אם הם "ולכן הורונו חז, זהו ענין הנסיון אם זאת לפי מדתו, לאותה אצטלא 61085 

 61086 .לפי מדת התורה

ל כי לא "חז ש"וכמ, היתה ההנהגה בנסיונות גדולות מאוד כמו ענין עקידה ועוד´ ולכן עם אבותינו הק 61087 

וזה היה לפי מדתם אשר היה חפץ לנסותם אם הם מכוונים להדפוס לו , (´י ו"רש) הרהרו אחרי מדותי 61088 

ולכן היתה ההנהגה בנסיונות גדולות , וכן קדושה לפי מדת הדפוס, דהיינו אמונה לפי מדת הדפוס, כיוון 61089 

 61090 .והתנהג עמהם בהנהגות הראויות לפי דפוסם, הכל לפי מדת הדפוס

ולנסותם בכל מיני נסיון בקריעת ים סוף ובמן , ביוצאי מצרים דוקא במדבר´ מובן ענין הנהגת הומזה  61091 

וזהו ענין המוליכך , ´הכל כדי לראות מדת מלבושם אם הם מכוונים כמדת הדפוס היא תורתינו הק, ועוד 61092 

השתומם ול, י שלא תנסהו ולא תהרהר אחריו"ופירש, במדבר למען ענתך לנסותך לדעת את אשר בלבבך 61093 

הים , מזון אחר מלבושים אחרים, עולם חדש ראו וכל ההנהגה היתה חדשה, כי עמם היתה הנהגה אחרת 61094 

ומההנהגה הזאת ואשר עמדו בנסיונות , שמלתך לא בלתה ורגלך לא בצקה, ראה וינוס ההרים רקדו כאלים 61095 

 61096 .בלי סוף וגבול כי ראויים היו להתלבש במלבושים לפי דפוס התורה, רואים אנו גדולת מדתם, כאלו

, ובמקום אחר, בסיבות אחרות, ה הנהגה אחרת"א יתנהג הקב"עם כאו, עלינו לדעת כי זהו יסוד הדבר 61097 

כי כל אחד ינוסה ואין איש , והכל לפי הכנתו להתלבש בלבוש לפי מדת דפוס התורה, ובזמנים אחרים 61098 

והכל , לפי מדתו לפי הדפוסוזהו הסוד שלכל אחד תתחלף הנהגתו , (´א ב"ר ל"שמו) ה לא ינסהו"שהקב 61099 

´ א והדבר מבהיל מאוד ה"וכן הוא עם כאו, ת"כדי לנסותו איך הוא מכוון לפי מדת הדפוס אשר ברא השי 61100 

 61101 .יעזרנו

וכל מקרי הויות העולם , אחרי כי התורה היא כלי חמדה שבה נבראת העולם, ויצא לנו מזה הערה נוראה 61102 

, (´אבות ו) לדעת כי אוי להם לבריות מעלבונה של תורהעלינו , וכל אשר בו הם דוקא לפי דפוס תכונתה 61103 

נמצא כי , ואחרת לא יכול להיות בשום אופן ומבלעדה אין דבר, אחרי כי היא מציאות העולם וכל קיומו 61104 

א זאת "וכאילו הוא חפץ לבטל המציאות אשר א, העובר על דברי התורה הוא עובר על המציאות האמיתי 61105 

העובר על , הם אזהרות מציאותיים אשר לא יוכלו להבטל בשום אופןכל אזהרות התורה , בשום פנים 61106 

, התורה היא המציאות והיא תישאר בכל תוקף עוזה, דבריה והוא חפץ לבטלה הוא יבטל מן העולם 61107 

 61108 .(´ג´ ב´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ומציאותה חזקה וקיימת לעד ולעולמי עולמים

 61109 

 61110 מאמר שפב

 61111 .(´ז ד"שמות ט) ם לחם מן השמיםאל משה הנני ממטיר לכ´ ויאמר ה

אלא מפני שהוציאו על המן דברים קשים של , מה ראו לומר שירה על הבאר ולא אמרו שירה על המן 61112 

ואמרו ונפשנו קצה בלחם , והוא כזרע גד לבן´ שנאמר בין פארן ובין תופל ולבן זה המן שנא, תפלות 61113 

אבל מים בכל שעה , תכם ולא בקילוסיכםה אי אפשי לא בתרעומו"אמר הקב, הקלוקל ועתה נפשנו יבשה 61114 

 61115 .(´ה ז"ר כ"מד) לפיכך נתנה להם רשות לומר שירה, היו מבקשים ומחבבין אותן

בא להם בגלל העדר רגשי ההודיה שצריכים היו ללוות את , שלילת היכולת של אמירת השירה על המן 61116 

, אחרי קבלת לחם שמיםהיות ונפגמה ההשגה הראשונה שצריכה היתה לבוא , מתנת המן מצד המקבלים 61117 

לכן , ובמקום שירה והודיה הטיחו מלים של תרעומות, והם לא התרגשו עד כדי הבעת רגשי שירה והודיה 61118 

 61119 .נוטלה מהם הזכות של אמירת שירה

אבל כבר נפגמה , ה בהורדת המן"יתכן מאוד שבזמנים ידועים הכירו את מדת החן והחסד של הקב 61120 

אחרי שנפגמו רגשי השירה , לשיר באופן מיוחד על המתנה הזאתלכן לא יכלו כבר , ההרגשה מראשיתה 61121 

שירה בלתי , ושם בשמים שירה פגומה אינה מתקבלת כראוי, אחרי שהתרעמו וגינו את המן, וההודיה 61122 

 61123 .מושלמת בטהרת האמונה אינה בוקעת ועולה

והם , (ה"עיומא ) וטעמו נאה ומתהפך לכמה טעמים וגוונים, ה מעיד בתורה והוא כזרע גד לבן"הקב 61124 

ז "ע) שנאמר ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, אמר להם משה לישראל הנכם כפויי טובה, קובלים ומתאוננים 61125 

כדי שלא יצטרכו לטרוח שלש פרסאות להיפנות ואיך יאמרו , בדבר שהיה מכוון מאתו יתברך לטובה, (´ה 61126 

השירה , ה להם במצריםאחרת היה בשירת הים אז נתפרצה השירה מתוך ויאמן הגדול והעמוק שהי, שירה 61127 

 61128 .אל כל העם וירונו´ כעין וירא כבוד ה, זוהי התרוממות נאמנה טל נפשי הצץ ועולה מאליו

וירא ישראל את היד ´ שנא, בזמן שרואין אותו מיד מרננים, ´אין כתיב אלא בה´ רננו צדיקים אל ה 61129 

השכינה ולא שנצטוו התרוננו מעצמם ששרתה עליהם , (ג"מדרש תהלים ל) הגדולה מיד אז ישיר משה 61130 

ת אינם הומים במקום "גלי החסד והדבקות בהשי, אז ישיר כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה, לרנן 61131 

התלונה ונפשנו קצה מנעה מבני ישראל את הזכות , ואין שירה במקום חסרון האמונה, שיש הרהורי ספק 61132 

 61133 !העילאית לומר שירה



אם גם לפעמים אין , להיזהר מאוד לא להתרעם, אהומכאן אזהרה לבעלי עליה יושבי אהלי התורה והיר 61134 

רואים אנו הרי אף דור , ואין השעה של סיפוק הצרכים הגופניים בשפע, התנאים החומריים מסבירים פנים 61135 

נתקפחה זכותם , דור שראו את השכינה מרחפת על ראשם ושאמרו שירה על הים, דעה דור המדבר 61136 

תרעומת , מתם על לחם מן השמים שהיה מכוון לטובתםלרגלי תרעו, ה קילוסם אחורנית"והחזיר הקב 61137 

 61138 .עלולה לקפח אף את בן העליה מאותו העונג הנפלא של אמירת שירה

אין לך אושר גדול מזה , ומה מאוד צריכים אנו לשמור בתוכנו את הכושר לומר שירה לפניו בכל עת מצוא 61139 

רגשי תודה ואושר רב בכל עת ובכל ומה מאוד צריך הבן תורה להיות חדור , אושר נפשי של אמירת שירה 61140 

 61141 .´על זכות שנפלו לו בנעימים להיות מהחוסים בצל תורת ה, שעה

וזה , והיה בספרד חכם גדול וחסיד, ל"משכיל לאיתן האזרחי וז, (ט"תהלים פ) ל"ע ז"כ הראב"וראיתי מש 61142 

ידבר כנגד השם  בעבור כי זה המשורר, המזמור היה קשה עליו ולא היה קורא אותו ולא היה יכול לשמוע 61143 

והוא שופך את , מה שנשבע והבטיח לדוד´ מבהיל הרעיון הרי המזמור הזה מספר חסדי ה, הנכבד קשות 61144 

ובכל , ואיך ישראל נעשה למרמס רגלי האומות, ואויבי ישראל שהם מחרפים ומכזבים´ זעמו על אויבי ה 61145 

 61146 .ה"שהדברים הם כמתרעמים אחרי מדותיו של הקב, ל"זאת נראה לו להחסיד הנ

, אף כי הם מבטאים את צערה של האומה בכלל, ל נראים הדברים כבלתי מתאימים"ואם לחסיד טהור הנ 61147 

ואיך יזמרו , על אחת כמה וכמה מה מאוד בלתי הגונים הם דברי התלונה של יחידים על מצבם הגשמי 61148 

ואז , הבה להשלים מדת השמחה והבטחון, זמירות ואיך יעוררו את לבות אחרים בשעה שהספק בלבם 61149 

 61150  .כי אם באמונה ובטהרה, נזכה ששירותינו ותפלותינו תהיינה זכות בלי תערובת של עצבות ושפלות

 61151 .(אור הנפש)

 61152 

 61153 מאמר שפג

 61154 .(´ז ד"שמות ט) אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו´ ויאמר ה

מתוך כך יאמינו בי וילכו , זונותיהם אלימתוך שבכל יום ויום עיניהם תלויות למ, ל"ם וז"פירש הרשב 61155 

להשתומם על שפלות האדם וגם לראות מזה מהלך , דבריו נוראים המה למבין דבר, ש"בתורתי עי 61156 

, הדרך לבוא לאמונה הוא דוקא מתוך שבכל יום ויום עיניהם תלויות למזונותיהם ואז יאמינו בי, הדברים 61157 

ה "אז היה חסר להם אמונה בהקב, ימים או על חודש ה את המן בכל שלשה"ויצויר כי לו היה נותן הקב 61158 

 61159 ?ואיך נוכל להבין זאת

והוא היודע כי אם רק יהיה לגוף אף השערה רחוקה לחשוב , ה לקבוע בנו אמונתינו בו"הנה רצה הקב 61160 

ואם אך , ולדעתו תלוי הדבר ברצונו, אז הוא נעשה בשפלותו תיכף בעל בחירה, איזה מחשבות רחוקות 61161 

וימצא פרצות דחוקות איך לצאת , אז יש כמה פתחים ללכת למקומות אחרים, ברשותותלוי ברצונו ו 61162 

, וילכו בתורתו´ ואין עצה אחרת שיקבע בלבם אמונה שלמה בה, ולתלות במי שהוא ובמה שהוא, ה"מהקב 61163 

עד שבכל יום יהיו עיניהם תלויות , א כאשר יקח מהם הבחירה ויהיו מוכרחים בתכלית ההכרח"כ 61164 

 61165 .ה ויאמינו בו"ואז יפנו ישר להקב, למזונותיהם

ל ביאר בכמה מקומות בענין חטא "ן ז"הרמב, ואחרי עיון רב נוכל לשער כי זהו כל ענין ההכרח והבחירה 61166 

כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי , ואמר כי קודם החטא לא היה בוחר במעשיו, ר"אדה 61167 

ואין להם במעשיהם אהבה , ולא ישנו את תפקידםכאשר יעשו השמים וכל צבאם שפעולתם אמת , התולדת 61168 

ופרי האילן הזה היה מוליד החפץ והרצון שיבחרו אוכלים בדבר , ולא היה לו ברצונו דבר והפכו, או שנאה 61169 

 61170 .והנה אחרי אכלם מן העץ היתה בידו הבחירה וברצונו להרע או להטיב, או בהפכו לטוב או לרע

ומהו סוד , ´אשר עליו נאמר זה לעומת זה עשה הא, ות היצרל מגלה לנו דבר חדש בענין מה"ן ז"הרמב 61171 

מער 0כי היה איש אחד אשר כל דבריו היו טא, זכורני בהיותי ילד שמעתי מספורי ילדות, הבחירה 61172 

מער 0כל מה שהיה רואה או שומע לא היה לו להשיב על כל דבר רק טא, (פירוש אולי הפוך) פַארקערט 61173 

וזהו ציור , מער פַארקערט0זאת אומנתו להשיב על כל דבר טא, שום דבר אינו יודע ואינו מבין, פַארקערט 61174 

 61175 .נפלא למבין

ת היה בורא גם את "כי לו היה רוצה השי, ת ממשלה ושלטון בבריאת היצר"זהו הסוד אשר נתן השי 61176 

כאשר יעשו השמים וכל צבאם , שיהיה להם טבע אחת לעשות את הטוב, ב"העולם הזה בבחינת עוה 61177 

, ´כי אין להם דרך ואופן איך לחשוב אחרת לשנות רצון ה, ולא יוכלו לשנות את תפקידם, שפעולתם אמת 61178 

כי גם לדעת דבר והפכו אינו יכול להיות אם לא היה , ´כי איך יוכל להיות שיהיה נעשה היפוך רצון ה 61179 

שפועלים בטבעם ואין להם מבוא אף , והמלאכי מעלה מוכרחים המה במעשיהם, בריאה כזאת´ בורא ה 61180 

 61181 .עת מהיפוך הדברלד

ולא שבאמת יש צד , ת באופן שיש צד ופתח לדעת דבר והפכו"כי ברא השי, ז"אכן בזה נשתנה בריאת עוה 61182 

, מער פַארקערט ולא יותר0אלא שברא אופנים שיש לחשוב טא? ת כי איך יתכן זאת"ההיפוך מרצון השי 61183 



לה שום מציאות ממשית מצד  כי אין, וזהו סוד היצר ואומנותו כי כל מלכותו היא מלכותא בלא תגא 61184 

כי היא , והרשעה כולה כעשן תכלה, וברע אין שום מציאות ממשית, וכל המציאות הוא רק הטוב, עצמותה 61185 

 61186 .באמת רק בבחינת עשן ולא מציאות ממש והדברים עתיקים

, מער פַארקערט0א טא"ר ועל כל דבר שהוא שומע אין לו להשיב כ"ברא יצה, ´אכן זה לעומת זה עשה הא 61187 

ויש בה פתחים איך , (7ט"מנחות כ) דומה לאכסדרה´ ז נברא בה"ז נאמר כי העוה"וע, זה כל אומנותוו 61188 

אנה מפניך , ´אשר באמת לא יצויר זאת כי איך יתכן לברוח מה, ו ממנו"ולהתרחק ח´ לצאת מדרכי ה 61189 

יך לברוח אינם מבינים בשום אופן א, ר"ובאמת כל ברואי מעלה אשר אין להם יצה, (ט"תהלים קל) אברח 61190 

אמנם באמת אין , והוא כאכסדרה פרוצה ופתוחה כאילו יש דבר והפכו´ ז נברא בה"אכן העוה, מפניו 61191 

 61192 .מער פַארקערט0א טא"בההיפוך שום מקום ומציאות כ

כל הענין היה כי הטעהו רצונו כאילו הבחירה , י"ז נוכל ליקח דמיון מרדיפת פרעה ועבדיו אחרי בנ"וע 61193 

ולבסוף צללו כעופרת , אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי, האמתבידו לעשות גם ההיפוך מ 61194 

והלא בעת אשר היה מוכרח , נלחם להם במצרים´ ואיך דימה זאת בעת אשר כבר הבין כי ה, במים אדירים 61195 

כי נסתלקו ממנו המכות והיה לפי , ועתה עשה מה שעשה באשר יצא מכלל מוכרח, בלא בחירה הבין הכל 61196 

 61197 .אוי ואבוי לבחירה כזאת, ירה שיוכל לעשות כרצונודעתו בעל בח

איך מלאם לבם , כי בראותם שנקרע הים לפני בני ישראל, ל אומר כי אין פלא יותר גדול מזה"ן ז"הרמב 61198 

ולעשות ההיפוך אין זאת , הזאת נקראת בחירה הלא אין לך מוכרח גדול מזה, לבוא אחריהם להרע להם 61199 

כי רואים מה היה , אכן באמת אין שום מציאות ממשית להתקיים שם, א שגעון כאילו יש דבר והפכו"כ 61200 

 61201 .מער פַארקערט0א טא"ואין זאת כ, אחריתם שצללו כעופרת במים אדירים

וזה סוד היצר שיראה לו גם , זהו שפלות האדם להטעות את עצמו שהוא ברשותו ובוחר לעשות כחפצו 61202 

ן "ר כפי שביאר הרמב"ז נבין ענין חטא של אדה"ועד, ואז קשה לפניו למצוא מזור ותרופה, אופן ההיפוך 61203 

והיה עושה בטבעו כמו שעושים שאר צבא השמים שלא ישנו את , שקודם החטא היה מוכרח במעשיו, ל"ז 61204 

 61205 .כי מוכרחים המה במעשיהם שאינם מבינים איך יוכל להיות ההיפוך, תפקידם

חר שאכל עץ הדעת טוב ורע היתה ולא, ´קודם החטא לא היה אצלו שום צד אפשרות לעשות היפוך דבר ה 61206 

ן "וכפי שביאר הרמב, כאילו הוא בעל בחירה וברשותו להרע או להיטיב בין לו בין לאחרים, בידו הבחירה 61207 

שנפתחו לפניו פתחים , ורעה לאדם בהיות לו בה יצר ותאוה, מצד אחד´ ל שמדה זאת היא מדת א"ז 61208 

ממוכרח , מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, נהוזו ירידה אשר אין למטה הימ, ´לעשות גם היפוך דבר ה 61209 

וזהו תהום רבה מרעה הטמונה , ושוב לא היה יכול לעמוד לפני יצרו, להיות בוחר במעשיו, במעשיו 61210 

 61211 .ל"כמעט שאין לו מזור ותרופה רח, בבחירת האדם

, בעותהיה הבחירה בטוב ט, שאז נחזור להיות בבחינת מוכרחים, וזהו כל אחריתנו ותקותינו לימות המשיח 61212 

ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא , א את לבבך"כענין ומל ה, לא יתאוה למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל 61213 

שהיה עושה בטבעו מה שהיה , וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, יתאוה 61214 

 61215 .ראוי לעשות

אלו ימות , תאמר אין לי בהם חפץל והגיעו שנים אשר "ש ז"וכמ, וזהו ביטול יצר הרע בזמן ההוא לגמרי 61216 

כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו המעשה , המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה 61217 

שבזמן ימות המשיח יהיה , כי הזכות והחובה תלויים בחפץ, ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, הראוי 61218 

ולא יהיה שום צד ופתח לעשות היפוך דבר  ,ויתבטל ממנו כל הפתחים לעשות דבר והפכו, האדם מוכרח 61219 

 61220 .´ה

ויבטל הבחירה כאילו אין יכול לעשות , כי כל אדם כפי אשר יתבונן במה שלפניו, ואחרי כל אלה נבין 61221 

ולדאבונינו האדם עושה , וזהו כל האדם להיות מוכרח, ר גם בזמן הזה"זהו בחינת ביטול יצה, ההיפוך 61222 

כאילו הוא ברשותו לעשות כטוב בעיניו וכי , יק ממנו אחריתוממוכרח הוא עושה בחירה ומרח, ההיפוך 61223 

 61224 .עוד היום גדול

, שכל יסודו להעשות מוכרח במעשיו, ואחרי כל דברינו נבין שההצלחה היותר גדולה היא בלימוד המוסר 61225 

עקביא בן מהללאל אומר , ובלתי לימוד המוסר האדם הוא בטבע קל להעשות בוחר ומה תקוה יש לאדם 61226 

, דברים אלו תאבד ממך כל בחירתך ורצונך´ כי מג, שה דברים ואין אתה בא לידי עבירההסתכל בשלו 61227 

 61228 .(ח"ג כ"דעת חכמה ומוסר ח)  .ואשרי לאדם שככה לו, ותהיה בבחינת מוכרח גדול

 61229 

 61230 מאמר שפד

 61231 .(´ז ז"שמות ט) ´בשמעו את תלנתיכם על ה´ ובוקר וראיתם את כבוד ה

, כי היה הפלא במן גדול, לבין נס השליו´ המן שנאמר בו כבוד הן לבאר חילוק הלשון בין נס "כתב הרמב 61232 

והוא מה , אבל המן נוצר להם עתה יצירה חדשה כענין מעשה בראשית, כי השליו הגיז אותו מן הים 61233 



ן ודע כי יש "והוסיף הרמב, ולכן בפלא הגדול תראו את כבוד מלכותו, שאמרו בו שנברא בין השמשות 61234 

ל "א, לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו, יומא´ תינו במסבמן ענין גדול רמזוהו רבו 61235 

ן "וביאר הרמב, אלא לחם אבירים לחם שנבלע באיברים, ישמעאל טעית וכי מלאכים אוכלים לחם´ ר 61236 

 61237 .דהמן מתולדת האור העליון שנתגשם ברצון בוראו יתברך

ישמעאל תפשו מפני שקיום המלאכים ´ רו, ע שהמן והלחם שמלאכי השרת אוכלין הם דבר אחד"נמצא לר 61238 

ואמרו במכילתא היום אין אתם מוצאים אבל אתם , אינו אלא באור העליון עצמו ולא לאחר שנתגשם 61239 

ועדיף עוד יותר מנס , נמצא דאכילת המן היה גן עדן ממש שנהנו מזיו השכינה, מוצאים אותו לעולם הבא 61240 

וכל זה , וזה המזון לעתיד לבוא, ון של המלאכיםוהוא הנאה ממש ממז, של ואשא אתכם על כנפי נשרים 61241 

ובאמת ההתבוננות בענין המן , הנאה רוחנית מזיו השכינה ממש, חזינן עוד בעולם הזה במשך ארבעים שנה 61242 

 61243 .בלבד חייבת להביא ללב האדם אמונה ביסודות הדת

ויודעים מכל  ואף שאנו שומעים, ובאמת מפליא הדבר מאוד מדוע אין מספיק לנו זאת לחיזוק האמונה 61244 

ואין אנו נהפכים לאנשים , ועדיין מסורים אנו בידי כוחות הגשמיים, מקום אין אורחות חיינו משתנים 61245 

הן אמת דאותה פליאה תתעורר לנו לא רק בנס המן אלא אף , רוחניים המסורים רק למלאות רצונו יתברך 61246 

הנבואה שהוא התקרבות וכן כל השכר שניתן לכלל ישראל שזכו למעלת , בשאר נסי יציאת מצרים 61247 

 61248 .ת ומדוע לא מתעוררים"להשי

שיחשוב האדם עם נפשו על מה ששקע בה , (ה"חשבון כ) כתב החובות הלבבות בשער חשבון הנפש 61249 

כי אף היראים שבנו הרוצים לזכות אין בקרבם עדיין , ב"ז והגברת תאוותיה על אהבת העוה"מאהבת העוה 61250 

ב בהסתכלו "ולהגביר אהבת עוה, ז מלבו"וציא אהבת העוהוהדרך להגיע לזה שישתדל לה, ב"אהבת העוה 61251 

ז ובאחריתה תביא "הסתכלות במהות העוה, ומה יהיה סוף עניניו בשני המעונים, באחרית שני העולמים 61252 

 61253 .הבל הבלים, ז ומה נותר בסופם"כי מה הם חיי עוה, ז מלבו"להוצאת אהבת העוה

אדם אזיל בהאי עלמא , האדם בנפשו שיזכה ויתעשרז הוא רק דמיון ורעות רוח שמדמה "כל מציאות העוה 61254 

וכאשר יעמיק דעת בזה יבין אפסיות , ז"מחשבה ודמיון לבד הם כל חיי העוה, וחשיב דיליה הוא לדור דור 61255 

 61256 .ב בקרבו"ז ויגביר אהבת העוה"העוה

 61257 כן לא תתחבר אהבת, ל וכבר אמר אחד מן החכמים כאשר לא יתחברו אש ומים בכלי אחד"והוסיף החוה

, ב כשתי צרות כאשר תרצה האחת תקצוף השנית"ז והעוה"העוה, ב בלב המאמין"ז ואהבת העוה"העוה 61258 

יתבונן האם נמצאת בלבבו אהבת , דברים אלו חייבים להרעיד כל לב אדם שסבור כי ירא ושלם הוא 61259 

 61260 .אהבות אלו בלב האדם כי צרות הם זו לזו´ ואם כן הרי לא תיתכנה ב, ז"העוה

יש מקשים מדוע כל הבטחות המובאים בתורה הם יעודי , ד"ות בשער הבטחון פוכתב החובת הלבב 61261 

, והסיבה לכך כי צורת הנפש מבלעדי הגוף אינה ידועה אצלנו, ב"ז ולא הרחיבה תורה ביעודי העוה"העוה 61262 

ואילו , כי האדם גשמי ולכן כל הבנתו רק בדברים גשמיים, כל שכן מה שתתענג בו או תצטער בענין ההוא 61263 

כי אין לו מושג בהנאה , וכל הבנתנו בענינים רוחניים הם דברים בעלמא, ם רוחניים רחוקים מהשגתועניני 61264 

 61265 .מזיו השכינה

אך פירש אותו למי שהיה מבין הענין הזה , ב שלא ירגישם"מכיון שכן לו הבטיחה תורה בעניני העוה 61266 

, זה בעוד נפשו קשורה בגופו ולא יהיה, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, (´זכריה ג) ש ליהושע"כמ 61267 

והיינו שרק לנביאים שיש להם הבחנה , אבל רמז למה שיהיה אחר המות שתשוב הנפש בצורת המלאכים 61268 

 61269 .ב"אף ברוחניות גילתה תורה מתן שכר לעוה

והעמוד שעליו ´ ב הצפון לו יהיה הגמ"לו ידע כי עונג העוה, מסופר על אחד מהגדולים בדור העבר שאמר 61270 

הוא הרגיש עונג ואושר רוחני בתלמוד תורה וידע שאין , ליותר מהנאה זו אינו נצרך, כךלומד די לו ב 61271 

א "בודאי שהגר, הרי אין לך עונג גדול מכך´ כיון שבעת עסקו בתורה מקיים דבר ה, אושר יותר נכבד מזה 61272 

ונג הרוחני זיתים ליום שהע´ ולכן הספיק לו מזון של ב, ל הרגיש עונג רוחני לאין שיעור בעסקו בתורה"ז 61273 

 61274 .השביעו

ואף שהמן , ולכן אינו מחשיב למאומה הנאות רוחניות, אמנם האדם הפשוט אין לו אלא מה שעיניו רואות 61275 

לא ירגיש האדם בהם כי אינו מרגיש אלא באותם , כ"אוכל גשמי ובו נמצאים כל ההנאות הרוחניות ג 61276 

ים מאתו ולא הכירם ולא ידע בהם אבל הרגשות שרחוק, הרגשות שרגיל לחיות בהם ויש לו מושג אודותם 61277 

 61278 .אינו מתרשם מהם ולא יעירו הדברים את לבו, מעולם

אלא כאשר ישתמש בשכל ובחכמה , אמותיו´ וזו עבודת האדם להשריש חכמה בלבו ולא להסתכל רק בד 61279 

ורק , כי מפורסם בשם החכמים שכל ההשגות נמצאות כבר בנפש האדם, יוכל להתעלות ולהתחזק באמונה 61280 

פ החכמה יחדש את העבר ויראה את "וכאשר יחיה ע, לות אותם ולהסיר מסך הערפל מעליהםחייב לג 61281 

וכאשר החכמה והשכל , כי אין הבדל כלל בין הנראה לשאינו נראה, העתיד ויהיו שניהם פרושים לפניו 61282 

 61283 .(ו"רל´ עמ´ אור יחזקאל ג)  .ישלטו באדם יוכל להרגיש ולהבחין



 61284 

 61285 מאמר שפה

 61286 .(´ז ז"שמות ט) ונחנו מה כי תלינו עלינו´ הובוקר וראיתם את כבוד 

גילה לנו הכתוב שסוד הברכה הוא במדת , טוב עין הוא יבורך זה משה רבינו, (.ח"נדרים ל) ל"אמרו חז 61287 

ואתה מחיה את , הבריאה כולה מקבלת שפע ממנו יתברך, סוד הברכה הוא השפעה, טוב עין של האדם 61288 

ל שאת סוד הברכה והשפע "וגילו לנו חז, ה שמקבלוכן האדם סוד הברכה שלו היא ההשפע, כולם 61289 

 61290 .רק כשהוא משפיע לאחרים כשהוא כולו לזולתו, הוא מקבל רק כשהוא טוב עין, שמשפיעים לו

צריכים להבין את זה כמו צינור שהמציאות שלו , סוד הדברים הוא שכל מציאותו של אדם הוא לזולתו 61291 

כשאין בו שום דבר המעכב , הוא במציאותו ומהותו וכמו בצינור אימתי, הוא רק העברה בשביל אחרים 61292 

, וכשיש עקולי ופשורי אז לא לבד שאי אפשר להשיג את המים העוברים, את זחילת המים העוברים בו 61293 

 61294 .אלא אף קלקול בגוף הצינור ואין שמו עליו

עוברת  ואם הזחילה, שמציאותו ומהותו הוא מעבר השפעה לזולתו, כן הוא סוד האדם שהוא בבחינת צינור 61295 

אם הצינור כהוגן וההשפעה הולכת , הריהו במציאותו וסודו וזהו טוב עין, כהוגן ואינו לוקח לעצמו כלום 61296 

ואם לאו אם יש בו איזה עיכובים שמעכב מן השפע , והרי הוא מקבל השפע והברכה, כתיקונה הוא יבורך 61297 

 61298 .הצינור מקולקל ואינו מקבל כלום, עבור עצמו

לא עיכב כלום לעצמו כל , הוא נקרא טוב עין שהיה אצלו ונחנו מה, ה"רעטוב עין הוא יבורך זה מש 61299 

לא עיכב , משה קבל תורה מסיני ומסרה, הצינור כהוגן בלי שום עיכובים, מציאותו היה רק בעד הכלל 61300 

סודה ומהותה של כל הבריאה הריהו כל הנקרא בשמי ולכבודי , כלום אפילו כחוט השערה זהו יבורך 61301 

רואים אנו שאין במציאותו , כשנבחין היטב בכל נברא ונברא, אין משהו לעצמו, (ג"ישעיה מ) בראתיו 61302 

כן , השמש כולו הוא רק לזולתו להאיר לארץ ולדרים עליה, ומהותו כלום לעצמו כולו משמש לזולתו 61303 

 61304 .שכל מציאותו ומהותו כולו לזולתו ואין בו כל דהוא בעד עצמו, האדם הגדול כן הוא

, שבמציאותו אין לאדם כלום לעצמו, שנתהוה באדם הרי זה היפך המציאות ובאמת שכל ענין לעצמו 61305 

איפה יניחם הלא , והרי זה כמו שיקחו אדם ערום ויעמידוהו לאסוף זהב, מעיקר יצירתו כולו הוא לזולתו 61306 

, וכי מה יש לו ומה ישאר אצלו, כן הוא מצב האדם שאין לו כלל כיסים איפה להניח לעצמו, אין לו כיסים 61307 

 61308 .ות האדם מורה שהוא כולו לזולתו ולא לעצמו כלוםמציא

יסוד זה שכל מציאות , (.א"שבת ל) אמר לו ואהבת לרעך כמוך, למדני כל התורה כולה על רגל אחת 61309 

לעשות טוב , ולא כמו שאנו מורגלים ליתן לזולתו, הוא יסוד התורה כולה, האדם לא לעצמו ורק לזולתו 61310 

ליתן , א שאני נותן לזולתי אלא שכל מציאותו הוא להיות נותןל, אלא אין כאן כלל נותן, עם זולתו 61311 

 61312 .וכל מעשיך יהיו לשם שמים, לאחרים ולא לקבל בעד עצמו מאומה

צד האחר הוא ההיפך מזה כולו בעד עצמו ורק , ולהיפך בצד הרע גם כן כל התורה כולה על רגל אחת 61313 

, של הרע הקנאה התאוה והכבוד הכללים הגדולים, מכל פרט ופרט מהכל משתלשל רק לעצמו, לעצמו 61314 

לא שהם מקלקלים , וזהו מוציאין את האדם מן העולם, מציאותם ומהותם הוא לעצמו שלוקח בעד עצמו 61315 

ענין זה של לעצמו הוא כל כך , אלא שעל ידם יוצא האדם מן המציאות האמיתית שהוא לזולתו, אותו 61316 

וכל , פשר להתגנב שם ענין זה של לעצמוא, עד שגם בדברים היותר גדולים ובמצבים הכי גבוהים, מקיף 61317 

התוצאות , הכל אפשר להתגלגל לעצמו, כך מבהיל הדבר עד שיתכן שגם תורה חסידות ומעשים טובים 61318 

 61319 .יהיו רק לעצמו ותו לא מידי

אמר השכל מה שהתרעמת כי דברי פיך דברי מודה וכונתך , ´בחובת הלבבות שער עבודת האלקים פרק ו 61320 

המדה האחת רוב אהבתך את נפשך וחפצך למשוך הנעימות , ני שלש מדותהוא מפ, בהם כונת מבקש 61321 

רואים אנו עד , ולא תפסעי פסיעה לעבודת האלקים ולא לזולתה אלא שכונתך בה להתענג בהנאות, אליה 61322 

וסוף סוף נעשה מכל הענינים הגבוהים , שגם ברום המדרגות מתגלגל הכל לעצמו, כמה הדברים מגיעים 61323 

 61324 .וזהו עיקר המפסיד והמקלקל את הכל, מווהרמים ענין של לעצ

כי לקבל אף כל דהו לעצמו זהו היפך כל , מסקנת הדברים כי זה כל האדם להיות רק נותן ולא מקבל 61325 

שאין לנו מושג בקודש , ג פעמים וי על תאוה של נח הצדיק"שתורה צווחה י (.´סנהדרין ע) מצינו, היצירה 61326 

ובאיזה בחינה שתהא אם רק לקח מה כבר , ח לעצמומשום שסוד תאוה הוא שהוא ליק, קדשים שלה 61327 

 61328 .צווחים על זה

ש "מ, אמר ליה רב פפא לאביי, המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק, (ט"ברכות י)א  איתא בגמר 61329 

ופירש , אמר ליה קדמאי הוי מסרי נפשייהו על קדושת השם, ש אנן"ראשונים דאיתרחיש להו ניסא ומ 61330 

ועד השתא נמי איירי במי , שום דמייתי שמוסרין נפשם על קדושת השםי והאי מלתא נקט הכא מ"רש 61331 

 61332 .ל"לפשוט כלאים אפילו בשוק עכ, שמבזה עצמו על קדושת השם



ועל כן , שמציאותו הוא ליתן ולא ליקח, פושטו אפילו בשוק זוהי הוראה שכל מעשיו הם לא בעד עצמו 61333 

י שהוא לוקח הוא חס על כבוד עצמו ולא אבל מ, אינו חש על בזיון עצמו ונותן נפשו על קידוש השם 61334 

, ולכן מסמיך הגמרא לזה ענין מסירות נפש, הוא לא ימסור נפשו על קידוש השם, יפשוט בגדיו בשוק 61335 

אבל מי , כולו נתון לבורא יתברך ועל כן נותן נפשו לקדושת השם, שמסירות נפש הוא כלום בשביל עצמו 61336 

דעת חכמה ומוסר )  !יך למסירות נפש מבהיל הדברואינו שי, שהוא מקבל הוא לא יתן כלום מעצמו 61337 

 61338 .(´ז´ ב מא"ח

 61339 

 61340 מאמר שפו

 61341 .(´ז ז"שמות ט) ונחנו מה כי תלינו עלינו´ ובוקר וראיתם את כבוד ה

 61342 בא משה וקבע להם זמן סעודה, אמרו בגמרא מתחילה היו ישראל דומים לתרנגולים המנקרים באשפה

המתקדשים והמטהרים יום , ר המדבר דור דעה יוצאי מצריםו על דו"אין זה ביטול וזלזול ח, (ה"יומא ע) 61343 

ר קודם "למדרגתו של אדה, ועוד ימים מספר יזכו למעמד הר סיני, יום משערי טומאה לשערי קדושה 61344 

ז וענינים הגשמיים "הבליטו לנו את מציאות העוה, ל העמידו לנו הצורה כמות שהיא"אלא חז, החטא 61345 

 61346 .שבשם אשפה יקראו

אין זה זלזול חלילה , והאדם העסוק בהם בלא תורה וגדריה הרי הוא כתרנגול, בהם האדם מוכרח לטפל 61347 

אך הקיבוץ על השתיה המשכרת , (ח"ג פ"מורה נבוכים מ) ם"וכתב הרמב, אלא כך המציאות האמיתית 61348 

, נפנים ומתריזים ביום בבית אחד, מהתקבץ אנשים ערומים מגולי הערוה, ראוי שיהיה אצלך יותר חרפה 61349 

 61350 .ל"ם ז"טוי והדעת של האדם המעולה איש החכמה הנשר הגדול הרמבזהו הבי

י מפני שהמן ניתן להם "פירש, ´הוציא אתכם מארץ מצרים ובוקר וראיתם את כבוד ה´ ערב וידעתם כי ה 61351 

לחם שמלאכי , הוא המן עצמו על שהוא ענין פלא´ ל כתב שכבוד ה"ן ז"והרמב, בבוקר בפנים מאירות 61352 

ללחם  —מתרנגולים , זהו הכבוד שנעשה לישראל, ש"ים מזיו השכינה עיהשרת אוכלים אותו שנהנ 61353 

 61354 .´ממצב אשפה לבחינת וראיתם את כבוד ה, אבירים אכל איש לחם של מלאכי השרת

ה קח "נצטוה משה רבינו ע, אלא גם לימוד לכל הדורות ולכל בן אדם, ואין זה רק מעשה שהיה אז לשעה 61355 

בכל דור ודור ובכל אדם ואדם הבחירה בידו , ן ידעו דורותיכםצנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן למע 61356 

הרי הוא מנקר , והכבוד, התאוה, ע תחת גלגלי הסיבות לפי כל המשא ומתן של הקנאה"אם מניח א, היא 61357 

ממילא יהיו כל מעשיו , ע תחת גדרי ההשגחה ובטחון שהוא יסוד כל התורה כולה"ואם מעמיד א, באשפה 61358 

 61359 .התורה בכל הפרטים על צד, על צד היותר טוב

, השגחה פרטית על כל צעד וצעד, ´באפשרותו לראות בכל יום ובכל שעה ובכל סעודה את כבוד ה 61360 

וכל מה שטועם מוצא בו טעם של מן לחם מן , ואליו יתפלל וממנו יבקש, מדרחמנא קאכיל ובצלו יחסה 61361 

בכל דרכיך דעהו והוא יישר  ל על הפסוק"וכמו שביאר רבינו יונה ז, ועולה ומתעלה מכל הדברים, השמים 61362 

 61363 .(´ב´ א עמ"הגיוני מוסר ח)  .ש"אורחותיך עי

 61364 

 61365 מאמר שפז

 61366 .(´ז ט"ט) כי שמע את תלנתיכם´ אמר אל כל עדת בני ישראל קרבו לפני ה

תהיה התשובה שלא , ועמוד האש, ענני הכבוד, אם נשאל האם יתכנו היום נסים כמו מן בארה של מרים 61367 

כזו היתה הרגשתם של בני , תנו על ידי הפרנסים הנאמנים משה אהרן ומריםכי המתנות הטובות ני, יתכן 61368 

כסבורים היו שמשה רבינו הוא הפועל את , ומשום כך התלוננו תמיד על משה ואהרן, ישראל במצרים 61369 

, ואם אין בשר ואין מים באים להתלונן בפני משה, ה עושה את רצונו"הוא מתפלל והקב, מערכות הנסים 61370 

 61371 .ונחנו מה כי תלינו עלינו´ לא עלינו תלונותיכם כי על ה, כל העת להשכילם ומשה רבינו עמל

אבל בני , ממש כאחד מהם אין לו כל יתרון עליהם, ה הורה להם להאמין שהוא אינו פועל מאומה"משרע 61372 

ובשום פנים , ישראל שראו את כל האותות והמופתים שעשה משה לעיני כל ישראל התקשו להאמין בכך 61373 

נרגע כשאמו מרביצה , ילד קטן שנפל על מדרגה ומתחיל לבכות, ול הבנה זו בעומק מחשבתםלא יכלו לפע 61374 

כשמכים כלב במקל הוא מתנפל על , ואינו מבין שהמדרגה לא עשתה דבר והוא זה שנפל עליה, למדרגה 61375 

ישעיה ) הנביא קורא הוי אשור שבט אפי, ואינו מבין שהמקל הוא רק כלי ביד המחזיק בו, המקל לנשכו 61376 

 61377 .ה"אין הם אלא מקל בידו של הקב, (´י

הוציא ´ ערב וידעתם כי ה, אין הוא פועל מאומה, זאת ביקש משה רבינו להשריש בלב ישראל ונחנו מה 61378 

קרבו אתם , כי שמע את תלונותיכם´ קרבו לפני ה, ´ובוקר וראיתם את כבוד ה, אתכם מארץ מצרים 61379 

, קשו דבר מופקע ומשה רבינו עצמו התפלא עליוואף כשב, אלקיכם בנים יחידים´ בעצמכם בנים אתם לה 61380 

ה חושך כל "אין הקב, (א"במדבר י)א  תקצר עתה תראה היקרך דברי אם ל´ אל משה היד ה´ ויאמר ה 61381 



ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה ארבעים שנה לא חסרת , ואינו מנהיגם בדרך הטבע כלל, טוב מבניו 61382 

 61383 .(´א י"ר כ"שמו) נברא לפניהםשלא היו חסרים אלא להזכיר דבר והוא , דבר

בתחילה התנהלו בדרך נס , בני ישראל לא הבינו זאת הם חשבו שישנן שתי דרכים דרך הטבע ודרך נס 61384 

י "רש) שנאמר ואשא אתכם על כנפי נשרים, כ מיל מרעמסס סוכותה"הלכו בקפיצת הדרך ק, מופלאה 61385 

שבת ) ממנו עד לחצי חודש אייר והסתפקו, ושם אפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, (ז"ב ל"שמות י 61386 

וכשעלו מן הים הלכו דרך שלשת ימים , ולא התלוננו כל החודש כי לא חשבו כלל על ענייני הגוף, (7ז"פ 61387 

 61388 .כי לא חשו בצמאון והיו כמלאכי מרום, במדבר ולא מצאו מים ולא התלוננו

שסברו שבודאי ירדו , וובני ישראל חרדו איש אל אחי, ו באייר כלתה החררה שהוציאו ממצרים"אבל בט 61389 

ויאמרו , ועל כן באו בתלונה על משה ואהרן, בבחינת מה מדביקותם וגרמו לסילוק שכינה ולהפסקת הנס 61390 

מוטב לנו לשוב לדרך ההנהגה , בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר´ בני ישראל מי יתן מותנו ביד ה 61391 

להתנהג בדרך נס ולהיות כנתונים מאשר , ה מדקדק כחוט השערה ומעניש על אתר"הטבעית שבה אין הקב 61392 

 61393 .בקולר

, אין דרך הטבע קיימת לבני ישראל עוד, טעות בידכם אין שתי הנהגות בעולם, ה"והשיבם משה רבינו ע 61394 

ואם בני ישראל הם בנים , כי שמע את תלונותיכם´ קרבו לפני ה, אלקיהם והוא מנהיגם´ כי בנים הם לה 61395 

, ובין הנהגת מן ושלו וענני כבוד ועמוד אש, לדורנו אנוהרי אין עוד הבדל בין דור המדבר , למקום 61396 

ואותה טעות שטעו בני ישראל בסוברם שמשה רבינו הוא הסיבה , להנהגה טבעית מלובשת בדרך הטבע 61397 

 61398 .לנס

, אותה טעות טועים בני ישראל הסבורים שמאורעות הטבע ודרכו של העולם הם הסיבה למקרי העולם 61399 

שמי שאינו מאמין שכל , (סוף פרשת בא) ן"היא וכמו שהשריש הרמבטעות נוראה כי כל ההנהגה נסית  61400 

זאת עמל משה , מקרינו והוייתנו כולה נסים ואין בה מדרכו של עולם כלל אין לו חלק בתורת משה 61401 

 61402 .(לקט שיחות מוסר)  !אין מקום לחלק בין אז לעתה´ קרבו לפני ה, להשריש בנו

 61403 

 61404 מאמר שפח

 61405 .(ח"ז י"שמות ט) ממעיט לא החסירוימודו בעומר ולא העדיף המרבה וה

אלא שבמן היה בגלוי , יסוד הדברים הוא שכל הענין אשר היה בלחם המן כן הוא בלחם כל הדורות 61406 

להראות לנו על ידי , וכוונת נס המן היה כמו כוונת כל הנסים שנעשו ביציאת מצרים, ובדורות הוא בנסתר 61407 

כי , תפקיד המן היה ללמד לדורות, מן הטבעכי גם הטבע הוא למעלה , ההנהגה של למעלה מן הטבע 61408 

באכלו ´ החיות הוא רק כשכר על קיומו את רצון ה, באכול האדם את הלחם אין חיותו מגשמיות המאכל 61409 

 61410 .את הלחם

ופירש , יחיה האדם´ ויאכילך את המן למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה 61411 

ולתכלית , אם כן שמור מצוותיו וחיה, הוא המחיה האדם בכל אשר יגזור ן כי עשה זה להודיעם כי"הרמב 61412 

כדי שישרש זה בלבם שאין הלחם כשהוא לעצמו גורם , את ישראל את המן ארבעים שנה´ זה האכיל ה 61413 

 61414 .יכול להשפיע חיים בכל מה שירצה´ והוא ית, ה אשר כן גזר"אלא רק רצונו של הקב, החיים והשובע

להורות שאין העושר מן ההשתדלות אלא הכל לפי , ף המרבה והממעיט לא החסירכן הדבר אשר לא העדי 61415 

לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל למי , (.ב"קידושין פ) מ"זכיותיו של האדם כמאמר ר 61416 

 61417 .לא מן האומנות באה העשירות אלא הכל לפי זכויותיו של האדם, שהעושר והנכסים שלו

ומידי שנה , ב בני אדם מלקטים בחריצות נפלאה ואינם מתרשלים כלל להרבות הוןרואים אנו בנסיון שרו 61418 

וכל ריבוי ההשתדלות שלהם , ובכל שנה אין רואין בכל עסקיהם שום ברכה, עוד כופלים השתדלויותיהם 61419 

והנה אין פרי עבודתם , לוקטים ומשתדלים וכשבאים הביתה מחנותם ומונים את כספיהם, ממש לבטלה הן 61420 

 61421 .כאילו לא השתדלו כללבידיהם 

ולהיפך , ואף אלה רובם רק עשירים בינונים, וכן מעטים הם העשירים בישראל עם כל מיטב חריצותם 61422 

ובכל זאת תמיד יש להם די , רואים הרבה בעלי חנויות אשר כמעט כל היום אין קונים נכנסים בהם 61423 

הכלל הגדול אשר כל מי  הוא, רואים ממש בחוש את המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר, מחסורם 61424 

בין אם ירבה השתדלות , הוא הנותן לכל אחד די חייו´ כי ה, שעיניו בראשו יכול לראות זה בכל יום ויום 61425 

וכל מזונותיו של אדם , אין להשתדלותו של האדם שום שייכות להפרנסה שמוצא, וטורח או לא ירבה 61426 

 61427 .(7ז"ביצה ט) כ"ה ועד יוה"קצובין לו מר

ולא שמעו אל משה וירום תולעים , ויאמר משה אליהם איש אל יותר ממנו עד בוקר, אןעוד אנו למדים מכ 61428 

ומקמצים , יש שרצונם בכסף כדי להבטיח עתידם, כן הוא הדבר תמיד, גם זה לאו דוקא במן, ויבאש 61429 

והנה פתאום עבר ונאבד , בשעה שהם צריכים להם, בהוצאותיהם היום יומיות כדי שישאר להם לאחר זמן 61430 



, הרי שאין ביכולת האדם לעשות שום פעולה אשר תבטיח לו תוצאות חיוביות, מקומץ מן העולםהכסף ה 61431 

 61432 .(דעת תורה)  .ו לעבור על פיו"או ח´ רק אחת בידו הרשות אם לעשות רצון ה

 61433 

 61434 מאמר שפט

 61435 .(´ז כ"שמות ט) ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר

אין התורה מדברת , אנשים גדולים ומצויינים היו, הרשעיםצריך לדעת כי כל הנזכרים בתורה ואפילו  61436 

´ שמעו מפי הגבורה בבחי, זה אלי ואנוהו´ כ עברו את הים וראו בבחי"דתן ואבירם ג, בטפשים ומשוגעים 61437 

´ אור והב´ פנים ללב האדם הא´ אבל ב? כ איך יכלו לחטוא"וא, פנים אל פנים דברות אנכי ולא יהיה 61438 

 61439 .והיינו בחינת אור וחושך משמשין בערבוביא, ם יחד בור ושניה"ט ויצה"יצ, חושך

ה סיפר "ומשה רבינו ע, נסתכל נא בשעה שירד המן וכל ישראל התפלאו בראותם לחם מן השמים ממש 61440 

שראו כי אחד המרבה ואחד הממעיט הכל השיגו , להם מפרטיות דרך המזון הרוחני הזה וראו בחוש כי כן 61441 

וטעמו בו , שזה מצא המן סמוך לביתו וזה הרחק מחוץ למחנה, לרשע וראו הבדל מדויק שבין צדיק, בשוה 61442 

 61443 .מצוות במן שלא להותיר ושלא לצאת בשבת´ ונצטוו ב, כל טעם

כ דתן ואבירם "ואעפ? הצווים הללו´ אחד נגד הב´ איך אפשר שיעשה אפי, ואחר שראו את כל אלה בחוש 61444 

הרי נפלא , (בשבת) וכן ויצאו מן העם ללקוט מ ויותירו"מ, אשר ראו כל הנסים בחוש וגם את כל נסי המן 61445 

 61446 .מאוד עד כמה היא אפשרות הסתירות באדם ממש מן הקצה אל הקצה

 61447 .(222א "מכתב מאליהו ח) 

 61448 

 61449 מאמר שצ

 61450 .(´ז כ"שמות ט) ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר 

מיד , אלו דתן ואבירם ש בן לקיש"אר? ומי הם, ויותירו אנשים ממנו אלו מחוסרי אמונה שהיו בהם 61451 

ועל זה נאמר עד , כיון שכעס שכח לומר להם שילקטו ביום הששי שני עומרים לאחד, ויקצוף עליהם משה 61452 

 61453 .(ה"ר כ"שמו) שהוא מכניס משה בכללם, אנה מאנתם

י הרשעים "ע, משל הדיוט הוא בהדי הוצא לקי כרבא, ל עד אנה מאנתם"י בפרשתנו מביא דרשת חז"ורש 61454 

מהכא , מנא הא מילתא דאמרי אינשי בהדי הוצא לקי כרבא´ וראה שם בגמ, (.ב"ק צ"ב) םמתגנין הכשרי 61455 

כשבא לעקרו פעמים , י בהדי הוצא קוץ גדול אצל הכרוב"ופירש, עד אנה מאנתם לשמור מצותי ותורתי 61456 

עד אנה מאנתם ומשה ואהרן , כלומר שכיני רשע לוקין עמו, שנעקר הכרוב עמו ונמצא לוקה בשבילו 61457 

 61458 .בכלל

ולפי החשבון שבאותה תקופה , בכל זאת הטענה היתה על כולם, הגם שלא היו אלא שני אנשים שהותירו 61459 

, ושני אנשים אלו לא היוו אלא אחוז אחד ממיליון, היו בבני ישראל ששים רבוא הגברים לבד מטף ונשים 61460 

 61461 .ודבר נורא הוא שגם בעד מספר קטן כזה לקי כרבא

בודאי הם מסבכים , ו שלא כשורה"ה אם ישנם אחדים המתנהגים חמכאן למדנו לעניננו כי גם בישיב 61462 

ולפי דברי המדרש יראה כי באמת , שכשמדברים מזה מדברים על כל בני הישיבה, וגורמים רעה לכולם 61463 

ל "ה בעצמו אמר עד מתי מאנתם וכמאמרם ז"והראיה כי הקב, יש טענה על כל הישיבה בגלל היחיד 61464 

בכל , והגם שבודאי משה היה צריך לקצוף עליהם, בשביל שקצף והטענה על משה היתה, שמשה בכלל 61465 

מכאן שכל אחד נתבע , ועל זה כלל אותו עמהם עד מתי מאנתם, זאת היה קצת טענה עליו על איכות הקצף 61466 

 61467 .(נחלת אליעזר)  .לפי הכרתו גם בשביל אחרים

 61468 

 61469 מאמר שצא

 61470 .(א"ז כ"שמות ט) וילקטו אתו בבוקר בבוקר איש כפי אוכלו וחם השמש ונמס

, ש בן יוחי מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה"שאלו תלמידיו את ר, (´ו א"יומא ע) ל"אחז 61471 

פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה ולא היה , ו שיש לו בן אחד"אמר להם משל למה הדבר דומה למלך ב 61472 

אף ישראל , י אביו כל יוםעמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקבל פנ, בשנה´ מקבל פני אביו אלא פעם א 61473 

נמצאו כולן , היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב, בנים´ וה´ מי שיש לו ד 61474 

 61475 .כ"א מפני משאוי הדרך ע"ד, א שהיו אוכלין אותו כשהוא חם"ד, מכוונים את לבם לאביהם שבשמים

, ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך והיו חייך תלואים לך מנגד, נאמר (כי תבוא´ פ) והנה בתוכחה 61476 

ופחדת לילה ויומם זה , והיו חייך תלואים לך מנגד זה הלוקח תבואה משנה לשנה, (7ג"מנחות ק) ל"ואחז 61477 

ז יש כאן מן "ולפי, ואל תאמין בחייך זה הסומך על הפלטר, הלוקח תבואה מערב שבת לערב שבת 61478 

ועוד גרוע ? קללו בתוכחה של ולא תאמין בחייךאיך אפשר שדוקא דור המדבר בירידת המן נת, הפליאה 61479 

 61480 .ותמיהה גדולה היא זאת, מזה שכל יום היו דואגין ואומרים שמא לא ירד מן למחר ונמצאו מתים ברעב



´ את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה, אך הנה כתוב בתורה ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה 61481 

וראה , אלקיכם ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם´ והקללה אם לא תשמעו אל מצות ה, אלקיכם 61482 

ברכה אשר תשמעון , אבל בספרי דרשו ברכה וקללה, י את הברכה על מנת אשר תשמעו זה פשוטו"פירש 61483 

 61484 .ש"וקללה אם לא תשמעון עי

כי אין , שהברכה והקללה אינם מתחלקים לפי מציאות של טוב ורע לפי מושגנו, למדנו מזה יסוד חדש 61485 

ואצל השני ברכה , ואפשר מאוד שדבר אחד לאדם זה יהיה קללה נמרצת, מה זה טוב ומה זה רעאדם יודע  61486 

אם , כשתבחין בתוצאות שעל ידה, ז נתנה התורה סימן ובחינה לדעת אם זה ברכה או קללה"ע, מרובה 61487 

 61488 .ואם לא תשמעון קללה, ז ברכה"אלקיכם הרי´ יוצא מזה אשר תשמעון אל מצות ה

, אין הכי נמי אם כל סמיכתו רק על בשר ודם, תאמין בחייך זה הסומך על הפלטר נמצא שמה שכתוב ולא 61489 

אבל בדור המדבר שדאגו שמא לא ירד , ז קללה גדולה"ושוכח שיש אחד המיוחד הזן ומפרנס ומכלכל הרי 61490 

הרי כל דאגתם ופחדם , ה ירידת המן"מה היתה הדאגה שמא יכשלו בחטאים וימנע מהם הקב, מן למחר 61491 

ל ואמרו ונמצאו כולן משעבדים "וזהו שסיימו חז, ת שיראים ממנו וחפצים לקיים מצותיו"השיהוא מפני  61492 

שרק דור המדבר דור דעה מקבלי התורה ! הא ודאי אין לך ברכה גדולה מזו, את לבם לאביהם שבשמים 61493 

 61494 .(לב אליהו)  .זכו לה

 61495 

 61496 מאמר שצב

 61497 .(ב"ז ל"שמות ט) מלא העמר ממנו למשמרת לדרתיכם´ זה הדבר אשר צוה ה

הם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק , י בימי ירמיהו כשהיה מוכיחם למה אין אתם עוסקים בתורה"ופירש 61498 

הרבה שלוחים למקום , הוציא להם צנצנת המן אמר להם בזה נתפרנסו אבותיכם, בתורה מהיכן נתפרנס 61499 

היו ישראל במדבר שכל ארבעים שנה ש, ´פרשת המן מלמדת אותנו מדת הבטחון בה, להכין מזון ליראיו 61500 

איש אל יותיר , ירצה בכך´ ואין אחד יכול להשאיר מזון לצורך מחר אפי, לא נתקיימו אלא במדת הבטחון 61501 

 61502 .היתכן הדבר לולא היו ספוגים כולם במדת הבטחון, ממנו עד בוקר

ובמשך , אחת לשבע שנים להשבית כל עבודה בשדה, ועוד פרשה בתורה על הבטחון והיא מצות השמיטה 61503 

, יהבם והוא יכלכלם כאשר הבטיחם´ להשליך על ה, תמימה על כל ישראל לחיות ללא בסיס טבעי שנה 61504 

 61505 .ועשת את התבואה לשלש השנים, וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית

כי מיד נכנס לגן עדן אשר בו כל עץ מאכל , מעיקר ברייתו של אדם נברא שלא יצטרך לדאוג דאגת מחר 61506 

ודור המדבר , לא באה עליו קללת בזיעת אפיך תאכל לחם אלא לאחר שחטאו, וסעודתו מוכנת לו תמיד 61507 

אף שהיה צריך גם הוא לקיים את הכתוב בזיעת אפיך תאכל , ה"שהיה ברום המעלה וניזון מידו של הקב 61508 

מכל מקום ראו הכל עין בעין כי לא המלאכה מביאה , שהרי הוצרכו כולם ללקוט דבר יום ביומו, לחם 61509 

וכל אחד מקבל לפי מדת צרכו ולא לפי מדת , לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר שהרי, פרנסה לאדם 61510 

 61511 .העמל שהוא משקיע בעבודתו

ביום , לא כן ביום השבת קודש קיבל כל אחד מזונו ללא טורח מיוחד, כל זה היה בששת ימי המעשה 61512 

שבת נשאר  לצורך, י כשבאו לביתם מדדו ומצאו כפלים לחם משנה"ופירש, השישי לקטו לחם משנה 61513 

 61514 .וכל עיקר הקללה של בזיעת אפיך לא חלה על יום השבת כלל, המצב כפי שהיה קודם החטא

ל אין לך ימים שהאדם "ואחז, (ט"איוב כ) באיוב מצינו שביקש מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני 61515 

, שותהאוכל ממה שאמו אוכלת שותה ממה שאמו , שרוי בטובה יותר מאותן הימים שהוא במעי אמו 61516 

ואף , הכל מוכן לפניו ללא טורח כלל, צופה ומביט מסוף העולם עד סופו, ומלמדים אותו כל התורה כולה 61517 

 61518 .י אמו"לטירחת מעשה אכילה ושתיה אינו צריך שממילא הוא ניזון ע

וכן הוא צופה , אלא אף את התורה כולה מלמדין אותו ללא יגיעה, ולא רק שפטור מיגיעה לצורך מזונו 61519 

וטעם הדבר , ז בלא טורח כלל"שכל סתרי הבריאה גלויים וידועים לפניו וכ, וף העולם ועד סופוומביט מס 61520 

וקללת בזיעת אפיך תאכל לחם לא נתקלל בה העובר , נראה שזה היה מצבו של אדם הראשון קודם החטא 61521 

 61522 .בעודו במעי אמו

ת העונש של בזיעת אינה אלא מחמ, מכאן למדים שאף היגיעה שצריך האדם להתיגע כדי ללמוד תורה 61523 

שאף לאחר , וכן אמרו יגעת ומצאת, והעובר שאינו בכלל גזירה זו אינו צריך לטרוח אפילו בתורה, אפיך 61524 

כמציאה הבאה בהיסח הדעת ובלא כל קשר , אין ההישג שהגיע אליו אלא בבחינת ומצאת, היגיעה בתורה 61525 

 61526 .שאין היגיעה אלא כדי לקיים בזיעת אפיך, אל היגיעה שקדם לה

, לסובב אנה ואנה ולא למצוא את אשר נבקש, ר הורגלנו כבר לחשוב כי כך דרכו של עולם"ו בעוהאנ 61527 

נאמר אף לאחר החטא של , כ שיוציא שלש לולא החטא"ודבר זה שאם מושיט אדם לכיס ליטול שלוש בע 61528 

ן חטא ואם אין הדבר כך הרי שיש כא, כל יגיעה קלה עליה להביא תועלת, בזיעת אפיך תאכל לחם, ר"אדה 61529 

 61530 .שנענש עליו בעונש זה



, ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והם מתפרנסים שלא בצער, (ב"קידושין פ) ש בן אלעזר"אמר ר 61531 

אלא , ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני 61532 

כי בכדי לקיים , על שהרע את מעשיו העמל לפרנסתו הוא עונש, שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי 61533 

וכל העמל לפרנסתו הוא , כדרך שלקטו ישראל את המן, בזיעת אפיך תאכל לחם די בלקיטה שעל יד הבית 61534 

 61535 .משום שקיפח את פרנסתו

על כך גופא הוא נענש שצריך , על זה גופא שאומר האדם בלבו כי עמלו ויגיעו הם המביאים לו פרנסה 61536 

שהרי הוא רואה שכמה שהוא , כן הוא מאשר בלבו את מחשבתו המוטעית י"וע, לעמול קשה לפרנסתו 61537 

 61538 .וכל זה נגרם לו מחוסר מדת בטחון, וכך הולך מדחי אל דחי, עמל יותר הריהו מתפרנס בריוח יותר

והופכו לתוכחה ולגיהנם , נמצא שהאדם עצמו מהפך את מצבו המעולה כדוגמת מצבם של ישראל במדבר 61539 

ומונע מעצמו טירחות , י הבטחון האדם שליו ושאנן ללא דאגת מחר"ולהיפך ע, וז שאינו בוטח בבורא"עי 61540 

ה מלא העומר ממנו "וזו הכונה בציווי הקב, ה נותן לו כל צרכו בריוח כטבע יצירתו"והקב, וטרדות הרבה 61541 

 61542 .(ב"שיחות מוסר ח)  .למשמרת לדורותיכם

 61543 

 61544 מאמר שצג

 61545 .(ב"ז ל"שמות ט) םמלא העמר ממנו למשמרת לדרתיכ´ זה הדבר אשר צוה ה

למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה , (´דברים ח)ב  פרשת המן היא יסוד לימוד הבטחון לדורות דכתי 61546 

, כ"וכתב באבן עזרא כי זהו הגדול מכל המופתים כי התמיד ארבעים שנה ע, ´האדם כי על כל מוצא פי ה 61547 

ובמשנה תורה הוזכרה , ך ללמד לדורותובאמת כל ההנהגה הבלתי טבעית שביציאת מצרים ובמדבר היא א 61548 

ללמד כי ההנהגה הנראית כטבעית היא לעולם בהשגחה פרטית , כמה פעמים ההנהגה בהשגחה פרטית 61549 

למען יראו הדורות הבאים וילמדו גדרי השגחה פרטית , וציוותה התורה ליתן במשכן צנצנת המן, ביחוד 61550 

 61551 .מעצם ירידת המן

וזהו , לקוויו לנפש תדרשנו´ טוב ה, (´איכה ג)ב  מלמעלה דכתי והנה הבטחון הוא שורש ויסוד ההשפעה 61552 

ההשפעה , ובהיפך ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, ´שנאמר ברוך הגבר אשר יבטח בה 61553 

כי תכלית הבריאה היא הכרת , ותוספת הברכה ומאידך החסרון בשפע תלויים וקשורים במדת הבטחון 61554 

חסד ´ ט הבוטח בה"וזהו עיקר הבטחון ומה, ה"בכל תנועותיו מהקבהמקבל שהוא מושגח בכל רגע ורגע  61555 

חסד ´ אפילו רשע הבוטח בה, חסד יסובבנו´ ל רבים מכאובים לרשע והבוטח בה"ואמרו חז, יסובבנו 61556 

 61557 .(ט"ילקוט תהלים תשי) יסובבנו

תורה  לא ניתנה, (´ז תנחומא בשלח כ"מכילתא י) ל"וכמאמרם ז, וכן הבטחון הוא יסוד ללימוד התורה 61558 

בעבור אבותינו שבטחו בך , ש"וכמו שאנו אומרים בברכות ק, אלא לאוכלי המן שהם היו בתכלית הבטחון 61559 

י הבטחון הוא פנוי ללימוד "דע, וזהו הבטחון בכל עניני האדם בצרכי קיומו וחייו, ותלמדם חוקי חיים 61560 

 61561 .תורה במנוחת הנפש

דאחר , בלימודו דגם ברוחניות שייך גדר בטחוןשיזכה ללמוד ולהצליח , אך מלבד זה יש גם ענין הבטחון 61562 

שייך וגם צריך בטחון שימציאו לו האפשרות בדברים , הבחירה בטוב והכנת הלב וההסכמה החזקה לטוב 61563 

וביותר בלימוד התורה שייך בטחון שיצליח , לקיים ולהוציא לפועל טוב בחירתו, שאינם תלויים בבחירתו 61564 

 61565 .ש"עי (ז"נדה ע) בלימודו וכמאמרם

והיינו אחרי שהאדם עשה כל , י דזה תלוי בהשפעה מלמעלה והיא בהשגחה פרטית ושייך בזה בטחוןהר 61566 

בא חבקוק  (ד"מכות כ) ל"וזהו מה שאז, מה שתלוי בבחירתו בעמל תורה ובדרכים שהתורה נקנית בהן 61567 

ני ימשכו כל עני, דמיסוד זה שחיים באמונה דהיינו בטחון, והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה 61568 

 61569 .השלימות ושמירת כל התורה

יתן חכמה מפיו דעת ´ ש כי ה"וכמ, ה בעצמו"י הקב"וכבר נתבאר אצלנו שבתורה במיוחד ההשפעה היא ע 61570 

סנהדרין ) עמו שהלכה כמותו בכל מקום´ ל וה"ואז, וכן בברכת התורה המלמד תורה לעמו ישראל, ותבונה 61571 

, י הבטחון אדם מתקרב לבוראו"וע, שפעתובודאי שהשפעה זו תלויה בהתקרבות לבורא לקבל ה, (צג 61572 

והוא מכיר שהשגותיו הן רק בגדר , שאחרי שהוא מצדו עשה הכל בדרך קבלת עול תורה שקידתה ועיונה 61573 

כי הבטחון , אז הוא מוכן להשגות גדולות מצד בטחונו, ה שימצא לו בגדר מציאה"ובוטח בהקב, השפעה 61574 

 61575 .ה"הוא ההתקרבות השלמה בהקב

לא ייעף ולא ייגע אין חקר , (´ישעיה מ)ב  ה עושהו כיוצא בו דכתי"הבוטח בהקב, (´ר ה"דב) ל"ואמרו חז 61576 

כ "הרי כ, יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו´ כ כתיב וקויי ה"ואח, לתבונתו 61577 

ו וזהו יעלו אבר כנשרים שמגביה, עד שיש בזה כביכול התדמות לבורא´ גדולה היא ההתקרבות לה 61578 

 61579 .ברוחניות למעלה ונותן לו כוחות של מעלה



הרי הוטבע בבריאה שכך יהיה סדר , ה"י בטחון שבוטח בהקב"ואחרי שיסוד השפעת הטובה בעולם הוא ע 61580 

ומי שיש לו בטחון מקבל לפי הסדר , לקויו לנפש תדרשנו´ וכדכתיב טוב ה, ההשפעה ושהוא מקור הברכה 61581 

י שאין לו בטחון וחסרה לו ההכרה שהכל בא מידו של אבל מ, ´ברוך הגבר אשר יבטח בה, שהוקבע 61582 

ויגדל הקושי כביכול , ובאופן זה הרי יזדקק האדם לחסד מיוחד, ו בהשפעה"הרי זה עיכוב גדול ח, ה"הקב 61583 

 61584 .בעשייתה

יוסי דמן יוקרת שאמר תאנה תאנה הוציאי פירותיך ויאכלו ´ בעובדא בבנו של ר, (.ד"תענית כ)א  ובגמר 61585 

לו אביו בני אתה הטרחת את קונך להוציא תאנה פירותיה שלא בזמנה יאסף שלא בזמנו  ואמר, פועלי אבא 61586 

אף כי , הרי דיש תביעה גדולה על זה שגרם לשינוי בסדר הטבעי שהטביע הבורא ונענש עבור זה, ש"עי 61587 

, להו כלפי מע"וגם דמה שייך טריחותא ח, היה כוחו גדול כל כך ואולי גם בזכות אביו לעשות נס גדול כזה 61588 

 61589 .נחשב כטריחותא כלפי מעלה וגדולה מאוד התביעה על זה, אך לפי שהוריד השפעה חוץ מן הסדר הטבעי

חסר לו יסוד ודרך ההשפעה , ה"ז נמצא דזה שחסר לו מדת הבטחון וההכרה שהכל בא מידו של הקב"לפ 61590 

זו בלבד שהוא ולא , כ כל מה שמשיג באורח טבעי הוא עבורו למעלה מן הטבע"וא, שנקבע בטבע הבריאה 61591 

ובזה הוא גורם שאין מגיע לו שום דבר עבור , צריך להשתמש בחסד למעלה ראש להשגת הכרחיותיו 61592 

אף כי גם במצב זה , ו כלפי מעלה להשפיע חוץ מן הסדר"אלא שיש עליו תביעה שמטריח ח, מעשיו 61593 

אבל , תם כתיבמ השוכן אתם בתוך טומאו"י מעשיו מ"שאם כי מרוחק הוא ממנו ע, ה משפיע בחסדו"הקב 61594 

 61595 .כמה גדולה התביעה שגרם לזה הקושי שהוא נגד רצון העליון והמכוון בבריאה

כ "הנה ההשגחה עליו היא ג, י הבטחון הוא קרוב לבורא ודבק בו"ועוד מתועליות הבטחון דאחרי שע 61596 

אם כ "משא, ז נקל לו להתחזק יותר בהכרתו"באופן שיוכל להכיר סימני ההשגחה ועי, באופן גלוי יותר 61597 

ועוד שהוא מושגח , מ חסרה לו ההתבוננות וההתחזקות היוצאת ממנה"מ, אינו בוטח אף שמקבל צרכיו 61598 

 61599 .(ז"י´ משנת רבי אהרן עמ)  .בהסתר פנים דההנהגה עם האדם היא מדה כנגד מדה

 61600 

 61601 מאמר שצד

 61602 .(ה"ז ל"ט) ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת

ו "ו באייר ירד להם המן תחילה ובט"שהרי בט? יום´ והלא חסר ל, שנה´ מן מובני ישראל אכלו את ה 61603 

איך נתהפכו , (י"רש) אלא מגיד שהעוגות שהוציאו ישראל ממצרים טעמו בהם טעם מן? בניסן פסק 61604 

? איך נוצר מחומר גס יצירה רוחנית אור עליון? איך נעשה מזון גשמי למזון רוחני? העוגות הפשוטות למן 61605 

 61606 ?לחם אבירים מזון שמלאכי השרת ניזונים הימנו, אכל גשמי למאכל שמימיאיך נעשה מ

ודרגתה היא כמו , הופך מאליו לעיסה אחרת, משמע מכאן כי לחם הנאכל בצער ומתוך בטחון בלתי מוגבל 61607 

יוצאת מגדר הגשמיות , עיסה שנילושה בצער ותמימות הדעת, המזון הרוחני הראוי לזון בו את המלאכים 61608 

 61609 .דרגת המן שהוא לחם אבירים מזון מלאכי מעלה, ה עילאיתהפשוטה לדרג

´ לקיים את דבר ה, ה"בני ישראל זכו לדבר זה בשביל הצער ובשביל האמונה שהאמינו למשה רבינו ע 61610 

ש ויאפו את הבצק אשר "כמ, ´פ ה"אלא עשו הכל כפי שציוה אותם משה ע, תיכף ומיד ללא הכנה מיוחדת 61611 

י מגיד שבחן של ישראל שלא "מפרש רש, א חמץ וגם צידה לא עשו להםהוציאו ממצרים עגות מצות כי ל 61612 

והוא שמפורש בקבלה זכרתי לך חסד נעוריך , אמרו היאך נצא למדבר בלא צידה אלא האמינו והלכו 61613 

 61614 .אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה

, הטבע של האדם מתקומם נגדכיון ש, בזריזות היא דרגה רוחנית גבוהה מאוד´ המסירות להתייצב לדבר ה 61615 

ואולם בני , הוא מסית את האדם להתמהמה ומיסב דעתו על הפרידה מרכושו ומולדתו שרגיל היה בו 61616 

ובשביל זריזות זו לקיים את דבר , ה"והישוו את עצמם לרצון הקב, ישראל כופפו לגמרי את טבעם ורצונם 61617 

וטעמו בו טעם מן , אכל מלאכי מעלהעד לדרגת מ, זכו שלחמם נעשה סמל השלימות הרוחנית הזכה´ ה 61618 

 61619 .ט שבאכילת המן ניתנה להם דעה עליונה"ש בעה"וכמ, שהיה בו דעת אלקים

מעורב , האור הרוחני שהוא בלתי טהור ובלתי מזוקק, (ג"משלי י) אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך 61620 

הברית שכרת , לעדהולך ומתגבר ומתקיים ´ אבל אור ה, בחומר גשמי והנאה טבעית הריהו כבה וכלה 61621 

את , (ח"י קרח י"רש) כברית הכרותה למלח שאינו מסריח לעולם, ה עם אהרן היא ברית מלח עולם"הקב 61622 

ולכן נכרתה ברית מלח לרמז שהברית היא נצחית שאינה , הרוחניות מסמל דבר שאינו כלה ואינו מתליע 61623 

 61624 .נפסקת לעולם

ולא היה , ינו שהאש דולקת בו ביום ובלילהמזבח זה נס גדול נעשה בענ, ועשית את המזבח עצי שיטים 61625 

ומן הנסים שהיו במקדש הוא שמעולם לא כיבו גשמים אש של מזבח , העץ נשרף ולא היה הנחושת ניתך 61626 

 61627 .(´רבינו בחיי תרומה ח) והיה מונח בעזרה במקום מגולה כדמיון חצר המשכן במשכן, זה

, ה משה מה אתה מתיירא"ל הקב"א, ובמדרש רבה משה היה מתירא שמא ישרוף האש את העץ שבמזבח 61628 

ולא עוד אלא שהיית בא אצלי , למד ממך כשנכנסת לתוך ערפל של אש והיית מהלך בין גדודין של אש 61629 



אש אוכלה הוא ´ וכבודי אש אוכלה הוא שנאמר כי ה, שנאמר ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלקים 61630 

לא הנחושת ניתך , ל המזבח לא תכבהפ שכתוב בו אש תמיד תוקד ע"אף מזבח הנחושת אע, ולא נשרפת 61631 

 61632 .(א"תנחומא תרומה י) ולא העץ נשרף

´ כי שניהם נבראו מדבר ה, במושג הרוחני הוא כאש ואין אש שורפת אש, גם העץ שהיא יצירה ובריאה 61633 

לא צורת צמחים ולא , לא צורת אש ולא צורת מים, ה"אין מושגים של צורות בפני הקב, והוא ציוה ויעמוד 61634 

לא זה מזיק את זה ולא , ה עושה שלום ביניהם במרומיו"מיכאל מים וגבריאל אש והקב, חייםצורת בעלי  61635 

כי שניהם מרועה אחד נתנו ושניהם , לא המים מכבים את האש ואין האש שורפת את המים, זה את זה 61636 

אינו כלה ´ ודבר שנוצר מדבר ה´ הלא דברי כאש נאום ה, מזווגם ומאחדם´ נבראו ורצון ה´ מדבר ה 61637 

 61638 .ולםלע

מכאן אמרו האש של מעלה מעלה לולבין ושורפת ואינה אוכלת , והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל 61639 

´ ופי, (´י´ ר ב"שמו) האש של מטה אינה מעלה לולבין והיא אדומה ואוכלת ואינה שורפת, והיא שחורה 61640 

בחלקיו ולכן לא ל משום דאש של מעלה לא יתעצם ולא יתחבר בשום עצם חומרי ולא יתערב "י ז"האר 61641 

, ויכנס בכל חלקי העץ ויתערב בו ויכלהו, כ אש של מטה יתעצם ויתערב בכל החומרים"משא, ישרפוהו 61642 

לכן היא מתקיימת לבדה ואינה מעורבת עם העצמים , האש של מעלה טהורה מכל זיק של חומר פשוט 61643 

 61644 .לכן היא שורפת ואינה אוכלת, החומריים

, אמרו תלמידיו כלום יכולים לשרוף אש הלא אש אינה נשרפת, ל"ם ז"כאשר שרפו את חיבורי הרמב 61645 

´ ואתה ה, כולם כבגד יבלו וכעש תאכלם, וכל כלי יוצר עליך לא יצלח, ´הלא כה דברי כאש נאום ה 61646 

מוגבלים הם , כל עניני הטבע וכן גם החכמה המעורבת עם סייגים בלתי טהורים, תשאר לעולם לנצח 61647 

 61648 .(אור חדש)  .ובמקום והם כלים ודועכיםמוגבלים בזמן , בכמותם ובאיכותם

 61649 

 61650 מאמר שצה

 61651 .(´ז א"שמות י) ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין ויחנו ברפידים 

, (ירושלמי סוף ברכות) ל אם ראית דור שמתרפים בדברי תורה עמוד והתחזק ואתה נוטל שכר כולם"אז 61652 

בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי  וכתיב והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעות 61653 

ונבחרו לעולם לעבודת , כל בחירת שבט לוי היה מכח ויאספו אליו כל בני לוי, (ד"יחזקאל מ) לשרתני 61654 

וקאי על כל שבט לוי כמפורש , וכאמור יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, המקדש וגם לתורה 61655 

 61656 .(ג"ב י"י´ ג הל"הלכות שמיטה ויובל פי) ם"ברמב

דלכתחילה מצוה היא דבכל סנהדרין יימצאו גם , (ב"ב סנהדרין ה"פ) ם"ספרי ונפסק ברמבומפורש ב 61657 

וכתיב ויהושע וכלב חיו מן , והכל מכח ויאספו אליו כל בני לוי שנתחזקו בזמן של רפיון, כהנים ולויים 61658 

זכה , (.ו"חגיגה ט) וכן אמרו, שנטלו בארץ גם חלקם של מרגלים, (7ז"ב קי"ב) ל"האנשים ההם ואמרו ז 61659 

 61660 .ע"נוטל חלקו וחלק חבירו בג

והמתחזק בזמן , חדא דתכלית הבריאה ועצם קיומה היא התורה, פנים´ והטעם שנוטל שכר כולם הוא מב 61661 

, ה בעולמו"ועל ידו מתקיים רצון הקב, של רפיון הוא המקיים את הבריאה וכל העולמות והשפע הכללי 61662 

ומשה רבינו הוצרך להתפלל על יהושע , שמתרפיםשהרי צריך התאמצות יתירה בדור , והשני מצד העמל 61663 

 61664 .יה יושיעך מעצת מרגלים

וגם שהמתחזק בזמן שמתרפים יש בו גדר , מאי טעמא נוטל חלקו כי על ידו הוצרך לעמל ההתאמצות 61665 

ועוד שבדור שמתרפים בדברי תורה עולה , דיוצא מכלל ההנהגה הבהמית של רוב האנשים, התחדשות 61666 

עד , וכל שכן התורה שהיא יקרה בעצם, שהרי כל דבר שהוא מועט שוויו עולה ,למאוד ערך לימוד התורה 61667 

 61668 .כמה תגדל חשיבותה בעת שאין חזון התורה נפרץ

אך תכלית העמל הוא עמל , כל עניני העולם הם גם כן בעמל, אדם לעמל יולד והיינו לעמלה של תורה 61669 

המקבל עליו עול  (ג"אבות פ) ש"כמו, ובאמת כל עמל במילי דעלמא הוא במדה שחסר עמל תורה, התורה 61670 

ובזוהר הקדוש פירש בקרא וימררו את חייהם בעבודה , תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ 61671 

 61672 .ובלבנים זה ליבון הלכה, ו"בחומר זה ק, קשה זו קושיא

 61673 דעבור שלא עסקו, דהכוונה היא דהיה בשעבוד מצרים מדה כנגד מדה, ל"ל דיסקין זצוק"ופירש הגרי

וכמאמרם הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועול , בקושיא העבידום בעבודה קשה וכן כולהו 61674 

וכל הענינים הגדולים , וכתיב אם בחוקותי תלכו ופירשוהו בתורת כהנים שתהיו עמלים בתורה, דרך ארץ 61675 

פשוט דזהו החסד אך , ולכאורה הלא עולם חסד יבנה, ב וארץ ישראל נקנים ביסורים דוקא"תורה עוה 61676 

 61677 .הגדול ביותר

ז "ע) ´ובגמ, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעין ממני, כ והתהלכתי בתוככם"ואמרו בתו 61678 

הרי , ל אתון איתא עליכון אימתא דמלכותא"א, ג בעלמא דאתי"דשאל השר לרב אית לכו כה (.ה"ס 61679 



ואחרי דהעמל גורם שלא יהיו , עונגוהעמלות בתורה גורמת שלא יתבטל ה, דהאימה מבטלת התענוג 61680 

דתכלית העבודה שלא יהיה נהמא , ל"וזהו הגדר מה שאמרו הקדמונים ז, מזדעזעין הרי זהו הטוב האמיתי 61681 

 61682 .דכיסופא

ח המכתתים "וכמו שאמרו ת, בעניני צער´ ב, ביגיעת כל הכוחות´ א, והנה עמל התורה הוא בכמה פנים 61683 

והוא העיקר בשלילת הרצונות ורדיפת ´ ג, שינה מעיניהם רגליהם מעיר לעיר ללמוד תורה ומנדרים 61684 

יתפלל על אכילה ושתיה שלא יכנסו , ל עד שיתפלל אדם על דברי תורה שיכנסו לתוך מעיו"ואחז, החומר 61685 

וצריך לזה עמל , ומכלל זה שלא ימשך אחרי ההשקפות וההנהגות של ההדיוטות שבסביבתו, לתוך מעיו 61686 

 61687 .רב

הרי המתבונן ישאב חיזוק , עלתו של המתחזק בזמן שבסביבתו שורר רפיוןומעתה לאחר שגדול שכרו ומ 61688 

ואף כי ודאי צריך להצטער על , י הרפיון"דהלא זוכה במדרגה חשובה דוקא ע, גדול מהרפיון שבסביבתו 61689 

 61690 .וכדרך שר הנלחם מלחמת המלך דצריך לבקש ולרצות הצלחת כולם ושכולם ילחמו במסירות, הרפיון

ז לא ישיג המלך את "אף שעי, יצטיין במערכה ולא איכפת ליה אם האחרים מתרפיםואם ירצה שרק הוא  61691 

מ כל כוחותיו צריך "מ, אלא צריך לשאוף להצלחת כולם, אינו נקרא כלל עבד המלך, נצחונו על אויביו 61692 

ובראותו , אם על כוחותיו הוא0כי 0בעלים  0איננו 0הרי0כי  0,עליו 0להשקיע באחריות המוטלת 61693 

אלא אדרבא , הרי מצד האהבה והמסירות למלך אין זה מרפה אותו, בים למלך ומורדים בושמתרבים אוי 61694 

 61695 .הם גורמים שיתחזק יותר לכבוד המלך

אין זה אלא משום שהוא שקוע באהבת עצמו ונמשך בטבעו אחרי , והנמשך אחרי סביבתו ומתרשל כמותם 61696 

ך המתבונן ועושה חשבון אמיתי יגיע א, וגם מרצונו למצוא חן בעיני הבריות בזה שיתדמה להם, הסביבה 61697 

יוכל להשיג מעלות גבוהות ולזכות , כי אדרבא עקב ההשחתה והשפלות של הסביבה, לתוצאות אחרות 61698 

אף שלא היו דברים הראויים , וכענין בני ברזילי הגלעדי שזכו בשביל המתנות שהביאו לדוד, לשכר כולם 61699 

 61700 .וזכו עבור דברים קטנים לפי הערך, ות שאניאך הואיל ודוד היה אז בגל, לעלות על שולחן מלכים

וראוי לדעת שכשם שבדור שמתרפים , ז בדורנו הירוד אפשר בהשתדלות מעוטה לזכות להרבה"כן בזה 61701 

כן בזמנים של רפיון נחוצה התחזקות ביותר וחשובה היא , חייבים להתחזק וזוכים עבור זה להרבה שכר 61702 

 61703 .(ג"ע´ אהרן עמ´ משנת ר)  .למאוד וגדול שכרה

 61704 

 61705 מאמר שצו

 61706 .(´ז א"שמות י) ויסעו כל עדת בני ישראל ואין מים לשתות העם וירב העם עם משה ויצמא שם העם למים

והביאור בזה דהנה , והרי זה הכרח גמור לקיומם, למה לא ניתן להם מים לפני שצמאו וצעקו אל משה 61707 

מלבד היותה ´ ובות הבורא יתוענין הכרת ט, ש ושהכל מאתו"תכלית הבריאה היא שנכיר טובות הבורא ית 61708 

ת "והיא עצם ידיעת השי, עוד יש בה תכלית עיקרית ונעלה יותר, מדה טובה אמיתית ומחוייבת מצד עצמה 61709 

שידיעה זו מלבד היותה יסוד המצוות וטהרת הלב וסיבה , והשגחתו וההכרה כי הכל ממנו בהשגחה פרטית 61710 

 61711 .הרי היא עצמה התכלית, ת"לבטחון בהשי

ה לתכלית "הרי דאפילו רשעים העמידם הקב, (´שמות ט) עבור זאת העמדתיך למען תדעש ואולם ב"וכמ 61712 

י "כי ע, י הכרת טובות הבורא מתחזקת הידיעה הזאת"וע, כי האדם נברא להכיר ולידע, הידיעה הזאת 61713 

, ומתחזקת הידיעה הזאת בלבבו´ ת הרי הוא רואה את עצמו קשור אליו ית"ההכרה הברורה שמקבל מהשי 61714 

 61715 .ההשבה אל הלב שעליה נאמר וידעת היום והשבות אל לבבךוזוהי 

, וההכרח שתהיה קבועה כמו השגה חושית, וקביעת הידיעה הזו בנפשותינו יש לה דרגין לאין שיעור 61716 

וגם אמיתתה היא יותר , כי הדעת נכבדת יותר מהשגה חושית, והרבה יותר מזה עד שתהא בבחינת דעת 61717 

ויסוד הדעת הוא בענין , רגת האדם היא לפי מדרגת הדעת שבוומד, מהשגת החושים העלולים לטעות 61718 

 61719 .וצדיק באמונתו יחיה והיא התכלית בעצם, האמונה שהיא כיסוד לכל התורה כולה

ולא רק , אנו מרגישים יותר בקבלת הטובה אחרי שנצטערנו הרבה בהעדרה, והנה בענין הרגשת הטובה 61720 

 61721 ש הכוזרי"גשת הטוב אינה אלא בהרגשת היפוכו וכמאלא שעצם הר, בנוגע להכרת הטובה לנותנה הוא כן

כי יכיר האדם שאין זה מוכרח מצד המציאות שיקבל , בטעם שחייבו חכמים ברכות הנהנין, (ז"י´ ג) 61722 

ז לא רק שמכיר טובה "ועי, על הטוב´ וחייב ליתן ברכה והודאה לו ית, ´הטובה והכל הוא חסד מהבורא ית 61723 

 61724 .ם הטובה באמתז מרגיש בעצ"אלא שעי, ´לנותנה ית

ורק אם מרגיש כי הכל חסד גמור מאתו , ת אם אינו מרגיש בגוף הטובה וההטבה"א להכיר טובה להבוי"א 61725 

הרי אין , והנה ההולך במדבר וכלו מימיו והמציאו לו בדרך פלא קיתון מים, יכול להכיר טובה כראוי´ ית 61726 

אינו מכיר טובה במדה זו והוא , ואילו הנמצא בישוב ושותה מים לצמאו, לשער גודל שמחתו והודאתו 61727 

הרי היה צמא , ה עולמו בכל שעה"ואילולא חידש הקב, והרי הכל נהיה בדברו, רחוק בתכלית מהכרה כזו 61728 



מ קשה על האדם להכיר "מ, ובמה נגרעה הטובה אם המציאוה לו בשפע ושלא יצטער, בישוב כמו במדבר 61729 

 61730 .שבאה אחריו ומכיר טובה לבעליה ורק כשהוא מרגיש את סבל ההעדר הוא מרגיש בטובה, זאת

לא במאכל ולא במשקה ולא , והנה יציאת מצרים וכל ההנהגה הנסית במדבר שלא היה שום ענין טבעי 61731 

הרי תכליתן היה לנטוע לדורות ענין , ומוקפים היו בענני כבוד ועמוד אש, שמלתך לא בלתה, בבגדים 61732 

וגם לאחר כל הנסים והנפלאות ביציאת , וראוכי גם ההנהגה הטבעית היא מחודשת מהב, ההשגחה הפרטית 61733 

שנה כדי להשריש בהם היטב הדעת ´ ה את עם ישראל בהנהגה זו מ"הנהיג הקב, מצרים ובים סוף 61734 

 61735 .והאמונה בזה

היה מוכרח שיצמא , אך כדי שתהא ההכרה בתוקף כראוי, ולזה בענין הבאר אף שהיה נס גלוי בתמידות 61736 

ותחקק יותר בנפשם הכרת , בקבלת הטובה ירגישו בה ביותרכ "כדי שאח, העם למים וירגישו ההעדר 61737 

כדי שתהא הרגשה חזקה וגדולה בענין הכרת הטוב , נמצא שמה שהוצרכו להעדר מקודם, ההשגחה 61738 

והרגש הכרת הטוב , י הציפייה הגדולה למים ועצם הפחד מות נקבעה הידיעה אצלם כראוי"שע, לבורא 61739 

ועוד שתהיה מבוררת ביותר ההנהגה של השגחה , יעהמחזק את הקשר למיטיב וממילא מתחזקת היד 61740 

 61741 .פרטית וכי אין עוד מלבדו

כי מלבד חולשת ההכרה , ומה שהיה צורך כל כך הרבה נסים וגילויים כדי להשריש לדורות ההכרה הזאת 61742 

וכן מה שרואה מסביבו ריבוי עניני , הרי עצם ענין הבחירה שניתנה לאדם, בכלל בענינים רוחניים 61743 

וגם ישנה הנהגה שבדרך שאדם רוצה , גם מה שהוא מורגל בתחבולות והשתדלות בעניניוו, השתדלות 61744 

, ומתעלמת ממנו ידיעת העיקר והיסוד, כל זה מגביר את החושך וההטעיה מאוד, ללכת בה מוליכין אותו 61745 

וכל העם למגדול ועד , ולזה באו הנסים והנפלאות שביציאת מצרים וההנהגה הנסית במדבר ובפרסום רב 61746 

 61747 .כדי לקבוע הידיעה האמיתית לדורות, ן חיו בזהקט

ה מתאוה לתפילתן "לפי שהקב, דלפיכך האבות לא היו ראויין להוליד מתחילה, (7ד"יבמות ס) ל"ואמרו חז 61748 

תהא הידיעה מההשגחה , ויש לפרש על דרך זה דאחרי שירגישו בחסרון ויתפללו על זה, של צדיקים 61749 

וגם להם עם גודל קדושתם , בתפלתם מה שהוא נגד הטבעאחרי שהשיגו , הפרטית בתכלית השלימות 61750 

י תפלה מחזקת "כי ההתקרבות היוצאת מהשגת המבוקש ע, והשגתם תהיה מזה תועלת לחיזוק הידיעה 61751 

 61752 .הידיעה ביותר

מן ההכרח הוא להכיר בטובות הבורא הן הכוללות והן , ולפיכך גם להגיע לוידעת היום והשבות אל לבבך 61753 

י "ולהכיר ביותר את החסדים הרוחניים והטוב האמיתי שהנחילנו ע, אין שיעורא עד "המיוחדות לכאו 61754 

וגם יבין שבעצם , ולהגות בתורה´ וגם את טובתו הפרטית של כל יחיד שזכה להסתופף בחצרות ה, התורה 61755 

ובזה יכיר ביותר את הטובות ואת המטיב ויהיה , והכל רק טובה וחסד מאת הבורא, אין מגיע לו שום דבר 61756 

 61757 .(ג"י´ משנת רבי אהרן עמ)  .חלקושמח ב

 61758 

 61759 מאמר שצז

שמות ) ´וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את ה 61760 

 61761 .(´ז ב"י

כ הרי יכלו לכוון "א, הלא המן היה מספק לבני ישראל את כל הטעמים שבעולם, ולכאורה קשה להבין 61762 

והלא ? וכן גם כאשר ביקשו בשר לשם מה ביקשו זאת, יו משיגים זאתשיהיה להם במן טעם של מים וה 61763 

ולא רק פעם אחת שיספיק לכל , אכן תכלית ירידת המן כל יום? יכלו לכוון ולמצוא טעם של בשר במן 61764 

ולחדד את שכלם במחשבת , זה היה כדי להביא את בני ישראל שיכוונו את לבם לשמים, ארבעים שנה 61765 

יתחזקו במדת הבטחון ויתקרבו , שיראו בירידת המן מהשמים וטעמו המיוחד י ההשגחה"וע, מדת הבטחון 61766 

 61767 .לאביהם שבשמים

אבד להם טעם , נתרגלו כבר לתופעה הנסית הזאת, אולם כיון שעברה תקופה שהמן ירד דבר יום ביומו 61768 

 61769 כטבע האדם שאינו יודע שעליו, ירידת המן נעשתה לגביהם כמין ענין טבעי, החידוש ורגש ההתפעלות

או כמו שהוא בטוח תמיד בלילה , להודות שיש לו ידים ורגלים וכל שאר האברים שלמים ובריאים 61770 

כן גם היה בענין המן שזה נעשה להם טבע , שלמחר בבוקר תזרח השמש ואין לו בזה כל ספק ופקפוק 61771 

 61772 .והיו בטוחים כי כמו שירד להם אתמול כן יוסיף וירד למחר, והרגל

שירגישו שהם , את טעם המים וטעם הבשר כדי שיכוונו את לבם לשמיםה מן המן "ולכן הוציא הקב 61773 

ובידוע שבכל נסיון , אולם הדבר היה להם לנסיון, וכך תתחזק האמונה אצלם, ה"זקוקים וצריכים להקב 61774 

ואם אינו מתגבר הנסיון גורם לו ירידה , אם האדם עומד בו הריהו מתעלה מהנסיון ומתחזק במדרגותיו 61775 

במקום , גם בני ישראל נפגעו מהנסיון וירדו למדרגה נמוכה עד שבאו בריב עם משה ,במידה שאין לשער 61776 

 61777 .שיכלו להתעלות ולהשיג מדרגה נוספת



כדי ? בבינה´ ה את שער הנ"ולמה חיסר לו הקב, ט שערי בינה"ל כי השיג מ"על משה רבינו אמרו ז 61778 

 61779 ה את שער החמישים"לו הקבכדי לקיים מצוות האמונה חיסר , שיהיה לו עוד מקום לעבוד על אמונה

כדי שיאמין , ה מחסר את האדם קמעא מן ההכרחיות שלו"שהקב, וכן הוא בכל הענינים, (ל"ס זצ"ריב) 61780 

 61781 .ולא יתרעם אלא יקבל הכל באהבה´ בה

לאלים באו ממרה מקום שם לא יכלו , ל"פירש החפץ חיים זצ, ויבואו אלימה ושם שתים עשרה עינות מים 61782 

עד כי מצאו לנכון לנוח באלים כמה ימים , ובעוד כברת ארץ היה כבר מים לרוב, לשתות מים כי מרים הם 61783 

, יום´ ועיין אבן עזרא שבמרה ישבו יום אחד ובאלים התעכבו כ, בשביל המים מה שלא עשו כן במרה 61784 

שהרי אילו ידעו בני ישראל בעומדם , האדם ראייתו מצומצמת ובשביל זה הוא מתלונן תמיד ומלא טענות 61785 

כי הלא מרחק קצר אל המים , לא היו באים להתלונן על משה מה נשתה, יש מים באלים הסמוכה במרה כי 61786 

 61787 .שבאלים

וכל , כי פעם אחת בקעו חיילים לוחמים בפומבדיתא ויחרדו מפניהם, (ו"חולין מ)א  מסופר בגמר 61788 

שני ובתוך הבורחים היו , התושבים ברחו מן העיר ויעזבו את הבתים ואת כל רכושם וכל אשר להם 61789 

דעו לכם כי מה שאמרו שהכבד , ובנוסם פגע בהם רבי זירא ואמר להם ערוקאי, חכמים רבה ורב יוסף 61790 

 61791 .כי הכבד והמרה דבוקים זה לזה, דוקא אם כזית זה נשאר במקום מרה, שנשאר בו כזית כשרה

 61792 שלא מצא מקום ושעה להודיע דין זה אלא רק, וראיתי בתורה תמימה על התורה שתמה על רבי זירא

והלא נקל לשער את המהומה והבהלה , בשעה שהוא רואה אותם כבורחים הם ומשפחותיהם וכל בני העיר 61793 

מה , כלום לא מצא לו רבי זירא זמן אחר להורות להם דין אחד זה בהלכות טריפות, והצער שאחזו בכולם 61794 

 61795 .שאינו נוגע בכלל כעת הלכה למעשה

כדי לחזק את רוחם שלא יתיאשו מן , צבם אזאולם אפשר לבאר כי הוראת הלכה זו היתה נוגעת למ 61796 

בגמרא מבואר כי טעם הדבר שכזית , רמז להם כי מתוך הצער והצרה תצמח להם הישועה, הפורענות 61797 

דטבע , (´ברכות ס) ש"משום שהכבד שואף את חיותו מן המרה כמ, הנשאר צריך להיות דוקא במקום מרה 61798 

ולכן אם הכזית הזה נשאר סמוך למרה נחשב , אותוהכבד לרגוז ולכעוס והמרה זורקת בו טיפה ומרגעת  61799 

דוקא היא בכוחה לתת את החיות לכבד הדבוק , למרות שהמרה טעמה רע ומעורר גיעול, כאילו חי כולו 61800 

 61801 .בה

כי מתוך הצרה המרה , שיהיו מחוזקים ברוחם שלא יתיאשו מן הרחמים, וזה שבא רבי זירא לומר להם 61802 

כאשר יבטח , המציא מזור מתוך המכה עצמה וישועה מתוך הצערת ל"כדרכו של השי, תבוא להם הישועה 61803 

כי אז , ומאתו ומגזירתו מתנהג העולם, ובהשגחתו´ ת וידע כי כל הנעשה בעולם הוא יד ה"האדם בהשי 61804 

ל על "א ז"ש הגר"כמ, ולא יאשים את מישהו בתקלותיו ופגעיו, ימנע מלחשוב איזה שהוא רע על הנבראים 61805 

 61806 .שנאת חינם

האם זה שנאת חינם הלא יש לו סיבה שישנא , ע וזלזל בכבודו או שהזיק ממונו וגזל רכושואם חבירו פג 61807 

והסביר כיון אילו הכיר והאמין להבין שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה ? כ מה פירוש שנאת חינם"א? אותו 61808 

היה  אז, ´אמר קלל את דוד והמעליב והפוגע בו הוא רק שליח ה´ והשם ית, עד שמכריזין עליו מלמעלה 61809 

שהרי הכל מכוון , כ שנאה כי זה שנאת חינם"ואף תרעומת לא היה נושא עליו כש, מוותר ולא היה כועס 61810 

 61811 .(אור חדש)  ´מאתו ית

 61812 

 61813 מאמר שצח

שמות ) ´וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את ה 61814 

 61815 .(´ז ב"י

הם , לתת מים בארץ ציה´ הם לא אמרו כי מסתפקים ביכולת ה, ציה י לומר היוכל לתת מים בארץ"וברש 61816 

כי כוונתם היא כמסתפקים בעיקר , והתורה היא שפירשה דבריהם אלה, אמרו רק תנו לנו מים ונשתה 61817 

´ ואתחנן על הפסוק לא תנסו את ה´ ן פ"ועוד יותר משמע כן ברמב, ן"וכן נראה כאן ברמב´ יכולת ה 61818 

שירדה תורה לסוף , ´כי בדבריהם תנו לנו מים עברו על לא תנסו את ה ,אלהיכם כאשר נסיתם במסה 61819 

 61820 ?ולכאורה היכן המשמעות מבקשתם על מים לענין של נסיון, בקרבנו´ דעתם כי כל כוונתם לאמר היש ה

כי הוא שופך , כי ודאי הנצרך לדבר ומתפלל עליו טוב הוא ומשובח, ן שם הוא"ואשר נראה מדברי הרמב 61821 

אבל אחרת הוא , הוא מקוה כי יחוננו ויתן לו כמשאלותיו´ ולישועת ה, ום ומגיד צרתושיחתו לפני המק 61822 

ומתנאי העובד , תולה במעשיו כי עובד הוא, באיש הבא כמבקש ותובע בטענה כאילו מחויבים לתת לו 61823 

, איש כזה כל עבודתו היא עבודה תלויה ולא ודאית כלל? ואיה הפרס שלו, שנותנים לו פרס עבור שימושו 61824 

ואם לא יתן , בקרבנו לתת כבקשתו כי אז אכירהו ואלך אחריו´ ולפי עומק דעת תורה הוא אומר היש ה 61825 

 61826 .בקשתי כי אז אעזבהו



שבעמקי לבבו הנהו עובד עבודת ספק ולא , התורה עמדה על סוף דעתו של אדם העובד על מנת לקבל פרס 61827 

כי אין האדם העובד , ונעבור על מצוותיוואם לאו נכפור בו , אם יתן מים נאמין בו ונעבדהו, עבודת ודאי 61828 

אך כיון שיש גם , ´שהוא בין כך ובין כך עובד את ה, על מנת לקבל פרס כמו שנראה בסקירה ראשונה 61829 

השכר הוא , כלל´ לא כן הדבר האיש הזה באמת אינו עובד את ה, הנה הוא מקוה אליו´ שכר בעבודת ה 61830 

אלא שממילא דרך , שכר הוא יעבור ואם לאו לא יעבוד כי על כן אם ישנו, האדון שלו ואותו הוא שעובד 61831 

 61832 .´אגב הוא משתף גם רצון ה

וכשיבואו , כי עיקר אמונתו ועבודתו על השכר היינו המים שבקשו, האיש הזה אין עבודתו בתורת ודאי 61833 

אך רק כענין צדדי כענין , אשר על ידו נתגלגל הדבר טוב ויחיל´ אז גם ה, המים כשתתמלא בקשתם 61834 

ש ויקרא שם המקום ההוא "כמ, כי עבודה על מנת לקבל שכר יוצאת מאמונה חלושה, לא יותראמצעי ו 61835 

 61836 .בקרבנו אם אין´ לאמור היש ה´ מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את ה

בקרבנו לעשות לנו ´ שלא תאמרו אם יש ה, פירוש כאשר נסיתם במסה, ואתחנן´ ן בפ"הוא לשון הרמב 61837 

שאם יראו , כי הכוונה שם כך היתה, יותנו עובדים לפניו ונשבע לחם נשמור תורתואו שנצליח בה, נסים 61838 

ואין , כי אין ראוי לעבוד השם על דרך ספק, שהשם יתן להם מים בנס ילכו אחריו במדבר ואם לא יעזבוהו 61839 

ש אל לנו לפר, ´הוראת מלת נסיון אין הכונה נסיון ובחינה על יכולת ה, ראוי לעבדו על מנת לקבל פרס 61840 

 61841 .חלילה כפשוטו

וכבר האמינו אמונה שלמה בכל הנסים שראו במו , הלא כבר נאמר עליהם וירא ישראל את היד הגדולה 61842 

, הכונה על בקשתם אם יתן ואם לא יתן, כאשר נסיתם במסה´ והאזהרה של לא תנסו את ה, עיניהם 61843 

תפלתו של בן , ליםוהתורה היא שמצאה בעומק עומקם איזה שהוא פגם בעבודתם על בקשתם ולא כמתפל 61844 

כי היא עבודה תמה ולא תלויה , והוא סודה של תפלה וסגולתה, ישראל היא רק בקשת רחמים ותחנונים 61845 

 61846 .כלל וכלל

כי , נראה כי בקרה אותם התורה בצד אחר, י מה תנסון לומר היוכל לתת מים בארץ ציה"והנה מדברי רש 61847 

והענין הוא כי אחרי שתפילה , ´יקר יכולת הבתוך דבריהם אלה מונח עמוק עמוק גם היותם כמסתפקים בע 61848 

 61849 .אם כן מה מקום לבקשה, כי בקשתם תנו לנו מים אינה נקראת תפילה, לא היתה כאן

הלא יתן להם גם בלתי , משגיח בתחתונים ויודע כי צריכים הם למים´ ממה נפשך אם מאמינים הם כי ה 61850 

כ בהכרח הוא שבבקשתם תנו לנו מים "א, ה ליתן להם מה תועיל בקשתם"ואם אין ברצון הקב, בקשתם 61851 

היוכל לתת מים בארץ ציה , ויכולתו´ ששם איזה הרהור ופקפוק בהשגחת ה, ירדה תורה לעומק עומקיותם 61852 

 61853 .´והוא ענין הנסיון שהוזהרו עליו לא תנסון את ה? בקרבנו אם אין´ היש ה, או לא

חלילה צרכי האדם ´ נעלם מאת המה מקום לתפילה וכי , אמנם גם בתפילה כבר רבים מתקשים ושואלים 61854 

כי התפילה היא כבן , ולא הרי בקשה כהרי תפילה, אלא כאמור שחלוקים הם הדברים? ומה שטוב לו 61855 

, כי בה אדרבה עוד מתקרב לפני האלהים, הוא סודה של תפילה וסגולתה, השופך שיח לפני אביו שבשמים 61856 

 61857 .ר לו היכולת והממשלה ודאי ואין עוד מלבדואש, בה יודע הוא לפני מי הוא עומד לפני מלך מלכי המלכים

ן הנה זו אזהרה על המשמש "לפי דברי הרמב, הנה לנו שני פירושים בענין הנסיון שמוזהרים עליו בלאו 61858 

, ´והשגחתו ית´ י הפירוש הוא על נסיון כפשוטו ביכולת ה"ולפי דברי רש, את הרב על מנת לקבל פרס 61859 

וחומר העבודה והזהירות , בין בקשה לבין תפילה, ראל בדבריהםנורא ואיום החילוקים בדקות שנתפשו יש 61860 

 61861 .(דעת תורה)  .ישמרנו´ שבזה ה

 61862 

 61863 מאמר שצט

 61864 .(´ז ו"שמות י) הנני עמד לפניך על הצור והכית בצור ויצאו ממנו מים

מכאן שהמטה היה של מן דבר חזק ושמו סנפירינון והצור נבקע , י על הצור לא נאמר אלא בצור"וכתב רש 61865 

היה זה במשמע שלא נצטרך משה כי אם להניח מטהו על , ביאור דבריו שאילו היה נאמר על הצור ,מפניו 61866 

ולזה נאמר והכית בצור שהצריכו הכתוב הכאה חזקה בצור עד , והכאתו לא היתה נצרכת כלל, הצור 61867 

, קואילו לא היה משה מכה בצור בחוז, י שהמטה היה ממין סנפירינון"ומזה הכריח רש, שיתפוצץ לגמרי 61868 

 61869 .לא היה הסלע מתפוצץ ולא היו יוצאים מים

ואף על פי כן נצטרך משה להכות בחזקה עד כדי התפוצצות , והנה הפיכת צור לאגם מים הלא הוא נס 61870 

ועם , נמצא שהוצאת המים מהסלע עשה משה רבינו על ידי הכאתו, ובלי הכאה לא היה מתהוה הנס, הסלע 61871 

ומעשי , כל הבריאה היא בבחינת הנני עומד לפניך שם על הצור, הכאה זו נאמר הנני עומד לפניך על הצור 61872 

שלהשיג , וכשאין מכים אין יוצאים מים שכך הוטבעה הבריאה, האדם הם כאותה הכאה של משה רבינו 61873 

 61874 .משהו יכולים אך ורק על ידי מעשי האדם

י האדם אינם ומעש, אבל מאידך גיסא השגתו זו על ידי מעשיו היא רק בגדר הנני עומד לפניך על הצור 61875 

הן במשא , וכלל זה הוא בכל המעשים והפעולות הטבעיים הנעשים על ידי האדם, אלא כענין והכית בצור 61876 



, והארץ נתן לבני אדם, (ו"תהלים קט) ועל זה נאמר, ומתן הן באכילתו ושתיתו והן בשאר פעולותיו 61877 

 61878 .שבאופן זה הועמדה והוטבעה הבריאה שהאדם יהיה העושה ופועל הכל

שבני ישראל קבלו , כענין דכתיב זכרו תורת משה עבדי, אמת סוד גדלותו ורוממותו של האדםוזהו ב 61879 

ובודאי , ולולא לימד להם משה את התורה לא היו מקבלים אותה כלל, ממשה רבינו´ ולמדו התורה הק 61880 

אבל מאידך גיסא , ובזה היה נבדל מכל אדם שניתנה תורה על ידו, שבכאן נראה סוד רוממותו של משה 61881 

זהר ) וקולו של משה היה אך ורק שכינה מדברת מתוך גרונו, ה בעצמו"פשוט ודאי שנותן התורה היה הקב 61882 

 61883 .(ב"פנחס רל

היינו שהאדם , שזהו ענין טבע הנקרא אצלנו מאליו, באופן זה צריך להבין בכל מחשבותיו של האדם 61884 

כי אם שכינה מדברת מתוך כמו ששם אין זה , ובכל זאת אין זה כי אם כמו קולו של משה, חושב בעצמו 61885 

ובדרך זה צריך להבין מה הם מעשי האדם בכל , כן בכל פעולות השכל שכינה מדברת מתוך גרונו, גרונו 61886 

 61887 .(ז"א ט"דעת חכמה ומוסר ח)  .הדברים הטבעיים

 61888 

 61889 מאמר ת

 61890 .(´ז ח"שמות י) ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים

בכורות ) פו ידיהם מדברי תורה לכך בא השונא עליהםלפי שר, ל אין רפידים אלא רפיון ידים"ודרשו חז 61891 

ועיניו , אל ההרים לא אכל (ח"יחזקאל י) אנו קוראים, מה משמעותו של רמז זה לפי מושגי התורה, (7´ה 61892 

לנו נראה שהנביא מדבר , ולאשה נדה לא קרב, ואת אשת רעהו לא טימא, לא נשא אל גילולי בית ישראל 61893 

 61894 .ואשה נדה, אשת איש, בודת גילוליםע, כאן בעבירות החמורות ביותר

ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל , ל מפרשים אל ההרים לא אכל שלא אכל בזכות אבותיו"אולם חז 61895 

ואל אשה נדה לא קרב שלא , ואת אשת רעהו לא טימא שלא ירד לאומנות חבירו, שלא הלך בקומה זקופה 61896 

ולמרות התיאורים , ן הנביאים שונה מלשוננוהרי לנו שלשו, (א"סנהדרין פ) נהנה מקופה של צדקה 61897 

 61898 .אין הכונה אלא לפגמים דקים שהם בבואה דבבואה של אותם החטאים, החמורים ביותר

ההולך בקומה זקופה הוא בעינינו לכל היותר , מכאן באיזה חומרה מתייחסת הנבואה אל כל ליקוי נפש קל 61899 

היורד לאומנות חבירו אנו רואים בו ליקוי , םוהנביא מתאר אותו כעובד גילולי, נגוע קצת במדת הגאוה 61900 

וכן הנהנה מן הצדקה , ואילו בלשון הנבואה מכנים אותו כטימא אשת רעהו, בזהירותו בממונם של אחרים 61901 

ז בלשון הנביא הוא כבא אל "ובכ, שהוא דבר גנאי לאדם הגון, י מבאר"שאין בזה אלא פגם דק כפי שרש 61902 

ואם בלשון הנבואה מתוארים פגמים , ת כמה וכמה לשון התורהואם לשון הנבואה כך על אח, אשה נדה 61903 

על אחת כמה וכמה לאלו פגמים דקים מכוונים התוארים בתורה אף , דקים בתיאורים חמורים כאלה 61904 

 61905 .החמורים ביותר

שלמרות שהתורה מביעה אותן בלשון חמורה כגון לא יהיה , ומכאן אנו למדים גם על האזהרות שבתורה 61906 

, או לגניבה ממש, לרצח ממש, אין הכונה רק לעבודה זרה ממש, לא תגנוב, לא תרצח ,לך אלהים אחרים 61907 

ואם האזהרות החמורות שבתורה , אלא אף לאיזה צל של צל שיש לו איזה מגע שהוא עם העבירות הללו 61908 

הרי לאיזה פגם כל שהוא מכוונת התורה אם לא באה האזהרה אלא בצורה , מכוונות לצל צלן של העבירות 61909 

 61910 .ש אם אינה נזכרת אלא ברמז שהוא"כ, קלה

ל פירוש על המושג הנקרא בלשון "אנו מוצאים בדברי חז, ומכאן נבוא להבין את הרמז שבמלה רפידים 61911 

ואומר מי חכם , הנביא ירמיה מתאר את הסיבה שבגללה בא החורבן לישראל, הנביאים עזיבת התורה 61912 

, (´ירמיהו ט) על עזבם את תורתי´ ויאמר ה, רץאליו ויגידה על מה אבדה הא´ ויבין זאת ואשר דבר פי ה 61913 

ה בעצמו שאין מברכים "עד שפירשו הקב, ל דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוהו"ומפרשים חז 61914 

 61915 .בתורה תחילה

ולא יכלו להשיג מה היה חטאן של ישראל שהביא , כלומר שהחכמים והנביאים לא ירדו לעומק הדברים 61916 

הוא גילה את חטאם שלא היו מברכים בתורה , בעצמו הבוחן כליות ולב ה"ורק הקב, עליהם חורבן כזה 61917 

ח מתוך שהן זהירין לעסוק בתורה ורגילין בה אינן "ות, י כשמשכימין לתלמוד תורה"ומבאר רש, תחילה 61918 

 61919 .זהירין לברך

כי להיפך הם היו זהירים , הרי שלמרות שכתוב בפירוש על עזבם תורתי אין הכונה לעזיבת התורה ממש 61920 

ועד כדי כך שהחכמים והנביאים לפי המושגים העמוקים ביותר שבחכמה , סוק בתורה ורגילים בהלע 61921 

ולא בעצם הלימוד אלא , אלא הכוונה לאיזה פגם דק מן הדק, ושבנבואה לא מצאו שום פגם בלימודם 61922 

ובכל זאת משתמש הנביא בתיאור הפגם הדק הזה בלשון , ה עצמו גילה אותו"בברכות התורה שרק הקב 61923 

 61924 .כאילו היה ספר התורה מונח לפניהם והם עזבו אותו ולא רצו לעיין בו, מורה כזאת על עזבם את תורתיח

הרי היה הפגם המרומז , ולפי זה אם היה כתוב בתורה שעמלק בא להלחם בישראל על עזבם את התורה 61925 

ביטול תורה ואם היה כתוב בתורה שבא עמלק על , בזה דק הרבה יותר ממשמעותו בלשון הנביאים כאמור 61926 



, ש אם היה כתוב שרפו ידיהם מן התורה"וכ, היתה משמעותו על פגם עוד יותר דק, ולא על עזיבה לגמרי 61927 

והנה לפי חשבון זה כמה דק הפגם שאף בלשון התורה לא נזכר עליו שום ביטוי על איזה רפיון שהוא  61928 

 61929 .מהתורה

בשם המקום הזה אפשר למצוא אלא ש, רק כתוב שם המקום בו בא עמלק להלחם בישראל הוא רפידים 61930 

אי אפשר להשיג , הרי לפי המושגים שלנו ואף לפי מושגי החכמה והנבואה, רמז שרפו ידיהם מן התורה 61931 

 61932 .ה בדרגתם של ישראל בתורה"איזה פגם משהו מצא כאן הקב, ולהעלות על הדעת כלל

עד , יאה במדה כזאתגרם לבואו של עמלק שפגם בשלמותה של הבר, והנה פגם דק שאין לנו כל מושג בו 61933 

ה שאין שמו "ל שנשבע הקב"ודורשים חז, בעמלק מדור דור´ שהכתוב אומר כי יד על כס יה מלחמה לה 61934 

כלומר שפגם זה פגע בשמו ובכסאו של , (י שם"רש) שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק 61935 

הם ולהשמידם מן שבא עמלק להלחם ב, והפגם הזה הביא עונש כה חמור על ישראל, ה כביכול"הקב 61936 

 61937 .והעונש נשאר לדורות שעדיין קיים עמלק ומיצר לישראל, העולם

ושכל זכירת עמלק לא באה אלא לרמז לישראל , ולא עוד אלא שעלינו לזכור לעולם את הפגם הדק הזה 61938 

ואף בדורותינו שאין מלך בישראל ואין בכוחנו לקיים מצות מחיית , בכל הדורות לעקור אותו מתוכם 61939 

הרי עד כמה , ז עלינו לזכור אותו כדי לעורר אותנו על הפגם הזה של רפיון התורה ולתקן אותו"בכ, עמלק 61940 

ולאלו ממדים איומים מגיעות , דקים למאוד המושגים של אזהרת התורה לא יהיה לך אלהים אחרים 61941 

 61942 .(ב"ב פ"אור הצפון ח)  .הדרישות מן האדם

 61943 

 61944 מאמר תא

 61945 .(´ז ח"ישמות ) ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים

מפני שכל גבורתם של ישראל שמוצאם , הלך להתיעץ עם בלעם והוא יעץ אותו שיוכל להלחם? מאין בא 61946 

, (ט"סנהדרין צ) ל"ומצינו בחז, ואחרי שגם הוא ממשפחתו יכול הוא להלחם איתם, מאברהם אבינו 61947 

וף מלכותא כמו שנאמר אלוף תמנע וכל אל, שעיקר יצירתו של עמלק שנולד מתמנע שהיתה בת מלכים 61948 

ואמרה שאהיה פלגש לאחד , והיא הלכה אצל אברהם יצחק ויעקב שיגיירו אותה ולא קבלוה, בלא תגא 61949 

ובשביל שרחקו אותה יצא , ש ותמנע היתה פלגש לאליפז בן עשו"וכמ, ממשפחת אברהם ומצאה את אליפז 61950 

 61951 .כ"ממנה עמלק שיהיה מיצר לישראל ע

ר "ב) ל"ש ואת הנפש אשר עשו בחרן ואחז"ייר גרים כמכל תעודתם של האבות לג, עד כמה נורא הדבר 61952 

ובודאי בחשבון , והם נתבעים שלא קבלו אשה אחת, אברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים, (ט"ל 61953 

שלפי גודל , ז נשארה תביעה על האבות"ובכ, והנסיון מעיד על זה שהרי ילדה את עמלק, צדק לא קבלוה 61954 

פ עצת בלעם "ובטענה זו בא עמלק ע, ותר מושחת האם של עמלקכוחם היה להם להפוך לטוב גם את הי 61955 

 61956 .ולהחליש בזה כוחם של ישראל, להזכיר עון האבות

גבעות אלו , ל ראש הוא האבות כי מראש צורים אראנו"ואז, ה אמר אנכי נצב על ראש הגבעה"ומשרע 61957 

הלא תמנע אמו ריחקו  ועמלק עומד נגד זה ותובע, ה ומזכיר זכות אבות ואמהות"כ עומד משרע"א, אמהות 61958 

י "איום הוא דין שמים וגודל העונש שבשביל זה כל הדמים הנשפכים מישראל ע, מתחת כנפי השכינה 61959 

 61960 .(ז"א כ"אור יהל ח)  .העמלקים

 61961 

 61962 מאמר תב

 61963 .(´ז ח"שמות י) ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים

ונמסרו לידי מלכות  חרב הבית, כשהתפשטה והתגברה מדת הגאוה בעם ישראל עד כי נתמלאה סאתם 61964 

ל "וכך הורונו חז, בנוסח כחי ועוצם ידי אני ואפסי עוד, אשר מגמתם גאוה וכפירה (זרע עמלק) הרביעית 61965 

המכיר את , החוצפה ילך ויגדל, (ט"סוטה מ)א  שבסופה של מלכות רביעית בעקבות דמשיחא חוצפא יסג 61966 

בעזות כנגד האמת כדי להתגבר על מתחצף ופועל במרד ו, האמת אך מחמת גאותו אינו חפץ להכנע לה 61967 

מדה זו של גאוה וחוצפה כלפי שמיא היא מדת עמלק כמבואר בזוהר דאיקרי כלב ודא , תביעת מצפונו 61968 

 61969 .חציפא מכולהו

כדי לעמוד בנסיון זה של , הריני מוסר אתכם לכלב מיד ויבא עמלק, בקרבנו אם אין´ אתם אמרתם היש ה 61970 

ההולכת ונמשכת מאז חורבן הבית עד , ל מדה כנגד מדה לגלות זוהוכנס עם ישרא, טומאת הגאוה והחוצפה 61971 

בענין טומאתו של עמלק , נסיון קשה הוא להיות בגלות תחת מי שמכיר את רבונו ומכוון למרוד בו, ימינו 61972 

, צווי שלא נאמר על אף אומה משאר אומות העולם, מצינו שהחמירה התורה וחייבה למחותה לגמרי 61973 

יתכן , ´מכל מקום נאמר עליה וידעו מצרים כי אני ה, העדר גמור של רוחניותמצרים שהיא עצם הטומאה  61974 

 61975 .´ומסוגלים הם לבוא לידי הכרת אני ה, שיהיה להם קשר כל שהוא אל הקדושה



בבל , דוקא בארץ ישראל לכן הגרגשי שפינה לאפריקי ניצל, עממין נאמר עליהם לא תחיה כל נשמה´ ז 61976 

´ מלחמה לה, אולם על עמלק גזרה התורה תמחה את זכר עמלק, כלילויון ירדו מגדולתם אך לא הושמדו  61977 

מה נשתנה , ל אין שמו שלם ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק"ואמרו רז, בעמלק מדור דור 61978 

 61979 ?עמלק משאר כל האומות

, ל שר האומה"מדה זו נקראת בלשון חז, לכל אומה יש מדתה המיוחדת אשר היא תוכנה ומהותה הפנימית 61980 

לכן מכל אומות העולם דוקא , שרו של אדום הוא השטן בעצמו, נו כוחה ותוכנה המיוחד של האומהדהיי 61981 

כי הוא מהוה את הניגוד , וקפץ ראשון להלחם בישראל וחירף וגידף כלפי מעלה, עמלק בא ממרחקים 61982 

 61983 .לכן אינו יכול לסבול בעליית כח הקדושה בעולם ובא להלחם בו, המוחלט לרוחניות ולקדושה

כחו הוא כח החוצפה והעזות כנגד הקדושה , הוא שורש הטומאה של כל הגויים, ית גוים עמלקראש 61984 

כל האומות אם יכוונו את מדתם המיוחדת לטוב בכוחם לשמש את , כח זה אין לו תיקון כלל, והרוחניות 61985 

פנים אך על כל , אמנם סיועם הוא חיצוני בלבד, ולההפך על ידי זה לכלי שרת לתכלית הבריאה, ישראל 61986 

אך כח הגאוה , ובזה מעלים ניצוצות הקדושה שבתוכם, וזוהי זכות קיומם, יש להם שייכות מה אל התכלית 61987 

, הוא ניתן רק לנסיון כדי להתגבר עליו ולבטלו, והחוצפה כולו רע ממש ואין לו אחיזה בקדושה כלל 61988 

 61989 .וביטולו הגמור הוא תכליתו ותיקונו

בגלות זו ההסתר והחושך שבאו בעטיו של , המלכות הרביעיתמאז חורבן הבית גדל והלך כח הגאוה של  61990 

מדי דור , ההשקפות החומריות מתגברות ומאפילות על הרוחניות, חטא אדם הראשון הולכים וגדלים 61991 

וכתוצאה מכך מתרבה גאות האדם , מתפתח המדע מתרבות האפשרויות לניצול עולם הזה לתועלת האדם 61992 

עד , סיות על עליונות כח האדם הולכות ומציפות את העולם כולוהשקפות אפיקור, כאילו הכל בידו ניתן 61993 

, זהו עיקר תוכן הגלות של המלכות הרביעית, ותורתו´ כדי יציאה בריש גלי במלחמה כנגד האמונה בה 61994 

 61995 .(123ג "מכתב מאליהו ח)  .ולכן עלינו לדעת שזהו הנסיון שבו צריכים ישראל לעמוד בגלות זו

 61996 

 61997 מאמר תג

 61998 .(´ז ח"שמות י) עם ישראל ברפידיםויבא עמלק וילחם 

מי שסביבתו , אז אדרבה היא מחזקת ומאמצת אותו בשיטתו, הסביבה אם אין ביכולתה לפעול על היחיד 61999 

אז אדרבא מה שהוא רואה את הרע תמיד ממאס את , רעה אבל הוא חזק ואמיץ בדעתו יותר מכח השפעתה 62000 

ובזה ירבה להתחזק , הרע והם לו לגועל נפש כי רואה הוא יותר מחסרונות של, הרע עוד יותר בעיניו 62001 

אז הוא שונא את , כ רשע הנהו"וכן הוא לצד השני מי שסביבתו כולה צדיקים ואעפ, בדרך הטוב אשר בחר 62002 

 62003 .הצדק והאמת שנאה עצומה אשר אין דוגמתה ברשעים אחרים

ו שדר בין שני ויתנבא על עשי, ל יבוא עובדיה שדר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם"אז´ וזהו פי 62004 

כי התוכן של עשיו הוא , הנה שרו של עשיו הוא השטן עצמו, ולא למד ממעשיהם (יצחק ורבקה) צדיקים 62005 

ורק מפני שלא היה יכול לסבול את התגלות האמת , עד כי עמלק נלחם בישראל על לא דבר, השקר והרע 62006 

אלמא דשנאת , ל עמלקבעמלק אין השם שלם עד שימחה שמו ש´ והיינו מלחמה לה, שעשו בני ישראל 62007 

ואיתו לוחמים ואת תכלית הבריאה חפצים ´ אלא ששונאים אותו ית, עמלק אינה בשביל התחרות גשמית 62008 

 62009 .ו"להחריב ח

ורק עשיו , דבר זה לא היה אפשר שיתפתח ברשע פשוט, ועל משיחו´ ואיך נהיתה שנאה גדולה כזה על ה 62010 

על כן כל הצדקות , היו מחנכיו והוא לא למד מהםיצחק ורבקה , הגיע עד כאן יען כי דר בין שני צדיקים 62011 

ונשרשה בו הטומאה עד שבניו עד סוף כל , שראו עיניו וכל החינוך הגבירו בו את העקשנות לצד ההפכי 62012 

אלא מפני שנאת האמת , ז לבד"לא מפני אהבתם את העוה, הדורות לוחמים לבטל את תכלית הבריאה 62013 

 62014 .ואהבת שקר עצמם

הוא רכש לו את הקיצוניות בשנאת , שדר בין אחאב ואיזבל ולא למד ממעשיהם וכן לצד הקדושה עובדיהו 62015 

ראוי להתנבא על עשיו בעל , בעל קצה ההתאמצות לקדושה´ ועל כן עובדי, השקר והתחזקות לצד האמת 62016 

נזרק אל , וכן בכל פעם שהיה צורך לתת אפשרות לצדיק להתעלות במדרגה עליונה מאוד, הקצה השני 62017 

 62018 .ויתאמץ בטוב עד מרום קצו, ותר גרועים למען ילמד מהם את פחיתות הרעסביבת השפלים הי

אלא שמספרים ? למה מתחילין לספר את הגדת יציאת מצרים בזה, ז היו אבותינו"מתחילה עובדי ע 62019 

על כן כשהכיר אברהם את בוראו והשיג את , ז מכמה דורות"כי בהיותו בין עובדי ע, ה"מגדולתו של אאע 62020 

עד כי אמיצות קדושתו היתה , ה אל קצה הקדושה"י זה עלה אברהם אע"ע, כל סביביוהטומאה הנוראה שב 62021 

ומשורש קדושתו יצמח מלך המשיח ותכלית , שבכל הדורות עד סוף הבריאה לא תתבטל עוד, כ"כ 62022 

 62023 .הבריאה בסוף הדורות

וגם עניו  ולהיות בכל ביתי נאמן הוא, ה אדון כל הנביאים שהגיע אל היכולת להוריד התורה לארץ"משרע 62024 

, כל המצב השמימי הזה לא היה יכול להגיע אליו אילו לא התחנך בתוך ביתו של פרעה, מאוד מכל אדם 62025 



ט שערי "כ קרוב אל מקור הטומאה שכל מצרים היו במ"כי אך בהיותו כ, ואילו לא ישב על ברכיו כבן 62026 

קדושה עד כי עלה כ אל ה"זה עצמו דחף אותו כ, ז היינו טומאה עצמה"ופרעה עשה עצמו ע, טומאה 62027 

 62028 .במרומי מעלותיה

אשר משם לקח , ה לישיבה של מעלה"גם ישראל כשהוצרכו להכנה אל קבלת התורה לא שלח אותם הקב 62029 

ושעבוד זה , ט שערי טומאה"אלא לתוך שעבוד מצרים להיות עבדים של בעלי מ, ה את התורה"מרע 62030 

גרמה להם לעלות עד מדרגת קבלת אז תשובה זו שהתחילה מן ההיפך היא ש, ´הביאם אל ויזעקו אל ה 62031 

 62032 .התורה וראתה שפחה על הים

כי בראותנו את האומות עובדי עבודה , וזהו ענין הברכה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו 62033 

וזה יוליד , ת שלא עשה אותנו כמוהם אלא האיר לנו באור תורתו"אנו צריכים להודות הרבה להשי, זרה 62034 

ר יגיענו "בשני יצריך דאפילו יצה, בכל לבבך´ והיינו ואהבת את ה, הבתולא´ בלבנו הכרת טובו ית 62035 

 62036 .(224א "מכתב מאליהו ח)  .´לאהבת ה

 62037 

 62038 מאמר תד

ז "שמות י) ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב ומטה האלהים בידי 62039 

 62040 .(´ט

מבט השטחי נראה שהלימוד נוגע רק לאותם הרי ב, ל ענינים הדנות בגדולי עולם"בשעה שאנו לומדים בחז 62041 

ל אודות גדלותו של "כאשר חוזרים על מאמר חז, וממילא נצבת השאלה מה נוגע הדבר אלי, גדולי עולם 62042 

באותה שעה שואל הלומד את עצמו מה לי , משה רבינו או דוד המלך שכך וכך עשו או שלמידה זו זכו 62043 

 62044 ?קטן כמוניוכי מדרגות נשגבות כאלו דורשים מ? ולמדרגה זו

ומלמדים הם את , ל עליהם תורה הם"והפסוקים ופירושי חז, שאלה זו טעות היא כי הרי התורה נצחית 62045 

ומכאן שכאשר , ואם לא היה בהן כדי להורות עבורנו לא היו ענינים אלה נמסרים לנו, האדם לנצח נצחים 62046 

מלמדים אותנו גדלותן של ל ה"לומדים תורה עם פירושי חז, אנו מוצאים את עצמנו במדרגתנו הנמוכה 62047 

ההקדמה וההכנה הראשונה שעל אדם לידע בבואו ללמוד , הרי שהלימודים כן שייכים עבורנו, גדולי עולם 62048 

אותן מדרגות , אותו לימוד השייך במדרגות נשגבות, שכל הלימודים שבתורה שייכים אליו, תורה היא 62049 

 62050 .שייכות גם במדרגותיו הנמוכות

איזה מטה זה מטה של יעקב שנאמר כי , מציון´ מטה עוזך ישלח ה, (י"קש תהלים "ילקו) ל"איתא בחז 62051 

הוא המטה שהיה ביד משה , הוא המטה שהיה ביד יהודה ומטך אשר בידך, במקלי עברתי את הירדן הזה 62052 

 62053 והוא המטה שהיה ביד דוד שנאמר, והוא המטה שהיה ביד אהרן וישלך אהרן את מטהו, בידי´ ומטה הא

ועתיד , והוא המטה שהיה ביד כל מלך ומלך עד שחרב בית המקדש ונגנז, ח מקלו בידוויק (ז"י´ שמואל א) 62054 

 62055 .מציון´ לכך נאמר מטה עוזך ישלח ה, א"לימסר ביד מלך המשיח ובו עתיד לרדות את עו

מאדם הראשון עד , ענין המטה משמש תדיר את אלה שהיו זקוקים להתגבר ולהתעלות למעלה ממדרגתם 62056 

וכל עבודת האדם היא , ה בעולמו"כי תכלית הבריאה כולה היא המלכת הקב ,משיח דרך כל המלכים 62057 

ה משפיע חסד ורחמים והארת פנים בכל עת ללא "ובספרים ידוע כי באמת הקב, ה על עצמו"המלכת הקב 62058 

אלא מצד , ה המשפיע"אינו מצד הקב, ומה שיש לפעמים זמן של הסתרת פנים, הפסק אפילו לרגע אחד 62059 

 62060 .צמו את הבית קיבול לשפעהאדם הגורם לסלק מע

ואז , שמבטל עצמו כליל למלך מלכי המלכים, י קבלת עול מלכות במידה מוחלטת"וקבלת ההשפעה היא ע 62061 

, אבל כאשר אדם מחשיב את עצמו ואינו מבטל עצמו, אין חוצץ ואין מעכב בעד השפע מן השמים 62062 

כן היא , התבטלות למלכותאז כשם שחוצצת התגשמות זו בפני ה, שהגשמיות שבו גברה על הרוחניות 62063 

 62064 .חוצצת בפני השפע וההארת פנים וממילא שאינו מקבלו

כל מי שבא , כדי לבטל את אותה גשמיות החוצצת בא ענין המטה שענינו מקל רודה המכה על הגשמיות 62065 

כל נקודה של התעלות , אי אפשר לו לעשות זאת אלא אם כן כופה על עצמו את המעלה, לעלות ולהתעלות 62066 

, (.ח"שבת פ) ה עליהם את ההר כגיגית"וכן קבלת התורה היתה באופן של כפה הקב, וקה לכפיהפנימית זק 62067 

כי כל קבלה התלויה , הגם שכלל ישראל התרצה מרצונו ואמר נעשה ונשמע עדיין היו זקוקים לכפיה 62068 

 62069 .רק כפיה היא קבלה על עצמו את אותו ענין של התעלות, ברצון עלולה להתבטל בביטול הרצון

אין לי , במקלי עברתי את הירדן הזה, בכח מה עבר יעקב את הירדן בדרכו ללבן, של יעקב אבינו זה מטה 62070 

על ידי זה היה , ההתבטלות הגמורה של הגשמיות הנשברת באמצעות המקל, מעצמי כלום מלבד המקל 62071 

 62072 כיוצא בזה אנו מוצאים על שלמה המלך שבשעה, בכחו של יעקב להתעלות אצל לבן הארמי במידת האמת

 62073 .שלא איבד מעולם את מידת המלכות על עצמו, (7´סנהדרין כ) שברח ואבד המלכות מלך על מקלו

כל טענותיו של משה מחייבות שלא לקבל את השליחות להוציא את ישראל , הוא המטה שהיה ביד משה 62074 

 62075 כל, ה ראוי אתה לרדות במקל"ל הקב"א, אלא שעליך להתעלות מעליהם ועדיין היה משה מסרב, ממצרים



עליך לסלקם ולהוציא את ישראל ממצרים נגד כל החשבונות , ה היא"חשבונותיך נכונים אלא שגזירת הקב 62076 

 62077 .והטעמים

מי זכאי לתואר מלך זה , וכן דוד וכן ביד כל מלך ומלך, הוא המטה שהיה ביד אהרן וישלך אהרן את מטהו 62078 

, (א"דברים ל) י"ש ברש"ת וכמזו היא מידת המלכו, המקבל על עצמו הנהגה זו של מלכות באופן של מטה 62079 

תביא על כרחם הכל , ה אמר ליהושע כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם"הקב 62080 

ואי אפשר לו לפעול אותה , מי שבא לתבוע מעצמו דרגה גבוהה יותר, תלוי בך טול מקל והך על קדקדן 62081 

 62082 .אם זה בתפילה או בלימוד התורה, בעצמו

ולמחר הוא חוזר , יזוקים שונים ובהתעוררויות שונות ואינו פועל אלא לשעהמנסה לחזק את עצמו בח 62083 

גדולי העבודה היו קונסים את עצמם , מה תקנתו טול מקל והך על קדקדן להכריח עצמו, למקומו הראשון 62084 

ולא לרחם , אנו אין בנו כח אבל אפשר לקנוס עצמו להימנע מהרבה ענינים שאינם מזיקים לגוף, בקנסות 62085 

 62086 .כי אז תשתרש המדרגה למדרגה פנימית, ל עצמנו ולוותר על העדר העליהכל כך ע

בביאת המשיח תשרור המלכות באופן , ועתיד לימסר ביד מלך המשיח ובו עתיד לרדות את עובדי אלילים 62087 

כל , כי ענין ציון הוא מלכות ושם יתגלה מלכותו, מציון´ ז מרמז הכתוב מטה עוזך ישלח ה"וע, זה של מטה 62088 

מבלי הידיעה שהוא מוכרח לא יגיע , והוותרנות שאדם חש כלפי עצמו אינו אלא שפת היצרהרחמנות  62089 

 62090 .לעולם למאומה

ושמעו אותו עורך חשבון השעות של , תלמידי ישיבת רדין סרו פעם לשמוע איך החפץ חיים לומד מוסר 62091 

וכך היה חוזר  ,ישראל מאיר הכהן מה עשית מעשר דקות לפני ארבע עד שעה ארבע, היום וצועק על עצמו 62092 

וכך בראותו את עצמו מוכרח יתעלה , מה עשית באותם עשר דקות! ותובע את עצמו ואומרים שצעק גזלן 62093 

 62094 .יותר ויותר

, אבל כבר הקדמנו כי בהכרח שהלימודים שייכים לכל אחד במדרגתו, למדנו פה אודות אנשים גדולים 62095 

נפשי עוז תדרכי , ות שר בסוף ספרוהבה ונטיל על עצמנו את מידת המלכות ובאופן שבעל חובת הלבב 62096 

כי אז מקבלים הארת פנים , ולא להרפות מלתבוע את עצמו, אשרי אדם עוז לו בך להתלבש בעוז ובגבורה 62097 

 62098 .(ז"מערכי לב קע)  .מן השמים

 62099 

 62100 מאמר תה

 62101 .(א"ז י"שמות י) והיה כאשר ירים ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק

, אלא לומר לך כל זמן שהיו מסתכלין כלפי מעלה, ה או שוברות מלחמהוכי ידיו של משה עושות מלחמ 62102 

מזה אפשר לקבל , (ט"ה כ"ר) ואם לאו היו נופלים, ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים 62103 

את מקור , בכח המחשבה אפשר להניע את העולמות העליונים, מושג ברור על כח המחשבה המתמדת 62104 

 62105 .ש מקיים את מחשבתו ורצונו"הרי הוא ית, נפגשת עם יוצר העולמותוכשמחשבתו , החכמה העליונה

ואם כשרה מחשבתו היא , בשעה שהאדם חי ומתעסק בה בכל הווייתו, ברם מתי יש לה למחשבה אותו כח 62106 

ברגע זה מוכשר הוא לפעול נצורות וגדולות נפלאות , מרוממתו עד גבהי הרוחניות והדבקות ביוצר כל 62107 

עד התהוות , ש"ורצוי הוא בשעה זו להפיק רצון מהבורא ית, ושלמת ומזוככתכי מחשבתו מ, וישועות 62108 

 62109 .ז"מעשים גשמיים של העוה

ומפעילה את , ש"מהותה של המחשבה כל זמן שהיא במלוא תנועתה הרי היא דבוקה ואחוזה בבורא ית 62110 

ם אזי ה, אם הגעגועים אל האלוקות אמיתיים וטהורים הם, העצמים המופשטים והופכתם למעשים 62111 

גם האור , מה שאין כן כשהמחשבה קלושה ובלתי רצינית, מסוגלים להוליד אור אלקי גדול ומבהיק 62112 

 62113 .האלוקי המשתקף לעומת מחשבה כזו אפלולי וכהה עד מאוד

אז הצליחו , ל כל זמן שהיו מסתכלים כלפי מעלה במאמץ של דבקות עזה ואמיתית"וזהו מה שאמרו חז 62114 

והרמת ידי משה ישמש לבני , ת"ר על אויביהם נעשה לרצון השיורצונם להתגב, להתגבר על שונאיהם 62115 

אבל כשנתרפו ידי משה וניטל מישראל הדבקות בו , ישראל למניע התעוררותם ודבקותם בטהרת האלוקות 62116 

 62117 .ממילא נחלשה ונתרפה ההצלחה נגד אויביהם אף במובן הגשמי, ´יתב

כוחה של מחשבת הרע שהופכת לרועץ  כן גם, וככוחה של המחשבה לדבקות יה ולהמשכת החסד והאהבה 62118 

ובכן מה מאויים ! והוא נידון בעצמו לשבט עקב המחשבה רעה שחושב על אחרים, ולמקטרג על האדם 62119 

שנדמה לו שהוא יצליח להגשימם ולבצעם על , הדבר שהאדם בעצמו מסכן את חייו ממש על ידי מזמותיו 62120 

ראשית כל מתנקמת ומשיבה לו כגמולו  ,ולאמיתו של דבר כל מחשבה רעה ומזימת זדון, חיי אחרים 62121 

 62122 !בראשו הוא

הוא הזומם , בו ברגע הוא נידון בזוהמא רותחת בתוך גופו ונשמתו, בו ברגע שהוא חושב על אחרים לרעה 62123 

ודוקא , בה ברגע הוא עצמו מתייסר במכמורת הזדון שהוא חושב לאחרים, והמתכנן תחבולות נגד אחר 62124 

 62125 .ל"הוא מעורר על עצמו דינין ופורעניות ר, שעבשעה שהוא מתמיד ומחזיק במחשבת הר



למעט כבודו לקפח , הרי באותה השעה שהוא מתכנן איך לבזותו ולהקטינו, כשאחד חושב רעה על חבירו 62126 

, וממשיך על עצמו רגשת פועלי און, הוא דבוק וחי במחשבה רעה, פרנסתו או להשיג גבולו וכדומה 62127 

אלא מיניה וביה לוקחים את , עונש חדש תוצאת חטאולא ב, ובאותה המחשבה משתמשים בשמים לדונו 62128 

אותה המחשבה שגידל בראשו , ש תיסרך רעתך ומשובותיך תוכיחך"כמ, מחשבתו לגמול אותה בראשו 62129 

 62130 .היא תתנקם בו בעצמו

ועוד תדע להבין דברי , ל"ל באר השני וז"ל מפראג ז"באר הגולה למהר´ ש סיוע לרעיוני בס"ומצאתי בסד 62131 

כי אין , מה שאמרו כאשר זמם ולא כאשר עשה כי זהו מסגולת המחשבה, הם דברי אמתחכמים העמוקים ו 62132 

ומה שהתורה חייבה את עד , שהרי אין כאן רק מחשבה לבד, ראוי לפי הסברא שיהיה דין עד זומם למיתה 62133 

נהפך אותה המחשבה עליו , היא בשביל שראוי שתהיה המחשבה שהיה רוצה לעשות לאחיו, זומם מיתה 62134 

כ ועשיתם לו כאשר זמם "וכמשה, הוא היה חושב להרגו יהיה נהפך עליו ויהיה דינו להיות נהרגו, בעצמו 62135 

 62136 .לעשות לאחיו

אבל התורה אמרה שאשר חשב לעשות אותה המחשבה נהפך , ולמה הצריכה התורה לתלות הטעם בזה 62137 

ש ישוב "כמ, כי ראוי לפי השכל כי אשר חשב מחשבת און נהפך אותה המחשבה עצמה על החושב, עליו 62138 

שאם אין אותו , משל מי שזורק אבן על דבר אחד, מחשבת המן על ראשו אשר חשב לאבד את היהודים 62139 

 62140 .ל"אזי האבן נהפך על הזורק כי יתהפך האבן עליו עכ, דבר מקבל האבן

שכל מחשבתו של האדם כלפי אחרים הן לטובה ולחסד או , לנו להתלמד מן הרעיון הנשגב והנורא הזה 62141 

כ נתאמץ "ע, בראש וראשונה פועלת את ברכתה או קללתה על האדם המחשב עצמו, למזימה ולנקמה 62142 

שנתמיד , והן ביחסים שבין אדם לחבירו, הן בענינים שבינינו לבין בוראנו, להתמיד במחשבות החן והחסד 62143 

ומתוך דבקותנו במקור הטוב נרבה השלום והקדושה , מבטנו על נקודת החן והחסד שנמצאת בחבירנו 62144 

 62145 .בעולם

עלינו , אל נא נשהה את מחשבת המזימה בקרבנו, ם חלילה יאונה לנו להיאחז באש הקנאה בזולתנווא 62146 

ח שעבר עבירה "אם ראית ת, וזהו כוחו של התלמיד חכם שעליו אמרו, לכבות את אש מחשבה הזרה 62147 

היודע למשול , ח"זהו כשרונו וגבורתו של הת, בלילה אל תהרהר אחריו ביום כי בוודאי עשה תשובה 62148 

חיש מהר ישוב , ואם לרגע קט הוא נדחק ונתעה הצידה, להדריך מחשבותיו במסילה העולה הרמתהו 62149 

 62150 .(תורת הנפש)  .י חרטה ותשובה שלמה"למסלולו הנכון ע

 62151 

 62152 מאמר תו

 62153 .(א"ז י"שמות י) והיה כאשר ירים ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק

אלא אסור לאדם לשהות שלש שעות כפיו ? עמלק עליוורבותינו אמרו במדרש וכי משה היה עושה שיגבר  62154 

ויש לבאר כי מה שאסור לשהות כפיו שלש שעות כדי שהאדם ירענן ויחדש את , ל"פרושות לשמים עכ 62155 

הוא מצטנן , הולך ונחלש אצל האדם רגש לתפלה, י שהיה ארוכה מדי בתפלה אחת"כי ע, רגש התפלה 62156 

 62157 .מהתלהבותו ונעשה לו כהרגל

ולכן צריך הפסקה , הרי עם ריבוי הזמן נחלש הרגש, היה מלא התלהבות והתרגשות אם בתחילת התפלה 62158 

אבל מחמת ריבוי הזמן אין התנועה החיצונית הזאת תואמת , מפרישת כפיו לשמים שזהו אות להתלהבות 62159 

ה לפי רום מדרגתו לחדש את עלייתו "ולכן התאמץ משה רע, את הנעשה בפנימיות ונראית קצת כמרמה 62160 

 62161 .לחזור ולשוב אל הרגשות הראשונים שהיו ספונים הוד השכינה וזיווה, פלהבנבואה ובת

הוקר רגלך אלו בתי הכנסיות שלא , הוקר רגלך מבית רעך פן ישבעך וישנאך, ה"ל במשלי כ"א ז"והגר 62162 

ל שיש לאדם להשתדל שלא יתקרר אצלו רגש התפלה "היינו כנ, ל"שעות עכ´ ירבה אדם בתפלה יותר מג 62163 

עליו למצוא תחבולות כדי לעורר את עצמו להתפעלות מחודשת מגדלות הבורא יתברך , זמןעל ידי ריבוי ה 62164 

שלא ? אמר לו אסור למה? מהו להתפלל בכל שעה, שאל אנטונינוס את רבינו הקדוש, י הפסק קל"וזאת ע 62165 

 62166 .(´תנחומא מקץ ט) ינהג קלות ראש בגבורה

י אמירה בכל יום מצטננת בו ההתפעלות על יד, (ח"שבת קי) הקורא הלל בכל יום הריהו מחרף ומגדף 62167 

ועל ידי זה נראה שהוא כמחרף ומזלזל בהכרת , ת בלי רגש"ה ומהלל להשי"וההתרגשות מחסדי הקב 62168 

אלא על הקרירות בה נאמר , והטענה אינה מכוונת על כך שהוא מהלל בכל יום, הטובה וזה נקרא חירוף 62169 

מלראות את הנסים והנפלאות והטובות בהשפעת  שכהו עיניו, ת"ועל חסרון ההתפעלות בחסדי השי, ההלל 62170 

 62171 .ההרגל

והקשה , תפשו אומנות אבותם, ל בשם המכילתא"י ז"רש´ פי, ´ופרעה הקריב ויצעקו בני ישראל אל ה 62172 

כ ויאמרו אל משה המבלי אין "ל לפי שכתוב אח"וי? י בזה"ב מברטנורא עמר נקא מה משמיענו רש"הרע 62173 

לכך פירש מה שכתוב ויצעקו , שמע שנתרעמו ולא היו צדיקיםמ, קברים במצרים לקחתנו למות במדבר 62174 



שמה שצעקו לא היה בלב שלם כי אם מנהג אבותיהן , בני ישראל לא בשבחן דיבר הכתוב אלא בגנותן 62175 

 62176 .ל"בידיהן עכ

מצוות יש לעשות , עד כמה גדולה התביעה על ההרגל ועשיית המצוות מטעם מצות אנשים מלומדה 62177 

ת "להתרגש בכל מעשה מתוך אהבה גדולה להשי, הלב ולעורר את המחשבה בהתלהבות גדולה לחדד את 62178 

´ יעקב בר´ וכבר אמר ר, אחרת אם הוא עושה זאת מפני שמנהג אבותיו בידיו הרי זה לגנאי לו, ולמצוותיו 62179 

על כן מוטל על האדם לחדש ולרענן , (ספרי האזינו) חנינא לרבי בוא ונפשפש בהלכות שלא יעלו חלודה 62180 

בתורתו ובמצוותיו ובתפלתו שיהיו בהתרגשות ואהבה רבה וכאילו בו ביום , ת"עבודת השימחשבותיו ב 62181 

 62182 .(אור חדש)  .קיבל מסיני

 62183 

 62184 מאמר תז

 62185 .(א"ז י"שמות י) והיה כאשר ירים ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק

מסתכלין כלפי  אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל? וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה 62186 

ולכאורה למה , (.ט"ה כ"ר) מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברין ואם לאו היו נופלין 62187 

, הלא העיקר תלוי במחשבת לבם של ישראל לאביהם שבשמים, תלה מהלך המלחמה בהרמת היד והנחתה 62188 

ואינה מדגשת , הק תשומת לבנו לאותה הפעולה של הורדה והעלאת ידיו של מש"לשם מה מפנה תוה 62189 

 62190 .מצבם הרוחני של ישראל בשעת המלחמה

ההתהוות של כמה מההשגות , אמנם לפי המפורסם בכוחות הנפש הוא שהאדם נפעל כפי פעולותיו 62191 

כי מהיותו בעל חומר , ראשיתן באיזו פעולה גופנית חיצונית מתאימה, הרוחניות אף מן העמוקות ביותר 62192 

 62193 .(ד"החינוך רס) ם מן הכח אל הפועלעד שמוציא העניני, לא יתפעל לדבר בכח

י תנועה חיצונית של הרמת "ת ע"ולפי זה שפיר תלה את ההתעוררות והתרוממות המחשבה להתדבק בהשי 62194 

ובה , י כמה וכמה התאמצויות ותנועות גופניות מתאימות עלול הוא להתרומם ברוחו"שע, היד והורדתה 62195 

הן בתפלה הן בלימוד המוסר והן , הטהורותבשעה לכוף את הגוף ולהכניעו אל התשוקות הרוחניות  62196 

 62197 .בלימוד התורה בכלל

וכי תבואו במלחמה ´ שנא, לתקוע בחצוצרות במקדש בכל יום בבוקר בהקריב הקרבן וכמו בשעת הצרות 62198 

כמו שידוע , משרשי המצוה לפי שבשעת הקרבן היו צריכין לכוון דעתם יפה בענינו, ותקעתם בחצוצרות 62199 

וגם כן בעת הצרה צריך האדם כיוון גדול בהתחננו לפני בוראו שירחם עליו , הוא נפסל במחשבות ידועות 62200 

 62201 .ולכן נצטוו בתקיעת החצוצרות בעתים אלו, ויצילהו מצרתו

כי הטבע מבלי מעיר יעמוד כישן ואין הדבר , האדם מהיותו בעל חומר צריך התעוררות גדולה אל הדברים 62202 

ועוד יש תועלת , ת שהוא הקול הגדול שבכל כלי הניגוןוכל שכן החצוצרו, שיעוררוהו כמו קולות הניגון 62203 

כי בכח הקולות יסיר האדם מלבו מחשבת שאר עסקי , נמצא בקול החצוצרות מלבד התעוררות אל הכוונה 62204 

 62205 .(ד"החינוך שפ) ולא יתן לב באותה שעה כי אם באותו הקרבן, העולם

להגיע לידי התרכזות רוחנית הרי שיש צורך לפעמים בהתעוררות גופנית של הפעלת החושים בכדי  62206 

זהו , וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, וכוונת רוממות הקול בתפלות, (ז"ג ט"בא י) ן"ש רמב"וכמ 62207 

וזה , ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנו, א מקום שיתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם"שיהיה לבנ 62208 

ירושלמי תענית ) אתה למד שתפלה צריכה קולמכאן , כוונתם במה שאמרו ויקראו אל אלקים בחזקה 62209 

שמתוכה ועל ידה , הרי שתכלית בתי הכנסיות הוא להרגיל את הבריות לאיזו פעולה גופנית חיצונית, (ב"פ 62210 

 62211 .ת"מתרוממים ברחשי דבקות רוחנית להשי

גם הנסיבות הטבעיים עושים את רשמם על , (א"ברכות ל) כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו 62212 

מוליך האדם את מחשבתו אל ההשגות , י ההתרכזות החושים הטבעיים"וע, הלך הפעולה הרוחניתמ 62213 

ואין , ולפי שהיתה מחשבת הלב מתהפכת הרבה, (חשבון הנפש תשיעי) ש חובת הלבבות"וכמ, הפנימיות 62214 

תקנו אותם , היה קשה עליה לסדר עניני התפלה מעצמה, לה קימה למהירות עבור ההרהורים על הנפש 62215 

 62216 .מפני שמחשבת הנפש הולכת אחר הדיבור, ל במלים מתוקנים יסדרם האדם בלשונו"רז

כן הוא גורם שתבער בו , כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה, (´פרק ז) וכן מבואר בספר מסילת ישרים 62217 

והתנועה החיצונית , אך אם יתנהג בכבדות בתנועת איבריו גם תנועת רוחו תשקע ותכבה, תנועתו הפנימית 62218 

וזהו אמנם יסוד לימוד המוסר בהתפעלות ובהתרגשות שהנהיגו חכמי המוסר , ת הפנימיתמעורר 62219 

בקולות ממושכים להתחזק , בכדי לעורר ולהלהיב את הלבבות בקול ובשפתים דולקות, הקדמונים 62220 

ז ולהיכנס לעולמות של התעסקות בתורה והיראה "להתרחק מהבלי העוה, ולהתגבר על פיתויי היצר 62221 

 62222 .(´מכתב ג) אור ישראל´ ואר בסאמיתית כפי שמב

הנעת ידי משה הלהיבו את , מכאן נבין מה מאוד תכליתית היתה נשיאת כפיים של משה על ראש הגבעה 62223 

, ל"ן ז"ש הרמב"י והפילו את שונאם וכמ"ולפי תנועותיו של משה התגברו בנ, בני ישראל הנלחמים 62224 



ועלה , בנשיאת כפיים אל ראש הגבעה בעבור שיתפלל הוא, והטעם שציוה משה את יהושע להלחם בעמלק 62225 

וגם הם יראו אותו פורש כפיו השמימה , שם כדי שיראה את ישראל הנלחמים וישים עינו עליהם לטובה 62226 

 62227 .ומרבה בתפלה ויבטחו בו ויוסיפו אומץ וגבורה

וההבטה של ישראל בתנועת כפיים , י ההתאמצות החיצונית"הרי שההתאמצות הרוחנית עולה לעתים ע 62228 

ולהוסיף אומץ ´ לבטוח בה, הניעה מחשבתם של ישראל להרבות בתפלה ולרומם רוחם, השמימהשל משה  62229 

כל ישראל יצאו חוץ לאוהליהם וראו את משה כורע על ברכיו והם כורעים על , א"ובפרקי דר, וגבורה 62230 

שם כ, פורש את ידיו לשמים והם פורשים את ידיהם לשמים, נופל על פניו והם נופלים על פניהם, ברכיהם 62231 

 62232 .ל"ה את עמלק ואת עמו ביד יהושע עכ"והפיל הקב, ששליח צבור מתפלל כך כל העם עונין אחריו

החינוך משרשי המצוה לפי שרוב פעולות בני ´ ופי, ולכן אסור לכהן בעל מום לעבוד בעבודת בית המקדש 62233 

ימצא חן , יוכי בהיות האדם חשוב במראהו וטוב במעש, אדם רצויות אל לב רואיהן לפי חשיבות עושיהן 62234 

כללו של דבר יש והמחשבה נגררת ונפעלת אחרי התנועות , ל"ושכל טוב בכל אשר יעשה בעיני רואיו עכ 62235 

ולפי התנועות של האדם כן תשוכלל , תנועה חזקה בטוב טעם ויופי תייפה ותשפר את המחשבה, החיצונית 62236 

 62237 .(אור הנפש)  .ותתעדן גם מחשבתו ורעיוניו

 62238 

 62239 מאמר תח

 62240 .(ד"ז י"שמות י) כתוב זאת זכרון בספר כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמיםאל משה ´ ויאמר ה

אנו נוהגים לקרוא פרשה זו פעם בשנה כי עבידי , יש הסוברים שקריאת פרשת זכור היא מדאורייתא 62241 

והנה עיקר המטרה , ולכן עלינו לחדש זכירה זו בכל שנה, (ח"ברכות נ) ב חודש"אינשי לשכוח לאחר י 62242 

כי , ולפי זה אין זו אלא הילכתא דמשיחא, ש תמחה את זכר עמלק מתחת השמים"כמ, עמלקהיא מחיית  62243 

כי , וגם לא ידוע לנו מי הוא עמלק, בדורותינו אין ידינו תקיפה ואין לנו הכוח והשלטון להילחם בעמלק 62244 

 62245 .(´ד ד"ידים פ) הרי עלה סנחריב ובלבל כל האומות

ולכאורה מה התועלת , עמלק שאנו חייבים בה בכל הדורותאולם מלבד מצות המחייה יש גם מצות זכירת  62246 

זכור , אנו מוצאים עוד מצוות זכירה בתורה? במצוה זאת אם אין בידינו לקיים את מטרתה שהיא המחייה 62247 

מטרת הזכירה היא להעמיד אותנו על חומרת עוון לשון , (ד"דברים כ) אלקיך למרים´ את אשר עשה ה 62248 

כדכתיב , עד שהכתוב מדמה אותה למשה ואהרן, מדרגה גדולה מאודיודעים אנו שמרים עמדה ב, הרע 62249 

 62250 .(´מיכה ו) ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים

ולא הרהרה אחרי משה אלא באה לברר את , (ספרי שם) וכשדיברה במשה לא נתכוונה אלא לשבח 62251 

שון הרע אבל בשמים הרגישו שנתערב בדיבורה גם משהו ל, ההלכה אולי גם אהרן חייב בהנהגה כזאת 62252 

כדי להזהיר , למרים´ ומשום כך התורה ציוותה לנו שנזכור את אשר עשה ה, ובא לה עונש חמור כזה 62253 

 62254 ?אבל בזכירת עמלק מה התועלת שיש בה, אותנו על החומרה הרבה באבק לשון הרע

כי אם גם , לא רק כדי לעורר את ישראל למחות את עמלק, ל גילו לנו שמצות זכירת עמלק באה"אולם חז 62255 

והם מבארים את הדבר במשל למלך שהיה לו , די להזכיר לישראל את החטא שגרם לבואו של עמלקכ 62256 

אמר המלך כל מי שיבוא ויפרוץ הגדר ינשכנו הכלב ובא בנו של המלך , כרם והקיפו גדר והושיב בו כלב 62257 

 62258 .ופרץ הגדר ונשכו הכלב

כך כל זמן , שנשכך הכלב הוא אומר לו זכור, כל זמן שהיה המלך מבקש להזכיר לבנו החטא שעשה 62259 

הוא אומר להם , בקרבנו´ ה מבקש להזכיר חטא של ישראל מה שעשו ברפידים שאמרו היש ה"שהקב 62260 

הרי שמצות זכירת עמלק כוונתה להזכיר , (ד בשם פסיקתא"ילקוט רס) זכור את אשר עשה לך עמלק 62261 

 62262 .בקרבנו אם אין´ לישראל את החטא שניסו את משה ואמרו לו היש ה

, הרי למדנו שישראל הגיעו אז למדרגות הגדולות ביותר, להתבונן מה היה כאן חטאו של ישראלוהנה יש  62263 

הכתוב אומר זכור את אשר , ל עוד יותר מזה"מצאנו בחז, בקרבם´ ואיך יתכן שהם באו לבחון אם יש ה 62264 

כוון ל שאתה עייף ויגע מ"ומפרשים חז, אשר קרך בדרך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים, עשה לך עמלק 62265 

אולם במכילתא שנינו שאחרים , (ספרי שם) ואילו סוף הפסוק ולא ירא אלקים מכוון לעמלק, לישראל 62266 

 62267 .משום שלא היו יראי אלקים בא עמלק להילחם בהם, אומרים ולא ירא אלקים אלו ישראל

ל אומרים "חז, הרי ישראל עמדו אז במדרגות גדולות מאוד באמונה וביראה, והנה הדבר מופלא מאוד 62268 

ה הם מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך "אמר לו הקב, ה והם לא יאמינו לי"בזמן שמשה אמר להקבש 62269 

, (ב"ילקוט קע) ואתה אין סופך להאמין שנאמר לא האמנתם בי, הם מאמינים דכתיב ויאמן העם, להאמין 62270 

ז ציין "בכ, ה במשה היה בדקי דקות שאי אפשר לנו להשיג אותו"ואם כי חוסר האמונה שמצא הקב 62271 

 62272 .ה את ישראל שהם עומדים באמונה במדרגה גדולה ממנו"הקב

העיד עליהם הכתוב ויראו העם , ועוד שלאחר שראו ישראל את האותות והמופתים במצרים ועל ים סוף 62273 

ה מציינם על כך לשבח "שהקב, במדבר´ נוסף על זה שהלכו אחרי ה, ובמשה עבדו´ ויאמינו בה´ את ה 62274 



, (´ירמיה ב) ´סד נעוריך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה קודש ישראל להזכרתי לך ח, ביותר ואומר 62275 

איך אפשר , כ לאחר שהיו במדרגות גדולות כאלה באמונה וביראה"וא, כלומר שמזה הגיעו למדרגת קודש 62276 

 62277 .ליישב את דברי הכתוב שישראל לא היו יראי אלקים

החכם מכל , אדם ביחס למדרגתו הרוחנית והן נערכות לגבי כל, אולם ישנן מדרגות שונות ביראת אלקים 62278 

ה את עולמו אלא בשביל "ל לא ברא הקב"ודרשו חז, אדם אומר והאלקים עשה את האדם שייראו מלפניו 62279 

מחייב את כל ישראל לבוא , עצם קיומו של העולם וקיומו של האדם, (א"שבת ל) ישראל שייראו מלפניו 62280 

ואם יפסיק לרגע את השגחתו הכל יהפך לאפס , ´ה כי הרי הכל תלוי בהשגחתו המתמדת של, לידי יראה 62281 

 62282 .ואין

´ כאשר ישא האומן את היונק כך נושא ה, מגדל ומחזק הכל ומחיה את כולם ואינו מסיר חסדו לרגע מהם 62283 

משלי ) ש התעיף עיניך בו ואיננו"כמ, ואם יסיח כביכול דעתו ממנו לרגע מיד הוא מת, את האדם כל ימיו 62284 

כי אלמלא זה לא היה , ה זוכר אותו"יח דעתו מעצמו כגון שהוא ישן הקבואף בשעה שהאדם מס, (ג"כ 62285 

 62286 .אלקינו לשלום והעמידנו לשלום´ ומשום כך אנו מתפללים כל ערב השכיבנו ה, קיים

, לא היה בו כח לא לשכב ולא לעמוד´ כי בלי עזרת ה, אף שמשון הגיבור היה חייב להתפלל תפילה זו 62287 

ומחובתו , (ז"שופטים ט) מעליו מיד שהקיץ משנתו מצא שתש כוחוסר ´ וכפי שהכתוב מספר שכאשר ה 62288 

משגיח עליו ´ ואסור לו להתעלם לרגע מזה שה, ´של כל אדם להרגיש ללא הפסק שכל חיותו באה לו מה 62289 

ואם האדם מסיח דעתו , ´ואז יימצא תמיד במצב של יראת ה, ללא הרף ואינו מסיח דעתו כביכול ממנו 62290 

 62291 .´דעת מיראתו את היש בזה היסח , ממחשבה זו

גומל אתו ובמדת קירבתו ´ נמדדת במדת החסד שה, ה"והנה מדת היסח הדעת של כל אדם כלפי הקב 62292 

, ואם לא ירגיש בכך באותה המדה, ה קרוב אליו יותר עליו להרגיש בה יותר"בה במדה שהקב, לאותו אדם 62293 

 62294 .ה ואין בו כלל יראת אלקים"רואים בו כאילו הסיח דעתו לגמרי מהקב

, שדוקא משום שעמדו במדרגות אמונה ויראה באה עליהם התביעה, אן נבין גם חטאם של יוצאי מצריםמכ 62295 

אם רבון הוא על כל המעשים כדרך , יהודה אומר אמרו ישראל´ ר, בקרבנו´ ל מפרשים כוונתם היש ה"חז 62296 

שהוא במדינה  נחמיה אומר אם מספק לנו מזונותינו כמלך, שהוא רבון עלינו נעבדנו ואם לאו לא נעבדנו 62297 

ורבנן אמרו אם מסיחין אנו בלבבנו והוא יודע מה , ואם לאו נמרוד בו, ואין המדינה חסרה כלום נעבדנו 62298 

 62299 .(ז"ילקוט י) ואם לאו נמרוד בו, אנו מסיחים נעבדנו

שלאחרי כל הנסים שראו בעיניהם החלו לפקפק ביכולתו , מובן שאי אפשר לפרש את הדברים כפשוטם 62300 

, ה לעשות להם נסים כאלה"דאי היו להם חששות אולי אינם ראויים עוד שימשיך הקבאלא בו, ה"של הקב 62301 

, ה במדה שהם היו חייבים בה לפי מדרגתם"והנה חששות אלה באו להם מתוך היסח הדעת מאת הקב 62302 

וגילה להם קרבה גדולה כזו שהשכין בתוכם , עשה לישראל נסים גלויים במצרים ועל ים סוף´ לאחר שה 62303 

ולאחר שהם הכירו בכך כפי שהכתוב אומר זכרתי , וכל הנהגתו איתם היתה שלא בדרך הטבע, את שכינתו 62304 

 62305 .לך חסד נעוריך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה

ולא היה להם לנסות אם יש , ה גילה להם"אסור היה להם להסיח דעתם מקרבה זו ומההנהגה הנסית שהקב 62306 

לא עמדו במדרגה זו רואים אותם כאילו הסיחו  ואם, ה ימשיך בזה"בקרבם ואם הם ראויים שהקב´ ה 62307 

ומשום היסח דעת זה בא , וכאילו אין בהם יראת אלקים כלל, ה ופקפקו במציאותו"דעתם לגמרי מהקב 62308 

, על עמלק גזר המקום שיקבלו את עונשם לעתיד לבוא, עליהם עונש כזה שהוא קשה מעונשו של עמלק 62309 

 62310 .חם בהםואילו ישראל קיבלו עונשם מיד שבא עמלק להיל

כי אם , לא באה הזכירה רק להזכיר את עמלק, ל"ולשם כך באה מצות זכירת עמלק לפי האמור בדברי חז 62311 

´ נוסף על המצוה את ה´ הזכירה היא ליראת ה, בקרבנו אם אין´ להזכיר לישראל את חטאם שאמרו היש ה 62312 

ואיזו דרגה , ´מאת ה להזכיר לישראל לכל הדורות איזו מדרגה גדולה של קרבה יש להם, אלוקיך תירא 62313 

ואם , מתקרב אליהם´ באותה המדה שה´ שאסור להם להסיח לרגע דעתם מה, של יראה תובעים מהם 62314 

 62315 .(ז"ע´ אור הצפון עמ)  .אינם במדרגה כזו לא נחשבת יראה כלל

 62316 

 62317 מאמר תי

 62318 .(ז"ז ט"שמות י) בעמלק מדור דור´ ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה

ת לוחם "ומה הוא העמלק שהשי, (ל"י ז"רש) עד שימחה כל זכר מעמלקאין השם שלם ואין הכסא שלם  62319 

והיה כאשר ירים , (ילקוט ראובני) ל"אבל אמרו רז? האם לא יכול הכל יכול להכחידו ברגע אחד? עמו 62320 

שאילו לא הניח ידיו לא היה ? ה ידיו"ולמה הניח משרע, משה ידיו וגבר ישראל וכאשר יניח וגבר עמלק 62321 

כ כל כוחות הרע שבעולם שלוחמים "א, והיו בטלות כל הבחירה וכל הבריאה, ופליטנשאר מעמלק שריד  62322 

 62323 .הם נבראו לכך שילחמו ושנפש האדם תנצחם, ת"נגד רצון השי



ידמה , ומי שיראה לוחמים זה כנגד זה, הרי זה כמלך ששולח חיילותיו לעשות מלחמה בינם לבין עצמם 62324 

אבל היודע עומד וצוחק וכענין יושב בשמים , זה את זהכאילו כל צד הוא של מלך אחר ושניהם שונאים  62325 

אבל כל רצונו שילחמו , והלא אלו ואלו חיילותיו המה וברמיזה אחת יכול לצוות להרודף שישתוק, ישחק 62326 

 62327 .כאילו הם של אחר

רק כך הוא רצונו שחייליו ילחמו זה עם זה , כן כל כוחות הרע הלא גם הם נבראים ובורא אחד לכולם 62328 

ונתן בו כח כזה עד , שהאדם ימחוק אותו´ ונצטוה האדם תמחה את זכר עמלק כי כן רצונו ית, והטוב ינצח 62329 

אם האדם יעשה , וזהו כי מחה אמחה זוהי סייעתא דשמיא, (´קדושין ו) ה עוזרו אין יכול לו"שאלמלא הקב 62330 

 62331 .לא יעזבנו בידו´ כל שבכוחו אז ה

יו ידו אחת פתוחה ומזכיר כל הגבורות הנסים שתי יד (מכילתא שם) ל"אחז, והיה כאשר ירים משה ידו 62332 

משה רבינו ? מי, וידו השניה פתוחה להראות לכל שלא נטל מאומה מישראל, והנפלאות שנעשו על ידו 62333 

ונתן להם כל האושר הרוחני , חמורים כסף וזהב לכל אחד´ ה שהעשיר אותם בביזת מצרים והים ופ"ע 62334 

 62335 ?מת בזה מעלתוואילו נטל מה האם היתה נפג, והחומרי גם יחד

וכל כך גדולה זכות שלא , אף בנגיעה בעלמא, אלא שזוהי מדת הטהרה שאף כעדשה מהטומאה מטמאת 62336 

כמו שהוא מראה ידו החזקה אשר עשה לעיני , עד שמראה גודל הזכות והמעלה בידו, נטל מאומה מישראל 62337 

לה ונשאה כנפש עד מדה כזו יש לשמור האדם את החומר שלא יתגנב ויטשטש צורה גדו, כל ישראל 62338 

 62339 .ה נזהר בזה והראה לכל את הזכות הגדולה"אחר שאנו רואים שמשרע, ה"משרע

 62340 להתלמד ממדת שמים מה הוא רחום אף אתה היה רחום, ק מלמדת לאדם רום מעלת המדות הטובות"תוה

ולעומת זה באה תורה , אשר כל חכמי העולם לא יכלו להשיג אפס קצה של מדרגה רמה כזו, (ג"שבת קל) 62341 

ואין ! ועוד הרחיבה ציור רשעתו של עמלק כדי להעלות חימה, ו עצמה ומצוה זכור אשר עשה לך עמלקז 62342 

ועל , לא תחמול כתיב ובעמלק הלא כתוב אשר קרך, (ט"סנהדרין י) בזה כל פלא כי אין טוענין למסית 62343 

 62344 .ק אסור לרחם עליו"המשפיע להטות בני אדם מדרכי תוה

וזוהי תכלית הבחירה להכיר את כח , בעמלק מדור דור´ חמה להמל, לכן אמר הכתוב תמחה לא תשכח 62345 

ולא די בעבודת האדם לבד כי אלמלא , וזוהי מלחמת היצר שנצטוינו תמחה את זכר, הרע ולמחוק אותו 62346 

אבל על זה נאמר שים באוזני , רק כי מחה אמחה הוא עזר מהשמים, (ב"סוכה נ) ה עוזרו אין יכול לו"הקב 62347 

 62348 כי רק הבא לטהר מסייעין אותו, למען לא יסמוך האדם על בטחון בכגון זה, כמוסיהושע כאילו הוא סוד 

 62349 .(א"ל´ א ד"אור יהל ח)  .(ד"שבת ק)

 62350 

 62351 מאמר תי

 62352 .(ז"ז ט"שמות י) בעמלק מדור דור´ ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה

שהאדם , מתאולם לא כן הוא הדבר בא, ומעשיו הם בעיניו כצל עובר, האדם רואה את עצמו אדם של שעה 62353 

אמר , (ח"רס´ ש ר"ילקו) ל"אמרו ז, ומעשיו קבועים ועומדים עד סוף כל הדורות, אדם של דורות הוא 62354 

, כל זמן שזרעו של עמלק קיים בעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם, רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא 62355 

מה , בד זכרם המההאויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת א, אבד זרעו מן העולם השם שלם והכסא שלם 62356 

 62357 .כ"לעולם ישב כונן למשפט כסאו ע´ כתיב בתריה וה

י גילוי היד "ה את עולמו ע"שהרי אם אחר שחידש הקב, מה מאוד יחרד הלב עד היכן יגיע פגמו של חטא 62358 

וכמו , וכל עיקרו לא היה אלא להודיע שמו הגדול בעולם, החזקה והזרוע נטויה באותות ומופתים במצרים 62359 

כ חטאו של עמלק "ואעפ, ´וידעתם כי אני ה, ´וידעו כי אני ה, רט ופרט של יציאת מצריםשמפורש בכל פ 62360 

ז "עכ, (א"ש סוף תצ"ילקו) ז"וגם לא אהנו מעשיו רק בנחשלים שפלטן הענן מחמת ע, שחטא בשעה קלה 62361 

 62362 .גרם שלא יהיה השם שלם והכסא שלם

במתן תורה , כ"שנתקן בהן העולם אח ולא עוד אלא שהקלקול היה עד כדי כך שגם כל התיקונים הגדולים 62363 

לא , וכן הקמת המשכן ובנין בתי המקדש, (7ו"תענית כ) שנאמר עליו ביום חתונתו וביום שמחת לבו 62364 

 62365 .ל"ש ז"שרק אז יתוקן הפגם על ידי מחייתו כמ, הועילו לתקן את הפגם עד ביאת משיח צדקנו

כביכול כאלו כנף מכסה את , קיים בעולםכל זמן שזרעו של עמלק , אבא בר כהנא´ ברכיה בשם ר´ אמר ר 62366 

´ התוס, (ש סוף בשלח"ילקו) אבד זרעו של עמלק נטלה הכנף שנאמר ולא יכנף עוד מוריך, הפנים 62367 

אינו אלא תפלה שיתוקן , שיהא שמיה רבא שהוא עיקרו של קדיש, הביאו בשם המחזור ויטרי´ בברכות ג 62368 

 62369 .ע בשעה קלה"י רשעי אומה"לתיקון הפגם שנפגם עוהיינו שכל ישראל לדורי דורות מתפללין , הפגם הזה

´ כי בצלם אל, שהוא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, מזה אנו למדים גדלותו של האדם 62370 

ואם יזכה כמו שזכו אבות העולם , וכל פגם באדם הוא כביכול פגם בצלם בשם ובכסא, עשה את האדם 62371 

, וגם הוא בשם ובכסא כביכול מה שאין הפה יכול לדברואם לא זכה ואשם פ, חקוק הוא בכסא הכבוד 62372 

והוא מפני שגם החטא עד כסא , גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, (.ו"יומא פ) ל"וכבר אמרו רז 62373 



י יציאת "שכדאי הוא חטאו לקלקל מה שנתקן ע, כל כך גדול הוא האדם וחשוב במעלתו, הכבוד מגיע 62374 

 62375 .מועיל לתקן קלקול זה אלא מחיית החוטאים בלבד ושום תיקון אינו, מצרים וקריעת ים סוף

שהרי התורה גילתה חטאו ולא ירא , הרי לא יצא מסוג החטאים הידועים לנו, חטאו של עמלק מה היה 62376 

אלא שאם האדם שנברא בצלם , הרי שכל עיקר חטאו לא היה אלא ההתרוקנות מיראת שמים, אלקים 62377 

וכל כך למה שאין , ´כך שמגיע עד כסא הכבוד ושמו יתגדול הוא הפגם כל , מתרוקן לגמרי מיראת שמים 62378 

 62379 .אם אין יראה הוא פגם בשמים, ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבד"לו להקב

וכן , שיש חטאים שהשוותה תורה באיזה בחינה לחטאו של עמלק, ל"ולא עוד אלא שמצינו בדבריהם ז 62380 

כל הפרשיות , ´מה כתיב למעלה כי תועבת ה, זכור את אשר עשה לך עמלק, (ח"תתקל´ ש ר"ילקו) אמרו 62381 

´ כיון שמצא פרשה זו כי תועבת ה, כי תבצור, כי תחבוט, כי תקצור, השב תשיב, של מעלה של מצוות הן 62382 

ולא היה בבית , משל לרוצח שנתפס הביאוהו לפני השלטון, אמר משה ידבק רשע לרשע, כתב אחריה זכור 62383 

לאחר ימים נתפס רוצח אחר , ון תנוהו במקום אחר לעצמואמר השלט, האסורין רוצח אלא אנשים טובים 62384 

 62385 .כך אמר משה ינתן מי שעשה עול עם מי שעשה עול, אמר השלטון ינתן עם חבירו בזיקים

לקיים מה שנאמר פני , ואין לך אומה אוהבת עוול יותר מעמלק, ובמדרש לקח טוב תצא יש תוספת לשון 62386 

ל עושה עול דבוק הוא ברשעו לרשעו של עמלק ונענש הרי שכ, כ"בעושי רע להכרית מארץ זכרם ע´ ה 62387 

והלא יחיל הלב ופלצות תאחזנו , בעושי רע להכרית מארץ זכרם´ וכמו שמפורש בקרא פני ה, בעונשו 62388 

, אם פריקת היראה כך גורמת ופוגמת, אכן הלא מדה טובה מרובה, בזוכרו אל מה עלול הוא האדם להגיע 62389 

 62390 .(דליות יחזקאל)  .שמים חסדה ובכסא הכבוד היא חקוקה טובתה של יראה לא כל שכן שגדול מעל

H 62391 

 62392 

 62393 יתרו

 62394 מאמר תיא

 62395 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו

´ ר, מה שמועה שמע ובא ונתגייר´ ובגמ, (י"רש) מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק 62396 

אלעזר ´ ר, שהרי כתיב בצדו ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, מעיהושע אומר מלחמת עמלק ש 62397 

בשפתי ´ ועי, (.ז"זבחים קט)א  א אומר קריעת ים סוף שמע וב"ר, המודעי אומר מתן תורה שמע ובא 62398 

היא מה עורר יתרו ´ שאלת הגמ, שמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, י היא"חכמים כי שיטת רש 62399 

וסבל הרבה על דעותיו כאשר לא רצה לחיות לפי , גדול היה גם לפני מתן תורההרי חכם , להתגייר 62400 

 62401 .המוסכמות

יתרו , איוב ששתק נידון ביסורין, בלעם שיעץ נהרג, איתא שלושה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרו 62402 

ה ל אמרו גדול הנאמר באיוב יותר ממ"הגם שחז, (.א"סוטה י) שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית 62403 

כי הוא ברח והפקיר , הרי אנו מוצאים ביתרו שהיה גדול מאיוב בקום ועשה, (7ו"ב ט"ב) שנאמר באברהם 62404 

ולכהן מדין רב שבהן ופירש לו , י"וכן ולכהן מדין שבע בנות ופירש רש, את כל הכבוד להיות יועץ המלך 62405 

שאר איתן במעמדו לחיות והוא נ, רואים אנו כי יתרו לא התחשב כלל במצב הגשמי ובכבוד, ז ונידוהו"מע 62406 

 62407 .חיי השכל

מדוע לא רצה להמשיך לחיות כמו קודם על , וזאת היא קושיית הגמרא מה שמועה שמע ובא ונתגייר 62408 

למה העדיף להכניס עצמו תחת כנפי השכינה ועול התורה שהיא למעלה מן השכל להיות מצווה , השכל 62409 

חף לכך מפני ששמע קריעת ים סוף י מבאר כי נד"רש, ועל זה כל אחד מפרש ואומר טעמו? ועושה 62410 

, הכתוב מעיד אז נבהלו אלופי אדום, שני הדברים ביחד כי בעת שהיתה קריעת ים סוף, ומלחמת עמלק 62411 

והרי , שהרי ודאי שהמלחמה הזו אבודה בשבילו, וכיצד היה מקום שעמלק יעיז וילך להלחם עם ישראל 62412 

 62413 ?לפי השכל אין מקום למלחמה כזו

הריהו כסומא ממש ואינו מסוגל לראות דבר מחוץ , בזמן שיש לאדם נגיעה  ונטיה אך מכאן אנו רואים כי 62414 

והמדרש מדמה מלחמת , כי היתה לו נגיעה להחליש את הרושם שנעשה בעולם מקריעת ים סוף, לנגיעתו 62415 

 62416 .פ שהוא נכוה הוא מצנן את האמבטיה"שמי שקופץ לתוכה אע, עמלק לאמבטיה רותחת

כי האדם עלול לטעות הרבה בעת שיש לו , יסמוך עוד על שכלו לבד זה הדבר אשר עורר יתרו שלא 62417 

כי זו הדרך הבטוחה , ולכן בא ונתגייר להכניס את עצמו תחת עול התורה ולהיות מצווה ועושה, נגיעה 62418 

וממילא לא יסמוך על שכלו ולא יתחשב עם , שהרי אי אפשר לו לנטות כלל מדרך התורה, והנכונה לאדם 62419 

וזה כולל , (´דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך´ מצווה ואהבת את ה ועל זה הוא, נגיעתו 62420 

 62421 .(נחלת אליעזר)  .כל נגיעותיו וחשבונותיו של האדם

 62422 

 62423 מאמר תיב



 62424 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו

להודיע ששקול משה כנגד כל ? ה בכלל ישראל הואל מדוע כתוב למשה ולישראל והלא מש"אומרים חז 62425 

לא , מאי נפקא מינה שקול? ל ללמדנו בזאת"ויש לשאול מה רוצים חז, ל על המקום"י ז"רש, ישראל 62426 

ומה מקום למדידה , הלא הפסוק מתייחס בעיקר לשמיעת יתרו מה שמועה שמע ובא? וכמה שקול, שקול 62427 

 62428 ?זו מי שקול כנגד מי

וכן בין אדם לחבירו הם רק , ואים שכל המדידות אצלנו בינינו לבין אחריםאם נסתכל סביבנו אנו ר 62429 

, מי מרויח יותר מי מוצלח יותר, דהיינו ההישגים וההצלחות בגשמיות, כשמדובר במעלות האדם החמריים 62430 

וכך ידוע , באיזה בית הוא גר עם מי הוא מתחבר, מסתכלים על כל אחד איך הוא לבוש איך הוא נוסע 62431 

וזהו מקור כל המדות וכל המצבים המפריעים , אחד שווה לפי מה שהוא מרויח בכל חודששבעולם כל  62432 

 62433 .לאדם בעבודתו

אז יש לנו , על עמידה בנסיונות ועל תיקון המדות, אבל כשמדובר על מעלות הנפש על הישגים ברוחניות 62434 

ועל כן גם , ריע ליאלא שכל אחד יתעלה כמה שירצה זה לא מפ, עין טובה ואין אנו מתמודדים ולא מקנאים 62435 

ואף לא , כי אין לו מזה שום כבוד ושום הסכמה, מי שלומד מוסר ומתעלה הוא עושה לשם שמים מוחלט 62436 

או משגיח רוחני וכל שכן , מי מעריך ראש ישיבה? מי היום מקנא מתפקיד של רב, התענינות מהסביבה 62437 

 62438 ?עובד הלומד מוסר בסתר ושואף לתיקון מדותיו

והדברים מוסברים , לך אדם ששקול כנגד כמה בני אדם מצד מעלות הנפש ולזה כיוונה התורה יש 62439 

שיתבונן יתרון נפשו על גופו , באריכות בספר חובות הלבבות שער חשבון הנפש חשבון תשעה ועשרים 62440 

וידע כי יתרונו אינו , עד שאדם אחד שקול כנגד אלף בני אדם, ויכיר יתרון קצת בני אדם על קצתם 62441 

, מה שצריך להיות חשוב לאדם אלו ההישגים הנפשיים ולא החומריים, מעלות נפשו מכוחות גופו אך מצד 62442 

ויקם , שפינחס היה שקול כנגד כל פקודי החיל בגלל פעולתו במסירת נפש, כזה אנו רואים במלחמת מדין 62443 

מה גם שאפילו משה , בזה הראה שהוא שווה כנגד כולם, מתוך העדה ויקח רומח בידו ועמד מול כולם 62444 

 62445 .רפו ידיהםואהרן 

, ישנם עבירות כגון שנאת חינם, כמו שרואים בהישגים הרוחניים החיוביים אותו דבר רואים בעבירות 62446 

ל והעמידו אותם בשווה לכל שאר "שכל כך החמירו בהם חז, ´וכן המלבין פני חבירו וכו, לשון הרע 62447 

אבל כך קבעו ? בודה זרהמה ההשוואה בין לשון הרע וע! נורא ואיום! כאילו עובד עבודה זרה, העבירות 62448 

והמקור שממנו מגיע האדם לדיבור לשון , ל כי המשקל שלהם הוא משקל מיוחד ומכוון היטב"חכמינו ז 62449 

 62450 .הרע הוא המקור לעבוד עבודה זרה

ל היה "וכך גם הסבא זצ, אם משה רבינו זכה להנהיג דור דעה בתנאים כאלו הרי הוא שקול כנגד כולם 62451 

הכיתה והחברה נמדדים לפי ההישגים המובחרים , ים המובחרים שבהמעריך את הישיבה לפי התלמיד 62452 

ובמעלות הנפש אכן משה רבינו היה שקול כנגד , כי קנה המדה זהו מעלות הנפש, שבהם ולא לפי הפחותים 62453 

 62454 .(דגל המוסר)  .ואת זה רצתה התורה להדגיש כסיבה לביאת יתרו למדבר, כל ישראל

 62455 

 62456 מאמר תיג

 62457 .(´ח א"שמות י) משה את כל אשר עשה אלהיםוישמע יתרו כהן מדין חתן 

יתרו בא רק אחרי ששמע על מלחמת עמלק ולא , מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק 62458 

כי בצאת ישראל ממצרים , כי שונה היתה יציאת מצרים ממלחמת עמלק? לאחר ששמע ממכות מצרים 62459 

כי החוטאים מתו , רים אחד מחמשהש וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצ"כמ, נמצאו בדרגה גבוהה 62460 

היתה זו מעלה יתירה שזכו לה , וזה שפרעה הקריב את ישראל לאביהם שבשמים, בשלשת ימי אפילה 62461 

אלא כדי , נמצא שהמלחמה עם פרעה לא באה מחמת חטאם של ישראל, ´עמדו בנסיון וצעקו אל ה, ישראל 62462 

 62463 .להעלותם במעלות התשובה השלמה

ל שרפו ידיהם מן התורה ומן "ואמרו חז, וילחם עם ישראל ברפידים לא כן מלחמת עמלק שבה נאמר 62464 

משום כך בא , בקרבנו´ שמר עליהם בכל זאת התרשלו בהכרת ההשגחה ושאלו היש ה´ אף שה, המצוות 62465 

ויתכן שעמלק בא עליהם מדה , הרי שעמלק בא לא מחמת התעלות שלהם אלא מחמת חטאם, עליהם עמלק 62466 

כאשר שמעו , בא עליהם עמלק שגם הוא אינו מרגיש, ´רגישו את השגחת הכי אם ישראל לא ה, כנגד מדה 62467 

נמצא שמלחמת עמלק באה כעונש על אי , עמים ירגזון עמלק לא הרגיש כלום ובא להילחם עם ישראל 62468 

 62469 .´הרגשת מציאות ה

שיתרו היה כומר , (ח"ל´ ר א"שמו) ל"והנה ידוע כי יתרו נטה מן הרע אל הטוב בכוחות עצמו כמו שאחז 62470 

כי יתרו סבור היה כי ההכרה , אבל הטוב לא נשתרש בו עדיין, ז וראה שאין בה ממש ופירש הימנה"לע 62471 

אלא , ואין הוא זקוק לשום זיקה ממשית של ועשה טוב, בלבד מספיקה שלא יתדרדר שוב לעולם הרשע 62472 

 62473 .ההכרה בלבד מספיקה



הנמצא בדרגה גבוהה מאוד נוכח לדעת כי אף האדם , אבל לאחר מלחמת עמלק שרפו ידיהם מן התורה 62474 

שראתה שפחה על הים , כי הרי אין לך הכרה ברורה יותר מאשר קריעת ים סוף, יכול ליפול הימנה לתהום 62475 

מכאן למד יתרו שיש צורך באיזה פעולה נמרצת כדי , ובכל זאת רפו ידיהם, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי 62476 

ואז יש תקוה שישאר בדרגתו , עם הארת השכלועליו להתגייר כדי לחבר את הארת התורה , להיאחז בטוב 62477 

 62478 .הגבוהה

, כי ישראל נמצאו אז בדרגה גבוהה של מוסריות, ´ובזה תובן לנו עצתו של יתרו לבחור שרי אלפים וכו 62479 

כי שאלת ממונם , (הסבא מנובהרודוק) ל"ר זצוק"וביאר אדמו, שנאמר כי יבוא אלי העם לדרוש אלקים 62480 

וכפי שמסופר על אלכסנדר מוקדון שבאה לפניו , ר שאלת טריפהשל אחרים היתה אצלם לא פחות מאש 62481 

והקונה טען כי הוא קנה , והמוכר טען שהוא מכר את החצר ביחד עם האוצר, שאלה שנמצא אוצר בחצר 62482 

ובשבילם , ממילא עם הנמצא במעלה מוסרית כזו אינו זקוק להרבה שרים, את החצר ולא את האוצר 62483 

 62484 .שאלותיהם מסוג זהמספיק היה משה רבינו שיברר להם 

לכן יעץ , ויש צורך ביסודות חזקים, אבל יתרו שנוכח לדעת עד כמה אי אפשר לסמוך על ההכרה בלבד 62485 

שאם אחר כך תעלה אצלם בעיה , למשה רבינו שדוקא לעת כזאת יש למנות שרי אלפים ושרי מאות 62486 

שיהיו , רוצה לצאת זכאיויהיה גם ענין של משפט שזה רוצה לזכות וגם השני , החורגת מגדר של דרישה 62487 

כי אם ימנו את השרים רק אז בשעה שהשאלה כבר תעמוד על , להם אז שופטים שישפטו משפט צדק 62488 

מכאן לימוד לכל אדם שעליו לראות את הנולד ולהקיף , יהיה קשה להרגיל את העם בגדרי המשפט, הפרק 62489 

 62490 .(גוילי אש)  .שהם ישמרו עליו בבוא העת שלא יתדרדר ממדרגתו הגבוהה, עצמו בגדרים

 62491 

 62492 מאמר תיד

 62493 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים

 62494 ראויין היו ישראל לקבל את התורה אילולי עמדו משה ואהרן שנאמר, (א"רמז רע) איתא בילקוט יתרו

ר ואחרי כן ראויין היו ישראל להגאל ממצרים אילולי משה ואהרן שנאמ, יצפון לישרים תושיה (´משלי ב) 62495 

ראויה פרשת נחלות ליאמר , י משה אילולי עמד יתרו"ראויה פרשת שופטים ליאמר ע, יצאו ברכוש גדול 62496 

 62497 .י משה אילולי זכו בנות צלפחד"ע

, ואם האדם נועד לשליחות מסוימת, הבחירה של האדם אינה אלא לצרף את עצמו למאורע קיים ועומד 62498 

מ אם מרפה עצמו הרי הוא מאבד את מעשה "מ, שליחותוואף הוענקו לו כחות ומדרגות להיות ראוי ל 62499 

אפילו אם לא נגזר עליו , וכן הדבר להיפך מי שמעמיד עצמו לשליחות, השליחות ואיש אחר יקחנה 62500 

, והמה בוכים געו כולם בבכיה, (´ר כ"ש במד"וכמ) הרי הוא זוכה בזה, מתחילה שיהא הוא בעל המעשה 62501 

ולפי שנתעצל , אלא בשביל פנחס שיבוא ויטול את הראוי לו, ידיורבוא וכאן רפו ´ בעגל עמד משה כנגד ס 62502 

 62503 .ולא ידע איש את קבורתו

כי יש מעשים הנועדים עבורו ובעצלותו , ואגב יש בזה לימוד מוסר לעורר כל אחד לנצל את זמנו וכוחותיו 62504 

מוצאים , ומאידך אם מתאמץ יוכל לזכות בכוחות למעלה ממדרגתו, י אחר"וחולשתו עלול לאבדם ויעשו ע 62505 

ההסבר הוא על פי הילקוט , לפעמים שאנשים עולים לגדולה במדרגות גבוהות שמעולם לא נראו בהם 62506 

ומן השמים הוענקו להם כחות חדשים שיהיו הם , כי צירפו עצמם לאיזה מאורע שהיה חייב להיות, ל"הנ 62507 

 62508 .העושים

, ח עבודת כוכבים שלא עבדהיתרו שלא הני, ראויה פרשת שופטים ליאמר על ידי משה אילולי עמד יתרו 62509 

הוא זכה יותר מכלל ישראל , (7ב"יבמות מ) יתרו הגר שדרגתו שוללת ממנו מלכות ואפילו שאר שררה 62510 

מכל מקום מפני שעמד יתרו זכה שפרשה , ואפילו ממשה רבינו שראויה היתה פרשה זו לינתן על ידו 62511 

 62512 .שלימה בתורה תיאמר על ידו

שעל ידי זה מתעלמת פרשה ממשה רבינו וניתנת , רוממות האדםה הת"כה חשובה ונעלית היא אצל הקב 62513 

ואשר מצאנו , במה זכה יתרו למה שזכה, בודאי שעז חפצנו למצוא את נקודת ההתרוממות של יתרו, לו 62514 

התפעלות שהפכה אותו , יתרו קלט את אשר שמע התפעל ממה ששמע, בזה במפורש הוא וישמע יתרו 62515 

 62516 .מתגייר ומקבל את התורה, אל המדברליתרו המצטרף אל כלל ישראל ויוצא 

ר סימאי "ר חייא בר אבא א"א, (.א"סוטה י) ש"ואף שמצאנו מעלות אחרות ליתרו  עוד בבית פרעה וכמ 62517 

יתרו שברח , איוב ששתק נידון ביסורין, בלעם שיעץ נהרג, בלעם ואיוב ויתרו, שלשה היו באותה עצה 62518 

הביאתו מעלה זו לידי מעלתו שזכה לה לאחר מכל מקום לא , זכה ומבני בניו ישבו בלשכת הגזית 62519 

לא בא עדיין לכלל ישראל עד , ז ונידוהו"ז ואפילו אחר שפירש מע"שהרי במדין היה כהן לע, השמיעה 62520 

רק אחר כך ומתוך כך זכה למה , ולאחר ששמע מלחמת עמלק, לאחר ששמע יציאת מצרים על כל עניניה 62521 

 62522 .שזכה



שמעו , (ז"ר כ"שמו) ועיין במדרש, נשמע והפיכתו למלמדההקשבה הפנימית לדבר ה? כח השמיעה מהו 62523 

והרופא נותן לו רטיה בראשו וכן בידיו וכן ברגליו , אם יפול אדם מראש הגג כל גופו לוקה, ותחי נפשכם 62524 

וכל אחד , ח אברים באדם הזה והאוזן אחד מהם"אני איני כך אלא רמ, נמצא כולו רטיות, ובכל אבריו 62525 

בית ´ לכך אמר שמעו דבר ה, שמעו ותחי נפשכם, ומעת וכל הגוף מקבל חייםמלוכלך בעבירות והאוזן ש 62526 

 62527 .י שמיעה זכה לחיים ששמע ונתגייר"וכן אתה מוצא ביתרו שע, יעקב

ד למלך "רבנן אמרי למה, מה ראה לומר להן כאן שמע ישראל, שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן 62528 

כך קידש , ´ה המלך אבדת אחת שמרי את הבאבדה אחת מהן אמר ל, מרגליות´ שקידש מטרונה בב 62529 

אמר להן משה אבדתן נעשה שמרו , אבדו את נעשה שעשו את העגל, ה את ישראל בנעשה ונשמע"הקב 62530 

 62531 .(´ר ג"דב) נשמע הוי שמע ישראל

בשעה , (.ח"שבת פ) ש"דרגה של מלאכי השרת כמ, בקבלת התורה עמדו ישראל בדרגה של נעשה ונשמע 62532 

מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין , שמע יצתה בת קול ואמרה להןשהקדימו ישראל נעשה לנ 62533 

ולאחר חטא העגל ירדו , ברישא עושי והדר לשמוע, דכתיב גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו, בו 62534 

 62535 .ממדרגת נעשה ונשמע לדרגת נשמע

ה של האדם הקירב, הוא אופן שבו אין הנעשה זקוק לנשמע, קבלת התורה של נעשה קודם לנשמע 62536 

באותה מדרגה אין פעולתה של הנשמע , ה היא כח מוחשת שאין צורך בהתבוננות קודם העשיה"להקב 62537 

, מאחר שלא ניצלו הנעשה איבדו את קירבתם, ממדרגה זו נפלו בחטא העגל, מכשיר לנעשה אלא מעמיק 62538 

להגיע שוב כלומר באפשרותכם , ונתבשרו החזיקו בנשמע, ומתוך כך באו לכלל פחד שמא איבדו הכל 62539 

 62540 .אם תשמעו בידכם להתרומם ולחזור לנעשה, לכלל עשיה על ידי נשמע

, בתורה´ לשמוע את דבר ה, (ו"אבות פ) ח קניני התורה הוא שמיעת האוזן"בין הקנינים הראשונים ממ 62541 

מי , הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבה מחזירם למוטב, (´איכה רבתי פתיחתא ב) ל"אמרו חז 62542 

מי שלומד את התורה באופן זה לקלוט בעצמו תמיד את , מיעת האוזן בודאי יגיע מנשמע לנעשהשלומד בש 62543 

 62544 .המתגלה בתורתו מתעלה לכח השמיעה´ מתוך תשוקה לידע את דבר ה, הלימודים שהתורה מלמדת אותו

הרי הוא עומד לעולם , מי שאינו מפתח כח השמיעה בעצמו, בדברי המדרש הללו טמון יסוד ההצלחה 62545 

, ודבר זה מגופן של לוחות אנו למדים, וץ ומעשיו אינם אלא חיצוניים וכשמגיע נסיון קל מיד נופלמבח 62546 

לעומתם , ולא היו זקוקים ישראל אלא לקבלם, הלוחות הראשונות היו כולם מעשה אלקים גם הם גם כתבן 62547 

אפשר לזכות כי לאחר חטא העגל אי , הלוחות השניות היו זקוקים לפסל לך שתהא בהם גם עבודת האדם 62548 

 62549 .רק אחרי הקדמה של התעוררות מצד האדם, בתורה

, בתפלה אמור הדבר לדינא, כן הוא קנין בכל המצוות, וכשם שמידת השמיעה הוא קנין מקניני התורה 62550 

אלא להשמיע לעצמנו מה , ה"אין ענינה של תפלה דיבור לקב, ומשמיע לאזניו בלחש (´א סעיף ב"ק) ח"או 62551 

ואז יודע , נקלטת בו התפלה´ ם שומע ומתבונן במה שאומר ברוך אתה הוכשאד, שאנו מבקשים ממנו 62552 

וכפי המידה שזוכה אדם להיות שומע כך הוא , שהוא מתפלל וזקוק לתפלה וכל חיותו תלויה בתפלה 62553 

 62554 .מתעלה

כשהתורה באה לצוות על , בוא וראה שכל ענינה של קבלת עול מלכות שמים לא נאמר אלא בלשון שמיעה 62555 

שמע , אי אפשר לקבל עול ללא שמיעה, צמו עול מלכות שמים הרי מקדימה שמעהאדם לקבל על ע 62556 

 62557  .ורק על ידי זה תזכה לקבלת עול מלכות שמים, ישראל כל האמונה שאתה חי בה חזור והתבונן בה

 62558 .(מערכי לב)

 62559 

 62560 מאמר תטו

 62561 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים

, ל שהסיבה שיתרו בא להתגייר"מגלים חז, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, ע ובאי מה שמועה שמ"פירש 62562 

ומדוע לא הועילה חכמתו מצד עצמה שיבוא , כי שמע על קריעת ים סוף ומלחמת עמלק זה השפיע עליו 62563 

ש במדרש שלא הניח שום עבודה "וכמ, והרי מצד חכמתו חתר וביקש דרכים למצוא את האמת, להתגייר 62564 

ז אחת לשניה שמא האמת טמון "אלא עבר מע, ביקש את האמת ולא הסתפק במוסכמות, זרה שלא עבדה 62565 

 62566 .מכל מקום לא הספיקה חכמתו שיבוא להתגייר, ז לגמרי"ומכח חכמתו הגיע עד לביטול ע, בה

ורק כאשר שמע מקריעת ים , ז נשאר עדיין כמקודם"בכ, אף שמשה רבינו היה אצלו ובודאי השפיע עליו 62567 

חכמה באומות תאמין תורה באומות , (´ר ב"איכ) ל"והיינו דמבואר בחז, בא להתגיירסוף ומלחמת עמלק  62568 

אמנם , יש מצב של חכמה ומדרגה זאת יתכן למצוא אף אצל האומות, הרי לן ששני מציאות הן, אל תאמין 62569 

, ומדרגת התורה לא תימצא אצל האומות, תורה היא מדרגה נוספת ומהותה שונה מאוד ממהות החכמה 62570 

 62571 .שיתרו חכם גדול היה מכל מקום עדיין אין זה תורה ולכן אף



, ן בתחילת עשרת הדברות הראשונים החלו לעבוד את המלאכים שהם השכלים הנבדלים"וראה ברמב 62572 

וחשבו שיש יכולת בהם , בעבור שידוע למקצתן שררה על האומות כענין שכתוב שר מלכות יון וכדומה 62573 

אף על פי שהיו , ם הנקראים בתורה אלוהים אחריםוה, וכל אחד עובד לשר שלו, להטיב או להרע 62574 

ז שחזרו לעבוד לצבא השמים "המין השני בע, העובדים מודים שהכח הגדול והיכולת הגמורה לאל עליון 62575 

 62576 .וחשבו כי בעבודתם יגבר המזל ויועיל להם, השמש והירח או המזלות

ז הם רק "נמצא שכל עובדי ע, בז הם למטרה אחת שסבורים שעל ידיהם יזכו להצלחה ורב טו"כל סוגי הע 62577 

ז אינה דורשת "ע, ז אינה דורשת מאת העובד אותה לתת מעצמו ונפשו עליה"אף ע, למען לקבל ממנה 62578 

י חכמה אפשר להגיע לביטול "ולכן ע, ענוה ואיננה מבקשת שישבור העובד את מדותיו תאוותיו ורצונותיו 62579 

לכניעה מוחלטת והסרת כל התאוות , העצמיות אמנם אין זה תורה כי תורה מחייבת אותנו לביטול, ז"הע 62580 

אבל , ז"ולכן לא הועיל כל חכמת יתרו רק כדי לפרוש מע, י חכמה"א להגיע ע"ולמדרגה זו א, והרצונות 62581 

 62582 .לבוא ולהתגייר הגיע רק לאחר ששמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק

שהוא בראנו והיא כוונת וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו , (בפרשת בא) ן"כתב הרמב 62583 

שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה ואין לעליונים בתחתונים חפץ מלבד זה שידע האדם ויודה , היצירה 62584 

ומכיון שבראו עליו , ה בראו"זו העיקר הנדרש מן האדם להכיר ולידע שהוא נברא והקב, לאלוקיו שבראו 62585 

ין לו מעצמו כלום אלא כל מציאותו וקיומו שא, ואתה מחיה את כולם זו עיקר ההכרה, להכיר טובה אליו 62586 

ממילא תחייבו הכרה זו ביטול העצמיות וכניעה , וכאשר יכיר בזאת באמת ובתמים, ת"י רצון השי"ע 62587 

 62588 .מוחלטת לרצונו יתברך

משום , ולכך יתרו על אף כל חכמתו הרבה לא הגיע אליה, קשה מאוד להשיגה´ ית´ כפיפות זו לרצון ה 62589 

, ה וכל חכמתו כדי להתגייר"ולכן לא הועילה השפעת משה רע, ת"ו לרצון השישקשה היה לו לכוף עצמ 62590 

ורק לאחר ששמע קריעת , ז ולא עד כדי קבלת עול מלכות שמים"כל חכמתו הספיקה רק כדי לבטל את הע 62591 

שיש בורא ומנהיג שבו הכל תלוי , שראה שיש עונש ונמצא מי שיכול להעניש, ים סוף ומחיית עמלק 62592 

 62593 .אז בא להתגייר ולכוף עצמו לרצון קונו ,ובכוחו להעניש

אמנם אין זו הכרה פנימית כל מהלך חיינו , אמת שידיעה זו ברורה אצלנו שאנו נבראים ותלויים בו יתברך 62594 

וכאילו איננו נבראים , בטבענו מונח שכל העולם שייך לנו ולנצח נצחים, אינו מתנהל על פי הכרות אלו 62595 

ה איננו מכניעים עצמנו לפני "ומשו, גים את העולם כפי רצוננואלא אנו המנהי, ה"ותלויים ביד הקב 62596 

 62597 .וכשם שיתרו ראה מחיית עמלק ומזה בא להתגייר, והדרך להגיע להכנעה היא בעת שרואה עונש, ה"הקב

והסיבה שאיננו מכירים , אלא בעת שיכיר שהוא נברא ממילא יכניע את עצמו, אך באמת אינו צריך לכך 62598 

וכל חיינו , אדם אזיל בהאי עלמא וחשיב דיליה הוא לדורי דורות, במצב של בלבולמפני שאנו חיים , בזאת 62599 

ואיננו מפסיקים אף לשעה קלה ממאמצים ותכניות , ספוגים במחשבות היאך לכבוש את העולם כולו 62600 

להכניס לתוך ידיו כל , שתינוק נולד וידיו פשוטות, (ד"י´ ר ה"קה) ל"ש חז"וכמ, להשיג את העולם הזה 62601 

ואין לנו זמן להתרכז ולחשוב שאנו נבראים מחויבים , ולכן שרויים אנו בבלבול ובשאיפה, ז"עוההנאות ה 62602 

 62603 .לכוף עצמנו לפני הבורא

ל שכל דיבור ודיבור בתורה שיצא מפי הגבורה הוא "א ז"שמעתי מפי אחי הגר, בספר מעלות התורה איתא 62604 

בכל פרטי הנהגותיו ועניניו על פי התורה  ומי שיש לו עיני השכל ולב מבין יכול להתנהג, מצוה בפני עצמו 62605 

ה רחבה "וכן אמר דוד המלך ע, ואז יוכל לקיים התורה והמצוה בכל עת ובכל רגע עד אין מספר, והמצוה 62606 

אבל בתורה מונח , זה רק מפני חסרון הבנה שבנו, ואף שאיננו רואים זאת, (ט"תהלים קי) מצותך מאד 62607 

 62608 .צות אינו אלא שרשין אבל הם מתפשטים לענפים הרבהג מ"ומה שהזכיר תרי, בכל פרט מעשה מצוה

בשביל , שכדאי לו לאדם להבראות ולחיות חיים ארוכים ואפילו לסבול גיהנם, ל"שמעתי מהסבא מקעלם ז 62609 

כ "א, ה בלא תכלית"והטעם לזה שכיון שכל דיבור של הקב, השכר שצפוי לו עבור עניית אמן פעם אחת 62610 

כמו שבעץ יש , ף שם בספר מעלות התורה ולכן נמשלה התורה לעץוהוסי, כל אמן הוא ללא תכלית כלל 62611 

וכל גרעין בכחו , כמה ענפים ובכל ענף כמה שרביטין ובכל שרביט כמה פירות ובכל פרי כמה גרעינים 62612 

 62613 .כן התורה והמצוות כל דיבור ודיבור כולל כל המצוות, להוציא כמה שרשין וענפין

כל הטוב הצפוי לאדם , (´קהלת ט) א אחד יאבד טובה הרבהכתיב חוט, ל עלינו להתעורר"ולאחר כל הנ 62614 

, ירבעם בן נבט הפסיד כל השכר הגדול שאני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, י קטנות אחת"יכול ליאבד ע 62615 

וכל , נוראות להתבונן שאלה אחת ופקפוק קטן הטרידוהו מגן עדן, (ב"סנהדרין ק) עבור שאלת מי בראש 62616 

 62617 .(ג"אור יחזקאל ח)  .רכינו שלא נחיה בבלבולזה יחייבנו לשים לב על ד

 62618 

 62619 מאמר תטז

 62620 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים



יתר , יתרו שבע שמות נקראו לו, (י"רש) וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק 62621 

, קיים המצוות הוסיפו לו אות אחת על שמויתרו כשנתגייר ו, על שם שיתר פרשה אחת בתורה ואתה תחזה 62622 

אשר קנאו רק אחר שזכה , איך קראו הכתוב יתרו קודם שנתגייר בשם המיוחד לו, הקשה האלשיך הקדוש 62623 

 62624 .והלא בשעה ששמע עדיין לא היה יתרו, לכל השלמות בגירותו

ילו עד תהום למה מפ, ועוד שאחר שהזכיר הכתוב המעלה הגדולה הזאת שזכה לה עד שקראו הכתוב יתרו 62625 

ועוד מהו שהזכיר הכתוב חותן משה והלא הדבר כבר , רבה וקורא אותו כהן מדין שהיה כומר לעבודה זרה 62626 

 62627 .שכן כבר מוזכר ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו כהן מדין, נודע לכל

 62628 ,שמיעת האוזן, איך היא הדרך הישרה לזכות אל השלימות, וביאר האלשיך כי ראש דבר מלמדנו הכתוב

ל "כמאז, עולה במעלות האושר קו לקו, ומוסריו ולימודיו´ י השמיעה שאדם נותן לב לשמוע אל דברי ה"ע 62629 

זכה , הנורא´ י ששמע ושת לבו אל מעשה ה"וזהו שאמר וישמע יתרו כי ע, על הפסוק שמעו ותחי נפשכם 62630 

 62631 .עד הגיעו אל השלימות עד כי קראו הכתוב יתרו´ להתקרב אל ה

שהנס נשמע בכל  (ח"ר כ"שמו) ל"את מי ים סוף וכמאמרם ז´ את אשר הוביש הכל יושבי תבל שמעו  62632 

אז נבהלו , כולם שמעו וחלו שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת, וכל מימות שבעולם נבקעו, העולם 62633 

מדוע לא שתו לבם ? כולם שמעו והיכן המה, אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען, אלופי אדום 62634 

מדוע לא באו להתגייר , ואפילו אותם שאינם אדוקים ודובקים בעבודה זרה, אלוהיהם ולהתגיירלנטוש  62635 

נטש הכל ובא לחסות תחת כנפי , ז כהן מדין"ורק יתרו על אף היותו כומר לע, יתברך´ ולהדבק בה 62636 

 62637 .השכינה

, ניו אטומותכולם שומעים אך יש שומע ואינו מקבל אז, מפני וישמע שמיעה טובה היתה לו? וכל כך למה 62638 

וזהו שאמר הכתוב וישמע יתרו הגם שבשעת , הוא שומע באזני לבו, ויש שומע ושם הדברים על לבו 62639 

שמיעה של נתינת לב , ´אבל שמיעתו היא שהביאתו עד כדי התקרבות אל ה, שמיעה עדיין לא התגייר 62640 

 62641 .ווזהו שהדגיש הכתוב כי אף שהיה כהן מדין זכה בכח השמיעה של, שהביאה לידי יתרו

? שאלו אותו מקורביו האינך בוש לעשות כן, מסופר על פילוסוף אחד שהתחנן לפני המלך ונפל לרגליו 62642 

אך , לכל אדם נברא אזנים, ומה אעשה כי אזניו ברגליו, השיבם אמנם כן אבל צריך אני לדבר לאזני המלך 62643 

ממשיך האלשיך ? ואיך הגיע יתרו לזה, כדי לשמוע שמיעה של קבלת הדברים זקוק האדם לאזני לב 62644 

 62645 .´כי בהתחברות אליו נדבק לה, חותן משה אין זה אלא מפני היותו חותן משה, ואומר

אטו , ´שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה, (7ג"ברכות ל) ויש להוסיף על פי שאמרו 62646 

, ´ץ הגמולכאורה אינו מובן תירו, אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא, יראת שמים מילתא זוטרתא היא 62647 

ה הקדוש דכיון שהיה להם "וביאר השל, הלא לכל ישראל דבר הכתוב ולגבי דידם לאו מילתא זוטרתא היא 62648 

וזהו שמצינו ביתרו שמחמת , הרי בנקל יש בידם להגיע לידי יראת שמים, לישראל רב ומנהיג כמשה רבינו 62649 

 62650 .זכה לשמוע שמועה טובה וזכה לאזן שומעת, היותו קרוב אל משה

ז "אמר ריב, מה ראה אזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף, י דברי המכילתא"טים מביא רשבפרשת משפ 62651 

יוחנן בן ´ ר´ אומרת הגמ, (7ב"קידושין כ) ובמסכת, אזן ששמע על הר סיני לא תגנב והלך וגנב תרצע 62652 

ה אזן ששמעה על הר סיני בשעה "אמר הקב, מה נשתנה אוזן מכל אברים שבגוף, זכאי היה דורש 62653 

 62654 .והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע, י לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדיםשאמרתי כ

, וכי האוזן חטאה בכך הלא הרגלים הלכו לגנוב, ל ששאל"ה זצ´ר המשגיח דישיבת לומז"שמעתי ממו 62655 

כי אילו היתה שומעת , לא תגנובו´ ובאר דיש כאן טענה לאזן שלא שמעה טוב מאמר ה, הידים הם שגנבו 62656 

תביעה כלפי האזן , היתה רחבה בדעתנו לא היינו חוטאים´ ל אילו ידיעת ה"ש הרמח"כמ, לא היה גונב 62657 

לבל יאטמו את אזנם בתאוות ברצונות , בני תורה צריכים לדעת יסוד גדול זה, ששמעה מן השפה ולחוץ 62658 

 62659  .ותקלוט אל תוכה את הדברים בקבלה של ממש´ למען תשמע האוזן את דבר ה, ומידות רעות

 62660 .(דרכי מוסר)

 62661 

 62662 מאמר תיז

 62663 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים

ולמה לא אמר ששמע מה , ל"ן כתב גבי המחלוקת אם יתרו בא קודם מתן תורה או לאחריה וז"הרמב 62664 

הנהיה כדבר הגדול הזה או , שעשה למשה ולישראל במתן תורה שהוא מהנפלאות הגדולות שעשו להם 62665 

ומדוע לא סיפר משה , השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי ,הנשמע כמוהו 62666 

 62667 .ליתרו את מעמד הר סיני וממנה יידע כי השם אמת ותורתו אמת ואין עוד מלבדו

ש ראתה שפחה על הים מה שלא ראה "וכמ, אף שבקריעת ים סוף הגיעו כל ישראל למעלת הנבואה 62668 

שהרי קריעת ים , מקום במעמד הר סיני היתה מדרגה גבוהה יותר מכל, יחזקאל בן בוזי במראה הנבואה 62669 

אמנם בשעת מתן תורה , שהרי אמרו ישראל שירה בעת קריעת ים סוף, סוף יכלו ישראל לקבל הארה זו 62670 



כי לא יכלו לקבל את ההשגות המופלאות שקיבלו , שיצאה נשמתן של ישראל, נאמר נפשי יצאה בדברו 62671 

 62672 .ה"כעין מדרגתו של משה רבינו ע´ נים בפנים דיבר הוזכו למדרגה של פ, בהר סיני

, ההתקרבות הגדולה ביותר שיתכן להגיע אליה, והטעם לכך כי במעמד הר סיני זכו ישראל לקבלת התורה 62673 

מדרגת , (´אבות ג) חביב אדם שנברא בצלם, שהרי אפשר להגיע להכרה באמונה ובהשגחה אף ללא תורה 62674 

וניתן , אמנם מדרגת ישראל היא למעלה מזו שנקראו בנים למקום ,צלם אלוקים אף היא מדרגה עליונה 62675 

, ה הרי זה תכלית השלימות"וכל מה שחביב יותר בעיני הקב, להם כלי חמדה החביבות העליונה ביותר 62676 

 62677 .וכיון שבמעמד הר סיני זכו לחביבות אין שיעור ונהנו מזיו השכינה הרי זה תכלית השלימות

י לא מסורת היא "וברש, אשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליאתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ו 62678 

כמה עבירות היו חייבין לי , אלא אתם ראיתם אשר עשיתי במצרים, בידכם ולא בדברים אני משגר לכם 62679 

שעל ידם , ת לישראל"הוכחה לגודל אהבת השי, קודם שנזדווגו לכם ולא נפרעתי מהם אלא על ידכם 62680 

י "ועיין ברש, שנשא אותם על כנפי נשרים, יף להוכיח גודל אהבתו לישראלוהוס, ה במצרים"מתנקם הקב 62681 

ת לעמו "ז להראות אהבת השי"כ, כאומר מוטב יפול החץ בי ולא בבני, כנשר הנושא גוזליו על כנפיו 62682 

 62683 .ישראל

, ´י שיראו גודל אהבתו יקבלו על עצמם לשמוע בקול ה"שע, דברים אלו נאמרו כהקדמה למתן תורה 62684 

וכל , ה בעצמו ירד על ההר ליתן תורה לישראל"שהקב, ן הרי גודל ההתגלות במעמד הר סיניוצריך להבי 62685 

, ה את ישראל"כ הרי ראו את האהבה והחיבה שאוהב הקב"א, הלמעלה ירדו למטה למען נתינת התורה 62686 

ת "ומדוע הוצרכו להתבונן קודם מעמד הר סיני באהבת השי, ואף ללא ההקדמה יגיעו ישראל להכרות אלו 62687 

 62688 .נראית ביציאת מצריםש

ה נותן מתנות חנם לישראל הכל חייב כל אחד ואחד "אין הקב, נמצינו למדים יסוד גדול בדרכי העבודה 62689 

ולכן הוצרכו ישראל להגיע בעצמם להכרה והתקרבות , ה נותן מתנתו"ורק אחר כך הקב, לקנות בעצמו 62690 

בהתבוננות זו לא היו זוכים  ולו לא היו מכינים עצמם, ורק אחר כך זכו למעמד הר סיני, ת"השי 62691 

והכל , ימי הגבלה´ ט ימים מיציאת מצרים וכן ג"ה הוצרכו להקדים מ"ומשו, להתקרבות במתן תורה 62692 

 62693 .כ להגיע למעמד הר סיני"הכנות והקדמות כדי שיוכלו אח

וכפי שהיתה , בימים אלו נמצאת ההשפעה שהיתה במעמד הר סיני, עומדים אנו לפני יום קבלת התורה 62694 

שכתב שכל הפרקים , (´אבות ו) ץ"וראה ביעב, הכנה במעמד הר סיני כן דרושה הכנה בימים אלו דרושה 62695 

כי תקון המדות הם הכנה למעמד הר , הראשונים של פרקי אבות הם הקדמות לפרק הששי קנין התורה 62696 

 62697 ט ימים שקדמו למעמד הר סיני"וכל המ, שכל זמן שיש מדות רעות באדם לא יתכן שיזכה לתורה, סיני

 62698 .הכינו עצמם בתקון מדותיהם

כי ללא התעוררות והרגשים , ובעיקר חייבים אנו ליצור בקרבנו תשוקה למעמד הר סיני ולקבלת התורה 62699 

ובתורה , אין זה נקרא הכנה ראויה ולא נוכל לקבל את הסגולות המיוחדות של יום זה, במעמד הר סיני 62700 

ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר השמר לך , מפורש היאך צריך להיות זכרון מעמד הר סיני 62701 

הם הקולות והלפידים , ן הדברים אשר ראו עיניך"וכתב הרמב, ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך 62702 

חייב לזכור כל הפרטים וההתגלויות שהיו , ואת כבודו ואת גדלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האש 62703 

 62704 .במעמד הר סיני

שלכאורה קולות אינו דבר מוחשי , גיעו למעלה גדולה שראו קולותשה, וכל העם רואים את הקולות 62705 

 62706 (´ג´ ר ב"במד) ל שראו ישראל את המלאכים עשויים דגלים דגלים"וכן מצינו בחז, ששייך בו ראיה

 62707 .וכל הפרטים הללו כלולים במצות עשה דזכרון מעמד הר סיני, והתאוו להיות כמותן

חזר ואמר , ל המצות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותםכאשר אמר שנזהר בכ, ן שכתב"וראה שם ברמב 62708 

החובה לזכרון מעמד הר סיני צריכה להיות כדי שידע ויכיר , רק אני מזהירך לזכור מאין באו אליך המצות 62709 

רחוק מאוד מכל חיובי , נמצא שכל שאינו יודע וזוכר מעמד הר סיני, שזו הסיבה לחובת קיום המצוות 62710 

מחובתינו לעשות , נא במצבנו הרוחני ונראה כמה שייכות יש לנו לתורה נתבונן, התורה וקיום המצות 62711 

ויהיה לנו תקוה , לשבר את החומר שבנו ולקרב את הדברים לתוך לבנו, הכנה לקראת יום השבועות 62712 

 62713 .(ה"אור יחזקאל ח)  .לזכות למתן תורה

 62714 

 62715 מאמר תיח

 62716 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים

שבשעה שנתנה תורה זעו כל מלכי אדמה , אלעזר המודעי אומר מתן תורה שמע ובא´ ר? מה שמועה שמע 62717 

שמא המקום עושה לנו כשם , באותה שעה נתקבצו כל אומות העולם ובאו אצל בלעם ואמרו לו, בהיכליהם 62718 

ר הזה מפיו נסו וכיון ששמעו כולם את הדב, ..תורה נותן לעמו, ..אמר להם שוטים, ..?שעשה לדור המבול 62719 

 62720 .(ילקוט בשם המכילתא) כולן והלכו איש איש למקומו



, מאחר שכבר שמע מנס קריעת ים סוף, צריכים להבין לפי דעה זו למה באמת חיכה יתרו עד מתן תורה 62721 

? ולמה התעכב מלבוא עד אחרי מתן תורה, (ילקוט שם) שהרי קריעת ים סוף נשמע מסוף העולם ועד סופו 62722 

ה "ולא מצאנו שעבד פעם להקב, (א"ח י"י י"רש) ליתרו שעבד כל עבודה זרה שבעולםועוד קשה שמצינו  62723 

ופירש , מכל האלהים´ ל על הפסוק עתה ידעתי כי גדול ה"כמו שפירשו חז, אף על פי שידע ממנו 62724 

 62725 .כ"המכילתא מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר ע

ולכן היה עובד להם כדי שהם יעמדו  ,ה מסר את הנהגת העולם לשרי מעלה"ויש לבאר שיתרו חשב שהקב 62726 

ואפילו אחרי , ה אי אפשר לעבוד כי אינו נזקק כלל למעשי התחתונים"אבל להקב, לצידו ויצליחו מפעליו 62727 

בכל זאת היה מקום לחשוב שרק בפעם , היתה במצרים´ ששמע מקריעת ים סוף שאז הבין שרק יד ה 62728 

כ שוב יתנהג העולם על פי שרי "אבל אח, יםאחרי שסבלו הרבה תחת המצר, את ישראל´ הזאת הושיע ה 62729 

 62730 .מעלה

ה אחד כך "וכמו שהקב, הבין אז שמעשי התחתונים הוא שורש ההשגחה, אולם כששמע יתרו ממתן תורה 62731 

ההשגחה , ואין כוחות השמים מנהיגים ככל העולה על רוחם, יש אחדות בהשגחתו ויש דין ויש דיין בעולם 62732 

ה "וכיון שנתן הקב, מנפלאות תמים דעים אשר אין לעמוד עליה ,היא עמוקה מאוד דק דק עד אין נבדק 62733 

לא מקרה יוצא מן הכלל הוא שנפרע מפרעה ומצרים מדה , תורתו לבריותיו סימן הוא שהשגחתו עליהם 62734 

אלא כך היא , והפך את כל הכוחות הטבעיים שבעולם להראות כי מושל הוא על כל הכוחות, כנגד מדה 62735 

 62736 !המדה תמיד

ל "ואמרו חז, אשר הציל אתכם מיד מצרים´ ה בלשון ברוך באמרו ברוך ה"ת הקבוהנה יתרו שבח א 62737 

וצריך להבין , (ד"סנהדרין צ) ´שגנאי היה למשה ולישראל שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך ה 62738 

אבל לפי דרכינו הענין , איזה יתרון יש בשבח של יתרו יותר משירת אז ישיר ששרו ישראל על הים 62739 

וזה מראה על , ה הוא מקור הברכה וההצלחה"מראה על זה שהקב´ משום שהשבח ברוך ה, ןיתבאר על נכו 62740 

 62741 .השגחתו התדירה להשפיע לעולם

אולם לא הביעו האמונה , אמנם בשירת הים הרבו לשבח אותו יתברך על היותו נאדר בכח ומושל בעולם 62742 

עד , שרי מעלה להשפיע ולשלול הדעה של אלה המאמינים ביכולתם של, שהוא משגיח תמיד על העולם 62743 

וכל , ה בעצמו מקור הברכות"רוצה לומר שאין שום כח בעולם זולתו אלא הקב, ´שבא יתרו ואמר ברוך ה 62744 

 62745 .השפע בעולם נובע ממנו לבד

את ´ בהנחה שרק הם המשפיעים בעולם משום שעזב ה, כל ימיו הקריב קרבנות לכוחות השונות בעולם 62746 

בלי שיהיה צורך , רידא חשב שימצא חן בעיניהם ויטיבו לו ולשולחיועל ידי הפולחן ג, הארץ והניחה בידם 62747 

אלא הכוחות , האמין שאין שום סדר אחיד בהנהגת העולם, לאדם להטיב דרכיו ולפקח על מעשיו 62748 

והבין שאין , ופתאום נהפך על יתרו כל עולמו, מתעצמים זה עם זה ומשפיעים למי שמתרצה אליהם 62749 

, ובו מושל הוא על כל הבריאה כולה, ושתת על תיקון האדם את עצמוהעולם הפקר אלא יש דרך ישר המ 62750 

 62751 .משום שרק התורה משפיעה על הנהגתו יתברך

על תפיסת העולם , היה יתרו הראשון לתת שבח על בקיעת אור השחר, מרוב החושך אשר היה שקוע בו 62752 

בלין ליצר הרע מצא תרופה ות, תורה חדשה של מוסר והתאפקות, החדשה שנתגלתה על ידי מתן תורה 62753 

נתמלא יתרו בוז לעובדי עבודה זרה המסתפקים בפולחן ריק , המקונן בלב האדם ומשסהו לדרך צלמות 62754 

 62755 .וחיים חיי הפקר כרצונם מבלי שיעמדו על הצורך לתקן עצמם בתורת האלקים, מתוכן

לם עשו אולם אומות העו, נתמלא יתרו תשוקה עזה להתגייר ועזב את כל כבודו והלך למדבר עם ישראל 62756 

י "ה דרך ונתיב לאדם להשיג את אושרו ע"גם להם נודע ממתן תורה גם הם הבינו שנתן הקב! ההיפך 62757 

רצו דוקא חיי , כי בשיקוציהם נפשם חפצה, אבל למשמע אוזן נסו למקומם והשתדלו לשכוח מזה, תורה 62758 

פחדו , השמשוהתכסו בחושך של אמונתם הנבערת מבלי להסכים לראות אור , הפקר אף כי זה חיי שקר 62759 

 62760 .(ג"המוסר והדעת ח)  .מהצורך לתקן את עצמם וליישר את דרכיהם הנלוזים

 62761 

 62762 מאמר תיט

 62763 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים

צריך שתהיה , אם יאמרו לך חכמה באדום תאמין תורה באדום אל תאמין, (ז"י´ ר ב"איכ) ל"מצינו בחז 62764 

תורה היא מציאות , כמו החילוק שבין דומם לצומח ובין חי למדבר, ן תורה לחכמהלנו הבחנה לחלק בי 62765 

ומה שאין מבחינים בין תורה לחכמה הוא , חכמה לגבי תורה הוא כמו דומם לגבי צומח, וסוג אחר לגמרי 62766 

י "אין זאת רק שדעתו מטורפת עליו שא, וכמו אם נראה באחד שאין מבחין בין דומם לצומח, המצב שלנו 62767 

 62768 .חין כן הוא זה ממשלהב

, ת בא"ן שהקשה על הדעה שיתרו לאחר מ"נוכל לראות מדברי הרמב, המדרגה של תורה וגודל רוממותה 62769 

למשה ולישראל עמו כי ´ כשאמר הכתוב וישמע יתרו את כל אשר עשה ה, ואני שואל על הדעת הזאת 62770 



שהוא , ן התורהלמה לא אמר ששמע מה שעשה למשה ולישראל במת, את ישראל ממצרים´ הוציא ה 62771 

 62772 .מנפלאות הגדולות שנעשו להם

ולמקצה , אדם על הארץ´ למן היום אשר ברא אל, כמו שאמר כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך 62773 

מדבר מתוך האש ´ השמע עם קול אל, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו, השמים ועד קצה השמים 62774 

´ וממנה יודע כי ה, למה לא סיפר לו מעמד הר סיני, חותנווכשאמר ויספר משה ל, כאשר שמעת אתה ויחי 62775 

 62776 .אמת ותורתו אמת ואין עוד מלבדו

מכל ´ והרי יתרו הכיר כי גדול ה, גם שם הכירו את הכל בחוש, והנה סיפור יציאת מצרים לעצמו גם כן די 62777 

ח "י י"רש) בקדרה אשר בשלו בה נתבשלו, כי בדבר אשר זדו עליהם, האלקים ביציאת מצרים גרידא 62778 

וכן , ובזה הכיר אין עוד מלבדו ביטול כל הטבעים, וממכה עצמה מתקן רטיה ביטול הכוחות כולם, (א"י 62779 

 62780 .הרי ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, קריעת ים סוף מה חסר בו

 62781 וכן המצב של קריעת ים סוף ראתה שפחה על, והנה המצב של יציאת מצרים הוא אין עוד מלבדו בחוש

ה לספר לו מתן "והיה צריך מרע, בכל זאת הכל כלא לגבי מתן תורה, הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי 62782 

, אמת ותורתו אמת´ וממנה יודע כי ה, אין עוד מלבדו´ הוא האל´ ששם היה אתה הראת לדעת כי ה, תורה 62783 

הרי הם הכל כלא , מ וקריעת ים סוף"שיסוד הדברים הוא שאפילו המצבים היותר גדולים ורמים כגון יצי 62784 

 62785 .לגבי מתן תורה

רקיעים והראה להם שאין עוד ´ ה ז"שפתח להם הקב, (ה"ל´ י דברים ד"רש) ל"אחז, אתה הראת לדעת 62786 

והיתה יכולה להיות קבלת התורה באופן , לא היה זה במקרה שבשעת מתן תורה הראה להם כל זה, מלבדו 62787 

ועצמותה פתוחים כל הרקיעים ורואים בהיר  שבתורה במציאותה, לא כן אלא שזהו המצב של תורה, אחר 62788 

רקיעים ´ מהותו הוא שבו פתוחים כל ז, המציאות של תורה הוא שכל מלה של תורה, אין עוד מלבדו 62789 

 62790 !רוממות כזאת מונחת בתורה הקדושה, ורואים בעליל אין עוד

מה היה , היה ועד עכשיו מה, ת אמרו רצוננו לראות את מלכנו"שלפני מ, (´ט ט"י י"רש) ל"מצינו בחז 62791 

רואים מזה שעד מתן , בקריעת ים סוף הלא גם שם ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי 62792 

לא היה , אין זה עוד לראות את מלכנו, גם בקריעת ים סוף גם בזה אלי ואנוהו שהראו עליו באצבע, תורה 62793 

ובכל מלה , תורה פנים בפניםשזהו המצב של , ובמתן תורה ראו את המלך עצמו, עוד ראיית המלך בעצמו 62794 

 62795 .של תורה פותחים כל הרקיעים ורואים את המלך אין עוד מלבדו

וההכרה הכי קלה שבתורה מאירה , (´ה´ ל ה"חוה) מעט מן האור דוחה הרבה מן החשך, כן הוא סוד הדבר 62796 

שם ההארה בלי סוף כל הרקיעים פתוחים , ומה גם כשמגיעים להדרגות של חכמה של תורה, ומאירה 62797 

 62798 .וכל זה הוא מצד המציאות של תורה שמונח בה הארה גדולה כזאת, והכל בבהירות גדולה

דברים ) השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, הכתוב מתמיה על מעמד הר סיני 62799 

לא היה בכוחם לקבל , ע היא בחזיון לילה"הנבואה של נביאי אוה, והנה בנבואה ישנם כמה מדרגות, (´ד 62800 

אברהם , אחרת לא היה יכול לקבל את הנבואה, בבלעם כתיב נופל וגלוי עינים, בואה בעוד חושיהם בםנ 62801 

 62802 .ולאחר שמל כבר היה יכול לקבל נבואה בגוף ובחושים, ה קודם שמל כתיב בו ויפול אברהם על פניו"אע

ראה יחזקאל  מה שראתה שפחה על הים לא, ובקריעת ים סוף אמרו, הכלל ישראל הרי היו כולם נביאים 62803 

על תורה מתמיה הכתוב השמע , ז בכל אלו המצבים לא כתיב בהו פליאה זאת של ויחי"ועכ, בן בוזי מימיו 62804 

ומפני שכל כך גדול ורם הוא המצב של תורה מצד , מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי´ עם קול אל 62805 

 62806 .(א"נ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .מציאותו ועצמותו

 62807 

 62808 מאמר תכ

 62809 .(´ח א"שמות י) תרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהיםוישמע י

ובאמת יש לתמוה מה נתוסף לו בהכרת דרך , (מכילתא) וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא מתן תורה שמע 62810 

במצרים ובים סוף שימסור ´ ומדוע לא הספיקו לו ידיעת כל הנסים שעשה ה, במה ששמע ממתן תורה´ ה 62811 

, מכל האלהים´ ש עתה ידעתי כי גדול ה"שהיה מבקש גדול את האמת כמאחר , את עצמו לדרך הגבוה 62812 

ואיך לא מסר את עצמו אל חיי השלמות , ז שבעולם והכיר בכזבים"י מלמד שהיה מכיר מכל ע"ופירש 62813 

 62814 .להתחבר עם כלל ישראל עוד קודם ששמע ממתן תורה

, ר ולהבדיל בין האמת והשקראשר מלבד שהיה לו הכרה גדולה להכי, אמנם מצינו חידוש גדול אצל יתרו 62815 

מנסיון קל ומאיזה נגיעה מועטה , כמו כן היה לו הכרה גדולה בכוחות נפשו של האדם והתהפכות מדותיו 62816 

ויחד יתרו נעשה , ק"והכרה זאת הכיר מעצמו כמו שהעידה תורה, יפול משמים ארץ וישתנה לכמה גוונים 62817 

 62818 אמרי גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה באפיההיינו ד, בשרו חידודין חידודין מיצר על איבוד מצרים

 62819 .(י שם"רש)



באבוד , שמצד הכרתו היה לו לשמוח בשמחה שלמה, ואם כך מצא בכוחות נפשו נטיה היפך הכרתו 62820 

, ז"ז מצא והרגיש בנפשו שמטבעו מצטער ע"ובכ, שנאבד דרך השקר ונצח האמת ואנשיו, רשעים רנה 62821 

אם מרגיש בנפשו שאין לו דרך מובטח שיוכל לחיות על חיי , מתכ זה נתן לו הידיעה וההכרה בדרך הא"א 62822 

 62823 .כי מי יערב לו ויבטיחנו שנסיונות המדות במהלך החיים לא יהפכו הקערה על פיה, האמת

שמקיף ונותן להם דרך איך לחיות ולפתור כל , ש נתן לעם ישראל"שהבורא ית, ת"רק אחר ששמע ממ 62824 

שלכל מיני נסיון ´ פי, ר בראתי לך תורה תבלין"בראתי לך יצה ל"כמאמרם ז, מיני שאלות ודחיקות בחיים 62825 

, דרך תיקון המדות, דרך ההפקרות, כמו דרך הבטחון, ודחיקה יש בתורה מין תבלין לזה בדרכים שונים 62826 

ולכל שאלה ודחיקה יכולים , דרך של שכר מצוה, דרך הפרישות, דרך שומר מצוה, דרך ההסתפקות 62827 

 62828 .אז בא להתגייר ולהתחבר לכלל ישראל, יודעת התורה ודברה אודות כולם כי מהכל, למצוא פתרון בתורה

מה שלא היה יכול לומר זאת קודם , אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה´ ולכן אמר עכשיו ברוך ה 62829 

כי מנסיון קל יכולים להתהפך ולומר נתנה , ת עוד לא היתה הצלה מובטחת"מפני שבלי מ, ת"ששמע ממ 62830 

עכשיו הוא גמר , אבל עכשיו שיש להם דרך התורה במה לעבור כל הנסיונות, מהראש ונשובה מצרי 62831 

 62832 .(א"חיי המוסר ח)  .ההצלה המובטחת

 62833 

 62834 מאמר תכא

 62835 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים

וזב אם אדם ע, (ו"י זבחים קט"רש) קריעת ים סוף ומלחמת עמלק? וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא 62836 

צריך לומר ששמע איזה שמועה , משפחתו ובית אביו אשר ישב שם בכבודו של עולם ועוזב הכל ובא 62837 

אלא הוא שמע , ל כי אינו כן"ומשיבים חז, וראיה שהם לא באו והוא בא, מיוחדת שכל העולם לא שמעו 62838 

 62839 פ ששמעו נשארו על מקומם"רק הם אע! אותה שמועה ששמעו כולם קריעת ים סוף ומלחמת עמלק

 62840 .בשטותם וברשעתם והוא שמע ובא

כ גם הם "א, והנה על קריעת ים סוף כתוב שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת נמוגו כל יושבי כנען 62841 

פ ששומעים "אע, התשובה היא הרשעים הם ברשות לבם, שמעו אותה שמועה שהוא שמע ומדוע לא באו 62842 

 62843 .לא ישמע וכאילם לא יפתח פיוכחרש , מ הלב נתון בתאוותיו ואינו מרגיש כלל"היטב מ

שהיה , כ נתגייר"שלא הניח עבודה זרה שבעולם שלא עבד אותה ואח, (´מכילתא א) ל"על יתרו אמרו חז 62844 

, וכן השנית וכן השלישית, ז אחת וראה שאין בה כלום והשליכה"ועבד ע, בו מדה גדולה של בקשת האמת 62845 

הם שלא בקשו כלל את האמת והלכו באשפות אבל , ה ומצא את האמת"וכיון שביקש את האמת עזרו הקב 62846 

לא הועיל שמועה זו כלל על , פ ששמעו עמים ירגזון"ולכן אע? איך ימצאו את האמת בתוך השקר, התאוה 62847 

 62848 .(א"צ´ לב אליהו ד)  .כ יתרו שביקש האמת מצא אותו"משא, לבם הנתון בתאוות

 62849 

 62850 מאמר תכב

 62851 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים

ויש להבין בשלמא קריעת ים סוף ששמע כל , ל מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק"אחז 62852 

מובן שכל אלו דחפוהו , ושראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן, הנסים והנפלאות 62853 

 62854 ?ת כנפי השכינהאבל מלחמת עמלק מה שמועה היא להיותה סיבה לבוא ולהכנס תח, לבוא ולהתגייר

שהיו כמה כופרים מפורסמים שלאחרי ששמעו על האכזריות , פ מה שנתפרסם בזמננו"אבל הדבר יובן ע 62855 

ואמרו כי כעת הם רואים שבלי , ש התחילו להאמין בהשם"היטלר וסייעתו ימ, האיומה של הגרמנים 62856 

 62857 .אמונה יכול אדם להתהפך ולהיות יותר גרוע מחיתו טרף

שמע , כלומר ששמע שני השמועות ביחד, ו שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלקל שיתר"וזהו מה שאחז 62858 

ושמע עוד שלאחרי ששמע עמלק גם הוא , קריעת ים סוף עם כל הנסים והנפלאות שכל העולם שמע זאת 62859 

מזה שפט יתרו בנפשו מה שיכול להיות אם ! כ לא היסס ובא להלחם עם ישראל"אעפ, ודאי קריעת ים סוף 62860 

כי שמועה זו של קריעת ים סוף ומלחמת עמלק , ל"וזהו מה שאמרו חז, להתגייר שומעים ולא באים 62861 

 62862 .(ח"לב אליהו דף רע)  .דחפוהו לבוא להתגייר ולהכנס תחת כנפי השכינה

 62863 

 62864 מאמר תכג

 62865 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים

אמר להם אם , בים ישראל שהוא מפתה אותןהיאך חבי, ד שמעו ותחי נפשכם"הה, (ז"ר כ"שמו) ל"אז 62866 

והרופא נכנס אצלו ונותן לו רטיה בראשו בידיו ברגליו ובכל אבריו , יפול אדם מראש הגג כל גופו לוקה 62867 

וכל הגוף מלוכלך בעבירות , ח אברים באדם הזה והאוזן אחד מהם"אני איני כן אלא רמ, נמצא כולו רטיות 62868 



וכן אתה מוצא ביתרו שעל ידי שמיעה זכה , שמעו ותחי נפשכם, והאוזן שומעת וכל הגוף מקבל חיים 62869 

 62870 .ל"שנאמר וישמע יתרו את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו עכ, לחיים ששמע ונתגייר

הוא רק לפי המצב שאנו , ל את השמיעה לרטיה המרפאת כל הפצעים"ונראה לכאורה שמה שהמשילו חז 62871 

, וודאי שבמצב זה השמיעה היא הרפואה, ד ראש אין בו מתוםשאנו מלאי פצעים מכף רגל וע, נמצאים בו 62872 

גם , והוא בריא ושלם ואינו נזקק לרפואות, אבל באמת נראה שגם כשהאדם הוא ישר כמו שעשאו אלהים 62873 

 62874 .אז רק השמיעה היא המעמידה את האדם במעלתו שלא יסור ממנה

בעת אשר יהגה , ל"וז (ג"י´ ב י"ש) י בשערי תשובה"ביאר הר, ל בסגולת השמיעה"ועל יסוד דבריהם ז 62875 

יחרד לדברים ויכין לבו להטיב דרכיו , ויבין בנועם המוסרים ויראה האזהרות והעונשים´ האדם בתורת ה 62876 

, יקשיב וישמע ויכנע ויחזור בתשובה, וכאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים, ´ומעלליו ויתרצה אל ה 62877 

ויקיים עליו להיות עושה כל אשר יורוהו , יהםויקבל בלבו כל דברי התוכחות ושלא לגרוע דבר מדבר 62878 

 62879 .כ"תופשי התורה מן היום ההוא ומעלה ע

, ע"על כך נעמוד כשנבחין בין שמיעת יתרו לשמיעת אוה, אמנם איזו היא השמיעה הראויה לשמה 62880 

, (´ז ג"ר כ"שמו) ויתרו הוא שזכה על ידי שמיעתו, שמעו עמים, וישמע יתרו, שבשניהם נאמרה שמיעה 62881 

לא די , וכן בשעה שבא בלעם לקלל את ישראל, ה טובות באו ליתרו משעה שנתחתן עם משהראה כמ 62882 

ל בלעם עמנו היית בעצה שיעץ פרעה על "א, ליתרו מהו אומר איתן מושבך, שלא קיללן אלא בירכן 62883 

משל לצפור שברח מן הצייד ונפל לתוך ידו של , מי הושיבך אצל איתני עולם, ישראל הבה נתחכמה 62884 

כך היה בלעם , ל כמה נאה בריחה שברחת"כיון שראה אותו הצייד התחיל מקלסו וא, ל מלךאיקונין ש 62885 

 62886 .כ"ל איתן מושבך ע"משבח את יתרו וא

האחת השמיעה של תוכחה , ל"שיתרו זכה לשתי השמיעות שכתב רבינו יונה ז, ל"ואנו למדים מדבריהם ז 62887 

, ה תהה על מעשיו הראשונים וחזר מהםועל יד, כי שמע מה תהיה אחריתו של עמלק והוכיח את עצמו בה 62888 

ל משלו את תשובתו לצפור הזה שבורח מן הצייד "וחז, וזכה לתשובה כזו שהיא מגעת עד כסא הכבוד 62889 

כך יתרו איתן , שהצייד ירא לנגוע בו שמא יגע באיקונין של מלך, והלך וישב לו על איקונין של מלך 62890 

 62891 .ר"ושוב לא היה ירא מהצייד כלומר היצה, ה כביכול"מושבו שישב לו על איקונין של מלך הקב

ז ומן "ה את עמלק מן העוה"כי משראה שאיבד הקב, וכל זה בא לו משמיעת התוכחה שבאה על עמלק 62892 

עד , כ הגיע במעלת קבלת התוכחה"ולא עוד אלא שכ, היה תוהה על מעשיו ועשה תשובה, העולם הבא 62893 

וישמע משה לקול , ה"עתו לדעת המקום בוהסכימה ד, שזכה להוכיח את נבון העולם הוא משה רבינו 62894 

ויתר פרשה בתורה שהיא פרשת , ואף דבר אחד מדבריו לא שב ריקם, חותנו ויעש כל אשר אמר 62895 

 62896 .הסנהדרין והמשפט בישראל

ע שנאמר בהם שמעו עמים "וזה אנו למדים מההבדל בין שמיעתו לשמיעת אוה, עוד לשמיעה אחרת 62897 

 62898 0שנינו 0וכך 0הדבר0כן 0לא 0, ים היתה שמיעת הרגזה בלבדשאל יעלה על דעתך ששמיעת העמ, ירגזון

ובטלה מלכות מצרים , כיון שראו ישראל שאבד פרעה וחילו בים סוף, ´במכילתא מי כמכה באלים ה 62899 

אלא אף , ולא ישראל בלבד אמרו שירה, ´פתחו פיהם ואמרו כולם מי כמכה באלים ה, ז"ונעשו שפטים בע 62900 

ז "כפרו כולן בע, ז שלהן"ובטלה מלכותם ונעשו שפטים בע, ים ביםהאומות כששמעו שאבד פרעה ומצר 62901 

 62902 .ל"עכ´ שלהן ופתחו פיהם והודו למרום ואמרו מי כמכה באלים ה

כי לא , אלא שהודאתם היתה הודאת שעה, הרי שגם שמיעת האומות היתה שמיעה שהביאה לידי הודאה 62903 

כדוגמת ההודאה שהודה פרעה , ורעדההיתה אלא מתוך הכרח המאורעות שראו ושמעו וכולם אחזתם חיל  62904 

שאחרי הודאתו אמר לו משה ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם , הצדיק ואני ועמי הרשעים´ מתוך רשעו ה 62905 

 62906 .ולכן הביאה אותם שמיעתם רק לידי הודאת שעה בלבד, אלהים´ תיראון מפני ה

כי באומות נאמר , ל בלשונם"וכאשר באמת דקדקו חז, אבל שמיעת ישראל והודאתם היתה הודאת עולם 62907 

אבל בישראל שנו ואמרו שירה והשירה , והודאה אפשר שתהיה רק לשעה, והודו למרום רק הודאה 62908 

 62909 .ש אז ישיר שר לא נאמר אלא ישיר"וכמ, נצחית

ונשארו ברשעתם ולא עלה בידם , מ לא באה אל קרבנה"מ, יש שמיעה שאף שהיא מביאה להכרה והודאה 62910 

בפרעה ששמיעתו לא הביאתו לידי יראה המביאה לידי , עמים ירגזוןש שמעו "וכמ, אלא רגזנותם בלבד 62911 

מה שאין כן ביתרו , וכשזו עוברת הם חוזרים לרשעתם כבתחילה, אלא רק לידי חיל ורעדה זמנית, מעשה 62912 

וכן ישראל שראייתם ושמיעתם הביאו אותם לידי יראה וזכו על ידה , י שמיעתו בנין עדי עד"שנבנה ע 62913 

 62914 .שירת נצח

והיינו שהשמיעה עצמה , וכמו שתרגם אונקלוס שמיעה קבלה, ראויה היא שמיעה שהיא קבלההשמיעה ה 62915 

ונעשה לעצם מעצמותו וחלק , ה גידיו"ח אבריו ושס"שהדבר נכנס אל מוחו ולבו ונבלע ברמ, היא קבלה 62916 

 62917 ל ששמיעה כזו"י ז"ולפיכך כתב הר, והוא נעשה מוכרח להתנהג על פי זה ולא באופן אחר כלל, ממהותו

 62918 .ועל ידה זוכה שיהיה מעשיו מרובין מחכמתו, היא כמו עשיה ממש



כי כמו שאוזן השומעת היא , וכל ירידה בנשמע גורמת לירידה בנעשה, אכן כל ירידת הדורות היא בנשמע 62919 

דחרשו , כי בזה אובד האדם את ערכו וקיומו לגמרי, כן האוזן הבלתי שומעת היא סכנה חלילה, חיים לאדם 62920 

 62921 .באוזן הרוחנית על אחת כמה וכמה, אם באוזן הטבעית כן, ולונותן לו דמי כ

יש שאינו שומע את הדברים כפי שהם צריכים להשמע כפי שנתפרשו על ידי , יש כמה ליקויים בשמיעה 62922 

ואחר , כי כמו שאי אפשר לפסוק דין באבות נזיקין אלא רק על ידי עיון עמוק במסכת בבא קמא, ל"חז 62923 

ובאסוקי שמעתתא , ל"הלימוד שהדריכו אותנו הראשונים וגדולי האחרונים זידיעת והבנת דרכי העיון ו 62924 

כן אי אפשר לעמוד ולהכיר את , ל"אליבא דהילכתא של גדולי הפוסקים עם ההכרעה של האחרונים ז 62925 

, ´כ בחובות הלבבות ודרכי ההליכה בדרכי ה"ומכש, אבות המעשים של בין אדם למקום ובין אדם לחבירו 62926 

על ידי שמיעה מפי רב גדול ומומחה שקיבל רב , וון בזה אלא אחרי ידיעת דרכי הלמודשאין הלימוד המכ 62927 

 62928 .מפי רב

שלכן הקדים התנא דוקא למסכת זו את המשנה משה קבל תורה , ל במשנה הראשונה"ב ז"וכבר כתב הרע 62929 

ה אומר אני לפי שמסכת זו אינה מיוסדת על פי מצוה ממצות התור, מסיני וכל סדר הקבלה וזה לשונו 62930 

וחכמי העולם גם כן חברו ספרים בדרכי המוסר כיצד , כשאר מסכתות שבמשנה אלא כולה מוסרים ומדות 62931 

לומר לך שהמדות , לפיכך התחיל התנא במסכתא זו משה קבל תורה מסיני, יתנהג האדם עם חבירו 62932 

 62933 .ל"אלא אף אלו נאמרו בסיני עכ, והמוסרים שבזו המסכתא לא בדו אותם חכמי המשנה מלבם

גאון ישראל וצדיק יסוד , היה המורה לצדקה´ ון שגילה האור שבאגדה וסלל הדרך לכל מבקשי ההראש 62934 

ונתן נפשו להחזיר את , שהאיר את העולם באור תורתו ויראתו הטהורה, ל"ס זצוק"עולם הוא מרן הגרי 62935 

ווי עשה לו כנפים כנשר לעוף ממקום למקום מקצ, והאדם הגדול בענקים בחכמה ויראה, העטרה ליושנה 62936 

 62937 .´להעמיד שוב היסודות הרוחניים שעליהם נשענים התורה ועם ה, ארץ

אלא שעוד העמיד תלמידים גדולים שקבלו את תורתו , ולא אך בעמוד אורו האיר את עיני בית ישראל 62938 

, והם בנו על היסודות שיסד בנינים מפוארים ובתים גדולים שמגדלים בהם תורה ויראה טהורה, ודרכיו 62939 

, פ דרכו המאירה שקיבלו ממנו"ל ע"ולומדים בהם את התורה ואת דבריהם ז, ד המוסרשנקבע בהם לימו 62940 

 62941 .שרק על ידי זה חי חי יקרא, והם שעשו שלא תשתכח תורה מישראל ושתהיה תורת חיים בלבבות חיים

ויש לנו , להתענג מתענוגם ולטעום מטעמם נפקחו עינינו לפי ערכנו הדל, ואנחנו שזכינו לחסות בצלם 62942 

ולמצוא בה קושט אמרי אמת למען נדע את הדרך , ות להביט נפלאות בתורה הכתובה והמסורההאפשר 62943 

וגם קבלנו מרבותינו את דרך הלימוד המיוחד המחיה לבבות בטל של , נלך בה ואת המעשה אשר נעשה 62944 

ושלא תחזור להיות גם היא רק כמצות , חובה עלינו לשמור על ירושה גדולה זו שלא לאבדה חלילה, תחיה 62945 

ולתכלית , ´ושנבנה על ידה לראשית חכמה יראת ה, אלא שבכל יום תהיה בעינינו כחדשה, אנשים מלומדה 62946 

 62947 .(דליות יחזקאל)  .חכמה תשובה ומעשים טובים

 62948 

 62949 מאמר תכד

 62950 .(´ח א"שמות י) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלקים

, ן אני שואל על הדעת הזו"וכתב הרמב, רהנחלקו חכמים אם יתרו בא קודם מתן תורה או לאחר מתן תו 62951 

למה לא אמר ששמע מתן תורה שהוא מהנפלאות הגדולות , כשאמר הכתוב וישמע יתרו כל אשר עשה 62952 

וממנה ידע כי השם אמת , למה לא סיפר לו מעמד הר סיני, וכשאמר ויספר משה לחותנו, שנעשו להם 62953 

הכתובים מורים כמאן דאמר דלפני מתן תורה  ן דפשטות"ומבאר הרמב, כ"ותורתו אמת ואין עוד מלבדו ע 62954 

 62955 .למה לא סיפר לו ממתן תורה, ד דלאחר מתן תורה בא"בא אבל צריכים ליישב למ

ה מבין המתים לספר כח "והצילו הקב, בלשון שחטא פרעה בו עשה תשובה, (ו"ש קע"ילקו) איתא במדרש 62956 

ה יונה לנינוה להנבא עליה "שלח הקבוהלך ומלך בנינוה וכש, ואולם בעבור זאת העמדתיך´ שנא, גבורתו 62957 

לספר נפלאות יציאת מצרים , כ"שמע פרעה ועמד מעל כסאו וקרע את בגדיו ולבש שק ואפר ע, להחריבה 62958 

ה כדי שיפרסם הנסים והנפלאות של יציאת מצרים וקריעת ים "ולכן הצילו הקב, אפילו פרעה יכול לספר 62959 

 62960 .ם"אל יכולים לספר ולא עכואבל לספר מתן תורה במעמד הנבחר רק בני ישר, סוף

, אם לא הכניסו לתוך עומק לבו ופנימיות נפשו עד שישוב אצלו חוש לא יועיל כלום, מעמד גדול כזה 62961 

שבת דעל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתן והחזירן ´ איתא בגמ, מעמד הר סיני צריך ליכנס לפנימיות האדם 62962 

דקבלת , דבלא זה עדיין אין כאן קבלת התורה, זהו גדר קבלת מעמד הר סיני עד שפרחה נשמתן, ה"הקב 62963 

 62964 .התורה צריך להיות עם הפנימיות

א לספר "דמעמד הר סיני א, ד דיתרו בא אחר מתן תורה ולא הגידו לו ממעמד הר סיני"וזה הביאור למ 62965 

ביציאת מצרים כל העולם ראו הנסים ואפשר לספר , בזה חלוק מעמד הר סיני מיציאת מצרים, ם"לעכו 62966 

א לספר רק למי "אבל מעמד הר סיני א, ה"ולכן ניצל פרעה לספר נפלאותיו של הקב, ה"נפלאות הקב 62967 



ומי שלא , אז יכול להרגיש מעמד הר סיני, שהרגיש בנפשו והכניסו לתוך עומק לבו כמו הכלל ישראל 62968 

 62969 .א לספר לו ממעמד הר סיני"הרגיש כן א

ואם אתה עושה כן אשריך , שןכך דרכה של תורה פת במלח תאכל מים במשורה תשתה ועל הארץ תי 62970 

ומי שלא , א בשום אופן רק לאלו שעושים כן"ז א"להרגיש ולהבין האשריך בעוה, ב"ז וטוב בעוה"בעוה 62971 

פירוש , ולכן אמר התנא ואם אתה עושה כן, ז"א לו להבין איך יתכן להיות אשריך בעוה"קיים זה בעצמו א 62972 

ויתרו שלא היה במעמד הר סיני לא סיפרו לו , ז"אז אפשר להרגיש ולהבין האשריך בעוה, שקיים בעצמו 62973 

דבלי פנימיות , ג דודאי שמע ממעמד הנבחר מכל מקום לא יכול להרגיש כלום"ואע, כלום מאותו מעמד 62974 

 62975 .שמע ובלי פנימיות אין תורה

, וכן מפורש בקרא והחכמה מאין תמצא, ואיך היא הדרך לבוא לידי הרגשת פנימיות התורה היא היראה 62976 

ולכאורה תלוי , הביאור הוא דנהי דתורה היא חכמה, (ח"איוב כ) היא חכמה´ הן יראת הויאמר לאדם  62977 

אלא , ולכן בא הכתוב להורות שזה טעות, ולפי גודל הכשרון כן יהיה מדת גדלותו בתורה, בכשרון האדם 62978 

 62979 .יראה היא המפתח לחכמה, חכמה נמצא במי שיש לו יראה

והודעתם לבניך ולבני בניך יום , רים אשר ראו עיניךרק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדב 62980 

ל שהכתוב בא להזהיר לשמור מאד את "ן וז"הרמב´ ופי, (´דברים ד)ב  אלקיך בחור´ אשר עמדת לפני ה 62981 

וציוה במצות , כל הדברים אשר ראו עיניך הקולות והלפידים ולא נסירנו מלבנו לעולם, מעמד הר סיני 62982 

 62983 .ש"בראיה ובשמיעה עיי! דור כל מה שהיה שםעשה שנודיע בו לכל זרענו מדור 

ולזכור אותה התקרבות שהיה , הביאור בזה הוא דכדי לזכות לתורה צריכים תמיד לזכור מעמד הר סיני 62984 

וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני , וזהו הביאור בהא דתנא והודעתם לבניך ולבני בניך, להכלל ישראל אז 62985 

מכאן אמרו , אף כאן באימה ביראה וברתת ובזיע, אה ברתת ובזיעמה להלן באימה וביר, אלקיך בחורב´ ה 62986 

לשנות במשנה וגמרא , הזבים והמצורעים ובאין על הנדות מותרים לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים 62987 

 62988 .(א"ב ע"ברכות כ) אבל בעלי קריין אסורים, ובהלכות ובאגדות

בל בעלי קריין שהם בקלות ראש אין א, כדי לזכות לתורה צריך להיות מקורב ויראה הוא סוד הקורבה 62989 

ולכן אסור להם ללמוד דהיסוד , וממילא אי אפשר להם לזכות לידע התורה, להם יראה ועומדים ברחוק 62990 

צריך , ה"הרוצה לזכות לעלות במעלות התורה ולהתקרב אל הקב, י התקרבות ויראה"לזכות לתורה הוא ע 62991 

 62992 .(קובץ שיחות)  .לעמול וליגע עצמו לקנות מדת היראה ואז יזכה לתורה

 62993 

 62994 מאמר תכה

 62995 .(´ח ט"שמות י) לישראל אשר הצילו´ ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ה

א נעשה בשרו חידודין חידודין מיצר על "ומ, (ד"סנהדרין צ) ל ויחד יתרו וישמח זהו פשוטו"י ז"אומר רש 62996 

ש להבין מדוע לא וי, היינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזה רמאה באפיה, אבוד מצרים 62997 

 62998 .וזה מתקבל על הדעת שיתרו שמח אחרי כל מה ששמע, י בפירוש הפשט וישמח יתרו"הסתפק רש

אומה , שעד עכשיו לא היה יכול עבד לצאת מיד מצרים, טובת המן והבאר והתורה ועל כולם יציאת מצרים 62999 

והוא היה , ´ך הכל כך התפעל ושמח עד שאמר ברו, וממילא שמח יתרו שמחה גדולה, קשה מלך קשה 63000 

והרי כולו אומר כבוד ! בטח נבע אצלו מהתרגשות גדולה והתעוררות של שמחה, הראשון שאמר שבח זה 63001 

 63002 .ושמחה

זה מספר בשבחו של יתרו שבא , ל על הפסוק אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלהים"מצינו לחז 63003 

וממילא מובן כפשוטו , לםוזאת אחרי שהיה יושב בכבודו של עו, למדבר לשמוע תורה בארץ לא זרועה 63004 

 63005 ?ומדוע לדרוש לגנאי, ויחד יתרו וישמח יתרו

, רב אמר שהעביר חרב חדה על בשרו ונתגייר, עוד מצינו מחלוקת רב ושמואל על אותו פסוק ויחד יתרו 63006 

בירור כזה של שמואל קשה לכאורה , שמואל אמר שנעשה בשרו חידודין חידודין ומיצר על מפלת מצרים 63007 

ל "ועוד קשה לפי מה שאמרו חז, ה שהיה חתנו והיה מלך"רי ליתרו יש נגיעה עם משה רעועוד שה, לקבלו 63008 

יתרו שברח זכו , איוב ששתק לקה ביסורין, בלעם שנתן העצה נהרג, שלשה היו בעצה יתרו בלעם ואיוב 63009 

 63010 .וברח מפרעה ולא רצה להרע להם, בניו לגדולה מכאן שיתרו היה כבר נוטה לטובת ישראל

שהתורה הקדושה אינה מתפעלת ממצב רוח אפילו הכי מרומם שבו , ל"וד נורא כדבריהם זכמה טמון לימ 63011 

הוא בטוח , האדם חושב שאם עכשיו הוא במצב רוחני גבוה, כי זה עשוי לחלוף ואיננו, עומד האדם 63012 

ולא היא אלא באותו רגע עצמו בשרו נעשה חידודין חידודין מכח , שהרגשה כזו תימשך לעד ולא תשתנה 63013 

 63014 .ה המושכת אותו לכיוון אחרהנגיע

ארור , אמר לו קלל את דוד´ ה, אותי עזבו מקור מים חיים, ל"כן כשלומדים מוסר ומתפעלים ממאמרי חז 63015 

אבל מיד כשיוצאים מבית המוסר חוזרת , ואז חושבים שאנו קרובים לשמים, הגבר אשר יבטח באדם 63016 



וכמה , רכבת הנוסעת בלי סוסים וזה דומה לאותו כפר שראו לראשונה, ומנקרת במוח דאגת העתיד 63017 

 63018 .אי אפשר להתנתק מדאגת התכלית, שהסבירו להם שוב חזרו ושאלו אבל איפה הסוסים

אמר להם אתם ´ וכמה שה, וזו היתה דאגתם של ישראל במדבר שכל הזמן חששו ופחדו מן המצרים 63019 

גר אפילו אחרי  וזה בבחינת, ולא מפי עדים שמעתם ובכל זאת אותו פחד, ראיתם אשר עשיתי למצרים 63020 

כ יש עוד "אעפ, הגם שאחרי עשרה דורות אין לו יותר קשר אליהם, עשרה דורות אל תבזה רמאה על ידו 63021 

ל שאל את רבי ישראל "רבי נפתלי אמסטרדם זצ, ומזה יוצאים להקפדה לשנאה ולנקמה, נגיעה והשפעה 63022 

לחשוב על הזולת כי אם  ענה לו לפי דעת תורה אין שום רשות? ל איזו רפואה יש להקפדה"סלנטר זצ 63023 

 63024 .(דגל המוסר)  ?אפילו לחשוב על הזולת אין רשות ומהיכן מקום להקפדה, להטיב לו

 63025 

 63026 מאמר תכו

 63027 .(´ח ט"שמות י) לישראל אשר הצילו´ ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ה

ויחד יתרו רב ושמואל רב אמר שהעביר חרב חדה על בשרו שמל עצמו , (.ד"סנהדרין צ) ´איתא במס 63028 

ושמואל אמר שנעשה כל בשרו חידודין חידודין קמטין קמטין שהיה מיצר מאוד על מפלת , ונתגייר 63029 

 63030 .כ"אמר רב היינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזה ארמאי קמיה ע, מצרים

איך מתאימים דברי , שהיה מיצר על מפלת מצרים, ויש להבין לפי דברי שמואל שנעשה חידודין חידודין 63031 

פפיס בגנות ישראל ´ ל אומרים במכילתא אמר ר"וחז? אשר הציל אתכם´ שאמר ברוך ה? ר כךיתרו אח 63032 

עד שבא יתרו ובירך , שהיו שם ששים רבוא בני אדם ולא עמד אחד מהם לברך למקום, הכתוב מדבר 63033 

 63034 ?ה יותר מכל ישראל"רואים שיתרו הכיר טובה להקב, כ"ע´ למקום שנאמר ויאמר יתרו ברוך ה

לא שמח על אבדן מצרים כראוי , ויחד יתרו על כל הטובה, ל"ל וז"ה על פי הספורנו זואפשר לתרץ ז 63035 

ולפי דבריו מובן , ל"אבל שמח על טובתם של ישראל כמרחם על דמעת העשוקים עכ, למקנא לכבוד קונו 63036 

וביחד עם זה נעשה בשרו חידודין חידדוין , אשר הציל את העם, ´שאמר ברוך ה´ כי יתרו הכיר טובת ה 63037 

 63038 .וזה מה שאמר רב גיורא עד עשרה דרי לא תבזה ארמאי קמיה, אבדן מצרים על

ועזב הכל רק בכדי להתקרב , יתרו שהיה אדם גדול שישב בכבודו של עולם, בכל אופן יש להתפעל מזה 63039 

, כדברי המכילתא על הפסוק ויבוא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר, ה ובתורתו"להקב 63040 

ובקש לצאת למדבר ציה ותוהו ואין בו כלום , עליו שהיה שרוי בתוך כבודו של עולם הרי הכתוב מתמיה 63041 

 63042 .כ"לכך נאמר אל המדבר ע

כשבא , חובב שחיבב את התורה, יתר שיתר פרשה בתורה, ובתנחומא וישמע יתרו שבעה שמות יש לו 63043 

ני זורע וקוצר ועכשיו א, ואמר כל עצמי לא באתי אלא ללמוד תורה, לארץ נתנו לו דושנה של יריחו 63044 

, אמרו לו יש אדם לומד תורה בעיר וזה המקום ציה הוא מדבר הוא ואין שם חיטים, אימתי אני לומד תורה 63045 

ומצאו שם את יעבץ יושב בבית המדרש והכהנים והלוים והמלכים וכל ישראל , כיון ששמעו כך הלכו להם 63046 

 63047 .ישבו עם שרי בית המדרש ושומעים ולומדים, יושבים שם

ל "א, (´ז ג"ר יתרו כ"במד)א  התפעל מיתרו ואמר עליו איתן מושבך ושים בסלע קנך כדאיתוכן בלעם  63048 

משל לצפור שברחה מן הצייד , מי הושיבך אצל איתני עולם, בלעם עמנו היית בעצה של הבה נתחכמה לו 63049 

, ל כמה נאה בריחה שברחת"כיון שראה אותו הצייד התחיל מקלסו וא, ונפלה לתוך ידו של אנדרואנטיא 63050 

ואחרי כל זה ויחד יתרו נעשה בשרו חידודין , כ"ל איתן מושבך ע"כך היה בלעם משבח את יתרו וא 63051 

 63052 .וזה מה שאמר רב גיורא עד עשרה דרי לא תבזה ארמאי קמיה, חידודין שהיה מיצר על אבדן מצרים

חנוך לנער  בבחינת, ולא נעקר מן הלב בשום ענין ואופן, למדים מזה כי גירסא דינקותא נשמר לכל החיים 63053 

גירסא דינקותא הוא השורש ואם השורש רקוב , (ב"משלי כ) על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה 63054 

ואושר הוא לאדם שיתחנך , כי האדם עץ השדה כמו העץ כן האדם, אפילו שיגדל לעץ גדול לא יהיה בסדר 63055 

מור על השורש שלא יהיה ויש, כדי שהגירסא דינקותא שלו תהיה בסדר, ויתרגל בדרכי התורה בעודו נער 63056 

 63057  .(.ג"סוכה נ) ויתן לעץ שלו שיגדל ויהיה בבחינת אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותנו, רקוב

 63058 .(זכרון מאיר)

 63059 

 63060 מאמר תכז

 63061 .(´ח י"שמות י) אשר הציל אתכם מיד מצרים´ ויאמר יתרו ברוך ה

ויש , ´בא יתרו ואמר ברוך הגנאי הוא למשה וששים רבוא שלא אמרו ברוך עד ש, (.ד"סנהדרין צ) ל"אחז 63062 

עולל מוטל , להתבונן הרי אמרו אז ישיר משה ובני ישראל ששרתה רוח הקודש על ישראל ואמרו שירה 63063 

ותינוק שמט דד מפיו , כיון שראו את השכינה עולל הגביה צוארו, על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו 63064 

 63065 .(´סוטה ל) ואמרו זה אלי ואנוהו



קדמו שרים אלו ישראל ואחר כך נוגנים , מאי דכתיב קדמו שרים אחר נוגנים ,(ר שם"שמו) ל"עוד אחז 63066 

אלא , לוי השמים לא אקבל את הדבר הזה´ אמר ר, בתוך עלמות תופפות אלו הנשים, אלו מלאכי השרת 63067 

התחילו מלאכי  השרת להתרעם אמרו לא דיינו שקדמו לנו האנשים אלא אף , אף הנשים קלסו תחילה 63068 

אחר כך אמרו מלאכי השרת ברוך , מה כתיב ותשאני רוח ואשמע אחרי, חייכם כן ה"אמר הקב, הנשים 63069 

ה "כשישראל עומדים ומקלסים להקב, בעם דם? בעמדם תרפינה כנפיהם מהו בעמדם, ממקומו´ כבוד ה 63070 

 63071 ?אם כן איך גנאי הוא למשה וששים רבוא, כ"אותה שעה תרפינה כנפיהם ע

מפני שרוחניות נצח הוא ונצח אינו , דת בכמות אלא באיכותהביאור הוא כי כל מעלה רוחנית אינה נמד 63072 

ולכן בין דרגא לדרגא אף שלעינינו אין הבדל ! שהרי גם משהו נצח נצח הוא, מתחלק בכמות רק באיכות 63073 

המרחק , האמת הוא כי דרגא יותר גבוהה ברוחניות מאותה שלמטה הימנה אף במשהו, רב בין זה לזה 63074 

 63075 .ביניהם הוא לא פחות מנצח

הרי ששני , ב"ז מכל חיי העוה"יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה, (ד"אבות פ) ל"ן אמרו חזוכ 63076 

מתרחקים הם זה מזה , ט"ואחד עלה על חבירו רק בשעה אחת של תשובה ומע, בני אדם השוים במעלתם 63077 

הוא עד נמצא שכל משהו נצח עולם מיוחד , כי מהו עולם הבא נצח ונצח אינו מתחלק! ב"בכל חיי העוה 63078 

ומדאמרינן כל אחד , מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו, (.ה"ב ע"ב) ל"ש חז"וזהו מ, אין סוף 63079 

 63080 .היינו שאף הצדיק הגדול ביותר נכוה מחופתו של הקטן ממנו אם אין בו מעלת חבירו

לאכי כ נוגנים אלו מ"ואח, שירה שקדמו לה שרים אלו ישראל, ומעתה אף שאז ישיר משה ובני ישראל 63081 

ומובן כמה אורות , ובעמדם תרפינה כנפיהם שהיו מראין אותו באצבע ואומרים זה אלי ואנוהו, השרת 63082 

ובכל זה גנאי הוא , ה על כל דבור ודבור"וכמה חופות עשה להם הקב, נצחיים הועלו בשירת עולמים זו 63083 

ו וששים רבוא והיינו שמשה רבינ, ´עד שבא יתרו ואמר ברוך ה, למשה וששים רבוא שלא אמרו ברוך 63084 

סוף סוף חסר היה שתי תיבות , שבתוך רבוא רבבות אורות ושלהבות קודש שלהם, נכוו מחופתו של יתרו 63085 

 63086 .(ב"אור יהל ח)  .אלו שלא אמרום עד שבא יתרו ואמרם

 63087 

 63088 מאמר תכח

 63089 .(´ח י"שמות י) אשר הציל אתכם מיד מצרים´ ויאמר יתרו ברוך ה

! הנה תורה מן השמים, מרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוךגנאי הוא למשה וששים רבוא מישראל שלא א 63090 

ועל ששים רבוא מישראל דור דעה , ´ל להכריז כן על משה רבינו עבד ה"לולא זאת איך לא פחדו חז 63091 

אבל מה ידע אדם , כי אנו מחשבים רק על עבירות בפועל, פ נוראות ישמיענו בזה"עכ, ק"מקבלי התוה 63092 

לכשנתבונן על כמה דברים יוכל היות כי יראו לו , ערות ראש אדםהלא תסמר ש? ואיך ישער מה שהחסיר 63093 

´ א ד"אור יהל ח)  !כמה גדולה הבושה ומה נוראה הכלימה לנצח, עליהם בשמים ויכריזו גנאי לפלוני 63094 

 63095 .(ד"רי

 63096 

 63097 מאמר תכט

 63098 .(א"ח י"שמות י) כי בדבר אשר זדו עליהם... ´עתה ידעתי כי גדול ה

ונזהר מכל פעולה , טובת גופו ומחפש דרכים שלא יחלה חלילהמנהגו של עולם שאדם דורש ודואג  63099 

אמנם , ומבקש כל מיני מזור למחלתו, וכאשר חלילה נחלה מתבייש במחלתו, שיכולה להביא נזק לגופו 63100 

ולא דואג כלל , אין החולה מרגיש במחלתו ואינו מתבייש בה כלל, במחלות הנפש הענין שונה לגמרי 63101 

 63102 .אודות מחלתו

יתרו ראה מעשה אחד של מדה , י במים דימו לאבדם והם נאבדו במים"פירש, ו עליהםכי בדבר אשר זד 63103 

אף שכל המדות , (ט"ר ע"בר) ל"ואיתא בחז, מכל האלוהים´ ומכח זה הגיע למסקנה שגדול ה, כנגד מדה 63104 

ואמרו חכמים במדה , ל"וז (´ב ו"אבות פ) ם"וראה ברמב, בטלו בעת חורבן הבית מדה כנגד מדה לא בטל 63105 

שכל מי שיעשה רע ויחדש , וזה דבר הנראה לעין בכל עת ובכל זמן ובכל מקום, מודד בה מודדין לו שאדם 63106 

 63107 .ש"שהוא עצמו יוזק מן הרעות ההן בעצמן עי, מיני החמס

וכן צריך להיות האדם בעת שרואה מעשה , רואים מכאן שבמעשה אחד יכולים להגיע למדרגות עליונות 63108 

אמנם אנו שאין הדברים , להביאו להכרות חדשות ולפעול על פיהם, מיוחד חייב לגרום השפעה בנפשו 63109 

 63110 .ולכן אין אנו מושפעים מדברים שאנו שומעים, זה ראיה שחולים אנו בנפש, משפיעים עלינו

, (ז"זבחים קט) שמע קריעת ים סוף ומחיית עמלק, אף תחילתו של יתרו היתה במעשה אחד וישמע יתרו 63111 

, ה אני שאמרתי והיה העולם"אמר הקב, (´ז ב"ר כ"שמו) ל"וראה בחז ,ועבור שמיעה זו זכה לאין שיעור 63112 

אף , אדם זה שבא אצלי לא בא אלא לשם שמים, אני קרבתי ליתרו ולא רחקתיו, אני המקרב ואני המרחק 63113 

יצא משה אהרן נדב ואביהוא ואף הארון יצא , מיד יצא משה לקראת חותנו, אתה קרבהו ואל תרחקהו 63114 



ויצא למדבר אצל אנשים , נתהפך כל מהלך חייו ועזב ארחות השקר שהלך בהםי שמיעה אחת "ע, עמהם 63115 

 63116 .והכל מחמת גודל ההשפעה שעשתה עליו שמועה אחת, זרים שאינו מכירם

ורק לאחר שנתן , ה בדין הוא מבקש"בעת שפרעה תבע מופת אמר הקב, (´ר ח"שמו) איתא במדרש 63117 

, שבעת שרואה מופת חייב להשתנות, כותוה לה"ה מופת ועדיין לא התעורר פרעה התחיל הקב"הקב 63118 

 63119 .זה ראיה על רשעותו ולכן יענש, וכאשר אינו מתעורר לשנות דרכיו מראיית מופת

ז בעולם החלו הדעות "מעת היות ע, ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות, בא שכתב´ ן פ"ועיין ברמב 63120 

וכאשר ירצה האלוקים בעדה  ,מהם כופרים בעיקר ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית, להשתבש באמונה 63121 

כי , יתברר לכל ביטול הדעות האלו כולם, או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו 63122 

 63123 .המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה מחדשו ויודע ומשגיח ויכול

ב כבר חיי, אלא בעת שאדם רואה ושומע מופת אחד, ן שלא הוצרכו מופתים רבים"ודייק בלשון הרמב 63124 

אזן , כי הבריא ברוחו חייב להתעורר ממעשה אחד, להודות שיש לעולם אלוה מחדשו ויודע ומשגיח ויכול 63125 

מספקת לאדם , (ב"קידושין כ) ששמע בהר סיני עבדי הם ולא עבדים לעבדים והלך ומכר את עצמו ירצע 63126 

ו חייב ולכן וכל שאין משפיע עלי, שמיעה אחת שעבדי הם ולא עבדים לעבדים שלא ימכור עצמו לעבד 63127 

 63128 .ירצע

מה שבא בזה , אין ראוי לאחד מאנשי החכמה שידקדק עלינו, ם בסוף מאמר תחיית המתים"וכתב הרמב 63129 

כי זה המאמר אמנם חברתיו להמון אשר ספק , המאמר מכפול הענין האחד הרבה ולא מן ההארכה בביאורו 63130 

ואינם צריכים לא לכפול , םאמנם השלמים בחכמות הרמיזה תספיק לה, עליהם מדברינו מה שהוא מבואר 63131 

, כמו שעשינו באלו הענינים העמוקים בספר מורה נבוכים, ולא להאריך בפירוש רק אל ראשי הפרקים 63132 

 63133 .אמר לו שנה אמר לו אין שונים לחכם, ל אמר לו פרשהו אמר לו אין מפרשים לחכם"כמו שלמדונו רז

כי החכם , תן לחכם ויחכם עוד הנה התבאר לך שהדבור עם השלמים לא יצטרך לא לכפול ולא לפרש 63134 

ורק אלו הלוקים בנפשם , פ שמיעתו"ומעשיו חייבים להתנהל ע, ממעשה קטן אחד חייב להיות מושפע 63135 

ז אף במעשה אחד ואילו אנו ששמענו וראינו "וכ, אינם מבינים ואינם מתעוררים מכל אשר רואים בעיניהם 63136 

ובעת שאיננו מתעוררים מכך , ז"ולהתחזק מכודאי שאנו חייבים להתעורר , במתן תורה ומעמד הר סיני 63137 

 63138 .הרי זה ראיה שחולים אנו מחלה אנושה בכח השמיעה שבנפש

הרי , הנה כאשר נתבונן ונראה במהלך ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, ב"וכן האמונה בחיי העוה 63139 

איש  ארץ שלא ישב בה, שהרי היו ישראל במדבר נחש שרף ועקרב, ב"אפשר לראות בחוש אמונה בעוה 63140 

אין זאת , ובאותו מקום לא חסרו דבר, במקום שאין שום אפשרות טבעית להתקיים, ולא עבר אדם שם 63141 

כ מדוע אין אנו "כ זו ראיה למציאות חיים רוחניים וא"וא, ה"פ דבורו של הקב"אלא שחיו ונתקיימו ע 63142 

 63143 .מתעוררים

 63144 ו שאמרה רחב למרגליםוכמ, ואף אומות העולם נתעוררו מכך, הלא ענין המדבר אינו ניתן להכחשה

ומדוע אין אנו מתעוררים , לכם את הארץ וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם´ ידעתי כי נתן ה, (´יהושע ב) 63145 

ולכן שום דבר אינו משפיע , כל זה ראיה שחולים אנו מחלה אנושה בנפשנו, ולא משנים אורחות חיינו 63146 

 63147 .ורגלנו בהם מתחילהומוסיפים אנו לחיות חיים פשוטים וגשמיים כשם שה, עלינו

ויראה את המחלות הנוראות , ובאמת שאין צריך להתבוננות בעבר אלא בעת שיביט כל אחד ואחד לנגדו 63148 

ה "וכל זה מורה על השגחת הקב, ה שלח בקרבנו"ובפרט את המחלה האיומה שהקב, שנתחדשו ובאו עלינו 63149 

קוי נפשי שמונע מאתנו להתבונן וגם זה נובע מלי, עלינו ורצונו ללמדנו שנשוב בתשובה שלימה לפניו 63150 

, ומכיון שחולים אנו בודאי שמחובתינו לחפש דרכים שנמצא מזור למחלתנו, ולהתפעל מאשר אנו רואים 63151 

וכן בענין הבריאה שאו מרום עיניכם וראו מי ברא , ודרך הרפואה בריבוי התבוננות בנסי יציאת מצרים 63152 

 63153 .אלה

אילו הוציאנו , ר מה דאמרינן בהגדה של פסחל בביאו"עיקר הדברים שמעתי בשם הסבא מקעלם ז 63154 

ביאור הדבר שבאמת נס אחד בלבד , ממצרים ולא עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם דיינו וכן הלאה 63155 

, וכל המעלות והמדרגות שחייבים להגיע אליהם אפשר לזכות רק מנס אחד, מספיק לנו להתחזק באמונה 63156 

 63157 .(ג"אור יחזקאל ח)  .סים רבים להתחזק מהםת וטובתו על ברואיו נתן לנו נ"ורק חסדי השי

 63158 

 63159 מאמר תל

 63160 .(א"ח י"שמות י) מכל האלהים´ עתה ידעתי כי גדול ה

ונעמן הודה בדבר , ז"לכך אמר מכל האלהים נתן ממש בע, ז בעולם שלא עבדה"ל שלא הניח ע"אמרו חז 63161 

´ יותר מהם כי הורחב הודתה בדבר , הנה נא ידעתי כי אין אלקים בכל הארץ כי אם בישראל, יותר 63162 

 63163 .(מכילתא) אלקיכם הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת



את אמרת מה , ניחא בארץ שמא בשמים ממעל, אלקיכם הוא אלקים´ ה לרחב את אמרת כי ה"אמר הקב 63164 

דכתיב נפתחו השמים ואראה מראות , חייך שבנך עומד ורואה מה שלא ראו הנביאים, שלא ראית בעיניך 63165 

אין עוד מלבדו אפילו בחללו של , בא משה ואמר אתה הראת לדעת, בחללו של עולםרחב שיירה , אלקים 63166 

אגדת ) ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, ה אתה אמרת אין עוד תנו לו מפרי ידיו"אמר לו הקב, עולם 63167 

 63168 .(שמואל

עלול לעתים , ט שערי טומאה"אתה למד מדבריהם שגם בר נש הנמצא במצב שפל שבשפלים ושקוע במ 63169 

ולא עוד אלא שהוא עלול גם להיות שוה במעלתו עם , ם משפלותו ולבוא בסוד חכמים ונבוניםלהתרומ 63170 

ורחום וחנון לבני ´ ויהיה דבק בתורת ה, העיקר הוא שיעזוב את דרכו הרעה, גדולי האומה שבכל הדורות 63171 

 63172 .מוצאה על אף שפלות מצבה ופחיתות, ורחב תוכיח שמקום נתבצר לה בין גדולי עולם כמשה רבינו, מינו

אלקיכם הוא בשמים ´ ואמרה ה, בעולם המוחש´ אמנם רחב בשל צמצום בינתה הכירה רק את מציאות ה 63173 

בא להכרה מלאה יותר , ואילו משה שראה את השכינה באספקלריה המאירה, ממעל ועל הארץ מתחת 63174 

בתורה ולא קם וזכה לכבוד גדול שנאמר עליו , אין עוד מלבדו, שלית אתר פנוי מיניה גם בחללו של עולם 63175 

 63176 .(אורח חיים)  .נביא עוד בישראל

 63177 

 63178 מאמר תלא

 63179 .(א"ח י"שמות י) מכל האלהים´ עתה ידעתי כי גדול ה

והנה הכיר זה על ידי , ה"התואר גדול הוא מדה ממדות הקב, י מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר"וברש 63180 

בנסים שמהלכם לא יהיה סתירה  וביאור הענין שהנה מצינו בראשונים שנותנים ציורים, מצרים ולא קודם 63181 

ובא , כי חבורה אחת מעוברי דרכים לנו אצל כותל אחד, ל מביא מעשה שאירע"בחוה, עם מהלך הטבע 63182 

 63183 .וכשהרחיק מחבריו נפל הכותל עליהם ומתו וניצל הוא, כלב והשתין על אחד מהם וקם לרחוץ עצמו

, של האיש ההוא בא לגמרי על פי הטבעכי מהלך הצלתו , הנה זה נס ודאי ועם זה אינו סותר כלל לטבע 63184 

ל הרי העמיד זה "והחוה, ובעינינו עוד נדמה זה כמקרה פשוט ואין אנו מחשבים זה כלל בבחינות הנסים 63185 

ס מתאים זה די היטב "וסו, הנה כי זה מופת חותך על ענין הנס, ה בענין הנסים והנפלאות"בשער הבחינה פ 63186 

 63187 .עם דרכי הטבע

ושיעבור אחד מהם , והנה לא יוכלו המשרתים לשנות דרכם, כותב (א"ג כ"ל כי תשא) האבן עזרא בפרשת 63188 

, על כן לא ייטיבו ולא ירעו, גם כל צבא השמים והשפלים יקבלו מהם כפי מתכונתן, החוק שנתן לו השם 63189 

, כי אם מה שנגזר עליו כפי מערכת כוכבי מולדתו כן יקרנו, והנה המשתחוה למלאכת השמים לא יועילו לו 63190 

 63191 .ישמרהו כח העליון יותר מכח הכוכבים שיהיה דבק בו אז ינצל מהגזרות חוץ אם

ובא , חשוב שהיתה מערכת הכוכבים שיגדל נהר על עיר אחת וישטוף אנשיה או ימותו, ואתן לך משל 63192 

ובעבור שדבקו בו נתן בלבם , נביא והזהירם שישובו אל השם בטרם בא יום רעתם ושבו אליו בכל לבם 63193 

והנה עשו כן וביום ההוא גדל הנהר פתאום כמנהגו כאשר , חוץ להתפלל אל השםשיצאו אנשי העיר ל 63194 

 63195 .והנה לא סרה גזירת השם והוא הצילם, ראינו בעינינו פעמים רבות ושטף כל העיר

וחשוב כי במסלה , ולא ירוצו להרע או להיטיב רק ככה דרכם, המשרתים ירוצו כסוסים עוברים במסלה 63196 

והוא נשען על פקח שידע סורם והנה הוא , מתי הולכין אל ימין או לשמאל איש עור לא ידע מנהג הסוסים 63197 

 63198 .ומרוצת הסוס לא תשתנה והעור ימלט, ישמרנו כי ברוצם בזה יוליך העור לצד האחר

ועם כל זה מתאימים בתכלית עם דרכי הטבע נס וטבע , הנה הביא ציורים במאורעות שהינם נסים ודאי 63199 

וכאשר תאסוף לכולם ומאכל , ידוע כי החיות רבות מאוד, (ט"י´ נח ו) ן"ועוד יותר מצינו ברמב, כאחד 63200 

אבל היה נס החזיק מועט את , לא תכיל אותם התיבה הזאת ולא עשר כיוצא בה, אשר יאכל לשנה תמימה 63201 

כי כן הדרך בכל , עשו אותה גדול למעט בנס, ואם תאמר יעשנה קטנה ויסמוך על הנס הזה, המרובה 63202 

 63203 .לעשות כל אשר ביד האדם לעשות והשאר יהיה בידי שמים, יאיםהנסים שבתורה או בנב

הוגבלה כאן פעולת הנס באיזו מדה שהיא , ן למעט בנס הרי זה כמשמעו המעטה ממש"כשכותב הרמב 63204 

טועים אנו מאוד בכל , עד כדי כך יש מקום לנס גם בדרך הטבע, להניח מקום בפעולה גם למהלך הטבע 63205 

מורגלים אנו כי זה , כולם בחכמה עשית נאמר גם על טבע´ רבו מעשיך המה , הבנתנו בסוד הטבע ודרכיו 63206 

 63207 .ויותר מזה אין בדרך הטבע להחזיק, ענין החלטי שכזה או כזה הוא מחזיק

לו ידענו מסתרי הטבע של המקום היה , כל מחשבותינו אלו באים מרוב עם הארצות שלנו בסוד המקום 63208 

כמו , מסוגל להחזיק מספר של מאה אנשים, מאה אנשים שכמו שהמקום של מדה המחזיק, נוח לנו להבין 63209 

אלא אותה המדה ממש יש , כן אותו המקום ממש יכול להחזיק אלף פעמים ככה ובלי התרחבות המקום 63210 

 63211 .(.ה"תענית כ) כי מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק, ביכולתה להחזיק כמות מרובה הרבה יותר

מורגלים , וגם זה מגודל עם הארצות שלנו בסוד התנועה, ים הגמוריםענין קפיצת הדרך בעינינו זה מהנס 63212 

וכשהמרחק , וכשצריך להרחיק לכת דומה לנו שנצרך לזה קפיצה, אנו לראות מדות התנועה מדות ההליכה 63213 



אבל היודע סוד התנועה ומשכיל ענין , גדול ביותר אז אצלנו ענין קפיצת הדרך מדרכי הנסים בהחלט 63214 

 63215 .כי קפיצת הדרך היא גם כן במהלך הטבע, (ל"לשון חוה) מפלאי החכמה האלהית אמיתתה יידע כי היא

ל "וחז, עד שמצינו שאלישע הנביא החיה הילד המת, כ חזקה"ואמיתת נפלאות חכמת הטבע היא כ 63216 

ה עתיד לעשות לעתיד "כל מה שהקב, (´ז א"ר ע"ב) ש"מחשבים זה לענין של תחית המתים ממש כמ 63217 

והנה במעשה , ה מחיה מתים ואלישע מחיה מתים"הקב, הצדיקים בעולם הזהי "הקדים ועשה ע, לבוא 63218 

כולם עניני , וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפיו ויחם בשר הילד, (´ד´ מלכים ב) אלישע נאמר 63219 

ועוד , והנה מעשה של תחית המתים ממש, ודאי היו כחלק בפעולת מעשה התחיה, טבע ולא לחנם עשאם 63220 

 63221 !ום בטבע ובמהלכיויש לו מק

עמד שר , בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, ש השלוני"דרש ר 63222 

אמר לו גבריאל אין , ע ארד ואצנן את הכבשן ואציל לצדיקים הללו"אמר לפניו רבש, ה"הברד לפני הקב 63223 

אלא אני שר של אש ארד , ששאתה שר הברד והכל יודעין שהמים מכבין את הא, ה בכך"גבורתו של הקב 63224 

 63225 .(.ח"פסחים קי) ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץ ואעשה נס בתוך נס

האם לא מצינו ? כי מה תאמר שהאש בהכרח הוא שתשרוף ותכלה, גם זה עדיין בתוך מהלך הטבע הוא 63226 

לו ידענו היטב אמיתת חכמת סוד האש לא ! אוכלים אש וחיים באש? ח שחייהם הם דוקא בתוך אש"בע 63227 

, כמו כן יש במציאותה שדוקא היא תתן חיים, שכמו שהאש מציאותה שבוערת ומכלה, פלא לנו כלל היה 63228 

ואם אמנם נס הוא כרגיל אבל כל אלה עדיין ביחד עם מהלך הטבע , דוקא שר של האש ממנו תבוא הצלה 63229 

 63230 .הם באים

ועד הצלת , עד מעשה של תחית המתים, ל"הנה מתחנו קו על כל הנסים מהבחינות האלה שהביא החוה 63231 

ברם לא כן נסי יציאת , וכי כולם עדיין הם בתוך מהלכי הטבע, חנניה מישאל ועזריה מתוך כבשן האש 63232 

סוד הענין , לא נודעתי להם´ אמר הכתוב וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה, מצרים 63233 

, עמהם היו רק בשם שדי כל הנסים והנפלאות שעשה, כי מסוד השם הגדול לא נודע לכולם לא ניכר להם 63234 

 63235 .כי זהו סוד זה השם שם המשדד המערכות, כל הנסים היו עדיין בתוך ועם דרכי הטבע ומהלכם

ממצרים ´ הוא אשר נאמר ויוציאנו ה, סוד ענין יציאת מצרים הוא שכל הנעשה בו היה בסוד השם הגדול 63236 

יא אבן פינה ושורש כל אמונתנו יציאת מצרים ה, ה בכבודו ובעצמו"י שרף אלא הקב"י מלאך ולא ע"לא ע 63237 

כל הנסים שבעולם כלא הם לגבי יציאת , כי התגלות שמו הגדול היתה דוקא ביציאת מצרים, הקדושה 63238 

הנס הכי זעיר ביציאת מצרים אין ערוך לו , יציאת מצרים היא לב כל הנסים וממנה יונקים חיותם, מצרים 63239 

סוד ההתגלות של שמו , של בכבודו ובעצמו כי יציאת מצרים הוא סוד, בכל שאר הנסים הכי גדולים 63240 

 63241 !ויתר הנסים הם רק זכר ליציאת מצרים, הגדול

! כי סוד שם העצם ששמו הוא גדול יצא דוקא מיציאת מצרים, ´הוא אשר אמר יתרו עתה ידעתי כי גדול ה 63242 

 63243 כ במה"ל השם הנקרא גדול וזהו המכוון ג"ר, (ו"תהלים ע) נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו

וזכינו לזה ביציאת מצרים , ל השם נקרא גדול והוא בישראל"יהא שמו הגדול ר, שאומרים יהא ְשֵמה רבא 63244 

 63245 .(דעת תורה)  !הוא סוד בכבודו ובעצמו

 63246 

 63247 מאמר תלב

 63248 .(ב"ח י"שמות י) ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה

ה עשית חסד עם כל ישראל בעלותם ואת, ויאמר שאול אל הקיני לכו סורו מתוך עמלקי פן אספך עמו 63249 

ומעלה עליו כאילו עשה חסד עם , שנהנו מסעודתו משה ואהרן וכל זקני ישראל, (ו"ט´ שמואל א) ממצרים 63250 

פגע בבני קיני בני יתרו שהיו יושבין בנגב ערד , כאשר הלך שאול להחרים את עמלק, י"כל ישראל רש 63251 

ומפני מה חס עליהם מפני שעשו חסד , ה גם אותםאמר להם שילכו מעמלק פן יכל, י"וערד הוא עמלק רש 63252 

שזקנם יתרו עשה סעודה במדבר ? ומהו החסד שעשו עם ישראל, עם בני ישראל בזמן שיצאו ממצרים 63253 

 63254 .ומסעודתו נהנו משה ואהרן וזקני ישראל

שמע קריעת ים סוף ומלחמת , למשה ולישראל´ והנה הפרשה נאמרה כאשר שמע יתרו את אשר עשה ה 63255 

והנה יתרו אדם גדול היה שעזב את כל העבר שהיה כהן , (ז"זבחים קט) א שגם מתן תורה שמע"וי, עמלק 63256 

ה שהיה חתנו יצא לקראתו "ומשה רבינו ע, ם ובא לחסות תחת כנפי השכינה"וראה שאין ממש בעכו, מדין 63257 

 63258 שהוהאיש מ´ כשהוא אומר איש לרעהו איש זה משה שנא, איני יודע מי השתחוה למי, וישתחו וישק לו

 63259 .ר להשתחוות אליו והכריע לחיוב"הרי שהיה בזה שיקול גדול אם היה לו למש, (מכילתא)

ומי הוא שראה את אלו , כיון שיצא משה יצא אהרן נדב ואביהוא, וכבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה 63260 

ל ומשך את לבו לקרבו וספר לו את כל התלאה אשר מצאתם בדרך על הים וש, (י"רש)א  יוצאין ולא יצ 63261 

, ´אשר הציל אתכם עתה ידעתי כי גדול ה´ ויתרו התרומם כל כך עד שאמר ברוך ה, (מכילתא) עמלק 63262 

, מה החשיבות המיוחדת בזה שלקח יתרו עולה וזבחים לאלקים, במצב מרומם כזה ובשמחה נפשית מעין זו 63263 



עבור פעולה  האם מגיע לו ליתרו תשלום שכר, והזמין לסעודתו לאכל לחם גם את אהרן וכל זקני ישראל 63264 

 63265 .זאת

וקראה בשם ואתה עשית חסד עם כל , אך הבט נא וראה ששאול המלך זכר לו את המעשה ההוא לטובה 63266 

שהרי יצאו ממצרים ברכוש גדול ולקחו צאן , אף כי בני ישראל לא חסר להם כל טובה באותו זמן, ישראל 63267 

יתרו שלאחר יותר מארבע  ועבור פעולת חסד זו זכה, וכבר ירד להם המן שהיו בו כל הטעמים, ובקר 63268 

אם לא היו גם בני קיני נענשים , ומי יודע לולא זכות זקנם במעשה זה, מאות שנה ניצלו בני בניו מכליון 63269 

 63270 .ביחד עם עמלק

לשלם עבור ´ הרי לנו מדת טובו ית, ואם שאול המלך עשה הטובה ההיא בודאי היא מכלל והלכת בדרכיו 63271 

כ "עאכו, והכתוב מדייק לאכל לחם עם חותן משה, הו כבודומי שעשה חסד אף למי שאינו רעב ואף שז 63272 

למקרב נפשות לחיי , ואם בטובה גשמית של הנאת חיי שעה כך, למי שעושה חסד עם רעבים ונצרכים 63273 

 63274 .(ב"הגיוני מוסר ח .(ל"ס זצ"אגרת המוסר להגרי) כ"עאכו´ עולם ללמוד התורה ויראת ה

 63275 

 63276 מאמר תלג

 63277 .(ג"ח י"שמות י)ב  ם מן הבוקר עד הערויהי ממחרת וישב משה לשפוט את הע

ועבירה לשמה אם כונתו לשמה יגדיל , ענין העסק במשא ומתן שהתירה התורה הוא כמו עבירה לשמה 63278 

ואולי יאמר האדם כי כונתו לשם שמים כדי ! ואם שלא לשמה אזי הוא בעל עבירה בחמדת הממון, מעלתו 63279 

יבחין , יעבור הגבול בכמות העסק ובאיכות החמדה יראה ויבחין אם לא, ת"לעסוק בתורה ולגדל בניו לת 63280 

ואם זחה דעתו לאמר שאינו מרגיש , אם הוא נושא ונותן באמונה על פי חושן המשפט ולא בסברות כרסיות 63281 

 63282 .אברר לך יותר ותבין היטב, שאם לא יכוין לשם שמים יקרא בעל עבירה, כי סכנה גדולה תהיה בעסק

ועם כל זה ראה מה אירע , הולך לפניהם´ עמהם וה´ בפנים דבר המי לנו גדול מדור המדבר אשר פנים  63283 

ראה אדרת שנער אחת ואחמדם , אחד מגדולי שבטי יה הוא עכן בן כרמי בן זרח למטה יהודה, להם 63284 

ראה כי קרה זאת לגדול , אתמהה? היאומן כי יסופר על גאון וחסיד גם בדורנו יבוא לידי מדה זו, ואקחם 63285 

אמר מוטב שאמות לבדי ואל יהרגו , שראה שבט יהודה נאספים למלחמה י שם"עיין ברש, שבשבטים 63286 

 63287 .אלפים מישראל

, ב כי שב בתשובה שלמה"ביום הזה אבל לא לעוה´ וגם נאמר יעכרך ה! ראה מתוך גנותו גודל שבחו 63288 

ראה גדולתו , כי הוא תיקן תפלה זו וכל ישראל אומרים אותה, וראיתי כי על כן נקוה לך ראשי תיבות עכן 63289 

ראה כמה מסוכן עסק וחמדת הממון אפילו , ככתוב בפירוש ואחמדם, עם כל זה נכשל בחמדת הממוןו 63290 

 63291 .כ לדורות הבאים ובפרט לדורנו"ומכש, לגדולי ישראל

אם יכוין בעבירה זו לשם שמים ואם יהיה זהיר בגבולים , והנה נמסר לאדם עסק מסוכן זה לנסותו בו 63292 

ראה כמה עמל הוטל על האדם שבור , א ומתן על פי דין תורהשהגבילה לנו התורה בכמות ובאיכות המש 63293 

 63294 .כי העסק מסכן האדם מאוד אבל גזרת מלך היא לשמור את נפשו מסכנה, חבית ושמור יינה

, עסק התורה והמוסר גם יחד בעיון והשתדלות רבה? הגד נא לי אחי אם אפשר שמירה כזו בלי לימוד רב 63295 

ה קטונתי מכל החסדים כי במקלי עברתי ועתה הייתי לשני "עקב אעואפשר שזוהי כונת י, וכולי האי ואולי 63296 

 63297 !ומי יודע אם היה לשם שמים בכל רגע ורגע ולא נתערב בהם חמדה על כן נתיירא, מחנות

אינו רק , כי אנו מחויבים להאמין כי כל פרנסתנו אף שאנו עוסקים בה, ואפשר עוד לומר בסכנת העסק 63298 

אף , ידוע כי האדם בטבעו מדמה כי כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזהו, כגרזן ביד החוצב בו אם ירויח 63299 

, כי הלא טבע הוא באדם, ואמנם קשה מאוד שלא יחשוב זאת, כי אינו מרגיש וידמה לו כי הוא מאמין 63300 

 63301 .ומהסתם נתערבה בו מחשבה כזו כחוט השערה, ל ביוסף שניתוסף לו שתי שנים"וראה אחז

ובפרט בזמן , ובפרט מי שלא עמל לשרש מלבו הטבע המדומה הרע הזה, ומה יאמר אדם שותה כמים עולה 63302 

הוא בסכנה , ובפרט מי שהוא בטבעו חומד ממון יותר, ובמצב שהוא שטוף כמו ביומא דשוקא וכדומה 63303 

אם כן איך נמסר לאדם נסיון , כ סכנה גדולה"ואל תאמר אם זה כ, גדולה יותר וצריך להזהר הרבה מאוד 63304 

עסוק בסכנה ושמור ´ שבור חבית פי, ה"כ כמעט כמשה רבינו ע"במדרגה גדולה כ כזה אשר צריך להיות 63305 

 63306 .אני אראה לך כי כן הוא? ואיך, שמור טהרת נפשך´ יינה פי

, ל כי באה התורה להזהיר האדם להיות קדוש"ן ז"כ כתב הרמב"ואעפ, הנה ידוע כי אשתו מותרת לו 63307 

כענין , ולכן באה מצות קדושים תהיו פרושים תהיו ,שיכול האדם להיות נואף גדול בהיתר וברשות התורה 63308 

וכן , כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהן כתרנגולים, שתקן עזרא טבילה לבעלי קריין 63309 

 63310 .באכילות להזהר אף במותרות

ל אף שמותר מכל מקום "כתב הוא ז, ש"התורה התירתו עי7 ´ל בסנהדרין כתב בהא דנדרים כ"ם ז"והרמב 63311 

ולכן , שמוליד טבע רע באדם´ פי, מגנים הדברים הבהמיים המתועבים האלה המרשיעין בעליו החכמים 63312 



ש "עי, להורות כי האדם לא יעסוק בזה רק לקיום המין לבד, ה כשיצא הזרע נפסקה הנאתו"הטביע הקב 63313 

 63314 .דברים אשר הם מסולאים בפז להשתומם ממנו, ם למשניות"הרמב´ בפי

כגון שהיא חולה לא , שהאשה האוכלת דברים האסורים אף בהיתר, בסופו א"פ´ וכן מצינו ביורה דעה סי 63315 

ומזה תוכל להבין מה טבע רע תוליד בבן אם היא אוכלת דברים , תניק את הבן כי תוליד בו טבע רע 63316 

ולכן הזהירו מאוד להיות צנוע בתשמיש ולכוין מאוד לשם שמים כדי , כ להאוכל עצמו"האסורים לה ומכש 63317 

, ש"ובפרט שלא בכונה לש, ומזה נוכל להבין מה טבע רע מוליד המרבה בתשמיש, ע רעשלא יוליד בו טב 63318 

וכתבו כי היסורים והצער שיגיע לאדם , ומעתה ראה מה טבע מוליד זרע לבטלה והכתוב קראו רע כידוע 63319 

 63320 ו"קראו רע וממילא הרע שולט בו ח´ והמבין יבין כי די שהכ, אחרי מותו עבור זה אין לשער ואין להעריך

 63321 .אם לא עשה תשובה

והנה אבר , אזהרה שלא יהרהר ביום ויבוא לידי טומאה בלילה, והנה הזהירה התורה ונשמרת מכל דבר רע 63322 

ואף כי עיניו , ולזה כקטן כגדול יזהר ממחשבה זרה, התשמיש נמסר ביד כל אדם לכל אשר יחפוץ יטנו 63323 

גדולים כקטנים ברוב חמדתם ליזהר ועם כל זאת הוזהרו , פתוחות והלב חומד הרי זה ממש כאש לנעורת 63324 

 63325 .הרי נתבאר בעליל גודל העמל! וכולם חייבים בה! היש שבור חבית ושמור יינה גדול מזה, מהרע הזה

ומי לא יבין כי , ניתן לו לנסיון גדול שיתעסק בהרוחת ממון לצרכו, ומעתה נבין כי גם בעסק המותר לאדם 63326 

ז יתרחק מתאות אהבת "וכל מה שיחבב יותר העוה, ז"הההתעסקות בצרכיו להנאתו מולידה בו אהבה לעו 63327 

ז וירחקהו "והשלישי הרהור היצר במה שמחבב עוה, ד"ה שער יחוד המעשה פ"ש בחו"כמ, ב יותר"עוה 63328 

 63329 .ש"ב עי"מדרך עוה

כי ניתנה התורה במדבר כדי להודיע שצריך להפקיר , וכמה מבואר עתה מה שדברנו ביתרו הערה נפלאה 63330 

, וכנאמר וישב משה לשפוט את העם, תורה ניתנה לכל ישראל העוסקים במשא ומתןוהנה ה, עצמו במדבר 63331 

, ב"ז הפקר כמדבר למען חבב ביותר עוה"ולהיות עוה, מ להבל העולם"והערנו כמה קשה להעוסק במו 63332 

ואין אפשרות , הרי מבואר כי האדם לנסיון גדול נברא ולעמל גדול נברא, והרי זה לכל ישראל כקטן כגדול 63333 

ת "ובזה בעזרת השי, י ההשתדלות הרבה בעיון בתורה ומוסר גם יחד"בעדת ישראל נחשב רק עלהיות  63334 

 63335 .(ד"רס´ ז מ"אור רש)  .נזכה למדרגה רמה

 63336 

 63337 מאמר תלד

 63338 .(ד"ח י"שמות י)ב  מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בקר עד ער

משה והורידה לארץ היא בא , מצינו ברבן של ישראל אשר מסר נפשו על ישראל להוציאם ממצרים 63339 

ם "והנה יתרו שהיה מפטם עגלים לעכו, התורה שהיתה בגבהי מרומים ולא היתה ראויה לילודי אשה 63340 

ומיד בקר את משה רבן של כל ישראל שהיה מזלזל בכבודן של , וכששמע יציאת מצרים בא ונתגייר 63341 

 63342 .ישראל

זכינו ליישב בטוב ´ בעזרתו יתעד ש, ו בדבר שיתרו ראה"ה מוטעה ח"והיה קשה לי מאוד שיהיה מרע 63343 

להראות לדורות כי גם היותר גדול יהיה אוהב , כי גם בזה היה צריך להיות רבן של כל ישראל, טעם 63344 

לא עלה על לבו דבר שגר שבא להתגייר עמד , ה שקבל תורה מן השמים"והנה מרע, תוכחה מהיותר קטן 63345 

א יבוש מלבקר היותר גדול בדברים של וזה לימוד נפלא לכל הדורות שהקטן ל, ה הסכים"על זה והקב 63346 

 63347 .טעם

כן בגאוה צריך האדם , כ הלכות בשר וחלב"צריך לדעת מה בשר מה חלב ואח, כדומה בבשר בחלב 63348 

ז וכופר בעיקר "ושהיא תועבה וכעובד ע, כ לדעת חומר העון של גאוה"ואח, מקודם לדעת מה זו גאוה 63349 

הנה מצינו בדבורה שהיתה שופטת ישראל , בה כ אם לא ידע מה זו גאוה איך יזהר"משא, ויזהר ממנה 63350 

, ז בעבור שאמרה שקמתי אם בישראל"ועכ, והיתה נביאה עד שברק לא רצה לילך אם לא תלך עמו 63351 

כל המתייהר אם חכם 7 ו"ל פסחים ס"ז אמרו חז"ועכ, וכונתה היתה שחביבים ישראל בעיניה כבנים לאמם 63352 

 63353 .סתלקת ממנואם נביא הוא נבואתו מ, הוא חכמתו מסתלקת הימנו

וכן מי לנו , אף לאחר שנעשה על ידה נס גדול לישראל, הרי שתפסו זאת ליוהרא ונסתלקה נבואתה ממנה 63354 

כ אמר עליו רב כל המתייהר "ואעפ, לעולם יהא אדם ענוותן כהלל, (7´שבת ל) עניו גדול מהלל עד שאמרו 63355 

, מר הלכה זו שמעתי ושכחתידאמר מר התחיל מקנתרן בדברים וקא, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת הימנו 63356 

, אלא שהיה נראה כגאוה ונענש תיכף בשכחת הלכה, היתכן שהלל המשובח במדת ענוה היה מתייהר 63357 

 63358 .אף כי בלבו אינו מתגאה, להורות לרבים שהאדם צריך ליזהר שלא יהא נראה כגאוה

ה "לא קפח הקב, י"ברש´ ג´ ו שהיתה מתגאה פוק חזי מה נאמר עליה בשופטים ה"ח, וזה היה ענין דבורה 63359 

, ה אני פורע לכם כפליים"אמר הקב, שכר תבור וכרמל שבאו לתת עליהם את התורה וחזרו בבושת פנים 63360 

וזה שכר כפול , ה"הרי דבריה כאילו אמר הקב, אנכי אשירה´ בתבור יאמר אנכי לה´ נאמר בסיני אנכי ה 63361 

 63362 .כיוהרא ונענשה תיכף רק מיתחזי, הרי כי אי אפשר שדבריה היתה בגאוה, של הר תבור וכרמל



ה היה לו "כי מרע, ה בא להורות לכלל ישראל כמה צריך האדם להודות על האמת"וכן משה רבינו ע 63363 

, כ אין לסמוך עליו"וא, לחשוב פן יהרהרו ישראל אחריו שלא עלה על דעתו מה שעלה ליתרו על דעתו 63364 

בן של כל ישראל להורות להם וכן ישראל הבינו כי זה בא לידי ר, אבל האמת חביב לו מכל והודה לו 63365 

 63366 .הלכה למעשה גבורת מודה על האמת

כ הרהיב עוז להוכיח תלמיד לרב על שמקיל "ואעפ, ה"לימודים נפלאים מיתרו שנודע לו גדולת מרע 63367 

, וגם מטבע האדם שהוא מלא מעלות יתבטל אצל זולתו החסרון המעט, בכבודן של ישראל לפי דעתו 63368 

ז יתרו לרוב אהבתו האמת ראה בחותנו הגדול חסרון "ועכ, אהבה ובפרט מחותנו על כל פשעים תכסה 63369 

ז לא עיוור עיניו "ועכ, ה כי הוא היה גדול מכולם ומלך על כולם"וגם לימוד ממרע, ולבש עוז להוכיחו 63370 

דבר , זה נראה לימוד איך לקבל האמת גם מקטן, השוחד הזה מבלי להודות ליתרו וישמע משה לקול חותנו 63371 

ה על כבודו ושמע לעצתו אשרי לדור "ז לא חס מרע"ועכ, ה על לבו בלי עצת יתרוקל כזה איך לא על 63372 

 63373 .(ס"ז ר"אור רש)  .שהגדולים נשמעים לקטנים

 63374 

 63375 מאמר תלה

 63376 .(א"ח כ"שמות י) ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת

לבדו לשפוט את ישב משה , כשירד משה מן השמים והיה צריך להודיע לישראל חוקי האלקים ותורתו 63377 

היינו שדיני , והשיב לו כי יבוא אלי העם לדרוש אלקים, עד שבא יתרו ושאל אותו מה הוא עושה, העם 63378 

אלא שכל אחד בא לדרוש את , תורות הבאים אלי אינם כסתם דיני תורות שזה אומר שלי וזה אומר שלי 63379 

זה היה , נו לבוקר משפטל די"פ שאחז"ואע, אפשר שלך ואפשר שלי כמו שאלת איסור והיתר, ´דבר ה 63380 

ועוד צריך אני להודיע , ´פ כן רוב הדינים היו רק לשאול בדבר ה"אע, אומר עבדי גנבת היה המן מברר 63381 

 63382 .לברר לכל אחד ואחד את הדרך ילך בה, להם את חוקי האלקים ותורותיו

כי לו היו  ,נבול תבול גם אתה גם העם הזה אשר עמך, ז השיב לו יתרו לא טוב הדבר אשר אתה עושה"וע 63383 

אבל צריך אתה להודיע להם את , יכולת לעשות הדבר לבדך, באים אליך לשאול דיני גזלה וכדומה בלבד 63384 

וראוי שתכיר את , לכל אחד לפי טבעו ותכונותיו ומדותיו, הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון 63385 

 63386 .כל אחד ושיתברר לך רוחו של כל אחד ואחד

לכן , נחוץ זמן רב וטרדה גדולה לסדר ולברר לכל אחד את מצבו הפרטי כי, את זה לא תוכל לעשות לבדך 63387 

ושמת עליהם שרי אלפים ושרי , ותלמד אותם איך שיבררו הדרך לעם, צריך אתה לבחור במצוינים שבהם 63388 

מה יעשו אחר מיתתך שכבר לא תוכל להראות להם , ´אם אתה לא תלמד להם איך לברר את דרך ה, מאות 63389 

, ואלו ילמדו לאחרים ואחרים לאחרים, וכה ַעֶשה בחר המצוינים ולמד אותם? האת הדרך אשר ילכו ב 63390 

והיו מלמדים , כל אחד השפיע לחבירו והושפע ממנו, ונמצא שכל אחד היה מלמד לחבירו וחבירו מלמד לו 63391 

 63392 .(מדרגת האדם)  .ומתלמדים כאחת

 63393 

 63394 מאמר תלו

 63395 .(א"ח כ"שמות י) ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת

ה אמת והנפש הבאה "הקב, ז"י´ ת ב"י בשע"הנפש היא מן העליונים כלשון ר, האמת הוא מיסודי הנפש 63396 

ה כי זה שכולו "רצה הקב, בכל זאת נקרא האדם כולו שקרים מצד הגוף וכוחותיו, ממנו יסודה אמת 63397 

מת יהיה בפועל ועבודתו היא שהא, הוי אומר האמת הוא באדם בכח מצד נפשו, שקרים ייהפך לאיש אמת 63398 

 63399 .עד שגם גופו וכוחותיו יהיו אמיתיים

אנשי אמת אלו בעלי הבטחה שהם כדאי לסמוך על , פ ואתה תחזה מכל העם אנשי אמת"י כתב עה"רש 63400 

והנה המבטיח בודאי מתכוון לקיים הבטחתו ובכל זאת לא נקרא , הרי האמת הוא לקיים הבטחה, דבריהם 63401 

לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא , לא נודעתי להם´ א על ושמי הוכן כתב בריש ואר, זה אמת עד שיקיים 63402 

שהרי הבטחתים ולא , נאמן לאמת דברי´ לא נכרתי להם במדת אמיתית שלי שעליה נקרא שמי ה, נודעתי 63403 

 63404 .היא דוקא קיום הבטחתו´ ובכל זאת מידת אמיתותו ית, ה היא בודאי אמת"והנה הבטחת הקב, קיימתי

ורק כאשר תבוא ליד קיום , עצמה אף על פי שהיא אמת אינה אלא אמת בכח נמצינו למדים כי ההבטחה 63405 

ר עד "מזה יצא לנו עיון חדש בימות עולם מאדה, ´הן אצל אדם והן אצל הבורא ית, היא אמת בפועל 63406 

הוא המיוחד מכל הנבראים שניתנה בו , גם על אדם הראשון קודם החטא נאמר שהוא כולו שקרים, המשיח 63407 

והאדם , ה חוק וזמן שלא ישנו את תפקידם"לכל הנבראים נתן הקב, זוהי אליה וקוץ בה אבל, דעת ותבונה 63408 

 63409 .מפני שיש לו דעת ותבונה יכול לשנות את תפקידו

מזדווגים בזמן קבוע ורק אז מתעורר , כל בעלי חיים גם לגופם ניתן חוק וזמן ואינם משנים את תפקידם 63410 

ינסו להאכיל את הפרה והסוס מעדנים שלנו בוז , םאוכלים רק מה שהוקצב להם לשובע, יצרם לפעולה 63411 



, רק האדם בהיותו בר דעת יצריו מופקעים מקביעות חוק וזמן, רק עשבים ותבן הם מאכלם, יבוזו להם 63412 

 63413 .וביכלתו להשתמש בהם בשרירות לב

ר בגן עדן גם גופו היה "הרי אדה, אפילו על מצוה אחת שנתן לו בוראו הוא עלול לעבור וגם עבר עליה 63414 

הרי אמת בפועל אך לא , (´ח ט"ר פ"בר) מלאכי השרת בקשו לומר לפניו קדוש, בדרגת בית המקדש ממש 63415 

וכל עוד לא הכריע את עצמו לצד הטוב , בעל בחירה הוא ויכול לבחור בין טוב ורע בין אמת ושקר, לגמרי 63416 

מאז כל , ה לא עמדבנסיון זה של הבחיר, עדיין לא יצא מגדר כולו שקרים, עדיין האמת שלו בכח, והאמת 63417 

 63418 !לבטל את השקר ולהיות אנשי אמת בפועל, ר עד סוף כל הדורות"המשא ומתן מאדה

´ ן למה צריך לנסותו הרי הוא ית"שואל הרמב, ה בעשרה נסיונות והוא עמד בהם"ה ניסה את אאע"הקב 63419 

ולא רק שכר לתת שכר מעשה טוב , ותירץ כי כל נסיון הוא לטובת המנוסה, יודע האמת כי יעמוד בעקידה 63420 

השכר ניתן לאדם במידה שהוציא , רק מעשה טוב הוא אמת בפועל, לב טוב הוא עדיין אמת בכח, לב טוב 63421 

 63422 .האמת שלו אל הפועל

ובמתן תורה זכה כל , ה שזכה למידת האמת בפועל"מוצאו מיעקב אע, הכלל ישראל הוא כולו זרע אמת 63423 

עוד היה , ועדיין יש בזה מדרגות רבות, ינישזה ניתקן על מעמד הר ס, עם ישראל למדרגת האמת בפועל 63424 

זוהי מדרגה עוד יותר גדולה באמת , כ בית המקדש ששם תשרה השכינה בגלוי"עליהם לבנות משכן ואח 63425 

גילוי האמת בפועל הגמור יהיה בגאולה , אבל בית המקדש חרב ואמיתת הכלל ישראל שוב בכח, בפועל 63426 

יתגלה הרע ´ כשיחודו ית, ויהללו את שמך באמת שעליה מתפללים וכל החיים יודוך סלה, האחרונה 63427 

 63428 .זוהי התגלות האמת שאין אחריה הסתר וחזרה אל הבכח, והבחירה יתבטלו

אלא שהאמת הזאת צריכה  לבא לכלל , ה שלא יהיה די במה שנתן לאדם נפש אשר יסודה אמת"רצה הקב 63429 

ורק אז הוא נקרא , באור האמתיצרו להבטל או להתקן , הגוף חייב להיות אמיתי בחירתו אמיתית, מעשה 63430 

והנה רצה להתגלות , ה עצמו הוא האמת המוחלט"הקב, הדברים מקיפים ועמוקים עוד יותר, אמת בפועל 63431 

ש ועלי "ה לבראתו כמ"שוקיו עמודי שש שוקיו זה העולם שנשתוקק הקב, דוקא בעולם הגשמי הזה 63432 

נכספה וגם כלתה ´ לא לשון תאוה שנאואין ויכלו א, ויכלו השמים והארץ´ ומנין שכן הוא שנא, תשוקתו 63433 

 63434 .(ר"במד) עמודי שש שהעמיד כל מעשה בראשית לששה ימים, נפשי

, תתגלה כאן בפועל הגמור´ הוא רצה שאמיתתו ית? לעולם הגשמי הזה´ ולפי דרכנו נבין מהי תשוקתו ית 63435 

התגלות אמיתתו הרי כל הבריאה על כל נבראיה היא , (ג"ט י"ר י"בר) עד שיהיה עיקר שכינה בתחתונים 63436 

ק שכתבו כי סוף התיבות ברא אלקים את וכן ברא אלקים לעשות "אולי לזה מרמזים הספה! בפועל´ ית 63437 

 63438 .(ב"עלי שור ח)  .להראות כי מעשה בראשית מראשית עד סוף הוא התגלות של אמת, הם אמת

 63439 

 63440 מאמר תלז

 63441 .(א"ח כ"שמות י) ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת

אלעזר המודעי אומר שונאי בצע אלו שהן ´ ר, יהושע´ אי בצע שהן שונאין לקבל ממון בדין דברי רשונ 63442 

מאחר שמדובר באנשים , (מכילתא) אם ממון עצמן שונאין קל וחומר ממון חבריהם, שונאין ממון עצמן 63443 

ה זו יש בודאי שגם מעל? למה לנו לבדוק אם הם גם שונאי בצע, שידועים לנו לירא אלקים ואנשי אמת 63444 

אם כן אין מקום להסתפק ביראתם ומדת , י ברוח הקודש"בפרט שכתוב כאן ואתה תחזה ופירש רש? בהם 63445 

 63446 ?ולמה עוד לבדוק אם שונאי בצע הם, האמת שבהם

שאפילו אם יבוא משה רבינו ויעיד על אחד שיש בו יראת שמים ומדת , מזה לנו לימוד גדול בכוחות הנפש 63447 

ואין האדם ראוי להקרא איש חיל עד שיצליח להוציא לפועל ! מן השלימות יתכן שעדיין רחוק הוא, האמת 63448 

ואמרו , וכן רגילים אנו להעיר מפרשת ציצית שהתורה אמרה וראיתם אותו וזכרתם, כל תכונותיו הטובות 63449 

מצוה זו צריכה לרוממו , (7ג"מנחות מ) ל תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד"חז 63450 

אבל תוך כדי דיבור מזהירתו תורה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי , נות של כסא הכבודעד להתבונ 63451 

 63452 .עיניכם

 63453 זכו בניו לחוט תכלת שבציצית, ל בזכות שאמר אברהם למלך סדום אם מחוט ועד שרוך נעל"אמרו חז

 63454 זכה להגיע למצוה שמרמזת לכסא, בזה שנצח אברהם אבינו את המדה של חמדת הממון, (ג"ג י"ר מ"ב)

יוכלו להתקיים בו המעלות של יראת שמים , רק בזה שירגיל האדם את עצמו להתרחק מן הבצע, הכבוד 63455 

 63456 .מעלותיו לא יעמדו במבחן ואינו מתאים להיות דיין, אבל אם לא הדריך את עצמו בשנאת הבצע, ואמת

שגת המעלות כמו כן בענין ה, כמו שנחוץ לשים עמל נפשו להוציא לפועל את יראתו כדי שתהיה לה קיום 63457 

ל שמה שראתה שפחה על הים לא "וכבר אמרו חז, נחוץ הכנה גדולה ויגיעה רבה כדי לקנות את המדרגות 63458 

ואילו יחזקאל זכה להיות מנהיג דורו , ובכל זאת השפחה נשארה שפחה ולא יותר, ראה יחזקאל בן בוזי 63459 

, ההשגה שהשיג אי פעם והטעם בזה משום שמדרגת האדם אינה נמדדת בגודל, ך"ולהוסיף ספר שלם בתנ 63460 



, במדה שהאדם עמל להכשיר את עצמו לקנין המעלות, אלא במדה שנקלטה בו השגה זו ונעשה חלק ממנו 63461 

 63462 .במדה זו זוכה לסייעתא דשמיא ונעשה כלי קיבול לקבל אותן המעלות

החליף אמונה אחת בחברתה כדי , מצאנו אצל יתרו שכל ימיו חיפש את האמת והפקיר את עצמו עליה 63463 

בזה הכשיר יתרו , וכאשר נתגלתה התרמית שבהן זרקן מיד למרות המריבות של שכניו, צוא את האמתלמ 63464 

לא , ותיכף אחרי וישמע יתרו מיד ויבוא יתרו אל המדבר, את עצמו לקלוט אל נכון את האמת כשנתגלתה 63465 

סוף  ואילו אומות העולם שגם הם שמעו מקריעת ים, עשה שהיות אלא עזב את הכל ונמשך אחר האמת 63466 

מפני שלא הכשירו , ולא עצרו כח לקלוט את ההתגלות של האמת, וגם הם שמעו ממתן תורה ברחו להם 63467 

 63468 .את עצמם לזה בהיות השקר חביב להם

לקבוע בעצמו היראה עד שתהיה לידיעה חושית ככל , זאת היא סגולת לימוד המוסר בהתרגשות והתפעלות 63469 

ק בהתפעלות הנפשי תוסד היראה להרחיב הרעיון ר, ל"ל וז"ישראל זצ´ כמו שכתב הגאון ר, האפשר 63470 

באופן כזה יצליח לטהר את לבו מכל דבר בלתי , (´מכתב ט) לעורר הנפש ברגשת האברים, בציור חושי 63471 

, עתה נראה נא בעין חודרת, ל"ולהכין עצמו להתעלות על ידי תורה ועבודה וכמו שכתב עוד וז, טהור 63472 

כן לא יכון התורה והעבודה אל האדם הנחלה ? ינים אין לוהישקיף איש וע? הילך איש ורגלים אין לו 63473 

 63474 .(´שם מכתב ג) אם לא בלימוד המוסרי, בתחלואי היצר

עתה נחפשה , ל"ואל נשלה את עצמנו לומר שהכונה לעבירות חמורות שמהן אנו נקיים שכבר כתב שם וז 63475 

הגאוה , ל והעולה יסובבונוהגז, התאוה והכבוד יסוככונו, חולים אנחנו מכל צד ופינה, דרכינו ונחקורה 63476 

ומדוע לא ננוס אל בית הרופאים אולי , הלשון ישלוט בנו באין מעצור, והכעס הקנאה והקפדנות הם דרכינו 63477 

 63478 .(המוסר והדעת)  .נמצא מזור ותרופה למכתינו

 63479 

 63480 מאמר תלח

 63481 .(א"ח כ"שמות י) ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת

בחר באנשי , חר שביקש ולא מצא אנשים שיהיה בהם כל המעלות שהזכיר יתרוא, ל"כתב הספורנו שם וז 63482 

, א בלתי אנשי חיל"חיל שיהיו בקיאים וחרוצים לברר וללבן אמיתות דבר ולהביאו אל התכלית יותר מיר 63483 

ואם עם הארץ חסיד הוא אל תדור , ל אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש חגרהו על מתניך"כמאמרם ז 63484 

 63485 .(ה"ח כ"ישמות ) בשכנותו

והוא יראת , במושכל ראשון נראים דברי הספורנו כמזלזלים באחד הדברים העומדים ברומו של עולם 63486 

וכן שמעתי מאחד מגדולי המוסר שתמה על , היא אוצרו´ ש יראת ה"ה כמ"שמים שהוא אוצרו של הקב 63487 

קלם לא זז אבל אין ספק כי כשנדייק בדברי הספורנו נמצא עמקות שכידוע הסבא מ, דברי הספורנו 63488 

 63489 .ל"ס זצוק"ולא זו בלבד אלא מתוך דבריו תתברר לנו דרכו והנהגתו של הגרי, מחבבו

יודעים לשכנע את הצד שכנגד בצדקת , בהבנה שטחית הביאור של אנשי חיל הוא אנשים חרוצים וחריפים 63490 

, אלוקים ומתוך גישה זו בודאי שיש לתמוה על הספורנו שהרחיק לכת והעדיף אנשי חיל על יראי, עמדתם 63491 

נמצא שהוא הסביר את המושג אנשי חיל לברר וללבן , אבל כשנתעמק בהבנת הדברים ולדקדק בהם 63492 

ולזה יש צורך בחריצות , לא חריצות לשם שכנוע בלבד אלא בירור וליבון את הדין לאמיתו, אמיתות דבר 63493 

לאמיתו משרה שכינה כל דיין שדן דין אמת , (.´סנהדרין ז) ל"וכבר אמרו חז, יתירה ויש להיות בן חיל 63494 

 63495 .בישראל

 63496 ל"וכמו שחז, אם הדיין אינו מפקח על עצמו אם אין בו שמץ של שוחד, לא יתכן להוציא דין אמת לאמיתו

וכן מצאנו שמשה רבינו , פסלו את עצמם משום נטיה דקה מן הדקה של שוחד דברים (7ה"כתובות ק) 63497 

הדבר מה גדול החיוב על דיין להיות בן  ואם כן, ימים להיות שלוחו של מקום מחמת חשש כזה´ סירב ז 63498 

 63499 .כדי להכיר בפנימיותו שמץ אבק של שוחד, להילחם בעצמו בכל מיני תחבולות של מלחמת המידות, חיל

כי המדובר באנשי חיל שהם בקיאים במדותיהם , ה אנשי חיל"עכשיו יותר מובן למה בחר משה רבינו ע 63500 

וזו , שמא יש בהם בבואה דבבואה של שוחד עצמי או, לברר מעשיהם אם הם פועלים לשם שמים בלבד 63501 

עם רב בא , שפעם דרש בחידושים נפלאים בבית המדרש שבווילנא, ל"ס זצוק"היתה דרכו של הגרי 63502 

ס השתומם רגע ואמר "הגרי, והנה באמצע דרשתו הקשה אחד ממתנגדיו קושיא חזקה, ליהנות מזיו תורתו 63503 

כי באותה שעה עלו בדעתו חמשה אופנים לתרץ את , ל למקורביו"ס ז"לאחר מכן אמר הגרי, לו צדקת 63504 

אולם כיון שבלבו ידע כי צדק , וכל התירוצים היו בודאי מתקבלים על דעתו של המקשה, קושייתו 63505 

 63506 .אמר לעצמו ישראל הרי אתה לומד מוסר מוטב שתוותר ותסכים עמו, המקשה

שטענו כי בין בעלי המוסר אין , ס הוא דרש כלפי מתנגדי המוסר"כל עיקר דרשותיו הנפלאות של הגרי 63507 

, והנה בוויתורו זה הרי הוא פתח פתח למלעיזים, גדולי תורה מפורסמים שהחיוב להתחשב בדעתם 63508 

והדעת נותנת כי , ס"באמרם הנה אחד התלמידים ממתנגדיו קיפח את הגרי, שימצאו כאן מקום להתגדר בו 63509 

אבל , הזה בחמשת התירוצים ולצאת כמנצחמן הדין ומן היושר לקפח את התלמיד , בשעה זו ובתנאים אלה 63510 



, והתגבר על עצמו ועל כל המניעים, ישראל לא רצה להשתמש בתירוץ שאין בו משום אמת לאמיתה´ ר 63511 

 63512 .ק"ולבן חיל כזה נתכוין הספורנו ודו, ס"זוהי דרכו של בן חיל לפי המובן של הגרי

, ל שבאה שאלה לפניו והטריף"צג רבי צבי ברוידא ז"מעשה ברשכבה, עובדה נוספת הממחישה דרך זו 63513 

ישב רבי צבי והרהר לעצמו הרי חכם שאסר אין חבירו רשאי , אחר כך נודע לו כי אחד הרבנים הכשיר 63514 

עכשיו בואו ונחשוב חשבונו של הגאון רבי צבי ברוידא , חזר ואמר הרי אינני חכם והשאלה כשרה, להתיר 63515 

 63516 .עד כדי הפיכת הדין מטריפה לכשר, כמה מן הכח הנפשי כמה מן החריצות יש בדבריו, ל"ז

כי מדבר זה עלול להתלקח מחלוקת ולקעקע אנשי העיר כולה , כמה גבורה דרושה לגדול כזה להתבונן 63517 

ובחריפותו הכריע מסתמא , ל היה בן חיל במובן של ספורנו לפי דרך המוסר"אבל הוא ז, בחומר וברוח 63518 

ה פסק ואמר אם כך אינני חכם "משו, כםכשיטת הראשונים דהדין שחכם שאסר הוא משום כבוד של ח 63519 

 63520 .לשם קביעה כזו יש צורך להיות בן חיל ממש, (ן שם"ובר´ ז ז"ע) והשאלה כשרה

אף כי התורה נמסרה לשיקול דעתו של כל אחד , (´אור ישראל ד) ל באחד ממכתביו"ס זצ"וכבר כתב הגרי 63521 

אבל חלילה לחתוך את הדין לפי , תכי אין לדיין אלא מה שעיניו רואו, לחתוך את הדין לפי רוחב שכלו 63522 

מצד אחד מעניקה לו התורה , הרי לפנינו פרשה קטנה שגופי תורה תלויים בה, רצונו פיגול הוא לא ירצה 63523 

אולם מצד שני עליו להיזהר שלא תתערב כאן , לאדם סמכות רחבה מאוד לחתוך את ההלכה לפי שכלו 63524 

מחשבת פיגול היא דוקא כשהוא עובד , יגולכי תערובת רצון היא פ, נקודה של רצון אלא שכל טהור 63525 

 63526 .(המוסר והדעת)  .ואז דוקא מפגלת מחשבתו שאינה נכונה, עבודת הקודש

 63527 

 63528 מאמר תלט

 63529 .(ד"ח כ"שמות י) וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר

שרי חמישים ושרי עשרות לשפוט , הזכיר עצת יתרו לסדר שרי אלפים שרי מאות, ל"ומפרש האבן עזרא ז 63530 

וכן כתוב , והוא שוטרים לעשות מה שציוו השופטים, ולא הזכיר עצתו שהוסיף על עצת יתרו, העםאת  63531 

, אילו קרה אצל אדם בינוני שמעירים לו על מעשיו או על החכמה שלו, ל"שופטים ושוטרים תתן לך עכ 63532 

לק של לא יעבור על זה בשתיקה ויודה רק על הח, וכתוצאה מן ההערה יתקן הדברים ואף מוסיף מעצמו 63533 

 63534 .שהרי יש לו חלק ניכר של עצמו בתיקון הדברים, המבקר

אינו מפרסם את ההוספה שהוסיף מעצמו על עצתו של יתרו בשופטים , והנה משה רבינו שותק ואינו מגיב 63535 

כאילו באה מכוחו של , וכאילו שכל הדבר מתחילתו ועד סופו אף ההוספה של שופטים ושוטרים, ושוטרים 63536 

, וכדי להבליט יותר ויותר את עצתו ותכניתו של יתרו, ור אמיתי של ענוה ושל אמתוכאן לפנינו צי, יתרו 63537 

 63538 .משה שותק כדי ליצור את הרושם של יחוס כל הפרשה ליתרו

הכא ואידך בלעם , במסורה´ וכותב בעל הטורים ג, ויאמר יתרו עתה שמע בקולי איעצך ויהי אלקים עמך 63539 

משה ששמע לעצת יתרו נאמר בו על , אל שרי המלך בבל בצדקיהו שיעץ לו ירמיה לצאת´ ג, לכה איעצך 63540 

וצריך לזכור כי מדובר כאן , ל"אבל צדקיהו שלא שמע לעצת ירמיהו גלה ממקומו עכ, מקומו יבוא בשלום 63541 

וגם הוא עצמו היה מטיף לאחרים ומנהיגם בדעות , באדם שבילה הרבה שנים בסביבה של דעות כוזבות 63542 

 63543 .את האמת לאחר חיפושי דרך השיג ומצא, כזב

לחוות דעה ולבקר , ואי אפשר שלא לראות בזה שהעיז יתר מן המדה, ועתה הוא בא להוכיח ולייעץ למשה 63544 

אבל משה רבינו שומע ומקבל עצת , כל זה משאיר מקום רב למתמיהים, את ההנהגה של איש האלקים 63545 

והעצה ממי ומאיזה הוא קיבל את האמת , שותק ואינו מראה אפילו ברמז שיש כאן הוספות ממנו, חותנו 63546 

וצדקיהו שבא הנביא , השמיעה גופא היא חכמה מלבד תוכן השמועה, שומע לעצה חכם, מקור שהוא 63547 

מעייני )  .והפסיד הרבה שגלה ממקומו, לא היטה אזנו לקבל את העצה, ומייעץ לו דברי אלקים 63548 

 63549 .(החיים

 63550 

 63551 מאמר תמ

 63552 .(ה"כ ח"י) ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אותם ראשים על העם

אשר לא יתכן , שאותם האנשים הקדושים שלהם המה בעיניהם כמלאכי מעלה, ידענו מדרכי אומות העולם 63553 

ואם ימצא מי , ולא חסרון בעצה אשר יצטרכו לאחרים, כ חטא ועון"לייחס להם איזו שגיאה וטעות ומכש 63554 

ם אותו בעונש היותר ומענישי, היו יורדים עמו לחייו, שיאמר על מי מקדושיהם איזה חטא ומכשול עון 63555 

כי אם לעשותו כמלאך ושרף אשר לא יתכן , מפני שלא יבינו להעריך מעלת האדם, גדול אם היה ביכולתם 63556 

 63557 .לחטוא

לא כן , מצד אחד הוא איש אלהים, ה"מה שכתבה בענינו של משרע´ אכן ראינו אמתתה של תורתנו הק 63558 

הנה ספרה לנו , יביט´ בחידות ותמונת ה פה אל פה אדבר בו ומראה ולא, עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא 63559 



ובכל , (מלאכי) והתורה נקראת על שמו זכרו תורת משה עבדי, ה"מגודל מעלתו של משרע´ תורתנו הק 63560 

 63561 .זאת לא עשתה אותו התורה לאלהים כי אם לאיש אלהים

בל אשר אין כמוהו בעולם שק, ובעת מעמד הר סיני אשר אז היה משה במעלה היותר גדולה רמה ונשאה 63562 

וכל העם שמע בדבר , ועמד בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה, התורה מסיני 63563 

ז לא בושה התורה לספר שבאותו העת קבל עצה מיתרו "בכ, משה ידבר והאלהים יעננו בקול, אלהים עמו 63564 

 63565 .וישמע משה לקול חותנו, חותנו

צריכים אנחנו לנפול על אפינו ארצה לפני  אשר, האם אפשר להעריך יקר מעלת ספור התורה מדבר זה 63566 

ללמד אותנו דברי אמת , לספר לנו דבר נפלא משובח ומפואר כזה, ´הדר כבוד אמתתה של תורתנו הק 63567 

בכל זאת לא בטל גם , אשר לא יצויר גדולה ממנה, שאף שימצא האדם במעלה היותר גדולה ורמה, האלו 63568 

 63569 .לו לקבל עצה ממי שיהיה וראוי, אז ממנו צד האדם וגם אז יתכן לו לטעות

, אשר ידעה לספר לנו דברי אמת אלו, ´הנה האיש המשכיל יעמוד מרעיד ומשתומם על אמיתת תורתנו הק 63570 

´ שהאיש אשר פה אל פה אדבר בו ותמונת ה, דבר שלא היה אפשר לעלות על דעתנו שיתכן להיות כזאת 63571 

 63572 .ה"וד תורה ממשרעיצטרך לעצת כהן מדין אשר בא מרחוק ללמ, יביט ורבן של ישראל

והגדול מכולם הוא מה שכתבה , ל בשני מקומות שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות"ועוד מצאו חז 63573 

היאות לאחד המורדים והפושעים אשר פרקו מעליהם עול , התורה חטאו של משה בסגנון מבהיל כזה 63574 

ו לשמוע דברים כאלו תבהל נפשנ, על אשר מריתם פי, יען לא האמנתם בי להקדישני, לגמרי´ מלכותו ית 63575 

 63576 .וגם נקנס עליו עונש היותר גדול שלא יכנס לארץ הקודש, ה"על משה נאמן ביתו ע

ובודאי היה חטאו קל ´ אי אפשר שימרה וימעל מעל בה, הנה האיש אשר כתוב עליו בכל ביתי נאמן הוא 63577 

התורה מידו  שאין מן הכבוד שהאיש אשר קבלנו, והיה ראוי שתכסה התורה על חטאו, מן הקלים מאוד 63578 

הנה נוכל בזה להתגדל ולהתפאר לפני כל יושבי תבל באמיתתה של תורתנו , וגם נקראת על שמו שיחטא 63579 

, שגילתה חטאו של משה ועוד הגדילה סאתו מאשר הוא, שעשתה מה שלא היו עושים כן כל העמים, ´הק 63580 

תורת אלהים חיים והוא  ונדע כי היא, לדוד דור´ וכתבה עונשו הגדול למען נדע אמיתתה של תורתנו הק 63581 

 63582 .אמת ותורתו אמת´ ית

שלא יאמר , ל באבות ואל תאמין בעצמך"האחד מה שאמרו חז, ה"ומה שיש לנו ללמוד מענינו של מרע 63583 

השני למען נדע אמיתת נצחו של , כי אם אשרי אדם מפחד תמיד, האדם כבר מוחזקני בצדקתי ותום דרכי 63584 

ועיקר שכרו , ה בכל הטובות שעשה לישראל"כמשרעשאין אדם בעולם אשר זכה לשכר הגדול , אדם 63585 

לעם ´ ית´ ועיניו תראינה בכל הטובות הגדולות שיעשה ה, ז בודאי היה שיכנס לארץ ישראל"בעוה 63586 

לא רק במדבר כי אף בארץ הקודש אשר עיני , ולבנות את בית הבחירה וללמד עוד תורה לישראל, ישראל 63587 

 63588 .אבותיו הקדושים ולשאוף האויר הקדוש אשר שאפו, תמיד בה´ ה

שמשה אהרן ומרים רועי ישראל לא זכו לראות כל הטוב אשר התאוו , והנה נראה המקרה המעציב הזה 63589 

ואיך יתכן לעשות להם עוול גדול כזה לבנות בית ואיש , ז"ומתו בחוץ לארץ ולא ראו שכרם בעוה, לזה 63590 

ולא ´ ונטעו כרם ה, בית ישראל והמה שלשתם בנו, ליטע כרם ואיש אחר יחללנו ויאכל פריו, אחר יחנכנו 63591 

 63592 .מזה נלמד לדעת שהיום לעשותם ומחר לקבל שכרם, זכו לחנכו ולהנות מפרי הכרם

, בהיותנו על אדמת נכר ויבוא למשהו למות בארץ נכריה, ה ועונשו"השלישי טוב לנו מעשה של משרע 63593 

ם היה תלוי נצחנו וא, ל"ה נשאר בחו"הנה יזכור שגם משרע, להשקיט רוחו לבל ידמה כי אבד סברו 63594 

אמנם מעלה גדולה היא אבל אין מעכב זה לחיינו , ה בעונש גדול כזה"ק בודאי לא היה נענש משרע"באה 63595 

היה כל אחד , ה לפנינו"שלולי זאת שלא היה מעשה של משרע, ה"ועוד מועיל ענינו של משרע, הנצחיים 63596 

 63597 .ק"מתאמץ בכל עוז וחוגר שארית אונו לבוא לאה

ולא היה מביט על הנזק , מבטל מפני זה הרבה ענינים הנוגעים לטובתו ולטובת ישראל ויתכן שהיה כל אחד 63598 

הנה , מפני שדימה שיאבד עולמו אם ישאר בארץ טמאה, הגדול אשר יגרום בזה בעזבו את ארץ מולדתו 63599 

, אם כי מעלה גדולה היא מאוד, למען יראה ויוכח שאין נצחנו תלוי בזה, ה"לזה יועיל לו מקרה של משרע 63600 

 63601 .אכן יש עוד מעלות גדולות ויוכל לעסוק בהם

ל "ואמרו חז, אלהיכם אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד´ כי ה, הרביעי ללמוד מזה מה שכתוב בתורה 63602 

לבל נסמוך על , הנה ענינו של משה רבינו ועונשו יהיה לפנינו תמיד, שוחד מצוות להעביר פשעיו של אדם 63603 

הנה בזכרנו , לחשוב שמעשינו הטובים יצילנו מהעונש, ן החטאצדקותינו ומעשינו הטובים לבלי לפחד מ 63604 

, וכל צדקותיו של אדם לא תצילנה אותו מעונשו על חטאו, ה ותרן"את משה רבינו ועונשו נדע שאין הקב 63605 

 63606 .וירא להכנס בחטא אף היותר קל

נשים ויווסר ביסורים ועו, החמישי גם להיפך שאם יגיע למי שהוא עונש מן השמים על חטאו ופשעו 63607 

וידע כי כמו שאין , ולא יפול ברוחו מפני זה´ אבד נצחי ותוחלתי מה, ו אל יאמר נואש"גדולים ומרים ח 63608 



ואחרי אשר יקבל , אבל מפאת שגדולה מדת הטובה ממדת הפורענות לא יקפח שכרו הטוב, ותרן´ הוא ית 63609 

 63610 .ז בעד צדקותיו וחסדיו"עונשו על עונותיו יגיע לו הגמול הטוב גם בעוה

וזה לשני פנים לבל יתייאש בעת טובתו מן , ל ואל תתייאש מן הפורענות"נכלל במה שאמרו חזז "כ 63611 

ה שבודאי לא נשכחו טובותיו "ז נלמוד ממשרע"כ, וגם אל יתייאש מן הטובה בעת פורענותו, הפורענות 63612 

י כן הוא לכל אדם שמפנ, ב"בכל זה בודאי לא יקופח שכרו בעוה, ה אף שנענש בעונש מיתה"של משרע 63613 

 63614 .(יסורי הדעת)  מדת פורענותו אל יתייאש מטובותיו הראויות לו

 63615 

 63616 מאמר תמא

 63617 .(ה"ח כ"י) ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אותם ראשים על העם

וכתב ספורנו , וכתיב ויבחר משה אנשי חיל, הנה עצת יתרו היתה שיבחר מן העם אנשי חיל יראי אלקים 63618 

בחר באנשי חיל בקיאים , בהם כל המעלות שהזכיר יתרו ל אחרי שבקש ולא מצא אנשים שיהיו"ז 63619 

ל "כאמרם ז, יותר מיראי אלקים בלתי אנשי חיל, וחרוצים לברר וללבן אמיתות דבר ולהביאו אל תכלית 63620 

 63621 .ואם עם הארץ חסיד אל תדור בשכונתו, אם תלמיד חכם כנחש הוא חגרהו על מתניך

, רוצים לברר וללבן אמיתות דבר ולהביאו אל תכליתדהיינו ח, ל במושג אנשי חיל"הנה כי כן ספורנו ז 63622 

כי גדולה מעלת החכם אשר בכוחו לברר וללבן כל דבר לאמיתו עד אשר , ולמד מדברי תורתנו הקדושה 63623 

אף אם יחסר לו ממדת , ושיהיה הדבר מוסכם ומוחלט אצלו, היינו עד סוף דעתו והבנתו, יביאהו אל תכלית 63624 

 63625 .וי ירא אלקים כפי מושג התורה הקדושהשלמות היראה אשר יהיה ראוי לכינ

ל "אמנם ספורנו ז, אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש חגרהו על מתניך, ל שאמרו"וסמך על זה דברי חז 63626 

ו פוגם "אין הכונה בזה שיהיה ח, וכבר נתבאר אצלנו כי נוקם ונוטר כנחש, דילג על המלים נוקם ונוטר 63627 

מוכרח , תי שיש לו בהירות השכל ואור הדעת במדה מרובהאלא הכונה היא כי תלמיד חכם אמי, במדותיו 63628 

 63629 .אינו סובל את הרע והפחיתות, מפני שגודל אור החכמה והכרת האמת, שיהיה לפעמים נוקם ונוטר כנחש

כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר , (ב"יומא כ) ל"גם אסור לו לפעמים לעבור על מדותיו וכמאמר חז 63630 

ואף שיש סכנה שתכשל באיזה דבר והוא לא ינקה , חגרהו על מתניךכ "ואעפ, כנחש אינו תלמיד חכם 63631 

 63632 .ס התחברך אליו יהיה לך לברכה ואחרית שלום"כי סו, מ חגרהו על מתניך"מ, אותך

, היתה שולטת במדה מרובה אף בין המוני עם´ כאשר היה בעת אשר יראת ה, ואם עם הארץ חסיד הוא 63633 

ומה שהוא נגד הדין נזהרו מלעבור על זה , דרך חייהםפ טבעם ו"שנמצאו אז אנשים יראים וחרדים ע 63634 

אבל רחוקים היו , וגם נתראו בעלי מדות טובות מתחסדים עם קונם ועם בני אדם, בתכלית הזהירות 63635 

ל אל "על איש שכזה אמרו חז, ולא ידעו לשקול את כל דבר במשקל החכמה וישרות השכל, מחכמה ודעת 63636 

 63637 .תדור בשכונתו

ומה יהיה ישר לפניו , כי אי אפשר לדעת מה שיעלה על דעתו הבלתי מפותחת, סכנה היא לדור בשכונתו 63638 

אי אפשר לשער כמה עלול , ולפעמים דוקא מפני חסידותו הסכנה עוד יותר גדולה, פ הלך נפשו הקצרה"ע 63639 

י "כי הם תכלית הטוב והמועיל ע, עם הארץ חסיד להתעקם ולהתפתל ולחשוב על דברים פחותים ורעים 63640 

 63641 .ו הבלתי מפותחתדרכי חסידות

אבל אצלנו שעדיין , ´אשר הגיע למדרגה נשגבה בתורה בחכמה וביראת ה, כל זה בנוגע לאיש המעלה 63642 

כ נשאלת השאלה האם הגעתם כבר למדרגה זו לפעול ולהשפיע על "וא, רחוקים אנו ממדרגה גדולה זו 63643 

תי נתמלאה התפתחותו לא אדע מ, אכן אם לזאת יחכה האדם ויצפה? אחרים ולהאציל מרוחכם על העולם 63644 

האם הגיע האדם מעולם לתכלית , עד אשר יאמר יש לי רב ואוכל כבר להשפיע על אחרים, והשתלמותו 63645 

עד אשר בטוח הוא כי כבר נועד ללמד לבני , ולסוף מעלת הקישוט ושיפור המחשבה והמעשה, השלמות 63646 

 63647 .אדם דעת אמת וכשרון המעשה

ובהיותו עסוק בעבודה קדושה , אשר הגיע למעלה הכי עליונה אבי הנביאים, ה"מי לנו גדול ממשה רבינו ע 63648 

מתן תורה וגילוי שכינה , אדם על הארץ´ הופעה נכבדה היחידה בעולם מיום ברא ה, בענין הכי רם ונישא 63649 

עליו ספרה , שתנתן תורה על ידו´ והוא הנבחר מאת ה, כביכול ירד על הר סיני לעיני כל ישראל´ אשר ה 63650 

, ל שלא פנה לעסקיו אלא מן ההר אל העם"ודרשו חז, וירד משה מן ההר אל העם, התורה והעידה בשבחו 63651 

איזו שבח הוא למשה רבינו בשעה שהוא הולך בשליחות נשגבה כזו , מה נפלא הדבר ומעורר השתוממות 63652 

 63653 .אינו פונה לעסקיו ואינו סר לביתו לראות משפחתו, של מתן תורה

 63654 

מעסיקים , הכי גבוה עדיין דרישות חייו מושכים אותו למטהאף בעמדו על המצב , אבל כך הוא טבע האדם 63655 

לא , ה מן ההר אל העם"שבהיותו שלוח מאת הקב, ויש כאן שבח אף למשה רבינו, אותו ומטרידים אותו 63656 

 63657 .לאחר זמן´ ולא דחה את מלוי שליחותו למסור לעם את דבר ה, פנה לעסקיו לראות את אשתו ובניו



אף לפי מדרגתנו לא היה , ´יחות חשובה ורבת ערך בעד הכלל כולו מאת הלנו נדמה כי לו נפקדנו אנו לשל 63658 

כ עם הקשר הגופני והדרישות "קשור כ, אבל באמת האדם אף הכי גדול, עולה על דעתנו לפנות לביתנו 63659 

שאף בהמצא במצב הכי נעלה עדיין יש מקום בנפשו גם לדברים פחותי ערך המושכים אותו , החומריות 63660 

עד כי מעלה היא למשה , כ"יפוא אם הקשר עם עסקי הבית והמשפחה וכדומה גדול כולא יפלא א, אליהם 63661 

 63662 .והלך ישר מן ההר אל העם, ה שלא פנה לעסקיו"רבינו ע

פ שנאמר "ואע, לא יבוא לידי מעשים ופעולות לעולם, ולכן אם יחכה האדם עד אשר יגיע למעלת השלמות 63663 

אין הכונה שלא ישתדל , (ז"מ ק"ב) אחרים כ קשוט"ל קשוט עצמך ואח"התקוששו וקושו ואמרו חז 63664 

כי אם לזאת יחכה לא ימלא , להשפיע על אחרים עד שיגיע לתכלית השלמות ורק אז יקשוט את אחרים 63665 

ואדרבה כל כמה שיגדל ימצא עוד יותר מגרעות וחסרונות בעצמו הדורשים תיקון , תעודתו לעולם 63666 

וההשפעה על , חרים לרגשותיו ולשאיפותיו הואאלא נאמר בזה כי יכוון ויתאים את הקשוט לא, ושיפור 63667 

 63668 .אחרים תהא שופעת מנפשו

, וכבר זכה לאיזו הכרה נכונה, שאיפה לטוב ואהבת האמת, לכן אם רק מרגיש האדם כל אחד לפי מדרגתו 63669 

באותה מדה עליו לשתף , בה במדה שהוא מצא לעצמו מן האמת ושואף ועמל לקבוע את דרכו על פיה 63670 

ומה גם אם זכה שיהיה לו מורה דרך , להאיר עיניהם מאותו האור המזהיר לפניוו, באושרו את אחרים 63671 

 63672 .המלמדו ללכת בדרך הטוב והמועיל

ולהעניק אותם מאותו , להראותם את הדרך המובילה לאושרם, ודאי שהחובה עליו לזכות את אחרים 63673 

והיה כי , לבבכםויכנסו דברי תורה יראה חכמה ודעת ב, ותורתו אשר הגיע אליו´ האוצר של דעת ה 63674 

ואת עיני ההולכים , האצילו מרוחכם על אלה התועים אובדי דרך, תפקחנה עיניכם והאמת לפניכם תופיע 63675 

 63676 .(א"שעורי דעת ח)  .בחשך תאירו וראו אור

 63677 

 63678 מאמר תמב

 63679 .(ז"ח כ"שמות י) וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו

ה בני נשתעבדו "אמר הקב, ו לא יתערב זרלב יודע מרת נפשו ובשמחת, (ילקוט שמעוני) ואמרו במדרש 63680 

והנה כללא הוא , כ"ויתרו ישב לו בהשקט ושלוה בארצו ובא לראות בשמחת התורה ע, בטיט ובלבנים 63681 

ה "מתנות טובות נתן הקב´ י אומר ג"תניא רשב, (´ברכות ה) י יסורים וכמו ששנינו"דתורה נקנית ע 63682 

ואמרו באבות כך היא דרכה של , ב"י והעוה"ורה אאלו הן ת, י יסורין"לישראל וכולן לא נתנן אלא ע 63683 

ח דברים התורה "במ, (´שם ו) וזו היא מהמדות שהתורה נקנית בהם וכמו ששנו, תורה וחיי צער תחיה 63684 

 63685 .ובקבלת יסורין, במיעוט תענוג, נקנית

, יםבשימוש חכמ, בבינת הלב, בשמיעת האוזן, וכמו בתלמוד, והנה מדות אלו דרך הטבע הן בקניית התורה 63686 

ש המסילת "כי אין אדם יכול לעסוק בתורה כדבעי אם אינו פורש מהנאות העולם וכמ, בדקדוק חברים 63687 

גם על ידי זה , שאם ירצה להשלים העידונים בכל תנאיהם לא יוכל לעסוק בתורה כהוגן, (ט"פ) ישרים 63688 

עות ביותר ועוד שתאוות העולם מפרי, שמחשבתו טרודה בגשמיות ותאות העולם אין לבו פנוי לתורה 63689 

ת הם שני "דאהבת העולם ואהבת השי, (´עבודת ה) והיינו שכתב חובת הלבבות, להרגשת מתיקות התורה 63690 

 63691 .כן אהבת התורה אינה יכולה לדור יחד עם אהבת העולם, וכמו שאש ומים לא ייתכנו יחד, הפכים ממש

ספק מצערו מאוד אך במי הדברים אמורים בזה שה, והנה אמרו הקדמונים אין שמחה כהתרת הספקות 63692 

ואז כשזוכה לעמוד על , וגדולה תשוקתו לעמוד על התרתו לדעת אמיתות הדברים, ומטריד את מחשבתו 63693 

, כ אם שוה הדבר בעיניו אם כך ואם כך אינו שמח בהתרת הספק"משא, בירור הדבר גדולה שמחתו 63694 

עמל לידע האמת ואינו  ולא זו בלבד שאינו, והבירור אינו מאיר לו וממילא אין הדבר נקבע אצלו כראוי 63695 

נמצינו , וממילא אינו נחקק בזכרונו היטב, אך גם מה שלומד אינו נקבע אצלו בעומק, רודף לשמוע ולהבין 63696 

 63697 .למדים שקניית כל הידיעות האמיתיות תלויה במדת העמל והצער להשגתן

הנה , ומציאותווהנה מלבד גודל הנס של עצם ירידת המן , ויענך וירעיבך ויאכילך את המן למען הודיעך 63698 

ובכל , וכמו שהיה לחם משנה ביום ששי ולא ירד ביום השבת, היו בו התגלות גדולה ונסים לאין שיעור 63699 

ועוד נסים הרבה , גם הרגישו כל הטעמים באכילתו, יום הבאיש כשהותירו וביום הששי נתקיים לשבת 63700 

והרי , יחיה האדם´ פי ה וכל התכלית היתה למען הודיעך כי על כל מוצא, (´ה א"ע)א  כמפורש ביומ 63701 

 63702 .לכאורה הידיעה הזו כל כך גלויה וברורה היא מעצם ירידת המן

והיה בהכרח , מכל מקום לא היתה מתקיימת התכלית של קניית הידיעה הזו מבלי שיקדמו לה צער ועינוי 63703 

ו "ק ב של"ו ב"וק, שיצפו אליו מאוד ואז ישיגו ההכרה והלימוד המונחים בו, לענותם תחילה ולהרעיבם 63704 

שהדבר תלוי עד כמה שטרח ועמל להשיג ועד , בכל עניני התורה העמוקים להבין הדברים על בוריים ממש 63705 

כך היא דרכה של תורה כי כך הוא , וזהו היסוד דלקניית התורה צריך לדרגת, כמה נצטער בהעדר הידיעה 63706 

 63707 .טבע קנייתה



היינו דאף , על ידי יסורין יש עוד גדרשבענין זה שהתורה נקנית , ל גבי יתרו למדנו"אכן ממה שאמרו חז 63708 

, מסייעים היסורים והסבל להשגת התורה, שאין להיסורים שום שייכות ויחס לעמל התורה ולדרכי התורה 63709 

אבל , (7´מגילה ו) ש"וביאור הענין הוא דלזכות להשגת האמיתיות בתורה צריך סייעתא דשמיא וכמ 63710 

יתן ´ ין יכוונו להלכה צריך אלקים נצב בעדתם כי הכדי שהסנהדר, לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא 63711 

 63712 .חכמה

מפני שנוחין ועלובין היו ושונין , ה שיקבעו הלכה כמותם"מפני מה זכו ב, (7ג"עירובין י) עוד אמרו 63713 

ה "ללמדך שכל המשפיל עצמו הקב, ש לדבריהם"ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב, ש"דבריהם ודברי ב 63714 

, ש היו מחודדים טפי מצד שאר המעלות וההכנות"הרי דאף שב, ה משפילו"מגביהו וכל המגביה עצמו הקב 63715 

 63716 .וזה מגדר התורה הולכת למקום נמוך, אך זכות הענוה של בית הלל גרמה שתהא הלכה כמותו

דבזכות היסורים משפיעים , לפי שכך הוא דרך ההשפעה מלמעלה, ולזה שהנמיכות גורמת לכוין להלכה 63717 

פ "עכ, אני את דכא שכיון דהשם עמו הרי זה גורם לכוין בתורה, יתרות עליו שפע גדול וזוכה להשגות 63718 

 63719 .שכך הוקבעה ההשפעה הבאה מלמעלה להשגת התורה, למדנו מכאן דזהו ענין של השגחה מיוחדת

שלא זכה לכל ההשגות הנוראות , ולפיכך יתרו מתוך שישב בשלוה ובטחה לא זכה לראות בשמחת התורה 63720 

ל "ש חז"וכמ, נה עצם ישיבתו בשלוה הרי מגדיל למאוד מדרגת ביאתו למדברוה, שהשיגו במעמד הר סיני 63721 

יתרו היה יושב בכבודו של עולם ונדבו לבו , אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלקים, י"הובא ברש 63722 

משל לצבי שבא לעדר והיה , ל על הפסוק ואוהב גר"ואמרו חז, לצאת למדבר מקום תוהו לשמוע תורה 63723 

 63724 .ואמר הרי הצאן כמה עמלתי וגידלתי אותם וזה לא עמלתי בו ובא מעצמו להעדר, הרועה מחבבו ביותר

ה העיד עליו שבא לשם שמים "והקב, הרי שזוהי גדולתו של יתרו שהניח כבודו של עולם ובא אל המדבר 63725 

כבוד גדול נתכבד יתרו , י שם"ואכן זכה עבור כך לזכות גדולה ולכבוד גדול כפרש, וצוה למשה לקרבו 63726 

יתר שהותיר פרשה אחת , (´ז ז"ר כ"שמו) וכן אמרו, ומי הוא שראה את אלו יוצאים ולא יצא, שעהאותה  63727 

והרי אין לך כבוד עולם , וראויה היתה פרשת דיינים להיכתב וזכה יתרו וניתנה על ידו ועל שמו, בתורה 63728 

בודם ולעשות להגדיל כ, וכמה עמלים כל מלכי עולם בעמל הגוף ומסירות נפש, וזכות נצחית יותר מזה 63729 

 63730 .ויתרו זכה בביאתו למדבר לזכרון נצחי בתורה שהיא נצחית, זכרון לעצמם ואינו עולה בידם

כ זה נחשב לו "ואעפ, ודוקא מצד זה שישב בשלוה בכבודו של עולם, הרי דביאתו אל המדבר חשובה מאוד 63731 

י נקנית "ין היסורין שעכ גדול ענ"שכ, ונמנע ממנו להיות במתן תורה ולזכות בהשגות שנתגלו אז, לחסרון 63732 

עד כדי כך שהוא , עד שדבר זה הכריע שלא ראוי להיות במתן תורה, כ חסרה לו ההכנה לתורה"כ, התורה 63733 

 63734 .ונאמר עליו ובשמחתו לא יתערב זר, בגדר זר למתן תורה

, וביותר מצד יצרא דדברים בטלים, ומזה נתבונן כמה גדולה וחשובה העמלות בתורה ואף שבאה לו בצער 63735 

דהלא הוא גורם , שהרי הצער עצמו כדאי לו שהוא מסייעו פי כמה, עצלות או שאר מעכבים של מדותאו  63736 

זה עצמו מועיל מאוד , דמה ששובר רצונו בשביל לימוד התורה ואינו הולך בעצת יצרו הרע, עיקרי להשגה 63737 

 63738 .כ לא יקשה בעיניו הצער הזה"ועי, להגדיל השגתו בתורה ולעמוד על עיקרן של דברים

היה נסיון גדול עבורו ומעשה של מסירות נפש דעזב כבודו , נה בעזיבת יתרו את ביתו והליכתו למדברוה 63739 

אלא אדרבה זכה והרויח , דלא רק דלא הפסיד כלום, אך באמת כל הנסיון היה מדומה בלבד, של עולם 63740 

ההפסד הוא ו, י מעשה הטוב"וכך הוא הכלל תמיד שאין מפסידים כלום ע, ז זכה"לאין שיעור וגם בעוה 63741 

אלא שכך נקבע בבריאה שיהא , וזה גופא שכר על מעשה הטוב שכל ההפסד הוא מדומה, בדמיון בעלמא 63742 

 63743 .כדי שיקבל האדם שכר על עמדו בנסיון המדומה, נראה כמפסיד

ואין זה אלא מתוך טעות , והנה מטבע האדם שירא להכביד על עצמו בקבלת עול תורה ויראת שמים 63744 

וכמו שאמרו שם אם אתה עושה כן , העול יכנס לאושר גדול ותענוג אמיתישהרי אם יקבל , בהשקפה 63745 

ואז , אם אתה עושה כן, אך צריך להסכים על כך ולהתחיל בעשייה, ב"אשריך בעולם הזה וטוב לך לעוה 63746 

 63747 .יראה וירגיש בפועל והדבר מנוסה בתכלית

אף שמצטער הרבה ויש לו , דהנה אין קשה כלל לאדם התענית דיום הכפורים ולא נכנס כלל לגדר נסיון 63748 

והאסון הגדול שיש באכילה ביום , אך הידיעה ההחלטית שהדבר הוא בלתי אפשרי, כל האפשרויות לאכול 63749 

כל זה מרחיק ממנו את הדבר תכלית ריחוק , וכי צער האכילה יגדל פי אלף על צער הרעבון, הכפורים 63750 

 63751 .ושולל כל מציאות של נסיון

אנשים רבים יתמהו על זאת , ל"וז (ד"י´ שמות כ) מוד עיין בדבריווכן הסבר האבן עזרא בעין לא תח 63752 

דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה והוא ראה בת מלך לא יחמוד , המצוה איך יהיה אדם שלא יחמוד 63753 

או ממון לא ימצאנו אדם רק כאשר חלק לו ... ככה כל משכיל צריך שידע כי, אותה כי ידע כי זה לא יתכן 63754 

 63755 .כ"בר שאינו שלו כי ידע שהשם לא רצה לתת לו עולא יחמוד ד, השם



ועד כמה , וממילא אין כאן כל נסיון, והיינו בין מצד האיסור ובין מצד האמונה הגמורה שאין זה חלק שלו 63756 

ואם הדבר רופף אצלו , במדה זו יוקטן הנסיון, ויחזק את היראת שמים שבו, שיחזק בדעתו ידיעה זו 63757 

 63758 .בזה הוא מקרב הדבר אליו ומגדיל הנסיון פי כמה, ת לחטאבהרגשה ומניח לעצמו איזה אפשרו

ומקיים אותם , הרי מובן כי אם הלא תחמוד והלא תתאוה חזקים אצלו הרי הוא ניצל מעיקרי הנסיונות 63759 

באופן שנדמה לו שהוא , וכן הוא בקבלת עול תורה, וכן הוא בשאר מיני זהירות, מתוך שלוות נפש גמורה 63760 

וירגיש , ישרים משמחי לב´ תמימה משיבת נפש ופקודי ה´ בפועל כי תורת ה אזי כשיקבל ירגיש, בצער 63761 

 63762  .ואדרבה יתמלא בהרגשת תענוג נפלא ואושר נעלה, ז ויקל הצער לגמרי"בפועל ממש כי אשריו בעוה

 63763 .(משנת רבי אהרן)

 63764 

 63765 מאמר תמג

 63766 .(´ט א"י) בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים באו מדבר סיני

כך , עזריה אומר מה תפוח זה אינו גומר פירותיו אלא בסיון´ ר, פ כתפוח בעצי היער"ל עה"ואמרו ז 63767 

ומה תפוח זה משעה שמוציא נצו ועד שגומר פירותיו , ישראל לא נתנו ריח טוב אלא בסיון זמן מתן תורה 63768 

 63769 .(´י´ ש ב"ר שה"מד) כך משעה שיצאו ממצרים ועד שקבלו את התורה חמשים יום, חמשים יום

אמנם , א שכל ההשגות העליונות שבני ישראל ספגו בנסים של יציאת מצרים וקריעת ים סוףהמובן הו 63770 

שהזרעים האלו ייהפכו , ברם זקוקים היו לאיזה זמן מתאים של התפתחות, נקלטו ונספגו לתוך לבותיהם 63771 

ה הביאה אותם לידי אותה הדרג, י הופעות הנסים"י קבלו ע"ההכשרה שבנ, לשתילים נושאי פרי הלולים 63772 

תקופה קצרה זו , וזו היתה תקופת חמשים יום של התחדשות עד השישי לסיון, של נעשה קודם לנשמע 63773 

 63774 .שהארות הנסים הוחרתו עמוק אל לבותיהם והפכו מעשיים, גילתה והעידה על רוממות נשמת ישראל

וביום הבכורים כתיב רק , ´והנה בפרשת המועדים ראינו שבכל המועדים כתיב והקרבתם אשה לה 63775 

ותוכן ביאורו שבחג הפסח עוד , אמור שמקשה קושיא זו´ ד בזוהר הק"ומצאתי בס, ´הקרבתם עולה להו 63776 

טרם הזדככו די צרכם וזקוקים עוד לאמצעים בינם לבין , ש"טרם הגיעו לדרגה הרצויה להתנאות לפניו ית 63777 

קופת חמשים ברם בחג הביכורים כעבור ת, המרמז על דרגה בלתי מושלמת´ וזהו בבחינת אשה לה, קונם 63778 

הגיעו לדרגא של גמר הפרי , בה עמלו להשריש בתוך נפשם את ההרגשות וההשגות הגבוהות, יום 63779 

 63780 .´ולהתדבקות רוחנית באלקות בלי מתווכים ואמצעיים וזהו עולה לה

, למה לא הוזכר חטאת בשעיר של עצרת כמו שהזכיר בכל המועדים בפרשה זו, ת"הקשה רבינו בחיי עה 63781 

והרעיון הוא שמקודם , ל"ושם היו ישראל כתינוק שנולד בלא חטא עכ, זמן מתן תורהוהטעם לפי שעצרת  63782 

ברם , געגועים מופשטים ללא הכח של הוצאה לפועל, היתה ההתלהטות בבחינת נצנים של המחשבה והלב 63783 

 63784 .בעצרת נתגלה הפרי המלא בכל הדרו וטעמו הטוב

ואולי , ל"ן ז"הרמב´ ופי, שבהם איסור חמץ כ בכל הקרבנות"משא, ולכן היו מביאין חמץ במנחת ביכורים 63785 

ובעבור , כאשר ייקרא היין אשר יקהה חומץ יין, איסור החמץ מפני שירמוז אל מדת הדין כי נקרא חמץ 63786 

וכן לא יבואו , לא יובא מן הדברים אשר להם היד החזקה לשנות הטבעים, שהקרבנות לרצון לשם הנכבד 63787 

כאשר בבריאת העולם שיתף מדת רחמים במדת , ים המזוגיםמן הדברים המתוקים כגון דבש רק מן הדבר 63788 

והמשכיל יבין , והנה בחג השבועות יום מתן תורה יבוא הקרבן בדין תורה כי הוא יום העצרת, הדין ובראו 63789 

 63790 .ל"עכ

י עד שיא המדרגה "נתעלו בנ, והנה בעצרת נתגשמו כל ההשגות הרמות שהחלו עוד מזמן יציאת מצרים 63791 

ה לפי המחשבה הראשונה לברוא את העולם במדת הדין "יסוד דרישתו של הקב, יןהעליונה שהיא מדת הד 63792 

הקרבן של היום , והנה ביום כזה צריך הקרבן גם כן להיות לפי דין התורה של המחשבה הראשונה, לבד 63793 

 63794 .צריך להיות בהתאם למדרגה העילאית ביותר

ש "אלא חמץ תאפינה וכמ, קרבנותוהנה ביום חג התורה אין התורה מסכימה שהבאת הקרבן יהיה כשאר ה 63795 

ואף שמצד עצמיותו כביכול , ה עושה לפנים משורת הדין"תורה דכתיב בה אמת אין הקב, (´ז ב"ע) ל"חז 63796 

וכיון שתכלית כל , ברם זהו מחוץ לצורת התורה של המחשבה הראשונה, הוא רחום וחנון מוחל וסולח 63797 

ולכן אסור , המחשבה הנאותה ביותר רצויהובלי המשך מעשי אין , ההשגות הוא כדי להגיע אל המעשה 63798 

 63799 .לנו להתפאר ברכישת השגות מופשטות שכליות גרידא

ה אי "אמר הקב, אמר בשבועתא דלא אתינא, ל שקפץ חי לגן עדן"י בן לוי שסיפרו חז"ומצינו על ר 63800 

ים שראוי ומתא, ל"זו הבחינה על מעלתו של ריב, (ז"כתובות ע) איתשל אשבועתא נהדר אי לא לא ניהדר 63801 

כי , כל התרוממות שהאדם זוכה אליה לפעמים הלא היא בבחינת שבועה, ברוחו וזכוך נפשו לאויר הנצחי 63802 

וכל עוד נשמתו בו ימשיך , האדם נשבע שלעולם לא יסוג אחור מהשגתו זו, בעת התרגשות הטעם העילאי 63803 

 63804 .ולעולם לא יתחרט ולא איתשל אשבועתא, להתחזק ולהתעלות בכיוון זה מעלה מעלה



מן הראוי שצדיק כזה , ה בכבודו ובעצמו ממליץ ואומר אי לא איתשל לא ניהדר"הקב, איש מרומם כזה על 63805 

וכמו שמובא בחובת הלבבות על אחד מן הבוטחים , ב"ישאר בגן עדן כי מתאים רוחו הקדוש עם אוויר עוה 63806 

ולמדותיו של החסיד מחקה לדרכיו , (שער הבטחון) מעולם לא הסכמתי בענין והתאויתי לזולתו, שאמר 63807 

 63808 .(´ט´ ואתחנן ז) קיים על ענין אחד לא ישתנה, פ האל הנאמן"ל עה"כמבואר בספורנו ז, ה"הקב

הרצועות הלכה למשה מסיני שתהיינה שחורות בין , א"ח הלכות תפילין ל"וכן מצאתי בעטרת זקנים על או 63809 

כמו שאין צבע , אמיתי יחוד´ ונראה לי שיסוד הצבע השחור לדמות על יחודו ית, הבתים ובין הרצועות 63810 

 63811 .לא שניתי´ ה אני ה"כן נאמר אצל הקב, שחור מקבל צבע אחר

אלא שמגשמם בחיים המעשיים כל , הגוון השמימי שממשיך על עצמו בשעת עלייתו אינו מתטשטש לעולם 63812 

, שכל היצירות והברקות שהתנוצצו והאורות שנתגלו לנו במשך חיינו, מי יתכן ונזכה ללכת בדרך זו, חייו 63813 

כשהזקנה מגשימה ומשלימה את אשר , ומהו החיים הראויים לשמם, נגשמם ונשלימם מן הכח אל הפועל 63814 

 63815 .(אור הנפש)  .השחרות הבטיחה

 63816 

 63817 מאמר תמד

 63818 .(´ט א"י) בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים באו מדבר סיני

ל פדגוגי ילך בנך "א, לבן מלך שעמד מחליו, י בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה היו דומין"תני רשב 63819 

אלא יתעדן ויתענג בני שלשה חדשים במאכל , ל המלך עדיין לא בא בני בזיוו שנשתנה מחליו"א, לאסכולי 63820 

כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים היו בהם בעלי מומין משעבוד טיט , כ ילך לאסכולי"ובמשתה ואח 63821 

ן לא בא זיותן של בני ה עדיי"ל הקב"א, ל מלאכי השרת הרי השעה תן להם את התורה"א, ולבנים 63822 

 63823 ואימתי בחדש השלישי, כ אתן להם התורה"חדשים בבאר ומן ושלו ואח´ אלא יתעדנו בני ג, משעבוד

 63824 .(ב"ש פ"ר שה"מד)

ל כי דרגות רבות בגדר "אמנם לימדונו חז, נתבאר לנו כי עם ישראל נזקקו להכנה לקראת קבלת התורה 63825 

אלא שדימו , יג את התורה בלא הכנה הראויה לכךאף מלאכי השרת יודעים היו שאי אפשר להש, הכנה 63826 

כי בטרם צאתם , ובאמת כך העידה עליהם התורה, לחשוב כי כלל ישראל כבר מוכנים לקבל את התורה 63827 

 63828 .ממצרים היו ישראל בדרגות ומעלות עליונות של אמונה ושאיפה לתורה

אמונה עמוקה , מן העםכבר אז העיד עליהם הכתוב ויא, עוד כשהיו ישראל שקועים בחומר ובלבנים 63829 

ומעת החלו המכות לבוא על , ´ושרשית אשר באה להם כירושה מאברהם אבינו שנאמר בו והאמין בה 63830 

´ עלו ישראל מעלה מעלה בהבחינם בראיה חושית הנהגת ה, כל אותה שנה בה ראו משפט אלוקים, מצרים 63831 

 63832 .ש אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים"כמ, יתברך

שבו התקדשו והטהרו בשחיטת אלהי מצרים , ד בניסן"וי אחר עילוי עד יום יכך היו עולים באמונתם עיל 63833 

בהיותם מוקפים במצוות היום דם פסח ודם , ולערב הוסיפו מעלה על מעלתם באכילת פסחים, לעיניהם 63834 

ש זכרתי לך חסד נעוריך לכתך "כמ, וביום היציאה הגיעו לבטחון מופלג שם וגם צדה לא עשו להם, מילה 63835 

 63836 .בארץ לא זרועהאחרי במדבר 

ומצפים ליום הגדול בו יזכו לעבוד , כן מצינו עוד שבהיותם במצרים היתה להם שאיפה לקבל את התורה 63837 

בחדש השלישי לצאת , ן"וכך מבואר ברמב, ויבחרו לעם סגולתו של בורא עולם, את האלוקים על הר סיני 63838 

ומעת צאתם , להם ויום טובבעבור היות ביאתם במדבר סיני שמחה , ל "בני ישראל מארץ מצרים וז 63839 

כי משה הגיד להם תעבדון את האלקים על ההר , ממצרים נכספים אליו כי ידעו ששם יקבלו את התורה 63840 

 63841 .ואם כן מה היו ישראל חסרים בהכנה הראויה לקבלת התורה עד שהוצרכו הכנה נוספת, הזה

לישראל וגודל חפצו לתת ´ כיון שגילתה לנו התורה עוצם חיבתו ית, וראה עוד אור החיים שם שהקשה 63842 

כלל ישראל עומדים מוכנים ומוכשרים ? מתתה לנו עד החדש השלישי´ למה נתעכב ה, להם זאת התורה 63843 

, חדורים המה בשאיפה עמוקה לקבל את התורה, ה מכנה אותה אהבת כלולותיך"באמונה אשר הקב 63844 

ב שכזה מובנת לכאורה במצ, ה חפץ ליתן להם התורה"ואף הקב, שאיפה שהביאתם לכלל שמחה ויום טוב 63845 

 63846 .טענת מלאכי השרת הרי השעה תן להם את התורה

כאותו בן מלך , עדיין לא בא זיותן של בני משעבוד טיט ולבנים, אכן לא כן עלתה במחשבה לפניו יתברך 63847 

כך ישראל הן אמנם עמדו מחולי , ורישומי המחלה טרם סרו ממנו, פ שעמד מחליו עדיין לא בא זיוו"אע 63848 

אך רושם שעבוד טיט ולבנים עדיין ניכר , ים בדרגות עליונות המכשירות לקבלת התורהונמצא, מצרים 63849 

 63850 .זיו בני מלכים עדיין לא בא, בהם

אור החיים לצאת בני ישראל ´ ופי, הוא שאמר הכתוב בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים 63851 

ישראל ראויים לקבל התורה כי לא היו , הוא הסובב עיכוב עד החודש השלישי, לסיבת יציאתם ממצרים 63852 

ולספור טהרתם שבע , לכך הוצרכו להתרחק מן הטומאה, מפני היותם בארץ הטומאה והיו לנדה ביניהם 63853 



בהם נזדככו ונטהרו מכל זיק טומאה , ט יום שבין פסח לעצרת"אלו המ, נקיים´ שבתות כדרך ספירת ז 63854 

 63855 .וזוהמה אשר נדבקה בהם בהיותם בארץ מצרים

והגיעו להשגות , אמנם כנסת ישראל שלמה היא באמונתה לתורה, למלאכי השרתה "וזהו שהשיב הקב 63856 

אך עדיין לא באו לידי זיכוך הנפש בתכלית , ´עליונות שאפילו עוברים במעי אמן השיגו זיו שכינתו ית 63857 

ודע כי , ל"וז (´ז ו"שמות ט) ן"סוד זיו המן נתבאר בדברי הרמב, וזקוקים הם לעידון באר מן ושלו, הזיכוך 63858 

והענין , לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת אוכלים, יומא´ יש במן ענין גדול רמזוהו רבותינו במס 63859 

ונמצא , ´והמן הוא מתולדת האור שנתגשם ברצון בוראו ית, הוא שקיום מלאכי השרת בזיו השכינה 63860 

 63861 .שאנשי המן ומלאכי השרת נזונין מדבר אחד

אי אפשר לישראל להסיר מעליהם , ן שהוא תולדת זיו השכינהסוד זיותן של ישראל טמון היה בסוד זיו המ 63862 

אלא אם כן מפסיקים את היניקה והחיות מן החומר ומתדבקים , רושם טיט ולבנים של שעבודם הרוחני 63863 

צריכים היו להתעדן באכילת המן לחם , כדי להגיע למצב של כאילו לא היו בארץ הטמאה, ביניקה רוחנית 63864 

ורק לאחר הדבקות בו יתברך עד , ´בו יתברך וזוכים לוראיתם את כבוד ה שכל האוכלים דבקים, אבירים 63865 

 63866 .כי דמו לבני עליון זכו ישראל לקבלת התורה

כדי להיות מוכשרים ומזומנים , אמנם אף לאחר זיכוך גופם ונפשם הוצרכו ישראל להכנה על גב הכנה 63867 

שעל ידה , מעלה גדולה מאוד שכן המעמד כשלעצמו היווה, והיא הכנת מעמד הר סיני, לקבל את התורה 63868 

הלפידים , י הקולות והברקים"וזו היא מעלת יראת חטא אשר באה להם ע, ה"זכו לתוספת קרבה אל הקב 63869 

 63870 .(ו"ט´ ן שמות כ"רמב) וקול השופר שקדמו לנתינת התורה

ג הכנה של "ולאחר הכנה ע, ה ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו"ועל יראה זו אמר להם מרע 63871 

מדרגת אדם הראשון קודם , זכו קהל ישראל לעלות למעלת פסקה זוהמתן, קות בו יתברך ויראה מלפניודב 63872 

בשומעם קול אלקים חיים , ולהתקרב עוד ועוד עד אשר קיבלו את התורה בנבואת פנים בפנים, החטא 63873 

 63874 .(שערי ציון)  .מדבר מתוך האש

 63875 

 63876 מאמר תמה

 63877 .(´ט א"שמות י) ר סיניבחדש השלישי לצאת בני ישראל ביום הזה באו מדב

שלשה דברים ראוי , (י"רש) שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו —ל ביום הזה "אמרו חז 63878 

שיהיה לאדם בכל יום ´ האחד ידיעת הבורא ית, ז נשיג מעלות בנפשנו"לנו להיות בכל יום כחדשים ועי 63879 

לא , והיה כל ימיו בדד וגלמוד נדח ונעזב, ´יצייר שעד הנה לא ידע מאומה מידיעת הבורא ית, לדבר חדש 63880 

לא היה לו לפני מי להתחנן ולבקש על חייו ועל חיי בני ביתו , היה לו לפני מי לשפוך שיחו ולהגיד צרתו 63881 

 63882 .לא היה לו לפני מי להגיש דינו על בני אדם המציקין ומרעין לו, ועל צרכיו הרבים

ואין מי , מופקרים לכל נגע ומחלה וכל מיני פורעניות עזובים, רואה את עצמו ואת בניו ובנותיו אהובי לבו 63883 

רואה את עצמו ואת בני ביתו צפויים תמיד לחרב ולרעב ולדבר ולכל רעות , ז"בעולם שישמרם ויצילם מכ 63884 

לא מצא בכל העולם מי שידע וירגיש , ולא מצא מקום להסתר ולהנצל ובמי לחסות תחת כנפיו, שבעולם 63885 

נמצא , כל העולם זרים ונכרים לו אין מי שידאג בעדו ויתן דעתו עליו, הרבים נגעי לבבו ומצוקותיו ויגוניו 63886 

 63887 .תמיד במר נפשו ומצוקת רוחו ואין מי שיפיג צערו ממנו

אדון כל הבריות אלהי כל , הוא הבורא הוא היוצר ועושה הכל, והנה פתאום נודע לו שיש לו אדון העולם 63888 

משגיח ומרחם עליו לשמרו ולהצילו , רחמן את בנו יחידו אשר אוהבהו ונוצרהו כאישון עינו כאב, הנפשות 63889 

ויש לו עתה לפני מי לשפוך שיחו ולהגיע , תמיד ידו פתוחה להשביע לו רצונו, זן ומפרנס אותו, מכל צרה 63890 

כי , עתה אין הוא עוד בדד ונעזב, להתחנן ולבקש מלפניו על עצמו ועל בני ביתו על חייו ועל חייהם, צרתו 63891 

 63892 .ומצוי לו בכל עת לבקש ממנו כל משאלות לבו הטוב, בוראו ויוצרו עמובכל מקום שהולך 

מקום מבצר ובטוח להסתר ולהנצל מכף כל אויב , יש לו עתה לפני מי להגיש דינו על בני אדם המרעין לו 63893 

הנהו עתה יושב , תחת אשר עד עתה היה כחרס המתגולל בחוץ, מכל נגע ופגע ומכל מיני רעות, ואורב 63894 

 63895 .וכל השיר של פגעים שגור בפיו ורואה אמיתתו ולבו שמח בו, בצלו יתלונןבסתר עליון ו

הנקל לצייר את שמחתו , ז נודע לו עתה אחרי אשר עברו עליו רוב שנותיו אשר לא ידע מאומה מזה"כ 63896 

אף רגע אחד ותמיד תהלתו ´ וכמה היה עלז ושמח ולא היה מסיח דעתו מבוראו ית, הגדולה ואת ששון לבו 63897 

אם היה לנו בכל יום , ´הנה ענין מציאות בוראנו ית, ה את עצמו מאושר ומוצלח כל ימי חייוורוא, בפיו 63898 

לא היה קץ לשמחתנו והיינו מבינים כמה יש לנו לשמוח בידיעתנו , כדבר חדש אשר לא ידענו עד עתה 63899 

 63900 .ממלך העולם אשר הוא אבינו ומלכנו

והסיבה שאין אנו יודעים ומכירים את , חדשי יהיה לנו דבר ישן לדבר "ה האמצעי אשר ע"הנה הראנו בע 63901 

והאמצעי שֵיעשה לנו , כ לא נרגיש מציאותה"ע, בעבור שלא היה העת שהרגשנו חסרונה, הטובה שיש לנו 63902 

אילו היינו חיים הרבה ימים ושנים בחסרונו כמה היינו סובלים , לחדש הוא לצייר היטב מאוד את חסרונו 63903 



ונדע , מאוד כל הטובות שיש לנו ונשמח בהן כאילו היום באו לנו ונדע ונרגיש, אז יהיה לנו כחדש, מזה 63904 

י נכיר ונדע כל הטובות הגדולות שיש "שע, ל אשר גילו לנו האמצעי הנפלא הזה"כמה גדולים דברי חז 63905 

 63906 .אשר לא ידענום ולא הכרנום עד הנה, לנו

כ לצייר אילו "וזה ג, הזהל על ביום "שהזכירו חז, ´הדבר השני שיש לנו להיות כחדש הוא מתן תורתנו הק 63907 

ולא שמענו מעולם אף מלה , ´והיינו יודעים ממציאות בורא עולם ואדון הכל ית, היינו חיים כל ימות עולם 63908 

ומה לנו לעשות ואיך נחיה לפניו , ולא גילה לנו מעולם את רצונו ואת אשר דורש ממנו, ´אחת מאתו ית 63909 

והיינו תמיד אלפי שנים משנות , ז"כלית חיינו בעוהומה ת, ואיך נתהלך איש עם רעהו, ונמצא חן בעיניו 63910 

ויגיד לנו , ונראהו ונשמע מפיו מלים אחרות, ´שיגלה אלינו מלכנו הגדול ית, העולם מתאוים ומשתוקקים 63911 

 63912 .מה מבקש מאתנו ומה לעשות לשמו הגדול

וירד משמי  והנה לפתע פתאום בא היום, דבר מה´ הנקל לצייר איך היתה תשוקתנו גדולה לשמוע מפיו ית 63913 

אלהיך לא יהיה לך אלהים ´ אנכי ה, ופנים אל פנים דבר עמנו, שמים ונגלה לנו בכבוד שכינתו הגדולה 63914 

תורה שלמה מבראשית , י משה רבינו נאמן ביתו"ותורה ומצות חוקים ומשפטים נתן לנו ע, אחרים על פני 63915 

 63916 .י עבדיו הנביאים"ומאז לא חדל מלדבר עמנו ע, עד לעיני כל ישראל

אשר אין קץ ושיעור , ´נדע ונכיר הטובה הגדולה במתן תורתנו הק, ה כשנצייר הדברים האלו לפנינוהנ 63917 

, אשר היא כלולה מכל הסודות העליונים ותחתונים, בתתו לנו תורה נאמנה´ ותכלית לטובה אשר עשה ית 63918 

לא , רביםלא מלה אחת ולא שתים כי אם דברים ´ לשמוע מאתו ית, וזכינו וראינו את אשר לא פללנו 63919 

 63920 .דברי אלהים חיים אשר לא יכילם כל רעיון, ְכַדֵבר אלהים עם האדם כי אם כדבר איש עם רעהו

והוא להתבונן ולצייר לנו תמיד כמה היינו , זאת היא הדרך שיהיו דברי התורה לנו בכל יום כחדשים 63921 

ולם על דעתנו שינתן ולא עלה מע, אף לדבר אחד או שנים´ וכמה היינו מתאוים לדבר ה, סובלים מחסרונה 63922 

בזה תהיה לנו , נוסף לה דברי הנביאים והכתובים, לנו תורה גדולה ונאמנה בכמותה ובריבוי דברים כזה 63923 

 63924 .התורה יקרה וחביבה לנו כנפשנו

כ אילו היה מי מאתנו בעולם "שנצייר ג, הדבר השלישי שיהיה לנו בכל יום כחדש הוא מציאות האדם 63925 

לא היה לו לפני מי לפתוח את פיו ועם מי , והיה חי שנים רבות יחידי ,יחידי כמו אדם הראשון בהבראו 63926 

וכל היום ואישון לילה , ולפני מי להביע רגשי לבבו מכל הגדולות והנפלאות שבשמים ובארץ, להשתעשע 63927 

, ולאזניו הגיע תמיד קול צעקתם ונהמתם והמה חברתו, נמצא אך יחיד מוקף מבהמות וחיות הארץ, ואפלה 63928 

הלא חיים כאלו לא היו , להיות נמצא תמיד יחיד בעולם, כמה קשים ומרים היו חיים כאלוהנקל להבין  63929 

 63930 .חיים והמות טוב ממנו

מדבר עמו כל אשר בלבבו ומשתעשע , חכם ובעל שכל, והנה פתאום נשא עיניו וירא איש כדמותו וצלמו 63931 

תמיד , עזבנו אף רגע אחדהלא אין קץ לשמחתו ולתענוג נפשו לא י, מתיעץ עמו אודות כל עניניהם, עמו 63932 

לא ישכח אותו אף , מתעסק תמיד לשמחתו ולשעשעו וליתן עונג לנפשו, עיניו עליו ישמרהו כאישון עינו 63933 

 63934 .ואם יאבד ממנו יאבדו חייו, רגע אחד כי חייו תלויים בו ובלעדו אין לו חיים

האם מפני , ים כדמותנוהאם מפני שנתרבה הטובה ונמצאים לנו הרבה ֵרע, בדרך זה יתבונן האיש המשכיל 63935 

אשר עונג נפשנו תלוי , זה נתמעטה הטובה ותתבטל האהבה והשמחה הראויה להיות לנו עם אנשי העולם 63936 

הטובה , ז"ת עם ברואיו בעוה"לכן לנו לדעת שבכל הטובות אשר היטיב השי, בם ובלעדם אין לנו חיים 63937 

 63938 .היא חברת בני אדם ושעשוע נפשנו בהם, היותר גדולה מכולן

ואשר מצוי לכל אדם בלי , ואשר מפני ריבוי הטובה וההרגל, העונג היותר גדול מכל תענוגי העולםהוא  63939 

ואין מי שידע לברך ברכת , אין מי שיכיר וירגיש הטובה הגדולה הזאת, טורח ויגיעה כאויר הנמצא לכל 63940 

בעמל ויגיעה  על התענוג הגדול והנפלא הזה העולה על כל תענוגי העולם אשר יבואו לנו, הנהנין עליה 63941 

 63942 .ובמחיר כסף

לא , דר בכל התקונים המועילים לחיינו הטובים0קן ומס0מת, הודות לטובה הזאת יש לנו עולם יפה ונעים 63943 

ויש לדעת שהמעט הרע המגיע לו מבני , הודות לחברת בני אדם, חסר מאומה מכל הטוב והצורך לחיינו 63944 

י מה שאמרו "ז נשיג ע"כ, יעות לו מהםבטל הוא באלף אלפים לעומת הטובות הגדולות אשר מג, אדם 63945 

 63946 .(יסודי הדעת)  .שנרגיש היטב מחסרונם ואז נכיר בטובתם, שיהיו בעיניך כחדשים

 63947 

 63948 מאמר תמו

 63949 .(´ט א"י) בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים באו מדבר סיני

שמחה להם ויום אבל בעבור היות ביאתם במדבר סיני , ראוי שיאמר הכתוב ויסעו מרפידים, ן"כתב הרמב 63950 

בעבור זה התחיל הפרשה בחודש , ומעת צאתם ממצרים נכספים אליו כי ידעו ששם יקבלו את התורה, טוב 63951 

אלא , לא היתה עבור שיצאו מעבדות לחרות, מבואר שעיקר שמחת ישראל ביציאתם ממצרים, השלישי 63952 

יון שהגיעו להר סיני וכ, שמחתם היתה מפני שידעו שביציאתם ממצרים יזכו לקבל את התורה בהר סיני 63953 



נמצא שהשאיפה והרצון העז הם הדרך שעל ידה אפשר , הרגישו שנתמלאה שאיפתם וזכו לתכלית המקווה 63954 

 63955 .לזכות לתורה

, אבל כתב ויבואו מדבר סיני, כ שיאמר ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני"והיה ראוי ג, ן"ועוד שם ברמב 63956 

ולא המתינו עד שיכנסו בו אל מקום , אותם ההר מנגדלומר כי מיד שבאו אל מדבר סיני חנו במדבר בר 63957 

התורה מגלה לנו כמה היתה , אלא חנו במדבר או בחורב שהוא מקום שממה לפני ההר, טוב לחנות שם 63958 

אלא זרקו עצמם כביכול מול ההר כדי , שמיד בבואם לסיני לא חיפשו מקום לינה, תשוקתם לזכות לתורה 63959 

 63960 .לקבל את התורה

ראשית הולך לחדרו לסדר , הנה בחור הבא לישיבה בתחילת הזמן, וקים אנו מכךהבה ונתבונן כמה רח 63961 

ורק אחר כך כשכל הענינים הגשמיים נראים נוחים בעיניו פונה לבית , חפציו וקובע לו מקום למנוחה 63962 

וביותר יש , משום כך אין פנייתנו הראשונה למקום תורה, ז ראיה שאין שאיפתינו חזקה כל כך"כ, המדרש 63963 

כל כלל ישראל נהפכו , י כאיש אחד ובלב אחד"וברש, בהמשך הכתוב ויחן שם ישראל נגד ההרלראות  63964 

 63965 .ואף ענין זה היה מההכנות ההכרחיות לקבלת התורה, לאיש אחד וכל מחשבתם היתה אחת

בביאור מצות ואהבת לרעך  (ט"ויקרא י) ן"הרי כתב הרמב, וצריך להבין היאך אפשר להגיע למעלה זו 63966 

אלא ציותה התורה שיאהב חבירו בכל , יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשוכי לא , כמוך 63967 

נמצא שלא יתכן שיתאחד , ש"וכל אשר מבקש לעצמו יבקש אף לחבירו עי, ענין כאשר יאהב את נפשו 63968 

 63969 .והיאך הגיעו ישראל קודם מעמד הר סיני למעלה זו, כאיש אחד עם זולתו

בביאור הכתוב לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה , (א"ל´ ת א"שע) ונהוביאור הענין שהנה כתב רבינו י 63970 

כי תאוות בני אדם , נפרד מכל חבר ועמית, מי שמבקש ללכת אחר תאותו ורצונו, (ח"משלי י) יתגלע 63971 

אכן אם ילך בדרך השכל אז יתחברו לו החברים ויהיו , ומדותם חלוקות אין רצונו של זה כרצונו של זה 63972 

 63973 .מוסר מי שהוא רוצה את מדותיו רבו הקופצים עליוואמרו ב, אוהביו רבים

כי התאוה והמדות , ז בקרבו לא תיתכן בשום אופן אצלו אהבה ואחדות"בשעה שאדם חי ותאות העוה 63974 

ואף שאנו רואים מפלגות שונות וכל החברים באותה מפלגה כאילו מאוחדים למען , גורמים לפירור וריחוק 63975 

כ שכל אחד נפרד "בע, ר שכיון שכל אחד פועל לפי רצונותיועלינו לדעת כי הכל שק, מטרה משותפת 63976 

ורק בשעה שחי חיים , לא יתכן שיתוף והשתוות, שבעת שחיי העולם ותאותיו מדריכים אותם, מזולתו 63977 

 63978 .רוחניים אפשר שיגיע להשתוות עם זולתו

ראל היו שבעים ואילו יש, עשיו היו לו שש נפשות וכתיב נפשות הרבה, (´ו´ ר ד"ויק) ל"ומפורש זאת בחז 63979 

עשיו שהיו עובדין לאלוהות הרבה כתיב ביה נפשות , נפשות וקראו הכתוב בשבעים נפש ירדו מצרימה 63980 

בעת שהאדם עובד לתאוותיו ורצונותיו אין מה , ויעקב שעובד לאלוה אחד כתיב ביה נפש אחת, הרבה 63981 

הרי נעשה , חד ומיוחדה שהוא א"אמנם בעת שעובד לקב, שיאחדו וישתפו עם זולתו שהרי העולם מוגבל 63982 

 63983 .אף הוא לאחר ולכן יתכן שישתווה לזולתו

ה אחד אף כל ישראל נעשים לגוי "כשם שהקב, אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ 63984 

שמכיון שכל ישראל השתוקקו למטרה אחת של , ולכן הגיעו כלל ישראל למעלת איש אחד בלב אחד, אחד 63985 

אמנם בכח התורה לאחד את לומדיה שהרי מציאותה של תורה היא , קבלת התורה התורה מחברת אותם 63986 

 63987 .אחדות

, ומדוע אין האחדות שרויה בנו רק תמיד בפירוד, ז צריך להיות שכל לומדי התורה יהיו מאוחדים"ולפי 63988 

בכח התאוה לנתק את האחדות , ומציאותה של תאוה היא הפירוד, מפני שיש בנו תאוות ושאיפות שונות 63989 

ושאיפתן היתה רק , כלל ישראל קודם מתן תורה עמדו בדרגה שבטלו מהם תאוותיהם, ההבאה מכח התור 63990 

 63991 .משום כך הגיעו למעלה של כאיש אחד בלב אחד, לקבל את התורה

ט יום "והוצרכו להמתין מ, אמנם ענין נוסף איכא דהרי לא קיבלו ישראל את התורה מיד בצאתם ממצרים 63992 

ראויין היו ישראל בשעה שיצאו ממצרים , ל"בזה טעם לכך וזל מצינו "ובדברי חז, עד ליום מתן תורה 63993 

משיעבוד טיט ולבנים יצאו ואין , ה עדיין לא בא זיוון של בני"אלא אמר הקב, שתנתן להם תורה מיד 63994 

אמר עדיין לא בא זיו , ד למלך שעמד בנו מחליו ואמרו לו ילך בנו לאיסכולי"למה, יכולים לקבל תורה מיד 63995 

ה יתעדנו "כך אמר הקב, כ ילך לאיסכולי"נים שלושה ירחים במאכל ומשתה ואחאלא יתעדן ש, של בני 63996 

 63997 .(א"י´ ר ג"קה) ואחר כך אני נותן להם את התורה, חדשים במן ובאר ושליו´ וג´ בני ב

, אף שמחמת עצמם היו ראויין לקבל התורה לאחר יציאת מצרים וקריעת ים סוף שהגיעו למדרגת הנבואה 63998 

מכל מקום , (´ו ב"י ט"רש) הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראה הנבואהוכדאיתא ראתה שפחה על  63999 

אלא רק לאחר שיתעדנו במן ובאר ושליו יוכלו , עדיין לא בא זיון של ישראל ואין ראויין לקבל את התורה 64000 

 64001 .לקבל את התורה

שהרי , ה"אלא להתאחד עם התורה והקב, ביאור הענין שהזכיה לתורה אין הכוונה רק לדעת ללמוד תורה 64002 

ה הוצרכו להתעדן במן ובבאר ובשליו "משו, (זוהר אחרי)א  אורייתא ישראל וקודשא בריך הוא חד הו 64003 



ותורה גדולה ועמוקה זו , ז יתכן שיהפכו ישראל לחד מחלקי התורה"ורק עי, ה"שהם מזונותיו של הקב 64004 

וכנאמר אתה , ליתמפני שכשם שהתורה בלי תכלית כן נפש הישראלית היא ללא תכ, ניתנה לעם ישראל 64005 

י שנזכה לקנין "וזו חובתינו להשיג את האחדות ע, אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ 64006 

 64007 .(ה"אור יחזקאל ח)  .התורה

 64008 

 64009 מאמר תמז

 64010 .(´ט ב"שמות י) ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר

רואים , ל החניות בתרעומות ובמחלוקתאבל שאר כ, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, ל"י ז"רש 64011 

ולכאורה תמוה , שרק בחנייה הזו לקראת קבלת התורה הגיעו לדרגה גבוהה זו של כאיש אחד בלב אחד 64012 

עשר מכות , קריעת ים סוף, והרי כבר ראו כל כך הרבה נסים ונפלאות, שרק עכשיו הגיעו לכזו מדרגה 64013 

 64014 .ת נפש ותמימותויצאו למדבר מתוך מסירו, ושחיטת אלהיהם של מצרים

אז מה מנע מהם להגיע גם לפני זה למדרגה , והשיגו השגות גבוהות בבטחון בבורא´ ראו בחוש השגחת ה 64015 

ל עשרה נסיונות נתנסו "ש חז"וכמ, בודאי שעברו נסיונות ומצבים קשים, של כאיש אחד בלב אחד 64016 

, מאוד בהשגחה ובטחון אבל גם מה שהשיגו ביציאת מצרים מוכיח שהיו בדרגה גבוהה, אבותינו במדבר 64017 

 64018 ?ואיך לא הגיעו לדרגת כאיש אחד בלב אחד! וראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי

והקושי נובע מחוסר , כמעט אי אפשר להתגבר עליו, רואים מכאן כמה קשה הוא הנסיון של תרעומת 64019 

ההשגחה ושהכל בידי וכמה שהאדם משלים עצמו במדרגה זו להרגיש , האמונה שהכל בהשגחה העליונה 64020 

וכשהגיעו להר סיני לפני קבלת , באותה מדה שהגיע להשגחה יחסר לו בתרעומת כלפי בני אדם, שמים 64021 

אף כי זה היה התנאי מאתו יתברך כדי להוציאם , רק אז הגיעו לדרגה של כאיש אחד בלב אחד, התורה 64022 

 64023 .מצב של כאיש אחד בלב אחדעד ל, בכל זאת הדרך להגיע להישג זה רק על ידי תיקון המדות, ממצרים

וכל הזמן שהיו נתונים בפירוד ובתרעומות אין , זהו המצב היחיד בו היה אפשר לזכות לקבלת התורה 64024 

והתיקון , קבלת התורה מחייבת לפני כן תיקון המידות, הכלי לא מוכן עדיין לתפקידו, מקום לקבלת התורה 64025 

כשהאדם רוצה אין דבר , כונה שבה נברא האדםאינו תלוי בשום סגולה או בת, הוא בידי האדם וברצונו 64026 

 64027 .סימן הוא שהרגישו הנחיצות לכך, וכאשר הגיעו למדרגה גבוהה כזו, העומד בפני הרצון

מה שאין דרך בשר ודם לעשות , מלמד שהקדים על ידם, ויוצא משה את העם לקראת האלקים מן המחנה 64028 

ולא היא שהרי , ו לקויים במידת העצלותאם כן יש לחשוב שהי, (י"רש) כן שיהיה הרב ממתין לתלמיד 64029 

 64030 בערבוביא ילדים דוחפין את הזקנים וזקנים דוחפין את הראשים, לצד הרע כתוב ותקרבון אלי כולכם

דגל )  .אלא ודאי אין הדבר תלוי בתכונה אלא ברצון, פתאום יש להם מרץ וזריזות, (י"רש) 64031 

 64032 .(המוסר

 64033 

 64034 מאמר תמח

 64035 .(´ט ב"שמות י) ן שם ישראל נגד ההרויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויח

ויסעו , א, שכוונת הכתוב ללמדנו שלשה ענינים שהם עיקרי ההכנה לקבלת התורה´ ח הק"כתב האוה 64036 

וכאן , ל על שרפו ידיהם מן התורה"ואחז, מרפידים ולעיל כתיב ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים 64037 

, ח הכנה ראשונה לקבלת התורה"ל האוה"וז, םכתיב ויסעו מרפידים שנסעו והתרחקו מהרפיון שהיה לה 64038 

והחיזוק צריך להיות , כי העצלות הוא עשב המפסיד השגתה, היא התגברות והתעצמות בעסק התורה 64039 

אין התורה נקנית , ל זאת התורה אדם כי ימות באהל"ש חז"כמ, במסירות נפש ממש עד שימית עצמו עליה 64040 

 64041 .ח"ש באוה"אלא במי שממית עצמו עליה יעו

ד שנה שלמד תורה בבית מדרשם "שלא שכב במשך י, מה אפשר להתחזק אנו רואים מיעקב אבינועד כ 64042 

, ל על הכתוב ויקח מאבני המקום וישכב במקום ההוא"שכן אמרו חז, על רצפת אבנים´ של שם ועבר אפי 64043 

´ נמצא שאפי, ד שנים ששימש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה עוסק בתורה"אבל י, באותו מקום שכב 64044 

 64045 .ד שנה"אבן לא שכב כל י על

לא כן הוא אלא , ובל יחשוב אדם כי התגברות והתעצמות בעסק התורה אינה אלא מעלה ממעלות התורה 64046 

אמר רבא למיימינים , (ו"שבת פ) ´כדאיתא בגמ, אם אינו לומד בכל כחו הרי התורה הופכת לו לסם המות 64047 

, עסוקים בכל כוחם וטרודים לדעת סודהי למיימינים "ופירש, בה סמא דחיי למשמאילים בה סמא דמותא 64048 

שאין עוסקים בכל כוחם , מכאן שהפירוש למשמאילים בה הוא, כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא עיקר 64049 

כי , עד כדי כך מן ההכרח להתחזק בתורה בכל הכח, להם התורה סם מות, ואינם טרודים לדעת סודה 64050 

 64051 .הדבר הוא שאלת חיים ממש

 64052 ל על הפסוק ופניתי אליכם"ממה שאחז, ל שצריך אדם להשקיע בתורהעוד נוכל לעמוד על גודל העמ

משל למלך , וכך דרשו אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם, המדבר בשכר העמלים בתורה, (ריש בחוקותי) 64053 



נכנסו הפועלים ליטול שכרם , והיה שם פועל אחד ועשה עמו מלאכה ימים הרבה, ששכר פועלים הרבה 64054 

הללו שעשו עמי מלאכה מועטת אני נותן , המלך לאותו הפועל אפנה לךל "א, ונכנס אותו הפועל עמהם 64055 

 64056 .אבל אתה חשבון רב אני עתיד לחשוב עמך, להם שכר מועט

שבכדי ליתן שכר ´ כביכול מכתיב על עצמו ית, ה שדן את כל העולם כולו בסקירה אחת ביום הדין"הקב 64057 

, זה בגלל העמל הגדול שעמלו בתורה ומובן מאליו שכל, לעמלים בתורה הוא צריך ליפנות מכל עסקיו 64058 

על כן , ולכן נמשלו לאותו פועל שלעומת שאר הפועלים שעשו מלאכה מועטת עשה הוא מלאכה מרובה 64059 

 64060 .ה עמו"חשבון רב יש להקב

, והיא תיקון המדות וביחוד מדת הגאוה, ח נרמז בכתוב ויחנו במדבר"האוה´ כ, הכנה שניה לקבלת התורה 64061 

תורה ניתנה , כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, (ה"נדרים נ) ל"והוא על פי מה שאחז 64062 

ועד כמה , בכדי לזכות לקבלת התורה צריך אדם להיות עניו ושפל רוח, וממדבר מתנה´ לו במתנה שנא 64063 

 64064 .אנו רואים ממעשה הלל ובני בתירה, משפיעה מדה זו בקבלת התורה

והושיבוהו להלל בראש , בתירה והורה להם הלל הלכה זושנתעלמה הלכה מבני , (ו"פסחים ס) ´איתא בגמ 64065 

, אמר להן מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם, התחיל מקנטרן בדברים, ומינוהו נשיא עליהם 64066 

מיד לאחר מכן שאלוהו שאלה אחת , עצלות שהיתה בכם שלא שימשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון 64067 

 64068 .ונתעלמה ממנו

הלל שהיה סמל הענוה כאמרם , מתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו מנלן מהללכל ה, (שם) ל"ואחז 64069 

וכל כונתו לא היתה אלא להוכיחם על שלא שימשו את , לעולם יהא אדם ענותן כהלל, (א"שבת ל) ל"ז 64070 

, וגרמה לו לשכוח תורה שהיתה בידו מכבר, כ נמצא בדבריו חוט השערה של יהירות"אעפ, גדולי הדור 64071 

 64072 .כ"לקבל את התורה עאכו, במדות צריכה להיות באדם כדי שתתקיים תורתושלמות כזו 

שהרי משה בשעה שקצף , כל אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, וכן במדת הכעס אמרו שם 64073 

וביתר בהירות רואים את השפעתה השלילית , נתעלמה ממנו הלכה של געולי כלי מדין, על פקודי החיל 64074 

ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני , את שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורףכתוב ו, של מדת הכעס 64075 

 64076 .ל בא לכלל כעס בא לכלל טעות"ואחז, (´ויקרא י) אהרן

, ואין זה בתור עונש כלל, גם הוא גורם שתשתכח ממנו תורה, מכאן אתה למד עוד שאף כעס שעל פי דין 64077 

כשם שהסכין חותכת והאש , הוא טבע הדבראלא שכל הכועס חכמתו מסתלקת הימנו מציאות היא וכך  64078 

 64079 .שורפת אף למי שהוא אנוס ואינו אשם כלל

כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו , (ג"אבות פ) ואל תהא שכחת הלכה אחת קלה בעינינו וכן שנינו 64080 

עוד אמרו שם כל המשמר , לאוין´ איתא שעובר בג (ט"מנחות צ) ´ובגמ, הכתוב כאילו מתחייב בנפשו 64081 

תנא דבי רבי ישמעאל משל , נשמתו משתמרת וכל שאינו משמר את התורה אין נשמתו משתמרת תורתו 64082 

? ל כמדומה אתה שאם אתה מאבדה שאני נוטל ממך איסר בדמיה"א, לאדם שמסר צפור דרור לעבדו 64083 

, אשר אינו דוקא במי שפירש לגמרי מן התורה, וזהו החומר הנורא של שנה ופירש, נשמתך אני נוטל ממך 64084 

 64085 .הרי זה פורש מחלק זה של התורה, בהלכה אחת אם היה יודע אותה ושכחה´ אפיאלא 

יעוד חכמים בהתחברות ´ וענין ג, ל"ח וז"האוה´ וכ, והכנה שלישית לקבלת התורה ויחן ישראל נגד ההר 64086 

וכנגד זה אמר ויחן ישראל , לא שיהיה בד בבד שעליהם אמר הכתוב חרב אל הבדים, בלב שלם ותמים 64087 

סוף ) ל"הוא מה שאמרו חז, והן עתה ראוים הם לקבלת התורה, שנעשו כולן יחד כאיש אחד ,לשון יחיד 64088 

הרי השעה שאתן להם , הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום ונעשו חניה אחת, (א זוטא"ד 64089 

 64090 .תורתי

ים ח שיושבים ועוסק"חרב על צואר שונאיהם של ת, אמרו חרב אל הבדים, (´מכות י) איתא במסכת 64091 

וכלל אינו , כי התורה לא ליחידים ניתנה אלא לכלל כולו ניתנה, ולא עוד אלא שמטפשין, בתורה בד בבד 64092 

 64093 .ואם לא אין זה כלל אלא פרטים הרבה, כלל אלא בשעה שכולם נעשים כאיש אחד בלב אחד

י זה והבל היופ, שקר החן זה דורו של משה ויהושע שעסקו בתורה הרבה, (7´סנהדרין כ) ´גרסינן בגמ 64094 

עסקו בתורה יותר שבדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאין , דורו של חזקיה 64095 

ר אלעאי שהיו ששה מתכסין "יהודא ב´ היא תתהלל זה דורו של ר´ אשה יראת ה, בהלכות טומאה וטהרה 64096 

ך עלו על הדורות י כ"וע, י שהיו עניים שלמדו תורה מתוך הדחק"ופירש, בטלית אחת ועוסקים בתורה 64097 

 64098 .הקודמים

הסיבה היא , כי בדרך הטבע אין טלית אחת מספקת לששה אנשים, ל אלו נמצא עוד טעם"אך בדברי חז 64099 

ר "י ב"בדורו של ר, א בשום פנים שיהיו כולן מכוסין"ואז א, שכל אחד דואג שיהיה מכוסה הוא עצמו 64100 

ה את זולתו ודואג לחבירו שאז כולם וזה יתכן רק כשכל אחד מכס, אלעאי היו ששה מתכסין בטלית אחת 64101 

וכך צריכה להיות דמותה של , אחד´ כ אם ימשוך כל אחד לעצמו לא יהיה מכוסה אפי"משא, מכוסים 64102 

על כל אחד לחשוב על זולתו ולדאוג , כי אם ידאג רק לעצמו אין זו ישיבה, ישיבה שכל אחד לדאוג לזולתו 64103 



שיחות )  .נה שעל ידה זוכין לקבלת התורהוהכנה זו היא דרגה עליו, שיהיה לחבירו חלק יפה 64104 

 64105 .(א"מוסר ח

 64106 

 64107 מאמר תמט

 64108 .(´ט ב"שמות י) ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר

סוף דרך ) ל"וכן אמרו ז, זו היתה הכנתם של ישראל לקבלת התורה, י ויחן כאיש אחד בלב אחד"וברש 64109 

הרי השעה שאתן להם , הבו את השלום ועשו חנייה אחתהואיל ושנאו ישראל את המחלוקת וא, (ארץ זוטא 64110 

ואף לא לששים ריבוא אלא לחטיבה , וכבר נתבאר שהתורה לא ליחידים ניתנה אלא לכלל כולו, את תורתי 64111 

 64112 .ולב אחד הופך ששים ריבוא לכאיש אחד, אחת של כלל ישראל

, וכי כך הוא החשבון י שם"רש, בפרשת בחקותי נאמר ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו 64113 

אלא אינו דומה מועטין העושין את התורה למרובין , והלא היה צריך לומר מאה מכם שני אלפים ירדופו 64114 

 64115 .הנה כוחם של מרובין העושין את התורה גדול פי חמשה מכוחם של המועטים, העושין את התורה

ואלמלא , ום שנבראתי עד  עתהי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מי"ר ירמיה משום רשב"א 64116 

מיום שנברא העולם עד , ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו, אלעזר בני עמי מיום שנברא העולם עד עכשיו 64117 

אולם ההבדל , וכח השלשה מכח השניים, גם כאן כח השנים גדול פי כמה מכח האחד, (7ה"סוכה מ) סופו 64118 

ל ועצום לאין ערוך מן ההבדל שבין המועטין הוא גדו, ובין השנים לבין השלשה, בין האחד לבין השנים 64119 

 64120 .למרובין שבתורה

המועטים הם חמשה והמרובין , טעמו של דבר כי בין המועטין ובין המרובין הנזכרים בפרשה יחידים הם 64121 

פ כן יש יחס ודמיון בין "אע, ולכן אף כי כוחם של המרובין גדול מכח המועטין, מאה וכל אחד לחודיה קאי 64122 

כלומר לא כיחידים , י הודגש אלמלא אלעזר בני עמי ויותם בן עוזיהו עמנו"מר רשבאבל במא, הכוחות 64123 

וכח השלשה שוב גדול לאין ערוך , כח השנים גדול לאין שיעור מכח היחיד, אלא כאיש אחד בלב אחד 64124 

 64125 .לעומת כח השנים

שבת ) ´ל כי בזמן מתן תורה עדיין לא היתה קבלת התורה בשלימותה כדאיתא בגמ"מתבאר מדברי חז 64126 

ואמר להם , ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה עליהם ההר כגיגית"ויתיצבו בתחתית ההר א, (ח"פ 64127 

ר אחא בר יעקב מכאן מודעא רבא "א, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם 64128 

ימו מה קי, דכתיב קיימו וקבלו היהודים, פ כן הדור קבלוה בימי אחשורוש"אמר רבא אע, לאורייתא 64129 

 64130 .שקבלו כבר

היתה בדרגה גבוהה יותר מאשר קבלת התורה בהר , קבלת התורה שקבלו עליהם ישראל בימי אחשורוש 64131 

מ בימי אחשורוש הגיעו "מ, פ שבסיני היו ישראל כאיש אחד בלב אחד"פ האמור יתכן שאע"וע, סיני 64132 

כי בשעת , וג ולאבדי הסכנה האיומה שריחפה על ראש כולם להשמיד להר"ע, לאחדות שלמה ומוחלטת 64133 

והיא , ומחשבת כל אחד נתונה לכלל כולו, הסכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות שיש בין אדם לחבירו 64134 

 64135 .שעת האחדות הגמורה ושעת הכושר לקבלת התורה בשלמות

אלא צריך שתהא אהבת כל איש לרעהו , וענין שאמרו בלב אחד הוא כי אין די בידידות והנהגה חיצונית 64136 

וכן מצאנו בעבד , כי אם אך ורק יחס של כבוד וחיבה, ושלא יהא בלבו שמץ טינה על זולתו, ממעמקי הלב 64137 

י אל תאמר החם לי את הכוס והוא אין "ופירש, (ה"ויקרא כ) עברי לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוקיך 64138 

הרי הדבר הזה מסור ללב לכך נאמר ויראת , שמא תאמר אין מכיר בדבר אם לצורך אם לאו, צריך לו 64139 

 64140 .מאלוקיך

אלא איסור על עבודה מיותרת שאין , והנה איסור עבודת פרך בעבד עברי אינו איסור על עבודה קשה 64141 

אלא סבור כי , פ שאין העבד יודע כלל כי עבודה זו אך למותר"והזהירה תורה על כך אע, האדון זקוק לה 64142 

, אלא לבו של האדון בלבד ואין אדם יודע מזה, וגם לא ידע לעולם כי לחנם טרח, האדון צריך לכוס חמה 64143 

ולמרות זאת , ועל זה נאמר ויראת מאלוקיך דכיון שהאדון בלבו פנימה יודע שאין הוא צריך לעבודה זו 64144 

כי חייב האדון לכבד את עבדו אף בתוככי , ואף זה אסרה תורה, הוא מעבידו בה מזלזל הוא בעבדו בלבו 64145 

 64146 .לבו

והבל היופי זה , של משה ויהושע שעסקו בתורה הרבהשקר החן זה דורו , (7´סנהדרין כ) ´והיינו דאמרי 64147 

שבדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאין , דורו של חזקיה שעסקו בתורה יותר 64148 

שהיו ששה , ר אלעאי"יהודא ב´ היא תתהלל זו דורו של ר´ אשה יראת ה, בהלכות טומאה וטהרה 64149 

, הכונה שלמדו תורה מתוך הדחק, י שם שהיו עניים"ופירש, רהתלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתו 64150 

 64151 .טובה אחת בצער ממאה שלא בצער, בתנא דבי אליהו´ וזו היתה מעלתם כדאי

דורו של , דורו של משה ויהושע, ל שלשת הדורות הללו"ולאור האמור נבין אל נכון מה טעם הזכירו חז 64152 

שכשם שדורו של , לדורו של משה לענין קבלת התורה שדורות אלו היו שוין, יהודא´ ודורו של ר, חזקיה 64153 



י שמדן ועד באר שבע לא מצאו תינוק ותינוקת "ש רש"כמ, משה זכה לקבלת התורה כך דורו של חזקיה 64154 

, כל ישראל מגדול ועד קטן עסקו בתורה והיו בקיאין בכל התורה, שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה 64155 

 64156 .י בר אלעאי שהיו עוסקין בתורה במסירות נפש"ו של רוכן דור, והרי זו קבלת התורה ממש

י שנעשו לאיש אחד בלב "ע, פ שבדורות של משה ודאי זכו ישראל לקבלת התורה"ל אע"ועל כך אמרו חז 64157 

אחרונים שהכבידו עליהן עול , (7ד"סנהדרין צ) ש"וכן בדורו של חזקיה קיבלו עליהם עול תורה וכמ, אחד 64158 

ר "י ב"מ דורו של ר"מ, של חזקיה ראויין לעשות להם נס כיוצאי מצריםי אחרונים עמו "ופירש, תורה 64159 

 64160 .אלעאי עולה על כולנה

כי מדת ששה , כי האחדות והאהבה שהיתה ביניהם בדור זה עלתה על אחדות שהיתה בימי משה וחזקיה 64161 

ת ועל כן היתה קבל, מורה על מעלת איש אחד בלב אחד שאין דוגמתה בכל הדורות, מתכסין בטלית אחת 64162 

וכל בן ישיבה יכבד , י שנתחזק בכבוד זולתנו"המורם מדברינו כי ע, התורה שלהם במדרגה הנעלה ביותר 64163 

 64164 .(א"שיחות מוסר ח)  .את חבריו בלבו נזכה לקבלת התורה

 64165 

 64166 מאמר תנ

 64167 .(´ט ג"שמות י) מן ההר לאמר´ ומשה עלה אל האלהים וירא אליו ה

וארץ דומים לשתי רשויות נפרדות מאין מגע וקשר  הרי ששמים, והארץ נתן לבני אדם´ השמים שמים לה 64168 

רבי יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה , (.´סוכה ה)א  וכן אמרו בגמר, בין זו לזו 64169 

ופריך והכתיב ומשה עלה אל , ומשני למעלה מעשרה טפחים? על הר סיני´ והכתיב וירד ה, ואליהו למרום 64170 

 64171 ?םויעל אליהו בסערה השמי, האלקים

הרי שאין עירוב תחומים בין שתי , היינו סמוך לשמים אבל לא בשמים ממש, ומשני למטה מעשרה 64172 

להגיע אל המדרגה הרוחנית , שאין אפשרות לשום נברא אפילו הגדול והקדוש ביותר, הרשויות כלל 64173 

י הר, והכתיב מאחז פני כסא פרשז עליו עננו, ואף על פי כן יש נקודת מגע ביניהם, הנקראת שמים 64174 

 64175 .ומשני אישתרבובי אשתרבב כסא עד עשרה ונקט ביה? שבשעת מתן תורה אחז משה רבינו בכסא הכבוד

הרי שקבלת התורה , כתוב מן השמים השמיעך את קולו? מהי בחינת נקודת המגע הזאת שבין מעלה ומטה 64176 

יש , (´קהלת ה) עוד כתוב האלקים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים, היתה מלמעלה 64177 

גם אם היינו מגיעים לשיא השגת , כל מציאותנו כל התוכן הרוחני שלנו, הבדלה מוחלטת בין בורא לנברא 64178 

 64179 .´הם כולם כאין וכאפס כלפי מציאותו ית, הרוחניות שיכולת אדם להשיג

איך אפשר מצדנו שנוכל למצוא איזה , ברואים נבזים ושפלים מלאים שקרים, ומה גם שאנו ספוגי גשמיות 64180 

יש לנו קשר אתו על כל פנים , אך מהכתוב יוצא שעל אף כל המרחק הנורא הזה? ´כלשהו אתו יתקשר  64181 

 64182 ?מה הם הדברים המעטים שבהם נוכל להתייחס אליו, על ידי דברים מועטים

שכתוב בו כי , וכי אפשר לבשר ודם להדבק לשכינה, ובו תדבקון´ על הפ (´ה ז"ר כ"ויק) ל"עוד אמרו ז 64183 

אש אוכלה פירושה שאילו היתה אפשרות לנברא להשיג אפילו מקצת מן המקצת ? אלקיך אש אוכלה´ ה 64184 

אין ישות של נברא ´ כי כלפי הדר גאון עוזו ית, היתה ידיעה זו שורפת כל מציאותו´ מעוצם קדושתו ית 64185 

על כת  (7ח"סנהדרין ל)א  וכן הביאור בגמר, כעין המלאכים שאומרים שירה ומתבטלים, נחשבת לכלום 64186 

 64187 .מה אנוש כי תזכרנו הושיט אצבעו קטנה ביניהם ושרפן, שאמרו על בריאת האדםהמלאכים 

והשגה זו עצמה ביטלה אותם , אצבע קטנה היינו שגילה להם מקצת שבמקצת מאמיתת מציאותו 64188 

ופירושו , היינו אש של מעלה אוכלת אש של מטה, (7יומא כא) נקרא אש אוכלה´ ואשו ית, ממציאותם 64189 

בטל ומבוטל הוא כלפי , והשגה זו נקראת אש של מטה, השיג בביטול היש שלנושכל מה שאנו יכולים ל 64190 

ולפי זה לכאורה נראה שאפשרות קיום הבריאה היא דוקא בריחוקה , ´הארה אחת מאמיתות מציאותו ית 64191 

ותכלית כל הבריאה היה , אבל מאידך הרי נאמר כי הנה רחקיך יאבדו, היינו בהסתר פניו´ מהבורא ית 64192 

 64193 ?איה היא נקודת ההתאמה בין הקצוות האלה, בעולם´ ויגלה כבודו ית´ התקרב אל השהאדם יזכה ל

ד "חמדה גנוזה תתקע, כשעלה משה למרום לקבל את התורה טענו מלאכי השרת מה לילוד אשה בינינו 64194 

ע "אמר לפניו רבש, ה למשה החזר להם תשובה"אמר לו הקב? דורות אתה מבקש ליתנה לבשר ודם 64195 

, (7ח"שבת פ) אמר לו אחוז בכסא כבודי והחזר להם תשובה, רפוני בהבל שבפיהםמתיירא אני שמא יש 64196 

שטענת המלאכים היא משום שאינם משיגים את טיבה של בחירה בין טוב , שמעתי מפרשים ונכון הוא 64197 

הרי אפילו הוה אמינא שיבחר ברע , כי אף אם יחליט לבחור בטוב, והם טוענים שחילול גדול יש בזה, לרע 64198 

 64199 !שנברא ישקול אם יבחר נגד רצון בוראו, חילולזה עצמו 

ואיך אפשר למסור לו תורה שמעלתה היא למעלה , ´הרי שלפי דעתם עצם מציאות האדם הוא חילול ה 64200 

כי מפאת מבטם מציאות האדם מופרכת ומבוטלת , וזהו גדר שמא ישרפוני בהבל שבפיהם? מכל העולמות 64201 

והיינו כמו הגמרא שהבאנו לעיל אשתרבב כסא ונקט , יוהתשובה היא על ידי אחיזה בכסא כבוד, לגמרי 64202 

 64203 ?מה היה בחינה זו, ביה



א "ר מ"שמו) ל במדרש"אמרו ז, והיא דורשת מדרגה רוחנית גבוהה, יש בחינה של קבלת התורה תמידית 64204 

בא בנו מבית , למה הדבר דומה לעשיר שהיה לו בן, מפיו דעת ותבונה (פעולה תמידית) יתן חכמה´ ה, (´ג 64205 

, אמר לו איני מבקש אלא מזה שבתוך פיך, נטל אביו חתיכה אחת ונתנה לו, מצא תמחוי לפני אביוהספר  64206 

ה ממש היא מדרגה גדולה של "לקבל תורה מתוך פיו של הקב, על שהיה מחבבו נתן לו מתוך פיו 64207 

 64208 ?איך זוכים להשפעה כזו כאן למטה, התקרבות וחביבות

אבל קרוב הוא , ה רחוק בתכלית הריחוק להשגת השכל"אמנם הקב, הביאור הוא ששתי הבחינות צודקות 64209 

סתים , קודשא בריך הוא סתים וגליא, (.ג"אחרי ע) כ בזהר"והיינו מש, בתכלית הקירוב להשגת הלב 64210 

על השגת השכל אמרו , גליא בהשגת הלב שהיא בלי הגבלות, משום שהשגת שכלנו היא מוגבלת מאוד 64211 

 64212 .(ג"חגיגה י) במופלא ממך בל תדרוש

היינו , שהמסתכל בהן בא בטירוף הדעת, שם בפירוש רבינו חננאל שכתב ואין צריך להסתכל בהןעיין  64213 

כי המדמה להסתכל מעבר לגבול השכל דעתו , שלא רק שאסור אלא שאי אפשר לחקור במופלא לשכל 64214 

ובפרט במדת החסד , אבל למדות האדם אין גבול שאין גבול לאפשרות העלייה במעלות רוחניות, מיטרפת 64215 

י "רש) ה"כמו שעשה הקב, בקר חולים, גמול חסדים, ל הידבק במדותיו"כאמרם ז, ´ה מתדמים אליו יתשב 64216 

 64217 .(´ג ה"י

ל יפה שעה אחת של תשובה ומעשים "שביאר באופן נפלא מה שאמרו ז, (ד"סוף פ)א  ועיין בספר התני 64218 

ואי אפשר , ענוג ההשגהב הוא שנהנין מזיו השכינה שהוא ת"וכתב כי עוה, ב"ז מכל חיי העוה"טובים בעוה 64219 

ה "אבל הקב, ולכן נקרא זיו השכינה´ לשום נברא אפילו מהעליונים להשיג כי אם איזו הארה מאור ה 64220 

אזי היא תפיסא , כי אם כאשר תפיסא בתורה ומצוותיה, בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסא ביה כלל 64221 

 64222 .דאורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, ה ממש"ומתלבשת בהקב

והיינו דכולא חד כי רצונו , ואורייתא הוא גילוי רצונו, ´ריך הוא פירושו בחינה בגילוי כבודו יתקודשא ב 64223 

שאין , הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, זהו כבודו 64224 

מה בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד בין שהוא לבוש כ, הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך 64225 

 64226 .מאחר שגוף המלך בתוכם, לבושים

כי הרי בנטילה עצמה הוא מתפרד ומתרחק מהבורא , והענין הוא שהשגה היא נטילה ולנטילה יש גבול 64227 

ועל כן ההשגה , ממילא כח השגתו מתמעט´ וככל שמתרחק ממנו ית, מקור החסד והנתינה´ שהוא ית, ´ית 64228 

הריהו נותן ולא נוטל לעצמו , אהבה ולשם שמיםאבל הלומד תורה ומקיים מצוותיה מ, מגבילה את עצמה 64229 

להלך אחד , אלקיכם תלכו´ ל אחרי ה"כאמרם ז, ובזה הוא דבק במדות קונו ומתדמה אליו כביכול, כלום 64230 

כי אין גבול לאפשרות העלייה בטהרת , ולדבקות זו אין גבול ושיעור, (.סוטה יד) ה"מדותיו של הקב 64231 

 64232 .הבאמת ובחסד ובמסירות נפש באהב, המדות

ובזה זוכים גם לקבלת התורה , וזוהי הנקרא מחבק את המלך, באהבה ודבקות אלו זוכים להתקרבות גדולה 64233 

על , ל"והדברים שמחים כנתינתן מסיני בבחינת מה שקראו ז, ממש´ תמידית בהכרה מלאה שהיא תורת ה 64234 

למטה מעשרה היינו ל שאפילו משה ואליהו לא עלו אלא עד "ומה שאמרו ז, שהיה מחבבו נתן לו מתוך פיו 64235 

 64236 .ההשגה´ בבחי

ואם , היינו שכסא הכבוד הוא בחינת הדבקות הנפשית, ומה שאמרו אשתרבב כסא עד עשרה ונקט ביה 64237 

הדבקות הזאת היא שפותרת כל , גם לתוך עולמנו השפל´ אוחז בזו הרי זוכה לבחינת שמים שמוריד ה 64238 

.היא נקודת המגע בין שמים וארץ שהזכרנוובחינה זו , הבעיות ומאחדת כל הניגודים ומקרבת את הקצוות 64239 

 64240 .(14ד "מכתב מאליהו ח)  

 64241 

 64242 מאמר תנא

 64243 .(´ט ג"שמות י) מן ההר לאמר´ ומשה עלה אל האלהים וירא אליו ה

ה אי "אמר להם הקב, ה פניו דומה לאברהם"עשה הקב, באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה 64244 

ה למשה לא ניתנה לך תורה "אמר הקב, ם בתוך ביתולא זה שירדתם אצלו ואכלת, אתם מתביישים הימנו 64245 

 64246 .(´ח א"ר כ"שמו) אלא בזכות אברהם

ל שהמשל הוא שמשה רבינו ראה "וביאר רמח, (7ט"יבמות מ) ה ראה באספקלריא המאירה"משה רבינו ע 64247 

 64248 והיינו שמשה, היינו שראה הדבר עצמו אם גם דרך מסך דהיינו הזכוכית, נבואתו כאילו דרך זכוכית נקייה

 64249 .ואצלו לא נתלכלכה הזכוכית על ידי האנכי, רבינו היה עניו מכל אדם כאמרו ונחנו מה

ם שלא תיתכן נבואה אלא במי שהוא "כמו שכתב הרמב, אבל שאר נביאים אף על פי שהיו גדולים מאוד 64250 

 64251 ועל כן לא יכלו לראות באופן ישיר אלא להסתכל, לא הגיעו לדרגת משה בסילוק האנוכיות, שלם במידות

והיינו שמדייק , היינו איך דמות עליונה נראית במראה של האנוכיות, ה0כאדם הרואה מה שמשתקף במרא 64252 

 64253 .ה0קרא שנבואת משה היתה מראה ושל שאר נביאים במרא



, היינו שטענו שגם בבחינת ונחנו מה יש עדיין השגת נחנו שהוא מה, מכל מקום המלאכים בקשו לפגוע בו 64254 

שערי בינה שלא ´ שזוהי בחינת השער החמישים של נ, מה גמור ממששאי אפשר לאדם להגיע אל לש 64255 

כי לפי הבנתם אין ראוי לקבל תורה , ובבחינת האנוכיות הזאת הנשארת ביקשו לפגוע בו, נתגלה גם למשה 64256 

 64257 .בדרגה כזו

היינו שהראה שדרגת משה כוללת גם בחינת , ה עשה קלסתר פניו של משה דומה לאברהם"מה עשה הקב 64258 

, כי הנה אף שבחינת הענוה וההתבטלות של משה רבינו גדלה מזו של אברהם, רהם אבינוחסדו של אב 64259 

ואצל משה ונחנו מה וכמפורש , שאצל אברהם כתוב ואנכי עפר ואפר שיש בהם על כל פנים איזו ממשות 64260 

מכל מקום חסדו של אברהם לכאורה גדלה מבחינה , ולמשה נתגלה] לאבות[לא נודעתי להם ´ ושמי ה 64261 

 64262 .אחרת

ובזה לא היה , שמסר נפשו להתחסד עם כל אחד ואחד, א מפאת ביטול עצמו אלא מפאת עצמות החסדל 64263 

שגם בין ענקי החסד היה אברהם נראה גדול , ל האדם הגדול בענקים זה אברהם"ש ז"כמ, דוגמתו בעולם 64264 

שדרגת משה כלל גם את מדת החסד , ה דחה את טענת המלאכים במה שהראה להם"והקב, מהם כענק 64265 

והרבה טרח במשך , כי הרי משה היה רבן של כל ישראל וכל ישראל תלמידיו, סירות נפש של אברהםבמ 64266 

 64267 .ונגד חסד בפועל כזה לא היה למלאכים מה לטעון, ארבעים שנה ללמדם תורה

וכי יש תורה של חסד , ותורת חסד על לשונה, (7ט"סוכה מ)א  ושתי בחינות כאלו בתורה מפורשות בגמר 64268 

איכא דאמרי ללמדה זו היא תורה של , אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסד? של חסד ויש תורה שאינה 64269 

ותורה ללמדה היא השאיפה , חפצו´ כי אם בתורת ה, כי תורה לשמה היינו הבחינה מצד ביטול עצמו, חסד 64270 

 64271 .להתחסד עם תלמידיו

צלו ואכלתם בתוך לא זהו שירדתם א, ה למלאכים אי אתם מתביישים הימנו"ל שאמר הקב"ומה שאמרו ז 64272 

בפשטות יש לומר שפירושו הוא שגם המלאכים הוצרכו ללמוד אצל אברהם עד היכן מגיע ענין , ביתו 64273 

הרי , אבל יש בזה דבר עמוק, (7ו"מ פ"ב) חסד חנם ממש שהרי נדמו לו כערביים עובדי עבודה זרה, החסד 64274 

ובשלשה המלאכים , שליחויותולכן אין מלאך אחד עושה שתי , ידוע שבחינת מלאך היא השליחות עצמה 64275 

ואחד לרפאות , אחד להפוך את סדום, שאחד בא לבשר את שרה, (´ח ב"י) י"שבאו לאברהם איתא ברש 64276 

 64277 .את אברהם ולהציל את לוט שזו מעין שליחות אחת

ומעתה קשה בשלמא מלאך הבשורה , וידוע עוד שכל מעשי המלאכים אינם אלא לימודים לבני אדם 64278 

מובן למה באו להתארח אצל אברהם שַיראה בהם את גודל , שהם מלאכי רחמיםומלאך הרפואה וההצלה  64279 

ומה זה בא ללמדנו שגם הוא בא להתארח , אבל מלאך הדין של הפיכת סדום מה לו ולחסדי אברהם, חסדו 64280 

 64281 ?לכאורה הרי חסד חנם של אברהם הוא ההיפך הגמור למדת הדין? אצל אברהם

אך הדין בא לביתו של אברהם להורות לנו שמדת הדין אינה זרה מל, אבל אינו כן וחידוש זה בא ללמדנו 64282 

דוקא  (7שבת פט)א  הרי בגמר, אדרבה לפעמים מדת הדין גם מסכימה לחסד חנם, למושג של חסד חנם 64283 

בכל מיני טענות של , ו בחטאם"הוא זה שמציל את ישראל שנתחייבו כלייה ח, יצחק שמדתו מדת הגבורה 64284 

 64285 .ש"לימוד זכות עי

שגדר מדת , שכתב (ג"ישראל קדושים מ) ל"צדוק הכהן ז´ ה זכינו לביאורו של ר"אבל ב, רתמוה הדב 64286 

, ל שם"וממילא מדת הדין מגבילה גם את עצמה ויוצא מזה חסד חנם וז, הדין הוא לצמצם ולהגביל כל דבר 64287 

, תרשיכול לכבוש איזה דבר שלא יתפשט יו, ודוקא יצחק הציל הרשעים ממדת הדין זו היא מדת הגבורה 64288 

 64289 .והוא מתגבר נגד הגבורה עצמה

הנה מדת הדין היא כח הביקורת המבקרת כל מעשה וכל , כך´ ולפי דברינו אפשר להבין את דבריו הק 64290 

אבל גם את הכח הזה יש להביא תחת הביקורת אם הוא , הנהגה לברר אם הם מתאימים לאמת הגמורה 64291 

את מדתו שלו וממילא אינו לגמרי  או שמא יש חשש שבא מפאת שהמבקר רוצה להעמיד, ש לגמרי"לש 64292 

 64293 .ובזה נמצא שמדת הדין מצמצמת עצמה ונעשה מקום לחסד חנם והחוטא ניצל, ש"לש

ה אי "וזהו שאמר הקב, דבר זה למדנו ממה שמלאך הדין נתארח בביתו של אברהם ונהנה מחסד חנם שלו 64294 

ובזה כאילו הזהיר את , עצמו כי ידוע שענין הבושה הוא סתירה פנימית ופירכא על, אתם מתביישים הימנו 64295 

 64296 .ל"ללמדנו שתיתכן שמדת הדין תסתור את עצמה כנ, המלאכים שיפסיקו את ביקורתם נגד משה רבינו

מפני שבבחינה האחרת , ה"בא משה לקבל תורה מידו של הקב, הרי שבגדר חסד של תורה על מנת ללמדה 64297 

וממילא לא תיתכן , ה כטענת המלאכיםתמיד שייכת נקודה של פירוד אם גם דקה מן הדק, של תורה לשמה 64298 

, כי הנקודה הדקה של האנוכיות חוסמת את הדרך אל הפנים, מפיו ממש´ בבחינה זו קבלת התורה ממנו ית 64299 

, אבל בחסד של מעשים בחינת גמילות חסדים על מנת ללמד, ומונעת את ההשגה שמעין פנים בפנים 64300 

והיינו גדר קבלת התורה , מאירה אל הפנים ממשהשאיפה להיטיב לתלמידיו זוהי בחינת האיחוד הגמור ו 64301 

 64302 .(21ד "מכתב מאליהו ח)  .בלב

 64303 



 64304 מאמר תנב

 64305 .(´ט ג"שמות י) לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל´ וירא אליו ה

כה שלא תפחית ולא , כה כענין הזה, כה כסדר הזה, במכילתא איתא על כה תאמר כה בלשון הקודש 64306 

ותגיד לבני ישראל אלו , ים תאמר בלשון רכה אמור ראשי דברים לנשיםלבית יעקב אלו הנש, תוסיף 64307 

וקשה להבין , (.ז"שבת פ) י מוסיף ותגיד דברים קשים כגידים"ורש, האנשים תדקדק עמהם ואמור להם 64308 

הלא במכילתא הוא אומר כה שלא תפחית ולא , לנשים רכה ולגברים קשה, איך נשתנו אותם הדברים 64309 

ואיך משתנה באותו הענין לנשים רכה ולגברים קשה , לשונות לנשים ולגבריםואין כאן שינוי , תוסיף 64310 

 64311 ?כגידין

וגברים שומעים בזה , אותם הדברים הנשים שומעים בזה רכות! ואפשר לומר שהענין משתנה לפי השומע 64312 

אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על , ל בפשטות נשמע דברים רכים"כי לכאורה בדברים הנ, קשה כגידין 64313 

כולם מחמאות , והיתם לי סגולה מכל העמים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, נשרים ואביא אתכם אליכנפי  64314 

 64315 .ודברים נעימים ורכים

וכן מכלל הן אתה שומע , (.א"נדרים י) בבחינת מכלל לאו אתה שומע הן, אבל אם שומעים יותר בעמקות 64316 

מה זה אלא מחמת שלא שמעו ול, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, הדברים האלה קשים כגידים, לאו 64317 

גם אתם , (ל"חז) על דרך לץ תכה זה פרעה ופתי יערים אלו ישראל, לקולי קבלו עונשים קשים ומרים 64318 

ואם , אם תשמעו בקולי? והייתם לי סגולה מכל העמים מתי, צריכים לפחד מעונשי שמים אם לא תשמעו 64319 

 64320 .לא אתם גרועים מכל העמים כי עליכם התביעה יותר גדולה

ואת ´ ואם לא תשמעו אז יולך אתכם ה! אם תשמעו בקולי? מתי, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ואתם 64321 

ועל דרך , ואינו דומה שמיעה לשמיעה, מלככם אשר תקימו לכם אל גוי אשר לא ידעתם אתם ואבותיכם 64322 

א שמעו אלא כולי עלמ, וכי יתרו שמע וכל עלמא לא שמעו, וישמע יתרו (ח"זוהר חדש ס) ל"שאומרים חז 64323 

 64324 .כ"והאי שמע ואיתבר ואתכפי מקמיה דקודשא בריך הוא ואיתקרב לדחלתיה ע, ולא איתברו

אמר להם אם , חביבים ישראל שהוא מפתה אותן, ד שמעו ותחי נפשכם"הה, (´ז ט"ר כ"שמו)א  וכן אית 64325 

ברגליו ובכל  וכן בידיו וכן, והרופא נכנס אצלו ונותן לו רטיה בראשו, יפול אדם מראש הגג כל גופו לוקה 64326 

וכל הגוף מלוכלך , ח איברים באדם הזה והאוזן אחד מהם"אני איני כן אלא רמ, נמצא כולו רטיות, איבריו 64327 

וכן , בית יעקב´ לכך אמר שמעו דבר ה, שמעו ותחי נפשכם, בעבירות והאוזן שומע וכל הגוף מקבל חיים 64328 

 64329 .כ"אתה מוצא ביתרו שעל ידי שמיעה זכה לחיים ששמע ונתגייר ע

ובשביל זה אמר הנשים שמעו רכות בדברים , (ד"ח ה"ירושלמי פסחים פ) הנה נשים לאו בנות הוראה הןו 64330 

, ה"ויתרו שמע טוב כדברי הזוהר עד שאתבר ואתכפי קמיה דקוב, אלו וגברים שמעו דברים קשים כגידים 64331 

, ל אדם זוכה לכךכי יש מדת הבנת השמיעה ולא כ, (´ישעיה ו) כ מתאונן שמעו שמוע ואל תבינו"והנביא כ 64332 

 64333 .כי שמעו עמים ירגזון ונשארו גויים כמקודם כי שמעו ולא הבינו טוב

וזה , מפני שהשמיעה תחייב אותו לשנות דרכו והרגלו וזה קשה לו, ויתכן אצל בן אדם שמפריע לו לשמוע 64334 

ופירש , לו פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא, סותם אזניו מלשמוע בבחינת ואזניו הכבד 64335 

שהם יראים שמא יטיבו בעיניהם דבריו ויבינו בלבם וישובו , י נתנו לבם שלא ישמעו דברי נביאות"רש 64336 

ויזכה להחיות , אבל אדם מחוייב להתגבר על יצרו ולהטות אוזן לשמוע טוב דברי חכמים ותוכחתם, אלי 64337 

 64338 .(זכרון מאיר)  .נפשו בזה כדברי הנביא שמעו ותחי נפשכם

 64339 

 64340 מאמר תנג

 64341 .(´ט ג"שמות י) מן ההר לאמר´ שה עלה אל האלהים וירא אליו הומ

והיודעים אותו חייבים כל , עתה נגלה סוד ועיקר גדול שחייבים לחנך על פיו את תינוקות של בית רבן 64342 

שאם , והוא לבלי לחשוב שקניית תורה תלוי אך במחשבת האדם ודעתו, ימיהם לשננו ולחזור עליו תמיד 64343 

אלא שהתורה הריהי בעלים , שאין כאן בעלים אחרים כלל, ללמוד אין מפריע בידואך ירצה לקבל תורה ו 64344 

 64345 .ולא בנקל יזכה האדם לפייסה שתרצה שתורה ללכת אליו, על עצמה

דשבועות והוא מדברי ´ הפייטן יסד ביוצר ליום ב, ל המורים על אמיתת יסוד זה"והנה נציע בכאן דברי חז 64346 

רצה כמה פעמים להורידה לארץ וסרבה ´ איך שהבורא ית, ל את כל ההסטוריה של קבלת התורה"חז 64347 

ה כביכול "ומה לנו יותר מזה שהקב, לתת לו את התורה´ ר רצה הבורא ית"תכף ביציאת אדה, התורה 64348 

ל התורה לא רצתה "כ מספרים חז"ואעפ, ר מוכשר לקבל תורה ואמר לזיווג טוב"בעצמו מצא את אדה 64349 

 64350 .ון אדם ביקר ולא יביןשהתורה מצאה עוד מקום לטע, לילך אליו

וכשהגיע לאברהם אבינו הסכימה התורה כבר , ל טענת התורה עליו שלא חפצה בו"וכן בנח ספרו לנו חז 64351 

וגם ביעקב שלא היה עליו שום , וזה היה כבר עיכוב, (ו"בראשית ט) ללכת אליו לולא שאמר במה אדע 64352 



ר שלא היה עליו שום "ד שהגיע זמן משע, אבל טרדותיו וצרותיו גרמו לו שלא נפלה תורה בגורלו, טענה 64353 

 64354 .עד שגם התורה בעצמה חמדה בו ורצתה לרדת, טענה ומפריע

, (7ח"שבת פ) כמו שאמרו, ולא רצו שתינתן לו התורה, ל שאחרי כל זאת עמדו מלאכי השרת"וספרו חז 64355 

בל זאת אומרת שיש חשש עדיין שמא אינו ראוי ומוכשר לק, מתירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם 64356 

וחשש משה שמא עדיין אינו , שהרי המלאכים אינם שולטים במי שאינו ראוי להשרף, תורה וזהו ישרפוני 64357 

 64358 .מוכשר ועלול להשרף בהבל שבפיהם

טענת מה לילוד אשה אינה טענה רק על דרגת , ל שאמרו המלאכים מה לילוד אשה בינינו"ואמרו שם חז 64359 

ומה גם , בינינו לחוד ילוד אשה אינו מתאיםאלא גם , שהיא רום וסוף כל הדרגות, קבלת התורה 64360 

ולעשות שלום עמהם , עד שהוכרח לאחוז בכסא הכבוד ולהחזיר להם תשובה, כשהשיבם שלקבל תורה בא 64361 

ומשה עלה אל האלקים עלית  (´ח א"ר כ"שמו) ל"ואחרי כל זה אמרו חז, ואפילו עם מלאך המות 64362 

אחרי הכל התורה הריהי אצל , ם שבית שביעלית למרו, ס היתה מלחמה"ונתגששת עם מלאכי מעלה סו 64363 

 64364 .הרבה שלם משה בעדה, ל לקחת"שמא תאמר בחנם ת, שאינה על מקומה אלא שבויה, האדם כשבויה

ל "אחרי כל זה אמרו חז, בעיני התורה ובעיני המלאכים´ ית´ כשרצה לירד אחרי שהוכשר כבר בעיני ה 64365 

עד , ר החיצוני עכבוהו השומרים ורצו להרגובהגיעו כבר אל השע, כשביקש משה לירד בקשו לפגוע בו 64366 

ה כלום אינכם מתביישים מזה שאכלתם ושתיתם "ואמר הקב, שנעשה קלסתר פניו דומה לשל אברהם 64367 

שאחרי כל זאת לא היו זוכים לתורה לולא , מן ההר בזכות ההר´ וזכו לתורה בזכות אברהם שנא, אצלו 64368 

 64369 .זכות ההר

, אינו תלוי רק ברצון האדם ודעתו לחוד, ה וכן רכישת כל מעלהשקבלת התור, ל"הרי מתבאר לנו יסוד הנ 64370 

והרי ראינו , וקשה עד מאוד שיסכימו לרדת אל האדם, אלא שהתורה וכן כל המעלות הינן בעלים על עצמן 64371 

וכל הענין הזה הוא מגודל כבוד , עד שהוכשר משה שהתורה תרד אליו, כל השתלשלות קבלת התורה 64372 

 64373 .ו את האדם ותשאירו לנפשו"כי קנייתה ומה הם המסבבים שהתורה תעזוב חומזה לומדים אנו דר, תורה

משל לשני בני אדם שנפרדו זה , אם תעזבני יום יומים אעזבך, (ב"א כ"ספרי עקב י) ל"וזהו מה שאמרו ז 64374 

במדה זו היא עוזבתו , במדה שהאדם עוזב את התורה ואינו מעריך בכבודה, הולך לצפון וזה הולך לדרום 64375 

אלא שהמצוה הריהי בעלים על , כללן של דברים הוא שאין האדם שליט ובעלים על המצוה, אתווהולכת מ 64376 

מאוד חייב הוא , והרבה זכותים צריך לו לאדם בכדי שיזכה שתורה ומצוות תרצנה לילך אליו, עצמה 64377 

 64378 .בהפחיתו מכבודה הפחתה הכי קלה המצוה עוזבתו, כי בפגיעה כל דהו בכבודה, להזהר בכבודה

שמא תאמר כל , ה לאדם"כל מצוה ומצוה דורונא הוא דשדר קוב, אמרו בזוהר הובא באבני אליהווזהו ש 64379 

יקר חסדך ולא כל כך בנקל , מחיר יקר עד מאוד צריך לשלם בעדה, ל מה יקר חסדך"ת, הקופץ נוטל 64380 

 64381 ואינה כדבר של הפקר, ה שולח לאדם"ומכאן למדנו שכל מצוה ומצוה הריהי מתנה שקוב, זוכים במצוה

, שכל אשר לו עליו לשלם במתנה זו, ויקר מאוד עולה לו לאדם מתנה זו מה יקר חסדך, אלא דורונא היא 64382 

 64383 .ו בביזוי כל דהו מאבד הוא את הכל"וח

, ו להתייתם ממצות קדושה"ועלולים אנו ח, עת גזרות קשות רוחפות באויר, ימים אלו עת צרה היא ליעקב 64384 

כי , ליקרן ולחבבן כפי ערכן ומעלתן, רר ולהתחזק במצוותימים אלו הם ימי התעוררות גדולה להתעו 64385 

ז הרי עתים אלו עתות תשובה הן "ולפי, הגזרות הרי הם תביעת עלבונן של מצות אך ורק זה סיבת הגזרות 64386 

 64387 .להתחזק ולהשלים מה שפגמנו

ורה ועל האדם להתחזק בימים אלו בכבוד ת, ת"וכפי שבארנו הרי ימים אלו מעוררים לתשובה יותר מעשי 64388 

ומה מאוד על האדם להתחזק , ו תורה ומצות"שזוהי ההצלה היחידית שנזכה שלא תנטל מאתנו ח, ומצוות 64389 

נוכל , שמצוה זו של קדושה עלולה לעוזבו וכל מה שתגדל יותר התעוררותו בקדושה, במצות הקדושה 64390 

 64391 .לבטוח שהגזרה תתבטל והמצוה תתקיים אצלנו לעולמי עד

 64392 .(´ע´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח) 

 64393 

 64394 מאמר תנד

 64395 .(´ט ד"י) אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים

מה יש בזה למשוך לבם ? מקשים המפרשים מדוע נחוץ היה להקדים אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים 64396 

כי מה שהוציא אותם מעבדות , היה די לומר להם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, שיקבלו את התורה 64397 

 64398 !יותר ממה שעשה למצרים´ א מחייב אותם להיות עבדי הזה גופ, מצרים

א מה מפריע לאדם וביותר לכלל "ז, והמכוון בזה מקיף את מצבנו, מוכרחים לומר שיש לימוד נורא מזה 64399 

וכן מה מפריע לאדם להגשים את ? מה הפריע להם להתמסר לקבלת התורה, ישראל כשיצאו ממצרים 64400 

או מטעם שיש , טחון ובתכלית של ממלכת כהנים וגוי קדושהאם מצד שחסר לו ההרגשה בב? השקפותיו 64401 

, אבל מכאן יש לנו בירור שלא כן! ולכאורה יש לומר שחסר לנו ההרגשה בשלימות, לו המשכה לעולם 64402 



ה צוה למשה רבינו "ובשביל זה הקב, אלא המפריע בעיקר זו ההמשכה לעולם וההתקשרות לחיי שעה 64403 

 64404 .משכה למצריםשיקדים להם זאת ההקדמה לשרש מלבם הה

לכאורה איך אפשר לחשוד אותם , וכן אנו מוצאים עוד ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא 64405 

שלמרות , מזה אנו רואים שכל התקופה שהיו במצרים זה הכה בלבם שורש עמוק, ברצון לשוב למצרים 64406 

שקשה להם לעזוב , כ"ההתקשרות לסגנון החיים במצרים היתה אצלם חזקה כ, הכל יסכימו לשוב למצרים 64407 

 64408 .ל וחמושים מתו בימי האפלה"ש חז"וכמ, ולהתפשט מכל הזוהמה

על זה בא אליהם קודם מתן תורה , אפילו אחר כל הנסים והנפלאות לא יכלו להפקיר ההתקשרות למצרים 64409 

איך תוכלו , אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, בדרישה להסיר מלבם את האהבה וההתגעגעות למצרים 64410 

 64411 .על מצרים בזמן שראיתם את הסוף של מצרים עוד לחשוב

בשום מכה לא מצינו זאת המטרה למען , ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים 64412 

המכה היותר , ויכולים אפשר לדייק שמכל המכות שהיו במצרים, תספר באזני בנך את אשר התעללתי 64413 

שמכל המכות היה להם , את לבו ואת לב עבדיו כי אני הכבדתי, כאובה וקשה מכולם היתה הכבדת הלב 64414 

 64415 .אפשרות של התעוררות והתלמדות

ה במכת "ובשביל זה מזרז הקב, אבל המכה הקשה ביותר היא מה שהכביד לבו להכותו עוד יותר ויותר 64416 

שמכביד לבו לנקום , ן התעללתי צחוק"ומפרש רמב, ולמען תספר את אשר התעללתי בפרעה, הכבדת הלב 64417 

להבין שהעיקר לספר את ענין , בא הזירוז למען שתי אותותי אלה בקרבו והצווי ולמען תספר ז"וע, בו עוד 64418 

 64419 .כי יש בזה התפעלות יותר מהכל, ´הכבדת הלב ומזה תדעו כי אני ה

, כל העונשים והכבדת הלב שנעשה למצרים, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, רק אחרי ידיעה חשובה זו 64420 

יע להתכלית ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי רק אחרי הקדמה זאת נוכל להג 64421 

קודם לכן לא היה מתקבל כי הדמיונות , ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים 64422 

כי הדמיון נחל שוטף והשכל , והפחדים וכל מחשבות שוא מבלבלים את האדם למצוא תכלית יותר גדולה 64423 

 64424 .(ס"הגרי) יטבע

מכתב , שאחר כל הבירורים וההכרה סוף סוף מתבטלים מהעולם, כן אצלנו יכולים להרגיש את זהכמו  64425 

, ואחר כל ההתמסרות וההתמדה הגדולה בתורה, שמקבלים מהמשפחה גורם מהפך אצלנו בכל ההשקפה 64426 

ולו היתה אצלנו זאת ההכרה כי אתם ידעתם , ל"רק משפט אחת מאנשי העולם יכול להפוך אצלנו הכל רח 64427 

למען שיתי , ל"שזה העונש הכי גדול רח, כל הכחי ועוצם ידי וביותר הכבדת הלב, שר עשיתי למצריםא 64428 

 64429 .אותותי אלה בקרבו

כמו המשל של המלמד שחלם להיות מלך , כ שאין לנו ההכרה בממלכת כהנים וגוי קדוש"המפריע השני ג 64430 

בזה , היה יותר מאושר ממלךשאחר שאהיה מלך א, אך הוא מרוב דמיונו אמר, כדי לצאת ממצבו הדחוק 64431 

שזהו מצב , ואינו מעלה על דעתו שמלך לא זקוק יותר לפרוטות של מלמד, שאהיה גם מלמד תינוקות 64432 

שזה ישכיח מאתנו כליל , כך אנחנו אין אנו מבינים כמה האושר שבהתמסרות לדרך התורה, שונה לחלוטין 64433 

 64434 .(דגל המוסר)  .את כל ההתקשרות לעולם

 64435 

 64436 מאמר תנה

 64437 .(´ט ד"י) ם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשריםאתם ראית

לא בעדים אני , ולא בדברים אני משגר לכם, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים לא מסורת היא בידכם 64438 

, על כמה עבירות היו חייבין לי קודם שנזדווגו לכם, אלא אתם רואים אשר עשיתי במצרים, מעיד עליכם 64439 

 64440 .(´י הק"רש) ולא נפרעתי מהם אלא על ידכם

או אפילו כשיחיד מתעלה ומתרומם , כשאומה אחת מתרוממת בערכה ובצביונה הרוחני על שאר חברותיה 64441 

נתבעים , אז לאורה של ההתרוממות הרוחנית של האומה או היחיד, בערכו המוסרי מכל בני שכונתו 64442 

תרוממות הרוחנית כי לאור הה, המפגרים על שלא התאמצו להגיע לאותה מדרגה של האומה או של היחיד 64443 

ובעקב הגילוי בא הגינוי או העונש על , נעשים מובלטים ביותר החטאים של האומה או של היחיד 64444 

 64445 .המפגרים

, אבל כשמשווים את הטומאה ואת הטהרה בתערוכה אחת, העבירה כשהיא לעצמה אינה כל כך חמורה 64446 

פתית לאליהו כי באת אלי ש הצר"וכמ, אזי השליליות שבעבירה מתגדלת ביותר, ואת האור מול החושך 64447 

 64448 .כשהשמש זורחת אזי מתגלה ונראה הצל, ל"ט ז"ש הבעש"או כמ, להזכיר את עווני

ולא שקלו לעונשם עד , מבהיל הוא על כמה מיני עבירות שהיו המצריים חייבים להיענש זה עידן ועידנים 64449 

א הועמדה אומה ממיל, עד שבאו ופגעו בגבול קדושתם ובתחום חירותם לשעבדם, שנזדווגו לישראל 64450 

ואז לאורה של קדושת ישראל אף בכל מקום שהיו ובאשר , שטופת זימה זו פנים אל פנים מול גוי קדוש 64451 

ונוסף על עוון השיעבוד ששיעבדו , ה נפרע מהם"הובלטה הקטגוריה הקשה על המצריים והקב, הם שם 64452 



עליהם עוד מקודם שהיו חייבין , נתגלו מחדש כל נגעי רשעתם וטומאתם של המצריים, את ישראל 64453 

 64454 .שנזדווגו לישראל

שלעתים מאוד קרובות נשארים עומדים על מקומותיהם , אכן מה נוראה היא הדאגה על עוונותיו של האדם 64455 

אבל כשנפגש אותו האדם עם אחד מחבריו שהצליח להעפיל ולעלות , ת המעלים עין ממורדים"ברחמי השי 64456 

מתעורר קטרוג גדול על , ה מהתרוממות החבראזי מפגישה זו מהאור הבוקע ועול, במעלות הקדושה 64457 

נמצא שחבר מחייב חבר ואוי לאותה , צללי החטאים יתגלו לאורה של הצלחת חבירו, המתרפה והמתרשל 64458 

למעטו ולהקטין הצלחתו שאז הסכנה , כ בשעה שאינו נזהר ומתדיין עם חבירו לפגוע בכבודו"וכש, בושה 64459 

 64460 .גדולה יותר

אלא האדם מכבד את , יוסי אומר לא מקומו של האדם מכבדו´ תניא ר, זבוישלחו מן המחנה כל צרוע וכל  64461 

שכל זמן שהיה נטוי אמרה תורה וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל , וכן מצינו באוהל מועד שבמדבר, מקומו 64462 

כשהקדושה קיימת אז ניכרת , (א"תענית כ) הוגללו הפרוכת הותרו הזבים והמצורעים ליכנס לשם, זב 64463 

ולטובתו הוא הגירוש והשילוח , ואז הקטרוג והדין מתעורר ותובע בתוקף על העוון, הטומאה והירידה 64464 

וכשהקדושה מסתלקת הטומאה יכולה להתקיים , כ החושך נגד האור"כדי שלא יהא בולט כ, מתוך המחנה 64465 

 64466 .במקומה

לאלה רגעי ההתעוררות והתגלות הרחמים , מה מאוד יחרד לב האדם מעוונותיו אף שהם בגדר עומדים 64467 

ל שיפה "ז הזהירונו חז"וע, כשהעוונות אילו יתגלו במלוא כיעורם וניוונם, והקדושה והאור הנאצל מהם 64468 

תורת )  .ויפה להרהר בתשובה ומעשים טובים לפני בוא יום הגדול והנורא המאיר, שעה אחת קודם 64469 

 64470 .(הנפש

 64471 

 64472 מאמר תנו

 64473 .(´ט ה"י) ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה מכל העמים

אלא רק אם שמוע תשמעו , ה שמירת כל התורה והמצוות כתנאי לקבלת סגולה"זינן שלא תבע הקבח 64474 

וביאור הענין שבשעה שנמצאת , זו התביעה היחידה מכלל ישראל להטות אוזנם ולשמוע בקולי, בקולי 64475 

 64476 ורק מה שחסר, כ פשוטה ומובנת"כי התורה כולה כ, שמיעה נכונה כבר כל התביעות והדרישות קיימות

וממילא יבוא , ובשעה שישמע דברי התורה מזה גרידא יראה ויכיר את כל האמת, לנו היא שמיעת האוזן 64477 

 64478 .לקיום התורה כולה

ומי שאינו זוכה לשמוע , בעת ששומע לדברי המוכיחים והמלמדים, והנה בפשטות ענין השמיעה הוא 64479 

בעת , י עצמו"מוע אף עאמנם נראה להוסיף שיכול אדם לש, מאחרים לכאורה חסר לו ענין השמיעה 64480 

בכח ההתפעלות הזו יכנסו הדברים לתוך אזנו עד שתיעשה , שילמד ויתבונן ויתפעל מן הדברים שלמד 64481 

אוזן ששמעה על סיני כי לי בני ישראל עבדים , (ב"קידושין כ) ´וראיה מהא דאמרינן בגמ, לשמיעה ממש 64482 

הרי שבכח , לא שמע ממש בהר סיני ג שהמוכר עצמו"אע, ולא עבדים לעבדים והלך ומכר את עצמו ירצע 64483 

 64484 .ההתבוננות העצמית להשריש הדברים בקרבו כשמיעה ממש

וכדחזינן ביתרו , מפני שאף שהשמיעה בכוחה להביא אל התכלית, ומדוע אין השמיעה משפיעה עלינו 64485 

אלא להיפך , מ מצינו שאף עמלק שמע את אותה השמועה ולא התעורר מכך"מ, שזכה משום וישמע יתרו 64486 

, ולא רק בעמלק מצינו כן אלא אף כל אומות העולם, תו הביאה אותו למחה תמחה את זכר עמלקשמוע 64487 

שכל שנאת האומות לישראל ורצונם להאביד את ישראל נבע מכח מעמד , (איגרת תימן) ם"ש הרמב"וכמ 64488 

שלא יכולים לסבול מחמת קנאתם כל הטוב , (ט"שבת פ) שמכאן יצאה שנאה לאומות העולם, הר סיני 64489 

 64490 .חזינן שבכח השמיעה להביא גם עונשים ורע לאין שיעור, ה לישראל במעמד הר סיני"ן הקבשנת

 64491 

בעת שלבו של אדם מלא בתאוות , ז אומר הנביא השמן לב העם הזה ואזניו הכבד"ע, והיאך יתכן זאת 64492 

ואינה מסוגלת לפעול הכוחות הנעלים שמצינו , אזי אזניו הכבד אין השמיעה שמיעה, ז"ורצונות עוה 64493 

כשם שהמטר , א יערוף כמטר לקחי שנמשלה תורה למטר"והיינו דנתבאר בדברי הגר, בשמיעת האוזן 64494 

ובעת שזרע פירות טובים מצמיח , ובעת שזרע קוץ ודרדר מצמיח המטר קוצים וברקנים, מצמיח מה שזרע 64495 

ינו בעמלק וזה שמצ, אז שמיעת האוזן מצמיחה פירות באושים, ז"ולכן כיון שלבו ספוג בזרעי עוה, פירות 64496 

 64497 .ששמיעתו הביאה אותו עד למחיית עמלק

ה את כל הבריאה וצפור לא צייץ "שבשעת מעמד הר סיני השקיט הקב, (ט"ר כ"שמו) ל"מבואר בחז 64498 

אשר  (´ח ב"ע) אמרינן בתהלים, ה שתנתן תורה בחוש ממש ללא כל פקפוק כלל"כי רצה הקב, וכדומה 64499 

ש כשנודע לנו "כ, וזו צריכה להביא אותנו לידי ונדעםי שמענו מצדיקים וחסידים "וברש, שמענו ונדעם 64500 

ומעתה כמה פשוט שרק , בודאי שחייב זאת לגרור אחריה את ונדעם, זאת בגדר ספור והרחבת הדברים 64501 



ורק צריך שיעקור את ההשמן , ב יהיו ברורים ומחוורים לפניו"בעת שיטה אזנו לשמוע אז כל עניני העוה 64502 

 64503 .(אור יחזקאל)  .תיהלב העם ואז השמיעה תתן את פירו

 64504 

 64505 מאמר תנז

 64506 .(´ט ה"י) ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה מכל העמים

כן יקשה איך יתאימו הדורות שלנו לקבלת , כל כמה שנשתדל להבין את התאמת דור דעה לקבלת התורה 64507 

ראו , במצרים ראו את הנסים והנפלאות, דור דעה היו להם כל ההכשרות הראויות לקבלת התורה, תורה זו 64508 

שיש בזה הכשרה גדולה , גם את הגלות של מצרים ראו וחיו בו, את קריעת ים סוף עם עשרת הנסים שבה 64509 

אפילו שפחה המתלוה , הגיעו למדרגת נבואה מקטנים ועד גדולים שבהם, י יסורים הממרקין"פנימית ע 64510 

שום הפרש בלי שום הגיעו למדרגת ואהבת לרעך כמוך ממש בלי , להם ראתה יותר מיחזקאל הנביא 64511 

 64512 .עד שנעשו לאיש אחד ויחן ישראל, פירוד

ואחר כל אלה זכו למדרגת פנים , ר קודם החטא"תקנו את החטא של אלפיים שנה ונעשו כולם כאדה 64513 

כל הדברים האלה הכשירו את הדור ההוא , אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, בפנים דבר השם עמכם 64514 

, ק ולא השראת השכינה"לא רוה, לא גאולה ולא נסים, שאין לנו מאומהאבל דורות שלנו , לקבלת התורה 64515 

איך אפשר לנו לקיים ? איך אפשר לנו לקחת חלק בין מקבלי התורה אלה, לא אחדות ולא טהרה שבלב 64516 

 64517 ?כמוהם את כל הכתוב בתורת השם

נסים לא להם לבד נראו ה, אבל כאשר נתבונן בדבר נראה כי יש לנו כל המעלות שלהם ועוד יותר 64518 

, דוד המלך רואה את הים שהוא נקרע ומדבר עמו, לא רק המה ראו את קריעת הים והירדן, והנפלאות 64519 

בלשון נוכח הוא , ההרים רוקדים לקבל את התורה עליהם ומתוכח עמהם, הירדן שב לאחור ושואל אותו 64520 

ו יחד ושואלים ולא דור לבד אלא כל ישראל רואים עמ, מדבר אליהם כאילו בימיו היו כל המעשים האלה 64521 

 64522 .ה את עולמו"על ששינו את סדר הטבע שנוהג בו הקב, ומתוכחים עמהם

כי נצחי הוא האדם ולעד קיימת , תקנת נביאים היא שכל ישראל ידברו וישירו ככה בכל עת של גאולה 64523 

כל דבר שהוא משיג בחושיו , אין הוא רואה בעיני בשר ואיננו שומע באזנים פשוטות, ראייתו ושמיעתו 64524 

כל הלכה סתומה מבוארת היא להם מפי , כ עם ישראל שכולם בני נביאים המה"וכש, ע מיד בלבונקב 64525 

חייב הוא , בכל דור ודור לאחר כמה אלפים שנה, עם זה ראייתו נצח היא, מנהג ישראל תורה היא, הנבואה 64526 

 64527 .צריםשנאמר והגדת לבנך בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממ, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים

טועם הוא יחד עמהם טעם , כל אחד מישראל חי ביחד עם דורם של יוצאי מצרים בגלותם ובגאולתם 64528 

ואומר שבח והודאה לבורא , אוכל הוא יחד עמהם עוגות מצות כי לא חמץ, המרור ועבודת הלבנים בטיט 64529 

כי , אבותינוכ אשר גאל את "אשר גאלנו תחלה ואח? ומהי הברכה, עולם שיר של גאולה וברכה על הכוס 64530 

העליה שבהם לדורי , כולם דברים של הווה המה, אין הגאולה ענין של עבר גם הגלות לא רק עבר הוא 64531 

 64532 .דורות היא

לא נחשדו ישראל גם הנחשלים , כלל בהלכה הוא לכל הדורות, אם ישראל עמדו על סיני ופסקה זוהמתן 64533 

יראה זו , שם מתוך האש ויראו מפניואם ישראל שמעו את דבר ה, (7ב"ז כ"ע) שבהם על הזכר ועל הבהמה 64534 

 64535 וכבר נעשתה לסימן באומה זו, יראת הרוממות עד מדה של בושה, לדורי דורות היא יראה זו קבועה בלבם

 64536 .סימן שאי אפשר למוחקו ואין בחירה בו, (.יבמות עט)

בעית כבר נהייתה ביישנות למדה ט, הבוחר היותר גרוע בעם ישראל אי אפשר לו לסלק עצמו מסימן זה 64537 

גמילות החסד של אברהם אבינו נחלו בניו ובני בניו , עצמית של עם ישראל כמו רחמנות וגמילות חסדים 64538 

נשאר ירושה לעם ישראל , יראה של מתן תורה אותו מעמד הנבחר שהיה רק פעם אחת בעולם, אחריו 64539 

 64540 .אין דבר נאבד אצלם אין דבר נפסק מביניהם, כולו כי נצחיים המה

כל מה שתלמיד ותיק , הוא מוסיף משלו עליהם, מה שקיים אצלו כל העושר של העבר כל דור ודור מלבד 64541 

כל אחד מישראל מוסיף על העבר במחשבותיו , (ב"ויקרא רבה פכ) עתיד לחדש נתנה למשה מסיני 64542 

ש אם הראשונים כמלאכים "כמ, אם כי ננס הוא הדור האחרון לעומת הקודם לו, בפעולותיו והגיוני לבו 64543 

כ במשך שני דורות רב הוא "וא, (7ב"שבת קי) אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, םאנו כבני אד 64544 

אם יש בו כל מה שהבינו ועשו , אבל אם ננס זה על גבי ענק הוא, המרחק כרחוק חמור פשוט ממלאך 64545 

 64546 .הרי הוא מתגדל עליהם והלכה כמותו, דורות הראשונים

המה , מוכשר לקבלת התורה לקיים כל הכתוב בה כי אם דור דעה היה, ואם כן אין מקום למה שהקשינו 64547 

שיש לנו , אנחנו על אחת כמה וכמה, שהיו דור ראשון של עם ישראל בלי הוספות של דורות שאחריהם 64548 

יש לנו דורות של , עבודת המקדש ומצוות התלויות בארץ, כבר דורות של נביאים ומקיימי התורה כולה 64549 

ע "יש לנו דורות של גאונים ראשונים ואחרונים בעלי השו ,ס בבלי וירושלמי"תנאים ואמוראים בעלי ש 64550 



ויש לנו האפשרות לקיים את התורה בכל , הרבה נחלנו מאבותינו והרבה הוספנו עליהם, עם נושאי כליו 64551 

 64552 .פרטיה

שלא זכו לזה דורות של חסידי עולם , בזה אפשר לקרב אל הדעת את ביאת משיח צדקנו בדורות אלה 64553 

ודור אחרון זה כבר יש בו שלמות של ששת , מתוספת שלמות בלב עם ישראלכי מדור לדור , הקודמים 64554 

ורב , שלמות היא אצל החוקר לב ובוחן כליות, שלמות פנימית אף כי אינה נראית בחיצוניותו, אלפים שנה 64555 

כי בגילוי אחד של דעת יכירו את מהותם הפנימית ויעשו על , כחו של דור כזה לזכות לביאת המשיח 64556 

 64557 .(ב"ס´ תורת אברהם עמ)  .הם תשובה שלמההחיצוניות של

 64558 

 64559 מאמר תנח

 64560 .(´ט ה"שמות י) ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה

, אף שכל האומות נבראו בצלם אלוקים, י והם בעיני ולפני לכלום"ופירש, והייתם לי סגולה מכל העמים 64561 

ת כלל ישראל שהרי כולם כ כמה פשוט לראות מעל"וא, מ כנגד כלל ישראל אינם נחשבים לכלום"מ 64562 

ה "ודבר זה אמר הקב, כי תכלית עם ישראל גדולה לאין שיעור מתכלית העולם כולו, נחשבים לכלום 64563 

שביציאת , כי ביציאת מצרים נתגלה יסוד זה של מעלת ישראל, קודם מתן תורה ולאחר יציאת מצרים 64564 

ולכן נוקם עבור מה , דונקמה פירושו שכביכול כאילו החטא נעשה כנג, מצרים נאמר נקמה בפרעה 64565 

 64566 .שעוללו לו

וביותר , ה בעצמו נעשה צד בענין"שהרי כאילו והקב, המתבונן בדברים אלו צריך להתמלא שמחה ואושר 64567 

והכל למען כלל , מרכבות פרעה וחילו ירה בים, אין בית אשר אין שם מת, כאשר נראה את גודל הנקמה 64568 

הארה זו לבד חייבת להביא , הרעו לכלל ישראלושאר האומות הושמדו והוכחדו כולם משום ש, ישראל 64569 

ז רק "היתכן שכ, ת בעצמו דואג לנו ולתכליתנו באופן פרטי"שהרי השי, אותנו לאמונה בעולם הבא ובנצח 64570 

ועבור זאת זכינו להיות סגולה , ב עונג לאין שיעור"מאליו מוכרח שצפוי לנו עוה, ז"בשביל הבלי חיי העוה 64571 

 64572 .מכל העמים

ואינו חש כלל , האדם חי בלא התבוננות ומרגיש רק את החומר, מעלת הבן ישראלחובת האדם להכיר  64573 

ואף שפיו דובר אודות , אין לו מושגים כלל בהרגשות עליונות ורוחניות, במעלות רוחניות הנמצאות בו 64574 

אך האמת שכל מושגי העונג וההנאה שיש לו , כל זה אינו אלא מן השפה ולחוץ, חיים רוחניים ועולם הבא 64575 

ועיקר מציאות האדם , האדם אינו מכיר שהגוף רק לבוש גשמי, טאים רק בהנאות גשמיות של החומרמתב 64576 

 64577 .והוויתו היא הנשמה הרוחנית אשר ניתנה בו

השלים ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל , ן בהקדמה לספר שמות"כתב הרמב 64578 

, שכל מקריהם לרמוז ולהודיע כל עתיד לבוא להם מפני, ובמקרי האבות שהם כענין יצירה לזרעם, נוצר 64579 

, וכל חיינו עתה עם מקרי האבות ומכח זה אנו חיים, ן מעשי האבות שהוא כענין יצירה"הגדיר לנו הרמב 64580 

, ה אמר ואקחה פת לחם"שאברהם אע (ז"מ פ"ב) ל"וראה בחז, נורא כמה יכול להיות מונח במעשי האדם 64581 

כ לאין תכלית "מעשיו הרוחניים של האדם גבוהים ונעלים כ, מדברה מן לישראל ב"ותמורת זאת נתן הקב 64582 

 64583 .שאין לנו הבנה בהם

אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין , (´ב ו"בראשית י) ן"הדברים מפורשים ברמב 64584 

ולכן , כל מה שאירע לאבות סימן לבנים, והוא ענין גדול הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה ואמרו, האבות 64585 

וכולם באים ללמד על העתיד כי כאשר , יכו בכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקריםיאר 64586 

נמצא שיש כח לאדם להיות , יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו, יבוא המקרה לנביא משלושת האבות 64587 

 64588 .ן שמעשי האבות הוא כעין יצירה"כ הרמב"והוא מש, ה"המכה בפטיש לגזירת הקב

ואתה מוצא כל מה שכתוב , ה לאברהם צא וכבוש את הדרך לבניך"אמר הקב, פרשוהו במדרשוהענין הזה  64589 

, בישראל כתוב כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ, באברהם כתוב ויהי רעב בארץ, באברהם כתוב בבניו 64590 

ועל המעשה הזה נגזר על זרעו , ודע כי אברהם חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון 64591 

 64592 .כ"במקום המשפט שמה הרשע ע, בארץ מצרים ביד פרעה הגלות

אלא בכל , וכח זה אינו רק באבות, חזינן שכל מעשה מתואם למעשי האבות שהם הגורמים לכל אשר יקרה 64593 

הבריאה כולה , כוחם לאין ערוך´ וכאשר עושה פעולות שהם רצון ה, מעשי האדם טמון כח לאין שיעור 64594 

ומפני שהוא חלק אלוה ממעל לכן טמון , ת לכלל ישראל שהם הכל"כח זה נתן השי, תלויה במעשי האדם 64595 

 64596 .במעשיו נצחיות לאין שיעור

כמה אהבה וחיבה לאין , ה לפרעה בני בכורי ישראל"שאמר הקב, מעתה נבוא לדון בעניני יציאת מצרים 64597 

וזה כל  ,וכן בכל מעשה מיציאת מצרים ענינים מופלגים ברוחניות ובגשמיות, שיעור טמונים בדברים אלו 64598 

מדרגה אחר מדרגה עד לתכלית , ענין יציאת מצרים שהיתה בו העלאת כלל ישראל למדרגות עליונות 64599 

 64600 .היציאה ממצרים



ט "שהגיעו עד ואביא אתכם אלי מתוך מ, נתבאר מעתה גודל מעלת כלל ישראל שהם סגולה מכל העמים 64601 

ם מה שלא ראה יחזקאל בן וכנאמר ראתה שפחה על הי, והתעלו עד למדרגת נבואה ממש, שערי טומאה 64602 

, כ בעולם הבא שיכולים לזכות לאין שיעור"וכל זה זכו עוד בעולם הזה עאכו, בוזי הכהן במראה הנבואה 64603 

 64604 .וכל זה בתנאי אם שמוע תשמעו בקולי, והיינו דמסיים הכתוב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש

הנה , תת לנו חיזוק גדול בעבודתנו הרוחניתדברים אלו צריכים ל, מעתה עלינו להבין מה עומד לפנינו 64605 

´ ודבר ה´ מפני שהוא דבר ה, ג מצוות"א אומר כי בכל מצוה ובכל דיבור של תורה נכללו כל התרי"הגר 64606 

ואילו המצוות , ז"וכאשר נתבונן בזאת הלא ניחרד היאך אנו מבטלים זמננו בהבלי העוה, ללא תכלית 64607 

אור יחזקאל )  .בים ליתן לנו הבנה ביקרות המצוות וחשיבותןהארות אלו חיי, ו"והתורה בזויים אצלנו ח 64608 

 64609 .(ג"ח

 64610 

 64611 מאמר תנט

 64612 .(´ט ה"שמות י) ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה

כיון שהחיה אותן באו עצמות וטפחו לו לאותו , ה ליחזקאל לך והחיה מתים בבקעת דורא"אמר לו הקב 64613 

פתח ואמר , ו לו חבירם של אלו מחיה מתים בבקעת דוראאמר, אמר מה טיבן של אלו, רשע טמיא על פניו 64614 

, (ב"סנהדרין צ) אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטניה עם דר ודר 64615 

ה שזירז את יחזקאל להחיות את המתים דוקא בשעה זו שהושלכו חנניה "וצריך להבין מה התכוון הקב 64616 

 64617 .מישאל ועזריה

האם לא , ה"קפץ נבוכדנצר ופתח את פיו בשירה להקב, חיה יחזקאל את המתיםועוד למה רק אחרי שה 64618 

והאש שורפת , היה מספיק לאותו רשע שיזדעזע מהנס הגדול שאנשים מתהלכים חיים בתוך כבשן האש 64619 

, האם לא די לו בנס כזה שיתהפך לב האבן שלו בשירות ותשבחות לאל עליון, השלוחים שהשליכו אותם 64620 

י הנס "ורק ע, משמע מכאן שלבו של הרשע האכזרי לא התפעל מהנס הראשון? אחר אלא צריך עוד לנס 64621 

 64622 .השני נשלמה המדה שלבו יתרגש

רשע זה יכול היה לדחות את ההתפעלות שזה נס רק , נבוכדנצר לא התפעל מנס שקרה ליחידים בלבד 64623 

, לדרגה רוממה כזו ה שרק יחידי סגולה מורמים מכל העם ומתעלים"ואין זו גדלות להקב, ליחידי סגולה 64624 

 64625 .אין המקרים הבודדים הללו מוכיחים על סגולת העם ועל גדלות הבורא והנהגתו הנפלאה

וזה מה שהתמיה את , ה באותה שעה שיבוא יחזקאל ויחיה את ההרוגים בבקעת דורא"ולכן זירז הקב 64626 

אל קדושים היינו שכל עם ישר, אמרו לו חבריהן של אלו מחיה מתים? הרשע לשאול מה טיבן של אלו 64627 

ובזה התקדש והתרומם כבוד , וזוהי תכונתם ומדרגתם שכולם עם סגולה, ומרובין בתוכו אנשי המופת 64628 

אתוהי כמה רברבין ותמהוהי , ש ועמו"שהכיר את גדלות הבורא ית, רק אז התרגש ואמר שירה, ת"השי 64629 

 64630 .כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם

המרכזים בתוכם תורה ויראה , מה יחידים אנשי סגולהוכבוד ישראל אינו בזה שישנם בתוכו כ´ כבוד ה 64631 

אבל עם ישראל , זה עשוי אולי לקרות גם בשאר האומות שיש יחידים עם מוסר ונימוס, ומדות נעלות 64632 

על כולם שרתה , וחכמת התורה ואורה מגיע לכולם אף לקטן שבקטנים, שקיבלו את התורה מהשמים 64633 

ואין אחד מקטן ועד גדול איש ואשה , ה חודרים לכל העםזיווה ואור, השכינה על כולם חל עול התורה 64634 

הורתם ולידתם בקדושה ובטהרה וזהו כבודם , שאינם מחונכים מבטן ומלידה במצוות התורה והוראותיה 64635 

 64636 .ה"וברוב עם הדרת מלך מלך מלכי המלכים הקב, מהם יתגדל ויתקדש שמיה רבא, של ישראל

לא מיחידים בלבד יתגדל ויתקדש , י ונרוממה שמו יחדיואת´ גדלו לה, ה קורא לכל ישראל"דוד המלך ע 64637 

, כולם עמדו על הר סיני וקבלו תורה, אלא כל האומה מסוגלת להתרומם ולקדש את שמו יתברך, ´שם ה 64638 

הבו , הסגולה להתרומם בקדושה טמונה בכל עם ישראל, כולם ענו יחד כאיש אחד בלב אחד נעשה ונשמע 64639 

לכולן , ´שכל משפחות ישראל מהללים את שם ה´ זהו כבוד ה, ועוזכבוד ´ משפחות העמים הבו לה´ לה 64640 

 64641 .הכוח הטמיר והנעלם להאדיר ולרומם כבוד שמים

? פנחס בן יאיר שבקע את הנהר ועבר´ כ במעשה הנס של ר"החיים מבאר למה אין הפרסום כ´ ובס 64642 

שבח של כל הדור זהו הרבותא וה, אבל קריעת ים סוף זהו נס שנעשה לרבים, ומתרץ מפני שהוא יחיד 64643 

רק זה מניע , הוא שמכניע ומשפיל את כל גויי הארץ, הכוח הנסתר והטמיר הזה החבוי בעם ישראל, ההוא 64644 

ואף בלעם ברך את עם , ולסגולת עמו ישראל´ שיכרעו ויפולו לכבוד ה, את האומות הגאים והתקיפים 64645 

אומה שלמה אחידה , ש הן עם לבדד ישכון כל העם"כמ, ישראל שהכיר כוחם הנפלא ואת סגולתם 64646 

 64647 .מרוממת ברוחה ובנשמתה, בתכונותיה ובסגולותיה מכל העמים

ה הבדיל והפריש את עם ישראל להיות "הקב, האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך´ וה 64648 

ולהיותך עם , לא רק יחידים אלא כל העם יכול להתרומם למעלה, שונים מעמי הארץ להיות עם סגולה 64649 

נבדלים אתם , (´ויקרא כ) י כאשר דבר לך והייתם לי סגולה והייתם לי קדושים"וברש, יךאלק´ קדוש לה 64650 



ובזה אתם , שיש בכם הכוח הנסתר להיות כל העם קדוש וסגולה, מכל העמים בדבר זה ובסגולה זו 64651 

 64652 .(אור חדש)  .מצויינים שתהיו עליון על כל העמים בכוח הנסתר הזה

 64653 

 64654 מאמר תס

 64655 .(´ט ה"שמות י) י והייתם לי סגולהועתה אם שמוע תשמעו בקול

ה "אמר לו הקב, תנו רבנן בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש 64656 

כיון שהחיה אותן באו עצמות וטפחו לו לאותו רשע שחיק טמיא , ליחזקאל לך והחיה מתים בבקעת דורא 64657 

פתח ואמר אתוהי , מחיה מתים בבקעת דורא אמרו לו חבריהם של אלו, אמר מה טיבן של אלו, על פניו 64658 

 64659 .(ב"סנהדרין צ) כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עולם

ה ליחזקאל הנביא להחיות המתים דוקא באותה שעה שהפיל נבוכדנצר את "ואפשר לבאר שציווה הקב 64660 

מסרו נפשם לכבוד כי באותה שעה שקרה הנס לאלו בעלי המדרגה ש, חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש 64661 

 64662 .הורידו את השכינה לארץ, הם המשיכו מעולם העליון אור גדול, לקדש שמו´ הבורא ית

י מסירות הנפש יצרו בריאה חדשה "ע, באותה שעה נתקדשה כל הבריאה בריח ניחוח של כבשן האש 64663 

חיות שזהו עת מתאים לה, ואז ברגע זה יש לנצל העת רצון והסיעתא דשמיא, כאילו החיו את המתים 64664 

הסגולה לביצוע מעשה מופת זה הוא כל עוד שהאויר עוד מבוסם מטל התחיה שמשכו שלושת , המתים 64665 

 64666 .הגדולים הללו במעשי קידוש השם

ויפעל פעולה של , י חנניה מישראל ועזריה"ה ליחזקאל לנצל העת רצון שנתעורר כעת ע"ולכן אמר הקב 64667 

אפשר להמשיך , ירה של קדושה וטהרה ומסירותכי כל זמן שהאור דולק והאויר רווי באו, תחית המתים 64668 

 64669 .ולעשות פעולה של תחיה

כי כאשר הושלך חנניה מישאל ועזריה , ל"ל וז"ל מפרג ז"שמח לבי שזכיתי לכוון לארי שבקדושים המהר 64670 

כ תחית המתים כאשר תבין ענין כבשן האש שהושלכו לשם אשר "וידוע כי דבר זה ג, לכבשן האש וניצולו 64671 

כי מדרגה ומעלה , ובשביל כך באותה שעה שהושלכו לכבשן האש החיה יחזקאל המתים, הוא שורף הכל 64672 

 64673 .(ב"אגדות סנהדרין צ´ חי) אחת היא כאשר הושלכו לכבשן האש וניצולו

הרי באותה שעה הוא , שאם אחד מישראל מתרומם מעל לטבע ומבקיע את יצרו, יוצא לנו מזה כלל גדול 64674 

הוא פותח את חלוני הרקיע , דול ומוריד את השכינה לתחתוניםבוקע את הרקיעים וממשיך את האור הג 64675 

אז הוא כובש דרך לרבים ומקיל את הבחירה לכל אלו שרוצים , עד שהקדושה מתפשטת בכל העולם 64676 

ד הרי השעה הזו והדור "כי כיון שנתגלה האור והס, ואפילו לקטנים שבדור, להתרומם לאותה המדרגה 64677 

הוא מתעלה והעולם , (ב"פ) ש במסילת ישרים"ומאותה המדרגה וכמ כ מאותו האור"ראויים לקבל ג, הזה 64678 

 64679 .מתעלה עמו

י משום "ור, לא עשו ישראל את העגל אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, ל"ז אמר ריב"ק דע"ובפ 64680 

נמצא שהתשובה היא בריאה , י אמר לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה ליחיד"רשב 64681 

רחוק היה התשובה מן האדם אף כי הכתוב מזהיר על , וכאשר לא היתה התשובה בעולם ,חדשה בעולם 64682 

שוב אין נחשב , אבל כאשר הראשונים פתחו שער התשובה עד שנמצא מעלה הזאת בעולם, התשובה 64683 

 64684 .(ח"י פרק י"ל תפא"מהר) שכבר נמצא התשובה בעולם כי הם פתחו פתח התשובה, בריאה חדשה

ולעיל , כאן אמר אברהם אבינו, ל"ח מוואלוזין זצ"ומקשה הגר, רהם אבינועשרה נסיונות נתנסה אב 64685 

כ מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו "י משה"עפ´ ופי? שאמר עשרה דורות מנח ועד אברהם לא אמר אבינו 64686 

לבניו אחריו המה כטבע מוטבע ובקצת יגיעה , כי כמה מדות שהצדיק טרח ויגע להשיגם, (´משלי כ) אחריו 64687 

והוא מוטבע , כמו שנראה בחוש שרבים מעמי הארץ מהיהודים מוסרים נפשם על קידוש השם, יגיעו לזה 64688 

וכן כל העשרה נסיונות היו להישיר הדרך , בנו מאברהם אבינו שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו 64689 

 64690 .(רוח חיים) ק הוא מנסיון לך לך"וכן ההתעוררות לאדם פתאום לילך לאה, לפנינו

הוא המציא את הכוח הנפלא של מסירות נפש , מסירות נפשו לדורי דורות אברהם אבינו הנציח את 64691 

, עד שיכול היה לחלוק ולהעביר ממנה לדורותיו אחריו, מסירות נפשו היתה כה מלאה ומושלמת, בעולם 64692 

אשר , ה"וזאת בעבור מעשיו של אברהם אע, ועד עתה יכולים בנקל לעבור דרך נסיונות רבים וקשים 64693 

הוא שהצית את אש הקדושה וגילה את , ומסירות הנפש´ ל את מסילת קידוש ההכשיר את הדרך וסל 64694 

 64695 .עד שכל העולם נתמלא בכוח נפלא זה של אמונה ומסירות נפש, ´אחדות הבורא ית

וכל התעוררות שתבוא לעם ישראל , שזרע גרעין טוב שהצמיח פריו לכל הדורות, ולכן נקרא אבינו 64696 

הוא יצר את ההתעוררות והעת רצון ההיא , שהכין את האור במרוצת הדורות היא מנטיעתו של אברהם 64697 

וכל מעשה שכזה מתייחס , וכל מי שרוצה יכול לשאוב מאותו מעין שאינו מתייבש לעולם, מרחפת בעולם 64698 

הרי התמסרותם , ומה שחנניה מישאל ועזריה מסרו נפשם בעבור הבורא, א"ונמשך מאותה שרשרת של א 64699 

 64700 .ות הראשונים אברהם יצחק ויעקבכבר היתה נטועה בעולם עוד מהאב



ה וכל "יעקב אבינו ע, (ט"ח י"ר ס"בר) והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו זה חנניה מישאל ועזריה 64701 

כל מעלותיו הגדולות ומעשיו , רדיפת עשו טלטוליו ונדודיו, הנסיונות שנתנסה בהם אחרי קבלת הברכות 64702 

הוא שיצר , כבש דרך לכל בעלי הנסיונות שלאחריוהוא , הכבירים נמזגו לעתיד בדורות הבאים אחריו 64703 

אם של היחיד ואם של הכלל מכוחו של יעקב , כל העקידות העתידות לבוא, אווירה של מסירות נפש 64704 

 64705 .´בכוחו סיגלו לעצמם חנניה מישאל ועזריה להשליך גופם לתוך האש למען קידוש ה, אבינו

והבל היופי זה דורו של , חן זה דורו של משהשקר ה, היא תתהלל´ שקר החן והבל היופי אשה יראת ה 64706 

ר אילעאי שהיו ששה מתכסין בטלית אחד "יהודה ב´ היא תתהלל זה דורו של ר´ אשה יראת ה, חזקיה 64707 

, גדולי עולם אלה במסירות נפשם ובמדרגתם המיוחדת של תורה ועבודה, (´סנהדרין כ) ועוסקין בתורה 64708 

הם הציתו את האור הנצחי , הדור נתבסם בריחה של תורההמשיכו והורידו קדושה על בני דורם עד שכל  64709 

 64710 .שזרח לא רק על יחידים אלא על כל הדור ההוא

גדולים אלו הציתו את האוויר באש של , נקל היה מאז לכולם להגיע שהחן והיופי העליון ישררו עליהם 64711 

כל בני דורם חיממו את האוויר עד שהאירה ההצלחה לא רק להם אלא ל, הם הורידו את השכינה, תורה 64712 

כולם נהנו והתבשמו , האור זרח והאיר גם על הבינונים והקטנים אף על עבדים ושפחות, מקטן ועד גדול 64713 

וכל יצורי הבריאה נהנים , כי כאשר השמש זורחת היא מאירה ומחממת לכולם, מאור השכינה ומזיווה 64714 

 64715 .הימנה

מכל שהשכיל לטפס לפיסגה  המשכיל ישמע וידע כי כאשר יתגלה בדורו ובתקופתו בן עליה מרומם 64716 

הוא פתח את חלונות הרקיע והכין , באותה שעה הוריד את ההצלחה ואת השכינה לארץ, רוחנית עילאה 64717 

שעת רצון וכושר שיתאמץ גם הוא , ואז המשכיל ינצל את השעה ההיא, את האווירה כולה לקדושה וטהרה 64718 

, דו התקדש הזמן ונפתח שער הקדושהעל י, שגם עליו יזרח האור ההוא שהיחיד הדליק, לטובת עלייתו 64719 

זוהי שעה נעלה ועליו לנצלה , ובנקל יוכל להשיג מה שהכין אותו יחיד, והחכם יתקרב גם הוא לאותו שער 64720 

 64721 .(אור חדש)  .בטרם יחמיצנה

 64722 

 64723 מאמר תסא

 64724 .(´ט ה"שמות י) ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה

תחילת הדרך חייבת להיות עצמית , אן שכל התחלות קשותמכ, י אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם"ופירש 64725 

וכבר נתבאר , ולכן כל התחלות קשות שהעבודה העצמית קשה מאוד, כ יקבל סייעתא דשמיא"ורק אח 64726 

אלא עוזר ומסייע למי שהתחיל בעבודה , ה אינו נותן הכל"הקב, ה נקרא מלך עוזר ומושיע ומגן"שהקב 64727 

 64728 .ין סייעתא דשמיא בודאי קשה היא מאודשכיון שאין לו עדי, ולכן ההתחלה קשה

צדיקים , ה את יצר הרע ושוחטו לפני הצדיקים ולפני הרשעים"לעתיד לבוא מביא הקב, (.ב"סוכה נ) ´בגמ 64729 

צדיקים בוכים היאך , הללו בוכים והללו בוכים, נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה 64730 

 64731 .כים היאך לא יכולנו לעבור כחוט השערהורשעים בו, יכולנו לכבוש את ההר הגבוה הזה

ת סייעתא דשמיא לאין "מקבל מאת השי, ונראה לבאר שבעת שעושה התחלה והכנה כראוי לפי כוחותיו 64732 

ומסוגל להגיע עד , יכול להתגבר על הנסיונות הקשים ביותר שעומדים בפניו´ ומכח העזר ה, שיעור 64733 

ת וגודל טובו נחשבים "מ מחסדי השי"מ, ה"ואף שבכל מעשיו מקבל כח מאת הקב, מסירות נפש ממש 64734 

ה מחשיב גודל הטבתו כאילו תשלום על המעשה הראשון שעשה לפי "כי הקב, פעולותיו למעשיו ממש 64735 

 64736 .כוחותיו

ודומים הדברים , מ עדיין זה בגדר תשלום"מ, ואף שהתשלום גדול מאוד על מקצת המעשים שהאדם עשה 64737 

ובודאי , נותן לו שכר רב עבור הטירחה הקטנה שעשה למענוש, למי שעשה טובה קטנה לעשיר גדול ונדיב 64738 

 64739 .ג שאין נותנין תמיד שכר גדול כל כך עבור מעשה זה"שהכל נחשב כתשלום אע

ונותן לו , ה מגודל טובו וחסדו נותן לאדם שכר עבור מעשה קטן שעשה"שהקב, כן הדברים אף בעינינו 64740 

ה הצדיקים בוכים משמחה היאך "ומשו, פניואפשרות לעמוד כנגד כל הנסיונות והקשיים שעומדים ב 64741 

אמנם הרשעים בוכים היאך לא , שקיבלו´ כי גברו רק מכח העזר ה, יכולנו להתגבר על הר גבוה כזה 64742 

מכל מקום הרי הכל תלוי , ואף שהקשיים שעמדו בפניו היו כהר גבוה, הצלחנו לכבוש את חוט השערה 64743 

היה מקבל סייעתא דשמיא מאת , ביכולתו להתגבר כי לו התגבר על הקושי הראשון שהיה, בחוט השערה 64744 

 64745 .ה והיה עובר וכובש אף את ההר הגבוה"הקב

 64746 (ב"י פ"מס) ל"כתב הרמח, ומעתה חייבים אנו לבדוק מה היא ההתחלה שאנו חייבים להתמודד עמה

ונמצא שהם נופלים , הולכים במרוצת הרגלם מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים 64747 

כי אנו מבולבלים בטרדות , זה מקיף הכל וזו הסיבה הראשונה לכשלון מעשינו, לי ראות אותהברעה ב 64748 

ולו היינו מתפנים , ואין לנו פנאי לשבת בנחת ולהתבונן על מעשינו ולראות מה חובתנו בעולמנו, הזמן 64749 

 64750 .כי האמת ברור לכל והרע אינו אלא שקר, מעט להתבוננות היה כל מהלך חיינו משתנה לגמרי



ודאי שמיד , ר שאלולי היו שמים לבם כמעט קט על דרכיהם"כי יודע הוא יצה, ל"היינו שהוסיף שם רמחו 64751 

ומשום כן ראשית עבודתנו חייבת להיות לעזוב את הבלבול השולט בנו , היו מתחילים להנחם ממעשיהם 64752 

עה הראשונה עיקר הנדרש מאתנו היא השמי, והיינו אם שמוע תשמעו, ולהתבונן מעט ואז נזכה לשלימות 64753 

אור יחזקאל )  .כי בהתבוננות מועטת יגיע להכרה אמיתית, מתוך ישוב הדעת ועל ידה יגיעו ליערב לכם 64754 

 64755 .(ה"ח

 64756 

 64757 מאמר תסב

 64758 .(´ט ה"שמות י) ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה

תלמידו אלעזר בן ערך ´ והיה ר, יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על חמור והיה מהלך בדרך´ ר מעשה בר"ת 64759 

אמר לו בני לא כך שניתי , אמר לו רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה, מחמר אחריו ללמוד תורה מפיו 64760 

, ל תרשני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני"א, כ היה חכם מבין מדעתו"לכם ולא במעשה מרכבה ביחיד אא 64761 

ל רבי מפני מה ירדת "א, תיוחנן בן זכאי מן החמור ונתעטף וישב על האבן תחת הזי´ ל אמור מיד ירד ר"א 64762 

ומלאכי השרת מלווין אותנו ואני , אמר לו אפשר אתה דורש מעשה מרכבה ושכינה עמנו, מן החמור 64763 

 64764 ?ארכוב על החמור

, ירדה אש מן השמים וסיבבה את כל האילנות שבשדה, אלעזר בן ערך ודרש במעשה מרכבה´ מיד פתח ר 64765 

יוחנן ´ עמד ר, וך האש ואמר ודאי הן הן מעשי מרכבהואף מלאך נענה מת, פתחו כל האילנות ואמרו שירה 64766 

אלקי ישראל אשר נתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ´ ברוך ה, בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר 64767 

אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן , כאלעזר בן ערך שנאה דורש ונאה מקיים, ולדרוש במעשה מרכבה 64768 

 64769 .ערך יצא מחלציך

אמרו אף אנו נדרוש במעשה , היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכין בדרך, ני רבי יהושעוכשנאמרו הדברים לפ 64770 

ונתקשרו שמים בעבים , ואותו היום תקופת תמוז היתה, פתח רבי יהושע ודרש במעשה מרכבה, מרכבה 64771 

 64772 .והיו מלאכי השרת מתקבצין ובאין לראות במזמוטי חתן וכלה, ונראתה כמין קשת בענן

אף אני , אשרי עיני שכך ראו, אמר אשריכם ואשרי יולדתכם, ז"דברים לפני ריבי הכהן וסיפר ה"הלך ר 64773 

טרקלין גדולין מוכנים , ונתנה עלינו בת קול מן השמים עלו לכאן, ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני 64774 

אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנים לכת שלישית של , לכם ומצעות גדולות ונאות מוצעות לכם 64775 

 64776 .(ד"חגיגה י) כתות היושבים לפני השכינה´ ג

כי כל מה שמחדשים בניו אחריו הוא , ה"א בן ערך לאאע"ז דייק מאד בדבריו לייחס כל גדלותו של ר"ריב 64777 

הוא קנה השגה זו במחיר יקר , אברהם היה הראשון שפתח את הרקיעים וגילה את אחדות הבורא, מכוחו 64778 

הקריב את נפשו ונפש בנו , ה"הושלך לכבשן האש בעבור הקב הוא, בסבל ובמאמצים שאין דוגמתם, מאוד 64779 

הצית אש בלבות בניו אחריו , זיכה את העולם ואת כל הדורות אחריו, הוריד שכינה למטה, ´כקרבן לה 64780 

 64781 .עד שהדבר נהפך לסגולתו ולטבעו של עם ישראל, ´לדורות כי ימסרו נפשם על קדושת השם ית

הלוחם , אב החכמה ואב המסירות, ע מהגרעין הראשון שזרע אברהםהבליט כי הכל נב, יוחנן בן זכאי´ ר 64782 

הוא שגילה את , שנים´ הוא הראשון שחקר אחר אלקי האמת בעודנו בן ג, ´ואחדותו ית´ הראשון לכבוד ה 64783 

, הוא הקל על בניו וזרעו אחריו שיהיו מן המבקשים, והוריד את השכינה ואת החכמה לעולם´ כבוד ה 64784 

עשה מעלות לשמים והחדיר בכל אחד , הם לחכמה האלקית ולאמונתו התמימהובמעט מאמץ יגיעו גם  64785 

 64786 .געגועים וכיסופים לאור האמת

אלעזר בן ערך ´ כבודו ומדרגתו של ר, יוחנן בן זכאי בברכתו אשר נתן בן לאברהם אבינו´ על זה כיוון ר 64787 

וד והשבח מיוחסים הכב, הוא גרם כי זרעו אחריו ילכו בדרכו שסלל וכבש, מתייחסים לאברהם אבינו 64788 

, אלעזר הוא בנו של אברהם אבינו בזכותו עלה ונתעלה´ ר, ליוצר הראשון שגילה והוריד את השכינה 64789 

 64790 .על ידו הגיע להשגה גבוהה במעלת החכמה האלקית, בזכותו זכה והצליח

´ כאשר ר, יוסי הכהן אף אנו נדרוש במעשה מרכבה´ אמר לר, יהושע´ ולכן כאשר נאמרו הדברים לפני ר 64791 

טיהר את הבריאה וביסמה באוויר מטוהר , אלעזר בן ערך דרש במעשה מרכבה הרי הוריד את השכינה 64792 

אלעזר כדי לטפס גם ´ עד שכל מי שהיה צמא לשכינה יכול לנצל את הסיעתא דשמיא שעורר ר, ומזוכך 64793 

ל את לנצ, יוסי שצריך להזדרז ולנצל את השעה הרצויה´ יהושע אמר לר´ וכאשר שמע ר, הוא ולהשיג 64794 

 64795 .להתרומם למעלה ולהתקשר אל השכינה, שעת הכושר

ומלאכי השרת שעפו באוויר , גם להם נראתה כמין קשת בענן, וכן היה שגם הם דרשו בחכמה עליונה 64796 

´ עדיין קיימים ומרחפים גם מעל ראשו של ר, אלעזר  בן ערך´ וריחפו בעולם מדרשתו ודבקותו של ר 64797 

אלעזר בן ערך שהיה ראשון שהוריד את השכינה ´ וכל זה בזכות ר, יהושע ורבי יוסי לשמוח עם השכינה 64798 

 64799 .לפניהם



ומלאכי השרת , יוחנן בן זכאי שגם להם ירדה השכינה´ יוסי הכהן וסיפר לפני ר´ מספרת שהלך ר´ הגמ 64800 

אשריכם שכיוונתם לנצל את , יוחנן הכריז אשרי יולדתכם´ ור, התקבצו לשמוע דרשתו במעשה מרכבה 64801 

ואשרי עיני שראו בגודל הצלחתכם , אלעזר בן ערך´ הסיעתא דשמיא שנוצר על ידי ר את, השעה הרצויה 64802 

 64803 .שלא החמצתם את השעה ואת העת הרצויה

זו השעה , לגלות את השעה הנפלאה ולנצלה, שזכיתם לנצל את אור העליון, אשריכם ואשרי חלקכם 64804 

גם עליו יזרח אור , ה הרצויהאשרי אדם היודע לנצל את השע, הנמשכת עוד מאז מתן תורה עד היום הזה 64805 

, גם הוא יזכה להארה היורדת ומתפשטת בכל חלל הבריאה אם לא יחמיץ את השעה הרצויה, השכינה 64806 

ואשרי לו לאדם המשכיל לנצל את האור העליון המתגלה מאותו האור הראשון שגילו אבותינו הראשונים  64807 

 64808 .(אור חדש)  .א"זיע

 64809 

 64810 מאמר תסג

 64811 .(´ט ה"שמות י) ייתם לי סגולהועתה אם שמוע תשמעו בקולי וה

ה ספר תורה "לעתיד לבוא מביא הקב, שמלאי´ דרש רבי חנינא בר פפא ואיתימא ר (.´ז ב"ע) ´אמרו בגמ 64812 

, מיד מתקבצין ובאין אומות העולם אומרים לפניו, ואומר למי שעסק בה יבוא ויטול שכרו, ומניחו בחיקו 64813 

ה שבע "מיד אומר להם הקב, כמו שעשית לישראלע כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קיבלנוה "רבש 64814 

 64815 .דתני רב יוסף עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים, מצות שקבלתם היכן קיימתם

פ שמקיימין אותן אין מקבלין עליהם "שאע, מצות שקבלו עליהן בני נח ולא קיימום עמד והתירן´ ראה ז 64816 

אלא לומר לך שאין , י הוא ככהן גדולוהתניא היה רבי מאיר אומר שאפילו נכרי ועוסק בתורה הר, שכר 64817 

דאמר רבי חנינא גדול המצווה ועושה יותר , מקבלין עליהם כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה 64818 

 64819 .כ"משאינו מצווה ועושה ע

, רואים אנו מכל הסוגיא כי עיקר החילוק בין ישראל לעמים הוא במה שהכלל ישראל מצווים ועושים 64820 

והמוכרח עושה בכל , והמחוייב בדבר מוכרח הוא לעשות, ם מתהוים מחוייביםמצבם של ישראל הוא שה 64821 

לא כן אומות העולם מצבם הוא שהם לא נעשים , האופנים והמצבים אם קל ואם קשה כי הלא מחוייב הוא 64822 

הציווי , ואי הקיום בא מחמת אי התהוות מחוייב בדבר? הלא בשבע מצוות צויתיכם והיכן קיימתם, מצווים 64823 

ה "הקב, כ עמד ויתר גוים"גם אחרי הציווי כפטורים הם וא, ב אותם ולא מכריח אותם בכלוםלא מחיי 64824 

 64825 ?ומה יתן כי אצוה אתכם, כי בין כך ובין כך אינכם מציאות של מצווים, סילק מהם את הציווי

מ אם אחד מצווה ועושה והשני אינו "מ, כי יתכן שיהיו שני מעשים שקולים ושוים, הדבר מבהיל מאוד 64826 

אמר רב יוסף בריש אמינא מאן ! הוא ההבדל בין ישראל לעמים, כבר מובדלים הם בתכלית, ווה ועושהמצ 64827 

דלא מפקדינא וקא , יהודה דאמר סומא פטור מן המצוות קא עבידנא יומא טבא לרבנן´ דאמר הלכה כר 64828 

מאן , עושהחנינא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ו´ והשתא דשמעתיה להא דאמר ר, עבידנא מצוות 64829 

 64830 .(.ק פז"ב) דכי מפקדינא אית לי אגרא טפי, יהודה עבדינא יומא טבא לרבנן´ דאמר לי אין הלכה כר

ולכאורה במצב של פטור עוד בו בחינה , נורא מאוד הענין כי הלא בעצם המעשה ממש לא היה חסר כלום 64831 

נת שלא לקבל פרס כי אם הרי זה מעשה על מ, והיא בחינה של אהבה דלא מפקדינא ועבדינא, יותר גבוהה 64832 

גדול העושה מאהבה יותר מן , (.סוטה לא) ל"וכן אמרו ז? ומה יש עוד יותר גדול מזה, ה"נחת רוח להקב 64833 

 64834 .העושה מיראה

והשלמות האמיתית אינה אלא כי , מכאן חזינן שגם בחינה היותר גדולה של אהבה עדיין לא בא לשלמותו 64835 

 64836 ש"וכמ, להיות מחוייב בדבר הוא העיקר, אינו מצווה ועושהגדול המצווה ועושה יותר ממי ש, אם המצווה

עשה מיראה שאם באת לבעוט דע שאתה ירא ואין , עשה מאהבה עשה מיראה, (´ז´ ירושלמי ברכות ט) 64837 

במצבים קשים יתכן , כי הרי באהבה עדיין אפשרות לבעוט, גם בעשה מאהבה עדיין לא מספיק, ירא מבעט 64838 

הירא אינו עוזב מקומו , שה מיראה שם בטוח כי יעמוד חזק על מצבוודוקא בע, כי יתפרק מכל המעשה 64839 

 64840 !למצווה ומחויב אין תירוצים להתפטר מוכרח הוא וחסל, בכל אופן

ה עליהם את "מלמד שכפה הקב, אמרו ויתיצבו בתחתית ההר (.שבת פח) ל"חז, זה סוד מעמד הר סיני 64841 

הנה כבר הקדימו , או שם תהא קבורתכםאם אתם מקבלים התורה מוטב ואם ל, ההר כגיגית ואמר להם 64842 

מ עדיין "מ, (שבת שם) וזכו בזה לשני כתרים על ראשם, רז שמלאכי השרת משתמשין בו, נעשה לנשמע 64843 

, והבחינה של מאהבה עדיין אינו מצווה ועושה עדיין לא מחוייב הוא, לא מספיק כי זה בחינה של מאהבה 64844 

 64845 .מחוייבים לא נעשו כי אם בהר סיני

דומם צומח חי מדבר ונפש הישראלית כמבואר בחסיד , תמיד בבריאה ישנם חמישה סוגים אומרים אנו 64846 

, וכן החי יש לו הצומח, כי גם צומח יש לו הדומם, וכל דרגה היא תוספת מעלה, (ג"אבות פ) ץ"יעב 64847 

שאם תלקח התוספת מעלה , והיה מן הראוי להיות, ונפש הישראלי יש לו גם המדבר, והמדבר יש לו החי 64848 



אלא שאם , ולבסוף הרי אנו רואים שלא כן הוא, פ על מצב הדרגה שלמטה ממנה"תשאר לכה, ל אחתשבכ 64849 

 64850 .הלא לא ישאר על מצב של צומח וגם לא של דומם, למשל תלקח מן החי דרגתו שלו

הלא לא יהיה גם , מעלת להבין ולהשכיל שהיא צורת המדבר, וכן אם תלקח ממדבר תוספת מעלה שלו 64851 

אבל אדם בלא דעת גרוע , יש לו אופן קיומו ואופן חיותו שלו, חי יש לו דרכיו ומהלכיוכי ה, בסוג של חי 64852 

הוא הענין , כן צריכים לידע כי הכלל ישראל בהתיחדם בענין אחד גדול מאוד, הוא מחי וזה פשוט מאוד 64853 

 64854 הנה אם תלקח מן ישראל הנפש, ומכאן זכו לתורה האלקית הוא נפש הישראלית, האלקי אשר חל עליהם

 64855 .כי אז גם כאומות העולם לא ישאר, הישראלית

ואפילו בדרגת , ו כל מציאותם"הנה כי אז אבדה ח, ו מישראל תורתם אשר היא נפשם באמת"אם תלקח ח 64856 

כי להבין ולהשכיל של הכלל ישראל , כ לא ישארו"אומות העולם היא דרגת צלם אלקים להבין ולהשכיל ג 64857 

 64858 .תכם אין להם כל מציאות זולת התורהכי היא חכמתכם ובינ, הוא התורה הקדושה

רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר , (´ט´ דברים ד) י"זהו ביאור מה שכתב רש 64859 

אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמיתתם תחשבו חכמים , ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך 64860 

יהיו לא ! והרי הדבר מופלא למה יחשבו כשוטים, ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים, ונבונים 64861 

 64862 !לא יהיה להם שום מצב אחר, אלא זה לא יתכן כי אם יאבדו מעלתם אשר חל עליהם? פחות מאחרים

עבוד מיראה נתהוו , וזהו אמנם פסגת השלמות שקבלו עליהם במעמד הר סיני, זכור כי נפשך היא התורה 64863 

, בבחינת ואנה מפניך אברח באין שום אפשרות להתפטר, מצווים ועושים מציאות של מחוייבים בעצם 64864 

הוא הסוד הגדול של ענין , כי היא עצמיות חייכם, אלהיכם חיים כולכם היום´ אלא ואתם הדבקים בה 64865 

 64866 !כ ודאי גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה"וע, מצווה ועושה

הא , ל עליכם ענין של מצווים ומחוייביםכי אינכם מציאות שיחו, ע"זאת תהיה התביעה וההוכחה לאוה 64867 

יבוא נמרוד , המצווה מקיים בכל המצבים אם קל ואם קשה? ראיה שבע מצוות שקבלתם היכן קיימתם 64868 

יבוא לבן ויעיד , ז לא עבד"הפיל עצמו לתוך כבשן האש ואת ע, ויעיד באברהם שעמד בפני כל הקשיים 64869 

יבוא נבוכדנצר , ד ביוסף שלא נחשד על העבירהתבוא אשת פוטיפרע ותעי, ביעקב שלא נחשד על הגזל 64870 

 64871 .ויעיד בחנניה מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלם

עובדות כאלו מעידות ודאי כי מקיימיהם מצווים , כולם עובדות של קיום אף בקשיים היותר גדולים 64872 

זה או יהודי איך , (´ב ט"ר מ"שמו)ב  או יהודי או צלו, אין כל מעכב נגדם גם באש ילכו, ומחוייבים בדבר 64873 

עומד נגד כל , הוא סוד הענין של מצווה, אין זה אלא כי אין לישראל חיים אחרים אם לא יהודי, או צלוב 64874 

 64875 .הקשיים והנסיונות

ה הקדיר עליהם חמה "וכשהקב, כ מצוה קלה יש לי וסוכה שמה לכו עשו אותה"ה אח"זה שאמר להם הקב 64876 

ואדרבה הוא , פ שפטור אינו בועט בה"ראל אעוהכלל יש, כבתקופת תמוז כל אחד ואחד בעט בסוכתו 64877 

כי ישראל הינם , הלא זה עדות ברורה בעצם החילוק בין ישראל לעמים, ז גופא שמצטער פטור"מצטער ע 64878 

ע אינכם מוכנים לזו המציאות של מצווים "ואתם אוה! ומצווים לא בועטים, חפצא של מצווים ומחוייבים 64879 

 64880 ?כ מה יתן כי אצוה אתכם"וא, ושי ונסיוןכ תיכף בועטים בפני כל ק"ע, ומחוייבים

, כל השלמות הוא בעיקר מה שנעשו מצווים מה שנעשו מחוייבים, היוצא מדברינו כי כל סוד קבלת התורה 64881 

והסימנים בכולם הוא עד כמה , ובזה כבר ישנן הרבה בחינות במדות וכמות ההתחייבות של כל אחד ואחד 64882 

ש "וכמ! בדבר לא מבקש טיבותא לנפשיה כי הרי מחוייב הוא ועוד אחת כי המחוייב, שאדם עומד בקשיים 64883 

וגריס באורייתא , ב ענוותן ושפל שייף עייל שייף ונפיק"שלחו מתם איזו בן העוה, (7סנהדרין פח) ל"חז 64884 

 64885 .תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה

א מטיב למי והמחוייב בדבר לא שייך שיבקש לו הכרת טוב כי ל, זה הבחינה הכי בדוקה כי מחוייב הוא 64886 

וזה סימן מובהק כי בן , (´ח´ אבות ב) אם למדת תורה הרבה אל תחזק טובה לעצמך כי לכך נוצרת! שהוא 64887 

אם בצדקות וחסידות הוא , יתבונן אדם ויבחן בעצמו מה המה מעשיו, ב הוא מציאות אחרת לגמרי"עוה 64888 

ד כי זהו האלף והראשית של והמרחק גדול מאו, עוסק כל היום או בחיובים פשוטים ללא כל טיבותא בדבר 64889 

 64890 .(דעת תורה)  .קבלת התורה להתהוות מצווה ועושה

 64891 

 64892 מאמר תסד

 64893 .(´ט ה"שמות י) ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה

עד שיאמין שכל דברינו ומקרינו , ה"שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו ע, (ז"ג ט"בא י) ן"כתב הרמב 64894 

אלא אם יעשה הטוב יצליחנו שכרו , עולם כלל בין ברבים ובין ביחיד כולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של 64895 

נמצא , וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו, ואם יעשה הרע יכריתנו עונשו 64896 

וכל שיוסיף חיזוק בכך הוא נקרא , שעיקר חובת האדם להשריש בקרבו יסודות האמונה שאין עוד מלבדו 64897 



ולכן מן הראוי שכל אחד יבדוק , שאינו מאמין ביסודות אלו אין לו חלק בתורת משהומי , העובד השלם 64898 

 64899 .ת"האם יש לו שייכות לאמונה בהשי, את מצבו הרוחני בענינים עיקריים אלו

ז שממנו נוכל להבין ולבחון את "ולכן ניתן לנו העוה, ז"הבחינה האמיתית היא מהסובב אותו בחיי העוה 64900 

ולכן יקל לנו בהתבונן בהם , ז קרובים אלינו מאוד"כי הרי חיי העוה, ב"י העוהמצבנו הרוחני בנוגע לחי 64901 

וכל שלא יבדוק את עצמו יוכל לבוא לידי טעות שלא , לדעת היכן אנו עומדים בנוגע לעבודתנו הרוחנית 64902 

, אמנם טועה במחשבתו וסבור כי שלם הוא, יתכן שרחוק לגמרי מהכרה האמיתית, יבחין כלל בין טוב לרע 64903 

 64904 .י בחינות וציורים אמיתיים יכול לידע מה היא מדרגתו הנכונה"ק עור

כ חייבים "וא, ענין ההתחלה הוא ענין קובע מאוד בכל מהלך חיי האדם, נמצאים אנו עתה בתחילת הזמן 64905 

ונבחון , או הקנאה והכבוד מדריכים אותנו, אנו לבחון את מצב ההתחלה שלנו האם התחלתנו ראויה ונכונה 64906 

ודאי שלא ינוח ולא , י השקעה מועטת"הנה בעת שיש תקוה לאדם לזכות בהון רק ע, ז"עוהזאת בעניני ה 64907 

וכמו באנשים המשחקים בגורל ונותנים מכספם , ישקוט וישקיע ממונו בתקוה שיזכה ואף שהתקוה קלושה 64908 

 64909 שהרי בהתחלה, כמו כן חייבים אנו להשתדל בכל כוחותינו לעשות התחלה טובה, עבור הסיכוי שמא יזכו

 64910 .זו טמון כל העתיד

ובשעת , שבשעת מילתו באו כל גדולי הדור, גבי אלישע בן אבויה (.ו"חגיגה ט´ תוס) ל"והיינו דאיתא בחז 64911 

ואמר אביו , הסעודה התחילו לעסוק בתורה וירדה אש מן השמים והיו הדברים שמחין כנתינתן מסיני 64912 

לפי שלא היתה מחשבתו לשם שמים לא ו, הואיל וכך גדול כבודה של תורה הבן הזה אני מקדישו לשמים 64913 

 64914 .נתקיימה בידו

שבעת שהראשית לא היתה ראויה יתכן שיעמול כל ימי חייו ויגיע , חזינן מהכא גודל ענין ההתחלה הטובה 64915 

ואף שכל ימי , מ סופו היה שיצא לתרבות רעה"ומ, למדרגות עליונות עד להיותו מחביריו של רבי עקיבא 64916 

ל "והיינו דאיתא בחז, מ הרע פעל את פעולתו באין מפריע"מ, ת הפסולהחייו לא הרגיש כלל בכל הראשי 64917 

מ "מ, אף שנראה בעיני האדם כאילו מצא מציאה כי יש בידו תורה, (7´מגילה ו) מצאת ולא יגעת אל תאמין 64918 

 64919 .כיון שלא באה בדרך יגיעה אין בזה כלום ואל תאמין

ל אלו חייבים לחולל מהפיכה בכל מהלך "היו דברי חז, ל חזקה ואמיתית"לו היתה אמונתנו בדברי חז 64920 

שכל שראשיתו אינה טובה אין תקוה לאחריתו וסופו יהיה , ל ברור מללו"שהרי דברי חז, מחשבתנו 64921 

שהרי הקנאה והתאוה והכבוד הם ראשיתנו ועליהם אנו , ואנו הלא ראשיתנו אינה טובה, לדראון עולם 64922 

 64923 .סומכים

כבר הועילה המחשבה הרעה , מחשבה גרועה של אביואף שהראשית היתה אינה טובה רק מתוך איזה  64924 

ודאי שהסוף , כ בשעה שהראשית כולה מבוססת ומיוסדת על הרע והשקר"עאכו, לשבש את כל אחריתו 64925 

אין זאת , ואם אנו הולכים בשויון נפש ואיננו שמים לב לזה כלל, ל"יהיה רע ומר כאחריתו של אחר רחמ 64926 

 64927 .ל הקדושים"בדברי תורה ובחז אלא שזרים ורחוקים אנו מההבנה האמיתית

ומקובל , כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, (´אבות ג) ´איתא במתני 64928 

חזינן , א לומר הריני מקבל על עצמי עול תורה"א שכל יום ויום בשעה שיקום משנתו חייב כאו"בשם הגר 64929 

כל חיי האדם רצופים , קבלת עול התורה אלא חייב להוציא בשפתיו, שלא מהניא אף מחשבה טובה 64930 

וכמעט לא ימלט מאתנו הפרעות מאיזה סוג , בסיבות וטרדות המפריעים לו להשלמת עבודתו הרוחנית 64931 

כל המקבל עליו עול תורה מעבירין , ומגלה לנו המשנה הדרך שבה נינצל מן העיכובים והטרדות, שיהיה 64932 

 64933 .לל עול דרך ארץוהמדות רעות ודאי שאף הם בכ, ממנו עול דרך ארץ

בודאי שמחובתינו להשתדל , מעתה כיון שקבלת עול התורה היא המונעת מאתנו עול מלכות ודרך ארץ 64934 

אין לתאר את גודל התועלת , וכדי לקבל עול תורה באמת חייב להכין עצמנו לכך בהכנה ראויה, בענין זה 64935 

ת אביו פסולה כבר חוללה פגם שכיון שהיתה מחשב, ל גבי אחר"שהרי נתבאר בדברי חז, שיהיה לנו בזה 64936 

ודאי שיהיה בכוחה להשפיע שיוכל להתעלות , כ מחשבה טובה בענין קבלת עול תורה"עאכו, גדול באחר 64937 

 64938 .(ה"אור יחזקאל ח)  .בתורה ויראה ללא הפרעות

 64939 

 64940 מאמר תסה

 64941 .(´ט ה"שמות י) ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה

כדי שיהיה מוכן להשגת , של אדם מלאך מלמדו התורה כולה שקודם לידתו, (.נדה לב) ´איתא בגמ 64942 

וזו המתנה שניתנה לעם ישראל במעמד הר , ולו לא היה מוטבע זאת בנפשו לא היה מסוגל לתורה, התורה 64943 

 64944 .כי תורה זה בריאה חדשה ומציאות אחרת לגמרי ורק עם ישראל זכו לה, סיני

, מדרגות בבריאה דומם צומח חי מדבר´ ע שיש דידו, חביב אדם שנברא בצלם, (´אבות ג) איתא במשנה 64945 

אלא כל אחד זה בריאה , ואין זה רק עדיפות בעלמא, וכל אחד מעלתו ודרגתו עדיפה על המדרגה הקודמת 64946 

שום שינוי בעולם לא , ואין שום אפשרות בעולם שהמדרגה הפחותה תתעלה למדרגה העליונה, חדשה 64947 



וכן , כי כל אחד זה סוג אחר לגמרי, כן בצומח רוח חייםוכן לא ית, יגרום שיהיה בדומם מעלת הצמיחה 64948 

, ומציאות המדבר היא חכמה וזה ענין צלם אלוקים, מעלת המדבר היא מציאות נוספת מעל מעלת החי 64949 

 64950 .ולעולם לא יהיה בבעל חי מציאות של חכמה

בו חכמה  ם סבר שבעל חי אין"הרמב, ידוע שנחלקו הפילוסופים אם אפשר לחנך בעל חי לשנות את טבעו 64951 

והיו חכמים שאלפו חתול שיוכל להיות מלצר בסעודה ולהגיש את , ואינו מסוגל להחליף טבעיו והרגליו 64952 

ם נטל עכבר קטן והכניסו "והרמב, ם להיות נוכח במבחן שיעשו לבעל חי"והזמינו הרמב, המאכלים 64953 

כלאו ושמו על ם את העכבר מ"הוציא הרמב, ובעת שכולם ראו שהמלצר החתול מתנהג כיאות, לקופסא 64954 

ם שעל אף כל מה שילמדו "והוכיח מזה הרמב, החתול עזב את כל תלמודו ורץ לחטוף את העבר, השולחן 64955 

 64956 .אבל טבעיו וכוחותיו אינם משתנים, את הבעל חי לא יהיה אלא חיקוי והרגל

וכשם שלא יוכל , זו מדרגה ומעלה נוספת ממדרגת צלם אלוקים, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום 64957 

כי מדרגת הבנים היא מציאות , כך לא יוכל בעל הצלם אלוקים להיות בנים למקום, בעל חי להיות מדברה 64958 

היא מתנה , התורה היא מציאות שונה לגמרי, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, אחרת ומעלה נוספת 64959 

אלוה לא יזכה תורה זה חלק אלוה וכל מי שאין בו חלק , נפרדת ומיוחדת שזכו לה ישראל בזכות האבות 64960 

אין , אבל להיות מבעלי תורה, ם יכולים ללמוד זה רק חלק החכמה שנמצא בתורה"ומה שעכו, לתורה 64961 

 64962 .ם מסוגלים בשום אופן"העכו

, ל לאומה זו אתה מבקש"א, אמר לו עקילס לאדריינוס רוצה אני להתגייר, (ב"י´ ר ל"שמו) איתא במדרש 64963 

מה נברא ביום , ה את העולם"שבהם יודע היאך ברא הקבל הקטן "א, מה ראית בהם שאתה רוצה להתגייר 64964 

ל עקילס אפילו חכם "א, ל לך ולמד תורתן ואל תימול"א, ראשון ועל מה העולם עומד ותורתן אמת 64965 

את הנקודה הפנימית של התורה אין , שבמלכותיך וזקן בן מאה שנה אינו יכול ללמוד תורתן אם אינו מל 64966 

במעמד הר סיני זכו ישראל לאור , אצלם התורה היא רק חכמה, ם מסוגלים לרכוש בשום אופן"העכו 64967 

 64968 .ם"ואור תורה אין אצל עכו, תורה

אז יש אפשרות , בשביל שבחר בנו ונהיינו בנים למקום, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו 64969 

ם הרבה כל הלומד תורה זוכה לדברי, ומבלעדי זאת אין זה תורה אלא חכמה גרידא, לנתן לנו את תורתו 64970 

ועל זה , כל אלו הם מתנות מיוחדות לישראל הלומד תורה, (´אבות ו) ולא עוד אלא שכל העולם כדאי לו 64971 

וכל זה הם , כלי שבו אפשר לזכות לכל החמדות שבעולם, נאמר חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה 64972 

 64973 .(ה"אור יחזקאל ח)  .מעלות וסגולות שניתנו רק לישראל

 64974 

 64975 מאמר תסו

 64976 .(´ט ה"שמות י) ע תשמעו בקולי והייתם לי סגולהועתה אם שמו

ל ישראל שעמדו על הר סיני "ש חז"כמ, י שעבוד מצרים יחד עם יציאת מצרים"ר נתקן ע"חטאו של אדה 64977 

מה שלא , אם עלה בידי יוצאי מצרים לתקן את החטא בשלמות, אולם דבר זה אינו מובן, פסקה זוהמתן 64978 

כי , ר קודם החטא"יך עלו למדרגה יותר גדולה מזו של אדהאבל א, עלה בידי גדולי דורות הקודמים 64979 

 64980 ?ואיך זכו יוצאי מצרים לזה, ר לא זכה לקבל תורה גם קודם שחטא"אדה

לכאורה נראה כי אכילה זו הכניסה רצון , ראוי להתבונן בענין אכילת עץ הדעת, כדי להבין שאלה זו 64981 

י "וע, היתה שכלית בתחילה לא רצוניתכי הבחירה , רצון שלא היה בו קודם האכילה, בבחירת האדם 64982 

כי שני דברים , ן נראה"אבל כאשר נעיין בדברי הרמב, האכילה נתגשמה הבחירה ונתקלקל כל העולם 64983 

, ועץ הדעת טוב ורע אמרו המפרשים כי היה פריו מוליד תאות המשגל, ל"נעשו באכילה זו עליה וירידה וז 64984 

בעבור שאמר והייתם כאלקים יודעי , ון אצלי פירושםואיננו נכ, ולכן כסו מערומיהם אחרי אכלם ממנו 64985 

 64986 .טוב ורע

וכבר אמרו , הנה כתיב ויאמר השם הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואם תאמר כחש לה הנחש 64987 

והיפה בעיני כי האדם היה עושה , נחש מרגלים ודואג האדומי, ל שלשה אמרו אמת ואבדו מן העולם"חז 64988 

ופרי האילן הזה היה מוליד , ל צבאם ואין להם במעשיהם אהבה או שנאהבטבעו כאשר יעשו השמים וכ 64989 

והנה אחרי אכלם מן העץ היתה בידו , הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או לרע 64990 

וזו מדת אלקים מצד אחד ורעה לאדם בהיות לו בה יצר , הבחירה להרע או להיטיב בין לו בין לאחרים 64991 

 64992 .כ"ותאוה ע

שנתוספה לו , ר"ה מעיד כי נתקיימו באדה"והקב, ן האלה נראה כי דברי הנחש נכונים המה"מבמדברי הר 64993 

כלומר שנתגדל כח הבחירה שלו מכפי שהיה בעת , י אכילה זו ידיעה של טוב ורע שלא היתה לו קודם"ע 64994 

גם למלאכי מעלה שרפים , כי האדם נברא במדה וגבול ככל הנבראים אשר לכולם יש גבול, יצירתו 64995 

וגם האדם במעלת הבחירה שלו היה מוגבל , כל אחד במדרגת שכלו ושלמותו, ופנים וחיות הקודשא 64996 

 64997 .ולא היה בה עד כדי אפשרות להיות דומה לבוראו, כמוהם



היינו כפי ההשגה , אבל על ידי אכילת עץ הדעת נתגדלה דעתו ובחירתו עד שאפשר היה לו להיות כאלקים 64998 

, שפירושה כפי הכרתו של אדם במדותיו של מקום, ה והלכת בדרכיוכמו שבארנו גדר המצו, שלו באלקות 64999 

 65000 .זהו צד העליה של אכילת עץ הדעת, כן החוב עליו להשתלם במדות

, האדם צריך לקבל דעת מאת נותן הדעת, י אכילה באה"כי התפתחותה של בחירה זו ע, וצד הירידה היתה 65001 

י אילן "י נברא ע"ואם קבל הדעת ע, הכמו שאנו מתפללים אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינ 65002 

 65003 .לכן אנו מבקשים חננו מאתך דעה מפיו דעת ותבונה, נתגשמה הדעת ונתגשמה הבחירה

ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו וכן , אם הרב דומה למלאך השם יבקשו תורה מפיו, (.ק יז"מו) ´איתא בגמ 65004 

אין למדין ממנו , וכל העם צריכים לופ שחכם גדול הוא "הרב שאינו הולך בדרך טובה אע, נפסק להלכה 65005 

הלא הוא אינו , לכאורה מה איכפת ליה להתלמיד מה שהרב עושה, (ו"רמ´ ד סי"יו)ב  עד שיחזור למוט 65006 

 65007 ?לומד את מעשיו אלא את תורתו

ולא , תורה הנשמעת מפי איש שאינו חי בה אינה תורת חיים, אלא אם יש חסרון בתורתו אם חסר במעשיו 65008 

, כההוא גברא דסני שומעניה, אלא אפילו מי שחסר לו חלק קטן במעשה, בה כל עיקררק מי שאינו חי  65009 

שמועה זו פוגמת את התורה , שמועה לא טובה נשמעה עליו, שגם חלק זה החסר אינו דבר ברור אלא ספק 65010 

 65011 .שהתלמיד לומד ממנו

מ "ומשני ר, רמאיר איך למד תורה מאח´ עד שהגמרא מקשה על ר, ורושם כל כך גדול עושה לימוד כזה 65012 

, ואחר כל זה אמר אליהו דאמרי במתיבתא דרקיעא שמעתא מכלהו רבנן, רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק 65013 

כי קבלת דעת צריכה להיות ממקור , (7חגיגה טו) מאיר לא אמרי משום דגמר מאחר´ ושמעתתיה דר 65014 

כלית הטהרה כמלאך פ להיות בת"צריך המתורגמן לכה, ה בעצמו"ואם אי אפשר לשמוע מפי הקב, הדעת 65015 

ואם , כ"ואם בתלמידי חכמים כך בעמי הארץ עאכו, וכל החסר בטהרה חסר בתורה הנלמד מאתו, השם 65016 

 65017 .כ"באנשים הנבראים בצלם אלקים כך בנברא אחר עאכו

בכל זאת עץ הוא , אף כי הבורא בראו כדי ללמד לאוכליו דעת, י אילן"ובכן אם אדם הראשון למד דעת ע 65018 

אף כי שמו מעיד עליו , אי אפשר שלא יגשם את הדעת המתוספת על ידו, ום במשהוואי אפשר שלא יפג 65019 

מזה שאין התינוק יודע לקרוא , ל הביאו ראיה על העץ שאכל אדם הראשון כי חיטה היה"חז, שמהותו דעת 65020 

, כ גם היום לאחר שנתקללה הבריאה פעמים אין מספר"וא, (.סנהדרין ע) אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן 65021 

זוהי התפתחותו , ולא רק אצל גדול אלא גם אצל תינוק, נמצא בדגן הכח של התפתחות הדעת עוד 65022 

 65023 .הראשונה שיודע לבטא הכרתו באביו ואמו

, מזה נוכל לשער את כח הדעת שהיה באותה חטה בשעה שהבריאה היתה בשלמותה בלי קלקול כל שהוא 65024 

ואם בעת ההיא היה אילן זה , תן נבראוכמו שאמרו לדע, השם בחכמה יסד ארץ היה נראה בכל פרט ופרט 65025 

אך כיון שמן העץ באה , מובן מאליו כמה גדול כח הדעת שנתן בו הבורא אז, מצטיין בשמו עץ הדעת 65026 

בחירה שכלית שהיתה לו בשעת , טעם חטה יש בו ונולד ממנו הרצון בבחירה, הדעת טעם של עץ נמצא בה 65027 

י "נהפכה ע, כאשר יעשו השמים וכל צבאם ,יצירתו לעשות בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדה 65028 

 65029 .שהיא רעה לאדם בהיות לו בה יצר ותאוה, האכילה מעץ הדעת לבחירה רצונית

וירידה של רצון , עליה של דעת ומדרגת הבחירה, י אכילת עץ הדעת"יוצא מזה כי שני דברים נעשו ע 65030 

התשובה , מצוות שקייםכל המעשים שעשה ה, ר כל ימיו"בשני דברים אלה חי אדה, ותאוה בבחירה 65031 

כי שני , כל אלה פעלו שני דברים עליה וירידה יחד, ל שנה"י התענית של ק"הגדולה שהגיע אליה ע 65032 

יצירה , אלא עניני יצירה המה, דברים אלה לא דברים פרטיים המה כמצוה ועבירה המזדמנים במעשה אחד 65033 

 65034 .ושניהם באותו כח הנקרא בחירה, של עליה ויצירה של ירידה

לא , וכל אשר בחר לעשות בבחירה זו היה, ר נתעלתה מצד אחד ונתקטנה מצד שני"ה של אדההבחיר 65035 

אלא בחירה של טוב בחר כל , כי לא חטא שום חטא אחר עץ הדעת כל ימיו, ר"בחירה של רע בחר אדה 65036 

 65037 .והייתם כאלקים מצד אחד יצר ותאוה מצד אחר, אך בבחירה כזו דו פרצופים לה, ימי חייו

המעלה נצחית והחסרון , י בחירה כעין זו מגדילים את צד המעלה וגם את צד החסרון"ם עמעשים הנעשי 65038 

אך כל זמן שלא נזדכך החסרון , ב"ז או בעוה"י תשובה או יסורים בעוה"אלא מזדכך והולך ע, אינו נצחי 65039 

ש אף שקיים ש, ר שום גדלות אחר החטא"אין אנו רואים על אדה, מתכסה צד המעלה ולא ניכרת עלייתו 65040 

כמו שאמרו ארבע מאה פירקי , וגם לדעה השניה קיים מצוה אחת המקפת פרקים רבים, מצוות לדעה אחת 65041 

לא נתגלתה לנו עלייתו כי , ר לא נזכר כלל בתורה"קיום המצוות של אדה, א"ז של א"היו במסכת ע 65042 

 65043 .הירידה של הבחירה כסתה הכל

ש זה ינחמנו ממעשינו מן "כמ, לק ממנואף שתיקן רק ח, כיון שבא נח ותיקן את צד הירידה שבבחירה 65044 

ר ובימי נח "כשזורעים חטים היתה מוציאה קוצים ודרדרים מקללתו של אדה, האדמה אשר אררה השם 65045 

בודאי תיקן את החטא עצמו באיזו , ואם עלה ביד נח למעט את העונש של החטא בחלק אחד, (י"רש) נחה 65046 



מה שהכשיר עצמו ואת העולם כולו לקבל שבע , יהובמדה שתיקן את צד הירידה מיד ניכר צד העל, בחינה 65047 

 65048 .מצוות

, כי הכשיר לזה כל שבעים האומות, מצד הכמות לא היתה עליה כמוה בעולם, הכשרה זו עליה לדורות היא 65049 

ה ותיקן את הירידה במדה יותר גדולה זכה "וכיון שבא אאע, כולם בני נח נקראים ובשבע מצוות חייבים 65050 

ומה שתקנו האבות במעשיהם תקנו הדורות , עוד זכה למצוה תשיעיתיעקב תיקן , למצוה שמינית 65051 

, ישראל שעמדו על סיני פסקה זוהמתן, זיכוך אחר זיכוך עד מעמד הר סיני, שאחריהם בשעבוד ויסורים 65052 

 65053 .והוכשרו לקבל תורה שלמה, אז נראה צד העליה שעלו דור אחר דור

אינה רק אצל צדיקים שכל מעשיהם רק תורה  חשיבות החיים, מזה תצא לנו השקפה חדשה על ערך החיים 65054 

ל אפילו ריקנין שבך "ש חז"גם אצלם חשובים הם כמ, אלא גם רשעים שרוב מעשיהם עבירות, ומצוות 65055 

עבירה , מצוות ועבירות אצל אדם אחד אין אחת מבטלת את השניה, (.ז"סנהדרין ל) מלאין מצות כרמון 65056 

האדם מתעלה מכל דבר טוב , ור אבל הוא נמצאטמון הוא הא, מכבה מצוה אבל אינה עוקרת אותה 65057 

 65058 .שעושה

גדול הוא , כל מצוה קטנה וגדולה מגדילה את מדת עלייתו, עליה זו מתגברת והולכת בפנימיות לב האדם 65059 

יורד , ואילו בחיצוניותו נראה ההיפך מתקטן הוא מכל עבירה קלה שהוא עושה, נעשה אבל רק בפנימיותו 65060 

והכיסוי הולך , מכוסה הוא באבק של עבירות, המצוות לא נראה בו הוא ירידה אחר ירידה עד שאור 65061 

 65062 .עד שאינם ניכרים כמעט אותם הדברים הטובים שיש בו, ומתעבה הולך ומתגבר

, (ו"ט´ ת א"שע) אז תתעורר זכות המצוה ויאיר נרה, עתידות הן המעלות להתגלות כשיעשה תשובה 65063 

אלא הגדלות של כל הדברים הטובים , שובה לבדלא גדלות של ת, העליה תהיה ניכרת הגדלות תיראה 65064 

יסורים אלה אחר , י יסורים כי גם המה ממרקים עוונותיו של אדם"וכן ע, שעשה כשהיה עוד רשע גמור 65065 

כי , מגלים המה את מעלת האדם ועלייתו וזוכה לחיי נצח, ב"ז או בעוה"שהשלימו את הזיכוך שלהם בעוה 65066 

ורדים לגיהנם עולים ונכנסים לגן עדן לנצח נצחים בשביל המצוות וכל הי, ועבירה זמנית, כל מצוה נצחית 65067 

 65068 .שעשו

דבר הנמסר מאבות לבנים , גדלות זו הטמונה בפנימיות לב האדם גם בעודנו רשע דבר של מציאות הוא 65069 

דבר הנמנע בדרך הטבע כי , ובכן יקרה לפעמים שגם מרשעים יצא צדיק, וגם מדורות לדורות שאחריהם 65070 

ויש אפשרות לבן לבחור , אלא שהצד הטוב שברשע נמסר לבניו יחד עם הרע שבו, אנולד ונשתרש בחט 65071 

כי , כי הצד הנראה הוא הרע אבל אפשרות של טוב יש, גם בדרך טובה אך תעלה לו דרך זו בקושי 65072 

 65073 .כ טובה היא"פנימיותו של האב ג

רות אלה אף שהיו דו, עשרה דורות שהיו מאדם עד נח לא נבראו לריק, וכן הוא הדבר בנוגע לדורות 65074 

האם לא אהבו את שכניהם ? האם לא אמרו לאיש שלום מימיהם, רשעים גם דברים טובים היו אצלם 65075 

ואהבת רעים כזו כבר , רק שנאו את האנשים שבאו מחוץ, גם אנשי סדום אהבו את שכניהם? וקרוביהם 65076 

, מבניהם לדור אחראושר הנמסר מאבות לבנים ו, אושר שאי אפשר להכחידו לגמרי, אושר נצחי יש בה 65077 

רק , היתה בה אמונה בבורא העולם ומנהיגו, ם שגם העבודה זרה של דור אנוש"כ לפי דברי הרמב"וכש 65078 

 65079 .(א"א ה"ם פ"עכו´ הל) חשבו כי רצון השם הוא לכבד את שלוחיו

אך טעו בדרכי , ´אמונה שלמה ורצון כביר לכבד את שמו ית, טעות היתה אצלם אבל אמונה היתה בהם 65080 

רשעים כאלה האם לא הורישו לבניהם יסודי אמונה ושאיפה לכבוד , בשביל זה נקראו רשעיםהכבוד ו 65081 

ונתחייב בשבע , ר"ירושה כזו הלכה ונתוספה מדור לדור עד שיצא ממנה נח שעלה על מדרגת אדה? השם 65082 

 65083 .מצוות לו ולכל הדורות הבאים אחריו

אבל יחד עם זה היו עולים , באיןדורות שהיו מכעיסין ו, וכן היה בעשרת הדורות מנח עד אברהם 65084 

וחלק מהם כבר למדו בבית מדרשם , ע גדורין בעריות"כמו שאמרו מן המבול היו אוה, ומשלימים עצמם 65085 

אף כי הרבה רשע מסרו דורות אלה , מירושה כזאת אפשר היה לאברהם לבוא בעולם, של שם ועבר 65086 

בחר את הטוב שברע מהדורות שקדמו , ה ובחר בצדק"בא אאע, אבל גם הצדק לא נפסק בימיהם, לבניהם 65087 

 65088 .שמים וארץ ולהיות מרכבה לשכינה´ ועלה עליהם להקנות לה, לו

, כל אחד מהאבות נטע יסוד חדש בגדלות ישראל, מאבות העולם האלה נחלו עם ישראל ירושה שאין כמוה 65089 

מכל הנהגה  ,קנין שהלך והתפתח הלך ונתגדל מכל מצוה שעשו, יסודות אלה נעשו קנין עצמי לעם ישראל 65090 

י "אך אחר שזיככו עצמם מהן ע, רק מכוסה היה בשביל העבירות של הדורות בעבר ובהווה, טובה שנהגו 65091 

עד שהשיגו מעלת הנבואה באופן היותר , נתגלתה מעלתם בתור מאמינים בני מאמינים, תשובה ושעבוד 65092 

תקנו גם את החטא , וכיון שבאו למדרגה כזו טהרו את עצמם יותר ויותר עד שפסקה זוהמתן, גדול 65093 

, כי היתה אצלם ירושת העליה של אלפיים שנה, ר קודם החטא"ועלו למדרגה גבוהה משל אדה, הראשון 65094 

 65095 .(תורת אברהם)  .אשר בתוכן אנו מוצאים הצדיקים היותר גדולים עם אבותינו הקדושים

 65096 



 65097 מאמר תסז

 65098 .(´ט ה"שמות י) ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה

, התורה קדמה למעשה בראשית, (ב"א ע"זהר שמות קס)א  לנו אסתכל באורייתא וברא עלמל גילו "חז 65099 

וכדי שיצא רצונו יתברך מבכח לבפועל ברא את העולם עם כל הגלגלים , ורצונו של הבורא גילוי כבודו 65100 

נמצא שהתורה הוא הבכח של גילוי , ומכל אלה יוצא גילוי כבודו יתברך כפי שכתוב בתורה, והמלאכים 65101 

, בעולם´ כפי השיעור שאדם מגלה כבוד ה, והעולם שנברא לפיו הוא הבפועל שבו מתגלה כבודו, בודוכ 65102 

 65103 .כך מדת קירבתו אל התכלית שלשמה נועדה הבריאה

, (7ח"שבת פ) ה מה לילוד אשה בינינו"אמרו מלאכי השרת לפני הקב, ל בשעה שעלה משה למרום"אריב 65104 

עם , על ילוד אשה בן עולם הגשמי מה לו בעולם עליון הימנותמהים הם , המלאכים מעולמנו עולם העשיה 65105 

מכל מקום אדם , כל ההזדככות של משה רבינו ועם כל התעלותו לדרגת לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי 65106 

 65107 .הוא ומה לילוד אשה בינינו

אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם , אמר להן לקבל תורה בא 65108 

המלאכים אינם , מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם 65109 

 65110 .אי אפשר להם לחטוא מגודל הברירות, בעלי בחירה כשהם בעולמם ששם האור גדול

אשר יש בו בכח לעשות מעשה שלא כרצונו , לעומת אותו אור מופרך הוא האדם מצד היותו בעל בחירה 65111 

ועל כרחך שקטרוגם של , כי זה שעושה כן הלא הוא רשע, רק אדם שבפועל בוחר ברעולא , יתברך 65112 

מאחר שהוא עומד , ומכל מקום מאחר שבכחו לעשות גם רע, המלאכים הוא על אדם שאמנם בוחר בטוב 65113 

 65114 .מצד זה לבד היה בדין שיהיה האדם משולל מקבלת התורה, ובוחר בין שני צדדים

וכמה , כמה מוטל עלינו לדעת לתת כבוד לכל בן תורה, דם בפותחו גמראכמה אימה ופחד חייבים לאפוף א 65115 

, כמה היינו מרגישים רגש כבוד בפני תלמיד חכם מהדור הזה, עלינו לכבד תלמיד חכם אם היינו ראויים 65116 

הלא בהזכירנו שמם היה ,  ולמעלה מהם תנאים ואמוראים, כמה מגדול הדור ומי מדבר מהדורות הקודמים 65117 

 65118 .מגדולתם וקדושתםלנו להזדעזע 

ל היה "והוא ז, אשר פעם הגיע לישיבה ספר חדש, ל"ברוך בר זצ´ ר ראש הישיבה ר"נזכר אני במו 65119 

בהקדמת אותו ספר היה כתוב ! ולפתע זעק חוצפה, (די טוב די טוב) מסתכל בו ואומר גאנץ גוט גאנץ גוט 65120 

? ם"מי יודע כלל מי היה הרמב? ם"מי הוא זה אשר יכול ליתן כבוד לרמב, ם"שהוא מוקדש לכבוד הרמב 65121 

והוא העיד על אביו שהוא שייך לעולם , אמות ללא תורה´ קיימת עדות שלא הלך ד (רבינו חיים) על רבי 65122 

 65123 .א"חיים על רבו הגר´ וצא וראה מה שכתב ר, ין´חיים מוולוז´ ולמעלה למעלה עד ר, אחר

הייתי חי שנות מתושלח הייתי  אם, א אם היה יכול להיות כהראשונים ענה להם"וכאשר שאלו את הגר 65124 

והלא כמה פסוקים נאמרו , ה"והמשיך וכי תשאלו אם כן איך יש בידינו ליתן כבוד להקב, ן"אולי כהרמב 65125 

והעמיד את הבריאה באופן זה שיהיה , ה ציוה עלינו ליתן לו כבוד"שאני התם שהקב, ליתן כבוד למקום 65126 

וחזר על זה כמה , בוד די לי שזכיתי לשמש את רביאבל כלום בנו הכח ליתן כ, באפשרותנו ליתן לו כבוד 65127 

 65128 .כי היה זה אצלו שיעור בהשקפה, פעמים במשך אותו שבוע

אם היינו קולטים את , כיצד אפשר לפגוע בכבוד התורה ולהורידה לאדם, המלאכים טענו וטענתם טענה 65129 

ימי חייו בתורה  ואשר זוכה למלא את כל, כלום היה לנו השגה בגדולתו של מי שנשאר בתורה, הטענה 65130 

וגם , כל ימי חיי´ אותה אבקש שבתי בבית ה´ אחת שאלתי מאת ה, (ז"תהלים כ) כפי שהתפלל דוד המלך 65131 

 65132 .מי שלא זכה על כל פנים שאיפתו והשקפתו יהיו תורה

אם , כביכול אמר לו למשה כל קבלת התורה עומדת ותלויה בזה, ה למשה החזר להן תשובה"אמר לו הקב 65133 

וכשם שנהג דבר זה בשעתו כן הוא נוהג עד , מוטב ואם לאו אי אפשר לכם לקבל תורה תחזיר להן תשובה 65134 

עומדת טענת , ומי שאינו חש את הכבוד הראוי בפני התורה, מי שיודע להחזיר תשובה זוכה ומקבל, היום 65135 

ואף כי כיום אנו עומדים לאחר קבלת , וחוצצת בעדו מלקבל את התורה, המלאכים מה אנוש כי תזכרנו 65136 

אבל בנוגע לקבלת התורה הפרטית של כל אחד , היינו רק קבלת התורה הכללית של כלל ישראל, ורההת 65137 

 65138 .עדיין זקוקים להיות ראויים לקבלה, מישראל

כאן , אמר לו אחוז בכסא כבודי, אמר לפניו רבונו של עולם מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם 65139 

וקצה ענינו המתאים , רא על פי קבלה כסא הכבודע למשה שקבלת התורה תלוי בענין הנק"מגלה רבש 65140 

, כלומר הרי בתחילה כשעלתה לפניו במחשבה לברוא עולם, להשגתנו היא מדרגה הנקראת רצון הבורא 65141 

ומזה מוכח , ואף על פי כן ברא את הבריאה ואת האדם עם כל חולשותיו, כבר ידע את חולשותיו של אדם 65142 

ומכח , וזהו כסא הכבוד שהוא התוכן של הבריאה, לו תיקון שהאדם עם כל שפלותו ופחיתותו בהכרח שיש 65143 

 65144 .זה בידו של משה להחזיר תשובה למלאכים

אלקיך אשר הוצאתיך מארץ ´ אנכי ה, אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה 65145 

´ ה ה"מיד הודו לו להקב, תורה למה תהא לכם, לפרעה השתעבדתם, אמר להן למצרים ירדתם, מצרים 65146 



אף מלאך המות מסר לו את , מיד כל אחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר, אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ 65147 

 65148 .הקטורת ויכפר על העם

ומשה גילה להם את גילוי כבודו יתברך בעולם הבחירה , המלאכים למדו את התורה בלימוד של מלאכים 65149 

דוקא בעולם זה בהתרוממו , כבודו יתברך אשר הקידוש השם הגדול ביותר הוא גילוי, הבא על ידי התורה 65150 

מיד כל אחד נעשה , ולאחר שנתבאר להם שחסרונו של אדם הוא מעלתו, מעומק פחיתותו לפסגת מעלתו 65151 

אף מלאך המות מסר לו , כי כל הבריאה גם המלאכים משמשים רק לתכלית זה, לו אוהב ומסר לו דבר 65152 

 65153 .כי גם מלאך המות אין רצונו לנצח את האדם, דבר

הרי שלאחר שכבר נברא אדם ולאחר , דנו שעם כל טענותיהם של מלאכים אודות פחיתותו של אדםלמ 65154 

מי שמקבל באופן זה את , הרי אדרבא מפאת גודל פחיתותו גודל הגילוי, שכבר קיים עולם הבחירה 65155 

 65156 נמצא, ומיגע עצמו על התורה וקיום המצוות, ה"וחרף כל החומר הוא מתדבק בתורה ומתדבק בקב, התורה

מי יתן טהור , (ריש חוקת) ר"ש במדר"וכמ, שכל הסיבות המביאות לפחיתותו מביא מאידך לכבוד שמים 65157 

העולם , ישראל מאומות, מרדכי משמעי, יאשיה מאמון, חזקיה מאחז, כגון אברהם מתרח, מטמא לא אחד 65158 

 65159 .ז"ב תלוי בגילוי הכבוד בעוה"כל העוה, ז"הבא מעוה

כמה , היינו ההתקשרות בגילוי כבודו באמצעות התורה בכח מעשינו, זכינו להבין ענינה של קבלת התורה 65160 

כשאדם אומר , ל אמר"ברוך בר זצ´ ר ראש הישיבה ר"מו, ה על שזכינו לזה"יש לנו לשמוח ולהודות לקב 65161 

ה "הרי הקב, הלא איני גוי הלא יש לי חלק בתורה, שלא עשני גוי היה עליו לצאת במחול על מה שהנני 65162 

אשרנו מה טוב , וכל שאלה נפתור רק אצל התורה, נצל זאת נתדבק בתורה כי הם חיינוהבה נ, לומד עמדי 65163 

 65164 .(מערכי לב)  .חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו

 65165 

 65166 מאמר תסח

 65167 .(´ט ה"שמות י) ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה

ל נתתיה "א? רה היכן היאע תו"בא שטן ואמר לפניו רבש, ה"ל בשעה שירד משה מלפני הקב"אמר ריב 65168 

, ל אין עמדי"הלך אצל ים א, ל אלוקים הבין דרכה"א? הלך אצל הארץ אמר לה תורה היכן היא, לארץ 65169 

ל לך אצל בן "א, ה חפשתיה בכל הארץ ולא מצאתיה"חזר ואמר לפני הקב, ל אין בי"הלך אצל תהום א 65170 

ה "ל וכי מה אני שנתן לי הקב"א? ה היכן היא"הלך אצל משה ואמר ליה תורה שנתן לך הקב, עמרם 65171 

ע חמדה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום "אמר לפניו רבש, ה למשה בדאי אתה"ל הקב"א, תורה 65172 

זכרו תורת משה ´ שנא, ה למשה הואיל ומיעטת עצמך תקרא על שמך"ל הקב"א? אני אחזיק טובה לעצמי 65173 

 65174 .(ט"שבת פ) עבדי

והיה העולם תהו ובהו , התורה השתיק עליונים ותחתונים ה את"בשעה שנתן הקב, אריה שאג מי לא יירא 65175 

שרפים לא אמרו , אופנים לא עפו, שור לא געה, עוף לא פרח, ציפור לא צווח, כאילו לא היה בריה בעולם 65176 

קול , אלוקיך´ ויצא הקול אנוכי ה, אלא העולם שותק ומחריש, הבריות לא דיברו, הים לא נזדעזע, קדוש 65177 

 65178 .(ט"ר כ"שמו) קולו לישראל פלא פלאיםגדול ולא יסף והראה ב

כיוון ששמעו בבליים את הקולות , ה ליתן תורה לישראל הרעיש את העולם כולו על יושביו"כשנגלה הקב 65179 

אמר להם והלא כבר נאמר , אמרו כמדומים אנחנו שהמקום מאבד את עולמו, נתקבצו כולם אצל בלעם 65180 

ולא , עוז לעמו יתן ואין עוז אלא תורה´ אמר להם ה ?אמרו לו הקול הזה מהו, ולא יהיה עוד המים למבול 65181 

 65182 ב אלף מרכבות ירדו עמו"וכ, לשון עברי רומי ערבי ארמי, בלשון אחד נגלה אלא בארבע לשונות

 65183 .(ב"תנחומא צו י)

איך לא ראה את ? אם כן איך יתכן שהשטן לא ידע ולא שמע את הקולות והברקים המרעישים את העולם 65184 

איך אפשר להיות סומא וחרש ? מלך העולם בכל היקום כדי ליתן תורה לישראלהאור המבהיק בהתגלות  65185 

הבבליים וכל האומות יודעים ושומעים את , בשעה שדרי מעלה ודרי מטה מזדעזעים לקול התגלות 65186 

 65187 .ובלעם מודיע להם סוד הקולות של מתן תורה, הקולות

? המתרחש וישאל תורה היכן היא כלום לא ידע מן, ואילו השטן המשוטט בעולם ומצוי בין דרי מעלה 65188 

ל דאמרינן במדרש שטרדו "וי? ת וכי שטן לא היה יודע מתן תורה"וא, וזוהי בעצם קושיית התוספות שם 65189 

יום בעגל אתה נותן ´ שלא יקטרג לומר אומה שעתידה לחטוא בסוף מ, ה לשטן בשעת מתן תורה"הקב 65190 

תושיה שנתנה בחשאי מפני , (ו"הדרין כסנ) ואמרינן נמי, הוא שטן הוא מלאך המות, להם את התורה 65191 

 65192 .השטן

אינו שומע , ואילו השטן נמצא בשמי השמים, האור קורן על פני כל הברואים עולמות עליונים ותחתונים 65193 

כי , מציאות תכונתו הרעה מטרידתו, ה הטריד אותו שלא יקטרג"הקב, ואינו מבחין כלום בנעשה מסביבו 65194 

לראות את האור הגדול ולשמוע את קול הנצח החבוי בהתגלות  מעצם טבעו איננו מוכשר ואיננו מסוגל 65195 



ובו בזמן שהאור שולט בכל העולם אין הוא , עומד הוא בתוך מעגל האור אך חומר יצירתו חשוך, התורה 65196 

 65197 .מגיע אליו

כאשר , מבהיק וזורח בעולם ואינו מגיע אליו´ אם אור ה, מכל זה צריך האדם להתעורר ולהתבונן בנפשו 65198 

סימן הוא שלא הכשיר את עצמו לקלוט את , ף ורומז לו להתדבק בו והאדם אינו חש בכךמרח´ אור ה 65199 

הוא אינו קולט את האור משום שלא , ´לבו אטום כליו אינם טהורים שיחול עליהם אור ה, האור העליון 65200 

, אחרי שכבר ירד משה ותורתו בידו, תורה לישראל´ ושוב יש לשאול אחר שכבר נתן ה, הכשיר את נפשו 65201 

ומה , הלא כבר לאחר המעשה כבר קיבלו עם ישראל את התורה? ה מענין עתה את השטן תורה היכן היאמ 65202 

 65203 ?יכול כבר עתה לקטרג על בני ישראל

היינו האם ניכר על בני ? בשאלו תורה שנתת לישראל היכן היא, אך השטן מצא לו גם כעת עילה לקטרג 65204 

ליישר , כדי לצרף את הבריות ולתקן את הנפש והלא כל מטרת נתינתה היתה? ישראל שקיבלו את התורה 65205 

כלום קנאה , ה למלאכים אשר ביקשו תנה הודך על השמים"ומטעם זה השיב הקב, את המידות ולזכך אותן 65206 

לזיכוך נפשם ולטיהור מדותיהם ולהעלאתם לדרגה , התורה מתאימה לקרוצים מחומר, ושנאה יש בכם 65207 

 65208 .יותר גבוהה וגדולה מן המלאכים

היכן מוצאים אנו צורתם דומה לצורה ? א השטן וטוען ומקטרג היכן ניכרת בהם ההתגלותעתה בא איפו 65209 

מה קרה לאותו רז ? היכן אותה אמירה נעשה ונשמע, היכן הבטחתם שהבטיחו בקבלת התורה, של תורה 65210 

 65211 ?והיכן הוא האור שצריך להיות רישומו ניכר על פניהם, אשר הפליא אף את העליונים

, ה צריכה היתה להביא אותם לידי עליה כזאת שהשפעתם תהא ניכרת בבריאה כולהזאת ועוד קבלת התור 65212 

אם האדם שולט , (´פרק א) ש במסילת ישרים"כמ, שעקבותיה יהיו טבועים בבריאה ובכל הנבראים 65213 

מתטהרים , אף הדומם הצומח והחי מתעלים, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו, בעצמו ונדבק בבוראו 65214 

 65215 .ר הטוב והצח שיצר עם ישראל מקבלי התורהומתבשמים מאווי

י "האם נזדככה והתעלתה ע, ולכן בא השטן גם אל הים ואל התהום לראות האם הבריאה נשתנתה לטובה 65216 

וכאן בא השטן וטען , חיפש בכל אלה אם ניכרת בהם ההתעלות הדרושה? עם ישראל שקיבל את התורה 65217 

, ם באמת קיבלו ישראל את התורה והתעלו הימנהא, הן חיפשתיה בכל הארץ ולא מצאתיה, ה"לפני הקב 65218 

 65219 ?צריכה להיות ניכרת ההתעלות בכל הבריאה כולה

ה אמר לו לילך אצלו ובו ימצא את כל הדרגות "שהקב, השטן הרחיק לכת לקטרג על משה בן עמרם 65220 

 65221 לפום דרגתו של משה ולפי, אולם השטן גם כלפיו התריס תורה היכן היא, וההשגות שניתנו במתן תורה

שהרי גם משה לא נתעלה כפי תכנית הצורה , מעלותיו הרי גם התעלות נפשו צריכה להיות יותר מעולה 65222 

וכל שכן , עלייתו של משה צריכה היתה לסחוף את העולם כולו לעליה נכונה ולתיקון, העליונה שבתורה 65223 

 65224 ?ותורה היכן היא, שצריכה להשפיע על עם ישראל

רחוק אני , ה תורה"כי מה אני שנתן לי הקב, דה לטענותיוומשה רבינו משיב לשטן שכאילו הוא מו 65225 

חסר לי הרבה להשיג את , אור התורה עדיין לא חדר אצלי כפי אורה וזיווה בעליונים, מפנימיות התורה 65226 

ה אמר "והקב, ואם אמנם קבלתי את התורה הרי רק את הנגלה שבה ולא את הנסתר, פנימיות התורה 65227 

ואני מעיד עליך שהיא תורתך צורתך ופנימיותך , עליך בשלימות אור התורה ניכר, למשה בדאי אתה 65228 

 65229 .א שם"עיין מהרש, מעידות כי אתה והתורה מתאימים זה לזה

שעליהם לסתום את פי המסטין שלא לקטרג ולומר תורה , מכאן שכל אדם בישראל ומכל שכן בני תורה 65230 

האם חכמת ? יך לגובה הכרתךהאם מתאימים מעש, כלומר איפה ניכרת עליך השפעת התורה? היכן היא 65231 

 65232 ?נקרא עליך´ התורה וצורתה העליונה עיצבו את צורתך ודמותך שהכל יצביעו עליך ששם ה

, עליהם הכריז והתחייב כאשר נגלה עליו אור ממרומים, תובעים את התלמיד חכם על ההכרזות הנלהבות 65233 

הטובות והמוסריות  היכן הן המידות? העשתה רושם בנפשו? האם חדרה אליו האורה הגדולה הזו 65234 

, בן תורה חייב תמיד לחשוש שלא תשתנה צורתו העליונה? שצריכות להטביע רישומן על הבריאה כולה 65235 

מאוד , צריך שיהא ראוי לתואר של תלמיד חכם שהוא נושא עליו? שלא יתבעו מנפשו תורה היכן היא 65236 

א יעמוד בפני התביעה תורה ול, את האורות שהאירו לו מן השמים, יזהר שלא יקלקל את צורתו העליונה 65237 

 65238 .(אור חדש)  ?היכן היא

 65239 

 65240 מאמר תסט

 65241 .(´ט ה"שמות י) ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה

שעבדו החומר לשכל , ל ולשאר בניו וציוה להם"ל באגרת המוסר כתב לבנו רבי אברהם ז"ם ז"הרמב 65242 

ם את היסוד "א קצרה זו קבע הרמבבפיסק, ל"כי שעבודו הוא חרותכם בזה ובבא עכ, כלומר הגוף לנפש 65243 

כי המושג החירות אינו להיות בן חורין וחפשי לעשות ככל אשר , ל"של הדברים שאנו למדים מדבריו ז 65244 



ונותן עליו עול , אלא אדרבה בן חורין הוא רק זה שהוא משעבד את גופו בתכלית השעבוד, עולה על לבו 65245 

 65246 .הנפש ובלעדה לא ירים את ידו ואת רגלו והוא משועבד שיעשה אך כרצון, קשה על כל צעד ושעל

הם הדברים אשר נצטוה משה רבינו לדבר אל בני ישראל שנאמר בהם אלה , ל מפורשים בתורה"דבריו ז 65247 

כי על זה הלא , ´אין הכוונה שלא יפחות ולא יוסיף על דבר ה, ל לא פחות ולא יותר"ופירשו חז, הדברים 65248 

אלא שגם זה ילמד משה רבינו את , את משה בכך´ ית´ וד הוחלילה שיחש, אליו´ כבר מצווה בכל דבר ה 65249 

, ה את מעלתם של ישראל ואת אהבתו אותם"ובהם גילה הקב, שהדברים האלה הכל כלול בהם, ישראל 65250 

 65251 ?ומה הם הדברים, ועליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע

ר "ויק) ל"דוש ואזואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי ק, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ 65252 

בלוים והיו לי , בכהנים וכהנו לי, ב"ז ולא לעוה"בכל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם לא בעוה, (ב"פ 65253 

כלומר רק לי , ובמה זוכים למעלה זו על ידי כי לי בני ישראל עבדים, בישראל כי לי בני ישראל, הלוים 65254 

, אלא שאינם משועבדים גם לגופם, םולא רק שאין שעבוד אחרים עליה, ´ולא לאחר כלל עבדים רק לה 65255 

 65256 .הוא הזוכה למעלת והייתם לי סגולה, ורק זה שהשכל שלו מושל על גופו ומנהיגו כרצונו

אף , כן אין שעבוד הנפש תלוי בשעבוד הגוף לאחרים, וכמו שאין חירות הנפש תלויה בחירות הגוף 65257 

ומפני זה נתאוו כל , ב"שובה הת´ ט מהל"ל בפ"ם ז"ש הרמב"וכמ, ששעבוד הגוף מפריע לחירות הנפש 65258 

כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה , ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח 65259 

מ אין זה מוכרח שיהיה תלוי "מ, ב"וימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה כדי שיזכו לחיי העוה, ובמצוות כהוגן 65260 

´ וה´ כ היו תמיד עם ה"אעפ, שעבדו עבודת פרך ל שגם במצרים היו כאלה"שהרי מצינו בדברי חז, זה בזה 65261 

 65262 .´ועשה עמהם נסים ונפלאות שאינם זוכים להם אלא העומדים לפני ה, היה עמם

בכל לבם ובכל נפשם עד ´ והיו עבדים נאמנים לה, כאנוסים במחתרת´ וגם בגלות היו רבים שעבדו את ה 65263 

וביחוד , הנלחמים למחות כל זכר של דתוכן גם בדורנו תחת יד הצוררים הכופרים ו, מסירות נפש ממש 65264 

בכל זאת היו קיבוצים , ועונשם היותר קל על כל עבירה קלה הוא עונש מות, דת התורה ושמירת המצוות 65265 

לארצות אחרות וגם לארצנו ´ והרבה מהם הושיע ה, בכל לבבם עשרות שנים´ שלמים שעבדו את ה 65266 

 65267 .י נסיונותיהם הקשים ועשו חיל"לו הרבה עועוד ע, ונשארו שלומי אמוני ישראל כאשר היו, הקדושה

כי יש גיבורי כח המתגברים על כך בכח , הרי שאין הכרח ששעבוד הגוף לאחרים יפריע לחרות הנפש 65268 

ומי , אבל חירות הגוף היא מפריע בהכרח גמור, אמונתם ורוחם שהם שואפים מרוחה של התורה הקדושה 65269 

כי הנפש תהיה משועבדת , הנפש וודאי שלא יזכה לכךשבוחר בחירות הגוף העומד בניגוד גמור לחירות  65270 

וזוהי צוואת , כי נפש כזו סופה לאבדון וכליון חלילה, ואוי לה לנפש המשועבדת לגוף, שעבוד גמור לגוף 65271 

דליות )  .כי שעבודו הוא חירותכם בזה ובבא, שעבדו החומר לשכל כלומר הגוף לנפש, ל"ם ז"הרמב 65272 

 65273 .(יחזקאל

 65274 

 65275 מאמר תע

 65276 .(´ט ו"י) ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר ואתם תהיו לי

וכמו שיהיה לעתיד לבוא באמרו והיה הנשאר בציון , וביאר הספורנו ענין קדוש בלתי נפסדים קיימים לעד 65277 

, במתן תורה לתת לישראל כל הטוב העתיד´ כך היתה כוונת האל ית, והנותר בירושלים קדוש יאמר לו 65278 

 65279 .מה קדוש לעולם קיים אף הם לעולם קיימים, ש בפרק חלק"ד וכמוהיינו שיהיו קיימים לע

ן ענין "כמו שביאר הרמב, מוחזקים אנו בהבנת המושג קדושה שהוא בגדר של רחוק מחיים חומריים 65280 

י הנהגה של קדושה "שכן ע, אולם אליבא דאמת שני ההסברים משלימים זה את זה, הכתוב קדושים תהיו 65281 

שהרי ענין המות הוא ההעדר הבא כתוצאה של ! כה האדם לחיי נצחיותוהתנשאות מעל דרכי החומר זו 65282 

י הנהגה של קדושה מתקיים בו באדם ענין קדוש בלתי נפסד קיים "ולכך בהיפוך ע, הנהגה חומרית וגופנית 65283 

 65284 .לעד

´ י לימוד התורה הכרת ה"חיי השכל וחיי החכמה ע, ומכאן חובת האדם להחיות ולעורר את חיי הרוח 65285 

ש צדיקים יושבים "דמ, תשובה´ ח מהל"ם בפ"ש הרמב"וכמ, ה יזכה לחיי נצח לחיי עולם הבאובז, ויראתו 65286 

ובעבורה הם זוכים לחיי , היינו הדעה שרכשו בחייהם אשר היא להם כעטרה, ועטרותיהם בראשיהם 65287 

בו ו, (7א"כתובות קי) והוא ענין המבואר, ´ל שמשיגים עוד ועוד בידיעת ה"ר, ב ונהנים מזיו השכינה"עוה 65288 

ופירושו , אלא הדבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם, תדבק וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה 65289 

שבעבורה זוכה האדם להיות דבוק בשכינה , של דבר כי הדבקות בחכמה היא סוד הדבקות בשכינה 65290 

 65291 .ב ולחיות חיי נצח"בעוה

שאף לישראל היתה , וחני שבאדםי פיתוח החלק הר"לחיות חיים רוחניים ע, וזוהי חובתנו לקבלת התורה 65292 

ש "שה) ר"הוא שאמרו במד, ובדבקות בחיי קדושה´ להשתלם בהכרת ה, דרושה הכנה קודם קבלת התורה 65293 

חדשים במן ´ וג´ אלא יתעדנו בני ב, ה עדיין לא בא זיוון של בני משעבוד טיט ולבנים"כך אמר הקב, (´ב 65294 



ולהיות , שזכו לחיות חיי רוח חיי אמונה תמידיים כי רק אחר, כ אני נותן להם את התורה"ובאר ושלו ואח 65295 

 65296 .אז ראויים היו לקבל את התורה, סמוכים על שולחנו של מקום באכילת מן ושלו מן השמים

אף כי מצב הנפש מזומן , ברם עלינו לברר היאך אדם המורכב מן החומר בכחו לחיות חיים שכליים כאלו 65297 

ואכן לשם זה , לו בפיתוח חיי רוח של דבקות בחכמהאך מה יעשה עם כוחות הגוף לבל יפריעו , לכך 65298 

כי לולא זאת ישאר אדם כבוש תחת כוחות , י תקון המדות ושבירת התאוה"מוכרחים אנו לתקן את הגוף ע 65299 

הדבק בחכמה שעל ידה זוכה , וכשם שישנה מצות עשה של ובו תדבק, החומר ומרוחק מהבורא יתברך 65300 

 65301 .ו לתקן המדותכך נצטוינו בכלל מצות עשה ז, לחיי נצח

מה הוא רחום אף אתה היה , (ג"שבת קל) ה וכמו שפירשו חכמים"ובו תדבק הדבק במדותיו של הקב 65302 

וכענין , מה הוא קדוש אף אתה קדוש, מה הוא צדיק אף אתה צדיק, מה הוא חנון אף אתה היה חנון, רחום 65303 

עושה חסד ´ כי אני ה, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, המבואר בנבואת ירמיה הנביא 65304 

ק שם כי השכל הוא שישכיל האדם בחכמת האל ובאמונת הנהגתו "הרד´ וכפי, משפט וצדקה בארץ 65305 

והא בלא , עושה´ וידוע אותי הוא ענין ההליכה בדרכיו לעשות חסד משפט וצדקה כאשר הוא ית, והשגתו 65306 

 65307 .ון מדותיודלא שייך שיתדבק אדם בחיי חכמה אם לא יוכשר תחילה בתק, הא לא קיימא

וכמו ! ובלעדם אי אפשר שיקנה אדם תורה, וזהו יסוד הארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם 65308 

ח דברים רוכש האדם לנפשו טבע חדש של עדינות וזכות "י אלו המ"כי ע, ל"שביאר הסבא מקעלם זצ 65309 

הוא המסוגל שכן רק אדם החי חיי רוח , אשר תהיה ראויה להדבק בדבק טוב ולנצחיות התורה, הנפש 65310 

ולזאת כל עוד שלא הגיעו ישראל לשלמות המדות עד דרגת כאיש אחד בלב , לזכות בכתרה של תורה 65311 

כל מקום שהוא אומר ויסעו , ש בילקוט ויחן שם ישראל"וכמ! לא היה שייך שיזכו לקבל התורה, אחד 65312 

 65313 .לכך נאמר ויחן שם ישראל, אבל כאן הושוו לב אחד, ויחנו נוסעים במחלוקת

האהבה , כי אחדות כלל ישראל, (א"סדור הגר) בואר בפירוש שיח יצחק לברכת שים שלוםהוא המ 65314 

והביאור הוא כי כשהגיע אדם לשלמות ! והאחוה השורר ביניהם ושלמות המדות הם אות על קדושה 65315 

 65316 .אשר זהו תוכן בחינת הקדושה, הרי הוא בזה מרוחק בתכלית מכל גופניות וחומריות, מדותיו

צאו וראו , כבר מבואר לנו בדבריו של רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, ות המידות הטובותאך מהי הדרך לקנ 65317 

, רבינו יונה כי טוב לו לאחוז במדה אחת בשלמות´ ופי, (ב"אבות פ) ,איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם 65318 

ל זאת וע, מאשר היותו בעל כמה מדות ואיננו שלם באחת מהן, ונקל אליו להשיג ממנה כל המדות הטובות 65319 

 65320 .באה תשובתם של תלמידיו

ישיג את המעלות , כשיקנה אדם מדת הנדיבות בשלמות שהיא מדה משובחת, אליעזר אומר עין טובה´ ר 65321 

וכן עין , ואדם כזה ראוי לכל מדה נכונה, שכן מחמת רוחב לבו ועינו היפה באה אליו המדה הזאת, האחרות 65322 

 65323 .ומשחתת כל חלקה טובה, ל מדה רעהרעתה רבה כי היא יסוד לכ, רעה דהיינו מדת הכילות

למען נשיג על ידי זה , וזוהי עבודתנו לטעת בנפשותינו נטעי נעמנים הם הנדיבות והרחמנות באופן מושלם 65324 

שכשם שהוא רחום וחנון וחונן , ה"וזאת יעשה בכח התדבקות מוחלטת למדותיו של הקב, שאר המעלות 65325 

כך אנו בהיותנו חפצים , ינו חן וחסד בלא שעור וגבולדהי, בריותיו מאוצר חנם אף לאותם שאינם ראויים 65326 

עלינו לאמץ לנפשנו קנין המדות בשלמות , ולהדבק במדותיו כדי שנזכה להדבק בחכמה, ´לילך בדרכיו ית 65327 

 65328 .ללא גבול

נצטוינו בזה לעשות כל , (א"תרי) וכך מוצאים אנו בדברי החנוך בביאור המצוה של והלכת בדרכיו 65329 

ולהטות כל דברינו אשר בינינו ובין זולתנו על דרך החסד , וב בכל כוחנומעשינו בדרך הישר והט 65330 

ומתוך , כ"למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הוא ע, וזה חפצו´ כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך ה, והרחמים 65331 

ובזאת נהיה , ונגיע לשלמות המדות הנדרשת´ נתדבק במדותיו ית, שאיפה להיות גוי קדוש לחיות חיי רוח 65332 

 65333 .(ו"קכ´ שערי ציון עמ)  , לקבלת התורה ולזכות לחיי חכמה ולחיי נצח ראויים

 65334 

 65335 מאמר תעא

 65336 .(´ט ו"י) ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר

התורה פקדה עלינו בראשונה , (י המכילתא"ילקוט עפ) מקודשים ופרושים מעובדי אלילים ומשקוציהם 65337 

להורות שהפרישות אינו דבר שלילי , ירה גוי קדוש דהיינו פרושיםלהיות ממלכת כהנים ואחר כך הזכ 65338 

ממלכת כהנים להבין ולהורות לכל המין האנושי לקרוא , ל"ופירש הספורנו וז, אלא נובע מהצד החיובי 65339 

ההכרח להיות קדושים ופרושים הוא כדי שנוכל לקיים את יעודנו , כ"ולעבדו שכם אחד ע´ בשם ה 65340 

 65341 .מבלי להתגאל בדברים מגונים´ ועבודת הולהתעלות בתורה , האמיתי

וכאשר יסירו אדרתו ויתירו חותמו יראה , ב שהפרישות כינוי מגולה והענין סוד מוסתר"כבר הקדים החוה 65342 

, כונתו בזה שאין לדון את הפרישות למראה העין אלא לתוכן הפנימי שבו, מסתור ענינו ותגלה מגמתו 65343 



או דרכים גרועים , ואינם אלא הסוואה לדברים אחרים ,שהרי כמה הנהגות שעושים רושם של פרישות 65344 

 65345 .הרחוקים מרצון התורה ומהשכל

נדרשת מאתנו פרישות מיוחדת שהורו עליה , חוץ מן הפרישות וחיי הסתפקות המוכרחת לתקנת האדם 65346 

אמנם היסוד הגדול בפרישות , (א פרישות"ל פ"חובה)א  התורה והשכל לתקנת נפשותינו לעולם הב 65347 

שהיה לו היכולת לספק תאוותיו אבל מרצונו התאפק ללא , ה"מי שיכול והניח כלשון החו האמיתית הוא 65348 

ועל כן מניח , טעם הדבר מפני שהפרישות מוכרח להיות תוצאה מהשאיפה להתעלות, הכרח מזולתו 65349 

 65350 .מרצונו כל הנהגה בלתי טהורה שלא תהוה מכשול בדרכו

ב מהפסוק לא תהו בראה "כמו שהוכיח החוה, ובאמת התורה לא דרשה מאתנו לפרוש ממנהגו של עולם 65351 

הם אלה שפרשו מן העולם , והכת המובחר מהפרושים וקרובה לדעת התורה, (ה"ישעיה מ) לשבת יצרה 65352 

והתעסקו , והשתתפו עם אנשי העולם בנראה מגופיהם ביישוב העולם כחרישה וזריעה, בלבותם ובמצפונם 65353 

ונפשותם מואסות בעולם , ..יון האדם בעולם הזהעמדו על צורת נס, בגופיהם בעבודת הבורא יתברך 65354 

ל שתורה מחייבת אותנו "ס זצ"וכבר אמר מרן הגרי, (ג פרישות"ב פ"חוה)א  ובהונו ונכספות לעולם הב 65355 

 65356 .להיות פרושים רק בפנימיות לבנו

, ולכן כדי להגיע לפרישות שדורשת התורה, אבל לצערנו נתמעטו הלבבות ואין אנו יכולים לעמוד בזה 65357 

כדי לתת לנפש , רחים אנו לפרוש מהעולם גם באופן חיצוני על ידי בדידות ומיעוט עסק ודרך ארץמוכ 65358 

מצאנו שעד שלא הוקם המשכן היתה עבודה בבכורות אבל נטלה מהם , להתבונן ולכסוף לעניני שלימות 65359 

, בכור ומקרא מלא קדש לי כל, נתבונן נא הלא הבכורות הוקדשו לענין עבודת הקודש, ונתנה לשבט לוי 65360 

, וקדושתם מרחם והיא קדושה הבאה מאליה וצריכה פדיון, זאת אומרת שמסוגלים הם להיות קדושים 65361 

 65362 ?ה והחליפם בשבט לוי"אחרי כל הקדושה הזאת איך באמת דחאם הקב

תתכן רק כל זמן שקיים בהם , ´שקדושתם שבגללה נפרשו מכל הכלל לשרת לפני ה, ביאור הענין הוא 65363 

בשעה שחטאו בעגל עם כל ישראל , שהיא הדבקות הראויה והמסירות לעבודה´ ההצד החיובי של עבודת  65364 

בגלל המסירות נפש , ונמסר לכהנים שזכו לפרישות של הכהונה ואזהרותיה המיוחדות, בטלה קדושתם 65365 

הוא אשר דברנו שלא תתכן שום פרישות בפני עצמה אם אינה תוצאה של רצון , שהראו לקדש שם שמים 65366 

 65367 .פנימי להתעלות

ב "ז ועוה"כן אהבת עוה, כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים והאש, (ג חשבון הנפש"פ) ל"בר כתב החוהוכ 65368 

במדה שמשתוקק לרוחניות באותה מדה יכול להפריד את עצמו מאהבת העולם , לא יתחברו בלב המאמין 65369 

ל ידי רק ע, אבל פרישות העולם הזה ללא שאיפה מקבילה לרוחניות לא תתכן כלל, שזהו גדר הפרישות 65370 

 65371 .(המוסר והדעת)  מאמץ להיות ממלכת כהנים יכולים להצליח להיות גוי קדוש

 65372 

 65373 מאמר תעב

 65374 .(´ט ו"י) ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר

שבת ) ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן 65375 

ונראה לבאר על פי הגמרא על , רו לנו מה טיבה של זוהמא זו ובמה היא מתבטאתל לא הסבי"חז, (ו"קמ 65376 

אבל כל צדקה , שצדקה מרוממת את ישראל, (ד"משלי י) הפסוק צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת 65377 

 65378 .משום שאינם עושים אלא להתגדל בו, וחסד שאומות העולם עושים חטא הוא להם

ה בשביל שיחיה בני ובשביל שאזכה לעולם הבא הרי זה צדיק והקשו מהברייתא האומר סלע זה לצדק 65379 

ותירץ שזה נאמר דוקא אצל ישראל אבל לא ? הגם שיש לו כונה אחרת רואים שזה נחשב למצוה, גמור 65380 

, דעובדי כוכבים תוהים על הראשונות, הטעם בזה, (.´ה ד"ר) ופירשו התוספות, (7´ב י"ב) ם"אצל עכו 65381 

 65382 .ים הם על הצדקה שנתנו מה שאין כן בישראלבמקרה שלא יתרפא החולה מתחרט

וכל הנגיעות אינם מטשטשים את הרצון , מבואר לנו מזה שבפנימיות נפש ישראל יש רצון לעשות טוב 65383 

משום שבתוך תוכם אין להם , החסד שעושים הנו לגמרי מן השפה ולחוץ, ם"בניגוד לזה אצל העכו, הזה 65384 

תכונה נפלאה זו , הוא כדי להראות עצמם כבעלי חסדים וכל הטוב שעושים, שום נטייה להיטיב לאחרים 65385 

ם גבי גט מעושה שמכריחים את הבעל לגרש "וכמו שהסביר הרמב, של ישראל מביא גם להשלכות בהלכה 65386 

 65387 .ל"וז

בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן , מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש 65388 

שאין ? ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס, ויכתוב הגט והוא גט כשר, מכין אותו עד שיאמר רוצה אני 65389 

אבל מי שתקפו יצרו הרע , אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב בו מן התורה 65390 

אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס , לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו 65391 

מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות , לפיכך זה שאינו רוצה לגרש ,עצמו בדעתו הרעה 65392 



וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר , ויצרו הוא שתקפו, כל המצוות ולהתרחק מן העבירות 65393 

 65394 .(גירושין´ ב מהל"פ) ל"גרש לרצונו עכ

צל מלקיים המצוה ואינו יכול אפילו איפה שמתע, הרי לנו אור בהיר להבין כוחות הנפש של ישראל 65395 

בכל זאת מושרש בתוכו נקודת האמת השואפת לקיים , לכבוש את מדותיו הרעים לתת גט במקום שמחוייב 65396 

אבל ברגע , אלא שאין בכוחה להתגבר בלי שבית דין ישברו התנגדותו בשבט מוסרם, דברי התורה 65397 

כמה אמיתית לקיים המצוה בלב אז ברור הוא ללא ספק שהגיע להס, שמכניע את עצמו מחמת היסורים 65398 

 65399 .שלם

שהבורא נטע בשכל האדם שבח האמת וגנות , (ה משער עבודת האלקים"פ) והנה כתב החובת הלבבות 65400 

נטיות , ועוד כאלה מונחים הגיוניים, וגמול בעלי הטובה בטוב והודותם, ובחור בצדק וסור מעוול, הכזב 65401 

נמצא ששכל האדם באופן טבעי , שלא הושחתוטבעיות אלה בשכל האדם שווים הם בכל עם ולשון במדה  65402 

אולם ראשית כל חטאת , ומצד זה היה האדם צריך להיות רחוק מלחטוא, מעמיד אותו על הצדק והיושר 65403 

 65404 .(שער הפרישות) וסיבת כל גנות היא הגברת התאווה על השכל

לישראל שאין  ברם חיבה יתירה נודעת, נמצא שהמאבק בין השכל לבין התאווה מקיף את כל המין האנושי 65405 

יהודי בטבעו אינו יכול , ורק בכוחה להשתלט עליו לפי שעה, התאווה משחיתה את השכל לעקרו כליל 65406 

איך שהזיק היהודי , תופעה מיוחדת זו חוזרת ונשנית בכל מיני מקרים הידועים, להשלים לגמרי עם השקר 65407 

 65408 .י לכתומביא את בעליו לידי שינוים מרחיק, פתאום מתלהב ללא שום סיבה ניכרת

הוי אומר שגודל ההתגלות של מעמד ? מאיפה זכו להרגיש את האמת בחוש? מנין להם לישראל סגולה זו 65409 

ן על הפסוק לבעבור נסות אתכם "וכדברי הרמב, הר סיני אשר אלקים פנים אל פנים נטע בלבותם כח זה 65410 

הנטייה , ה זוהמתןל ישראל שעמדו על הר סיני פסק"זאת כוונתם באמרם ז, (ז"י´ שמות כ) בא האלקים 65411 

, לשקר שהכניס הנחש במין האנושי אשר סנוורה את עיניהם מלנטות אחרי פקודות השכל נעקרה מתוכם 65412 

 65413 .(ג"המוסר והדעת ח)  .ובמקומה נשתל בתוכם לב טהור ורוח נכונה

 65414 

 65415 מאמר תעג

 65416 .(´ט ז"י) ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה

בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני , (.ח"שבת פ) ל"אמרו חז 65417 

, מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו´ דכתיב ברכו ה, רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו 65418 

והלא מעשה שאין החכמה , עלינו לבאר כיצד יתכן לעשות ללא שמיעה, ברישא עושי והדר לשמוע 65419 

ורגילים להבין כי הקבלה על העשיה לפני הידיעה על , ינה בגדר מעשה כללמחייבת את עשייתה א 65420 

 65421 .הפעם נעמיק יותר בענין זה, היא הנקראת נעשה קודם לנשמע, המעשה

למה נמשלו ישראל , (´שיר ב) אמר רב חמא ברבי חנינא מאי דכתיב כתפוח בעצי היער, איתא בגמרא שם 65422 

, פריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע, (´סהיינו אתרוג תו) לתפוח לומר לך מה תפוח זה 65423 

ולהלן ננסה למצוא , שהיא כמו קדימת העלין אל הפרי, נראה שיש כאן הסבר על קדימת נעשה לנשמע 65424 

 65425 .בתוך המשל ההסבר אל הנמשל

ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא מייץ בהו , עוד שם ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא 65426 

, אמר ליה עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו, בען אצבעתא דמאוקא מ 65427 

אמר ליה אנן דסגינן בשלימותא כתיב בן , ברישא איבעיא לכו למישמע אי מציתו קבליתו ואי לא קבליתו 65428 

הרי לכאורה , וכל הרואה ישתומם, הנך דסגן בעלילותא כתיב בהו וסלף בוגדים ישדם, תומת ישרים תנחם 65429 

שהרי עסוק אז בלימוד התורה ולא , עיסוקו של רבא באותה שעה היה בחלק הנשמע ולא בחלק הנעשה 65430 

 65431 .והיכן מצאנו בעיסוקו של רבא נעשה קודם לנשמע, בקיומה

כי אם לא יהיה לו מקום לשמירה , מכין מקום משומר בו יהיה החפץ, דרכו של אדם שלפני שקונה חפץ 65432 

מקודם יוצאין העלין השומרים על הפרי , כך הוא גם דרך גידולן של כל הפירותו, לא ישאר אצלו החפץ 65433 

 65434 .ואחר כך יוצאים הפירות מלבד התפוח שפריו קודם לעליו, מפני החמה ומפני הגשמים

הוא כדי שישראל ילמדו כי בזה חלוקה הנהגת ישראל מאומות , סדר זה של התפוח שפריו קודם לעליו 65435 

גם אם אדם מרגיש שלפי , קבלת התורה היא למעלה מגבולי השמירההשאיפה של ישראל ב, העולם 65436 

עליו לשאוף אליהן מתוך ידיעה שכל הכלים יקבל תוך כדי , כוחותיו לא יוכל להשיג השגות גדולות בתורה 65437 

ורק לאחר כך מופיעים , כשם שהתפוח מופיע ללא שומרים כשהוא חשוף לפגעי השמש והגשמים, יגיעה 65438 

 65439 .העלין ושומרין עליו

ועל זה אמר , באמת לא היה בכוחם לקבל את מה שהם קיבלו, כאשר ישראל הקדימו נעשה לנשמע 65440 

, וענה לו רבא תומת ישרים תנחם, הצדוקי עמא פזיזא שמקבלין עליהם דברים שאין בכוחם לקיימם 65441 

שאנו סמוכים , כלומר קבלה על דבר שלפי המצב ההוה אין בכוחנו לקבלה אינה פזיזות כי אם תמימות 65442 



תומת ישרים , היינו הכוחות שבהם יהיה אפשר לעמוד בקבלה, טוחים שלאחר הקבלה יגדלו גם העליןוב 65443 

 65444 .תנחה אותנו

מי שעבר על סוגיא בעיון מרגיש סיפוק רוחני על שזכה לסיים הסוגיא , כל אדם זקוק לסיפוק בעבודתו 65445 

ה מרגיש לפעמים הלומד אבל תוך כדי היגיע, אלא שסיפוק זה מגיע רק לאחר היגיעה בסוגיא, ולהבינה 65446 

אכן אם הוא ניגש לסוגיא , הוא מרגיש שאינו זוכה לעמוד על עומק הענין, שקיבל על עצמו דבר קשה מדי 65447 

 65448 .חייב אני ללמוד את הסוגיא ויהי מה, באופן של נעשה קודם לנשמע

וכך , לךולפתע הוא מרגיש איך שהענין מתבהר והו, הרי בזכות היגיעה הוא זוכה ומגלים לו את הסוגיא 65449 

שגם לאחר היגיעה , יגעת ומצאת תאמין (.´מגילה ו) ל"ל במה שאמרו חז"אלחנן זצ´ ר הגאון ר"דייק מו 65450 

לא יגעתי , אין הדבר כן, שמא יאמר אדם אם כן נמצא שאין תועלת ביגיעה, נקראת השגת התורה מציאה 65451 

 65452 .היגיעה היא הגורמת למציאה, ללא יגיעה לא יזכה למציאה, ומצאתי אל תאמין

יש , נכונים הם בנוגע לכל חלק מחלקי העבודה, העובד יודע שכשם שהדברים נכונים בנוגע ללימוד סוגיא 65453 

אולם , ויש ימים שמרגיש בהם עיכובים מכל צד, ימים שאדם מרגיש בכל מעשה ומעשה מיד טעם רוחניות 65454 

זר ומרגיש את לאחר שעמד בנסיון הוא חו, אם מקבל על עצמו כי חייב הוא להתגבר על כל העיכובים 65455 

 65456 .הטעם הרוחני שבעבודתו

אבל לאחר שירדו , שאינו חושש כלל לשום עיכובים, המהלך הרוחני הוא עושי דברו לשמוע בקול דברו 65457 

מכל מקום נשאר בהם , והעיכובים אמנם מעכבים אותם במידה מסויימת, ישראל ממדרגתם בחטא העגל 65458 

שה מקבלים הם על עצמם שלא להיבהל מפני וגם לאחר שאיבדו את הנע, הרושם של נעשה קודם לנשמע 65459 

חש , חש במעיו יעסוק בתורה, חש בראשו יעסוק בתורה, (.ד"עירובין נ)א  איתא בגמר, כל עיכוב 65460 

מכל מקום , החש באבריו לכאורה מעוכב מללמוד, חש בכל גופו יעסוק בתורה, בעצמותיו יעסקו בתורה 65461 

 65462 .אמרו יעסוק בתורה והעיכובים יסורו ממילא

ואפילו לא , היא קבלה שאינה משאירה מקום לעיכובים, תורה באופן של נעשה קודם לנשמעקבלת ה 65463 

ה שיספיק לו כל "מי שרוצה לזכות בכתר תורה עליו לסמוך על הקב, לשאלה כיצד נתגבר על העיכובים 65464 

אינו , גם אם יודע שצריך לעשות תורתו קבע ומלאכתו עראי, אבל מי שדואג כיצד להתקיים, מזונותיו 65465 

אדם כזה , אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה נגדך, ושה כן ומתבטל מן התורה מפני סיבות שונותע 65466 

שהוא יפרנסו ´ ובוטח בה, ומי שמשליך מעצמו כל הדאגות, ילמד גמרא אבל לכתרה של תורה לא יזכה 65467 

 65468 .הוא האיש אשר יזכה לכתר תורה, ויכלכלו

כ לסיעתא "הם זוכים אח, ום הם קיימים בכח הנעשהומכל מק, כל מוסדות התורה אין להם בסיס כספי 65469 

חרף כל הקשיים וכל הדחק לא קרה שמוסד ייסגר , מי יוכל להסביר דבר זה, דשמיא וממשיכים להתקיים 65470 

לא האנשים נושאים את , (.ה"סוטה ל) נושא את נושאיו´ כי ההנהגה בזה היא ארון ה, מפאת חסרון כספי 65471 

כאשר שואלים את , תורה תומכים ונושאים את התומכים בהםאלא שמוסדות ה, המוסד ותומכים בו 65472 

 65473 .הם עונים כי אין עושים חשבונות, האנשים המתנדבים כיצד הם יכולים לעמוד בזה

זכינו להבין כי עיסוקו של רבא , ומאחר שטעמנו טעמו של נעשה קודם לנשמע גם בתוך לימוד התורה 65474 

לימוד שאין לו הקדמה של , שה קודם לנשמעשייכת היא לחלק הנע, בתורה כאשר אצבעו נוטפת דם 65475 

קבלה על מעשים , וזו הכונה של מעשיו מרובין מחכמתו, לימוד של השלכת כל עניני העולם, שמירה 65476 

 65477 .שלפי השכל אי אפשר לעמוד בהם

, יש בידינו לקבל את התורה מחדש עם כוחות חדשים הניתנים עם מתן תורה, בעומדנו לפני קבלת התורה 65478 

גם באופן שלכאורה , שמירה מביטול תורה שלא תהא תורתנו קרעים קרעים, ת הדיבורקבלות על שמיר 65479 

וכל , עיקר הצלחת האדם הוא לפי שיעור מעשיו, כי לאחר הקבלה נזכה לעמוד בזה, לא נוכל לעמוד בהם 65480 

באותה מידה הוא מצליח גם , ומטיל עצמו לתוך התורה, כמה שאדם משליך מעל עצמו את דאגות העולם 65481 

 65482 .(מערכי לב)  .ת למעלה למעלהלהתעלו

 65483 

 65484 מאמר תעד

 65485 .(´ט ח"שמות י) נעשה´ ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה

ובימי , קבלת התורה היתה באונס, קיימו וקבלו קיימו מה שקבלו כבר´ על הפ (.ח"שבת פ) ל"אחז 65486 

, דורו של מרדכידור המדבר שהיו גדולים מאוד מ, והנה מאמר זה אומר דרשני, אחשורוש קבלוה ברצון 65487 

עד שמה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי , כ גדולה"הרי היו במצב של הארת פנים כ 65488 

וקבלת , ולא היתה אצלם קבלת התורה אלא באונס, וזכו לדרגת פנים בפנים אספקלריה המאירה, מימיו 65489 

, אמר קיימו וקבלוועליהם נ, התורה בשלמות נגרה דוקא בדורו של מרדכי שהיו קטנים מדור המדבר 65490 

 65491 .ז דבר מתמיה וענין נפלא מאוד"והר



מהלך הדברים , נעשה קודם לנשמע זהו סוד האדם האמיתי מצד טבע הענינים, אמנם זהו סוד הדבר 65492 

מצינו בכתוב ותהי יראתם אותי מצות אנשים , האמיתי הוא דוקא באופן זה של נעשה קודם לנשמע 65493 

, ממש ומלומדה´ שיתכן להיות יראת ה, ו מזה יסוד נפלאפ רואים אנ"הרי זה תביעה אבל עכ, מלומדה 65494 

וכמעט שיותר מענין זה של להתדמות אין , משום שענין זה של מלומדה להתדמות הוא סוד גדול בבריאה 65495 

 65496 .כלל

וכשאדם מתגדל ומזקין עורך מחשבות , בילד רואים בעליל שכל התפתחותו הולכת מכח זה של להתדמות 65497 

וסוד , גם במצב זה אינו אלא להתדמות, כבר מעצמו אבל טעות גדול הוא סוברים שזהו, ויש לו הבנות 65498 

משום שכך הוא המציאות שיותר מלהתדמות , כ עד שיראת שמים יתכן להיות להתדמות"הענין מגיע כ 65499 

הסוד הוא ? ומאין יהיה לה? וכי איפה השיגה עצמיות, עצמיות אין לה להבריאה כלל, אין לגמרי´ לרצון ה 65500 

, האתחלתא הוא להתדמות מבלי הבנות, וזהו מתחלה ועד סוף ויותר מזה אין, ´לא רצונו יתאנו אין לנו א 65501 

 65502 .´אין לנו אלא רצונו ית, כ אינו אלא להתדמות מבלי הבנה"והסוף קצה תכלית השלמות ג

שזהו תכלית השלמות , שהיו ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה, (7´חולין ה) ל"אחז´ על האבות הק 65503 

מכל הערומים בדעת יצא להם איני יודע כלום נעשה קודם , ם עצמם כבהמה בלי שום הבנהלהיות משימי 65504 

לומר , ו"יש בזה משום ריח של מינות ח, ענין נשמע הבנות עצמיות אינו אלא יוצא דופן בהבריאה, לנשמע 65505 

ינו שהקדים לומר שחיבורו א, ומצינו להחינוך באמרו טעמים על מצות, טעמים על מצות צריכים היתרים 65506 

, כמו החיך שיש לו חוש הטעם ופשוט שזה אינו המכוון, וצריכים להבין את זה בציור, אלא בשביל קטנים 65507 

 65508 .ומיד כשהמאכל עובר מהחיך ולהלן אז נאבדו כל הטעמים וזה התכלית

, התכלית הוא נעשה קודם לנשמע, אינו אלא טעם ינעם לחיך אבל לא זה התכלית, כמו כן טעמי המצות 65509 

על סוד גדול , וזהו מצד טבע ומהלך הבריאה, אין לנו אלא רצונו, לך מבלי שום מושג והבנהמבלי שום מה 65510 

 65511 .סוד גדול ונישא, (.ח"שבת פ) ז נאמר מי גילה לבני רז זה"וע, כזה עמד הכלל ישראל

כ פשוט "הלא הכל כ, וכי מה רואים בעולמנו זה, כשנתבונן היטב נראה שענין זה הוא סוד זה העולם 65512 

והנה אם יבואו ויאמרו לי , כשמסתכלים בארץ הרי רואים רק רפש וטיט, שות עצים ואבניםחשכות ויב 65513 

הריני מאמין בזה , יותר גדולות מאשר בהעולמות העליונים, שבעולם זה הפשוט מונח נפלאות ונצורות 65514 

הרי , המזון הוא המחבר גוף ונפש, הרי בהרפש והטיט הלזה צומח מזון בשביל האדם, באמונה שלמה 65515 

 65516 .ומה אנו רואים רק רפש וטיט, ולה של תחיית המתים ממש מונחת בכל עשב ועשבסג

מצות תפילין הרי , כ"כשמתבוננים במעשה המצות הרי רואים יבשות ופשטות כ, זהו סוד עולם המעשה 65517 

ומה רואים במצוה זו של תפילין חתיכת עור , כמה עולמות עליונים תלויים במצוה זו, גדולה עד לשמים 65518 

, מצות ציצית מה יש בה חוטים אחדים וקשרים זעירים ותו לא, לף פשוט ורצועות פשוטות וחסלק, פשוטה 65519 

, דוקא בזה מונח כל הגדלות, הבנה מעוטה, יותר חשוך, זהו סודו של דבר שדוקא מה שהוא יותר יבש 65520 

זהו , ומשימים עצמם כבהמה, זהו רום המעלה היותר גדולה, נעשה באי הבנה, דוקא בנעשה קודם לנשמע 65521 

 65522 .המצב היותר גבוה שאין למעלה הימנו

הן אמת שלמצב פנים בפנים זכו , בודאי שדור המדבר היו במדרגה יותר גבוהה הרבה מדורו של מרדכי 65523 

אבל מכיון שהיה הכל אצלם במצב של הארת פנים , הארת פנים באספקלריה המאירה אצלם היתה, רק הם 65524 

בדורו של מרדכי אצלם היה הכל היפך , קבלת התורהדוקא משום זה לא נשלמה בהם , באור היותר גדול 65525 

שכל פרט , הנס היה אצלם במהלך הטבע, אף זהרורית של אור לא ראו, בחושך היותר גדול, מהארת פנים 65526 

חולין ) אסתר מן התורה מנין שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני, ופרט לעצמו אפשר לתלות במהלך הטבע 65527 

 65528 .שבכל המגילה לא נזכר שם השם, ה הסתר פנים בתכליתכל ההנהגה של מגילת אסתר הית, (7ט"קל

וכיון שמצבם של , שלא אמרו גבור ונורא מפני שהם היו אמיתים ולא שקרו, (7ט"יומא ס) ל"מצינו בחז 65529 

כ לא הזכירו במגילה כלל את שם "ע, מרדכי ואסתר היה במדת ההסתר והחושך לא ראו את שם השם 65530 

משום שזה יותר , יצא להם קיימו וקבלו קבלת תורה גמורה, ודוקא ממצב זה של חושך בתכלית, השם 65531 

וזוהי קבלת התורה , זוהי המדרגה היותר גבוהה, החושך הגמור יבשות בתכלית, גדול נעשה קודם לנשמע 65532 

 65533 .(ח"מ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .נפלא מאוד הדבר, האמיתית

 65534 

 מאמר תעה

 0 .(´ט ח"י שמות) נעשה´ ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה

אחר , כל השיקול הדעת היא אחר הנעשה, בנעשה אין שיקול הדעת כלל אם לעשות אם לא לעשות 1 

על האדם לבחור מה , אז צריך לשקול בתוך התורה איך לעשות, הסכמתו ונכונותו לקבל את התורה 2 

ור או ולא ישען על שכלו כלום בעיקר הבחירה לבח, שתבחר לו התורה הנקיה מכל תערובת של מדותיו 3 

 4 .כי זאת ברור שהתורה אינה פונה אותו אל מה שיזיק לו כי דרכיה דרכי נועם, לא



והתורה , כי הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, ובלי התורה לא יכול העולם להתקיים 5 

נמצא שהאדם צריך שיהי , היא גשר של ברזל אשר יחזיק את האדם שלא יפול אל הים הזועף של החיים 6 

שיהיו כל מעשיו ועניניו על צד , איך להעמיקה ולהרחיבה מכל הצדדין, כל שיקול דעתו רק בתוך התורה 7 

 8 .השלמות האמיתי

ויכול להפקיר כל , בעת שימצא כי אין לו נגיעה עם עצמו, ורק אז יכול האדם לעמוד ולהתקיים בחיים 9 

, דרך התורה איך הוא כך או כך וכל מבטו ומגמתו הוא רק לבקש, השלו אם ימצא שהתורה בוחרת לו כך 10 

ויכול להפקיר את כל העבר שלו וכל , ומצד עצמו אין לו שום התקשרות לכל אופני המצב שהוא בו עתה 11 

רק אז תנחה אותו התורה אל , וכל מה שימצא מן המטרידים והמפריעים נכון הוא להתרחק מהם, הרגליו 12 

 13 .כל הצלחותיה

והוא דומה בזה למי , ין הטענה כי אם על עצמו שסר ממנהבאמת א, ואם האדם יש לו טענה על התורה 14 

ועל האדם לקבל את התורה , שמתרעם על הרכבת שלא תנחה אותו אל מקום מגמתו אחר שקפץ ממנה 15 

ואדרבה , ולהיות בטוח בדרכי התורה שלא תנחה אותו אל מה שיזיק לו, בדרך של נעשה קודם לנשמע 16 

 17 .ות השלמות והבטחוןיזכה על ידה לכל המעלות הזמניות והנצחי

ולא יהיה לו עם נטיותיו העצמיים ועם , בכל פעולה וענין ודרך יהיה נכון לקבל כל מה שתבחר לו התורה 18 

ל פתחו לי פתח אחד "ש רז"כמ, כי אז בטח ישיג במדה גדולה כפלי כפליים, חיי ההרגל שלו שום נגיעה 19 

 20 .וקרונות נכנסות בו ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות, של תשובה כחודה של מחט

ומתעכב לצאת כקטן שנולד , ובהיות האדם מערב גם שיקול דעתו הקשור עם הרגליו וכל העבר שלו 21 

ומסתפק שמא בדרך שכלו והכרתו יצליח , שמא יפגע על ידה ויפסיד דבר מה, לחיות חיי התורה לבד 22 

, שיישאר אצל התורה או שבדרך שלו הוא יותר בטוח, הן בשאלות החיים הן בשאלות השלמות, יותר 23 

והדרך שלו לא , כי לא די שלא ישיג מה שרצה, סוף סוף יראה בחוש, ונותן מקום להנשמע קודם הנעשה 24 

מה שלא עלה על , אלא עוד תקח ממנו מה שיש לו ותבגוד בו, תמלא את תביעותיו ולא תשביע את רצונו 25 

 26 .ך אתה יורד מטה מטהאם אין אתה עולה מעלה מעלה על כרח, ל"ש הגאון ז"דעתו מעולם כמ

 27 

אם מפני שיחשוב שבדרכו יותר , יהיה מאיזה טעם שיהיה, כי אם לא ימסור את עצמו לגמרי ביד התורה 28 

וידע כי אם התורה , ´אם הטעם הזה גופא לא ישליך על ה, ויותר בטוח שישאר על בסיס נכון, קרוב שישיג 29 

אם לא יבחר , כים בחזקת סכנה המהמסתמא כל הדר, אומרת שרק זו היא הדרך הנעשה קודם להנשמע 30 

אותו , כי העיכוב הזה שמעכבו לעלות, לעלות מעלה מעלה בדרך זה סופו שירד מטה מטה בעל כרחו 31 

כי אם לא , ובפרט בתקופה של עכשיו לא סגי בפושרין אלא בחמין, העיכוב ימשוך אותו מטה מטה 32 

 33 .(ג"ל´ מדרגת האדם ע)  .ישתמש בחמין גם הפושרים יצטננו

 34 

 35 מר תעומא

 36 .(´ט ח"שמות י) נעשה´ ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה

עד שכח הרע לא היה יכול להכריחו לעשות היפך , אם כי אברהם אבינו כבר הגיע למדרגה כל כך גבוהה 37 

לכן , להיות שכלו שכל פשוט ממש, ר קודם החטא"בכל זאת עדיין לא הגיע למדרגת אדה, השכל הפשוט 38 

אלא שכוח השכל שלו היה , זלגו עיניו דמעות בשעה שלקח את המאכלת לשחוט את בנומצינו באברהם ש 39 

 40 .כמו שראינו במעשה העקדה, שכל מפריע שהיה מתנגד לו היה יכול לנצחו בשכלו, כל כך חזק

מאחר שלא היה שכלו שכל פשוט כל , אבל מה שנוגע לפנימיות הטבע כמו זליגת הדמעות זה נשאר אצלו 41 

כמו שם , באופן כזה היה נמשך מצב חיי הרוח של אדם המעלה, ם הראשון קודם החטאכך כמו שהיה אד 42 

, אולם אף אחד מהם לא הגיע למדרגת אדם הראשון קודם החטא, ועבר ושבטי יֿה משך כמה וכמה דורות 43 

 44 .הזוהמה שהטיל בהם הנחש לא סרה ולא נמחתה עד שעת מתן תורה

ר קודם "ונעשו כמו אדה, בוהה עד שפסקה זוהמתם לגמריאולם בשעת מתן תורה הגיעו למדרגה כל כך ג 45 

מפני שאז החליטו להתחיל לחיות על פי צווי , והמדרגה ההיא השיגו בעת שהקדימו נעשה לנשמע, החטא 46 

ולא יפקפקו כלל בדבר אם לקבל , ושלא יבחרו זולת מה שתבחר להם התורה, הבורא בלי שום פשרה כלל 47 

ופירושו אנו מוכנים לעשות , על עצם המעשה אמרו נעשה, לעשותלעשות או לא , התורה או לא לקבל 48 

ועיקר השמיעה הוא רק לברר איך , בלי שום דרישה וחקירה כלל, כמו שהמלאך מוכן לעשות´ רצון ה 49 

 50 .לעשות

זאת אומרת , (ח"שבת פ) ולכן כשהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה מי גילה רז זה לבני 51 

הלא הוא מה שמבקש האדם תמיד הנשמע קודם , מפריע הגדול להשגת השלמותמי גילה להם אותו ה 52 

או שמא לא , וחששתו שמא יגיע לו רעה מזה, וחקירתו מקודם אם צריכים אם לא הלעשות או לא, הנעשה 53 

 54 .יוכל לחיות על דרך זו



מה , וניתמי גילה להם שכדי לעמוד על מדרגת אדם הראשון קודם החטא בלי שום נגיעה טבעית ונטיה רצ 55 

ובכדי שמדרגה זו לא תשונה , אלא כמו שכל פשוט הוא מוכן לעשות רצון קונו, לקבל ומה לא לקבל 56 

ולא ישאל הלקבל אם לא , צריך האדם להשריש בעצמו יסוד זה להקדים הנעשה קודם להנשמע, לעולם 57 

, איך לעשות ויבקש להבין, אלא ימסור עצמו לבחור בכל מה שבחרה לו התורה, לא מיניה ולא מקצתיה 58 

 59 .כי מיד שהקדימו נפסקה זוהמתם, ר קודם החטא"ובזה השיגו המדרגה הגבוהה כמו אדה

, וכל העם רואים את הקולות, עד שהגיעו על ידו למה שהעידה עליהם התורה, היסוד הזה הצליח כל כך 60 

גדולה  השגתם היתה כל כך, (מכילתא יתרו) ל שהיו רואים את הנשמע ושומעים את הנראה"ופירשו חז 61 

 62 .עד שלא התפרד אצלם השכל מן החוש

נשאר הציור הלזה כמו , אבל כיון שאינו רואה אותו בחוש, בשכל יכול האדם לצייר דרך של האדם השלם 63 

בכל זאת היא , כי התמונה אף שאיננה תמונה חיה, ועוד פחות ממנה, תמונה שעינים לה ולא תראה 64 

כיון שמעולם לא חי חיי האדם השלם גם , בשכל האדם לא כן ציור חיי השלמות, מתאימת לדבר המצוייר 65 

 66 .הציור שמצייר אינו נכון

וסיבת הדבר כי , כי אף ששומעים אנו חסר לנו השמיעה בעומק, וזהו שאמר הנביא שמעו שמוע ואל תבינו 67 

אותו המעכב עצמו חוצץ בעדו שאינו יכול , האדם שבעצמו אינו שלם ויש לו דבר המעכבו מלהיות כך 68 

אבל אם להתמסר לחיות חיי התורה , ולו טעם לחיות חיי התורה כי אז החכים אותו הנסיון, יטבלשמוע ה 69 

אז בודאי , אלא רוצה לדעת מראש מה כתיב בה אם מתאמת היא לחפצו אם לאו, כמו שהיא אינו מסכים 70 

 71 וממילא נפרדת אצלו התורה מן החוש כי לא ניסה, כמו שהוא חפץ כן יראה ולא יראה הדבר לאמיתו

 72 .לחיות על פי דרכה

הגיעו להשגה , ומסרו את עצמם לחיות חיי התורה בחוש, לא כן בשעת מתן תורה שהקדימו נעשה לנשמע 73 

כמו , היינו שמחיצת המדות וכל דבר החוצץ בעד הראיה לא חצץ להם כלל, כל כך שהיו רואים את הנשמע 74 

ן לאדם אבן ספיר והוא רואה כי לפעמים יזדמ, שמחיצה אינה מפסקת בעד השמיעה ושמעו את הנראה 75 

אבל הם שמעו את הנראה ולא חסר להם , אבל כיון שלא שמע מעולם כי הוא דבר יקר לא יחוס עליו, אותו 76 

 77 .כמו לאדם  הראשון קודם החטא שלא היתה לו שום מחיצה מפסקת, שום מושג בעולם

, ע שהיה ערב רב ביניהםכי הלא ידו, ואל תתמה איך עשו להם עגל מסכה אחרי הכרה חזקה וברורה כזו 78 

ל "ופירשו חז, כי הלא התורה מעידה שראו שבושש משה, ואם נעיין בדבר נמצא שאין כאן מקום לתמוה 79 

ומה נוכל להטיל עליהם , ועוד שאמרו כי זה האיש שראו משה מוטל מת במטה, בא שש וטעו במנין הימים 80 

כל לחייבם שהרי עשו אותו רק כ לא נו"ועל עצם העגל ג? מה היה להם לעשות מאחר שטעו, אשמה 81 

ומי יודע מה היה אתו , ובאמת היה להם מקום לטעות יען כי משה מת, כ אשר ילכו לפנינו"כמשה, למנהיג 82 

 83 ?עד הנה

, היינו שאין להרע בית אחיזת עינים הנקרא פאקוס, ל שהשקר אין לו רגלים"ן ז"אמנם כבר כתב הרמב 84 

שממהרים , כוחו של אחיזת עינים אינו אלא במהירותו וכל, שבו מרמים בני אדם ולוקחים מהם ממונם 85 

ולו הביט בראיה חדה אז היה מכיר ודאי את , עד שהאדם אינו יכול להסתכל בו כראוי, לעשות את הפאקוס 86 

 87 .ורק המהירות הנפלאה גורמת להטעות את החוש, השקר והזיוף שבו

וכל כוחו הוא למהר בהליכתו , בר טובהשטן אינו יכול להראות את העבירה בצורת ד, וכן ממש דרכי היצר 88 

כבר גמר מעשהו והאדם הוא עומד אחר , עד שבשעה שאדם מתחיל להביט ולחשוב אודותיו, כל כך 89 

כי היצר ממהר בהליכתו , ולכן הרשעים אינם פורשים מדרכם אף כי יודעים הם כי רע ומר הוא, המעשה 90 

 91 .לכן הוא תמיד מנוצח, והוא מתנהג בכבדות לעומתו

, עשה העגל לא היתה יכולת בידי השטן להראות בצורה בולטת שמשה מת ומלאכים נושאים אותוגם במ 92 

ולו הסתכלו , והראותו היתה רק אחיזת עינים שממהר להטעותם ולרמותם, כי במציאות אין הדבר כן 93 

, אלי´ וראיה לדבר ששבט לוי נמצא שלם כשציוה משה מי לה, בהסתכלות חדה לא היו רואים מה שראו 94 

אלא שעל כרחך אחיזת עינים , מדוע לא חשש גם שבט לוי עליו, ם היה המראה ניכר לכל בלי שום זיוףוא 95 

, וזאת היא אשמתם שלא הביטו כראוי, ושבט לוי שלא רצה לטעות לא טעה, היתה ומי שרצה לטעות טעה 96 

שעות לא דחקו אותם גם השש , ושבט לוי לפי שלא טעה במשה מת, ועוד צרפו לזה טעות השש שעות 97 

 98 .לעשות עגל

אולם הבחירה , וכל כחו בזה שממהר מעשהו, וממעשה העגל נוכל לדון שדרכי היצר הם אחיזת עינים 99 

כי הלא גם אחר , וגם מזה נוכל להבין שהחטא לא היה פשוט כל כך, בידינו ושבט לוי מחייב את הטועים 100 

, לא שתו איש עדיו עליוו´ ל את הפ"ם ז"וכמו שפירש הרמב, מעשה העגל לא ירדו ממדרגתם לגמרי 101 

עד שנתנו החיים הנצחים שהשיגו בשעת מתן תורה כדי , שהכרת עוותתם היתה אצלם כל כך חזקה 102 

 103 .(מדרגת האדם)  .שימחלו להם חטא העגל

 104 



 105 מאמר תעז

 106 .(´ט ח"שמות י) נעשה´ ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה

ויש לשאול מה , תינו שבטחו בך ותלמדם חקי חייםבעבור אבו, ש"אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו בברכות ק 107 

והרי לכאורה אין ענין לבטחון אלא בצרכיו הגשמיים שהאדם משליך , מקום לבטחון בהשגת הרוחניות 108 

ברכות ) ל"ה עושה רצונו והוא מכלכלו וכאמז"אף הקב, ומי שהוא ראוי לכך ועושה כן באמת, ´יהבו על ה 109 

, וזוהי המעלה העליונה של בטחון, י אחרים"מלאכתם נעשית ע כשישראל עושים רצונו של מקום, (ה"ל 110 

ודבר זה נמסר לבחירתו של , אבל בענינים הרוחניים הרי עליהם נאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים 111 

 112 .ומה מקום לבטחון בזה, י עבודה ועמל"ואין דרך אחרת לזכות בהם אלא ע, האדם

ההבדל , אלא שאי אפשר בלא בטחון, לבטחון ברוחניותמ לא רק שיש מקום "מ, אכן אף שאמנם כן הוא 113 

בזה אין הבטחון בא אלא אחרי העבודה והיגיעה עד שידו , יהבך´ הוא שאין ברוחניות ענין של השלך על ה 114 

ולכשנתבונן , ולזה הוא זוכה לפי מדת הבטחון שלו, שאז הוא נצרך לעזר האלהי וסייעתא דשמיא, מגעת 115 

נראה כי , ומדרגותיה הן המעשים הקודמים לחכמה, העולה בית אל י שהיא המסילה"בברייתא דרפב 116 

 117 .´דרך השגתם היא תחילתה יגיעה וסופה עזר ה, מתחילת הזהירות עד סוף מדרגת הקדושה

ענין הזהירות הוא שיהיה , י"הנה במדת הזהירות שהיא הראשונה בהמדות המנויות בברייתא כתב המס 118 

ר "כי היצה, תבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו הטובים הם אם לאכלומר מ, האדם נזהר במעשיו ובעניניו 119 

הרי שהזהירות , א לימלט ממנו אלא בחכמה רבה והשקפה גדולה"וא, איש מלחמה הוא ומלומד בערמימות 120 

, אף על פי כן כתב שם בסמוך, ובחכמה רבה והשקפה גדולה, היא ההתבוננות ושימת לב בלי היסח הדעת 121 

ר תקיף "כי היצה, ה עוזרו"האדם על עצמו אין בכוחו לינצל אילולא הקב ופשוט הוא שאפילו אם מפקח 122 

 123 .לא יעזבנו בידו´ ש צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה"וכמ, מאוד

שזוכה לזה ´ בכל זאת אינה נקנית אלא על ידי עזר ה, הרי שאף שהזהירות עיקרה עבודה ויגיעה עצמית 124 

, ל"נו כן בקדושה שהיא האחרונה שבמדות שבה כתב זוביותר מצי, כגמול על עבודתו ויגיעתו הקודמת 125 

תחילתו הוא מה , תחילתו השתדלות וסופו מתנה, תחילתו עבודה וסופו גמול, ענין הקדושה כפול הוא 126 

 127 .וסופו מה שמקדשים אותו, שהאדם מקדש עצמו

, עלהמלמטה מקדשים אותו מלמ, אדם מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה, (ט"יומא ל) ל"הוא מה שאז 128 

ומתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה , ההשתדלות הוא שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי 129 

והסייעתא דשמיא מובטחת , הרי שמדות העבודה והיראה תחילתן עבודה וסופן סייעתא דשמיא, באלהיו 130 

ליכתם בדרכי עבודתם וה´ שהם זקוקים תמיד לעזר ה, היא לאלה שהם יודעים את הידיעה הגדולה הלזו 131 

 132 .עמו

ויתבה אצבעא דידה תותי כרעא , ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא, (ח"שבת פ) ל"זהו שאז 133 

ל עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו "א, וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמא 134 

ל אנן דסגינן בשלימותא "א, ברישא איבעי לכו למשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו, קיימיתו 135 

ל "י ז"ופירש, הנך אינשי דסגן בעלילותא כתיב בהו וסלף בוגדים ישדם, כתיב בן תומת ישרים תנחם 136 

 137 .כ"וסמכנו עליו שלא יטעינו בדבר שלא נוכל לעמוד בו ע, התהלכנו עמו בתום לב כדרך העושים מאהבה

והיה להם לאמוד תחילה את , הקיוםשהקבלה צריכה שתהיה לפי אפשרות , ולכאורה היא טענה גדולה 138 

ל בספרי כשנגלה המקום ליתן תורה "ש ז"וכמ, וכאשר עשו באמת אומות העולם, מדת אפשרותם 139 

בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם , לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות, לישראל 140 

לפניו רבונו של עולם כל  אמרו, אמרו לו מה כתוב בה אמר להם לא תרצח, מקבלים אתם את התורה 141 

לא היתה אומה שלא הלך ודפק , ועל כך הבטיחו אביו ועל חרבך תחיה, עצמו של אותו אביהם רוצח הוא 142 

 143 .על פתחה אם יקבלו את התורה

והתשובות לא היו של מה , והנה הגילויים לאומות העולם היו ודאי לנביאים שלהם וליחידי הסגולה שבהם 144 

שעל פיהם מצאו שאין בכוחם לקבל , עיון בכוחות נפשם וירושת אבותיהםאלא תשובות של אחר ה, בכך 145 

ז השיב לו רבא אנן דסגינן בשלימותא כתיב בן תומת ישרים "וע, את התורה כי אין בכוחם שיקיימוה 146 

, כתיב בהו וסלף בוגדים ישדם, אבל הנך אינשי דסגן בעלילותא, שהתהלכנו בתום לב וסמכנו עליו, תנחם 147 

הם ירשו מאבותיהם , שיעזור להם´ תיהם תומת הנפש שתנחם ותביאם לבטחון על השלא ירשו מאבו 148 

 149 .הבוגדים סלף שהכל תלוי בכוחות העצמיים וכדעת הצדוקי וזה ישדם

שיתרחק מלאמוד את עצמו לפי , וזוהי ידיעה גדולה שעל כל אדם מישראל לדעת בעניני עבודתו לקונו 150 

ולדמות בנפשו שזה אפשר לו וזה אי אפשר , יע ולכך לא יוכלויחשוב שלכך יוכל להג, כוחות נפשו גרידא 151 

כי המעשים והשלמות יכולתם ואפשרותם אינם נאמדים , ע ולא באלה חלק יעקב"כי זוהי מחשבת אוה, לו 152 

י תומת ישרים המביאה לידי "ולזה זוכים ע, שאין לו גבול´ אלא לפי העזר מה, לפי כוחות הנפש המוגבלים 153 



ולא סמכו רק , ג בעבור אבותינו שבטחו בך על אפשרות קיום התורה"נו לנו אנכהוזהו שתק, ´בטחון בה 154 

 155 .ולפיכך ותלמדם חקי חיים, על כוחות עצמם

מכל מקום מפשטות הדברים של בעבור אבותינו שבטחו בך , ל"והנה אף שכונה זו נכונה היא בדבריהם ז 156 

אל תירא אברם לפי שהיה  (´ה ד"ר מ"ב) ל"אז, י הבטחון"שלעצם התלמוד זוכים ע, ותלמדם נראה 157 

לפיכך , בין כל אוכלוסין שהרגתי שמא היה ביניהם צדיק אחד או ירא שמים אחד, אברהם מפחד ואומר 158 

 159 .כ"נאמר לו אל תירא אברם ע

היו , שיותר ממה שהיו זקוקים יחידי העולם לבטחון בעניני עולם הזה, אנו למדים מזה ביתר בהירות 160 

ולא , י הלא לא נתירא אברהם קודם שיצא ללחום עם המלכים להציל את לוטכ, נזקקים לו בעניני עבודתם 161 

כיון , כי היה לבו בטוח ושלם בהצלחתו ונצחונו, יהיה מגן לו´ מצינו שהוצרך לזה להבטחה מיוחדת שה 162 

ואימתי היה ירא ומתפחד רק אחר , שמלחמתו מלחמת קודש היא להצלת קרובו וודאי היה לו שיצליח 163 

 164 .ור נצחוןשחזר מהמלחמה עט

אולי לא כיון בכל זאת אל האמת , ומה היתה היראה שמא סוף סוף גם אחרי טהרת לבבו ומסירת נפשו 165 

ואחד מן הנסיונות הגדולים , והיה מעשה גדול מאוד´ פ רצון ה"שאף שהדבר בכללו ודאי היה ע, לגמרי 166 

כי שמא היה ביניהם צדיק , מ נתירא אולי היה בו איזה פרט קטן שלא כתורה"מ, שנתנסה בו אברהם אבינו 167 

 168 .והצדיק הזה לא היה בדין להרגו, אחד או ירא שמים אחד

ולפיכך אי , י השתדלותו בלבד"אי אפשר לו להאדם שיגיע ע, גם בהעמידה על האמת של תורת המעשים 169 

והיה ירא שמא לא כיון אל האמת ולא , ה אחרי כל עיונו לעמוד על ההלכה על בוריה"א ע"אפשר היה לא 170 

עד שנתגלה אליו המקום ואמר לו אל תירא אנכי מגן לך שתכוון אל האמת כתורה , בדבר זה´ וד הבא בס 171 

 172 .כיון שעמלת לעמוד על האמת ויגעת עד גבול היכולת מעתה אנכי מגן לך, וכהלכה ואין לך לפקפק

קבלי ודור מ, ´כ התמימות והבטחון על ה"י השתדלות שלמה ביישור המעשים ואח"ולזה אין זוכים אלא ע 173 

מפני שהיה להם תומת ישרים תנחם מתחילה להכין , התורה שזכו לתורה שהיא להודיעך קושט אמרי אמת 174 

ה "עד שהקב´ כ לבטוח בה"ואח, ולהשתלם בשלמות הנדרשת כפי גבול האפשרות, עצמם הכנה ראויה 175 

ליות ד)  .וזהו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חקי חיים, גילה להם סודו והודיעם את בריתו 176 

 177 .(יחזקאל

 178 

 179 מאמר תעח

 180 .(´ט ח"שמות י) נעשה´ ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה

הן בדעות והן במדות ומעשים טובים , כמה יגעו חכמי האומות בכל דור לברר האמת אשר יחיה האדם בה 181 

אם  כמו, מתי חיו החיים הרוחניים שלהם, ואם כל ימיהם בילו לבקש את האמת, ז"וכל ימיהם עמדו ע 182 

, שהמזון הוא נחוץ לאדם בכל עת, ידאג האדם לבקש המזון הגשמי לגופו ויארכו הימים הלא ימות ברעב 183 

וכמה דעות ומדות , וכמה חלוקים בדעותיהם, שנית נראה כמה קשה להם להשיג את האמת אף משהו ממנה 184 

 185 .בלתי אמיתיות העלו בחקירותיהם

אשר תכיל ´ וכמה יש לנו לשמוח בתורתנו הק, מזה נראה כמה קשה למצוא האמת אשר יחיה האדם בה 186 

, אין דבר נעלם ממנה ואין נסתר מנגד עיניה, בקרבה כל האמיתיות של כל העולמות עליונים ותחתונים 187 

וכל הליכותיו של האדם עד תכלית , על דעותיו ומדותיו מעשיו ודרכיו, צופה ומבטת עד סוף כל המעשים 188 

להורות , אין דבר אשר יקרה לאדם שלא שמה התורה את לבה עליו, כל פרטי עניניו הרוחניים והגשמיים 189 

אין דבר בעולם אשר יבוא ליד האדם בכל עניני חייו שלא ימצא לו פתרון , לנו את הדרך הטובה והישרה 190 

 191 .נכון בתורה

כל , ´אין אף חלק אחד מאלפי אלפים מעניני חייו הגשמיים והרוחניים של אדם אשר לא ימצא בתורתנו הק 192 

ז אמר "וע, על הכל ימצא את הדרך הישרה והאמצעי האמיתי לצאת ממנו, פגע אשר ימצא את האדםנגע ו 193 

, שלא היה דבר הצריך לו בכל עניניו אשר לא מצא בתורה, ה ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי"דהמע 194 

שירה אילו פינו מלא , לבד ראוי להיות השבח הגדול´ ועל מתן תורתנו הק, מפני זה היה הילוכו ברחבה 195 

 196 .אלהינו´ ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע אין אנו מספיקים להודות לך ה, כים ולשוננו רנה כהמון גליו

ראוי להיות , ובראשית עמדו של אדם על דעתו, דבר זה נעלם מעיני הרבה בני אדם אשר ראוי לדעת אותו 197 

מכל הטובות הגדולות  היא הטובה הגדולה´ שתורתנו הק, דבר זה ראשית ידיעתו וראשית הבנתו והכרתו 198 

אשר , ´אין קץ ושיעור לטובתה הגדולה של תורתנו הק, ה לעם ישראל ולכל העולם"אשר היטיב הקב 199 

 200 .כתהו ובהו נחשבו, לעומתה כל הטובות שבעולם כאין ואפס

מפני שחייבה , הוא אחד מן הסודות הנסתרים בסיבת גלותנו, אבל יקר למצוא מי שישים לבו להבין זאת 201 

, לדעת האם נדע שכל הצרות והמצוקות וכל הגזירות הרעות, לנסות את ישראל בגלות המר ´חכמתו ית 202 



כולם כשחוק ודבר בטל לעומת טובתנו הגדולה במתן תורתנו , אשר סבלנו ואשר עודנו סובלים בגלותנו 203 

 204 .תורת אלהים חיים´ הק

משפט וצדקה ביעקב אתה ככתוב , וכל מעשה טוב, כל מדה נכונה, כל דעה ישרה, בה נמצא כל האמיתיות 205 

וכמו שנמצא , ק לא תחסר כל בה"והוא בתוה, כלומר מה שנמצא בנו צדקה ומשפט אתה עשית, עשית 206 

כ לחיי "כן נמצא בתורה כל מיני מזון הראויים לנפשנו והמועילים ג, בעולם כל מיני מזון לחיים הגשמיים 207 

הכל נמצא בתורה מוכן ומזומן בכל עת ובכל , אין הבדל בזה בין העולם ובין התורה הכל מיוצר אחד, גופנו 208 

 209 .כי קרוב אליך הדבר מאוד, לזון ולהחיות את נפשנו מבלי צורך לבקשם למרחוק, שעה

ה דברי "עוד הוסיף לנו הקב, ´המעט לנו טובתה של תורתנו הק, בזה נראה הצד השוה שבעולם ובתורה 210 

כים הגדול , נו נמצאים בים של אמתנוכל לאמר שא, הנביאים והכתובים אשר אין ספק לנו בדבריהם 211 

המה האמיתיות , וכל מעשינו הוא לעמול תמיד על התורה לשאוב ממנה המים החיים, המקיף כל העולם 212 

במחקרים , אין אנו צריכים לבקש את האמת בשמים, בלי קץ ותכלית אשר נחיה בהן בשני העולמים 213 

 214 .ליקח מפריה ולשבוע מטובה, וכי אם נסתכל בדברי תורה הכל מוכן לפנינ, הדקים והעמוקים

לכאורה שבחם הוא בהגלות טוב , ל בשבח ישראל שהקדימו נעשה לנשמע"בזה יש להבין מה שהרבו חז 215 

, אמנם זאת היתה חכמתם שהשכילו להבין? אבל איזה שבח של חכמה יש בזה, לבם ומסירת נפשם לתורה 216 

ואי אפשר להניח הנעשה , עדם אין לנו חייםובל, שדברי תורה מזון רוחני לנפשנו כמו המזון הגשמי לגופנו 217 

לא אוכל ולא אשתה עד אשר אבין סוד המאכל , כמו שלא ימצא שוטה בעולם אשר יאמר, עד אחר הנשמע 218 

כ השכילו "ע, כן ראוי להתנהג עם דברי תורה המזון האמיתי והיחיד לנפשנו, והמשקה פעולתם ותועלתם 219 

 220 .להבין שאין תלוי נעשה בנשמע

עד אשר נאכלם ונטעום טעמם , שאי אפשר לעמוד על תוכן פעולתם ותועלתם של המאכליםעוד דבר כמו  221 

עד אשר נעשם , כן אי אפשר לעמוד על אמיתתם ופעולתם של דברי תורה, ונרגיש פעולתם בטבע גופנו 222 

וכמו שאמרו , י שנעשה נשמע"כ השכילו להקדים נעשה לנשמע שע"ע, ונטעום טעמם ופעולתם בנפשנו 223 

 224 .טוב ללומדיהן לא נאמר אלא לעושיהןל שכל "חז

תתלהב נפשנו מאוד להלל ולשבח תמיד , ´ה לנו במתן תורתנו הק"בהכירנו הטובה הגדולה אשר עשה הקב 225 

, וראוי לכל אחד מישראל שתהיה שמחת עולם קבועה בלבו, בעד הטובה הזאת´ את שמו הגדול ית 226 

עצמו מה טוב ומה נעים לי שאינני צריך ליגע ולאמר ל, ושירגיש תמיד נועם בנפשו ולראות עצמו למאושר 227 

אין לי כי אם לפתוח ספר מספרי התורה והנביאים , אם אחפוץ לדעת מה מהאמיתיות, לבקש את האמת 228 

גלוי ומוכן להשתמש בהן כַאות נפשי , והנה כל האמיתיות לפני, ל ולהסתכל בו לבד"והכתובים ודברי חז 229 

 230 .(יסורי הדעת)  .ולהתהלך בהן כטוב בעיני

 231 

 232 מאמר תעט

 233 .(´ט ח"שמות י) נעשה´ ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה

מי גילה לבני , בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להם, (ח"שבת פ) ל"אמרו חז 234 

, מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו´ דכתיב ברכו ה, רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו 235 

הנה אם אחד יאמר לחבירו יודע אתה כי עשיתי לך , כ"כ לשמוע בקול דברו ע"דברו ואח מעיקרא עושי 236 

כ רצוני "א, ויענה לו אמת, היית הרבה פעמים בסכנות גדולות ואני הצלתי את חייך, הרבה טובות 237 

 238 .ודאי שיענה לו אני מוכן לישבע אבל אם יהיה ביכולתי, שתישבע לי שכל מה שאדרוש ממך תמלא

כי מלאך אינו צריך לחשוש , מעלה יכולים לקבל על עצמם למלא אחר כל דרישה בלא הגבלהרק מלאכי  239 

כי אין לו גוף שיחלה גם לא יפחד שמא יעמוד כנגדו אש או מים , שמא יחלה ולא יוכל למלא שליחותו 240 

ן לכ, כ אין לו משפחה אשר צריך לדאוג עבורם"כמו, כי המלאך אש לא ישרפהו מים לא ישטפוהו, וכדומה 241 

, אבל אדם שהוא תחת מצבים כאלו, כ לשמוע בקול דברו"על המלאכים נאמר גבורי כח עושי דברו ואח 242 

 243 .לא יוכל לקבל על עצמו כל אשר יוטל עליו מבלי להזכיר מצבים ומאורעות אשר עלולים לעמוד כנגדו

איש אחד נעשה וענו ואמרו כולם יחד כ, כ לא היססו כלל"אבל בני ישראל אף כי ידעו כל זאת ודאי אעפ 244 

אף כי לא ידענו מה , פ ציווי התורה"כלומר אנו מקבלים עלינו לעשות כל מה שנצטרך לעשות ע, ונשמע 245 

למסור נפשנו ולמות עבור קיום , ה מאתנו"כי מה יכול להיות יותר מזה שידרוש הקב, שיבוקש מאתנו 246 

 247 !הרי אנו מוכנים, התורה והמצוה

אין זה אלא כח האמת , ולא חששו שמא לא יוכלו לעמוד בו, זה באיזה כח נטלו על עצמם עול גדול וכבד 248 

לכן , עם האמת יכולים לעבור באש ובמים, והאמת אינו חת מפני כל, המושרש בקרב לבם מאבותיהם 249 

קבלוה בתוקף ועוז בלא שאלות אם יוכלו לעמוד בה , ה אמת והוא הנותן להם תורת אמת"ביודעם כי הקב 250 

אם באש יעמדו כנגדם איתה , רעם עד עולם לבלי לזוז מהתורה כמלוא נימאוקבלו עליהם ועל ז, אם לאו 251 

 252 .התורה היא נצחית כי תורת אמת היא, כי האמת לא ישתנה ולא יתחלף לעולם, יעבורו



בני ישראל מוסרים נפשם באומץ ועוז עבור קיום התורה , אמנם כן ראינו כל זמן גלותנו מאז ועד עתה 253 

והיו מענים אותם בכל מיני עינויים , שגזרו עליהם גזרת השמד, ינו בספרדוכמו שאירע את אבות, והמצוה 254 

שהיו מעמידים , אחד מעינויי התופת שהיו שם קראו אותו תנור מרקד, קשים ומרים ולא החליפו דתם 255 

ומכיון שהתחילו רגליו להשרף היה נזרק למעלה , חבית גדולה על תנור אש ונותנים שם יהודי ערום 256 

ועל כל כויה וכויה אומרים לו , וכן הרבה פעמים עד שהיה נחרך כולו כצלי אש, ב למטהבכאביו ונופל שו 257 

בירך ברכת קידוש השם ויצאה , והוא באחד ולא ישיבנו, שאם יודה בעבודה זרה יוציאוהו למרחב ויחיה 258 

 259 !אחד´ אלקינו ה´ נשמתו בשמע ישראל ה

וכן אמרו שם ישראל עזין , פני שהן עזיןמפני מה ניתנה תורה לישראל מ, (ה"ביצה כ) ל"הוא מה שאחז 260 

כלומר שלא יוותרו על ! ן שהיו אומרים לנפשם או יהודי או צלוב"פירוש עזין מפרש הרמב, שבאומות 261 

בכל עת לעולם יעמדו על , ולא יעשו בה פשרות וחקירות להתאים את התורה להזמן חלילה וחס, התורה 262 

ה שהוא נצחי את התורה הנצחית לעם "ולכן נתן הקב, קיום התורה במילואה במסירות נפשם גופם ומאודם 263 

 264 !הנצחי לנצח

לא יפסק ולא ישתנה , יודע אבינו שבשמים שזעקת נעשה ונשמע שיצאה מפי כולם כאחד במעמד הר סיני 265 

אין בכל אומה ולשון כח אמת זה , יהיה מה שיהיה אחור בל יסוגו כי עזין הם ישראל, בכל דור ובכל מצב 266 

כח על אנושי זה הוא אשר עורר , כי הוא רק כח אלקי אשר פועם בלב אומה זו ,בשום ענין ואופן 267 

לשון שמלאכי השרת , ובת קול יצאה והכריזה ואמרה מי גילה רז זה לבני, התפעלות בשמי מרום 268 

 269 .משתמשין בו

 270 כי רק בכך מותנה, לא היינו זוכים לקבל את התורה, ואמנם לולא זאת אם לא היינו מקדימין נעשה לנשמע

בכל עת ובכל , אשר לא נחליפנה ולא נמיר אותה לעולם במסירת נפש ללא סייג וללא גבול, קיום התורה 271 

בכל מקום ובכל ´ וזהו נעשה דהיינו נעשה ונקיים מצות ה, גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו, מצב 272 

 273 .ונשמע כלומר שאנו צריכים לדעת מה לעשות, זמן ובכל אופן

, ה עליהם ההר כגיגית ואמר להם"ל מלמד שכפה הקב"ואמרו חז, יצבו בתחתית ההרכ כתוב ויתי"והנה אח 274 

ה "ז הכרח שהכריחנו הקב"כ הרי"א, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם 275 

שלפני כן הקדימו ישראל מעצמם ואמרו נעשה , ז סתירה"והרי, לקבל את התורה אם רוצים בה או לא 276 

כ בשביל מה צריכים לכוף עליהם הר "וא, ול מן השמים מי גילה לבני רז זה לבניויצאה בת ק, ונשמע 277 

 278 ?הלא מדעתם וברצונם הכריזו חגיגית נעשה ונשמע, כגיגית ולהכריחם בכך

ה דורש מכלל ישראל שיקיימו את התורה לא מחמת יראה שלא "שהקב, ל אומר בזה"ל מפראג ז"המהר 279 

כי האדם , כי בלא תורה האדם חי חיי בהמה ועוד גרוע מזה, האלא שידעו שכל החיים הוא התור, יענשו 280 

שכל מגמתו ותאות נפשו לבלוע להשחית ולחבל כל מי , בחיותו חיי בהמה הרי הוא הוא חיה טורפת 281 

בו תרמוש , תשת חשך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילה, (7ג"מ פ"ב) ל"ש חז"כמ, שיעמוד בפניו 282 

כי בלא תורה בלא אמונה נעשים כחיות היער לטרוף אחד , ין לחיות היערכל חיתו יער אלו הרשעים שדומ 283 

 284 .את השני

ואף שיש בו נשמה עליונה חלק , כי סוף סוף אינו מלאך, אבל היות והאדם אינו עומד במצב אחד תמיד 285 

ויש זמנים שהוא מאבד הרגשותיו הנעלות ואז , אבל הוא מורכב גם מחומר עפר מן האדמה, אלוה ממעל 286 

לא יעצור עצמו לרדת עד דיוטא , ומתעוררים מדותיו הרעות וטבעי גופו, טבעו נפש הבהמיתנשאר ב 287 

, כי כזאת הרכבתו של אדם מן הקצה אל הקצה, ויוכל להגיע גם לרציחה וניאוף וכל תיעוב, התחתונה 288 

 289 .עם גוש עפר גס´ נשמת חיים חצובה מתחת כסא כבודו ית

, דעת והשכל והרגשים נעלים אין צורך להראות לו השבטנכון הוא שבזמן שהאדם עומד במצב מרומם ב 290 

ואף מתרין בו לא , לא תנאף, לא תגנוב, אבל לא תמיד עומד במצב זה לכן נצרך גם לאזהרות לא תרצח 291 

וכן כל האזהרות , אלא דע כי שופך דם האדם באדם דמו ישפך, בהסברים עדינים ודברי חכמה עליונים 292 

 293 .והעונשים המפורשים בתורה

אבל צריך גם יראה , כי אין האוהב שונא´ צריכים אהבת ה, ל שצריכים לשני הדברים יחד"ה שאחזזהו מ 294 

לאחר שאמרו ישראל נעשה ונשמע כפה עליהם ´ שאפי, מוכרח הוא בשני הדברים יחד, כי אין ירא מבעט 295 

דימו עם האהבה הגדולה והמעלה העליונה שהק, ללמד לבני ישראל שצריך שני הדברים יחד, הר כגיגית 296 

 297 .(לב אליהו)  .כ ההר כגיגית"ה ג"כפה עליהם הקב, נעשה לנשמע כמלאכים

 298 

 299 מאמר תפ

 300 .(´ט ח"שמות י) נעשה´ ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה

אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה מי גילה לבני רז זה שמלאכי  301 

ופירש , ן איתא שם דבזה שהקדימו נעשה לנשמע זכו לשני כתריםוכ, (.ה"שבת פ) השרת משתמשין בו 302 



הרי שהקדמת נעשה לנשמע , ואחרי שחטאו בעגל ניטלו מהם הכתרים, י שהיו עשויים מזיו השכינה"רש 303 

 304 .להדמות למלאכים ולהיות מוכתרים בזיו השכינה, היה בה להעלותם לדרגות על אנושיים

אמר , שני כוסות מזכוכית יקרה ובא עגל ושבר את האחד איתא במדרש משל למלך שאמר לעבדו לשמור 305 

שברתם נעשה ועשיתם , ה שני כוסות מזגתם בסיני נעשה ונשמע"כך אמר הקב, לו המלך דע והזהר בשני 306 

דברי המדרש צריכים ביאור דמה תועלת שיזהרו בנשמע אם , (´ז ט"ר כ"שמו) לפני עגל הזהרו בנשמע 307 

ל "וכבר אמרו חז, (ז"ק י"ב) גדולת התלמוד הוא שמביא לידי מעשההרי , כבר פרקו מעצמם עול העשייה 308 

 309 .(7ט"יבמות ק) האומר אין לו אלא תורה אף תורה אין לו

, ויש מעשה שאינו נתפס בשכלו, יש מעשה הנובע מהבנת השכל, אולם פשר הדבר ששני מיני עשייה יש 310 

שאפילו דברים , בתמימות כזאתהתכוונו בזה שמקבלים את התורה , בזה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע 311 

אילו  היו אומרים נשמע ונעשה היה קבלתם דוקא במה שיבינו , שלא יושגו על ידי שכלם קבלו על עצמם 312 

שמן הסתם אין , וכיון שקבלתם היתה מחוץ לגדרי הטבע, אבל לא דברים שהם למעלה משכלם, בשכלם 313 

 314 .ה רוחנית שהיא למעלה מן הטבעכמו כן זכו למתנ, אדם מקבל על עצמו לעשות דבר שאינו מבין

שהרי השטן בלבל את כל העולם והראה , נסיון העגל היה נסיון במדרגה זו של עשייה למעלה מן ההשגה 315 

אולם , ואם כן מבחינת השגת החושים אי אפשר לחייבם, (ב"י ל"רש) להם דמות משה מוטל מת במטה 316 

מדרגה זו נפגמה ואבדו , ם תתנגד לשכלבמה שנוגע לחוזק אמונתם שקבלו על עצמם את התורה אפילו א 317 

 318 .את הכתרים שזכו להם על ידה

, החומר שהינו מסך מבדיל בין השגת האנושות לבין השגות העליונות, זה הרז של קדימת נעשה לנשמע 319 

, היכולה ליישר העקמומיות שבלב´ אין תקנה אלא בתורת ה, הוא שמונע מן האדם לעמוד על סוד נפשו 320 

כל זמן שעומד האדם תחת השפעת , כזו מבלי שיבטלו את דעתם לדעת הבורא ואי אפשר לקבל תורה 321 

והחוש יעיד , ואפילו בדברים ששכל האדם מסוגל להבינם על בוריים, החומר לא יוכל להגיע לדרך האמת 322 

 323 .לא בגלל חוסר הכרה אלא מחמת רוב להיטותם אחרי ההנאות, שיש אנשים מתמסרים לשקר

והסבא , אחת בא אחד מהמשכילים להתווכח אתו בדבר אמונות ודעותל שפעם "מספרים על הסבא זצ 324 

ומי שיפסיד את הויכוח יפסיד גם , הסכים רק בתנאי שלפני הויכוח שניהם יפקידו סכום גדול אצל שליש 325 

, אבל בסוף נסוג לאחור והתחמק מכל הענין, בהתחלה הסכים הלה שבודאי כך ראוי לעשות, את ממונו 326 

אלא נהפוך הוא שמרוב תאוות הסכימו גם , וב אמונה בשיטותיהם נשתבשו המיניםמזה רואים אנו שלא מר 327 

יודעים הם בעומק הכרתם שאך שקר בפיהם ומפחדים פן יהיו מוכרחים להודות לאמת ! לדעות משובשות 328 

 329 .(ג"המוסר והדעת ח)  .בעל כרחם

 330 

 331 מאמר תפא

 332 .(´ט ח"שמות י) נעשה´ ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה

ר יוחנן "והא א, ומקשה הגמרא ומי מצית למימר הכי, ע כלום נתת לנו ולא קבלנוה"אמרו לפניו רבש 333 

אלא ? עד שבא אצל ישראל וקבלוה, מלמד שלקח התורה והחזירה על כל האומות והלשונות ולא קבלוה 334 

? ה שבע מצוות שקבלתם היכן קיימתם"מיד אומר להם הקב, כלום קבלנוה ולא קיימנוה, הכי אמרי 335 

 336 .רבונו של עולם ישראל שקבלוה היכן קיימוה, אומרים אומות העולם

אמר להם , אמרו כלום אב מעיד על בנו, ה אני מעיד בישראל שקיימו את התורה כולה"אמר להם הקב 337 

ע אף שמים וארץ נוגעין "אומרים רבש, יבואו שמים וארץ ויעידו בהם בישראל שקיימו את התורה כולה 338 

 339 .(´ז ג"ע) א בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתיאם ל´ שנא, בעדותיהם

ויש לומר שהם ? ת והרי ראיה גדולה שקיימו שהרי שמים וארץ קיימים הם"וא, והקשו בתוספות שם 340 

, מכאן מקבלים אנו מושג עד מה גדול ערכה של מחשבה, קיימים ממה שקבלו כדאמר אם ישראל מקבלין 341 

רק בשביל הקבלה שקיבלו , שמביא קיום לבריאה למשך אלפי דורותומה גדולה חשיבותו של הרהור טוב  342 

לוי כל ´ אמר ר, כדאי לכל העולם ולכל הבריאה להתקיים, בשביל הרהור טוב של ישראל, בני ישראל 343 

אינם אלא בשביל פועה שפעיתם לפני בסיני , ה עתיד לעשות עם ישראל"פעולות טובות ונחמות שהקב 344 

 345 .(´ז ז"ר כ"ויק) ונשמע נעשה´ כל אשר דבר ה, ואמרתם

מה טעם החומר הגדול , לאביו ולאמו לא יטמא´ שלא יטמא הנזיר למת שנא, ו"וכתב החינוך מצוה שע 346 

התשובה היא כי האדם ? והרי הכהן הדיוט שגם הוא קדוש מטמא בהן, שבנזיר שלא יטמא גם לאביו ולאמו 347 

יום טוב בטובו ומן השמים מסכימין על תקוה יש בו לקדש עצמו ולהוסיף , ת פעם אחת"אחרי הזירו להשי 348 

ואחר שהזיר אפילו יום אחד יסתייע וישלים כל ימיו , ל בא לטהר מסייעין אותו"וכענין שאמרו ז, ידו 349 

 350 .בטהרה

, כדאי לו להתנהג בנזירות כל ימיו ולחיות בקדושה, בשביל הרהור טוב שעבר אצל הנזיר בימי נזירותו 351 

ואף על פי , עד שחמור דינו יותר מכהן הדיוט, תירה במדה כזובשביל הרהור זה נתוספה לו קדושה י 352 



, הרי ההרהור הקל להמשיך את הנזירות שהיא  קבלה קלושה, שלאחר שלשים יום הוא פורש מנזירותו 353 

 354 .יש בה חשיבות לפני המקום שמוסיף עליו קדושה למעלה מקדושת הכהן

תובה כל ארץ גושן וכסף וזהב שבארץ פרעה באהבתו לשרה כתב לה בכ, ו"אלעזר פכ´ איתא בפרקי דר 355 

, מבהיל לשמוע עד כמה גדול כח המחשבה, מאז נמשכה הקדושה לארץ גושן עבור יעקב ובניו, מצרים 356 

, הגיעה עד כדי כך שכיוון שהקדיש את ארץ גושן לשרה אמנו, שאפילו מחשבה שיצאה מנברא כמו פרעה 357 

ואם פרעה כך , ת יעקב בחיר האבות וכל זרעונתקדשה ארץ זו במידה כזו שהיתה ראויה לקלוט בתוכה א 358 

נפש 0של  0הלב 0מעמקי0שגדול כח האמירה והקבלה היוצאים , ש כח המחשבה של איש מישראל"כ 359 

 360 .(אור חדש)  .ואין לשער ואין להעריך כמה עולמות וכמה יצירות נבראים וקיימים מזה, ישראלית0

 361 

 362 מאמר תפב

 363 .(´ט ט"שמות י) עם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולםהנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע ה

על הפסוק רק  (´דברים ד) ן"והנה כתב הרמב, ה"הרי לנו שכל מעמד הר סיני היה כדי שנאמין במרע 364 

כי כאשר אמר שנזהר בכל המצות , השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך 365 

אמר רק אני מזהירך להשמר ולשמור עצמך מאוד מאוד לזכור חזר ו, ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם 366 

הקולות והלפידים , שלא תשכח מעמד הר סיני וכל הדברים אשר ראו שם עיניך, מאין באו אליך המצות 367 

ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד , ודבריו אשר שמעת מתוך האש, את כבודו ואת גדלו 368 

 369 .םההוא לבניך ולבני בניך עד עול

ואת בניכם תלמדון לדורות , ופירש הטעם כי השם עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים 370 

ע "וצוה במ, ת שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו מלבנו לעולם"והנה הזהיר במצות ל, עולם 371 

, גדולה מאוד והתועלת במצוה הזאת, שנודיע בו לכל זרענו מדור לדור כל מה שהיה שם בראיה ושמיעה 372 

אם יקום , פ שנבואתו נתאמתה באותות ובמופתים"אע, שאם היו דברי התורה באים אלינו מפי משה בלבד 373 

 374 .ונתן אלינו אות או מופת יכנס ספק בלב האנשים, בקרבנו נביא או חולם חלום ויצונו בהיפך מן התורה

לא , ש כל חולק ונשקר אותונכחי, אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאזנינו ועינינו הרואות 375 

זהו שאמר וגם בך יאמינו , כי אנחנו היודעים בשקרותו, יועילוהו אות ולא יצילהו מופת מן המיתה בידינו 376 

כאילו ראוהו כל הדורות כי לא נעיד , כי כשנעתיק הדבר לבנינו ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק, לעולם 377 

אבל יאמינו בודאי , פקו כלל בעדותנו שנעיד להםוהם לא יסת, שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל 378 

 379 .ל"שראינו כולנו בעינינו כל מה שספרנו להם עכ

בלי מעמד הר סיני הרי בבוא נביא ויתן , הכלל ישראל מוכרח שיהיה לו מעמד הר סיני לדורות עולם 380 

הרי נכחיש , אמנם בהיות לנו מעמד הר סיני שבעינינו ראינו, אותות ומופתים אפשר שיכנס ספק בלבנו 381 

ומהיכן יהיה מעמד הר סיני לדורות , אותו בודאי כי אנחנו יודעים בשקרותו ונדון אותו למיתה בודאות 382 

, על ידי זה יהיה גם לדורות הבאים מעמד הר סיני, ז התורה הזהירה והודעתם לבניך ולבני בניך"ע, עולם 383 

 384 .נחיל אותם דבר הבל אין בם מועילכי לא נעיד שקר לבנינו ולא נ, כאילו ראו בעיניהם ושמעו באזניהם

כל החזקות שישנם בנאמנותו וסמכותו של אדם , ע נאמר אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר"על אוה 385 

לחשדם בשקר זה דבר שאי , אבל הכלל ישראל עליהם יש לסמוך בודאות היותר גדולה, לא נאמר עליהם 386 

הרי לנו מזה שהכלל ישראל , ל ישראל יש לסמוךעל נאמנות הכי זעירה ש, אפשר כי לא נעיד שקר לבנינו 387 

 388 .ויוכלו להכחיש כל חולק גם אם יראה אותות ומופתים, בכל הדורות יש להם מעמד הר סיני בכל גדלו

, איני יודע כלום ורק אבא אמר לי כך, וכמה הכל בנוי על יסוד של אמונה, רואים אנו מהו אמונת חכמים 389 

יכול , משום שבאמונה מסתיים הכל לגמרי, ראינו ובאזנינו שמענו הרי זה ברור כצהרים כאילו בעינינו 390 

הרי לכאורה מדמים , מעמד הר סיני מפני שכך מסר לי אבא, להיות יציאת מצרים משום שאבא מסר לי כך 391 

 392 .והכל מתחיל ומסתיים רק באמונת חכמים, ובזה אנו רואים ששום דבר אין, שיש אמנם איזה הבנות

ואיה כל נפלאותיו אשר ספרו לנו אבותינו , עמנו ולמה מצאתנו כל זאת´ דני ויש הויאמר אליו גדעון בי א 393 

ושמעתיו שהיה אומר בצאת ישראל , אמר לו אמש הקראני אבא את ההלל, י פסח היה"ופירש, לאמר 394 

אמש , רואים אנו דבר נפלא גדעון דבר אל המלאך כמו בור גמור, (´שופטים ו) ממצרים ועתה נטשנו 395 

כן הוא באמת שבאמונת חכמים הכל , והוא בעצמו אינו יודע כלום, צאת ישראל ממצריםהקראני אבא ב 396 

כ כמה מוטל על האדם לחזק את כח האמונה ולהאמין "א, באבותינו ספרו לנו אבא אמר לי כך, מסתיים 397 

.ויותר מזה אין צריכים כי זולת זה אין כלל, ויכולים לחיות היטב על אמונה לבדה לגמרי, בגדולים שלנו 398 

 399 .(´ס´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 400 

 401 מאמר תפג

 402 .(´ט ט"שמות י) הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם



והנה כתוב מפורש היום הזה ראינו כי ידבר , וגם בך יאמינו לעולם שאתה נביא ויוסר הספק ממחשבותם 403 

כל בשר אשר שמע קול אלקים חיים מדבר מתוך האש כמונו ועוד כתוב שם כי מי , אלקים את האדם וחי 404 

גם בך גם בנביאים , וגם בך יאמינו לעולם, ל"ל כותב בשם מכילתא וז"ן ז"והרמב, (ל"ע ז"הראב) ויחי 405 

 406 .כ"ע ע"העתידים לעמוד אחריך ומטים דבריהם לדברי הראב

בה יטעמו , רוחנית מיוחדת שמדי פעם הוא מטעימם בהשראה, ש על עבדיו הוא"מן הטובות של הבורא ית 407 

לרגעים מעטים פותח להם את אוצרות הנצחיות בכדי , ב"ז משהו מעין הרוחניות העילאית של עוה"בעוה 408 

שמשרה בלב האדם התשוקה להתדבק ולהאמין , והשראת רגע זה כל כך אדיר, שיסתכלו בהאושר הנצחי 409 

 410 .יון הכוזב המושך את האדםכח זה מוסיף לאדם את האומץ והעוז להלחם בהדמ, בחיים הנצחיים

ה ברחמיו הגדולים פותח צינור קטן מהאור "הקב, בכל דור ודור כשהמוחות מתקטנים והשכל מתמעט 411 

ואף האדם החלש עיניו נפקחות ולבו מתחזק , ומטעים לבני אדם בכדי לחזקם ולעודדם באמונתם, העליון 412 

אלמלא חטאו ישראל לא ניתן , ל"בחזוכאותו הרעיון הנפלא והעמוק , להתבונן ולהתעורר לראות האמת 413 

 414 .(7ב"נדרים כ) להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד

כדי שלא ליתן , ה לבריותיו"כשהדור חוטא ויורד אז הם זקוקים יותר לגילוי אור עליון שמחלק הקב 415 

הוא שולח לכן , והנסיונות רבים בדורותינו מאשר בדורות הקודמים, פתחון פה ואמתלא שהיצר קשה יותר 416 

 417 .(ז"ל שער הפרישות פ"חובה) ובדבריהם חוצבי להבות אש מאירים עיני הדור, להם את נביאיו

בכדי שיהיו לאור , שבאחרית הימים תתגלה החכמה יותר מדורות הראשונים, (וירא´ פ) ´מובא בזוהר הק 418 

מבועי דחכמתא בשנת מאה שנין לשתיתאה יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא ו, ל"הגדול שעתיד להתגלות וז 419 

ויתתקן עלמא לאעלא בשביעה כבר נש דמתקן ביומא שתיתאה מכי ערב שמשא לאעלא בשבתא , לתתאי 420 

ר אלעאי אלו שני עולמות "י ב"כדדריש ר, מאי שנא דכתיב ביֿה ולא יֿה, (7ט"במנחות כ) וכן, ל"עכ 421 

ומאותן טיפין , טיפין´ גל חלק את שמו להטיף לכל אות "י ז"וברש, ד"א ואחד ֿביו"אחד ֿבה, ה"שברא הקב 422 

 423 .ל"וכן כתוב בספר היצירה עכ, נעשו מים ואש ואור לכל העולם כולו

קרוב לאחרית הימים יתפשט אור , ל בקיצור"עץ החיים וז´ ל בס"יעקב חאגיז זצוק´ ובשם הגאון ר 424 

ה ובה במידה שהבריאה מתקלקלת הרי היא זקוק, וראו כל בשר כי אין עוד מלבדו, האלקות על כל בשר 425 

, כי גסות החטא נוטלת מהם את כח ראיית האור, ליותר הוכחה ויותר אורה בכדי שיתחזקו בכח העליון 426 

 427 .ה בחסדו מגדיל את אור החכמה הנגלה בכדי ששוב יתדבקו ברוחניות"והקב

לפי שהיו באומות שלא היו מאמינים שניצל , וכן מצינו במלך סדום שיצא מבארות הטיט ונעשה לו נס 428 

רואים אנו בעליל עד , (ר"מד) וכיון שיצא זה מן החומר האמינו באברהם למפרע, האשאברהם מכבשן  429 

ומאיר לו בכדי שיראה להתעודד ולהתחזק לשוב , ה פושט את ידו לכושל הן ליחיד והן לדור"כמה הקב 430 

ומן החסדים צריך אדם ללמוד על , ב"נתן לנו את המן מעין עוה, ב"נתן לנו את השבת מעין עוה, לאמונתו 431 

 432 .האושר הנצחי

ת מה שסידר את הנהגת העולם בממשלת מלכות "שמן הטובות של השי, ל"ואומרים בשם החפץ חיים זצ 433 

, ה מצפוניות החכמה"וכן מה שגילה הקב, כדי שתהיה סיוע ועזר להכיר מלכותו יתברך, בשר ודם 434 

שנחלשה כי כ, ה עלינו"זה גם כן מחסד הקב, ההמצאות הנפלאות שבכל מקצועות המדע שבדורנו 435 

ועלינו ללמוד מן התגליות האלה מה רב הוא , ה את אור החכמה מנרתיקה"ונתמעטה האמונה הוציא הקב 436 

 437 .(תורת הנפש)  .האור הגדול הנצחי הצפון באמונה התמימה

 438 

 439 מאמר תפד

 440 .(´ט י"שמות י) אל משה לך אל העם וקדשתם וכבסו שמלתם´ ויאמר ה

המתבונן במדרגתם של ישראל ערב מתן תורה , ן המידותהמשמעות הרוחנית של כיבוס השמלה היא תיקו 441 

יציאת , כי הרי קדמה לה הכנה של שבעה שבועות בהם זכו לגילויים נוראים, ימצאנה נשגבה ונוראה 442 

הפסגה של מדרגה נעלה לפי השגתינו היא , קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, מצרים על כל הנסים שהיו עמה 443 

היה לכאורה ראוי לצוות את ישראל , נשגבים שדורש אז אדם מעצמואותן מדרגות וענינים , שעת נעילה 444 

 445 —וכיבסו שמלותם , ואילו כאן במצב זה דורשת התורה ענינים הנראים כשייכים לפשוטים, בשעה זו

 446 .טהרת המידות בגוף ובמחשבה

ות ולפי הבנתינו היה ראוי לקר, כיוצא בזה מצאנו כי פרשת מנחה של יום הכיפורים היא פרשת עריות 447 

, ולא פרשה המצווה על ענין שבשעה זו האדם רחוק ממנו כמטחוי קשת, בשעה זו פרשה של פרה אדומה 448 

כי בשעת , הוא דוקא בשעה הנעלה ביותר, ושמעתי לבאר בזה שזמן ההתחזקות בענינים הפשוטים ביותר 449 

, א להתחזקוכפי גודל המדרגה שעומד בה בשעה שהוא ב, הנסיון גופא אין די כלים לאדם כדי להתגבר 450 

 451 .באותה מידה הוא משריש בעצמו את ההרחקה מן העבירה



האם מידותיו , נמצא שיפה היא שעת ההתעלות שהאדם זוכה באותה שעה גם לדרגת והשבות אל לבבך 452 

ומי שאינו מנצל שעת , ומה עם מידות הגאוה הכבוד וחמדת הממון, האם מחשבותיו טהורות, טהורות 453 

והיא , תועיל המדרגה העליונה שנמצא בה לשנות את מהותו הפנימיתלא , ההתעלות לוהשבות אל לבבך 454 

 455 .תשאר שפלה כפי שהיתה

ובאותה שעה חפץ להתרומם למעלה , במידה גדושה´ יש ומעניקים לאדם מן השמים שעה של אהבת ה 456 

אותה שעה כשרה וראויה היא , באותה שעה אסור לו להתעלם ממה שהוא עצמו היה אתמול, למעלה 457 

כי בתוך כל אדם מונחים שני , אל לו לדמות כי אתמול היה אדם אחר והיום אדם אחר, רללימוד המוס 458 

אלא שיש , ומדרגתו האמיתית ניכרת דוקא בתקופתו הקשה, הענינים הנקראים ימי העליה וימי הירידה 459 

 460 .ולהאיר לו הדרך לעת נסיון כי יבוא מחר, ביד המשכיל לנצל את ימי העליה להתבוננות

יתבונן אותו מזלזל , לימוד המוסר ואינם מגלים שום פגם בהנהגתם בין כותלי הישיבהיש המזלזלים ב 461 

ומדוע נראים אלה שלמדו כמה שנים ויצאו , מדוע נראה הוא בבין הזמנים כפי שהוא נראה אז, בעצמו 462 

ואף עושה טובה וקובע , נכון שהוא שומר שבת הוא נאמן במסחרו, לעסוק במשא ומתן כפי שהם נראים 463 

וכשמגיע לשעת נסיון אינו , כיצד להתעשר ולצבור עוד ועוד, אבל במה שקועים כל מאוויו, ורהעת לת 464 

 465 ?למה? וכל זאת כי בהיותו בישיבה זלזל ואמר מוסר, יודע כיצד להתגבר

הוא מיד סוגר את הגמרא כדבר המובן , וכשמגיע כבר לעת הקבוע לתורה ומגיע אליו טלפון בעניני מסחר 466 

ואם ברצונו יתן לי , ´השכיל לאגור כוחות אשר ימנעוהו לומר פרנסה אינה אלא ביד הכי הרי לא , מאליו 467 

הוא שוב נופל כי הרי לא התכונן מעולם , וכשמגיע נסיון של כבוד ולפעמים של תאוה, בדרך המותר 468 

כי אז נעשה , ומי שחושב שיתחיל לעסוק במצוה זו לאחר נישואיו אינו אלא טועה, למצות קדושים תהיו 469 

הרי בבוא אליו הנסיונות הוא מתעלה , ורק מי שמתחיל להתכונן בהיותו בישיבה, ברשות התורה נבל 470 

 471 .מעלה מעלה

למה האחר בריא וזה איש , למה פלוני זה עשיר, יש אנשים המתבוננים בסדר העולם ושואלים קושיות 472 

, להבין תבין עד כמה שמזכים אותך! והגבלת את העם סביב? איך תדמה שתוכל להבין! מגושם, מצליח 473 

אמנם באותה מידה שאדם מפקיע עצמו מן הגשמיות והופך ! ובמה שאין מזכים אותך לא תבין לעולם 474 

 475 .באותה מידה גם נופלות קושיותיו על ההשגחה, לרוחני יותר

ה ליתן להם את התורה ולדבר עמהם והיה משה "אותה שעה ביקש הקב, ´וישב משה את דברי העם אל ה 476 

, ר לוי משל למלך שביקש לעשות חוץ מדעתו של אפרכוס"א, אעשה מפני משה ה מה"אמר הקב, עומד 477 

עד שהוא , ל לך קרא לפלוני סינקליטקוס ויבא עמך"שוב א, אמר לו עשה דבר פלוני אמר לו כבר נעשית 478 

 479 .הולך עשה מלך מה שביקש

´ אומר אנכי הה אני גולה את הרקיע ו"אמר הקב, דיברות היה משה עומד מצדו´ ה ליתן י"כך ביקש הקב 480 

ה למשה לך אל "כך אמר הקב, כ אני אומר"אלא ירד משה ואח, ה או משה"הם אומרים מי אמר הקב, ´א 481 

עד , ל לך רד ועלית אתה ואהרן עמך"א, ל כבר הקדשתים"א, העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם 482 

 483 .(ח"ר כ"שמו) ´ה שנאמר וירד משה אל העם מיד וידבר א"שמשה יורד נגלה הקב

ובאותה שעה זקוקים , כי גם כאשר עוסקים בשעה הנשגבת ביותר בעולם, ברי המדרש ללמדנו באד 484 

גם באותה שעה כביכול מחפש , ה או משה"מי אמר הקב, ו ספק באמונה"להוריד את משה כדי שלא יהא ח 485 

ו נשאר, ואינו אומר לו לך רד אלא לך רד ועלית אתה ואהרן, ה עצה שלא לפגוע בכבודו של משה"הקב 486 

 487  .הבה נתכונן אליה כפי שהתכוננו אז ובכח ההכנה נזכה לתורה, שלשה ימים קודם קבלת התורה

 488 .(מערכי לב)

 489 

 490 מאמר תפה

 491 .(´ט י"שמות י) אל משה לך אל העם וקדשתם וכבסו שמלתם´ ויאמר ה

ח "אחרי י) ן"ש הרמב"וכמ, כל מה שירצה האדם להשיג הכל תלוי כפי מדת ההכנה אשר יכין עצמו אליה 492 

פסוקי דזמרה , וכן התפילה ניתקנה בדרך הכנה, ש"ודע כי חיי האדם במצות כפי הכנתו אליהם עי, (´ד 493 

וכשם שיכשיר עצמו , תורה ודאי צריכה הכנה, וברכות הם הכנה לשמונה עשרה דהיא עיקר התפילה 494 

ם מושפע כי הרי אד, וכאשר לא נכין עצמנו לתורה לא נזכה להשיגה, לתורה כן תהא השפעת התורה עליו 495 

איזה תקוה יש לנו שנזכה , וכיון שקרובים אנו למינות והשיטות השולטות בעולם, מאשר רואות עיניו 496 

 497 .לתורה ללא הכנה

שהרי לא קיבלו את התורה מיד , אף בקבלת התורה מצינו שהכרחית היתה הכנה כדי לזכות לתורה 498 

אמר רבי , ורה כשיצאו ממצריםולמה לא ניתנה הת, (´תנחומא יתרו י) ל"ואיתא בחז, בצאתם ממצרים 499 

, אמר אביו נמתין לו שלשה חדשים עד שתשוב אליו נפשו מן החולי, יהודה משל לבן מלכים שעמד מחוליו 500 



ה "אמר הקב, כך כשיצאו ישראל ממצרים היו בהם בעלי מומין, ואחרי כן אוליכנו לבית הרב ללמוד תורה 501 

 502 .כ אתן להם את התורה"אמתין להם עד שיתרפאו ואח

שנה , ראות להתבונן והלא בשנה האחרונה ביציאת מצרים היו עשר המכות וראו הכל אמונה בחושנו 503 

כ ישראל מאמינים בני "עאכו, אף פרעה הרשע נהפך למאמין, תמימה עמדו וחיו עם הנהגה חושית 504 

ראתה שפחה על הים מה שלא ,כ עברו ישראל קריעת ים סוף שבו היתה התגלות חושית"ואח, מאמינים 505 

 506 .חזקאל בן בוזי בנבואתוראה י

י המן הבאר "חדשים להתרפאות ע´ וצריכים עוד ג, ה שעדיין אין זה ההכנה הראויה"מ אמר הקב"מ 507 

ועדיין לאחר ימים אלו , ורק אחר כך אפשר לגשת ולזכות למעמד הר סיני, והשליו שהם מעין עולם הבא 508 

ה "ועוד נתן הקב, הימים שעברוהוצרכו עוד שלשה ימי הגבלה שהם ימי הכנה נוספים יתרים על כל  509 

 510 .קולות וברקים שאף הם מגדרי ההכנה

ובאמת כאשר אדם זוכה הרי לימוד התורה אצלו בגדר , הכנה זו נדרשת אף מאתנו בגשתנו לזכות לתורה 511 

ולכן מצינו גבי יונתן , כל יום ויום בגדר מעמד הר סיני, (´ספרי דברים ו) מעמד הר סיני כאילו היום ניתנו 512 

שמעמד הר סיני ניתן , (.ד"בבא בתרא קל) אל שכל עוף הפורח עליו בשעת עסקו בתורה מיד נשרףבן עוזי 513 

גבי ברית מילה דאלישע בן , (ירושלמי חגיגה) ´וכן מצינו בגמ, באש ואף הלומד תורה אש מלהטת סביבו 514 

 515 .כ בודאי שדרושה הכנה לתורה כשם שנדרשה במעמד הר סיני"א, אבויה שהיתה אש מלהטת סביבם

דברים אלו הם , וממדבר מתנה כדי לזכות לתורה צריך לעשות עצמו כהפקר, (.ה"נדרים נ) ´איתא בגמ 516 

אבל מחובתינו לכל הפחות להכין עצמנו בהסרת העולם הזה שכולה , ההכנה האמיתית לזכות לכתר תורה 517 

להשגת וביותר מהשקפות העולם , ואם לא נתנער מהשקפות השליליות הסובבות אותנו, מדות ותאוות 518 

 519 .בודאי שלא נזכה להשיג תורה, תכלית מדומה

ל לאומה "א, אמר לו עקילס לאדריינוס רוצה אני להתגייר, (´ט´ ר ל"שמו) ובזה יבואר הא דאיתא במדרש 520 

מה נברא , ה את העולם"ל הקטן שבהם יודע היאך ברא הקב"א, זו אתה מבקש להתגייר כמה בזיתי אותה 521 

ל עקילס אפילו חכם "א, ל לך ולמד תורתן ואל תימול"א, ותורתו אמתביום הראשון ועל מה העולם עומד  522 

ולכאורה הרי מצינו חכמי אומות , שבמלכותך וזקן בן מאה שנה אינו יכול ללמוד תורתן אם אינו מל 523 

 524 .העולם שיודעים ומבינים את התורה

ינים בלב וליהפך וחייבת לידבק באדם להשיג קנ, כי התורה היא רוחנית, כ שעדיין אין זה תורה"אלא ע 525 

ורק כלל ישראל זכו לזה רק לאחר שהבדילנו מן , ולכן אומות העולם אינם מסוגלים לכך, לבן תורה 526 

ם נעשים לחד עם "ואין העכו, כי אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד הוא, התועים ונתן לנו תורת אמת 527 

 528 .ה אין תורתן תורה אלא חכמה גרידא"ומשו, ה"הקב

´ מאיר ר´ ל אחר לר"א, (´קהלת ז) טוב אחרית דבר מראשיתו, (.ו"חגיגה ט´ בתוס) איתא בירושלמי 529 

אבי היה מגדולי ירושלים , ובי הוה מעשה, טוב אחרית דבר שהוא טוב מראשיתו, עקיבא רבך היה דורש 530 

וכשאכלו ושתו שרין , יהושע עמהן´ אליעזר ור´ וביום שבא למהולי קרא לכל גדולי ירושלים וקרא לר 531 

והיו הדברים שמחין , אמרי עד דאלין עסקין בדידהו אנן נעסוק בדידן בדברי תורה, ן ומרקדיןומטפחי 532 

אמר אבי הואיל וכך כוחה של תורה אם יתקיים הבן הזה , כנתינתן מסיני והיתה אש מלהטת סביבותיהם 533 

 534 .ולפי שלא היתה כוונתו לשם שמים לפיכך לא נתקיימו בי, לתורה אני מפרישו

אלא , והלא הפרישו אביו לתורה לא בשביל קרדום לחפור בה, פסול יש במחשבה זו וצריך להבין מה 535 

, חזינן מהכא שעדיין אין זה מן הראוי, ומדוע לא נתקיימה התורה בו, משום שראה בגדלות כבוד התורה 536 

, מעמנו´ וזו אשר דורש ה, ה"אלא מחובתינו להקדיש עצמנו לתורה מפני שהתורה היא תורתו של הקב 537 

כי , הרי זה כבר פסול במחשבה האמיתית, מפריש עצמו לתורה בגלל שרואה גודל כבוד התורהובעת ש 538 

 539 .לשם שמים היינו שעושה כדי לקיים רצונו יתברך שהוא העיקר

ותחילה עלינו לגשת לתורה מתוך , יסודות אלו חייבים להנחות אותנו בראשית הזמן בגשתנו לזכות לתורה 540 

ואין הכוונה , (.´ברכות ה)א  י יסורים תורה ארץ ישראל ועולם הב"עמתנות נקנות ´ ג, יגיעה ועמלות 541 

ובפרט שלא לעשות תורתו סירוגין אלא התמדה , יסורים גופניים אלא עמל ויגיעה כדי שישיג את התורה 542 

כי , ה"כי בעת שעוזב התורה אפילו ליום אחד הרי זה ראיה שאין תורתו תורת הקב, רצופה ללא הפוגה 543 

אור )  .וכן חייב לגשת מתוך תשוקה אמיתית לעלות במעלות התורה, אין הפסקה בקנינים אמיתיים 544 

 545 .(יחזקאל

 546 

 547 מאמר תפו

 548 .(א"ט י"שמות י) לעיני כל העם על הר סיני´ והיו נכונים כי ביום השלישי ירד ה

וזה תלוי , אולם זקוקים גם לקבלת התורה מצד האדם, ידוע כי ביום מתן תורה נותנים תורה מן השמים 549 

לך אל העם וקדשתם היום ומחר , הכנה שנאמרה עליה פרשה בתורה, נה שמכין עצמו לקבלת התורהבהכ 550 



, ההכנה לשבת היא הכנת צרכי שבת לבישת מלבושי שבת, וכבסו שמלותם והיו נכונים ליום השלישי 551 

 552 הפרישה היא התנתקות מענינים גשמיים באופן, אולם בהכנה לקבלת התורה לא מצאנו שום הכנה חיובית

 553 .העדר העשיה הוא המכשיר לקבלת התורה, של שלילה

ואילו קבלת התורה אינו מעשה כי אם , גופה של קבלת התורה הוא רק מן השמים והוא נקרא מתן תורה 554 

ההכנה לקבלת שבת הלא , גם ההכנה לשאר המצוות בכלל זה, וכפי גודל ההעדר כך גודל הקבלה, העדר 555 

אלא עשיית עצמו כלי ראוי לקבלת , בלה אינו באופן חיוביוהכנה לק, היא ההכנה לקבלת קדושת שבת 556 

 557 .וכן בכל המצוות ההכנה היא הריני מזמן את פי ולייחד עצמי לקבלת השפעה זו? שבת

למה איננו מגיעים אפילו לאותה מדרגה שקבענו לעצמנו שנגיע , יש שואלים מאחר שאנו עסוקים בתורה 558 

עליהם ליצור , וחסרון בהכנה גורם לחסרון בקבלה, תשובתם כי קבלת התורה זקוקה להכנה, אליה 559 

נמצא שהאדם , יצירת כלי הוא דוקא על ידי הימנעות מענינים אחרים, בעצמם כלי ראוי לקבלת התורה 560 

ומה שאינו מקבל אין זה אלא מפני טמטום הלב הסותם את , מצד עצמו הוא כלי ראוי לקבלת הקדושה 561 

 562 .ם בכל אדםובהעדר הטמטום נפתח אותו כלי הקיי, הכלי

שגם לאחר היגיעה , (7´מגילה ו) יגעתי ומצאתי תאמין´ ל ביאר את הגמ"אלחנן וסרמן זצ´ ר הגאון ר"מו 563 

ל "המשגיח זצ, והיגיעה אינה אלא הכשר המתקן את האדם שיהיה ראוי למציאה, אין כאן אלא מציאה 564 

ומה שאינו , קבלת נבואהכי כשם שהאדם מצד עצמו מוכן לקבלת תורה כך הוא מוכן ל, ממיר הוסיף בזה 565 

פ שבלעם "אע, את עיני בלעם´ והוכיח כן מפסוק בתורה ויגל ה, זוכה לנבואה אינו אלא מפני טמטום הלב 566 

 567 .רשע היה די בגילוי עיניו וכבר מוכן לנבואה

ככל אשר , הרחב פיך לשאול ממני כל תאוות לבך ואמלאהו, י"על הפסוק הרחב פיך ואמלאהו מפרש רש 568 

על בני תורה לחוש , ואינו חסר אלא הרחבת פה בלבד, ביד האדם לקבל ככל אשר ישאל יש, תשאל אמלא 569 

לכל מדרגה ששואף לה , ולכל המדרגות שהם שואפים להגיע אליהן, כי ראויים המה להשגות עצומות 570 

 571 .אין בידו למלאות עצמו קדושה כי קדושה מעניקים מן השמים, והכין עצמו אליה הרי הוא ראוי לקבלה

וכשם שהפקעת טומאה וטמטום , דו להפקיע טומאה וטמטום הלב מעצמו וממילא יזכה לקדושהאבל בי 572 

כך השהיה בתוך הטומאה וטמטום הלב מעכבת בהכרח את קבלת , הלב מביאה בהכרח לקבלת התורה 573 

החורבן במדרגתנו הוא בזה שמדמים כי אפשר להיות בן תורה ! תורה וגשמיות אינם הולכים יחד, התורה 574 

מי שאינו מכין עצמו לא מהכנה בלבד , התורה שייכת אל הראש והראש הלא לומד, ות בעל מידותבלי להי 575 

 576 .(מערכי לב)  !יתבונן האדם כמה אחריות מוטל עליו בזה, הוא משתמט אלא מקבלת התורה

 577 

 578 מאמר תפז

 579 .(ז"ט ט"שמות י) ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים

, ם אחזתן רעדה בהיכליהן"ה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכוכשניתנה תורה לישראל הי 580 

ה שאינו "אמר להם כבר נשבע הקב? שמא מבול בא לעולם, נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו 581 

אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה ? אמרו ומה קול ההמון ששמענו, מביא מבול לעולם 582 

מיד פתחו כולם , עוז לעמו יתן´ וביקש ליתנה לבניו שנאמר ה, ורות קודם שנברא העולםד ד"אצלו תתקע 583 

 584 .(ז"זבחים קט) יברך את עמו בשלום´ ואמרו ה

´ הלא טוב ה? השופט כל הארץ לא יעשה משפט, למבול ישב´ ויש להבין למה חשבו אומות העולם שה 585 

 586 .ברואיוולמה יביא מבול לעולם וישחית , לכל ורחמיו על כל מעשיו

ֵסאה כבימי נח שכל 0ומלאה ה, כי העולם היה ראוי למבול, אלא כנראה הרעדה והחשש שלהם היה מוצדק 587 

ורק , כי כאשר רחץ פרעה בדמם של ילדי ישראל והעביד אומה שלמה בעבודת פרך, הארץ מלאה חמס 588 

ותעל שועתם , עמד כל העולם מנגד ולא נמצא מישהו בכל העולם שימחה נגד זה, למען ענותו בסבלותם 589 

וכל העולם אטם את אזניו מלשמוע צעקתו של העם הנרדף על לא עול , שמע שועתם´ רק ה, אל האלקים 590 

 591 .ולא שמעו את בכי הילדים הנשלכים אל היאור והנשקעים בבנין, בכפו

את , את האותות והמופתים באדמת בני חם, בהם´ וכשראו את מפלת מצרים ואת השפטים אשר עשה ה 592 

באש לשפוט את ´ אולי בא ה, אחזתם חיל ורעדה, מתן תורה שהלכו מסוף העולם ועד סופוהקולות של  593 

ומביא מבול של אש או מים על העולם האכזרי המושחת , הארץ על עמדם מרחוק על דמם של ישראל 594 

, עוז לעמו יתן´ כי לא מבול בא לעולם אלא ה, הם באו אל בלעם והוא הרגיעם, שכולם גוזלים זה את זה 595 

 596 .ואם העם הזה יקבל אותה וישמור אותה אז העולם כולו ינצל, ותן את התורה לעמונ´ ה

משל למלך שהיה לו פרדס , ר סימון"יהודה ב´ עזריהו בשם ר´ ר, (´ג ג"ויקרא רבה כ) ל"וכן אמרו רז 597 

, לאחר ימים בא המלך והציץ בפרדס לידע מה עשה ומצאו מלא חוחין ודרדרין, נטוע מסרו לאריס והלך לו 598 

נטלה והריח בה ושבה נפשו , ביא קצצים לקוצו והציץ באותן החוחין וראה בהם שושנה אחת של ורדה 599 



, כך כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל תורה, אמר המלך בשביל שושנה זו ינצל כל הפרדס, עליו 600 

 601 .ה לידע מה עשה ומצא מלא מים במים"ו דורות הציץ הקב"לאחר כ

, דור המבול מים במים, (יפה תואר) עשיהם תוהו וגורמים לתוהו וחורבןדור אנוש מים במים שהרשעים מ 602 

ראה בו שושנה אחת של ורד אלו , למבול ישב´ והביא קצצים לקוצצו שנאמר ה, דור הפלגה מים במים 603 

, ושבה נפשו אליו בשעה שאמרו נעשה ונשמע, ונטלה והריחה בשעה שנתן להם עשרת הדברות, ישראל 604 

 605 .בזכות תורה וישראל ינצל העולם, ה זו ינצל הפרדסה בשביל שושנ"אמר הקב

על ידי כלי המשחית הנוראים שפותחו , כן בימינו אלה כאשר העולם כולו עומד בסכנת חורבן כללי 606 

, ועל משיחו´ וכולם כאחד מתיצבים על ה, וכל העולם כולו השחית את דרכו ומלאה הארץ חמס, בעולם 607 

כאשר ישראל מקיים ומקבל , שושנה של ורד ישראל ותורתואין תקוה לעולם שלא יחרב אלא בשביל ה 608 

 609 .(למען אחי ורעי)  .אז ינצל כל העולם מחורבן ואבדון, על עצמו ואומר נעשה ונשמע

 610 

 611 מאמר תפח

 612 .(ז"ט ט"שמות י) ויהי ביום השלישי ויהי קולות וברקים ויחרד כל העם

ת להם מתנות יקרות בא ולא להעניש ה לת"הלא הקב, כ במתן תורה"זה באמת פליאה למה פחדו ישראל כ 613 

 614 משל לדגוסטוס, מי לא ייראך מלך הגוי, ז משל נפלא"משלו ע (´ט ז"ר כ"שמו) ובמדרש? ולמה נתיראו

, מי שהוא מבקש יבא וישאל והיו הכל שומעים ובורחים, שמילא כיסו זהובים והיה עומד וצווח (מלוה) 615 

 616 .לומר כשיבוא ליפרע ממי שלוה מי יוכל לעמוד

וישראל מרתיתין שנאמר ויחרד , ה לסיני ליתן הדברות שלא יהיה העולם מתמוטט"כביכול ירד הקבכך  617 

כשיבוא לפרוע מן הרשעים , ר ירמיה ומה אם בשעה שהוא נותן חיים לעולם ארץ רעשה"א, כל העם 618 

, בכוחו כשהוא רצוי אין בריה יכולה לעמוד, שנאמר לפני זעמו מי יעמוד ומי מכלכל את יום בואו, כ"עאכו 619 

 620 .כ"הוי מי לא ייראך מלך הגוים ע, כשהוא קם בחרון אפו מי יעמוד לפניו

, אפילו מצב הבטוח באלף טעמים וצדדים, בעד יראה מספיק גם חששא כלשהי בתכלית, זוהי מדת היראה 621 

ואל נבין יראה זו שהיא מצב נפש , רק אם ימצא איזה טעם אחד שתוכל בגרמתו לבוא סכנה כבר הנהו ירא 622 

אשר היא מביאה , אבל האמת הוא כי יראה היא תוצאה ותולדה מן מדה מקורית, בלי מקור ומהלך כזה 623 

 624 .לבעל יראה לפחד

ומתבונן בזה הצד כל כך הרבה עד , המדה המקורית היא כח המחפש בכל מצב ומצב את הצד המסוכן שבו 625 

ובדעתו , עלול לבואכי מכיר הוא את גודל הסכנה וקרבת האבדון ה, שממילא נכנסת בו אימה ורעדה 626 

נוח לו לאדם  (7ג"עירובין י) ל"וכמו שאחז, מוחלט הוא שבאמת הסכנה נוראה מאוד כאשר כן הוא האמת 627 

 628 .אלא שאנחנו עורים מלהכיר זאת מפני רוב הכסילות שבנו, שלא נברא

 629 כ לא יקבלה פן ואולי לא יהיה לו"אעפ, הירא באמת גם כשנותנים לו הלואה והשעה דחיקא ליה מאוד

ה לתת להם תורה "דור המדבר כשרצה הקב, פ שחששא זו רחוקה מאוד"ואע, כ במה לפרוע את חובו"אח 630 

, כ חרדו לקבלם מפני שהם היו בעלי יראה"אעפ, חיים הם לעושיהם באין ערוך לשכרם הרב, ומצות 631 

ה "קבוה, ה בעצמו רק מפי משה"ולא רצו לשמוע מפי הקב, והתבוננו בגודל העונש אם לא ישמרו התורה 632 

 633 .גם הסכים עמהם כי ממדת היראה הוא

על אף הרווחים , כ מה שלא רצה משה לקבל על עצמו השליחות להוציא את ישראל ממצרים"וזה ג 634 

אבל הירא לא מסיח דעת גם בהסכנות הכרוכות עם הרווחים והוא מפחד , הגדולים הנתלים בזו השליחות 635 

 636 .וכן ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים, תמיד

כי סיבת שלוותו היא הכח המחפש , ולהיפך מדת הכסיל היא שהוא בוטח תמיד ואפילו במצב מסוכן מאוד 637 

כ עד שהוא "מתבונן בו כ, והצד הזה הוא משים אותו תמיד נגד עיניו, בכל מצב ומצב את הצד הבטוח שבו 638 

דים אשר אמנם ואינו מעלה כלל על לבו אותם הטעמים והצד, מסיח דעת לגמרי מן הצד המסוכן באמת 639 

 640 .עד שנמצא בטוח ושלו לעולם, ו"יוכלו להביאו לידי אבדון ח

, ה"המלוה ברבית אינו ירא מן הקב, (´תנחומא משפטים ט) ל"אחז, עוד אגיד לכם יסוד גדול בענין יראה 641 

י על "הנה ברש? ולא אמרו כן בשאר לאוין שבתורה, ש"ולמה אמרו בדוקא על מלוה ברבית שאין בו יר 642 

מבאר לפי שדעתו של אדם נמשכת אחר , (ה"ויקרא כ) תקח נשך ותרבית ויראת מאלהיך הפסוק אל 643 

חזינן , לפיכך הוצרך לומר בו ויראת מאלהיך, ומורה לעצמו היתר שנוטל רבית בשכר המתנתו, הרבית 644 

 645 .ש"וכל הוראת היתר לעצמו נובע מצד שאין בו יר, מהכא כלל גדול שבמקום יראה אין הוראת היתר

כי ידע שחזיר אסור באכילה אלא שנפל ביד , ש"ם יאכל חזיר ולא יהיה הכרח ממעשהו שאינו יריתכן ואד 646 

פ שקושי "אע, כ בדברים שקל למצוא היתר עליהם"משא, ולא החזיק מעמד מפני הקושי הגדול, יצרו 647 

זה ש באה לו ו"והוראת היתר מצד שאין בו יר, הנה מצד הוראת היתר שבהם הוא עושם, שתיהן יהיו שוים 648 



כי עונש חסרון יראה נורא , על כן עבירת רבית עונשו חמור וגם אינו עומד בתחית המתים, חמור מכל 649 

 650 .מאוד יותר מעבירות הכי חמורות

כי היה קל למצוא היתרים שונים לציית , מדת יראתם הוכרה בזה, זה ביאור ותיראן המילדות את האלהים 651 

, ננו והגדילו הטעמים בבקשת האיסור ולא את ההיתראבל הם אדרבה התבו, לגזירת המלך במיתת הילדים 652 

 653 .והיא שגדלה שכרן כי עשה להם האלהים בתים עד עולם, והיא מדת היראה ודאי

עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת , (ב"בראשית כ)ב  כ ביתר ביאור מה שאמר הכתו"ובזה נבין ג 654 

ועיין שם במדרש , ינתן נגד עקידת יצחקהרבה מחשבות וטעמים היה אפשר ל, את בנך את יחידך ממני 655 

הירא לא רואה , בגונא דא ודאי שזו הוכחה ברורה כי ירא הוא באמת, רבה כל דברי השטן בזה לאברהם 656 

 657 .והיא הבוקעת נגד כל עיכוב שהוא, אלא אדרבה פחדו נגדו תמיד, כל צד היתר

ר אמנם הורה היתר לעצמו באש, להיפך בשאול המלך זה הטעם בעונשו המרובה שניטלה ממנו המלכות 658 

וסבור היה שלא עבר עבירה בהביאו את מיטב הצאן והבקר ואת , ´הקימותי דבר ה (´ט´ שמואל א) באמרו 659 

אדם הרוצה לדעת אם יש בלבו , כי עונש של אי יראה נורא מאוד, כ"ועל אי יראתו הוא שנענש כ, אגג חי 660 

היא , ואם סבור יסבור שעשה כהוגן, שהיבדוק במחשבתו אחרי הפעולה שע, יראת שמים אם לא חלילה 661 

 662 .אבל אם יכיר חטאו ויאמר חטאתי בידוע שאמנם ירא אלהים הוא, הראיה כי אין יראת אלהים בקרבו

, ב"כשהיה מסתלק מן העולם וראה כל הטוב שמתוקן לו לעוה, (ב"ר נ"שמו) הוא מה שאמר רבי אבהו 663 

כי למוד היה רבי אבהו לבקר , הו והבל כחי כליתישמח ואמר כל אלין דאבהו ואני אמרתי לריק יגעתי לתו 664 

פ "דהחכם אע, (ז"ט´ ת א"שע) י"הוא מה שכתב הר, ולפחוד תמיד על מעשיו פן הם מקולקלים, את עצמו 665 

והנה אנשים , וכן כותב, וכסיל מתעבר ועם כל זאת בוטח, שהוא סר מרע בכל מאמצי כוחו יירא ויזחל 666 

ז מתחיל "וזה פרי לימוד המוסר כי עי, ש"יא תמיד במחשבותם עיצדיקים וישרים בלבותם שאגה להם כלב 667 

 668 .(דעת תורה)  .וככה נכנסת בקרבו יראת שמים ואשרי לו, האדם לחשוד עצמו ולהרהר אחרי מעשיו

 669 

 670 מאמר תפט

 671 .(ז"ט י"שמות י) ויוצא משה את העם מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר

אם , ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם"שכפה הקבר אבדימי בר חמא מלמד "א, ויתיצבו בתחתית ההר 672 

ר חמא בר יעקב מכאן מודעא רבה "וא, אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם 673 

אמר , (י"רש) שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם יש לתת תשובה שקבלוה מאונס, לאורייתא 674 

קיימו וקבלו היהודים קיימו , (י"רש) שנעשה להםכ הדר קבלוה בימי אחשורוש מאהבת הנס "רבא אעפ 675 

 676 .(.ח"שבת פ) מה שקבלו

 677 והא דאמר, שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה, פ שכבר הקדימו נעשה לנשמע"ואע´ וכתבו התוס

, (ז"סוטה ל) ואמרו, שכרת משה ברית עם ישראל על התורה והמצות והשביעם על כך, (ה"בנדרים כ) 678 

אבל בימי , י הדבור היה והוי כבעל כרחם"ת דעפ"אור, הר גריזים ובהר עיבלשקבלו את כל התורה ב 679 

 680 .כ"אחשורוש קבלו מדעתם מאהבת הנס ע

והרי אדרבא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה , אבל הא גופא צריך להבין איך הוי הדבור ככפיה 681 

מ "טים הם הנסים ביצימה נתחדש להם בפורים האם מע, ´י ותוס"וגם מאהבת הנס שכתבו רש, ועושה 682 

ולמה לא קבלו אז מדעתם מאהבת , האם עלה הנס בימי הפורים על כל הנסים ההם, ת"וקריעת ים סוף ומ 683 

ונשא אותם על כנפי נשרים והשרה , הנסים המרובים ההם שהוציאם מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה 684 

ל הנסים הרבים והעצומים ולמה דוקא השפיע עליהם הנס הזה יותר מכ, י"שכינתו בתוכם והביאם לא 685 

 686 .ההם

כי באמת אין צריך , ואין אחד מהם תלוי בחבירו כלל, ונראה שיש תורה ומצות ויש קבלת תורה ומצוות 687 

אלהים אל ´ ש ויצו ה"ר נצטווה מיד בהבראו וכמ"שהרי אדה, שהמצווה יקבל המצוות מדעתו ורצונו 688 

כן נח ובניו ואבות העולם נצטוו כולם ולא ו, ה אם רוצה הוא לקבל עליו"ולא מצינו ששאלו הקב, האדם 689 

וכמו שאין שואלים לו לאדם אם בוחר הוא לחיות או לא , שהרי האדם לכך נוצר וזוהי תעודת חייו, נשאלו 690 

כן אין הוא נשאל אם הוא בוחר ומקבל מדעתו , והוא מצווה ועומד לשמור על חייו, ובעל כרחו הוא חי 691 

 692 .ד לשמור את מצותו שהיא חייו ואורך ימיווהוא מצווה ועומ, ´לשמור את מצוות ה

ה "שלא אך שהרבה להם הקב, ענין הקבלה אינה אלא מעלה מיוחדת שזכו לה ישראל במעמד הר סיני 693 

אלא שקבלו עליהם את המצוות מדעתם , ר ובני נח ואבות העולם"מצוות ונצטוו עליהם כמו שנצטוו אדה 694 

אין הדברים אמורים בחיוב קיום התורה , ה כפיה או לאוכל הנדון בסוגיא זו אם הית, ש נעשה ונשמע"וכמ 695 

כמו שהעבד חייב , כי האדם מצווה לעשות רצון קונו, שבזה אין הבדל כלל בין כפיה לרצון, והמצוות 696 

 697 .לעשות רצון אדונו והבן רצון אביו



אלא שאף שהמצוות אינן זקוקות לקבלת , ל מכאן מודעא רבה לאורייתא לא על זה נאמר"ומה שאז 698 

ובא לידי הכרה וחפץ לקבל עליו , מ אם נתעלה האדם לידי מעלה גדולה זו"מ, צווה שיקבל עליו לקיימןהמ 699 

יש עליו , שמלבד החיוב מצד המצוות עצמן שנצטוה עליהן, אז נתוספה עליו תוספת חובה, את המצוות 700 

בל עליו הוא ואם עבר ולא קיים מה שק, חיוב גם מצד קבלתו שהוא מחויב לשמור קבלתו שקבל על עצמו 701 

 702 .מלבד העונש על אי קיום המצוות עצמן, נענש על זה

שבזה אין הבדל , אינו אם היתה כפיה בצווי של המצוות עצמן, ולפי זה אם היתה כפיה במעמד הר סיני 703 

אם היתה הקבלה מדעתם , אלא הנידון הוא בקבלתם במה שאמרו נעשה ונשמע, כלל אם הוא בכפיה או לא 704 

ובזה אמרו שמזה שנאמר ויתיצבו בתחתית ההר אנו למדים , יתה בזה איזו צד כפיהאו שה, ומרצונם הטוב 705 

על הקבלה ולא על המצוות , ואך על זה אמרו מכאן מודעא רבה לאורייתא, שהיה שם איזה צד של כפיה 706 

 707 .עצמן

ין וא, כיון שאין חיובן תלוי כלל בדעתם וברצונם, כי על חיובן של המצוות עצמן אין שום מקום למודעא 708 

ורק על הקבלה שכל עיקרה תלוי בדעתו , מקום למודעא אלא על דבר שאנו זקוקין בו לדעת והסכמה 709 

ל בלשונו שם "י ז"וכן דייק רש, שלא היתה הקבלה ברצון גמור, וברצונו של האדם יש מקום למודעא 710 

ה יש להם תשובה שקבלו, שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם, שכתב מודעא רבה 711 

 712 .ל"באונס עכ

ותשובה על התביעה למה לא קיימתם מה שקבלתם , שהמודעא היא על הקבלה, ל"הרי מפורש בלשונו ז 713 

עינינו לעמוד על עיקר הנידון של כפיה ורצון ´ ית´ אולם אף שהאיר ה, אבל לא על המצוות עצמן, עליכם 714 

גיע עליהם יותר בימי מרדכי מה ראו על ככה ומה ה, עדיין בעינה עומדת השאלה, ובמה הדברים אמורים 715 

י אהבת הנסים הגדולים והרבים שנעשו לדור "ולמה לא הגיעו לזה ע, י אהבת הנס שנעשה להם"ואסתר ע 716 

 717 .המדבר בימי משה

אהבה רבה מגדירה את גדולת האהבה והמעלה העליונה , אכן נראה שיש אהבה רבה ויש אהבת עולם 718 

, וכל שהדור גדול ומשובח בעיני המקום, רות וגדולתםוהיא תלויה במעלת הדו, ה אוהב את ישראל"שהקב 719 

ה "ואהבת עולם מגדירה את התמידיות ואי ההפסק של אהבת הקב, ה אל ישראל גדולה יותר"אהבת הקב 720 

ה אינו מסיר "וכל שהדור ירוד יותר ועם כל זה הקב, והיא נגלית ובולטת ביותר בדורות הירודים, לישראל 721 

ה "והעדות הברורה ביותר על מדת אהבת הקב, עולם מתחזקת יותרהכרת מדת אהבת , אהבתו מישראל 722 

 723 .הם הנסים שהוא עושה עמהם, לישראל

בדורות המעולים הנסים מעידים על , אולם יש הפרש בעדות זו בין הדורות הגדולים ובין הדורות הירודים 724 

ירוד ואין זכותו פ שהדור "אע, ובדורות הירודים הם מעידים על אהבת עולם, ה אוהבם"אהבה רבה שהקב 725 

אהבת עולם בלי הפסק ובלי , ה מסיר חסדו ועושה עמהם נסים ונפלאות"כ אין הקב"אעפ, גדולה כל כך 726 

 727 .שינוי

לנסים שנעשו להם בימי , ונראה שזהו ההבדל בין הנסים שנעשו לישראל ביציאת מצרים בימי משה 728 

דור  (ח"קע´ ש מלכים ר"ילקו) ל"כי הלא דור המדבר הוא הדור המשובח שקראו אותו חז, מרדכי ואסתר 729 

ל שכל מה "ן ז"הרמב´ ופי, ומשה רבינו היה עמהם שעליו נאמר מוליך לימין משה זרוע תפארתו, דעה 730 

כמה מן הנסים במשה , (תנחומא במדבר) וכבר תלו זכרונם לברכה, שנעשה היה לימין משה ובזכותו 731 

 732 .ואהרן ומרים

כיון שעמדה להם , אבל לא העידו על אהבת עולם, רבהולכן כל הנסים שנעשו לדור זה העידו על אהבה  733 

וכן כל הנסים שנעשו לישראל בדורות שאחר כך שהיו דורות גדולים , זכותם וזכות משה ואהרן ומרים 734 

ל שקר החן והבל "ש ז"וכמ, עד שהיו בהם דורות שעוד עלו באיזה בחינה על דורו של משה, ומשובחים 735 

אשה יראת , והבל היופי זה דורו של יהושע, החן זה דורו של משהשקר , היא תתהלל´ היופי אשה יראת ה 736 

 737 .(ו"ש שמואל קל"ילקו) היא תתהלל זה דורו של חזקיה´ ה

ואף גם זאת לא מאסתים ולא געלתים , (א"מגילה י) ´לא כן הדור בימי מרדכי ואסתר שעליו אמרו בגמ 738 

הרי שהיה הדור , הם מרדכי ואסתרלא מאסתים בימי כשדים ולא געלתים בימי המן שהעמדתי ל, לכלותם 739 

שאף בהיותם בארץ אויביהם לא ימאסם ולא , ה"ראוי לגיעול וכליון אלא שעמדה להם ההבטחה מהקב 740 

 741 .ואהבה זו היא אהבת עולם ואך היא סיבת הנס שנעשה לדור ירוד זה, תסור אהבתו מהם

הוא מחמת הפחד , ם לעולםונראה שזה שלא עלו ישראל למעלה עליונה זו של קבלת התורה מדעתם ורצונ 742 

, ה שלחם מעל פניו"וכמו שעלה על רוחם בימי יחזקאל שהקב, ה לא ישמור להם אהבתו לעולם"שהקב 743 

הכירו בהכרה , אך מתוך הנס שנעשה להם בימי הפורים, ולכן גם הם לא יוכלו לעמוד באהבתם אליו 744 

, ה אהבה עולמית ונצחית"ולכן אהבו גם הם את הקב, ה להם היא אהבת עולם"ברורה כי אהבת הקב 745 

 746 .וקיימו וקבלו עליהם ועל זרעם כל התורה והמצוות מדעתם ורצונם



כלומר לא מגדולת הנס שהרי נסים גדולים נעשו לישראל בכל , מאהבת הנס´ י ותוס"וזה שכתבו רש 747 

נתמלאו , ה אוהבם"כלומר מתוך ההכרה שהכירו באהבת עולם שהקב, אלא מאהבת הנס, הדורות הקודמים 748 

 749 .(דליות יחזקאל)  .ועל ידי זה קיימו וקבלו קיימו מה שקבלו כבר, ה אהבת עולם"הם להקבגם 

 750 

 751 מאמר תצ

 752 .(ז"ט י"שמות י) ויוצא משה את העם מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר

איך יתכן שבמתן תורה , זה כמה הייתי מצטער להבין, הדור קבלוה בימי אחשורוש, ח"ל בשבת פ"אמרו ז 753 

לא היה אז קבלה כמו , ונפתחו להם שבילין דרקיע והגיעו למדרגת נביאים, הגבורה אשר אז שמעו מפי 754 

הנה מצינו שהתורה יעדה תמיד על יעודי , ושמחתי מאוד כי עזרני החונן להבין הדבר, בימי אחשורוש 755 

, והנראה בזה כי השכל צופה מרחוק ונפש הבהמית אך מקרוב, ל בזה"וכבר דברו הראשונים ז, ז"עוה 756 

השכל שצופה מרחוק יצוה לאדם לכבוש תאותו עתה בשביל , ש כבישת הרצון ושבירת הרצוןוהנה י 757 

 758 .אבל נפש הבהמית לא תתרצה בכך כי היא צופה מקרוב, ב"תמורתו הנפלאה לעוה

ש "וכמ, למען לא תפריע נפש הבהמי לאדם לבוא למדרגת שבירת הרצון, כ"ז ג"לזאת יעדה ביעודי עוה 759 

כוונו בזה להשקיט נפשו הבהמית שלא תפריע לשכלו , מאהבה וסוף הכבוד לבוא למוד (.ב"נדרים ס) ל"חז 760 

´ ל פ"ן ז"והנה כתב הרמב, וכן הדרך בכוחות הנפש להערים עם נפשו הבהמית בחכמה, ללמוד מאהבה 761 

הראשונה היא כל הנסים שהכל יודעים שמן , הנהגה גלויה והנהגה נסתרת, וירא כי יש שתי הנהגות 762 

אך באמת הכל הם על פי התורה לשכר ועונש בדרך נס , יה דברים שטבעו של עולם כךוהשנ, השמים זאת 763 

 764 .ש"נסתר עי

המן , אחשורוש כעס על אשתו שלא שמעה לדבריו, והנה בימי אחשורוש היו כל הדברים כמנהגו של עולם 765 

למרדכי כ ביקשו לשלוח יד ויוודע הדבר "אח, כ יבקשו למלך נערה כנהוג שבעולם"ואח, יעץ כדרך הארץ 766 

, קצורו של דבר כל הדברים בכמה שנים שהיו, אסתר נלקחה לבית המלך כי מצאה חן, כנהוג שבעולם 767 

היינו , הקדים רפואה למכה´ והוא ית, כ סוף המעשים שהכל היה בשביל ישראל"אלו לא נתגלה אח 768 

כ נס "ג ורואים כי הנהגה טבעית היא, כ נתודע שהכל בשביל ישראל"אח, אומרים עולם כמנהגו נוהג 769 

 770 .אז נשקטה נפש הבהמית לקבל התורה בשבירת הרצון, נסתר לשכר ועונש

והכל בדרך , פ התורה"ראו אז בחוש הנהגה גלויה כלומר הנהגה נסית ע, נמצא כי במעמד הנבחר בסיני 771 

כ הנפש הבהמית שמטרתה "וא, פ התורה לשכר ועונש"כ ע"ולא ראו עדיין בחוש כי הנהגה טבעית ג, נס 772 

כ לשכר "אבל בימי אסתר ראו כי הנהגה טבעית ג, לא נתרצתה לשבירת רצונה, הנאות בקרוברק להשיג  773 

 774 .כ הרי קיום התורה עסק הוא כשאר עסקים ורק בדרך נסתר"וא, ועונש

וזה יסוד מוסד לאמונה בהנהגה , ל וזה כפתור ופרח"היינו בשבירת הרצון כנ, אז קבלו התורה ברצון 775 

לא לפטור , והא דקאמר שם מודעא רבא לאורייתא, בחוש ובפרסום גדולכי זה היה , ז"נסתרת גם בעוה 776 

אבל בחינת כבישת הרצון גם קודם אחשורוש לא היו יכולים , לגמרי רק לפטור מבחינת שבירת הרצון 777 

וגם לנו יש לעלות למדרגת שבירת , ובימי אחשורוש עלתה בידם גם מדת שבירת הרצון, לפטור עצמם 778 

 779 .(ו"נ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .הרצון

 780 

 781 מאמר תצא

 782 .(ז"ט י"שמות י) ויוצא משה את העם מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר

אם אתה מקבלים את התורה מוטב , מלמד שכפה עליהם ההר כגיגית ואמר להם, ויתיצבו בתחתית ההר 783 

כ הדור "אמר רבא אעפ, אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא, ואם לאו שם תהא קבורתכם 784 

 785 .(ח"שבת פ) דכתיב קיימו וקבלו היהודים קיימו מה שקבלו כבר, בלוה בימי אחשורושק

הלא עמדו אז במדרגה גבוהה מאוד , לאיזה ענין הוצרכו לכפות ההר כגיגית, דבריהם סתומים ומפליאים 786 

ולשם מה היתה , ר קודם החטא"ובאותה שעה פסקה זוהמתם והגיעו למדרגת אדה, שהקדימו נעשה לנשמע 787 

הלא היו עומדים אז במדרגת , עד שהיה הכרח לכפות ההר עליהם, מה עיכב בעדם והפריע אותם? זו כפיה 788 

 789 ?התפשטות הגשמיות

ולפי השקפה ראשונה , שהדור שהיה בימי אחשורוש שנהנה מסעודת אחשורוש, ומה שיותר תמוה הוא 790 

ודוקא , על פי התורהולשנות כל אופן חייהם ולסדרם , איך יכלו להפקיר את העבר שלהם, תמוה מאוד 791 

והדור שעמדו על הר סיני שהגיעו למדרגת שכל , אותו דור קבל את התורה מרצון גמור ובחירה חפשית 792 

 793 .בהם נאמר שכפה עליהם ההר כגיגית, ועמדו למעלה מכל המפריעים והמקרים, פשוט

גבוה  צדיקים נדמה להם כהר, ל"כשנדרוש לדעת ההבדל בין צדיק לרשע נמצא כמו שהורו לנו חז 794 

ביאור הדבר כי כל כח היצר וגבורתו בזה שאינו בא אל האדם בפעם , ורשעים נדמה להם כחוט השערה 795 



כי רואה בחוש שרע ומר תהיה , כי אז ודאי לא ישמע לו, לעקור את הכל ולהפקיר עצמו לגמרי, אחת 796 

 797 .ות מלחמהאלא הוא בא אליו בערמה ובתחבול, והמדות יוציאו אותו מן העולם ולא ישמע לו, דרכו

אשר לפי , מפתהו בתחילה שישמע לו אל דבר קטן חוט השערה ממש, כשהוא רוצה ללכוד אותו במצודתו 798 

וכששמע לו בדבר זה נתקרב לדבר , השקפה ראשונה לא יעשה עליו שום רושם וכל שכן שלא יזיק לו 799 

, חייו מן העולםעד שמושכו לעקור את כל התורה ואת , מושכו היצר לקרוב לו ומשם הלאה, יותר גדול 800 

 801 .ש הוי מושכי העון בחבלי השוא"כמ

שעל ידי זה לוכד היצר את , הצדיק הרואה את הנולד רואה את אותו חוט השערה, ובזה נבדל צדיק מרשע 802 

עד , היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך, כי כך דרכו של יצר הרע, האדם ברשותו כהר גבוה 803 

ואוזר כל כוחותיו , זה ירא מחוט השערה כמו שהוא ירא מן ההרומשום , ם"שאומר לו לך עבוד עכו 804 

, והרשע שלא ראה אור מימיו דן את חוט השערה כמו שהוא נראה, לכבשו כדי שלא יבוא לידי מעשה כהר 805 

ומשם הלאה עד , כי לפי דעתו לא יזיק לו כלום והולך מחוט שערה לזה שלאחריו, ואינו חש להזהר ממנו 806 

 807 .לא יוכל לזוז מדרכו הרע וימות ברשעוו, שמושך עליו כל ההר

מדוע אינו רואה כן הרשע ואיפה הוא , אם המציאות הוא כן כי חוט השערה הוא הר, וכאן ישאל המבקש 808 

אשר לא יצויר מעולם , התשובה היא כי ההר הזה אינו נראה לעין האדם להר ממש? מקום הטעות שלו 809 

הוא בעצם הר , ליו היצר מריבוי חוטי השערות שלואלא ההר אשר מושך ע, אשר ינוח האדם תחתיו ויחיה 810 

 811 .אבל אינו יכול לצאת ומוכרח להקבר שם, שיכול האדם להלוך שמה ולטייל, כגיגית אשר יש חלל בהר

הברק החיצוני אינו , פ שרואה אנשים חיים בתוכה"ואע, ולכן המחפש דרכיו הוא רואה את ההר כגיגית 812 

, וסופם שאינם יכולים לצאת מדרכיהם, לאורך ימים ימשך הדבר כי לא, מעוור את עיניו לרדוף אחריהם 813 

ואינו רואה כי אם נכנס בדרך זו סופו , מיד שרואה הטיול נמשך אחריהם, והרשע הרץ אחר הברק החיצוני 814 

 815 .ויסבול מכל מקרי הזמן עד שימות בחרפה, שלא יוכל לצאת משם

שרואה , הזבוב על הצלוחית הצד זבובים כי האדם מביט על העולם כמו, ונוכל למשול עליהם בדרך זה 816 

וחוטף לו תשוקה לחתור לו דרך מתחת הצלוחית לעלות , איך הזבובים מטיילים בתוכה ושמחים שמה 817 

סופו , כן הוא האדם הסובר לפסוח על שתי הסעיפים, וסופו שאינו יכול לצאת משם וטובע במים, בתוכה 818 

 819 .קשור בו ככלב ושם תהא קבורתו עד שאינו יכול עוד לבחור כי, שילכד במצודת היצר

אבל לנסוע ממנה לעיר , שבתוכה אנשים עוברים ושבים, הצדיק רואה את כל העולם כמו עיר כבושה 820 

ולכן אינו רוצה להסכים עמהם לחיות אצלם כי חייהם , אחרת אין הרשות בידם כמו שמצוי בזמן חירום 821 

שלא תנחה אותו עד לידי , על כל חוט השערהולכן הוא משים לב , וכל אחד נמשך אחר חבירו, אינם חיים 822 

לא כן הרשע הוא רואה מה שבתוך העיר ואינו , ו"ולהיות מן הכת של כל באיה לא ישובון ח, אבדן בחירתו 823 

אלא מתלהט הוא מן הברק , וגם מה שבתוך העיר אינו רואה הצד הרע שבו, רואה מה שחוץ לעיר 824 

 825 .סומיד יתפתה ויאבד עד שנשאר כאין ואפ, הראשון

כי בעת מתן תורה מצד המעלה ומצד מדרגתם , ועתה יוצא לאור ההבדל בין מתן תורה ובין ימי אחשורוש 826 

וילכוד אותו היצר ברשותו עד שיוציא אותו , שהרודף אחר רצונותיו הוא מושך עליו את כל ההר, הכירו 827 

ה והחסרון תחילתו יוכלו לראות את צד היריד, ואז להיותם אחר ההכרה הגדולה, מן התורה ומן העולם 828 

 829 .כי חוט השערה תנחה אותו להר גדול שמוכרח להקבר שם, וסופו

מעולם לא מצאו עצמם מונחים , כי מעולם לא היתה להם הזדמנות לדעת זאת, הכרתם לא היתה מן הנסיון 830 

, אלא הכירו זה מפני מעלתם הגבוהה, אשר מזה יבינו שחוט השערה הוא הר גדול, תחת ההר ונצולו ממנו 831 

כי הם מונחים , עד שהביטו על אותם בני אדם שמושך אותם היצר, יתה אצלם התפשטות החומריותוה 832 

 833 .תחת ההר

היינו שהכירו שאם לא , כי זה שכפה עליהם ההר כגיגית, ולכן אמר רבא מכאן מודעה רבה לאורייתא 834 

, ל האדם כהרסופם שילכדו במדות הגרועות אשר תכופנה ע, יקבלו את התורה ויניחו מקום לחוט השערה 835 

וזה נותן להם , אבל לבסוף בא עליו ההר ממילא, ומתחילה ההר הוא בלתי נראה לעין יען כי הוא כגיגית 836 

יען לא נבנתה מהכרת , כי ההכרה הזאת לא מצאה די כח בהם, כ טענת מודעא"פתחון פה שיטענו אח 837 

 838 .המכריח של אז ואין להם, וכאשר נפלו מן המעלה נפלו מן ההכרה, החסרון אלא מהכרת המעלה

סברו כי ירויחו אם יקילו מעט ליהנות מסעודת , לא כן בימי אחשורוש אז הכירו את התורה מן החסרון 839 

והיה נס שקם אז מרדכי היהודי והציל אותם רק בקיום , ולבסוף כמעט שנשמדו מן העולם, אחשורוש 840 

אשר סרו מן התורה כפה והחוט השערה , והכירו אז ממצב החסרון כי רק התורה היא ההצלחה, התורה 841 

כי לא יכלו ליפול מן ההכרה , ולכן קיימו מה שקבלו כבר ואין עתה שום טענת מודעא, עליהם את כל ההר 842 

מה שראו דור של מתן תורה , ובעת הנפילה ראו בחוש ההר כגיגית, הזאת כי ההכרה באה מגוף הנפילה 843 

 844 .(ח"כ´ דמדרגת האדם )  .ולכן בימי אחשורוש קיבלו ברצון, בעת מעלתם

 845 



 846 מאמר תצב

 847 .(ז"ט י"שמות י) ויוצא משה את העם מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר

אם אתם מקבלים את התורה , ה עליהם הר כגיגית ואמר להם"מלמד שכפה הקב, (ח"שבת פ) ל"אמרו חז 848 

בין אם אנו רוצים בה או , ה לקבל תורה"כ הרי זה שהכריחנו הקב"א, ואם לאו שם תהא קבורתכם, מוטב 849 

ז סתירה שלפני כן הקדימו ישראל מעצמם ואמרו "והרי, מכאן מודעה רבה לאורייתא´ ש בגמ"וכמ, לא 850 

כ בשביל מה צריכים לכוף עליהם "וא, ויצאה בת קול מן השמים ואמרה מי גילה רז זה לבני, נעשה ונשמע 851 

מדעתם  והלא, ל דאיכא בזה משום מודעה רבה לאורייתא"ומה גם שאחז, הר כגיגית ולהכריחם בכך 852 

 853 ?וברצונם הכריזו חגיגית נעשה ונשמע

דיש , ל מפראג"אבל אנו נציע מה שכתב המהר, ש מה שתירצו"בסוגיא יעו´ קושיא זו מקשים התוס 854 

שביום פלוני ובשעה פלונית יתן , להקשות יותר אם יצוייר שהפרופסור הכי גדול בעולם הודיע לכולם 855 

, ליון עינים מה חידוש בפיו אשר עד כה לא ידעו מזהכולם ציפו בכ, הרצאה חשובה מאוד לקיום העולם 856 

 857 ?והשמיע דברים פשוטים אשר כל בר בי רב יודע אותם היתכן, אכן כשהגיע יום המיועד עמד על הקתדרא

ל "ובחז, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר, ה כביכול יורד על הר סיני"והנה הקב 858 

ולפני יוצאי מצרים אלו דור דעה אשר העמידו , ר לא געה עוף לא פרחשו, מבואר שכל העולם נשתתק 859 

ה ועוד איים עליהם בקולות וברקים וקול שופר חזק "להם הזהיר הקב, עצמם לקבל התורה כמלאכים 860 

איך אפשר לחשוד באנשים רמי ? לא תענה ברעך עד שקר, לא תנאף, לא תגנוב, לא תרצח, על, מאוד 861 

 862 !אתמהה? אשר משום כך הוזהרו על דברים אלו לבלתי עשותם, ות כזאתמעלה אלו שיבואו לידי שפל

הוא היודע רוממות הנשמה העליונה , כי הלא השם חוקר לב ובוחן כליות, אכן סוד גדול נגלה לנו בזה 863 

כי אם מתעוררים אצל , והוא גם יודע את שפלות הגוף עפר מן האדמה, נשמת חיים חלק אלוה ממעל 864 

ויכול להגיע גם , עד הדיוטא התחתונה´ לא יעצור עצמו לרדת אפי, בעי גופוהאדם מדותיו הרעות וט 865 

נשמת חיים חצובה , כי כזאת היא הרכבתו של האדם וכוחותיו מן הקצה אל הקצה! וניאוף, גניבה, לרציחה 866 

 867 .עם גוש גס חומר עפר מגושם, ´מתחת כסא כבודו ית

, וברגשות קודש נעלים כמלאכי השרת, מאוד ולכן במעמד הר סיני אמנם עמדו בני ישראל בדרגא גבוהה 868 

ואז נשאר , יש עתים שרגש לב האדם נעשה מטומטם, אבל האדם במצבו הרוחני אינו קבוע באופן תמידי 869 

גזל ועריות נפשו של האדם , (א"חגיגה י) ל ואמרו"ועל טבע האדם כבר הכריזו חז, האדם מהלך בטבעו 870 

 871 .מחמדתן ומתאוה להן

ולא יוכל להתאפק , אין מה שיכול לעמוד כנגדו, בטבעו ובא לחמוד ולהתאוותנמצא שבעת שהאדם נשאר  872 

כי הנה גנב מועד עובר ! זולת דבר אחד בלבד והוא היראה מפני העונש בעשייתו, מלמלאות חפצו בתאוותו 873 

אין זה אלא מפני שחושש שמא ? ומה טעם, ברחוב ובו חנויות מלאות סחורה וכסף וזהב ואינו נוגע בהם 874 

ודאי יקרב אל המלאכה  וירוקן את , אבל במקום ובזמן שיודע כי לא יתפס, ויתפסוהו בבית הסוהר יראוהו 875 

 876 .כל החנות

אין צורך , אמת הוא שבזמן שהאדם עומד במצב מרומם בדעת ובהרגשים נעלים, וכן הדבר בתורה ובמצוה 877 

כל פשע לפי טבעו ואז עלול הוא לבוא ל, אבל לא בכל עת הוא עומד במצב זה, להראות לו את השבט 878 

ולאיום שאם לא כן , היותר גדול לאזהרה שלא ירצח ולא יגנוב ולא ינאף´ ולכן נצרך האדם אפי, כאמור 879 

 880 !יענש חמורות והיינו יראת שמים

, הוא נתבע לעמוד ברמה גבוהה מאוד להיות כגבורי כח עושי דברו, ואכן הוא נדרש לשני הדברים ביחד 881 

ואין זה כבוד שמים שיהיו צריכים לעמוד תמיד בשבט כנגד , ר סיניכ לשמוע בקול דברו כמעמד ה"ואח 882 

, כ זקוק אותו האדם המרומם ונתבע על זאת שתהיה בו יראת שמים"אבל אעפ, האדם ולא יבין זולת זאת 883 

 884 .(ב"ע´ לב אליהו ד)  .´לפחד מפני העונשים שלא יעבור על לא תרצח ועל לא תנאף וכו

 885 

 886 מאמר תצג

 887 .(ז"ט י"שמות י) המחנה ויתיצבו בתחתית ההרויוצא משה את העם מן 

, ואמר להם אם תקבלו את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, מלמד שכפה עליהם ההר כגיגית 888 

שנאמר קיימו וקבלו קיימו , כ הדור קבלוה בימי אחשורוש"אעפ, אמר רבא מכאן מודעא רבה לאורייתא 889 

 890 .(.ח"שבת פ) מה שקבלו כבר

אמנם יש להבין הענין על פי מה ? הלא הקדימו נעשה לנשמע, היו צריכים לכפייה והקשו הראשונים למה 891 

כשיתעקש אדם מעשות הראוי לבלתי עשות , ה"אמנם זו מדת צדקו של הקב, ל"ל וז"שכתב הספורנו ז 892 

ועבדת את , ..כאמרו תחת אשר לא עבדת, יעשה מה שברח ממנו בצרה ויגון ולא לרצון יהיה לו, רצון קונו 893 

ל המבטל את "וכן אמרו חז, ש אצל המרגלים אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם"וכן מ, אויביך 894 

 895 .(´א א"שמות י) ל"התורה מעושר סופו לבטלה מעוני עכ



דעת האדם היא שמושג מצוה הוא דבר , הנה האדם טועה שני מיני טעויות במושג מצוה ובמושג גזרה 896 

ומושג גזרה הוא כולו הכרח ואין בו שום , כחוט השערה´ ואין בו שום צד של הכרח אפי, התלוי בבחירה 897 

 898 .ואין גזרה שאין בה מצוה, לא כן הדברים אלא אין מצוה שאין בה גזרה, צד של בחירה

מכל מקום בכל בחירה יש צד הכרח , פ שמצוה תלויה רק בבחירה וגזרה הוא דבר הכרחי"ביאור הדבר אע 899 

, ויכולה המציאה להיות הון רב, מציאה של מוקצה בשבת למשל אסור להגביה, ובכל הכרח יש צד בחירה 900 

ואם , אז צריך להתבונן שאין מצוה בלא גזרה, ולב האדם נוקפו שמא אם היה מחלל שבת היה נעשה עשיר 901 

וגם אם יגביה הרבה שלוחים , כ ודאי יש גזרה שלא יהיה לו הכסף"א, המצוה מחייב שלא יגביה הכסף 902 

 903 .למקום שיפסיד הכסף הזה

י "פירש, ז חזא להו בחלמא דבעו מיחסר שבע מאה דינרים עשינהו ושקל מינייהו לצדקה"חתיה דריבבני א 904 

כי מטא מעלי יומא דכפורי שדר כי קיסר , פש גבייהו שיבסר דינרי, כל השנה היה כופן וגובה מהן לצדקה 905 

מרת לן והיינו אמרו לו אמאי לא א, ז לא תדחלו למיפסד יותר הכי חזאי בחלמא"אמר להו ריב, שקלינהו 906 

 907 .(.´ב י"ב) אמר להו אמינא כי היכי דתעבדו מצוה לשמה, נותנים הכל

כי גם אם לא יתן צדקה יש , כי באמת המצוה של צדקה אינו גורם הפסד, חזינן מזה שאין מצוה בלא גזרה 908 

ה שלא ידע האדם הגזרות כדי שיעשה המצוה "ולכן העלים הקב, עליו גזרה שאותו הממון יקחוהו ממנו 909 

שעשה גם בעל הממון לשליח שיוציא הממון ´ אלא שמחסדי ה, אבל באמת יש בכל מצוה צד גזרה, לשמה 910 

 911 .ואם הוא מסרב מלהיות שליח לא יחסר שלוחים למקום, לדבר מצוה

פ "אע, אם לא ביד חזקה אמלוך עליכם´ חי אני נאום ה´ שאמר הכ, וכן אנו רואין על חובת הכלל ישראל 912 

מ אל יחשוב האדם כי הבחירה היא גם על צד השלילה "מ, הוא בחירה טהורהשכל עיקר קבלת התורה  913 

אבל באמת , פ שיש לפעמים שנדמה לאדם כי יכול להפרד ולהשליך מעליו מוסרות המצוה"אע, לחלוטין 914 

 915 .עד אשר באה הגזרה של ביד חזקה אמלוך עליכם, יש לבחירה גבול בזמן

אלא , ה מוכרח להיות"ה על האדם בר"י הגזרות שגזר הקבכ, וכן צריכין להבין שאין גזרה בלא צד מצוה 916 

, ש חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה"כמ, שיש לאדם הבחירה לקבל הגזרה בשמחה 917 

הרי לנו , ´וכתב בטור אם מקבל בשמחה נמצא שבזה גופא הוא עובד את ה, מ לקבולי בשמחה"נפק´ ובגמ 918 

נמצא שעבודת האדם להבין צד , הוא קבלת הגזרה באהבהו, מזה שאין גזרה שלא נמצא בה צד מצוה 919 

 920 .וצריך להבין צד המצוה שבגזרה כדי שלא יתייאש מחייו, הגזרה שבמצוה כדי שלא יתרפה ממלאכתו

סופו שיעשה , כשאדם מתעקש מלעשות הדבר הראוי´ כך מדת צדקו ית, ל שאמר"וזהו דברי ספורנו ז 921 

חדא מפרעה שאילו היה קם בחצות , ז מביא ארבעה ראיות"וע ,הדבר בצרה ויגון כי אין מצוה בלא גזרה 922 

, ע"אז היה נקרא מחסידי אומה, ת"ר ציווי השי"הלילה לשלוח את ישראל ממצרים תכף כשאמר לו מש 923 

, ועוד שהפסיד את המצוה, כי עם ישראל יצאו מצד הגזרה והפסיד אותם, ועכשיו שהתעקש הפסיד כפליים 924 

 925 .הרי לנו מזה שאין מצוה בלא גזרה, שב לו למצוה אלא לצרה ויגוןכי מה שקם בחצות הלילה לא נח

כי באמת נגזרה , אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם, ה למרגלים"הראיה השנית ממה שאמר הקב 926 

מזה שמוסרים נפשם ללחום עם הענקים , ה שיהיה להם מצוה"אלא שרצה הקב, גזרה שיכנסו לארץ 927 

ה הגזרה יהיה בין ובין כך אמנם המצוה "אמר הקב, ´ם המצוה ולבטוח בהוכאשר פחדו לקיי, ´ובוטחים בה 928 

, ´אבל טפכם יראו את הארץ מפני בטחונם בה, י"כן אעשה לכם דוקא שלא תזכו ליכנס לא, לא יהיה לכם 929 

 930 .וראיה זו מלמדנו שאין מצוה בלא גזרה

מלמדנו כי אין גזרה  זה, אלקיך בשמחה´ הראיה השלישית ממה שאמר הכתוב תחת אשר לא עבדת את ה 931 

אם באו עליך גזרות רעות הרי יש לך מצב לקבל הגזרות בשמחה ובטוב לב ובזה גופא תעבוד , בלא מצוה 932 

ועוד רעה יותר , כי הגזרה היא הפסד, ואם אין אתה מקבל צד המצוה שבגזרה אז תפסיד כפליים, ´את ה 933 

ת על ידי מצבו "המצוה שזימן לו השינמצא מפסיד , גדולה מביא האדם על עצמו מה שאינו מקבל בשמחה 934 

 935 .הקשה

אם האדם מבטל את התורה , ל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני"הראיה הרביעית מה שאחז 936 

ואם יפסיד עושרו , צריך להתבונן שאין מצוה בלא גזרה, מפחד שמא יפסיד עושרו שצריך לבטל מעסקיו 937 

וגם אם מבטל את התורה , ההפסד בא מצד הגזרהכי , אל יחשוב שאם לא שמר התורה לא היה מפסיד 938 

 939 .כ מוטב לו שישמור את התורה וירויח המצוה"וא, סופו שיהיה עני מצד הגזרה

פ "אע, ה כי אין מצוה בלא גזרה"כי רמז להם הקב, ´ל כפה עליהם וכו"נבין משחז, ואחר הכלל הגדול הזה 940 

ו ירצה האדם לפרוק "שאם ח, ן יש גזרהאבל תוכן העני, שקבלו בבחירה ונחשב להם הקבלה מצוה לשמה 941 

כי עם ישראל חפצים , ז אמר רבא מכאן מודעא רבה לאורייתא"וע, עול מלכות שמים לא יהיה ביכולתו 942 

 943 .להיות בחיריים על כל הצדדים

כי שמא יעלה , כי אז נתברר להם שאין יכולים לסמוך לגמרי על בחירת האדם, כ הדר קבלוה"אעפ 944 

ורק מפני שאין מצוה בלא גזרה , וכמו שהיה בדורו של אחשורוש, ו"א שכרן חבמחשבתו לאמר לא הן ול 945 



, כי צד הגזרה הקים את צד המצוה, ח נביאים"ש גדולה הסרת הטבעת יותר ממ"וכמ, לכן לא כבה גחלתם 946 

לראות צד הגזרה טרם שתבוא , וצריך האדם להיות חכם הרואה את הנולד, לכן קיימו מה שקבלו כבר 947 

 948 .(ג"חיי המוסר ח)  .ל"ז כנ"ויח שתים כמו בני אחתיה דריבואז יר, בפועל

 949 

 950 מאמר תצד

 951 .(ז"ט י"שמות י) ויוצא משה את העם מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר

כ הדור קבלוה בימי "ואעפ, מכאן מודעא רבא לאורייתא, ה עליהם את ההר כגיגית"מלמד שכפה הקב 952 

, מה שקבלו כבר באונס בזמן קבלת התורה, (.ח"שבת פ) אחשורוש קיימו וקבלו קיימו מה שקבלו כבר 953 

איך יוכל היות כי על זמן קבלת התורה נקרא , ואמרנו על זה ביאור נחמד, קבלוה ברצון בימי אחשורוש 954 

 955 .ובימי אחשורוש נקרא רצון, אונס

ואף הזהירונו אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על , רוח התורה דורשת קנית המעלה בתכלית הטהרה 956 

ואתה צריך לעבוד אותו מצד כי עבדו , מצד כי הוא ראוי להיות נעבד´ אלא לעבוד את ה, בל פרסמנת לק 957 

ולכאורה , שאם יכבד עליו העבודה יבעט ויניח, להיות עובד מאהבה ולא מיראה אף יראת הרוממות, אתה 958 

ראת שהיא מצד יראת העונש וקראוה י´ גם האחרונים לא העריכו עבודת ה, היא מעלה היותר גדולה 959 

 960 .ולכאורה היא מדת חסידות יתירה ונפרזת, נשים

ובעניני העולם במילי דעלמא הוא דבר מובן , אמנם כשנתבונן נראה הדבר להיפך כי אין זו מדת חסידות 961 

אם אנו יודעים על אחד שלא גנב כי הוא ירא מהשוטרים פן יתפשוהו ומרה , אף בעיני פשוטים וישרים 962 

? ז"הכי נשבחהו ונפארהו ע, רצה לגנוב ראה את השומרים והוסג אחורואולי כמה פעמים , תהיה אחריתו 963 

אכן לא הצליח , הלא אין שום חילוק בינו לבין חבירו שלא ראה את השומרים וחתר מחתרת לגנוב 964 

הדבר פשוט כי , אף אם כל ימיו לא גנב מיראת הצופים, ושניהם נקראים גנבי לילה, ותפשוהו השומרים 965 

 966 .מצא יגנוב בלא שום חמלהולעת שי, באמת גנב הוא

אכן אם , ויושפל כבודו ויהיה לשמצה בעיני כל, וכן אם אחד יותר נכבד ואינו גונב כי ירא פן יוודע הדבר 967 

ואף אם כל ימיו לא גנב , כ גונב בכל רצונו הטוב"היה ג, היה מוצא שעה מוכשרת שלא תוודע לשום אדם 968 

כי , ל כי אמר על עצמו"ס זצ"תי אומרים על הגרישמע, הלא בין גנבים חלקו? הכי נכבדהו בשביל זאת 969 

, הלא אף איש פשוט יראה זאת, הוא ירא להיות אצל כסף אשר אין רואה להם וגם בלתי מנויים פן יגנוב 970 

והכי ראוי לו שבח כשלא יגנוב , לו לא היה ירא מפני השפלת כבודו, א היה עושה מה שלבו חפץ"שכל או 971 

 972 ?מפני יראת הכבוד

והוא , כי הוא רואה את הנולד ואולי גם האחרית, וד אם אחד לא יגנוב מפני הכרת שכלוועתה נתבונן ע 973 

אכן גם הוא אינו ראוי , אף כי חכם גדול הוא כי הלא רואה את אחריתו, ירא מאוד מפני אשו של גיהנום 974 

יגנוב  ולכן אף אם לא, ולולא הגיהנום היה עושה מה שלבו חפץ, כי שומריו ושוטריו הוא הגיהנום, לשבח 975 

 976 .כי אנוס הוא לשמור את המצוה לא מצד רצונו הטוב, כל ימיו הוא רק בגדר אונס

כי הפשיטו כל בגדי , אף כי רם ונישא הוא והגיעו למצב היותר רם, ובאמת כשנתבונן במעמד הר סיני 977 

מפני רוממות שכלם ומדרגתם , וברוב זכותם לבשו בגדי עדי צח מצוחצח והיו כמלאכי מעלה, הגשמיות 978 

והיו גם מצד גופם כמלאכי מעלה כאדם הראשון , אף כי גם נזדככו במעלה היותר רמה ונשאה, הגבוהה 979 

שבעת שירדו ממדרגתם הרמה והיו ככל , אכן מצד אחר יכול להיות זאת גופא לחסרון, קודם החטא 980 

נפשם אז ידעו היטב כי רע ומר ל, אז לא ידעו מכל הגבוהות ורצונם חזק לעשות מה שלבם חפץ, אנשים 981 

 982 .´בעשותם הרע בעיני ה

אכן בימי אחשורוש אז לא , כ אונס יחשב ואין זה רצון גמור"כי אונס השכל ג, ולכן נקרא זאת בגדר אונס 983 

רב את ריבנו , בקרבנו´ ובמהלך הטבע ראו כי ה, והכל היה בטבע נסים נסתרים, היו נסים למעלה מהטבע 984 

אכן מפני פשיטותם ומהלך טבעם הרויחו , ר סיניואף שלא היו במדרגה רמה כבמעמד ה, ודן את דיננו 985 

השיג גם הגוף הפשוט את הרצון הגמור כי כדאי , כי כל מה שהיו יותר במצב טבעם הפשוט, הרצון הגמור 986 

ומזה התילד להם , כי בנס נסתר נצלו גופם ונפשם גם יחד, וכי זה תכלית ההצלחה גם לו, ´לעבוד את ה 987 

 988 .הרצון הגמור וזו היא מעלת הפורים

והשכל , שהיינו אנוסים מרוב רוממות הכרתנו, ואחרי שנתבונן כי גם מצב מעמד הר סיני נקרא אונס 989 

נמצינו למדין כי באמת כל אדם אינו יכול לעשות מה , הכריח את הגוף שיבטל רצונותיו מפני הכרת השכל 990 

ד השוה שבהן כי הצ, וזה מפני הכרת שכלו, זה מפני יראת כבודו, וכל אחד חבוש במדרגתו, שלבו חפץ 991 

 992 .ולא ברצונו הטוב הוא שומר מצוה, אנוס גמור לשמור את המצוה

´ לך על הפסוק הרימותי ידי אל ה´ ן פ"מובא ברמב, ל"מזה יצא לנו הערה נכבדה להבין מה שאמרו ז 993 

וכן מצאתי בספרי מצינו בכל הצדיקים שמשביעין את , הוא לשון שבועה מרים אני ידי לאל עליון, ל"וז 994 



וגם במעשה זה הלא היה , ה אשר היה מקור החסד"מה נורא הדבר אברהם אע, כ"שלא לעשות עיצרן  995 

 996 .הכל שלו בדין כבוש מלחמה

, כי הכל שלו בדין גמור, וכאשר ביקשו מלך סדום שיחזיר לו את הנפשות אמר ואת הרכוש קח לך 997 

השיב לו אם , את אברםש לבל יאמר אני העשרתי "ומפני שיתקדש ש, ה מרוב נדבת לבו וחסידותו"ואאע 998 

לבלתי , לולא ראינו זאת לא האמננו חסידות ונדיבות כזאת, אקח מכל אשר לך מחוט ועד שרוך נעל 999 

היש לנו ציור עד כמה לא היה כסף נחשב לו למאומה , ליהנות מדברים המותרין אף מחוט ומשרוך נעל 1000 

 1001 .ש"ובפרט נגד קידוש ש

, אשר בלי ספק היה חלל בקרבו, ול לכבוש את יצרופן לא יכ, ´ז קודם כל המעשים נשבע בשם ה"בכ 1002 

ודוקא אחר השבועה היה בטוח בקרבו שלא יהנה , ל דרכן של צדיקים להשביע את יצרן"ז אמרו ז"ובכ 1003 

בלבו הוא חפץ למלאות , זאת לימוד הוא לנו עד כמה האדם בכל מעלותיו, מה נורא הדבר מאוד, מהכסף 1004 

אם רואים לפעמים כי החבלים אינם , כן של צדיקים לירא מאודולכן דר, רצונו אכן הוא חבוש  בחבלים 1005 

במצב כזה נופל עליהם , כידוע דרכן של מורי היתירא, כי אין רואה ואין שוטר וגם איזה צד היתר, כפולים 1006 

ורק אחר השבועה שהיא חמורה מאוד אזי בטוחים , כי יודעים את רצונם העז לכל רע, אימה ופחד פן יגנבו 1007 

 1008 .המה

, כ אין צריך לומר מי שנצטרע בנפשו והוחזק לרעתו"א, מדין לעצמנו שאם צדיקים דרכן לישבענמצינו ל 1009 

כי הסכנה , כ בזיון או מורי היתירא"והעיקר לבל נאמין עצמנו במקום שאין כ, עד כמה אין לנו עצה אחרת 1010 

ל עצמו עיקרן של דברים שיתן אדם ע? ובמה נבטח, גדולה מאוד לעשות כל דבר אסור בכל תוקף הרע 1011 

דעת חכמה )  .ובזה נהיה מאושרים לעולמי עד, שיהיה יותר בטוח בקיום התורה והמצות, מסגר על מסגר 1012 

 1013 .(ה"רכ´ ב מא"ומוסר ח

 1014 

 1015 מאמר תצה

 1016 .(ח"ט י"שמות י) באש´ והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו ה

אולם בעל ההגדה , אלא רק הכשר לקבלת התורה, לכאורה נראה כי מעמד הר סיני אינו ענין לעצמו 1017 

על מעמד ´ דיינו להורות לה, אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, מלמדנו שאין הדבר כן 1018 

 1019 .ומהו ערכו של המעמד הזה, גם אילו לא נתן לנו את התורה במעמד הזה, הר סיני כשלעצמו

שכשם שהים ראה וינס , (ו"ט´ שמות כ) ל"ן ז"וכתב הרמב, כתיב ההרים רקדו כאלים גבעות כבני צאן 1020 

אלא שרקדו , כך אין זה משל שההרים והגבעות רקדו, אינו משל אלא דברים שהיו לפני רבואות בני אדם 1021 

וכל היקום כולו , פירוש שכל העולם כולו ממש המדבר והחי הצומח והדומם, ממש כאילים ובני צאן 1022 

ואמר ´ ית´ פיו עמדו נדהמים כשהתגלה הוגם העולם העליון על מלאכיו ושר, ´מזועזעים בהתגלות אנכי ה 1023 

 1024 .´אנכי ה

סודות , שרפים ואופנים מלאכים ורבבות מרכבות, במעמד נשגב זה נפתחו שערי השמים לפני בני ישראל 1025 

והשערים נפתחו לרווחה לפני עם , העין רואה והלב מתבונן, וסודי סודות מעולם שכולו רז נגלה ונפתח 1026 

ועם אור נפלא וברור רואים ישראל בצורה , הערפל סר ואינו, ת נגלוהמחיצות הוסרו הסורו, ישראל כולו 1027 

 1028 .הוי אילו קרבנו לפני הר סיני דיינו, מוחשית שאין עוד מלבדו

האזהרה אינה מכוונת דוקא לשמש , לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת 1029 

חיה עלובה , גם לרמש הרומש על הארץכי אם , וכל צבא השמים אשר יש מקום לטעות בהם שהם אלוה 1030 

ובכל זאת יתכן כי גם , והרואה אותה רואה בה יצור עלוב וגועל נפש, ושפלה כמעט ואין רואים אותה 1031 

מי שנאמר עליו תמשילהו במעשי ידיך ימשיל על עצמו בריה שפלה , בריה עלובה זו יעשה האדם לאלוה 1032 

כ מרובה הטעות "כ, מן התועים גם תועים כאלה בכללברוך אלהינו שבראנו והבדילנו ´ ובהודאתנו לה, זו 1033 

 1034 .שעלול האדם לטעות ולתעות

, אלהיך בחורב´ השמר לך פן תשכח יום אשר עמדת לפני ה, עיקר גדול לימדנו משה רבינו במשנה תורה 1035 

כלומר פן תשחיתון כל , פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תבנית כל בהמה כל צפור כנף כל רומש באדמה 1036 

ופן תשא עיניך השמימה וראית את , לכם פסל מכל אלה הברואים השפלים שהם מתחת לארץכך שתעשו  1037 

אשר חלק אלקיך אותם לכל , כלומר שיהיה לך מקום לטעות בהם להשתחוות להם ולעבדם, השמש ונדחת 1038 

כל זה נתברר לישראל במעלת קרבנו לפני , להיות לו לעם נחלה´ רק לכל העמים ואתכם לקח ה, העמים 1039 

 1040 .י גם בלי נתינת התורה ולפיכך דיינוהר סינ

, ולפי מדה זו של טעות שהאדם הנברא בצלם עלול לרדת לשאול תחתית של שחיתות הדעות וטמטום הלב 1041 

נדע , וינחיל את השקר גם לבניו אחריו עד סוף כל הדורות, אשר על ידה ישכון כל ימיו באפלה וחשכה 1042 

לא אך שהרחיקנו משפל , שבמעמד נשגב זה, ה במעמד הר סיני"להעריך את המתנה שנתן לנו הקב 1043 



, והוליך אותנו קוממיות על כל הברואים, הטעיות על ידי שהרים את קרננו והחזיר את העטרה ליושנה 1044 

 1045 .והושיב את האדם על כסא מלכותו וממשלתו על כל מעשיו

העולמות  כל, אלא שבמעמד זה נתגלו לפנינו סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה וכל רז לא אניס לנו 1046 

ה עם רבבותיו הכירו ישראל והבחינו בכל המלאכים "וכשהופיע הקב, העליונים עד כסא הכבוד ועד בכלל 1047 

זהו כבודו שיהיו ´ ורצונו של בורא עולם ית, כי כולם משמשים במרום הם, ושרפים וחיות הקודש 1048 

עולים ויורדים , בול ביעקב אבינו הנה מלאכי אלהים עולים ויורדים "כמאמרם ז, משמשים גם את האדם 1049 

 1050 .(ח"ח י"ר ס"ב) ל"את הוא שאיקונין שלך חקוקה למעלה עכ, ביעקב שנאמר ישראל אשר בך אתפאר

ר אבהו משל לבן מלכים שהיה ישן על גבי עריסה והיו זבובים "א, נצב עליו´ והנה ה, (ט"שם ס) ל"וכן אז 1051 

לה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים כך בתחי, וכיון שבאה מניקתו שחה עליו וברחו מעליו, שוכנים עליו 1052 

וכן בשעת מתן תורה היה מלאך מחזר על כל אחד ואחד , ה ברחו מעליו"כיון שנתגלה עליו הקב, בו 1053 

´ והכירו והבחינו כי אין עוד מלבדו ופנים בפנים דבר ה, (ג"י´ ר א"שהש) מישראל והיה נושקו על פיו 1054 

בל לא לשום נברא אחר בעולם אף לא לשרפים א, ה לדבר כאדם לחבירו"רק עמכם יכול הקב, עמכם 1055 

 1056 .וחיות הקודש

הלא היו ראויים , ולא היה מתקיים אצלם באותה שעה פנים בפנים, גם אם לא היה נותן להם את התורה 1057 

, שזכו להיות עליון על כל ברואי מטה ומעלה, ודיה מעלה זו להיות שמחים בקונם וששים במעלתם, לכך 1058 

 1059 .(דליות יחזקאל)  .ני ולא נתן לנו את התורה דיינוולכן אלו קרבנו לפני הר סי

 1060 

 1061 מאמר תצו

 1062 .(ח"ט י"שמות י) באש´ והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו ה

ואין זו זכירה , ה ביציאת מצרים ובמתן תורה"אנו חייבים לזכור את הנסים והנפלאות שעשה לנו הקב 1063 

ועל מתן תורה כתוב , (ה"י מ"פסחים פ) יםגרידא אלא חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצר 1064 

רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך  1065 

ן על זה "וכתב הרמב, (ואתחנן שני)ב  אלקיך בחור´ יום אשר עמדת לפני ה, והודעתם לבניך ולבני בניך 1066 

בהשגות לספר המצוות ) ויהיה עינינו ולבנו שם כל הימים ,ת שאסור לשכוח מעמד הר סיני"שזוהי מצות ל 1067 

 1068 ?כיצד מגיעים לזה, בודאי המגיע לשתי מצוות אלו במעשה זוכה לחיות רבה באמונה, (´ת ב"מל

, אלקיך´ הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לה, וידבר משה והכהנים הלויים אל כל ישראל לאמור 1069 

הסכת צייר במחשבתך ושמע , צותיו ואת חקיו אשר אנכי מצוך היוםועשית את מ, אלקיך´ ושמעת בקול ה 1070 

 1071 .(ספורנו תבוא רביעי) כשתצייר זה  ותבין תשמע בקולו בלי ספק, אלקיך´ ושמעת בקול ה, והתבונן

בלי ´ עד שנשמע בקול ה, כ אל לבנו"כאן מלמדנו הספורנו כי כח הציור הוא הכח המסוגל לקרב הענין כ 1072 

איך הוא שולט , רי הספורנו את מה שכתב הכוזרי כשהוא מתאר את החסיד שלנווראוי לצרף לדב, ספק 1073 

ומצווה המדמה להמציא , ובתוך תיאור הדברים הוא כותב, על כל כוחותיו בצדק כמלך הגון במדינתו 1074 

כמו מעמד הר סיני , לדמות אל הענין האלקי המבוקש, ההדור שבצורות הנמצאות אצלו בעזר הזכרון 1075 

כוזרי ) וכמו משכן משה וסדר העבודה בבית המקדש וזולת זה הרבה, חק בהר המוריהומעמד אברהם ויצ 1076 

 1077 .(´ה´ ג

שיכול להמציא לנו ציורים בהירים וחיים ממעמד הר סיני מיציאת מצרים , זוהי סגולתו של כח הדמיון 1078 

לך עמוד אש הו, ידוע כי גדולי העבודה המוסרית קבעו זמן לצייר לפניהם כיצד יצאו ממצרים, ועוד 1079 

וכל ששים , ה נושא על שכמו את ארונו של יוסף"מרע, ה ואהרן מנהיגים את צבאות השם"לפניהם מרע 1080 

כל אחד מוקף עדר של תשעים חמורים עמוסים מביזת מצרים וכולם הולכים , ריבוא הולכים אחריהם 1081 

 1082 .על דרך זה ציירו לעצמם את עשרת המכות וקריעת ים סוף, בגבורה

וכן ליל , ר זה הוא באלו השבועות שקוראים פרשת שמות וארא בא ובשלחהזמן המסוגל לעבודת ציו 1083 

בחגים אלו מסייעים מעשי המצוות המכוונות להמחיש לנו את יצירת , הסדר וכל חג המצות ובחג הסוכות 1084 

ועם כל זה , בתפילה אנו מאריכים בברכות קריאת שמע בזכרון יציאת מצרים, מצרים וההליכה במדבר 1085 

, לקבוע זמן מיוחד להמחיש להם את יציאת מצרים בציורים חיים, לים צורך לעצמםראו העובדים הגדו 1086 

 1087 .השפעת הציורים החיים על האדם עצומה היא

והר סיני עשן , שעלינו לעשות לעצמנו ציורים ממנו בכל הדורות, במעמד הר סיני מרמזת התורה על כך 1088 

י כבשן של סיד יכול "רש, ההר מאד ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל, באש´ כולו אשר ירד עליו ה 1089 

לסבר את האוזן מה שהיא יכולה ? ל כבשן"ומה ת, ל בוער באש עד לב השמים"ת, ככבשן זה ולא יותר 1090 

 1091 .נותן לבריות סימן הניכר להם, לשמוע

יש לדעת שאם אין לאדם שום ציור ממעמד , התורה עצמה נתנה לנו ציור איך היה נראה מעמד הר סיני 1092 

אלא , תורה מן השמים אינו כלל מופשט בסמכות התורה, ו בתורה מן השמים רופפתאמונת, הר סיני 1093 



וכל עוד שאין לאדם ציור חי מזה אינו יכול להבין , התקרבות נוראה של בורא העולם אל עולמו כאן 1094 

 1095 .ולהשיג משמעות הענין של תורה מן השמים

אולם ? מהו מעמד הר סיני בלי תורהלכאורה , אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו 1096 

ע "ר נ"ואמר אדמו, (.ב"ברכות כ) לימוד תורה צריך להיות באימה ביראה ברתת ובזיע כמו שהיה בסיני 1097 

ותרמוס , היתה זאת המצאה נפלאה, אילו היה אדם ממציא תרמוס המחזיק את החום במשך שנה, על זה 1098 

ה ברא תרמוס המחזיק את כל "והנה הקב, והמחזיק חום במשך שנים רבות אין לשער גודל המצאה כז 1099 

מיד כשאדם פותח גמרא הוא מרגיש כל החום , כל האימה רתת וזיע של מעמד הר סיני זו התורה, החום 1100 

 1101 .וזה כל התכלית בלימוד התורה, ואין הכי נמי התכלית הוא מעמד הר סיני עצמו, של המעמד ההוא

אסור לנו לשכוח מעמד הר סיני וצריכים להיות , הרי אנו חייבים לראות עצמנו כאילו יצאנו ממצרים 1102 

עלינו להתלמד לקבל ציור חי מיציאת מצרים וממתן , ואין אלו מילי דחסידותא, עינינו ולבנו שם כל הימים 1103 

סוף משפטים ופרשת ואתחנן , יש ללמוד היטב פרשת יתרו, והתועלת הצומחת מזה היא עצומה, תורה 1104 

וישתדל לצייר לעצמו את המעמד עד , ן במעמד הר סיני כל יוםואחר כך יתבונ, משני עד סוף חמישי 1105 

עלי שור )  .וימשיך בזה כמה שבועות עד שירגיש שיש לו קנין בזה, שתהיה לו תמונה חיה ממנו 1106 

 1107 .(ב"ח

 1108 

 1109 מאמר תצז

 1110 .(´ט כ"שמות י) למשה אל ראש ההר ויעל משה´ על הר סיני ויקרא ה´ וירד ה

, ז"והעמיד שומרים ע, ין שבני עיר זו לא ילכו לעיר זו וכן להיפךל משל למלך בשר ודם שקבע נימוס"אחז 1111 

השמים , כך עד שלא ניתנה תורה, אבל כשהשיא את בתו הסיר השומרים והותרו כולם לבוא אלו אצל אלו 1112 

ויש לפרש , ´אבל משניתנה תורה ומשה עלה אל האלקים וכן וירד ה, והארץ נתן לבני אדם´ שמים לה 1113 

תנו עז , בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה, (´אר "איכ) ל"פ משאחז"ע 1114 

 1115 .לאלקים

, ומקיים כל מה שנצטוה לשם שמים´ מאמין בה´ אבל בן נח אפי, ובנפש החיים כתב דכל זה רק בישראל 1116 

טעמו של דבר , וממילא אין הם שייכים להוסיף כח בפמליא של מעלה, מ אין בו כח להעלותם למעלה"מ 1117 

אבל יש הנהגה שניה , דהיינו סדר עולם קבוע, ה מנהיג העולם בדרך הטבע שהטביע בעולמו"כי הקב, הוא 1118 

ה את העולם בטבע חק נתן "והנה בדרך כלל מנהיג הקב, שהיא למעלה מן הטבע נקראת השגחה פרטית 1119 

 1120 .ולא יעבור

ומעת , ו דרכםה משנה את מהלך השמש הירח והכוכבים במסילותם שמעולם לא שינ"כשם שאין הקב 1121 

כן באנשי העולם בין , ת בששת ימי בראשית"שנברא כן גם עתה ימשלו ביום ובלילה כאשר קבעם השי 1122 

או , ובין אם ישחיתו דרכם על הארץ הנה שכרם אתם, ת ויהיו ראויים לקבל שכרם"אם יעבדו את השי 1123 

ם טובות ובריאות או בשני, בגבורות גשמים או במניעתם, להיפך כשיענשו הכל בדרך טבעי יבוא עליהם 1124 

 1125 .להיפך בחולאים ומגיפות וכיוצא בזה

בהרווחת לחמו ובריאות גופו , בעשייתו רצון קונו יקבל שכרו בדרך הטבע, וכן הדבר באיש פרטי 1126 

, או שבגרם עוונותיו יענש וירד מטה מטה, ויעלה מעלה מעלה, ומשפחתו ואריכות ימיו ושנותיו בטוב 1127 

כגון בדור המבול ודור , יוצא מן הכלל יש הנהגה למעלה מן הטבע לפעמים באופן, והכל באופן טבעי 1128 

 1129 .הפלגה ומהפכת סדום ועמורה

, אם אלקיכם אין רצונו בעבודת כוכבים מפני מה אינו מבטלה, ר שאלו פלוסופין את הזקנים ברומי"ת 1130 

וזרעה הרי שגזל סאה של חטים , אמרו להם עולם כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין 1131 

אלא , הרי שבא על אשת חבירו דין הוא שלא תתעבר, בקרקע דין הוא שלא תצמח אלא עולם כמנהגו נוהג 1132 

עולם כמנהגו נוהג ושוטים , ה משנה את הטבע מפני השוטים"שאין הקב, (7ד"ז נ"ע) עולם כמנהגו נוהג 1133 

 1134 .שקלקלו יתנו את הדין

, ה הדבר הזה בסיני"א משאמר הקב"אר, קללהראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה ו, (ר ראה"מד) ל"אחז 1135 

והטובה באה על , אלא מאליה הרעה באה על עושה הרעה, באותה שעה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב 1136 

ועל הכל יביאוהו במשפט על כל , נמצא כי לאחר מתן תורה הכל תלוי ביד האדם עצמו, עושה הטובה 1137 

כן הוא באדם פרטי וכן הוא בהכלל , ה רע קללהאם יעשה טוב ברכה ואם יעש, נעלם אם טוב ואם רע 1138 

 1139 .כולו

אבל בהנהגה הניסית , ל"ויש להתבונן בשלמא לגבי ההנהגה הטבעית מפי עליון לא תצא הרעות והטוב כנ 1140 

אם האדם , אך הענין הוא דגם בזה המשקל הוא מעשה האדם? שלמעלה מן הטבע איך יתקיים פסוק זה 1141 

כ "הרי הוא מקבל שכרו ג, שה לפי טבעו ומדותיו שנולד בהםשמסתייע בהמע, עושה מעשה בדרך הטבע 1142 



אם לטובה הרי הוא מקבל , אבל אם הוא הולך כנגד טבעו ומתאמץ לעשות המעשה ההוא, בדרך הטבע 1143 

 1144 .ו גם עונשו יבוא עליו למעלה מדרך הטבע מדה כנגד מדה"ואם להיפך ח, שכר למעלה מדרך הטבע

אם , ש ההנהגה הנסית"בין ההנהגה הטבעית וכ, של ישראלנמצא שכל הנהגת העולם תלויה במעשיהם  1145 

ה אתם ועם כל העולם בהנהגה "הם משפיעים שיתנהג הקב, כלל ישראל נמצאים במצב מרומם רוחני 1146 

כי כולם , ע אין בידם כלל זה"אבל אוה, ל ישראל מוסיפין כח בפמליא של מעלה"וזהו מה שאחז, ניסית 1147 

ונברכו בך כל משפחות , (ג"יבמות ס) ל"וכן מצינו בחז, ראלתלויים ועומדים בזכות מעשיהם של יש 1148 

, ונברכו בו כל גויי הארץ, שאפילו משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראל, האדמה 1149 

 1150 .ש"ספינות הבאות מגליא לאספמיא אין מתברכות אלא בשביל ישראל עי´ אפי

כי כל הנהגת , ע"ב היינו בישראל ולא באוהל מיום שניתנה תורה לא תצא הרעות והטו"נמצא דמה שאחז 1151 

אם לטוב הרי הם מוסיפים כח בפמליא של מעלה ומורידים שפע טוב , העולם תלוי בהנהגתם של ישראל 1152 

כשבא להיטיב לכם אתם מכעיסין , צור ילדך תשי, ו להיפך הרי הם מתישים כח של מעלה"ואם ח, לעולם 1153 

 1154 .לפניו ומתישים כחו

גם העולם מקבל שפע , אם אנו נוהגים לפי הטבעים שלנו, ´הגתנו בעבודתו יתשתי ההנהגות תלויות בהנ 1155 

ה אתם וגם כל "אז מתנהג הקב, אבל כשישראל במצב רוחני גבוה ושוברים את טבעם, רק לפי דרך הטבע 1156 

כי , וזה היה תכלית כל הנסים שנעשו לאבותינו במצרים ועל הים, העולם בדרך של למעלה מן הטבע 1157 

וכל מהלך חייהם בכל יום ובכל עת ובכל שעה היה מונהג למעלה , י למעלה למעלה"בנת העלה את "השי 1158 

 1159 .בענני כבוד ובירידת המן ובבאר, מן הטבע

וכשהשיא בתו הסיר השומרים לבוא אלו , ל למלך בשר ודם"מעתה נחזור למה שהתחלנו שהמשילו חז 1160 

ת את "שלא תלה השי, ני אדםוהארץ נתן לב´ לומר לך שקודם מתן תורה השמים שמים לה, אצל אלו 1161 

, על הר סיני´ אבל משניתנה תורה ומשה עלה אל האלקים וירד ה, ההשפעה השמימית במעשה בני האדם 1162 

שישראל נותנים כח בפמליא , שנתקשרו ישראל לשמים להיותם המכריעים במעשיהם את הנהגת העולם 1163 

 1164 .ו"של מעלה וכן להיפך ח

היינו כשישראל מתרוממים למעלה ומושלים , מליא של מעלהוהנה פשוט הוא שזה שאמרו מוסיפין כח בפ 1165 

מדה , י זה עולה השפעתם זו למעלה ומורידים שפע וברכה לעולם גם למעלה מדרך הטבע"ע, על טבעם 1166 

מ לא שייך לומר שעל "מ, כ אם עושים מעשים בדרך טבעם אף אם הם מעשים טובים"משא! כנגד מדה 1167 

 1168 .בעידם יושפע שפע כה גדול למעלה מדרך הט

כתיב כי גדול עד שמים חסדך וכתיב כי גדול מעל שמים , (7´פסחים נ) ל"ז משאחז"ואפשר לבאר לפי 1169 

עולים , ולא להנאתם כלל´ אם עושים לשמו ית, כאן בעושין לשמה כאן בעושים שלא לשמה, חסדך 1170 

 1171 ומוסיפין כח כביכול שם ומורידים שפע של ברכה, המעשים האלו מעל שמים עד לפמליא של מעלה

אבל אם עושין שלא לשמה אלא לפי חומר גופם והנאתם כפי טבעם לשם כבוד או , למעלה מן הטבע 1172 

 1173 .ז לא יכול להשפיע אלא לפי הטבע שהוא עד שמים ולא יותר"הרי, בדומה לזה

שכל תכלית בריאת האדם הוא להתגבר על טבעו ולמשול , כל זה שאמרנו אינו רק בכלל אלא גם בפרט 1174 

ומתפלל במקום שיכול , אבל כשלומד רק בזמן שנוח לו, ולמו הנצחי ולא זולת זהובזה בונה את ע, בו 1175 

שהרגילו אותם , עליו הכתוב אומר ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, למהר ולגמור התפילה 1176 

אך כל מעשיהם אינם נובעים ממקור יסודותם , אבותיהם בילדותם לעשות מעשים טובים ולהזהר מהחטא 1177 

יש להתפלל , ובפרט בדור הזה שרוב אנשי העולם חיים חיי בהמה, ורחמנא לבא בעי שהוא הרגשת הלב 1178 

 1179 .(לב אליהו)  .תמיד על שטף מים רבים אליו לא יגיעו

 1180 

 1181 מאמר תצח

 1182 .(´ט כ"שמות י) למשה אל ראש ההר ויעל משה´ על הר סיני ויקרא ה´ וירד ה

וכשהוא נגלה , להוציא מכח אל הפועל וזה סוד ההתגלות, לאישתמודען לכל, ענין הבריאה היא ההתגלות 1183 

להיות דומה לבורא שיוכל , כל עבודת האדם להוציא מן הכח אל הפועל, אז הכל יודעים ומכירים היטב 1184 

 1185 .ומהו סוד בפועל שיהיה בגלוי, ומהו זאת היינו להוציא מן הכח אל הפועל, לברוא

שאף שהכל גלוי לפניו אכן , (´ב א"וירא כ) ´ן בפ"כמבואר ברמב, ה"א ע"וזהו סוד ענין נסיונות של א 1186 

וכמדומני , וזהו כל זכות העקידה שיהיה הכל בפועל ובגלוי, כוונת הנסיון שיהיה המעשה בפועל ובגלוי 1187 

וזהו , היינו שיהיה בגילוי גמור כמו נס להתנוסס, ניסה שהוא מלשון נס´ על והא, (´ה א"נ) שמובא במדרש 1188 

 1189 .ה"וחבוי בכח של אאע ענין הנסיון לגלות בגילוי מה שהיה טמיר

, היינו שיהיה מדת טובו בגלוי כמו שהיה כן קודם החטא, ומזה יצא ענין נכבד מאוד להבין ענין הנסים 1190 

וזהו סוד הנסים לגלות מה שהיה בנסתר בכח ולא , וזוהי הנהגה שיהיה הכל בגלוי באתגליה ולא באתכסיה 1191 



שלא יהיה אז שום צל , ו אותו מקטנם ועד גדולםכולם ידע, עד שלבסוף יכירו וידעו כל יושבי תבל, בפועל 1192 

 1193 .וזהו התגלות המלכות וידוע שמדת המלכות הוא ענין בפועל, וסתר

 1194 ובא משה והורידה לארץ, שהיתה גנוזה בשמי שמים אשר אין סתר גדול מזה, וזהו ענין קבלת התורה

ומפני , ת התורה הוא סוד הגילוינמצא שסוד קבל, על הר סיני´ בפועל ובגלוי וזהו וירד ה, (ג"ט י"ר י"בר) 1195 

וזהו אתה נגלית בענן כבודך מן השמים , כ סוד של בגלוי ובפועל"זה היה כל ענין מעמד הר סיני ג 1196 

וזהו ענין , וסוד מעשה המצות שיהיה בפועל, וזהו ענין שופר בקולות וברקים זהו בפועל, השמעתם קולך 1197 

מפני שמכוון כל הבריאה , (תנחומא עקב)א  שלא נבר כל הלומד ואינו מקיים נוח לו שנהפכה שלייתו ונוח 1198 

 1199 .הוא רק להוציא מן הכח אל הפועל

שכל גילוי שמתגלה בפועל הוא בית ודירה , מהו בית זהו ענין מן הכח אל הפועל, שכינה הוא סוד בית 1200 

את וכל אשר מתרבה ומתגלה הבפועל היא נקר, וענין בפועל וענין בית אחד הוא, להטמיר ונעלם הוא הכח 1201 

ולנקות בכל מיני נקיון , יוצא מזה שעל האדם להכין עצמו, שנבנה בית לשכון שם הטמיר ונעלם, שכינה 1202 

היינו בפה שהיא , ה ושכינתיה"וזהו ענין יחוד קוב, כדי שיוכל לדור שם מקור הקודש, וקדושה הבית דירה 1203 

 1204 .היינו הגילויים ובפועל עם הפה, ועל האדם ליחד המחשבה היינו הטמירין, סוד התגלות וזו היא שכינה

וכאשר , ואם אין דירה לפניו איך ידור בעולמו, ת"כל הבריאה וכל העולמות בבחינת מעון ודירה להשי 1205 

ואם לא יכין דירה לפניו הרי הוא , ת להתגלות אף בראשית הגילוי הכין לפניו מכון לשבתו"רצה השי 1206 

יור לזה שני אנשים אחד עומד בחוץ ואחד וצ, ו"ולא תוכל להתקיים אף רגע ח, כביכול חוץ מן הבריאה 1207 

ולכן ראשית הבריאה היא דירתו , אין להם שום שייכות זה לזה ואף אין להם ידיעה זה מזה, עומד בבית 1208 

 1209 .ת"של השי

ה "היתה עיקר הבנתם ורצונם שידור הקב, שכיון שקבלו מלכות שמים, ש בשירה זה אלי ואנוהו"וזהו מ 1210 

, וזהו ענין שתיכף אחרי קבלת התורה נצטוו במלאכת המשכן, לפניווקבלו עליהם שיבנו בית , בקרבם 1211 

מזה יצא לנו לימוד כי אם לא יכין האדם בקרבו מכון , כאשר כן קבלו עליהם להכין לפניו דירה בקרבם 1212 

וכפי הכנתו כן ידיעתו כפי , שיוכל להמצא בקרבו ממש מקום להכניס בו קדושה לא ידע כלום, לשבתו 1213 

ומבקשת הדירה , כן תיכף ידור בו הקדושה ואז ידע ממנה כי שמי בקרבו, ירה נאהשיכין עצמו לעשות ד 1214 

דעת חכמה ומוסר )  .(ז"ט´ ר כ"בר) ה לישראל שנאמר ועלי תשוקתו"נבין גם כן ענין תשוקת הקב 1215 

 1216 .(ח"קכ´ ג מא"ח

 1217 

 1218 מאמר תצט

 1219 .(´ט כ"שמות י) למשה אל ראש ההר ויעל משה´ על הר סיני ויקרא ה´ וירד ה

המדות ´ והנה מצינו בס, (ג"ט י"ר י"בר) ל בא משה והורידה מלמעלה למטה"מתן תורה אחזבענין  1220 

כי היא נותנת לו שמחה עצומה , כי האדם המאושר צריך להיות תכלית שלו עצם הפעולה הטובה, לאריסטו 1221 

אשר לא יעשה מעשה הטוב רק בשביל , ולכן המקוים תוחלת הם בבחינת נער, מבלי תוחלת לדבר אחר 1222 

אשר אצלנו היא מן המדרגות הגבוהות , והנה זו המדרגה היא לעבוד שלא על מנת לקבל פרס, חלת מהתו 1223 

 1224 .שבגבוהות

מ לקבל פרס בזה "וע, ב ודאי טוב הוא"כי על מנת לקבל פרס עוה, ותחת זאת יש הרבה מדרגות גדולות 1225 

מ לקבל תוחלת "וגם ע, מ שיחיה בני הרי זה צדיק גמור"ע, (´ב י"ב) ל"ש חז"כ טוב הוא כמ"העולם ג 1226 

לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא , (´פסחים נ) ל"כבוד וכדומה אחז 1227 

 1228 .לשמה

, רק כשהגיע להבין עצם הטוב מצד עצמו, כי אין האדם משיג בחינה של מאושר, והנה באמת כך הוא 1229 

הוא פעל להטות הענין , (ט"ר י"רב) אבל בא משה והורידה מלמעלה למטה, בלי תוחלת´ להדמות אליו ית 1230 

ל במלת הורידה שהוריד והשפיל בערך "ויהיה כונתם ז, לערך האדם שגם הקטנים ישיגו תכלית גדול 1231 

ופעל בכוחו שגם הקטנים אשר לא יוכלו לבא , כי זו המדרגה לא יוכלו להשיג רק מתי מספר, המדרגה 1232 

 1233 .פרסמ לקבל "ישיגו תכלית שלמות בקיומי מצות ע, לזאת המדרגה

למשל מי שאינו הולך , אינו צריך להתהלל בשביל מעשהו זה, והנה יש דברים שכשהאדם יעשה אותם 1234 

וכן במעלות יש , אבל להיפך מי שכן ילך ערום בשוק לשוטה יחשב, בשוק ערום האם יתהלל בשביל זה 1235 

האם , זולתו כמו מי שאינו מפקיר ממונו בשביל הנאת, דברים שמי שאינו עושה זאת לא יגונה בשביל זה 1236 

 1237 .אבל להיפך העושה זאת ישובח יותר כי אינו מצווה לזה ועושה? יגונה בשביל זה

מ "ואחרי כי התכלית ע, שכל הדברים הולכים אחרי התכלית, והנה על פי דעת הפילוסופים וכן השכל גוזר 1238 

ינו דואג ולהיפך מי שא, ובמה ישובח אם אינו שוטה להטיב לעצמו, לקבל שכר הרי הוא עובד את עצמו 1239 

על פי זה יצא , ואם אינו הולך ערום לא לשבח יחשב לו, הרי הוא כמי שהולך בשוק ערום, להטיב לעצמו 1240 

כי מה שבח הוא לאמר לאדם חכם גדול , לנו מי שאינו מקיים הטוב מחמת מתיקות עצם הטוב אין זה כלום 1241 



רק , ב"קבלת שכר בעוה ם שלא קבלו תורה לא יתכן אצלם"ולכן עכו? הוא כי אינו הולך ערום בשוק 1242 

 1243 .כשהם עושים בשביל עצם הטוב

ס ומאן דעביד "ופריך הש, ובזה נוכל לפרש הגמרא דפריך על דריוש המלך דעבד צדקה בשביל שיחיו בניו 1244 

ומשני הני מלי , ז צדיק גמור"והתניא הרי זה סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני ה, הכי לאו צדיק גמור הוא 1245 

ז ניחא "ולפי, (´ה ד"ר) ירשו המפרשים דאי לא תקבול תפילתן הרי זה מחרףופ, ם לא"ישראל אבל עכו 1246 

כ צריכים הם לקיים המצוה בשביל עצם "וא, לא בא משה והורידה למטה, פשוט דלהם שלא קבלו התורה 1247 

 1248 !המצוה כי טוב הוא כדעת אריסטו בעצמו

ם שעבודתו צריכה "כמו עכו אצלו מחשבינן, ז מי שאינו מקיים התורה ואינו מקבל עליו עול תורה"ולפי 1249 

ה מקפח שכר "שאין הקב, ז"ולכן הטוב המעט שעושה נותנים לו שכרו בעוה, מ שלא לקבל פרס"דוקא ע 1250 

מי שעונותיו מרובים מזכיותיו מקבל שכרו , (ט"קידושין ל) ל"ובזה ניחא מה שאז, (ח"ק ל"ב) כל בריה 1251 

ל עליו עול תורה לא הביאה משה בשבילו וכיון שאינו מקב, כי הכלל הוא דאזלינן בתר רובא, ז"בעוה 1252 

כי אם היה מרגיש עצם הטוב של המצוה אז ודאי , כ אינו שלם במעשיו כי הם רק לקבל פרס"וא, למטה 1253 

ולכן , כ אין לו שלמות במה לזכות לעולם השלם בתכלית השלמות"וא, לא היו עונותיו מרובים מזכיותיו 1254 

 1255 .(ז"אור רש)  .בריהה מקפח שכר כל "שאין הקב, ז"מקבל שכרו בעוה

 1256 

 1257 מאמר תק

 1258 .(א"ט כ"שמות י) לראות´ אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל ה´ ויאמר ה

וגם הכהנים הנגשים אל , לראות ויקרבו לצד ההר´ י שתאותם אל ה"י שלא יהרסו את מצבם ע"וכתב רש 1259 

א יסמכו על אף הם ל, להקריב קרבנות´ י אף הבכורות שהעבודה בהן הנגשים אל ה"וברש, יתקדשו´ ה 1260 

 1261 ?וצריך להבין מה רצתה התורה ללמד לנו באזהרותיה את הסיבה שבשבילה הוזהרו, חשיבותם לעלות

ואמרה שזה בא משתי , והמתבונן בזה יראה שהתורה מורה כאן מקור כח שממנו נובע הרצון לעלות 1262 

נים הנגשים אל הכה´ שאפי, ושנית גילתה לנו סוד גדול בכוחות הנפש, אחת משום תאותם לראות, סיבות 1263 

, שם גופא בפסגת הרוממות יכול להולד רצון זה להיות נבדל מכולם, שהוא רום פסגת המעלה והמדרגה´ ה 1264 

ועל זה הזהירה התורה שגם הכהנים הנגשים , ומזה ירצה לקחת חכמה זו בעד עצמו, להראות חשוב מהם 1265 

אל יסמכו , נבדלים מכל העםשמחמת זה יעלה בהם הרצון לעלות כי הם , לא יסמכו על חשיבותם´ אל ה 1266 

 1267 .על זה ולא יתכבדו בחכמתם

הוא מועמד בנסיון גדול לשמור את החכמה שמירת , ´יוצא מזה שכשמקבל האדם חכמה מהבורא ית 1268 

מקום ההבחנה בזה הוא אם אינו מבקש להיות נבדל מכל , לבלתי קחת מהחכמה קצת בעד עצמו, נדיבים 1269 

, דאחרי כל חכמתו ישאר כמו שהיה כדלא גמיר שמעתתא, באופן זה הוא נסיון החכמה, בשביל חכמתו 1270 

י "וכתב רש´ ואתחנן אל ה (´דברים ג)ב  במשה רבינו כתי, שלא יחזיק עצמו לראוי להתכבד משום חכמתו 1271 

אין מבקשים , פ שיש לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים"אע, אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם 1272 

 1273 .מאת המקום אלא מתנת חנם

, כשהלך לבקש דבר מה היתה בקשתו כבקשת העניים שאין להם מאומה, בינו אדון כל הנביאיםמשה ר 1274 

יודע אני , ל היה אומר"י מסלנט זצ"הר, י חכמתו"כגון זה הוא מי שאינו רוצה לקחת לעצמו שום דבר ע 1275 

אין אחרי מחשבה וידיעה כזו , אבל לעומת זה הרי חיוב עבודתי הוא בעד אלף, שראשי שקול כנגד אלף 1276 

דעת חכמה )  .וזה נכלל באזהרת התורה העשיר לא ירבה, כבר סכנה לרכוש מקום על ידי החכמה 1277 

 1278 .(ט"א מאמר י"ומוסר ח

 1279 

 1280 מאמר תקא

 1281 .(א"ט כ"שמות י) לראות´ אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל ה´ ויאמר ה

י "ופירש, לך רד´ ה ויאמר אליו, ימים´ י איני צריך להעיד בהם שהרי מותרין ועומדים הם היום ג"ופירש 1282 

 1283 .וחוזרין ומזרזין אותו בשעת מעשה, שמזכירין את האדם קודם מעשה, לך רד והעד בהם שנית

ה למה לו "ושואל להקב, ומשה מעיד עליהם שלא צריכין לאזהרה נוספת, הרי לפניך דור המדבר דור דעה 1284 

וחוזרים ומזרזין אותו , הת לך רד מפני שמזרזין לאדם קודם מעש"כ עונה לו השי"ואעפ, להזהירם עוד 1285 

ולאחר עדות רבן של ישראל עליהם שקבלו , י משה מפי הגבורה"כ הם שהוזהרו ע"וא, בשעת מעשה 1286 

 1287 .ז הוצרכו להתראה שניה"ובכ, האזהרה הראשונה

מ אם לא יחזור תמיד "מ, אף אם מזהיר את עצמו בכנות ורצינות נפשו, ו אדם הדיוט"ו בן בנו של ק"ק 1288 

ולכן עלינו להתחזק בלימוד המוסר היטב , יפיג טעמו ויאבד פרי עמלו, ר עוררולהתבונן במוסרו אש 1289 

הוא מה שאמר שלמה החזק במוסר אל תרף , בבינת הלב ומוסר הכליות ואז ננצל, בהתעוררות והתפעלות 1290 

 1291 .(ו"קט´ אור יהל ע)  !נצרה כי היא חייך



 1292 

 1293 מאמר תקב

 1294 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה

ע "רבש, ה"בשעה שעלה משה למרום לקבל התורה אמרו מלאכי השרת לפני הקב, ב"ח ע"ל שבת פ"אז 1295 

מה , אמרו לו חמדה גנוזה לך אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, ל לקבל התורה בא"א, מה לילוד אשה בינינו 1296 

ע מתירא "פניו רבשאמר ל, ה למשה החזר להם תשובה"ל הקב"א, אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו 1297 

 1298 .ל אחוז בכסא כבודי והחזר להם תשובה"א, אני שמא ישרפוני בהבל פיהם

ז נתקנאו בזה המלאכים שזה "ועכ, מ לקיימה"ה לקבל התורה ע"אם משה שעלה למרום ברשות הקב 1299 

ה מתירא שמא ישרפו אותו "ולא עוד אלא שהיה משה רבינו ע, העדר כבוד לתורה ליתנה לילוד אשה 1300 

ה "ואחרי כל העמל הנורא של מרע, ה לאחוז בכסא הכבוד להנצל מהם"עד שהצריכו הקב, םבהבל פיה 1301 

כי אמרו שם שבשעה , ל שם שממש הורידה לארץ"והנראה מדחז, שבא והורידה לארץ שבית שבי כתיב 1302 

הרי כאילו , ל נתתי לארץ"ע תורה היכן היא א"רבש, ה בא שטן ואמר לפניו"שירד משה מלפני הקב 1303 

 1304 .ה מן השמים ומשם הורידה לארץ ממשכביכול נטל

ש כללים "ו הרבה דברים ומכ"ש ח"ומכ, ביד רמה לבטל אף דבר אחד מדברי תורה´ ואם כן הבוזה דבר ה 1305 

שהם ידעו שגם הירידה , ל"על אחת כמה וכמה שישרף מהבל פיהם של מלאכים רח, הכוללים כל התורה 1306 

נזכה , ל"בזה רח´ די הירידה אף גם דבר ה ש לא"ומכ, לארץ על מנת לקיימה העדר כבוד הוא לתורה 1307 

, הדברים האלה מבהילים למתבונן בהם, להיות מכת שהתורה מתכבדת בהם וכבוד שמים מתרבה מהם 1308 

נעשו לו אוהבים ונתנו , כי אחרי התשובה שהשיב להם משה, ראה כמה משפט החכמים להודות על האמת 1309 

 1310 .(ד"א מאמר קנ"חכמה ומוסר ח)  .לו מתנות

 1311 

 1312 גמאמר תק

 1313 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה

אינו שיתאמת אצל האדם האמונה בהנסים והמופתים שזכו להם ישראל , מצות עשה של יציאת מצרים 1314 

והחושב שהתכלית היא האמונה וזה אצלו המטרה , אלא שתכלית כל זה הוא עבדות, ביציאת מצרים 1315 

כל מעשה ומעשה של אדם נמדד בזה , שבאמת תכלית הכל הוא עבדות, שראלוהעיקר אין לו חלק באלהי י 1316 

, בה במדה שמעשה זה מביא לידי עבדות בה במדה הוא נחשב ונערך, עד כמה הוא שייך למדה של עבדות 1317 

, בטובו הגדול וחסדו שהוא אין סוף יבוא לידי עבדות, ונפלאותיו´ ודאי שגם על ידי אמונתו והכרתו בה 1318 

 1319 .יב לו האדם עבדות למטרת עבודתו ובה ימדוד תמיד מצבואבל צריך שיצ

תכלית יציאת , כל מצוות התורה סובבים הולכים רק על יסוד זה של אדנות ועבדות שזהו יסוד כל המצוות 1320 

וזוהי עבודת , זה היה עבודת היום של יוצאי מצרים, ´שזכו להקרא עבדי ה, מצרים הוא להיות לך לאלקים 1321 

שאין אנו יוצאים ידי חובתנו , אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ש חייב"כמ, היום שלנו 1322 

ואותנו גאל , אבל מחויבים אנו להרגיש עצמנו שגם הננו מיוצאי מצרים, בסיפור יציאת מצרים לחוד 1323 

 1324 .וכשבא אדם לידי דרגא זו בהכרח שתצא מזה עבדות, והוציאנו מעבדות לחירות, הקדוש ברוך הוא

שאחרי שיבחין האדם , ות בפתיחתו לשער עבודת האלקים שסמך אותו לשער הבחינהמדברי חובת הלבב 1325 

משער הבחינה בהכרח הוא , ´ממילא תצא מזה עבדות והכרת הטוב לבורא ית, ויבין טובו גודלו וחסדו 1326 

וכמה שתגדל הטובה בה במדה , משום דזהו בתכונת כל נברא להכיר טובה למטיבים לו, שיצא עבדות 1327 

 1328 .כי הכרת הטוב הוא עבדות, ב וההשתעבדותתגדל הכרת הטו

במדה שתגדל הכרת הטוב תגדל , בעבדות ישנן דרגות עד אין סוף המתחלקות לפי מדת הכרת הטוב 1329 

ולא , אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ למה נאמר אנכי ה, ולפלא היא קושית רבי יהודא הלוי, העבדות 1330 

, ראה הספיק לרבי יהודא הלוי אשר בראתיך לחודלפי הנ, נאמר אשר בראתי שמים וארץ ואשר בראתיך 1331 

 1332 .שיצא מזה עבדות להתחייב בכל חיובי התורה

גם שכיר יום משועבד כל היום מבלי שיוכל , (ה"ערובין ס) ל מצינו בחינות ודרגות אגידי דיומי אנן"בחז 1333 

נה גדולה של גם בחינת אשר בראתיך היא בחי, ובכל זאת הנהו רק בבחינת שכיר יום, לשאוף רוח אף רגע 1334 

שאינו , שהיא בחינה של שתי רשויות, ובכל זאת כתב בחובת הלבבות שהיא רק עבדות כוללת, עבדות 1335 

, וזוהי בחינת בן נח בחינה שתוכל להקרא שכיר פועל אבל לא עבד, פנוי בכל מאה אחוזים לרשות אדוניו 1336 

די הם אשר הוצאתי אותם כי עב, דעבד הוא רק מי שפנוי כולו לרשות רבו ואין לו רשות עצמו לגמרי 1337 

 1338 .עבדות זכו רק מיציאת מצרים אבל מאשר בראתיך לא זכו לזה, מארץ מצרים

ן וראיתי בתנחומא ואותו תעבוד שתהא מפנה "הרמב´ וכ, (´דברים ו) אלקיך תירא ואותו תעבוד´ את ה 1339 

לו בכל עת שתהיה , ויהיה פירוש ואותו תעבוד לדעתם, עצמך לתורה ולמצות ולא יהיה לך עבודה אחרת 1340 



עד שיבוא מזה מה , שעושה מלאכת רבו עיקר וצרכי עצמו ארעי, כעבד הקנוי המשרת לפני אדוניו תמיד 1341 

 1342 .ל"שאפילו צרכי גופו לשם עבודת האלקים יהיו עכ, שאמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים

ואר הוא ולכאורה איזה ת, (ב"במדבר י) וזהו מה שמצאנו שמשה רבינו נכתר בשם עבד לא כן עבדי משה 1343 

כיון דמהותו של עבד , ולפי המתבאר באמת אי אפשר לקרוא עבד רק למשה רבינו, למשה רבינו שם עבד 1344 

כולו פנוי אך ורק למלאכת אדוניו מבלי שיהיה לעצמו אף חלק אחד , הוא שאין לו רשות עצמו כל עיקר 1345 

רק משה רבינו זכה , אם כן ודאי שזוהי דרגא הראויה רק למשה רבינו כי עבד נאמן קראת לו, ממאה 1346 

 1347 .להקרא עבד

אינו דומה שונה פרקו מאה , ושבתם וראיתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, (´חגיגה ט) וזה מה שאמרו 1348 

, שאם יחסר לו רק פעם אחת אינו עבד, הרי שפעם אחת משנה כל המצב, פעמים לשונה פרקו מאה ואחת 1349 

שונה פרקו מאה פעמים , היה כולו ברשות רבולהיות עבד צריך שי, דאינו פנוי עדיין כולו לרשות רבו 1350 

 1351 .צא ולמד שפעם אחת משנה המצב לגמרי, ואחת

, ודרגא זו זכו לה ביציאת מצרים להקרא עבדי הם, מתבאר מזה שכל גדלות האדם היא להיות בדרגת עבד 1352 

ם אבל כל הדורות שלפני יציאת מצרים לא נקראו בש, וזוהי סגולת ישראל על כל העמים להקרא עבדים 1353 

וכיון שכן הפירוש של להעשות מיוצאי מצרים הוא , וקרבתנו מלכנו לעבודתך לזה זכו ביציאת מצרים, זה 1354 

 1355 .להעשות עבדים

והיא , להכנס בדרגא שרק יחידי סגולה זכו לה, ומזה יתבונן איזו עבודה קשה מוטלת עליו בחג הפסח 1356 

ה תהיה אצלו כאמצעי בכדי אבל האמונ, בל יסתפק האדם באמונה בלבד, מהעבודות הקשות שבמקדש 1357 

ענינה הוא עבדות שיהא האדם כולו , מצות חג הפסח היא אחרת לגמרי מכפי שהורגלנו, להעשות עבד 1358 

דעת חכמה )  .מפנה עצמו רק למלאכת אדוניו מבלי שתהיה לו מלאכה אחרת לגמרי, ברשות רבו 1359 

 1360 .(ג"א מאמר מ"ומוסר ח

 1361 

 1362 מאמר תקד

 1363 .(´ב´ שמות כ) ים מבית עבדיםאלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצר´ אנכי ה

בענין זה קיימים טעויות באשר אין יודעים כיצד ניגשים לעבודה , הוא הענין של אמונה´ מיסודות עבודת ה 1364 

המתעניין על השעה , ובכח זה מכלכל כל אדם את מעשיו מידי יום, מידת האמונה נמצאת בטבע באדם, זו 1365 

ואם תחזור ותשאלהו יכעס , שיקר ולא רימה אותך אתה מאמין בו שלא, ושואל את הנקרה בדרכו לשעה 1366 

 1367 ?עליך וילעג לך למה לא תאמין לי

וכל מה , אלא היא היסוד והבסיס שעליו נבנית כל התורה, אין מצות האמונה ידיעה מופשטת בעלמא 1368 

האמונה , הכל הוא על היסוד של מצות האמונה, ומכוין כל מעשיו לשמים´ שקובע האדם את עצמו לעבד ה 1369 

בכל לבבך , היא ללא גבול´ אהבת ה, שכל מה שעושה לטובה הוא עושה, בלי גבולים´ האמין בההיא ל 1370 

מצות אמונה היא חזרה תמידית על נעשה , בכל ללא שיור אפילו עד מסירת נפש, ובכל נפשך ובכל מאודך 1371 

 1372 .´אם אבין אם לאו הריני מבטל את עצמי כלפי ציווי ה, ונשמע שאמרו ישראל בקבלת התורה

והראנו את הנהגתו בכל הדורות כפי שקבלנו מאבותינו עד אברהם , ה"נן בזה הלא ראינו את הקבנתבו 1373 

וכך עלינו להמשיך להתבונן , ותקם את דבריך כי צדיק אתה, איך שנהג איתם ומה שהבטיח להם, אבינו 1374 

תו של ומצוה זו היא חוב, נעשה ונשמע´ וממילא כל אשר דיבר ה, עד שנראה בחוש ואתה מחיה את כולם 1375 

ש והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך "כמ, כל יהודי ויהודי להתבונן ולחדש אצל עצמו בכל יום ויום 1376 

בכל יום ויום יהיה אצלנו כאילו שהיום הוא יום , ודרשו מזה בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, היום על לבבך 1377 

 1378 .קבלת התורה

, ות אשר ניתן להשיגם גם בכח השכלאז מותר להתבונן באלה המצו, אחר שהשריש בעצמו את האמונה 1379 

ומשם ואילך חוזרת , עד כמה שניתן להגיע בהבנה חייבים להתבונן, נצטוינו וידעת היום´ וגם על ידיעת ה 1380 

ט שערי בינה קיים את "ג שהשיג מ"ואע, משה רבינו גם הוא קיים מצות אמונה, מידת האמונה לשרור 1381 

מתעלית האמונה לאותה בחינה , מה שמשיג בידיעהוכן בכל אדם ואדם עד כ, ´המצוה בנוגע לשער הנ 1382 

 1383 .שלא השיג

, אשר גם בזה יש טועים כאילו שזו אמונה של טפשים, ולמעלה מכל זה עומדת מדרגת אמונה פשוטה 1384 

אשר גם לאחר ההבנה כפי שניתן להבין וההשגה כפי שניתן , הדרגה הגבוהה ביותר היא אמונה פשוטה 1385 

ומדרגה זו , ´ומפני שרצוני לעשות את רצון ה, ה"ם שכן ציוה הקבהמעשים עצמם נעשים רק מטע, להשיג 1386 

 1387 .אלא אדרבא לאחר שכבר יש מקום לקיים את המצוה מכח הידיעה וההשגה, אינה סתירה לידיעה והשגה

אז באה מדרגה זו של אמונה פשוטה ומעתיקה את קיום המצוה מהכרת , כאשר השכל מחייב לעשות כך 1388 

ואם הוא בוחר ברע עלול , מידת האמונה יש בטבע האדם, גרידא´ ם רצון הומעמידה אותה על קיו, השכל 1389 

 1390 .יש בכוחו של נביא שקר לגרום שישתמשו במידת האמונה בשקר, הוא להשתמש בה לעבודה זרה



וכאשר שומעים מחכמי , מידת האמונה הוא כח קיים באדם וכל הנסיון אינו אלא במה להאמין ובמה לא 1391 

ולהכריז שאם ירצו , על האדם להשתמש אז בכח האמונה כלפי שמיא, העולםהאומות חידושים בהוויות  1392 

כי לאחר שניתנה מצות עשה של , לא יועיל להם אותות ומופתים והרי זה שקר, לחדש דבר כנגד התורה 1393 

 1394 .יש בכוח האדם לבחור בטוב ולהאמין רק למה שמצוה להאמין ושלא להאמין למה שאסור, אמונה

שהרי הם , שמזה גופא יהא מוכרח אשר האותות והמופתים אינם אלא שקר, קההאמונה בתורה תהא כה חז 1395 

ולבטל את כל האותות , ועל אמת זו מוכן המאמין להקריב הכל במסירות נפש, כנגד התורה האמיתית 1396 

אלקיכם בכל לבבכם ´ אלקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה´ ש כי מנסה ה"כמ, ולקבלם כנסיון 1397 

 1398 .לא יפריעו בעדו מקרי העולם, בע אדם דבר זה בחייווכאשר יק, ובכל נפשכם

אבל אצל המאמין , ו"יש וכאשר רואים דרך רשעים צלחה מתעורר ספק אולי דרכם מועילה יותר ח 1399 

והוא לבדו נאמן אצלי , ה עשה"הלא נוכחתי בכל האותות שהקב, שהאמונה תקועה בלבו אין מתעורר מזה 1400 

, ולעומתו פורק עול הולך ומצליח, ל יסורים וחי חיים קשיםומה שאני רואה את הצדיק סוב, לשלם שכר 1401 

? וכלום הכל עלי להבין, אמונה ואין עול´ מאמין הנני אשר כל דבר נעשה בחשבון והצור תמים פעלו א 1402 

 1403 .´תפקידי בעולם אינו אלא תפקיד של נברא לקיים את מצוות ה

ואפילו אם איני יודע , להם ראיות ואפילו דברים שיש, וכן כל החידושים שחכמי הטבע מדברים עליהם 1404 

ואסור , חייב להיות ברור אצלי שכל זה שקר כי התורה אוסרת להאמין להם, כיצד לסתור את הראיות 1405 

ה "עליו להשתמש באמונה ולעשות כפי שהקב, ש ואל תשכן באהליך עולה"להשהות ספריהם בבית כמ 1406 

ולמדרגה זו אפשר להגיע וחייבים להגיע , הלמדרגה זו זכינו במתן תור, מצוה גם מבלי שישיג מדוע אסור 1407 

 1408 .(מערכי לב)  .בכל יום

 1409 

 1410 מאמר תקה

 1411 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה

בענני כבוד , ראתה שפחה מה שלא ראה יחזקאל, כל כך עלו ישראל באמונה במצרים ובשירה על הים 1412 

שבת ) ל כי פסקה זוהמתן"ש חז"וכמ, תם לפני הר סיניוטהרת הלב בשעת הקרב, ולחם אבירים במדבר 1413 

כ מה מעלה נתוספה להם במתן "וא, שהגיעו בטהרת הלב אל המעלה של אדם הראשון קודם החטא, (ו"קמ 1414 

 1415 .על מה שכבר השלימו את עצמם, תורה

אלהיך אשר הוצאתיך מארץ ´ כי הדבור הראשון של עשרת הדברות הוא אנכי ה, ועוד יותר מופלא הדבר 1416 

והלא במצרים , והאם היו ישראל צריכים לכך, אנכי מה הוא הוי אומר עיקר האמונה, מצרים מבית עבדים 1417 

עוד יותר הדבור אשר , ומה חסר להם´ וכן על הים ויאמינו בה, כבר העידה התורה עליהם ויאמן העם 1418 

לא עם דור א, הוא מדבר´ הלא לא עם בניהם שלא ראו את מעשה ה, הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים 1419 

 1420 .כ מה חידש להם במאמרו אשר הוצאתיך"וא, יוצאי מצרים שראו ועדיין הם רואים הכל בעיניהם

ודע כי המעלות העליונות נמסרו לנו במצות עשה כמו מעלת , ל"כתב וז, (ז"י´ ת ג"שע) ל"רבינו יונה ז 1421 

ומעלות הקדושה  ,שנאמר והלכת בדרכיו´ ומעלת לכת בדרכי ה, ת שנאמר ודברת בם"הבחירה ומעלת ת 1422 

ומעלות האהבה שנאמר ואהבת את , אלהיך תירא´ ומעלות היראה שנאמר את ה, שנאמר והייתם קדושים 1423 

ובעבור המעלות האלה נברא , לכל אחת מהנה כמה מדרגות, ומעלות הדבקות שנאמר ובו תדבק, אלהיך´ ה 1424 

 1425 .ל"האדם עכ

סוד שעליה נבנים הבנינים של המעלות והי´ סתם מצוה היא רק הראשית בעבודת ה, הנה לפי דעה שטחית 1426 

כמה כחו גדול , ושיעור קומה בגדלות האדם נמדד בעינינו רק לפי גדולתו במעלות העליונות, העליונות 1427 

ואין בזה , ואילו המצוות כשהן לעצמן הלא נמסרו לכל גם לנשים וקטנים, באהבה וביראה וכיוצא בזה 1428 

כי אם אינו מקיים את המצוות ואפילו רק מצוה אחת , להועיקר חומרתם בעינינו הוא בשלי, מעלה מיוחדת 1429 

 1430 .הרי הוא פורק עול ועונשו חמור מאוד, בלבד

אם יזהירו את האיש לעשות סוכה או לולב ואינו עושה מכין אותו , (א"שם אות י) ל"וכן ביאר רבינו יונה ז 1431 

ראים פושעי ישראל ואמרו כי האנשים אשר לא הניחו על ראשם תפילין מעולם הם נק, עד שתצא נפשו 1432 

ואמרו , כך עונש המבטלה גדול מכל העבירות, ואמרו כשם ששכר תלמוד תורה גדול מכל המצוות, בגופן 1433 

ולא נתנו חכמים , כ"נאמר על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ע, בזה ואת מצותו הפר´ כי דבר ה 1434 

 1435 .עוסק נאמר עליו מקרא זהאלא שעל כל רגע שאפשר לו לאדם לעסוק בתורה ואינו , בזה שיעור

אך מה שאינו ידוע הוא המעלה העליונה בקיומן של מצוות והזהירות מן , ל"כל זה ידוע וגלוי מדברי חז 1436 

ולימד לנו , ל ושינה שינוי ערכין יסודי בערכי המעלות העליונות והמצוות"עד שבא רבינו יונה ז, העבירות 1437 

המחזיק ברכה של המעלות העליונות הן דוקא  הכלי, כי המעלות העליונות נמסרו לנו במצות עשה 1438 

ועל כרחך המחזיק הוא גדול יותר ממה שהוא , והיאך אפשר שכלי קטן יחזיק כלי גדול ממנו, המצוות 1439 

 1440 .היא יותר עליונה מהמעלה העליונה שהיא מחזקת, שהמעלה העליונה של המצוה עצמה, מחזיק



שרק מעלה זו מרוממתו על , יא כל צורת האדםמעלה זו קובעת ה, ל התחיל במעלת הבחירה"והנה הוא ז 1441 

ה על כל מעשי "ובה המשילו הקב, ובה הוא מתנשא על המלאכים והשרפים, כל הנבראים מטה ומעלה 1442 

, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע´ ויאמר ה, ובה הגדירה התורה את כל מהותו של האדם, ידיו 1443 

 1444 .האדם הוא היחיד במינו לדעת טוב ורע, מדע טב ובישותרגם אונקלוס הא אדם הוה יחיד בעלמא מיניה ל

ומכל מקום ראתה , ובמעלה זו נברא האדם והוכתר בה תכף עם יצירתו, וזו המעלה הנקראת בחירה 1445 

ומי גדול האוצר , התורה לקפל את המעלה העליונה הזאת ולמסור אותה במצות עשה של ובחרת בחיים 1446 

ולא אך במעלת הבחירה כן , הוה אומר האוצר, ר הנאצר בושגם הוא רוחני המקפל את האצור בו או הדב 1447 

שהמצוה שהוא האוצר , וגם באותן שלא מנה כן הוא הדבר, ל"אלא בכל המעלות שמנה רבינו יונה ז 1448 

 1449 .מעלתה גדולה מהמעלה שהיא אצורה בו

מה נוסף להם לישראל במתן תורה על , יש תשובה גם על השאלה לעיל, ל"י ז"בשורש זה שהשריש ר 1450 

שעליה שנה לנו בעל ההגדה אילו קרבנו לפני , עלות והשלמות שעמדו בהן בשעת קרבתן לפני הר סיניהמ 1451 

אלהיך אשר הוצאתיך ´ מה נוסף להם בדיבור הראשון של אנכי ה, הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו 1452 

ארץ מצרים וכן אשר הוצאתיך מ, האם היה חסר להם אמונה חלילה, אנכי פירושו אמונה, מארץ מצרים 1453 

 1454 .מה חידוש נתגלה להם הלא ראו הכל בעיניהם ומה נתחדש להם, מבית עבדים

, מה שלא זכו לו קודם, אולם לפי מה שנתבאר מה שהשיגו הוא עצם המצוה שנצטוו בה על ידי הדברות 1455 

, הוא החידוש שנתחדש להם, הלא היה זה בלא שנצטוו בכך, עוד מראשית המערכה´ שאף שהאמינו בה 1456 

כי אף , ואין מקום לשאלה איך מצווים למאמין על האמונה, ם שנמנה גם דיבור אנכי למצות עשהוזה הטע 1457 

עדיין חסר הוא את המעלה שהיא עולה עליה והיא מעלת , שהמאמין בלא צווי הוא בעל מעלה עליונה 1458 

 1459 .שהוא הכלי מחזיק ברכה לכל המעלות, המצוה

הרי נתעלו בעילוי מעלה זו , ם ואינו חידוש להםאף שהם עצמם יוצאי מצרי, וכן הדיבור אשר הוצאתיך 1460 

, שכאן נצטוו על קבלת עול מלכות שמים, ל"ן ז"וכן הדיבור מבית עבדים שעליו כתב הרמב, במצות עשה 1461 

, להכיר טובתו של מקום ולעבוד אותו, אף שגם קודם הגיעו על ידי יציאתם להמעלה להיות עבדים למקום 1462 

ועד שנצטוו לא הגיעו למעלת , אמנם הרי לא נצטוו על זה, רותשפדה את נפשו והוציאו מעבדות לחי 1463 

 1464 .(דליות יחזקאל)  .המצוה שהיא עולה על כל המעלות

 1465 

 1466 מאמר תקו

 1467 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה

תשכח רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן , בתום ארבעים שנה במדבר מזהיר משה רבינו את בני ישראל 1468 

יום אשר עמדת , ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך, את הדברים אשר ראו עיניך 1469 

אשר ילמדון ליראה אותי כל , אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי´ באמור ה, אלקיך בחורב´ לפני ה 1470 

 1471 .(´ט´ דברים ד) הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון

שמיום ברוא אלקים אדם על הארץ לא נהיה כדבר הגדול הזה ולא נשמע , שכל מעמד הר סיני רואים אנו 1472 

, ונפתחו לעיניהם שבעה רקיעים וכל הבריאה, שישמע עם קול אלקים מדבר אליו מתוך האש, כמוהו 1473 

מחנה ישראל כנגד , כל המעמד הנורא הזה כמחולת המחניים, יחיד בעולמו אין עוד מלבדו´ לדעת שה 1474 

 1475 !כל כולו היה מכוון למטרה אחת אשר ילמדון ליראה אותי, ת המלאכיםמחנו

אלקיך אשר ´ ה בדבריו באנכי ה"מדוע פתח הקב, והנה הכוזרי שואל והאבן עזרא מביא שאלה זו בשמו 1476 

שזה הרבה יותר כולל ומקיף את , ולא אמר אשר עשיתי שמים וארץ, הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים 1477 

 1478 .ואילו יציאת מצרים היא מאורע מוגבל בזמן במקום ובאישים ,האנכי בקשר העולמי

אבל הואיל ומטרת עשרת , ´אבל לשאלה זו יש מקום אם תכלית האנכי הוא להביא להכרה בגדלות ה 1479 

במצרים ראו את משפט , הדרך ליראה היא ההתבוננות ביציאת מצרים, הדברות היא אשר ילמדון ליראה 1480 

´ ולמדו ליראה את ה, בחרון אף עברה וזעם ומשלחת מלאכי רעים, ועונשו כמשפט רשעים בגיהנם´ ה 1481 

 1482 .זוהי יראת העונש שהיתה במצרים שממנה יראו גם בני ישראל, מפני מדת הדין

לישראל כאב לבנו ´ להשיג את אהבת ה, ויחד עם זאת יש ביציאת מצרים לימוד של יראת הרוממות 1483 

י "רש) תם על כנפי נשרים וגונן עליהם באברתועד שנשא או, הנוקם את נקמתו ודואג לרווחתו, בכורו 1484 

ואתם תהיו לי ממלכת , להיות להם לאלקים והם יהיו לו לעם, והביאם להר סיני לכרות עמהם ברית, (ט"י 1485 

ההתבוננות ביציאת מצרים , זו הדרך המביאתם ליראת העונש וליראת הרוממות, כהנים וגוי קדוש 1486 

ולבני ישראל היה אור , בחושך מצרים שבא מן הגיהנם, במורא הגדול ובגילוי שכינה, ובמאורעותיה 1487 

 1488 .במושבותם

איך יהיה לאדם שלא יחמוד דבר יפה , רבים יתמהו על זאת המצוה, ובהדיברה לא תחמוד כתב האבן עזרא 1489 

וראה , דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, ועתה אתן לך משל, כל מה שהוא נחמד למראה עיניו, בלבו 1490 



ככה כל משכיל צריך שידע כי אשה או ממון לא , וד אותה בלבו כי ידע שזה לא יתכןבת מלך יפה לא יחמ 1491 

לא נתן לו לא יוכל לקחתו בכוחו ´ ומה שה, ימצאם האדם בעבור חכמתו ודעתו רק כאשר חלק לו השם 1492 

 1493 .והוא יותר מרוחק ממנו מאשר בת המלך בלב הכפרי, ובמחשבותיו ותחבולותיו

´ ויגיעו להשגת מה של אהבת ה, כי אם ילמדו את האנכי כראוי, נוסף אבל לפי דברינו יש לומר הסבר 1494 

הרי יגיעו לאהבת אחים כי , אלקיהם´ אותם כי בנים הם לה´ ויכירו את אהבת ה, בקצת רוממות והרחבה 1495 

אביכם ואב ´ מכיון שאני ה, ´וכן מהלך הפסוק ואהבת לרעך כמוך אני ה, אחים הם זה לזה´ כל הבנים לה 1496 

מכל שכן שלא לחמוד את אשר לרענו , יש לנו לאהוב זה את זה ולרצות זה בטובתו של זה, אחד לכולנו 1497 

לקט שיחות )  !וכך הופכת מצות ואהבת לרעך כמוך לכלל גדול בתורה, לטובתנו ולא לטובת חברנו 1498 

 1499 .(מוסר

 1500 

 1501 מאמר תקז

 1502 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה

ולא באשר בראתי את , ה באנכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים"למה פתח הקב, ל"לוי זשאל רבי יהודה ה 1503 

מי שאינו מאמין באשר הוצאתיך מארץ , ל באורחות חיים כתב"ש ז"אמנם הרא, (ל"ע ז"הראב) העולם 1504 

כי זו היא סגולת ישראל על כל העמים וזה , אלהיך אינו מאמין ואין זה יחוד שלם´ מצרים אף באנכי ה 1505 

כי יציאת מצרים לא באה רק כדי לחזק האמונה לקטני , ל"אנו למדים מדבריו ז, התורה כולהיסוד כל  1506 

אבל לאלה שהיתה האמונה חיה אצלם ותקוה בלבם די להם , אמנה ששכחו את העיקר מתוך מיעוט דעת 1507 

, ולא היה להם צורך ביציאת מצרים כיסוד האמונה, כי מהבירה ראו את בעל הבירה, בבריאת העולם 1508 

 1509 .ל מבואר כי מי שאינו מאמין באשר הוצאתיך אף באנכי אינו מאמין"ש ז"מדברי הרא שהרי

שהרי לכולם , ותדע לך שהוא כן, והיינו שלמדנו מיציאת מצרים מה שאי אפשר ללמוד מבריאת העולם 1510 

שגם , ובקריעת ים סוף אז ישיר משה ובני ישראל כתיב, ה באשר הוצאתיך גם למשה רבינו"פתח הקב 1511 

ימלוך לעולם ´ יחד כולם הודו והמליכו ואמרו ה, ´ירת הים וגם הוא אמר מי כמכה באלים המשה שר ש 1512 

והוא קיבל מעמרם אביו ומאלה שקיפלו את , והרי משה רבינו נביא גדול היה גם קודם יציאת מצרים, ועד 1513 

 1514 .ריםומה צורך היה לו ביציאת מצ, והיה דומה למי שראה את בריאת העולם בעיניו, ר"העולם עד אדה

וכן הרבה , שרוב המצוות תלויות בה השבתות והמועדות, ועוד שהרי יציאת מצרים הוא יסוד התורה כולה 1515 

ולמה לא נתלה הכל במעשה בראשית , ובזכירתה תלויה זכירת כל המצוות ממש, מצוות קלות וחמורות 1516 

יקר ולא לתלות והיה לנו לחזור אל הע, מ על העיקר הגדול של מעשה בראשית"אחרי שכבר עמדנו מיצי 1517 

אלא שרק על ידה הוא היחוד , הרי שיציאת מצרים אינה רק ראיה ומופת בלבד, הכל רק בהראיה והמופת 1518 

 1519 .כמו היחוד הבא מיציאת מצרים, ואין יחוד הבא מכל ענין אחר בעולם שלם, השלם

ולה שהבטיח והיא מעלת הסג, וזוהי ההפליה בין ישראל לעמים שעליה ביקש משה רבינו ונפלינו אני ועמך 1520 

ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה מכל העמים , ה לישראל בפרשה שקדמה למתן תורה"הקב 1521 

ולא רק , אותנו ולא אחרים, ה אוהב אלא את ישראל כאמור אהבת אותנו"שאין הקב, כי לי כל הארץ 1522 

 1523 .אותנו יותר מאחרים

, כי זוהי סגולת ישראל על כל העמים, מ"יי יצ"ל על היחוד השלם שזוכים לו רק ע"ש ז"וזהו שכתב הרא 1524 

י יציאת "וזה אפשר רק ע, י ההכרה בסגולת ישראל על כל העמים באים לידי היחוד השלם"כי רק ע 1525 

מ לגלות ולפרסם בפני כל באי עולם את "כי עיקרה של יצי, י שום ענין אחר בעולם"מצרים בלבד ולא ע 1526 

 1527 .ש והייתם לי סגולה מכל העמים"תורה כמי מתן "ששיא גילויו נשלם ע, והפלה הגדול הלזה

ן "ש הרמב"וכמ, ומתוך הפליה זו בין ישראל לעמים באה עוד הפליה אחרת בין ארץ ישראל לשאר ארצות 1528 

אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב , השם הנכבד הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים לכל העולם, ל"ל וז"ז 1529 

בהנחילו אותה לעמו המיחד , מלאכים קצין שוטר ומושללא נתן עליה מן ה, מיוחדת לשמו´ היא נחלת ה 1530 

 1531 .שמו זרע אוהביו

לא , והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים, וזה שאמר והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ 1532 

והנה קידש העם היושב בארצו בקדושת העריות וברובי המצות , שתהיו אתם אל אלהים אחרים כלל 1533 

והנה השם הנכבד , ר ושמרתם את כל חוקותי ועשיתם אותם ולא תקיא הארץ אתכםולכך אמ, להיות לשמו 1534 

 1535 .(אחרי) כ"ע´ ואלהי ארץ ישראל שהיא נחלת ה, אלהי האלהים בכל העולם´ ית

והיא בחינת , מ ומתן תורה נתגלתה הופעה מיוחדת במבנה הרוחני של האדם והעולם"י יצי"הרי שע 1536 

שלא זכה , ובחינת ארץ ישראל שזכתה להשראה מיוחדת, ראיםישראל שזכו להשראה מיוחדת כמבחר הנב 1537 

אתם  (ד"מ קי"ב) ל"כי במקום האדם בא ישראל וכמאמרם ז, לה ואי אפשר שיזכה לה שום מקום בעולם 1538 

וכל המגורש הימנה אפילו הוא דוד , ´ובמקום העולם באה ארץ ישראל שרק היא נחלת ה, קרויים אדם 1539 

 1540 .לו לך עבוד אלהים אחריםמעלה על עצמו כאילו אמרו , המלך



כי אם השפעת טובה של השראה רוחנית נעלה מה שלא זכו לה , מ רק ראיה ומופת בלבד"ולפיכך אין יצי 1541 

כי נכון כסאך , יחד עם כל ישראל את השירה הזאת, ומשום כך אז ישיר משה אדון כל הנביאים, לפניה 1542 

, י ישראל וארץ ישראל"ומלכותו בעולם ע´ כי רק מאז נתכונן כסא ה, (´ג א"ר כ"שמו) ל"מאז וכמאמרם ז 1543 

אמר , ה במתן תורה"וכשפתח הקב, מ ולא בבריאת העולם"ולפיכך תלוי הכל בעיקר הגדול הזה של יצי 1544 

כי הבחינה של אלהיך עליך , ולא אשר בראתי את העולם, אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ אנכי ה 1545 

 1546 .ת הארץמ ומתן תורה וירוש"יסודה היא ביצי, נתיחד ביותר

שאין לאדם חלק , מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה 1547 

בתורת משה רבינו עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו כולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים  1548 

ויתפרסמו הנסים , אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו עונשו, בין ביחיד 1549 

ש ואמרו כל הגוים על מה "כמ, הנסתרים בענין הרבים כאשר יבוא ביעודי התורה בענין הברכות וקללות 1550 

ואמר בקיום וראו , בעונשם´ שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מאת ה, ואמרו על אשר עזבו´ עשה ה 1551 

 1552 .(בא´ ן פ"הרמב) ל"כל עמי הארץ עכ

והלא האמונה בשכר , יחד ענין זה אך לישראל ולתורת משה רבינול לי"ן ז"ויש לשאול מה ראה הרמב 1553 

אכן , ולא תתכן גם חובת שבע מצות לבני נח בלי היסוד הזה שהכל בנוי עליו, ע"ועונש עיקר הוא גם לאוה 1554 

מ "מ, כלל´ ובלעדה לא תתכן שום עבודה לה, אף שהאמונה בשכר ועונש עיקר הוא לכל באי עולם 1555 

שעל ידם היה מתנהג העולם בטבע , יו עוד דרכים ומדות של דרכי חסד ורחמיםע ה"בהנהגת העולם ואומה 1556 

ובחסדו זה , וזהו עולם חסד יבנה שהעולם נבנה ונתקיים בחסד, ה"י דרכיו ומדותיו של הקב"שהוטבע ע 1557 

 1558 .(.ח"פסחים קי) ל"ו דורות בטבע קיים ומנהגים מסודרים וכמאמרם ז"היה זן את העולם כ

, ופסקו כל הדרכים והמדות שמאז בריאת העולם, נשתנו עליהם סדרי בראשית אבל כשנבחר עם ישראל 1559 

דהיינו הברכות שבהן כלולות כל קיום העולם והנהגתו , וכל קיום העולם והנהגתו נמסר רק לרשות התורה 1560 

אם נעשה המצות , והקללות שבהן כלולות כל הפסד העולם וחורבנו אם לא תשמעו, אם בחקתי תלכו 1561 

 1562 .ואין הנהגה אחרת לישראל מלבד זו, ואם נעבור עליהן יכריתנו עונשויצליחנו שכרו 

כי עיקר מהותו של נס שהוא יוצא מדרכי , ההתאמה הזאת של כל הנהגת העולם אל המעשים היא נס 1563 

והנס הזה הוא , ובא במדה ובשעה מיוחדת לעם או לאדם היחיד, ה שהוטבעו בטבע קיים"החסדים של הקב 1564 

ואינו מתפרסם אלא אם אירע , אלא שהנס נס נסתר כמוס מן העין, אדם מישראל בכל עת ובכל שעה ובכל 1565 

ויתפרסמו הנסים הנסתרים בענין הרבים כאשר יבוא ביעודי התורה בענין , ל"לרבים בלבד וכמו שכתב ז 1566 

 1567 .הברכות והקללות

האמונה ההכרה בהבדל הזה הוא מעיקרי , ע עולם חסד יבנה בישראל עולם אהבה יבנה"ותחת שאצל אומה 1568 

כי אך ביציאת מצרים , ובזאת יבחנו הבדלי הבחינות בין מעשה בראשית לבין יציאת מצרים, לישראל 1569 

יציאת מצרים לימדה כי לא זה העולם הנברא לכל באי עולם , כמוסה אמונת הסגולה הזו המיוחדת לישראל 1570 

, ל אך אהבה יבנהוהעולם בשביל ישרא, כי העולם בראשיתו אך חסד יבנה, הוא העולם הנברא לישראל 1571 

ולא אשר , אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ ה לישראל על הר סיני אנכי ה"ומשום זה אמר הקב 1572 

 1573 .(דליות יחזקאל)  .בראתי את העולם

 1574 

 1575 מאמר תקח

 1576 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה

והדיבור , וות התורה הם זכר להעיקר הזהשרוב מצ, שאלה עמוקה יש לשאול על העיקר של יציאת מצרים 1577 

, יסודו אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ל שכלול בו כל התורה כולה"הראשון של אנכי שאמרו הראשונים ז 1578 

והיינו מתן תורה , והלא לכאורה יציאת מצרים לא היתה אלא הכשר להמעלות האחרות שיבואו אחריה 1579 

 1580 .וירושת הארץ ובית המקדש

איך יתכן שכל גילויו של הדיבור הראשון , תורה עצמה תלויה ביציאת מצריםאיך אפשר שמתן תורה וה 1581 

ם "ש הרמב"וזכו במעמד ההוא למעלת הנבואה של משה רבינו כמ, פנים בפנים עם כל ישראל´ שדיבר ה 1582 

, ועוד הלא כל ישראל ראו זה בעיניהם, יהיה תלוי רק באשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ל"ז 1583 

 1584 .להם בדיבור זה ואם כן מה חידש

והערכים הרוחניים , מ וערכה בעיני המקום"שכל זה בא ללמד על טיבה של יצי, אכן יסוד הדבר כך הוא 1585 

ה נזקק לכל "כי לזה לא היה הקב, מ הגאולה ממצרים ומיד פרעה"כי אין עיקרה של יצי, הכלולים בה 1586 

ומקרא מלא הוא , כאפס ותוהוכי מצרים וכל תוקפם וגבורתם כאין נחשבו לו ו, המערכה הנפלאה הלזו 1587 

ה את ישראל "וכמו שהושיע הקב, וקש כל שהוא מרובה שריפתו קלה יותר, תשלח חרונך יאכלמו כקש 1588 

וכל המשא , כך היה יכול להושיע מיד פרעה רגע כמימריה, מידי סנחריב על רבוא רבבותיו בשעה קלה 1589 

 1590 .ומתן שארך שנה שלימה למה ולאיזה צורך בא



לא אך שיצאו ממצרים , שעיקרה של יציאת מצרים באה בשביל ישראל, אלא ללמדנואלא שכל זה לא בא  1591 

שמים חדשים , אלא כדי שיראו את יציאת מצרים שזוהי בריאת עולם חדש, כי זה היה אפשר ברגע אחד 1592 

ואין האש והרוח והמים והעפר יסודות , כי אין האור והחושך קבועים, ארץ חדשה ואין טבע קיים כלל 1593 

וכל זה יצא רק על ידי הכבדת לב פרעה וריבוי , ה"א הכל תלוי ועומד במאמר פיו של הקבאל, מוסדים 1594 

 1595 .המכות האותות והמופתים

היו ישראל אמנם יוצאים , אם היה פרעה שומע למשה רבינו בשליחותו הראשונה והיה משלח את ישראל 1596 

, מ"ו לעיניהם בשעת יצילא היו זוכים לגילוי השכינה שזכ, אבל לא היתה להם יציאת מצרים, ממצרים 1597 

וכל המערכה , מ וקריעת ים סוף"וממילא לא היו מוכשרים לקבלת התורה שהוכשרו לה על ידי יצי 1598 

, ה למשה רבינו"והיה בטל כל המכוון בתחילת שליחות הגאולה שגילה הקב, הגדולה והנפלאה הלזו 1599 

 1600 .בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה

ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד , ה למשה בתחילת שליחותו"בהוא מה שאמר הק 1601 

ואפשר להוציא את ישראל מידו בשעה , כלומר לא בשביל שידו חזקה כי אין ידו חזקה כלל וכלל, חזקה 1602 

ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר , אלא מפני שיתקיים המכוון ביציאת מצרים, קלה 1603 

ומזה יצא התכלית המכוון ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם , וכל זה יהיה לעיני כל ישראל, ה בקרבואעש 1604 

 1605 .אלהיכם´ לאלהים וידעתם כי אני ה

ש כי אני הכבדתי את "וכמ, שזהו עיקרה של מערכה גדולה זו, על ידי המשכת השילוח תתגלה ידי החזקה 1606 

הרי , ´מען תספר באזני בנך ובן בנך וידעתם כי אני הול, לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו 1607 

ומזה תצא הידיעה , מפורש כי הכבדת הלב באה רק למען שיתת האותות ולמען הסיפור באזני בנך ובן בנך 1608 

 1609 .עד סוף כל הדורות´ כי אני ה

וא שכל אות ומופת ה, מ אינה רק גאולה מגלות ופדות מבית עבדים אלא תורה שלמה ועמוקה"ולפי זה יצי 1610 

וסיפורה הוא , ס"וכל מכה ומכה היא מסכת מיוחדת הנלמדת ונדרשת בפרד, גילוי מיוחד בגילוי השכינה 1611 

איש מפי איש , ואפילו חכמים ונבונים ויודעים את התורה ומעתיקי התורה עצמם, סיפור בלי קץ ובלי סוף 1612 

 1613 .ים הרי זה משובחוכל המרבה לספר ביציאת מצר, מצוה עליהם לספר ביציאת מצרים, מפי משה רבינו

ואין מתן תורה , עד כי כל הבא אחריה הוא פירושה, תורת יציאת מצרים עמוקה היא וגם סתומה וחתומה 1614 

ולכן אף כי דור מקבלי התורה היה הדור של יוצאי , עליונה על יציאת מצרים אלא שהיא פירושה וביאורה 1615 

ה "והיו צריכים ללמוד מפי הקב, לוימ גם להם היה הסתום מרובה על הג"מ, מצרים והכל נעשה לעיניהם 1616 

 1617 .כי ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, פירושה וביאורה עומקה והיקפה

היה הדיבור הראשון אנכי , ה לישראל במעמד הר סיני וזכו שידבר עמם פנים בפנים"ולכן כשנגלה הקב 1618 

נגלה לפניהם  שלמד עמם תורת יציאת מצרים ואז, אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ ה 1619 

, וכדרכה של תורה שעם כל גלויה אין עומדים אלא על ראשיתה והתחלתה, מה שהיה סתום להם קודם 1620 

 1621 .אתה החלות להראות את עבדך, ה בסוף ימיו אחרי כל הגילויים שנתגלו לו"וכמו שאמר משה רבינו ע

שזכה אין זו אלא מ ידע שכל מה "מ, אף שזכה משה רבינו למעלה שלא זכה ולא יזכה בה אדם מעולם 1622 

היא רק כהתחלה ונגיעה , כל ידיעה לעומת מה שאין יודעים, כי זו היא מדתה של ידיעת התורה, התחלה 1623 

לא היה רק ככלב המלקק , שכל מה שלמד מפי רבו בכל ימי חייו, וכבר אמר אחד מגדולי התנאים, בקצה 1624 

 1625 .(.ח"סנהדרין ס) מן הים

, מ תורה היא"וכיון שתורת יצי, ה על אחת כמה וכמה"הקבאיש מפי , ואם באיש מפי איש כך היא המדה 1626 

כי יציאת מצרים היא , וכמה חלקי התורה תלויים בה, יסודה של התורה כולה ורוב המצות זכרון לה 1627 

ורוב מצוותיה הם דרכים , והתורה הנתונה אחריה היא פירושה, ואידך פירושה זיל גמור´ התורה לידיעת ה 1628 

 1629 .ועצות לזכרונה והשרשתה בלב

וכל , חסדו וטובו גמולו ועונשו, רחמיו ודיניו´ אלא גם דרכי ה, מ"ולא אך יסודות האמונה מלמדת לנו יצי 1630 

אלא , וכמו ששרו זה אלי ואנוהו הוי דומה לו, מ ועוד יותר על הים"זה הוא בכלל גילוי שכינה שהיה ביצי 1631 

 1632 .מ"מקה של יצישעדיין לא היה גילוי גמור עד מעמד הר סיני שאז נתגלה לפניהם כל עו

שאז הכירו בחינת פנים בפנים אנכי , ומה שראו במצרים ועל הים לא נתפרש להם הכל עד מעמד הר סיני 1633 

ואחרי כל , המעלה העליונה של גילוי שכינה של יציאת מצרים, אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ ה 1634 

מוק הוא הלימוד לדעת דרכי כל כך ע, ה הודיעני נא את דרכיך"אלה עדיין ביקש משה והתחנן לפני הקב 1635 

 1636 .(דליות יחזקאל)  .ה ופעולותיו עם בריותיו וביחוד עם ישראל"והיא גילוי שכינה של מעשה הקב, ´ה

 1637 

 1638 מאמר תקט

 1639 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה



, הזהירנו מלשכוח אותוה לזכרו תמיד וגם "זכרו מעמד הר סיני שצונו הקב, ל"ם באגרת תימן וז"הרמב 1640 

הוא מה שנאמר רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן , וצונו ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו 1641 

´ יום אשר עמדת לפני ה, תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך והודעתם לבניך ולבני בניך 1642 

ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו , הגדולוראוי לכם אחינו שתגדלו בניכם על המעמד ההוא , אלקיך בחורב 1643 

וגידלו המעמד ההוא על כל גדולה , שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו והטענה המביאה לידי אמת, והדורו 1644 

 1645 .שנאמר כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, ה"כמו שגידלו הקב

עיד עליו מבחר כל שהדבר הגדול הזה שנראה במציאות שה, ודעו אחינו בברית הזאת ובסברה הזאת 1646 

ה "והוא שתשמע אומה אחת בכללה דבור הקב, העדים שלא היה מקודם כמוהו וכן לא יהיה אחריו כמוהו 1647 

כדי להעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורינו בעתות , ודבר זה היה שתתחזק האמונה, ושתראה כבודו עין בעין 1648 

עבור נסות אתכם בא האלקים שכן כתוב כי לב, ו"כשיתחדש שום רוגז או שמד על יהודים ח, כאלו 1649 

תעמדו בכל נסיון שיפגע בכם באחרית הימים שלא יזוז , ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו 1650 

 1651 .ל"לבבכם ולא תחטאו עכ

שכתב לאחינו בני ישראל בארץ תימן , ל"ם ז"את הדברים האמיתיים האלה שיצאו מפה קדוש הרמב 1652 

גם בימינו , לנו לקרוא ולשנן לעצמנו ולאחינו וללמד לבנינויש , ה עליהם"שסבלו מרוגז ושמד שגזר הקב 1653 

, כי הרוגז והשמד שבימינו הוא נורא מאוד יותר מבכל הזמנים, אלה בארצנו הקדושה ובכל תפוצות הגולה 1654 

העמלקים קמים על גופנו והכופרים על , הכופרים והעמלקים מצירים ומציקים לישראל בכל העולם כולו 1655 

 1656 .נפשותינו

אבל כיום הזה , ת יודעים שבמהרה יאבדו הכופרים עם העמלקים ונשכח זכרם"חים בהשיאנחנו הבוט 1657 

ת לזכור ולא "שיש לנו לקיים מצוה זו שצונו השי, ל באגרתו"ם ז"עלינו לשמוע לעצתו הטובה של הרמב 1658 

ולספר בתוך קהל ועדה גדולתו והדורו של , לשכוח את המעמד הגדול ההוא שעמדו אבותינו תחת הר סיני 1659 

למען נזכה לעמוד בנסיון שלא להתפתות , ה"ולגדל אותו על כל גדולה כמו שגדלו הקב, מעמד ההואה 1660 

 1661 .ו"בדברי הכופרים ח

ההר , הקולות והלפידים וקול השופר, מהו גדולתו והדורו של המעמד ההוא שיש לנו לספר לבנינו אחרינו 1662 

והדר להמעמד הנבחר ביום הגדול  הם ענינים נפלאים בהוד, כאש אוכלת בראש ההר´ עשן ומראה כבוד ה 1663 

לעמוד בנסיון ולהרחיק כל מחשבה המביאה לידי , אבל אין הפלאים האלו מספיקים בעד כל הדורות, ההוא 1664 

כנאמר , שהעם כולו נתעלו למדרגה של נבואה, אלא שעיקר גדולתו של המעמד ההוא יש לראות בזה, ספק 1665 

 1666 .ל"ח וז"יסודי התורה פ´ ם ה"וכמבואר ברמב, עמכם בהר´ פנים בפנים דבר ה

ורק האמונה במעמד הר סיני היא אמונה שלמה שאין אחריה שום , שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי 1667 

האש והקולות , שבמעמד הנבחר ההוא עינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר, הרהור ומחשבה 1668 

ולפיכך אם יעמוד איזה נביא ויעשה  ,אנו שומעים משה לך אמור להם כך וכך, והלפידים והקול מדבר אליו 1669 

ואנו יודעים בבירור שאותן , אותות ומופתים גדולים להכחיש נבואתו של משה רבינו אין שומעין לו 1670 

 1671 .האותות בלאט וכישוף הן

אלא בעינינו ראינוה , כדי שנעריך אותות זה לאותות זה, פ האותות"לפי שנבואת משה רבינו אינה ע 1672 

הא למה הדבר דומה לעדים שהעידו לאדם על דבר שראה בעיניו שאינו , הוא ובאזנינו שמענוה כמו ששמע 1673 

לפיכך אמרה תורה שאם בא האות והמופת , שאינו שומע להם אלא יודע בודאי שהם ֵעדי שקר, כמו שראה 1674 

 1675 .ל"שהרי זה בא אליך באות ומופת להכחיש מה שראית בעיניך עכ, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא

שהם ראו בעיניהם את כבוד , להיות עדים לפני כל באי עולם, כו לנבואה במדרגה כזווהנה הדור ההוא שז 1676 

לא נהיה , דבר גדול כזה שהאומה בכללה היו נביאים במעלה רמה כזאת, ואת קולו שמעו מתוך האש´ ה 1677 

ומי כל בשר אשר שמע קול אלקים חיים , בעולם מיום ברוא אלקים אדם על הארץ ולא נשמע כמוהו 1678 

 1679 .היום הזה ראינו כי ידבר אלקים את האדם וחי, האש ויחי מדבר מתוך

פ "מתוך התבוננות עמוקה ע, ´את הדבר הגדול הזה עלינו המצוה והחובה להכיר ולהשכיל באבותינו הק 1680 

שראו את , ל עלינו ללכת"ם זצ"ובעקבות רבינו סעדיה גאון והרמב, ל"אספקלריא מאירה של דברי חז 1681 

ם בשמונה "רמב) ושהקטנה שבנשיהם היתה כיחזקאל בן בוזי, רתהדור ההוא בדמות של מלאכי הש 1682 

 1683 .וכמאמרו של הלל הנח להם לישראל אם אינם נביאים הם בני נביאים הם, (ד"פרקים פ

אבל המעוט , והגם שרוב העם חטאו ונתערבו בגויים מתוך רוב שלוה ושררות שהיה להם כמאה שנה 1684 

והיו לשרי קודש ושרי , ת יעקב אבינו בחיר שבאבותלא זזו מישיב, אנשי סגולה שהיו כשש מאות אלף 1685 

מלבד אהרן ומרים היו בני זרח זמרי ואיתן והימן , עד שהגיעו הרבה מהם לנבואה בתוך מצרים, אלקים 1686 

גם היו יחידים שהאריכו ימים וראו את יעקב אבינו והיו , (´סדר עולם פרק כ) נביאים שנתנבאו במצרים 1687 

 1688 .(א"ב קכ"ב) בני מנשהמיוצאי מצרים כמו יאיר ומכיר 



שעשה עם בניהם ´ המה ראו נפלאות ה, ואלו השלמים שקבלו עליהם עול הגלות כמאה שנה בעבודת פרך 1689 

והם , גדלו אותם בשמן ודבש והחזירום לביתם עדרים עדרים´ ומלאכי ה, שילדו בשדה תחת התפוח 1690 

ביד משה ´ לו שמעו את דברי הותלמידי יעקב אבינו א, ה על הים ואמרו זה אלי ואנוהו"שהכירו את הקב 1691 

וראו בעיניהם את ההנהגה האלקית למעלה על כל , להוציאם ממצרים ביד חזקה באותות ובמופתים, ואהרן 1692 

 1693 .כמו מלאכי מרום´ עד שנתעלו אל שלמות כזו שהיו כולם כאיש אחד דבוקים בה, דרכי הטבע

ואמרו שירה במדרגה , שרה נסיםעד שעברו את הים בע, כך יצאו ביד רמה אחר עמוד הענן ועמוד האש 1694 

, מן מן השמים ומים מסלע עד שהגיעו להר סיני, ´ונתחנכו בהליכה במדבר אחרי ה, יותר נעלה ממלאכים 1695 

עד שהיה להם הכח והעוז , ז"ושם הגיעה האומה בכללה כאיש אחד לפסגת השלמות שאפשר להיות בעוה 1696 

נם הטוב וירד על הר סיני להראותם את ה מילא את רצו"והקב, לומר למשה רצוננו לראות את מלכנו 1697 

 1698 .כבודו ואת גדלו ולדבר עמהם פנים בפנים

שעליו , מצוה שהיא עמוד חזק ובסיס בריא, אבל יש לנו לדעת שלא דבר קל הוא לקיים מצוה זו כתיקונה 1699 

והוא מפני שקשה , ולהיות ראוי ומוכשר לעמוד בכל הנסיונות, ותורתו ללא שינוי´ תעמוד האמונה בה 1700 

שגם חכמים גדולים נשתבשו בזה ולא הגיעו להכרה , נו להוציא את השבושים שנשתרשו בנו מילדותנועלי 1701 

 1702 .ל"ם ורבינו סעדיה גאון זצ"ל הרמב"וכפי שהבינו בדברי חז, ל"בהירה זו של חז

ובביטויים , ל בפשטות"שמפורש בתורה ובחז, והשיבוש היותר גדול נשתבש אצלנו ענין חטא העגל 1703 

ונמשכו המפרשים לפרש גם מה שנאמר בתורה שאמר , ז באופן גס ממש ככל הגויים"ענוראים שעבדו  1704 

ושכחו , ז"מפני שהורגלו במצרים לעבוד ע, כי עם קשה עורף הוא כפשוטו, ה למשה על הדור ההוא"הקב 1705 

 1706 .(´ח´ י יחזקאל כ"עיין רש) ז במצרים לא יצאו ממצרים"המפרשים האלה שאלו הרשעים שעבדו ע

תשא וימצא דעת תורה ´ ן פ"יעיין ברמב, דבר אמת ורוצה לדעת דבר ברור בענין עמוק זהכל משכיל על  1707 

כי הם בעוצם שכלם והשגתם בדרכי , ז"שבעצם מעשה העגל לא היה כל חטא ושייכות כלל לע, אמיתי 1708 

ת על ידי התמונה הזאת "בכונה להוסיף דבקות בהשי, השכילו לעשות דבר מעין מעשה הכרובים, ת"השי 1709 

ה ישרה "לחשוב שהקב, ורק למחרת חטאו יחידים במעשה ורבים במחשבה, ררו לכוין בענינהשיתעו 1710 

מפני שכבר , ז בשיתוף"שזה נחשב להם כמו חטא של ע, שכינתו על זו התמונה כמו על הכרובים במשכן 1711 

 1712 .נצטוו לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב

ומימות עולם , שגתם שהיו במעלה העליונהמפני שנמשכו אחר שכלם וה, המכשול הזה בא להשלמים הללו 1713 

, שתורתם היתה תורת השכל, ת על פי הוראת שכלם"עד זמן מתן תורה היתה כל תורתם ועבודתם להשי 1714 

ת "רק משהגיעו להר סיני לקבל את התורה ושמעו מפי השי, וקיימו על פי שכלם את התורה עד שלא נתנה 1715 

ת להם על ידי משה "ורק לשמוע מה יצוה השי, םאת עשרת הדברים נתחייבו שלא ללכת עוד אחר שכל 1716 

 1717 .עבדו

ועליהם לדעת שהשכל האנושי , ה אין להם לסמוך עוד על שכלם"כיון שזכו ללמוד תורה מפיו של הקב 1718 

מה שלא שמעו ´ וכיון שנמשכו אחר שכלם לעשות דבר לעבודת ה, נגד השכל האלקי הוא עורף ולא פנים 1719 

 1720 .ת בכל לבבם"ה עורף שאינם נמשכים אחר רצון השינתבעו שהם עם קש, ת"ולא נצטוו מהשי

ולא להמשך , ליראיו ובריתו להודיעם´ ולהעמיק חקר לעמוד על סוד ה, עלינו לעמול בתורה בכל שכלנו 1721 

ת להיות "כן יעזרנו השי, ל וסרתם ועבדתם אלהים אחרים"כמאמרם ז, אחר שכלנו בלא דעת תורה 1722 

ביום הגדול ההוא שקבלו אבותינו , הדור דעה הנבחרלזכור את המעמד של , שומרים את נפשותינו 1723 

, ונדע ונרגיש בכל לבבנו ובכל נפשנו, ה"בכל גדלו והדורו כאשר גדלו הקב, השלמים את התורה בהר סיני 1724 

, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, את גדלותנו ורוממותנו וחיבתנו לפני אבינו שבשמים 1725 

 1726 .(לקט שיחות מוסר)  .בכל עת ובכל זמן ובגאון ישראל נעמוד בכל נסיון

 1727 

 1728 מאמר תקי

 1729 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה

פירושו כי חייבים , ן כי מה שנאמר בתורה אנכי השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים"כתב הרמב 1730 

להכיר גדלות של אין סוף מדבר דבר זה פלא הוא איך אפשר , ת מיציאת מצרים"אנחנו להכיר אמונת השי 1731 

אז היה אפשר לומר כי הביאור הוא ללמוד מה , אם דרך ההכרה היה מן הבריאה כולה? שיש לו סוף 1732 

 1733 .כי השגת אדם אינה יכולה להקיף יותר ממה שנמצא בהבריאה, שאפשר לאדם להשיג

ים עד הכניסה ארבעים שנה מיציאת מצר, אבל אם ללמוד מיציאת מצרים שהיא רק חלק קטן מהבריאה 1734 

, איך אפשר ללמוד מזה גדלות השם אם לא שנאמר שלימוד זה הוא רק למתחילים או לכופרים, לארץ 1735 

 1736 .וכי אין דבר עושה את עצמו ולזה די ביציאת מצרים, שיגיעו לידי הכרה כי יש בורא בעולם

ו היה מספיק נס לידיעה ז, מה הצורך ביציאת מצרים עם כל הנסים שבה, אך אם רק זה לבד כוונת הכתוב 1737 

רבוי המופתים עם קריעת ים סוף ומתן תורה לא , שינוי אחד של הטבע מברר כי יש ממציא לטבע, אחד 1738 



ואיך אפשר ללמוד , לאנשים הרוצים ללמוד הכרת השם וגדלותו, רק למתחילים הוא אלא גם למביני דבר 1739 

 1740 ?זאת מיצירת מצרים

מארץ מצרים , בים שיציאה מעבדות לחירות היאלא כמו שאנו חוש, אלא שיציאת מצרים ענין אחר הוא 1741 

נברא שאין כמותו , אדם זה שהיה חידוש במעשה בראשית, אלא שבריאה חדשה היא, לארץ ישראל 1742 

אדם זה נעשה בריה חדשה , ה אמר למלאכים ראו בריה שבראתי בעולמי"הקב, בעליונים ותחתונים 1743 

 1744 .ביציאת מצרים וישראל שמו

כלומר סוג אדם הוא אלא שיש לו מעלות מה שאין , ולם אינו במעלותהחילוק בין ישראל לאומות הע 1745 

עם ישראל סוג חדש הוא בריה שלא היתה כמותו עד , לא אין היתרון במעלות אלא בסוג, לשאר אנשים 1746 

, נברא שיכול לקבל דבר השם פנים בפנים, נברא שיכול להכיר את בוראו יותר מנביאים, יציאת מצרים 1747 

אתם ראיתם כי מן , ולא רק לעצמם ראו ושמעו אלא לכל הדורות, הגבורה שמענו אנכי ולא יהיה לך מפי 1748 

אלא אתם ראיתם אינו , ל לא עדות אני מעיד לכם ולא מסורת היא בידכם"ואמרו חז, השמים דברתי עמכם 1749 

 1750 .הראיה והשמיעה גם להם היתה, פסוק זה לכל הדורות נאמר, דומה שמיעה לראיה

 1751 

ב חודש "כל י, כי זה היה גם טרם צאתם, צרים אין פירושו הכרה של נסיםגילוי שכינה שהיה ביציאת מ 1752 

פתח השם את עיניהם לראות , גילוי זה ענין אחר הוא, שהיו המכות היו נסים ונפלאות הרבה מאוד 1753 

אין בכח הנברא לראות את השם כי , ואזניהם לשמוע מה שלא היה אפשר לראות ולשמוע עד היום ההוא 1754 

 1755 .כן אי אפשר לשמוע את דבריו, הו משיגי הגוףאינו גוף ולא ישיגו

ה "כל שכן דבריו של הקב, כאשר פתח השם את אזניהם של חיל סנחריב לשמוע את שיר החיות מיד מתו 1756 

בריאה שאפשר לשכינה להתגלות , אלא שנעשו ישראל בריאה חדשה, שאי אפשר לשמוע אותם ולחיות 1757 

כמו שאמרו עד שנגלה עליהם מלך מלכי , ה של ישראלבריאה זו נהייתה ביציאת מצרים זוהי הגאול, להם 1758 

 1759 .הגילוי הוא הגאולה זהו חירות עולם, ה וגאלם"המלכים הקב

כל עצמותי , ח אברים שלהם"אלא חידוש בכל הרמ, גילוי זה אינו רק פתיחת עינים לראות ואזנים לשמוע 1760 

, להם לקבל פני השכינהח אברים נזדככו עד שאפשר "גם העצמות נתחכמו הרמ, תאמרנה השם מי כמוך 1761 

ההכרה הגדולה שהיתה , ל אני והוא הוי דומה לו"ודרשו חז, ובכח זה אמרו בשירת הים זה אלי ואנוהו 1762 

כי יחד עם הכרת השם , לא הפריעה אותם מלהדמות אליו, לישראל בגדלות השם בשעה שאמרו שירה 1763 

 1764 .היתה להם הכרת עצמם הכרת גדלות ישראל

אלא גם לכל , לא רק ליחידי הדורות כאבותינו הקדושים, להדמות ליוצרו חידוש זה שיהיה אפשר לנברא 1765 

כי התורה מחייבת את כל אחד , הוכיחה התורה על אמיתתו ובמדה היותר גדולה, אשר בשם ישראל יכונה 1766 

ציווי זה לא נאמר רק על , כפי הכרתו בגדלות השם ודרכיו כן ילך גם הוא, לקיים מצות והלכת בדרכיו 1767 

הכרה אחר הכרה גדלות אחר גדלות , אלא על כל מה שאפשר לאדם להכיר, ל יוצאי מצריםאותה הכרה ש 1768 

מה הוא קדוש , מה הוא רחום אף אתה רחום, ת כן עליו להיות"כפי מה שהאדם מכיר בהשי, עד אין סוף 1769 

 1770 .וכן כל המדות כולן, אף אתה קדוש

, ודל נשמתו כי חלק אלוה ממעל היאאין סוף לג, מצוה זו אומרת כי אין גבול לאפשרות האדם ומעלותיו 1771 

אבל במה שהורשה האדם להתבונן , הגבול של גדלות האדם הוא כפי המדה שהוא מוגבל מלהכיר את השם 1772 

אשר על חכמתם נאמר ותחסרהו מעט , אפילו אם הוא חכם כשלמה המלך וכמשה רבינו, ´בגדלותו ית 1773 

כי עם ישראל בריאה , ´להדמות אליו יתחובה עליו ללכת בדרכיו ו, במדה של הכרת השם כזו, מאלקים 1774 

 1775 .בריאה שאין כמותה בכל הנבראים, חדשה הוא

אשר זה פלא איך אפשר לכל ישראל להגיע למדרגה , בזה נבין המצוה של קדושים תהיו שנאמרה בהקהל 1776 

אבל קדושים תהיו , אם נאמרה מצות מורא אב ואם ושמירת שבת בהקהל הרי ביכולת כולם היא, רמה כזו 1777 

אבל כאשר נבין את גאולת ישראל והיצירה החדשה שבהם אז ? פשר לאנשים ונשים וטף לקיימהאיך א 1778 

 1779 .אין דבר נמנע מהם

הבחירה שלהם בקדושה היא , מי שיצירה שלהם נקראת גוי קדוש יכולים להיות קדושים כי עצמיותם היא 1780 

ל "ר ידוע הוא בחזדב, אבל בפנימיותם בעצמיות נפשם, רק בחיצוניות במעשה כמו הבחירה ברחמנות 1781 

תורת )  .הוי דומה לו, ולא קדושה סתם אלא קדושים תהיו כי קדוש אני, ישראל קדושים המה 1782 

 1783 .(אברהם

 1784 

 1785 מאמר תקיא

 1786 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה

ביציאת מכאן ש, אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ הכריז אנכי ה, ה בהר סיני"בשעה שנגלה הקב 1787 

שאו מרום , גם ממעשה בראשית יש להכיר את בורא העולם, מצרים נתגלה יסוד חדש בהכרת הבורא 1788 



שראוי הוא שנברא , כן אפשר להכיר מהבריאה את גדלות האדם, (´ישעיה מ) עיניכם וראו מי ברא אלה 1789 

סנהדרין ) םשכל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העול, לפיכך נברא אדם יחידי, בשבילו עולם כזה 1790 

 1791 .(ז"ל

והכל נמסר , נברא בשביל כל אדם יחיד, כל העולם על הדומם הצומח והחי אשר בו לאלפיו ולרבבותיו 1792 

תהלים ) כל שתה תחת רגליו צינה ואלפים כולם וגם בהמות שדי, לרשותו שישתמש בהם וישלוט עליהם 1793 

ומכאן , ראו בשביל כל יחידולא רק ברואי מטה כי אם גם כל צבאות השמים המלאכים והשרפים נב, (´ח 1794 

 1795 .ש ותחסרהו מעט מאלקים"שאדם הוא מבחר היצורים וגדול מעל הכל כמ

, לא רק שהעולם נברא בשביל כל יחיד, אולם מיציאת מצרים אנו למדים יסוד חדש בבריאת העולם 1796 

, אלא כל העולם מתחדש תמיד ונברא בכל רגע ורגע, והבריאה פועלת בשביל כל אחד בהשגחה מיוחדת 1797 

הרי שלא נברא העולם פעם , המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, לכל יחיד ויחיד לפי צרכו ושעתו 1798 

, בורא מחדש את כל העולמות והברואים כמו בתחילת היצירה´ אלא שבכל רגע ה, אחת והוא קיים לעולם 1799 

 1800 .את כל זה הוא בורא כל רגע בשביל כל אדם ואדם

ל מהו על "ואחז, ימי מצרים ועל כל מקוה מימיהם והיה דםאל משה קח מטך ונטה ידך על מ´ ויאמר ה 1801 

, ואפילו מה שהיה מצרי רוקק מתוך פיו נעשה דם, אפילו מה שהיה בקיתון נעשה דם? מקוה מימיהם 1802 

היו המצרי וישראל יושבים ? כיצד, ר לוי ממכת דם העשירו ישראל"א, שנאמר והיה דם בכל ארץ מצרים 1803 

וישראל , והיה המצרי הולך למלאת הקיתון מתוכה ונעשה דם, ה מיםבתוך בית אחד והיתה הגיגית מלא 1804 

, והיה נותן לו ונמצא ביד מצרי דם, והיה המצרי אומר תן לי מכדך מעט מים, שותה מים מתוך הגיגית 1805 

וכשהיה המצרי לוקח מישראל , ישראל שותה מים והמצרי דם, אומר לו בוא  אני ואתה ונשתה מן הקערה 1806 

 1807 .מים מים בדמים היה שותה

לגבי ישראל , והכל נוצר במיוחד לכל אחד בצורה אחרת, הרי שנתחדש מעשה בראשית לכל אחד ואחד 1808 

נמצא איפוא שהעולם נברא בכל , ולגבי מצרי היה אותו הנוזל דם, היה אותו הנוזל באותה הקערה מים 1809 

 1810 (ר שם"בר) ל"ואחז, וכן במכת דבר כתוב ולא ימות מכל לבני ישראל דבר, רגע לכל אחד ואחד במיוחד

ובכן ידעו , והיה לו לישראל תרעומת עליו שיש לו חלק בה היתה ניצולת, אפילו בהמה שהיתה ביד מצרי 1811 

 1812 .דינו של ישראל

אפילו בהמה חציה של ישראל וחציה של ? מהו עד אחד, וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד 1813 

אם , א אף בארץ מצרים ובאותה הרפת עצמהאל, הרי שלא רק בארץ גושן לא היה הדבר, מצרי לא מתה 1814 

נמצא שמצד אחד מה שנוגע , ואם של ישראל לא נפגעה בכלום, היתה זו בהמתו של מצרי היתה מתה 1815 

ומצד שני מה שנוגע ליהודי לא שלט הדבר , השתולל הדבר ועשה שמות והשחית את כל בהמה, למצרים 1816 

 1817 .כלל

ל שהיה עוביו כעובי "ואמרו חז, לה בכל ארץ מצריםויהי חושך אפ, אותה תופעה התגלתה גם במכת חושך 1818 

לא ראו איש את אחיו , וכל מצרי שישב לא היה יכול לעמוד עמד לא היה יכול לשבת, דינר והיה בו ממש 1819 

באותה שעה שהמצרים , אולם לגבי ישראל כתוב ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, ולא קמו מתחתיו 1820 

והיו , היו בני ישראל מטיילים ברחובות מצרים, ושך בידיםהיו מגששים באפלה וממשמשים את הח 1821 

 1822 .ורואים את גנזיהם ואוצרותיהם ועושים בהם כטוב בעיניהם, נכנסים לחדרי חדריהם של המצרים

נהפך פתאום לאחר רגע , אותו ים שלפני רגע ראו אותו סוער וזועף, תופעה כזו ראו גם בקריעת ים סוף 1823 

סער , ואילו המצרים שהלכו באותו זמן במקום זה, ל היתה יבשהוכל מקום שדרך ישרא, לשטח יבש 1824 

בשביל מצרי היה , הרי נתחדשה כאן הבריאה בכל רגע ולכל אחד במיוחד, עליהם הים והטביע את כולם 1825 

שכל העולם מתחדש בכל , מיציאת מצרים למדים את היסוד הזה לתמיד, ים ובשביל יהודי היתה יבשה 1826 

ואילו בכל , שבמצרים היתה תופעה זו בגלוי והכל ראו את היד הגדולה אלא, רגע לצורכו של כל יחיד 1827 

 1828 .הזמנים פועלת התחדשות הבריאה לכל יחיד בדרך נסתרת

, ואין הכוונה שבתחילת הבריאה רקע הארץ על המים, שהוא רוקע הארץ על המים´ אנו משבחים את ה 1829 

ועוד שיצירה זו לא נעשית , םאלא רוקע הארץ על המי, ועשה את היבשה לצורך כל הברואים לעולם 1830 

נמצא שמה , אלא הוא רוקע הארץ בכל רגע לכל אדם במיוחד, בפעולה אחת ובצורה אחת לכל הברואים 1831 

היא עובדה הפועלת בטבע בכל רגע שהוא , עשה יבשה בתוך המים´ שראו בנס של קריעת ים סוף שה 1832 

 1833 .רוקע הארץ על המים ולכל אחד במיוחד

כי לאחר שנתברר שכל הבריאה על כל רבוא , כמה אחריות מוטלת על כל אדם לפי הנחה זו מתגלה לפנינו 1834 

כמה , נוצרת בכל רגע במיוחד לכל אחד מאתנו, ועל כל היקום אשר בה בשמים ובארץ, רבבות יצוריה 1835 

וכמה צריך כל אחד , גדול הוא ערכו של אדם שכדאי הוא שיבראו בשבילו עולמות גדולים ונפלאים כאלה 1836 

משל למה , ואם נמצא חלילה שאיננו כדאי לכל זה כמה מוזר ומגוחך הדבר, ראוי לכךלהשתדל להיות  1837 



וציוה לשלוח רכבת מיוחדת בלויית , הדבר דומה למלך שיצא למסעותיו ופתאום נזכר ששכח את כלבו 1838 

 1839 .ה וביחס לכל העולם"על אחת כמה וכמה במלך מלכי המלכים הקב, אלפי חיילים להביא אליו את הכלב

הוא אלקים לכל אחד ´ שכל אחד יכיר שה, אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ נה של אנכי הזאת הכוו 1840 

וידע איפוא את האחריות , וכמו ביציאת מצרים כן בכל הזמנים נבראת העולם בשביל כל אדם, במיוחד 1841 

 1842 ויתמודד להגיע למדרגות, בכל תנועה קלה ובכל היסח הדעת שלו, הגדולה המוטלת עליו כלפי כל העולם

 1843 .(´ג´ אור הצפון ד)  .העליונות של האבות

 1844 

 1845 מאמר תקיב

 1846 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה

אולם יש מצוה , ת ברא את העולם ומנהיג אותו תמיד"ויודעים שהשי, ישראל הם מאמינים בני מאמינים 1847 

וענין האמונה שיקבע , ז"וכן כתב הרדב, ךאלקי´ והיא מצות אנכי ה, מיוחדת בתורה לעסוק תמיד באמונה 1848 

ת לא ידע "מי שאינו עוסק בתמידות לברר וללמוד לעצמו את האמונה בהשי, אותה בלבו ובנפשו תמיד 1849 

 1850 .ישנן חמש דרכים בקיום מצות האמונה, אלקיך כהלכתה´ ואינו מקיים את מצות אנכי ה, אותה באמת

ירגיל עצמו לומר תמיד , מונה גם באופן חיצוניהדרך הראשונה היא שיחנך האדם את עצמו לעסוק בא 1851 

כיון שהתפלה היא ביטוי האמונה , וכן לקיים מצות תפלה גם אם עדיין בלי כוונה, ´בעזרת ה´ ברוך ה 1852 

 1853 .עסוק הוא על כל פנים בביטוי דברים של אמונה, ואף שתפלתו עדיין חיצונית, ה"בהקב

, ת"הרי על כל פנים מקיים את ציווי השי, פנימית וכן בכל המצוות שהאדם מקיים גם כשחסרה בהן כוונה 1854 

כי כבר הורגל , וזה יביאהו להיות ירא מלעבור עבירה, בדרך חיצונית´ וגם בזה מחזק את האמונה בה 1855 

אמנם כל זה עדיין הוא בדרגה של חינוך , ´ת ולהתרחק ממה שנגד רצון הבורא ית"לשמור את צוויי השי 1856 

 1857 .וניותוהרגל ואין רישומו ניכר אלא בחיצ

וגילוי ´ ומברר לעצמו שהם מעשי ה, והיא כשמתבונן האדם בפלאי הבריאה, הדרך השניה פנימית יותר 1858 

אף שאין הוא במדרגה להכיר , מתחזקת בו אמונה פנימית´ ש מה רבו מעשיך ה"כמ, חכמתו האין סופית 1859 

, הקיים בבריאה על כל פנים יתפעל מנפלאות הטבע מהסדר הנפלא, ה מתוך כל דבר אשר סביבו"את הקב 1860 

 1861 .איך כל דבר מתאים עם חברו והכל הולך לתכלית אחת, וההתאמה הנפלאה בין כל חלקי הבריאה

ויתבונן בשינויים שבלב האדם , אם יסתכל ביצר הרע ותחבולותיו, וכן אם יתבונן בעולם הפנימי של האדם 1862 

יכיר גם בזה את תכלית , מה צרכה ומה תכליתה, ובהתרוצצות התמידית בקרבו בין מצפונו וכוחות הרע 1863 

כך יוכל ללמוד , ויווכח שהכל נוצר למטרה אחת גילוי הרוחניות, הבריאה להתגבר בכח הטוב על הרע 1864 

 1865 .(ט"איוב י) ש מבשרי אחזה אלוה"אמונה על ידי התבוננות בתוך עצמו כמ

, אמתהגדר הראשון הוא מדת ה, הדרך השלישית היא דרך הקדושה ועולים אליה על ידי שלשה גדרים 1866 

זוהי בחינת , ויסרב לקבל את השקר כאמת, לחנך את עצמו להיות נאמן בלבו שיודה תמיד על האמת 1867 

לבו היה , ופירשה נחמיה בתפלתו ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ה"האמונה שנאמרה על אברהם אבינו ע 1868 

העולם הזה  ולהרגיל את עצמו לפרוש מתאוות, הגדר השני הוא לעסוק בשבירת היצר, נאמן לאמת שהכיר 1869 

כי בסילוק הרע מן הלב ממילא רואה , י קדושים תהיו פרושים תהיו"כמו שפירש רש, שלא במקום מצוה 1870 

 1871 .ת"הוא את אורו של השי

עניני קדושה , אלא בדרך דבקות בתורה בהתלהבות, והגדר השלישי לעסוק בקדושה לא רק בדרך פרישות 1872 

על כן צריך האדם להרגיש תמיד , התרגשותמגיעים ללבו של האדם רק כאשר עוסק בהם בהתפעלות ו 1873 

ופגישה כזו שהלב , כי אין התפעלות והתרגשות אלא על ידי פגישה פתאומית בדבר חדש, חידוש בלימודו 1874 

 1875 .היא העושה בו רושם שלא יסוף ממנו, חש פתאום בדבר חדש

 1876 (מצות המלך) א לא יהיו בעיניך כדיוטגמ, ל על הנאמר בקריאת שמע אשר אנכי מצוך היום"זהו אמרם ז

אולם אין חידוש זה מוכרח , (´י דברים ו"רש) אלא כחדשה שהכל רצין לקראתה, ישנה שאין האדם סופנה 1877 

אלא שהרגשתו עתה את , כי אף אם כבר ידע מזה ואפילו הרגיש כזה בעבר, להיות חדש ממש עבור השכל 1878 

 1879 .זוהי כבר בחינת חידוש ללב, הדבר הינה הרגשה פנימית יותר

אולם מי שלבו אטום , ומורגשת בלב כאילו לא ראה דבר זה מימיו, נימיות היא עולם חדשכל דרגה בפ 1880 

המחדש חידושי תורה ואינו מתפעל מהם ישאר , ואינו מתפעל משום דבר איננו מסוגל לעלייה רוחנית כלל 1881 

, תחסר לו הדחיפה והשאיפה להתעמק בלימודו, כי אם חידושיו אינם עושים בו רושם כלל, עם הארץ 1882 

שכן אור התורה הוא , אידך גיסא בהתדבקו בתורה על ידי התפעלותו ממנה יעלה במדרגות האמונהמ 1883 

 1884 .המפתח הגדול לאמונה

ה יכול לתת לו "שהקב, שיתנהג בכל דרכיו בדרך הבטחון, ת בפועל"הדרך הרביעית היא הבטחון בהשי 1885 

השפעה בפני עצמה הזדמנות  כי יודע שלכל יום יש, ואינו דואג היום למה שיהיה למחר, צרכיו בכל עת 1886 

אך כאשר , מובן הוא שבלא הקדמת אמונה אי אפשר להגיע למעלת הבטחון, ´לגילוי חדש של כבודו ית 1887 



ה ומשתחרר מהמבט "כי כיון שתולה את עיניו בהקב, יתמיד להתנהג בבטחון בכל מעשיו תועלה אמונתו 1888 

 1889 .יראה בחוש את השגחתו הפרטית בכל, הטבעי

ה בבהירות "שעל ידה רואה את הקב, ת"ההתעסקות בדבקות גמורה ותמידית בהשיהדרך החמישית היא  1890 

היא הדרגה היותר נעלה בהתעסקות האמונה עליה נרחיב , לנגדי תמיד´ כמו שכתוב שויתי ה, בפנים לבבו 1891 

 1892 .(232ג עמוד "מכתב מאליהו ח)  .א"את הדבור במק

 1893 

 1894 מאמר תקיג

 1895 .(´ב´ שמות כ) עבדים אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית´ אנכי ה

בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ואקברה שם בדרך , ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך 1896 

פ שאני מטריח עליך להוליכנו להקבר בארץ כנען ולא "י ואע"ופירש, (ח"בראשית מ) אפרת היא בית לחם 1897 

ולא תאמר שעיכבו עלי , שהרי מתה סמוך לבית לחם כברת הארץ כמדת תחום שבת, כך עשיתי לאמך 1898 

לבית לחם וידעתי ´ ואקברה שם ולא הולכתיה אפי, גשמים מלהוליכה ולקברה בחברון עת הגריד היתה 1899 

 1900 .פ הדבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן"דע לך שע, שיש בלבך עלי

על מה ולמה כל ההקדמות  ,בשעה שבא יעקב לפייס את יוסף בנו שלא יהא בלבו עליו, ויש להתבונן בזה 1901 

היעלה על הדעת שהיה יוסף חושדו שמחמת הגשמים ימנע , פ הדבור היה"וכי לא די שיאמר לו ע, הללו 1902 

וכן שהיתה בית לחם סמוכה , עד שהוצרך לומר לו עת הגריד היתה, יעקב אבינו מרחל את כבודה האחרון 1903 

 1904 .והרי שלא מחמת טרחה נמנע מלקוברה בישוב, כברת ארץ לשם

רק , רק בשעה שמנערים את כל האפר הדבוק מסביב´ אימתי ניתן לשמוע את דבר ה, א הענין כך הואאל 1905 

ורק , נשמע´ וכל זמן שמצוי איזה פירור מאבק הטבעים במקום אין דבר ה, כפי שהוא´ אז מתגלה דבר ה 1906 

לקבור את  ליעקב´ אז נשמע דבר ה, ´עת הגריד היתה וכו, לאחר שינער יעקב כל סיבה טבעית מן הענין 1907 

 1908 .רחל בדרך להיות עזרה לבניה

צפור לא צייץ עוף לא פרח , ה את התורה"ר יוחנן כשנתן הקב"אבהו א´ אמר ר, וכן מצינו בעת מתן תורה 1909 

אלא העולם שותק , הים לא נזדעזע הבריות לא דברו, שרפים לא אמרו קדוש, שור לא געה אופנים לא עפו 1910 

כנס כל הכומרים , אתה תמיה על זו הרי אליהו כשבא לכרמלואם , אלקיך´ ומחריש ויצא הקול אנכי ה 1911 

והיה , ה הדמים כל העולם עליונים ותחתונים"מה עשה הקב, ואמר להם קראו בקול גדול כי אלוהים הוא 1912 

כ כשדבר "על אחת כו, נו0נ0שאם ידבר הם אומרים הבעל ע, העולם תהו ובהו כאילו לא היה בריה בעולם 1913 

 1914 .(ר יתרו"שמו) כדי שידעו הבריות שאין חוץ ממנו, ל העולםה על הר סיני השתיק כ"הקב

ולא , על המים יש בכך משום הפרעה לקול אנכי´ על אף קול ה, ואילו היה נשאר הים בגליו המזדעזעים 1915 

´ אף זו מסתירה ומונעת גילוי כבוד ה, צבאות´ היו שרפים אומרים קדוש קדוש קדוש ה´ עוד אלא אפי 1916 

 1917 .בעולם´ ואז רק האיר כבוד ה, ה העולם כולו כאילו אין בריה בעולם"לכן השתיק הקב, במילואו

, כדבעי´ היינו וכי היה צורך בכל זה כדי שישמע קול ה, ל עוררו את השאלה ואם אתה תמה על כך"חז 1918 

ה משתיק עליונים ותחתונים "שאילו לא היה הקב, התשובה כי אכן צריך והראיה מאליהו בהר הכרמל 1919 

תערובת כל שהיא של טבע היתה מסתירה את , היו אומרים הבעל הוא שענה, עולםכאילו לא היה בריה ב 1920 

 1921 .אלקיך´ רק אז בוקע קול אנכי ה, ורק בשעה שהבריאה נקיה מכל ניד וזיע טבעי, לגמרי´ כבוד ה

על כל העולם ´ ואחר הגלות כבוד ה, ועם כל זאת אנו מוצאים את אליהו מתפלל לאחר השתיקה הגדולה 1922 

הרי שאף לאחר שכאילו , וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם, ענני שתרד אש מן השמים ,ענני´ ענני ה 1923 

ואותו לשון ואותה , עדיין יש מקום לתפילה ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם, אין במציאות בריה בעולם 1924 

לאותה בקשה היה צריך גם שלא יאמרו מעשה , בקשה ענני שהוצרך לה אליהו למען תרד אש מן השמים 1925 

 1926 .ים הםכשפ

ל שיוכבד נולדה בין "ע על מה שאמרו חז"הראב´ מה שהק (ו"ו ט"בראשית מ) ן"והנה הביא הרמב 1927 

ולמה פרסם הכתוב נס שרה שילדה בת תשעים ולא , ל כשילדה את משה"כ היתה בת ק"שא, החומות 1928 

הנסים  כי, ן זהב רותח יוצק בפי החכם הזה"וכתב עליו הרמב, ל"פרסם נס גדול מזה שילדה יוכבד בת ק 1929 

והנעשים מאליהם , או מלאך יגלה במלאכות השם יזכירם הכתוב, י נביא שהתנבא כן מתחילה"הנעשים ע 1930 

 1931 .לא יזכרו בתורה או בנביאים, לעזור צדיק או להכרית רשע

אז נשמע דבר , שאם בא לפני המעשה נביא או מלאך ובישר את בוא הנס, פ האמור"ע´ ביאור דבריו הק 1932 

י נביא או מלאך "אבל נס שלא בושר ע, והכל רואים ברור את הנס ללא תערובת ,נקי מכל רבב ועפר´ ה 1933 

 1934 .נ טעמים של עפר נס כזה אינו תורה"שהרי הוא מעורב בק, דוגמת נס יוכבד לא נכתב בתורה

אף הם תכלית גדולה , ´דהיינו הטבע המעורב בדבר ה, ´אולם החושך המסתיר מעיני האדם את כבוד ה 1935 

אש תמיד תוקד על המזבח לא , (ב"מצוה קל) החינוך´ וכן מצינו בס, את הבחירה להם והיא לאפשר לאדם 1936 

לבני האדם ´ וידוע הדבר כי נסים גדולים אשר יעשה ה, כדי שלא תתגלה האש שירדה מן השמים, תכבה 1937 



, ונראים הענינים כאילו הם בדרכי הטבע ממש או קרוב לטבע, לעולם יעשה אותם דרך סתר, בטובו הגדול 1938 

 1939 .את הים ברוח קדים עזה כל הלילה´ כתוב שם ויולך ה, בנס קריעת ים סוף שהיה נס מפורשכי גם 

שלולא כן הרי זה כאילו ניטלה הבחירה מן , ולאור האמור נראה שהוא כדי לתת לאדם מקום לטעות 1940 

וצריכה להיות נסתרת , במקצת את האש שירדה על המזבח מן השמים´ ואסרה התורה לגלות ואפי, האדם 1941 

והבוחר הטוב , הולך ובוקע בלא הפסק´ דבר ה, ´אשר המתבונן ושומע את קול ה, אש של הדיוטי "ע 1942 

ונגלה ´ ובבוא היום יתקדש ויטהר קול ה, למרות היותו מוכפש באפר הטבע מסביב´ תבחין אזנו בקול ה 1943 

 1944 .(א"שיחות מוסר ח)  דבר´ וראו כל בשר יחדיו כי פי ה´ כבוד ה

 1945 

 1946 מאמר תקיד

 1947 .(´ב´ שמות כ) שר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדיםאלהיך א´ אנכי ה

לידע שאותו שברא שמים וארץ הוא לבדו מושל מעלה , אלקיך´ ק בביאור מצות עשה דאנכי ה"כתב הסמ 1948 

והיכן כתיב , ובזה תלוי מה שאמרו חכמים ששואלין לאדם לאחר מיתה בשעת דינו ציפית לישועה, ומטה 1949 

כך אני רוצה , שם שאני רוצה שתאמין בי שאני הוצאתי אתכםשכ, מצוה זו אלא שמע מינה בזה תלוי 1950 

 1951 .ש"וכן יושיענו ברחמיו שנית עי, אלוקיכם ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם´ שתאמין בי שאני ה

, וזה מכלל עשרת הדברות, אלוקיך´ מבואר בדבריו דהאמונה בגאולה העתידה היא חלק מהאמונה באנכי ה 1952 

ואם בעניני אמונה , ראה שרחוקים אנו מאוד מן האמונה בגאולה העתידהוהנה כאשר נבדוק את עצמנו נ 1953 

ואילו באמונה בביאת המשיח , ת שברא שמים וארץ ומנהיג את הבריאה לפחות אנו מדברים בזה"בהשי 1954 

ק "ודברי הסמ, וכאילו זה אצלנו לאחר יאוש, ותחיית המתים איננו מדברים כלל מתביישים אנו בזה 1955 

הרי כל שאינו עוסק בה רחוק , אלוקיך´ שכיון שהוא חלק ממצות אנכי ה, בנוצריכים לעורר חרדה בל 1956 

 1957 .מהאמונה האמיתית

נמצא דרחוקים , וכאשר אין לנו שייכות לאמונה בזה, רוב תפילת שמונה עשרה עוסקת בגאולה העתידה 1958 

, דות זהל הרבה לדבר או"הרב מבריסק זצ, וכל תפילתנו אינה אלא מן השפה ולחוץ, אנו מעיקרי התפילה 1959 

ל היה תובע מאת הכהנים לעסוק בסדר "החפץ חיים זצ, שאנו מחוייבים לחכות ולצפות ממש לביאתו 1960 

ועלינו לדעת את סדר העבודה היאך להקריב , שהרי המשיח יבוא במהרה ויבנה בית המקדש, קדשים 1961 

 1962 .קרבנות

, לה תתחזק ותתאמץאף האמונה בגאו, כאשר נתחזק באמונה ביציאת מצרים ותהא האמונה מבוססת וחזקה 1963 

שביציאת מצרים נאמר וגם את הגוי אשר יעבודו , (מאמר השמיני) וכבר הזכרנו דברי רבינו סעדיה גאון 1964 

 1965 .ה מאת המצרים והענישם לאין שיעור"תבע הקב, וכדי לקיים שתי מילים אלו של דן אנכי, דן אנכי

שרבים הם יותר , שנות הגלותמעתה כאשר נתבונן בגודל העינויים שעשו אומות העולם לישראל במשך  1966 

ויתבע מאתם כחוט השערה על כל , ת לא יסלח לגויים על זה"בודאי שהשי, מעינויי בני ישראל במצרים 1967 

יתחזק ויוסיף אומץ בלבו לאמונה , ולכן המאמין ביציאת מצרים על כל המשתמע מזה, צרה ועל כל פרט 1968 

 1969 .בגאולה

יו הרבה שנתנו לנו רמזים לביאת המשיח ועדיין לא משום שכבר ה, הסיבות לחסרון האמונה בגאולה היא 1970 

אבל הצדיקים רואים פנים אחרות , ועוד שאיננו מאמינים שראויים אנו שבזמננו יבוא המלך המשיח, בא 1971 

כל דור נותן לעולם , כל דור אינו הולך לעולמו ללא תכלית, עושה חיל´ רוממה ימין ה´ ימין ה, בבריאה 1972 

י הכל מתגלגלים הסיבות עד שנהיה ראויים לזכות "וע, אשר ראוי לקבל ומקבל את, מה שהיה צריך ליתן 1973 

 1974 .לביאת המשיח

ה לנח "הוצרך הקב, עשרה דורות מאדם עד נח, ה דור שלם"יתכן שבשביל בחינה אחת ממתין הקב 1975 

וכל נשמה , הכל בגדר נסיון וזיכוך וכל הנשמות צריכים לעבור, וכן כל זמן הגלות, והמתין עשרה דורות 1976 

וזו כוונת הפסוק כל , וכל זמן שנשמה אחת לא נזדככה לא יתכן שהגאולה תבוא, להתברר ולהזדכך חייבת 1977 

 1978 .שהכל בירור וזיכוך וזה מקרב את הגאולה, עושה חיל´ גויים סבבוני ימין ה

מדוע אנו עוברים צרות רבות כל כך ועדיין הגואל , לו נאמין ביסוד זה מאליו יפלו כל הקושיות והתמיהות 1979 

והם תנאים הכרחיים שיחייבו את ביאת , אך כאשר נדע שהכל דרכים ואמצעים המקדימים לביאתו ,לא בא 1980 

, הנה ענין המלחמה האחרונה ביררה וליבנה רבים, שהדבר מחוייב שכל הבריאה תזדכך ותתלבן, המשיח 1981 

 1982 כל זה, ז"ולהיפך רשעים הרשיעו עי, ז במיתתם"כמה קדושים התקדשו עי, ת"ועונשים הם חסדי השי

 1983 .שאחדים יזכו לנצח והרשעים יגיעו לשערי מות, ת"תכלית הבריאה שברא השי

, (מכילתא בשלח) מובא במדרש ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן במראה הנבואה 1984 

הרי לזכות למעט רוח הקודש חייב אדם כל ימי , ת לעמו ישראל"והדברים נפלאים לראות גודל הטבת השי 1985 

מ בעת קריעת ים סוף זכו כל ישראל ואפילו הפחותים שבהם "מ, ומי הוא אשר זוכה לכך, חייו להתיגע 1986 

 1987 .למדרגת הנבואה



שאין כל מניעה בפניו בעת שיעלה רצון לפניו להיטיב , ת"הרי זה ראיה לגודל טובו ולרוב היכולת של השי 1988 

יכם ונבאו בניכם אשפוך את רוחי על, (´יואל ג)א  והנה הגאולה העתידה מבואר בנבי, עם ישראל 1989 

אך כאשר נתחזק באמונה ביציאת , ולנו קשה להאמין שיזכו הכל אף הבנים והבנות לנבואה, ובנותיכם 1990 

יוסיפו הדברים חיזוק בלבותינו , ואף שפחה על הים הגיעה למדרגות עליונות, מצרים ונראה היאך זכו הכל 1991 

 1992 .אף לגבי ביאת הגואל

וכתב שביאת הגואל תהא דוגמת יציאת , שהאריך בענינים אלו, (מאמר השמיני) וראה ברבינו סעדיה גאון 1993 

שעמדו ישראל באמצע עבודתם ובאו , וכשם שיציאת מצרים היתה בפתאומיות ללא הכנה מוקדמת, מצרים 1994 

שבא כורש מלך פרס לפתע והודיע , (´עזרא א) וכן בגאולת בית שני, משה ואהרן ובשרו להם על הגאולה 1995 

הכרה זו , (´מלאכי ג) הגאולה העתידה וכנאמר פתאום יבוא אל היכלוכן תהא , על בנין בית המקדש 1996 

אך כשידע דרכי , שהרי אדם אינו רואה סימנים בפועל לביאת המשיח, צריכה לחזקנו באמונה בגאולה 1997 

 1998 .ויבין שהגאולה תבוא פתאום ללא הכנות מוקדמות יתחזק באמונתו, שמים בגאולת יציאת מצרים

שתוכחה אחת מדברת על חורבן בית , ר שני התוכחות הכתובים בתורהן בביאו"וראה מה שכתב הרמב 1999 

והגאולה האמורה היא , והתוכחה האחרת עוסקת בחורבן בית שני, ראשון והגאולה היא גאולת בית שני 2000 

וכשם שהתקיימה הגאולה הראשונה כן , האזינו דברים נפלאים´ בחקתי ובפ´ ש בפ"ועי, הגאולה העתידה 2001 

 2002 .והמתבונן בזאת יביאהו לחיזוק רב באמונת הגאולה, העתידה עתידה להתקיים הגאולה

לחולה אנוש היודע כי רופא גדול , ל היה ממשיל את צורת הצפיה למלך המשיח"וזכורני שהחפץ חיים ז 2003 

ועומד וממתין לביאתו וכל נקישה בדלת גורמת לו להתרגשות שהנה , בא לבקרו ולהמציא תרופה למחלתו 2004 

אלא להיפך עומד ומצפה הנה בודאי עתה יבוא , איחור אינה ממעטת מצפייתווכל שעת , בא הרופא אליו 2005 

וכל שאינו ממתין כן חייב לחזק את עצמו באיזה אופן , כן חייבת להיות הציפיה לביאת הגואל, וירפאהו 2006 

 2007 .(ג"אור יחזקאל ח)  .שהוא כדי שיוכל להיות מהמחכים לביאתו

 2008 

 2009 מאמר תקטו

 2010 .(´ב´ שמות כ) מצרים מבית עבדיםאלהיך אשר הוצאתיך מארץ ´ אנכי ה

ואמר להם זה , שהיו עומדים במצרים בבית עבדים שבויים לפרעה, ל וטעם בית עבדים"ן ז"כתב הרמב 2011 

כי הוא פדה אותם מארץ , שהם חייבין שיהיה השם הגדול והנכבד והנורא הזה להם לאלקים שיעבדוהו 2012 

 2013 .כ"ע וזו המצוה תקרא בדברי רבותינו קבלת מלכות שמים, מצרים

אלא , כי מצות קבלת מלכות שמים איננה רק מצוה פרטית כשאר כל המצוות, ל"אנו למדים מדבריו ז 2014 

, יסודו ביציאת מצרים שהוא יסוד כל התורה כולה, שצווי זה שישנו בדבור הראשון של עשרת הדברות 2015 

ולדברי , ו מאמיןכי מי שאינו מאמין באשר הוצאתיך גם באנכי אינ, ל באורחות חיים"ש ז"וכבר כתב הרא 2016 

, גם באנכי הוא כפוגם חלילה, ן כל מי שפוגם באשר הוצאתיך מבית עבדים ובקבלת מלכות שמים"הרמב 2017 

 2018 .אכן עול מלכות שמים מהו

כדי שיקבל , למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע, יהושע בן קרחה´ אמר ר, (ב"ברכות פ) ´שנינו בגמ 2019 

כ עול מלכות שמים לעצמו הוא עומד לבד "וא, יו עול מצותכ מקבל על"עליו עול מלכות שמים תחילה ואח 2020 

ע שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר "אמר ר, (ידים´ ג דמס"בפ) שנינו? הא כיצד, מעול מצות 2021 

ל בתחילת פירושו לשיר "י ז"ורש, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשים, השירים לישראל 2022 

 2023 .שמים וקבלת עול מלכותושכולו יראת , השירים הוסיף

אלא חכו , לא דברים קשים ולא דברי תוכחה, והנה בכל ספר שיר השירים אין בו לא שכר ולא עונש 2024 

ה לישראל ומכנסת "וכולו אהבה בתענוגים מאהבת הקב, ממתקים וכולו מחמדים מתחילתו ועד סופו 2025 

רי תבחר ותקרב ישכון אש, (ח"ש תשפ"ילקו) ל שאמרו"ולא עוד אלא שמצינו לחז, ה"ישראל להקב 2026 

 2027 .פ שלא בחרו"ואשרי מי שקרבו אע, פ שלא קרבו"ה אע"אשרי מי שבחרו הקב, חצריך

דוד , ה וקרב את עצמו"יעקב בחרו הקב, אי זהו שבחרו זה אברהם אבל הוא לא קרבו וקרב את עצמו 2028 

ויש שקרבן , פ שלא קרבן"ה אע"אשריהן אלו שבחרן הקב, ויבחר בדוד עבדו וקרב את עצמו´ בחרו שנא 2029 

אשרי אהרן בכפלים , ה ולא בחרה"רחב הזונה קרבה הקב, ה ולא בחרו"יתרו קרבו הקב, ולא בחרן 2030 

 2031 .כ"לכך דוד משבחו אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך ע, ה וקרבו"שבחרו הקב

, שגם גדולי עולם לא זכו בהן אלא למחצה, ה להאדם"כל כך גדולות הן מעלות הבחירה והקרבה מהקב 2032 

ומזה יכולים אנו להעריך את מעלת , ומהם שזכו בקריבה ולא בבחירה, בבחירה ולא בקריבהמהם שזכו  2033 

ואילו בשיר השירים הדיבור הראשון שכנסת ישראל , אתה בחרתנו וקרבתנו שאנו רגילים בהן כל כך 2034 

 2035 .מתרפקת בו על קונה הוא ישקני מנשיקות פיהו

ולא כאלה שנושקין על גב הכתף אלא , היד לא כאלה שנושקין על גב, (א"ש תתקפ"ש שה"ילקו) ל"ואז 2036 

אלא , ה לבד"ה במעלת הבחירה של הקב"והיינו שלא די לה לכנסת ישראל בגעגועיה להקב, נשיקת פה 2037 



וגעגועים אלו והתרפקות זו הן הנקראין קבלת , דבקותו היא שואלת ולא דבקות סתם אלא כנשיקת פה 2038 

 2039 .ל"י ז"מלכות שמים וכלשונו של רש

, כי צורה זו של עול מלכות שמים אינה אך ליחידי סגולה ואנשי המעלה, ן עוד נראהאמנם לכשנתבונ 2040 

שהרי קבלת עול מלכות שמים , שהרי קבעוה אנשי כנסת הגדולה במטבע הברכות לכל אדם מישראל 2041 

פתחו שער שדרכו באים לקבל עול , ש"ואנשי כנסת הגדולה כשתקנו לפניה ברכות ק, בקריאת שמע היא 2042 

ואין בהן בברכות אלו לא דברים , אהבה רבה ואהבת עולם, ומה מטבע טבעו לברכות אלו, מלכות שמים 2043 

והן הבית , והרי הן מעין שיר השירים, אלא אהבה בתענוגים וחמלה גדולה ויתרה, קשים ולא דברי תוכחה 2044 

 2045 .שער והפרוזדור להכנס לטרקלין עול מלכות שמים

אלא הלכה קבועה לכל אדם , שגב לאדם העליוןהרי שצורה זו של עול מלכות שמים איננה רעיון נ 2046 

שהרי עיקרה של הקבלה הוא בפסוק , ומגוף הפרשה של קבלת עול מלכות שמים אנו למדים כן, מישראל 2047 

, נמצא שלעול מלכות שמים נכנסין דרך שער אהבה, ´ומה כתיב אחריה ואהבת את ה, ש"ראשון של ק 2048 

וסופו , ה לישראל"תחילתו אהבת הקב, בה וסופו אהבהוהיינו שתחילתו אה, וממנו יוצאים לאהבה עליונה 2049 

 2050 .ה"אהבת ישראל להקב

והאם אין זה עדיף לכאורה שיהא , ואף שלכאורה גדול הוא העול הבא מיראה יותר מזה שהוא בא מאהבה 2051 

´ לפי שהוא אומר את ה, אלקיך´ ואהבת את ה, (בספרי) זה אינו שכבר שנו רבותינו, זה עול של יראה 2052 

אלא אתה עשה , וכשהוא מטריחו מניחו והולך לו, יש לך אדם שהוא מתיירא מחבירו, אלקיך תירא 2053 

אלא שגם העול , הרי שחידשו לנו רבותינו כי העול שבא מאהבה לא רק שהוא גדול במעלה, כ"מאהבה ע 2054 

מה שאין כן בעול הבא מאהבה שהוא , דמחמת יראה אפשר שהיה מניחו והולך לו, עצמו הוא גדול יותר 2055 

 2056 .עבותות אהבה חזקים הן הרבה מעבותות היראהו, מוחלט

מ "ב) ´מתבאר בגמ, במה גדול עול האהבה מעול היראה ובמה חזקים עבותות האהבה מעבותות היראה 2057 

ה אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה "אמר הקב, דתנא דבי רבי ישמעאל, (7א"ס 2058 

אלמלא לא העליתי את , והוצאתי וכאן כתיב המעלה ל בכולן כתיב"י ז"ופירש, שאין מטמאין בשרצים דיי 2059 

להכי כתב לשון עילוי שמעלה , ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות דיינו 2060 

 2061 .כ"גדולה היא אצלם ע

ומה היא המעלה הראשונה הוציאנו , ובכל אחת מהן אנו אומרים דיינו, כמה מעלות טובות למקום עלינו 2062 

ואם בשביל מעלה שאין מטמאין בשרצים די , מעלה אחרי מעלה האחת גדולה מחברתהואחריה , ממצרים 2063 

ועל אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת , ´בשביל יציאת מצרים מה נשיב לה, לעדות יציאת מצרים 2064 

 2065 .כ האם אינו גדול העול הבא מאהבה מן העול הבא מיראה"וא, למקום עלינו

, אלקינו דורש מעמנו´ שאחרי כל אלה מה ה, הבתו את בריותיוה וא"וכמה יש להשתומם מחסדו של הקב 2066 

, (ש שם"בילקו) ל"ואמרו חז, עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי, ´ואמנם כבר צוח הנביא מיכה ו 2067 

מה עשו בני המדינה נטלו אותה ראשיהם , ברכיה משל למלך ששלח פרוזדוגמא שלו למדינה´ אמר ר 2068 

לא הטרחתי עליכם , ש פרוזדוגמא שלי הוא"ה הדא ק"אמר הקב, ובזיע וקראו אותה בפחד וביראה ברתת 2069 

אלא בשבתך , לא עומדים על רגליכם ולא פורעים את ראשיכם, ולא אמרתי לכם שתהיו קורין אותה 2070 

 2071 .בביתך ובלכתך בדרך

אלו , עשר בהמות מסרתי לך שלש ברשותך ושבע שלא ברשותך, י בר סימון"א ומה הלאיתיך אר"ד 2072 

ולא , ואלו שלא ברשותך איל צבי ויחמור ואקו ודישון ותאו וזמר, ר שה כשבים ושה עזיםשברשותך שו 2073 

אלא מאלו הגדלות על אבוסך , הטרחתי עליכם לעלות בהרים ולהתייגע בשדות להביא לפני קרבן מאלו 2074 

 2075 .כ"שנאמר שור או כשב או עז ע

ש שהיא "שהרי אפילו במצות ק, ה מרים עול מעל צוארו של אדם גם בעצם קבלת עולו"הרי לך כמה הקב 2076 

ואם הוא יושב לא , גם בה לא הטריח את האדם אפילו בטרחה יתרה כל שהיא, קבלת עול מלכות שמים 2077 

וכן במצות הקרבנות , האם יש לך פינוק גדול מזה, ואם הוא שוכב אין הוא צריך לקום, הצריכו לעמוד 2078 

אפילו בעצם העבודה שעובד האדם , חס רחמנא שלא יטריח עצמו בטרחה יתרה כל שהיא, שהיא עבודה 2079 

 2080 .אלא רק מן המוכן לו וממה שיש בידו וברשותו, ה"להקב

ה מתחסד עמנו ואחרי כל הפינוק שמפנק "שאחרי כל החסדים שהקב, כמה יש לנו לבוש ולהיכלם מעצמנו 2081 

כ גם על עבודתנו זו "ואעפ, וממיר חומרות בקלות ודורש ממנו עבודה שיש בה טרחה פעוטה, אותנו 2082 

 2083 ל"חז´ ופי, ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל, (ג"ישעיה מ) ה עומד הנביא ומוכיח"הקבל

ל חבריה תא צלי והוא אומר לית אנא "א, קאי וטרי כל יומא ולא לעי וצלויי קמי את לעי, (ש שם"בילקו) 2084 

קראת יעקב  הוי ולא אותי, אבל אצל הבעל מה כתיב ויקראו מהבוקר עד הצהרים לאמר הבעל עננו, יכיל 2085 

 2086 .(דליות יחזקאל)  .עמו´ ומה רבו רחמיו שעם כל זאת לא יטוש ה, כי יגעת בי ישראל

 2087 



 2088 מאמר תקטז

 2089 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה

אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אמר ´ למה הזכיר אנכי ה, (עיין באבן עזרא) מקשים הראשונים 2090 

ה ברא את השמים והארץ לא "ד לתרץ כי להאמין שהקב"ונלע, ש בדבריהם"עי? מים וארץשעשיתי ש 2091 

לא צריכים , ה ברא השמים והארץ"כי מי שיש לו מח בקדקדו עליו להכיר שהקב, צריכה התורה להודיענו 2092 

ל אומרים "כמו שחז, א לבירה בלא מנהיג"כי מי שאינו כסיל מבין שיש בורא עולם שא, לזה חכמה יתירה 2093 

 2094 .שאברהם אבינו הכיר את הבורא כשהיה בן שלש שנים

סימן שאין לו , ומי שלא מכיר שיש בורא עולם, שכל של ילד בן שלש כבר מספיק להכיר שיש בורא עולם 2095 

מה שהשור עובד ושומע , ה"י קונהו הוא הקב"מפרש רש, כלל שכל והוא גרוע מבהמה כי ידע שור קונהו 2096 

ושום אדם לא יחשוב שהוא ברא שמים , רוצה לעשות רצון קונוזהו מפני ש, מה שאומרים לו לעשות 2097 

 2098 .ולא נגע באצבע בכל הבריאה, כי הוא נברא באחרונה ומצא הכל מן המוכן, וארץ

הוא אלקים הוא עשנו ולו ´ כתוב דעו כי ה, ל"שמעתי ממרן החפץ חיים שאמר בשם המגיד מדובנא זצ 2099 

משל לשני אנשים שהלכו בדרך ופתאום אחד , הוא ולא הכתיב הוא ולו והקרי, ולו יש קרי וכתיב, אנחנו 2100 

אמר לו חבירו , תפס את חבירו ואמר לו החזר לי הכסף שגנבת ממני, מישש בכיסו וראה שחסר לו הכסף 2101 

הלא מובן מאליו שאתה , אמר לו וכי אני צריך לראות? מנין אתה יודע שאני גנבתי ממך וכי ראית בעיניך 2102 

הוא עשנו ולא ´ כך אמר הכתוב דעו כי ה, ואני לא גנבתי מעצמי את הכסף ,גנבת כי איש אחר לא היה כאן 2103 

 2104 .כ בודאי ולו אנחנו"כי אנחנו לא עשינו את עצמנו א, אנחנו

שלא יטעה ויחשוב כי כוחו ועוצם ידו עשה את כל , י אדם"אבל מה שקשה להבין הוא בדברים הנעשים ע 2105 

בזה אפשר לטעות , קח את מטך, נטה ידך, נוי משה רב"ה עשה הנס ע"לכן ביציאת מצרים שהקב, זה 2106 

להאמין כי אין , אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ לכן אמרה התורה אנכי ה, שמשה עשה איזה דבר 2107 

 2108 .ה"עוד מלבדו שמשה לא עשה כלום אלא הקב

, ´ה התיצבו וראו את ישועת ה"ובזה אפשר לתרץ את קושית האבן עזרא שמקשה על מאמר משה רבינו ע 2109 

והיו יכולים לעמוד על נפשם להינקם מאויביהם וללחום , ה צריך לכל זה הלא היו עם גדול ורבלמה הי 2110 

לכן היו צריכים לנס שלא , ומתרץ כי לא היו מלומדי מלחמה ולא ערב לבם לגשת אל המלחמה? עמהם 2111 

מר ז א"ע, ותירץ כי היה צריך משה לתפלה? והרגיש בעצמו הלא לחמו בעמלק ויחלשו אותו, כדרך הטבע 2112 

ומתרץ כי לא רצו לעשות מלחמה עם , הכתב סופר כי אין תירוץ זה מספיק דגם כאן היה לו להתפלל 2113 

 2114 .שכתוב לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, מצרים מפני שלא רצו להיות כפויי טובה

 2115 

שלא יאמרו כוחי ועוצם ידי עשו לי את , ה לא רצה שיעשו מלחמה"כי הקב, ולפי דברינו אפשר לומר 2116 

אבל אחרי שראו בני ישראל את , ה שיקבע בלבם אמונה ברורה"וביציאת מצרים רצה הקב, הזההחיל  2117 

כ יכלו לעשות מלחמה "אח, וירא ישראל את היד הגדולה וייראו העם והגיעו לאמונה ברורה, מפלת מצרים 2118 

 2119 .(דרכי מוסר)  .עם עמלק ולא יאמרו כוחי ועוצם ידי עשה לי את זה

 2120 

 2121 מאמר תקיז

 2122 .(´ב´ שמות כ) אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים אלהיך´ אנכי ה

יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע , א יסודי התורה"ם פ"ש ברמב"וכמ, יתברך מצוה היא´ האמונה בה 2123 

וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהן לא נמצאו אלא , שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא 2124 

´ וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר אנכי ה, העולם אדון כל ארץהמצוי הזה הוא אלקי , מאמיתת המצאו 2125 

 2126 !ואם מצוה היא הרי היא עבודה, אלקיך

והלך , ואולם יש אשר לא דרכה כף רגלו על זה הסולם, דרגות רבות בסולם העליה בעבודת האמונה 2127 

הנביא אבדה  ועליו קורא ירמיה, ונאבדה האמונה מלבבו ואף בפיו לא תזכר, בעולמו כסוס שוטף בל יבין 2128 

וגם , ויש אשר לא נכרתה הימנו האמונה כליל ורק בפיו ובלשונו תזכר, (ח"כ´ ז) האמונה ונכרתה מפיהם 2129 

יען כי ניגש , ובדברי הנביאים תחשב לו זאת כתביעה, הוא מדתו גרועה ולמעלות האמונה עדיין לא בא 2130 

 2131 .(ט"ישעיה כ) העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני

, ל"פ שקיים במחשבתו מצות עשה וכדברי החנוך וז"ואע, יעלה לדרגת מחשבה ביסודי האמונהאך יש ו 2132 

ואלו , וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהן קיים מצות עשה ואין קץ למתן שכר המצוות, שש מצוות חיובן תמידי 2133 

ו ולא אם לא קובע הדברים בלב, אולם עדיין אינו שלם באמונתו, להאמין שיש אלוה אחד בעולם, הן א 2134 

, הרי זה עלה מעלה נוספת במעלות האמונה, ואמנם מי אשר יקבע האמונה בלבו ובנפשו, נעשו קנין לנפשו 2135 

 2136 .וענין האמונה שיאמין ויקבע בנפשו שהאמת כן, ה"שכן זהו יסוד מצות האמונה כדברי החנוך במצוה כ



בים אנחנו להשיב אל אלא שחיי, אבל יחודו לא די שהוא מתברר לנו, ל בדעת תבונות"וכן כתב הרמח 2137 

ה "והוא מה שמצוינו מרע, לתקוע אותה בלבבנו בישוב גמור בלי שום פקפוק כלל, לבבנו הידיעה הזאת 2138 

 2139 הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד´ וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה, מפי הגבורה

היא אמת באמונה דהיינו פיו ולבו , ףאבל הדרגה העליונה בעבודת האמונה דרגה שאין לה סו, (´דברים ד) 2140 

 2141 .וזו היתה מדתו של יעקב אבינו איש תם, והוא שלא תהא השגת הפה גדולה מהשגת הלב, שוים

אתא , (7ט"יומא ס) ´מצאנו כפי המבואר במס, מעלה זו של אמת באמונה שהיא תכלית עבודת האמונה 2142 

קרקרין בהיכלו איה נוראותיו לא אמר אתה ירמיה ואמר נכרים מ, משה ואמר האל הגדול הגבור והנורא 2143 

היכי  (ירמיה ודניאל) ורבנן, אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו לא אמר גבור, נורא 2144 

ה שאמיתי הוא לפיכך לא כזבו "אלעזר מתוך שיודעים בהקב´ אמר ר, עבדי הכי ועקרו תקנתא דתקין משה 2145 

 2146 .בו

ה שהוא "ויודעים בהקב, ת"שיגו נוראותיו וגבורותיו של השידמאחר ובלבם לא ה, וענינו כאשר נתבאר 2147 

, וזו היא עבודת האדם כל ימי חלדו, לפיכך לא כזבו בו ולא אמרו אלא מה שבלבם, אמיתי ושונא השקר 2148 

, יסודות האמונה ידועים לנו, להתחזק תמיד בעבודת האמונה עד הגיעו למעלת פיו ולבו שוים באמונתו 2149 

, יתברך´ עבודה זו היא ההתבוננות בידיעת ה, בלבנו זקוקים אנו לעבודה אמנם כדי שיקבעו הדברים 2150 

הוא האלוקים בשמים ´ כי ה, להשיב ולחזור ולהשיב את הידיעה אל הלב, וידעת היום והשבות אל לבבך 2151 

 2152 ממעל

הוסיף משה לקרוא לכל ישראל , י בארץ מואב"לכרות אם בנ´ אחר פרשת התוכחה ודברי הברית שצוה ה 2153 

לעיניכם בארץ ´ אתם ראיתם את כל אשר עשה ה, הם את כל הקורות אותן למן יציאת מצריםוגלל בפני 2154 

לחם לא , ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא בלו שמלותיכם, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, מצרים 2155 

למען , על אף היותם עדיין במצב המדבר, ה על כל המוצאות אותם במצרים ומדבר"חזר משה רע, אכלתם 2156 

 2157 .כדי שהאמונה תקבע בנפשם, אשר עשה עמהם´ סיפו הבט והתבונן בנפלאות היו

מכל מקום החטא מרחיק את , ואף כי בידיעתו שלם הוא באמונתו, אדם הנכשל בחטא מתרחק מן האמונה 2158 

וכן , אשר רוחק ממנו´ ולהתקרב אל ה, ויסוד התשובה הוא להשיב את האמונה אל לבו, האמונה מלבו 2159 

, חקרנו על גדר התשובה ומצאנו נכון ושלם, (א שער התשובה"פ) רו בית אלוקיםט בספ"בדברי המבי 2160 

כי מי , היות החוטא מרוחק מהאל יתברך כל זמן שלא שב בתשובה, והיא קרבה להשם מריחוק החטא 2161 

וכשהוא שב וניחם על מה , והאל יתברך מלא כל הארץ כבודו, ו אינו עובר על דבריו"שעומד לפני מלך ב 2162 

ובזה , ויבוש ממה שחטא, בהיות כל הארץ מלאה מכבודו, ´ל לבו כי הוא לפני האל יתשעשה נותן א 2163 

 2164 .נתקרב אליו במחשבתו

הוא שאמר הכתוב , אותו לאורך כל ימיו´ עמידת האדם בנסיונות אשר ינסה ה, מכלל עבודת האמונה היא 2165 

מקריו ועניניו בהנהגת  עבודת האדם בעת הנסיון היא לתלות כל, (ג"דברים י) אלוקיכם אתכם´ כי מנסה ה 2166 

מהם היו , שכן עשרת הנסיונות אשר נתנסה, ה ונמצא שלם"ה לאברהם אע"ובדבר הזה בדקו הקב, שמים 2167 

נסיון , י מאורעות הימים"ומהם נסיונות אשר נוצרו ע, והעקידה, המילה, נסיונות בציווי ישיר כמו לך לך 2168 

 2169 .לקיחת שרה ומלחמת המלכים, הרעב

ולשים , באו עליו´ כי כל הקורות אותו מאת ה, ה להאמין ולהכיר"בודתו של אאעבאילו האחרונים היתה ע 2170 

עצם , ועד אשר יחלץ הימנה עליו להתחזק ולעמוד בנסיון, ת לבדו כי הוא יושיענו מצרתו"מבטחו בהשי 2171 

ה שנעשה לו נס במלחמת "וכן מצינו באאע, עמידתו של האדם בנסיון הבטחון מזכה אותו להיוושע 2172 

 2173 .´ר בטחונו בההמלכים בעבו

 2174 וכן מצינו בדברי התשובה של, יתברך והיא התשובה´ ההכרה באמונה ובטחון משיבה את האדם אל ה

אשור לא יושיענו ארפא משובתם אוהבם , אלוקיך כי כשלת בעוונך´ שובה ישראל עד ה, (ד"הושע י) 2175 

ובה ישראל קחו עמכם ולכאורה צריך ביאור מה ענין ההכרזה אשור לא יושיענו לפסוקי התשובה ש, נדבה 2176 

הרי משיב את , אלא בעת צרה כאשר יחוש האדם כי אין לו להשען אלא על אביו שבשמים, דברים ושובו 2177 

 2178 .(שערי ציון)  .כל ידיעתו אל לבו כי אין עוד מלבדו ושב ורפא לו

 2179 

 2180 מאמר תקיח

 2181 .(´ב´ שמות כ) אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים´ אנכי ה

גם , קודם מתן תורה היתה העליה של אדם מצד שכלו, מתן תורה לאחר מתן תורה החילוק בין קודם 2182 

הכרה זו , לכן היתה הכרת כל אחד כפי גודל שכלו, י שכל האדם"להכרת השם מתוך הבריאה הגיעו ע 2183 

, לא כן לאחר מתן תורה, כי מוגבל הוא האדם וגבול יש לשכלו, היתה מוגבלת גם אצל חכם היותר גדול 2184 

ואם האדם אינו , כל מצוה היא דבר השם רצון של החכמה העליונה, אלקית דבר שאין לו גבולהתורה היא  2185 

 2186 .ומרגיש כי ציווי שאין לו גבול הוא כי מאת השם הוא, אבל מכיר כי נצח הוא, מוכשר להשיג זאת



 2187 דברות שנאמרו לישראל, ראוי היה גם לאנשים כמונו לראות בתורה הבדל בין עשרת הדברות לכל התורה

מדוע לא , י משה רבינו"מהראוי היה לראות בהם גדלות יתרה משאר כל המצוות שנאמרו ע, ת"מאת השי 2188 

הלא זה מפני חסרון הכרה והתבוננות , יהיה הבדל אצלנו בין שומע מפי הרב לשומע מפי המתורגמן 2189 

 2190 .להבדיל בין קודש לקודש

ת הסכים לבקשתם "והשי, את מלכנובתחילה ביקשו רצוננו לראות , אבל הדור דעה הבין את ההבדל הזה 2191 

וכאשר שמעו ישראל את הדברים מפי הגבורה פרחה , ואמר להם התקדשו ודבר עמהם פנים בפנים 2192 

כי ברצונם להשיג רצון השם הבלתי , לא מתו מפחד של קולות וברקים אלא מהבנת דבר השם, נשמתם 2193 

כי עבר גבול המציאות , ותי שמיעה של שירת החי"כחיל של סנחריב שמתו ע, מוגבל ופרחה נשמתם 2194 

 2195 .שלהם

נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו , עם ישראל הנבחר שרים את שיר החיות כמה פעמים ביום 2196 

ולולא , אבל כיון ששמעו דבר השם מפי הגבורה כמו שהוא נאמר כפי הנצח שלו פסק גבולם, בשמי מרום 2197 

ם קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר ש השמע ע"כמ, טל של תחיה שבא להם בדרך נס לא היו בחיים 2198 

להשאר בחיים אחר שמעו דבר השם , כי אי אפשר לשכל מוגבל אחר כל גדלו וזכותו, שמעת אתה ויחי 2199 

 2200 .ורק בדרך נס קמו לתחיה, שאין לו גבול

כמו שחשב משה רבינו התשתם , לא מחוסר רצון לשמוע דבר השם, לכן בקשו דבר אתה עמנו ונשמעה 2201 

ה מסכים "והקב, א לנברא לשמוע את ציווי הבורא רק על ידי מתורגמן"כרתם כי אאלא מה, כוחי כנקבה 2202 

לכן , דלאו כל יומא מתרחיש ניסא להשאר בחיים אחר שמיעה כזו, לדבריהם ואמר הטיבו כל אשר דברו 2203 

 2204 .(ד"כ´ ן דברים ה"רמב) ניתנה התורה מאז והלאה על ידי משה רבינו

כי עמדו בזה על דעתו של , ו אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורהאבל תועלת גדולה היתה לישראל ממה ששמע 2205 

ר "ל כיון ששמעו ישראל לא יהיה לך נעקר יצה"כך אמרו חז, הכירו את הנצח של דבר השם זה, מקום 2206 

אף , אף של טעות קל כדור אנוש, ז של טעות"לא הסתפקו בהבנת אזהרה זו על ע, (א"ר פ"שהש) מלבם 2207 

 2208 .ם ושרפיםעל טעות של משמשי מרום כמלאכי

כל דבר , שעבוד למדות וכוחות הנפש שעבוד להרגל, אלא שמעו באזהרה זו כל מיני שעבוד של אדם 2209 

אין לך בן חורין , הרי האדם עובד לזה ונכנס בכלל אזהרה של לא יהיה לך, שאפשר להשפיע על האדם 2210 

עבדי , ת"א רק להשישעבוד האדם הו, בן חורין גמור מכל רצון ונטיה לאיזה דבר, אלא מי שעוסק בתורה 2211 

זהו צד אחד של דבר השם זה צד , ר מלבם"כיון ששמעו אזהרה זו מיד נעקר יצה, הם ולא עבדים לעבדים 2212 

 2213 .של שלילה

נצח כזה שמעו , כיון ששמעו ישראל אנכי נקבע תלמוד תורה בלבם, זה´ אבל גם צד של חיוב היה בדבר ה 2214 

הכירו כי העצה היחידה , ינו את הבלי גבול שבדברהב, עד שאי אפשר להגיע עד תכליתו, ישראל במצוה זו 2215 

 2216 .אלא לימוד תורה לעד ולעולמי עולמים, לא לימוד של ימים או שנים, לזה הוא לימוד התורה

הדור השני לומד מה שלמד הדור הראשון , מיום שקבלו ישראל את התורה לומדים אותה דור אחר דור 2217 

ועוד מוסיפים , יש להם כל התורה של דורות הקודמים, וכן דורות שאחריהם והלכה כבתראי, ומוסיף עליו 2218 

מתחיל , כ לומד אדם תורה של ארבעת אלפים שנה כל ימי אפשרותו בעולם"וא, ג ענק"עליהם כננס ע 2219 

? מה עושה שם האדם? כי מהו עולם הבא, ב"ז והולך ולומד בלי הפסק וגבול בעוה"בלימודו פה בעוה 2220 

 2221 .נצחית היאז כי "לומד את התורה שהתחיל בה בעוה

לנו , כ באיכות"אין לתורה גבול בכמות וכש, קבלה כזו בתלמוד תורה הוכחה היא על הכרת דבר השם 2222 

, כידיעת בבלי וירושלמי ספרא וספרי תוספתא מכילתא עם כל הראשונים, נדמה שיש גבול לידיעת התורה 2223 

 2224 יוחנן בן זכאי´ עתו של ראבל מה נחשבת ידיעה זו לעומת ידי, כ"ע עם הנו"ם טורים וכל חלקי השו"רמב

כי דבר , והוא היה הקטן בתלמידיו של הלל, אשר הויות דאביי ורבא לדבר קטן היו אצלו, (.ד"ב קל"ב) 2225 

כיון שבאו ישראל להכרה זו נקבע תלמוד תורה , דבר שאין לו גבול באיכות וגם בכמות, השם זו הלכה 2226 

 2227 .בלבם

קביעת תלמוד תורה שאינה פוסקת , ובן של אנכיכי אחר שהכירו ישראל את המ, ויותר מזה נראה לומר 2228 

, כי אחת דבר אלקים, הרי זה נכנס באזהרה של לא יהיה לך, אז כל מה שחסר בקיום של אנכי, לעולם 2229 

וכיון שציווי אחד , בשמיעת האדם באו זה אחר זה, אנכי ולא יהיה לך ציווי אחד הוא אך שתים זו שמענו 2230 

כ אם חסר לאדם הכרה של נצחיות בתורה הרי זה לא יהיה "וא, לךהוא מה שחסר באנכי הרי זה לא יהיה  2231 

 2232 .לך

לא זו גזילה לא זו , יכיר כי דבר השם אינו דבר שאפשר להקיף אותו, יקבע אדם עצמו בתלמוד תורה 2233 

תוספות ערכין ) לא תרצח הוא הלבנת פנים, אלא שלמות של נצח היא, רציחה מה שמצויר בלב האדם 2234 

 2235 תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח בלי הלבנת פנים, ם על אנשי דורםל אמרו ג"אשר חז, (.ז"ט



הנותן שלום לחבירו ואינו מחזיר עליו הכתוב אומר גזלת , (7´ברכות ו) ש"לא תגנב הוא כמ, (7ז"ערכין ט) 2236 

 2237 .העני בבתיכם

על דור שהכתוב אומר , הוא דבר הרחוק מהשגת השכל האנושי, תביעת התורה גם על קודם מתן תורה 2238 

ר "ב) שהיה הנגזל מדבר שלא כהוגן אל הגזלן, ל שזה חמס דברים"ואמרו חז, המבול כי מלאה הארץ חמס 2239 

כל שכן אזהרות של תורה עצמה כי ציוויים של נצח , ואז היתה האזהרה של גזל רק מפי הנבואה, (א"ל´ פ 2240 

 2241 .אין גבול לאופני המעשה של כל מצוה ואזהרה, המה

חסרה לו ההכרה כי תורה , מלבד מה שחסרה לו מצוה תלמוד תורה, ואינו לומדאם יש לאדם שעה פנויה  2242 

בין שהזמן הוא , כלומר שמשרה לעצמו זמן לבטלה, כ אם אדם קובע לו זמנים ללמוד"וכש, נצחית היא 2243 

ה בוכה עליו "לכן הקב, רחוק הוא מהכרת הנצחיות שלה, איש כזה יש לו גבול בתורה, בשעות או בימים 2244 

 2245 .י יצא מהציווי של אנכי ונכנס באזהרה של לא יהיה לךכ, בכל יום

י תלמוד תורה "והקבלה תהיה ניכרת ע, י הכרה נצחית בדבר השם"צריך האדם לקבל עליו מלכות שמים ע 2246 

בשכבך תשמור , ל בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה"ש חז"כמ, ב"ז ולא בעוה"שאין לה הפסק לא בעוה 2247 

 2248 .(תורת אברהם)  .ב"היא תשיחך לעוה, משיחוהקיצות לימות ה, עליך בשעת מיתה

 2249 

 2250 מאמר תקיט

 2251 .(´ז´ שמות כ) ´אלהיך לשוא כי לא ינקה ה´ לא תשא את שם ה

והכוונה בזה שיהיו , שאת שתי הדברות הראשונות הבינו כל ישראל כמו משה רבינו, ן פירש שם"הרמב 2252 

ובדברות האחרות , ה והמצוותלפי שהם העיקר לכל התור, ובאיסור עבודה זרה´ כולם נביאים באמונת ה 2253 

ש משה ידבר והאלקים "כמ, והיה משה צריך לתרגם להם כל דבור ודבור, שמעו את הדיבור ולא הבינוהו 2254 

 2255 ולכאורה יפלא מה יש לפרש בלא תרצח וכדומה שהן מצוות שכליות שגם בן נח מצווה בהן, יענהו בקול

 2256 .(א"סנהדרין נ)

והגמרא מעלה על נס את כבוד ההורים , היא מצוה שכליתמצות כיבוד אב שנמנתה בעשרת הדברות אף  2257 

ואמרו שם שכששמעו אומות העולם כבד את , (7קדושין לא) של נכרי אחד באשקלון ודמא בן נתינה שמו 2258 

שהרי לכאורה זוהי , ויש להתבונן מדוע נקבעה בעשרת הדברות, אביך ואת אמך הודו לדברות הראשונות 2259 

 2260 .בעה בין חמשת הדברות שבין אדם לקונוומדוע נק, מצוה שבין אדם לחבירו

כי בזכירת מעמד הר סיני וקבלת התורה , אלא שיש לנו לדעת שעל כבוד ההורים בנוי יסוד האמונה כולו 2261 

ן "ופירש הרמב, (´דברים ד)ב  אלקיך בחור´ יום אשר עמדת לפני ה, נצטוינו והודעתם לבניך ולבני בניך 2262 

יתכן , אף על פי שנבואתו התאמתה באותות ובמופתים, ה בלבדשאם היו דברי התורה באים אלינו מפי מש 2263 

אבל הואיל והתורה הגיעה מפי הגבורה לאזנינו , שיקום נביא או חולם חלום ויכניס ספק בלב האנשים 2264 

 2265 .לא יוכל להיות כל ספק בדבר, ועינינו הרואות

א נעיד שקר לבנינו ולא כי ל, וכשננחיל זאת לבנינו ידעו שהדבר היה אמת ודאית כאילו ראוהו בעיניהם 2266 

ואם כן הרי שרצף הדורות ומסורתם הוא היסוד , והם לא יסתפקו כלל בעדותנו, ננחילם דבר הבל 2267 

ויש בדיברה זו משום לימוד , והתנאי לקבלת דברי האבות הוא כיבודם והערכתם, להאמונה הוודאית 2268 

 2269 .ליראה שייכת לחלק שבין אדם למקום

למה נסמכה לא תגנוב ובגונב נפשות הכתוב , דורש סמוכין (ד"ם פהובא בספר חרדי) ובתנא דבי אליהו 2270 

ללמד שאם יש לו לאדם אב ואם בתוך ביתו ובניו אינם מכבדים את , לדיבור כבד. (´ו א"סנהדרין פ) מדבר 2271 

ביאור הדברים שענין כיבוד הורים הוא הקשר , מעלה עליו הכתוב כאילו הוא גונב נפשות כל ימיו, אבותיו 2272 

ואם , (ז"משלי י) עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם, ה בין האבות לבנים"הקבהנפשי שנטע  2273 

והאב שמחנך כך את בניו הרי הוא , הרי אין לסבא נכדים ולנכדים אין סבא, הנכד אינו מכבד את הסבא 2274 

 2275 .גונב נפשות כי גונבים אותו ממשפחתו

והנוגע בקדשים אלו הרי הוא מתחייב , הרואים אנו ממצוה זו ומסמיכות זו כמה קדושים הם חיי המשפח 2276 

וכמו שאמרו המלמד את בנו , מה עוד שהקשר בין האב והסב לצאצאים הוא יסוד התורה והאמונה, בנפשו 2277 

וכל המלמד את בן בנו תורה , תורה מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות 2278 

 2279 .(´א´ דושין לק) מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני

ללמד שאם אשתו אינה מכבדת את , למה נסמך לא תנאף לכבוד אב ואם, עוד דרשו בתנא דבי אליהו שם 2280 

והסבר הדברים הוא שאין האשה מקילה בכבוד חמיה , מעלה עליו הכתוב כאילו הוא נואף, הורי בעלה 2281 

לת לנתק את בעלה והיא פוע, אלא כשהיא חשה שאהבת בעלה את הוריו תגרע מאהבתו אותה, וחמותה 2282 

כאשר האהבה בין בני הזוג היא אהבה גשמית שאינה , אימתי יתכן חשש זה, מהוריו כדי לזכות בו לבדה 2283 

והיא יוצרת סתירה לאהבתו את , ומעזה כמות אהבה היא מגיעה לקשה כשאול קנאה, יודעת כל גבול 2284 



והוא בכלל נואף , חיים שלהםהריהי שומטת את בסיס קדושת ה, אם אמנם כזו היא אהבת בני הזוג, הוריו 2285 

 2286 .אשה חסר לב

ה בעולמו שהאדם "שכך יצר הקב, קדושת ישראל בחיי הנישואין בנויה על הרגשת השלמות המשותפת 2287 

, ושני בני הזוג מתאחדים להיות צלם אלקים כאדם וחוה, לבדו הוא פלג גוף ולא טוב היותו לבדו 2288 

נטע רגשי כבוד מהבנים , ת בעולמו"ברא השיובשלמות זו ש, ומשלימים זה את זה ברגשי כבוד ואחוה 2289 

 2290 .להוריהם כפי שנטע רגשי אהבה מההורים לבניהם

שתראה בהם , כשהאדם מגיע לשלמות ואחדות ביחדיו עם אשתו הריהו מעורר אצלה יחד אהבה להוריו 2291 

וכל המשפחה חיה , ולא אהבה גשמית השוללת מן ההורים את מקומם וכבודם, את החיבה של כבוד ומורא 2292 

וממה שניתן לגלות בעומק , הנה מקצת מן המקצת ממה שיש להתבונן, שלמות ואהבה בשלום ורעותב 2293 

 2294 .(לקט שיחות מוסר)  .ללמוד מהן אורחות חיים ולהגיע לתכליתן, ומשמעות הדברות כפי השגתנו

 2295 

 2296 מאמר תקכ

 2297 .(´ח´ כ) זכור את יום השבת לקדשו

כניסתו וכן ביציאתו שיהיה בהם זכר גדולת היום לדבר דברים ביום שבת ב, א"איתא בספר החנוך מצוה ל 2298 

כלומר זכרהו , זכור את יום השבת לקדשו´ שנא, והבדלתו לשבח משאר הימים שלפניו ואחריו, ומעלתו 2299 

זכור את יום השבת ´ שנא, מצות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים, ל"זכר קדושה וגדולה עכ 2300 

 2301 .(שבת´ ה ם"רמב) זכרהו זכירת שבח וקידוש, לקדשו

אבל בודאי שמחובתנו , מצוה זו אנו מקיימים באמירת הקידוש בליל שבת ובאמירת ההבדלה במוצאי שבת 2302 

וגם אינו מקיים מצוה זו , וכל המרבה להתבונן במעלת יום השבת קודש, להרבות בקידוש יום הקדוש הזה 2303 

וזהירות יתירה , נהאלא בהתחדשות המחשבה והתעלות נפשית בחיזוק האמו, כמצוות אנשים מלומדה 2304 

 2305 .בקיום המצוות הרי זה מעולה ומשובח

ה למשה מתנה "ל הקב"תניא נמי הכי א, אמרו הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו (ב"ע´ שבת י)א  ובגמר 2306 

´ איני והאמר רב חמא בר, ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם, טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה 2307 

לא קשיא הא במילתא , ומשה לא ידע כי קרן עור פניו´ שנא, ין צריך להודיעוחנינא הנותן מתנה לחבירו א 2308 

מתן שכרה לא עביד , והא שבת דעבידי לאגלויי, דעבידא לאגלויי הא במילתא דלא עבידא לאגלויי 2309 

 2310 .לאגלויי

אלא שסלקא דעתך שכיון שלא יהיה ניכר מי הוא ? לכאורה כיצד סלקא דעתך ששבת לא עבידא לאגלויי 2311 

והא שבת דעבידא ´ משום כך שואלת הגמ, ושמא בחרו להם ישראל בעצמם יום מנוחה, על השבת שציווה 2312 

כי דיני השבת המנוחה והקדושה , מי שעינים לו לא יפקפק בכך ששבת מתנת אלוקים היא´ פי, לאגלויי 2313 

שפירש וזה , ת נתן לנו"מעידים ללא ספק כי היא מתנה טובה כזו שהשי, השורה על האיש היהודי ביום זה 2314 

 2315 .מי נתנו לו ומתוך כך יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם, י על עבידא לאגלויי"רש

וינח ביום ´ ש כי ששת ימים עשה ה"וכמ, השבת זכר למעשה בראשית, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים 2316 

, צריםש וזכרת כי עבד היית בארץ מ"וגם זכר ליציאת מצרים וכמ, את יום השבת´ על כן ברך ה, השביעי 2317 

שפיר אמרינן שבשבת לא ינוחו , והנה לפי הטעם של יציאת מצרים, א לעשות את יום השבת"על כן צוך ה 2318 

 2319 .משום שאינם שייכים למצוה זו כי הרי לא יצאו ממצרים, הגויים

, הרי כל מי שהיה במעשה בראשית מן הדין שינוח גם בשבת, אבל לפי הטעם של זכר למעשה בראשית 2320 

, ה מכל מלאכתו"שגם במנוחתו הכוונה ביום ששבת הקב, ת על החידוש"ו להשיעל כן בא השבח שלנ 2321 

ולאומות העולם נאמר יום , ת את יום המנוחה רק לישראל עמו"לא נתן השי, ש וינח ביום השביעי"וכמ 2322 

סנהדרין ) ם ששבת חייב מיתה"ועכו, ה מנוחה שלא יבטלו ממלאכה"ואסר עליהם הקב, ולילה לא ישבותו 2323 

 2324 .(א"ד ע"כ

, אמר משיב הרוח ונשב זיקא, (י"לפני התיבה רש)א  נחית קמיה אילפ, בי גזר תעניתא ולא אתא מיטראר 2325 

בכפר דחוק שיש בו )א  אמר ליה דיירנא בקוסטא דחיק, אמר ליה מאי עובדך, מוריד הגשם ואתא מיטרא 2326 

אבדלתא טרחנא ואתינא חמרא לקידושא ו, דלית ביה חמרא לקידושא ואבדלתא, (י"עניות ביותר רש 2327 

 2328 .(.ד"תענית כ) ומפיקנא להו ידי חובתייהו

, סבור מינה בזכותא דרב הונא דנפיש, בדרוקרת הוות דליקתא ובשיבבותא דרב הונא לא הוות דליקתא 2329 

אלא משום , האי זוטרא ליה לרב הונא, (י"רש) ´איתחזי להו בחלמא להנך אינשי דסברי דמשום זכותי 2330 

ח "ומשמע לפי גירסת הב, (ב"שם ע) משיילי לשיבבותיהההיא איתתא דמחממת תנורא מערב שבת ו 2331 

היה בכך גם פעולה טובה לכבוד , שמלבד פעולת החסד בכלל להשאיל לשכנותיה את תנורה שיבשלו בו 2332 

 2333 .שבת



כי אילפא זכה שנתקבלה תפלתו וירדו גשמים , רואים אנו גודל השכר שזוכים בו אלו מקדשי שביעי 2334 

ומפני מה זכה לכך מפני , ינו הקדוש גזר תענית על עצירת הגשמיםעד שרב, שנחיצותם היתה כה הכרחית 2335 

וכן אותה האשה ששכונתה ניצלה ממאכולת , שהשתדל להביא יין לקידוש ולהבדלה באותו הכפר העני 2336 

 2337 .רק בשביל פעולתה הטובה בחסד ולכבוד שבת, אש

, מנכין לו מזכיותיו ה עושה לאדם כעין נס יש לחשוש שמא"דאם הקב, א"וראיתי דבר נפלא שכתב מהרש 2338 

, (ב"א ע"כ) ש"אף אם הוא כעין נס אין לחשוש מנכוי זכיות יעו, אבל אם השכר הוא מדה כנגד מדה 2339 

 2340 .´עד היכן מגעת מדת טובו ית, לפיכך נמדדת השכר בה במדה, י שכתב"ד שזהו גם הכונה ברש"ולענ

על ידי נר מצוה , מצוה ותורה אוראמר רב הונא הרגיל בנר הוויין ליה בנים תלמידי חכמים דכתיב כי נר  2341 

חזא דהוה רגיל , רב הונא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפיתחא דרבי אבין נגרא, דשבת וחנוכה בא אור תורה 2342 

שבת ) נפקי מינייהו רב אידי בר אבין ורב חייא בר אבין, אמר תרי גברי רברבי נפקא מהכא, בשרגי טובא 2343 

ואף , ר על יד הבית של רבי אבין עדיין לא נולדו אלו הילדיםיתכן שבאותו זמן שהיה רב הונא עוב, (ג"כ 2344 

וכמה הרפתקאות , והרבה שנים יעברו עד שיגדלו ויהיו גדולי תורה, אם כבר נולדו עדיין קטנים היו 2345 

 2346 .ונסיונות יעברו על כל אחד מהם במשך השנים הללו

כל השכר הגדול , ותורה אורנפלא הדבר עד כמה היה רב הונא בטוח במה שלמד מאותו פסוק כי נר מצוה  2347 

וההשפעה הרוחנית על הבנים כאשר רואים , ה משלם למי שמהדר בנרות שהם כבודו של שבת"שהקב 2348 

עד שלא היסס רב הונא לפרסם ברבים שמהבית הזה יצאו תרי , נרות של שבת שיהיו לתלמידי חכמים 2349 

כי דבריו על הפסוק הם , ולא חשש שמא לא יתקיימו דבריו ויהיה ללעג בעיני הבריות, גברי רברבי 2350 

 2351 .בבחינת תורה ולא היה לו כל ספק שבודאי יתקיימו

, וירדו בני קוצרה של ציפורין לכבות ולא הניח להן, מעשה שנפלה דליקה בחצר יוסי בן סימאי בשיחין 2352 

, יונה´ חד כותי הוה במגורה של ר, מיד קשר עליו הענן וכבהו, אמר להן הניחו לגבאי שיגבה את חובו 2353 

אמר ליה ההוא כותי לרבי יונה , אזל ההוא כותי בעי מטפייתא ולא שבקיה, דליקה במגורה דרבי יונהנפלה  2354 

ואם יגיע לי היזק , כלומר באחריותך שאתה מונע אותי מלכבות, פירוש במזלך מונחת אוצרי, בגדך מדלי 2355 

 2356 כל השכונה כולהואשתזיב כולה ונעשה לו נס וניצולה , אמר לו אין שרוצה לקבל אחריות, אתה תשלם לי

 2357 .(´ז ז"ירושלמי שבת ט)

ואם בכל זאת החמירו על עצמם אלו החכמים , על פי ההלכה הפסוקה נכרי שבא לכבות אין מוחין בידו 2358 

שלא יחולל כלל אפילו על ידי , הרי בודאי משום כבודו של שבת עשו כן, הקדושים ולא נתנו להם לכבות 2359 

, יוסי בן סימאי אמר הניחו לגבאי שיגבה את חובו´ כי ר, אבל מבחינים אנו כאן הבדל בדעותיהם, נכרים 2360 

וכדאי היה לו שישרף כל רכושו ולא יצילו , היינו שהצדיק עליו דין שמים שבסיבת עוונותיו בא זה לו 2361 

 2362 .בדרך היתר´ אפי

וכל כך , בטוח היה שאליו לא תגיע השריפה, יונה כאשר נפלה דליקה בשכונתו´ שונה היתה תגובתו של ר 2363 

אלא , ם השכן שלו לכבות"שלא זו בלבד שלא הניח להעכו, ת וחסדו"בדעתו ובטוח בהשגחת הבויאיתן  2364 

סימאי ´ שאצל ר, ויתכן שמשום כך היה גם שונה אופן ההצלה, קבל עליו אחריות על כל רכושו של שכנו 2365 

וניצלה כל  ואילו אצל רבי יונה נעשה לו נס גלוי ללא כל סיבה, היה נס בדרך הטבע, כיבה ענן את הדליקה 2366 

ואם אתה מראה לו , צלך מה הצל הזה אם אתה מראה לו אצבע הוא מראה לך אצבע´ ש ה"וכמ, השכונה 2367 

 2368 .(הגיוני מוסר)  .כלפי יראיו והבוטחים בו´ כן הוא השגחתו ית, יד אף הוא מראה לך יד

 2369 

 2370 מאמר תקכא

 2371 .(´ט´ שמות כ) ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך אלקיך

ומצאת , והיא בלתי מתנדנדת קרקע דלא ניידי, מציאות שאינה מונחת תחת שינויים, ישנם שתי מציאויות 2372 

, והיא דוקא נכסי דנייד, מציאות של העדר וחסרון, וישנה מציאות של אי מציאות, את לבבו נאמן לפניך 2373 

 2374 .כמוץ אשר תדפנו רוח אינו מחזיק שום מעמד, שקר אין לו רגלים מתנדנד ביותר

שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו , כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, (.´צסנהדרין ) ל"אמרו חז 2375 

והסוד של כלל ישראל הוא , ב לא נייד כלל בבחינת ארץ"הסוד של עוה, ב"ארץ זהו עוה, ארץ נצר מטעי 2376 

ולזה כל ישראל יש , אינו זז ממקומו כלל, סוד נטיעה בארץ מחובר ומושרש בתכלית, בחינת נצר מטעי 2377 

 2378 .ב"ק לעוהלהם חל

נצר מטעי נטוע ומושרש בתכלית , ב הוא רק מנוחה"הרי כל סוד עוה, ומעתה נבין ענין מעלת המנוחה 2379 

, כמו שאנו אומרים בתפלה יום מנוחה, ב עיקר היסוד בו הוא מנוחה"וגם שבת שהוא מעין עוה, בלתי נייד 2380 

, יות יוצאת ממעלת המנוחהאהבת הבר, ק כמו שאנו אומרים מנוחת אהבה ונדבה"ענין המנוחה הנדרש לש 2381 

 2382 .נדבה מוצאה ממנוחה



מאי מנוחה יוצא שנאת , בלי מנוחה אי אפשר להיות נדבה, בלי מנוחה אי אפשר להיות אהבת הבריות 2383 

ההיפך משקר אין לו , מהסוד של לא נייד, אמת ואמונה הוא מסוד המנוחה, מנוחת אמת ואמונה, הבריות 2384 

, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה, מנוחת שלום ושלוה השקט ובטח ,כי שקר הריהו נייד היותר גדול, רגלים 2385 

 2386 .מנוחה כזו של שלום ושלוה השקט ובטח נדרש לשבת קודש

והיא מלמדת ונותנת עצות איך , מצוה על מנוחה´ תורה הק, מזה גופא לראות בחוש תורה מן השמים 2387 

מנוחת שלום ושלוה , הק הוא שהאדם יגיע למעלת המנוח"לפי המתבאר הנה הסוד של ש, להשיג מנוחה 2388 

ששת ימים תעבוד ועשית כל  (מכילתא) ל"עד שאמרו חז, מבהיל מאוד אף ניד כל שהוא לא, השקט ובטח 2389 

 2390 .כאילו כל מלאכתך עשויה, מלאכתך

צריך להיות אצלו ביום השבת כאילו כבר הכל עשוי , ולציור אחד צריך לנסוע או לעשות מלאכות אחרות 2391 

זהו ? ואיך מגיעים לזה איך מתהוה סוד מנוחה כזו, ק"וד מנוחה כזו צריך לשס, כאילו אין מוטל עליו כלום 2392 

ויודע עד כמה , ושזהו תכלית האדם, סוד הענין הבורא שברא הנפש ביודעו איזה עיקר גדול הוא מנוחה 2393 

הוא נתן לו סדר ודיעטע על , מה שמטריד את האדם מה שמניעו ומטלטלו ממקומו, מגיע ענין המנוחה 2394 

 2395 .המנוחה

וכשישמור , כל הלכות שבת אינם אלא סידור ענין דיעטע על מדה המנוחה, הו הסוד של כל הלכות שבתוז 2396 

ז לידי מנוחה "לסוף יגיע עי, ט מלאכות ואביזרייהו"כל הל, אדם על דיעטע זו ישמור כל הלכות שבת 2397 

רואה איך איש מתבונן , הוא כבר יהיה נטוע ומחובר בארץ קרקע דלא ניידי, שלום ושלוה השקט ובטח 2398 

והוא יבין היטב את הדין של , גם הדיבור במלאכה גרידא מנדנדו ומרעידו, שהוא נעשה נייד מכל מלאכה 2399 

 2400 .(.נ"שבת ק) ממצוא חפצך ודבר דבר שגם דיבור אסור

שאיך זה , אבל בעיקר גם הרהור אסור, צריכים לומר שאין זה אלא הדרגא התחתונה, הרהור מותר 2401 

הסוד של כל הלכות שבת הוא להכניס את , של כאילו כל מלאכתך עשויה מתאים הרהור מותר עם היסוד 2402 

, ובודאי שכל המלאכות ואף מלאכת בורר וכיוצא יש להם שייכות לענין המנוחה, האדם במעלת המנוחה 2403 

, שרק תורה מן השמים יכולה ליתן דיעטע כזאת על מנוחה, וזוהי הראיה היותר גדולה על תורה מן השמים 2404 

לעשותו נטיעה שיהיה מחובר , אינה אלא דיעטע להכניס את האדם במעלת המנוחה, כולההסוד של התורה  2405 

 2406 .סוד של נצר מטעי, וקבוע בלתי נייד בלי להזיזו ממקומו

כ מהו "א, משום שהדיבור הוא סוד כזה שמנענעו ומרעידו, צריכים לידע כי אם אנו אומרים דיבור אסור 2407 

כשיתבונן האדם הרי יתכן שעוסק הוא כל היום ! חיבורו הרי עוקרתו ממקום? הבטה האם מעט מרעידתו 2408 

, ליעשות מחובר ליעשות נטיעה, בקצרה זהו כל עבודת האדם, ומאין יהיה לו חיבור, בעקירת שרשים 2409 

 2410 .(ה"ס´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ב"זהו סוד עוה, לעולם ירשו ארץ, להתהוות נצר מטעי

 2411 

 2412 מאמר תקעב

 2413 .(ג"י´ שמות כ) ענה ברעך עד שקרלא תרצח לא תנאף לא תגנב לא ת

בהוציאך , ה על מטרת השליחות ותכלית יציאת מצרים"הודיעו הקב, כשמשה רבינו התבשר על שליחותו 2414 

ממצרים ועד מדבר סיני מהלך שלשת , (´שמות ג) את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה 2415 

, ל והתעלות מתמדת כדי לקבל את התורהובני ישראל המתינו חמשים יום של ספירה כעבד ישאף צ, ימים 2416 

לעיני כל העם ´ כי ביום השלישי ירד ה, ובסוף ימי הספירה התקדשו בשלשת ימי ההגבלה להיות נכונים 2417 

 2418 .על הר סיני

והיה כל , גלי הים השקיטו דכיים וכל הבריות נאלמו, ציפור לא צווח ועוף לא פרח, ובמתן תורה עצמו 2419 

! והנה נגלה מלכנו על הר סיני והיה הדיבור יוצא ואומר לא תרצח, (´טט "ר כ"שמו) העולם שותק ושומע 2420 

והיה עולה על הבימה והכל עוצרים את , מה היינו אנו אומרים אם גדול הדור היה קורא לכנס כללי 2421 

 2422 !הרי היינו חשים עצמנו נפגעים, והוא היה מכריז לא תרצח, נשימתם

, לאחר מכן ישנה פרשה קטנה הדנה בבניית המזבחאבל מיד , אבל התורה עצמה פתחה בכך להאי פרשתא 2423 

כשאתה הולך לבנות מזבח והמזבח , ושם התורה מלמדת כיצד יש ללמוד ולהבין את הדיברה לא תרצח 2424 

אין המדובר דוקא בחרב או , וברצונך לסתת אבנים למזבח לא תניף עליו ברזל, מאריך חייו של אדם 2425 

ובחרב אפשר להרוג , מר אותה מתכת ניתן לעשות חרבומדוע משום שמאותו חו, בסכין כל ברזל במשמע 2426 

 2427 .בן אדם

כל מי ! יש כאן נגיעה כלשהו בלאו של לא תרצח, אפשרות זו פוסלת את השימוש בברזל לבניית המזבח 2428 

כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך , (7ג"יבמות ס) שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים 2429 

, ואף רעיון עמוק יש כאן, קפת התורה שבהלבנת פנים בלבד יש משום רציחהזוהי הש, (7ח"מ נ"ב) דמים 2430 

אבל כאשר רוצחים את אישיותו בהלבנת פנים אפשר , קשה מאוד לפגוע באדם כאשר שומרים על כבודו 2431 

 2432 !כבר לרצחו ממש



, (´שמות כ) נאמר ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו, הוא הדין לגבי לא תנאף 2433 

, ובין עליה במעלות ועליה בכבש יש צמצום פסיעות קטן ואין איש רואהו, הנים הרי הלכו במכנסי בדהכ 2434 

קל וחומר לצניעות בינו לבין , ובכל זאת מוצאת כאן התורה נקודה של חוסר צניעות, אף לא הוא עצמו 2435 

ים אנו מה הם רוא, זוהי השקפת התורה על לא תנאף, ו לצניעות בינו לבין הזולת"בן בנו של ק, עצמו 2436 

ומזה נוכל , ומכל גרמא ונדנוד עבירה, ועד כמה יש להתרחק מכל אבק שלהן, מושגי התורה בדיברות אלו 2437 

 2438 .להסיק הסבר הדיברות האחרות

, שתכלית מעמד הר סיני היה אשר ילמדון ליראה אותי, כשנעמיק יותר נמצא הרגשה נפלאה דהנה כתיב 2439 

אלא שיש לימוד ליראה בחיים , ל האדמה מה בא להשמיענוכל הימים אשר הם חיים ע, אבל סיפא דקרא 2440 

יראה שכלית כראוי לשכלים , ב יש יראה אחרת"בעוה, למלאכים יש יראה אחרת, שלא על פני האדמה 2441 

ונהר דינור יוצא מזיעתן של , ואמנם זוהי יראה עליונה ונשגבה, ז"נשמות המנושאות מעסקי העוה, נבדלים 2442 

ל עשרת הדברות נאמרו כדי להשריש יראה על האדמה בכל עסקי הגוף אב, (7ג"חגיגה י) חיות הקודש 2443 

 2444 .ז"בעוה

ולא זו בלבד אלא שהן , יש ללמוד מהן יראה וכללי הרגש ודעת, ויש להבין בשלמא מצות אנכי ולא תשא 2445 

ומהו לימוד היראה , אבל לא תרצח היא מצוה מעשית גרידא, מלוות את האדם כל הימים אשר הוא חי 2446 

אבל יש בלאו זה דעת רחבה והשקפה , כל שכן לכל ימיו אשר יחיה בלי לסור מלבבוומ, והרגש שבה 2447 

כי בטעמו של האיסור נאמר שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלקים , נפלאה על החיים כולם 2448 

 2449 .(אבות) זהו הרעיון הנפלא והכלל הגדול שחביב אדם שנברא בצלם, עשה את האדם

, חיבה יתירה שאין כדוגמתה, עמכם בהר מתוך האש´ ים בפנים דיבר הודוקא במעמד הגדול הזה של פנ 2450 

ומעתה , איך שחביב האדם לפניו שנברא בצלם דמות תבניתו, במעמד זה גילה לנו סודו בדיבור לא תרצח 2451 

בין בעניינים , תהא ידיעה זו נר לרגליו ואור לנתיבתו בכל פרטי וכללי החיים כל ימיו אשר על פני האדמה 2452 

 2453 .ובין באלו שבין אדם לחבירו, עצמו ובין בעניינים שבינו לבין קונוהנוגעים ל

י "ופירש רש, רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו, (7´שבת נ) לעצמו כיצד מפורש במסכת 2454 

, (´ד ג"ויקרא רבה ל) ואמרו במדרש, ם להלכה"וכן מפורש ברמב, דכתיב כי בצלם אלקים עשה את האדם 2455 

אמרו , אמרו לו מה מצוה זו אמר להן לרחוץ בבית המרחץ, ר מתלמידיו כדי לעשות מצוהשהלל הזקן נפט 2456 

מי , אמר להם הן ומה אם איקונין של מלכים שמעמידים אותו בבתי טרטיאות, לו וכי זו מצוה היא 2457 

, ולא עוד אלא שהוא מתגדל עם גדולי מלכות, שמתמנה עליהם הוא מורקן ושוטפן והן מעלין לו מזונות 2458 

 2459 .כ"שנבראתי בצלם ודמות עאכו אני

למרות , הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה, (7ח"סנהדרין נ) ובין אדם לחבירו אמרו 2460 

אין זה מספיק כי יש כאן ענין של גידוף , (.´החובל צ) שהוא משלם עבור סטירה זו מאתיים זוז כמבואר 2461 

שאדם עשוי , בלתו על העץ שזלזולו של מלך הואתראה כמה הקפידה תורה בלאו דלא תלין נ, כלפי מעלה 2462 

 2463 .(י שם"רש) בדמות דיוקנו וישראל הם בניו

שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חברי , עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה´ וזהו שאמר ר 2464 

 2465 בדמות אלקים, ר תנחומא אם עשית כן דע למי אתה מבזה"א, הואיל ונתקללתי יתקלל חברי עמי, עמי

 2466 (7´יומא ד) ה"ה דיבר עם משה רבינו ע"שידבר האדם עם חבירו כפי שהקב, (´ד ח"ר כ"ב) עשה אותו

 2467 .כולם יסודם צלם אלקים שבאדם

אי בעו צדיקי ברו , (7ה"סנהדרין ס) ש"ובין אדם לקונו מחייב צלם האלקים את האדם להתדבק בקונו וכמ 2468 

י הא אם לא היו "ופירש, (ט"ישעיה נ) בין אלקיכםשנאמר כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ו, עלמא 2469 

שהוא , זהו לימוד עמוק של עצם הידיעה כי בצלם אלקים עשה את האדם, בהם עוונות אין כאן הבדלה 2470 

 2471 .שורש הדיברה של לא תרצח

כדי להעמידנו על עומק , וכשם שהתורה סיימה פרשה זו של מתן תורה בציווי של לא תניף עליהם ברזל 2472 

כך כל אחד ואחד מאתנו בבואו לברך ברכת המזון מצניע את הסכין כי השלחן , א תרצחהדיברה של ל 2473 

 2474 ואסור שיונף המקצר על המאריך, והמזבח בא להאריך ימיו של אדם והסכין בא לקצר ימיו, כמזבח

, כדי להזכיר לעצמו עד כמה מאוס הברזל, (´פ ה"ח ק"או) ובברכת המזון לא יראה המקצר, (ז"תנחומא י) 2475 

ומזה יבוא להתבונן בגדלות , ואל לו להראות על השלחן הדומה למזבח, יעה כל דהו מחלל את המזבחשבנג 2476 

 2477 .(לקט שיחות מוסר)  .וישכיל בחיוביו למקום לעצמו ולחבריו, האדם הנברא בצלם

 2478 

 2479 מאמר תקכג

 2480 .(ג"י´ שמות כ) לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה ברעך עד שקר

הם , כוללים הרבה צורות וגוונים שונים, לליים אינם מסוימים מטבעםהמושגים האנושיים והערכין הכ 2481 

ומובן שגם מושגי התורה , עומק ההכרה והתפתחות הטעם, מתפשטים ומתרחבים לפי דקות המחשבה 2482 



צריכים לכלול בתוכם כל האופנים , הנצחית שנקבעו בצורות של אזהרות וציוויים הנועדים לאלפי דורות 2483 

עד כמה שהוא משתקף לנו מתוך , ייבים אנו לחקור ולמצוא את תוכנם האמיתיוח, וההוראות האפשריות 2484 

 2485 .´ל הק"דברי חז

בהוראתו הפשוטה בא לסמן את מעשה , לוקחים אנו לדוגמא את מושג הרציחה שנקבע בדבור לא תרצח 2486 

, ´כמו כן גם המושגים הבאים אחריו לא תנאף לא תגנב וכו, שחייבין עליו מיתה בידי אדם, הרציחה ממש 2487 

אבל הן בפעם הראשונה ובאופן ישר נאמר לדור , והלב תוהה אמנם דבור זה קבוע לדורות אין מספר 2488 

ה נגלה "והקב, מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי, דור דעה דור של נביאים, המדבר 2489 

 2490 .עליהם בעצמו להשמיעם את דברותיו

ראוים למי שאמרם , יותר רמים דקים ואציליםמובן שצריך שהדברות האלו תכללנה בתוכן את המושגים ה 2491 

ועל כרחנו , וכאן אנו שומעים אזהרות לעבירות פרועות גסות לא תרצח לא תנאף, ולנזהרים עליהם 2492 

בבואה , שדבורים אלה ודאי הם מלות הקבוץ להרבה בחינות ואופנים דקים, צריכים אנו לבוא לידי מסקנא 2493 

בתור תורה של , ורק בתוך ההכרה העליונה, א זה או אחררמזים קלים לחט, דבבואה של רציחה וניאוף 2494 

 2495 .נביאים הם משתקפים ונראים בדמות רציחה פשוטה כנאוף וגניבת נפשות

מה שנשמע לנו , אבל עד היכן מגיע פירושו, מובן שאין מושג הרציחה שוה למשה רבינו ולפחות מישראל 2496 

רצו , שופך דמים דאזיל סומקא ואתא חיורא המלבין פני חבירו כאילו, ל כבר מוצאים אנו"מתוך דברי חז 2497 

, להורות כי הדבר הוא בעיניו כרציחה פשוטה, לצייר ולהבליט בזה את מעשה הרציחה ממש באופן מוחשי 2498 

אולם הרי על כל פנים יש בזה מעשה , הוראה זו מורה כבר על מדרגה גבוהה מאוד מאוד של הכרת החטא 2499 

 2500 .ער את מי מישראלהכונה לבייש ולצ, רע ומגונה כשהוא לעצמו

, נ"ובאבות דר´ אפשר לנו לראות במעשה המובא במסכתא שמחות ח, אבל ביטוי יותר נאמן להכרת החטא 2501 

וכי על שאנו נהרגים אני , ..ג"ל ר"א, ג מצטער ובוכה"ישמעאל שיצאו ליהרג והיה ר´ ברבן גמליאל ור 2502 

והתורה אמרה אם ענה תענה , יושבל שמא בסעודה היית "א, ..אלא על שאנו נהרגים כשופכי דמים, בוכה 2503 

 2504 .אותו והרגתי אתכם בחרב

, והוא היה לובש באותה שעה את מעילו, ג באשה אחת שבאה לפניו לשאול"ובמדרש מובא כי נזכר ר 2505 

הנה לפנינו נשיא ישראל ואשה פשוטה שבאה , והצדיק את דינו על עצמו, ואמר לה להמתין רגע אחד 2506 

השהייה בביתו נעימה לה ודאי , את הנשיא בפעם הראשונה בחייה אפשר שרואה היא, לפניו לשאול שאלה 2507 

יקרה לה מאוד ותשאר בלבה למזכרת נצח , ולכבוד תחשב לה כל מלה יתרה שהיא שומעת מפיו, מאוד 2508 

והנשיא הן בודאי שאינו יכול להפסיק מלאכה זו של , ..היא דברה עם הנשיא פנים בפנים, להתגאות בהן 2509 

 2510 .רגע

, אבל לא לבקש נדבות באה כי אם לשאול שאלה, ל הנצרך לבריות נדון באש ובמיםאמנם יודעים אנו שכ 2511 

אבל ירדה תורה לסוף דעתה שכל , אם נאמר לה שצער הוא לה להמתין בבית הנשיא לא תבין בשום אופן 2512 

ודאי שיש איזו זוית קטנה בלבה אשר מרחף שם איזה צל של אי נעימות בהמתנה , ישראל בני מלכים הם 2513 

והדין צדק , אי נעימות זו מקבלת צורה של עינוי, שאין היא מכירה בה ואדרבא נדמה לה לאושר פ"אע, זו 2514 

והרי צריכים אנו לומר מתי , ל"הנה לפנינו מושג הרציחה בתוך הכרתם של חז, והוא נהרג כשופך דמים 2515 

 2516 .יגיעו מעשינו למעשי אבותינו

ויגזול את החנית מיד , החטיפה מיד ממשמובנה הראשון אלימות גסה פראית , עוד דוגמא במושג הגזלה 2517 

אמר , א"ג ע"איתא בחולין קל, ל אנו מוצאים תמונה אחרת לגמרי למושג זה"אולם בדברי חז, המצרים 2518 

כיון דשמענא להו ונתן ולא שיטול , אביי מריש הוה חטיפנא מתנתא אמינא חבובי קא מחביבנא מצוה 2519 

י הייתי דורש בפה מלא שהייתי סבור שהוא "רשופי[, מיחטף לא חטיפנא מימר אמרי הבו לי, מעצמו 2520 

, מאיר אומר בני שמואל חלקם שאלו בפיהם´ ר, כיון דשמענא להא דתנאי ויטו אחרי הבצע, ]חיבוב מצוה 2521 

כיון דשמענא להא דתניא הצנועים מושכים את ידיהם , מימר נמי לא אמינא ואי יהבי לי שקילנא 2522 

 2523 .והגרגרנים חולקים משקל נמי לא שקילנא

שאביי היה מזדרז , אדרבא אכילת תרומה מצוה כשהיא לעצמה, במעשה זה אין שום רמז לעבירה הנה 2524 

כיון ששמע משמעות הכתוב שאין ליטול מעצמו שוב , ומתוך חיבוב מצוה היה חוטף את המצוה, בקיומה 2525 

בפה והיה שואל , בבקשתו ובחזרתו עליה, והיה מוכרח להסתפק בביטוי יותר קל לחיבוב המצוה, לא חטף 2526 

מובן שהוא היה רואה במעשהו זה את המדרגה העליונה במעלות התורה , מלא הבו לי מתנה הבו לי מצוה 2527 

 2528 .מאיר היה רואה כל זה מצד אחר´ אולם ר, והמצוה

ונקבעה בקבלה לדורות ויטו אחרי , והעבירה היא גזלה פשוטה, א עבירה"אין כאן לא חיבוב ולא מצוה כ 2529 

עד ששמע להא דתניא הצנועים , אבל כשהיו נותנים לו קבל, מבקש עוד ומכיון ששמע כך לא היה, הבצע 2530 

מאיר ´ הרי למדנו מתורתו של ר, לא רצה לגזול ממי שצריך יותר ממנו, מושכין את ידיהם שוב לא קבל 2531 



מ כיון "מ, פ שהאכילה מצוה וגם הוא לא היה עשיר"אע, להכיר צורת גזלה בקבלת חלק שזכתה לו תורה 2532 

 2533 .ממנו הרי הוא גוזלםשיש עניים יותר 

גילו לנו , והנה מלבד הכרתם הגדולה והעמוקה ברע ובחומר העבירה המשתקפת מתוך המאמרים האלה 2534 

, כאן אב לכל התורה לכל הציוויים ואזהרות, ל עולמות של תורה חדשים ותורה לפנים מתורה"חז 2535 

? מהו לא תרצח, מיתיתמלמדים אותנו את שפת המקרא הא, התביעות והתוכחות הפרטיות והכלליות שבה 2536 

 2537 .והם משיבים לא תבייש לא תצער? מהו לא תגזול

, ואולי עוד נכון לחשוב את הצער הזה לעונג ולנחת, פ שאין המצער מכיר בו ואין המצטער מרגישו"אע 2538 

ואם צערת בכעין זה רצחת ואתה נדון , ירדה תורה לסוף דעת בני האדם ומצאה כאן איזו אי נעימות קלה 2539 

למצוא , ו צריכים וחייבים לחקור ולעיין עיון רב בכל צווי ואזהרה ובמלה יחידה שבתורהוכך אנ, עליו 2540 

 2541 .(אור הצפון)  .ל ולדמות מילתא למילתא"פשר דבריהם בתוך דברי חז

 2542 

 2543 מאמר תקכד

 2544 .(ג"י´ שמות כ) לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה ברעך עד שקר

ה לקבל "ל הקב"א? ע מה לילוד אשה בתוכנו"בשר, ה"כשעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב 2545 

ע מתירא "אמר לפניו רבש, ה למשה החזיר להם תשובה"ל הקב"א, ל תנה הודך על השמים"א, תורה בא 2546 

לא יהיה , ל תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה"א, ל אחוז בכסא הכבוד"א, אני שמא ישרפוני בהבל פיהם 2547 

 2548 .(ח"שבת פ) ?ר יש ביניכם"צהי? קנאה יש ביניכם, לא תנאף, לא תרצח, לך

ה לרדת להר "היה צריך הקב, לא תגנוב, לא תנאף, רבים שואלים וכי בשביל הציוויים הללו לא תרצח 2549 

ואיזה חידוש נתחדש , והרי ציוויים אלה כל בר דעת רגיל מבין אותם מעצמו? סיני לתת אותם לבני ישראל 2550 

ומהי ? משה לעלות למרום כדי להורידם לארץ האם בשביל ציוויים אלה היה צריך? להם במתן תורה זו 2551 

 2552 ?וכי לא יכלו להשיגם מעצמם בשכלם, הקנאה שהמלאכים קנאו בו ורצו לשרוף אותו בהבל פיהם

ה בכבודו ובעצמו ובמעמד "כשאנו רואים שהיה צורך בהופעתו של הקב, ברם מתוך השאלה נבין התשובה 2553 

הרי מכאן שהיא לא באה לצוות , די לתת את התורהבקולות וברקים אשר זעזע את כל העולם כ, נשגב כזה 2554 

 2555 .כי אם יש בו אור אלקי שהוא למעלה ממושגינו, ציוויים שאנו מבינים בשכלנו האנושי

אולם עלולים היו הבריות לטעות ולחשוב שהתורה על כל ציווייה ואזהרותיה לא ניתנה אלא לדור של  2556 

להם צריכים לצוות שלא , עים בחומר ובלבניםוהיו שקו, יוצאי מצרים שגדלו בארץ הטומאה והתועבה 2557 

מבינים , אבל לאחר שנתפתחו ועלו במדותיהם ובמעלותיהם, שלא יגנבו ולא ינאפו, ירצחו איש את רעהו 2558 

 2559 .ואינם זקוקים עוד לציווי התורה, בשכלם מה שעליהם לעשות בתור בני אדם

ם השכלים הנבדלים שאין להם וגילה לו שהמלאכי, ה את משה למרום"כדי למנוע טעות זו העלה הקב 2560 

, ומכאן נלמד שציווי התורה ראויים לבעלי השכלים הגבוהים ביותר, חומר וגשם משתוקקים לקבל התורה 2561 

ובמקום שנגמרות ההשגות של הנבראים שם , שהם למעלה ממושגי בני אדם ואף ממושגי המלאכים 2562 

 2563 .מתחילה התורה

ישנם שלבים , ל גם במושגי רציחה ניאוף וגניבהאב, אמנם התורה מצוה לא תרצח לא תנאֹף לא תגנוב 2564 

אנו רואים שמושגי בני אדם , וכדי להסביר הדבר מתוך דוגמאות מחיי העולם, רבים זה למעלה מזה 2565 

והיא אצלם תופעה רגילה שלא , אצל עם הצוענים לא מוכרת הגניבה לחטא, בבחינת טוב ורע שונים הם 2566 

רואים חטא חמור , ים שהם תרבותיים ומפותחים יותרלעומת זה אצל עמים אחר, רואים בה שום פגם 2567 

 2568 .בגניבה ומענישים עליה בעונשים כבדים

ולהיפך האדם המוכשר לרמות בני אדם לחכם יחשב , ברם בדברי כזב ושקר גם הם אינם מכירים כעוול 2569 

כפי הפתגם , ומכירים בשקר חטא חמור מאשר גניבה, וישנם עמים העולים בתרבותם יותר, בעיניהם 2570 

יגדל קנה המדה במושגיו , רואים אנו כי ככל אשר תתפתח הכרתו של האדם, דוע השקר גרוע מגניבההי 2571 

עד שיתקבלו מושגים אחרים לגמרי , וקנה מדה זה אפשר להגדיל פי מאה ופי אלפים, על החטא 2572 

 2573 .על מושג עוול ופגיעה בזולת ועל מושגי צדק ויושר, בהשקפותיו של האדם

כי יש אשר לפי המושגים שלנו העדינים , שה במושגי התורה על רציחה וגניבהמכאן נוכל לקבל איזו תפי 2574 

ויש מעשה , ואילו לפי מושגי התורה הרי זה נחשב חטא ועוון, ביותר נראה לנו איזה מעשה כצודק וישר 2575 

ולפי קנה המדה של התורה רואים בו , שבעינינו אם נגדיל אותו בזכוכית מגדלת אינו אלא פגם דק מן הדק 2576 

 2577 .´ה ניאוף גניבה וכדורציח

שתורה זו אינה ראויה להם משום , אולם לפי זה אינה מובנת תשובתו של משה רבינו שהחזיר למלאכים 2578 

כי , הרי אין משמעותם של ציווי התורה לפי מושגינו הרגילים, ´ר של רציחה וגניבה וכדו"שאין בהם יצה 2579 

 2580 ?לה וקנאו בו ובמה דחה אותם ומשום כך הם השתוקקו, אם למעלה מתפישתנו ומתפישת המלאכים



האדם הוא חלק אלוה ממעל ובידו , אלא שיש הבדל רב בין חטאיו של אדם לבין חטאיהם של המלאכים 2581 

ועוד שהוא מרכז הבריאה ובידו , להעלות את עצמו או להוריד את ערכו, הבחירה לבחור בטוב או ברע 2582 

 2583 (ב"כ´ י ג"רש) מו שאני יחיד בעליוניםה הרי הוא יחיד בתחתונים כ"כמו שאמר הקב, הנהגת כל העולם

וכשהוא , כשהוא בוחר בטוב הוא מחדיר טוב בכל הבריאה ומעלה אתו כל הנבראים, והכל תלוי בבחירתו 2584 

 2585 .בוחר ברע הוא מחדיר רע בבריאה ומשחית כל הנבראים

סטיה  הרי זו, מכיון שיש במעשה זה בחירה שלילית, ולפי זה בכל משגה קל אף במושגים הדקים ביותר 2586 

כשאדם נוגע באיזו , והיא גם משתקפת בבריאה בצורה החמורה ביותר, מתעודתו וכמוה כחמורי חמורות 2587 

רואים בו בחירה בכיוון של , אף שאין בזה אלא פגם דק מן הדק, נימה שהיא הגובלת עם אבק של רציחה 2588 

 2589 .חה ממשוהוא פוגם באותו כיוון בבריאה כאילו רצי, רציחה הנכללת בגדר הציווי לא תרצח

אם יתגלה בו ליקוי כל שהוא הרי נפגע כל , ללבו של האדם שהוא מרכז חיותו? משל למה הדבר דומה 2590 

, ומאיימת עליהם סכנה של הרס לכל קיומם, וכל האברים שבגופו היונקים חיותם ממנו מתרופפים, האדם 2591 

הרי בנטיה , יוביתמכיון שהיה במעשה זה בחירה ח, להיפך כשאדם עושה מעשה טוב או נמנע ממעשה רע 2592 

 2593 .המעלה את אישיותו ואת הבריאה כולה לשלבים העליונים, זו לצד הטוב משתקפת מדרגה גדולה

, אמנם מצינו גם לגבי מלאכים מושג של חטא, לא כן המלאכים שלא בוחרים ואין להם קשר עם הבריאה 2594 

תם ממדרגה למדרגה שמונע מהם את עליי, אבל החטא שלהם נערך כמו שהוא בתור פגם בהעדר ובשלילה 2595 

ומשום כך , ואין פגיעתם אלא כלפי עצמם ללא כל השפעה על נבראים אחרים, כגון ממלאך לשרף וכדומה 2596 

אבל מכיון שלא שייך לגבם כל מגע לא , אם כי השתוקקו המלאכים לציווי התורה במושגיה העליונים 2597 

לא היה ´ גניבה וכדו, ניאוף ,כגון רציחה, בחיוב ולא בשלילה עם הציוויים האלה בפשטותם ובעשייתם 2598 

 2599 .(אור הצפון)  .מקום לצוות אותם עליהם

 2600 

 2601 מאמר תקכה

 2602 .(ד"י´ שמות כ) לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו

איך יהיה אדם שלא , אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה, ל כתב על הלאו דלא תחמוד"האבן עזרא ז 2603 

דע כי איש כפרי שיש לו דעת , ועתה אתן לך משל, מראה עיניוכל מה שהוא נחמד ל, יחמוד דבר יפה בלבו 2604 

ואל , כי ידע שזה לא יתכן, והוא ראה בת מלך שהיא יפה לא יחמוד אותה בלבו שישכב עמה, נכונה 2605 

 2606 .שיתאוה שיהיו לו כנפים לעוף השמים, תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים

כ "מרחק כ, האבן עזרא מתמיה איך יתכן תחמוד, אנשים רבים מתמיהים איך יתכן לאו של לא תחמוד 2607 

אין לו ישוב , מי ששואל איך יתכן לא תחמוד! לא לדמות ששאלה ותשובה יש כאן, גדול הוא בין המצבים 2608 

בעולם אין מבינים כלל איך יכולים לילך נגד מילוי רצונות , בשום אופן ועושה הוא מה שלבו חפץ 2609 

 2610 .משום שאין מובן להם אחרת, וטבעים

ל היה ענין תחמוד בציור כמו לקפוץ אל "אצלו ז, ל הוא מתמיה להיפוך איך יתכן תחמוד"אבן עזרא זוה 2611 

, אין כאן אלא חילוק מצבים, שאין מי שיחלום מה טוב היה לו היה משכנו בגלגל אחר וכיוצא בזה, השמים 2612 

שלו היה אצלו  לחמוד דבר שאינו, שאצלו היה לא תחמוד בבחינת הכרח, ל היה"מצבו של האבן עזרא ז 2613 

 2614 .כמו לעוף לשמים

כ ישמח בחלקו ולא ישים אל לבו לחמוד ולהתאות "וע, וכמו שביאר שאי אפשר לקחת דבר שאינו שלו 2615 

ויש מצב , אדרבא היה לו בחינת הכרח, ולא היה מוקשה לו לגמרי איך הוא לא תחמוד, דבר שאינו שלו 2616 

ולהם לא יתיישב בתירוצו של , לחמוד איך זה אפשר שלא, של אנשים רבים המתמיהים על לא תחמוד 2617 

 2618  .ובמצבם הם אינם מבינים את הלא תחמוד, מצבם אינו מצב של מוכרח אלא ההיפוך, ל"האבן עזרא ז

 2619 .(ח"נ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)

 2620 

 2621 מאמר תקכו

 2622 .(ו"ט´ שמות כ) וכל העם רואים את הקולת ואת הלפידים ואת קול השפר

וידוע שמפאת התורה אנו מכונים בשם , ב"אבות פ´ רוח חיים על מסל בספרו "ח מוואלאזין זצ"כתב הגר 2623 

ולכן אנו מבקשים בתפלה , והמצוות המה כציווי אדון לעבדו, ת מגלה סודו כאב לבנו אהובו"בנים והשי 2624 

 2625 .ל"השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך עכ

 2626 (במכילתא יתרו) ל"ופירשו ז, ותהנה במתן תורה כתיב וכל העם רואים את הקול, ונראה בהבנת הענין

אי אפשר לגשת באותם החושים הרגילים , ל שלהשגת דעת התורה לנכון"כונתם ז, רואין את הנשמע 2627 

אף , לא יספיק חוש השמיעה שלו לעמוד על דעת תורה בתכלית השלמות, שמשתמש בהם להשגת החומר 2628 

ז בכדי "בכ, שיג דברים רוחנייםשרואה ומבין ומ, שגם החושים של שמיעה וראיה הם כוחות רוחניים 2629 



עד שהחושים הרגילים שלנו נחשבים , לעמוד על סוד התורה בשלמות נצרך לחושים יותר רוחניים 2630 

 2631 .שמצומצמים המה מלהיות כלי קיבול להשגת התורה, כגשמיים

וכאשר , ק"ש חובת הלבבות חשבון עשירי וזלה"וכמ, ויש לאדם להמציא ולברוא חושים יותר רוחניים 2632 

, ויפתח לו שערי ידיעתו ויגלה לו סוד חכמתו, ד על זה יניח הבורא לו מעצבו וירגיע לבו מפחדויתמי 2633 

ובמעלה רמה ממעלת , ויהיה במדרגה העליונה ממדרגת החסידים, וישים עינו על הנהגתו והדרכתו 2634 

א בוחר ול, ירגיש בענינים מבלתי חושים, ויראה מאין עין וישמע מבלי אוזן וידבר בלי לשון, הצדיקים 2635 

 2636 .תולה רצונו ברצון הבורא ואהבתו באהבתו, ענין יותר מענין ממה שבחר הבורא

עד שיראה מבלי עין וישמע , שאפשר להשיג חושים רוחניים כאלו, ל"כמה גדול הסוד שגילה לנו החסיד ז 2637 

ת ואם לא היה בטוח שהרשו, ובודאי שלו לא עמד בעצמו על סוד הדבר, מבלי אוזן וירגיש מבלתי חושים 2638 

 2639 .לא היה מגלה לפנינו גודל מדרגתו והשגתו, נתונה לבני עליה להתעלות למדרגה כזו

 2640 

, שבהם עמדו להשיג דעת התורה בתכלית השלמות וזהו בבחינת בן, לחושים כאלו זכו הדור של מתן תורה 2641 

א וידוע הקושי, ב"כבר דברנו לבאר התנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה 2642 

דיש באדם כוחות , ובארנו דהנה חכמי כוחות הנפש גילו, ב"דכל ישראל יש להם חלק לעוה´ מהמתני 2643 

וחתכו לומר דכוחות , ויש כוחות כהות שפועלים בלי דעת וחשבון, בהירים שפעולתם מכח חשבון ודעת 2644 

היות תקיפים המה וגם זריזים ביותר ל, כהות הפועלים בלי דעת וחשבון אף שנראה כמסולקים המה 2645 

 2646 .נעורים לעת מצוא מהכוחות הבהירים

, מחמת ונעים ותמים דעים עמו, מי שיש לו ידיד נאמן אוהב לו כנפשו, ס בציור"ולדוגמא מנהיר לן הגרי 2647 

כ שאם "ורבה רגזנותו עליו כ, באשר מתנהג לא לפי רוחו ורצונו, ויש לו גם בן אבל נשוא טינא בלבו עליו 2648 

, וביכולתו לעשות רק עבור אחד מהם מדחה לבנו מפני ידידו, ו טובהיפגשו הידיד ובנו כאחת לבקש ממנ 2649 

יקפוץ , ויודיעוהו שנפלה דליקה ברחוב פלוני, בכל זאת כשיעירו לאותו האיש משנתו באמצע הלילה 2650 

 2651 ?וכעבור זמן מה ישאל גם על ידידו הדר ברחוב ההוא? וישאל בחרדה ומה עם בני הדר ברחוב פלוני

בבחינה כזו אפשר להסתפג בלבו של הלומד , אהבת האב אל הבן וכן להיפךזאת תורת כוחות כהות מ 2652 

זכייתו , שאהבתו והתדבקותו לתורה יהיו הכוחות כהות שלו כאהבת בן לאביו למעלה מחשבון ודעת, תורה 2653 

דבקותו בכוחות , שאינו שייך שום פירוד והסתלקות, ב"ב הוא מצד שהוא בן תורה ובן עוה"בתורה ובעוה 2654 

 2655 .כי כן הוא מציאות של בן, ה ואוריתא וישראל חד הוא"מציאות של קובכהות נעשה 

מזה נראה , או בן השכלה פלונית, וראה זה פלא שלא מצינו בשום מדע והשכלה שבעולם בן מדע פלונית 2656 

שאהבתם להמדע יהיה בכוחות כהות , בעליל שכל המדעים וכל החכמות אינם בכח שיפעלו על לומדיהם 2657 

אהבה , זה לא יתכן רק ללומד תורה שקדושתה ואהבתה יהיה למעלה מחשבון ודעתיחס כ, כמו יחס הבן 2658 

כ כל "משא, והוא כיחס הבן שהוא למעלה מחשבון, ´ה ותורתו הק"שאינה תלויה בדבר רק אהבת קוב 2659 

 2660 .להשיג תשלומין אם בכבוד או בממון, החכמות והמדעים כל אהבתם הוא רק אהבה התלויה בדבר

ב "כלומר להיות בן עוה, ב להיות שונה הלכות בכל יום"הטיל תנאי לזכות לעוהזהו שהתנא דבי אליהו  2661 

וזה יתכן רק על ידי לימוד הלכות בכל , שמתדבק אליו בעודו בחייו, ב יהיה מצד עצמיותו"שזכייתו בעוה 2662 

מפני שאהבתו , ואם כל נסיונות החיים לא העבירו אותו על דעתו להיות פוסק מדברי תורה, יום בלי הפסק 2663 

 2664 .ב"ב שלו הוא בסוד בן עוה"ממילא גם עוה, בתורה הוא אהבת הבן והוא בן תורה

שאין במציאות הליכות , אל תיקרי הליכות אלא הלכות, ל סמכו לדרוש על הקרא הליכות עולם לו"וחז 2665 

דכל ישראל יש להם ´ אולם המתני, י לימוד הלכות שהם דבר נצחי ובהם דבקה נפשו כבן"רק ע, עולם 2666 

אבל , זהו רק כחלק שותפי וקניני שקנה לו חלק אחד לפי מה שהטיל בהעסק, בלי שום תנאי ב"חלק לעוה 2667 

 2668 .שקנה לו כפי מעשיו, דכל ישראל יש לו חלק ידוע´ ז הדרגא אמרה המתני"ע, הוא בדרגא אחרת לגמרי

, בות מגלה סודו כאב לבנו אהו"והשי, ל שמפאת התורה אנו מכונים בשם בנים"ח זצ"זהו הבנת דברי הגר 2669 

יפתח , אז יקויים אצלו שיזכה לראות מבלי עין וישמע מבלי אוזן, והוא שהתדבק לתורה בכוחות כהות שלו 2670 

ובאנשים אשר עבודתם זכה בלי , ל"ש עוד ברוח חיים שכתב וז"ועי, לו שערי ידיעתו ויגלה לו סוד חכמתו 2671 

, ד אביו לנחת רוח לפניורק לכבו, גם העבודה תגדל אצלם עד שתהא דוגמת הבן לאביו, שום כונת פרס 2672 

 2673 .ל"ואינו אלא במדרגת עבד לאדוניו עכ, כ מלאה מחשבות און ומרמה"ולהפך אם ירד אז תורתו ג

, שלעמוד על דעת תורה צריכים לחושים אחרים, הם עמדו על סוד זה, זהו הרז של נעשה קודם לנשמע 2674 

ותר רוחניים עמדו על סוד רק על ידי חושים י, הרגישו ערכה של נעשה בלי חושי השמיעה הרגילים 2675 

ללטש חושיו הגשמיים להיות כלי קיבול להשגת שלמות , וזהו מעלת לימוד המוסר בהתרגשות, הנעשה 2676 

 2677 .(30´ א ד"המוסר והדעת ח)  .התורה

 2678 

 2679 מאמר תקכז



 2680 .(ז"ט´ שמות כ) דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות

ב מילין "נרתעו י, וינועו ויעמדו מרחוק, (7,רכות כב) כל מעמד הר סיני באימה ויראה רתת וזיע 2681 

, לא כמו שמורגלין ללמוד שמעמד הר סיני הוא דבר צדדי, כל זה מצד רוממות התורה הוא, לאחוריהם 2682 

הקולות וברקים קול , לא כן אלא שכל סוד מעמד הר סיני, שהיה אפשר להיות תורה בלי מעמד הר סיני 2683 

ה למד תורה עם הכלל "זולת זה שהקב, ה רתת וזיע לא היו כללהאימה וירא, אלקים מדבר מתוך האש 2684 

זהו , שתורה בשלמותה כל מעמד הר סיני עמה, ומזה יצא כל המעמד הר סיני הכל הוא מהתורה, ישראל 2685 

 2686 .המצב של תורה מצד מציאותה ועצמותה כשהיא בכל השלמות הגמורה

וגם מאכל המכיל , רופאים על אלקאהאלאנשים חולים המוזהרים מפי ה, צריכים להבין הענין בציור זה 2687 

נדמה להם שכל , מביטים על כל המין של אלקאהאל כמו על מזיק ומשחית, בקרבו אלקאהאל אסור בעדם 2688 

א לחיות "להם א, ואמנם אנשים בריאים מזונם וחיותם הוא דוקא מאלקאהאל, מין זה מיותר הוא לגמרי 2689 

מים אשר מצוצה מכל טעם וחוזק הוא מאכל לאיש האם חתיכת בשר עגל השרויה ב, במזון כזה של חולים 2690 

 2691 .בריא וגבור

ש קודם "הוא לא יאכל בלי י, אכילתו היא דוקא באלקאהאל, האם יוכל לחיות מזה איש חיל קאזאק 2692 

אלא , ואין אנו יודעים כבר מי הוא המזין יותר האלקאהאל או המזון, אכילתו ולאחר אכילתו וגם באמצע 2693 

כן על דרך זה צריכים להבין , חולה אינו יכול לקבלו, ל צריכים גוף בריאשכדי לקבל המזון של אלקאהא 2694 

אכן כדי , דבר תורה בשלמותו הוא בכל האש והוא חודר תוך תוכיות, סוד האש והמעמד הר סיני שבתורה 2695 

 2696 .לקבל תורה בכל האש שבו צריכים להיות איש בריא

אין שום חילוק בין כשלומדים תורה מפי בעצם , דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלקים פן נמות 2697 

ה "כשהקב, החילוק הוא רק בזה, תורה אחת היא זו תורה וזו תורה, הגבורה או לומדים תורה מפי משה 2698 

אלקאהאל במדה , כל כך אש אימה ופחד, ה יש שם הסוד פן נמות"בתורה של הקב, בעצמו מלמד תורה 2699 

ל שאילו היו "אמרו חז, יכם לבלתי תחטאועד בעבור תהיה יראתו על פנ, מרובה שאי אפשר לקבל 2700 

 2701 .ה לא היה אפשר לגמרי לחטוא"שומעים התורה מפי הקב

מפי הגבורה , היינו כשהוא בכל גידולו בכל האלקאהאל שבו, סוד כזה מונח בדבר תורה בכל שלמותו 2702 

צד וזה מ, באופן שאי אפשר כלל להתהוות חטא מצב שבו בטל בחירה, בעצמו שהוא חודר בתוך תוכיות 2703 

אין בכוחנו לקבל אש שכזה , ואמרו הכלל ישראל הן הכל אמת הוא אבל פן נמות, מציאותו של דבר תורה 2704 

אש מעט פחות , כ בכל האש אבל מצב של ונשמעה"ה ג"דיבורו של מרע, דבר אתה עמנו ונשמעה 2705 

 2706 .אלקאהאל

הסוד , ובכל האששדבר תורה הוא כשהוא בכל גידולו ובדרך גידולו בהאלקאהאל , סוד זה צריכים לידע 2707 

מפי הגבורה שמענום זהו דבר תורה בכל , אש ממש החודר תוך תוכיות, של תורה הוא כאש בוערת 2708 

 2709 .שהוא יחד עם האש וכל מדת האלקאהאל עד פן נמות, שלמותו ובעצם גידולו

הרי ידוע שחכם אחד אמר מוטב להיות מלך שעה , פן נמות אין להבין שפחדו שמא ימותו ומה בכך שימותו 2710 

ה ואמר מי יתן והיה לבבם זה להם "וגם הלא מצינו ששבחם הקב, חת מלהיות איש פשוט שבעים שנהא 2711 

ולכאורה הרי , ה שהפן נמות שלהם היה מרוב יראה"הרי שהעיד עליהם הקב, ליראה אותי כל הימים 2712 

 2713 ?ושהרי כתיב בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטא, במצב של מפי הגבורה שמענום יש יותר יראה

שמחמת , (´שמות ג) ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלקים, ה"וצריכים להבין זה כמו שמצינו במרע 2714 

ל אומרים יפה "וחז, ולכאורה אדרבא אם היה מביט הלא היה משיג יראה יותר גדולה, יראה הסתר פניו 2715 

 2716 .נכונהוצריך לומר שהיראה של ויסתר היא היראה ה, (´ב´ ר ג"שמו) עשה משה שהסתיר פניו

אבל הם , לשמוע מפי הגבורה הריהו מצב של יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, כן הוא על דרך זה כאן 2717 

מצב זה של , במדרגה זו הרבה יותר מדאי אלקאהאל בשבילם, טענו פן נמות שמתיראים ממצב גבוה כזה 2718 

ה "ואמר הקב, ווזה היה מרוב גודל יראה על דרך ויסתר משה פני, ה"פנים בפנים יאה ונאה רק למרע 2719 

 2720 .מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים, הטיבו כל אשר דברו

וזה הסוד של תורה ויראה שאחד , הרי מבואר שמעמד הר סיני אינו דבר צדדי אלא שזהו תורה בשלמותה 2721 

 2722 כן הוא המציאות של, והוא בציור של המזון עם האלקאהאל שאין אנו יודעים מי הוא המזין יותר, הוא

, רק ישנו סוד שיכולים להפריד את האלקאהאל מהמזון והיראה מהתורה, תורה ויראה שאחר הוא ממש 2723 

זהו , דבר תורה הוא רק כשהוא בכל היראה שבה, (.א"שבת ל) ל מוטב אם לא העלית"ז אמרו חז"וע 2724 

 2725 .(ב"א נ"נ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .מציאותו וסודו

 2726 

 2727 מאמר תקכח

 2728 .(ז"ט´ שמות כ) ידבר עמנו אלהים פן נמות דבר אתה עמנו ונשמעה ואל



ונעקר , והיו למדים ולא שוכחים, כבר הבאנו שבמדרגה זו של קבלת התורה נתקעו דברי תורה בתוך לבם 2729 

 2730 ל"ואמרו ז! מה נוראה היתה הדבקות, עד שלא היתה שייכת אצלם הבחנת מציאות הרע, יצר הרע מלבם

ת טל שעתיד להחיות בו המתים והחיה "הוריד השי, אלבכל דיבור יצאה נשמתן של ישר, (7ח"שבת פ) 2731 

שלא היתה להם , ונכנסו להשגה של בחינת לא יראני האדם וחי, ט שערים"הרי שעלו למעלה ממ, אותם 2732 

 2733 .עוד שום שארית של בחינת עולם הזה

 2734 אלא, לא בעולם הזה שלנו, ואחר כל דיבור הוחזרו אל בחינה דקה ועליונה שיש בה רק מעין עולם הזה

הרי שעלו למקום שאין ביד כל נברא להגיע למעלה ממנו , עולם שנכנסו אליו על ידי טל של תחיה 2735 

דבר אתה , ה"אחר כל אלה אמרו אל משה רבינו ע, ועתה נסתכל יותר ונמצא יסוד עמוק וברור, בעבודתו 2736 

שיקה הרי ראו את התבטלותם מעין מיתת נ? ממה היו יראים, עמנו ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות 2737 

 2738 .י זה ממדרגתם הפנימית וימותו מיתה רוחנית"אכן פחדו פן יפלו ע, ותחייתם

ברכות ) איתא בירושלמי, נפילה מתוך דבקות עליונה, ל איך אפשרית נפילה על ידי עליה"וביארו לנו חז 2739 

הרי מפורש שבאוהב תתכן , עשה מיראה שאין הירא בועט, עשה מאהבה שאין האוהב שונא, (ט"פ 2740 

שאלמלי , ל"ם סופר ז"ל שאמר בשם החת"ושמעתי בשם רבינו נפתלי אמסטרדם ז, עיטהאפשרות הב 2741 

כי , כי יש סכנה לאדם במדת החסד, ה יכול לעמוד"חסדי מרומים הגדולים ביותר לא היה אברהם אבינו ע 2742 

, ומצאתי סמך מפורש לזה בברכת מגן אברהם, לפעמים עליו להוריד את עצמו אל אותם שמתחסד עמהם 2743 

 2744 .ת אנכי מגן לך"ה אמר השי"לאברהם אעכי רק 

, ויש עוד בספרים הקדושים שאהבה לבדה מסוכנת היא כי אפשר שתתלוה אליה איזו אהבה בלתי כשרה 2745 

עלול שתיכנס אל לבו אהבה גם , למשל הלומד מחמת מתיקות הלימוד בלבד בלי הכרח מצד היראה 2746 

´ עליונות קיימת סכנה שתתלווה לאהבת הואפילו במדרגות , לדברים אחרים שמוצאם גם כן ערבים עליו 2747 

 2748 .על כל פנים בבחינת צלו של גוף שבה היתה עבודת הגדולים, גם אהבה אחרת

אין זה אלא שלא , משום זה אף שהגיעו בקבלת התורה לדבקות העליונה הכי גבוהה ונעקר יצר הרע מלבם 2749 

´ אך כבר ביאר הגאון ר, וןבחינת המדות אשר באו על ידי חטא אדם הראש, היה בלבם יצר הרע הטבעי 2750 

והוא בתחבולות מלחמתו , שישנו יצר הרע בבחינת יצר הרע הרוחני, (באגרת המוסר) ל"ישראל סלנטר זצ 2751 

 2752 .מכשיל את האדם גם בבחינות אשר אין המדות הרעות שולטות שם, ובסיבות חיצוניות

כמו , צר הרע הרוחני הזהבכל זאת לא ניצלו מי, והנה אף שהיו ישראל בבחינת אדם הראשון קודם החטא 2753 

ואף שעלו למדרגה העליונה ולא נשאר , אצל אדם הראשון עצמו שגם אצלו היתה בחינת יצר הרע מבחוץ 2754 

ובאותה נקודה דקה היה , אך נשארה בהם ממילא גם בחינת מעין יצר הרע, ל"בהם אלא מעין עולם הזה כנ 2755 

 2756 .אם בדק מן הדק צל של חטא, קיים חשש של מעין בעיטה

שמחמת הקירבה עושה , בעיטה בבחינה זו הוא מעין הנהגת האדם שמיקל לעצמו בהיותו אצל אביווגדר  2757 

ולכן מן ההכרח גם , גם מעין החטא של ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, מה שלא יעשה בפני זרים 2758 

כ פחדו מהדבקות בחששם שהיא "וע, כי אין הירא בועט, במדרגה רמה זו לצרף את היראה אל האהבה 2759 

 2760 .על לדרגת יראתםמ

וויתרו , וויתרו על המתנות הגדולות? ומה עשו דור דעה דור מקבלי התורה להשוות את האהבה אל היראה 2761 

על , ט שערי בינה"על מ, על נעקר יצר הרע מלבם, על למדין ולא שכחין, על נתקעו דברי תורה בלבן 2762 

ישיגו יותר את , רבה היתרהשבהתרחקות קצת מהקי, ואמרו דבר אתה עמנו ונשמעה, הדבקות העליונה 2763 

כי , נפל פחד עליהם ובקשו לסוג אחור, ומשום כך איבדו מדרגתם בידים, ´יראת רוממותו וקדושתו ית 2764 

כי בחסרון היראה הראויה ראו סכנת כליה , פן נמות מיתה רוחנית, הרגישו את הסכנה הגדולה שבמצבם 2765 

 2766 .ו"ח

וכי טוב הוא לסרב , טמונים בה פחי היצרכי מי יאמר שאינם , אם גם החלטה כזאת היא קשה מאוד 2767 

, ה"ובאמת כך טען משה רבינו ע? ואולי גם זה לחטא יחשב, במדרגות גדולות ולהוריד את עצמם בידים 2768 

מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי , ה בעצמו בחינת האמת לאמיתה אמר הטיבו אשר דברו"אך הקב 2769 

למען לבסס את הנשאר להם , את כל המדרגות הכי גבוהותולהניח , כדאי היה להם לרדת בידים, כל הימים 2770 

 2771 .במדרגתם בביסוס היראה

כי בלי , הבינו כי כדאי כל זה רק למען הגישה בהתבטלות, הרי שצדקו לגמרי בבורחם מפני סכנת הנפילה 2772 

איך תהיה קבלת ? מה נאמר אנחנו, אין קבלת התורה שלמה, התבטלות אם גם בדבקות שלמה עליונה 2773 

אך ורק בלימוד ? ובמה נתבטל אל התורה? אם לא נקדים לה קצת התבטלות, וטה שלנוהתורה הפע 2774 

 2775 .(11ב עמוד "מכתב מאליהו ח)  .המוסר

 2776 

 2777 מאמר תקכט

 2778 .(ז"י´ כ) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים



החכמה תעיז , קבלהועליו מפורש ב, להודיע חכמתו של משה שהיה עומד ומפייס אותם האלפים והרבבות 2779 

הכי היתה פגיעה בהם , ולמה צריך לפייסן? איזה חכמה היתה כאן, (מכילתא) לחכם מעשרה שליטים 2780 

הוא שולט על , כשאחד הצליח להתעלות ולהיות מבני עליה, אלא יש לבאר כי מושכל ראשון הוא? וממה 2781 

כבר אינו , באווירא דלעילא אז כשהוא כל כך התרגל לחיות, הטבע ומסוגל להתרחק מכל חוקיו והנהגותיו 2782 

 2783 .מבין ומסוגל להכיר שיש עוד אנשים שעודם נמצאים בתוך מערכת המלחמה בינם לבין יצרם

שהוא צריך לעשות , אשר עמל ויגע להתרומם מעל הטבע והרגלי היצר, ויש לפעמים שאיש רוח כזה 2784 

הוא עומד על הגבול שבין ועוד , מאמץ מיוחד בכדי להבין שעוד יתכן בעולם מי שעדיין מצוי בהרגליו 2785 

והאדם המרומם צריך פשוט לירד ממדרגותיו בכדי להיכנס ללב המעונה בסבך שבין אוי לו , הטוב והרע 2786 

 2787 .ולהכיר את בעיותיו מבוכותיו ומצוקותיו הנפשיות, מיוצרו ואוי לו מיצרו

ו ולמעלה אלא מחציו ולמטה איש מחצי? אם אלקים למה איש ואם איש למה אלקים, משה איש האלקים 2788 

שהיה יכול לירד מן , כזו היתה גדולתו וזו היתה חכמתו של משה איש האלקים, (´א ד"ר י"דב) האלקים 2789 

להבין את רגשותיהם ואת מבוכתם , ומתוך עלייתו וקדושתו להסתכל ללבותיהן של ישראל, ההר אל העם 2790 

בהם כח לקבל יותר  מגיד שלא היה, דבר אתה עמנו ונשמעה, יותר´ שאינם מסוגלים לשמוע את קול ה 2791 

 2792 .אלקינו עוד ומתנו´ אם יוספים אנחנו לשמוע את קול ה´ שנא, מעשרת הדברות

כי די להם מה ששמעו , ´הפיוס היה כי אל להם להצטער על שאין הם מסוגלים עוד לשמוע יותר את קול ה 2793 

, קול אלקים חייםומי גוי גדול כמוכם שיש להם הזכות לשמוע , כי גם זו זכות גדולה מאוד, עשרת הדברות 2794 

כי מבלי זה , אין בזה שום עלבון ושום פגיעה, ומה שאין אתם מסוגלים להוסיף לראות ולשמוע עוד יותר 2795 

לנסות אתכם ולעורר , הקולות החזקים הם למטרה אחרת, הגעתם לגבול שבן אדם יכול להשיג ולשמוע 2796 

 2797 וא בכבודו ובעצמו נגלה עליכםשה, שיצא לכם שם באומות, גם כדי לגדל אתכם בעולם, בכם בושה ויראה

 2798 .(מעייני החיים)  .(י"רש)

 2799 

 2800 מאמר תקל

 2801 .(ז"י´ כ) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים

שכיון שהראה לכם גילוי השכינה נכנסה אמונתו , ן לבעבור הרגילכם באמונה בא האלוקים"הרמב´ פי 2802 

הרי דהאמת והאמונה שוכנים בלבו של כל בן , לםולא תפרד נפשכם ממנה לעו, בלבבכם לדבקה בו 2803 

וזכינו , והלא נשמות כולנו עמדו בתחתית ההר, אשר שמע קול אלוקים מדבר במעמד הר סיני, ישראל 2804 

, כ מדוע אין אנו חשים ברורות באמת המחייבת על תכלית מצבנו בעולם הזה"וא, ´כולנו לגילוי שכינתו ית 2805 

 2806 .ובסכנה העצומה אשר טומן לנו היצר

רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים , ק בפרשת ואתחנן"תשובה לזאת מגלה לנו התוה 2807 

ל "והביא מרן המשגיח זצ, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, אשר ראו עיניך 2808 

פילו דור שהרי א, כי כאן בא הכתוב להורונו יסוד בחובות האדם בעולמו, ל"לבאר בשם הסבא מקלם זצ 2809 

עם , ואזניהם שמעו הדברות מפי הגבורה, מקבלי התורה אשר עיניהם ראו פנים בפנים גילוי נבואתו ממש 2810 

 2811 !כל זאת נתחייבו ללמוד את תורה היראה כל ימי חייהם

כי פשיטא הוא שצריך לירא כל , ל מפרש דכל הימים נאמר על אשר ילמדון ולא על ליראה אותי"הסבא זצ 2812 

מסתירים זיוה והדרה , כי חושך הגוף ואופל החומר מאפילים על נשמת האדם? וכל כך למה, הימים 2813 

, כליל תחלוף ותעלם מן הנשמה, ולפיכך אף הראיה הבהירה ביותר כמחזה הנבואה, ומשכחים כל קניניה 2814 

ולכך הצריכם הכתוב לאנשי , אם לא ישוב האדם לחדש ולעורר בלי הרף את ההשגות להן זכתה נפשו 2815 

 2816 .ולקבוע בנפשם את הדברים אשר ראו עיניהם, הנכבד והנורא´ וד כל הימים ליראה את הללמ, אותו הדור

ועל אחת כמה וכמה חובה כפולה ומכופלת עלינו , ועתה צא ולמד מן הדין גודל חיוב לימוד תורת היראה 2817 

 2818 והולכים בטבעם הפשוט, אשר רובם אינם יודעים כלל כי יש לימוד כזה, לחזק לימוד זה בזמן הנוכחי

לעת כזאת מה רבה חובתנו לבקוע מחיצות החומר הסוככים כחומה על יופי , אחוזים ברשתו של היצר 2819 

י התבוננות מתמדת מהו הטוב האמיתי אשר ראוי "ע, ולהבקיע כשחר את אור הנשמה זיוה והדרה, נשמתנו 2820 

 2821 .ומהו הרע האמיתי שינוס ממנו האדם, לבחור בו

שכל האדם והתורה , תראה כי שנים הם בתבונה אחת נבראו וזה, ל בדרך עץ חיים"והם הם דברי הרמח 2822 

והודיענו בזה כי אמת הדבר , ´הלא כל דברי כאש נאם ה (ג"ירמיה כ) על התורה נאמר, המשכלת אותו 2823 

ובהכנסה בנשמה ייכנס אור , שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו כי זו מציאותה למעלה 2824 

ואף גם זאת הנה בדקדוק גדול נמשלה לאש ובהשוואה , הבתים בה כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד 2825 

 2826 .מדוקדקת

אשר בהפיח בה תתפשט , והשלהבת בתוכה כמוסה וסגורה, כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלהיבה 2827 

אך כדי שתתגבר צריך , ה בלב כל בני האדם"והנה החכמה ניתנה מן הקב, ותתלהב ותצא מתרחבת והולכת 2828 



וזאת היא , ואז נעשה ממש כמו האש שכשמנפחים בה מתלהבת, שב בכחשאותו הפה המקיים אותה ינ 2829 

כי אם , הנה על כן חוב הוא מוטל על האדם לשום עצמו להתבונן, הנותנת הבינה ולא הימים או השנים 2830 

ונשאר בחושך בלא ידיעה והולך בדרכי ההבל , אינו מתבונן ומחשב הנה לא תבוא חכמה לבקש אותו 2831 

 2832 .ובאפילה

ולזאת , וד גילוי אור הנשמה וליבוי שלהבת יֿה הכמוסה בלב האדם הוא בכח ההתבוננותנתברר לנו כי ס 2833 

וכן אנו מוצאים ! להתבונן, תמצא במסילת ישרים כי דרך זו היא כמעט עיקר בדרכי קניית כל המעלות 2834 

להפיח בכח מחשבתו רוח קודש , ל הקורא את המחשבה נר ואשר זו היא עבודת האדם"בדברי החובה 2835 

 2836 .וללבות את אש התורה החבויה במעמקי נשמתו, הנרבשלהבת 

יסודי ´ ב מהל"ם פ"מתבאר לנו בדברי הרמב, יסוד זה המלמדנו את הפרק העיקרי בלימוד תורת היראה 2837 

בשעה שיתבונן , והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, האל הנכבד והנורא מצוה לאהבו וליראה אותו, התורה 2838 

מיד הוא אוהב , ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, וליםהאדם במעשיו ובברואיו הנפלאים הגד 2839 

וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע , ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול 2840 

 2841 .ויפחד וידע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעה קלה מעוטה לפני תמים דעות, לאחוריו

ותאווה גדולה לידיעת השם תיכף להתבוננות , ויראת שמים´ הואם כי וודאי רחוקים אנו מהשיג אהבת  2842 

אם אך נדליק את , אולם גם לנו קטני הדעה ניתן לחוש את אור החכמה, במעשיו וברואיו המופלאים 2843 

ואשר רק מחיצת אופל , ברם אין בכח ההתבוננות להועיל אלא לגחלת אשר בוער בה אש! הגחלת ונלהיבה 2844 

אך ישנה גחלת אשר , י מחשבה והתבוננות כראוי"נה בליבוי השלהבת עלזו יש תק, דקיקה סוגרת בעדה 2845 

 2846 .ואילו קליפתה עבה ומחיצתה כברזל, אין בה אלא מעט ניצוצות זערורים

אשר בכוחו להבקיע את ניצוצות אור , כאן דרוש אמצעי נוסף, להלהיב גחלת כזו לא די בהתבוננות גרידא 2847 

, י סוד המעשה ואף שלא לשמה"וזאת ע, ש עולה ומלהבתעד היותם לאש קוד, הנשמה ולהפיח בהם הרוח 2848 

, ד"ה ש"שהרי הלשמה חבוי הוא בתוך השלא לשמה וכדברי הנפח, שכן מתוך שלא לשמה יבוא לשמה 2849 

ודבר זה הוא תיקון השלא לשמה , שלא יתכן שמתוך לימוד שלא לשמה לא יתעורר לפעמים הלשמה 2850 

להעיר ולעורר את כוחות טוהר נשמתו וחכמת לבו  ,וכך בכח מעשה עבודת המצוות יזכה האדם, בכללו 2851 

 2852 .הכמוסה בתוך תוכו

ראוי לך אחי שתבין כי רוב הענין המכוון במצוות שהם , א"ל שער חשבון הנפש כ"כענין זה מבואר בחובה 2853 

מפני שעליהם משען העבודה , הוא להעיר על המצוות אשר תהיינה בלבבות ובמצפונים, בגופים ובאברים 2854 

ולא יתכן לו עד שיפרד , ומפני שהיה זה למעלה מכח האדם, אלוקיך תירא´ ש את ה"ה כמוהם שורש התור 2855 

עד שיקל עליו , ויכריח טבעיו ויקשור תנועותיו ויעבוד הבורא בגופו ובאבריו, מרוב תאותיו הבהמיות 2856 

 2857 .לעמוד בהם

את חובת  י מעשה המצוות לעורר ולהעיר"וזה ע, אף לנו נתנה אפשרות להפיח רוח קודש באש הנשמה 2858 

ז "י פ"וכבר נתבאר לנו ענין זה במס, לקיים מה שנאמר למען ילמדון ליראה אותי כל הימים, הלבבות 2859 

כן מן הזריזות , ואמנם התבונן עוד שכמו שהזריזות היא תולדת ההתלהטות הפנימית, בבארו חלקי הזריזות 2860 

 2861 .יולד ההתלהטות

והחשק והחפץ יתגבר בו , תנועתו הפנימית כן הוא גורם שתבער בו, כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה 2862 

ואמנם כבר ידעת שהנרצה יותר , אך אם יתנהג בכבדות בתנועת אבריו גם תנועת רוחו תשקע ותכבה, וילך 2863 

, ואולם האדם אשר אין החמדה הזאת לוהטת בו כראוי, ש הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה"בעבודת הבוית 2864 

כי התנועה החיצונה מעוררת , ה שתוולד בו החמדה בטבעכדי שימשך מז, עצה טובה היא שיזדרז ברצונו 2865 

 2866 .כ"הפנימית ע

ופנימיותו טומנת , כי האדם אשר גחלת נשמתו אינה לוהטת בו כראוי, ל היסוד האמור"הנה ביאר הרמח 2867 

אשר , גם הוא יוכל להלהיב את אשו ולהבהיק את זוהר נשמתו בכח המעשה החיצוני, רק מעט ניצוצות 2868 

אך ראוי לך אחי שתדע כי התנועה החיצונה חייבת להעשות בד בבד , הלהט הפנימי יגרום להבעיר בו את 2869 

ורק באברים , שכן מעשה המצוות הנעשה בלא שיתוף פנימיות הלב, עם כוחות ההתבוננות והמחשבה 2870 

 2871 .הרי הוא האויב הגדול ביותר, החיצוניים כמצוות אנשים מלומדה

! מאה ברכות גם הן סכנה כשנאמרו בלא שימת לב! כל דבר קדוש הנעשה מן השפה ולחוץ סכנה היא 2872 

מסכנת הסומא המהלך , ובפרט לבני תורה החייבים לסגל לעצמם את דרכי העבודה לצאת מסכנת החושך 2873 

ולהתבונן מהו הטוב האמיתי שידבק בו , מחובתנו לעורר בכח ההתבוננות את כל מעשינו, על שפת הנהר 2874 

 2875 .(שערי ציון)  .הומהו הרע שינוס ממנו וזה סוד ההצלח, האדם

 2876 

 2877 מאמר תקלא

 2878 .(ז"י´ כ) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים



רצה האלקים לנסותכם התשמרו מצותיו כי הוציא מלבכם כל , ן ועל דעתי הוא נסיון ממש"וכתב הרמב 2879 

לו מעוררים לנו ן א"דברי הרמב, ל"ומעתה יראה הישכם אוהבים אותו ואם תחפצו בו ובמצותיו עכ, ספק 2880 

לאחר שפתחו להם כל הרקיעים והראו להם באצבע כי אין עוד , שלאחר כל מעמד הר סיני, הערה נוראה 2881 

אלא אתם בעצמכם בעיניכם , ל אתם ראיתם לא על ידי שליח ולא על ידי סרסור"ועוד אמרו חז, מלבדו 2882 

 2883 .ובמצותיו´ צו בהלאחר כל זה עמדו עדיין בנסיון אם יחפ, ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם

אנו אומרים תמיד כי התורה הקדושה אינה כשאר , נתבונן נא במדרגתם של הכלל ישראל במעמד הר סיני 2884 

, פ שסברותיהן בנויות על יסודות החשבון והמדע"אע, שאר החכמות אף היותר מעולות שבהן, החכמות 2885 

הוא שתיכף בהאתחלתא של  אולם סוד התורה, סוף סוף אינם אלא השערות, ומתאימים על דרכי המופת 2886 

 2887 .הדברים אינם בגדר השערה אלא בגדר ראיה אתה הראת, תורה

אלא עוד קודם דקודם תיכף , שהיה הכל אצלם ברוח הקודש ממש, ל הקדושים"אין כונתנו בזה כלפי חז 2888 

ומכאן מתחילות להתחלק , צריכים להכיר כי אין זה אלא ראיה ממש אתה הראת, באתחלתא של תורה 2889 

וכן בדרגת , ל הקדושים דרגת רוח הקודש שהיא ראיה ממש"עד דרגתם של חז, ד אין שיעורמדרגות ע 2890 

היא , יותר אור ועוד יותר עד דרגת נבואה, רוח הקדש ישנן דרגות רבות עד אין שיעור דרגא על גבי דרגא 2891 

 2892 .כבר בחינה יותר גבוהה של ראיה

ובכל חלק וחלק ישנן מדרגות עד אין , וניםנביאים אחר, נביאים ראשונים, וכן בנבואה גופא יש חילוקים 2893 

, (ט"יבמות מ) ל"ומדרגות נבואה הלזו עדיין אינה אלא אספקלריה שאינה מאירה כמו שאמרו חז, סוף 2894 

והנה , לא כן עבדי משה פה אל פה אדבר בו, ה שהיתה באספקלריה המאירה"למעלה מזה נבואת משרע 2895 

, והרי זהו אספקלריה המאירה, אמכם´ בפנים דבר ה פנים, במדרגה זו היה הכלל ישראל במעמד הר סיני 2896 

 2897 .ה בעצמו"והיו אז כולם נביאים כמשה רבינו ע

, הישכם אוהבים אותו ואם תחפצו בו ובמצותיו? ואם כן צריכים להתבונן איזה מין נסיון שייך במצב כזה 2898 

מקור החטא , חטאהוי ´ הרי לבלתי לאהוב את ה? ולבלתי לחפוץ בו´ ואיך יעשו אחרת לבלתי אהוב את ה 2899 

ואיזה מין חטא , (.´סוטה ג) אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, הלא הוא טעות וחושך 2900 

שבת ) הלא תאוה לא היה שייך בהם שהרי פסקה זוהמתם? וטעות היה שייך במצבם של מעמד הר סיני 2901 

, ם הוא האור היותר גדולהאור אצל, גם ספקות וטעותים לא היה אפשר במצבם, כמלאכים ממש (.ו"קמ 2902 

 2903 ?ואיה מקום הנסיון במצב כזה

הנה מצינו שגם פילוסופים מצד שכלם לבד עמדו על דבר זה שענין החטא אינו , ואגלה לכם סוד גדול בזה 2904 

שפעמים הרי הוא , הלא באמת מן הפליאה היותר גדולה באדם, ואמרו שיש חוטא בהמי וחוטא רשע, פשוט 2905 

כאילו אין הוא בעלים על עצמו , כ הוא עושה"יודע מבין ואינו רוצה ואעפ, אינו רוצה בשום אופן לחטוא 2906 

מזה הכירו גם הם שמלבד חוטא בהמי יש , ובאמת אין הוא בעלים שהרי למרות רצונו הוא עושה, כלל 2907 

 2908 .חוטא רשע

כל אחד קרא לו שם , שבעה שמות יש לו ליצר הרע, (.ב"סוכה נ) ,ל הקדושים למדונו סוד הדבר"אמנם חז 2909 

כשהיצר עדיין במצב של טוב שרק , ה קראו רע"משה קראו ערל והקב, כפי מצב ההפכי ממצבו הוא 2910 

אם , ה"אם אך אינו טוב בלתי תכלית כהטוב של הקב, היינו שגם במצב של טוב ממש, ה קראו רע"הקב 2911 

 2912 .ה קראו רע"על זה כבר נאמר הקב, אך אינו במדרגת כי לעולם חסדו

ו מינשי "אמר דילמא ח, שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו, (.ז"ב ט"ב) ל"ציור לזה ממה שאמרו חז 2913 

מי , ל"ש חז"הנה השטן דאג למצבם של ישראל עד סוף כל הדורות ולשם שמים כמ, לרחמנותא דאברהם 2914 

אף שהוא , ה קראו רע"ל שהקב"ועל טוב כזה כבר אמרו חז, הוא שיוכל להשיג את הטוב שהיה צפון שם 2915 

 2916 .שהוא היפך ממנו יתברך שנאמר בו כי לעולם חסדו מפני, עוד בתכלית הקדושה

, שיש יצר הרע רוחני שהוא מלאך, ל ברוח קדשם"אלא כפי שגילו לנו חז, אין אנו יכולים להבין זאת 2917 

עדיין הוא מצב של טוב ממש מצב של , ומכיון שהוא מלאך הלא פשוט שאין שם שייכות לתאוה וחמדה 2918 

היינו , וצריכים להבין שהוא רק אופן של אפשר להיות, ר הרעושם כבר ישנו כל סוד היצ, קודש קדשים 2919 

, ואינו אלא מצב של אפשר להיות, עכשיו הוא טוב קודש קדשים, מצב כזה שאפשר להתגלגל ממנו רע 2920 

 2921 .ל הוא המסית רק בגדר הסתה ולא יותר"וכמו שקראוהו חז

שני עוד קודם דקודם שאין וסוג , סוד אחד באופן של תאוה וחטא, נמצא שיש שני סוגים של יצר הרע 2922 

ומצב זה הוא כבר , רק מצב שיתכן כניסה ממנו לרע, במצב של כולו טוב בתכלית, שייך לחטא ותאוה כלל 2923 

אלא , אף שהוא קודש קדשים, שלא לסמוך גם על טוב כזה, ועל זה ניתנה כל עבודת האדם ביטול הרע, רע 2924 

 2925 .מצב שלא יהא בו אף כניסה להרע, חטאולבוא לידי מצב שאין אף אפשרות ל, להתעסק בביטול הרע

לא היה שום , וראו את הכל פנים בפנים באספקלריה המאירה, בודאי שבמעמד הר סיני שפסקה זוהמתן 2926 

במצב זה עוד ישנו , אבל במצב זה מתחלת העבודה לבעבור נסות אתכם בא האלקים, שייכות לחטא ותאוה 2927 



אף , אם יסתפקו במצבם זה וישארו על טבעם זה, יוואם תחפצו בו ובמצות´ הישכם אוהבים את ה, נסיון 2928 

 2929 .שהוא טבע קדוש וטהור בתכלית הטוב שאין בו אף שמץ של רע

ואין להם לסמוך על הטוב שלהם על טבעיהם , אבל סוף סוף הרי עדיין יש בו ענין של אפשר להיות 2930 

ב כזה להתעסק צריכים הם גם במצב טו, וחפצים בו ובמצותיו´ ואם המה באמת אוהבי ה, הקדושים 2931 

ואם נשארים בטבעם , להלחם נגד טבעם ולהגיע למצב שלא יהיה אפילו אפשר להיות, בביטול הרע 2932 

והרי זה בחינה שאינם אוהבי , זוהי הוראה שמשלימים עם הטבע שלהם ורוצים בכך, ומסתפקים במצבם 2933 

 2934 .ואינם חפצים בו ובמצותיו´ ה

, כוונת הפסוק על שני סוגי היצר שאמרנו, (´י דברים) ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד 2935 

ששם אין שייך לדבר כלל , זהו מצב של מעמד הר סיני פסקה זוהמתן, ומלתם את ערלת לבבכם´ סוג א 2936 

במצב , וגם על טבע זה אסור לסמוך, והעבודה בסוג השני של היצר שאינו אלא בגדר נטיה, אודות תאוה 2937 

ואם , וזהו וערפכם לא תקשו עוד, בעו לא להשלים עם טבעולהלך נגד ט, זה מתחיל העסק בביטול הרע 2938 

זה הסוד של קשיות , שבע רצון מטבעו, ר קודם החטא מתאים עם טבעו"האדם גם במצב של מדרגת אדה 2939 

 2940 .עורף

ולא יפנו לשמוע דברי , והנה עם קשה עורף הוא וגיד ברזל ערפם, (ב"שמות ל) וזהו מה שכתב הספורנו 2941 

ובחורב הקצפתם ויעיד על , תך קשה עורף כי הנה חזרתם להקציף פעם אחר פעםויעיד על היו, מורה צדק 2942 

בחורב לא היה אומר להשמידכם אלא בשביל שאתם ´ כי אמנם כשהקצפתם את ה, רוע מדת קושי העורף 2943 

כי קושי , כאמרו יתברך ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא הרף ממני ואשמידם, עם קשה עורף 2944 

 2945 .(´ז´ דברים ט) תקות התשובההעורף מסיר את 

אלא משום שהחטא שלהם היה בענין זה של ? ולמה התביעה על קשיות עורף, ולכאורה הלא חטאו בעגל 2946 

זוהי הוראה שהיו משלימים עם הטבע שלהם ורוצים באמת , שנשארו בטבעם ונסמכו עליו, קשה עורף 2947 

 2948 .והרי זה הסוד של קשה עורף, כרצון טבעם

אף על טבעים היותר טובים , פשר ואסור לו לאדם לסמוך על כוחותיו וטבעיושאי א, ומה נורא הדבר 2949 

שהרי הכלל ישראל במצבם של מעמד הר , אלא כל עבודתו הוא להלך נגד הטבע ביטול הטבע, וקדושים 2950 

ז לא היה להם להשאר בטבעם גם "בכ, וטבעם היה קודש קדשים, היה גופם מצוחצח ופסקה זוהמתן, סיני 2951 

ומי הוא שיוכל לפי זה לעשות חשבון , יה להם להתעסק בביטול הרע להלך נגד טבעםבטבע כגון זה ה 2952 

יהיה אף טבע , כל עניניו מתאימים עם הטבע, אדם שסומך ובוטח על הטבע שלו, ממצב זה עד מצבנו אנו 2953 

דעת חכמה ומוסר )  .אדם כזה מופרך הוא לגמרי מבהיל מאוד, טוב אלא שאינו מהלך נגד טבעו 2954 

 2955 .(ה"כ´ ב מא"ח

 2956 

 2957 מאמר תקלב

 2958 .(ז"י´ כ) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים

, יאמר הנה רצה האלקים לנסותכם התשמרו מצותיו כי הוציא מלבכם כל ספק, ועל דעתי הוא נסיון ממש 2959 

ן הפך בזה כל "והנה הרמב, (ן שם"הרמב) ומעתה יראה הישכם אוהבים אותו ואם תחפצו בו ובמצותיו 2960 

אנו מדמים שסיבת חטאיו של אדם הוא משום שאין אמונתו ברורה , מערכת מחשבותינו בתכלית ההיפוך 2961 

כמראה אש אוכלת ´ והיה רואה כבוד ה, הרקיעים´ אבל לו היו פותחים לו לאדם כל ז, והוא אכול ספקות 2962 

והרהור  מבלי שתעלה בו מחשבה, בודאי היה אז האדם צדיק גמור, כמו שראה דור המדבר, בראש ההר 2963 

 2964 .ו"ח´ כל דהו למרות פי כבודו ית

היו עומדים עוד בנסיון גדול , אחרי שהוציא מלבם כל ספק, ן מתבאר שאף אחרי מתן תורה"ומדברי הרמב 2965 

שבעה שמות יש לו  (.ב"סוכה נ) ´בגמ, והוא דבר מבהיל מאוד, לדעת אם יחפצו בו ובמצותיו או לא 2966 

 2967 .ישעיה קראו מכשול, ד קראו טמאדו, משה קראו ערל, ה קראו רע"הקב, ר"ליצה

אין המדובר אודות , ר"ל הקדושים אודות יצה"חייבים אנו לידע שבכל מקום שמדובר בתורה וכן בחז 2968 

כמו , שם זהו הגדרה של העצם מבלי שום לבוש וצורה, א אודות השורש שלו וזה ענין השם"כ, פעולותיו 2969 

שכל אחד ואחד , ר"שבעה שמות יש לו ליצהל כי "וספרו לנו חז, שהדבר הוא ביצירתו מופשט לגמרי 2970 

 2971 .וזהו ענין שם שזה קרא לו כך וזה כך, השתדל להגדיר את עצמותו של היצר בלי תוצאותיו ומעשיו

אבל כולם אינם עצמות הדבר אלא , אמנם כל השמות שקראו לו כולם הם דרגות ובחינות בשמו של היצר 2972 

אבל לא היה ביכולת שום איש , ו ראו את שמושם המורה על תוצאותיו ומעשיו שממעשי, שם התואר 2973 

את מהותו ועצמותו , להכיר את תחילתו של היצר באדם, לרדת עד סוף הדברים, להגדירו בשמו האמיתי 2974 

, הוא ידע סודו של יצר להגדירו בשמו האמיתי, בעצמו יוצרו ובוראו´ ורק הבורא ית, בלבושו הראשון 2975 

 2976 .בשם העצם שלו וקראו רע



ולכאורה הרי אמרו , שחרדו מאוד מקללות שבתורת כהנים, (א"ש ויקרא תרע"ילקו) ´ל הק"מצינו בחז 2977 

ואיך חשדו עצמם להיות בדרגא , יודעים את רבונם ומכוונים למרוד בו, ל על הפסוק ואם לא תשמעו"חז 2978 

ם ומדמי, שהרי אין אנו מבינים כלל דרגא זו של מתכוונים למרוד בו, ומתגלה לנו בזה סוד גדול ונורא? זו 2979 

אבל זוהי טעות שבאמת המצב , ולא היינו מיחסים אותה אפילו אל דורנו, שהיא הדרגא הכי פחותה באדם 2980 

 2981 .חטאיהם הם היו מתכוונים למרוד בו, ל"הוא אך ורק מצבם של הראשונים ז, של מתכוונים למרוד בו

החטא נעשה חוטא בהמי היינו ש, חוטא רשע וחוטא בהמי, הראשונים מחלקים את החטאים לשני סוגים 2982 

מצפה ומיחל אליו והוא חטא הבא מן , והוא שואף בכל נפשו אל החטא שנעשה אצלו תכונה בנפש, טבעו 2983 

אלא , חטאיהם לא היו טבעיים כלל, חטאיהם של הראשונים לא היו ממין חטאים אלה, התאוות ורצונות 2984 

יצירתו טרם שפנה עוד ר בתחילת "זהו המצב של היצה, יודעים את רבונם ומכונים למרוד בו, חוטא רשע 2985 

שם , ה קראו רע"רק בשרשי דשרשין בהמצב של הקב, וטרם שהתלבש באיזה לבוש וקליפה, אנה ואנה 2986 

 2987 .מתכונים למרוד בו יודע אני ואיני רוצה, ישנה כבר שנאה גדולה וכבושה

ד אזי כשהוא עדיין עב, כתלמיד החולק על רבו וכעבד החולק על אדוניו, רבינו נסים היה אומר בוידויו 2988 

ואחר המרידה מתחלת כל השתלשלות החטאים תחת ממשלת , הצעד הראשון היא מרידה חולק על אדוניו 2989 

 2990 .היינו שחטאו היה חטא של מתכונים למרוד בו, רבינו נסים היה מצבו כעבד החולק על אדוניו, החטא

מרידה , של נחשה אתמול היית לדעתי והיום לדעתו "שאמר לו הקב, (ז"ט י"ר י"בר) ל"ר אמרו חז"באדה 2991 

כשהאדם הנהו עדיין כולו תחת ממשלתו , זהו התחלת היצר בתחילת יצירתו, פשוטה איני רוצה בממשלתך 2992 

הכלל ישראל בשעת מתן תורה אחרי , ר קודם החטא שם מתכונים למרוד בו"במצב של אדה, כביכול 2993 

סיון לדעת התשמור אחרי כל זאת היו בנ, ר קודם החטא"שהיו במצבו של אדה, שהוציאו מלבם כל ספק 2994 

 2995 .היינו שלא יהיו מתכונים למרוד בו, מצותיו אם לא

רשעים כל ימיהם , שהראשונים היו קרובים תמיד לתשובה, בזה יבואר לנו מה בין הראשונים לאחרונים 2996 

שהחטא , משום שחטאיהם הם היו רק בבחינה של חוטא רשע, (ה"מובא בשבט מוסר פכ) מלאים חרטות 2997 

וזהו , אלא שנבע מסוד של מתכונים למרוד בו כעבד החולק על אדוניו, בנפש לא נשרש אצלם כתכונה 2998 

נעלה לרקיע ונעשה , שהיו אומרים לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, ל"ענין דור הפלגה שאמרו חז 2999 

 3000 .עמו מלחמה

כשעשו עוד את , ה"כשהיו עוד לגמרי תחת רשותו של הקב, חטאיהם היו מאתחלתא דאתחלתא של היצר 3001 

אבל בדרגא של חוטא בהמי כשהיצר , ולכן היתה דרגתם רשעים מלאים חרטות, עד הראשון מרידההצ 3002 

מעולם לא , כשנעשו טבעים אז אין מתחרטים, כשהחטאים נעשו תכונה בנפש, נתבסס ושורר בכל תקפו 3003 

 3004 .ראינו ארי מתחרט על טרפו

וגבר על , לא טוב תמיד אך האיש המתיצב על דרך, י בשער תשובה מחלק בבחינות התשובה וכתב"הר 3005 

וחפצו , ומכשול עונו ישים נוכח פניו רצה לומר התאוה והיצר, חטאיו דורך בכל יום וכל עת אוהב הרע 3006 

כשכל , איך יתכן בו ענין חרטה, שזהו כבר חוטא בהמי, ומגמתו אשר לא יבצר ממנו כל אשר יזם לעשות 3007 

שהחטאים יפסקו מהיות אצלו , יבת החטאואצלו העיקר הראשון הוא עז, מגמתו להשיג החטא שהוא בטבע 3008 

 3009 .(ה"צ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ואז כשיחדל מהיות חוטא בהמי יוכל להתחרט, טבעים

 3010 

 3011 מאמר תקלג

´ כ) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם 3012 

 3013 .(ז"י

ומסיים לזרזם ביראה ובעבור תהיה יראתו על , אל תיראו קשה להבין כי מתחיל להשקיט את רוחם ואומר 3014 

והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים , ש בחוקותי"ופירשתי על פי המדרש ילקו, פניכם לבלתי תחטאו 3015 

ואמר לו , משל למלך שבא אצל אריסו והיה האריס ההוא מיטמר, אלקיכם´ ואתם תהיו לי לעם אני ה 3016 

, לטייל עם הצדיקים והצדיקים מזדעזעים מפניו´ כך עתיד ה, וצא בךהמלך מה לך שאתה מיטמר הריני כי 3017 

אי לפי שאני כיוצא בכם לא תהא , והמקום אומר להם מה לכם שאתם מזדעזעים מפני הריני כיוצא בכם 3018 

אם אתם מאמינים בדברים האלה , תלמוד לומר והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם? מוראי על פניכם 3019 

 3020 .אלקיכם´ אני ה

נרתע העם לאחוריו כי לא נסה , תחת ההר הבוער באש מכוסה בענן וערפל, ה במעמד הגדול והנוראהנ 3021 

כי לערך , הרם והנישא גבוה מעל גבוה´ כי חשבו איך יכול קרוץ מחומר לעבוד את עבודת ה, באלה 3022 

תם וחשבו כי אך ורק להראות להם את קטנו, גדולתו אשר ראו והכירו עין בעין היו בעיניהם כחגבים 3023 

 3024 .כ נזדעזעו מפניו"וע, ושפלותם לפני האלקים

אין תכלית המעמד הגדול להראות לכם , כי בעבור נסות אתכם בא אלקים, ואמר להם משה כי נהפוך הוא 3025 

שאתם עובדים בשביל , כי אם לישא ולהגביה אתכם לעשות אתכם כיוצא בו כאריס הזה, מה ערככם 3026 



אתם עובדים באמת ובתמים אזי אתם אריסים ושותפים ואם , המטרה היחידה והגבוהה אשר שם לעולמו 3027 

כי אצל האומות , ולא כאומות העולם עם ישראל, אשר רק עבור התורה ברא עולמו, לו במעשה בראשית 3028 

כ אתם תהיו לי "ועי, עובד אלקים´ אבל עם ישראל הוא עם ה, הם נפרדים מאלוהיהם ואין להם שום יחס 3029 

 3030 .יוצא בכם ואתם כביכול כמוניכי הריני כ, לעם פירוש עמי במחיצתי

כי , אבל העבודה הרמה והנשגבה תטע יראה בלבבכם יראה רוממה, ואם תעבדו באמת ובתמים אל תיראו 3031 

ואם , ותהיה היראה הזאת על פניכם לבלתי תחטאו, תלמדו להכיר ולהוקיר ערך עבודתכם וערך עצמכם 3032 

אל תזדעזעו ואל תיראו , תכלית הבריאהאתם מאמינים בדברים האלו כי אתם אריסי ותעבדו עמי להשיג  3033 

, ואין לך מעמד גבוה ונישא מזה, אלקיכם´ כי הרם על כל רמים והנישא על כל נישאים הוא ה, ואל תפחדו 3034 

כי אתם , להרים אתכם ולהנחילכם כסא כבוד, לנסות אתכם בא האלקים להושיבכם עם איתני העולם 3035 

ג זאב צבי הכהן "הרה)  .ל פניכם לבלתי תחטאוואז תהיה יראתו ע, מצוקי ארץ אשר שת עליהם תבל 3036 

 3037 .(ל"זצ

 3038 

 3039 מאמר תקלד

´ כ) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם 3040 

 3041 .(ז"י

וכבר נתקשו , יאמר הנה רצה האלהים לנסותכם התשמרו מצותיו, ן כתב ועל דעתי הוא נסיון ממש"וברמב 3042 

כי אמנם תיכף עם , ולדעתי הענין כפשוטו, שהרי עדיין לא עמדו בכל נסיון, סיון שבכאןהרבה בענין הנ 3043 

ועתה שמעו נא ותדעו עיקרן , כבר באו בכל מיני נסיונות אשר אך באפשרות, המעמד הזה כבר הכל נשלם 3044 

 3045 .של דברים

יותם יודעים וזה בה, הן אמת שהיו יכולים בני אדם להיות זוכים, דעת תבונות´ ל כתב בס"ל ז"הרמח 3046 

ואם היו עושים כן הנה היה , אינו אלא מכלל סוג הרע´ ומבינים שכל מה שהוא הפך מן הדרך אשר צוה ה 3047 

ה להראותו להם "ולא היה צריך הקב, ונמצאו מקרבים להם הישועה, מתגלה עליהם מצד עצמם´ יחודו ית 3048 

 3049 .בדרך קושי הגלות וארכו

ז "והיה לו לחקור בחכמתו ע, באמת חכם גדול היה ר"אמנם אדה, ר עצמו כך קרה לו"הלא תראו אדה 3050 

שכל מה שרואה נגד מה שהודיע לו אינו אלא שקר , וגם כבר היה יודע אמתו של דבר מצד חכמתו, כראוי 3051 

שהרי כבר , אז היה נקרא שהשיג היחוד עליון, והיתה מתחזקת בלבו האמונה הזאת, מדומה מכלל הרע 3052 

 3053 .ראה וציירה מחשבתו מה הוא הרע

והנה אז , ואז חזר וחשב סברות רעות, אדם הראשון נתפתה בתחילה אחר התאוה והתשוקה שלואבל  3054 

כדי , ז שנגזר עליו"והוא דרך קושי העוה, הוצרך להראות לו במופת מה שלא רצה להשיג מצד הידיעה 3055 

וכן הוא לבניו , ולהתברר לו הכל בבת אחת, ס יבוא לידי האמונה שלא רצה לעמוד בה מתחילה"שסו 3056 

 3057 .כ"כי לולי היו רוצים לקבוע ידיעה זאת בנפשותם מצד החכמה היה די ע, כ"ריו גאח

הנה תכלית השלמות והבריאה כולה הוא לבטל את הרע מכל , הדעת תבונות לימד לנו בזה יסוד גדול ונורא 3058 

ואשר על זה התכלית הוא , להכיר ולידע חזק כי כל כולו אינו אלא שקר מדומה ותכלית התרמית, מציאות 3059 

ה "כי שמו הקב, כל החושך והצרות כל הנסיונות והקושיים המרובים, ז"ה את כל העוה"אשר עשה הקב 3060 

ונמצא שהוא מושם בתוך המלחמה החזקה פנים , ´לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו ית 3061 

 3062 .(א"י פ"מס) ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדין הוא יהיה האדם השלם, ואחור

בין , י חכמה"כתב הדעת תבונות כי יכולה היתה להתקיים ע, ל העבודה והמשימה הגדולה הזאתוהנה לכ 3063 

אשר כדי , ולכאורה ענין עצום כזה, מתגלה עליהם מצד עצמם´ ר ובין בניו אחריו היה יחודו ית"אדה 3064 

כל  ואיפה? י חכמה לבד"איך אפשר לתקנו ע, למלאו נצרך לעבור דרך כל הקושיים של שיתא אלפי שנין 3065 

 3066 ?המלחמה החזקה פנים ואחור המוכרחת לזה התקון

גם בעולם ההוא שייך לעבור בו את כל המלחמה החזקה היא , עלינו לומר כי גם חכמה עולם מלא הוא 3067 

י כח "ע, ולהתאבק בה ולנצח אותה לא פחות מאותה המלחמה עצמה אשר בעולם המעשה, מלחמת היצר 3068 

ויעביר לפניו עובדא כזאת איך , אדם במחשבתו בציור כמו חיאם יצייר ה, הציור שהוא כמו עולם השלמות 3069 

הוא הבן חיל , ובמחשבתו הוא מגביר על עצמו וחודל לעשות כל חטא, ל"שהוא מושם בנסיון אשה זרה ר 3070 

 3071 .המנצח באמת את יצרו ושכרו אתו כמו המנצח בפועל בעולם המעשה

ושבאם לאו ישימוהו באש , ז"תו לעם כופין או"איך שעכו, אם יצייר האדם במחשבתו בציור כמו חי 3072 

הוא הקדוש באמת ושכרו אתו כמו , והוא במחשבתו עומד בנסיון ומניח עצמו ליהרג ולא לעבור, לישרף 3073 

וכל , כל מיני הרפתקאות, כל מיני צרות וקושיים! ומי יבוא במחיצתו, ´ממש הנהרג על קדושת שמו ית 3074 

כשיעבירם האדם לנגד עיניו ויצטייר בו , המעשהשרק אפשריים להיות במציאות בעולם , מיני נסיונות 3075 

אותה ממש יפעלו , הנה כל אותה הפעולה שפועלים הם בעולם המעשה, תמונה חיה כאילו בצרתם לו צר 3076 



ויעבור בכל כולם ממש כמו האיש החי , ירגיש ויחוש אותם יכאב וידוה בהם, עליו בעת יציירם במחשבתו 3077 

 3078 .בהם בפועל

וכל מה שהבן חיל מגיע ומתעלה , הנהו כאילו עובר במלחמה, המתנגד לוואם יצייר כאילו לוחם עם  3079 

יגיע ויתעלה בהתאבקו במחשבתו על המתנגד אותו , גם זה המצייר מלחמה במחשבתו, במלחמה בפועל 3080 

וזאת היתה כל משימתו של , הוא סוד הציור הפועל ממש כבעולם המעשה, כהתאבקות בפועל ממש 3081 

אז , וכשהחטיא זאת המטרה, להביא כל התקון בחכמתו דרך ציור המחשבהשהיה יכול והיה צריך , ר"אדה 3082 

כדי , ז שנגזר עליו"והוא דרך קושי העוה, הוצרך להראות לו במופת מה שלא רצה להשיג מצד הידיעה 3083 

 3084 .ס יבוא לידי האמונה שלא רצה לעמוד בה מתחילה"שסו

כיו הרעים ויגמור בכל לבבו כי לא כי יעזוב דר, כותב בעיקר השני עזיבת החטא (א"י´ ת א"שע) י"הר 3085 

עד , בנפשו ויתן חתת אלהים בלבבו בכל עת´ אחרי כן יוסיף בכל יום יראת ה, יוסיף לשוב בדרך הזה עוד 3086 

כי אם יוסיף יעבור לפניו הייצר כפעם בפעם ורבה עליו תאותו כמשפט ´ אשר יהיה נכון לבו בטוח בה 3087 

 3088 .כ"לא יהיה נפתה לבו עליו ע, הראשון

לעקרו מכל , ביטול הרע אשר בקרבו, דעיקרו הוא ביטול החטא, דובר כאן הוא בענין התשובהוהנה המ 3089 

ואיך יפעל , ז עם כל קשייו ונסיונותיו"ואשר לעבודה זו נצרכה כל המלחמה החזקה של העוה, שורש וענף 3090 

 3091 ?כי אם יעבור עליו היצר כפעם בפעם לא יהיה נפתה עליו, זאת עם מחשבותיו בלבבו

כי יכול האדם לעשות כל מלחמת היצר ונסיונותיו גם , רואים כי אמנם כן הוא סוד העניןכ "מכאן ג 3092 

ויסכים ויחליט לעמוד , כי יצייר בעצמו כל המצבים הקשים, אם רק יבוא בהסכמה גמורה, במחשבתו לבד 3093 

בטוח  והאיש הזה נכון לבו, כי אז הוא הבן חיל באמת אשר נצח במלחמה והפיל שונאיו תחתיו, בכל נסיון 3094 

 3095 .כי לא יוסיף לחטוא עוד´ בה

כאשר ישמע מוסר החכמים ויקבל בלבו כל דברי התוכחות ושלא , ל"וז (´י´ ת ב"שע) עוד יותר מבואר 3096 

ומעת אשר קבל כזאת במחשבתו , והנה האיש הזה ברגע קטן יצא מאפלה לאור גדול, יגרע דבר מדבריהם 3097 

ואשריו כי יצדק נפשו בשעה , המצוות והמוסריםקנה לנפשו זכות ושכר על כל , וגמר עליו ככה בלבבו 3098 

אלא , ד לחודש"וכי מיד עשו והלא לא עשו עד י, וילכו ויעשו בני ישראל, (ב"מכילתא י) ל"קלה וכן ארז 3099 

 3100 .כיון שקבלו עליהם לעשות מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו

, יודע עוד כל הדברים בפרטכי גם בקבלה כללית באין , ל לחדש לנו יסוד יותר גדול"י ז"הנה האיר לנו הר 3101 

לקיים עליו להיות עושה ככל אשר יורוהו , וציור מחשבתו עדיין לא נגע בפרטיות הענינים כי אם בכלל 3102 

 3103 .ז עלתה בידו התשובה ואשריו כי צדק נפשו בשעה קלה"עכ, תופשי התורה מן היום ההוא ומעלה

ונראה דאימה ויראה , ש ביראה"ה לקעל הא דפסק הטור ויקראנ, ח"ע או"א בטוש"ח ריש סימן ס"כתב הב 3104 

לקבל עליו עול מלכות שמים להיות נהרג על קידוש , זו היא באופן זה שיכוין בשעה שהוא קורא שמע 3105 

כי אז , ועל זה אמר הכתוב כי עליך הורגנו כל היום, דזהו ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, השם המיוחד 3106 

 3107 .בכוונה זו יקראנה באימה וביראה ברתת ובזיע

, ומקבל עליו ליהרג הרי הוא כאילו ממש נהרג, הנה בציירו את עצמו עובדה של נהרג על קידוש השם 3108 

´ כי זהו ענין היראה להיות במצב עומד לעד חזק וקיים במצותיו ית, ומקיים בזה כי עליך הורגנו כל היום 3109 

ומוסכם , ני הנסיונותכ אם במחשבתו הוא עובר בכל המצבים ובכל מי"יראה זו קונה אדם ג, בלי כל שינוי 3110 

והעומד בנסיון , והריהו ממש כמי שבקע כל נסיון גם בפועל ממש, לו במחשבתו כי יעבוד כל נסיון שהוא 3111 

 3112 !כי עתה יודעים כי ירא אלהים הוא, הוא הירא באמת

כי אמנם ודאי שבמתן תורה היה שם לבעבור , עתה מבואר היטב הכתוב אשר עמדנו עליו בראשית דברינו 3113 

במעמד הגדול והנורא הזה באו כל ישראל בברית הקבלה להם ולזרעם , כל התורה כולהנסות על  3114 

ציירו לעצמם כל מיני , במחשבתם העבירו להם קיום כל התורה בכל המצבים וכל הקושיים, אחריהם 3115 

היא היראה שהעלו על פניהם , ובכולם עמדו שלמים וחזקים כצורים, נסיונות הבאים ומתרחשים בעולם 3116 

 3117 .כי כבר באו בכל נסיון ממש כבפועל, או לעולםלבלתי יחט

תמיד לחשוב ולבחון עצמו , כי הוא כולו מיוסד בעבודת הציור, עכשיו מה גדול ונורא סוד לימוד המוסר 3118 

והרי ביארנו כאן בארוכה , לצייר ולבטל במחשבתו כל התיעובים והשיקוצים, איך יעמוד במצב זה או אחר 3119 

בציוריו במחשבתו כמו בפועל ממש ואשרי המחזיק , ת עד ביטול הרעאיך שאדם יכול לזכות לכל התכלי 3120 

 3121 .(דעת תורה)  .במוסר

 3122 

 3123 מאמר תקלה

´ כ) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם 3124 

 3125 .(ז"י



מביאה לידי יראת  לבלתי תחטאו מלמד שהבושה, תניא בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה´ איתא בגמ 3126 

, אחרים אומרים כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא, מכאן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישן, חטא 3127 

נדרים ) ש שם כי משם ירשו הבושת"וברא, ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני 3128 

 3129 .(א"ע´ כ

ש "וכמ, הכי גדולות תכלית כל התורה כולה יראת שמים הלא זאת מהמדרגות, הנה רואים כאן יסוד גדול 3130 

והדבר קצת מתמיה הנה , ל זו בושה"ז אמרו חז"וע, א שואל מעמך כי אם ליראה"ועתה ישראל מה ה 3131 

בושה פשוטה שמתבייש על , אבל איך זה מעמידין אותה בסמוך ליראה, בושה גם כי מדה טובה היא 3132 

מרו כי מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו וגם א? לכאורה איזו דרגה גדולה היא זאת, חסרונותיו 3133 

 3134 ?עד כדי דרגה גדולה כזאת העמידו את מדת הבושה, כי משם ירשו הבושת? ולמה, אבותיו על הר סיני

סוד הדבר הוא כי ! ולכל אלה הגיעו במעמד הר סיני! אבל סוד הדבר הוא כי אמנם יראה ובושה אחת הן 3135 

במעמד של , מצבו של אדם הראשון קודם החטא, (.ו"שבת קמ) במעמד הר סיני במצב של פסקה זוהמתן 3136 

, (י שם"רש) פתח להם שבעה רקיעים וראו בחוש שהוא יחידי, הוא האלהים´ אתה הראת לדעת כי ה 3137 

דוקא אז נשארו מבוישים עם , ´דוקא במצב הכי רם ונשא כשראו כל גדלותו ית! ומשם יצאו מבוישים 3138 

 3139 .מצבם הם

כי אם מצב של , במצב של פסקה זוהמתם הרי לא היה להם עוד כל חטא ,הדברים מבהילים על הרעיון 3140 

והנה גם עם מצב כזה , מצב שיתכן להם להיות בחטא, ר קודם החטא"כמו מצבו של אדה, חלות חטא לבד 3141 

מבוישים עם מצב גופם , להשאר מבוישים בתכלית מבוישים עם עצמם, כבר די להשאר בבושת פנים 3142 

כי אחרי הגיעם לדרגתם בהר סיני משם דייקא , וזהו הענין משם ירשו הבושת ,שעדיין נשארו מחוברים לו 3143 

 3144 !נחלו הבושה לעולם

וגם בסכנת נפשות גם אז צעוק , אדם היודע את עצמו לא יצא לשוק כשהוא ערום ואפילו שריפה תלהטהו 3145 

בהר סיני , ריהולא ישכח אף רגע מגופו כי מתבייש להראותו ערום וע, יצעק כי יתנו לו סדין לכסות ערותו 3146 

והכרה זו ובושת זו קנו בעצמם ובנפשם ולא ! ואיך לא יתבוששו, ראו ערות עצמם ראו חולשתם ושפלותם 3147 

בידוע , הוא כמי שיוצא לשוק עירום ועריה ולא יתבושש, עד כי מי שאין לו בושת פנים, יסור מהם לעולם 3148 

 3149 .שלא עמדו אבותיו על הר סיני

כענין שנאמר בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי , עיקר השישי הבושהה, (א"כ´ ת א"שע) כתב רבינו יונה 3150 

וענין ההכלמה ההרגשה , ת"והמדרגה העליונה בזה שיכלם האדם על עונותיו מלפני השי, חרפת נעורי 3151 

הנה דרגות דרגות לבושה עד דרגת השתנות זיו פניו , כ"ש כסתה כלמה פני ע"כמ, בבושה והשתנת זיו פניו 3152 

 3153 .היא הדרגה העליונה

כי מי יאמר , תיכף עם תחילתו של האדם לא יפסוק מלהתבייש, זו הבושה´ בל גם ראשית חכמה יראת הא 3154 

האדם מתבייש מפני עצמו בראותו כל חסרונותיו אף אם זולתו לא , זכיתי לבבי ועיקר הבושה היא בלב 3155 

תבייש עליהם הוא הנושאם והוא המ, והוא מאמר הנביא בושתי ונכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי, ידעם כלל 3156 

 3157 .ואין זולתו יודע על מה

, אנחנו מתביישים בשביל הזולת, הבושה שאנחנו מורגלים בה אינה המדה הקדושה שנחלנו מהר סיני 3158 

כי מתבייש לעשות שום , בושה זו היא מתכלית הגאוה, בושה זו אינה מהכרת גודל חולשתינו וסכלותינו 3159 

ד מלפתוח פיו לפני אנשים פן יכשל בכל שהוא ויהיה ופעמים אף יפח, דבר פן ואולי יעדר כבודו מזולתו 3160 

העושה דבר , (7ב"ברכות י) ל"עליה אמרו חז, הבושה האמיתית היא תכלית הקדושה, סכל בעיני אחרים 3161 

 3162 .ומתבייש ממנו מוחלין לו על כל עונותיו

דרגת היא , מתבייש הוא על חולשותיו ושפלותיו, בעל הבושה הקדושה מתבייש הוא עם גופו ועם עצמו 3163 

ש הבושה מביאה לידי יראת "כמ, והיא המביאה את האדם לתכליתו, הבושה היא דרגת היראה אחת הן 3164 

 3165 .(דעת תורה)  .שהיא דרגה גבוהה עוד יותר מיראת שמים שלא במהרה הוא חוטא, החטא

 3166 

 3167 מאמר תקלו

 3168 .(ז"י´ כ) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים

בודאי , מפני מה נעשה כל המעמד הגדול והנשגב הזה, ד מאתנו מה מטרת מעמד הר סיניהנה לו ישאל אח 3169 

זה אמת אבל התורה מגלה לנו פרטים , ה על הר סיני לתת לעמו תורה ומצוות"תהיה תשובתו כי ירד הקב 3170 

 3171 .ואפשר שדברים אלו הם העיקר, כל ההתגלות הגדולה בהר סיני´ שבעבורם עשה ה, נוספים

אתכם להודיע ערך ´ כי זה אשר ראיתם היה שכשינסה ה, ם"שם שהביא דברי הרמבן "וראה ברמב 3172 

לא תמעד אשוריכם לעולם מדרך האמת , וישלח לכם נביא שקר שירצה לסתור מה ששמעתם, אמונתכם 3173 

כדי , ואם כן יאמר בעבור שיוכל לנסות אתכם לעתיד בא האלקים עתה, כי כבר ראיתם האמת בעיניכם 3174 

 3175 .כל נסיוןשתהיו עומדים לו ב



ם "ותחילה עלינו לראות ולהבין בדברי הרמב, ם תכלית נוספת במעמד הר סיני"נמצינו למדין בדברי הרמב 3176 

, אלקים אתכם להודיע ערך אמונתכם´ וכלשונו לכשינסה ה, שהנסיונות הכרחים הם לאדם, יסוד גדול 3177 

ולהוכיח מהי מדת  ומבלעדי הנסיונות אין אפשרות לברר, שהנסיון הכרחי לדעת ערך אמונת האדם 3178 

כללו של דבר האדם לא נברא אלא לקיים , (´מסילת ישרים א) ל בריש ספרו"ש הרמח"וכמ, אמונתו 3179 

 3180 .מצוות ולעמוד בנסיון

עשרה נסיונות , י הנסיונות"ותחילת בנינו של עם ישראל היה ע, העמידה בנסיונות הכרחית לבנין האדם 3181 

יסוד זה אינו , הם אבינו בנסיונות נוצר כלל ישראלכיון שעמד אבר, נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם 3182 

איננו מבינים פשר , בעת שקורה לנו עיכובים וביטולים המונעים מאתנו עבודתנו הרוחנית, ידוע לנו כלל 3183 

לו היינו מודעים לכך נקל היה לנו להתגבר , כי הכל נסיונות עבורנו לדעת מה באמת מצבנו הרוחני, הדבר 3184 

 3185 .צדיק יבחן´ ומפורש בכתוב ה, בריאהז ביודענו שזו מטרת ה"ע

כדי שנוכל להתגבר על הנסיונות שיהיה לנו , ה מעמד הר סיני והראה לנו אמונה חושית"ז נתן הקב"וע 3186 

י שנזכור מעמד הר סיני נוכל להתמודד עם הנסיונות "וע, בעת שיבוא נביא שקר להטעותנו מדרך האמת 3187 

וזכרת את כל הדרך אשר , בעים שנה היה בעבור זהוכן איתא בקרא שכל מהלך ישראל במדבר אר, הללו 3188 

א  למען ענתך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצותיו אם ל, אלוקיך זה ארבעים שנה´ הוליכך ה 3189 

 3190 .(´דברים ח)

חייבים אנו לידע עד היכן מגיע כוחו , ומכיון שנתבאר שמעמד הר סיני ניתן לנו כדי שנוכל לעמוד בנסיון 3191 

, שבעבורם ניתן לנו מעמד הר סיני, נסיונות מחויבים אנו להתמודד ולהתגבר עליהםובאיזה , של נסיון 3192 

 3193 .בחטא העגל שהיה נסיון קשה מאוד לעמוד בו, ה מיד לאחר מתן תורה"והראה לנו זאת הקב

י "וראה ברש, רואים שטועים אנו בהבנת חטא העגל, ל"ובאמת כאשר מתבוננים היטב בפרשה ובדברי חז 3194 

שסבורים היו שאותו היום , ה מן ההר"מטעות בני ישראל בחשבון ירידת משרע שתחילת החטא נבע 3195 

ובאמת יום זה לא היה מן החשבון ולכן ירד , ז בתמוז"כ חשבו שירד משה בי"וע, שעלה משה מן החשבון 3196 

והראה חשך ואפילה וערבוביא לומר , ובאותו יום בא השטן וערבב את העולם, משה רק ביום שלאחריו 3197 

 3198 .אם כמין דמות משה שנושאים אותו ברקיע השמיםוהר, מת משה

נצייר זאת לעצמנו שאנו נמצאים במצב שבו עומדים מליוני אנשים במדבר מקום נחש שרף ועקרב שאין  3199 

ומתרחשת ערבוביא וחושך בעולם ורואים דמותו , ופתאום אבד המנהיג המוליכם באותו מדבר, בו מים 3200 

באים הערב רב , ובאותו מצב של יאוש וספקות, ות וחששותהרי בודאי שיתעורר לנו ספק, מוטלת בארון 3201 

 3202 .ה"שהיו רבים מאוד ומבקשים מנהיג חדש במקומו של משה רבינו ע

אלא הם כוונו לקבל השפעה מן , שהעגל לא היה עבודה זרה, ]ן אבן עזרא כוזרי"רמב[ומובא במפרשים  3203 

ואילו כלל , ה רק רצון הערב רבואף כל זה הי, י אמצעי של עגל כנגד דמות שור שבמרכבה"השמים ע 3204 

ולאחר עשותם העגל ראו שיש , וכל חטאתם היתה שהרי נצטוו לא לעשות כל תמונה, ישראל רק לא מיחו 3205 

 3206 .בו רוח חיים וכדאיתא וירא אהרן ראה שיש בו רוח חיים והצליח מעשה שטן

כי , חרון אף לדורותנענשו בני ישראל ונגרם , כ של נסיונות"ועל חטא זה פגם דק מן הדק במצב קשה כ 3207 

ואפילו ראיית עגל חי היוצא , לאחר מעמד הר סיני צריכה אמונתנו להיות מוצקה כל כך ששום נסיון 3208 

ז מלמדנו לידע ולהבין עד "וכ, לא תעורר אפילו איזה תנועה קלה של הרהור וספק כלל, מהכבשן מרקד 3209 

 3210 .ותוכמה מחויבים אנו לעמוד ולהתחזק כנגד הנסיונ, היכן מגיע הנסיון

נכון חטא העגל חטאו בני , אף ממעשי הרשעים וחטאתם צריך לצאת כבוד שמים, וגם רשע ליום רעה 3211 

, המגלה לנו ומלמדנו עד היכן נסיונות האדם, אולם מחטא העגל יוצא כבוד שמים, ישראל ונענשו עבור זה 3212 

מעשה שיצא , עליות מחטא שנענשים "ולכן יכול לעשות השי, ה כל יכול ואין בפניו שום מניעה"כי הקב 3213 

 3214 .ממנו כבוד שמים

, (ו"שמות ט) עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו´ ויורהו ה´ ויצעק אל ה 3215 

ושוב , ן ורבותינו אמרו שהיה העץ מר והוא נס בתוך נס כענין המלח שנתן אלישע במים"וכתב הרמב 3216 

, הכוונה בגשמיות עולם הזה, ממתיק המר במר ה שהוא"שהורהו ולמדהו דרכו של הקב, מצאתי בילמדנו 3217 

 3218 .ה ממתיק ומרפא את המר במר וממכה עצמה מתקן רטיה"שהקב

שעל ידי חטא העגל הורנו , ומהחטא עצמו יוצא כבוד שמים, ת ממתיק מר במר"אף ברוחניות הנהגת השי 3219 

תשמע אל דברי  לא, ואף כשיבוא נביא השקר ונתן אליך אות או מופת, ה ללמוד מהותו של נסיון"הקב 3220 

דברים ) אלוקיכם בכל לבבכם´ אלוקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה´ כי מנסה ה, הנביא ההוא 3221 

 3222 .ה לאחר מעמד הר סיני"וזו היתה תביעת הקב, ז נלמד מחטא העגל"וכ, (ג"י

ע פ נקב"ויוהכ, וכל אפשרות קיום כלל ישראל רק מכח יום הכפורים, יום הכפורים הוא יום סליחה וכפרה 3223 

נמצא דחטא העגל היה סיבה , ה על עון חטא העגל"כיום סליחה מכח חטא העגל שבו כיפר הקב 3224 

 3225 .והיינו נמי על דרך זה שהוא ממתיק מר במר וממכה עצמה מתקן רטיה, להיווצרותו של יום הכפורים



רו וכל בחירתם של שבט לוי נעשה מכח חטא העגל בזה שאמ, מחטא העגל נוצרו ענינים גדולים וחשובים 3226 

שהרי הסיבה , נלמד ממנו דעה לשנות את כל מהלך וארחות חיינו, לו נדע ונבין היטב יסוד זה, אלי´ מי לה 3227 

ולכן , ולעשות כפי רצונם ומחשבתם´ לחטאת בני אדם מפני שסבורים כי בידם לעבור על רצון ה 3228 

יתברך מוכרח  וכל שעלתה בדעתו, ´שלעולם אין אפשרות לעבור רצון ה, מחובתינו לשנן היטב ולהבין 3229 

 3230 .להתקיים

ורק הרשע יענש עבור חטאתו אבל באמת לא שינה כלל ולא עבר על , נעשים´ אף החטאים נמי ברצון ה 3231 

אין , (ז"ירמיה י) והיינו דנאמר בקרא עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל, רצונו 3232 

יח ומתעשר מכל מקום רצונו יתברך לא ואף שדומה בעיניו שמרו, שום אפשרות לשנות רצונו יתברך 3233 

 3234  .ורק הרשע יענש עבור חטאתו שסבר שיש בידו כח ואפשרות לעבור על רצונו יתברך, ישתנה

 3235 .(ה"אור יחזקאל ח)

 3236 

 3237 מאמר תקלז

 3238 .(ז"י´ כ) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים

נכנסה אמונתו , שכיון שהראה לכם גילוי השכינה, ן לבעבור הרגילכם באמונה בא האלוקים"וביאר הרמב 3239 

הרי כי נצטווינו בזכירת מעמד הר סיני משום , בלבבכם לדבקה בו ולא תפרד נפשכם ממנה לעולם 3240 

, י החקירה השכלית"מדוע לבסס אמונתנו על ידי מעמד הר סיני ולא ע, אמנם צריכים ביאור, אמונתו 3241 

 3242 .שהיא היתה נחלת אמונת אבותינו

הגיע כל אחד מהם בכח עצמו , יצחק אבינו ויעקב אבינו, ים אברהם אבינו ראש המאמיניםהאבות הקדוש 3243 

אותה הודיעו , בכוחות נפשם עמדו האבות על החקירה השכלית עד שבאו לכלל האמונה, למעלת האמונה 3244 

וזהו שאומרים , ולזאת מצינו שנתייחד שמו יתברך על כל אחד מהם בנפרד, ופירסמו בקרב כל הארץ 3245 

 3246 .(ר וישב"מד)ב  אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקאלקי 

נשתרשה בבניהם אחריהם והיתה להם , אמונה זו באה מכח החקירה השכלית אשר היתה נחלת אבותינו 3247 

הורידו בידם מגילות שהיו משתעשעין , וכן כשירדו בני ישראל מצרימה, למשען בהיותם בארץ לא להם 3248 

וכך נשמרה אמונת אבות העולם האמונה השכלית , (ו"ילקוט רמז קע) ה גואלם"בהם משבת לשבת שהקב 3249 

, אמונה שנחקקה בליבותם לעולם, עד שהעיד עליהם הבורא כי מאמינים בני מאמינים הם, בלבבות הבנים 3250 

 3251 .אם כן צריכים אנו להבין מהו המיוחד שבחיוב אמונתנו מכח זכירת מעמד מתן תורה

, ילוי הנבואה שהיא הראיה האמיתית ביותרי ג"ה כי כלל ישראל ישיגו את האמונה ע"אלא רצה הקב 3252 

כמבואר ענין הנבואה בדרך , בבירור החזק ביותר והמורגשת במדת האפשרות הגדולה בלא שום ספק כלל 3253 

מבין ומשכיל , ש בטבעו של האדם שיהיה מתלמד"הנה חקק הבורא ית, וזה לשונו (ג"פ´ ג) ל"להרמח´ ה 3254 

 3255 .ה לפניו יתבונן וידרוש את שאינו מתגלהוממה שמתגל, בהשקיפו על הנמצאים ובחינותיהם

, אמנם עוד גזר שתמצא לו השכלה מעולה מזו מאוד והיא ההשכלה הנשפעת, וזהו דרך ההשכלה הטבעית 3256 

אמנם למעלה מכל זה יש מעלה אחרת , וענין זה נקרא רוח הקודש, ש"והיינו שיושפע לו שפע ממנו ית 3257 

באופן שירגיש , ש ויתדבק בו דבקות ממש"ית וענינה שיגיע האדם ויתקשר בבורא, והיא הנבואה 3258 

 3259 .ההתדבקות וישיג מה שהוא מתדבק בו

באשר במעמד זה זכה כלל ישראל להכיר , כי מעמד הר סיני ישמש כיסוד האמונה´ לפיכך גזר הבורא ית 3260 

ן הנה אנכי בא "ש הרמב"גילוי אשר נקבע בנפשם לעד ולעולמי עולמים וכמ, את בוראו בגילוי הנבואה 3261 

ויהיו ´ ל בעבור ישמע דבר ה"ר, (ט"שמות י) בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולםאליך  3262 

 3263 .וגם בך יאמינו לנצח בכל הדורות, הם עצמם נביאים בדברי לא כאמונה מפי אחרים

שאם היו דברי תורה , תועלת מצות זכירת מעמד הר סיני גדולה מאוד, (´ט´ דברים ד) ן"וכן מבואר ברמב 3264 

אבל עתה שבעינינו , אם יקום בקרבנו נביא שיצוה ההפך אין בידינו להכחישו, לינו מפי משה בלבדבאים א 3265 

ומזה הטעם אמרו חכמים המסתפק בנבואה לא עמדו רגלי אבותיו , כ"כ יודעים אנו בשקרותו ע"ראינו א 3266 

אשר אינו , רךבהיות כי בזה המעמד זכו כל קהל ישראל למראה הנבואה ולגילוי אמיתותו יתב, על הר סיני 3267 

ולכך המסתפק בנבואה יורה כי אין לו שייכות לאותו מחזה הנבואה לו זכו אבותינו , מותיר מקום להסתפק 3268 

 3269 .בהר סיני

, ה"בסיבת חיובנו להאמין לנבואת מרע, ח מיסודי התורה"ם פ"וכבר נתבאר ענין זה בארוכה בדברי הרמב 3270 

שאפשר , מאמין על פי האותות יש בלבו דופישה, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה 3271 

ה כל "כך מרע, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם, שיעשה האות בלט וכישוף 3272 

 3273 .ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני ואינו צריך לעשות להם אות

ידע  ,ל ושמעו לקולך"וא, ה בתחלת נבואתו בעת שנתן לו האותות לעשותן במצרים"ל הקב"וזהו שא 3274 

עד שהודיעו , והיה נשמט מלילך ואמר והן לא יאמינו לי, ה שהמאמין על פי האותות יש בלבבו דופי"מרע 3275 



ואחר שיצאו ויעמדו על ההר הזה יסתלק הרהור , ה שאלו האותות אינן אלא עד שיצאו ממצרים"הקב 3276 

 3277 .שמהרהרין אחריך

ואנו יודעין , רבינו אין שומעין לו לפיכך אם עמד הנביא ועשה אותות ומופתים להכחיש נבואתו של משה 3278 

אלא , כדי שנעריך אותות זה לאותות זה, ה אינה על האותות"לפי שנבואת מרע, שאותן האותות כשוף הן 3279 

ד לעדים שהעידו לאדם על דבר שראה בעיניו "הא למה, בעינינו ראינוה ובאזנינו שמענוה כמו ששמע הוא 3280 

 3281 .ודאי שהן עדי שקרשאינו שומע להן אלא יודע ב, שאינו כמו שראה

יתגנב לבבנו איזהו צל של ספק ואף , הוא שנתבאר כי במופת שיעשה נביא שקר מול מופת נביא אמת 3282 

אבל הראיה של ממש במראות הנבואה לא תותיר אחריה מקום כלשהו להרהר ולחשוב , הרהור בעלמא 3283 

אזנינו הוד קולו יתברך  באשר שם ראו עינינו ושמעו, ולזאת נקבע מעמד הר סיני כעמוד אמונתנו, אולי 3284 

 3285 .מתוך הענן ודברות קדשו מלהבות אש

, וכל האמת הזו אשר היתה נחלת העומדים בתחתית ההר, לראיה זו זוכה כל יהודי עד סוף כל הדורות 3286 

ומסירת , י זכרון המעמד"אלא שצריך להגיע אל אמת זו ע, שוכנת בלבו של כל אשר בשם ישראל יכונה 3287 

ועל זה באה האזהרה השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים , הקבלה הנמשכת כראיית העין 3288 

 3289 .בחורב´ א´ והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה, אשר ראו עיניך

הרחיב לבאר כי מעמד , ם שלא מנה במנין המצוות שלו מצוה זו של זכירת מעמד הר סיני"אמנם אף הרמב 3290 

וכך אנו קוראים , תיה שעליו מושתתים יסודות ועיקרי אמונתנובהיותו אבן הש, הר סיני מתיחד ביותר 3291 

וגם הזהירנו , ה לזכרו תמיד"כמו כן זכרו מעמד הר סיני שציוונו הקב, בדבריו כפי שכתב באגרת תימן 3292 

, ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והידורו, כדי שיגדלו על תלמודו, מלשכוח אותו וצונו ללמד אותו לבנינו 3293 

 3294 .והטענה המביאה לידי אמת, ונה סובבת עליושהוא עמוד שהאמ

וכן לא יהיה , שהעיד עליו מבחר כל העדים שלא היה כמוהו, ודעו שהדבר הגדול הזה שנראה במציאות 3295 

ודבר זה היה , ושתראה כבודו עין בעין, ה"והוא שתשמע אומה אחת בכללה דבור הקב, אחריו כמוהו 3296 

לנו על ידו האמת כדי להעמיד רגלינו לבל ימעדו ויגיע , שתתחזק האמונה חיזוק שלא ישנהו משנה 3297 

 3298 .אשורינו

שכן מדור דור נמסר לנו את אשר , ויש בידי האדם להגיע לידי קבלה זו של מעמד הר סיני גם בדורנו אנו 3299 

אך כדי שיכנסו הדברים ללבנו חייבים אנו , אשר חיו את המעמד הנורא והנשגב הזה, מסרו הדור ההוא 3300 

 3301 .(שערי ציון)  ואז יהיו עינינו ולבנו שם כל הימים ותגבר כח אמונתנו ,ליתן מחשבה והתבוננות

 3302 

 3303 מאמר תקלח

´ שמות כ) אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו 3304 

 3305 .(ז"י

כי זה אשר , כי אמר להם אל תיראו, והרב אמר במורה הנבוכים, ל"ם וז"ן מביא דברי הרמב"הרמב 3306 

א אתכם להודיע ערך אמונתכם וישלח לכם נביא שקר שירצה לסתור מה "איתם היה שכשינסה הר 3307 

ואם כן יאמר בעבור , כי כבר ראיתם האמת בעיניכם, לא תמעד אשוריכם לעולם מדרך האמת, ששמעתם 3308 

 3309 .כ"שיוכל לנסות אתכם לעתיד בא האלקים עתה כדי שתהיו עומדים לו בכל נסיון ע

וכל , למען יהיה אור וזה הכל, תמיד מבינים כי צורך האור הוא האור לעצמו, רארואים מכאן חידוש נו 3310 

כיתרון האור מן , (´קהלת ב) י החושך נכיר טובת האור כענין"שע, החושך כל צרכו הוא רק למען האור 3311 

וצרכו של האור , כל העיקר הנהו החושך, אבל עכשיו אנו שומעים להיפך, על ידי החושך —החושך  3312 

והודות לאור עוברים כל , כי לולא האור לא היתה כל אפשרות לעבור דרך עביות החושך, ךלמען החוש 3313 

 3314 .מחשכים

לא , לולא קדם האור לולא ראינו הכל בהיר, בריאת היום למען הלילה, העיקר הוא הלילה והיום טפל לו 3315 

הגדולים  כל מעמד הר סיני כל האורות, היינו יכולים בשום אופן לשום לדרך פעמינו באופל הלילה 3316 

 3317 !הוא החושך שיבוא אחרי כן לבעבור נסות, היו כאמצעיים למטרה להתכלית, והנוראים שנתגלו אז

ואנשים בה מעט אלו , עיר קטנה זה הגוף, עיר קטנה ואנשים בה מעט, (´קהלת ט)ב  על הכתו´ איתא בגמ 3318 

מלט את העיר בחכמתו ומצא בה איש מסכן וחכם ו, ובא אליה מלך גדול וסיבב אותה זה יצר הרע, אברים 3319 

 3320 כ"דבשעת יצר הרע לית דמידכר ליה ליצר טוב ע, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, זה יצר טוב

 3321 .(ב"ב ע"נדרים ל)

באין כל , כסהו החושך ויעטהו באופל, וסבב אותו מכל צדדיו, הנה מקודם בא אליו מלך גדול זה יצר הרע 3322 

אלא פתאום באה ישועה , וכרגע והיה אובד תקוה, של אורחור וסדק כל דהו לבקוע בו אף כל שהוא נצוץ  3323 

והנה נתקרר , ויצא מאפילה לאור גדול והנה הוא תם ושלם, לו בביאת האיש המסכן אשר מלט את העיר 3324 

ואדם לא זכר , עכשיו בקורת אחרת עליו, שוב הוא באפילה, במהלך המלחמה נחלש ושוב בא חושך, בדרך 3325 



הזמן הקודם עת ראה והבין וידע הכל , ותו על לא זכר את הזמן הבהירעכשיו תובעים א, את המסכן ההוא 3326 

 3327 ?במה אתה נבוך ונכשל? ומה כאן נשתנה לך, על מתכונתו

על שלא משיג דרך נכון ומסודר בכל , אדם המושם בחושך אין עליו כל כך טענה על שלא מתפרץ ועולה 3328 

ב הוא על עמוד שהוא אדם ועל אדם חוש, סוף כל סוף הלא בחושך הוא והחושך כל כך חזק, מבוכותיו 3329 

המרובים המאיר ´ ולולא חסדי ה? סובר הוא שכן האמת לאמיתו ללא כל פירכות ואיך ימלט, שהוא עמוד 3330 

בעצמו , ו אובד בחשכו"היה אדם ח, לולא הארה העילאית הקודמת, לאדם מפעם לפעם באיזו הארה שהיא 3331 

 3332 .אין לו כל אפשרות להצליח לבקוע אור

, הלא הראו לך הכל על הסדר הנכון, הלא פעם היה לך אור! ולא זכר את המסכן ההוא התביעה היא רק 3333 

הלא זאת ורק זאת , לעבור בה כל דרכי החושך הבאים, ולמה אינך משתמש ומנצל את ההארה הקודמת 3334 

ולבסוף יסוד זה , והיה לו זכרו למשיב נפש לכוון על נכון פעמיך, היתה כל מטרת האור שזכית לו מקודם 3335 

 3336 ?ומה תקות אנוש! ואדם לא זכר את המסכן ההוא, שוכח אתה

, ז כראוי"והיה לו לחקור בחכמתו ע, ר חכם גדול היה"כי אדה, (דעת תבונות) ל"ל ז"זה אשר כתב הרמח 3337 

ואם היה , שכל מה שרואה נגד אינו אלא שקר מדומה, וגם כבר היה יודע אמתתו של דבר מצד חכמתו 3338 

הלא מקודם ידע , ר"הנה כי זה עיקר הטענה על אדה, ש"ר עי"יצה עומד באמונתו ולא היה מתפתה אחר 3339 

וחכמתו לא ידעה אמתתו של דבר מצד גודל , אחר כך נתאפלו לו הדברים, אמתתו של דבר מצד החכמה 3340 

כי אז היה די בזה לבטל כל , אולם לו היה עומד באמונתו הקודמת, ר"האפילה שמוטל בה על ידי היצה 3341 

 3342 .עמד על אמונתו הקודמת ועל כן נפל בפחת לא, אבל הוא לא זכר, הרע

אשר רק הודות לזה בכוחו של הכלל ישראל לסבול כל הצרות והיסורים , הוא סוד הענין של מתן תורה 3343 

אחרי אתה הראית לדעת כי נפתחו להם שבעה , כי אחרי שפעם ידעו האמת על בוריו, בתוככי החושך 3344 

ואחר כן , הנה הם עומדים באמונתם כי מקודם היה אור, ואין עוד מלבדו´ הוא הא´ וידעו כי ה, רקיעים 3345 

ובקרני האור הקודמים אנו תמיד אוחזים והיא , וכל החושך הנהו רק לזמן עובר, שקעה החמה ועוד תזרח 3346 

 3347 .קיומנו ודאי

להתאחז בהאורות , כזכירת יציאת מצרים זכירת השבת ועוד, והוא ענין כל הזכירות הנאמרים בתורה 3348 

אותו , ומזה לימוד כללי עד כמה צריך האדם לייקר רגע אור שזכה לו פעם בחייו, םהקודמים שזכינו לה 3349 

יזכור וידע כי ברגע האור הלא אמנם , האור צריך לשמש לעבור בו כל חשכות המזדמנים לאדם למרבה 3350 

, ועכשיו הנה רק החושך הוא שכסהו נתון בו רק לרגע ולנסיון, הכל היה בהיר לפניו בתכלית הסדר 3351 

כי אם באמונתו יעמוד כי אז יצליח , ודם שהשיג בהזמנים הבהירים שלו ישמרם לזכרם תמידוהאמת הק 3352 

 3353 .וחיה

ואחר כך הוא מוריד , מקודם הוא נותן את האור, יוצר אור ובורא חושך, ה"היא הנהגתו הקדושה של הקב 3354 

כי , ח לעולםכולו חושך לא מני, לא עזבנו כליל בחושך´ וברחמיו המרובים לבל ידח ממנו נדח ה, חושך 3355 

מקדים את האור אתו , כי על כן מקדים הוא רחמים לרוגז? מכולו חושך איך אדם יתעלה ואיך יפלט 3356 

ושוב לכסות העולם ביותר , וכשהאפילה מתגברת משכין שוב אור יותר גדול, להשתמש בכל האפילה 3357 

 3358 .חושך וכן חוזר חלילה

כי ? אור הנשמה חשובה וגבוהה, דולה בגוף עכור וחשוך כזה את האור הכי ג"הוא הטעם ששלח הקב 3359 

כי לעבור , ועם אור כזה ובעמל גדול ויגיעה רבה הלואי ויעפיל ויעבור, לולא זה האור היו נטבעים באפילה 3360 

ה מנסה אלא הצדיקים כי דוקא "ואין הקב, היא תפלתנו ואל תביאנו לידי נסיון, דרכי החושך לא בנקל הוא 3361 

 3362 .צדיקים יטפסו ויעלו

הנה הוא טוב רק מפני שבהאור ישתמשו , זירת הכתוב של וירא אלקים את האור כי טובכ ענין ג"וזה ג 3363 

במה שהשכין בקרבי , אמרה נפשי´ חלקי ה, כי רק הודות להאור הקודם חיים בחושך, לעבור דרך החושך 3364 

כי טוב לגבר כי ישא עול , בזה חיתה נפשי בכל החושך והוא אמנם התכלית, ממעל´ זה האור חלק ה 3365 

 3366 .(´איכה ג) ובנעורי

לי ברור כי אחרי הפרדם מכתלי הישיבה זה , לפעמים מגיעים לי מכתבים מאלה אשר מכבר יצאו מישיבה 3367 

ז "ועכ, כבר אבדו אותו הרגש החם והטעם הגדול מחיי הישיבה ומחיי התורה ששכנו בהם מקודם, זמן רב 3368 

י אז היה להם טעם חיים בתורה וכ, כותבים לי כי עוד זוכרים כי פעם בחייהם עת היותם בכותלי הישיבה 3369 

 3370 .טעם חיים בתפילה

אין הדברים מליצות , וזה אשר מקשר את כולם אל הישיבה, זכירה זו נותנת להם גם עכשיו חיות ברוחם 3371 

יודעים עתה נכון כי מקודם , מרחוק הם זוכרים ביותר את הישיבה, ´זה אמת לאמיתו מרחוק נראה ה 3372 

זיוו האור , עים כי מקודם היה אור להם וזה אשר נושא אותם היוםיוד, הרגישו בכל הדברים טעם של חיים 3373 

 3374 .(דעת תורה)  !הקודם מחיה אותם ומקיימם

 3375 



 3376 מאמר תקלט

 3377 .(ז"י´ כ) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים

חירו של ערך הוא ענין מוגדר המתבטא במ, אין לך דבר בעולם שאין לו ערך, עולמנו הוא עולם הערכים 3378 

גם למלאכתו של האדם יש ערך המתבטא בשכר , כל אומן וכל סוחר מקבל כסף תמורת סחורתו, הדבר 3379 

במה מתבטא , אך אי אפשר לבטאו בתשלום כספי, בודאי גם לרוחניות וקדושה יש ערך, שמשלמים עבורה 3380 

 3381 .בכבוד שרוחשים לו? הערך

ובכל זאת החומרה שלה , ובים ואיסוריםכבוד הוא היצירה של הנהגה מכובדת שכמעט אינה נתפסת בחי 3382 

האוכל , (7קדושין מ) כי האוכל בשוק דומה לכלב ופסול לעדות מפני שאינו מקפיד על כבוד עצמו, ברורה 3383 

הרי עדינות נפשית יוצרת , אבל אין לו עדינות הנפש וזהו פסול ממש, בשוק אינו עובר על שום איסור 3384 

, הוי אומר ידיעת האדם שמקנן בקרבו צלם אלקים קדוש? ומהו מקור עדינות זאת, הנהגה של נכבדות 3385 

להכירו וליראה מפניו ולמשול בגוף ובכל , שהבורא נפח באפו נשמת חיים וחכמת לב וטובת שכל 3386 

 3387 .ידיעה והכרה זאת מעוררת עדינות בנפש, תולדותיו

נחזי , (´ב אבות) וממתנה נחליאל ומנחליאל במות´ שנא, ל אומרים כי העוסק בתורה הרי זה מתעלה"חז 3388 

אך אם אינו משתנה בכל התנהגותו , השכל מתחדד ידיעותיו מתרחבות? אנן מהו מקום ההתעלות הזאת 3389 

שראינו אדם גדול בתורה שבאמת , ץ"ועל כגון זה כתב החסיד יעב, בעקבות תורתו עדיין אין זו התעלות 3390 

 3391 ?אם כן איה מקום ההתעלות באדם, (א"כ´ אבות ג) אינו חכם אלא יודע תורה

כל הנהגתו מבטאת , אם העוסק בתורה מתעלה באמת, ה כי מקום זה היא עדינות הנפש"נראה בזה בעה 3392 

, ק היא דקות"וכל ענינה של תוה, הוא דק על דק עד אין נבדק´ הבורא ית, עדינות ואצילות רוח וזה פשוט 3393 

והיא , יניוולכן הקרוב באמת לבורא ולתורה מתעלה בהרגשה דקה בכל ענ, הררים תלויים בחוט השערה 3394 

הוא , מי שאין לו עדינות נפש אין לו הכלי שבו יוכל לקבל אמיתת התורה, יוצרת הנהגה של נכבדות 3395 

 3396 .ו מעליה אף שיוכל להיות יודע תורה"מופקע ח

, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, ע"אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר 3397 

תנא כולם מתו , והם העמידו תורה, ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם"והיה העולם שמם עד שבא ר 3398 

ישיבה של עשרים וארבע אלף תלמידים נחרבה מפני שלא נהגו כבוד זה , (7ב"יבמות ס) מפסח ועד עצרת 3399 

, אם אין עדינות אין גם עליה של אמת, המכובד מכבד גם אחרים, כבוד היא המידה של עדינות בנפש, לזה 3400 

 3401 !עקיבא הגדול שבגדולים´ אף שרבם היה ר, למידים אלה ובקטנות נשארוקטנות היתה בת

ההארה שהאירה , ל קבעו זאת במפורש כוונתם לרמז שהזמן גרם"כשחז, אסון זה אירע מפסח ועד עצרת 3402 

כל מה שאירע אז מתעורר , לישראל בעת יציאת מצרים ובעת מתן תורה חוזרת על עצמה מדי שנה בשנה 3403 

בחצות לילה של יציאת מצרים נתגלה הצלם הקדוש של האדם מישראל בכל , זמןתמיד שוב באותו פרק  3404 

אף כיון שטעמו כבר את טעם הגדלות של , למחרת נעלם גילוי זה וחזרו לקטנות הקודמת, שיעור קומתו 3405 

 3406 .התאמצו בעבודתם לזכות אליו שוב, הצלם הקדוש בשלמותו

ח "ביום המ, המעלות שהתורה נקנית בהןכי בימים אלה קנו כל יום אחת מ, ע כתב"ז מקלם נ"הרש 3407 

ובזה זכו שוב לגילוי הצלם , ט עשו חזרה על כולן ביחד"וביום המ, ח המעלות"השלימו את קנין כל מ 3408 

 3409 .ובזה נתעלו עוד בתוספת מעלה עצומה, וכך ניגשו לקבלת התורה, הקדוש ביום החמשים

מאירה , עצמו כאילו הוא יצא ממצריםהזוכה בליל הסדר לראות , סדר זה חוזר על עצמו מדי שנה בשנה 3410 

שבעת השבועות , מ והיא נעלמת אחר כך"גם לו הארה מעין זו שהאירה לכלל ישראל בחצות לילה של יצי 3411 

זוכה , והמתאמץ בזה בעבודתו בשבועות אלה, של ספירת העומר הם זמן העבודה להגיע שוב אל הארה זו 3412 

 3413 .אליה שוב לקראת מתן תורתנו

אך אדם , ראל שיש לו חוש בגדלות אמיתית ומשתדל להתרומם מעל הקטנות שלוכל זה הוא באדם מיש 3414 

, ו מההליכה לקראת מתן תורה"הוא משולל ח, שאין לו לא השגה ולא חפץ בגדלות וכולו אומר קטנות 3415 

מתאמצים או לא מתאמצים להגיע לשיעור הקומה , במובן זה הרי הזמן שבין פסח ועצרת הוא זמן של דין 3416 

 3417 ?ם מישראלהאמיתי של אד

מי שאינו , זהו הסימן המובהק לקטנות חוסר עדינות וחוסר חשיבות, ע לא נהגו כבוד זה לזה"תלמידי ר 3418 

, בזה נחרץ משפטם של כל עשרים וארבע אלף למות, מכבד מופקע הוא גם מנכבדות וחשיבות על עצמו 3419 

ודוקא בזה , ת של כבודהרגשה בדקות וכיסופין לרוממות זוהי המשמעו, ודוקא בזמן זה בין פסח לעצרת 3420 

שהיא מציאות של הררים התלויים בחוט , על הדקות שבתורה כבר רמזנו לעיל, יש לגשת לקבלת התורה 3421 

אך היכן מצינו שהתורה מביאה גם לידי , וזאת היא ההערה שבתורה המביאה לידי זהירות, השערה 3422 

 3423 ?רוממות

ה לומר לישראל ואתם "ת הקדים הקבלפני ההתגלו, י לפני עשרת הדברות ואחריהן"בוא וראה דברי רש 3424 

י כהנים שרים כמה דאת אמר ובני דוד כהנים "וכתב רש, (יתרו רביעי) תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש 3425 



י לבעבור נסות אתכם לגדל "רש, ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים, היו 3426 

נסות לשון הרמה וגדולה כמו הרימו נס , גלה עליכםשיצא לכם שם באומות שהוא בכבודו נ, אתכם בעולם 3427 

 3428 .וכנס על הגבעה שהוא זקוף, ארים נסי

ה בא לגדל ולרומם את הכלל "והקב, י שכל יחיד ויחיד יהיה גדול בבחינת שר בעולם"ברורה דעתו של רש 3429 

שחטאו אלא , וכן היה שזכו לחרות מהאומות וממלאך המות, רוממות זאת היא שיעור קומה עילאי, ישראל 3430 

 3431 .בעגל ואיבדו שיעור קומתם זה

אין לך בן חורין אלא מי , הניגש אליה גם הוא מתרומם בלי גבול, מעין רוממות זו נמצא גם היום בתורה 3432 

, העבודה בזה להיות מכובד בעצמו ולכבד את התורה, וכל העוסק בתורה הרי זה מתעלה, שעוסק בתורה 3433 

סלסול הוא בכל מיני הידור וכבוד הן במחשבה הן , (´משלי ד) סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה 3434 

לכן יש לחזק את , אין לך פחיתות כבוד התורה גדול מזה שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, במעשה 3435 

 3436 .(ב"עלי שור ח)  .הלימוד ביותר בימים אלה שבין פסח ושבועות

 3437 

 3438 מאמר תקמ

´ כ) ראתו על פניכם לבלתי תחטאוויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם ובעבור תהיה י 3439 

 3440 .(ז"י

מיכן , לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא, תניא ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה 3441 

ומי שאין לו , אחרים אומרים כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא, אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישן 3442 

שלא עמדו אבותיו על , ש שם"הרא´ ובפי, (´נדרים כ) יניבושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר ס 3443 

ש ועתה "וכמ, יראת שמים הלא זאת תכלית התורה כולה, ולכאורה זה תמוה, הר סיני משם ירשו הבושת 3444 

איזו תכונה באדם , ובושה הלא זאת מהדברים הקטנים, אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה´ ישראל מה ה 3445 

 3446 ?ם כי יראה רמת הדרגות זו הבושהומעתה איך אומרי, ששייך רק לגוף

רצה לומר , יראתו על פניכם זו הבושה, עד כי יראה אינה בלי גוף, רואים אנו מזה כי סוד הגוף נורא מאוד 3447 

ובאם לאו , זאת היא היראה באמת, אם מהלך היראה הוא עד הבושה, שבאם יש נגיעה של היראה עם הגוף 3448 

כי זהו סוד ! יראה כזאת אינה ולא כלום, ה נוגעת אל הגוףאם היראה אינ, אם היראה אינה באה עד הבושה 3449 

 3450 !הגוף שבלעדו אין כל

והנה מצאנו כדברינו בזוהר , והנה חשבנו כי דברינו הינם מן החידושים אשר יראנו לאומרם בפומבי 3451 

הגידה לי ´ הנה בזוהר חדש שיר השירים על הפ, ל"אדיר במרום וז´ ל בהקדמה לס"ל ז"מביאו הרמח 3452 

למנדע ליה ´ הידיעה הב, חכמתא דאצטריך ליה לבר נש למנדע לאסתכלא ברזא דמרא, ישאהבה נפש 3453 

וזאת הראשונה היא ידיעת סוד הגוף , כאן מתחילות הידיעות העיקריות הבאות אחר ידיעות האלו, לגופיה 3454 

ורם להיותו הוא לבדו הג, ולפי האמת אליו מגיעים כל הדברים, הזה בכל צורתו ואבריו וכל עניני הנהגתו 3455 

 3456 .כ"שהרי אפילו לנשמה אין בחירה זולתו ע, הבחירה

, וסוד הבחירה הוא האהבה והחפץ והרצון, סוד כל הענין הוא הבחירה, הרי לנו מפורש ככל אשר דברנו 3457 

יתכן להיות יראת שמים של חכמות והכרות מי , גם הנשמה לגוף היא צריכה, וזאת אין בעולם זולת הגוף 3458 

יראתו על פניכם זו הבושה , המרכזית של יראה הנה דוקא אם נוגעת עם הגוףהנקודה , יודע מה והכל אין 3459 

 3460 !דוקא

כובד ראש וקלות ראש צריכים להבין זה , (7´ברכות ל) אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש 3461 

אף שהאדם מלא חכמה והכרה , אם הראש כבד עליו או קל עליו צריך לשרות כבדות על האברים, בפשוטו 3462 

אולם אם הגיע , התפלה לא תתקבל כי בגוף לא נגעה כלום, עדיין אין עומדין להתפלל, ןבלי כל גרעו 3463 

כי אם גוף אין כאן כלום , הגיע כבר לידי אברי הגוף רק אז עומדין להתפלל, המצב עד לכדי כובד ראש 3464 

 3465 .אין כאן

חשיבות של  נבין היטב, שהגוף ודאי לא פחות הוא מן הנשמה הקדושה, כשמבינים ככה גדולתו של הגוף 3466 

כי , הלא בשכל אנו מבינים היטב מה נטיה כל דהוא של שכל עושה תהפוכות, כל תנועה ותנועה של הגוף 3467 

שהוא , ולפי דברינו בגודל רוממותו של הגוף, הפעולה שעושה נגיעה כל דהו, השוחד יעור עיני חכמים 3468 

ודאי עושה , היא של הגוףכ על אחת כמה וכמה כי תנועה ונטיה כל ש"א, המעמיד ומקיים כל העולמות 3469 

 3470 .מהפכות עצומות

 3471 וכשמת אומרים עליו, מתקשים להבין מה זה ענין של כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו

הנה פשוט כי קביעות מקום הוא סוד גדול , ולפי דברינו בסוד הפעולה מתנועה ונטיה של גוף, (7ברכות ו) 3472 

כמה מהפכות , החילוק בין קביעת מקום לאי קביעות מקום אין לנו ידיעה בנוראות, ואין ערוך לפעולתה 3473 

בעינינו הלא זה מהדברים הכי פחותי , עושה הענין אשר היום יושב במקום אחד ולמחרתו במקום אחר 3474 

 3475 .ערך



לו ידע האדם מה רושם עושה זיז כל דהו של , אבל זה יוצא מאשר אין לנו כל הערכה וידיעה במעשה הגוף 3476 

ענין אל , כי אז ודאי יבין ענין אלקי אברהם בעזרו, גוף ומה זה קביעות של גוףומה זה מקום של , הגוף 3477 

אם מדברינו יצא לנו למעשה גם זה לבד להיות עוסקים באיזו מדה , (ט"בראשית י) המקום אשר עמד שם 3478 

 3479 .(דעת תורה)  !לעשות ענין בקביעות מקום לשמור על נטיות הגוף דיינו, שהיא

 3480 

 3481 מאמר תקמא

 3482 .(ב"כ´ שמות כ) ם תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללהואם מזבח אבני

ואני אומר כי , ש אבנים שלמות תבנה לא תניף עליהם ברזל"לאסור בהם נגיעת הברזל כמ, ן"ל הרמב"וז 3483 

והנה עשיו אשר שנאו , והוא המחריב את העולם ולכן נקרא כך, טעם המצוה בעבור היות הברזל חרב 3484 

 3485 .שאמר לו ועל חרבך תחיה, ש החרבהשם הוא היור

שהיא , כמו התולעת הנקראת פיאווקע, החורבן והשממה והארס היא חיי עשו הרשע´ פי, על חרבך תחיה 3486 

וכמו , עד שלבסוף תמיתנה דם המחלה שמצצה, מתאמצת למוץ דם הארסי והמחלה כי תמצא בם מתיקות 3487 

ובהסתלק הקדושה אז יתלבש , לשונו שםזה ´ ל בשער א"שמבואר בשער הקדושה לרבינו חיים ויטאל ז 3488 

והרי זה כמו הפיאווקע בדם המחלה והארס , ש"ונמצא האבר ניזון מלחם טמא מגואל יעו, רוח הטומאה 3489 

 3490 .כן ממש מתיקות החטא, היא תמיתנה אחרי מצצה, שמצצה מהמתיקות שמצאה שם לפי שעה

, לבסוף יקיאנו וימיתנו כי ארס הואהיא חיי עשו הרשע עד ש, מהחרבן והשממה תחיה´ וזהו ועל חרבך פי 3491 

כי החטאים הם חייו עד יקיאנו וימיתנו , וכענין שכתב התומר דבורה על שעיר המשתלח לשרו של עשו 3492 

ולכן רשעים ´ ש בשער הק"כמ, ומה נורא מאד לכל אדם שלא יזון מלחם טמא ומגואל וימיתנו, לבסוף 3493 

 3494 .קי ממקום קדוש יבואוויראה ליזון מקדושה מלחם זך ונ, בחייהם קרוים מתים

כי במאדים ובמזלות הדם והחרב יצליחו ובהם , והחרב הוא כחו בשמים ובארץ, ל"ן ז"נחזור ללשון הרמב 3495 

וכן בבית העולמים לא נעשה כלי , ומפני זה לא היה במשכן ברזל´ ולכן לא יובא בית ה, תראה גבורתו 3496 

והנה שלמה הוסיף במצוה שלא נשמע , בזרכי השחיטה אינה עבודה והרי היא כשרה , ברזל מלבד הסכינים 3497 

 3498 .כל כלי ברזל בבית בהבנותו

אשר גם , אף לסתות ולהכין אבן במזבח, ה גזר וריחק שלא יובא בביתו שום ברזל המחריב"והנה הקב 3499 

ויש לנו להבין מה חטא , ה מביתו"ז גם לסתות אבני מזבח רחקו הקב"ועכ, המזבח אינו רק מקום לקרבן 3500 

והברזל ודאי היה רצונו לעשות בו שלום , א רק כחומר ביד היוצר להחריב ולרצוחאשר הו, חטא הברזל 3501 

 3502 .ה"בעולם כידוע מאבני יעקב אע

עד , כי מטבע האדם לשאת שנאה וקנאה וכעס, ה לגלות כמה שנאוי בעיניו חסרון כללי"אלא רצה הקב 3503 

ראה איש את רעהו שאלמלא מו, ל הדואגים לתקנת העולם הזהירונו להתפלל בשלומה של מלכות"שחז 3504 

ואלמלא מוראה של מלכות כמה וכמה חללים יפלו בכל עיר , הרי כי טבע האדם רע על זולתו, חיים בלעו 3505 

י נסתבבה "אבל גם הסיבה אשר ע, ה להראות כי לא לבד הרצח והחורבן שנאוי לפניו"ורצה הקב, ועיר 3506 

 3507 .´נאוי בעיניו יתאבל להעיר לאדם מחסרון כללי כמה הוא ש, הרעה אף שהוא לא כוון לכך

אם , ו הדברים הנוראים האלה"והתעוררו להתחזק שלא ישובו ריקם ח, ומעתה אחי ורעי שמעו נא לי 3508 

כ "עם כל זאת נתרחק כ, ורק כחומר ביד היוצר, הברזל אשר הוא דומם בעלמא לא דעת ולא תבונה לו 3509 

כי חרבך , א דבר הכתובז מקרא מל"עכ, מקדושה עד שגם לסתת בו המזבח אשר הוא רק כלי שרת לקרבן 3510 

 3511 .בנגיעה בעלמא פוסל המזבח, הנפת עליה ותחללה

ובוחר לעצמו בעצת לבו הרע להתנהג בחסרון כללי כמו , האדם אשר לו דעת ותבונה ובחירה בידו 3512 

והוא חסרון כללי , חלק ממעל´ ברוב רחמיו ית´ ופונה מישוב השכלי אשר חלק לו ה, הבהילות והטרדות 3513 

 3514 ה"ל כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"כאמז, ק על ישוב הדעתנגד התורה הבנויה ר

 3515 .(´סוטה ה)

בשביל רשעי ארץ שהם עושים בו רצח נגד , כ מעבודת הקודש"והנה באמת חסתי על הברזל שנתרחק כ 3516 

יפה ונהניתי מזה ו, כ"כי זה עילוי לברזל כי ממנו יש לעולם לימוד כ, ויפה אמר לי בזה אחי יקירי, רצונו 3517 

כ למה דברה "וא, וכתבו הראשונים אזהרה מזה ללשון הרע, כיון כענין שמצינו זכור את אשר עשה למרים 3518 

כן בזה אין זה פסק , כ כי בשביל הלימוד אין זה לשון הרע אלא לשון טוב"אע, ר על מרים"תורה לשה 3519 

 3520 ?זל מה חטאבר´ ונהניתי שלא יהיה נראה לנו כפלא על מעשי השם ית, לברזל אבל עילוי לברזל

ו בעולם שכולו טוב וכולו ארוך מכל דבר "שלא להתרחק ח, ומעתה אחי ורעי נטכס עצות ותחבולות 3521 

ל "ואז, ו כך הוא אנה אנו באים"ואם ח, ואין בעולם העליון מזון לחם טמא ומגואל, ל"שבקדושה רח 3522 

, הורה התורה מגינה עליוומי שיש לו תורה ט, ה הופך פניו ומצירי גיהנם שולטין בו כי מי יגן עליו"הקב 3523 

חכמה )  .הרחמן יעזרנו שנהיה הגונים ליתן חלקנו בתורתו? ו תורתו אינה תורה מי יגן"אבל אם ח 3524 

 3525 .(א"י´ א מא"ומוסר ח



 3526 

 3527 מאמר תקמב

 3528 .(ב"כ´ שמות כ) ואם מזבח אבנים לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה

אין זה בדין , ברזל נברא לקצר ימיו של אדםוה, י הא למדת שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם"וברש 3529 

דם רב שפכת ומלחמות , לאמר´ ויהי עלי דבר ד (ב"א כ"דה)ב  אמר הכתו, כ"שיונף המקצר על המאריך ע 3530 

 3531 .גדולות עשית לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת

גם כל , בזהולא מצאנו שום תביעה עליו , והנה בכל שפיכות הדמים שחשבו לדוד לא היה שום חטא כלל 3532 

מיד , שהיה אומר לחכמי ישראל פשטו ידיכם בגדוד, (7´ברכות ג) ´ש בגמ"כמ´ י ה"מלחמותיו היו עפ 3533 

ומה הרעש שמשום כך כדאי לבטל , ש"יועצין באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומים עי 3534 

ה "ואין הקב, אלקי´ לה ש אני היה עם לבבי לבנות בית"כמ, ´ה לבנות בית לה"ההשתוקקות של דוד המע 3535 

 3536 .כי דם רב שפכת ומלחמות גדולות עשית, נותן לו תאות לבו

? מפני מה, ה את הבית נמצא חסר מקדושתו"שאם יבנה דוד המע! רואים אנו מכאן מהו קדושת המקדש 3537 

וגם לא דוד בעצמו יבנה את הבית , י סנהדרין ואורים ותומים"מפני שדוד שפך דם שהותר לשפכו עפ 3538 

, ה לדוד אתה לא תבנה בית לשמי"ז אומר לו הקב"ובכ, אלא ישכור פועלים ויצוה לבנותו, שבידיו ממ 3539 

 3540 .והרי זה נורא להמתבונן עד כמה מגיע פעולת אדם ובכמה לא יזיזוה ממקומה

ומשים אבן על אבן ושורה על , צא וחשוב איך אדם עומד ומכוין כל הכוונות הראויות לבנות המקדש 3541 

, ה"י דוד המלך ע"אבל הוא נצטוה לבנות ע, שם קדושת המקום וקדושת המקדשל, שורה באהבה וקדושה 3542 

הכל בכתב מיד , והבית נגמר בכל פרטיו בדקדוק גדול, ודוד בעצמו יושב בביתו ועוסק בשירות ותשבחות 3543 

ומי , ולא עליו נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ז אין השכינה שרויה בתוכו"ובכ, עלי השכיל´ ה 3544 

 3545 .המלך מעכב דוד? מעכב

? כ למה"וכ, בזה שהוא ציוה לבנות הבית הוא מעכב את השכינה מלבוא אל תוך הבית? במה הוא מעכב 3546 

י ציוויו של איש מלחמות ששפך "כלומר אין השכינה שורה בבנין כזה שנבנה עפ, מפני ששפך דם הרבה 3547 

כיון שהמזבח נברא  מ"מ, י סנהדרין ואורים ותומים"ואף כי היה ברשות ובהיתר גמור עפ, דם הרבה 3548 

וכמו , כ אינו בדין שיונף המקצר על המאריך"א, להאריך ימיו של אדם ודוד קיצר ימים של אנשים הרבה 3549 

 3550 .לא תניף עליהם ברזל

והתם ודאי , אין קטיגור נעשה סניגור, (.ט"ברכות נ) ל כהא דאמרינן"אמנם עצם פירושו של אינו בדין צ 3551 

לא יועיל בדבריו כלום ואין מי , כל טענותיו וילמד סניגוריא אם הקטיגור יהפוך´ שאפי, הכי פירושו 3552 

כך פירושו של אינו בדין שיונף המקצר על , שאינו יכול להיות סניגור בשום ענין ואופן, שישמע לו 3553 

שוב לא יוכל להיות בו במזבח הסגולה , כי אם המזבח יבנה בברזל שנברא לקצר ימיו של אדם, המאריך 3554 

 3555 .ומקרא מלא הוא כי חרבך הנפת עליה ותחללה, אדם הנפלאה להאריך ימיו של

כלומר אם הנפת ברזל הרי כאילו הנפת עליהם , ואם יניף עליהם ברזל הרי זה מחלל הקדושה לשון חלל 3556 

ה ששפך הרבה "שאינו בדין שדוד המע, ה"וכן הוא בנידון שלפנינו בדוד המע, חרב והרגת את הקדושה 3557 

כלומר אין תכונת המקדש והמזבח יכול לפעול , ל להעשות סניגורכי אין קטיגור יכו, דמים יבנה הבית 3558 

 3559 !כיון שהוא עסק בקיצור ימיו של אדם, כראוי לו להאריך ימיו של אדם אם יבנה על ידי דוד

, אם האינו בדין הזה של לא תבנה בית לשמי שהוא אין קטיגור נעשה סניגור, ו"מעתה יש לנו ללמוד ק 3560 

ו אם יעשה אדם "ק, שנעשו ברשות סנהדרין ואורים ותומים כך, ה"נאמר על מעשים של דוד המלך ע 3561 

ו "ו בן בנו של ק"וק, ולא שאל באורים ותומים, ו ולא נמלך בסנהדרין"הדיוט מעשה של שפיכות דם ח 3562 

 3563 .לשפוך דם נקי וצדיק

, ש בסוגיא"ועוד גרוע עי, כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים, (7ח"מ נ"ב) ל"וכבר אחז 3564 

צווח  (´ישעיה א)ב  והכתו, והרי תפלה עבודה היא במקום קרבן, כ רוחץ ידיו ועומד להתפלל"ואח 3565 

הרי זה , בפרט בעבירה נוראה זאת של הלבנת פנים, ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם ידיכם דמים מלאו 3566 

 3567 ?איך קטיגור יעשה סניגור, ממש אותו הפה ששפך דמו של חבירו

טוב , (.ב"קידושין פ) ל"וכבר אמרו המפרשים טעם במה שאחז! ול כח המעשהואכן יש ללמוד מכאן מה גד 3568 

פ שהיא לרפאות בני אדם שזוהי כוונת טוב וחסד להצלת "כי עבודת הרופא אע, שברופאים לגיהנם 3569 

פ מדה טובה "ועכ, מתדבק בו מה ממדת אכזריות, מ כיון שבמעשה מכאיב ומחתך בשר בני אדם"מ, נפשות 3570 

 3571 .(אור יהל)  .(.א"סוטה י) ות חמש מאות פעמיםמרובה ממדת פורעני

 3572 

 3573 מאמר תקמג

 3574 .(ב"כ´ שמות כ) ואם מזבח אבנים לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה



אין זה בדין שיונף , והברזל נברא לקצר ימיו של אדם, י שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם"וברש 3575 

וה בעבור היות הברזל חרב והוא המחריב ן כתב ואני אומר כי טעם המצ"וברמב, המקצר על המאריך 3576 

הנפת , כי בהניפך עליהם ברזל לעשותו כן, וזה טעם הכתוב לא תבנה אתהן גזית, העולם לכך נקרא כך 3577 

וכן בבית עולמים לא , ומפני זה לא היה במשכן ברזל, עליה חרבך המרצח ומרבה חללים וחללת אותם 3578 

הנה עונש גדול , כ"כל כלי ברזל בבית בהבנותו עשלמה הוסיף במצוה שלא נשמע , נעשה בו כלי ברזל 3579 

 3580 .לברזל אשר נמנע להנתן במשכן

זאת אומרת עלי יניח הצדיק , ה שהיו מריבות זו את זו"באבנים של יעקב ע (7א"חולין צ) ל"אמרו חז 3581 

והענישו את הברזל הרחקה גמורה מן , מ גדולה היא בעדן"הנה כי נפק, ראשו וזאת אומרת עלי יניח 3582 

וגם בטרם עשה כל נזק כבר נקרא בשם מחריב , פני שמברזל עושים חרב שהוא מוכן להשחיתמ, הקודש 3583 

 3584 .העולם ומרוחק מן הקדושה

וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי , מבטיח שבאחרית הימים יהיה ביטול הרע בתכלית, (א"ישעיה י)א  הנבי 3585 

כל , הכבש אינם פוגעים זה בזהולכאורה הלא הזאב ו, ושעשע יונק על חור פתן, ירבץ ונער קטן נוהג בם 3586 

 3587 ?אם לא יהיה נער קטן נוהג בם? ומה איכפת לן אם לא יגורו יחדיו, אחד יש לו מקומו שלו

ולבסוף הלא , דומה לנו שאין שם חיים כלל, כשמתבוננים בחיי האסורים בבית הכלא עם כל ההנהגה שם 3588 

הלא על חיים , תותיהם בנעימיםומבלים שם ע, האסירים הנם חיים שם וגם שבעים רצון מחייהם אלו 3589 

אבל לאדם , התירוץ הוא שלאסירים אמנם בעדם חיים טובים, כאלה מרגישים אנו כמעט שטוב מות מחיים 3590 

איזה חיים הם חיים , אם היו מושיבים אותו ביניהם היה ודאי גוע ביסורים, נכבד היודע קצת מהו חיים 3591 

אבל אסירים הם ודאי מוצאים חיים , בטוח בחייוואם ילקח השוטר לשעה קלה אין איש ? התלויים בשוטר 3592 

 3593 .וגם שבעים רצון בהם, גם במצבים כאלה

והוא בטוח שאם יפלו עליו או יגנבו ממנו , אדם כשהוא שוכב במנוחה הוא רק מפני שיש משטרה בעיר 3594 

ם ובכל זאת הנהו נועל את ביתו ואת חנותו במנעולי ברזל גדולי, יענישו תיכף את העושה הרע, דבר מה 3595 

וכן אמרו , כי מי יודע איזה מקרה יכול להתרחש בחוץ, ואחרי כל אלה מפחד לצאת בלילה לרחוב, וחזקים 3596 

אמנם כשהכל בסדר , הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו 3597 

אבל בשנות החירום כשהיו הממשלות מתחלפות בפרקים , כשהמלכות במעמדה לא מרגישים זה כלל 3598 

ותחי רוחם כשהיו , היו מרגישים היטב את הסכנה המרובה כשהיתה העיר לזמן קצר בלי ממשלה, פיםתכו 3599 

 3600 .זוכים לראות חיל מזוין

כשהולכים ברחוב ורואים ! הלא אין זה אלא חיי האסירים! אוי ואבוי לחיים כאלו התלויים בקנה רובה 3601 

זה אות כי , כאלה נחשבים אצלנו לחייםאם חיים , חנויות סגורות בבריחי ברזל ואין נרעשים ממחזה כזה 3602 

מה רב היה ? האפשר לנו לצייר שהיה אברהם אבינו יכול לסבול חיים כאלה, גם אנחנו מבני בית האסירים 3603 

לא היה עולה על רעיונו , כשאחד עובר ברחוב בלילה ורואה חלון פתוח, העונג לו היה העולם חי חיי חסד 3604 

אלו הם חיים של עידון , ן בכדי שהישנים בבית לא יצטננואדרבא היה סוגר את החלו, לגנוב דבר מה 3605 

 3606 .ועונג

יברח ויתרחק אפילו , ירתע לאחוריו גם מול מחזה של נשק וזין, איש רגיש ובעל מעלה ומואס ברשע 3607 

ת שהוא טוב וחסד בלתי "הבוי, כ מה תמיהה אם נתרחק הברזל מכל קדוש"וא, מציורי רצח והשחתה 3608 

על כלי זין ממש יש גם לנו איזה , שהוא אף רק בהיכי תימצי של מחריב אינו יכול לסבול דבר, תכלית 3609 

ומובן הוא איך היא השקפת , על קנה רובה גם אנו מביטים כמו על רוצח ממש, הרגש של הרחקה ממנו 3610 

 3611 .הוא רואה בו כל הרציחה ממש, הטוב וחסד בלי תכלית על הברזל

, להולד ממנו מזיק גם אותו אין חסד יכול לסבול אלא אפילו דבר שיוכל, ולא רק את המזיק עצמו הרחיקו 3612 

פורש בתורה לא יהיה לך בכיסך , ל"וז´ בפירוש רבינו יונה על משלי על הפסוק מאזני מרמה תועבת ה 3613 

ה לחזור "וצריך לבקש טעם על מה הוזקק שלמה ע, כל עושה אלה´ כי תועבת ה, אבן ואבן גדולה וקטנה 3614 

פ שלא הונו "אע´ הם תועבת ה, יען היותן מוכנות להכריע במרמה עתה תראה כי מאזני מרמה, ולכתוב זה 3615 

 3616 .בעליהם בהן

כי הוא נכון למועדי רגל בעליו , והנה הביא מופת על הלב אשר בו המדות הרעות אין לשם חפץ בו 3617 

פן יש בכם שורש , (ח"דברים כ)ב  כי משרשי המדות יפרו ענפי החטא כענין שכתו, ולהכשילו במפעליו 3618 

מפני , פ שלא חטא בהן"והנה יתעב השם האיש אשר בידו אבן ואבן הרעות אע, ענהפורה ראש ול 3619 

 3620 .כ"שמזומנות להכשיל ולהחטיא ע

אבל הרי , אמנם מעולם לא הונו וגם לא יונו, הנה מבאר בזה רבינו יונה מהו להשהות דבר המוכן להזיק 3621 

אמנם כי בני בית , שייתםוהנהו עובר משעת ע, ´ועל זה לבד הוא תועבת ה, יש בידו לרמות ולהזיק 3622 

מפני שיוכל , אבל הטוב והחסד המבין שאי אפשר לסבול את הברזל, אסורים לא יוכלו להבין את זה 3623 

 3624 .´כי מאזני מרמה צריכים להיות תועבת ה, להולד ממנו מזיק הוא יבין ודאי לאשורו



ן לו תקנה עד שינק מובא מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו ושאלו לרופאים ואמרו אי (.´ק פ"ב) ´בגמ 3625 

, והביאו לו עז וקשרו לו בכרעי המטה והיה יונק ממנה משחרית לשחרית, חלב רותח משחרית לשחרית 3626 

ואמרו לסטים , לימים נכנסו חביריו לבקרו כיון שראו אותה העז קשורה בכרעי המטה חזרו לאחוריהם 3627 

 3628 ?מזויין בביתו של זה ואנו נכנסין אצלו

והמעשה גם , והרי כן נאמר וקשרו לו בכרעי המטה, שמר אותה היטב כדבעינורא מאוד הענין הלא בודאי  3629 

עד כדי , ולא לסטים סתם אלא לסטים מזויין, ז כשראוה אמרו לסטים מזויין בביתו"ועכ, היה בחסיד אחד 3630 

, בבית שדרים בו רוצחים גם אנחנו היינו נרתעים שלא להכנס בו, כך ראו ביכול להזיק כאלו כבר ממש 3631 

ומתוך כך נולד אצלם הדין של אין מגדלין , עז שיכול להיות שתהיה מזיקה´ ל הק"היה אצל חזיותר מזה  3632 

, ולמילתא דזהירותא בעלמא זה בעינינו, אנחנו כמעט שאין מבינים זה הדין כלל, (7ט"ק ע"ב) בהמה דקה 3633 

 3634 .ל זה כרוצח ממש"אבל בעיני חז

יומא חד חזייה לההוא גברא , ברתא בעלת יופימובא ברבי יוסי בר אבין דהויא ליה , (.ד"תענית כ) ´בגמ 3635 

, אמר ליה רבי אם ללוקחה לא זכיתי לראותה לא אזכה, אמר לו מאי האי, דהוא כריא בהוצא וקא חזי לה 3636 

הנה הבת לא היה בה , כ"אמר לה בתי קא מצערת להו לברייתא שובי לעפרך ואל יכשלו ביך בני אדם ע 3637 

, בעונש מיתה הרבה יותר מאשר העונש על עצם החטא והעניש אותה, כל אשמה היא לא חטאה כלל 3638 

אבל , כי העבירה אינה אלא חטא במקרה, רואים מזה עד כמה מכשול לחטא עוד יותר גדול מעצם העבירה 3639 

ושורש ודאי גדול הרבה יותר מענף וענשה במיתה , לא כן הוא מכשול כי הוא שורש פורה ראש ולענה 3640 

 3641 .נורא ומבהיל הדבר, ל"ר

כי אתא אצל רבי אתרמי ועל בההוא פיתחא דהוו קיימין ביה , אמרו ברבי פנחס בן יאיר (7´ן זחולי) ´ובגמ 3642 

כ היו נבהלים ונרעשים "כ? אמר מלאך המות בביתו של זה ואני אסעוד אצלו, חיורתא (פרדות)א  כודניית 3643 

, ל"ב ז"יז הגר"והיה אומר ע, ל מפשת היזיקא"א, אמר לו רבי מפקרנא להו, כשראו דבר המוכן להזיק 3644 

כמה , כשאדם מפקיר פיו ולשונו כמה הוא מפשי היזיקא, להפקיר כודנייתא חיורתא אמרו מפשת היזיקא 3645 

 3646 .(דעת תורה)  !מכשול מוכן להזיק הוא עושה בזה

 3647 

 3648 מאמר תקמד

 3649 .(ג"כ´ שמות כ) ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו

האדם שמקפיד על בזיונו ´ ומה אבנים וכו, כגילוי ערוה הלא לבשו מכנסים אלא שנראה, י שם"ברש´ עיי 3650 

שאל יאמר האדם , התורה שמבקשת שלמות האדם בעולם שכולו טוב גילתה לנו, כ"עאכו´ ונברא בצלם א 3651 

ל המלכת את "כענין שאז, לא כן אבל ישתדל לכבד בני אדם על צד היותר נעלה, אתרחק מן הרע ודי לי 3652 

שלא יהא נראה כגנאי ערוה , את חברך עליך בנחת רוח בנחת דייקא המלכת, קונך עליך שחרית וערבית 3653 

ואם לגבי כלי שרת צריך לשמור כבודו בהרחק , ומה גילוי ערוה יש לאבנים, אף כי הוא מלובש מכנסים 3654 

 3655 .כמה הרחקים צריך להתרחק למען כבודו, ´האדם שמקפיד על בזיונו ונברא בצלם א, רב

דברים ) על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, עד עולם´ הל הוהנה עמון ומואב נתרחקו מלבוא בק 3656 

והנראה אלי כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה שהיו גמולי חסד , ל"ן שם וז"ועיין ברמב, (´ה, ג"כ 3657 

והיו חייבין לעשות , ובזכותו שלחם השם מתוך ההפכה, שהציל אביהם ואמם מן החרב והשבי, מאברהם 3658 

והאחד לא קידם , האחד שכר עליהם בלעם בן בעור והם המואבים, הם רעהטובה עם ישראל והם עשו עמ 3659 

 3660 .אותם בלחם ומים

ועמון התאכזר בזה ולא הכיר טובת ישראל שלא להתגרות , והנה הכתוב הזהירם אל תצורם ואל תתגר בם 3661 

 3662 ולכך הקדים הכתוב עמוני והקדים להזכיר פשעו, ולא הקדים אותם בלחם ומים אפילו חוץ לגבולם, בם

הרי שנתרחקו שתי אומות מלבוא תחת , ש"כ מזכיר מואבי וחטאתו יעו"ואח, על דבר אשר לא קדמו אתכם 3663 

 3664 .ה עם אביהם"בשביל שלא זכרו חסד של אאע, כנפי השכינה עד עולם

את החסד שגמל אחד עם אבי , האם יש בדור הזה מי שיזכור לבני בנים שנים רבות, התבוננו נא אחי 3665 

ועתה אחרי שנתרחקו בשביל שלא היה , הלואי יהיה אחד בעיר ושנים במשפחה ,אביהם לפני כמה שנים 3666 

כ יש לנו להבין איזה חוב מוטל עלינו אנו בני "א, ח של אברהם לזקנם מכמה דורות"שמור בלבם גמ 3667 

להכיר טובת אבות לבני בנים ולשאת בעול עם , ומקבלי דת פנים בפנים בהר חורב, אברהם יצחק ויעקב 3668 

 3669 .(ב"י´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .זה כלל גדול, אהבה זה לזה ולהרבות, חברו

 3670 

 3671 מאמר תקמה

 3672 .(ג"כ´ שמות כ) ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו

ה "הזהירך הקב, ומה אבנים שאין בהם דעת לא לטובה ולא לרעה, ח"ל מדרש תנחומא הרי דברים קו"וז 3673 

והנה לכאורה אין זה , ה על אחת כמה וכמה"ות של הקבחברך שהוא בדמ, שלא להנהיג בהם מנהג בזיון 3674 



ואיך נוכל , הלא אבנים הם ולא שייך בהם בזיון כלל, ח מהאבנים על האדם"איך שייך לעשות קו, מובן 3675 

 3676 ?ללמוד מזה בזיון האדם

זה מעורר האדם שלא להתנהג עמהם מנהג בזיון ולהצנע , ויש מבארים כי מכיון שיש לאבנים קדושה 3677 

תוך רגש זה יבוא להתעורר שלא לנהוג מנהג בזיון בבני אדם שיש לו קדושה יתירה שנברא ומ, במהלכו 3678 

ו שעליו להכיר "וק, כי הלא כל רגש מקומו והתחלתו בנפש האדם שמתרגש מקדושת המקום, בדמותו 3679 

, ח מהאבנים שאין בהם דעת"אבל קשה איזו שייכות זו להקו, קדושה יתירה באדם שהוא בדמות יוצרו 3680 

 3681 .ח מהאבנים עצמם"כי יש לעשות הקושמשמע 

כי גם האבן אין , אלא עלינו לבאר בזה, ולכן קשה לומר כי טעם הדבר הוא רק בשביל רגש האדם 3682 

אלא יש לה נשמה לזו האבן , שהיא רק בבחינת אבר בלתי מרגיש, ז"התחלתה כמו שהיא נראית פה בעוה 3683 

וכן נבין , מציאות האבן ונעשו לאבן אחת והנשמה שם אחדה את כל הבחינות של, לפי מציאותה העליונה 3684 

ולכן שייך ללמוד מהם , אף שאנו איננו רואים את האבן לפי בחינתה זאת, כי האבנים מרגישות את הבזיון 3685 

 3686 .ח לענין האדם"ממש קו

שאין בהם באבנים דעת להקפיד על בזיונם על פי מציאותם , ל"והנה לפי זה זה היה קשה לי מה שאמרו חז 3687 

אך ראיתי במדרש תנחומא , ז הוא מקפיד על בזיונו"ר לאדם שגם על פי הרגשתו בעוהקל וחומ, כאן 3688 

, ומה אבנים שאין בהם דעת לא לטובה ולא לרעה, ל המדרש שם"וז, ל כאן"י ז"הלשון לא כמו שהביא רש 3689 

שהזכיר לא , והנה דברי המדרש אינם מובנים כלל, ה שלא לנהוג בהם מנהג בזיון"הזהירך בהם הקב 3690 

 3691 .ולא לרעהלטובה 

שלא היה לאדם דעת , שהרי כל ענין הרגש של בזיון לא היה קודם החטא, ל דקדקו כאן"אבל נראה שחז 3692 

אבל , ואפשר שזה נמצא רק בזה העולם התחתון, ורק החטא הוא שגרם לרגש הבושה הזאת, טוב ורע 3693 

תם הוא רק כ האבנים שכל מציאות הרגש"וא, בעולמות הגבוהים נשאר רגש הבזיון כמו קודם החטא 3694 

מ הזהיר הכתוב "ומ, אפשר שאין מתעורר אצלן רגש הבזיון כשעולים במעלות על המזבח, בשרשם העליון 3695 

כ כל שכן האדם "וא, ז והוא אינו נזהר בזה"מפני שהאבנים נעלבות ביודען שהאדם יש לו זה הרגש בעוה 3696 

 3697 .המרגיש רגש הבזיון שצריך להזהר בכבודו

דהיינו דעת טוב ורע שבאה על ידי , אין בהן דעת לא לטובה ולא לרעהוזהו מה שדקדק המדרש בדבריו ש 3698 

והסופרים הם שטעו ושינו , ולולא דמסתפינא הייתי אומר שצריך להיות בלשון דעת טוב ורע, עץ הדעת 3699 

צריך לבאר שאין כוונתו שאין , י שכתב שאין בהם דעת להקפיד על בזיונם"ז גם בלשון רש"ולפי, הלשון 3700 

 3701  .שזה בא על ידי החטא של עץ הדעת, לא שאין בהם דעת להקפיד על בזיונםא, בהם דעת כלל

 3702 .(ה"ס´ ע´ שעורי דעת ב)

 3703 

 3704 מאמר תקמו

 3705 .(ג"כ´ שמות כ) ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו

לשון ) כל סוד הבריאה הוא כדי להשתמודען לי, יסוד היסודות וזה כל האדם להכיר מעלה וחשיבות 3706 

ואין זה כפי שמורגלים להבין הכרה משום , זאת אומרת הכרה במדה שהורשו בה הנבראים ,(הזוהר 3707 

, ש"להכיר מעלתו ולידע גדולתו ויכולתו ית, אלא הכרה בעצמה הרי היא המכוון והתכלית, תכלית אחר 3708 

עד שזה כל חובתו , כ מקיף את האדם יסוד זה להכיר מעלה וגדולה"וכ, לזה נברא האדם וזה תפקידו 3709 

כמו שאנו אומרים שכן , להרבות בהכרה עד אין סוף, למו וזוהי כל עבודתו להכיר יותר ועוד יותרבעו 3710 

חובת כל היצורים להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס על כל דברי שירות  3711 

 3712 .ותשבחות

ות להכיר שזה יסודן של ברכ, דבר מבהיל שזהו חובת כל אדם לחבר בעצמו כל ספר תהלים ועוד יותר 3713 

שהכרת המעלה הוא תכלית , (.´ק ל"ב) כ מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דברכות"וע, מעלת הדברים 3714 

כן בלימוד התורה העיקר , להכיר המעלה והגדולה שבו, בכל דבר העיקר שבו הוא להודות ולהלל, האדם 3715 

 3716 .הוא להכיר מעלת התורה

להכיר כי היא תורה מן השמים ולברך , ש"ולתו יתכשמתחילים ללמוד תורה צריכים לראות בה מעלתו וגד 3717 

לא חרבה ירושלים אלא על שלא ברכו בתורה , (.א"נדרים פ) ל"זהו שאמרו חז, עליה ברכת התורה 3718 

והם לא ברכו כפי , הוא העיקר של לימוד התורה, שברכת התורה היינו הכרת מעלת התורה, תחלה 3719 

 3720 .ן שם"כ הר"רוממות דרגתם כמוש

הכל , אינו מעריך ומחשיב שום דבר, שחת של האדם הוא שלא לרומם ושלא להדרלעומת זה הכח המו 3721 

´ שכת לצים הם מד, (.ב"סוטה מ) ל"כוח זה הוא שורש ענין ליצנות שאמרו חז, נעשה קל ומזולזל בעיניו 3722 

, ולא כמו שמורגלים לחשוב שליצנות הוא התלוצצות והלעגה שמלעיג, כתות שאינם מקבלים פני שכינה 3723 



כח זה הוא שלא לשים לב לשום , ת וההלעגה זהו כבר הפעולה היוצאת מכח הנשחת של ליצנותההתלוצצו 3724 

 3725 .לא לרומם ולא לגדל, ענין ושלא ליתן ערך לדברים

כ עד שאיש משכיל אין לו להסיח דעת מזה "והדבר נורא כ, אחר כל הדברים אראה לכם הערה נוראה מאד 3726 

י המעלות אתה "שע, ל מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליוולא תעלה במעלות ע´ י על הפ"כתב רש, אף רגע 3727 

מ הרחבת "מ, פ שאינו גילוי ערוה ממש שהרי כתיב ועשה להם מכנסי בד"ואע, צריך להרחיב פסיעותיך 3728 

ו ומה אבנים הללו שאין בהם "והרי דברים ק, הפסיעות קרוב לגילוי ערוה הוא ואתה נוהג בהם מנהג בזיון 3729 

חברך שהוא בדמות , תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון אמרה, דעת להקפיד על בזיונן 3730 

 3731 .כ"יוצרך ומקפיד על בזיונו עאכו

במצב של דומם שאינו מקפיד על , איפה מתחיל הגדר של מנהג בזיון, למדים אנו מכאן גדר הדברים 3732 

הרחב פסיעות שאינו אלא ובאיזה בזיון אמרה תורה רק ב, אינו מרגיש ואינו יודע כלל מה זה בזיון, בזיונו 3733 

שמכיון שיש בהם צורך , אמרה תורה הואיל ויש בהן צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון, קרוב לגילוי ערוה 3734 

משום , ז נתנה תורה לאו לא תעלה במעלות"וע, על האדם להחשיב אותם ולתת להם את הכבוד הראוי 3735 

 3736 .שענין זה של כבוד הוא מעיקרי הבריאה להחשיב דברים

ואיך האדם נכשל בו בכל עת ובכל , ראה כמה מקיף הוא ענין זה של לא תנהג בהם מנהג בזיוןנתבונן ונ 3737 

, כ כמה צורך יש לדוגמה בחתיכת עץ פשוטה"א, שמכיון שגדר הדברים הוא הואיל ויש בהן צורך, שעה 3738 

לחשוב ז המנוחה ללמוד ו"ויש להם עי, הרי מעץ עושים כסא לישב עליה בני אדם, וכי מה אין עושים מעץ 3739 

ז האזהרה של לא תנהג "ובודאי שיש ע, וכי אין צורך זה גדול מצורך של ביזת מצרים, מחשבות חכמה 3740 

 3741 .ולתת להדבר החשיבות והכבוד הראוי לה, להכיר ולהחשיב את הצורך שיש בזה, בהם מנהג בזיון

ים מזון לאדם מפני הצורך הגדול שיש בהן שהם הנותנ, ל שהחמירו הרבה בדין ביזוי אוכלין"מצינו בחז 3742 

, ל מאד באזהרת בזיון ספרים"וכן החמירו חז, ועל האדם להחשיב אוכלין ולכבדם, וכל חייו תלוים בהם 3743 

הוא כפי מדת היש בהן , כי החיוב של לא תנהוג בהם מנהג בזיון, משום שצורך האדם להם יותר גדול 3744 

בא וראה כמה , בו מנהג בזיון במדה זו גדול החיוב לבלי לנהוג, וכל שהצורך בו יותר גדול, צורך שבו 3745 

 3746 .לאווין עובר אדם בכל יום בהתנהג עמהם במנהג בזיון

שאם דומם שאינו מקפיד על בזיונו הואיל , ז מי הוא בעל חשבון לחשוב כמה חמור הוא ביזוי אדם"לפי 3747 

מנהג  כמה הזהרות ישנן כבר על, לא רק על בזיון אלא גם על מנהג בזיון, ויש בו צורך הזהירה תורה עליו 3748 

אין אנו מדברים על איש ישראל אלא אפילו על איש , בזיון באדם שלא להחשיבו ולהעריכו בערך הראוי 3749 

 3750 .אדם כפרי היותר פחות, נכרי

רק מצד הואיל , ע"ולא מצד שהוא צלם אלקים שנאמר עליו חביב אדם שנברא בצלם שזה קאי גם על אוה 3751 

לא תוכל כלותם , רך שיש בהם במה שאמרה תורהכשנתבונן רק בהצו, ויש בהן צורך לבד שמקבלים מהם 3752 

כמעט , ומה גם כשנתבונן במה שמשיגים בפועל מבהיל מאד, מהר פן תרבה עליך חית השדה די והותר 3753 

 3754 .ואם הכפריים אך פעם אחת לא יבואו להשוק נעשה רעב בעיר, שכל החיים תלוים בהכפר

לת האזהרה של לא תנהג מנהג בזיון ומעתה מי יוכל לשער ולחשב לפי חשבון זה כמה כפולה ומכופ 3755 

חברך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על , י שכתב"ומה נפלא ומדוייק דברי רש, שהוזהרו על איש ישראל 3756 

ומה אבנים דוממים שאין בהם דעת להקפיד על , היינו שהחשבון הוא אין סוף, בזיונו על אחת כמה וכמה 3757 

מי , הואיל ויש בהם צורך הוזהרו עליהם גם במנהג בזיון, אינם מרגישים ואינם יודעים כלל מבזיון, בזיונם 3758 

הוא הבעל חשבון שיוכל לחשוב את הדברים מדרגא לדרגא עד חברך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על  3759 

 3760 .בזיונו

כמה לאווין ואזהרות , הערך והחשב אותי אל תביישני ותבזני, הלה עומד וצוח ככרוכיה בכל מיני צווחות 3761 

ומה אנו מתפלאים על , ומה גם על בזיון והרי הדבר מבהיל מאד, ק על מנהג בזיוןל ר"פ החשבון הנ"יש ע 3762 

ועומק הדין של ענין זה נורא , הרי לפי דברינו הדבר פשוט בפשטות, כת לצים שאינם מקבלים פני שכינה 3763 

 3764 .מאד ומי יכילנה

ממי הוא משיג , אאלמלי היה גדל לבדו הרי היה נתגדל כעיר פר, איזה יש בהן צורך הוא הסביבה להאדם 3765 

מרגלא בפומן לומר שמי שנמצא במקום של בני , כל אשר יש לו אם לא מהסביבה המלמדתו דעה והשכל 3766 

שכשאדם מתבונן קצת רואה הוא שאי אפשר לו , החיוב עליו לנהוג כבוד בכל אחד ואחד כמו לרבו, תורה 3767 

טן שבקטנים ואף כשהלה אפילו כשהוא מדבר עם ק, כלל שידבר עם אחד ולא ילמוד ממנו דברי חכמה 3768 

הלומד , וכי יש לך צורך גדול מזה, מ נתעורררה מחשבתו על ידו להשיג חכמה"מ, שואל שלא כהוגן 3769 

 3770 .(´אבות ו) מחברו פרק אחד אפילו אות אחת צריך לקרוא לו רבו אלופו ומיודעו

הרי , אדמי יוכל להתבונן בהנהגתנו הפחותה בענין זה ועומק הדין נורא מ, אחר כל הדברים האלה 3771 

ולא עוד אלא , מיד הכח של אי רצון לשמוע דברי חבירו קופץ בראש, כשמשיחים בלימוד איש את רעהו 3772 

הלה צווח עוד , הלה עומד וצווח והוא חוזר ומשיב לו כזאת, שגוער בו בבטויים יפים למה תדבר שטות 3773 



והוא אינו משים לבו , וחתומקפיד על בזיונו זוהי פירוש צו, וכי מה הוא צווח הוא תובע את כבודו, יותר 3774 

, שבכחנו ליקח אדם ולדחקו לתוך אבוס, הרי ההשחתה בביזוי אדם מגעת עד כדי כך! נורא נוראות, כלל 3775 

 3776 .היש קצבה לעומק הדין של הנהגה כזאת, לכסותו בסמרטוטין ולהטיל עליו קיתון של שופכין ממש

בזה נאמר על מי שאפשר לו לעסוק ´ כי דבר ה, (.ט"סנהדרין צ) ל"ז מבואר היטב מה שאמרו חז"ולפי 3777 

כ אם היה "א, כיון שגדר הדברים של בזיון הוא מה שאינו מכיר הצורך ומעלת הדבר, בתורה ואינו עוסק 3778 

מן הנמנע שיהיה אפשר לו לעסוק בתורה ולא , מכיר מעלת התורה התועלת והצורך שהתורה נותנת לו 3779 

 3780 .בזה´ וזהו כי דבר ה, הואין זה אלא מפני שאין מכיר ומחשיב תור, יעסוק בה

כלל , ל של לא תעלה במעלות על מזבחי"פ חשבון הנ"מי יוכל להתבונן בעומק הדין של בזיון תורה ע 3781 

, להכיר מעלה להחשיב ולרומם דברים ופעולות, הדברים האדם כל ימי חייו צריך להתעסק בכבוד הבריאה 3782 

דעת חכמה ומוסר )  .תבונן בענין זהולא יעבור עליו יום מבלי שיחשוב וי, להיות כולו אומר כבוד 3783 

 3784 .(ד"ל´ ג מא"ח

 3785 

 3786 מאמר תקמז

 3787 .(ג"כ´ שמות כ) ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו

דכתיב לא תעלה במעלות וסמיך ליה ? ל מנא הא מילתא"ואחז, הוו מתונים בדין (א"א מ"פ) שנינו באבות 3788 

ותן של כהנים היתה מגולה והרי כתיב ועשה להם מכנסי וכי ערו, וכי מה ענין זה אצל זה, ואלה המשפטים 3789 

ה את הכהנים שלא יהיו פוסעים פסיעות גסות "ר אבינא כשם שהזהיר הקב"אלא א, בד לכסות בשר ערוה 3790 

 3791 כך הזהיר את הדיינים שלא יפסיעו פסיעות גסות בדין, ג המזבח אלא יהיו מהלכין עקב בצד אגודל"ע

 3792 .(´ר ב"שמו)

י שאינו גילוי ערוה "ואעפ, ל"י סוף פרשת יתרו וז"כתב ברש, עה גסה על המזבחוהנה טעם איסור פסי 3793 

מ הרחבת פסיעות קרוב לגילוי ערוה ואתה נוהג בהם מנהג "מ, ממש שהרי כתיב ועשה להם מכנסי בד 3794 

 3795 .מה ענין זה למתינות בדין, ויש להבין כיון שאיסור לעלות במעלות הוא משום בזיון, בזיון

, דהנה פסיעה גסה כשלעצמה אין בה משום גילוי ערוה כשהוא לבוש מכנסי בד, ריםונראה בביאור הדב 3796 

, כ אסרה התורה לכהנים לפסוע פסיעה גסה בעלותם על המזבח"ואעפ, ג מזבח הילוך ראוי הוא"ושלא ע 3797 

כי מצד גודל , אין זו ההנהגה הראויה במקום זה, אה רמז לגלוי ערוה0והטעם בזה כי כיון שכשילך כך ֵיר 3798 

וכל שאינם נוהגים בהנהגה כזו , וחייבים לנהוג בו צניעות יתירא, ושת המקום יש שם הנהגה מיוחדתקד 3799 

והנהגה שיש בה משום רמז לגילוי ערוה אינה הנהגה הראויה לפי גודל , הרי יש בזה משום בזיון המקום 3800 

 3801 .ולפיכך יש בה משום בזיון המקום, קדושת המקום

א  מאות זוזי שוי´ ל בשבחה ואמרו מתון מתון ד"שהנה הפליגו חז ,ועל דרך זה נראה גם בענין מתינות 3802 

ל "אמרו חז, וכן נראה עד כמה גדולה סכנת הבהילות, והיא מהמידות הראויות לנהוג בהם, (.´ברכות כ) 3803 

כי המהיר בודאי שיעשה , שהמהירות הינה מגורמי החטא, (ד"ילקוט נשא תש) רגלים ממהרות לרוץ לרעה 3804 

ונראה שזהו ענין תקנת , נבין שכן הוא גודל חיוב המתינות, סכנת הבהילות והמהירות ואם כה גדולה, חטא 3805 

תקנתו היתה , י להתרחק מן העבירה"ופירש, (.ב"ק פ"ב) עזרא שתהא אשה חוגרת בסינר משום צניעות 3806 

ואינו בודאי , כי בזה שתהא צריכה לשהות זמן לפני העבירה אפשר שתפרוש ממנה, להרחיק את המהירות 3807 

 3808 .שה חטאשתע

י נטיעת ערלה שאמרה תורה "ופירש, נטיעה מקטע רגליהון דקצביא ודבועל נדות (7ה"כ) וכן אמרו בביצה 3809 

מקטע רגלי הקצבים הממהרים לאכול קודם הפשט ונתוח ופעמים , להמתין שלש שנים לאכול פירות 3810 

מיהו אם נמצאת , בודאי ליכא איסור דמשנשחטה היא עומדת בחזקת היתר´ וכתבו בתוס, שנמצאת טריפה 3811 

והנה על פי דין מותר , ש"שלא היה לו למהר כל כך עי, טריפה לאחר שאכל הוא נענש כשוגג ולא כאנוס 3812 

 3813 .אך מנטיעת ערלה נלמד חיוב ההנהגה במתינות, לו לקצב לאכול הבשר כי היא בחזקת היתר

, ינות לא נהג נכונהוכל שאינו נוהג על פי מידת המת, חייב האדם לנהוג כל מעשיו על פי מדת המתינות 3814 

הרי לנו גודל חיוב המתינות שחייב כל אדם לילך , ויצא מכלל אונס ונתחייב על אכילת טריפה בשוגג 3815 

כי , שנצטוו על מתינות יתירא משאר בני אדם, והדיינים נאמר להם חיוב מיוחד הוו מתונים בדין, במדה זו 3816 

ת מתונים באופן ששאר בני האדם אינם וחייבים להיו, ההנהגה האמורה לדיינים הינה הנהגה מיוחדת 3817 

 3818 .חייבים בזה

כי כשם שנאמר הנהגה מיוחדת , וזהו ביאור סמיכת פרשת איסור לא תעלו במעלות לפרשת מתינות 3819 

ומה שנחשב להילוך ראוי בכל מקום חשוב , שחיוב הוא לנהוג בצניעות מיוחדת במקום המזבח, במזבח 3820 

ומה שנחשב למתינות ודרך , הנהגה מיוחדת בדין, ות בדיןכן הוא גם ענין מתינ, לחסרון צניעות במזבח 3821 

כיצד יקיים הדיין  הוו , אצל הדיינים נחשב לפסיעה גסה וצריכים להיות מתונים ביותר, ישרה לכל אדם 3822 



לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין , (.´סנהדרין ז) ל"הוא מה שאמרו חז, מתונין בדין 3823 

 3824 .ש"ו מתחתיו יעוירכותיו וגיהנום פתוחה ל

כי במצב שחרב מונחת לו בין שני , למען יהיה זהיר וידקדק בדין ביותר, ענין זה שיראה החרב והגיהנום 3825 

וכשירגיש הדיין כך , וזהו חובת הדיין ביושבו בדין, הרי כל תנודה קלה הינה מסוכנת ביותר, ירכותיו 3826 

דת הזו האמורה לדיין שינהג במתינות כי החובה המיוח, וגדולה מזה נראה, בודאי שיהיה מתון ביותר 3827 

, ל שכל אדם הינו דיין ושופט על עצמו"ס זצ"כי הנה ידוע מאמר הגרי, ענין לה עם כל אדם ואדם, יתירא 3828 

, וממילא שהוא נכלל בהנהגה זו של הוו מתונים בדין, כי דן את כל מעשיו אם לעשותם או לימנע מהם 3829 

 3830 .לדון מעשיו ודרכיו במתינות יתירא כדיין

יומא חד בעיוהו למילתא דמצוה תנא ליה ולא , מאה זימני וגמר´ ל תלמידא דהוה תני ליה ד"בי פרידא הור 3831 

וכל , ל למר איתא מילתא דמצוה אסחאי לדעתאי"ל מההוא שעתא דא"א, ל האידנא מאי שנא"א, גמר 3832 

 3833 זימנימאות ´ הדר אתני ליה ד, ל הב דעתך ואתני לך"א, שעתא אמינא השתא קאי מר השתא קאי מר

 3834 .י כן זכה שיוסיפו על שנותיו ארבע מאות שנה"ש שע"וע, (7ד"עירובין נ)

´ והלא כשלימד ד, פרידא לזה´ אולם יש להבין כיצד זה הסכים ר, אמנם מעלת המעשה גדולה היא ונשגבה 3835 

מ מלימוד "מ, כי הגם שאמרו ומתלמידי יותר מכולם, מאות פעמים בודאי שהיה בזה ביטול תורה באיכות 3836 

כ איך זה באמת עשה כן ולא חשש "וא, פרידא כלום´ כ הרבה פעמים כנראה שלא נוסף לר"שלימד כזה  3837 

 3838 .מביטול תורה

מאות פעמים עם ´ כי ללמוד ד, שבלימודו זה יתרגל במידת המתינות, פרידא´ ונראה שכוונה היתה לר 3839 

, דא במידת המתינותפרי´ נמצא שבכל פעם ופעם התעלה ר, תלמיד שאינו מבין כראוי צריך סבלנות רבה 3840 

צא ולמד מכאן כי ההנהגה במתינות , מאות שנים´ כי זכה ונוספו לו ד, פרידא מתורתו´ ואכן לא נגרע לר 3841 

ג "שיחות מוסר תשל)  .מלבד גודל מעלתה הנה כולה רווח ואין באים לידי הפסד על ידה, ובסובלנות 3842 

 3843 .(ו"ט

 3844 

 3845 מאמר תקמח

 3846 .(ג"כ´ שמות כ) ך עליוולא תעלה במעלת על מזבחי אשר לא תגלה ערות

מכל מקום הרחבת הפסיעות , פ שאינו גילוי ערוה ממש שהרי כתיב ועשה להם מכנסי בד"י ואע"פירש 3847 

ו ומה אבנים הללו שאין בהם דעת "והרי דברים ק, ואתה נוהג בהם מנהג בזיון, קרוב לגילוי ערוה הוא 3848 

חבירך שהוא בדמות , ם מנהג בזיוןאמרה תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בה, להקפיד על בזיונן 3849 

 3850 .כ"יוצרך ומקפיד על בזיונו עאכו

ולכאורה לפי מה , הנה רק בכבש המזבח יש בו אזהרה של לא תעלה במעלות אבל לא במקומות אחרים 3851 

כ בכל מקום שהאדם צריך לעלות "א, י הטעם דהואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון"שכתב רש 3852 

 3853 ?בר ולמה מותרלביתו הרי יש צורך בד

וגם , כמפורש בקרא ולא תעלה במעלות על מזבחי, אבל הדבר פשוט דהכא הטעם משום דזה צורך קדושה 3854 

ומי , ש"כשם שהמזבח מקדש כך הכבש מקדש עי, (´ו א"זבחים פ) הכבש עצמו קדוש כמפורש במשנה 3855 

שות גדר ערוה וכל מקום שהוא מקודש יותר יש לע, עולה שם הכהן לבוש בגדי כהונה ועבודה בידו 3856 

שאינו מתחשב עם הכבש וכאילו מגלה ! דבר קל כזה של הרחבת הפסיעות מיקרי בזיון´ שאפי, ביותר 3857 

 3858 .ערותו כנגדו

שאנו למדים כאן מהות המדה , ו נדרש כמין חומר"מעתה הקל וחומר של חבירך שהוא בדמות יוצרך עאכ 3859 

, הכתוב מדבר שלא תעלה עליהם במעלותכי הלא זה ברור שדוקא באבני קודש , מה זה נקרא בזיון חבירך 3860 

ומה , אלא ודאי הכי קאמרינן, ו"ת לבזיון ממש אין צריך ק"וא, ו מכבש המזבח לאדם הדיוט"כ מאי ק"א 3861 

קל וחומר באדם , מנהג בזיון כהא דלא תעלה במעלות´ אבני קודש אלו שאין בהם דעת לא תנהג בהם אפי 3862 

שאינו אלא , מנהג קל של בזיון כהא דלא תעלה במעלות´ שלא תנהוג בו אפי, חבירך שהוא קודש קדשים 3863 

 3864 .פסיעה גסה וקרוב לגילוי ערוה

שנאמר ולא תעלה , א מניין לדיין שלא יפסע על ראשי עם קדוש"אמר ר, (7´סנהדרין ז) ל"ואכן כן אחז 3865 

שכשהיה המתורגמן דורש , י על ראשי עם קודש"ופירש, וסמיך ליה ואלה המשפטים, במעלות על מזבחי 3866 

 3867 .כ"והמפסיע ביניהן לילך ולישב במקומו נראה כמפסיע על ראשיהן ע, ו הציבור יושבין לארץהי

ההליכה לישב במקומו ואינו מפסיע ´ שאפי, הרי לנו דמיון ממש ועוד קל וחומר מאבני מזבח לאיש ישראל 3868 

שנראה , הרי זה נוהג בהם מנהג בזיון, מ כיון שהעם יושבים לארץ והוא זקוף והולך"מ, פסיעה גסה 3869 

כי לולא שהם , ל על ראשי עם קודש"ומדוייק מאד מה שאחז! כמפסיע על ראשיהם של ישראל בגאוה ובוז 3870 

 3871 .קודש לא היה בזה בזיון



והלא שלחנו של אדם כמזבח ואכילתו כקרבן , מזה למדנו ענין בזיון אוכלין כי הם נבראו לצורך האדם 3872 

, ועכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו, ר על ישראלק קיים מזבח מכפ"כל זמן שביהמ, (.ה"ברכות נ) ש"וכמ 3873 

צ לו "אלא שא, ק קיים אין בשלחנו של אדם בכדי כפרה"פשוט שאין המאמר בא להוציא שבזמן שביהמ 3874 

 3875 .והשלחן הרי נמצא בביתו

ומכאן איסור בזיון , והמאכל הוא הקרבן, והוא הכהן המקריב, שלחנו מזבח, ממילא ביתו בית המקדש 3876 

אין מניחין בשר חי על , דברים נאמרו בפת´ ל ד"אחז, באיסור זה דברים דקים מאד עד שאמרו, אוכלין 3877 

. ברכות נ) כ"ואין סומכין את הקערה בפת ע, ואין זורקין את הפת, ואין מעבירין כוס מלא על הפת, הפת 3878 

 3879 .והכל כבוד שמים, והיינו מעין האיסור של ולא תעלה במעלות על מזבחי, (ב"ע

, והארץ נתן לבני אדם´ וכתיב השמים שמים לד, הארץ ומלואה´ כתיב לה, (´ה א"ברכות ל) ´איתא בגמ 3880 

וקרבנו , והרי אדם זה שבירך על האוכל משלחן גבוה קא זכי, כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה´ לא קשי 3881 

 3882 !וממילא המבזה את האוכלין כמחלל את הקדשים! ´הוא אשר הקריב לד

אם אין אתה מחשיב , הפירורין מתוך הבית משום דקשה לעניות לפיכך מלקטין, (7ה"חולין ק) ´איתא בגמ 3883 

כל המבזה את הבגדים לסוף אינו נהנה , (7ב"ברכות ס) ש"וכמ, מתנת שמים שניתן לך נוטלים אותה ממך 3884 

זהיר מאד ´ ולא יכול לו כי הי, דההוא גברא שרדף אותו השר הממונה על העניות להביאו לידי עניות, מהן 3885 

לאחר שאכל , (שלא יוכל ללקט הפירורין) ג עשבים אמר השר עכשיו אלכדנו"אכל ע´ פעם א, בפירורים 3886 

 3887 .חפר כל הקרקע עם העשבים והפירורים וזרק לים ושוב לא יכול לו

אמר שמע מינה דאיכא , דרב יהודא ראה שני אנשים זורקים פת זה לזה, (7ד"תענית כ) ´עוד מצינו בגמ 3888 

והבחורים בישיבה , הרי כמה חמור איסור זה של ביזוי אוכלין, ש"יהיב עיניה ונעשה רעב ע, שובע בעולם 3889 

שהמכבד את האוכלין נותנין , ומכלל לאו אתה שומע הן, ו"יש להם הרבה ליזהר שלא יכשלו באיסור זה ח 3890 

 3891 .(לב אליהו)  .ל במדה שאדם מודד מודדין לו בין לטב ובין למוטב"וכבר אחז, לו עושר וברכה בנכסיו

 3892 

H 3893 

 3894 

 3895 משפטים

 3896 קמטמאמר ת

 3897 .(´א א"שמות כ) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

ל שהביאו "יש להבין כוונת חז, לשלמה אלקים משפטיך למלך תן, (ב"תהלים ע)ב  ר הדא הוא דכתי"במד 3898 

אבל , ולאו דוקא למלך שייך המשפט, ועוד לפניהם כתיב לפני הדיינים, את הפסוק משפטיך למלך תן 3899 

, אם אחד גנב חפץ ונתחייב לשלם כפל, הוא קצוב לכל בלא הבדל ד"הענין הוא דהנה משפט הבא לפני ב 3900 

שניהם , או עשיר גדול גנב מעני שבעניים, אין חילוק אם הגנב הוא עני מדוכא וגנב ככר לחם מעשיר גדול 3901 

 3902 .חייבים כפל ממה שהוא גנב לא פחות ולא יותר

או שהיה בשר , חר לאכולוכן אם אחד אכל כזית בשר נבלה משום שהיה רעב מאד ולא היה לו דבר א 3903 

הדין שוה להלקותו , אופנים אלו´ הנה לענין עונש מלקות בב, כשר לפניו ואכל בשאט נפש כזית נבילה 3904 

ז נמצא שאנו מענישים עונש קל מאד את העובר עבירה במצב "ואל תתמה שלפי, ט מלקיות ולא יותר"ל 3905 

התשובה היא , מה יפטר רק בתשלום כפלכי אם עשיר יגנוב דבר חיוני מעני חבירו וקרובו ל, חמור הרבה 3906 

 3907 .ועתיד ליתן את הדין על אכזריות לבו ויענש חמורות, כי בדין שמים אין אדם כזה מנוקה עדיין

את נתן אל דוד ´ וישלח ה, (ב"י´ שמואל ב) ומצינו כן בדוד כאשר בא אליו נתן הנביא במעשה דבת שבע 3908 

, לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאד, חד עשיר ואחד רששני אנשים היו בעיר אחת א, ויבוא אליו ויאמר לו 3909 

מפתו תאכל ומכוסו תשתה , ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה 3910 

ויבוא אורח להאיש העשיר ויחמול לקחת מצאנו ובקרו לעשות לאורח הבא , ובחיקו תשכב ותהי לו כבת 3911 

 3912 .לאיש הבא אליו ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה, אליו

קודם כל הרי אתה עד אחד והתורה אמרה לא , הנה אם היה נתן הנביא מדבר כן לבית דין היו עונים לו 3913 

ואף אם יהיו שני עדים יחייבוהו , ואין חילוק אם הוא נביא או לא כך הוא דין תורה, יקום עד אחד באיש 3914 

כי בן מות ´ חי ה, ש מאד ויאמר אל נתןויחר אף דוד באי, אבל ראה מה כתוב, לשלם ארבע כבשות ותו לא 3915 

הנה , עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל, ואת הכבשה ישלם ארבעתים, האיש העושה זאת 3916 

כי את הכבשה ישלם ארבעתים עקב אשר עשה את הדבר הזה דהיינו , פירש דוד פסק דינו וביאר היטב 3917 

 3918 !מדין תורה ובן מות הוא על אשר לא חמל

היכן מצינו דין כזה לחייב מיתה עבור עבירה של גניבה ? מה חייבו מיתה עבור גניבה גרידאויש להתבונן ל 3919 

ד "אבל דוד חייבו מיתה לא מדין ב, מלקות ליכא כי הוא ניתק לעשה´ ואפי, ת בעלמא"שאין זה אלא ל 3920 



 3921 ולכן, אלא גם על הנטיה והתכונה שבלב, במשפט שמים אין מתחשבים רק על המעשה! אלא מדין שמים

 3922 !אפשר לאדם שעבור מדת אכזריות שבו יענש במשפט שמים בעונש מות

´ ג מהל"ם סופ"כ הרמב"כ, ומצינו הלכה מחודשת זו רק במלך שמותר לו לשפוט ולהעניש כמשפט שמים 3923 

אבל יש למלך רשות להרגו ולתקן ...כל ההורג נפשות שלא בראיה ברורה או בלא התראה, ל"מלכים וז 3924 

ותולה ומניחן תלויים ימים רבים להטיל אימה , והורג רבים ביום אחד, כההעולם כפי מה שהשעה צרי 3925 

כלומר מכיון שהבאת דין זה , וזהו שאמר דוד כי בן מות האיש העושה זאת, כ"ולשבר יד רשעי העולם ע 3926 

כדי , וכן אני דן אותו למות כמשפט שמים עבור מדת אכזריותו, עדים´ אני בתורת מלך איני צריך לב, לפני 3927 

 3928 .אימה ולשבר יד רשעי העולם להטיל

פירוש ואלה המשפטים אשר תשים , ד משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך"הה, ל כאן"וזהו מה שאחז 3929 

ד "ד וב"אלו המשפטים תשים לפני הדיינים ולכל ב, דהיינו החוקים והמשפטים הקצובים לכל, לפניהם 3930 

למדות האדם אם זה אכזריות או  אבל משפטיך דהיינו משפטי שמים במה שנוגע, שיעמדו להם לישראל 3931 

כי המלך יש לו רשות גם להעניש על ! משפט זה השמימי למלך תן, שלא למדוד לכל אדם בשוה, רשעות 3932 

 3933 .זאת

´ פ שד"ק אע"מיום שחרב ביהמ, (7כתובות ל) ל"ומצינו בחז, למדנו שעל מדת אכזריות מתחייב מיתה 3934 

ד לדעת כמה צריך האדם לחיות בתשומת לב גדולה והרי זה נורא מא, מיתות לא בטלו´ מיתות בטלו דין ד 3935 

 3936 .ועל זה צריך יראת שמים הרבה, וביותר על המניעים את מעשיו והם המדות שבלב, על מעשיו

אתה מוצא אדם שונה הלכות ואגדות ואין בו יראת , טהורה עומדת לעד´ יראת ה, (א"י´ ר ל"שמו) ל"אחז 3937 

ל "א, ואלף מדות של יין, יש לי אלף מדות של תבואהמשל לאדם שאמר לחבירו , אין בידו כלום, חטא 3938 

כך אדם שונה , ואם לאו אין בידך כלום, אם יש לך הכל שלך? חבירו יש לך אפותיקאות ליתן אותן בהן 3939 

 3940 .הכל אם יש לו יראת חטא הכל שלו ואם לאו אין בידו כלום

ועונש , שה רע במעשהעל הנטיה שבלבו אף אם לא ע, למדנו שבמשפט שמים מענישים על תכונת האדם 3941 

, ש בדוד שעל מעשה הגניבה חייבו לשלם ארבעתים"וכמ, זה חמור הרבה יותר ממעשה העבירה עצמה 3942 

ודאי סנהדרין אין יכולים לשפוט אדם ! אבל על האכזריות שבדבר אמר כי בן מות הוא על אשר לא חמל 3943 

 3944 .כ משפטי שמים"רק על מעשה העבירה כפי חוקי התורה משא, עבור מדותיו

מ חוטא הוא על שצפונה בלבו הנטיה "מ, פ שלא כעס ממש ולא עשה רע"אע, וכן הוא בכל מדות שבלב 3945 

אבל אם נמצא אצל אחד המכונה , ולמשל אם אחד עשה שטרות מזויפות הרבה ודאי עונשו גדול! המזוייפת 3946 

? ש על זההאם לא יענ, פ שלא הפעיל מכונה זו ולא עשה שטרות מזויפות מעולם"אע, שעושה שטרות אלו 3947 

 3948 !גם החזקת המכונה שעושה את הזיופים חטא הוא ותועבה היא, גם שניהם´ והיינו שאמר הכתוב תועבת ה

וההכרח , כי הם אינם בורחים מעצמם, אכן יש לדעת כי לא בנקל מגיעים לטהר המדות והנטיות שבלב 3949 

חנוך , (ב"משלי כ) ה"וכבר אמר שלמה ע, ז ביגיעה רבה תמיד בלא הפסק וללא היסח הדעת"לעמול ע 3950 

, ל גם כי יזקין לא יסור ממנה מהחינוך"ופירש הסבא ז, לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה 3951 

 3952 !כלומר שגם לעת זקנותו של אדם יעמוד תחת חינוך בעמל וביגיעה תמיד

יראה הוא שיהיו תכונותיו ונטיותיו כולם לטובה כי השם , מעתה עיקר עבודת האדם ותכליתו כאן בעולם 3953 

אשר , אשריהם לצעירים המשכילים על דבר אמת! ה שופט בני אדם ומביט בעיקר על הלב"הקב, ללבב 3954 

וכשבאים לבית הוריהם ניכר עליהם שהם בני תורה , נותנים לבם ונפשם על עבודת המדות ותכונות הנפש 3955 

 3956 .בפרט בכיבוד אב ואם אשר מצוה זו מן המושכלות! אנשים בעלי קומה

אשרי , ויראו עליו באצבע ויאמרו! שיכירו כולם כי הוא בן ישיבה בן תורה, ם על ידינואז יתקדש שם שמי 3957 

 3958 ראו פלוני שלמד תורה כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו, אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה

הרי הוא , נמצא שהבחור המשכיל הלזה מחוץ לעצם ההנהגה הטובה והברכה אשר צפון בה, (ח"יומא פ) 3959 

 3960 .(לב אליהו)  .גם מזכה אחרים בתורה ויראת השם לדורי דורות

 3961 

 3962 מאמר תקנ

 3963 .(´א א"שמות כ) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

מלמד שהקדים על ידם מה שאין דרך בשר ודם לעשות כן שיהא רב ממתין , (ז"ט ט"י) י"איתא ברש 3964 

ה כביכול והמתין "דים הקבעד שהק, מבואר הכא גודל האהבה והחיבה שהיה במעמד הר סיני, לתלמיד 3965 

מלמד שהשכינה , (ז"ט י"י) י"כיוצא בזה יש לראות בדברי רש, לכלל ישראל שיבואו לקבל את התורה 3966 

 3967 .יצאה לקראתם כחתן היוצא לקראת כלה

שהנה אחת הסיבות לטעות חכמי , ת את עמו"ובאמת עצם נתינת התורה לישראל היא ראיה לאהבת השי 3968 

אלא , יתברך´ לא מפני שלא האמינו במציאות ה, ה קודם מעמד הר סיניוחסרון האמונה שהית, האומות 3969 

כוזרי מאמר ) שסברו שאין זה מן הראוי שהבורא יהיה לו שייכות וקשר עם בני אדם בעולם השפל 3970 



, ידבר עמו ימלא משאלותיו ויעשה בקשותיו, יתחבר אל החומר הנבזה הוא האדם´ שהבורא יתב, (הראשון 3971 

 3972 .נתן כוחות לשלוחים שהם ינהיגו את הבריאהה "ומשום כך טעו שהקב

אלא שסוברים כי רם על כל , ´כל העולם מודים ומהללים את שם ה, על השמים כבודו´ רם על כל גויים ה 3973 

, אבל אמונתנו האמיתית היא, ואין מן הראוי שיוריד השגחתו לעולם הזה, על השמים כבודו´ גויים ה 3974 

ובמעמד הר סיני היטיב , הנהגתו לראות בשמים ובארץשלמרות שמגביהי לשבת עם כל זאת משפיל  3975 

 3976 .שירד בכבודו על הר סיני ליתן תורה לעמו ישראל, ה והוכיח הנהגתו"הקב

המשפטים אשר תשים 0ואלה  0התורה 0פותחת0, ת לישראל"והנה לאחר מעמד הר סיני וחיבת השי 3977 

האם אין התחלה טובה יותר  ,ולכאורה הרי משפט מהותו דין ועונש והיאך מתאימים הדברים, לפניהם 3978 

אלא האמת הוא שאין אנו יודעים כמה אהבה וחיבה טמונים , מאשר דין ומשפט המרעידים לב האדם 3979 

וזה בגלל שזכינו לקבל את , וכמה שמחה שצריכה להיות לנו שזכינו להיות עם הנבחר, בנתינת המשפט 3980 

 3981 .המשפט

מי שיש בו מעט חכמה , ם שבחינת אדם הואאנו סבורי, טועים אנו בהבנת מדרגת אדם וצלם אלוקים שבו 3982 

, ומתנהג על פי כללים הנראים בעיניו כנכונים ומושכלים, יתרה על הבעלי חיים ויודע לבטא מחשבתו בפיו 3983 

אך האמת היא , הרי הוסיף ושיבח את מעלת המדבר שבו, ומי שמוסיף חכמה ודעת ומגיע למעלות ומדרגות 3984 

ורק , וכל המעלות והשלימות הכל כלול בגוף מדרגת המדבר ,שהאדם נברא בשלימות שאין למעלה ממנה 3985 

וכל שלא הגיע לשלימות הרי זה מפני שגרע וקלקל ממדרגת , השלם בכל המעלות הוא הנקרא מדבר 3986 

 3987 .האדם

, אנו נוכל להעיד שראינו אדם, ל בנו של הסבא"ז זצ"ר הרנ"ל אמר מו"שמעתי שבעת פטירתו של הסבא ז 3988 

והיינו כמבואר שכל מי שחסר שלימות , ם להגיע אליה להיות במדרגת אדםהמעלה הגדולה ביותר שיכולי 3989 

, וזו תביעת התורה מאתנו להגיע ולהיות למה שטמון בכח נפשנו והיא השלימות העליונה, אינו בכלל אדם 3990 

כי מכוחות האדם שבו יכול להגיע לתורה , ולכן הגיעו האבות הקדושים למעלתם אף ללא תורה 3991 

ה שהיטיב עמנו "הרי זה מתנה וחסד מיוחד מאת הקב, ישראל זכו למעמד הר סיני ומה שהכלל, ולשלימות 3992 

 3993 .להראותנו אמונה בחוש במעמד הר סיני, להקל לנו את הדרך

מתוך , ה בהטבתו דרכים ואופנים להשגת השלימות שמכח השכל אין לדעתם"יתירה מזו כי נתן לנו הקב 3994 

שמבחינת השכל אין שום , א לשמה היא הטבה גדולהענין העבודה של, (7´פסחים נ) שלא לשמה בא לשמה 3995 

ה בחמלתו דרך העבודה אף שלא לשמה ועל ידה "ונתן לנו הקב, קולא בעבודה וחייב לעמול רק לשמה 3996 

 3997 .יגיע למדרגת לשמה

שמכח החכמה והשכל חייב בעבודתו מחמת הכרת כבודו , ת"וכמו כן יראת העונש אף היא מחסדי השי 3998 

ה ומכח זה חייב "הרי הוא קנין כספו של הקב, דון הכל ומקבל טובות הבוראה א"וביודעו שהקב, יתברך 3999 

ורק מגודל טובת , ה אין זה עבודה"וכל עבודה שעושה מחמת שירא וחושש שמא יענישו הקב, בעבודה 4000 

ועל ידי יראת , כדי להקל מעלינו דרכי העבודה והשגת השלימות, ה על ברואיו הורנו דרכי העונש"הקב 4001 

 4002 .מעלה העליונה שהיא יראת הרוממותהעונש יגיעו ל

שמה שאנו חייבים לומר כל מאי דעביד רחמנא לטב , (ט"מסלת ישרים פי) ל"דוגמא לזה מה שכתב הרמח 4003 

אלא כל תפילתם להגדיל כבוד , זה אינו מדרגה לבעלי הדעה האמיתית כי אין להם לכוון עצמם כלל, עביד 4004 

יכובים כנגדם יאמץ לבם וישמחו להראות תוקף וכל מה שיתגברו ע, ת ולעשות נחת רוח לפניו"השי 4005 

היא רק עצה מכח הטבת , נמצא שענין ההכרה בכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, ש בארוכה"אמונתם עי 4006 

 4007 .הבורא על ברואיו

וניתנה תורה לנו כדי שנוכל להכיר את , מבואר שעיקר חובת האדם להגיע להכרה אמיתית מתוך השכל 4008 

כי , (´ג"עבודת האלוקים פ) וכן מבואר בחובות הלבבות, הכרה מכח השכלהאמת מכח התורה עד שנגיע ל 4009 

בעבור צורך האדם בנערותו אל חינוך והנהגה ולמנוע , הערת התורה היא הקדמה ומבוא אל הערת השכל 4010 

ומי , וכן הנשים וקלי הדעת מן האנשים אינם נמשכים אחר הנהגת השכל, תאותיו עד שיתחזק ויכוון שכלו 4011 

 4012 .יגיע אל מדרגת הנביאים ובחירי עליון החסידים, ל העבודה שהיא הערת השכלשעולה ממנה א

שאלו , אמרה להם חטאים תרדוף רעה, שאלו לחכמה חוטא מה עונשו, (ו"ב ה"מכות פ) איתא בירושלמי 4013 

ה אמר להן יעשו תשובה "שאלו להקב, לנבואה חוטא מה עונשו אמרה להם הנפש החוטאת היא תמות 4014 

וכיון שחטא מוכרח להיענש על חטאיו , החכמה והשכל אין שום אפשרות לתקן מעשיו מבחינת, ויתכפר לו 4015 

וכל זה כלול בכלל החמלה , י תשובה לתקן את מעשיו"ה נתן עצה לאדם ע"ורק הקב, ולמות בחטאו 4016 

שנתן לנו דרכי קולא להגיע אל התכלית אף שמבחינת השכל אין זה דרך , הגדולה והיתירה שחמל עלינו 4017 

 4018 .הנכון

ת את "נתן השי, לישראל´ ית´ ינו שדוקא לאחר מתן תורה ומעמד הר סיני שבו נתגלה רוב אהבת הוהי 4019 

ג שמכח החכמה לא היה "אע, שהם עצות ודרכים שיוכל לזכות על ידם, המשפטים דהיינו הדין והעונש 4020 



, ה"בש לעיל שכל דיני העונש הם רק מכח ההטבה המיוחדת שנתן הק"וכמ, בדין שיקבל את הדרכים הללו 4021 

 4022 .כי מבחינת השלימות חייב להכיר את בוראו ולעבדו מחמת הכרת כבודו יתברך

כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית , לעמו´ ויש לראות בפרשה ראשונה את גודל אהבתו יתב 4023 

שכיון שקנה אדון לעצמו ופרק , והנה מבחינת החכמה לא היה מקום ליציאת עבד עברי, יצא לחפשי חנם 4024 

אולם התורה היטיבה עמו ונתנה לו אפשרות , היה בדין שישאר עבד עולם, ה"עבודתו של הקבמעליו  4025 

אזי רע ומר עונשו , ורק לאחר שאמר אהבתי את אשתי ואת בני לא אצא חפשי, ולכן יוצא בשש, לשוב 4026 

 4027 .ועבדו לעולם

וכל , ללא תורה שהרי מעיקר חובתנו להגיע לשלימות אף, מעתה כמה מחוייבים אנו להזהר בציווי התורה 4028 

ולכן בעת שאף את הקולא שניתנה לו , ה מרוב אהבתו וטובתו"הערת התורה היא רק קולא שנתן לנו הקב 4029 

שהדין וההלכה היא התקוה האחרונה , ל"והיינו דאמר הסבא מקעלם ז, אינו מנצל ודאי שאין לו כל תקוה 4030 

 4031 .א הקטנה שהיא הכרחית ביותרהרי עבר אף את הדיוט, ע"ובשעה שעובר על הדין הנפסק בשו, שיש לנו

ומבקשים עצות להקל מעליהם , ומה נואלו האנשים הסבורים שהתורה היא גזירה וכמשא נחשבת עליהם 4032 

שם ´ וראה מה שכ, דכיון שהתורה עצמה היא קולא לא יתכן להוריד ממנה אפילו כמלוא נימה, עול תורה 4033 

ויהיו הבהמות מבינות דרך , ת החי המדברוכיון שאינו מקבל מה שמחייבו השכל יצא לו מתכונ, ל"החוה 4034 

כי ויתור על הדין לא , (.ק נ"ב) ה ותרן יוותרו מעיו"והיינו דאמרינן כל האומר הקב, תקנתם יותר ממנו 4035 

 4036 .(ה"אור יחזקאל ח)  .שאף הדין עצמו הוא בדיעבד, יתכן בכלל

 4037 

 4038 מאמר תקנא

 4039 .(´א א"שמות כ) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

מלכה של תורה , מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה, (ט"משלי כ) ה שאמרבמדרש תנחומא ז 4040 

אם משים אדם את עצמו כתרומה הזו , ואיש תרומות יהרסנה, במשפט שהוא עושה מעמיד את הארץ 4041 

הרי זה מחריב את , ואומר מה לי בטורח הציבור מה לי בדיניהם שלום עליך נפשי, שמושכלת בזוית הבית 4042 

 4043 .ואיש תרומות יהרסנההוי , העולם

ל רבי מפני מה אתה "א, מעשה ברבי אסי כשהיה מסתלק מן העולם נכנס בן אחותו אצלו מצאו בוכה 4044 

ועל כל ? יש גמילות חסדים שלא עשית, הרי תלמידיך יושבים לפניך? יש תורה שלא למדת ולימדת? בוכה 4045 

ל בני עליה אני "א, צרכי ציבורולא נתת עצמך להתמנות על , מידות שהיו בך היית מתרחק מן הדיינים 4046 

 4047 .על שהייתי יכול לעשות דיניהם של ישראל, בוכה שמא אתן דין וחשבון

כמו שאמר בן אחותו יש תורה שלא , מכאן לימוד נפלא הרי רבי אסי היה שקדן נפלא כל ימיו בתורה 4048 

ומה ? א עשיתש יש גמילות חסדים של"וגם עסק בגמילות חסדים כמ, הרי תלמידיך יושבים לפניך? למדת 4049 

, ז פחד רבי אסי עד לבכי"ובכ, שהתרחק מהתמנות על הציבור היה ממדות טובות כמו שאמר בן אחותו 4050 

 4051 .שמא יתן דין וחשבון על זה שלא עשה דינים של ישראל

ולא להסתפק רק בעשיית , מזה למדים עד כמה גדולה החובה להשתתף בצרכי ציבור ולעשות לטובת הכלל 4052 

ו אם אדם מתרשל להשתתף בעניני הכלל מחמת עצלות ויאמר שלום "ק, צמוצדקה ומעשים טובים לע 4053 

אבל מי שמשתתף בדיני ישראל , שמחריב את העולם ועליו נאמר ואיש תרומות יהרסנה, עליך נפשי 4054 

 4055 .(.זכרון מאיר)  .נפלא הדבר להתבונן בזה, עליו נאמר במשפט יעמיד ארץ, וענינם

 4056 

 4057 מאמר תקנב

 4058 .(´א א"שמות כ) ניהםואלה המשפטים אשר תשים לפ

חוקיו , לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, ד מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל"הה 4059 

לכאורה יש להעיר בשלמא חוקים הם , (´תנחומא ה) ומשפטיו אלו הדינים שנאמר שם שם לו חק ומשפט 4060 

רי גם בני נח נצטוו על ועוד ה, אבל משפטים הם דברים שבשכל, ע משיבים עליהם"מהדברים שאומה 4061 

 4062 ?ע"ולמה לא ילמדו משפטים גם אומה, (.ו"סנהדרין נ) הדינין

ואילו , לבני ישראל נכלל דין זה בכלל המשפטים, תשובה לכך אנו מוצאים בפרשה זו בדין רציעת העבד 4063 

ד מה פשעו של העב? ע הוא חוק כי אין הם מסוגלים להבין הצורך לבזות את העבד בצורה כזו"לגבי אומה 4064 

וכאן נזדמן לו אדם , וגם אין לו הכסף הדרוש לכך, שאינו מסוגל לנהל בעצמו עסקים ולהתפרנס מהם, הזה 4065 

במה חטא , והוא עומד וצווח ככרוכיא אהבתי את אדני, המפרנס אותו ואת בני ביתו ונחשב אצלו לבן בית 4066 

 4067 ?האיש הזה שיש לשפוך את דמו

ז היה דורש מקרא זה "עד שריב, וא משפט שכלי מאדאבל לישראל ה, ע"דין זה הוא פלאי בשביל אומה 4068 

אזן , עד שאנו שואלים את עצמנו, כ על הדעת"גישה זו לעבד מתקבלת כ, (7ב"קידושין כ) כמין חומר 4069 

הלא הנפש הישראלית נגעלת כאשר קוראים לאדם עבד , ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים 4070 



ומלבד מידת הבטחון כאמור ברוך , ה בחר בה כעבד"שהקבכי נפש זו זכתה לשמוע , מסיבה פשוטה מאד 4071 

הרי עצם השם עבד צורם את אזנו של האיש , וארור הגבר אשר שם בשר זרועו, ´הגבר אשר יבטח בה 4072 

 4073 .הישראלי

כי אין הוא סומך , שיכול לחזור בו אפילו בחצי היום, רשות היה בידו להשכיר עצמו לכמה שנים כפועל 4074 

ה מחדש בכל יום מעשה "כי הרי הקב, וגם ספק רב אם המחר ידמה להיום, ב על יום המחר"על בעה 4075 

שהוא עצמו יהיה בעל בעמיו ויוכל , לשנות מחר את מצבו´ ואדם נידון בכל יום ואין מעצור לה, בראשית 4076 

הרי הוא , אבל העבד הנמכר לזמן מוגבל ואינו יכול לחזור בו במשך הזמן הזה, לחזור בו בחצי היום 4077 

זוהי פחיתות לנפש עד שאדם זה ראוי , ובוטח בילוד אשה כמותו, על אדוניו גם לעתיד משליך את יהבו 4078 

 4079 .להירצע

והוא , שאסור לישראל להכריז על בן תמותה כי הוא אדונו, סוד גדול גילתה לנו התורה בדין עבד עברי 4080 

וגורלו  ,אסור לו לראות את עצמו כאדם שאינו מסוגל לעזור לעצמו, עצמו עבד נכנע תחת אדם כמותו 4081 

התביעה לגבי אדם זה איננה על , ומשום כך הוא מכנה אותו בשם אדון, יכול להיפתר רק על ידי נברא 4082 

, כי ברית כרותה לשפתיים, אלא על התואר והכינוי  שהוא נותן לבן תמותה כמותו, עצם הפעולה שלו 4083 

 4084 !עבדי הם ולא עבדים לעבדים, שעל ידי זה נפגמות אזניו משמוע אדנות הבורא

כי מי מסוגל להרגיש שמכירתו , כי לא היינו יורדים לעומק הבנה זו בשום אופן, ד זה מגלה לנו התורהסו 4085 

לבין , איזה קשר יש בין חטיבת עצים ושאיבת מים שהיא עבודה גופנית, ´לעבד מהווה סתירה לעבודת ה 4086 

מחוייב לעבוד את  והרי אדם, גם בהיותו עבד´ הרי יוכל לעבוד את ה, שהיא עבודה של הנשמה´ עבודת ה 4087 

באה התורה וגילתה לנו כי התואר ? ומה לי אם הוא עובד במלאכתו או במלאכת אדונו, בכל המצבים´ ה 4088 

פוגם את אזניו ששוב לא יוכל לשמוע את , והתואר אדון שהוא מעניק לאחרים, עבד שהוא נותן לעצמו 4089 

 4090 .ן העולםכי המושג עבד פוגם בהרגשת האדנות והיכולת של אדו, הקריאה עבדי הם

ע "משפט העבד העברי אינו נתפס בשכלם של אוה, ד ומשפטים בל ידעום"ל באמרם הה"וזוהי כוונת חז 4091 

משום שאצל ישראל השכל והחוק משולבים זה , כ אצל ישראל הוא דבר המובן מאליו"משא, אלא כחוק 4092 

ומך על משענת כ כמה פחות האדם הס"א, חוק הוא האמונה שהכל בידי שמים וכי יש השגחה פרטית, בזה 4093 

ומובן מאד , ולכן מופרך אצלו האדם שעושה את עצמו עבד לנברא כמותו, הקנה הרצוץ אדם כמותו 4094 

גם , ע הרחוקים מרחק רב מההשגחה הפרטית"אבל אוה, שמשפטו של איש זה נחרץ לרצוע את אזנו 4095 

 4096 .(ג"ח המוסר והדעת)  .ולכן משפטים בל ידעום, המשפטים המסתעפים מזה הם בחינת חוק בשבילן

 4097 

 4098 מאמר תקנג

 4099 .(´א א"שמות כ) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

, משל לחולה שנכנס הרופא לבקרו, ם שופטים ויש לישראל שופטים ואין אתה יודע מה ביניהן"יש לעכו 4100 

אמרו לו , נכנס אצל אחר אמר להם הזהרו שלא יאכל דבר פלוני, אמר להם האכילוהו כל מה שהוא מבקש 4101 

ל הראשון אינו לחיים לפיכך "א? ולשני אמרת שלא יאכל דבר פלוני, ל מה שירצהלראשון אמרת שיאכ 4102 

ם שופטים ואינן עוסקין בתורה ואינן עושין "כך לעכו, אבל זה לחיים הזהרו בו, אמרתי יאכל מה שירצה 4103 

אבל במצוות כתיב אשר יעשה אותם האדם וחי , (´יחזקאל כ) וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, אותה 4104 

 4105 .(ח"י´ ר ל"שמו) בהם

ומחוייבים לדון על עניני גניבה ואונאה ועושק , ם נצטוו על הדינים כחלק משבע מצוות נח"מצאנו שהעכו 4106 

וגם מגיד , ואם כן צריכים להבין למה כתוב אצלם חוקים לא טובים, (ן"רמב) וכדומה כמו שנצטוו ישראל 4107 

שלא יתכן , אולם כד נעיין נבין? ים כמונוהרי גם לגוים יש משפט, דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל 4108 

ודרושים מעלות , שהרי הדינים הם קיום התורה, כלל אצל הגוים אותה בחינה של משפט כמו אצל ישראל 4109 

 4110 .גדולות לדייני ישראל שיהיו ראויים לאותה איטצלה

תה בחינה אם כן איך יעלה על דעתינו שהאומות שסרבו לקבל את התורה ולתקן את עצמם יוכלו להשיג או 4111 

אלא שגם אינם ראויים למשפט כזה , לא רק שאין דייניהם מסוגלים להשיג משפט התורה? של משפט 4112 

, ל אמר שלמה אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות"ואמרו חז, שעליו נאמר כי המשפט לאלקים הוא 4113 

י "רש) נפשות אני נתבעאני אם חייבתי ממון שלא כדין , שאם דן וחונק ומטה את דינו וגוזל אין בכך כלום 4114 

 4115 .(´דברים א

שמא תאמר מתיירא אני מפני איש , ל"דייני ישראל נצטוו על מסירת נפש למען הצדק כדאיתא בספרי וז 4116 

מחוייב הוא , תלמוד לומר לא תגורו מפני איש, פלוני שמא יהרוג את בני או שמא ידליק את גדישי 4117 

האומות לא נצטוו על לאו של לא תגורו כמו  אולם דייני, להתעלם מהסיכון ולפסוק את הדין לאמיתו 4118 

אבל , ם אינו אלא כדי להרתיע ולהעניש לשם ישוב העולם"משפט העכו, ן מן הירושלמי"שהביא הרמב 4119 

 4120 .אינו אמת לאמיתו שיצטרך הדיין למסור נפשו



מהו דתימא דינא שלמא בעלמא הוא ולא אתיא , ההבדל בין שתי בחינות המשפט מתבהר על פי הגמרא 4121 

שהיינו חושבים שהדין הוא רק מעין הטלת שלום , (´ברכות ו) קמשמע לן דדינא נמי היינו תורה, השכינ 4122 

לכן בא לחדש שדין הוא גם כן תורה והשכינה שורה במושב , ולא תשרה בו שכינה כמו בעוסק בתורה 4123 

התורה ושמירת , אצל ישראל שקבלו את התורה מטרתו של הדין לקבוע דרך חיים על פי התורה, הדיינים 4124 

אולם אצל הגוים כל הדין אינו , אם כן אוי לדיין שיטה את הדין, והמצוות תביא לו הצלחה וחיים נצחיים 4125 

 4126 .אלא להטיל שלום ביניהם שלא תיחרב חברתם אבל אינו תורה כלל

ל שהמלה משפט מורה על ענין "וכבר ביאר הסבא ז, ם לישראל"גם באיכות המשפט אין לדמות העכו 4127 

וצריכים לשיקול הדעת לבררם וללבנם כדי , מר בכל ענין ישנם ספיקות וספקי ספקותכלו, שיקול הדעת 4128 

אבל במה , ישראל שעוסקים בתורה מסוגלים לפתור את כל הספקות על פי שכל התורה, לכוון האמת 4129 

, ולא עוד אלא שצריכים יראת שמים להטריח את עצמו לרדת לעומק הדין? ם את הספקות"יפתרו העכו 4130 

הרי שכלו משוחד ומבטו מסונוור מלהבחין את , ם לא טהר את עצמו מנגיעות ופניות אישיותואחר כל זה א 4131 

 4132 .האמת

אבל לא ניתן הרשות , שהתורה אמנם נתנה רשות לדיין לפסוק כפי שכלו, ל"ס זצ"וכבר אמר הגאון רי 4133 

ו לאיש אלא גם לרוממ, עסק התורה הנדרש לדיין אינו רק כדי לרכוש ידיעת ההלכה, לפסוק כפי רצונו 4134 

ונמשכו , ואחרי שהגוים היו מורדי אור התורה, המעלה שאינו מושפע מהחשבונות והנגיעות של האדם 4135 

אין לצפות שדייניהם יצליחו להשתחרר מנגיעותיהם באופן , אחרי הערב לשעתו ונטיותיהם הנלוזים 4136 

 4137 .שיוכשרו לדון

ש לעולם "כמ, לפסוק את הדין התורה חייבה את הדיין להכין את עצמו כהוגן ביראת שמים לפני שעומד 4138 

ואם מכין את עצמו , (7ט"יבמות ק) יראה דיין כאילו חרב מונחת לו בין יריכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו 4139 

ן הטעם "וכבר פירש הרמב, שאפילו כשטעה אין תקלה יוצאת מתחת ידו, כהוגן זוכה לסייעתא דשמיא 4140 

ן שמות "רמב) המשפט הוא יצדיק והוא ירשיעלרמוז שהאלקים יהיה עמו בדבר , שהדיין נקרא אלהים 4141 

 4142 .(´א ו"כ

, ד דקאוונע שבאו לפניו שני בעלי דין שיפסוק להם דין שכבר נפסק על ידי הרב שלהם"מספרים על הגאב 4143 

אבל כשנודע לו , ובאמת פסק הרב דקאוונע אחרת מאותו רב, וכוונתם היתה לפגוע בכבוד רבם ולביישו 4144 

, קרא לפניו את בעלי הדין ואמר להם שהצדק עם הרב שלהם ולא אתו ,שכבר נפסק הדין על ידי עמיתו 4145 

, ורק אלקים נצב בעדת אל ועוזר לדיין להגיע לאמת, נימוקו היה שבלי סייעתא דשמיא קשה לכוון האמת 4146 

, שוב לא היה דין אמיתי אלא בחינה בעלמא, ומכיון שרבם כבר פסק להם, אבל זה רק לפני שנפסק הדין 4147 

 4148 .לכוון את האמת ´ובזה אין עזר ה

ומאידך , ומשרה שכינה בישראל´ מה גדולה האחריות הרובצת על הדיין אחרי שמצד אחד זוכה לעזר ה 4149 

אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק , ל"ש חז"אם מטה את הדין גורם רעה לכל העולם כמ 4150 

המוסר )  .(.ט"לשבת ק) שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל ישראל, בדייני ישראל 4151 

 4152 .(ג"והדעת ח

 4153 

 4154 מאמר תקנד

 4155 .(´א א"שמות כ) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

מה הראשונים מסיני אף , י כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים"וברש 4156 

משפטי האומות יסודותם , משפטי האומות ומשפטי התורה חלוקים בעיקרם ובכל מציאותם, אלו מסיני 4157 

, היום הם מקובלים ומחר יהיו דחויים, כמת בני אדם לפי הזמן והמקום ותנאי החיים של הציבור שלהםהס 4158 

דעותיהם משתנות הן מהבוקר , המייסדים בעצמם מלאי הפכפכיות, כמחוקקי משפטיהם כן משפטיהם 4159 

 4160 .לצהרים ומהצהרים ללילה

יצאו מפיהם דינים אמיתיים ואין תקוה ש, משתנות הן לפי רצונותיהם ומצב רוחם שבכל רגע ורגע 4161 

לא תמצא בהם שקלא , כל משפטיהם וחוקותיהם אין להם כל המשך אלא סתירות בכל חלקיהם! וקיימים 4162 

ואין צורך בתירוץ הכא במאי , ולא תשאל בהם ורמינהו מסדר אחד לסדר שני, וטריא קושיות ותירוצים 4163 

 4164 .כי אין להם סדר כלל, עסקינן וכדומה

אלא התורה היא שיסדה את , ולא רק שאינה מיוסדת מהסכמי בני אדם, ם היאלא כן התורה מעשה אלהי 4165 

, בורא האדם ויוצרו עשהו ותקנו על פי התורה ומצוותיה, (זוהר)א  הסתכל באורייתא וברא עלמ, האדם 4166 

ח אברים ישנם באדם "ל רמ"כן אמרו חז, האדם הותכן בכל מתכנותיו בהתאם לאזהרות התורה ומצוותיה 4167 

 4168 .ה מצוות לא תעשה"ה גידין כנגד שס"ושס, וות עשהח מצ"כנגד רמ

העולם מורגלים להבין דמצוות כבוד ניתנה משום שישנה מציאות של אב , ולדוגמא ענין כיבוד אב ואם 4169 

אלא , דחלילה לומר שאב ואם מוכרחים? ז למה באמת הוצרך שיהיו אב ואם כלל"ולפי, ואם בעולם 4170 



, ניתנו לאדם אב ואם בכדי שתוכל להתקיים מצוה זו, דדמשום שרצתה התורה להזהיר על מצות כיבו 4171 

 4172 .אלא להפך מצוות כיבוד סיבבה לאב ואם, נמצא שלא האב והאם סיבת מצוות כיבוד

וכמו שהאדם הנהו על מתכונתו , התורה והאדם אחד הם, התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת 4173 

שתי ידים עם חמש , ז היו שתי עינים ושתי אזניםמא, כל אבריו לא נשתנו ולא ישתנו בכל הזמנים, לעולם 4174 

כן לא , כי לא משתנה ממתכונתו אשר בהם נברא, ומעולם לא ראית ולא תראה אחרת, אצבעות בכל יד 4175 

כי , וזו האזהרה של לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו, ´תשתנה התורה הק 4176 

 4177 .כי המציאות מקולקלת בעצםמציאות לא משתנה וכל שינוי במציאות אומר 

כמו ואהבת לרעך כמוך דעלך סני , נקודה הכוללת כל התורה כולה, ענין של כלל´ כן תמצא בתורתנו הק 4178 

כל , כן התורה אחת היא שלמה ותמימה, נפשו של אדם אחת היא ושלמה, (.א"שבת ל) לחברך לא תעביד 4179 

ועשרת הדברות , ם בעשרת הדברותג מצוות כלולי"וכבר אמרו כי כל התרי, התורה נקודה אחת לה 4180 

זכור ושמור , (מכילתא) ל"וכן אמרו ז, ואות אלף כלול בהקוצו שלו, ואנכי באות אלף, כלולים באנכי 4181 

 4182 .נאמרו בדבור אחד שנאמר אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי

 4183 ובכל, ורק המשכיל הוא יכירם טרם יציאתם מכח אל הפועל, כמו שבמחשבה אחת כלולים כמה דיבורים

כן לב האדם בו מושרשים כל אברי האדם , זאת ממחשבה אחת יצאו ויפרדו דיבורים רבים ובאמת אחד הם 4184 

אלא שאין משכיל , סוף דבר הלב הוא הכולל את כולם, ממנו יניקתם וכל חיותם, מראשו ועד צפרני רגליו 4185 

התורה הקדושה , אדםככה בהתאמה מדויקת היא תורת ה, חוקר לב ובוחן כליות´ כי אני ה, מבין ומי ידעם 4186 

 4187 .הענפים והסעיפים לפרטי פרטיהם אחד הם, בנקודה שבה הכל נכלל בכל מכל כל, אחת היא

וכן כל חכם וחכם אם כי שונים , וכל דבר חכמה שהוא אומר, כל חכם בתורה כל אחד כפי מדרגתו בחכמה 4188 

, כפטיש יפוצץ סלע והחכמה היא, כי כל אחד הוא חלק ממקור החכמה, כולם חכמה אמיתית הם, דבריהם 4189 

 4190 .גץ אחד מתחלק לכמה ניצוצות

אלא , מה שנאמר ומה שטרם נאמר, מה שנכתב ומה שלא נכתב, ´התורה היא החכמה הכוללת כל דבר ה 4191 

הם היו כלים טהורים מלאי חכמה , ל הקדושים שהיו החכמים הנפלאים"וחז, שצריכים לכלים מקבלים 4192 

אף חידשו דברים אשר לא ידעום , ו חכמה אמיתיתעל כן כל דברי חכמתם הי, הבאה ממקור החכמה 4193 

ק "ב) ע ודרשה"שלא ידעו אותה עד שבא ר, ח"אלהיך תירא לרבות ת´ וכגון הדרשה את ה, מקודם 4194 

ונמסר לחכמים לומר לך איזו מלאכה אסורה ואיזו , מ שהוא דאורייתא"וכן ענין מלאכה בחוה, (7א"מ 4195 

 4196 .(.ח"חגיגה י) מותרת

ר "ויק) ל"וזהו מה שאמרו חז, על כן כל דבריהם הם תורה ממש, ם בכלל התורהל הקדושים היו דבוקי"חז 4197 

כלומר שכל דבר חכמה נכלל , ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו כולן נאמרו בסיני, (´ב א"כ 4198 

´ ויתן ה, (´דברים ט) וכל התורה הרי נתגלתה למשה, וכיון שדבר חכמה אמר ממילא נכלל בתורה, בתורה 4199 

 4200 .(דעת תורה)  .הוא כלל התורה שממנה כל חכמה, ככל הדבריםאלי 

 4201 

 4202 מאמר תקנה

 4203 .(´א א"שמות כ) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

ואמר כאן ואלה המשפטים , מה כתיב למעלה מן הפרשה ושפטו את העם בכל עת, (´ג´ ר ל"שמו) ובמדרש 4204 

כך התורה דינין , והיא באמצע משל למטרונה שהיתה מהלכת הזין מכאן והזין מכאן, והדברות באמצע 4205 

 4206 .הנה כי מציאותה של תורה אך ורק בתוך משפט, כ"מלפניה ודינין מאחריה והיא באמצע ע

וכתיב בתריה , והודעתם לבניך ולבני בניך (´דברים ד)ב  כתי, (.ב"ברכות כ) ביאור הדברים הנה אמרו 4207 

אף כאן באימה וביראה וברתת , יעמה להלן באימה וביראה וברתת ובז, א בחורב"יום אשר עמדת לפני ה 4208 

לשנות , מותרים לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, מכאן אמרו הזבים והמצורעים ובאין על נדות, ובזיע 4209 

י מה להלן באימה דכתיב וירא העם "וברש, אבל בעלי קריין אסורין, במשנה וגמרא ובהלכות ובאגדות 4210 

אבל בעלי קרי אינו , ם יכולים להיות באימה וברתתמכאן אמרו כל הטמאים מותרים בתורה שאף ה, וינועו 4211 

 4212 .אלא מתוך קלות ראש וזחות הדעת

כי לירא , כמו שרגילין להבין כן ענין היראה, אין המדובר כאן על אימה ויראה של איזה עונש שיתכן לבוא 4213 

 4214 הוא, המדובר כאן הוא על מצב האדם מצב של אימה ורתת, מפני עונש הלא גם בעלי קרי ירא ומפחד

והוא כאדם הנמצא בחפירות ולמעלה מעל ראשו יורים תותחים , תמיד באימה והזדעזעות ברתת וזיע 4215 

עד כי אין בו כל רוח וכל , הנה לקול ההמולה לבד האדם כבר רועד ומזועזע מאד, ופצצות לאין שיעור 4216 

 4217 .חדור הוא כולו אך ורק בהפחד והאימה הגדולה בלי הפסק רגע, מחשבה שהיא

, עד כי לא נשאר בו כל מקום לחטא ולתאוה, ופחדו הנורא´ חדור הוא ביראת ה, א שמיםכן הוא איש יר 4218 

בבחינת אלקים אתם שכבר לא יתכן אצלו כל , במצב של אימה ויראה רתת וזיע היצר מתבטל בו לגמרי 4219 

עדיין , ואם עדיין מקום בו לפניות זולתו, אלא תפוס כל כולו ביראת אלקים אשר בקרבו, חמדה ותאוה 4220 



סימן הוא כי , סימן הוא כי איננו בתוך האימה והיראה, ום בו למשהו הרהורים רעים חמדות ותאוותמק 4221 

מצב אדם , אבל מצבו איננו מצב של יראה, אם אף יהיה ירא מעונש וכדומה, היראה לא מקפת אותו בכלל 4222 

 4223 .ופחדו´ כי יתכן אצלו פניות למשהו זולתו ית, מחולחל מתוך פחד וזעזוע

, כי סוד התורה הוא כנתינתה באימה וביראה ברתת ובזיע, מופרך מתורה ואסור לקרות בהאדם כזה כבר  4224 

אבל , עד כדי כך כי בעלי קריין ואפשר שבא להם מתוך אונס, כל מציאות של תורה היא מציאות של יראה 4225 

ך כי הוא ההיפו, כ אסור הוא לקרות בתורה"וע, ס יש כבר איזו בחינה של קלות ראש וזחות הדעת"סוכ 4226 

 4227 .של תורה שהיא כולה רק אש אוכלה

ואם מלפניה של , דינין מלפניה ודינין מאחריה והיא באמצע, ל במשל למטרונה כך התורה"הוא מאמרם ז 4228 

סוד של באימה , הלא זה כל מציאותה מציאות של זיינין אשר זהו ענין המשפט, תורה ומאחריה הוא משפט 4229 

ובאין יראה אין , דוקא במצב של אימה ויראה יתכן קיומה ,וכי דוקא אז ישנה לתורה, וביראה ברתת ובזיע 4230 

 4231 .תורה

, הלא אין זה כי אם במה שהיה את האלקים אני ירא? איך זה עמד יוסף הצדיק בכל המצבים הכי קשים 4232 

אברהם אבינו עמד , אין כבר לא קושיים ולא עיכובים, במצב של יראה במצב של פחד פחדים הכל מתבטל 4233 

במצב של יראה מתבטל ואין כל , כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, ן העקידהבנסיון הכי גדול בנסיו 4234 

 4235 .הנה התביעה עליו היתה על לא יראה, א בנסיון העקידה"ולו לא עמד א, קושיים

ודאי לא נעלם מהן מה שיוכל , ותיראן המילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים 4236 

שער ) ל"בחוה, רי ותיראן המילדות את האלהים מה יכול לעכבםאבל אח, לקרות להן על מרדן בפרעה 4237 

ואמר לו האינך ירא מן האריה , מובא על אחד היראים שמצאו אותו ישן באחד המדברות (ו"פ´ אהבת ה 4238 

במצב של באימה וביראה אבד כל , אמר לו אני בוש מאלוהים שיראני ירא זולתו? שאתה ישן במקום זה 4239 

הוא חדור כל תוכו בזו היראה ואין , היראה מקיף את האדם מראש ועד עקבסוד , הרגש של יראה מזולתו 4240 

 4241 .זולתו

, במצב של אימה ויראה אין מקום לתאוה, שאני רב יהודה דאימתא דמריה עליה, (.ג"נדה י) ´אמרו בגמ 4242 

כי במקום יראה כל חמדה ותאוה , סיבת כל החטאים אינה התאוה אלא אי יראה היא הסיבה לכל החטאים 4243 

היא ´ ויאמר לאדם הן יראת ה, (ח"איוב כ) ד"ר אבא הה"חייא ב´ ברכיה בשם ר´ אמר ר! בתכלית אבודים 4244 

קבלת התורה היתה , מאימה ויראה מרתת וזיע יוצאת תורה, מהו שכר היראה תורה כי הן אחת, חכמה 4245 

 4246 .(דעת תורה)  !ובעלי קריין ודאי אסורים בתורה, י אימה ויראה רתת וזיע"דוקא ע

 4247 

 4248 מאמר תקנו

 4249 .(´א א"שמות כ) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

ה הוא אוהב את המשפט ונתנו "ה הקב"העוז של ממ, ד ועוז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים"הה 4250 

כשהם עושים מריבה זה , י המשפטים שנתת להם"אתה כוננת ישרות לאוהביך שע, לישראל שהם אוהביו 4251 

מני שים אדם עלי ארץ מתנהל פלפול גדול , (´א´ ר ל"שמו) כ"עם זה באין לידי משפט ועושין שלום ע 4252 

 4253 .כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא, להראות

רבו הקושיות בצדיק , איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, מאד עמקו מחשבותיך´ מה גדלו מעשיך ה 4254 

, והנה הכתוב נותן תשובות, זהגם נלאו למצוא פתרון דברים הסותרים זה את , ורע לו רשע וטוב לו 4255 

תירוצים טובים גם , צדיק כתמר יפרח עוד ינובון בשיבה, בפרוח רשעים כמו עשב להשמדם עדי עד 4256 

 4257 .כי זה התכלית´ ומסיק להגיד כי ישר ה, למביני דבר

באחרית הימים תבוא הבריאה לתכלית דרגתה היא , צורי ולא עולתה בו´ לעתיד לבוא יבורר כי ישר ה 4258 

אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות , (´קהלת ז) כן היתה בתחילתה כנאמר ,הישרות 4259 

ס "אבל סו, ר אנו מדברים"הלא באדה, פלפולים גדולים ועמוקים, גם החשבונות תורה שלמה הן, רבים 4260 

 4261 .כי בסוד הישר אין קושיות ולא תירוצים, לסוד הישר לא מגיעים

כי כולם ידעו , ´ו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את האז לא ילמד, כשתתגלה הארת הישרות 4262 

אם גם אמיתיים הם אבל אם הולכים במהלך של , כל הקושיות עם כל תירוציהם, אותי למקטנם ועד גדולם 4263 

, כולם הם מהחשבונות הרבים מסוד במחשכים הושיבני, הנה זה לא במדת הישר סודם, קושיא ותירוץ 4264 

 4265 .דעו ודאי בלי פלפולים כי צדיק וישר הואוכשאור הישרות תאיר י

כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי , ר"כתב בענין חטאו של אדה (´ט´ בראשית ב) ן"הרמב 4266 

ואפשר , כאשר יעשו השמים וכל צבאם פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם, התולדה 4267 

 4268 .ש"האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים עישנתכוון הכתוב לענין הזה כשאמר כי האלהים עשה את 

הלא זה הטבע של ישר וכמו שמביא על זה , ר קודם החטא היו עניניו בטבע"ן כי אדה"הנה מבאר הרמב 4269 

, הנה כי ישרות היא המכרחת היותר גדולה בתכלית ההכרח, אשר עשה האלהים את האדם ישר, הכתוב 4270 



, ו הנכונה לו לבלתי נטות ימין ושמאל כטבע ממשהולך הוא האדם בדרכ, ובדרגה ההיא לא היה כל ספק 4271 

לאחר החטא עומדים כל הענינים , נאבד הישר והמה בקשו חשבונות רבים? ומה נשתנה בלאחר החטא 4272 

 4273 .לאחר החטא באים ומגיעים לכל הענינים על ידי שקלא וטריא קושיות ותירוצים, בחשבונות רבים

גם אלה , אין לנו אף מושג בישרותן של אלה החשבונותאשר אנחנו , ר"הנה יתכן כי גם חשבונות של אדה 4274 

להגיד , ענין שיבוא בתקון של אחרית הימים, סוד גדול כזה הוא ענין של ישר, אינם בסוד הישר האמיתי 4275 

 4276 !ר"כי באמיתיות מדת הישר אין כל קושיות ולא תירוצים אף של אדה, ´כי ישר ה

ה מי "אמר איוב להקב, (´איוב ד) משים לנצח יאבדומהו מבלי , ואלה המשפטים, (´ח´ ר ל"שמו) ובמדרש 4277 

משל לבריון שהיה שיכור בעט בפלקי והוציא איסרין , (ג"שם כ) יתן ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו משפט 4278 

נכנס , אמר הודיעני באיזה מקום המלך שרוי ואני מלמדו את הדין, רגם איקונין של מלך קלל לשלטון 4279 

וקרב קיסין , סימא לדוכוס נתן קטריקי לקרטום, מטרונה וטרד אפרכוססגר ל, הראו לו המלך יושב בבימה 4280 

 4281 .אמר בבקשה מכם שיכור הייתי ולא ידעתי כח המלך, כיון שראה המלך עושה כך נתיירא, למניסטר

רגם האיקונין שאמר יאבד יום אולד , כך היה איוב עומד וצווח מי יתן ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו משפט 4282 

ראה המלך , קלל לשלטון הלילה הזה יקחהו אופל, והוציא איסרין יחשכו כוכבי נשפובעט בפילקי , בו 4283 

סימא , טרד למשה לכן לא תביאו את הקהל הזה, והנה מרים מצורעת כשלג, יושב בבימה סגר למטרונה 4284 

קרב קיסין על יעקב והוא , נתן קטריקי לאברהם שנאמר ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, לדוכוס זה יצחק 4285 

וכל כך , ואף אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי, כשראה איוב אמר  בבקשה ממך שיכור הייתי, ל ירכוצולע ע 4286 

 4287 .כ"הוי מבלי משים לנצח יאבדו ע, למה שלא היו יודעין כוחו של דין

ערך מערכות לידע ולמצוא מהלכים , גם הוא עוד נשא אתו קושיות, גם איוב אשר עליו כתוב  תם וישר 4288 

וכי , לא היו יודעין כוחו של דין שהוא בתכלית הישרות, ל סוד הישר של משפטולא עמד ע, ´במשפט ה 4289 

במצב של והמה בקשו , עם גודל אמונתו עדיין היה במצב של לאחר החטא, שם אין כל שאלה ולא חשבון 4290 

 4291 .עוד היה צורך בפירוקים ותירוצים ליישר הדורים, חשבונות רבים

אתה , אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, וזה אות כי לא עומדים באמיתיות סוד המשפט 4292 

המה ´ סוד הדבר הוא כי דרכי ה, תכלית המשפט הוא תכלית הישרות כי אחד הן, כוננת ישרות לאוהביך 4293 

הישרות בתכלית הוא מצב של אחרית הימים כשתתוקן הבריאה , ´להגיד כי ישר ה, ישרים בתכלית 4294 

ירמיה ) כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ל חשבונותאשר עשה את האדם ישר בלי כ, בקדמותה 4295 

 4296 .(דעת תורה)  .(א"ל

 4297 

 4298 מאמר תקנז

 4299 .(´א א"שמות כ) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

שנאמר ואלה , ואלו הן ישראל והתורה והדינים, שלשה דברים נתן משה נפשו עליהם ונקראו על שמו 4300 

ו בפרשת יתרו איך שתיאר משה רבינו לבעלי הדין מצאנ, (´ד´ ר ל"שמו) המשפטים אשר תשים לפניהם 4301 

שהאדם המבקש לעשות כדין , ל"על זה העיר הסבא ז, כי יבוא אלי העם לדרוש אלקים, הבאים לדון 4302 

עליו אפשר לומר שהוא , ולא רוצה לעכב משל חבירו וגם לא להוציא ממנו רק על פי דין תורה, תורה 4303 

 4304 .דורש אלקים

וכן אמרו במדרש , פט מרוממת את האדם ומביאה לקידוש שם שמיםוהיינו משום ששמירת גדרי המש 4305 

ובזכות שמירת הדין מתעלה , ה בעולם אוהב את הדין ולכן נתנו לישראל אוהביו"שמכל מה שברא הקב 4306 

 4307 .(´דברים רבה ה) צבאות במשפט וגואל את ישראל´ ויגבה ה, ש"ה כמ"הקב

שהלך מאחורי הרי חושך וראה , דר מוקדוןגודל המדרגה של אהבת הדין אפשר להבין מהמעשה באלכסנ 4308 

ומכיון שלא שילם עבור האוצר , איש אחד קנה שדה מחבירו ואחר זמן מצא שם אוצר, איך שהמלך דן 4309 

 4310 השני טען שהוא מכר את השדה וכל מה שבתוכו ולא מגיע לו האוצר, רצה להחזירו והלה סירב לקבלו

וכמו , ממנו את כספו משום שהדין היה חביב בעיניוהנה הבעל דין תבע את חבירו שיקבל , (´ג א"ר ל"ב) 4311 

 4312 .זאת היא הדוגמא של דורש אלקים, שהדין מחייב שחבירו לא יגזול ממנו גם לו אסור לגזול מחבירו

שמשה רבינו היה מוכרח למסור נפשו עליהם , אולם צריכים לבאר למה יצאו הדינים מכלל כל התורה 4313 

פשר הדבר הוא ? ש זכרו תורת משה עבדי"ראת על שמו כמולא נכללו עם כל התורה שנק, בפני עצמם 4314 

כאן , שזה בודאי נכלל בלימוד תורה, שדינים האמורים כאן אין הכונה ללימוד ההלכות של דיני ממונות 4315 

ועל זה היה משה רבינו מוכרח להתאמצות , הכונה לביצוע הדין בפועל שיהיו דנים על פי דיני התורה 4316 

, ן"ש הרמב"פרשה זו נאמרה עבור הדיינים כמ, להוציא הדין על בוריו שיזכה לכוון אל האמת, מיוחדת 4317 

לפני הכהנים ´ ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה, שהלשון לפניהם נופל על הדיינים כמו שכתוב 4318 

 4319 .(ט"דברים י) והשופטים



ים נוטל אם אין אתם עושים את הדינ, ה את תורתו"הרי נתן לכם הקב, ואיתא במדרש אמר משה לישראל 4320 

ויהיו זהירים שלא יגע , התורה ניתנה רק בתנאי שיקיימו בפועל את הדינים, (ט"י´ ר ל"שמו) תורתו מכם 4321 

גם , בלימוד מופשט בשעה ששורה אנדרלמוסיה בין אדם לחבירו´ אבל אין רצון ה, אחד בממון שאינו שלו 4322 

ה על הדברות "זהיר הקבכמו שאמרו כשם שה, ה מסתפק בקיום שאר המצוות בשעה שאין דין"אין הקב 4323 

 4324 .(ב"י´ ר ל"שמו) שבו העולם תלוי? למה, כך הזהיר על הדין

ומשלו הדבר למטרונה שהיתה הולכת בלווי שני שומרים אחד מכל , מבואר שקיום כל התורה הוא הדין 4325 

רצונם בזה לומר שבלי הדין אין , (´ר ל"שמו) כך פרשת מתן תורה מסובבת בדינים מלפנים ומאחור, צד 4326 

ל בגודל מדרגת הדיין "עד שהפליגו חז, אולם כפי גודל חשיבות הדין כך קשה ביצועו, לכל התורה קיום 4327 

 4328 .(´שבת י) ה במעשה בראשית"ונעשה שותף להקב, הדן דין אמת שהוא משרה שכינה בישראל

, ל"ומצאנו במדרש וז, מוכרח הדיין להתגבר על כל נטיות אישיות ולברר האמת בלי שום משוא פנים 4329 

יהודה , (ו"ט´ ר ל"שמו) אלא שדן דין אמת לתמר לכן נעשה דיין לעולם? ה כתר ליהודה"נתן הקבולמה  4330 

ועל ידי זה , ומסר נפשו לפסוק דין אמת על אף שהיו לו אמתלאות שונות להצטדק, לא שם לב לכבוד שלו 4331 

 4332 .זכה למלכות

זה חכם שהוא , יהרסנה ש במדרש ואיש תרומות"כמ, ולכן החכם שמתחמק מלדון יצטרך ליתן דין וחשבון 4333 

והוא אומר להם עסוק אני במשנתי , ויתום ואלמנה הולכין אצלו שיעשה דין ביניהן, יודע הלכות ואגדות 4334 

וזהו כונתם באמרם , (´י´ ר ל"שמו) אמר לו האלקים מעלה אני עליך כאילו החרבת את העולם, איני פנוי 4335 

פט הוא חורבן העולם ואילו הדין מעמיד משום שחוסר מש, ה במעשה בראשית"שהדיין נעשה שותף להקב 4336 

 4337 .את העולם

ועל דרך הפשט שהם , ל"אנשי אמת שונאי בצע וז, ן על הפסוק"ש הרמב"תכונה מיוחדת דרושה לדיין כמ 4338 

אבל כל חפצם להציל גזול , וכי יראו עושק וחמס אין דעתם סובלת אותו, אוהבים האמת ושונאים העושק 4339 

ועל הכל איש חיל שיהיה בקי וחרוץ , שע דרוש גם שיהיה ירא אלקיםיחד עם אי סבל הר, כ"מיד עושקו ע 4340 

בהצטרף באדם כל המעלות האלה , לברר וללבן אמיתת הדבר ולהביאו אל תכליתו כמו שפירש הספורנו 4341 

ובו משרה שכינה בישראל ומקרב את , ראוי ומחוייב הוא לדון דין אמת שהוא קיום התורה וקיום הבריאה 4342 

 4343 .(´ישעיה א) משפט תפדהש ציון ב"כמ, הגאולה

שאם נכין את עצמנו כראוי יהיה בידינו הכח להשכין שלום , מזה אנו רואים גודל האחריות המוטלת עלינו 4344 

ברם אם , כל זמן שלא נתעצל בלימוד ובתיקון המדות והשגת יראת שמים, בעולם ולהשקיט את המריבה 4345 

ועל כגון דא נאמר אוי לי , מחמתו נתעלם מאיזה שורש קטן של מדה רעה עלול להגרם חורבן העולם 4346 

, אוי לי אם אתעצל מלהגיע למדרגה שאני ראוי להשיגה שאוכל לזכות את הרבים, מיוצרי אוי לי מיצרי 4347 

 4348  .ואביא חלילה להיפך מן המבוקש, ואוי לי אם ברצותי לזכות את הרבים אטה כל שהוא מן הישרות

 4349 .(ג"המוסר והדעת ח)

 4350 

 4351 מאמר תקנח

 4352 .(´א א"שמות כ) שים לפניהםואלה המשפטים אשר ת

, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים 4353 

ולכאורה קשה , (י"רש) לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש, ולמה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח 4354 

´ למה איפוא צריך בשביל זה אות ו, נילהבין וכי יתכן לחשוב שישנה אות אחת בתורה שלא ניתנה מסי 4355 

 4356 ?מיותרת ואלה כדי לקבוע שניתנו מסיני

ויתכן שיהיה מי שיאמר שהמצוות , הענין הוא כי ידוע שישנן בתורה מצוות שמעיות ומצוות שכליות 4357 

ל גדול המצווה ועושה "אלא שזו טעות גמורה שהרי אמרו חז, השכליות אפשר לקיים גם בלי ציווי התורה 4358 

שם דהיינו טעמא דמי שמצווה ועושה ´ בפירוש התוס´ ועי, (.א"קידושין ל) נו מצווה ועושהממי שאי 4359 

 4360 .ממי שאין מצווה שיש לו פת בסלו שאם ירצה יניח, לפי שדואג ומצטער פן יעבור, עדיף

מפני ששכל , שעשייתו את המצוה היא במדרגה גבוהה, אבל יש עוד טעם לשבח שגדול המצווה ועושה 4361 

וזהו רק אם אינו , ולכן יכול להפוך את הקערה על פיה, עות ולנטות לפי רוח הנגיעה שלוהאדם יכול לט 4362 

ואז קיים שהנגיעה תעוות את השכל ויעשה לפי רוח הנגיעה , מצווה והוא עושה רק משום שהשכל מחייב 4363 

 4364 כי אז המצוה משמשת רסן, מה שאין כן אם האדם עושה מפני שהוא מצווה, שלו כי השוחד יעור פקחים

 4365 .לנגיעה ומוכרח לעשות רק לפי דעת התורה

, שמי שאינו מצווה ועושה יש לו פת בסלו שאם ירצה יניח, שאמרו´ ולפי זה אפשר להבין גם דברי התוס 4366 

שהנגיעה תמצא לו היתרים שעל פיהם , שכוונתם בזה שאם ירצה כלומר תהיה לו נגיעה מצד הרצון יניח 4367 

 4368 .חפץ יכול להניח מלעשות ויכול לעשות מה שלבו



וכל , אצל המזבח דוקא, לומר לך שתשים הסנהדרין אצל המקדש, ולכן אמרו במדרש אשר תשים לפניהם 4369 

והדיינים , כי השוחד יעור עיני חכמים, זה מפני שהדיינים צריכים להיות נקיים מכל שוחד של נגיעה 4370 

ם להקריב עצמם על שיהיו מוכני, או לפי הגירסא אצל המזבח, צריכים להיות אצל המקדש שיהיו קדושים 4371 

אפילו אם יהיה עליהם לסבול בעד האמת במצבם הגשמי או , האמת כדי לקיים לא תגורו מפני איש 4372 

 4373 .בכבודם

כי בעת שתשים , מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני, וזו כוונת המדרש ואלה מוסיף על הראשונים 4374 

צוות שכליות רק תשים אל תאמר להם כי הם צריכים לקיימם בתור מ, המשפטים לפני בני ישראל 4375 

כי מה , כמו החוקים שהם מצוות שמעיות, שצריך לקיים את המשפטים שהם דינים שכליים, לפניהם 4376 

 4377 .ואין לך רשות להרהר אחריהם ולדון לפי שכלך, הראשונים מסיני כך אלה מסיני

י להיזקק פ שדיניהם כדיני ישראל אי אתה רשא"אע, ם"וכן אמרו כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של עכו 4378 

וכן כתב , (7ח"גיטין פ) לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, להם 4379 

שהמביא דיני , י ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל אל תביאהו בערכאות שלהם"רש 4380 

 4381 .(נחלת אליעזר)  .ישראל לפני ארמים מחלל את השם

 4382 

 4383 מאמר תקנט

 4384 .(´א א"שמות כ) ים אשר תשים לפניהםואלה המשפט

והזהרתי אתכם על כל המצוות שהיא , ה לפי שהרביתי עליכם דינין אני מרבה עליכם שכר"אמר הקב 4385 

וכן כל ענין שכתוב בפרשה הזו להורג נפש למכה , שומר מצוה לא ידע דבר רע, (´קהלת ח) חייכם שנאמר 4386 

, משל למלך שהתקין שני דרכים, ושכרה בצדהכל אחת ואחת כתבתי עונשה בצדה , שור למבעיר בערה 4387 

ומוסיפים , והעורים הולכים בדרך הרע והקוצים, ואחת מלאה בושם, אחת מלאה קוצים ודרדרים וסיראות 4388 

 4389 .ונמצאו הם הולכים וכליהם מתבשמים הימנה, והפקחים הולכים בדרך הטובה, מכה על מכותיהם

מי שאין לו עינים הולך בדרך הרעים , ים אחדולרשע, לצדיקים אחד, כך האלהים התקין שתי דרכים 4390 

וכגיחזי , כבלעם הרשע שנטרף מן העולם וכדואג ואחיתופל שנתרחקו מן החיים, ונתקל ואין לו עמידה 4391 

שנאמר מתהלך בתומו , אבל הצדיקים שמהלכים בתומם הם זוכים ובניהם אחריהם, שיצא מן העולם ריקם 4392 

 4393 .(´ר ל"שמו) צדיק אשרי בניו אחריו

כלומר , היה בזה שלא הלכו בתומם, ומדים מסוף המדרש כי החסרון של הארבעה שנטרדו מן העולםאנו ל 4394 

או , אם חסרון אמונה באלקים, ואין הבדל איך וכיצד נתבטא אצלם חסרון האמונה, היו חסרי אמונה 4395 

ין חשב בלעם פעמים שא, ה מי האנשים האלה עמך"כי אצל בלעם מצאנו שאמר לו הקב, או ברבם, בתורה 4396 

, ´ש בגמ"ואצל דואג ואחיתופל אנחנו מוצאים שחסרה להם אמונה בתורה כמ, (י"רש) הכל גלוי לפניו 4397 

 4398 .(7ו"סנהדרין ק) ר אמי אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ"א

וגיחזי , ובגיחזי מסופר כי כאשר בא נעמן שר צבא מלך ארם אל הנביא אלישע להתרפאות מצרעתו 4399 

כתוב ויאמר גיחזי נער אלישע איש , ישע לא לקח מנעמן שום מתנהמשרתו של אלישע ראה כי אל 4400 

כי אם רצתי אחריו ´ חי ה, הנה חשך אדוני את נעמן הארמי הזה מקחת מידו את אשר הביא, האלהים 4401 

פ שכר "ם מפרש כי גיחזי התרעם על שלא לקח ממנו עכ"ובמלבי, (´ה´ מלכים ב) ולקחתי מאתו מאומה 4402 

 4403 .ם בחינם"לרפאות את העכו כי על פי ההלכה אין, רפואה

ויוצא שכל הארבעה שהוזכרו במדרש היו חסרי אמונה , הווה אומר שלגיחזי לא היתה אמונה ברבו אלישע 4404 

ש כי "כמ, והם נקראים עורים מצד שהנגיעה השפיעה עליהם שלא לראות נכוחה, כל אחד לפי דרכו 4405 

 4406 .(.´סנהדרין צ)ב  "להם חלק לעוההדיוטות שאין ´ וזה הביא להם שיהיו מן הד, השוחד יעור פקחים

ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו , מה שנאמר בנדב ואביהוא והזקנים, ויש עוד להתבונן בסוף משפטים 4407 

היא היתה לפניו בשעת השעבוד לזכור , י כמעשה לבנת הספיר"וברש, (ד"שמות כ) כמעשה לבנת הספיר 4408 

 4409 .ת עמו אנכי בצרהבבחינ, שהיו משועבדים במעשה לבנים, צרתן של ישראל

ל באותה שעה בקשה מדת הדין לפגוע "אמרו חז, (´שמות ה) ועל טענתו של משה למה הרעתה לעם הזה 4410 

ובכל זאת , (´ר ה"שמו) ה שבשביל ישראל הוא אומר לא פגעה בו מדת הדין"וכיון שראה הקב, במשה 4411 

עשוי למלכי שבעה י העשוי לפרעה תראה ולא ה"ופרש, ה עתה תראה אשר אעשה לפרעה"אמר לו הקב 4412 

 4413 .אומות כשאביאם לארץ

ה היה תמיד הציור של לבנת הספיר "כי אילו היתה בידו הידיעה הזו כי אצל הקב, הטענה על משה היתה 4414 

אז לא היה משה , ומה שלא נגאלו עד כה היה מפאת חשבונות רמים ונשגבים, לזכור צרתן של ישראל 4415 

 4416 .ה זוכר תמיד"כי את זה הקב, תן של ישראלאלא רק להזכיר נקודה אחת והיא צר, ה"תובע מהקב

ה "אלא שלא רצה הקב, נסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה, מצינו עוד בפרשה זו ויראו את אלהי ישראל 4417 

ולזקנים ויהי העם כמתאוננים ותבער , והמתין לנדב ואביהוא עד יום חנוכת המשכן, לערבב שמחת התורה 4418 



ולכאורה מה השייכות לתבוע מאצילי בני , (י"רש) הותאכל בקצה המחנה בקצינים שבמחנ´ בם אש ה 4419 

 4420 ?ישראל דוקא בשעת התביעה על המתאוננים

, (י"רש) והיו מסתכלין בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה, ואפשר להעיר כי בזה שזלזלו הזקנים לפי דרגתם 4421 

ש מאחרי מבקשים עלילה היאך לפרו, מכך נגרם שיהיה העם כמתאוננים ואין מתאוננים אלא לשון עלילה 4422 

ה "אז הקטן מזלזל בדבר גדול והקב, שהרי ידוע שאם הגדול מזלזל בדבר קטן, (א"י במדבר י"רש) המקום 4423 

 4424 .(נחלת אליעזר)  .יצילנו משגיאות

 4425 

 4426 מאמר תקס

 4427 .(´א א"שמות כ) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

ה "ולמה נתן הקב, ה דינין אחר עשרת הדברות"אלעזר כל התורה תלויה במשפט לכך נתן הקב´ אמר ר 4428 

´ נקל להבין כי מה שאמר ר, (´ר ל"שמו) כתר ליהודה אלא שדן דין אמת לתמר לכן נעשה דיין העולם 4429 

, לא במשפט רגיל מדובר אלא במשפט כמו שהיה אצל יהודה, אלעזר כי כל התורה תלויה במשפט 4430 

 4431 .והעיקר מכוון לכבוד שמים ולשם שמים, שמשפטו היה לגמרי נגד מדותיו

שמות ) ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים, ו בפרשה מדבר שקר תרחקוכן מצינ 4432 

, ´כי על משמעות הדברים של מדבר שקר תרחק מצינו בגמ, גם כאן לא מדובר בדבר שקר פשוט, (ג"כ 4433 

שאומרים לו לבוש , מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה 4434 

י שם לבוש כמותו שלא "וראה רש, (.א"שבועות ל) ל מדבר שקר תרחק"ת, ו הלבישהו כמותךכמותו א 4435 

 4436 .תגרום לנו לישא לך פנים

אדם חש בעיניו נותן , ר אבהו בא וראה כמה סמויות עיניהן של מקבלי שוחד"א, וכן מצינו בענין השוחד 4437 

ין עיניהן שנאמר כי השחד יעור והן נוטלין שוה פרוטה ומסמ, ממון לרופא ספק מתרפא ספק אינו מתרפא 4438 

ל הבינו פשוט כי אפילו פרוטה אחת יש בכוחה לסמות "הרי אנו רואים כי חז, (.ה"כתובות ק) פקחים 4439 

 4440 .עיניהן של פקחים ולא יועיל לו כל חכמותיו

לא קביל , ל דינא אית לי"ל מאי עבידתיך א"א, רב ענן אייתי ליה ההוא גברא כנתא דגילדני דבי גילי 4441 

, ל דינא דמר לא בעינא קבולי לקביל מר דלא למנען מר מאקרובי בכורים"א, ל פסילנא לך לדינא"מיניה א 4442 

נ שלח ליה נידייניה מר להאי גברא דאנא ענן "שדריה לקמיה דר, השתא דאמרת לי טעמא מקבילנא 4443 

ה הוה קאים דינא דיתמי קמיה אמר האי עש, מ קריביה הוא"אמר מדשלח לי הכי ש, פסילנא ליה לדינא 4444 

 4445 .עשה דכבוד תורה עדיף סלקיה לדינא דיתמי ואחתיה לדיניה, והאי עשה

רב ענן הוה ´ וממשיך הגמ, (7ה"כתובות ק) כיון דחזא בעל דיניה יקרא דקא עביד ליה איסתם טענתיה 4446 

כיון דעבד הכי איסתלק יתיב בתעניתא ובעא רחמי , רגיל אליהו דאתי גביה דהוה מתני ליה סדר אליהו 4447 

והיינו דאמרי סדר , הוה מבעית ליה בעותי ועבד תיבותא ויתיב קמיה עד דאפיק ליה סידריה כי אתא, ואתא 4448 

 4449 .דאליהו רבה סדר אליהו זוטא

כיון שלכתחילה דרך שוחד , א לפי שנכשל בשתים שלא היה לו לקבל אפילו בדרך דורון"ופירש מהרש 4450 

נ "דמתוך לשון זה הבין ר, גברא נ נידייניה מר להאי"כ נכשל שנית במה ששלח לר"ואח, דברים הביא לו 4451 

וירא אהרן וכל , תשא´ וההסבר נראה על דרך מה שמצאנו בפ, דקריביה הוא ואסתתם טענתיה דחבריה 4452 

 4453 .(ד"שמות ל) בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו

ומראה כבוד  ,שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה מהו אומר, י בא וראה כמה גדולה כוחה של עבירה"ופירש 4454 

וכשעשו את העגל , ולא יראים ולא מזדעזעים,(ד"שמות כ) כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל´ ה 4455 

וכן אצל רב ענן לפני שנכשל בענין השוחד לא נבעת , אף מקרני הודו של משה היו מרתיעים ומזדעזעים 4456 

כי בקבלתו , ליהו זוטאוהיינו דאמרי סדר אליהו רבה סדר א, מאליהו אבל אחרי זה הוה מבעית ליה 4457 

 4458 .מאליהו היו בזה שני מדרגות שונים זה מזה לגמרי

כדי שיוכל לדון , עד כמה צריך האדם להיות מנוקה מכל חשש של שוחד ונגיעה עצמית, ל"הלימוד מכל הנ 4459 

שהוא דן את עצמו ומצדיק את , וכן האדם עם עצמו הוא תמיד בבחינת דיין, דין אמת שעל זה העולם עומד 4460 

וכדי שהאדם , וכל זמן שאינו מנוקה מכל נגיעותיו אינו יכול לסמוך על עצמו כלל, יו והסכמותיוהנהגות 4461 

.כדי להבין את נפתוליו וליישר מדותיו ורק אז יבין דרכו, ידע לדון את עצמו הרבה מוסר צריך ללמוד 4462 

 4463 .(נחלת אליעזר)  

 4464 

 4465 מאמר תקסא

 4466 .(´א ב"שמות כ) נםכי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית יצא לחפשי ח



, התחילה התורה במצות עבד עברי ואמה עבריה, אחרי סיום הפרשיות של מעמד הר סיני וקבלת התורה 4467 

כשאר המצוות של , כ"ולכאורה מה ראתה התורה להתחיל דוקא במצוה שאינה שכיחה ואינה רגילה כ 4468 

 4469 .ד המדבר במצוה זו"לל את הפרק בירמיה "והנה בהפטרה ציינו חז, משפטי הנזיקין האמורות אחריה

מקץ , אלהי ישראל אנכי כרתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים לאמר´ כה אמר ה 4470 

ותשובו אתם ותעשו את הישר בעיני לקרוא דרור , שבע שנים תשלחו ולא שמעו אלי ולא הטו את אזנם 4471 

אתם לא ´ לכן כה אמר ה, ותשובו ותחללו את שמי ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו, איש לרעהו 4472 

אל החרב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם ´ הנני קורא לכם דרור נאם ה, שמעתם אלי לקרוא דרור 4473 

 4474 .ונתתי שרי יהודה ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, לזעוה לכל ממלכות הארץ

דה אתן ואת ערי יהו, והשבתים אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוה ושרפוה באש´ הנני מצוה נאום ה 4475 

וילכוד , להשיב נבוכדנצר הצר הצורר, ומה גרם לכל התוכחה האיומה הזו על ישראל, שממה מאין יושב 4476 

אמנם מה החומר בעבירה , הלא זה כבישת העבדים אחרי ששלחום לנפשם, את העיר וישרוף המקדש באש 4477 

 4478 .זו יותר משאר העבירות שבתורה

שהוא משעבד את חבירו כעבד , ין אדם לחבירווהנה במושכל ראשון רואים אנו בזה חטא חמור של ב 4479 

אולם לא כן הוא בעבד עברי , והוא נמצא תמיד במצוקה נפשית, נפשו מרה לו על גורלו המר, פחות ושפל 4480 

שלא תהא אתה אוכל פת , ובא הפירוש בזה עמך במאכל עמך במשתה, שאמרה התורה כי טוב לו עמך 4481 

אתה ישן על גבי מוכין והוא ישן על , הוא שותה יין חדשאתה שותה יין ישן ו, נקיה והוא אוכל פת קיבר 4482 

 4483 .(´קדושין כ) מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, גבי התבן

ויש לומר כדאיתא בירושלמי דפעמים אין לו אלא , וקשה מאי כקונה אדון די להיות כאדונו´ וכתבו בתוס 4484 

ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו זו , לו עמךאם שוכב עליו בעצמו אינו מקיים כי טוב , כר אחד 4485 

 4486 .´ל התוס"והיינו אדון לעצמו עכ, נמצא שעל כרחו צריך למסור לעבדו, מדת סדום

ואם , אלא דינו להיות שוה לאדונו בהשואה גמורה, הרי שהעבד על פי מצות התורה אינו נשבר ונדכה כלל 4487 

, ואז יהיה העבד נראה כאדון והאדון כעבדו, העבד על עצמו אין ביד אדונו להשוותו אז מחוייב להעדיף את 4488 

ואם אי , שברעך הלא כמוך דוקא, ונמצא שבהנהגה עולה חיוב מצוה זו על מצוות ואהבת לרעך כמוך 4489 

 4490 .].ב"בבא מציעא ס[אפשר לו להשוותו כמוהו הלא הוא קודם 

וכמוך הוא רק שיעור עד כמה , והטעם נראה שברעך המצוה היא אהבה, ובעבדו אינו כן אלא העבד קודם 4491 

שלא , אבל בעבד עיקר המצוה היא ההשוואה אליו, לכן אינו מחוייב אלא כמוך ולא יותר, הוא מחוייב 4492 

 4493 .ואם אי אפשר להיות עמך העבד קודם, לכן עמך הוא העיקר, ירגיש העבד פחיתות ולא יבוא לידי נחיתות

, וכמו ששנינו במכילתא כי תקנה עבד, בודוולא רק על צרכיו ההכרחיים הזהירה התורה אלא גם על כ 4494 

הרי שהקפידה תורה על כבודו והזהירה את האדון שלא , כ"ל אחיך ע"יכול תקראנו עבד לשום בזיון ת 4495 

ומה שקראתו התורה עבד לא , ולא יראה בהנהגתו עמו שהוא עבד אלא יראה שהוא אחיו, יזלזל בכבודו 4496 

, יכול אף הוא ינהג עצמו באחוה, ש שם במכילתא"וכמ אלא כלפי עצמו של העבד, ביחס אל האדון אליו 4497 

 4498 .כ"ל עבד התורה קראתו עבד בעל כרחו ע"ת

, והוא עונש על עבירה חמורה וכדתניא בקידושין שם, הרי שבאמת עונש גדול הוא לאדם שנמכר לעבד 4499 

ידו עד ולא באת ל, כמה קשה אבקה של שביעית אדם נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את מטלטליו 4500 

ואף , ולפיכך העבד הוא עצמו עליו לקחת מוסר מעבדותו וגם להרגיש את עבדותו, כ"שמוכר את עצמו ע 4501 

מ הוא עצמו צריך "מ, והוא גם זהיר בכבודו בתכלית הזהירות, שמהאדון אינו חש בזה כלל כי טוב לו עמו 4502 

עד שימכור את , תחתונה כזוכדי שישוב בתשובה ויכפר על עונו שגרם לו שיבוא לדיוטא , לייסר את נפשו 4503 

 4504 .כל מה שיש לו ולבסוף מוכר גם את עצמו

לא כחסידות ושלימות עליונה אלא , ויש להתבונן מזה את מדת גדולת הנפש ורחבות הלב שהתורה מחייבת 4505 

וזהו כעונש על , שאף שהעבד מחוייב להתנהג כעבד לגבי אדונו, כמצוה מחוייבת לכל אדון שיקנה עבד 4506 

עד שיהיה כקונה אדון , ז חובת האדון גם לחוטא שפל זה לקיים בו כי טוב לו עמך"בכ, העבירה החמורה 4507 

, ולגבי האדון חס מלהזכיר שם עבד אלא רק אחיך, וינהג בו כבוד כאותו כבוד שהוא נוהג באחיו, לעצמו 4508 

 4509 להכיר את עצמו וגם את, שהתורה מחייבתו במדת גדלות כזו, צא ולמד מה גדול הוא האדם הנברא בצלם

 4510 .חבירו אף השפל ביותר בגדולה זו

והאדון מצווה , אין זכר לשם שפחה אלא אמה כאם הבית, פרשת אמה העבריה היא פרשה מיוחדת לעצמה 4511 

ולא עוד אלא שכל משפט הבנות כתוב רק , ואם ייעדנה כמשפט הבנות יעשה לה, ליעדה לעצמו או לבנו 4512 

באדון המקיים את , ילוח את עבדו ואמתוומסתבר שאין מצות הש, ומשפטן נלמד ממה שכתוב בה, בה 4513 

 4514 .והוא כקונה אדון וגברת לעצמו, מצות העבד והאמה כמאמרה שטוב לו  עמו

אחרי שכבר , משיצא ממנו ויבקש לו דרך לבנות עולמו, שהרי יתכן שטוב לו יותר לעבד שיהיה אצל אדונו 4515 

עדיין אין , קיים בו מצות הענקהואף אם אדונו י, קודם שנמכר לאדונו היה גברא ערטילאי ולרש אין כל 4516 



כ שהשחרור אינו אלא משום מעלה רוחנית ולא משום הנאה גשמית "וע, בזה כדי למצוא מחיה לו ולביתו 4517 

 4518 .והוא אומר אהבתי את אדני, והלא מפני כן העבד מתחנן שלא ישחררו אותו, כלל

ואילו העבד הזה , דוניהםשכל העבדים מוסרים נפשם לברוח מא, אף שלכאורה הוא היפך מנהגו של עולם 4519 

כי טוב לו עמך ולכן , ובאה התורה עצמה ומשיבה שאין להתפלא על זה, מתחנן בתחנונים שלא ישחררוהו 4520 

אך , ובוחר לנפשו מצבו זה בחייו יותר מכל מצבים אחרים שימצא אחרי שילוחו, אוהב הוא את אדונו 4521 

 4522 .(7ב"שין כקידו) ש"באמת דוקא משום זה ציותה התורה לרצוע את אזנו וכמ

עבדי הם ולא עבדים , ה אוזן ששמעה על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים"אמר הקב 4523 

, כלומר טענה חמורה היא על העבד שהוא רוצה בעבדות. כ"והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע ע, לעבדים 4524 

חיתות הרוחנית שיש על הפ, מפני שהוא מעדיף את מצבו החומרי ועניניו הגשמיים שהם טובים בעבדותו 4525 

, י עבדים ולא עבדים לעבדים"ואף כי שמעה אזנו כי לי בנ, עד כדי כך שהוא מותר בשפחה כנענית, בזה 4526 

 4527 .ולפיכך ירצע וישאר בעבדותו עד היובל, הוא הולך וקונה אדון לעצמו

שחושבים זאת לתפארת תורתנו , גם אלה המוקירים את התורה, יסוד זה מוציא מדעתם של טועים 4528 

כי אין , זו היא טעות גדולה וחמורה, שכלול בה חוק של שילוח עבדים כבר מדורות קדומים, דושההק 4529 

שחיוב האדון להעבד והאמה עולה , תפארתה של תורתנו הקדושה במצות שילוח עבדים אלא בדין העבדים 4530 

שאין , עד כדי כך שמצות שילוח עבדים הוא חיוב וחוב להאדון והעבד יחד, על כל דמיון שכל האנושי 4531 

 4532 .העבר רוצה בשילוח יותר משהאדון אינו רוצה לשלחו

שכל עיקרם אינו , מ ומתן תורה"והיא תלויה לגמרי ביצי, אמנם יסוד המצוה הוא ביסודי התורה והאמונה 4533 

והמצוה של שילוח עבדים , י עבדים ולא עבדים לעבדים"וכל תכליתם היא כי לי בנ, אלא חירות נפשית 4534 

ולזה למכור את עצמו בשיעור , והתורה התירה לקנות ישראל לעבד, לעבד עצמו´ היא שלא יחזיק עבד ה 4535 

 4536 .י כך ישוב מחטאו וישוב לביתו ולמשפחתו"וע, מסוים כדי שיווסר על חטאו

ואם , ´יצא לחפשי בשביעית וישוב להיות עבד ה, אבל יותר משיעור זה ולאחר שכבר עבד שש שנים 4537 

, הוא עוקר בזה את אבני השתיה של יציאת מצרים ומתן תורה, האדון אינו עושה כן ואינו משלחו לנפשו 4538 

ועונשים קשים ומרים כרוכים בתוכחה זו עד לידי חורבן האומה וחורבן , ולפיכך היא עבירה מן החמורות 4539 

הן אמת של בין אדם , ומזה נראה שכמה מן המצוות הנראות כמצוות של בין אדם לחבירו, הארץ והמקדש 4540 

 4541 .למקום

גם הוא נתבע בתביעה חמורה זו התלויה ביציאת , ר בעבדותו ואינו רוצה להשתחררוגם העבד הבוח 4542 

מה נשתנה דלת ומזוזה , ר היה דורש את המקרא הזה כמין חומר"ש ב"ר, (ב"קידושין כ) ש"מצרים וכמ 4543 

ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי "אמר הקב, מכל כלים שבבית 4544 

והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם , רתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדיםואמ, המזוזות 4545 

 4546 .כ"ע

שעיקרה כי לי בני , הוא הפגיעה ביציאת מצרים, הרי שכל חומר העבירה באמירת אהבתי את אדוני 4547 

 4548 כי גם שביעית, ובזה מובן למה דוקא אבקה של שביעית היא הגורמת שימכור את עצמו, ישראל עבדים

, ולכן נענש במדה כנגד מדה למכור את עצמו לעבד, וגם היא תלויה ביציאת מצרים, ´יסודה הוא אדנות ה 4549 

, למה בחרה התורה במצות העבדים כמצוה ראשונה אחרי מתן תורה, ומתוך כל הדברים נפתרת השאלה 4550 

א עבדים כי לי בני ישראל עבדים ול, מ ומתן תורה"כיון שהיא המצוה בפועל לקיום תכלית של יצי 4551 

 4552 .(דליות יחזקאל)  .לעבדים

 4553 

 4554 מאמר תקסב

 4555 .(´א ב"שמות כ) כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית יצא לחפשי חנם

ומקשים וכי לא ראוי היה להתחיל פרשת , ד בעד גניבתו"ל אומרים שפרשה זו מדברת במכרוהו בי"חז 4556 

ולא , שעושה טובות לבני אדםאו בשומר חנם , כמו אם כסף תלוה, משפטים באנשים גומלי חסדים 4557 

אילו התורה היתה נתונה , ל מקעלם שאמר"ושמעתי בשם הסבא זצ? להתחיל בראש וראשונה מאדם גנב 4558 

ולא להתחיל באדם , אלא להתחיל מאנשים חשובים שגומלים טובות, מאדם בודאי לא היתה השגה אחרת 4559 

 4560 .בזוי כמו הגנב

הרי כל מחשבותיו וכל , אם לאב יש בן גנב בין בניוו, ה ואנחנו בניו"אבל מכיון שהתורה נתונה מהקב 4561 

לכן , כי לבניו הטובים אין מה לדאוג, ומחפש עצות איך להיטיב את מצב בנו הגנב, דאגותיו הן על הגנב 4562 

 4563 .ה עצות לבנו הגנב"תיכף בתחילת הפרשה מחפש הקב

זה לא , הסוהר כי מה שבמלכותא דארעא מושיבים את הגנב בבית, ועל כן אמרה התורה למכור אותו 4564 

, להיפך בבית הסוהר הוא נפגש עם עוד גנבים ולומד מהם ושוקע בתהום פשעיו, משפיע לטובה על הגנב 4565 

ממילא הוא מוכרח להיות שוב , כ כשיוצא מבית הסוהר ואין לו פרנסה לפרנס את עצמו ואשתו ובניו"ואח 4566 



כ מוכרחים להיות "הם ג, פרנסווכן בזמן שהוא יושב בבית הסוהר מה יעשו אשתו ובניו מהיכן ית, גנב 4567 

 4568 .גנבים

וכשיהיה אצלו שש שנים , ד מוכרים אותו לאיש הגון"ובודאי בי, אבל התורה הקדושה אמרה למכור אותו 4569 

כי , כי יראה איך הבנים של בעל הבית מתנהגים, ילמד ממנו ומבני ביתו נימוס ודרך ארץ ומדות טובות 4570 

וגם יראה איך , אבל כשיהיה לו די מחסורו, יה לו מה לאכולפ רוב אם אחד הוא גנב הרי זה מפני שלא ה"ע 4571 

שלא תהיה אתה אוכל פת חמה והוא יאכל , ל כי טוב לו עמך"ש חז"כמ, שמכבדים אותו ומחשיבים אותו 4572 

 4573 .פת קיבר

אז העבד יחשוב , ומובא בירושלמי שאם יש לבעל הבית רק כר אחד צריך לתת לעבד והאדון יישן בלי כר 4574 

ואחר שש שנים , כל זה ישפיע עליו להיטיב את דרכו? כל כך איך אני יכול להיות גנבאם מכבדים אותי  4575 

הענק תעניק לו מצאנך כדי שיהיה לו במה , דואגת התורה עבורו שלא יהיה צריך להיות שוב גנב 4576 

 4577 .ד"ובזמן עבודתו חייב האדון לזון את אשתו ובניו כדי שלא יהיו גנבים עכת, להתפרנס

ובעד שה משלם , שאם גנב שור וטבח ומכר משלם חמשה, מה שהתורה אמרה בדרך זו אפשר להבין 4578 

הרגש כזה , מפני שסחב אותו על כתפו מנכים לו שה אחד בשביל הצער שהיה לו בשעת הגניבה, ארבעה 4579 

אבל סתם בן אדם אינו יכול , שירגישו בצערו של גנב בשעת הגניבה, לא יכול להיות אלא אצל אב ואם 4580 

 4581 ?באמרו מי ביקש ממנו שיגנוב ,להגיע להרגשה כזו

, כי מרגיש גם את צערו בשעת הגניבה, ה שאנחנו בניו אהבתו כל כך גדולה אפילו לבנו הגנב"אבל הקב 4582 

שהם לא גנבים אלא צדיקים , ה מרגיש עכשיו את צערו של עם ישראל שנשפך דמם כמים"כ כמה הקב"א 4583 

ומזה ? פילו לגנב כל כך גדולה וחזקהה אחרי שאהבתו א"כמה מצטער הקב? וגאונים ישרים ותמימים 4584 

 4585 .(דרכי מוסר)  .יכולים לדון כי כל מה דעביד רחמנא לטב הוא עביד

 4586 

 4587 מאמר תקסג

 4588 .(´א ב"שמות כ) כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית יצא לחפשי חנם

לות כמובא בספר מע, כל מצוה היא כלל שמסתעפים ממנו מצות בלי סוף, התורה כתובה בצורת כללים 4589 

, הפרטים המסתעפים מכללי התורה תלויים באדם לפי ערך הבנתו וכושר תפיסתו, א"התורה בשם הגר 4590 

חידושים ותוספת דברים שלא , באותו דף הגמרא שלמד בעל הבית בפשטות מוצא הלמדן בלמודו המעמיק 4591 

, צוותוכן בהבנת חיובי התורה המעמיק בזה ימצא תוספת מ, ב בלימודו השטחי"הרגיש בהם כלל בעה 4592 

 4593 .והרחבת חיובים הנובעים מכל חיוב המפורש בתורה

לפני שסידר רבי את ששה סדרי משנה היו , גם תורה שבעל פה היא כללים עם פרטים המסתעפים ממנה 4594 

וכל , ורבי סידר את כללי תורה שבעל פה, (ם לסדר זרעים"ה בהקדמת הרמב"כמובא בהגה) ר סדרים"ת 4595 

אברהם אבינו היו לו , דלות את הפרטים המוסתרים בכללי התורהאחד צריך לרדת לעומקן של דברים ול 4596 

ישראל סלנטר אמר כי ´ ר, ז עד למאות פרקים"הוא הרחיב והעמיק באיסורי הע, ז"מאות פרקים במסכת ע 4597 

הוא זכה להבין הרבה פרטים הנובעים מהסעיפים המקובלים , ע הרגיל"ע שלו גדול פי כמה מהשו"השו 4598 

 4599 .ע"בשו

כי אילו כל הימים דיו וכל העצים קולמוסים וכל האנשים , אליעזר הגדול´ אמר רז יובן מה ש"ולפי 4600 

ולכאורה בלתי מובן אפילו אם למד עשרות שנים אצל , א היה לכתוב את התורה שלמד מרבו"א, סופרים 4601 

והביאור בזה שרבי אליעזר קיבל מרבו , יש גבול לתורה שלמד בזמן מוגבל וממילא אפשר לכתבה, רבו 4602 

 4603 .א לכתבה ואפילו יהיו כל הימים דיו"מכללים אלה מסתעפת תורה שאו, כללים

מתוך , לאחר הקדמה זו ננסה להבין את המשפט הראשון שניתן לישראל לאחר מתן תורה משפט העבדים 4604 

כי התורה שוללת את העבדות של אדם מישראל , התבוננות במשפט זה והלימודים היוצאים ממנו נמצא 4605 

עד , ועוד דינים המצמצמים את רשות האדון על עבדו העברי, ש שניםהעבדות מוגבלת לש, לחבירו 4606 

ל "וחז, ונשאר המצב של כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, שמושג העבדות מתרוקן מתוכנו 4607 

 4608 .כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים? מבארים מדוע מקפידה התורה על כך

אין האדם , ענין העבדות הוא ביטול הרשות העצמית, האדם צריך להיות עבד לבורא ולא עבד לעבד 4609 

, כל רצונותיו ושאיפותיו הכל בטל ומבוטל לגבי רצון האדון, בעלים כלל על עצמו וכולו משועבד לאדונו 4610 

נקרא דוקא זה שמבטל עצמו ורצונותיו ´ עבד ה, ודבר זה הוא בעבדות לבשר ודם וגם בעבדות לבורא 4611 

´ מבטל דעתו ולומד ושונה אך ורק בגלל רצון ה, מאה פעמים ואחד שונה פרקו, לגמרי לגבי רצון קונו 4612 

 4613 .שציוה ללמוד בלי גבול מסוים

שיהפוך את , ולכן היא מקפידה על העבדות לבשר ודם, רוצה התורה שיזכה האדם´ למעלה זו של עבד ה 4614 

יצא והזוכה להיות עבד לבורא , ה להיות לו לעבד"עבדותו למעלה נפשית שמחוייבים אנו בה להקב 4615 

, כל זמן שלא זכה להיות עבד לקונו ולבטל רצונותיו עבד הוא לכוחותיו, מעבדות בזויה לחירות נפלאה 4616 



האדם לומד תורה וחושב שהוא פועל אך ורק , ואין לך עבד גדול מבעל תאוה שהוא עבד נרצע לתאותיו 4617 

רצונות הגוף ואילו , אולם הרי יעודי העולם הבא תופסים באדם מקום רק כחוט השערה, לשם שמים 4618 

 4619 .קבועים בו מטבעו

האדם הנהו עבד לכח זה בלי שירגיש , הכבוד הוא הדוחק לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם 4620 

י כותב "המס, מידת הכבוד גורמת לחיי רחבות מוגזמת, מפקירים הנשמה והגוף בגלל חמדת הממון, בכך 4621 

בל דבר זה בא מכח מדת הכבוד שרוצים לחיות א, כי ריבוי אכילתו של האדם אין זאת רק תאות האכילה 4622 

 4623 .ש"בהרחבה לא פחות מאחרים עי

הקנאה התאוה , עבד נרצע למידותיו ומאבד עולמו בגלל זה, האדם כולו שקוע בתאוות ואינו מרגיש במומו 4624 

´ ואילו מי שמתגבר על המידות ונעשה בן חורין זוכה לב, ב"והכבוד מוציאים גם מהעולם הזה וגם מהעוה 4625 

אין שמחה הדומה כשמחתו של האדם שהוא בן חורין מכוחות , ב"ז וטוב לו לעוה"אשריו בעוה, ותעולמ 4626 

 4627 .הגוף ומושל עליהם

שבה האדם , ´פתוחה לפניו הדרך לזכות במעלת העבדות לה, כשזוכה האדם להיות בן חורין מתאותיו 4628 

ועיין בחובת הלבבות  ,ממצרים לחירות עולם´ ולשם כך הוציאנו ה, מתדבק בבוראו וממלא את תכליתו 4629 

והאדון לא יהיה ראוי לשם אדון , כי האדם איננו ראוי לשם עבד עד שיהיה לו אדון, ח משער הכניעה"פ 4630 

והן , ולא תתקיים העבודה מן האדם לאלקים עד שיקבל על עצמו כל מדות העבדות, עד שיהיה לו עבד 4631 

 4632 .ש"והגובה והתפארת והגאון עיושיתרוקן מכל מדות האדנות שהן הגדולה , הכניעה והשפלות לפניו

כ "וכך ג, וזה בשעה שאומר אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי, מצינו גדר של עבד עולם 4633 

אינו מבקש כלל את האמת אלא שנוח , ז ואינו רוצה להנתק מהם"אם האדם אומר אהבתי על חמדות העוה 4634 

והבא לטמא פותחין לו ונהפך האדם , אותו אזי בדרך שהאדם רוצה לילך מוליכים, לו בעבדותו ליצרו 4635 

 4636 .לעבד עולם לתאוותיו

מוכרחים לוותר על אהבה , צרות שאינם יכולות להמצא יחד בלב האדם´ ב הם ב"ז והעוה"אהבת העוה 4637 

ממילא הוא מנתק עצמו מאהבת הבורא , ואם האדם אומר אהבתי על עניני העולם הזה, אחת למען השניה 4638 

לו הלימודים שיכולים אנו ללמוד מפרשת עבד עברי שהוקדמה לכל משפטי א, ומאבד את עולמו הרוחני 4639 

לשלול את העבדות לבשר ודם , להורות על חשיבות ענין זה והתעוררות שיכולה לבוא מזה, התורה 4640 

 4641 .(אור יחזקאל)  .שהיא עיקר ומעלה נפלאה בשלמות האדם´ ולייקר את העבדות לה, ולכוחות הגוף

 4642 

 4643 מאמר תקסד

 4644 .(´א ב"שמות כ) ברי שש שנים יעבד ובשביעית יצא לחפשי חנםכי תקנה עבד ע

אבל ישנו חיוב מיוחד של והאזנת , ישנן מצוות שאינן נוהגים בזמן הזה והרי הן כהלכתא למשיחא 4645 

כדי שנוכל לקיים את הרישא דקרא והישר בעיניו , להטות אוזן למוסר המצוה ועומק עניינה, למצותיו 4646 

כל הקונה עבד עברי , (.´קידושין כ) ל אמרו"חז, ד עברי הבה ונאזין להמצוה כזו היא מצות עב, תעשה 4647 

ונמכר בגניבתו מי יסכים , ותמוה מי יקנה אדון לעצמו במיטב כספו ובפרט שהוא גנב, כקונה אדון לעצמו 4648 

 4649 .אלו הן שאלות יסוד בהבנת הענין ויש למצוא להן תשובה, להכניס גנב לביתו

עליו הכתוב אומר אז , שהאוהב את שכניו והמקרב את קרוביו, (ב"יבמות ס) ל אמרו"הענין הוא שחז 4650 

היינו אוהב את שכניו שהן , י דלעיל מינה כתיב ומבשרך לא תתעלם"ופירש, (ח"ישעיה נ) יענה´ תקרא וה 4651 

, ומקיים הפסוק ככתבו ומבשרך לא תתעלם, ביאור הדברים שאדם הגר בחברת בני משפחתו, כקרוביו 4652 

מידה כנגד מידה כשם , יענה תשווע ויאמר הנני´ אז תקרא וה, ה ולמציאת חןזוכה לקרבת אלקים נפלא 4653 

ואם אין לו , ה ממציא עצמו בעת שוועו אליו"כך הקב, שהוא אינו מתעלם מקרוביו ומצוי בכל עת לעזרתם 4654 

 4655 .יכול הוא לקיים את המצוה באהבתו את שכניו, קרובים בסביבתו

ולא זו בלבד שאין , הגר לבדו בין הכרמים והשדות, מיםאבל נצייר לעצמנו שיש אדם נדיב לב וירא ש 4656 

, ואדם זה רוצה לזכות במצוה הגדולה של ואהבת לרעך כמוך, סביבתו קרובים אלא אף שכנים אין לו 4657 

אולי , הוא שם את פעמיו לבית הדין ומבקש ומתחנן לפניהם, מה עושה אותו אדם, שהוא כלל גדול בתורה 4658 

 4659 .שהרי על פת לחם יפשע גבר, ראי בגניבהישנו אדם עני מדרדר שנכשל באק

והוא מקבל על עצמו להיות לעבד ובלבד שיפרע את , והוא רוצה לשלם כדין תורה אלא שהוא עני מרוד 4660 

לא כמוך אלא , והאדון קונה אותו על מנת כן דוקא כדי לקנות אדון לעצמו לקיים בו ואהבת לרעך, חובו 4661 

שיהיה לחפצא של המצוה חפץ , לזכות לשכן טוב בביתו לתת לו את הכר האחד שיש לו כדי, יותר ממך 4662 

 4663 .שיזכה על ידו להתדבק באור פני מלך חיים ולזכות לקרבת הבורא, יקר מאד

שכאשר יש לנו , יוצאים לנו לימוד והנהגה תמידיים, הנה לנו כיצד מהאזנה למצוה שאינה נוהגת בזמן הזה 4664 

הרי עליהם נאמר , ושכנים לשלחן האוכל, מיהכמו חברותא בישיבה וחברים בחדר הפני, שכנים טובים 4665 

כמוך ממש ויותר ממך כקונה אדון , ועליו להשתדל בטובתו ככל האפשר, מבשרך לא תתעלם וטוב לו עמך 4666 



וככל שישתלם בואהבת לרעך כמוך כך , יענה´ כדי לזכות להבטחה הגדולה של אז תקרא וה, לעצמו 4667 

 4668 .(לקט שיחות מוסר)  .´ישתלם בהכרת אני ה

 4669 

 4670 ר תקסהמאמ

 4671 .(´א ב"שמות כ) כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית יצא לחפשי חנם

יכול , ל וכי ימוט אחיך עמך ונמכר לך נהוג בו אחווה"ת, יכול תקראנו עבד לשם בזיון, כי תקנה עבד עברי 4672 

, כשהאדם מקבל על עצמו את הוראת התורה, (מכילתא) ל כי תקנה עבד"אף הוא ינהוג בו אחווה ת 4673 

, כי דרכי התורה שלום ונועם הם, אז מועיל הוא לתיקון העולם בכללו, מתהלך במעגלי התורה ונתיבותיהו 4674 

והכל מתנהג לפי היסודות , והגשמת דרישות התורה משכינה שלווה ושובע שמחות בכל האנושות 4675 

בל א, ל צפה בתורה וברא את העולם"ש ז"כמ, ת בבריאת העולם בהתאם להוראות התורה"שהשקיע הבוי 4676 

 4677 .הריהו גורם כשלון לעצמו ולכל העולם, כשהאדם מערבב את התחומים ההיפך מתנאי התורה

אף שלכאורה נדמה לו להאדם שהוא , כל שינוי בהוראות וערבוב הסדר גורם ההיפך מהשלום והשלווה 4678 

, כבר הוא פוגע ומקלקל, אלא שהוא מקדים ומאחר אותם לא כפי סדרם, שומר על העקרונות וההוראות 4679 

והוא אינו שותה את הרפואה , ה הדבר דומה לחולה שעליו לגמוע את התרופה שהרופא רשם וסידר לולמ 4680 

כמובן שסם החיים , ועוד מתחכם להעדיף ולהחסיר מן הסממנים שהרופא רשם לו, בזמנה וכסדרה 4681 

, מרפאות הן כשמבוצעין בזמנן וכסדרן, כן הוא עם הוראות התורה, והרפואה עלול להיהפך לסם מות 4682 

 4683 .התאם ולסדר חכמת הבוראב

ואת הלווה זירזו חכמינו בהוראת פריעת בעל חוב , והנה התורה ציוותה למלווה כסף לחבירו שלא יגוש 4684 

אבל , אז כל הענין הולך ומתבצע בנעימות ושלום, אם כל אחד עומד על ציוויו המיוחד לו, מצוה 4685 

והלווה מאידך גיסא מטיח , מצווההמלווה מעיק ללווה בטענת פריעת בעל חוב , כשמתחלפים בהחיובים 4686 

שלא בזמנה ושלא , כל אחד משתמש במצוה ידועה שלא כסדרה, דברים כלפי המלווה בהזכרת לא יגוש 4687 

 4688 .הרי הם מרבים קטטה שנאה ותגרה פירוד היישוב וחורבנו, במקומה

, ת יצרווהמצוה עוד יותר לשונאו כדי לכוף א, וכך במצוות פריקה וטעינה התורה ציוותה עזוב תעזוב 4689 

איך , מדריכה אותם בכל התנאים והנסיבות אף של איבה, התורה הרוצה לאהבת בני אדם והתקרבותם 4690 

ן "ש הרמב"וכמ, משום כך מצווה לעזור לשני ולהתגבר על רגשי האיבה, לחדש את האהבה וההתקרבות 4691 

, ל"עמו וז לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים, כי תצא´ ל בפ"ז 4692 

 4693 .ל"לומר תעשה עמו כן וזכור האחוה ותשכח השנאה עכ, ואמר בכאן אחיך ושם אויבך ושונאיך

וזה כל זמן , והסוף שהשלום יאחד אותם מחדש, וכשהשונא רואה ששונא עוזר לו ממילא יתקרב אליו 4694 

ך המצוה אתה הואיל ועלי, אבל אם יאמר בעל החמור לשונאו, ששניהם נכנעים ומצייתים להוראות התורה 4695 

אז גם התורה , משתמש הוא במצוות התורה להנאה עצמית ולשיעבוד הזולת, תעמול ואני אשב ואנוח 4696 

ואין שלווה ואין נועם , צער בעלי החיים, והתוצאה היא העמקת השנאה, פוטרת את הראשון מעזור לשני 4697 

 4698 .ואין שלום

, נהג אתו בכל ההידור והכבוד האנושימרוממו ומת, כל זמן שהאדון מסביר פנים לעבד, וכן בדין של עבד 4699 

והוא מעריך את היחס הטוב האנושי של האדון ואינו מראה , וכמו כן העבד יודע ומכיר את מקומו וערכו 4700 

והחזרתו של העבד למעלתו , אזי משני הצדדים מתבצעת כוונת התורה של דרכי נועם, סימני בעיטה 4701 

מתוך התמזגות שני הרצונות , ום מצוות אהבת ישראלי קי"וגם עידונו של נפש האדון ע, האנושית הקודמת 4702 

 4703 .ת"של האדון והעבד נעשה רצונו של השי

, העבד טוען שעליך להבליט יותר וטוב לו עמך, אבל כשכל אחד תובע את קיום המצוה המוטלת על השני 4704 

שלום  ואין, זה גורם לבלבול סדרי מעשי בראשית, והאדון מדגיש על כל צעד ושעל שהוא עבד קנין כספו 4705 

לו , ש"ואין נועם ואין מרגוע למערבי התחומים שהותוו מאת הבוית, ואין שלוה למהפכי הקערה על פיה 4706 

כי אז היינו זוכים לאחווה ושלווה , ידעו לשמור את הקווים וכל אחד היה יודע לדאוג לביצוע תפקידו שלו 4707 

 4708 .(תורת הנפש)  .בישראל ובכל העולם

 4709 

 4710 מאמר תקסו

 4711 .(´ד ד"שמות כ) ילדה לו בנים או בנות האשה וילדיהאם אדניו יתן לו אשה ו

ואפילו בעל כרחו של העבד מדכתיב , ר יצחק מכאן שרבו מוסר לו שפחה כנענית"כי משנה שכר שכיר א 4712 

ד יש לו לרבו ליתן לו שפחה כנענית בין האדון "מי שמכרוהו בי, ל"ם ז"וכן פסק הרמב, (ו"קידושין ט) לו 4713 

והרי היא , הרי זה נותן לו שפחה וכופהו על זה כדי שיוליד ממנה עבדים, יובין בנו של האדון אם מת אב 4714 

והמוכר עצמו אסור בשפחה כנענית כל ימי , אם אדוניו יתן לו אשה´ מותרת לו כל ימי עבדותו שנא 4715 

 4716 .ל"עבדותו עכ



והנה מדי פעם מתעוררת לפנינו השאלה איך זה מתירה התורה ועוד נותנת רשות לעשות מתוך כפיה  4717 

האם לא די ? להתגאל ולהזדהם בשפחה כנענית ולהוליד ממנה בנים עבדים, ותו האומלל שנמכר לעבדלא 4718 

ומה , הכי עוד צריך להשפילו ולזווגו לשפחה כנענית? בסבלו הקשה של השעבוד שימרק את חטא גניבתו 4719 

, ח"ואפילו תד הוא איש הגון מושלם במדות "ועוד הלא ייתכן שהגנב הזה שמכרוהו בי. תועלת יצא לו מזה 4720 

אם כן הוא בא כבר , וכעת אין בידו להשיב את הגניבה, אלא שנכשל בעבירת הגניבה לרגלי נסיבות שונות 4721 

 4722 ?צריך גם להוסיף עוד על נוולותו, על עונשו בשלילת חירותו

הכי נכון הוא שנפגע , ד"י בי"והוא נכשל ונאלץ להמכר ע, גם יתכן שהגנב הוא כהן בעל קדושה יתירה 4723 

הלא התכלית הרצוי בכל עונש , שעליהם נאמר בשר חמורים בשרם, ונכריחהו לשפחה כנענית בקדושתו 4724 

והיאך מעמידים בסכנה את כל יקרת נפשו של , שהתורה מטילה על עוברי עבירה היא השאיפה לשיפור 4725 

ובכן , הלא יתכן שכעבור שש שנים יהיה מורגל לאורח החיים המכוערים של אשתו הכנענית? האיש הזה 4726 

 4727 .מתכוונת התורה בהיתר זיווג זהמה 

, הלא שכל אלקים היא, ומי יהין לבוא עד חקר וסוף תכליתה ומגמתה, אמנם התורה שהיא עטופה סודות 4728 

הורשה לנו , ולזיכוך כוחותינו הנפשיים בהחיים המעשיים, ברם מה שמועיל לשיפור מחשבתנו המוסרית 4729 

 4730 .שנלמד ונעיין בכל מה דאפשר

המגמה העיקרית היא , אינו בא רק לשם סילוק החוב שנתחייב בגניבתו, ב לעבדכל הענין של מכירת הגנ 4731 

כי מעשה גניבה בדרך כלל מראה על העדר , גם כתגמול לאותה מעשה התועבה וההשחתה שביצע הגנב 4732 

ד בא ליישר את העקמומיות שבנפשו של "י בי"ומעשה המכירה ע, הרגשה והשתתפות בנפשו של הזולת 4733 

 4734 .ועידון נפש ערה ורגישה לצער הזולת, הכרוכים בעקב עבדות זה יזכה לידי הזדככותי היסורים "ע, הגנב

כי גדול מחטא הגניבה הוא הפגם הרוחני בנפש , לא די בזה שהוא משיב לבעלים את הגניבה אשר גנב 4735 

, שלא מרגיש בצער זולתו ושלא ירתת בביצוע הגניבה, כי ההכנה לביצוע הגניבה הוא טמטום הלב, עצמו 4736 

אלא המכוון גם להשפלתו של נפש , לא רק להחזיר הנזק החומרי שגרם לחבירו, מגמת השעבוד היא ובכן 4737 

 4738 .השעבוד ירכך לבו להיות מרגיש בצער הזולת, י עינוים ויסורים"הגנב ע

לו ידע שמעשה זה עלול לפגוע , שכלו יתחדד להיות מקיף כל פעולה ופעולה ולהיות רואה את הנולד 4739 

שזה עלול לבייש כלה עניה שחבילת , שזה עלול למנוע חינוך של ילדים, ניזקולערער את נפשו של ה 4740 

לו ידע הגנב כל , התמוטטות חומרית עלולה לעתים קרובות לגרום התמוטטות רוחנית, האירוסין תתפרד 4741 

 4742 .אולי לא היה מעיז ומתאכזר עד כדי כך, זה והיה משקיף קצת להתוצאות

ירגיש גם הוא את צער הפרידה וההרס , נע ויהא מושפל ברוחומשום כך קנסה התורה במכירה לעבד שייכ 4743 

ועוד טרם שיספיק להתבסס יגיע , יקים משפחה יבנה לו קן משפחתי חדש, של נפשות שהיו קרובות זו לזו 4744 

איש אחר הוא , אשתו וילדיו נלקחים ממנו ועוברים לאדוניו, והוא נאלץ לעזוב לאנחות, סוף השנה הששית 4745 

 4746 .פרידה זו תרכך לבבו להרגיש בצער הזולת, קשה ומרה היא הפרידה מבשרו ודמו, והשליט על יוצאי ירכ

וכן בנמכר , ל"ת וז"ג עה"הרלב´ ל בפי"ש יסוד ועזר לרעיון לבי בביאור פרשת העבד הנ"ומצאתי בסד 4747 

ובזה , ולבסוף לא יהיה לו האשה והבנים רב לו מהיגון והצער, בגנבתו יכריחו האדון לשאת שפחה כנענית 4748 

 4749 .תרחק מהמדה הפחותה גנבה ולא יבוא לזהי

לו היינו יודעים לכלכל ולעיין את , ממעשה עבירה זו ועונשה אפשר להקיש אל שאר העבירות ותוצאותיהן 4750 

לו השכלנו בכל פעם לדון , התוצאות של כל פשע ומכשול שאנו נתפשים בהם לעתים כל כך קרובות 4751 

בוודאי שהיינו נמנעים מפגמים , ה בלתי מחשבהעל התוצאות הנובעות מכל מעש, מהעכשיו המצומצם 4752 

 4753 .רוחניים עצומים מאד

פ את הכל יביא אלקים במשפט על כל נעלם אם "עה, יצחק ולדשיין´ צ הקדוש ר"ר הגה"ושמעתי בשם מו 4754 

, (´חגיגה ה) זה הרק בפני חבירו או ההורג כינה בפני חבירו, ל מאי על כל נעלם"י ז"ופירש, טוב ואם רע 4755 

ולהפך הלא כל הגנאי ? ולמה קוראו נעלם, משמע נעלם הלא זה הוא גלוי ופומבי ולא נעלם ולכאורה מאי 4756 

 4757 .ל הוא מפאת פרסומו בגלוי בפרהסיא ולא בצנעא"בהמעשה הנ

אין , העושה מעשה כזה בפני חבירו סימן שהוא גס רוח וקצר דעה, אלא שהמושג נעלם מוסב אל התוצאות 4758 

כי יש , העלולות להסב לחבירו נזק גופני כבד מאד, זהבינתו משגת לדעת את תוצאות המעשה ה 4759 

כ הפעולה אף שאינה "א, איסטניסים שעלולים למראה דבר מגונה להקיא להתעלף ואף למחלה רצינית 4760 

עד היכן ההפסד הגשמי והרוחני שבמעשה זה , אבל האדם המבצעה נטול הוא הרגשה לדעת, נעלמת 4761 

 4762 .יכולים להגיע

כ בעבירה גמורה אף שלעושאה נדמה "וכש, שאין דעת התורה נוחה הימנוהלימוד לנו מזאת שבכל מעשה  4763 

שייתכן , בכל אופן יתלמד לשקול ולהעריך את התוצאות הנובעות ממעשה זה, כ נוראה"לפעמים שאינה כ 4764 

חטא זה שנראה לו כקל עכשיו עלול להביאו לפעמים לידי חטאים , שהן מרחיקות ומפליגות מדרכי השם 4765 

ואכן עיקר גדול הוא פיתוח כח ההבטה למרחקי , ותפחד אפילו לחשוב עליהםשנפשו תסלד , כאלו 4766 



תורת )  .כשרון זה יעכב את האדם מהחטאים ועונשם הבלתי נמנע במרחקי הזמן והמקום, התוצאות 4767 

 4768 .(הנפש

 4769 

 4770 מאמר תקסז

 4771 .(´א ה"שמות כ) ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני

ועוד יצהיר גלויות לא אצא , אהבה כזו עד שימאן לצאת בבוא עת החופשאיך יתכן שתתפתח אצל העבד  4772 

איך עוד , כל רגש האנוכיות העצמית שלו, האדון הזה השולל מן המשועבד הזה כל ערכו וגאוותו? חפשי 4773 

מביטים , הלא רואה איך שמתיחסים אליו האנשים שמסביבו, יתגעגע אליו עד כדי קבלת שעבוד ושפלות 4774 

והוא ניתן , דיניו משתנים לזילותא ולריעותא בכל עניני התורה וקיום המצוות, נפש עליו בבוז ובשאט 4775 

 4776 ?לשרירות לבו של האדון איך נבין את בן אדם הלזה

בבוא היובל מזהירה התורה את , עוד נשתדל להבין את קושי נפשו של האדון בבוא עת השילוח ההכרחי 4777 

כי יש עוד צורך באזהרה על האדון שניצל את ה, לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעמך, האדון 4778 

וכי , הכי לא די בכל השנים שעבדו חנם עד היובל, שלא ישהה ולא יעכב את חופשתו, האומלל הרבה שנים 4779 

 4780 .שהתורה צריכה לבקשו שלא יקשה בעיניו לשלחו חופשי, זהו יושרו של האדון

דועה שמתמדת ונמשכת כמה וכמה שההרגל בפעולה י, ברם יש ללמוד מזה בהערכת כח ההרגל וההתמדה 4781 

כח ההרגל נעשה לחלק נטוע בתוך מערכי לב , נהפך לקנין טבעי נפשי שקשה לנתקו ולהפסיקו, שנים 4782 

 4783 .וכח כזה עלול להעביר את האדון על דעתו ועל דעת קונו, עד שקשה מאד להתגבר עליו, האדם

והרגל זה , ת בתכונת האדם"השיויש שההרגל יכול לטמטם אפילו את הרגש האנושי הפשוט ביותר שנטע  4784 

והוא אינו סובל יותר מהנחיתות והשפלות הכרוכה בעקב , הוא הפועל שהעבדות נעשתה לדבר שבטבעו 4785 

ועל כל , ויש והתנאים האלו מתחבבים עליו וקשה עליו פרידתם, ואינו מתבייש ואינו דואג כבר, העבדות 4786 

אוהב הוא את האדון את , ך ואת ביתךכהגדרת הכתוב כי אהב, החושך שבעבדות תכסה אהבת ההרגל 4787 

 4788 .משפחתו וגם מקום שעבודו

הוה , יוסי הוה יתיב קדמוי´ חד תלמיד דר, (ד"נח ל) ר"ובמד, (.ז"סוטה מ) ל חן המקום על יושביו"אחז 4789 

ל מן גובת "ל מהיכן אתר א"א, ל דאנא גלי מאתראי"א, ל למה לית את סבר"א, מסביר ליה ולא סבר ליה 4790 

וטושין מוחיה דלא , ל כד ינוקא מתיילד אנן גבלין ליה אדמדמני"א, נון אווירא דתמןל ומה אי"א, שמאי 4791 

 4792 .האויר המעופש שהיה שם מגדל יתושים מזיקין, שלא יאכלו היתושים וינקרו את מוחו, יכולניה יתושא

עד שאפילו דבר , ה הטביע בנפש האדם את כח ההרגל שעושה עליו רושם נפשי עמוק"הרי נראה שהקב 4793 

וקשה עליו פרידתו כמו שקרה לתלמיד , ם הקשה והמגונה מתחבב אצלו ועוד מתענג ונהנה מחינוומקו 4794 

וכשהוא , וקשה לו להאדם לפרוש מנוחיותיו, אמנם גדול הוא כח ההרגל ועבדא בעבדותו ניחא ליה, ל"הנ 4795 

 4796 .(הנפשאור )  .בקרב הימים יתרגל ואף הסחי והמיאוס יתחבב לו, מסתדר אפילו על גל של סחי ומאוס

 4797 

 4798 מאמר תקסח

 4799 .(´א ו"שמות כ) והגישו אדניו אל הדלת ורצע אדניו את אזנו במרצע

יוחנן בן זכאי אוזן זו ששמעה על הר סיני לא ´ אמר ר? ומה ראה אוזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף 4800 

נה והלך וק, ואם מוכר עצמו אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים, תגנוב והלך וגנב תרצע 4801 

אמר ? מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית, ש היה דורש מקרא זה כמין חומר"ר, אדון לעצמו תרצע 4802 

ואמרתי כי לי בני , ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות"הקב 4803 

 4804 .(י"רש) והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם, ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים

בכל אופן יהודי , להתפעל הלא כאן מדברים על יהודי גנב שמכרוהו בית דין בגנבתו או שמכר עצמוויש  4805 

היאך יכול למכור עצמו , ממנו תובעים אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים, פשוט הוא 4806 

גדול לעזוב וצריך לתת קרבן , ונפסק עליו ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם? לאדון אחר לעבד 4807 

 4808 .יען שהוא לא הושפע ממה ששמע על הר סיני, את אשתו ואת בניו שאהב אותם

בנוגע לכמה גופי תורה בין אדם לחבירו ובין , מובן מזה כמה נכפלה התביעה של אוזן ששמעה על הר סיני 4809 

עד כמה צריך בעצמו לרצוע אזנו בלימוד המוסר , ח שאינו סתם אדם פשוט"כל שכן ת, אדם למקום 4810 

אשר , ובכח זה יוותר על קנאה תאוה וכבוד המדומה, ששמע על הר סיני´ עד שיושפע מקול ה, מחשבהו 4811 

ואל יאמר אהבתי את עניני העולם הזה לא אצא , הם כחלום יעוף ואין להם ערך כלל וכלל לפי האמת 4812 

 4813 .חפשי מהם

מה פסוקים מן ומוותר על כמה וכ, והנה בטבע האדם שכל עניני העולם הזה תופש אצלו מקום חשוב 4814 

כי עפריות החומריות גס והאדם רחוק מרוחניות וקרוב , התורה שנאמרו בסיני בשביל עניניו הגשמיים 4815 



ודבר אחד , אלא דברים שנאמרו בפסוקי התורה הם מציאות אמיתית, אבל האמת אינה כן, לגשמיות 4816 

 4817 .םפ דברי תורה וחכמה נבנה העול"וע, יקום לעולם´ מדבריו לא ישוב ריקם ודבר ה

´ פירוש בן אדם צריך לירא ולפחד מה, כל הארץ ממנו יגורו כל יושבי תבל´ יראו מה, ה"וכדברי דוד המע 4818 

ויודעים רצונו רק מתורתו שבכתב , ממנו יגורו כל יושבי תבל מלעבור על רצונו, לקיים מצותיו וחוקותיו 4819 

ומה עושה הציווי שלו , רואים מה עושה אמירה שלו, כי הוא אמר ויהי הוא ציוה ונבראו, ושבעל פה 4820 

.מחריב עולמות´ ומי שלא שומע לאמירה וצו ה, ובכן צריך לפחד ולשמוע אמריו וציוויו, בריאת העולם 4821 

 4822 .(זכרון מאיר)  

 4823 

 4824 מאמר תקסט

 4825 .(´א ו"שמות כ) והגישו אדניו אל הדלת ורצע אדניו את אזנו במרצע

ה דלת ומזוזה שהיו "אמר הקב? ביתמה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שב, רבי שמעון ברבי היה דורש 4826 

ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא , עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות 4827 

 4828 .(ב"קידושין כ) והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם, והוצאתים מעבדות לחירות, עבדים לעבדים

י לעבור על דבריו ניצנץ במחשבתי ובטרם הספקת? כ כל שעבר עבירה יהיה נרצע"ל מקשה א"המהר 4829 

כי הוא איבד עצמיותו , כי עבירה זו שנמכר לעבד ורוצה להמשיך את עבדותו היא חטא כללי, הרעיון 4830 

ש "עבד פטור מקריאת שמע כי ק, אין בו דעת עצמו והוא כולו קנין כספו של בעל הבית, ונשתנתה צורתו 4831 

אבל העובר עבירה אחרת עדיין ברשות , דון אחרכ עבד שיש לו א"משא, היא למי שיש לו רק אדון אחד 4832 

 4833 .לא שינה את מהותו צורתו לא נשתנתה ואינו תלוי ברשות אחר, עצמו

אם אחד חרשו , מדבר ואינו שומע, וכאשר כח השמיעה שלו נפגע חרש הוא, העבד מאבד את כל מהותו 4834 

הוא אינו ברשותו וכל , פגעוכאשר האוזן הפסיקה לתפקד גם שכלו ודעתו נ, (ה"ק פ"ב) נותן לו דמי כולו 4835 

ואחר שעיינתי בדברי , האיש הזה נעשה אבר של בעל הבית מעין חפצא שלו, מה שקנה עבד קנה רבו 4836 

 4837 .ל מצאתי שכיוונתי לפירושו"המהר

כ כל מי שעושה עבירה יאמר אליו אוזן ששמעה בהר סיני שלא יעשה ועשה יהיה "ל יש להקשות א"וז 4838 

וזה כמו הכלי , י שאר דברים"י האוזן ולא ע"כי האדם הוא אדם ע, בחכמהאבל דבר זה ענין מופלג ? נרצע 4839 

י "ואין האדם בעל קבלה רק ע, וכאשר יש לו בית קיבול הרי נחשב כלי, כאשר הוא גולם אין לו שם כלי 4840 

ולא , וכאשר האדם חרש הרי נחשב כמו גולם אשר אינו מדבר, ולכך כל שמיעה מתורגם קבלה, האוזן 4841 

ודבר זה רמזו חכמים הנאמנים בפרק החובל , שמזה תראה כי החרש אינו אדם, רונה כללנגמר צורתו האח 4842 

 4843 .כי החרש אינו אדם לכך נותנו לו דמי כולו, חרשו נותן לו דמי כולו

לא כמו שאר אדם שהוא , הנה בזה נעשה העבד חומרי, אם העבד מקבל עליו בעל חומר להיות אדון שלו 4844 

י קבלה זאת "שע, יהיה נרצע מפני שנתקלקל האוזן שהוא הקבלה שלוולפיכך ראוי ש, ת"תחת רשות השי 4845 

 4846 .ל"וזהו טעם הרציעה עכ, והוא מבטל קבלתו כאשר ירצה להיות עבד, ראוי להיות אדם גמור

 4847 

ברכות השחר נתקנו להודאה על חסדי , ל שואל"ד מבוטשאטש זצ"וראיתי שבעל דעת קדושים הראב 4848 

ואפשר שהטעם הוא מכיון שחטאו הראשון של האדם ? שמיעהומדוע לא נתקנה בהם על חוש ה, הבורא 4849 

ודרדר האדם ממצבו , לכן לא תקנו הודאה על החוש שהביא לחטא, נתלה בשמיעתו כי שמעת לקול אשתך 4850 

 4851 .´הנעלה וגרשו מנחלת ה

י לא רוצה "רש, לקול רוח הקודש שבה´ פ וישמע אברהם לקול שרי פי"י עה"ובכן נבין את דברי רש 4852 

שהרי אברהם אבינו ראה כבר את התקלה שיצאה , וק כפשוטו שאברהם שמע לקול אשתולפרש את הפס 4853 

י שאברהם אבינו לא שמע לקול אשתו "לכן פירש רש, תקלה שהביאה מוות לעולם, משמיעה בקול האשה 4854 

 4855 .אלא לרוח הקודש שבה

וטרם ´ דע את הושמואל טרם י, ויהי ביום ההוא ועלי שוכב במקומו, לפני עלי´ והנער שמואל משרת את ה 4856 

ויבן עלי כי , ויקם וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי, קרוא שמואל בשלישית´ ויוסף ה, ´יגלה דבר ה 4857 

שמואל ) כי שומע עבדך´ והיה כי יקרא אליך ואמרת דבר ה, ויאמר עלי לשמואל לך שכב, קורא לנער´ ה 4858 

שלכאורה היה , כי שומע בלשון הווה למה אמר עלי בלשון דבר, ל"רוב זצ´ר מאוז"והקשה האדמו, (´ג´ א 4859 

.מהותו ומעלתו שהוא שומע יש לו אזנים לשמוע, אמנם הורה לו בזה כי הוא איש שומע? ל כי אשמע"צ 4860 

 4861 .(מעייני החיים)  

 4862 

 4863 מאמר תקע

 4864 .(´א ו"שמות כ) והגישו אדניו אל הדלת ורצע אדניו את אזנו במרצע



ר יוחנן בן זכאי אזן זאת ששמעה על הר "א, ףל ומה ראה אזן להרצע מכל שאר אברים שבגו"אמרו חז 4865 

ואם מוכר עצמו אזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים והלך , סיני לא תגנוב והלך וגנב תרצע 4866 

ואם יצטרך לו , הענין הוא כי מדרך השכיר להיות תמיד בבית אדוניו, (י שם"רש) וקנה אדון לעצמו תרצע 4867 

 4868 .דון אחר אין זה עבד גמור להאדוןכ אם יש לו א"משא, ילך בשליחותו

והנה העבד , כמו תיבות התפלה לכונת הלב, י מעשה החומרי"והנה ידוע כי קניית הצורה צריך להיות ע 4869 

כי המוכר עצמו שוב אינו , שאמר אהבתי הליחה הלזו אטמה אזניו משמוע צורת כי לי בני ישראל עבדים 4870 

ויבין כי אזניו , שיבין הצורה מחומר מעשה הרציעהאמרה תורה לעשות לו מעשה , פנוי לעבודת אדוניו 4871 

י צער "כ ירצע אזנו וע"ע, כ לא עמד על צורת כי לי בני ישראל עבדים"וע, אטומות בליחת אהבת אשתו 4872 

ויהיו אזניו פתוחות לאוצר מלכו של עולם שאין הצלחה למעלה , רציעת האוזן יצא ליחת אטימת אזניו 4873 

 4874 .הימנה

והרי אנו רואים רבו אנשים , (.ג"גיטין מ) כ נכשל בהן"ת אלא א"ד על דוכענין שאמרו אין אדם עומ 4875 

אמנם הא למה זה דומה לשיכור שנפל וחבט ! וכן לעולם, נכשלים וחוזרים ונכשלים יותר מפעם הראשונה 4876 

והולך וחוזר ונופל ומכה ראשו לפצעים ואינו , ומחמת שכרותו אינו מרגיש בהחבטה, ראשו באבן קשה 4877 

אחרי שכבר נפצע ראשו לפצעים ואין רפואה , אך כשפג משכרותו אז מרגיש, של כללמרגיש שהוא נכ 4878 

שוב אינו נכשל עוד אחר שנכשל בפעם , כ האינו שיכור מרגיש מיד כאב החבטה באבן"משא, ל"למכתו ר 4879 

 4880 .הראשונה בהרגש כאב החבטה

להבין חכמתם גם ´ וש הוזה קיד, ל"וזה כפתור ופרח במדרשם ז, ועל הדרך הזה צריך להבין ענין הרציעה 4881 

ז היה דורש מקרא זה "ריב, ב"איתא בקידושין כ, אנשקם אחבקם נופת צופים המה לי אף פשטם, בפשטות 4882 

, ל חומר בשמים חשבתי מה זה חומר אטו בזה יתוקן העבירה שקנה אדון לעצמו"י ז"פירש, כמין חומר 4883 

 4884 ?כ מזה"ומה נתפעל כ

לא יהיה בך  (.ח"שבת ק) ל"כי אמז, שפיר הולם מלת חומראבל עתה אני רואה כי יש להתפעל מזה מאד ו 4885 

הוא , כי אל מי שישים מבטו ומגמתו לעשות רצונו´ פי, ר"איזהו אל זר שבאדם הוי אומר זה יצה, אל זר 4886 

כ הנזיר הפורש "אשר ע, וראש כל מרעין הוא התאוה, הנאהב אצלו ואליו פונה השתדלותו ועבודתו 4887 

נזר התאוה על ראשו וזהו אל זר , מהסתם ההולך אחרי התאוה, ראשו מתאוה נאמר עליו נזר אלקיו על 4888 

 4889 .שבאדם

ז יש בזה לימוד "אבל לפי ביאור ריב, והנה רציעת העבד אין לכל אדם שום לימוד ממנו רק העבד לבדו 4890 

כי נאמר שם אהבתי את אדוני , להתרחק מתאוה המטמטמת הבינה ואוטמת אזניו משמוע, נפלא לכל אדם 4891 

כי המכור לתאותו אין לו אדון רק , ואמר הכתוב שהתאוה אוטמת אזנים מלהבין, צא חפשיאת אשתי לא א 4892 

כ אינו נרצע רק אם אינו רוצה "וע, התאוה´ כ אמר והלך וקנה אדון לעצמו פי"ע, ´תאותו ואינו עבד לה 4893 

.כל פעם שמריח נותן טעם לכל אדם להתרחק מאדון המתאוה וטוב לו, ונמצא ממש כחומר, לצאת חפשי 4894 

 4895 .(ב"א מאמר ע"חכמה ומוסר ח)  

 4896 

 4897 מאמר תקעא

 4898 .(´א ו"שמות כ) והגישו אדניו אל הדלת ורצע אדניו את אזנו במרצע

, אוזן ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תרצע, יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא כמין חומר´ ר 4899 

התורה , קנה אדון לעצמו ירצעובמוכר עצמו אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים והלך ו 4900 

כי , אלא על מה שלא שמעה אזנו מה שנאמר בסיני לא תגנוב, תובעת מן הגנב לא על מעשה הגניבה 4901 

 4902 .וכיון שלא נוטל את הרפואה תרצע אזנו, שמיעת הר סיני היא הרפואה למכתו

ן בשם "בוכתב הרמ, (´שמות כ) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים 4903 

אלוקים אתכם להודיע ערך אמונתכם ´ כי זה אשר ראיתם היה שכשינסה ה, (מורה נבוכים) ם"הרמב 4904 

, ובעבור שיוכל לנסות אתכם לעתיד בא האלוקים כדי שתהיו עומדים לו בכל נסיון, וישלח לכם נביא שקר 4905 

כי מעמד הר סיני , בפניו ניתן מעמד הר סיני לישראל כדי שעל ידיו יוכל לעמוד בפני הנסיונות אשר יעמדו 4906 

 4907 .הוא הרפואה שעל ידה יוכל להתגבר על מחלתו

וכנאמר בקרא רק השמר לך ושמור נפשך , משום כך מחוייבים אנו תמיד לחיות עם זכרון מעמד הר סיני 4908 

, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך, מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך 4909 

ן שחובת זכרון מעמד הר סיני אינה "ופירש הרמב, (´דברים ד)ב  אלוקיך בחור´ ת לפני היום אשר עמד 4910 

ז "וכ, אלא חייב לזכור את כל הפרטים והנסים והנפלאות אשר היו במעמד הר סיני, רק על גוף המעמד 4911 

ב וזכרון מעמד הר סיני חיי, ושלא יסור מלבבו אפילו לרגע קט, חייב להיות בזכרון תמידי אצל האדם 4912 

 4913 .ואף את בנינו נלמד ליראת שמים מכח מעמד הר סיני, ליצור אצלנו יראת שמים למשך כל ימי חיינו



ל "הסבא מקעלם ז, ונראה כמה רחוקים אנו מהחובה האמיתית, נתבונן נא בזכרון מעמד הר סיני אצלנו 4914 

להודאה וכי יש באמירת קטן שייכות , היה מדמה את הענין לתינוק קטן שאמו מלמדתו לומר תודה 4915 

כן זכירת מעמד הר סיני אצלנו שהוא רק מן , הלא אין זה רק אמירה גרידא מן השפה ולחוץ, אמיתית 4916 

ועם זכרון ידיעה שטחית זה חיים אנו כל ימי , כי יודעים אנו ממעמד הר סיני בבית הספר, השפה ולחוץ 4917 

אנו לחיות עם תכונות הרע  ומוסיפים, ולכן אין בזה רפואה למכתנו, כי לא הוספנו התבוננות בזה, חיינו 4918 

 4919 .ל"כי לא נטלנו את הרפואה שאמרו לנו חז, הטבועות בנו

וכאשר ירצה האלוקים בעדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו , (ז"ג ט"שמות י) ן"כתב הרמב 4920 

כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה מחדשו ויודע , יתברר לכל ביטול הדעות כולם, של עולם וטבעו 4921 

ובמעמד הר סיני הושרש בטבע , ת"כ כל המופתים הם עצה לראות ולהכיר את השי"א, כ"משגיח ויכול עו 4922 

כל הנסים היו רק כעין הוכחה ודרוש התבוננות כדי , והוא כבריאה חדשה באדם, ת"יסודות האמונה בהשי 4923 

ההכרה ורק מחובתו לגלות מתוככי נפשו את , אמנם מעמד הר סיני טבע באדם, לגלות את ההוכחה 4924 

 4925 .באמונה

שכל מי שעמד על הר סיני שהם מאמינים בנבואות משה , ם וכבר הבטיחונו והודיעונו"וכן כתב הרמב 4926 

ל על "וכן אמרו רז, וכל מי שנטה מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא אינו מזרע האנשים ההם, רבינו 4927 

רישה את יסודות שכיון שמעמד הר סיני חוללה והש, המסתפק בנבואה לא עמדו אבותיו על הר סיני 4928 

 4929 .לכן כל מי שמסתפק בנבואה לא עמדו אבותיו על הר סיני, האמונה בנפש ישראל

, חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם, ם לפיכך אחינו כל ישראל הנפוצים בקצות הארץ"והוסיף הרמב 4930 

ד אותו וציונו ללמ, ה לזכרו תמיד וגם הזהירנו מלשכוח אותו"וכמו כן זכרו מעמד הר סיני שציוונו הקב 4931 

ותספרו בתוך , וראוי לכם אחינו שתגדלו בניכם על המעמד ההוא הגדול, לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו 4932 

וגדלו המעמד , והטענה המביאה לידי אמת, קהל ועדה גדולתו והדורו שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו 4933 

ודבר זה היה , יו לפניךשנאמר כי שאל נא לימים ראשונים אשר ה, ה"ההוא על כל גדולה כמו שגדלו הקב 4934 

 4935 .שתתחזק האמונה חיזוק שלא ישנהו משנה

אלא אף על , שאין התביעה רק על עשיית החטא, ת מאתנו"חזינן מפרשה זו יסוד גדול בתביעות השי 4936 

ה כיון שאי זכירת מעמד הר סיני היתה הגורם "משו, או אשר לא מנעה עשייתו, הסיבה אשר גרמה לחטא 4937 

שאינה מספקת , וכמו כן בימי האלול שאנו שבים ומתודים על חטאינו, גנבלכן תרצע אזנו של , לחטא 4938 

וכדחזינן הכא שאף הסיבות , אלא חייבים להתודות אף על הסיבות שגרמו לחטא, התשובה על גוף החטא 4939 

 4940 .עצמן חטאים המה

 4941 ה דלת ומזוזה שהיו"אמר הקב, ש היה דורש מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית"ל ר"עוד שם בחז

ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים , עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות 4942 

כי לא רק , הטענה על זה שמכר את עצמו חזקה יותר, והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם, לעבדים 4943 

לחובת אלא הרי חייב לזכור יציאת מצרים שהיא הסיבה , ת"מפני ששמע בהר סיני שנעשה עבד להשי 4944 

וזה , כ בעת שמכר עצמו הרי זה ראיה שאף יציאת מצרים אינה בראש מעיניו"וא, ה"עבדות ישראל להקב 4945 

 4946 .ה"שחייב אף מצד יציאת מצרים להיות עבד להקב, ז"שמעון על דברי ריב´ אשר הוסיף ר

, לא היתה תביעה רק על המלחמה שעשה עם ישראל, וכן גבי עמלק שתובעת התורה ולא ירא אלוקים 4947 

כי החטא הוא , וטענה זו עדיפא מהחטא, שלו היה בו יראה לא היה יוצא למלחמה, אלא חסרון יראת שמים 4948 

אבל בשעה שהסיבה נמצאת בו הרי אין לו אפשרות לשוב בתשובה , דבר פרטי ויתכן שיתקן מעשיו 4949 

 4950 .שלימה

והיא , שלא נחטאוהיא תהא הגורם , נמצינו למדין שמחובתינו להחיות את מעמד הר סיני ויציאת מצרים 4951 

וכשלא נחדש לעצמנו את , שנחיה בהתבוננות ביציאת מצרים, תפילת אמת ויציב אמת ואמונה שנתקנה לנו 4952 

ו "שמצב האדם או שעומד בדרך העליה או שח, (ו"משלי ט)א  "ש הגר"וכמ, העבר נוסיף ונרד ממדרגתנו 4953 

רק שלא יתעלה אלא להיפך  לא, ה כל שלא יטול העצות והרפואות בחידוש העבר"ומשו, ירד מטה מטה 4954 

 4955 .(ב"אור יחזקאל ח)  .ידרדר מטה מטה

 4956 

 4957 מאמר תקעב

 4958 .(´א ו"שמות כ) והגישו אדניו אל הדלת ורצע אדניו את אזנו במרצע

שהגיע לשפל המדרגה , ל באיזו חומרה רואה התורה הקדושה את התנהגותו של העבד"ידועים דברי חז 4959 

וכי איסור יש ? וצריך להבין מדוע כל החומרה הזו! ה נוראכמה ז! ולרציעת האוזן ואחר כך ועבדו לעולם 4960 

, אבל כבר כיפר על זה במכירתו, או אפילו מכר את עצמו, אמנם הוא חטא וגנב? וכי עבירה יש כאן? כאן 4961 

זה טבעי זה מקובל ואין כאן , ועכשיו בסך הכל איננו רוצה לעזוב את בית אדוניו ואת אשתו ואת בניו 4962 

 4963 .חטא



ואף ! זה חטא! זה אסור! למשל כשאנו רואים חילול שבת, זיקים עצמנו קנאים ותקיפיםבדרך כלל אנו מח 4964 

לצורך פרנסה אנו ! על פי כן כמה הקנאות שלנו נחלשת כשאנו רואים מישהו עובד בשבת לצורך פרנסה 4965 

אך ידוע המעשה של אותו שהיה מחוסר פרנסה והתחיל למכור ספרים ! ניגשים בסלחנות סוף סוף פרנסה 4966 

 4967 .נייםחיצו

אז הרב הודיע לו שמאחר והמשרה של הגוי ! ענה מה לא עושים בשביל פרנסה, כאשר הרב הוכיחו על זה 4968 

האיש הזדעזע לשמוע , הוא מציע לו לתפוס אותה משרה, המצלצל לקרוא לגויים לבית התיפלה היא פנויה 4969 

, כל כך מול כזו עבודה מה אתה מפגין קנאות, אז הרב אומר לו מניה וביה! חס ושלום כזה חטא, הצעה זו 4970 

 4971 ?אתה מתיר לעצמך, אפיקורסות, ואילו למכור ספרים חיצוניים

או על , וכל שכן על דברים מותרים, רואים על כל פנים שאין לנו קפידה כל כך על דברים אסורים ממש 4972 

לא שם לב להרגשה של , אשר על כן נכון שהעבד הזה כשמכר את עצמו בזמנו, דברים המוחזקים כהיתר 4973 

או חטא גדול שלא לאהוב , אבל אין כאן איסור מפורש, זן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדיםאו 4974 

 4975 ?ומה כל החרדה הזו, את אשתו ואת בניו ולהמשיך לחיות עמהם

, אנו נוטים להיכנע, אנו נוטים לפשרות, אלא מכאן אנו רואים את החילוק בין דעת התורה לדעת האדם 4976 

קשה , רגש שפלותנו ביחס לעולם הסובב אותנו זהו שורש כל חטאת, השפלות והנטיה הזו מקורה ברגש 4977 

זהו מה שדחף את העבד הזה לקנות אדון לעצמו ולהתבטל , לנו להפגין עצמאות וקנאות מול רפיון התורה 4978 

על האדם להתחנך , צריך לשרש את היסוד הזה שהוא שורש לכל החטאים, ועל זה התורה מקפידה, לפניו 4979 

 4980 .ועם חינוך גבוה להרגשות מוסריות לא יפול בכזה מכשול ולא יתבטל, כלל נסיוןשלא ירגיש ב

ולבער מקרבם את , ולחנכם לתורה וליראת שמים, בתקופה זו עיקר מלחמתנו היא להציל נפשות מישראל 4981 

עד שלא יעלה על , כלפי ההשכלה הארורה, כלפי היופי החיצוני, הרגשת השפלות כלפי העולם הגדול 4982 

אילו דעתנו , ל"עד כדי כך להגיע למדרגה של עבד נרצע ר, את עצמו עבור נזיד עדשים הדעת למכור 4983 

 4984 .כי אז לא היינו סומכים על שום פשרות וקולות, היתה דעת תורה

את השאיפה , והיינו שואפים תמיד ליותר ויותר, בשום אופן לא היינו מסתפקים במועט בנוגע לרוחניות 4985 

היא במיוחד מסוגלת , בתקופה הזו שהיא תקופת העבודה על הבטחוןו, לגדלות אנו צריכים לנטוע בנו 4986 

ורק כך נינצל מכל הסכנות , וזה יחזיק אותנו במשך כל השנה, ´לעלות בדרגות גבוהות במידת הבטחון בה 4987 

 4988 .(דגל המוסר)  האורבות לנו גם לכלל וגם לפרט

 4989 

 4990 מאמר תקעג

 4991 .(´א ו"כשמות ) והגישו אדניו אל הדלת ורצע אדניו את אזנו במרצע

כדי להתגבר על רוח , שיש לנקוט בשתי דרכים בעבודת המוסר, ל באיגרת המוסר חידש"ס זצ"הגרי 4992 

ובפחד עונשו על ידי ´ הדרך הראשונה לחשוב ולהתבונן ביראת ה, (.´סוטה ג) השטות המסיתה לעבירה 4993 

בבו יבין ושב ורפא ואם כה יעשה האדם ל, עד אשר באזניו ישמע ובעיניו יראה, ל"ספרי המוסר ואגדות חז 4994 

והוא ללמוד בעוז ועיון עמוק , והדרך השניה היא העיקר שבשימוש רפואות התורה לתחלואי היצר, לו 4995 

להיות העבירה , כי לימוד זה עושה קנין חזק בנפש, ההלכה עם כל סעיפיה, היטב את דיני העבירה עצמה 4996 

 4997 .מרוחקת ממנו בטבע

י אנו רואים שאין היראים מוצאים בנפשם עבירות לפחד כ, והנה לפי חולשת דורנו אין די בעצות אלו  4998 

, ואם נכשל אחד בדבר מה הוא חוזר בו, כולם מתפללים ועושים חסד כל אחד כפי כוחו והרגלו, מהם 4999 

ואינו מוצא , ולומד כל דיני התורה´ הוא מתבונן ביראת ה, ונחשב בעיני עצמו כבעל תשובה טוב והגון 5000 

 5001 .ואבנפשו כל חסרון ובאמת מה חסר ה

, שיהא האדם מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן, אלא שהמסילת ישרים חידש שענין הזהירות מעבירות הוא 5002 

, ויתבונן האם מעשיו מתאימים לה אם לאו, מהי הדרך האמיתית שהאדם צריך לילך בה לפי חוקי התורה 5003 

ת בענייני ופירושה הוא השלמו, הרי לנו כלל נוסף שמחוץ להלכות הפסוקות ישנה דרך חוקי התורה 5004 

, ל"ס זצ"י עם עצתו של הגרי"ויש למזג את הדרכתו של המס, חובות הלבבות הנלמדת מן המצוות עצמן 5005 

ואם יבחן את עצמו , ויחד עם לימוד בעוז ועיון עמוק של ההלכות יסיק את כללי ההנהגה העולים מהם 5006 

 5007 .לאורם יראה עד כמה רחוק הוא משלמות

ולמצוות הכלליות , וקדושה´ שקיומן הוא ברגשות הלב כאהבת ה ויש להדגיש שאין הכוונה לאותן מצוות 5008 

אלא , ש ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם"כמ, המחייבות לשתף אהבה ומסירות בכל המצוות המעשיות 5009 

, מצויות השקפות יסוד על החיים וכללים בהנהגה, אף במצוות פרטיות גם באותן שאינן נוהגות בזמן הזה 5010 

 5011 .ק מהי דרך חוק התורה בכל מקרה ומקרהשעל פיהם צריך האדם להסי

ודיניו נראים בעינינו , (.ט"ערכין כ) הרי דוגמא מפרשת עבד עברי שאינה נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג 5012 

ע להתבונן "אבל גם בו יש לקיים את הציווי והאזנת למצוותיו כפירוש הראב, כהלכתא למשיחא 5013 



תורת חיים לחיותנו כהיום , במצוה זו תורה שלמהואז נמצא , שיהיה כולו אוזן קשבת להן, במשמעותן 5014 

אסור לו לעבוד בעבדו עבודת , הנה התורה מלמדת לא רק איך קונים עבד אלא גם איך נוהגים כאדון, הזה 5015 

, ועליו להיות אדון כה כשר והגון עד שהעבדים יאמרו, (.´קדושין כ) והריהו כקונה אדון לעצמו, עבד 5016 

 5017 .הוראה לאדוןשאין ברצונם להפרד ממנו זוהי ה

ובטעמה של , הוא שירצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם, וההוראה לעבד האומר לא אצא חפשי 5018 

אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים , (7ב"קדושין כ) רציעה זו השמיענו רבן יוחנן בן זכאי 5019 

אם העבד עשה שלא , ולשאול ויש לנו להתבונן, והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע, ולא עבדים לעבדים 5020 

ועוד יש , היה ראוי להוציאו חפשי מאדוניו ולא למלא את רצונו ושאלתו, כראוי בבקשו להשאר עבד 5021 

מדוע איפשרה התורה לאדם למכור עצמו ממכרת , לשאול אם לא להם לישראל להיות עבדים לעבדים 5022 

 5023 .עבד

ישראל שהעני ביותר , כהנים בהר ם בריש הלכות עבדים והוא מתורת"כתב הרמב, אלא הענין כך הוא 5024 

ואין אדם רשאי למכור את עצמו , שנאמר כי ימוך אחיך ונמכר לך, נתנה לו תורה רשות למכור את עצמו 5025 

אמנם גם אז הרי זה , כ"ואחר כך ימכור את עצמו ע, עד שלא ישאר לו כלום ואפילו כסות לא תשאר לו 5026 

, ל"בל צדקה ככל העניים שעל זה אמרו חזהאם יק, אבל אדם זה ששקל בדעתו מה לעשות, רק רשות 5027 

או שישכיר עצמו למלאכה , וכאילו נידון באש ובמים, שכיוון שנצרך אדם לבריות פניו משתנות ככרום 5028 

 5029 .(.י"ב ק"ב)א  ולא יאמר גברא רבא אנ, זרה לו עד שיפשוט נבילה בשוקא וישקול אגרא

ובכך אין עליו , י שלא להתפרנס מן הצדקהלבזות את עצמו כד, והוא בחר בדרך האמיתית לפי חוק התורה 5030 

והוסכם אצלו שאין כל , ככלות התקופה שאל אותו אדם את עצמו בשנית מה דרך חוק התורה, כל תביעה 5031 

ומי , ויהיה אנוס למכור את עצמו בשנית, והוא עדיין עני ואין לו מה לאכול, טעם שיצא חפשי מאדוניו 5032 

והרי הוא יכול להשאר אצל אדון זה שהוא טוב , ן לעצמויודע אם ימצא לו אדון שיסכים לקחתו לאדו 5033 

 5034 .ומדוע לבקש אדון אחר אם יכול להשאר כאן לעולם, ויש לו כאן אשה ובנים, ומטיב והוא אוהבו

שאותו מאן דאמר , (ד"קדושין י) שהרי הגמרא אומרת, ולכאורה זוהי מחשבה הגונה אלא שיש בה פגם 5035 

שכיון שמעניקים לו מכל מה שבכלל , עניקים לו והא בהא תליאסובר שמוכר עצמו מ, שמוכר עצמו נרצע 5036 

 5037 .תעשיר´ כי ברכת ה´ יש בידו אפשרות לבסס לעצמו מקור מחיה ולבטוח בה, (.ז"קדושין י) ברכה

אז יוכל לשוב אל אדוניו ולמכור את עצמו , ת וכל סכום ההענקה יאכל"ואם חלילה לא יצליחהו השי 5038 

חסרה לו , יהבו שהוא יכלכלו´ מוטב להיות בן חורין ולהשליך אל הואם עבד זה אינו מבין ש, בשנית 5039 

הוא חדל להרגיש את , וחסר הוא שיקול הדעת של חוק התורה, שלמות ההכרה ֿבלי בני ישראל עבדים 5040 

 5041 .(א"שבת קי) העלבון שבמעמד העבד מול כל ישראל בני מלכים הם

לאחר אלפי שנים לקבלת , וצעים את אזנואנו ר´ ודבר מפליא למדנו שאף שהחסרון הוא רק בבטחונו בה 5042 

כלומר שמיעת האוזן על הר סיני צריכה להשפיע משך , התורה אנו אומרים לו אוזן ששמעה על הר סיני 5043 

, (´א´ ר י"דב) ש"וכמ, וחסרון בתוך הלב היא למעשה חסרון בהטיית האוזן והאזנה למצוותיו, אלפי שנים 5044 

 5045 .שנאמר שמעו ותחי נפשכם, יםח איברים שבאדם על ידי האוזן כולן חי"רמ

שנאמר , בשעה שבא לפתוח בדברי תורה נשתתקו העליונים ותחתונים, י שהטה אזנו לתורה"ה ע"משרע 5046 

וכן אתה מוצא ביתרו שעל ידי שמיעה זכה לחיים ששמע , האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי 5047 

זנו ישוב ויהדהד בו הקול מסיני כי לי בני ואם נרצע זה יטה א, (ז"ר כ"שמו) ונתגייר שנאמר וישמע יתרו 5048 

 5049 .(לקט שיחות מוסר)  !ישראל עבדים

 5050 

 5051 מאמר תקעד

 5052 .(´א ו"שמות כ) והגישו אדניו אל הדלת ורצע אדניו את אזנו במרצע

מה נשתנה אוזן מכל , רבי יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא כמין חומר, (7ב"קדושין כ)א  איתא בגמר 5053 

, ולא עבדים לעבדים, כי לי בני ישראל עבדים, ה אוזן ששמעה על הר סיני"באמר הק, איברים שבגוף 5054 

ל הלא יש בהם מתיקות "ודברי חז, כ"לא הבנתי מעודי מה החומר כ, והלך זה וקנה אדון לעצמו תרצע 5055 

 5056 .תהלה, ה להבין מעט"ולא מצאתי בזה מתיקות עד שעזרני הקב, מדבש

לחם שנאמר עליו לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל כגון ה, כל הדברים גם גשמיים יש בהם רוחני 5057 

וכן ברוחניות , איש הרוחני יבין הרוחניות שבדבר, העולם לא יבינו רק הגשמיות, יחיה האדם´ מוצא פי ה 5058 

וצורת הענינים מעט , צורת הענין יקרא רוחניות הדבר, פשטות הדבר יקרא גשמיות, יש גשמיות ורוחניות 5059 

 5060 .פי הרוב גם הלומדים חכמה יקחו הפשט ולא הצורהכי על , הם אשר יבינו

והנה גדר , כענין שמע ישראל כלומר תבינו הצורה, והנה גדר השמיעה הונח בעיקר על הבנת הדבר 5061 

ולכן כתב בעל החובת הלבבות כי המצות , העבדות הוא שישתעבד בכל כוחותיו לעבודת השם יתברך 5062 

למשל , ויכול להיות שדבר שרע לזה טוב לזה, ריותהשכליות רבו גם רבו ממנין השמעיות פירוש התו 5063 



כי מצוה על כל אדם , ל"ן ז"ובדרך כלל אמר הרמב, וכהנה הרבה, הרגל המתינות טוב למבוהל ורע לעצל 5064 

 5065 .לעשות לו סייגים

כגון פועל בברכת , אבל דרבנן יש שפטור מהן, אף שבמצות דאורייתא מחוייב הוא, ונמצא כי המוכר עצמו 5066 

כי ימכור עצמו במקום שלא יוכל , ונמצא כי פורק מעליו עול אדון הכל ברוך הוא, וכדומההטוב והמטיב  5067 

וזה נולד ממה שאזניו אטומות להבין ענין , ויהיה השדה למרמס רגל שור וחמור, לגדור עצמו בסייגים 5068 

מצה שאנו , כמו ציצית למען תזכרו, ומדרכי התורה לעשות מעשה להבין הכוונה, עבדים לו יתברך 5069 

 5070 .וכהנה הרבה, וכליםא

כלומר , ומהצורך לנקבן לפתוח שמיעתו, וכן בזה ציוותה התורה לרצוע אזנו להזכירו כי אזניו אטומות 5071 

כי חסרון השמירה יגרום , שמעתה יהיו אזניו פתוחות לשמוע הצורה ולכן על הדלת, הבנתו צורת הענינים 5072 

אולי יוכל להתגנב פנימה , מוטל על הפתחכענין לפתח חטאת רובץ פירוש , שהיצר הרע יכנס בבית פנימה 5073 

 5074 .ואז כל ביתו בידו

כן הגודר עצמו לכבוש רצונו לא יניח ליצר ליכנס לביתו , והנה הגדרים הם מחיצה שלא יכנס הגנב פנימה 5075 

ונמצא נכנס בביתו , ל כי מדרך היצר להסית לאדם בהיתר למלאות תאותו"א ז"כמו שכתב הגר, להכשילו 5076 

ולכן , אבל הגודר עצמו בהיתר לא יניח ליצר בביתו ולא יבוא לפתותו לאיסור, ורואחר כך מסיתהו לאיס 5077 

ולכן צוותה התורה לרצוע , ל נתן איפוא מקום ליצר ליכנס"העבד שפרק מעליו עול הסייגים והגדרים כנ 5078 

 5079 .על הדלת

 5080 יש ענין נשגב כי כבר כתבו החוקרים, ה במצרים"שמעון שדורש שם אל המזוזה שפסח הקב´ וכן ר

שכשיראה המקום יזכור כל הענין , כגון שמעון ישב על מקום פלוני, תחבולות לזכירה סימניו בגשמיות 5081 

 5082 .אנו זוכרים פעמים בכל יום להשריש אמונה בלבבנו, ולכן יציאת מצרים שזה כלל האמונה, שנעשה שם

יזכור שפסח  כדי שאם יראה המזוזה, ולכן מצוה על האדם להשריש הזכירה הזאת במקום שנעשה בו הנס 5083 

ולכן ירצע בפני העדים כדי ליתן , על מנת להיות לו לעבדים והם עדים בדבר, ה על בתי בני ישראל"הקב 5084 

פירוש לדבק ההשכלה של הזכירה במשקוף למען תושרש תמיד בלבו העדות , לב להבא לקיים עדותם 5085 

 5086 .(ו"מר רמב מא"חכמה ומוסר ח)  .ויקבל עליו העבדות לו יתברך ודוק היטב, הנזכר לעיל

 5087 

 5088 מאמר תקעה

 5089 .(´א ו"שמות כ) והגישו אדניו אל הדלת ורצע אדניו את אזנו במרצע

אוזן ששמעה על , (י שם"מובא ברש) ל"ואמרו חז, אין בתורה עבירה אחרת שמענישים עליה בצורה כזו 5090 

ומכר  ויש לשאול אם העונש הוא על שהלך, הר סיני כי לי ישראל עבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע 5091 

 5092 .למה לא רוצעין את אזנו מיד עם מכירתו בשעה שהוא עבר את העבירה, עצמו לעבד

ההכרח לא  (.ב פ"א ב"מהרש) וכבר אמר החכם, מושג של הכרח ומושג של אהבה, אמנם שני מושגים הם 5093 

והמוכר עצמו , לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב, (´משלי ו) ה אמר"ושלמה המלך ע, יגונה 5094 

אבל לאחר , ולכן אין התורה תובעת אותו כל כך על עצם המכירה, לעבד בודאי שעתו דחוקה היתה מאד 5095 

ואין לו עכשיו , ויש להניח כי במשך השנים חסך כסף כדי לבסס שוב את מעמדו, שעבד את רבו שש שנים 5096 

מוכרח  ולא משום שהוא, אלא הוא טוען אהבתי כלומר הוא אוהב את העבדות, הכרח להמשיך בעבדות 5097 

 5098 .לפיכך אוזן ששמעה תרצע, להיות עבד

וניתן לבאר לפי מה שאמרו , אוזן ששמעה והלך זה וגנב ירצע, ל"ד אומרים חז"אבל גם כשמכרוהו בי 5099 

, שזה השווה כבוד עבד לכבוד קונו, מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מבגזלן, (´ט ב"בבא קמא ע) ל"חז 5100 

חשוב יותר , לכאורה נראה כי מי שיש לו לפחות בושה מבני אדםו, וזה לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו 5101 

 5102 .עד שמאבד את תחושת הבושה בכלל, ממי שהוא עז פנים ואינו מתחשב במאומה

, ה הרי אין לו תחושת הבושה כלל"כיון שאין הוא מתבייש מהקב, הביאור הוא כי הגזלן אינו בכלל תביעה 5103 

והראיה שהרי הוא מתבייש מבני אדם ממנו יש לתבוע , אבל הגנב שמוכיח שיש לו עדיין תחושת הבושה 5104 

וזוהי הדרישה לגנב ששמע ? ה לכבוד האדם"ואינך משווה לפחות כבוד הקב, ה"למה אינך מתבייש מהקב 5105 

משמע , ואתה זוכר שיש אזהרה כזו שהרי אתה מתבייש מבני אדם ואתה הולך וגונב, בהר סיני לא תגנוב 5106 

 5107 .ולכן ירצע´ ית שאתה מבכר את בני האדם על המקום

, לכל אדם ישנן אמתלאות שונות שלא לקבל את עול התורה והמצוות, גם בחיי האדם יש גדרים כאלה 5108 

אבל כאשר אנו רואים אותו אדם עושה מאמצים עליונים להשיג את עניניו , שקשה לו לקיים את המצוות 5109 

מדוע אינך מנצל , יתירהאותו אדם נדרש בתביעה , ואינו מתחשב בשום קושי ובשום אמתלא, הגשמיים 5110 

 5111 ?את כל מאמציך ושאיפותיך לקבל על עצמך תורה ומצוות

אבל הרי הוא עבד , לא חסר כלום בשש שנות עבדותו, תביעה זו יש גם לגבי העבד כי אמנם טוב לו עמך 5112 

ובכל זאת התקשר כל כך לאדון ולשפחתו שאינה , ואת ילדיו מהשפחה רשאי האדון למכור, אשתו כנענית 5113 



למה אינך מסוגל לשעבד , אם כן תובעים מן העבד הזה, ד שהוא מוכן לעובדו למעלה משש שניםע, שלו 5114 

 5115 ?ה ולחיות חיי תורה כיאות במקום להשתעבד לבן אדם"עצמך להקב

ל קבעו כאן לא הלכה אלא "חז, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, (ו"אבות פ) ל"וכבר אמרו חז 5116 

לא למדותיו ולא , ק בתורה אין עליו עול אחר ואינו קשור לשום דברכי אדם העוס, מציאות של החיים 5117 

, וזה שכתוב בתורה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והרי הוא בן חורין מוחלט, לתהפוכות החיים 5118 

 5119 ?כיצד זה אפשרי שהעם כולו יהיו כהנים

ו הרבה עבדים או שהוא אבל אין התורה קוראת שר או מלך למי שיש ל, י כי זה לשון שררה"הר´ ופי 5120 

אבל המושל האמיתי הוא , אתה עבד למי שאני אדון לו, כי כבר אמר החכם למלך אחד, שולט על מדינות 5121 

משום כך אמרה התורה שכל העם יהיו ממלכת , מי שכובש את יצרו ומושל על עצמו ולכך מסוגל כל אדם 5122 

 5123 .(י אשגויל)  .שהשררה תהיה בידם שישלטו על עצמם ועל מדותיהם, כהנים

 5124 

 5125 מאמר תקעו

 5126 .(´א ו"שמות כ) והגישו אדניו אל הדלת ורצע אדניו את אזנו במרצע

ה אזן "אמר הקב? רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא כמין חומר מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף 5127 

 5128 והלך זה וקנה, כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי

רבי יוחנן בן זכאי אומר אבר ששמעה לא תגנוב והלך וגנב היא תרצע , (7ב"קידושין כ) אדון לעצמו ירצע 5129 

 5130 .(ילקוט בשם מכילתא) מכל אבריו

, ד נרצע ומוסרים לו שפחה כנענית או גם מוכר עצמו"נחלקו אם דוקא מכרוהו בי (7ד"קידושין י)א  בגמר 5131 

הדבר מפליא מאד שלכאורה אינו אלא כפועל ועוד , נרצעוהנה לפי רבי אלעזר שסובר שגם מוכר עצמו  5132 

וגם אסור , הרי מחוייב בכל המצוות? ומה כל החרי אף עליו עד שנרצע בבזיון רב כזה, יותר טוב מפועל 5133 

ואילו בפועל בן חורין מותר , לרבו להשפילו ולעבוד בו עבודות המיוחדות לעבד כגון להוליך כליו למרחץ 5134 

אבל מותר , וכן אסור לעבוד בו בפרך לפקוד עליו עבודה שאין לו צורך בה, (ה"כ כ"בתו)א  כדאית 5135 

 5136 .(שם) לעשות כן בבן חורין

שאינו רשאי למכור את עצמו אפילו לשלם חובותיו ורק מותר אם אין לו , ם"ועוד תמוה שהרי כתב הרמב 5137 

את כל המצוות ומקיים , אם כן הגע בעצמך אדם שגווע מרעב ומוכר את עצמו ברשות התורה, מה לאכול 5138 

דבר שאסור בלא תעשה לבן , בכל זאת נופל מיד מקדושתו ומותר בשפחה כנענית, ועובד אדונו דרך כבוד 5139 

ואם אחרי תום שנותיו מעדיף להשאר עם אדונו כבר , ומחוייב לתת כל ממונו ולא לעבור עליו, חורין 5140 

 5141 .נרצע על זה

ועל , (´מ י"ב) זור בו אפילו באמצע היוםפועל יכול לח, לא מצאנו אלא דבר אחד שעדיף הפועל מהעבד 5142 

הפועל שהיה עובד מנץ , מה שאין העבד יכול להפסיק באמצע אם ירצה, כרחך בזה נעוץ מפתח הענין 5143 

אולם העבד למרות , בכל זאת הוא בן חורין משום שיכול להפסיק מתי שירצה, החמה עד צאת הכוכבים 5144 

ה הוציא את "ל שהקב"ואמרו חז, ף רשות אחרת עליוסוף סו, כל הזהירות שאדונו מחוייב להתיחס כלפיו 5145 

 5146 .(ה"כ כ"תו) ישראל ממצרים בתנאי שלא ימכרו ממכרת עבד

משום שהשם ישראל שם נכבד , וכתב רבינו בחיי שהטעם שהעבד נקרא עבד עברי ולא עבד ישראלי 5147 

נקראו  השם שבו, והעבד אינו ראוי שיקרא בשם זה וקראו בשם עברי, שנתקיים בנו אחר מתן תורה 5148 

היה לו , התורה התירה לו למכור את עצמו אבל קדושת ישראל הוא מפסיד, בהיותם בארץ מצרים 5149 

 5150 .ולא לוותר על חירותו ולהפסיד מדרגתו, ´להשכיר את עצמו כפועל עבור מחיתו ולצפות לישועת ה

, אדונו וגם אינו נרצע אם רוצה להשאר עם, והנה לדינא המוכר עצמו לא נופל מקדושתו ואסור בשפחה 5151 

אין איסור , ומכיון שבקדושתו עומד ואסור בשפחה, דבזה שמכר עצמו מחמת אונס לא נגרע ממדרגתו 5152 

חלוק ממנו הגנב שעשה עין של מטה כאילו , ולכן אינו נרצע, להשאר תחת אדונו היות ומקיים כל המצוות 5153 

בזה שגנב , (7ט"ק ע"ב) ולא השוה כבוד עבד לכבוד קונו, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת, אינה רואה 5154 

 5155 .ה"בסתר הראה פחד מהבריות ולא מן הקב

אדם , (עבדים´ א מהל"פ) ם"ש הרמב"ד ולא על שום עבירה אחרת כמ"על עבירה זו בלבד נמכר על ידי ב 5156 

הוא בלבד נופל , זה שנמכר על שגנב ולא רצה להרויח מחיתו בהיתר ובזה כפר בהשגחתו יתברך 5157 

ום להתבייש על החרפה שהמיט על עצמו ועל משפחתו ממשיך הוא אם במק, מקדושתו ומותר בשפחה 5158 

שואף הוא לחיי עבדות , ובמקום ליישר דרכו בתום שנות עבדותו ולחזור לקדושת ישראל, בדרכיו הנלוזים 5159 

 5160 .סימן שאדם זה פגום הוא ונרצע, ומסרב להשתחרר

המקדש ועל עבודת התפלה  מחייב אותנו על עבודת, איתא בזוהר בהר דהפסוק כי לי בני ישראל עבדים 5161 

ונתחייבנו בכך בשביל שהוציאנו , מפני שכל זה נקרא עבודה כעבד העובד רבו, ולהשתדל אחרי המצוות 5162 



, ה"ובזה שמקבל העבד על עצמו אדנות של בשר ודם המוציאה אותו מרשותו של הקב, ממצרים לעבדו 5163 

 5164 .כופר הוא בעול מלכות שמים

, ´ים שנקראו כך על ידי הבורא אחרי שהתמסרו לעבודתו יתבתואר העבדות היא מנת חלקם של הצדיק 5165 

ואמרו בגמרא מיום שנברא העולם לא , (ח"ט י"שו) ש לא נקרא דוד המלך עבד עד שלא עשה תשובה"כמ 5166 

בודאי היו צדיקים אחרים בזמנו , (7´ברכות ז) ה אדון עד שבא אברהם וקראו אדון"היה אדם שקראו להקב 5167 

ולכן קרא  , אברהם אבינו חידש שתפקיד האדם בעולם הוא בבחינת עבדאלא , של אברהם וגם לפניו 5168 

 5169 .ה אדון"להקב

זאת , (א"זהר ויקרא ק) כ"עבדא לא נטיל אלא מה דיהיב ליה מאריה ע, ל"בחינת עבד מבואר בזוהר וז 5170 

ה "ועל כן הצדיקים שהגיעו לדרגה זו היו לגמרי דבקים בהקב, אומרת העבד אין לו אלא מה שרבו נותן לו 5171 

וכשאין עושים רצונו , ואף שמצינו בזמן שעושים ישראל רצונו של מקום נקראים בנים, ותלויים בו 5172 

דאפילו , אלא שתי הבחינות נמצאות בהם כמבואר בזוהר, אין הכוונה שנקראים רק בנים, נקראים עבדים 5173 

 5174 .(ג"המוסר והדעת ח)  .הצדיקים הקרויים בנים עדיין צריכים גם לבחינת עבד

 5175 

 5176 מאמר תקעז

 5177 .(´א ו"שמות כ) והגישו אדניו אל הדלת ורצע אדניו את אזנו במרצע

ת הוא "וגם מעמד הר סיני ומ, והיא אם כל הגאולות הבאות אחריה, מ היא יציאה לחירות עולם"כיון שיצי 5178 

דמזה משמע שרק , ל אוזן ששמעה על הר סיני עבדי הם ולא עבדים לעבדים"איך יתכן מה שאז, פירושה 5179 

ועוד הלא , והלא כבר זכו לזה ביציאתם ממצרים שיצאו לחירות עולם, ´שהם עבדי ה בהר סיני שמעו 5180 

הרי דיש בחינה של חירות שזכו רק , אל תקרי חרות אלא חירות, חרות על הלוחות (ו"אבות פ) ל"דרשו ז 5181 

 5182 .מ"ואיך יתכן והרי כבר יצאו לחירות עולם ביצי, על ידי התורה

וכשיצאו , כי חירות עולם אינה מצטמצמת ביציאה ממצרים בלבד (א, ויש להשיב על שאלה זו בשני פנים 5183 

פ שיצאו "אע, שמות´ ל בפ"ן ז"שהלא מבואר בדברי הרמב, מ"ישראל ממצרים כבר נשלם ענין של יצי 5184 

ה והשרה שכינתו ביניהם אז "וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב, מבית עבדים עדיין יחשבו גולים 5185 

, י שמעלת חירות עולם לא היתה שלמה ביציאתם ממצרים ונשלמה במתן תורההר, ש"נחשבו גאולים עי 5186 

שרק על ידי חרות על הלוחות זכו לשלימות , ולכן רק על הר סיני שמעו את עבדי הם ולא עבדים לעבדים 5187 

 5188 .מעלת החירות

שעוד נחשבו לגולים מפני שלא , ל הוא רק לענין הגלות"ן ז"והשני אפילו אם נאמר שמה שכתב הרמב 5189 

וכפי הנראה מפשטות הדברים שאנו , מ"אבל מעלת החירות כבר נשלמה ביצי, שבו אל מעלת אבותם 5190 

כי היציאה , יש גם תשובה לשאלה זו, ויוצא את עצמו ישראל מתוכם לחירות עולם, ש"אומרים בברכת ק 5191 

בדו שאפילו אם יגלו וישתע, היא חירות שלא להשתעבד לאומות העולם, מ"לחירות עולם שזכו לה ביצי 5192 

ושיהיו שקועים בתוכם גוי , לא יהיה שעבוד של עבדות כמו שהיו במצרים עבדים ממש, לאומות אחרות 5193 

 5194 .עד שתהא סכנה צפויה להם כדרך שהיה במצרים, בקרב גוי

, כצפור שהיא נתונה ביד אדם שאם יכבוש ידו מעט הוא חונקה, ביום ההוא´ וכן אמרו במכילתא ויושע ה 5195 

שאין , שנאמר או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, בר ממעי הפרהוכאדם שהוא שומט את העו 5196 

ויוציא אתכם ´ ואומר ואתכם לקח ה, ל גוי מקרב גוי אלא כאדם שהוא שומט את העובר ממעי הפרה"ת 5197 

ביום ´ והישועה היתה שהושיע ה, שהיו ישראל בקרב מצרים כעובר במעי אמו, כ"מכור הברזל ממצרים ע 5198 

 5199 .כי ביום שלאחריה או אפילו שעה אחריה היה כבר מאוחר, א דוקאביום ההו, ההוא

ואם תפסק חיותו הרי  0,בחיים 0הוא 0שעוד 0ברגע 0הפרה0גוי מקרב גוי כאדם השומט את העובר ממעי  5200 

כל זה היה בגלות מצרים שהשעבוד היה שעבוד של , הוא נשאר במעי אמו קשור בה כאחד מאבריה 5201 

ע "ואין השעבוד לאוה, ע קנין של עבדות בישראל לעולם"עולם ואין לאוהמ יצאו לחירות "וביצי, עבדות 5202 

 5203 .בגלויות האחרות רק שעבוד של יסורים כאדם המשעבד בבן חורין שכבר יצאו לחירות עולם

וסגולה מיוחדת זו של עבדי הם ולא עבדים לעבדים , מ אין בכלל זה חירות מעבדות ישראל לישראל"אך מ 5204 

ש ואתם תהיו לי "וכמ, ה"ה אלא במתן תורה על ידי שנהיו לסגולתו של הקבלא זכו ל, אפילו לישראל 5205 

ואין בן מלך משתעבד אפילו לחבירו בן מלך אלא , וכל ישראל בני מלכים הם, ממלכת כהנים וגוי קדוש 5206 

וחירות זו המיוחדת מחרות על , כפי חוקי התורה שחקקה בדיני עבדות ישראל לישראל, בתנאים מסוימים 5207 

רבי נחוניא בן הקנה אומר כל המקבל עליו עול תורה . ג"וזוהי ששנינו באבות פ, שרכשו להם הלוחות הוא 5208 

 5209 .מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ

עיקרה ושרשה הוא , מ"כי מעלת החירות התלויה ביצי, ושתי מעלות חירות אלו מחולקות הן גם בשרשיהן 5210 

עד שעם ישראל חזר לתומתו וטהרתו וסגולתו , יההתנערות מטומאת ארצות העמים ולקיחת גוי מקרב גו 5211 

ומעלת , וכל כך זוכו וטוהרו עד שאינו חל עליהם עוד שום שעבוד ועבדות של האומות, כבני האבות 5212 



על ידי ´ כי רק מי שהוא זוכה להיות עבד ה, ´החירות התלויה בחרות על הלוחות יסודה היא העבדות לה 5213 

הוא המוכתר במלכות של , משובחת ביותר גם ליחידי סגולהשזו היא המעלה ה, קבלתו עליו עול תורה 5214 

 5215 .(דליות יחזקאל)  .ולפיכך רק בהר סיני שמעה האוזן עבדי הם ולא עבדים לעבדים, ממלכת כהנים

 5216 

 5217 מאמר תקעח

 5218 .(א"שמות כ) ומכה אביו ואמו מות יומת

גיאוגרפית שנקודה ז הוא בגדר מפה "כל העוה, י פרוטות ממש"ז מתנקים ומתפטרים מכל העונש ע"בעוה 5219 

ז הריהי עולמות שלמים "ונקודה קטנה בעוה, ז נקודות נקודות"כן הוא העוה, ממנה הרי היא הרים וגבעות 5220 

ושיקול זה אינו לפי מנין , תשובה´ ג מהל"ם בפ"ש הרמב"הוא מ, ז יתבאר לנו עוד יסוד"ולפ, למעלה 5221 

 5222 .דעות ואין שוקלין אלא בדעתו של קל, הזכיות והעונות אלא לפי גודלם

, ומקלל אביו ואמו הוא בסקילה, כבר למדו חכמים שמיתתו בחנק, ן ומכה אביו ואמו מות יומת"כתב הרמב 5223 

שהכסיל כאשר יכעוס , מפני שחטא הקללה מצוי יותר, והחמיר במיתת המקלל יותר ממיתת המכה 5224 

 5225 .יסור גדולוהעבירה כפי מציאותה תמיד צריכה י, להתקצף וקלל במלכו ובאביו ואמו תמיד כל היום

בכל זאת החמיר במיתת המקלל יותר ממיתת המכה מפני , אף שחטא ההכאה גדול יותר מחטא של מקלל 5226 

וכיון , הרי דמדידת החטא אינה לפי כמותו אלא לפי המצב שבו נעשה החטא, שחטא המקלל מצוי יותר 5227 

ז עונש "לכן ניתן ע ,כ מצב חטא הזה הוא קל יותר לעבור עליו"וא, שראה הכתוב שחטא הקללה מצוי יותר 5228 

 5229 .פ שחטא המכה לפי כמותו הוא חטא יותר גדול"אע, יותר גדול מעונש המכה

וענין , ז הוא כמו מפה גאוגרפית"דכיון שנתבאר לנו דכל הטבעת העוה, ם"ומתבאר מזה יסוד דברי הרמב 5230 

דעבירה  נמצא, ב"ז הוא רק להתנקות מדין עוה"כל משפט עוה, המשפטים הוא התנקות והתפטרות מהחטא 5231 

ז הרי "כ כשעונש המקלל גדול יותר בעוה"וא, ב"כ בעוה"ז הרי עונשה גדול ג"שעונשה חמור יותר בעוה 5232 

משום דאין העבירה נמדדת לפי כמותה אלא לפי , פ שמכה אביו יותר חמור"אע, באמת העון יותר גדול 5233 

 5234 .מצבה

ואף , ם על לא תגנוביתכן ששניים עוברי, מכל פרשת המשפטים לומדים אנו יסוד מדידת עבירות 5235 

, הרי הם כבר חלוקים בעונשיהם, אבל אם האחד נתבזה בו והשני לא נתבזה, שהעבירות בכמותן שוות הן 5236 

עד , והעבירה נמדדת בקנה מדה אחר לגמרי, דבזיון של גנב משנה את המצב, ´והשני ה´ האחד משלם ד 5237 

ואין שוקלין אותן אלא בדעתו , כ"ד כשאין זה בכח אנוש למדו, כגון זה הוא מדידת העבירות לפי המצבים 5238 

 5239 .של קל דעות

ה אתם בכיתם בכיה "אמר להם הקב, פ ויבכו העם בלילה הוא"ל עה"ל העיר על מה שאמרו חז"ר ז"אדמו 5240 

ר "מד) ק שיחרב כדי שיגלו ישראל"ומן אותה שעה נגזר על ביהמ, אני אקבע לכם בכיה לדורות, של חנם 5241 

שאילו , דפשטות דבריהם מורה לנו, ידת העבירות לפי דקות המצביםר על גודל מד"ועמד בזה אדמו, (ז"ט 5242 

 5243 .ואת הבכיה לדורות וכל חורבן הבית גרמה אותה הבכיה, ק חרב"לא היתה הבכיה של חנם לא היה ביהמ

לידי מצב של , שיתכן שלו לא היו באים באותו חטא של מרגלים, ועומדים אנו בזה על הערה נוראה 5244 

, ולמדנו מכאן מדידות העבירות ועד היכן הדברים מגיעים, ק חרב"היה ביהמחמימות עד כדי בכיה לא  5245 

ומכאן מקור , כ משקל העבירה עד כדי חורבן הבית"מכריע כ, שחילוק דק כזה בין מצב של בכיה ואי בכיה 5246 

ואין שוקלין אלא בדעתו של , שאין בכח שום נברא להשיג מדידת ושיקול העבירות´ ם שכ"לדברי הרמב 5247 

דעת חכמה ומוסר )  .אין בכח שום נברא למדוד בדקות שכזו´ משום דזולת הבורא ית, קל דעות 5248 

 5249 .(א"קי´ א מא"ח

 5250 

 5251 מאמר תקעט

 5252 .(ז"ו ט"א ט"שמות כ) ומקלל אביו ואמו מות יומת. ומכה אביו ואמו מות יומת

 5253 ולא חייבה התורה, אשר העוול מבהיל מאד לשומעים, מצינו שהחמירה התורה במכה אביו ואמו בחבורה

 5254 ?ולמה, ומקלל אביו ואמו רק בדבור ולא במעשה חייב מיתה יותר חמורה היינו סקילה, רק בחנק

הוי מושכי העון , כי אין דבר קל עם ההתמדה עליה, ז מתשובה"ל בפ"כי כבר כתב החובה, אבל הענין הוא 5255 

ולכן , הואכי חוט של משי אם יכפול הרבה עבות עגלה , (´ישעיה ה) בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה 5256 

כ דיבור בעלמא שיש "משא, כאשר העוול גלוי לכל אין חשש לכפילות הרבה, מכה אביו ואמו בחבורה 5257 

ד של "ומה יהיה בבי, ד של מטה"מדרגות במיתה גם בבי´ החמירה התורה ג, חשש בכפילות העון הרבה 5258 

 5259 .מעלה גם בפעם הראשון

, קל במעשה נקל יותר להכשל עוד ועוד ודבר, כי הלא לפתח חטאת רובץ, ואמרנו לקרב אל השכל זאת 5260 

מדרגות של ´ ומיתתו בג, אות הוא כי פרק עול מלכות שמים ממנו, כ אם הכניס עצמו בסכנה גדולה כזו"וע 5261 

, גם בפעם הראשון חמור מאד, ולמדנו מזה כי בדברים שנפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להן, מיתה יותר 5262 



אות הוא כי פרק , ו לעבות עגלה חטאה"כי עלול הוא ח ולא ירא לנפשו, כי הוא מתקרב לשלשת חטאים 5263 

 5264 .כ"עול היראה מפעם הראשון ג

ומה יהיה , ואף בפעם הראשונה חמור, כ צריך האדם מאד להזהר מהמדות הרעות כי הריבוי מצוי בהם"ע 5265 

 5266 וכן בביטול תורה, ומי ישער קלות העון עם זה, הרחמן יעזרנו שנעמוד בדרכי התשובה בזה, בפעם השניה

ולעמוד , כ יפה אמרנו ללמוד מוסר על הכללים האלה ביטול תורה ומדות"ע, אשר היא מצוה תמידית 5267 

 5268 .(ז"א מאמר קט"חכמה ומוסר ח)  .בגדרי התשובה לכל הפחות בהם

 5269 

 5270 מאמר תקפ

 5271 .(ט"א י"שמות כ)א  ורפא ירפ... אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו

, לא יתנהג ענינם בטבע כלל, שראל שלמים והם רביםכי בהיות י, (א"ו י"ויקרא כ) ל"ן ז"כתב הרמב 5272 

ולא להשמר בדרך מדרכי הרפואות כלל כמו שאמר כי אני , ויסיר מחלה מקרבם עד שלא יצטרכו לרופא 5273 

גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק , וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, רופאך´ ה 5274 

 5275 כי אם ברופאים´ ואמר הכתוב גם בחליו לא דרש את ה, ותוכאשר היה ענין אסא וחזקיה בחל, בנביאים

אין האשם רק בעבור שלא , ואילו היה דבר הרופאים נהוג בהם מה טעם שיזכיר הרופאים, (ז"ט´ י ב"דה) 5276 

 5277 .´ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון ה, בנביא לא ידרוש ברופאים´ אבל הדורש ה, ´דרש את ה

לא אמרו שניתנה רשות לחולה , מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות ,וזו היא כונתם באמרם ורפא ירפא 5278 

ושחלקם ´ והוא לא היה מעדת ה, אלא כיון שחלה החולה ובא להתרפאות כי נהג ברפואות, להתרפאות 5279 

יש על , ועל כן האנשים הנצים שהכו זה את זה באבן או באגרוף, אין לרופא לאסור עצמו ברפאותו, בחיים 5280 

דרכי איש אין לו עסק ´ אבל ברצות ה, כי התורה לא תסמוך דיניה על הנסים ,המכה תשלומי הרפואה 5281 

 5282 .ברפואות

על ספר הרפואות , (ד"פסחים סוף פ) עיין מה שכתב בפירוש המשניות, ם לכאורה שיטה אחרת"אך לרמב 5283 

ספר רפואות היה ספר שהיה ענינו להתרפאות בדברים שלא התירה תורה , שגנזו חזקיהו המלך 5284 

כי השם יתברך , לעשותם והם מותרים ללמדם ולהבינם´ ועוד יתבאר לך דברים שמנע ה, ןלהתרפאות בה 5285 

וכאשר השחיתו בני , אבל אתה למד להבין ולהורות, (ח"סנהדרין ס) אמר לא תלמד לעשות ולמדנו בקבלה 5286 

 5287 .הסירן וגנזן חזקיהו המלך, אדם דרכם והיו מתרפאין באותן הדברים

כשיחלה שום אדם , לפי ששמעתי וכן פירשו לי כי שלמה חבר ספר רפואות, ואני הרביתי דברי בזה הענין 5288 

, והיה עושה כל מה שכתוב בספר והיה מתרפא, היה מתכוין לאותו הספר, או יקרנו שום חולי מן החולים 5289 

 5290 .ת הסיר אותו וגנזו"וכאשר ראה חזקיהו כי בני אדם לא היו סומכין על השי

ולפי דעתם הקל , ואיך יחסו לחזקיהו מן האיולת, מן השגיונות ואתה שמע הפסד זה המאמר וממה שיש בו 5291 

אם , בלי ספק שיבריא מאותו חולי החזק חולי הרעב, והמשובש האדם כשירעב וילך אל הלחם ויאכל ממנו 5292 

כאשר נודה לשם בעת האכילה שהמציא לי מה , נאמר להם הוי השוטים, כן כבר נואש ולא ישען באלוקיו 5293 

כן אודה לו שהמציא לי רפואה ירפא חוליי כשאתרפא , בתנותי ואחיה ואתקייםשישביע אותי ויסיר רע 5294 

 5295 .ממנו

ואין , לא ידרוש ברופא´ ן שדורש ה"שיטת הרמב, לכאורה דעות חלוקות נאמרו כאן בענין ריפוי חולים 5296 

היא דעה קלה , ם שהדעה הזאת שלא לדרוש ברופאים"ושיטת הרמב, ´לרופא חלק בבית עושי רצון ה 5297 

כן החולה צריך ומותר לו , ואין בזה חסרון באמונה, וכשם שהרעב מותר לו וצריך הוא לאכול ,ומשובשת 5298 

ע שכן "אך הדבר צ, ת שברא רפואות בעולמו"ולהודות להשי, לדרוש ברופא להשתמש ברפואות טבעיות 5299 

מכאן לכאורה ראיה חזקה נגד שיטת , ן מביא מקרא מפורש התובע מאסא אשר דרש ברופאים"הרמב 5300 

 5301 .ם"הרמב

, אלא שכל אחד מדבר על מדרגה אחרת, ן אינן חלוקות"ם והרמב"כשנתעמק בדבר ניווכח ששיטות הרמב 5302 

שמבחין האדם בכל מקריו ובכל אשר סובב אותו את הנהגת השם יתברך הישירה , המדרגה העליונה היא 5303 

דרגה זו אם במ, ת כי הוא המקור לכל"והוא יפנה בכל אשר הוא צריך רק אל השי, שאינה תלויה בסיבות 5304 

ת שואל מעמו כדי לתקן את "לידע מה השי, יחלה האדם ילך אל הנביא לדרוש לסיבה הרוחנית של מחלתו 5305 

 5306 .אשר עיוות

ו לעקוף "שכן מעשהו מורה כאילו אפשר ח, ת"אם ילך אדם זה אל הרופא להתרפא בזה פונה לבו מהשי 5307 

אם ´ ת אשר חיסר ועיוות בעבודת הא, ולהתרפא בלי לתקן את השורש הפנימי שגרם למחלה, ´את רצון ה 5308 

 5309 .כי אם ברופאים´ גם בחליו לא דרש את ה, זו היתה טענת הנביא, כן בודאי חוטא הוא

ם לרפואה והוכיח מכאן "והראיה שהרי אפילו באכילה שהשוה אותה הרמב, ם מודה"ובכגון זה גם הרמב 5310 

עליה נאמר לחם , ה בקבלת התורה"כמדרגת משה רבינו ע, מצינו מדרגות בהן אין צורך באכילה, כשיטתו 5311 

שכן עלייתו אל השמים , והרי משה רבינו היה עדיין עם גופו עלי אדמות, לא אכלתי ומים לא שתיתי 5312 



ל "וכמו שאמרו ז, אלא עלייה במדרגות הרוחניות, בשעת קבלת התורה לא היתה עלייה בבחינת מקום 5313 

יש מדרגה בה אין צורך להשתמש הרי ש, (.´סוכה ה) שמעולם לא עלה משה למעלה מעשרה טפחים 5314 

 5315 .´מה חלק לרופאים בבית עושי רצון ה, ן"כמו כן יש מדרגות שעליהן כתב הרמב, בדרכי הטבע

ומנהיגו , ת מסתיר את הנהגתו ממנו"לכן אף השי, במדרגה תחתונה מבחין האדם בסיבות טבעיות 5316 

זה שבודאי מוטל עליו אדם , הניחם למקרה הטבעים´ ן וה"כדברי הרמב, באמצעות סיבות טבעיות 5317 

ולהודות להשם יתברך על שהמציא , צריך להשתמש ברפואות טבעיות, להתפלל אל השם יתברך לרפאותו 5318 

ן גם "הרמב, וללמוד להטיב את דרכיו, ת וחסדיו עמו"ומתוך זה להכיר את הנהגת השי, לו רפואה לחליו 5319 

כי התורה לא תסמוך , שכר הרופא וכן כתוב בסוף דבריו שחייבה תורה את המזיק לשלם, הוא מודה בזה 5320 

 5321 .דיניה על הנסים

, משום שחושש להשתמש באמצעים טבעיים, אדם הנמצא במדרגה זו ובכל זאת מונע את עצמו מרפואה 5322 

כי הכלל הוא שעבודת האדם צריכה להיות לפי , ם שזו איוולת ודעתו קלה ומשובשת"עליו כותב הרמב 5323 

כיון שעדיין , עליונה אשר אינה מושגת לו בפנים לבבואדם הנוהג בדרך המתאימה למדרגה ה, מדרגתו 5324 

ועל זה שמטעה את עצמו , שהרי עבודתו אינה אמיתית כלל, כ משלה את עצמו"נמצא במדרגה התחתונה א 5325 

 5326 .ם שזו איוולת ושיבוש"ומתנהג כאילו היה בדרגה עליונה קורא הרמב

היתה הרפואה בדרך , ת"רכי השיהשגה בהירה ושלמה בד, בזמן שהיה עם ישראל במדרגת נסים גלויים 5327 

והיה , לא פנה אל הרופא אלא אל הכהן, כשבאו על האדם נגעים פרי חטא לשון הרע, הבחינה הרוחנית 5328 

מטרת ההסגר שיתבודד , דינו בהסגר לחכות ולראות אם יתפשט הנגע היינו החטא או ישתנה לטובה 5329 

מאת החטא שלא תתרבה ותתעצם והוא התראה לפרוש את עצמו מטו, ויפשפש במעשיו לחזור בתשובה 5330 

 5331 .וכדי שילמדו אחרים להתרחק מהחטא, וטמא טמא יקרא כדי שלא יסיח דעתו מתשובה על חטאו, בו

צריך לעלות למדרגה רמה בקדושה ורוח , כדי שיוכל האדם להכיר ולדעת איזה חטא גרם למחלה מסויימת 5332 

הדרכה מתאימה לכל ´ ים מנביאי המשום כך בזמן הבית הראשון היו כל ישראל הקדושים דורש, הקודש 5333 

אולם כיון שאנו עומדים במדרגה תחתונה ושכלנו , כך הם הדברים בבחינה העליונה, צרה הבאה עליהם 5334 

אולם אפילו אם האדם עומד במדרגה התחתונה צריך הוא , חולה ומקולקל רחוקים הדברים מהשגתנו 5335 

בהיר לעצמו כי במדרגה העליונה נראים וי, ללמוד ולדעת שיש מדרגות עליונות ממדרגתו בה הוא עומד 5336 

בזה ימנע מעצמו סבך של קושיות וחוסר הבנה בהנהגתו , הדברים אחרת מכפי שהוא רואה ומשיג עכשיו 5337 

 5338 .יתברך

אלא על ידי שיתקן את חטאיו ואת אשר עיוות , אם ידע האדם שיש מדרגה בה אין מתרפאים בדרך הטבע 5339 

מוטלת , עליו להתרפא בדרך הטבע בהתאם למדרגתו התחתונהאז יבין שאם כי , כפי אשר יורה לו הנביא 5340 

, ולדעת כי הסיבה האמיתית למחלתו היא החטא, עליו החובה להתעורר וללמוד מהנהגתו יתברך אתו 5341 

ויבוא לידי הרהורי תשובה ותיקון , לא יצאו הרעות והטוב´ כי מאת ה, מעשיו הם הגורמים למחלותיו 5342 

 5343 .מגרעותיו שיצילוהו מכל פגע ומחלה

יכול הוא לעלות , ואחר שהשלים את עבודתו במדרגה זו, למעשה צריך האדם לעבוד רק בהתאם למדרגתו 5344 

אבל חייבים אנו ללמוד ולדעת , ואסור לקפוץ ולדלג למדרגות ולכוונות שהן למעלה ממנו, למדרגה הבאה 5345 

מיוסדת רק על כדי לברר לעצמנו ולקבוע בלבבנו כי ההשקפה ה, אף את הבחינות העליונות שבעליונות 5346 

ואת האמת לאמיתה והתכלית אפשר להבחין רק לאור ההשקפה , השגות המדרגה התחתונה הבל ותהו היא 5347 

 5348 .(240´ ג עמ"מכתב מאליהו ח)  .האמיתית לפי מבט המדרגה העליונה

 5349 

 5350 מאמר תקפא

 5351 .(ז"א ל"שמות כ) חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה

אדם הגונב ודאי שמזלזלים , מיד מאבד רעהו כל ערכו לפניו, י רעהו"בטבע האדם כשרואה עוון הנעשה ע 5352 

, י"וברש, וכדאיתא בפרשת השבוע כי יגנוב איש, אמנם דעת התורה היא אחרת, בו ומבטלים אותו לגמרי 5353 

שור שהולך ברגליו ולא נתבזה הגנב לנושאו על כתפו משלם , ז חס המקום על כבודן של בריות"אמר ריב 5354 

 5355 .כ"הואיל ונתבזה בו ע´ על כתפו משלם דשה שנושאו , ´ה

וכנראה , ועוד יותר שהרי הוא בעצמו נטל את השה על כתפיו, ולכאורה מה בזיון יש לאדם פחות כגנב 5356 

כיון , כ מעריכה התורה את הגנב ומתחשבת בכבודו"אעפ, אחרת לא היה נוטלו, שלא הקפיד כלל על בזיונו 5357 

וכמה , מכאן נבין עד כמה גדול החיוב בכבוד הבריות, שיש בו חלק אלוה ממעל ממש למרות פחיתותו 5358 

ע מתו בין "ד אלף תלמידי ר"וכדאיתא בגמרא שכ, וגם גדולי עולם לא עמדו בנסיון זה, לקויים אנו בזה 5359 

, וברור שאין לייחס להם את העון בגסותו כפי שזה אצלנו, על שלא חלקו כבוד זה לזה, פסח לעצרת 5360 

 5361 .ומעמדם והתביעה כלפיהם היתה לפי ערכם



, ה בראו"מחוייבים לכבד אפילו דומם כיון שהקב, צריך כל אחד לנטוע בו הכרת ערך הנבראים וכבודם 5362 

וחייבים לקיים חיוב ´ כ חיוב לשנוא את הרשעים ושונאי ה"אמנם קיים ג, ש את האדם שנברא בצלם"וכ 5363 

ה בענין זה מוצאים אנו והערה נפלא, אולם יחד עם זה צריך לדעת את ערכו הרם של כל נברא ונברא, זה 5364 

 5365 .ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו, בסוף פרשת יתרו

פ שאינו גילוי ערוה ממש שהרי כתיב ועשה "ואע, י המעלות אתה צריך להרחיב פסיעותך"שע, י שם"רש 5366 

ו "רי דברים קוה, ואתה נוהג בה מנהג בזיון, מ הרחבת הפסיעות קרוב לגילוי ערוה הוא"מ, להם מכנסי בד 5367 

חברך שהוא , אמרה תורה לא תתנהג בהם מנהג בזיון, ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן 5368 

 5369 .ההערה שבזה מדברת בעד עצמה ואין להאריך, כ"בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו עאכו

, וקים בושכל אדם דומה למלך שהרי צלם אל? מצינו שתובעים מאדם לאחר פטירתו המלכת את חבירך 5370 

האדם , כ"כך חייב האדם להכיר את ערך עצמו ג, וכשם שקיים חיוב לכבד את הזולת ולהכיר את ערכו 5371 

וגאוה זו מותרת כיון , וכן צריך כל אחד להתגאות בצלם אלוקים שבו, הלובש בגדי מלכות מתגאה בזה 5372 

ז נפתח לפניו "עי, ויסיק למעשה את המסקנות הנובעות מכך, שאם האדם יכיר את ערכו ומעמדו בבריאה 5373 

ואם יכיר , כוחות בעלי חיים מושלים בו, שהרי האדם מטבעו חי את חיי הגוף ורצונותיו, פתח לחיי אמת 5374 

וישאף להתרומם לחיים , הכרה זו תביא אותו שימאס בחיי הגוף ותאותיו, האדם את ערכו ומעמדו 5375 

 5376 .רוחניים

, הנפש ממאסר החומר שהיא נתונה בויוצאת , וכשהכרה זו מבוססת באדם והוא מתגבר על חיי הגוף 5377 

כל , ז גר בארץ נכריה"והוא זר בעוה, האדם מתחיל לחיות חיי נפש ואז מרגיש כי חייו הם בעולם אחר 5378 

כמובא במסילת ישרים , ויחסו אליהם כיחס בת המלך לבעלה העירוני ומתנותיו, ז זרים לו"חמדות העוה 5379 

אם יביא לה כל מה שבעולם אינם חשובים לה , לךמשל לעירוני שנשא בת מ, וגם הנפש לא תמלא, א"פ 5380 

למה שהיא מן העליונים , כך הנפש אלו הבאת לה כל מעדני עולם אינם כלום לה, כלום שהיא בת מלך 5381 

 5382 .כ"ע

ב מובן "העוה, האמונה פשוטה בתכלית, אז הנפש משבחת ושרה לבוראה, ומובן שאם הנפש חיה באדם 5383 

כ עד כמה גדול החיוב שיכיר האדם את ערכו האמיתי "וא, והאדם עובד את בוראו כראוי, מאליו 5384 

 5385 .ז יזכה לתכליתו בחיים"שעי, וינהג למעשה כפי שמחייבת הכרה זו, בהתבוננות עמוקה וחודרת

, כ שפלות נוראה"ועם כל גדלותו של האדם ורוממות נפשו קיימת בו ג, אמנם זה לעומת זה עשה האלקים 5386 

בני אדם מאבדים את רכושם , ידו ולהפקיר את תכליתובדיבור קל אפשר לפתות אותו להתעלם מעת 5387 

ה גם "ואפילו אדם הראשון יציר כפיו של הקב, י פיתוי קל של איזה רשע"הרוחני שרכשו בעמל שנים ע 5388 

אמנם אין אנו מסוגלים להבין את חטאו של , לעבור על ציווי מפורש של הבורא, י אשתו"הוא נתפתה ע 5389 

אולם , ועוד דברים עמוקים מאוד נאמרו בענין זה, ו עבירה לשמהל שהיתה ז"ש בחז"וכמ, אדם הראשון 5390 

 5391 .התורה אומרת שגם צד זה היה בחטא

האדם בטבעו , כ צד שפלות להתפתות ולאבד את מעמדו ותכליתו"קיים בו ג, האדם הגדול והמרומם ביותר 5392 

כ למדותיהם "כבני אדם משועבדים , ומוכן לבלוע את רעהו חי בגלל קנאתו בחלק רעהו, צר עין ומקנא 5393 

שהרי הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן , הרעות עד שרובם מאבדים את עולמם בגלל זה 5394 

י יודע היה ללחוש על "ופרש, רב סליק לבי קברי עבד מאי דעביד, (7ז"מ ק"ב) ´איתא בגמ, העולם 5395 

 5396 .ש"בדרך ארץ עיאמר תשעין ותשע בעין הרע ואחד , הקברות ולהבין על כל קבר וקבר באיזה מיתה מת

אולם , בכשלון הפיתוי מתפתה האדם בגלל הנאה גשמית, אין לאדם כל טובת הנאה ממדותיו הרעות 5397 

ואפילו אצל , אדרבא המדות רק מזיקות שמוציאות אותו מן העולם, בכשלון המדות אין כל הנאה כל שהיא 5398 

והיה הראשון שהכיר , רבנותלמרות גדלותו הנוראה שירד לעומק ידיעת סוד הק, קין בנו של אדם הראשון 5399 

ש "וכמ, בכל זאת כשהקריב בפעם הראשונה השתתפה בהקרבה זו גם מדת צר עין, ונכנס בסוד עבודה זו 5400 

 5401 .מן הגרוע´ י ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה"רש

ומן המפורסמות כי בקופות הצדקה , עד כדי כך גדולה השפלות באדם ומתערבת אפילו במעשיו הטובים 5402 

וגם זה פרי צרות העין של אותו אלמוני שאדיקותו דחפה אותו לתת , מטבעות שחוקותמוצאים הרבה  5403 

 5404 .וישאיר לעצמו את הפרוטה החדשה, אולם עינו גרמה שיתן את הפרוטה השחוקה, צדקה

, דבר זה נעשה בכוונה לטובת האדם, ב"מה שאין התורה מפרשת שכר עוה, מובא בשם הזוהר הקדוש 5405 

וכמאמר התנא , כפי שצריך האדם לעבוד, לשם שמים בלי תקות שכר´ את הכ לא היה שייך לעבוד "דאל 5406 

לא ימלט , אם ידע האדם את גודל השכר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס 5407 

כמו , לא תהיה באותה מסירות וזכות´ ובחירתו בעבודת ה, מהשתתפות נגיעת תקות השכר בעבודתו 5408 

 5409 .שעושה בלי ידיעת שכר המצות

כמה קנאה וצרות עין היה הדבר גורם על כלל ישראל , ם היה ידוע גודל השכר הצפוי למקיימי התורהא 5410 

הרי העולם היה נחרב ושמם מרוב קטטות , ובישראל גופא מצד מבטלי התורה, מצד אומות העולם 5411 



כה עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למח, ומחסדי שמים שלא גילו שכר המצוות כלל, מלחמות והריגות 5412 

ז המדות הרעות אינם מתפרצות לצאת ולהחריב עולם "ועי, אף אחד אינו יודע מהו השכר הצפון, לו 5413 

ע ולא יגרום נזק "ה מסתיר את שכר המצות כדי שלא תשלוט בזה עינם הרעה של אוה"הקב, ומלואו 5414 

 5415 .(אור יחזקאל)  .ז"לישראל עי

 5416 

 5417 מאמר תקפב

 5418 .(ז"א ל"ות כשמ) חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה

שור שהולך , יוחנן בן זכאי חס המקום על כבודן של בריות´ אמר ר, י"והובא ברש (´ט ב"ק ע"ב)א  בגמר 5419 

שה שנושאו על כתפו משלם ארבע הואיל , ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו משלם חמשה 5420 

 5421 .כ"ונתבזה בו ע

כי גונב השה ונושאו על כתפו הרי , זה להיפךדלכאורה לפי שכלנו היינו דנים ב, יש להתבונן בזה הרבה 5422 

ויש להעניש אותו יותר מסתם , שאינו מתבייש ללכת בשוק ולשאת שה על כתפיו, הוא גנב בזוי וגס מאד 5423 

ק חס המקום "לא כן דעת תוה, וישלם חמש צאן כדי לגדור אותו להבא שלא ישוב עוד לדרכו הרעה, גנב 5424 

כלומר , שהיה מוכרח לשאת אותו על כתפו, עונש מפני שנתבזהוניכה ממנו חמישית ה, על כבוד בריותיו 5425 

 5426 .שכבר קיבל חומש עונשו בזה שהיה בוש בפני הבריות

ובלבד שיוכל , בזוי כזה שלא איכפת לו כלל לילך כך בשוק? ואנו עומדים ותמהים וכי מי הכריחו לזה 5427 

ודאי הולך , יניה ולא מקצתיהלא מ? האם יש לו איזה רגש של פחיתות כבודו במעשה זה, ליהנות מגניבתו 5428 

 5429 .וכל האנשים כאין נגדו והיכן כאן בזיון, לו בר נש זה עם שה על כתפיו וזמר בפיו שמח וטוב לב

יש לו מעלות , עפר מן האדמה עם נשמת חיים חלק אלוה ממעל, אבל ירדה תורה לסוף דעתו של אדם 5430 

וק בתוך לבו עוד נתפס גם אצל גנב עמוק עמ, ומורדות בקרבו מעורבים אשר עין בשר ודם לא תשורנו 5431 

 5432 .בנשאו את הכבש על כתפיו בשוק לעיני בני אדם, שפל זה רגש של אי נוחיות וקלון לעצמו

ת חוקר "הרי השי, ואם כי לא חלי ולא מרגיש בדבר הזה, יודע הוא כי אינם חברים לו בדעותיו הנפסדות 5433 

ובכל ענין אינו מקפח , כל אשר בשם אדם יכונה וחס על כבוד, לב ובוחן כליות יודע עמקי לבבו כי כן הוא 5434 

, בדבר קל כזה של הרגש מעט פתיחות בתוך תוכו של גנב ואין הנאתו שלימה´ אפי, לשלם לאיש כמעשהו 5435 

 5436 !ה דבר זה בחשבון עונשו ופוחת ממנו חמישיתו"לכן מחשב לו הקב

ואילו ארוסה , יתה בחנקבטעם שאשה נשואה שזינתה דינה במ, ל"צ בלאזר זצוק"כעין זה שמעתי מהגרי 5437 

ואמר מפני שאשה נשואה שהיא ברשות ? וכל כך למה, שזינתה החמירה תורה לדונה בסקילה החמורה 5438 

אבל , מפחדת בעשותה את העון שמא יבוא בעלה פתאום ויתפסנה בקלקלתה ואין הנאתה שלימה, הבעל 5439 

לכן עונשה חמור , יותר אינה מפחדת כל כך ונהנית מהעבירה, ארוסה שלא נכנסה עדיין ברשות הבעל 5440 

הרבה יותר , ז שבדין שמים יענש העובר עבירה קלה בעונש חמור"ואפשר עפי, יותר על חומר העבירה 5441 

 5442 .מהעובר עבירה חמורה

וכל זה הוא בתורה המסורה , ולא נאבד אפילו כחוט השערה, הכל לפי החשבון שקול ומדוד בדקדוק גדול 5443 

מחלקים ומפרידים כל מעשה אדם לאלפים ורבבות חלקים  שם, לנו בדיני אדם קל וחומר בדיני שמים 5444 

על הפסוק אם  (ג"איוב ל) ל"וכבר אחז, וכל חלק דק מן הדק עד אין נבדק נידון בפני עצמו, לאין שיעור 5445 

אפילו תשע מאות , (ב"שבת ל) ´ואמרו בגמ, יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם יושרו 5446 

א אפילו תשע מאות ותשעים "ואמר ר, ואחד מלמד עליו זכות ניצול ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה 5447 

 5448 .ש"ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצול עי

כי המלאך הוא רוחני ולא שייך לומר ברוחני חלקים כפי המושג , מובן שכל זה רק לשבר את האוזן שלנו 5449 

ואלו , ו הם הנבראים על ידי מעשי האדםוכן יש ומלאכים אל, כי הרוחני איננו מוגבל ואין לו קצוות, שלנו 5450 

 5451 .ט"הן פרקליטיו של אדם תשובה ומעש

, מעתה אם במעשה מגונה ואיסור גמור שוקלין כמה טרחא ובזיון היה לו לבעל העבירה במעשה העבירה 5452 

, ´קל וחומר כשאדם מתאמץ וטורח בעשיית מצוה אחת ממצות ה, ז מערכו ופוחתין לו מעונשו"ונגרע עי 5453 

עלתה מצוה , כ שכל מה שהצטער יותר בעשייתה וכדומה"עאכו, בפני המלעיגים עליו וכדומה ולא התבייש 5454 

אחת בצער ממאה שלא , (נ"אבות דר) ל"ויקרה היא יותר להוסיף לו שכר הרבה וכמאמרם ז, זו בערכה 5455 

 5456 .בצער

ת מנחה י מפני מה נשתני"אר, (.ד"מנחות ק)א  סלת יהיה קרבנו ובגמר´ ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה 5457 

, כ"מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני ע, ה מי דרכו להביא מנחה עני"אמר הקב, שנאמר בה נפש 5458 

, ורואה לפניו כל כך הרבה אנשים מסתובבים עם קרבנותיהם, ק ומנחתו בידו"נצייר לפנינו עני בא לביהמ 5459 

איש עני ודל כל קרבנו  והוא, ´וכולם ששים ושמחים ומביאים קרבן נדבתם לה, זה עם פר וזה עם כבש 5460 

 5461 .לבו נשבר בקרבו ומתבונן על מצבו השפל, קצת סולת



מרום וקדוש אשכון , אבל יושב בשמים אליו ישא פניו, במה נחשב הוא, ואומר מי אני אומלל וקשי יום 5462 

ומשם , י מרום וקדוש אני שוכן"רש, (ז"ישעיה כ) להחיות רוח שפלים ולב נדכאים, ואת דכא ושפל רוח 5463 

הרי שדוקא עם זה העני השבור והרצוץ מתעסק , כ"דכא ושפל רוח שאני מרכין שכינתי אליו עאני עם  5464 

והנה עלה כולו לריח , ומעלה עליו כאילו השליך כל עצמו על גבי המזבח והקריב נפשו לפניו, ה"עמו הקב 5465 

 5466 !´ניחוח אשה לה

שירים בתפיסה בהבנה הם ע, יש בעלי כשרונות גדולים, באים ללמוד בישיבה, וכן הדבר בעמל תורה 5467 

אבל יש שהוא עני בכשרונותיו וצריך לעמול על כל , זו מתנת שמים ומה להם להתגאות בכך, ובזכרון טוב 5468 

הרי הוא נופל , וכשהוא רואה לפניו את בעלי הכשרונות שטים בים התלמוד כבתוך שלהם, דבר הרבה 5469 

נפש עמל עמלה , (ז"משלי ט) ה"המעלכן עליו לידע מה שאמר שלמה , ו"ברוחו ויכול לבוא לידי יאוש ח 5470 

 5471 .לו כי אכף עליו פיהו

ל תורה "י ז"וברש, הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר, (´ט ב"סנהדרין צ) ל"ופירשוהו חז 5472 

כ למה מפני שכפף פיהו "וכ, עומלת לו שמחזרת עליו ומבקשת מאת הקונה למסור לו טעמי תורה וסדריה 5473 

אף אם לא היה להם כשרונות מזהירים , ראינו מתוך הנסיון שאותם עמלי תורהוכבר , כ"על דברי תורה ע 5474 

 5475 !כי זה העיקר להיות עמלים בתורה, גדלו והצליחו וגם עשו פרי

וענין המדות נקרא דרך ארץ שקדמה , אכן כשם שצריך לעמול בתורה כך צריך לעמול בשבירת המדות 5476 

וכן אמרו , ובלא זה אי אפשר לקנות התורה, (ב"פ ´שער א) ל"ח ויטאל ז"כ בשערי קדושה להר"כ, לתורה 5477 

וזהו שאנו מתפללים בכל יום , כלומר התקן מדותיך כשאתה בא לעסוק בתורה, התקן עצמך ללמוד תורה 5478 

וכשם שהאהבה והיראה , לא אומרים הוא יפתח שכלנו בתורתו אלא יפתח לבנו, הוא יפתח לבנו בתורתו 5479 

כן הוא , בכל שכלך לא נאמר אלא בכל לבבך, בכל לבבך אלקיך´ ש ואהבת את ה"וכמ, תלויים בלב 5480 

 5481 .(לב אליהו)  .בתורה הוא יפתח לבנו בתורתו

 5482 

 5483 מאמר תקפג

א "שמות כ) כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה 5484 

 5485 .(ז"ל

הולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב שור ש, י אמר רבי יוחנן בן זכאי חס המקום על כבודן של בריות"וברש 5486 

הלא בשאלת משפט אנו ! נורא ומבהיל מאד, הואיל ונתבזה בו´ שה שנושאו על כתפו ד, ´משלם ה 5487 

ומי הוא זה שהיה אור להביא כאן בחשבון ענין של כבוד , עסוקים כאן להעניש גנב בעד גנבתו, עומדים 5488 

 5489 ?ם לב עליהן ולא הרגיש בהם כללומה גם חשבונות דקות כאלו אשר הגנב בעצמו לא ש? הבריות

, והנה משפט התורה מביא את אלה כולם בחשבון! הלא זה רום מדרגת חסד ורחמים תכלית חמלה וחנינה 5490 

האם יש לנו ציור בחסד , שה שנושאו על כתפו משלם ארבעה, וגם עוד מנכה בה חמישית מן העונש 5491 

עצומו , בה צדקה וחסד למעלה מהשגתינוכבר ארוגה ´ בהנימה הראשונה של משפט ה, ורחמים יותר גדול 5492 

 5493 .של משפט חדור כולו בצדקה

ה ותרן הוא "כל האומר הקב, משפט הנהו אמת בתכלית בלי כל ויתור, (ט"תהלים י) אמת´ משפטי ה 5494 

כ "שחדורים כ´ זהו יסודי משפטי ה, כ צדקו יחדיו משפט וצדקה יחדיו הם"ואעפ, (.ק נ"ב) יוותרו חייו 5495 

לא כמשפטי , אינו נאבד מלבוא בדיון המשפט, קל כזה של שה שנושאו על כתפו עד שגם חשבון, בצדקה 5496 

 5497 .´העולם משפטי ה

, בעיני ראיתי דין גנב אחד, לא מסתכלים בשום חשבונות צדדים, בעולם כששופטים גנב בעד גנבתו 5498 

אבל , ולכאורה תדמה שזה מצד גודל שנאת העול, י המלקות ששפטו אותו"וכמעט שלא המיתו אותו ע 5499 

כי על כן , כי לא תמים פעלם מצומצמים ומוגבלים בתכלית, כשתתבונן תדע כי אלה הם משפטי בשר ודם 5500 

 5501 .במקום משפט אין צדקה

תיכף עם האלף הראשון של משפט תמצא , המשפט והצדקה יחדיו יהלכון, תואמים הם´ לא כן משפטי ה 5502 

ולולא גודלו של חטא היו כמעט  ,עובר הוא המשפט דרך כל החסד הרחמים והצדקה, ארוג בו צדקה וחסד 5503 

גודל פחדיו , בהתחשב עם כל יתר הרפתקאות שעברו על הגנב עם מעשה גנבתו, מנקין אותו לגמרי 5504 

ובודאי עלינו , כי אמנם גם אלה היו צריכים להכניס בחשבון, טרחותיו ויגיעותיו וכדומה עד שבצע מזימתו 5505 

, ם שאנו נותנים לו ועדיין נשאר עליו עונש כזהשאחרי כל הצדקות והחסדי, להתבונן מזה על גודל החטא 5506 

 5507 .מבהיל הדבר למתבונן

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו , אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה´ וה 5508 

אוהב צדקה ´ שהוא מכיר ויודע שאני ה, ל"ן ז"וביאר שם הרמב, לעשות צדקה ומשפט´ ושמרו דרך ה 5509 

והנה אם , ולכך יצוה את בניו וביתו אחריו לאחוז דרכי, שה משפט רק בצדקהכלומר שאני עו, ומשפט 5510 



ואם חייבין הם לגמרי גם הוא יחפוץ , יתפלל לפני להניחם וטוב הדבר, בדרך צדקה ומשפט יפטרו 5511 

 5512 .´ולכן ראוי שיבוא בסוד ה, במשפטם

צדקו יחדיו משפט ´ משפטי ה, ו כמשפטי העולם"אינם ח´ אברהם אבינו ידע את הסוד הגדול שמשפטי ה 5513 

אברהם , כאמרו השופט כל הארץ לא יעשה משפט, וכן אמנם לא דרש כי אם מצד משפט, וצדקה כאחד 5514 

כל גידיהם ´ כ עד כמה משפטי ה"אלא שידע ג, אבינו ודאי חפץ כי עוברי רצונו של מקום יענשו כמשפטם 5515 

´ יר שוב אין משפט העד שאם אך יש עשרה צדיקים בתוך הע, ועורקיהם ארוגים וחדורים בצדקה 5516 

 5517 .ויש לסדום הזכות להנצל כולה, מחייבם

כי אנשי סדום עצמם אין להם זכות להנצל אפילו על פי צדקה , וזה צדקה יותר מגנב שה שנושאו על כתפו 5518 

באופן שנמצאים עשרה צדיקים בתוך , אלא שיש עוד ענין שיש מקום בדרך צדקה ומשפט, ומשפט יחד 5519 

ובזה , הוא ידע אותו´ אברהם שהיה בסוד ה, וזה סוד גדול בעצם המשפט, רהעיר שבעבורם תנצל כל העי 5520 

במילי דנזיקין שם , י האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין"אר, (.´ק ל"ב) ´נבין מה דאמרו בגמ 5521 

 5522 .(דעת  תורה)  .הוא הסוד הגדול של משפטי התורה, הוא רום מדרגת חסד ורחמים

 5523 

 5524 מאמר תקפד

 5525 .(ז"א ל"שמות כ) לם תחת השור וארבע צאן תחת השהחמשה בקר יש

´ שזה משלם כפל וזה ד, מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מן הגזלן, יוחנן בן זכאי´ שאלו תלמידיו את ר 5526 

וזה לא , ה"י לא ירא מבני אדם כדרך שלא ירא מהקב"רש, אמר להם זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו, ´וה 5527 

רואים מזה שלא , (7ט"ק ע"ב) שהוא ירא מבני אדם ומעין של מעלה לא נזהר ,השוה כבוד עבד לכבוד קונו 5528 

אלא העונש , הוא עונש בשביל החטא של בין אדם לחבירו´ וה´ כמו שאנחנו חושבים כי החיוב של כפל וד 5529 

 5530 .הוא מפני שחסרה לו יראת שמים

כשתלמידיו אמרו לו , (7ח"ברכות כ) יוחנן בן זכאי´ כי אותו ר, ל"ויש להעיר הערה נפלאה על מאמר הנ 5531 

תדעו כשאדם עובר עבירה , אמר להם יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, רבינו ברכנו 5532 

יוחנן בן ´ והם צריכים לברכה מר, ז בודאי היו קדושי עליון"הלא תלמידיו של ריב, אומר שלא יראני אדם 5533 

אומר שהתורה מענישה את הגנב שהוא איש ז "וכאן ריב! זכאי שיהיה להם מורא שמים כמורא בשר ודם 5534 

 5535 .זוהי פליאה גדולה? ודורשת ממנו מדוע לא הגיע למדרגה שיהיה לו מורא שמים כמורא בשר ודם, פשוט

מאחר שאפילו מהגנב , ולפי חומר הענין רואים מזה לימוד גדול והתחייבות גדולה על כל אחד ואחד 5536 

איך , ואינו יכול לפטור עצמו ולומר? יוחנן בן זכאי´ דורשת התורה מדוע לא הגעת למדרגה של תלמידי ר 5537 

כי כל אדם בכל , אחרי שאני עומד במדרגה פחותה כזאת שאני גנב, אפשר לדרוש ממני מדרגה גבוהה כזו 5538 

כל , ל"וז´ ם אומר בהלכות תשובה פרק ה"כמו שהרמב, מצב שהוא נמצא יכול להגיע למדרגות גדולות 5539 

 5540 .ל"ה או רשע כירבעם בן נבט עכ"ו עאדם יכול להיות צדיק כמשה רבינ

כ כמה דורשת התורה מעלות עליונות מאנשים ישרים שהם "א, ואם מגנב דורשת התורה מעלות גדולות 5541 

, כי כל הרעות והצרות שרואים בעולם שאחד עושה לחבירו, שיהיה להם רגש של יראת שמים, לא גנבים 5542 

לא , י כתה שמינית הפכו גנבים פשוטיםכשרואים תלמיד, הוא רק מפני שחסר הרגש של יראת שמים 5543 

אלא אשמים בזה ההורים והמורים שלא חינכו , אשמים בזה המורים וההורים שלא השגיחו עליהם כראוי 5544 

 5545 .שזוהי הסיבה לכל עבירות שבעולם, אותם ברגש של יראת שמים

, רגות העליונותכי האדם הכי פשוט יכול להגיע למד, יוחנן בן זכאי לומדים שני דברים´ מהמאמרים של ר 5546 

, צריכים לברכה מצדיק הדור שתהיה להם יראת שמים, יוחנן בן זכאי´ תלמידי ר´ והאדם הכי חשוב ואפי 5547 

דרכי )  .אין דרך ממוצע אם אין יראת שמים הופכים פושעים, ושלא יהיו דומים במדרגה להגנב 5548 

 5549 .(מוסר

 5550 

 5551 מאמר תקפה

 5552 .(ז"א ל"שמות כ) חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה

, שור שהלך ברגליו חמשה, ר יוחנן בן זכאי בא וראה כמה גדול כבוד הבריות"א, (7ט"ק ע"ב) ´איתא בגמ 5553 

לפיכך היקל , י שה שהרכיבו הגנב על כתפו וזלזל את עצמו בו"וברש, שה שהרכיבו על כתפו ארבעה 5554 

וגם בריוח , יש כללאף שבעצמו אינו מרג, ל"ז היה אומר הסבא זצוק"וע, כ"ה עליו בתשלומין ע"הקב 5555 

מ התורה הרגישה בעלבון שלו והקילה עליו "מ, פחות מזה היה מזלזל בעצמו כי הלא בגנב עסקינן 5556 

כ שצריך להיות זהיר בכבוד חבירו "עאכו, הרי הוא מרגיש ויש כאן בזיון וחסה עליו תורה, בתשלומין 5557 

 5558 .ולהשתתף בצערו אפילו מעלבון כזה שאינו מרגיש

ד "י בי"וכן בנרצע שנמכר ע, שוטים יש לו הרגש גדול והתורה תובעת ממנווהאמת דאף הפשוט שבפ 5559 

עמך , מהו עמך (ז"קידושין י) ל"ודרשו חז, ומצינו בדיני עבדות של תורה כי טוב לו עמך, בגניבתו 5560 



, אתה שותה יין ישן והוא יין חדש, שלא תהא אתה אוכל פת נקיה והוא פת קיבר, עמך במשתה, במאכל 5561 

 5562 .ג תבן"י מוכין והוא עאתה ישן על גב

אוזן , (.ב"קידושין כ) ל"ועל עבד זה אמרו חז, מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו 5563 

, והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע, ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים 5564 

ומהאי , ל הרצונות והטרדותאך נתכסו בעפר ש, דבאמת קשורים בתוך נפשו ההרגשות היותר נעלות 5565 

 5566 .טעמא נתבע כגדול שבגדולים

ולכן צריך , ה ונחשב מלגיונו של מלך"ובזה הרי הוא עבד להקב, כ בשעה שעוסק בתורה והוגה בה"עאכו 5567 

וירגיש כי בנבכי נפשו כלואים , וישים אל לבו להתנהג בדרך הרוממות, להתרחק מכל כיעור והדומה לו 5568 

וכל שכן שצריך להזהר ממה שיודע בפשיטות , ונתבע להיות איש המעלה, ותהרגשות והשגות גדולות ונעל 5569 

בשביל שלא הרגיש , ד קנסתו תורה להיות עבד עד היובל"והנה בעבד שמכרוהו בי, שהם מדרכי הפחיתות 5570 

 5571 .לא נאה עבורו להיות עבד לעבדים´ כי בתור עבד ה

ש בצער הציבור "ומכ, ש בצערוש שחייב להרגי"מכ, ואם עד כדי כך חייבה תורה בהרגשת העלבון 5572 

ובאמת גם , ק כמה אנשים"י באה"והנה הורגלנו לשמוע כי בכל יום נופלים בחרב מאחב, ובסכנת הציבור 5573 

וכבר הזכרנו , אך מגודל הטירדות הגשמיות נשכחו מאתנו חושים אלו, בזה יש לנו להשתתף בצער אחינו 5574 

דאיתא התם , בנוי על מצות ואהבת לרעך כמוךדלא תקום ולא תטור , (ד"ט ה"נדרים פ) דברי הירושלמי 5575 

האם יחזור וימחא , משל לאדם שהיה מחתך בשר ומחת סכינא לידו השניה, כיצד לא תקום ולא תטור 5576 

 5577 .לידיה

כן צריך שיחשיב , דכמו שלא ינקום מידו ויחתוך ידו השניה על שחתכה הראשונה, וההסבר בזה הוא 5578 

וכך הוא , א יעלה על הדעת לנקום נקמתו ממנו כמו מגוף עצמווממילא ל, האדם אותו ואת חבירו לגוף אחד 5579 

ויתכן שזה מונח בכוחות הנפש אחרי , כי צער כל אחד הוא צער שלו ממש, ההרגש בין כל אחד מישראל 5580 

וממילא אין , וזהו לכל אדם היינו דההרגש צריך להיות כך, שביססה התורה הקדושה ההלכות על הרגש זה 5581 

 5582 .ום שהדין מחייב להעמיד הענינים על סדרםלו לנקום ולנטור רק במק

מלמד שאף יחידי שיפול מהם , אפילו אחד מהם שיפול הוא עלי ככולן, ובמכילתא על הכתוב ונפל ממנו רב 5583 

וכך , הרי אחד מישראל שיפול הרי הוא כחורבן מעשה בראשית, הרי הוא עלי כנגד כל מעשה בראשית 5584 

, (.ו"סנהדרין מ) אומרת קלני מראשי קלני מזרועי שכינה מה, ה בשעה שאדם מצטער"הוא אצל הקב 5585 

עד כמה צריך להשתתף , מסובבים בשונאים לאין שיעור, ש כשכל הכלל ממש בסכנה עצומה מאד"מכ 5586 

 5587 .בצערם ופחדם

הושוו , להודיע שבחן של ישראל שכשעמדו כולן על הר סיני לקבל התורה, (מכילתא יתרו) ל"אמרו חז 5588 

ויחן ישראל נגד , ש"ולא עוד אלא שממשכנין זה על זה עי, ים בשמחהכולם בלב אחד לקבל מלכות שמ 5589 

וגם , כ בצרת חבירו כאילו הוא סובל בעצמו"ומהאי טעמא יש להרגיש כ, ההר כאיש אחד בלב אחד 5590 

 5591 .וגם מגינים אלו על אלו בצד הטוב, וכך היא ההנהגה בדיני ערבות, שמשכנו זה על זה

ואין זה רק מפאת , יכול לישב בשלוה ולמנוע עצמו מצערם ולכן כשהציבור בצער ובסבל אין היחיד 5592 

צריך להרגיש שבאמת הוא שותף בזה והרי הוא נתפס , אלא צריך להשתתף ממש בצרתם, הרחמים ואהבה 5593 

וצריך להצטער ביותר כי , והציבור צריך לחשוב שהוא נתפס בשבילנו והם פורעים חובותינו, בשבילו 5594 

וכל מה שחבלי לידה גדולים יותר הרי , רי היתה יוצאת ישועה מזהגם אילו זכינו ה, אנחנו הגורמים 5595 

 5596 .הישועה גדולה ביותר

מלאכי השרת ´ באין ב, ר בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן"ת, (.א"תענית י) ל"והנה אמרו חז 5597 

טער וכן אמרו מי שמצ, פלוני זה שפירש מן הציבור אל יראה בנחמת הציבור, שמלוין לו לאדם ואומרים 5598 

והרי הוא שותף , והנה כל מי שמשתתף באמת בצער הציבור, עם הציבור זוכה ורואה בנחמת הציבור 5599 

 5600 .כ"ממילא יהיה שותף בהישועה אח, בצערם ואפילו באופן קל יותר

לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא , דרשו על הפסוק וישלח משה את חותנו, (א"ש רמז רע"ילקו) ל"ובחז 5601 

ויתרו ישב לו בהשקט ושלוה בארצו , ה בני נשתעבדו בטיט ובלבנים"אמר הקב, (ד"משלי י) יתערב זר 5602 

ואגב רואין מזה כמה , א שיראה בשמחה"ל דמי שלא סבל א"הרי הורו לנו חז? ובא לראות בשמחת התורה 5603 

אך הצער הוא בתור הכנה והכשר גדול הוא , ואפילו צער שאינו להדיא של תורה, צריך לעמול בתורה 5604 

 5605 .כ"כ

, י יסורים וצריך להשתתף"כל הקנינים הטובים נקנים רק ע, ער של תורה עצמה שעמל בתורהכ צ"עאכו 5606 

שזה העיקר , כי עזרתנו צריכה להיות מצד הרוחני, והיסוד למעשה הוא רק בחיזוק בתפילה ובתורה 5607 

בפרט שההשגחה גלויה מאד שגם , כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה, (´איוב ה) ש"שבעיקר כמ 5608 

משנת רבי )  .מועילה התחזקות שלנו ברוחניות, וכיון שכל עם ישראל אחד הוא, א יכול לראותסומ 5609 

 5610 .(אהרן



 5611 

 5612 מאמר תקפו

 5613 .(ז"א ל"שמות כ) חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה

, כל כך חסה התורה על כבוד גנב, דברים אלה יש בכוחם לעשות האדם בעל מדות מצוין וירא שמים נפלא 5614 

עם כל זאת , כי מהסתם גנב דרכו להרכיב שה על כתפו, טרחתו שלא בדרך כבוד ולא בבזיוןעד שמעט  5615 

כ אם הוא "ומכש, כ מה ינוכה לאדם כשר דבר שלא בדרך כבוד כזאת"וא, ינוכה לו מעונשו חומש עונש 5616 

יב על כי המתבונן על אי כבוד למרכ, כ בזיון גדול ועוד יותר גדול מי יודע כמה ינוכה"ומכש, דבר בזיון 5617 

 5618 .כ גנב לא ידע הכלם"ומכש, כתפיו שה לרגיל בכך

, ז מי ישער כמה יש בבזיון ממש"לפי, ועם כל זאת ינכה אי כבוד המעט בערך נשיכת זבוב חומש העונש 5619 

ומעתה יש להתבונן , קצר כח האדם לחלקם ורק בשמים יחלקו זאת, כ בזיון גדול ועוד יותר גדול"ומכש 5620 

נוכל להבין אם , ז היותר גדולים כיסורי איוב"שהוא גדול מעונשי העוה ,ב היותר קטן"בערך עונש עוה 5621 

וכמה ערכים לאין שיעור , כמו מרכיב שה על כתפו לרגיל בה, ינוכה שם חומש עונש בדבר אי כבוד 5622 

 5623 .ואוי ואבוי למי שעושה עבירה בסתר באין בזיון כלל, ב"כמה ינוכה עונש העוה, למתבזה אף מעבירה

כ הרודף אחר הכבוד כמו שאמרנו על פסוק "ומכש, עוצם ההיזק של הבורח מבזיון ומעתה יש להתבונן 5624 

רק לאה בשביל שהיתה שנואה ולא היה לה כבוד , כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה´ וירא ה 5625 

, כי בלא זה לא היה יכול להיות עמה, ה"כי בלי ספק גם לאה היתה אהובה ליעקב אבינו ע, כ כמו רחל"כ 5626 

והנה מקרא מלא , הרי שגם את לאה אהב ורק את רחל יותר, מפורש ויאהב גם את רחל מלאהומקרא  5627 

 5628 .(´רות ד) כרחל וכלאה

ולמה לא נפתח רחמה והלא , היא היתה עקרת הבית, הרי שגם אחר שנפתח רחמה של לאה ולא של רחל 5629 

זכתה לאה לבנות , לאהכ כיון שהיה לה מעט כבוד יותר מ"וע, צדקת גמורה היתה ומסירת סימנים יעיד זה 5630 

כ הרודף "ומכש, ומה ינוכה עוד מכבוד ברצון, אף שהכבוד שלא ברצונה היה, כמה שבטים ורחל רק שנים 5631 

כ מי שעושה "ומכש, מעתה נוכל להבין גודל הריוח של הבורח מכבוד, ל"כ בשקר רח"ומכש, אחר הכבוד 5632 

והלא , ד של גנב המרכיב על כתפיואף בערך אי כבו, מצוה היותר קלה ומתבזה הימנה כמה ירומם שכרו 5633 

 5634 .מדה טובה מרובה

אחרי שראינו כי האדם היותר , למדנו כמה צריך האדם להתרחק מכל דבר הנראה כתאוה וכבוד וכדומה 5635 

ז כשאין העבירה בהנאה שלמה ינוכה חמישית "עם כ, אשר הוא שפל גם בעיני כל אדם, פחות כגנב 5636 

, כל זה אם לא חסר לו רק הנאה המוכרחת לו מצד הגנבהו, כ אכל השה בכל הנאתו"אם כי אח, העונש 5637 

ומזה נוכל להבין ההפרש , וכמה ינוכה מלמעלה על צער מעבירה, ומה ינוכה אם מצטער בפחד העבירה 5638 

להמפחית הנאתו ואדרבא יצטער על , כמו אכילה ושתיה ומשגל ותשוקת הבצע, ז"העצום בין הנהנה מעוה 5639 

 5640 .עצמו מספר חלקי הערכים, ההנאה

והאדם היותר , ואף בעבירה ינוכה חמישית, וד ראינו ההפרש בין דבר המתכבד בה לבין דבר המתבזה בהע 5641 

הקש נא אחי זה כנגד זה , בלא רצונה ובלא הנאה בשביל מעט הכבוד סבלה כל כך, גדול כמו רחל אמנו 5642 

כ "ראוי ומכשכ באינו "ומכש, כ לעומת זה המתענג מכבוד ואם כי ראוי לזה"א, בעיונך ולהשתומם מזה 5643 

 5644 !בכבוד מעבירה אהה אהה

, כי הנה ידוע כי עבירה היותר קלה שבקלות, ועוד נוכל להבין ערך עונש העבירות בשלימות בלי ניכוי 5645 

ואם כן אנו , כ"והמבין יש לו השערה בזה ג, ל"ן ז"הרמב´ עונשה מרובה מיסורי איוב כל ימיו כמו שכ 5646 

כ איסור דרבנן "ומכש, הנה עונש קל יש גם על מנהג בעלמאכי , ז לסובלי יסורים"רואים כמה מעולה עוה 5647 

 5648 .גם רשע נקרא כמבואר בגמרא

כ "ומכש, כי כל שהאיסור שלו חמור מן התורה אז הדרבנן שלו חמור יותר, כ איסור החמור מדרבנן"מכש 5649 

א כי הגנב כשימצ, ז ינוכה לו חמישית העונש"ועם כ, ומה עוד גם בין אדם לחבירו, איסור מדאורייתא 5650 

ונוכל להבין כמה וכמה יסורי איוב סובל בעולם העליון , משלם ארבע ונתכפר לו אחרי הבזיון של הגניבה 5651 

היש קץ , העושה עבירה אחת ובשלימות ובסתר בל יוודע לאיש ובכל ההנאות שלה, אם לא היה נמצא 5652 

 5653 .ל שיסבול"ליסורי איוב ר

כן להיפוך יש ללמוד כמה יתעורר האדם לכבד ו, המשים לבו לכל זה איך לא יזחל ויפחד ולבו כדונג ימס 5654 

המכבד , וגם לבעלי עבירה חסה התורה על מעט אי כבודו לנכות חמישית העונש, הבריות ואפילו לשפל 5655 

 5656 ז"וזהו שאמרו על ריב, ומה גם יותר כבוד ולמכובד, כ למכובדים היש קץ לשכרו"את הבריות ומכש

התבונן אחי מה הם דברי , לו נכרי בשוק ולשיטתו אזילשמעולם לא הקדימו אדם שלום אפי, (ז"ברכות י) 5657 

 5658  .לתורתו ולעבודתו בתוך כלל ישראל´ יקרבנו ה, דברים קצרים כאלה מה יכיל בקרבו, ל"חז

 5659 .(ו"ז מאמר פ"אור רש)

 5660 



 5661 מאמר תקפז

 5662 .(´ב א"שמות כ) אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים

נתבונן בהמון , יאירו באור מוסר התורה, במצוות ונתעמק בהןאם רק יתבונן , ברה מאירת עינים´ מצות ה 5663 

גזלן משלם , ונזכור ששופט כל הארץ עושה משפט ומשלם לאיש כמעשהו, חילוקי הדינים שבעונש הגנב 5664 

וגונב את דעתם בסתר ואומר מי , וגנב שעושה במחשך מעשהו ומתחזה כאדם הוגן לפני הבריות, את הקרן 5665 

ואמדה התורה את הבזיון שיש , והטובח או מוכר משלם עוד יותר, (7ט"עק "ב) רואני הוא משלם כפל 5666 

 5667 .לגונב שה ונושאו על כתפו והקטינה את תשלומיו

ולסבב לאחד , ולשקול את עיוות המדות וחומרת המעשה, בודאי הכל בדקדוק מן השמים לבחון חדרי לב 5668 

והאחד , ´וה´ ימכור ויתחייב בד ורעהו יטבח או, והאחר יתחייב בקנס, (7ד"ק י"ב) שיודה בקנס ויפטר 5669 

שמלבד בזיון העבדות , יסבב מסובב כל הסיבות שלא יהיה לו לשלם וימכר בגנבתו, ששחיתותו רבה יותר 5670 

ורבו מוסר לו שפחה והוא מוליד עבדים והם קוראים , שיש לו אשה ובנים מיוחסים, הרי זה דראון לדורות 5671 

 5672 .מה נורא הבזיון הרחמן יצילנו, לו אבא

ובהגיע היובל , והוא נרצע לשהות בחברתם, שעונשו מעמיק ומשתרשת בו אהבה לשפחה ולבניו ויש מי 5673 

שיש במעשיו , ויש מי שנידון בחמורה מכולן, ואסור בשפחה ומנוכר לילדיו, הוא מגורש כאיש נכרי וזר 5674 

גלה והוא לגנוב לא הספיק קלונו נת, עד שנגזר דינו שיהרגוהו במחתרת ואין לו דמים, שחיתות כה נוראה 5675 

שהוא שליט בעולמו לעשות בו כרצונו כי כל דרכיו , (ז"משלי ט) ´פלס ומאזני משפט לה, נענש במיתה 5676 

 5677 .(לקט שיחות מוסר)  .משפט

 5678 

 5679 מאמר תקפח

 5680 .(´ב ג"שמות כ) שנים ישלם... אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור

כך גנב זה , ידו מנה הוא מתאוה מאתיםיש ב, כי אין אדם נפטר מן העולם וחצי תאוותו בידו? טעם לכפל 5681 

כדאי לו , (כלי יקר) כל היום הוא מתאוה תאות הכפל על כן דינו לשלם כפל, שלא נסתפק במה שבידו 5682 

, שלא להסתפק במה שיש לו, לאדם להעביר את כח התאוה והתשוקה שגנוז ומצוי בטבע נפשו לצד הטוב 5683 

א ישתוקק תמים להוסיף מעלה ומדרגה להתרומם אל, שלא להיות שבע ומלא במדרגה שהשיג והגיע אליה 5684 

 5685 .ולשאוף אל על

אל יטעה , וכן תלמיד ששימש את רבו כמה שנים אל לו להסתפק עם העבר הטוב שרבו העמידו על האמת 5686 

ש לכו בנים שמעו לי "וכמ, אלא ישאף להמשיך ולינוק ממעיינות רבו, לומר שכבר די לו להיות תלמיד 5687 

להיות שעיקר השמועה ? בעץ יוסף מה שאמר לכו ולא אמר בואו´ ופי, (ד"תהלים ל) אלמדכם´ יראת ה 5688 

לזה אומר לכו , כי אם שמיעת הלב להיות הדברים נכנסים בלב השומע, אינה שמיעת האוזן בשעת מעשה 5689 

 5690 .יהיו דברי נשמעים לכם לקחת מוסר בלבבכם, ל אף בלכת שלכם כאשר תלכו לדרככם שמעו לי"בנים ר

ר הרב לתלמיד חייב "ת, מ אומר כופין ללויה ששכר לויה אין לה שיעור"ניא רת (7ו"סוטה מ) ´ובמס 5691 

ולרבו , עד פרסה? תלמיד לרב אין לו שיעור וכמה, חבר לחבר עד תחום שבת, ללוות עד עיבורה של עיר 5692 

ומה זה , ולכאורה תמוה הלא מקודם סמוך לזה אמרו שתלמיד לרב אין לו שיעור, פרסאות´ מובהק עד ג 5693 

ל כי ההגבלה והשיעור הם רק על הגוף שהתלמיד "וי? ומשיבה שיש כן שיעור וגבול, וכמה´ גמששואלת ה 5694 

אבל על האהבה לרבו ועל הקשר הרוחני , שהלא התלמיד צריך לחזור לביתו ולעבודתו, הוא מוגבל בגופו 5695 

 5696 .לזה אין שום שיעור אין גבול ואין קיצבה, וההשתוקקות להשפעתו של רבו

י ואומר אני שהיה התלמיד מלוה לרב "איתא ברש, רתו ויעל משה אל הר האלקיםויקם משה ויהושע מש 5697 

, ומשם ויעל משה לבדו אל הר האלקים, שאינו רשאי לילך משם והלאה, עד מקום הגבלת תחומי ההר 5698 

, שכן מצינו כשירד משה וישמע יהושע את קול העם ברעה, יום´ ויהושע נטע שם אהלו ונתעכב שם כל מ 5699 

והלא צריך , ותמיד הייתי שואל למה נשאר שם יהושע בהר ארבעים יום, לא היה עמהםלמדנו שיהושע  5700 

ולהיות בצוותא עם הזקנים וכאשר , ללמוד וללמד ולמלא את המקום של משה רבו, להיות ביחד עם העם 5701 

 5702 ?נשאר בהר מה העלה לו דבר זה

ר גופו של משה עלה וגם כאש, אולם יהושע נשאר בהר ביחד עם הגעגועים והכיסופים של משה רבו 5703 

אינו מסוגל לנתק את , כולו נשאר קשור ודבוק ברבו, התשוקה של יהושע אליו נשאר בשלימות, למעלה 5704 

על מנת שיהיה קרוב לרבו משה באותו הרגע , ואין שיעור וקיצבה לדבקות, עצמו אפילו לרגע אחד ממנו 5705 

הוא יריח ממנו את , ביא אתוהוא יקבל אותו ראשון עם הרכוש העילאי שמ, שיחזור וירד מן השמים 5706 

 5707 .יהושע ניצל את כח התשוקה שלו לעליונים, הריחות הקדושים שנספגו בגופו ובנפשו

רמז שתמיד ישאו , ס למעלה מראשיהם דרך ענוה ויראה"בעתו´ פי, והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה 5708 

שיש להם אלא ישתוקקו  שלא יתנשאו במה, אף הצדיקים ובעלי עליה ישאפו לדרגה יותר גבוהה, עיניהם 5709 

ועשית שנים כרובים , והענוה מביאה להשתוקקות, שההשתוקקות למעלה מביאה לידי ענוה, לעוד הוספות 5710 



ואין , האדם צריך להיות לומד ומבקש חכמה, ט כרובים כרביא כי נער ישראל ואוהבהו"ומפרש בעה, זהב 5711 

 5712 .ריך להתאמץ עוד ועוד להשיג עליותוהוא צ, הנער יודע שעדיין לא הגיע לשלימות, קץ לבקשת החכמה

, ק שהיה לה למימר אל הבן הזה התפללתי"ושואל בזוה, אל הנער הזה התפללתי אמרה חנה לעלי הכהן 5713 

וכל אדם יזכה , אלא אמרה חנה יהי רצון שבשעה שיגדל ישתדל בעבודת המקום כמו עכשיו שהוא נער 5714 

ים וגם בתולות זקנים עם נערים יהללו את שם שרים וכל שופטי ארץ בחור, להיות בזקנותו כמו בנערותו 5715 

תתחדש ´ שנא, ה זקנים שהם נערים"אלא אמר הקב? ואיתא במדרש מהו נערים הוא הבחור הוא הנער, ´ה 5716 

 5717 .ל"לכך נאמר זקנים עם נערים עכ, כנשר נעוריכי

שביע עוד לא ה, ענוה פירושה הוא כי האדם מרגיש שהוא לא מלא, הענוה וההשתוקקות שלובות זו בזו 5718 

טרם כילה לנצל כל כוחותיו , עוד הוא רעב וצמא לעליות ולהתרוממות, את נפשו השוקקה לעליה נוספת 5719 

, הוא מצניע את עצמו ואת מדרגותיו, הענוה האמיתית היא הרגשת האדם שהוא עוד לא שלם, וכשרונותיו 5720 

ו שהוא יודע שיש בו ענוה פירושה שמרגיש את מה שאין לו אפיל, אינו דורש כבוד בשביל חכמתו ותורתו 5721 

 5722 .אבל עדיין לא בא לכלל שלימות, משהו

ט כל מדותיו "ואיתא בבעה, ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו, ועשו ארון עצי שטים אמתיים וחצי ארכו 5723 

המדה הטובה באדם , ללמד שכל מי שלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל עצמו, היו שבורות בחצי אמות 5724 

ז יהיה תמיד מלא השתוקקות "ועי, הגיע עדיין לשלימות החכמה והיראהשלא , היא שירגיש שהוא חצי 5725 

אם אין , (יחוד המעשה) וכדברי חובות הלבבות, הוא שואף למה שאין לו, להגיע למדרגות יותר עליונות 5726 

 5727 .חלק הטוב שבו מתגעגע לחלק החסר לחלק שעודנו לפניו, תוספת אין חובה

ל אלו התלמידים שחוזרים צוואריהן לשמוע דברי תורה "חזא, מה נאוו לחייך בתורים צווארך בחרוזים 5728 

יש תלמידי חכמים המצטיינים בבקשת החכמה אף לאחר שהגיעו , כאדם שלא שמע דברי תורה מימיו 5729 

כללו של דבר שצריך , אבל כל מה שמזקינים גוברת בם ההשתוקקות למלא חסרונם, למעלת החכמה 5730 

שאיפתו תגדל עליה על עליה קומה על , צלחתו מרובהואז תהיה ה, האדם להרגיש תמיד שהוא רק חצי 5731 

 5732 .(מעייני החיים)  .קומה

 5733 

 5734 מאמר תקפט

 5735 .(´ב ז"שמות כ) אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים

דבודאי לא אתו , ויש להבין מה הודיעונו בזה, בפסיקתא אמרו שיש ששים מצוות בנזיקין כמו בפסחים 5736 

חג הפסח זמן , ולכאורה רחוקים הם זה מזה, ניני נזיקין לדיני הפסחובקשו לדמות ע, לאשמועינן מניינא 5737 

, אלקיכם באכילת המצות´ ורוממות ההרגשה של בנים אתם לה, בקרבן הפסח´ חירותנו והתקרבות לה 5738 

ריב , לא כן דיני נזיקין הלכות תובע ונתבע וטוען ונטען, (מכילתא בא) זכר לחפזון ישראל וחפזון שכינה 5739 

 5740 .בהומדון מצה ומרי

כי אם נתבונן נראה שריבוי המצוות , ל להוציא מלבנו"אלא שיש לנו לדעת ששבשתא זו גופא באו חז 5741 

´ אבות נזיקין בד´ וד, מצוות עשה´ שומרים בד´ ם ד"וכמו שמנה הרמב, בנזיקין פורט אותם לפרטים 5742 

לית דומה ודין שנים אוחזים בט, והרי הן ממש מצוות עשה כאכילת מצה וכהקרבת הפסח, מצוות עשה 5743 

 5744 .(.´ברכות ב) ויש ללומדו כמשנת מאימתי קורין את שמע בערבין, ממש לקריאת שמע

זה ישבע שאין לו בה , זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, הלומד משנה זו של שנים אוחזין בטלית 5745 

מקיימים מתי , צריך לפרש לעצמו משנה זו כך, פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו 5746 

ל לקיים "אז תקנו חז, כששנים אוחזין בטלית וכל אחד אומר כולה שלי, מצוה גדולה זו של ובשמו תשבע 5747 

שרק , אלא להיפך שהרי אמרו בספרא שם, ל לא לחשודים על טענת שקר"ולמי תקנוה חז, מצוה רבתי זו 5748 

אמנם גם מי , (´ברים וד) אלקיך תירא ואותו תעבוד אז ובשמו תשבע´ מי שיש בו מידות הללו של את ה 5749 

 5750 .(´ה א"שבועות מ) פ בית דין כל עוד לא נפסל"שאינו בדרגא זו מותר לו להשבע ע

, שהלכו שניהם ברחוב והגביהו שניהם מציאה, אבל מצות עשה זו הרי היא עבודת קודש בעיני הצדיקים 5751 

ד מהם אומר אבי וכל אח, (.´ברכות ס)ב  והמציאה מתנת שמים היא ויש לברך עליה ברכת הטוב והמטי 5752 

והרי הם , ´אביהם שבשמים לקיים את הדבר על פי שבועה בה´ ואז ציוה להם ה, שבשמים נתן לי מתנה 5753 

 5754 .מתעלים ומתקרבים אליו בשבועתם

תהיה בין ´ ובשומר שכר נאמר שבועת ה, ודייקתי מדוע בשומר חינם נאמר ונקרב בעל הבית אל האלקים 5755 

שהואיל לשמור בביתו את חפציו היקרים של , בעמיו עשיר ומהימןכי מיהו השומר חינם בעל בית , שניהם 5756 

ואם כן השומר חינם הנאמן , ומיהו השומר שכר רועה עני השומר את צאן בעל הבית העשיר בשכרו, העני 5757 

מה שאין כן אותו רועה , שהוא נמצא במעלתה ודרגתה, תהיה עמו´ ראוי שיאמר עליו שבועת ה, והמכובד 5758 

 5759 .וראוי שיכתב בו ונקרב אל האלקים, כדי להשבע´ התקרב לההוא צריך להתעלות ול



ויתכן שהרועה הוא חסיד , אלא שהתורה ביקשה ללמדנו שלא לעשות הכללות ושלא נשפוט למראה עינינו 5760 

ודוקא אותו רועה עני , (´ב´ שמות רבה ב) צדיק יבחן במה הוא בוחנו במרעה צאן´ וה, גמור כיעקב אבינו 5761 

ומתקיים בו המקרא של , א תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע"וי בדרגא של את הומצ´ עומד תמיד לפני ה 5762 

איש פשוט הוא ועליו להתעלות , ודוקא אותו בעל בית נכבד והגון, תהיה בלא הכנה נוספת´ שבועת ה 5763 

 5764 .בשבועתו

 5765 ,ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, (ח"גיטין פ) זו צריכה להיות ההשקפה על דיני ממונות ועל כן אמרו

אלא אף על פי שדיניהם כדיני , ם"ולאו דוקא כשהם דנים בדיני עכו, ם"לפניהם ולא לפני ערכאות של עכו 5766 

, כאן השמיעונו את עיקר המכוון בדיני נזיקין שהן כמצוות הפסח, ישראל אי אתה רשאי להיזקק להם 5767 

ם יוצאים מבית ושניה, שהטוען והנטען מתקרבים לפני אביהם שבשמים לשמוע מהו רצונו ולהשבע בשמו 5768 

שקיימו את , דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזל באורחא, (´סנהדרין ז) ש"הדין ברוב אושר כמ 5769 

 5770 .מצות בוראם ועשו את רצונו

 5771 0מפורש 0ויודע שכך, שאם אחד מתעצם עם חבירו ובטוח שהצדק עמו, ואם כן יש לדקדק עוד יותר

אבל כל רצונו , והוא קורא לחבירו לדין תורה, לזכות בדיןלבוא לבית הדין ו0אלא 0לו  0ואין0, בהלכה 5772 

שיהיו נחשבים בעיניו כערכאות , אותו אדם הופך את הדיינים שנקראו אלקים, הוא להשיג את מבוקשו 5773 

 5774 .בעלמא ואמצעי לסיפוק רצונו

, שאלקים נצב בעדת אל בקרב אלקים ישפוט, לא זו הדרך אלא צריך להתקרב לפני האלקים ולדעת 5775 

סנהדרין ) ועל ידי דין אמת הם משרים שכינה בישראל, (.´ברכות ו) שיושבין בדין שכינה עמהםשלשה  5776 

מגיד , והוא מודיעם את משפטיו וחוקי רצונו, ´זוהי השראת השכינה שבעלי הדינים שואלים את פי ה, (.´ז 5777 

.ת אל הבוראחיבה יתירה נודעת להם שניתן להם אמצעי להתקרבו, דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל 5778 

 5779 .(לקט שיחות מוסר)  

 5780 

 5781 מאמר תקצ

 5782 .(ב"ב כ"שמות כ) אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו

מדת בשר ודם אינו יכול לשמוע משני בני אדם כשהם , (ב"תהלים ס) אחת דבר אלוקים שתים זו שמעתי 5783 

י עולם צועקים לפניו הוא שומע אלא אפילו כל בא, אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, צועקים כאחד 5784 

אין פירושה המשמעות , בשר ודם שאינו יכול לשמוע צעקת שני בני אדם, (ג"ילקוט שמעוני תשפ) צעקתן 5785 

 5786 .שכן כלי השמיעה של האדם מסוגלים לקלוט הרבה צעקות וקולות גם יחד, החיצונית של השמיעה היבשה

, עד החדירה ללב העני, שתתפות בצער הזולתלגבי ההרגשה והה, אלא מדובר כאן על השמיעה הפנימית 5787 

אלא גם להרגיש בטעם המר , ולא רק לעשות את מעשה הצדקה בלבד, להיות כחלק מן המצטער בעצמו 5788 

 5789 .לזה אינו מסוגל האדם לגבי שני אנשים בבת אחת, ההרגשה והמחשבה בשעת מעשה, של העני

אלא אם כן יפשוט מעליו את כל , המדוכאואף לגבי יחיד אין לבשר ודם הכלים המתאימים להרגיש בצער  5790 

להתרכז בכל , ואז יוכל להשקיע ראשו בצערו של עני, ישכיח מלבו לרגע את אהבת עצמו, צרכי עצמו 5791 

עד כי ידמה כאילו , אז יכול להיות חדור במכאובי העני, חושיו לטעום את הטעם של העני ולחוש בכאבו 5792 

 5793 .ו"היסורים פגעו בו ח

על , תסתכל כאילו אתה הוא העני, אם כסף תלוה את עמי את העני עמך, ל הפסוקל ע"י ז"וכפי שפירש רש 5794 

וכאילו כל , ידי ההתבוננות וההסתכלות הוא מושך על עצמו את כל מכאוביו וצרותיו של העני הצועק 5795 

עד שלב העני הצועק ולבו , ונעשה שותף לצרותיו של העני הנדכא, המכאובים נמסכים בבשרו ובדמו ממש 5796 

ואין כאן שני גופים אלא גוף אחד הסובל , וברגע זה נעשה גם הוא עני, לצעקה מתמזגים לאחד של השומע 5797 

 5798 .יסורים

הצטיין בחקירותיו בחכמת , אודות תלמיד אחד שהיה חכם ואיש מדע, ´אבן שלמה פרק ה´ וראיתי בס 5799 

את הגוף  וכל כך הפעילה המחשבה, הרפואה והיה מתעמק במהותה של מחלה ידועה עד כדי הזדהות ממש 5800 

והקורא התרשם מן המקרה , וכן אחד שקרא בעתונים על כלב שנשך לאיש, עד שהוא חלה באותה המחלה 5801 

 5802 .עד שתקפו אותה המחלה הנגרמת מנשיכת כלב, הזה וכל כך נכנס ללבו

אז יש בידו להתרכז בכל כלי חושיו כדי , וזה יתכן רק אם הוא מתאמץ לשמוע רק צעקותיו של עני אחד 5803 

ברם ברגע שהוא שומע עוד צעקות של , ולשמוע את הצעקה הפנימית הבוקעת רקיעים, רלהרגיש בצע 5804 

הרי באותו רגע הוא מפסיק לשמוע וניטלת ממנו שימת הלב , עניים אחרים והוא מתעסק לבוא לעזרתם 5805 

הלב אינו מסוגל , כלי מחשבתו ולבו אינם מסוגלים לפעול ולהרגיש כמה צעקות ברגע אחד, לעני הראשון 5806 

 5807 .ח על שתי הסעיפיםלפסו

אלא יצטער עצמו , ואוכל ואשתה ושלום עלי נפשי, בזמן שהציבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי 5808 

וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו ´ שנא, שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הציבור, עם הציבור 5809 



אלא כך אמר משה הואיל ? ב עליהוכי לא היה לו למשה כר אחד או כסות אחת ליש, תחתיו וישב עליה 5810 

, ג גרס"ובשאילתות סדר האזינו סימן קס, (א"תענית י) וישראל שרויין בצער אף אני אהיה עמהם בצער 5811 

 5812 .ואף צדיק גמור צריך לצער עצמו עם הציבור שכן מצינו במשה

לו  שדוקא צדיק גמור יש, שהלא השכל גוזר ההיפך מזה, ולכאורה מוזר הוא הדיוק ואף צדיק גמור 5813 

שכן הצדיק הוא בן חורין מאהבת עצמו וקל לו יותר ליטול חלק , להרגיש ולהשתתף בצערם של ישראל 5814 

שאף הפשוטים , והלא צריך היה לומר להיפך? ומה יש לזרז אותו להשתתף בצער, בצערו של הציבור 5815 

 5816 ?צריכים להתאמץ לחוש בצער הציבור

הוא שומע את צרת , טירדות הציבור ולבעיותיוהוא המסור ל, אולם לפי רעיוננו דוקא הצדיק יש לזרז 5817 

לבבות , ציבור רב עומד ליד פתח ביתו ולכל אחד צרות משלו, הרבים ומאזין לשוועת עניים ונצרכים 5818 

עלול הוא להפסיד רכות , ומרוב בעיות שיש לפניו ועליו לפתור אותן, שבורים ונדכאים מתגלים לפניו 5819 

 5820 .הלב והשתתפות צרות הכלל שמתרגל אליהן

דוקא הצדיק הנושא בעול הרבים ומטפל בענינים ומעשים גדולים בכל , ועל כן הזירוז והאזהרה דוקא לו 5821 

את כח העיון , דוקא הוא מוזהר שלא יאבד על ידי הטירדות הרבות את ההרגשה וההשתתפות בצער, יום 5822 

שאף שהיה , ה"וממי אנו לומדים ממשה רבינו ע, והתייחסות לשמוע את צער הצועק של כל אחד ואחד 5823 

 5824 .מנהיג מוקף ומוטרד מעניניהם, סמל ומרכז האחריות של הציבור

אמר , מכל מקום לא נעלמה ממנו ההתעוררות המיוחדת של השתתפות בצער המאורע של עמלק ומלחמתו 5825 

, מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלקים בידי, ליהושע תלמידו בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק 5826 

 5827 .כדי שיראה את ישראל הנלחמים וישים לבו עליהם לטובה, על ראש הגבעהל "ן ז"הרמב´ ופי

אלא מכאן משמע כמה גדולה ? וכי אינו יכול להתפלל עליהם בלי שימת עין, ולמה לו לעלות להר גבוה 5828 

, כי כך מתקרב הלב אל לבו של השרוי בצער, העצה לקרב אל החוש ולעורר את הלב על ידי שימת עין 5829 

והוא עלה דוקא אל ההר לראות את בני ישראל כשהם , אוהב ישראל השתמש בעצה זו ואפילו משה רבינו 5830 

, לראות בעיניו את הנלחמים מול העמלקים הרשעים והאכזריים, עומדים פנים אל פנים מול השונאים 5831 

אז מתרוממת תפילתו והוא כולו צער , וכשישווה לנגד עיניו את התמונה כיצד נפש ישראל עומדת בסכנה 5832 

 5833 .וא עצמו ניצב בתוך המלחמהכאילו ה

, נעשה שותף לצערם כאילו הוא עצמו לקוי במכאובים, משה המתפלל על אחיו בראותו את צרותיהם 5834 

וכן אמר דוד ואני בחלותי לבושי , מלמד שאחזו אחילו אש של עצמות, אלוקיו´ ש ויחל משה את פני ה"כמ 5835 

רק , יתופל האויב שלו עד שחלה בעצמווזאת כשהיה מתפלל על השלום והחיים של אח, (ב"ברכות ל) שק 5836 

 5837 .לב טהור יכול להזדהות בצער חבירו ואף עם צער השונא היורד לחייו

ולכן , אינו שומע את האנחות הצועקות, אינו מרגיש את הכאב של הנעלב, האדם כשהוא מעליב את חבירו 5838 

ו היתה לו אוזן קשבת לשמוע ל, אם ענה תענה בכפל לשון, מוסיף עוד להעליבו ולענותו עינוי על גבי עינוי 5839 

ואף אם קורה והאדם שומע צעקת , בוודאי שלא היה שונה ומשלש את אכזריות לבו, את אנקות חבירו 5840 

אולם אינו מסוגל להבין ולהרגיש את הקולות החזקים הצפונים , הרי שומע רק צעקה אחת בלבד, חבירו 5841 

 5842 .ת רבותשהרי בצעקה אחת של עני כלולות בה צעקו, וכרוכים בצעקה אחת

הוא מבדיל בשינוי המכאוב , ה מבחין בין הקולות והצעקות הכפולים"הקב, כי אם צעוק יצעק אלי 5843 

, שמוע אשמע צעקתו, הוא שוקל את העוני ואת קולות המעונים אם רב ואם מעט, ובהבדלי הגוונים 5844 

 5845 .כפולהשכן בצעקה אחת יש שתיים צעקה , הוא שומע פעם ועוד פעם, בצעקה אחת הוא שומע פעמיים

ולא רק צעקה , לשמוע להאזין ולהבין את הצעקות והכאבים של בני אדם, עלינו ללמוד ללטש את הלב 5846 

וכל שכן שייזהר האדם , ולהרגיש באיכות הצעקות הרבות הצפונות בתוך כאב אחד, אחת אלא לשים לב 5847 

קלונם וחרפתם  ויש למחות באלו המצערים ולתבוע את, מלצער את חבירו או לגרום לו עגמת נפש כלשהי 5848 

 5849 .אם אחד יענה ואין עוזר העונש על כולם, פ אם ענה תענה"ע עה"ש הראב"וכמ, של הנעלבים

לומר שכל ישראל , תענון לשון רבים אם ענה תענה לשון יחיד, ט אלמנה ויתום לא תענון"וכן כתב בעה 5850 

, ע"ובו אומר הראבפ לא תגנ"קדושים עה´ ובפ, אם עינה אחד כאילו עינה כולם´ שאפי, ערבים זה בזה 5851 

וכי יכול האדם לעמוד באדישות ובקרירות , וטעם כי הרואה ומחריש גם הוא גנב? למה לשון רבים 5852 

אם הוא עושה כן ? והוא מתכווץ מכאב ומתפתל מיסורים וישתוק, ולראות איך דם חבירו נשפך בקרבו 5853 

 5854 .(אור חדש)  .הרי זה סימן על רוע לבו ואטימות אזניו לגבי צער האדם

 5855 

 5856 מר תקצאמא

 5857 .(ב"ב כ"שמות כ) אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו

ג שומע "והיה ר, והיתה בוכה עליו בלילה, מעשה באשה אחת שהיתה בשכונתו של רבן גמליאל שמת בנה 5858 

 5859 וכיון שהרגישו בו תלמידיו, את קולה והיה נזכר חורבן בית המקדש והיה בוכה עמה עד שנשרו ריסי עיניו



ולכאורה היה להם להעביר את דירת רבם לאיזור אחר כדי , (ד"סנהדרין ק) עמדו ופינו אותה משכונתו 5860 

ל כי מעשה כזה שיש בו משום בריחה משמוע אנחות של אשה שאבדה את "וי? למנוע ממנו את הצער 5861 

זה כל , ולסגור הלב מלהשתתף בצרת אחרים, לעצום עיניו מלראות במצוקת אשה המבכה על בנה, בנה 5862 

 5863 .היה בניגוד למצפונו של רבן גמליאל

הוא בוכה על אסונה כאילו על , הוא משתתף בצער האשה השכולה, רבן גמליאל הוא היה ההיפך מכל זה 5864 

ש רבן גמליאל ובית "כמ, לבו פתוח לנדכאים ושבורי לב, דומה לו כאילו מקדש נחרב בימיו, אסון שקרהו 5865 

הוא מעלים עין , לו לאדם לשמוע אנחותיהם של אחרים קשה, (ז"ק ל"ב) דינו אביהם של יתומים היו 5866 

עלול להפריע את תענוגות , כי זה עלול לקלקל את מצב רוחו, מלראות בצרתם ובדמעתם של עשוקים 5867 

 5868 .ואינו מוכן לחשוב על כך אפילו לרגע אחד, על כן בורח האדם ממקום שמעציב אותו, החיים שלו

שלפעמים המרחם והמטיב , מגלה סוד בנפש האדם (א"עבודת האלקים פ) בשער, בעל חובת הלבבות 5869 

שקשה , אבל כוונתו היא כדי לדחות מעל עצמו את הצער של העני, לעניים נראה שהוא מצטער על צערם 5870 

 5871 .העשיר ממהר ליתן את הצדקה כדי שלא יעציב אותו ולא יפריע את שלוות מנוחתו, לו לשמוע אנחות הדל

סוקרו בסיקרא כי היכי דליחזי אינשי וליבעי רחמי , טוענו באבניםאילן המשיר פירותיו צובעו בסיקרא ו 5872 

אנשים העוברים ורואים מאות אילנות פורחים , (ח"שבת ס) לסימנא לאודועי דמשיר פירותיו, עליה 5873 

מתוך שנהנים , מחבבים אותם מדברים עליהם בכל השבחים, ונושאין פירות מתוקים, וצומחים וריחם נודף 5874 

אין מי שישים לב אליו לא מסתכלים , ל יש אילן אחד העומד ביניהם עלוב למראהאב, מהם וחוסים בצלם 5875 

 5876 .עומד האילן מבודד מבויש ונכלם, וכיון שאין בני אדם נהנים ממנו, כי הוא משיר פירותיו? למה, לעברו

עמהם יחד גדלו , נמצאים ביחד עם חבריהם ושכניהם, וכן יש גם בין אנשים שיש מהם עלובים ונעלבים 5877 

כאשר נתבגרו עברו לחברת חכמים , למדו בבית ספר אחד באותו בית תלמוד, תרועעו בימי הילדותוה 5878 

ולבסוף החיים הפרידו ביניהם לא , יחד חלמו חלומות מתוקים על עתידם בחיים, ושוב ישבו על ספסל אחד 5879 

, קלסים אותוכולם שמחים בו ומ, האילן האחד התפתח וגדל ועשה פרי כולם נהנים ממנו, ראי זה כראי זה 5880 

 5881 .ביתו גדל והתרחב הוא שמח בחיים שלו, כולם יכבדוהו בגללו ובגלל פירותיו שהם זרעו וזרע זרעו

אין , גלה משוש מביתו עולמו חשך בעדו, בלי פירות בלי שם וכבוד, לעומתו יושב לו בדד אחד החברים 5882 

אינם מעונינים , ים לו דבראין הם צריכים לו אינם חייב, משים לב אליו עלוב ומזולזל בעיני הבריות 5883 

לצבוע בצבע , לאילן בודד ועלוב כזה צריך לעשות סימנים, בחברתו אינם מזמינים אותו לשמחותיהם 5884 

 5885 .המעורר שימת לב כדי לבקש רחמים עליו

אליפז התימני ובלדד , וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבואו איש ממקומו 5886 

אמר רב יהודה אמר רב ? מאי ויועדו יחדיו, ועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמווי, השוחי וצופר הנעמתי 5887 

איכא דאמרי ? מנא ידעי, ותנא בין כל אחד ואחד שלוש מאות פרסה, מלמד שנכנסו כולם בשער אחד 5888 

וכשבאים יסורים על אחד , פרצופין ואיש את שמו מחוקק על הפרצוף´ כתרים ובכל כתר ג) כלילי הוו להו 5889 

אמר רבא היינו , (ז"ב ט"ב) ואיכא דאמרי אילנא הוו להו כיון דכמשי הוו ידעי, (ו משתנהמהם פרצופ 5890 

 5891 .דאמרי אינשי או חברותא כחברי איוב או מיתותא

מדגישים כי הם שמו לב בכל שעה לידע מה שקורה , ל כאשר הם מספרים אודות איוב ורעיו לדוגמא"חז 5892 

היה עובר זמן רב עד שהיו באים , ה ולעתים רחוקותכי אילו הסתכלו בפרצופין רק במקר, אצל חבריהם 5893 

משמע כי אף אחד לא עבר שעה אחת שבה תישכח ממנו , ומה גם שכולם באו באותו זמן, אליו לנחמו 5894 

 5895 .וזה גרם להם שהסתכלו וכאשר הסתכלו ידעו וכאשר ידעו שמו לב, אהבת חבירו

ישים לב למה שקורה ומתרחש , רוכי על האדם להסתכל תמיד לעבר פינת חבי, מוסר הנפש מכאן הוא 5896 

דואג את דאגותיו ואת , הוא רואה רק את עצמו, האדם נוהג להיות שקוע רק בעולמו ובפינתו שלו, אצלו 5897 

 5898 .ואין לבו ער לצרותיו של הזולת, ועל ידי זה אין הוא רואה את צרכי חבירו, צרכיו שלו

 5899 

הוה אבישי בן צרויה קא חייף רישא , האפניא דמעלי שבתא הי, ההוא יומא שתפסו את דוד בארץ פלשתים 5900 

אתי לביתיה ולא , מ דוד מלכא דישראל בצערא שרי"חזינהו כתמי דמא אמר ש, בורות של מים´ בד 5901 

ואין משתמשין , ואין יושבין על כסאו, תניא אין רוכבין על סוסו, שדר לבי מדרשא ולא אשכחיה, אשכחיה 5902 

א  רכביה לפרידא וקם ואזיל קפץ ליה ארע, ר דמיל בשעת הסכנה שפי"א? ´בשעת הסכנה מאי, בשרביטו 5903 

 5904 .(ה"סנהדרין צ)

מסוגל לקלוט מרחוק את קולו של , אבישי הבחין בטיפות הדם על הצרה שירדה על ראש זולתו השבוי 5905 

עיניו זכות , לשמוע ולקלוט את קולו של דוד המלך הנמצא בשבי ובצרה, הוא ניחן באוזן קשבת, הסובל 5906 

ולא לחנם זכה אבישי , דם הצפות מעל למים את הצרה אשר התרחשה למלךופקוחות לראות בכתמי ה 5907 

 5908 .להארת פנים שקפצה לו הארץ



רכוש גדול , יציאת מצרים קריעת ים סוף וטביעת המצרים בים, בני ישראל אחרי ההתגלויות העצומות 5909 

ד מחמישה עלו אח, י עינויים איומים"הרבה מתו במצרים ע, ועם כל זאת שבורים ורצוצים היו, וביזת הים 5910 

רצו לומר , לא היה אחד מן היוצאים שלא נתלווה אליו הכאב הנורא, השאר מתו בשלושת ימי האפילה 5911 

, כאשר אלפים נהרגו ודמם נשפך כמים, אך קשה היה להם לפתוח בשירה, שירה על הנסים שראו עיניהם 5912 

ר "אדמו) צו וירננוכשכל אלו הנעדרים יקי, שר לא נאמר אלא אז ישיר לעתיד לבוא לתחיית המתים 5913 

 5914 .(ל אחרי השואה"מבעלז זצ

מול הכביש הראשי שנסלל בידי , כי כאשר עבר בעיר מושבו קעלם, ל"ז מקעלם זצ"ח רש"מסופר על הגה 5915 

, היה מעלה תמיד בלבו את סבלם של האומללים הללו והיה מתמה ואומר, אסירי המלך עובדי עבודת פרך 5916 

ביודעם שבני אדם סבלו עליו כה רבות והשקיעו בו , יש הזהכיצד יכולים אנשים לפסוע במנוחה על הכב 5917 

 5918 ?את עמלם זיעתם ושנותיהם

כי , להיות דומה בכל למדת אברהם אבינו שהשאיר ברכה לדורות, הרי שאיש התורה צריך לרכך את לבו 5919 

תתן אמת ליעקב חסד , את תורת החסד שניחן בה מהשמים, הוריש לנו את המדה הטובה והעליונה 5920 

את האור הזה הוריד מן השמים , ת אור המדה הזו קיים לעצמו בכל הידורה היקפה ושלימותהא, לאברהם 5921 

 5922 .(מעייני החיים)  .החסד היה מהות נפשו של אברהם, למטה לזרעו לדורות

 5923 

 5924 מאמר תקצב

 5925 .(ד"ב כ"שמות כ) אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה

י "רש) את העני עמך הוי מסתכל בעצמך כאילו אתה עני, עמיאת העני שלא תנהוג בו מנהג בזיון שהוא  5926 

אבל חלק שבמצוה הוא , יש והאדם עושה בנאמנות ומסירות רבתי מתוך יראת שמים ולשם מצוה, (שם 5927 

אבל אינו נזהר שמצוה זו לא תהיה , כגון שהאדם מקיים מצות הלואה וגומל חסד עם חבירו מטוב לב, פגום 5928 

והרגשת העבדות מצד , יש שמצוה זו בקיומה מובלטת האדנות של המלוה ,כרוכה ברחשי בזיון והשפלה 5929 

 5930 .ויחד עם החסד כרוך גם הלבנת פנים, וזה פגם גדול בקיום המצוה, הלוה

ח "מכל מקום אינו מקיים את מצוות הגמ, ל"וכן יש והאדם אף שנמנע מכל צד שלילי שבנתינת ההלואה כנ 5931 

אבל אינו , אמנם מונע עצמו מלגרום חלילה בזיון לחבירו ,בשלימות בגלל העדר ההשתתפות בצער חבירו 5932 

ק דורשת מן העשיר "ברם תוה, אינו מזדהה להרגיש את צער אותו העני הפונה אליו, יורד לעוצם צערו 5933 

לב הנותן ולב המקבל מתמזגים , שצער העני יהיה לוחץ את לבו כאילו הוא העני, שירגיש כאילו העני עמך 5934 

 5935 .ממש לאחד

ואלא , נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה, נותנה ואינו יודע למי נותנה, איזהו צדקה נסתרת (7´ב ו"ב) ל"ארז 5936 

, ואמרתי לפרש שיש צדקה כזו שהיא נסתרת אפילו שהיא נגלית, ליתב ארנקי של צדקה? היכי ליעבד 5937 

תוך ומ, ברם מתוך נפשו של העני המתייפחת אל נפש העשיר, היינו שהעני והעשיר נפגשים פנים אל פנים 5938 

עד , מתהווה מין מזיגה של טשטוש מצבים, נפשו של העשיר הסולדת והכואבת לרגלי הצער של העני 5939 

 5940 .מי הוא המקבל ומי הנותן, שאינו ניכר מיהו העשיר ומיהו העני

וברגע כזה הרי העני המקבל מסתתר לתוך נפשו , שני הגופים כאילו נתלכדו ושני הלבבות כאילו נתמזגו 5941 

וכמו כן , ומפתח בו את מעיין המדות העדינות ביותר, שות עדינים של רחמים וחסדשל העשיר ומעורר רג 5942 

והוא מתהפך ונעשה לעני המושפע מרגשי חן , העשיר הנותן יורד בכל הווייתו עד עמקי הנפש של העני 5943 

 5944 .וממילא מעשה הצדקה בכגון זה הוא מעשה של צדקה נסתרת, וחסד של העני שנזדמן לו

ומבלעדיה אין מעשה , ן שעיקרה של הצדקה הוא בנעימת ההשתתפות ההדדיתלכן שימה עלינו להבי 5945 

, וכמו כן אין בקבלתו של העני משום חן וחסד, כי דבוק בו רגש ההתנשאות מצד המלווה, הצדקה מושלם 5946 

 5947 .ת שכתב את העני עמך"צדקה כזו אינה לרצון השי, כי מעורה בה רגש הנחיתות שהעני מרגיש

וכל שביקר את החולה ולא ביקש רחמים עליו לא , (´ה ו"של´ סי) ביקור חולים´ וראיתי ביורה דעה הל 5948 

בשעה שחבירו מוטל על ערש דוי ואינו כופה את , הרי האיש שאינו יורד לעמקי צער חבירו, קיים המצוה 5949 

אינו יוצא ידי חובת , אף שישב מעט על יד מטת חבירו בשעת ביקורו ושוחח אתו, לבו להיות מתפלל עליו 5950 

ואף בבקרו את חבירו אינו נותן את נפשו להרגיש בצער , כי עקוב ואטום לב האדם, ביקור חולים מצות 5951 

 5952 .וסימן שאינו מבקש רחמים עליו, חבירו

הרי בודאי יתחיל להתפלל לפני , כשהמבקר מכניס את עצמו למצב של חבירו עד שהוא עצמו נעשה חולה 5953 

המתפלל על חבירו והוא צריך לאותו , ל"ו מאמר חזואז ממילא יקויים ב, ה שיחלץ את החולה מצרתו"הקב 5954 

הרי מקודם ייענה הוא כי , וכשהחולה מתפלל על עצמו ועל חבירו, (ב"ק צ"ב) דבר הוא נענה תחילה 5955 

כי , (7ט"נדרים ל) וכן אמרו כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם, תפלת החולה קרובה 5956 

הרי בזה נתמרקו ונתכפרו כל , לו הוא החולה הסובלהרי כאי, בהשתתפותו עם צערו של חבירו החולה 5957 

 5958 .עוונותיו



, האם נוטה מישהו אוזן קשבת להאנחות האיומות של אשה עקרה, וכדוגמת הצער האיום של אשה עקרה 5959 

להיות , ומי מנה מספר דמעות האם העשוקה הזאת, המשוועת מתוך עמקי נפשה לזכות ולראות פרי בטנה 5960 

הלא הקולות המדוכדכים האלה הם , א לזכות באושר הגדול לחבק פרי בטנהול, משוללת ובודדה כל החיים 5961 

, הריהי מרגישה את עצמה כמתה ממש! חותרים וגוזרים לגזרים את כל שבעת הרקיעים, כל כך עמוקים 5962 

 5963 .עלובה זו מתהלכת בין החיים וקול הבכי שלה הולך מסוף העולם ועד סופו

ע זכני נא "רבש, ה ואמרה"תבטאה בתפלתה לפני הקבשאשה אחת ה, ושמעתי מה שאירע מעשה בימינו 5964 

ושאזכה לכל הפחות פעם אחת לשמוע משפתיו את הקריאה אמא וברגע תקחנו אליך , פעם אחת בפרי בטן 5965 

ובני אדם , והכאב האיום הזה שאין לציירו כמעט, עד כדי כך מגיעה התשוקה הגדולה הזאת, ל"מיד רח 5966 

 5967 .אדישות גמורה ללא כל השתתפות בצערהעוברים על יד אשה כזו ומביטים עליה ב

, ת הזוכר והפוקד כל העקרות העלובות"למרר בבכי ולבקש מהשי, והלא מחובתו של האדם המרגיש 5968 

בים היסורים , אבל מה מאד רחוקים אנו מהסתכלות והתעניינות כזו, שירחם גם על עלובה זו ושינחמה 5969 

ואין אנו משתתפים , ורתנו הסובבים אותנובתהום העלבון של הגעגועים החנוקים מכמה וכמה בני חב 5970 

 5971 .ומתפללים עליהם

ה מה אתה רוצה עניות או "כששאלו הקב, ל בתשובתו של איוב"זה הרעיון רמזו חז, ל עני חשוב כמת"אחז 5972 

כשאצא לשוק ואין בידי , ל איוב רבון העולם מקבל אני עלי כל יסורין שבעולם ולא עניות"א, יסורין 5973 

משמע , (א"א י"ר ל"שמו) לכך נאמר את העני עמך, לכך קשה עניות מכל היסורין, פרוטה לקנות מה אוכל 5974 

האם האדם שם אל לבו להשתתף בצערם של כל אלו ! שטוב לחיות חיי יסורים מלסבול חרפת רעב 5975 

 5976 .אשר נפשם שוקקת להביא אוכל לטפם ואין ידם משגת, העניים

מאד חרשים אנו לגבי אנחותיהם החרישיות  ומה, מה מאד קר ויבש הוא יחסנו לכל האומללים המדוכאים 5977 

ואכן שהתורה מלמדת אותנו איך לרכוש לעצמנו , אבל בוקעות הן את שמי השמים, שאזנינו לא קולטות 5978 

בכל הענינים צריכים אנו לפתוח האוזן לקליטת כל רחשי נפש , את ההשתתפות הגמורה בצער הזולת 5979 

 5980 .הסובלת ומצטערת באשר הוא שם

החורף , שהתרגש מאד מסבלה ועונייה של אשה יולדת מוטלת בביתה האפל והקרמספרים על רב אחד  5981 

והנה הלך הרב , ואין אוכל להחיות את נפשה, היה כבד קשה מאד ובבית היולדת אין עצים לחמם את הבית 5982 

וכשמוע העשיר , והעשיר כבר ישן על מטתו, והשעה כבר אחרי חצות לילה, ודפק על ביתו של עשיר אחד 5983 

אז התחיל הרב להתאונן ולהתרגש על אודות האשה , ת לבש את בגדיו ויצא אל הרב החוצהאת הדפיקו 5984 

 5985 .וכמובן שביקש סכום הגון להצלת העניה, העניה היולדת האומללה

וכשנכנס הרב שאלו הגביר , סירב הרב עד שהבטיחו הגביר סכום הגון, הגביר ביקש מהרב שיכנס לבית 5986 

, ענה לו הרב התכוונתי שתטעום מעט את טעם הקור הקשה? ביתעל מה ולמה לא רצה מקודם להכנס אל  5987 

ומתוך הרגשת הצער של הקור תתנדב עזרה כראוי כהוראת התורה , וטעם היסורין של היולדת העלובה 5988 

מה מאד צריכים אנו להתלטש בהרגשה זאת להיות חדור בצער הזולת שהעני יהיה עמך , את העני עמך 5989 

 5990 .(אור הנפש)  .ממש

 5991 

 5992 מאמר תקצג

 5993 .(ד"ב כ"שמות כ) ם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשהא

את העני עמך הוי מסתכל , לא תנהג בו בזיון בהלואה שהוא עמי, הלכות גדולות למדנו בתורת החסד 5994 

והנותן צריך לחוש את , כלומר הנתינה צריכה שתהיה בדרך כבוד, (י שם"רש) בעצמך כאילו אתה עני 5995 

ש ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים "ולהבין מצבו כאילו אתה עני כמ, ילות חסדהרגשת העני הנצרך לגמ 5996 

אל תהי , לא תתבענו בחזקה אם אתה יודע שאין לו, עוד למדנו לא תהיה לו כנושה, הייתם בארץ מצרים 5997 

 5998 .(י"רש) דומה לו כאילו הלויתו אלא כאילו לא הלויתו כלומר לא תכלימהו

אלא , בד שנותן לו בדרך כבוד ומשתתף בצערו כאילו היה בעצמו ענילא זו בל, כך נראה חסד של תורה 5999 

, לא תשימון עליו נשך, והנה אחר כל דקדוקי החסד הללו באה לבסוף האזהרה, דומה לו כאילו לא הלויתו 6000 

וכן יחזקאל אומר בנשך , (א"ר ל"שמו) ל"ולאו זה של לקיחת רבית עונשו חמור עד מאד וכמו שאמרו חז 6001 

הלוקח רבית , ב"ז לא יחיה לעוה"ה מי שחיה ברבית בעוה"א אמר הקב"ד, חיה לא יחיה נתן ותרבית לקח 6002 

 6003 .ב"ואף אינו חי לעוה, ז"אין לו זכות קיום בעוה

המלאכים עומדין לפניו , ה בדין"אדם חטא באחת מן העבירות ועומד לפני הקב, (ד"ר שם י"מ) עוד אמרו 6004 

´ שנא, וה לישראל ברבית אין אחד מהם מלמד לו זכותאבל מי שמל, אלו מלמדין זכות ואלו מלמדים חובה 6005 

ה את הדין מיד בלא משא "כלומר על המלוה ברבית פוסק הקב, בנשך נתן ותרבית לקח וחיה לא יחיה 6006 

ה את דינו "שלא פסק הקב, וחמור דינו יותר מדינו של אחאב, (ז"תנחומא ט)א  ומתן ובלא שום סניגורי 6007 

 6008 .ימינו ושמאלו אלא לאחר שכל צבא השמים עומדים על



לאדם שכבר הגיע למדרגה גדולה זו של , ומאחר שכן קשה איך נאמרה אזהרה חמורה זו לאחר כל הפרשה 6009 

לא משום זה נתחייב מיתה ומאבד שני , ונראה שאין העון החמור של רבית מפני עצם המעשה? חסד 6010 

עם כל זה כיון שנהנה אף  ,היינו אף כי גמל חסד עם חבירו, אלא עיקר התביעה היא ותרבית לקח, עולמות 6011 

 6012 .ומכאן החומר הנורא של האיסור, הוא מן החסד הזה זוהי התביעה עליו

ועל זאת אמר יחזקאל ותרבית לקח , יש נשך בלא תרבית ותרבית בלא נשך, (איזהו נשך) ´ד בגמ"ולפי הס 6013 

הרי זו , כך ורק על שהתרבה ממונו של המלוה נענש כל, הרי גם כשלא נשך את הלוה כלל, וחי לא יחיה 6014 

כי אין נשך ´ ואף שמסקנת הגמ, הוכחה שעיקר התביעה היא על שלקח לעצמו מן החסד שעשה עם הלוה 6015 

כ "וא, אבל עומק הענין כאמור שהרי חלקם הכתוב לעבור עליו בשנים, בלא תרבית ולא תרבית בלא נשך 6016 

 6017 .יש לאו מיוחד על הרבית מלבד הלאו שיש על נשך

חסד תגמול את אחיך תנהו לו בדרך כבוד ועם ההשתתפות במצבו כאילו  אם, וזה תמציתה של פרשה זו 6018 

ואחר כל אלו אל תקח לעצמך מאומה מן החסד , והראה לו פנים כאילו לא עשית עמו מאומה, היית במקומו 6019 

ז "הרי זה איבד זכות הקיום בעוה, ואם אתה נוטל קורטוב של הנאה לעצמך אזי וחי לא יחיה, הגדול הזה 6020 

 6021 .ודינו פסוק מיד באין פוצה פה לטובתו, ב"חיה לעוהואינו קם לת

כל צדקה שאומות , (7´ב י"ב) ל"ואילו חסד לאומים אינו כן וכך אמרו חז, כך הוא החסד של בר ישראל 6022 

? ודעביד הכי לאו צדקה גמורה היא, שאינם עושים אלא כדי להתגדל בו, העולם עושים חטא הוא להם 6023 

לא קשיא כאן בישראל כאן באומות , שיחיה בני הרי זה צדיק גמור והתניא האומר סלע זו לצדקה בשביל 6024 

ם "אבל עכו, י ישראל דעתן לשמים בין יחיה בין לא יחיה אינו מהרהר אחר מידת הדין"ופירש, העולם 6025 

נמצינו למדין כי צדקה שלוקח ממנה לעצמו אינה צדקה אלא , אינו נותן אלא על מנת כן ואם לאו מתחרט 6026 

 6027 .ה עושה כל עיקרומוטב שלא הי, חטא

ואל אצילי בני ישראל לא , וזהירות זו לבל יקח אדם לעצמו אינו ענין לחסד בלבד אלא לכל עבודת האדם 6028 

ה לערבב שמחת "ונתחייבו מיתה על זה אלא שלא רצה הקב, שלח ידו ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו 6029 

ם כי חטאם הוא למעלה מכח וא, (י"רש) והמתין לנדב ואביהוא עד יום חנוכת המשכן, קבלת התורה 6030 

שבזמן שהיו במדרגה העליונה של ויחזו את , מכל מקום נראה שעיקר חטאם היה מבחינה זו, השגתנו 6031 

, שנטלו משהו לעצמם בבחינת אכילה ושתיה ועל זה נתחייבו מיתה, האלקים אף על פי כן ויאכלו וישתו 6032 

שכל אחד חיפש לעצמו , (ילקוט שמיני) ואף לא נטלו עצה זה מזה, ה עד חנוכת המשכן"והמתין להם הקב 6033 

 6034 .הכל

ונאמר שבחו ישמח משה במתנת חלקו כי עבד , ה בכל ביתי נאמן הוא"ה על משה רע"לעומתם העיד הקב 6035 

ומסופר על , פ שהיה בבחינת ויחזו את האלוקים"אע, כלומר אינו לוקח כלום לעצמו, נאמן קראת לו 6036 

בתנאי ששכר המצוה יהיה של , ו אתרוגים מצויים כללל שקנה לו אחד אתרוג יקר בזמן שלא הי"א ז"הגר 6037 

ולשאלת תלמידיו ענה כי כל ימיו הצטער על משנה , ל שמח שמחה עצומה"א ז"וכששמע זאת הגר, הנותן 6038 

ואיך אפשר לקיים משנה זו כהלכתה בשעה שידוע שיש , מ לקבל פרס"הוו משמשין את הרב שלא ע, זו 6039 

 6040 .לידו מצוה בלא קבלת שכר ואיך לא ישמחוהנה עתה הגיעה , מתן שכר על כל מצוה

כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע , דורש ממך´ הגיד לך אדם מה טוב ומה ה, (´מיכה ו)א  אמר הנבי 6041 

ו "והלא הדברים ק, והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלה (ט"סוכה מ) ל"ופירשו חז, לכת עם אלוקיך 6042 

דברים שדרכן לעשותן בצינעא על אחת , הצנע לכת ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה תורה 6043 

קשה לרקוד בחתונה , בדברים הנעשים בפרהסיא גדולה הסכנה שיקח האדם איזו הנאה לעצמו, כמה וכמה 6044 

כאן דורשת התורה ´ ואפי, או להספיד לפני עם רב ולא ליהנות כלשהו מן הכבוד, מפוארה לעיני כל הקהל 6045 

 6046 .והצנע לכת

חנינא בן תרדיון שנגזר עליה לישב בקובה ´ בבתו של ר, על הנוטל משהו לעצמו עונש מחריד אנו מוצאין 6047 

, ח בן תרדיון מהלכת לפני גדולי רומי"פעם אחת היתה בתו של ר, (ח"ז י"ע) יוחנן´ דאמר ר, של זונות 6048 

שגדולי . ז"ט´ וביאר בעל מסילת ישרים פ, אמרו כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו מיד דקדקה בפסיעותיה 6049 

 6050 .וכששמעה שבחה דקדקה ביותר, ומי התפעלו מצניעות הליכתהר

אך כיון שנהנתה מן השבח לקחה משהו לעצמה עונשה היה שנטלו , אמנם השתדלה יותר במצות צניעות 6051 

ה מדקדק עם הצדיקים כחוט "הקב, בודאי שכל כך היה לה משום וסביביו נשערה מאד, ממנה הכל 6052 

שלא תהא מעורבת בנטיה פרטית ´ כמה צריך להזהר בעבודת האך כל אחד יכול לדון מכאן עד , השערה 6053 

 6054 .(א"שיחות מוסר ח)  .אלא עבודה תמה שכולה לשם שמים, ובטובת הנאה כל שהיא

 6055 

 6056 מאמר תקצד

 6057 .(ד"ב כ"שמות כ) אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה



כונתו מבואר שהכתוב נותן עצה , ל"את העני עמך הוי מסתכל בעצמך כאילו אתה עני עכ, ל"י ז"פירש 6058 

האם , ואמר הכתוב הוי מסתכל כאילו אתה עני, כי טבע האדם להתעצל בזה, לאדם שאל יתעצל להלוות 6059 

הרי מבואר להדיא כי הכתוב מצוה , כן לא תהיה אתה מתעצל להלוות, היה טוב לפניך שיתעצל המלוה 6060 

 6061 .הואז יקל לך מעשה ההלוא, לקרב הדבר אל החוש כאילו אתה עני

יש לאדם לקרב אל החוש כדי שיעשה עליו רושם הרצון , ומעתה אם בדברי העולם שיש לאדם הרגש 6062 

כ מה שאחר המיתה השכר והעונש "ומכש, בדברים שאין לאדם הרגש בהם כמו ענין המיתה, להועיל 6063 

אלא , אין עצה לאדם שיעשה עליו השכר והעונש רושם, אשר אין לאדם שום הרגש בהם בחיים, המופלג 6064 

ויאמר , לצייר בלבו עמוק ציור אמיתי כמה קשים ומרים כל כך יסורי הנפש, רק על ידי ההתקרבות לחוש 6065 

 6066 .האדם לנפשו הנצל כצבי מיד

הוי מסתכל , הרי זה ממש עצת הכתוב את העני עמך, לו לעצמו´ ומה נעמו הדברים יזכיר לו יום המיתה פי 6067 

כי , היוצא מדברינו בעליל, לו יום המיתה לעצמו לו ל עצתם יזכיר"מזה לקחו חז, בעצמך כאילו אתה העני 6068 

וזו הערה לכל , אי אפשר לו לאדם להבין היטב לאשורו שום דבר שכלי רק על ידי ההתקרבות לחוש 6069 

 6070 .(ז"רפ´ ז מא"אור רש)  .המדות לצייר כאילו הוא זולתו וזולתו הוא

 6071 

 6072 מאמר תקצה

 6073 .(´ג ה"מות כש) כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו עזוב תעזוב עמו

משום שלא מקבלים עדותו של עד , ל אמרו שהרואה דבר ערוה בחבירו אינו רשאי להעיד עליו יחידי"חז 6074 

פ שאינו "אע, ואמר רבי שמואל בר יצחק אמר רב מותר לשנאותו, אחד ואינו אלא כמוציא עליו שם רע 6075 

נאמר כי תראה חמור ש, (י"רש) שהרי הוא יודע בודאי שהוא רשע, רשאי להעיד לו מותר לשנאותו 6076 

רב נחמן בר יצחק , אלא כי האי גוונא דראה ביה דבר ערוה? ומי שריא למיסניה, שונאך  שונא ישראל 6077 

 6078 .(ג"פסחים קי) אמר מצוה לשנאותו

אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה , אמרינן7 ב"ת דבאלו מציאות ל"וא, ה שראה מקשה"ד´ והנה התוס 6079 

ל כיון שהוא שונאו גם "וי? כפיית יצר שייך כיון שמצוה לשנאותווהשתא מה , בשונא כדי לכוף את יצרו 6080 

ובאין מתוך כך לידי שנאה , (ג"משלי כ) דכתיב כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, חבירו שונא אותו 6081 

 6082 .גמורה ושייך כפיית יצר

וגם , עמו משום עזוב תעזוב, האדם הזה חייב מן התורה לפרוק את משאו של חבירו, והרי דברים מופלאים 6083 

והנה נזדמן לו באותו מקום עוד אדם שיש לעזור לו לטעון את משאו , משום צער בעלי חיים דאורייתא 6084 

כי ראה בו דבר , והאדם הזה יודע בו בודאי שהוא רשע, ומצות פריקה עדיפה, שאין בזה צער בעלי חיים 6085 

 6086 .ערוה והוא חייב לשנאותו

שעלול להתערב , נים לפנים כן לב האדם לאדםבכל זאת מכיון שיש חשש על יסוד הכלל כמים הפ 6087 

, נוסף על השנאה שהוא מצווה עליה, בכוחותיו הפנימיים של נפשו משהו משנאה אישית לאותו רשע 6088 

והוא , וצער בעלי חיים, שנאת הרשע, מצות הפריקה, נדחות בגלל חשש זה כל המצוות שהוא חייב בהן 6089 

כדי לעקור מתוך נפשו כל נטיה ? ולמה, את משאו חייב להיפנות דוקא לאותו רשע ולעזור לו לטעון 6090 

 6091 .לאותה מדה רעה

, (ד"ר מ"בר) הוי לא נתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות, (ח"תהלים י) צרופה´ אמר רב אמרת ה 6092 

ולקיים מצוה שאיננה , אבל כאן אנו רואים שיש לפעמים שצריך אדם לוותר על מצוות שהוא חייב בהם 6093 

הוי אומר , והוא קרוב יותר להגיע לצירוף נפשו, זו יכול לבוא לידי כפיית היצר אם על ידי מצוה, מחובתו 6094 

שכל מטרתה ותכליתה של התורה אינו אלא לעקור כל זיק של רשע מלבו של האדם ולהביא אותו לידי  6095 

 6096 .(ג"קנ´ ב ד"אור הצפון ח)  .צירוף וזיכוך

 6097 

 6098 מאמר תקצו

 6099 .(´ג ה"שמות כ) מוכי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו עזוב תעזוב ע

ד צער בעלי חיים דאורייתא הא עדיף "ואי ס, אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו 6100 

אנו לומדים מזה כי כפיית היצר עדיפה אפילו על , (7ב"מ ל"ב) אפילו הכי כדי לכוף את יצרו עדיף, ליה 6101 

 6102 .ניתנה תורה אלא לצרף את הבריות כי לא, כ מדאורייתא"שכן כפיית היצר היא ג, מצוה דאורייתא

והקשו שם , בישראל שמותר לשנאתו כגון שראה בו דבר ערוה´ מוקי לה הגמ, (7ג"פסחים קי) במסכת 6103 

והשתא , ת דבאלו מציאות אמרינן אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו"וא´ בתוס 6104 

דכתיב כמים , שהוא שונא גם חבירו שונא אותו ותירצו כיון. ?מה כפיית יצר שייך כיון דמצוה לשנאתו 6105 

 6106 .ובאין מתוך כך לידי שנאה גמורה ושייך כפיית יצר, הפנים לפנים כן לב האדם



אלא רק , שהרי האדם אינו מרגיש שהוא שונא לחבירו מחמת שנאת עצמו, ולכאורה יש כאן ספק נגד ודאי 6107 

אך בכל זאת , עלי חיים ודאי מדאורייתאואילו כאן עומדת בפניו מצוה של צער ב, מצד שמצוה לשנאתו 6108 

 6109 .מסקינן שאפילו ספק של לכוף את יצרו גם כן עדיף

שאם לא ישתדל בזה אז הוא עלול להגיע , וזוהי הערה גדולה לאדם עד כמה מחוייב הוא לכוף את יצרו 6110 

ועל האדם להשתדל לבחור ולבכר את אותו חלק מן , ן אמר עליו נבל ברשות התורה"למצב שהרמב 6111 

ולא לבחור דוקא בחלק המתאים למדותיו ותואם , רה שיש בו יותר מן הבחינה של לכוף את יצרוהתו 6112 

 6113 .(נחלת אליעזר)  .ויש להאריך לחשוב בזה כי זהו יסוד גדול בקיום התורה, לשכלו

 6114 

 6115 מאמר תקצז

 6116 .(´ג ז"שמות כ) מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע

אבל נראה נא בדברי , ולכאורה שקר הוא האומר דבר שאינו, להתרחק ממנו מה קרוי דבר שקר ועד כמה 6117 

שבועות ) ל הגמרא מסכת"וז, שאין אנו יודעים מה הוא שקר, ל ונבין עד כמה אנו רחוקים מהאמת"חז 6118 

שאומרים לו , מניין לשנים הבאים לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לובש אצטלית בת מאה מנה, (א"ל 6119 

י לבוש כמותו שלא תגרום לנו "ופירש, תלמוד לומר מדבר שקר תרחק, בישהו כמותךלבוש כמותו או הל 6120 

 6121 .לישא פנים לך

מפני שיוכל להיות שישאו לו פנים בדין מפני חשיבות איצטליתו נגד , היינו שהדיינים יש להם לומר כן 6122 

, ונמצא שאף דיין מובהק ומומחה כמשה רבינ, וסתמא בכל דיין אתמר, השני שלובש סמרטוטים 6123 

ולעולם יראה דיין עצמו , ובקדושתו וחסידותו מתעטף לדון דין אמת לאמיתו שהוא כבריאת שמים וארץ 6124 

הרי יושב דיין זה באימה ויראה , (ט"יבמות ק) כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו 6125 

 6126 .וכל מחשבתו נתונה להוציא פסק דין נכון, נצב בעדת אל´ כי ה

ויודע כי בעל האיצטלית עשיר גדול והשני עני ומדוכא המחזר על , לפניו שני בעלי דין אלו והנה כשבאים 6127 

כ ודאי שהכין והכשיר הדיין את עצמו שלא ירגיש הדרת "א, ז כתוב לא תגורו מפני איש"וע, הפתחים 6128 

עני וראה זה פלא שלאחרי זאת כשעומדים לפניו העשיר באיצטליתו וה, הכבוד ודרך ארץ לזה יותר מזה 6129 

כי הנך מתקרב אל השקר בראותך , ל באזני דיין זה אסור לך להתחיל הדין כך"הכריזו חז, בסמרטוטיו 6130 

 6131 .ויש חשש שתשא פנים לאותו הלבוש איצטלית ותזכה אותו שלא כדין, השנים במלבושיהם

ום וזה אינו משפיע עליו בכל, הרי זה מבהיל שצדיק זה על אף ידיעתו ממילא כי הוא עשיר והשני עני 6132 

ל ומראים לו על החרב המונח על ירכותיו וגיהנם הפתוחה לו "ועם כל זה מרעישים עליו חז, ל"כנ 6133 

ברח לך מזה ולא ! כי עומד אתה על עברי פי שחת, וזועקים אליו הזהר שלא תרד לבאר שחת, מתחתיו 6134 

 6135 ?מה כל הרעש הלזה? וכל כך למה, תדון אותם כך שנאמר מדבר שקר תרחק

שכל אדם יהיה מי שיהיה אף , ירדו לתוך עומק כוחות נפשו של אדם וגילו מצפוני לבול "הוי אומר כי חז 6136 

לא יועיל , אם רק אדם הוא ועיני בשר לו מכיון שרואה לפניו איצטלית וסמרטוטין, החסיד והקדוש ביותר 6137 

ותסיתהו לישא פנים , ובעל כרחו תרהיב בעיניו האיצטלית בברק יופיה, לו כל צדקותיו וטהרת לבו 6138 

 6139 !לבעליה ולהטות הדין

לא בהתעוררות והבנת , ולא עוד אלא שאין לדיין קדוש זה שום מזור ותרופה לשרש אחר משוא הפנים 6140 

גם החרב המונחת לו וגיהנם , ולא בהתעמקות בעונש הנורא של הטיית הדין, הלב שלא לישא פנים בדין 6141 

נגד ברק האיצטלית , הסתה זוכל אלו לא יועילו להשפיע על העינים להניאם מ, הפתוחה לו מתחתיו 6142 

ואם לא ! ורק עצה אחת ויחידה לומר לבעל האיצטלית הלבישהו כמותך או לבוש כמותו! והשפעתו עליהם 6143 

 6144 !עשה כן הרי הוא עובר על מדבר שקר תרחק נורא למאד

, כעת הותר לו לדיין לישא וליתן בדין, והנה פושט העשיר את איצטליתו או משאיל לבעל דינו איצטלית 6145 

? ואנו עומדים ותמהים היאך פרח ממנו כל משוא הפנים ושוב שווים לפניו, אמת נר לפניו ושכינה עמווה 6146 

והעשיר באיצטליתו , הרי עדיין עומד לעיניו מראה העני בסמרטוטיו מתחת איצטליתו השאולה לו לזמן קט 6147 

וכל זה יודע הדיין  ?האם נתעשר זה או ירד זה מנכסיו משום כך, שהיה לבוש בה וילבשנה לאחר גמר הדין 6148 

 6149 .יפה מאד

לאלפנו בינה מהו כח , הודיעך כל זה, הוא היוצר הוא הבורא! תורה היא מן השמים, ק"אבל כך גזרה תורה 6150 

יכול כל כפתור מתנוצץ לשחדו ולהפילו ברשתו על ידי , שאף בעל מוח גדול ולב קדוש! עפר האדמה 6151 

כי , יד מתאושש ושב לדעתו וברח ממנו השטןמ, ושוב בהיפך אם סר ממנו מראה זה, הבטה בעלמא עליו 6152 

ושוב אין משוא פנים לאחד יותר , סמרטוטין´ איצטליתות או ב´ עיניו אינן רואות לפניהם כעת אלא ב 6153 

 6154 !מחבירו

אינה רק משקר גס ועכור הרובץ , ק מדבר שקר תרחק"לומדים אנו מכל זה שהאזהרה האמורה בתורה 6155 

אשר כל ימי חייו , ם קדושות אלו של גדול הדור וצדיק יסוד עולםאלא אף עיני, לפניו ומביא לידי תיעוב 6156 



גם עינים אלו , ישים לבו ופניו´ ורק בתורה הק, אמותיו´ מיום עמדו על דעתו לא הסתכל מחוץ לד 6157 

ולישא פנים לאיזה סמרטוט הנקרא , מסיתות ומדיחות לדיין מובהק וחסיד להטות הדין, שקרניות הן 6158 

 6159 .איצטלית

ומצד , יזדעזע מצד אחד ויפחד לנפשו על גודל פחיתותו ועוצם סכנתו, לו מח בקדקדו ולבואכן כל מי שיש  6160 

להורות לנו הדרך להתרחק , ת אשר בחר בנו מכל העמים"ויודה להשי, שני יתמלא שמחה גדולה ועצומה 6161 

 6162 .(ד"קכ´ ב ד"אור יהל ח)  .וללכת בדרך חיים האמיתיים חיי הנצח עד אין סוף, מכל סכנת כשלון

 6163 

 6164 אמר תקצחמ

 6165 .(´ג ז"שמות כ) מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע

אם נראה לו שטעה , (.´שבועות ל) ל מדבר שקר תרחק"ר מניין לדיין שלא יעשה סנגורין לדבריו ת"ת 6166 

היינו שבטבע האדם ללמד זכות , (י"שלא יחזיק בדיבוריו להביא להם ראיות רש, בדין ובוש לחזור מדבריו 6167 

והתורה מזהירה כאן את הדיין שאם , כי קשה ואיום הוא הענין של הודה ולא בוש, ל עצמו אפילו שטעהע 6168 

אל , והשיבוש הזה נתברר לו, והוא הוציא פסק דין שלא לאמיתה של תורה, נשתבש לו חלילה דין האמת 6169 

אלא שמוטב  ,כי סופם של דברים שהוא יתחיל להאמין בסילופו, נא יסתבך בסנגוריית דברים על עצמו 6170 

 6171 .תיכף ומיד להתרחק מן השקר

ל "א, ל אדם גדול וקדוש הוא"א, יוסי´ ישמעאל בר´ חייא רבה קמיה דר´ רבינו הוה מתני שבחיה דר 6172 

ל "א, ל ולמה לא איתכנעת מיניה"א, ההוא תלמידך דהוה משתבח ביה חמיתיה בי בני ולא איתכנע מנאי 6173 

 6174 .(´ג ג"ר ל"מד) רבי חייא מסתכל הייתי באגדת תהלים

יוסי לא ´ י בר"כי ר, למדין אנו מכאן שגדלותו של האדם מתבטאת לעתים קרובות דוקא בכח הכנעתו 6175 

ח היתה "עד שנתברר לו שסיבת אי הכנעתו של ר, חייא אדם גדול הוא´ נתקררה דעתו על הערכת רבי שר 6176 

א אדם גדול ח שהו"ולולי זאת היתה כל הערכת רבי את ר, מטעם שבשעה זו עסוק היה באגדת תהלים 6177 

וכינוי שם אדם גדול חל דוקא על מי שיש , ואכן הכניעה וההודייה הן הגדלות האמיתית, מופרכת מעיקרה 6178 

 6179 .בו מדת הכניעה

או מטעות , אין גנאי נדבק בחכם כשהוא חוזר משגיאה שאירע לו, ל"ל וז"ם ז"אברהם בן הרמב´ וכתב ר 6180 

יתברך על חזרתו מטעותו כשנתברר לו  אדרבה הוא מקבל שכר מן האל, בדבר שהאמת נעלמת ממנו 6181 

ואל יחשוב אחד מחכמי ישראל , כשם שמקבל שכר על החזיקו באמת שההיקש מורה על אמיתתה, שטעה 6182 

אלא הגנאי הוא אצל חכמי האומות להחזיק , שידבק בו גנאי שהוא חוזר מסברא שנתברר לו שהיא בטלה 6183 

 6184 .בטעות ולחלוק על האמת

וכתב בעל , (א"י´ ויקרא ד) נה אל שפך הדשן ושרף אותו על עצים באשוהוציא את כל הפר אל מחוץ למח 6185 

שלא יתבייש אדם , ציותה התורה לשרוף קרבנו של כהן משיח בפרהסיא בחוץ על שפך הדשן, הטורים 6186 

 6187 .ל"שהרי כהן גדול חטא והתודה והביא קרבנו על חטאו עכ, להתוודות על חטאו

מצינו , שמסכן עצמו ומסכן את אחרים, להודות על האמתועד כמה גרוע ומסוכן הוא האיש שאינו יכול  6188 

יש לפרש טוב שברופאים דהיינו , ל"א ז"המהרש´ טוב שברופאים לגיהנם ופי, (ב"קידושין פ)א  בגמר 6189 

ולפעמים , וסומך ביותר על המחאתו מתוך גאותו, שמחזיק עצמו לטוב ולמומחה שברופאים שאין כמוהו 6190 

אבל יש לו לישא וליתן , החולה ברפאותו בדבר שמזיק לחולה זה הוא טועה בטבע זה החולה וממית את 6191 

ת ונזכה כולנו למעלה הרמה להודות על האמת "יתן השי, ל"עם שאר רופאים כיוון שהוא סכנת נפשות עכ 6192 

 6193 .(ג"פרי חיים עמוד מ)  .המתגלה לנו בכל עת

 6194 

 6195 מאמר תקצט

 6196 .(´ג ז"שמות כ) מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע

משום דאתי לאגמוריה , לא לימא אינש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב לו, (7ו"סוכה מ) ל"אמרו חז 6197 

ומה עוד אם הוא רואה , ל להזהר שלא ירגיל התינוק לדבר שקר"הרי כי גם בפעם אחת הזהירו חז, שיקרא 6198 

ועם כל , ים מה שהוא רואהואם התינוק שאין לו דעת להתלמד מאחר, זאת מאביו או מאחרים פעמים רבות 6199 

, כ הרבה פעמים"ומכש, שלא יעשה רושם בתינוק לדבר שקר אפילו מפעם אחת, ל"זה חששו חכמים ז 6200 

 6201 .ל טבע האדם שגם בתינוק עושה רושם כל דהו"ובלא ספק ידעו חז

ואמרו לו שבת של , יהושע את תלמידיו שבת של מי היתה´ שאל ר. ´ל בחגיגה ג"ז דבריהם ז"וניחא עפי 6202 

טף , אמרו לו כתיב הקהל את העם האנשים והנשים והטף, אמר להם מה חידוש היה, א בן עזריה היה"ר 6203 

, ל מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני"א, למה הם באים אלא כדי ליתן שכר למביאיהם 6204 

כ למה לתת שכר "א, הלא אינם מבינים להתלמד, מעולם לא הבנתי מה שייך בזה שכר למביאיהם 6205 

 6206 .כ"י על זה מרגלית טובה מה זה מרגלית כ"ולמה אמר ר, אדרבא הם מבלבלים דעת השומעים, יאיהםלמב



ואז , אבל בכל זה יעשה רושם הכנה על זמן הבא בעת שיבינו להתלמד, ז ניחא נהי דאינם מתלמדים"ועפי 6207 

כי יצא לנו , מאד ונמצא כי זה מרגלית יקרה מאד, ומצא מין את מינו וניעור, יתן להם תוקף עוז זה הרושם 6208 

באופן שצריך , מזה שיש לאבות להשקיף על בניהם גם בינקותם לעשות להם חינוך טוב על כל צעד וצעד 6209 

´ ויפה אמר ר, ואז יועיל לתינוק בימי בחרותו האימון בזה, אימון לתינוק על צד החכמה היותר נעלה 6210 

 6211 .יהושע מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני

מחק , ר כתב אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתים פטור"ת, (7ה"שבת ע) ל"פלאות בדחזז תראה נ"עפי 6212 

ר מנחם "א, מחק אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתים חייב, אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתים פטור 6213 

ל "י כתב הא קמ"אם כי רש, יוסי´ מנחם בר´ הדבר תמוה מה חידש ר, יוסי וזה חומר במוחק מבכותב´ בר 6214 

כ נראה "ע, ל כברייתא זו ולמה לן להודיע שהברייתא כיחיד"מ קשה הלא קי"מ, י"מנחם בר´ ק ר"אן תמ 6215 

 6216 .י ענין עמוק מאד"מנחם בר´ אבל רמז בזה ר, י לא כתב רק כדרכו לפרש"דרש

ומה חמור , והכתיבה היא עצם העבירה, מ לכתוב"לכאורה הלא מוחק הוא רק הכנה לעבירה מוחק ע 6217 

דאין ערך ממש , י למדנו מזו הברייתא דלפעמים ההכנה חמור מהעיקר"מ בר"ואמר ר ?העיקר או ההכנה 6218 

, והמחיקה חייב סקילה, ואינו חייב כלל לא קרבן ולא מלקות, כי אות הרי חצי שיעור הוא, כמאין ליש 6219 

 6220 .וההכנה היתה על מעשה שלמה, כי המעשה לא היתה רק חצי מעשה? למה

אבל כשההכנה היתה בהיקף יותר רחב כמו על , ור בודאי מההכנהפ שמעשה העבירה חמ"למדנו מזה שאע 6221 

לפי הערך הזה נעשית ההכנה יותר , נעשה חמור מה שעתיד לצאת מההכנה יותר מעשים, שתי אותיות 6222 

כי ידעו כי זה הכנה על הרבה , ל על תינוק למדו לשונם לדבר שקר"ולכן אמרו חז, חמורה והתבונן בזה 6223 

 6224 .י בדבריו הקצרים"מנחם בר´ נים מה שרמז רומעתה אנו מבי, פעמים שקר

עם כל זה חששו , וממילא המשכתו אחר זולתו מועטת, ומעתה אם תינוק שאין לו דעת להתלמד מאחרים 6225 

כ גדולים אשר יש להם דעת "א, ל על ההכנה הקלה הלזו שלא יצאו ממנה ריבוי פעולות בגדלותו"חז 6226 

כמה וכמה עושה עליהם ההכנה רושם , מרובה וממילא המשכתם אחר מעשי אחרים, להתלמד מאחרים 6227 

עון ההכנה יותר , וכל מה שבכח ההכנה לצאת ממנה פעולות רעות יותר, יותר על ריבוי פעולות רעות 6228 

 6229 .ל מהברייתא"גדולה כנ

כמה עוד יתרבה חומר עון , כ חמור מפטור לחיוב"נעשה ההכנה כ, והוא מבהיל אם הכנה על אות אחת 6230 

ש הרבה פעולות רעות עד כמה יגדל עון "ומכ, ד פעולה אחת ועוד פעולהכ עו"ההכנה באם תצא אח 6231 

ההכנה היא הניר ´ פי, ניר רשעים חטאת´ על הכ, (ז"כ´ ת א"שע) ל"וזה מה שכתב רבינו יונה ז, ההכנה 6232 

כ "ומכש, ומעתה נקל להבין כמה צריך האדם להזהר גם משב ואל תעשה, לצאת ממנה פעולות רעות רבות 6233 

אמנם צריך לחשוב ולשים מבטו שלא תעשנה אצלו , ם עתה אינו עושה מעשים רעיםמפועל ממש אם ג 6234 

 6235 .כ פעולות רעות"הכנה רעה לצאת ממנה אח

גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להם , (א"חגיגה י) ל"מעתה יצא לנו מזה דבר איום הנה אמרו חז 6236 

אבל אם לא יעמול לעקור , והרי אם גם לא יעשה האדם הפעולות הרעות הללו בפועל ממש, ומחמדתן 6237 

אם אינו זהיר , והרי הם הכנות רעות על פעולות רעות רבות, החמדות הללו הלא הטבע עושה את שלו 6238 

ודי לעורר , אבל גזל זמן גזל הוא ועושה הכנה על פעולות רעות, כ"ח בזמנו אם גם ישלם אח"בפריעת בע 6239 

שלא יעשה , למקום ובין אדם לחבירוכ מפעולות רעות בין אדם "ומכש, את האדם להיות זהיר מהכנות 6240 

 6241 .(א"ז רצ"אור רש)  .ל"אצלו הכנה על פעולות רעות ר

 6242 

 6243 מאמר תר

 6244 .(´ג ח"שמות כ) ושוחד לא תקח כי השוחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים

 6245 (ה"כתובות ק)א  ובגמר, כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, טעם פסול זה מפורש בתורה

ואין אדם , כיון דקביל ליה שוחדא מיניה איקרבא ליה דעתיה לגביה והוי כגופיה? וחדאמאי טעמא דש 6246 

זאת אומרת שפסול השוחד יסודו בכוח פסיכולוגי הטבוע בנפש , שהוא חד? מאי שוחד, רואה חובה לעצמו 6247 

מתקרבת דעתו אליו כל כך עד שהנותן , שכאשר הוא מקבל מחבירו איזו טובת הנאה שהיא, האדם 6248 

ואי אפשר לה לראות שום , עין שכלו של המקבל לוקה בעוורון, (י שם"רש) נעשים לב אחד והמקבל 6249 

 6250 .כח השיפוט שבו מתבלבל ודבריו יוצאים מסולפים, חובה לנותן

ל אנו למדים שזה פוגם גם בגדולי "אולם מדברי חז, לכאורה חושבים שהדברים אמורים באנשים רגילים 6251 

בין המצוות שנצטוו בהם בני , א נקי מזה נציין דוגמאות אחדותואין איש אשר יכול לומר שהו, עולם 6252 

ם מפרט כל הסגולות הדרושות למלך "הרמב, ישנה מצוה למנות להם מלך, ישראל בכניסתן לארץ 6253 

 6254 .בישראל והתנהגות העליונה שחייב בה

א נוגע פסול הוא להיות דיין בעיבור שנה מפני שהו, והנה נקבעה הלכה שאין מושיבין מלך בעיבור שנה 6255 

המלך מחלק , (7ח"סנהדרין י) משום אפסניה? ומהי הנגיעה שבשבילה הוא פסול, בדבר ונוגע פסול לדין 6256 



או מפני שנותן לחיילותיו , (י שם"רש) נוח שיהיה לו כל השנים מעוברות, ממון לחיילותיו כך וכך לשנה 6257 

דש צריך ליתן משלו לפיכך ואם יוסיפו חו, והוא נוטל המס בשנה ומפזר להם חודש בחודש, חודש בחודש 6258 

 6259 .(א"י´ ם קידוש החודש ד"רמב) דוחה את העיבור

מלך ישראל שהועמד על , מעתה צא ולמד עמוד והסתכל כוחות נפש האדם ומדותיו עד כמה הם מגיעים 6260 

, חכמים ונבונים מופלגים בחכמת התורה ובעלי דעה מרובה, ידי סנהדרין של שבעים ואחד אנשים 6261 

בעל , שהנהו ירא שמים באמת, כמת מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו כביכולבהסכמת הנביא או בהס 6262 

ספר תורה פתוח לפניו , ´מדות טובות וענוה יתרה ומרוחק מכל הנאות העולם המסירות לבו מתורת ה 6263 

ומן המחשבה שלבו הוא לב כל ישראל ואחריות כל העם , ואינו מסיח דעתו אף רגע מכל הכתוב בו, תמיד 6264 

 6265 .כולו עליו

משום שעל ידי זה ? ולמה יעוות את הדין, מפני שהוא חשוד לעוות הדין, יש כזה פסול לדין עיבור השניםא 6266 

מבלי שימצא אף מלך אחד , והלכה זאת הרי קבועה לדורות עולם, ירויח חודש אחד ממשכורת חיילותיו 6267 

חות נפש האדם אמור מעתה שכו, ולהוציא את עצמו מן הפסול הזה, שיוכל לעמוד לפני כח הנטיה הזאת 6268 

ואין כל עצה אחרת רק להתרחק מכל , ומדותיו כל כך חזקים וקשים עד שאין כל כח בעולם שיעמוד נגדם 6269 

יוצא לנו מדברי תורתנו , גילוי יותר עמוק ומפליא בטיב תכונת כוחות נפש האדם, נגיעה והשפעה שלהם 6270 

 6271 .ל"הקדושה ודברי חז

ומצות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם , דתמלבד זה ששבט הכהנים בכללו נתקדש בקדושה מיוח 6272 

שאינו מחוייב לעמוד לפני , יש לכהן גדול שהוא ראש לכל הכהנים חשיבות מיוחדת בזה, שנאמר וקדשתו 6273 

מעלות יתרות צריכות להמצא בכהן , (´ה´ ב הל"כלים פ´ הל) אלא המלך עומד לפני כהן גדול, המלך 6274 

וכל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש ושכינה , נה שורה עליוצריך הוא להיות בעל רוח הקודש והשכי, גדול 6275 

 6276 .וגם מסתלק מן הכהונה הגדולה, (י"ם כלי מקדש סוף פ"רמב7 ג"יומא ע) שורה עליו אין שואלין בו

האיש אשר גם המלך צריך , ושכינה מדברת מתוך גרונו, והנה גם הכהן הגדול זה האיש הקדוש מרחם אמו 6277 

גם הכהן הגדול הזה אין מושיבין אותו בעיבור השנה , תרות על מלכי יהודהויש בו מעלות י, לעמוד לפניו 6278 

אלא נגיעה עצמית פעוטה , לא נגיעת משכורת של חודש לחיילות של מלך? ומהי הנגיעה, מפני הנגיעה 6279 

כדי שלא יבוא תשרי בימי , כלומר שמא לא תהא דעתו נוטה לעבר השנה, (ח"סנהדרין י) משום צינה 6280 

 6281 .(י שם"א וראה רש"ד הי"קידוש פ´ ם הלכ"רמב) בכל יום הכפורים חמש טבילותהקור והוא טובל 

ובשעת הצורך היו מטילים גם מים חמים , הרי הקור לא גדול כל כך בארץ ישראל אף בחודש מרחשון 6282 

ובכל זאת יש חשש שגם הנגיעה הפעוטה הזאת , (שם´ תוס) לתוך המקוה כדי להפיג צינת מי המקוה 6283 

לבלי לעבר השנה אף במקום שיש צורך , הן הגדול ותטה את דעתו לעשות הפך האמתתעוור את עיני הכ 6284 

אי אפשר לו , וכי כל אדם אף החכם והצדיק ביותר, אמור מעתה שאין עצה ואין תבונה נגד הנגיעה, בזה 6285 

 6286 .להשתחרר מעוורון השכל וסילוף האמת אם נוגע בדבר

אשר הביאו אותם לידי הכרה ברורה , י התנאיםוהנה באו בגמרא שתי עובדות שאירעו אצל שנים מגדול 6287 

רבי , אלא מציאות חיה וקיימת ואלו הן העובדות, שחששות אלו אינם רק חששות מדומים ופחד שוא 6288 

יומא חד אייתי ליה , ישמעאל ברבי יוסי היה רגיל אריסיה דהוה מייתי ליה כל מעלי שבתא כנתא דפירי 6289 

לא , ליה דינא אית לי אמינא אגב אורחא אייתי ליה למראמר ? אמר ליה מאי שנא האידנא, בשבתא´ בה 6290 

בהדי דקאזיל ואתי אמר אי בעי , אותיב זוגא דרבנן וקדיינין ליה, קביל מיניה אמר לי פסלנא לך לדינא 6291 

מקבלי , ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי כך, אמר תיפח נפשם של מקבלי שוחד, טעין הכי 6292 

 6293 .(ה"ות קכתוב) שוחד על אחת כמה וכמה

, אמר ליה מדוך פלן? אמר ליה מהיכא את, רבי ישמעאל בן אלישע אייתי ליה ההוא גברא ראשית הגז 6294 

ל "א, ל דינא אית לי ואמינא אגב אורחא אייתי ליה למר"א? ומהתם להכא לא הוה כהן למיתבא ליה 6295 

יל ואיתי אמר אי בעי בהדי דקאז, לא קביל מיניה אותיב ליה זוגא דרבנן וקדייני ליה, פסלינא לך לדינא 6296 

ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי , אמר תיפח נפשם של מקבלי שוחד, טעין הכי ואי בעי טעין הכי 6297 

 6298 .כ שם"מקבל שוחד עאכו, נטלתי כך

זה האיש אשר בו נתנו התנאים הרוגי , ישמעאל בן אלישע´ הנה לפנינו שנים מגדולי התנאים ואחד מהם ר 6299 

תנאים אלה בחנו את הדבר על ידי , ´ום לשאול אם יצאה הגזירה מאת המלכות את עיניהם לעלות למר 6300 

, ומתוך בחינה באו לידי הכרה שאם לא היו בורחים מן הנגיעה היו נכשלים, עובדות שאירעו להם בעצמם 6301 

אפשר לו לאדם להגיע למדרגה רמה עד כדי לעלות ! והכריזו ומה אנן כך מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה 6302 

ואי אפשר לו להנצל מהטיית דין וסילוף משפט , מפי המלאכים מה שעשו מאחורי הפרגוד ולשמוע, לשמים 6303 

 6304 .במקום שהוא נוגע אף נגיעה קטנה

ומטילים פחד נורא על כל איש האוהב את , ל אלה הנוקבים ויורדים עד עמקי כוחות נפש האדם"מדברי חז 6305 

בעולם כל מפלט ואפשרות של אנו רואים עד כמה אין לשום אדם , האמת וירא מפני סילוף הצדק 6306 



אלא לכוח השיפוט של כל , וכי ענין זה אינו שייך רק לדיינים בלבד, השתחררות משליטת השפעת השוחד 6307 

 6308 .אדם ואדם באשר הוא

ומלבד זה שהיא מעוורת את עיני השכל של , הדעה המשוחדת פועלת באדם שלא מידיעתו ושלא מדעתו 6309 

, עוד מתקשטת היא בקישוטי האמת והצדק, הזיוף שבקרבהעד שאינן רואות את השקר ו, האיש המשוחד 6310 

מבלי שבעליה ידע וירגיש כלל ששרוי , ויוצרת חבילות חבילות של נימוקים וראיות המוכיחים את צדקה 6311 

ואינו יודע שנפל בפח , בטוח הוא בנפשו שהולך הנהו בדרך האמת, הוא בטעות שהטעתו דעתו המשוחדת 6312 

 6313 .(ב"אור הצפון ח)  אשר הדעה המשוחדת פרשה לרגליו

 6314 

 6315 מאמר תרא

 6316 .(´ג ח"שמות כ) ושוחד לא תקח כי השוחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים

אבל כאשר השופט יחטא , יבוא השופט וישפטם יענישם ויתקנם, כאשר אנשים בעיר חוטאים בגזל ובחמס 6317 

אבל , יר וירפאוםיבואו רופאי הע, כאשר אנשים חולים ונופלים למשכב? וישחית מעשיו מי ישפוט אותו 6318 

אם פורצת שריפה בעיר יבואו הכבאים ויכבו את ? כאשר הרופאים בעצמם חולים מי ירפא ומי יחלים 6319 

כאשר האדם עשה עבירה ? אבל אם תפרוץ השריפה בבית הכבאים והמכשירים יעלו באש מי יכבה, האש 6320 

 6321 ?יך ישוב בתשובהאבל אם גם השכל נפגע א, יבוא שכלו וייסרהו עד שירפאו, ועוד לא פגע בשכלו

האדם צריך , (´ה ד"נ כ"אבדר) סוף שהיא גוררת עבירות הרבה, העובר עבירה ואינו דואג מאותה עבירה 6322 

אלא עוד יותר יפחד ממה , לפחד לא רק מן העבירה עצמה שהוא עושה ומן העונש שיבוא לו על כך 6323 

אם , מתו ופוגמתהמעוותת את נש, מטשטשת את דעתו ומשבשת את שכלו, שהעבירה מטמטמת את לבו 6324 

שכן כל גופו וכל בנינו הרוחני נופל בשבי תחת , שכלו משתבש הריהו פתוח ומוכן לכל העבירות שבעולם 6325 

 6326 .שלטון היצר

ה ישר ואילו "עליו לשנן לעצמו תמיד כי הוא נברא מאת הקב, ידיעה זו חייבת להפחיד ולהרתיע את האדם 6327 

הוא גורם שכל מחשבתו תתעקם עד שלא יוכל , בשי העבירה הוא גורם לשכלו שישת"ע, העבירה מעקמתו 6328 

י העבירה הוא הופך את השכל ממכשיר שצריך לכוונו לדרך "ע, לחשוב בצורה ישרה אל נקודת האמת 6329 

, כי השכל המשובש יתייצב לו תמיד כסניגור למעשיו, לגורם המסיתו ומדרבנו לדבר עבירה, הישר והטוב 6330 

 6331 .תמיד ימצא לו צידוק למה הוא עובר עבירות

פ שחטאתי אמונת לבי באלהותך לא "ל אע"ע ז"ופירש הראב, הן אמת חפצת בטוחות, ה אמר"דוד המלך ע 6332 

 6333 ´ואיתא בגמ, ל והריני מודה על האמת כי חטאתי"י ז"וברש, וזהו אשר תחפוץ ותרצה מן האדם, השתבשה

משבשת את  העבירה החוזרת, אמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו, (.ב"סוטה כ) 6334 

וגורמת לו לאדם להתרגל עמה עד שאין לו שום נקיפת לב ואינו מתנחם על הרעה כי כבר הותרה , הדעת 6335 

 6336 .לו

העבירה השחיתה את דעתו ואת שכלו , אינו מסוגל להכיר בחומר העוון ואינו מחשיב את החטאת לחטא 6337 

הוא מתאחד ומתמזג עם  במרוצת הזמן, ואינו מסוגל להתרגש ולהגיב על מעשיו, טימטמה את רגשותיו 6338 

אם באו , אך הבל בני אדם כזב בני איש המה מהבל יחד, (ב"תהלים ס) ש"העבירה ונעשים כאחד וכמ 6339 

 6340 .האדם העושה הרע והרע נעשים חטיבה אחת, (י"רש) לעלות במאזנים הם והבליהם שווין

יש אדם שפשעיו , (א"ב י"ר כ"ב) ל אשרי אדם שהוא גבוה מפשעיו ולא פשעיו גבוהים ממנו"אמרו חז 6341 

עד שאינו מרגיש , כבר נשתרשו בו כל כך עד שהחריבו את נפשו ושכלו והשתלטו על כל מהותו הפנימית 6342 

השכל כה נהרס ונשחת עד , עבירותיו גברו וגבהו מעל ראשו, בכלל כל סתירה בין מעשיו לבין המצפון 6343 

, ששכלו לא נכנע תחת יצרו, ואשרי אדם שהוא גבוה מפשעי, שאינו מגיב על כל פשע ועוד מסייע לו בכך 6344 

, ואף שהוא מחזיק עוד בעבירתו, שהוא מרגיש ויודע שהוא חוטא, שהעבירה עדיין אינה שולטת עליו 6345 

 6346 .כל עוד יש לו רגשי חרטה הרי סיכוייו שפעם יחזור בתשובה, אולם כל עוד לבו נוקפו על העבירה

י אם דן דין "ופירש, (.´שבועות ל) חקל מדבר שקר תר"ר מנין לדיין שלא יעשה סניגורין לדבריו ת"ת 6347 

אלא לכל צדדין , לא יחזיק דבריו להביא ראיות להעמידם שהוא בוש לחזור, ולבו נוקפו לומר שהוא טועה 6348 

שמא יוציאו עליו שמועה שאין חכמתו מרובה , בגלל הבושה מה יאמרו הבריות, יחזור להוציא דין לאמיתו 6349 

ומחמת , י עלול שלא לחזור מדבריו אף שיודע שטעה בדינוהר, ואין שכלו חזק להבין את דיני התורה 6350 

 6351 .הבושה הריהו מתאמץ להצדיק את טעותו

עד , ז הוא משבש עוד יותר את שכלו"ועי, מרבה להביא ראיות לדינו המעוקם ולפסקיו המשובשים 6352 

פ "אע, אלא יחשוב שזהו האמת לאמיתה, שבמשך הזמן לא יידע כי הוא מחזיק בשקר ובאחיזת עינים 6353 

אבל מפני חשש לכבודו הלך וחיזר אחרי ראיות כוזבות כדי לחזק את , מלכתחילה ידע כי דן דין טעותש 6354 

 6355 .ולבסוף נעשה הוא אחד עם דעתו הטועה וסבור שכן היא האמת, סברותיו המדומות



אינו , ויסלף דברי צדיקים, אינו יוצא ידי עולמו עד שיורהו צדק בהוראתו, כי השוחד יעוור עיני חכמים 6356 

יודע בעצמו , בפעם ראשונה כשהוא לוקח שוחד, (ספרי שופטים) צא ידי עולמו עד שלא ידע מה מדבריםיו 6357 

אולם שכלו עדיין , אך מפני שהוא אוהב כסף אינו יכול לשלוט על עצמו ולפרוש ממנו, כי שקר הוא דינו 6358 

אמת בעד נזיד רואה את עצמו שפל שמכר את ה, עוד לבו נוקפו ומייסרו מפני חטא השוחד, פועל אצלו 6359 

אין לו כבר תובעים שייסרוהו ויעוררו בו התנגדות , אולם במשך הזמן הוא מאבד את רגישותו, עדשים 6360 

 6361 .(ם שם"עיין המלבי) ולבסוף נדמה לו כי הוראתו טהורה ומאמין בצידקתו, לחטא

 6362 עד, שקוע כל כך בשוחד והחטא פעל עליו רושם כה עמוק, ויסלף דברי צדיקים שלא ידע מה מדבר

לא יחוש שהכזב מדבר , והוא אומר דברים משובשים ולא ירגיש מה מדבר, שדעתו נשחתה ושכלו שובש 6363 

, הוא עיוור ואינו רואה את דבריו הנובעים מן השוחד, שכן איבד את כח ההרגשה וההבחנה, מתוך גרונו 6364 

אינו יודע מה וזהו שאמרו ? אם כן מי ישפוט משפט צדק, שכלו נסתלק ממנו לגמרי שבוי הוא בידי הטבע 6365 

 6366 .עד כמה נתדרדר וירד מדרך הישר, אינו יודע עד כמה נתקלקל, אינו יודע עומק כוחות נפשו, שמדבר

אם יבואו חכמים ונבונים , אינו יוצא מידי עולמו עד שלא ידע מה מדברים, ל נאמר"א ז"ובהגהות הגר 6367 

כבר אבד את משקל , מדבריםאז לא יבין מה ש, ויבררו לו שהוא משוחד ושכלו נשתבש, הרחוקים משוחד 6368 

שקע כל כך בשוחד עד שנתקלקלו לו כלי , עד שזרה לו כל השפה של האמת, השכל היושר והאמת 6369 

עד , משנתרחק מהאמת ונתקרב לשקר נעשה כולו שקר, שלא יוכל להבין את עצמו ואת אחרים, ההאזנה 6370 

 6371 .(אור חדש)  .שאינו יודע מה מדבר ומה מדברים אליו

 6372 

 6373 מאמר תרב

 6374 .(´ג ט"שמות כ) תלחץ כי גרים הייתם בארץ מצריםוגר לא 

כמו שנאמר ואהבת , כשם שהוא מרגיש כשהם נוגעים בו, חובת האדם להרגיש בשמחת חבירו ובצערו 6375 

שירגיש בקרב נפשו , ודבר זה אי אפשר עד שיביא את עצמו לידי הרגש חבירו, לרעך כמוך כמוך ממש 6376 

כי , והנה בלחץ הגר אי אפשר לאדם להכיר כהוגן טעמו ,השמחה והצער באותה מידה שחבירו מרגיש בהם 6377 

מפני שגם לנו , על כן מעירה התורה כי בנדון זה יש לנו הכרה שלמה בלחצו, אם בהיותו בעצמו גר כמותו 6378 

 6379 .ורק על ידי ההזכרה הזאת נוכל להגיע עד סוף האזהרה של לחץ הגר, היה לחץ כזה

יחס , כי אם זהו עצם החיוב, חץ עצמו בכדי להטיב לגרלזכור ל, הכלל הזה אינו משמש בתור עצה בלבד 6380 

ורק , צריך שיהיו שניהם במצב אחד ממש, לזולתו אינו גמור בלתי אם הרגישו את עצמו וזולתו במצב אחד 6381 

סנהדרין ) קלני מראשי קלני מזרועי, לפיכך כשאדם מצטער שכינה מה אומרת, אז יקרא שיש יחס ביניהם 6382 

כלומר שיהיה שם למעלה , י קלני"האדם להשתתף כביכול בהרגש שלו עמקור הטוב מתאחד עם , (ו"ע 6383 

 6384 .כי רק על ידי זה באה ההשתתפות, אותו רגש שהאדם שקוע בו

ועל כן , שמחה מאיש זה וצער מאיש אחר, והנה אין לך שעה בעולם שלא יהא בה שמחה וצער בבת אחת 6385 

שמח לא , במעשיו´ ל ישמח ה"חז לפיכך אמרו, אין במקור הטוב שמחה שלמה ותמיד מתערב בה צער 6386 

רק לעתיד לבוא תהיה כל הבריאה שלמה ושמחתה שלמה בלי שום תערובת , (´ר כ"ויק) נאמר אלא ישמח 6387 

מפני שבשעת שמחה , אולם עכשיו לא לבד שאין השמחה שלמה, במעשיו´ ואז ישמח ה, קלקול וצער 6388 

דתנא , ד אדם זה עצמו בעל השמחהאלא גם בלא זה אין השמחה גמורה מצ, מאיש זה יש צער מאיש אחר 6389 

 6390 !מתי יתמלא כל העולם כולו כאברהם אבינו, ה מוחא כף על כף ואומר"דבי אליהו הקב

ואף , ה חדי בפלפולא דאורייתא"כדאיתא קב, לפי זה אף כי יגיע אדם לידי מעלה רמה שבוראו ישמח בה 6391 

כ באותה שעה עצמה אין "עפא, אם יגיע בגדולתו למעלת שלמה מלך ישראל המאושר בחכמה ובכל טוב 6392 

כאדם שאין לו תנחומין והוא בוכה , ל מוחא כף על כף"עד שאמרו חז, קץ לצער שמצטערים עליו למעלה 6393 

מדוע לא הגיע למדרגה ? מדוע לא זכה אדם זה להיות כאברהם, ומכה בכפות ידיו להכריז על צערו הנורא 6394 

 6395 .היותר רמה

ולכן אף אם יראה אדם את חבירו בתכלית האושר , ווללמוד ממדותי´ והנה נתחייבנו ללכת בדרכי ה 6396 

ואפילו אם יראנו שהוא דומה לשלמה מלך ישראל בכל גדולותיו בחכמה ובמלכות בעושר , שבזמננו 6397 

מכל מקום באותה שעה , והן ודאי צריך הוא להכניס בלבו שמחה רבה ונפלאה על אושר חבירו, ובכבוד 6398 

בין בגוף בין בנפש בין בחכמה , י יהא זה כאברהם אבינועצמה הוא צריך להצטער ולמחוא כף על כף מת 6399 

 6400 .בין בהצלחה

שאם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו אין אתה יוצא ידי , ואכן נזכרה הלכה זו במשנה למעשה 6401 

אין יוצאין ידי חובה לגבי פועלים במזונותיהם בלתי אם יגיעם לאושרו של אברהם  (.ג"מ פ"ב) חובתך 6402 

 6403 .אף אם ירוממם עד כמעלת שלמה המלך אין זה מספיק, בידו לעשות כןואם לא עלתה , אבינו

אם , על פי הכללים המבוארים בזה, ל תורת השמחה ובקשתה בסעודת חתן וכלה"לפיכך הורו לנו חכמים ז 6404 

, נראה אליו´ והוא חכם מכל אדם וה, יסב איש בסעודת שלמה מלך ישראל היושב על כסא מלכותו 6405 



ל שעוד יצטער האיש "הורו לנו חז, תונתו ושמחת לבו אין כל דמות בכל העולםולשמחתו ולאושרו ביום ח 6406 

מפני , ויפיל תפילה לפני קונו שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, הסועד מסעודה זו 6407 

 6408 .שהוא צריך להרגיש שאין השמחה שלמה כלל

כי ? ל אדם הראשון קודם החטאוצריך הוא למחוא כף אל כף מדוע לא הגיע שלמה המלך למדרגתו ש 6409 

כי אז תשוב כל , השמחה שתהיה לעתיד לבוא היא השמחה השלמה שהיתה לבחיר הנבראים קודם חטאו 6410 

, כי זוהי שלמות האדם כפי הכוונה האמיתית, במעשיו´ ורק על מצב זה נאמר ישמח ה, הבריאה לתיקונה 6411 

 6412 .ורק המצב הזה ראוי לשמחה גמורה

לא , ל הללו"כי הנה לפי דברי חז, יכים להתבונן עד היכן הדברים מגיעיםצר, שמח לא נאמר אלא ישמח 6413 

ובזה נכלל , וגם לא תהיה עד לעתיד לבוא, ה מראשית הבריאה ועד עתה"היתה שמחה כביכול לפני הקב 6414 

וחזרה עטרת האנושות , אמנם אז נשתלמו ישראל שלמות גמורה ופסקה זוהמתם, גם זמן מתן תורה 6415 

וכולם שמעו מפי הגבורה דברי אלקים , ה נתגלה לפניהם"אשון לפני החטא והקבליושנה כמעלת אדם הר 6416 

 6417 .כ גם על אותה שעה קאי האי כללא שמח לא נאמר"אעפ, חיים

ואביהם שבשמים כביכול נענע להם , אכן במתן תורה היתה שמחת ישראל גמורה ושלמה בלי שום פגם 6418 

מפני שהיתה עדיין , אמיתית לעצם טהרתהאבל במסתרים לא הגיעה עוד השמחה ה, בראשו ושמח עמהם 6419 

מציאות האפשרות לסור מן הטוב גם זה לא טוב והשמחה , כ"האפשרות לסור מן הדרך וכמו שהיה אח 6420 

´ אז ישמח ה, ורק לעתיד לבוא כשתגיע האנושות לרום תכליתה בלי אפשרות לסור הצדה, נפגמת בכך 6421 

 6422 .במעשיו

שהרי זה אינו , איננו שיהא מלא שמחה מאושר חבירו, ולפי זה נבין כי חובת האדם לשמוח בשמחת חביר 6423 

וכל זמן שלא הגיע למעלת , כי לפי השקפה נכונה אין חבירו מאושר כלל בחלקו, מתאים כלל אל האמת 6424 

? ואיככה ישמח זה על מצבו דהאידנא, אברהם אבינו בגוף ונפש עודנו חסר ועני והרבה יש להצטער עליו 6425 

, מאחר שהוא עתה סוף כל סוף במצב זה, נשיאת עול עם חבירו אלא שחובת השמחה היא רק בתורת 6426 

ועל , ואל יעלה על דעתו מה שחסר לו, צריכים אנו לכל הפחות להטיב את לבו ולשמחו בכדי שישכח רישו 6427 

 6428 .(אור הצפון)  .כן צריך שתהא בלבנו דאגה וצער עליו ובפנינו השמחה

 6429 

 6430 מאמר תרג

 6431 .(א"ג כ"שמות כ) ישא לפשעכם השמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו כי לא

ועוד שהוא , אינו מלומד לכך שהוא מן הכת שאינם חוטאים, י כאן נתבשרו שעתידים לחטוא"כתב רש 6432 

וכמו , ה"והנה שליחות מלאך היא מדרגה יותר קטנה מעל ידי הקב, שליח ואינו עושה אלא שליחותו 6433 

ה להשמר ביותר כי לא ישא "היר הקבובמדרגה זו הז, שביקש משה אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה 6434 

לשעבר , כתב בזה (ב"ר ל"שמו) ובמדרש? ה בעצמו הותר החטא"וצריך להבין וכי במדרגת הקב, לחטאים 6435 

לא , אבל עכשיו אל תמר בו בי לא ישא לפשעכם, והייתי מקבל מכם´ הוא אומר ממרים הייתם עם ה 6436 

 6437 .א לפשעכםאבל הוא לא יש, כמותי שכתוב בי נושא עון ועובר על פשע

שם היא , נ דדוקא בדרגה זו שעל ידי שליח שהוא מכת שאינם חוטאים"ומתבאר לנו מדברי המדרש דאה 6438 

דבהנהגה זו צריך , ומשום זה הזהירנו הכתוב שנשמע בקולו ולא נמר בו, אותה הנהגה שלא ישא לפשעכם 6439 

בעצמו מצוי יותר ה "ולהפך בדרגה היותר גדולה של הקב, להזהר מחטא יותר משום לא ישא לפשעכם 6440 

 6441 .ענין נשיאות עון

כשאדם שומר ומקיים את , של אי נשיאות עון, ולמדנו מזה חומר קיום הטבע שהוא בחינת על ידי שליח 6442 

, דבאופן אחר אי אפשר לשמור טבע אם לא שיהיה מכת זו, שזה מורה שהוא מכת שאינן חוטאים, הטבע 6443 

האבות ששמרו את הטבע זכו , ה בעצמו"גת הקבאז הוא זוכה ונכנס למדרגת למעלה מן הטבע שהיא הנה 6444 

 6445 .אחר כך לדרגה יותר עילאית למעלה מן הטבע

, משום דיש חיוב ומצוה לשמור דרך ארץ, וזהו שהאריכה התורה במעשי אבות איך ששמרו דרך ארץ 6446 

, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, (´ס´ ר פ"ב) ל"ש חז"והיא מצוה כשאר מצות התורה כמ 6447 

והשרץ מגופי תורה ואין לומדים אלא מריבוי , דפים הוא אומרה ושונה´ ו של אליעזר שנים וגפרשת 6448 

דכמו שקראו לפרשת אליעזר שיחתן של עבדי , ל קראו לבראשית שיחתן של אבות"והנה חז, המקרא 6449 

 6450 ?ולכאורה וכי יש חילוק בין בראשית לכל התורה, כך נקרא כל ספר בראשית שיחתן של אבות, אבות

דדין , וכל ענינו הוא אך סיפור מעשי ושיחות האבות, הענין הוא משום שיש בו רק מצות אחדותאלא  6451 

כמעט שלא היו ´ כי ציווי ה, אבל בראשית הוא רק שיחתן של האבות עצמן, ´טומאת שרץ הוא ציווי ה 6452 

ית אבל ודאי שחומש בראש, ´וכל מהלך הפרשיות הוא איך שהאבות חיו ונהגו עצמם בלי צוויי ה, שם 6453 

 6454 .תורה הוא ואין חילוק בינו לתורה כולה



דבאמת יש חיוב , השוה הכתוב לתורה עצמה, ולמדנו מזה ששיחתן של אבות שהוא ענין קיום דרך ארץ 6455 

, וסדר עבודת האדם הוא שמתחילה צריך לקיים כל מצות הדרך ארץ, ומצוה על האדם לשמור דרך ארץ 6456 

, שהיא בחינה נסיית למעלה מן הטבע, בחינה יותר גדולהזוכה הוא להכנס ל, וכשקיים מצוה זו בכל פרטיה 6457 

שזוהי בחינת כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד , (´ו´ דברים ל) ן"ש הרמב"והיא נקראת עזר אלקי כמ 6458 

 6459 .י שליח"מה שאי אפשר בשום אופן להשיג במדרגת טבע שהיא בחינה ע, גדולם

לשבים כאשר אין יד ´ בתורה כי יעזור ה והתבאר, ´א´ וזהו מה שכתוב בשערי תשובה לרבינו יונה א 6460 

רק על ידי למעלה מן , המכוון בדבריו שישנם דברים שעל ידי הטבע אי אפשר להשיגם, טבעם משגת 6461 

 6462 .(´א ז"דעת חכמה ומוסר ח)  .הטבע שהוא עזר אלקי

 6463 

 6464 מאמר תרד

 6465 .(ה"ג כ"שמות כ) אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך´ ועבדתם את ה

וסיים בלשון יחיד וברך את , אלקיכם´ תחיל הכתוב בלשון רבים ועבדתם את היש להתבונן מה טעם ה 6466 

עבודה זו עבודת , (א"אבות פ) ח"דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמ´ והנה על ג, לחמך 6467 

, ולכן נתבונן נא בענין התפלה, ק הרי תפלה במקום קרבן"ה חרב ביהמ"אבל כהיום שבעו, הקרבנות 6468 

´ תענית ב) !איזוהי עבודה שבלב הוי אומר זו תפלה, אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם´ את הל לאהבה "אחז 6469 

 6470 (ב"ע

, עולה, אשם, שהיה מקריב אדם על המזבח חטאת, ק קיים היתה עבודה בקרבנות"פירוש כשהיה ביהמ 6471 

נמצא הכל ? ואם לבו בל עמו היכן הוא הקרבן, אבל היום העבודה היא להקריב את הלב, ושלמים, תודה 6472 

, ויש אדם שהוא נותן לב הרבה, יש לך אדם שהוא מתפלל בלב מעט, תלוי בכוונת הלב בתפלה לאל חי 6473 

ן פירושו התקרבות שאדם מתקרב "כי מה זה קרבן כתב הרמב, וכל אחד מקבל לפי מדת קרבתו לאלקיו 6474 

 6475 .ת"להשי

ה בודק "ל הקבאב, ´רבים הם המתפללים והעובדים עבודת ה, אלקיכם´ וזהו שאמר הכתוב ועבדתם את ה 6476 

והשתפכות נפשו , עד היכן הגיע האדם במדת אמונתו בהדברים אשר הוא מוציא מפיו, כל תפלה ותפלה 6477 

ברכה זו לשון ריבוי כדאמרינן ! ולפי זה הוא מברך את לחמך ואת מימיך של כל יחיד ויחיד, בעצם התפלה 6478 

כ "מדד ואח, ח ברכה בכרי הזהההולך למוד את גרנו אומר יהי רצון מלפניך שתשל, (´ב א"מ מ"ב) ´בגמ 6479 

 6480 .לפי שאין הברכה מצויה בדבר השקול, בירך הרי זה תפלת שוא

, ריש תענית ומנא לן דבתפלה´ והנה בגמ, ועל הכל מועיל תפלה בין על ענינים הגשמיים ובין על הרוחניים 6481 

וכתיב , להאיזוהי עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפ, אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם´ דתניא לאהבה את ה 6482 

יורה ומלקוש היא נבואה , ל"א ז"וראה בסידור הגר, כ"בתריה ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ע 6483 

ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתיה והן , היא חכמה בינה דעת, ואספת דגנך ותירושך ויצהרך, ק"ורוה 6484 

 6485 .הלכות ואגדות

הרי שרבו מוסר , אם אדוניו יתן לו אשה, פ כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד"ל אומר עה"החפץ חיים ז 6486 

הרי , והנה ישראל בן חורין הבא על שפחה כנענית לוקה וכאן הותרה לו, לו שפחה כנענית והוא מותר בה 6487 

מ לדבר זה של שפחה "מ, שאף שנמכר לעבד לא בטל ממנו שום דין של בר ישראל לכל התורה כולה 6488 

והאדון יש לו , משום שהוא משועבד לבעליו? אומאי טעמ, כנענית ירד מקדושת ישראל ומותר בשפחה 6489 

 6490 .ז שימסור לו שפחה כנענית"רשות להרבות לו עבדים ושפחות עי

שאינו יכול כמעט להתנגד לתאותו כי , מעתה אם האדם נעשה משועבד לתאוה כגון תאות נשים וכדומה 6491 

מ הערה "אבל מ, ואם אמנם לא הותר לו שום איסור, כמה ירידות יורד זה מקדושתו, הרגל נעשה טבע 6492 

ויש מחלה שכמעט כל אנשי העולם ! ואיזה אדון תאוה נבזית, גדולה היא להתבונן בזה דיש לו אדון אחר 6493 

 6494 .ומזה נובעים כל המדות והתאוות הרעות! חולים במחלה זו והיא אהבת עצמו

ל ומי שהוא רוצה להיות פקח ישתד, ואחרים לתקן נפשם, אכן יש כמה אנשים שמשתדלים לתקן גופם 6495 

כלל גדול , וכמו שאמר הלל הזקן לזה שבא להתגייר, ובזה יתקן הכל כי בזה תלוי הכל, לאהוב זולתו 6496 

 6497 .ש בתורה ואהבת לרעך כמוך"והיינו מ, (´א א"שבת ל) בתורה מאי דסני עלך לחברך לא תעביד

 6498 

 6499 ץ"יעב וכבר כתב החסיד, ובכלל ואהבת לרעך כמוך ודאי נכלל אם אפשר לך להשפיע על חברך ברוחניות

אם , דהכי קאמר אם אין אני לי, בהא דהלל אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני, (א"אבות פ) 6500 

אם אדאג , ואם אני לעצמי מה אני, מי לי מי ידאג עבורי, ט"אני לא אדאג לזכות את עצמי במצות ובמעש 6501 

לכן צריך כל אחד ואחד , דמה אני יכול לקוות מהפעולות שלי לב, רק לעצמי ולא אזכה גם לאחרים 6502 

ובזה יקיים ללכת בכל דרכיו מה הוא , ש ברוחניות"להתחזק ולחזק חבריו במה שהוא יכול הן בגשמיות וכ 6503 

 6504 .רחום אף אתה היה רחום



הטהרה היא תקון הלב , ל"ז וז"וכמו שביאר המסילת ישרים בריש פרק ט, ואחרי זה בא ענין הטהרה 6505 

אלא יהיו כל מעשיו על צד החכמה והיראה ולא , קום ליצר במעשיווענינה שלא יניח האדם מ, והמחשבות 6506 

אחרי התנהגו בפרישות שלא יקח ´ שאפי, במעשים הגופניים והחומריים´ וזה אפי, על צד החטא והתאוה 6507 

שגם באותו המעט אשר הוא לוקח לא יכוין , עדיין יצטרך לטהר לבו ומחשבתו, מן העולם אלא ההכרחי 6508 

 6509 .אלא תהיה כוונתו אל הטוב היוצא מן המעשה ההוא על צד החכמה והעבודה, אל ההנאה והתאוה כלל

דלכאורה יש לשאול לשם מה ציותה תורה , וכל טהרת הלב תלויה בשבירת הטבע ומזה נעשה המקדש 6510 

לנשברי לב ´ הלא קרוב ה, י מקדש מכסף וזהב"למה דוקא ושכנתי בתוכם ע, לעשות המשכן מכסף וזהב 6511 

שהשכינה שורה דוקא בהיפוך ממה שמורגל אצל , נאמר זבחי אלקים רוח נשברהו, ואת דכאי רוח יושיע 6512 

ה אינו כן אלא לב נשבר ונדכא אלקים "ומדת הקב, שאם יש איזה סדק קטן בכלי זורקו לאשפה, בשר ודם 6513 

 6514 .לא תבזה

, ש ועשו לי מקדש לי לשמי"כמ, ה לזכות את ישראל שיעשו מקדש לשמו"אבל הענין הוא כי רצה הקב 6515 

, כי טבע האדם שהוא אוהב כסף וזהב, מתפרש ענין זה של לי לשמי הוי אומר בשבירת הטבע ואיך 6516 

ויש כאן שבירת הטבע , וכשהוא צריך להוציא מכיסו ומרשותו דבר חשוב כסף או זהב לא בנקל יעשה זאת 6517 

ע י שבירת הטב"ע! ת ובכך ושכנתי בתוכם"וזה חביב מאד בעיני השי, שבכל זאת עושה כן לכבוד שמים 6518 

 6519 !השכינה שורה בישראל

כזאת היתה קביעות , ת"ואכן כל אחד ואחד מישראל לפי מדת אהבתו שנתן מכספו וזהבו עבור כבוד השי 6520 

שבצלאל ידע , לחשוב מחשבות בזהב ובכסף ובנחשת´ ל על הפ"ח ז"הגר´ וכן פי, נדבתו בתוך המשכן 6521 

ודשת מחברתה היתה קבועה וכל מחשבה מק, להבחין בזהב ובכסף באיזה מחשבה נתן המנדב נדבתו 6522 

 6523 .למעלה בקודש מחברתה

ל דקודם חטא העגל "וכך אחז, וכעת נראה עד כמה החטא חוצץ, ביארנו מה גדול כח של מחשבה קדושה 6524 

כאש אוכלת בראש ההר לעיני כל ´ על הר סיני ומראה כבוד ה´ וישכן כבוד ה, משפטים´ כתוב בסוף פ 6525 

, ולא יראים ולא מזדעזעים, כאש אוכלת בראש ההר´ ד השהיו מסתכלים ורואים את מראה כבו, ישראל 6526 

אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו , י שם"בחוקותי והתהלכתי בתוככם ופירש´ ש בפ"כמ 6527 

 6528 .ש"מזדעזעים עי

, אבל לאחר חטא העגל כתיב וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו 6529 

´ שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה מהו אומר ומראה כבוד ה, דולה כחה של עבירהי בא וראה כמה ג"פירש 6530 

ומשעשו את העגל אף מקרני הודו של משה היו מרתיעים , כאש אוכלת ולא יראים ולא מזדעזעים 6531 

משני הכתרים שקשרום , שלפני חטא העגל הם עצמם היו מאירים בקרני הוד, מבהיל הרעיון, ומזדעזעים 6532 

עד כדי כך כח המחשיך , ואחר חטא העגל גם בפני משה לא יכלו לראות, מישראל א"מלאכי השרת לכאו 6533 

 6534 .של החטא

עוד יותר על הפסוק ולא קם נביא ? ואם לחשך אדם לומר איך ראה בלעם הרשע בנבואה ויודע דעת עליון 6535 

איך כל פשעיו ! אתמהה, ל בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ומנו בלעם"אחז, עוד בישראל כמשה 6536 

, ל מוואלאזין דבר נמרץ"ח ז"אכן כבר אמר בזה הגר, ותועבותיו לא החשיכו עיני שכלו לראות נכוחה 6537 

לכן בכדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם , משל לנשר ועטלף הנשר רואה ביום והעטלף רואה בלילה 6538 

 6539 .נתנו לו לבלעם עיני עטלף, שלא היה להם נביא

י התורה "ואיך באים לשבירת הטבע רק ע, של שבירת הטבענחזור לענינינו דהשכינה שורה בקדושה  6540 

בלא תורה אי אפשר , ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי לו יצה"אמר הקב, (´ז א"ב ט"ב) ל"ש חז"כמ 6541 

הרחמן הוא , (´ברכות ה) ב לעולם שכולו טוב ואין טוב אלא תורה"ש לעוה"וכ, להגיע לשום דבר רוחני 6542 

 6543 .(אליהו לב)  .יזכנו ויתן חלקנו בתורתו

 6544 

 6545 מאמר תרה

 6546 .(ז"ג כ"שמות כ) את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בה

, כי ישנם כתות כתות וכל אחד ממונה לתפקיד מיוחד, ראשית חכמה מובא כמה פעמים בענין גיהנום´ בס 6547 

, אןאבל כשמתבוננים מעט רואים באמת כעין זה גם בעולמנו כ, והנה אלה הם ענינים אשר מעולם הבא 6548 

כי מתהוה איזה קלקול בטבעיו של האדם וזה , תמיד חשבנו על ענין כלל המחלות אם הן באות מצד האדם 6549 

 6550 .אבל יותר מסתבר כי המחלה באה אל האדם שלוחה בתפקידה, גורם למחלתו

גם יש להן זמנים קבועים , הרי יש להן טבעים וחוקים במהלכן, הלא רואים באמת דברים נפלאים במחלות 6551 

וישנם כאלה אשר לפני תום , ולמתי יתחילו להחלש ולסור מן האדם, מראש לכמה ימים תעשנה אשר תדע 6552 

ולכל , וגם כאלה אשר לא תוכל להרפא מהן כלל, זמנן המיועד להן לא תועילנה להן שום רפואות להסירן 6553 



, רותיהכל אחת ואחת טבעיה וחוקותיה שונות הן מחב, מחלה ומחלה כבר מצאנו ונתנו להן שמות מיוחדים 6554 

 6555 .ומזה הוא שידעו לקרוא אותן בשמות שונים

כתות , אלא כולנה הן מאלה אשר נאמנים בשליחותם, רואים אנו מכל זה כי מחלות אינן מקרים בעלמא 6556 

וטעות גדולה היא , עושים באימה רצון שולחם, כתות של שלוחים גדודים גדודים בתפקידים מיוחדים 6557 

המחלות לא תזוזנה בשום אופן , לא כיוון לנכון ריפוי המחלה כי הרופא, כשרואים המשכת המחלה לאמור 6558 

 6559 .כי הלא על זה נאמנות הן בשליחותן, טרם ישלמו מעשיהן

וכן והפקדתי עליכם בהלה את , זהו דיוק לשון התורה כמו אני שולח את כל מגפותי אל לבך שלוחים הן 6560 

את אימתי הוא פחד בנשמה והנה  ,ובאבן עזרא כתב, מופקדות ומצוות הן לתכליתן, השחפת ואת הקדחת 6561 

 6562 .הנה זה מין מחלה ובלשון אשלח כתב המקרא, תבוא לגוף חולשה מיד

י הצרעה מין שרץ העוף "כתב רש, והנה על הפסוק ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי מלפניך 6563 

נעני הם והצרעה לא עברה את הירדן והחתי והכ, והיתה מכה אותם בעיניהם ומטילה בהם ארס והם מתים 6564 

שנו , פ שהוא מעבר הירדן והלאה"והחוי אע, אומות לא מנה כאן אלא אלו´ לפיכך מכל ז, ארץ סיחון ועוג 6565 

ובאבן עזרא כתב מכה בגוף מגזרת צרעת , סוטה על שפת הירדן עמדה וזרקה בהם מרה´ רבותינו במס 6566 

גם לדבריו הרי אמנם , והנה האבן עזרא כתב זה מצד פשטות הקרא בלתי הקבלה, שתחלש כח הגוף 6567 

 6568 .המקרא מפורש אומר ושלחתי וכן וגרשה

הנה חכמי הרופאים כהיום היו ודאי אומרים שזה מין , ל ענין של מרה בעיניהם"וכן מה שהזכירו חז 6569 

פ גם מכות בגוף גם כל המחלות "אבל עכ, פ מהלך טבעיהם"וגם היו נותנים להם שם מיוחד ע, חידקים 6570 

וגם מחלות , כי שלוחים הם למקום וגם נאמנים גדולים בשליחותם, למיניהם שלוחים הם דקרינהו רחמנא 6571 

והחכמים היום היו ודאי מבארים זה בסיבות , יתכן כי תהיינה להן גבולות עד פה תעבורנה ולא יותר 6572 

כי , אבל איך שיהיה זהו מהעיקרים הגדולים אשר צריכים להאמין ולהכיר זה בחוש, האקלימים וכדומה 6573 

 6574 .בשליחותם עושים באימה רצון קונםכולן הן מן הנאמנים 

גדודים , כי אינן חלילה דברים של מקרים בעלמא אלא שלוחי המקום הם, כשמבינים כן ענין המחלות 6575 

ואינם סרות ממשמרתן עד , עומדין על משמרתן ללא כל החלפה, רבים עם מדים מיוחדים לכל גדוד וגדוד 6576 

כי באמת מה , ים באמת להיתר על מעשה הרפואותלפי זה מבינים כבר היטב כי צריכ, אשר כילו מלאכתן 6577 

 6578 ?שייך רפואות ועצות נגד שלוחים הנאמנים בשליחותן

ורפא ירפא לאות שנתן רשות לרופאים לרפא המכות והפצעים , על פסוק ורפא ירפא כתב האבן עזרא 6579 

בש וכתוב וכן כתוב כי הוא יכאיב ויח, רק כל חולי שהוא בפנים בגוף ביד השם לרפאותו, שיראו מבחוץ 6580 

הנה כי על חולי שהוא בפנים אין היתר , כי ברופאים´ וגם בחליו לא דרש את ה, (ז"ט´ י ב"דה)א  באס 6581 

ה הוא יכאיב "יבוא המשלח הקב, כי מה שייך רפואות נגד שלוחי המקום, ל"לרפאות לדברי האבן עזרא ז 6582 

 6583 .(דעת תורה)  !ויחבש

 6584 

 6585 מאמר תרו

 6586 .(ב"ג ל"כ) ארצך פן יחטיאו אתך לילא ישבו ב. לא תכרת להם ולאלהיהם ברית

, לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי, הנה תיכף אחרי מתן תורה הוזהרו לא תכרות להם ולאלהיהם ברית 6587 

ואני מעלה עליך , י כסבור אתה שאין עונש באכילתו"וברש, שלא להנות מהם בדבר מה ואכלת מזבחו 6588 

, ודאי שאין מדובר כאן אודות אכילת איסור, בניךשמתוך כך אתה בא ולוקח מבנותיו ל, כמודה בעבודתו 6589 

ם "ורק שמדבר כאן מעניני ההתרחקות מעכו, דעל זה לא היה אומר כסבור אתה שאין עונש באכילתו 6590 

, י שהוא מודה בעבודתו"רש´ ועל ענין זה כבר כ, ם וכדומה"לבלי לשתות שכר עם העכו, משום חתנות 6591 

 6592 .ז"עשמזה כבר מתגלגל ויוצא כל המשא ומתן עד 

איך שעל ידי התקרבות ירדו מטה מטה עד כדי , ובאמת הרי קורות יהודי אשכנז מורים לנו על זה 6593 

והוא מפליא מאד שתי עיירות הסמוכות זו לזו ורק , התבוללות כל כך נוראה שלא ידעו בכלל שהם יהודים 6594 

, מקדמת דנא עם מנהגי ישראל´ האחת היא עיר שאנשיה לומדי תורה ויראי ה, הגבול מפסיק ביניהם 6595 

וכל זה התחיל מקרא לך ואכלת מזבחו , ומעבר השני הגיעו לידי דרגה שפלה כזו עד שנתבוללו כליל 6596 

 6597 .מהתקרבות זו יצא הכל

ע לישראל בדורנו זה יבהל "המתבונן בהתפתחות שנאת אוה, (´ישעיה א) על מה תוכו עוד תוסיפו סרה 6598 

, לת אנטישמיות מפיהם שהיה זה כינוי של גנאיעוד לפני כעשרים שנה היו בושים להוציא מי, וישתומם 6599 

וכל מה שגדול , והוא אך ורק מסוד זה כל זה בא מענין נהנו, וכהיום הריהו מהדברים הכי מודרניים ונאים 6600 

, נהנו זה מחייב שתצא הנהגה של יורד ונוטל נשמה, נהנו הרי זה מביא ליותר ויותר שנאה עולה ומשטין 6601 

 6602 .את השונא הגדול ת בכדי שיכירו"וזה מחסדי השי



בנהנו שבימי , בכדי שתצא ההכרה מהשונא הגדול, כ כל מה שגדול נהנו גדול להשמיד להרוג ולאבד"א 6603 

ולכן היו צריכים , הנהנו חייב הנהגה של להשמיד להרוג ולאבד, ימי תענית´ אחשורוש הוצרכו לקבוע ג 6604 

בתשובה מזה יצאה תיכף  וכשחזרו, לכל התענית בכדי לשרש את הנהנו ולהכיר את השונא הגדול 6605 

 6606 .(א"קכ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .הישועה

 6607 

 6608 מאמר תרז

 6609 .(´ד א"שמות כ) אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים איש´ ואל משה אמר עלה אל ה

משמע שהיו כאן שתי , י ארבעים יום"ואומר רש, אל משה עלה אלי ההרה והיה שם´ ולהלן נאמר ויאמר ה 6610 

וכן מצאתי , העליה השניה קומה נוספת על העליה הראשונה, זו עליה אחר עליהעליות נפרדות ושונות זו מ 6611 

פעמים אם לא לתוספת ´ שאין זה עליה אחת כי למה יכפיל העליה ב, ל"ן וז"האמונה והבטחון לרמב´ בס 6612 

והאמירה עלה אלי היא עליה יותר גדולה , והיינו כאמור שהעליה השניה היא תוספת השגות, מדרגות 6613 

 6614 .ת והתדבקותו בו"יותר קרובה אל השי, ´בהשגת ה

, ה שאחר כל העליות וההשגות"שרמז לו הקב, ועוד יש להתעכב על מה שכתוב עלה אלי ההרה והיה שם 6615 

, כענין שנאמר למשה מן השמים ואתה פה עמוד עמדי, ישתדל שישאר עומד באותן ההשגות המרוממות 6616 

אבל אתה תשאר עומד על המדרגה , םה לך אמור להם שובו לכם לאהליכ"וזה בשעה שאמר לו הקב 6617 

 6618 .והעליה הכי גבוהה לתמיד

מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור כל מצותי כל , פ"ל ואתחנן עה"ן ז"כ הרמב"מש´ ועי 6619 

ה למשה כי לאחר העליות הכפולות "אף כאן אמר הקב, ותבין זה ממה שאמר ואתה פה עמוד עמדי, הימים 6620 

 6621 .עצתו היא שישתדל וישאר ויעמוד ויתקיים באותן ההשגות, דותשעלה משה והשיג השגות נפר

כי שם הזדכך חמרו עד שלא , והיה שם ששם יתהוה בריה חדשה, א"ל בשם הרי"ם ז"וכן כתב המלבי 6622 

ונפשו לא היתה קשורה עוד בגופו דבק מזגי רק דבק שכני , הוצרך לאכילה ושתיה ולכל צרכי הגשמיים 6623 

, וצרך להיות שם ארבעים יום כשיעור יצירת הולד כי נעשה בריה חדשהכ ה"וע, כמו שהיתה קודם החטא 6624 

 6625 .יום כשתרד למטה´ ומשם תמשיך להיות באותן העליות אף אחר מ

, (ח"תהלים נ) מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכונה, ה"מה שביקש דוד המלך ע, וכבר אמרנו בענין זה 6626 

, כיונה פותה אין לה לב שבה מגן עדן אל עולם הזה והיא, ל דנפתחו ליונה בעת המבול שערי גן עדן"ואחז 6627 

אז לא עשיתי כמוה כי אם אעופה לגן , שיהיה לי כנפים לעוף לגן עדן, לזאת אמר דוד מי יתן לי אבר כיונה 6628 

צריך האדם להשתדל שלא לאבד את צורת אותם , (פרדס יוסף) עדן ואשכונה ולא שבתי עוד לעולם הזה 6629 

.כיח את הרישומים הטובים והעליונים מן ההופעות שבאו לו משמיםשלא להש, הרגעים שהתעלה בהם 6630 

 6631 .(מעייני החיים)  

 6632 

 6633 מאמר תרח

 6634 .(´ד ז"שמות כ) נעשה ונשמע´ ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה

ריבוא מלאכי השרת וקשרו לכל אחד ´ באו ס, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע. ח"איתא בשבת פ 6635 

, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע ואחד כנגד הקדימה, רים היה להם לקשורכת´ ולכאורה ג, כתרים´ ב 6636 

כי היה מבין העונג , ואמרנו כי באמת אם היה אדם יודע טעמי המצות לא היה לו שום שכר על המצוה 6637 

ש אחרי העונג בלתי "ומכ, והיה רץ אחריה כמו אחרי תענוגים שאין להם ערך לזה, הנפלא הנמצא בה 6638 

עונג , ואז יהיה שכרו כפול ומכופל, ה טעמי המצות למען יעשה אותם באמונה"יר הקבולכן הסת, תכלית 6639 

 6640 .הטמון במצוה ועונג שכר המרובה של אמונה אין תכלית

לא היה להם רק עונג המצוה אבל לא עונג , והשתא אם לא היו מקדימים רק היו אומרים נשמע ונעשה 6641 

לבד שכר , כתרים´ הרי זה מחמת אמונה וזכו לב אבל בשביל שהקדימו, האמונה ולא היה להם כתר כלל 6642 

לבד , ועל פי זה מי שמקבל עליו אם חסד אשירה ואם משפט אשירה, שהיה להם מעונג של המצוה עצמה 6643 

הרי יהיה לו כתר בשביל , ממה שכשיזכה להבין איך המשפט חסד הוא יהיה לו עונג נפלא מעצם המשפט 6644 

 6645 .בנו ואחרי מצותיך תרדוף נפשינזכה להבין טעמי המצות ויקויים , האמונה

ויחשבה ´ מה תתן לי ואנכי הולך ערירי והאמין בה, (ו"לך לך ט) יש להביא ראיה לדברינו ממקרא מפורש 6646 

ועם כל , ה הבט נא השמימה וספור הכוכבים כה יהיה זרעך"והנה שכרו היה כי הבטיח לו הקב, לו צדקה 6647 

כי שכר , לו עשה צדקה ושכרו מרובה מאד עבור זהכאי, נחשב לו צדקה´ זאת בשביל האמונה שהאמין בה 6648 

 6649 .האמונה גדול מאד

אך כיון שהוא בעצמו , ה אין כל חדש שמאמין כי זה אצלו כמו חוש"והנה אחרי כל הנסים שנעשה לאאע 6650 

הרי מבואר כל , נחשב לו בכל רגע כאילו עתה הבין בשכלו אמונה, יגע להתבונן ולהשריש בו אמונה 6651 



 6652  .מבואר שבכל רגע שיקבל דין שמים באהבה ובשמחה יהיה שכרו כפול ומכופלוגם , דברינו שכתבנו

 6653 .(ג"א מאמר ע"חכמה ומוסר ח)

 6654 

 6655 מאמר תרט

 6656 .(´ד ז"שמות כ) נעשה ונשמע´ ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה

טעם תבוננהו כבינה הנותנת , ל"וצריכים להבין זה בציור כמו שמצינו בחז, הסוד של דבר תורה הוא יראה 6657 

להבין זה הנה גם , הסוד של דבר תורה הוא שחודרים אל כל התוך תוכיות והיה בלבי כאש בוערת, באדם 6658 

, אלא שמציאותם הוא יראה אימה ופחד, בענינים גשמיים מצינו דברים שאינם נכנסים בגדר הבנה וידיעה 6659 

 6660 .ולדוגמא כששומע ידיעה נוראה אודות אדם הקרוב לו ונוגע לנפשו

לא כמו ששומע אודות זר , אלא מכל מלה ומלה שומע הוא אימה ופחד, בגדר ידיעה והבנהשומע זאת לא  6661 

, ולמה באמת לא ישמע גם אודות הקרוב לו בגדר ידיעה, שאז הוא שומע הדברים רק בגדר ידיעה בעלמא 6662 

ורק אימה ופחד , נאבד מכאן כל השם של חכמה והבנה, משום שבמצב זה נכנסים הדברים בגדר יראה 6663 

 6664 .לה ומלה ותו לא מידימכל מ

נאבד ממנה כל זכר , אז יש לה תמונה אחרת לגמרי, כן על דרך החכמה כשהיא נכנסת בדרגת יראה 6665 

, בלי הידיעות וההבנות לא תפול אימה ופחד, ודאי שבלי החכמה לא ישיגו יראה, מחכמה ורק אימה ופחד 6666 

 6667 .יראה אין להכיר כלל חכמה רק, אבל לאחר השגת החכמה בבואה לעולם היראה

ט מבינים "במלאך מט, ובסוד של קרוב אם רואים יש יראה, הכלל הוא שיותר מסוד של קרוב ורחוק אין 6668 

, הרי שם אין חכמה אלא יראה, אין שייך לומר שצריך הוא להבין אותו´ שהוא כששומע דבר ה, אנו בודאי 6669 

, אדון ועבד אין שם כלל יותר מענין, חודר אל כל התוך תוכיות´ דבר ה, מבוהלים ודחופים בדבר המלך 6670 

 6671 .מצב זה נקרא רק אימה ופחד, ומה שייך שם ענין של חכמה והבנה

יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה , אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע 6672 

ברישא , מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו´ דכתיב ברכו ה, שמלאכי השרת משתמשים בו 6673 

מה תפוח פריו , נמשלו ישראל לתפוח, ר חנינא כתפוח בעצי היער"חמא ב´ אמר ר, שי והדר לשמועעו 6674 

נפלא מאד מכיון שדרך הגידול הוא שמהעלין , (ח"שבת פ) קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע 6675 

 6676 ?איך נעשה קודם לנשמע? איך פריו קודם לעליו, מתגדל הפרי

וכמו במלאכים שלא , שמצבם היה שדילגו על הכל, של הכלל ישראל וזהו הסוד, והוא באמת סוד גדול 6677 

מבוהלים ודחופים בדבר , מצב הקרבה שלהם אינו נקרא רק בשם אימה ופחד, שייך כל ענין חכמה להבין 6678 

כן היה מצבם של הכלל ישראל בקבלת התורה נעשה קודם לנשמע דילגו , עושי דברו והדר לשמוע, המלך 6679 

 6680 .יו קודם לעליו ובודאי שאין חסר שם כלוםגידולם הוא פר, על הכל

האתחלתא של תורה הוא תכף ומיד יראה מעמד הר , מהו תורה אפוא מתחילה תורה, זהו הסוד של תורה 6681 

ובזה מבואר מה ששואלים איך , זהו מציאותה ועצמותה של תורה, מבוהלים ודחופים בדבר המלך, סיני 6682 

ולפי דברינו נמצא ששכליות אין לגמרי , ענין שכליותנכנס לא תגנוב לא תרצח בכלל תורה מכיון שהם  6683 

לא תגנוב של , האימה ופחד הרתת וזיע, לא תגנוב הכתוב בתורה הוא האש של לא תגנוב, ´בתורתנו הק 6684 

, וכמו שהמצוה של גדילים תעשה לך היא כולה יראה ולא חכמה, תורה תכף בהאתחלתא שלו הוא היראה 6685 

 6686 .א חכמה כללכן לא תגנוב של תורה כולו יראה ול

אבל זהו מצב של ביטול תורה , אמנם יש אופן שיכול להתהוות אצל האדם מכל התורה עניני חכמה ושכל 6687 

סוד התורה אינה , באחכמה נעשית רחוקה מפני שאחכמה אין לתורה, אמרתי אחכמה והיא רחוקה, כליל 6688 

 6689 .(ג"ב מאמר נ"ח דעת חכמה ומוסר)  .באחכמה אלא דוקא באופן של מבוהלים ודחופים בדבר המלך

 6690 

 6691 מאמר תרי

 6692 .(´ד ז"שמות כ) נעשה ונשמע´ ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה

וקא מייץ בהו וקא , ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא 6693 

ברישא , ול עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייהו קיימית"א, מבען אצבעתיה דמא 6694 

שאלתו מוזרה דאיזה פזיזות מצא ברבא בזה שראה , (ח"שבת פ) איבעי לכו למשמע אי מציתו קבליתו 6695 

עד שנתפשט מכל חושיו החומריים ולא הרגיש שאצבעותיו , אותו מעמיק לעיין לעמוד על דעת התורה 6696 

, אמת לאמיתה לחזור על כל הצדדין ולהוציא, הלא אדרבא מקיים בעצמו הוו מתונים בדין, מבען דמא 6697 

 6698 .ושאלתו היא שאלה טפשית שלא היה כדאי להטפל בה

ל אם יאמר לך אדם יש חכמה "דהנה אמרו חז, אכן נראה דשאלתו היתה שאלת חכם להרע כדרכם בכך 6699 

, ו"ל דהנה שנינו באבות פ"ביאור דבריהם ז, (´ב´ ר פ"איכ) יש תורה באדום אל תאמין, באדום תאמין 6700 



ואם נרצה לדעת עד כמה מגיע מדת אמונת , הם אחד מהם אמונת חכמיםח דברים שהתורה נקנית ב"מ 6701 

 6702 .(ב"חגיגה כ)א  חכמים נוכח מהבריית

, אשה ועריבה טמאין שבעה ובצק טהור, אפשר אשה לשה בעריבה, ש"ר יהושע בושנו מדבריהם ב"א 6703 

תטח על י ונש"מיד הלך ר, ל אמור"ש א"ל אומר לך טעמן של ב"ש א"נטפל לו תלמיד אחד מתלמידי ב 6704 

אמרו כל ימיו ! כ"ומה סתומות שלכם כך מפורשות עאכו, ש"אמר נעניתי לכם עצמות ב, ש"קברי ב 6705 

 6706 .הושחרו שיניו מפני תעניותיו

ה "יהושע הנמנה על תלמידי ב´ ור? ש"י התנא לחלוק על דברי ב"מתמיה הוא הענין הכי אסור היה לו לר 6707 

, וכי לישא פנים הנהו נדרש? ו כלפי יריביו בתורההכי אין לו להשמיע את סברת, ש"בעלי פלוגתתם של ב 6708 

אמנם יש לו להוכיח את שיטתו ולסתור את דברי ? ש"ושלא לחוות דעתו דעת תורה שהיא בהפך מדעת ב 6709 

ועל זה , אלא שהצטער על ביטויו החריף למדי לפי דעתו, בר פלוגתיה בכל לשון של סברה והוכחה 6710 

וכשנפגמה אמונת חכמים , רים הללו פגם מה באמונת חכמיםמצא בדב, התייסר והתמוגג התנא האלהי הזה 6711 

 6712 .לו אף במשהו יש להתענות ויש מה לתקן

מיום ? סגולה זו המיוחדת בנפשו, מנין לו לעם ישראל לדורותיו הסוד הנשגב הזה המחייהו והמעודדו 6713 

רה והשכילו בעליל שלתו, שעמדו אבותינו לרגלי הר סיני הבחינו בהכרחו של נעשה לפני הנשמע 6714 

 6715 .ובגבורה של עושי דברו לפני שומעי דברו, עליהם להחלץ בכח טמיר זה, ולקבלתה

ואחר כל זה בהביטם על , וכי שבו את המתנה הגנוזה מאז אלפי שנים, ראו כי שיתפום לצבא השמים 6716 

לאור קדושת התורה , הכירו כי לא להם להכריע אחר השמיעה מהו הטוב, השתייכותם לתורה קדושה זו 6717 

ועל כל איש ואיש הוטלה המשימה של תקון נפשו להוציאה , רומים הם וטבועים ברצונם המגושםראו כי ע 6718 

להסיר מסך המבדיל בינה לבין השכל המכיר את , לבירור המדות וזיכוך הרגש והרצון, משחיתות מדותיה 6719 

 6720 .האמת לאמיתו לפי חוקיה וגדריה של תורת אל

וקבלו ליסוד להגביר השכל , המון יצרים בהמיים הבינו אז שאל להם להסתמך על בינתם הכבושה תחת 6721 

נעשה דהיינו בירור וזיכוך המידות , להכנע ולעשות כפי שהתוותה התורה לחוקיה ומשפטיה, על הנטיה 6722 

מלווה בשיפור , י עבודה ויגיעה ממושכה של שבירת הרצון ותיקון המידות"ע, וליבון החושים החומריים 6723 

הרז הלזה אמונה , י קודם לנשמע להבנת אמיתת דברי אלהים חייםהוא תנא, מעשיים תורתיים ומוסריים 6724 

אכן כח ? אכן התפלאה הבת קול ואמרה מי גילה רז זה לבני, מוצקה ואיתנה הנחילו לבניהם ולדורותיהם 6725 

 6726 !מלאכי כוחם

איכה רבתי ) יש תורה באדום אל תאמין, אם יאמר לך אדם יש חכמה באדום תאמין, ל"וזהו כונת מאמרם ז 6727 

נוסף לזה יש גם , ויש בהם גם מקיימי התורה הלזו, תורה ממש תורת בן נח, גם לאדום יש תורה, (´ב 6728 

לא תאמין בהם ! ה אל תאמין"ואפ, חכמה רבה וכבירה הרוקעת שחקים וצוללת תהום, חכמה אצלם 6729 

 6730 .ובחכמתם ותורתם

הזמן ששכלם הינם שומרי תורה כל , ´אלא לא הואמנה בתורת ה? משום מה הכי אינה בדוקה ונבחנה 6731 

כל התורה תלויה בחכמתם , תורתם ואמונתם מתבטלת, וכששכלם או נוחיותם מנגד תורתם, מסכים עליה 6732 

ולא מהססים להתפרק , לא למדו ולא התחנכו להודות בקוצר המשיג ועומק המושג, חכמת אנוש ושכל כהה 6733 

 6734 .מהתורה וציוויה

מרוב צערו שאינו יכול לרדת לסוף דעתו , םוזהו ענין הצדוקי בראותו שרבא קא מעיין בשמעתא עד זוב ד 6735 

עד שיזכה להגיע ולהבין השמועה האמיתית , והתעמק עד לכדי השתכחות עצמותו, של בעל השמועה 6736 

הצדוקי בהסתכלותו על , ובבטחה שסוף סוף ימצאנה לאחר יגיעתו בשקדנות בסייעתא דשמיא, הברורה 6737 

נפלו פניו דהא הכיר וידע את רבא , דיר בנוהג זהלמד לדעת שאין זו תופעה מקרית או איש נ, צורה שכזו 6738 

 6739 .ורבותיו דעתם ושיטתם

ותפש , ורב ההבדל בין רבא ושאר ממשיכי הקבלה לבינו וחבריא שלו, הבין ומצא כרגע את רוחם הגדול 6740 

והתבטלות דעת פרטית אנושית לגבי הקבלה , שיחד עם קבלת השמועות קבלו גם דרך התורה והעיון 6741 

 6742 .וערכי עמקי המושגים שהינן עליונות לקצרי ההשגה ולחסרי בינה יתירה, האמיתית השמימית

ומשום , הרי שורשה נמשך מאז קבלת התורה והמצוה, כל ההכרה הלזו שהונחלה למקבלי תורה ושוחריה 6743 

שכל זה אינו אלא פרי פזיזות ואי חישוב , מ להפריך את היסוד ולקעקע בירתה"כן התקצף וניסה להלעיג ע 6744 

יש להסירה , דהו ולהמינים אין מה לטרוח ולעמול על שמועה והלכה הנוגדת לדעתו והבנתוולדי, מעיקרא 6745 

 6746 .אחר שהחופש ניתן לאדם לבחור ולהכריע כפי שכלו, מעל שלחן החיים

כשההבנה והדעת אינה מתאמת , ובהם גם רבא ממשיכי הקבלה ותורת האמת, ´ל הק"לא כן היה דעת חז 6747 

 6748 0,האלוקית0התורה 0דעת 0החובה היא לבטל דעת האנושית מפני , לדעת התורה אף לאחר העיון הרב

ס דעת "יצליחוהו ויסייעוהו להשיג סו, כזו של ביטול הדעה העצמאית וגם את רצון הפנימי 0ובהכרה 6749 

 6750 .(מתוך הקדמה להספר דרך איתן)  .התורה האמיתית



 6751 

 6752 מאמר תריא

 6753 .(´ז ד"שמות כ) נעשה ונשמע´ ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה

והוא , ואלמלא כתוב אי אפשר בשום אופן לאמרו, מצינו דבר מבהיל מאד (´פרק ז)א  בתוספתא בבא קמ 6754 

שנאמר בפיהם יכזבו לו , דאיתא שם שגם באמרם נעשה ונשמע ביקשו ישראל כביכול לגנוב דעת עליונה 6755 

 6756 .דבר זה כמעט שאי אפשר לנו להבינו כלל מכל שכן לפרשו בכתב, ולבם לא נכון עמו

עדיין , שלפי מדרגתם הנשגבה של דור דעה מקבלי התורה, ל הקדושים לרמז בזה"אבל נראה שרצו חז 6757 

כי כל חיצוניות שמדמה , נבחנה נקודה דקה של חיצוניות באמרם נעשה ונשמע ולזה קורא התוספתא גנבה 6758 

ך לבבו וכל הטעאת עצמו בהיותה מכסה על האמת בתוך תו, האדם שהיא פנימיות יש בה מהטעאת עצמו 6759 

 6760 .הרי יש בה מעין גניבה

והוא כעין גדר , כי כביכול עושה עין של מעלה כאילו אינה רואה, גם יש בה מבחינת גניבת דעת עליון 6761 

נתרצה להם ולא ריחקם לגמרי ´ ומסיק שם בתוספתא שרק בחסד ה, אלהים´ ויתחבא האדם ואשתו מפני ה 6762 

, ויש בענין זה עוד דבר נפלא ונורא מאד, כפר עוןה והוא רחום י"כביכול נגנב להם הקב, מחמת נקודה זו 6763 

דור שכולו זכאי , (ח"סנהדרין צ)ב  ל אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חיי"אמרו ז 6764 

 6765 ?אבל דור שכולו חייב וכי איזו הכנה יש בזה לביאת המשיח, ´פירוש על ידי דבקות ואהבת ה

שפירש , על וירכיבם על החמור דמשה ועל חמורו של משיח, הובגור ארי´ ל בגבורות ה"אבל עיין מהר 6766 

פירוש בלי גניבה והטעאה , היינו למדרגה גשמית ביותר אבל פשוטה בלי סתירות, שחמור רומז לחומר 6767 

מכאן למדנו דבר נורא שעיקר כל החוצצים , וזהו כולו הפך לבן טהור הוא, ובחינה זו קרובה היא לתיקון 6768 

הוא כח ההטעאה והגניבה שבו מעוות האדם את האמת על , עד האור להתפשטבפני הקדושה והמעכבים ב 6769 

 6770 .(210´ ג עמ"מכתב מאליהו ח)  .רק במבט האמת מתקרב האדם אל הפנימיות, פי רצונו

 6771 

 6772 מאמר תריב

 6773 .(´ד ז"שמות כ) נעשה ונשמע´ ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה

מו לקיים כל מה שיצטוו מפי הגבורה עוד טרם הסכי, במעמד הר סיני הקדימו ישראל נעשה לנשמע 6774 

, אלא גם אחר שקבלנו התורה ויודעים מה כתיב בה, מצב זה לא היה חד פעמי, שואל מהם´ ששמעו מה ה 6775 

או מפני שזה נשמע , מכל מקום חלק גדול ממצוות התורה אנו צריכים לקיים לא מפני שאנו מבינים ככה 6776 

ו דוקא בחוקים המפורסמים כלבישת שעטנז ובשר בחלב ולא, אלא מפני שכך כתוב בתורה, לשכלנו 6777 

 6778 .וכדומה

, ´ולהיות מסור ומאמין ובטוח בה, אלא גם בכל חלקי החיים על האדם לפתור כל ספקותיו על פי התורה 6779 

אף אם הוא אינו תופס כיצד יסתדרו , שרק דעת התורה תנחה אותו אל הטוב וההצלחה בעולמו ואחריתו 6780 

 6781 .הם תמיד בגדר של נעשה קודם לנשמע נמצא שחיי התורה, הדברים

והנה במושכל ראשון חושב האדם שהתמסרות הלזו היא מעין סגירת עינים מבלי לחשוב ולהסתכל בשכל  6782 

אבל גם אלו שהתגברו על , ולכן לדאבוננו הגדול הרבה טעו ותעו מדרך התורה, העצמי אם טוב או לא 6783 

אבל האמת הוא שלא כן , מעין גזירה היא מלפנימרגישים בזה , יצרם ומקיימים מה שהתורה דורשת מהם 6784 

וחכם גדול יחשב דוקא האיש שבוחר לכוין , ובתורתו יסודה בחכמה גדולה´ האמונה והבטחון בה, הדבר 6785 

 6786 .צעדו בחיים לפי קוי התורה אף טרם שידע ויבין בשכלו

שבו אצלם י בזה תח"פרש, וכן אמרה תורה ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים 6787 

הרי , ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כאשר ישמעון את כל החוקים האלה, לחכמים ונבונים 6788 

 6789 .(הגיוני מוסר)  .שבשמיעת החוקים יתפעלו גם העמים ויאמרו שישראל עם חכם ונבון

 6790 

 6791 מאמר תריג

 6792 .(´ד ז"שמות כ) נעשה ונשמע´ ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה

, כיון שהכל בידי שמים מה צורך לאדם להשתדל בזה, יני גשמיות הוא דבר שהשכל מחייבובטחון בענ 6793 

ההשתדלות רק עונש היא גזרת , ולא יתוסף עליו בהשתדלותו, חלק המגיע לו לא יגרע גם בלי השתדלותו 6794 

ומה שקשה לאדם שלא להרבות , עונש זה אין לאדם להרבות בו מדעתו ורצונו, בזעת אפך בשביל החטא 6795 

גאות אדם תשפילנו לחשוב כי ביכולתו , השתדלות אינו מצד השכל אלא מצד המדות וחסרון דעתב 6796 

אבל כשאדם מתבונן בשכלו הוא מבין כי בטחון בשם היא הדרך , להוסיף טובה לעצמו ולמנוע היזק מנפשו 6797 

 6798 .הישרה

מה שייך בטחון אחר שניתנה בחירה לאדם , זהו דבר שאין השכל מחייבו, לא כן בטחון בעניני רוחניות 6799 

אך , ם"וזה יסוד כל התורה ושכר ועונש שבה כמבואר ברמב, דרך הטוב או הרע בידו הוא נמסר, בזה 6800 



ויש במדה זו מדרגות רבות שאפשר לאדם , נחיצות הבטחון היא כדי שלא יטעה האדם בכחי ועוצם ידי 6801 

מתעלה , חסדו של מקוםכל מה שאדם מתעמק להכיר את גודל טובו ו, ת"י הכרה בחסד השי"לעלות בהן ע 6802 

 6803 .הוא במדת הבטחון גם בענינים רוחניים

רגילים אנו להבין את גדלותה של , מדרגה גדולה במדה זו השיגו דור דעה בשעה שאמרו נעשה ונשמע 6804 

עד שלא מצאו בעצמם , בזה שהשלימו עצמם בטהרת הלב ושלמות הדעת, הקדמת נעשה קודם ששמעו 6805 

ל ישראל שעמדו על הר "על שלמות זו אמרו חז, יום התורה כולהשום דבר שיכול להיות מפריע להם בק 6806 

, ה"שלמות זו בחינת מלאך היא שעליה אמר הקב, ר קודם החטא"שהיו במדרגת אדה, סיני פסקה זוהמתם 6807 

 6808 .מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו

אחר כל השלמות , כי אחר כל ההכנה שלהם, אבל מלבד זה יש בהקדמת נעשה לנשמע עוד דבר גדול 6809 

? שהוא בלי גבול´ ואיך יכולים לומר נעשה את רצון ה, הלא נבראים המה וגבול יש ליכולתם, שהשיגו 6810 

מהם מה ´ וידעו שלא ידרוש ה, ה בא בטרוניא עם בריותיו"ל אין הקב"התשובה על זה היא מה שאמרו חז 6811 

 6812 .ה זואבל דבר זה צריך ביאור איזו הכרה נחוצה לידיע, שאין ביכולתם לעשות

לא די במה שאדם מכיר את החסד הנמצא בכל חלקי , ונראה כי נחוץ לזה הכרת החסד של הבריאה עצמה 6813 

הכרת חסד זו עם כל , ועל הכל חסד החיים, חסד השמש המאיר חסד המזון המחיה וכדומה, הבריאה 6814 

בורא ש, לזה דרושה הכרה של הבריאה עצמה, רוחבה ועומקה אינה מספיקה לומר נעשה קודם לנשמע 6815 

 6816 .זהו דבר שאין הדעת תופסת אותו אם לא ראינו זאת בעינינו, העולם שהוא בלי גבול ברא בריאה מוגבלת

, לא אריכות של צירוף זמנים מוגבלים, יותר היינו יכולים להבין בריאה של עולם הבא עולם שכולו ארוך 6817 

, ולא גבול עולם שכולו טוב כי אין לו סוף, כולו ארוך כסופו כך תחילתו, אלא הרגע הראשון נצחי הוא 6818 

 6819 .עולם שאין לו גבול ראוי הוא לבורא בלתי מוגבל

? איזו שייכות יש לו לבורא בלתי מוגבל, מוגבל בכל הפרטים, אבל עולם הזה שכל נברא יש לו זמן ומקום 6820 

כי החסד הנמצא , חסד של הבריאה גדול הרבה מכל החסד הנראה לאחר הבריאה, אלא עולם חסד יבנה 6821 

אבל חסד הבריאה עצמה אי אפשר בשום , אפשר להקיף אותו ולדון על טובתו, בריאה מוגבל הואבחלקי ה 6822 

 6823 .לברוא בריאה מוגבלת בשביל טובת האדם, כי צמצם כביכול את הבלי גבול שלו, אופן לעמוד עליו

נו אבל קשה ל, כיון שאמר השם יהי רקיע היה הרקיע נמתח והולך, ל"בזה אפשר לנו להבין מה שאמרו חז 6824 

הכל בשביל בחירת , השם שהוא בלי גבול יאמר לעולמו שיהיה מוגבל, להבין מה שאמרו מיד אמר די 6825 

, כי בלי גבול אין בחירה אין דבר המקיף אותה, האדם כדי שיהיה ביכולתו לבחור באיזו דרך שירצה 6826 

 6827 .כדי שלא יהנה מנהמא דכיסופא, בחירה זו שהיא לטוב הנצחי של האדם

כדי שיהיו לאדם אותם החיים שיפה שעה אחת בהם מכל חיי , וצר את חיי הנצח שלוכדי שיהיה האדם הי 6828 

בשביל חסד זה צמצם כביכול את יכולתו וברא בריאה גדולה ורחבה של נבראים רבים ביבשה , ב"העוה 6829 

, שכלו, מושגיו, יכולתו, וגם האדם פאר היצורים מוגבל הוא בכל הפרטים, וכולם בעלי גבול המה, ובים 6830 

 6831 .זוהי הכרת חסד שאין כמוהו בהבריאה עצמה, הכל בגבול, ושלמות

גדלות הבריאה וכל , ´התורה הלא היא גילוי חכמתו ית, גדולה מזה היא הכרת החסד של נתינת התורה 6832 

כל הבריאה כולה באות אחת , כמו שאמרו בהבראם בהא בראם, טובה וחכמתה כנקודה קטנה שבתורה היא 6833 

האם אין צדק במה ? שהוא בעל גבול להבין תורה שהיא בלי גבול ואיך אפשר לאדם, שבתורה נבראה 6834 

הפלא ? הבלתי מוגבל´ שאין לו שייכות לקבל תורה שהיא רצונו ית, שהמלאכים אמרו מה אנוש כי תזכרנו 6835 

 6836 !´הלא גם המה נבראים מוגבלים לעומת הבורא ית, הוא מה שאמרו תנה הודך על השמים

צמצם כביכול את הבלי גבול של , שרצה לתת תורה לעם ישראל כיון, ת בגודל טובו וחסדו"אלא שהשי 6837 

וכל כך , כי מעשה האדם מוגבלים המה, כדי להתאימה ליכולת האדם ובחירתו, תורה ועשאה בעל גבול 6838 

חסד זה של המקום הכירו דור דעה , ת את התורה עד שאמרו דברה תורה כלשון בני אדם"הגביל השי 6839 

 6840 .בשעה שאמרו נעשה ונשמע

כמה שהעמיקו , כל מה שהשיגו יותר גדלות השם, ן הדעת מחייבת שיקבל אדם תורה מן השמיםבאמת אי 6841 

כמו כן היה להם להרתע ולא לקבל , שאינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף, לעמוד על הבלי גבול של המקום 6842 

בה היה אם יודעים מה שכתוב ! כי איך ילמדו אותה איך יבינו דבריה איך יקיימו מצוותיה, את התורה 6843 

אך יודעים כי רצון השם הבלתי , אבל כיון שלא שמעו דבריה, אפשר לדון על יכולתם והתאמתם אליה 6844 

 6845 ?איך אפשר להם לקבל אותה, מוגבל מתגלה בה

הסתכלו בחסד השם הגדול של הבריאה שאמר לעולמו די לטובת , אלא שעמדו על יסוד הצמצום הזה 6846 

והכירו חסד השם שרצונו כביכול לצמצם , תורה לישראל התבוננו עוד יותר בחפץ זה של נתינת, האדם 6847 

ובכן יכולים המה לקבל אותה ולומר נעשה טרם שישמעו ויראו את , תורתו כדי להטיב עם בריותיו 6848 

זוהי ההכרה של ! ה מי גילה רז זה לבני שמלאכי השרת משתמשים בו"על הכרה זו אמר הקב, מהותה 6849 

 6850 .הגמור שתתאים התורה לאלה שיקבלוההכרה זו הביאתם למדת הבטחון , הדור דעה



, כי איך אפשר היה לאברהם לגייר גרים, חסד זה של צמצום לטובת אחרים נהג בו אברהם אבינו תמיד 6851 

לעזוב את חכמתו הגדולה ולטפל עם ערביים , ס חדש לפניו"לים החכמה כמוהו שכל שעה קלה ש 6852 

איך ויתר על , גם מצד החכמה עצמה לא רק מצד הענוה וסבלנות הרוח אלא, המשתחוים לאבק רגליהם 6853 

ב יכול הוא "הלא ברגע זה שלומד עמהם א, המעין הנובע שלו והתעסק ללמוד אלף בית עם האורחים שלו 6854 

 6855 !ס שלם"ללמוד ש

כדי ללמדם כפי מה שאפשר , סתם את מעיינות החכמה כדי להטיב עם הבריות, אלא שצמצם את תורתו 6856 

גדלות זו של חסד לצמצם את התורה , ו של בורא העולםזהו חסד של אברהם כעין חסד, להם לקבל 6857 

מפני , ל שאברהם קבל שכר כולם"וזהו מה שאמרו חז, בשביל טובת חבירו קבלנו מאברהם אבינו 6858 

כי מה שגייר את הגרים , (´י אבות פרק ה"רש) שהדריכם בתשובה כמו שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן 6859 

 6860 .(תורת אברהם)  .זוהי מדת החסד היותר גדולה של אברהם

 6861 

 6862 מאמר תריד

 6863 .(´ד ז"שמות כ) נעשה ונשמע´ ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה

יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז , בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, (.ח"פ) איתא בשבת 6864 

י מוכנין לעשות קודם "וברש, דכתיב עושי דברו לשמוע בקול דברו, שמלאכי השרת משתמשין בו 6865 

ולאחר , כי לקבלת התורה נחוצים שני דברים רצון ויכולת, סוד זה של קבלת התורה קשה להבין, שישמעו 6866 

 6867 .יציאת מצרים הלא היו להם שני אלה יחד

כל הדברים שישנם בשבי , הפקרת חיי ישראל שאין כמוה, שעבוד מצרים הלא היה עבדות שאין כמוה 6868 

כמו שכתוב ולא שמעו אל משה מקוצר , שעבוד רוחניולא רק שעבוד גשמי אלא גם , כולם נתקיימו בהם 6869 

קושי השעבוד עשה , גם דברי נבואה לא שמעו גם דברי גאולה מפי נביאים לא שמעו, רוח ומעבודה קשה 6870 

האם חסר להם אז רצון לקבלת תורה מפי , וכשיצאו משעבוד כפול זה לחירות עולם, אותם לחרשים 6871 

 6872 ?גואלם

כמו שכתוב והשם הולך , כבוד וגדולה שלא היו לשום עם בעולם אלא, ת"ולא רק חירות נתן להם השי 6873 

ה בכבודו ובעצמו תיקן את "הקב, לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם 6874 

ר "גם אדה? היש כבוד וגדולה יותר מזה, הורה להם איפה שילכו וגם האיר להם בלילה, הדרכים לפניהם 6875 

 6876 .ה"מלאכים צלו לו בשר וסננו לו יין אבל לא הקב, כזה בגן עדן לא היה לו כבוד

איך לא , השפיעו שיתגיירו השלוחים ששלח המלך, אם דבריו של אונקלוס הגר אודות מצות מזוזה 6877 

רק אונקלוס , כי לא כתוב בתורה כלל ענין של שמירה אצל מזוזה? יתגיירו אלה שראו זאת בעיניהם 6878 

כי נקטי ליה ואזלי חזא מזוזתא דמנחא אפתחא אותיב ידיה , (א"ז י"ע)א  הסביר להם כן כדאיתא בגמר 6879 

ה "ואילו הקב, ד יושב מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ"אמר להו מנהגו של עולם מלך בו, עלה 6880 

 6881 .עבדיו מבפנים והוא משמרן מבחוץ

כ יוצאי מצרים שראו זאת "כש, לשלוחים הקודמים ביאר את הליכת ישראל במדבר ומיד נתגיירו 6882 

כ לא היה עיכוב מצד הרצון "וא, וזכו בעצמם לעונג וכבוד שאין דוגמתם בעולם איך לא יתגיירו, עיניהםב 6883 

אחר , אחר שראו את מהותם ועושרם הפנימי, וגם מצד היכולת לא יתכן שהיה עיכוב לקבלת התורה, אז 6884 

למדרגה גדולה  ט שערי טומאה"ממ, ז למאמינים ואומרי שירה"שראו כי במשך זמן קצר נהפכו מעובדי ע 6885 

 6886 .מהפכה נפלאה זו גילתה להם את האוצר הגדול הטמון בלבם, בנבואה

מצוה זו , ´עד שהשיגו מדעתם את החיוב להדמות אליו ית, את נחלת האבות שלא נפסקה גם בעת שחטאו 6887 

אפילו אם , כי איך אפשר להבין שידמה נברא לבוראו, לולא שנכתבה בתורה אי אפשר לאדם לעמוד עליה 6888 

כלומר כל אחד כפי מדרגת הבנתו בדרכיו של מקום כן , כי הביאור במצוה זו הוא כפי השגת האדםנאמר  6889 

ויוצאי מצרים עמדו על חיוב , גם על זה לא היה האדם עומד בלי מצות התורה, הוא חייב ללכת בהם 6890 

 6891 .וזאת בה בשעה שהגיעו להכרת השם יותר מנביאים, שלמות זו מעצמם קודם שנצטוו עליה

ם "כמבואר ברמב, ל מחייב כי בשעה שאדם מכיר את גדלות השם ביותר הוא נכנע ושפל בעצמודרך השכ 6892 

, והם הרהיבו בנפשם עוז לשלמות זו, שזוהי הדרך להגיע ליראת הרוממות, (ב"ב ה"פ) יסודי התורה´ ה 6893 

ה להם גדלות זו שהכירו במהותם גילת, באותה שעה הגדולה יחד עם זה אלי אמרו ואנוהו כלומר אני והוא 6894 

לבדך על כל ´ את המקדש הבנוי עד ימות המשיח שיקויים ותמלוך אתה ה, את השראת השכינה בתחתונים 6895 

 6896 .מעשיך

רגילים היינו לבאר את המעלה מה שהקדימו , במצב של גדלות כזה איזה עיכוב יכול להיות מצד אי יכולת 6897 

אבל באמת כבר הגיעו יוצאי , בזה שהיו מוכנים מצד המדות וכוחות הנפש לקבל את הכל, נעשה לנשמע 6898 

כי מדרגה של קדושה , כי מדרגת הנבואה היא למעלה ממעלת המדות, מצרים למדרגה זו בעומדם על הים 6899 



, ק לנבואה המרחק הוא רב"ומרוה, ק"היא התפשטות הגשמיות שאין למעלה הימנה והיא רק מבוא לרוה 6900 

 6901 ?עלה שהסכימו להקדים נעשה לנשמעמהי המ? ובכן יפלא מהי הגדלות שקבלו אז בני ישראל את התורה

שאדם מפחד לקבל על עצמו דבר גדול , אך יש מניעה לקבלת התורה מלבד רצון ויכולת והיא יראת חטא 6902 

יראה זו שאדם מפחד שמא יתגבר יצרו עליו , אולי יעבור על הדבר גם אחר הרצון והיכולת, מפני הספק 6903 

וכל שכן בשעה שלא נצטוה עוד על , ת הקבלהרב כוחה למנוע את האדם בתחיל, לעבור על הקבלה שלו 6904 

 6905 .והקבלה היא מרצון עצמו ובבחירתו, הדבר

בשעה שהכירו את גודל ארך אפים של , אך גם יראה זו לא היתה צריכה להיות מניעה אצל יוצאי מצרים 6906 

מדת ארך , עד שאמרו מי כמכה באלים מי כמוכה באלמים, ת על חטאים גדולים ועצומים של מצרים"השי 6907 

מדה זו רב כוחה להרגיע את לב האדם לקבל עליו לעשות את , ים גדול כזה היא כתריס בפני הפחדאפ 6908 

כי אפילו אם יעבור חלילה דרך התשובה פתוחה לקבל השבים , אשר הוא רוצה אחר שהדבר ביכולתו 6909 

 6910 ?איזה סוד כמוס בזה, ובכן איזו גדלות יש בקבלת התורה, אליו

לא רק קבלת התורה כולה , בדל בין קודם מתן תורה לאחר מתן תורהכי יש ה, התשובה על שאלה זו היא 6911 

? כי איך אפשר לאדם שהוא יעשה רצון השם, אלא אפילו מצוה אחת אין באפשרות האדם לקבל על עצמו 6912 

ואיך , ´אין לו שום הבנה במהות חכמתו ודעתו ית, אילו ידעתיו הייתיו, אין לנברא שום ידיעה בבורא 6913 

אלא גם ענינים של חובת המעשים , לא רק ענינים של חובת הלבבות, השם בפועלאפשר לו לקיים רצון  6914 

הלא יקלקל בכל דבר , ´איך יעשה ציצית איך יעשה תפלין אם אינו מבין את רצונו ית? איך יגש לעשותם 6915 

 6916 .אשר יגע בו

בל א, אבל רק בשעה שהוא מבין את המעלות או ממציא אותם, אפשר לאדם לעלות למדרגות היותר רמות 6917 

הלא אנו רואים כי בני נח , אפשר לאדם גם להשיג מדרגה של נבואה, איך יעשה מה שהוא רצון השם 6918 

זה מראה לנו את גדלות , י נבואה"והם קבלו אותן רק ע, נתבעו גם קודם מתן תורה על שבע מצוות שלהם 6919 

איך אפשר  אבל להבין את רצון הבורא, אבל הוא עושה מה שהוא משיג, האדם במדה שלא שערנו אותה 6920 

 6921 ?זה לנברא

אי אפשר לנו להבין איך , הוא דבר שלמעלה מהסוג האנושי, ובכן קבלת מצוה אחת אפילו מצוה קלה 6922 

אך הלשון של נעשה ונשמע הוא לשון , כי הלא גם המה נבראים הם, ישיגו גם מלאכי מרום את רצון השם 6923 

אלא , כל שלהם לעשיית הדברכי היות שאין להם בחירה אין להם רצון המפסיק בין הש, של מלאכים 6924 

 6925 .עושה מה ששכלו מחייב

נאה לומר עליהם עושי דברו לשמוע , שליחותם רק מה שאפשר להם להבין, והיות כי מהותם רק שכל 6926 

ומיום שנבראו מוכנים המה למעשים כאלה עוד טרם , כי מהותם היא עשיה כפי השכל שלהם, בקול דברו 6927 

ואיך , אבל גם הם לא יבינו את רצון השם כפי מה שהוא ,לכן מתאים להם סגנון הלשון הזה, ששמעו 6928 

 6929 ?´אפשר לאדם להבין את רצון השם ית

ומה שאין באפשרות האדם להשיג אינו נתבע על , ה בא בטרוניא עם בריותיו"אם כי יודעים אנו שאין הקב 6930 

ה שיש אמנם אין השאלה כאן על טענ, אונס רחמנא פטריה, אבל אין זה אלא מפני טענה של אונס, זה 6931 

שיהיה שייך אמתלא של אונס לפטור אותם , ולא היו שום חיובים עליהם, עליהם כי עוד לא ניתנה התורה 6932 

אם , על זה אין מקום לטענת אונס, השאלה היא על מה שקבלו מרצונם ודעתם טרם שנצטוו, מן החיובים 6933 

, ו הוכחה שהבינו זאתואם קבלו לעשות את רצון השם הרי ז, לא הבינו את רצון השם לא היה להם לקבל 6934 

 6935 ?איך אפשר לנברא להבין את רצון בוראו, וזהו דבר שאין הדעת סובלתו

 6936 

איך ירהיבו , כיון שהמה יודעים שרצון השם הוא, כ פלא"אם היו מקבלים לעשות אחר ששמעו היה זה ג 6937 

כפי הרי הוא נצטמצם , אך אפשר לומר כיון שרצון השם נכנס בגדר שמיעה? עוז לקבל על עצם לעשות 6938 

אבל הקדמת נעשה לנשמע הרי היא , ואפשר לקיים אותו באותה מדה ששמעו, שהאוזן יכולה לשמוע 6939 

אלא רצון השם כפי מה , דבר שלא נצטמצם בחוש השמיעה של אדם, קבלה לעשות דבר בלתי מוגבל 6940 

 6941 .על זה שייך לומר מי גילה רז זה לבני, קבלה כזאת סוד הוא, שהוא

מאמר זה אינו מובן לנו  (מ"זוהר אחר)א  ה ואורייתא וישראל חד הו"בקו, ל"סוד הדבר הוא מאמר חז 6942 

אך מה שיש לנו ללמוד , אבל יוצאי מצרים כנראה שהבינו אותו טרם שניתנה להם ידיעה זו בסיני, כלל 6943 

ברכת הנהנין באה על , אין ברכת המצוות כברכת הנהנין, כמה יש לאדם לשמוח בעשיית מצוה, מזה הוא 6944 

קטנות ההנאה , ת המציא לאדם השפל את ההנאה הפעוטה הזאת"רת טובה בעד מה שהשיהכ, הנאה פעוטה 6945 

גם המצוה היותר קטנה גדולה היא , לא כן ברכת המצוות שאין בה קטנות כלל, היא גדלות של חסד השם 6946 

 6947 .לאין שיעור מפני שיש בה רצון השם

גדלות יתרה מכפי , ת אותות נתן לאדם ענין שאין דעת האדם תופס"הכרת הטובה היא עבור מה שהשי 6948 

אם , כמו שאנו אומרים אשר קדשנו במצותיו, י קדושה"גדלות שאי אפשר להגיע אליה כי אם ע, אפשרותו 6949 



כ ממצות תלמוד תורה "כש, האדם היה מתבונן בזה לא היה אפשר להפריד אותו ממצוה שהוא עושה 6950 

י הידיעה "ורק ע, לדברים הכרחיים גבורה יתרה היתה נחוצה להפסיק אותו גם, השקולה כנגד כל המצוות 6951 

 6952 .(תורת אברהם)  .שגם זה מצוה

 6953 

 6954 מאמר תרטו

 6955 .(´ד ז"שמות כ) נעשה ונשמע´ ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה

וכדבריהם במשנה ותלמוד תורה כנגד , הורונו חכמינו שלימוד תורה עולה על הכל ושכרו מרובה מאד 6956 

ובאים בעוונו העונשים , וב מהכל כך ביטול תורה חמור מהכלוכשם שלימוד תורה חש, (א"פאה פ) כולם 6957 

 6958 ז גילוי עריות ושפיכות דמים ולא ויתר על עוון ביטול תורה"ה על ע"וכבר אמרו ויתר הקב, הקשים ביותר

ת "ת, ונראה שהדברים אמורים בלימוד התורה בלבד ואין זה קשור בקיום התורה, (´ירושלמי חגיגה א) 6959 

 6960 .י ערכים אלה מושגים נפרדים הםשנ, לחוד ומעשה לחוד

שמי שאינו חכם בתורה אינו יכול להיות חסיד , (ב"אבות פ) ל אומרים ולא עם הארץ חסיד"אמנם חז 6961 

כך היא העובדה , אבל להיפך יתכן שאף מי שהוא חכם גדול בתורה אינו מדקדק בקיומה למעשה, במעשה 6962 

ולמעשה אינם עוסקים בהם ואין , סוימיםשישנם אנשי מדע שהשתלמו במקצועות מ, לגבי חכמות העולם 6963 

 6964 .זה פוגע כלל בידע שלהם

וכל ערכה הוא במעשה ואין להפריד , אחוזה ודבוקה בקיום מצוותיה´ תורת ה, ´לא כן הדבר לגבי תורת ה 6965 

, כמו שהכריזו אבותינו בהר סיני נעשה ונשמע, ולא עוד אלא שיש להקדים המעשה ללימוד, ביניהם 6966 

שהיא מורה לנו ומלמדת , וזהו המושג תורה מלשון הוראה, תורה הוא המעשההתנאי קודם ללימוד ה 6967 

, כי בלי מעשה חסרה כל המשמעות שבתורה, בה במדה שחסר במעשה חסר בתורה, אותנו מה לעשות 6968 

אלא , אין הפירוש שבלי המעשה אין המדרש עיקר, ל לא המדרש עיקר אלא המעשה"ז מה שאמרו חז"ולפ 6969 

 6970 .כללבלי המעשה אין לו ערך 

, (א"כ´ שמואל א) אביר הרועים אשר לשאול´ כתוב על דואג נעצר לפני ה! והנה דואג ואחיתופל יוכיחו 6971 

, ל דרשו עליו את הפסוק איה סופר איה שוקל"וחז, (י"רש) כלומר עוצר עצמו לעסוק בתורה ואב בית דין 6972 

אחיתופל שדוד קראו  וכן כתוב על, שהיה סופר כל אותיות שבתורה ושוקל כל קלים וחמורים שבתורה 6973 

ובכל זאת לא , וכמו כן שאלו דואג ואחיתופל ארבע מאות שאלות במגדל הפורח באויר, רבי אלופי ומיודעי 6974 

 6975 .(7ו"סנהדרין ק)א  הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהילכת

אבל מאחר שנמצאו לקויים במעשה מסיבת פגם במדות כפי שמסופר , הרי שאף שהיו גדולי עולם בתורה 6976 

ובכל זאת גרם , ואם כי זה כל שהוא כי אחרת לא היו נותנים להם לעמוד בראש העם, ל"ובחז בנביאים 6977 

ומתוך כל ארבע מאות השאלות במגדל , פגם זה בתורתם עד כדי כך שלא יכלו לכוון שמועה להלכה 6978 

 6979 .הפורח באויר לא פתרו אף אחת מהם

ואין בזה אלא מה , סר בהבנת התורהואם חסר במעשה פגום גם הלימוד וח, לימוד התורה והמעשה חד הוא 6980 

ולכן דורשים , בבריאה לא נתגלתה אלא במעשה בראשית´ ולא רק התורה אלא כל חכמת ה, שיש בזה 6981 

, ובמדותיו´ כי מטרת התורה ללכת בדרכי ה, ל שלא נברא העולם אלא בשביל התורה שנקראת ראשית"חז 6982 

אלא מתוך ´ וחסד ה´ ואין מכירים את רחמי ה ,(7ג"שבת קל) מה הוא רחום וחנון אף אתה היה רחום וחנון 6983 

ואם חסר בהכרת חכמת הבריאה , ואם חסר בהליכה בדרכיו חסר בהכרת חכמתו בבריאה, מעשי הבריאה 6984 

 6985 .חסר בהליכה בדרכיו

כתוב בתורה זאת החיה אשר , אף קדושת האדם שנראית לנו כמעלה מופשטת גם היא תלויה במעשה 6986 

רואים אנו שכל , (א"ויקרא י) דשתם והייתם קדושים כי קדוש אניוהתק, תאכלו אך את זה לא תאכלו 6987 

ולא עוד , ´שבזה שלא יאכלו מהבהמות הטמאות ושקצים ורמשים יתקדשו לפני ה, הקדושה תלויה במעשה 6988 

 6989 .ה שהוא קדוש"אלא שמדמים בזה להקב

כי , דינותמטעם שנפשו קצה בהם בגלל אצילות וע, ואין הקדושה באה למי שפורש מהמאכלות האסורות 6990 

והריהו דומה לבנו של נסיך היורש את תואר , עם כל הערך שבדבר אינו אלא בבחינת יורש נחלת אבותיו 6991 

אבל לא משיג אותם מזכויות עצמו אלא , שאם כי הוא גם ממשיך בנימוסיו ובדרך אצילותו של אביו, אביו 6992 

עצב את עצמותנו על ידי אלא שחייבים אנו ל, ואין התורה מסתפקת בכך, מכוח הירושה ויחוס אבות 6993 

 6994 .להפוך את מציאותנו לחטיבה של קדושה על ידי קיום המצוות, מעשינו

אבל אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גזר , ל לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר חזיר"וזה מה שאמרו חז 6995 

אמנם באופן טבעי צריכה נפשו של אדם שמקורה מגנזי מרומים לקוץ בשקצים , (´ספרא כ) על כך 6996 

אבל אין זו עוד , ובפרט אדם שעולה במדרגתו הרוחנית ונפשו מתעדנת, רמשים ובכל המאכלות האסורותו 6997 

אלא חובה עליו להינזר ממאכלות אלה כדי לקיים גזירותיו ורק , דורש מן האדם´ ההתעלות והקדושה שה 6998 

 6999 .אז בא לידי קדושה



את בריתי והייתם לי סגולה מכל ה ליוצאי מצרים אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם "ולכן אף שאמר הקב 7000 

ובודאי יגיעו , שעל ידי קבלת התורה יהפכו לגוי קדוש, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, העמים 7001 

בכל זאת עדיין לא ישיגו בזה , בזה למדרגה כזו שנפשם תקוץ במאכלות האסורות מפאת עדינות נפשם 7002 

כדברי הכתוב , ה"ם קיום גזירותיו של הקבאלא לאחר שיפרשו ממאכלות האסורות לש, מדרגת הקדושה 7003 

משום שאתם חייבים להידמות , י התקדשותכם למעשה"רק ע, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני 7004 

 7005 .מה הוא קדוש אף אתה קדוש רק אז תהיו קדושים, ה"למדותיו של הקב

רבינו לא חלק עליו ומשה , (ז"במדבר ט) ומשום כך אנו מוצאים בקורח שאמר כי כל העדה כולם קדושים 7006 

כי לא מספיקה המדרגה של קדושה מכוח המדרגה הטבעית , ובכל זאת ירש גיהנום וירד חיים שאולה, בזה 7007 

כולם קדושים כי כולם שמעו דברים , י שם בשם תנחומא"רש) ,של כל ישראל בזה שקיבלו את התורה 7008 

והי תשובתם של ישראל לאחר וז, ת"אלא יש לקנותה על ידי קיום מצוות השי, (בהר סיני מפי הגבורה 7009 

וכלל זה אנו למדים גם מברייתא דרבי פנחס בן יאיר , נעשה´ כל הדברים אשר דבר ה, מתן תורה 7010 

ורק לאחר מעשים רבים המביאים לידי מעלות אחר מעלות מגיעים לידי קדושה , שמתחילה מתורה 7011 

 7012 .(אור הצפון)  .המדרגה האחרונה

 7013 

 7014 מאמר תרטז

 7015 .(´ד ז"שמות כ) נעשה ונשמע´ ל אשר דבר הויקרא באזני העם ויאמרו כ

ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעיה וקץ מייץ בהו וקא , ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא 7016 

שבת ) ל עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו שאמרתם נעשה קודם לנשמע"א, מבען אצבעתיה דמא 7017 

ולבי אומר לי שמה ! ש עד שלא היה לו כל רגש זולתהעד כדי כך בטלו ברבא כל חושי הגוף להנפ, (ח"פ 7018 

אין זה השוואה בעלמא כי אמנם סוד הענין של , שדימו מעלת רבא לזה שאמרו ישראל נעשה קודם לנשמע 7019 

 7020 .הנהו מסוד הגדול של ביטול הגוף בתכלית, נעשה קודם לנשמע

וזה מובן ופשוט שאם ! הנפשכן הגוף מציאות לו להיות בטל בתכלית ל, כמו שהנפש יכולה להתבטל בגוף 7021 

אם כן מי יקח את מי על , כמו כן יש אפשרות לנפש להתבטל בגוף, יש אפשרות לגוף להתבטל בנפש 7022 

אם כן לאן הגוף , אמות מצומצם בתכלית´ פשוט הדבר שאחרי שכל הגוף הנהו חפצא בת ד? המרכבה 7023 

 7024 ?ומה המקום בו הנפש תוכל להתכלכל, יכניס את הנפש

אם כן הגוף צריך הוא ! הנפש הלא שם המקום די רחבת ידים מסוף העולם ועד סופו ולאידך גיסא בצד 7025 

להיות , וכל קרב וכליות יזמרו לשמך, מי כמוך´ עד שכל עצמותי תאמרנה ה, להיות בטל בתכלית 7026 

! וכל מעשיך יהיו לשם שמים ללא שיור כל דהו! משתלשל והולך משתלשל וחודר אל פני המנורה כולו 7027 

 7028 .הפנים קדימה ללא כל נטיה כל דהי עד דבקות בתכליתלדבקה בו עם 

 7029 (דעת תבונות) ל"ל ז"והרמח, (7ח"סנהדרין ל) ר מין היה"ל אדה"כ עד שאמרו חז"וסוד הדבר מבהיל כ

ואז חזר וחשב סברות רעות כדי להקל , ר נתפתה בתחילה אחר התאוה והתשוקה שלו"אבל אדה, מבאר 7030 

ז אלא להתיר להם עריות "לא עבדו ישראל ע, (7ג"דרין ססנה) ל"והרי זה כעין מה שארז, לעצמו 7031 

הלא מדברים כאן אל תאוה של , נורא עד היכן הענין מגיע, כ"ר מין היה ע"ל אדה"וארז, בפרהסיא 7032 

כ היתה שמה איזוהי טענה של "ואעפ, שהרי נקראת היא עץ הדעת, תאוה שהיא קודש קדשים, ר"אדה 7033 

 7034 .בר מין היה שתי רשויותועל התאוה שכזאת אנחנו קוראים כ, תאוה

, אל מול פני המנורה, וכל מעשיך יהיו לשם שמים, עד כדי כך הנהו הסוד שצריך להיות כולו ולדבקה בו 7035 

אסור להיות שום , ואסור להיות שום יוצא דופן חלילה, המחזור והזרם מוכרח להתנועע עד תכלית הפסגה 7036 

המחזור כבר , ר הרי זה כבר סתימה"ה של אדהכ גדול סוד הענין עד שגם תאו"וכ, מעכב כל דהו בתנועה 7037 

 7038 !כבר הנהו במצב של שתי רשויות וזה כבר מינות, איננו בזרימתו המלאה

ר הנהו כבר שתי "עד שגם תאוה כזאת של אדה? ועד היכן, רואים אנו מזה סוד מבהיל כי תאוה היא מינות 7039 

כל מין של לבבכם , אחרי עיניכםעד כדי כך הוא הסוד של ולא תתורו אחרי לבבכם ו, רשויות מין היה 7040 

שום הבטה חוצה אסור לצאת מן ! כל מין של עיניכם יהיה זעיר שיהיה אסור להמצא, יהיה זעיר שיהיה 7041 

כי איזו שיהא עכבה בהצירקולציה זאת מיתה , צריך הוא לילך עם כל הצירקולציה שלו לצד הפנים, הגוף 7042 

 7043 !ל"ר

על הנאמר אשה זונה , ם תמיד מלת זנות בלשון טעותאונקלוס מתרג, אגב רואים אנו כאן הערה נפלאה 7044 

על , וכן לשעירים אשר הם זונים אחריהם מתרגם דאינן טען בתריהון, וחללה הוא מתרגם אתתא מטעיא 7045 

לומדים מזה יסוד , הוא מתרגם די אתון טען בתריהון, ולא תתורו אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם 7046 

אנחנו מורגלים לקרוא זנות , עריות טעות, עבודה זרה טעות! זה טעותכי השם הכולל מכל וכל הנה , נפלא 7047 

, לפי התרגום אנו רואים שבשם זנות כלול כל מיני עבירות, אבל שגיאה גדולה היא, במובן אחר לגמרי 7048 

 7049 !אבל זולת טעות אין כלל, והחילוקים בבחינות הטעות אם מעט ואם הרבה



ראוי להיות כי תיכף לפסיעה , ים האין סוף של החכמהכשיודע, לאיש מתבונן הנה הדבר פליאה גדולה 7050 

הלא ישנם בחכמה אלפים אופנים , להיות נבוכים בה ללא מצוא דרכה הנכונה, הראשונה בתוך החכמה 7051 

כי תיכף עם , אבל רואים אנו להיפך לגמרי, ובצדק היה לא לכוון כלל את נקודתה האמיתית, ודרכים 7052 

עוד יש לחכמה סוד , לה נפלאה שמלבד עצמות החכמה שמשיגיש לחכמה סגו, הפסיעה הראשונה בחכמה 7053 

 7054 !מיוחד שבה קולעים אל המטרה על חוט השערה

תיכף , עולם קטנטן ביותר ודוקא שם נבוכים בו למרבה, ובצד השני שטח כה מוגבל ומצומצם ביותר 7055 

כי כל , הוא וזה סוד הדבר סוד השכל סוד החכמה! הנה זה ודאי פליאה עצומה! מלאים טעותים ללא מספר 7056 

הסגולה של מושכל היא שחוץ מעצמות , ל ואסור במושכלו"ס זצ"הבא בה תיכף נעשה אסור כמאמר הגרי 7057 

קשור , כי תיכף עם כל דבר מושכל מתהווה אדם אסור, מונח בו עוד סוד מיוחד, השכל שהשיג אותו 7058 

 7059 .למושכלו ללא כל נסיגה ונטיה אף לא כחוט השערה

היפוך לגמרי מסוד המושכל הוא סוד ! ומנחה אותו ישר אל דרכו ואמיתו החכמה לעצמה מורה לאדם דרכו 7060 

אדם העושה איזו עבירה הנה מלבד עצמה של , בדמיון שמה מונח סוד החפשיות! חפשי בדמיונו, הדמיון 7061 

לעשות ככל אשר יעלה בדמיונו ללא , העבירה תוליכהו ותעשו לאדם שובב הולך חפשי לכל צד, העבירה 7062 

 7063 !כל מעצור

חפשי , אסור זהו מסימני הקדושה, כי ישנם סימנים להכיר בטהרה וטומאה, למוד אדם לדעת בכללמזה י 7064 

רואים מזה , כי בעשותו עבירה ותאוה הנהו כבר חפשי, כל איש ירגיש זה בעצמו, זהו מסימני הטומאה 7065 

ויות כשתי רש, בעשותו התאוה תיכף עם זה נולד בו רגש של עוד מקום בו, בהיר כי תאוה היא מינות 7066 

 7067 .לבחור לאיזה מהם לזה או לזה

, ושם הכולל מכל וכל הנה זה טעות, הלא בחוש יכול להרגיש כי ההתרוצצות הלזו אשר בקרבו זוהי מינות 7068 

שמה הוא סוד , היכולת לעשות דבר והפכו ככה או אחרת, ומקום הטעותים הנה זה בסוד החפשיות 7069 

 7070 .שמה הכל שריר וקיים, תיםאבל במדה אסור שמה אין כל המציאות של טעו, הטעותים

כי דבר חכמה , הנה כל דבר מושכל אין לאדם ללא נפש המשכלת, ז"וענין סוד הטעות צריכים להבין עד 7071 

ודאי לא מנפש ? ודברים בטלים דברי טומאה מאין מוצאם, הלא זה ודאי מהנפש המשכלת? מאין מוצאם 7072 

אחרי ? כ מה המה"א, טומאה הנפש המשכלת הלא אין בגבולה דברים בטלים דברים של, המשכלת 7073 

 7074 ?שמהנפש אינם ודאי

אלא זה הוראה על עצם גופו של , אין זה סתם מעשה בעלמא, אמותיו´ והנה רב שלא הביט מימיו חוץ מד 7075 

וכן כל אבריו , אמותיו´ כן בהבטתו וכן דיבוריו לא יצאו מחוץ ד, אמות´ כי היה מין גוף כזה של בת ד, רב 7076 

אמות יצאו ´ כל גופו של רב הצטמצם זה הגוף מתוך מדת ד, אמות לבד´ דמציאות של , כן היו מציאותם 7077 

 7078 !ין0יותר מהם א

אינה אפילו משל ודמיון , אמות´ כי הבטתו של רב בתוך הד, אמות של רב אין להבין פשוט´ ותוך ד 7079 

צריכים להדגיש ולהגיד , כל עמקי מחשבותינו בדמיון לההבטה הפשוטה של רב, ללימוד התורה שלנו 7080 

רב כשראה מה שהוא בבריאה היתה , הבטתו הפשוטה של רב היתה רוח הקודש, יל אלף הבדלותלהבד 7081 

 7082 .כל דבריו וגם שיחת חולין שלו היו רוח הקודש, זאת ראיית רוח הקודש

ממעשה שהיה אשר רב פלט מפיו איזה ביטוי על , ט אסור"ט בר נ"ל נ"למדו דרב ס (7א"חולין קי) ל"חז 7083 

אולי היה סתם ביטוי ? אורה מי יאמר כי רב כוון להורות בשיחתו זו איזה דיןולכ, אשר חש טעמא דשייפא 7084 

ט "עצם דיבורו של רב היה דיבור של נ! התשובה היא כי סתם דיבורים בעלמא לא נמצאו בגבולו? בעלמא 7085 

 7086 .כי אצל רב היה גופו נפש ומפי נפש לא נמצאים דברי הבאי, ט"בר נ

מה היו תנועותיו ופעולותיו של ? ר"עצמנו מה היה אצל אדה כ ניזול ונתאר"א, ואם אצל רב היה ככה 7087 

בבחינה שמצינו אצל ירמיהו ! ר היתה ממש נבואה"הלא מבינים ודאי כי הבטה פשוטה של אדה? ר"אדה 7088 

, ס הלא זאת היתה ראיה נבואית"אבל סוכ, אשר גם זאת היתה ראיה ממשית, הנביא מקל שקד אני רואה 7089 

ומה איפוא היה חטא של ! כל פעולותיו בכל אבריו נבואיות היו, ר ודברר היתה כזאת בכל דב"ואצל אדה 7090 

אלא שהיתה נבואה , הלא גם זו הטעות היתה אצלו מצב של נבואה? ר"מה היה טעות של אדה? ר"אדה 7091 

 7092 .אבל לא בשלמותה האמיתית

כי ! תס שם הכולל של כל אלה זה טעו"וסוכ! מבהיל הדבר שגם בטעות שכזה וכבר מין היה שתי רשויות 7093 

וספורנו , עיין תרגום יונתן בן עוזיאל על מלת ולא תתורו) ,טעות נקרא זה אשר נטה ויצא מנפש המשכלת 7094 

, ובהסטה כל דהי מדרכה של הנפש הנה זה כבר אבדון הנפש, זאת היא תירגום מלת טעות (על מלת זונים 7095 

 7096 .ר"וכבר אין ההבטה הבטה של אדה

עד שטעותים אלה יורדים והולכים , ה והטעאה יותר רבהכאן ישנן כבר דרגות דרגות הבטה יותר כה 7097 

כ ישנם דרגות דרגות עד אין סוף עד מצב ההגשמה "ובהגשמה גופא ג, ומתהוים כבר מצב של הגשמה 7098 

אלפים ורבבות , ר עד אנו"איפה נמצא בעל חשבון שכזה לחשוב מן אדה, הרי הדבר מבהיל באמת! אצלנו 7099 



! שתי רשויות, ז מין היה"וכבר אמרו ע, ר דרגת נבואיית כנזכר"אדהואם בדרגת הטעות של , דרגות בינינו 7100 

 7101 .(דעת תורה)  !ירחם´ מעתה מה נקרא על מצבנו אנו ה

 7102 

 7103 מאמר תריז

 7104 .(´ד ז"שמות כ) נעשה ונשמע´ ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה

עד שהוא נכנס , מאדכוסות הללו והיו כלי זכוכית חשוב ´ ל משל למלך שאמר לעבדו שמור לי ב"אמרו חז 7105 

והיה העבד עומד ומרתת , נגח העגל להעבד ונשבר אחד מהם, לפלטין היה עגל אחד שרוי על פתח הפלטין 7106 

, כ דע והזהר בשני"ל המלך א"א, ל שנגחני עגל ושבר אחד משני הכוסות"ל למה מרתת א"א, לפני המלך 7107 

, שיתם לפני עגל הזהרו בנשמעשברתם נעשה ע, ה שני כוסות מזגתם בסיני נעשה ונשמע"כך אמר הקב 7108 

 7109 .(´ז ט"ר כ"שמו)ב  בית יעק´ הוי שמעו דבר ה

רבן , (´ב ב"קידושין כ) והרי גרסינן, ויש לשאול איך יתכן שנשבר הנעשה והנשמע יהיה קיים ולא יפגע 7110 

ה אוזן "אמר הקב, מה נשתנה אוזן מכל אברים שבגוף, יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא כמין חומר 7111 

עבדי הם ולא עבדים לעבדים והלך זה , קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדיםששמעה  7112 

 7113 .ל"וקנה אדון לעצמו ירצע עכ

אוזן ששמעה לא , היה רבי יוחנן אומרה כמין חומר, ומה ראתה אוזן שתרצע מכל אברים, ובמכילתא אמרו 7114 

, ן העבד נתבע על הגניבה אלא על המכירהוזה שבבבלי אי, ל"תגנוב והלך וגנב היא תרצע מכל אבריו עכ 7115 

ולפיכך לא , הבבלי מיירי במוכר עצמו ולא היה גנב, ובמכילתא הוא נתבע על הגניבה ולא על המכירה 7116 

 7117 .היתה אלא מכירה בלבד

, ומי הוא המוכר עצמו, ד נתבעים על שמיעת האוזן"נמצינו למדים שבין המוכר עצמו ובין מי שמכרוהו בי 7118 

אדם נושא ונותן בפירות שביעית , בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית, ר חנינא אומר"תניא רבי יוסי ב 7119 

לא באת , לא באת לידו עד שמוכר את בתו, לא באת לידו עד שמוכר את ביתו, לסוף מוכר את מטלטליו 7120 

 7121 .לידו עד שלוה ברבית

ולא לגר צדק אלא , לא לך אלא לגר, שנאמר וכי ימוך אחיך ונמכר לך, לא באת לידו עד שמוכר את עצמו 7122 

תנא דבי , כשהוא אומר לעקר זה הנמכר לעבודת כוכבים עצמה, משפחת גר זה עובד כוכבים, לגר תושב 7123 

ל אחרי נמכר "ת, ישמעאל הואיל והלך זה ונעשה כומר לעבודת כוכבים אימא לידחי אבן אחר הנופל´ ר 7124 

 7125 .(´א´ קדושין כ) ל"גאולה תהיה לו עכ

, שלא אך שאינו מרגיש את כל הבא עליו, ה שכבר אבד הרגשתו כל כךהרי שהמוכר עצמו הוא אדם כז 7126 

והוא הולך ויורד מירידה לירידה עד שמוכר את עצמו לעבודת , אלא שלא באת לידו להתעורר כלל 7127 

ירצע באזנו על זה , והוא אומר אהבתי את אדוני, כ אם האדון שלו הוא ישראל"ואעפ, כוכבים עצמה 7128 

 7129 .עבדים הםששמעה אזנו על הר סיני כי 

ולא היה לו במה לשלם , וכן מי שמכרוהו בית דין שבא למדרגת עניות כזו שגנב למלא נפשו כי ירעב 7130 

ירצע על ששמעה , גם הוא אם אומר אחרי שכבר עבד את אדונו שש שנים אהבתי, ד"גניבתו ומכרוהו בי 7131 

ן הוא נתבע מפני שגרם י בית די"שאף שנמכר בעל כרחו ע, אזנו על הר סיני לא תגנוב והוא הולך וגנב 7132 

 7133 .י גניבתו"לזה ע

אינם מופקעים מסגולת ישראל היותר עליונה שגילה , הרי שגם פחותים כאלו שירדו עד למדרגה התחתונה 7134 

ואם , ואם אוזנם חרשה משמוע שמיעה זו ירצעו על זה, ה לישראל בהר סיני כי לי בני ישראל עבדים"הקב 7135 

י עשיית העגל שעליו נאמר סרו מהר "ואיך אפשר שע, כמהבאלה כך בדור מקבלי התורה על אחת כמה ו 7136 

שרק הנעשה נשבר בעשיית העגל אבל , ואליהם אומרים שברתם נעשה הזהרו בנשמע, לא יפגם הנשמע 7137 

 7138 .הנשמע בשלמותו הא כיצד

אמר רבי יהושע , על מעשה העגל (´ב´ ז ד"ע) ´וכבר אמרו בגמ, שאין כל המעשים שוים, ולמדים אנו מזה 7139 

ש בן "ר יוחנן משום ר"והיינו דא, לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובהבן לוי  7140 

אלא למה עשו לומר לך שאם חטאו ציבור אומרים להם לכו , לא היו ישראל ראוין לאותו מעשה, יוחאי 7141 

העגל הכתוב הזה הוא מפתח לדעת ענין , ל"וז (´ב א"כי תשא ל) ´ל בפ"ן ז"וכבר כתב הרמב, אצל ציבור 7142 

 7143 .ומחשבת עושיו

ומה , ושהוא בכוחו עשה להם האותות והמופתים, כי בידוע שלא היו ישראל סבורים שמשה הוא האלהים 7144 

לא , ועוד הלא בפירוש אמרו אלהים אשר ילכו לפנינו, טעם שיאמרו כיון שהלך משה ממנו נעשה אלהים 7145 

אמרו משה שהורה לנו הדרך , חראבל היו מבקשין משה א, ב"ז או בעוה"שיהיו נותנים להם חיים בעוה 7146 

נעשה לנו משה אחר שיורה הדרך , ביד משה והנה אבד ממנו´ פ ה"שהיו המסעים ע, ממצרים ועד הנה 7147 

 7148 .בידו´ פ ה"לפנינו ע



גם זה הכתוב יורה אותך כי אין טפש בעולם , ולהלן בקרא ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך 7149 

אבל אמרו כי בכח הצורה הזאת , א אשר הוציאם ממצריםכי הזהב הזה אשר היה באזניהם הו, שיחשוב 7150 

כי הם מודים במי שאמר , והנה לא תמצא שיאמר בעגל בשום מקום אשר הוציאנו ממצרים, העלם משה 7151 

אבל יאמרו , כי שמו הגדול הוא המוציא אותם משם, אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ אנכי ה 7152 

השמה מעמקי ים דרך לעבור , היד הגדולה המחרבת יםכי יקחו זה במקום , במקומות רבים אשר העלוך 7153 

 7154 .ל"גאולים עכ

ולפיכך כל האומר , כי מעשה העגל לא היתה עבירה כלל כפי המובן הפשוט, למדים אנו מדבריו העמוקים 7155 

כיון שעיקרה של עבירה זו היה רק טעות עמוקה מאד בעניני , ישראל חטא חטא פשוט אינו אלא טועה 7156 

ולכן כל החושב בענין עמוק , לו של אדם שאינו עומד במדרגתם יכול להגיע שםמקום שאין שכ, המרכבה 7157 

י מעשה "ולפיכך לא נשבר הנשמע ע, לא יהיה אלא כטועה אם ידמה לו שהגיע לכך, זה לבוא עד תכליתו 7158 

 7159 .עבירה זו

א "כ שא"והנשמע אצלם היה חזק כ, ושמעו בקולו´ כי לפי דעתם לא עברו עבירה כלל אלא קיימו מצות ה 7160 

והכל היה בכלל האזהרה של לא , אך כיון שבאמת לא היתה זו אלא טעות ולא זו הדרך שנצטוו בה, להפגע 7161 

י מעשה העגל פגימה חמורה "כי הנעשה נפגם ע, יש כאן שבירה בנעשה, יהיה לך אלהים אחרים על פני 7162 

 7163 .ל שברתם נעשה הזהרו בנשמע"וזהו אמרם ז, מאד עד כדי ביטוי של שבירה

אף שנדמה לנו שכבר איבד הרגשתו ואינו בר תביעה על מעלה , ד"מכר עצמו או שמכרוהו ביכ זה ש"משא 7164 

אין הדבר כן כי התורה אינה מוציאה מן הכלל שום אדם , עליונה כזו של עבדי הם ולא עבדים לעבדים 7165 

עה אין בכוחו לפרוק מעליו מה ששמ, שכיון שעמדו רגליו על הר סיני, אף הפחות והשפל ביותר, מישראל 7166 

 7167 .אזנו על הר סיני

י שמכר את עצמו או "ע, והוא נתבע תביעה חמורה אוזן ששמעה על הר סיני עבדי הם ולא עבדים לעבדים 7168 

כדי להשיבה , ד בגניבתו תרצע"י שעבר על לא תגנוב וגרם לעצמו שימכרוהו בי"שקנה אדון לעצמו ע 7169 

אל הנעשה ונשמע שזכה לה בתוך ויחזור שוב , וזו תשיב אותו אל המעשה, לשמיעה ששמע על הר סיני 7170 

 7171 .כלל ישראל במעמד הר סיני

אבל בדורות , שאף כשחטאו לא נפגם הנשמע אלא הנעשה, אולם כל זה היה בדור מקבלי התורה 7172 

כי יש שני מיני פגימות , שהנשמע נפגם ואפשר שהנעשה לא יפגם כלל, שלאחריהם נהפכו הדברים 7173 

שזוהי המהות האמיתית של הנשמע , מלהיות קבלהיש שנפגמה המשמעות של הנשמע שחדלה , בנשמע 7174 

ואז כשחדל הנשמע , כקריאת שמע שענינה שהוא מקבל עליו מלכות שמים, שכל שמיעה תהיה קבלה 7175 

כי הרי הוא כפורק עול שמים מעליו והוא חוטא , יש בזה שבירה בין בנשמע ובין בנעשה, להיות כקבלה 7176 

 7177 .בנשמע ובנעשה יחד

של ´ כי הוא מפרש לעצמו דבר ה, שהשמיעה אינה כנתינתה מסיני, שמעאבל יש מין פגימה אחרת בנ 7178 

, ומתוך טעותו הוא משתבש גם בקיום המצוה, פ על דרך אחרת"או דברי תורה שבכתב או שבע, הנביא 7179 

ובאופן זה השבירה היא , אלא כפי שעלה על דעתו בתוספת או בגרעון´ והוא מקיימה לא כאשר צוה ה 7180 

אך , ´והוא קיים מצות ה, כי לפי דעתו המוטעת אין כאן חטא כלל, לימותובנשמע אבל הנעשה הוא בש 7181 

 7182 .אלא כפי שעלה על רוחו´ באמת לא עשה כאשר צוה ה

כי הגדולים , כמו נדב ואביהוא שאול המלך וכיוצא בהם, ועל דרך זה היו רוב החטאים של גדולי עולם 7183 

אלא שהיה , ´להם שלא קיימו מצוות ה כ מתגלה"ורק אח, אינם עוברים עבירות אלא הם מקיימי מצוות 7184 

פ זה מתבארת הסוגיא "וע, מפני שלא קלעו אל האמת בהנשמע, או מדברי התורה´ בזה כהטיה מדבר ה 7185 

כי כל חטא שחטאו גדולי הדורות היה כרוך , כל האומר חטא אינו אלא טועה, ו שאמרו שם"בשבת נ 7186 

ולכן כל המדמה בנפשו , ה לבדו"הקב א לעמוד עליה אלא רק"כ עמוקה שא"והטעות היתה כ, בטעות 7187 

 7188 .שעמד על שורש החטא אינו אלא טועה

והרי מקרא מלא הוא שאין , שאחרי חטא העגל נשבר רק הנעשה, ל"אולם עדיין יש לשאול על מאמרם ז 7189 

אל משה ראיתי את העם הזה והנה ´ ויאמר ה, שהרי נאמר שם לך רד כי שיחת עמך סרו מהר, הדבר כן 7190 

הרי מפורש , ל מחזירין קשי ערפם לנגד מוכיחיהם וממאנים לשמוע"י ז"ופירש ,עם קשה עורף הוא 7191 

 7192 .שהיתה התביעה עליהם שהם ממאנים לשמוע

כי , לא באה על עיקר מעשה העגל, אולם נראה כי התביעה שנתבעו על קשיות עורף שהם ממאנים לשמוע 7193 

שמע לא נפגם ולא זה גרם להם כי הנ, ל שמעשה העגל לא היה הגורם מפני שקלקלו בנשמע"כך קיבלו חז 7194 

היינו שהיה להם לעמוד אחר , ותביעה זו של קשיות העורף שראה המקום בהם אחרי חטא העגל, לחטוא 7195 

ולא ראו בעגל רק מורה , שהרי ראו שהיו כאלה שנשתבשו מאד, המעשה על כך שנכשלו במכשול חמור 7196 

ומכל , קמו לצחק ובאו לידי קול ענותוגם היו כאלה ש, אלא שעשאוהו גם לאליל והשתחוו לו, דרך בלבד 7197 

 7198 .זה היה להם לעמוד על טעותם ולשוב ממנה



, שעיקר העונש היה על ששהה מלהודות על חטאו, ל"גם בחטאו של שאול דקדק אחד מהראשונים ז 7199 

ל "ומצאתי סמוכין לדבריו ז, והוא כחטא קשיות העורף האמור בעגל, ´והחזיק בדעתו כי קיים את דבר ה 7200 

, כ"וכן שאול המלך גסות הרוח היתה בו לפיכך נהרג ונעקרה ממנו המלכות ע, ל"וז (א"ל ´פ) ר"בתדבא 7201 

הרי שעיקר , שהחזיק בדעתו נגד שמואל, הרי שהעונש לא היה על המעשה בלבד אלא על גסות הרוח 7202 

 7203 .העונש היה על סירובו לשוב

וא אומר אהבתי את ובזה מתבאר מה שהעבד אינו נרצע סמוך למכירתו אלא רק אחרי שש שנים אם ה 7204 

ולפיכך עד שלא עברו שש שנים , כי גם אצלו עיקר החומר הוא על ששהה מלשוב על חטא המכירה, אדוני 7205 

והוא שב על קיאו , אבל משעברו שש שנים ויש לו יציאה בשש, אין לעונשו כיון שאין לו אפשרות לצאת 7206 

 7207 .ואומר אהבתי ירצע

שיש לירא ולפחוד , מעשינו שאנו עושים שלא כראויועלינו ללמוד מזה לשום אל לבנו בכל דרכינו ו 7208 

שכדי , כי גם בחטא העגל החמור ביותר שעליו נאמר וביום פקדי ופקדתי, מהסירוב וההפצרה מלשוב 7209 

ואין לך פורענות ופורענות שאין בה אחד , להציל את ישראל מכליון חלילה נתחלק עונשו לכל הדורות 7210 

היה עיקר החומר מה ששהו לשוב והוא  הנקרא , (ב"רין קסנהד) ד מהכרע ליטרא של עגל הראשון"מכ 7211 

 7212 .קשיות עורף

והרי באמת , ל גסות רוח"וזה נקרא בפי חז, וכן בשאול שאבד מלכותו עיקר החומר היה השהיה מלשוב 7213 

ובין באדם , שאול המלך´ ובין באדם שהיה בחיר ה, בין בדור הנבחר דור דעה, מדה מהלכת בכל היא 7214 

שכמו שהתשובה היא חסד עולם , שכולם נתבעים ונענשים אך על השהיה מלשוב, השפל והפחות ביותר 7215 

, כי השהיה מלשוב דינה כאון ותרפים, כן סכנתה מרובה אם מתעצלים בה, ותרופה לכל נגע ומחלה 7216 

 7217 .(דליות יחזקאל)  .המקום ברחמיו יעזרנו עליה וישיבנו בתשובה שלמה לפניו

 7218 

 7219 מאמר תריח

 7220 .(´ד ז"שמות כ) נעשה ונשמע´ אשר דבר ה ויקרא באזני העם ויאמרו כל

סוד ההתחלה הוא כי בה נשלם כל , כל דבר מוכרח שיהיה לו התחלה, יסוד גדול הוא ענין של התחלה 7221 

העיקר הוא כי בההתחלה בשחיטת הקרבן לא תהא כל , עיקר ענינו של קרבן תחילת זביחתו, הדבר 7222 

ם אפילו בעת הגמר אכל הקרבן חוץ לזמנו או יתכן שא, ואם התחלתו היתה כדין וכראוי, מחשבת פסול 7223 

ולהיפך אם התחלתו לא היתה , עם כל זה עיקר הקרבן לא נפסל בזה, אם אמנם לא כדין עשה, למקומו 7224 

 7225 !לא תועיל כלום כל עבודתו בקודש הקרבן ישאל פסול, כראוי

אבל יש לשאול , בכל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת כת, (´אבות ג) ל על המשנה"רבינו יונה ז 7226 

אלא שזו המשנה דברה עצה טובה נאה ומקובלת למי שאינו , איך אפשר להיות מעשיו מרובין מחכמתו 7227 

, ושיקבל על עצמו כל הדברים אשר יגידו לו החכמים ולא יסור מהם ימין ושמאל, יודע שלא יאבד נפשו 7228 

 7229 .פ התורה אשר יורו אותו ועל המשפט אשר יאמרו לו יעשה"ע

ועל דרך , מעלה שכר כאילו קבל עליו כל המצות, זו יקבל על עצמו בלב שלם ובנפש חפצהומיד שקבלה  7230 

וכן מפורש באבות , כי יש לו שכר עליהם כאילו עשאם מפי הקבלה, זה אמרו כל שמעשיו מרובין מחכמתו 7231 

שקבלו עליהם תחלה לעשות כל , דתנן התם כל שמעשיו מרובין מחכמתו שנאמר נעשה ונשמע, נתן´ דר 7232 

 7233 .כ"ומיד קבלו שכר כאלו עשאם ע, ר יצוה עליהם וישמעואש

כי גם תורה הקדושה זקוקה להתחלה , ל לראות מהם יסוד מבהיל"נתעוררנו להשתומם מדברי רבינו יונה ז 7234 

כל , עם הקבלה נחשב כאלו כבר עשאם, וכי הקבלה שהקדימו לתורה היא העיקר, היינו ענין הקבלה 7235 

ומהו הגדרת , הננו מגדירים אותו באמירתם נעשה קודם לנשמע, לוהמעמד הגדול כל מעמד הר סיני כו 7236 

אצל , אלא הוא סוד ענין הקבלה? וגם איך אפשר להיות נעשה טרם ששמעו, ענין נעשה קודם לנשמע 7237 

כי , ובזה כבר הכל מסתיים, הכלל ישראל היתה קבלה החלטית וחזקה כי יעשו כל אשר יצוה עליהם 7238 

ובההתחלה ספון וגנוז כל , הקבלה היא ההתחלה של התורה, ה ודאיבהקבלה כל התורה בשלמותה נגמר 7239 

 7240 !התורה כולה עד גמירא כאילו עשאם

ולו לא , נוראים הדברים שכל מעמד נתינת התורה לישראל וקיומה נמדדת במדת חוזק קבלתם אותה 7241 

ת לא בקבלה כזא, קבלה כזאת לא היה נחשב לקבלה, לו אמרו נשמע ונעשה, הקדימו נעשה קודם לנשמע 7242 

רואים איך , ל"וכשעומדים ומביטים היטב בדברי חז, התורה זקוקה לקבלה שלימה, היתה מתקיימת התורה 7243 

רק על מדת תוקף הקבלה שקבלו על עצמם הכלל , שקלו כל ענין קבלת התורה לישראל´ ל הק"שחז 7244 

 7245 .ישראל

, עלהם הר כגיגיתה "ויתיצבו בתחתית ההר מלמד שכפה הקב, (.ח"דף פ) ל בשבת"כן מצינו בדבריהם ז 7246 

, כל המכוון היה כדי שתעשה הקבלה בכל שלמותה ותוקפה, ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב 7247 

עדיין מצאו , וטרם באה הקבלה בכל שלמותה, (א"ש במהרש"עי) נוסף על קבלתם מכבר נעשה ונשמע 7248 



, של אונס בקבלתםעדיין ראו איזה בחינה , מכאן מודעה רבה לאורייתא, נקודה רעועה וטענה בקבלתם 7249 

אז באה הקבלה של נעשה ונשמע בכל האהבה החפץ , כ הדור קבלוה בימי אחשורוש"ואמר רבא אעפ 7250 

 7251 !והרצון

הרי ? האם נאמר שדורו של אחשורוש היו יותר גדולים מן דור המדבר, ל זה קשה להבין"אמנם מאמרם ז 7252 

הים מה שלא ראה יחזקאל בן ל ראתה שפחה על "הלא מאמרם ז, זה לא שייך כלל אף להעלות על הדעת 7253 

בעצם התורה ודאי דור המדבר היו יותר , לא נאמר כי אם על דור המדבר ולא על דורו של מרדכי, בוזי 7254 

ל "אלא הוא הענין אשר גילו לנו חז, ודאי היו יותר גדולים מדורו של מרדכי, גדולים מכל דור שלאחריהם 7255 

 7256 .דותכי כל ענין התורה וקיומה לא נמדד כלל עם לומ, בזה

, ל כי בדורו של מרדכי היתה יותר חזקה"ובקבלה הורו לנו חז, כל הענין נמדד אך ורק עם גדלות הקבלה 7257 

אם הקבלה , והוא יעמוד במעלה יתירה מאשר תלמיד חכם גדול, יתכן כי איש טרם הספיק ללמוד תורה 7258 

יתרון דורו של ! עשאו עליו נאמר וילכו ויעשו מעלה עליהם הכתוב כאילו, אצלו יותר גדולה ויותר חזקה 7259 

הנה , בהבחינה של אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, מרדכי לגבי דור המדבר עלינו להבין 7260 

 7261 !ז דיינו"אמרו ע

בלעדי , כי התורה הקדושה זקוקה להקדים לה קבלה והקבלה היא העיקר, קיצור הדברים ויסודיים הם 7262 

והנה הדברים ודאי , בלה בתוכה כבר אצורה כל התורהולא זאת אלא כי הק, הקבלה לא תתחיל כלום 7263 

כי , אבל כשמסתכלים היטב רואים כלל זה בכל צעד וצעד במהלך כל מעשינו וכל פעולותינו, חידוש הם 7264 

זה המהווה אשר כבר מוכן בו כל גמרו , לא נפעל כלום טרם ישנו בראשונה הדבר המהווה לזאת הפעולה 7265 

והרוצה לכתוב דבר מה עליו ודאי למלא מקודם , לום להכתב בלי דיווכמו שבכתיבה לא יתכן כ, של הדבר 7266 

 7267 .את העט בדיו

ככה הוא סוד הדבר , וזה דבר פשוט ומושכל ראשון! הרואה אותיות נכתבים יודע ודאי כי העט מלא דיו 7268 

אשר זה , קבלה קודם מעשה נקרא כי נתמלא כאן רוח ואהבה חפץ ורצון, שבלי קבלה לא יצא שום מעשה 7269 

כן הרוח הוא בנזין להגשמת כל , כמו שבלי בנזין הרכבת לא תרוץ בשום אופן, מבצע כל הענין יכריח 7270 

עד כמה שהאדם מלא באהבה חפץ , ממלא עצמו עם רוח, כמה שהאדם לוקח וממלא עצמו עם בנזין, דבר 7271 

 7272 .עד כדי כך כח לו לרוץ כח לו לבוא לידי מעשה, ורצון להדבר

רצו עם מסירות נפש הכי מרובה , (.ו"סנהדרין צ) סוסים בבצעי המיםסוד האבות הקדושים שרצו לפניו כ 7273 

ועל כן יצאו כל מעשיהם בכל מסירות , מלאים באנרגיה ומרץ במדה הכי מרובה, יען היו מלאים בנזין 7274 

מסירות נפשם של האבות הקדושים עדות על מדתם המרובה בהתמלאות של רוח אהבה חפץ ורצון , נפשם 7275 

כי לרוץ באוירים נוחיים על זה גם , ע"אויר נח ישנם הרבה רצים לרבות אומהבמים שקטים ב, שבקרבם 7276 

, אבל במים קשים במזגי אוירים סוערים, הנה זה מדת הרוח שמצד הצלם אלקים, להם יש די מספיק בנזין 7277 

 7278 !כבר חסרה להם מדת הרוח האהבה חפץ ורצון ובלעדם ודאי אין כל

במעמד הר סיני התמלאו כל ישראל , ע הוא ענין הקבלהסוד קבלת התורה הוא אמרם נעשה קודם לנשמ 7279 

כנאמר רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי , בכל מדת הרוח עד אחרית הימים 7280 

שמי שאינו מאמין , (באגרת תימן)ב  ל כת"ם ז"והרמב, מעתה ועד עולם´ זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה 7281 

שמה התמלאו ישראל , כי זהו סוד של מעמד הר סיני, ו על הר סיניבאלקי ישראל בידוע שלא עמדו אבותי 7282 

אשר כל הכוחות סוערות שבעולם לא , אוצר מלא מספיק עד סוף כל הדורות, עם רוח אהבה חפץ ורצון 7283 

ואם פעם יתעכב בידוע , במזגי אוירים הכי סוערים המנוע ירוץ במהירות הכי גדולה, יזיזו אותו ממקומו 7284 

 7285 !ל הר סינישלא עמדו אבותיו ע

חג השבועות אשר שמו נקרא על ענין ההכנה של שבעה שבועות תספר , כל התורה תלויה דוקא בקבלה 7286 

עליו לידע כלל זה כי הכל , הרוצה להיות לו שייכות לתורה, כל סוד הדברים תלוי בהכנה תלוי בקבלה, לך 7287 

, צמו אהבה חפץ ורצוןעד כמה שאדם יכניס בע, הכל תלוי במדת הרוח שהכין בראשונה, תלוי בקבלה 7288 

עד כדי כך הוא קונה , עד כדי כך הוא משתייך לתורה, אשר כל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותו ממקומו 7289 

 7290 .תורה

, ראוי להאדם להכין עצמו כל עת קודם שיתחיל ללמוד, (´ז´ שער ד) ל כותב בספרו נפש החיים"ח ז"הגר 7291 

, בל על עצמו לעשות ולקיים ככל הכתוב בתורהוגם יק, ´בטהרת הלב ביראת ה´ להתחשב מעט עם קונו ית 7292 

להתבונן מחדש כדי , ש שקיבל עליו קודם התחלת הלימוד"וכן באמצע הלימוד טרם יכבה מלבו יראתו ית 7293 

 7294 .שיתקיים תלמודו בידו

כן , כ ודאי על האדם החוב להשתדל תמיד בעסק הכנות וקבלות"א, ללא הכנה קדומה אין התחלה לכלום 7295 

קבלה על ראשיתו ועד , תיכף יתבונן מעט ולעשות קבלה, בתחילת כל סדר, לת כל יוםבתחי, בתחילת הזמן 7296 

כי נעשה קודם לנשמע היא , כי רק אז יצליח ויתקיים, לספוג עצמו רוח לכל הזמן שמתכונן לעשות, סופו 7297 

 7298 .(דעת תורה)  !בקבלה שם כל התורה כולה וילכו ויעשו, עיקר כל קבלת התורה



 7299 

 7300 מאמר תריט

 7301 .(´ד י"שמות כ) להי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספירויראו את א

לזכור צרתן של ישראל שהיו משועבדים במעשה , בשעת השעבוד (דמות לבינה) י היא היתה לפניו"פרש 7302 

מה סבורין הרשעים , (ט"תהלים מ) איתא במדרש קרבם בתימו לעולם קראו בשמותם עלי אדמות, לבנים 7303 

האם חושבים , (ג"ר כ"ב) טבריה על שם טיביראיס, ם עלי אדמותקראו בשמות? שקרבם בתימו לעולם 7304 

 7305 ?ולכן קוראים את שמם על אדמתם כאילו יחיו לנצח, הרשעים שתתקיים בתיהם לעולם

, וחושבים שמה שיקימו במו ידיהם יהיה לו קיום נצחי, דרכם של רשעים להיות מושפעים ממראה עיניהם 7306 

ישארו בתוכם לעולם ועד ולא תשלוט האבדון , מר ולבניםסבורים הם שאם אך יבנו להם ארמונות מחו 7307 

ל על הפסוק "ש חז"כמ, קשה להם להשלים עם העובדא שאין שום קיום למעשיהם, בהם ובמעשה ידיהם 7308 

מה חולדה הזאת גוררת ומנחת ואינה יודעת , למה נמשלו כל באי העולם לחולדה, האזינו כל יושבי חלד 7309 

 7310 .(ד"ירושלמי שבת י) ם גוררים ומניחים ואינם יודעים למי הם מניחיםכך הן כל באי העול, למי היא מנחת

ראו למטה ממנה אך , כמה יש להתפעל מזה שבמראה הגדול שהשיגו ישראל בסיני כשנתגלה להם השכינה 7311 

אף לא מגדלים רמים , לא ארמונות פאר והיכלי מלכים, לבינה אחת פשוטה זכר לצערן של ישראל 7312 

רק הלבנים בהן עבדו , אנוש ויגיעת בשרים לא עשו רושם במקום נשגב זהכל עמל , מקושטים ראו שם 7313 

 7314 .ישראל שעל ידם נצרפו והוכשרו ליציאת מצרים ומתן תורה

, שגם יצירות הטכנולוגיה הכי מתוחכמים אינם עושים שום רושם למעלה, שומא עלינו לשנן תמיד לעצמנו 7315 

ובעליהם , של עולם הזה אין להם שום קיום כל ההישגים, אף לא צבאות אדירים בנשקם המפותח ביותר 7316 

ושם אכל ושבע ככל אוות נפשו עד , דומים לשועל שצם שלשה ימים כדי שיוכל להכנס לכרם תוך נקב צר 7317 

זהו , (ה"ילקוט קהלת פ) עד ששוב צם שלשה ימים והרזה, ולא היה יכול לצאת דרך אותו חור, שהשמין 7318 

 7319 .ומאומה לא ישא בעמל שילך בידו, לכת כשבאשאמר שלמה כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ל

לא יבנה ´ וכמו שאמר המשורר אם ה, בשמים מתחשבים רק בתוכן פנימי של כל דבר ולא במראה החיצון 7320 

המבצרים הכי איתנים אין , (ז"תהלים קכ) לא ישמור עיר שוא שקד שומר´ אם ה, בית שוא עמלו בוניו בו 7321 

יהודה ´ מעשה בר, עליהם´ ם כח רוחני שבזכותו ישמור האם אין ש, בהם כח להגן על החוסים בצלם 7322 

כשבאו למקום אחד שלא היו , נשיאה ששלח חכמים בכל ארץ ישראל לבדוק אם יש מלמדים בכל מקום 7323 

כשבאו לפניהם אמרו אין אלה שומרי העיר , בקשו מאנשי העיר שישלחו להם שומרי העיר, שם מלמדים 7324 

 7325 .(ילקוט שם) המלמדים שלומדים תורה עם ילדי ישראל ?ומי הם שומרי העיר, אלא מחריבי העיר

אמר אחד לשני , שני חכמים היו מטיילים בבתי כנסיות אשר בלוד, כמה נורא המעשה הנזכר בירושלמי 7326 

, השיב לו השני כמה נפשות השקיעו אבותיך כאן, כמה כסף השקיעו כאן אבותי לבנות בתי כנסיות אלה 7327 

 7328 ?שהשתמשו בכסף לבנות בנינים במקום להחזיק בלומדי תורה, פרנסוכי לא היו אנשים העמלים בתורה ל

 7329 !כ על דברי הרשות"וזה נאמר על בנין של מצוה עאכו, (´ד´ ה הל"שקלים פ)

אלא כל עניניו של , ולאו דוקא בהקמת חומות גבוהות, מבהיל להתבונן כמה נפשות משקיעים בבנין החומר 7330 

אילו היה מתמסר לפעולות של , נפשו ועוד כמה נפשות משקיע הוא, אדם הקשורים בעניני החומר שלו 7331 

ומרגלא בפומא , אין גבול להישגים שיכולים לעלות בידו, חסד לבנות נפשות במקום לקבור אותם 7332 

היו יכולים , שאילו התמסרו אנשים לפעול לטובת הנוער כמו שפועלים בעד בן אחד שלהם, ל"ר ז"דאדמו 7333 

 7334 .(ג"סר והדעת חהמו)  .להעמיד מאה ילדים באותה טרחה

 7335 

 7336 מאמר תרכ

 7337 .(´ד י"שמות כ) ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר

כל , י היא היתה לפניו בשעת השעבוד לזכור צרתן של ישראל שהיו משועבדים במעשה לבנים"וברש 7338 

אפילו ולהתבונן ש, ה אינם אלא ללמדנו אנו להיות מתדמים אליו יתברך"המדות הכתובות בתורה על הקב 7339 

לא די לאדם , היה כביכול צריך בעצמו לישא לבנה לזכור צרתן של ישראל, ה"בתכלית החסד כמו הקב 7340 

 7341 .להיות מסתפק בהתבוננות וציורי שכליים בסבל צרתו של חבירו, ואפילו להבעל חסד במדרגה הכי גדולה

ר בחושיו וזה בא דוקא כשיראה וירגיש הצע, מדת נושא בעול עם חבירו היא שישא בסבלו ממש 7342 

נתן עיניו ולבו להיות מיצר , י וירא בסבלותם"ש רש"וכמ, והתבוננות רבה בפרטיות מצב חבירו, הגופניים 7343 

אבל מה מקום , רגילים אנו להבין ענין התבוננות בלימוד? ולכאורה מה ענין התבוננות בצער השני, עליהם 7344 

 7345 ?להתבוננות בצרה

ראיית היסורים של , ירו צריך לתת לב להתבונןאבל האמת הוא שבכדי לחוש ולהרגיש בצערו של חב 7346 

שבראיה בעלמא חש הוא , שקר הוא דובר ומרמה את עצמו אותו שחושב, האדם עדיין אינה ולא כלום 7347 

צריך לתת עיניו , בכדי להרגיש באמת במכאוביו של מי שהוא, בצער חבירו עד שהוא עצמו סובל מזה 7348 



על  (א"ר פ"שמו) ומצינו שאמרו, נושא בעול עם חבירווזוהי התחלת כניסה במדת , ולבו כמו שעשה משה 7349 

ואין , שהרכין עצמו לשאת עולם אתם יחד, וירא בסבלותם נותן כתפו ומסייע לכל אחד ואחד, ה"מרע 7350 

 7351 .אלא כדי לחוש ולהרגיש יותר בסבלם, המכוון בזה שעשה כן בכדי לעזור במשאם

, י משנגאלו היה אור וחדוה לפניו"ברשו, הנה נאמר וכעצם השמים לטוהר, ויש להתעורר מכאן עוד 7352 

דרכם , רואים מכאן כי צריכים לשניהם? ולכאורה בשעת הגאולה בעידנא דחדותא מה כאן ללבנת הספיר 7353 

ומהרה ישכחו כל העובר עליהם בעת , של בני אדם כי זוכרים ימי הרעה רק כל זמן שעוד מעיק להם 7354 

מחוייב הוא האדם לשאת אתו תמיד , לפניו שכחהה כי אין "לא כן מדת הקב, הרווחה בעת שיגדל שמחתם 7355 

 7356 .ויציירם לפניו בעת שמחותיו, לשום עיניו ולבו בכל צרותיו שעברו עליו מלפנים, מזכרת

אלא צריך להיות מצטער אתו , עוד למדין מכאן שכמו שלישא בעול עם חבירו לא די בהתבוננות לבד 7357 

, האדם להיות בפועל משתתף בשמחתו של חבירוצריך , אותו דבר ובמדה מרובה יותר, בחושיו הגופנים 7358 

ואם כי אצילי בני , ה כי שם תחת רגליו כעצם השמים לטוהר להיות אור וחדוה לפניו"כי כן מדת הקב 7359 

 7360 .לא ערבב שמחת התורה ושמח עמהם יחד, ישראל נתחייבו אז מיתה

ט להביע "רת מזכותבים תיכף אג, היום רגילים בני אדם בהגיע אליהם איזה בשורה טובה מזולתו 7361 

ואם , ולולי דמיסתפינא הייתי אומר כי מרמה גדולה היא כולו שקר וכזב, השתתפותם בשמחתו של חבירו 7362 

מיני מקרים ´ אמרי אינשי כי ג! הלואי ויפסיד חבירו, נשאלנו בינו לבין עצמו היה מודה ואומר גם להפך 7363 

 7364 (ב, אז זה לפניו תכלית האושר ,סוחר כשהוא לבדו הצליח במסחרו וחבירו הפסיד הכל (א, הן באדם

אז זה לפניו , כשהוא מפסיד וחבירו מרויח (ג, כששניהם שוים בריוח ובהפסד אז זה לפניו צער רב 7365 

 7366 .היסורים הכי מרים

אלה תולדות , כי אם הרבה יותר שמחתו גדולה בהפסד חבירו, כ בהצלחתו שלו"שמחתו של אדם אינה כ 7367 

וברוך , לא היו זורקים עלי שושנים, ברים לפני אנשים בעולםלו הייתי דורש אלה הד, השחתתו של אדם 7368 

ואינו יודע כוונתו הרעה ושנאתו , פ רוב מרמה גם עצמו"האדם בעצמו ע, השם שאתם שומעים ושותקים 7369 

ואלו לא נתנה תורה אלא , להשתתף באמת בשמחת זולתו צריכים עבודה רבה, העצומה לחבירו האהוב 7370 

 7371 .לגלות לנו יסוד זה דיינו

אמרו במדרש ומביאו בעל הטורים בתחילת סדר , ו וראו עד כמה מגיע ענין נושא בעול עם חבירובוא 7372 

ר "א, בשביל שהיה בו חסרון כיס, פתח דבר אל בני ישראל בלשון פיוס כמו דברו על לב ירושלים, תרומה 7373 

 7374 .כ"אמר לשון דבר אל בני ישראל לשון פיוס ע, אבהו גם לעשות משכן כבוד וכפרה לישראל

אלו היו אומות העולם יודעין מה היה המקדש יפה להם קסטריות היו מקיפים , (´ר א"במד) ל"מרו חזא 7375 

, ז כיון שיש בו חסרון כל שהוא"ובכ, וכל שכן לישראל שאין לשער ערך המקדש להם, אותו כדי לשומרו 7376 

עריכם אם לא מה עמקו הדברים ומי י, כבר מחוייבים להרגיש אתו זה הצער ולדבר על לבו דברי פיוסים 7377 

 7378 .(דעת תורה)  .מן השמים´ תורתנו הק

 7379 

 7380 מאמר תרכא

 7381 .(´ד י"שמות כ) ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר

והמתין , ה לערבב את שמחת התורה"אלא שלא רצה הקב, נסתכלו ונתחייבו מיתה, ויראו את אלקי ישראל 7382 

לימוד , ל"ד מאד נעלה ונשגב גנוז במאמר הנלימו, (י שם"רש) לנדב ואביהוא עד יום חנוכת המשכן 7383 

להיות , בכלל המוסרי הנעלה של אהבת הבריות, שיסודו נעוץ בכלל גדול שבתורה ואהבת לרעך כמוך 7384 

 7385 !אפילו כשלבו עליו דוי והוא בצער על נגעי לבו הפרטים, שמח בשמחת חבירו

שמחה משפחתית או , מרעים נתאר לעצמנו שמישהו הוזמן למסיבת! ה"בדרכיו של הקב, והלכת בדרכיו 7386 

עד כדי אזיל חיוורא ואתי , ויקר מקרה ואחד בלתי הגון וחסר נימוס פגע בכבודך והעליבך, צבורית 7387 

כמה גבורה אדירה צריך אתה לאצור בלבך בכדי , ז בשטף דברים למחרפיך"ואתה רוצה להגיב ע, סומקא 7388 

או הציבור החוגג את , מחת החברלהבליג ולא להשיב כדי לא להפריע את ש, להתאפק ולמשול ברוחך 7389 

 7390 .שמחתו

עוד אתה מתאמץ להמשיך להשתתף ולשמח את בעלי , ולא זו בלבד שסופג אתה את העלבונות והבזיונות 7391 

אמנם כמה , כי מה יאמרו הבריות ששתיקה כהודאה דמי, נוסף על הבלגתך הלא צפוי אתה ללעג, השמחה 7392 

נזכור נא שכל , ואכן מעטים הם בני עליה כאילו! זהמן הגבורה המוסרית העילאית יש בו באיש הוותרן ה 7393 

ענין קמצא ובר קמצא ידוע לנו , חורבן בית מקדשינו נגרם בגלל אחד שלא ידע להבליג ולוותר על חרפתו 7394 

ולא להפריע , שנדע לשמוע את חרפתינו ועלבוננו, ל מלמד אותנו ענין נעלה ונשגב"ואכן המאמר הנ, למדי 7395 

 7396 .ה"וזה למדים אנו ממדתו של הקב, ולהשבית את שמחת חבירנו

, אמר להם מימי לא ששתי בתקלת חבירי, זירא במה הארכת ימים´ ששאלו את ר, ח מצינו"מגילה כ´ במס 7397 

בזמן , אלא הרעיון הוא שמעולם לא היה קובע לו יום שמחה? ולכאורה מה הרבותא על איש האלקי הזה 7398 



חתית לא היה קובע ליום שחבריו שרויים כשהיה צריך לסדר שמחה משפ, שחבריו היו בתקלה ודכאון 7399 

אהבת הזולת , ואז לא ששתי, כי לבו לא נתנו לשמוח בשעה שחבירו מתאבל על תקלה שפגעה בו, בצער 7400 

 7401 .(ל"א ז"מהרש) גדלה בו עד כדי דחיית שמחתו לזמן יותר מתאים

קורא ומזמן ו, בשעה שאתה שרוי בצער ודכאון וחברך מתעתד לערוך את שמחתו, וכן בנסיבות הפוכות 7402 

ולמחות מפניך זכר של , צריך אתה להבליג את הדאגה עמוק לתוך לבך, לידידיו וחבריו ואתה אחד מהם 7403 

ואף שלפעמים שמחת , לא להטיל רגש של דכאון אל תוך הסעודה, לא לערבב את שמחת הזולת, צער 7404 

והוא בעצמו , רוכגון מי שהוזמן להשתתף בשמחת חנוכת הבית של חבי, חבירך מעלה על לבך את דאגתך 7405 

שבתו , והוא בעצמו מתהלך קדורנית, או שהוזמן לנישואי בנותיו של חבירו, אין לו אפילו חדר אחד 7406 

 7407 .הבכירה הגיעה לפרקה ורחוקה ישועתו

מ הוראת התורה להתאמץ לשמוח "מ, וכן בנסיבות דומות שעצם מהות השמחה מזכירה לו את חסרונו 7408 

הגבורה ´ כי לה, ותמיד צריך להתחזק ולזכור, סובים באנחותיוולא ידאיג את המ, ולשמח את בעל השמחה 7409 

ואפילו כשאחד האורחים , והעוז והחדווה במקומו ובזמנו של כל אחד ואחד, והתפארת והעושר והכבוד 7410 

, מן הראוי לכבוש את הכעס והעלבון ולא להפריע חלילה לשמחת הרבים, י אחר בזמן השמחה"נעלב ע 7411 

להתנהג בשליטה על נפשו לעת , ואשרי היודע להשתמש בכח גבורתו, הובעיקר להרגשתו של בעל השמח 7412 

 7413 .מצוא

והוא נשאר , ל עת שמתה עליו אשתו הראשונה"אברהם קראדזענסקי זצ´ צ הקדוש ר"מספרים על הגה 7414 

אברהם ´ אחרי עבור ימי האבילות סר אל ביתו של ר, מטופל עם בניו הקטנים והתנאים היו קשים עד מאד 7415 

אברהם למרות אבלו וצערו ´ ר, בא בבשורה טובה שהצליח להשתחרר מהצבא, בהאחד מבחורי הישי 7416 

´ ועוז וחדוה רבה הלבישה את ר, נפל על צווארי הבחור וינשקהו ויחבקהו ויחבבו בחיבה יתירה, הכבד 7417 

הרגשת האהבה , עד בלתי הכר בו כלל וכלל שזהו האיש השקוע באבל כבד על מות אשת נעוריו, אברהם 7418 

 7419 !כאילו הפיגה את הרגשת אסונו, לרעך כמוך בבחינת ואהבת

אשר חיבה יתירה נודעת מהם לכל הנברא בצלם , לגדלות כזו יכולים להגיע בעלי מדרגה האמיתיים 7420 

לא יהין לזעזע , והמשכיל המוסרי ובעל מדרגה, שמחה של מצוה היא גילוי של ההשראה האלוקית, אלקים 7421 

ת על "ה הפרטית הבאה להביע רגשי הודיה להשיאו אפילו את השמח, ולקלקל את ההשראה האלקית 7422 

ה "שלא רצה הקב, וזהו הלימוד הגדול הנובע מהמאמר, בגלל רגשי הצער והעלבון הפרטי שלו, חסדיו 7423 

 7424 .(תורה הנפש)  .לערבב את שמחת התורה

 7425 

 7426 מאמר תרכב

 7427 .(א"ד י"כ) ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו

ה לערבב שמחת התורה והמתין לנדב "אלא שלא רצה הקב, לו והציצו ונתחייבו מיתהי נסתכ"וברש 7428 

הנה נענשו על , ל דהיו שמחים כאלו אכלו ושתו"ובענין חטאם אמרו חז, ואביהוא עד יום חנוכת המשכן 7429 

, הכל רק גזירת המלך ולא יותר, צריך היה להיות בלא הנאה ובלא טעם, ההנאה שהיה להם מהשגתם 7430 

ואפילו על הלכה , על רבי אליעזר שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם (7ז"סוכה כ) ל"אמרו חז 7431 

והכל צריך , אין האדם יודע כלום, אמרה מפני שכך שמע מרבו, כביעתא בכותחא שהכל יודעים אותה 7432 

 7433 .ואפילו דברים שמבינים צריך לעשותם כמו חוקים שלא מבין אותם, להיות אצלו רק גזירת אלהים

אבל במשפטים אחרי שיש לו יד , ם שמצות שהינם חוקים בלי טעם ובלי שכל נזהר בהם מאדמטבע האד 7434 

א "אבל ר, פעמים רבים יטה מהם בסוברו שבתנאים שלו עכשיו יש להקל בדינו, בהם בשכלו ובהבנתו 7435 

, כ אם לא שמעם מרבותיו לא אמרם כלל"אעפ, אפילו דברים שהבין מעצמו וידע אותם די היטב וברור 7436 

כי הכל אצלו , מר מה שהוא היה זה בדקדוק גמור כפי ששמע מרבותיו בלי כל תוספת וגרעוןואם א 7437 

 7438 .גזירת המלך בלי כל טעם, כחוקים אשר אין לו בהם יד

י אם לא שנטעתי שכינתי ביניכם "וברש, אשר בקרבכם´ יען כי מאסתם את ה, (א"במדבר י)ב  אמר הכתו 7439 

, טבע האדם כל כך גס שאפילו כשהשכינה שרויה ביניהם ,כ"לא גבה לבכם ליכנס לכל הדברים הללו ע 7440 

סדרו לנו בתפלת , גסותו ושפלותו מביאין אותו לידי כך שאינו מייקרה ומכבדה עד שגורמת לו חטא 7441 

ן על ענין "וכתב הרמב, שכן חובת כל היצורים לפניך להודות להלל לשבח לפאר לרומם, שחרית לשבת 7442 

, כי כבודנו וסיפורנו בתהלותיו כאפס ותוהו נחשבו לו, ושבחיוה "התפלה בהזכירנו נפלאותיו של הקב 7443 

 7444 .ולהתרומם לו´ אלא הכל לתועלתינו הוא לדעת את ה

דברים העומדים ברומו של עולם , (7´ברכות ו) ל"ל מקעלם על אמרם ז"ר הסבא ז"מרגלא בפומיה דאדמו 7445 

לרוממו , קטן זו האדםוביאר דתפלה נתקנה לרומם את העולם ה, ובני אדם מזלזלין בהם זו תפלה 7446 

גם הרוממות הכי גדולה הם , ולבסוף בזה גופא בני אדם מזלזלין, מפשטותו וגסותו ולנשאו ממצב שפלותו 7447 

 7448 .מורידים למטה



בכל , ´ש מה רבו מעשיך ה"כמ, חובת כל היצורים לרומם כל הדברים התורה ומצותיה וכל הבריאה כולה 7449 

וכללא , ´לרומם ולהכיר בהם את מה רבו מעשיך ה, הנבראים צריך האדם לראות בהם החכמה העליונה 7450 

וכן מאידך גיסא האדם המרומם דברים הוא , הוא האדם המרומם הריהו מרומם הכל והשפל משפיל הכל 7451 

ל ובני אדם מזלזלין בהם הסיבה היא מצב "הוא אמרם ז, והמזלזל דברים הוא יתהוה מזולזל, מתרומם 7452 

 7453 .האדם

במקבלי התורה אשר פנים ? ובמי אנחנו מדברים? אשר בקרבכם´ איך זה יתכן לבוא ליד מאסתם את ה 7454 

נורא מאד איך יתכן שמהשגות היותר , כשאינו מייקר ומרומם אז בא למאוס! עמהם´ בפנים דיבר ה 7455 

המושך את , אין זה אלא מצד פחיתותו של האדם? גדולות יבוא האדם לידי הנאות כאילו אכלו וכאילו שתו 7456 

עד שמתהוים הענינים וההשגות הכי , רוצה הוא דוקא לטעום בשכלו שלו, תיוכל הדברים להבנותיו וסברו 7457 

ועדיין היה תביעה על הנאתם , נדב ואביהוא ברום דרגתם עד ויחזו את האלקים, גדולות כאכילה ושתיה 7458 

´ דעת תורה עמ)  .אלא הכל צריך להיות גזירה בלי טעם, עד כדי כך היא סכנת  הטעימה, בשכינה 7459 

 7460 .(ט"רל

 7461 

 7462 רכגמאמר ת

 7463 .(א"ד י"כ) ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו

לא כמו שאנו מורגלים ללמוד , כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, (´אבות ג) ל"אמרו חז 7464 

כל משהו , אלא כפשוטו שיראה קודמת לחכמה, שהתנא מדבר כאן אודות מהו התכלית אם יראה או חכמה 7465 

כי בכל רגע שמוסיף חכמה צריך , עד שאין כלל מקום של חכמה לבדה, צריכה שתקדים לה יראהחכמה  7466 

חכמה בלא יראה אינה רשאית , וכל מה שמוסיף עוד חכמה צריך להוסיף עוד יראה, להקדים לה יראה 7467 

 7468 .שחכמה בלא יראה אינה ולא כלום, להיות כלל

, מתעסקת בענין טיהור וזיכוך, (7´ז כ"ע) יאיר סוד נפלא אנו רואים הרי כל הברייתא של רבי פנחס בן 7469 

, והנה אנו רואים דבר מבהיל, שלא יהיה אף אבק כל דהו, תורה מביאה עד טהרה שהיא תכלית הזיכוך 7470 

עדיין אפשר להתקבל בה איזה אי , שחכמה עליונה גם במצבים הכי גבוהים שלה עדיין אינה בסוד הטהרה 7471 

הרי אי , וכי מה היה יכול להיות שמה, ו את האלקים ויאכלו וישתועד שמצינו בקרא טענה של ויחז, זיכוך 7472 

ברכות ) ועל זה כתיב ויאכלו וישתו כאילו אכלו וכאילו שתו, אפשר לומר אחרת אלא נהנו מזיו השכינה 7473 

 7474 .(.ז"י

ואיך , חכמה הלא היא מציאות של אור, איך אפשר להתערב בחכמה אי זיכוך, ובאמת זוהי פליאה עצומה 7475 

ומה גם חכמתם של נדב , חכמה שמציאותה ועצמיותה הוא צח ומצוחצח, במקום האור מגיע חושך 7476 

איך זה אפשר להתאחז שם , בקרובי אקדש, עד מדרגה של נבואה מצב של אצילי בני ישראל, ואביהוא 7477 

אפשר , שגם במצבם עדיין יתכן שחכמה שלהם אינה טהורה לגמרי, ואמנם כך הוא סודו של דבר, דבר מה 7478 

 7479 .ומויחזו את האלקים יתהוה כאילו אכלו וכאילו שתו והרי זה מבהיל מאד, בה אי זיכוך קל עוד להאחז

שכל הקלקול יצא מפני מחשבה בלתי , על מעשה דאחר (´א´ ירושלמי חגיגה ב) ל"ידוע מה שסיפרו חז 7480 

ע כל תורתו של אליש, כ"שהקדישו לשמים בכונה בלתי רצויה כ, מזוככה של אביו בשעת ברית מילה שלו 7481 

ל אבל באומות העולם קם ומנו "הרי אמרו חז, יכולה לקבל עדיין אי זיכוך, בן אבויה היתה בלתי טהורה 7482 

עד כמה יתכן להיות חכמה , למדים אנו מכל זה סוד גדול מאד, ואחרי כל זה הרי היה מה שהיה, בלעם 7483 

 7484 .אבקועד כמה אפשר לחכמה גם במדרגה היותר גבוהה לקבל עדיין עפרורית ו, בלתי טהורה

´ תורת ה, ה מונה בקרא מעלות התורה"הנה דוד המלך ע, לעומת זה מוצאים אנו סוד הטהרה איפה היא 7485 

אנו אין אנו יודעים מה זאת , בכל חלק של תורה יש לו המעלות המיוחדות לו, נאמנה´ עדות ה, תמימה 7486 

ובכל , הכי גבוההאבל הרי הקרא מחשב כאן המעלות של כל ענין וענין בדרגא , ישרים, נאמנה, תמימה 7487 

סוד זה של , טהורה´ היכן הוא סוד הטהרה יראת ה, טהרה עדיין אין בכל זה, אלו אין עליהם השם טהורה 7488 

 7489 .ף של יראה מיד טהרה"יראה היא טהורה האל, טהרה שאינו נתפס שם בשום אופן שום אבק ואי זיכוך

עדיין ישנו איזה , אינו בסוד הטהרהעדיין , נמצא שחכמה גם באופן היותר גדול שלה עד ויחזו את האלקים 7490 

באופן שאין שום , ף שלה ממש מיד טהרה"אבל ביראה בהאל, מקום להאחז בה כאילו אכלו וכאילו שתו 7491 

אבל ביראה שלא לשמה , בתורה אפשר להיות מציאות של תורה שלא לשמה, מקום התאחזות למה שהוא 7492 

ראה היא מציאות של טהרה וטהרה היא י, מפני שסוד היראה הוא טהרה, אי אפשר להיות בשום אופן 7493 

 7494 .יראה

המכלה את הכל הוא האי , יראה הוא המקיים את הכל מפני סוד הטהרה שבה, טהורה עומדת לעד´ יראת ה 7495 

היא ´ ואפילו הכי אי יראת ה... והיה אמונת עתך, (א"שבת ל) ל"ז מה שאמרו חז"ומה נפלא לפי, זיכוך 7496 

אמר ליה עירבת לי קב , העלה לו, וחו העלה לי כור חטיםמשל לאדם שאמר לשל, אוצרו אין אי לא לא 7497 

 7498 .אמר ליה מוטב אם לא העלית, ל לא"חומטין א



שגם בלימוד , שכן הוא סוד הדבר באמת, הרי מבהיל לומר על אדם שלמד כל התורה מוטב שלא העלית 7499 

ת ויאכלו הרי שמויחזו את האלקים אפשר להתהוו, כל התורה אפשר ויש אופן שסוף סוף אין זה טהרה 7500 

מזוכך בתכלית , בה אי אפשר שתחול שום אבק, ורק בקב חומטין הוא היראה שהיא סוד הטהרה, וישתו 7501 

 7502 .היא אוצרו מוטב שהוא הסוד המקיים את הכל´ ועל כן אם יראת ה, הזיכוך

וכל שאין יראת חטאו קודמת , כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, הרי נתבאר כמו חי 7503 

וטהורה אי אפשר להיות כשילמוד , לסוד הקיום מוכרח להיות טהורה, ן חכמתו מתקיימתלחכמתו אי 7504 

וזה הסוד של יראת חטאו קודמת , ד יראת חטא"אלא דוקא כשילמוד החכמה  ע, החכמה על דרך חכמה 7505 

 7506 .(ט"י´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .שמהלך החכמה יהיה על דרך יראת חטא, לחכמתו

 7507 

 7508 מאמר תרכד

 7509 .(א"ד י"כ) ני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתוואל אצילי ב

מאין , ה בהם"מה עשו אבותינו שכך חשש הקב, ´א מבאר שם מעלת האבות הק"ג פנ"נ ח"ם במו"הרמב 7510 

וכתב שהוא משום שלא היה אצלם שום פניה שלא תהיה , (ב"ר פ"בר) זכו לכל האבות הן הן המרכבה 7511 

תכלית כונתם , הבית ובעת דיבורם עם בני אדם בכל עניניהם הגופנייםבעת עסקם בהנהגת , לשם שמים 7512 

כי תכלית כונתם כל ימי חייהם להמציא אומה , קורבה גדולה´ היה ובכל המעשים ההם להתקרב אל ה 7513 

זה שהאבות הקדושים היה כל מציאותם וישותם לשם , ומפני זה זכו לזאת המדרגה, ותעבדהו´ שתדע ה 7514 

 7515 .רכבה עליונה כאן בעולם הזהזהו סוד היותם מ, שמים

שבדרגתם של ויחזו , ולעומת זה הנה מצינו שהכתוב תובע מנדב ואביהוא ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו 7516 

פ שאין בכח ובמושג ילוד אשה להשיג ויחזו את "אע, את האלקים מרכבה עליונה נעשה ויאכלו וישתו 7517 

אבל , ואלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו ,את ויאכלו וישתו בדרגתם הם, שהיה בנדב ואביהוא´ האל 7518 

 7519 .היינו שהיה שם איזה שייכות לענין של לעצמו, הכתוב הרי תובע ויאכלו וישתו

דרגת רקיע השביעי , ´דרגת נדב ואביהוא בויחזו את האל, והנה כשנעמיד שני ציורים אלה זה לעומת זה 7520 

, ´מת זה דרגתם של האבות הקולעו, ז תתכן תביעה של ויאכלו וישתו"ובכ, במצב של כסא הכבוד 7521 

כי טועים , הרי פליאה זו עצמה מעוררת לנו להבין, שעולמנו אנו עולם שפל זה היה אצלם מרכבה עליונה 7522 

 7523 .עולם של מרכבה ועולם שפל וגשם, אנו ושוגים בהבנתנו שישנם עולמות מחולקים

גם עולם הגשם יכול , םואין חילוק בין עולם המלאכים לעולם הגש, האמת היא שכל העולמות שוים הם 7524 

שכל ענין ההגשמה אינו מצד שכן הוא , ט יכול להתהוות עולם הגשם"וכן עולם מט, ט"להיות עולם מט 7525 

שיש סוד וענין שהוא מהוה כל , אלא שכל זה ממקור אחר מוצאו, מהותו ומציאותו של הדבר שהוא גשם 7526 

ט ענין של "נינו דמה שייך במלאך מטובל יפלא בעי, י"ט יוכל להתגשם ע"וגם עולם של מט, ענין ההגשמה 7527 

בכל זאת גם היא נעשתה ענין של לעצמו כמו , ק שהיא כולה שמימית כסא הכבוד עצמו"דברי תוה, לעצמו 7528 

 7529 .שאנו רואים בשפל מצבנו

אין בו ובכל עניניו זולת , כל ענין עולם הגשם מצד עצמו ומציאותו היה ראוי להמצא גם בעולם המלאכים 7530 

כמו כן המלאכים אומרים את ההלל , כתב שכשם שאנו אומרים שירת המלאכים´ הקה "בשל, ´רצונו ית 7531 

כל ענין זה יכול להמצא גם , נותן לחם לכל בשר, לגוזר ים סוף לגזרים, הגדול למכה מצרים בבכוריהם 7532 

מי שאין , גם עולם הגשם הוא עולם החכמה, ט"עולם הגשם הוא אותו עולם כעולם מט, בעולם המלאכים 7533 

, ´הרי כל העולם הזה אצלו כסא הכבוד עולם של רצונו ית, ´בט והשקפה בעולם חוץ מרצונו יתלו שום מ 7534 

 7535 .´היינו שיש עוד מה חוץ מרצונו ית, הגורם לכל ההתגשמות שנעשה אצלנו הוא הענין של לעצמו

טעות הוא בידינו , והאדם אף אם תעלהו לכסא הכבוד הנהו על הארץ, ז הם בשמים"מלאכים גם בעוה 7536 

גם מלאכים אוכלים לחם אבירים אכל , אכילה ושתיה אינם גורמים לקלקול, ז הם המקלקלים"שי עוהשמע 7537 

סוד התגשמות הוא הענין של , והם אינם מתקלקלים, (ה"יומא ע) לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו, איש 7538 

א "הוא שאולעצמו של נדב ואבי, מרכבה עליונה´ והרי נדב ואביהוא נאמר עליהם ויחזו את האל, לעצמו 7539 

 7540 .לשום נברא בעולם להשיגו כתוב ויאכלו וישתו

שדרגת גופו של משה רבינו בעלותו לקבל התורה , ל בדעת תבונות"הרמח´ להבהל ולהשתומם ממה שכ 7541 

א שדרגתו זו של עלותו השמימה לא היתה "ז, (ז"ח ט"ר מ"בר)א  היתה רק כי אתית לקרתא זיל בנימוס 7542 

בציור כמו שרגילים לומר נגמור מלאכתנו , תו התמידית אינה שםוהיה שם כגר שדיר, דרגתו התמידית 7543 

ר עדיין היה גופו בבחינה זו שהיה בו עוד איזה חילוק "ומה נורא הדבר שבדרגתו של מש, ונשוב הביתה 7544 

 7545 .בין ארץ לשמים

חוץ ? וכי יש להם היים? האם נוכל לצייר לנו שמלאכים יאמרו לאחר עבודתם און מיר וועלן גיין אהיים 7546 

האדם , שיש עוד לעצמו´ אהיים משמעותו שיש עוד מה חוצה לו מרצונו ית, אין להם כלום´ רצונו יתמ 7547 

לאחר שגומר את לימודו , יש לו פה בית משפחה בנים ידידים, הוא תושב כאן בארץ יש לו פה דירת קבע 7548 



דירה באיזה  מלאך אין לו בית אין לו שום מקום? איך יש לו לנברא היים, דארף גיין אהיים´ אומר מ 7549 

והאדם מה מאד קשה לו להפרד מן , בקל הוא יכול לעבור מעולם אחד למשנהו בלי שום קושי, עולם 7550 

 7551 .אלא משום שיש לו דירת קבע פה בעולם, ולא משום פחד עונשי הגיהנם! העולם

מות עד , אם רצונך שמיתתך לא תהיה מיתה, רצונך שלא תמות, (י"ת לר"מובא בשע) ל"וזהו שאמרו חז 7552 

ז כלום "אין לך פה בעוה, ´חייך יהיו לשם שמים חיים של רצונו ית, ז"אל תהיה מקושר לעוה, א תמותשל 7553 

בל יקשה לך להפרד מעולם זה ולעבור , ואז אינך מת כמו שמלאך אינו מת, ´לבדו בלתי רצונו ית´ בלתי ה 7554 

 7555 .לעולם אחר כמו שאין קשה זאת למלאך

ז כי אם "כי לא יבקש חיי העוה, שום שזה כמו אפיקורוסהאבן עזרא כתב שכל ענין סורר ומורה הוא מ 7556 

ז "זאת אומרת שכל חטאו של בן סורר ומורה הוא משום שעושה עוה, להתענג בכל מיני מאכל ומשתה 7557 

, ז קבע"כ חמור הוא חטא זה של עושה דירתו בעוה"משום שכ, והנהו נידון בסקילה במיתה החמורה, עיקר 7558 

אין לך עוד מבטא פגום , וכמה טרפות יש במלה זו לפי דברינו, אן הייםז עיקר זהו שיש לו כ"העושה העוה 7559 

 7560 .כמו זה

ומאידך גיסא הרי כל , אבל ההתבוננות בענין זה מעלה כבר את האדם לאין שיעור, מאד מאד קשה השגתה 7561 

והנקודה של , ואילו כל התורה כולה על כף אחת, כף המשקלות על הכל היא רק נקודה זו, חומר העונש 7562 

כשכל הזכות הגדול , והרוצה לקבל מושג בחומר וגודל העון הזה יתבונן מצד השכר, מכריעה היא ז"עוה 7563 

הוא מלמעשה , כל ענין יחביאנו בצל ידו תחת כנפי השכינה, והרב שזוכים ממצות סוכה והטוב הצפון בה 7564 

 7565 .ךמזה יתבונן האדם בגודל העונש והשאול והאבדון הצפון הלמעשה של להיפ, של צא מדירת קבע

עוד בדור הקודם היה כל עסקו , (7ה"ברכות ל) הראשונים היתה תורתן קבע? מה בין ראשונים לאחרונים 7566 

מטרתו , תורתך קבע, בין בשעת עסקו בתורה ובין שלא בשעת עסקו, ומבטו של בן תורה ועיקר חיותו 7567 

ילו אם נניח שאפ, בל נדבר אודות עצם הלימוד, ס ופוסקים"היתה רק אחת להיות גדול בתורה בקי בש 7568 

סוד , בזה הוא החילוק בינינו וביניהם, אבל בענין זה של תורתך קבע, שעצם הלימוד כהיום גדול יותר 7569 

ומזה מתעוררים , ולהיפך סוד הירידה הוא במדה שאין התורה קבע, הצלחתם הוא מזה שעשו תורתן קבע 7570 

דעת חכמה )  .ושב בדירת עראיהיסוד המקיף הכל הוא צא מדירת קבע , אנו על יסוד לימוד המוסר וענינו 7571 

 7572 .(י"ש´ ב עמ"ומוסר ח

 7573 

 7574 מאמר תרכה

 7575 .(א"ד י"כ) ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו

והמתין לנדב ואביהוא עד יום , ה לערבב שמחת התורה"י שנתחייבו מיתה אלא שלא רצה הקב"וכתב רש 7576 

ותאכל בקצה המחנה בקצינים ´ ים ותבער בם אש הולזקנים עד ויהי העם כמתאוננ, חנוכת המשכן 7577 

היו מסתכלים בו בלב גס מתוך אכילה , י שם"ומה היה חטאם איתא בתנחומא והובא ברש, ל"שבמחנה עכ 7578 

כי על כן כתוב ויחזו את האלקים , יהודה הלוי´ פ מה שכתב האבן עזרא בשם ר"ונראה לבאר ע, ושתיה 7579 

ולא כמשה רבינו שלא , מ הוצרכו לאכילה ושתיה"יו השכינה מפ שנהנו מז"לומר לך שאע, ויאכלו וישתו 7580 

 7581 .אכל ולא שתה כל ארבעים יום שהיה בהר

פ שנתעלו נדב ואביהוא והזקנים למדרגה עליונה ביותר שבכח אנוש להשיגה לראות את האלקים "אע 7582 

רא מהביט במשה כתיב כי י´ ם כי אפי"וכבר העיר הרשב, שעל זה נאמר כי לא יראני האדם וחי, כביכול 7583 

כ "שהוא נתקדש כ, עם כל זאת לא נתעלו כמשה רבינו כאשר עלה למרום ונהנה מזיו השכינה, והמה ראו 7584 

ואילו הם עם כל התעלותם נשארה , עד שנתבטלה ממנו כמיהה חומרית ולא הוצרך לאכילה ושתיה כלל 7585 

 7586 .בהם עדיין מדת גשמיות כלשהי והיו זקוקים לאכול ולשתות

נותרה בהם , ם המעלה עד כדי להסתכל בשכינה שהיא זיכוך החומר ועידון הנפשנמצא שבשעה שהיו ברו 7587 

והוא שנאמר בהם שהיו מסתכלים , ולא טיהרו עצמם מכל אבק חומריות, תערובת של הגשמיות שבאדם 7588 

, על שום שלא נתעלו עוד יותר על מעלתם, ומה נורא היה העונש מיתה בשריפה, בו בלב גס ועל כך נענשו 7589 

 7590 .ה מדקדק עם הצדיקים"וסביביו נשערה מאד הקב ל"ש חז"וכמ

וטעם ויאכלו וישתו , ל"ן שם וז"ש הרמב"וגשמיות זו שנשארה בהם אף היא היתה גשמיות של מצוה וכמ 7591 

כי השלמים טעונים מחיצה , שאכלו שם השלמים בתחתית ההר לפני האלקים טרם שישובו אל אהליהם 7592 

וכאן היו נאכלין לפני המזבח תחת ההר לא , כל הרואהונאכלים בירושלים לפנים מן החומה ובשילה ב 7593 

ר אלעזר מכאן שעושין "א, ט כי כן חובה לשמוח בקבלת התורה"וטעם וישתו שעשו שמחה ויו, במחנה 7594 

´ זבחים ויעלו עולות לה´ ויזבחו לה, ונאמר בדוד בהתנדבם לבנין בית המקדש, משתה לגמרה של תורה 7595 

 7596 .ל"ואף כאן ביום חתונת התורה כן עשו עכ, מחה גדולהביום ההוא בש´ ויאכלו וישתו לפני ה

, כמשתה שעושין לגמרה של תורה, כ היתה אכילתם ושתייתם של הזקנים אכילה ושתיה של מצוה"א 7597 

מיכן אתה למד כי , ובמה איפוא חטאו, והאכילה היתה אכילת שלמים משולחן גבוה אכילת מצוה וכפרה 7598 



ואדרבא אם נמנע מכך הריהו עובר , צל אחרים הוא מצוה רבהבדבר שא´ היינו אפי, סביביו נשערה מאד 7599 

הלכה ומצוה זו הופכת לחטא אצל אנשים כנדב ואביהוא , על הלכה פסוקה עושין משתה לגמרה של תורה 7600 

כי להם היה לשמוח בלא אכילה ושתיה אחר שהגיעו למצב של , ונתבעו על כך כחמורי חמורות, והזקנים 7601 

אם מחסר כלשהו , ודל התביעה שנתבע אדם שעולה במעלת התורה והיראהומיכן ג, נהנין מזיו השכינה 7602 

 7603 .ממדרגה שראוי אליה

והוו חדו בקורבניהו דאתקבלו ´ אונקלוס תרגם וחזו ית יקרא דה, ל"י ז"ויחזו את האלקים העיר רש 7604 

 7605 אך המעט שיש עלינו לבאר, והנה ביאור הענין עמוק מאד ולא ניתן לכתוב, ברעוא כאילו אכלין ושתן

´ דאמר ר, ועל בתו גזרו לישב בקובה של זונות, ח בן תרדיון"במעשה דר´ בגמ´ פ מה דאי"ע, בענין הוא 7606 

אמרו כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו מיד דקדקה , יוחנן פעם אחת היתה בתו מהלכת לפני גדולי רומי 7607 

 7608 .בפסיעותיה

שה בשבחה דקדקה בפסיעותיה ומשהרגי, ז מבאר כי גדולי רומי שבחוה על צניעותה בהילוכה"י ט"המס 7609 

ובזה נטלה משהו לעצמה ממדת , ועל כך נענשה שנהנתה מן השבח ששיבחוה, ונתחזקה במדת הצניעות 7610 

 7611 .והנוטל הנאה כלשהי לעצמו לסוף נוטלים ממנו הכל וזה היה עונשה, הצניעות שהיתה בה

באותה ´ תקרבותם להשעם כל עלייתם וה, באופן זה יש להבין את התביעה על נדב ואביהוא והזקנים 7612 

היינו כשם שאדם אוכל ושותה הרי הוא , והמשיל אונקלוס כאילו אכלין ושתן, נטלו משהו לעצמם, שעה 7613 

הרי לא את המאכל , ואדם המחבב מאכל מסוים, כ מכך"מ הוא נהנה ג"אלא שמ, עושה כן למען קיום הגוף 7614 

 7615 .בבחינת מה היה מצבם של נדב ואביהוא כך, הוא אוהב אלא את עצמו

ואף , אך נתערב בה גרגיר של אהבת האני וכאן העונש החמור שנענשו, אמנם היתה שם התעלות עצומה 7616 

גם אז היה חטאם כענין זה דכתיב , אחרי כן בשעת חנוכת המשכן שחטאו נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה 7617 

אך ורק על  כל אחד חשב, (ד"ילקוט שמיני תקכ) ל איש מעצמו ולא נטלו עצה זה מזה"ואחז, איש מחתתו 7618 

 7619 .(ב"שיחות מוסר ח)  .אך הוא בעצמו´ וטכס עצות להתקרב לה, עצמו

 7620 

 7621 מאמר תרכו

 7622 .(א"ד י"כ) ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו

שאין לשכל האנושי , ואין לנו בזה מושג כל דהו, י היו מסתכלים בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה"וכתב רש 7623 

ומה שהורשה לנו ואפשר שיהיה לנו , הגדירה תורה ראייתם זו שהיתה מתוך אכילה ושתיהלהשיג למה  7624 

זאת , בעל כרחך אתה נוצר, (ד"אבות פ) ל"שיכולים אנו לומר לפי מה שאמרו חז, בזה מושג קצת הוא 7625 

ושונאים זה את זה , אומרת שיצירתו של האדם הוא חיבור שתי קצוות הרחוקות בתכלית הריחוק זה מזה 7626 

 7627 .האריכו עד כמה קשה לנשמה להתחבר עם הגוף´ ובנדה ל, והגוף´ והם הנשמה הק, כליתבת

ומוכרח להסתכל בכל השחתתם , נצייר לנו צדיק גדול שחבשוהו בבית האסורים יחד עם שודדי לילה 7628 

´ וזה עוד כאין וכאפס לעומת צערה של הנשמה הק? האם יש לנו מושג מגודל צערו של זה, ושפלותם 7629 

, ה"ש נשמות אני עשיתי כולה ממדותיו של הקב"כמ, הנשמה היא חלק אלקי ממעל, הגוףברדתה אל  7630 

וחיבורם הוא אך , שקר ותרמית שותה כמים עולה הפכה של הנשמה מכל וכל, ולעומתה הגוף שפל ונבזה 7631 

דכל ההתאחדות של אש ומים , (ב"ר פי"שמ) ורק בגדר אש ומים לעשות רצון קונם עשו שלום ביניהם 7632 

 7633 .מפני סודו של שלום שיש בו הסגולה לקרב את הרחוקים אינו רק

, שכשהם נפגשים הרי האחד מכריחו לשני שיפנה לו את מקומו, וכמו כן הנשמה והגוף הם בגדר אש ומים 7634 

, ואם האש יגבר מים תבעה אש ואם להפך יכבה האש, ובשום אופן אי אפשר שידורו כאחד בכפיפה אחת 7635 

ושורה ביניהם , ם הנשמה גוברת מחלישה הגוף ולהפך תחשך הנשמהא, ובדמיון כזה הם הנשמה והגוף 7636 

כשאך הם מריחים זה את זה הרי אחד מהן , ואי אפשר ביניהם פגישה כל דהוא, שנאה ומחלוקת עולמית 7637 

 7638 .בסכנה

יביט לא היה ´ בהתאם לתמונת ה, משום דבהתאם למחזה הנבואה שחזו, אצל נדב ואביהוא הפגם היה 7639 

ויחזו את , שהוא היה בהשתוות גמורה עם גופו, ר"תה ראייתם חלוקה ממחזה משוהי, השתוות עם גופם 7640 

עד שאפילו בהתנגדות שבין , ואי השתוות זו היתה כל כך מסוכנת, האלקים נסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה 7641 

פ שהם שונאים "כשלא היו נפגשים אע, היתה הפגישה בחיוב מיתה, גופם של נדב ואביהוא ומחזה הנבואה 7642 

דאפילו השונאים הכי גדולים כאש ומים אם לא יפגשו לא תפריע מציאות , ז כלל"לא היו מסכנים זא ז"זל 7643 

 7644 .וסיבת חיוב המיתה של נדב ואביהוא היה ויחזו את האלקים, האחד לשני

 7645 

ומזה יוצא לימוד גדול לאדם שמחוייב הוא לנוס ולמאן בדרגא שאינו מוכשר לה ואפילו אם מראים לו  7646 

ומשום כך הסתיר , אם הוא חש בנפשו שאינו מוכשר לזה עליו להסתיר פניו מהביט בהן, גדולות ונצורות 7647 

גופו של משה רבינו שהיה צח ומצוחצח אינו מתאים עדיין ´ פן אפי, משה פניו כי ירא להביט אל האלקים 7648 



 7649 ומוטב שלא יפגשו, ר ונשמתו שונאים זה לזה"וכשאינו מתאים אזי גם גופו של מש, יביט´ לתמונת ה

 7650 .כ בחר להשאר במצבו הקודם"וע, דפגישתם היא בסכנת נפש

הראו לנו את גודל על , מצד אחד אמרו בעל כרחך אתה נוצר, ל ראינו שתי תמונות זו לעומת זו"ובחז 7651 

כמו כן ספרו לנו מאהבה הגדולה של הנשמה והגוף כשנעשה שלום , כרחך שבירידת הנשמה להגוף 7652 

באותה שעה , פטירתו של משה לא רצתה הנשמה להפרד מגופו שבשעת, ברכה´ ר פ"אמרו במד, ביניהם 7653 

אני , ע יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של משה"אמרה לפניו רבש, ה לנשמה מתוך גופו"קרא הקב 7654 

ה לנשמה צאי ואל תאחרי ואני מעלה אותך לשמי שמים "ל הקב"א, אוהבת אותו ואיני רוצה לצאת ממנו 7655 

אמרה לפניו בבקשה ממך הניחני , בודי אצל כרובים ושרפים וגדודיםואני מושיבך תחת כסא כ, העליונים 7656 

 7657 .ה ונטל נשמתו בנשיקת פה"באותה שעה נשקו הקב, בגופו של משה

כ להפרד ממנו עד "לא רצתה אח, הנה נשמה זו שביצירתו של משה לא רצתה בשום אופן לרדת לגופו 7658 

לום שבו אהבת הנשמה והגוף היא אהבה דזהו סוד הש, ר"שאמרה שאין לה מקום יותר טוב מגופו של מש 7659 

אהבת גופם עם , וכל גדולי עולם שזכו לשלום´ וכן באבות הק, ז"ומחבקים ומנשקים זא, שאין כמוה 7660 

וזהו ענין מיתת נשיקה המובא , תמיד´ כ עד שהתנשקו כביכול עם הבורא ית"נשמתם היתה גדולה כ 7661 

 7662 .(א"כ´ א סי"דעת חכמה ומוסר ח)  .ל"בחז

 7663 

 7664 מאמר תרכז

 7665 .(א"ד י"כ) אל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתוו

ויחזו את , לא שלח ידו מכלל שהיו ראויים להשתלח בהם יד, י ואל אצילי הם נדב ואביהוא והזקנים"וברש 7666 

, כ"אצילי לשון גדולים ע, ואונקלוס לא תרגם כן, היו מסתכלין בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה, האלקים 7667 

נדב ואביהוא שנאמר עליהם , יש להתפלא איך יתכן שנדב ואביהוא וזקני ישראל שזכו לויחזו האלקיםו 7668 

, ל משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום"א, י שם"וברש, בקרובי אקדש 7669 

ו ישבו לאכול איך צדיקים הלל, כ"עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך ע, והייתי סבור או בי או בך 7670 

 7671 ?ולשתות בעוד שעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה

וטעם ויאכלו וישתו שאכלו שם השלמים בתחתית ההר לפני האלקים , ל"ן כאן וז"אבל כבר כתב הרמב 7672 

ט כי כן חובה לשמוח "וטעם וישתו שעשו שמחה ויו, טרם שישובו אל אהליהם כי השלמים טעונין מחיצה 7673 

וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני , יוה בכותבם כל דברי התורה על האבניםבקבלת התורה כאשר צ 7674 

א "אמר ר, מיד ויבא ירושלים ויעש משתה לכל עבדיו, וכתיב בשלמה החכמה והמדע נתון לך, אלקיך´ ה 7675 

ביום ההוא בשמחה ´ ונאמר בדוד אביו ויאכלו וישתו לפני ה, מכאן שעושין משתה לגמרה של תורה 7676 

 7677 .כ"ביום חתונת התורה כן עשו ע ואף כאן, גדולה

להיותם עושים שמחה גדולה , מעתה אנו מבינים היטב ענין אכילתם ושתייתם במדרגה גבוהה עד מאד 7678 

ט בהלל והודייה "ו הוא אם ביום שגומרים קריאת התורה עושים משתה שמחה ויו"וק, ביום מתן תורה 7679 

ו ביום נתינת התורה "ק, תה להתחיל ולסייםוזכינו ללמוד או, ת אשר בחר בנו ונתן לנו את תורתו"להשי 7680 

ן "ש הרמב"וכמ, כ אדרבה שוב אנו עומדים ותמהים דעבור אכילה ושתיה זו שהיא מצוה גמורה"וא, עצמה 7681 

ושהיו , למה נקרא זה שהיו מסתכלין בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה, דחובה היא לשמוח בקבלת התורה 7682 

 7683 ?ש הלזה עליהםמה כל הרע, ראויים משום כך להשתלח בהם יד

יהודה ´ ור, וטעם ויאכלו וישתו שירדו שמחים מההר ויאכלו בשמחה, ל"אך ראה באבן עזרא שכתב וז 7684 

´ והזכיר זה בעבור משה שהיה מ, פ שנהנו מזיו השכינה"הלוי אמר כי טעם ויאכלו כי הוצרכו שיאכלו אע 7685 

שכן , לו במדרגה זו עכשיוואכן בתרגום אונקלוס ביאר שהם באמת ע, כ"לילה בלא אכילה ע´ יום ומ 7686 

, ל הכי"דס (.ז"ברכות י) ´וכן נראה בגמ, תרגם והוו חדן בקורבניהון דאתקבלו ברעוא כאילו אכלין ושתן 7687 

אלא , ב אין בו לא אכילה ולא שתיה"עוה, ב"ז העוה"שכן אמרינן התם מרגלא בפומיה דרב לא כעוה 7688 

, שנאמר ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו, צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה 7689 

 7690 .כ"י שם שבעו מזיו השכינה כאילו אכלו ושתו ע"וברש

היינו שנתבעו על אכילתם למה באמת לא שבעו מזיו , ולפי דברי המדרש תנחומא שאכלו ושתו ממש 7691 

, הכלומר בלשון שאלה ותמיה, וזהו שנאמר ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו, השכינה שלא יצטרכו לאכול 7692 

ה שעלה למרום "ולא הגיעו למדרגת משה רבינו ע? מכיון שויחזו את האלקים למה הוצרכו לאכול ולשתות 7693 

 7694 .לילה´ יום ומ´ ולא אכל מ

ובמצב , שאנשים אלו כנדב ואביהוא והזקנים שעומדים במדרגה גבוהה כזו, הרי למדנו מכאן יסוד נורא 7695 

ואיזו אכילה ושתיה אכילת שלמים ומשתה  ,ה"נפלא כזה שמודדים אותם במדה יחד עם משה רבינו ע 7696 

קוראים , ומשנה שמחה על דבר זה עצמו שהגיעו לויחזו את האלקים, ט של קבלת התורה"שמחה ויו 7697 

ל "ואחז, י לא שלח ידו"ועליהם נאמר ואל אצילי בנ! עליהם שהסתכלו בו מתוך לב גס של אכילה ושתיה 7698 



ה לערבב שמחת התורה והמתין לנדב ואביהוא "קבאלא שלא רצה ה, מכלל שראויים היו להשתלח בהם יד 7699 

 7700 .ש"ולזקנים עד ויהי העם כמתאוננים עי, עד יום חנוכת המשכן

היינו כדאמרי אינשי לפום גמלא , פ שאצלם היה זה תביעה גדולה כאמור"עוד יסוד יש ללמוד בזה שאע 7701 

, יו השכינה אכלו ושתושהם שהגיעו לויחזו את האלקים נתבעו שבעת שנהנו מז, (.ז"כתובות ס)א  שיחנ 7702 

אלא , ו בעת קבלת התורה"וק, אבל אצלנו אדרבה חובה עלינו לעשות סעודה ומשתה לגמרה של תורה 7703 

 7704 .כ גדולים היו נהפכה מצוה וחובה זו עליהם לתביעה גדולה ונוראה כאמור"שהם שכ

עד ויראו את ק לעולמי "שבאותו דבר עצמו שנשתבחו בתוה, א"פ למדנו עומק דין שמים המכוסה מבנ"עכ 7705 

שהרי מקרא , היינו מדרגה נפלאה עד מאד שילוד אשה יכול להגיע, ויחזו את האלקים, אלקי ישראל 7706 

ז "ומאידך גיסא נתבעים הם ביותר ע, והם עלו במדרגתם עד לבחינת ראיה, מפורש כי לא יראני האדם וחי 7707 

 7708 .כיון שהיו יכולים להגיע באותו מצב למדרגה יותר רמה ולא הגיעו, כאמור

, כי את מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע, (סוף קהלת)ב  וזהו מה שאמר הכתו 7709 

שנעלם ממנו שהיה יכול , אף במעשה הטוב עצמו שעשה, דהיינו שמביאים את האדם במשפט על כל נעלם 7710 

עשה העבירה שמלבד שיצטרך לתת דין על מ, והמתבונן יאחזנו חיל ורעדה, (.´חגיגה ה)ב  לעשות יותר טו 7711 

ומי יודע כמה יש בכוחותיו , יעשו עמו חשבון גם על המצוה שעשה שהיה יכול לעשותה יותר טוב, שעשה 7712 

וכמה קשה , וכמה היה בכוחותיו אז בעת עשיית המצוה לעלות יותר ויותר ונתעצל ונשאר על מקומו עומד 7713 

 7714 .(אור יהל)  .הרחמן יעזרנו למען כבוד שמו יתברך, לדעת מדת התשובה בזה

 7715 

 7716 מאמר תרכח

 7717 .(א"ד י"כ) ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו

עלתה  (עוגות) הושעיא וכי קלורין´ אמר ר, ר פנחס מכאן שהיו ראויים להשלחת יד"בילקוט שמעוני א 7718 

כאדם , אלא מלמד שזנו עיניהם כלפי שכינה? דאת אמרת ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו, עמהן לסיני 7719 

ר תנחום מלמד שהגיסו את לבם ועמדו על רגליהם וזנו "א, שהוא מביט בחבירו מתוך מאכל ומשתה 7720 

 7721 .עיניהם מן השכינה

ונהנה מן השכינה , משה לא זן עיניו מן השכינה דכתיב ויסתר משה פניו, לוי´ רבי יהושע דסכנין בשם ר 7722 

י "ורש, יהם מן השכינה וימת נדב ואביהואנדב ואביהוא זנו עינ, דכתיב ומשה לא ידע כי קרן עור פניו 7723 

 7724 .היו מסתכלים בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה, ויחזו את האלקים´ ל פי"בשם תנחומא ז

ב אין בו לא אכילה ולא שתיה "העוה, ב"ז העוה"מרגלא בפומיה דרב לא כעוה, (.ז"ברכות י) ´וזה לא כגמ 7725 

אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם , תחרות ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא 7726 

י שבעו מזיו השכינה "ופירש רש, שנאמר ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו, בראשיהם ונהנים מזיו השכינה 7727 

והוי חדן בקרבניהון דאתקבלו כאילו כאלו ´ וחזו ית יקרא דה, וכעין זה תירגם אונקלוס, כאילו אכלו ושתו 7728 

 7729 .ושתו

בהדרת הכבוד והיראה הראויה בדחילו , לתורה ולתפילה´ לעבודת ה מכאן לימוד לאדם שצריך לגשת 7730 

ו כשנגשים בלב "וח, משה רבינו שנאמר בו ויסתר משה פניו זכה ונהנה מן השכינה, ורחימו אז מצליחים 7731 

נדב ואביהוא שזנו עיניהם מן , כי זה זלזול בכבוד שמים, גס לא מצליחים ואדרבא מקבלים עונש חמור 7732 

שפתי תפתח ופי ´ אמר רבי יוחנן בתחילה אומר ה, (7´ברכות ד) ´איתא בגמ, ואביהואהשכינה וימת נדב  7733 

, כי מפחדו יתברך לא יכול לפתוח את הפה, ה יפתח פיו"מענה לשון מבקש שהקב´ כי מה, יגיד תהלתך 7734 

 7735 .ל את הגשר לתפילה"ככה הבינו חכמינו ז

בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה  נחוניא בן הקנה היה מתפלל´ ר. ח"וכן לפני הלימוד איתא שם כ 7736 

, אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי? אמרו לו מה מקום לתפילה זו, קצרה 7737 

ש תלמיד "וכ, מכאן שצריך לגשת לתורה ולתפילה בהכנעה, כ"וביציאתי אני נותן הודאה על חלקי ע 7738 

ח שיושב "אמר רב גידל אמר רב כל ת, (7´ל שבת) ש"כמ, שיושב לפני רבו צריך שיהיה בדחילו ורחימו 7739 

 7740 .שנאמר שפתותיו שושנים נטפות מור עובר, לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור תכוינה

אף , לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכים למקום נמוך, עוד שנינו למה נמשלו דברי תורה למים 7741 

ז צריך האדם לגשת לתורה ומצוות "וביחד עם כ ,(.´תענית ז) ת אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה"ד 7742 

ד שאמרו הוי קל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך "ע, בכוחות נפשיים מוגברים ובמרץ רב 7743 

כי בכדי שבן אדם יוכל לכוין רצון אביו שבשמים צריך , מראה על נחיצות ההתאמצות, שבשמים 7744 

 7745 .(זכרון מאיר)  .רת אריקלות של נשר וריצת הצבי וגבו, התאמצות יתירה

 7746 

 7747 מאמר תרכט

 7748 .(ב"ד י"שמות כ) אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה´ ויאמר ה



ע מה לילוד אשה בינינו אמר "רבש, ה"ל בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"אריב 7749 

אות ושבעים וארבע דורות קודם שנברא העולם אמרו לפניו חמדה שגנוזה לך תשע מ, להן לקבל תורה בא 7750 

אמר לפניו , ה למשה החזר להן תשובה"ל הקב"א, תנה הודך על השמים, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם 7751 

, למצרים ירדתם, אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ ע תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה אנכי ה"רבש 7752 

? ר יש ביניכם"יצה? קנאה יש ביניכם, ף לא תגנובלא תרצח לא תנא, תורה למה לכם, לפרעה השתעבדתם 7753 

 7754 .(7ח"שבת פ) אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ´ ה שנאמר ה"מיד הודו לו להקב

משמע דכיון שבי אדם עלולים לחטוא לפיכך לא , ויש להבין מה שהזכירו המלאכים מה אנוש כי תזכרנו 7755 

שנית מה טענו , (´קידושין ל) ורה תבליןר בראתי לו ת"אדרבה הרי בראתי לו יצה, יתנו להם את התורה 7756 

בפרט , לא יוכלו המלאכים ללמוד תורה בשמים, וכי אם אנחנו נקבל את התורה, תנה הודך על השמים 7757 

 7758 .שלא התכוונו ללבוש התורה כמו שניתנה לנו אלא לסודות התורה

טא העגל ושבירת ולאחר ח, וכן אנו רואים שמשה רבינו עלה להר ולמד תורה ארבעים יום וארבעים לילה 7759 

, משום מה היה צריך בפעם השניה לזמן כזה, הלוחות עלה שנית ונשתהה עוד ארבעים יום וארבעים לילה 7760 

ש "כמ, אבל הענין הוא כי קודם חטא העגל עמדו ישראל לחיות לעולם, הלא כבר למד התורה בראשונה 7761 

כגון טומאת מת ומצות , יקראולא היו כמה מצוות בתורה מע, אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם 7762 

 7763 .כ ניתוספו ונשתנו כמה מצות"אבל לאח, יבום וכדומה התלויים במיתה

ועוד במה נצח משה רבינו את ? כ מה איכפת להם למלאכים אם התורה תינתן לנו כמו שהיא לפנינו"א 7764 

, ביניכם ר יש"יצה, קנאה יש ביניכם, לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח, המלאכים שאמר להם מה כתיב בה 7765 

ומה נתחדש , ר"וכי מקודם לא ידעו המלאכים דבר זה שאין להם יצה, ומיד ששמעו דבר זה הודו לטענותיו 7766 

 7767 ?להם עכשיו

הדיוטות שאין ´ מלכים וד´ דאנשי כנסת הגדולה מנו ג, (7ד"סנהדרין ק) ´פ מה שמצאנו בגמ"אבל הענין ע 7768 

ה "ה דמות דיוקנו של דוד המלך עבא, ה"ובקשו למנות גם את שלמה המלך ע, ב"להם חלק לעוה 7769 

באה אש מן , ב ולא השגיחו עליו"ונשתטחה לפניהם שלא ימנו אותו בהדי הני שאין להם חלק לעוה 7770 

יצאה בת קול ואמרה להם חזית איש מהיר במלאכתו , השמים ולחכה אש בספסליהם ולא השגיחו עליה 7771 

 7772 .כ"לפני מלכים יתיצב ע

ג פעם אחרי פעם שלא למנות "עכבו מן השמים את אנשי כנהמה כל הרעש ש (הראשון) ץ"ושואל היעב 7773 

ואם לא מגיע לו , ממה נפשך אם מגיע לו העונש אז מאי שנא שלמה מאחריני שלא ימנו אותו, את שלמה 7774 

ץ דמיום שניתנה תורה בארץ תורה "וכתב היעב? מלכים´ ג ימנו אותו בהדי ג"מה איכפת לן אם אנשי כנה 7775 

ב או "והם גם הפוסקים מי שיש לו חלק לעוה, ורה הם הבעלים על הבריאהורק חכמי הת, לא בשמים היא 7776 

כי לכך , לא היה מועיל דבר כנגדם, מלכים´ ג היו מונים גם את שלמה בהדי ג"ולכן אם אנשי כנה, לא 7777 

 7778 .ומשום כך רעשה תבל ומלואה שלא יוציאו מפיהם למנות את שלמה, ניתנה תורה בארץ

כי אם אנו נעשים בעלים על , לאכי מעלה שלא נקבל אנו את התורהמעתה אנו מבינים למה התנגדו מ 7779 

ל "וכן אחז, כי לא רצו להשתעבד לבני אדם, וזהו שטענו מה אנוש כי תזכרנו, הבריאה הרי גם הם בכלל 7780 

זה על האש , שבשעת החורבן היו אנשים שידעו חכמת הנסתר והכירו שמות המלאכים הממונים בעולם 7781 

ת שלא "ולמה לא יצוה להם השי, ש"ה החליף שמותיהם עי"מה עשה הקב, עםוזה על המים ורצו להשבי 7782 

שמעת שקבלו את התורה הם בעלים על , י"לבנ´ אבל לפי המבואר חק הוא שנתן ה, ישמעו אליהם 7783 

 7784 .ה החליף שמות הממונים"לכן הקב, הבריאה גם על המלאכים ושרי מעלה

ולא רצו שאנשים בארץ העלולים , על השמיםולכן טענו מלאכי השרת מה אנוש כי תזכרנו תנה הודך  7785 

כי המלאכים מופשטים הם , הוא גם מה שאמרו מה לילוד אשה בינינו, לחטוא יהיו בעלים עלינו בשמים 7786 

ומצאו טענה אף במשה רבינו שזיכך חומרו כל כך עד שהיה יכול , אין להם שייכות כלל לענינים גשמיים 7787 

 7788 .לעלות בגופו השמימה

והרי היה , כדי למרק אכילה ושתיה שבמעיו, (7ד"יומא צ) ל"בתוך הענן ואחז הגם שהיה שבעת ימים 7789 

ובדעת תבונות כתב שגופו של אדם הראשון היה זך ומצוחצח , בודאי בדרגא של אדם הראשון קודם החטא 7790 

, שמשה רבינו ילוד אשה, פ לא היה הבדל בין משה רבינו לאדם הראשון אלא בזה"עכ, כמו הנשמה שלנו 7791 

 7792 .עם כל זאת המלאכים טענו כנגדו מה לילוד אשה בינינו, ה"ון נקרא יציר כפיו של הקבואדם הראש

ואמר לפניו מתירא אני שמא ישרפוני בהבל , ה למשה החזר להם תשובה"מעתה נבין גם מה שאמר הקב 7793 

ה "ל הקב"א, לכן היה משה מתיירא להתווכח עמהם, שהרי המלאכים כולם קדושים כולם טהורים, פיהם 7794 

כי דוקא משום שהוא ילוד אשה , ה תשובתו להם"כאן רמז לו הקב, בכסא כבודי והחזר להם תשובהאחוז  7795 

ראיה לכך שהמלאכים אינם יכולים לאחוז בכסא , וזיכך עצמו עד כדי לעלות השמימה זכה לגדולה זו 7796 

כ אדם שעמל לכבוש "משא, שהם לא עשו כלום לקדושתם וטהרתם שכך נבראו, בשום אופן´ כבודו ית 7797 

 7798 .ק"הוא גדול בבחינה זאת ממלאכי מרום והוא ראוי לקבל תוה, צרו ולעלות מעלה מעלהי



ולא עלה , כי הם לא היו יכולים לירד לעומקו של דבר זה, וכאן נעוץ הסוד שגילה משה רבינו למלאכים 7799 

יכול להגביה עצמו מעלה מעלה בדרגא יותר גבוהה , על דעתם שעם עובי החומר הטבעי אשר באדם 7800 

והיא שותפת להחומר עפר מן האדמה , כי נשמת חיים לו חצובה מתחת כסא כבודו יתברך, השרת ממלאכי 7801 

כלומר הנסיונות הללו של קנאה ותאוה , כלום קנאה יש ביניכם, וזהו שאמר להם משה רבינו, אשר באדם 7802 

ראויים  ומשום כך אנו! מעלים אותנו בקרן אורה יותר מכם, וכבוד ותולדותיהם הרבים שאנו עומדים בהם 7803 

 7804 .לקבל התורה

´ ש וייצר ה"כמ, י הרכבתו הנפלאה משתי הקצוות"והנה אמת שחכמת אדם מרובה משל המלאכים ע 7805 

אבל בלא תורה נשאר האדם בחכמה ערומה , אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים 7806 

, רה בגוים אל תאמיןל אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים תאמין יש תו"ש חז"וכמ, לבד חסר כל שלימות 7807 

י "הקדושה והטהרה אין האדם מגיע אליהם אלא ע, הקשר בין השמים לארץ אינו יכול להיות בלא תורה 7808 

 7809 .(לב אליהו)  .לימוד התורה וקיום מצותיה

 7810 

 7811 מאמר תרל

 7812 .(ב"ד י"שמות כ) אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה´ ויאמר ה

מה אנוש כי תזכרנו ובן , ה"טענו מלאכי השרת לפני הקב, ה למרום לקבל את התורהבשעה שעלה מש 7813 

ואחז בכסא כבודו , עד שמשה התיירא שמא ישרפוהו בהבל פיהם, אדם כי תפקדנו תנה הודך על השמים 7814 

עד שכל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו , לבסוף החזיר להם תשובה וניצח אותם, כדי להתגונן מפניהם 7815 

 7816 .(ח"שבת פ) שנאמר עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם, דבר

ואשר המלאכים לא הבינו איך הוא בא למחיצתם ושאלו מה , לכאורה תמוה כיצד משה שהוא בשר ודם 7817 

התשובה היא שהוא ? ניצח את השרפים והאופנים שהם שכלים נבדלים ושוכני מעלה, לילוד אשה בינינו 7818 

אמר משה לבני ישראל שמא אתם יודעים כמה , ל"ש חז"ה כמזכה לכך משום שמסר נפשו על התור 7819 

ארבעים יום ´ שנאמר ויהי שם ה, כמה עמל עמלתי בה וכמה יגיעה יגעתי בה, נצטערתי על התורה 7820 

רק זכות של מסירות נפשו עמדה לו , (ב"ספרי האזינו ל) נפשי נתתי עליה כוחי נתתי עליה, וארבעים לילה 7821 

 7822 .התורה מן השמיםשניצח את המלאכים והוריד את 

´ כי גם שם כתוב ואתנפל לפני ה, והנה לאותה מסירות נפש היה זקוק משה לכפר לבני ישראל חטא העגל 7823 

ל אומרים "חז, (´דברים ט) כראשונה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי 7824 

ושע בן לוי לא עשו יה´ אמר ר, שישראל לא היו ראויים לחטא העגל אלא שכוונתם היתה לשם שמים 7825 

וכשם שדוד לא היה ראוי לאותו מעשה אלא שבא , ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה 7826 

עבודה זרה ) כך לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה אלא שבאו ללמד תשובה לצבור, ללמד תשובה ליחיד 7827 

 7828 .(´ד

 7829 העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה אומרים לו צא ולמד ממעשה, שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני

, הרי שישראל חטאו בעגל מתוך כוונות טובות כדי ללמד תשובה לעם ומסרו נפשם על כך, (י שם"רש) 7830 

אנו מוצאים במקושש , אם הכוונה לשם שמים התורה מגינה עליו, וכבר למדנו שאף שעוברים חטא חמור 7831 

 7832 .רסם בעם שחייבים מיתה על חילול שבתומסר נפשו כדי לפ, ל אמרו עליו שכיוון לשם שמים"עצים שחז

יהודה עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את ´ אמר לו ר, עקיבא גילה שזה צלפחד´ משום כך כשר 7833 

כ גם במעשה העגל לאחר שכוונתם של "א, (7ו"שבת צ) אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו, הדין 7834 

ובכל זאת היה משה צריך , כ גדול"א היה בזה חומר כהרי ל, ישראל היתה לשם שמים ומסרו נפשם על זה 7835 

ארבעים יום וארבעים לילה כדי ´ ולהתנפל לפני ה, למסור נפשו באותה הצורה שמסר נפשו על התורה 7836 

 7837 .לכפר על חטא זה

כ כמה יש לנו לדאוג על "וא, הרי כמה חמור כל חטא דק שאין עליו תשובה אלא על ידי מסירות נפש 7838 

ואמנם , והתקנה היחידה להם היא מסירות נפש ללימוד התורה, שאינם לשם שמים עוונותינו וחטאותינו 7839 

בודאי יש צורך במסירות נפש כדי , בדורותינו כשלימוד התורה מוזנח וישנם מכשולים ונסיונות קשים 7840 

כמו משה , ועל ידי מסירות נפש יש תקוה שנצליח להתגבר על כל המאבקים והמכשולים, לשקוד בתורה 7841 

 7842 .(אור הצפון)  .ונזכה לקבל את התורה, ו במלחמתו עם המלאכיםרבינו בשעת

 7843 

 7844 מאמר תרלא

 7845 .(ח"ד י"כ) ויבא משה ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה

מטון חד בית חקל , חייא בר אבא´ והוה מסתמיך על כתפיה דר, יוחנן הוה מטייל מן טבריה לצפורי´ ר 7846 

מטון חד בית זיתא אמר דין בית זיתא הוה דידי וזבנתיה , יא לעי באורייתאאמר דין הוה דידי וזבנתיה מיבע 7847 



ל אנא בכי דלא שבקית לסיבותך "א, ל למה את בכי"חייא בר אבא בכי א´ שריא ר, מיבעיא לעי באורייתא 7848 

 7849 .כלום

וקניתי דבר שניתן לארבעים יום וארבעים , ל חייא ברי קל הוא בעיניך שמכרתי דבר שניתן לששה"א 7850 

הדא דכתיב ויהי שם , אבל התורה ניתנה לארבעים יום, כל העולם כולו לא נברא אלא לששה ימים, לילה 7851 

אם יתן איש את כל הון ביתו , יוחנן היה דורו קורא עליו´ כד דמך ר, ארבעים יום וארבעים לילה´ עם ה 7852 

 7853 .(ג"ילקוט שמות רמז שס) יוחנן את התורה בוז יבוזו לו´ באהבה שאהב ר

וכי מה ? חייא לבכות על כך´ מה היה לו לר, יוחנן היה כל כך דחוק´ ם אם מצבו של ריש להתבונן ג 7854 

ומה , סוף סוף עכשיו אין לו כלום, ההבדל אם פעם היו שייכים לו כל הנכסים או שלא היו לו מעולם 7855 

מזה שמשה היה בהר , ועוד מה צריך להביא ראיה שהתורה חשובה יותר? התועלת בבכי על דבר שהיה 7856 

וכי היא עיקר , והרי בכל התורה אנו מוצאים כי היא חשובה יותר מכל עניני העולם הזה, ם יוםארבעי 7857 

 7858 .ש כי הוא חייכם"החיים כמ

חייא בר אבא ידע שהתורה ´ שהרי ודאי שר, ואפשר לומר כי היו ביניהם חילוקי דעות בדרך התורה 7859 

לא היה צריך למכור אותם , הנכסיםיוחנן כל אותם ´ אולם אם כבר היו לו לר, ז"חשובה מכל עניני עוה 7860 

שהנכסים יביאו לו רווח ויתפרנס מהם , ולהביא את עצמו לידי נסיון גדול לקיים את התורה מעוני ודחקות 7861 

ואת זה , יוחנן השיב לו כי הדרך הנכונה היא דוקא ללמוד תורה מתוך הדחק´ אולם ר, מתוך כבוד והרחבה 7862 

אין זה אלא מפני שהיה ? בהר ארבעים יום וארבעים לילהשכן נצרך להיות , אנו לומדים ממשה רבינו 7863 

והוא היה צריך , כמו יצירת הולד שצריכה ארבעים יום כפי שפירשו הראשונים, זקוק ליצירה חדשה 7864 

 7865 .ורק בדרך זו זכה שתינתן התורה על ידו, לפשוט את עצמו מעניני החומר לגמרי

בה במדה , תו לעניני החומר והמדות של הטבעוכן כל אחד ואחד עד כמה שהוא יכול להפסיק את התקשרו 7866 

וזהו מה שהסביר , (´נ ג"אבות דר) וטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה בריוח, הוא זוכה לקניני התורה 7867 

, היינו כי זו היא גם כן בריאה, כל העולם נברא בששה ימים והתורה ניתנה לארבעים יום, יוחנן´ לו ר 7868 

 7869 .היא הדרך של קנין התורה לגבי כולם וזו, שדוקא בזו הדרך זכה משה לתורה

´ אלעזר חלש עייל לגביה ר´ ר, ועד כמה גדולה אהבתו של רבי יוחנן לתורה אנו לומדים מהעובדא בגמרא 7870 

´ ומפרשים התוס, (7´ברכות ה) ואי משום בני דין גרמא דעשיראה ביר, אמר ליה אמאי קא בכית, יוחנן 7871 

י המשפחה הקשים שלו שמתו כל בניו בחייו לא עשו עליו רואים מזה שחי, שבזה היה נוהג לנחם אבלים 7872 

 7873 .ועוד מסוגל היה להחזיק בידו את הדוגמה שלו כדי לנחם בזה אחרים, רושם רב

ונח , על שאמר לו התם רבי קרו לי הכא רבי קרו לי, יוחנן לריש לקיש´ ובעובדה נוספת בעת שענש ר 7874 

 7875 בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה, דעתיה מניה והוה קא צווח עד דשף´ ואיתא בגמ, נפשיה דריש לקיש

אלא הם ידעו כי בכך לא יועילו ? והרי יכלו רבנן לבקש רחמים עליו שיחזור לשפיות דעתו, (.ד"מ פ"ב) 7876 

ובו ברגע שייזכר בריש לקיש שאיננו ולא יהיה , כי החסרון ברווחא דשמעתתא הביאו למצב זה, ולא כלום 7877 

שאנו לומדים מכאן עד היכן הגיעה אהבת התורה הגדולה והעצומה  הרי, רווחא שמעתתא יחלה שוב פעם 7878 

 7879 .יוחנן´ של ר

יוחנן הוו גרסי ´ אילפא ור, (.א"תענית כ) ´יוחנן פעם נוספת בגמ´ ואנו מוצאים את שיטתו של ר 7880 

ונקיים בנפשין אפס כי לא יהיה בך , אמרי ניקם וניזיל ונעביד עיסקא, דחיקה להו מילתא טובא, באורייתא 7881 

, ש"יוחנן איהדר ואקיים בנפשאי כי לא יחדל אביון מקרב הארץ עי´ אמר ליה ר, (ו"דברים ט) וןאבי 7882 

אם לקיים את הפסוק אפס כי , יוחנן היה בעיקרו בענין של מסירות נפש´ ונראה שהויכוח בין אילפא ור 7883 

מקיים דוקא את  יוחנן´ ואם היה ר, או לקבל את הפסוק כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, לא יהיה בך אביון 7884 

ס מלא מדברי "ובכלל לא היה כל הש, אז לא היה לנו תלמוד ירושלמי, הפסוק אפס כי לא יהיה בך אביון 7885 

 7886 .יוחנן´ ר

כי נח נפשיה אמטיוה , ר שמעון"אלעזר ב´ יוסי בן ר´ על ר´ ואפשר לחזק את דברינו גם ממה שמובא בגמ 7887 

כנא פתח פיך ויכנס בן אצל אביו לא פתחא אמר ליה ע, הוה הדרא לה עכנא למערתא, למערתא דאבוה 7888 

אלא זה היה בצער , יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה, כסבורים העם לומר שזה גדול מזה, להו 7889 

 7890 .(ה"מ פ"ב) וזה לא היה בצער מערה, מערה

, היא דרך המובילה לגובהי גבוהים במעלת המדרגות, מזה אנו רואים כי הצער הוא מדרגה אחרת לגמרי  7891 

כי רק מי שמתרומם לגבהי , יוחנן את דרכו מן ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה´ ולכן הסמיך ר 7892 

רק הוא יכול לעשות את , בהשוואה לששת ימים של בריאת שמים וארץ, מרומים של קבלת התורה 7893 

 7894 .(נחלת אליעזר)  .החשבון שכדאי להפקיר את הכל כדי לזכות בתורה

H 7895 

 7896 

 7897 תרומה



 7898 מאמר תרלב

 7899 .(´ה ב"שמות כ) קחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתיוי

וכי יעלה על לב כי אחרי כל , כ"שלא לקחת בע´ פי, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי 7900 

היתכן שלא ירצו לתת מחצית השקל , וגם ביזת מצרים וביזת הים´ הטובות הגדולות שקבלו מאתו ית 7901 

אחד מהם רוב , ל"וז´ ה ריש פרק עבודת ה"אמנם נתיישב לי בהקדם דברי חו? םובפרט לשכון בתוכ 7902 

ולא תפסיע פסיעה אשר אין כוונתך להתענג בהם , אהבתך את נפשך וחפצך להמשיך הנעימות אליה 7903 

 7904 .ש לשונו הזהב"בהנאות עי

חד מהם היא וא, ´י המעלות העליונות הנמצאות בו ית"אינו אלא ע, ת לשכון בתוכם"והנה כאשר רצה השי 7905 

שוכן שם ´ והמשכן שהוא ית, בלי שיתכוין כוונה אחרת חלילה, הטבה אמיתית מחמת נדבה וחסד לנברא 7906 

 7907 .ובזה משכני בתוככם´ כענין והלכת בדרכיו להדמות אליו ית, צריך להיות מעוטר במדותיו הנעלות

רק לעשות רצון , רק נדבה בלי שום מחשבה של קבלת פרס, ולזה נצטוו מאת כל איש אשר ידבנו לבו 7908 

אשרי מי שגדל בתורה ועמל בתורה ועושה נחת , ז"י בברכות י"ר´ וכענין מא, אביו שבשמים ולא זולת זה 7909 

פנימיות כוונתם , אפריון עשה לו המלך שלמה תוכו רצוף אהבה (´ש ג"שיה) ´וזה כוונת הכ, רוח ליוצרו 7910 

אשר נדבתו אליו כמתנדב , לו כנפשוכאדם המתנדב לאהובו האהוב , של המתנדבים היתה רק נדבת אהבה 7911 

 7912 .לעצמו או לבנו האהוב לו כנפשו בלי שום תקות פרס

וזו המטרה לשום , כי בצלם אלקים עשה את האדם, והן מעלות עליונות אלוהיות המתדמים אליו יתברך 7913 

והמשכיל יבין שזה עיקר הנדרש מהאדם להשתדל , ואל יאמר האדם אני רחוק מזה, מבטו ומגמתו אליו 7914 

חייב אדם , ד"ל בתנא דבי אליהו כ"וזה מה שרמזו ז, לות למעלות עליונות אף שטבעו עדיין רחוק מזהלע 7915 

ההשתדלות מחויבת לשנות לאט לאט טבעו הרע כי , לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב 7916 

 7917 .חייב נאמר

בתי שנתתי לך , חידהמשל למלך שהיתה לו בת י, ויקחו לי תרומה, (ג"ל´ שמות רבה פ) ואיתא במדרש 7918 

ויש להבין בזה , ש"אלא כל מקום שאתה הולך עשה לי קיטון אחד עי, יחידה היא לפרוש ממנה איני יכול 7919 

? וכי בשביל שאחד מלמד חכמה לאחר החכמה פורשת מאתו, איך שייך בתורה שהיא חכמה לפרוש ממנה 7920 

זה , ך מכירה בתורה וחכמהמה שיי, ס ומדרש שהתורה מכורה לישראל"ועוד באיזה בחינה נקראה בש 7921 

 7922 .ואינו נשאר החפץ אצל המוכר מה שאין כן בחכמה, שייך רק בחפץ אשר הלוקח קונה החפץ לעצמו

, על פי השכל ועל פי כח נפשי, הענין הוא כי כל עניני האדם יוצאים מהכח אל הפועל משני גורמים שונים 7923 

י השכל שאינו מסכים "ול אינו משתנה עכי כשמתאוה לאכ, י כח השכלי"כח הדוחף הנפשי אינו משתנה ע 7924 

מה שאין כן השכל הוא , זולת אחרי היגיעה אז רושמי השכל נעשו בו טבע שני, לאכול וכן בכל המדות 7925 

כי כח התאוה מטה את , כ אנו רואים שישנם חכמים להרע"וע, משתעבד תחת הטיות הכח הנפשי הדוחפו 7926 

כ כשהחליפין רחוק "וכש, מידי ספיקא לא נפקא כי לדעתם המשובשת, שכלם לבלי ראות העיון האמיתי 7927 

 7928 .מאד

לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא , (´פסחים נ) ל"כ אחז"וע 7929 

ממילא לא יהיה לו לרצון להטות ולהטעות השכל שלא לראות , כי אחרי שהנהגתו לפי התורה, לשמה 7930 

וכן המדות כי גם , וזהו שמתוך שלא לשמה בא לשמה, וובהכרח שעם הזמן יראה האמת בעין שכל, האמת 7931 

 7932 .הם נכללים במצות עשה והלכת בדרכיו

כן כל אדם צריך , והנה כמו שאנו רואים בגדולי החכמים שלא רצו לשבת בדין מפני חשש שוחד כל דהוא 7933 

ל אדם אך סוף כל סוף כ, ואם לאו הרי עלול בכל מעשיו לפסוק שלא כהוגן, להיות בלתי משוחד מהרצון 7934 

שאף האדם הטהור לגמרי בשכלו , כ נקראת התורה מכורה בדרך כלל"וע,, נגוע במדות שמטעים דעתו 7935 

עם כל זאת עושים בשמים כפסקו דאין לו לדיין אלא מה , ובמדותיו והיה צריך לפסוק חייב והוא פסק זכאי 7936 

 7937 .שעיניו רואות

פי שכלם המוטעה כענין שהיא מכורה  היינו לפסוק על, וזהו שלא רצו המלאכים שיתנו התורה לבני אדם 7938 

כ מהטעה זו שאינו יגע "הוא ג, וכן מה שלא יצא הכח הנסתר בפועל באור התורה ובזיו טהרתה, להם 7939 

הגיד , (ג"מ ל"ב) ל"ולזה אחז, ואינו לומד רק להיות חכם בעיני הבריות, למצוא חקירות בדינים למעשה 7940 

 7941 .הוא תמוהו, ח ששגגות נעשו להם כזדונות"לעמי פשעם אלו ת

ומעתה מה שהאדם אינו , וצריך כפרה שהיה צריך שלא לשכוח, שכחה? אך הענין הוא כך מה נקרא שוגג 7942 

והתלמידי חכמים , ואת שכלו הגלוי הוא בחינת מזיד, מוציא לפועל שכלו הנסתר נקרא בחינת שוגג 7943 

 7944 .כ אצלם מזיד"אז מה שאינם מוציאים לפועל כח הנסתר זה ג, המתנהגים על פי התורה לפי ראותם

על , אך זה דבר קשה, וזה הענין שאצל האדם צריך להיות מופרש השכל מהחומר לגמרי ואז תורתו נקיה 7945 

וראייתם , ח"ח שאין תוכו כברו אינו ת"כל ת, (ב"יומא ע) ל"ש חז"כן לכל הפחות צריך להיות בבחינה כמ 7946 

פ "אך הענין כי באמת לכה? כברו וקשה הלא האמצעי של עץ ואינו תוכו, מהארון פנימי זהב וחיצון זהב 7947 



ואחר העמל אז אף שיוכל להיות כי עדיין הוא נגוע בנטיות , צריך להבין כח הנטיה ולעמול להסיר הנטיות 7948 

 7949 .אז בזה אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, שהן

בחינת כ "יכול יהיה ג, שאם כל מרכז כונתו שלא לשם שמים, ל לפרוש הימנה איני יכול"הוא הענין שאחז 7950 

ואז לא יהיה , שעל פי שכל השמים יהיה הדין להיפוך, אבל אם יהיה קצת נגוע בנטיה, זה ודאי לא? תורה 7951 

שהרי כבר מכרתי להם כנאמר , כ"אבל משום זה לא לתת התורה אי אפשר ג, נפסק הדין כפי הראוי בו 7952 

 7953 .קצת נגוע אף שהוא, וכן אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, יפתח בדורו כשמואל בדורו

וזה מזיקו במדות הרעות , היינו אף אם האדם עוסק בגשמיות, אלא זה אני מבקש כל מקום שאתם הולכים 7954 

היינו לתקן לכל הפחות מרכז המכוון של האדם בכל , מכל מקום עשו לי קיטון אחד שאדור בתוכו, לנטיות 7955 

 7956 .(ח"רצ´ מא ז"אור רש)  .כנאמר בכל דרכיך דעהו וטוב לנו, מעשיו שיהיו לשם שמים

 7957 

 7958 

 7959 מאמר תרלג

 7960 .(´ה ב"שמות כ) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

כנדבותם , כנדרי כשרים לא אמר כלום, כנדרי רשעים נדר בנזיר בקרבן ובשבועה, (.´בנדרים ט)א  אית 7961 

שהרי הרשעים דרכן , ן כנדרי רשעים ומיחייב בכל הני כי אמר כנדרי רשעים"ובר, נדר בנזיר ובקרבן 7962 

ואיכא , שהרי רשעים הם לאותו דבר, ומפני שאין ראוי לעשות כן קרי להן נדרי רשעים, לידור בכל אלו 7963 

, אלא בנדרים דקרבנות´ וחילוק זה ליתי, ונדר באומר הרי עלי, למידק הרי נדבה אינה אלא באומר הרי זו 7964 

 7965 ?בענין אחדהרי אינו אלא , אבל בנזירות מאי נדר ומאי נדבה שייכא ביה

ונדבה מה שהאדם נודר בנדבת נפשו ושמעשיו , דבר שאינו בא לגמרי בנדבת הלב´ ונראה בעיני דנדר פי 7966 

, לפי שאינו מתנדב לגמרי כיון שלא הפרישו עכשיו, ומשום הכי אמרינן דנדר הוא הרי עלי, יותר רצויים 7967 

אף בנזיר , ירושן של נדר ונדבהוכיון שזהו פ, ונדבה הוא באומר הרי זו לפי שמתנדב נדרו יותר רצוי 7968 

ומי שאינה , מי שהכונה שלו רצויה יותר קרוי נזירותו נדבה, פ שאין הנדר של נזירות אלא בענין אחד"אע 7969 

 7970 .כ"כ קרי נדר ע"רצויה כ

פירושה של נדבה הוא כשאדם עושה , ונראה שפשטות דבריו מגלים לנו יסוד גדול רם ונשא מי יכילנו 7971 

רק על מעשה כזה , ב וזיו השכינה"שכר עוה´ אפי, נות של שכר וגמול בעד זהאיזה דבר מבלי שום חשבו 7972 

שכל מלאכת המשכן , במשכן נאמר מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי, נופל גדר נדבה 7973 

ולכאורה איזו פניות , והזהירו לבל יקחו משום איש זולתי אשר ידבנו לבו, הוצרכה להיות כולה נדבה 7974 

 7975 ?שכן שתחסר שם כוונת נדבהונגיעות ישנן במ

ומכוון בנתינה זו שהוא נותן משום שרוצה בהשראת , כשאחד נותן נדבתו למשכן´ רואים אנו מזה שאפי 7976 

על כגון זה ´ אפי, לי טוב´ ואני קרבת אל, רוצה הוא במשכן משום שבו הוא סוד כל ההצלחה, השכינה 7977 

נדבת הלב היא דוקא כשאין לו נגיעה כל , משום דכבר אין זה אשר ידבנו לבו, הוזהרו לבלי לקבל ממנו 7978 

 7979 .ב וזיו השכינה"נגיעה של עוה´ אפי, דהו

, משום דבכחות האדם ישנם כל הענינים הרמים, הענינים הכי גדולים ונשגבים כחות האדם מורים עליהם 7980 

יש באדם כחות כאלו לעשות דברים מבלי , כשנתבונן באדם ובכחותיו נראה שהוא מוטבע בכח של נדבה 7981 

ש מבלי "לפעמים יקרה שבאים לידי מתיקות גדולה בק, אלא לשם הדבר עצמו, ז"יה לו שום חשבון עשיה 7982 

 7983 .ש כלל"שיכוונו אז לש

, כ מתיקות איך יתכן שלא יכוין באותה שעה"דכשמרגיש כ, ולכאורה איך יתכנו שני ענינים אלו כאחד 7984 

אבל כן הוא סוד הטבעתו של  ,זוהי באמת פליאה גדולה, ומבלי כונה מהי המתיקות שהוא מרגיש שם 7985 

כח טבעי שבכחו לעשות פעולות מבלי שתהיה לו בפעולתו , הטביע בו כח של נדבה´ שהבורא ית, האדם 7986 

 7987 .אלא אך ורק לשם נדבה, נגיעה כל דהו בין רוחנית ובין גשמית

והגם שאלה שהינם קרובים למוסר לא למוזרה תחשב אצלם , ז תתגלה לנו הערה גדולה ונוראה"ולפי 7988 

אבל בטבע , בחדשו שגם נגיעה של צדקות הריהי בכלל נגיעה, ל"י מסלנט ז"וכבר פרסמה הר, דיעה זוי 7989 

ועם כל ידיעתו מזה יקנא באדם צדיק בראותו בו מעשים של מסירת נפש , האדם שקשה לו להודות על זה 7990 

שמשקיפים ולראות צורתן האמיתית כפי , ולא יוכל בשום אופן להסתכל לתוך תוכן של דברים, וכדומה 7991 

 7992 .כי זה הפך מכל מהלך מחשבותינו, ´ל הק"ז חז"ע

חדרו לעומק כחות האדם וראו את הענינים בכל , יראה איך שהם הביטו על זה´ ל הק"המתבונן בחז 7993 

אז , והעמידוהו ערום בצורתו האמיתית, וכשנתבונן בדבריהם אחרי שהסירו את כל המסך והמסוה, ערומם 7994 

ואינני , אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת. ל"ו וז"פ´ ל עבודת הא"והכל אחד יגדיר זה בגדריו של הח 7995 

ואם , כל שכן מה שייחד אותי בו מהן, מוצאה את עצמי יכולה לשלם חובות הבורא על טובותיו הכוללות 7996 

 7997 .מיד קודמת למחשבתי תוחלת טובה עתידה ממנו, חפצי ורצוני לשלם מה שאני חייבת עליהן



מחשבתי בההודאה לבקש על התמדת הטובה , במלותי על גודל טובו עלי כשאודנו´ וכן בהודותי לא 7998 

וכי דברי פיך דברי מודה , ´אמר השכל מה שהתרעמת ממעוט כוונתך והודאתך לאל, ולהוסיף עליה 7999 

המדה האחת רוב , מדות´ להוסיף על הטובה ולשאול התמדתה הוא מפני ג, וכוונתך בהם כוונת מבקש 8000 

ולא לזולתה אלא ´ ואל תפסעי פסיעה לעבודת הא, הנעימות אליה אהבתך את נפשך וחפצך למשוך 8001 

 8002 .ל"שכוונתך בה להתענג בהנאות עכ

, בדרגות הכי גדולות ונשגבות´ ית´ עד שהמודה ומשבח לא, ל ענין זה"מבהיל מאד איך שהגדיר בעל חוה 8003 

נפשך וחפצך  בכל זאת בחינה זו היא אך ורק רוב אהבתך את, ב וזיו השכינה"וכוונתו לקבלת שכר עוה 8004 

על מנת לקבל שכר היא ´ דעבודת הא, כ פחותה של אהבת עצמו"שהיא במדרגה כ, למשוך הנעימות אליה 8005 

שלא תהיה לו בזה פניה כל , ת צריכה להיות אך ורק נדבה"דרגת האדם ועבודתו להשי, רק מאהבת עצמו 8006 

 8007 .דהו

דאדם בעל מעלה איך זה , כלזוהי אזהרה שניתנה ל, מ לקבל פרס"אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע 8008 

ומבלי שום , ולמה זה לא יאהבהו מבלי שום קבלת שכר, ´ת אך ורק מאהבתו לאל ית"לא יעבוד את השי 8009 

כל עבודתו היא , הרי שזה יכול להשיג כל אחד ואחד שבפניה כל דהו בעבודתו, יחולים ותקוות של חליפין 8010 

 8011 .כבר אך ורק מאהבת עצמו

, דכשנודרים הרי זה לשם תקוה של שכר, ים הרי הם רשעים לאותו דברצדיקים נודבים תמיד ואם נודר 8012 

ם הנותן בשביל שיחיה בני הרי חסד לאומים "עכו, וזהו כבר מעשה של אהבת עצמו והוא נדרי רשעים 8013 

אבל הנותן , (7ב י"ב) ה הרי זה צדיק גמור"ומשו, אבל ישראל נותנים בלב שלם בין כך ובין כך, חטאת 8014 

 8015 .הו כנדרי רשעיםמשום תקות שכר הרי

לכן נקראו ישראל זית רענן שהם , כשם שהשמן מאיר כך בית המקדש מאיר לכל העולם, ר תצוה"ובמד 8016 

לא שאני צריך להם אלא שתאירו לי כשם , ה למשה ויקחו אליך שמן זית זך"לכך אמר הקב, מאירים לכל 8017 

, מכך והיה הסומא מהלךאמר הפקח לסומא בא ואני סו, משל לפקח וסומא שהיו מהלכים, שהארתי לכם 8018 

, שלא תהא מחזיק לי טובה שלויתיך, כיון שנכנסו לבית אמר הפקח לסומא צא והדלק לי את הנר והאר לי 8019 

שלא , רצה להיטיב עם בריותיו ולכן מדתו שתאירו לי´ שהבורא ית, מדותיו כביכול אינן כמדת בשר ודם 8020 

 8021 .ובה ועשיית חליפין כללשזוהי ההטבה השלמה בלי שום החזקת ט, תהיה מחזיק לי טובה

וכאשר נתבונן בטובת בני האדם קצתם אל קצתם אינן יוצאות מאחד , ל בריש שער השלישי כותב"חוה 8022 

טובת האדון על עבדו הרי זוהי הטבה , טובת האדון על עבדו´ והב, טובת האב על הבן´ הא, פנים´ מה 8023 

ינסה לתת , מורה יוכל לבחון עצמווהטועה בזה וחושב שהוא עושה צדקה לשם צדקה נדבה ג, גדולה מאד 8024 

ובמצב ההוא יראה כבר אם הוא עושה צדקה לטובת עצמו , למי שהוא בעת שהלה לא יכיר לו שום טובה 8025 

 8026 .או לטובת העני

וזהו ענין תורה , ולכן מדתו כביכול שלא תחזיקו לי טובה, הם נדבה גמורה להיטיב עם בריותיו´ מדותיו ית 8027 

ויהיה , ´להורות לאדם שיתדבק במדותיו ית, כדי שתהיו מאירים לי, ראללכל יש´ ומצות שחנן הבורא ית 8028 

, ובאמת הרי כח זה של נדבה מוטבע בטבעו של אדם, נותן נדבה בלי שום תקוה של החזקת טובה כל דהו 8029 

 8030 .(דעת חכמה ומוסר)  .משום דדברים הכי רמים ונשגבים מוטבעים באדם

 8031 

 8032 מאמר תרלד

 8033 .(´ה ב"שמות כ) ידבנו לבו תקחו את תרומתיויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר 

ה לישראל מכרתי לכם "אמר הקב, יש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו (´ג א"שמות רבה ל) איתא במדרש 8034 

וזה , ה נמכר עמו"שמי שזוכה לתורה כביכול הקב, תורתי כביכול נמכרתי עמה שנאמר ויקחו לי תרומה 8035 

 8036 .שהתלמיד חכם נעשה בעלים על התורה, (ט"שבת נ) ה מקיים"שמצינו צדיק גוזר והקב

ל בתי "א, ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו, משל למלך שהיתה לו בת יחידה בא אחד המלכים ונטלה 8037 

אלא זו , לומר לך אל תיטלנה איני יכול לפי שהיא אשתך, שנתתי לך יחידית היא לפרוש ממנה איני יכול 8038 

, ה לישראל"כך אמר הקב, עשה לי שאדור אצלכםקיטון אחד , טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך 8039 

אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור , נתתי לכם את התורה לפרוש הימנה איני יכול 8040 

 8041 .בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש

ה יכול לפרוש "כיון שאין הקב, ה"מבואר שכדי לזכות לתורה חייב אדם לעשות קיטון אחד שבו ידור הקב 8042 

, וזה ענין נעשה ונשמע שאמרו ישראל, כל שאינו עושה את הקיטון אינו יכול לזכות לתורהו, מן התורה 8043 

 8044 .וזו היתה ההכנה לקבלת התורה, ה מסוגל לדור בו"שבו נעשה הקיטון שהקב

ונראה , ה אין אני והוא יכולין לדור בכפיפה אחת"שעל הבעל גאוה אומר הקב, (´סוטה ה) ל"איתא בחז 8045 

י כחותיו "מעלותיו והישגיו לכל הגיע ע, הבעל גאוה אומר שכל העולם שלו שהרי, שהדברים פשוטים 8046 

וכי לא יתכן להשיג שום דבר מבלעדי , וכי אין עוד מלבדו´ ובזה מכחיש את מציאותו יתב, ופעולותיו 8047 



ת "וכל שלא הכין מקום להשי, ה פורש מהתורה"וממילא לא יתכן שיזכה לתורה שהרי אין הקב, ה"הקב 8048 

 8049 .תורהלא יקבל את ה

אבות ) ש"ם בפיהמ"עיין ברמב, ועד היכן חייב אדם להתרחק ממנה, אך מה היא מהותה של מדת הגאוה 8050 

וכתב שם ואף שבשאר המדות חייב לבחור , על המשנה מאד מאד הוי שפל רוח שתקות אנוש רימה, (´ד 8051 

והנה , רוןמ במדת הגאוה לגודל חסרונה צריך לרחוק ממנה עד גבול האח"מ, דרך ממוצעת בין המדות 8052 

זו תחילת הענוה שיוכל לשתוק , למקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה, אמרינן בכל יום בתפילה 8053 

 8054 .בשעה שמקללים אותו

ל שמחין "היא המדרגה שהובאה בדברי חז, אך עדיין אין זו המדרגה הראויה שהעניו האמיתי מבקש 8055 

ם בחסיד אחד "וכהא דמובא ברמב, יונותשלא רק שאינו מגיב על בזיונו אלא שמח בקבלת הבז, ביסורין 8056 

שכל מציאות חייו , היה היום ששמח בו שמחה יותר גדולה מכל הימים, שאותו יום שהושפל בבזיון גדול 8057 

 8058 .ולכן לא איכפת לו מהשפלת הגוף, ואין לו כלום עם תאוות הגוף ורצונותיו, היא רק הנפש

אמנם כל , באחד מכל המעלות שיש להשיגםמי שמחשיב עצמו בעצמו , ל שמהות הגאוה הוא"וכתב הרמח 8059 

אמנם אנו , שדבריו אמורים במי שיש בו באמת מעלות אך מתגאה בהם, זה עדיין אינו בכלל המדרגה שלנו 8060 

וגאוה זו היא , וגאוה זו נובעת ללא סיבות אלא מכח טבעיו, ה שונאו"בגדר דל גאה שעליו נאמר שהקב 8061 

אמנם הגאוה , לות קשה מאוד שלא יפול בשחת הגאוהשבעת שיש בו מע, הגרועה ביותר במדות האדם 8062 

 8063 .ללא סיבה היא המאוסה ביותר בעיני אלוקים ואדם

אם נביא , כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, אמר רב יהודה אמר רב, (ו"פסחים ס) ´בגמ 8064 

ה זו חכם מנלן מהלל דאמר מר התחיל מקנטרן בדברים וקאמר להו הלכ, הוא נבואתו מסתלקת ממנו 8065 

בודאי שלא היתה גאוה בדברי דבורה , אם נביא מנלן מדבורה דכתיב עד שקמתי דבורה, שמעתי ושכחתי 8066 

חזינן מהכא שהגאוה כוללת כל , וכן גבי הלל הזקן, אלא שנשמע מלשונה לשון יהירות מועטת, הנביאה 8067 

 8068 .ואף בגדולים ובחכמים יתכן טענה על איזה לשון גאוה, אדם

וכל שלא התיגע ותיקן יחסר לו הקיטון בו , טלת על כולנו בין גדולים ובין קטניםנמצא שתיקון הגאוה מו 8069 

ומבקשים אנו דרך , עומדים אנו לאחר ימי מתן תורה, וממילא לא יוכל לזכות לתורה, ה"יכול לדור הקב 8070 

להתרגל לעקור את המדות , ולהמבואר זו חייבת להיות תחילת העבודה, בעבודה כדי להשיג לזכות לתורה 8071 

 8072 .רעות מנפשינו וביותר מדת הגאוהה

שעל ידי זה יתרחק , ואני מצאתי תרופה להרגיל עצמו בדברים אלו מעט מעט, (ב"פ) כתב התומר דבורה 8073 

שאם יתנהג , האחד להרגיל עצמו לברוח מהכבוד בכל מה שיכול, מחולי הגאוה ויכנס בשערי הענוה 8074 

שבעת שהאדם , בכך ובקושי יוכל להרפא ויתרצה הטבע, שיכבדוהו בני אדם יתלמד בהם על צד הגאוה 8075 

והלא כל , נתבונן נא מי יוכל להעיד על עצמו שאינו דורש כבוד, מבקש כבוד לא יוכל להמלט מהגאוה 8076 

שלולי רדיפת הכבוד היה האדם מתרצה לאכול , (א"י י"המס) חיינו ספוגים באהבת הכבוד וכבר האריך 8077 

 8078 .מה שיאכל וללבוש מה שיכסה ערותו

ויאמר עם היות שבני אדם אינם יודעים את , שירגיל מחשבתו לראות בבזיונו, לט מהגאוהועוד עצה להמ 8079 

חזינן , ש"ועוד שיחשוב על עונותיו תמיד עי? וכי אני איני מכיר בעצמי שאני נבזה בכך וכך, גריעותי 8080 

מכח כי היא משרשי האדם ונובעת , ומבלעדי זאת לא יגיע לתקן מדת הגאוה, שצריך עצות והתלמדות בכך 8081 

 8082  .שללא יצירת בית אין תורה, ודרך התקון בכך היא עשיית הקיטון שבו יזכה לתורה, האש שבאדם

 8083 .(אור יחזקאל)

 8084 

 8085 מאמר תרלה

 8086 .(´ה ב"שמות כ) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

עזובו את המקח שנתתי אל ת, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו (´משלי ד) ד"הה, ויקחו לי תרומה 8087 

אבל המקח שנתתי לכם , יש בו כסף ואין בו זהב, יש לך אדם שלוקח מקח יש בו זהב ואין בו כסף, לכם 8088 

יש אדם , יש בו זהב שנאמר הנחמדים מזהב ומפז רב, טהורות כסף צרוף´ יש בו כסף שנאמר אמרות ה 8089 

שדות ויש בו כרמים שנאמר שלחיך אבל המקח הזה יש בו , כרמים ולא שדות, לוקח שדות אבל לא כרמים 8090 

 8091 .פרדס רמונים

כך התורה אין , אבל משכר הסרסור נתוודע מה לקח, יש לך אדם לוקח מקח ובני אדם אינן יודעים מהו 8092 

ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו , (ד"שמות ל) אלא משכר שלקח משה שנאמר, אדם יודע מה היא 8093 

, ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה"מר הקבא, ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו. אתו 8094 

 8095 .שנאמר ויקחו לי תרומה

אמר , ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו, משל למלך שהיתה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה 8096 

, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך, לפרוש ממנה איני יכול, לו בתי שנתתי לך יחידה היא 8097 



שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם שאיני יכול להניח את , ו טובה עשה ליאלא ז 8098 

לומר לכם אל תטלוה איני , נתתי לכם את התורה לפרוש הימנה איני יכול, ה לישראל"כך אמר הקב, בתי 8099 

ר "שמו) שנאמר ועשו לי מקדש, אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו, יכול 8100 

 8101 .(ג"ל

ונראה לומר ? מה הקשר בין הפסוק כי לקח טוב נתתי לכם לבין ויקחו לי תרומה, ולכאורה קשה להבין 8102 

וזה כוונת , להשמיענו שנתינה זו היא לקיחה, שעיקר הדיוק הוא במה שנכתב ויקחו לי ולא נאמר ויתנו לי 8103 

ח ואדם פורע תמורתו הגם שהוא מק, ללמדנו שבכל התורה הוא כך, המדרש שמדמה את זה למקח טוב 8104 

אינו אלא , בכל זאת עליו להבין כי המקח שלכאורה משלם עבורו, מחיר מלא שהוא סובל בעד התורה 8105 

 8106 .כי לקח טוב נתתי לכם, נתינה שנותנים לו

ובכל אחת מהן תכונה ומעלה , כסף זהב שדות וכרמים, ישנם ארבעה סוגים של מקח שבהם נמשלה התורה 8107 

, לא כן הזהב, שעושים ממנו מטבעות כסף, שהוא בשימוש מתמיד אצל האדםמעלת הכסף היא בזה . אחרת 8108 

הן , ומזה נלמד כי התורה כוללת את שתי המעלות, אך לעומת זה מעלת הזהב שהוא חשוב יותר מן הכסף 8109 

אבל יש בה גם מן הערך הגבוה של הזהב שהיא , בבחינת כסף שהיא שווה לכל אדם מטבע עובר לסוחר 8110 

 8111 .י סגולהכוללת דרכים ליחיד

ולכן קיים גם דמיון , אולם המעלות של כסף וזהב הן כאלה שאין חיי האדם תלויים בהם באופן ישיר 8112 

והכרמים אף הם נצרכים , ששדות כוללים את תבואות השדה שחיי האדם תלויין בהם, לשדות וכרמים 8113 

תלויים חייו  ובאופן זה גם חיי התורה שבהם, אם כי רק בגדר מותרות ולא בגדר הכרח, לחיי האדם 8114 

 8115 .ההכרחיים של האדם לבד המעלות העליונות

שאם האדם אינו מבין את מעלת התורה מפני קוצר המשיג ועומק המושג , והמשל של שכר הסרסור הוא 8116 

, שאם האדם רואה גדול בתורה שהוא חי את חיי התורה, יכול הוא להבין את מעלתה משכר הסרסור, שבה 8117 

כי בעת שהוא רואה , זוהי הדוגמא מה שהתורה נותנת ומעניקה לאדםהרי , ויש לו יראת הרוממות ממנו 8118 

מכאן הוא רואה מה התורה , לפניו דמותו של אדם גדול שכל מהותו היא תורה חיה ואור התורה קורן ממנו 8119 

 8120 .נותנת לאדם

כי אפילו אחר קבלת התורה עלול האדם לגרום , ה עשו לי בית שאדור בתוכו בא ללמד"ומה שביקש הקב 8121 

ה אין אני והוא "אמר הקב, ל כל אדם שיש בו גסות הרוח"כמו שאמרו חז, ו להרחקת השכינה"ו חבמעשי 8122 

 8123 .ועל האדם לעשות הכל כדי שתשרה שכינה במעשי ידיו, (.´סוטה ה) יכולין לדור בעולם

שמעלת הכסף בזה שהוא בשמוש מתמיד וגם עושים ממנו , עוד אפשר לומר על דמיון התורה לכסף וזהב 8124 

האדם , וכן גם בקניני התורה, ואילו מעלת הזהב שהוא חשוב מצד עצמו ושמור באוצר, מושיותמטבעות ש 8125 

והוא בבחינת הכסף המצוי , צריך לרכוש ולהשיג את הכחות שבהם יוכל ללחום עם היצר מדי יום ביומו 8126 

 8127 .בתנודה מתמדת מוכן לשימוש

אך מלבד זאת צריך , לחמה עם היצרבמלחמת היצר יש לו לאדם בכל יום נסיונות קטנים ועליו לעמוד במ 8128 

שאז יהיה מוכרח , האדם להשיג לעצמו את הכחות שיוכל לעמוד אפילו כאשר ייאלץ לעמוד בנסיון גדול 8129 

 8130 .והוא בבחינת נכס חשוב ושמור באוצר, להשתמש בכוחותיו הפנימייים המצויים באוצר יראת שמים שלו

אבל מתקשים הם לעמוד , נסיון גדול וחד פעמי הנה מצויים אנשים היכולים לעמוד דוקא כאשר בא להם 8131 

ולעומתם נמצאים אנשים , ולחיות על דעת תורה יום יום, במלחמה תמידית עם היצר בנסיונות הקטנים 8132 

אבל אינם , וההרגל מסייע להם שיוכלו לעמוד בנסיונות הללו, הרגילים בנסיונות הקטנים של חיי יום יום 8133 

ואלו הן שתי הבחינות של קנין התורה של כסף וזהב שצריך , ילמסוגלים לעמוד בנסיון גדול מן הרג 8134 

 8135 .לקנות בשלימות

אמר , מה כתיב למעלה ועשו לי מקדש, ועשו ארון, ל דומה לרעיוננו מצאנו בפרשה"ועוד דרשת חז 8136 

ואני רועה שנאמר , (ד"יחזקאל ל) שנאמר ואתן צאני צאן מרעיתי, ה לישראל אתם צאני ואני רועה"הקב 8137 

, לכך נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, עשו דיר לרועה שיבוא וירעה אתכם, האזינה רועה ישראל 8138 

ואני שומר שנאמר הנה לא ינום ולא יישן , (´ישעיה ה) צבאות בית ישראל´ אתם כרם שנאמר כי כרם ה 8139 

 8140 .עשו סוכה לשומר שישמור אתכם, שומר ישראל

ב  ני אביכם שנאמר כי הייתי לישראל לאוא, אלהיכם´ שנאמר בנים אתם לה, אתם בנים ואני אביכם 8141 

וכן הוא אומר ותפארת בנים , כבוד לאב כשהוא אצל בניו, כבוד לבנים כשהן אצל אביהם, (א"ירמיה ל) 8142 

 8143 .(ד"ר ל"שמו) לכך נאמר ועשו לי מקדש, עשו בית לאב שיבוא וישרה אצל בניו, (ז"משלי י) אבותם

גם אז העיקר הוא מה שנאמר , רה שעל זה מרמז הארוןכי אפילו בעת שעוסקים בתו, ויש לנו ללמוד מזה 8144 

כי , והיינו בלב כל אחד ואחד, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד, למעלה ושכנתי בתוכם 8145 

כי בלי זה נעשית התורה זרה , אם הוא עושה את הלב מקום להשראת השכינה, העיקר תלוי בהכנה שבלב 8146 



לומר לך אם אדם זוכה נעשית לו ֵזר ? ר ונקראים ֵזר0נכתבים ז למה, (ר שם"שמו) ל"לו כמו שדרשו ז 8147 

 8148 .ר0ואם לאו ז

ה "וזאת הקב, לא תלוי בזכות מן השמים אלא היא תלויה ביד האדם, ו"ודבר זה של זכה או לא זכה ח 8149 

ה "שיהא כביכול הקב, ה את הסיוע לאדם"ואז ממילא יושיט הקב, מבקש עשו לי דיר או סוכה או בית 8150 

מה צל אם אתה משחק לו הוא משחק לך ואם אתה בוכה לו , (א"תהלים קכ) צלך´ כי ה, ואברועה שומר  8151 

 8152 .(ה"מדרש מובא בשל) ה צלך כשם שאתה עמו כך הוא עמך"כך הקב, הוא בוכה

כי רחימתין הוה עזיזא אפותיא , ההוא דהוה קאמר ואזיל, ל"ועל זה יש להוסיף ולהעיר ממה שאמרו חז 8153 

אנו , (.´סנהדרין ז) א עזיזא רחימתין פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לןהשתא דל, דספסירא שכיבן 8154 

ושתהיה שכינת , ה לנו"שיהא מקום להראות חיבתו של הקב, לומדים מזה כי תכלית המשכן והבית היתה 8155 

ואפשר לו לבנות ולהבנות , וכאשר בן תורה נמצא בישיבה במקדש מעט, ה אלינו בבחינת רועה ואב"הקב 8156 

וכבר אמרנו כי הכל תלוי , אין לו להתרפות ממלאכתו ולהשאר במדריגת צאן, גת בניםולזכות למדרי 8157 

נחלת )  .ונזכה כולנו למדריגת בנים אם נבקש, ´מה הצל הזה אתה משחק לו וכו, צלך´ בידינו כי ה 8158 

 8159 .(אליעזר

 8160 

 8161 מאמר תרלו

 8162 .(´ה ב"שמות כ) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

ז "והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי כל הארץ בעוה? כיצד, ב"ז ולעוה"ישנו בעוה, שנאמר בתורה ליכל  8163 

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים , ב"ז ולעוה"והיו לי הלוים לעוה, ב"ז ולעוה"כי לי כל בכור בעוה, ב"ולעוה 8164 

, ש בה ברכהבו לי י´ כל דבר שנא, ב"ז ולעוה"ויקחו לי תרומה בעוה, ב"ז ולעוה"וגוי קדוש בעוה 8165 

 8166 .(´תנחומא ג) והתרומה יש בה ברכה

מעשים טהורים , ´כל דבר רוחני בהכרח שיהא טהור מכל תערובת של מדות רק אז אפשר לומר כולו לה 8167 

אבל מעשים שיש , הן נצחיות וקיימות וראויות לעולם הבא, ה"ומזוככים שיכולים להתדבק באורו של הקב 8168 

כי אינן ראויות להתאחד עם , ז ואינן עולות למעלה"בעוההן נשארות למטה , בהם תערובת של מדות 8169 

 8170 .ב"אין בהן סגולת החיבור כי מין בשאינו מינו איננו מתחבר ואינו בטל לעוה, ב"אוירא של העוה

, ב מכיוון שהן מתאימות לאור העליון"בעוה, הן קיימות בשני העולמות, ´אם כל הפעולות נעשות לשמו ית 8171 

ז שלו "עוה, הרי כל מעשיו רוויים הרגשת עולם הנצח, פעולותיו לשם שמיםז אם כל עבודתו ו"וגם בעוה 8172 

 8173 .ז"ב בעוה"עוה, הוא הפך כל עניני העולם הזה לתכלית עולם הבא, ב"הוא עוה

שהוא וכל רכושו 0ויודע 0, העולם0עניני 0כל  0מעל 0מרומם, ז"אם הוא חי בהרגשה של גרות בעוה 8174 

ז אינה "שהותו בעוה, ב"הרי הוא ונשמתו בבחינה של עוה, ואההארץ ומל´ ז כי לה"אינם לצמיתות בעוה 8175 

בזה שהוא מכיר כי כל הארץ וכל אשר , ב"ז שלו לעוה"הוא הופך גם את העוה, נפגמת ואינה מתחללת 8176 

אם הגיע להכרה זו הרי הגיע לדרגה , ז"ושאין להתיישב בקביעות בעוה, ת כי לי הוא"עליה הם להשי 8177 

 8178 .האמיתית והנכונה

ואז גם העולם , אין להם קנינים בעולם הזה חיים ושואפים לנצח, הוא נחלתם´ הלוים שרק ההבכורים ו 8179 

שכן הרגילו את עצמם , רחוקים מקניני העולם הזה וקרובים לחיי הנצח, הזה הוא להם כעולם הבא 8180 

 8181 .ז"ולכן הם תמיד אנשי עולם הבא אף בעוה, ולהטביע בנפשם את רגשי הנצח, ז"להתרומם מעל עוה

אז , ומקדש כל דרכיו שיהיו רק לו לבדו, ת"ז ולהתמסר אך ורק אל השי"כה האדם להתפשט מהעוהאם זו 8182 

ב "ואין ברכה גדולה מזו שהוא מרגיש את העוה, הוא חי תמיד בשאיפה נצחית, ב"ז ובעוה"ישנו בעוה 8183 

בים אליו כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרו, לי יש בה ברכה ואין מבורך כמי שהוא קרוב למלך, ז"בעוה 8184 

 8185 .אלקינו בכל קראינו אליו´ כה

מהו כאן , מבטחו´ והיה ה´ על הפסוק ברוך הגבר אשר יבטח בה, ל מנובהרדוק"י זצ"ר רי"ואמר אדמו 8186 

האחת מה שהוא , אולם אם נתבונן במהות הבטחון נמצא כי היא טובה כפולה? כפל הלשון בעניני הבטחון 8187 

אשר על זה נאמר ברוך , ומבקש הימנו´ שהוא בוטח בה את הדברים והענינים, משיג את מבוקשו וצרכיו 8188 

 8189 .הוא ברוך שהשיג את מבוקשו, ´הגבר אשר יבטח בה

והוא מאושר , ומי שבוטח בו הוא עצמו נצחי, שיש לו במי לבטוח, ת הוא מבטחו"אולם העיקר הוא שהשי 8190 

, וללא חסרון ת ברכתו שלמה בלי פגם"והבוטח בהשי, ת ונעשה עבד מלך"ומבורך שזכה להתקרב להשי 8191 

 8192 .שהאמצעים להשגתה יהיו אף הם שלמים, והתנאי לברכה השלמה הוא

אם אעכב לעצמי מן , ולא תאמר אני העשרתי את אברם, אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך 8193 

ה "שהקב, ולא תאמר אני העשרתי את אברם, ואם תאמר לתת לי שכר מבית גנזיך לא אקח, השבי 8194 

ה הבטיח אותו "ל ומה בכך שהקב"והקשה המהר, (ד"י לך י"רש) ואברכה מברכך´ אהבטיחני לעשרני שנ 8195 



ה הבטיח "שהרי קבל מתנות מפרעה ולא אמר כי הקב, ה"שמא זה הוא העושר שיתן אליו הקב, לעשרו 8196 

 8197 ?כ למה לא רצה לקבל ממלך סדום"וא, ה הבטיח לעשרו"אלא זהו העושר שהקב? אותו לעשרו

לא הוי זה בכלל , ורק מפני שנשבה ומכח ההפסד הגיע לו, נתן לו מלך סדוםויש לומר דהכא מפני שלא  8198 

אבל פרעה שנתן לו לכבודו זהו הברכה , דברכה אינו רק דבר שבא מכח ברכה ולא מכח צרה, ואברכך 8199 

, ובטחונו הוא שלם ללא פגם´ מי שבוטח בה, שיהיה מכובד עד שיתנו הכל אליו מתנות, ה"שהבטיחו הקב 8200 

ומזמן לו סיבות , ה מסייע בידו שיתמלא מבוקשו"והקב, עים יהיו שלמים בלא שום פגםרוצה גם שהאמצ 8201 

 8202 .שתהיה ברכה שלמה מכל צדדיה, גם שלא תהיה מצוה הבאה בעבירה, טהורות שלא יצא מזה נזק לזולת

ה "הברכה שהבטיחו הקב, בלי להפסיד ולהזיק לאחרים´ אברהם אבינו השתדל להשיג את ברכתו מה 8203 

הוא סירב להנות מרכוש ומעושר , י צער זולתו"שלא תבוא ע, תתגשם על חשבון אחרים להתעשר שלא 8204 

ברכה שלמה , הוא רצה ברכה שלמה ולא רכוש הבא משפיכות דמים, שבאו מצד אלו שהובסו וספגו מפלה 8205 

 8206 .(אור חדש)  .ולא מכוחה של צרה

 8207 

 8208 מאמר תרלז

 8209 .(´ה ב"שמות כ) יויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומת

, פתח ַדֵבר אל בני ישראל בלשון פיוס כמו דברו על לב ירושלים, בעל הטורים´ דבר אל בני ישראל פי 8210 

, ומה לעשות משכן כבוד וכפרה לישראל, ר אבהו"ואיתא במדרש א, בשביל שהיה בו חסרון כיס פייסם 8211 

 8212 .כ"מונם מה תהא עליהם עהדוחקים את ישראל ונוטלים את מ, אמר דבר אל בני ישראל לשון פיוס

, אחרי קריעת ים סוף וכל הנסים והנפלאות, כשנתבונן במצבם של עם ישראל במדבר אחרי יציאת מצרים 8213 

וגם את הגוי אשר , ה קיים להם כל ההבטחות שהבטיח לאבות"רואים שהקב, וענין המן וקבלת התורה 8214 

אלא , לה אשה משכנתה ומגרת ביתהולא רק הרכוש ששא, יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול 8215 

וכל אחד ואחד מישראל יצא עם שמונים חמורים לובים , ל שגדולה ביזת הים מביזת מצרים"כדברי חז 8216 

 8217 .וקיום הבטחות אלו מהווה ערובה שיתקיימו גם הבטחות נוספות, טעונים זהב וכסף ותכשיטים

, אין להם דאגת פרנסה, פלגיםפתאום כולם עשירים מו, אחרי מצב העוני והדחק שבו היו במצרים 8218 

הם משוחררים , מלבושים חימום כיבוס וגיהוץ וכל הדברים המצמצמים את האדם ותופסים את מחשבותיו 8219 

איזה נסיון היה בשבילם לתרום קצת זהב , ועל כן תגדל התמיהה, וכל הכסף והזהב מונח לפניהם, מכל זה 8220 

 8221 !ורך לדבר אתם בלשון רכה ובדרך של פיוסעד כי היה צ, וכסף ונחושת ותכלת וארגמן לצורך המקדש

שהרי מבקשים מהם תרומה לצורך בניית המשכן שכולו מקור של טובה לכלל , וביותר התמיהה גדולה 8222 

ל ועשו לי מקדש ושכנתי "כדברי חז, שעל ידו אפשר לזכות להשראת שכינתו יתברך ביניהם, ישראל 8223 

בכל המקום אשר , וזה בכל עת ובכל שעה, ואחדבתוכו של כל אחד , בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוכם 8224 

 8225 .אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך

מכשול המהוה סתירה לכל , ועוד יותר אחרי שנכשלו בחטא הנורא של העגל והביאו עליהם קללה לדורות 8226 

, וכל זה בוטל פתאום, ובמשה עבדו´ ביטול האמונה וכל המדרגות שאליהם הגיעו ויאמינו בה, ההשגחה 8227 

מאיגרא רמא , ויתנצלו בני ישראל את עדיים מהר חורב, הורד עדייך מעליך ואדעה מה אעשה לךועתה  8228 

והשכינה תשוב לשרות ביניהם , והמשכן בא לתקן את כל המצב הזה שהחטא יישכח! לבירא עמיקתא 8229 

ובלי שטרחו עליו שום , ה נתן להם"וכל זה תמורת תרומה קטנה מכסף שבין כה וכה הקב, כבתחילה 8230 

 8231 ?וכי איזה נסיון טמון כאן, ואף על פי כן יש צורך לפייס אותם ולבקש מהם, טירחא

כל כך , כל כך סבלנות כל כך אהבה, הן למשל בישיבה אחרי כל כך טובות שעושים עם כל תלמיד 8232 

כפיות , ובכל זאת אנו עדים למצבים כאלו של כפויי טובה, משפיעים ומרעיפים עליו בגשמיות וברוחניות 8233 

ואפילו אם , ואנו עומדים ומשתאים בתופעה כזו של כפיות טובה, כך פינוק שמפנקים אותו טובה מול כל 8234 

וכל אחד משיג את הכבוד הראוי לו לפי מדת , אבל בודאי הכל לטובתו, קורה שכועסים על תלמיד 8235 

 8236 .התמסרותו ללימוד ולעבודה

אלא עוד חושב , חוב ולא רק שהתלמיד אינו מרגיש עצמו בעל? מהיכן הכח הזה של חוסר הכרת הטוב 8237 

בכל , בא לסדר ללמוד הוא עושה טובה, אם הוא קם לתפילה בציבור הוא עושה טובה, שהוא עושה טובה 8238 

וכל שכן אם נבקש ממנו עוד , והישיבה הם שחייבים לו תודה, מהלך היום הוא רק עושה טובות וטובות 8239 

 8240 ?הוא יעשה התאמצות והתמסרות ללימוד התורה גם מחוץ לסדרים איזו טובה גדולה

וכי יעלה על הדעת לבוא בבקשה , אבל לחשוב כך על דור המדבר דור דעה, כל זה כשמדובר אצלנו 8241 

ולא שייך , הרי הם נתונים יומם ולילה בלי הפסק בלימוד התורה! זה מגוחך? ´לגדולי הדור שילמדו סדר ג 8242 

כדי , הירות ודברי פיוסוכאן לכלל ישראל במדבר צריך כל כך הרבה ז, לבוא אליהם בטענות ובתביעות 8243 

ולא היה שייך להם זמן , משהו זהב וכסף שבין כה וכה לא טרחו עליו, לבקש מהם משהו לטובת עצמם 8244 

 8245 !קצר לפני כן



אלא , שום מעלה ברוחניות אינה נקנית לאדם בקלות, אנו רואים כמה התורה ירדה לסוף דעתו של אדם 8246 

שלו ההתקשרות שלו לעולם הזה מונעת ממנו את  אך הטבע, אף כי מדובר בטובתו, צריך עמל והתמסרות 8247 

 8248 .וכולי האי ואולי, ללמוד מוסר, אף כי תמורתו בצידו צריך לפייס צריך להשפיע, המאמץ הכי קטן

הכבוד , פינוקים, הקפדות, ´אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו כדי להפקיר את כל המפריעים לנו בעבודת ה 8249 

בלי , כדי לזכות למשכן ולהשראת השכינה בינינו, ´ת וכולעקור מלבנו אהבת הזהב ונחוש, המדומה 8250 

וכדי לתת צריך פיוס כדי , את זה התורה מלמדת אותנו כאן, להפקיר בלי לתת לא זוכים ולא מקבלים 8251 

ועל ידי זה נזכה , אחד עבור כולם וכולם עבור אחד, צריך לשאת בעול עם חברו, להשיג את המטרה 8252 

 8253 .(דגל המוסר)  .לי משכן ושכנתי בתוכם להתעלות ולהשיג את המטרה של ועשו

 8254 

 8255 מאמר תרלח

 8256 .(´ה ב"שמות כ) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

, והדברים מופלאים, ומאיש אשר לא ידבנו לבו לא תקחו, מאת אשר ידבנו לבו תקחו, פשוטו של מקרא 8257 

נמצא שהיה נחוץ לכל אחד מישראל , ויחיד בתוך כל יחיד, והרי מטרת המשכן שיתקיים ושכנתי בתוכם 8258 

וכדאיתא ראתה שפחה על הים מה שלא , וכלל ישראל באותה שעה היו במדרגה גבוהה, עשיית המשכן 8259 

כ בודאי ידעו והבינו גודל "וא, נמצא שהגיעו כולם למדריגת נביאים, ראה יחזקאל בן בוזי במראה הנבואה 8260 

 8261 .שראו כל ישראל פנים בפנים התגלות השכינה, הר סיני ובפרט שזה היה לאחר מעמד, מעלת ענין המשכן

אין לך אדם מישראל שלא יצא עם שמונים , (´בכורות ה) ´כלל ישראל היו מושפעים בממון וכדאיתא בגמ 8262 

ועתה בהיותם במדבר אינם צריכים כלל לכל הממון הרב שהיה , חמורים לובים טעונים מביזת מצרים 8263 

ומכל מקום מגלה לנו התורה מאת אשר ידבנו לבו תקחו , לפרנסתםשהרי המן והשליו ניתן להם , להם 8264 

ועל זה באה , שיתכן ויהיו אנשים שיתנו לתרומת המשכן לא מתוך נדבת לב אלא רק מתוך הכרח, תרומתי 8265 

 8266 .תורה למעט שמאילו לא תקחו תרומה

דברו על לב פתח דבר אל בני ישראל בלשון פיוס כמו , ביותר יש להתעורר ממה שכתב שם בעל הטורים 8267 

והלא מטרת המשכן הוא , בשביל שהיה בו חסרון כיס פייסם כדי שיתנו בנדבת לב, (´ישעיה מ) ירושלים 8268 

ומה לעשות , והרי הדברים קל וחומר, וראה שם שהביא דברי המדרש, עבורם שיתקיים ושכנתי בתוכם 8269 

שהם דוחקין לישראל  האומות, ה דבר אל בני ישראל בלשון פיוס"אמר הקב, משכן כבוד וכפרה לישראל 8270 

 8271 .ונוטלים ממונם על כורחן מה תהא עליהם

, שכיון שהדבר נוגע בחמדת הממון ולמדה זו אין גבול, חזינן שכל מקום שיש בו חסרון כיס הוצרכו לפיוס 8272 

וללא יגיעה ועבודה , י פיוס ועבודה יוכל לעקור את המדה"ורק ע, ויכולה להעביר את האדם לגמרי מדעתו 8273 

יתכן והמדה פועלת את שלה , ת"ולכן אף שעומדים ושומעים ציווי השי, ת לאיזה מעלהאל תאמין שהגע 8274 

 8275 .ואינה אלא נתינה מוכרחת, וכל נתינתו ונדבתו אינה מכח נדיבות הלב

עלינו להתבונן האם קדמה יגיעה ועמל כדי לרכוש מדה , ומעתה כאשר נראה באדם שניחון במדת הנדיבות 8276 

להגיע , יש להרהר רבות האם באמת מכלל נדיבי הלב יקרא, ת הנדיבותכי בשעה שלא יגע להשיג מד, זו 8277 

, כי פירושה של נדיבות הלב הוא כפשוטו בעל לב טוב, למדת נדיבות הלב קשה מאד ואין זה נרכש בנקל 8278 

, ואף המיטיב לחבירו וכוונתו לקיים מצוה ולרכוש עולם הבא, שברצונו להיטיב עם זולתו ללא כל מטרה 8279 

אין זה , שמכיון שמעורבת בקרבו מחשבה ורצון עצמית בסיבת רצונו להיטיב, דיבי לבלא יקרא מכלל נ 8280 

 8281 .נדיב לב שביאורה רצון הנתינה בעצמותה

שלו לא היה ניתן מתוך נדבת לב לא היה כלל , ויבואר שפיר מדוע במלאכת המשכן הוצרכה נדיבות לב 8282 

ולשמי הכוונה , (י"רש) ו בזה לי לשמיופירש, שהרי במלאכת המשכן נאמר ויקחו לי תרומה, מקום למשכן 8283 

שוב אין , וכל שאין ניתן מתוך נדיבות הלב אלא מעורבת מחשבה אחרת, נתינה טהורה המיוחדת רק לשמי 8284 

שהרי טבע האדם רע מנעוריו , ומעתה כמה פשוט שללא יגיעה מרובה לא יגיע לכך, זה נתינה לשמה 8285 

ובפרט ליתן נתינה מושלמת , יכול ליתן משלו מאומהאוהב כל מה שיש לו ואינו , ומוטבעת בו אהבת עצמו 8286 

 8287 .ללא עמל והרגל לא יוכל להשיגה, שתהא מתוך נדיבות לב ללא נגיעה ומטרה אישית

כי רחוקים אנו מכל , זה צריך להיות לנו ללימוד גדול לא רק בהבנת מידה זו אלא בהבנת כל עיקרי התורה 8288 

בראותנו במדה זו של חמדת , ב אנו"ה בעינינו כי בני עוהחיינו מתנהלים בשיגרה על מי מנוחות ודומ, זאת 8289 

וביותר כי הנה , נדע ונשכיל מצבנו בשאר המדות והמעלות, הממון כמה רחוקים אנו מהבנה האמיתית 8290 

כי אחת , וחייבים אנו לנסוע לבתינו לבין הזמנים מתוך חיזוק והתעוררות, עומדים אנו בימי סוף הזמן 8291 

 8292 .הסתפקות בעבודתו הרוחניתהסכנות הגדולות לאדם הוא ה

, ס ופוסקים וכדומה"להשיג ידיעה מקפת ורחבה בש, בימים עברו היתה שאיפת בני תורה להגיע לגדלות 8293 

בהבנה , ואילו עתה מסתפקים אנו במעט תורה, כן היתה שאיפה חזקה לרכישת מעלות ומדרגות רוחניים 8294 



ויכול לנסוע לביתו , ים מטרתו ועבודתוובזה דומה בעיני כל אחד ואחד שהשל, מועטת במספר דפי גמרא 8295 

 8296 .לימי בין הזמנים מתוך שלות נפש

רחוק , כי רחוק הוא מגדלות ועדיין מתעסק בקטני קטנות, ולכן חייב כל אחד ליצור בנפשו השקפה חזקה 8297 

הנה לנו , וביותר עלינו לידע שאין לנו שייכות כלל להשגת מעלות ומדרגות, הוא מידיעה אמיתית בתורה 8298 

ומה רב הקושי הטמון בהשגת שלימות במדה , חת בתורה מלמדתנו להועיל היקפה של מדה אחתפרשה א 8299 

 8300 .וממנה נלמד שאף בכל הענינים רחוקים אנו מהשגת השלימות, זו

כאשר לא יתיגע האדם אין לו כל אפשרות לתקן את מדותיו , תורה שלימה מלמדתנו התורה בראשיתה 8301 

ל עד לשאול "והם יביאוהו רחמ, אותו בכל דרכיו ומעשיו ומדות אלו הם המדריכים ומנחים, הרעות 8302 

כי יודע אדם מרת , לו היה מעט רגש בלבותינו הרי היו הדברים צריכים לחולל סערה בקרבנו, תחתית 8303 

כ איזה תקוה "וא, ונמצא מונחים בו המדות בטבע, נפשו שאין לו כל שייכות לעבודת הלב ותיקון המדות 8304 

 8305 .היר ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץהלא הכתוב מז, ותירוץ יש לו

, כי המלחמה פרושה על כל החיים המדברים, (´אור ישראל איגרת ג) ל"ס זצ"והיינו מה שכתב הגרי 8306 

שהם אשר ילכדוהו במכמורותיהם ואל יהי לו תקומה , מלחמת היצר ותחבולותיו תאוות האדם ועלילותיו 8307 

טבע האדם שבעד דבר קטן , ש"דבר רע עיעד שכמעט קט יפשע האדם ואין מעצור לרוחו מכל , ו"ח 8308 

יבדוק כל אחד במעשיו ויראה שכמה , ופגיעה קלה במדותיו מסוגל להגיע לידי רשעות היותר גדולה 8309 

אבל יבדוק בתוך כוחות נפשו ויראה היאך השנאה , ואף אם לא הגיע לידי מעשה, פעמים נכשל בזאת 8310 

 8311 .והכעס ממלאים את לבו ורק הבפועל חסר אצלו

ולא , אלא שניצור בנפשינו השקפה חזקה לשאוף לגדלות, להסכים לא לחיות במהלך הרגלינו מחובתינו 8312 

ונשתדל , ורק בעת שנעשה כן אזי יש תקוה שלא יהיו מעשינו הפקר, למוש לעולם מאהלה של תורה 8313 

´ ת ב"שע) כבר כתב רבינו יונה, כי בעת שאדם מקבל על עצמו הסכמה חזקה, ונשאף לתקן את דרכינו 8314 

וביותר להתחזק בתפילה כי כוחה של , ולכן יש תקוה לאחריתו, שברגע קטן יצא מאפילה לאור גדול, (´י 8315 

 8316 .(אור יחזקאל)  .תפילה היא עצה לחיזוק מעשיו ודרכיו

 8317 

 8318 מאמר תרלט

 8319 .(´ה ב"שמות כ) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

וכי יתכן , רומה רק מאשר יתן מתוך נדיבות הלב והוא פלאמבואר שיקחו את הת, י ויקחו לי לשמי"וברש 8320 

, נצייר זאת בנפשינו, שיתן אדם מתוך כפיה ואי רצון, ליתן תרומה לבנין המשכן´ שלאחר ששמעו ציווי ה 8321 

שיתנו נדבה לבנין ´ ונשמע דבר ה, וכאשר נזכה שיבוא במהרה, הנה עומדים ומצפים אנו לביאת המשיח 8322 

 8323 .כל ירצו ליתן מתוך רצון ונדבת לב אמיתייםהרי ודאי שה, בית המקדש

 8324 ל"ש חז"והרי היו בני ישראל עשירים מאוד וכמ, כ מדוע חשדם הכתוב שלא יתנו מתוך נדבת לב"וא

ועוד , שאין לך איש מישראל שלא יצא עם שמונים חמורים לובים טעונים מטוב מצרים, (´בכורות ה) 8325 

כ היאך יתכן שלאחר "וא, לו שלל מרוב טוב שהיה להםשבמלחמת עוג לא נט, (´ש דברים ב"ילקו)א  אית 8326 

 8327 .יתנו שלא בחפץ לב, וביותר שהרי שהמשכן עשוי לטובת ישראל, ´ציווי ה

ורק הלומד מוסר ומתבונן בכוחות האדם יוכל , ובאמת דברים אלו לא ניתנו להבנה כלל בשכל הפשוט 8328 

כוחות והמדות אין להם שייכות כלל וה, כי כן הם הכוחות והמדות הטמונים במעמקי הנפש, להבין זאת 8329 

שהרי , כן אף בענין כוחות ומדות האדם, וכשם שאין לשאול שאלות על כוחות בעלי חיים, להבנת השכל 8330 

ולעומתו נברא עם חלק החומר שהוא בעל , חלקים חלק הנפש שהוא חלק אלוק ממעל´ האדם מורכב מב 8331 

 8332 .ועל כוחות אלו אין שליטה כלל להבנת השכל, חי ממש

כי נתינת הצדקה אצלו , ואין זה נדיבות הלב, עתה יתכן שיחיה אדם חיים ארוכים ויתן צדקות כל ימיוומ 8333 

ובודאי , שהרי יש כמה מדרגות בנדיבות הלב, היא מחמת קיום מצוה וחוב בעלמא ואין זה הנתינה הראויה 8334 

ומכיר ´ דבר הואף לאחר ששומע , אלא אף המדרגה הפחותה נעלמת מאתו, שלמדרגה העליונה לא הגיע 8335 

 8336 .אף באותה שעה נותן בעל כרחו, מכל מקום כיון שלא הגיע עדיין לנדיבות הלב, בחשיבות המטרה

וראה , הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו רעה בשל אחרים, ארבע מדות בנותני צדקה (´אבות ה) ´ובמתני 8337 

ג "הרי מפורש שאע, בריותשרוצה לקבל הטובה והשבח לעצמו ואינו רוצה בטובת ה, ברבינו יונה שמפרש 8338 

ובודאי שאין , שכל מטרתו רק לקבל שכר ושבח, מ עדיין נכלל בקרב בעלי עין רעה"שנותן צדקה מ 8339 

 8340 .נתינתו משום אהבת הבריות

, ה"יובן שפיר דיתכן מדות אף כלפי הקב, ולאחר שנתבאר שהמדות יתכן שיפעלו אף בניגוד להבנת השכל 8341 

, ת אין להם מקום כלל"ואילו בנוגע להשי, ם כאשר נוגע לזולתודהנה מדת רע עין וכדומה יתכן שנבינ 8342 

אך המציאות היא שאותם המדות שמשתמש , ומה שייך רע עין כלפיו יתברך´ שהרי הכל ניתן מאתו יתב 8343 



כי אין לנו כלים נוספים ולכן באותם הכלים נפעלים כל , ה"בהם כלפי חבירו פועלים אף כלפי הקב 8344 

 8345 .ה"ל כל הכופר בטובתו של חבירו סופו שכופר בטובתן של הקב"והיינו דאמרו חז, פעולותיו

ה שיטלו התרומה לבנין המשכן ולהשראת השכינה דוקא מאיש אשר "ומעתה יבואר שפיר הא דרצה הקב 8346 

ובאופן כזה אין , ה אלא לקיום רצונו העצמי"כי אם אין בו מדת הנדיבות הרי נתינתו לא להקב, ידבנו לבו 8347 

טוב עין , וכאשר נתבונן בזה נראה כי הדברים מקיפים וכוללים את התורה כולה, אפשרות לבנין המשכן 8348 

אף שעל ידי זה יפסיד את ברכת , אך המדות מונעות מאתו ההכרה בכך ולכן מביא מן הגרוע, הוא יבורך 8349 

 8350 .(אור יחזקאל)  .ת"השי

 8351 

 8352 מאמר תרמ

 8353 .(´ב ה"שמות כ) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ויקחו לי כביכול לי אתם לוקחים, (´ג ז"ר ל"שמו) איתא במדרש 8354 

, איתא עוד במדרש דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, לכאורה אין לו ביאור אבל יובן היטב בדברינו 8355 

הדרך ארץ שנמצאת בא וראה כמה גדולה , ה בבקשה תנו לי תרומה"א שביקש הקב"למדתך תורה ד 8356 

 8357 .והבל היא כל חכמת הדרך ארץ המתגלגלת בעולם, בתורה בדרך העברה

היו מוכנים בשביל כבוד מעט , בימים הקדומים כאשר מלכי ארץ לא היו מלומדים בהנהגת המדינה בחסד 8358 

הלא זה , אולי ינחלו מעט כבוד יותר, להפקיר אלפים ורבבות אנשים למיתה וליסורים קשים במלחמה 8359 

ומכל ? למה תפקירנו בשביל רצונך, להוקיר האדם ולכבדו בשביל שהוא האדם היקר, הדרך ארץ מקור 8360 

ואיה היושר לרמות , הלא זו הדרך ארץ להכיר היושר האמיתי ולכבד אף קטן כי כן היושר, שכן רבים 8361 

 8362 .הרי לך מופת כי כל חכמת העולם בדרך ארץ בין רגלים תרמס שקר יסודה? אנשים רבים

מדרך העולם בעל הבית אשר יש לו פועלים הרבה , הדרך ארץ הנמצא בתורתנו בדרך העברהועתה נראה  8363 

לא יבקש ממנו בתחנונים אלא , אם לפעמים יצטרך הבעל הבית לדבר קל מן הפועל, והם מתפרנסים ממנו 8364 

כי יודע הוא שהדבר שנוטל ממנו לא בא אליו אלא ממנו מבעל , תן לי זאת וזאת! ראובן, בדרך גזירה 8365 

 8366 .והנה הפועל בשכרו הוא בא, ביתה

ועם כל זאת כשנצטרך השם יתברך למעט זהב לתרומה ביקש , לא כן אצלו יתברך מי הקדימני ואשלם 8367 

והמשכן היה לטובת , ולא עוד אלא שהיה צריך זאת למשכן? היש דרך ארץ גדול מזה, בבקשה ובתחנונים 8368 

הגתו עם בני אדם בשובה ונחת ודרך כבוד וראה נא טובת השם יתברך והנ, האדם להשכין שכינתו בתוכם 8369 

 8370 .ומזה נלמד כמה מוטל עלינו חוב קדוש להתנהג עם אנשים כערכנו בדרך ארץ, רב

בזוית , לחפש דרך ארץ וחכמה ולחבק חיק נכריה, מעתה יש לנו לדעת כי לשוא נבקר בהיכלי בני אדם 8371 

בעיניו למאומה הנהגות העולם לאיש המשכיל לא ישוו , אחת בתורתנו נמצא מה שלא נמצא בכל העולם 8372 

 8373 .אשר הם נגד החכמה והתבונה, ודעותיו המהובלות

מלך בשר ודם גזרה יגזור על אנשי , והנה לפי זה ראינו כי הנהגת השם יתברך אתנו אינה כדרכי המלכים 8374 

אלא שאנחנו צריכים לקבל עלינו עול מלכות , אבל השם יתברך כל גזרותיו הן רק עצה טובה, מדינתו 8375 

היינו , מצות לאו ליהנות נתנו (.א"עירובין נ) ל"כאז, כאלו היו הציוויים של התורה עול על צוארנושמים  8376 

אבל מצד עצם המצוה הוא רק עצה טובה , שבזה נזכה למדרגה הרמה להכיר האמת אשר כן צריך להיות 8377 

 8378 .לנו מאתו יתברך

יהושע ) על השמש בגבעון דום כיהושע שגזר, נמסר בידינו הנהגת העולם, ולכן כאשר הגענו למדרגה זו 8379 

איתא במדרש הנעלם שפעם אחת ראה רבי שמעון בן יוחאי מלאך שלוח מאתו יתברך , וכהנה רבות (´י 8380 

, לך ואמור לקודשא בריך הוא בן יוחאי אינו מניח, וסוף דבר אמר לו רבי שמעון בן יוחאי, לענוש העולם 8381 

 8382 .ה צדיק מושל בי"ואמר הקב

, כאילו אני מצוה אתכם לקבל עול על צואריכם, עתה אם שמוע תשמעו בקוליו, (ט"שמות י) וזהו הענין 8383 

, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אבל באמת כונתי לייעץ אתכם עצה טובה שתתנהגו בדרך הטובה לכם 8384 

אלא אתם , אשר אין לה רשות לגזור משהו, פירוש מלוכה בפני עצמה ולא כמדינה המשועבדת למלך אחר 8385 

 8386  .וזהו כביכול לי אתם לוקחים והבן, ולא עוד אלא שתוכלו לבטל גזרותיו, ´ר להתגזרו גם בשמים אש

 8387 .(נ"ב מאמר ר"חכמה ומוסר ח)

 8388 

 8389 מאמר תרמא

 8390 .(´ה ב"שמות כ) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

, ב ירושליםפתח דבר אל בני ישראל בלשון פיוס כמו דברו על ל, מצינו במדרש הובא בבעל הטורים 8391 

, ר אבהו ומה לעשות משכן כבוד וכפרה לישראל אמר בלשון פיוס"א, בשביל שהיה בו חסרון כיס פייסם 8392 

 8393 .כ"הדוחקים את ישראל ולוקחים את ממונם מה תהא עליהם ע



ולעשות משכן כבוד , ש ביזת הים"הנה אחר ביזת מצרים וכ, גילתה לנו התורה שכר צדקה כי רבה מאד 8394 

ומעט נדבה כפי נדבת , ומה מבקש מהם מחצית השקל, א זה השכר בעצמו גדול מאדהל, וכפרה לישראל 8395 

 8396 ?היאומן כי יסופר כי לזה צריך פיוס, אחרי הוציאם ברכוש גדול ממצרים, לבו ורצונו הטוב

 8397 

היאומן כי יסופר אם , ר המפתה את האדם בדרך שגעון"מבואר מזה כי כל שכר המצוות הוא רק נגד יצה 8398 

? כ יבקש ממנו נדבה קטנה לכבודו ולטובתו יהיה צריך פיוס"ואח, בירו עושר רב מאדאחד יעשיר את ח 8399 

, ואם לטובתך היית מבקש לשמחה יחשב לי, מידך הוא, הלא יאמר לו מאין לי כל העושר העצום שיש לי 8400 

הלא עשרתני עושר רב בביזת , ה ממך הכל ומידך נתנו לך"כענין שאמר דהמע, ש לכבודי ולטובתי"ומכ 8401 

 8402 .ם ובביזת היםמצרי

ולומר כחי ועוצם ידי עשה לי את , אבל כבר הודיענו המקרא כח היצר המעוור עיני חכמים לראות האמת 8403 

קשה לו להוציא מרשותו כדרך טבע היצר כי , כי כאשר בא ברשותו הכסף הנתון לו מן השמים, החיל הזה 8404 

מאת כל איש אשר , נדבת המשכןואם תשכיל ותבין ליתן בנדבת הלב כאשר בא הצווי ב, רע הוא מנעוריו 8405 

ומזה נבין כי כל , ועל אשר לא תתנהג בשגעון טבע היצר בא הפיוס המורה על ריבוי השכר, ידבנו לבו 8406 

 8407 .(ג"א מאמר קע"חכמה ומוסר ח)  .שכר המצוות הוא רק מניעת השגעון

 8408 

 8409 מאמר תרמב

 8410 .(´ה ב"שמות כ) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

וכשמתרצה , מפצירה בו בכל מיני שידולים ופיוסים, כשהאם מבקשת את תינוקה שיאכל והוא מסרב 8411 

ואמנם רואה בעיניו , שפותח את פיו ובולע מאכלו, לאכול ידמה בדעתו כמה טובה גדולה עשה בזה לאמו 8412 

ובעלי דעת וכן הדבר ממש גם באנשים מבוגרים , שהרי שמחה היא על זאת ומנשקת לו על פיו, שהוא כן 8413 

 8414 .בקבלתם ענינים רוחניים בקרבם

עד , וסותם ואוטם לבו מכל חכמה, כי חומר עפרו של אדם מסך מבדיל הוא לגבי רעבון נשמתו לאלקות 8415 

כאותו תינוק , שדעתו מתמעטת ורוחו קצרה מלהבין בטובה זו של לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי 8416 

, ק"ואמנם כמה בקשות והפצרות יש בתוה, וב לוהמתפתל ומתמרמר על אמו אשר מייגעתו לאכול הט 8417 

וכל יצר , כי הבורא הוא היוצר יודע כי רבה רעת האדם בארץ, שאבינו שבשמים משדל אותנו לטוב לנו 8418 

 8419 .מחשבות לבו רק רע כל היום

, אשר לו הים והוא עשהו, הארץ ומלואה´ ל מי שנאמר בו לה"ואחז, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה 8420 

, אלא שחומד לישראל לשרות שכינתו בהם כאב שמחמד לבניו לכך נאמר ויקחו לי? לבשר ודם הוא צריך 8421 

אומות שהן , י בלשון פיוס"ה דבר אל בנ"אמר הקב, ו ומה לעשות משכן כבוד וכפרה לישראל"והרי ק 8422 

 8423 .כ"דוחקין את ישראל ונוטלים את ממונם מה תהא עליהן ע

ת מעבדות לחרות "כ הוציאם השי"אח, ים מרודים היו שםי נשתעבדו במצרים ועני"ועתה צא וחשוב בנ 8424 

א מישראל הוליך עמו שמונים חמורים לובים טעונים כסף וזהב "ל שכל או"כמו שאחז, ויצאו ברכוש גדול 8425 

שיפרישו משהו מממונם הרב , וכעת מבקש מהם מי שנתן להם כל עשירות זו, ואבנים טובות ומרגליות 8426 

, ק"דור דעה מקבלי תוה? ומי הם בני ישראל אלו, בילם ולטובתםלעשיית משכן כבוד וכפרה להם בש 8427 

 8428 .אשר שפחה שבהם ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי

כמה תרעומת היה מצטבר בלבותינו אם היינו צריכים רק להגיד פעם , והנה אילו היינו אנו גבאי תרומה 8429 

כלומר פייס אותם , י לשון פיוס"דבר אל בנ, אבל ראה איך מזדקקים בשמים לענין זה, שנית תנו למשכן 8430 

 8431 .וכמה דאת אמר דברו על לב ירושלים, על דבר זה שהרי הם נצרכים לחסר מכיסם תרומה זו

כי , על חורבנו הגדול0הנאנחים  0ורצוצים 0שבורים0לבות 0הרי בחינה זו של פיוס ודברי ניחומים כעל  8432 

הוי ? כ למה"וכ, התם דברו והכא דברו ,והכא פיוס, התם פיוס, נשארו בלא כהן בלא מקדש בלא ירושלים 8433 

, הוא קראו רע´ ר שאפי"ה יודע כמה קשה יצה"הוא מה שאמרנו כי הקב, אומר שהרי נוטלים את ממונם 8434 

וכנאמר ועשו לי , כדי לבנות להם מקדש לחיותם לקדשם ולטהרם, ת על חסרון כיסם"ולכן מפייסם השי 8435 

 8436 .מקדש ושכנתי בתוכם

י זה "ע, א מישראל"ל בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך לב כאו"אחז ,ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 8437 

, מזה נעשה מקדש בתוכם, י שבירת הרצון בחסרון כיסם והפרשת ממונם"כלומר ע, שיעשו לי מקדש 8438 

מ "שאף לאחר כל החשבון האמור מ! נפלא מאד, ´מקום קדוש בלב האדם אשר שם תשרה שכינתו יתב 8439 

ומשום כן נתקדשו בני ישראל להכין מקום כביכול עבור , וצרכו לפיוסתדע שהרי ה, שבירת רצון הוא זה 8440 

 8441 .הרי מהו עוצם כוחה של שבירת רצון אחד בחסרון קצת ממון מכיסו, בתוך לבם הם? והיכן, ´כבודו יתב

כיס של קנאה כיס של תאוה כים של כבוד וכולם , ודע כי לא רק כיס אחד יש באדם אלא כמה וכמה 8442 

מקל נועם זה המסביר ללבו של אדם ומבהיר עיניו כי , הוי אומר במוסר? תפייסובמה י, צריכים פיוס 8443 



קוראים עליהם ועשו , ואם על ידי חסרון כיס מועט וכפיית רצון קל, חיים ברצונו, טובתו וחייו הוא דורש 8444 

 8445 .כ"ת עאכו"מי ששובר ומכניע כל רצונו לכבוד השי, לי מקדש ושכנתי בתוכם

תלוי בתיקון ´ כל עבודת ה, (אבן שלמה) ל"א ז"ש הגר"ת כמ"קר העבודה להשיוהוא החיים האמיתיים ועי 8446 

אכן כפיית הרצון , עיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות ואם לאו למה לו חיים, המדות 8447 

לב נשבר ונדכה , זבחי אלקים רוח נשברה, (א"תהלים נ) ורוח נשברה היא הקרבן כנאמר, הוא המקדש 8448 

 8449 .(ז"אור יהל קכ)  ".אלקים לא תבזה

 8450 

 8451 מאמר תרמג

 8452 .(´ה ב"כ) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

? ומה טעם, ולא כתוב כן בשאר המצות, מכאן שיש תנאי בזה שיהיה דוקא לשם שמים, י לי לשמי"ופירש 8453 

ה מצד הנותן בצדקה יש מחשבה וכוונ, אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה (ט"סוכה מ) ל"אחז 8454 

אדם שמלוה , וחסד זה אין לו קצבה לפי הנתינה דוקא, ויש מצד שעושה חסד עם המקבל, לעשות צדקה 8455 

משלמין , ואכן הרויח הרבה ונעשה עשיר, לעני סכום קצוב כי נזדמן לעני עסק שיכול להרויח בזה הרבה 8456 

 8457 .ל העושר ומצרה לרווחהאלא לפי מה שהמקבל יצא על ידו מהעוני א, להמלוה לא רק הנתינה שנתן לו

במצוה זו של צדקה , האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור, (´ב י"ב) ל"ולכן אחז 8458 

כי אילו לא נחלה בנו לא , פ שזה לא לשמה"ואע, שעשה כעת נקרא צדיק גמור כי עשה אותה בשלמות 8459 

לפי , וקצרו לפי חסד, ני קיבל את החסדכי העיקר הוא שהע, מ אין מדקדקים עמו בזה"מ, היה נותן הצדקה 8460 

 8461 !חסד שבה מצד המקבל

אבל השראת , פ במצות צדקה אנו רואים שגם שלא לשמה ענין גדול הוא וכמו שנתבאר למעלה"עכ 8462 

כי שכר ! וזהו שבתרומת המשכן כתוב ויקחו לי לשמי, השכינה אי אפשר לחול בלא מחשבה לשם שמים 8463 

ה מקפח שכר כל בריה אפילו "אין הקב, (ח"בבא קמא ל) ל"רו חזוכמו שאמ, בכל דהוא´ אפשר לקבל אפי 8464 

 8465 !מה שאין כן קדושה אינה חלה אלא במחשבה נכונה לשם שמים, שכר שיחה נאה

, אהבתי אתכם אמר השם, (´מלאכי א)ב  זה שאמר הכתו, פ ויקחו לי תרומה אמרו"במדרש תנחומא עה 8466 

אמר לנו ועשו לי מקדש ושכנתי , הארץ כבודו ה שהוא בלתי סוף ובלתי תכלית מלא כל"כלומר אם הקב 8467 

 8468 .אין לך הוראת אהבה גדולה מזו, שהוא מצמצם שכינתו כביכול לשכון בתוכנו, בתוכם

במה ´ כך יש להרגיש אהבתו יתב, והנה כשם שמרגישים אנו אהבת השם בועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 8469 

וכן אהבת , אהבתנו ותלמדמו חוקי חייםוכמו שאנו אומרים בכל יום אהבה רבה , שנתן לנו את תורתו 8470 

ואם האדם מרגיש בלבו כי רק , תורה ומצות חוקים ומשפטים אותנו למדת, עולם בית ישראל עמך אהבת 8471 

כ "א, (ג"אבות פ) וחביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, אותנו נתן לנו התורה הקדושה´ באהבתו יתב 8472 

 8473 .כמה צריך האדם לחבב ולהתמיד בעסק התורה

אם , כי אם אין אני לי מי לי, בר שצריך ללמוד מוסר בעצמו ולא מספיק לשמוע מוסר מאחריםסוף ד 8474 

וגם אם ילמוד בעצמו יקח , (´ת שער ב"רבינו יונה שע) האדם לא יעורר את עצמו מה יועילוהו המוסרים 8475 

ל ידי וזה מתעורר ע, י ספר זה"זה מתעורר ע, ז כל לא כל האנשים שוים"את המוסרים אשר מתעורר עי 8476 

 8477 .וכן לא כל הזמנים שוים, ספר שני דוקא

יקח נא חשבון אחד או , בחובות הלבבות שער חשבון הנפש יש שלשים חשבונות בחשבון האדם עם נפשו 8478 

והעיקר שצריך ללמוד מוסר על ביטול תורה שזה עולה על , שתים אשר מהם הוא מתעורר יותר וזה ילמוד 8479 

אם ילמוד אדם בו כראוי יגיע לפחד מפני , ן ביטול תורהבשמירת הלשון יש שער שמדבר בעני, כולם 8480 

 8481 .(ג"לב אליהו קצ)  .ת"פ יש להתחזק בלימוד המוסר ויעזרנו השי"עכ, ביטול תורה

 8482 

 8483 מאמר תרמד

 8484 .(´ה ב"שמות כ) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

הנה בכל המצות כולן לא כתוב , י מקדש לי לשמיוכן מאי דכתיב להלן ועשו ל, ל ויקחו לי לשמי"י ז"פירש 8485 

פ שלא לשמה "ל לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אע"ואדרבה כבר אחז, בתורה שהיא דוקא לשמה 8486 

 8487 .ומה טעם שבכאן נאמר במפורש לי לשמי, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה

וגם דרגת , יתהאבל התשובה היא כי אמנם בכל עשיית מצוה אין השלא לשמה מגרע בעצם חיוב עשי 8488 

אבל בנין המקדש , לגבי מצות אחרות שנעשות לשמה בתכלית´ חשיבות המצוה אינה נגרעת במאומה אפי 8489 

לכן בשלא לשמה אף , ש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"כמ, כל תכליתו הוא שיהיה שם השראת השכינה 8490 

להשראת השכינה  מכל מקום, ולא נגרע מערכה כלום, שעצם מעשה מצות בנין המקדש נעשית כהלכתה 8491 

 8492 .שם צריך שתהיה מחשבה נכונה לשמה



עמודיו עשה כסף רפידתו זהב , אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, (´ש ג"שיה) הוא מה שנאמר 8493 

אבל עיקר המקדש להיות השכינה שרויה , כלומר אף כי עמודיו עשה כסף ורפידתו זהב, תוכו רצוף אהבה 8494 

ש ועשו "כמ, ת שרצוף בתוך לב בני ישראל בבנינו"היינו אהבת השי, הוא מה שתוכו רצוף אהבה, בתוכו 8495 

 8496 .לי מקדש לי לשמי

נאמר עשיית המשכן בפרטות ומתחיל , והנה אחרי הפסוקים ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך 8497 

, כ כלים ארון מנורה ושלחן"פ שבצלאל עשה תחלה משכן ואח"ם אע"הרשב´ ופי, ועשו ארון עצי שטים 8498 

אבל הציווי הוצרך תחלה לפרש עשיית הארון , יכניס את הארון והשלחן כל זמן שאין משכן עשויכי היכן  8499 

, כ"שבשביל הארון שהלוחות מונחים בו שזה עיקר של ועשו לי מקדש הוצרך לעשות משכן ע, והשלחן 8500 

 8501 !שאם אין תורה אין מקדש, לומר לך שכל עיקרו של מקדש שהוא השראת השכינה תלוי בתורה

כ בכל "משא, ועשו ארון בלשון רבים כמו במקדש שכתוב ועשו לי מקדש, שבעשיית הארון כתוב וזהו מה 8502 

ועשו ארון ויתכן שירמוז שיהיו כל ישראל , ל"ן וז"וכן דייק הרמב, הכלים כתוב ועשית לשון יחיד 8503 

ני מה ר מפ"וכן אמרו במד, בעבור שהוא קדוש משכני עליון ושיזכו כולן לתורה, משתתפין בעשיית הארון 8504 

ה יבואו הכל ויתעסקו בארון "ש אמר הקב"י בר"אמר ר, בכל הכלים כתיב ועשית ובארון כתיב ועשו ארון 8505 

 8506 .כ"או יעזור לבצלאל עזר מעט ע, ן דהעסק הוא שיתנדב כל אחד כלי זהב לארון"הרמב´ ופי, שיזכו לתורה

ה יורד שפע קדושה ק של מעל"מביהמ, ל בית המקדש שלמטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה"אחז 8507 

בו נמצא גם כן מקום מקדש הוא מקום , (א"נ ל"אדר) כמו כן האדם נקרא עולם קטן, ק של מטה"לביהמ 8508 

ונשמת כל אחד ואחד מישראל מכוונת כנגד הנשמה הכללית של עם , משכן המוח והלב היא הנשמה 8509 

בתוך לב כל , בתוכם בתוכו לא נאמר אלא, וגם זה נרמז בפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ישראל 8510 

שהאדם יקדש מוחו ולבבו לעשות שם , אבל התנאי הוא ועשו לי מקדש לי לשמי, אחד ואחד מישראל 8511 

 8512 .אז ושכנתי בתוכם, בתוכו´ מקום משכן שכינתו יתב

כ גם בבית מקדשו של האדם "א, נתבאר למעלה שעיקר ועשו לי מקדש הוא עבור התורה שמונחת בארון 8513 

כדי להכניס התורה בארון הקודש , התקן עצמך ללמוד תורה, (ב"אבות פ) ל"חזוזהו משא, עצמו הוא כן 8514 

כי , צריך אתה לתקן מקום לזה וזהו התקן עצמך ללמוד תורה, שבלבבך שעל זה נצטוית לעשות המקדש 8515 

שערי קדושה ) דרך ארץ קדמה לתורה והיינו מדות, (´ג´ ר ויקרא ט"מד) ל"יש הקדמה לתורה כמשאחז 8516 

 8517 .(ב"פ´ שער א ל"ח ויטאל ז"לר

גוי מחויב בשכלו צלם אלקים ´ ואפי, אף בלא תורה נתבע כל אדם להתנהג בדרך ארץ שהם המדות טובות 8518 

שאבימלך , (.ב"ק צ"ב) ל"וחייב מיתה על זה כמפורש בחז, אשר בקרבו להתבונן ולהתנהג בדרך ארץ 8519 

כילה ושתיה שואלין אותו אכסנאי שבא לעיר על עסקי א, א"נתחייב מיתה על שהיה לו ללמוד ולא למד ד 8520 

ואכן הפילוסוף הנכרי אריסטו עשה ספר נפלא שקוראין אותו ספר , או על אשתו או אחותו שואלין אותו 8521 

כי בזה נתחייב כל בעל , בו מדבר על ענין המדות דברים גבוהים אשר השיג בשכלו בלא תורה, המדות 8522 

 8523 .שכל

א לזכות "כלומר שבלא קנין מדות הטובות א, האם אין דרך ארץ אין תור, (ג"פ) וכן שנינו בפרקי אבות 8524 

ל שצריך לתקן את "ר, אם אין דרך ארץ אין תורה, ל"ל בפרקי אבות וז"י ז"וכבר כתב כן הר, לתורה 8525 

וזהו כענין , שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מדות טובות, עצמו במדות ובזה תשכון התורה עליו 8526 

למה זה מחיר ביד כסיל , ´קון המדות תחלה ואינו ירא את הכי מאחר שאין לו תי, שנאמר נעשה ונשמע 8527 

 8528 .ל"לקנות חכמה ולב אין עכ

לימדה תורה דרך ארץ שלא , ויקרא אל משה וידבר למה הקדים קריאה לדיבור, (ב"ע´ יומא ד) ל"וכן אחז 8529 

, רא ויקרא אל משה וידב"ד, (ו"א ט"ר פ"ויק) ועוד אמרו, ש"כ קורהו ע"יאמר אדם דבר לחבירו אלא א 8530 

צא ולמד ממשה אבי החכמה אבי הנביאים שהוציא , ח שאין בו דעת נבילה טובה הימנו"מכאן אמרו כל ת 8531 

ועלה לשמי מרום והוריד תורה , ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות על ים סוף, את ישראל ממצרים 8532 

 8533 .כ"רא אל משה עולא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו שנאמר ויק, ונתעסק במלאכת המשכן, מן השמים

מכאן אמרו , כי יש בזה חסרון דרך ארץ, הרי שאילו היה משה רבינו נכנס בלא קריאה לא היה מדבר אליו 8534 

אבל הדבר מובן , מה הדמיון לנבילה ועוד שהיא טובה ממנו, ח שאין בו דעת נבילה טובה הימנו"כל ת 8535 

כי לא שלחה יד בנפשה רק , זהאבל היא לא גרמה לעצמה דבר , פ שהיא מסרחת"שנבלת בהמה אע, פשוט 8536 

ובני אדם נמאסין להתקרב אליו , הרי הוא מחלל את השם, ח שאין בו דרך ארץ"אבל ת, אחרים הרגוה 8537 

 8538 .(לב אליהו)  .ולכן מוטל עלינו לעמול לקנות מדות טובות בלבו, והוא אשם בנפשו

 8539 

 8540 מאמר תרמה

 8541 .(´ה ב"מות כש) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי



, פתחו לי פתח כחודו של מחט סדקית ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, (´ג´ ר ה"שה) ל"אמרו חז 8542 

שהרי אחרי שפותחים , הלא אנו רואים כי קמצנות אין כאן כלל, ומעולם לא הבינונו מהו גדרן של הדברים 8543 

כ מהו "וא, ה הקדושה והרחבהאזי תיכף נותנים כפתחו של אולם ביד המלא, פתח כחודו של מחט סדקית 8544 

 8545 ?כל הענין של פתחו לי

בשביל שהיה בו , פתח דבר אל בני ישראל בלשון פיוס כמו דברו על לב ירושלים, איתא בבעל הטורים 8546 

אמר דבר אל בני , אבהו ומה לעשות משכן כבוד וכפרה לישראל´ ואיתא במדרש אמר ר, חסרון כיס פייסם 8547 

 8548 .אל ונוטלים את ממונם מה תהא עליהםהדוחקים את ישר, ישראל לשון פיוס

ומה אפשר להיות יותר , הלא בזה ינתן להם השראת השכינה? מאוד תמוה איך באמת מבינים דבר זה 8549 

לבלווטיס שהיה גדל בפלטין של , (´א´ ר א"קה) ל"וכציור מה שאמרו חז! דדא ביה כולא ביה? מזה 8550 

אלא אני שואל , שואל אני כסף וזהב יתן ליאמר אותו בלווטיס אם , ל המלך שאל מה אתן לך"א, מלכים 8551 

 8552 .בתו והכל ינתן לי בכלל בתו

אמר שלמה אם אני , (´ג´ א א"מ) אל שלמה בחלום ויאמר אלהים שאל מה אתן לך´ כך בגבעון נראה ה 8553 

ה חכמה "ל הקב"א, אלא הריני שואל את החכמה והכל בכלל, שואל כסף וזהב ומרגליות הוא נותן לי 8554 

, גם עושר וכבוד אתן לך, לפיכך החכמה והמדע נתון לך, עושר וכבוד ונפש אויביךשאלת ולא שאלת לך  8555 

כ מה החסרון כיס "וא, כשנותן להם השראת השכינה הלא הכל בכלל, כשנותן לבני ישראל את המשכן 8556 

 8557 ?שבכאן

אלא כך אמר , שֿדי לא מצאנוהו שגיא כח, (´ד א"ר ל"שמו) וגדרן של דברים מצאנו ראינו במדרש 8558 

לא בא על , ה בא בטרחנות עם בריותיו"שאין הקב, ה עם בריותיו"לא מצינו כח גבורתו של הקב אליהוא 8559 

ה התורה לישראל אילו בא עליהם בחוזק כחו לא היו יכולים "אתה מוצא כשנתן הקב, האדם אלא לפי כחו 8560 

בכח , כחבכחו אינו אומר אלא ב, בכח´ קול ה (ט"תהלים כ) לא בא עליהם אלא לפי כוחם שנאמר, לעמוד 8561 

 8562 .של כל אחד ואחד

והענין , ה בא בטרחות עם בריותיו"כי הגדר הוא אין הקב, ל הקדושים סוד הדברים"הנה גילו לנו כאן חז 8563 

? כ מה חשוב כאן טרחה הכרוכה בזה"א, הלא הרצון הוא ליתן להם תורה והשראת השכינה, נורא נוראות 8564 

 8565 ?ת השכינהוהלא יענקו בזה עם תורה והשרא, יהיה להם טרחות שיהיה

! גם בנתינת תורה והשראת השכינה, אלא גם בהענקת טוב ואושר הכי מרובה, אנו רואים כאן שלא כן הוא 8566 

אין בא , כי אז בטל כל הדבר, שאם יצטרך יחד עם זו ההענקה להטריח את המקבל, סוד הדברים הוא 8567 

כגון דא ודאי נאמר  ועל! בלשון פיוס! הכל מוכרח לבא בדרך נדבה וחפץ ורצון! בטרחות עם הבריות 8568 

 8569 .נורא תהלות

ה "ואף שחשקו של הקב, עד שבאם לא רוצים לא מכריחים, ה הוא נורא מאד"סוד ענוותנותו של הקב 8570 

קול דודי דופק פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא , (´ב´ ש ה"שה) להיטיב עז מאד כנאמר 8571 

והרי יכולים לבקוע הדלת ולבא ! הדוד לא יכנסואם אמנם לא יפתח אזי ! כ"הנה כביכול מפציר בו כ, טל 8572 

 8573 ?בעל כרחו

ובציור אדם הרוצה , ה בא בטרחות עם בריותיו"אין הקב, כי דלתות אינו פורץ, ש"אלא שכן היא מדתו ית 8574 

ואם כי , אבל הלה הלא יצטרך בזה להטריח עצמו לפתוח כיסו לקבלם, למלאות לחברו כיסים מלאים זהב 8575 

אלא מוכרח הוא מקודם לפייסו על זו , גם טרחה זאת אינו יכול להטיל עליוהנה , זה הלא לטובתו הוא 8576 

 8577 ?מבהיל מאוד הציור האין זה ממש נורא תהלות, הטרחה ואם לא לא

פתחו לי פתח כחודו של מחט סדקית ואני אפתח לכם פתח כפתחו של , ל"מעכשיו הלא מבואר אמרם ז 8578 

אבל , אמנם נותנים ביד מלאה פתוחה קדושה ורחבה וכשנותנים, אמנם כן כי הרצון ליתן עז מאוד, אולם 8579 

לפי מדת הכנת המקבל , לפי כחו של כל אחד ואחד, ה בא בטרחות עם בריותיו"אין הקב, כן הוא סוד הדבר 8580 

וגם זה נורא תהלות על , וכנראה פתח חודו של מחט סדקית הוא הכנה למדת פתחו של אולם! ולא יותר 8581 

ה בא בטרחות עם "אין הקב, ן המוכן אין נותנים אף לא כחוט השערהאבל יותר מ! ה"גודל טובתו של הקב 8582 

 8583 .(דעת תורה)  !בריותיו

 8584 

 8585 מאמר תרמו

 8586 .(´ה ב"שמות כ) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

ל שאמרו לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות "מקשים המפרשים הלא מצינו בחז, י לי לשמי"מפרש רש 8587 

ל כי "וי, ומדוע במצוה זו ציותה התורה דוקא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, א לשמהאפילו של 8588 

ה מקפח שכר אפילו של "כי אין הקב, כ נחשבת מצוה ומקבלים עליה שכר"פ שמצוה שלא לשמה ג"אע 8589 

ש ועשו לי "כמ, אבל מכל מקום ממצוה שלא לשמה לא יכולים לעשות מקום השראת השכינה, שיחה נאה 8590 

 8591 .כדי שיהא מקום להשראת השכינה צריך להיות לשמה דוקא בכוונה טהורה ורצויה, נתי בתוכםמקדש ושכ



ה כסף וזהב ודומיהם וצוה לעשות לו מהם "כי מה שבחר הקב, ל"בספר אהל יעקב מבאר את הפרשה וז 8592 

אך , את הדברים האלה´ לא מאהבת ה, ולא צוה לעשות לו משכן מאורות עליונים הנאותים לו, משכן 8593 

 8594 .ממילא גם אהבתו ניתנה עמו´ ובתת האדם דבר הנאהב לו נדבה לה, ת שהם יקרים בעיני האדםמחמ

ובהצטרף אהבה פרטית של איש , א אהבת ישראל"ה כ"אין לך דבר ואין לך מקום המובחר יותר להקב 8595 

´ ה שיתן כל איש ישראל חלק אהבתו את ה"והיה ראוי שיצוה הקב, ישראל יעשה ממנה בית לשכינה 8596 

לזאת , היינו אהבת כל איש אשר בלב עמוק, אך איך יצוייר הדבר לקחת ענין רוחני, ממנו משכן לעשות 8597 

כי אם יתן איש דבר , ´ה שיתן כל אחד נדבה חפץ גשמי ובזה יהיה נותן חלק אהבתו את ה"צוה הקב 8598 

 8599 נמצא שהוא נותן עם החפץ ההוא חלק אהבתו שהוא רוחש, שאהבתו אליו חזקה כמו כסף וזהב וכדומה

 8600 .ל"ל עכ"לחפץ הנ

מפני שכל , ה צוה להביא כסף וזהב לעשות מהם משכן"מה שהקב, ד נראה לבאר הענין באופן אחר"ולענ 8601 

אלא התורה אמרה ועשו לי מקדש ושכנתי , תכלית המשכן לא היתה שהשראת השכינה תהיה רק במשכן 8602 

המטבח , יים הגשמייםכונת התורה שהמשכן יביא קדושה בכל הח, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוכם 8603 

כל , חדר האוכל צריך להיות בית המקדש, של ישראל צריך להיות בית המקדש שיהיה בתכלית הכשרות 8604 

 8605 .מה שאוכל אין בזה גזלה ויתן מלחמו לרעבים

וכן במסחרו צריך להיות מקדש הן שלך , לשמור טהרת המשפחה, חדר שינה צריך להיות בית מקדש ממש 8606 

לכן צותה התורה , ר שבשעה שעוסק בדברים גשמיים יהיה הכל מקודשוהעיק, צדק ולאו שלך צדק 8607 

שכל פרוטה ופרוטה שאדם , לקדש החיים הגשמיים, לקדש את הכסף והזהב, לעשות המשכן בכסף וזהב 8608 

 8609 .אונאה רבית וביטול תורה ותפילה, רוכש תהיה מקודשת ולא יהיה בה גזילה

האבנט היה מכפר על , היו מכפרים על גילוי עריות ל אומרים שהמכנסיים"וכן מצינו אצל כהן גדול שחז 8610 

כ היה מקדש את הדברים "כ, המעיל היה מכפר על רציחה, הציץ היה מכפר על עזות, הרהור הלב 8611 

, ל שהשולחן של אדם מכפר"וכן מצינו בחז, עד שהבגדים שלו הביאו כפרה לבני ישראל, הגשמיים שלו 8612 

וזהו רצון התורה שתהיה קדושה בכל , ן שיהיה כמו מזבחכי יכולים להגיע למדרגה כזו לקדש את השולח 8613 

, כ יהיה איש חילוני"כי לא מספיק שישמור על הקדושה רק בשעה שלומד ומתפלל ואח, הדברים הגשמיים 8614 

 8615 .(דרכי מוסר)  .לנגדי תמיד´ אלא בכל מה שעושה יעשה בקדושה ובזה מקיימים שויתי ה

 8616 

 8617 מאמר תרמז

 8618 .(´ה ב"שמות כ) ידבנו לבו תקחו את תרומתי ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר

משל למלך , שנאמר ויקחו לי תרומה, ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה"אמר הקב 8619 

אמר לו המלך בתי שנתתי לך , ביקש לילך לו אל ארצו, שהיתה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה 8620 

אלא זו טובה עשה לי שכל מקום , ל תטלה איני יכוללומר לך א, לפרוש ממנה איני יכול, יחידית היא 8621 

בכל , נתתי לכם את התורה, ה לישראל"כך אמר הקב, קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאתה הולך 8622 

 8623 .(´ג א"ר ל"שמו) שנאמר ועשו לי מקדש, מקום שאתם הולכים בית אחת עשו לי שאדור בתוכו

נעשה ´ ות שמים בשמחה ואמרו כל אשר דבר הכיון שקבלו ישראל עול מלכ, איתא בתנא דבי אליהו 8624 

ן "וזהו כדעת הרמב, (ז"ר י"תנדבא) ה למשה שיאמר לישראל שיעשו לו משכן"מיד אמר הקב, ונשמע 8625 

שנצטוו על , י המיוסדת על התנחומא"ואפילו לדעת רש, ויקהל שצווי המשכן קדם למעשה העגל´ ריש פ 8626 

, מכל מקום אין מחלוקת אלא בנוגע לזמן הצווי, המשכן אחרי מעשה העגל ואין מוקדם ומאוחר בתורה 8627 

אולם דוקא תורה כזו שבעליה , אבל לכולי עלמא על ידי קבלת התורה זכו שתשרה השכינה במשכן 8628 

ה אומר מכרתי לכם תורתי "ואז הקב, טהורים ממדות רעות ודברים מגונים יכולה להביא את התכלית 8629 

 8630 .כביכול נמכרתי עמה

לא רק שאינה מקרבת את , בזמן שבעליה רחוקים מלהתנהג לפי רוחה, אאבל תורה שהיא לימוד גריד 8631 

כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד , (7ב"יומא ע)א  הוא שאמר רבא בגמר, השכינה אלא ההיפך 8632 

רוצה לומר שפנימיותו וחיצוניותו צריכים להיות , ולמדו מהארון שכתוב בו מבית ומחוץ תצפנו, חכם 8633 

, ואיתא שם שתלמיד חכם שאין בו יראת שמים נאמר עליו הפסוק, יף שעוד נקרא נתעבואביי מוס, שווים 8634 

ס שהתורה ניתנה לפי שכל "וכבר אמר הגרי, (ז"משלי י) למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין 8635 

 8636 .האדם והבנתו אבל לא לפי רצונותיו

, ת שמים מתדבקת השכינה בישראלעל ידי לימוד התורה מתוך ירא, קשר הדוק קיים בין התורה והעבודה 8637 

מקום שיצא ממנו תורה , אוהל מועד במדבר מילא שני תפקידים, והשראת השכינה מהווה מקום העבודה 8638 

גם אחרי חורבן , וגם מקום עבודת הכהנים והקרבת הקרבנות, לישראל ששם נתקיים ונועדתי ודברתי 8639 

ה בעולמו "ת המקדש אין לו להקבמשום דמיום שחרב בי, ל שיתפלל במקום שלומד"המקדש אמרו חז 8640 



וכמו שזכו במדבר להשראת השכינה במשכן על ידי קבלת , (.´ברכות ח) אמות של הלכה בלבד´ אלא ד 8641 

 8642 .כן מתדבקת בנו השכינה גם עתה בתוך ארבע אמות של הלכה, התורה

ל היה זה לכבודם ש, ה את שכינתו במקום מיוחד וצוה לבנות המשכן לשם כך"והנה זה שצמצם הקב 8643 

כיון שהגדילה אמר אין , משל למלך שהיתה לו בת קטנה והיה מדבר איתה בשוק, ישראל כמבואר במדרש 8644 

 8645 .אלא עשו לה מקום מיוחד ואדבר עמה שם, כבודה של בתי שאדבר עמה בפרהסיא

, כיון שקבלו את התורה ונעשו לו לאומה, ה לישראל פעם במצרים ופעם בים"כך בראשונה נתגלה הקב 8646 

, (´ג ב"ר י"במד) אלא עשו לי משכן ואדבר עמם שם, דם של בני שאדבר עמם בפרהסיאאמר אין כבו 8647 

שעל ידם ירדה שכינה למטה כמו , והיינו שעל ידי קבלת התורה נעשו ישראל חשובים משאר האומות 8648 

 8649 .ה ייחד שכינתו ביניהם דוקא"ואם כן מן הראוי שהקב, שהיתה קודם חטא אדם הראשון

, כמה החוב מוטל עלינו להתחזק מאד בלימוד התורה בשאיפה להתעלות, והנה אחרי כל הכבוד הזה 8650 

ומפרש תרומה מלשון , ש בזוהר על הפסוק ויקחו לי תרומה שמצוה זו היא ללמוד תורה בכל יום"וכמ 8651 

שאם מכיר באחד שידועים לו דברי , ועוד מבאר שם מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי, עליה 8652 

גם איתא שם על הפסוק ווי העמודים , ריו כדי ללמוד ממנו דברי תורה אלהתורה צריך לרוץ אח 8653 

שבימים הראשונים היה אדם אומר לחבירו שיאמר לו דבר אחד מן התורה ובעבור זה יתן , וחשוקיהם כסף 8654 

 8655 .ואילו עכשיו אומר אדם לחבירו קח מנה כסף ותעמול בתורה ואף אחד אינו משים לב, לו מנה כסף

, משום שאף שיש אנשים מצוינים בפרישות ובמעשים טובים ומילי דחסידות, גדול מאד בתקופתינו הכאב 8656 

מוכרחים אנו לייחד קיטון אחד עבור התבוננות וחישוב , אבל חסר הדאגה של תורה מה תהא עליה 8657 

 8658 .(ב"המוסר והדעת ח)  .ועל ידי זה נוכל להתחזק בלימוד התורה בשאיפה הדרושה, הדרכים

 8659 

 8660 מאמר תרמח

 8661 .(´ה ה"שמות כ) אילים מאדמים ועורות תחשים ועצי שיטיםועורות 

, אמר לבניו עתידים אתם להגאל מכאן, יעקב אבינו נטע אותם בשעה שירד למצרים? ומהיכן הקרשים 8662 

שבשעה , אלא נטעו ארזים מעכשיו, ה עתיד לומר לכם משאתם נגאלין שתעשו לו את המשכן"והקב 8663 

 8664 .(תנחומא) מיד עמדו ונטעו ועשו כן, ים מתוקנים לכםשיאמר לכם לעשות לו את המשכן יהיו ארז

היה בצער על שנאלץ לעזוב את ארץ ישראל וללכת לארץ , יעקב אבינו ביורדו למצרים עם בני ביתו 8665 

להכין שם ישיבה על , ולמרות טרדותיו המרובות להתכונן לנסיעה, ה עודדו לבל יפחד"עד שהקב, טמאה 8666 

על אף , ההתרגשות שבנו יוסף חי ועומד לראותו, נפרדים מהמצרייםלדבר לפני פרעה להיות , ידי יהודה 8667 

קשה להבין החרדה הזאת , הכל שם לב שיביאו ארזים למצרים עבור המשכן שיבנה אחרי מאות שנים 8668 

 8669 ?שדוקא בשעה כה מלאה ענינים דחופים עליו להתעסק עם עצים אלה

, יות שהתרחשו בתקופה האחרונה במצריםוכן יוצאי מצרים שהיו נאחזים תוך עיצומן של העובדות הגורל 8670 

בודאי היו תפוסי שרעפים מבלי לדאוג על ארזים שיצטרכו לבנין , בהשתנות מצבם מן הקצה אל הקצה 8671 

הובילו יחד אתם מטען כבד , בתוך המתח הגדול כשחייהם נתונים במשקל, המשכן שעוד לא נצטוו עליו 8672 

שלא נצטוו על המשכן לא היה עליהם להטריח את  ומכיון, בשעה שלא ידוע אם יראו יום מחר, של עצים 8673 

 8674 .להכין כל הדרוש לבנייתו שנים מראש, עצמם כל כך

שהטריחו את עצמם כל כך לעשות מה , מזה אנו רואים גודל האחריות של אבות האומה ומסירותם לכלל 8675 

אלא גם , יעקב אבינו דאג לא רק לנטיעת ארזים למשכן, שבכוחם לשם ביסוס יסודי הדת לדורות הבאים 8676 

לא סמך על , והשתוקקות למשכן אשר בו תתגלה השכינה, לנטוע בלב בניו האמונה ביציאת מצרים 8677 

, אלא עשה מאמצים גדולים שהאמונה הזאת תתבטא במעשים, דיבורים בלבד למסור להם בידיעה גרידא 8678 

שכן תקופה ולכן התחיל בצורה מעשית בהכנות לבנין המ, כדי שיקבעו בלבותם ולא תטשטש במהלך הזמן 8679 

 8680 .כדי לעשות את ענין המשכן חלק בלתי נפרד בתודעה של צאצאיו, ארוכה לפני שנצטוו

ל שבית המקדש נקראת על "ש חז"כמ, היתה זכות גדולה לישראל, עצם הדבר שהטריחו עצמם למטרה זו 8681 

ות מצד שני מצאנו שחוסר השתוקק, (ו"מכילתא ט) שם דוד אף על פי שלא בנאו משום שמסר נפשו עליו 8682 

ל כל אותן אלפים שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא שלא תבעו "ש בחז"כמ, להשראת השכינה לעוון תחשב 8683 

 8684 .(ז"ט י"שו) בנין בית המקדש

יהודה ´ וכן מצאנו אצל ר, בכל דור ודור חלה האחריות על הגדולים לדאוג להמשך היהדות לדורות הבאים 8685 

גם , (ד"סנהדרין י) יתבטלו דיני קנסות מישראלבן בבא שמסר נפשו לסמוך תלמידיו בשעת הגזירה שלא  8686 

שאלו וכי , כדאיתא בגמרא שחוני המעגל פגש איש אחד שהיה משתיל עץ חרובים, במילי דעלמא הדבר כן 8687 

כשם ששתלו , ענהו עולם עם חרובים מצאתי? ברור לך שתחיה שבעים שנה שתוכל לאכול מפרי העץ 8688 

 8689 .(ג"ת כתעני) אבותי בשבילי כן עלי להשתיל עבור בני



היה , במיוחד במה שנוגע למסירת התורה, זהו קיומו של העולם שכל דור נושא באחריות לדור שלאחריו 8690 

כמו שאמרו שמא , להזהר שלא יהיה שום שיבוש בקבלה, המחר מהתפקידים החשובים של חכמי ישראל 8691 

ת גדר לתורה כדי וכן בעניני הסייגים שתקנו להיו, (א"ברכות י) יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות 8692 

 8693 .למנוע אפשרות של תקלה חלילה

אלא מוטל עליו לדאוג לדורו ואף לדורות , אמותיו ויעסוק בתורתו´ ח יסתגר בד"לא מספיק בזה שת 8694 

וזה גרם , כבר מצאנו שהואשמו הזקנים שהיו אחרי יהושע על שלא התמסרו לביצור הדת בזמנם, הבאים 8695 

שומה על הזקנים של כל דור , (א"ר י"תנדבא) בגבעהשהמצב התדרדר עד שהתרחש המקרה של פלגש  8696 

 8697 .(ג"המוסר והדעת ח)  .להעמיד הדת על תלה ולגדור הפרצות כפי מה שהן

 8698 

 8699 מאמר תרמט

 8700 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

דעיקר המקדש והשראת השכינה הוא בלב איש , בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד 8701 

כ כמה צריך האדם לטהר ולזכך את לבו "א, ה דכל צדיק הוא מדור לשכינה"אומר השלכמו ש, הישראלי 8702 

ל "חז, כי השראת השכינה לא תוכל להיות שלא לשמה, שיהיו המעשים לשמה בכוונה טהורה ורצויה 8703 

וסידרו תפלה וטהר לבנו לעבדך באמת כי , בכל לבבם ונפשם לא הסתפקו בזה´ הקדושים שעבדו את ה 8704 

הוא המתקרב , כי מי שיודע לטהר לבו יותר, ל"ז וז"ש המסלת ישרים פרק ט"וכמ, רת הלבאין שיעור לטה 8705 

 8706 .ל"עכ´ יותר למקום ואהוב אצלו יתב

ישראל ´ כי כמה פעמים רצה לעשות פעולה שתמצא חן בעיני רבו הגאון ר, ל סיפר"הסבא מקלם זצ 8707 

, ה"ים שיהיו רצויים לפני הקבכ כמה קשה לעשות מעש"א, וכל פעם מצא בקורת על מעשיו, ל"סלנטר זצ 8708 

כך אי , ג נפה טהור לגמרי מכל סיג"וכשם שאין עולה על גבי המזבח שלמטה אלא סלת נקיה מנופה בי 8709 

אלא המובחר שבמעשים , להיות מעבודת האל השלמה והמובחרת, אפשר לעלות על רצון מזבחו העליון 8710 

, דרושים מעשים טהורים מכל סיג, כינהכדי שהלב יהיה מוכן להשראת הש, (י"מס) הטהור מכל מיני סיג 8711 

 8712 .לעשות מעשים שיהיו רק לשם שמים, וזוהי עבודת האדם כל חייו

ובאמצע , ובכל ערב שבת הולך למקוה, חי איש שהיה צם משבת לשבת, ל"א זצוק"מספרים כי בימי הגר 8713 

ילדים לא יתאספו ל שה"וציוה הגאון זצ, וכל הילדים מתאספים לראותו, הדרך היה יושב לנוח על גבי אבן 8714 

שאין ספק כי האיש הזה היה צדיק גדול וצם , ואומרים הבעלי מוסר, ומני אז לא היה יכול לצום, יותר 8715 

אלא בתוך צדקתו התערב שמץ מהכבוד , ולא בגלל הכבוד הזה שהילדים מתאספים לראותו, לשם שמים 8716 

חסר לו הכבוד הזה כבר לא בכל זאת כיון ש, פ שהכבוד הזה בטל במיעוטו"אע, הזה שהילדים חלקו לו 8717 

 8718 .היה מסוגל לצום

אבויה היה מגדולי , ו בשם הירושלמי על אחר למה יצא לתרבות רעה"במסכת חגיגה דף ט´ הובא בתוס 8719 

יהושע במקום ´ א ולר"ולר, ירושלים וביום שבא למהולי קרא לכל גדולי ירושלים והושיבם בבית אחד 8720 

אם , אמר כך גדול כחה של תורה, שמים והקיפה אותןישבו ונתעסקו בדברי תורה ירדה אש מן ה, אחד 8721 

 8722 .ולפי שלא היתה כונתו לשמים לפיכך לא נתקיימו בו, יתקיים הבן הזה אני מקדישו לתורה

על זה , בשביל זה יצא אלישע לתרבות רעה, שבגלל כוונה זו שאינה לכבוד שמים, נורא ואיום הרעיון הזה 8723 

ובכל זאת אם כוונתו לא , ו תורה אלא הביאו לבית הספרהלא האב לא למד את, ל מקלם"אמר הסבא זצ 8724 

כ על אחת כמה וכמה המורה שלומד "א, כבר יצא הבן לתרבות רעה, היתה טהורה מכל שמץ לשם שמים 8725 

, ו"כמה הוא גורם שהתלמידים יצאו לתרבות רעה ח, תורה עם הילד ויש בו איזו פניה שלא לשם שמים 8726 

דעו מה שיש בידכם לתקן במחשבה , ד האומה הופקד בידיכםמורים ומחנכים גורל ילדי ישראל עתי 8727 

דרכי )  .ו לפגום בשמץ של פניה עצמית וכונה לא טהורה"ומה עלולים אתם ח, טהורה לשם שמים 8728 

 8729 .(מוסר

 8730 

 8731 מאמר תרנ

 8732 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

היה , ובאת לידי סימנים עד שלא הגדילה, אפריון עשה לו המלך שלמה משל למלך שהיתה לו בת קטנה 8733 

אמר המלך אין שבחה של בתי שאהיה , כיון שהגדילה ובאת לידי סימנים, רואה אותה בשוק ומדבר עמה 8734 

 8735 .(ו"ילקוט שמעוני שיר השירים תתקפ) אלא עשו לי חדר ואהיה מדבר עמה, מדבר עמה בפרהסיא

פרעה רצה לפטור , (´ות השמ) וגם את ישראל לא אשלח´ כבר מבואר אצלנו על פסוק לא ידעתי את ה 8736 

ומה עונש יש לו אם הלב אינו , ומה שייך לכפות על אמונת הלב, עצמו כי מה יעשה והוא אינו מאמין 8737 

והא ראיה אנחנו שחקרנו , ומשה השיבו כי חסרון אמונה נמשך מן רצון לילך אחרי שרירות לבו? מאמין 8738 

 8739 .את האמת לאמיתו הקרה עלינו



´ כענין ה, כי הוא רוצה שהאדם ידרוש מעצמו, ודיענו אמיתתו יתברךפירוש לא הוא הלך לקראתנו לה 8740 

, ואז כאשר ידרוש באמת ימצא אותו, (ד"תהלים י) משמים השקיף לראות היש משכיל דורש את אלקים 8741 

כמבואר , (.ב"פסחים קי) ואז יותר משהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק, כי השמים מספרים כבוד אל 8742 

תשוקת האדם ולעומתה תשוקה מלמעלה להמשיך אותו , נכספה וגם כלתה נפשי ם מינץ על הפסוק"במהר 8743 

 8744 .לקדושה

רק קרה שראהו , אינו ראיה כי הוא רוצה לדבר עמו ענין נחוץ, והנה כאשר ידבר איש עם אחד בשוק 8745 

ולכן מתחלה במצרים בים , אבל כשמייחד מקום זה ראיה שהוא רוצה להמתיק עמו סוד, בשוק ומדבר עמו 8746 

, (א"י´ ש ז"שה) אין ראיה כי הוא יתברך כוסף עליהם כענין אני לדודי ועלי תשוקתו, התורה ובקבלת 8747 

מה שאין כן כשייחד מקום , ודבר עמהם להודיעם הדרך ילכו בה, אלא הם חקרו ודרשו ומצאו אותו 8748 

ה וזו כבוד לישראל וגם הבטחה גדולה שרוצ, המשכן זה לאות כי כוסף אליהם ורוצה להמתיק עמהם סוד 8749 

 8750 .(א"ב צ"חכמה ומוסר ח)  .להשפיע להם כל טוב

 8751 

 8752 מאמר תרנא

 8753 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

הן בעניני התורה והן בעניני , ונבקש איפה מקום הטעות שלו, כשנשקיף על דרכי האדם ותהלוכותיו 8754 

ן לשכל שום מבוא נראה כי בענינים שאי, ואיפה מקום האבדון שלו הן ברוחניות והן בגשמיות, העולם 8755 

הדבר להפך דוקא בענינים אלו נקל , שלכאורה רק שמה יכשל האדם, ולא נמסרו לשיקול הדעת, בהם 8756 

צדיקים ילכו , וכל הטעות והמכשול הוא רק בענינים המסורים לשיקול דעתו של אדם, לאדם לעמוד בנסיון 8757 

ואם כי , פטים ולא בחוקיםבעניני התורה אנו רואים כי האדם יכשל רק במש, בם ופושעים יכשלו בם 8758 

 8759 .הוא רק במשפטים של החוקים כי אין חוק בלא משפט, לפעמים יכשל בחוקים

אלא במשפטים שלה , למשל בענין פרה אדומה לא יכשל האדם בחוק שלה שלא יעשה פרה אדומה כלל 8760 

, ן הריבועוכן בתפלין בעני, וכן באתרוג הרפיון הוא רק במשפטים יבש וכדומה, עליית העול ושתי שערות 8761 

 8762 .וכן אם נראה מי שירד ממדרגתו הוא רק משום שטעה במשפטים, משום שיש לו נגיעת ממון להקל בדבר

ולו לא גלתה התורה טעם של , ה החכם מכל אדם שטעה בטעמי המצוות"ל על שלמה המע"וכבר אמרו חז 8763 

טעה ואמר , לבבו אבל כיון שתלתה התורה הטעם בלא יסור, לא ירבה לו נשים לא היה לו מקום לטעות 8764 

 8765 .ולו הלך בתמימות אחר הצווי לא היה בא לידי כך, שירבה ולא יסור

שאפילו הפחות שבפחותים כשיחרף את חברו , עוד רואים אנו שדוקא על המדות שפרסומם גדול כל כך 8766 

וכשהוא משבחו לא ישבחהו אלא , כמו גנב גזלן רודף אחר הכבוד, לא יגנהו אלא במה שמגנתו התורה 8767 

ל רובם בגזל "ודוקא על מדות אלו אמרו חז, כמו עניו מטיב מאמין ירא אלקים, שבחתו התורהבמה שמ 8768 

קרוב הטעות ומצוי , הרי לך שדווקא ביותר מושכל ונמסר לשיקול הדעת, וכולם באבק לשון הרע 8769 

 8770 .המכשול

ום מש, שמשום כך כרוכים הטעות והמכשול רק בדברים המסורים לשיקול הדעת, וכשנעמיק בדבר נמצא 8771 

לו , יוולד מזה החסרון והשיבוש, וכשהוא לוקח את הדבר תחת שיקול דעתו, שדעת האדם מצומצמת היא 8772 

אבל , היה המשקל שלו מדויק ואפשר לסמוך עליו, היתה דעת האדם צלולה בלי שום נגיעה עצמית כלל 8773 

התורה ולכן אנו מוצאים ששכל האדם נפרד משכל , הלא דעת האדם מטושטשת ומעורבת עם רצונותיו 8774 

 8775 .מקצה אל הקצה

, משום שרואה שהוא רק נותן ונותן, האדם חושש למסור את עצמו אל התורה שתנחהו בכל אשר ילך 8776 

שהמקבל הוא , אבל התורה גלתה לנו שהדבר להפך, מוותר על ממונו וגופו וכלום אינו מקבל מן התורה 8777 

משום , ´שנוגע לחילול ה האדם מפחד לוותר על כבודו ולהפקירו במקום, הנותן והנותן הוא המקבל 8778 

ודעת התורה להפך כל הבורח מן הגדולה הגדולה מחזרת אחריו כשיברח , שצריך הוא לוותר על דבר מה 8779 

על פי שכל התורה אם ישמור התורה מלבד שלא יפסיד עוד , וכן בענין שומר מצוה לא ידע דבר רע, יקבל 8780 

 8781 .ושכל הדמיוני של האדם מפחד תמיד פן יפסיד, ירויח

ש "כמ, אמנם האמת הוא שהוא מקבל את הכל, נין הבטחון נדמה לו שמוסר עצמו אל גזרת השםוכן בע 8782 

ומעלת , מבטחו´ ברוך במצבו הגשמי ומלבד זה הוא אדם כזה אשר רק ה, ´ברוך הגבר אשר יבטח בה 8783 

כמו שמעלת הגבורה של הגבור גדולה מהריוח , נפשו גדולה עד לאין ערך מאשר מובטח לו מצבו החומרי 8784 

משום , ב"ז מכל חיי העוה"ל יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה"ולכן אמרו חז, שיג בעד זהשי 8785 

 8786 .ט הם המעלה בעצם"ותשובה ומע, ב הוא תשלומים"שהעוה

הוא סבר שבלתי העוזרים , ה שתבע שקשה לו לנהל בעצמו את העם ובקש עוזרים"וכן אצל משה רבינו ע 8787 

ה ואצלתי מן הרוח אשר עליך "ל הקב"וא, העוזרים לא יפסיד כלוםובהיות , יפסיד את כוחו יותר מדאי 8788 



ל שבאותה שעה היה כנר "והגם שאמרו חז, ולא ישאר אצלו כל הרוח כמו שהיה מקודם, ויתן עליהם 8789 

 8790 .אבל הלא גם בנר יש אכחושי מצוה, שמדליקים ממנו הרבה נרות ואינו חסר כלום

רואה את , ושכל האדם הפוך הוא, קח והלוקח נותןהנותן לו, וכן בענין הצדקה עשר בשביל שתתעשר 8791 

, כי מעולם לא נסה לחיות על פי בחירת התורה? ומפני מה כך, הנתינה ואינו רואה כי הנתינה היא הקבלה 8792 

בלי שום התחכמות ´ וללכת בתמימות אחרי רצון ה, מבלי שום חפץ לדעת מראש מה יהיה באחרית הדבר 8793 

כי הלא כמה שנים שהוא , ושרו בזה שלא בחר להיות צורף זהבונמשל הוא לפחמי שתלה כל א, מצידו 8794 

כי היא הנותנת משום שפחמי הוא , כל אחד יכיר ששוטה הוא, פחמי ולא נתנו לו לעשות אף טבעת אחת 8795 

 8796 .כי אז ראה כי חיי הצורף מאושרים הם מחייו הוא, ולו ניסה להיות צורף זהב, לא באו אליו לתקן טבעות

להשליך יהבו על התורה כמו , יצא משיקול דעתו הכרוך אחר טבעו ומדותיושמעולם לא , וכן האדם 8797 

ולהשתמש במשקלו רק , ולבטל שיקול דעתו מפני שיקול דעת תורה, שהקדימו ישראל נעשה לנשמע 8798 

ולו מסר עצמו לגמרי כי אז היה , ומשום זה הוא רואה רק סתירות, איך ומה ומתי לעשות, בקיום התורה 8799 

 8800 .וכי אין התורה לוקחת כלום ואדרבה היא נותנת לו חיים, נועם נוכח כי דרכיה דרכי

, ונדמה לו שהוא רק נותן ואינו מקבל, וכיון שלא ניסה למסור עצמו אל התורה מכל וכל יש לו שכל אחר 8801 

ויוצא מזה כי הוא , ושכל זה אשר יסודו טבעו ומדותיו הרוצים רק לקבל ולא לתת איננו מכיר את התורה 8802 

ומבקש הוא רק להקל מעליו עול , יען כי הוא בא לשפוט אותם על פי שיקול דעתו, יםנכשל בכל המשפט 8803 

 8804 .משום שהשקפתו על התורה היא כמו על גזלן הבא לגזול ממנו, התורה

כ "ואין מקום לשאלה היוכל האדם לעמוד על מדרגה כ, נמצא שאין לאדם לבנות על שיקול דעתו כלום 8805 

שאין היא דורשת מאתו שיקריב את עצמו , כרתו בעצם התורהמשום שהשאלה נובעת מחסרון ה, גבוהה 8806 

ואם , וכל התורה היא לטובתו, אלא אדרבה היא דורשת שלא יוציא את עצמו מן העולם, ´לקרבן לפני ה 8807 

ויכשל , יאבד סוף סוף את עצמו ואת תורתו, לא ימסור את עצמו לתורה בלבד וישאר על שיקול דעתו 8808 

 8809 .במשפטים וגם החוקים יבטלו

משום , נמצא שאם יתן על מנת לקבל לא יקבל כלום, לם כיון שהנתינה היא קבלה והקבלה היא נתינהאו 8810 

הלא כיון שיודע הוא ברור , ואף אם יתן שלא על מנת לקבל, ומכיון שאינו נותן לא יקבל, שאינו נותן כלום 8811 

שנתינה , ות הנתינהותבטל לגמרי מציא, ידיעה זו עצמה תהפוך את הנתינה לקבלה, שנתינה זו קבלה היא 8812 

ונותן על מנת לקבל שוה לאינו , שוה לנתינה על מנת לקבל, שלא על מנת לקבל אחרי שיודע הוא שיקבל 8813 

 8814 .וכשאינו נותן הלא נעדרת המסירות לתורה, נותן כלל

ועל האדם למסור עצמו , (ט"משלי י) ל שאהבה ויראה פנימית בידי שמים"א ז"אמנם כבר כתב הגר 8815 

אחרי שיעשה ´ ועל השאר שאינו ביכולתו יעזור לו ה, חכמות עד מקום שיכולתו מגעתלתורה בלי שום הת 8816 

יש לו סייעתא דשמיא , ´כי הרוצה להיות שומר מצוה ולברוח מן הכבוד ולשוב אל ה, כל שביכולתו 8817 

ולשכוח את הידיעות המזיקות לו בכל הענינים , ונתינתו נתינה וקבלתו קבלה כיון שהוא עשה הכל מצדו 8818 

 8819 .אין נתינתו נתינה וקבלתו אינה קבלה, אולם האדם שאינו מוסר עצמו להיות שומר מצוה, ידואין ב

שאם יברא לו האדם לב , ל בלב של כל אחד ואחד"ופירשו חז, וזהו שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 8820 

וזהו  ,´אז על המקצת שאינו יכול להשיג ושכנתי בתוכם יקבל עזר ה, ´מסור להשיג כל מה שצוה לו ה 8821 

אולם אימתי הנתינה היא , משום שהנתינה היא הלקיחה, שכתבה התורה ויקחו לי תרומה ולא ויתנו 8822 

´ כשינדב לבו וכל כוחותיו לקיים כל מה שצוה לו ה, רק כשיתקיים מאת כל איש אשר ידבנו לבו, לקיחה 8823 

 8824 .רק אז הנתינה היא נתינה

אין לנו , ת יקרים בעינינו חיי התורה והשלמותואם באמ, ולכן אם רוצים אנו באמת להגיע למדרגה גבוהה 8825 

אנו צריכים רק להשתדל שלא יחסר , לפחד כלל וכלל שמא לא יעלה הדבר בידינו ולא נשיג שום דבר 8826 

, ואז נקבל עזר השם בכל מעשינו, ומסירתנו מסירות שלמה, ונתינתנו תהיה בנדיבת הלב, שום דבר מצדנו 8827 

מדרגת )  .ויתקיים בנו הכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ,ונתינתנו תהיה נתינה ולקיחתנו לקיחה 8828 

 8829 .(האדם

 8830 

 8831 מאמר תרנב

 8832 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

כתב שקודם חטא העגל היה בכל המקום אשר אזכיר את שמי , (ריש משפטים וריש תרומה) בספורנו 8833 

ואחרי החטא היו , תנאים מיוחדיםולא היו צריכים למקומות מיוחדים ולאופנים ו, אבוא אליך וברכתיך 8834 

הדיבוק והחיבור עם , זאת אומרת שקודם החטא היתה השראת השכינה, צריכים למקומות ותנאים מיוחדים 8835 

 8836 .ואחרי החטא היה זה במקומות מיוחדים ענינים ותנאים מיוחדים, ת בכל מקום"הבוי

אבל לאחר החטא , ´ור להקודם החטא כל הטבע היה סוד של דבקות וחיב, נבאר זה ביתר ביאור קצת 8837 

, ביררו פינה אחת בעולם טהרוה וזככוה וקדשוה, מהו ענין המשכן, שהטבע נעשה חול היו צריכים למשכן 8838 



כתיב ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר , והנה בענין עבודת המשכן מצינו שתכף בגביית הכסף למשכן 8839 

 8840 .ידבנו לבו שנבנה המשכן רק מנדבות

ב  והיה צריך דוקא לבצלאל הבונה שהעיד עליו הכתו, את משה´ כאשר צוה הכ על כל צווי וצווי "אח 8841 

אבל אחר שנבנה , בצל קל היית זה היה טיהור וזיכוך הטבע, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, (´ירמיה א) 8842 

מלא את המשכן שבמשכן ´ כבוד ה, המשכן הריהו כבר מקום דריסת הרגל לכל אדם שוה לכל נפש 8843 

 8844 .נקל החיבור והדיבוק הוא כבר

הבריאה היתה מלאה דיבוק , קודם החטא היתה כל הבריאה קדושה, וכן צריך להבין ענין טבע ומצוות 8845 

האדם באשר הוא אדם בטבעו , כל מעשה ופעולה היה לשם שמים, ש על כל מדרך כף רגל"וחיבור ויר 8846 

ום אשר פנה רק בכל מק, לבד יש כבר סוד של דבקות וחיבור ולא היה צריך למקומות וענינים מיוחדים 8847 

אבל הטבע מצד עצמו , הוא מצד חלות היצר שלאחר החטא, ומה שנעשה בטבע שהוא לפנינו, עמו´ תכף ה 8848 

 8849 .קדוש בתכלית הקדושה

האם ראהו מואס , האם ראה בעל חי אוכל לשם הנאה, ח עליו לעמוד מבויש ונכלם"כשיתבונן אדם בבע 8850 

כל , ח כולו קדוש צדיק אוכל לשובע נפשו"הבע, תמיד הוא אוכל דבר אחד ורק לשובע נפשו, במאכלו 8851 

הייתי חש עצמי למאושר לו הייתי קדוש , ח היא עד אין שיעור"כ קדושת הבע"וא, ח אוכל רק לשם זה"בע 8852 

 8853 .כבעל חי וכן בכל הענינים

מי הוא שיהיה רשאי להרהר אחרי , ל כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו"אמרו חז 8854 

שכל דבר ודבר שיוצא מלפניו , דברים אשר הם חצובים מלפניו, ה"ה הקדוש ב"מממדותיו וגזרותיו של  8855 

שכל קלקול הטבע הוא משום ´ פי, צרופה´ וכן הוא אומר כל אמרת אל, טרם הוא נמלך בפמליא של מעלה 8856 

עד שמהם הוסר חלות היצר ונשאר קדוש כמו הטבע , תורה ומצוות זהו צירוף וזיכוך גדול, חלות היצר 8857 

 8858 .אקודם החט

האדם , ´שהם לטהר ולזכך את הכל שיהיה לשם ה, בעלי הנפש מבאר סוד המצוות´ ד בהקדמה לס"הראב 8859 

, ´ונתנו לו מצות לקט כדי לקדש הכל לשם ה, קוצר שדהו תוכל להתגנב שם מחשבה של כחי ועוצם ידי 8860 

הלא בטבע , ואת סוד המצוה המסירה את חלות היצר, ד את מקום חלות היצר"וכן בכל ענין מונה הראב 8861 

צרופה שאין שם חלות ´ וענין המצוות הוא אמרת אל, רק ששם ישנו חלות היצר´ לבד צריך להיות לשם ה 8862 

 8863 .היצר

כ עכשיו שניתנו לנו תורה "וא, נתברר לנו מזה סוד המצוות שהוא צירוף וזיכוך שלא יהיה חלות היצר 8864 

מתבאר סוד החומר שבחטאי ומזה , בקל היא´ כמו שבמשכן ההתקרבות לה, ומצוות החיבור הוא בקל 8865 

, ואם שוב האדם חוטא חטאו גדול מנשוא, כ בנקל"משום שבמשכן הכל כ, המשכן טומאת מקדש וקדשיו 8866 

 8867  .ואם אדם חוטא ומקלקל גם המצוות יכבד עונו מאד, כ בקל"וכן במצוות ששם החיבור וההתדבקות כ

 8868 .(ו"א מאמר ס"דעת חכמה ומוסר ח)

 8869 

 8870 מאמר תרנג

 8871 .(´ה ח"שמות כ) י בתוכםועשו לי מקדש ושכנת

בשעה שאמר לו ועשו לי מקדש אמר משה , שלשה דברים שמע משה מפי הגבורה ונבהל ונרתע לאחוריו 8872 

אמר לו , ואתה אומר ועשו לי מקדש, ע כתיב הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך"רבש, ה"לפני הקב 8873 

ואני , רום ושמונה במערבאלא עשרים קרש בצפון ועשרים קרש בד, ה משה לא כשם שאתה סבור"הקב 8874 

 8875 .(ה"ש שס"ילקו) דכתיב ונועדתי לך שם ודברתי, יורד ומצמצם שכינתי למטה

סוד כל הבריאה אינו אלא צמצום שכינתו , מדה זו של צמצום מקפת את כל הבריאה מתחילתה ועד סופה 8876 

מקום  כשכל הבריאה היתה גן עדן, ר קודם החטא שהיה אז כבודו מלא עולם"במצבו של אדה, ´יתב 8877 

לא מצינו כח , (ד"ר ל"שמ) ל"כמו שאמרו חז, גם במצב ההוא אין זה כי אם צמצום שכינתו כביכול, מקדש 8878 

 8879 .לא בא על האדם אלא לפי כוחו, ה בא בטרחות עם בריותיו"שאין הקב, ה עם בריותיו"גבורתו של הקב

לפי מה שהם , הנבראיםה כביכול שכינתו לפי כח "שצמצם הקב, הבריאה כולה אינה כי אם צמצום שכינה 8880 

ה את התורה "אתה מוצא כשנתן הקב, ק בכל גדלותה ורחבה אינה כי אם צמצום"תוה, יכולים לקבל 8881 

, שנאמר אם יוספים אנחנו לשמוע ומתנו, אילו היה בא אליהם בחוזק כוחו לא היו יכולים לעמוד, לישראל 8882 

אלא בכוח לפי כוחו של כל אחד בכוחו אינו אומר , בכח´ לא בא עליהם אלא לפי כוחם שנאמר קול ה 8883 

 8884 .(שם) ואחד

אלא כל מה , שבמצב של צמצום יש פחות ממה שהיה מקודם, ענין הצמצום אינו כפי שמורגלים להבין 8885 

צמצום , ובמשכן ישנה כל השראת השכינה שהיה לנו לפני הצמצום, שהיה מקודם הכל נצטמצם במשכן 8886 

 8887 .ביכול מצמצם כל שכינתו במשכןשמצד מדה זו הרי הוא כ, ´הרי היא מדה ממדותיו ית



ה מלא עליונים "כבודו של הקב, התחיל מתמיה ואומר, ה למשה עשה לי משכן"בשעה שאמר הקב 8888 

הן כל תורתנו הקדושה , ל"תמיהתו של משה רבינו מתבארת לפי הנ, ותחתונים והוא אומר עשה לי משכן 8889 

א "ולא עוד אלא שהגר, ל בתורהשבאמת אין להשיג איך זה אפשר לצמצם הכ, הרי אינה כי אם צמצום 8890 

 8891 .ת של בראשית"ק כלולה בתג אות בי"שכל תוה, ל כתב"ז

, ולצמצם בפחות מזה אי אפשר שהרי כולה כלולה בתג, ק היא כבר הצמצום הכי קטן"לכאורה הרי תורה 8892 

כשכל הבריאה כולה היא , ק עוד בפחות מתג"כ ודאי תמיהה גדולה היא כשאומרים לנו לצמצם תוה"וא 8893 

ומה שייך עוד , הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, לפי כוחו של כל אחד ואחד´ ם שכינתו יתצמצו 8894 

העולם כולו אינו יכול להחזיק כבודי ולא , ה איני מבקש לפי כוחי אלא לפי כוחן"ל הקב"א? להפחית מזה 8895 

 8896 .במערב´ בצפון וח´ בדרום וכ´ איני מבקש אלא כ, שמש אחד משלי

ר יהודה בר רב סימון יושב בסתר עליון על כל "א, ל יושב בסתר עליון"חזסיימו  (ד"ל´ פ) ר"ובשמ 8897 

ה כביכול "שבאותה מדה הקב, ה הנקראת צמצום והיא מדה בפני עצמה"ישנה סוד ומדה של הקב, בריותיו 8898 

´ מדה ממדותיו ית, אמת שזו פליאה גדולה אבל ישנה מדה של צמצום, מצמצם ומשרה כל שכינתו במשכן 8899 

 8900 .הבריאה והוא סוד המשכןשהיא מקפת כל 

ל "חז, קיומה של בריאה היא במדה של צמצום, לולא מדה זו של צמצום לא היתה הבריאה יכולה להתקיים 8901 

, היו השמים נמתחים לאין סוף עד שאמר לעולמו די, ה את העולם"שבשעה שברא הקב (´ר ה"בר) אמרו 8902 

ובשם זה הוא מצמצם , ום שבמדהושם זה הוא סוד הצמצ, ה זהו שם הקדוש שדי"די זה שמו של הקב 8903 

בצל אלקים בצל רחום בצל ? מהו בצל שדי, ובמדרש סיימו לכך אמר משה יושב בסתר עליון, ´שכינתו ית 8904 

משכן שהוא ענין הצמצום אינו יכול לצאת משום שם אחר משמותיו של , חנון אין כתיב כאן אלא בצל שדי 8905 

 8906 .שכןכי אם משם שדי שהוא סוד הצמצום הוא סוד המ, ה"הקב

, שבצמצום יש לנו פחות מאשר קודם הצמצום, כלל הדברים הוא שענין הצמצום אינו לפי המורגל אצלנו 8907 

ודאי שישנן בחינות ודרגות , בצמצום המשכן יש כל השראת השכינה, ´אלא שבצמצום יש כל שכינתו ית 8908 

כל פעול כי אתה וידע , ה מלוך על כל העולם כולו בכבודך"וזה הוא ענין של כל תפלותינו בר, בדבר 8909 

ודאי שישנן , בכל הארץ´ אנו מתפללים שיתפשט ויתגלה מלכותו ית, פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו 8910 

 8911 .´אבל גם במצב של צמצום לא נעדר כלום וישנה כל שכינתו ית, חילוקים בדבר

נתדלדלו ר "אבל כשבעוה, מה טוב ונעים היה לו כל הבריאה היתה מן הקצה אל הקצה מקום תורה גדול 8912 

, במספרם המצומצם´ ונשארו לנו כשבלים בודדות רק הישיבות הק, הדורות ונתערטלו מקומות התורה 8913 

והכל , ´כל השכינה נצטמצמה בישיבה הק, הרי בישיבה היא כל השראת השכינה, הנה בהם לא נעדר כלום 8914 

 8915 .קונים בה כבתחלה בלי גרעון ופחת

והנה , ובימים מספר אלו אמרו שקונים ומשיגים הכל, פרל תקנו לנו ימי אלול שהם רק ימים מס"הנה חז 8916 

אמנם מי שלא יודע מסוד , ל שבו קונים כל השלמות"ל יתבאר לנו ענין אלול שגילו לנו חז"י הנ"עפ 8917 

שבימים , אבל המשכיל ומבין ויודע ענינו של צמצום מבין זה פשוט, הצמצום לא יתקבל זה על לבו 8918 

, ומזה יתעורר האדם לייקר ולהוקיר כל רגע ורגע מימי אלול, מועטים אלו באמת קונים וזוכים הכל 8919 

 8920 .(ה"ב מאמר ע"דעת חכמה ומוסר ח)  .שברגע אחד ושעה קלה הרי הוא קונה כל עולמו

 8921 

 8922 מאמר   תרנד

 8923 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

יגעתי ומצאתי , תאמיןלא יגעתי ומצאתי אל , יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין´ אמר ר 8924 

ולדברי תורה לא אמרן אלא , הני מילי בדברי תורה אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיא, תאמין 8925 

 8926 כ"י שם לאוקמי גירסא שלא תשתכח ממנו ע"וברש,  אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא, לחדודי

 8927 .(ב"ע´ מגילה ו)

אבל לאוקמי גירסא שלא תשתכח ממנו סייעתא , העל ידי העמל האדם זוכה לחדד מוחו ומקבל הבנה בתור 8928 

ותשמש נדבך בבנינו הרוחני לזה דרוש , כדי לקלוט את התורה בלב שתשאר קנין תמידי, מן שמיא היא 8929 

השכל מתחדד אולם , (ו"כ´ ת ב"שע) פ שעמל ונתיגע ישכחם היצר ויעבירם מלבו"אע, סייעתא דשמיא 8930 

בלי זה , צריך לתת מקום לבורא בלב, ן תורה אמיתילמעשה אם רוצים לזכות לקני, האדם לא משתנה 8931 

 8932 .קיימת באדם תורה לחידודי ותו לא

בקש לילך לו אל ארצו וליטול , בא אחד מן המלכים ונטלה, מובא במדרש משל למלך שהיתה לו בת יחידה 8933 

 8934 לומר לך אל תטלנה איני יכול לפי, לפרוש ממנה איני יכול, ל בתי שנתתי לך יחידית היא"א, לאשתו

כך אמר , אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאשתך היא 8935 

אלא בכל , לומר לכם אל תטלוה איני יכול, נתתי לכם את התורה לפרוש הימנה איני יכול, ה לישראל"הקב 8936 

 8937 .כ"ועשו לי מקדש ע, מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו



אז זו תורה אחרת , ה בלבו"ואם האדם לומד בלי שיתן מקום להקב, לפרוש מן התורה ה יכול"אין הקב 8938 

, ו"סנהדרין ק´ ובמס, שלפרוש ממנה אינו יכול בשום פנים ואופן, ה"תורה לחידודי ולא תורתו של הקב 8939 

ארבע מאה בעי בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר ולא , ר יצחק מאי דכתיב איה סופר איה שוקל"א 8940 

ואנא קא מתנינן , בשני דרב יהודא כולי תנויי בנזיקין, אמר רבא רבותא למבעי בעי, אפשיט להו חד 8941 

אלא , ואנן צוחינן וליכא דמשגח בן, ורב יהודה שליף מסאני ואתא מטרא, בעוקצין תלת סרי מתיבתא 8942 

 8943 .יראה ללבב´ ה ליבא בעי דכתיב וה"הקב

מתקיף ליה מר זוטרא מאן דכתיב ביה איה שוקל , תאאמר רב משרשיא דואג ואחיתופל לא הוו סברי שמע 8944 

אלא דלא הוה סלקא להו שמעתא אליבא , ואת אמרת לא הוו סברי שמעתא, איה סופר את המגדלים 8945 

 8946 .כ"שלא זכו לקבוע הלכה כמותן ע, י דלא סלקא להו שמעתא"וברש, ליראיו´ דהלכתא דכתיב סוד ה

 8947 

בתורה המונחת בלב בה מתבטאת , ה ליבא בעי"קבאלא ה, רבותא למבעי בעי לא בזה מונחת הגדלות 8948 

לא זכו לקבוע , ובלי זה האדם יכול להקרא סופר ושוקל אולם אין התורה מתקיימת בו, גדלותו של האדם 8949 

אם התורה קבועה בלבו של האדם אזי נשארת קבועה בבריאה גם , האדם והבריאה היינו הך, הלכה כמותן 8950 

אין האדם זוכה , משכחם היצר ומעבירם מלבו, נשארים מחוצה לו ואם אין הלב קולט את הדברים והם, כן 8951 

 8952 .שתקבע תורתו למעשה בו ובבריאה

ואם הלב מלא , ליראיו דוקא אלו שנותנים מקום לבורא בלבם הם הזוכים שתקבע התורה בהם´ סוד ה 8953 

, ´לה צריך כל אחד לחפש ולבקש למצוא טעם בהתקרבות, בעניני העולם הזה ממילא אין מקום שם לבורא 8954 

 8955 .ורק אז יזכה לקנין תורה אמיתי, ה והתורה ידורו יחד"לבנות מקום בלבו שהקב

אמר להן ירבה בישיבה וימעט ? יהושע בן חנניה מה יעשה אדם ויחכם´ שאלו אנשי אלכסנדריה את ר 8956 

יתן ´ כי ה´ שנא, אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, אמרו לו הרבה עשו כן ולא הועיל להם, בסחורה 8957 

חייא משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה ´ תני ר, מפיו דעת ותבונה חכמה 8958 

כך חכמה שהיא לאוהביו של מקום נתנה להם מפיו ולא , י לאוהביו משגר ממה שלפניו"וברש, שלפניו 8959 

 8960 .(.ב"נדה ע) מאוצר אחר

שתווצר משיכה ויחס , יני הבוראבקשה מיוחדת למצוא חן בע, ותננו לחן ולחסד בעיניך ובעיני כל רואינו 8961 

וגורמת , ז שמציאת חן יוצרת משיכה מיוחדת בין אדם לחבירו"וכמו בחיי העוה, מיוחד בין האדם לקונו 8962 

סייעתא מן שמיא שעל , כך המוצא חן בעיני הבורא זוכה להשפעה מיוחדת, להשפעת טובה על בעל החן 8963 

 8964 .ממנולאוקמי גירסא שלא תשתכח , ידה אפשר לזכות בתורת אמת

וגרם , ´בנה בלבו נקודה אמיתית של אהבת ה, נתינה זו מגיעה לאדם כיון שיצר בכוחות עצמו את החן שבו 8965 

כיון שלא הלך בדרך בני דורו ויצר בעצמו את , ´כמו נח שמצא חן בעיני ה, לכך שמצא חן בעיני הבורא 8966 

ו הפעולות המביאות לשכר אפילו אם חסרים ל, ז זוכה האדם להשפעה מיוחדת מתנת חינם"ועי, החן שבו 8967 

בכל זאת מקבל הוא השפעת חנם מן השמים עקב החן המיוחד , שמים מצד ההנהגה של פועל אדם ישלם לו 8968 

 8969 .שבו

כי החכמה , על המאמר כל שחכמתו מרובה ממעשיו, ´ץ באבות ג"י יעב"ועיין מה שכתב החסיד ר 8970 

, ודע שמי שחכמתו מרובה ממעשיו, כי מצד חכמתו יזיק לאנשים, נהפכת אצלו ללענה´ שתכליתה יראת ה 8971 

כיון שלא השיג תכלית החכמה שהיא , ת"פ שהוא חכם בעיני האנשים איננו חכם כלל בעיני השי"אע 8972 

איוב ) ת כאומרו"אם כי איננו חכם בעיני האנשים הוא החכם בעיני השי´ אמנם הירא את דבר ה, ´חכמת ה 8973 

זוכים אך ורק אוהביו להם נתנה ´ חכם בעיני הלהיות , כ"היא חכמה ע´ ויאמר לאדם הן יראת ה, (ח"כ 8974 

 8975 .(קובץ ענינים)  .תורה

 8976 

 8977 מאמר תרנה

 8978 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

פרשיות שלימות , פרטי המשכן בנינו והקמתו באו בתורה בארוכה ובידיעה רחבה על כל חלק מן המשכן 8979 

ל יפה שיחתן של עבדי אבות יותר "אמרו חזוהנה , אודות ציווי השם לבנותו ופרשיות אחרות על העשיה 8980 

כונת , והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה, שהרי פרשת אליעזר כפולה בתורה, מתורתן של בנים 8981 

ואם באות אחת לימדה תורה כמה גופי , ל שבשיחת עבדי אבות יש תורה יותר מבתורתן של בנים"חז 8982 

 8983 .נו תורה בהלכות דעות ודרך ארץ הרבה לאין חקרהרי בכל אות שבשיחתן של עבדי אבות לימדת, הלכות

אתה , (ר ריש תרומה"שמו) ל"כמו שאמרו חז, ו בבנין המשכן שישנן בפרשיותיו תלי תלים של הלכות"ק 8984 

וכנגדן ברא למטה , למעלה זבול וערפל וכרובים ואופנים, ה למעלה ברא למטה"מוצא שכל מה שברא הקב 8985 

לומר לכם , לפרוש הימנה איני יכול, נתתי לכם את התורה, לה לישרא"עוד אמרו שם אמר הקב, במשכן 8986 

 8987 .ועשו לי מקדש´ אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנא, אל תטלוה איני יכול



ואם כן ניתן , ממילא מובן שנברא ונעשה כדוגמא של מעלה, ה כביכול"וכיון שהמשכן הוא מדורו של הקב 8988 

ומלבד זאת ודאי יש , ואין באריכות פרשיות המשכן כל פלא, המשכן מה שלמעלהללמוד מפרטי ודקדוקי  8989 

אך נתעכב לבאר מן הדברים שזכינו , בענין המשכן סודות נעלמים ואורות אין סוף הכמוסים מעין כל חי 8990 

 8991 .ל"לראותם בתורה ובדברי חז

´ שכן עשוי לשם הכלומר שיהיה כל דבר המ, ל לי לשמי"ויקחו לי תרומה ועשו לי מקדש ופירשו חז 8992 

וישלח שלמה אל , (´א ה"מ) כתוב בספר מלכים, נקודה קטנה של פניה עצמית´ ולא נתערב בו אפי, לבדו 8993 

, אלוקיו מפני המלחמה אשר סבבוהו´ חירם לאמור אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכול לבנות בית לשם ה 8994 

אל דוד אבי ´ וקי כאשר דבר האל´ והנני אומר לבנות בית לשם ה, אותם תחת כפות רגליו´ עד תת ה 8995 

 8996 .בנך אשר אתן תחתיך על כסאך הוא יבנה הבית לשמי, לאמור

וצריך , כי האל מנעו כי לא היה כבוד אביו ואמר לו הטעם הנראה, ק לא רצה לגלות לו הטעם"הרד´ ופי 8997 

ני כי אין לומר כפשוטו שמפ, להבין מה הטעם אשר נתן שלמה לחירם באמרו מפני המלחמה אשר סבבוהו 8998 

´ שמואל ב) שהרי הכתוב מעיד, לא היה לו פנאי לבנות את בית המקדש, טורח המלחמות שהיו לו תמיד 8999 

 9000 .הניח לו מסביב מכל אויביו´ ויהי כי ישב המלך בביתו וה, (´ז

ש ויאמר המלך ראה אנכי יושב בבית ארזים וארון אלקים יושב "כמ, אמנם ביקש גם לבנות את הבית 9001 

והיה לו פנאי לבנין המקדש אלא שמנעו , הדברים שלא היה לדוד טורח מלחמה העולה מן, בתוך היריעה 9002 

מכל מקום למה אמר לו , ק"ש הרד"פ שזאת לא רצה שלמה לגלות לחירם מפני כבוד אביו וכמ"ואע, ´ה 9003 

 9004 .מפני המלחמה

ש שלמה בתפילתו "וכמ, ונראה לומר כי מאחר שהיו לדוד מלחמות מן הנמנע היה שיבנה את בית המקדש 9005 

דרך ´ והתפללו אל ה, כי יצא עמך למלחמה על אויבו בדרך אשר תשלחם, (´א ח"מ) בחנוכת בית המקדש 9006 

היינו שהתפילה בבית המקדש מועלת לישראל לנצח את אויביהם , העיר אשר בחרת בה אשר בניתי לשמך 9007 

, תוכוכשבאים למלחמה נכנסים בתוכו ומכשפין ב, (ז"ר פ"אסת) וכך כתב המן הרשע באגרתו, במלחמה 9008 

 9009 .וכשהם יוצאים ממנו הורגים ומחריבים את העולם

ולא היה הבנין , הרי היה לו בבנין בית המקדש תועלת כדי לנצח במלחמה, וכיון שערך דוד המלך מלחמות 9010 

וכעין , כ מגרע מן הלשמה"חשבון כזה שינצחו ישראל את אויביהם במלחמה ג´ ואפי, לי לשמי בשלימות 9011 

אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכול , פעמים´ שר הדגיש שלמה לחירם גוהוא א, ם שם"המלבי´ זה פי 9012 

 9013 .אלוקיו´ והנני אומר לבנות בית לשם ה, אלוקיו´ לבנות בית לשם ה

יתכן שמשום זה באמת , כי האל מנעו כי לא היה כבוד אביו, ק כי לא רצה לגלות לו הטעם"הרד´ ומה שכ 9014 

לאמור דם לרוב שפכת ומלחמות ´ ויהי עלי דבר ה, (ב"כ´ א) וראה זה כתוב בדברי הימים, מנעו האל 9015 

וטעם השני ומלחמות גדולות עשית הוא , טעמים הם´ וקרוב לומר כי ב, גדולות עשית לא תבנה בית לשמי 9016 

ויאמר , ויהי כשמוע חירם את דברי שלמה וישמח מאד, הוא הטעם אשר גילה שלמה לחירם, מה שנתבאר 9017 

ולאור , ג מה חכמה ראה חירם בדברי שלמה אלו"עמד שם הרלב וכבר, אשר נתן לדוד בן חכם´ ברוך ה 9018 

 9019 .ועומק גדול בענין הלשמה הנצרך לבנין בית המקדש, האמור חכמה גדולה ראה בזה

הן ראינו שבסדר הדברים שהובאו לתרומת המשכן נמנו אבני שהם ואבני , מאת כל איש אשר ידבנו לבו 9020 

שדמא בן נתינא השתכר בהם ששים , א"בקידושין ל´ איובאמת היו הם היקרים ביותר כד, מלואים לבסוף 9021 

, ולמה נזכרו בסוף כל התרומות, וממילא האבנים עצמן ודאי ערכן רב ועצום עד מאד, רבוא דינרי זהב 9022 

לאחר , וכתב דהטעם שנמנו בסוף מפני שהנשיאים הביאו אותם בסוף, ´ועמד בזה בעל האור החיים הק 9023 

עליהם וחיסר אות אחת מהם ´ ל שהקפיד ה"ותמצא שאמרו חז ,´שכל ישראל הרימו כבר את תרומת ה 9024 

לרמז כי תרומתם פחות חשובה מכל תרומות , ולפיכך מנה גם תרומתם באחרונה, ´והנשאם כתיב חסר י 9025 

 9026 .ישראל

להשלים כל מה שיחסר למלאכת המשכן לאחר שיביאו כל בני ישראל את , אף כי כונתם לשם שמים היתה 9027 

כי האיש אשר ידבנו לבו בשלמות אינו מסוגל לעכב , פגם בנדבת הלב מצדםמ מצאה התורה "מ, תרומתם 9028 

י "וכבר גילה רז זה רש, ואף בשעה שיש לו חשבון נכבד לכך, את תרומתו עד אחרי ככלות הכל לתרום 9029 

היה טמון שורש , כלומר מתחת החשבון לשם שמים, ולפי שנתעצלו נחסרה אות משמם, (ז"ה כ"ל) ´הק 9030 

 9031 .וכל זה תוצאה מחסרון כל דהו בנדבת הלב ולכן נמנו אחרונים, לעיכוב תרומתםשל עצלות אשר גרם 

ל שהעננים היו מביאים "והוא שאחז, ח שם טעם נוסף למה שנמנו אבני השהם באחרונה"עוד כתב האוה 9032 

על כן סדר נדבתם , כ משלחן גבוה היו מביאים בלא טורח ויגיעה ובלא חסרון כיס"א, את אבני השהם 9033 

יש לאדם , דבר שעמל בו והגיע אליו על ידי טורח ויגיעה, בות שמביאין מכיסן ועל ידי טורחאחר כל הנד 9034 

י  "ופירש, קבין של חבירו´ כמו שאמרו רוצה אדם בקב שלו מט, משום יחס מיוחד וחיבה יתירה נודעת לו 9035 

מ "ב) ש"קבין של אחרים יעו´ וקב שישאר לו מהם הוא רוצה יותר מט, חביבה עליו על ידי שעמל בהם 9036 

 9037 .(א"ח ע"ל



לכן חשובה היתה נתינת הנחושת של פשוט העם מהאבנים היקרות שהביאו הנשיאים אשר הגיע לידם  9038 

ובכל שהדבר חביב על נותנו , והדברים מנויים על סדר נדבת הלב שהיתה מלווה לנתינה, ללא עמל ויגיעה 9039 

והחומר , ההקמה היו לי לשמיהעשיה ו, וזה היה עיקר יסודתו של המשכן, כך מדתה של נדבת הלב מצדו 9040 

ה "ומשכן העשוי על אופן זה ראוי להיות מדור להקב, למשכן ולכליו היו נדבת הלב של כלל ישראל 9041 

 9042 .כביכול כדוגמה של מעלה

בתוך כל אחד ואחד מישראל , כאן אלא בתוכם´ ל בתוכו אין כתי"אחז, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 9043 

והאדם בעצמו נהפך להיות מדור , ´ל לעשות עצמו משכן להעל כל אחד מישרא, ה שכינתו"משרה הקב 9044 

וכשם , וכנגד הכרובים והאופנים של מעלה האדם נברא בצלם אלקים והריהו מעין עולם העליון, לשכינה 9045 

 9046 .ה לשכון במשכן בגלל התורה כי לפרוש הימנה איני יכול"שירד הקב

לימוד , תם האמורים בפרשת המשכןוהתנאים הם או, י התורה"כך האדם יכול להיות משכן אך ורק ע 9047 

´ כשלימוד התורה הוא לשם ה, וכאן שני הדברים אחד הם, י נדבת הלב"התורה צריך להיות לי לשמי וע 9048 

ובן תורה , ´כי הלומד כן מקריב ומקדש את עצמו כולו לה, אין לך נדבת הלב גדולה מזה, ולא לעצמו כלל 9049 

 9050 .(א"שיחות מוסר ח)  .אמיתי הריהו בית המקדש שהשכינה שרויה בתוכו

 9051 

 9052 מאמר תרנו

 9053 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

נתבונן במילי דעלמא כמה מקפיד האדם , בלב כל אחד ואחד, ל בתוכו לא נאמר אלא בתוכם"אמרו חז 9054 

ועוד יותר מקפידים ברפואות שיהא ? היתכן שיניח אדם אוכל בתוך גרף של רעי, שיהיו כליו נקיים 9055 

, שפעם נסע ממקום למקום, ל"ומספרים על הגאון מבריסק זצ, ל אבק ומכל פגימה דקההצנצנת נקי מכ 9056 

מפני שנפשו העדינה ? והקפיד על זה מדוע נסע דרך מקום זה, והעגלון הוליך העגלה דרך בית המטבחיים 9057 

 9058 .והנקיה לא סבלה מקום שהורגין שם בעלי חיים

ומעתה נצייר כמה , היו יודעין מי מיסב עמהםכ "מסובין בסעודה אלא א´ נקיי הדעת שבירושלים לא הי 9059 

כמה צריך האדם לטהר לבו מגאוה , צריך האדם לטהר לבו עד שיהא ראוי להיות מקום משכן לשכינה 9060 

ומעובדא , ע של ועשו לי מקדש"שחיוב זה נכלל במ, עד שיתקיים בו ושכנתי בתוכם, וכעס ונקמה ותאוה 9061 

אמר לו הקלסטינר אם אני , דם לטהר לבו ממדת הנקמהדרבי חנינא בן תרדיון יש ללמוד כמה צריך א 9062 

ל השבע לי ונשבע "ל אין א"א, ב"האם אתה מבטיחני שאזכה לעוה, מרבה באש ואטול הספוגין של צמר 9063 

 9064 .ב"ת וקלסטינורו מזומנים לחיי עוה"ק רחב"יצאה ב, לו

והיה , יו כעסו ונקמתוי הטבע צריך להתגבר על"ועפ, הענין מבהיל הלא הקלסטינר עשה לו יסורים נוראים 9065 

הלא חזינן כמה , ואיך עשה לו טובה גדולה כזו, ב וזה היה נקמה היותר גדולה"בידו שלא להבטיחו עוה 9066 

פ שהוא מדת "אע, היתה הכרתו חזקה שלא רצה ליטול ספוגין של צמר בידו כדי שלא יחבול בעצמו 9067 

והיה כדאי לו , בחיי הנצחהרי שגם במצב היותר קשה לא אבד הכרתו , א שם"ש הריטב"חסידות כמ 9068 

כ איך הבטיח בשבועה חיי הנצח לאיש שהוא חיה "וא, לסבול מיתה משונה ולא יפגום במדת חסידות 9069 

 9070 ?האם לאכזר כזה מטיבין הטבה גדולה כזו? בצורת אדם

לעשות הטבה ´ לכן צריכין להתנהג בדרכי ה, ואפשר לומר שדוקא מפני שיש כאן מקום של כעס ונקמה 9071 

ה מטיב עמו ומשפיע לו "הקב, כשאדם עובר עבירה הרי גם בזו הרגע שממרה רצון הבורא ,במקום הקפדה 9072 

, שגם באותו הרגע שמצטער צריך לבקש להטיב עמו, כן צריך להתנהג האדם עם המצערים אותו, חיים 9073 

לעשות לו הטבה ´ ח נהג עמו בדרך ה"על כן גם רחב, וכל מה שהכעס גדול כן צריך להיות ההטבה גדולה 9074 

 9075 .ד באותה שעהוחס

כ התגבר בחרטה עד שהשליך "וכ, וחזינן שזה גרם שהתעורר הקלסטינר להיות בעל תשובה על כל מעשיו 9076 

כ "וגם מצד שפחד שמא יפול אח, ובודאי עשה כן משום צער החרטה על העבר, עצמו לתוך האש ונשרף 9077 

וחזינן שלפי , ב"י עוהלכן פסק על עצמו מוטב שימות מתוך תשובה ויהיה בטוח בחי, מרוח התשובה שלו 9078 

זכה לעצמו וזיכה בזה אחרים שהנהגה זו מחזירה , להתנהג בהטבה במקום הקפדה´ ת בדרך ה"שהלך רחב 9079 

 9080 .גם לב אכזר למוטב

בזמן ההפסקה , והנה באמצע לימודו הפסיק ויצא, מספרים על רב אחד שלמד עם תלמידיו ונהג ביד חזקה 9081 

גער בשני הוכיח , צוה לאחד שיגיד השיעור, רטיו ודקדוקיוקפץ אחד מתלמידיו וישב על מקום רבו בכל פ 9082 

והנה אדם מן השוק נכנס אל בית הרב וראה כל , גרש את החמישי, הלקה את הרביעי, את השלישי 9083 

 9084 .התמונה מראש ועד סוף

והנה אותו האיש שאל , מיד ברחו כל אחד על מקומו כלא היה דבר, אחר כך הרגישו הנערים שרבם חוזר 9085 

איך עלה בידכם לעשות אחד מתלמידיכם שיהא ראוי למלא מקומכם ומתנהג ככל , הוןאת הרב בתמ 9086 



אז ? ושאל לתלמידיו מי הוא אשר מלאו לבו לעשות כן, מיד הרגיש הרב שהיה כאן איזה חציפות? הצורך 9087 

 9088 .והתחיל כל אחד להשתמט ולאמר אני לא אני לא, נפל פחד על כולם

, הדין והמשפט בעלי השררה אשר נותנים חיתתם בארץ החייםכן נצייר לעתיד לבא כאשר יעמדו לפני  9089 

! אין אני רבי! אין אני רבי! אז ישתמט כל אחד ויאמר לא, ה מי הוא אשר נהג מנהג זה"כשישאל הקב 9090 

והנה כח הציור מועיל לטהר הלב , י כשיצייר אדם מעמד הדין פרוח תפרח ממנו הגאוה"ש המס"וז 9091 

כן לעומתו יזכה למדרגת , פי רוב יגיעתו והשתדלותו לטהר לבוול, ולעשותו מוכשר להשראת השכינה 9092 

 9093 .(ב"חיי המוסר ח)  .ושכנתי בתוכם

 9094 

 9095 מאמר תרנז

 9096 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ה מלא "כבודו של הקב, ה למשה עשה לי משכן התחיל מתמיה ואומר"איתא במדרש בשעה שאמר הקב 9097 

´ קרש בצפון וכ´ אלא כ, ה לא כשם שאתה סבור"אמר הקב, משכןעליונים ותחתונים והוא אומר עשה לי  9098 

 9099 .(ד"ר ל"שמו) ולא עוד אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה, במערב´ קרש בדרום וח

בשמי מרום ואומרים קדוש קדוש ´ הם מקדישים את ה, ברואי מטה עולים במדריגתם על כל ברואי מעלה 9100 

לעומתם ? אבל אינם יודעים היכן מקומו ושואלים איה מקום כבודו ,צבאות מלא כל הארץ כבודו´ קדוש ה 9101 

ואילו בני ישראל השוכנים עלי , כביכול´ כלומר נעלם מהם מקומו של ה, ממקומו´ עונים ברוך כבוד ה 9102 

ויצמצם עצמו כביכול בתוך אוהל קטן מארבעים ושמונה , ה ירד משמים"בכוחם לעשות שהקב, ארץ 9103 

 9104 .קרשים

, ל"ואת כל הנעשה בששת ימי בראשית כפי שפירשו חז, שכן את כל הבריאהה כלל בתוך המ"הקב 9105 

בבריאת העולם כתיב ויכל , ובמשכן כתיב ותכל כל עבודת המשכן, בשביעי כתיב ויכולו השמים והארץ 9106 

, ולא רק העולמות התחתונים כלל בתוכו, (מדרש תנחומא פקודי) ובמשכן כתיב ויהי ביום כלות, אלקים 9107 

 9108 .העליונים אלא גם העולמות

למעלן שרפים עומדים ממעל לו ולמטן , ה למעלן ברא למטן"ל אתה מוצא כל מה שברא הקב"ש חז"וכמ 9109 

למטן כסא כבוד מרום ´ למעלן כסא ה, למעלן יושב הכרובים למטן ויהיו הכרובים, עצי שטים עומדים 9110 

א שחביבין מה שלמטן ולא עוד אל, למעלן נוטה שמים כיריעה ולמטן עשר יריעות, מראשון מקום מקדשנו 9111 

 9112 שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, תדע לך שהניח כל מה שלמעלן וירד בשל מטן, משל למעלן

 9113 .(ה"ג ל"ר ל"שמו)

ואמרו , לגבי המנורה כתוב וראה בתבניתם אשר אתה מראה בהר, כמו כן היו כל הכלים דוגמה של מעלה 9114 

הרי שהמנורה , (י שם"רש) נורה של אשה מ"ל שנתקשה משה במעשה המנורה עד שהראה לו הקב"חז 9115 

ה כל כלי המשכן "ל כשעלה משה למרום הראה לו הקב"וכן אמרו חז, היתה כדוגמת מנורת אש מלמעלה 9116 

 9117 .(´ר י"שמו) ואמר לו כמותן עשה

ה שיקים אותו בצלאל שידע כל סודות "ציוה הקב, ומשום שבמשכן נכלל כל מה שיש בשמים ובארץ 9118 

כתיב הכא וימלא אותו , היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץל יודע "ש חז"כמ, הבריאה 9119 

 9120 .(שם) בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה´ וכתיב התם ה, רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת

, ובשעה שנגמרה מלאכתו של המשכן לא שרתה שכינה עליו, ולאחר כל זה לא הספיקה חכמתו של בצלאל 9121 

עד שבא משה רבינו והעמידו שנאמר , אב וכל חכמי לב ולא יכלו להעמידווהביאו אותו לבצלאל ואהלי 9122 

לא על ידם באה , למרות כל החכמות שהיו כלולים במשכן, (תנחומא שם) ´ויקם משה את המשכן´ 9123 

 9124 0,לישראל0אותה 0ורק משה רבינו שקיבל את התורה מסיני ונתן , השראת השכינה כי אם על ידי התורה

 9125 .מלא את המשכן´ וכבוד ה, ורק לאחר שהוא הקים את המשכן כתוב, השכינה להשכין את 0הראוי 0הוא

ורוחב לב , רק שלמה המלך שאלקים נתן לו חכמה ותבונה הרבה מאד, וכך אנו מוצאים בבית המקדש 9126 

וגם שלמה עשה הכל למטה כנגד , הוא שהיה ראוי לבנות אותו, (´ה´ מלכים א) כחול אשר על שפת הים 9127 

אמר לשכון בערפל ´ ולמטן אז אמר שלמה ה, ל למעלן זבול וערפל"פי שדרשו חזכ, מה שנמצא למעלה 9128 

, הרי שגם בבנין בית המקדש היו כלולים כל מעשה בראשית, (´ח´ מלכים א) בנה בניתי בית זבול לך 9129 

אם תלך בחוקותי ואת משפטי תעשה ושמרת , ה הבית הזה אשר אתה בונה"ז לאחר הכל אמר הקב"ובכ 9130 

 9131 .כת בהם ושכנתי בתוך בני ישראלאת כל מצוותי לל

אם , כי אם בחוקות התורה ובמשפטיה, השראת השכינה אינה תלויה בחכמת הברואים שלמעלה ושלמטה 9132 

ולא , ואם לא ישמרו את התורה לא תשרה השכינה בתוכם, משכנו במקדש´ ישמרו את התורה אז ישים ה 9133 

ה ושמירת התורה זוהי השכנת כי אם משום שלימוד התור, רק משום שזה תנאי להשראת השכינה 9134 

 9135 .בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד, כתוב לגבי המשכן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, השכינה



כי , אלא בתוך לבותיהם של ישראל, אין השכינה שורה בתוך הבית על החכמה והדעת הכלולות בהוויתו 9136 

, מקיימים אותה ושם שוכנת השכינההעיקר היא מדריגתם הרוחנית עד כמה שהם לומדים את התורה ו 9137 

שעל ידי רוממותו הרוחנית בכוחו להוריד , וזוהי גדולתו של האדם, בתוך לבו וראשו של כל אחד ואחד 9138 

 9139 .אמות של תורה ושם מקום כבודו´ שתצטמצם בתוך ד, את השכינה מלמעלה

ה ובסודות ההויה לא בהשגותיו בחכמת הבריא, ל ראו עיקר גדולתו של האדם"מצינו בעוד מקומות שחז 9140 

ואף משה רבינו עם שיא , אלא דוקא בידיעותיו ובחריפותו בהלכות התורה, של העליונים והתחתונים 9141 

 9142 .לא עמדו לו זכויותיו אלא בשל יסודות ההלכה המיוחסים לו, השגותיו בכל רזי העולם

אמר , ותה שיושב וקושר כתרים לאותי"בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב, אמר רב יהודה אמר רב 9143 

אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף ? ע מי מעכב על ידך"לפניו רבש 9144 

אמר לו חזור , ע הראהו לי"אמר לפניו רבש, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות, שמו 9145 

חו כיון שהגיע לדבר אחד תשש כו, הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים, לאחוריך 9146 

 9147 .(ט"מנחות כ) אמר להן הלכה למשה מסיני נתישבה דעתו? אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך

עקיבא בהלכה ´ בשעה שלא ירד לעומק דרשותיו של ר, הרי שלא עמדו למשה כל השגותיו האלקיות 9148 

הוא אשר , דעתוע שגם ההלכות אין מקורן אלא ממשה מסיני נתישבה "ורק לאחר שמסר ר, ותשש כוחו 9149 

ורק במקום זה הוא משרה , (´ברכות ח) אמות של הלכה בלבד´ ה בעולמו אלא ד"ל אין להקב"אמרו חז 9150 

לכן למרות שהם מרחפים בעולמות העליונים אין הם , ומכיון שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, שכינתו 9151 

בכוחם , ימים מצוותיהורק ישראל שקיבלו את התורה ולומדים אותה ומקי, יודעים איה מקום כבודו 9152 

 9153 .לקבוע את מקומו בתוך לבותיהם ולהשכין שכינתו בקרבם, ´לעשות מקדש לה

מלא את ´ ולאחר שהוקם המשכן כתוב ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 9154 

אל כל ´ ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד וירא כבוד ה, וכן נאמר בכתובים רבים, (´שמות מ) המשכן 9155 

במדבר ) ובבא משה אל אוהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת, (´ויקרא ט) העם 9156 

 9157 .בתוכנו´ לפי זה לכאורה עכשיו שאין לנו משכן ומקדש אין שכינת ה, (´ז

, כי השראת השכינה אינה תלויה כי אם בלימוד התורה ובשמירת חוקיה ומצוותיה, אלא הוא אשר דיברנו 9158 

אם תלך בחוקותי ואת משפטי תעשה ושמרת 0, בונה0אתה 0אשר 0הזה 0הבית 0לשלמה ´ שאמר ה כמו 9159 

אילו לא , גם בזמן שהיו המשכן ובית המקדש קיימים, (´מלכים ו) את כל מצוותי ושכנתי בתוך בני ישראל 9160 

וי אומר ה, שרוי בבתים האלה´ לא היה כבוד ה, היו הכוהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם 9161 

ובכל מקום ובכל זמן , וכל השראת השכינה אינה תלויה אלא בזה, שהעיקר הוא קיום התורה ומצוותיה 9162 

 9163 .י לומדים את התורה ומקיימים אותה שכינה עמהם"שבנ

כי בהתכנסם ללמוד תורה הם מורידים , ש של רבים"ולפי זה כמה גדול עונשו של ביטול תורה של יחיד וכ 9164 

וברגע שהם מבטלים מלימודם הרי הם , ועוד יותר´ ילו מקימים משכן ומקדש הוכא, את השכינה בתוכם 9165 

כי אם , ואין מדובר בלימוד תורה לכל היום, מסלקים את השכינה כביכול ומחריבים את בית מקדשם 9166 

 9167 .(ט"סוטה מ)א  ל אומרים עלמא מקיים אקדושא דסידר"חז, בלימוד של כל רגע וכל מלה

שאומר , תקנוה אלא שיהו כל ישראל עוסקים בתורה בכל יום דבר מועטשלא , י סדר קדושה"ופירש רש 9168 

כפי , והנה מופלא הדבר מאד כי הרי גם לתפילה יש ערך רב, קריאתו ותרגומו והן כעוסקים בתורה 9169 

ל "אלא שחז, (´ברכות ו) ועשרה שמתפללים שכינה עמהם, ה מצוי בבית הכנסת"ל שהקב"שאמרו חז 9170 

שערי ציון מכל ´ אוהב ה, נים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשותשערים המצוי´ הוסיפו אוהב ה 9171 

 9172 .משכנות יעקב

שיש בזה , פסוק וחצי מדברי הנביאים ותרגומם, ומשום כך תיקנו בסוף התפילה שיאמרו קדושה דסידרא 9173 

ועל קטע קטן זה אומרים ברוך , (ד"ברכות ס) משום לימוד תורה כדי שילכו מחיל אל חיל מתפילה ללימוד 9174 

, ומתפללים תתקבל צלותהון ובעותהון דכל בית ישראל, אלקינו שבראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת 9175 

ולא עוד אלא שדוקא על פסוק ומחצה זה , ´כלומר שבזכות לימוד מועט זה תתקבלנה תפילותינו לפני ה 9176 

 9177 .קיים כל העולם משום שזה לימוד תורה, שאף ילד קטן יודע פירושו

ל אומרים הלוקח ספר תורה מן השוק כחוטף מצוה "חז, אות אחת יש לו ערך רב ומצינו עוד שאף לימוד 9178 

מקבל אותו מן המוכן ואינו יגע בזה והריהו כחוטף , כי הקונה ספר תורה בשוק, (´מנחות ל) מן השוק 9179 

והנה רב , וכמוהו כמקבל תורה מסיני, במקום אשר הכותב משקיע יגיעה עד שהוא רוכש אותו, מצוה 9180 

הרי שאף יגיעה של אות אחת חשובה , אם הגיה אפילו אות אחת מעלה עליו כאילו כתבו, ששת מוסיף 9181 

 9182 .ה"לגבי הקב

את , מקיימים את כל העולם, והוא הדין אף באות אחת, ולפי האמור הרי בלימוד תורה אף בפסוק אחד 9183 

, דשיםכי אם גם בונים עולמות ח, ולא רק מקיימים את העולם, השמש הירח והכוכבים ואת כל היקום 9184 



היינו שתלמידי , (ד"ברכות ס) אל תיקרי בניך אלא בוניך, ´ל על הפסוק וכל בניך לימודי ה"ש חז"כמ 9185 

 9186 .החכמים בונים עולמות

, שיושבים תלמידי חכמים בצוותא ומנגחים זה לזה בהלכה, על אחת כמה וכמה כשלומדים תורה ברבים 9187 

שכאמור שרויה בו , שהוא מקום תורה מיוחדוביחוד בלימוד בישיבה , ומשיבים זה לזה בשאלות ותשובות 9188 

, וממילא להיפך כמה מחריבים את העולם בביטול תורה, ונמצאים במחיצתו ובקרבתו כביכול´ שכינת ה 9189 

ויש , ומכל שכן בביטול תורה דרבים ובמקום השראת השכינה, אף בביטול של רגע אחד ואפילו אות אחת 9190 

 9191 .(אור הצפון)  .בתוכנו´ זה ללא הרף משכן כבוד הולהשרות ב, להתחזק ולנצל כל רגע ורגע לתורה

 9192 

 9193 מאמר תרנח

 9194 .(´ח" שמות כה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ש שם "וכמ, ל וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר"ן ז"אומר הרמב 9195 

במשכן תמיד עם ישראל והיה , מלא את המשכן´ וכן כתיב במשכן וכבוד ה, על הר סיני´ וישכון כבוד ה 9196 

אין הפרעות ? ולכאורה לשם מה היו צריכין משכן וכי מדבר לא מספיק, הכבוד שנראה להם בהר סיני 9197 

ש "וכ? האם צריך עוד בית המוסר, וכמו בישיבה בפרט כשנמצאים חוץ ליישוב בחינת מדבר, ז"מהעוה 9198 

 9199 ?בדידות לשם מה

, שהיה על הר סיני´ זכות שישכון עליו כבוד השצריך את המשכן כדי ל, ן מגלה לנו הסוד"אמנם הרמב 9200 

, כי נער ישראל ואוהבהו כמו תינוקות, שאז הגיעו כלל ישראל למצב של כאיש אחד בלב אחד ביטול היש 9201 

נתן חכמה ´ וה, ל"ק שם וז"וכדאי לנו להתבונן במה שכתב הרד, נתן חכמה לשלמה´ וזהו הסוד של וה 9202 

כמו , עם הסיפור הזה כי ברוב הבנינים אשר בנה נראתה חכמתווט, (´א´ מלכים א) לשלמה כאשר דיבר לו 9203 

 9204 .ותרא את כל חכמת שלמה והבית אשר בנה, שנאמר במלכת שבא

וכאילו שהסיפור של בנין בית המקדש בא בשביל , התורה הקדושה עושה ענין גדול מחכמתו של שלמה 9205 

אנו רואים שזה בגלל , ואבל כשאנו מתבוננים איך הגיע שלמה לחכמה כז, להראות את החכמה הזו 9206 

וביקש רק לב שומע , לא עושר ולא נצחון במלחמות, נראה לו בחלום לא ביקש אריכות ימים´ שכאשר ה 9207 

אז נאמר לו ונתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך , להבין בין טוב לרע, לשפוט את עמך 9208 

 9209 .וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר גם כבוד, ואחריך לא יהיה

כתב משל לנער קטן שהביאוהו אצל המלמד ללמדו תורה שזהו , ם בפירושו למשניות פרק חלק"רמבה 9210 

ולפיכך בהכרח , אלא שהוא למיעוט שניו וחולשת שכלו אינו מבין מעלת אותו הטוב, הטוב הגדול לו 9211 

 9212 ואכילת אותן המגדים אצלו יקר בעיניו מן, יצטרך המלמד לומר לו קרא ואתן לך אגוזים או תאנים

 9213 .וכשיגדל קרא ואקח לך מנעלים יפים או שני דינרים וכן הלאה... הקריאה

, בשביל שאקרא רב, שמא תאמר הריני לומד תורה בשביל שאהיה עשיר, וגדול מזה מה שאמרו בספרי 9214 

כל שאתם עושים לא תעשו אלא , אלקיך´ תלמוד לומר לאהבה את ה, בשביל שאקבל שכר לעולם הבא 9215 

ואין , ונתבאר שהוא כוונת התורה ויסוד כוונת חכמים עליהם השלום, ה העניןהנה התבאר לך ז, מאהבה 9216 

 9217 .מעלים עיניו מזה אלא אויל משתגע

אשר בהיותו נער הבין כל כך מהר את התכלית , ם כמה יש להתפעל משלמה המלך"לפי דברי הרמב 9218 

זוהי , כמה בלבדוהסתפק בח, על הכבוד ועל העושר, האמיתית והסכים לוותר על התאנים ועל האגוזים 9219 

הבחורים הנמצאים בישיבה הם עומדים על אוצר , ם"מדרגה עליונה של האבות הקדושים כמובא ברמב 9220 

כאותו חכם שהלך לבקש אוצר ולא ידע שהוא יושב על , אבל ראשם באספמיא מבקשים אוצר אחר, זה 9221 

איך ? חר כבוד ועושרואיך נשאף לתכלית א, ה כל התכלית לימוד התורה והמוסר"יש לנו ב, האוצר הנכון 9222 

ואין זאת אלא כי ? ומה שאנו רוצים אין לנו, מה שיש לנו אין אנו רוצים, אנו נתונים כל הזמן בחלומות 9223 

 9224 .עוד לא מכירים באוצר הנמצא אצלנו

במקום לעסוק ? ל מה הוא עושה"מצינו אצל מרדכי בזמן שעם ישראל נתון בסכנה חמורה של כליה רח 9225 

, הוא הולך ואוסף לו תינוקות של בית רבן ויושב ולומד איתם פסוקים, הכלל בהשתדלויות למיניהן להצלת 9226 

, תורה ישיבה תינוקות של בית רבן, אבל מרדכי הבין שזוהי הדרך היחידה להצלת כלל ישראל? הייתכן 9227 

שמדוע אנו אוהבים תינוקות , ש אחד המחנכים הגדולים"כמ, התינוקות האלו אין ריח הגאוה נודף מהם 9228 

אצלם החכמה היא , אין דאגות המפריעות לחכמה, לתינוקות האלו אין טירדות, בהם חטא בגלל שאין 9229 

 9230 .איתם אפשר להכין את גאולת כלל ישראל, בשביל חכמה

מציאה שייך אצל דבר שהיה לאדם ונאבד , ל יגעת ומצאת תאמין"א על דברי חז"וידוע הסברו של הגר 9231 

עכשיו הוא יגע למצוא מחדש , אמו ואחר כך השכיחו וכן התינוק שלמד כל התורה עם המלאך בבטן, ממנו 9232 

אלא לב , וכל מה שהוא עוד צעיר אין לו טרדות השלא לשמה, את מה שלמד ונאבד ממנו וזוהי מציאה 9233 

 9234 .שומע ורוצה חכמה



השאיפה לכבוד המביאה , להתגבר על השאיפה הנוראה והארורה הזו, כמה זו הערה נוראה בשבילנו 9235 

נתאר לעצמנו , נחזק את עצמנו בשאיפה של כי נער ישראל ואוהבהו, א לשמהבעקבותיה את הגאוה והשל 9236 

איזו עגמת ! איזה הפסד לעם ישראל! מה היה קורה אילו שלמה המלך היה מתפתה ומבקש כבוד ועושר 9237 

 9238 .וכל הזמן עלינו לחשוב שעוד לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה! נפש

צלה הוא רק בידי תינוקות של בית רבן כמו בימי סוד הה, ל בסכנה"היום כשכל קיומו של העולם רח 9239 

ועל ידי זה נזכה , עלינו להתעלות על מידותינו ולהגיע למצב של הכנעה, והתינוקות האלו זה אנחנו, מרדכי 9240 

בתוכו של כל , ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, שנגלה על הר סיני ייגלה שוב על כל אחד מאתנו´ שכבוד ה 9241 

 9242 .(דגל המוסר)  .אנו משיגים את החכמה האמיתית ובזה, אחד ואחד כמו במשכן

 9243 

 9244 מאמר תרנט

 9245 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

כי , ה היא נתינה עולמית"אלא נתינת הקב, ה אינה כמתנת בשר ודם שהיא רק לזמן ולשעה"נתינת הקב 9246 

ויסוד זה נאמר בכל , וכי לעולם חסד, ת אינו יכול להתבטל ולכן אף נתינתו נתינה לעולמי עד"מעשה השי 9247 

מתנות אלו חיים וקיימים , למכה מלכים גדולים למוליך עמו במדבר, הנתינות והחסדים הכתובים בתורה 9248 

כן , ולמרות כל אורך הגלות לא התבטלה, וכשם שנתינת ארץ ישראל לעם ישראל ניתנה לעולם, לעולם 9249 

ם מתנות נצחיות שאינם בטילות ה, ה במצרים"אף מוליך עמו במדבר וכל הנסים והנפלאות שעשה הקב 9250 

 9251 .כלל

יסוד , נצחי ותמידי´ ת לא תיתכן בהם כל השתנות ולכן מעשה ה"מעשי השי, (´מלאכי ג) לא שניתי´ אני ה 9252 

שכל המתנות שעם ישראל קיבל מימי האבות עד היום הם מתנות , זה חייב להיות ברור ומחוור לנו 9253 

, החסד שהיה ביציאת מצרים ניתן אף עתה לישראל וכל, ואף עתה נמצאים בנו אותם הנתינות, עולמיות 9254 

 9255 .ת"ורק שבעת יציאת מצרים היתה הנהגתו גלויה וראו הכל בחוש את חסדי השי

אבל המבין יודע שבאמת היא , ת עמנו בדרך הנהגה נסתרת"הנהגת השי, ואילו השתא לאחר שחטאנו 9256 

באופן נסתר עד שאין מרגישים ת שיש בידו לעשות דבר גלוי "וזה מכח מעשי השי, אותה ההנהגה ממש 9257 

וכאשר תתאמת אצלנו , ת עמנו באופן נסתר"ולכן מובן שאף עתה נמצאים אותם חסדי השי, בזה כלל 9258 

נתמלא שמחה וגיל על שזכינו להיות בתוך כלל ישראל הזוכים למתנות וחסדים , ההכרה ביסודות אלו 9259 

 9260 .רבים כאלו

אדם לראות בזמן הזה מה שהוא דומה לענינים ואם יבקש ה, (ה"שער הבחינה פ) כתב החובות הלבבות 9261 

עם מה שאנו בלתי מסכימים , יביט בעין האמת עומדנו בין האומות מעת הגלות וסידור עניננו בהם, ההם 9262 

הוא אחד הנסים הגדולים ביותר , קיום עם ישראל וקיום התורה במשך כל זמן הגלות, עמהם בסתר ובגלוי 9263 

 9264 .ל"וז (בהקדמה לסידור) ל"מדין זי ע"הגר´ וידוע מה שכ, שנעשו לישראל

גדול בעיני נס זה יותר מכל הנסים והמופתים שנעשו , בהסתכלי בקיום האומה מעת חורבן הבית´ חי ה 9265 

, ורק שההנהגה נסתרת ובעיני בשר לא רואים זאת, והנהגה זו של קיום האומה הרי היא נס גדול, במצרים 9266 

הצרות שעשו ועושים אומות העולם לישראל נשאר שעל אף כל , אך המשכיל המבין יראה בזה נס גדול 9267 

ואילו עם ישראל , עמים גדולים וחזקים נאבדו מן העולם ואינם ידועים כלל היום, עם ישראל בשלמותו 9268 

 9269 .המוכה והסובל עדיין חי וקיים לעולם

עת ואפשר שיהיה טוב מעניניהם ב, ויראה כי עניננו אפשר שיהיה קרוב מענינם במזונות, ל"עוד שם בחוה 9270 

ולכאורה היה צריך להיות שישראל יהיו עניים ושפלים יותר , למרות שאנו בגלות בין האומות, המלחמות 9271 

, כי אחת הסיבות לשנאת ישראל היתה שישראל עשירים יותר מהנכרים, וידוע שאין הדברים כן, מהנכרים 9272 

, אשר בקרבנוותראה הבינונים שבהם טורחים יותר מן הדלים , מצבם הכספי עדיף על מצב הנכרים 9273 

 9274 .ודברים אלו יתגלו לעין האמת כאשר יתבונן בהם

שכתב יסוד המשכן הוא , (תחילת תרומה) ן"דוגמא נוספת להנהגה הנסתרת יש לראות בדברי הרמב 9275 

מלא ´ על הר סיני וכבוד ה´ ש וישכן כבוד ה"וכמ, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר 9276 

ש במתן תורה מן השמים "וכמ, עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני והיה במשכן תמיד, את המשכן 9277 

כך במשכן כתיב וישמע את הקול , (´דברים ד) השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה 9278 

 9279 .ש"מדבר אליו מעל הכפורת מבין שני הכרובים וידבר אליו עי

, לדמות זאת לנסים שהיו במעמד הר סיני אבל היאך אפשר, ולכאורה יש להבין ודאי היו נסים במשכן 9280 

נפשי יצאה , (´שופטים ה) ארץ רעשה אף שמים נטפו, שהרי כל העולם כולו נזדעזע בשעת קבלת התורה 9281 

אלא הן הן הדברים שנתבארו שאף הנסים , בדברו שלא יכלו ישראל לעמוד כלל בשעת מעמד הר סיני 9282 

אבל , בהנהגה נסתרת שאין כמעט אפשרות להכירה יתעטפו ויתכסו, והמופתים הגלויים והגדולים ביותר 9283 

 9284 .ביסודה היא אותה ההנהגה ממש שהיתה בשעת ההתגלות



אחד הנסים הגדולים , היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו, בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז 9285 

 9286 מ כלל ישראל נשאר"מ, שלמרות שהיו בקרב עם לועז במשך מאתים ועשר שנים, שהיו במצרים

והוא ממש , ה שומר על עמו ישראל"וגם זה נס גלוי כי הקב, בקדושתו ולא התערבו בהם אנשי מצרים 9287 

 9288 .שלמרות כל הצרות והעינויים עם ישראל עודנו חי וקיים, כדוגמת נס דקיום האומה

ואף תורה , ה במצרים לא היו רק לשעה אלא ניתנו לנצח נצחים"נתבאר שכל הטובות שנתן לנו הקב 9289 

ויתבארו , ואף השתא חשובים אנו כמקבלי התורה, שראל במעמד הר סיני לא בטלה נתינתהשניתנה לי 9290 

שמכיון , כל הכופר בתורה בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני, (איגרת תימן) ם"ז דברי הרמב"לפי 9291 

כ "ע, ונמצא בשעה שעומד ומפקפק באמיתות התורה, שנתינת התורה היא נצחית נמצאת התורה אף בנו 9292 

 9293 .מדו אבותיו על הר סינישלא ע

ה לישראל מכרתי לכם את תורתי כביכול נמכרתי "אמר הקב, (´ג א"שמות רבה ל) ובזה מבאר המדרש 9294 

ביקש לילך לו , משל למלך שהיתה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה, עמה שנאמר ויקחו לי תרומה 9295 

איני יכול לומר לך אל תיטלנה איני  ל בתי שנתתי לך יחידית היא לפרוש ממנה"א, לארצו וליטול לאשתו 9296 

 9297 .אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, יכול

אלא בכל מקום בית אחד עשה לי , ה לישראל נתתי לכם את התורה לפרוש ממנה איני יכול"כך אמר הקב 9298 

ה אינו יכול "שהקב, ת התורההתורה ניתנה לישראל אלא יש תנאי אחד בנתינ, שנאמר ועשו לי מקדש 9299 

ה "וכל שלא הכין משכן וקיטון להקב, ה לדור בו"וצריך לעשות קיטון אחד שיכול הקב, לפרוש מן התורה 9300 

נמצא שזו עיקר עבודת האדם לעשות , ה אינו יכול לפרוש מן התורה"שהרי הקב, לא יוכל לזכות לתורה 9301 

 9302 .ת"משכן להשי

ושלא יהיה לו שום , שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברךראוי , (א"מסלת ישרים פ)ב  וראה מה שכת 9303 

אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות , תכלית אחר בכל מעשה שיעשה אם קטן ואם גדול 9304 

שצריך לעשות קיטון לבורא ולא יהיה לו , ל"והיינו על דרך שנתבאר בדברי חז, המפסיקות בינו לבין קונו 9305 

ובשעה שאין , תהיה דרכי עבודתו באופן כזה יוכל לזכות לתורה ורק כאשר, שום תכלית אחר בעבודתו 9306 

 9307 .ה אינה תורה"כי תורה ללא הקב, ה עמו בעבודתו לא יזכה לתורה"הקב

אלו הדרכים הם האופנים המדויקים שבהם יוכל לזכות להשיג את , (ו"אבות פ) ח דרכים התורה נקנית"במ 9308 

כל המתגאה , ומבלעדיה לא יזכה לתורה, ה"הקבכמו כן כל עבודת המדות היא דרך להשיג את , ה"הקב 9309 

כ בעת שאדם בעל גאוה אינו זוכה "א, (.´סוטה ה) ה אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת"אמר הקב 9310 

נתבונן נא ביסודות אלו ונראה כי תורה חדשה , ממילא לא יוכל לזכות לתורה באופנים כאלו, ה"להקב 9311 

 9312 .(ה"חזקאל חאור י)  .ניתנה לנו ואשרי מי שיזכה לה

 9313 

 9314 מאמר תרס

 9315 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

, אך כיון שבא משה והורידה לארץ, הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך? מה זאת השראת שכינה בארץ 9316 

אלא זו טובה עשה , לומר לך אל תטלנה איני יכול לפי שהיא אשתך, ה לפרוש ממנה איני יכול"אמר הקב 9317 

כך , חדר עשה לי שאדור אצלכם שאיני יכול להניח את בתי´ פי, הולך קיטון אחד כל מקום שאתה, לי 9318 

, לומר לכם אל תטלוה איני יכול, לפרוש הימנה איני יכול, נתתי לכם את התורה, ה לישראל"אמר הקב 9319 

 9320 .שנאמר ועשו לי מקדש, אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו

ונוכל להבין מעט מה זאת ועשו לי מקדש , ע תורה היכן היא"ן אמר רבשנוכל להבין מעט מה שהשט 9321 

ה אמר "אחרי כי הקב, ונוכל להבין מה זאת המתנה הגדולה בא משה והורידה לארץ ממש, ושכנתי בתוכם 9322 

להשתומם ולהתפעל מה שאין הפה יכול לדבר ואין , עשו לי בית אצל התורה המונחת בארון שאדור בתוכו 9323 

 9324 .ועהאוזן יכול לשמ

, פתח דבר אל בני ישראל בלשון פיוס, ל"ואחרי כל הדברים האלה איתא בבעל הטורים בשם מדרש וז 9325 

אין לך , ´והנה ידוע בגמרא בכורות דף מ, בשביל שהיה בו חסרון כיס פייסם, כמו דברו על לב ירושלים 9326 

יתא במדרש שעם ועוד א, חמורים לובים טעונים זהב וכסף מביזת הים´ כל אדם מישראל שלא היה לו פ 9327 

 9328 .המן ירד להם אבנים טובות

לא היה רק מעט על כל איש , כי סך הכל מכסף וזהב שנכנס במשכן, והנה נדבת המשכן היה מעט מאוד 9329 

מי שסובל הרבה על קיום , בכל זאת פייסם על מעט הצער של הממון, וזה היה לכבודם ולגדלם, ואיש 9330 

אם , ועוד יש לנו להתבונן, ולם יכולים לקבל הרעיון הזהאין הע, התורה כמה פיוסים באין תכלית יהיה לו 9331 

על אחת כמה וכמה אדם אינו יכול לפרוש מן התורה וכל , ה אמר על התורה לפרוש הימנה איני יכול"הקב 9332 

 9333 .(ד"ז מאמר ש"אור רש)  .זה מבהיל מאד

 9334 



 9335 מאמר תרסא

 9336 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

עדות הוא לכל , (7ב"שבת כ) כמו נר המערבי שאמרו, ה דברים בשם עדותשקראו לכמ´ ל הק"מצינו בחז 9337 

וכן תורה , שהרואה נר מערבי היה רואה השראת השכינה בישראל, באי עולם שהשכינה שורה בישראל 9338 

, יסוד הדברים שסודו של צמצום הוא שבצמצום לא נפחת כלום, הארון נקרא ארון העדות, נקראת עדות 9339 

כ המשכן הוא העדות הכי גדולה שהשכינה שורה "וא, נצטמצמה כולה במשכןאלא כל השראת השכינה  9340 

רואה הוא כל , הרואה את המשכן הארון ונר מערבי, דמה לנו עדות יותר גדולה מצמצום שכינה, בישראל 9341 

 9342 .השכינה השורה בישראל

ל ספק ח סר מלבו כ"הרואה את הח, ל היה עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל"החפץ חיים זצ 9343 

ל הוא רואה כל השראת השכינה "ח ז"הרואה את הח, שהוא היה עדות חזקה על השראת השכינה, והרהור 9344 

ובצמצום שכינה רואים באמת כל שכינתו , ק הריהי צמצום שכינה"תורה, התורה נקראת עדות, שבישראל 9345 

באמת העדות , בארץ´ מצינו בצדיקים שהראו מופתים בכדי לקדש שם שמים ולאמת לעיני כל שם ה, ´ית 9346 

כל , אין לך עדות יותר גדולה משומר תורה ומצוה, הכי גדולה המופת הכי גדול הריהי המצוה עצמה 9347 

שבמצוה עצמה מצומצמת , ששורה בישראל´ העושה מצוה כמאמרה הריהו עדות לעיני כל על שכינתו ית 9348 

 9349 .כל השראת השכינה

ל קראו פרוזדור "חז, די שתכנס לטרקליןהתקן עצמך בפרזדור כ, ב"ז דומה לפרוזדור בפני העוה"העוה 9350 

משום , ואין זה כי אם פרוזדור, ז"והנה אפילו משה רבינו וכל מעשיו לא היו כי אם עוה, ז"לכל העוה 9351 

שסודו של , והחילוק בין פרוזדור לטרקלין הוא רק במדת הצמצום, שבאמת פרוזדור וטרקלין היינו הך 9352 

והפרוזדור הריהו עדות על , ף מהפרוזדור את הטרקליןוהמבין רואה תיכ, פרוזדור הוא צמצום שכינה 9353 

אבל המבין סוד הצמצום , רק הכנה התקן עצמך, א פרוזדור"ב והוא אינו כ"ז זוכים לעוה"מעוה, הטרקלין 9354 

 9355 .לא יחלק כלל בין פרוזדור לטרקלין

ים על מה שרב´ החסיד יעבץ על אבות שכ´ ועיין פי, ב"ז הריהו עדות לכל באי עולם על עוה"העוה 9356 

כי המצוה עצמה , ובאמת הריהו מוזכר פעמים רבות אין מספר, ב בתורה"שואלים למה לא נזכר ענין עוה 9357 

אמת שזה פרוזדור אבל בפרוזדור כלול כל , ב"המצוה עצמה הריהי עוה, היא תוספת דבקות בחי עולמים 9358 

העדות והמופת הכי  הפרוזדור הריהו, מראיית פרזדור די לאמת ולהכיר את הטרקלין, הטרקלין דהיינו הך 9359 

 9360 .גדול על הטרקלין

דסודה של , דלפי מה שנתבאר מי שזכה בהכנה זכה בכל הדבר, ועל דרך זה צריך להבין כל ענין ההכנה 9361 

ל דאי "גילו לנו חז, ל הוה רץ למצוה קלה"ולכן אמרו ז, ובצמצום הרי כלול כל הדבר, הכנה הוא צמצום 9362 

הדרך לקנות דבר אינו , ז הוא התקן עצמך"יסוד כל העוה ,י הכנה"א ע"ז בשום דבר כ"אפשר לזכות בעוה 9363 

רק שהענינים הם בהדרגה , בהכנה גופא כבר יש כל הדבר, כל דבר הוא הכנה לחבירו, י הכנה"אלא ע 9364 

 9365 .ולכן אמרו הוה רץ למצוה קלה, ומכינים אחד לחבירו

י "סה לטרקלין זולתי עמבלי הכנה אין להשיג כלום כשם שאין כני, גילו לנו בזה שיסוד הכל הוא הכנה 9366 

וסודו של צמצום הוא שבו , דסוד הכנה הוא צמצום, ובהוה רץ לחוד האדם זוכה בכל הדבר, הפרזדור 9367 

שסודו של בורח , וכן ובורח מן העבירה הריהו עוד קודם העבירה, הדבר כלול כולו מבלי גרעון כל דהו 9368 

אר הבורח הריהו עוד גדול וחמור יותר שלפי הנתב, ולכן הזהירנו התנא הוה בורח מן העבירה, הוא הכנה 9369 

 9370 .מהעבירה עצמה

אילן ופרי הרי , י דרכנו מתבאר זה פשוט"ועפ, ת שמביא לידי מעשה"גדול ת, (7´קידושין מ) ל"אמרו ז 9371 

כ "וא, שאם יחסר מה באילן לא יוציא שום פרי, כ הרי האילן יותר חשוב מהפרי"ואעפ, העיקר הוא הפרי 9372 

אבל , ת דהגם שמעשה הוא הפרי"ולכן גדול ת, ז הריהו גדול יותר"פרי בכא הכנה ל"הגם שאין האילן כ 9373 

ת "וכן ביטול ת, (´א´ פאה א) ת כנגד כולם"והמביא הוא יותר גדול ולכן ת, ת שהוא המביא"ז גדול ת"בכ 9374 

 9375 .שסוד ההכנה הוא סוד הצמצום, כי פגם בהכנה הריהו חמור ביותר, (שם בירושלמי) כנגד כולם

אלול הריהו רק הכנה העיקר הלא הוא , מתגלה לנו ענינו של אלול, ו מהותה של הכנהוכיון שנתבאר לנ 9376 

שזהו , (.ז"ה ט"ר) ה כל ענין המלכיות שתמליכוני עליכם"וכל ענין ר, אבל בהכנה יש כבר הכל, ה"ר 9377 

 9378 לא חסר לו באמת כלום, ה"ולו יקיים אדם ימי אלול ולא זכה לר, ה קונים באמת בימי האלול"יסודו של ר

מכיון , ה"ולהיפך רפיון כל דהו חלילה בימי אלול הריהו חמור הרבה יותר מרפיון בר, ויש לי ראיה על זה 9379 

 9380 .שאלול הריהו הכנה

כמו שסוד ימי ההכנה של שבועות , כ העובר על הכנה הרי העונש חמור הרבה יותר מהעובר על העיקר"א 9381 

, ח מעלות שהתורה נקנית בהם"ם כנגד מח ימי הספירה ה"שמ, ענינם להכין עצמו לקנות מעלות התורה 9382 

עבודת האדם היא מלכיות , ה"כ ימי האלול הם הכנה לר"כמו, וימי הספירה הם ההכנה לקניית התורה 9383 

כ כמה צריכים לייקר "א, ´שכל עבודת האדם באותו יום לקבל עליו עול מלכותו ית, ה"שזהו ענינו של ר 9384 



 9385  .י אלול"דעיקר הכל זוכים רק ע, ל כל ימי חייושבזה תלויה הצלחתו ע, ולחבב כל רגע מימי אלול

 9386 .(דעת חכמה ומוסר)

 9387 

 9388 מאמר תרסב

 9389 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

כשתסתכל בדבר תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדביקות בו , המסילת ישרים כותב בריש ספרו 9390 

, אותה אבקש´ אחת שאלתי מאת הואומר , והוא מה שאמר דוד המלך ואני קרבת אלקים לי טוב, יתברך 9391 

ציור נפלא במהות קרבת אלקים היא לחזות , ולבקר בהיכלו´ כל ימי חיי לחזות בנועם ה´ שבתי בבית ה 9392 

ויש גם , ´ד ב"ח קפ"ש בז"היכלות גבוהים ועליונים מכל השגות המלאכים כמ, ולבקר בהיכלו´ בנועם ה 9393 

ויש להתבונן איך מגיעים , (.ז"מגילה כ) מקדשזה בית ה´ שבתי בבית ה, הדרכה איך להגיע למדרגה זו 9394 

 9395 .´לדרגות עליונות של דבקות בה´ מישיבה בבית ה

, בתחילת פרשת תרומה נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שתי פרשיות יוחדו בתורה לבניית המשכן 9396 

מה  ,אלקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשכני בתוכם´ ובסוף פרשת תצוה נאמר וידעו כי אני ה 9397 

´ אשר בו פנים בפנים דיבר ה, נתוסף בידיעה זו לאחר ניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה 9398 

 9399 .(´דברים ה) עמכם בהר מתוך האש

, עשרת המכות ועשרה נסים על הים ומעמד קבלת עשרת הדברות, התשובה לכך היא שנתוספה הקביעות 9400 

´ יש כאן אפשרות של וידעתם כי אני ה, מי חייהוא כל י´ אבל שבתי בבית ה, כל אלו היו נסים לשעתם 9401 

ואש תהיה לילה בו להאיר בכל מחנה ישראל , על המשכן יומם´ לראות עין בעין את ענן ה, בידיעה חושית 9402 

כל זה עבר , כאש אוכלת שראו בראש ההר ארבעים יום של מתן תורה´ ומראה כבוד ה, עליהם´ באור ה 9403 

שהיו על הים לשעתם הפכו לעשרה נסים שהיו במקדש ועשרה נסים , למשכן לשכון בו דרך קבע 9404 

 9405 .(´ו ב"מנחות פ) עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, בקביעות

, כי יש להבין מדוע נאמר ועשו לי מקדש בציווי הקמת המשכן, ברם אם נעמיק נמצא ביאור חדש בפסוק 9406 

מדוע קראו , גופא טעמא בעיאבל היא , שמשכן אקרי מקדש (.´ערובין ב) אמנם הגמרא למדה מכאן 9407 

להרגיש את קדושתו ורוממות ערכו בכל , ונראה שיש כאן ציווי לעשות את המשכן למקדש, למשכן מקדש 9408 

ולעמוד כל זמן הקרבת , שעל הנשיא להשתחוות על מפתן השער, ו"שמבואר ביחזקאל מ, הדרת קודש 9409 

וידעו , כן הפסוק בסוף תצוה ואם, זוהי הרגשה אמיתית בקדושת המקדש, קרבנותיו על מזוזת השער 9410 

אינו רק ידיעה שנובעת ממילא מהמשכן , אלקיהם אשר הוצאתי מארץ לשכני בתוכם´ מצרים כי אני ה 9411 

ודביקות בו ולעמול בהשגת ´ להתבונן ולהתעמק בהשגת אור ה, אלא ציווי וחיוב עבודה, והשראת השכינה 9412 

 9413 .רוממותו והשגחתו ונסיו

גלו לבבל שכינה , (.ט"מגילה כ) ל"כמו שאמרו חז, ויה אתנו עד היוםויש לדעת שאותה השראת שכינה מצ 9414 

י שבנאה יכניה וסיעתו מאבנים ועפר "ופירש, בבבל היכא שריא בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, עמהם 9415 

ואמר שם אביי תיתי , לקיים מה שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, שהביאו עמהן בגלותן 9416 

למרות שהדרך ארוכה הלך לשם להתפלל כי יש שם גילוי , נא פרסא עיילנא ומצלינא התםלי דכי מרחיק 9417 

א שם דקדק שאביי היה כמה מאות "ומהרש, ש כמה עובדות על גילוי שכינה באותו בית כנסת"עי, שכינה 9418 

 9419 .שנים אחר שנגאלו מבבל

גלתה עמם בגלות  שהרי השכינה, ונראה ברור שירידת השכינה לבבל לא היתה משום גלות בבל דוקא 9420 

ח שכיון "הם הת, (.ח"סנהדרין ל) ל"אלא שגלו בה החרש והמסגר ואמרו חז, יכניה שהיתה עוד בזמן הבית 9421 

 9422 ל"ועמם ירדה השכינה כמו שאמרו ז, וכשסוגרין בהלכה שוב אין פותחים, שפותחין נעשים הכל כחרשים

 9423 .אמות של הלכה בלבד´ ה אלא ד"שאין לו להקב, (.´בברכות ח)

חזרה , כשנשתכחה תורה עלה עזרא מבבל ויסדה, (.´סוכה כ) ש"היתה בבל מרכז לתורה וכמ ומאז 9424 

ואסרו לצאת ממנה , ועל כן נשארה השכינה בבבל מקום התורה, ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוה 9425 

והיו מביאים מתי , י לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד"ופירש, (7א"כתובות קי) לשאר ארצות 9426 

 9427 .שאר ארצות לקברן בה שיש שם זכות תורה

, ומשם לאשכנז ופולין עד היום בארץ ישראל, ולאחר שנחרבה בבל נעתקו הישיבות לספרד ולצרפת 9428 

שורה בהיכלי הישיבות הקדושות שמשם יוצאים תלמידי , השכינה שהיתה שורה בבי כנישתא דשף ויתיב 9429 

וכל העוסק בתורה , מצאים בבית המקדש ממשועל התלמידים לדעת שהם נ, חכמים מורי הוראה בישראל 9430 

 9431 .(א"י ע"מנחות ק) כאילו הקריב עולה ומנחה וחטאת ואשם

מאלף עולות שעתיד שלמה להקריב על , טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, (.´שבת ל) עוד אמרו 9432 

 9433 ל מכתר כהונהוכתר תורה גדו, (ג"הוריות י) וממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, גבי המזבח



וכל השראת השכינה , (´סוטה ד) מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, ואמרו יקרה היא מפנינים, (7ב"יומא ע) 9434 

 9435 .ודברתי אתך מעל הכפורת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל, במקדש היתה מארון הברית

כתב , עדיף מנביא שחכם, (.ב"ב י"ב) ומה שאמרו, וכן היום אפילו אחד שעוסק בתורה שכינה כנגדו 9436 

ועל זה נאמר ובנביאי אל תרעו אלו תלמידי , ן שם שהחכמים יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם"רמב 9437 

י ובדעת רוח "וזהו שפירש רש, יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ כנאמר כי ה, חכמים שהשכינה שורה עליהם 9438 

ירגיש עצמו , אביי אמר רבאעל כן כל למדן צריך לדעת שכשהוא פותח את הגמרא ורואה אמר , הקודש 9439 

אביי ורבא הם כשני מלאכים שבשמים , כיחזקאל הנביא שנפתחו לפניו השמים והוא רואה מראות אלקים 9440 

 9441 .והוא רואה את דבריהם

היה דין נוסף להשריש את ההכרה , אבל הרי אמרנו שבנוסף לעצם השראת השכינה שהיתה במקדש 9442 

שהארון , תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכםכל , (7ב"יומא ע)ב  זה שאמר ר, ולהתעלות בה 9443 

שהוא , ל שהתלמיד חכם חייב להיות חדור בתוכו ברגשי אושר וכבוד"ר, היה מצופה זהב מבית ומחוץ 9444 

אמות של הלכה ככהן ´ בד´ והוא עומד ומשרת במקדש ה, מוכתר בכתר תורה הגדול מכתרי כהונה ומלכות 9445 

 9446 .גדול בשעתו

אבל יש להבין מדוע , רשאי הוא לקבל כבוד כדין תלמיד חכם, מכבד את יקרתו ואם כך הוא תוכו שהוא 9447 

ומדוע לא נעשה הארון מקשה אחת זהב , פנימי וחיצון של זהב ואמצעי של עץ, הוצרכו שלשה ארונות 9448 

, שיש בו כח הצומח כמו עץ, אלא שהזהב הוא רק ציפוי כי התלמיד חכם בעצמותו הוא עצי שטים, טהור 9449 

לקט שיחות )  .ולהפוך את משכן הישיבה למקדש, ובקרבת אלקים´ מעלה בהכרת הלעלות מעלה  9450 

 9451 .(מוסר

 9452 

 9453 מאמר תרסג

 9454 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

אמר מי , וכן בשעה שאמר לו ועשו לי מקדש... שלשה דברים שמע משה מפי הגבורה והרתיע לאחוריו 9455 

ה כשאני "ל הקב"א? ים ושמי השמים לא יכלכלוךהן השמ, יכול לעשות מקדש שישרה שכינתו בתוכו 9456 

אמות ´ ואיני מבקש ממך אלא י, וכשאני מבקש במועט אני מחזיק, מבקש כל העולם אינו מחזיק כבודי 9457 

 9458 .(ה"א וילקוט שס"ט צ"מדרש שוח)ב  אמות במער´ אמות בדרום וי´ בצפון וי

ללמדך שאין מקום פנוי בלא  ?למה נתגלה אליו מתוך הסנה, ה למשה"ל בשעה שנתגלה הקב"אמרו חז 9459 

ולכן נפחד לרעיון של המשכן אשר יהיה מקום , משה רבינו הבין אל נכון לקח זה, (´ט´ ר ב"שמו) שכינה 9460 

, ה סוד הצמצום"השיבו הקב, (´ח י"ר ס"ב) ה מקומו של עולם ואין העולם מקומו"שהרי הקב, השכינה 9461 

 9462 .שאכן יתכן שהשכינה תשרה במקום מסויים

, ה יכול לצמצם שכינתו במקום קטן"וכי לא ידע משה רבינו שהקב, ן הענין מובן די הצורךאולם עדיין אי 9463 

ועל כרחך שמשה הבין שאינו דומה המשכן שהוא ? וכי לא עשה כן כשנתגלה אליו בסנה ולמה נרתע משה 9464 

אדרבה כבוד השכינה שלא , לסנה ששם נתגלתה השכינה באופן ארעי, מקום מיוחד להשראת השכינה 9465 

ה למעלה מההשגה "כדי להראות שהקב, אלא תתגלה פעם בכה ופעם בכה, ם בשום מסגרת קבועתצטמצ 9466 

 9467 .האנושית

, איך נוכל לצאת ידי חובתינו בהכנת מקום מתאים, אולם כשנבוא לקבוע מקום להשראת כבודו יתברך 9468 

י הפסוק והתשובה היתה על פ, (ו"ישעיה ס) ?כמו שאומר הנביא איזה בית תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי 9469 

, ה לא מראה גבורתו לבריות לפי כוחו שאין לו תכלית"שהקב, (ז"איוב ל) שדי לא מצאנוהו שגיא כח 9470 

, ואחרי שיעשו את המשכן כתבניתו, ואינו בא בטרחות עם הבריות אלא דורש מהם רק כפי היכולת שלהם 9471 

 9472 .(´ד א"ר ל"שמו) ה להשרות שכינתו בתוכם ולצמצמה בשטח של אמה על אמה"מוכן הקב

ה את שכינתו "דהלא אין זה דבר של מה בכך שצמצם הקב, אבל עלינו להבין את המטרה של המשכן 9473 

כלומר המטרה של עשיית המשכן הוא , אבל באמת מקרא מלא הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, למטה 9474 

יראה שהמשכן יביא ל, ל בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד"ודרשו חז, כדי שאשכון בתוכם 9475 

 9476 .חושית בפנימיותו של כל אחד ואחד

לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים , ל"על הפסוק כי מציון תצא תורה וז, (א"ב כ"ב) ואיתא בתוספות 9477 

, כדדרשינן בספרי למען תלמד ליראה, היה מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה, עוסקים בעבודה 9478 

והיה רואה , יה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלולפי שה, גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד 9479 

על אחת כמה וכמה , ל"היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה עכ, שכולם עוסקים במלאכת שמים 9480 

, שהיה משה רבינו שומע שם תורה מפי הגבורה ומלמדה לישראל, במשכן ששם נתקיים ונועדתי ודברתי 9481 

 9482 .שהיו מתעוררים ליראה חושית



וכמה , (ט"איוב י) ש מבשרי אחזה אלקה"י האיש הנלבב יכול להכיר את בוראו על כל צעד וצעד כמבודא 9483 

ה "בכל זאת לא סמך הקב, האריך החובות הלבבות בשער הבחינה על חכמת הבורא שניכר מתוך הבריאה 9484 

´ הומתוך השראת השכינה במשכן יבואו גם לעמוד על נפלאות , על הכרת האדם ורצה שעין בעין יראו 9485 

ל "ש חז"וכמ, אם כן גם עלינו לאחוז בדרך זאת לעשות את התורה יותר מוחשית, המשתקפת מתוך העולם 9486 

עד שבא שלמה ועשה לה אזנים על , שלפניו היתה דומה התורה לכפיפה שאין לה אזנים, על שלמה המלך 9487 

דרכם לגופה של  כמו כן מוטל עלינו לפתוח פתחים לעצמנו שנוכל להכנס, (7א"עירובין כ) ידי תקנותיו 9488 

 9489 .תורה

בא ישעיהו , בא דוד והעמידן על אחת עשרה, ל שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה"אמרו חז 9490 

לא באו חלילה , (א"מכות כ) בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר צדיק באמונתו יחיה, והעמידן על שש 9491 

דהיינו כל , שר יוליכוהו למבוקשואלא לעשות לה בית אחיזה במעלות שיקנה האדם א, לגרוע מדברי תורה 9492 

כלומר על ידי האמונה לבד כבר יוכל למצוא , חבקוק צמצם את כל התורה למצוה אחת, ג מצוות"התרי 9493 

 9494 .הדרך

שכדי לפתוח את הפתח הדרוש מוכרחים אנו ללימוד , והנה קמו גדולים חקקי לב בדורות שלפנינו וקבעו 9495 

וכבר , ם בהעמקה והתרגשות עד שיקרע סגר לבנול הרבה פעמי"לחזור מאמרי חז, המוסר בהתפעלות 9496 

ברעיון נכון בציור רחב להרחיב כל , ללמוד בשפתים דולקים, ל"ל באגרותיו וז"ס זצ"האריך בזה הגרי 9497 

אשר תוכל תת כחה להכין , עד אשר יתלהב הלב אם מעט ואם הרבה, ולקרבה בדמיונות קרובים, דבר 9498 

 9499 .(´אור ישראל מכתב ב) רצון או בחזקהלהוציא כל מעשה הטוב למענהו אם ב, האברים

כדי להקל , עוד כתב שם שיחד עם הלהבת הנפשות צריכים גם לחכמת העולם להיות רואה את הנולד 9500 

הלימוד בהתרגשות וחישוב דרכיו , על ידי שני אמצעים אלה, הנסיון עד אשר תגדל היראה מהתאוה 9501 

 9502 .(ג"המוסר והדעת ח)  .הנוכל גם אנו להתעלות ולבוא אל הקודש פנימ, במלוא היקפם

 9503 

 9504 מאמר תרסד

 9505 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

י "וצוה אותם ע, עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות´ כאשר דבר ה, ן בתחילת תרומה"כתב הרמב 9506 

וישראל קבלו עליהם לעשות כל מה שיצום על ידי , משה קצת מצות שהם כמו אבות למצותיה של תורה 9507 

והנה הם קדושים ראויים , מעתה הנה הם לו לעם והוא להם לאלוקים, מהם ברית על כל זהוכרת ע, משה 9508 

ולכן צוה תחלה על דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם , שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם 9509 

 9510 .מקודש לשמו

לכות ואחרי קבלתם עול מ, אחר שזכו ישראל לשמוע דברות קדשו פנים בפנים כאשר ידבר איש אל רעהו 9511 

מעתה ראויים הם שיהא להם מקדש , וכריתתם ברית עם מי שאמר והיה העולם, שמים ועול תורה ומצוות 9512 

אחרי שזכו בהר סיני לדרגתם , ביניהם נעשה להם כדבר טבעי´ שכן השראת שכינתו ית, ומשכן לשכינה 9513 

שכנו בית מועד בתתו את כבודו בבית מ, ה"ומכאן ואילך זוכים להנהגה גלויה מאת המקום ב, העליונה 9514 

ויתגלה באורים ותומים אשר על לב , י משה רבינו"אשר ישמע מבין שני הכרובים ע, אל עמו´ לדבר ה 9515 

 9516 .אהרן

הממשיך על ישראל את גילוי כבודו אשר שכן , בעשיית המשכן´ הנהגה גלויה זו היא יסוד כוונת האל ית 9517 

כלית השראת השכינה בהר סיני השראת השכינה במשכן באה כהמשך לת, על הר סיני אך באופן נסתר 9518 

ן לבעבור הרגילכם באמונה בא "וכפירוש הרמב, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים, כנאמר שם 9519 

, נכנסה אמונתו בלבבכם לדבקה בו ולא תפרד ממנה לעולם, שכיון שהראה לכם גילוי שכינתו, האלקים 9520 

´ לבנו אמונה ועל ידה להתקרב אל הכדי להשריש ב, וזאת היא גם הכוונה הנרצית בגילוי שכינתו במשכן 9521 

 9522 .ולדבקה בו

מקום , הוי אומר הארון אשר בבית קדשי הקדשים? אך מהו עיקר המשכן ואיה מקום כבודו בבית הזה 9523 

, והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון וענינו, ן"הלוחות והתורה וכדברי הרמב 9524 

, וכמו שאמרו במדרש כאן ויקחו לי תרומה, השראת השכינהכי כח התורה הוא הגורם העיקרי לזכות ל 9525 

אבל , יש לך אדם לוקח מקח ובני אדם אינן יודעין מהו, ד כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"הה 9526 

 9527 .כך התורה אין אדם יודע מה היא, משכר הסרסור נתוודע מה לקח

אמנם , לות ואוצרות טומנת בתוכהוכמה סגו, אין בני אדם יודעים להעריך ערכה וחשיבותה של תורה 9528 

כי , אנו למדים את מהותה וגדלותה של התורה, משכר תיווך שקבל משה רבינו על מסירת התורה לישראל 9529 

מזה נכיר ונדע יקרת ומעלת , אם שכר הסרסור היה קרני הוד הנאצלים מהוד תפארת שכינתו יתברך 9530 

הכח הפנימי של , ינה עצמה שוכנת עליווכמה גדולה זכותו של העוסק בתורה להיות השכ, המקח עצמו 9531 

 9532 .וההתעסקות בתורה היא האמצעי והדרך לזכות להשראת השכינה, התורה הוא השכינה הקדושה



ה לישראל מכרתי לכם תורתי "אמר הקב, יש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו, ובמדרש שם אמרו עוד 9533 

, מן המלכים ונטלה´ בא א, יחידה משל למלך שהיתה לו בת, ויקחו לי תרומה´ כביכול נמכרתי עמה שנא 9534 

לומר לך , לפרוש ממנה איני יכול, אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא, בקש לילך לו לארצו וליטול אשתו 9535 

קיטון אחד עשה לי , אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך, אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך 9536 

לפרוש הימנה , נתתי לכם את התורה, ה לישראל"הקב כך אמר, שאדור אצלכם שאיני יכול להניח את בתי 9537 

 9538 .מ שאתם הולכים בית אחד עשו לא שאדור בתוכו"אלא בכ, לומר לכם אל תטלוה איני יכול, איני יכול

הרי הוא זוכה , עד שכל מעשיו תואמים דבריה, בהיות האדם דבוק לתורה ומקושר אליה בקשר של קיימא 9539 

 9540 וכבר שנו חכמים באבות, ורה היא הכח לזכות להשראת השכינהשכן הת, ה ידור בתוכו כביכול"שהקב

ומנין , שנים, שלשה, חמשה´ ומנין אפי, עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם, (ו"ג מ"פ) 9541 

 9542 .אפילו אחד

פינה טהורה וזכה אשר תשמש , עשו לי קיטון אחד הכנת פינה אחת בתוככי הלב, ברם ישנו תנאי קודם 9543 

, אלא ושכנתי בתוכם בתוכו של כל אחד ואחד, והרי כבר אמרו ושכנתי בתוכו לא נאמר, המדור לשכינ 9544 

הוא ´ ודאי עיקר ענין הקודש והמקדש ושריית שכינתו ית, ל"ה וז"ד בהג"פ´ וכמבואר בנפש החיים שער א 9545 

ש "וכמ, ש"ית´ אז הוא עצמו המקדש ממש ובתוכו ה, שאם יקדש עצמו כראוי בקיום המצוות כולן, האדם 9546 

 9547 .(´ירמיה ז) המה´ היכל ה´ היכל ה

כ חייבים להכשיר את הלב "א, וכיון שלבו של כל אחד מישראל הינו עיקר מקום להשראת השכינה 9548 

כדבר שלמה , כמו הגאוה המתועבת לפני המקום, ולטהרו מדברים המונעים את חלות השכינה עליו 9549 

סוטה ) ן אני והוא יכולין לדור בעולםוהשכינה מיללת עליו ואומרת אי, כל גבה לב´ בחכמתו תועבת ה 9550 

כנבואת ישעיה הנביא כי כה אמר רם ונשא מרום , אבל בלב שפל רוח וענוותן שם תשכון השכינה, (.´ה 9551 

 9552 .י שם שאני מרכין שכינתי עליו"וברש, וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח

היא הדרך לזכות , ןנמצאנו למדים כי התורה הנלמדת והנעשית אחר ההכנה הראויה של עשיית הקיטו 9553 

י תפלה אפשר לזכות להשראת "ואולם גם ע, לשכינה בכל הדרגות גם בזמן  שאין בית המקדש קיים 9554 

ה "בכח תפלת רבים מרכין הקב. מנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם, (.´ברכות ו) ש"השכינה כמ 9555 

שהיו מתבודדין , י מעשהע וכך היו עושין חסידים ואנש"וכבר כתב השו, שכינתו לארץ ומשרה על בריותיו 9556 

עד שהיו מגיעים קרוב , ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כח השכלי 9557 

 9558 .(ח"ח צ"או) למעלת הנבואה

שערי ציון מכל ´ אמר רב חסדא מהו דכתיב אוהב ה, (א"ברכות ח ע) ´ומכאן ניסך אור חדש על דברי הגמ 9559 

ח מיום "והיינו דאר, ויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשותשערים המצ´ אוהב ד, משכנות יעקב 9560 

 9561 .אמות של הלכה בלבד´ ה בעולמו אלא ד"שחרב בית המקדש אין לו להקב

, לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי, ג דהוו להו תליסר בי כנישתי בטבריא"אסי אע´ אמי ור´ ר 9562 

כך מיום , מחמת היותו משכן להשראת השכינה, י כנסיותדכמו בזמן הבית היה המקדש חביב יותר מכל בת 9563 

חביב מקום קביעות התורה משאר בתי , ה אלא ארבע אמות של הלכה"ק שאין לו להקב"שחרב ביהמ 9564 

כי שם כפולה זכותם להשראת , ועל כן לא היו רבי אמי ורבי אסי מתפללין אלא במקום תלמודם, כנסיות 9565 

 9566 .(יוןשערי צ)  .השכינה כח התורה וכח התפלה

 9567 

 9568 מאמר תרסה

 9569 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

משל למלך שהיתה לו בת , ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה"איתא במדרש אמר הקב 9570 

ל המלך בתי שנתתי לך יחידית "א, ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו, יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה 9571 

אלא זו טובה עשה לי כל מקום שאתה הולך , לומר לך אל תיטלה איני יכול, ולהיא לפרוש ממנה איני יכ 9572 

ה לישראל נתתי לכם את התורה לפרוש ממנה איני "כך אמר הקב, קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם 9573 

 9574 .אלא בכל מקום שאתם הולכים קיטון אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש, יכול

ולכן הדרך היחידה לזכות , ה"א לזכות לתורה ללא הקב"וממילא א, התורה ה יכול לפרוש מן"אין הקב 9575 

ל "והיינו מה שאמרו חז, ורק באופן כזה יש תקוה להשגת התורה, ה"לתורה היא רק בעשיית משכן להקב 9576 

והנה מדמים את , ללא עשיית המשכן בתוך כל אחד ואחד לא יתכן לזכות לתורה, בתוך כל אחד ואחד 9577 

 9578 .א כתנאי להשכנת התורה למשכן שעשה משה"ות כל אוהקיטון שחייב לעש

, ה"וכשם שמשכן עיקרו קודש הקדשים שבו ומיוחד רק להקב, נמצא שהקיטון חייב להיות דוגמת המשכן 9579 

שלא תהיה בו כל שליטה לשום גורם כל , ה"כן חייב להיות הקיטון שבלב כל אחד ואחד מיוחד רק להקב 9580 

 9581 .ווכל מציאותו רק אין עוד מלבד, שהוא



ה ואינו הבית "הרי אין זה מיוחד להקב, אמנם כאשר יש מקום בלב למחשבות כוחי ועוצם ידי וכדומה 9582 

, וכמו כן בעל מדות רעות אינו ראוי לזכות לתורה, וממילא אין לו אפשרות להשגת מעלות התורה, הראוי 9583 

כ לא "וא, כפיפה אחתה אומר אין אני והוא יכולים לדור ב"כל המתגאה הקב, (´סוטה ה) ל"שהרי אמרו חז 9584 

אז נקרא , ה הוא יחיד ומיוחד"שרק הקב, ורק כאשר מגיע להכרה ביחוד השלם, ה"ייחד את הקיטון להקב 9585 

 9586 .ה ויש תקוה שיזכה לתורה"שהכין את הקיטון להקב

שהרי כאשר עשו ישראל את המשכן ראו כל ישראל בחוש תיכף , כ"אך אין הדברים נקנים בנקל כ 9587 

, נמצא שלא היה חסר אלא בניית המשכן והמקדש, מלא את המשכן´ וכבוד הש "וכמ, השראת השכינה 9588 

הרי לכך דרוש , מקום שבו יגיע להכרה אמיתית ביחוד השלם, אמנם בבית הפרטי שעושה כל אחד בנפשו 9589 

כ איזה "א, ומכיון שרק בדרך זו יתכן שיגיע לתורה, עבודה ויגיעה מרובה ואינו רואה את תוצאותיה מיד 9590 

 9591 .להשגת התורה תקוה יש לנו

יראת העונש , ויש יראת הרוממות, יש יראת העונש, כי מיני היראה הם שניים, ד"כתב המסילת ישרים כ 9592 

והנה , מפני העונשים אשר לעבירות אם לגוף ואם לנפש, אלוקיו´ כפשוטה שאדם ירא מעבור את פי ה 9593 

ז הוא אהבת "ת האדם בעוהשהרי כל מציאו, זאת היא קלה ודאי כי כל אדם אוהב את עצמו וירא לנפשו 9594 

ואין יראה זו ראויה אלא לעמי הארץ ולנשים אשר , ולכן אוהב התענוגות ובורח וחושש מן היסורים, עצמו 9595 

 9596 .דעתן קלה

וחייב אדם , שהרי מי הוא אשר הגיע למדריגת יראת העונש, כאשר נתבונן מעט הלא נירא ונחרד מאד 9597 

נם נכון הדבר שאילו שרחוקים מלימוד המוסר טועים אמ, לעמול כל ימי חייו והלואי שיזכה למעלה זו 9598 

 9599 .וטעותם גדולה יותר שדומה בעיניהם שאף יראת הרוממות נגעה בלבבם, וסוברים שבעלי יראת שמים הם

שהרי , ואף יראת העונש איננה בנו, אך כאשר נשים לב על דרכינו נראה שרחוקים אנו ממעלת היראה 9600 

האם אנו , י המשכת הלב ללא רתיעה כלל"ל פעולותיו עפוכ, האדם עושה ככל אשר עולה על רוחו 9601 

, הלא זה ראיה ברורה שאיננו יראים מעונש החטא, מתעסקים בשבירת הרצון בתאוה וגאוה וכדומה 9602 

ואילו , שיראת העונש נועדה לנשים שדעתן קלה ולעמי הארצות, ל ברורים"ומעתה יפלא הרי דברי הרמח 9603 

 9604 .ה זואנו בני תורה עדיין רחוקים מאד מירא

אשר עשה האלוקים , (´קהלת ז) ל מדברים באנשים ישרים בלבותם וכנאמר"התשובה לכך שהתורה וחז 9605 

להם יראת , ישרים אשר השכל שולט במעשיהם והחכמה מדריכה אותם בכל צעדיהם, את האדם ישר 9606 

ודות אמנם אנו לא הורגלנו מעולם ביס, שבטבע מונח שצריך לפחד ולירא מן החטא, העונש פשוטה וקלה 9607 

ולכן לנו נראה שיראת העונש רחוקה , והעבירות שאנו מושרשים בהם טמטמו את לבבנו, החינוך העצמיים 9608 

 9609 .מאד מהשגה

האדם הישר נקל לו מאד , כן לענין הקיטון הקטן שחייב לעשות בלבו כדי שיהיה מקום שיזכה לתורה 9610 

הכל מדוד ושקול כחוט , יעורשהרי רואה בעיניו בריאה שלימה מלאה חכמה רבה לאין ש, להגיע לאמונה 9611 

והלא פשוט שכל זה לא נברא מאליו שהרי אף דבר , ש ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם"וכמ, השערה 9612 

שראה בירה דולקת , ה היתה בדרך זה"הלא אמונתו של אברהם אבינו ע, קל צריך שיעשה על ידי יוצר 9613 

 9614 .(´ט א"ר ל"בר) ל הבירההציץ עליו בעל הבירה ואמר אני בע, ואמר היתכן בירה ללא מנהיג

ה הגיע לאמונה "שהנה נתבאר שאברהם אע, וביותר יש להוסיף שעתה בזמנינו קל ביותר להגיע לאמונה 9615 

ואביו ובני משפחתו היו , ה חי וגדל בתוך ציבור של עובדי כוכבים"והנה אאע, מתוך התבוננות בבריאה 9616 

, ן שפירשו זאת בארוכה"ם ורמב"ן ברמבעיי, וכל העולם חלק עליו ונתווכחו עמו רבות, ם"מחכמי עכו 9617 

 9618 .ה מסר נפשו על ענין האמונה מתוך התבוננות זו"ולמרות כל זאת אאע

אלא , וכל אלו הכופרים אין כפירתם נובעת מחכמה והגיון, אמנם בזמנינו הרי אין חולק כלל על האמונה 9619 

כ לנו "וא, ים בבורא עולםואף הגויים מאמינ, אכול ושתה כי מחר נמות, כפירתם קשורה בתאותם ורצונם 9620 

ואף אלו החולקים אין מסוגלים לכפות ולהכריח אלא , הדבר קל ביותר שאין כמעט כל התנגדות לאמונה 9621 

 9622 .ובודאי שזו תביעה גדולה ביותר כאשר לוקים אנו באמונה, רק להתנגד

ולט בנו והסיבה למניעת האמונה אצלנו הוא רק הבלבול הש, הוא אשר דברנו שלישרים הדברים פשוטים 9623 

יהושע בן חנניה ´ ר, (´חגיגה ה) ל"וראיה לכך מהא דאיתא בחז, ומונע מאתנו מחשבה ישרה ונכונה 9624 

כ מי יתרץ "ושאלוהו מה יהיה עם הדור של אח, נתווכח רבות עם חכמי אומות העולם בענין האמונה 9625 

כן היה מצב , לל שכאשר לא יהיו אלו היודעים לתרץ לא יהיו מקשים כל"ש בחז"ועי, הקושיות באמונה 9626 

אמנם בזמנינו לו יתנהג אדם בישרות יזכה מיד להגיע , הדורות בימים שעברו שהיו קושיות באמונה 9627 

 9628 .לאמונה

ה הבטיחנו שארץ ישראל תהיה לנחלה "שהקב, הנה עצם היותנו בארץ ישראל יכול לחזקנו רבות באמונה 9629 

עלתה בידם ונשארה הארץ  וכל מלכי אומות העולם שאפו לכבוש את ארץ ישראל ולא, לעם ישראל 9630 

, שהארץ תהא שממה עד שיבואו ישראל וינחלוה, ת לישראל"כי כך היתה הבטחת השי, שממה מבלי יושב 9631 



כן יש לראות בעת הגלות , וכשם שראו ישראל אמונה בעת שהמקדש היה קיים וראו כל השראת השכינה 9632 

 9633 .(ג"אור יחזקאל ח)  .ת"בקיום הבטחת השי

 9634 

 9635 מאמר תרסו

 9636 .(´ה ח"שמות כ) ש ושכנתי בתוכםועשו לי מקד

ודוקא בשעה שהאדם נכנס להתעסק בעניני קדושה של בנין וחיזוק , מה מאד צריכה להיות הזהירות 9637 

, הכי מילתא זוטרתא היא לזכות את הרבים, שבמשימות כאלה האדם הוא מתלהב, התורה וקדושת הכלל 9638 

האמצעיים המובילים לביצועה של  שכל, ומתוך התלהבות כזו יש ועולה על לבו מחשבה בלתי טהורה 9639 

אלא שנדמה לו שהבלתי הגון , ולא שמתיר לעצמו את הבלתי הגון, המשימה הקדושה מותרים וכשרים 9640 

 9641 !הוא הגון ויפה

כי הלא עוסק , ואינו מרגיש שום תביעה על עצמו, הוא דורך כמה עקרונות מוסריים שנדמים לו כקלים 9642 

והוא מתנחם שהתכלית הגבוהה תכפר על סטיות , יקוח נפשותבעד בנין המקדש בעד פ, הוא במטרה גבוהה 9643 

כי הלא הוא עצמו מפקיר כבודו וממונו ואיך יחוש , פוגע בכבוד חבירו ובממונו ואינו מרגיש, לא הגונות 9644 

 9645 .על הזולת

, מה מאד היתה מתרגשת נפשנו, נצייר לעצמנו לו נפל בדורנו הגורל שאנחנו נהיה מבוני בית המקדש 9646 

ואף משימות רוחניים וצבוריים של צדקה , נו מסיחים מלבותנו כל מיני משימות ודאגותובוודאי שהיי 9647 

וכולנו היינו מרוכזים אך במשימה האחת של בנין , והיינו פונים רק לעבודת הקודש, ותמיכה לעניים 9648 

 9649 הלא, לחזק את הכושל לתמוך בזקן, ומי לעת כזאת היה פונה למצוה קטנה כגון לעודד את החולה, המקדש

 9650 ?ואני אעמוד מרחוק ואביט אל עני ונכה רוח, בית המקדש הולך ונבנה, כולנו היינו שטופי שמחה

היש בכוחנו לתאר את עוצם השמחה שהיתה מתפשטת על ! עוד יותר אילו נתבשרנו שמלך המשיח בא 9651 

שבין ובוודאי , רצים ונדחקים לקבל את אור פני משיחנו, ורבים היו מתעלפים ומתמוגגים בדמעות, הכל 9652 

האם מישהו פונה לזקן להקל לו מעט , והיו מתעכבים לשעה קלה לפוש, הנדחקים היו גם זקנים תשושי כח 9653 

 9654 .שגם יהיה בין מקבלי פני מלך המשיח, ולעזור לו

עד המעטת וטשטוש כל הערכין הקטנים של המוסריות , שאון השמחה היה שוטף ועובר על כל גדותיו 9655 

העיקר להגיע , כל אילו היו נחשבים כלא, חולה שוכב על ערש דוי, הלעזוב תינוק מוטל בעריס, הגבוהה 9656 

ל בכדי לשבר "והנה נקטנו את המשל הנ, וכל האמצעיים וכל הדילוגים כשרים, לראות את מלך המשיח 9657 

עד , עד כמה עלולה לפעמים ההתלהטות והחמימות בדבר של קדושה להשכיח את העוסקים בה, את האוזן 9658 

 9659 !ות המוסרכדי הריסת ודריסת יסוד

או להסיק תנור בבית הרה , עוד דוגמה מישהו מתלהט ומתלהב לקיום מצוות פיקוח נפש הצלת נפשות 9660 

עלול הוא לבוא אל ספק גזילה וגנבה בלקיחת עצים של , ומתוך ההתלהבות של קיום המצוה, ויולדת 9661 

ח "ר צייר לנו הגהוכב, או בעת קיום המצוה מרוב התרגשות ידחק העומדים בדרכו וילבין פניהם, הזולת 9662 

העלולה להתרחש אף בעצם יום הדין , את המדה הגרועה של הפגיעה בזולת, ל"ישראל מסלנט זצ´ ר 9663 

ובדרכו הוא פוגע ודוחק את , ברגש באימה וברתת´ כגון שמתהלך לבית ה, הגדול והנורא ביום הכפורים 9664 

 9665 .ואינו מרגיש כלל שפוגע היות והוא טרוד בפחד יום הדין, חבירו

, שציוה אותנו לעשות משכן מרכז האצילות והקדושה, ה"ממלך מלכי המלכים הקב? נו להתלמדוממי ל 9666 

אילו , אמר רבי יהושע בן לוי, (´תרומה ט)א  השראת השכינה לישראל ולכל העולם כולו כמבואר בתנחומ 9667 

ועוד , ןבאהליות וקסטריות היו מקיפין אותן לשמר, היו האומות יודעים מה היה המשכן והמקדש יפים להם 9668 

משנבנה , עד שלא נבנה בית המקדש היה העולם עומד על תרינוס של שתי רגלים, ר נחמן"ר שמואל ב"א 9669 

 9670 .ל"נתבסס העולם ועמד בישובו עכ

הלא לכאורה כל מה שנראה יפה ומועיל למשכן היה , ובכן בהגיע עת בנין המשכן שהוא מרכז ויסוד החיים 9671 

גם במשימה העילאית הזאת צריך עיון רב ? ה"אותנו הקב אבל מה מלמד, צריך להיות מותר להשתמש בו 9672 

ל ועשית את "ש ז"וכמ, שלא להשתמש בדברים שמתוך שימושם יקופחו חייו של מישהו, ומתינות נפלאה 9673 

שאם יבקש אדם , ה דרך ארץ לדורות"לימד הקב? למה עצי שטים, הקרשים למשכן עצי שטים עומדים 9674 

כשאמר לעשות משכן אמר לא תביא , מ שהכל שלו"ו ומה ממהאומר ל, לבנות ביתו מאילן עושה פירות 9675 

 9676 .(´שמות רבה ב) כ"אלא מאילן שאינו עושה פירות אתם עאכו

החל מן המשימות הפשוטות כגון בנין , ה דרך בחיים בכל הענינים והעסקים שלנו"הרי שמורה אותנו הקב 9677 

, ז קדושת האומה וזיכוי הרביםכגון בנין מרכ, ועד המשימות העילאיות ביותר, בית ועסקי משא ומתן 9678 

לא לבנות בנין ולא לפתוח מוסד לא פרטי ולא , שכולם צריכים להיות על טהרת הביצוע ונקיון המעשה 9679 

 9680 .קיפוח הכבוד או הממון של חבירו, שיהיה בהם משהו מן קיפוח הזולת, כללי



כי , כך שמישהו נפגעשבהן עלולים להגיע לידי , וביתר זהירות צריך להתנהג דווקא במשימות צבוריות 9681 

ואל יורה שום היתר היות והוא שליח , מה ערך יש בקיפוח פרט קטן בשעה שהמטרה היא גדולה ונשגבה 9682 

כל מצוה , (ג"שבת ס) ל כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות"ועל זה אז, דרחמנא 9683 

ם מקודשים כאלה יש לומר על כל ורק בתנאי, מכל סבל ועינוי של מישהו, צריכה להיות שלימה מכל פגם 9684 

 9685 (תורת הנפש)  .שתשרה שכינה במעשיו, מצוה שהיא בבחינת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

 9686 

 9687 מאמר תרסז

 9688 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

כבודו , ה למשה עשה לי משכן התחיל מתמיה ואומר"בשעה שאמר הקב, (´ר לד א"שמו) איתא במדרש 9689 

אמר , לכך אמר משה יושב בסתר עליון? ליונים ותחתונים והוא אומר לי עשה לי משכןה מלא ע"של הקב 9690 

אמר , מהו בצל שדי בצל שעשה בצלאל, סימון יושב בסתר הוא העליון על כל בריותיו´ יהודה בר ר´ ר 9691 

ולא עוד אלא שארד , אלא עשרים קרש בצפון ועשרים בדרום, ה לא כשם שאתה סבור כך אני סבור"הקב 9692 

 9693 .כ"ם שכינתי בתוך אמה על אמה עואצמצ

הלא כן הוא נקרא חי , כי איך אפשר להיות אחרת, הנה אצלנו פשוט במציאות השראת השכינה בעולם 9694 

אבל הכתוב הלא , שבכל מקום נמצאת השכינה, ואתה מחיה את כולם מלא כל הארץ כבודו, העולמים 9695 

כי לו היה בגדר של , ´ם שכינתו יתזאת אומרת שאין נגיעה ע, אומר השמים ושמי השמים לא יכלכלוך 9696 

 9697 .נגיעה הרי היה נקרא ודאי כלכול

וזה פשוטו כמשמעו , ש"שאין הכי נמי שהשמים והארץ לא יכלכלוהו ית, ולבירור הענין נבוא ליסוד 9698 

´ מאורו ית, והשכינה שאמנם נמצאת בשמים ובארץ הוא רק צל, אין מי שיכלכל כלל וכלל´ שמציאותו ית 9699 

כי אפילו , מ במדת האצילות"ובסוד הצל אין כבר נפק, ´אשר בו מתלונן שכינתו יתמתהוה כביכול צל  9700 

 9701 .באמה על אמה ארד ואצמצם שכינתי

כי מורגלים להבין שעבודת האדם הוא להשיג , ובגדר זה צריך להבין עבודת האדם וקיום התורה והמצוות 9702 

נם דברים חדשים שעד קיומם לא וקיום התורה והמצוות הי, דברים וענינים אשר לא נמצאים בקרבו כלל 9703 

שיסוד הדברים הוא שהענין של צל , אבל לפי דברינו נבין זה בדרך אחרת לגמרי, היו אצלו במציאות כלל 9704 

כבר נמצאים גם בלא יודעים , עד שכל הענינים הגדולים והרמים כל התורה והמצוות, מגיע עד כדי כך 9705 

 9706 .ן עשיית המצוות וקיומן הינם בגדר אחרועני, והמה חקוקים וחרותים על לוח לבו, בקרב האדם

ר אבין משל למלך שהיה לו איקונין נאה "א, ועשית את הקרשים למשכן, איתא עוד (ה"שם ל) במדרש 9707 

ל אתה בסממניך ואני "א, ל אדוני המלך איך יכול אני לעשות כמותה"א, אמר לבן ביתו עשה לי כמותה 9708 

, יו רבון העולמים אלוה אני שאני יכול לעשות כאלואמר לפנ, ה למשה וראה ועשה"כך אמר הקב, בכבודי 9709 

ואם תעשה , וכשם שאתה רואה למעלה כך עשה למטה, ל כתבניתם בתכלת ובארגמן ובתולעת שני"א 9710 

 9711 .כ"אני מניח סנקליטין של מעלה ומשרה שכינתי ביניכם למטה ע, כאותה של מעלה למטה

המלא ´ וזהו כבודו ית, ´מונה וצל מאור פניו יתת, וענינו הוא שכל הבריאה כל מציאותה היא איקונין נאה 9712 

עליך רק להשים הסממנים על כבודו כביכול הם , אתה בסממניך ואני בכבודי? ועבודת האדם מהי, עולם 9713 

שכאשר רוצים ללמד , דוגמא לכך נמצא בחכמת הפדגוגיה, זוהי כל עבודתך ולא יותר, התורה והמצוות 9714 

וכל האות הוא בכל תמונתו בלי כל , ו מקודם את האות ההוא בחרטמציירים לפני, לתינוק לכתוב איזה אות 9715 

וכל התלמדותו , וכל עבודת התינוק אינה אלא שיוליך את העט המלא דיו על תמונת האות המצוירת, חסרון 9716 

 9717 .בזה היא רק שלא יעקם ויוליכנו ישר

וכל עבודת האדם  ,כ פשוטה שבאמת הכל כבר חקוק וחרות על לוח לבו"והיא כ, כזאת היא עבודת האדם 9718 

, הוא סוד המעשה אשר שניהם יחד בו ענין נפעל ופועל כאחד, היא רק להוליך את העט על החקוק מכבר 9719 

ועל ידי זה כל מעלות האדם , כי המעשה באמיתתו הוא פועל יוצא מכל הכחות אשר בקרב האדם מכבר 9720 

הוא הפועל להוציא , םובו בעת הנה זה המעשה שיצא מתוך הכחות אשר באד, צרורות הן בזה המעשה 9721 

והמעשה הוא העברת הקולמוס על קוים דקים לעשותן אותיות בולטות , מעלות וכחות האדם לפועל ממש 9722 

 9723 .נראות לעינים חוש ממש

והעבודה בעצם עוד יותר , זהו כל עבודתך ולא יותר, זהו ענין אמרו אתה בסממניך תכתוב על אני בכבודי 9724 

אלא גם חרותים , הינם לא רק כתובים על לוח לבו, קרב האדםשכל הענינים הכחות והמעלות שב, בנקל 9725 

הדיו , גם בלי יגיעה מיוחדת בהעברת העט, עד שבשפוך דיו על האותיות החקוקים, וחקוקים די עמוק 9726 

 9727 .ממילא תבוא בהאותיות החקוקים

של לא בא על האדם אלא לפי כחו , ה בא בטרחות עם בריותיו"ושם במדרש לעיל אמר אליהוא שאין הקב 9728 

שעבודת האדם הוא רק להתעסק עם הענינים שנמצאו , ומובן זה ביותר לפי דברינו, ש"כל אחד ואחד עי 9729 



כי כל אחד מוכרח , ומטעם זה טענו הפילוסופים נגד ענין של שכר ועונש, בכחותיו אשר בקרבו ולא יותר 9730 

 9731 .ומי הוא שיכול לבחור אחרי אשר כבר עשוהו, הוא מצד כחותיו

ואדרבה גם ההכרח בבחירה , התורה מבינים הענין של הכרח ובחירה לגמרי אחרת אמנם אנחנו מקבלי 9732 

רק להתעסק , ועבודת האדם היא אמנם לא בדברים חדשים, ואין סתירה כלל ענין הכרח ובחירה ביחד, בא 9733 

ועל רשמי אלה , ולידע דרכיהם נתיבותיהם ואורחותיהם, בכחותיו הנטועים בקרבו להכיר כחותיו שלו 9734 

וכל מעשה ומעשה על המקום , ולמלא בהם בסממנים הראוים להם ביחוד, עביר את הקולמוסהכחות לה 9735 

כי ישרה , ואחר גמר מלאכתו הנה הוא זוכה ובא בשכרו, ובזה תשלם כל המלאכה מצד האדם, הנכון לו 9736 

 9737 .ה שכינה במעשה ידיו ויתקיים ואני בכבודי"הקב

כנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי , ת בריתפ אשר עליה בא כל הכרית"זו היא הגדלות שבתורה שבע 9738 

ועבודת האדם , כל התורה חרותה בלב כל אחד ואחד, כי הם נטועים בתוככי האדם, אתך ברית ואת ישראל 9739 

 9740 .היא רק להתעסק במה שכבר נמצא בקרבו

 9741 אך, ה בלב כל בני האדם"והנה החכמה כבר ניתנה מן הקב, ל"ח וז"ל בספר דע"ל ז"ובזה נבין דברי הרמח

נמצא שהחכמה כבר , ואז נעשה ממש כמו האש, כדי שתתגבר צריך שאותו הפה המקיים אותה ינשב בכח 9742 

כי אם אינו , הנה על כן חוב הוא מוטל על האדם לשום עצמו להתבונן, ניתנה והפה אינו אלא מקיים אותה 9743 

ו חשבון בואו ל אמרו על כן יאמרו המושלים בוא"וחז, מתבונן ומחשב הנה לא תבוא החכמה לבקש אותו 9744 

 9745 .ש"עי (7ח"ב ע"ב) ונחשוב חשבונו של עולם

שכיון שהחכמה כבר ניתנה וכל עבודתו היא רק , ל על כן יאמרו המושלים"הנה מביא ביחוד את מאמרם ז 9746 

לצייר , הנה כל עבודתו היא רק לכוין הדרך ישר, י העברת קולמוס על הקוים הנמצאים"ע, להוציא לפועל 9747 

עד שכל הכחות , והוא ענין החשבון שרטוט אחר שרטוט, הינם מצוירים בקרבולו ציורים אשר כבר מאז  9748 

 9749 .(דעת תורה)  .עד שיעשו אצלו חוש ממש, יתעבו אצלו יותר ויותר

 9750 

 9751 מאמר תרסח

 9752 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

כל מה , ץהגדולה והגבורה כי כל בשמים ובאר´ רבי ברכיה פתח לך ה, (´ג ד"ר ל"שמו) איתא במדרש 9753 

למעלן , אמר לשכון בערפל´ למעלן זבול וערפל למטן אז אמר שלמה ה, ה למעלן ברא למטן"שברא הקב 9754 

, ולא עוד אלא שחביבין כל מה שלמטן משל מעלן, שרפים עומדים ממעל לו למטה עצי שטים עומדים 9755 

ה למשה "בשעה שאמר הקב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם´ שנא, שהניח מה שלמעלן וירד בשלמטן 9756 

 9757 .והוא אומר עשה לי משכן, ה מלא עליונים ותחתונים"כבודו של הקב, עשה לי משכן התחיל מתמיה

ל אדוני המלך איך יכול אני "א, אמר לבן ביתו עשה לי כמותה, ר אבין משל למלך שהיה לו איקונין נאה"א 9758 

אמר לפניו רבון  ,ה למשה וראה ועשה"כך אמר הקב, ל אתה בסממניך ואני בכבודי"א, לעשות כמותה 9759 

וכשם שאתה רואה , ל כתבניתם תכלת וארגמן ותולעת שני"א, העולמים אלוה אני שאני יכול לעשות כאלו 9760 

אני מניח סנקליטין של מעלה ומשרה שכינתי , ואם תעשה כאותה של מעלה למטה, למעלה כך עשה למטה 9761 

 9762 .ביניכם למטה

אם כהאומרים על היותו דוגמא ישרה לעליונים  ,כי יסוד כל הענינים הוא בנין המשכן, כלל הדברים הוא 9763 

כי המשכן וכליו הכל ציורים גופניים להתבונן מהן ציורין עליונים שהם דוגמא , וכמובא ברבינו בחיי כאן 9764 

 9765 .ל בספר פרקי ההצלחה שמבאר עניני המשכן בדמיון האדם"ם ז"ואם כדברי הרמב, להן

והוא ענין רוח הקודש הבא מן , הנשימה המחיות הלבהינם כנגד התנועה ו, הכרובים פורשי כנפים למעלה 9766 

ומשכן הארון הגנוזות בו , הוא במשל כנפי הריאה שהם שתיים, סוככים בכנפיהם על הכפורת, הכרובים 9767 

ושבעה נרות המנורה כנגד החמשה חושים , כנאמר כותבם על לוח לבך, לוחות העדות כנגד משכן הלב 9768 

 9769 .ש"אל מול פני המנורה עי´ כנא´ וונותיך לצדו יתבאופן שתשים חושיך וכ, והמדבר והמדמה

והאדם , כל סוד קדושתו של המשכן הוא במה שהוא כדמיון האדם, קיצור דבריו כי המשכן הוא האדם 9770 

, (´יחזקאל א) ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם, הנברא בצלם אלהים הוא אות וסימן למציאות השם 9771 

ואמר , ל למלך שהיה לו איקונין נאה"וזהו משלם ז, ה"השל ומבשרי אחזה אלוה לשון (ט"איוב י) ונאמר 9772 

 9773 .לבן ביתו עשה לי כמותה

אלא בכל , ל שקודם העגל לא היו צריכים למשכן"וכבר אמר הספורנו ז, אמנם ענין זה לאו דוקא במשכן 9774 

ל עיקר שכינה בתחתונים "והוא מסוד הענין שאמרו חז, מקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך 9775 

בין בהבריאה בכלל ובין בבית , ´ביאור הענין כי חלילה לנו לחשוב כי יש שום מקום להבורא ית, ההית 9776 

כי אתה , הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, (´ח´ מלכים א) ז כבר אמר שלמה"וע, מיוחד כמו המשכן 9777 

 9778 .(ק"הרד) מקום העולם ואין העולם מקומך



הענין של כתבניתם הוא לאו דוקא במשכן , מראה ודמות יסוד הדברים הוא כי הבריאה כולה הוא סוד של 9779 

כולם מרמזים מראים ומורים באצבע על , הבריאה כולה היא מערכת גדולה של ריבוא ריבבן רמזים, לבד 9780 

ניתן לאדם , כל דבר בזה העולם כל מציאותו וענינו שהוא אות וסימן לעליונים, הדר כבודו יתברך ויתעלה 9781 

לדרגות  0הענינים 0וכאן מתחלקים, טובו וגדלו רוממותו ויכלתו, ר את הבוראלהתבונן בהם ועל ידם להכי 9782 

הוא , ´באותה מדה הוא מקום לקדושתו ית, עד כמה שהוא במראה ודמות, בריבוי לאין שיעור0דרגות 0 9783 

 9784 .והם המשכן והמקדש ושם השראת השכינה, ´הכלי המוכן לקדושתו ית

אנחנו לא יודעים מפני מה הזהב הוא במראה , גדולות ודאירמיזות הגוונים והוראותם הנה הם מהסודות ה 9785 

, וכן כדומה בכל הריבויין שלהם, מפני מה דבר זה שחור והדבר השני לבן, והתכלת במראה כחול, סמוק 9786 

כי , ולהאדם רק אחת לידע, והם ודאי מעיקרי סודות הבריאה, פ לכולם מהלך וטעם ודאי בכל זה"אבל עכ 9787 

שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה , (.ז"סוטה י) ל"כאמרם זכולם ראשם מגיע השמימה ו 9788 

אם תעשה כאותה של , ועם כוונת האדם בהם יש שם השראת השכינה ומקבל פני השכינה, לכסא הכבוד 9789 

 9790 .מעלה למטה אני מניח סנקליטין של מעלה ומשרה שכינתי ביניכם למטה

וזה זכרי ´ שורש דבר ועיקרו להיות זכר לשמו יתכל , השמים מספרים כבוד אל וגם הארץ מלאה הודו 9791 

ועל זה נאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך , את זכר קדשו בשם מלא נקרא, לדור דור 9792 

, כי לפי הכנת הדברים התחתונים, מלא את המשכן´ תיכף לזכר והנה כבוד ה, תיכף לזכר ברכה, וברכתיך 9793 

 9794 .חיים כולכם היום´ אל´ בהואתם הדבקים , כן חשק העליונים לדבר בהם

אמרו חכמים בשעה שבא להכינו ? ויעש העץ מאיזה עצים היה אותו העץ, (´ב´ ר ט"אסת) אמרו במדרש 9795 

תאנה אמרה אני אתן את עצמי ? מי יתן עצמו ויתלה רשע זה עליו, ה לכל עצי בראשית"קרא הקב 9796 

אגוז אמר בי נדמו , לו ישראלרמון אמר בי נמש, גפן אמרה בי נמשלו ישראל, שנמשלו ישראל כבכורה 9797 

הנה גולמים של עצים יש להם , ש"עצי שטים ועצי ברושים אמרו עי, אל גנת אגוז ירדתי´ ישראל שנא 9798 

 9799 .כבר מעלה וחשיבות באשר הם דמיון ומשל לישראל

עד כדי כך שגם , כי במגדל צבעיא נוהגים איסור להשתמש בעצי שיטים (´ד ד"ר צ"ב) ל"ואיתא בחז 9800 

שבדמיון איזה שהוא אם במראה אם , וכל זה מסוד הגדול של עיקר שכינה בתחתונים, בהםקדושה נהגו  9801 

ו אם תכלת וארגמן ציורים של דוממים יבשים יש "ומעתה נשא ק, מלא את המקום´ והנה כבוד ה, בתכונה 9802 

 9803 .בכוחם להביא את הבורא עולם

כ מה "א, א את הבורא עולםבכוחו להבי, שהנהו רק דומה לדומה, אם המשכן שהנהו רק בתמונת האדם 9804 

ואם דמיון של ציור ותיאור לבד ? מה גדול כחו שלו, כבר האדם בעצמו אשר בצלם אלהים ברא אותו 9805 

בדמיון של מה הוא רחום אף אתה , מה כבר יש בדמיון של להבין ולהשכיל, נמשך עליהם החיים העליונים 9806 

 9807 ?רחום שזה עיקר הצלם והדמות

האדם ראוי שיתדמה לקונו ואז יהיה בסוד הצורה העליונה , ל"א וז"והם אמנם דברי התומר דבורה בפ 9808 

ויאמרו עליו צורה נאה ומעשים , שאילו ידומה בגופו ולא בפעולות הרי הוא מכזיב הצורה, צלם ודמות 9809 

ומה יועיל לו היותו כצורה העליונה דמות תבנית , שהרי עיקר הצלם והדמות העליון פעולותיו, כעורים 9810 

ג מדות של רחמים "לפיכך ראוי שיתדמה אל פעולות הכתר שהן י, יו לא יתדמה לקונוובפעולות, אבריו 9811 

 9812 .רמוזות בסוד הפסוקים מי אל כמוך, עליונות

וסגולתן , יהיה האדם דומה אל קונו שהן מדות של רחמים עליונות, ג מדות אלו"כ ראוי שתמצאנה בו י"א 9813 

כפי מה שיתנהג כך , ליונה מלמעלה ממשכך יזכה לפתוח לו מדה ע, כמו שיהיה האדם מתנהג למטה 9814 

, ואל זאת הכוונה מיוסד כל הספר תומר דבורה, ל"וגורם שאותה המדה תאיר בעולם עכ, משפיע מלמעלה 9815 

 9816 .איך יהיה האדם דומה לקונו בסוד הצורה העליונה צלם ודמות

תה רחום וכן כל מה הוא רחום אף א´ כי המצוה ללכת בדרכיו ית, ולפי כל דברינו יוצא לנו חידוש נפלא 9817 

, וכי זה מעיקר יסוד הבריאה וחוקותיה, הנה זה בעיקר מצד הסוד של צלם ודמות, המדות הקדושות 9818 

וזה חביב אדם , בכל מבטא שפתים ובכל הנהגה ופועל ידים, להתדמות לצורתו ולהיות מרמז לכסא כבודו 9819 

מקום אשר אזכיר את שמי ואז בכל , כי הוא המרמז היותר קרוב ומורה באצבעו זה אלי, שנברא בצלם 9820 

וכמדת הכנתו כן חשק העליונים , כי בהיותו רומז לעליונים הנהו בהכנתו לעליונים, אבא אליך וברכתיך 9821 

 9822 .אז חיים כולכם היום´ וכשאתם דבקים בה, לדבק בו

קדושים תהיו כי , (ט"ויקרא י) ואל ענין הזה נאמר בתורה, ומה נפלא אשר מסיק הפרדס בסוף כל דבריו 9823 

אדם מקדש עצמו מעט מקדשין , והתקדשתם והייתם קדושים (ט"יומא ל) ל"וזהו ענין אמרם ז, אניקדוש  9824 

´ וכדברים האלה ממש כתב גם החכם הנשגב קדוש ה, מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, אותו הרבה 9825 

, כמו שהיתה הכוונה בבריאת האדם, קדושים תהיו וזה כדי שידמו ליוצרם כפי האפשר, ל"הספורנו ז 9826 

 9827 .נעשה אדם בצלמנו כדמותנו כנאמר



ולהשיג זה , וראוי שתדמו אלי כפי האפשר בעיון ובמעשה, אלהיכם´ וזה באר עתה באמרו כי קדוש אני ה 9828 

והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן וכמזבח , ל הקדוש"ההדמות ביאר שנצטרך לשמור את המצוות עכ 9829 

כי , וכן הצדיקים הן הן המרכבה, המרכבה ויעל מעליו האלהים האבות הן הן, (ב"ר ס"ב) ל"וכמאמרם ז 9830 

 9831 .(דעת תורה)  .(ו"מסילת ישרים כ) השכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה במקדש

 9832 

 9833 מאמר תרסט

 9834 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

הוא ממלא כולי עלמין , ה הוא למעלה מן המקום"כי הקב, מובן שאי אפשר לפרש את הדברים כפשוטם 9835 

שלשה דברים שמע משה מפי הגבורה , ל"ש חז"וכבר משה תמה על דבר זה וכמ, פנוי מיניהולית אתר  9836 

הנה השמים ושמי ! ע"ה רבש"אמר משה לפני הקב, בשעה שאמר לו ועשו לי מקדש... ונרתע לאחוריו 9837 

אלא , לא כשם שאתה סבור! ה משה"אמר לו הקב? ואתה אומר ועשו לי מקדש, השמים לא יכלכלוך 9838 

ש רמז "ילקו) ואני יורד ומצמצם שכינתי למטה, פון ועשרים קרש בדרום ושמונה במערבעשרים קרש בצ 9839 

 9840 .(ה"שס

כתוב , ל מציינים שזה בא לתקן את חטא העגל"חז? ה צורך בקביעת משכנו למטה"לכאורה מה מצא הקב 9841 

ש לו יום עשו את העגל י´ אלקיך ולסוף מ´ אומה ששמעה אנכי ה, רבים אומרים לנפשי אלו אומות העולם 9842 

שהגנת עלי בזכות אבותי אברהם , מגן בעדי´ אמרו ישראל ואתה ה, אין ישועתה לו באלקים סלה? ישועה 9843 

יבוא זהב של כפורת ויכפר על זהב של , ששכנת שכינתך בתוכנו שנאמר ועשו לי מקדש, יצחק ויעקב 9844 

 9845 .עגל

, העגל לא היה כפשוטוכל אחד מבין שחטא , אך אפשר להסביר גם באופן פשוט, בודאי יש טעמים כמוסים 9846 

שראתה שפחה על הים מה שלא ראה , כי לא יתכן שבני ישראל לאחר שעלו במעלות עליונות כאלה 9847 

ילכו , מדבר אליהם מתוך האש בקולות וברקים´ לאחר שעמדו בהר סיני ושמעו את קול ה, יחזקאל בן בוזי 9848 

 9849 .ריםאלה אלקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצ, ויעשו עגל מזהב ויקראו לפניו

שישוו לפניהם את , בני ישראל לא יכלו עדיין להתרומם למדרגה כזאת, אלא שהם רצו לראות בעגל סמל 9850 

וראו צורך באיזו דמות שיוכלו לחוש אותה בחושיהם , לנגדי תמיד´ ש שויתי ה"בכל עת ובכל שעה כמ´ ה 9851 

שראו שמשה אבל לאחר , ה"כל אימת שמשה היה ראו בו מקשר בינם ובין הקב, שתשמש להם כסמל 9852 

 9853 .ביקשו לעשות להם אלהים דהיינו סמל במקום משה, איננו

ז "ע´ הל) ם"ש הרמב"כמ, בשמים והם עבדו לאלילים רק בתור סמלים´ גם עובדי אלילים הכירו שיש ה 9854 

אך לאחר שהתגלה שאין , בעשרת הדברות לא תעשה לך פסל וכל תמונה´ ועל זה הזהיר ה, (´א´ א הל"פ 9855 

, בקרבתו בלי אמצעים חושיים´ שיוכל להרגיש את ה, יק מעמד במדרגות גדולותהעם מוכן עדיין להחז 9856 

 9857 .כדי שירגישו השראת שכינתו בתוכם, ציוה להקים את המשכן שיופיע לפניהם בענן מעל פני אוהל מועד

כתוב והיה ביום , ל מתארים קשר זה כמו קשר נישואין"וחז, עם ישראל´ אמנם הודות למשכן התקשר ה 9858 

יום הקמת המשכן היו ישראל , ל כלת כתיב בפתח מלשון כלה"ודורשים חז, להקים את המשכןכלות משה  9859 

 9860 .התקשר עם ישראל כדוגמת חתן עם כלתו´ כלומר שה, (י שם"רש) ככלה הנכנסת לחופה

וביום שמחת לבו זה , ביום חתונתו זה אוהל מועד, כן מצינו במקום אחר ביום חתונתו וביום שמחת לבו 9861 

לכאן היו , המשכן ובית המקדש בשעתם שימשו המרכז הרוחני של העם, (´ר ב"שיה) בית העולמים 9862 

במקום זה היו , קיבלו מכאן השראה עליונה, כאן הרגישו בחוש את השכינה, מתכנסים שלש פעמים בשנה 9863 

ומכאן היתה , מקום זה היה מרומם את העם ומקרב אותם לאביהם שבשמים, שואבים רוח הקודש 9864 

את שכינתו בתוך כל ´ על ידי המשכן השרה ה, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, ל העםמתפשטת השכינה לכ 9865 

 9866 .העם

שכל השבטים היו חונים מסביב למשכן לכל , גם מקומו של המשכן היה בתוך המרכז של כל המחנות 9867 

וצפונה דן , מערבה אפרים מנשה ובנימין, דרומה ראובן שמעון וגד, מזרחה יהודה יששכר וזבולון, צדדיו 9868 

 9869 0,המשכן היווה את הנקודה המרכזית שכולם היו פונים כלפיה כל שאיפותיהם ויעודיהם, ונפתלי אשר

וגם קול , ושם היתה שורה השכינה, במשכן היה הארון והכפורת אשר עליו 0ביותר 0המקודש 0המקום 9870 

 9871 .אלקים היה יוצא מבין שני הכרובים שעל הכפורת

, ל אומרים למה קוראים אותם כרובים"חז, רעיון עמוק יוצא דוקא מבין שני הכרובים יש´ בזה שקול ה 9872 

´ והנה ציוה ה, (7ג"חגיגה י)א  שכן בבבל קוראים לינוקא רבי, משום שפניהם היו כפני תינוק כרביא 9873 

יעמידו את שני , בקודש הקדשים מעל ארון העדות ששם היה מרכז השכינה, שבמקום הקדוש ביותר 9874 

שהם הערובה , ה בא ללמדנו שכל המשך הקדושה תלוי בתינוקותדבר ז, הכרובים שפניהם כפני תינוקות 9875 

 9876 .לקיומה של התורה



אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של , ובלעדם אין תקוה לנצחיותו של עם ישראל 9877 

והיו , ולכן צריך שיהיו עשויים חלק אחד עם הכפורת ואסור להפריד ביניהם, (ט"שבת קי) בית רבן 9878 

הכרובים , אל הכפורת יהיו פני הכרובים, רשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורתהכרובים פו 9879 

ופניהם צריכים להיות מכוונים אל לימוד התורה , המסמלים את התינוקות הם הסוככים על ארון העדות 9880 

 9881 .´הנמצאת בארון ומשם יוצא קול ה

כתוב ויגרש את האדם וישכן , ן עדןגרש את אדם הראשון מג´ כשה, עוד מקום בתורה שהכרובים מוזכרים 9882 

ולכאורה , י כרובים מלאכי חבלה"ופירש רש, מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת 9883 

אבל שם עמדו , אולם גם שם הכרובים הם כתינוקות, תמוה למה מפרשים שם את המלה כרובים לגנאי 9884 

 9885 .כתשם עמדו על יד להט החרב המתהפ, הכרובים מחוץ לשערי גן עדן

כחצים , אם התינוקות מכוונים לדרך רעה הם עלולים להביא חורבן לעולם, ולכן שם הם מסוכנים מאד 9886 

אם הם מחונכים לרעה , בני הנעורים שכוח ואש הנעורים בידם, (ז"תהלים קכ) ביד גיבור כן בני הנעורים 9887 

אבל , נת מלאכי חבלהוהם בבחי, מעוררים מהפכות וגורמים הרס וחורבן לעולם, הם מביאים כל המלחמות 9888 

הם ראויים לעמוד בקודש הקדשים ומביאים , ופניהם אל הכפורת´ אם הם צמודים לארון העדות לתורת ה 9889 

 9890 .ברכה וגאולה לעולם

אלא כל העם צריכים להיות בבחינת , ויש להוסיף שאין כאן הכוונה רק לתינוקות כפי שמבינים פשוט 9891 

כדי ללמד כי כל העם , מים כפני תינוקות על ארון העדותיש מפרשים שהעמידו את הכרובים הדו, תינוקות 9892 

, את התורה לא גומרים אף פעם כי היא בלי סוף, כקטון כגדול צריכים תמיד ללמוד את התורה כתינוקות 9893 

כל ימיו חייב כל אדם לשבת כמו נער , וכל מה שלומדים בה יותר מוצאים שיש ללמוד בה יותר ויותר 9894 

 9895 .וללמוד את התורה

למרות , כתוב ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל, מוצאים שנער בתורה הוא תוארואכן אנו  9896 

, כמו כן אנו מוצאים תואר זה על שמואל והנער נער, וזוהי מדרגה גדולה ביותר, שהיה בן חמישים ושש 9897 

חנוך לנער ש "והכוונה בזה כמ, ואף על כל עם ישראל אנו מוצאים את התואר נער כי נער ישראל ואוהבהו 9898 

בשם ) גם כי יזקין לא יסור מלהיות נער וימשיך כל ימיו להתחנך, על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנו 9899 

 9900 .(ס"הגרי

ולכשנתעמק בדבר נמצא , כי תמיד לומדים ומתעלים בה, ומשום כך קוראים לחכמי ישראל תלמידי חכמים 9901 

אורח , ד והוא במדרגה של עולה או לאאם הוא בבחינת נער ותלמי, שזהו כל קנה המדה להערכת האדם 9902 

כי אם איננו עולה כבר הוא בשאול , אדם צריך תמיד לעלות, חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה 9903 

 9904 .מטה

להראות כי כל אדם חייב להיות כל ימי , ומשום כך העמידו את הכרובים בקודש הקדשים על ארון העדות 9905 

, כך צריך כל אדם במשך כל ימיו להיות עולה תמיד, מיום ליוםכמו שהתינוק עולה ומתפתח , חייו כתינוק 9906 

ואם הוא נמצא במצב של עולה הוא ממשיך את תכלית , זוהי הבחירה שניתנה לאדם וזוהי מטרתו בחיים 9907 

ל שנים שיושבים "ש חז"וכמ, ואף כי כבר בטל המשכן הוא בונה משכן לעצמו בתוך לבו הוא, המשכן 9908 

נמצא שכל אחד יכול , ואפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו, ניהםומדברים דברי תורה שכינה בי 9909 

 9910 .(ה""ד)  .להקים משכן לעצמו ולהביא את השכינה שתהא שרויה בתוכו

 9911 

 9912 מאמר תרע

 9913 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

רב יהודה אמר , (.א"נדרים פ)א  ברכת התורה מאד צריך להיזהר בה כדאית, ל"ז כתב וז"ח מ"הטור או 9914 

דבר , אליו ויגידה על מה אבדה הארץ´ ואשר דבר פי ה, אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת 9915 

על עזבם ´ ויאמר ה, ה בעצמו"זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת ולא פירשוהו עד שפירשו הקב 9916 

אמר רב יהודה אמר ? הלכו בההיינו לא שמעו בקולי היינו ולא , את תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה 9917 

 9918 .כ"רב לומר שאין מברכים בתורה תחילה ע

למה יצא כזאת מלפניו להענישם בעונש גדול כזה על שלא ברכו בתורה , ח ואיכא לתמוה טובא"כתב הב 9919 

כדי שתתעצם , מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה´ ונראה דכוונתו ית? תחילה שהוא לכאורה עבירה קלה 9920 

ה תורת אמת לישראל במתנה שלא "ולכן נתן הקב, וחניות וקדושת מקור מוצא התורהנשמתנו בעצמות ור 9921 

ה מצוות "ח מצות עשה ושס"ברמ, ה גידים"ח אברים ושס"שתתדבק נשמתנו וגופנו רמ, תשתכח מאתנו 9922 

 9923 .ת שבתורה"ל

 9924 ל הביט בתורה וברא את העולם"וצריך לדעת כי מה שאמרו חז! ´מקור מוצא התורה הלא זה עצמותו ית

ולא רק עליהם אלא על התנועה , ז אבל גם על העולמות העליונים"לא נאמר רק על עוה, (´א ב"ר פ"בר) 9925 



ממש כאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות , הראשונה של ההתהוות כבר הביט בתורה כביכול 9926 

 9927 .ולהאציל הנאצלים הביט בתורה

כלומר שהתורה תיהפך למהות ´ תעצםלה´, ´על ידי עסק התורה נוכל להתאחד ברוחניותו וקדושתו ית 9928 

ר "ומבאר אדמו, ה את התורה במתנה שלא תשתכח מאתנו"ונתן הקב, שלנו ממש שנהיה ספר תורה חי 9929 

שכל רצון , ק ניתנה לנו להיות הטבע והמהות שלנו"הרי תוה, ה בטבע"ענין המתנה שהתורה ניתנה למרע 9930 

נשמה תתעצם ברוחניות וקדושת מקור מוצא לא רק ה, כל מחשבה כל תנועה וכל פעולה שלנו תהיה תורה 9931 

ה תורה מה לעשות "לכל הרגשה נתן הקב, לכל אבר יש מצוה לכל גיד לא תעשה, התורה אלא גם הגוף 9932 

 9933 .(ב"ילקוט שופטים מ) ומה לא לעשות

ה "כציור שאמר דוד המע, גם המצוות תיהפכנה למהותם של האברים, אם התורה נהיית טבע אצלנו 9934 

למקום פלוני , ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר"אמר דוד רבש, רגלי אל עדותיך חשבתי דרכי ואשיבה 9935 

, (´ה א"ר ל"ויק) והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ולבית דירה פלונית אני הולך 9936 

 9937 !ההליכה למקום קדושה נהייתה למהותן, מ"נ ולביה"רגליו הביאוהו מעצמם לבהכ

, חכמה אלקית חודרת לתוך אברי הגוף וכל תנועותיהם, ק מחכמתו ליראיוק שחל"זהו מפליאות תוה 9938 

ח מצוות עשה "שישנן רמ, ו מליצה בעלמא"ואין זה ח, ומתקדש הגוף בקדושה עליונה זהו סוד המצוות 9939 

הכל מותאם לעצם מהות האדם בנשמתו , ה גידינו"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ושס, ח אברינו"כנגד רמ 9940 

 9941 .ו בתכליתוגופו להתאחד אתנ

והיתה , ´היו המה מרכבה והיכל לשכינתו ית, ח ממשיך ואם היו עוסקים בתורה על כוונה הזאת"הב 9942 

והארץ כולה היתה , ובקרבם ממש היתה השכינה קובעת דירתה, המה´ השכינה ממש בקרבם כי היכל ה 9943 

הכוונה בעסק , ובזה יהיה קישור לפמליא של מעלה עם פמליא של מטה והיה המשכן אחד, מאירה מכבודו 9944 

 9945 !ואנחנו נהיה מרכבה והיכל לשכינה, שהשכינה תקבע דירתה בקרבנו ממש, בתורה צריכה להיות

ה להשרות עיקר "מטעם הכמוס אצלו רצה הקב, (ג"ט י"ר י"בר) ל"עיקר שכינה בתחתונים היתה אמרו חז 9946 

וכן יהיה , לעין כל גלויה´ ר היתה השגחתו והנהגתו ית"לפני חטא אדה, שכינתו דוקא בעולם גשמי זה 9947 

 9948 .ציון´ כי עין בעין יראו בשוב ה´ לעתיד שנא

דור , חטא קין נסתלקה לרקיע השני, ר נסתלקה שכינה לרקיע הראשון"כיון שחטא אדה, ל שם"אמרו חז 9949 

, ומצרים בימי אברהם לשביעי, סדומיים לשישי, דור הפלגה לחמישי, דור המבול לרביעי, אנוש לשלישי 9950 

עמד יעקב , עמד יצחק והורידה משישי לחמישי, עמד אברהם הורידה לשישי, יקיםצד´ וכנגדן עמדו ז 9951 

, ´לא´ עמד עמרם והורידה מב, ´לב´ עמד קהת והורידה מג, ´לג´ עמד לוי והורידה מד, ´לד´ והורידה מה 9952 

ה הורידה "כל הצדיקים האלה עסקו בהורדת השכינה לכאן עד שמרע, עמד משה והורידה מלמעלה למטה 9953 

 9954 .למטה

פ "רחב, ילדה את ירד זה משה, יהודיה זו יוכבד שהעמידה יהודים בעולם, אשתו יהודיה ילדה את ירדו 9955 

א "ר פ"ויק) א ירד שהוריד את השכינה מלמעלה למטה"ד, אמר ירד שהוריד את התורה מלמעלה למטה 9956 

הכלל  במתן תורה הגיע, הוריד את התורה והוריד את השכינה, ה"אלו הן שתי פעולותיו של מרע, (´ג 9957 

 9958 .ל"מצב של שכינה בתחתונים וכמו שיהיה לעת, ישראל למצבו של אדם הראשון לפני החטא

אלא צדיקים יושבין ועטרותיהן בראשיהן ונהנין מזיו , ל אמרו כי בעולם הבא אין אכילה ושתיה"כשחז 9959 

ציור שלנו הן ה, (ז"ברכות י) שנאמר ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו, מביאים ראיה ממתן תורה, השכינה 9960 

ה הוריד את התורה היה מוכרח להוריד גם את "וכאשר מרע, מעיקר שכינה בתחתונים הוא מעמד הר סיני 9961 

 9962 .השכינה כי אין להפריד ביניהן

בא אחד , משל למלך שהיתה לו בת יחידה, ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה"אמר הקב 9963 

לפרוש ממנה איני , אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא, וביקש לילך לו וליטול לאשת, מן המלכים ונטלה 9964 

שכל מקום שאתה הולך קיטון , אלא זו טובה עשה לי, לומר לך אל תטלה איני יכול שהיא אשתך, יכול 9965 

, ה לישראל נתתי לכם את התורה"כך אמר הקב, אחד תעשה לי שאדור אצלכם שאיני יכול להניח את בתי 9966 

אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי , ם את תטלוה איני יכוללומר לכ, לפרוש ממנה איני יכול 9967 

 9968 .(´ג א"ר ל"שמו) ועשו לי מקדש´ שאדור בתוכו שנא

ועל כוונה זאת יש לגשת , ק היא השראת השכינה"כי התכלית של לימוד תוה, ח"הוא אשר מבאר הב 9969 

לגמרי עד שהלומד נהיה ספר הכוונה בעסק התורה היא להתאחד עמה , והמהלך בזה הוא כך, לעסק התורה 9970 

, וכאשר כל העם היושב בציון לומד תורה על דרך זה, ובזה יהיה מרכבה והיכל לשכינה, ס חי"תורה וש 9971 

שיהיו מכירים זיו , ´ותהיה ארץ ישראל מאירה מכבודו ית, זורחת השכינה מהלומד אל הארץ עצמה 9972 

 9973 .השכינה בארץ ישראל

הוא רומז , יהיה קישור לפמליא של מעלה עם הפמליא של מטה, ח מוסיף כי בלימוד על הכוונה הזאת"הב 9974 

פמליא , אלכסנדרי כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ושל מטה´ בזה על מאמר ר 9975 



האדם נמצא , הפמליא שלמטה הוא האדם עם כל כחות נפשו וגופו, של מעלה היא ההשגחה העליונה 9976 

ם הפמליא של מעלה נמצאת במלחמה תמידית עם הסיטרא ולעומתו ג, במלחמה תמידית עם יצרו הרע 9977 

 9978 .אחרא

הוא מתקדש בגופו ונפשו עד שגם יצרו הרע , כאשר אדם לומד תורה בכוונה זו להיות מרכבה לשכינה 9979 

גם , וכאשר הרע מתבטל באדם, מסתיימת מלחמתו עם היצר ונעשה שלום בפמליא של מטה, נהפך לטוב 9980 

וכל עסקה , ונעשה שלום בפמליא של מעלה, הילחם עם כחות הרעההשגחה העליונה אינה צריכה עוד ל 9981 

 9982 .להריק ברכה עד בלי די

לידע , אבל עתה שעברו חוק זה שלא עסקו כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם, ח ממשיך"הב 9983 

ולא נתכוונו להתעצם ולהתדבק בקדושת , גם להתגאות להראות חכמתם, הדינים לצורך משא ומתן 9984 

בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלתה לה , להמשיך השכינה למטה לארץורוחניות התורה  9985 

 9986 .וזה היה גורם חורבנה ואבידתה, והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה, למעלה

דהיינו לא הלכו בה לשמה בשעה , והמה עזבו את תורתי ולא הלכו בה, והוא אמרם על מה אבדה הארץ 9987 

כדי שיהיו , ולהודות לו על נתינת התורה לעמו ישראל´ פניו יתולברך ל, שבאו לפתוח בעסק התורה 9988 

על אשר קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו , והוא המכוון בברכת אשר בחר בנו, ´דבקים בקדושתה בשכינתו ית 9989 

כדי שתתדבק נשמתנו בעצמות קדושת התורה , כלי חמדתו שהיה משתעשע בה בכל יום, תורתו הקדושה 9990 

 9991 .ורוחניותה

שאין זה סתם עונש בעד היעדר , מהלך של אבידת הארץ ממה שלא ברכו בתורה תחילהח מגלה "הב 9992 

ההשגה והרצון להתאחד עם קדושת התורה היו מביאים להתעצמות , והמהלך הפנימי הוא זה, הברכה 9993 

, ובזה היו מקדשים גם ארץ ישראל בקדושת השכינה, והיו מגיעים להשראת השכינה עליהם, בקדושה 9994 

ולא , ולא שרתה שכינה עליהם, לא נהיו ספר תורה חי, ק התורה בלי השגה ורצון זהוכאשר ניגשו לעס 9995 

אין מנוס לבן , נתרוקנה הארץ מקדושתה וזהו חורבנה ואבדתה, נתקדשה ארץ ישראל בהשראת השכינה 9996 

 9997 .(ג"ב צ"עלי שור ח)  .´תורה לתת את דעתו על עומק רום זה של עסקו בתורת אלקינו ית

 9998 

 9999 מאמר תרעא

 10000 .(´ה ח"שמות כ) מקדש ושכנתי בתוכם ועשו לי

שבעת מעמד הר סיני לא היו יכולים כלל ישראל לעמוד וכמעט שפרחה , (7ח"שבת פ) ל"איתא בחז 10001 

אלא שהיה , וכבר נתבאר שאין הכוונה שהיה קושי בקבלת התורה, ז נאמר נפשי יצאה בדברו"וע, נשמתן 10002 

 10003 .בל את העונג הרב הנמצא בקבלת זיו השכינהעד שלא היו מסוגלים לק, עונג כל כך גדול בקבלת התורה

, יסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר, (´ב´ שמות ה) ן"כתב הרמב 10004 

וכן כתוב , אלוקינו את כבודו ואת גדלו´ וכתוב הן הראנו ה, על הר סיני´ וכמו שנאמר וישכון כבוד ה 10005 

אלא , תו העונג הגדול שהיה במעמד הר סיני נמצא אף במשכןכ או"וא, מלא את המשכן´ במשכן וכבוד ה 10006 

 10007 .שבמשכן היה באופן נסתר

לפרוש , (´ג א"ר ל"שמו) ל"וידועים דברי חז, וביאור ענין הנסתר הוא שאין שום אפשרות להרגיש זאת 10008 

ר כ בנתינת התורה ולימודה נמצא מעמד ה"א, ה יכול לפרוש מן התורה"וכיון שאין הקב, ממנה איני יכול 10009 

י "ומשום כך חזינן שאותה התורה הנלמדת ע, ורק ניתן באופן נסתר שאין אנו רואים ומרגישים כלל, סיני 10010 

היא אותה התורה שניתנה במעמד הר סיני עם כל ההתגלות המופלאה , קטן שבקטנים ואין ניכר בה מאומה 10011 

 10012 .ורק שעתה היא נסתרת, שהיתה בעת ראיית פני השכינה

כי , ואנו איננו מודעים ומבינים זאת, שכל החכמות מקורם במעמד הר סיני, (´ח ו"ר כ"שמו) ל"איתא בחז 10013 

, שכל דיבור מדברי התורה הרי הוא כאש, ח שכתב"ל דע"וראה ברמח, אין לנו הבנה במהותה של תורה 10014 

ה אלו שזכו לגלות "ומשו, כי מעמד הר סיני היה באש, ורק שמחוייבים אנו לנשוב בו כדי שנוכל לראותו 10015 

כל עוף , ולכן מצינו שיונתן בן עוזיאל בעת שעסק בתורה, ר הגיעו למדרגה של מעמד הר סיניאת הנסת 10016 

 10017 .אבל כל זמן שלא הגיעו למעלה זו אין לראות מאומה כי הכל נסתר, הפורח עליו מיד נשרף

וכל מה שעתידים , שכל מה שהנביאים עתידים להתנבאות נאמר למשה בסיני, ל"והיינו מה דאיתא בחז 10018 

אבל באמת הכל טמון , והא דאין רואים זאת בתורה משום שהכל נסתר, חכמים לחדש נאמר בסיני תלמידי 10019 

והיינו דאמרינן , כל העונגים הגדולים שהיו במעמד הר סיני נמצאים באופן נסתר בתורה, ומונח בתורה 10020 

תורה בקבלת החוקים וה, תורה ומצות חוקים ומשפטים אותנו למדת, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת 10021 

 10022 .והמצוות נמצאת אהבת עולם לאין קץ וגבול

והיינו מעמד הר , ה"מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רע´ שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן ל 10023 

מהם ראויים שתעמוד להם ´ ל, ה"שבעת מתן תורה הגיעו כל ישראל למדריגתו של משרע, סיני ממש 10024 

ז "אמרו עליו על ריב, יוחנן בן זכאי´ קטן שבהם ר, ן עוזיאלגדול שבהם יונתן ב, שכינה כיהושע בן נון 10025 



שלא הניח מקרא משנה משלות שועלים שיחת שדים ושיחת דקלים ושיחת מלאכי השרת ודבר קטן ודבר  10026 

ואנו , כל הענינים הגדולים והעמוקים הללו מונחים בתורה, (.ד"ב קל"ב) דבר גדול מעשה מרכבה, גדול 10027 

 10028 .ן איננו יודעים זאתרואים את התורה בנסתר ולכ

ולא עוד , ה למעלה ברא למטן"אתה מוצא כל מה שברא הקב, (´ג ד"שמות רבה ל) ואיתא עוד במדרש 10029 

שנאמר ועשו לי מקדש , תדע לך שהניח מה שלמעלה וירד בשלמטן, אלא שחביבין מה שלמטן משל למעלן 10030 

ושכנתי בתוכם בתוך כל , נסתרתוכל זה ניתן בהנהגה , נמצא שעדיף יותר ממעמד הר סיני, ושכנתי בתוכם 10031 

נמצא שאדם , וכל אשר במשכן נמצא בו, ה"בעת שזוכה אדם לתורה זכה להיות משכן להקב, יחיד ויחיד 10032 

 10033 .שזוכה לתורה הרי זוכה באופן נסתר למעמד הר סיני

אמר לבן ביתו עשה לי , ר אבין משל למלך שהיה לו איקונין נאה"א, (´ה ו"שמות רבה ל) איתא במדרש 10034 

ה "כך אמר הקב, ל אתה בסממניך ואני בכבודי"א, ל אדוני המלך איך יכול אני לעשות כמותה"א, הכמות 10035 

ל כתבניתם בתכלת "א, אמר לפניו רבון העולם אלוק אני שאני יכול לעשות כאלו, למשה וראה ועשה 10036 

ואם תעשה כאותה של למעלה למטה אני , וכשם שאתה רואה למעלה עשה למטה, ארגמן ותולעת שני 10037 

 10038 .יח סנקליטין של מעלה ומשרה שכינתי ביניכם למטהמנ

ה "וירד הקב, והכל רק סממנים והעיקר כבודו יתברך, הרי שאין חילוק כלל בין הלמעלה למה שלמטה 10039 

ולעלות , שמכיון שעולם הזה עולם המעשה כדי לקיים רצונו יתברך, לעולם שלמטה כדי להיטיב עם האדם 10040 

ה למטה "ה ירד הקב"ומשו, לחתינו יכולה להיות רק במעשיםוכל הצ, את חלק החומר ולעשותו לנפש 10041 

 10042 .לעולם המעשה

, לכן כשם שבמלאכת המשכן היה הכל מדוד ומדויק כחוט השערה, ומכיון שעיקר חובתינו עשיית המעשים 10043 

ולכן , כן חייבים אנו לדקדק במעשינו ללא פגימה קלה, את משה´ והכל נעשה בדיוק נמרץ כפי שציוה ה 10044 

, מפני שעולם המעשה חייב להיות בדקדוק נמרץ, ייבים לדקדק וליתן ריוח בין הדבקיםבקריאת שמע ח 10045 

מ עושה כאשר עולה "ואף שעושה מעשים מ, וכאשר נתבונן נראה כמה רחוקים אנו מדקדוק המעשים 10046 

ומבלעדי זאת אין לו , וחייב להתבונן ולדקדק במעשיו כפי ציוויי התורה, ואין זה הדרך הנכונה, בדעתו 10047 

 10048 .י מעשיו"לזכות ע תקוה

, ודרשה התורה מדות חצויות, שגבי הארון כתיב אמתים וחצי ואמה וחצי, (ה"שמות כ) כתב הבעל הטורים 10049 

בעת שאדם עושה פעולות באופן מלומדה ללא , כי חובת האדם לחצות ולשבור את כוחותיו ומדותיו 10050 

 10051 .(ה"אור יחזקאל ח)  .מאתנוואין אלו המעשים הנדרשים , מחשבות והתבוננות אינו שובר את כוחותיו

 10052 

 10053 מאמר תרעב

 10054 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

אך מתוך , שמדרך התורה הוא שיהיה האדם איש מדיני, ל"ישראל מסלנט זצ´ ח ר"אומרים בשם הגה 10055 

, היינו שאנשי המעלה בעלי שיעור קומה בכוחם להיות מעורבים בין אנשים, ההכרח אנו נהיים לפרושים 10056 

, ועל אף ההשתקעות בחיים המעשיים, עמהם בכל אשר הולכים´ וה, ת בים של החיים המעשייםלשחו 10057 

, בבית ובשדה בעיר ובכרך, והתגלותו להם על כל צעד ושעל´ אינם מסיחים דעת אף לרגע קט מחסדי ה 10058 

 10059 .´בכל צורות החיים המעשיים ותופעתיהם הם מתהלכים לפני ה

כל עלה וכל נוף כל תנועה וכל רחש הכל לפניהם כאותיות , קיםכל הבריאה היא לפניהם כספר תורת אלו 10060 

כ בוודאי שמחובתנו לא "וא! הוא האלוקים´ המעידות והמכריזות ללא הרף השכם והערב כי ה, התורה 10061 

מכל הנמצאים , מהבט והקשב לקול האלוקות הבוקעת אלינו מהדר הטבע, לעצום עין ולא לאטום אוזן 10062 

 10063 .ומכל פרקי מעשה בראשיתוהנבראים מהדומם החי והמדבר 

וזהו הכח שמחוננים בו ! עד מעיינות החכמה בגבהי מרומים, הסתכלות זו מקרבת ומרוממת את שכלם הזך 10064 

פ מי יתן טהור "ל עה"ש ז"וכמ! שהם מתהלכים עלי אדמות וראשם ולבם עד לב השמים, אבירי הרוח 10065 

ב הגנוז "ברר את טוב טעם של עוהזה שמצליח ל, (´ר חקת א"מד) ז"ב מעוה"כגון העוה, מטמא לא אחד 10066 

והרבה התלמדות , ואכן שזהו מדרגה רק ליחידים, ת הגנוזה בכל היצירה הטבעית"את אהבת השי, ז"בעוה 10067 

 10068 .ל"קודמת למעלה הנ

עד שאפילו אם , כ עיבד את עצמו בפרישות והתקרבות אל האלוקים"כ, ל על בעל מעלה זו"ש חובה"וכמ 10069 

ותטרידהו שמחתו באהבתו משמחת , ולא יכסוף כי אם לפגיעתו, רצונויהיה במקהלות לא יתאווה כי אם ל 10070 

וזאת העליונה שבמדרגת הבוטחים מהנביאים , ושמחת אנשי עולם הבא בעולם הבא, אנשי העולם בעולם 10071 

 10072 .ל"וחסידים הזכים עכ

תמיר , ´והשתוקקותו להימצא תמיד בקרבתו יתב, ה"ל בהעמיקם להבין את תפלת דוד המלך ע"והנה חז 10073 

ר יהודא זה "א, בארצות החיים´ דרשו על הפסוק אתהלך לפני ה, ל התנאים ובכל הנסיבות של החייםבכ 10074 



שאף בהימצאו בזרם החיים המבלבלים את , ת"ה מתחנן לפני השי"דוד המע, (א"יומא ע) מקום שווקים 10075 

 10076 .´ויחוננהו בהרגשת נועם ה´ גם אז יזכהו ה, המוח והלב

דוד אמר ארדוף אויבי , וחזקיה, יהושפט, אסא, דוד, ה ואלו הםארבעה מלכים מה שתבע זה לא תבע ז 10077 

ל "א, אלא אני רודף ואתה עושה, עמד אסא ואמר אין בי כח להרוג, ה אני עושה כן"אמר לו הקב, ואשיגם 10078 

אלא הריני אומר שירה ואתה , עמד יהושפט ואמר אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף, ה אני עושה כן"הקב 10079 

, אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, עמד חזקיה ואמר, ה אני עושה כן"אמר לו הקב, עושה 10080 

 10081 .(´ילקוט שמואל ב) ה אני עושה כן"ל הקב"א, אלא הריני ישן במיטתי ואתה עושה

הוא מוכשר אף , הוא היה במדרגה הרצויה והנפלאה ביותר, ל מחליטים כאן את רום מדרגתו של דוד"חז 10082 

ובה בשעה להיות כולו חדור אמונת יה , היות מכה שוק על ירך את שונאי ישראלול, לרדת לתהום החיים 10083 

ז יזכה לאוצרות הרוח "ת בעוה"ומהכרת חסדי השי, משוללת מכל סיג של התנשאות ופניה עצמית, נפלאה 10084 

 10085 .ש"זוהי הדרך הנבחרה שבעל חובת הלבבות מבאר בשער הבטחון עי, האין סופיים הגנוזים בעולם הבא

האיש הרוחני יכול להגיע למעלה של הימצאות בתוך תוכם של , להגיע לאותה המעלה העליונהבכח האדם  10086 

ובה בשעה , יכול הוא להתערב עם בני אדם עם סיבות והשתדלות, ת"החיים ולשאוף רק לרצונו של הבוי 10087 

משפיל אף מרומם , מכל מהלכי החיים יכיר לדעת את השגחת השם, לכסוף ולהתגעגע אל קרבת האלקים 10088 

 10089 !ובכל תופעה יראה ויחוש כבוד השם, וריד שאול ויעלמ

וזכה לירש את , י הסתייגותו מעצת המרגלים"ה את כלב בן יפונה ע"הרי רואים עד כמה שקילס הקב 10090 

למרגלים הוא אומר , שתי רוחות אחת בפה ואחת בלב, כי עבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו, הארץ 10091 

וזוהי גדלותו של כלב שידע להשתמש בכחות הנפש , (שלח´ י פ"רש) ולבו היה אומר אמת, עמכם 10092 

 10093 .המסובכים והמנוגדים לצורך גבוה

אלוקיכם וללכת ´ לאהבה את ה, עקב´ ן פ"ברמב, ד מרגלית יקרה תומכת ברעיוננו"והנה נזדמנה לי בס 10094 

לא תיפרד , ואהבתו תמיד´ ויתכן שתכלול לדבקה לומר שתהיה זוכר ה, ל"בכל דרכיו ולדבקה בו וז 10095 

עד שיהיו דבריו עם בני אדם בפיו ובלשונו ולבו איננו , תך ממנו בלכתך בדרך בשכבך ובקומךמחשב 10096 

שתהיה נפשם בצרור החיים כי הם בעצמם מעון , ויתכן באנשי המעלה הזאת, ´אבל לפני ה, עמהם 10097 

 10098 .ל"העריות עכ´ וכבר הזכרתי מזה בפ, כאשר רמז בעל ספר הכוזרי, לשכינה

, אבל אחרי החטא הפסידו מדרגתם, מסוגלת היתה לישראל קודם חטא העגל אכן הנהגה כזו והשראה כזו 10099 

נלקח מהם , והיה המשכן מקום להשראת השכינה, ומן ההכרח שהיו צריכים למדת הצמצום וקביעת מקום 10100 

 10101 .י יחוד וצמצום מקום"אלא ע, הכח של השראת השכינה בכל אתר ואתר

ולקבל תפלת , כדי שאשכון בתוכם לדבר עמך, םועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ, ל"וכן כתב הספורנו ז 10102 

מקודם גדולה , ל"לא כמו שהיה הענין קודם העגל כאמרו בכל המקום אבוא אליך עכ, ועבודת ישראל 10103 

עכשיו כוחם רק במקום מופרש ומובדל , היתה זכותם ומסוגלים היו לקבל השראת השכינה בכל מקום 10104 

במקום שהחטא היה מרובה ופורש את , ת עם ישראלוכן בכל הדורות ובכל מהלך קורו, לקדושה ולטהרה 10105 

 10106 .מן ההכרח היה להטות אל צד הפרישות והתבודדות, מצודתו

וכל מיני נסיונות , כל שכן בדורנו אנו דור עלוב ושבור  וסכנת ההתחברות עם בני אדם ודיעותיהם 10107 

במקום הרע החונק  ,מן המובן שאין בכחותינו לעמוד במקום הנסיון, האורבים על האדם בראש כל חוצות 10108 

כל אחד ואחד מאתנו מוטל עליו ליצור לעצמו מעין עולם , ומזיק לנשמה צריכים אנו לדרך הפרישות 10109 

 10110 .בו נוכל למצוא מפלט מהכוחות המפסידים שלא ישתלטו עלינו וישבשו את רוחניותנו, מיוחד משכן פרטי

יר לנו את מחשכי הליכותנו בכל להא, אנו נאמני התורה שכל דרכיה והוראותיה משמשים לנו כפנסי נצח 10111 

ואף רצויה דרך הפרישות במקום הנסיון , מן הראוי שנבין מה מאד הכרחית היא לנו, הדורות ובכל הזמנים 10112 

וזו היתה הוראתו , ומן ההכרח שנבנה לנו עולמות מיוחדים בהם נוכל לשמור על שלימות נפשנו, והסכנה 10113 

לייצר , אך בתוקף ההכרח אנו נהיים לפרושים, מדיני ל שמדרך התורה שיהיה איש"ס ז"וכוונתו של הגרי 10114 

תורת )  .ומשם להפיץ אור לכל העולם, עולם מיוחד להמשיך ולהוריד השכינה להשכין האור בנו 10115 

 10116 .(הנפש

 10117 

 10118 מאמר תרעג

 10119 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

כי כל ענייני , ם ואחורשהאדם נמצא בתוך מלחמה חזקה פני, ל כותב בתחילת ספר מסילת ישרים"הרמח 10120 

, ונראה שיש משמעות נוספת למלחמה זו פנים ואחור, העולם הזה בין לטוב בין לרע הם נסיונות לאדם 10121 

, השלוה והייסורים מאיימים לסחוף את האדם מטה, ל מנה שם העוני והעונש"משום שהדברים שהרמח 10122 

 10123 .אבל ישנם נסיונות שמטרתם להעלות את האדם אם ישכיל לנצלם כראוי



ובני ישראל נתבעו , הולך לפניהם יומם´ ודרגת וה, נסיון כזה היתה מציאות של בני ישראל במדבר 10124 

כלומר שאין בני , ה כי לא אעלה בקרבך"וכשחטאו בני ישראל בעגל אמר הקב, בעבורו לדבקות נפלאה 10125 

ה "בל שמשה רבינו ביקש שתשרה שכינה על ישראל והק"ואמרו חז, ישראל ראויים לנסיון עילאי זה 10126 

 10127 .(.ברכות ז) נעתר לו

, שידע לנצל ולהתעלות על ידי השראת השכינה, ואין זו רק מעלה אלא גם נסיון מתמיד לכל ישראל 10128 

והשראת , (ט"ויקרא י) אלקיכם´ הוא רק מהשגתם בכי קדוש אני ה, שהיכולת של ישראל להיות קדושים 10129 

בהליכה אחר מדותיו מה , (.ד"טה יסו) השכינה בישראל היא הנותנת להם את היכולת להלך אחר השכינה 10130 

 10131 .הוא רחום וחנון אף אתה

הרי גם בו יש נסיון התעלות נשגב , ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כשנצטוו ישראל לעשות את המשכן 10132 

ומשלא , (ט"שמות כ) אלקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשכני בתוכם´ של וידעו כי אני ה 10133 

ק ונפסקה מחיצת ברזל בינם "ניטל מהם בחורבן ביהמ, ´ת ההשכילו לנצל עזר זה להתקדש בעבוד 10134 

 10135 .(´ב ב"ברכות ל) לאביהם שבשמים

שכן נאמר כל נדיב לבו יביאה את , היה נסיון נוסף בציוויי עשייתו, אבל בנוסף לנסיון בעצם קיום המשכן 10136 

ל לכל אחד היה זה נסיון גדו, ´כל אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו הביאו את תרומת ה, ´תרומת ה 10137 

וכל מי , ´שיהיה בכוחו לומר כי ביושר לבו ובנדבת רוחו מביא את תרומתו לה, לעמוד בשלמות הלב 10138 

אני חכם וראוי להשתתף במלאכת , לבוא אל משה רבינו ולומר לפניו, שנשאו לבו לקרבה אל המלאכה 10139 

גאוה וגסות רוח  ויהיו פיו ולבו שוים בלי שמץ, ´ובנדבת לב אני מביא את שכלי ורכושי לה, המשכן 10140 

 10141 .חלילה

וגם , ´וישמחו העם על התנדבם כי בלב שלם התנדבו לה, ומצינו את הנסיון והעמידה בו בנדבת המקדש 10142 

אני ביושר לבבי , וידעתי אלקי כי אתה בוחן לבב ומישרים תרצה, דוד המלך שמח שמחה גדולה ואמר 10143 

ואם כך , ה האות שהתנדבו בלב שלםוז, ועתה עמך הנמצא פה ראיתי ששמחו בהתנדבם, התנדבתי כל אלה 10144 

כמה היתה שלמות הלב בדור דעה שקבלו את התורה מפי , היתה נדבת הלב לבית המקדש בימי דוד 10145 

 10146 .(א"ר נ"שמו) וידעו שהקמת המשכן תכפר על חטא העגל וזהב המשכן מכפר על זהב העגל, הגבורה

שמא בשעה שיצא הכרוז , ן חטאתויחטא את המזבח מדוע הביאו קרב, (ו"ט´ צו ח) ן כתב בפרשת"הרמב 10147 

תהא כפרה זו שלא יתנדבו דבר גזול למקדש כי , להתנדב למשכן דחקו איש או אשה להביא שלא ברצונם 10148 

אור ) ל"ס זצ"אין לכך כל הסבר מלבד הכלל שהשריש לנו הגרי, ואיך ניתן להבין זאת, שונא גזל´ ה 10149 

עד לדרגא , ש פנימיות לפנימיות עד אין חקרוי, שיש בנפש האדם כוחות פנימיים וחיצוניים, (´ישראל ו 10150 

ואין האדם , אלוקינו´ ועל דרגה זו נאמר הנסתרות לה, יראה ללבב כי לפניו נגלו כל תעלומות´ שרק ה 10151 

 10152 .נתבע עליה

כי ישנה פנימיות כזו שאם האדם יעמיק ויעמול , אלא שדוד המלך ביקש שגיאות מי יבין מנסתרות נקני 10153 

ואם כן דוקא דור , ועל דרגה זו הוא נתבע, יוכל למצוא מה במשכיות לבבו ,לבדוק את מחשבותיו כראוי 10154 

, היה להם לפחוד שמא בפנימיות לבו של מישהו היתה נקיפת לב, המדבר שהיו במדרגה גבוהה יותר 10155 

נמחלו להם הנסתרות , ובדורו של דוד המלך שלא היו יכולים להעמיק כל כך, ונצטוו להביא על כך כפרה 10156 

 10157 .בלא כפרה

יש  0,מפריעים0שהרי מלבד הנסיונות המרים של כל מיני , ג זה של נסיון עלינו ללמוד הנהגה למעשהמסו 10158 

והאפשרויות להתעלות בלימוד , לבנות ישיבה בכל השלמויות, של עזר ממרום0זה 0נסיון 0גם 0לנו 0 10159 

רו בידינו כלי ולדעת שמס, ועלינו לעמוד בנסיון זה בשמירת הסדרים ובשקידה ועיון כראוי, בשעה קשה זו 10160 

עליו לדעת שכל העוסק בתורה לשמה מגין על כל העולם , ומלבד בניינו הרוחני של כל בן ישיבה, חמדה 10161 

ועלינו להיות מודעים לערך מעשינו ולגודל האחריות הרובצת עלינו בעצם לימודה , (7ט"סנהדרין צ) כולו 10162 

 10163 .והדברים עמוקים למי שיבין בהם, של תורה

אלקי אברהם ´ ה, לאחר התעוררותם של ישראל בנדבת המשכן, פלל דוד המלךעוד יש להעיר ממה שהת 10164 

היינו , (ט"א כ"דהי) שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך, יצחק וישראל אבותינו 10165 

וכמו , שבכל עת יהיה לבבם זה ליראה כמו זו השעה, ה ישמור להם את הלב הטוב הזה לעולם"שהקב 10166 

ודוד המלך , (´דברים ה) מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים, ה על ישראל"שמצינו שאמר הקב 10167 

ה "שהרי אם אין הקב, שתמיד יהיו נעזרים ממנו כמו היום, תמיד´ התפלל על עזר ממרום שכך יעזור ה 10168 

 10169 .(7´קידושין ל) עוזרו אין יכול לו

ה שאם היה רגע אחד "מהקבומבקשים , ואנו אומרים פסוק זה בסיום תפלתנו בסוף קדושא דסידרא 10170 

ה תמיד כמו "שנעזר מהקב, ה רגע זה לעולם"שישמור לנו הקב, בתפלתנו בלב שלם ובהתעלות הנפש 10171 

ואף בזה יש לנו ללמוד ולהשתדל ולשמור את הזמנים היותר נעלים שיש לכל אחד , שנעזרנו באותו רגע 10172 



ולהתפלל לסייעתא דשמיא , לםלהשתדל ולהגיע לדרגא של שמרה זאת לעו, ´בתורה ובתפלה ובעבודת ה 10173 

 10174 .של והכן לבבם אליך

´ כדי לציין שהכל נעשה כאשר צוה ה, במה שהתורה חוזרת על פרשיות ההקמה, עוד בענין עבודת המשכן 10175 

והראשונים מבארים שהמשכן הוא , וידוע שעבודת המשכן היא עשיית מקום להשראת השכינה, את משה 10176 

וכמו , וכל כלי יש בדמותו וכנגדו בעולם הגדול ובאדם ,דמות עולם קטן כמו שהאדם הוא עולם קטן 10177 

 10178 .שהשכינה שרויה בעולם הגדול כך היא שורה בעולם הקטן

ובכל , הוא שנבחר למלאכת המשכן, ועל כן בצלאל שהיה יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ 10179 

וכדי שלא יהיה שום , ומשה רבינו ובצלאל השיגוה כאילו היו בצל אל, דבר היתה חכמה נפלאה ועליונה 10180 

שהשכל האנושי היה כל כולו , את משה´ שבה התורה והדגישה שהכל עשו כאשר צוה ה, מקום לטעות 10181 

 10182 .(לקט שיחות)  .ורק כך אפשר לזכות להשראת השכינה, כפוף לשכל האלקי

 10183 

 10184 מאמר תרעד

 10185 .(´ה ח"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

שכל אחד מבני העולם אם רצה , ה שהישרתי אותך אליוודע והבן במ, (פרקי הצלחה) ם"כתב הרמב 10186 

ם "והנה דברי הרמב, ואם רצה החסרון היה כמו ירבעם בן נבט, ה"השלימות היה קרוב ממשה רבינו ע 10187 

כי אחד הגורמים לאי , הללו חייבים לעורר שינוי מוחלט בכל מחשבותינו ולחולל מהפכה במהלך חיינו 10188 

מחמת קושי , שסבור כי לעולם לא יגיע לשלימות הנדרשת מאתו, היא היאוש התוקפו תמיד, הצלחת האדם 10189 

ה תתבטלנה מחשבות היאוש "וכאשר יכיר כי יכול להגיע עד להיות קרוב למשרע, העבודה המוטלת עליו 10190 

 10191 .מאליהן

כ "היאך יתכן שיגיע כל אחד מבני עולם למדרגה עליונה כ, ם צריכים ביאור"והנה באמת דברי הרמב 10192 

חייב אדם לומר מתי יגיעו , (ה"תנא דבי אליהו רבא כ) ל"אך כבר איתא בחז, ה"להיות קרוב למשרע 10193 

ל "ושמעתי בשם הסבא מקעלם ז, ם הנזכר"והיינו כעין דברי הרמב, מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב 10194 

וזה הלשון מתי , אלא הכוונה שמעשיו יהיו כדוגמת מעשי האבות, כי ודאי לא יגיע למדריגת האבות, לבאר 10195 

ועדיין צריך ביאור היאך יתכן שכל אחד ואחד , מ אף זו מדרגה גבוהה מאוד"מ, עשי למעשי האבותיגיעו מ 10196 

 10197 .ואף פשוטי עם יוכלו להתרומם עד למעלות העליונות הללו

כי , כי טעות גדולה יש בידינו בכל התבוננות האדם בעצמו ובזולתו, וכדי להבין ענינים אלו עלינו לדעת 10198 

ואיננו יודע כי אין , וכיון שעיני בשר רואות באדם רק גוף בשר ועצמות, ואותאין לאדם אלא מה שעיניו ר 10199 

וכמו כן בהרגשת אדם את עצמו , והגוף אינו אלא לבוש המכסה את הנפש, זה האדם אלא האדם הוא הנפש 10200 

מ עיני הבשר רואות רק "מ, ואף שפשוט הוא יסוד זה, ואילו את הנפש אינו חש כלל, מרגיש רק את הגוף 10201 

 10202 .וצריך עבודה ויגיעה כדי להתגבר על ראיית העינים, ולכן ההבנה הנכונה נעלמת מאתו, פניומה של

ולא מפני שזו עבודת הנפש ועל ידה יגיע , אין אנו עושים זאת אלא מתוך הרגל, ואף בעת עשיית המצוות 10203 

את  וביותר שהרי הורגלנו מנעורינו להבין רק את הגוף וקשה מאוד לעקור, הנפש לתכלית הנדרשת 10204 

אמנם כאשר , ה"ומשום כך איננו מבינים היאך יתכן שיגיע אדם להיות קרוב למשה רע, הרגליו הקודמים 10205 

 10206 .אז נבין שיתכן שיגיע למדרגה עליונה זו, נדע ונבין שהאדם הוא חלק אלוק ממעל

ודע בני אברהם כי המשכן וכליו בא המשל בו על , (אגרת המוסר) אברהם בנו´ ם לר"כ הרמב"וראה מש 10207 

כ הלוחות "ובארון ג, וכן הוא גם כן ההתחלה בגוף, והתחיל בארון אשר הוא הלב בלא ספק, וף נכבדג 10208 

ז אמרינן "וע, וכל המשכן רק ציורים לנפש האדם, היינו שהעיקר הוא נפש האדם, אשר הם השכל האנושי 10209 

כן חייבת , הוכשם שהמשכן היה מדוקדק בכל פרט ופרט כחוט השער, ושכנתי בתוכם בתוך כל יחיד ויחיד 10210 

וכשם שהמשכן מקום , ת"ובעת שהכל כתיקונו אזי נעשה מחובר ודבק בהשי, להיות אף נפשו של האדם 10211 

 10212 .לשכינה כן האדם מקום לבורא

אמר משה , בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה על עסקי המשכן, (´ג ח"שמות רבה ל) ל"איתא בחז 10213 

שנאמר כל איש , אחד מישראל יכול לעשותו ה אפילו"אמר לו הקב, ע יכולים הם ישראל לעשותו"רבש 10214 

שכל , אלא נראה על הדרך שנתבאר, ה על עשיית המשכן"ונראה שלא היתה כוונת משרע, אשר ידבנו לבו 10215 

 10216 .המשכן ציורים לנפש האדם

שתשרה שכינה בתוך כל יחיד , ה האם יתכן שיגיעו ישראל למעלה זו של ושכנתי בתוכם"ושאל משרע 10217 

אפילו כל אחד מישראל יוכל להגיע למדרגה זו שיהיה מקום לשכינת , ה"ת הקבז היתה תשוב"וע, ויחיד 10218 

וכשם שיכולה השכינה לשרות על המשכן שהוא מעשי ידי , כי המשכן אינו אלא משל לנפש האדם, ה"הקב 10219 

 10220 .כ שיכולה שכינה לשרות על האדם שאף הגוף צלם אלוקים"עאכו, אדם

ובכח הנפש אפשר להגיע למעלות העליונות של , גבול לו היה היסוד הנזכר ברור לנו שכח הנפש ללא 10221 

היינו מקבלים , ובכח כל מעשה ומעשה מונח תוצאות שאין אנו מבינים אותם כלל, קרוב למעשי האבות 10222 



 10223 .ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה"אמר הקב, מבט שונה על כל מצבנו הרוחני

 10224 

י יסודות "לו נחיה עפ, ה"שה מצוה כביכול קונה את הקבשבכל מע, נורא להבין כמה מונח במעשי האדם 10225 

ונדע ונבין שאין כלל דבר , וכל הגוף רק לבוש לנפש, אלו בהכרת מציאות האדם שהוא חלק אלוק ממעל 10226 

אזי נרוץ לכל דבר מצוה ולעולם , כי כל מחשבה ומעשה אף הקטן ביותר טמון בו חלק אלוק ממעל, קטן 10227 

 10228 .(ה"אור יחזקאל ח)  .כמה מעלות מסוגלים אנו להגיע כי נדע להכיר, לא ניפול ליאוש

 10229 

 10230 מאמר תרעה

 10231 .(´ה ט"שמות כ) ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן

משום דקודם החטא היה בכל , הספורנו מבאר דנצטוו בעשיית המשכן אחר חטא העגל ולא קודם לו 10232 

יו צריכים לתנאים ומקומות ולא ה, (א"כ´ שמות כ) המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך 10233 

ולכן היו צריכים למקום מיוחד , אבל החטא גרם שנתקלקלה הבריאה וירדו מהדרגא ההיא, מיוחדים 10234 

 10235 .ותנאים מיוחדים אשר בהם המצב הוא כמו שהיתה כל הבריאה לפני החטא וזהו ענין המשכן

כלומר שגופו , לגל חכמהכי תפוח עקבו היה מכהה ג, (תנחומא אחרי) ל"ר קודם החטא אמרו חז"על אדה 10236 

ר "גם גופו של אדה, ר חילוק כלל בין גוף ובין נשמה"ולא היה באדה, של אדם הראשון היה כולו נשמה 10237 

, ´המוח הריהו דבוק יותר בו ית, אנו הרי הננו מרגישים חילוק בין שאר אברים למוח, היה בגן עדן 10238 

אשר נגעו באדם הראשון היו נדבקים בו בכל מקום , ר לא היו חילוקים אלו כלל דכולו היה נשמה"באדה 10239 

 10240 .יתברך

, משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו, ר היה אותו צינור שהוביל אליו יתברך כנשמתו"ידו של אדה 10241 

שם ברוך , אינך זקוק למקום וצינור מיוחד אלא ממקומו, שאין צריך לחפש כלל, ממקומו´ ברוך כבוד ה 10242 

לא היו חילוקי , ממקומו בכל המקום אשר אזכיר את שמי, ם החטאר קוד"זה היה מצבו של אדה, ´כבוד ה 10243 

אבל לאחר החטא נתהוו כבר , ´ובכל מקום שדפקו היו נדבקים בו ית, צינורות אשר דרך שם ימשך המעין 10244 

 10245 .כי לאחר החטא כל הבריאה אינה עוד משכן, חילוקים שאינו כבר בכל המקום אשר אזכיר

עכשיו זקוקים למוח ומשכן שרק בהם נשאר עדיין אותו החיבור שהיה  ,היום יש כבר חילוקים בין יד ומוח 10246 

וכל עבודת , זקוקים לצינורות כאלו שנשארו עדיין מצוחצחים כקודם החטא, קודם החטא בכל הבריאה 10247 

שבהם עוד נותר החיבור ורק על ידם , האדם הוא לכוון אחרי אותם הצינורות שנשארו עדיין בצחצוחם 10248 

 10249 .´ו יתיוכל האדם להתדבק אלי

כימי עולם , מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות´ וערבה לה (´ז´ ויקרא פ) ר"איתא במד 10250 

וכשנים קדמוניות כימי הבל שלא , רבי אומר כימי עולם כימי נח, וכשנים קדמוניות כימי שלמה, כימי משה 10251 

ובימי נח אף שגם בו כתוב , הבל ז בימיו זה היה וערבה שבימי"מה שלא היה עבו, היתה עבודה זרה בימיו 10252 

שהמאכל היה כבר מעושן קצת מריח , אבל לא היה אותו וערבה שבימי הבל, את ריח הניחוח´ וירח ה 10253 

 10254 .ז שהיה בימיו"הע

´ בכל מקום שהזכירו שמו ית, מכל פינות העולם עלה ריח גן עדן, בימי הבל היתה הבריאה כולה גן עדן 10255 

ז בקצה העולם חסר "אם רק ישנה ע, נח שהיתה עבודה זרה בימיו אבל בימי, ´תכף היו מתדבקים בו ית 10256 

ז בקצה "עד שהע, כ חזק ריחו של חטא"כ, כ גדול סודו של חטא"כ, המאכל מוקדח ומעושן, כבר הערבות 10257 

וכבר אין הבריאה מסוגלה לדבק בו , וכל הבריאה כולה מעושנת מחטא, העולם עשנה את כל המאכל 10258 

 10259 .יתברך

מגודל העבודה שנדרש , יוכל ללמוד זאת לאחר החטא, גת הבריאה קודם החטאהרוצה לקבל מושג בדר 10260 

שכל עניינו , עשיית המשכן ודיניו, ולהביאה לאותה דרגא שהיה מקודם, בכדי להסיר את קלקול החטא 10261 

שתהיה ראויה להשרות בה , לצחצחה ולהעמידה בקדושתה הקודמת, הוא לטהר פינה אחת מחלאת החטא 10262 

 10263 .הברכה בהזכרת שמו מצויה ותדירה שם תמיד ותהא, שכינתו יתברך

שתי פרשיות שלמות תרומה ותצוה , והנה לבנות המשכן היו צריכים דוקא לבצלאל שעליו נאמר בצלֿאל 10264 

קודם החטא היתה כל , וזהו היתה באמת דרגת הבריאה כולה, נאמרו בכל דברי עשייתו ודקדוקיהם 10265 

כל מקום ופינה היה משכן , ´בריאה מקום שכינתו יתוהיתה כל ה, בכל המקום אשר אזכיר, הבריאה משכן 10266 

 10267 .מלא כל הארץ´ וכבוד ה

לא בכל מקום שיזכירו שם , אין כל הבריאה מקום שכינתו, אולם לאחר החטא נתרוקנה ונזדהמה הבריאה 10268 

ובכן הרי כל עבודת האדם היא , רק בפינות ותנאים מיוחדים במקום משכן דוקא, תחול מיד קדושתו´ ה 10269 

 10270 .´וזהו דרך היחידי להתדבק בו ית, שרק דרך בו תרד ההשפעה, ות מקום מקדשלכוון ולעש

 10271 



שעבודת האדם לאחר החטא הוא לעשות משכן ולבנות , ולמדנו מזה לימוד ויסוד גדול בדרכי העבודה 10272 

וצריך לבית מקדש לקדשי קדשים בין , כי לא בכל מקום אשר יזכירו שמו יבוא, מקום להשרות בו שכינתו 10273 

 10274 .אשר רק שם מקום לחלות השכינה, וןשני בדי אר

הוזהרנו , (ב"דברים י) ´כי אם במקום אשר יבחר ה, השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה 10275 

לכאורה מהו ענין במקום אשר יבחר והלא מלא כל , ´בזה מלהקריב בבמות כי אם במקום אשר יבחר ה 10276 

לא כל המקומות , ן כל המקומות ראויין לקרבנותדלאחר החטא אי, ש זהו ביאור הענין"ולפמ? הארץ כבודו 10277 

 10278 .מפני החטא שקלקל וזיהם כל הבריאה, ´ראויים להשרות בם שכינתו ית

ולא בכל מקום אשר יוזכר שמו יבוא , ´נסתלקה משם שכינתו ית, הבריאה מאוסה ומלאה מזוהמתו וחלאתו 10279 

סיג ופסולת של החטא עד  והוא בית המקדש שנתקדש ונטהר מכל, ´לברך כי אם במקום אשר יבחר ה 10280 

ושבאותו מקום ראוי , ונתקדש באותה קדושה שהיתה בה הבריאה כולה קודם החטא, שפסקה זוהמתו 10281 

 10282 .ובה במדה ירדה שכינתו לתחתונים, ´לשרות שכינתו ולהתברך בהזכרת שמו ית

די בכ, נתבונן בגודל הקושי והטורח שהיה למשה רבינו, אם באנו לדעת את הקושי הרב שגרם החטא 10283 

בשבע שכבשו ובשבע שחלקו , השכינה נתרצית לירד רק במשכן, להוריד שכינה לארץ לאחר חטא העגל 10284 

וכל זה מפני שלא , מאות ושמונים שנה זכו שיבנה להם בית הבחירה´ ורק אחרי ד, א עולות"לא הקריבו כ 10285 

 10286 .נפסק מהם החטא עד אותה העת

כלומר , רק קיטון אחד, (ר תרומה"מד) עשו ליקיטון אחד , ל בלשונם הזהב התבטאו על ענין המשכן"חז 10287 

מזוהמת היא , בני אין לי כבר בכל הבריאה מקום בכדי להשרות שם שכינתי, ה כביכול אומר לישראל"קוב 10288 

קרש ´ קרש בצפון וכ´ כ´ על י´ מקום קטנטן י, פ"עשו לי לכה´ אבל קיטון א, הארץ ומלאה מחלאת החטא 10289 

פינה קטנה שתהיה נקיה וטהורה צחה , שבה אוכל להשכין שכינתי רק פינה קטנטנה וצרה תנו לי, בדרום 10290 

בזה נכלל סוד הצמצום , וארד ואצמצם בה שכינתי כך גילו לנו ענין המשכן, וקדושה מטומאת החטא 10291 

 10292 .(ד"ע´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .כביכול שצמצם כל שכינתו במשכן

 10293 

 10294 מאמר תרעו

 10295 .(ה"שמות כ) חצי רחבוועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה ו

כשאנו מסתכלים על כלל המשכן אנו רואים שהיה שם , כשאנו רוצים לדעת קדושת האדם נדע מפרשה זו 10296 

כי הוא , ולכן כתוב קודם כל ועשו ארון, זהו עיקר המשכן´ מקדש ה, ארון הקודש והתורה נתונה שם 10297 

והיה שם , מזבח לשרוף כל קרבןוהיה שם , והיה שם לחם הפנים, כ"העיקר אף כי במעשה הוא נעשה אח 10298 

והכל בשביל ´ ובכלל נקרא משכן ה, והיה שם חצר עם הקלעים, קטורת לריח טוב ומלח למלוח הקרבנות 10299 

 10300 .´ונתקדש הכל ונקרא משכן ה, ק"ארון הקודש בבית ק

נתקדש כל עניניו וכולו הוא ´ וכשיש בו תורת ה, והנה כשנעיין באדם הגשמי יש בו כל הדברים האלה 10301 

וחכמים , (.יומא עא) כי הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין, ´לה קודש 10302 

, ואז נתקדשו כל עניניו, ש במוחו וזהו ארון הקודש"לש´ פי, ש"כללו במלות קצרות כל מעשיך יהיו לש 10303 

אם , נס במוחוי ארון הקודש שיכ"לבנות בו קדושת המשכן ע, ומי הוא שיראה זאת ולא יכנסו חדרי רוחו 10304 

א "חכמה ומוסר ח)  .אבל נשים מגמתנו ומבטחנו לזה והבא ליטהר מסייעין לו, כי עדיין רחוקים אנחנו 10305 

 10306 .(ח"ע´ מא

 10307 

 10308 מאמר תרעז

 10309 .(ה"שמות כ) ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו

ין אנו להחזיק טובה אמר רבינו הגדול צריכ, ד שדי לא מצאנוהו שגיא כח"הה, (ד"ר ל"שמו) ובמדרש 10310 

אמר איוב לחבריו מה אתם סוברים שכל מה , שכל מה שאמר אליהוא בא הוא והוסיף על דבריו, לאיוב 10311 

כל הדברים שדברתם הן אלה , ה"מי יוכל לספר כל שבחיו וגבורותיו של הקב, שאמרתם הוא כל שבחו 10312 

 10313 .כך אמר אליהוא, בא אליהוא ואמר שדי לא מצאנוהו שגיא כח, קצות דרכיו

לא בא על האדם , ה בא בטרחות עם בריותיו"שאין הקב, ה עם בריותיו"לא מצינו כח גבורתו של הקב 10314 

, אילו היה בא עליהם בחוזק כחו לא היו יכולין לעמוד, ה את התורה לישראל"כשנתן הקב, אלא לפי כחו 10315 

בכחו אינו , כחב´ קול ה´ אלא לא בא עליהם אלא לפי כחם שנא, שנאמר אם יוספים אנחנו לשמוע ומתנו 10316 

 10317 .א"אומר אלא בכח לפי כחו של כאו

כבודו של , ה למשה עשה לי משכן התחיל מתמיה"בשעה שאמר הקב, א שדי לא מצאנוהו שגיא כח"ד 10318 

ק שהוא "ועוד היה רואה ששלמה בונה ביהמ, ה מלא עליונים ותחתונים והוא אומר עשה לי משכן"הקב 10319 

ק שהוא יותר מן "אמר משה ומה ביהמ, אלהים על הארץה האמנם ישב "ואמר לפני הקב, גדול מן המשכן 10320 

 10321 .כ"שלמה אומר כן משכן עאכו, המשכן



מהו בצל , ר סימון יושב בסתר הוא עליון על כל בריותיו"ר יהודה ב"א, לכך אמר משה יושב בסתר עליון 10322 

, לונןלכך נאמר בצל שדי ית, אלא בצל שדי בצל שעשה בצלאל, בצל רחום בצל חנון אין כתיב כאן? שדי 10323 

ולא עוד אלא , אלא עשרים קרש בצפון עשרים בדרום ושמונה במערב, ה לא כשם שאתה סבור"אמר הקב 10324 

 10325 .כ"שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה ע

 10326 ל"במעשה בראשית אמרו חז, ההוראה בזה היא כי ההתגלות היא במדה? מהו הענין של אמה על אמה

, שאלמלא כן היו מותחים והולכים עד עכשיו, ם וארץ דיאני אל שדי אני שאמרתי לשמי, (´ח´ ר ה"בר) 10327 

מותחת , הלא הבריאה היתה בלי כל מדה, רואים אנו מזה יסוד כי השם שדי היא המדה של השם שדי 10328 

אמר לעולמו די במדה ובמשקל , מזה נראה כי יסוד מדתה של הבריאה הוא, והולכת בלי סוף ותכלית 10329 

הכל ? מהו השיעור? ומהו הגבול והמדה, ת היתה במדה ובשיעורכלומר זה ההתגלו, בשיעור וגבול מדויק 10330 

 10331 .יבא לפי הצורך לפי מדת יכולת המקבל

מה שהכל בא בה לפי הצורך ולא חוט השערה , עיקר מדתה היא אמר לעולמו די, כן הוא יסוד הבריאה 10332 

תי בתוך אמה הוא ענין ארד ואצמצם שכינ, הוא השם שדי המתגלה לפי מדת יכולת המקבל ולא יותר, יותר 10333 

´ הלא גדול ה? אם כן מה עם היתר, והנה כשאנו אומרים כי ההתגלות היא רק במדה ובשיעור, על אמה 10334 

הוא יתברך מתגלה , אבל העליון על כל בריותיו הוא מה שיושב בסתר? ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר 10335 

 10336 .כי אם לפי המדה והצורך

, ותמיד אנו לומדים שהוא מצד התלמיד, דו דרך קצרהלעולם ישנה אדם לתלמי (7פסחים ג) ל אומרים"חז 10337 

אבל יש בזה עוד יותר ענין מצד הרב , י שם לפי שמתקיימת גירסה שלה יותר מן הארוכה"וכן מבואר ברש 10338 

צריך להיות , ומה שהוא מלמד לתלמידיו, סוד הדבר הוא כי צריך הוא להיות כל כולו יושב בסתר, עצמו 10339 

אבל מקומו ושכינתו של הרב צריך תמיד להיות , עד כח קבלתו של התלמיד, דוקא לפי הצורך ולפי המוכן 10340 

אם תורתו שוטפת והולכת , הרב שלא יכול להחזיק תורתו בתוכו ועצמו, יושב בסתר ישנה בדרך קצרה 10341 

, תורתו אינה בגדר תורה, רב זה אינו מן היושב בסתר, רב שאינו יכול לומר די, ללא צורך וללא מוכן 10342 

 10343 .ם תורהומפיו לא מבקשי

ובהתגלותו צריך להיות מתגלה לפי הצורך היותר , האדם עיקרו להיות יושב בסתר, כן הוא סוד הדברים 10344 

דורש ממך כי אם עשות משפט ´ הוא מאמר הכתוב ומה ה, במדה ובמשקל על חוט השערה ממש, הכרחי 10345 

בקש תפארת על ולא י, י ולא יחמוד כבוד על מעשיו הנכבדים"ובר, ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך 10346 

 10347 .(דעת תורה)  .כל אלה הם בחינות כי הוא מן היושב בסתר והוא ודאי טוב, פעליו המפוארים

 10348 

 10349 מאמר תרעח

 10350 .(א"ה י"שמות כ)ב  וצפית אתו זהב טהור ועשית עליו זר זהב סבי

אלא גדרי , פשוט הוא שאין כוונתם שהאדם אומר תמיד שקר, ל הגדירו את האדם כי כולו שקרים"חז 10351 

ננסה לעמוד על האופנים , והאדם מתגלגל מאופן אחד של שקר אל השני והשלישי, שקר רבים הםאמת ו 10352 

רבינו יונה מונה , ובזה נדע למעשה את היקף העבודה לרחק את השקר ולהתקרב לאמת, השונים של שקר 10353 

אך הנה מידת השקר , ש"וכולם בדברי שקר עי, (ו"ח קפ"קע´ ת ג"שע) תשעה חלקים בענין כת שקרים 10354 

 10355 .מקיפה יותר מדיבור שקר

אלא שלא תהיה סתירה , ולא רק סתירה בין הידיעה והמציאות, הגדר הראשון הוא שיהיה בלי סתירות 10356 

אביי , אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם, מבית ומחוץ תצפנו, באדם עצמו 10357 

´ אמר ר, שותה כמים עולה אף כי נתעב ונאלח איש´ שנא, ואיתימא רבה בר עולא אמר נקרא נתעב 10358 

אוי להם לשונאיהן של , שמואל בר נחמני מאי דכתיב למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין 10359 

 10360 .(7ב"יומא ע) תלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהן יראת שמים

צריכה להיות התאמה בין ידיעת התורה , ברו הוא עסקו בתורה, תוכו היא היראה והטהרה מעוולה 10361 

באיש שותה תורה כמים ויש בו , י"ויש לשים לב לפירש, אי התאמה בזה היא שקר באדם עצמו, ראהוהי 10362 

אבל , מים מרווים צמאונו של אדם, כי יש כאן טענה על לימודו של אדם זה שהוא שותה תורה כמים, עולה 10363 

א ירווה את הו, כך היא תורתו של איש זה, אין להם השפעה רוחנית כמו יין וכדומה לעורר או להלהיב 10364 

איש זה על אף ידיעותיו , אבל לא נודעה השפעה לידיעותיו בתורה אם ליראה אם לטהרה, צמאונו לידיעות 10365 

 10366 .בתורה אינו תלמיד חכם

גמליאל היה מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית ´ שר, וחמור הוא ענין זה עד כדי כך 10367 

אלעזר בן עזריה ´ ר, צים להכנס אם אמנם תוכם כברםוהושיב שומר על הפתח שבדק את הרו, המדרש 10368 

אלא מפני שהעמיד כל התלמידים על , לא מפני שחלק על עצם הדין, סילק את השומר ונתן לכולם להכנס 10369 

 10370 .(.ח"ברכות כ) חזקת כשרות



ולא יהיה אחד , אסור להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי, ´דעות ו´ ם מביא ענין זה להלכה בהל"הרמב 10371 

אסור לגנוב דעת הבריות אפילו דעת , והענין שבלב הוא הדבר שבפה, אחד בלב אלא תוכו כברובפה ו 10372 

ואפילו מלה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת , כיצד לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר שחוטה, נכרי 10373 

 10374 .אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות, אסור

ואין מכאן סתירה למה שנתבאר , ו שלא יהיה אחד בפה ואחד בלבם מבאר ענין תוכו כבר"נראה שהרמב 10375 

כי בודאי אחד בפה , כי הסתירה היא בין התורה שבפה וחוסר יראה בלב כי היינו הך, יומא´ לעיל על הגמ 10376 

הוא אשר , ם בסוף דבריו כי שפת אמת באה מטהרת לב"ורמז הרמב, ואחד בלב הוא חסרון ביראת שמים 10377 

 10378 .נו לעבדך באמתמתפללים תמיד וטהר לב

והנה האזהרה על , אלא שאומרים אותו בכוונה להזיק, ידוע כי איסור לשון הרע הוא לומר דבר שהוא אמת 10379 

ר "ע דהאזהרה היא על לה"ולכאורה צ, כתרגומו לא תקבל שמע דשקר, לא תשא שמע שוא´ ר היא מפ"לה 10380 

רעה עושה גם דבר אמת  ובהכרחן כי כוונה! ר אמת הוא"והלא לה, והתרגום קורא זאת שמע דשקר 10381 

אבל מספרים אותן , אלא גם אם העובדות הן אמת, נמצא כי שקר אינו רק סילוף של עובדות, לשקר 10382 

 10383 .הרי שקר ואמת נמדדים לא רק כפי אמיתת העובדות אלא גם לפי כוונת הסיפור! בכוונה רעה שקר הוא

, (ס"אגרת המוסר להגרי) ונוהאדם אסור במושכלו וחפשי בדמי, מקור לשקר בכחות הנפש הוא הדמיון 10384 

והוא יכול להעלות ציורים שהם נגד , הדמיון חפשי מחוקים אלה, השכל מוכרח לחשוב לפי חוקי התבונה 10385 

, הוא יכול להתכחש למציאות ודאית, דמיונו מוליכו שובב בדרך לב רצונו בל יחת מהעתיד הודאי, השכל 10386 

 10387 .מחשבה שכלית היא מחשבה אחראית

הדמיון מרחיק , תן לנו לעמוד על האמת ולמשש מציאותם האמיתית של הדבריםהשכל הוא המכשיר שני 10388 

, אבל קשה הוא להכנס לעמל שכלי, את האדם מהמציאות ועלול להכניסו לעולם דמיוני בלתי מציאותי 10389 

וגם , וקל הוא מאד לרחף על כנפי הדמיון להשתעשע בציורי תענוגות, לחשוב מחשבה מסודרת ומבוקרת 10390 

כמה קשה לו , הנכנס לעמל תורה בלימוד גמרא, לבל יפחד מהזנחת המוטל על האדםלהרגיע את הלב  10391 

, ת הוא מלחמה תמידית ועקבית נגד הדמיון"כל לימוד גפ! להתרכז בשכלו ולדחות הדמיונות הקוסמים 10392 

 10393 !ואוי לו למי שאינו מנצחו

שו שהטובה הזאת כי חש, כבר פסלו את עצמם מדין תורה שלו, כאשר אדם עשה לחכמים טובה קטנה מאד 10394 

כבר אינו יכול לשקול , הרי אם יש לאדם נטיה קטנה לצד אחד, שיחדה אותם ולא יכירו את האמת בדין זה 10395 

ולא רק בבית הדין ! כל כך גדול כחה של נגיעה, טענתו של זה לעומת טענתו של יריבו ויטה את הדין 10396 

קול כיצד להתנהג הוא צריך גם כן כאשר הוא צריך לש, כל אדם הוא דיין בעניניו הוא, הדברים אמורים 10397 

 10398 .לשקול את הצדדים ולשפוט עם איזה צד האמת

ואין לך שוחד , ומה נעשה שאנו משוחדים מהמידות והיצרים שלנו המטים את השיקול לצד הנוח להם 10399 

אך לא לכל , חייבים אנחנו להיוועץ עם ההלכה על כל צעד שאנחנו עושים וממנה אין לזוז! גדול מזה 10400 

לא נראה שום דרך להיחלץ , ענין הנגיעות תופס מקום רחב בתורת המוסר, הלכה פסוקה שאלה נמצאת 10401 

 10402 .מלבד לימוד מוסר שהוא הפותח עינינו להכיר את הנגיעות שלנו, מכל הנגיעות המקיפות אותנו

ומה , ואין אדם יכול להתפאר בחכמתו, גם בלי נגיעות אין אדם יכול להיות בטוח שהוא עומד על האמת 10403 

ז "תשת חשך ויהי לילה זה העוה, ג"י פ"ל במס"על זה כתב רמח, חכמים שטעו ולא עמדו על האמתרבים ה 10404 

או יכסה את העין עד , כי הנה חשך הלילה שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם, שדומה ללילה 10405 

 10406 .עמודאו שיטעה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם ואדם כאילו הוא , שלא יראה מה שלפניו כלל

אינו מניח לו ´ הא, ז הנה הוא חשך הלילה לעין השכל וגורם לו שתי טעויות"כן חומריות וגשמיות העוה 10407 

עד , והטעות השניה והיא קשה מן הראשונה היא שמטעה ראייתם, שיראה המכשולות שבדרכי העולם 10408 

, מעשיהם הרעיםומתוך כך מתחזקים ומחזיקים , שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב והטוב כאילו הוא רע 10409 

, והעצה להימלט מטעויות היא רק שהאדם לא יסמוך על חכמתו, טעויות כאלו מצויות בכל שטחי המחשבה 10410 

 10411 .ויציע מסקנותיו לחכמים וישמח על כל ביקורת

התלמיד מחקה את רבו , התינוק מחקה את הוריו ובזה הוא מתלמד לדבר, התחלת כל לימוד הוא החיקוי 10412 

הוא , אבל כאשר אדם עומד על דעתו, זה טבעי, סביבתו בהתנהגות ובמידות כל אדם מחקה את, במחשבתו 10413 

גם לא כל הנהגה טובה הולמת את כל , הרי לא כל דבר מותר לחקות, מוכרח לצרף אל החיקוי את הדעת 10414 

הוא , אחרי שאדם קיבל דרכי העבודה מרבו, בר דעת יודע איזו הנהגה כדאי לו לאמץ לפי מצבו, אחד 10415 

 10416 .המתאימה לכחות נפשו ולתכונותיו צריך למצוא דרך

תשובתו היא כי הבל לא עמד , למה לא הגין הקרבן שהביא הבל עליו שלא יהרגהו קין, ל שואל"המהר 10417 

קרבנו לא , ה שעה אל קרבנו ולא אל קין"ואף שהקב, כי הראשון שהביא היה קין, מעצמו על ענין הקרבן 10418 

התורה מרמזת על ענין גדול זה במלה , ן בכחו להגיןכי מעשה טוב שאדם אינו עושה מעצמו אי, הגין עליו 10419 

 10420 .אחת והבל הביא גם הוא



ל כי לוט ניצול מסדום בזכות ששתק לאברהם "ע במה שאמרו חז"פ הסבא מסלובודקה נ"שאל הגרנצ 10421 

הלא זהו , מה טעם מצאו ללוט רק זכות זאת להגין עליו, (´א ח"ר נ"בר)א  כשאמר על שרה אחותי הי 10422 

, ולעומת זה היו ללוט מעשים גדולים של חסד! אך ימסור לוט את אחותו שרה למצריםכי הי, מעשה פשוט 10423 

ל אומרים שהריבה ששרפוה מפני "חז, בסדום מסר נפשו על הכנסת אורחים וחינך גם בנותיו לחסד 10424 

 10425 ?ולמה כל זה לא נחשב לו כזכות כדי להנצל, שהביאה לעני קצת קמח היתה בתו של לוט

ומעשים אלה אין , ה ואין זה נקודה עצמית"סד שעשה לוט הוא למד מאאעפ השיב כי כל הח"והגרנצ 10426 

וזה מצאו במה שלוט לא גילה , ל למצוא מעשה שאיש לא לימדו והוא מעצמו עשה"טרחו חז, בכוחם להגן 10427 

והוא כדאי להגן , אבל זהו מעשה שעשה מעצמו, ואף שזה מעשה קטן לפי ערך, ה"ששרה היא אשת אאע 10428 

חיקוי בלי עצמיות ! ם עד היכן מגיע ההכרח לאדם להעמיד מעשים מעצמו ללא חיקויהדברים נוראי, עליו 10429 

 10430 .נהפך לשקר

כי איננו , על זה ידוו כל הדוויים, השקר העיקרי בעבודה הוא קיום מצוות בדרך מצות אנשים מלומדה 10431 

בונן ונאמר על אנשים שאינם עורכים מחשבות להת, ת כתב"י בשע"הר, ניצולים ממצוות כאלו כל יום 10432 

א בתשובותיו בענין קריאת שמע "הרשב, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, ´תמיד ביראת ה 10433 

כאשר , אחד ושהוא אלקינו ושנסכים על זה בהסכמה מוחלטת´ שצריך לקרוא בכיוון הדעת שהוא ית 10434 

, לומדהתפילה ודיבור בעניני אמונה בלי ודאות היא מ, ש בעקימת שפתיים בלבד זוהי מלומדה"קוראים ק 10435 

עובד אמיתי יחפש תמיד מחדש עצות להתחדשות בודאות , המלחמה נגד המלומדה היא מלחמה תמידית 10436 

 10437 .(ג"תקל´ ב ע"עלי שור ח)  .העבודה

 10438 

 10439 מאמר תרעט

 10440 .(א"ה י"שמות כ)ב  וצפית אתו זהב טהור ועשית עליו זר זהב סבי

ר יהודה "א? כתיב ועשו ארוןמפני מה בכל הכלים כתיב ועשית ובארון , (´ד ג"פל) איתא במדרש רבה 10441 

כתר , כתרים הן´ י ג"אמר רשב, ה יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה"ל הקב"א, ר שלום"ב 10442 

כתר כהונה זה המזבח , כתר מלכות זה השלחן דכתיב בו זר זהב סביב, מלכות וכתר כהונה וכתר תורה 10443 

ומפני מה בכולן כתיב ועשית לו ובארון , זר זהבוכתר תורה זה הארון דכתיב בו , דכתיב בו זר זהב סביב 10444 

 10445 .זכה אדם לתורה כאילו זכה לכולן, ללמדך שכתר תורה מעולה יותר מכולן, כתיב ועשית עליו

ואפשר לומר הכוונה על , יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה, וצריכים ביאור דברי המדרש 10446 

כל אחד עם סגולותיו וכשרונו יכולים לעלות לרום , יחדי כולם ב"א רק ע"שלזכות לתורה א, דרך זה 10447 

 10448 .וביחידות לא זוכה לתורה אף אחד, מעלות התורה

, הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר מרבותי, (א"ע´ תענית ז) ל"פ מה שאומרים חז"הסבר הדבר ע 10449 

אחד לומד מהשני וכל , ח צריך רבי חברים ותלמידים"לפי זה יוצא שבכדי להיות ת, ומתלמידי יותר מכולן 10450 

ואם אדם , כל אחד הוא בורג במכונה שיוצרת תורה, ורק באופן כזה יכולים לזכות לתורה, באופן אחר 10451 

ואם לומד , ח אמיתי"לא יכול לבוא למדרגת ת, זוכה לעשות לעצמו רב אבל לא קיים וקנה לך חבר 10452 

והעצה היא , ותר מכולןאבל אין לו תלמידים חסר לו ומתלמידי י, ומשתלם רק לעצמו עם רב ועם חבר 10453 

 10454 .ל"י הנ"שזוכה לכתר תורה כדברי רשב, לכך נאמר ועשו לשון רבים אצל הארון, יבואו הכל ויזכו לתורה

שלש ארונות עשה , (ב"ב ע"יומא ע) י"רש´ פי, עוד נאמר וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו 10455 

נתן של עץ בתוך , ופתוחים מלמעלהארבע כתלים ושולים לכל אחד , בצלאל שנים של זהב ואחד של עץ 10456 

´ עוד שם בגמ, נמצא מצופה מבית ומבחוץ, וחיפה שפתו העליונה בזהב, ושל זהב בתוך של עץ, של זהב 10457 

אמר אביי ואיתימא רבה בר עולא , ח"ח שאין תוכו כברו אינו ת"אמר רבא כל ת, מבית ומבחוץ תצפנו 10458 

שמואל בר נחמני ´ אמר ר, שותה כמים עולה אף כי נתעב ונאלח איש, (ו"איוב ט) נקרא נתעב שנאמר 10459 

ח "אוי להם לשונאיהם של ת, מאי דכתיב למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין, יונתן´ אמר ר 10460 

 10461 .ל"שעוסקין בתורה ואין בהם יראת שמים עכ

ה וז, ח להיות"מראה על תוכו כברו שצריך ת, הנה מבואר בגמרא שענין מבית ומחוץ תצפנו שנאמר בארון 10462 

הלא בפסוק נאמר רק שנתעב מי ששותה כמים , מובן אבל מה שאמר אביי נקרא נתעב מה הראיה מהפסוק 10463 

, ל"ל פירש איש שותה תורה כמים ויש בו עולה עכ"י ז"והנה רש? אבל לאין תוכו כברו איך הדמיון, עולה 10464 

 10465 .ל שאמר כך"ז זצ"רנ´ ר הצ"שמעתי ממו, ע להבין דבריו הקדושים"וצ

אולי לא טרי אולי שמן יותר מדי אולי חמוץ ויקלקל , ד האדם קצת ומברר מה טוב לאכולהנה לאכול מפח 10466 

אבל גם לא יזיק מי ששותה , ואפילו אם אינו צמא לא יועיל, אבל לשתות מים אדם לא מפחד, את הקיבה 10467 

ובליעה אחרי בליעה , וזה מתאונן הפסוק איש ששותה כמים עולה בלי להרגיש שעושה חטא ופשע, מים 10468 

 10469 .הוא איש נתעב ונאלח, מים ככה בקל עושה עוולה אחרי עוולה בלי שום פחדכ



ח רק בחיצוניותו אבל "כיון שהוא ת, ח שאין תוכו כברו נקרא נתעב"ועל דרך זאת אמר אביי כל ת 10470 

כן לא , והוא דומה לבולע מים שאין לו שום פחד ולא מרגיש חשש קילקול קיבה, בפנימיותו הוא לא בסדר 10471 

כי בפנימיותו לא איכפת לו אם הוא לא , אם רק בחוץ לא רואים, כזה לעשות מה שלא בסדרח "איכפת לת 10472 

ח שמוצא היתר על מעשיו הרעים הפנימיים עליו "ויתכן עוד יותר כי הת, מתנהג טוב ושותה כמים עולה 10473 

קנות מאי דכתיב למה זה מחיר ביד כסיל ל, ר יונתן"שמואל בר נחמני א´ ואחרי כן מוסיף ר, נאמר נתעב 10474 

ולפי זה יש המשך , ח שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמים"אוי להם לשונאיהם של ת, חכמה ולב אין 10475 

 10476 .(זכרון מאיר)  .ל אחד לשני"לדברי חז

 10477 

 10478 מאמר תרפ

 10479 .(´ה כ"שמות כ) והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה ופניהם איש אל אחיו

י מסביר כרובים "ורש, ורין לינוקא רביאר אבהו כרביא שכן בבבל ק"א? מאי כרוב (ב"ע´ ה) סוכה´ במס 10480 

 10481 .כי נער ישראל ואוהבהו פורשי כנפים למעלה, ובעל הטורים אומר כרובים כרביא, דמות פרצוף תינוק

והיו הכרובים כבר ביארו הנביאים שהמלאכים במראה הנבואה נראים לחוזים כדמות , ל"כתב הספורנו וז 10482 

וזה , יורה ענין השכל הנבדל אשר כל הלוכו לצד מעלהובכל זה , והם פני אדם ולהם כנפים, כרובים 10483 

וזה בעצמו הורה , כל אחד מהשכלים הנבדלים כפי האפשר אצלו, להביט אל האלקים השכל וידוע אותו 10484 

כי בהיות השכל האנושי שכל בכח אל השלמות השני , עתה באמרו והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה 10485 

וזה יעשה בהביט , מר להשכיל ולדעת את בוראו כפי האפשרויפשיטם מחו, אשר יקנהו בעשותו כללים 10486 

 10487 .כ"נפלאות מתורתו המורות במופת פלאות מעשיו ודברי טובו ע

שרפים ואופנים וחיות , לו אלפי אלפים וריבוא רבבות יצורים וברואים, יש להתפלא הבורא עולם ומלואו 10488 

כנאמר ודברתי ? אלא דמות תינוק, לא מצא בריה יותר גדולה וחשובה שממנו ידבר לעמו ישראל, הקודש 10489 

, ה ההתלמדות"אלא שהתורה באה ללמדנו שחביב להקב, אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים כרביא 10490 

וזה הביאור שמביא הבעל הטורים על הפסוק , והכרובים כרביא הוא סמל היודע שהוא חסר וצריך ללמוד 10491 

כי עוד , טאים ופשעים של הנער ניתן למחילהואפילו ח, שיודע שהוא נער ואוהבהו, כרביא כי נער ישראל 10492 

 10493 .יתלמד ויבין את טעותו ויתחרט

ויאמר , כי נער ישראל ואוהבהו זה שאמר הכתוב, (ז"הושע רמז תקכ) ועל דרך זה איתא בילקוט שמעוני 10494 

אל , עדיין תינוקות הם, אמר משה עם זה שאני מוסר לך עדיין גדיים הם, אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ 10495 

שנאמר כי נער ישראל , שאף רבונם לא הקפיד עליהם על מה שעשו, יד עליהם על מה שהם עושיםתקפ 10496 

 10497 .ואוהבהו

אמרו המלאכים הם ממרים ומכעיסים ואתה , כשעמדו על הים היו ממרים שנאמר וימרו על ים בים סוף 10498 

י אמו והם מה דרכו של תינוק יוצא מלוכלך ממע! אמר להם נערים הם ואין מקפידים על נערים? שותק 10499 

, (ז"יחזקאל ט) אף ישראל ואשטוף דמיך מעליך ואסכך בשמן ואלבשך רקמה ואנעלך תחש, שוטפים אותו 10500 

אבל שירת הבאר אמרו לעצמם  אז ישיר , (י משה"י רק ע"פירש) אתה מוצא שירת הים לא אמרו לעצמם 10501 

ים קראתי לבני ואין וזהו ממצר, כתינוק ממעי אמו יצא מלוכלך ממצרים, עם ישראל עודנו נער, ישראל 10502 

 10503 .כי סוף סוף יתלמדו! מקפידים על נער

רק בנוגע למשא ומתן באיזה הלכה קוראים , ס נקראים רבנן בשם תלמידי חכמים ולא חכמים"בכל הש 10504 

איזהו חכם , כי תכלית הידיעה שלא נדע, כי גדולתם היא בזה שהם תלמידים, אותם וחכמים אומרים 10505 

אמרו חכמי האומות כי היודע כל החכמות אם אינו אוהב החכמה , ז"ע ורבנו יונה אומר, הלומד מכל אדם 10506 

 10507 .פ שאינו יודע כלום הרי זה נקרא חכם"אך האוהב אותה ומתאוה אליה אע, אינו חכם אלא טיפש הוא

, כ אוהב החכמה ומתאוה אליה ששואל לכל אדם"כ, ועל זה אמר בן זומא איזהו חכם הלומד מכל אדם 10508 

ויחכם , מזה רואים שעיקר החכמה רצון ההתלמדות, כ"ל מלמדי השכלתי עז נקרא חכם שנאמר מכ"וע 10509 

, פירוש שמכל אדם למד, ל אפילו מן השוטים מדרש תהלים"אמרו חז, (´ה, ´מלכים א) שלמה מכל אדם 10510 

עד שאפילו מן השוטים מצא משהו ללמוד מהם , כל העולם היה לפניו ספר לימוד ומכל דבר היה מתלמד 10511 

 10512 .ווזוהי גדולתו וחכמת

זכריה )ב  כי האדם נקרא הולך כדכתי, זה מרמז על עליה בהשתלמות, עוד נאמר פורשי כנפים למעלה 10513 

ואם האדם אינו עולה הוא , חובת האדם לעלות ולהשתלם, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, (´ה 10514 

, משאול מטהאורח חיים למעלה למשכיל למען סור  (ו"משלי ט) ש"כמ, כי אין טבעו לעמוד במצבו, יורד 10515 

ואם לא יעלה מעלה ירד מטה , האדם נקרא הולך שצריך לילך תמיד מדרגא לדרגא, ל"א זצ"ופירש הגר 10516 

, וזהו אורח חיים למעלה כדי שלא לרדת למטה שאולה, כי בלתי אפשרי שיעמוד בדרגא חדא, ו"מטה ח 10517 

 10518 .ל"ומחמת האורח חיים יסור משאול עכ



ו אבריו לא יגדלו ויעמדו "ואם ח, מנער לבחור ומבחור למבוגרוכמו הגוף של אדם שתמיד גדל מילד לנער  10519 

כל , כך גם הנפש צריכה להשתלם כל יום, ל ודורש ברופאים ורפואות"זה מחלה נוראה רח, במצב אחד 10520 

וכדברי , הרי הוא חולה במחלת הנפש, ו עומד במצב אחד כתמול שלשום"ואם ח, שבוע כל חודש כל שנה 10521 

 10522 .ל"הספורנו וז

וזה , וזה להביט אל האלקים השכל וידוע אותו, ה ענין השכל הנבדל אשר כל הלוכו לצד מעלהובכל זה יור 10523 

וזה יעשה בהביט נפלאות מתורתו המורות במופת , בעצמו הורה עתה באמרו והיו הכרובים פורשי כנפים 10524 

, תואם האדם לא יכול בעצמו להביט נפלאות מהתורה צריך לחפש עצו, ל"פלאות מעשיו ודרכי טובו עכ 10525 

 10526 .י תפילה לחונן הדעת שיתן לו דעה להבין ולהשכיל"וע, (א א"פרק) עשה לך רב וקנה לך חבר

א ששניהם "ז, בעל הטורים כתב כשני חברים שנושאין ונותנין בדברי תורה, ופניהם איש אל אחיו 10527 

 10528 ל את והב בסופה וכמו כן אמרו"ד שאומרים חז"ע, בקשר של תורה והשתלמות, מקושרים באהבה ואחוה

ומי שזוכה למעלות האלה ראוי הוא , ה מקשיב להם"ח הנוחים זה לזה בהלכה הקב"שני ת, (.ג"שבת ס) 10529 

 10530 .(זכרון מאיר)  .שהשכינה תדבר מתוך גרונו

 10531 

 10532 מאמר תרפא

 10533 .(´ה כ"שמות כ) והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת

היינו שנמצא , בעת שישראל מרגיש עצמו כנערל מבאר "ס ז"הגרי, (א"הושע י) כי נער ישראל ואוהבהו 10534 

אמנם כאשר אינו מצוי בגדר התלמדות אינו בדרך , ה אוהבהו"במצב של התלמדות וחינוך כנער אזי הקב 10535 

ז דברי בעל "ל היה מביא ע"הסבא מקעלם ז, שמחובתנו להיות תמיד בחזקת מתחנכים ומתלמדים, הנכונה 10536 

 10537 .כרביא כי נער ישראל ואוהבהו, הטורים בביאור לשון ועשית שנים כרובים

, היו בצורת נער והטעם לכך כי נער ישראל ואהבהו, הכרובים שהם מקום הכפורת ששם נמצאת השכינה 10538 

אמנם בעת שדומה בעיניו , כ מחזיק עצמו בחזקת נער שמתחנך ומרגיל עצמו"שאין השכינה שורה אלא א 10539 

, ח שנה"לחשוב שבזמנינו בחור צעיר כבן י ונורא, אין מקום שהשכינה תשרה שם, כאילו יודע והשיג הכל 10540 

 10541 .ירגיש בעצמו שחסר לו משהו ועדיין צריך להתעלות ולהתלמד

כי החכם האמיתי זה , ל בלשון תלמיד חכם"ל מבאר מה שהחכם מוזכר תמיד בחז"ובזה היה הסבא ז 10542 

ותיקונן תמיד וביותר בענין עבודת המדות , ועדיין שואף להתחנך ולהתקדם, המרגיש וחושב עצמו כתלמיד 10543 

כי , א לו לעקור את מדותיו משרשן"כי המדות מוטבעים בו מראשית ברייתו וא, צריך לחנך את עצמו 10544 

הרי מדותיו חוזרות , ולכן כל שלא יתחזק לחנך עצמו תמיד בעבודת המדות, המדות נחוצים באדם 10545 

 10546 .וניעורות שנית

אסור לו להיות בטוח במעשיו , תאוותיוא ועד יום מותו חייב אדם להתיסר ברסן פיו ו"והיינו דכתב הגר 10547 

משלי )ב  ל את הכתו"וכן ביאר הסבא ז, ה ישוב מיד לדרכו הרעה"ובלא, אלא חייב להתחנך תמידית 10548 

שאין הכוונה שבזקנותו לא יסור מן היסודות , חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה, (ב"כ 10549 

שאף בזקנותו לא יפסיק מלחנך את , יסור מעבודת החינוךאלא הביאור שגם כי יזקין לא , שקיבל בנערותו 10550 

 10551 .שאם לא ימשיך בחינוך אין לו תקוה להגיע לשלימות, עצמו

וכבר האריך רבינו יונה בביאור כח השמיעה דעדיף , אחד הכוחות היוצרים את האדם זה מעלת השמיעה 10552 

העין נכבד מאד כי יראו בה , ש מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם´וכמ, בכוחו על כח הראיה 10553 

ונכבדה ממנו האוזן כי ישמעו בה שמועה טובה המדשנת את העצם שאין בו , המאורות המשמחין את הלב 10554 

נמצא ששתי , ל חירשו נותן דמי כולו"וכן אמרו חז, ולא ידושן במאור עינים בלתי בתענוג יתר, ההרגשה 10555 

 10556 .עדיף בכוחו על הראיה וכח השמיעה, הכוחות הראיה והשמיעה נחוצות לתכלית האדם

, כי אז מאבדים אנו את כח השמיעה, מעתה זהו הסיבה שבהתבגרותנו מאבדים אנו את מצב ההתלמדות 10557 

י "כי הנער יודע שע, שמוכנים לשמוע ולקבל תוכחה מאחרים, שזו תכונה המיחדת את בני הנעורים 10558 

י "חדא שאזנו נאטמת ע, יבותס´ והבוגר חסר לו בכח השמיעה מב, שמיעה ולימוד ייעשה ללמדן וכדומה 10559 

 10560 .נוסף לכך מקבל מעט גאוה המונעת ממנו לקבל מזולתו, תאוות ושאר רצונות

ואילו הבוגר אף , הנער באפשרותו לקבל תוכחה, (ו"משלי ט) אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין 10561 

ער יש לו תקוה ולכן הנ, אבל לשמוע תוכחות אינו מסוגל כלל, שעדיין יש בו כח לשמוע דבר חכמה 10562 

מפני שרק , והיינו דאמר הכתוב כי נער ישראל ואוהבהו, שבקרב חכמים ילין ואילו המבוגר רחוק מכך 10563 

 10564 .בנערותו יש בו מדת השמיעה

, שבתחילת הזמן באים תלמידים צעירים חדשים לומדים ושומעים דברי חכמה, דבר זה יש לראות בישיבה 10565 

ואילו אצל הותיקים , מרובה כמעט משתנה מצבם לגמריובמשך תקופה מסוימת ניכרת אצלם התקדמות  10566 

וטעם , והדבר מתמיה את הותיקים מדוע אין אצלם אותה העליה, יותר אין ניכר באותה תקופה התקדמות 10567 



אמנם , מוכן לשמוע ולקבל ולכן עלייתו מרובה, הדבר מפני שהחדש שעדיין לא שמע מעולם דברי חכמה 10568 

 10569 .השמיעה הותיק שהורגל בכך איבד כמעט את כח

שמרבותיו קל יותר לשמוע מאשר להתעורר משמיעה , (´אבות א) והיינו ענין עשה לך רב וקנה לך חבר 10570 

בעת ששומע מאחרים דברים , (´ברכות ו)ב  דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הל, והתבוננות עצמית 10571 

ם ענין נוסף יש במעלת אמנ, ה כי נער ישראל ואוהבהו"ומשו, נכונים ורצויים יוכל להתעורר ביתר קלות 10572 

אך בשעה שמפסיק , שאימתי נותנת פירותיה דוקא בזמן שהשמיעה תמידית ללא הפסק כלל, השמיעה 10573 

 10574 .שמיעתו שוב לא עוזרת השמיעה

והרופא נכנס , אם יפול אדם מראש הגג כל גופו לוקה, ל חביבין ישראל שהוא מפתה אותם"עוד בדברי חז 10575 

ח איברים יש "אני איני כן אלא רמ, נמצא כל גופו מלא רטיות, ואצלו ונותן לו רטיה בראשו רטיה ביד 10576 

שמעו ותחי , וכל הגוף מלוכלך בעבירות והאוזן שומעת וכל הגוף מקבל חיים, באדם והאוזן אחד מהן 10577 

 10578 .נפשכם שמיעה מרפאת

והנה אנו , וביותר להתרגל בשמיעת התוכחות, וזו עצה לרפא כל העבירות, ולפי זה יש להתחנך בשמיעה 10579 

ל ועוד חסידים שהחזיקו אדם "מסופר על המהרש, מצבנו היום נעלם מאתנו כל עניני שמיעת התוכחהב 10580 

 10581 .(ד"אור יחזקאל ח)  .כ אנן יתמי דיתמי חייבים לקבל תוכחות"עאכו, מיוחד שיוכיחם על מעשיהם

 10582 

 10583 מאמר תרפב

 10584 .(´ה כ"שמות כ) והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה ופניהם איש אל אחיו

וחד , חד אמר פניהם איש אל אחיו, א"י ור"כיצד הן עומדים ר (.ט"ב צ"ב) מרו בענין הכרוביםל א"הנה רז 10585 

לא קשיא כאן בזמן שישראל ? ולמאן דאמר פניהם איש אל אחיו הא כתיב ופניהם לבית, אמר פניהם לבית 10586 

כתיב ד פניהם לבית הא "ולמ, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, עושין רצונו של מקום 10587 

 10588 .דמצדדי אצדודי קצת לבית וקצת זה לזה? ופניהם איש אל אחיו

דכיון דעיקר עשיית כרובים , והא ליכא לתרוצי כדלעיל כאן בזמן שישראל עושין, ל"ם ז"ועיין רשב 10589 

שם דמסתמא ´ כ התוס"וכ, לא היה להם לעשותו לסימן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, פניהם לבית 10590 

ולכאורה תקשי למה העמידום תחלה פניהם מצודדים , ה שהיו עושין רצונו של מקוםהעמידום תחלה לפי מ 10591 

 10592 ?ולא איש אל אחיו ממש

יכול דברים , ר ואספת דגנך לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"ת, ה"ש ברכות ל"והענין הוא כמ 10593 

אדם חורש בשעת  י אומר אפשר"רשב, ישמעאל´ א דברי ר"הנהג בהן מנהג ד, ל ואספת דגנך"ת? ככתבן 10594 

, י אחרים"אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע? חרישה תורה מה תהא עליה 10595 

 10596 .ואספת דגנך´ י עצמן שנא"מלאכתן נעשית ע, ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום

ב והיה אם והא לעיל מינה כתי, ולכאורה תמוה דמוקי לקרא דואספת דגנך כשאין עושין רצונו של מקום 10597 

ישמעאל שיהא ´ אבל הענין כי ודאי שאין דעת ר, שמוע תשמעו אל מצוותי ועלה קאמר ואספת דגנך 10598 

ויהיה בטל אותו העת מעסק , ו אף זמן מועט מעסק התורה ולעסוק בפרנסה"הרשות נתונה לאדם לפרוש ח 10599 

שגם באותו העת  ,א עם דברי תורה"הנהג בהן מנהג ד´ י בלשונו הק"אמנם רמז ר, ו"התורה לגמרי ח 10600 

ברעיוני מחשבתך תהא מהרהר רק , ושעה מועט שאתה עוסק בפרנסה כדי הצורך וההכרח לחיות נפש 10601 

 10602 .בדברי תורה

אבל , קמאי דייקא שלא לבוא לבית מדרשו, וכן רבא אמר לתלמידיו ביומי ניסן ותשרי לא תתחזו קמאי 10603 

ואמרו שם הרבה עשו , תם באלו הימיםו לגמרי מעסק התורה גם בבי"ודאי שתלמידי רבא לא היו בטלים ח 10604 

כי ודאי שלכלל ההמון כמעט , היינו רבים דוקא, י ולא עלתה בידם"והרבה עשו כרשב, י ועלתה בידם"כר 10605 

שלא לפנות אף שעה מועטת לשום עסק פרנסת מזונות , בלתי אפשר שיתמידו כל ימיהם רק בעסק התורה 10606 

 10607 .כלל

אבל יחיד לעצמו שאפשר לו להיות עסוק כל ימיו , ´וכו ועל זה אמרו באבות כל תורה שאין עמה מלאכה 10608 

ודאי שחובה מוטלת עליו שלא לפרוש אף זמן מועט מתורה ועבודה לעסק פרנסה , ש"בתורתו ועבודתו ית 10609 

ופסוק ואספת , והיה שכולה נאמרה בלשון רבים´ והנה פסוק ואספת דגנך הוא יוצא מפ, י"ו וכדעת רשב"ח 10610 

 10611 .ליה אין עושה רצונו של מקום כשמפנה עצמו אף מעט לעסק פרנסהלכן קרי , נאמר בלשון יחיד

וכפי שיעור התקרבותם ודביקותם של , ש והשני על ישראל סגולתו"וידוע שהכרובים האחד רומז עליו ית 10612 

אם פניהם ישר יחזו , היה ניכר הכל בענין עמידת הכרובים דרך נס ופלא, ו"ש או להפך ח"ישראל אליו ית 10613 

, ואם הפכו פניהם מעט כן היה ניכר תיכף בכרובים, כרובים עמדו אז פניהם איש אל אחיוגם ה, ש"אליו ית 10614 

יומא ) ´ל במס"וכענין שאמרו ז, ו"ו הפנו עורף גם הכרובים הפנו פניהם איש מעל אחיו לגמרי ח"ואם ח 10615 

להן ראו ואומרים , שהיו מגללין הפרוכת לעולי רגלים ומראין להם הכרובים שהיו מעורין זה בזה, (.ד"נ 10616 

 10617 .חיבתכם לפני המקום



כיון , ל בשעתא דכרובים מהדרן ומסתכלו אנפין באנפין"א, ב אימתי איהו ברחמי"ובזוהר תרומה קנ 10618 

, ה"כמה דמסדרין ישראל תקונייהו לגבי קוב, דאינון כרובי מסתכלין אנפין באנפין כדין כל גוונין מתתקנן 10619 

כתיב מה טוב ומה נעים שבת , שגיחין אנפין באנפיןבשעתא דהוו חד בחד מ, הכי קיימא כולא והכי אסתדר 10620 

ובזוהר חדש תרומה בכל זימנא דישראל הוי , וכד מהדר דכורא אנפוי מן נוקבא ווי לעלמא, אחים גם יחד 10621 

ועל דא , כיון דהוו סרחן הוו מהדרין אפייהו דא מן דא, זכאין כרובים הוו דביקין בדביקו אפין באפין 10622 

 10623 .ועל רזין אלין הוו ידעי אי ישראל זכאין אי לא, ראל זכאין הוו אנפין באנפיןכרובים בההוא זמנא דהוו יש

ולא היו צריכים לשום עסק , שמלתם לא בלתה מעליהם, והנה דור המדבר שזכו להיות מאוכלי לחם גבוה 10624 

אלא אם כן היו מסתכלין כלפי מעלה , לדברי הכל לא מיקרו עושין רצונו של מקום, פרנסה בעולם כלל 10625 

דברים , ש יומם ולילה לא ימוש מפיהם"ומשעבדין את לבם רק לתורה ועבודה ויראתו ית, גמור ביושר 10626 

ל לא ניתנה תורה אלא "וכמאמרם ז, ככתבן ממש בלי נטות אל הצד כלל אף שעה קלה לעסק פרנסה 10627 

, שפניהם איש אל אחיו ממ, לכן העמידו אז את הכרובים לפי מה שהיו עושין רצונו של מקום, לאוכלי המן 10628 

 10629 .פנים בפנים עם עם קודשו, ´להראות כי ישר יחזו פנימו ית

שזה , אמנם בימי שלמה שהיו המון ישראל מוכרחים לנטות מעט אל הצד לעסק הפרנסה כדי חיי נפש 10630 

ת "ש באבות יפה ת"וכמ, ישמעאל דסבר דלרבים טפי אריך למעבד הכי´ לדעת ר´ עיקר אמיתת רצונו ית 10631 

לכן , ת"שגם בעת עסקם בפרנסה יהא לבם נוהג בהרהור ד, י דחסידות נינהווכל מילי דאבות מיל, א"עם ד 10632 

ז היו "ועכ, העמידו אז בתחילה את הכרובים לפי מה שיהיו עושים רצונו של מקום פניהם מצודדין מעט 10633 

ד שגם "ומ, וסובר כרבי ישמעאל´ שזה עיקר רצונו ית, אצלנו´ מעורים איש אל אחיו להראות חיבתו ית 10634 

ה העמידום תחילה לפי מה שיהיו עושין רצונו של מקום פניהם איש אל אחיו ממש סובר בכרובי שלמ 10635 

 10636 .י"כרשב

ש היו צריכים "שרמז עליו ית´ הלא הכרוב הא, הכרובים מצודדין´ ולכאורה אכתי למה הוצרכו להעמיד ב 10637 

וכן , תםכביכול להעולמות כולם וכל סדריהם והתקשרו´ אמנם הענין שהתחברותו ית, להעמידו ישר ממש 10638 

וכפי השיעור , הוא כפי שיעור התנועה המגיע אליהם ממעשינו למטה, אתנו´ כל סדרי הנהגתו ית 10639 

כ "היו ג, ש"לכן גם הכרוב שרמז עליו ית, משתלשל ונמשך גם אלינו למטה פנים שוחקות ומוסברות 10640 

 10641 .צריכים להעמידו מצודד מעט כפי שיעור הצידוד של הכרוב שרומז עלינו

ל דבדידהו "ר, מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו, למשה´ ים סוף אמר הוא ית ולכן בעת קריעת 10642 

סמוך לבם לא יירא , שאם המה יהיו בתוקף האמונה והבטחון ויסעו הלוך ונסוע אל הים, תליא מלתא 10643 

אז יגרמו על ידי זה התעוררות למעלה שיעשה להם הנס ויקרע , מעוצם בטחונם שודאי יקרע לפניהם 10644 

 10645 .לפניהם

כמו בסוסי פרעה שהיה היפך מנהגו של עולם שהרוכב מנהיג , זהו לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתיו 10646 

י "כביכול את מנהיגה אותי ע, כן דמיתיך והמשלתיך רעיתי, ובפרעה וחילו הסוס הנהיג את רוכבו, לסוס 10647 

כ רוכב "וזשה, םשענין התחברותי כביכול לעולמות הוא רק כפי ענין התעוררות מעשיך לאן נוטי, מעשיך 10648 

, לשכני בתוכם, ל"ו וז"ט מ"תצוה כ´ ן פ"ועיין הרמב[, ל העבודה צורך גבוה"ש רז"וכמ, שמים בעזרך 10649 

וזהו תעבדון את האלקים , א אמר כי לא הוצאתי אותם מארץ מצרים רק בעבור כי אשכון בתוכם"אבל ר 10650 

ר השכינה בישראל צורך הדיוט כי כפי פשט הדב, ואם כן יש בענין סוד גדול, ויפה פירש, על ההר הזה 10651 

נפש החיים )  ].העורך, ש"אבל הוא כענין שאמר הכתוב ישראל אשר בך אתפאר עי, ולא צורך גבוה 10652 

 10653 .(ח"פ´ שער א

 10654 

 10655 מאמר תרפג

 10656 .(´ה כ"שמות כ) והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת

להורות לנו שהחכמה האמיתית עוד רחוקה , פורשי כנפים למעלה דרך ענוה ויראה, בעלי התוספות´ ופי 10657 

כי , אף הנקרא חכם גם הוא עוד טרם הגיע לתכלית החכמה, והיא עודנה למעלה מראשו של האדם, ממנו 10658 

כי החכמה וההשגה , ומה שמוענק לאדם המבקש הוא רק התחלה וראשית, לחכמה האמיתית אין סוף 10659 

אלא שיצאנו , לומר שהגענו להשגת החכמהאין לנו , ש החכם אריסטו"וכמ, האלקית בלתי סופית היא 10660 

 10661 .אלא שיצאנו מגדרי השקר, אין לנו לומר שהגענו אל האמת, מכלל הבלתי חכמה

מה שעשתה חכמה , ר אלעזר דקסרין"ר יצחק ב"א, (ב"משלי כ) ´פ עקב ענוה יראת ה"ל עה"ואמרו חז 10662 

כיון שהשיג , חשוב בנפשומטבע האדם ל, (ס"ילקוט משלי תתק) עטרה לראשה עשתה ענוה סוליים לרגלה 10663 

איש כזה אף את , ויכול לשים עטרת החכמה לראשו ולהקרא בשם חכם, כשרון החכמה כבר תיקן כל צרכו 10664 

עינו לא מטעה אותו , העניו האמיתי רואה את עצמו תמיד מתוך המציאות, ראשיתה של החכמה טרם עבר 10665 

 10666 .התחלהכאילו עודנו עומד בפתח האוהל בראשית וב, ותמיד יראה את עצמו



והנה משה שהתנבא ארבעים שנה במדבר ועמד , (ח"א י"ל)א  כי תש´ ל בפ"וראה מה שכתב האבן עזרא ז 10667 

, והוא אמר לפני מותו אתה החילות להראות את עבדך את גדלך, בסודות רבות שגילה לו השם בהר סיני 10668 

שהאדם הולך  בה במדה, ל"וזהו אמת ולגדולתו אין חקר עכ, והנה עתה החל והראה לו גדולת השם 10669 

אמנם הוא הצליח , בה במדה הוא עומד ומשתומם לראות את עצמו כמתחיל, ומתקדם אל סוד דרגת החכמה 10670 

 10671 .לבצר לו מקום בנתיב החכמה

שאין להם קצבה , ברם בה בשעה להיות ער ומרגיש שהוא מטה את עצמו כלפי עולמות שאין להם סוף 10672 

פורשי , וזהו הפירוש של בעלי התוספות, ולא אוסיףשאין להם הישג מוחלט לומר עד כאן באתי , ותכלית 10673 

נרגיש את עצמנו כענווים , היינו שאף בהתקדמות הבלתי פוסקת למעלה, כנפים למעלה דרך ענוה ויראה 10674 

 10675 .ויראים שטרם הגיעו למטרתם שאין לה סוף ותכלה

לעלות מזה  וישתדלו, להורות שתנועתם היא לצד המעלה, פורשי כנפים למעלה, ת"ג עה"הרלב´ וכן פי 10676 

וכל הישג גורר אחריו תשוקה , שאין הפסק בתשוקות השמימיות, המציאות אל המציאות היותר גבוהה 10677 

גם אז , שאף כשמגיעים לכאורה לשיא ההתפתחות וההצלחה הרוחנית, וזוהי הענוה וטיב חכמתה, חדשה 10678 

 10679 .ש"להודות שעוד טרם הגיע לההתחלה בחכמת התורה והכרת הבורא ית

, ת"כי בזה שמגביה קולו ומגלה את התרגשותו והודאתו להשי, יגביה קולו יותר מן המברךהעונה אמן לא  10680 

ובזה לכסיל ייחשב , הרי בזה כאילו שמשתדל להכריז את יתרונו והרגשתו שהיא למעלה ממעלת המברך 10681 

היינו שאינו מצניע , (ח"משלי י) לא יחפוץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו, ש החכם מכל אדם"וכמ 10682 

וכאילו מבליט את , אלא שמציג אותן לראווה לכל, משייר את דבקות לבו והשגותיו העמוקות פנימהו 10683 

 10684 .שרוצה ובוחר דוקא בקול דממה דקה, ת"ודרך זו לא לרצון היא לפני השי, כוונת תפלתו בגלוי

מוריה אבא דעכו דאמר איהי חד טעמא ואמר א´ כיון דחזינא לר, ר אבהו מריש הוא אמינא ענוותנא אנא"א 10685 

נראה דאי הוה , א"ונפלאה היא הערת המהרש, (´סוטה מ)א  אמינא לאו ענוותנא אנ, חד טעמא ולא קפיד 10686 

אלא שהיה עדיף , ודאי דהיה לו להקפיד על זה שאומר שקר בשבילו, ההוא טעמא גרוע מטעם דיליה 10687 

אי לא , טרך ליהאבא כאילו הוא חשיב כרבי אבא ולא יצ´ שהיה מראה בפני ר, מדיליה והיה לו להקפיד 10688 

 10689 .ל"אבא עכ´ ענוותנותו דר

מחובתנו תמיד לשאת את שם , שמחובתנו לא להתעלם ממקור חיותנו ולימודנו, ויש בכאן אזהרה והארה 10690 

אל לנו להאפיל , אף ויש והשגותנו וכח חידושנו לפעמים עולה על קודמנו, הרב שהעמידנו על רגלנו 10691 

לא להגביה את קולנו , ה הראשונה ודרך החידושבהופעתנו את רבותינו אשר הראו לנו את הקריא 10692 

 10693 .ולא לתרגם את דבריהם בדרך שהוא בולט את סברתו, בנוכחותם של אלה שברכונו ראשונה

, יהושע בן נון מלא רוח חכמה´ טובה לבעליה זה יהושע שנא, יש חכמה טובה לבעליה ויש רעה לבעליה 10694 

ל אחד שבחו למעיין שמספיק "א, משבחין אותו שמשקה כל המדינה והכל] בריכה[למה הוא דומה לגפיון  10695 

כי סמך ´ שנא, ל שבחו למשה שכך העמיד"א, כך היו משבחין ליהושע שהיה משקה ישראל מחכמתו, לזה 10696 

ואת בלעם בן ? ומה היה לו, נאום שומע אמרי אל´ שנא, יש רעה לבעליה זה בלעם, משה את ידיו עליו 10697 

 10698 .(´ב א"מדרש רבה משפטים ל)ב  בעור הרגו לפי חר

והכרה זו הכרת הרב המשפיע הראשון , הורו לנו בזה שכל השבח והתפארת מגיע תמיד למעיין הראשון 10699 

ואת זאת צריך , וההפך המתפאר שהוא המחדש היודע דעת עליון הרי זה רעה לבעליה, זוהי טובה לבעליה 10700 

לם מרבותיו שלא יבעט ויתע, אף אחרי התפתחותו והתרוממותו במעלות הרוח והדעת, כל אדם לידע 10701 

אבל אל לו לזוז ולהתעלם מן הגדרים , אף שמן השמים השאירו לו מקום להתגדר ולחדש, הראשונים 10702 

 10703 .והחידושים שהראשונים גדרו וחידשו עבורו

שתים עשרה , אליעזר ששבת בגליל העליון ושאלוהו שלשים הלכות בהלכות סוכה´ תנו רבנן מעשה בר 10704 

, אמרו לו רבי כל דבריך אינן אלא מפי השמועה, א שמעתיאמר להם שמעתי ושמונה עשרה אמר להם ל 10705 

ולא ישנתי , ד"מימי לא קדמני אדם לביהמ, אמר להם הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותי 10706 

ולא , ולא שחתי שיחת חולין, ד ויצאתי"ולא הנחתי אדם בביהמ, ד לא שינת קבע ולא שינת עראי"בביהמ 10707 

 10708 .(סוכה) לםאמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי לעו

הלא , אליעזר את שאר מדותיו והנהגתו´ לשם מה מגלה כאן ר, ל"והנה התפעלתי ותמהתי במאמר הנ 10709 

ובכן הלא למותר , שלא אמר דבר שלא שמע מפיו, עיקר מגמתו כאן היה להוכיח את דבקותו אחרי רבו 10710 

להביע ולגלות לנו  אליעזר מקודם´ אלא כנראה שרצה ר? נראה לנו הסיפור על שאר קניני רוחו ומדותיו 10711 

, איך שמסר נפשו על התורה ולמדה מתוך זהירות יסורים והתעמקות רבתי, את השתלשלות התפתחותו 10712 

 10713 .ד ולא טעם טעם שינה"תמיד היה הראשון לביהמ

ולבסוף ציין לא , ואחר כל המדרגות וההתפתחות שבוודאי הגיע לאיזו עצמאות ידועה בלימוד התורה 10714 

י מאמציו "למרות כשרונותיו העצומים והישגיו הרוחניים שהשיג ע, אמרתי דבר שלא שמעתי מרבי 10715 



כל כשרון חידושיו תולה , שומר שכלו שלא ישכח ולא יתרחק ממקור תבונתו וראשית צמיחתו, הפרטיים 10716 

 10717 .ולעולם לא שכחם אף בהיותו ברום כבודו והשגתו, כל חידושיו הבליע בדברי רבותיו, בזכות רבו

וכבר , ים אשר דעתם זחוחה עליהם בהרגישם מעט התעלות בידיעת התורהאחרת היא עם אלה התלמיד 10718 

וכבר מדמים בנפשם , לוקות עיניהם מראות את טוב חסד רבותיהם שהשפיעו עליהם ושהביאום למעלה זו 10719 

שרק להם נתגלו ללא כל , להיות מחדשים ומגלים רזי תורה, שרק בכוחות עצמם עשו חילא באורייתא 10720 

צריכים אנו להעמיק מה צריכה להיות הדבקות והזיקה הבלתי פוסקת , רבותיהםקשר עם החיות שינקו מ 10721 

 10722 .(אור הנפש)  .של המתרגם לקורא ושל העונה שלא יגביה קולו על המברך, של התלמיד להרב

 10723 

 10724 מאמר תרפד

 10725 .(א"ה כ"שמות כ) ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך

כדי שידעו , ה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"ל הקב"ובו ביום א, ורים נתפשר להםאתה מוצא שביום הכפ 10726 

ה שכן "ולכך נקרא משכן העדות שהוא עדות לכל באי העולם שהקב. שנתכפר להם מעשה העגל 10727 

הם עשו שטות והכעיסוני , ה יבא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו העגל"אמר הקב, במקדשכם 10728 

 10729 .(תנחומא) יכפרו על שטותםיבואו עצי שטים ו, בעגל

שהמקדש של מטה מכוון כנגד , נתן אומר חביב מעשה הארון ככסא הכבוד של מעלה´ איתא במדרש ר 10730 

והנה אחרי שצוותה התורה לשים את העדות לתוך הארון , בית המקדש של מעלה והארון כנגד הכסא 10731 

ן ביאר "והרמב, רת על הארוןחזרה שוב לומר לשים את העדות לתוך הארון ושהכפו, והכפורת על הארון 10732 

לומר שכולם יחד הארון עם העדות שהוא כנגד , שבפעם השניה לא על הצווי בא אלא נתינת טעם הוא 10733 

ה "ועל כן ישכין הקב, מהווים דמות המרכבה שראה יחזקאל, ועליהם הכפורת עם הכרובים, כסא הכבוד 10734 

 10735 .שכינתו שם וידבר למשה מבין שני הכרובים

וכתבנית , אם לא יעשה הענין בדיוק כפי ציווי המקום, להוריד את השכינה לארץ שכל האדם לא מסוגל 10736 

התורה שנתנה לנו מהווה כסא , ה למשה מן השמים הכוללת את כל סודות המרכבה"אשר גילה הקב 10737 

אינה יכולה לחבר , וזה מורה ששום כוונה טובה ורצון טוב בעולם, הכבוד של מטה ועליה ירדה השכינה 10738 

 10739 .ונים בלעדי התורהעליונים ותחת

ורק שיהיה , שלא התכוונו ישראל לעשות את העגל לאלהות, ן"והנה מצאנו במעשה העגל לדעת הרמב 10740 

ומבאר שם שאהרון עשה עגל כנגד פני השור , להם למנהיג ממלא מקומו של משה רבינו שחשבו שמת 10741 

מקום מעשיהם לא היו ואף שכוונתם היתה רצויה מכל , (´ב א"ן ל"רמב) שבמרכבה שנתגלתה להם בסיני 10742 

וגם , וכבר העיד הכתוב ויקומו לצחק, שסופו של דבר נכשל חלק מן העם בעבודה זרה ממש, רצוים 10743 

 10744 .ן שקצצו בנטיעות"וכתב הרמב, אחרים שלא עבדו עבודה זרה מכל מקום נאמר עליהם כי שחת עמך

תם לחקות אחת שנכוו מעוצם השגת המרכבה בסיני ברצו, יוצא דעיקר החטא היה בחוסר זהירות 10745 

וגם רואה שאבוא לסיני אני , אני רואה אותם מקבלים תורתי, ראה ראיתי´ ל על הפ"ש חז"כמ, מצורותיה 10746 

ומזה , ושומטים אחד מהם ומכעיסים אותי בו, שלי והם מתבוננים בו (דמות ארבע חיות) יורד בטטראמולי 10747 

ר "איכ) אינו נוטל מחטאו של עגלשאין לך דור ש, שעשו מדעתם בלי ציווי של מקום גרמו בכיה לדורות 10748 

 10749 .(ט"כ´ א

ציוה עליהם עשיית המשכן על כל פרטיו ובדקדוק , ה"ואחרי שעשו ישראל תשובה ונתרצה להם הקב 10750 

במעשה המשכן נתגלה להם שאין , כדי שיהיה מעין מדור העליון ויהיה ראוי להשראת השכינה, גדול 10751 

דדוקא בקיום , אשר בו העדות כמו שביארנואלא אם כן תהיה על הארון , השכינה שורה על הכפורת 10752 

נתכפר להם , ועל ידי זה שהשתתפו במעשה המשכן ותרמו בעין יפה, יהיו ראוים לכבודו בתוכם´ פקודי ה 10753 

 10754 .ועצי השטים כפרו על השטות שלהם, זהב המשכן כפר על זהב העגל, על פזיזותם במעשה העגל

כדי לקבל השגות אלה , תגדל גם ביראת שמיםהעולה מזה כל מה שהאדם מתגדל בשכל והבנה צריך לה 10755 

אמרו בגמרא בזכות שלשה דברים זכה משה לשלש , בלי שיגרם תקלה מחמתן בבחינת הציץ ונפגע 10756 

בזכות , בזכות כי ירא זכה שיראו ישראל מגשת אליו, בזכות ויסתר משה פניו זכה לקלסתר פנים, מתנות 10757 

ומפני שהיה בו , ו פחד שאינו ראוי להתגלות כה גדולהמשה רבינ, (´ברכות ז) יביט´ מהביט זכה ותמונת ה 10758 

 10759 .(המוסר והדעת)  .יראת שמים זכה למדרגות הכי גדולות

 10760 

 10761 מאמר תרפה

 10762 .(ב"ה כ"שמות כ) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים

ארון והנה ה, שלא היו כי אם סימן לכתר תורה, י הארון והכרובים"כל השראת השכינה היה רק ע 10763 

ועם , ארון של עץ ומיד כשנעשה הארון כדינו עם כל משפטיו, הכרובים והבדים לא היו כי אם טבע פשוט 10764 

שכל זה אי אפשר להקרא רק סימן , ופניהם איש אל אחיו אל הכפורת פני הכרובים, הבדים והכרובים 10765 



י סימן וזכר "עש, קדושה כל כך הרבה ישנן בטבע פשוט, היה שם כבר כל השראת השכינה, לכתר תורה 10766 

השראת השכינה התמידית , דכל ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לקבלת התורה תחול השראת השכינה 10767 

 10768 .י סימן לכתר תורה"היה רק ע, בישראל

מי יוכל , דאם משכן שאינו כי אם טבע לחוד מכיל קדושה עד אין שיעור, ומזה תצא לנו הערה נוראה 10769 

, נמצא שהאדם עצמו מבלי שיעשה דבר, צלמנו כדמותנולהשיג השראת השכינה שמכיל האדם שהוא ב 10770 

שהיא רק להזהר שטבעיו ישארו , וכל עבודת האדם קלה היא באמת, בטבעיו לבד יוכל לזכות לכל שלמותו 10771 

 10772 .ואז יכולים לזכות על ידי טבעם לבד, בקדושתם וטהרתם ולהשמר מקלקול

לא , ת האדם הם רק משום דבלעדיהןוכל חיובי עבוד, אפשר להם להתקרב אל בוראם מבלי עבודה כלל 10773 

ואילו היו מראים לנו , וחל שם כבר חלות של קללה, יוכלו טבעיו להשאר בקדושתם כבשעת יצירתם 10774 

היינו , והיו שואלים אותנו על עבודתו, ר קודם החטא שזהו טבע האדם בהיותו עוד בכל קדושתו"אדה 10775 

, א לשמור שישארו טבעיו כמו שהם"כדאינו צריך , א דבר קטן"מסכימים פה אחד שעבודתו אינה כ 10776 

 10777 .לשומרם מהקלקולים הגורמים שהטבע יורד ממדרגת קדושתו

הארון היה , השלחן היה זכר, ואם רק יש זכר וכונה יש כבר הכל, כל מעשי האדם אינם נצרכים רק לזכר 10778 

בו תחול ו, ן שהוא רק שורש דבר"וכן כל הטבע מתבאר מדברי הרמב, כל המשכן לא היה כי אם זכר, זכר 10779 

אם אך הוא במדרגת , משום דגם שורש דבר של טבע, וממנו יבוא השובע לכל ישראל, הברכה ותוסיף בו 10780 

וזוהי הערה מספקת לאדם בכדי שידע מה שמכילה כל , קדושתו כמו שהיה בשעת היצירה אינו כלה לעולם 10781 

שאין , תנועותיוועד כמה צריך לשים לב ולהזהר כחוט השערה בכל , תנועה אפילו כל דהו של האדם 10782 

 10783 .(ב"א כ"דעת חכמה ומוסר ח)  .בשכל האנושי להשיג רושם תנועתו של אדם

 10784 

 10785 מאמר תרפו

 10786 .(ד"ה כ"שמות כ)ב  וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סבי

כמו שאומרים שלחן מלכים לשון , שהשלחן שם עושר וגדולה הוא, ן סימן לכתר מלכות"וכתב הרמב 10787 

דכתיב וירא אלקים את כל , אבל עולם כמנהגו נוהג, עולם לא תברא יש מאיןמעת היות ה´ ברכת ה, י"רש 10788 

כאשר אמר אלישע הגידי , אבל כאשר יהיה שם שורש דבר תחול עליו הברכה, אשר עשה והנה טוב מאד 10789 

ובאליהו כד הקמח לא כלתה וצפחת , וחלה הברכה על אסוך שמן ומלאה כל הכלים, לי מה יש לך בבית 10790 

ולכך אמר כל , השלחן בלחם הפנים בו תחול הברכה וממנו יבוא השובע לכל ישראל וכן, השמן לא חסר 10791 

 10792 .ל"כהן המגיעו כפול אוכל ושבע עכ

דסוד כזה הוא , כבר חלה הברכה ותוסיף בו, י שורש דבר לבד"דע, ן"ומתגלה לנו סוד גדול מדברי הרמב 10793 

ואין חילוק בין קודם היצירה , שהטבע עצמו בלי שום דבר כבר חלה בו הברכה ואינו אפס לעולם, בטבע 10794 

אבל , ולאחר היצירה אין כבר יש מאין, שקודם היצירה היתה היצירה יש מאין, לאחר היצירה רק בזה 10795 

 10796 .כבר חלה הברכה ואינו אפס לעולם, כשיש גם רק שורש דבר בלבד

ול דאם רק יש שורש דבר של טבע ישנה ברכה בלי סוף וגב, כ השפעת קדושה וכל טוב ישנו בטבע"כ 10797 

ומילא את כל , דמעט שמן פשוט מכיל ברכה בלי קץ, והנס אצל אלישע היה מפך השמן עצמו, שלא תכלה 10798 

ומה שאצלנו אפס שמן , כל כך קדושה אצורה בטבע, הכדים כלי אחר כלי עד שכלו הכדים והשמן לא אפס 10799 

תאכל לחם  ורק משום הקללה של בזעת אפיך, דמצד הטבע עצמו לא היה כלה לעולם, הוא מסוד הקללה 10800 

 10801 .מחמת זה אפס אצלנו

סוד זה היה בעציו עמודיו ואדניו היינו בטבעיו , סוד המשכן שממנו יצא שפע של ברכה לכלל ישראל 10802 

דכל העבודה שהיתה בהעמדת המשכן היתה העמדת הטבע על מתכונתה כמו שהיה בשעת , הפשוטים 10803 

שמעמידים הטבע על מדרגתה וכ, זאת אומרת להסיר הקללה שרבצה על הטבע על ידי החטא, היצירה 10804 

 10805 .אז בשורש דבר של טבע פשוט ישנו הסוד של השפעה וברכה עד אין קץ, כבששת ימי בראשית

כמו דמעשי אלישע היו לזכך הטבע ולהעמיד , ענין ועשית את השלחן היה בבחינת פך השמן שבאלישע 10806 

כמו כן מעשי המשכן , הוזה היה הסוד שפך השמן לא כל, שמן זה על מתכונתו כמו שהיה בשעת היצירה 10807 

וכשמביאים לדרגא זו אזי השלחן שהוא רק , כ להביאו לדרגת הטבע כמו שהיה בשעת היצירה"היו ג 10808 

 10809 0כגון 0ממנו0שמץ 0שגם , עד כגון זה הוא מהותו של טבע, כבר חלה בו הברכה ותוסיף בו, שורש דבר

דעת חכמה ומוסר )  .ראלשאינו רק סימן לעושר וגדולה יבוא ממנו השובע לכל יש 0פשוט 0שלחן 10810 

 10811 .(א"ס´ א ד"ח

 10812 

 10813 מאמר תרפז

 10814 .(א"ה ל"כ) ועשית מנרת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה ירכה וקנה



יריעות עזים כנגד , וכל מה שנברא בששת ימי בראשית היה במשכן, המשכן שקול כנגד מעשה בראשית 10815 

כאשר , (מדרש בהעלותך) תהמנורה כנגד שבעה כוכבי לכת וכנגד שבעת ימי בראשי, נוטה שמים כיריעה 10816 

לכאורה הם יצרו , יתברר לנו ערכו של האדם השלם, נתבונן אל מעשי היצירה הנפלאים של בנין המשכן 10817 

 10818 .רק דברים שונים מחומר גלמי פשוט

בהיות היוצרים מחוננים , אבל לאחר העיון נמצא שכביכול נפח בדברים ההם יצירות כפיהם רוח ונשמה 10819 

ל יודע "כמאמרם ז, ובאופן זה כאילו סייעו לשלמות הבריאה כולה ותולדותיה ,בשכל זך ובתבונה עליונה 10820 

ובהתאם לדברי ישעיה הנביא ואשים דברי בפיך , היה בצלאל לצרף האותיות שבהם נבראו שמים וארץ 10821 

 10822 .לנטוע שמים וליסוד ארץ

צירת שמפאת רוחניותם הגמורה אין הם יכולים להשתתף בי, ובזה עולה האדם גם על מלאכי השרת 10823 

כי גם בדוממים צפונה חכמה אלקית עליונה , וממעשה מלאכת המשכן והמנורה נלמד, הבריאה כל עיקר 10824 

נבראו כלי הקדש שנשתמשו , כי הלא מחמרי זהב ונחשת פשוטים ודוממים, כבכל מעשי אלקים בעולם 10825 

שאף ומכיון , ש ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה בתבונה ובדעת"כמ, אחר כך בהם בקדושה אצילית 10826 

 10827 .בדברים הגשמיים כלולים היו בהם חכמה ותבונה

בכוחו של האדם , ה הנמצאת בחושיו ובהרגשותיו"כמה גדולה היא חכמת האדם בחיר יצוריו של הקב 10828 

המושגים , כי אם גם להשתתף באופן יצירתה, להגיע לא רק להבנתה הנכונה של התורה הנצחית 10829 

, ל"דרך ארץ קדמה לתורה אמרו חז, ם גופי תורההאנושיים המזוככים והנהגות האדם הצרופות הם ה 10830 

, הנוגעים לכל יחיד לעצמו ולכל הכלל בכללו, ולפיכך מושגי בני האדם והרגשותיהם במילי דעלמא 10831 

 10832 .משמשים מצע ויסוד גם לחוקי התורה, והחוקים השונים הנוצרים על ידיהם לתועלת הכלל והפרט

אילו אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא אכיל גבינא ד, אמר מר עוקבא אנא לגבי אבא כחלא לגבי חמרא 10833 

דאילו , אמר שמואל אנא להא מילתא חלא בר חמרא לגבי אבא, ואנא אכיל בסעודה אחריתא, עד למחר 10834 

עובדא נפלאה על , (ה"חולין ק)א  אבא הוי סייר נכסיה תרי זמנא ביומא ואנא לא סיירנא אלא חדא זימנ 10835 

, וכמו כן על אביו של שמואל, אב הצטיין בה יותר ממר עוקבא הבןשה, זהירות בדיני איסור בשר בחלב 10836 

 10837 .בעוד שהבן עשה זה רק פעם אחת בכל יום, שעלה על בנו בזה שהוא סייר את נכסיו פעמיים בכל יום

כי הלא שקידתו היתירה לסיור נכסין , מעלת האב פחותה היא בענין זה, לכאורה מנקודת השקפה רגילה 10838 

אבל לפי , ואם כן מעלתו גדולה יותר, והבן להיפך היה פנוי יותר ללימוד התורה, הגרמה בודאי לבטול תור 10839 

בשעה שגם היסוד הגשמי של , ודרך ארץ קדמה לתורה, עמוק המושג היסודי של גדלות האדם ומעלתו 10840 

וההתעסקות , גם הוא מצטרף אז ליסודה הרוחני של התורה, החיים המעשיים יונק מרוח התורה האמיתית 10841 

 10842 .נחשבה לבעליו כאילו ישב ולמד תורה לשמה בבית המדרש, פשוטים כסיור נכסים בענינים

כל הנשים לא ינשאו עד שיהיה להן שלשה , (7ב"יבמות מ) בנוגע לעניננו נמצא הערה מעניינת במסכת 10843 

להבחין בין , דאמר קרא להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך, כדי להבחין בין זרע ראשון לזרע שני, חדשים 10844 

לפי הבנתנו , י שאין השכינה שורה אלא על הודאי שזרעו מיוחס אחריו"ופירש רש, אשון לזרע שניזרע ר 10845 

הלא בכל אופן גם הבלתי מיוחס זרע ישראל כשר , יקשה לנו הענין של השראת השכינה דוקא על הודאי 10846 

נחיצות  אבל עובדא זו של? הלא גלוי וידוע הוא כלפי השכינה, ואם יחוסו נעלם מעיני בשר ודם, הוא 10847 

שבחסרונם לא תצוייר , מוכיחה על חשיבות ההרגשים האנושיים וידיעתם הברורה, הידיעה גם לבני אדם 10848 

 10849 .השראת השכינה והא בהא תליא

, יכול לא היו צריכים חצוצרות, יסעו´ יחנו ועל פי ה´ לפי שנאמר על פי ה, ובזה יובן לנו גם מאמר בספרי 10850 

צאו ישראל ממצרים ביד רמה באותות ומופתים בהשגחתו של והנה כשי, תלמוד לומר עשה לך חצוצרות 10851 

ואחרי קבלת התורה בהר סיני בלכתם במדבר וענני , ש אני ולא מלאך אני ולא שרף"כמ, ה עצמו"הקב 10852 

יסעו ועל פי ´ על פי ה, ה"כשהם נמצאים תדיר תחת פיקוחו הישר של הקב, כבוד חופפים עליהם בדרכם 10853 

 10854 ?לחצוצרות גשמיות אם כן למה צריכים היו, יחנו´ ה

יקל לנו להבין גם את ענין , ועניני דרך ארץ שקדמה לתורה, אבל לפי מה שביארנו גודל מעלת האדם 10855 

ולפיכך גם בנוכחותם של ענני , כי כביכול מתחשב גם עם הסדר הנכון של המשטר החברתי, החצוצרות 10856 

חניות דוחקת את רגלי הגשמיות אין הרו, נתיחד מקום לחצוצרות בתור צווי למקרא ומסע המחנות, הכבוד 10857 

.וחשיבותה של דרך ארץ גדולה מאד אם אך היא ספוגה ברוח התורה, כשהן משלימות האחת את חברתה 10858 

 10859 .(תלמידי סלבודקא)  

 10860 

 10861 מאמר תרפח

 10862 .(´ה מ"שמות כ) וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר

ל אדוני המלך איך יכול אני "א, תהאמר לבן ביתו עשה לי כמו, ר אבין משל למלך שהיה לו איקונין נאה"א 10863 

ל רבון העולם "א, ה למשה וראה ועשה"כך אמר הקב, ל אתה בסממניך ואני בכבודי"א, לעשות כמותה 10864 



, ואם תעשה כאותה של מעלה למטה, ל כתבניתם בתכלת וארגמן"א, אלוק אני שאני יכול לעשות כאלו 10865 

מה למעלה שרפין עומדין אף למטה עצי , אני מניח סנקליטין של מעלה ומשרה שכינתי ביניכם למטה 10866 

 10867 .(´ה ו"שמות רבה ל) שטים עומדים

ובעת אשר מקרב את פנימיות לבו לרצון , כל אשר נדרש מאתנו הוא רק לקרב את עצמנו לעבודת הבורא 10868 

ת את אשר למעלה וישכון במה "ולכן יניח השי, יתברך´ הרי מילא את תפקידו הרוחני וחביב בעיני ה´ ה 10869 

ואינם , כי בטבעם שואפים להשיג ענינים שנראים גדולים, זה רחוק מאד מהבנת בני אדםיסוד , שלמטה 10870 

ומשום הכי שבירת איזה רצון או התגברות על מדה רעה אין ערוך להצלחתו , יודעים כי אין זה העיקר 10871 

 10872 .כי בפעולות אלו מתגלה קרבתו לרצונו יתברך, בזה

ז "ועי, לא נתבע מהאדם אלא עשיית סממנים קטנים ,ל אתה בסממניך ואני בכבודי"וזה ביאור דברי חז 10873 

מכל , ה אף שלמטה הרי זה עצי שטים עומדים עצים פשוטים"ומשו, ה ישרה שכינתו עליו"יזכה שהקב 10874 

ואותה החשיבות שיש במלאכים ושרפים נמצאת אף בעצי , מקום שוים הם לשרפים עומדים שלמעלה 10875 

ה שדי לו "וזה כל ענין המשכן שגילה הקב, ל מעלהולא עוד אלא שחביבים מה שלמטה יותר מש, השטים 10876 

 10877 .ת"בשעה שנובעים ממקור אמיתי של נקודה פנימית השואפת להתקרבות להשי, בעשיית רמזים וסמנים

כי , (7ט"קידושין ל) מצוה קלה שילוח הקן, ולכן אין לך מצוה קלה שבתורה שאין תחיית המתים תלויה בה 10878 

וכיון שמונחת בה נקודה פנימית ואמיתית של התקרבות , קורהאין לנו להביט לגודל המצוה אלא למ 10879 

 10880 .אף שהיא מצוה קלה מכל מקום שכרה רב לאין שיעור עד שיזכה עבורה לתחיית המתים, ת"להשי

והארץ היתה , ה מעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים"ר ינאי מתחילת ברייתו של עולם צפה הקב"א 10881 

ויבדל אלוקים בין , מר אלוקים יהי אור אלו מעשיהן של צדיקיםויא, תהו ובהו אלו מעשיהן של רשעים 10882 

ויקרא אלוקים לאור יום אלו , בין מעשיהן של צדיקים לבין מעשיהן של רשעים, האור ובין החשך 10883 

 10884 .(´ח´ ר ג"בר) ולחשך קרא לילה אלו מעשיהן של רשעים, מעשיהן של צדיקים

, ל"והעיר הסבא מקעלם ז, למעשי הרשעים חזינן מהכא שבעינן הבדלה מיוחדת בין מעשי הצדיקים 10885 

וביאר בזה שודאי לא , ה להבדיל ביניהם"ומדוע הוצרך הקב, פשיטא שיש הבדל גדול בין רשעים לצדיקים 10886 

ומכל מקום יש הבדל בין המעשים שעדיין , אלא במעשים טובים מדובר הכא, עסקינן במעשי חטא ועון 10887 

מעשים הנראים כמעשים גדולים כמסירות נפש  היינו שהם עושים רק, קרויים בשם מעשי רשעים 10888 

לא כן הצדיקים , ולכן קרויים מעשי רשעים, אמנם הדברים הקטנים והפשוטים אינם כלל מענינם, וכדומה 10889 

וזהירים במצוה קלה כבחמורה משום שאין להם אלא קיום רצונו , עושים אף פעולות קטנות ופשוטות 10890 

 10891 .יתברך

לא , אורחים הדומים בעיניו כערבים´ ראה ג, יה חולה וזקןה ביום השלישי למילתו שה"אברהם אע 10892 

ג שלכאורה זה "ואע, התעצל אלא רץ לקראתם והכניסם לביתו וטרח כל הטירחה הגדולה בכל כוחותיו 10893 

מ הצדיק האמיתי בראותו לפניו מצות עשיית חסד אינו "מ, אורחים פשוטים´ מצוה קלה של הכנסת ג 10894 

מכיון שבמעשה , אלא את כל מאודו משקיע בקיום המצוה, קלה לחמורה ואינו מבחין בין מצוה, מזלזל בזה 10895 

 10896 .ועל זה נצטוה ולכן חביב בעיניו עד מאד´ זה הוא מקיים רצון ה

אך כיון שזה מתאים , אלא אף בדברים קטנים, נמצא שאין הגדלות תלויה בכשרונות נעלים ומצוינים 10897 

אמנם אלו אשר מבקשים רק את , נקראים אורוהם מעשי הצדיקים ה, בזה נמצא עיקר ההצלחה´ לרצון ה 10898 

ה מקבל את מעשיהם כלל "הרי אין הקב, הענינים הנוצצים והמבריקים ובוחלים במעשים פשוטים 10899 

 10900 .לרעה´ והבדיל אותם ה, ונקראים חושך

, אמנם מי שהוא בעל שכל ישר אפילו אם זכה להיות חכם מופלג, ל"וז (ב"פרק כ) כתב המסלת ישרים 10901 

כי מי שהוא בעל שכל שיודע יותר מאחרים אינו , ן יראה שאין מקום לגאוה והתנשאותכשיסתכל ויתבונ 10902 

ואילו אותו שעכשיו אינו , כעוף שמגביה לעוף לפי שטבעו מביאו לזה, עושה אלא מה שבחוק טבעו לעשות 10903 

 10904 .אם היה לו שכל טבעי היה מתחכם גם הוא כמוהו, חכם כמוהו

, מפני שניצל את כשרונותיו שנתנו לו מהשמים, להתגאות ל שמסיבה זו אין לחכם"וכשם שביאר הרמח 10905 

כמו כן דברים , ונמצא מתגאה בחפץ שאינו שלו, ואין כשרונותיו יצירה עצמית שיהיה בזה מקום להתגאות 10906 

 10907 .שהרי אף הבעל כשרון קיבל זאת כמתנה, אלו הם סיבה שלא יתיאש החלש בכשרונותיו

וכל , כי הלא כל מה שנברא בעולם לכבודו נברא, וסףובאמת כשנעמיק מעט נראה שטמון בזה ענין נ 10908 

ה את העליונים כפי "וסידר הקב, הבריאה עליונים ותחתונים נעשו רק למטרה זו של הגברת כבוד שמים 10909 

וכל אחד ממלא תפקידו באמונה , ש ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו"וכמ, שעלה בדעתו 10910 

שהרי כל אחד , אין מקום כלל למשרתי מעלה להתקנא בזולתםוממילא , ש"כפי שגזר עליו הבורא ית 10911 

 10912 .עושה את המוטל עליו

ועל ידי פעולות , כל אחד עושה וחייב לעשות אשר נגזר עליו, כמו כן עלינו להבין אף בנוגע למה שלמטה 10913 

ת את כשרונותיו הראויים "וכל אחד לפי תפקידו קיבל מאת השי, יתברך´ כולם יגבר ויתגדל כבוד ה 10914 



ואינו דומה , שהרי כל אחד ממלא את אשר חייב לעשות, ושכר כולם צריך להיות שוה, ו תפקידלאות 10915 

מפני ששם בא כל אחד עם כוחותיו , לעניני העולם שכל אחד ואחד מקבל שכרו לפי כוחותיו וכשרונותיו 10916 

מאת  אמנם בענינים רוחניים שאף הכשרונות ניתנו, ולכן כל שמעלותיו גדולות יותר שכרו הרבה יותר 10917 

כ ודאי שאין שום מעלה למי שכשרונותיו "א, והכשרונות ניתנו לפי התפקיד שעליו הוטל לעשות, ת"השי 10918 

 10919 .עדיפים מזולתו

אם עשיר , אלא אם יש בו חכמה רבה הוא מחוייב ללמדה למי שצריך אליה, ל"והיינו דהוסיף שם הרמח 10920 

רתי הבית שכל אחד ממונה על דבר הא למה זה דומה למש, הוא ישמח בחלקו ועליו לעזור למי שאין לו 10921 

נמצא דכל מה שעליו לעשות , וראוי לו לעמוד במשמרתו לפי פקודתו להשלים מלאכת הבית וצרכיה, מה 10922 

ומעתה יתכן שאדם דל בכשרונות אך אם תפקידו , הוא להשקיע עמל ויגיעה בעשיית התפקיד המוטל עליו 10923 

ומכל מקום אינם עושים כפי , בתכונות נעלות שכרו יהיה רב לאין שיעור מאלו שנחונו, עושה בנאמנות 10924 

 10925 .(ה"אור יחזקאל ח)  .כוחותיהם

 10926 

 10927 מאמר תרפט

 10928 .(´ו א"שמות כ) ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר ותכלת וארגמן

ה מלא עליונים "כבודו של הקב, ה למשה עשה לי משכן התחיל מתמיה ואומר"בשעה שאמר הקב 10929 

קרש ´ אלא כ, ה לא כשם שאתה סבור כך אני סבור"מר הקבא, והוא אומר עשה לי משכן, ותחתונים 10930 

, (´ד א"ל) ר"שמ) ולא עוד אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה, במערב´ בדרום וח´ בצפון וכ 10931 

סנהדרין ) המתפלל צריך שיכוין ששכינה כנגדו, ולכאורה צריכים להבין הרי גם כאן למטה ישנה עבודה 10932 

 10933 .(ב"ב ע"כ

כ מחובר בבחינת מה "ורק הלמטה ג, אילו היינו אומרים שעיקר שכינה בשמים בערבות ,אכן זה סוד הדבר 10934 

באופן שלא יהיו , אבל לומר שכאן בלמטה בתחתונים תהא עיקר שכינה, זה יכולים להבין היטב, למעלה 10935 

ולא עוד , בצפון´ ל לא כשם שאתה סבור אלא כ"א, התחיל מתמיה, זקוקים כלל ללמעלה זהו סוד גדול 10936 

גילה לו כי באמה על אמה אפשר להיות השראת השכינה , שארד ואצמצם שכינתי אמה על אמהאלא  10937 

 10938 .בתכלית ממש כמו בערבות וזה סוד גדול

רבי אילו היו לי , ל מסלנט"י ז"שאמר פעם בפורים לרבו הגר, ל"נפתלי אמסטרדם ז´ מספרים על ר 10939 

והשיב לו , א אזי הייתי יכול"ל השאגוראשו של בע, לבו של בעל יסוד ושורש העבודה, מדותיו של רבי 10940 

, ולא עמדנו מעולם איזה סוד גדול מונח בדברים אלה, ס נפתלי בראש שלך בלב שלך ובמדות שלך"הגרי 10941 

בראש שלך בלב שלך , העיקר שלא לילך בבגדים שאולים, כלולה בכאן הנקודה המרכזית שחידש המוסר 10942 

 10943 .ובמדות שלך

זה סוד , לא עוד אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמהו, במערב´ בדרום וח´ קרש בצפון וכ´ כ 10944 

אין זקוקים לגמרי , כל השראת השכינה במלואה ואין חסר כלום, גדול שכאן בעצים הפשוטים בלמטה 10945 

, בארץ במצב הכי שפל יוכל לזכות לתכלית השלמות, הכל כאן מלא כל הארץ כבודו, לעולמות העליונים 10946 

 10947 .להשראת השכינה ממש

,  ע קיים הייתי קורא לפניו"שלא תאמר אילו היה ר, יהיה בעינך דור שבא כדור שהלך, ודור בא דור הולך 10948 

אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא , אלא דור שבא בימיך וחכם שבימיך כדור שהלך 10949 

ים ע קי"שאם יאמר אדם אילו היה ר, עד כמה מגיע יסוד הדברים, (´ח´ ר א"קה) מחכמה שאלת על זה 10950 

אלא שכל , ל כי הוא לא מחכמה"ז חז"אומרים ע, ושהימים הראשונים היו טובים מאלה, הייתי שונה לפניו 10951 

, במצב הכי פחות, ולא עוד אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה, אחד במצבו יש לו הכל 10952 

, את השכינהיש לפניו די כפי צרכו עד כדי השר, ובלב הכי גרוע, בראש הכי גס, במדות הכי פשוטות 10953 

 10954 .בראש שלך ובלב שלך ובמדות שלך

הרהיב עוז בנפשו , ל"ס ז"ופעם אחת בנסעו עם הגרי, הוא היה כבר מקובל, שלמה לעפיין´ סיפר לי ר 10955 

מאי נפקא מינה לי על איזה רקיע , ישראל על זה´ והשיב לו ר, לשאול אותו מפני מה אינו לומד קבלה 10956 

שההכאות יהיו בוערות את זה אני יודע בברירות , ים ומאד יכאבאחת אני יודע כי יכו בשוט, ה"יושב הקב 10957 

בראש , ובשלו יש לו הכל ואינו חסר כלום, היסוד הוא שכל אחד ואחד צריך להשתמש בשלו, ומה עוד 10958 

כל ההיקף צריך האדם לעשות , יסוד זה גילה המוסר הכל אינם יודעים מזה, שלך ובלב שלך ובמדות שלך 10959 

 10960 .(ה"ב מאמר נ"דעת חכמה ומוסר ח)  .נו צריך וזה סוד גדולבשייכות לעצמו ויותר אי

 10961 

 10962 מאמר תרצ

 10963 .(ו"שמות כ) ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן תעשה אתם



, ק שנה"מן הארץ עד לרקיע מהלך ת, ה ראו כמה חבבתי אתכם"אמר הקב, ´ד אהבתי אתכם אמר ה"הה 10964 

וראו , והכסא למעלה מכולם, ק שנה"תועוביו של כל רקיע ורקיע , ק שנה"ומן הרקיע הראשון לשני ת 10965 

כיון ששמעו , עשו לי יריעות עזים ואבוא לשכון אצלכם, כמה חבבתי אתכם שהנחתי את הכל ואמרתי לכם 10966 

 10967 .ע למה אתה מניח לעליונים ויורד לתחתונים"מלאכי השרת כך התחילו אומרים רבש

ה חייכם שאני עושה כמו "הקבאמר להן , כך הוא שבחך שתהא בשמים, אדוננו תנה הודך על השמים´ ה 10968 

כ ותהלתו "בתחלה כסה שמים הודו ואח, אמר חבקוק כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ, שאמרתם לי 10969 

כי נשגב שמו לבדו הודו על ´ שנא, הודו נותן על הארץ, אמר להם דוד שוחק הוא עליכם, מלאה הארץ 10970 

 10971 .(´תנחומא אות ו) כ על שמים"בתחלה הודו על ארץ ואח, ארץ ושמים

ה למלאכי השרת אני עושה כמו "שמתחלה אמר להם הקב, אין לי ידיעה בנסתרות ואינני מבין מה שאמרו 10972 

ה אמר למלאכי השרת כביכול שוחק "ואילו דוד המע, והביאו ראיה מדברי הנביא חבקוק, שאמרתם לי 10973 

ו ולית אתר פנוי הלא מלא כל הארץ כבוד, ד להבין מה היא הירידה לתחתונים"אבל ניתן לפענ, הוא עליכם 10974 

 10975 ?מיניה

כי האדם נקרא נפש ונשמת החיים של , (´פרק ה´ שער י) נפש החיים´ י מה שהאריך לבאר בס"ונראה עפ 10976 

, ולו לבדו משפט הבחירה להטות עצמו ואת העולמות לאיזה צד אשר יחפוץ, רבוי רבוין עולמות אין מספר 10977 

יש כוח וסיפוק בידו לתקן את אשר , ו"ם חו בחטאיו הריסת העולמות וחורבנ"ואף אם כבר גרם וסיבב ח 10978 

הן בעצם מהותו הן בגודל קדושתו ונפלאות , ואף כי ודאי מלאך גדול מהאדם, עיוות ולבנות הנהרסות 10979 

שבידו להעלות העולמות והכחות והאורות ולקשרם אחד , אבל יתרון גדול לאדם על המלאכים, השגתו 10980 

אשר במעשיו ודבוריו ומחשבותיו , אלא האדם בלבדדבר אשר אין בכח שום מלאך לעשות זאת , בחבירו 10981 

 10982 .ו להיפוך"הוא מקיים ונותן כח בעולמות העליונים הקדושים וכן ח, הטובים

ובזמן , בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה, (ר איכה"מד) ל"ש חז"וז 10983 

ואף שמעלה זו שבאדם ניתנה לו , ש"ושאין ישראל עושין רצונו של מקום מתישין כח גדול של מעלה יע 10984 

שנצטוו ישראל אחרי חטא העגל , אבל השלימות שבמדה זו נתחזקה על ידי עשיית המשכן, עם יצירתו 10985 

 10986 !הרי כמה חביבין ישראל, (´ט´ פרק ח´ ש היטב שער א"עי) בעשיית הארון והכרובים

ולא תהיו סבורין , נתתי לכםה לישראל אין אתם מביאין משלכם אלא מביזת הים ש"ל אמר הקב"אמרו חז 10987 

ג דברים "ג דברים שהפרשתם לי כנגד י"י, שאתם נותנים לי דרך גמילות חסדים´ פי, שאתם גומלים עלי 10988 

ואני מעלה עליכם שאתם , ואחבשך בשש, ואנעלך תחש, ואלו הן ואלבישך רקמה, שעשיתי לכם במצרים 10989 

 10990 .(´ואת ה תנחומא תרומה) כי גמל עלי´ אמר דוד אשירה לה, גומלים עלי

ובכל זאת רבו חסדי המקום , ה עבור הטובות הרבות שגמלם במצרים"חייבים היו ישראל לפרוע להקב 10991 

ועוד יפרע לנו , לא כפרעון חוב אלא כאלו גומלים לו חסד כי גמל עלי, שהוא מקבל את החוב שפורעים לו 10992 

היש חיך נעים , דברים אלו ג"ש שם ולעולם הבא אני פורע לכם כנגד י"וכמ, שכר עבור זה עד אין שיעור 10993 

 10994 .´אהבתי אתכם אמר ה, ה אלינו0הרב´ ומכאן משתקפת אהבתו ית? מזה

בשביל שהיה בו , ל דבר אל בני ישראל בלשון פיוס"ש חז"ממ, ל"ח רבי שמחה זיסל זצ"וכבר העיר הגה 10995 

וביזת  ביזת מצרים, ה לכל אחד מישראל"הרי שלאחר כל הטובה והעושר שהעניק הקב, חסרון כיס פייסם 10996 

, ה מבקש מהם שיפרשו מממונם ויתנו תרומה"בכל זאת כשהקב, והמשכן לכבוד לישראל וכפרתם, הים 10997 

 10998 .הוא פונה אליהם בדברי פיוסין

, ולא יקצץ במילוי חובותיו´ שיוכיח גם הוא את אהבתו להבורא ית, אם כן מה רבה התביעה על האדם 10999 

כ אדם אומר לחבירו "י מתו"רש´ וכ, (´מלאכי א) והנביא מלאכי תובע ואומר מי גם בכם ויסגור דלתים 11000 

ואתם מי בכם שסגר דלתי חנם ולא הארתם , הדלק לי את הנר אין שואל עליה שכר, הנף לי את הדלת הזו 11001 

ו שלא עשיתם חנם דברים שדרכם לעשותם "ק, כי גם בעד פסיעות קלות האדם מקבל שכר, מזבחי חנם 11002 

 11003 .בשכר

וכלות רוחו אל כל מי , דם עם נפשו בעת אהבתו ונטיות נפשווהאריך בעל חובת הלבבות בחשבון הא 11004 

אבל יוציאנה , ולא יניח מיכלתו לנפשו מאומה, שלא יטרידנו דבר מאהבתו, ששוער ממנו שהוא אוהבו 11005 

כמה אנו , וכיון שנעשה זה לנברא חלש כמונו, ויתנדב בנפשו ובממונו ובניו בגמולו, כולו במצותו ועבודתו 11006 

 11007 .´וראנו יתחייבין מכפלי זה לב

ולפני האלקים נשפוך , ותנוע לאהבתו ולהדבק בעבודתו, וכאשר לא תבטח נפשנו עליו ותסמוך על חסדו 11008 

חשבון ) וכמה אנו קשים להמשך אחרי האמת, כמה טבענו עבה וערפנו קשה ואמונתנו מעוטה, שיחנו 11009 

אהבת עולם בית , יוםואיך לו ישמעו אזנינו את הדברים שאנו מוציאים מפינו בכל , (ד"הנפש חשבון י 11010 

היינו שאנו , בשכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך´ א´ על כן ה, ישראל עמך אהבת 11011 

 11012 .הוכיח אהבתו לנו´ כמו שהוא ית, ´מתחייבים להוכיח אהבתנו לבוראנו ית



ן יש ללמוד הרבה למעשה בענינים של בי, מה הוא אף אתה´ וממדה זו שאנו מחויבים ללכת בדרכיו ית 11013 

ואחר כך זקוק זה המשפיע , כגון אחד המשפיע על זולתו טובות רבות ברוחניות ובגשמיות, אדם לחברו 11014 

כי גם , גם אז עליו לדקדק ולבוא אל חברו בדברי פיוסין, לאיזה דבר מהמקבל שיש בו גם טובה למקבל 11015 

ע כענין וכתב הספורנו ציוה שלא יגבו בזרו, במעשה המשכן נאמר מאת כל איש אשר ידבנו לבנו 11016 

 11017 .ל"אבל יגבו מן המתנדבים בלבד עכ, שממשכנים על הצדקה

ל "א, כי מטו אפיתחא דבי רב חנא בר חנילאי נגד רב חסדא ואתנח, עולא ורב חסדא הוו אזלי באורחא 11018 

, יוחנן אמר אף כל גופו של אדם´ ור, והאמר רב אנחה שוברת חצי גופו של אדם, עולא אמאי קא מתנחת 11019 

, ואפיין לכל מאן דצריך, ושיתין אפייתא בליליא, יתא דהוו בה שיתין אפייתא ביממאל היכי לא אתנח ב"א 11020 

 11021 .ואדמטו ליה לכיסא קא מכסיף, ולא שקל ידא מן כיסא דסבר דילמא אתי עני בר טובים

והוי שדי חטי , וכל דהוה עייל כפין נפיק כי שבע, ותו הוו פתיחין ליה ארבע בבי לארבע רוחתא דעלמא 11022 

השתא נפל , דכל מאן דכסיפא מילתא למישקל ביממא אתי ושקיל בליליא, צורת אבראיושערי בשני ב 11023 

, יוחנן מיום שחרב בית המקדש נגזרה על בתיהן של צדיקים שיחרבו´ ל הכי אמר ר"א, בתלא ולא אתנח 11024 

, חזייה דלא מיישב דעתיה אמר ליה דיו לעבד שיהא כרבו, ה להחזירן לישובן"יוחנן עתיד הקב´ ואמר ר 11025 

 11026 .(ח"ברכות נ) ה"י שהרי בית המקדש חרב שהוא ביתו של הקב"שפיר

כשאנו מציירים לפנינו את הבית הגדול הזה של רב חנא בר חנילאי , הרי גם למשמע אוזן דאבה נפשנו 11027 

ואנו לומדים על המעשים והגדלות בזהירות , חסד צדקה ומעשים טובים שכמעט אין דוגמתו, המלא אושר 11028 

שהמקבלים לא ירגישו ואף לשעה קלה רגש דק מן הדק של , קה וחסד אלההיתירה והנפלאה במעשי צד 11029 

כיצד לא יצטער , וכאשר אנו לומדים שהבית הגדול הזה נחרב והפך לעי חרבות, ו"עלבון כל שהוא ח 11030 

 11031 .אף כשהוא רק לומד את זה מתוך הספר, וישתומם הלב

בודאי שנשבר כל גופו , רבן הגדולוראה במו עיניו החו, כל שכן רב חסדא כאשר עבר על יד המקום ההוא 11032 

ה "שעתיד הקב, יוחנן´ ולכן למרות דבריו של עולא שאמר לו משמיה דר, והתאנח קשה ממעמקי הלב 11033 

בכל זאת לא נתיישבה דעתו של רב , ולכאורה אין לך עידוד יותר גדול מזה, להחזיר בתים כאלו לישובן 11034 

 11035 .ד שיהיה כרבוכאשר אמר לו דיו לעב? ובמה נח דעתו, חסדא מרוב צערו

אברך מתחתן והולך לקנות , ל"ל שאמר בזה"ודכירנא ממה ששמעתי מפיו הקדוש של החפץ חיים זצ 11036 

, מספיק כסא אחד בשבילך כסא בשביל אשתך? למה לו תריסר, רהיטים לביתו ומבקש תריסר כסאות 11037 

השם שלם אין  אין, ה בעצמו אין לו אפילו כסא אחד כי יד על כס יה"כביכול הקב, וכסא בשביל אורח 11038 

זו היא הכוונה של דיו , ואתה מבקש תריסר כסאות, (מכילתא) הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק 11039 

היה מקבל באהבה כל , ולו זכה האדם להתרומם ולהתבונן במחשבות קדושות כאלו, לעבד להיות כרבו 11040 

 11041 .(הגיוני מוסר)  .מה הוא אף אתה´ וכל הנהגתו היתה מתרכזת להידמות אליו ית, מיני סבל ועלבון

 11042 

 11043 

 11044 מאמר תרצא

 11045 .(ו"ו ט"שמות כ) ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים

אמר רב אבין משל למלך שהיה לו איקונין , דבר אחר ועשית את הקרשים למשכן. (ה"ר ל"שמו) במדרש 11046 

ה למשה ראה "כך אמר הקב, אמר לו אתה בסממניך ואני בכבודי, אמר לבן ביתו עשה לי כמותה, נאה 11047 

אמר לו כתבניתם בתכלת ובארגמן ? אמר לפניו רבון העולם אלקים אני שאני יכול לעשות כאלו, שהוע 11048 

כנתון באיסטרטיא , שנאמר עצי שטים עומדים, וכשם שאתה רואה למעלה כך עשה למטה, ותולעת שני 11049 

 11050 .של מעלה

מה , טהאני מניח סנקליטין של מעלה ואשרה שכינתי ביניכם למ, ואם תעשה כאותם שלמעלה למטה 11051 

מלמד שהיו קרסי , מה למעלן כוכבים אף למטן כך, למעלה שרפים עומדים אף למטה עצי שטים עומדים 11052 

, זאת אומרת שמעשה המשכן יריעותיו קרשיו ואדניו תבניתו וצבעיו, זהב נראים ככוכבים הנראים ברקיע 11053 

 11054 .זה היה סוד השראת השכינה, ענינם הוא כשם שאתה רואה למעלה כך עשה למטה

, פשוט הוא שאין עמידת עצי שטים דומה לעמידת שרפים, ן המכוון שתבנית המשכן דומה להלמעלהואי 11055 

האם הריבוע הגשמי של המזבח , וכן המזבח וכי יש למזבח שלמטה איזה שייכות ודמיון להמזבח שלמעלה 11056 

גד האם יש בתכלת יותר סגולה מאשר בשאר צבעים להיות מכוון כנ? שלמטה הוא תמונת מזבח שלמעלה 11057 

שכולם אינם רק מושגים , והלא פשוט ומובן לכל שאין חילוק בין תכלת לשאר צבעים, השראת השכינה 11058 

 11059 .אלא שכל סוד ענין המשכן הוא רק אתה בסממניך ואני בכבודי, גשמיים

 11060 ל"בציצית אמרו חז, הנהו בכל מעשה המצות, ל במעשה המשכן"המתבונן יראה שסוד זה שגילו לנו חז

שהתכלת דומה לרקיע ורקיע דומה , רבי מאיר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין אמר. (ז"ר י"במד) 11061 



שאם עשית כן כאילו כסא כבוד אתה רואה שהוא דומה , שנאמר ויראו את אלקי ישראל, לכסא הכבוד 11062 

 11063 .המראה מביא לידי זכרון וזכרון מביא לידי מעשה, וראיתם וזכרתם, לתכלת

ובראות צבעים אלו רואים כסא , פתיל תכלת דומה לכסא הכבודש, ל סוד חוטי הציצית"וגילו לנו חז 11064 

, ולכאורה האם באמת דומה צבע תכלת לכסא הכבוד, וזהו באמת תכלית המכוון שבמצוות ציצית, הכבוד 11065 

ורואים אנו שכמו במעשה המשכן כל ? האם לצבע גשמי שלנו יוכל להיות איזה דמיון לכסא הכבוד 11066 

הגדילים , כך כל ענין מצות ציצית בכל פרטיה ודיניה, יך ואני בכבודיעבודתו לא היתה כי אם אתה בסממנ 11067 

וגלתה לנו תורה שבתלותנו ציצית בבגדינו שהוא ענין , הפתילים התכלת כל זה הוא רק אתה בסממניך 11068 

 11069 .יזכו מזה לוראיתם אותו לואני בכבודי, אתה בסממניך

מעשה פשוט של מצות ציצית , ושהשהציציות מוסיפים קד, (ספרי שלח) ל"והייתם קדושים אמרו חז 11070 

ולא , המתבונן יראה שכל ענין המשכן לא היה כי אם מעשה המצות, זהו סוד מעשה המצוה, מוסיף קדושה 11071 

דבאמת אין לך מצוה , היה יתרון למעשה המשכן שיהיה מכוון נגד השראת השכינה משאר מעשה המצות 11072 

ולאו דוקא , כוונת נגד השראת השכינהוהראיה שגם מצות ציצית מ, שאין השראת השכינה תלויה בה 11073 

 11074 .ציצית אלא גם כל מצוה

, ה"התחיל מתמיה ואמר לפני הקב, כמו שכל מעשה המשכן לא היה כי אם אתה בסממניך ואני בכבודי 11075 

האם לבית , ואיך הוא באמת המשכן בית לשכינתו יתברך, (ד"ל´ ר פ"שמ) האמנם ישב אלקים על הארץ 11076 

איך אפשר להציג גג , ואיזה דמיון מהזבול שלמטה להזבול שלמעלה, וא לוהאם בית זו מחסה ה, הוא צריך 11077 

ז כי אם "ואין כ, כנגד גג שלמעלה שהוא ופרוש עלינו סוכת שלומך, שלמטה שהוא גג פשוט של יריעות 11078 

סוד השראת השכינה , אלא שבאתה בסממניך לבד ישנו כבר כל היסוד של ושכנתי בתוכם, אתה בסממניך 11079 

 11080 .ל ידי מעשה המשכןשזכו לה ישראל ע

ויש ביכולת , שבמעשה המצוות לחוד זוכה האדם לכל מה שצריך, כמו כן הוא גם בכל מעשה המצוות 11081 

וכמו שריבוע ? האם באמת יש לחלק בין ריבוע של מזבח לריבוע של תפילין, לזכות עד השראת השכינה 11082 

כמו כן ריבוע של תפילין , למעלהוהנהו מכוון נגד המזבח ש, המזבח עם כל דיניו תלוי בו כל סוד הקרבנות 11083 

, וראית את אחורי זה קשר של תפילין, (7ה"מנחות ל) ל"ש חז"עם כל דיני עשייתו מכוון כנגד הלמעלה כמ 11084 

 11085 .להקשר שהראה כביכול למשה, איזה דמיון בין קשר של תפילין שהוא קשר פשוט

בכל זאת כל כך עיקר הוא  ,אלא כמו שבמזבח אף על פי שאין למזבח שלמטה שום דמיון למזבח שלמעלה 11086 

כמו כן בכל מעשה המצוות שאינם כי אם , עד שממעשה המשכן ירדה שכינה לישראל, ענין אתה בסממניך 11087 

אבל יותר מאתה בסממניך אינו לא במשכן ולא במצוות , מזה זוכים לכל ואני בכבודי, אתה בסממניך 11088 

יש כאן על הנייר איזה משהו מהנושא האם , כמו צייר הצר צורה על גבי הנייר, ששניהם ענין אחד להם 11089 

וכן הוא הענין של , שאינו כי אם זכר בעלמא לעצם הדבר, הלא כל זה אינו כי אם צבע פשוט וצל? ההוא 11090 

 11091 .אתה בסממניך

אין דבר , יותר מצבע אין בנמצא, יסוד זה של אתה בסממניך ואני בכבודי הנהו מציאות הבריאה כולה 11092 

יותר מזה , וכל המציאות הוא רק ואני בכבודי, סופן אינו אלא ציור מתחילת העולמות ועד, ממשי בעולם 11093 

 11094 .אין שום דבר בעולם והכל הוא רק בבחינת ציור

כל רשמיו ותוי פניו , ידמה לו שהנצלם עומד חי לנגד עיניו, המתבונן בתמונה שנעשית על ידי צלם אומן 11095 

כולה היא רק צבעים מצבעים , ו האישבעת שבתמונה אין שום זכר מאות, הכי קטנים כולם נכרים ובולטים 11096 

אבל התבונן ותראה , צורה ממש ולא יותר, ה שהוא צר צורה"ל אמרו על הקב"חז, שונים וכמעט צל 11097 

 11098 .ה חיה היא ויש בה רוח ונשמה"שצורתו של הקב, נפלאות ונצורות

ניך ואני כמו כן יסוד כל הבריאה הוא רק אתה בסממ, מבואר שכמו שיסוד המשכן היה רק אתה בסממניך 11099 

לידע מלאכת , וכיון שכן מתבאר שתכלית כל עבודת האדם היא רק לצייר ציורים, בכבודי רק ציורים 11100 

 11101 .מאתה בסממניך יהיה ואני בכבודי, והפועל יוצא מציורים אלו, הציור על נכון

, שמזה מסתעפים כל דיני הפסח מצה ארבע כוסות, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים 11102 

וכל יסוד עבודת , אבל לפי המתבאר שכל יסוד הבריאה הוא רק ציור, כאורה רק לחיצון יחשבו בעינינושל 11103 

כ רק על ידי אופן זה מתהוה "א, והיוצר כל הוא צר צורה, האדם בעולם המעשה הוא רק לעשות ציורים 11104 

 11105 .תהוות הכאילו יצאיוכל לה, ציורי חירות, ציורים של מרור, רק על ידי ציורים אלו, הכאילו יצא ממצרים

ודאי שהכין לו כבר הבורא יתברך , כיון שזהו סוד האדם ועבודתו? איפא יבקש לו האדם מכשירי הציור 11106 

היוצא מזה שכל יסוד , מהמינים הכי טובים מבלי שיצטרך לחפש כלל, בפנימיות נפשו מכשירים אלו 11107 

המבין יבין שכל , השראת השכינה ובציורים אלו הוא סוד, כל עבודת האדם היא לצייר, הבריאה הוא ציור 11108 

דעת חכמה )  .ולולא היה שם סוד הציור לא היו ציורים כלל, ענין הציורים שורשם באמת למעלה 11109 

 11110 .(א"מ´ א מא"ומוסר ח

 11111 



 11112 מאמר תרצב

 11113 .(ו"ו ט"שמות כ) ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים

הרבה בריות ברא , לבנון אשר נטעארזי ´ ד ישבעו עצי ה"הה, איתא במדרש ועשית את הקרשים למשכן 11114 

, ואיזה זה אור שנברא ביום ראשון, ה"ולא היה העולם ראוי להשתמש בהן וגנזן הקב, ה בעולמו"הקב 11115 

כיון , אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו, ה ביום ראשון"ר יהודה בר סימון האור שברא הקב"דא 11116 

ולמי גנזו , שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן ה בדור אנוש ובדור המבול ובדור הפלגה"שנסתכל הקב 11117 

 11118 .(ה"שמות רבה ל) לצדיקים לעתיד לבא שנאמר אור זרוע לצדיק

ולא נגנזו מפני , ולא היה העולם ראוי להשתמש בהן והיו ראויין להגנז, ה בעולם"הרבה בריות ברא הקב 11119 

ל לא היה עולם "אמר רשב, בה לעולמו בזה"ר אבהו טובה גדולה חלק הקב"א, ואיזה זה זהב, ה"כבוד הקב 11120 

ש "שנאמר וזהב הארץ ההיא טוב כמ, ק"ולמה נברא בשביל המשכן ובשביל ביהמ, ראוי להשתמש בזהב 11121 

 11122 .(שם) ההר הטוב הזה והלבנון

יודעים , אשר יסייע בעדנו לעבור את המצב של עולם הזה במעבר נכון, מדרש זה גונז בתוכו יסוד נפלא 11123 

לולא כח , אלא שמתנה זו היא גם הסכנה הגדולה ביותר, הוא כח הבחירהאנו שהמתנה הגדולה שניתן לנו  11124 

ואפילו אם היה מתמעט תחום , כי כולם היו נעשים לצד הטוב, הבחירה היו מעשינו שונים ממה שהם עתה 11125 

אבל כדי שנגיע אל התכלית ניתנה לנו בחירה ללא , כבר היו רוב מעשינו לצד הטוב, שליטתה של הבחירה 11126 

 11127 .כך שאין רואים לא דין ולא דיין עד כדי, גבול

, וכאילו שיכול לעשות ככל העולה על רוחו, אדם החי את חייו בעולם ללא התבוננות אינו רואה מאומה 11128 

כי דוקא מפני שיש לו בחירה מקבל שכר על כל חלק קטן של עשיית , מחד גיסא הרי זו טובה עצומה 11129 

ה מנהיג העולם ויש דין ויש "גה והרגשה שהקבוכל הש, וכל כבישת היצר וכל התבוננות באמונה, הטוב 11130 

 11131 .כמה שמאמין בזה הרי הוא קונה עולמות ללא שיעור וללא ערך, דיין

שהוא עלול לנצל את הבחירה ולהשתמש בה , אבל מאידך גיסא הרי משום כך הוא שרוי בסכנה עצומה 11132 

ואין , שהכל מן השמים ולכן תמיד ללא הפסק עליו לזכור ולהתחזק, לרע שהרי אין מעכבים בעדו מאומה 11133 

וצריך לחזק אמונה זו , אפילו רגע אחד מכל רגעיו בעולם הזה שלא יצטרך למסור עליהם דין וחשבון 11134 

ו לית דין ולית "עלול לעשות רצון יצרו ולחשוב ח, כי אם ירפה עצמו לרגע אחד מאמונה זו, באופן תדיר 11135 

 11136 .דיין

שהבריאה כולה היא טובו וחסדו , בריאת העולםוהנה בריאת האור מחד וגניזתו מאידך מורה על יסוד ב 11137 

כי אם לא היו , מכל מקום נבראו כבר בשעת הבריאה, והגם שיש דברים שנגנזו לעתיד לבוא, ה"של הקב 11138 

 11139 .ה"נמצא שהבריאה חסרה מטובו וחסדו של הקב, נבראים לא היו נכללים בככל הבריאה

ולפי השגתנו היינו אור , ף העולם ועד סופוועל כן נברא האור של יום ראשון שאדם צופה ומביט בו מסו 11140 

זמן השמחה של האדם היא כאשר , אור שאינו משאיר מקום לשום הסתר בעולם, שמבטל את הבחירה 11141 

לאורו של , ההולך בחושך ואינו יודע מנין בא ולאן הולך מתמלא עצב, רואה את האמת ברורה ונהירה לו 11142 

 11143 .יום ראשון בטלו כל הספיקות

יש , גניזת האור מורה על יסוד הנוגע לעבודתינו, ה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו"כיון שנסתכל הקב 11144 

יכול לראות כל הנסים שהיו ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף ולמרות זאת להשאר , באדם כח של עקשנות 11145 

כח עקשנות זה מכח הבחירה , יכול להיות יחד עם משה רבינו ביציאת מצרים ולהשאר דתן ואבירם! עמלק 11146 

וכדי שתשאר הבחירה ביד , כי מאחר שבכוחם של הגילויים הגדולים לבטל את הבחירה, מתפרנס הוא 11147 

 11148 .מוכרח להתגבר לעומת זאת גם כח העקשנות, האדם

ואז כדי להשאיר את הבחירה היה מתחזק יותר , היה כח הבחירה שלנו מתבטל, ואם לא היה האור נגנז 11149 

היו , שתמשים באור הגדול ומכל מקום בוחרים ברעוהרשעים שהיו מ, ויותר כח העקשנות לבחור ברע 11150 

 11151 .מקלקלים בזה התכלית של העולם ועל כן נגנז

על , יכול הוא לראות מסוף העולם ועד סופו ולהיות רשע לאותו אור גופא, כה גדול כח הרשעות שבאדם 11152 

כר מצוה אשר אילו היה יודע את גודלו של ש, כי ללא ידיעה זו עלול לתרץ עצמו, כל אדם לזכור זאת 11153 

, גם מה שהנך יודע די להרחיקך מן העבירה, אליבא דאמת טעות היא זו, והפסד עבירה לא היה מה שהוא 11154 

ואם היית יודע יותר היית מחריב , יודע אתה את האמת ועושה את ההיפך כי כח הרע משיאך לבחור ברע 11155 

 11156 .יותר

מנצל כח הבחירה שניתן לו לצד ו, מי שיודע להשתמש באור לבחור בטוב, ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא 11157 

כך מאירה לו התורה את , ולפי המידה שאדם בוחר בטוב, הוא אשר יזכה שיוסיפו לו אור על אורו, הטוב 11158 

הרי שבזעיר אנפין , ואם כי שהאור שנברא ביום ראשון לא יתגלה אלא לעתיד לבא, פניה יותר ויותר 11159 

 11160 .ם את גופםזוכים לזה כל אלה שבוחרים בטוב לפי המידה שהם מזככי



, ומנצל זמנו לתורה זוכה לאור עצום, אמות של תורה´ מי שיודע להעריך את הזכות שיש בידו לישב בד 11161 

ולפיכך , הרי כדי שלא יקלקל את האור גנזו אותו ממנו והרי הוא בחושך, לעומת זה מי שאינו בוחר בטוב 11162 

אבל את חיי הגשמיות לא שבר אמנם למד , מוצאים כזה אשר שנים חי בישיבה ולתואר בן תורה לא זכה 11163 

מפני שאם מעצמו , ומפני מה אינו זוכה לכך, חושיו לא זכו לטעום טעם הרוחניות כתכלית החיים, בקרבו 11164 

 11165 .יבוא על ידי זה לקלקל גם הטוב שרכש, גם אם יזכה ויראה יותר, לא התעורר לקראת הטוב

דו ולא ישארו כי אם הצדיקים והם כאשר הרשעים יאב, האור הגנוז עצמו לא יתגלה כי אם לעתיד לבוא 11166 

אבל מעין אותו אור שייך בכל רגע ורגע אצל , לזיכוך גמור ולאורה המביאה לשמחה, יזכו לאור הגנוז 11167 

והולך , הוא מאבד את הטעם בחיי הישיבה, ומי שבוחר ברע ממעטים ממנו את האור והופך לכלום, האדם 11168 

 11169 .וכי אור התורה אינו זורח ב, ומצטמק אצל עצמו יותר

ומיד כשמתחיל ללמוד היה , אם באופן טבעי היה לכל אדם טעם בתלמוד תורה, הבה ונצייר זאת במשל 11170 

ועל כן רק מי שלומד ומיגע בתלמודו , כי אז היה נחשב ביטולו מלימוד כשבירת אור, חש בזה מתיקות 11171 

ם גם את הטעם לו מעניקים מן השמי, ויודע אשר אין אבידה כאבידת הזמן, ומנצל את כל זמנו ללימודו 11172 

וממילא גם לא יחוש צער בבטלה וכך , ואם מרפה עצמו גם אם ילמד לא יחוש בזה שום טעם, שבלימוד 11173 

 11174 .הוא מוסיף והולך בטל

הטוב , אבל לעומתו יש בריאה נוספת בשם וזהב הארץ ההיא טוב, כל זה בנוגע לאור שהוא ענין רוחני 11175 

הלא אין , א לחשוב שהטוב הגשמי אין לו ערך כללטעות הו, שבזהב הוא טוב גשמי ככל הטובות הגשמיות 11176 

אות הוא כי , מי שניתנו בידו כחות גשמיים גדולים, (.ב"שבת צ) השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר 11177 

וכמו חכמה גבורה , ועל כן מי שאינו חכם גבור ועשיר הרי הוא מחוסר כלים לנבואה, בידו לנצלם לטובה 11178 

 11179 .גשמי שבאמצעותו אפשר להשיג רוחניות כלי, ועשירות כן הזהב הוא טוב

, כי בפועל מבזבזים את הכלים, ה בעולם ולא היה העולם ראוי להשתמש בהן"וכן הרבה בריות ברא הקב 11180 

וכאילו שהבריאות הגשמית של הגוף הוא תכלית ביאתו , הבריאות נהפך לענין בפני עצמו ענין של ספארט 11181 

ולא נגנזו , ובחכמה משתמשים להגיע אל הירח, ריותוהענין של רכוש נהפך להשתקעות בחומ, לעולם 11182 

 11183 .ה"מפני כבוד הקב

 11184 ה"אמר משה רבינו לפני הקב, כשביקשו ישראל שליו, ה מכריע את הקלקול הגדול ביותר"כבודו של הקב

כ "ואח, רבי שמעון אומר ואתה אמרת בשר אתן להם, הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, (א"במדבר י) 11185 

 11186 .אומרים לו לחמור טול כור שעורים ונחתוך ראשך, וכי שבחך הוא זה, זותהרוג אומה גדולה כ

יאבדו הם ומאה , תקצר בעיניהם´ הטוב בעיניך שיד ה, ה ואם לא אתן יאמרו שקצרה ידי"השיבו הקב 11187 

אם היה העולם חסר מכל הטובות כי אז יאמרו , שעה אחת´ ואל תהי ידי קצרה לפניהם אפי, כיוצא בהם 11188 

הגם שהוא מביא לכך שהרשעים ישתמשו בזה , ה את העולם בכל הטוב"כן ברא הקבועל , שקצרה ידי 11189 

 11190 .שעה אחת´ ואל תהי ידי קצרה לפניהם אפי, יאבדו הם ומאה כיוצא בהם, לרע

ראה כמה שפל הוא בן , אילו היה הדוחק שורר כאן מה היה העולם אומר, בזמנינו הישיבות מרווחים 11191 

ן האמהות היו מסכימות לשלוח את בניהם לישיבה לסבול מקור כמה מבי, וכי כך ניתן ללמוד, תורה 11192 

ולנצלם להשתמש באותה , הרי מן הדין היה ליקח את כל הכלים האלה, ולאחר שניתן לנו כל טוב, וחושך 11193 

הכלים לא ניתנו כדי לפטרנו מן , ולנצל למען זה כל הטוב שניתן לנו, המסירות נפש להתמדה ויראת שמים 11194 

 11195 .אבל לא למעט מעבודתנו´ ען כבוד האלא למ, המסירות נפש

, ק"לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב ולמה נברא בשביל המשכן ובשביל בהמ, ר שמעון בן לקיש"א 11196 

כל מה שמסר לנו , הוא כדי לנצלם לרוחניות, ל זכות קיומם של הטובות הגשמיות בעולם הזה"לרשב 11197 

ויכולים אנו לתקנם למען כבוד שמים , בעולםה יכולים אנו לקלקלם וממילא גם להפסיד זכות קיומם "הקב 11198 

וכאשר נקבל על עצמנו את המתחייב מן , ועלינו בני תורה האחריות יותר ויותר, ולנצלם לרוחניות 11199 

 11200 .(מערכי לב)  .נזכה לדביקות כזו שנוכל לראות מהאור של גן עדן בעולם הזה, האחריות

H 11201 

 11202 

 11203 תצוה

 11204 מאמר תרצג

 11205 .(´ז כ"כ) שמן זית זך כתית למאור ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך

מכאן שאין מחזקין אלא למחוזקים ואין , ואתה תצוה אין ציווי אלא חיזוק וזירוז, (ריש נשא) איתא בספרי 11206 

והחיזוק הראשון , אז יתכן שיתחזק ויזדרז, אם יש באדם הרצון לחיזוק ולזירוז, מזרזין אלא למזורזין 11207 

י "המס) ש"וכמ, ין הדברים נכנסים אל הלב כי הלב סתום ואטוםובלאו הכי א, בהכרח שיהיה על ידי עצמו 11208 

דהוי כמו מגן משוח בשמן שכל החיצים אין נכנסים , שלא יועילו כל התוכחות והמוסרים, בליצנות (ה"פ 11209 

 11210 .לתוכו



הרי שתכלית המשכן הוא ההתקרבות , ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והנה מצינו בבנין המשכן נאמר 11211 

לדעת , וכל הניסים שנעשו במקדש וענין האורים ותומים, ראת השכינה והקדושה בארץדהיינו הש, ביותר 11212 

אכן עיקר , וכן בבית המקדש היו מתקבלים כל תפלותיהם ובקשותיהם, מה לעשות ומה תהיינה התוצאות 11213 

ועל ידי השראת השכינה וקדושת המקדש היו , הדברים ותכליתם היה להשיג ולהתקרב יותר לתורה 11214 

 11215 .לתורה ראויים יותר

ובצלאל אמר לו כלים שאני , משה אמר לבצלאל עשה ארון וכלים ומשכן, (´ה א"נ) ברכות´ איתא בגמ 11216 

, אמר לו בצל אל היית וידעת, ה עשה משכן וארון וכלים"שמא כך אמר לך הקב, עושה להיכן אכניסם 11217 

וכמפורש , עניניםאבל בצלאל הכיר את פנימיות ה, ´והנה ודאי משום סברא או קושיא אין לשנות דבר ה 11218 

דכתיב וימלא אותו רוח אלקים , שם בגמרא יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמים וארץ 11219 

 11220 .בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה´ וכתיב ה, בחכמה ובתבונה ובדעת

הגדולה ´ רבי ברכיה פתח לך ה, (´ג ד"ר ל"שמו) ל"המשכן מכוון נגד כל סודות הבריאה כמבואר בחז 11221 

למעלן זבול וערפל , ה למעלן ברא למטן"אתה מוצא כל מה שברא הקב, רה כי כל בשמים ובארץוהגבו 11222 

, למעלן שרפים עומדים ממעל לו למטן עצי שיטים עומדים, לשכון בערפל´ למטן אז אמר שלמה אמר ה 11223 

 11224 .ובצלאל הכיר כי עיקר ותכלית המשכן הוא התורה, למטן ויהיו הכרובים, למעלן יושב הכרובים

ויקחו לי , (´ד ב"ר ל"שמו) ש במדרש"וכמ, הארון שבו ספר תורה וכן הלוחות הרי ענינו הוא התורה והנה 11225 

כך במעשה המשכן הקדים את הארון לכל , מה התורה קדמה לכל, תרומה מיד ועשו ארון עצי שיטים 11226 

 11227 ,אף במשכן התורה שנקראת אור קדמו מעשיה לכל הכלים, מה האור קדם לכל מעשה בראשית, הכלים

ה "ל הקב"ר שלום א"ר יהודה ב"א, דבר אחר מפני מה בכל הכלים כתיב ועשית ובארון כתיב ועשו ארון 11228 

 11229 .יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה

בגדר סוף מעשה במחשבה , ולכן הבין בצלאל שנצטוה בארון קודם לכל, הרי דהארון הוא ענין התורה 11230 

בראשית בשביל ישראל , (´ג´ ר א"בר) ל"וף הבריאה דרשו חזוכמו בג, דהתכלית קדמה במחשבה, תחלה 11231 

וזהו שאמר , אך הבריאה קדמה בפועל לבריאת ישראל, ובשביל התורה שנקראת ראשית, שנקראו ראשית 11232 

ידע כי הטעם שהקדימו בציווי הוא שהתכלית הוא , אחרי שהיה בקי בכל סודות שמים וארץ, בצל אל היית 11233 

 11234 .ענין התורה

לפי , גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד, למען תלמד ליראה, (.א"ב כ"ב´ הובא בתוס) יוכן מבואר בספר 11235 

, והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמים ובעבודה, שהיה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו 11236 

וכן , ק"ואף שישנן תכליתים גדולים שלשם כך נבנה ביהמ, וגם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה 11237 

, (א"א כ"ר כ"במדב) ומצד קדושת המקום אמרו, ו ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עונותינומצינ 11238 

 11239 .מ התכלית של המקדש הוא התורה"מ, מעולם לא היה אדם לן בירושלים ובידו עון

ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה שנאמר "אמר הקב, (´ג א"ר ל"שמו) ל"וכן מצינו בחז 11240 

ביקש לילך לו לארצו , משל למלך שהיתה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה, רומהויקחו לי ת 11241 

לומר לך אל תטלה איני יכול , לפרוש ממנה איני יכול, אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא, וליטול לאשתו 11242 

 11243 כך, שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, אלא זו טובה עשה לי, לפי שהיא אשתך

, לומר לכם אל תטלוה איני יכול, לפרוש הימנה איני יכול, נתתי לכם את התורה, ה לישראל"אמר הקב 11244 

הרי דעיקר התכלית של בית מדור , אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו 11245 

 11246 .בתחתונים הוא רק בשביל התורה

ומובן , משתוקק לבנין בית הבחירה וכמה היה כל אחד, ונלמד מכאן את גודל המתנה של התורה עצמה 11247 

אבל התורה עצמה הרי , ועכשיו אין לנו הסיוע הזה, שכל מציאות עם ישראל היתה שונה ובמדרגה גבוהה 11248 

כתרים ´ י ג"ארשב, (´ד ב"ר ל"שמו) ש"היא כוללת הכל וכמ, ד"ישנה ולא נשתנתה אפילו כקוצו של יו 11249 

כתר כהונה זה , ה השלחן דכתיב בו זר זהב סביבכתר מלכות ז, הם כתר מלכות כתר כהונה וכתר תורה 11250 

ומפני מה בכולן כתיב ועשית לו , וכתר תורה זה הארון דכתיב בו זר זהב, המזבח דכתיב בו זר זהב סביב 11251 

הרי דעל , זכה אדם לתורה כאלו זכה לכולן, ללמדך שכתר תורה מעולה יותר מכולן, ובארון כתיב ועשו 11252 

 11253 .ידי כתר תורה זוכה בשאר הכתרים

כתר תורה , בשלשה כתרים נכתרו ישראל, (´א´ ת הל"ת´ ג מהל"ם פ"ב רמב"יומא ע) ל"על זה אמרו חז 11254 

כתר תורה הרי מונח ועומד , כתר מלכות זכה בו דוד, כתר כהונה זכה בו אהרן, כתר כהונה וכתר מלכות 11255 

שמא תאמר , ולכל מי שירצה יבא ויט, שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, ומוכן לכל ישראל 11256 

הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק בי שרים , שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה 11257 

 11258 .ם"ל הרמב"הא למדת שכתר תורה גדול משניהם עכ, ישורו

אמר , לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר, (א"ש רמז רע"ילק) ל"וישלח משה את חותנו ודרשו חז 11259 

, ויתרו ישב לו בהשקט ושלוה בארצו ובא לראות בשמחת התורה, ו בטיט ובלבניםה בני נשתעבד"הקב 11260 



יתרו , (´ח ה"שמות י) י"ש רש"וכמ, והנה עצם ישיבתו הרי אדרבא מגדיל למאד מדרגת ביאתו למדבר 11261 

 11262 .היה יושב בכבודו של עולם ונדבו לבו לצאת למדבר לשמוע דברי תורה

אני הוא שאני מקרב אני הוא , ה אני הוא שאמרתי והיה העולם"ל הקב"א, (´ז ב"ר כ"שמו) ל"וכן אמרו חז 11263 

אדם זה שבא אצלי לא בא אלא לשם שמים ולא בא , אני הוא שקרבתי ליתרו ולא רחקתיו, שאני מרחק 11264 

ה בעצמו מעיד "הרי דהקב, מיד ויצא משה לקראת חותנו, אף אתה קרבהו אל תרחיקהו, אלא להתגייר 11265 

ל משום דלא "וגילו לנו חז, וישלח משה את חותנו קודם מתן תורה ומכל מקום, עליו שבא לשם שמים 11266 

 11267 .נצטער בצער מצרים

וזכות , י כך לתורה"מ זכו ע"אך מ, והנה הצער והעינוי של מצרים אף שלא היה להדיא על יגיעת התורה 11268 

ואף שזכה להותיר , ´אף אחר המדרגות העליונות של ביקוש לידע דבר ה, גדולה כזו לא היתה ליתרו 11269 

חובב שחיבב את , יתר שהותיר פרשה אחת בתורה, (´ז ח"ר כ"שמו) ל"רשה אחת בתורה כמבואר בחזפ 11270 

´ כי דבר ה, לא יתכן שיזכה כיון שלא נצטער, מ לקבלת התורה ולהשגות הגדולות שנתגלו אז"מ, התורה 11271 

ל כל מה שעמל ומצטער ע, מובן מאד כי מה שנוגע להשגת התורה, א להשיגו בלי צער"יקר מאד וא 11272 

י כך פותח לו פתחים גדולים "ע, או שמנדד שינה ומסיח דעת מכל הטירדות, התורה עצמה לידע ולהבין 11273 

 11274 .בתורה

מי מקיים את התורה מי , ממדבר מתנה (ט"במדבר י) ל בקניית התורה אמרו"והנה מהמדות שנזכרו בחז 11275 

מי שמשכים ומעריב במי אתה מוצאן ב, שחורות כעורב (א"עירובין כ) וכן אמרו, שמשים עצמו כמדבר 11276 

רבא אמר במי שמשים עצמו אכזרי על , רבה אמר במי שמשחיר פניו עליהן כעורב, עליהן לבית המדרש 11277 

והנה התורה , היצר מתגבר להפריעו, והנה ידוע כי בכל ענין שגדול יותר הצער, בניו ועל בני ביתו כעורב 11278 

 11279 .רהרי המפריעים מתרבים יותר ועבודתו קשה ביות, שהיא כוללת הכל

והיצר מסיתו , והאדם מלא קטנות מעניני היום יום, ובאמת אין סוף להמחשבות הצפות על נפש הבהמית 11280 

כי , (´ז ו"אבן שלמה פ)א  "וכתב הגר, ובורא טירדות מדומות להטרידו, לעשות צל ההרים כהרים ממש 11281 

ועיקר , בליצנותכי הוא מתנגד לתורה וביותר , הרוח של דברים בטלים הוא ענין רוחני בלי שום הנאה 11282 

ומתגרה בו בלי שום , ואם אין לו דאגות ממשיות ממציא לו דאגות, מלחמתו שעושה את האדם לבעל דאגה 11283 

 11284 .טעם ממשי

ובהנהגה כזו יפחית את הדאגות , ל כי קיום התורה לא יתכן רק אם יפקיר עצמו כמדבר"ולזה גילו לנו חז 11285 

בפרט ברובא דרובא כל הטירדות הם רק להטריד ו, ויחליט שלא לשים לב ולא לשמוע אל היצר, והטרדות 11286 

 11287 .(משנת רבי אהרן)  .או לדאוג על העבר בלי תכלית כלל, מחשבתו ללא תועלת

 11288 

 11289 מצאמר תרצד

 11290 .(´ז כ"כ) ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור

ר צריך הכתוב במקום ש ביות"אמר ר, כל מקום שנאמר לשון צווי אינו אלא מיד ולדורות, ואתה תצוה 11291 

כ מתיחסים גם לפרשה זו של שמן זית זך "שדברי הת, ם ובעל הטורים"ועיין רשב, (כ"ת) שיש חסרון כיס 11292 

וקשה להבין , לפי ששניהם נוהגים בכל יום ויש בהם חסרון כיס, וכתב ציווי במנורה ובתמיד, ט"ל בעה"וז 11293 

או להעלות נר תמיד עד שזה נקרא חסרון , וםומה ערך להוצאה כזו של שני כבשים לי, הלא אין צבור עני 11294 

 11295 ?ואיזה חסרון יכול להיות מהוצאה כזו, והלא מדובר בכיס של כלל ישראל, כיס

וכבר נאמר על , וכל המצוות והצווים בה נאמרו בלשון ואתה, ה"פרשת תצוה לא נזכר בה שמו של מרע 11296 

ויש , ולכן לא נזכר שמו בפרשה, רךה אמר מחני נא מספ"ומרע, זה שקללת חכם אפילו על תנאי מתקיימת 11297 

ה "ויש אומרים כיוון שיום פטירתו של מרע? להבין מדוע דוקא נבחרה פרשת תצוה לקיום הקללה הזאת 11298 

בחר נותן התורה בפרשה זו שלא להזכיר בה שמו של , אדר חל תמיד בשבוע שקוראים בו פרשת תצוה´ ז 11299 

כמו שנוהגים , פטירתו יותר מאשר ביום אחר ה ביום"ולכאורה היה צריך להזכיר שמו של מרע, ה"מרע 11300 

 11301 .להרבות בשבחו של המת ביום פטירתו

כי , ה ומסירות נפשו על ישראל"על גדולתו של מרע, ואכן התורה מלמדת אותנו בפרשה זו דבר נפלא 11302 

זכה למה שלא זכה שום , ה איש האלקים אדון הנביאים שעל ידו ניתנה התורה לישראל"הלא משה רבינו ע 11303 

המדרגה , (מלאכי) זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו, ותורת האלקים נקראת תורת משה, שהילוד א 11304 

וזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא , הכי גדולה שיוכל האדם להגיע אליה 11305 

 11306 .ה"והיא קשורה קשר בל ינתק עם מרע, יתברך שמו

ואמר ואם אין מחני נא מספרך , לא ישא לחטאת העם´ ה לוותר על כל זה אם ה"ובכל זאת היה מוכן מרע 11307 

, ושמו ימחה בין כך וכך מספר התורה, ולמרות שידע שזה יתקיים אפילו אם תתקבל תפלתו, אשר כתבת 11308 

כמה יש לנו ללמוד ממסירות נפשו של אדון ? היש לנו שבח יותר גדול מזה על אדון הנביאים ביום פטירתו 11309 

 11310 ?ישראלהנביאים ואהבתו ללא גבול לעם 



יש לנו חשבון של שכר אפילו , ´והנה אצלנו אפילו כאשר אנו עושים דברים טובים ומקיימים מצות ה 11311 

אבל , ועושה הכל כדי להטיל לתוכו יותר ויותר מטבעות, אבל כיס שכל אחד רוצה בו, שכר כשר וטהור 11312 

חד צו שהוא מיד על זה ודאי צריך זירוז מיו, מצוות שאין בהם שום שכר ועוד שיש בהן חסרון כיס 11313 

אפילו מהרצון הטוב של הגדלת הכיס של , והם המנורה הטהורה שהשמן לאורה צריך להיות נקי, ולדורות 11314 

רק , ואפילו אם ימחה שמו של העושה מכל הפעולה הקדושה הזאת, ´מצוות ומעשים טובים ורק כולו לה 11315 

 11316 .להאיר לארץ ולדרים עליה באור התורה, אז יאירו שבעת הנרות

יעשה ויקריב אותו , שהכהן המקריב את הקרבן מדי יום ביומו בבוקר ובערב, בר בקרבן התמידאותו הד 11317 

ככהן גדול הנכנס לפני ולפנים , מקום להתגדר ולהתגאות בה, בכל ההתלהבות כמו מצוה שיש בה כיס 11318 

ם והוא מרגיש שהוא שליח של כל ישראל לכפר עליה, ביום הגדול והקדוש כשעיני כל ישראל תלויות בו 11319 

למסור , ה תעמוד לפניו"ודמותו של מרע, ועל זה צריך צו וזירוז לעשות את זה בחסרון כיס, ולטהר אותם 11320 

וזה הוא הלחם קרבני לחמי אשר אנו מקריבים יום יום בבקר ובערב , על עמו´ את נפשו ואת שמו לפני ה 11321 

 11322 .(למען אחי ורעי)  .´לה

 11323 

 11324 מאמר תרצה

 11325 .(´ז כ"כ) ן זית זך כתית למאורואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמ

וכתב ציווי במנורה ובתמיד לפי ששניהם , י שליח העיר בעל הטורים"משמע שאתה תצוה ולא אחר ולא ע 11326 

אבל קשה למה , לכן אמר להם בלשון של צוואה, ויש בהם חסרון כיס לפיכך צריך זירוז, נוהגין בכל יום 11327 

 11328 ?י שליח"דוקא משה בעצמו יצוה ולא ע

כפי שהראה , ז וממחמדי הכסף והזהב"נבדל מעוה, י דוקא משה רבינו שהיה למעלה מן הטבענראה לומר כ 11329 

ואילו הוא בחר במצווה , שכולם מיהרו לקיים מצוות ביזת מצרים לשאול כסף וזהב, בזמן יציאת מצרים 11330 

וכל בני ישראל , העלאת עצמות יוסף לקיים את השבועה שהשביע יוסף את אחיו, שאין עליה קופצים 11331 

 11332 .מעט ששכחו ממצווה זו והעדיפו מצווה נעימה ומושכת יותר כמו שאלת הכסף וניצול מצריםכ

הוא שאינו מוצא טעם , אם כן דוקא משה רבינו הוא יכול לצוות את ישראל במצוה שיש בה חסרון כיס 11333 

, ולמאוס בחמודות תבל שאינם אלא חיי שעה, יכול גם להטעים לבני ישראל את עונג הנצח, בכסף ובזהב 11334 

וכן בקרבן התמיד שצריך משה לצוות את בני ישראל , ובמה נחשבת הנאת שעה מול ההנאה של חיי נצח 11335 

 11336 .לפי שיש כאן חסרון כיס

ט "בעה) בשביל שהיה בו חסרון כיס פייסם, דבר אל בני ישראל בלשון פיוס כמו דברו על לב ירושלים 11337 

לרוממם ולנשאם מעל תאוות העולם , בםמי הוא המסוגל לדבר על לב בני ישראל ולהמשיך את ל, (תרומה 11338 

האיש אשר כל תענוגות העולם הזה , אם לא משה רבינו, ולהעריך בפניהם את חיי הנצח, הזה ותענוגיו 11339 

 11340 ?נחשבו בעיניו כקליפת השום

למשוך את לבותיהם של בני ישראל אל אביהם שבשמים , מכאן לימוד גדול למשפיעים המכינים את עצמם 11341 

יתרוממו בעצמם מעל , כי בראש ובראשונה יברחו בעצמם מתענוגי העולם, דתוולקרבם לתורתו ולעבו 11342 

יבחרו בחיי , יגנו קודם בשביל עצמם את המשיכה לסידור חייהם וחיי משפחתם, הטבע וחיי השלווה 11343 

אז תהיה סגולתם רבה ביותר להשפיע , הסתפקות ויחזרו אחרי מצוות שאין בהן צירוף של כסף וכבוד 11344 

 11345 .ותורתו ולהטעימם נעימות חיי הנצח´ לקרבם אל ה, םולמשוך את לבותיה

כי כאשר , ד וראש ישיבת מיר בתקופתה הראשונה מספרים"ראב, ל"אליהו ברוך קמאי זצ´ על הגאון ר 11346 

היה רץ לחדרו ומביא סכום הגון ונותן , באים אליו נציגי ישיבות לקבל מכתב המלצה על איסוף כספים 11347 

צריך מקודם להראות , ל אחרים שיתנו מכספם לתמיכת אורייתאבאמרו כי אם רוצים להשפיע ע, להם 11348 

ומשה רבינו היה הממליץ הגדול שתפילתו עושה רושם בשעה שאמר ואם אין , דוגמה מצד הממליץ בעצמו 11349 

 11350 .מחני נא

 11351 אכלו רעים שתו ושכרו דודים, שתיתי ייני עם חלבי, אכלתי יערי עם דבשי, באתי לגני אחותי כלה

שכתב אכלתי יערי עם דבשי , א פתח ואמר כתוב הזה אין ראשו סופו ואין סופו ראשוחיי´ ר, (´י ה"שהש) 11352 

ק "זוה) ?לאחר שהוא אכל איך יזמין לאחר, מי שמזמין לאחר כאשר מזון מוכן לפניו, ואחר כך אכלו רעים 11353 

 11354 .האכילה והשתיה כאן מוסבות על השגת השכינה, (שם

כי כיוון שהאכילה היא במובן , שיזמין אחרים לאכול ויש לתרץ שנכון הוא שהקדים אכילתו והנאתו טרם 11355 

, קודם כל יזון את נפשו הוא בחכמה העליונה 0,עצמו0את 0מקודם  0להשלים 0צריך האדם, הרוחני 11356 

 11357 .ורק אחר כך יוכל להשפיע על אחרים, ימשיך קודם את השכינה על עצמו

ולהיות שקוע כולו בתורה , ת"רק העמל על עצמו בעבודת השי, מי שהוא מעותד למחנך ומשפיע רוחני 11358 

שתיתי , מקודם אכלתי יערי עם דבשי, רק אחר כך יוכל להיות מורה ומשפיע לאחרים, ובמעשים טובים 11359 



ואז , ומושל בה´ לומד יראת ה, רחוק מתשוקת הממון, למעלה מן הטבע´ שיהיה עובד ה, ייני עם חלבי 11360 

 11361 .םאלמדכ´ יכול הוא להזמין אחרים לכו בנים שמעו לי יראת ה

ע "ראב´ ופי, (´שמיני ט) ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך וכפר בעדך ובעד העם 11362 

כי לא יוכל האדם לכפר על אחר עד היותו , כ תעשה את קרבן העם וכפר בעדם"שתכפר על נפשך ואח 11363 

 11364 .(אור חדש)  .טהור מכל חטא

 11365 

 11366 מאמר תרצו

 11367 .(´ז כ"כ) כתית למאור ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך

והלא בכל שמות , וכי לא נקראו ישראל אלא בשם זית בלבד, ד זית רענן יפה פרי תואר"איתא במדרש הה 11368 

כ "ואח, אלא מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו? אילנות נאים ומשובחים נקראו ישראל 11369 

כ "ואח, נותנים אותו במטחן וטוחנין אותוומשחובטין אותו מעלין אותו לגת ו, מורידין אותו מן הזית ונחבט 11370 

ה וחובטין אותם "כך ישראל באין או, כ נותנים את שמנן"מקיפין אותן בחבלים ומביאים אבנים ואח 11371 

כ עושים תשובה "ואח, ומקיפין אותם טרטיוטין, וחובשין אותם וכופתים אותם בקולרין, ממקום למקום 11372 

 11373 .(ר"שמו) ה עונה להם"והקב

´ ערקו רבה ורב יוסף פגע בהו ר, ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא, הגמרא בחולין י זה מבארים את"עפ 11374 

זירא נפגש עם אנשים ´ ומקשים כשר, כזית שאמרו במקום מרה ובמקום חיותא, זירא אמר להו ערוקאי 11375 

ולא להגיד להם עכשיו דין , מובן שהם היו שבורים ורצוצים והיה צריך לעודד אותם, שברחו מאימת מות 11376 

, כי אמר להם כזית שאמרו במקום מרה, כי באמת עודד אותם, ל"ומתרצים על פי המדרש הנ, ותבטריפ 11377 

כמו הזית , כי בשביל היסורים הוא מתחיל להאיר, זאת אומרת בזמן שמר לעם ישראל זהו חיותא שלו 11378 

 11379 .שאחרי שחובטין אותו נותן שמנו

ידע , היו שבורים ורצוצים ממצבםל הקדושים כש"כי חז, י הפשט אפשר לבאר"י דרוש אבל עפ"זהו עפ 11380 

, כי אין שמחה כהתרת הספיקות, זירא שכשיגיד להם דין חדש שלא שמעו עד עכשיו יעודד אותם בזה´ ר 11381 

ה לולא תורתך "ש דוד המלך ע"כמ, י הלכה חדשה ישכחו את כל הצרות ויגרום להם שמחה פנימית"וע 11382 

שעל , וזהו כוחו של עם ישראל, ו כל הצרותכי שמחת התורה היתה משכחת ממנ, שעשועי אז אבדתי בעניי 11383 

ולא רק שסובל אלא התורה מביאה , ידי עסקו בתורה הקדושה ניתן לו כח ועוז לסבול הצרות מהגלות המר 11384 

 11385 .לו שמחה כאילו אין יסורים

תמה למען ירבו , יוחנן איקלע לבבל אמרו ליה איכא סבי בבבל´ ר, ובזה אפשר לבאר את הגמרא בברכות 11386 

וראיתי , כיון דאמרו ליה דמקדמי ומחשכי לבי כנישתא אמר היינו דאהני להו? אדמה כתיבימיכם על ה 11387 

ונראה כי בטבע מי שחי חיי נחת ולא יחסר לו כלום ? ה ומאי אהני להו"מקשים הלא נמצאו זקנים גם באו 11388 

הלא  ולכן תמה דאמרו ליה דאיכא סבי בבבל, אבל השרוי תמיד בצער ועוני יקצרו שנותיו, יאריך ימים 11389 

 11390 ?כתיב על האדמה

אבל בבבל שהם , אז בדרך הטבע מאריכים ימים, שם ששוכנים על אדמתם איש תחת גפנו ותחת תאנתו 11391 

ה שיושבים שקטים על אדמתם אין "אבל על או, מעונים ומדוכאים בגלות אינו בטבע שיאריכו ימים 11392 

ת ומתפללים ומתקרבים שכשבאים לבית הכנס, וכששמע דמקדמי ומחשכי אמר היינו דאהני להו, לתמוה 11393 

זה מביא להם שמחה וכח ועוז ושוכחים כל הצרות ומתענגים מהתורה , י תפלה ותורה"ה ע"להקב 11394 

 11395 .לכן יש כח להגיע לזקנה, הקדושה

כשנמצאים בזמן קשה ומר ובפרט בזמנינו שדם ישראל נשפך , וכן בכל זמן וזמן בין הכלל ובין הפרט 11396 

ה מאתנו את החשכה מעל הכלל "י זה יסיר הקב"וע, שמירתהצריכים להתחזק בלימוד התורה וב, כמים 11397 

 11398  .והתורה תגרום לנו שמחה שתפיג את מרירות הצרות מלבנו ויאיר לנו כשמש בצהרים, והפרט

 11399 .(דרכי מוסר)

 11400 

 11401 מאמר תרצז

 11402 .(´ז כ"כ) ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור

ה "ואיזו נרו של הקב, (ז"ילקוט תהלים י) מרת שלי אשמור שלךאם ש, ה נרי בידך ונרך בידי"אמר הקב 11403 

ה ומחיה נפשו "כל מי שעושה מצוה כאילו מדליק נר לפני הקב, שנאמר כי נר מצוה ותורה אור, זו תורה 11404 

 11405 .נשמת אדם´ שנאמר נר ה, שנקראת נר

ר מה לך ויצר הרע שבתוכו אומ, אלא הרבה פעמים שאדם מחבב בלבו לעשות מצוה? מהו ותורה אור 11406 

ראה מה , ויצר טוב אומר לו תן למצוה, עד שאתה נותן לאחרים תן לבניך, לעשות מצוה ומחסר את נכסיך 11407 

כך , מה הנר הזה כשהוא דולק אפילו אלף אלפים קרוינין מדליקין הימנו אור במקומו, כתיב כי נר מצוה 11408 

 11409 .(ו"ר ל"שמו) רלכך נאמר כי נר מצוה ותורה או, כל מי שיתן למצוה אינו מחסר את נכסיו



ה "נרו של הקב, ה ונר של אדם"נר של הקב, ענין ראשון קיומם של שני נרות, הנה נאמרו כאן כמה ענינים 11410 

, ה את נר האדם"ה שומר הקב"על ידי שמירת נרו של הקב, של האדם היא הנשמה, הוא תורה ומצוות 11411 

 11412 .ים לאור התורהכאשר באים להגביר את יצר הטוב על יצר הרע זקוק, מעשה המצוה הוא נר

 11413 

שהרי אחת החולשות הגדולות , ה"עלינו לרומם את האדם ולהעמידו כפי שהוא נראה כביכול בעיני הקב 11414 

אם היה יודע , אם אדם היה יודע כוחן של מעשיו, היא העדר הידיעה על גדלות כחות האדם, ביותר אצלנו 11415 

וערכן של עשיית מעשי , שעליואם היה יודע פשר תואר אדם , מה שפועל בשבעים ושמונים שנות חייו 11416 

 11417 .כי אז היה מתרומם עד למעלה, המצוות בהיותו נושא תואר אדם

כי אין , ונופלים מהמדריגה שהיינו ראוים לעמוד בה, החסרון שבעטיים אנו מתרשלים בדקדוק המצוות 11418 

, האנו מכירים בערך מעשינו אנו רואים את עצמנו רק כחפצא של גשמיות הזקוק לעבודה אכילה ושתי 11419 

אין מבינים אשר החיים הם הקשר , ואפילו כשלומדים ועושים מעשים טובים אין זה בהכרה שיש בזה אור 11420 

 11421 .ה אומר לו יש בך נר המאיר היא נשמתך"הקב, ה אל האדם"שבין הקב

זה בא מפני שרוב זמנו הינו טרף למידותיו הקנאה , ואם הנך חש בחושך ורוב הזמן הוא צער ועגמת נפש 11422 

וגם כאשר , ומשום כך הוא שרוי תדיר בלא שמחה, (ד"אבות פ) המוציאין אותו מן העולם התאוה והכבוד 11423 

, כי מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, אין זה אלא לרגע כי מיד הוא עובר, מקבל לפעמים קורת רוח חיצונית 11424 

ה או מילא את רצונו באיזה תאו? ולאחר שפג יינו צועק  מה עשיתי, כאותו שיכור העליז בשעת שכרותו 11425 

 11426 .חוזר ומתבונן ומוצא את עצמו בתוך תמונה של חורבן, כבוד

השמחה היא בהנאה גשמית , אלה הם שרשי חולשתינו הן בבין אדם למקום והן בבין אדם לחבירו 11427 

שאפילו החכמה בפני , טפשות היא אשר אדם בר דעת יהא מרוצה מאיזה התגשמות, שבאכילה וכדומה 11428 

וכל , עליו לשאוף לנצל כל עשרים וארבע שעותיו לתורה ומצוותשהרי על פי שכל , עצמה שוללת זאת 11429 

 11430 .אינם אלא מפני שאנו מורכבים מגוף שזקוק להם, צרכי הגוף כאכילה שתיה ושינה

בושה וכלימה תאחזו שהוא שקוע , אם היה מתבונן פעם אחרי מה הוא רץ, זה שלהוט אחר תאוות האכילה 11431 

את חרפתו לא יוכל לישא כאשר יזכור , דבר מאוס מזהשלאחר כמה שעות אין לך , ברדיפה אחרי דבר 11432 

שהיה מוכן להקריב לזה את כוחו ואת כספו כדי לרצות אותו כח תאוה של , כמה נתפס לתאות האכילה 11433 

בית יותר נאה ? ומה יעשה בכסף כשיהיה בידו, או זה אשר משקיע את   כל ראשו כיצד להתעשר, רגע 11434 

כמה טפשית היא , שבפניו יכבדוהו ומאחוריו ילעגו לו, עט כבודמ? ומה יתנו לו אלה, ומרכבה יותר נאה 11435 

 11436 !מחשבה זו

אין זה אלא , והרי הוא בר דעת וכל שאר צרכיו הוא מכלכל על פי שכל? אמנם כיצד יורד אדם לשפל כזה 11437 

בצירוף , מי בנוי יחד עם גופו, מי קשור עמו, מפני שלא השכיל לקלוט אשר הנשמה שבו הוא נר המאיר 11438 

 11439 .ה שרוי באדם"האור של הקב, נשמת אדם´ הלא היא נר ה, ונילושמה נבלל 

אותו מגלה לנו המדרש , כדי שילך האדם לאורו של הנר קיים דרך אחד, כדי לעורר ולשמור אותו נר 11440 

התורה והמצוות , אם שמרת שלי אשמור שלך, ה לאדם נרי בידך ונרך בידי"אמר הקב, ה"בשמו של הקב 11441 

להיות כגוף , אם אינך חפץ להיות שרוי בחושך עולם הזה, ק הנשמההם המעוררים את האור של חל 11442 

הבא , רצונך שנשמתך תזריח עליך את אורה, האר את עצמך בנשמתך, מגושם ובהמי המחשיך את חייך 11443 

 11444 .לה תורה ומצוות ואז תאיר עליך לראות את עצמך לפי ערכך

ומה הדבר למי שנכנס לחדרו החשוך ד, כל עוד שאין הנשמה מפיצה עליך את אורה אין אתה יודע מי אתה 11445 

, ולא נחה דעתו עד שפגע בו והכה אותו, עמד וגער בו בקולי קולות עד שהקיצו, ומצא אדם מיסב על מטתו 11446 

היוכל לסלוח , והנה גאון הדור לפניו אשר בא לבקרו והיסב עצמו אל המטה, לפתע הועלה אור בחדר 11447 

אז תתחיל לראות את , של הנשמה זורחת בתוקפה כאשר אורה? הימצא קבר להטמין בו את עצמו? לעצמו 11448 

 11449 .ערכך

גם בחבירו הוא רואה את הנשמה , רואה את ערכו של כל בעל נשמה, מי שזכה לזריחת אורה של הנשמה 11450 

פגע באדם שיש בו , כמה אימה וחרדה תיפול עליו לכשיווכח במי פגע, שעליו´ הקדושה שבו ואת צלם א 11451 

על ידי תורה , וממילא גם את הזולת כן, ו לראות עצמו מגושםהעדר זריחת האור משיא, נשמה קדושה 11452 

 11453 .ממילא גם לנשמתו של הזולת, ומצוות מקבל האדם כבוד לנשמתו

בענין הכבוד , ב שם"ובמ´ סעיף י´ ג´ ח סי"ועיין או, מעשי המצות הם מאירים את הגוף באור הרוחני שבו 11454 

, א אין האצבע מקום התפלין אלא הרצועותוהל, שצריך לנהוג באצבע שכורכין עליו את רצועת התפלין 11455 

כיון שסוף , אף על פי כן, פ קבלה"אלא ענינים שמקורם ע, וגם מקום הנחת הרצועות שם אינן מעיקר הדין 11456 

עד כמה המצוה מאירה את היד , סוף היה מונח על אצבע זו רצועה של תפלין עליך לנהוג בה כבוד 11457 

 11458 .בוד בידבמידה המחייבת נהיגת כ, שמניחים עליה תפלין



הנר הוא הכלי שבו מונח האור שהוא , אלא שבתוך המשל של נר לנמשל של מצוה אנו למדים דבר נוסף 11459 

מי שאין בידו מצוות חסר לו הגוף שאור , מעשי המצוות הם המכשירים את גוף האדם, המשל של תורה 11460 

פיו ולשונו מלשון אדם השומר , ללא מעשי המצוות אין מקום לקבלת אור התורה, התורה תוכל לזרוח בו 11461 

, (7´ברכות ה) ´בגמ´ ועי, ומדבר דיבורים של תורה ומצוות הרי הוא מאיר את פיו, הרע ומדברים בטלים 11462 

הרי , יוחנן היתה כולה תורה ומצוות´ כיון שזרועו של ר, יוחנן גלייה לדרעיה ונפל נהורא´ שאמרו על ר 11463 

 11464 .אור התורה מזריח בגוף הזרוע

ויצר הרע שבתוכו אומר מה לך , עמים שאדם מחבב בלבו לעשות מצוהאלא הרבה פ? מהו ותורה אור 11465 

ודאי שכל , אם כי שהמדרש מזכיר משל של עשיית מצוה המחסרת ממון, לעשות מצוה ומחסר את נכסיך 11466 

כאשר , היצר אומר לו מה לך מחסר את כבודך, כאשר אדם מחבב להנות את חבירו בכבוד, המצוות בכלל 11467 

ועל כולם יצר טוב , אז אומר לו מה לך מחסר את כוחותיך, כן להפסיק משינתוו, בא למסור מזמנו לזולת 11468 

 11469 .אומר לו תן

הביאו לי אחד שקיבל על עצמו דעת תורה ומתחרט , ממצוות אין מפסידים? מהי התשובה כלפי כל אלה 11470 

, אדרבא הקשיים הם המגדלים את האדם, אבל מי אמר שהוא קל, קשה אמנם העמידה בנסיון! על זה 11471 

כ מורידין אותו מן הזית "מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו ואח, (ו"ר ל"שמו) ש במדרש"וכמ 11472 

מקיפין אותן בחבלים , כ טוחנין אותן"ונותנין אותו במטחן ואח, ומשחובטין אותו מעלין אותו לגת, ונחבט 11473 

וחובשים , ום למקוםם וחובטין אותן ממק"כך ישראל באין עכו, כ נותנים את שומנן"ומביאין אבנים ואח 11474 

 11475 .ה עונה להם"כ עושין תשובה והקב"ואח, אותן וכופתין אותם בקולרין ומקיפין אותן טרטיוטין

מה הנר הזה כשהוא דולק אלף אלפים קרוינין וסבקין מדליקין , ולא רק שאין מפסידין ממצוה אלא אדרבא 11476 

אלה , צוה הוא מוסיף גם לאחריםעל ידי נר מ, כך כל מי שיתן למצוה אינו מחסר את נכסיו, הימנו אור 11477 

כשכלל ישראל הלכו למדבר בארץ לא זרועה , שעשו תורתם עיקר ראו כמה אורה מפיצים הם בעולם 11478 

, ומשם באו אל ארץ זבת חלב ודבש, אדרבא שם אכלו את המן ומאומה לא חסר להם? כלום הפסידו מזה 11479 

 11480 .שראל לעולםלא היינו יוצאים מארץ י, ואם היינו תמיד שומרים תורה ומצוות

מה הדרך שחשבון זה יעמוד תמיד לנגד עיניו גם בעת , כיצד יזכה האדם לחיות את חייו לפי חשבון זה 11481 

שאינה אלא בעידנא , (.א"סוטה כ) ´כח ההצלה של מצוה מבואר בגמ, לזה זקוקים לתורה אור, נסיון 11482 

לעשות מצוה ומחסר את  מה לך, אבל בעידנא דלא עסיק בה חוזר אליו היצר עם חשבונותיו, דעסיק בה 11483 

ואז חוזר , מגרשת ממנו את יצר הרע, רק על ידי התורה שגם בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא, נכסיך 11484 

 11485 .´היצר הטוב ומחשב חשבונות של מצוה מה הנר הזה וכו

ומה היו , ם וכל הראשונים כבר כתבו זאת בזמניהם"הרמב, חיים אנו בעולם מגושם חיים מגושמים 11486 

, לשמור על השאיפה שתהיה נקיה מכל סיגים, עלינו לשמור עצמנו בין כתלי הישיבה, מנינואומרים על ז 11487 

ואז המבט על דברים גשמיים הינם כענינים של , וככל שנרבה להתיגע בתורה כך נזכה להארה גדולה יותר 11488 

יו גומל נפשו איש חסד זה הלל הזקן שבשעה שהיה אמרו לו תלמיד, (ד"ר ל"ויק) ל"ש חז"בדיעבד וכמ 11489 

, אמרו לו כל יום אית לך אכסניא, אמר להם לגמול חסד עם הדין אכסניא בגו ביתא, רבי להיכן אתה הולך 11490 

 11491  .יומא הדין היא הכא למחר לית היא הכא, אמר להם והדין נפשא עלובתא לאו אכסניא היא בגו גופא

 11492 .(מערכי לב)

 11493 

 11494 מאמר תרחצ

 11495 .(´ז כ"כ) למאור ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית

וכי לא נקראו ישראל אלא כזית , שמך´ זית רענן יפה פרי תואר קרא ה, (א"ירמיה י) ד"ואתה תצוה הה 11496 

אלא מה הזית , כגפן ותאנה כתמר כארז, והלא בכל מיני אילנות נאים ומשובחים נקראו ישראל, הזה בלבד 11497 

ומשחובטין אותו מעלין אותו , ת ונחבטכ מורידים אותו מן הזי"הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו ואח 11498 

כ נותנין "כ מקיפין אותו בחבלים ומביאין אבנים ואח"ואח, כ טוחנין אותם"לגת ונותנין אותן במטחן ואח 11499 

 11500 ה עונה להם"כ עושים תשובה והקב"ואח, כך ישראל באין עובדי כוכבים וחובטין אותם, את שומנן

 11501 .(´ו א"ר ל"שמו)

כי מצב כלל ישראל דומה למציאות הזית שטמון בתוכו , ללימוד המוסר ל אלו הם אות ומופת"דברי חז 11502 

אמנם אין הזית נותן שמנו בנקל אלא דרוש עבודה רבה ומיגעת כדי להוציא את השמן הנמצא , שמן זית זך 11503 

כן מצב כלל ישראל ומצבו , וכאשר לא יטרח ויתיגע בכל העבודות הללו יהיה הזית פרי חמוץ ומר, בתוכו 11504 

יתכן שיחיה חיים שלמים , כל שלא יתיגע לעקור את הרע ולהוציא את חלק הטוב שבו, ויחיד של כל יחיד 11505 

 11506 .וארוכים ולא יכירו כלל במציאות השמן הטמון בו

יתכן שכל חייהם יחיו רק עם מציאות , ואין הדברים אמורים רק בפשוטי עם אלא אף בקרב לומדי התורה 11507 

, ם שיתכן ואדם אוכל זיתים ומברך עליהם ברכות הנהניןוכש, הזית ולא יגשו כלל אל האור הנמצא בהם 11508 



, כן יתכן ועושה מצוות ולומד תורה, ועדיין לא טעם כלל מן הטוב האמיתי דהוא השמן הנמצא בגוף הזית 11509 

 11510 . ואין זה אלא כאכילת הזית ללא טעימת השמן שהוא האור האמיתי

רוש שום מאמץ להוציא אלא פורץ ויוצא הרי הוא גלוי לעין כל ואין ד, לעומת זאת חלק הרע הנמצא בנו 11511 

כי נדרשים , כ מה רבה העבודה המוטלת עלינו"וא, ש וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום"וכמ, מאליו 11512 

וכדי לחסום מכוחות הרשע לשלוט בנו , אנו ליגיעה מרובה כדי להוציא את כוחות הטוב הנמצאים בנו 11513 

 11514 .ולהנהיגנו

שבעה הבלים שאמר , א"שמואל בר רבי יצחק מתני לה בשם רשב ´ר, (´ב´ קוהלת רבה א) איתא במדרש 11515 

, שבעה עולמות עובר האדם בחייו וכל תקופה היא עולם מלא, קהלת כנגד שבעה עולמות שאדם רואה 11516 

בן שנה דומה למלך והכל מחבקין , ודרוש יגיעה רבה כדי להתגבר על המכשולים המיוחדים לתקופה זו 11517 

 11518 . ומנשקין אותו

מחבקין ומנשקין אותו כשם שמכבדין , התינוק מוטל בעריסה והכל דואגין וטורחין עבורותקופה זו כאשר  11519 

וכל הגאוה הנמצאת בנו נובעת מאותו עולם , וחייבים אנו להתמודד עם עולם זה, את המלך הוא עולם מלא 11520 

ור וכל שלא יתיגע לעק, ה שהאי עולם נחשב לעולם ההבל"ז אמר שלמה המע"וע, שבו כולם מכבדים אותו 11521 

 11522 .לא יוכל להתגבר על כוחותיו ומדותיו, את הדברים הנגרמים מאותה תקופה

תכונות אלו נמצאות אף בנו , בן עשר שנה קופץ כגדי, בן שתים ושלש דומה לחזיר שפוטש ידיו בביבין 11523 

, נשא אשה הרי הוא כחמור, בן עשרים כסוס נהים משפר גרמיה ובעי אתתא, וחייבים אנו להתמודד עמם 11524 

ובכל אותם התקופות דומה בעיניו , הזקין הרי הוא כקוף, ים מעיז פניו ככלב להביא לחם ומזונותהוליד בנ 11525 

, ודומה כאילו שמלבד הזית וטעמו אין בו כלום, כאילו ואין לפניו אלא אותו עולם ומבלעדי זאת אין כלום 11526 

 11527 .ואינו מרגיש כלל במציאות השמן הנמצאת בגוף הזית

וכשם שהגדול המביט אל , אשר נתבונן למפרע על התקופה החולפת בחייועלינו להתמודד עם תחושה זו כ 11528 

ונראה בעיניו כאילו , או אל הנער הקופץ ומשחק כגדי בודאי בז לזה, מעשי הקטנים המשחקים בביבין 11529 

ז אמר קהלת שכל "וע, כמו כן חייבים אנו לראות את תקופת הבחרות והנשואין, שטות גמורה היא 11530 

פעמים הבל מפני שכל תקופה היא עולם מלא ´ והוצרך לומר ז, אלא הבל הבלים התקופות והעולמות אינם 11531 

 11532 .ונסיונותיו עמו

אם הבורא לא ברא למכה זו , ר בראתי תורה תבלין"בראתי יצה, (´י פרק ה"מס) ל"והיינו דכתב הרמח 11533 

לתה ומי יניחה ויקח זו, א בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה"א, אלא רפואה זו 11534 

והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה , ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדריגה אחר מדריגה, ויחיה 11535 

 11536 .שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על לבו לבקש האמת, ורחוק מן האמת הרחק גדול

 11537 0אינו 0כאשר0וכן , ללא יגיעה נמצא האדם בדוגמת הזית שאינו יודע ואינו מבין שלא נגע כלל בהאמת

הרי החושך מתגבר עליו ואינו מהרהר כלל , הרוחנית ואינו נוטל את האמצעים הראויים 0בעבודתו 0טורח 11538 

וממילא כוחותיו ומדותיו הרעים שולטים בו באין , שיש דרכים אחרים ומצבים שונים שבהם נמצאת האמת 11539 

 11540 .בקרבנוולהוציא את האור הנמצא , נמצא שעבודת המוסר הכרחית לנו לגלות את האמת, הפוגה

ויתכן שיעברו עליו הפורים ויקרא את המגילה ויקיים מצות , ט"הנה מתקרבים אנו לימי הפורים הבעל 11541 

י עמל "ורק ע, אבל את האור האמיתי הנמצא במגילה לא יראה ולא יבין, משלוח מנות ומתנות לאביונים 11542 

 11543 .(ה"אור יחזקאל ח)  יזכה להגיע אל האמת וכנאמר אדם לעמל יולד

 11544 

 11545 מאמר תרצט

 11546 .(´ז כ"כ) ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור

ה זו תורה שנאמר כי "ואיזו נרו של הקב, ה נרי בידך ונרך בידי"אמר הקב, (´משלי כ) נשמת אדם´ נר ה 11547 

ה ומחיה "אלא כל מי שעושה מצוה כאילו מדליק נר לפני הקב? מהו כי נר מצוה, נר מצוה ותורה אור 11548 

אלא הרבה פעמים שאדם מחבב בלבו ? ומהו ותורה אור, נשמת אדם´ שנאמר נר ה, את נרנפשו שנקר 11549 

עד שאתה נותן לאחרים תן , ר שבתוכו אומר מה לך לעשות מצוה ומחסר את נכסיך"ויצה, לעשות מצוה 11550 

מה הנר הזה כשהוא דולק אפילו אלף , ראה מה כתיב כי נר מצוה, ויצר טוב אומר לו תן למצוה, לבניך 11551 

 11552 .(ו"ר ל"שמו) כך כל מי שיתן למצוה אינו מחסר את נכסיו, ם קרונין מדליקין הימנו אור במקומואלפי

שהעיקר במלחמת היצר הוא שצריך ללמוד , ל שאמר"ס זצ"ל אפשר להבין על פי הגדרת הגרי"המדרש הנ 11553 

גדול וכוחו  להגדיל היראה שאם הנסיון, והשני להקטין הנסיון, האחד להגדיל היראה, מוסר בשני מישורים 11554 

והמישור השני הוא להקטין את , אזי יוכל לעבור את הנסיון, הרי אם ישאף רוח של יראה, של האדם חלש 11555 

כי הנסיון אינו אלא מה שהיצר , שכן צריך ללמוד מוסר כדי לראות כי בעצם אין כאן נסיון כלל, הנסיון 11556 

 11557 .ון יראה כי אין כאן נסיון כללאולם כאשר יגביר את השכל על הדמי, מדמה לו לאדם דמיון של נסיון



ויקשה לו לעשות המצוה ולעסוק , בעת שאדם עושה מצוה ועוסק בתורה וחושב שהוא מחסר ממונו 11558 

ונר זה כשהוא דולק אפילו אלף אלפים קרונין מדליקין , יבין שהתורה היא אור והמצוה היא נר, בתורה 11559 

ר הוא רק לפתות את האדם "בודת היצהכי עיקר ע, ואז יקל עליו לעשות המצוה, הימנו אור במקומו 11560 

שאפילו אם , ולכן מלבד שעל האדם לחשוב הפסד מצוה כנגד שכרה, ולהראות לו שהוא מפסיד מהמצוה 11561 

אמנם זהו רק בגדר של להגדיל , הרי השכר הוא תמיד יותר גדול והמצוה כדאית לו, יתכן שיהיה לו הפסד 11562 

 11563 .היראה

ר הסבא "וכמו שאדמו, להבין שאינו מחסר כלום מנכסיו, וןאבל מלבד זאת יש עוד דרך של להקטין הנסי 11564 

ר "והיצה, שאם יזדמן לו לאדם הרבה ממון בשבת והוא עומד על יד המציאה, ל מסביר את זה במשל"זצ 11565 

והיצר טוב אומר לו , ומתאר לפניו כמה גדול אושרו ועושרו אם יקח את המציאה, מחבב לו את המציאה 11566 

 11567 .במבוכה ובתוך המלחמה עם היצר והוא נמצא, שלא יחלל את השבת

כי אז תפקע מיד עוצמת הנסיון והוא יברח ממחשבת היצר , אך לו יצוייר לו שהכסף הזה הוא מזוייף 11568 

אבל האמת הוא שכל הנסיון נאחז על , ר מגדיל לו את הנסיון"וכך גם בכל הנסיונות שהיצה, כמטחוי קשת 11569 

שיהיה אצלו , וזו המשמעות של ותורה אור, טל הנסיוןועל האדם רק להבין את הזיוף ואז ממילא יתב, זיוף 11570 

ומה שנדמה לו להפסד הרי לא דובים ולא יער ואין כאן נסיון , התורה כמו נר ויבין שמהתורה אין הפסד 11571 

 11572 .לגמרי

למה כדי , לא שאני צריך להם אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם, ובזאת אפשר להבין את דברי המדרש 11573 

משל לפקח וסומא שהיו , שיהיו אומרים ישראל מאירים למי שמאיר לכל, תלהעלות אתכם בפני האומו 11574 

כיון שנכנסו לבית אמר הפקח לסומא צא , אמר הפקח לסומא בא ואני סומכך והיה הסומא מהלך, מהלכין 11575 

 11576 .שלא תהא מחזיק לי טובה שלויתך לכך אמרתי לך שתאיר, והדלק לי את הנר והאיר לי

והסומא אלו ישראל שנאמר נגששה כעורים , ניו משוטטות בכל הארץה שנאמר כי עי"כך הפקח זה הקב 11577 

 11578 הולך לפניהם יומם´ וה´ ה מאיר להם ומנהיגם שנא"והקב, וכאין עינים נגששה בצהרים כנשף, קיר

אמרו ישראל כי , כיון שבאו לעשות המשכן קרא למשה ואמר לו ויקחו אליך שמן זית זך, (ג"שמות י) 11579 

 11580 אמר להם בשביל להעלות אתכם שתאירו לי כשם שהארתי לכם, נאיר לפניךאתה תאיר נרי ואתה אומר ש

 11581 .(ו"ר ל"שמו)

איוב ) כי אם צדקת מה תתן לו, ה נצרך לכך"והענין הוא שלא נחשוב שאנו עושים מצוה בשביל שהקב 11582 

חסד כי אתה תשלם לאיש ´ ש ולך ה"כמ, ה מרשה לנו לעשות מצוה"אלא זה גופא חסד שהקב, (ה"ל 11583 

 11584 .כי הכל לטובתנו וכדי להעלותנו וממילא אין אנו נפסדים בכך, (ב"לים סתה) כמעשהו

שבשעה שהקריבו ? למה, ה חביב עלי נרות שאהרן מדליק מן המאורות שקבעתי בשמים"אמר הקב 11585 

אמר כל הנשיאים הקריבו בחנוכת , הנשיאים חנוכת המזבח ולא הקריב שבט לוי היה אהרן נפשו עגומה 11586 

ה חייך כל השבטים הקריבו חנוכה אחת ואתה לעצמך "אמר לו הקב, לק בקרבנותהמזבח ואני לא היה לי ח 11587 

מכאן , (´תנחומא תצוה אות ב) מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד יערוך אותו אהרן ובניו, תעשה חנוכה 11588 

על אף שהנשיאים , ה מכל הקרבנות"אנו רואים כי אהרן שהיתה נפשו עגומה היתה חביבה לפני הקב 11589 

 11590 .מכל מקום של אהרן היה חביב כי העיקר תלוי בפנימיות, ימו מצוה בפועלבקרבנותיהם קי

 11591 

וכל מי שאינו עוסק הוא , ראה היאך דברי תורה מאירין לאדם בשעה שעוסק בהן, עוד איתא במדרש 11592 

מצא ביב נופל בו והקיש פניו בקרקע , משל למי שעומד באפילה בא להלך מצא אבן ונכשל בה, נכשל 11593 

שכן רוח הקודש , כך ההדיוט שאין בידו דברי תורה מצא עבירה ונכשל בה ומת, נרשלא היה בידו ? למה 11594 

למה הוא מת לפי , ואין מוסר אלא דברי תורה שנאמר החזק במוסר אל תרף, צווחת הוא ימות באין מוסר 11595 

אבל אותם שעוסקים , שנאמר דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו, שאינו יודע בתורה והולך וחוטא 11596 

 11597 .(ו"ר ל"שמו) הם מאירים בכל מקוםבתורה 

כלומר , ויש עבירות שהן בגדר ביב, והענין הוא שישנן עבירות שהן בגדר נסיונות ומכשולים כמו אבן 11598 

אולם האמת היא שכל המכשולים באים לו לאדם משום שאין לו אור , תאוותיו של האדם שהוא נופל בגינן 11599 

 11600 .(נחלת אליעזר)  .קום בכל הנסיונותאבל אלה שעוסקים בתורה הם מאירים בכל מ, התורה

 11601 

 11602 מאמר תש

 11603 .(´ז כ"כ) ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור

לא שאני צריך להם אלא שתאירו לי כשם , ה למשה ויקחו אליך שמן זית זך"איתא במדרש אמר הקב 11604 

משל , רים למי שמאיר לכלשיהיו אומרים ישראל מאי, כדי להעלות אתכם בפני האומות, שהארתי לכם 11605 

כיון שנכנסו לבית , אמר הפקח לסומא בוא ואני סומכך והיה הסומא מהלך, לפקח וסומא שהיו מהלכין 11606 

לכך אמרתי לך , שלא תהא מחזיק לי טובה שלויתיך, אמר הפקח לסומא צא והדלק לי את הנר והאיר לי 11607 



תה תאיר נרי ואתה אומר שנאיר אמרו ישראל כי א, ה והסומא אלו ישראל"כך הפקח זה הקב, שתאיר 11608 

 11609 .(ו"ר ל"שמו) אמר להם בשביל להעלות אתכם שתאירו לי כשם שהארתי לכם, לפניך

אינו רוצה לקחת כלום , מטבעו של אדם כשהוא עושה טובה למי שהוא, רואים אנו כאן יסוד גדול במדות 11610 

ז ישאר לו עבד עולם אלא להיפך רוצה הוא אשר הל, ואין זה מחמת כי חפץ חסד הוא, תמורת הטובה 11611 

כשאדם מטיב לחברו חוב מוטל , ה בהיפך"הנה לימד לנו הקב, כ לא יקח ממנו מאומה"וע, עבור טובתו 11612 

 11613 .יראה לקבל ממנו דבר מה בחזרה, עליו שעם הטבתו לזולתו

, ראה שחברך לא ישאר חייב לך הכרת טובה, אם חפץ אתה בטובתו באמת, כשאתה עושה טובה לחברך 11614 

תשתדל , אבל את הטובה שעשית לו בזה, ות לאחד הנך בטוח כי יפרע לך דמי ההלואהכשאתה מלוה מע 11615 

וירגיש , כדי שהלז לא ישאר משועבד בטובתך, לקחת ממנו איזו טובה שהיא באופן שלא יהיה חשש רבית 11616 

 11617 .וזה היפך מכחותיו של אדם, גם הוא עושה לך טובה אחרת תמורתה, שכמו שעשית לו טובה

ע צריך "האם רבש, זה יסוד גם בכל המצוות, אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם לא שאני צריך להם 11618 

ה סידר כל ההנהגה כאלו כביכול צריך "אמנם הרי הקב! אם צדקת מה תתן לו? דבר מה משלנו חלילה 11619 

כד ישראל עבדין עובדין דלא כשרן כביכול מתישין חיל , תנו עוז לאלהים´ ל על הפ"וכן אמרו חז, לנו 11620 

 11621 .ה"ד עבדין עובדין דכשרן יהבין תוקפא וחילא לקובוכ, ה"דקוב

ואין זה תכלית הטוב אם כשמטיב לנו נשאר , ה הוא הטוב בלתי תכלית"כי הקב? ולמה עשה האלהים כן 11622 

סידר שגם אנחנו נהיה , על כן מטעם הטבה בלתי תכליתית, ונהיה נשפלים לו בהכרת הטוב, חייבים 11623 

 11624 !תאירו לי כשם שהארתי לכם, נחנו נותנים לוה נותן לנו וכביכול גם א"הקב, נותנים

לא , רוצה הוא דוקא שהלז ישאר האשם ובעל העוולה, כשנעשה לאדם איזה עוול, כמו כן בצד השני 11625 

ל "ב זצ"והגאון מהרי, העיקר אצלו הוא כי זולתו ישאר העושה עול, כ"איכפת ליה כלל מה שיתהווה אח 11626 

משיב , לפייס אותו על עול שעשה נגדו ולבקש סליחתו כי יש בטבע האדם כשאחד בא לחברו, היה אומר 11627 

אבל , ולכאורה הרי זה נאה ויאה! הרי אין כאן ולא כלום? לו חברו מה כל העסק שאתה עושה מכל הענין 11628 

רוצה הוא שהלז , תשובתו זו נובעת מפני שאינו רוצה לשמוע כלום מהתנצלותו, האמת היא ההיפך לגמרי 11629 

 11630 .תועבישאר ללא אמתלא וישאר דוקא מ

אם אמת הלא עליך חיוב להקשיב , אל תחשוב עון למי שבא להתנצל לפניך, ל"ש ז"הוא אשר אמר הרא 11631 

, ואם אתה יודע את האמת כי חברך בא לפניך בשקר גמור, כי הלה אינו כלל בעל עולה, לכל אשר ידבר 11632 

ולתת לו את  ,גם בזה הנך מחויב להעלים עיניך ולשמוע אותו, הוא חושב להתעותך כי אדם כשר הוא 11633 

אלא כשעושה , ואם לא תעשה כן, וכי אתה סובר כי הוא צודק בדבר, הרושם כי הצליח להתעות אותך 11634 

הנה יתכן מאוד , ואתה תנצל ההזדמנות לשפוך עליו עביט מלא אשמה, העול יבא לפניך נכנע לך באשמתו 11635 

 11636 .יהיה יותר רב מהעולה של העושה עול, כי השחיתות מצד הנפגע

איך לנהוג , הכל יודעים כי יש שולחן ערוך שלם בשביל עושה העול! ה לגמרי אצל האנשיםידיעה זו חסר 11637 

לא יבוזו , אבל צריכים לידע כי יש גם שולחן ערוך שלם בשביל הנפגע בהנהגתו הוא, עם העול אשר עשה 11638 

ך לנהוג אלא אזהרה ולאו אי, אין זה מדת חסידות בעלמא, (´משלי ו)ב  לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירע 11639 

 11640 !שולחן ערוך שלם יש לזה, איך לדבר אתו ואיך לשפוט אותו, עם הגנב

רואים איך , הנה כשנתודעו וכבר הינם ביד יוסף, כשאחי יוסף נכשלו במכירתם עם כל התוצאות הרבות 11641 

לא אתם , ועתה אל תעצבו כי למחיה שלחני אלהים לפניכם, שיוסף הצדיק סיפר כל המעשה באמרו 11642 

הפך כל , וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים, כי האלהים שלחתם אותי הנה 11643 

כי אחרי כל החשבונות הנה נראה כאילו הוא אשר חייב להם תודות על כל , הסיפור מן הקצה אל הקצה 11644 

 11645 !אשר עשו לו

צדיק להתבונן ולהתפעל עד כמה שיוסף ה, ולא היה זה סתם דברים בעלמא מצד יוסף כי הרי תורה הם 11646 

כי יוסף הצדיק ידע היטב את , עד שכמעט נשאר הוא החייב והמשועבד להם, החליק ועיבד כל העולה 11647 

ולו לא עשה כן יתכן , ומזה יצאה כל הנהגתו זו, ולאור זה דן ושפט כל העובדא, השולחן ערוך שיש לנפגע 11648 

 11649 !כי העוול שלו היה עוד יותר גדול מהעוול שלהם

קפדנותן של אבות מנין ויחר , קפדנותן של אבות ולא ענותנותן של בנים, (´ד ז"ר ע"בר) ל אומרים"חז 11650 

, את סבור שמא מכות או פצעים היו שם, ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי, ליעקב וירב בלבן 11651 

 11652 .כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך, אלא דברי פיוסים יעקב מפייס את חמיו

? אפשר שלא ליהנות אפילו כלי אחד אפילו סכין אחד, שהוא דר אצל חמיו ר סימון בנוהג שבעולם חתן"א 11653 

ולא ענותנותן של בנים מדוד שנאמר , ברם הכא מששת את כל כלי אפילו מחט אפילו צינורא לא מצאת 11654 

מה עשיתי מה עוני ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את , ויברח דוד מניות ברמה ויבא ויאמר לפני יהונתן 11655 

 11656 .כ"ברם הכא כי דלקת אחרי ע, שפיכות דמים בפיוסו מזכיר, נפשי



לא , כי מבקש את נפשי, ה על הזכירו בפיוסו איזה ביטוי של שפיכת דמים"הנה מבקרים את דוד המע 11657 

ברחל , עשרים שנה בביתך ותחליף אל משכורתי עשרת מונים, ה אחרי כל אשר עשה לו לבן"כיעקב אע 11658 

ועם כל זה הוא עומד לפני לבן , וש נאמר ביקש לעקור את הכלובפיר, עבד עמו ורימה אותו לתת את לאה 11659 

, הרי ברור כי שולחן ערוך שלם יש גם בעד הנפגע, ובכל דבריו מזכיר רק כי דלקת אחרי, להצדיק עצמו 11660 

הלא אצלנו כבר הותרה , כשאחד עושה לנו איזה עולה שהיא, ענין אשר אנחנו לא יודעים מזה מאומה 11661 

נתבונן על כל , ככל העולה על רוחנו אם בדברים ואם בכתבי פלסתר וכדומה מותר לעשות נגדו, הרצועה 11662 

 11663 .(דעת תורה)  .טעויותינו וכמה אנו רחוקים מן האמת

 11664 

 11665 מאמר תשא

 11666 .(´ז כ"כ) ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור

שמכתתין רגליהם מעיר לעיר אלו תלמידי חכמים , (´ב ח"ב) ל"כתית המכתת עצמו והרגלו כענין אמרם ז 11667 

וזהו כתית ואז , פירוש רגליהם לא על הילוך הרגלים אלא כיתות הרגלם, וממדינה למדינה ללמוד תורה 11668 

 11669 .תהיה על ידי זה מוכן למאור לאור החכמה והמדע

לב חושב מחשבות חרש , לב רואה, לב יודע, לב מבין, דברנו היום כי באמת לב האדם כרכא דכולא ביה 11670 

אלא שהוא כדמיון בית מלא כל טוב , ונמצא כי לב האדם חכם, לב חכם (ז"משלי ט) בכלל נאמרו, וחושב 11671 

 11672 .ואם לא יפתח החלונות לעולם הרי כל הטוב כלא היה, והחלונות סגורות והכל כאין

כי הלב סגור כנאמר , ורק החלונות אטומים, ה הוא"כן האדם לבו מלא כל טוב כי מעשה ידיו של הקב 11673 

הרי חכמת הלב נתונה במסגר חלונות אטומים כלא , ומי שלא מל ערלת לבבו, ת לבבכםומלתם את ערל 11674 

 11675 .היה

הלא אין זה , ומה קצפי כל כך רק על זה, ועל כן אמרתי להתקצף על הבנים שאין ניכר בהם יראת שמים 11676 

ו כי לו היתה הערלה נקרעת כי אז ממילא הי, אבל זה לאות כי הערלה עודנה לא נקרעה? אלא פרט אחד 11677 

 11678 .וממילא היה נפתח גם כן אור היראה, נפתחים חלוני הלב

וממילא חלונות לבבו , כ כי הערלה עודנה סגורה"וע, כי באמת התימה רבה בכלל על בלתי היראה 11679 

הלא , אוי לאדם שימות בתוך ערלה, לא הרגש טוב ולא מדה נכונה, ואין בידו לב חכמה ולא מדע, אטומות 11680 

ב "חכמה ומוסר ח)  .אשרי לאדם שכיתת ערלתו, ו לאביו שבשמיםזהו חומות ברזל המפסיקות בינ 11681 

 11682 .(ד"רנ

 11683 

 11684 מאמר תשב

 11685 .(´ז כ"כ) ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור

ה למשה ויקחו אליך שמן זית "לכך אמר הקב, ק מאיר לכל העולם"במדרש כשם שהשמן מאיר כך ביהמ 11686 

, כדי להעלות אתכם בפני כל האומות? למה, לי כשם שהארתי לכםלא שאני צריך להם אלא שתאירו , זך 11687 

אמר הפקח לסומא בוא , משל לפקח וסומא שהיו מהלכין, שיהיו אומרים ישראל מאירים למי שמאיר לכל 11688 

צא והדליק לי את הנר והאר לי , כיון שנכנסו לבית אמר הפקח לסומא, ואני סומכך והיה הסומא מהלך 11689 

 11690 .לכך אמרתי לך שתאיר לי, לויתךשלא תהא מחזיק לי טובה ש

המתבונן בציור , שיסוד כל העבודה והבריאה כולה הוא בציור של פקח וסומא, ל מגלים לנו בציור זה"חז 11691 

וכי הפקח צריך , דמה שייך כאן ענין תשלום טובה מהסומא לפקח, זה הלא לכאורה כשחוק ידמה בעיניו 11692 

 11693 !הלא כליצנות הוא בעינינו, ע יאמרו ישראל מאירים למי שמאיר לכל"אוה? לאורו

 11694 ל"וזה יסוד האמונה שחייב כל אחד מישראל להאמין במה שאמרו חז, אמנם מאידך גיסא באמת כן הוא

וכשאין עושין , שבזמן שישראל עושין רצונו של מקום נותנין כח וגבורה בפמליא של מעלה, (´ר א"איכ) 11695 

, ים לו כביכול בתורה ובמצות כשעוסקין בהןישראל מאיר, ו כח של מעלה"רצונו של מקום אזי מתישין ח 11696 

 11697 .ה ומאירה לו באמת"ק היא נרו של הקב"הרי שתורה, (ד"ר פ"דב) ל"נרי בידך ונרך בידי אמרו חז

ד "מלך בו, ה"וכן אמרו שבשעת חרבן הבית אמר הקב, (ר תצוה"שמו) ק מאיר"ל ביהמ"וכן אמרי חז 11698 

ה משמר עולמו "הקב, ית היה חושך בעדו כביכולכשחרב הב, כשהוא מתאבל מהו עושה מכבה את הפנסים 11699 

וכבר נתלבטו בזה רבים איך יתכנו שתי , והנה באמת זוהי סתירה גדולה, ואמר לישראל שישמרו לו 11700 

ונלאו להבין היכן יש מקום , זוהי השאלה שנבוכו בה רבים בענין בחירה והכרח, הקצוות בנושא אחד 11701 

 11702 .בגדר סומא ופקחכיון שכל יסוד עבודת האדם הוא רק , לבחירה

דאין הכי נמי , שעיקרו לבאר סוד שתי ההנהגות, דעת תבונות בנה על יסוד זה כל ספרו´ החסיד לוצטו בס 11703 

´ אך זה בא מצד מדתו ית, והם סתירה גדולה זה לזה, ז"שהכרח ובחירה הם שני כתובים המכחישים זא 11704 

, דכיסופא שלא נחזיק לו טובה שבכדי שתהיה הטבה שלמה ולא יהיה נהמא, שרצה להיטיב עם בריותיו 11705 

 11706 .היא הטבה שלמה´ שמדתו ית, מצד מדה זו ברא עולמו בהנהגה זו שיהיו ישראל באמת מאירים לו כביכול



, ז הנהגתו כביכול היא באופן כזה שלא תחזיק לו טובה"בכ, ממך הכל ומידך נתנו לך´ הגם שהכל ממנו ית 11707 

שהוא נותן לאדם באופן שיראה , נהגת הבריאהשמצד מדת חסדו וטובו הבלתי תכליתי הטביע כך בה 11708 

ומזה יתבונן האדם הרוצה להתדבק , אלא שהוא מיגיע כפיו ולא יחזיק לו טובה, כאילו אינו מקבל כלל 11709 

ת כביכול ברא "שהבוי, להתעורר מהו ענין נקיות המעשים, בקונו ובמדותיו מוסר השכל היוצא ממדה זו 11710 

פ השקפה זו יביט וישקול האדם כל מעשה שלו "וע, קים לו טובהעולמו על מתכונת זו כדי שלא יהיו מחזי 11711 

 11712 .ויראה עד כמה התרחק ממדה זו

והעמידם תחת עין , איך שפשפש ומשמש כל מעשה טוב שעושים בני אדם, (´ריש שער ג) ל"ועיין בחוה 11713 

 11714 אינם אלא טובת, ומסקנתו היא שכל מעשי בני אדם מקטנים שבקטנים עד גדולים שבגדולים, הבקורת

ואף על פי כן כתב על ? כמו טובת האב על בנו שאין לנו ציור מחסד יותר גדול ונשגב כזה, ואהבת עצמו 11715 

 11716 .כי הבן נתח מהאב עם עוצם תקותו בו, מן הידוע כי הוא מכוין לתועלת עצמו בו, זה

אדון וכן בשאר הענינים כמו טובת ה, צורתו האמיתית אינו אלא אהבת עצמו, החסד הכי גדול לפי מושגנו 11717 

גרעין כל המעשים הללו כשיוסר , וכן טובת בני אדם קצתם אל קצתם, טובת העשיר על הרש, על עבדו 11718 

והוא מבהיל מאד שהחובות הלבבות העביר מחק על כל המעשים , מהם הצעיף הריהו רק אהבת עצמו 11719 

 11720 .וייחס את כולם אך ורק לאהבת עצמו, הטובים שעושים בני אדם

שלא תחזיקו לי , ומצד מדה זו רצה שהטבתו תהיה הטבה שלמה, עם בריותיוהיא שרצה להיטיב ´ מדתו ית 11721 

א נדבה שלמה "כ, שלא תהיה שום פניה וכונה של החזקת טובה, והוא לימוד לאדם מהו הטבה וחסד, טובה 11722 

שכל מעשיו יהיו רק נדבה , ומזה יוצאת הערה גדולה לאדם באופן וחיוב עבודתו ומה נקרא נקיות, וגמורה 11723 

 11724 .(ז"א קט"דעת חכמה ומוסר ח)  .א הטבה גמורה שלא תחזיק לי טובה"כ, פניה ונגיעה כל דהו מבלי שום

 11725 

 11726 מאמר תשג

 11727 .(´ז כ"שמות כ) ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד

כי לא נזכר , אמנם כאן איננה מבוארת כל צרכה, הלכה זו של נר התמיד תופשת מקום חשוב מאד בתורה 11728 

ושם , אולם התורה חוזרת על הלכה זו בפרשת בהעלותך, דבר המנורה וכמה נרות יש להדליקכאן כלל על  11729 

 11730 .(´במדבר ח) כתוב בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות

לפי שכשראה אהרן חנוכת , למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, ן שם שואל"והנה הרמב 11731 

, ומביא בשם המדרש תשובה על כך, הם בחנוכה לא הוא ולא שבטוהנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמ 11732 

הקרבנות כל זמן שבית המקדש , ה למשה לך אמור לאהרן אל תירא לגדולה מזאת אתה מוכן"אמר לו הקב 11733 

והנה דבר , ן מתפלא על כך ושואל"והרמב, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו, קיים הן נוהגים 11734 

ומתרץ אבל לא רמזו אלא לנרות ? דש קיים והקרבנות בטלים אף הנרות בטלותידוע שכשאין בית המק 11735 

 11736 .(ן שם"רמב) שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלויותינו, חנוכת בית חשמונאי

וגם אינה נוהגת אלא , שהרי סוף כל סוף הדלקת חנוכה אינה מן התורה, ולכאורה תשובה זו אינה מספיקה 11737 

ועוד היאך אפשר ? ת חנוכה מדליקים כל ישראל ולא רק אהרן ובניוועוד שהרי נרו, שמונה ימים בשנה 11738 

אם אין ההדלקה , והיאך ציוותה התורה כאן שזו חוקת עולם לדורותיכם, לקרוא לזה להעלות נר תמיד 11739 

 11740 ?נוהגת אלא בבית המקדש

 11741 אבל הרעיון הוא נצחי, אמנם מצות הדלקת המנורה נוהגת רק בבית המקדש, אולם יש כאן רעיון גדול

ידוע מכמה , הנרות הללו באים לסמל את המאור שבתורה שעל ישראל להפיץ אותו בעולם, וקיים לעולם 11742 

מפני , (.ז"ברכות נ) הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור שבתורה, מדרשים ששמן הזית מסמל את התורה 11743 

 11744 .שהתורה נמשלה לשמן זית

ים ולא שמן צנונות ולא שמן דגים או שאר לא שמן אגוז, ויקחו אליך שמן זית, וכמו כן איתא עוד במדרש 11745 

 11746 ולכן נקראו ישראל זית רענן שהם מאירים לעולם, לפי שזית סימן אור לעולם, שמנים אלא שמן זית

ומכאן אנו למדים על תעודת ישראל להיות נושאי האור בעולם ולהעלות נר תמיד בכל , (´תנחומא ו) 11747 

אבל תפקידם של הנרות , ים עם חורבן בית המקדשה לאהרן שהקרבנות בטל"וזה מה שאמר הקב, הדורות 11748 

שלעולם מוטל על ישראל לשמש הפנס לאומות ולהפיץ אור התורה , הוא גם לאחר החורבן ולכל הדורות 11749 

 11750 .בעולם

אמר , ה אתה אומר לנו שנאיר לפניך ואתה אורו של עולם"אמרו ישראל לפני הקב, ל"ובזה נבין מאמרם ז 11751 

שיהיו אומרים ישראל מאירים למי , א להעלות אתכם בפני האומותה לא שאני צריך לאורכם אל"הקב 11752 

באוהל מועד , ויקחו אליך שמן זית לא בשביל שאני צריך אלא בשביל להאיר לך, שהוא מאיר לעולם 11753 

 11754 .מחוץ לפרוכת

והיא נתונה מחוץ לפרוכת להודיעך , לא היתה המנורה צריכה להינתן אלא לפנים מן הפרוכת אצל הארון 11755 

א בנוהג שבעולם מלך בשר ודם עושה לו מטה "ד, ולמה אמר לך כדי לזכותך למאור, אורה שאינו צריך 11756 



אלא המנורה היתה נתונה מימינו של , אבל בבית המקדש אינו כן, ושולחן והוא נותן המנורה לשמאלו 11757 

ב   כשתבוא חשכה של אומות "ולמה אמר לך להאיר לך לעוה, להודיעך שאינו צריך אורה משלך, שולחן 11758 

 11759 .(ח"ז שע"ש כ"ילקו) ולםהע

שנר התמיד משמש סמל לישראל שעליהם לקבל שפע של אורה , מכל המדרשים האלה אנו למדים 11760 

בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה , להאיר לעצמם את דרך החיים ולהאיר לעולם כולו, ה"מהקב 11761 

מסמלים את שבע  המפרשים אומרים ששבעת הנרות, גם כאן נעוץ רעיון חשוב, יאירו שבעת הנרות 11762 

 11763 .החכמות שבעולם

אל מול פני המנורה יאירו שבעת , והתורה באה ללמדנו שחכמות אלה צריכות להיות כפופות לאור התורה 11764 

? אך אימתי, לכל המדעים יש ערך לרבות המדעים הטכניים, (א אברבנאל שם"ה ל"רבנו בחיי כ) הנרות 11765 

אמצעים לאדם ללכת בדרכי החיים של תורת שהם משמשים כ, רק בזמן שהם הולכים לאורה של האמונה 11766 

הם עלולים לשמש אמצעי לשטן להשחית את העולם , ´אבל אם אינם כפופים לאמונה ולתורת ה, ´ה 11767 

 11768 .ולהביא עליו כליה

הנה המציאו המצאות , ראינו בתקופתנו כמה השתמשו בהתקדמות המדע לחבל בעולם ולהביא עליו הרס 11769 

המציאו אוירונים שאפשר להגיע על ידם , ם ולהביא אושר לעולםכל כך נפלאות שבכוחם להקל על החיי 11770 

אולם לצערנו הופכים את , ולקשר קצה אחד בעולם עם קצהו השני בזמן קצר, ביום אחד לכל מרחקי תבל 11771 

 11772 .ומשתמשים בהם להחריב כרכים גדולים ברגעים אחדים, כלים האלה למפציצים

אבל ראינו היאך השתמשו בו להקים תאי , ת ונפלאותהעולם התקדם במדע הכימיה ופועלים על ידו גדולו 11773 

שהיא , גם את התקדמות חכמת הרפואה, גזים להחניק רבבות אנשים נשים וילדים ולכלותם מן העולם 11774 

לענות בה בני אדם ולהביא עליהם יסורים , באה לתועלת האנושות ניצלו אנשי מדע למטרות נשחתות 11775 

 11776 .ואין הוא לאורה של תורת החיים, ונה באלקיםוהכל מפני שאין המדע כפוף לאמ, ועינויים

איכה רבה ) אם יאמר לך אדם יש חכמה בגויים תאמין יש תורה בגויים אל תאמין, ל"וזהו מה שאמרו חז 11777 

אינו בא , החכמה היא המדע החיצוני שאין לו קשר עם האדם? מה ההבדל בין חכמה לתורה, (ג"ב י"פ 11778 

ואילו התורה קשורה עם האדם וכל מטרתה להורות לו דרך , להורות דרך החיים ואין לו מטרה קבועה 11779 

לכן אם יאמר לך אדם שיש , ומשום כך היא נקראת תורה מלשון הוראה, החיים ולהביאו לידי תכליתו 11780 

ישנם בגויים אנשי מדע גדולים שהמציאו המצאות נפלאות והביאו התקדמות רבה , חכמה בגויים תאמין 11781 

 11782 .תורה בגויים אל תאמין אבל אם יאמר לך, לעולם במסגרת זו

, כל מגמתם לכיבושים להשתלט אחד על השני, אין להם דרך בחיים והשקפותיהם על החיים הם חומריות 11783 

להשמיד עמים שלמים , ומשום כך עלולים הם להשתמש במדע להרוג ולרצוח, לשים חרב איש ברעהו 11784 

, להפיץ אלקות בעולם, התורהכל עיקר מטרתם בחיים היא , ואילו ישראל להיפך מזה, ולהחריב ארצות 11785 

לאהוב את הבריות שלא ישאו גוי אל גוי , להביא אורה עלי תבל וללמד לבריות את דרך הרוח דרך התורה 11786 

זוהי היא המלחמה הנצחית , כמים לים מכסים´ ומלאה הארץ דעה את ה, חרב ולא ילמדו עוד מלחמה 11787 

 11788 .המתנהלת בין ישראל לעמים

עמלק בא , (ה"דברים כ) לים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקיםאשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחש 11789 

י "רש) ל מספרים שקצץ מילות וזרק לשמים"חז, וקירר את ישראל בדרכו, ´להמריד את העולם כנגד ה 11790 

וכלי זינם , שכל מטרתם היא רק החומריות והשלטון בעולם, עמלק זה הוא משמש לסמל לכל העמים, (שם 11791 

ואין הבדל אם היא יוצאת מנקודת השקפה זו או , ות זו היא מגמה מסויימת בחייםעמלקי, הם החרב והחנית 11792 

, בניגוד להשקפות הרוחניות של ישראל, והיא בניגוד לאמונה באלקים חיים, מנקודת השקפה אחרת 11793 

 11794 .ומשום כך יש לנו מלחמה נצחית עם אומות העולם

, מלא אלא יֿה´ ולא כתוב שם ה, א כסל אומרים שלא כתוב כסא אל"חז, (ז"שמות י) כי יד על כס יֿה 11795 

עמלק בא , (א"תנחומא כי תצא י) שלם ואין שמו שלם´ לומר לנו שכל זמן שיש עמלק בעולם אין כסא ה 11796 

ל רפידים "ואומרים חז, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, בזמן שתש כוחה של תורה בישראל 11797 

ת התורה יש שליטה לעמלק שהוא הכוח הניגודי רק כשעוזבים א, (ז"סנהדרין י) שרפו ידיהם מן התורה 11798 

 11799 .של התורה

כוחו של עמלק תלוי בכוח , וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, משום כך כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל 11800 

וזה מה שאמרה התורה כתוב זאת , אם ישראל חזק ברוחו אין שליטה לעמלק בעולם, התורה של ישראל 11801 

אם תלמד בספר התורה שלך ותשתדל , נהל כנגד עמלק היא בספרכלומר המלחמה שעליך ל, זכרון בספר 11802 

 11803 .תחליש בזה כוחה של העמלקיות שהיא הסמל להרס ולהשחתה, להפיץ אור התורה בעולם

וקיבלו וקיימו את התורה מחדש ניצחו את המן ולא ´ לאחר ששבו אל ה, זה היה גם סוד הנס של פורים 11804 

עלינו , זוהי פרשת זכור שלנו לזכור שאנו עם התורה, ורזוהי תעודתנו בכל דור וד, שלט בישראל עוד 11805 



, ואז נינצל מכל העמלקים והעמלקיות, להאיר לעצמנו ולהפיץ אור לעולם, להעלות נר תמיד חוקת עולם 11806 

 11807 .(.ה.ד)  .ונביא גאולה לעולם

 11808 

 11809 מאמר תשד

 11810 .(´ח א"כ) ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל

ובשנים מהם , ה יעשה אותם בעצמו או יפקח עליהם"ם יש הדגשה מיוחדת שמשה רבינו עבשלושה דברי 11811 

במקום שנאמר בכל , (מינוי כהן גדול) הקרב אליך, ויקחו אליך שמן זית זך, נאמרה הדגשה נוספת אליך 11812 

 11813 ?מלאכות המשכן ועשית או תעשה או ועשו ומה נשתנה

צריכים השראה ופיקוח אישי של , ובגדי כהונה, ן גדולמינוי כה, שמן למאור, הדברים האלה´ ונראה כי ג 11814 

, שהכונה היא לנר המערבי המסמל את אור התורה, כי שמן למאור להעלות נר תמיד, גדול האומה ונביאו 11815 

ואור זה של תורה צריך להיות , נקי מכל פניות ותערובות של חול ושל חכמות אחרות, הוא צריך להיות זך 11816 

ובא לכן על זה הצווי , ה והבאים אחריו גדולי התורה והיראה"משה רבינו ע ,חתום בחותמו של כהן גדול 11817 

, שהשמן והאורה זה יהיה תחת הביקורת שלך מזוקק שבעתיים, וההדגשה של ואתה תצוה ויקחו אליך 11818 

 11819 .תורה טהורה ונקיה מכל פסול וכוונות זרות

תַמנה אותו להיות מנהיגו הרוחני ורק אתה תקריב ו, הדבר השני מינוי כהנים גדולים צריך להיות על ידך 11820 

, ´הנושא עליו את כתר הכהונה ועבודת ה, ´הכהן הגדול הבא אל קודש הקדשים בית ה, של עם ישראל 11821 

ישימו קטורה באפך וכליל על , ואשר עליו הוטל התפקיד של יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל 11822 

לא על ידי , ם גדולים למאות בלתי הגוניםכאשר נתמנו כהני, וראה מה עלה לנו בתקופת בית שני, מזבחך 11823 

 11824 .משה רבינו והבאים אחריו חכמי ישראל אלא על ידי המלכות

ואוי לנו , ´י חכמי התורה ויראי ה"שכהני הדת רבני ישראל צריכים להתמנות ע, ולדורות נאמרו הדברים 11825 

כל חלקה טובה  לשוא ומשחיתים´ הנושאים את שם ה, שהגענו לכהנים ורעֿבנים מחללי שבת וכל קודש 11826 

 11827 .כאמור ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, ומבדילים בין ישראל לאביהם שבשמים, בישראל

, ל ואת בגדי השרד לשרת בקודש"ואמרו חז, והדבר השלישי בגדי כהונה שמכפרין על ישראל כקרבנות 11828 

ענין בגדי כהונה והנה , (ב"יומא ע) אלמלא בגדי כהונה לא נשתיירו משונאיהם של ישראל שריד ופליט 11829 

עד אשר הכהן , ויש בהם סודות גדולים איך להכניס כוונות קדושות ונעלות בהם, הוא למעלה מהשגתנו 11830 

בזמן , ובלעדם הוא מחוסר בגדים וחייב מיתה ופוסל העבודה, מתקדש ומתעלה בהם כדי לשרת בקודש 11831 

ונאמר והזר , הרי הם כזרים אין בגדיהן עליהן אין כהונתן עליהן אלא, שבגדיהם עליהם כהונתן עליהם 11832 

 11833 .(י מהלכות כלי המקדש"ם פ"ג רמב"סנהדרין פ) הקרב יומת

, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה, ודבר זה להכניס קדושה בבגדי כהונה צריך לימוד 11834 

, מזה ואנו בעניינו אין לנו מושג, לגלות לחכמי לב האלה את הסודות והכוונות הקדושות לקדש את הבגדים 11835 

ולא יראה , שלכל הפחות יכסו בשר ערוה, אבל גם אנו צריכים לימוד על קדושת הבגדים בגדי חול שלנו 11836 

 11837 .שב מאחריך והמסלקת את השכינה מישראל"בנו ערות דבר הגורם ל

ואנו בדורנו נעשינו למחוסרי בגדים במובן הפשוט , השכינה מתהלכת בתוכנו להצילנו ולתת אויבנו לפנינו 11838 

הרחמן ישיב לנו את עבודת בית , ומים נותרנו וזרים לאלקינו ואין השכינה שרויה בתוכנוער, ביותר 11839 

ואז יקויים בנו ושכנתי , כהנים בעבודתם לויים על דוכנם וישראל במעמדם הרוחני והטהור, המקדש 11840 

 11841 .(למען אחי ורעי)  .ר"בתוכם בתוך כל אחד ואחד אכי

 11842 

 11843 מאמר תשה

 11844 .(´ח ב"שמות כ) ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי, ולתפארת ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד

וכשמדבר לכל חכמי לב לא , שמתחילה כתוב ועשית לכבוד ולתפארת, ויש להתבונן בדברי הכתובים 11845 

אחשוב שמה שנפרש בזה הוא פירושו האמיתי ? הזכיר כלל ענין לכבוד ולתפארת רק לקדשו לכהנו לי 11846 

כי כל עניני המשכן וכליו וכל הדברים , הכהונה הוא ענין גדול ורם מאדהנה ענין בגדי , בביאור הכתוב 11847 

 11848 .´הם בנויים לפי מערכת העולמות העליונים כמבואר בספרים הק, השייכים לעבודת המשכן

ולכן כתוב בתורה ראה קראתי , (.ה"ברכות נ) יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ 11849 

כי בכדי לעשות בנין , ונקראו בתורה כל העוסקים בבנין המשכן חכמי לב, ואמלא אותו רוח אלקים, בשם 11850 

היה נחוץ , ולהיות משכן לשכינה בעולם הזה, שיהיה מסוגל להמשיך עליו השראת הקדושה, המשכן וכליו 11851 

ולעשות הכל לפי החכמה , ומערכת כל העולמות מלמעלה למטה, להבין ולהשכיל כל ענין סוד הבריאה 11852 

 11853 .העליונה

הלא נבין באיזו כוונה טהורה וקדושה היו , כן בגדי הכהונה שעל ידם נתקדשו הכהנים בקדושת עולםוכמו  11854 

והנה לענין זה שאמרנו , כדי שתחול על עבודתם השראת השכינה, צריכים לעבוד בעשיית בגדי הכהונה 11855 



מפואר בנוי אבל לא היו צריכים להזהר שיהיה כל הבגד , נחוץ היה רק לעשות הכל לפי תבניתם ותכונתם 11856 

נחוץ שדבר , ורק כאשר לפי טבע האדם ותכונות נפשו, וכל תפירה ותפירה תעשה ביופי והידור, חיצוני 11857 

מצטייר אצלו גם תוכנו , כי לפי הרושם החיצוני שהדבר עושה עליו, גדול באמת יהיה לו גם הידור חיצוני 11858 

 11859 .של הדבר וחשיבותו

ה "ואף שרצה הקב. וזהו ענין לכבוד ולתפארת, דור חיצוניכ בנוי והי"לכן היה נחוץ שבגדי הכהונה יעשו ג 11860 

בכל זאת צוה לו שלחכמי לב לא יזכיר כלל מענין , וצוה למשה שיראה שיעשו כן, שיהיה לכבוד ולתפארת 11861 

משום שהם העוסקים במלאכת הקדש שהיו צריכים לעשות , רק שיעשו לקדשו לכהנו לי, כבוד ותפארת 11862 

 11863 . כדי שתחול על מעשיהם השראת השכינה, חודים על כל עבודה ועבודהוליחד י, בכוונה קדושה וטהורה

, כ קדושה"כי כל כוונה אשר לא כ, לא היה ראוי שיכוונו גם לכבוד ולתפארת שזה היה מגרע כוונתם 11864 

היתה , ולכן אם היו מכוונים במעשיהם לענין כבוד ותפארת, נוטלת המקום של הכוונה היותר רמה ממנה 11865 

ואף , שיהיו מסוגלים לתכלית הנרצה, הטהורה שהיתה נחוצה לעבודת בגדי הכהונהחסרה אותה הכוונה  11866 

בכל זאת אלו העוסקים במלאכה היו צריכים לכוון , שמשה היה צריך להשגיח שיהיו גם לכבוד ולתפארת 11867 

 11868 .רק לקדשו לכהנו לי

במלאכת בכל זאת העוסקים , וכן בעניננו אף שראוי היה שתהיה גם שימת עין על לכבוד ולתפארת 11869 

, וכן כל העוסקים בהפצת דרך האמת בישיבה, אלה העומדים בראש הישיבה להשפיע תורה ויראה, הקודש 11870 

וחס ושלום שישימו מחשבתם וכוונתם לעניני כבוד , הם צריכים לכוון במלאכתם רק לקדשו לכהנו לי 11871 

זה היה מפריע  ,אלו היו שמים מחשבתם לכבוד ולתפארת, כי אף אלה שנקראו בתורה חכמי לב, ותפארת 11872 

 11873 !לכוונתם הטהורה

הלא ודאי סכנה היא לנו לשום ? כ מקום חמדת התבל ותשוקותיו"ומה נעני אנן שבלבנו תופסות כ 11874 

והם יהיו הרוח החיה , כי עלול מאד שיתעוררו בנו הרגשות האלו, מחשבתנו בענינים של כבוד ותפארת 11875 

 11876 .(´ג שעור ה"שיעורי דעת ח)  .במעשינו

 11877 

 11878 מאמר תשו

 11879 .(´ח ג"שמות כ) בר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמהואתה תד

ועדיין אין אנו יודעין , וכן ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב, בכתוב זה נמצא התואר חכמי לב 11880 

אכן ממה שאמר הכתוב ובלב כל חכם לב נתתי , ומי זוכה להיות נקרא בתואר זה, פירושו של תואר זה 11881 

ובכן מיהו חכם , ה חכמה"ובלב כזה נותן הקב, יך להכין האדם בכחו הואאנו למדין שלב חכם צר, חכמה 11882 

 11883 .ה נותן לו חכמה"לב אשר הקב

חכמה ´ למה נתן ה, וממנו נבין את הדרך לזכות בחכמה, נתן חכמה לשלמה כאשר דבר´ אמר הכתוב וה 11884 

ונתת , ויאמר אלקים שאל מה אתן לך, אל שלמה´ כתוב בגבעון נראה ה? לשלמה ובמה זכה לכל זאת 11885 

ויאמר אלקים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך , לעבדך לב שומע להבין בין טוב לרע 11886 

 11887 .הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון, ימים רבים ולא שאלת לך עושר

כה השתוקק אל החכמה עד , מתבאר כאן כי זכה שלמה לחכמה אך ורק בעבור תשוקתו הרבה אל החכמה 11888 

אך ידע כי חיים בלי חכמה אין להם ערך , ואף כי אושר החיים חשוב מכל, על עושר ואריכות ימיםשויתר  11889 

וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה הן , (ו"רוצח פ´ הל) ם"כמו שכתב הרמב, כלל 11890 

תשוקת , מיכן אנו למדין לב חכם מהו, על כן שאל שלמה אך ורק חכמה ובעבור זה זכה לה, חשובין 11891 

ה "והקב, ואם יבקש באמת חכם לב יקרא שמו, האדם צריך לבקש חכמה, החכמה מזכה את בעליה בחכמה 11892 

 11893 .אמר בתורתו ובלב כל חכם לב נתתי חכמה

מאה ועשרים ושבע מדינה כורעים ומשתחוים להמן , והשיעור בביקוש אחר החכמה ניתן ללמוד מצד הרע 11894 

, כ בני אדם"ומה ערך יש לאחד לעומת כ, קם ולא זעהמון בריות לאין תכלית ורק אחד ויחיד לא , הרשע 11895 

כלומר כל הכבוד כאין וכאפס הוא נחשב אם , וכל זה איננו שוה לי, בא וראה מה אומר על כך המן הרשע 11896 

 11897 .חסרה טיפה אחת מן הים

אשר נבחר למלך על ישראל במקומו , ועד היכן צריך להשתדל בהשגת החכמה אנו למדין מיהושע בן נון 11898 

, הספורנו מוכן לקבל אור פני מלך חיים´ ופי, ובמה זכה לכך כתיב איש אשר רוח בו, ה"ינו עשל משה רב 11899 

והנה מוכח להדיא מדברי הספורנו מה שביארנו בכונת , כענין שכתוב ובלב כל חכם לב נתתי חכמה 11900 

 11901 .כי חכם לב הוא זה המוכן לקבל אור פני מלך חיים וזו היתה מעלת יהושע, הכתוב

יום שעלה משה להר סיני המתין לו יהושע ונטה שם אהלו ´ כי כל מ, (ג"ד י"פטים כמש) י"וראה ברש 11902 

עזב יהושע את ביתו , וכל כך למה אלא כדי שמיד עם רדת משה רבו מן ההר יוכל לשמשו, למרגלות ההר 11903 

 11904 .והכל למען ריוח של רגעים ספורים מהלך אדם מן ההר עד מחנה ישראל, ואת כל ישראל



ופשוט הוא שאין הכונה לכמות , (ו"יומא ע) ש זה יהושע שירד לו מן כנגד כל ישראללחם אבירים אכל אי 11905 

ואין , אלא שכל הנמצא בתוך הכלל אוכל מקערת הכלל, כי מה צורך יש בנס כזה, המן שירדה לכל ישראל 11906 

א אינו מתרחק אל´ אך הנפרד מן הכלל והולך לו ואפי, צורך בזכות פרטית כי המן יורד בזכות הכלל כולו 11907 

וזהו שאמרו שירד לו מן , כיון שאינו אוכל בתוך הכלל ומשל הכלל, כבר הוא נצרך לזכות עצמית, במקצת 11908 

, וכשם שירד המן לכל ישראל בזכות הכלל כולו, שהיתה זכותו שקולה כנגד כל ישראל, כנגד כל ישראל 11909 

 11910 .כך ירד ליהושע בזכותו הוא

נמצא כי מה שנאמר על ישראל לכתך אחרי , ולוצריך לומר שנתעכב יהושע במקום שלא היה לו מה לאכ 11911 

כך עשה יהושע כי אותו , ה"שהלכו במקום שאין לחם ואין מים מאהבת הקב, במדבר בארץ לא זרועה 11912 

 11913 .ובלבד שלא יפסיד רגע אחד מן החכמה, חיוב חל גם על התלמיד ללכת אחר רבו במקום מדבר

ובעל , לתם ויהושע נמנה שם חמישידסדר שמות המרגלים היה על פי מע, ן פרשת שלח"כתב הרמב 11914 

נמצא שהיו ששת אלפים שרי המאה גדולים , הטורים כתב ראשי בני ישראל המה שהיו כולם שרי חמישים 11915 

ועל , ומן התימה למה נבחר יהושע למלא מקומו של משה רבינו, ושש מאות שרי האלף גדולים יותר, מהם 11916 

, הספורנו מוכן לקבל אור פני מלך חיים´ ופי, כרחך שבמעלה זו של איש אשר רוח בו היה גדול מכולם 11917 

 11918 .וגדול כחו של יהושע בענין זה, נמצא כי מעלת הביקוש גדולה מכל המעלות שבעולם

מה יעשה , יהושע בן חנניא´ ר שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את ר"ת, (7´נדה ע) ל"אמרו חז 11919 

אלא יבקש , הרבה עשו כן ולא הועיל להם אמרו, אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורה, אדם ויחכם 11920 

י למה ליה "ל ופירש"מאי קמ, יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ שנאמר כי ה, רחמים ממי שהחכמה שלו 11921 

 11922 .דהא בלא הא לא סגיא, למימר להו ירבה בישיבה הואיל וברחמים הדבר תלוי

והנה במדת , מי שמיםאחר כל זה עדיין צריך לתפילה ולרח, עם כל ההשתדלות של האדם כדי להחכים 11923 

דבר זה נלמד , ומהי המדה בתפילה ובבקשה, ירבה בישיבה וימעט בסחורה´ ההשתדלות נתפרש בגמ 11924 

אם ברך תברכני והרבית , ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמור, (ז"תמורה ט) מתפילתו של עתניאל בן קנז 11925 

והרבית את גבולי , האם ברך תברכני בתור, והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, את גבולי 11926 

לבלתי , ועשית מרעה שיזדמנו לי ריעים כמותי, והיתה ידך עמי שלא ישתכח תלמודי מלבי, בתלמידים 11927 

הריני ) ואם לאו הריני הולך בנסיסי לשאול, אם אתה עושה כן מוטב, ר מלשנות"עצבי שלא ישגבני יצה 11928 

 11929 .כ"מיד ויבא אלקים את אשר שאל ע, (ל"י ז"מת בעצבוני רש

כי מאחר שאמר אם אתה עושה כן מוטב ואם , מיד אשר לא נרמז בקרא, ל תיבה אחת"וסיפו כאן חזוהנה ה 11930 

י בקשה כזו "ע, כלומר ששלימות החכמה היא ענין של חיים ומות בשבילו, לאו הריני הולך בנסיסי לשאול 11931 

ל נימי עליו לחוש בכ, ה שיחננו בתורה"כך צריכה להיות בקשת בן תורה מאת הקב, ה נותן מיד"הקב 11932 

והמבקש רחמים , ו לשאול בלי תקוה"ואם לאו הריהו הולך ח, נפשו כי אם הוא זוכה לתורה מוטב 11933 

 11934 .בהרגשה כזאת נענה מיד

י "רש´ ופי, אלקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו´ אנכי ה, (א"תהלים פ)ב  וזהו שאמר הכתו 11935 

וכן מצינו באיוב במצבו , מלאהו מידהרחב פיך ושאל ככל אשר תוכל וא, ע דהכונה על תפילה"והראב 11936 

ומה היה צריך לבקש אז רק , ה לשטן הרי בידך"במה שאמר הקב, הנורא והאיום ביסוריו העל אנושיים 11937 

אך לא זה ולא זה אלא אמר , ב"ואולי יותר מזה שיחזור למצבו הקודם שהיה מעין עוה, להפטר מיסוריו 11938 

 11939 .ה ישמרנימי יתנני כירחי קדם כימי אלו, (ט"איוב כ)ב  איו

דרש רבי , איזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים הוי אומר אלו ירחי לידה, (7´נדה ל) ´ואמרו בגמ 11940 

ואין לך ימים , נר דלוק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, שמלאי למה הולד דומה במעי אמו 11941 

שאל ריוח והצלה מיסוריו ולא לא , מי יתנני כירחי קדם´ שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים שנא 11942 

כעובר במעי אמו שהוא , אלא דוקא תכלית השלימות והטוב של ירחי קדם, האושר שהיו לו בימי טובתו 11943 

 11944 .כך צריך לבקש וזו היא תפילה שבכוחה נענה האדם, ב ממש"כחיי העוה

אבל , בולי נס ויתרבה בלי ג"יהיה שמן עפ, אלישע הנביא אמר לאשת עובדיה כלים ריקים אל תמעיטי 11945 

, וכן צריך האדם להשתדל בכל כחו, וכשאמר הנער אין עוד כלי עמד השמן, בית קיבול על האדם להכין 11946 

שיחות )  .ת ימלאהו בלי גבול"וזהו הבית קיבול והשי, שיתן לו חכמה דעת ותבונה´ ולהתפלל לה 11947 

 11948 .(א"מוסר ח

 11949 

 11950 מאמר תשז

 11951 .(´ח ג"שמות כ) ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה

אבל מדת , מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק, ה מדת בשר ודם"בא וראה שלא כמדת הקב 11952 

שלשון מילוי , (´ה ז"כ) ן בפרשת תרומה"פירש הרמב, (ו"סוכה מ) ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק"הקב 11953 

מש כמו שממלאים אינו כשאר מקום שפירושו מילוי מ, הנאמר בעושים במלאכת המשכן ובאבני מילואים 11954 



ולכן תרגם כאן אונקלוס דאשלמית עמה רוח חכמתא ולא תרגם , אלא הכוונה לענין שלימות, כלי או גומא 11955 

 11956 .דאמליאת

כדי שיתמלא לב האדם חכמה , מבואר מזה שאי אפשר למלאות את האדם חכמה כמו שממלאים כלי ריק 11957 

זו הסיבה שלא כמדת , בו צריכים הכשרה מצד המקבל כדי שהחכמה תקלט, צריך להשתלם בחכמה 11958 

ה רוצה להשפיע חכמה "אבל כשהקב, בכלי של בשר ודם מספיק מילוי כמותי, ה מדת בשר ודם"הקב 11959 

 11960 .שאז הוכשר הלב לקבל יותר חכמה, משפיע רק איפה שיש כבר חכמה

מכיון שאין בו דעת , (´ר א"ויק) ל שאמרו כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבילה טובה הימנו"מצאנו לחז 11961 

ורחוק , כסל מלא פירות מבלי שיהיה לו שייכות לתורה שלמד, מן הוא שכל תורתו אינו אלא חיצוניתסי 11962 

, וזה שאמרו על הפסוק וזאת התורה אשר שם משה, הוא מן השלימות הנדרשת וגורם שתתבזה תורתו 11963 

התורה אז , אם זוכה היינו שהכשיר את עצמו ביראת שמים כראוי, (7ב"יומא ע) שנמשלו דברי תורה כסם 11964 

אבל אם חסר ההכשרה והתורה אצלו בבחינת מילוי , עבורו כסם חיים שמביאה אותו לעוד יותר שלימות 11965 

 11966 .אז נעשית לו סם מות מכיון שאינה במקומה הנכון, כד בעלמא

שיראה , (ה"אבן שלימה פ)א  "ש הגר"ברם הקנינים הרוחנים אינם בידי האדם להשיגם מכח עצמו כמ 11967 

ל כתב לבאר הפסוק אכן "ובספר דרך עץ חיים מרמח, גן אלא בסייעתא דשמיאואהבה פנימית אינו משי 11968 

אבל להשיג הדעת , שהחכמה תקועה בלב האדם בכח, (ב"איוב ל) רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם 11969 

ה "אז לא ימנע הקב, אולם כשהאדם עושה את שלו להשיג המעלות, והתבונה צריכים להשפעה ממעל 11970 

 11971 .הטוב ממנו

מרים על , ה את משה וזכה שתכתב התורה על שמו"מיוכבד העמיד הקב, כר היראה תורהאיתא במדרש ש 11972 

הרי קמן , (´א´ ר מ"שמו) ה בצלאל וזכה לחכמה ובינה"העמיד ממנה הקב, ידי שסרה מן הרע ומן החטא 11973 

אבות ) וזה הטעם שאמרו במשנה שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, שהתורה ניתנה לפי ההכנה 11974 

ורק , (7´מגילה ו)א  בכל זאת לא תתקיים בידו בלי סייעתא דשמי, פילו אם יזכה לתורה בלעדםשא, (ו"פ 11975 

 11976 .(ג"המוסר והדעת ח)  .אם יהיה ההכנה הדרושה יצליח שתתקיים בידו התורה

 11977 

 11978 מאמר תשח

 11979 .(ו"ח ט"שמות כ) ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו

הוא אשר אמרו , גם הגוף עם היצר גורם לעירפול רב, רבותעולם הוא לשון העלמה יש בו מקום לטעויות  11980 

החושך , י על זה"ידוע ביאור המס, (7ג"מ פ"ב) תשת חשך ויהי לילה זה העולם הזה הדומה ללילה, ל"חז 11981 

לכן דרך , או שאינם רואים כלל או שרואים אדם ונדמה שהוא עמוד ולהיפך, גורם לשני מיני טעויות 11982 

 11983 .ש"רואים את הרע כאילו הוא טוב ממש והטוב כאילו הוא רע עי, יכשלורשעים כאפילה לא ידעו במה 

כך רצה , ולהורות אורח חיים ברור בכל מצבי העולם והגוף, ענין התורה הוא להאיר את העולם והגוף 11984 

שנברר את העולם בתכלית בירור בכח , ה ועל מתכונת זו העמיד את הבריאה של השית אלפין שנין"הקב 11985 

 11986 .´הוא בגדר בירור רצונו ית, ד שכל מה שאדם התורה עושה בעולםע, תורתנו הקדושה

, הננו מבינים שהתורה היא אור עצום, אם כל ענינה של תורה הוא לברר את העולם והגוף בירור מוחלט 11987 

ן על שאלת משה "עד היכן מגיע אורה של התורה נראה ממה שכתב הרמב, ברה מאירת עינים´ מצות ה 11988 

והוא , שמע משה שהבטיחו על מעמד הר סיני ומתן תורה, שמו מה אומר אליהםואמרו לי מה , ה"רבינו ע 11989 

רק בשם הגדול שבו היה העולם ועל כן שאל מה , יודע כי התורה לא תנתן בשם אל שדי הנזכר באבות 11990 

 11991 .אומר אליהם

היינו באספקלריא המאירה שהיא הדרגה העליונה , ה"ב´ ה כי התורה תנתן רק בשם הוי"ידע מרע 11992 

הברירות העליונה שניתנה , ב"ט ע"ן מאריך בביאור ענין זה בתחילת וארא ובסוף יבמות מ"הרמב ,בנבואה 11993 

 11994 .אין פינה בעולם ובגוף שהיא אינה מסוגלת להאיר, לאדם להשיג מהאור האלקי זוהי התורה

מכל מה , כי נער ישראל ואוהבהו´ שנא, ה מכל האומות שבראתי איני אוהב אלא לישראל"אמר הקב 11995 

ה נותן אני מה שאהבתי לעם "אמר הקב, אוהב משפט´ כי אני ה´ איני אוהב אלא את הדין שנאשבראתי  11996 

משפטי התורה מבררים כל , י"משפט שמברר דבריו רש, ועשית חשן משפט, (´ו´ ר ה"דב)ב  שאני אוה 11997 

הזין , משל למטרונא שהיתה מהלכת, ועיקר התורה הוא משפט, עניני בין אדם לחברו מבלי כל ספקות 11998 

 11999 .(´ג´ ר ל"שמו) כך התורה דינין מלפניה ודינין מאחריה והיא באמצע, אן והזין מכאן והיא באמצעמכ

ל כי "ואמרו חז, עיקר גדול בשאר חלקי התורה הוא ההבדל בין טהור וטמא אשר לזה נקבע סדר טהרות 12000 

לא ניתן סוד  לגויים, (´ו´ ר ל"שמו)א  ה מצוות גולמות שאין בהן הבדל בין טהור וטמ"ע נתן הקב"לאוה 12001 

יעקב ראה אותה , התהוות הכלל ישראל היא בדרך בירור ברה היא ליולדתה, הבירור שהוא עיקר התורה 12002 

 12003 ברירן זכותהא ביומא דנפקת ממצרים, מי זאת הנשקפה כמו שחר ברה כחמה, מטה שלימה בלא פסול

 12004 .ח"מם של תבעת מתן תורה פסקה זוהמתן ונעשו אהובים וברורים וזהו עול, (תרגום´ ש ו"שה)



ל עולם הפוך ראיתי "א? ל אבוה מאי חזית"כי הדר א, יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד´ יוסף בנו של ר´ ר 12005 

כי היכי דאיתו אנן הכא ? ואנן היכי התם, אמר לו בני עולם ברור ראית, עליונים למטה ותחתונים למעלה 12006 

 12007 .(א"ע´ פסחים נ) ידוושמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו ב, הכי איתינן התם

ובאופן שבני , ז הוא עולם הערכים"מעיקרי השכל הוא כח ההערכה ועוה, העולם הזה הוא עולם הפוך 12008 

כי מעריכים רק את הברק החיצוני ואינם חודרים , האדם מעריכים זה את זה מתגלה כל המעוות והעיקום 12009 

, מים חיים גם כאן בעולם ברוראולם תלמידי חכ! רק עולם האמת הוא עולם ברור, לפנימיות הדברים 12010 

ח הוא בירור האמת "ופשוט הוא שכל עסקם של ת, בדיוק כפי שנחשבים שם כך מעריכים זה את זה כאן 12011 

 12012 .ותורתם יוצרת עולם ברור כבר כאן בעולם הזה, מהשקר הטהור מהטמא

, שים לזהשני פירו, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, כ כיצד מגיעים לעולם הברור"יוסף שמע ג´ ר 12013 

או אשרי מי , היינו שתורתו בלבו בידיעה ברורה כי זהו אדם ברור, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 12014 

ח "עיין ר) היינו שקיים מה שלמד ובא לשם עם מעשים בידיו שמעידים עליו, שבא לכאן ותלמודו בידו 12015 

 12016 .לימוד ברור ומעשים ברורים הם הם המביאים את האדם לתוך עולם ברור, (שם

ובכל זאת הרי הובטחנו , (.ט"שבת קל) חשכת הגלות גרמה שאין משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד 12017 

, זכה לזה הכלל ישראל גם בתוך הגלות, ועד כמה שאפשר לחיות בעולם ברור, כי לא תשכח מפי זרעו 12018 

ח כאשר נתגלה הכ, ס מה דינן"ק כי על כל התגליות החדשות יכולים לברר מתוך הש"ומפלאי תוה 12019 

ס שהוא "הוכח מתוך הש, אם יש לו דין אש שאסור להדליקו ולכבותו בשבת, האלקטרי ונשאלה השאלה 12020 

ואין מצב ואין תופעה בעולם שאין עליהם הלכה , וכך לגבי כל שאלה המתחדשת בכל דור, אש ממש 12021 

 12022 .ברורה

דיהן דרך לימוד להקנות לתלמי, וזה כל עבודת הישיבות הקדושות, ס"לימוד התורה הוא בירור סוגיות הש 12023 

קניית דרכי הלימוד הוא הפתח , ע שכתב"ישראל נ´ מה נפלאים דברי רבינו הגאון ר, לברר סוגיות לאמיתן 12024 

אך הנה כל ענין ? ´לכאורה מה ענין דרך הלימוד לעבודת ה, (ח"אור ישראל י) ´להכנס בדרכי עבודתו ית 12025 

ח לעצמו עולם ברור "ת הולך ובונה התומבירור הסוגיו, עסק התורה הוא בירור סוגיות עד הלכה למעשה 12026 

אנשי התורה חיים , ק לברר את העולם ולהאיר מחשכיו"באשר זוהי כל תכלית תוה, בעבודתו ובכל עניניו 12027 

 12028 .(ו"פ´ ב עמ"עלי שור ח)  .ז בעולם ברור"גם בעוה

 12029 

 12030 מאמר תשט

 12031 .(´ח כ"שמות כ) והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם

ונקראת שוהם ויש בה אותיות , וסגולת אבן זה לתת חן לאדם בעיני כל רואיו, והם היה עליו יוסףהאבן ש 12032 

רבינו בחיי ) וכתיב ויתן חנו בעיני שר בית הסוהר, את יוסף ויהי איש מצליח´ על שם ויהי ה, השם 12033 

, ים טוביםולא למצטיינים בשאר מדות ומעש, והרגשתי להבין את תגמול החן לבעלי הענוה דוקא, (ת"עה 12034 

יש בו בגמול מעין , ה גומל לעושיהם"בוודאי שבכל שכר ותגמול על כל מדה או מעשים טובים שהקב 12035 

 12036 .ה"שעושיהם דבקו בם בעת עשותם לכבודו של הקב, אותם הנימוקים שבגוף המצוה או המדה

ות הי, משפיע עליהם מטוב הטעם של החן והחסד´ ה, והנה בהגיע התור של הענווים לקבל את שכרם 12037 

, סיכן את כבודו וחינו בעיני בני אדם, ´ואותו העניו בשעת התמסרותו על קדושת התורה ועל כבודו יתב 12038 

, לכן באה עליו המדה כנגד מדה. החליט להפסיד את חינו בעיני הברואים ולא להיות מכוער בעיני המקום 12039 

 12040 .רגשות חן ואהבה בלבבות בני אדם

בטוחים הם מראש שלא ינזוף , שיזלזלו בו ויתנהגו עמו בעזות ענוותנותו של הצדיק נותנת מקום לבני אדם 12041 

ה ומשלם לו על פניו כפי "לכן מחזקהו הקב, יוותר על קיפוחו ועלבונו כדרך המוסר והפרישות, בהם 12042 

ובני אדם מתחילים פתאום לחבב אותו ולבקש את , ומותח עליו חוט של חן וחסד, יראתו וענוותנותו 12043 

 12044 .ןוזהו לענווים יתן ח, קרבתו

בעת שאחד רוצה להרע לך ויש לאל , ל"ויושע לך וז´ פ אל תאמר אשלמה קוה אל ה"ל עה"א ז"כתב הגר 12045 

כ יעשה לך "ואשר אתה ירא שיעשה אתך רע עכשיו וגם אח, אל תאמר אשלמה רע, ידך לשלם רע לו 12046 

 12047 הרי שיש מקום לחשוב, ל"אל תירא כי קוה שלא יעשה לך מאומה שיגרע יכלתו מהרע לך עכ, רעה

ה "לכן הקב, ובכל זאת הוא ממשיך בקו ענוותנותו, שבענוותנותו ובוותרנותו יגרום לעצמו רע להבא 12048 

ה רוח "הרי משרה עליו הקב, ובמקום חשש הביטול והשנאה שבני אדם יקיפוהו בהם, משלם לו כגמולו 12049 

 12050 .ובני אדם מוקירים אותו, של חן וחסד

מדרך , ול מאד בארץ מצרים בעיני פרעה ובעיני העםגם האיש משה גד, את חן העם בעיני מצרים´ ויתן ה 12051 

, שהם נעשו להם לסיבה של עינויים וסבל אין מספר, הטבע צריך להיות שהמצריים ישנאו את בני ישראל 12052 

, והדרישות האלו מלוות ענשים כבדים וקשים, משה מופיע מידי פעם לפני פרעה ודורש את גאולתם 12053 

אלא , והרי מן הראוי שגם משה יהיה שנוא ובזוי עליהם, ריםמחריבות הגוף והורסות כל קיומה של מצ 12054 



ואשר בגלל זה סיכן , ת הטיל עליו"שבגלל מסירותו ונאמנותו של משה בקיום שליחותו ומשימתו שהשי 12055 

 12056 .את חן העם בעיני מצרים´ בויתן ה´ גמלם ה, את עמדתו וחינו בעיני מצרים

, שלא היו אנשי מצרים שונאים על המכות, י מצריםאת חן העם בעינ´ וטעם ויתן ה, ל"ן ז"ומצאתי ברמב 12057 

אנחנו הרשעים גם עושים חמס וראוי שיחונן אתכם , אבל מוסיפין בהם אהבה ונושאין חן בעיניהם לאמר 12058 

גדול מאד בכל ארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני , וגם האיש משה המביא עליהם המכות, האלוקים 12059 

´ כי נתגדל מאד בעיניהם בראותם כי נאמן הוא לנביא ה, וישפטעליכם ´ אחרי שאמרו לו ירא ה, ישראל 12060 

זוהי מתנה , ´שגם השונאים נאלצים להרגיש לשלוחי ה, הרי מבואר שהחן וההוקרה המיוחדת, ל"עכ 12061 

 12062 .´ה מעניק לאלה שמוכנים לסכן עצמם ולהקריב נפשם לקדושת שמו ית"מיוחדת שהקב

כי מי כיוסף הצדיק שבהשתקעותו בין , רומזת על חן וזהו שנאמר לעיל על יוסף הצדיק שאבן שלו שוהם 12063 

עמד בנסיונות הקריב , למרות זוהמת מצרים וקסמי אהבה הגשמית ופיתויי הטומאה, הגויים עמד בצדקו 12064 

התגבר על יצרו למרות כל גנוני החן , ולא זע ולא נע מקדושת נפשו, את נפשו והושלך לבור האסירים 12065 

ונעשה לסמל של החן והיופי הרוחני דלא , ת"חינו ולכן ברכו השיויתר וזלזל ב, והיופי שנתברך בהם 12066 

 12067 .שלטה ביה עינא בישא

והיה אומר לה נותן , חותכת אני פרנסה שלך, ל שפוטיפרע היתה מאיימת עליו בכמה מיני פחדים"אמרו חז 12068 

´ והיה אומר לה ה, כופפת אני את קומתך, מתיר אסורים´ כובלת אותך והיה אומר לה ה, לחם לרעבים 12069 

על כל איום מצא , (ר וישב"בר) ל"פוקח עורים עכ´ והיה אומר לה ה, מסמא אני את עיניך, זוקף כפופים 12070 

את חינו ´ ויתן ה, ותוצאות הגמול היתה שלשלת ארוכה של חן וחסד, תחבולה להתחזק ולא ליפול בפח 12071 

 12072 .והאבן שהוקבעה בחושן המשפט היתה אבן השוהם כי שם השם נקרא עליו, בבית הסוהר

, הלימוד ממאמרנו זה שהאדם המוסרי הנאחז לפעמים באיזה מאבק עקרוני בעניני מוסר ודעת וכדומה 12073 

אך מהשקפתו הברורה , אמנם צריך הוא להתהלך בענווה ולכוון את יחסיו עם בני האדם שיהיו בנעימים 12074 

אשר לו ´ הויאמין אמונה שלימה ש, וקידוש שמו´ יוותר על כבודו ועל רכושו בשביל כבוד ה! אל יזוז 12075 

יעטרהו בענוות חן וכל אויביו ומתנגדיו ישלימו , הגדולה הגבורה והתפארת ישלם לו וימציא לו כמדתו 12076 

 12077 .(תורת הנפש)  .אתו

 12078 

 12079 מאמר תשי

 12080 .(´ח ל"כ) ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן

והיו ´ בש אורים ותומים שנאהלב ששמח בגדולת אחיו יל, ר יוסי"אמר רב שמואל ב, איתא במדרש רבה 12081 

 12082 .ש"אלא וראך ושמח בלבו עי, ה למשה ומה שאתה מיצר לא כן"וכך אמר הקב, על לב אהרן

לא ישים לב לדקדק תוך מעשה זה אם , כשאדם הולך לקיים מצוה ועל אחת כמה וכמה מצוה רבה ודחופה 12083 

ות מעשה גדול ומצוה רבה הוא נדחף לעש, יש בו פגיעה בעניני סדר העולם או במדת דרך ארץ וכדומה 12084 

מדבריהם אנו למדים שיש ליזהר , ל"אולם לא כן אנו מוצאים בדברי חז, ומה לו לדייק בדברים פעוטים 12085 

ואין להסיח דעת תוך עשיית מצוה מכל מעלה ומדה , שלא תפגע מעלה אחת בחבירתה אפילו כמלוא נימא 12086 

 12087 .קטנה או גדולה

פסוק זה שר , במעשיו´ לעולם ישמח ה´ פפא יהי כבוד החנינא בר ´ דרש ר, (´חולין ס)א  איתא בגמר 12088 

ה "אם רצונו של הקב, ה למינהו באילנות נשאו דשאים קל וחומר בעצמן"בשעה שאמר הקב, העולם אמרו 12089 

, ה למינהו"ו ומה אילנות שאין דרכם לצאת בעירבוביא אמר הקב"ועוד ק? בעירבוביא למה אמר למינהו 12090 

לעולם ישמח ´ פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה, ד ואחד יצא למינהומיד כל אח, אנו על אחת כמה וכמה 12091 

 12092 .במעשיו´ ה

ומה להם בשעת מעשה , תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, ת"והנה הדשאים הרי היה לפניהם מאמר השי 12093 

אלא מכאן אנו למדים שכל בריה יש לה לדקדק ? זה להקפיד על עניני סדר ונוי שלא נצטוו עליהם כלל 12094 

ואין הנהגה זו בבריאה , ולא יפגע שום דבר ממקומו ומצביונו, יצא הכל בשלימות´ מצות ה שבעת קיומה 12095 

יש בזה משום , ואם לא נוהגים כן בדקדוק וזהירות יתירה, משום מעלה טובה בלבד כי אם חובה גמורה 12096 

 12097 .ליקוי וחסרון הראוי לתגובה ולעונש

יונה זו הביאה , ף בפיה וידע נח כי קלו המיםוהנה עלה זית טר, וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים 12098 

עוד מעט וישתחרר מהעול הכבד שהוטל עליו לטפל בכל , לנח בשורה גדולה שהמים הולכים ומתמעטים 12099 

שסיפר שם בן נח , (ח"סנהדרין ק) ל"ש חז"וכמה צער היה לו לאותו צדיק כמ, הברואים שהיו אתו בתיבה 12100 

אמר לו מאי , אורישנא אשכחיניה אבא דהוי גני בספנא דתיבותאהאי , צער גדול היה לנו בתיבה, לאליעזר 12101 

אמר לו חיישת מצערי יהא רעוא , אמר לו חזיתך דהות טרידא אמינא לא אצערך? טעמא לא בעית מזוני 12102 

למה לא בירך את היונה על בשורתה , והנה אם בירך נח את צפור החול בגלל מעשהו זה, דלא תמות 12103 

 12104 .?הגדולה אליו



אמר לה , ש טרוף טורף יוסף"קטיל כמ? מהו טרף, והנה עלה זית טרף בפיה, (ג"ר ל"ב) ל"אולם אמרו חז 12105 

גרמה , הרי שהיונה תוך מעשה הטוב שלה שבישרה לו על מעוט המים, אילו קטלתיה אילן רב הוי מתעביד 12106 

 12107 ואפשר, ומשום כך לא היתה ראויה לברכה, שטרפה את עלה הזית וגרמה שלא יצמח יותר, פגיעה בבריאה

 12108 .כמו צפור החול שמברכתו של נח הוא מרבה ימים לעולם, שבגלל מעשה זה איבדה לעצמה חיים לעולם

וכוונתה היתה לטובה להוכיח , פ שהיונה מילאה בזה את שליחותה ששלח אותה נח לראות הקלו המים"אע 12109 

בכחו היה שהופסק על ידו צמיחתו של עלה אחד ש, בכל זאת יש במעשה זה פגם, לו על אמיתות בשורתה 12110 

ומשום כך יש במעשה זה בחינה של קטלא ואיבדה , להוסיף אילן אחד על ריבוא רבבות האילנות שבעולם 12111 

 12112 .את ברכתו של נח

ו "קל וחומר בן בנו של ק, מעתה אם בצמחים ובבעלי חיים שאין בהם דעת ותבונה ולא נצטוו בזה כך 12113 

יר מאד אף בעת שהוא מקיים מצוות כמה יש לו להיות זה, באדם המחונן בשכל אלקי בחכמה ובבינה 12114 

והרי רואים אנו כמה , ואף בדבר הנראה פעוט ביותר בעיניו, נשגבות שלא יפגע משהו בסדר העולם 12115 

ומזה כמה יש לאדם לדקדק ולהיזהר בכל מעשה ומעשה אשר , חמורה היא כל פגיעה אף בדומם ובצומח 12116 

 12117 .(אור הצפון)  .הוא עושה

 12118 

 12119 מאמר תשיא

 12120 .(´ח ל"כ) את האורים ואת התמים והיו על לב אהרןונתת אל חשן המשפט 

ומה , והיו על לב אהרן´ ר יוסי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים שנא"אמר רב שמואל ב 12121 

ידוע הכלל של מידה כנגד מדה בהנהגה , וראך ושמח בלבו, שאתה סבור שהוא מיצר לא כן אלא שמח 12122 

ואף פרעה הרשע כשהתנבא למושיען של , אפילו באומותוגם ההגיון שבו התקבל , אלהית עם הבריות 12123 

ועוד דוגמאות רבות , לפיכך גזר אותו יום כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, ישראל שסופו ללקות במים 12124 

 12125 .הן לשכר והן לעונש

לדידן ? מה הקשר, בשכר וראך ושמח בלבו זכה לחושן ואפוד, ויש להתבונן כאן מהו המדה כנגד מידה 12126 

אבל מצד שני לב יודע מרת , חתו של חבר שהוא מתעלה בתורה ויראת שמים אנו שמחיםכשרואים הצל 12127 

כללו של דבר , (א"פרק י) ל במסילת ישרים"וכך כתב הרמח, נפשו כמה השמחה הזו מהולה בקנאה 12128 

ולולי זה כבר היה האדם מתרצה , הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם 12129 

והיתה פרנסתו קלה , ולשכון בבית שתסתירהו מן הפגעים, ללבוש מה שיכסה ערותו, וכללאכול מה שי 12130 

מכניס עצמו בעובי , אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעיו, ולא היה צריך להתייגע להעשיר כלל 12131 

 12132 .ואי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו, הקורה הזאת ואין קץ לכל עמלו

אף כי חמדת הממון ושאר נטיות האדם הם דברים קשים שקשה ! מה המסילת ישרים כיוון בדבריו אלוכ 12133 

ועוד ועוד , קרח וכל עדתו, ירבעם בן נבט, ועל דבר זה נאבדו רבים! אך מעל כולם הכבוד, לעבור עליהם 12134 

, אההרי שזה דבר קשה במיוחד לראות בהצלחת הזולת ולשמוח באמת בלי להרגיש קנ, כמובא שם 12135 

 12136 .ולרצות להשיג גם הוא את אותו הכבוד

זה בגלל שאינו רוצה להיות פחות מחבירו כלשון , מזה רואים שמה שמפריע לאדם לשמוח בשמחת הזולת 12137 

אי אפשר , כי גם לו מגיע כבוד ופירסום, כל אחד רוצה להיות בולט ולהיראות לפני כולם, המסילת ישרים 12138 

הרי שהתורה מכריזה שאהרן הכהן ויתר על , תו של אהרן הכהןואם התורה מעידה על שמח, לחיות בלי זה 12139 

אפילו אם היה מקום לחשוב שאולי היה מגיע לו שהוא ינהיג , על כל פרסום ועל שם טוב וכבוד, כל בליטה 12140 

 12141 .הוא ידבר לפרעה בלי לקבל הוראות מאחיו הקטן, הוא יהיה הנביא, את עם ישראל

ומדוע לא היה מתאים , אהרן היה נביא במצרים, במדין ל מביאים שכל התקופה שמשה רבינו היה"חז 12142 

ומדוע שלא יהיה ברור לכל כלל ? ומדוע דווקא מאחיו הקטן? ומדוע דווקא בשותפות, שהוא ימשיך בזה 12143 

העדיף להישאר , על כל זה אהרן ויתר? שכל הדבר הגדול יביאון אליו, ישראל שהוא הסמכות העליונה 12144 

 12145 .נחבא אל הכלים לא ידוע לא בולט

הוא המקבל ישירות את הידיעות ואת ההדרכה , עם החושן ואפוד הוא מתנבא, זהו השכר של חשן ואפוד 12146 

ורק הוא יוכל לפענח את האורים ואת , כולם יהיו תלויים באמרי פיו, וכולם יבואו לשאול אותו, מן השמים 12147 

 12148 .כנגד זה זהו הכבוד שאליו זכה כמשקל נגד לבריחה שלו מן הכבוד זה, התומים זהו הפירסום

היה יוצא , אילו ידע אהרן שהתורה תכתוב עליו הנה הוא יוצא לקראתך ושמח בלבו, ל"עוד אומרים חז 12149 

בספר מדרגת האדם מסביר שאהרן אפילו לא הרגיש שיש כאן מקום לקנאה או לצרות , בתופים ובמחולות 12150 

את עצמו במידה לא זאת אומרת שיש כאן מקום לחשוד , ואילו ידע שהתורה תכתוב עליו את זה, עין 12151 

ולכן זכה אהרן שדבר זה , אז היה דוקא יוצא בתופים ובמחולות להוכיח שאין בלבו שום טינה, טובה 12152 

 12153 .שהתורה פירסמה בזה את ענוותנותו וטהרת לבו כדי לשמש לנו ללימוד, יתפרסם לעין כל



מדוע ? חשק ללמוד מדוע אין? אפשר כל רגע ורגע לשאול כל תלמיד למה נפלו פניך, לא כן הדבר אצלנו 12154 

ואז מתברר שבתוך לבו מקננת איזו קנאה מהצלחת חברו וזה מפריע לו ? אינו מתמסר ללימוד המוסר 12155 

אלא כולו נתון רק בדאגה לכבודו להגדיל ולפאר את , כי כל דאגתו אינה כדי ללמוד ולהתעלות, להתקדם 12156 

 12157 .שבראנו לכבודו ולא לכבודנו ברוך אלקינו, אבל עלינו להביא בחשבון מה שאנו אומרים בתפילה, שמו

, ועל כולם לשכוח מן הכבוד המדומה, שהתכלית זה עין טובה על החבר, אנו צריכים ללמוד מאהרן הכהן 12158 

זהו המפתח שנותן לנו , שהרי אי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו 12159 

ועל , ות מאושר בחיים הגשמיים והרוחנייםכדי להי, כדי להתעלות, המסילת ישרים כדי להצליח בלימוד 12160 

 12161 .(דגל המוסר)  .כולם כדי לזכות למדרגה הגבוהה ביותר להיות עבד נאמן לקונו

 12162 

 12163 מאמר תשבי

 12164 .(ה"ח ל"שמות כ) ´והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני ה

שר עשו צורת הבית ואם נכלמו מכל א, אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעוונותיהם 12165 

נצטוה , הנביא יחזקאל שהיה אחרי חורבן בית הראשון, (ג"יחזקאל מ) ותכונתו וכל תורותיו הודע אותם 12166 

ולולא שגרם החטא היה ראוי שיבנה הבית הזה ולא , להגיד לבני ישראל תכניתו של הבית שיבנה´ מפי ה 12167 

אם בעת שיזכרו בבנין , פניהםויכלמו מעוונותיהם ביארו המפרשים הסתכל ב, (ק"רד) יחרב לעולם 12168 

ואם חזקו , אז צורת הבית הודע אותם, הראשון הנחרב בעוונם יכלמו מכל המעשים הרעים אשר עשו 12169 

 12170 .פניהם מסלע והכלם לא ידעו אל תוסף דבר עוד בזה

צריכה לעשות רושם על השומעים שרק העוונות גרמו , השמיעה שלכעצמה על צורת הבית ותכונתו 12171 

ואז וישמרו את כל צורתו ואת כל , בתנאי זה נצטוה הנביא להודיע להם, להתביישלחורבנו ושעליהם  12172 

ואם לא ישמרו אותם בלבם , פירוש שאם ישמרו בלבם ויאמינו כי כן יהיה יעשו אותם, חקותיו ועשו אותם 12173 

כל המאמין בביאת גואל יזכה , ה ישלם לאדם מדה כנגד מדה"כי כן מדת הקב, ולא יאמינו לא יעשו אותם 12174 

 12175 ל"ואם לא יאמין לא יזכה עכ, וכן אם יאמין בתחיית המתים יזכה לתחיה, ואם לא יאמין לא יזכה, גאולהל

 12176 .(ק"הרד)

ה שכאשר ישמעו בני "כי כשם שרצה הקב, סמיכות הפטרה זו לפרשת תצוה אפשר לומר בה מילתא 12177 

ובושה זו צריכה , על שבעוונותיהם גרמו שיחרב הבית, ישראל את תכנית הבית שלעתיד יבושו ויכלמו 12178 

, כן כאשר אנו לומדים פרשיות אלו תרומה תצוה על מלאכת המשכן וכל אשר בו, שתהא ניכרת בפניהם 12179 

ועל ידי התביעה הנמרצת , כיצד זה בעוונותינו חסרנו כל אלה, עלינו להתעורר ולתבוע מנפשותינו 12180 

ו ותחזינה עינינו בישועתו ותגל נפשינ, והאמונה והתקוה והצפיה לגאולה נזכה לגאולת עולמים, לתשובה 12181 

 12182 .ר"בבנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה אכי, באמור לציון מלך אלקיך´ ית

בכל זאת , וכל ציוויה ואזהרותיה אף אלו שאינן נוהגות למעשה בזמן הזה, תורתנו הקדושה נצחית היא 12183 

רת חטאת כאלו וכל העוסק בתו, וכל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה, גדולה מצוות הלימוד בהן 12184 

 12185 .וכן כל שרשיהן של המצות יש בהן ללמד אותנו גם כיום חוקי חיים, (י"מנחות ק) הקריב חטאת

ת להיות נר דלוק בבית המקדש להגדלת הבית לכבוד ולתפארת "שציוונו השי, (ה"מצוה צ) כתב החינוך 12186 

ת לטובתנו "שרצה השי, וכל ענין ההגדלה בו כדי שיכנס האדם בלבו כשיראהו מורא וענוה, בעיני הרואים 12187 

בין ענין כליו שיהיו , ולהיות כל אשר בו מכוון וקבוע על מכונו, לזכותנו בהגדלת אותו הבית הקדוש 12188 

שהכל , כגון מלבושים אלו שהן מלובשים בהם בשעת עבודה, בתכלית השלימות ובין ענין כלי המשרתים 12189 

 12190 .(´מצוה ק) יהיו בתכלית השלימות שלא יחסר שום נוי בכל הדברים

ומן הנהגת הכבוד אל הקרבן שהכפרה , נצטוינו להתנהג בכל עניני הבית וקרבנו דרך מעלה וגדולה וכבוד 12191 

וכן מן , ולא שיתנוהו לעבדיהם ולכלב או ימכרוהו לכל קונה, תלויה בו להיותו נאכל להמשרתים בעצמם 12192 

קולו בבואו אל  ונאמר בתורה והיה על אהרן לשרת ונשמע, (ב"מצוה ק) הכבוד שיאכל במקום קדוש 12193 

שאם יכנס מחוסר אחד מן , י מכלל לאו אתה שומע הן"וכתב רש, ובצאתו ולא ימות´ הקודש לפני ה 12194 

 12195 .הבגדים חייב מיתה בידי שמים

, מה שאמר למעלה ונשמע קולו בבואו אל הקודש ולא ימות, ן האריך לדחות פירוש זה וכתב"אבל הרמב 12196 

לכך אמר כי , ואין דרך הנכבדים להעשות להם כך, ישההביאור למצוות הפעמונים שאין בהם צורך בלב 12197 

כי הבא בהיכל מלך , ויכנס לפני אדוניו כאלו ברשות, צוה בהם בעבור שישמע קולו בבואו אל הקודש 12198 

על כן צוה להשמיע קולו כמי שיקרא הוציאו כל איש מעלי ויבא , פתאום חייב מיתה בטכסיסי המלכות 12199 

 12200 .לצאת ברשותוכן ובצאתו , לעבוד את המלך ביחוד

על גודל , ובמיוחד לכל בן תורה ובן ישיבה, כל אלו הדברים שהזכרנו יש בהם לימוד לכל איש מישראל 12201 

בתי המקדש מעט שיש לנו , הזהירות שיש לנהוג בכבוד בתי כנסיות ובתי מדרשות הישיבות הקדושות 12202 



וגם הכניסה , ובתפילותעל התקנות והסדרים בלימוד , כל הפרטים השייכים להדרם ותפארתם, ´בחסדי ה 12203 

 12204 .´ית´ והיציאה ברשות שהכל הוא לכבוד ה

שראוי להכהן הגדול להתלבש בבגדים מיוחדים בזמן , (ט"מצוה צ) ובענין בגדי כהונה כתב החינוך 12205 

וזה כעין תפילין , כשיסתכל בכל מקום שבגופו מיד יהיה נזכר ומתעורר בלבו לפני מי עובד, העבודה 12206 

פ שגם הכהן היה מניח תפלין לגדול ענינו היה צריך "ואע, גוף שיהיה לזכרוןשנצטוו הכל להניח בקצת ה 12207 

ז אמה "והמצנפת ארכה ט, ואורך בית יד על פס ידו, ולכן נתחייב להיות אורך הכותונת על כל גופו, גם זה 12208 

ב אמה ומקיפו ומחזירו על גופו "והאבנט ארכו ל, ומקיפה בראשו כדי שיראה אותה בכל עת שישא עיניו 12209 

 12210 .ונמצא שמרגיש בו בכל עת בזרועותיו, ך על כרךכר

רגע ´ יש לנו ללמוד עד כמה על האדם להזהר שלא להסיח דעת אפי, בלי שום ביאורים לדבריו הקדושים 12211 

 12212 שאף פעם לא יצא מירושלים, כי מי לנו גדול מהכהן הגדול המקודש, ´קט מחובתו בעולמו בעבודת ה

כשהוא עטור בתפילין , בזמן היותו בבית המקדש עוסק בעבודהו, (´מכלי המקדש הלכה ז´ ם פרק ה"רמב) 12213 

 12214 .וכל זה עדיין לא מספיק לגודל ענינו, על ידו ועל ראשו

שכל מבט עיניו יעוררו ויזכירו היכן הוא נמצא , והצריכתו תורה בגדים מיוחדים שיהא מעוטר ולבוש בהם 12215 

כ אנן מה נאמר "עאכו, רה והזכהולא יסיח עצמו אף לרגע מן המחשבה הטהו, ומה מוטל עליו לעשות 12216 

כגון למוד המוסר , עד כמה אנו מחויבים לעשות כל המאמצים ולהשתמש בכל התחבולות, אבתריה 12217 

תהיה על פנינו תמיד ´ ויראת ה, ו ומהיסח הדעת"וההתבוננות התמידית כדי להינצל מקלות ראש ח 12218 

 12219 .(הגיוני מוסר)  .´להתעסק בתורה ובעבודתו ית

 12220 

 12221 מאמר תשיג

 12222 .(ח"ח ל"שמות כ) והיה על מצחו תמיד... ל מצח אהרן ונשא אהרןוהיה ע

 12223 ושלא יסיח דעתו ממנו, אינו על מצחו אינו מרצה, י הציץ עודו על מצחו מרצה"על מצח אהרן מכאן אר

ואימתי פועל בו רושם כח , הלימוד המוסרי שנלמד מכאן הוא שמתי מצליח האדם בתורתו, (ב"ע´ יומא ז) 12224 

בעת נזר התורה על ראשו ואינו מסיח דעתו ממנה , דווקא בעת שהוא עוסק בה תמיד ,התורה ומגין עליו 12225 

מעולם לא ישיג האדם את , ואינו עוצם אפילו לרגע ואפילו עין אחת מלהסתכל ומלהגות בה, אף לרגע 12226 

רק האיש שאינו מסיח דעתו מהקודש , כ יתמסר אליה בכל נימי נפשו רוחו וגופו"נעימות התורה אלא א 12227 

 12228 .אליו תתגלה התורה בכל הודה והדרה, ל מצחושע´ לה

חכמת התורה משולה לההיא , על התגלותה של חכמתא דאורייתא לבני אדם אומר הזוהר הקדוש משל 12229 

ואית לה , ואיהו טמירתא בטמירא גו היכלא דיליה, רחימתא דאיהי שפירתא בחיזו ושפירתא בריווא 12230 

עבר לתרע , ההוא רחימא מגו רחימא דרחים לה, רחימא יחידאה דלא ידעין בני נשא אלא איהי בטמירו 12231 

 12232 .איהי ידעית דהא רחימא אסחר תרע ביתה תדיר, ביתא תדיר זקיף עינוי לכל סטר

ומיד איתהדרת , מה עבדית פתחת פתחא זעירא בההוא היכלא דאיהי תמן וגליאת אנפהא לגבי רחימא 12233 

ומעוי ולביה ונפשיה , רחימאה בלחודויכל אינון דהוו לגבי רחימא לא חמו ולא איסתכלו בר , ואיתכסיאת 12234 

 12235 .ועל דא אורייתא איתגלית ואזלת ברחימו לגבי רחימהא לאתערא בהדייה רחימו, אזלו אבתרה

, בקדמיתא כד שריא לאתגלאה לגבי בר נש ארמיזת ליה ברמיזו אי ידע טב, ח ארחי דאורייתא כך הוא"ת 12236 

אמרו לההוא פתי דיקרב , לההוא דשדרת לגביהואמרת אורייתא , ואי לא ידע שדרת לגביה וקראת לי פתי 12237 

קריב לגבה שריאת למללא עמיה מבתר פרוכתא , ד מי פתי יסור הנה חסר לב"הה, הכא ואשתעי בהדה 12238 

 12239 .מלין לפום ארחוי עד דיסתכל זעיר זעיר ודא הוא דרש, דפרסא לה

גיל לגבה אתגלאת לבתר דאיהו ר, לבתר תשתעי בהדיה מבתר שושיפא דקיק מלין דחידא ודא איהו הגדה 12240 

כדין , וכל ארחן סתימין דהוו בלבאה טמירין מיומין, לגביה אנפין ומלילת בהדיה כל רזין סתימין דילה 12241 

ולא רחיקת ולא כיסאת מיניה , איהי בר נש שלים בעל תורה מארי דביתא דהא כל רזין דילה גליאת ליה 12242 

 12243 .(משפטים) ´ל הק"כלום עכ

איך , נפשנו ולבנו לעורר בנו האהבה האיתנה והתשוקה העצומה ל מדובב את כל נימי"המאמר הקדוש הנ 12244 

שלא להסיח דעת , אחרי קדושתה השמימית הטהורה, לעקוב וללכת השכם והערב אחרי זהרה של תורה 12245 

י התמסרות והתקשרות בלתי מנותקת ובלתי "כי ע, מהגיון ורוח האהבה הפועמת בנו כלפי התורה 12246 

טעם שאינו מושג ושאינו מוקנה לאיש , ימת הנועם והעונג העליוןמוכשר האדם להגיע לידי טע, מזוייפת 12247 

 12248 .והיה על מצחו תמיד, הלומד תורה למקוטעין ודילוגין

כשהאדם מתחיל להתנער מתרדמתו , כל הסחה קלה כל התעלמות והפסק כלשהו מונע ממנו את כל ההישג 12249 

ו ללא כל הפסקות דחיות אם לא יתמיד במגמה ז, ולהתעורר לרגשי יֿה ולתשוקת ערך קדושת התורה 12250 

כי היא לא סובלת את , החכמה תתכסה ותברח הימנו, הרי לעולם לא יגיע לטעם הטוב והרצוי, ושהיות 12251 

 12252 .הסחת הדעת של הרוצה להחכים



, הווה ליה ההוא תלמידא דהוו תני ליה ארבע מאה זימני וגמר, פרידא´ ל על ר"וכעין מה שסיפרו לנו חז 12253 

ל מההוא שעתא דאמרו "א, ל האידנא מאי שנא"א, וה תנא ליה ולא גמרזימנא חדא בעיוה למילתא דמצ 12254 

 12255 .(ד"עירובין נ) וכל שעתא אמינא השתא קאי מר, ליה למר איכא מילתא דמצווה איסחאי לדעתאי

והנה היות והרגיש התלמיד , י הסחת הדעת אף של רגע"הרי לפנינו ציור מוחשי של ההפסד הנגרם ע 12256 

רגע ורגש קל של , כבר לא יכול היה לקבל את לימודו, ר רגע ולצאתשרבו צריך להפסיק מלמודו אח 12257 

וכבר לא הועיל לו הלימוד , היסח הדעת כבר פגם בכלי מחשבתו שלא יתפוס כהוגן את הלימוד והסברא 12258 

שארבע מאות זימני של חזרה ושינון , מבהיל על הרעיון עוצם ההשפעה, אפילו של ארבע מאות פעמים 12259 

מכל מקום ההיזק של היסח הדעת עצום מן הלימוד של , ם במוח את ידיעת העניןעלול לפעול בכדי להרשי 12260 

 12261 .ארבע מאות זימני

שמע מאחורי ביתיה דקא אמר , למישלם תרתי סרי שנין אתא לביתיה, ע אזל בבי רב תרתי סרי שנין"ר 12262 

י ציית אמרה ליה אי מנא, שבקיך ארמלות חיות כולהו שנין, לה חד רשע לדביתהו שפיר עביד לך אבוך 12263 

הדר אזל הוה תרתי סרי שנין , אמר הואיל ויהבת לי רשותא אהדר לאחורי, ליהוי תרתי סרי שנין אחרינא 12264 

 12265 .(´נדרים נ) אתא בעשרין וארבעה אלפין זוגין תלמידין, אחרינייתא

כ לשוב "ולמה לא הואיל להיכנס לבית ליום אחד או לשעה אחת ואח, ל"י בלאך זצ"והקשה הגרא 12266 

ד שנים של לימוד בישיבה כי אם פעמיים "ע כ"דבר נפלא כי אז לא היה נחשב לו לרואמר ? ד"לביהמ 12267 

וזה כבר דרגא , אלא של סירוגין והפסק אפילו קל ביותר, ד שנים"לא המשך רצוף אחד של כ, ב"י 12268 

הן מלבר , והנה נעיין נא היטיב עד כמה חשובה היא רציפות המחשבה של והיה על מצחו תמיד, אחריתא 12269 

 12270 .(אור הנפש)  .והן מלגאו

 12271 

 12272 מאמר תשיד

 12273 .(ח"ח ל"שמות כ) והיה על מצחו תמיד... והיה על מצח אהרן ונשא אהרן

מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה , חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה קל וחומר מציץ 12274 

 12275 וכמהתפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה , שלא יסיח דעתו ממנו, תורה והיה על מצחו תמיד

, שהרי כהן גדול שנזהר כל כך על קדושה וטהרה, ולכאורה הענין אינו מובן די הצורך, (7ו"מנחות ל) 12276 

מאליו מרגיש השראת , ´בשעה שעומד בבית המקדש מופקע כליל מכל הויות העולם ודבוק בעבודת ה 12277 

 12278 ?סיח דעתווכי אין זו מיותר להזהירו במיוחד שלא י, הקדושה מהשם המפורש החקוק בציץ שעל מצחו

ראשית כל שדבר של קדושה צריך שימת לב מיוחד שלא להסיח דעת מהדביקות , ומזה למדנו שני דברים 12279 

ולכן היה , ולמרות המצבים הכי רמים עלולים להסיח דעת, ושנית שאין לסמוך בזה על שום דבר, הראוי 12280 

 12281 .מן הציץמן הצורך לפקוד בצווי מיוחד אפילו על כהן גדול בבית המקדש שלא יסיח דעת 

שאביי ראה ברבו רבה שהיה בבדיחות דעת , ש בגמרא"והנה עצם מצות תפילין משפיעה ליראת שמים כמ 12282 

א  ענה לו אנא תפילין מנחנ? שאפילו במקום גילה תהיה רעדה, ושאלו הרי כתוב וגילו ברעדה, מרובה 12283 

כהן גדול ותפילין של ואם ציץ של , ה עליו"י שהתפילין הם עדות שממשלת הקב"ופירש רש, (7´ברכות ל) 12284 

בכל זאת , והם עצמם מעוררים אותו ליראת שמים, שמונח עליו חפצי קדושה הנרגשים בחוש, כל אדם 12285 

שצריכים שמירה , על אחת כמה וכמה בנוגע לאמונה ותלמוד תורה, טעון משמוש תדיר שלא יסיח דעתו 12286 

 12287 .שלא לשכוח מהם

ומצד שני על , ותו ומסיח דעתו מעבודת הקודשהמטריד א, האדם מוקף מכל עבר משאון המולת עולם הזה 12288 

ל שאף שקשה לקנותה כזהב קל לאבדה "ואמרו חז (,ג"משלי כ) תלמוד תורה כתוב התעיף עיניך ואיננו 12289 

עלול להסחב לתוך הזרם ולהפסיד את תורתו , אם אך יפנה לבו מתלמודו לרגע קט, (ו"חגיגה ט) כזכוכית 12290 

 12291 .אשר עמל קשות עבורה

שבשביל כל מלה של דברים בטלים שנכנס ללבו יוצא משם , עד שאמרו בירושלמי כל כך מסוכן המצב 12292 

אם כן שמירה גדולה ומעולה צריכים שלא לשכוח את חובתינו , (א"כ´ ר א"שהש) מלה של דברי תורה 12293 

וכבר אמרו בגמרא , ולשקוד על תלמודינו ללא הפסק ולהזהר במיוחד מהדברים העלולים לבטלו, הגדולה 12294 

ונלמד מהפסוק רק השמר לך ושמור נפשך מאד , (ט"מנחות צ) חד מתלמודו עובר בלאושהמשכח דבר א 12295 

 12296 .פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך

חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל , אמנם בהיות האדם זריז בתלמודו מתקיים בו הפסוק 12297 

תיצב לפני תלמידי חכמים אם האדם מהיר במלאכת התורה יזכה לה, (ב"משלי כ) יתיצב לפני חשכים 12298 

ואם יעסוק בתורה כהוגן ימצא לו מקום , ויש לבאר דטבע האדם להשתייך לחברה, (א"הגר) ללמוד אצלם 12299 

ל "ומצאנו איך שחז, אבל אם יתעצל סופו שחברתו תהיה בין החשוכים הרחוקים מחכמה, אצל החכמים 12300 

 12301 הפורש ממך כפורש מן החיים עקיבא, עקיבא´ ש רבי טרפון לר"כמ, החשיבו מאד את חברת החכמים

 12302 .ולתורתו´ משום שמתעורר על ידה לעבודת ה, (7ו"קידושין ס)



בדור זה של , (7ח"זבחים פ) והציץ מכפר על עזות פנים, אמרו בגמרא שבגדי כהונה מכפרים כמו הקרבנות 12303 

, לכפרמוכרחים אנו להתחזקות גדולה בתורה אשר גם לה הכוח , עקבתא דמשיחא אשר סימנו חוצפא יסגי 12304 

, (´ה´ ירושלמי ברכות ט) ל אם הבריות נתיאשו מן התורה התחזק בה ואתה נוטל שכר כולם"ואמרו חז 12305 

כמו קיסר , ואפילו כלפי השליטים העריצים של הגוים, בכל הגלויות היתה יקרת התורה עומדת בעינה 12306 

מה נורא כיום אבל , (7ו"גיטין נ) אספסיינוס הרשע שהותיר את יבנה וחכמיה בשעה שנחרב בית שני 12307 

כל אחד ואחד מוטל , ועל תקופה כזאת נאמר עמוד והחזק בה, שהחוצפא יסגי ולא נכנעים בפני התורה 12308 

המוסר )  .והעיקר להתחזק ברוח ובהשקפה, עליו לחזק את עצמו ובזה יחזק עמוד התורה גם לאחרים 12309 

 12310 .(ג"והדעת ח

 12311 

 12312 מאמר תשטו

 12313 .(´ט א"שמות כ) וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי

הנשיאים חוטאים ומביאים קרבן , לפי שישראל אומרים רבון העולם, ד קחו עמכם דברים"וזה הדבר הה 12314 

אומר להם ואם כל עדת ישראל , אנו אין לנו קרבן, משיח חוטא ומביא קרבן ומתכפר לו, ומתכפר להם 12315 

שנאמר קחו עמכם  אומר להם דברים אני מבקש, אומרים לו עניים אנו ואין לנו להביא קרבנות, ישגו 12316 

ת שנאמר אלה הדברים אשר "ואין דברים אלא ד, ואני מוחל לכם על כל עוונותיכם, ´דברים ושובו אל ה 12317 

אבותיכם כשנשתעבדו , אומר להם בכו והתפללו לפני ואני מקבל, אומרים לו אין אנו יודעין, דבר משה 12318 

 12319 .(ר שם"שמו) יםבימי יהושע לא בתפלה עשיתי להם נס? במצרים לא בתפלה פדיתי אותם

ונשיא מביא שעיר , כי ישראל שיודעים כי כהן משיח מביא פר ומתכפר לו, ויש להתבונן ומן הפליאה הוא 12320 

, ובאותה פרשה קודם להם כתיב ואם כל עדת ישראל ישגו וטוענים אנו אין לנו קרבן, ומתכפר לו 12321 

ן אחד של פר אחד אין בידי כל קרב? ומה תשובה היא זו, ה פסוק זה עונים עניים אנו"וכשמשיב להם הקב 12322 

 12323 .והלא צבור לא עני? ישראל להביא

ה "וכמו שמצינו כשאומר להם הקב, ט"עניים בדעת עניים במע, אכן ודאי בעניות רוחנית הדברים אמורים 12324 

שאף אם ישראל , למדנו מכאן נפלאות רוממות ענין התפלה, קחו לכם דברי תורה משיבים אין אנו יודעין 12325 

ומעמידין תפלתם בשוה עם , ה בכו והתפללו לפני ואני מקבל"אומר להם הקב, כזה עומדים במצב שפל 12326 

ואפילו בשעה , ה מביא להם ראיה מתפלתם"שהרי הקב, תפלת יהושע ועם תפלת שמואל הנביא 12327 

 12328 .תפילתם נשמעת´ שמכעיסים לפניו יתב

פ נפש "עה, (´ב´ ר ג"ויק) ל"ש חז"שכן מצינו גם בתפלת יחיד כמ, ושלא תאמר כי תפלת כל ישראל שאני 12329 

בנוהג שבעולם שני בני , כי לא בזה ולא שקץ ענות עני (ב"תהלים כ)ב  כתי, ´כי תקריב קרבן מנחה לה 12330 

ברם הכא ולא הסתיר ? אצל מי הדיין הופך פניו לא אצל העשיר, עשיר´ עני וא´ אדם נכנסו אצל הדיין א 12331 

אלא משום , אמר לאו משום דאנא כדאיחגי גזר תעניתא נחת מטרא ´ ר, פניו ממנו ובשועו אליו שמע 12332 

שנאמר נפש כי , וכשם שלא בזה תפלתו כך לא בזה את קרבנו, דכתיב כי לא בזה ולא שקץ ענות עני 12333 

 12334 .תקריב

ואם על הקרבן היה אפשר ? ת הבדל בין עשיר לעני"האם יש אצל הבוי? ולכאורה למה לבזות את תפלתו 12335 

ק להודיע שלא כן "שמשום כך צריכה תוה, ותפארתו מקום לחשוב שקרבן עשיר יותר נכבד ויקר בערכו 12336 

וההכרח לומר כי בעני ? ומה מודיענו הכתוב בזה, אבל התפילות הרי אין בהן הבדל בין עני לעשיר, הוא 12337 

, ובכל זאת תפלתו מקובלת, עני בדעתו עני במעשיו גם תפלתו יבשה אין בה רוח חיים, בדעת איירי קרא 12338 

וגם הכתוב השני מעיד כן כי לא בזה ולא שקץ , אמר ובשועו אליו שמעגם על אדם כזה ועל תפלה כזו נ 12339 

 12340 .הרי שעל עני בדעת הכתוב מדבר, ענות עני

וכשאתם , (7ח"ברכות כ) ל"וכמו שאמרו ז! דוקא, אבל תנאי גדול איכא הכא בכו והתפללו לפני לפני 12341 

ידע בעצמו כמה שפל , פיווהנה כשאדם עומד להתפלל ורוצה לפתוח ! מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים 12342 

כי , גם שפתיו סגורים על מסגר לא ינודו אף זיז כל שהוא, הוא וכלא נחשב עד שגם פיו לא יוכל לפתוח 12343 

 12344 .שפתי תפתח ואז ופי יגיד תהלתך´ אם ה

מכיון שאין לו כח בעצמו אף ! ומה נפלא הדבר אם המהלל מבקש מהמהולל שיפתח לו את פיו להללו 12345 

היש לך תהלה , כי הכל מיד המהולל ובידו הכל, ום בריה יכולה ליתן לו כח זהואין ש, לפתוח את פיו 12346 

 12347 !...ואמנם רק תהלה כזו יכול הנברא להלל לבוראו שהוא אומר נברא אני? גדולה יותר מזו

ובלעדו הרי , שפתי תפתח´ שאם מבקש בתפלתו ה, אכן מאידך גיסא כל בעל לב יחרד וישתומם על עצמו 12348 

? כ למה אינו מבקש רשות כל היום כשעוסק בדברי שיחה ופוער פיו לבלי חק"א, יוהוא כאלם לא יפתח פ 12349 

מתקבצין כל המלאכים וצוחקין , שפתי תפתח´ וכבר הובא בספרי מוסר שכשאדם עומד בתפלה ואומר ה 12350 

ועכשיו כשהוא עומד להתפלל אינו יכול כבר , כל היום לא פסק פיו מלדבר דברים בטלים, עליו ואומרים 12351 

 12352 !אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה, יולפתוח פ



ולבסוף הוא , ונחזור לענינינו כי הנה נברא זה עומד ואינו יכול לפתוח פיו ומבקש מבוראו לפתוח לו 12353 

, (ז"משלי כ)ב  ת ככתו"כי בכך חפץ הבוי, בלשון נוכח כאשר ידבר איש עם רעהו´ מתחיל ברוך אתה ה 12354 

ורע אביך שחיבב , ה שנקרא רע לישראל"ם רעך ורע אביך הקבי ש"וראה רש, רעך ורע אביך אל תעזוב 12355 

 12356 !והאם אין זה נפלא, כ"את אבותיך ע

אותה הבריאה שהיתה כוונת , הנה כשיתבונן האדם שאותו העולם, וממשיך ואומר אלקינו ואלקי אבותינו 12357 

נו אותה ורוצה גם מאת, אותו העולם בעצמו מקיים ומחזיק הבורא גם בעדנו, ת בשביל אבותינו"הבוי 12358 

אנו מתפללים ועובדים , אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב! ומה נפלא הדבר, קורת רוח שרצה מהם 12359 

ומה נורא המראה אם יתאר האדם שעומד הוא לפני , בורא זה שעבדו אותו והכירוהו אבותינו הקדושים 12360 

 12361 .שעמדו לפניו אברהם יצחק ויעקב אבותינו ומדבר אתו כאשר דיבר עמם, בורא עולם

יתפרקו כל חוליותיו , כ הרי זה תביעה גדולה ונוראה שידע האדם חובתו בדור יתום שהוא עומד בו"א 12362 

לפניו יכרעו ויפולו , ת"בזכרו כל גדולי עולם שנות דור ודור שמסרו נפשם ומאודם עבור זכרון השי 12363 

ומד לפני הבורא כ ישאל לנפשו הלא גם אנכי ע"א, ´ולכבוד שמו יקר יתנו ויקבלו עליהם עול מלכותו יתב 12364 

והנה כל מה , אליו אתפלל והוא שומע קולי, לפני בורא זה גם אני עומד ומדבר אליו, שעמדו אבותי לפניו 12365 

 12366 .שיעמיק האדם יותר להתבונן במראה זה יתקרב יותר להכיר את המרחק הנורא שהתרחק מאלקיו

, ה לישראל"וכך אומר הקב, עולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמ, אז לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה 12367 

וידעתם כי רק באבותיך , אלא קחו עמכם דברים בכו והתפללו לפני, איני מבקש מכם לא זבחים ולא קרבן 12368 

הקטן לא יוכל להכנס , וזהו אלקינו ואלקי אבותינו, לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם´ חשק ה 12369 

 12370 .(אור יהל)  !...בפלטין של מלך רק אם אוחז בכנף אביו

 12371 

 12372 מאמר תשטז

ט "שמות כ) וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואיִלם שנים תמימים 12373 

 12374 .(´א

ולחם מצות כנגד , אילם כנגד יצחק ויעקב, פר כנגד אברהם דכתיב ואל הבקר רץ אברהם, ס"איתא בבעתו 12375 

השתתפה בהכנסת  בתורה לא מפורש שהגר, שאמר להם אברהם מהרי שלוש סאים קמח, הגר ושרה 12376 

 12377 .י מפרש ויתן אל הנער לעשותו זה ישמעאל לחנכו במצוות"ורש, אורחים של המלאכים

דבר , ואם לא במפורש הדבר מוזכר ברמז, התורה מנציחה ומפרסמת כל פעולה ומעשה טוב שאדם עושה 12378 

ת ואם ישמעאל או הגר עשו דבר טוב בהשתתפם בהכנס, טוב איננו הולך לאיבוד גם לא הרהור קל 12379 

להאכילם להשקותם ולשמשם בכל הדברים הנוגעים למדת הצדקה והרחמים אין , אורחים של המלאכים 12380 

ז יש לשאול למה לא פירשה התורה במפורש שהגר וישמעאל עזרו לאברהם "והנה בכ, מקפחים אותם 12381 

 12382 ?ושרה בקבלת האורחים

התורה מכירה את לפי ש, והנראה לומר כי בכוונה כיסתה התורה את פעולת החסד שלהם למלאכים 12383 

הם , שכיוון שנותנים להם גדולה וכבוד דעתם נטרפת עליהם, תכונתם של הנכרים ואנשי אומות העולם 12384 

הם באים להתווכח ומנסים להוכיח שהם עולים , נתקפים גאות ותובעים תגמול גדול על חשבון היהודים 12385 

לא מרובכם מכל העמים , (ט"פ חולין) ´ש בגמ"וכמ, במעלתם יותר מן היהודים והולכים ומציקים לישראל 12386 

 12387 .בכם כי אתם המעט מכל הגוים´ חשק ה

, חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני, ה לישראל"אמר הקב 12388 

אבל , לדוד ואנכי תולעת ולא איש, למשה ואהרן ונחנו מה, נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר 12389 

לסנחריב אמר מי בכל , ´לפרעה אמר מי ה, דולה לנמרוד אמר הבה נבנה לנו עירנתתי ג, ם אינו כן"עכו 12390 

 12391 .(שם) לחירם אמר מושב אלקים ישבתי בלב ימים, לנבוכדנצר אמר אעלה על בתי עב, אלהי הארצות

הנה הגר , כי הם מגדילים את מעשיהם ומתגאים, ולכן נמנעה התורה לפרסם את מעלת הגר וישמעאל 12392 

אמרה שרי , נאמר עליה ותקל גבירתה בעיניה, ט שזכתה מאברהם והצליחה להולידבשביל התקרבות מע 12393 

ואני , שלא זכתה בהריון כל השנים, מראה עצמה כאילו היא צדקת ואינה צדקת, זו אין סתרה כגלויה 12394 

והיו מטרוניות באות לשאול , שנה שלא ילדה היתה ככלה בתוך חופתה´ כל צ, נתעברתי מביאה ראשונה 12395 

עד כדי כך הגיעה , (´ה ה"ר מ"ד) יתה שרה אומרת להם צאו ושאלו בשלומה של עלובהוה, בשלומה 12396 

 12397 ?ובמה שילמה לה הגר, צדקתה של שרה

פתח ואמר ותהי שרי , חייא ובכה´ חייא הלכו בדרך נאנח ר´ יוסי ור´ ר, (וארא´ פ) ק"וכן מבואר בזוה 12398 

, שמעון בן יוחאי´ כך שמעתי מפיו של רו, אוי על אותו זמן שהולידה הגר את ישמעאל, עקרה אין לה ולד 12399 

ארבע מאות שנים עמד הממונה של בני ישמעאל ובקש , ווי על אותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונימול 12400 

 12401 .ה כן"ל הקב"א? אמר לו מי שנימול יש לו חלק בשמך, ה"לפני הקב



, יקונו וזה אינו כךל זה נימול כראוי וכת"א? ל והרי ישמעאל שנימול למה אין לו חלק בך כמו יצחק"א 12402 

ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה בשביל המילה , ה את בני ישמעאל מדבקות העליון"הרחיק הקב 12403 

ומעזותו וחוצפתו , הוא מרהיב עוז להתמודד עם ישראל הנבחר, בעבור איזה דבר טוב אחד ויחידי, שבהם 12404 

 12405 .סובל עם ישראל לתקופה מסויימת עד שיפול וגאוותו תהיה נעלמת

, כי מי שהיכולת בידו להחזיק תחת הנהגתו עדה שלמה או מי שמחנך בנים ותלמידים, וד מזה הואוהלימ 12406 

כי צריך להימנע מלקלס תלמידים כאלו שאינם , שיזהרו להכיר היטב את כוחות הנפש של כל תלמיד 12407 

לא בכל אחד אפשר , שלא לקלקל את עצמם וגם את האחרים, שולטים על נפשם ומתגאים יתר על המידה 12408 

 12409 .(מעייני החיים)  .לתת אימון ולבטוח בו שלא יתפרץ כדי להזיק ולהרעיל בכל בני הישיבה

 12410 

 12411 מאמר תשיז

 12412 .(ח"ט י"שמות כ)א  הו´ והקטרת את כל האיל המזבחה ריח ניחוח אשה לה

והלא אין לך , י"ל לרש"יעויין שפתי חכמים דק, (י"רש) ריח ניחוח נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני 12413 

ר שאין בית המקדש "כ עכשיו בעוה"א, לכך פירש נחת רוח, זאת ששורפים הבשר והעצמותריח רע מ 12414 

ולא בערך כדרכן של , כשהאדם עושה הדבר לשם שמים בשלימות, קיים איזה דבר שהוא במקום קרבן 12415 

 12416 .שיהיה לפניו ריח ניחוח´ ולא לרצון לפני ה, בני אדם שלא מדקדקים לעשות בכל פרטיה ודקדוקיה

אם תחסר מטבע אחד , כי מי שצריך לשלם שטר חוב על סכום ידוע, מר אם תבקשנה ככסףועל זה נא 12417 

כן בעניני הנפש תורה ומצוות , ואם לא ישלם כל החוב רק בערך זה לא בסדר, אפילו קטנה זה לא תשלום 12418 

 12419 בשלימות שיהיה נחת´ וזה דבר לא קל לכוון לרצון ה, צריך להיות בשלימות ממש ורק אז זה ריח ניחוח

רץ כצבי וגיבור כארי , יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר, (´ה כ"א פ"פ) ל"רוח לפניו כאמרם ז 12420 

 12421 .כדי לכוין רצונו צריכים כל המעלות הללו, לעשות רצון אביך שבשמים

´ ונאמר כה אמר ה, שאול המלך אדם גדול שהיה כבן שנה לחטא, והנה רבים וכן שלמים נכשלו בזה 12422 

והמתה מאיש עד אשה מעולל ועד יונק משור , והכית את עמלק והחרמתם את כל אשר לו צבאות עתה לך 12423 

ויך שאול את עמלק ויתפוש את אגג מלך עמלק חי ואת כל העם החרים לפי , ועד שה מגמל ועד חמור 12424 

´ ושאול חשב שקיים דבר ה, ויחמל שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר ולא אבו החרימם, חרב 12425 

 12426 .´הקימתי את דבר ה´ ברוך אתה לה, א שמואל אל שאול ויאמר לו שאולש ויב"כמ

, ´ואלך בדרך אשר שלחני ה´ ויאמר שאול אל שמואל אשר שמעתי בקול ה, ש"החשבון שלו היה כמ 12427 

כדכתיב ויקח העם , וענין הצאן והבקר זה היה לשם שמים, ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי 12428 

ולמה לא שמעת , ´וקיבל על זה תשובה מרה משמואל בשם ה, אלקיך בגלגל´ המהשלל צאן ובקר לזבוח ל 12429 

הנה שמוע , ´בעולות וזבחים כשמוע בקול ה´ החפץ לה, ´ותעט על השלל ותעש הרע בעיני ה´ בקול ה 12430 

וימאסך ´ יען מאסת את דבר ה, כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר, מזבח טוב להקשיב מחלב אילים 12431 

 12432 .ממלך

ואון ותרפים הפצר מאסת , ותעט אל השלל ותעש הרע חטאת קסם ומרי, ה קרא זאת שמואלבשפת התור 12433 

שהבין שבמקום סתם להחרים אפשר להקריב ולזבוח , פ ששאול עשה הכל לשם שמים"אע, ´את דבר ה 12434 

אולם בכל זאת זה לא היה , ואת אגג יביא לפני שמואל חי וזה יהיה נצחון גדול על עמלק, ´את הטובים לה 12435 

בבחינת אורח חיים פן תפלס נעו מעגלותיה לא , כי לא צריכים להוסיף חשבונות וסברות שונות´ ון הלרצ 12436 

 12437 .ורק אחרי הנזיפות משמואל אז שאול הבין ואמר חטאתי, ´אלא שיעשה בדיקנות כאשר צוה ה, תדע

תהיה  תמים, ל"וכן משמע מספרי וז, אלקיך´ ואולי זה הפירוש על מה שנאמר בתורה תמים תהיה עם ה 12438 

´ ועל זה יש משמעות מדברי הבעל הטורים שאמר תמים ת, כן דוד אומר ואני בתומי אלך, אלקיך´ עם ה 12439 

פ "בלי התחכמות יתירה אלא לעשות ע, ל"שאם תלך בתמימות כאילו קיימת מאלף עד תיו עכ, גדולה 12440 

 12441 .(´קהלת ז) ועל דרך שנאמר ואל תתחכם יותר למה תשומם, כ"אמונת חכמים אפילו דבר שלא מובן כ

ש במגילת אסתר לא הגידה אסתר "כמ, והנה אסתר ממשפחת שאול בשושן הבירה תיקנה את חטא שאול 12442 

ולא לדבר , הייתכן להיות מלכה אשת המלך אחשורוש, וזה היה דבר נגד השכל, את עמה ואת מולדתה 12443 

ז אין אסתר "כוב, פ החוק לדבר אתה"כי כל זמן שלא ידע עמה ומולדתה אסור לו ע, י שליח"אתה רק ע 12444 

, וזכתה שעל ידה באה הצלה ליהודים, מגדת כאשר צוה עליה מרדכי בלי שום סברות לבקש היתר 12445 

 12446 .(זכרון מאיר)  .ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר

 12447 

 12448 מאמר תשיח

 12449 .(ה"ט מ"שמות כ) ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים

הבית אשר נבנה לשם , השכינה בישראל הוא במשכןלפי פשטות המקרא היינו מפרשים כי מקום השראת  12450 

בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוכו של כל , וכבר באו רבותינו ופירשו ואמרו, לשכון שכינתו בתוכו´ ה 12451 



לבל נטעה לומר , בעשיית המשכן´ אלא פירוש אמיתי בכוונת הבורא ית, ואין זו מליצה בעלמא, אחד ואחד 12452 

אמנם תכלית כוונתו בתבנית המשכן וכל כליו , יצוני עצים ואבניםהיה בניית המקדש הח´ כי רצונו ית 12453 

 12454 .עד כי נהיה ראויים להשרות שכינתו בתוכנו, כי ממנו נראה וכן נעשה את עצמנו, לרמז לנו

הוא האדם , ´ודאי עיקר ענין הקודש והמקדש ושריית שכינתו ית, ל"ל וז"ין זצ´ח מוואלוז"וכך מבאר הגר 12455 

גדולים מעשי צדיקים יותר , (´כתובות ה) ל"והוא שארז, ורה והמצוותהמקודש כראוי בקדושת הת 12456 

ואילו , דאילו במעשה שמים וארץ כתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, ממעשה שמים וארץ 12457 

כי כן הדבר , פתחו במעשי צדיקים וסיימו ראייתם ממקדש, כוננו ידיך´ במעשה צדיקים כתיב מקדש ה 12458 

 12459 .(´נפש החיים שער א) ´הן הם מקדש ממש ובתוכם ה, צויים לפני המקוםי מעשיהם הר"שהצדיקים ע

י בביאורו מדת "מוצאים אנו בפרק האחרון במס, ´ביאור רחב יותר על ענין זה להיות האדם מקדש ה 12460 

תחילתו הוא , תחילתו השתדלות וסופו מתנה, ענין הקדושה כפול הוא תחילתו עבודה וסופו גמול, הקדושה 12461 

אדם מקדש עצמו מעט  (ט"יומא ל) ל"הוא משאחז, עצמו וסופו מה שמקדשים אותומה שהאדם מקדש  12462 

 12463 .מלמטה מקדשים אותו מלמעלה, מקדשים אותו הרבה

, ומתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלוקיו, ההשתדלות הוא שיהיה האדם נבדל מן החומריות לגמרי 12464 

ה ידריכהו בדרך הזה "הוא שהקבאך הסוף , ברדיפת הידיעה האמיתית והתמדת ההשכלה בקדושת המעשה 12465 

והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן כמקדש , וישרה עליו קדושתו ויקדשהו, שהוא חפץ ללכת בה 12466 

ומעתה , כי השכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה במקדש, וכן אמרו הצדיקים הן הן המרכבה, כמזבח 12467 

 12468 .ג האישים"המאכל שהם אוכלים הוא כקרבן שעולה ע

במושגים הקרובים אל , ה פרקים מציין אף הוא את הדרך העולה אל הדרגות העליונותם בשמונ"הרמב 12469 

וקובע כי בריאות , ג שם מתחיל לבאר את ענין חולי הנפש ורפואתו"בפ, שכלנו ומוחשים גם עבורנו 12470 

שזוהי דרך השלמות , ושלמות הנפש תלויה בשלמות המדות ועשיית הטובות והפעולות הנאותות תדיר 12471 

ובזה , יהיה במדרגה עליונה ממדרגת בני אדם, ם שוקל פעולותיו תמיד ומכוין אל אמצעיתםכשיהיה האד 12472 

 12473 .וזהו הדרך השלם שבדרכי העבודה, ת וישיג אל טובו"יתקרב אל השי

חייב , שכן גם אחר היות האדם שליט במדותיו ומנהיגן על הדרך הבינונית, אך כאן עדיין לא תמה העבודה 12474 

צריך , ה"ם פ"והוא המבואר בדברי הרמב, יתברך´ פעולותיו לתכלית השגת העדיין לעבוד בהכוונת כל  12475 

י כפי "והוא השגות הש, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת 12476 

עד כי לא יעשה שום פעולה , כל פעולותיו ותנועותיו חייבים להביאו לתכלית זו, יכולת האדם לדעת אותה 12477 

 12478 .הן מעלות המדות והן מעלות השכליות, ה כלשהו אשר לא יביאנו לידי מעלהאו מעש

, אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה, שנכוין אליו באמרו´ וזהו אשר בקש ממנו ית 12479 

ומסיים שם ... יתברך´ שתעשה תכלית כל חלק ממנה תכלית אחת והוא אהבת ה, ל בכל חלקי נפשך"ר 12480 

ת המדרגה היא מדרגה עליונה מאד וחמודה לא ישיגוה אלא מעט מזעיר ואחר הרגל ם ודע שזא"הרמב 12481 

 12482 .וכשיזדמן מציאות האדם שזה ענינו אומר אני שהוא למטה מן הנביאים, גדול

והוא כי אחר שלימות , י כמעלת הקדושה"הנה נתבררה לנו ביתר ביאור אותה הדרגה המצוינת במס 12483 

, מגיע האדם למדרגה אחרונה אשר קודם הנבואה, ורה לרוחניותהעבודה של תקון המידות והשאיפה הטה 12484 

והיינו כי שבירת המדות שבירת הרצונות והתגברות מוחלטת על כל דרכי החומר והתנשאות מעל כל עניני  12485 

 12486 .להתקדש בקדושתו ולהיות מרכבה לשכינתו יתברך, ה"הם האמצעים לזכות להתקרבות להקב, ז"העוה

הלא כה רחוקים אנו מהשגות אלו עד שאין לנו גם , ושג התקרבות לשכינהברם לכאורה מה אומר לנו המ 12487 

כי כך דרכו של עולם שאין אדם שואף לדבר אשר הוא רחוק ממנו , את השאיפה להתקרב אל השכינה 12488 

וכל אחד , אבל הלא עולם הבא כולנו מבקשים, אמנם כן הוא לקרבת אלוקים קשה לנו לשאוף, למאד 12489 

דברים אלו מבוארים ? ב ומהו הדרך להשיגה"אך מהו עוה, ות לחיי עולם הבאואחד מאתנו חש בצורך לזכ 12490 

 12491 .י"בפרק הראשון במס

ומקום העידון הזה , וליהנות מזיו שכינתו´ ל שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה"והנה מה שהורונו חז 12492 

הוא  הרי כי תכלית בריאת האדם, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה, באמת הוא העולם הבא 12493 

כ עד כמה מחייבנו הדבר להתעניין איזוהי דרך ישרה שנבור "וא! להגיע לתכלית זו ליהנות מזיו השכינה 12494 

ולדעת את הענינים המעכבים את האדם מלזכות בהנאת זיו שכינתו ולשרשם , לנו כדי להגיע לכל זאת 12495 

כת , כת חנפנים, יםכת שקרנ, כת ליצנים, כאותה ששנינו ארבע כתות אין מקבלות פני השכינה, מקרבנו 12496 

 12497 .(.ב"סוטה מ) מספרי לשון הרע

ובאמת דבר זה , ב"מאידך שומה עלינו לבאר לעצמנו איה היא המסילה המביאה את האדם לחיי העוה 12498 

והאמצעים המגיעים , אך הדרך להגיע אל מחוז חפצנו זה הוא זה העולם, י שם"מבואר בהמשך דברי המס 12499 

ל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו וכשתסתכ, את האדם לתכלית הזה הם המצות 12500 

ה לאדם במקום "והנה שמו הקב, וכל זולת זה שיחשבוהו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושוא נתעה, יתברך 12501 



אשר אם נמשך אחריהם הנה הוא מתרחק , והם התאוות החומריות´ שרבים בו המרחיקים אותו ממנו ית 12502 

 12503 .והולך מן הטוב האמיתי

הרי לפנינו כי , כ"ונשתדל לידבק בו כן ישיגהו וישמח בו ע, עור אשר כבש את יצרו ותאותיווכפי הש 12504 

הם הם המקרבים , שהוא תקון המדות ושבירת הרצון לעשות הטוב והנאות, כבישת היצר ושבירת התאוות 12505 

את  והמבקשים, אנו החפצים ושואפים לחיי עולם הבא, אל זיו השכינה כפי השעור אשר האדם אוחז בהן 12506 

אף כי לא נדרשת מאתנו אותה , הדרך להגיע אל מחוז חפצנו זה כפי שנוכל להשיג במדרגתנו הקטנטנה 12507 

אך מכל מקום חייבים אנו להיות מובדלים כפי כחנו , השתדלות של נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי 12508 

 12509 .(שערי יציון)  .בכל שבירת הרצונות ותיקון המדות, מהחומריות

 12510 

 12511 מאמר תשיט

 12512 .(ה"ט מ"שמות כ) תוך בני ישראל והייתי להם לאלהיםושכנתי ב

כי עיקר , ועתה עמוד והתבונן גודל חיובנו לקדש את השם, ל"ח וז"כתב רבנו יונה בשער השלישי אות קנ 12513 

ראוי שיהיו , והבדילנו להיות לו לעם כדי לקדשו וליראה ממנו, ת בתורתו ובמצותיו"מה שקדשנו השי 12514 

ש ולא תחללו את שם "כמ, ת צריכים להיות קודש"ובדים בהם לפני השיגם הכלים שע, מקדישיו קדושים 12515 

י עם הקדושים "ועל ידי קדושת המצוה נחשב בהקדישנו את הש, קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל 12516 

 12517 .ל"העליונים שמקדישים ומעריצים אותו עכ

י לקדש את שמטרת התורה היא כאמצעי כד, בדברים אלו מתגלה לנו סוד נתינת תורה ומצות לישראל 12518 

, שכל ענין קדושת ישראל היא בשבילו יתברך שיהיו מקדישיו קדושים, וחידוש יותר גדול הוא, ישראל 12519 

י התורה והמצות שנתן לו "ה את האדם ע"ולכן מקדש הקב, ´אדם שמהותו חולין אינו יכול לקדש את ה 12520 

ואילו מדברי רבנו , אלה נתנם לישראל בשביל ישר"כרגיל מבינים שהקב, כדי שיווצר קידוש שמו יתברך 12521 

וכי מה צורך לבורא בקידוש , ודבר זה אינו מובן כלל, ה נתנם לישראל בשבילו כביכול"יונה משמע שהקב 12522 

 12523 ?ואם צדקת מה תתן לו? שמו

ת בתורתו ומצותיו כדי לקדשו וליראה "כי עיקר מה שקדשנו השי, אולם רבינו יונה כותב דברים ברורים 12524 

ן שם מביא את "והרמב, שר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכםאלקיהם א´ ש אני ה"וכמ, ממנו 12525 

וזהו , כי לא הוצאתי אותם ממצרים רק בעבור שיעשו לי משכן ושכנתי בתוכם, פירוש האבן עזרא שכתב 12526 

כי כפי פשט הדבר , כ יש בענין סוד גדול"ן ויפה פירש וא"וכותב הרמב, תעבדון את האלקים על ההר הזה 12527 

אבל הוא כענין שאמר הכתוב ישראל אשר בך אתפאר , הדיוט ולא צורך גבוה השכינה בישראל צורך 12528 

 12529 .ש"עי

וכלל ישראל הוא בשביל , ה משכן לשכון בו"שיעשו להקב, גאולת ישראל ממצרים לצורך גבוה הוא 12530 

, אמר רבי יהודה ברבי סימון, כך מביא הילקוט בריש הפרשה, ישראל אשר בך אתפאר, תפארת הבורא 12531 

, ל עטרה"א? יושב ועושה עטרה עבר אחד וראה אותו אמר ליה מה אתה יושב ועושהמשל לאחד שהיה  12532 

כך , שהיא עתידה להנתן בראשו של מלך, ל כל מה שאתה יכול לקבוע בה אבנים טובות ומרגליות קבע"א 12533 

שאני עתיד להתפאר בהם שנאמר , כל מה שאתה יכול לשבח לישראל לפני שבחם, ה למשה"אמר הקב 12534 

 12535 .תפארישראל אשר בך א

כי , א כי קרובה ישועתי לבוא"ד, ´ש המדרש משפטים פרשה ל"וכן גאולת ישראל צורך גבוה היא כמ 12536 

ה "ל הקב"א, א לאמרו"יהי שמו מבורך אילולא שהדבר כתוב א, קרובה ישועתכם אינו אומר אלא ישועתי 12537 

ם שנאמר עמו כביכול כל ימים שאתם שם בצרה אני עמכ, לישראל אם אין לכם זכות בשבילי אני עושה 12538 

 12539 .ש"ואני גואל לעצמי עי, אני בצרה

וכתב כי לעצמות אדון כל , ´שמבאר ענין הברכה שמברכים את ה, ´ומובא ענין זה בנפש החיים שער ב 12540 

ה למי ששוחט מן הצואר או "וכי מה איכפת ליה להקב, ו"כל מעשה האדם אינו נוגע לו בעצם כלל ח, ה"ב 12541 

מצד התחברו , ה"הברכות והתפלות צריך שתהיה לעצמות אין סוף באלא שכל כוונת לבנו בכל , מן העורף 12542 

שנתקן ונייחד על ידי הברכות , שזהו רצונו יתברך מטעם כמוס אתו יתברך, כרצונו יתברך אל העולמות 12543 

וממילא , שיהיו מוכנים וראוים לקבל שפעת קדושת אור עליון, והתפלות הכחות והעולמות העליונים 12544 

 12545 .ל עם סגולה שגרמו וסבבו לכל הכבוד הזהיושפע ברכה וקדושה גם ע

שהמה המתקנים ומאחדים העולמות שיהיו ראויים לקבל שפעת , הכל לפי רוב המעשה של עם סגולה 12546 

ל ישראל "וזהו ענין מאמרם ז, כענין המזון שמוסיף כח הגוף ומעדן אותו, ´האור ותוספת קדושתו ית 12547 

ך אתה שפירושו הוא תוספת ריבוי ברכה ושפע ולא זו בלבד שבתיבות ברו, מפרנסין לאביהם שבשמים 12548 

כי כל תיבה מהתפילה או של ברכה היא העולה למעלה לפעול פעולתה בשרשה , ´שייך זאת הכונה הק 12549 

 12550 .והוא נעשה בזה כביכול שותפו של יוצר בראשית לבנות ולנטוע כמה עולמות, העליון המיוחד לה



ה קטנה ותפלה קצרה זו מאה ועשרים זקנים ומהם והמשכיל יבין מדעתו שלא לחנם הוצרכו לתיקון תחינ 12551 

איזה דרך ישכון אורה של כל , אלא שהמה השיגו ברוח קודשם והשגת נבואתם העליונה, כמה נביאים 12552 

ל "וכמאמרם ז, אשר היא נצרכה מאוד לתיקון ריבוי עולמות וכחות עליונים וסידור המרכבה, תיבה פרטית 12553 

 12554 .העבודה צורך גבוה

ובתנחומא פרשת תולדות אמרו ולמה נתעקרו , ה מתאוה לתפלתן של צדיקים"ל שהקב"וזהו ענין מאמרם ז 12555 

כי במקום , אמנם תכלית הכונה צריכה שתהיה רק צורך גבוה, ה מתאוה לתפלתם"ל הקב"האמהות אר 12556 

מחוייבים לבקש , אלה והמה מוכים ומעונים´ באמור עם ה, שיש חילול שמו יתברך כגון צרת כלל ישראל 12557 

לבקש לפניו יתברך על גודל הצער , ש על חילול שמו יתברך ואך למען שמו יעשה"לפניו ית ולשפוך שיח 12558 

אמר רבי מאיר בזמן , ו סנהדרין"ל במשנה פ"כמאמרם ז, של מעלה בזמן שהאדם שרוי בצער למטה 12559 

 12560 .ש"שהאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי עי

ותכלית הכונה בעבודת , לצורך עולמות עליונים כי העבודה צורך גבוה היא, רואים אנו בדבריו ענין זה 12561 

ה "לשם מה צריך הקב, ולמרות שדבר זה הוא סוד כמוס ובלתי מובן, ה"האדם היא שיעשה בשביל הקב 12562 

וזו , בלי שיבין´ אולם האדם צריך לקיים רצון ה, את המעשים שדוקא על ידם יתוקנו העולמות העליונים 12563 

ועל ידי זה גופא , ´אלא אך ורק כיון שכך ציוה ה, ידע ויביןמעלת המאמין שעושה רצונו יתברך בלי ש 12564 

ל שיושפע תוספת ברכה וקדושה על עם "ח זצ"ש הגר"וכמ, שיעשה האדם בשביל העליונים יזכה בעצמו 12565 

ולחשוב , אולם בשעת מעשה צריך לעשות אך ורק לצורך העליונים, סגולה שגרמו וסבבו לכל הכבוד הזה 12566 

 12567 .ה צריך עבודה זו"שהקב

צריך להתמלא בהרגשת פחד , צריך לעמול בתיקון המידות´ בן שכדי להגיע להכרה כזו בעבודת הומו 12568 

שותפים אנו , ביודענו את גודל חשיבות עבודתנו שעושים אנו כביכול בשבילו יתברך, כבוד מלכות שמים 12569 

, עלינו הכרה זו בגודל ערך עבודתנו והאחריות הגדולה המוטלת, ליוצר בראשית לבנות ולנטוע עולמות 12570 

והרגשת חיוב הרבה יותר גדולה ממה שיש לנו בקיום תורה , מחייבת אותנו גישה הרבה יותר מכובדת 12571 

 12572 .(אור יחזקאל)  .ומצות

 12573 

 12574 מאמר תשכ

ט "שמות כ) אלהיהם´ אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני ה´ וידעו כי אני ה 12575 

 12576 .(ו"מ

פר ואלה שמות בענין הגלות הראשון הנגזר בפירוש ונתיחד ס, ן בהקדמתו לספר שמות"כתב הרמב 12577 

וכשיצאו , והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו, ובגאולה ממנו 12578 

וכשבאו אל , עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר, פ שיצאו מבית עבדים"ממצרים אע 12579 

אז שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד אלוה על , ה שכינתו ביניהםה והשר"הר סיני ועשו המשכן ושב הקב 12580 

 12581 .מלא אותו תמיד´ ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות ה, אהליהם ואז נחשבו גאולים

שפתח לומר וכשיצאו ממצרים עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא , ן לכאורה צריכים ביאור"דברי הרמב 12582 

ז גאולה תחשב להם כשיבואו לארצם וישבו על "ולפי, שב היותם בארץ לא להםוהיינו כי גלות תח, להם 12583 

כי אם בהשראת שכינתו , כי ענין הגאולה אינו תלוי בביאתם לארץ, ואילו מסיום דבריו משמע, אדמתם 12584 

שכן כתב , והיותם עדיין הולכים במדבר בארץ לא להם, אף טרם בואם אל ארץ נושבת, עליהם´ ית 12585 

 12586 .י והשרה שכינתו ביניהם אז נחשבו גאוליםוכשבאו אל הר סינ

תחשב גאולתו כאשר ישתחרר מעול זרים ויזכה לחלקת , נמצאנו למדים כי אף שאצל עם מאומות העולם 12587 

כאומה אשר זכתה לחרות , לא כן עם ישראל נחשבו גאולים לא בצאתם ממצרים, אדמה ולנחלת ארץ 12588 

אלא כשבאו אל הר סיני , האדמה המובטחת להם ולא כאשר זכו להכנס לארץ ולהתנחל על, מעול אדונים 12589 

 12590 .עליהם זו היא גאולתם´ ה שכינתו ית"והשרה הקב, ועשו המשכן

 12591 ם"הנה מצינו במורה נבוכים להרמב, אמנם לביאור הדברים עלינו להבין ולו במעט מענין השראת השכינה

היינו כי מהות , ש"ה עיבמשכן והתמדת ההנהגה הגלוי´ כי ענין השכינה הוא קביעת אור ה, (ה"א כ"ח) 12592 

הבא לידי ביטוי בקביעות , השראת השכינה בישראל היא היותו יתברך קובע משכנו כביכול במשכן 12593 

וכדבר הזה למדים אנו , ונמצא כי גילוי יחודו יתברך הרי הוא התוכן האמיתי של הגאולה, הנהגתו הגלויה 12594 

 12595 .ד הבריאה ותכלית כל היצירהכי גילוי יחוד הוא יסו, ל בראש ספרו דעת תבונות"בדברי הרמח

עד ביאת , להיות כל חוקי הנהגותיו וכל סיבותיהם מכוונים להביא לשלימות גילוי היחוד´ והוא חפץ ה 12596 

´ והיה ה, לבדו ביום ההוא´ כמקובל עלינו מדברי הנביאים ונשגב ה, גואל צדק שאז יתברר יחודו לעין כל 12597 

וזו היא הגאולה השלמה ותכלית ההצלחה , אחדאחד ושמו ´ ביום ההוא יהיה ה, למלך על כל הארץ 12598 

זוכים בחייהם ´ כי הצדיקים הקרובים אל ה, ל"ובמאמר הגאולה הוסיף עוד הרמח, המובטחת לישראל 12599 



הגיעה מעלתם להכרה שלמה בגילוי יחודו , כי בעודם חיים בתוך הגלות, לבחינת גילויי ימות המשיח 12600 

 12601 .יתברך אשר הוא סוד הגאולה

תכליתם היתה לגלות , בארץ מצרים´ כל אותן נסים ונפלאות אשר עשה ה, ולת מצריםוכך גם התנהלה גא 12602 

, אלקינו´ למען תדע כי אין כה, ´ש וידעו מצרים כי אני ה"כמ, אחד בכל הבריאה כולה´ כי ה, לעין כל 12603 

כי אל אחד , לדעת בבירור ובהכרה מלאה, והוא ענין גילוי היחוד, בקרב הארץ´ למען תדע כי אני ה 12604 

 12605 .וחד הוא הבורא ואין בלתוומי

למן כוחות האדמה והתהום עד צבא השמים ושמי , הוא לבדו מנהיג הבריאה על כל חלקיה ופרטיה 12606 

בראות כלל ישראל את היד , גם בקריעת ים סוף´ ונמשך ענין זה של פרסום וגילוי יחודו ית, השמים 12607 

ופתחו , ´ים במעי אמן ביחודו יתואפילו עובר, עד שהכירו הכל, במצרים ועל הים´ הגדולה אשר עשה ה 12608 

 12609 .ימלוך לעולם ועד´ כולם בשירה פה אחד ה

עת הופיע עליהם מלך מלכי המלכים ברבבות אלפי , במעמד הר סיני´ והוסיף היחוד להתגלות לפני עם ה 12610 

וכבר מפורש כי יסוד מעמד הר סיני היה , והשמיע בפניהם הוד קולו ודברות קדשו מלהבות אש, שנאן 12611 

, הוא האלקים אין עוד מלבדו´ והוא שאמר משה רבינו לישראל אתה הראית לדעת כי ה, דלגלות היחו 12612 

וכשם שקרע את העליונים כך קרע את , ה את התורה פתח להם שבעה רקיעים"י כשנתן הקב"ופרש 12613 

על ´ ש וישכן כבוד ה"כמ´ ושם בסיני כבר זכו ישראל להשראת שכינתו ית, התחתונים וראו שהוא יחידי 12614 

 12615 .הר סיני

ה שכינתו בתוכו "עד אשר הוקם המשכן והשרה הקב, אולם לא היתה זו השראת השכינה בקביעות 12616 

הוא שכתב , והוא מקום קביעות ההנהגה הגלויה וההכרה בכלל ישראל, ן"בתמידות כמבואר ברמב 12617 

ה והשרה שכינתו ביניהם אז "ושב הקב, ן כי נחשבו ישראל גולים עד אשר באו לסיני ועשו המשכן"הרמב 12618 

מלא ´ ובהיות כבוד ה, ספר הגלות והגאולה בהשלימו ענין המשכן, לכן נסתיים ספר שמות, שבו גאוליםנח 12619 

 12620 .אותו תמיד

אשר הוא יסוד גאולת ישראל , וכפי שנתבאר כי מהות השכינה היא גילוי הנהגתו היחודית בתמידות 12621 

ם מארץ מצרים לשכני אלקיהם אשר הוצאתי אות´ וידעו כי אני ה, מעתה מבואר היטב הפסוק, האמיתית 12622 

מ היה לבעבור "הרי כי ענין יצי, לשכני בתוכם על מנת לשכון אני בתוכם, י"אלקיהם וברש´ בתוכם אני ה 12623 

שכן גילוי היחוד , בזה תתקיים ותושלם גאולת מצרים, שיעשו ישראל משכן ותשרה השכינה בתוכם, זאת 12624 

 12625 .הוא תוכן הגאולה

והננו מתקרבים אנו יום יום לקראת , הגאולה ממשמשת ובאהומאמינים כי , שואפים ומצפים אנו לגאולה 12626 

אמנם לפי מצבנו הרוחני עודנו שקועים והולכים , ואולי חיים אנו כבר בתחילת קבוץ גלויות, ימות המשיח 12627 

ברם מן האמור אנו , ל הריחוק מאור האמת"שכן עדיין הולך וגדל רח, ומשתקעים עוד ועוד בגלות חשיכה 12628 

נמצא כי כאשר עובד , לה העתידה הינה חלק מעבודת האדם בגילוי יחודו יתברךכי ענין הגאו, למדים 12629 

וזו היא חובתנו בהיותנו מאמינים ! בזה הריהו יוצר גאולה, האדם לגלות בלבבו וברעיונו את הכרת היחוד 12630 

 12631 .לקרב הגאולה בכח הכרת האמונה שלנו, בביאת המשיח

נמצא כי התפלה לגאולה והתחינה , ן עוד מלבדובכח התפילה לעורר בנו את הכרת יחודו יתברך כי אי 12632 

כ ויהי בימים ההם ויאנחו בני "הוא שאה, היא שהיוותה את הפתח לגאולה, שהפילו ישראל למען גאולתם 12633 

, (´שמות ב) וישמע אלקים את נאקתם ויזכר אלקים את בריתו, ישראל ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים 12634 

ומסיים , והיא אף גרמה לעורר זכות אבות, ללו אז צדיקי הדוראת התפלה שהתפ´ הספורנו כי שמע ה´ ופי 12635 

וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל , וזה יעשה בכל קראנו אליו כמו שהעיד אחר כך באמרו, ל"שם וז 12636 

 12637 .ואזכור את בריתי

בתחלת פרשת וארא מוצאים אנו את דבר ההבטחה , ישנו תנאי נוסף אשר באמצעותו נוכל לזכות לגאולה 12638 

... והוצאתי אתכם´ לכן אמור לבני ישראל אני ה, וכך אומרת התורה, עה לשונות הגאולהשל ארב 12639 

והבאתי , אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים´ וידעתם כי אני ה... ולקחתי... וגאלתי... והצלתי 12640 

 12641 .וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה... אתכם אל הארץ

, כ וידעתם היינו שנצטוו בזה להתבונן ולהאמין מראש כי כל ההבטחות יתאמתו"הספורנו כי משאהומפרש  12642 

היה עליהם לבטוח ולהאמין כי , עליהם ובהשתדלותו להוציאם ממצרים´ ומן המעט שכבר ראו בהשגחת ה 12643 

נה והוסיף הכתוב לומר כי ביאתם לארץ מות, כן יעשה להם ללא ספק´ כל מה שאמר להם משה בדבר ה 12644 

לא נתקיים בהם , ´אמנם כיון שלא שמעו אל משה להתבונן בכל זאת ולבטוח בישועת ה, היא באמונה זאת 12645 

 12646 .ד"והבאתי אתכם אל הארץ אלא בבניהם אחריהם עכת

באשר תוכנה זהה לתוכן , מכאן שגאולת מצרים משמשת לנו כלימוד ודוגמא לאופני הגאולה האחרונה 12647 

הרי מכאן הערה נוראה בגודל חיובנו , על חיזוק האמונה בגילוי יחודו היינו בהיותן מוסבות, גאולת מצרים 12648 



מתוך ראותנו את דבר , להאמין באמונה שלמה בגלויים העתידים לבוא, בהכנה לקראת הגאולה העתידה 12649 

 12650 .לנו´ מאורעות העבר אשר עשה ה

ו ליתן את חלקנו וכדי לזכות בה חייבים אנ, נמצאנו למדים כי ישנם שני יסודות באופן התהוות הגאולה 12651 

המורה על , לעורר בנפשנו את ענין גילוי היחוד בכח התפלה (א, י עבודתנו באלו היסודות"בהכנתה ע 12652 

, להאמין בלב שלם בקיום כל הבטחות הנביאים אשר ניבאו על הגאולה (ב, חפצנו ועוז רצוננו בגאולה 12653 

במהרה ´ יזכנו ה, יצירת הגאולהוכאשר נכוון עבודתנו על דרכים אלו ב, מתוך התבוננות בנפלאות העבר 12654 

 12655 .(שערי ציון)  .משמיע ישועה וגאולה, לשמוע קול מבשר משמיע שלום

 12656 

 12657 מאמר תשכא

ט "שמות כ) אלהיהם´ אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני ה´ וידעו כי אני ה 12658 

 12659 .(ו"מ

, בינה הוא מה שמתבונן מעצמו, חכמה היא מה שלומדים מאחרים, שכל טוב נקנה על ידי חכמה בינה ודעת 12660 

או , כשרואה בעיניו או שומע באזניו מאחרים, בדעת ישנן שתי קצוות הראשון הוא תוצאת החכמה והבינה 12661 

רק לאחר , אבל ידיעה זו רפויה היא אצלו כיון שאינה חושית, כשמחדש דבר מעצמו הריהו קונה דעת 12662 

בלבו וקונה לה שביתה ונהיית ידיעה חושית ואחרי זמן רב מתישבת הידיעה , התבוננות עמוקה ומסודרת 12663 

 12664 .ומושרשת

נאמר , בעשיית המשכן כדי להשרות שכינה בישראל, ויש ללמוד מהתורה עד היכן מגיע כח ההתבוננות 12665 

אלקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים ´ וידעו כי אני ה, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלקים 12666 

ויזעקו ותעל , ת ישראל שעבדו בפרך עבודת עבד בחומר ובלבניםהגע עצמך המוני בי, לשכני בתוכם 12667 

ואחר כך הכה , את עמו´ ויאמן העם כי פקד ה, ושלח להם את משה בחירו לפדותם, שועתם אל האלקים 12668 

 12669 .´וידעו מצרים כי אני ה, עד שגם המצרים הודו שאצבע אלקים היא, לעיניהם את מצרים בעשר מכות

ועדיין , שהורו באצבע ואמרו זה אלי, מאמינים הנשואים על כנפי נשרים ומכל שכן ישראל מאמינים בני 12670 

ערב וידעתם , ת הגיד להם שוב במפורש"שהרי השי! הוציאם מארץ מצרים´ היתה חסרה להם ידיעה שה 12671 

 12672 .(ז"שמות ט) הוציא אתכם מארץ מצרים´ כי ה

בכח קול ´ קול ה, בענן כבודו´ שכן במעמד הר סיני נגלה ה, ונראה שאף ידיעה חדשה זו לא השתרשה דיה 12673 

אין ידיעה נעלה מזו ! אלקיך אשר הוצאתיך מבית עבדים´ ושמעו כולם מפי הגבורה אנכי ה, בהדר´ ה 12674 

בהוציאך את , וזה לך האות כי אנכי שלחתיך, שהרי בטרם גאולה נאמר למשה רבינו, שאין אחריה פקפוק 12675 

יגיעו למעמד נבואה וישמעו באזניהם מפי  היינו שכולם, העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה 12676 

 12677 .הגבורה בנבואה חושית

אלקיהם אשר הוצאתי אותם ´ וידעו כי אני ה? ומדוע, והנה לאחר מעמד הר סיני הצטוו לעשות את המשכן 12678 

אשר הוצאתי אותם לשכני , שמא תאמר שיש כאן הבנה אחרת? ועד כה כלום לא ידעו זאת! מארץ מצרים 12679 

´ שהרי בד, הרי אף זאת ידעו מכבר, שהשראת השכינה היא תכלית יציאת מצריםהיינו ידיעה , בתוכם 12680 

, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים, וגאלתי, והצלתי, לשונות של גאולה נאמר והוצאתי אתכם 12681 

 12682 !הרי שאף זאת ידעו

, ת יותרוככל שהיא יותר חושית הריהי מושרש, אלא ודאי  מוכח מכאן שאין גבול וקץ לביסוס הידיעה 12683 

וידיעה אחרת כאשר אנו רואים את , ה הוציאנו ממצרים להיות לנו לאלקים"ידיעה אחת היא שהקב 12684 

בעמוד אש , בגילוי ובפרסום ובכבוד שאין כמותו בעולם בעשרה נסים תדיריים, השראת השכינה בתוכנו 12685 

 12686 .בקול מדבר מבין הכרובים ובקרבנות העולים לריח ניחוח, וענן ובערפלי טוהר

עלינו לדעת שכל מקום שגלו , יום הזה בגלות המרה שאנו מצויים בהסתר פנים זה אלפיים שנהאף כה 12687 

בגלות , (ט"מגילה כ)א  שכינתא היכא שריא בבי כנישתא רשף מדוכתא ויתבא בנהרדע, שכינה עמהם 12688 

וגלתה , וכשחרבו מרכזי התורה שם נבנו בצרפת ובספרד, אדום היתה השכינה שרויה בישיבות בבל 12689 

ו השכינה "כיום שאנו בגלות בארצנו הקדושה ת, ה בעולמו"אמות של הלכה שיש להקב´ עמהם לד שכינה 12690 

 12691 .שרויה בישיבה

אבל , ועשרה שעוסקים בתורה שכינה עמהם, שערים המצויינים בהלכה מכל משכנות יעקב´ אוהב ה 12692 

ואין ערך , שנושככל שנעמיק להתבונן בזה בראיה חושית כך תקנה הידיעה בנפ, מפרשתנו נמצאנו למדים 12693 

על כן עלינו להתנהג בישיבה בכבוד ובמורא גדול כמו , והשוואה בין ידיעה מושכלת להרגשה מוחשית 12694 

 12695 .(לקט שיחות מוסר)  !ואשרי המשכיל ומבין ומרגיש זאת, בבית המקדש ולהשריש ידיעה זו בלבנו

H 12696 

 12697 

 12698 תשא0כי 



 12699 מאמר תשכב

 12700 .(ב"י´ שמות ל) ´כי תשא את ראש בני ישראל ונתנו איש כפר נפשו לה

בשעה , שלשה דברים שמע משה מפי הגבורה ונבהל ונרתע לאחוריו, (ה"שס) איתא בילקוט פרשת תרומה 12701 

, כתיב הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, ע"ה רבש"אמר משה לפני הקב, שאמר לו ועשו לי מקדש 12702 

אמר ונתנו איש כופר ובשעה ש... ה משה לא כשם שאתה סבור"אמר ליה הקב, ואתה אומר ועשו לי מקדש 12703 

 12704 ...ה לא כשאתה סבור"אמר לו הקב... אמר משה מי יוכל ליתן פדיון נפשו, נפשו

, הוא רואה אותה בשוק מדבר עמה, עד שלא הגדילה ובאה לידי סימנין, משל למלך שהיתה לו בת קטנה 12705 

מדבר עמה אמר אין כבודה של בתי שאהיה , מכיון שהגדילה ובאתה לידי סימנין, במבואות מדבר עמה 12706 

, כך בתחילה כי נער ישראל ואוהבתו, שאהיה מדבר עמה (מקום מוצנע) אלא עשו לי אפוליון, בפרהסיא 12707 

בסיני ראו אותו , בים ראו אותו וירא ישראל את היד הגדולה, במצרים ראו אותו ועברתי בארץ מצרים 12708 

ין כבודם של בני שאדבר אמר א, כיון שקבלו את התורה ונעשו לו אומה שלמה, עמכם´ פנים בפנים דבר ה 12709 

 12710 .אלא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, עמהם בפרהסיא

עיקר עבודת האדם היא לקבוע את המדרגה בתוך , בהיות מדרגת הלב גבוהה וקרובה לפנימיות ולדבקות 12711 

כשהיו ישראל עדיין בשלב , ולכן במצרים ועל הים ולפני הר סיני, ולא להרבות גילויים נוספים, הלב 12712 

י מעמד הר "כ כשקנו את המדרגות בלב ע"אבל אח, ות הרמות היו צריכים לגילויים גדוליםההכנה למדרג 12713 

 12714 .היו צריכים לצמצום וכיסוי לאורות הגדולים, סיני

ומעתה היתה עבודתם , ולכן יאבדו מרושמם על פנים האדם, כי מחמת גילויים יהיה לב האדם גס בהם 12715 

ואם , עטו הלבבות צריכים שוב להרבות בגילוייםאך כשנתמ, עבודה פנימית בהשבה אל הלב באתכסיא 12716 

ועל כן שכליות התורה שהיתה לפנים , אין אפשרות לגילויים פנימיים צריך דרך חדשה דרך השכל 12717 

 12718 .נתגלתה והתפתחה בתקופת בית שני, באתכסיא

, שליש בגמרא, שליש במשנה, שליש במקרא, שלעולם ישלש אדם לימודו, נפסק בהלכות תלמוד תורה 12719 

שבזמן הזה המשנה אצלנו היא מה שהיה לפנים בבחינת , (ח"י´ אור ישראל סי) ס"מה שביאר הגרי וידוע 12720 

הוא אצלנו פלפולים , ומה שהיה בבחינת גמרא, והגמרא אצלנו היא מה שהיה לפנים בבחינת משנה, מקרא 12721 

 12722 .של אחרונים וחידושי תורה

וככל שיורד הלב צריך , פ באתכסיא"עותורה שב, ל כי תורה שבכתב היא בחינת אתגליא"והענין הוא כנ 12723 

וזוהי השתלשלות הדברים גם בדורנו בהתפתחות דרכי ההבנה , לברר יותר בשכל ולהרבות בגילויים 12724 

, כי בדור שבן דוד בא דור שכולו חייב, ל"וכן דרכי בירורי אגדות חז, בגמרא בכל הישיבות הקדושות 12725 

הרי זו דרך אחת להכנת , בירורים שכליים לעומת התמעטות הלבבות צריכים התפתחות גדולה מאד של 12726 

 12727 .(126דף ´ מכתב מאליהו ג)  .ביאת המשיח דרך הבירור השכלי

 12728 

 12729 מאמר תשכג

 12730 .(ג"י´ שמות ל) זה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש

קלים ירושלמי ש) ב שבטים יתנו"כל כהן שאינו שוקל חוטא שנאמר זה יתנו י, ר יוחנן בן זכאי"זה יתנו א 12731 

היינו שעיקר , כיון שהוא כהן יש חשש שיפטור עצמו מליתן שקלו שהלא הוא המקריב קרבן, (ג"ו ה"פ 12732 

ועלולה להתגנב בלבו של הכהן איזו מחשבה של אי השתתפות , נתינת השקלים היא בשביל קרבנות ציבור 12733 

מיוחדת שזה יתנו  לכן באה אזהרה, באמרו הלא אני המקריב העושה את המצוה ודי לי בזה, בקרבן ציבור 12734 

 12735 .ובזה שהוא העושה את העבודה אינו יוצא מחובת ההשתתפות בנתינת השקל, חל גם על הכהן

בשעה שנתעסק משה במלאכת המשכן לא רצה ליטול עצה , ל תניא רבי נתן אומר"ולפי זה נבין מה שארז 12736 

סיפו דבר משלהם עמדו והו, והיו אומרים אוי לנו שאין לנו שותפות במלאכת המשכן, מנשיאי ישראל 12737 

ולכאורה מה היתה כוונת משה במניעת , (א"נ י"אבדר) שנאמר והנשיאים הביאו את אבני השוהם 12738 

 12739 ?הנשיאים מהשתתף בתכנית עשיית המשכן

בזה יכולים הנשיאים לחשוב שכבר , ואפשר שחשש היות ויתן להם לחוות דעה על מה איך ומתי וכדומה 12740 

טעות זו רצה משה לעקור , אכת המשכן וכבר נתנו די והותרוכבר יד וחלק להם במל, יצאו ידי חובתם 12741 

, בכדי שידעו וירגישו שכל עוד שלא נתנו את חלקם ממש לבנין המשכן ריקים הם ממעשה המשכן, מלבם 12742 

 12743 .ממילא יצטערו וירגישו בחסרונם ואז יעמדו ויוסיפו משלהם

ם ומזכי הרבים המורים לעצמם הנסיון המעשי שבחיינו מורה ומעיד שכמה עסקנים בשדה החיים הצבוריי 12744 

ומשתתפים אנו בכוחנו ושכלנו , היות ומתפטרים  באמתלא של עידנא ועבודה קא יהיבנא, היתר לא לתרום 12745 

ומה שווה השקל הזה , וכל תכסיסי החכמה לטובת ולתכלית בנין הרוחני הלזה, והמצאת עצות ותחבולות 12746 

 12747 .לעומת כל עומס העבודה



אמנם משתתפים הם בכל כוחם ומקדישים עידנים לתכלית ולתועלת בנין  ,אך אין לחפות החסרון בהמעלה 12748 

ובהימנעו , י נתינת השקל מעטר את מעשיו ומראה את גדלותו"ודוקא ע, ברם לא ראי זה כראי זה, רוחני 12749 

וכהנים עסקנים , כי מגלה דעתו ששש ומתפאר בעסקנותו משרתו ונשיאותו, מנתינת השקל הריהו חוטא 12750 

 12751 .´לה כאלה אינם רצויים

שמונעים עצמם , יש והעוסקים בגופה של מצוה בבנין מוסדות התורה, והם הביאו אליו נדבה בבקר בבקר 12752 

שאף עושי המלאכה גם , ולכן מדגישה כאן התורה הביאו אליו נדבה בבקר בבקר, מלתת את חלקם העצמי 12753 

ולא הסתפקו , והיו מביאים את נדבותיהם עוד בבוקר קודם התחלת העבודה במשכן, הם עשו צדקה 12754 

 12755 .ולא ניכר זחות דעתם בעשיית המלאכה, בעמלם ובעבודתם

שגם הם מחוייבים נוסף על , ומכאן לקח והוראה לכל העסקנים והמזכי הרבים הבונים בניני התורה 12756 

לקיים זה יתנו להיות שוקלים את שקליהם גם הם , נוסף על כהונתם ומשרתם החיובית, עבודתם הקדושה 12757 

נבדק ונבחן בדבר קטן , שקל הפעוט הזה משתקף כל מדרגת המזכה והמשפיעובה, להסיר זחות הדעת 12758 

 12759 .(אור הנפש)  .ו בכלל כהן שאינו שוקל חוטא"ולא יהיה ח, ´ונקרא כהן זריז ומרוצה לה

 12760 

 12761 מאמר תשכד

 12762 .(ג"י´ שמות ל) ´זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל תרומה לה

חד אמר לפי שחטאו במחצית היום , נחמיה´ יהודה ור ´ר? למה מחצית השקל, ´מחצית השקל תרומה לה 12763 

´ ור, יתנו מחצית השקל דעביד שיתא גרמיסין, וחד אמר לפי שחטאו בשש שעות ביום, יתנו מחצית השקל 12764 

 12765 לפי שעברו על עשרת הדברות יהיה כל אחד ואחד נותן עשרה גרה, יוחנן בן זכאי אומר´ נחמיה בשם ר

 12766 .(אר תש"ג מד"ב ה"ירושלמי שקלים פ)

כן לעומתה , אם החטא היה בהכנה ובהתאמצות המחשבה, היינו שתשובתם צריכה להיות לפי משובתם 12767 

, ולכן דוקא מחצית השקל, ובהתרכזותה של המחשבה לתיקון החטא, צריכה להיות התשובה באימוץ הלב 12768 

 12769 .כי מדה של מחצה היא מכוונת מצומצמת ומדוייקת

תמיד יהיה החלק האחד בפחות או יותר , את המדה המדוייקתבכל חלוקה שטחית ובלתי מכוונת לא נמצא  12770 

ושיקול כזה הן מדרישות היסוד של , ורק על ידי שיקול הדעת אפשר להגיע לידי המדה המדוייקת, משהו 12771 

שבודאי הכינו והתאמצו לכוון במעשה , והנה היות שבני ישראל חטאו במחצית היום בשש שעות, התשובה 12772 

ט יום היו מחשבים איך "וכ, ה"א יום היו עם הקב"י י"אן כמו שאמר רשבוחשבון ומחשבה היה כ, העגל 12773 

 12774 .(´ב ו"ר מ"מד) לעשות את העגל

הרי נראה מזה שכל חטא העגל , י מתווך בינם לבין קונם בדרך האמצעי"ן שבקשו בנ"ועיין שם ברמב 12775 

לו חיכו עוד , י אמצעי"קבלת והכרת האלקות ע, מחושב ומכוון לפי שיטה והשקפה ידועה של אמצעיות 12776 

מיאנו , אלא שהם בכוונה לפרוק מעליהם את ההשראה האלוקית בלי אמצעי, מעט היו נשארים כתיקונם 12777 

ולכן גם דרך התיקון ונתינת מחצית השקל המסמלת את , בדרך של השגה ישירה ובחרו בדרך האמצעיות 12778 

וון השעה לביצוע באה לתקן את החטא של מחצית היום של כי, המאמץ של שיקול הדעת במדה מדוייקת 12779 

 12780 .החטא

והטרדה , מאשר לתת מחצית השקל שאינו מצוי כל כך, ועוד כי נקל לו לאדם לתת שקל ולהיפטר מחובתו 12781 

ומשום כך העשיר לא ירבה והדל לא , הכרוכה בהשתדלות זו באה לכפר על הטרדה שבעשיית החטא 12782 

לכן צריכה גם , לשעה ידועה כי אם ההתכוננות, כי עצם התשובה אינה בעיקרה על עשיית העגל, ימעיט 12783 

 12784 .התשובה להיות במאמץ של התרכזות

וירצה לתת מעט פרוטות יותר ללא , כידוע העשיר אינו מקפיד כל כך ואין נאה לו להצטמצם בפרוטות 12785 

כשם שהתאמץ להשתתף , שמור על המדה המדוייקת הפעם, והנה באה התורה ואומרת לא ירבה, חשבון 12786 

גם הוא , וכן העני שכל פרוטה ופרוטה כהון רב נחשב אצלו, ון של המחצהבביצוע עשיית העגל במועד הנכ 12787 

 12788 .כשם שלא קימץ בהשתתפותו במעשה העגל, יתאמץ הפעם לא למעט

ה לישראל בשעה שעשיתם את העגל הכעסתם "אמר הקב, ה יבוא זהב המשכן ויכפר על העגל"אמר הקב 12789 

 12790 אלה פקודי המשכן, י מתרצה לכםעכשיו שעשיתם את המשכן באלה אנ, אותי באלה אלהיך ישראל

פקד עליהם , הרי לתת לבני ישראל את האפשרות של מחיקת רשמי חטא מעשה העגל, (ר פקודי"שמו) 12791 

שיהיו למרפא לכל אברי נפשם שאבדו קדושתם , ת להביא נדבות למשכן לכל מיני עבודות שונות"השי 12792 

 12793 .בעשיית העגל

ר או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת כתבת כי יגנוב איש שו, ה"וכן אמר משה לפני הקב 12794 

כי שילום הקרן , הוא´ וה´ הנה הענין של ד, ל"עכ, וכומז, עגיל, טבעת, חח ונזם, הרי הביאו חמשה, השור 12795 

לא רק את העדר , ב סיבב"כי עצם הגניבה מן הבעה, בלבד אינו יכול לכפר ולתקן את החטא של הגניבה 12796 



וכשאדם בצרה יש והוא מתחיל להרהר , ב"גז וצער שנגרם לבעהאלא גם רו, השור וחסרון ממון בלבד 12797 

 12798 .ב והן לגנב"הרי שגניבת השור גרמה לכמה נזקים אחרים הן לבעה, ה"אחרי מדותיו של הקב

ומיעוט אמונה בהשגחת , הביצוע של מעשה הגניבה בודאי שהיה כרוך בכמה מזימות ותחבולות רעות 12799 

כי , הטילו עליו את העונש של ארבעה וחמשה, הגניבה ולשם תיקון כל הרע המסתעף ממעשה, ת"השי 12800 

שור שהלך ברגליו ולא , אלא גרימת נזקים שונים, הגניבה אינה רק ענין של לקיחת השור מרשות הבעלים 12801 

 12802 .(דעת זקנים) הואיל ונתבזה בו´ שה שנשאו על כתפיו משלם ד, ´נתבזה בו הגנב משלם ה

היות ובתוך ביצוע הגניבה היה רגע , הפחתת העונש מן הגנבמה מאד נפלא ועמוק הוא הרעיון של ניכוי ו 12803 

ובשיקול כל הנתונים לשבט ולחסד שבמעשה , כבוד הבריות חל אפילו בנוגע לגנב, של פחיתות הכבוד 12804 

הצד השווה שחטא הגניבה מסתעף ומתפשט לכמה גרמי , מביאים בחשבון את קיפוח כבוד הגנב, גניבה 12805 

 12806 .ים צריכין לבוא מעשי התשלוםוכפי מספר צדדים השלילי, דנזקים

וכנראה , ולשרש רשמי השפעת החטא, והנה המשכן וכל כליו ובגדי השרת היו לתכלית כפרת מעשה העגל 12807 

והיו הבגדים צריכין , ל"ן ז"ש הרמב"שבשעת העשייה צריכים היו לכוונה שיהיו לשם עבודת הקודש כמ 12808 

וכבר , אתיו רוח חכמה שידעו מה שיעשוולכן אמר ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מל, עשייה לשמן 12809 

 12810 .ל"אמרו דמות דיוקנו מנצח לפני בעת מלחמתי עכ

כל , תשוקה כבירה לתיקון החטא שקדם לזה, הרי שכל עשיית המשכן היתה ברגשות עמוקים של תשובה 12811 

ש "וכמ, י מעשה העגל"תפירה ואריגה ובניה מחושבת היתה לתיקון הפגמים שהוטלו בנשמת ישראל ע 12812 

האפוד על , הציץ מכפר על מחשבת העזות, למלא בגדי הכהונה לא נשתיירו משונאיהן של ישראלל א"רז 12813 

הוסרו וכובסו בעשיית , כל אביזרייהו דעגל כל כתמי הזוהמא, מצנפת על גסי הרוח, ם"הרהורי עכו 12814 

 12815 .המשכן

מבוצעת שהתשובה האמיתית והרצויה היא רק כשהיא , ומזה לנו לקח ולימוד לכל הדורות לכלל ולפרט 12816 

ומי יתן ונזכה כל אחד לתשובה , בכל הזיעה והעמל שהחטא היה כרוך בהם, בכל הדקדוק והמחשבה 12817 

 12818 .(אור הנפש)  .האמיתית והיא תשובת המשקל של מחצית השקל

 12819 

 12820 מאמר תשכה

 12821 .(ג"י´ שמות ל) ´זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל תרומה לה

, (ז"סנהדרין ל)א  נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלכל המקיים , לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך 12822 

לא נבראו , כל ההוד וההדר והתפארת שבבריאה והיצירה, כל העולם הגדול כל אלפי הברואים והיצורים 12823 

 12824 .והמקיים את האדם היחידי הלזה מקיים את העולם המלא הלזה, אלא לצוות לזה האדם היחיד

וכל אחד הוא , הם יוצאי חלציו של האדם היחידי ההוא, ולמנוכל המון אלפי רבבות אנשים המתהלכים בע 12825 

דע אלו , ובצאתך ברחוב וראית המון אנשים אצים רצים הנה והנה, עולם מלא ובשבילו נברא עולם מלא 12826 

י "מערכות כוכבי לכת והמון ש, הם המון עולמות המרחפים בחלל הבריאה בין יתר גלגלי הכוכבים 12827 

ביניהם מסתובבים אצים רצים פה ושם המון עולמות של יחידי , ך הואעולמות שבעולמו של הקדוש ברו 12828 

אמור מעתה כל , בכוחו ליצור עולם מלא ולשמו נברא עולם מלא, אנשים שכל אחד הוא עולם מלא 12829 

 12830 .כל זה הוא במספר הכמותי אבל במספר האיכותי אין ערוך להם, המכונה בשם אדם עולם מלא הוא

סנהדרין ) זה יאיר בן מנשה ששקול כנגד רובה של סנהדרין, ה אישויכו מהם אנשי העי כשלשים ושש 12831 

בכל זאת מונה אותו הכתוב כשלשים , ל לא היה אלא אחד זה יאיר בן מנשה"לפי עדותם של חז, (ד"מ 12832 

ונחשב , מצד מספרו האיכותי הוא נחשב כרובה של סנהדרין, כי מצד חשיבותו וגדלותו בתורה, ושש איש 12833 

וידעו העם להעריך את האבידה , גו שלשים וששה איש רובה של סנהדריןגם במספר הכמותי שנהר 12834 

 12835 .הגדולה הזו

אלעזר חד ´ רבי אבהו ור, ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש, ´ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון ה 12836 

וחד אמר חמשים אלף היו וכל אחד שקול כשבעים , אלף´ אמר שבעים איש היו וכל אחד שקול כנ 12837 

אלף ´ וכל אחד שקול כנ, חד אמר המספר הכמותי של הנהרגים היו שבעים איש, (ח"וטה לס) סנהדרין 12838 

וכמו שהודיע לנו הכתוב את , א שקול כשבעים סנהדרין"אלף וכ´ וחד אמר המספר הכמותי היה נ, פשוטים 12839 

 12840 .ורק בזה נערך איש, מספרם הכמותי כן הודיע לנו את מספרם האיכותי

, ר בן מנשה שהיה חשוב כרובה של סנהדרין בחשבון אנשים פשוטיםמעתה צא וחשוב מספרו של יאי 12841 

והפשוט אינו , ומספרם של החמשים אלף שכל אחד היה שקול כשבעים סנהדרין בחשבון אנשים פשוטים 12842 

מעתה בראותך את האדם והסתכלת , ראש וראשון לעולמות עד אין סוף, פשוט כל עיקר אלא עולם מלא 12843 

גדלותו , אם עוד פעם תסתכל בו ותכירהו לפי גדלותו וחשיבותו, למות מלאיםוראית בו המון עו, בו נכוחה 12844 

אין סוף להרגשת הכבוד וחרדת הקודש שיתעוררו בך למראה העולם , בתורה וחשיבותו בשלמות האדם 12845 

 12846 .הנעלה הזה



כי מלבד מספרם הממשי יש , בבוא משה למנות את מספר בני ישראל נצטוה למנותם על ידי מחצית השקל 12847 

ואם נבוא למנותם כאחד הרי אנו מזלזלים בכבודם ופוחתים , כאלו שכל אחד עולה למאות ולאלפיםבהם  12848 

הרי זה דומה למונה סכום כסף עצום לפי מספר כמות , שאינם חשובים בעינינו אלא כאחד, מחשיבותם 12849 

 12850 ?היתכן שלא יחשיב את ערך כל שטר ושטר לפי ערכו ושויו, השטרות שאינם דומים בערכם ושוויים

, ´כי מספרם גלוי וידוע רק לפניו ית, לכן ציותה התורה ספור נא את שקליהם ואל תצביע באצבע עליהם 12851 

רק הוא סופר ומונה מספרו של כל אחד ואחד לפי גדלו , מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא 12852 

, דשיםל נגלו לפנינו עולמות ח"בבית מדרשו של הסבא זצ, ולפי ערכו הרם בשלמות האדם, וחשיבותו 12853 

מתוך רוממות הכרה זו נדע להעריכו ולהחשיבו , למדנו לפקוח עינינו ולראות נכוחה את האדם השלם 12854 

 12855 .(תלמידי סלבודקה)  .כצלמו וכדמותו וכערכו הרם בגדלות האדם

 12856 

 12857 מאמר תשכו

 12858 .(ו"ט´ שמות ל) העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל

ת זו הלא כל "ולכאורה איך נוכל להבין ל, חצית השקלת לעשיר לבלי להרבות ממ"ן שהוא ל"כתב הרמב 12859 

ואיזה תבלין ליצר שייך במצות , במקום היצר והנסיון שם הן מצות התורה, מצות התורה הן תבלין ליצר 12860 

 12861 ?הרי זה מתאים עם תכונותיו של האדם, אי נתינה

, ´להבין התורה הקשבלי מוסר אי אפשר , ונראה ששאלה זו נולדה לנו מזה שאין אנו מכירים את עצמנו 12862 

דמשאה ומתנה של , ´אי אפשר לו להבין התורה הק, אדם שאינו יודע את עצמו ואינו מכיר כוחות נפשו 12863 

וכשאדם מכיר את עצמו את כוחות נפשו וגופו , שהתורה עם האדם הם אחד, תורה הוא בכוחות הנפש 12864 

 12865 .מכיר הוא את התורה הקדושה

אם אמנם העני , וכל אחד נתחייב להתנדב בשוה, ק"כשנצייר לנו איך שמאספים ממון לבנין ביהמ 12866 

בהיותו צריך למכור כל אשר לו בכדי לקבץ , ודאי מנוסה הוא בנסיון גדול, שנתחייב לתת הסכום הקצוב 12867 

אבל ודאי שהוא כאין , ולא פעם ימנע אוכל מפיו עד שיעלה בידו לסלק הסכום שנתחייב, פרוטה לפרוטה 12868 

וצריך הוא לתת שוה עם , גם הוא נתחייב לתת אותו הסכום כמו העניש, וכאפס לעומת נסיונו של העשיר 12869 

מחרפה כזו להשתוות עם האביונים הכי , הן ודאי שיחפרו פניו של העשיר מבושת וכלימה, העני שבעירו 12870 

 12871 .גדולים

והינם , ואמנם הלא לקחו העשירים את כל העולם לעצמם, טבעו של העשיר הוא לשלוט על כל סביביו 12872 

ודבר זה הוטבע גם בחוקי , בכל אשר יפנו ידם תקיפה, דעות בכל השאלות הכלליות הראשים ובעלי 12873 

ובמה באמת כבשו את שוק , שבהרבה שאלות צבוריות דעת העשיר יותר מכריעה מדעת העני, הממשלה 12874 

 12875 ?בנתינתם יותר מכל תושבי עירם, בפיזור נדבותיהם במקום שישוה להם לתת, העולם אם לא בעשירותם

, זה רק במקום שלא ירויחו מנתינתם, עשירים מקמצים (.ו"חולין מ) הגם שאמרו, צים לתתובאמת הם רו 12876 

, נסיון גדול הוא לעשיר ליתן ככל יושבי עירו דזה הפך מדת העשיר, אבל בעד כבוד יתנו הכל ביד רחבה 12877 

שוה לכל  ואין לך נסיון גדול לעשיר כנסיון זה להיות, זה מורה שהעשיר והעני שוים ואין חילוק ביניהם 12878 

 12879 .העניים מבלי שיבדל מהם בכלום

תהיה , ונאמר לו אל תרבה בל תבוא עם עשירותך, עשיר תכונתו היא להיות קופץ בראש ומראה עשירות 12880 

חכמה גם היא רכוש , וכלל זה אינו רק ברכושים גשמיים דגם ברוחניים שולט כלל זה, שוה לדלת העם 12881 

וגלגל , בכל מקומות מושבותיהם הינם בעלי הדעההחכמים , וכטבע העשיר הוא גם טבע החכם, גדול 12882 

ושכל שאלה תוכרע על , החכם רוצה להיות נבדל מכל כמו העשיר לא פחות ממנו, העולם מתנועע על ידם 12883 

 12884 .ידו

כנס שלא תחפוץ מקום , אם ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר ואם לאו כנס, (.ג"ברכות ס) ל אמרו"חז 12885 

ואחרי כל חכמתך היה שוה בעיניך כיתר המון , חפור בה תהלה וכבודולא תעשה אותה קרדום ל, בחכמתך 12886 

שתראה לתת , וכמו שאמר רבינו יונה שמור את החכמה שמירת נדיבים, ותקבלה רק בכדי ללמדה, עם 12887 

וזוהי אזהרה לחכם , מחוייב הנך לתת אבל אל תפזרנה במקום שאין צריכים לה, החכמה רק  למי שצריך 12888 

אלא שלמרות , לו שירצה לרכוש על ידה את שוק העולם ולהבדל משאר העםשיזהר שחכמתו לא תגרום  12889 

 12890 .חכמתו יהיה שוה בעיניו לכל בני אדם שאינם יודעים צורתא דשמעתתא

וכמו כן הוא גם בחכמה שגם היא הינה , בזה שרוצה האדם לקחת לעצמו, זו הנקודה הכי קשה בעשירות 12891 

נפתלי אמסטרדם ´ מסופר מפי ר, י חכמתו"בעדו דבר עשלא יעלה במחשבתו לרכוש , נסיון גדול עד למאד 12892 

, שנודע לו שאשתו לקחה שטר הגרלה וכתב תכף סילוק נכסי בפני עדים, ל"י סלנטר זצ"ל על רבו הגר"זצ 12893 

וחרד פן לא יעלה בידו לעמוד , ביראתו שמא תזכה אשתו בגורל ויהיה לו בזה קנין פירות ויעשה עשיר 12894 

ובחר שלא , ל לקיים כל המצוות והחיובים שפטור הוא מהן כשהוא ענישמא לא יוכ, בנסיון של עשירות 12895 

 12896 .לקיים מצות אלו מאשר לעמוד בפני נסיונן



האם היה לנו ישוב , לכאורה אלו היו באים ומציעים לנו שיפתחו בעדנו כל שערי החכמה כמשה רבינו 12897 

, תיב ויסתר משה פניור כ"ובמש? מי זה לא ירצה להיות חכם כמשה, הדעת כל דהו שלא לקבל מתנה זו 12898 

, ז סילוק ויסתר משה פניו"ר כתב ע"ומש, יביט´ הציע למשה חכמה ותמונת ה´ זאת אומרת שהבורא ית 12899 

הוא פחד באמת מהחכמה , משום דמשה שדרגתו היתה שגם אחרי רוממותו לא ביקש כי אם מתנת חינם 12900 

 12901 .(ט"א מאמר י"דעת חכמה ומוסר ח)  .שמא לא יעמוד בנסיונה

 12902 

 12903 מאמר תשכז

 12904 .(ו"ט´ שמות ל) העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל

, שניהם אסורים בשוה וחומר איסורם שוה, כשם שיש לאו של לא ימעיט כמו כן נאמר לאו של לא ירבה 12905 

הריהו , משהו´ אבל אם ירבה אפי, כי רק אם הכל ישתתפו בבנין המשכן שוה בשוה יתהוה מזה כלל אחד 12906 

 12907 .ולא בית להכניס בו את התורה, ה"ולא יתכן שיבנה מזה מדור להקב, לופרט לעצמו נבדל מהכלל כו

ל "וכתב הספורנו ז, ויביאו את קרבנם עגלה על שני הנשיאים, (´במדבר ז) וביום חנוכת המזבח נאמר 12908 

כאמרו ויהי בישורון מלך בהתאסף , לאות אחוה ביניהם אשר בה יהיו ראויים שתשרה שכינה ביניהם 12909 

כלומר אין השכינה שורה במקום שכל אחד פרט , ל"חלק לבם עתה יאשמו עכ היפך, ראשי עם יחד 12910 

וכן כתוב ויהי , י עגלה על שני הנשיאים המורה על אחדותם יהיו ראויים להשראת השכינה"וע, לעצמו 12911 

בהתאסף ראשי עם יחד , (ג"דעת זקנים ל) בזמן שישראל ביחד באחוה וריעות, ה"בישורון מלך הוא הקב 12912 

 12913 .שבטי ישראל

, אימתי בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת, לאור עולם´ והיה לך ה´ כתי, (תנחומא נצבים) יתא במדרשא 12914 

וכשהם אגודה , תינוק משברה´ ואילו אחת אפי, בנוהג שבעולם אגודה של קנים אין אדם יכול לשברה 12915 

תינוק יכול עדיין הוא בבחינת קנה שאפילו , יהיה במעלה העליונה´ הפרט ואפי, אחת מקבלין פני השכינה 12916 

, רק בשעה שהם אגודים ביחד, ומתי כלל ישראל במעלה חזקה שאין שום כח בעולם יכול לשברם, לשברו 12917 

 12918 .והיא השעה הראויה שתשרה שכינה ביניהם

למען , והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך, והיה בשמעו את דברי האלה הזאת 12919 

ל והתברך בלבבו שיאמר גם שאני מקבל האלה בפי "הספורנו ז´ פיו, (ט"דברים כ) ספות הרוה את הצמאה 12920 

כדי להוסיף את נפשו הרוה ושבעה בכל , והטעם שיקבל האלה בפיו הוא, אני מבטלה בלבי שלום יהיה לי 12921 

כה גדול , ל"כדי לשמוח עמהם בברכותם עכ, עם עדת אל הצמאה ונבדלת מן התאוות הגשמיות, תאוותיה 12922 

, וכלל את עצמו עם הכלל בקבלו את האלה בפיו, בטוח בעצמו כי שלום יהיה ליכח הכלל עד שהרשע הזה  12923 

לרעה מכל שבטי ישראל הכתוב ´ ה אומר כלפיו והבדילו ה"אלא שהקב, כדי לשמוח עמהם בברכותם 12924 

 12925 .עוקרו מן הכלל

י לא ליבע, אלעזר אמר תא חזי בשעתא דדינא שריא בעלמא´ ר, ק ויזכור אלוקים את נח"וכן מצינו בזוה 12926 

וכדין , ה דאין עלמא"ה הוה וקוב"מנלן משונמית דההיא יומא יום טוב דר, לאיניש דידכר שמיה לעילא 12927 

לא , ותאמר בתוך עמי אנכי יושבת, ה מלך המשפט"אמר לה אלישע היש לך לדבר אל המלך דא קוב 12928 

, ן ליה לבישמאן דעייל בין עמא לא ישגחון עליה למיד, בעינא דאידכרון בי ואשגיחון בי אלא בתוך עמי 12929 

פ "וכשתידון לחודה הרי היא בסכנה גדולה יותר אע, היינו כשהיא בתוך עמי הרי היא זוכה בכלל כל העם 12930 

 12931 .שאלישע יהיה לה למליץ יושר

´ ח הק"ובאוה, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ, וכן לצד השני 12932 

אבל אם לא היו מהתרים , שים ההם ההולכים לתור והיא שעמדה להםשטעם שחיו הוא להיותם מן האנ´ פי 12933 

והביא ראיה מיאיר , היתה באה הגזירה גם עליהם הגם שהיו צדיקים גמורים, והיו נשארים בכלל ישראל 12934 

ל שלא מת משום שלא נגזרה גזירה על בני יותר "ואמרו חז, בן מנשה שהיה שקול כרובה של סנהדרין 12935 

 12936 .הוא בתוך הכלל בין לטוב ובין למוטבוהיינו שהיחיד , מששים

הוא מה , כשניתן למשחית שוב אינו מבחין, יסוד זה מאיר עינינו להבין פגיעת מדת הדין בכלל ישראל 12937 

יושב ועוסק ´ כי אפי, לעולם אל ימנע אדם עצמו שעה אחת מבית המדרש, (ד"ביצה כ) ל"שאמרו חז 12938 

 12939 .(א"שיחות מוסר ח)  .שבתורה בביתו אינו זוכה למה שניתן לכלל בבית המדר

 12940 

 12941 מאמר תשכח

 12942 .(ז"ל´ ל) ´והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך לה

כי [נשים אשר ביריחו אינן צריכות להתבשם , ב עשרה פרסאות מיריחו עד ירושלים"ט ע"בגמרא יומא ל 12943 

וחו חזק כל כך היה כ, מעתה נתבונן אם ריח הקטורת שהוא ענין טבעי, מריח קטורת] היו מתבשמות 12944 

עד כמה יוכל לבשם למרחוק ריח , ופעל שלא הוצרכו להתבשם שם ביריחו, שהגיע עד עשר פרסאות 12945 

כמה חזק , והנה בעת שהיה המשכן בתוך המחנה לשכני בתוכם שיא הרוחניות, רוחני אשר אין גבול לכוחו 12946 



ולא הועיל להם לפי  ,ובכל זאת חטאו ישראל, הכח שיש בריח הזה ללכת לבשם למרחוק ומה גם מקרוב 12947 

 12948 .ערכם הריח החזק הזה לעמוד נגד החטא

, ועצמותיו תרעדנה בראותו מי הוא בעל המלחמה שכנגדו וכוחו, ועתה ישתומם הנלבב על עוצם כח החטא 12949 

ומה גם במקום ? ומזה יתבונן עוד מה גדול כח החטא במקום שאין הבושם הזה, כי עז ונורא מאד הוא 12950 

 12951 .ל"נורא מאד ההתבוננות ומי יכילנה וד, ונותן כח להחטא לעשות חיל מקום העוזר, עיפוש וסרחון

כי חכמת המוסר תלמד את האדם איך לירד עד תכונת , ל נבין איך לימוד המוסר מוסיף כח בלימוד"מכל הנ 12952 

כי זה מיישר ומזכך , מבוא גדול ללימוד הוא לימוד והתבוננות המוסר, הענינים המביאים למבוא הלימוד 12953 

וזה ענין , ועצמו מספר את רום ערך יקרת חבורות המחזיקות בתורה ומוסר גם יחד, ל"הנהשכל מכל  12954 

רק בישרות ובזכות נדרשה , לימוד המוסר מזכך ומיישר השכל והחכמה, נפלא להבין כמה הוא ישר 12955 

 12956 .ומובן כי אם אין לו המבוא לזה איך יבוא בפנים הדבר, ונחקרה

ולא היו נשים צריכות להתבשם מריח , פרסאות´ ריחו ימירושלים עד י, עוד הערה בענין הקטורת 12957 

פרסאות ´ לפי הנראה מכל צד י, פרסאות סביב ירושלים´ להפליא כי יפזר ענין הקטורת שטח י, הקטורת 12958 

והריח אינו מחזיק , והוא בערך הסיבוב ארבעים פרסאות ומרובה יותר על העיגול, מקצה אל קצה´ הוא כ 12959 

כי אם מחמת קדושתו אינו נרגש לחוש רק , ולפי הנראה היה ריח טבעי, ארק בשוה בעיגול וזה הפלא ופל 12960 

 12961 .לשכל

היה ענין , וסיפר לנו התלמוד כי מלבד ריח הקדושה של הקטורת אשר אינו נרגש רק לשכל המבין ומרגיש 12962 

וכיוונה התורה המדה אשר דוקא במדה הזאת לה כח להריח , הקטורת בכח הטבע הנרגש לכל אדם בחוש 12963 

ומזה נבין כי בחכמת טבע הריח היו יודעים חכמי התלמוד לכוון , סאות בסיבוב ירושליםארבעים פר 12964 

ומזה נבין שכל דבריהם הכל , אשר רק במדה הזאת יפזר ריח חזק נפלא כזאת, הברייתא דפיטום הקטורת 12965 

 12966 .וכדאי לתת תשוקה בדבריהם, בצמצום נפלא משוער כחוט השערה

, ובפרט הכוונה לשם שמים כי בזה נכלל הכל, כח המחשבה עוד בענין הקטורת נראה מזה כמה גדול 12967 

ביאור , (.´ברכות ו)א  כענין אגרא דשמעתתא סבר, רוחניות המחשבה ועמל העיון לבוא לתכונת הדברים 12968 

וריח הוא מרוחניות , כמו אכילה ושתיה וכדומה גשמיות, ז"הדברים כמו שיש גשמיות ורוחניות בעניני עוה 12969 

ש בירושלמי כל "כמ, כי המצות הם כמו גשמיות נגד התורה, ה גשמיות ורוחניותכן יש בתור, של גשמיות 12970 

 12971 .המצוות אינם שוות לדבר אחד מן התורה

עם כל זה התורה היא , כל המצוות אף שהם רוחניות בלי תכלית, נמצא כי ברוחניות יש גשמיות ורוחניות 12972 

, והנה אגרא דשמעתתא סברא, רהעד שכל המצות אינם שוות לדבר אחד מהתו, בתכלית הרוחניות יותר 12973 

והכוונה שלשם שמים הוא יותר רוחני כי היא , פירוש להתעמל להבין צורתא דשמעתתא הוא יותר רוחני 12974 

ל "ומעתה אם קטורת רוחניות של גשמיות נדפה ריחה כל כך עד שאמרו ז, ה יראת שמים"אוצרו של הקב 12975 

 12976 .שהתפשטה ארבעים פרסה על ארבעים פרסה

על רוחניות דרוחניות , ועמל התורה היינו רוחניות דרוחניות דרוחניות, ת דהיינו התורהרוחניות דרוחניו 12977 

לבד מה שהוא נהנה ממנה כל , ובזה יש להבין בפשיטות כי כל מעלה של אדם, ש עוד יותר"דהיינו לש 12978 

 12979 וכמו, ומהמעלה של השמש נהנין כל העולם, כמו השמש שיש לה מעלה של אור גדול, העולם נהנין ממנה

ומכל , מכל שכן מריח של מחשבת מצוה, כ ממעלת ריחה נתבשמו כמה פרסאות"והקטורת ג, כן המעלות 12980 

 12981 .(ז"שי´ ז מא"אור רש)  .ונזכה להיות מהמצליחים האלה, שכן של תורה יתבשמו כמה וכמה

 12982 

 12983 מאמר תשכט

 12984 .(´א ב"שמות ל) ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה

י הוסיף מלת את על בצלאל וגם הוסיף "ם שמפרש כי רש"ועיין ברא, י את בצלאלי לעשות מלאכת"וברש 12985 

דומיא דויקרא בשם , מפני שבזולת זה יהיה המובן ממנו שקרא בשמו של בצלאל, מלות לעשות מלאכתי 12986 

´ ומשה אמר לישראל ראו קרא ה, ן כתב אמר השם למשה ראה קראתי בשם"והרמב, בקריאה קולית´ ה 12987 

 12988 .בשם

לא למדו מלאכת כסף וזהב וחרושת אבנים , שראל במצרים פרוכים בעבודת חומר ולבניםוהטעם כי י 12989 

והנה הוא פלא שימצא בהם אדם חכם גדול בכסף ובזהב ובחרושת אבן ועץ , טובות ולא ראו אותם כלל 12990 

והיודעים ורגילים , כי אף הלומדים לפני חכמים לא ימצא בקי בכל האומניות כולם, וחושב ורוקם ואורג 12991 

ועוד שהוא חכם גדול בחכמה , לא יוכלו לעשות בה אומנות דקה ויפה, ם בבא ידיהם תמיד בטיט ורפשבה 12992 

ולכן אמר השם למשה שיראה , להבין סוד המשכן וכל כליו למה ציוו ואל מה ירמוזו, בתבונה ובדעת 12993 

 12994 .ל"וידע כי הוא מילא אותו רוח אלהים לדעת כל אלה בעבור שיעשה המשכן עכ, הפלא הזה

כי נשלם בכל השלמות ולא , ראה שיסתכל בהפלא הזה איך שבצלאל הוא בר שם, יה לפי פירושו בזהויה 12995 

ותוכל לקרותו עשב , ולמשל אילן הגדל כל זמן שלא נגמר כל צרכו עדיין אין שם אילן עליו, חסר כל בו 12996 



א נשלם כן הוא האדם כל זמן של, ואימתי תקראהו בשם אילן רק כשבא לגמרו, או צמח אבל לא אילן 12997 

בחרושת אבן בכסף ובזהב ובנחושת , עדיין אינו בשמו עד שהשתלם בתכלית כמו בצלאל שהבין בכל ממש 12998 

הוא אשר מילא אותו רוח ´ וגם תדע כי ה, וזהו ראה קראתי בשם בצלאל, ובכל מלאכה אז זכה לשם 12999 

 13000 .אלהים להיות שלם בתכלית

בעה דברים בגולם דהוא מלשון גלמי ראו ש, (´ז´ אבות ה) ל על המשנה"ם ז"ובפירוש המשניות להרמב 13001 

אבל אינם , ונקרא כזה איש אשר יש לו מעלות שכליות ומעלות המדות, חומר שחסר בו ההשלמה, עיניך 13002 

למשל אם אינו משיב על ראשון ראשון ועל , כ"ומפני זה נקרא גולם ע, שלמות והתעכב בהם איזה חסרון 13003 

, לא מועיל כל הגדלות שהוא רוכש ביתר המעלות, האם חסר בו גם חסרון כל דהוא כז, אחרון אחרון 13004 

אין עדיין שמו עליו אלא , כי מאחר שאין בו עדיין כל השתלמותו, ועדיין לא הוי אלא בבינת גולם בעלמא 13005 

 13006 .סתם גולם

ה הביא ספרו של "מה עשה הקב, ל אני מראה לך"אמר משה למי אומר א, איתא במדרש ראה קראתי בשם 13007 

דור דור ומלכיו דור דור , רות שהן עתידין לעמוד מבראשית עד תחיית המתיםר והראה לו כל הדו"אדה 13008 

וכן בצלאל מאותה שעה התקנתיו הוי , ל כל אחד ואחד התקנתיו מאותה שעה"א, ומנהיגיו דור דור ונביאיו 13009 

, ה כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד ממנו"ר מוטל גולם הראה לו הקב"עד שאדה, ראה קראתי בשם בצלאל 13010 

 13011 .(ב"ר מ"שמו) ויש שהוא תלוי במצחו, יש שהוא תלוי בשערו, תלוי בראשו של אדםיש שהוא 

ל כתב שלעתיד לבוא ישוב האדם "ן ז"והרמב, ר היה אצלו הכל בשלמות"והענין דהנה קודם חטא אדה 13012 

ובודאי דלעתיד לבוא יגיע לביטול הרע יותר , (´דברים ל) ר"בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדה 13013 

ר היה יכול "אלא מכיון שאדה, ר עדיין היה לו אפשרות לחטא"שהרי אדה, ר קודם החטא"מאשר אדה 13014 

ז הוא רק קודם "והנה כ, כ נחשב זה ממש כמו לעתיד לבוא"ע, קודם החטא לתקן כל העתיד בשעה קלה 13015 

לתקן , והיה צריך ליגיעה רבה לתקן מה שקלקל, אבל אחר החטא כבר אבד שלמותו, ר"חטאו של אדה 13016 

 13017 .(דעת תבונות)א  ז של שית אלפי שנין דקאי עלמ"י העוהדרך קוש

זהו מה שמביא , לאחר החטא כבר נצרך ליגיעה ובדרך גידול, נמצא דמה שקודם החטא היה בקל ובפשטות 13018 

ולא ילמדו עוד איש את רעהו , והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם, (א"ירמיה ל)ב  ל הכתו"ן ז"הרמב 13019 

כי במצב של לעתיד לבוא יהיה , כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ´את הואיש את אחיו לאמור דעו  13020 

 13021 .הכל גמור ונשלם

וכל זמן שחסר בו השלמות עדיין אין , כ לא נקרא בשם אלא דבר שהוא שלם"ולפי מש´ ויקרא בשם ה 13022 

השם  נאמר כס ולא נאמר כסא ואף, ל כי יד על כס יה"ש חז"ולכן כהיום אין השם שלם וכמ, עליו השם 13023 

הוא זמן , נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק, נחלק לחציו 13024 

אבל עד הזמן ההוא אין השם שלם ואין הכסא , אחד ושמו אחד שלם בתכלית´ אחרית הימים שיהיה ה 13025 

´ א בשם השאצלו היה הכל נגמר וזהו ויקר, ר קודם החטא"ה היתה אצלו בחינת אדה"אלא שאאע, שלם 13026 

 13027 .שם מלא שם בשלמות

כל הצדיקים שעתידים לעמוד , ר היו כל דור ודור עד אחרית הימים"ל שבספרו של אדה"והנה אומרים חז 13028 

ר הוא הספר כי חד "אלא אדה, וכמובן שאין זה ספר אשר יוצא מתוך מכבש הדפוס, ממנו היו כבר בספרו 13029 

ה ומשם "ספרך כולם יכתבו הוא ספרו של הקבגלמי ראו עיניך ועל , דרשו´ ובאבות דרבי נתן א, הוא 13030 

 13031 .נחקקו האדם וכל דורותיו עד אחרית הימים והכל אחד

ר כבר היו בו "זאת אומרת שבאדה, ר היו כל הדורות העתידים לעמוד"כשאנו אומרים שבספרו של אדה 13032 

ספרו כ גם כל הדורות העתידים אשר נכללו ב"א, ר הכל נגמר ונשלם"ואם באדה, כל הדורות העתידים 13033 

כי שם , ר קראתי בשם"ה למשה ראה בספרו של אדה"זהו אשר אמר לו הקב, כ היו גמורים ושלמים"ג 13034 

 13035 .ל"וכבר היה נקרא בשם היינו שלם כנ, ר כבר היה גמור בתכלית"בספרו של אדה

ה יאמר לו כי בצלאל הוא "האם לא היה די שהקב? ר"ה הראה לו ספרו של אדה"ומה זה הענין אשר הקב 13036 

אלא ללמדנו בא כי בלתי היסוד שיצירת כל אדם חקוק כבר ? וכי לטעמים הוא צריך? כןיעשה המש 13037 

איש אשר רוח בו ומשתוקק לדעת הסתגלותו במה להשים , ר לא יוכל להתקיים עתידו"בספרו של אדה 13038 

היינו שימשוך , ראשית עליו לראות להכין וגם לחקור היטב את העבר שלו, עמלו ומגמתו כל ימי חייו 13039 

 13040 .ממקור עברו כי אז בטוח יהיה בהצלחתו וקיום עתידועתידו 

ביסוד , ר"לראות ביסודו בספרו של אדה, ה למשה"להצלחת בצלאל היה מן הצורך שיביא לו הקב 13041 

ולהמשיך העתיד , כי בהעבר בקודם החטא שם כבר היה מתוקן הכל נגמר ונשלם, וראשית ימי יצירתו 13042 

שלעומת הבכוח הוי , נדמה זה לענין של בכח ובפועל אל, צריך רק שעה קלה לכוון הפניה אל העתיד 13043 

 13044 .והחסר הוא רק משהו קל, אלא שבאמת הכל כבר מתוקן וגמור, הבפועל כדבר חדש

ה משיבו אתה "הקב, ה"ותדע לך בשעה שהיה איוב מבקש להתוכח עם הקב, וזהו אשר מסיים שם המדרש 13045 

 13046 איוב אמור לי האיפה שלך, ה"ל הקב"אל "ארשב? מה איפה, מבקש להתוכח עמי איפה היית ביסדי ארץ



, בראשו או במצחו או באיזה אבר שלו, באיזה מקום היתה תלויה (הערוך עיקרו של דבר נקרא איפה´ פי) 13047 

 13048 .כ"אם יודע אתה באיזה מקום היתה איפתך אתה מתוכח עמי הוי איפה היית ע

הרי אין לו , בהעבר שלואדם שאינו יודע ומסתכל , אדם שאינו מחבר את העבר וההוה והעתיד כאחד 13049 

מי שאין לו שייכות עם העבר אין לו קיום , ועם האיש הזה אין מה להתוכח, המשך ושייכות עם העבר 13050 

כי אז ישכיל ! אשרי לו לאדם אשר מן השמים קמזכו ליה לדעת את עצמו ואת ספרו, ואיבד את הכל 13051 

 13052 .(דעת תורה)  !ויצליח

 13053 

 13054 מאמר תשל

 13055 .(´א ב"שמות ל) חור למטה יהודה ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן

שכן ? ומנין, ה לבראותו כמה דתימא ועלי תשוקתו"שוקיו זה העולם שנשתוקק הקב, שוקיו עמודי שש 13056 

מיוסדים על , שנאמר נכספה וגם כלתה נפשי, הוא אומר ויכולו השמים והארץ אין ויכולו אלא לשון תאוה 13057 

בחכמה יסד ארץ כונן שמים ´ ד ה"הה, תן בעולםאדני פז שיסודן היו שלשה דברים משובחים ואין כמו 13058 

 13059 .(י"ר פ"במדב) היא חכמה´ כמה דתימא הן יראת ה´ חכמה היא יראת ה, בתבונה בדעתו תהומות נבקעו

גם בשעה שנאמר בה ויכולו , עזה היתה השתוקקותו העליונה לבראותו, בורא עולם בעת יסדו ארץ 13060 

עדיין היה קיים כליון הנפש כביכול אל , רה במלואהגם אז ההשתוקקות נשא, השמים עת נגמרה הבריאה 13061 

יסדה ושכללה ממקור החמדה אשר נבע מעוז , אשר בה הטביע היצירה וההויה, מעשה הבריאה שלו 13062 

מה היתה המטבע , מה היה איפוא תוכן החומר של היצירה, ההשתוקקות ששפעה מהבורא אל מעשי ידיו 13063 

 13064 .יסד ארץ בחכמה, היתה זו החכמה? ה בבריאה"שהטביע הקב

מאותו מעין ההכרה וההתבוננות , הכיר וידע את אדון הבריאה, אברהם היה הראשון אשר בשכלו התבונן 13065 

הוא השכיל איפוא לדעת את כל , ממציאות הבריאה למד את החכמה האלקית, שאב גם את התורה כולה 13066 

כי על כן כל , (ח"יומא כ) וכך למד וידע כל התורה כולה עד שלא נתנה, תורת החיים הטבועה בבריאה 13067 

הבריאה הינה , (א"ב קס"זהר ח)א  ה איסתכל באורייתא וברא עלמ"קב, הבריאה ומציאותה תורה היא 13068 

 13069 .החכמה העליונה היא מבועה של תורת החיים´ דבר ה

התשובה היא ? מהו מציאותה ומהותה? מהו אותו דבר המסמל את החכמה? מהו איפוא תוכנה של החכמה 13070 

שרוחבם עומקם , אותם עולמות נאצלים של חכמה בינה ודעת, היא חכמה ´הן יראת ה, יראת שמים 13071 

 13072 .´השם הוא יראת ה, הוא תוכן מציאותם ומהותם, שם אחד כולל להם, והקיפם עד אין חקר

הן אלה הינם רק , מתפלאים אנו ומתרגשים למראה אותם המצאות החכמה המתחדשים חדשים לבקרים 13073 

לו עינים טהורות לנו ולב , בכוחות הטבע הטבועים בכל דבר, שרטוטי חכמה השתמשות בחומר הנמצא 13074 

, לראות תעלומות החכמה הצפונות בבריאה, המתהלך ביקום´ לו יכולנו להאזין ולהקשיב את קול ה, מבין 13075 

מה נפלא היה אז המראה , השרויה בכל חלקי היצירה´ יראת ה, ללמוד את תורת החיים את היראה הגדולה 13076 

אשר בהתגלמותן הרי כל הבריאה כולה יראת , בינה והדעת האין סופית שבהה, של הוד החכמה הנאצלה 13077 

 13078 .שמים

נאמר בו ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה , לעשיית המשכן´ כשנבחר בצלאל על פי ציווי ה 13079 

אותם עולמות החכמה הבינה והדעת נמסרו , ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה בתבונה ובדעת, יהודה 13080 

אשר שוקעו בה אותם ערכים , בריאה זו היתה מעין בריאת העולם, שניגש לעשיית המשכן לבצלאל בשעה 13081 

 13082 .אותם שלשה דברים משובחים שאין כמותן בעולם חכמה בינה ודעת, עליונים

וכאן , כל הבנין היה מציאות של חכמה בה ניחן בצלאל ממרומים, חכמה עליונה היתה טבועה במשכן 13083 

בזכות מרים שנאמר ? מהיכן זכה לכל החכמה הזאת, ה של יראת שמיםל גודלה ותפארת"מגלים לנו חז 13084 

ומרים נטלה , יוכבד נטלה כהונה ומלכות, ובית מלכות, בית כהונה? ומה היו הבתים, ויעש להם בתים 13085 

 13086 .(ח"ר מ"שמו) חכמה שהעמיד בצלאל

תורה את זה אלמלא גילתה לנו ה, התורה מעידה עליהן ותיראנה המילדות את האלקים, נפלאים הדברים 13087 

הרי דרישתו של פרעה אם בן הוא והמיתן אותו זו רציחה , לא היינו רואים שם כל ענין של יראת אלקים 13088 

משמע שכן הוא הדבר ולא עוד אלא ? וכי צריך האדם להיות ירא שמים בכדי שלא להיות רוצח! גמורה 13089 

 13090 .´צריך האדם שהמנעותו מרצח תהא נובעת אצלו מחמת יראת ה, שכך המדה

ומרים נטלה לעצמה , יוכבד זכתה על ידה לכהונה ומלכות, ל פנים נפלא היה שכרה של יראה זועל כ 13091 

ל בשלשה "וכך אמרו חז, חכמת היצירה ניתנה לה, אותה החכמה העליונה הנשגבה? ואיזו חכמה, חכמה 13092 

, כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו, בחכמה יסד ארץ´ דברים הללו נברא העולם שנאמר ה 13093 

זהו כוחה , שנאמר ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת, לשה דברים הללו נעשה המשכןובש 13094 

והיא גם מציאותה , היא מקורה של החכמה, של יראה בידה להוריד ולהמשיך את חכמת הבריאה העליונה 13095 

 13096 .היא חכמה´ יראת ה, ומטרתה של החכמה



לפיכך יסודה של אותה , ´ר והמקיים את יראת ההוא היוצ´ ציווי ה, מקורה של היראה הוא הציווי ממעל 13097 

הוא בסיסם של אותם עולמות החכמה הבינה והדעת הטבועים , היא חכמה´ חכמה נשגבה של הן יראת ה 13098 

מציאות של , ה נברא מלאך אחד"והרי מכל ציווי של הקב, ודברו הוא אין סופי´ כי מאמר ה, בבריאה 13099 

שכל כך גדלה חכמתו , ל על אדם הראשון"אלא שאמרו חזולא עוד , חכמה עליונה בריאה רוחנית נשגבה 13100 

ניתן , והכל בשביל ציווי אחד שנצטוה, (ח"ר פ"ב) ותבונתו עד כי מלאכי השרת בקשו לומר לפניו קדוש 13101 

´ אשר על כן הן יראת ה, עד כדי התעלות נשגבה מעל מלאכי מעלה, לו אוצר חכמה עליונה בשיעור כזה 13102 

 13103 .(א"שבת ל) היא חכמה הן אחת

היא היא המתנה הנפלאה של אוצר החכמה העליונה , אשר חנן בורא העולם את ברואיו´ ותה יראת הא 13104 

היא מציאות , בחכמה יסד ארץ´ כל אותו אוצר החכמה הגנוז בה ה, וזהו סוד הבריאה כולה, הניתן לאדם 13105 

, הפסקכל אותו שמירת הסדר כל אותו המילוי שהיצירה ממלאת את תפקידה ללא , ´נשגבה של יראת ה 13106 

, היא מציאות שלא תוכל להשתנות´ כי על כן יראת ה, הינה מציאות של יראה נאמנה ובלתי פוסקת 13107 

 13108 .(31נתיבות המוסר דף )  .מציאות הממלאת את כל תוכן הוייתו של הנברא

 13109 

 13110 מאמר תשלא

 13111 .(´א ג"ל) ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה

והטעם , בשם´ ומשה אמר לישראל ראו קרא ה, משה ראה קראתי בשםאמר השם ל, ל"ן פירש וז"הרמב 13112 

לא למדו מלאכת כסף וזהב וחרושת אבנים טובות ולא , כי ישראל במצרים פרוכים בעבודת חומר ולבנים 13113 

ובחרושת אבן ועץ וחושב ורוקם , והנה הוא פלא שמצא בהם אדם חכם גדול בכסף ובזהב, ראו אותם כלל 13114 

למשה שיראה הפלא ´ ולכן אמר ה, לפני חכמים לא ימצא בקי בכל האומניות כולםכי אף הלומדים , ואורג 13115 

 13116 .וידע כי הוא מילא אותו רוח אלהים לדעת כל אלה, הזה

אינו , שכל עניני החכמה שמשיג האדם לא הוא המחכים, התורה מלמדת אותנו לדעת יסוד הגדול הלזה 13117 

שמכשיר ומכין , ין הלימוד אינו אלא הכשרהוכל ענ, אלא סוד של מילוי שממלאים אותו בחכמה ובדעת 13118 

וגם לאחר הלימוד אינו אלא ענין של , שיהיה ראוי להתמלאות ולקבל החכמה, את עצמו כלפי סוד המילוי 13119 

 13120 .אף בדברים שלא ראה ולא ידע אותם מעולם וזה מסוד המילוי, מילוי שממלאים אותו בחכמה ובדעת

וימלא אותו ולא זה בלבד אלא כל מי , (´ח ה"ר מ"שמו) ל"עד שאמרו חז, עד היכן הוא סוד זה של מילוי 13121 

ולא רק בבני אדם , ויעשו כל חכם לב´ ה חכמה ובינה ודעת שנא"נתן בו הקב, שנתעסק במלאכת המשכן 13122 

שכלפי , בהמה כתיב שנתנה חכמה באדם ובבהמה, אלא אפילו בבהמה ובחיה שנאמר חכמה ותבונה בהמה 13123 

כששופע חכמה מסוד המילוי גם בהמות וחיות מתמלאות , וים בזהסוד המילוי אין נפקא מינה הכל ש 13124 

 13125 .חכמה

הרי מן , שבאמת כשמתבוננים במצבנו הפחות, הכרה בענין של סוד המילוי יוכל האדם לראות ממצבנו אנו 13126 

הרי זה פלא יותר גדול מאילו כל הימים דיו , הפלאים הכי גדולים הוא אם אנו מדברים בדבר חכמה קצת 13127 

א מחמלת הבורא שגם דרך עמודים עצים ואבנים יחדור "אין זה כ, (ח"ז ה"סופרים פט) איי בן זכ"של ר 13128 

 13129 .ויעבור קצת זהרורית של חכמה

, שממלאים את האדם בחכמה בתבונה ובדעת, לאחר ידיעה זו שכל שפעת החכמה אינו אלא סוד של מילוי 13130 

ולא , (א"ה כ"ל) שר נשאו לבוויבואו כל איש א, מתגלה לנו דרך חדש בקניית החכמה הכתוב בפרשה זו 13131 

וטעם אשר נשאו לבו , ן"ומהו ענין נשיאות לב פירש הרמב, זה כבר היה משלהם´ כתיב כאן אשר נתן ה 13132 

אבל מצא בטבעו שידע , כי לא היה להם מי שלמד את המלאכות האלה ממלמד או מי שיאמן בהם ידיו כלל 13133 

 13134 .ל"אני אעשה כל אשר אדוני דובר עכלבוא לפני משה לאמר לו ´ ויגבה לבו בדרכי ה, לעשות כן

וידעו איך , משום שהם ידעו מסוד המילוי, י נשיאות לב בלא לימוד כלל"הרי לנו איך שקונים חכמה ע 13135 

כמו , זהו מדרכי קניית החכמה´ כי בטחון בה, ´להכין עצמם כלפי כל סוד המילוי בנשיאת לב ובטחון בה 13136 

, וזהו נשא לבם אותם בחכמה, ו בך ותלמדם חוקי חייםבעבור אבותינו שבטח, שאנו אומרים באהבה רבה 13137 

הוא בטחון יותר גדול ונשיאות לב יותר גדולה , ן"ובאמת שענין זה של נשיאות לב בחכמה שכתב הרמב 13138 

 13139 .מלירד לים

וכל דרכי היצר הוא רק להפיל פחד על האדם , ענין זה של נשיאות לב הוא יסוד גדול בדרכי קנין החכמה 13140 

, הרי בעולם המסחר ענין זה פשוט לכל, אבל אל יבהילך יצרך כי זה מדרך הכסילים ,שלא יעפיל לעלות 13141 

ורק בחכמה , יעזרנו´ ואומרים ה, והכל נושאים את לבם והולכים לעסוק במסחר באמונה היותר גדולה 13142 

 13143 .ומתפחדים מכל עסק רם ונשארים עומדים על מקומם, נשמו המסילות

הכסיל אמר איך אפשר להגיע , דם שראו באר עמוקה מאדבני א´ משל לב, (´ר ח"דב) איתא במדרש 13144 

, פרק לפרק, כך החכם מחבר משנה למשנה, והחכם מקשר נימא לנימא חבל לחבל עד שמגיע למים, למים 13145 



ונשאר , והכסיל בראותו גודל העבודה מיד הוא משתומם, עד שלומד כל התורה כולה, מסכתא למסכתא 13146 

 13147 .עומד על מקומו ואינו לומד כלום

דרכו של סוס כשרואה הר גדול הוא מפחד תכף ונשאר עומד עוד לפני , ל היה אומר ציור זה"ר ז"אדמו 13148 

לו לא היה מפחד והיה מנסה לילך , וכן הוא דרך הכסיל הוא נשאר עומד עוד קודם ההר, הגיעו לההר 13149 

 13150 .וזה כל עבודת היצר להפיל פחד על האדם שזה היפך בטחון, הלאה גם על ההר היה עולה

ש המעשה "כותב בהקדמתו שקרא שם הספר ברוך שאמר ע, רוך שאמר לאחד מהראשוניםבספר ב 13151 

והיה , נ ומתפלל תמיד לפני ארון הקודש בבכי"והיה הולך לבהכ, שבקטנותו  לא ידע כי אם ברוך שאמר 13152 

, אותו והיה חכם גדול עד שנמנה בין הראשונים´ עד שזיכה ה, אומר בהתחננו את ברכת ברוך שאמר 13153 

 13154 .כ קראו ברוך שאמר הרי לנו איך שקונים חכמה מאמונה"וע, על הלכות ציצית וחיבר ספר

הנה באמת אין כלל עבודה אחרת כי אם על , והנה כשמבינים כך את דרך קניית החכמה על ידי סוד המילוי 13155 

והתפלל ´ התבונן ביראת ה? כשלא ידע איזה דבר הלכה מה עשה, ין´ח מוולוז"כתוב על הגר, דרך זה 13156 

 13157 ל"ומצינו בחז, אז העבודה לזה הוא על דרך זו, שאם דרך קנין החכמה הוא על ידי סוד המילוי, ´לפניו ית

דעת חכמה ומוסר )  .שזהו הדרך של קניית החכמה, ד וביציאתם"תפילה בכניסתם לבהמ (7ח"ברכות כ) 13158 

 13159 .(א"ב מאמר ל"ח

 13160 

 13161 מאמר תשלב

 13162 .(´וא "שמות ל) ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך

ה כלי ריקן אינו מחזיק מלא "מנהגו של הקב, ל מנהגו של בשר ודם כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק"אז 13163 

דימו החכמה לדבר ממשי שצריך , יהיב חוכמתא לחכימין, שנאמר ובלב כל חכם לב נתתי חכמה, מחזיק 13164 

בעלי חיים , ל בכליםהתבואות בשקים דבר נוז, מובן שכמו שלכל דבר גשמי יש כלי מיוחד, כלי להחזיקו 13165 

כן לענינים רוחניים ושכליים ישנם כלים מכלים שונים בכוחות האדם המחזיקים אותו כח , בבנינים 13166 

מקור ? מהו הכלי המחזיק את התורה הנתונה ממעל, לב חושב כליות יועצות, המוח משכן השכל, הרוחני 13167 

 13168 ?כל החכמות ושעשועו של בורא עולם

וכמו שהזהב שהוא , מם מאד ברוחניותו מפאת היותו כלי מחזיק התורההוא מרו, נרתיק התורה הוא השכל 13169 

עד שכל החכמות , כן הכלי של התורה שהוא השכל הוא נכבד להפליא, כלי של פנינים נוצץ ומבריק 13170 

 13171 .הן רק בבחינת נרתיקה של תורה, שבעולם שממלאים תבל ומלואה וכל היצור משתעשע בהן

ממילא מוכרח שיהיה , היות במדה ומשקל כדי להחזיק הטמון בווכמובן נרתיק של דבר רוחני מוכרח ל 13172 

שהשיגו להבין הרבה בדעות , ולכן ראינו הרבה חכמים בעולם, כדי להחזיקה´ לשכל השתוות לתורת ה 13173 

ועלינו לשבח ליוצר , ונתן להם תורתו מקור החכמה והמדע´ ורק על בחיריו נגלה ה, ובמדות בשכלם בלבד 13174 

שכל מה שהאדם מזכך שכלו יש לו כלי לקבל תורת , לנו וזה כלי מלא מחזיק כל על המתנה הטובה שנתן 13175 

 13176 .´ה

ידמה לו , כי מפני שגם הנרתיק הוא משובח כל כך, ועלינו להכיר הבדל תוספת התורה על שכל החכמים 13177 

וכשנרד להבין עיקר יקר תפארת תורתנו היקרה יותר מפניני , לאדם שהנרתיק הזה הוא התוך הפנימי 13178 

ובאה , הפילוסוף ישים עיקר עיון שכלו לרומם רק את השכל (א, א שהעיקרים המבדילים הםנמצ, השכל 13179 

הפילוסופים  (ב, ל תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים"כאז, ק והרכיבה גם את המעשים הגופניים"תוה 13180 

 13181 אלא רק ליחידי סגולה בעלי, לא יוכלו למסור חכמתם לאחרים, אחרי שעיקר חכמתם בעיונים דקים בלבד

ג שנים כבר "ובן ישראל כשהגיע לי, לא כן תורתנו הקדושה שהתלבשה במעשים ראויים לכל, עיון 13182 

 13183 .מחוייב לשמור פעולות התורה כהחכם שבחכמים

ויש מהם שהרחיקו לכת והבדילו עצמם , הפילוסופים בהתגברות שכלם מרחיקים עניני החומר לגמרי (ג 13184 

אלא , ז"שלא הרחיקה את האדם גם מעניני העוה´ הלא כן תורת , מאכילה ושתיה ומכל הנאות העולם 13185 

הפילוסוף משליך מעליו עניני החומר בפעם אחת מפאת  (ד, שהישירה אותו במישור מה לקרב ומה לרחק 13186 

 13187 .לא על דרך ההדרגה וההתלמדות מהקל אל הכבד, אי חשיבותם בעיני שכלו

, נשמר מהם בחשבו אותם לאין ואפסואינו , יוצא מזה שאינו מפריע לו כלל אם הוא מתעסק בעניני חומר 13188 

ויפול בנקל ברשת התאווה כשיסור ממנו , ואינו מעלה על דעתו שיוכל בזמן מן הזמנים להמשך אחריהם 13189 

ולכן , לא כן דרך התורה היא מלמדת האדם בדרך ההדרגה כדי שישמר מנגע זה, צל חכמתו ועומק עיונו 13190 

 13191 .לזה תמיד למשכו ברשתולהשמר מחטאת רובץ ה, יוכל תמיד לשמור תפקידו בידו

ואם כי יבין בדעתו כי כל עניני העולם הבל המה מעשה , כלל הדברים שלא על השכל בלבד יחיה האדם 13192 

בדכאו תחת רגליו את , ולפעמים היא הגורמת לו, הרי בכל זאת אין די לבער את הגלל עד תומו, תעתועים 13193 

תעקור כל בניני שכלו ותהפכו , רבים תתפרץ לפתע תאותו כשטף מים, עניני החומר רק תחת לחץ השכל 13194 

אלא לשעבר כל מעשיו , ק והשכילה שלא לרחק את האדם לגמרי מעניני העולם הזה"ובאה תוה, על פיו 13195 



אור יהל )  .´וכל הנאותיו משלחן גבוה קא זכי כולם קודש לה, ודבש וחלב תחת לשונו, לשמים 13196 

 13197 .(א"ח

 13198 

 13199 מאמר תשלג

 13200 .(´א ו"שמות ל) אשר צויתך ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל

מה שאין כן , מדת עולם הזה כלי ריקן מחזיק כלי מלא אינו מחזיק, לא כמדת עולם הזה מדת החכמה 13201 

וכלי ריקן מחכמה אינו מחזיק כלל כי אינו , החכמה כלי מלא חכמה מחזיק ומשתוקק להשיג עוד חכמה 13202 

 13203 .וגם כששומע אזניו אטומות, משתוקק כלל לחכמה

, ומציאות עונג עולם הזה בנויה על העדרי המציאות, ות החכמה בנויה על מציאות החכמהנמצא כי מציא 13204 

והחכמה , הרי כי יסודה היא ההעדר, וכשהעיכול יפה זה בריאותו, כשיתעכל המאכל אז משתוקק לאכול 13205 

ומה שמשתוקק עוד לחכמה הוא מפני שהחכמה אין סוף לה כי , יסודה מציאות וזה אות על נצחיות החכמה 13206 

אין ערך ודמיון כלל וכלל לנעימות הערב לבעלי , ומזה דעת לנבון כי נעימות החכמה לחכמים, היא נצחית 13207 

 13208 .כ החכמה"כי נעימות הערב היא כנפה מכניס בזו ומוציא בזו משא, התאוות

בימי חורפי הייתי מתפלא מה זה , ל איזהו חכם הרואה את הנולד"אשר על כן נתברר לי היטב מאמר חז 13209 

הלומד זקן למה , ל"אבל שבתי וראיתי מאמרם ז? שלא יעשה דבר שיתחרט באחרונה, וא חכמהראוי לקר 13210 

כי קניית החכמה באמת הוא רק כשציורי החכמה , (ד"אבות פ) הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק 13211 

בלתי אפשר שיצויר בו ציורי החכמה כי הם , וכשציורי עולם הזה חרותים על לבו, חרותים על לוח לבו 13212 

 13213 .ני הפכיםש

ולכן , וזה שני הפכים ממש אש ומים, והחכמה בנויה על מציאות היש גמור, זה בנוי על מציאות החסרון 13214 

, ואחר כך יהיה מקום ללימודי החכמה, כשירצה האדם ללמוד חכמה צריך מקודם למחוק ציורי העולם הזה 13215 

למה הוא דומה לדיו כתובה  ועל זה אמרה המשנה הלומד זקן, ואז דוקא אפשר שיצטיירו בו ציורי חכמה 13216 

ואז כולי האי ואולי , רמזה לנו המשנה כי צריך מקודם דוקא למחוק ציורי עולם הזה, על נייר מחוק 13217 

 13218 .ועם כל זאת רק כדיו כתובה על נייר מחוק, יצטיירו בו ציורי החכמה

חכמה גם בעולם בהכרח כי נצטיירו בו ציורי נעימות ה, נמצא לפי זה מי שרואה את הנולד לדאוג לאחריתו 13219 

ואם כך מרגיש נעימותה בעוד שהחומר , ומכיר היטב כי היא בנויה על מציאות הגמור נעימות נצח, הזה 13220 

ורואה את הנולד שאין , אין ערוך ודמיון לנעימות אז, מה יהיה בעת שיהיה שכל נבדל, מסך מבדיל לפניה 13221 

והבן היטב , ט"תשובה ומעוזה קוטב ומבחן החכמה תכלית חכמה , צער כצער החרטה באין מושיע 13222 

 13223 .(א"א מאמר ל"חכמה ומוסר ח)  .הרחמן ישים חלקנו בתוך החכמים הדואגים לאחריתם, הדברים

 13224 

 13225 מאמר תשלד

 13226 .(ג"א י"שמות ל) ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו

וק אדם במצוה יתכן שיעס, ל"י ז"רש, פ שתהיו רדופין וזריזין בזריזות המלאכה שבת אל תדחה מפניה"אע 13227 

באורח זו אהלך , ועל אותה שעה יהיו צריכים להזהירו שלא יחלל את השבת, גדולה כמו בנין בית המקדש 13228 

 13229 .והנהו בסכנה גדולה לעבור על התורה כולה, בדרכי לעשות מצוה שם טמנו פח לי

גם כן ממה  אלא, לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי, י כתב מדת הנקיות היא היות האדם נקי"י פ"ובמס 13230 

, והנה ודאי כי מלאכה רבה היא לאדם להגיע אל שלמות המדה הזאת, שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר 13231 

אך הדקדוק הזה המצטרך לנקיות , כי העבירות הניכרות וידועות קלות הן להשמר מהן כיון שרעתם גלויה 13232 

 13233 .כי הוראת ההיתר מכסה על החטא, הוא הקשה יותר

עבירות שאדם דש , עבירות שאדם דש בעקביו סובבות אותו בשעת הדין, (.ח"ז י"ע) ל"הוא מה שאמרו חז 13234 

וכיון שכל הקושי הריהו במקום , בעקביו הן עבירות גדולות וחמורות ורק הוראת ההיתר מכסה עליהן 13235 

 13236 .דמצוה הריהי הוראת היתר הכי גדולה, כ מה לנו סכנה יותר גדולה מבשעת עשיית מצוה"א, הוראת היתר

, ובאמת הרי נגיעה זו היא הנגיעה הכי גדולה ומסוכנת, ל חידש שישנה נגיעה של צדקות"נט זי מסל"הר 13237 

כשנכנס לחנותו יודע הוא שהנהו חוטא כל היום בעסקו תמיד , חנוני פשוט הרי הוא פשוט ומעשיו פשוטים 13238 

ת הנכרות כי העבירו, בחטאים גלויים אינו יודע שום היתר ואין הסכנה גדולה כל כך, באונאה וכדומה 13239 

אז כל העבירות נעשות מצוות , אבל כשיגש לעשות איזו מצוה, (י שם"מס) וידועות קלות הן להשמר מהן 13240 

 13241 .ובקל יעבור על כל התורה כולה, בעיניו

יזיק , כשאדם הולך לשמוע איזה מגיד וכדומה יוכל להחריב בדרכו כל העולם, ל היה אומר"י מסלנט ז"הר 13242 

בשעה שאותו אדם עצמו יודע היטב איך שאסור ? ץ הוא לשמוע מגידכי הלא ר, ויחבול הכל במרוצתו 13243 

דאין סכנה כסכנתו , ומתרת לו כל התורה כולה, אך הנגיעה הצדקותית הלזו היא הגורמת, לחבול בחבירו 13244 

 13245 .בדרכו לעשות מצוה



 13246 יתכן שאדם מרביץ, וצריך לדקדוק יותר גדול ועצום, וכל מה שהמצוה יותר גדולה הסכנה גדולה ביותר

ולא ! כל היום עסוק אך ורק במצות, בלכתך בדרך בשכבך ובקומך, תורה ברבים ועוסק כל היום במצות 13247 

, שכל התורה הותרה לו, (.ב"סוטה כ) תהיה כל עבודתו אלא עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס 13248 

קדוש , קדושואדם פשוט וחילוני הריהו , עובר על לשון הרע רכילות וכדומה בדמותו שהנהו עוסק במצוות 13249 

 13250 .בתכלית הקדושה לעומת אדם זה

, כ גדולה"כי אין סכנה כסכנתו כיון שהמצוה הריהי כ, הזהירות בשעה זו צריכה שתהיה עצומה עד מאד 13251 

בשעה שלא היו , בשעה שעסקו ישראל בבנין המשכן שם הוצרכו להזהיר להם לבל יחללו את השבת 13252 

אז הזהרו מאד מאד , רדופים וזריזין בזריזות המלאכהאבל כשתהיו , עוסקים במצוה לא הוצרכו לאזהרה זו 13253 

 13254 .שלא תחללו את השבת

שעיקר הזהירות שצריך האדם להזהר הוא מאותם העוסקים , והמתבונן בעין פקוחה בדרכי החיים יראה 13255 

עיקר ההיזק הוא דוקא באותם העוסקים במצות , כ כי אין היזקו מצוי"אדם פשוט אינו מסוכן כ, במצות 13256 

, שמתוך הוראת היתר של חסידותו יוכל לירד לחייו של אדם, שם הסכנה גדולה מאדש, ולשם שמים 13257 

ובמצב ! כי הלא עושה הוא הכל לשם שמים, לדרוס על גופו ונפשו בפסיעות גסות מבלי שירגיש בזה כלל 13258 

 13259 .כזה הוא משוחד ועוור לדחות כל התורה כולה

כל מחלוקת שהיא לשם , בצחות לשונוז "ל שהיה מתבטא ע"י מסלנט ז"ומה נאותים על זה דברי הגר 13260 

 13261 0קצת 0מתקוטטים 0,בנקל 0כשאנשים פשוטים נצים מתפשרים ביניהם, (´אבות ה) שמים סופה להתקיים

מחלוקת כזו כבר , אבל מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים, זמן מה הכל על מקומו יבוא בשלום 0ואחרי 13262 

שהנגיעה גדולה ועצומה , ים יגעים מאדובלשם שמים הדבר, לא במהרה תשקע כיון שהיא לשם שמים 13263 

 13264 .עד שכל התורה נעשית היתר במצב ההוא, מאד

האם ישנם אמצעים שלא , יכולים אנו להעיד לדאבוננו על חרבנות שנעשו במחלוקת שהיא לשם שמים 13265 

דברים שגם אדם , הלא הותרו שם גם מלשינות רכילות וכדומה? יהיו כשרים במחלוקת שבין שני רבנים 13266 

היודע ומכיר מעט קורות , ז אינו אלא משום שהמחלוקת היא לשם שמים"וכ, ע ומכיר בגריעותםפשוט יוד 13267 

הוא יבין מאמרנו זה , ויודע מעט מעיקרי היסודות והכוונות של לימוד זה, המוסר וראשית התפתחותו 13268 

 13269 .פןאבל בלי לימוד המוסר לא היו עומדים עליהם בשום או, והנה הדברים גלויים ופשוטים מאד, היטב

 13270 .(ז"א מאמר קי"דעת חכמה ומוסר ח)

 13271 

 13272 מאמר תשלה

 13273 .(ג"א י"שמות ל) ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו

, ל"י ז"מקדשכם עיין רש´ לדעת כי אני ה´ הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו שנא, (7´שבת י) ל"אמרו ז 13274 

או , (´מיכה ו) ך להודיעו כענין והצנע לכתכי אין צרי, רואים מזה שאף כי לכאורה היינו אומרים להיפך 13275 

אכן כאן גילו לנו , (7´ב י"ב) כדרך נותנים צדקה אשר הדין נפסק כי לא ידעו זה מזה לא הנוטל ולא הנותן 13276 

 13277 .ל כי לא ראי זה כראי זה"חז

כל אחד חפץ להראות להמקבל כי , הנותן מתנה לחבירו אינו נותנו לצדקה, צדקה ומתנה שונים זה מזה 13278 

ולכן יצא מזה התחייבות , אותו וחפץ להיטיב עמו ולכן צריך להודיעו שיתבונן מזה כמה אוהב אותו אוהב 13279 

הלא , שאם לא יתבונן בענין הנתינה להכיר את טיב הנותן אהבתו רוממותו ומדותיו, לאדם המקבל טובה 13280 

 13281 .ועל אופן זה לא נתן לו וגזל בידו, לחנם נתנו ולא יצא מזה מכוון הנתינה

, שענין הכרת הטוב או כפיית הטוב הוא בגדר מעלה ויתרון, ין מזה כי לא כאשר אנו חושביםנמצא למד 13282 

פ דין ממש יש על המקבל להתבונן ולהכיר את הנותן "וע, א דינים יש לו עליו וגזל ממש יש בידו"כ 13283 

כי כל הבריאה היתה בגין , ק"וזהו ענין המובא בספרים הקדושים ובזוה, וטובתו גודלו ורוממותו 13284 

וזה על דרך שביארנו , מהבריאה עלינו להכיר את הבורא טובו וגדלו רוממותו ויכולתו, דישתמודעון לו 13285 

רק להכירו , היה בהבריאה ובטובו אשר היטיב עם הנבראים´ ורצון ה, בענין הנותן מתנה לחבירו 13286 

 13287 .ולהתבונן בו

ואין זה מדרך חסידות , תמידלפארו ולרוממו ולהכיר טובתו , נמצא כי חייבים אנו תמיד להתבונן במעשיו 13288 

שכן חובת כל היצורים להודות ולהלל על , וזהו אשר תקנו לנו מסדרי התפילה, א חיוב גמור מצד הדין"כ 13289 

מדוע לא , (´בראשית ב) ל"ובזה מבואר מאמרם ז, חיוב המוטל על כל אדם, כל דברי שירות ותשבחות 13290 

, התפלל עליהם וירדו גשמים, של גשמים ואין מכיר בטובתן, המטיר לפי שאדם אין לעבוד את האדמה 13291 

וכל זמן שלא היה מי שיכירו לא נתן , א להכירו"במתנותיו הטובות כ´ וזהו כדברינו שכל ענין רצונו ית 13292 

 13293 .נמצא כי אחרי נתינת המטר אנו חייבים להתבונן בם כפי יכולתנו להכיר הטוב והמטיב, מטר

אלפים ורבי רבבות ברכות והודאות אנו חייבים  אלף, ל"ל כי היו מברכים על הגשמים בזה"נמצא בחז 13294 

ן 0על כל טיפה וטיפה נתנו כמה מיליא, נורא ומבהיל נוסח כזה, (ט"ברכות נ) לשמך על כל טיפה וטיפה 13295 



ן ברכות 0וממילא נתנו כמה מיליא, א באשר עסקו בהכרת הטוב"נורא מאד למתבונן ואין זאת כ, ברכות 13296 

´ על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך להלל לה, (א"ד י"ר י"בר) ל"וזהו אמרם ז, על כל טיפה וטיפה 13297 

וכדאי הוא בעד האדם לעמול ולעשות עסק גדול בענין , איום ונורא גודל עבודת האדם, וזו מצד הדין 13298 

 13299 .הברכות וכוונת התפלה

אמר שם , הנותן0מצד  0ההיפוך0את 0גם  0מלמדנו 0והוא, ה"אשמח מאד כי קרוב לזה מצאתי בחו 13300 

ולתת לכל , ומקום הנדיבות לשום כל דבר במקומו, וכן מדות הנדיבות והכילות, י"פ´ עבודת האלבשער  13301 

ומקום הכילות על האכזרים והפתאים ומי שאינם , בעל מדה חמודה מן הממון והחכמה כפי מה שראוי לו 13302 

ינו מכירו כל העושה טובה למי שא, (.ג"חולין קל) ל"ואמרו חז, מכירים את עצמם ולא ערך הטובה עליהם 13303 

 13304 .ש"כאילו זורק אבן למרקוליס עי

א למי שיוכל להבין ערך הטובה ויוכל "כי אין לו ליתן דוקא כ, הרי מלמדנו את החוב על הנותן מתנה 13305 

מי ימלל גבורות הענין , ואם הוא נותן למי שאינו יודע ערכה הרי הוא כזורק אבן למרקוליס, להתבונן בה 13306 

ל הורונו שני "חז, ל הקדושים היודעים כל דבר לאשורו"של חזלולא דברי קדשם , ומי יוכל להאמין 13307 

כי הטבה , ל"אף כי מצד אחד על האדם להשתמש בכח הנדיבות כפי אשר ביאר בעל חוה, הצדדים שבאדם 13308 

שכל זריעה שנזרע , גם בטבעו הוא עץ פרי עושה פרי, לזולתו הוא מיסודות יצירת הנפש מצד שרשו 13309 

 13310 .נין ללמוד וללמדבקרבו עליו להוציא ולהצמיח כע

לא במעשה הטוב לזולתו ולא , אכן מצד השני יש בו כח הכילות לבל יצא ממנו שום דבר ויהיה כאבן דומם 13311 

כל , והיסוד הזה מלא כל התורה, כי מדרכי עבודת המשכילים שיראו פרי בעבודתם, להפיץ מעינותיו 13312 

אותי עזבו מקור מים , ות עשה עמיכי שתים רע, הנביאים צווחו ככרוכיא בקול אחד בטענה על עם ישראל 13313 

לא כאלה חלק , איך נעבוד לאלהים אחרים שלא יועילו כלל, (´ירמיה ב) חיים לחצוב להם בארות נשברים 13314 

וזו טענה גדולה איך לא יבינו ההבדל , יעקב הוא יענה להם תמיד בעת יקראוהו והוא יחלצם מן המיצר 13315 

 13316 .ו"בד זולתו חלעו´ ולו חכמו ישכילו יבינו בין עובד א, הגדול

אכן לא כאלה , ז אשר לא יועילו"ומזה יוכלו לעבוד גם לע, אות היא כי הורגלו במעשיהם לבל ישאו פרי 13317 

ולכן אם נמצא באדם מדה כזאת ללמד , הם הורגלו לראות פרי בעבודתם לקרוא ולהענות, חלק יעקב 13318 

חית דרכו לעשות מעשים אשר אין זאת אלא כי הש, ולעשות טובה למי שאינו מכירה, לתלמיד שאינו הגון 13319 

מבהיל , וזהו אמרם כזורק אבן למרקוליס, כ קרוב הוא לעבודה זרה אשר לא תוציא פרי"וא, לא ישאו פרי 13320 

ז והקרן קיימת "ומזה ילמוד האדם לדקדק לעשות מעשים אשר אוכלים פירותיהם בעוה, הדבר למבין 13321 

 13322 .(ג"ב י"ג מאמר י"דעת חכמה ומוסר ח)  .ב"לעוה

 13323 

 13324 מאמר תשלו

 13325 .(ג"א י"שמות ל) מקדשכם´ אך את שבתתי תשמרו לדעת כי אני ה

כבר , וכל השומר את השבת כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כוחו, ל"וז (ו"ל ט"שבת פ) ם"כתב הרמב 13326 

והרכבתיך ´ שנאמר אז תתענג על ה, יתר על השכר הצפון לעולם הבא, מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה 13327 

ם שמלבד השכר הצפון "מדגיש הרמב, ל"דבר עכ´ עקב אביך כי פי הוהאכלתיך נחלת י, על במתי ארץ 13328 

היינו , ´בא לו השכר בעולם הזה של אז תתענג על ה, אחרי שקיים האדם מצות עונג שבת, ב"לעוה 13329 

 13330 .´שנותנים לו האפשרות והכח לבוא למדרגה נעלה זו של אז תתענג על ה

, נותנים לו כלים מיוחדים נשמה יתירה, דבר זהיתברך על קיום ´ אנו רואים כמה עזר מן השמים הבטיח ה 13331 

הרי , בעונג שבת´ כדי להתענג על ה, כדי שיהיה לו הכח לאכול ולשתות ולשמוח ולהתענג בשתית היין 13332 

אבל בכאן בא , זוהי הבטחה כללית, ידוע כי בכל דבר הובטח לאדם שהבא לטהר מסייעין אותו מן השמים 13333 

מפני , ולא שכר לעתיד לבוא אלא מיד בעולם הזה, ´נג על הבקבלה הבטחה על שכר מיוחד של אז תתע 13334 

 13335 .שהוא ענין של קדושה´ שלאו מילתא זוטרתא היא להגיע לידי מדרגה גבוהה זו להתענג על ה

, קדושה זוהי מעלה של שלמות שמגיעים אליה אחרי ההשתלמות בכמה מידות כמבואר במסילת ישרים 13336 

שמגיעים לאותה דרגה עליונה שעליה אומר המסילת עד , שזוהי עבודה מחושבת מראשה ועד סופה 13337 

והנה בשבת קודש מדלגים אנו על כל המדרגות , שתחילתה עבודה וסופה גמול מתנה מן השמים, ישרים 13338 

שהרי הובטח עזר מן השמים ביצירת , וכל אחד יכול להגיע לידי שלמות זו ביום שבת קודש, של שלמות 13339 

 13340 .נשמה יתירה

ה למשה מתנה טובה יש לי "ל הקב"א, מקדשכם´ ניא נמי הכי לדעת כי אני הת, (7´שבת י)א  איתא בגמר 13341 

ג הנותן פת לתינוק צריך "מכאן אמר רשב, ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם, בבית גנזי ושבת שמה 13342 

איני והאמר רב חמא ברבי , מאי עביד ליה אמר אביי שאיף ליה משחא ומלי ליה כוחלא, להודיע לאמו 13343 

לא קשיא הא , מתנה לחבירו אין צריך להודיעו שנאמר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו חנינא הנותן 13344 



מתן שכרה לא , והא שבת דעבידא לאגלויי, במילתא דעבידא לאגלויי הא במילתא דלא עבידא לאגלויי 13345 

 13346 .כ"עביד לאגלויי ע

נראה שתשאלנו שייף ליה משחא ישפשפנו בשמן בין עיניו דבר ה, י להודיעם שאני רוצה לקדשם"ופירש 13347 

י משה בעל פה מה שכרה "והוא הודיעם ע, ויאמר לה התינוק פלוני עשה וגם פת נתן לי, אמו מי עשה כן 13348 

ג האם היה אפשר לעלות על הדעת ללמוד דבר צדדי מתוך "והענין נפלא אילו לא אמר זאת רשב, כ"ע 13349 

ת מקדש את ישראל "שהשי, ל בענין השבת"כי הרי פסוק זה פירשו חז, עומק הדברים שנאמרו כאן 13350 

 13351 .בקדושת השבת

יש בה משום מתנה טובה , ג הבין שמלבד מצות השבת וקדושתה"שרשב, אלא שיש לעמוד על סוד חכמים 13352 

, שהוא המתן שכר של השבת´ ומהי המתנה הטובה ביארו בגמ, ה נתן לישראל במצות השבת"שהקב 13353 

אם יתענג בכל אפשרותו , ´על הוהמתן שכר הוא שיכול אדם מישראל להגיע לשיא המעלות עד להתענג  13354 

 13355 .והיה שכרו בעולם הזה להשיג את העונג העליון שהוא סוף במדרגת הקדושה, בעונג השבת

שבזה יהא מתענג על , בדגים גדולים או קטנים אם עשאן לכבוד שבת, והעונג מצד האדם באופנים גשמיים 13356 

העונג העליון של אז תתענג , האדםהעונג שבפעולת , נמצא כי שלשה מיני עונג הם, בתכלית השלמות´ ה 13357 

שהוא למעלה מן ההישגים , לבד מהעונג של השכר שיהא לו עבור כל זה בעונג של לעתיד לבוא, ´על ה 13358 

 13359 .´הבאים לאחר העונג העליון של אז תתענג על ה

ה למשה "שציוה הקב, ג ומוסיף לנו דבר שכלל לא היינו מעלים על דעתנו"ואחר שלמדנו זאת בא רשב 13360 

כדי שמתוך זה , ה לתת להם מתנה זו"ה רוצה שישראל ידעו כי רוצה הקב"שהקב, ודיעם לישראלשילך וי 13361 

כ משתדל באהבתו לענגם עונג שלם בתכלית "שהוא כ, ת"תבוא האהבה בלבם להיות אוהבים את השי 13362 

צריכים אנו ללכת בדרכיו , ת בכל לב ונפש"ויוצא מזה שמלבד שאנו צריכים לאהוב את השי, השלמות 13363 

לחפש דרכים לתת פת לתינוק ליצירת ידידות , נהג כך עם חבירנו ושכנינו לבקש שלום עמהםולהת 13364 

 13365 .כדי להרבות אהבה וריעות בישראל, ולהודיע לאמו

והאמא , שכוחלים לתינוק סביב העין בצבע כחול, ל"אומרים חז, שואלת כיצד יעשה כדי שתדע אמו´ הגמ 13366 

שהשכינה הטובה שגרה כאן שגם נתנה לו פת היא כחלה  והוא יספר, תראה ותשאל מי כחל לך סביב העין 13367 

, ולא הסכימו שימצא את אמו ויאמר לה שנתן פת לתינוק שלה, ולמה אמרו זאת בתחבולות כאלו, לו 13368 

שבסתם הודעה שיודיע לאמו , שצריך לדעת גם איך להודיע כשנותנים פת לתינוק, הטעם מובן בפשטות 13369 

 13370 .שנתן לילד שלה

ואולי גם יבוא לידי , ואולי גם עלולה להקפיד, שאיננה עניה ולא מקבלת צדקהיתכן מאד שהאמא תגיב  13371 

והיתה כועסת על התינוק למה לקח , כי איננה צריכה שירחמו אחרים על התינוק שלה, תרעומת מצידה 13372 

י "והאמא תדע מעצמה ע, ל לגלגל את הדבר בדרך חכמה"למדו אותנו חז, מאחרים כאילו הוא ילד רעב 13373 

והוא איננו מוצא מקום לתת , והנותן איננו יודע ואיננו מרגיש כלל שנתן לתינוק משהו, התינוק בפניו 13374 

 13375 .ורק אז תצא מזה המעשה אהבה ושלום וריעות, לדבר כל חשיבות

, עד היכן מגיע עונג שבת הנעשה עם הכרה ושכרו בעולם הזה, ענינים שלמים מלמדים אותנו בסוגיא זו 13376 

על ´ ועד היכן יש לנו לאהוב את ה, בתכלית השלמות´ ענג על הוממנו להגיע בנקל למדרגה של להת 13377 

ה "שזה אות עד כמה הקב, וביותר שהודיע לנו מקודם כדי שנדע לאהוב אותו, המתנה הטובה שנתן לנו 13378 

ולהשתדל באהבה וריעות עם חברים ושכנים בכל , בכל ענין וענין´ משתדל לקרב אותנו וללמדנו דרכי ה 13379 

איך שהוא אוהבו כדי , בחכמה עליונה להודיע לחבירו בעקיפין ובחכמה, לב ונפש ובהתענינות רבה 13380 

 13381 .(לקט שיחות מוסר)  .כ יאהבהו ותרבה החיבה והריעות בישראל"שחבירו ג

 13382 

 13383 מאמר תשלז

 13384 .(ג"א י"שמות ל) מקדשכם´ אך את שבתתי תשמרו לדעת כי אני ה

´ ל לדעת כי אני ה"ת, טה וקטןשומע אני אפילו חרש שו, לפי שהוא אומר ושמרו בני ישראל את השבת 13385 

לכאורה איך אפשר לומר שגם חרש שוטה , (´ד´ מכילתא א) לא אמרתי אלא במי שיש בו דעת, מקדשכם 13386 

וקטן בית דין אינן מצווין להפרישו מאיסורי , והלא אין הם בר חיובא, וקטן מחוייבים לשמור את השבת 13387 

 13388 ?אכילות אסורות נבלות וטריפות

וכיון שכך יש מקום , השבת היא מעין עולם הבא, עונג וקראת לשבת עונגויש לומר שהשבת קרויה  13389 

מאחר והעונג הוא מציאות ואי אפשר להפריש מתוכה , לחשוב ולומר שגם הללו מחוייבים לשמירת שבת 13390 

ודומה הדבר למזג האויר , בתוך האווירה של שבת, והחרש שוטה וקטן נמצאים בתוך המציאות, מישהו 13391 

שהם מציאות , וכן גם באווירת השבת ובעונג שלה, שהוא חל גם על בעלי חיים, גחם או קר גשם או של 13392 

 13393 .שאי אפשר שהללו לא יהיו נמנים בתוכה



ולכן חרש שוטה וקטן , הרי הרגשתו היא ענין של חוש והוא יותר קרוב מהשכל, אם עונג הוא והוא מצוי 13394 

, לי ידיעה שכלית העונג חודר לתוכםגם הם סופגים את טעם העונג אף ב, מרגישים גם הם את עונג השבת 13395 

לכן מיעטם , פ שקטני מוח וקטני דעת הם"ולכן התעוררה השאלה שמא אין לפטור אותם מחיובי שבת אע 13396 

, אין הם נכללים בכלל מחוייבי שבת, ללמד שכיון שאין הם ברי דעת להעריך את העונג, וכתב לדעת´ ה 13397 

 13398 .תם ושכלם מסוגלים להעריך את העונג הזהאבל אין דע, אפילו שהם מרגישים באופן בלתי שכלי

כל מקום , (´ק ס"ב) כלבים משחקים אליהו בא לעיר, ל אמרו כלבים בוכים מלאך המות בא לעיר"חז 13399 

ומבלי ידיעה חל שינוי , הרי הוא מבשם את האויר שאפילו בעל חי מרגיש בשינוי, שעובר שם רוח עליון 13400 

 13401 .משפיע על כל הנמצא בתוך הבריאה, החודר לתוכה השינוי שחל באויר והזרם הצח, בתנועת הבריאה

ה כתוב בתורה  בחוץ תעמוד אף אני "ר חנינא אמר הקב"א, אל משה ואהרן בארץ מצרים´ ויאמר ה 13402 

ה צימצם את נבואתו ודיבורו למשה "הקב, (´ו ו"שמות רבה ט) בארץ מצרים ולא במצרים, אעשה כך 13403 

לא , על אף כל מה שעולל לבני ישראל, ידה את פרעהכדי שלא לצער יתר על המ, ואהרן רק מחוץ לעיר 13404 

שכן כל דיבור הנבואה למשה ואהרן היה אודות , ה לצער את פרעה ועבדיו יתר על המדה"רצה הקב 13405 

 13406 .והשה הוא אלהיהם של המצרים ובהקרבתו יגנוהו בני ישראל ויבזוהו, הקרבת קרבן פסח

אלא ? כלום נביאים הם? רן אודות ענין זהה מדבר למשה ואה"ולכאורה איך ידעו פרעה וחכמיו שהקב 13407 

והתגלותו מבשמים את כל האויר של ´ הרי דבר ה, בעולם אפילו ליחיד´ משמע מכאן כי אם מתגלה דבר ה 13408 

, (ח"שבת פ) אלקיך נתבשם כל העולם כולו בבשמים´ ה אנכי ה"ל כשאמר הקב"ש ז"כמ, אותו מקום 13409 

וגדולה תורה שאפילו קטנים יודעים , ר העליוןוכאשר האויר מתבשם מרגישים בכך גם הרחוקים מאו 13410 

ואם הוא לא חזי , ´ה לצער את פרעה ועבדיו כי ירגישו את דבר ה"ולכן לא רצה הקב, אותה אף בעלי חיים 13411 

 13412 .מזלא חזי

אם , גם הפיקח והבן תורה, בדרגת הדעת שלו, המסקנה מכל הרעיון היא כי עונג השבת תלוי בדרגת האדם 13413 

אינו ´ הרי הם בגדר פטורים ששם ה, השבת וקדושתה ואינם מתעלים ממנה אינם מעריכים את עונג 13414 

 13415 .(אור חדש)  .מתגלה אליהם והם נשארים מבחוץ

 13416 

 13417 מאמר תשלח

 13418 .(ד"א י"שמות ל) ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם מחלליה מות יומת

שפע העונג ואי אפשר לנו לתאר כלל את , ה אינן אלא לענג בהן את הבריות"כל המצוות שציונו הקב 13419 

הרי שכל התענוגות , (7ט"קידושין ל)א  ל אומרים שכר מצוה בהאי עלמא ליכ"חז, והעידון שיש בהן 13420 

אין בהם כדי , ועל כל מאורות השמים וצבאותיהם, על כל המוני הברואים והיצורים, שבכל חללו של עולם 13421 

שהעידונים שנכללו , וןה הניח בו את האדם הראש"ואף גן עדן שהקב, סיפוק שכר אף למצוה אחת בלבד 13422 

, גם הוא אין בו כדי לשלם שכר בשביל מצוה אחת, ל היו למעלה מכל מושגינו"בו כפי שמתארים חז 13423 

 13424 .וכל תענוגות תבל אינם כלום לגביו, שבכל מצוה יש עונג כזה שאין לו גבול ואין לו שיעור? ולמה

וה אינה ציווי בלבד כי אם מציאות כי גם המצ, והעונג הזה אינו בא כשכר למצוה אלא הוא עצם מציאותה 13425 

הם לא שמעו את הקולות כי אם ראו , (´שמות כ) הוא מה שאמר הכתוב וכל העם רואים את הקולות, ממש 13426 

ה אמר על זה מי גילה רז זה "והקב, ולכן ענו בני ישראל נעשה ונשמע, אותם ממש כמו דבר שבמציאות 13427 

 13428 .(.ח"שבת פ) לבני שמלאכי השרת משתמשים בו שהקדימו נעשה לנשמע

כי לאחר , לפי זה אין הפלא שאמרו נעשה ונשמע, משום שראו במצוות מציאות ממש שיש בה עשייה 13429 

והגיעו לעונג בלתי ישוער שהוא , שהגיעו למושגים כאלה שראו את הקולות כלומר מציאות המצוות 13430 

בלתי ´ תענוגי ההשתוקקו לשמוע עוד ולהשיג יותר ויותר מ, למעלה מכל התענוגות והעידונים שבעולם 13431 

 13432 .סופיים

שעיקר , (ז"ה ט"ר כ"שמו) ואם כל המצוות כך על אחת כמה וכמה מצות שבת השקולה כנגד כל המצוות 13433 

, שהיא מציאות של מקור עונג אין סופי, (ח"ישעיה נ) כדברי הכתוב וקראת לשבת עונג, מצותה היא העונג 13434 

שהרי ציותה התורה זכור את , גשמייםואף קדושת השבת פירושה מציאות של עונג לרבות התענוגים ה 13435 

כלומר שהעונג של שתיית היין מהוה קדושת , (ו"פסחים ק) ל זכרהו על היין"ואמרו חז, יום השבת לקדשו 13436 

 13437 .השבת

היא , אלא אף היא מציאות המונעת את תענוגותיו של האדם, ומכאן שגם העבירה אינה אזהרה בלבד 13438 

כי היא , ואין לך אסון גדול מזה, יאות העונג האין סופימהווה מחיצה הגודרת בעד האדם מלהשיג את מצ 13439 

ולפי זה נמצא שהעונשים , שוללת מן האדם תענוגות עליונים נצחיים כאלה שהם למעלה מכל מעדני תבל 13440 

בתענוגות מופלאים ´ מסירים את הגורם המונע את האדם מלהתענג על ה, הבאים לכפר על העבירות 13441 

 13442 .והרי הם לטובתו ולאושרו, כאלה



יצא ! ישמעאל רבי´ אמר ליה רבן שמעון לר, ישמעאל יוצאין ליהרג´ כבר היו רבן שמעון בן גמליאל ורו 13443 

ושהיתו עד , ישמעאל מימיך לא בא אדם אצלך לדין או לשאלה´ ל ר"א, לבי שאיני יודע על מה אני נהרג 13444 

אם ענה תענה אותו ואמרה תורה , שהיית גומר כוסך או עד שהיית נועל סנדלך או עד שהיית עוטף טליתך 13445 

, ח בנוסח אחר"נ ל"ראה אדר, (ט"ילקוט שמות שמ) ל נחמתני"א, אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט 13446 

כמגלי עריות ושופכי , אוי לנו שאנו נהרגין כמחללי שבתות וכעובדי כוכבים, ישמעאל´ ג לר"שאמר רשב 13447 

 13448 .דמים

והיא , תו היתה שמא עבר עבירה חמורהכל דאג, ג לא דאג כלל על שהוא יוצא ליהרג"אנו רואים שרשב 13449 

ישמעאל ´ ולאחר שר, תמנע ממנו ליהנות מתענוגות עליונים נצחיים אשר יסורי המוות אינם כלום לגבם 13450 

אמר לו נחמתני הוא שמח , אמר לו שיכול להיות שנתחייב על עבירה קלה ועונש ההריגה בא לכפר עליה 13451 

בתענוגים מופלאים ´ ימורק עוונו ויזכה להתענג על ה שעל ידי כך, מאד וראה ביסורי המוות אושר גדול 13452 

 13453 .בלתי סופיים

שנמנע ממנו העונג המופלא של , ואם בכל העבירות כך על אחת כמה וכמה במי שנכשל בחילול שבת 13454 

הרי נעשה ראוי לאותו , ואם ימצא דרך שיכופר לו עוון זה, מצוה זו השקול כנגד כל תענוגות התורה כולה 13455 

נמצא כי מה שהתורה אמרה מחלליה מות יומת אין זה עונש כלל , לך אושר גדול מזהתענוג נצחי ואין  13456 

 13457 .(אור הצפון)  .כי המיתה מכפרת ויהיה זכאי לעונג אין סופי לנצח נצחים, אלא לטובתו של האדם

 13458 

 13459 מאמר תשלט

 13460 .(ו"א ט"ל) ´ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לה

אין בו אברים בודדים ולא זמנים נפרדים מיום , ם הגדול כולו מקשה אחת הואכלל גדול צריך לידע שהאד 13461 

וכמו שבגוף האדם אין בו חלקים , כל ימי חייו מחוברים ומדובקים עד לאחת, הולדו עד רגע האחרון 13462 

מה לנו , כל אבר ואבר שבו משמש בשביל כל האברים עוד יותר ממה שהוא משמש בשביל עצמו, נפרדים 13463 

כן הוא ברוחניות אין , ם שרובו ככולו משמש הוא בשביל כל האברים יותר מאשר לעצמויותר מלב האד 13464 

אין לך מעשה ופעולה ואף מחשבה , בכל האדם הגדול שום ענין רוחני גדול וקטן  שיהיה ענין בודד לעצמו 13465 

 13466 .כל דהו שפעולתה לא תתפשט בכל האדם

בשביל , משמש הוא בעיקר בשביל העתיד, ולא עוד אלא שהרבה יותר ממה שכל ענין משמש בשביל עצמו 13467 

, כל רגע ורגע יותר ממה שהוא בשביל ההוה הוא בשביל העתיד, הפעולות והמחשבות העתידות לבוא 13468 

כ "וא, ימי הזקנה מימי הנעורים, שנה זו משנה שעברה מחר מהיום, באופן שהעתיד יונק כל חיותו מהעבר 13469 

שיתאים כל ההוה שלו כלפי , שנה בכל רגע ורגעבכל שנה ו, על האדם להשקיף בכל מעשה ופעולה שלו 13470 

 13471 .העתיד הצריך לצמוח ולגדול מההוה

זה 0מה 0מבאר שם שבכדי לדעת , ברצותו לגלות את סוד הקדושה, ראשית חכמה בשער הקדושה 13472 

נדע שאותו ענין הוא , וכאשר נדע קדושת שבת מה ענינה, הוא שבת קודש 0הקדושה 0מקור 0,קדושה0 13473 

 13474 .צריך לעשות כל ימיו שבת, כתב שם שאם ירצה האדם להכנס בדרגת הקדושה כ"וע, ענין הקדושה

רק ששבת , ואין להבין זה שהוא רק ציור בעלמא אלא שבאמת סוד כל ימי השבוע גם כן הוא קדושה 13475 

כ סודו של ענין הוא "וע, כמו שאנו אומרים יום מנוחה וקדושה לעמך נתת, קודש היא מקור הקדושה 13476 

שבת קודש , ק"שכל ששת ימי החול מקבלים חיותם מש, בל קדושה על כל השבועשמשבת קודש צריך לק 13477 

אלא השבת , כ יש להם שבת קודש"כל ימי החול ג, הוא בשביל כל ימי השבוע יותר ממה שהוא לעצמו 13478 

 13479 .הוא הזמן שבו האדם מתמלא שפע קדושה וחיות על כל השבוע

שזה לבדו די והותר בשביל , ´זכרון שמו ית האלף של תפלה הלא הוא, כשנתבונן מה הוא העסק של תפלה 13480 

וכי , בטחון שפלות וענוה, שכר ועונש, השגחה, אמונה, מלבד זה כלולים בה ענינים רבים ונשגבים, האדם 13481 

אינו ´ וכי זכרון שמו ית? האם עסק האדם כל היום לאחר התפלה אינו בעניני התפלה! מה לא נכלל בתפלה 13482 

האם מצותה של אמונה ובטחון אינה כל ! גדי הלא צריך להיות תמידלנ´ שויתי ה? צריך להיות כל היום 13483 

, כ בעניני התפלה"באמת עסק האדם כל היום הוא ג, (.א"שבת ל) ל באמונה"הלא גם נשאת ונתת צ? היום 13484 

 13485 .בענוה באמונה בהשגחה שכר ועונש ובטחון

פשוטה עם אדם צריך ואף שיחה , כ עסקו אינו אלא עסק התפלה"כשהאדם עומד בחנות ומוכר סחורתו ג 13486 

יראה כמה , איש משכיל כשיקשיב לשיחה פשוטה שאדם מדבר עם חבירו ויתבונן בה, להיות כמו תפלה 13487 

ולהיפך חלילה שלא כשורה כמה מחבלים , מרגליות טובות תלויות בכל תג ותג שבה אם היא כשורה 13488 

אלא , רה שקר וכדומהשמכל מלה והגה שבה מראה גאוה כפי, ומזיקין תלויים בכל תנועה ותנועה שבה 13489 

? ומאין ישיג זאת האדם, ל כל היום"וכל המעלות העליונות צ, שמקורם של דברים הוא תפלה אמונה 13490 

 13491 .שבה האדם מתמלא באמונה ובכל המעלות ויספיק לו על כל היום, מתפלה



וד זהו היס, ענין זמני התפלה הוא שבהם מסוגל ביותר למלאת מן המעין כל הנדרש בשביל כל היום כולו 13492 

, היינו שהם פעלו וחצבו אותם הזמנים שבהם יהיה פתוח השער, (7ו"ברכות כ) של תפלות אבות תקנום 13493 

נמצא שכל ענין התפלה עיקרו הוא בשביל כל היום הרבה יותר ממה , למען יוכלו למלאות כל הצורך 13494 

זהו  ,שכל העת האדם מקבל חיותו מתפלה, שעת התפלה צריכה לשאת פרי על כל היום, שהוא לשעתו 13495 

 13496 .שענין התפלה צריך להמשך אצל האדם בכל היום, ל ולואי שיתפלל אדם כל היום"שאמרו חז

אבל כיון , אף שמתפללים היטב, ומה נואלו האנשים שתכף אחר עלינו לשבח אין זכר כבר מכל תפלתם 13497 

והרי חסר להם , התפלה שלהם נפסקת מיד אחרי התפללם, שתכף אחר תפלתם חוזרים לגסותם ופשטותם 13498 

ועבודת האדם היא לבלי הסיח דעתו כל היום , שעת התפלה היא המצמחת את כל היום, כל ענין התפלה 13499 

שבזה האדם , היסח הדעת הוא המפסיק את כח הצמיחה, שבזה הוא מחבר כל היום לשעת התפלה, מתפלה 13500 

 13501 .מנתק את החיבור

ימי , ומדובקים מקשה אחתכולם מחוברים , כללן של דברים פעולותיו ומחשבותיו של האדם כל ימי חייו 13502 

אם , מצד טבע הדברים אם רק האדם לא ינתק את החיבור, יום אחד עם משנהו, הנעורים עם ימי הזקנה 13503 

האדם הוא המנתק והמפריד בין , מצד עצמם הענינים מחוברים ומדובקים, יניח אותם על מתכנותם וטבעם 13504 

וזוהי עבודת האדם , צמיח את המחרהיום מ, ההוה הוא בגדר זריעה שממנו צומח כל העתיד, הדבקים 13505 

 13506 .לחבר כל היום עם השעות הטובות שלו

, בשעת התפלה הוא במצב טוב, מאד מצוי שבשעות הטובות של האדם, ובזה הבחינה והבדיקה על האדם 13507 

ואין , בשעה של כל היום איך שמדבר כאיש מן השוק, אבל כשרואים אנו אותו האדם רגע לאחר התפלה 13508 

אינו , בזה נבדק האדם וזו ראיה שכל שעות ימי חייו הם אברים מופרדים זה מזה, ועליו זכר כלל מתפלת 13509 

אדם כזה כל שכן שאת האחרית עם כל ימי חייו אינו , מחבר רגע אחד עם משנהו יום אחד עם חבירו 13510 

אם כשזוכרים מאחרית כולי האי , ואם האדם שוכח את האחרית אם כן הרי אין לנו חלילה אחרית, מחבר 13511 

 13512 .ובמצב כזה הרי מופרך הוא מכל וכל, מה גם כששוכחים את האחרית, ואולי

שהאדם , ולפי דברינו מבואר שבאמת כן הוא, ל מקעלם חיבר מאמר על המשך יום הכפורים"הסבא ז 13513 

שיום כפורים הוא בשביל כל השנה הרבה יותר ממה שהוא , צריך להמשיך כל השנה את יום הכפורים 13514 

כ החובה על האדם לבלי הסיח דעתו כל השנה "וא, כ"ם לקבל חיות מיוהבכל ימי השנה צריך האד, לשעתו 13515 

כח , ההוה בשביל העתיד בגדר זריעה וצמיחה, נמצא שכל עבודת האדם על דרך זה, מיום הכפורים 13516 

כל , כל השנה ליום הכפורים, כל השבוע לשבת, כל היום לתפלה, הצמיחה הוא לחבר את העתיד לההוה 13517 

 13518 .(ו"ב מ"ומוסר ח דעת חכמה)  .חייו לאחרית

 13519 

 13520 מאמר תשמ

 13521 .(ז"א ט"שמות ל) ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם

מעט מן הרוחניות לצד הטוב אפילו , אין מודדים אותה לפי הכמות, הרוחניות בין לצד הטוב ובין לצד הרע 13522 

היפך נקודה וכן ל, בכוחה להביא לידי הקדושה הגדולה ביותר ולהשלמת כל הבריאה, בשב ואל תעשה 13523 

! ויום השבת יוכיח, עלולה להשחית כל הבריאה ולהרוס את העולם, זעירה לצד הרע אף ללא כל מעשה 13524 

ולהיפך הופסקה הבריאה של מעשה , ביום השבת שבו נשתלמה הבריאה לא נוצרה שום בריאה חדשה 13525 

 13526 .ומתוך שביתה זו התחוללה הקדושה, בראשית שביתה גמורה

כדברי הכתובים ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו , ה וקדושהזוהי עצמיותו של השבת מנוח 13527 

מתוך המנוחה והשביתה , את יום השבת ויקדשהו´ וכן וינח ביום השביעי על כן ברך ה, שבת מכל מלאכתו 13528 

הגיע , ´ה לאחר שנכשל ועבר על מצות ה"ל מספרים שאדם הראשון יציר כפיו של הקב"חז, באה הקדושה 13529 

השיג , על ידי השראת המנוחה עם כניסת השבת, ביום השבת לפני שידע כלל על התשובה לידי תשובה 13530 

 13531 .(עירובין יח) את קדושת היום ובא לידי תשובה שהתבטאה בסיגופים ותעניות

ואמר , על התשובה כי אם על השבת´ לא נתן שבח והודאה לה, על השגתו זו´ ואף כשבא להודות לה 13532 

על ´ ואף לאחר שציוה ה, מנוחת השבת היא שהביאה אותו לידי תשובהמשום ש, מזמור שיר ליום השבת 13533 

אלא , לא ציוה להתקדש בו על ידי מעשי מצוות ופעולות כפי שהיה נראה לנו לכאורה, שמירת השבת 13534 

ועל ידי המנוחה עלינו לקדש את עצמנו ולהגיע לידי ההכרות הנשגבות , נצטוינו בו על המנוחה בלבד 13535 

 13536 .והנעלות ביותר

לא ציוה להם לקיים איזו , ה רבינו בזמן שתיקן לבני ישראל במצרים את יום השבת ליום המנוחהוכן מש 13537 

באשר עצם המנוחה היא המביאה לידי התעלות , מצות או עבודה מיוחדת ביום זה כי אם לנוח בלבד 13538 

 13539 ונמצא שהעליה על ידי השלילה, ועוד שבני ישראל נצטוו על השבת במרה לפני קבלת התורה, וקדושה

כל נקודה דקה שבה אף באפס , ומכאן אנו לומדים שהרוחניות לא נערכת לפי המעשה, קודמת לחיוב 13540 

 13541 .יש לה ערך רב ובכוחה להביא את האדם לידי מדרגות רמות ונעלות, מעשה



כן להיפך כל העדר קטן ברוחניות , וכמו שכל מעלה קטנה ברוחניות אף בדרך של שלילה מעלה את האדם 13542 

ל אומרים שהמלאכים ראו באדם "חז, וגם זה למדנו מאדם הראשון, חכמה וקדושה פוגם עולם מלא של 13543 

? ה"ומה עשה הקב, (ג"ר כ"בר)א  הראשון כוחות רוחניים וחכמה כה נפלאה עד שטעו בו וחשבוהו לבור 13544 

תהלים ) כי לא ינום ולא יישן שומר ישראל, הפיל עליו תרדמה ומזה הכירו את טעותם שלא הוא הבורא 13545 

 13546 .(א"קכ

ר היתה מרובה משל המלאכים "ל אומרים שחכמתו של אדה"חז, הנה ברור שלא היתה זו תרדמה ממשו 13547 

, שהרי כשחטא שאלו מפני מה קנס מיתה על האדם ולא השיגו את חטאו, אף לאחר שהפיל עליו תרדמה 13548 

א אלא ודאי של, ר"כל שכן שלא היתה אז שינה לפני אדה, ואם לגבי המלאכים נאמר שאין שינה לפניהם 13549 

ובכל זאת עמדו המלאכים מתוך טשטוש קל זה על טעותם והכירו , היה זה אלא טשטוש קל בשכלו האלקי 13550 

 13551 .שאינו הבורא כי אם נברא

וכן אנו מברכים על השינה המפיל חבלי , (ח"ר י"בר) ל אומרים על תרדמה זו תחילת מפלה שינה"חז 13552 

והיא מהפכת את כל , (ז"רכות נב) ועוד שהשינה היא אחת מששים במיתה, שינה הרי שזוהי מפלה 13553 

כדכתיב תמשילהו במעשי ידיך כל , שהרי עצמיותו היא שהוא מושל על כל הברואים, עצמיותו של האדם 13554 

אפילו הפחותים שבברואים כגון , ואילו בשעה שהוא ישן הכל מושלים בו, (´תהלים ח) שתה תחת רגליו 13555 

 13556 .זבובים ויתושים

ממדרגה שהוא , מפיל את האדם מאגרא רמא לבירא עמיקתאהרי שפגם קטן ברוחניות במובן השלילי  13557 

אם , ו"ומכאן אנו למדים ק, ומבטלת כל עצמיותו של האדם, נראה כבורא עד לידי מדרגה של נברא 13558 

, כ גדול וגורם מפלה כזאת"עושה רושם כ, טשטוש קל כזה ברוחניות במובן השלילי ואצל אדם אחד בלבד 13559 

, ולא מאדם אחד כי אם מהמוני בני אדם, רק בשלילה כי אם בחיובעל אחת כמה וכמה פשעים כבדים ולא  13560 

 13561 .כמה חורבנות והרס מביאים לאדם ולעולם

, וכמה היא מעלה את הבריאה, כמה עליה קלה ברוחניות מביאה ישועה לעולם, ומכאן גם נלמוד לצד השני 13562 

כי , עקבתא דמשיחאל מתארים ב"ואין פלא איפוא איך תבוא הגאולה לאחר הירידה האיומה בעולם שחז 13563 

מצמיחה תשועה , אף של אדם יחיד מקיימת את העולם, לעומת זה כל נקודה קטנה בהתעלות רוחנית 13564 

 13565 .גדולה ומביאה לידי ימות המשיח

ל מספרים שעד גיל ארבעים היה עם הארץ גמור "חז, את היסוד הזה אנו מוצאים גם לגבי רבי עקיבא 13566 

ייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו עד שאמר על עצמו כשה, ושנא תלמידי חכמים 13567 

עקיבא פעם אחת הייתי ´ ש אמר ר"וכמ, ואף לאחר שהתחיל ללמוד נכשל במעשיו, (ט"פסחים מ) כחמור 13568 

וכשבאתי , שהבאתיו למקום בית הקברות וקברותיו, מילין´ מהלך בדרך ומצאתי מת מצוה ונטפלתי בו בד 13569 

אמרו לי כל פסיעה ופסיעה שפסעת כאילו היית שופך , ר ורבי יהושעוהרציתי דברים אלה לפני רבי אליעז 13570 

 13571 .דמים

בן ? ע"מה היה תחילתו של ר, (ז"נ פ"אבדר) שנינו? ע שהשתנה פתאום וגדל לחכם הדורות"ומה גרם לר 13572 

אמרו לו המים ? פעם אחת היה עומד על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו, ארבעים שנה היה ולא שנה כלום 13573 

, מה רך פסל את הקשה, ו בעצמו"ע דן ק"מיד ר? אי אתה קורא אבנים שחקו מים, כל יוםשנפלו עליו ב 13574 

 13575 .מיד חזר ללמוד תורה, ת שקשים כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם"ד

רבי עקיבא הכיר מה רב ? שכל כך התעורר מזה וחולל מהפיכה בנפשו, לכאורה מה ראה כאן רבי עקיבא 13576 

בכוחה לחקוק ולשחוק , שאף שאינה נראית ואינה ניכרת כלל, טיפה קטנה רכה שברכותערכה של כל  13577 

ואיזה רושם עז היא , ו כמה גדול כוחה של כל נקודה קלה ברוחניות"ומזה למד בק, אבנים גדולות וקשות 13578 

 13579 .למרות שאינה ניכרת ונראית לעין, עלולה לפעול בפנימיותו של האדם

הוא עקר , הוא יצא מאפילה לאור גדול לאור החיים הנצחיים? ע"ו של רמה גרמה תזוזה זו ומה היה סופ 13580 

והתמסר בכל נפשו , שהיה מושרש בו מזה ארבעים שנה, את טבעו הקשה של שנאה עזה לתורה ולומדיה 13581 

והגיע למדרגה עליונה כזו שמשה רבינו מקבל , עד ששמו הלך מסוף העולם ועד סופו, ללימוד התורה 13582 

בשעה שעלה משה למרום מצאו , ע"ל על ר"והרי מה שאמרו חז, הבין את תורתוהתורה מפי הגבורה לא  13583 

 13584 ?מי מעכב על ידך! ע"אמר לפניו רבש, ה שיושב וקושר כתרים לאותיות"להקב

שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ , ל אדם אחד שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו"א 13585 

הלך וישב בסוף , הראהו לי אמר לו חזור לאחוריך! ו של עולםאמר לפניו רבונ, תילין תילין של הלכות 13586 

אמרו לו תלמידיו , תשש כוחו כיון שהגיע לדבר שצריך טעם, שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים 13587 

יש לך ! ע"ה אמר לפניו רבש"נתישבה דעתו חזר לפני הקב, אמר להם הלכה למשה מסיני? מניין לך! רבי 13588 

 13589 .(7ט"מנחות כ) רה על ידיאדם כזה ואתה נותן תו

שהשתוקק למסור נפשו על , הגיעה לממדים כאלה´ ולא עוד אלא שאהבתו העצומה של רבי עקיבא לה 13590 

אמרתי מתי יבוא , ואמר כל ימי הייתי מצטער על פסוק בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך, ´קדושתו יתב 13591 



לא הרגיש כלל ביסוריו וקיבל , ולבסוף כשזכה לכך וסרקו בשרו במסרקות של ברזל, לידי ואקיימנו 13592 

 13593 .(א"ברכות ס) והיה מאריך באחד עד שיצאה נשמתו באחד, בשעה זו עול מלכות שמים תוך אהבה ושמחה

, הרי כמה פעל על נפשו של רבי עקיבא הרושם הרוחני הקל שהתעורר בו מהסתכלותו בטפטוף המים 13594 

יתכן שגם בדורותינו דורות של בורים  ולפי זה, ולאיזה גבהות עילאה הביאה אותו התבוננות מעטה זו 13595 

עלולים רשמים רוחניים מסוימים לחולל מהפכה בלבות בני האדם ולהעלותם למדרגות , ועמי הארץ 13596 

´ ומלאה הארץ דעה והיה ה, ויקבלו עליהם את עול מלכותו´ והכל יכירו בגדולתו וגבורתו של ה, עליונות 13597 

 13598 .(אור הצפון)  .למלך על כל הארץ

 13599 

 13600 מאמר תשמא

 13601 .(ז"א ט"שמות ל) מרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתםוש

שהבא ללמוד חכמת פילוסופיא אומרים לו השלך מעליך כל מה ששמעת עד , מצינו יסוד אצל הפילוסופים 13602 

, אבל יש גם מקום לזה, וזה סותר לכל פינות התורה כי יסוד הדת על קבלה, היום ותתחיל לחקור בשכלך 13603 

יש אינו מאמין רק , פתי יאמין לכל דבר וזה חסרון גדול, כי יש שלשה אמונות, מקוםאלא שאין מכוונים ה 13604 

 13605 .וזה גם כן סכלות גדולה כי דעת האדם קצרה מהבין, מה ששכלו יראה ועינו יעיד עליו

קריעת ים , כמו יציאת מצרים, אבל הממוצע להבין בשכל ולהאמין בקבלה שהיא בנויה על מפורסמות 13606 

אף כי הרבה חכמות , אנחנו כשה אחת בין הרבה זאבים ותורתנו אינה נשכחת מאתנו גם, אכילת מן, סוף 13607 

ואנחנו ברוב גלויותנו , כמו חכמת הפילוסופיא לא נשאר רק הישנות ולא יתחדש בזה כלל, כבר נשכחו 13608 

ואף בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים , והכל רואים כי היא שעמדה לאבותינו ולנו, תתחדש בכל יום 13609 

 13610 .לתיםולא גע

ונבערה דעת הפילוסופים האומרים , נמצא מי שאינו מאמין בקבלה הבנויה על יסודות חזקות הוא פתי 13611 

, אבל אדרבא נחזיק בחבלי הקבלה ונתחכם להבין זאת בשכלנו היטב, השלך מעליך שמועתך ששמעת 13612 

היינו , יעתךוצודקים דברי הפילוסופים השלך מעליך שמ, נמצא כי יסוד דתנו בנויה על מופתים חותכים 13613 

ומהם תתבונן כאילו אתה מבין מעצמך ולא שמעת , תתבונן ביציאת מצרים בשבת אשר הן מפורסמות 13614 

ואילו הייתי בבית יחידי בלא אנשים הייתי , וגם תורה שנתן לנו היא גם כן מהמפורסמות, מאבותיך 13615 

 13616 .תורה בפרטיהכי באופן זה ישתרש בלבו היטב עול ה, ל לילך בדרך התורה"מתחכם מהמפורסמות הנ

כי , הולך במקום שמוליכין אותו כאשה שדעתה קלה, והנה רוב העולם הם כסומא המתנהג על ידי פקח 13617 

כמו , החייט בברלין שולח לה זורנאל איך לתפור בגדה ותמסור נפשה ללכת בדרכו, פתי יאמין לכל דבר 13618 

כן כל העולם אשר הם ו, כך האשה ממתנת על הנהגת החייט מברלין, שהסומא ממתין על הנהגת הפקח 13619 

גם אני השפל ידעתי , אבל לא כן דרך החכמה, הםכסומים מתנהגים מאחרים לרוח הזמן, דומין לנשים 13620 

 13621 .אבל השכל צריך לנהל את האדם, היטב כי זה חסרון גדול להיות נמשך רק לדעת אחרים הפתאים

וש כמו שהם חקרו בדעתם פיר, ל חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אברהם יצחק ויעקב"וזהו מאז 13622 

כן האדם צריך להיות כאילו נולד היום ויבין מעצמו להימשך אחרי עיקרי , ולא נמשכו אחרי דעת אחרים 13623 

וזה פירוש אם ראית דור שמתרפין עצמן מדברי , כי אחרי שהקבלה ביסודות הדת יתחזקו יעשו הכל, הדת 13624 

כי מי שנמשך אחרי אחרים אין , (רואהירושלמי סוף ה) תורה עמוד והתחזק בה ואתה מקבל שכר כולן 13625 

ואז באמת ראוי לקבל , אבל העיקר מי שהולך בדעת עצמו גם אם לא היה רואה מאחרים כן, לשבחו כל כך 13626 

 13627 .(ו"צ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .שכר כולן

 13628 

 13629 מאמר תשמב

 13630 .(ח"א י"שמות ל) ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדות

האחד , האדם מחובר מנפש וגוף ושניהם מטובות הבורא עלינו, ותב בהקדמה לספרובעל חובות הלבבות כ 13631 

הגלויה חובות , ואנחנו חייבים לעבוד אותו בעבור זה עבודה גלויה ועבודה צפונה, נראה והשני אינו נראה 13632 

והוא שנייחד האלוקים בלבותינו , אך העבודה הצפונה היא חובות הלבבות, האברים כמו התפלה והצום 13633 

והדומה לזה ממה שייגמר במחשבת הלב , ושנקבל עבודתו ונירא אותו ונכנע מפניו, נאמין בו ובתורתווש 13634 

 13635 .ש"ומצפונו מבלי אברי הגוף עי

ולא יצירה , יצירת האדם בעצמה מחייבת אותנו להתבונן מה זאת עשה אלקים גוף ונשמה כשתי יצירות 13636 

, ה בספרו דעת תבונות ותשובתו היא"הל זלל"כך שואל רבינו רמח, אחת שיהיה האדם מציאות אחת 13637 

כי אין , מפני מזגו השפל הזה´ האלקים עשה הגוף הזה חומר עב וחשוך בלתי ראוי לאור באור קדושתו ית 13638 

הוא השם , וזה החושך המוטבע בחוקו של הגוף, לבוא אל שער המלך ולבקר בהיכלו אלא שלמי ההכנה 13639 

וזאת , ותו עלול לכל המקרים הרעים המוצאים אותוועושה א, בקרבו את כל התאוות הרעות השולטות בו 13640 

 13641 .והורידה ונפחה בתוך הגוף הזה לטהרו ולקדשו, שנית עשה הנשמה הטהורה החצובה מתחת כסא הכבוד



אבל עיקר , כי אין סוף הכונה בביאת הנשמה בגוף לשתחיה איתו בחיי ההבל האלה, זה מה שצריך להבין 13642 

להעלותו משפל מדרגתו החומרית אל המדרגה העליונה להיות , ביאתה בו הוא לזכך אותו זיכוך ממש 13643 

, שזכה וזיכך את חומריותו עד ששב למדרגת מלאך ממש, ה"ודבר זה מצאנו כבר במשרע, כמלאכי השרת 13644 

אך הדרך בו תוכל הנשמה לזכך את גופה הוא במעשה המצוות , וכבר ראו כל ישראל כי קרן עור פני משה 13645 

 13646 .וקיום התורה

עד שהוא יהיה , להפוך את ההסתר פנים שבגוף להאיר אור הקדושה בגוף עצמו, היצירה הרי זוהי תכלית 13647 

והם , שהרי הם חיובי הגוף, תכלית זו תושג בעיקר על ידי חובות האברים, כלי גילוי כבוד שמים 13648 

 13649 ?מעתה מהי העבודה הצפונה, המקדשים את הגוף ומביאים לידי ההתהפכות מהסתר להארה

מה , ה וכנגד הנשמה"לא אמרן אלא כנגד הקב? ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד א הני חמשה"בברכות י 13650 

ה רואה ואינו נראה אף נשמה רואה "מה הקב, ה מלוא כל העולם אף נשמה ממלאה את כל הגוף"הקב 13651 

, ה טהור אף נשמה טהורה"מה הקב, ה זן את כל העולם אף נשמה זנה את כל הגוף"מה הקב, ואינה נראית 13652 

יבוא מי שיש בו חמשה דברים הללו , בחדרי חדרים אף נשמה יושבת בחדרי חדריםה יושב "מה הקב 13653 

כי רק לה , ה"למדים בזה כי דוקא הנשמה יכולה לשבח להקב! וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו 13654 

ודוקא חובות הלבבות המתיחסים , רק מצד הנשמה יכול אדם לעבוד לבוראו, ישנו צד השוה אתו כביכול 13655 

 13656 !עיקר העבודה אל הנשמה הם

עליו לרגע להתעלם , וגם להבחנת הממלא וזן את כל העולם כולו, כדי שיתרומם אדם להבחנת נשמתו 13657 

ורק מה שאינו נראה לעינים , כי כל מה שהעינים רואות שייך לחומר וגוף, לגמרי מהעולם הנראה לעינים 13658 

אלא שאי , ות הדברים הגשמייםורוחניות זו מציאות היא לא פחות מאשר מציא, זוהי מציאות של רוחניות 13659 

 13660 .אפשר להבחין אותה בעינים

כאן עלינו ! ה רואה וגם הנשמה רואה"לא כי אלא הקב, ואל תחשוב כי מציאות זו היא ענין פילוסופי 13661 

ורק כשאנו עומדים על מציאות זו של נשמת העולם ועל , להבחין ברוחניותנו בפנימיות הנשמה אשר בנו 13662 

דברים הללו וישבח למי שיש בו ´ יבוא מי שיש בו ה, בוד את הבורא באמתנוכל לע, הפנימיות שבקרבנו 13663 

 13664 !דברים הללו´ ה

הבחנת גוף ונפש דוקא מתוך נקודת מבט של , ל המובאים בפתח דברינו"זכינו בזה לאור חדש בדברי החוה 13665 

, תהאמנם מגדיר לנו את מהו, היא ההקדמה לכל השגה של אמת והבסיס לכל עבודתנו, נראה ואינו נראה 13666 

 13667 .אך אינו מגדיר לנו את הנקודה אשר בה עלינו להתרומם מעל הגופניות

, בין חובות האברים ובין חובות הלבבות, ה את היחס בין נשמה וגוף בעבודה"מעתה שומה עלינו לבאר בע 13668 

מסלקים ממנו את החלק הרע , שהם המקדשים את הגוף, מצד אחד כל התכלית תלויה בחובות האברים 13669 

מאידך הרי דוקא הנשמה , הוא מגלה כבוד שמים0גם  0להיות0עצמית  0הארה 0לידי 0ומביאים אותו 13670 

 13671 .ה ולעבוד לפניו"מסוגלת לשבח את הקב

ראשית , דברים הללו´ וישבח למי שיש בו ה, דברים הללו´ יבוא מי שיש בו ה? כיצד להתאים שני אלה 13672 

ומגדרי עבודה זו לפנות עורף ! ותלבנות את פנימיותו והיא העבודה בחובת הלבב, עבודתו של האדם היא 13673 

לבל נישא עינינו לשום תועלת גשמית מזה שרואים אותנו , לכל נגיעה גשמית ולכל דבר הנראה לעינים 13674 

, העומד על נקודה פנימית זו ונכנס לעבודה הצפונה, להתרגל באמונת הרואה ואינו נראה, מקיימים מצוות 13675 

ובזה יגיע לתכליתו להפוך , לתוך קיום חובות האברים, היוכל להמשיך רוחניות זו גם לתוך עבודתו הגלוי 13676 

 13677 .גם חשכת הגוף לרוחניות

ולא יצליח לרומם עבודתו הגלויה שתהיה , בלי הבחנת הפנימיות ובלי עבודה צפונה ישאר הגוף בגופניותו 13678 

, ד שכתב שם דברים מפליאים"ל בשער הבטחון פ"בזה יתבארו דברי החוה, עבודה רוחנית אף היא 13679 

וגמול על המעשה הצפון והנסתר , ז"גומל על מעשה הנראה על האברים בגמול נראה בעוה´ ית והבורא 13680 

כמו שאמר מה רב טובך , ה במלה שמורה על הענין"ועל כן זכרו דוד ע, ב"בגמול נסתר והוא גמול העוה 13681 

 13682 .אשר צפנת ליראיך

רא זו של רב יעקב דוקא ל מימ"ק דקדושין הביאו חז"ובשלהי פ, ע דהא שכר מצוות בהאי עלמא ליכא"וצ 13683 

עד , ולפי דרכנו הרי התכלית היא לאחד חובות האברים וחובות הלבבות, על שלוח הקן שהיא מצוה נראית 13684 

ל אמורים במעשה "ודברי החוה, מלא נשמה ומלא אמונה, שגם המעשה הנגלה יהפך למעשה צפון ונסתר 13685 

 13686 .בההנראה על האברים בלי שום צירוף של לב לא באמונה ולא במדה טו

ולא ידעו אם , ריקי מוח יתמהו מה עשה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, ע"ידוע מאמר הראב 13687 

לא יוכל לדעת חלק מאלף ממעשי השם ודרכיו וסוד כל , יעמוד שם עם השם כמספר הזה וכפל כפלי שנים 13688 

וכן כתוב , לוהלבב והלשון להרגי, כי יחשבו כי המעשה עיקר ואינו רק הלבב והמעשה, המצוות שציוהו 13689 

ושורש כל המצוות עד שיאהב את השם בכל , וקדמונינו אמרו רחמנא לבא בעי, בפיך ובלבבך לעשותו 13690 

 13691 .נפשו וידבק בו



, כי עיקר התורה הוא רק ענין מצוות מעשיות, כפי הנראה מדבריו היתה טעותם של ריקי מוח לחשוב 13692 

לבו של , ע שהלב והמעשה עיקר"אך מהי תשובת ראב, ה יכול לקבל בימים מועטים"ואותן היה מרע 13693 

הוא מגדיל ומאדיר תורה , וכשהלב מקבל תורה ומקיים מצוה, ה אין לו גבול"האדם ומה גם לבו של מרע 13694 

נמצא כי הלב ! ה היה עומד על הר סיני שנים על שנים עדיין לא היה לבו אומר די"ואם מרע, לאין שיעור 13695 

, ת מתהווה מזה מסכת שבת על כל הלכותיהכשהלב ניגש לשמור שב, מוסיף גם בעצם גדרי המעשה 13696 

 13697 .וכן בכל מצוות התורה, ביאור האבות והתולדות גזרותיה ותקנותיה

היינו מתוך קיום , כאשר בונים חובות האברים מנקודת הלב, ל"הוא אשר אמרנו בביאור דברי החוה 13698 

ה גוף האדם על כל ונתהוו, אז עצם המצוה הגלויה נהפכת למצוה פנימית ועבודה צפונה, חובות הלבבות 13699 

ובמה , ואנחנו לא נדע מה נעשה כי הרי רחוקים אנחנו מפנימיותנו עד מאד, אבריו לגילוי כבוד שמים 13700 

בחובות האברים ובעסק , בודאי עלינו להתחיל מהדקדוק במצוות המעשיות? עלינו להתחיל בעבודתנו 13701 

 13702 .ועם זה נחתור להגיע אל עולמנו הפנימי, התורה

מי מאתנו נגע אי פעם , הינם נסתרים ורחוקים מאתנו עד מאד, פשוטים וברורים כי לא כאשר הם נראים 13703 

חברה עולם דאגה , העדר כל מחשבה על בני אדם, הלא זוהי התבטלות כל הנגיעות? בעבודה צפונה 13704 

מי , וגם זו לא כדי להשיגו אלא כדי להתבטל לפניו, אך ורק אמיתת הבורא לבד, ושאיפה הווה ועתיד 13705 

וזהו המצב הנפשי של , אולם זוהי משמעותן של חובות הלבבות? מי הגיע לזה ולו לרגעחושב על זה ו 13706 

 13707 .המקיים אותם

מי שבאמת אי פעם נגע בעבודה צפונה זו עולם חדש מתגלה , אך זאת נבין גם אנו הרחוקים מכל זה 13708 

עבודה מתוך ה, ממד זה אינו נתפס עוד בתיאורים מילוליים, ממש ממד חדש בעומקו של האדם, בקרבו 13709 

גם זה נכלל , הנושא את העולם הזה כמו שהנשמה נושאת את הגוף, הצפונה אדם עומד על העולם העליון 13710 

 13711 .דברים הללו´ דברים הללו וישבח למי שיש בו ה´ במה שאמרו יבוא מי שיש בו ה

הוא יכול לדעת עד כדי ראיה חושית את העולם , מי שגילה את הנסתר בעצמו בעקבות העבודה הצפונה 13712 

הנקודה המרכזית היא לב משם ? יסוד החינוך לתורה מהו, תר השייך לעולם הזה כמו השמים לארץהנס 13713 

ועולמנו , ומשם יושפע שפע של קדושה על הגוף ועולם המעשה, נפתח לפנינו העולם הנסתר העליון 13714 

 13715 .(ב"י´ עלי שור ד)  .הפנימי עלינו לבנות על ידי עמל ויגיעה במידות ומצוות גם יחד

 13716 

 13717 גמאמר תשמ

 13718 .(ח"א י"שמות ל) ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדות

רבי אומר ובטובו הרי זה ´ איתא בגמ, (י שם"רש) שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן´ ככלתו חסר ו 13719 

בשאלה שאני ִשהשואל , והכתיב ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם, תלמיד חכם ומטובו הרי זה בור 13720 

בשאלה נמי הכתיב הרחב , ]י"רש. ´ברכות נ[ח שאינו מרים ראש לשאול שאלה גדולה שואל כעני על פת 13721 

 13722 .ת כתיב"ההוא בד, ]י"לשאול כל תאוותך רש[פיך ואמלאהו 

שכן דרכו של אדם שהוא חושב כי רק מעט יוכל להוסיף , ההשגה שלנו ברוחניות היא מצומצמת מאד 13723 

ומדרכו לאמוד , פעם הלכה אחת דף אחד סברא אחת כי מה יוסיף בלימודו בכל, במדרגתו בתורה ובעבודה 13724 

ולכן מרצו , ומדמה בנפשו שכל יכולתו להוסיף הוא בערך זה, את עצמו כפי הערך שהוא עומד בו עכשיו 13725 

דדברי תורה כתיב בהו הרחב פיך , אכן דבר זה מוטעה הוא עד מאד, וביקושו בלימוד התורה למצער הוא 13726 

 13727 .בדרגה כגון זו שקורא לה הכתוב הרחב פיך, ות לגדולות ונצורותוהיינו דההשגה צריכה להי, ואמלאהו

, שיהא יודע להבין ולהורות בכל התורה כולה וגם במעשי מרכבה, ההשגה צריכה שתהיה ואמלאהו 13728 

´ בא מי שיש בידו ב, בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, ל בא וראה כמה קשה יום הדין"וכמאמרם ז 13729 

, כסא כבודי איך הוא עומד, צפית במרכבה, לו בני כל ההלכות למה לא שנית ה אומר"הקב´ סדרים או ג 13730 

 13731 .(י"מדרש משלי פ) חשמל איך הוא עומד

, וממילא הכל נכלל בהרחב פיך, ומאחר שהאדם נתבע על כך בעל כרחך שהכל הוא באפשרות השגתו 13732 

ואף דהכל , המילוי שאם המבוקש הוא לפי השגות גדולות כך הוא גם, ואמלאהו תלוי אך בביקוש האדם 13733 

ולאסוקי שמעתתא אליבא , מ לאוקמי גירסא אליבא דהלכתא והיינו זכירת הלימוד"תלוי ביגיעתו מ 13734 

 13735 .שכל זה הוא סייעתא דשמיא זה תלוי בביקושו ובהשגתו, דהילכתא ושתהא סברתו ישרה

יגעת , ורהויסוד הכל הוא היגיעה וקבלת עול ת, אך מובן שצריך להתחזק בדברים שהתורה נקנית בהם 13736 

וכן כל דור לעומת הדורות הקודמים , וצריך לידע כי ההבדל בינינו ובין הקדמונים, ולא מצאת אל תאמין 13737 

וכמו שידוע כמה , עוד הרבה יותר הוא גדול בידיעת התורה, כמו שהוא גדול בעצם הכוחות הנפשיים, לו 13738 

 13739 .יעתםל גודל יג"וכדמצינו בחז, פרטים לאין שיעור מגדולי הדורות שקדמונו

, א כל אחד מברך לעצמו"בש, ד והביאו אור לפניהם"ר היו יושבין בביהמ"ת, (ג"ברכות נ)א  אמרו בגמר 13740 

שבזמן , קסברי מפני ביטול בית המדרש? ט"ש מ"אלא ב, א אחד מברך לכולם ברוב עם הדרת מלך"ובה 13741 



אף דגדול העונה ו, י"רש, מברך לכולם הם צריכים לשתוק מגרסתם כדי שיתכונו כולם ויענו אמן´ שא 13742 

 13743 .ד בשעה קלה זו של עניית אמן"מכל מקום נמנעים היו משום ביטול ביהמ, יותר מן המברך

שאם השגתו גדולה ושאיפתו היא לידע ולהבין בכל , אלא שיגיעה כזאת גם כן תלויה בביקוש ובהרחב פיך 13744 

נמצא שלומד הרבה ולא זו בלבד ש, בודאי שמגביר יגיעתו ועושה כל האמצעים הנדרשים, התורה כולה 13745 

הרי נכפל כל לימודו כמה וכמה , אלא שעל ידי שמתחזק ללמוד בלא היסח הדעת, יותר ומעיין הרבה יותר 13746 

 13747 .פעמים

כי , והן מצד ההבטחה של ואמלאהו המובטחת לכל המרחיב פיו לדברי תורה, וזה הן מצד טבע הדברים 13748 

יתן חכמה מפיו ´ וכתיב ה, ואמלאהו דבאמת התורה נשפעת מלמעלה כדכתיב, יגעת ולא מצאת אל תאמין 13749 

ומשום כך הם , ל דעת ותבונה הם ענינים גבוהים וחשובים ביותר"וכפי המבואר בדבריהם ז, דעת ותבונה 13750 

ולפי , אלא דמאחר דהאדם נברא לעמל תורה ראוי ליתן לו לפי העמל, ה"באים כביכול מתוך פיו של הקב 13751 

וההשפעה מן השמים היא לפי עול התורה שמקבל עליו  ,מה שהדבר יקר בעיניו ולפי ערבות התורה אצלו 13752 

 13753 .עד כמה התורה חשובה בעיניו לשאת עולה ולהתיגע עליה, ולפי חשיבות היגיעה אצלו

ולא יאבד אפילו , לפיכך מי שרוצה לזכות בכתר תורה יזהר בכל לילותיו, (ג"ג י"ת פ"ת) ם"כתב הרמב 13754 

ולכאורה אבידת לילה אחת מה חשיבות , דברי חכמהאחד מהם בשינה ואכילה ושיחה אלא בתלמוד תורה ו 13755 

אך הבדל גדול יש בעול תורה שלו בין אם אי אפשר לו לאבד , יש לה כנגד לימוד תורה של שבעים שנה 13756 

כי באופן שאי אפשר לו לבטל אפילו לילה אחת ההשגה היא אחרת , אפילו לילה אחד ובין שאפשר לו כן 13757 

 13758 .חרת לגמריוהכתר תורה שלו הוא במדרגה א, לגמרי

וזה המבטל לילה אחד אין הכתר תורה שלו חשוב כתר כלפי זה הלומד הגדול ממנו שאי אפשר לו לאבד  13759 

והיינו הביקוש הגמור וההחלטה העצומה , א בלא מדת הרחב פיך"אמנם דרגה זו א, אפילו לילה אחד 13760 

י שמרפה "שלות ועי ההתר"כן מאידך ע, י העמל והביקוש זוכה שיתנו לו"וכשם שע, להשיג כל התורה 13761 

, שהתורה עצמה מתרחקת ממנו, ת"כי אין הוא ראוי לעשירות זו אם מתרפה מד, ת נוטלין ממנו"עצמו בד 13762 

 13763 .אלא שהתורה כנתינתה כך נטילתה, י שכחה והעלם בטבע"וזה אינו רק ע, ותורה היסח הדעת פוסל בה

ת ואינן ערבין "כל מי שאומר ד אמרו (ב"כ´ ש ד"שה) ובמדרש, ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני 13764 

נמצא דנכלל בקרא דככלותו , ככלה זו שעריבה על בעלה בשעת חופתה נוח לו שלא אמרן, על שומעיהן 13765 

י כך "וע, הרי מרגיש יותר בערבות התורה, דכל מה שמקבל עליו יותר עול תורה ורוצה להבין ולידע 13766 

אך אם אין התורה ערבה על השומעים , וזוכה להבנה יתירה ולזכירה ולהצלחה, מתעצמת התורה אצלו 13767 

 13768 .כי אין זה לפי חשיבותה וכבודה של תורה, מוטב שלא לומר

ויתן ´ שנא, בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנה, (´ח א"נדרים ל)א  איתא בגמר 13769 

ושמורה  והיינו שתהא התורה שלו, הרי דקרא ככלותו קאי על מתנת התורה, אל משה ככלותו לדבר אתו 13770 

ובגודל השאיפה לגדלות בתורה , וכל זה תלוי במדת הרחב פיך, היא מצד ערבות התורה עליו, אצלו 13771 

 13772 .ולהשגתה

, ת יותר מהצלת נפשות"דהלא גדולה ת, כ נורא"ואין להתפלא על חומר כ, שנינו ודלא יליף קטלא חייב 13773 

וכמה חשוב בתורה אפילו , כ"כו לחייב בן ישראל "הלא לא נקל ח, וביטול תורה הוא הפסד לאין שיעור 13774 

ואין לנו מושג כלל עד היכן מגיע צערו היותר קטן , צפורנו של אדם מישראל ושלומו של כל אחד ואחד 13775 

מ "מ, וקרא כתיב דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ודם נקוף מרצה כדם עולה, של אדם מישראל 13776 

 13777 .כ חמור הוא ביטול תורה"פסקה המשנה פסק חרוץ וחמור דכ

אלא יבקש וישאף להשיג לידע , לא שייך שיבקש רק על מקצת חיות, התורה שהם החיים בעצמותם 13778 

וצריך שלא , וכן צריך להשתדל בתלמוד תורה ובדרכים שהתורה נקנית בהם, ולהבין בכל התורה כולה 13779 

כל כי צריך שיהיו רצונו ושאיפתו להגיע לידיעה ב, להסתפק במועט רק לידע שמה שהשיג הוא מעט מאד 13780 

כי מה שיש לו הוא , וממילא יחוס מאד על כל רגע, והשגתו בתורה תהיה בתכלית ההרחבה, חדרי תורה 13781 

 13782 .דכל השגתנו בתורה היא פחותה ומעוטה בתכלית בכל מקצועות התורה, מעט מאד כאשר כן הוא באמת

ר "בר) ל"שאזומצינו , עוד יסוד בזה שלא להחזיק טובה לעצמו אף על הפעולות והמדרגות היותר גדולות 13783 

משל לאשה שנתעשרה , באברהם ששלח את יצחק אחר מעשה העקידה אצל שם ללמוד תורה, (א"ו י"נ 13784 

כך אמר אברהם כל שבא , עוד אינו זז מתחת ידי לעולם, אמרה הואיל ומן הפלך הזה התעשרתי, מפלכה 13785 

 13786 .םלפיכך איני רוצה שתזוז מזרעי לעול, לידי אינו אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצוות

רק הרגיש חובה בעצמו , הרי שאחרי המעשה הנורא של העקידה לא החזיק טובה לעצמו ולא אמר די בזה 13787 

ל "יש מפרשים דקמ, ובהא דכתיב וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו, לשלחו ללמוד תורה 13788 

ם שלא והלך באותה הרגשה כמו הנערי, דאברהם לא הרגיש שום שינוי בעצמו ולא החזיק טובה לעצמו 13789 

שאם זוכה להשיג קצת והוא רואה , כן צריך האדם להרגיש תמיד, עשו ולא ידעו מאומה והלכו לתומם 13790 



משנת רבי )  .רק אדרבה דבר זה יחייבו לעלות יותר ויותר, לא יחזיק טובה לעצמו, ברכה בעמלו 13791 

 13792 .(א"אהרן ח

 13793 

 13794 מאמר תשדמ

 13795 .(ח"א י"לשמות ) ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדות

והים איננו מלא , כל התורה שאדם לומד איננה אלא בלב, כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא 13796 

בהכרח הוא כך כי נתן לנו תורה ארוכה מארץ , (ז"א י"ר פ"קה)א  וגם הנפש לא תמל, והלב איננו מלא 13797 

הרי התורה אינה , (ט"ם קיתהלי) לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד, (א"איוב י) מדה ורחבה מני ים 13798 

והכלי הזה הוא הלב כי כל התורה , לכן גם הכלי המקבל את התורה צריך להיות בלתי מוגבל, מוגבלת 13799 

 13800 .שאדם לומד אינה אלא בלב

כלומר ? ה בהר ארבעים יום וארבעים לילה"מה עשה מרע, ע לריקי מוח התמהים"זוהי תשובת הראב 13801 

ע ולא ידעו אם יעמוד שם "ותשובת הראב, ה בכמה שעות"רעה יכול לגלות למ"ג המצוות היה הקב"תרי 13802 

לא יוכל לדעת חלק מאלף ממעשי השם ודרכיו וסוד כל המצוות , עם השם כמספר הזה וכפל כפלו שנים 13803 

וכן כתוב בפיך , ואיננו רק הלבב והמעשה והלבב והלשון להרגיל, כי יחשבו שהמעשה העיקר, שצוהו 13804 

והנה משה שהתנבא ארבעים שנה במדבר ועמד על , חמנא לבא בעיוקדמונינו אמרו ר, ובלבבך לעשותו 13805 

, והוא אמר לפני מותו אתה החילות להראות את עבדך את גדלך, סודות רבות שגילה לו השם בהר סיני 13806 

 13807 .וזהו האמת כי לגדולתו אין חקר עד כאן לשונו

מה שנקלט , אלא ההויהכי לא הידיעה עיקר , ולא בידיעה אלא בלב, ודרכיו´ תכלית תורה לדעת מעשי ה 13808 

כי כידוע , בלי מעשי המצוות אי אפשר להגיע לדבקות זאת, בלב נהפך לעצמותו של האדם שהוא חי בו 13809 

ה בהכרת "ה למלאות לבו של מרע"כיון שרצה הקב, (ז"החינוך מצוה ט) אחרי המעשים ימשכו הלבבות 13810 

כי לגדולתו אין סוף והלב איננו  ,עמידת שנים רבות על הר סיני לא היתה מספיקה, גדולתו שאין לה חקר 13811 

 13812 !מלא

? דרש בן קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה, ע גמרא מפורשת היא"מקור לדברי הראב 13813 

ברור שידיעה כזאת המכוונת את כל ארחות החיים , (.ג"ברכות ס) בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך 13814 

שמים לרום וארץ לעומק , ול הוא שאין גבול ללבו של האדםגילוי גד, איננה ידיעה במוח אלא הויה שבלב 13815 

א השמים שאנו רואים יש חקר אך לרום לזה השמים אין "וביאר הגר, (ה"משלי כ) ולב מלכים אין חקר 13816 

, כי הארץ היא גם התחתית שהיא עמוקה מהכל ולדבר זה אין לארץ חקר, וכן וארץ לעומק אין חקר, חקר 13817 

 13818 .ש"של תלמידי חכמים שהם נקראים מלכים אין חקר עיכן לבם , ולב מלכים אין חקר

אדם גדול , עכשיו אנו רואים נכוחה בזה? איך אדם גדול יכול לעמוד ביגיעה כל ימי חייו בתורתו ועבודתו 13819 

וכל , וכל אשר יוסיף לדעת ולהכיר איננו מספיק לו, ללבו אין חקר והלב איננו מלא, הוא בעל לב גדול 13820 

מה , מעשיו בכוונת הלב, תורתו בלבו תפילתו מעומקא דלבא, בכל הויתו וישותועמלו הוא לקנות הדברים  13821 

אין חקר ללב , והנה מתוך כל הדברים ניכר כי אין לב ענין של הרגשה גרידא! נוראה היא עבודת הלב 13822 

 13823 .´ה ה"תפילין כ´ מ דבר מה אנו שומעים בדברי המחבר בהל"מ, ולכן כל הגדרה היא בהכרח שטחית

על הזרוע כנגד , פרשיות אלו שיש בהם יחוד שמו ויציאת מצרים´ ה להניח ד"שצונו הקב יכוין בהנחתם 13824 

ואשר לו הכח , כדי שנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו שהם מורים על יחודו, הלב ועל הראש כנגד המוח 13825 

ה הנשמה שהיא במוח וגם הלב שהוא "וישעבד להקב, והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו 13826 

 13827 .עיקר התאוות והמחשבות זהו האדם עצמו, ובזה יזכור הבורא וימעיט הנאותיו, עיקר התאוות והמחשבות

לא , המדידות הן בלב לא לכל אחד יש לב גדול, כאן אנו עומדים ביתר שאת על ההבדל בין שלמות וגדלות 13828 

גם , גדלות הלב גדלות האדם היא, ומקלקלו במדות רעות ותאוות, כל אחד מצליח לשמור על טהרת הלב 13829 

כל , אך בעל לב גדול ביגיעתו העצומה עולה על גביו, השלמות דורשת לב ובפרט המצוות התלויות בלב 13830 

 13831 .הן בלימוד הן במצוות הן במידות והן בתפילה, עבודתנו היא עבודה שבלב

לבו שאמר לחכמים בני חייכם אין קרוב לפני המקום כ, נחוניא בן הקנה בלב´ עוד מעמקים מגלה לנו ר 13832 

, (נחמיא פתח´ ה ר"זוהר חדש מדרש רות ד)א  וניחא קמיה יותר מכל קרבנין ועלוון דכל עלמ, של אדם 13833 

קרוב אליו מכל ´ הבורא ית, אם הוא מכוון רצונו ומחשבתו אל הבורא, הלב הוא קודש הקדשים שבאדם 13834 

 13835 .מקננת בלב כמיהה טבעית אל הבורא, וכאשר זהו מקום הקירבה באדם, קרוב

וקרוב לשון זה , ומנחם פירש לשון מניעה וכן הוקר רגלך, י"ואם תלכו עמי קרי כתב רש על הפסוק 13836 

ורק , ´הרי טבעו של הלב לשאוף לקירבתו ית, מקשים לבם להמנע מהתקרב אלי, לתרגומו של אונקלוס 13837 

אנחנו , זהו ההיפך מהמושג שלנו! אם מקשים לבם כדי למנוע את ההתקרבות אז נדחית השאיפה הזאת 13838 

החטא הבסיסי ! ולא היא זוהי הפשטות והטבע של הלב, ה למדרגה גדולה"ים את הכמיהה אל הקבמיחס 13839 



, צור לבבי וחלקי אלקים לעולם, ועל חטא זה סובבת כל התוכחה, הוא למנוע ולהדחיק הכמיהה אל הבורא 13840 

 13841 .(´ה ב"ר פ"שהש) ה נקרא לבן של ישראל"מכאן שהקב

אם אתה הכינות לבבך ופרשת , וב ילבב ועיר פרא אדם יולדואיש נב, יאות לסיים בדברי צופר הנעמתי 13842 

כי אז תשא פניך ממום והיית מוצק ולא , אם און בידך הרחיקהו ואל תשכון באהליך עולה, אליו כפיך 13843 

במה יתבטא , ורק אז אדם יוולד, התחלת האדם היא שיפתח לבו ויצא מהריקנות שבו, (א"איוב י)א  תיר 13844 

זוהי תפילתנו תמיד הוא , ובזה יהיה אדם מוצק, ו ויתפלל וירחיק און ועוולהכשמכין לב? היותו איש נלבב 13845 

לב שלם ולב גדול בזה , יפתח לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם 13846 

 13847 .(ב"עלי שור ח)  .נמדדות המדרגות

 13848 

 13849 מאמר תשמה

 13850 .(ח"א י"מות לש) ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדות

ולא ידעו אם יעמוד , ריקי מוח יתמהו מה עשה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, ע שם כתב"הראב 13851 

לא יוכל לדעת חלק מאלף ממעשי השם ודרכיו וסוד כל , שם עם השם כמספר הזה וכפל כפלו שנים 13852 

, לבבך לעשותווכן כתוב בפיך וב, כי יחשבו כי המעשה העיקר ואיננו רק הלבב והמעשה, המצוות 13853 

ל יסוד גדול בתורה שהעיקר בכל המעשים הוא "ע ז"הנה העמיד הראב, וקדמונינו אמרו רחמנא לבא בעי 13854 

יאשיה אומר שפרשה שניה ´ דר, (7ג"ברכות י) ´כ שמצינו בגמ"והדבר מגיע כ, הלב שבהם ולא המעשה 13855 

 13856 .ש המצוה היא כוונת הלב ולא יותר"שבק

, רוצה לומר כי די בלב לבד, נאמר ושמתם את דברי אלה על לבבכםמטעם ש, ולא בעינן כלל המעשה לזו 13857 

ומה פירוש הענין של , יאשיה ובעינן גם את המעשה אבל חזינן מהו העיקר באמת´ ואם כי אין הלכה כר 13858 

זאת רק מעשה קריאה , ודאי כי שימת המחשבה על המלה שאומר לא לזאת תקרא בשם לב? כוונת הלב 13859 

שעם ביטויה של המלה תיכף , אלא הבנת הענין של כוונת הלב היינו, לב כלל על ידי מחשבה ולא ענין של 13860 

וזאת ודאי הוא , ההרגשה והחיות בו זאת ודאי לב הוא, הלב יביע אומר ההרגשה והחיות על כל המלה 13861 

 13862 .העיקר בעבודה

לת מתחי, גוף האדם הנה הוא כל כולו חטיבה אחת שלמה, וביתר ביאור נבין זה בציור מגופו של האדם 13863 

ואם כי אנחנו במבטנו הגשמי רואים ונפגשים רק בתחילת , חיצוניותו ועד סוף פנימיותו אחד הוא 13864 

כי תחילת , אבל זה החיצון כל אבר חיצוני נמשך הוא והולך עד פנימי פנימיותו, חיצוניותו של הגוף 13865 

 13866 .תחילתו עד סוף סופו אחד הוא ודאי

כל , אבל אחד הוא עם פנימי פנימיותו שלו, י הואמעשה האדם אם כי חיצונ, וכן הוא בכל מעשי האדם 13867 

מוכרח , כל מעשה שאדם עושה אם טוב הוא, מעשה ומעשה צריך להיות חדור בהלב עד תכלית הפנימיות 13868 

ומפנימיות הלב להמשך ולהכנס לתחילתו כי אחד , המעשה להיות נמשך והולך עד תכלית פנימיות הלב 13869 

 13870 .א ודאי חדור בכל הלבוכן בהצד השני אם רע המעשה נמצא הו, הם

שפחד יעקב על בניו ואמר להם שמא יש בלבבכם מחלוקת על , (´ח ג"ר צ"בר) הוא ענין אשר מצינו 13871 

, אחד´ אלקינו ה´ כשם שאין בלבך מחלוקת כך אין בלבנו מחלוקת אלא ה, אמרו לו שמע ישראל, ה"הקב 13872 

אבינו היה רואה חיצוניות יעקב , ואף הוא פירש בשפתיו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד 13873 

ז היה מסופק אולי "אלא עכ, ולא היה מסתפק כלל על פנימיות שלהם, מעשיהם של בניו שהיו על צד הלב 13874 

שהמעשה לא , זאת אומרת שמעשיהם לא נמשכים מכל הלב בשלמות אלא לבם חלוק, אין האחדות בלב 13875 

 13876 .ה"וזה ודאי מחלוקת על הקב, נמצא ולא נמשך תוך תוכיות כל הלב

כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא , אחד´ אלקינו ה´ ועל זה ענו אותו ואמרו שמע ישראל ה 13877 

הנה יש ? ומה חסר עוד, זהו אחר קבלתנו עול מלכות שמים, הלבב והמעשה יחד בתכלית, אחד בשלמות 13878 

ור בכל חד, וכן בכל הנפש ובכל מאד, א בכל הלב כולה בשלמותה"אחר כך המצות עשה של ואהבת את ה 13879 

 13880 .מכל כל אחד בתכלית

הנה מצינו ברחל שאף אחרי כל מעשיה הגדולים והכי , ואם נפשך לדעת עומק לב האדם באין חקר 13881 

, אלא שגם דאגה שלא תכלם לאה אצל יעקב, שלא די אשר נתנה ללאה את כל יעקב כל הנצח, נפלאים 13882 

ה שלא תכלם ושלא תהיה הנה עשתה מעשה שלם כזה וגם דאג, ומסרה לה הסימנים שיעקב לא יכירה 13883 

, הנה נתבעה רחל על כי שנואה לאה, כי שנואה לאה´ ועל כל זה אמר הכתוב וירא ה, ללאה שום בושה 13884 

 13885 .(´ט ל"כ) עיין רבינו בחיי

, ונענשה על זה כי היתה עקרה, עם כל מעשיה הגדולים עדיין לא היתה אהבתה את לאה שלמה בכל הלב 13886 

מבהיל , לא פעלה אלא רק שלא תהא פחותה מן אחת השפחות ,וגם אחרי כל הפצרותיה בכל תפלותיה 13887 

הנה זה ודאי אשר כתב , אשר גם רחל אמנו עדיין לא השלימה בזה, למתבונן ברבת המדה של לב שלם 13888 



, לא ארבעים יום וארבעים לילה ולא כפל כפלו שנים, כי בסוד הלב לא מספיק להיות שלם בו, ע"הראב 13889 

 13890 .אשר אינם יודעים כלל מסוד הלב נורא מאד, לא ריקי מוחוהאינם עומדים על סוד זה אינם א

התפלה היא במקום הקרבן דכתיב , (ח"צ´ ח סי"טואו) ל"ולפי כל אלה הדברים יובהר לנו יותר ענין אז 13891 

אלא איזו היא עבודה שהיא בלב ? וכי יש עבודה בלב, וכתיב ולעבדו בכל לבבכם, ונשלמה פרים שפתינו 13892 

זה מסיק שם הטור שצריך ליזהר בתפלה שתהא דיני מעשיה דוגמת הדינים ומשום , הוי אומר זו תפלה 13893 

ודין של מעומד דומיא דעבודה , שלא יערב בה מחשבה אחרת כמו מחשבה שפוסלת בקדשים, שבקרבן 13894 

 13895 .ש"דכתיב בה לעמוד לשרת עי

יכה שלוקחים חת, לשום לאדם שנחלה באיזה מאבריו, ונבין זה בדרך ציור כמו שהמציאו חכמי הרפואה 13896 

למשל חתיכת בשר של אבר הרגל , אחת של עור או בשר מאבר בריא ומשימים אותה בהאבר המדולדל 13897 

באופן שמשתווה אותה החתיכה עם המקום החדש ונעשה למציאות , משימים אותה באבר היד וכדומה 13898 

 13899 אלא שהוא, שהרי משני אברים מיוחדים המה, ולכאורה איך זה מתאימים שני המקומות יחד, אחת ממש

אבל האיכות שבהם אחת היא שהרי סוף סוף , פ שהגשם של החתיכות משני מקומות הם"מטעם שאע 13900 

 13901 .מאותו אדם עצמו הם

אבל כאמור אין המעשה , ודאי שמעשה הקרבן מעשה אחר הוא ממעשה התפלה, אותו הענין עצמו בתפלה 13902 

והעלו כי , של דברים ל הקדושים חכמי רפואת הנפש ירדו לפנימיותם"וחז, עיקר אלא הלבב הוא העיקר 13903 

ואמר , והמציאו זה מדיוק הכתוב ולעבדו בכל לבבכם שזו תפלה, סודן של קרבנות והתפלה אחד הם 13904 

ולא , כי על כן ודאי משלמים פרים בשפתינו כי סודם אחד הם, הכתוב ולעבדו בלשון של עבודת הקרבנות 13905 

 13906 .(דעת תורה)  .כי אין אופן המעשה עיקר אלא הלבב, איכפת לנו כלל בשינוי המעשים

 13907 

 13908 מאמר תשמו

 13909 .(ח"א י"שמות ל) ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדות

ויתן אל משה ככלותו לדבר ´ שנא, ר יוחנן בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שנתנה לו במתנה"א 13910 

חד המקיף כל אחד ושמו א´ ה, ´את כל הבריאה מקיף רק דבר אחד והוא שמו ית, (.ח"נדרים ל) אתו 13911 

מה , בין טבע ובין למעלה מן הטבע שורש אחד להם, כמו שאנו אומרים בנשמת אדון כל תולדות, העולמות 13912 

, ג"שהטבע הוא חכמה עליונה עיין בתומר דבורה פ, כולם בחכמה עשית נאמר על הטבע´ רבו מעשיך ה 13913 

הרי שצניעות וגזל , ות מחתולאלמלא ניתנה תורה למדנו גזל מנמלה וצניע, (7עירובין ק) ל"וכן אמרו חז 13914 

 13915 .שהם חכמה עליונה הינם טבעם של נמלה וחתול

ואין זה רק בנמלה וחתול לבד שניתן להם צניעות , טבע הוא המתנה שנתן הבורא לנברא בשעת יצירתו 13916 

היא החכמה , כל מה שהשיגו הנבראים ואנו אומרים על זה שהוא טבע, אלא בכל הבריאה כולה, וגזל 13917 

אלקינו על ´ ומה שאנו אומרים תתברך ה, יתברך הטביע בהם ונתנה להם בשעת יצירתם העליונה שהבורא 13918 

זה נאמר על הטבע ואנו מבקשים , שאנו מתפללים שתתרבה החכמה העליונה, כל שבח מעשה ידיך 13919 

 13920 .שהחכמה העליונה שניתנה בטבע תתרבה עוד יותר

מה שיש להם ומה שהשיגו בהנהגה זו , וכן אותם שזכו להנהגה שלמעלה מן הטבע היא גם כן על דרך זה 13921 

בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו , ל"במשה רבינו אמרו חז, נעשה אצלם טבע 13922 

כמו כן התורה ניתנה , והמכוון בזה שכמו שטבע כל נברא היא המתנה שקיבל מהבורא ביצירתו, במתנה 13923 

משום , ע"שתנו בהם ישראל מאוהל הרבה דברים שנ"ומצינו בחז, למשה במתנה ונעשית אצלו טבע 13924 

 13925 .דלישראל ניתנה התורה במתנה ונעשית אצלם טבע

שהצטער ביום השלישי למילתו על שלא היו מצויים לו אורחים , וכן באברהם אבינו שהיה החסד טבעו 13926 

וזהו , ואי אפשר בשום אופן שמי שאין החסד טבעו יצטער על זה בשעת יסורים שכזו, לגמול עמהם חסד 13927 

וכן , שהחסד ניתן במתנה לאברהם ונעשה אצלו טבע, (´מיכה ז) ן אמן ליעקב חסד לאברהםתת´ דאמרי 13928 

ברך את אברהם בכל זו מדת החסד שהיתה אצל אברהם ´ וה, (´ד א"בראשית כ) ן"מבואר מדברי הרמב 13929 

 13930 .כבת

אין הכונה שאינו טבע דמי שזכה , ז דמה שאנו אומרים על איזה דבר שהוא למעלה מן הטבע"נמצא לפי 13931 

והחילוק בין טבע ולמעלה מן הטבע הוא , הלא למעלה מן הטבע זה הריהו אצלו טבע, ללמעלה מן הטבע 13932 

והאמת , אבל מי שזכה לה נעשית אצלו טבע, שלמעלה מן הטבע היא מדרגה יותר גדולה, רק במדרגות 13933 

 13934 כמו שמצינו במעשה, והצדיקים בקשו שכר על שמירת טבע, הוא שהטבע הינה גם כן חכמה עליונה

י שמירת טבע בלי שום כונות ויחודים רק לשם "שע, (ז"ט´ בראשית ל) הדודאים אצל לאה יעויין בספורנו 13935 

על , ה בביאור וכל מעשיך יהיו לשם שמים"פרקים סוף פ´ ם בח"על דרך מה שכתב הרמב, שמירת טבע 13936 

 13937 .ידי זה הוא זוכה למדרגה היותר עילאית



ובלי , א אנו זוכים לתורה"י ד"שע, (ג"אבות פ) אין תורהא "ץ אם אין ד"אבות להחסיד יעב´ ועיין בפי 13938 

, א אנו רגילים להבין דניתנה לנו מצות כיבוד אב ואם"למשל בענין כיבוד או, א אי אפשר לזכות בה"ד 13939 

, חלילה ואסור לומר כן, נמצא דאב ואם מוכרחים להיות, משום שיש לנו אב ואם ולכן נצטוינו לכבדם 13940 

נשאת ונתת באמונה שאמונה , (.שבת לא) וכן מהא דאמרו, ו לנו אב ואםאלא להיפך משום המצוה נתנ 13941 

 13942 .מ כל היום לא ישיג זאת"י לימוד חו"ז אמונה שע"ומשיג עי, נולדת ממשא ומתן שהוא טבע

וזהו , זוכה הוא להכנס לדרגא שהיא למעלה מן הטבע, ואחרי שאדם שומר ומקיים את הטבע בכל פרטיו 13943 

ש "שענין הדורון ששלח לעשו היה קיום טבע וכמ, קדק מאד בקיום טבעשמצינו ביעקב אבינו איך שד 13944 

ואיך לדבר , ודקדק מאד בשליחת העדרים והריוח שבין עדר לעדר, ללמדך שאין סומכין על הנס, ן"הרמב 13945 

ובלי , משום דכן הוא באמת שצריך ומחוייב האדם לקיים טבע, עם עשו הכל עשה בדיקנות הכי מרובה 13946 

 13947 .יזכה לדרגא שלמעלה מן הטבעקיום טבע אי אפשר ש

משום דמחוייב היה יוסף לעשות כל מה , ועל דרך זה צריך להבין מה שאמר יוסף כי אם זכרתני והזכרתני 13948 

ולא קראו עליו , י קיום טבע"דיש חיוב על האדם לעשות כל מה שביכולתו ע, שהיה ביכולתו בכדי להנצל 13949 

רק , (´תהלים מ)ב  ו ולא פנה אל רהבים ושטי כזהכתוב אשרי הגבר אשר שם מבטח, (ט"פ´ ר פ"ב) ל"חז 13950 

 13951 .משום שלא היה שם הכל בשלמות התיקון כמו ביעקב בשולחו דורונו לעשו

עד , דורון לתפלה ולמלחמה שהוא קיום טבע בשלמותה, וזהו מה שיעקב התקין עצמו לשלשה דברים 13952 

נ "ומסי, שלמעלה מן הטבעי אנו נכנסים למדרגה "שע, נ שהיא קצה המדרגה של קיום טבע"מדרגת מסי 13953 

וכן היה באברהם שהשליך עצמו , הוא גם כן טבע כמו שמצינו בעבדים המוסרים נפשם בעד אדוניהם 13954 

וכשמסר נפשו והגיע עד השלמת , כי לנבואה לא זכה עדיין, לתוך כבשן האש אך ורק משום הכרת שכלו 13955 

´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .זכה ללמעלה מן הטבע שהיא כבר הנהגה נסיית, נ"קיום טבע שהוא מסי 13956 

 13957 .(´ה

 13958 

 13959 מאמר תשמז

 13960 .(´ב א"שמות ל) קום עשה לנו אלהים כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו

י "עיין ברש, אמרו עלה למרום ולא השגיחו עליו? אמר משה רבכם היכן הוא, בא שטן וערבב העולם 13961 

, כ לא השגיחו עליו עד שהראה להם דמות מטתו"ואעפ, שהראה להם דמות חושך ואפלה לומר מת משה 13962 

, והנה היש מופת יותר מזה כי ראו בחוש מטתו, (ט"שבת פ) ל"והיינו דקאמרו לאהרן כי זה משה האיש עכ 13963 

שנית כמה צריך האדם , האחד כמה רשות ניתן לשטן להטעות הבריות כדי לנסותם, דברים´ ולמדנו מזה ב 13964 

ואחרי שנתברר להם כי משה נביא נאמן להשם , חוש לא יזיזנו ממקומולעמול להיות לו שכל חזק שגם ה 13965 

 13966 .אי אפשר שלא לקיים דברו

וגם , ז ממש"ו ע"ל שלא היה ח"ידוע דברי הראשונים ז, הביטו וראו עוצם העונש של אי בעל שכל חזק 13967 

פק ומסתם כחוט השערה ס, ועון ישראל היה שלא מיחו בידם, הראינו בקרא שרק ערב רב חטאו בעגל 13968 

, ובעבור חוט השערה שהיה חסר להם בשכל חזק שאין שום ספק כלל שבודאי יבוא, רחוק מאד מאד 13969 

הרי כי זה כל העמל להיות בעל , כ שחזרה זוהמת הנחש וחזרו כל העמל והנסיונות שאחר החטא"נענשו כ 13970 

 13971 .יעזרנו לזה´ שכל חזק ה

ו היינו רואים עגל של בשר "נא אילו ח ציירו, התבוננו נא אחי כמה צריך האדם להיות בעל שכל חזק מאד 13972 

כ ויתפרקו נזמי הזהב ונתנו באש "וכמש, ו יש בו ממש"ו עולים על הלב פן ח"כמה הרהורים היו ח, מדבר 13973 

היש אות ומופת יותר מזה להרהר פן יש , ש שראו כולם שהוא מדבר"ומכ, הרי אות ומופת אחד, ויצא עגל 13974 

ובפרט בהשרשתם הראשונה , ערב רב שחשבו שיש בו ממשולכן אין כל חידוש לכאורה על ה, בו ממש 13975 

 13976 .ז"בע

ועם על זאת , אבל אם דמות הרהור עלתה בם לכאורה אין כל כך חידוש, וגם ישראל אם כי לא עבדו אותו 13977 

ובשביל הרהור כל דהוא חזרה זוהמת הנחש עם כל הנסיונות , כ גם הערב רב גם כנסת ישראל"נענשו כ 13978 

כי אחרי שנתברר להם כי ? למה, ל נסתעפו מזה"וכל הצרות רח? ותר מזההיש עונש י, מחטא עץ הדעת 13979 

וכיון שיש מעט הרהור אין , אתכם בכל לבבכם דייקא´ היה להם להבין כי מנסה ה, ´משה נביא נאמן לה 13980 

 13981 .ואסור להכנס לבית המקדש, ומקוה חסרה כל דהוא הטובל בה נשארה טומאתו עליו, זה בכל לבבכם

עד כמעט לעשות נסים באחיזת , כמה רשות נתנה להשטן להטעות הבריות ולנסותםגם יש להתבונן עוד  13982 

ה לנו "כמה צריך האדם לחזק את שכלו בהעדות שנתן הקב, ובפרט בזמן הזה שאין לנו נסים גלויים, עינים 13983 

 13984 .כמו מדוע דרך רשעים צלחה, ולא נתפתה מנסי אחיזת עינים, כנסים גלויים היום

כמה חיזוק צריך על , ובפרט כי המינות מתגברת יום יום, ך האדם בדור הזההיש קץ להשכל החזק שצרי 13985 

כ המבלי אין קברים "ואח´ ויזעקו אל ה, בשלח´ ן בשם המכילתא בפ"הרמב´ ראו מה שכ, ההרהור 13986 

ונאמר השבח , ואמרו המבלי אין קברים במצרים, שם הרהרו אחר משה ונתנו שאור בעיסה´ וכ, במצרים 13987 



הרבה פעמים נגליתי אל אברהם יצחק ויעקב ולא , חבל על דאבדין ולא משתכחין, על האבות הקדושים 13988 

 13989 .(ט"מ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .הרי כי בהרהור עיקר המעלה, הרהרו אחרי מדותי

 13990 

 13991 מאמר תשמח

 13992 .(´ב א"שמות ל) קום עשה לנו אלהים כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו

ש "כמ, היה להם מקום לטעות? מאין בא להם באמת החטא הזה, ם חטאה גדולהבמעשה העגל חטא הע 13993 

בשעה שעלה משה למרום אמר להם לישראל , ל וירא העם כי בשש משה אל תקרי בשש אלא בא שש"חז 13994 

אמר להם באו שש , לסוף ארבעים יום בא שטן וערבב את העולם, סוף ארבעים יום בתחילת שש אני בא 13995 

גם כאשר הראה להם דמות , (7ט"שבת פ) הראה להם דמות מטתו, ולא השגיחו עליומת , ולא השגיחו עליו 13996 

 13997 .ומי שלא רצה לטעות לא טעה, מטתו מי שרצה לטעות טעה

כמו עושי להטים אשר , היינו שאין לשקר שום בית אחיזה, ן שקר אין לו רגלים"והענין כמו שכתב הרמב 13998 

וכל כוחו הוא , במציאות אין לזה שום בית אחיזה, מרמין בו את הבריות ולוקחים על ידי זה את ממונם 13999 

עד שמרוב מהירותו לא יכול האדם , הוא ממהר כל כך בעשייתו, המהירות שהאדם העושה את הלבטים 14000 

 14001 .לתפוס השקר הכרוך בדבר זה

שכל כוחו הוא המהירות עד אשר אין השכל יודע להכיר , כן כל מעשה היצר אין לו שום בית אחיזה 14002 

כי ראו משה מת והראיה הזאת אין לה שום , הזה היה ממקומות הטעות של מעשה העגל והמין, חולשתו 14003 

, רק מהירות מעשהו הטעתם, ולו הביטו על הדמות הזאת בעין חדה לא היו טועים בה כלל, בית אחיזה 14004 

 14005 .והראיה ששבט לוי לא טעו

אלא הוא גרם , ם לוומזה נבין שמי שטעה לא מפני שמקום הטעות גר, הרי מי שלא רצה לטעות לא טעה 14006 

ולו היו מכירים את הדמיון כי , וכיון שטעו בהמראה טעו גם כן בהשש שעות, שיהיה המקום למקום לטעות 14007 

מי , המקום לטעות נסיון הוא, ועכשיו שלא הכירו ירדו ממדרגתם, כוזב הוא היו מתעלים מן הנסיון 14008 

 14009 .(המדות תקון´ מדרגת האדם מא)  .שמנצחו מרוויח ומי שמנוצח ממנו מפסיד

 14010 

 14011 מאמר תשמט

 14012 .(´ב א"שמות ל) קום עשה לנו אלהים כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו

ז היתה "בדור אנוש תחילת הע (א, גדרים בעבודה זרה´ שיש ג, (´א´ ז הל"ע´ א מהל"פ) ם"כתב הרמב 14013 

כי כך כבודו של מלך , גליםשיכבדו לשלוחיו הכוכבים והגל´ שחשבו שרצון ה, ש"כונתם לגמרי לש 14014 

וכשמכבדים השלוחים יורדים , שיפנו ישר אליו´ והבל הוא כי רצון ה, ז"שיכבדו משרתיו וזהו שורש הע 14015 

מתחילים לעבוד את , ז"כ בהשתדלות היצר וחיילותיו נביאי השקר וכהני ע"אח (´ב, ז גמורה"מזה לע 14016 

מהם ´ כ נשכח שם ה"אח (ג, ל כל אלהמע´ בידם להרע ולהיטיב כי רם ה´ השלוחים בחושבם שמסר ה 14017 

נמצא שהטעות הראשונה הוא הפתח אשר בו , ´ויחשבו שאין אלקים זולת הכוכבים והגלגלים וכדו, לגמרי 14018 

 14019 .ש היטב"ז היותר גרועה עי"נופלים אל הע

ז רק חשבו "ז גם ישראל לא בקשו ע"חלילה חלילה שעשה אהרן ע, ע בענין חטא העגל"כ הראב"וזה מש 14020 

י "ע´ ללמוד כבוד א´ פי, אלקים כבוד חונה בצורת גוייה, וככה אמרו אשר ילכו לפנינו ,שמת משה 14021 

, כ בנה אהרן מזבח לפניו"נעשה ע´ והנה לכבוד ה, ´התבוננות בצורה הרומזת שכל כוחות הטבע שלוחי ה 14022 

ז "וחשבו מעטים מישראל שהיתה ע, רק בעבור ערב רב כי ברע הוא, ´והכריז שיזבחו מחר לכבוד ה 14023 

ז לא היו רק שלשת אלפים חצי עשירית המחנה "וכל עובדי העגל לשם ע, אמרו אלה אלהיך ישראלו 14024 

 14025 .ש"עי

לא תעשה לך , י אמצעי"אני דברתי עמכם לא ע, לא תעשון אתי אלהי כסף, (´יתרו כ)א  ועוד באבן עזר 14026 

להכיר , ביניכםכאילו יהיו אמצעים ביני ו, ותחשבו שלכבודי אתם עושים, פסל צורות לקבל כח עליונים 14027 

ועל זה הזהירם בתחילה , עשה´ כי אהרן לכבוד ה, י ההשתמשות בהם כמו העגל שעשו ישראל"ת ע"השי 14028 

 14029 .שלא יעשו אלהי זהב

עמהם היתה ´ שכל הנהגתו ית, והנה בקבלת התורה היו ישראל במדרגה עליונה מאד מדרגת גילוי שכינה 14030 

כי בלי , יוכלו לעמוד עוד במדרגה הגבוהה ההיא אך כשלא ידעו מה קרה למשה חשבו שלא, בנסים גלויים 14031 

תנתן לו רשות , וכיון שיפלו בידו פעם אחת, ו ביד היצר"ד שבאה להם בזכות משה שמא יפלו ח"ס 14032 

ת "וללמוד מתוך הטבע עצמה שהשי, פ דרך הטבע"כ אמרו לרדת אל ההנהגה ע"וע, להפילם מטה מטה 14033 

 14034 .הוא הפועל בה

שהרי ראינו , ת"להכיר בתוך הטבע את השי, הטבעית אדרבא זוהי מצותווהנה מי שהוא במדרגת הנהגה זו  14035 

כדי שיסתכלו בו לראות שהנחשים באו , ת בדבר נחש הנחשת"שבשעת עונש הנחשים השרפים ציוה השי 14036 

´ דדוקא בד, (ג"ז מ"ע´ עי) וגם בצורת שור אין איסור מצד עצמה, (ה"ג ר"משנה פ´ עי) ´בשליחות ה 14037 



היתה אצלם הירידה לדרך הטבע , שמכיון שהיו במדרגה שלמעלה מדרך הטבעאלא , פנים ביחד אסור 14038 

 14039 .ש בבחינת עבודה זרה וזה היה טעותם"לש´ אפי

והניח לשאר אומות את הנהגת הטבע לראות , ת שיהיו במדרגת למעלה מדרך הטבע"ומצינו שרצה השי 14040 

כ "וע, ז"מות יעבדו עלכל העמים שבודאי אין הכונה שהאו´ וכמפורש אשר חלק ה, ´בה את מעשה ה 14041 

 14042 .פ מדרגתם כבר היא אסורה"שאם היא רק זרה להם ע, נקראת עבודה זרה ולא עבודת השקר

קל מאד שיסתבך בעבודה זרה פשוטה לחשוב שכח הטבע הוא , אמנם מכיון שירד אדם לדרך הטבע 14043 

, וא לאדםוהנהגת הטבע נסיון גדול ה, וכאשר באמת חטאו הערב רב ואמרו אלה אלהיך ישראל, הפועל 14044 

כי האדם בגאותו בנקל משתף את עצמו עם הטבע וסובר כוחי , והיינו נסיון של בזיעת אפיך תאכל לחם 14045 

 14046 .ל שאיוו להם אלוהות הרבה אלה אלהיך לשון רבים"וזה נכלל באמרם ז, ועוצם ידי

ה את כח ואשר יעמוד בנסיון זה הוא רוא, ז"ז כי גדר אחד הוא הגאוה והע"וכן כל המתגאה כאילו עובד ע 14047 

והיינו מעין חטא , אמנם מי שזוכה למדרגה למעלה מדרך הטבע אסור לו לרדת לנסיון זה, בתוך הטבע´ ה 14048 

 14049 .ז גמורה"אבל כיון שהתעסקו עם השלוחים ירדו מזה לע, ´דור אנוש שאמרו לכבד לשלוחיו ית

שים לבך אל ע אם ת"כי הנה כתב הראב, ן"הרמב´ ע לפי"הראב´ ויש בענין זה הפרש דק מאד בין פי 14050 

ע בשלח "כ הראב"פ מש"והענין הוא ע, היינו מהו כבוד חונה בצורת הגוייה, המסע הראשון אז תבין זה 14051 

´ פי, הולך עם עם ישראל כדרך מוליך לימין משה זרוע תפארתו´ הולך לפניהם כי כח ה´ וה, א"ג כ"י 14052 

כ כבוד "הכוונה היא ג, וכ אשר ילכו לפנינ"וכיון שבכאן כתוב ג, ´שראו במה שהוליכם משה את כח ה 14053 

 14054 .אלקים שיראוהו בענינים הטבעיים אשר ילכו בהם

, שלא נעשה העגל במלאכת חכמת המזלות להיות בצורתו חונה כבוד, ן כתב ואיננו נכון בעיני"אבל הרמב 14055 

בשלח כתב על ´ ושם בפ, וכבר פירשתי סוד המסע הראשון, רק שעשו הצורה לכוון בעבודתה אל ענינה 14056 

וכתיב כן נהגת עמך , א ממנו"אבל לא כאשר יבין ר, והאמת שהוא כדרך מוליך לימין משה ע"דברי הראב 14057 

 14058 .לעשות לך שם תפארת

, כי הנה המדרגה הגבוהה היא בעושה מעשים גשמיים וטבעיים, השיטות הוא בהפרש דק מאד´ ביאור ב 14059 

, ל ציור"ח ז"בנו בשם מוכבר כת, מדרגות´ אמנם גם בזה יש ב, ´ולבבו יכיר כי הכל בא אליו אך מאתו ית 14060 

ומפני שהחלל קטן רואה רק את , כמו האדם שמסתכל דרך חור המפתח אל תוך הבית ורואה עט כותבת 14061 

 14062 .אבל אם הפתח פתוחה רואה שהאדם הוא הכותב ולא העט עצמה, העט ולא הכותב

תוחה אבל מי שהאמת פ, יש אשר יראה רק את הטבע וחושב שהיא הפועלת, כך העוסק במעשים טבעיים 14063 

, אבל יש מדרגה גבוהה מזו, והטבע הינה בידו כעט ביד הכותב, ה הוא העושה"לפניו רואה שהקב 14064 

אבל הסיבות אין , כי העט על כל פנים כלי כתיבה היא ביד הכותב, אינן כעט ביד הכותב´ שהסיבות ביד ה 14065 

ים כסיבות אין ומה שאנו רוא, ה משתמש בהם אלא עושה הכל בלי אמצעים וכלים"ואין הקב, ואפס הנה 14066 

 14067 .זה אלא טשטוש בכח הראייה שלנו

אם הוא בעל מדרגה , כ בזעת אפיך"שמצווה הוא לעסוק בהן כמש, לפי זה האדם העוסק במעשים טבעיים 14068 

ת צוהו לעסוק בסיבות אשר בהן יגיע אל "שהשי, יבחין שהוא עוסק באחת המצוות השכליות, הנמוכה 14069 

כמו פרה אדומה שהוא נגד , וסק במצוה שהיא מן החוקיםאבל בעל מדרגה גבוהה יבחין שע, הצריך לו 14070 

ה הוא העושה ואינו "הקב, כי יודע הוא שהסיבה אפס ואין שום מהלך שתצאנה ממנה תוצאות, שכל האדם 14071 

 14072 .וכל עניני הסיבות אינן אלא נסיונות לנו ולא יותר מזה, משתמש בכלים כלל

ל יש מקום לחשוב שכוונתו אל "ע ז"אבשמדברי הר, בשלח´ ע בפ"ן על הראב"וזהו מה שתפס הרמב 14073 

כ כתב לא כאשר "ע, כי הזכיר בחינת מוליך לימין משה דהיינו על ידי משה בבחינת כלי, המדרגה הנמוכה 14074 

, אלא כמו שמתפרש בכתוב אחר כן נהגת עמך, מן הכתוב מוליך לימין משה´ פי, יבין רבי אברהם ממנו 14075 

 14076 .בלי שום הבחנת אמצעי

, ת הוא העושה"ע רצו לעסוק בדרך הטבע ללמוד שהשי"כי להראב, ין חטא העגלוחילוק זה הוא גם בענ 14077 

... ן שאיננו נכון שלא נעשה העגל במלאכת חכמת המזלות"ועל זה תפס הרמב, והטבע היא רק כלי בידו 14078 

, שעשאוהו על פי המדרגה הגבוהה שהאדם צריך לעשות´ פי, רק שעשו הצורה לכוון בעבודתה אל ענינה 14079 

שכיוונו לצורות , ל"ן ז"ועוד ענין דק מאד רמז בזה הרמב, במעשיו שאין בהם שום ממשותאבל להרגיש  14080 

 14081 .ההנהגה הטבעית כידוע´ שור שבמרכבה שזהו בחי

חשב אהרן כי המחריב יורד , וכתב שם עוד והכונה לאהרן היתה מפני שישראל היו במדבר חרב שממה 14082 

שם לאל יערה אליו רוח ממרום כאשר נאצל על  ובהיותם עובדים, דרך מקום החורבן כי שם כוחו הגדול 14083 

אמנם צריך האדם לדעת כי אין די במה שיבחין שהסיבות אינן , ולכאורה אין הדברים מובנים כלל, משה 14084 

והוא ברור ומוכרח כי הרי הסיבה , אלא צריך שיבחין שהסיבות הנראות בונות באמת הן מחריבות, כלום 14085 

, מיעוט גילוי כבודו יתברך´ וכל מעשה שיש בו בחי, ´ית העיקרית לכל טובה היא הפקת רצון ממנו 14086 

 14087 .ומחריב´ בהכרח לא יפיק רצון מה



הריהו לכאורה עוסק בדבר , ולפי זה למשל האדם החפץ לחיות ועוסק בענין טבע שאוכל כדי לחיות 14088 

ה "אלא שכך גזר הקב, שהרי החיים באים ישר ממנו יתברך ולא דרך אמצעות המאכל, הממעט את חייו 14089 

אבל אין זה אלא נסיון כי כשיעלה האדם , היה נסיון לאדם שיראה בחוש שאם אינו אוכל הוא מתשי 14090 

כל זמן שהוא , לא ימות כאשר לא יאכל לחם, עליית משה השמימה´ למדרגה הרוחנית הגבוהה שהיא בחי 14091 

 14092 .הנסיון´ שגם במן שהוא אוכל רוחני עדיין יש מבחי, למן אינו זקוק´ במדרגה ההיא ואפי

ולמה , שהרי יש בו כח החורבן בגדר סם המות לנפש, שבאמת הלחם היה צריך להמית את האדם נמצא 14093 

ן שהיתה בכונת אהרן כי "הרמב´ וזהו שכ, ת בגדר חוק"זהו מפני שכך צוה השי? אינו מת באכילתו 14094 

יעו אז יג, אם יעמדו בנסיון וישיגו שאין ממש בכוחות הטבע, במדבר שהוא מקום החורבן ושם כוחו הגדול 14095 

ובזה יערה , ת לבדו הוא הבורא והמקיים את הכל"ורק השי, אל המדרגה העליונה להכיר שהטבע מחרבת 14096 

 14097 .עליהם רוח ממרום כאשר נאצל על משה´ ה

עיקר חטא כלל ישראל במעשה העגל היה במה שטעו לרדת ממדרגתם , ן"ע בין להרמב"נמצא בין לראב 14098 

פ מחשבתם שלא "ע´ בכדי שיוכלו עמוד בעבודת ה ,אם גם בכוונה לשם שמים, הגבוהה למדרגת הטבע 14099 

למשל תורה , וזהו מערמת היצר תדיר שאומר לאדם לקחת מדרגה פשוטה יותר, יהיה עוד משה עמהם 14100 

וקשה מאד , ר ירידה לשם עליה"כזה היה חטא אדה, כי כשיעמוד בה בנסיון יקדש שם שמים, ודרך ארץ 14101 

 14102 .התשובה לחטא זה שיש בה מבחינת אחטא ואשוב

ויכול האדם להכיר את ערמת היצר , ושורש חטא זה מערמת היצר להפיל את האדם ולהשליכו מטה מטה 14103 

וכן אמרה חוה כי טוב העץ למאכל , כי עם כונתו המדומה לשם שמים ילך שלוב יד גם רצון התאוה, בזה 14104 

שגות עליונות ונחמד העץ להשכיל הוא הדמיון לעלות על ידי זה לה, ותאוה הוא לעינים היינו הרצון הרע 14105 

.וכן כל אדם בירידתו לתורה ודרך ארץ המדומה תחת מסוה לשם שמים רובצת תאות העולם הזה, יותר 14106 

 14107 .(141´ א עמ"מכתב מאליהו ח)  

 14108 

 14109 מאמר תשנ

 14110 .(´ב א"שמות ל) קום עשה לנו אלהים כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו

היינו זוהמת הנחש שהחטיא את חוה והטיל בה זוהמה והביא , זוהמתןל שפסקה "הנה במעמד הר סיני אחז 14111 

כלומר שחזרו למעמדו , במעמד הר סיני נתקדשו ונטהרו בני ישראל עד כדי שפסקה זוהמתן, מיתה לעולם 14112 

תהלים ) ש"וכמ, כ בעגל וחזרו לזוהמתן"אלא שנכשלו אח, של אדם הראשון קודם החטא והיו חיים לעולם 14113 

 14114 .אלהים אתם ובני עליון כולכם אכן כאדם תמותוןאני אמרתי , (ב"פ

´ אפי, ט"האדם אין בכוחו להשיג רק מ, ה ברא בעולם מרכבה הקדושה עם חמשים שערי קדושה"הקב 14115 

ט שערי "גם מרכבה הטמאה עם מ, וזה לעומת זה עשה האלקים, משה רבינו לא נכנס בשער החמשים 14116 

והרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן ז אנו מתפללים "וע, ´הטומאה והוא השטן וכת דילי 14117 

 14118 .הארץ זו היא המרכבה הטמאה

פ שצד אחד "שאע, וידוע שיש במלחמה מקומות ועתים, ממלכות לוחמים זה מול זה´ והנה הם כאילו ב 14119 

, אבל יש מקום בגמר המלחמה, בכל זאת עדיין אין זו הכרעה לגבי כל המלחמה, מנצח והשני נמצא מנוצח 14120 

וכשמגיעים למצב כזה , לת ההכרעה הברורה והמוחלטת מי שינצח ומי שינוצח זה קם וזה נופלשאז נופ 14121 

, וכל צד שולח בשדה המלחמה את החיילים הגבורים ביותר, במלחמה שני הצדדים מתכוננים חזק מאד 14122 

 14123 .כי הלא זאת הפעולה האחרונה אשר תכריע לכאן ולכאן, ואת כלי הנשק המובחרים אשר בידם

, כיון שהמרכבה הטמאה ראתה במעמד הר סיני שפסקה זוהמתן של ישראל, במלחמה הרוחניתוכן הדבר  14124 

, הרי זה הסוף וסיום המלחמה וכי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ונפלה ההכרעה בנצחון הקדושה עליהם 14125 

 14126 ה כי זה מול"ויכולת ורשות לזה נתן להם הקב, אזרו הם כח גדול והגבירו תחבולותיהם לטמא את ישראל

 14127 .כדי שתשאר הבחירה ביד האדם לבחור בעצמו בלא שום דחיפה לצד זה או לצד אחר, זה עשה האלקים

ומה לנו יותר מזה שכל , והרי ידוע כי במעמד הר סיני שלטה הקדושה על בני ישראל שלטון בלי מצרים 14128 

ועשה מה לכן בא השטן , כמבואר ויחרד כל העם אשר במחנה, ההר היה בוער באש מפני גילוי השכינה 14129 

אבל לא הועיל כלום כי החזיקו מעמד קדושתם בתוקף ועוז ולא , שעשה כדי להחשיך עיניהם של ישראל 14130 

 14131 .ל"זעו ממקומם כך אחז

והם הרי לא , בתרגום יונתן בן עוזיאל נאמר כי היו כפליים כיוצאי מצרים, אך הערב רב היו הרבה מאד 14132 

ורק הענן אשר למעלה , את ישראל בכל הצדדים גם היו מחוץ לענן הכבוד אשר הקיף, היו תחת הדגלים 14133 

הערב רב התרעמו על זאת ועמדו לצד המרכבה , צד ענן זה היה נמשך גם אליהם, מראשי בני ישראל 14134 

אבל גם זה לא הועיל להחליש ולהוריד את בני ישראל ממצבם המרומם , הטמאה להרעיש ולבלבל 14135 

 14136 .בקדושה עילאה שעמדו בה



, ועוד מעט והוא עובר ובטל מן העולם, ומדים למעלה למעלה כצור איתןוכיון שראה השטן את ישראל ע 14137 

הרי שניתן רשות להמרכבה הטמאה , הראה להם מלאכי השרת נושאים מיטה ועליה מוטל משה רבינו מת 14138 

והרי ישראל רואים בעיניהם מלאכי השרת בשמים נושאים , שיעשו תמונות כאלו שלא היו ולא נבראו 14139 

נפלה ההכרעה , נתבלבל דעתם והרהרו בלבם וכאן נכשלו, מוטל שם מתמיטה ומשה שעלה למרום  14140 

הוא מה שאמר הכתוב אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון , והורידו את עדיים מעליהם וחזרה זוהמתן 14141 

 14142 .אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפולו, כולכם

, ממשלת זדון מן הארץ ויקויים כי תעביר, ל כי בעיקבתא דמשיחא בעת שנזכה לגאולה האמיתית"ואחז 14143 

לכן אוזרת כל כוחותיה , יודעת המרכבה הטמאה כי קרב קיצה, והרי זה בדורנו ודאי סוף וקץ לכל צרותנו 14144 

ובידם הכסף , כי שם יש להם שלטון חיילים וכל הזיין, ובאה למקומות הטומאה אשר שם ידה על העליונה 14145 

ו את נצחון הקדושה "את העולם לעכב ח ומחשיך השטן, שם הרימה המרכבה הטמאה את ראשה, והכלכלה 14146 

 14147 .עליהם

מה , ל סוף סוטה"ורואים בחוש שנתקיימו כל דברי חז, והנה בדורנו אנו נמצאים במצב כזה שידם תקיפה 14148 

וכמובן , חלק´ ל בסוף סנהדרין פ"וכן משאחז, ד"כקוצו של יו´ שיארע בעיקבתא דמשיחא ולא חסר אפי 14149 

ולדעת כי אנו עומדים , וח בקדקדו צריך לשמור היטב את עצמואך מי שיש לו מ, שהטומאה מתחזקת מאד 14150 

וכל אחד ישמור עצמו והנלוים , (´ברכות ז) ל"במצב שהשעה משחקת להם ואין להתגרות בהם כמשאחז 14151 

 14152 .אליו

ואין אנו , ש האבידו יותר מששה מליוני נפשות מישראל ודאי חבלי משיח היו"אכן מה שהיה שהנאצים ימ 14153 

ואנו בארץ הקדושה מוקפים בשונאי ישראל , עדיין לא נתפזרו העננים החשוכים, יום יודעים עוד מה יולד 14154 

, לכן צריכים להתפלל שנוכל לעבור ולעמוד בנסיונות, ומובן שאדם צריך לעבור נסיונות, שונאים בנפש 14155 

 14156 .(ה"ע´ לב אליהו ד)  .ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנוכל לעבור חבלי משיח

 14157 

 14158 מאמר תשנא

 14159 .(´ב א"שמות ל) לנו אלהים כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו קום עשה

, י שבקשו רק ענין אשר ילך לפניהם במקום משה"ועיין ברש, רבו המפרשים לבאר מעשה חטא העגל 14160 

, ן מבאר ביתר אריכות שהכתוב עצמו מוכיח ענין העגל ומחשבת עושיו"וברמב, שיהיה להם המורה הדרך 14161 

ומעולם לא עלה על דעתם כי משה , בפירוש אמרו אלהים אשר ילכו לפנינו לא שיהיו נותנין להם חיים כי 14162 

אבל ירצו רק שיהיה להם במקום , ו"ושיצטרכו עכשיו לאלהים אחר ח, הוא האל אשר העלם ממצרים 14163 

מנו אל שיהיו העבודות והזבחים לשם המיוחד להפיק רצון מ, מחר´ וזהו שאמר חג לה, משה מורה דרכם 14164 

 14165 .ש"כי בהיותו לפניהם יכוונו אל ענינו עי, בעל הצורה

למדנו , תורה מביאה לידי זריזות עד תכלית השלמות, (7ז כ"ע) ביאור הענין הנה אמר רבי פינחס בן יאיר 14166 

וכן הלאה , מדרגה אחת למדרגה שניה גבוהה ממנה, כי השלמות אינה נקנית בקפיצה כי אם בסדר הדרגות 14167 

 14168 .ה אמנם מתנאי עבודה השלמה כי תהיה הדרגתית ולא בדילוגכי ז, עד התכלית

כי צבע התכלת דומה לים וים , ה לתכלית זכירת כל המצוות מצות ציצית"וכענין זה מצינו שנתן לנו הקב 14169 

, לנגדי תמיד´ הנה להגיע לזכירת כסא הכבוד לענין שויתי ה, דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד 14170 

וממנה להגיע מדרגה לדרגה עד לראשה המגיע , ממדרגה אחת תחתונה מתחילה העבודה מדומה לים 14171 

ולכאורה למה , וגם רואים כי ניתן לנו ציור של תכלת על ידו לבוא לידי זכירה, השמימה לכסא הכבוד 14172 

הרי כי על ידי ציורים יותר נקל לקנות את ? ´למה לא די במחשבה לבד לזכור את ה, צריכים לכל זה 14173 

 14174 .הזכירה

להיות מכוונים כל עבודתם , אחד´ כי באדיר חפצם להיות דבק בה, שר בקשו במעשה העגלזהו הענין א 14175 

וקשה לנו , ואנחנו בעלי צורה ודמות אנחנו, ה אין לו כל ציור ודמות"הקב? ואיך זה מכוונים, לשם המיוחד 14176 

במעשה כי על כן בחרו בצורת העגל שהוא דומה לפני שור מהשמאל אשר , בלי כל ציורנו´ לכוון בו ית 14177 

 14178 .´להיות מכוונים עבודתם לשם המיוחד ית, תמיד´ ושעל ידי זה יהיו זוכרים את ה, (ן"עיין רמב) המרכבה

אבל כאן נאמר ויעלו עולות ויגישו , והנה הוזהרו על לא תעשה לך אלהים אחרים על פני להיות עובדים לו 14179 

הענין מפני שהיו בהן מכוונים לשם ו, (ן"רמב) ולא אמר הכתוב ויעלו לו עולות ויגישו לו שלמים, שלמים 14180 

ועל אלה אמר , אבל מהם משחיתים וזובחים לעגל, מחר לשם המיוחד´ כאשר אמר אהרן חג לה, ה"הקב 14181 

 14182 .ה למשה וישתחוו לו ויזבחו לו כי הם החטאים"הקב

ונכשלו בזה כי לא ידעו הסכנה הגדולה , הנה כי גם אלה המשחיתים מתחילתם לשם שמים נתכוונו 14183 

אסור לנו לכוון בו , לא ישיגוהו משיגי הגוף, ה צריך להיות לנו ללא כל צורה"הקב, ענין הגשםהכרוכה ב 14184 

, אמנם זה מכביד העבודה וקל היה ודאי לו היה לנו איזה ציורים, באיזה דמיון של גוף באיזו צורה שהיא 14185 

בידעו כי יצא  ה מכל זה"אבל הרחיק אותנו הקב, ה למושגינו אנו"כי בזה היה נקל יותר לקרב את הקב 14186 



להשאר ! ו לידי סכנה של קוצץ בנטיעות"ואל נבוא ח, טוב יותר אם אף נגרע מעבודתנו, שכרו בהפסדו 14187 

, לנגדי תמיד גם בלי כל ציורים´ ה אמר שויתי ה"והרי דוד המלך ע, עובד את הצורה אשר אותה משיג 14188 

 14189 .(דעת תורה)  .עמד נגדו תמיד´ וה´ בדבקות מחשבתו לבד בא עד לפני ה

 14190 

 14191 מאמר תשנב

ב "שמות ל) קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו לא ידענו מה היה לו 14192 

 14193 .(´א

ז "לא שיהיו נותנין להם חיים בעוה, כי בפירוש אמרו אלהים אשר ילכו לפנינו, ל"ן מבואר וז"והנה ברמב 14194 

שהיו המסעות , ממצרים ועד הנה אמרו משה שהורה לנו הדרך, אבל היו מבקשין משה אחר, ב"או בעוה 14195 

 14196 .ל"נעשה לנו משה אחר שיורה הדרך לפנינו עכ, ביד משה הנה אבד ממנו´ פ ה"ע

, מזה אנו למדים שאף על פי כן שאדם מחוייב וטוב לו שיהיה לו תמיד רב שילמד אותו ויורה לו את הדרך 14197 

לרב אבל שים אותו לך לרב כי  לא יהיה ראוי להיות לך´ אפי, ל"ם וז"הרמב´ ל עשה לך רב ופי"כאמרם ז 14198 

אף על פי כן צריך האדם לשמור על הכלל שאמר הלל אם אין אני לי מי , ל"אין לימוד האדם מעצמו עכ 14199 

ובזה מובן , הוא בסכנה אם יאבד את רבו, כי באם יסמוך יותר מדי על רבו ויפרוק מעצמו העול לגמרי, לי 14200 

, ולדברינו הפירוש כך, וכן מדגיש תפארת ישראל, מה שאמר התנא עשה לך רב ולא אמר עשה למענך רב 14201 

 14202 .אבל שמור את לך תמיד, עשה לך רב פירוש אתך אתה עם הרב ביחד זוהי המטרה

כי כל האסון היה כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה , וכן קרה בזמן שעשו את העגל 14203 

וכשחשבו , ביד משה´ פ ה"שהיו המסעות ע ,ן שהורה לנו הדרך ממצרים ועד הנה"ולהוספת הרמב, היה לו 14204 

 14205 .אז חפשו משה אחר ולבסוף עשו עגל וחטאו בזה, שמשה מת ולא ידעו מה היה לו

וכמו הלל שהיה סמל של עניוות כמו , ´במצב כזה היו צריכים לקיים מה שנאמר ויגבה לבו בדרכי ה 14206 

במדה זו רק במקום של פגיעה  כ השתמש"ואעפ, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, (7שבת ל) ל"שאומרים ז 14207 

אם אין , (.ג"סוכה נ) אמר אם אין אני כאן מי כאן´ אבל בנוגע לדרכי ה, (.א"שם ל) בכבודו וכמסופר עליו 14208 

ובענין זה תופש מקום חשוב , כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, אני לי מי לי הכוונה לענינים רוחניים 14209 

 14210 .האני

וכשאין משה הם אבודים ואין הם מוצאים , על משה רבינו רבם אבל הם לא עשו ככה אלא הסתמכו הכל 14211 

כי הלא גם הם היו במצב , ולא עשו טוב כי היו צריכים לחגור כח בעצמם ולעמוד איתן, את ידם ואת רגלם 14212 

וכענין זה אומרים ? ו בלי משה"ולמה יהיו אבודים ח, של ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל 14213 

 14214 .זכרון מאיר)  .ותנותו של זכריה בן אבקוליס החריבה את ביתנוענו, (.ו"גיטין נ) ל"חז

 14215 

 14216 מאמר תשנג

ב "שמות ל) קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו לא ידענו מה היה לו 14217 

 14218 .(´א

, בין מהות החטא לבין התהוותו והתאפשרותו, בבואנו להתבונן בפרשה זו יש להבחין בין שני נושאים 14219 

ן האריך להבהיר שלא היה כאן "והרמב, החטא כבר הסביר הכוזרי שחטא זה הגדילוהו למעלתם במהות 14220 

שאין על אהרן שום , שהרי משה רבינו אומר תומיך ואוריך לאיש חסידיך, חטא עבודה זרה כפשוטו 14221 

עד שמשה רבינו אומר עברו ושובו משער לשער והרגו איש את , שאם אי אתה אומר כן, תביעה של חטא 14222 

 14223 .אלא ודאי שלא עלה במחשבתו כל נדנוד עבירה חלילה, ו למה לא עשה כן בעצמואחי

בחושבם שיש , שכבר ביארנו שבני ישראל פנו בתלונה אחר תלונה אל משה, ויש להבין את הדרישה כך 14224 

, ונחנו מה כי תלינו עלינו´ ומשה רבינו ענה להם לא עלינו תלונותיכם כי על ה, לו כח השפעה על הנסים 14225 

והיה זה ויכוח שנמשך , וכל גדולתו בשביל ישראל, אלקיהם´ השריש בהם ידיעה זו שבנים הם להעמל ל 14226 

 14227 .כל ימי דור המדבר

מדוע , באו בהצעה לפני אהרן הכהן, ועתה כאשר הראה להם השטן כדמות מיטתו של משה נישא ברקיע 14228 

, ה ינהיגם"מוטב שהקב הרי, ויטעו שיש בו כח ויכולת לפעול בשמים, יבחרו במנהיג בעל שיעור קומה 14229 

לכך מצאו עצה כשם שבבית , וכיצד ידעו איך עליהם לנהוג, וכיצד ידעו אם הם נוהגים כשורה או לאו 14230 

שכשהיו ישראל עושים רצונו של מקום היו פניהם איש אל , המקדש היו סימנים מוחשים כמו הכרובים 14231 

ן של זהורית ביום הכפורים שהיתה וכמו הלשו, (´ט א"בבא בתרא צ) ואם לא היו פניהם אל הבית, אחיו 14232 

 14233 .(´ו א"שבת פ) אדומה ובכפרת העוון היתה מלבינה

שהתכוונו לפני שור , (ג"ב מ"ר מ"שמו) ש"כך בקשו ישראל לעשות דבר מוחשי בכוונות עליונות וכמ 14234 

, והראיה שלא היה בלבם כל הרהור חטא, ´שלא יהא ספק לגביו כי כל כולו נפעל מה, שבמרכבה העליונה 14235 

, ד אמרו"ובמדרש תנחומא תשא י, ן"ש הרמב"י ביום עשיית העגל לא היתה עליהם שום תביעה כמשהר 14236 



אלא למחרת היו שקמו לצחק ועלתה בלבם , ה את עשרת הדברות על הלוחות"שבאותו יום כתב הקב 14237 

עד , שבאותו פסוק שנתבעו בו על חטא העגל, (7ו"גיטין ל) ל"ועל כן אמרו חז, מחשבה בלתי הוגנת 14238 

שניתן , שם הוזכרה חביבותם דכתיב נתן ולא כתיב הסריח, (´ש א"שה) ך במסיבו נרדי נתן ריחושהמל 14239 

 14240 .להם שכרם על שעמדו בנסיון יום תמים

כמו שאמרו בשיר , אבל יש להבין כיצד ניתעו אותם מעטים שחטאו בעגל שהרי לא היה בהם יצר הרע 14241 

, (´ו א"בשבת קמ) ואמרו, יצר הרע מלבם שבשעה ששמעו ישראל לא יהיה לך נעקר, ´ד´ השירים רבה א 14242 

אלא , י הוא שלא היצר הרע התעה אותם"ואמנם העולה מפירש, שבשעה שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן 14243 

לכך בא , ונראה להם דמות חושך ואפילה וערבוביא לומר ודאי משה מת, השטן שערבב את העולם 14244 

 14245 .עירבוביא לעולם

ועלה בלבם שהבריאה כולה אבלה על מות , את החושך והאפילהלאחר שדאגו על איחורו של משה וראו  14246 

ועדיין היו מהססים והראה להם , אז בא השטן וחיזק את השערתם ואמר להם בפירוש מת משה, משה 14247 

וכמעט שיצאו הערב רב , הרי שוב לא היה מקום להסתפק, מיטתו של משה נישאת באויר רקיע השמים 14248 

מיד , וכאשר אהרן נענה להם והעגל נעשה, הם סקלוהו בשגעונםוחור שהתנגד ל, מדעתם ודרשו את העגל 14249 

היש פלא שהיו חלושי שכל שהתפעמו , העביר השטן את החושך והאפילה והעירבוביא וזרח אור גדול 14250 

 14251 !לאחר שנוכחו לדעת במוחש שהעגל גירש את החושך והזריח אור יקרות, ממראה עיניהם

רק עקב טעויות , אחר עבודה זרה אף מבלי יצר הרעשאפשר לטעות , ויש לנו לקחת מוסר ממאורע זה 14252 

וכשם שהערב רב ניתעו להאמין שיש לעגל כח , ושיבושים ממעשה שטן שניתן לו כח לבלבל את העולם 14253 

שיש , כך העגל בזמננו הם כופרי הדור המושלים בארץ, להרע להטיב ולהלחם בחושך ולהזריח אור, עצמי 14254 

וניצחו את הגויים והשליטו את , רו את החושך והביאו אורהמתפעמים מכוחם בראותם במוחש שהם פיז 14255 

ואין להתחזק כנגדו אלא בהשרשת הידיעה שאין , והאמת היא שהכל באשר לכל הוא מעשה שטן, סמכותם 14256 

 14257  .ולחנך את בנינו באמונת אומן ולא להמשך אחר משאות שוא ומדוחים, לנו אלא דברי בן עמרם

 14258 .(לקט שיחות)

 14259 

 14260 מאמר תשנד

שמות ) י בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהיםוירא העם כ 14261 

 14262 .(´ב א"ל

בשעה שעלה משה למרום , אל תקרי בושש אלא באו שש, ל מאי דכתיב וירא העם כי בושש משה"אריב 14263 

 14264 ל משה"א, יום בא שטן ועירבב את העולם´ לסוף מ, אמר לישראל לסוף ארבעים יום בתחלת שש אני בא

הראה להן , מת ולא השגיחו אליו, אמר להן באו שש ולא השגיחו עליו, רבכם היכן הוא אמרו עלה למרום 14265 

יום אני בא בתוך ´ ל לסוף מ"י כשעלה משה להר א"וברש, והיינו דקאמרי כי זה משה האיש, דמות מטתו 14266 

ום ולילו עמו ויום יום שלמים י´ ל מ"והוא א, הם סבורים שאותו יום שעלה בו מן המנין הוה, שש שעות 14267 

ז בא שטן ועירבב את "בט, ז בתמוז היה"בי´ בסיון עלה נמצא יום מ´ שהרי בז, עלייתו אין לילו עמו 14268 

 14269 .העולם לומר ודאי מת משה

אותה שעה עמד עליהם , מיד ויקהל העם על אהרן, כיון שבאו שש ולא ירד משה, א"עוד במדרש רבה מ 14270 

, ה"אין אתם נזכרים כמה נסים עשה לכם הקב, (וייבי מיתהמורדים מח)א  חור ואמר להם קציעי צוארי 14271 

כיון שראה אהרן , נכנסו על אהרן ואמרו לו כשם שעשינו לזה כך אנו עושים לך, מיד עמדו עליו והרגוהו 14272 

, באו שש שעות נתכנסו ארבעים אלף שעלו עם ישראל, ובתנחומא שנינו בלשון אחר קצת, כך נתיירא 14273 

 14274 .אמרו להם אהרן וחור עכשיו יורד מן ההר, ינו יורד כברונקהלו על אהרן שמשה שוב א

הלא משה , עכשיו יורד מן ההר, הלא התשובה קרובה מאד וברורה? הנה לכאורה שאלת השטן היכן משה 14275 

הרי כמה וכמה , ואם תתמה הן כבר באו שש שעות, אמר כי לסוף ארבעים ירד מן ההר ויביא את התורה 14276 

ומדוע לא ענוהו לשטן בדברים , כ גם עכשיו סופו שיבוא וירד מההר"וא, נסים ניבא משה מראש והתקיימו 14277 

 14278 .הלא יכולים היו לחדש תירוצים אחרים, ואף אם לא היה מסתפק בתשובה זו, ולא דחוהו מכל וכל

ועוד שהרי אתה מוצא כי , ארבעים יום שלמים יום ולילה עמו, ובודאי היו מגיעים גם לתשובה האמיתית 14279 

ורק לאותן ארבעים אלף ערב רב שעלו , ישראל לא היתה שאלה כלל היכן משהלאהרן לחור ולכלל  14280 

כי זה משה האיש לא ידענו מה היה , עד שלאחר דו שיח עם השטן הגיעו למסקנה, עמהם הציקה השאלה 14281 

 14282 ?האין זה אומר דרשני, והחליטו ליצור במעשה ידיהם מנהיג חדש לאומה, לו

לכן נמשל , ר שורה אלא במקום פגום"אין יצה, ל"א זצ"להגרביאור הענין הוא על פי דברי אבן שלמה  14283 

, כחוט השערה´ ר אפי"והצדיקים אינם מניחים להתפתות מיצה, לזבוב שאינו שורה אלא על גבי מקום רע 14284 

הצדיק היודע את הרע ומכיר , ר"מפני התגברות היצה´ ובזה נסתר טענת הרשעים שאינם יכולים לעבוד ה 14285 



אבל הרשע אינו משים לב ובתחילתו אינו משגיח , את טענות היצר מיד בתחלתםדוחה הוא , את דרכי יצרו 14286 

 14287 .עד שאט אט הוא מתגבר ואז נופל ברשתו, בו כלל

, כי תחת אשר היה להם מיד לדחות מכל וכל את דברי השטן הוא היצר, הוא אשר אירע במעשה העגל 14288 

עד שהלכו שולל אחר דבריו , כוחוהם לא השגיחו בו ובכך הגבירו את , ולהשיבו תשובה פשוטה וניצחת 14289 

ואז לא , ובאו לידי שפיכות דמים, ולא הועילו דבריהם של אהרן וחור לאמר עכשיו יורד מן ההר, מת משה 14290 

 14291 .וירד משה מן ההר ותתבטל כל הקושיא, היתה לאהרן דרך כי אם לדחותם עד שיבואו באמת שש שעות

ופרקו כולם את נזמיהם והשליכום , מרגע לרגעאך בינתיים הצליח מעשה שטן והגביר עליהם נסיונות  14292 

הנה , (א"סנהדרין ק) ומיכה השליך את הטס שהיה בידו אשר כתב בו משה עלה שור ויצר העגל, לאור 14293 

ואהרן בונה לפניו מזבח לדחותם עוד ועוד ומכריז ואומר , מעשה שטן הצליח ונוצר עגל אשר בו רוח חיים 14294 

אבל השטן זרזם לחטוא וישכימו בבקר ויעלו עולות ויגישו , משה כסבור הוא שבינתיים יבוא, מחר´ חג לה 14295 

 14296 .שלמים

עד הגיעו , מפני שלא השגיחו ביצר הרע הבא ונכנס אל חדרי לבם שלב אחר שלב? וכל כך למה הגיעתם 14297 

ולפיכך חובה גדולה מוטלת על האדם להכיר את ! ז"אל הנקודה העדינה ביותר קום עשה לנו אלהים ע 14298 

למען ידע היאך להשיב על טענותיו הכוזבות בטרם תבוא , ילו בכל דרכיו ותנועותיוהאויב האורב להכש 14299 

ה משער יחוד המעשה "ל פ"וכבר ביאר ענין זה בחובה, וימצא את עצמו כבוש תחת שלטונו, אליו הרעה 14300 

 14301 .דרכי היצר וכל מערומיו

נפשך והמעורב במזג הנמסך בכוחות , בן אדם ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך 14302 

בעל עצתך , המושל בסודות נפשך וצפון חובך, והמשתתף עמך בהנהגת חושיך הגופניים והרוחניים, רוחך 14303 

, לבש לך בגדי הידידות ועדה עדי האהבה לך, אתה ישן לו והוא ער לך, בכל תנועותיך הנראות והנסתרות 14304 

תך בחציו הממיתים לשרשך מארץ והוא מורה או, ונכנס בכלל נאמניך ואנשי עצתך וסגולת אוהביך 14305 

 14306 .ומן החזק שבשלוחיו אשר יורה אותך וילחם אותך בהם, החיים

ולערבב את נפשך במחשבות כזבים וטענות , שישתדל לספק עליך אמתתך ולשבש מה שנתברר לך 14307 

ותסלק חציו מעליך תנצל ותמלט , ואם תהיה נזהר ממנו ותזמין לו שלוחי שכלך להלחם אותו בהם, שקרים 14308 

ובכמה מיני טצדקי ואמתלאות יבוא אל , מעתה כאשר נתבאר לנו רב כוחו וגבורתו של היצר, י"ו בעזהממנ 14309 

כי בלא , הלא חובה כפולה ומכופלת עלינו להזמין לו שלוחי שכלנו ומחשבתנו לדחותו מעלינו, האדם 14310 

 14311 .כבר הננו נתונים תחת ממשלת היצר, השימוש באלו כלי המלחמה

א "רבינו הגר´ ופי, (´משלי כ) חשבות בעצה תכון ובתחבולות עשה מלחמהמ, הוא שאמר שלמה בחכמתו 14312 

לענין , שמתגבר עליו´ והב, שהיצר מראה לו היתרים´ הא, דהאדם נכשל בעבירה מפני שני דברים, ל"זצ 14313 

אבל , צריך להתיעץ עם חכמים וצדיקים ההולכים לאור החכמה, הראשון שחשכו עיניו מראות דרך הישר 14314 

אין די לו בעצה בלבד אלא צריך לעשות תחבולות , ו יודע נגעי לבבו וכי רע ומר דרכובמה שהאדם בעצמ 14315 

על כן חובה עלינו לקדם , (´ב וסימן מ"אבן שלמה סימן י) כל אחד ואחד לפי טבעו והתגברות יצרו, מעצמו 14316 

להנצל  ´ואז נזכה בעזרת ה, ולשלוח אליו את כלי מלחמתנו כדי לסלק חציו מעלינו, פני היצר בתחבולות 14317 

 14318 .(שערי ציון)  .ולהמלט מרשתו

 14319 

 14320 מאמר תשנה

ב "שמות ל) קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו לא ידענו מה היה לו 14321 

 14322 .(´א

, כל הפעולות בלי יוצא מן הכלל כולם למענהו, (ז"משלי ט) למענהו וגם רשע ליום רעה´ כל פעל ה 14323 

אמנם הרשע מצד , והכל מכוון לתכלית הבריאה ושלמותה, וד שמיםואפילו מרשעותו של הרשע נוצר כב 14324 

ונותן את הדין על , וברשעותו מזיק הוא לעצמו, שהרי קיימת בידו הבחירה לבחור בטוב, עצמו חוטא הוא 14325 

ואין זה נוגע לאדם , אולם אליבא דאמת יוצא קילוסו יתברך גם מרשעותו של הרשע, כשלונו בבחירתו 14326 

 14327 .(א"י פ"מס) ציאות האדם בעולם הזה הוא לקיים מצות ולעבוד ולעמוד בנסיוןכי עיקר מ, מצד עצמו

תחילת , לכולם ישנם נסיונות ועל ידם נבנה האדם, תמיד נמצאים בנסיונות העשיר בעשרו והעני בעניותו 14328 

וכך כל יחיד ויחיד חייו , בנינו של כלל ישראל נוצר בעשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם 14329 

צדיק יבחן בלי הרף בוחנים את ´ ה, כל עיכוב וסיבה לביטול עבודת שמים נסיון הוא, ים נסיונותמלא 14330 

מגלה לנו הכתוב , ועד כמה שהנסיון הוא מעיקרי עבודת האדם, האדם לברר וליצב את מעמדו הרוחני 14331 

 14332 .בפרשת יתרו

וקים אתכם להודיע אל´ שכשינסה ה, ן שם זה אשר ראיתם היה"וברמב, לבעבור נסות אתכם בא האלקים 14333 

כי , לא תמעד אשוריכם מדרך האמת, וישלח לכם נביא שקר שירצה לסתור מה ששמעתם, ערך אמונתכם 14334 



בא האלוקים עתה כדי שתהיו , כ יאמר בעבור שיוכל לנסות אתכם לעתיד"וא, כבר ראיתם האמת בעיניכם 14335 

 14336 .ש"עומדים לו בכל נסיון עי

נו מורגלים לחשוב כי מעמד הר סיני היה רק לשם קבלת שהרי א, בדברים אלו מתגלה לנו חידוש גדול 14337 

לחנך את כלל ישראל באמונה המבוססת על ראיה , ן מטרה אחרת במעמד זה"ומגלה לנו הרמב, התורה 14338 

וכדי להודיע ערך אמונתכם היינו לברר את מדרגת אמונתו , כ בכל נסיון"כדי שיוכלו לעמוד אח, חושית 14339 

אלוקיך זה ארבעים ´ וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה, במדבר וכן מטרת כל המסע הארוך, של האדם 14340 

 14341 .לנסות את האדם ולברר את אשר בלבו, שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך

ועד כמה תובעים , ופרשה זו מלמדת אותנו מהו נסיון, ומיד אחר מתן תורה הועמדו ישראל בפני נסיון 14342 

כ "ואעפ, שהרי נשתומם מדקות התביעה על חטא שהיה לשם שמים, דמהאדם אפילו פגמים דקים עד למאו 14343 

תחילת חטא העגל נבע מטעות , אילמלא משה רבינו שעמד וביטל את הגזירה, ו"נגזרה עליהם כליה ח 14344 

בא וערבב את העולם והראה , ולאחר שהצליח השטן להטעותם שיהרהרו בחשבון הימים, בחשבון הימים 14345 

הראה להם דמות משה , ולאחר שהכניס בלבם ספקות אלו, ר מת משהדמות חשך ואפלה וערבוביא לומ 14346 

 14347 .וראו בחוש שמשה עזב אותם, שנושאין אותו באויר

פתאום אבד המנהיג , מקום נחש שרף ועקרב אין מים, נתאר לנו מצב של מליונים העומדים במדבר שמם 14348 

, בודדים כצאן בלי רועהשנשארו , בודאי יאוש איום ממחשבה זו, המוליכם במדבר ודואג לכל צרכיהם 14349 

אלא שהם כיוונו בזה , ז רגיל"ומובא במפרשים שהעגל לא היה ע, ואין פלא שהערב רב בקשו מנהיג חדש 14350 

 14351 .(ן אבן עזרא כוזרי"רמב) עגל כנגד דמות שור שבמרכבה, י אמצעי זה"שיזכו להשפעה מן השמים ע

מאוד ´ ובאהרן התאנף ה, הכתובועל אהרן אומר , ולגבי כלל ישראל היתה התביעה רק על שלא מיחו 14352 

והועילה תפלתי לכפר מחצה , י להשמידו זה כילוי בנים"וברש, להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא 14353 

 14354 .כ"ומתו שנים ונותרו שנים ע

ומשה שירד מההר , שזכה אהרן לכהונה גדולה בגלל המזבח שעשה בחטא העגל, ז"איתא במדרש תצוה ל 14355 

משל לבן , ה משה יודע אני כוונתו של אהרן היאך היתה לטובה"ל הקב"א, סבור היה שאהרן שותף עמהם 14356 

ל פדגוגו אל תייגע עצמך תן לי ואני "א, מלכים שזחה דעתו עליו ונטל את הצפורן לחתור בית אביו 14357 

חייך איני משליט בריה על פלטין שלי אלא , ל יודע אני היאך היתה כוונתך"הציץ המלך עליו וא, אחתור 14358 

ל פרקו נזמי הזהב והוא לא נתעסק אלא "א, ה שאמרו ישראל לאהרן קום עשה לנו אלהיםכך בשע, אתה 14359 

חייך איני משליט על קרבנותיהם , ה אהרן יודע אני היאך היתה כונתך"ל הקב"א, לעכבן עד שיבוא משה 14360 

 14361 .כ"שנאמר ואתה הקרב אליך ע, של בני אלא אתה

וכשירד משה והעמיד אותם על , תבעו ממנו כ"ואעפ, כ ודאי שהתביעה כלפיו בלתי ניתנת להבחנה"א 14362 

סימן שהחטא היה , שתו את המים ולא גילו כל התנגדות, מיד חזרו בתשובה ונתנו עצמם להריגה, טעותם 14363 

שהרי נצטוו לא לעשות כל , כ גרמו לחרון אף לדורות"ואעפ, אצלם לשם שמים בלי כונה של פריקת עול 14364 

מעמד הר סיני מספיק , ן לזוז כקוצו של יוד מדרכי התורהאי, ואפילו במצב של ערבוביה בעולם, תמונה 14365 

והתביעה בזה על , לא לשמוע לקול נביא ולא להתחשב אפילו בראיה חושית, כדי שנעמוד בכל הנסיונות 14366 

 14367 .חוט השערה

וחייבים לעמוד בנסיונות ואפילו , וכך תמיד בכל הזמנים עומד האדם בפני נסיונות בכל מדרגה ובכל מצב 14368 

אדם הראשון נפל , ואם האדם נכשל בבחירתו אזי מכניסים אותו לנסיון יותר קשה, העגלכנסיון חטא  14369 

וכן אצל פרעה הרשע לאחר שהכביד , וקיבל נסיון יותר קשה של בזעת אפיך תאכל לחם, בנסיון עץ הדעת 14370 

 14371 .שהכבידו את לבו בעל כרחו עד שאיבד הכל, לבו קיבל נסיונות יותר קשים

הנסיונות תופעה מוכרחת היא בחיי , ין מפלט מנסיונות את כולם בוחן הבוראא, כך היא מציאות הבריאה 14372 

אין אדם עומד על דברי , ואפלו מכשלונותיו צומחת תועלת, ´בהם נבחנת אמונתו והכרתו את ה, האדם 14373 

כ וחודש התשובה "וענין יוה, אלי´ מחטא העגל נוצר הבירור של מי לה, תורה אלא אם כן נכשל בהם 14374 

 14375  .א היה להחזיק מעמד כלל"כ א"שהרי בלי יוה, מהחטא גופא נוצרה התועלת הכי גדולה, לדורי דורות

 14376 .(אור יחזקאל)

 14377 

 14378 מאמר תשנו

שמות ) וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים 14379 

 14380 .(´ב א"ל

שהיא תורת ´ מיתת תורתנו הקכן יתאמת לנו א, הנה כאשר נתאמת לנו קבלת התורה ממעמד הר סיני 14381 

סיפרה לנו התורה דבר אשר לא , מסיפורו של מעשה העגל מיד אחרי המעמד הנורא הזה, אלהים חיים 14382 

שיקרה מעשה מבהיל כזה אחרי המעמד , היה אפשר לעלות על דעת כל חוזה חזיונות ומדמה דמיונות 14383 



ובקולות , וענן וערפל על הר סיניבאש ´ שירד ה, הנורא והנפלא הזה אשר מימות העולם לא היה כמוהו 14384 

 14385 .וברקים וקול שופר

אנכי ולא יהיה , ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש, מן השמים השמיעך את קולו 14386 

, ואמרו כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי, לך מפי הגבורה שמענום 14387 

, והיה מעמד הר סיני דבר אשר לא היה ולא יהיה כן לעולם, תוך האשעמכם בהר מ´ פנים בפנים דבר ה 14388 

 14389 .על ההר כאש אוכלת יום ולילה´ והיה כל העת מראה כבוד ה

כי מפני ´ סיפרה לנו תורתנו הק, ואחר כל הכבוד הגדול הזה, ואחרי כל המעשים הגדולים והנוראים האלו 14390 

ע "ז ג"לעשות להם עגל ויקומו לצחק ע השתובב העם משובה גדולה כזו, שבושש משה לרדת מן ההר 14391 

ה להשקיט רוחם הסוער בחרב בני "אשר היה מוכרח משרע, ונעשה העם פרוע באופן מבהיל כזה, ד"ש 14392 

וכל זה קרה בעוד המלך במסבו אצל הר , ולהרוג מן העם כשלשת אלפי איש ולשבר הלוחות לעיניהם, לוי 14393 

 14394 .תבעוד כבוד השכינה שוכן עליו כמראה אש אוכל, סיני

אשר שמעו קול אלהים חיים מדבר עמהם מתוך האש הענן , ימים מספר אחרי המעמד הנורא והקדוש הזה 14395 

שהוא דבר , הנה מעשה העגל הוא דבר אשר אי אפשר לעלות בדמיונו של אדם שיקרה כזה, והערפל 14396 

ר לנו לא יראה לספ´ רק תורתנו הק, ואשר אין מושג לנו איך באמת קרה כזאת, היוצא מטבעו של עולם 14397 

 14398 .כזאת מפני שבאמת היה כן

אמנם לדורות יתהפך מעשה , גדול מאד´ אם בשעתו היה לחילול ה, הנה ראוי ונכון לאמר שמעשה העגל 14399 

שידעה לספר לנו דבר אשר לא היה , ´לראות ממנו אמתתה של תורתנו הק, ´לקידוש ה´ העגל מחילול ה 14400 

קרה דבר זר ופלא כזה אשר ספרה לנו תורתנו ושיהיה יצויר שי, אפשר לעלות במחשבתו ודמיונו של אדם 14401 

 14402 .ה"וביחד עם זה לגלות לנו סודות ממסתרי כוחות נפשנו כאשר נבאר בע, ´הק

הדבר הבא לאדם בלי עמל , והיוצא לנו מזה שנכון פתגם העולם שנדן וירושה עם הסיטרא אחרא חברותא 14403 

אין התורה מתקיימת , ם כי ימות באהלזאת התורה אד, ל הרבו לדבר מזה ואמרו"וחז, ויגיעה אינו מתקיים 14404 

כי אדרבה גדולה , וענין ממית לא נאמר על מיתת הגוף והפסד בריאות האדם, אלא במי שממית עצמו עליה 14405 

 14406 .שקוי לעצמות ומרפא לבשר, ב"ז ובעוה"תורה שנותנת חיים בעוה

, שמחיה עצמו עליהולא תמצא בארץ החיים במי , אבל זה נאמר על מי שממית את יצרו ותאותיו ותענוגיו 14407 

תורה שלמדתי באף , אף חכמתי עמדה לי, וכך היא דרכה של תורה וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל 14408 

והתקן , ח דברים שהתורה נקנית בהם כולם דברים בלתי קלים"ומ, כלומר בטורח ובעמל היא עמדה לי 14409 

 14410 .עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך

יותר ממעלת כל הנביאים הקדושים חוץ , ה במעלת הנבואהוקרה מעשה העגל אחר שהיו במדרגה גדול 14411 

ואשר לא נראה ולא נשמע שקרה כזה לאחד מן הנביאים , עמכם´ כי פנים בפנים דבר ה, ה"ממשה רבינו ע 14412 

כי אם במעט הכנה של פרישות , היתה הסיבה לזה מפני שבאה נבואתם במתנה בלי עמל ויגיעה, האמתיים 14413 

על כן היתה נבואתם , לעדים על קבלת התורה כל העם מקטן ועד גדול למען יהיו, מבתיהם שלשת ימים 14414 

על כן קרה להם מה שקרה אשר לא קרה , כ שבו לכמו שהיו"רק לשעתה בלבד כפי צורך השעה ואח 14415 

 14416 .לשום נביא שיתקלקל באופן מעציב כזה

גיעה רבה כי אם בעמל וי, הנה למדנו מענין העגל שהחכמה והדעת אינם דברים הנקנים בראיה בעלמא 14417 

לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ´ אתם ראיתם את כל אשר עשה ה, ודבר זה מפורש בתורה 14418 

לכם לב לדעת ´ ולא נתן ה, המסות הגדולות אשר ראו עיניך האותות והמופתים הגדולים ההם, ולכל ארצו 14419 

אחרי ארבעים שנה וענין עד היום הזה הוא , (ט"תבוא כ) ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה 14420 

לא הועיל , אבל טרם שלמדו ועמלו בתורה, אז ראו שמעו והבינו מה שראו בעיניהם מכבר, שלמדו תורה 14421 

יסודי )  .מפני זה קרה להם עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו, להם אף דברים שראו בעיניהם 14422 

 14423 .(הדעת

 14424 

 14425 מאמר תשנז

 14426 אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצריםויקח מידם ויצר אותו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה 

 14427 .(´ב ד"שמות ל)

ל מכיר תרמית היצר וכזביו כי הכל הבל "ר, (ד"פרקי אבות פ) ל איזהו גבור הכובש את יצרו"אמרו חז 14428 

, ועד כמה הוא ממשלת הדמיון אשר אחר עבור רגע כל אחד יכירו, ושוא נתעה ואין כאן אלא דמיון בעלמא 14429 

 14430 .מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם ממעשה הלזו, תמוה הוא לכלנוכל לראות ממעשה העגל אשר 

עד שהמלך במסבו , בתוך הארבעים יום של מתן תורה, ואם נתבונן בפרטיות הדבר הלא לפליאה תהיה 14431 

ל ששים "וכמאחז, הורד עדיין מעליך שפשטו מעליהם הכתרים אשר הלבישום במתן תורה, נרדי נתן ריחו 14432 



, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, שו לכל אחד מישראל שני כתריםרבוא מלאכי השרת ירדו והלבי 14433 

 14434 .והלא מלאך אחד היה יכול להלביש כולם הכתרים

והיה נצרך לזה שליח מיוחד , כ נשגב שכל כתר היה שליחות בפני עצמו"מוכרח לומר שהיה בזה ענין כ 14435 

נמצא בשמים לקבל  ה"ומה גם שהיו הימים המובחרים אשר משה רבינו ע, ופה אבדו המתנה הלזו 14436 

והיה מתירא שלא יקויים , ועוד ויבן מזבח הבין מהזבוח שהרגו את חור, וגם זאת השליכו אחור, הלוחות 14437 

 14438 .כהן ונביא´ בהם אם יהרג במקדש ה

עד כה , הרגו חור ויהרגו אהרן המובחר שבעם אם לא יסכים עמהם, כ היה בוער בקרבם כיקוד אש"כ 14439 

, שמחו שהגיעו לרצונם אשר בחרו, ויצא העגל הזה תופים ומחולות? זהמה הרויחו ב? הגיע בולמוס ולמה 14440 

 14441 ?על מה אתה מחריב עולמות והורג נפשות, איזה רצון ותאוה יש בזה! פליאה גדולה

ז ממילא "ר של ע"ל בטלו יצה"מפני שחז, אמת הדבר אין בשכל שום טעם והבנה בזה, אין לנו תירוץ בזה 14442 

וכשבטל הרצון אין מה , אין כאן בית אחיזה שכלית אלא רצונית, הלזהרחוקים אנחנו מלהבין הרצון הזר  14443 

 14444 .כן בכל רצונותיו של אדם אין בהם מבוא בשכל אלא רק רצון, כ מוזר אצלנו"להבין ולכן כ

כ בהחלק שבטל מביטים אנחנו על כל "אעפ, ר עדיין נמצא בנו"ועתה נתבונן היטב אם כי מציאות היצה 14445 

אחרי מה תרדוף ותבלה , וקוראים לו למה תדאג ולשמחה מה זו עושה, ןמהלך האדם אשר מקורו ברצו 14446 

וזה כל האדם להכיר הדמיון ולעמוד , הלא נביט על זה כמו שאנחנו מביטים על המחולות של העגל, ימיך 14447 

 14448 .(א"חיי המוסר ח)  .חזק כסלע איתן בלב ים לחיות רק חיי השכל

 14449 

 14450 מאמר תשנח

 14451 .(´ב ד"שמות ל) ארץ מצריםויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מ

איתא כיון שמכירים בהם  (7א"סוטה י) ´ובמס, קשה להבין איך עשו עגל אחרי שאמרו זה אלי ואנוהו 14452 

לאחר שהולכין , ומביאים שוורים וחורשים על גבן, מצרים באין להורגם ונעשה להם נס ונבלעים בקרקע 14453 

וכיון שמתגדלין באין עדרים , תתיךשנאמר רבבה כצמח השדה נ, היו מבצבצין ויוצאים כעשב השדה 14454 

ה על הים הם הכירוהו תחילה "וכשנגלה הקב, שנאמר ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, עדרים לבתיהן 14455 

 14456 .כ"שנאמר זה אלי ואנוהו ע

משה , ר ברכיה בא וראה כמה גדולים יורדי הים"זה אלי ואנוהו א, (ו"ג ט"כ) ועוד איתא במדרש רבה 14457 

ה לא תוכל "ל הקב"א, י המקום עד שראה את הדמות שנאמר הראני נא את כבודךכמה נתחבט ונתחנן לפנ 14458 

החיות הנושאות את הכסא אינן מכירות את , והיה בעבור כבודי´ לראות פני ובסוף הראה לו בסימן שנא 14459 

אין אנו יודעות אם כאן הוא אם , ובשעה שמגיע זמנן לומר שירה הן אומרים באיזה מקום הוא, הדמות 14460 

ועולי הים כל אחד ואחד מראה באצבעו , ממקומו´ אלא בכל מקום שהוא ברוך כבוד ה, הוא במקום אחר 14461 

 14462 ?כ איך עשו את העגל"וא, ואומר זה אלי ואנוהו

דברי תורה , (7ו"חגיגה ט) ל"זה מלמדנו על מה שאמרו ז, אבל העובדא שכן עשו עגל וסרו מהר מן הדרך 14463 

על התקלקלות אין פלא כי מכל מיני סיבות יתכן , ש"ית עיקשין לקנותן ככלי זהב ונוחין לאבדם ככלי זכוכ 14464 

דהנה התחלת חטא , הסיבה העיקרית כי הרבה חברים רעים עושים, להתקלקל בקלות לא יאומן כי יסופר 14465 

 14466 .י הערב רב"העגל בא ע

ס "ושני חרטומי מצרים עמהם יונו, ובתנחומא איתא וירא העם נתכנסו ארבעים אלף שעלו עם ישראל 14467 

מיד , ונקהלו כולם על אהרן שמשה שוב אינו יורד, שהיו עושים לפני פרעה כל אותם כשפים ,ס"וימברו 14468 

והם אומרים , כשראה אהרן כך נתירא והתחיל מעסיקן בדברים, עמד חור וגער בהם עמדו עליו והרגוהו 14469 

 14470 .כ"התחילו אומרים אלה אלהיך ישראל ע, לו קום עשה לנו אלהים

ה "ל הקב"א, ובתנחומא העם לא נאמר אלא עמך, לך רד כי שחת עמךאל משה ´ ואחר כך כתיב וידבר ה 14471 

ואתה קבלת הערב רב לקבל את , שאני אמרתי לך והוצאתי את עמי בני ישראל, למשה עמך עשו את העגל 14472 

ז וגרמו לעמי לחטוא "והם שעשו את העגל שהיו עובדי ע, ואני הייתי רואה מה עתידים לעשות, השבים 14473 

שהגרים שבאו עמהם , ח מידם ויצר אתו בחרט ויאמרו אלה אלהיך ישראלראה מה כתיב ויק, עמהם 14474 

תנחומא בלק ) כי זרוק חוטרא לאוירא עיקריה קאי, כ"ועליהם אין לתמוה כ, כ"ממצרים הם עשו אותו ע 14475 

 14476 .(ז"י

, חנוך לנער על פי דרכו מנעוריו, (ב"משלי כ) ומזה יש ללמוד שאדם צריך לדאוג על גירסא דינקותא שלו 14477 

גם כי יזקין ויתעלה לא בטוח שלא ירד , כי אם הגירסא דינקותא לא בסדר, ף כי יזקין לא יסור ממנהואז א 14478 

שהרי מפורש שהתחילו הערב רב ולבסוף חטאו , כי השורש לא טוב ויש סכנה שאעיקריה קאי, מטה מטה 14479 

, (7ז"ת מיבמו) י הגרים שקשים לישראל"אבל העובדא היא שנתקלקלו ע? ועליהם פלא גדול, גם ישראל 14480 

 14481 .ל שאמרו אל תאמין בעצמך עד יום מותך"וכמה גדולים דברי חז



י הרשע באופן "וכמה עלול להתקלקל ע, ומזה יש ללמוד עד כמה שאדם צריך להיזהר מחברים רעים 14482 

, כי איננו בטוח במצבו הרוחני שמא ירד ממדרגתו, מוסר השכל עד כמה צריך האדם חיזוק תמידי, נורא 14483 

 14484 .(זכרון מאיר)  .דם מפחד תמיד ההוא בדברי תורה כתיבל אשרי א"ואמרו חז

 14485 

 14486 מאמר תשנט

 14487 .(´ב ג"ל) ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן

ל הקדושים "חז, (´ירושלמי שקלים א) לרעה ויתפרקו כל העם, לטובה כל נדיב לב, הן נקרא ולא נבעת 14488 

בזמן שהתורמים לעבודת , כלל כולו בעשיית העגלנבעתים ונרתעים בקוראם פסוק זה המאשים את ה 14489 

, אולם כבר המליצו קדמונינו עליהם שרק הערב רב התכוון לשם עבודה זרה, המשכן היו רק נדיבי הלב 14490 

ן מאריך לבאר "והרמב, ז"אבל חלילה לומר שישראל התכוונו לשם ע, ודרשוהו על הפסוק כי שחת עמך 14491 

ובחרו באחד מארבע פני המרכבה שראו , מקום משה רבםשכוונתם היתה לשמים שיהיה להם למנהיג ב 14492 

 14493 .בסיני

יומא ) שהבא לטהר מסייעין אותו, אנו עומדים ותמהים על דבר מוזר זה הנוגד את הכלל אשר בידינו 14494 

שיתווה להם הדרך ´ למה לא זכו לעזר ה, אם אמנם כוונתם היתה רצויה ורק שטעו בהכרעתם, (7ח"ל 14495 

סוף סוף רצו להמשיך באורח חיים שקבלו במתן ? ורת של חטא מגונה כזהואיך נלכדו במכמ, הנכון לעבדו 14496 

וכבר מצאנו אצל יתרו שעבד , ודרשו ממלא מקום למשה אשר חשבוהו למת שינהלם על מי מנוחות, תורה 14497 

מפני שדרש את , וזכה להיות חותן משה והוסיף פרשה בתורה, ז שבעולם ובכל זאת לא נתרחק"כל ע 14498 

 14499 ?אם כן איפוא למה נפלו ישראל ממנו, טובההאמת והיתה לו כוונה 

וכבר , עוד רחוקה מאד מלהיות ראויה לסייעתא דשמיא, אולם כד נעיין ביה נמצא שכוונה טובה מסוג זה 14500 

נתבעין לעגל ונותנין , אין אתה יכול לעמוד על אופיה של אומה זו, ר אבא בר אחא"אמרו בירושלמי א 14501 

אלא הרשו , ו לעגל נבע מזה שלא עמדו בתוקף על דעתםמבואר שמה שתרמ, נתבעין למשכן ונותנין 14502 

 14503 .לעצמם להסחב אחרי הערב רב

אבל סוף סוף הדרישה להקים מנהיג במקום משה , ז בידים"בודאי לא נחשדו ישראל לעשות לעצמם ע 14504 

והקהל , והם אשר הקימו את כל הבהלה שתיכף ומיד מוכרחים מנהיג אחר, היתה ביוזמת הגרועים שבהם 14505 

, והתוצאות העגומות היו שהפזיזות הולידה תקלה גדולה בעשיית העגל, ורה פזיזה לדרישותיהםהסכימו בצ 14506 

 14507 .(´ב ה"ל) ן"ש הרמב"אפילו בהיות כוונתם לשמים עברו על איסור תורה כמ

ב "ל) בכל זאת חטאו במחשבה וקצצו בנטיעות, ז בפועל"ן שאפילו אלו שלא עבדו ע"וכבר כתב הרמב 14508 

לא עבר , ובמקום זה שתפו פעולה אתם, שנתעצלו לדכא את התקוממות הערב רב וכל זה בא להם על, (´ז 14509 

ע "ז ג"ל שהכוונה לע"ואמרו חז, אבל מאוחר מדי כשישבו העם לצחק, הרבה זמן עד שראו את טעותם 14510 

 14511 .(´ב א"ר מ"שמו) ד"וש

חד היו מצד א, נעשה הנסיון כה גדול עד שלא הצליחו לעמוד בו, בצירוף כמה לחצים שפעלו בבת אחת 14512 

וגירה את הריקים שבהם שהיו , ואז מצא לו השטן מקום להסית, המומים ממה שחשבו על מיתתו של משה 14513 

מצב העושר גם כן השפיע עליהם לחטוא מרוב טוב כמו שאמר משה ודי , ז ועתה חזרו לסורם"עובדי ע 14514 

ברכות ) גלה עד שאמרו די גרם להם לעשות את הע"כסף וזהב שהשפיע להם הקב, (´דברים א)ב  זה 14515 

ולא עצרו כח לעמוד , לא היו ערוכים לקראת מאבק כבד כמו שהיה דרוש להתעצמות עם הערב רב, (ב"ל 14516 

 14517 .נגדם

שהרי כולם היו יכולים להמנע כמו , אולם אחרי כל ההצדקות אומר הירושלמי שרכות האופי הוא הגורם 14518 

, ז אבל תוך ביקורת"נם עבד עלא כן אצל יתרו שאמ, אלא שלא היו חזקים בדעתם מספיק, שעשו שבט לוי 14519 

האדם שעושה את כל מה , וברגע שהרגיש בנקודת התורפה תכף פרש למרות הסכנה לו ולבני ביתו 14520 

 14521 .הוא אשר זוכה לסייעתא דשמיא ולא זה שמתרפה, שביכולתו בדרישת האמת

בל א, לפעמים ממציא העצל את האריות בדמיונו, (ו"משלי כ) אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחובות 14522 

אולם בן חיל מוצא פתרון גם נגד משברים , לפעמים קורה שאכן ישנו ארי והוא משמש כתירוץ בפי העצל 14523 

 14524 .ואינו חת משום מכשול בדרכו אלא מסלק אותו בחכמה, אמיתיים אם רק רצונו בכך

מעשה העגל נגרם על ידי פזיזות ואזלת , יבוא זהב של כפורת ויכפר על זהב של עגל, ועשית כפורת זהב 14525 

ואף שיש להצטער , שאז תרמו מתוך נדיבות לב ושמחה של מצוה, והתקנה שלו היתה עשיית המשכן, יד 14526 

מכל מקום טבעי הדבר שיותר יכלו להשיג דבר של , על זה שיותר אנשים תרמו לעגל ממה שתרמו למשכן 14527 

לב אדרבה מכאן נוכל ללמוד שהנדיבות , ממה שיוכלו להתעלות למדרגה של נדיבות לב, קלות ראש 14528 

 14529 .מכרעת את הכף נגד הפזיזות של הרבים, והכובד ראש של היחידים

ל היה שואל למה זכה "ר ז"אדמו, ידוע על הכוזרי שאמרו לו בחלום שכוונתו רצויה מעשיו אינם רצוים 14530 

אבל , ותירץ על זה שאכן כוונתינו רצויה? במקום שאין אנו זוכים הרי גם כוונתינו רצויה´ הכוזרי לעזר ה 14531 



כוונה דמיונית כזו הרחוקה , לאותו עני שהיה אומר אילו היה לו כסף היה מחלק לצדקה אנו דומים 14532 

בעוד שאנו יושבים בחיבוק ידים ומתעצלים , ´לחלוטין מן המציאות אינה יכולה להשיג עבורנו עזר ה 14533 

 14534 .לעשות את המוטל עלינו

קנקנו אם מקורו קודש או  לתהות על, עלינו להתמודד עם הבעיות ולעמוד כחומת ברזל נגד כל רוח חדשה 14535 

, ועתיד להעלות רק קול ענות חלושה, שהוא פרי מחשבתם של ריקים ופוחזים שלא יוכלו לעמוד במבחן 14536 

להחליט מתוך הכרה , עלינו לנקוט בעצת דוד המלך באמרו חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך 14537 

 14538 .(ג"הדעת חהמוסר ו)  .שהאושר האמיתי הוא רק בדרך התורה ולא בשום דרך זולתה

 14539 

 14540 מאמר תשס

 14541 .(´ב ד"שמות ל) ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים

ונטלו ממנו והקריבו לפני העגל שנאמר ולחמי אשר , ביום שעשו ישראל את העגל בו ביום ירד להם המן 14542 

ולא  כ והיה כזה יום מחר"ואעפ, ונתתיהו לפניהם לריח ניחוח ויהי, נתתי לך סלת ושמן ודבש האכלתיך 14543 

 14544 .(תנחומא) כ ומנך לא מנעת מפיהם"ואעפ, הצדקה ולנו בושת הפנים´ הוי לך ה, פסק המן

שסובל ומשפיע להחוטא , שהמדה של מי אל כמוך היא שהוא מלך עלוב, ק בתומר דבורה"וכבר כתב הרמ 14545 

ם היינו שמשפיע ונותן מן שהוא לח, אבל באמת במקרא זה מפורש יותר, את טובו אף בשעה שהוא חוטא 14546 

 14547 .וכי יש צדקה גדולה מזו, אפילו בשעה שמלחם זה נותן האדם לעבודה זרה, אבירים

ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים ויעשו , ל שם אף כי עשו להם פסל ומסכה"ואמרו ז 14548 

שהיו מחרפין ומגדפין , וכי חסר המקרא כלום ולמה הוסיף המקרא ויעשו נאצות גדולות, נאצות גדולות 14549 

ובכל זאת ומנך לא מנעת , שבעים מן המן ומקריבין ממנו לעגל ומחרפין בכל כוחן בשחוק, י עצמןכלפ 14550 

מה שלא נקרא , הצדקה היינו נאצות גדולות´ הרי שאי הכרה בהרגשה של לך ה, הצדקה´ מפיהם הוי לך ה 14551 

 14552 .החטא עצמו של עשיית פסל ואמירת אלה אלהיך ישראל

הלא נאצה גדולה , ואף שהחטא קל הוא מצד עצמו, ד החטא עצמוז הלא בכל חטא שיחטא האדם מלב"ולפי 14553 

ומה גדול חטא הנאצה אם הוא חוטא בטובתה , ה"היא מצד אי ההכרה שהוא חוטא בהשפעת טובו של הקב 14554 

ואם האדם לומד תורה , כי אם המן הוא לחם אבירים הלא התורה לא זכו לה האבירים, של התורה עצמה 14555 

שאין לוקחין את ´ מה גדולה היא צדקת ה, אלקים מה לך לספר חוקי ולרשע אמר, בשעה שקוראים לו 14556 

 14557 .ומה נוראה היא הבושה והנאצה אם הוא חוטא בה, התורה ממנו

בשביל חטא יחידי שחטא אובד ממנו טובות , (7´קדושין מ) ל"ואמרו ז, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה 14558 

, ר שאכל עץ הדעת"אדה, אלא חטא אחדכשנתבונן בדבר נמצא כי כל גדולי הדורות לא האבידם , הרבה 14559 

ר קודם החטא בא "דור המדבר שזכו למדרגת אדה, אברהם אבינו על שאמר במה אדע, קין שהרג את הבל 14560 

דוד המלך בכה כל ימיו על חטאו שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה שנמחל לו , חטא אחד והאבידם 14561 

 14562 .אותו עון

באה , (י"והיינו שלמה רש) אמר רב בקשו למנות עוד אחד אמר רב יהודה, אמרו (7ד"סנהדרין ק) ´ובגמ 14563 

באה אש מן השמים ולחכה אש בספסליהם ולא , דמות דיוקנו של אביו ונשתטחה לפניהם ולא השגיחו עליו 14564 

לומר מי שיש , וכי הבחירה בכם תלויה ולא בי, יצתה בת קול ואמרה כי אתה תבחר ולא אני, השגיחו עליו 14565 

כלומר שלא הועיל כלום להשפיע עליהם שישנו את , (י"רש) הלא בי הדבר תלוי לו חלק ומי שאין לו חלק 14566 

 14567 .עד שאמרו להם כי אין בזה משום לא בשמים היא, דעתם

כ "ואעפ, ועלה בחכמתו על כל הדורות ובנה בית המקדש´ שלמה שישב על כסא ה, והרי הדבר נורא ואיום 14568 

לאבד טובה , שכל האומר חטא אינו אלא טועה, דלפי פסק ההלכה של בית דין של מטה היה די בחטאו האח 14569 

, אלא לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייב, כל זה אינו רק בגדולי הדורות, הרבה בשיעור כזה 14570 

צדיק על ידי מצוה אחת זוכה , שההכרעה היא בכל אדם, (קידושין שם) עשה מצוה אחת עשה עבירה אחת 14571 

 14572 .הוי וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, הכלי עבירה אחת מאבד "ורשע ע, לכל טובה

והוא יחידי כמו שהיה אדם , ולא עוד אלא שהאדם גם כיום ובכל הדורות הוא בצלמו ודמותו כמו שנברא 14573 

, אם עולה מתעלה עמו ואם יורד יורדת עמו, שהלא כל טובת העולם רק בידו היא, הראשון יחיד בעולם 14574 

 14575 .ש ארורה האדמה בעבורך"וכמ

חטא חטא אחד הרי הכריע , כל אדם שיראה עצמו וכן כל העולם חציו חייב וחציו זכאי ם צריך"ל הרמב"וז 14576 

 14577 עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות, את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה

ואם הוא רשע הוא מאבד עולם , נמצא שכל אדם שהוא צדיק הוא יסודו של עולם, (´ד´ ג מתשובה הל"פ) 14578 

 14579  .כמו כן חייב לומר בשבילי קיים העולם, וכמו שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, בד עצמוומא

 14580 .(דליות יחזקאל)

 14581 



 14582 מאמר תשסא

 14583 ויקח מידם ויצר אותו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים

 14584 .(´ב ד"שמות ל)

אמנם הוא נברא מבחינה עליונה כי , ובורא חושך ש"ר אחיזת עינים בלבד אלא נברא הוא כמ"אין יצה 14585 

שלא תכנס בהם , (א"ברכות ס)ב  אבל הוא אל זר שיושב בלבו של אדם ויושב על מפתחי הל, מלאך הוא 14586 

הסתר פנים פירושו , מלאך שהוא למעלה מכל כח דלמטה, מלך מושל זקן מלומד בערמימות, הקדושה 14587 

, א הנהגה שתגרום חילול"שמנהיגים מן השמים הס, שמוסרין מן השמים את ההנהגה לסיטרא אחרא 14588 

, אז כל מה שיראה ויבחין האדם ילמדנו היפך האמת, ל מתישין כח של מעלה"כ צור ילדך תשי ואז"כמש 14589 

 14590 .´א זה לעומת זה עשה הא"אז ממשלה ממש נתנה לס

ה מצד אלא שראו נבואה שהיא שקר נבוא, ל אמר נביאי השקר לא היו זייפנים פשוטים"ירוחם ז´ הר 14591 

אלמלי היו רמאים , זה לעומת זה עשה האלקים, דיש נבואה דטומאה כמו שיש נבואה דקדושה, א"הס 14592 

מפורש בתורה כי יקום בקרבך נביא ונתן אות או ´ ונא, פשוטים לא היתה תורה קוראת אותם נביאים 14593 

´ העגל כובחטא , התורה קראתו נביא סתם, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, מופת ובא האות והמופת 14594 

הראה לכל כלל , שכמין דמות משה הראה להם השטן שנושאים אותו באויר רקיע השמים, ל"י ז"רש 14595 

 14596 .והסיע את כולם להיות נביאי שקר, ישראל כמראה נבואה

אלה אלוהיך ישראל וכי שוטים היו שלא היו יודעים שהעגל הזה שנולד היום לא , ל"ם ז"וכתב הרשב 14597 

אך בזה טעו שהתרפים יש בהם , דעים שאלקינו בשמים ברא את העולםז יו"כל עובדי ע? העלם ממצרים 14598 

כאלו היה מדבר , וסבורים שהעגל המדבר ברוח הטומאה, ק"רוח טומאה כמו הנביאים המדברים ברוה 14599 

ק "ק יש בו וכאלו רוה"כלומר רוה, ולכך אומרים אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך, ק שלמעלה"ברוה 14600 

 14601 .ולנסות בו את ישראל ניתן בו רוח הטומאה, התרפים למה גנבת את אלהי וכן לבן אמר על, הולכת לפניו

? אימתי, צדיקים יראו וישמחו, שמחה לארצך, בתפלת ימים נוראים ובכן תן כבוד לעמך תהלה ליראיך 14602 

כי הננו בהסתר ? למה, ו לצדיקים"חרפה וצער ח, א"אבל כעת שמחה וגיל לס, כשתעביר ממשלת זדון 14603 

ומפורש נאמר שם לתקן עולם במלכות שדי היינו , א"עכשיו היא שעת ממשלת הס, אפנים שכינתא בגלות 14604 

 14605 .ו"שבורה ח´ כ קודם התיקון כאלו מלכותו ית"משא, תיקון ממש לעשות יציקה

אין , עד שעת התיקון דלעתיד לבוא אין שמו אחד, אחד ושמו אחד´ ביום ההוא יהיה ה, (´פסחים נ) ל"ואז 14606 

ועדיין על בשורות רעות מברכין דיין האמת , כעת (´שם הוי´ בחי) גילוי חסדוקוראין שמו בכתיבתו שאין  14607 

ורק לעתיד לבוא כשיתגלה שאפילו בשורות הרעות בשורות טובות הן כי הכל טוב , ולא הטוב והמטיב 14608 

א לא שייך כלל ההכרה דהכל "ה לס"הרי לעת עתה עד שישחט הקב, יברכו על הכל הטוב והמטיב, וחסד 14609 

 14610 .´א רשות אחרת מבחוץ לחסדו ית"יתנה לסוכאלו נ, טוב

היינו , שתי רשויות אלא רשות אחת ממש´ שכבר אין מרגישים אפי, ר גרוע עוד יותר"ובדורנו בעוה 14611 

כי אפשר שהם , אמנם בכל אלה עדיין יש פתחון פה לסניגור, ו"רשות הסיטרא אחרא לבד ותו לא ח 14612 

מזיד ומרד כלומר איני רוצה איני ´ בל גם בחיא, מחסרון ראיה והסתכלות בבחינת כי לכל העם בשגגה 14613 

 14614 .מתיר עצמו למיתה´ כ אני עושה בחי"אעפ, יכול

אם נשאל לעצמנו באמת האם למחר לא אבטל אפילו רגעים מספר , כ"נבדוק נא במחשבותינו של יוה 14615 

האם למחר , הכרת תכרת´ ז בוזה דבר ה"ל כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ה"שהרי אז? ת"מד 14616 

האם למחר בהזדמן לי לא אחשוב כלל בחסרונות ? כ שלא אדבר"ר קלה לא אשמע וכש"בהזדמן לי לשה 14617 

כ "כ מהו יוה"א! מה תהיה תשובתו לא אוכל? ב"דהוי מתכבד בקלון חבירו ואין לו חלק לעוה, אחרים 14618 

ב מכת)  !מרד וזדון´ ויותר מזה השבנו לעצמנו לא נוכל לא נרצה וזהו בחי! שלנו לא שבנו כלל 14619 

 14620 .(114דף ´ מאליהו א

 14621 

 14622 מאמר תשסב

 14623 .(´ב ז"ל) אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים´ וידבר ה

כשהיו בסיני היו שושנים , אלא סרו מהר מן הדרך, ל עברו מן הדרך אשר צויתים אין כתיב כאן"אמרו חז 14624 

א "שמעון בן יוחאי י´ אמר ר, לא שעה ולא שעתיים אלא מיד סרו, עכשיו נעשו קוצים נעשו כזבים, וורדין 14625 

אלא , מ אומר אף לא יום אחד היה"ר, וכל יום היו מתחשבים היאך לעשות את העגל, ה"יום היו עם הקב 14626 

ר "שמו) ם שנאמר ויפתוהו בפיהם"ולבם היה מכוון לעכו, היו עומדים בסיני ואמרו בפיהם נעשה ונשמע 14627 

 14628 .(ב"י

שלמרות שהגיעו למדרגות , שותיהם של בני אדםהרי עד כמה חדורים שרשי הכוחות הרעים בעמקי נפ 14629 

והשתמשו ברז זה שמלאכי השרת , בהר באימה ויראה ורתת וזיעה´ שעמדו לפני ה, עליונות כאלה 14630 

 14631 .בפיהם ובלבם תכננו עבודה זרה´ באותה שעה כאילו כיזבו לה, משתמשים בו ואמרו נעשה ונשמע



ן סוף למזימות הרשע העקובות המושרשות בתוך לבו אי, (ז"ירמיהו י) עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו 14632 

הן אינן מרפות ממנו ונוקבות בו עד תהום , שעם כל שיא מעלותיו והתעלויותיו לרום הפסגה, של האדם 14633 

וכוונות זדוניות חותרות תחת יסודות אמונתו והכרתו ומסירות אותו , מחדירות בו מחשבות כוזבות, הנפש 14634 

 14635 .(א"קע´ אור הצפון ד)  .´מדרך ה

 14636 

 14637 מאמר תשסג

 14638 .(´ב ז"ל) אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים´ וידבר ה

ומצינו בכמה קדמונים וגם רואים , זכות אבותם של הציבור מסייעתם, העוסקים בצרכי ציבור לשם שמים 14639 

 14640 הרי מן השמים נותנים שפע של, שכאשר הציבור צריכין למושיע ואין שם מי שמסוגל לכך, כן לעינינו

רק ? ומה הועיל לו, למי שמתנדב למלאות המקום ועושים אותו למסוגל, סייעתא דשמיא יוצא מן הכלל 14641 

 14642 .זכות הרבים שצריכים לו

מי לנו , חלק חשוב של הסייעתא דשמיא שלו באה לו מפני צורך הציבור, ולא עוד אלא הצדיק היותר גדול 14643 

רד מגדולתך כלום , (ב"ברכות ל) ל"ד ואזה לך ר"וכשחטאו ישראל אמר לו הקב, ה"גדול ממשה רבינו ע 14644 

הרי שאותה סייעתא דשמיא , ועכשיו ישראל חטאו גדולה למה לך, נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל 14645 

מאותו רגע שנתן עינו ולבו להיות , לא באה לו אלא בשביל הכלל, שהיתה צריכה לו להיות מנהיג הכלל 14646 

ד שיוכל לתת "ה ס"תן את עצמו להכלל השפיע לו הקבובזכות שנ, מיצר בצרת אחיו התחיל מהלך עלייתו 14647 

זכה שיקראו כל , עד שכאשר מסר נפשו על ישראל, וכל מה שהיה נותן יותר היה מתגדל יותר, עוד יותר 14648 

 14649 .(´ר ל"שמו) ל"ישראל על שמו כאז

אך באמת הוא , המתחסד חושב שהוא נותן משלו ואת עצמו לאחרים, סוד גדול יש בזה שנקראו על שמו 14650 

כוונתו צריכה להיות כך שאם לא כן לא היה זה מתנה , נה אותם להיות תלויים בו ונקראים על שמוקו 14651 

 14652 .אבל באמת אין חסר לו כלום אלא מתוסף לו, ולא היתה פועלת התוצאה הזאת, שלמה

חוץ מכל גמול שיגיע לו בזה , שמי שמתעניין בחבירו להטיב לו, כל מבחין בכוחות הנפש יוכל לראות 14653 

כמו שהיא , אותה התחברות שהוא בחר להרגישה, בר שכרו אתו מתוך מעשה החסד עצמהכ, ובבא 14654 

הרי שהנותן את לבו , כך מביאתו לשמוח בטובת חבירו כאילו היא טובתו, מביאתו להטיב עם חבירו 14655 

 14656 .אדרבא לבו מתרחב להרגיש כל נועם שבחיים של כמה בני אדם כאחת, לאחרים

וכשם שהוא מרחם עליהם , בעולם הזה שלבו הוא לב הכלל כולו אשרהו כבר, אשרי המזכה את הרבים 14657 

כשם שבשעת מעשה הוא נותן עצמו לגמרי , בצרתם שגם זה כבר הרחבת שטח חייו כך ישמח בשמחתם 14658 

 14659 .(222´ א ד"מכתב מאליהו ח)  .כך לבסוף ירגיש אושר שאין לשער שהטיב לעצמו כל כך, אליהם

 14660 

 14661 מאמר תשסד

 14662 .(´ב ז"ל) שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים אל משה לך רד כי´ וידבר ה

ישראל , (ד"תנחומא י) הראינו לדעת שלא היתה כל תביעה על עצם מעשה העגל שהרי אמרו במדרש 14663 

אלא שלמחרת , ה למעלה חוקק לוחות ליתן להם דברות חיים"והקב, יושבין למטה וחורטין את העגל 14664 

והראיה שהבכורים נדחו מעבודתם , טא במאומהומכל שכן שאהרן לא ח, קלקלו הערב רב ונשברו הלוחות 14665 

 14666 .במעשה העגל ואילו אהרן נבחר לכהונה גדולה

סנהדרין ) ונגזרה עליהם פורענות לדורות, ואם כן יש לנו להבין מדוע נתחייבו כלל ישראל כליה למקום 14667 

המות וחזר מלאך , (ח"שבת פ) מלאכי חבלה הורידו מהם את עדיים, ואיבדו את מעלתם הרוחנית, (ב"ק 14668 

ואהרן שלא היתה עליו לכאורה כל , (´במדבר רבה ט) והם ירדו עד לקרקע, ושעבוד מלכויות לשלוט בהם 14669 

 14670 מאד להשמידו´ נאמר בו ובאהרן התאנף ה, מחר´ תביעה והתכוון לשם שמים בטהרה כמו שאמר חג לה

 14671 .(´דברים ט)

וכל אותו , העשיה לא היה חטאשבעצם , ן"עוד יש לנו להבין מאחר שהוכחנו מן הכתובים וכפירוש הרמב 14672 

ואת חטאתכם אשר , (.ב"ז נ"ע)א  יקשה לכאורה ממה שאיתא בגמר, יום לא היתה עליהם כל תביעה 14673 

 14674 .עשיתם את העגל משעת עשייה קם להו בחטא

ובתביעת העגל מצד כלל , התשובה היא שלמרות שלא היה כל נדנוד ושמץ חטא בעשיית העגל מצד אהרן 14675 

שבין המון רב , תביעה נוקבת כיצד לא עלה בדעתם ובדעת הגדולים שבהם בפרטהיתה , ישראל וכדאמרן 14676 

וישתחוו , ימצאו חלושי שכל שיטעו ויחשבו שיש לעגל ישות ורשות עצמית, כזה של רבבות אלפי ישראל 14677 

 14678 .לו בגדר עבודה זרה

י הבאת מדוע נזף משה באהרן מה עשה לך העם הזה כ, (ב"שמות ל) ן שעורר על כך"הדבר מפורש ברמב 14679 

אלא ודאי מוכרח , ומדוע לא הוכיחו תחילה על חטאו הוא לפני שהאשימו באשמת העם, עליו חטאה גדולה 14680 



אלא שהמנהיג חייב לחשוב על כל האפשרויות שלא יצא , כשלעצמו לא היתה על אהרן כל תביעה שהיא 14681 

 14682 .גרם מכשול מתחת ידו

 14683 ´ופט ישראל שזכה להתגלות אליו מלאך הגדעון ש, עד כמה נוקבת היא תביעה זו נראה מפרשה בנביאים

ביקש , לבשה אותו להציל את ישראל מיד מדין´ ורוח ה, ת עצמו"ולאחר מכן לנבואה מהשי, (´שופטים ו) 14684 

י להראות "ופירש, כדי לעשות ממנו איפוד לזכרון התשועה הגדולה, מבני ישראל שיתנו לו את נזמי שללם 14685 

והיתה כוונתו כולה , הם היה משקל אלף ושבע מאות זהבשבנזמי החשובים שב, מה רב היה חיל מדין 14686 

 14687 .ק ושאר מפרשים"כ הרד"כ´ קודש לה

ת רבינו אברהם בן "וכתב בשו, ואמר שם הכתוב ויזנו כל ישראל אחריו שם ויהי לגדעון ולביתו למוקש 14688 

בתוך  אלא שיהיה לעצמו זכרון, גדעון לא עשה האיפוד שיהיה עבודה זרה ויעבדו לו, ז"ם סימן י"הרמב 14689 

אם כי לא , ואירע על ידו המכשול הגדול הזה בעבודת מי שעבדו לו מישראל, ישראל והיה זה משגה ממנו 14690 

 14691 .היה מתכון בכך

והם עבדוהו , ורק בודדים עבדו לאיפוד, ולאחר שהשמיעונו רבותינו שהיה זה משגה ממנו שגיאות מי יבין 14692 

ולאחר מותו הרי נאמר להלן שבין , מחות בהםולא היה יכול כבר ל, ק"י ורד"רק לאחר מות גדעון כפירש 14693 

, ט"א י"ן בראשית ל"ומכל שכן לדברי הרמב, ´כך שבו בני ישראל וזנו אחר הבעלים ולא זכרו את ה 14694 

נתבונן מה היה , והחטא שבו היה שלא הלכו לשאול את הנביאים, ז אלא הגיד עתידות"שאיפוד לא היה ע 14695 

 14696 .עונשו של גדעון

ומושיע ´ ועל גדעון עצמו נביא ה, שבעים בניו נרצחו על אבן אחת וביתו אבד, שויהי לגדעון ולביתו למוק 14697 

כל , ז"אמרו גדעון עבד ע (´א´ ר א"רו) ובמדרש, גדעון מקלי עולם היה (7ה"ה כ"ר) ל"ישראל אמרו חז 14698 

וראוי למנהיג ישראל להמנע ממעשה קידוש , זאת מכיוון שלא צפה מכשול שעתיד להיות לאחר מותו 14699 

, אם כעבור שנים רבות עלול מקצת העם להכשל, נסיו וגודל הישועה לרבבות אלפי ישראל השם וזכר 14700 

ואיבוד מעלתו הרוחנית וחטא המועטים , ואם לא עשה כן נענש כעין ענשי העגל פורענות מחרידה לדורות 14701 

 14702 !עד כמה נורא הוא עומק הדין, תלוי בו

שו ישראל את העגל אלא כדי ליתן פתחון פה ל לא ע"אמר ריב, (´ב´ ז ד"ע)א  עתה נבין את דברי הגמר 14703 

, כי גיבורים ושליטים ביצרם היו שנאמר מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים, לבעלי תשובה 14704 

שאם יאמר החוטא לא אשוב , י גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה"ופירש 14705 

 14706 .כ"גל שכפרו ונתקבלו בתשובה עאומרים לו צא ולמד ממעשה הע, שלא יקבלני

ועוד שהרי החוטאים , (.´שבת ד) שהיא לכאורה כעניין תחטא כדי שיזכה חברך, ויש להבין גזירת מלך זו 14707 

, עדים בלא התראה במיתה, שהחוטאים בעדים ובהתראה נידונו בסייף, (7ו"יומא ס) ש"בעגל לא נוקו וכמ 14708 

ת לא חטאו כלל ישראל מלבד אותם מעטים אבל לדברינו מבואר שבאמ, והשמחים בלבם בהדרוקן 14709 

שחלושי השכל עלולים לטעות כתוצאה , וכל התביעה עליהם היתה על שלא נתנו ללבם, שנענשו 14710 

 14711 .ממעשיהם

אומות העולם מונין להם , ז"ר כ"ש בויק"ושייגרם חילול השם מאותם שלא יבינו את מעשה העגל כמ 14712 

נמצא שהתביעה , בדברים ולא מצא בהם ממשה "ובדק הקב, לישראל ואומרים להם עשיתם את העגל 14713 

 14714 .ותיקונו הוא בכך שנתנו פתחון פה לחוטאים לשוב בתשובה, בחטא העגל היתה בהכשלת החוטאים שבעם

 14715 

ה "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלי הקב, (´קדושין ל) ´ולהבין ענין גזירת מלך יש לזכור הגמ 14716 

, והצדיקים נבחנים בלא סיוע, ייעתא זו משום נהמא דכסופאוכבר ביארנו שיש בס, עוזרו אין יכול לו 14717 

וזה שאמרו בגמרא שראויים היו ישראל , ומשום כך היו הרבה מגדולי עולם שלא עמדו בנסיונותיהם 14718 

 14719 ועוד הרי אמרינן, ולא זכו לה כדי שיינתן פתחון פה לבעלי תשובה, לסייעתא דשמיא לעמוד בנסיון העגל

והיו ראויים להצילם , כל הימים´ והרי לבם ורצונם ליראה את ה, מן החטאשהתורה מצלת , (א"סוטה כ) 14720 

 14721 .כדי ליתן פתחון לבעלי תשובה, ולמה לא ניצולו מעשיית החטא, מחטא גדול כזה

לא היה דוד ראוי לאותו מעשה דבת שבע דכתיב , י"ובכך נבין את הגמרא שם דאמר רבי יוחנן משום רשב 14722 

ולא היו ישראל ראויים לאותו מעשה , (י"רש) קרבי ואין לו כח לשלוטיצר הרע חלל ב, ולבי חלל בקרבי 14723 

וכל האומר דוד חטא , שהרי אף דוד לא חטא כלל, הדמיון בין חטא העגל למעשה דוד הוא מושלם, העגל 14724 

שבת ) אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו, עמו´ שנאמר ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה, אינו אלא טועה 14725 

 14726 .(.ו"נ

שאם לו כן אסור לדוד , שכל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט לאשתו, (7´כתובות ט)א  רומבואר בגמ 14727 

ולא היה מדבר עם בנו שלמה שנולד מבת , ה קורא לבנו שנולד לו ממנה ידידיה"ולא היה הקב, לקיימה 14728 

ואם כן נשאלת השאלה מדוע נענש דוד , ולא היה משתית ממנו את מלכות בית דוד עד למלך המשיח, שבע 14729 



ובמרד אבשלום ובמעשה דאמנון ותמר , שלאחר וידויו הומר בעונש מות בנו כמבואר בכתוב, בעונש מיתה 14730 

 14731 .(7ב"יומא כ) ש"כמ

במעשיו מצד אלו הטועים ´ פ שדוד לא חטא מכל מקום נגרם חילול ה"שאע, אלא שהוא גופא התירוץ 14732 

, ו את ישראל להצטרף אל אבשלוםוהסית, (ז א"סנהדרין ק) והיו מלבינים פניו ברבים, ואומרים דוד חטא 14733 

כיון שכך הרי דוד המלך למרות שראה ברוח קדשו , באמרם שאינו ראוי להיות מלך עליהם עקב מעשהו 14734 

 14735 .(שם) וממנה יוולד המלך המשיח, שבת שבע ראויה לו מששת ימי בראשית

טא הוא ממש והרי הח, למרות זאת היה חייב למנוע עצמו ממנה פן יאמרו חלושי שכל שחטא בכבשת הרש 14736 

, כשם שהחטא היה בהכשל חלושי השכל בחטא חילול השם, כחטאו של אהרן בחטא העגל ואף תיקונו כך 14737 

נאם דוד , (.´ז ה"ע) ש"להורותם מהי תשובה ומהי קבלת יסורים וכמ, כך תיקונו בהוראת תשובה לרבים 14738 

 14739 .בן ישי שהקים עולה של תשובה

לראות את הנולד מכל מעשה ומעשה וכמו , יו בראשולמדנו מפרשה זו עד כמה צריך שהחכם יהיו עינ 14740 

תלמיד חכם  (.ח"מגילה כ) ואמרו, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה, (.ד"שבת קי) שאמרו 14741 

וכמה החמירו , שגורם לזלזול בכבוד התורה בגרמא, הנותן לכהן גדול עם הארץ לברך לפניו חייב מיתה 14742 

ואביי כשלקח בשר משותפים , חילול השם מצד תלמיד חכם בגרמא וחששא של, (.ו"יומא פ)א  בגמר 14743 

כמה נורא הוא , (.´קידושין מ) ועל כך אמרו אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, ש"שילם לזה ולזה עי 14744 

 14745 .(לקט שיחות)  0.עומק הדין וכמה זקוק האדם לסייעתא דשמיא להנצל מן העבירה

ִ 14746 

 14747 מאמר תשסה

 14748 .(´ב ח"שמות ל) עגל מסכה וישתחוו לו סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם

, אי אפשר להבין בשום אופן, הנה להבין מעשה העגל וחטאו כמו שמבארים אותו לתינוקות של בית רבן 14749 

´ ואז הכירו בחוש בהכרה ברורה ומאירה שיד ה, כי הרי ראו לא מכבר נסים ונפלאות ביציאתם ממצרים 14750 

, (מכילתא) ים לא ראה יחזקאל בן בוזי בנבואתול מה שראתה שפחה על ה"עד שאמרו חז, בכל משלה 14751 

ונוכחו לדעת כי כל הטבעים והכוחות אשר בשמים ממעל ועל הארץ , והראו באצבעותיהם זה אלי ואנוהו 14752 

 14753 ?איכה יתהפכו ברגע קטן מאד גדול לאפלה כזו, בכל עת´ הכל תחת ממשלת ה, מתחת

מתוך האש ´ ושמעו את קול ה, מעמד הנבחרעוד יותר תגדל הפליאה שהרי זה ארבעים יום אחרי עומדם ב 14754 

ובאו בסוד , וקבלו עליהם את התורה בכל לבבם עד שהקדימו נעשה לנשמע, ועמדו לחיות חיי עולמים 14755 

והעיד הבורא עליהם אז מי , ופסקה זוהמתם עד שנתפשטו מהשפעת החומריות, מלאכי השרת גבורי כח 14756 

ום נתהפכו ועשו עגל אשר לא ישער שום שכל ופתא, יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים 14757 

 14758 ?אנושי איך סרו מהר מן הדרך

הרי , דמשמע שסרו מן הדרך ועוד לא בחרו דרך אחרת, עוד יותר נפלא לשון הכתוב סרו מהר מן הדרך 14759 

וכתוב רק לשון חטא ולא , ז בשיתוף הוא דרך אחרת גדולה"כי לעבוד ע, בחרו דרך אחרת משונה לגמרי 14760 

שא נא לפשע עבדי אלקי אביך בלשון , כמו שנזכר אצל אחי יוסף בהתוודותם לפניו, ן ופשענזכר כלום עוו 14761 

 14762 .והרי זו עבירה חמורה שבחמורות ולא נזכר לשון פשע, כי לשון חטא הקטנה שבמדרגות העבירות, פשע

שות הכי לא יכלו לע, למה היו צריכין לדעת אהרן והסכמתו, עוד קשה להבין הכתוב ויקהל העם על אהרן 14763 

ל על הפסוק ויבן "ולפי מה שאמרו חז, ומדוע רצו שגם אהרן יעמוד במעמדם זה, מעצמם מה שרצו לעשות 14764 

ולכאורה איזה בינה , (י"רש) מזבח ראה חור זבוח לפניו מפני שהיה מוכיחם, ויבן לשון בינה, אהרן מזבח 14765 

 14766 .לראות איך חור מונח שחוט? היה צריך בדבר הזה

ואיך פעלו בנפשם לרצוח , הלא היה ברשותם שלא לשמוע אליו, תו בכללולמה היו צריכים לשחוט או 14767 

וגם איפה היה ? דור המדבר דור דעה יעשה מעשה נורא כזה? נפש נקיה מישראל בהורותם הדרך הישרה 14768 

אומר עליו הוא ´ הלא הכ? ומתק לשונו ליישב דעתם ולהרגיעם בעידנא דריתחא כזו´ אהרן עם פיו הק 14769 

 14770 .ו להסבירם וליישב דעתם בנועם לשונו ולמנוע מעשה נורא כזהוהיה ל, יהיה לך לפה

באמרם לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה אלא כדי להורות , ל דנו כל זה בהשקפה אחרת"אמנם חז 14771 

שגם , אלא כדי להורות תשובה, ז ושפיכות דמים"שלא היה החטא במובנו הפשוט של ע, תשובה לרבים 14772 

, כי לא יתכן שרבים יחטאו בחטא נורא כזה, א יתביישו מלהכיר טעותםרבים לא ימנעו מלעשות תשובה ול 14773 

 14774 .העם כולו לא יתנו להוליכם שולל, וגם אם ימצא נבל אשר ירצה לילך בשרירות לבו

ובאו לידי טעות שלא , כ שנארג במוחם חשבונות המראים הכרח הדבר ויושרו"ואם הניחו עצמם בע 14775 

כ יש מקום להעלים "וא, פ דין"שהסכימו רבים לעשות ככה עוהוי אצלם כהוראת בית דין , הרגישו בו 14776 

שיתחלל ´ כדי שלא יצמח מזה טענה על עם ה, פ הכרעת הרוב"אחר שנעשה בטעות ע, החטא ולהקטינו 14777 

 14778 .ה על ידיהם"שמו של הקב



פ שנעשה שלא בזדון הלב "אע, אולם התורה איננה וותרנית ופרסמה חטאם ברעש גדול בלי העלמה כלל 14779 

כדי להוכיחם , ז פרסמה התורה קלונם והגדילה חטאם עד שמים יגיע לדורות עולם"עכ, טעות אלא על פי 14780 

שיכול להחטיא , ולהודיע עד כמה גדול כח החטא, ולהורות מזה תשובה לרבים, ולהורותם על חסרונם 14781 

עד אשר , ´ולהכשיר בעיניהם הפעלים אשר תעבם ה, ואף עם גבוה כדור המדבר, ולהוליך שולל עם שלם 14782 

 14783 .אמר עליהם הבורא הרף ממני ואשמידם

אחר שראה טוב לבבם וחרטתם , וחמלתו שהגדיל כח התשובה´ ועוד יותר יגדל החידוש והפלא מרחמי ה 14784 

במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים , ולהורות מזה לדורות על מדרגת בעלי תשובה, על מעשה הרע 14785 

שרבים יכולים לברר טעותם , בעולם´ יתקדש שם האשר על ידי זה עוד יתגדל ו, גמורים יכולים לעמוד 14786 

ש הורד עדיך "כמ, ואינם מחזיקים בדיבורם להכשיר פעלם הרע, ולהודות על שגיונם כי בטעות הלכו 14787 

 14788 .מעליך

ל באמרם לא היו ישראל ראויים "ז כוונו חז"וע, שהיו מוכנים לתת חייהם הנצחיים כדי שיתכפר חטאם 14789 

, אחרי שנעשה על פי חשבון מוטעה דק מן הדק, פשעם ולגלות  קלונםהיינו לחטט כל כך ב, לאותו מעשה 14790 

רק ישובו מדרכם , שלא ימנעו מלהתחרט על חשבונותיהם המוטעים, אלא כדי להורות תשובה לרבים 14791 

 14792 .´הרעה אשר על ידי זה יתקדש שם ה

, כ"למא גנוכל להבין את זה מטעם המילי דע, ל שדנו את דור המדבר לכף זכות"וכשנתבונן בהשקפת חז 14793 

על פי מה שאמרו על , איך היה ואיך באו לכלל ירידה רוחנית כזו אחרי עומדם ברום המדרגה האנושית 14794 

הראה השטן לפניהם משה מת ומלאכי השרת נושאים אותו , וירא העם כי בשש משה בא שש ולא בא´ הפ 14795 

אשר הדריכם עד , אשר נוכל להבין גודל צערם ועגמת נפשם אחר שנאבד מאתם מנהיגם הראשון, במטה 14796 

 14797 .ומי ינהלם עתה עד שיגיעו אל המנוחה והנחלה, כה דרך המדבריות

ה מנהיגם היה מגין עליהם מסכנת המדבר "כשהיה משה רע, כ מובן תוקף הרגשתם בצרה איומה זאת"וא 14798 

כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים , עכשיו נוסף סכנה על סכנתם, בכלל ומסכנת האויבים בפרט 14799 

מזון ´ ומבלעדי המן אין להם אפי, וכל הנסים והנפלאות שהיה להם הכל בזכותו, מה היה לו לא ידענו 14800 

, ולזה ויקהל העם על אהרן, ונמצאים במדבר מוקפים נחשים ועקרבים שהסכנה כל כך גדולה, סעודה אחת 14801 

 14802 .נתאספו לטכס עצה עם אהרן

שכל ישראל עומדים בסכנת , להאבל הם מתוך התמרמרותם הגדו, וכפי הנראה עשה אהרן כל שביכולתו 14803 

עד שאין לנו מושג בציור אנושי גודל טענותיהם אשר צדקו , מות מן הרעב והחרב של עמלק וחבריו 14804 

שהיה דורש תילי תילים של , ה"ואלמלא היה בדורנו התנא רבי עקיבא ע, בעיניהם בעומק סברותיהם 14805 

מדין פקוח , ונותיהם מרומז בתורההיה מורה לנו כמה שיש מטענותיהם וחשב, הלכות על כל קוץ וקוץ 14806 

, ה אשר יקבל השפעה של מעלה עבורם"ומוטב להם לעשות ממלא מקומו של משרע, נפש והצלת הכלל 14807 

 14808 .למען יוכלו לעמוד נגד הצרות הגדולות האלו

, אשר הוא מעמיד את כל ישראל בסכנה וחייב מיתה, וכיון שחור לא הניח אותם היה בעיניהם כדין רודף 14809 

ואילו היו כל מעשיהם במחשבה נכונה אף , להם הרבה טעמים ולא הועילו להסירם מטעותםואהרן אמר  14810 

ומה יעשו שנדמה להם על , לא היתה חטאתם גדולה כיון שכוונתם רצויה, על פי שמעשיהם אינם רצויים 14811 

 14812 .והרי עשו כפי מה שהורה להם שכלם בכוונה רצויה, פי טעות מעשה רע בצורת טוב

אחרי , הוא על מה שפחדו על קיומם ומצבם החומרי יותר מאשר על מצבם הרוחני אמנם כל החסרון בזה 14813 

והם לא עשו כן אלא בעת , היה להם לישא את לבבם אל אל בשמים, שרבם משה מת והיו בצרה גדולה 14814 

ובזה סרו מן הדרך הגבוה שבדרכי התורה לבחור עניני הרוח על עניני , צרה נוראה כזו הרגו את חור 14815 

, כוונתם בלתי רצויה מה שחשבו בדבר מצבם הגשמי יותר ממה שהיו מחוייבים לחשוב והיתה, החומר 14816 

 14817 .לטעות ולתעות רחוק מן המטרה אשר לזה נברא האדם, שיכול על ידי זה לירד עד דיוטא התחתונה

, דייקו לומר שכל כוונתם ומגמתם במעשה העגל היה רק להם, וזה שאמר הכתוב עשו להם עגל מסכה 14818 

וראו בחוש , וזה חטא רק לאנשי דור המדבר אשר עמדו במדרגה העליונה, תם העצמיתלטובתם ולהנא 14819 

וזה היה , והיה צריך להכריע בעיניהם דאגת מטרת החיים על דאגת שאלות החיים, שהכל בידי שמים 14820 

 14821 .כ בדרך סיבה ממילא"ולא על התוצאות שבאו אח, שורש חטאתם אשר תבעה התורה מהם

עד שאבדו , כח החטא הזה לדאוג על הגשמיות יותר ממה שמחוייבים לחשוב מבהיל הרעיון עד כמה גדול 14822 

ובאמת מה תועלת בחיי נצח אם יכול , ר קודם החטא"חייהם הנצחיים למה שזכו במתן תורה כמו אדה 14823 

 14824 .כי אז למה לו חיים, האדם לטעות בו כל ימיו

ושלא יוותר אף על חלק דק מן , להזהר שלא למכור בכורתו בעד נזיד עדשים, ויש פה הערה גדולה לאדם 14825 

אז יצליח ויעלה מעלה מעלה , ואם יגביר שאלת הרוח על שאלת החומר, התורה בעבור שאלות החיים שלו 14826 

ה תובע מכל בעל רגש  אם ירגיש יקרת נפשו "כי הקב, והעוון של העגל נשאר לדורות, בדרך הקודש 14827 



ולשום מגמתו להשלים נפשו , הכלהעד כמה צריך להסיר מלבו דאגות אהבת עולם הזה , ורום ערכה 14828 

 14829 .´בתיקון עבודתו לה

ז גם הם לא היו אנשים קטנים והראיה שזכו לצאת "בכ, ואל יאמר האדם כי עיקר החטא גרמו הערב רב 14830 

שלא לדאוג יותר על עניני החומר מעל עניני הרוח , ועיקר עוונם היה בזה שסרו מן הדרך הגבוה, ממצרים 14831 

הוא יכול , והאיש היודע ללחום נגד שאלות החיים, ום השפעה חומריתועשו העגל ממלא מק, ´ודרך ה 14832 

 14833 .(א"אור המוסר ח)  .לעמוד על המטרה האמיתית

 14834 

 14835 מאמר תשסו

 14836 .(´ב ח"שמות ל) סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו 

מכל מקום , רב רבוכמה שנוריד את המעשה ולשייכו לע, לאחר חטא העגל אשר כמה שנוסיף להסביר זאת 14837 

ומכח אותו חטא , והחטא איבד מכלל ישראל את המדרגה שעמדו בה בקבלת התורה, נקרא הדבר חטא 14838 

ל במדרש את הנהגתו של משה באותה "ועם כל זאת מלמדים אותנו חז, (ב"שמות ל) וביום פקדי ופקדתי 14839 

ל יבדוק "למאמר חז הרי כשיגיע, ונקדים לומר כי כשאדם מבקש לבחון עצמו אם השקפתו נכונה, שעה 14840 

ואם ימצא שהיה נוהג ההיפך אות ברור הוא שאין , עצמו כיצד היה הוא נוהג באותה שעה ובאותו מקום 14841 

 14842 .ל מלמדים אותנו אשר דרך התורה הוא היפך דרכו"כי הרי חז, השקפתו נכונה

, (ה"משלי כ) תנחומא בר אבא פתח´ ר, אל משה לך רד´ וידבר ה, (ב"ר מ"שמו) וזה לשון המדרש 14843 

לנשיאים ורוח , מי שהוא אומר ליתן מתנה לחבירו ואינו נותנה למה הוא דומה, נשיאים ורוח וגשם אין 14844 

רבוא זקנים וכן ´ זה היה דור המדבר כשהיו בסיני היו ס, ולברקים שהם באים וגשמים אינם יורדים 14845 

ו כולם ואמרו כל אשר וענ, ה"כיון שבאו לסיני קבלו עליהם מלכותו של הקב, בחורים וכן נערים וכן נשים 14846 

 14847 .הרי שהיה קול הדר ומשובח, נעשה ונשמע´ דיבר ה

, ה כן אמר למשה לך רד כי שחת עמך"כיון שראה הקב, כיון שבאו למדבר עברו על הכל ושחתו מעשיהם 14848 

ולא עבודת כוכבים עשו , שחת לו לא בניו מומם, (ב"דברים ל) ש"ואין שחת אלא שחבלו מעשיהם כמ 14849 

, ה כנגדו דברים קשים"א לך רד בזעף אותה שעה דבר הקב"ד, יות ושפיכות דמיםבלבד אלא גילוי ער 14850 

אותה , ש דיבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות"כמ, ר יוחנן אין דיבור האמור כאן אלא דברים קשים"א 14851 

 14852 .שעה ראה משה למלאכי השרת שהם עומדים לצאת ולחבל כל ישראל

, ה בכבודו ובעצמו אומר לך רד כי שחת עמך"אשר הקבכ, ננסה להתבונן כיצד היינו נוהגים במצב כזה 14853 

היה , בודאי שלפי כוחות הנפש החלושים שבנו, כאשר כל המדרגה של נעשה קודם לנשמע אבד לחלוטין 14854 

והדבר אינו בא כפי , הלא בטבע האדם כאשר מתכונן לאיזה דבר, מתפתח יאוש עצום והלב היה נמס 14855 

נכון שבזמנים כתיקונם החובה , ל את דרך התורה"אותנו חזואילו כאן מלמדים , שקיוה מיד הוא נשבר 14856 

אזי דרך , ו לא נשאר מליץ יושר על ישראל"אבל במצב שח, ללמוד מוסר ולהיות מלא טענות על עצמו 14857 

 14858 .התורה הוא בהיפוך

, איני זז מכאן עד שאבקש עליהם רחמים, אמר משה אם מניח אני את ישראל וארד אין להם תקומה לעולם 14859 

אמר לו רבון העולם הזכר להם , ה יש לי זכות ללמד עליהם"אמר להקב, מלמד עליהם סנגוריא מיד התחיל 14860 

ה "אמר הקב, שנאמר ויענו כל העם יחדו, כשבקשת ליתן תורה לבני עשיו ולא קבלוה וישראל קבלוה 14861 

אמר לו הזכר להם כשהלכתי בשליחותך למצרים ואמרתי , עברו על העשיה שנאמר סרו מהר מן הדרך 14862 

ל עברו על השתחויה "א, מיד האמינו והשתחוו לשמך שנאמר ויאמן העם ויקדו וישתחוו, שמךלהם  14863 

 14864 .שנאמר וישתחוו לו

, וישלח את נערי בני ישראל, (´ד ה"כ) אמר לו הזכר לבחוריהם ששלחתים והקריבו לפניך זבחים שנאמר 14865 

אמר לו , אלהיך´ י אנכי האמר לו הזכר להם מה שאמרת בסינ, אמר לו עברו על הזביחה שנאמר ויזבחו לו 14866 

ביטל משה מיד את הפורענות , הוי נשיאים ורוח וגשם אין, עברו עליו שנאמר ויאמרו אלה אלהיך ישראל 14867 

 14868 .הוי בארך אפים

יש לומר כי עצם זה שיש מליץ יושר , הלא כל הסנגוריות שלו בטלו מיד? במה ביטל משה את הפורענות 14869 

מכל מקום פועל הדבר להפוך מידת הדין , אין מתקבלים גם אם דברי הסנגוריא שלו, על כלל ישראל 14870 

שחורה אני בחורב שנאמר יעשו עגל , (´ר א"שיהש) פ דברי המדרש"ועוד יש לפרש ע, למידת ארך אפים 14871 

והיינו שאם אותו הכח של השחורה נוצל , נעשה ונשמע´ כל אשר דבר ה´ ונאוה אני בחורב שנא, בחורב 14872 

 14873 .ונשאר מקום למידת ארך אפים לחול שם, מופרך לגמרי הרי שאין אותו כח, גם לצד הנאוה

וכעבור כמה ימים או כמה , יש אדם שמקבל על עצמו איזה קבלה לאחר לימוד מוסר או ביום הכפורים 14874 

ולומר הנה רואה אני כי הכל , באותה שעה הוא עלול לבוא ולתהות על הראשונות, שבועות יורד ונופל 14875 

החיזוק שהתחזקו באותו , כאן אנו לומדים שאין הדבר כן, שקרוכל הקבלה היתה של , דברים בטלים 14876 

ה שעברו "כ מעיד הקב"ואח, ´הנה קיבלו כלל ישראל את התורה והשתחוו לשם ה, הפעם אינו בטל לעולם 14877 



ומכל מקום נשאר בהם בקבלה ובהשתחויה התוקף לעצור את חרון האף , על העשיה ועברו על ההשתחויה 14878 

 14879 .לארך אפים

ואחר כך , ר יוחנן למעלה כתוב לך רד"א, תן למשה שבילים שיבקש עליהם רחמיםה לי"התחיל הקב 14880 

ואין אמירה אלא לשון רך כאדם שיש בלבו על חבירו והוא מבקש , אל משה ראיתי את העם הזה´ ויאמר ה 14881 

התחיל , ה דברים רכים"כיון ששמע משה מן הקב, והוא אומר לו מה עשיתי לך שכן עשית, להתפייס לו 14882 

ואל , אמר לו רבון העולם אתמול אמרת לי ועלית אתה ואהרן, הם רחמים שנאמר ויחל משהמבקש עלי 14883 

אמר לו לא בשביל כבודך אתה עולה לכאן אלא בשביל , וכאן אתה אומר לך רד, ´משה אמר עלה אל ה 14884 

 14885 .כבוד בני

רה לשון אבל הדיבור נהפך לאמי, גזירת לך רד עדיין לא בטל, הנה נתבאר מה היה ארך אפים שפעל משה 14886 

כאן פתח לו פתח שהדבר תלוי בו שאם יתפלל עליהם לא , ויחר אפי בהם ואכלם ועתה הניחה לי, רך 14887 

, גם בשעה כזאת ניתן לפעול רחמים, הרי לפנינו כיצד לנהוג גם כאשר כביכול כבר גזר את הגזירה, יכלם 14888 

ה "התחיל הקב, יםבאה אליו ההוראה להמשיך ולבקש רחמ, וגם לאחר שכבר נסתתמו טענותיו של משה 14889 

 14890 .ליתן למשה שבילים שיבקש עליהם רחמים

ברגע שהוא יודע שמידת הכעס חלה עליו , זו הוראה לכל אחד ואחד איך לכלכל את מעשיו בזמן הכעס 14891 

אם לא היה משה רבינו אומר איני זז מכאן עד שאבקש עליהם , לא להכנס מזה לייאוש ורפיון אונים, ו"ח 14892 

אם בשעת רפיון יוסיף אדם רפיון על רפיונו ! ו נגמר הכל"שעה היה ח אם היה מתרפה באותה, רחמים 14893 

ובאנחותיו ישבור את עצמו , למה לי התעוררויות אשר בין כך ובין כך אינם פועלים, וייאש עצמו לאמר 14894 

 14895 .(מערכי לב)  .ומפסיד המדרגה שהיו מגיעים אליה, הריהו מחריב את עצמו ואותם, ואת הסובבים אותו

 14896 

 14897 מאמר תשסז

 14898 .(´ב ח"שמות ל) רו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכהס

´ ז אפי"ואילו בע, ו בחטא כל שהוא"צדיק עלול להכשל ח´ שאפי, ז כהרי שאר חטאים"לא הרי חטא ע 14899 

כך אומנתו של יצר , (7ה"שבת ק) ל"ש ז"אי אפשר לו להכשל בבת אחת וכמ, אינו אלא סתם אדם כשר 14900 

 14901 .חר אומר לו עשה כך עד שאומר לך עבוד עבודה זרההרע היום אומר לו עשה כך ומ

ובמי אנו עוסקים בדור המדבר , סרו מהר מן הדרך עשו להם עגל מסכה, ומאידך גיסא בחטא העגל נאמר 14902 

ולפתע מאיגרא רמה לבירא עמיקתא , אשר זה עתה עמדו במעמד הנשגב והנורא מעמד הר סיני, דור דעה 14903 

איך ירדו , את הפשוט שבישראל´ שאינו יכול להסית אפי איך הכשילם היצר בדבר, של חטא העגל 14904 

 14905 .ר"ולא דיוטא אחר דיוטא כדרכו של היצה, לדיוטא התחתונה בפעם אחת מהר

ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים , כתוב וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר 14906 

בשעה , ל אל תיקרי בושש אלא בא שש"אחזו, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, אשר ילכו לפנינו 14907 

הראה דמות חושך ואפילה , בא שטן ועירבב את העולם, יום´ שעלה משה למרום אמר להם אני בא לסוף מ 14908 

אמר להם בא שש , אמר להם משה רבכם היכן הוא אמרו לו עלה למרום, י"דמות ענן וערפל וערבוביא רש 14909 

לא ידענו ... כי זה משה האיש אשר העלנו, דקאמרי לאהרןוהיינו , הראה להם דמות מטתו, ולא השגיחו בו 14910 

 14911 .(א"ט ע"שבת פ) מה היה לו

היה משה רבינו , כי משעה שיצאו ממצרים עד עתה, ל איך נכשלו ישראל בחטא העגל"כאן גילו לנו חז 14912 

והנה לפתע פתאום מראה להם השטן כי , מנהיגם ומורה להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון 14913 

, לנגד עיניהם חשך ואפילה ענן וערפל, וכל ישראל שרויים בפחד ובבהלה, ת ומטתו פורחת באוירמשה מ 14914 

 14915 .ובראותם כך אבדו עשתנותם, וכל העולם כולו נתון בערבוביא גדולה

במצב זה יכול , מבוהלים למראה הערבוביא והחושך, שבורים ורצוצים על מות המנהיג אדון כל הנביאים 14916 

אדם נבהל ואובד עצות בסכנה גדולה הוא ליפול מאיגרא , ידו לפעול במצב רגילהשטן לפעול מה שאין ב 14917 

אלא מפילו בפעם , ז"ואין צריך לומר עשה כך ועשה כך עד שיאמר לו לך עבוד ע, רמא לבירא עמיקתא 14918 

 14919 .אחת לדיוטא התחתונה

וכתב שם , (´ת דבראשי) כתיב ויהי בהיותם בשדה ויאמר קין אל הבל אחיו, ויסוד זה מצינו בכמה מקומות 14920 

לית למיתן אגר טוב , עני קין ואמר להבל לית דין ולית דיין ולית עלם אחרן, תרגום יונתן בן עוזיאל 14921 

ועמד מדעתו על , ´והדבר תמוה עד מאד הן עד הנה היה קין עובד ה, לצדיקיא ולית למיפרע מן רשיעיא 14922 

ואיך נעשה לפתע , ´כאל נביא ה ה מדבר אליו"והיה הקב, (´שם ג) ן"ש הרמב"סוד הקרבת הקרבנות כמ 14923 

 14924 .כופר בעיקר

ומה כתיב ביה , ה אל הבל ואל מנחת קין לא שעה"אלא הרואה יבין כי המעשה היה מיד לאחר ששעה הקב 14925 

וכיון , כל כך חרה לקין וכה השפיע עליו עד שנפלו פניו כאיש נדהם ומזועזע, ויחר לקין מאד ויפלו פניו 14926 

 14927 .ל"והפילו בבת אחת אל תהום הכפירה והחירוף רח, שכן שלט בו היצר שלטון בלי מצרים



מהיכן יצא מבית דינו של משה , ויצא בן אשה ישראלית ויקוב´ דכתי, וכאותו דבר ממש אירע גם למגדף 14928 

ל מבני דן אנכי אמרו לו איש על דגלו "א, בא ליטע אהלו בתוך מחנה דן אמרו לו מה טיבך כאן, יצא מחויב 14929 

ל בזה איך ירד "הסבירו חז, כנס לבית דינו של משה ויצא מחויב עמד וגידףנ, באותות לבית אבותם כתיב 14930 

ואיבד את מקומו במחנה , ד של משה מחויב בדין"אלא כיון שיצא מבי, מהר לדיוטא התחתונה להיות מגדף 14931 

 14932 .מתוך כך נתבהל ושלט בו היצר ועמד וגידף, ישראל ונתערער מעמדו

כי מטא להאי פסוקא השליך משמים ארץ , ינות וקא קרי בגויהרבי הוה נקיט ספר ק, (7´בחגיגה ה)א  אית 14933 

והמאמר הזה תמוה כי מה קשר יש בין נפילת מגילת , אמר מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, נפל מן ידיה 14934 

ש "מאיגרא רמה לבירא עמיקתא ועי, לבין מה שאמר רבי על הפסוק השליך משמים ארץ, הקינות מידו 14935 

מ למגילה עצמה בין אם היא מונחת במקום גבוה "כי ראה שאין נפק, ויש לפרש הכונה בזה, א"במהרש 14936 

י עצם הנפילה שהיא הגורמת לקריעת "אלא שנגרם נזק למגילה ע, לבין אם מונחת למטה בארץ, ורם 14937 

 14938 .הספר ולקלקולו

שמלבד הירידה של קרן ישראל , מתוך כך נתעורר לפרש המקרא הזה השליך משמים ארץ תפארת ישראל 14939 

הוא , כמו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, יה בכך גם הנזק של עצם הנפילה והחבטה העזהה, משמים לארץ 14940 

אלא שמאחר שהיה קודם , כי לא די בכך  שהוא כעת פירש מן התורה, מה שאמרו שנה ופירש קשה מכולן 14941 

ומטבעה של נפילה שהיא חובטת קשות , הרי שאירעה אצלו נפילה גדולה, ח שקרא ושנה ועמד ופירש"ת 14942 

 14943 .ומי יודע לאיזו תהום הגיע בנפילתו ,בנופל

, יותר קשה הנפילה של מי שפירש ולכן הריהו קשה מכולן, וככל שההר שעמד עליו הנופל גבוה יותר 14944 

ו מעצם הירידה יותר מן הנזק "שלא ינזק ח, הרבה מאד על האדם להזהר אם מרגיש איזו ירידה במדרגתו 14945 

וישמור על שיווי משקלו בכל , אף היותו נחות דרגה ואם יתחזק במצבו על, י מצבו הירוד"שייגרם לו ע 14946 

ויגיע שוב למעלה שעמד בה מקודם לכן ולמעלה , תקוה לאיש הזה להיות לו תקומה, מצב שיהיה שרוי בו 14947 

 14948 .מזה

שאף לאחר , (ב"ע´ סנהדרין כ) ל על שלמה המלך בסוף מלך על מקלו"והוא בבחינת מה שאמרו חז 14949 

ומה עשה נשאר , ו לאבדון"החכם מכל אדם תחבולות לבל יפול חהמציא לעצמו , הנפילה שהיתה אצלו 14950 

החזיק את מדת המלכות בעצמו אף בימי , אף כי לא היה לו שום דבר אלא מקלו בלבד, מלך על מקלו 14951 

 14952 .(א"שיחות מוסר ח)  .והיא שעמדה לו לשוב אל כסאו ואל מעמדו הרם כאשר מלפנים, עוניו

 14953 

 14954 מאמר תשסח

 14955 .(´ב ח"שמות ל) ם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לוסרו מהר מן הדרך אשר צוית

כשהיו , עברו מן הדרך אשר צויתים אין כתיב כאן אלא סרו מהר מן הדרך, (´ב ו"ר מ"ב) איתא במדרש 14956 

ר שמעון בר "א, לא עשו לא שעה ולא שתים אלא מיד סרו, בסיני היו שושנים וורדין עכשיו נעשו כזבים 14957 

אלעזר בן יעקב אומר ´ ור, ט יום היו מתחשבים היאך לעשות את העגל"וכ, ה"א יום היו עם הקב"יוחאי י 14958 

 14959 .א יום היו מתחשבין היאך לעשות העגל"וי, ה"ט יום היו עם הקב"כ

´ ה אתמול אמרתם כל אשר דבר ה"אמר להם הקב, ה"ר אלעאי אומר יום אחד היו עם הקב"יהודה ב´ ר 14960 

אלא היו עומדים בסיני ואמרו , יום אחד היהמ אומר אף לא "ר, נעשה ונשמע והיום אלה אלהיך ישראל 14961 

 14962 .ויפתוהו בפיהם ולבם לא נכון עמו, (ח"תהלים ע) ש"ז כמ"ולבם מכוין לע, בפיהם נעשה ונשמע

כי , אל תאמין בעצמך עד יום מותך, (א"אבות פ) ל שאמרו"מכאן לימוד נפלא לאדם כמה קדושים דברי חז 14963 

הלא עם , כי יכול להשתנות משעה לשעה ומיום ליום ,האדם מסוכן תמיד ולא בטוח במצב הרוחני שלו 14964 

כ "כ, ל שהראו באצבע ואמרו זה אלי ואנוהו"ואיתא בחז, ישראל אמרו נעשה ונשמע והיו במדרגה גדולה 14965 

 14966 .כמו חולה מסוכן שצריך זריקות תמיד לחיזוק גופו, עלו בהשגת אלקות ואחרי כל זה סרו מהר מן הדרך

כדכתיב מכף , אחרת בטח יכשל ויפול ממדרגתו, חלתו מחלת הנפשהאדם צריך תמיד לקבל רפואות למ 14967 

ארבעה  (ב"ברכות ל) ל"וכמו שאמרו ז, (´ישעיה א) רגל ועד ראש אין בו מתום פצע וחבורה ומכה טריה 14968 

כמו שאמר , והדבר היותר מועיל לחיזוק הנפש הוא לימוד המוסר והתבוננות ביראת שמים, צריכים חיזוק 14969 

, החזק, מזהיר על מוסר בכל לשון, החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך, (´דמשלי ) החכם מכל אדם 14970 

 14971 .(זכרון מאיר)  .מרוב חשיבות הענין, נצרה, אל תרף

 14972 

 14973 מאמר תשסט

 14974 .(´ב ח"שמות ל) סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו

, א נכנסו תלמידיו לבקרו"כשחלה ר, (7ח"ברכות כ) ש"ל שבקשו תמיד את הדרך הנכונה כמ"מצינו בחז 14975 

ש "כל התורה והמצות נקראים דרך כמ, וכן כתוב על כן יורה חטאים בדרך, ל רבי למדנו אורחות חיים"א 14976 

אם יהיה אלהים עמדי , (´ד´ ר ע"בר) כן אמרו במדרש, כ דרך"וכן בצד השני נקראים ג, ´ושמרו דרך ה 14977 



אין דרך , ז"אין דרך אלא ע, ר"ומלה, שפיכות דמיםמ, ע"מג, ז"מע, ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך 14978 

 14979 .ש"ר עי"ואין דרך אלא לה, ד"אין דרך אלא שפ, ע"אלא ג

לא ניתן להם אלא חמשה , אמר רב אדא ברבי חנינא אלמלא חטאו ישראל, (7ב"נדרים כ) ´איתא בגמ 14980 

, חכמה רוב כעס מאי טעמא כי ברוב, מפני שערכה של ארץ ישראל הוא, חומשי התורה וספר יהושע בלבד 14981 

הם , ´כי האבות הקדושים שהיו תמיד בחצרות ה, אבל זהו יסוד הדברים? ולכאורה נמצא חוטא נשכר 14982 

 14983 .היו תמיד´ וללא זיקה למורה דרך כי עם ה, בחצרות אלקינו יפריחו בלי כל סעד

אל  את הכביש המוביל אותו, הנה עיקר התכלית הוא למצוא את הדרך, אבל מי שהוא רחוק מחצר המלך 14984 

חמלה גדולה ויתרה חמל , המרובה´ על כן באהבתו ית, כי בלי דרך לא יפסיע אף פסיעה אחת, חצר המלך 14985 

על הדרך , ´ית´ היא הדרך הכבושה המולכת ישר את האדם עד לפני חצרות ה, עלינו ונתן לנו את התורה 14986 

ואף בבצעי מים  ,וגם בההתרחקות הגדולה ביותר שימצא שם האדם, ההיא בטוח כי תביאהו אל תכליתו 14987 

, וכל מה שנתרחק יותר, גם שם סללו בעדו מסילות שבהם יוכל לבוא אל המלך, בטיט ורפש הכי עמוקים 14988 

 14989 .ת המרובים לבל ידח כל נדח"אלה הם חסדי השי, יותר מסילות הניחו בעדו

דרך ת עם ברואיו כי הכין להם ה"מן הטובות אשר היטיב השי, ל"ל וז"וכמה מדוקדק לשון רבנו יונה ז 14990 

ת "שע) על כן יורה חטאים בדרך´ שנאמר טוב וישר ה, לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם 14991 

שעם כל , ה איכה"ר חטא שאל לו הקב"שהרי אחר שאדה, והנה החוטאים אין שיעור להתרחקותם, (´א´ א 14992 

ר דרך בה כ עד אבדו כליל מן הדרך אש"הנה אחר החטא נתרחק כ, קודם שיחטא´ התקרבותו הרבה עם ה 14993 

ולמצוא את הנאבד צריכים , היפוך ואני קרבת אלהים לי טוב, ש כי הנה רחקיך יאבדו"כמ, לפני החטא 14994 

 14995 .כבר לחיפוש רב עד שתמצאנו ותשיבנו על דרכו

ז גם בכל ההתרחקות אף "כל כך גדולה האבדה ובכ, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה חיפוש אחר חיפוש 14996 

מלא עולם וכשתחפשנה ´ כי גודלו וטובו ית, דרך סלולה ומתוקנתגם שם מוכן לפניו , בקצוי ארץ 14997 

אלא אחרי שהיא , לא די במה שהכינו לו הדרך, על כן יורה חטאים בדרך´ ואמר טוב וישר ה, תמצאנה 14998 

וכבר אמרו , ציונים בולטים ומורים לאן לפנות, צריך גם למורה דרך לכוון הדרך בה ילך, כ"דרך רחוקה כ 14999 

 15000 .ו לצדיקים"על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה ק´ טוב וישר ה, (7´מכות י) ´בגמ

על כן תחנות תחנות הוקבעו בדרך , ולא תוכל להגיע עד המטרה בטיסה אחת, אחרי שהיא דרך רחוקה 15001 

הנה תראו תחנות בעיירות הגדולות , תחנות מסודרות עם כל הנוחיות הדרושה, לנוח בין נסיעה לנסיעה 15002 

וכל אלה הינם רק משל ודמיון , נוסע מוצא את עצמו שמה כאילו נמצא בביתועד שה, כ"מסודרות כ 15003 

כי אחרי שהתורה והמצוות הינם , ´ה לבריותיו על דרכם אליו ית"לאותם התיקונים והסידורים שהכין הקב 15004 

 15005 .מובן שהרבה היו מתאוים להשאר באותם הדרכים לדירת קבע, הדרכים המתוקנים אליו

כי זהו ענין המוכרח , אבל המשכיל על דבר יבין פשוט, תקבלים רק באמונהוהנה לכאורה דברים אלה מ 15006 

מיד מוצא מלוווים , וכן הוא באמת ודאי כי האדם תיכף עם עלותו על הדרך הכבושה, מצד טבעי החכמה 15007 

אלא , ואלה המלוים לא מניחים אותו לבדו על דרכו, ומורי דרך לרוב וגם מקום ללון כי עייף יהיה 15008 

ובפוגעם , ושם כבר מחכים עליו מלוים אחרים ללוותו להתחנה הבאה, עד התחנה האחרתמוליכים אותו  15009 

 15010 .בו עושים לו גם חגיגה וקבלת פנים ברוב הלולא שמחה ועונג

ל כי "ר, ל"מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה וז, ל"י על אמרם ז"בדברינו אלה נהירין דברי הר 15011 

ואחר שבחר לו הדרך האחת , ש ובחרת בחיים"בחירה לבד כמה לא נתן ביד האדם הרע והטוב אך ה"הקב 15012 

וכן הלאה בכל הדרך , וכי יעשה מצוה אחת מסייעת אותו לעשות מצוה אחרת, עמו´ אם בטובה הולך וה 15013 

 15014 .כי בפני עצמו אין לו יכולת, ´עד שמובילים אותו אל התכלית אל חצרות ה, הארוכה

ומניחו ומוסר , ה מתרחק ממנו"עשה עבירה אחת הקבאם בחר את המות ואת הרע ו, ושכר עבירה עבירה 15015 

, גם בצד השני ישנם דרכים וגם מלוים ומורים, זה לעומת זה עשה האלהים, אותו ביד דרכו שכבר בחר לו 15016 

ולא בנקל יפרוש מן , הדרך כבושה עד המרכבה הטמאה, (´ישעיה ג) ואוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו 15017 

 15018 .חםיר´ הדרך אשר כבר עלה עליה ה

, בהזדמן להם איזה דבר עבירה אף בשוגג או באונס, כ"ל הקדושים פחדו כ"ועם דברינו אלה נבין מה שחז 15019 

כ פחדו "כי ע, שהם לא מזו הדרך, כי ביודעם היטב ידעו שבדרך הסלולה לא יתכן שתפגש בו דבר עבירה 15020 

 15021 .מאד או מקרוב לה וכבר הסכנה גדולה, מאד על הפגישה הזאת כי שמא הם מהדרך השניה

כשהיתה עוברת על פתחי , רבותינו דרשוהו לשון ריצה, ל על הפסוק ויתרוצצו הבנים בקרבה"אמרו חז 15022 

י "רש) עוברת על פתח עבודה זרה עשו מפרכס לצאת, יעקב רץ ומפרכס לצאת, תורה של שם ועבר 15023 

זה הוא מה וכ, הפרכוסים של האדם הם בחינה גדולה על איזו דרך הוא ועם מי הוא נפגש, (ה"בראשית כ 15024 

 15025 .בביאור הפסוק מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו, (ח"קמ´ ת ג"שע) י"שכתב ר

אם הוא משבח המעשים הטובים והחכמים והצדיקים תדע כי איש , פירוש מעלות האדם לפי מה שיהלל 15026 

הלוליו של האדם המה הפרכוסים , והמשבח מעשים מגונים או מהלל רשעים הוא הרשע הגמור, טוב הוא 15027 



כי , וכבר אין בידו יכולת לסור מן הדרך ההיא, והפרכוסים הם בחינה ודאית על איזו דרך הוא נמצא, שלו 15028 

 15029 .(דעת תורה)  .יצילנו´ לא לאדם דרכו בשכבר בחר לו הדרך ה

 15030 

 15031 מאמר תשע

 15032 .(´ב ח"שמות ל) סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו

ט יום היו מתחשבים היאך לעשות את "וכ, ה"א יום היו עם הקב"י י"ארשב, (´ב ו"ר מ"שמו) ובמדרש 15033 

אלא היו , מ אומר אף לא יום אחד היה"ר, ה"ר אלעאי אומר יום אחד היו עם הקב"רבי יהודה ב, העגל 15034 

 15035 .כ"ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ע´ שנא, ז"עומדים בסיני ואמרו בפיהם נעשה ונשמע ולבם מכוון לע

שלעניני רוחניות כדי לבחון בטיב מהותם הטובים , כמה זמן דומה לי שכבר למדו לדעת אלו הנמצאים פה 15036 

ואחרי עיון היטב היטב , בודק ומנסה בכל הצדדים, צריכים לשאול לאיש יודע ומבין בענינים, הם אם לא 15037 

א אם הלא במילי דעלמ, ולא כל הרוצה יחטוף לעצמו להגיד דעתו, אז הוא משמיע מבינתו ודעתו כל הענין 15038 

ואם , לא ילך בלי מומחה המבין טיבה של הסחורה הטובה היא אם לאו, אחד הולך לקנות לו בגד וכדומה 15039 

ובכאן אראה לכם מבינת התורה , וזה דבר פשוט הוא לכל אחד, שוה היא המחיר שמבקשים עליה אם לאו 15040 

 15041 .שלא כל אדם עומד על זה

ובשנים אחרונות , אם היא חזקה ויפה עיקר הסתכלותו, הנה מדרך העולם כשקונים סחורה של צמר 15042 

, שהינם מומחים נפלאים לעבד גם מחומר של נייר בגדים נראים כאמיתיים, שנתרבו תעשיות גרמניות 15043 

, ולאינו מבין נקל לו מאד לטעות ולהחזיקם כבגדי צמר ממש, וישנם כאלה שגם דומים לבגדים של משי 15044 

, ואם רואה שהסחורה מתקרעת בידו, היטב בטיבםאבל המבין בענינים בראש וראשונה יקח בידו לבדוק  15045 

 15046 .תיכף יוציא משפטו כי הסחורה אינה אמיתית והיא רק נייר פשוט

בהתעבדות נפלאה אשר הינם גם חזקים , ולפעמים תמצא סחורות הנעבדות מנייר במעשה חרש וחושב 15047 

באופן אריגתן , קולסחורות אלו כבר צריכים מומחים גדולים אשר יבחנו בהן ביתר דקדו, ומתקיימים 15048 

והנה כל הבוחנים עיקר הסתכלותם הוא , ואז יראה טיב הסחורה באמת, ואופן תעשייתן וכדומה לזה 15049 

 15050 .והמתקיימת הנה זה הטוב אשר מחפשים לדעת, אם הסחורה היא סחורה מתקיימת, באחת

, וד מהותםלזה מסרה לנו התורה כללים איך לידע ס, כן הוא ברוחניות אם נפשך לדעת מהו אמיתי וטוב 15051 

ה אנו "על הקב, שאם אין הדבר מתקיים תדע ודאי כי נייר הוא, והבחינה העיקרית היא אם מתקיים 15052 

סוד זה הוא הבחינה , ודבריו חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים, אומרים ומלכותו ואמונתו לעד קיימת 15053 

 15054 .המקפת כל הבריאה בכלליה ופרטיה

איש בער לא ידע וכסיל לא , (ב"תהלים צ) ובין מעשה רשעיםה להבחין בין מעשה צדיקים "כן אמר דהמע 15055 

, הנה הוא טועה וחושב כי הרי נראה ברשעים פריחה וגם הצלחה, בפרוח רשעים כמו עשב, יבין את זאת 15056 

כן מעשה רשעים , אבל מהרה הוא גם בלה יבול כליל, אבל סוד הדבר הוא שהם רק כעשב הממהר לפרוח 15057 

וזה , אבל מעשה צדיקים הם כתמר יפרח עוד ינובון בשיבה, דם עדי עדוכמעט והם להשמ, אינו מתקיים 15058 

 15059 .הבחינה האמיתית כי אלה הם מעשה הצדיקים

כי מראש צורים אראנו , הבה נראה איך שמבין גדול אודות הכלל ישראל ואיך בחן להכיר את כוחם 15060 

תם מיוסדים וחזקים ואני רואה או, י אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שרשיהם"ופירש, ומגבעות אשורנו 15061 

זהו הבחינה , החוזק של אומה הישראלית וגודל תוקפם באין כל הזזה ממעמדם ומקומם, כצורים וגבעות 15062 

 15063 .הבדוקה עליהם כי יעמדו לעולם

אבל , (´ד י"ספרי ברכה ל) הלא בלעם הוא אשר אמרו עליו, גם באומות העולם היו אנשים גדולים 15064 

בודאי שהיה , כל המזבחות ואמר לו בלעם שיתיצב על הקרבנות וכן בלק שבנה, באומות העולם קם כמוהו 15065 

ידעתי כי בתם לבבך , ואמר לו´ וכן אבימלך הלא דיבר אתו ה, לו יד בקרבנות וידע ודאי גדולות ונצורות 15066 

לא היה להם , אבל התעשיה שלהם היתה רק מסחורות נייר, וכן הרבה כמו הם היו באומות, עשית זאת 15067 

 15068 .אבל אנחנו ישראל אשרינו מה טוב חלקנו ומה יפה ירושתנו, נבנה עליהם כלוםכ לא "וע, קיום וחוזק

ביום , (´ש ח"שה) מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה, ה"על אאע (´ט ג"ר ל"בר) ל"הוא אשר אמרו חז 15069 

, אם מעמיד דברים כחומה נבנה עליה, אם חומה היא נבנה עליה, שגזר עליו נמרוד לירד לתוך כבשן האש 15070 

הבחינה הראשית והעיקרית על , כ"ניו רבון העולמים אני חומה מעמיד אני דברים כחומה עאמר לפ 15071 

ועליהם ודאי תוכל , שחזקים כחומה ואין מזיזים אותם ממקומם בשום אופן, אברהם אבינו ועל כל האומה 15072 

 15073 .לבנות כל האחרית

אחד אלא היו עומדים הנה אמר רבי מאיר אף לא יום , עכשיו יבואר לנו דברי המדרש שהצבנוהו בראש 15074 

ומנין ידע , ז שנאמר ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו"ולבם מכוון לע, בסיני ואמרו בפיהם נעשה ונשמע 15075 

´ מעמד אשר עלו בו לראות את ה, להעביר קו מחק כל כך חריף על כל קבלת התורה של הכלל ישראל 15076 



כתרים בשביל השתי מלות האלו של  וזכו גם לשני, ה בעצמו הפליא גילוי רז שלהם"והקב, פנים בפנים 15077 

 15078 .נעשה ונשמע

אבל זה , מונח שם איזה פיתוי מילים ולב לא נכון, קשה להגיד עליהם כי בתוך תוכיותם ובעומק עומקם 15079 

הנה זה הסימן הכי מובהק , כי אחרי שרואים שסרו מהר הרי שאין להם חוזק ויציבות, סוד הבנת התורה 15080 

אבל סוף סוף נייר הוא ולא עליו תחול , ח בטוב לעבד זה החומרוכל מה שתצלי, כי הם מעשה נייר הם 15081 

 15082 !הנצחיות

ז יתכן "ובכ, הוא המצב הנבחר של כלל ישראל, בהיות ישראל בעצם הקדושה והטהרה במעמד הר סיני 15083 

, ל אינם כפשוטם כי בלשון חכמים ידברו"ואם כי דברי חז, ז"להחבא שם מחשבת פיגול עד ולבם מכוון לע 15084 

איזה רושם כהה של נקודה קטנטנה דק על דק , דאי שכל הענין הוא בדקי דקות לרום דרגתםעל כל פנים ו 15085 

היא המעידה נגדם כי עוד , אלא שהעובדא של סרו מהר אשר באה ויצאה אחרי ארבעים יום, עד אין נבדק 15086 

! ז"כבר היתה שם איזה ריח של ע, תיכף עם ראשית קבלתם ומעמדם נרדי נתן ריחו, בעוצם אהבתם 15087 

 15088 !יל הדבר ומי יכילנומבה

וירא את , (ז"ט´ שמואל א)ב  אמר הכתו, לשמואל למשוח מלך לאחד מבני ישי´ וכן מצינו כששלח ה 15089 

כי האדם יראה , אל שמואל אל תבט אל מראהו כי מאסתיהו´ ויאמר ה, משיחו´ אליאב ויאמר אך נגד ה 15090 

וסקין עליו גדולה מן השמים כל שכועס אפילו פ (7ו"פסחים ס) ´ואיתא בגמ, יראה ללבב´ לעינים וה 15091 

מנלן מאליאב שנאמר ויחר אף אליאב בדוד ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצאן , מורידין אותו 15092 

ומפני שגלוי , מיהו לא מצינו בו דופי אלא זה בלבד, ג דהאי מעשה דמשיחה קדם לרגזנות"ואע, במדבר 15093 

 15094 .לפניו שהוא רגזן מאסו

, כ מפני מעשה הכעס שהיה אחרי שנים רבות"אעפ, וי למשחו למלךהנה שמואל ראה את אליאב כי רא 15095 

ז איבד מלכות "ובכ, ודאי כי יותר מן בא לכלל כעס לא היה שם, כעס של אח גדול המוכיח את אחיו הקטן 15096 

ואם כי אז , הרי כי גם מעשה של אחרי שנים רבות הנה שרשו בראשית דראשית, בית דוד לנצח נצחים 15097 

אלא אף , מי לנו גדול משמואל הנביא והרי הוא בדקו ולא מצא בו כלום, ושםעדיין לא חל בו שום ר 15098 

לפניו נגלו , ה היודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי"ורק הקב, שרגזנות אין כאן אבל ריח רגזנות יש כאן 15099 

 15100 .ז עונש נורא כזה"וכבר מקבלים ע, מה לאחור כמו מה לפנים

גם בעת , גם בעומדו ביום הקדוש יום הכפורים, י יאמר זכיתייתבונן האדם בזה ויפחד מאד על מצבו כי מ 15101 

ו "כ אם לא יכשל ח"כי אין בטוח כלל מה יקרה אתו למחרת יוה, התודותו ובכיותיו באשמיו יפחד מאד 15102 

 15103 .(דעת תורה)  .ו בבחינת ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו הרחמן יצילנו"ולא יהיה בזה ח, בסר מהר

 15104 

 15105 מאמר תשעא

 15106 .(´ב ח"ל) הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו סרו מהר מן

וזכו לראות בגילוי שכינה , בפרעה במצרים´ כלל ישראל שראו את האותות והמופתים אשר עשה ה 15107 

וראתה שפחה על הים מה שלא ראו , עד שהיו מראים באצבע ואומרים זה אלי ואנוהו, בקריעת ים סוף 15108 

´ אנכי ה, יוצא מפי הגבורה´ ולשמוע את דבר ה, במעמד הר סיני ובצאתם ממצרים זכו להיות, הנביאים 15109 

אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ , וממדרגה גבוהה זו נפלו לדיוטא התחתונה של שחת עמך, אלוקיך 15110 

 15111 .סרו מהר´ ועל ירידה גדולה זו בזמן מועט אמר ה, מצרים

ומר לך עשה כך ומחר אומר לו עשה היום א, ר"ל כך אומנותו של יצה"והדברים מפליאים הרי אמרו חז 15112 

ר להוריד האדם בבת אחת מאיגרא רמא "כי אין בכח היצה, (7ה"שבת ק) ז"כך עד שאומר לו לך עבוד ע 15113 

יש בכוחו להורידו מדרגה נוספת עד שמגיעו , אלא אומר עשה כך ואחר שירד האדם מעט, לבירא עמיקתא 15114 

ומדור דעה הפכו , ובלבלם בזמן קצר מאד, ואילו במעשה העגל שינה השטן מאומנותו, לשאול תחתית 15115 

 15116 .ז ללא היום אומר לו עשה כך"ר לומר להם לך עבוד ע"ואינו מובן איך היה בכוח היצה, לעובדי העגל

מכאן שערב רב שעלו ממצרים הם , אלה אלוהיך ולא נאמר אלה אלוהינו, (ב"שמות ל) י פירש"והנה ברש 15117 

מבואר בזה כי כלל ישראל , כ"הטעו את ישראל אחריו עכ "ואח, שנקהלו על אהרן והם שעשו את העגל 15118 

אמנם יש לנו עדיין להבין , י השפעתם של הערב רב שהטעו אותם אחרי העגל"נכשלו בחטא העגל ע 15119 

וודאי , שהרי אמרו ראתה שפחה על הים מה שלא ראו הנביאים, ולהתפלא כיצד זה חטאו הערב רב עצמם 15120 

ובמשה ´ ויאמינו בה´ וגם הם היו בכלל וייראו העם את ה, נהשגם הערב רב ראו על הים את גילוי השכי 15121 

לכלל , מהיותם בכלל עוברי ים סוף וממקבלי התורה, ואיך נוכל להבין את פשר ירידתן הנוראה, עבדו 15122 

 15123 .ז ומחטיאי הרבים"עובדי ע

כיון שראתה השפחה , ל ראתה שפחה על הים מה שלא ראו הנביאים יש להתבונן"והנה במה שאמרו חז 15124 

ואילו השפחה נשארה , ´ועם כל זאת הם נביאי ה, היה לה להיות במדרגה נעלה מהם, תר מן הנביאיםיו 15125 



וביארנו בזה כי , יותר מן הנביאים´ הגם שזכתה לראות בהתגלות ה, בדרגתה השפלה והפחותה שפחה 15126 

 15127 .בגודל ההכרה כשלעצמה לא ֵתהפך מהות האדם ולא ישתנה במאומה

ולכך הגם , אולם הוא עצמו נשאר כשהיה במדרגתו הקודמת, ה ועמוקהכי הגם שראה וזכה להכרה נעל 15128 

וכל זה אמור במי שזכה , עם זאת נשארה שפחה כשהיתה, שראתה השפחה על הים יותר משראו הנביאים 15129 

אולם הנביאים שמעלתם נביא נקנתה להם בגודל יגיעתם , בהכרה הנעלה הזו באקראי וכזוכה מן ההפקר 15130 

להם הנבואה הינה עליה גדולה בעצם , רגה והגיעו ביגיעה זו לדרגת נביאשעלו מדרגה לד, ועבודתם 15131 

 15132 .י שינוי עצמיותם וגודל עבודתם"כי נבואה זו באה להם ע, מהותם

וגם הם הראו באצבע ואמרו , כמו כן נבין שאמנם גם הערב רב היו בכלל הרואים בהתגלות כבודו יתברך 15133 

והגם שזכו להכרה כה נעלה , זאת נשארו ערב רב כשהיואולם אחר כל , זה אלי ואנוהו בתוך כלל ישראל 15134 

י "כי להכרה זו זכו מידי שמים ולא באה להם זו ההכרה ע, בכל זאת הכרתם לא שינתה בהם בכהוא זה 15135 

כי על אף היותם בעלי , ולכך עם בוא הנסיון הראשון נהגו כמנהג ערב רב ונכשלו בעוון העגל, יגיעה ועמל 15136 

 15137 .ומהותם נשארו ערב רב כשהיוהנה בעצמם , הכרה כה גבוהה

, (´דניאל ט) הצדקה ולנו בושת הפנים´ זהו שאמר הכתוב לך ה, ל"ונפלאות ראינו במיכה שהנה אמרו חז 15138 

הנה לנו דוגמא , (ד"ילקוט שופטים רמז ע) ז עברה עם ישראל בים והים נבקע בפניהם"י בר אלעאי ע"אר 15139 

ולא זו בלבד , והכיר בעליל במי שאמר והיה העולם, ´נוראה מיכה היה בין אלו שראו את התגלות כבוד ה 15140 

, לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, ושמע את הדבור יוצא מפי הגבורה, אלא היה גם במעמד הר סיני 15141 

איך זה שהכרה גדולה כזו לא תניאנו להסיר את ? ואיך נבין זאת, ז מונחת אצלו"ובאותה עת ממש עדיין ע 15142 

 15143 .ז מעמו"הע

כי , וכשם שהיה כן יהיה, בהכרה כשלעצמה לא ישתנה מאום מפנימיות האדםהוא הדבר שאמרנו כי  15144 

והינו נשאר כמו שהיה עבודה זרה , ההכרה שלא באה לאדם ביגיעתו ובעבודתו לא תתן ולא תוסיף להאדם 15145 

עם זאת לא נשתנתה מציאותו , פ שזכה לדרגת נבואה כשל משה"אע, וכיוצא בזה בבלעם הרשע, עמו 15146 

אולם כיון שהוא עצמו רשע לא תועיל ולא , הגם שהכרתו הינה גדולה ורחבה, שהיהוהינו בלעם הרשע כ 15147 

 15148 .תוסיף ההכרה

וירבעם עומד על המזבח , אל בית אל´ והנה איש אלוקים בא מיהודה בדבר ה, וכן אצל ירבעם בן נבט 15149 

השיבה ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול ל, וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמר תפשוהו, להקטיר 15150 

ותשב יד המלך אליו , אלוקיך והתפלל בעדי´ חל נא את פני ה, ויען המלך ויאמר אל איש האלוקים, אליו 15151 

ל אפילו אתה "אריב, י אלוקיך ולא אלוַקי עומד במרדו כבראשונה"ברש, (ג"י´ מלכים א) ויהי כבראשונה 15152 

מד ומקטיר לעבודה זרה מה בראשונה עו, אי אתה מועיל ממנו כלום, נותן את הרשע בחמור של חרשים 15153 

 15154 .כ"אף בשניה ע

כי הנה ראה בעליל , ראינו להדיא כי הכרתו הברורה של ירבעם כי אין עוד מלבדו לא שינתה את מעלליו 15155 

ואחר כל זה הינו , שירפאהו´ ואין ברירה כי אם לבקש מהנביא שיבקש מעם ה, שאין ביד אליליו להושיעו 15156 

כי כל אימת , ז כבראשונה"נרפא שב להיות מקטיר לעומש, עומד במרדו ואומר אלוקיך ולא אלוקי 15157 

 15158 .אינה משפעת על האדם והינו כבראשונה, שההכרה אינה מיגיעה ועבודה

איך הם סרו מהר מן הדרך , אמנם עדיין יש להבין את פשר הירידה הנוראה שהיתה לבני ישראל עצמם 15159 

ואיך זה סרו מלהיות דור דעה , עורכי הרי היתה דרגתם גבוהה לאין שי, ואיך נתפתו לילך אחרי הערב רב 15160 

וירא העם , ל על הכתוב"ר במעשה העגל מבואר בחז"והנה עצת היצה, ז"ונעשו לעובדי ע, דור אוכלי המן 15161 

 15162 .ואמרו אל תיקרי בושש אלא בא שש, כי בושש משה לרדת מן ההר

הם משה אמר ל, בא שטן ועירבב את העולם, יום´ בשעה שעלה משה למרום אמר להם אני בא לסוף מ 15163 

הראה לה דמות מיטתו והיינו , אמר להם בא שש ולא השגיחו בו, ל עלה למרום"רבכם היכן הוא א 15164 

 15165 .(7ט"שבת פ) כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו, דקאמרי ליה לאהרן

ת חושך ועירבב את העולם והראה דמו, הראה להם דמות מיטתו של משה, והנה שתים היו פעולות השטן 15166 

כי ידעו שיש מי , משה רבינו היה מנהיגם ומורה דרכם ולא היה עול הספק עליהם, ואפילה ענן וערפל 15167 

גרם להם שיהיו אובדי , ומשהראה להם שמת משה, שיורה להם הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון 15168 

חושך ואפילה היו  ומשעירבב את העולם וראו, עצות שבורים ורצוצים על אבדן המנהיג כי מי יוֶרם דעה 15169 

 15170 .גם נפחדים ומבוהלים

יכול היה לפעול שלא כדרכו הרגילה היום אומר לו עשה , וכיון שגרם השטן למצב של שבורים ומבוהלים 15171 

ואליו , כי אדם מבוהל אפילו הוא מגדולי עולם כדור דעה נתון בסכנה עצומה, כך ולמחר אומר עשה כך 15172 

ולכך , ר בכל מה שיאמר לו"עצות עלול להיות שומע להיצה כי האובד, ז"ר לומר מיד עבוד ע"יכול היצה 15173 

 15174 .כי אם בבת אחת הפילם לשאול תחתית, במעשה העגל לא צריך השטן לדרכו הרגילה



, ל"ומי אדם שאין לו ירידות רח, מכאן נלמד שסכנה גדולה היא לאדם הנופל ממצבו הרגיל והינו בירידה 15175 

כי בהיותו במצב של אובד , ת לו לסכנה כפולה ומכופלתו יתבהל מירידתו הרי שירידתו זו גורמ"שאם ח 15176 

וזקוק אדם זה להתחזק במשנה חיזוק למען לא , ר להפילו לשאול תחתית"יכול היצה, עצות ואין אונים 15177 

פ ישאר במצבו זה ויחזור "ולכה, ועליו לא לאבד עשתונותיו אף בשעת ירידתו, ליפול למצב מסוכן זה 15178 

 15179 .(ג"שיחות מוסר תשל)  .בקודשויתעלה למדרגתו הקודמת ולמעלה 

 15180 

 15181 מאמר תשעב

 15182 .(´ב ט"ל)א  אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הו´ ויאמר ה

וכתב המצודות הצריך לתוכחה , איש תוכחות מקשה עורף פתע ישבר ואין מרפא, (ט"משלי כ) אמר החכם 15183 

´ איש תוכחות פי, ף על דבריוואני אוסי, ישבר פתאום ואין מי ירפא לו, ומקשה עורפו ולא יאבה לשמוע 15184 

ש בתלמוד חרב על שונאיהן "וכמ, כי אין אדם רואה חובה לעצמו, כל איש בנינו הרוחני בנוי על תוכחות 15185 

ד קושיתא ומתרצינא "ואמר רבי יוחנן בר לקישא הוי מקשי לי כ, של תלמידי חכמים שעוסקין בד בבד 15186 

 15187 .י התנגדות כאויבים זה לזה"לכה מתבררת רק עהרי כי אין ה, ד פירוקא ומתוך כך רווחא שמעתא"ליה כ

ש בלתי "ויעור עיני חכמים כ, אשר הטבע הוא בעוכרי מוסר ומדות, על אחת כמה וכמה במוסר ומדות 15188 

ד "ד קושיות על כל פסיעה ופסיעה וישיב לו כ"הטבע מחייב להקשות לו כ, חכמים כי לא רבים יחכמו 15189 

ולכן אמרו באבות איזהו דרך טובה שידבק בה , שר ילך בהודוקא מתוך כך רווחא הלכה הדרך א, פירוקי 15190 

יהושע היה ´ ואם ר, ב כדי שיוכיחנו על דבר שאינו הגון"הרע´ ופי, יהושע אומר חבר טוב´ ר? האדם 15191 

 15192 .צריך לחבר להוכיחו מה נענה אנן

אוי לנו אמר אבא כהן ברדלא , ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, איתא במדרש ויגש על הפסוק 15193 

הרי כי כל , ש"ואחד לפי מה שהוא יעוי´ ה להוכיח לכל א"כשעתיד הקב, מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה 15194 

מעוכרי טבעי האדם , ורק אהבת התוכחה עצה היעוצה לאדם לצאת מפח יקוש, אחד ואחד צריך לתוכחה 15195 

וזהו איש אדם הבנוי על , ולכן אמרו דרך טובה לאדם חבר להוכיחו תמיד ואז ינצל, בכל פסיעה ופסיעה 15196 

ומי לנו גדול , שגם האיש אם מקשה עורפו פתע ישבר, ודקדק החכם לומר איש רוצה לומר, תוכחות דוקא 15197 

 15198 .מדור המדבר והוצרכו לתוכחה

וישתחוו לו , סרו מהר מן הדרך עשו להם עגל מסכה, ומה מאד מאמת זה הפסוק את דברינו בפרשת העגל 15199 

ראיתי את העם הזה , והנה כתוב בפסוק אחרי זאת? היש עון גדול מזה, ישראל´ ויזבחו ויאמרו אלה א 15200 

מה שייך , והנה לכאורה נגד עון גדול כעבודה זרה, והנה עם קשה עורף הוא ועתה הניחה לי ואכלם 15201 

אלא ודאי כי אין יותר , והלשון משמע דוקא בשביל כי עם קשה עורף הוא לכן אכלם, להזכיר קשיות עורף 15202 

 15203 .כי רחוק מתשובה ולכן אכלם, גדול מקשיות עורף

וכתיב אחרי כן אמור אל בני ישראל אתם עם קשה , וכן הושנה במשנה תורה דוקא בשביל קשיות עורף 15204 

´ ומודה ועוזב ירוחם פי, הרי כי עיקר החטא בשביל מיאון התוכחה, עורף רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך 15205 

 15206 .אבינו שבשמים´ פי ולכן כתיב במשלי בן אוהב תוכחה ישמח אב, אוהב תוכחה

חבר , איזהו דרך טובה שידבק בה האדם שהיא תביאהו לכל טובה, ל באבות"ומה מדוקדק עתה דברי חז 15207 

, כי הלא אנו רואים שאילו לא היה עם קשה עורף והיו אוהבים תוכחה בנקל היה מוחל להם, טוב שיוכיחנו 15208 

 15209 .ו תמיד להוכיחושיבחר לו חבר טוב המצוי עמ, יהושע דרך טוב לאדם´ ולכן בחר ר

מקרא מלא דבר , עמהם´ והנה אם דור המדבר דור דעה שהיו כולם נביאים שהרי פנים בפנים דבר ה 15210 

מה נאמר אני ואחרים כערכי דלי הערך , הכתוב שלא היו אוהבים תוכחה כדקא יאות למדרגתם הגדולה 15211 

, ל סוף תמיד"ואמרו ז, את זהאין לנו אלא לבחור חברים להוכיח זה ! אוי מיום התוכחה, ל"אזובי הקיר רח 15212 

ל מבואר כי בן אוהב תוכחה ישמח אב אביו שבשמים "ולפי הנ, בזמן שתוכחה בעולם נחת רוח בעולם 15213 

ונזכה לעלות מעלה מעלה בתוך כלל ישראל , נזכה לשמח אבינו שבשמים בדעת ובמעש, ונחת רוח בעולם 15214 

 15215 .ר"אכי

והשיב , בבוא משה לדבר אתו יסיר את המסוהו, השבוע ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה´ בפ 15216 

היה המסוה שלא יזונו , ע והספורנו"ולפי דברי הראשונים הראב, משה את המסוה עד בואו לדבר אותו 15217 

ז כשדבר עמהם צווי השם הסיר "ועכ, כענין שלא יזונו עיניהם מן ההיכל, עיניהם מן קירון אור פניו לחנם 15218 

 15219 .מ מאחוריה"מחבראי דחזיתיה לר כענין האי דמחדדנא טפי, המסוה מפניו

הרי דכסוי דק מדבר גשמי היה מחיצה , ה שיבינו ישראל יותר צווי השם והסיר המסוה"ולכן רצה מרע 15220 

כ חטא גמור כמו גאוה תאוה וכל המדות "ומכש, כ כמה חוצץ אף כל דהוא של חטא"א, מלהבין דברי השם 15221 

מסוה של משה לא היה בו חטא ועם כל זאת כי ה, כמה חוצצים בפני הקדושה, רעות ועבירות מעשיות 15222 

 15223 .(ז"אור רש)  .מבהיל מאד מאד, חצץ

 15224 



 15225 מאמר תשעג

 15226 .(´ב ט"ל)א  אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הו´ ויאמר ה

אמנם לא נטעה , בתוך ערבוביא גדולה של נגיעות´ אם נתרכז להגיע אל האמת נוכל למצוא אותה אפי 15227 

יש בני אדם אשר ? ומהו קשיות העורף, ערפנו עומד בפני הרצון לראות האמתכי קושי , לומר כי קל הוא 15228 

ל רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינן חוזרין "ואז, אם גם יראו האמת בעיניהם לא ישנו דרכם הרעה 15229 

לא יועילו להם כל , והעונש המר שיגיעם יהיה בחוש לפניהם, כי אם גם יראו את רוע מעלליהם, בתשובה 15230 

 15231 .כי אינם יכולים להפוך פניהם אחורנית מפני קושי ערפם, ר בהםאלה לחזו

כי , שאי אפשר שיהיו צדק ויושר לבב עם קושי העורף, כי עם קשה עורף אתה, (´דברים ט) ל ספורנו"וז 15232 

פ שיודיעוהו בראיה ברורה שמחשבתו מביאה אל "אע, אמנם קשה העורף הוא ההולך אחר שרירות לב 15233 

א  כי תש´ וכן בפ, כאילו ערפו קשה כגיד ברזל שלא יוכל לפנות אנה ואנה ,ההפסד אל יפנה אל המורה 15234 

שלא יפנו בשום אופן ´ פי) גיד ברזל ערפם ולא יפנו, ל"שם הוא מגלה את סוד הכוח הרע הזה וז (´ב ט"ל) 15235 

 15236 .באופן שאין תקוה שישובו בתשובה, (להשיב האמת אל לבם

וכל , אינו בא אלא ללמדו ולהחזירו למוטב, אל האדם´ הלא כתבנו כמה פעמים כי כל עונש הבא ממנו ית 15237 

במעשה , גזירת כליון ומיתה פירושה שאין לאדם ההוא תקנה להביאו לידי תשובה וממילא תיקונו כלייתו 15238 

ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם , ה למשה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא"העגל אמר הקב 15239 

ממילא אין להם תקנה אלא , שמשום שאין תקוה שישובו בתשובה, ווכך יתפרש לפי דברי הספורנ, ואכלם 15240 

 15241 .ו"כליון ח

, כי בדרך הטבע אין שום אפשרות לקשה עורף לשוב ולבחור בטוב, למדנו מכאן עד היכן הדברים מגיעים 15242 

והיינו שבכל עוצם גדולת משה , י שם"רש´ ה באמרו הניחה לי עי"ולא היה שום מוצא עד שפתח הקב 15243 

ה כאדם שתפס "ב שתפס משה להקב"ברכות ל´ עי, תפלתו במסירת נפש להגן עליהםרבינו תפעול  15244 

, שעמד משה בתפלה עד שאחזתו אש של עצמות עד שהחלהו, שמסר עצמו למיתה עליהם, לחבירו בבגדו 15245 

 15246 .כ כאילו החליאו בהפצרותיו"היינו שהפציר בו כ, י הפציר בו"רש´ פי

מה עשה משה אשר למרות ? כ"כ במה נתקנו אח"וא, ן"אבל כל זה לא הועיל אלא שעה כמבואר ברמב 15247 

הוא אשר שבר את , הדבר הראשון אשר עשה גם טרם ששרף את העגל? קשיות העורף שבו בתשובה 15248 

ומתרגם , ואתפש בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם, (ז"י´ עקב ט) ש"הלוחות וכמ 15249 

זה היה מבוא לתשובתם שבירת הלוחות , ין ואתותא פרחיןיונתן ותבריתינון ואתון חמיין כד לוחיא מיתבר 15250 

 15251 .ראיית כל אלה בקעה דרך קושי העורף ואפשרה את התשובה, י משה ואותיות פורחות"וע, לעיניהם

למדנו , דהיינו התעוררות חזקה מאד וקיצונית, לקשיות עורף´ בזה גילתה לנו התורה שיש רפואה אפי 15252 

ויעמיק בלימוד , צריך לעורר עצמו בהתעוררות גדולה מאד, מכאן שאם יחפוץ האדם להיטיב דרכיו 15253 

וזוהי , והרבה יעמוד בהתבוננותו עד שיבקע קושי ערפו, המוסר ובציורים שיגבירו בו את ההתעוררות 15254 

 15255 .הדרך היחידית אשר תביא לידי שינוי מעשים באמת

חלק גדול מכלל , ישראלאויב קשה כהמן החריב מדינות שלמות של אחינו בני , ´בדורנו היתה בנו יד ה 15256 

שבר , ספו תמו ומיודעי התורה נשארו רק אחוזים אחדים למאות´ רוב יראי ה, ר"בית ישראל עזבונו בעוה 15257 

הלא עלינו להתעורר הרבה ולשנות את כל השקפותנו ודרכינו ומעשינו , ת את שארית התורה לעינינו"השי 15258 

 15259 .(31´ א ע"מאליהו ח מכתב)  .והוא ירחם את שארית הפליטה, בחזקה´ ולשוב אל ה

 15260 

 15261 מאמר תשעד

 15262 .(´ב ט"ל)א  אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הו´ ויאמר ה

ל שאין טפש בעולם "ן ז"וכתב הרמב? ל לדעת מה היה החטא במעשה העגל"ידוע כמה נלאו רבותינו ז 15263 

ור דעה מקבלי ובפרט דור המדבר ד, ש"אשר יחשוב כי הזהב אשר באזניהם הוא אשר הוציאם ממצרים עי 15264 

ומיד לאחר שנגלה עליהם , במצרים ויראו ויאמינו´ הם אשר ראו את היד הגדולה אשר עשה ה, ק"תוה 15265 

ושמעו , אחד ושמו אחד אין עוד מלבדו´ והראה להם כי ה, רקיעים´ ת על הר סיני ופתח להם כל הז"השי 15266 

על הדעת כי יחשבו כן על  איך אפשר להעלות, אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ מפיו כביכול אנכי ה 15267 

 15268 ?הזהב אשר באזניהם ועל העגל אשר רקד לפניהם

ל "ומה יגעו הראשונים ז! מעתה יש להתבונן הלא הכתוב שנה ושילש שעיקר החטא היה קשה עורף 15269 

יומא ) ל"והנה אחז? אמנם יש להבין מה ענין קשיות עורף למעשה העגל? למצוא חטאם הלא ברור הוא 15270 

וזוהי הערה על , אחרונים שלא נתגלה עונם לא נתגלה קיצם, עונם נתגלה קיצםראשונים שנתגלה , (´ט 15271 

, לכן ראשונים שנתגלה עונם היו קרובים יותר לתשובה וחרטה! התשובה שראשיתה ועיקרה הכרת החטא 15272 

והחטא , כ אחרונים שלא נתגלה עונם לא נתגלה קיצם"משא, מתוך שהיו מכירים חטאם ולכן נתגלה קיצם 15273 

 15274 .בינינו כי אין אנו מכירים בו ונתרחקנו על ידי זה מן התשובהעדיין מרקד 



לא קאי על חטא מעשה העגל אלא על המנעות , ז נראה דענין עם קשה עורף שהוזכר בפרשה"ולפי 15275 

ועתה , אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא´ וזהו שאמר הכתוב ויאמר ה! התשובה 15276 

כלומר מכיון שהם קשה עורף , עם קשה עורף אתה פן אכלך בדרךכי , הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם 15277 

, הנני נשפט אתך על אמרך לא חטאתי, (´ירמיה ב) לכן יחר אפי בהם כענין שנאמר, ולא יודו על חטאם 15278 

אלא הוא אשר אמרנו כי הכרת החטא ראשית ? ולמה ישפטו על אמרך לא חטאתי ולא על החטא עצמו 15279 

 15280 !התשובה

מה נואלתי ! הרי הוא שופט את עצמו ותובע לנפשו ומתחרט ואומר אהה, ולשאם אדם מכיר שעשה עו 15281 

כ כשאינו מכיר בחטאו הרי הוא מובא "משא, (´תנחומא ח) ואם יש דין למטה אין דין למעלה? לחטוא 15282 

כי בזה הוא מתרחק מן התשובה ואפסה ממנו תקוה ! וזהו הנני נשפט אתך על אמרך לא חטאתי! למשפט 15283 

וזה עיקר החרון אף על ישראל אחרי , כיון שצדיק הוא בעיניו ולא יעזוב דרכו הרעה ,לחזור לדרך הישרה 15284 

´ היו מסירים בזה חרון אף ה, כי אילו היה מתגלה להם עונם והיו מכירים בחטאם, ´שכבר סרו מאחרי ה 15285 

 15286 !מעליהם

באופן , דקוהנה עם קשה ערף הוא גיד ברזל ערפם ולא יפנו לשמוע דברי שום מורה צ, ל הספורנו שם"וז 15287 

שהביא את הפסוק , (ט"ע ס"מ) ק"וכן מצאנו יסוד זה להלכה בסמ, כ"שאין תקוה שישובו בתשובה ע 15288 

למול ערלת לב שנאמר ומלתם את ערלת , ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד וזה לשונו 15289 

א תקשו עוד ובמצוה זו יש לאו שנאמר וערפכם ל, פירוש לאהוב בתוכחות ולאהוב מי שיוכיחנו, לבבכם 15290 

 15291 .כ"ע

, כמו אם חבירו יראה לו לכלוך על בגדו או על פניו, הא ודאי כי מי שהוא מכיר בחטאו ואוהב מי שיוכיחנו 15292 

לא תסור אהבתו אליו ממנו תמיד , ש אם יצילו מבזיון וכאב גדול"כ, הרי יודה לו על חסדו אשר עשה אתו 15293 

שקשה , כחות באה ממדה זו של קשיות עורףממילא מובן גם להיפך שכל שנאת התו, ז"ויכיר לו טובה ע 15294 

כמו אדם שנתקשה גיד ערפו ולא יוכל להזיז ראשו אנה ואנה כי , לו להכניע את עצמו ולהודות על חטאו 15295 

כי לפי דעתו בעלילה באים עליו ואיך , ולכן ישנא את התוכחות וגם את המוכיחים, אם הישר לעיניו 15296 

 15297 ?יאהבם

וכל שאינו עושה כן הרי הוא עובר ! מצות עשה לאהוב את המוכיחוק ב"ואגב למדנו חידוש לפי דברי הסמ 15298 

ז באה "והוא הנקרא ערל לב וע, וכמי שאינו נוטל לולב בחג, על מצות עשה כמי שאינו אוכל מצה בפסח 15299 

היינו ! כי בערלה נעוצים המדות הרעות וחשק התאוות וזוהי הערלה, ק במצות עשה למול ערלת לב"תוה 15300 

גם מצות לא תעשה יש במצוה זו וערפכם לא תקשו עוד , יר חטאיו ועיוות דרכיוהטמטום שבלב שלא להכ 15301 

 15302 .ואחד הוא

כ מה אתנו האם תמנו "א? ומי בוחן כלל מצבו שעבר לעומת ההוה? אכן מי הוא זה היודע ומכיר חטאיו 15303 

באהבתו את בניו גילה לנו סודה ´ שהבורא ית, אחת היא מה שמצאנו ראינו סגולה נפלאה! ו"לגוע ח 15304 

הן אמת כי סגולה , (ג"יומא כ) כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, ל"י חכמינו ז"ומסרה ע 15305 

? ז שעובר על מדותיו"כי מבחינת הטבע הרוחני אין להבין איך יתרפא אדם מכל פשעיו עי, היא זאת 15306 

ל "ות חזפ סגולה בדוקה ואמיתית היא כעד"אבל עכ, ופשעים הרי הם יותר חמורים מחטאים כנודע 15307 

 15308 .ז שנעביר על מדותינו"מעלינו עי´ הרי לפנינו עצה נפלאה להסיר חרון אף ה, הקדושים

כי המעביר על מדותיו שפל הוא בעיניו ומכיר מגרעותיו , ואולי יש לנו קצת טעם להבין סגולה זאת 15309 

חטאיו הרי  ומכיון שהוא מכיר, ומעביר להם על מדותיו! יכבד´ ונבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה, וחטאיו 15310 

 15311 (ו"ילקוט שמעוני איוב כ) ל"וראה מה שאחז, הוא קרוב לתשובה כנגד מקשה ערפו המתרחק מן התשובה

א אומר בזכות הבולם פיו "ר, י בזכות משה ואהרן שאמרו ונחנו מה"אר, פ תולה ארץ על בלימה"עה 15312 

 15313 .כ"אבהו אמר בזכות מי שמשים עצמו כמי שאינו ע´ ר, בשעת מריבה

אלא שכל , שלא זו בלבד שמעבירין לו על כל פשעיו, פלא גודל מעלת המעביר על מדותיוהרי מה מאד נ 15314 

כשיבוא האדם בעולם האמת , האם יש לך עושר וגבורה כבוד וגדולה יותר מזה, העולם כולו עומד בזכותו 15315 

ז והוא אוח, זה החלש אשר כמעט גופו הדל לא יוכל לישא, ויראה כי הוא שנשא את כל העולם על כתפיו 15316 

 15317 .בעמודי עולם ומקיימם לבל יפלו

ועם אהרן הכהן ! ´עם משה רבן של ישראל עבד ה? עם מי מושיבים אותו בשורה? ואת מי הוא נמנה 15318 

ל תולה "הנה כל זאת עינינו רואות באמרם ז! שעליו נאמר תומיך ואוריך לאיש חסידיך! ´הגדול קדוש ה 15319 

! בזכות מי שמשים עצמו כאין? ו בשעת מריבהבזכות מי שבולם פי! בזכות משה ואהרן, ארץ על בלימה 15320 

 15321 .(אור יהל)  !...נפלא ונשגב מאד

 15322 

 15323 מאמר תשעה



 15324 ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם. אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא´ ויאמר ה

 15325 .(´ב ט"שמות ל)

יתנצלו בני ישראל ו, הן ידוע כי כבר נפסק זוהמת עץ הדעת בעת מתן תורה ובחטא העגל חזרה הזוהמא 15326 

סנהדרין ) וגם אין לך פורענות שלא יתערב בה עון העגל, (.ח"שבת פ) ל על זה"את עדים וידוע דרשת חז 15327 

ומקרא מפורש וישתחוו לו ויזבחו , ועל כרחך מן הסתם חטאם גדול ומצוה לזכור בכל יום זה החטא, (.ב"ק 15328 

 15329 .לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל

ראיתי את העם , ועם כל זאת מקרא אומר אחר כך, אחרי המעמד הנבחר התבונן נא כי קרה כל זאת מיד 15330 

אבל זכר רק כי עם קשה , נתבונן בינה כי לא זכר את עצם החטא הגדול הזה, הזה והנה עם קשה עורף הוא 15331 

ובשביל , לחזור מהרגלו אשר כבר הורגל בה, ביאור הדבר כי אינו יכול להפוך עורפו לשמוע, עורף הוא 15332 

 15333 .ל"ומה אמר להלן ועתה הניחה לי ואכלם ר, מתשובהזה הוא רחוק 

וכן , כי לולא זאת המדה לא היו ראויים לכליה, הרי כי מדת קשיות עורף קשה מהחטא הגדול של העגל 15334 

, וכן אתם עם קשה עורף רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך, להלן כי עם קשה עורף אתה פן אכלך בדרך 15335 

לראות כמה צריך האדם , היש דרוש יותר גדול וארוך מזה, ראלובשביל זה נגזר עליהם ויתנצלו בני יש 15336 

 15337  .ובזה נזכה לכל טוב סלה, ויצא לנו גודל חובת עסק המוסר, להיות מוכן להתלמד לשנות טבעו

 15338 .(ז"רנ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)

 15339 

 15340 מאמר תשעו

 15341 .(´ב ט"ל)א  אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הו´ ויאמר ה

ולהלן אמר , ש ואכלם"כאן נראה שמדת קשי עורף היא חסרון כמ, רה תרתי דסתריויש להבין שלכאו 15342 

הענין הוא כי קשה עורף במקום המתאים , (´ד ט"ל) בקרבנו כי עם קשה עורף הוא וסלחת´ משה ילך נא ה 15343 

אז זו , אם האדם משתמש בקשיות עורף נגד היצר הרע והמסיתים אותו לעשות רע, והנכון זו מעלה גדולה 15344 

ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף , (´ב ט"מ) ל במדרש רבה"וכעין שאמרו חז, שאין כמוה מעלה 15345 

חצוף בחיה , ר יקים שלשה חצופים הן"א, מאיר ראויים הם להערף´ ר יהודה בן פולויה בשם ר"א, הוא 15346 

 15347 .ובאומות ישראל, בעוף תרנגול, כלב

, י ואינו אלא לשבחן או יהודי או צלובאתה סבור שהוא לגנא, יצחק בר רדיפא בשם רבי אמי´ אמר ר 15348 

וזה מה שטען משה והנה , ופירש המתנות כהונה הוא עז כנמר ומוסר נפשו למיתה על קידוש השם יתברך 15349 

ה טען ראיתי את העם הזה והנה עם "אבל הקב, פירוש לקדש שמך ומטעם זה וסלחת, עם קשה עורף הוא 15350 

כאן צריך האדם להיות רך כקנה ולא , במקום הנכוןלא לשמוע בקולי וזה לא , קשה עורף הוא גם נגדי 15351 

 15352 .להיות קשה כארז

מחזירים קשי עורפם לנגד מוכיחיהם וממאנים לשמוע וזה , ל"י ז"והנה הפירוש של קשה עורף פירש רש 15353 

שערי ) י"ש הר"וכמ, כי מי שלא רוצה לקבל תוכחה אין תקוה לו שיטיב דרכו ויחזור בתשובה, פשע חמור 15354 

כי הזהירוהו והקשה את לבו ולא , ואשר לא יתעורר לקול המוכיחים יכפל עוונו, ל"זו (א"י´ תשובה ב 15355 

 15356 .מוסר רע לעוזב אורח שונא תוכחת ימות, ה"ש שלמה המלך ע"נזהר כמ

אכן יש תקוה כי יווסר וישוב מדרכו , פירוש אמת כי ראוי מוסר רע לעוזב אורח ועובר על דברי תורה 15357 

כי העובר עבירה , י אין לו תקוה ותקנה במוסר רע אבל אחת דתו למותאך רע ממנו שונא תוכחות כ, הרעה 15358 

ואולי יכסוף , ויתכן כי נפשו מרה לו על אשר לא עצר כח מפני יצרו, תתקפהו התאוה והיצר השיאו 15359 

ושנאת התוכחה תהיה לו לעדה כי הוא , אבל שונא התוכחות כבר נואש מנפשו, לתוכחה ויקוה למוסר 15360 

 15361 .כ"יתברך ע´ שונא דברי ה

י לא מקבלים תוכחה וזה מגיע עד לכליה "פגם של קשה עורף וכפירוש רש (א, מזה למדים שני דברים 15362 

, כי אותו ענין של קשה עורף במקומו המתאים, שאדם צריך לטפל ולהעמיד כל דבר על מקומו (ב, ו"ח 15363 

של משקפיים למ, והנה בעניני הגוף את זה מבינים, הוא זכות למחילה סליחה וכפרה כטענת משה וסלחת 15364 

ואם אדם יהפוך וילבש משקפיים על הבטן וחגורה על , דבר טוב על העינים חגורה דבר טוב על הבטן 15365 

 15366 .וכמו כן בעניני הנפש אם מהפכים מדותם בן אדם זה למשוגע יחשב, למשוגע יחשב בלי כל ספק, העינים

לעולם ירוץ אדם , (ב"ע´ ברכות ו) ל"וכן זריזות ועצלות דבר יפה שצריך האדם להיות זריז כמאמרם ז 15367 

, ולדבר עבירה הוא מזדרז למשוגע יחשב, ואם מהפך ומתנהג בעצלות למצוה, לדבר הלכה ואפילו בשבת 15368 

 15369 .(זכרון מאיר)  .כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם (ב"האזינו ל) ז נאמר"ואפשר לומר שע

 15370 

 15371 מאמר תשעז

שמות ) ועתה הניחה לי ויחר אפי ואכלם. הואאל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף ´ ויאמר ה 15372 

 15373 .(´ב ט"ל



עשו להם עגל וישתחוו לו ויאמרו אלה , אמר למשה שבני ישראל חטאו חטאה גדולה´ תמוה מאד כי הרי ה 15374 

ורק מאחר שראה אותם קשי , ובכל זאת לא גזר כליה בגלל זה, אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים 15375 

ולכאורה זה נדמה לנו כמי שרואה אדם עושה מלאכה בשבת , עורף אמר למשה שהוא רוצה לכלותם 15376 

אולם מכאן אנו רואים שליקוי , והוא בא לייסרו על אשר עבר איזה מנהג קל, שחייבים על זה סקילה 15377 

 15378 .ז"ואף מחטא חמור ביותר כמו ע, במדה גרוע מחטא

בו חופש היכולת  הטביע´ שה, כבר עמדנו על כך שכל גדולתו של האדם הוא בזה שיש לו כוח הבחירה 15379 

, והכוח הזה כוח הבחירה הוא בחינת צלם האלקים שבאדם, ובידו לנהוג כאוות נפשו´ שאינו כבול לרצון ה 15380 

ש זה "והודות לכוח זה ראוי האדם להידמות לקונו כמ, באשר האלקים בלבד הוא בעל היכולת ואין זולתו 15381 

שבת ) ורחום אף אתה היה חנון ורחום מה הוא חנון, ל ואנוהו הוי דומה לו"ודורשים חז, אלי ואנוהו 15382 

 15383 .(ג"קל

ולא עוד אלא , אעשה עצמי כמותו להידבק בדרכיו, י הדורש לשון אנוהו אני והוא"וראה שם רש 15384 

זה אלי , כפי שמשמע מדברי אותו הכתוב זה אלי ואנוהו, בעולם תלויה כביכול באדם´ שרוממותו של ה 15385 

באשר על ידי , ה ומכתיר אותו לאל"וא מביא נוי להקבבזה שאדם מתדמה לקונו במדותיו ה, תלוי באנוהו 15386 

 15387 .כך משתקפת בו באדם תפארתו וגדולתו

ה כביכול עושה את ישראל "ל הקב"ודורשים חז, (´דברים ד) ומי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו 15388 

מתיחס  ה"כלומר הקב, (ילקוט שם) אשר לו גוי קרוב אינו אומר אלא אשר לו אלקים קרובים אליו, עיקר 15389 

, (ט"ישעיה מ) וכן כתוב ישראל אשר בך אתפאר, בזה שהוא קרוב לישראל והם המגדלים אותו כביכול 15390 

 15391 .(ילקוט שם) ה אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם"ל אמר הקב"ואומרים חז

בזה ואומרים ´ וגם מלאכי השרת מקלסים את ה, והוא מתפאר על ידם´ ישראל נותנים כביכול כוח לה 15392 

ה קראו ליעקב אל שנאמר ויקרא לו "ולא עוד אלא שהקב, (ט ילקוט שם"תהלים פ) ישראל אלקי´ ברוך ה 15393 

שרק , ´והכל משום כוח הבחירה שהוטבע בהם שבידם להידמות למדות ה, (ח"מגילה י) אל אלקי ישראל 15394 

 15395 .הודות לכך משתקף בו צלם האלקים ומתגלית דמותו כביכול

, והוטבע בו כוח הבחירה ראוי להגיע לגדולה זו, קיםולאו דוקא ישראל אלא כל אדם הנברא בצלם אל 15396 

והוא שהטביע את השם , והרי גם יעקב עוד לפני שהיה עם ישראל קיבל את השם הזה על ידי מעשיו 15397 

ובזה גדול כוחו , וכן בידו של כל אדם ואדם בכל הדורות להשיג מדרגה כזאת, ישראל לכל דורותיו אחריו 15398 

ומשום כך אין , ´ואין באפשרותם להידמות לה, ן כוח הבחירהשל האדם על המלאכים באשר להם אי 15399 

 15400 .ה מתגדל ומתפאר בהם"הקב

כי החטא אינו נובע מכוח הניגוד שבאדם , נמצא לפי זה שאדם העובר עבירה אינו פוגע בצלם אלקים שבו 15401 

וח ואם הוא משתמש בכ, מכוח הבחירה שחונן בו שהוא דומה בזה לקונו, כי אם דוקא מכוח העצמאות שבו 15402 

וכשם שבחר היום , אין זה אלא משגה ולא משנה מעצמיותו בתור אדם, ´זה לרעה ובוחר בניגוד לרצון ה 15403 

את התשובה ´ ומטעם זה ברא ה, ברע בידו מחר להשתמש באותו הכוח ולהתגבר על יצרו ולבחור בטוב 15404 

 15405 .עם תחילת בריאת העולם

הרי היה הכרח לברוא , יכולת גם לחטואהטביע באדם את כוח הבחירה שיש לו ה´ אם ה, כי זה קשור בזה 15406 

וזה וזה הן חופש הבחירה והן כוח , שיהיה בידו לחזור מהחטא ולבחור בטוב, יחד עם זה גם את התשובה 15407 

 15408 .ה"הם מהות עצמיותו של האדם שנברא בצלמו ובדמותו של הקב, התשובה

באשר , בצלם אלקים שבו הרי זה ניגוד לעצמיותו בתור אדם ופגיעה, לעומת זה אם האדם לקוי במדותיו 15409 

וככל אשר מדותיו , ועל האדם הנברא בדמותו ובצלמו להיות דומה לו, האלקים הוא מקור כל הטוב 15410 

, המשתקפת באדם´ ונפגמת על ידו דמות ה, מקולקלות הריהו משונה מטבע ברייתו ומתרחק ממהות האדם 15411 

משום שלא היתה זו אלא , לכלות את בני ישראל בגלל עצם חטא העגל´ ומכאן מובן למה לא אמר ה 15412 

ראה שהעם ´ אבל לאחר שה, ואין בזה פגיעה בעצמיותו, עבירה מכוח בחירתו שהוא דומה בזה לאלקים 15413 

 15414 .אין להם זכות קיום ונגזר עליהם לכלותם, ונפגמה עצמיות האדם ודמיונם לאלקים, לקוי במדותיו

כי כל ערכה , א מנוגדת לבחירהשבעצם מהותה הי, ואם בכל המדות כך על אחת כמה מדת קשיות העורף 15415 

אבל לאחר שהוא קשה עורף ניטל ממנו חופש , של הבחירה הוא שהאדם חפשי בדעתו לבחור כרצונו 15416 

ונתערער בזה היסוד של עצמיות האדם ואין לו , ואין בכוחו גם לעשות תשובה, רצונו ואיננו בעל בחירה 15417 

עליהם ולא אכל ולא שתה בגללם פ שמסר נפשו "אע, ומשום כך גם שיבר משה את הלוחות, תקנה 15418 

אבל לאחר שמצא את בני ישראל לקויים , וראה בהם תכלית העולם, ארבעים יום וארבעים לילה 15419 

לא ראה אותם ראויים לעשרת הדברות , ולא עוד אלא שהם קשי עורף, במדותיהם ופגומים בעצמיותם 15420 

 15421 .(אור הצפון)  .ואין למי לתת את הלוחות

 15422 

 15423 מאמר תשעח



 15424 .(´ב י"ל) ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול ועתה הניחה לי

ל משה רבונו "א, ה לכלות את שונאיהן של ישראל"בקש הקב, ר יצחק בשעה שעשו ישראל את העגל"א 15425 

ל משה אתה מזריח את החמה והוא "א? ה מה מסייע לי"ל הקב"א, של עולם העגל הזה טוב הוא לסייע לך 15426 

ל "א? ה משה אף אתה טועה כמותם והלא אין בו ממש"אמר לו הקב ,אתה הכוכבים והוא המזלות, הלבנה 15427 

 15428 .(ר"מד) למה יחרה אפך בעמך? כ למה אתה כועס על בניך"משה א

יכירו שהבל הוא ומהרה יתאכזבו , ה הנח להם ילכו ויעבדו ויראו שאין ממש בעגל"משה אמר להקב 15429 

ב להם בארות נשברים וישובו בבושת ואז ירגישו בחוש כי עזבו מקור מים חיים לחצו, וירגישו בטעותם 15430 

אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את , כדבר הנביא ירמיהו כבושת גנב כי ימצא כן הובישו בית ישראל, פנים 15431 

ואיה אלהיך אשר עשית לך יקומו , ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו, ילדתני כי פנו אלי עורף ולא פנים 15432 

 15433 .יושיעוך בעת רעתך

וזה , ´אבל אחר האכזבה ישובו התועים ויתדבקו ביתר אהבה בה, זלות והתאכזבוהם פנו אל האליל ואל המ 15434 

י ההתרחקות הם "וע, י ההבל יכירו בך"ע, היינו מן הרע יכירו את הטוב, כ זה יסייע לך"שאמר משה א 15435 

שמואל ´ צ ר"ר הגה"ושמעתי מפי מו, (ד"שבת ק) הבא לטמא פותחין לו, הבא לטהר מסייעין לו, יתקרבו 15436 

כלום לא יספיק לו העונש שאין עוזרים , האם זה מצוה לעזור לאדם להיטמא, ל אשר תמה"יב זצוינטרו 15437 

 15438 ?אלא עוד באים לפתוח לו השערים להכנס לטומאה? ואין מסייעין לו לברוח מן הטומאה

כי אז היה , שאילו לא עזרו לו באותה הידרדרות, והסביר שגם פתיחה זו יש בה משום סייעתא דשמיא 15439 

צריך היה לעבור כמה שלבים של ירידות וזה היה לוקח לו ימים , רב עד שהיה מגיע לסוף הדרךעובר זמן  15440 

אבל , פוקח עיניו ובא לידי חרטה והרהורי תשובה, ורק לבסוף היה מכיר בחטאו ונוכח בטעותו, ושנים 15441 

שאז  ולפעמים הטעות הזו נמשכת עד לימי זקנה, הזמן הזה היה מתארך מתחמץ בחטאו ומתיישן בטעותו 15442 

 15443 .ולפעמים גם זמן לא נשאר לו לחזור בתשובה והוא ימות בלא תשובה, אין בכוחו לחזור ולשוב

ובכדי להקדים את , שמתנהג עם החוטאים והתועים בדרך החיים, ה היא"ולכן מדת הרחמים של הקב 15444 

יך שהחוטא יעבור במהירות את כל התחנות של תהל, החרטה וההכרה בטעות של החוטא זירז את התהליך 15445 

עד שהרע והחטא בעצמו יתנקמו בו , מחישים ומאיצים לו את ההדרדרות עד לקצה וסוף הרע, הטעות 15446 

ורק לאחר שיתדרדר , שהחטא מענה ומוכיח אותו, (´ירמיה ב) כ תיסרך רעתך ומשובותיך תוכיחך"כמשה 15447 

אז יפקחו , אז תתגלה לו טעותו שכל התאוות שלו הם השונאים הגדולים ביותר שלו, עד לדיוטא התחתונה 15448 

ובמהרה יחזור לחיק , ומתוך האכזבה הגדולה יתעוררו בו ניצוצי קדושה, עיניו יתעורר מדמיונותיו הריקים 15449 

 15450 .(מעייני החיים)  .התשובה

 15451 

 15452 מאמר תשעט

 15453 .(´ב י"ל) ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול

מה מאד עמקה מחשבת אהבתו , רבינו מכאן נוכל לראות את עוצם רוממותו של רוענו הנאמן משה 15454 

ובזה לכאורה סולקה עמידתו , ה אמר לו ואעשה אותך לגוי גדול"והנה אחר שהקב, ונאמנותו לעם ישראל 15455 

הוא המשיך לחתור בתפלתו במסירת נפש נוראה כזו עד שחלה את , וטענתו של משה למה יאמרו מצרים 15456 

ר אלעזר אש של "מאי אחילו א, שאחזו אחילול מלמד שעמד משה בתפלה עד "כמבואר בחז, עצמו עליהם 15457 

 15458 .עצמות

ע ומה כסא "אמר לפניו רבש, ה למשה ואעשה אותך לגוי גדול"בשעה שאמר הקב, ר אלעזר"עוד שם א 15459 

ולא עוד אלא שיש לי בושת , כ"עאכו0אחת 0רגל 0של 0כסא  0לפניך 0רגלים אינו יכול לעמוד´ של ג 15460 

 15461 .ל"יבקש גדולה לעצמו ולא ביקש רחמים עכ, יד עליהםעכשיו יאמרו ראו פרנס שהעמ, פנים מאבותי

ובמקומו להעמיד ממשה עם , ה להשמיד את עמו"הבושה הקיפה את כל הווייתו לשמע הצעתו של הקב 15462 

הרבה להתאמץ , ומפחד שמא עלולה הצעה זו להחליש את כח תפלתו ותחנוניו עבור ישראל, חדש 15463 

מהצעה זו , לחלה אחזה כל נימי נשמתו וגופו של משהח, ולהתרגש עד יסוד יסודות נפשו עד כדי אחילו 15464 

 15465 .של ואעשה אותך לגוי גדול

ובתוספת להצלת נפשו מן הבושה האיומה הצפויה לו , לכן התאמץ וריכז מחשבתו בתפילה עבור ישראל 15466 

עצם , ועוד יאמרו שביקש גדולה לעצמו, שלא מסר נפשו להתפלל על זרעם, שיאמרו´ מאבותיו הק 15467 

 15468 .עד כדי השלכת כל מהותו ועצמיותו מנגד ולומר מחני נא, ה אש בוערת בעצמותיומחשבה זו הכניס

 15469 

איך שמעט מן המעט , ל להתבייש ולהיכלם מהנהגתנו אנו"ומה מאד צריכין אנו לקחת מוסר מהתמונה הנ 15470 

משכיחים מלבנו את כל חובת השתתפותנו בצער כל אלה , מן הכבוד הפרטי או הנאה פורתא אחרת 15471 

עלול הוא לגרוע , ר בחיים הצבוריים שרמז כלשהו של ואעשה אותך"ויש בעוה, ורים בנוהנלווים והקש 15472 



ומה גדולה היא , ואף להתקרר ולשכוח לגמרי כל השתתפותו בצער הזולת, ולמעט כח דאגתו בעד זולתו 15473 

 15474 .על חסרון ההתמסרות לתועלת זולתנו בשביל רמז קל של ואעשה אותך, הבושה שצריכים אנו להרגיש

ממאן לשמוע דברי תנחומין כדי שלא להעביר את , ו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וימאן להתנחםויקומ 15475 

ממאן משמוע תנחומין , אף למראה בניו ובנותיו שהתכנסו לנחמו ולעודדו, (ספורנו וישב) הדאגה מלבו 15476 

דאגתו ואיך יבליג על , הלא הוא ששלח את יוסף לדרוש בשלום אחיו, להשקיט את תביעת נפשו על עצמו 15477 

הצער האיום על העדר , ואיך ירגיע את עצמו בתנחומין של אהבת שאר בניו ובנותיו שקמו לנחמו, וצערו 15478 

 15479 .יוסף לא פג אף למראה אהבת בניו ובנותיו

, שציווה להיטיב עם הנביא ירמיהו ליתן לו כל החופש הפרטי, ומעין כזו היתה עצתו של נבוכדנצר הרשע 15480 

שיחדל מלזעוק ולמרר על , אבל כוונתו היתה להשתיק את ירמיהו, ושהכל ההצטרכויות וכל השלווה הדר 15481 

שלא יוסיף להתחנן לפני , במעט הנחות שנתן רשע זה לנביא חשב לסתום פיו, גורל עם ישראל הגולים 15482 

לחתור ולפתוח את לבותיהם של ישראל , ידע רשע זה את כוחו של הנביא, אלקי ישראל שירחם על עמו 15483 

 15484 .י זה חרד מאד רשע זה והתאמץ לסתום את מעיינות דמעותיו ותפלותיו של הנביאומפנ, להחזירם בתשובה

עד שאתה נתון ברווחה הוי בוכה ביום ואנו , ל אמרו ישראל לירמיהו נעשה תנאי בינינו"ועל זה אמרו חז 15485 

 15486 ´וישראל בוכין בלילה שנא, ארור היום אשר ילדתני אמי, וכן עשו ירמיהו היה בוכה ביום, בוכין בלילה

´ שנא, ואני אבכה ביום ובלילה, ה לישראל אתם בוכים בלילה וירמיהו ביום"אמר הקב, בכה תבכה בלילה 15487 

 15488 .(א"ילקוט איכה תתרכ) ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי

נוצר המצב של , י מעט שלווה שהעניק לנביא"בכדי להפר את מזימת נבוכדנצר לשיתוק הכאב והצער ע 15489 

והן מצד ירמיהו הנביא שבכה ביום בתור , הן מצד העם שבוכין בלילות, הגברת הבכייה ברגשי תשובה 15490 

הראשון שהראה , ה הבוכה יומם ולילה"כל זה עורר להגברת רגשי הרחמים אצל הקב, קריאה לתשובה 15491 

שלא נתקרר חלילה בואעשה אותך לגוי , היה משה רבינו הרעיא מהימנא, את הדרך לכל הנביאים אחריו 15492 

 15493 .(אור הנפש)  .עצמו להצלת ישראל אלא שהחליא את, גדול

 15494 

 15495 מאמר תשפ

 15496 .(א"ב י"שמות ל) יחרה אפך בעמך´ אלהיו ויאמר למה ה´ ויחל משה את פני ה

י פתח של תשובה פתח לו "יהושע בן לוי בשם רשב´ ויחל משה אמר ר, (ה"ג ס"ר מ"שמו) איתא במדרש 15497 

אמר , האלקים ולא היה שומע לובשעה שעשו ישראל את העגל היה משה מפייס את , ה בסיני למשה"הקב 15498 

אמר משה רבון העולמים כך אמרת בסיני , לו אפשר שלא נעשה בהם מדת הדין על שבטלו את הדבור 15499 

 15500 .לי אמרת שמא להם אמרת, אלקיכם לא נאמר, אלקיך´ אנכי ה

ה בלשון "ובמה הוקל חטאם בזה שאמר להם הקב, ה"קשה להבין מהו ענין זה הפתח שפתח לו הקב 15501 

, הלא מובן שנאמר כלפי כל כלל ישראל, ם באמת לא הבינו שגם להם נאמר הדיבור של אנכיהא, אלקיך 15502 

ה אלקיכם לא היו עושין "ואילו אמר להם הקב, ואיזה פתח של תשובה היה להם בשביל כך מקום לטעות 15503 

 15504 ?כ מדוע לא אמר להם כן למען לא יטעו ולא ישחיתו בחטא העגל"א, את העגל

ומביא , שהתנה עמו ברחל בתך הקטנה, בארנו כבר דברי יעקב אבינו עם לבן ונראה לבאר על הדרך אשר 15505 

, בתך שלא תביא אחרת מן השוק ושמה רחל, ברחל ולא בלאה, פ המדרש"ל פירוש הדברים ע"י ז"רש 15506 

ותמוה מאד הדבר מה ראה יעקב אבינו להתנות כל התנאים האלה עם , הקטנה שלא תחליף שמותן זו בזו 15507 

 15508 .לטעות בכונתו של יעקב בלי כל התנאים האלההאם יש מקום , לבן

כ ודאי לא "וא, ובעבורה עבד שבע שנים ועליה היה דעתו, הלא הכל יודעים שעל רחל בתו נתכוון בדבריו 15509 

, וחשש שמא יתן לו אחרת, ואם נאמר שהכיר כבר בלבן שהוא רמאי, היה יכול לבן לבוא לידי טעות בזה 15510 

גם , כ"ואם חשב שאינו רמאי כ, שהיה שאחרי כל התנאים רימהו וכמעשה, כ מה יועילו לו כל תנאיו"א 15511 

 15512 .בלי התנאים לא היה יכול להחליף ברחל אחרת מן השוק או בלאה

וכי נקל לו , ידע שמדות האדם מתחלקות לכמה מדרגות, אלא האמת היא שיעקב בהכירו את כוחות האדם 15513 

הוא להעיז פניו כשיש לו איזה  ז יכול"בכ, לאדם לשקר אף שהוא יודע שהכל מבינים שהוא משקר 15514 

ז איזה פתחון פה יש "פ שאינו יכול להטעות איש בכ"ואע, תחבולה שבדבריו לא יהא ניכר שהוא משקר 15515 

 15516 .אבל כשאין לו גם פתחון פה אז אינו יכול להעיז פניו ואין לו הכח לשקר, לו

שלא יהיה לו פתחון , בריםלמנוע מלבן את כל תירוצי הד, ועל כן נזהר יעקב והתנה את כל התנאים האלו 15517 

אבל כח השקר של לבן , ואולי הודות לכך לא יוכל להעיז, שלא יוכל לטעון שאינו משקר, פה גם לעצמו 15518 

 15519 .עד שלא הועיל כל זה וסוף סוף רימהו, היה יותר עמוק ויותר מושחת

באמת  אלא, כ במקום שאי אפשר לו לתרץ דיבורו"ואין בכוחו להעיז כ, והנה לא רק שקשה לו לאדם 15520 

בשעה שיש לו איזה צד להסביר את , אינה דומה מדת ההשחתה והעומק של שורש השקר אצל האדם 15521 

כ אין "ג, ואף לענין הרושם הנעשה בנפש האדם, ולפתות את עצמו שאינו משקר כל כך, דבריו גם לעצמו 15522 



 15523 שאז הרושם הנעשה על, דומה הרושם שעושה השקר בשעה שהוא יוצא במלא מדת החטא שנמצא בו

מכפי שהוא יוצא באופן שיש לו לאדם , הנפש הוא יותר עמוק ומביא חסרון בנפשו של עושה העבירה 15524 

 15525 .כ גלוי"ולתרץ דבורו שאין השקר כ, פתחון פה לרמות את עצמו

והיה מוכרח , בשעה שחפץ לקבל הברכות מיצחק אבינו, ובזה נוכל להבין מה שמצינו אצל יעקב אבינו 15526 

מפני שלא היתה לו עצה אחרת בכדי לקבל את , יו כאלו הוא עשיו בנולרמות את אביו ולהתיצב לפנ 15527 

ל "י ז"ומפרש רש, ז כששאלו אביו מי אתה בני ענהו אנכי עשו בכורך"בכ, הברכות שהיה צריך לקבל 15528 

 15529 .שלא רצה להוציא דבר שקר מפיו, אנכי הוא המביא ועשיו הוא בכורך, והוא מדברי המדרש

ז מכיון "בכ, ואביו הלא הבין מדבריו שהוא בנו עשיו, את אביו פ שעיקר השקר הוא בזה שמרמה"אע 15530 

וראה לפרש הדברים בלשון שאפשר , חפש עצות שלא להוציא שקר מוחלט מפיו, שהיה מוכרח לשקר 15531 

וכל כמה , שלא רצה להגעיל את נפשו בדבר שקר במלוא מדתו, יהיה לתרץ לעצמו שאינו שקר מוחלט 15532 

 15533 .שאפשר להקל את חטא השקר עשה זאת

כי באמת גלוי היה לפניו , וכפי מה שדברנו יובנו לנו מעתה יותר דברי המדרש שהתחלנו בענין חטא העגל 15534 

שאם יעברו על הדבור , ש"אך גם זה היה גלוי לפניו ית, יתברך שיעברו בני ישראל על הדבור ויעשו עגל 15535 

כי לפי החוק , הצילםאז כבר אי אפשר לעבור על מדת הדין ול, אלקיכם´ אחרי שישמעו בפירוש אנכי ה 15536 

וגם מדת הרחמים נמצאת בבריאה , נסדרו כל עניניה בגבולים ידועים, במערכת הבריאה´ ית´ שקבע ה 15537 

, כי כשלא יהיה להם פתחון פה לומר שלא להם נאמר הדבור, ש"וידוע היה לפניו ית, במשפט ידוע וקבוע 15538 

 15539 .מדת הדין אז לא יהיה כח במדת הרחמים לשכך את, שאז העבירה תהיה ביתר מרד

שבכדי שינצלו , ה למשה"וזהו ענין פתח תשובה שפתח לו הקב, וכן הצופה מראש סדר שלא יבוא לידי זה 15540 

´ כדי להקטין אצל בני ישראל את חטא העגל שלא אמר אנכי ה, ה במחשבה תחילה"ממדת הדין ראה הקב 15541 

, א למשה"ה הדבור כשתמצא בעדם זכות ופתחון פה לומר שלא להם הי, אלקיך´ ואמר אני ה, אלקיכם 15542 

וכשהזכיר משה את הזכות הזאת , ובזה ניתן כח למדת הרחמים להתגבר על מדת הדין ושינצלו מכליון 15543 

 15544 .(ד"קל´ ג ד"שעורי דעת ח)  .נענה ונאמר לו סלחתי

 15545 

 15546 מאמר תשפא

 15547 .(א"ב י"שמות ל) יחרה אפך בעמך´ אלהיו ויאמר למה ה´ ויחל משה את פני ה

היינו שנתקבלה תפלת משה רק על זה שלא יכלם אבל החטא , לעשות לעמועל הרעה אשר דבר ´ וינחם ה 15548 

כי , ה הנה מלאכי ילך לפניך"עוד אמר לו הקב, וגם אחרי כל אשר עשה לעגל וכל וידויו ותפלותיו, נשאר 15549 

ועתה אם נא מצאתי חן , והנה משה לא נח ובא בטענה, החטא עדיין עליהם ואני בעצמי לא אלך עמהם 15550 

ה פני ילכו "ופעלו דברי משה כי נענה מהקב, מען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזהבעיניך ואדעך ל 15551 

, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, ועדיין לא נח משה גם בזה והרבה לדרוש, והניחותי לך 15552 

 15553 .ה"וגם על זה נענה לו הקב, י שלא תשרה שכינתך עוד על אומות העולם"ופירש

וכבר עמדו , ג מדות"והועיל לו כי זכה בזה להי, לאמר הראני נא את כבודך´ לדבר אל המשה הוסיף עוד  15554 

וכי יבקש עתה , כי בקש משה אחרי חטא העגל יותר מקודם החטא, המפרשים להקשות על כל הפרשה 15555 

שואל ומזכיר את עצמו לא כדרך , וגם אמר ונפלינו אני ועמך, (ן"הרמב) ?להרויח בעבור מעשה העגל 15556 

גם בקש , אשר מקודם נאמר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלקים, ה העניו מכל אדם"משה רע 15557 

 15558 !?מה הכריחהו לכל זה! הראני נא את כבודך

במה שבקש משה הראני , י"א ה"ם בהלכות יסודי התורה פ"והמפרש על הרמב, ד"ם והראב"כבר הרמב 15559 

ואם בקש באומרו כבודך תואר , אפשר אם בקש להשיג אמיתת הבורא הרי הקדמנו שזה אי, נא את כבודך 15560 

וידע , ה כמו ששאל"זה אינו צריך לו שהרי הודיעו הקב, מתוארי השם או מדה ממדותיו או דבר נברא 15561 

 15562 .(לשון המפרש)א  אמיתת כל נברא מדכתיב בכל ביתי נאמן הו

שיחטא  אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר´ ה´ ה, (7ז"ה י"ר) ´והנראה בזה דהנה איתא בגמ 15563 

הלא כי שתי , בשם רבינו תם דשני שמות הראשונים הם שני מדות´ ש בתוס"ועי, האדם ויעשה תשובה 15564 

כן יש עוד מדה אחת והיא , כמו שחל שם העצם דהיינו כל חסדיו וטובו עד שיחטא, מדות שוות המה 15565 

מים וחסדים ועל אותה העת יש שם מיוחד היינו רח, והיא לאחר שיחטא האדם, ´כ שם העצם ה"נקראת ג 15566 

 15567 .גדולים בפני עצמם

זאת אומרת שכל החסדים והטוב , וזו היא הארת פנים וגילוי שכינה עוד יותר גדול מקודם שיחטא האדם 15568 

אבל על מצב שלאחר החטא לא , לא מספיקים רק על מצב של קודם החטא, ´שבשם העצם הוא שם הוי 15569 

והוא , לאחר שיחטא´ והיא מדת ה, רובהונצרכים כבר למדת חסד יותר מ, מספיקים כבר כל אלה החסדים 15570 

היא התורה שלאחר שיחטא האדם ויעשה , ג מדות הם הלוחות השניות"אשר ביקש משה והשיג הן הי 15571 

 15572 .אשר במדת קבלת התורה בלוחות הראשונות לא זכו לזה, תשובה



לו דרך לקח , ומשה כי ראה כי כל תפלותיו ובקשותיו על עם ישראל לא הועיל לו למחוק החטא מכל וכל 15573 

וכמעט לא , על עצמו´ ועכשיו התחיל לדבר עם ה, כי עד עכשיו בקש ישר בשביל ישראל, אחרת לגמרי 15574 

ועתה אם נא מצאתי חן , ואמר ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני, הזכיר בשביל ישראל 15575 

הכל כטוען  ,ולבסוף ויאמר הראני נא את כבודך, הודיעני נא את דרכיך ואדעך למען אמצא חן בעיניך 15576 

 15577 .בשביל עצמו

ה כביכול מוכרח להתגלות "באמת הקב´ כי לכל דורש ה, אמנם היה זה עצה עמוקה להציל בזה את ישראל 15578 

פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח , (´ג´ ר ה"שהש) ל"כענין יהיב חכמתא לחכימין וכן אמרו ז, אליו 15579 

דאי לאו הכי , שכל מה שדורש האדם ינתן לו וגם מצד הסברא מאומת יסוד זה, לכם פתח כפתחו של אולם 15580 

 15581 .´איך ישיג האדם מה מגילוי כבודו ית, איך ישיג האדם מה משלמות

, וכל ראשית השגת האדם היא מאשר מריקין לו מן השמים, הלא בתחילתו של אדם אינו יודע כלום 15582 

וידע גדלו ונפלאותיו שמזה יכיר האדם , כדי להשתמודעין ליה´ בהראות להאדם עוצם גבורתו ויכולתו ית 15583 

, מבין דבר מתוך דבר ומוסיף לקח, ז הולך האדם כן הלאה והלאה"ומהתחלת ההשגה עי, ולעבדהו´ ית 15584 

ומזה , ואחת שואלים תמיד מן האדם והיא הדרישה פתחו לי, ולולא זאת היה נשאר האדם ריק כהולדו 15585 

 15586 .נכנסות בו ואני אפתח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות, ממילא כבר יצר כל טוב

כי היה ירא לעמוד בנסיון , והנה מעולם היה דרכו של משה ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים 15587 

ז "ואף דאמנם נתבקר משה ע, אשר נתפסו בזה אצילי בני ישראל, של ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו 15588 

ה "תיר פניו גילה לו הקבשאלולי לא הס, לא יפה עשה משה כשהסתיר פניו, (´ב´ ר ג"שמו) ל"ש חז"כמ 15589 

ובסוף בקש לראות שנאמר הראני נא את , למשה מה למעלה ומה למטה מה שהיה ומה שעתיד להיות 15590 

עכשיו אני אומר לך כי לא יראני האדם , ה למשה אני באתי להראות לך והסתרת פניך"אמר הקב, כבודך 15591 

 15592 .וחי

יותר מכפי מדתו פן יהיה בגדר ויחזו כי היה ירא מאד לנפשו מהביט , ה"פ כן היה דרכו של משה רע"עכ 15593 

אכן במצב כזה שהעמיד עצמו בכל הסכנות אך כדי להציל את ישראל כענין מחני נא , ויאכלו וישתו 15594 

שלמרות יראתו ופחדו מלהביט , ואם אף כל זאת לא הועילו סיכן עצמו עוד יותר, (.ב"ברכות ל) מספרך 15595 

ובטענה של , יותר ממה שיודע עד היום´ דרכי הובקש בעד עצמו שחפץ לדעת , באלהים הרשה עצמו לזה 15596 

 15597 .ה מוכרח להתגלות למבקשיו"וזאת היא טענה גדולה שכביכול הקב, למען אמצא חן בעיניך

ר יהושע דסכנין "א, (שם) ש"וגם קיבל זאת בשכר זו היראה כמ, אמנם הפציר משה למקום וגם יכול 15598 

הארת פנים , כה משה לקבלת התורה מחדשוהנה ז, כ הראה לו בשכר ויסתר משה פניו"ר לוי אעפ"בש 15599 

ג מדות שהם הרחמים והחסדים "הם הי, עוד יותר מאשר בקבלת הלוחות הראשונות´ והתגלות כבודו ית 15600 

שנתגלתה למשה בהארת פנים והרצון של , לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה, הגדולים על לאחר החטא 15601 

 15602 .(.ח"נדרים ל) וטוב עין הוא יבורך זה משה, הלוחות השניות

כענין זכרו תורת , ה שלו לבד נתנה התורה"היה העיקר מרע, וכמו שבקבלת התורה בהלוחות הראשונות 15603 

כן גם בהלוחות השניות היתה עיקר הארת פנים רק , ובזכותו זכו כל הכלל ישראל, (´מלאכי ג) משה עבדי 15604 

והיתה זאת , ישראלכ נתגלתה זאת גם לכל הכלל "כי ע, ל"ה ובשבילו מפני דרישתו ובקשתו כנ"למרע 15605 

ה "אלה הם מעצת מרע, הרחמים והרצון אשר ביום הכפורים וכריתות הברית עד עולם, כפרת עון העגל 15606 

 15607 .(דעת תורה)  .אלהיו´ אשרי העם שככה לו אשרי העם שה, אשר סיכן עצמו בעד עם ישראל

 15608 

 15609 מאמר תשפב

 15610 .(ז"ב ט"שמות ל) והלחת מעשה אלהים המה חרות על הלחת

הרעיון הוא , (ד"עירובין נ) ת אלולי נשתברו לוחות הראשונים לא נשתכחה תורה מישראלחרות על הלוחו 15611 

שהוטלה בהם החולשה , שאסון שבירת הלוחות הראשונים גרם קיפוח גדול לישראל לכל הדורות הבאים 15612 

לא היתה , ולולא אותה השבירה הראשונה שנגרמה בעקב עשיית העגל, לשכחת התורה אף אחרי לימודה 15613 

 15614 .משתכחת מישראל בשום זמן מן הזמנים ובשום סיבה מן הסיבותהתורה 

הם ההרגשים שהאדם נאחז בהם , כידוע הוא שעיקר ההרגשים המתדבקים בנפש האדם בקשר בל יינתק 15615 

מה שאין כן אם , והוא מתחזק בהם ללא כל רפיון וללא הסיח הדעת, ומשכינם בתוך נפשו ללא כל שהייה 15616 

וכעבור רגעים אחדים הוא מפסיק ומתנתק במחשבתו מן , עם העליוןמצליח הוא להתרומם וטועם מהט 15617 

, ורק ההרגשים החרותים על הלב, ההשגות האלה אינן דבר של קיימא כל כך, החידושים שנתחדשו לו 15618 

 15619 .מהווים חטיבה רוחנית קיימת ונצחית, והם מקשה אחת מן ההשפעה השמימית ועד יסוד נפש האדם

אף שלאחר כך הוא מתאמץ , רגשות נפשו הטובים והוא מזניחם ומנתקםאם אינו ממהר האדם להגשים את  15620 

ואילו היה מצליח , כ נתחבר על ידי קשרים"הרי הם באותו חבל שנפסק באמצע ואח, לחברם ולאחדם 15621 

רק 0כי 0, לא היו משתכחות ממנו לעולמים, האדם לקיים ולהחזיק את השראותיו והשגותיו הראשונות 15622 



, לרפיון כח קליטת הרוחניות הנצחית, ת הן הגורמות לרפיון כח הזכרוןוההתנתקו0ההפסק  0השבירה0 15623 

 15624 .אילולא נשתברו הלוחות הראשונים לא נשתכחה תורה מישראל, ל"זהו הרעיון הנורא המובא בחז

אמר לה מה , אמרה ליה דביתהו עד אימת ניזל ונצטער כולי האי, חנינא בן דוסא´ ל על ר"מסופר בחז 15625 

בעא רחמי ויצתה כמין פסת יד ויהבו ליה חד כרעיה , רחמי דניתבו לך מידיאמרה ליה בעי ? נעביד 15626 

ואיהי אכלת , חזייה בחלמא עתידי צדיקי דאכלי אפתורא דדהבא דאית ליה תלת כרעי, דפתורא דדהבא 15627 

תנא גדול היה נס , בעי רחמי ושקלוהו, בעי רחמי דנישקלא ממך? ומאי נעביד, אפתורא דתרי כרעי 15628 

 15629 .דמיהב יהבי משקל לא שקלי, האחרון מן הראשון

כיון שירדה אותה פסת היד מן , ואמרנו להסביר ענין גדלותו של הנס האחרון שהיה גדול מן הראשון 15630 

בודאי שהוא מכהה , ז המשונה מן האויר של אור העולם הבא"הרי האויר של העוה, ז"השמים אל העוה 15631 

בהעלותך שהמן ´ ומובא בזהר הק, הרבהאת זיו החפץ שירד מן העולמות העליונים ואולי גם מתקלקל ב 15632 

כ והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדולח "ולא היה זיו שלו אלא כמש, שהיה יורד למטה נשתנה זיו שלו 15633 

 15634 .כ"וכל שכן מלאכים כיון שירדו ושלט בהם האוויר נשתנו ממדרגה ההיא שהיתה להם ע, ולא יותר

עמו תורה מיאן מחשש שמא יתקלקל המלאך כשבא מלאך ללמוד , ל"א מווילנא ז"ומספרים על הגר 15635 

והצליח , חנינא לגודל מעלתו לא נתקפחה אותה כרעה באווירתו´ אמנם ר, ז ויופחת מערכו"באווירת העוה 15636 

שהעלאת הירוד היא , ובזה היה גדלותו של הנס האחרון גדול מן הראשון, להחזירה בטהרתה למרומים 15637 

 15638 .קשה בהרבה מן הורדת הנעלה

, אד צריכים להיזהר לשמור ולקיים את ההרגשות הראשונות שמעניקים לו ממרומיםבדורותינו אנו מ 15639 

ולא להזניחם חלילה , עלינו להלביש את כל יצירי רוחנו הזכים בפעולות מתאימות של מעשים טובים 15640 

כי זכות הבכורה , ´כל ביכורי רגשותינו צריכות תמיד להשאר קודש לה, מפרפרים בין שמים וארץ 15641 

ה מעניק לנו חדשים "שנדע להעריך את המתנות שהקב´ ויתן ה, ה וקדושתם לא פגהלנולדים ראשונ 15642 

 15643 .(אור הנפש)  .ונחרות אותם על לוחות לבותינו שלא ישתברו לעולמים, לבקרים

 15644 

 15645 מאמר תשפג

שמות ) ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת ההר 15646 

 15647 .(ט"ב י"ל

ובזה התקצף ונואש שיוכל , כשראה שהיו שמחים בקלקול שעשו כענין כי רעתכי אז תעלוזי ,ובספורנו 15648 

הנה בצד הטוב יודעים וגם כל אחד , באופן שיחזרו לתמותם ויהיו ראויים לאותן הלוחות, לתקן המעוות 15649 

בעל אתה תלמיד , מורה ורוי, על שאלת ההיא מטרוניתא לרבי יהודה, מרגיש העונג העצום המונח בחכמה 15650 

, אמר לה חכמת אדם תאיר פניו, (7ט"נדרים מ) י"הוראה ואתה שיכור מפני שהיו פניו צהובין כל שעה רש 15651 

החכמה תחיה את , הלא אין שמחה כהתרת הספקות, יהודה ממש רוו מתענוגי החכמה´ הנה פניו של ר 15652 

 15653 .בחכמה האדם חי ומרגיש כל רגש אף דק מן הדק, בעליה

 15654 הלא תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, להבא לגומרה של חכמהכל זה עוד בההתחלה ומה כבר 

אדם הלומד כל דיני נזקין כמה ישרות הוא ? כ כמה עונג שמחה וחיות יש במעשה טוב"א, (.ז"ברכות י) 15655 

וכמה מדושן , הוא מרגיש בכל הלכה והלכה´ מטעמי ה, כמה משפט וצדקה מכילים כל הלכה והלכה, סופג 15656 

 15657 ?השומר עצמו מלהזיק את חבירו, ה שלומדעונג הוא האדם המקיים מ

פשוט הוא כי גדולה היינו , גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה, (.ז"שבת קכ) ל"והנה באמרם ז 15658 

בקצרה כל הטוב מתחילתו עד סופו , גם בתענוגים וגם בהנאות, אין לה שיעור ולא חקר ביתרונה, בכל 15659 

 15660 .חש אותם די היטבוהאדם , הנה הוא מציאות אחת של עונג ועידון

כל הגלות הארוכה עם כל המרירות הכל הינן תולדות , הלא מאמינים אנחנו כי כל הצרות וכל היסורין 15661 

ואם , אלא כל העונשים הינם תוצאות מעצם החטא גופא, כי העונש אינו דבר צדדי הבא על חטאים, החטא 15662 

, אות אחת מלאה מרורות ועינויםהרי כי עצמו של החטא הוא ממש מצי, כ מרורות למו"בתולדות החטא כ 15663 

איך זה גבר לא חלי ולא מרגיש וגם שותה כמים , כ עומדת שאלה גדולה"וא, שורש פורה ראש ולענה 15664 

 15665 ?עולה

אין אדם עומד על דברי תורה , (.ג"גיטין מ) ל"היה אומר על הא דאמרו ז, ל מקעלם"ר הסבא ז"והנה אדמו 15666 

ורה והחיבורים שלנו אחרי שנכשלנו תמיד על כל שעל ואם כן איפה הם הדברי ת, אלא אם כן נכשל בהן 15667 

ובעיני ראיתי איך שגויים פינו וניקו בית , ועל כרחך שלא כל החוטאים אמנם נכשלים בחטאם? ושעל 15668 

ואחר הפינוי גם הלכו יחד , וכשעברתי עליהם שמעתי איך שבו בעת הם גם מנגנים, הכסא גדול מלא צואה 15669 

 15670 !תכן יהיה בתוך הרפש והצואה וגם ירקדו בה בעתנוראות הדברים שי! ברקידה גדולה

כי עיקר מה ששבר משה את הלוחות היה , וירא את העגל והמחולות´ ל על הפ"הן הם דברי הספורנו ז 15671 

, לא לבד שלא חשו המרורות והסרחון של החטא, שראה שהיו שמחים בקלקול שעשו, בשביל המחולות 15672 



החטא , הוא כי החטא כבר התהווה עצם מעצמות האדם והמתענג בחטא סימן, אלא גם שמחו והתענגו בו 15673 

 15674 .וזה יותר קשה מכל מעשה החטא, מתעדן בו למרות כל הסרחון הנודף למרחוק, והאדם לאחד נתהוו

, התעלוזי קשה מחטא, גדולה מחטא כי רעתכי אז תעלוזי, הוא אשר אמר משה אתם חטאתם חטאה גדולה 15675 

ובשמחתו בחטא הוא מתאבק עם תוך תוכיות , שר בהחטאבחטא ישנם שני דברים החטא לעצמו והארס א 15676 

בבחינת אין , הארס הוא הממית את כל כולו של האדם, הוא הארס של החטא הקשה יותר מחטא, החטא 15677 

אחרי שנכנס בקרבו , אחרי החטא לבו מטומטם והוא כאבן דומם בלי כל חיות ורגש, בשר המת מרגיש 15678 

לא יבין ולא , ירקד וגם יחוגג עם כל הטנופת אשר לפניו הוא, הארס של החטא אז כמעט אבדה תקוה לו 15679 

 15680 .ירחם´ מורעל הוא בתכלית עד מות ה, יחיש כלל את כל המרירות המונח בחטא

, אם בושה מבני אדם ואם בושה בפני עצמו, מלפנים הלא היה האדם עוד מרגיש איזה בושה בשביל עבירה 15681 

ם היה איש הולך ומטייל בשוק עם אשתו הלא היה מלפנים א, והיום הלא כבר נאבדה כל בושה מבני אדם 15682 

האין מספיק לך במה ? מה אתה עושה בשוק! סוס אתה, כי זה ודאי בזיון וחרפה, ממש ותהום כל העיר 15683 

 15684 .וגם לא מרגישים כי יש בזה משום בזיון, והיום לדאבון עינים הלא כבר אבדה כל בושה? שבבית

והבוץ , מתלכלכים כל כולם בכל מיני טנופות, דות רעותעושים מעשה זמרי מושכים על עצמם כל מיני מ 15685 

! איום ונורא למתבונן! והנה עוד מרקדים בזה ועוד עושים כל ימיהם כחגים, רב ומגיע ממש למעלה ראש 15686 

ומה תקוות אנוש אם תאבד ממנו תקוות , על מצב כזה ודאי הקצף והיאוש גדול אם יוכל לתקן את המעוות 15687 

 15688 .(תורהדעת )  !יצילנו´ התשובה ה

 15689 

 15690 מאמר תשפד

שמות ) ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת ההר 15691 

 15692 .(ט"ב י"ל

מאי דריש , שבר את הלוחות, ה עמו"דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב´ ג, (.ז"שבת פ)א  איתא בגמר 15693 

התורה כולה כאן וישראל , לא יאכל בו ג מצוות אמרה תורה וכל בן נכר"אמר ומה פסח שהוא אחד מתרי 15694 

ל "ואמר ר, (ד"שמות ל) ה על ידו שנאמר אשר שברת"ומנלן שהסכים הקב, מומרים על אחת כמה וכמה 15695 

מ "מ, דאם מומר אסור בפסח שהוא קרבן, אין זה קל וחומר גמור´ והקשו שם בתוס, יישר כחך ששברת 15696 

 15697 .בתשובהלא היה לו למנוע מליתן להם לישראל התורה ולהחזירם 

, (.ו"תענית כ) ש"וזה הראשון מחמשה דברים שאירעו בו ביום כמ, ז בתמוז נשתברו הלוחות"והנה בי 15698 

שאלמלא לא נשתברו הלוחות אין כל אומה ולשון שולטת ´ ש בגמ"וכמ, שמהם נבעו כל הצרות והגלויות 15699 

ראה השבירה עצמה ונו, נוראות הן תוצאות השבירה, (.ד"עירובין נ) בישראל שנאמר חרות על הלוחות 15700 

הרי די , ואם כן יקשה מדוע שבר משה את הלוחות, של הלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב אלהים 15701 

 15702 .היה אילו הביאם לאהלו ולא הנחילם לבני ישראל

´ אמר ה, ועל כל פנים היתה כאן טעות נוראה, ז"והנראה בענין חטא העגל שכפשוטו היה כאן ענין ע 15703 

ולאחר שמשה , ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם, והנה עם קשה עורף הוא למשה ראיתי את העם הזה 15704 

רגע אחד , לא אעלה בקרבך כי עם קשה עורף אתה´ ענהו ה, אלקיו לסלוח להם´ רבינו חילה את פני ה 15705 

וביותר יקשה , ויש להבין מהו קשי עורף זה שהוא שורשו ומהותו של חטא העגל, אעלה בקרבך וכליתך 15706 

, א ארי עם קשי קדל הוא"ות, בקרבנו כי עם קשה עורף הוא´ שה רבינו נאמר ילך נא השבתפלתו של מ 15707 

 15708 .מוצא משה רבינו סיבה לסליחה ומאור פנים, ה אמר לא אעלה בקרבך"הרי שמהאי טעמא גופא שהקב

כי בני ישראל היו רגילים מישיבתם של אבותינו שהיו זקנים , ענין קשיות עורף היא ההליכה אחר שכלם 15709 

וכשנתנה , כי השיגו את התורה בשכלם, (7ח"יומא כ) וקיימו את התורה עד שלא ניתנה, בים בישיבהויוש 15710 

אבל בני ישראל עשו את העגל על פי , רק על פי התורה´ התורה פסקה הנהגת השכל ויש לעבוד את ה 15711 

מה , זהבשעל זה הוזהרו בלאו לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי , ´שכלם לעשות כעין כרובים בלי רצון ה 15712 

ומשום כך נחשבו מומרים לכל התורה , עוד שעשו פני שור מהמרכבה העליונה ולא פני אדם ככרובים 15713 

אבל עצם ההליכה אחר עצת השכל ולא אחר , ז לכלל ישראל"פ שלא היה בו משום מחשבת ע"אע, כולה 15714 

 15715 .ז ונחשב כמומר לכל התורה כולה"הרי זו ע, ציווי התורה

שאיסורו של המומר לאכול בקרבן פסח אינו כחוקה , עשה משה מפסחוזוהי עומק כוונת הלימוד ש 15716 

על ידי כך , ה פסח על בתי בני ישראל והצילם וגונן עליהם"כי הפסח בא להורות שהקב, בעלמא 15717 

ובלא מחסה המצוות הרי אף בהשגחה היותר גדולה של ויאמן , שהסתתרו במחסה המצוות של דם הפסח 15718 

והמומר ההולך אחר שכלו מופקע הוא , א היה בידם זכות להגאלולאחר לימודי עשרת המכות ל, העם 15719 

 15720 .כי הוא מתנגד לו ולהוראה היוצאת ממנו, מאכילת הפסח

איך הלך , אם התביעה על בני ישראל במעשה העגל היתה על שעשאוהו מדעתם, אבל אם כן קשה טובא 15721 

א תהיה להם חלילה אלא שמשה רבינו ראה שאם הלוחות לא ישברו ל, משה ושבר את הלוחות מדעתו 15722 



והיו , שעד שלא השתברו הלוחות היו למדים ואינם משכחין, (.ד"עירובין נ) ל"ש חז"והענין כמ, תקנה 15723 

הרי הוא נמשך יותר אחר , וככל שהאדם גדול יותר ומרגיש בגדולתו, במצב של אני אמרתי אלהים אתם 15724 

 15725 .מעלתם אין רפואה למכתםוידע משה רבינו שאם יתמידו ב, שכלו ואינו מוכן לקבל סברות זולתו

, שלא היה לו למנוע את ישראל מלקבל את התורה ולהחזירם בתשובה, ובזה מיושבת קושיית התוספות 15726 

כי יקשה בעיניהם מאד שלא לילך אחר שכלם הזך , שמשה רבינו ידע שבמעלתם זו לא יחזרו בתשובה 15727 

די כך לשכחת התורה ולשעבוד לשבור את הלוחות ולהביא על י, והעצה לזה היתה אחת, ברוממות דרגתם 15728 

 15729 .ולהחזרת מלאך המות ולהורדת עדיים מעליהם, מלכויות

קל לו לאדם להכיר , חולשת השכל והשכחה המתמדת, ועל ידי לימוד תורה מתוך הדחק וירידת הדורות 15730 

גם , וקבלת השכל האלקי מקיפה את הכל, את אפסותו כנגד שכל התורה ולשעבד את שכלו לשכל התורה 15731 

, כפי שנכתב בהלוחות´ נצטוו ישראל לקיימו רק משום שנצטוו מפי ה, שהשכל מסכים לו לא תגנוב 15732 

 15733 .ה ישר כחך ששברת"ואמר לו הקב, לפרוש מן העבירה ולקבל עול מלכות שמים

והיא שורש מעשה העגל , נמצאנו למדים שעצם הליכת האדם אחרי שכלו הופכתו למומר לכל התורה 15734 

ובסכנה ששכלו , ואין לו לאדם אלא להכיר חולשת שכלו, ה עורף אתהכי עם קש, שנתחייבו בגללו כליה 15735 

´ אדרבה יבקש את אור ה, בקרבנו כי עם קשה עורף הוא´ ה ילך נא ה"לבקש מהקב, יטעהו לסמוך עליו 15736 

 15737 .(לקט שיחות)  .ולשעבד עצמו לשכל התורה, כדי להמלט מסכנת ההליכה אחר שכלו

 15738 

 15739 מאמר תשפה

שמות ) א את העגל ומחלת וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת ההרויהי כאשר קרב אל המחנה ויר 15740 

 15741 .(ט"ב י"ל

ולהשתמש , בידו לחזור אל כליו שניתנו לו מן השמים, קיימת הנחה אשר מי שלא בחר פעם בצד הטוב 15742 

יכול , מחשבה זו יוצרת הנחה אשר גם אם לא יתאמץ היום בבחירתו בצד הטוב, בהן על ידי בחירתו לטוב 15743 

המבט היה משתנה אם היה יודע אשר על ידי שלא משתמש , מחר במה שהיה יכול לזכות היום הוא לזכות 15744 

מ מה שאבד אינו "מ, ואפילו אם יזכה לתשובה מאהבה שזדונות נעשים לו כזכויות, עם כליו יסלקום ממנו 15745 

 15746 .חוזר לעולם

אותו מעשה  אשר ההשפעות של, אם נעיין בראשונים ובמדרשים נמצא, כזה למדים אנו במעשה העגל 15747 

´ בלוחות הראשונות לא היו אלא י, (ז"ר מ"שמו) מחד גיסא מצאנו במדרש, שלא פגו עד היום הינם שונות 15748 

ופירשו שבלוחות שניות נתוספו , עכשיו שנצטערת אני נותן לך הלכות מדרשות ואגדות, הדברות בלבד 15749 

ולכאורה נראה , ת ראשונותוכל הדרשות הנדרשות מהם לא היו בלוחו, התגים שלא היו בלוחות ראשונות 15750 

אבל באמת אין המעלה אלא לפי מדרגתנו לאחר שבירת , מזה שהיתה מעלה ללוחות השניות על הראשונות 15751 

הגיעו לאותה דרגה של אדם הראשון קודם , כי בהיותם עומדים במדרגה של לוחות ראשונות, הלוחות 15752 

 15753 .אשר היו מקבלים מלמעלה את כל ההשפעות, החטא

אחר שסיפר מה היה הטוב , ל"י הספורנו על הפסוק ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו וזמאידך מצאנו דבר 15754 

פירש הטעם מפני מה לא הושג התכלית שיעד , שהושג בסוף כל הפעמים ששהה משה בהר ארבעים יום 15755 

ובאמרו אשר אזכיר את שמי אבוא , באמרו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, במתן תורה´ האל ית 15756 

כי אמנם בסוף ארבעים יום , והודיע שקרה זה בסיבת רוע בחירת ישראל, ד שהוצרך לעשות משכןע, אליך 15757 

והמה מרו , נתן הלוחות מעשה אלהים לקדש את כולם לכהנים וגוי קדוש ככל דברו הטוב, הראשונים 15758 

 15759 .והשחיתו דרכם ונפלו ממעלתם

ושכינה היתה שורה בכל מקום , םמבואר אשר מצד הלוחות הראשונות היינו זוכים והיו נעשים כל הנסי 15760 

שם , אמותיו´ וכל היכן שהיה עומד בתוך ד, כל יהודי היה עומד במדרגת כהן גדול, שיהודי נמצא שם 15761 

נמצא , ומה שהביום אין הדבר כן אין זה אלא מפני חטא העגל, היתה השראת השכינה של בית המקדש 15762 

בחינה זו אבדו ושוב אינה מועלת , לעילאאשר נקראת איתערותא ד, שאותה המדרגה של לוחות הראשונות 15763 

 15764 .שום תשובה שבעולם להחזיר אותה בחינה עד היום

עולם שהיה שונה בתכלית מהעולם שאנו , כיוצא בזה מצאנו שהעולם שהיה קודם חטא אדם הראשון 15765 

 15766 ל"פ שלאחר החטא עשה אדם הראשון תשובה כמבואר בחז"ואע, נתקלקל על ידי החטא, שרויים בו כיום

וכל המיתות שבעולם הם תולדות , מכל מקום לא חזר למדרגתו כפי שהיה קודם החטא, (ח"ד ל"ט לילקו) 15767 

הנחה זו תשמש לנו הבנה , (.ז"ב י"ב) וגם מי שלא חטא כלל גם הוא מת בעטיו של נחש, אותו החטא 15768 

 15769 .ל"בדברי הספורנו וז

ישברם לעיניהם כדי שיחזרו ואם אין , כי חשב שבשובו אליהם ישובו בתשובה, ושני לוחות העדות בידו 15770 

שבירת הלוחות היינו האיבוד כלים באופן ששוב אין מועלת תשובה להחזיר אותה בחינה שלפני , בתשובה 15771 

אינו , וכל עוד שהחוטא סבור שכל הקלקולים הנגרמים על ידי החטא יש בידו לחזור ולתקנם, חטא העגל 15772 



ואם אין שגם אחר , ו בתשובה מוטבואמר משה אם בשובו ישוב, קולט את העומק של קלקול החטא 15773 

יגלה להם אשר הקלקול מסלק , ישברם לעיניהם לכלות עיניהם, שיראוהו לא ישובו בתשובה על החטא 15774 

 15775 .את הכלים לבלי שוב כדי שיחזרו בתשובה

אם לא נצלתי את ההזדמנות של הבחירה הראשונה , כל עוד שאדם מניח שיש בידו לשחק עם הבחירה 15776 

חייב לעורר את עצמו עם הידיעה שאותם כלים , ואם לא בצעירותי אזי בזקנותי, האנצלה בהזדמנות הבא 15777 

כך הוא בנוגע , אחריות נוראה על כלים העלולים להיות הולכים ונאבדים, שהיו לו לא יחזרו לו לעולם 15778 

אשר , וכך הוא בשאר הסיעתות במשך כל שנות החיים, לסיעתא דשמיא של סביבה העלולה להיאבד הימנו 15779 

 15780 .ינצלם יפסידם אם לא

פחז כמים על , כאשר בא יעקב לברך את בניו אמר לראובן, בכמה מקומות מלמדת אותנו התורה הנחה זו 15781 

ג שחזר בתשובה ולא עוד אלא "ואע, (ט"בראשית מ) תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה 15782 

לא חזרו אליו לא כהונה  מכל מקום, (ד"ר פ"בר) ל מעידים עליו שהוא היה הראשון שפתח בתשובה"שחז 15783 

 15784 .לא מלכות ולא בכורה

פ שכל חפצו לא היה אלא "אע, ן תפילות שהיה מתפלל להכנס לארץ"משה רבינו לא הועילו לו ואתחנ 15785 

פ "אע, מכל מקום לא זכה להיכנס לארץ לאחר שאיבד כלי זה, שיש בעולם´ להיות שותף בקידוש ה 15786 

אבל סילוק הכלים סילקה , וגע אלא לשכרן בעולם הבאאין זה נ, שתשובה מאהבה מהפכת זדונות לזכויות 15787 

השרשת ידיעה זו אשר במעשינו אנו משברים את הלוחות לבלי , את העבודה ושוב אינה  חוזרת לעולם 15788 

 15789 .הוא הדבר אשר חייב לכלות עינינו כדי שנחזור בתשובה, תקנה

א דלעילא לא חזרה מאז שהופסקה אותה אתערות, הלוחות השניות כבר היו מעשי ידי אדם פסל לך 15790 

דהיינו , ואפשר שזהו גם כונת המדרש שבלוחות שניות נתוספו הלכות מדרשות ואגדות, וזקוקים לעבודתנו 15791 

ולולא חטא העגל היינו רואים הכל , הדרכים לגילוי העומק בתורה שבכתב באמצעות תורה שבעל פה 15792 

עמל התורה כדי לזכות לאור  כי הגוף לא היה חוצץ ולא היינו זקוקים לשברו על ידי, בתורה שבכתב 15793 

 15794 .התורה

דהיינו שעל , (´בראשית ג) כשם שחטא אדם הראשון גרם לגירוש מגן עדן ולגזירת בזעת אפיך תאכל לחם 15795 

כך גרם הקלקול של חטא , ידי הקלקול של החטא אי אפשר לזכות בעולם הבא אלא על ידי עמל וזיעת אף 15796 

ושני הקלקולים שנעשו אז עדיין לא נתרפאו , ידי עמלאשר אי אפשר לזכות לאור התורה כי אם על , העגל 15797 

 15798 .עד היום הזה

להעריך את , להשגיח שלא להפסיד הכלים שנתנו לו מן השמים, הלימוד נוגע לכל יחיד במדרגתו הפרטית 15799 

ולאחר , הזכות שבכוחנו להתעורר ולהתעלות במדרגה עליונה יותר, אמות של הלכה´ הזכות להיות בד 15800 

 15801 .שלא יאבדו מאתנו על ידי חוסר השתמשות בהם, נו ללמוד גם לשמרםשזכינו להעריכם עלי

ואפילו בכוחותינו , כ ספרים התורה כולה"בחדר אחד מוצאים אנו כ, הבה נתבונן כמה כלים ניתנו לדור זה 15802 

כמה , וכן ניתן לנו מן השמים ישיבה המחזיקה גם את הגשמיות, החלושים יש בידינו לעיין כל דבר בספר 15803 

ובכך ניצולים , קיימים בדורנו גם כוללים´ ובחסדי ה, ם ללמוד אם היו זקוקים לאכול ימיםנשארים היו 15804 

כמה בדורנו היו מוכנים לחיות לא , כמה לומדי תורה היו נשארים אלמלא הם, משפחות לומדי תורה מרעב 15805 

העריך את כמה עלינו ל, אלא אפילו כפי שהחיו בני תורה לפני דור אחד, ל"רק בעניות של השאגת אריה ז 15806 

 15807 .וכמה עלינו להשגיח ביודענו אשר הם עלולים להיאבד, הכלים

ובזה יהיו לו מדרגותיו לקנינו התמידי כל ימי , על ידי הערכה ושמחה מנצל אדם את כליו ומתעלה בהם 15808 

, (7´חגיגה ה) ´ש בגמ"הרי אם לא ינצלם עלול לאבדם וכמ, אדם שנתנו לו כוחות להשפיע על הרבים, חייו 15809 

כי הכלי של משפיע הוא כלי הגורם , בוכה עליהן בכל יום ואחד מהם פרנס המתגאה על הציבור ה"הקב´ ג 15810 

ה בוכה "וכאשר נוטל הכלים היקרים הללו ומנצלם להבלים של כבוד וגאוה הקב, למוחלין לו כל עונותיו 15811 

 15812 .עליו

בתירוץ שהם  ,והם מאבדים את הכלים עבור עצלות, יש שבכוחותיהם ראויים להתעלות ולהיות משפיעים 15813 

ועתה בעצלותם הם מאבדים את , בעוד שאם היו מתגברים בקצה מסירות נפש היו זוכים, בעלי אופי חלוש 15814 

על , שם יתבעו מהם למה לא גדלו כפי הכלים שניתנו להם, וכאשר יעמדו לפני בית דין של מעלה, כליהם 15815 

ם צעירים שעדיין לא קלקלו ובפרט אנשי, כל פנים עלינו להתעורר בנוגע לכלים שעוד נשארו בידינו 15816 

 15817 .(מערכי לב)  .והרבה כלים עדיין ברשותם

 15818 

 15819 מאמר תשפו

 15820 .(ו"ב כ"ל) אלי ויאספו אליו כל בני לוי´ ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי לה



, (ל"ע ז"הראב) ולהלן ויעשו בני לוי כדבר משה ולא כל בני לוי, ל מכאן שכל השבט כשר"י ז"וברש 15821 

תקפה את ´ והתנוצצות לקרבת ה, אלי התאספו כולם´ לקול האזעקה מי לה והמובן בזה אף שלכתחילה 15822 

 15823 .לא עמדו בנסיון אלא המועט, ברם כשצריך היה להוציא את ציויו של משה בפועל, כולם

ועם להב הקריאה תפשו בחרבותיהם , וקנאתו התלקחה בלב כל נאמני יֿה משבט לוי´ זאת אומרת אש ה 15824 

אמנם עם התקרבות רגע הביצוע והשלמת המעשה חלשה דעתם של , רוכוונום אף כלפי קרוביהם ביות 15825 

 15826 .ולא נשארו אלא כמות מועטה שנשארו בתוקף הכרתם לקרב עוז נפשם למעשה, הרוב

נאמר ואחר , י משה ואהרן לילך אל פרעה מלך מצרים"כשנאספו ע, וכמקרה הלויים היה גם ענין הזקנים 15827 

, עם התעוררות תשוקת הגאולה, פלטין לפי שיראו ללכתנשמטו כולם קודם שהגיעו ל, באו משה ואהרן 15828 

אבל עוד מעט קט נתעייפו וכשלו צעדיהם ולא , נעשו צוותא למשה ואהרן והתחילו ללכת לקראת הארמון 15829 

 15830 .(המדע והחיים)  .עמדו בנסיון

 15831 

 15832 מאמר תשפז

 15833 .(ב"ב ל"ל) ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת

וטענה זו באה למשה מצד שלא היה יכול , בחר במיתה בכדי שתהיה כפרה על הכללר על חייו ו"ויתר מש 15834 

, משה רבינו בראותו הצרה הנשקפת לכלל ישראל, לראות ברעתם של ישראל מצד נושא בעול עם חבירו 15835 

ולמדנו מזה עד כמה מדה זו של נושא בעול עם , היה שרוי בצער בלי גבול עד שבחר מות מראות ברעתם 15836 

 15837 .ר בשביל נושא בעול"עד ששוה להקריב אפילו חייו של מש, נשאה ולא באנו עד תכליתהחבירו רמה ו

לאו דוקא בן גילו ולא אמרו בן גילו רק , בן גילו נוטל אחד מששים בחליו, (7ט"נדרים ל) ל"אמרו חז 15838 

ושערו בבן , ועד כמה נושא בעול אתו, ל במדת הכנסת האדם את עצמו בצער חבירו"משום ששערו חז 15839 

י צערו "ע, ז שוככת מדת הדין"ביאור הענין דעי, העלול יותר לחוש בצערו שהוא נוטל אחד מששים גילו 15840 

וכמו דמצינו בפנחס , ק"ש בסה"ובשביל זה מסתלק ממנו העונש כמ, של זה גבתה מדת הדין את שלה 15841 

זמרי והרג ל´ י שקנא פנחס קנאת ה"דע, דכתיב השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם 15842 

 15843 .י הריגתו נתקררה דעתה ונסתלק האף והחמה מהכלל"דע, שכך למדת הדין

י גודל צערו ויסוריו שהיו בלי גבול עד "שע, וכן צריך להבין מה שאמר משה ואם אין מחני נא מספרך 15844 

שאין פיוס יותר גדול בעד מדת הדין , אך ורק בכדי שלא לראות ברעתם זה היה כבר פיוס, שבחר מות 15845 

ומהלך , ונסתלק העונש וחלפה הגזירה מעל הכלל, וממילא כבר גבתה מדת הדין את שלה, שהמצערו של מ 15846 

שזה מורה על ערכה וחשיבותה של , למשה היה שווה לוותר על חייו משום נושא בעול, הדברים הוא כן 15847 

 15848 .וזה גופא שהיה נושא בעול הסיר העונש והכעס, מדה זו

להיות מיצר בכל צרותיו ולחוש כאילו , ריו של הסובלנושא בעול הוא מדת השתתפות בכל צערו ויסו 15849 

 15850 כשהוא רואה מי שראשו כואב לו יחוש קלני מראשי קלני מזרועי, דקירות אלו דוקרות בבשרו הוא

 15851 .ובה במדה שאדם מכניס עצמו בצער חבירו מסיר היסורים ממנו, ובכל צרתם לו צר, (.ו"סנהדרין מ)

אלא רק לצאת ידי חובת ביקור לא קיים מצוה זו כלל , בצערו ולפי זה הנכנס לבקר חולה מבלי שישתתף 15852 

, לחוש ולהרגיש בצער החולה בכל מאי דאפשר, חיוב הביקור הוא להיות נושא בעול, דאין זה גדר המצוה 15853 

ומכאן נבין עד כמה גדול החיוב לרואה חבירו שסובל שישתתף , ובאופן זה מיקל הוא באמת לחולה 15854 

ולפי דברינו יוצא שרק זה האמצעי היחידי שבו , חולה אם גם הרואה יצטערשלכאורה מה ירויח ה, בצערו 15855 

 15856 .נוכל להקל את יסוריו

שבת ) ´מצינו בגמ, ל העיר עד כמה היתה מדה זו מושרשת בלבן של ישראל בדורות הראשונים"ר ז"אדמו 15857 

בראותם זה שהעוברים והשבים , אילן המשיר פירותיו יקשור עליו חוט שני להודיע צערו לרבים, (.ז"ס 15858 

דבראותם אילן מתליע מבלי , מזה ראינו עד כמה היו כולם משתתפים בצער חברם, יבקשו רחמים 15859 

כ גדול עד כדי "ויהיו גם הם שרויים בצער כ, יבינו מעצמם שבודאי יש צער לבעל האילן, שיתבקשו על זה 15860 

 15861 .שזהו השתתפות בצער חברם במדה גדולה, להתפלל ולעורר רחמים

הצער והכאב כל כך גדול לבלי , (ב"תהלים קמ) אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגידענין התפלה הוא  15862 

ונוכל להתבונן עד כמה התרחקנו , והיה זה בעובר ושב פשוט, נשוא עד שמתפלל ומבקש לישועה 15863 

שני הקשור באילן הספיק להם בכדי שיתעוררו מעצמם להשתתף בצער חברם ´ שאצלם אפי, ממדרגתם 15864 

נופל ונושק , וכמה רחוק הוא ממידה זו מי שגם אחרי שהסובל מגיד לו מיסוריו, עד כדי בקשת רחמים 15865 

ולא נע ולא זע , עד לבבו לא הגיע´ והוא אפי, וקול תחנוניו בוקע רקיעים, אבק רגליו ומבקש רחמים 15866 

 15867 .מצער כזה שבכוחו לקרוע לגזרים לבות אבן

לם שלא ישווה לוותר עליו בשביל מדה ואין דבר בעו, מדת נושא בעול היא מעיקרי התורה וחובת האדם 15868 

מכל זה נראה רוממות מדה זו מצד , אך ורק להיות נושא בעול, שהרי משה ויתר על חייו חיים של משה, זו 15869 

הסיר , שהרי משה בהשתתפו בצערם של ישראל, ומצד המקבל רואים אנו עד כמה גדול ערכה, הנותן 15870 



ומאמרנו זה הוא הערה מספקת לאדם בכדי לידע , ונסתלקה הגזירה הצפויה להם´ מעליהם חרון אף ה 15871 

´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .רוממות ערכה וגודל חשיבותה של מדה זו להיות נושא בעול עם חבירו 15872 

 15873 .(ח"י

 15874 

 15875 מאמר תשפח

 15876 .(ד"ב ל"שמות ל) ועתה לך נחה את העם וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם

כי אם בעיקר על הדרך אשר הוליכה , ת עצם החטאכי המדובר אינו על אודו, בענין חטא העגל יש להבין 15877 

י מביא בשם "ורש, (ב"שמות ל) ה למשה וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם"כי מצינו שאמר הקב, אליו 15878 

והביאור הוא שבכל העוונות יש משהו , ל ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון העגל"חז 15879 

לכן וביום פקדי , העגל גורמת גם לכל החטאים והעוונות כלומר הסיבה אשר גרמה לחטא, מחטא העגל 15880 

 15881 .ופקדתי

וזוהי דרכו , (.ט"שבת פ) ´מצינו כי השטן בא וערבב את העולם והראה דמות חושך ואפילה כדאיתא בגמ 15882 

ואילו מצד , כאשר הוא מראה לו דמיונות כוזבים, של היצר בכל העוונות לערבב ולטשטש את מוח האדם 15883 

הוא יודע שאם , כי ליצר אין פנאי לחכות, מה שסרו מהר מן הדרך בלי כל חשבוןהאדם היה שם החטא ב 15884 

 15885 .יחכה הרי יתכן שהאדם יתפקח ויראה ויווכח בטעותו ויתחרט

וזה אף היה חשבונו של אהרן כאשר דחה , ואכן זו סיבת כל החטאים שממהרים ולא עוצרים רגע לחשוב 15886 

, ו ויגיעו להתבוננות ויבחינו במעשה הזיוף של היצרוזאת כדי להרוויח זמן אולי יתפקח, אותם למחרת 15887 

בכך , כי כאן טמונה הצלחתו, י וישכימו השטן זרזם כדי שיחטאו"אבל הם השכימו בבוקר ואיתא ברש 15888 

 15889 .שהוא מזרז את האדם לעבירה

 15890 העבירות הנרמזות בלצחק´ ל על ג"ומלבד מה שרמזו חז, עוד אנו רואים כי אצל העגל כתוב ויקומו לצחק

כשהוא מחדיר למוחו , אפשר גם לומר כי השטן דרכו לבלבל את האדם בזמן שעושה את החטא, (י"רש) 15891 

כפי שאנו , שהוא צוחק לאחרים שאינם חוטאים כמותו, כי טוב הוא החטא לאדם ומביא אותו לידי צחוק 15892 

 15893 ,ועל היראים הם אומרים שאינם פקחים וכדומה, רואים שהחפשים ממצוות חושבים את עצמם לחכמים

 15894 .אולם זה דוקא רק בעת בולמוס החטא

והם מרגישים בריקנות מכל וכל ונמוכים הם , ר רימה אותם"אולם אחר כך הם מבינים בעצמם כי היצה 15895 

ל בא וראה כמה גדולה כחה של "י מביא מחז"ורש, ש בסוף הפרשה וייראו מגשת אליו"וכמ, מאיש המעלה 15896 

כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ´ ראה כבוד הומ, שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה מהו אומר, עבירה 15897 

, ומשעשו את העגל אף מקרני הודו של משה היו מרתיעים ומזדעזעים, ישראל ולא יראים ולא מזדעזעים 15898 

 15899 .והלימוד מזה הוא שהאדם יחשב את מעשיו ולא יבוא לידי חטא

 15900 רית ואת ישראלכי על פי הדברים האלה כרתי אתך ב, אל משה כתוב לך את הדברים האלה´ ויאמר ה

כ יום "לטובתו של משה נתענה ק, ד טוב לי כי עוניתי למען אלמד חקיך"ל הה"ואומרים חז, (ד"שמות ל) 15901 

אמר לו מדוד לך דינרי , (ממונה על אוצרות המלך) משל למלך שהיה אוהב לתיסומן, שקבל את התורה 15902 

 15903 .ואמר אם אישן אני מפסיד אל, משמחתו לא ביקש לא לאכול ולא לשתות, זהב

ביקש לישן אמר אם אישן אני מפסיד שלא אמר לי אלא , כך משה מודד התורה שכח ולא אכל ולא שתה 15904 

בלוחות הראשונות לא היו אלא עשרת הדברות , ה נצטערת חייך אין אתה מפסיד"אמר הקב, יום בלבד´ מ 15905 

ר "שמו) להכתוב לך את הדברים הא´ שנא, עכשיו שנצטערת אני נותן לך הלכות מדרשות ואגדות, בלבד 15906 

וזו הדרך ההפוכה מזו המוליכה לחטא העגל , מכאן שהדרך לזכות לתורה הוא דוקא בעינוי עצמי, (ז"מ 15907 

 15908 .שהם הצחוק והמחולות

אולם עדיין אין כאן , ל שייך לגבי המדרגות שאפשר להגיע על ידן לקיום התורה"ויש להוסיף כי כל הנ 15909 

´ ר, ש והלחות מעשה אלקים המה חרות על הלחותועל זה מצינו במדר, הדרך להגיע אל פנימיות התורה 15910 

ורבותינו , נחמיה אומר חירות ממלאך המות´ ר, יהודה אומר אל תקרי חרות אלא חירות חירות מן הגליות 15911 

היינו , נחמיה אומר שיהיו בני חורין ממלאך המות´ מה שר, (א"ר מ"שמו) אומרים חירות מן היסורים 15912 

כשנתתי לכם את , י אלהים אתם מלאכים"ופירש, תי אלהים אתםש אני אמר"כמ, אילו לא עשו את העגל 15913 

וזו היא פנימיות התורה כאשר אפשר להגיע , התורה נתתיה לכם על מנת שאין מלאך המות שולט בכם 15914 

 15915 .למדרגה זו

ל "ש חז"כמ, גם אז אילו קיימו את התורה היתה להם חירות מן הגלויות, יהודה מדבר אחר חטא העגל´ ר 15916 

מקדש שני מפני מה , ז גילוי עריות ושפיכות דמים"ע, דברים שהיו בו´ י מה חרב מפני גמקדש ראשון מפנ 15917 

שאילו קיימו את התורה לא היו חייבים גלות כי היו בני חורין , (7´יומא ט) חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם 15918 

ם את התורה שאם יקיי, הם מדברים על כל יחיד בפני עצמו, ורבותינו אומרים חירות מן היסורים, לעולם 15919 



 15920 ואין ערוד ממית אלא החטא ממית, (.ה"שבת נ) יוכל להיות בן חורין מן היסורים כי אין יסורים בלא עון

 15921 .(נחלת אליעזר)  .המקום יסייענו להיות מן הזוכים, (.ג"ברכות ל)

 15922 

 15923 מאמר תשפט

 15924 .(ד"ב ל"שמות ל) ועתה לך נחה את העם הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם

ואין פורענות באה על , כשאפקוד עליהם עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר העוונות 15925 

חטא העגל גרם מהפכה בעולם והשלכותיו , (ב"י סנהדרין ק"רש) ישראל שאין בה מפרעון עוון העגל 15926 

, כאדם תמותוןוכבר מתלונן המשורר אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם אכן , נרגשות עד דורינו 15927 

 15928 .פירש ריש לקיש שאילו לא חטאו בעגל לא היו ישראל מתים (´עבודה זרה ה)א  ובגמר

ולא היתה אומה או , ואפילו לדעה החולקת שם בכל זאת מודה שלולא חטאו היתה ידם של ישראל תקיפה 15929 

ת א בשעה ששבר משה א"ואיתא בתנדב, אבל עכשיו שחטאו נגזרה עליהם עניות, לשון שולטת בהם 15930 

מתוך טרוף מתוך הדחק , נגזר על ישראל שילמדו תורה מתוך צער מתוך שעבוד ומתוך טלטול, הלוחות 15931 

 15932 .(א"ילקוט שצ) ומתוך שאין להם מזונות

אבל ההנהגה היתה אז גלויה וכבוד התורה בשלמותו והדת , לכל היותר היתה גזירת מיתה קיימת בעולם 15933 

ונתן את העליונות לשקר בזמן שהתורה , את הטוב ברעחטא זה הוא שהעכיר את האויר וערבב , על תילה 15934 

לסבול , התורה נשארת אך נחלת יחידים המוכנים לעבור באש ובמים, מונחת בקרן זוית ואין משים על לב 15935 

 15936 .דוחק ועלבון כדי להשיגה

אין , משום שבכל חטא ישנו חלק מחטא העגל, ונראה שמה שפורענות חטא העגל נכללת בכל פורענות 15937 

משפיע לרעה ומכביד על האדם לעמוד , של הסתר פנים שבא כתוצאה מחטא העגל ספק שהמצב 15938 

 15939 וכמו שמצאנו לרבותינו שהיו צריכים להזהיר שלא להתחבר לרשע ולא להתיאש מן הפורענות, בנסיונתיו

בשעה שאינו רואה בחוש דיני , היות והצלחת הרשעים משפיעה על האדם להמשך אחריהם, (´אבות א) 15940 

 15941 .לכן צריכים תמיד לערוך חשבונות לזכור את הפורענות שלא יתפתה לחקות אותם, םשמים לפרוע מה

בעט , ואיתא במדרש משל לבריון שהיה שיכור, (ג"איוב כ) מי יתן ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו משפט 15942 

אמר הודיעוני באי זה מקום המלך שראוי ואני מלמדו את , בפלקי הוציא איסרין ורגם איקונין של מלך 15943 

כיון שראה המלך , סגר למטרונה טרד אפרכוס וסימא לדוכוס, נכנס הראו לו המלך יושב בבימה, הדין 15944 

 15945 .(´ח´ ר ל"שמו) אמר בבקשה מכם שיכור הייתי ולא ידעתי כח המלך, עושה כך נתיירא

אבל אפשר , שאפילו אם ירגום איקונין של מלך אין בכך כלום, יצר הרע משכר את האדם ומסיתו 15946 

ואיך שהוא מנהיג את עניני , כזו רק כל זמן שרחוק מן הארמון ולא רואה את כבוד המלךלהתפתות לשטות  15947 

בודאי היה האדם מהסס , אילו היתה ההנהגה יותר גלויה והרשעים כפופים תחת רגלי הצדיקים, המלוכה 15948 

 15949 .לפני שמתפתה לעבירה

שבונם איחר משה את ל שהעם נקהל על אהרן אחרי שלפי ח"אמרו חז, נסיון העגל היה נסיון קשה מאד 15950 

, (´א י"ר מ"שמו) ואז מצא השטן ההזדמנות להטעותם והראה דמות משה תלוי בין שמים וארץ, המועד 15951 

ונשארו פתאום במבוכה באין מנהיג , השתוקקו לביאת משה ותקפם יאוש בראותם אותו מת ומוטל במטה 15952 

לא , של יאוש ואזלת ידבמצב כזה , שיורם איך להמשיך בדרך הגבוה שבחרו להם מאז צאתם ממצרים 15953 

והביאו כל הכלל לחטוא על כל פנים במחשבה , אזרו חיל לעמוד נגד תחבולות הערב רב שעשו את העגל 15954 

 15955 .(´ב ז"ל) ן"כמו שפירש הרמב

כל זמן שלא עירבב את העולם והראה להם , ואמרו בגמרא שלא הקשיבו ישראל לטענות השטן שמשה מת 15956 

וראו בחוש איך , נו רואים שעד שלא נשתנו סדרי בראשיתומזה א, (ט"שבת פ) דמות מטתו של משה 15957 

ובכל זאת היו צריכים להיות חזקים בדעתם ולא להשתתף בחטא העגל , שנהפך עליהם עולמם לא חטאו 15958 

 15959 .לא במעשה ולא במחשבה

 15960 וכבר אמר החכם אשרי אדם מפחד תמיד, מגודל היאוש נשתבש השכל ומצא הדמיון מקום להטעותם

שצריך להיות דואג ולראות את הנולד שלא תארע תקלה מתוך  (ה"גיטין נ) י"רש ופירש, (ח"משלי כ) 15961 

היו מאושרים , אילו לא נשברו ברוחם מתרמיות השטן והיו מושכים את ידיהם מכל עסק העגל, מעשיו 15962 

עד שנעשו עליונים למטה ותחתונים , אבל עכשיו באה על ידם תקלה גדולה לעולם, לעולם הם ודורותיהם 15963 

 15964 .ם על העליונה"רדו ישראל לשפל המדרגות שיד עכווי, למעלה

נותר מקום מרווח לשטן להגביר את הדמיון , ומזה שנפלו ממדרגתם וכתוצאה מזאת נעשה ההנהגה נסתרת 15965 

על כן בכל חטא אשר , להשכיח מלב האדם חובתו בעולמו ולהוליכו שולל אחרי יצרו, ולטשטש את השכל 15966 

 15967 .קטן של הגברת הדמיון הנובע מחטא העגל נמצא שורש, יחטא האדם באומרו מה בכך

מצב האדם בעולם , (7ג"עירובין י) ל נוח לו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו"אמרו חז 15968 

ולכן מוכרח הוא לאזור כגבור מתניו להגביר את , קרוב להפסד ורחוק מן השכר אם ילך אחרי ראות עיניו 15969 



אם האדם יתעלם ולא יקפיד לשים לב על , מוד המוסרהשכל על ידי רגשת הנפש וסערת הרוח של לי 15970 

ומאידך כאשר , במרוצת הזמן יכול להגיע למצב כזה שיאמר על עגל של זהב אלה אלהיך ישראל, דרכיו 15971 

 15972 .(ג"המוסר והדעת ח)  .יחשב דרכיו יבחין שדמות מיטת משה באויר אינה אלא דמיון ואחיזת עינים

 15973 

 15974 מאמר תשצ

ג "שמות ל)ב  ה אתה והעם אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקאל משה לך עלה מז´ וידבר ה 15975 

 15976 .(´א

מכל ירידה של עם ישראל הצדיקים מתרוממים , עלה עליה היא למשה וזאת בשעה שהעם ירדו ונתדרדרו 15977 

ומתפללים על עצמם שלא ידבק בהם שמץ , לומדים מוסר מוסיפים יראה ומתפללים על אחיהם, ומתעלים 15978 

כענין הרב שלומד , אים קלקול של אחרים ומזהירים לעצמם שלא יקרה בהם מקרה רערו, מנהו לנפשותם 15979 

 15980 .(ג"חולין קל) ל"עם תלמיד שאינו הגון שהזהירו חכמינו ז

עומד ומתפלל עליהם על תיקונם ועל רפאותם שיתרפאו מהחטא , משה רבינו הצטער על ישראל שנכשלו 15981 

וכן מצאתי , ספת של מסירות נפשו עליה מול ירידהוהוא בעצמו זכה לעליה ולקומה נו, הנורא של העגל 15982 

, עתה שהתפלל ושם נפשו עליהם, ה לך רד כי שחת עמך"לך עלה מזה לפי שאמר לו הקב, ת"ך עה"בש 15983 

 15984 .אמר לו לך עלה עילוי הוא לך

העליה נעשתה לו כגופו שהתרגל בכך , הוא עלה כל כך עד שלא ידע מעלייתו, כי קרן עור פניו בדברו אתו 15985 

ש האור החיים "שהביאה צער והתעוררות לאחרים אף לצדיקים בדורו כמ, ה היתה מורגשת כל כךוהעלי 15986 

ומשה לא ידע כי קרן עור , ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר, ´הק 15987 

, ניואמר ויהי לשון צער לרמוז מה שנכוו כל הצדיקים שבמחנה ישראל ממעלת משה אשר ענתה בפ, פניו 15988 

 15989 .דכתיב וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו

, זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן, ברא צדיקים ברא רשעים, ה ברא כנגדו"כל מה שברא הקב 15990 

, הצדיק מתעלה מירידתו וכשלונו של הרשע, (ו"חגיגה ט) נתחייב רשע נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנום 15991 

הוא נוטל חלקו וזוכה לירש , ות שהביאו לירידתו של האיש הזה שירד עד שנעשה רשעהוא מתבונן מהסיב 15992 

 15993 .ב"כי הוא מפסיד חלקו לעוה, גם את החלק שהיה מוכן לאותו הרשע

וכשעשו , כשעלה משה אל ההר לקבל את התורה ניתנו לו אלף חלקים אור, ישמח משה במתנת חלקו 15994 

לכן אלף ) ז נשארו לו חלק אחד לבד מכל אלף החלקיםוא, ישראל את העגל נאבדו ממנו בעוון ישראל 15995 

ה "ולכן הקב, אמנם משה לא חטא שיאבדו ממנו את האור רק בעוון ישראל גרמו לו, (ויקרא זעירא 15996 

נטלם משה , האורות והכתרים שהם עדיים של ישראל שהתנצלו מהם בחורב, משלים אותו משל ישראל 15997 

 15998 .להשלים מה שנחסר לו בעבורם

ואז הוא מחזיר הכתרים של , בת בלילה חוזר משה לקבל אותם האלף חלקים שאבדאמנם כל ערב ש 15999 

כי ביום , וזהו סוד ישמח משה במתנת חלקו, ומאלו הכתרים יורשים ישראל תוספת שבת, ישראל להם 16000 

כי אינו רוצה , והוא שמח בחלקו ובמה שהוחזרו לו, השבת נותנים למשה במתנה אותו החלק שנוטל ממנו 16001 

סידור ) כי הוא שמח בחלקו ואינו מתאוה לחלקים שבישראל, הכתרים שלקח מישראל להשאר באותם 16002 

 16003 .(ל"י ז"מקונטרס האר´ ה הק"של

התמונה הזו נתנה בהם כח לסור , יהושע וכלב ראו שהמרגלים טועים בעצתם ונוטים לסור מן הטוב 16004 

מהרעיון שלהם  לכן ברחו, הם ראו איך שהנשיאים הולכים לאבד את חלקם הטוב, ולהתרחק מחברתם 16005 

מזה , ולכן טעות המרגלים הביאה אותם לחיות, ת שיינצלו מעצתם"התפללו להשי, ונקטו זהירות רבה 16006 

 16007 .התפכחו והתבוננו לכבוש את יצרם

בא לרמז שיקויים במשה רבינו ? היה די לומר לך עלה מאי מזה, פ לך עלה"שפתי צדיק עה´ וראיתי בס 16008 

ה לכל הכתרים שנכתרו "שזכה משה רבינו ע, (ט"שבת פ) ל"זכה נוטל חלקו וחלק חבירו כדרשת חז 16009 

 16010 .(מעייני החיים)  .זהו כוונתם עלה מזה שיתעלה מתוך נפילתם, ישראל מנעשה ונשמע

 16011 

 16012 מאמר תשצא

 16013 .(´ג ב"שמות ל) ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמרי והחתי

מי שחוטא וממרה כאשר , י וכאשר שכינתי בקרבכם ואתם ממרים בי מרבה אני עליכם זעם"וברש 16014 

משמע מכאן כי קשה עורף היא מדה מגונה , השכינה שורה במקום מעשהו חמור כי הוא מורד באור 16015 

 16016 .שמעוררת זעם רב למעלה וגורמת להסתלקות השכינה

ותלה בקשתו , ה יסלח לישראל"ואינו מובן שהרי בפרשה שלאחריה מסופר שמשה התפלל וביקש שהקב 16017 

ולכן , בזכות כי עם קשה עורף הוא? בזכות מה ובגלל איזו מעלה, בקרבנו´ ה שימצא חן בעיניו ילך נא 16018 



שלפני כן מסתבר שהיא מידה כה מאוסה , היינו בעבור קשה העורף, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו 16019 

 16020 ?ואיך יוסבר שבשל אותה מידה הוא מבקש עבורם סליחה, ה"לפני הקב

מידת , וצד שני חסרון ומדה גרועה, ה סגולה ומידה טובהצד אחד מהוו, אלא שיש במדה זו שני צדדים 16021 

מידת עקשנות היא מידה רעה , העקשנות לכשלעצמה הוא דבר מופשט וניטראלי תלוי איך משתמשים בה 16022 

והספורנו כותב גיד ברזל ערפם לא יפנה לשמוע דברי , ל מביא זה לגנאי"שאין לה רפואה ורבינו יונה ז 16023 

 16024 .שובו בתשובהמורה צדק באופן שאין תקוה שי

, אם ישתמשו בה במקום הצורך היא תהיה למעלה גדולה ולעזרה, אבל אותה מידה של עקשנות ועזות 16025 

וללא , הוא מאד נזקק למידה של תקיפות עזות ועקשנות, במיוחד כאשר עם ישראל הוא בגלות הארוכה 16026 

, ן האומות השונותלא היו יכולים להתקיים על אמונתם בכל הגלויות בי, המידה הזו והעמידה החזקה 16027 

כאשר בכל יום מטכסים עצות איך , בהיותם נתונים בשביין וסובלים מכל המצוקות שהם מפעילים עליהם 16028 

 16029 .ואיך להמאיס עליהם את אמונתם ודעותיהם, לשבור את רוחם

כדי , ולכן הטביע את מדת העקשנות בתוך נפשם, ה צפה מראש שעם ישראל יועמד בנסיונות קשים"והקב 16030 

הכוח הטמיר הזה אצור בחביונם ובו הם נעזרים ומובטחים , בול את כל העינויים שיבואו עליהםשיוכלו לס 16031 

 16032 .אין עוז אלא תורה, יברך את עמו בשלום´ עוז לעמו יתן ה´ ה, בשמירת שלמות אמונתם

למה ? מה זה ויפן שאינו מהלכות דרך ארץ´ האור החיים הק´ פי, ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות בידו 16033 

וכשהלך אצל ישראל אמר אתם , ´ה היה אומר למה יחרה ה"כשהיה מדבר עם הקב, ומה דרכו של משהד 16034 

, ה היה מזכיר את מידת הקשה עורף של ישראל כמעלה"כשהיה מדבר להקב, חטאתם חטאה גדולה 16035 

אבל , שלא להכנע לאומות הרוצות להעבירם על דתם, להילחם בזה נגד כל הנסיונות והעינויים בגלויות 16036 

.מדה גרועה שצריכים לסלקה, מיד הוכיחם והזהירם על צד הרע שיש במדה זו, שר פנה אל עם ישראלכא 16037 

 16038 .(מעייני החיים)  

 16039 

 16040 מאמר תשצב

 16041 .(´ג ב"שמות ל) ...ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמרי והחתי

אל הארץ , לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים, למשה´ אחר שישראל חטאו בעגל אמר ה 16042 

וישמע העם את הדבר , ושלחתי לפניך מלאך כי לא אעלה בקרבך, אשר נשבעתי לאברהם יצחק ויעקב 16043 

 16044 .הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו

, ה בכבודו ובעצמו ילך לפניו"שדוקא הקב, רואין מכאן לאיזה מדרגות עליונות היה מיועד כלל ישראל 16045 

עוד יותר לאחר , הרי זה דבר רע שיש להתאבל עליו, ביותרואם ישלח לפניו מלאך אף המלאך הגדול  16046 

משה ראה , השיב לו משה אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה, אמר למשה שישלח מלאכו לפניהם´ שה 16047 

, ´עד שכדאי להשאר במדבר ולוותר על העליה לארץ הק, בהעלאה על ידי מלאך ירידה בשביל ישראל 16048 

, לא ילך עמהם´ בכל זאת ראה משה שאם ה, גל וירדו ממדרגתםפ שזה היה לאחר שישראל חטאו בע"ואע 16049 

 16050 .יש בזה נחיתות דרגה וראוי יותר למות במדבר

ותענוגו , כי הוא צלם אלקים וחלק אלוה ממעל, ´ואין פלא בדבר הרי האדם לא נברא אלא להתענג על ה 16051 

ה מיד עם בריאתו "בומשום כך הכניסו הק, כביכול ללא כל אמצעי´ צריך להיות מתוך התקרבותו עם ה 16052 

ל ישראל ואורייתא "כן אמרו חז, שנכללו בו כל עידון העידונים שבעולם ונהנה מזיו השכינה, בתוך גן עדן 16053 

ולכן אם האדם , ה ללא כל הפסק ומחיצה"כלומר שעצמיותו של ישראל מאוחדת עם הקב, ה חד הוא"והקב 16054 

ואין בזה תענוג כי ´ הוא מתרחק בזה מה הרי, בעצמו ורק על ידי מלאכו ושליחו´ לא יזכה להתענג על ה 16055 

 16056 .אם צער ועלבון והמיתה טובה הימנה

ברא את ´ ה, כי אם גם מבחינה גשמית, והתענוגים העליונים הראויים לאדם אינם מבחינה רוחנית בלבד 16057 

לרבות כל ההנאות והתענוגים , ולא יחסר לו שום חפץ ושום הישג שבעולם, האדם שיהיה שלם בתכלית 16058 

כפי שכתוב שהצמיח כל עץ , הרי בגן העדן לא חסר שום תענוג מתענוגות העולם, ו גשמייםהנראים לנ 16059 

, וציוה לו מכל עץ הגן אכל תאכל, ולא עוד אלא שחייב את האדם שיהנה מהם, נחמד למראה וטוב למאכל 16060 

רין סנהד) והיו מלאכי השרת צולים לו בשר ומסננין לו יין, ר מיסב בגן עדן היה"ל אדה"וכן אמרו חז 16061 

 16062 .(ט"נ

והכל , אלא כל העולם מלא תענוגות ומעדנים לאין שיעור ממינים שונים וגוונים שונים, ולא רק בגן עדן 16063 

כדי ? אדם נברא בערב שבת ומפני מה, (ח"סנהדרין ל) ל"לא נברא אלא בשביל האדם כפי שאמרו חז 16064 

לתענוגים האלה ראויים ו, (י שם"רש) כלומר שימצא הכל מוכן ויאכל מאשר יחפוץ, שיכנס לסעודה מיד 16065 

, ה הטביע במיוחד כח כזה באדם"והקב, כי המלאכים אינם ראוים לתענוגים גשמיים, בני האדם בלבד 16066 

 16067 .משום שרצונו להיטיב עם הבריות להעניק להם חסד לאין שיעור



שיתענג האדם עליה במלוא תענוגותיה הרוחניים , ה כביכול בבריאה"הרי עד כמה כוונתו של הקב 16068 

ה בו בעצמו שהוא מקור השלמות ושורש "ושידבק בהקב, ובשיאם המלא ללא כל פגם וחסרון, והגשמיים 16069 

 16070 .(צ"ק´ ב ד"אור הצפון ח)  .ללא כל אמצעי ומחיצה וללא כל הפסק לעולם, כל התענוגות

 16071 

 16072 מאמר תשצג

שמות ) אתם עם קשה ערף רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך 16073 

 16074 .(´ג ה"ל

והנה השם רחמן מלא , פן אכלך בדרך בקשה ערפך, כי לא אעלה בקרבך לטובתך, ויאמר דרך ריצוי 16075 

 16076 וצוה לאמר להם כי לטובתם לא אעלה בקרבם, וכאשר ראה שהתאבלו חזר ואמר בדרך רחמים, רחמים

 16077 .(ן"רמב)

תי כי לא אעלה אתם מתאבלים על מה שאמר, רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך, ל"הספורנו ז´ וכזה פי 16078 

בהיותך עם קשה עורף בלתי פונה , והיא אמנם טוב לכם שאם אעלה בקרבך אכלה אותך, בקרבך וכליתיך 16079 

, ואדעה מה אעשה לך, עם היותו מוכן לשלמות בהכנה רוחנית קנוייה במעמד הר סיני, לשמוע קול מורים 16080 

ם יהיה עונש עוונותיכם יותר פן אכלך בדרך כי בהיותי שוכן בתוככ, כ גדול"שלא תהיה ראוי לעונש כ 16081 

 16082 .כ"גדול ע

כשיחטא בהימצאו במחשכים , שמוטב לו להאדם ואין עונשו כל כך גדול, ל הוא"המובן העמוק בענין הנ 16083 

והוא כלי נטול ההכרה , כשהוא מוקף ערפל וטמטום ההגיון וההשגה העליונה, בעמעום הדעת והשכל 16084 

 16085 .וההכרה שופעים על כל סביביו משיחטא ונוגה השחר ואור הדעת, והשגת הטוב והזוך

וכשאלו המאורות הם במלוא , הנשמה והשכל הם המאורות הגדולים התלויים בחלל מהותו של האדם 16086 

וכל פיגור , אזי מוכשר הוא האדם להתרומם לגבהי השגת האלוקות במדרגה נעלה, זוהרם וגבורתם 16087 

והתביעה עליו , נחשב לו כחטאואיחור בהשגות האלוקיות כשהוא במצב של גבורת השכל וזוהר הנשמה  16088 

כל  (שער חשבון הנפש) ש בחובת הלבבות"וכמ, פי שנים מאשר כשהוא נמצא במצב של ליקוי מאורותיו 16089 

 16090 .אחד נתבע לפי הכרתו

ומוטב לו לאדם כשיצרו , כ נוח לו לאדם שיחטא בחושך ולא לפני אור השכינה המתגלה לפניו מכל צד"א 16091 

בכדי שלא ייענש כל , ל עצמיותו את עדי ההשגה וההכרה העילאיתולהוריד מע, תקפו להאפיל את השגתו 16092 

היינו שניטלת מהם נר הנשמה לאור הדעת , (ג"משלי י) ש נר רשעים ידעך"כך בכל חומר הדין וכמ 16093 

 16094 .ת"שאינם משתמשים בו לכבודו של השי

מתם היינו בהסתלקות אור השכל בהמעטת דמות נש, מוטב להם ומוטב לעולם שייעשו מעשיהם בחושך 16095 

כמעשהו באופל , כי אינו דומה הבלטת מעשה החטא באור קורן וחודר, בכדי שלא יעוררו עליהם חרון אף 16096 

ו "ר מ"מד) ולכן שבר משה את הלוחות שלא יהיו חוטאין כאשת איש אלא כפנוייה, בשקיעת המאורות 16097 

לתורה הרי בראשית התקרבותו של האדם , וידוע שהתורה נמשלה לאשה והשגתה בדרך קנין האשה, (´א 16098 

 16099 .וכשהאדם מתעלה בקניני התורה והשגותיה העליונות נעשית כגופו, היא דומה עליו כארוסה

הרי חטאו יותר גדול ממי שרק נתארס בתורה , כ כשהאיש חוטא ומתנגד במעשיו להשגותיו ומורד בהן"א 16100 

מהם את  החליש את קשרי ישראל לתורה ונטל, ולכן שבר משה את הלוחות, שקשריו קלושים ורופפים 16101 

ובמעשה זה הציל את ישראל מחומרת , והורידם עד דרגת פנוייה וריקה מכל התחייבות, ההשגות העליונות 16102 

 16103 .(דברי שאול´ עיין בס) העונש האיום שצפוי להם לו נדמו לאשת איש

, אף שנמצאו אז בעולם כמה אומות רעות ומושחתות כמוהם, ומטעם זה נענשו אנשי סדום בכליה גמורה 16104 

וכל , במקום זוהר החסד והשפעת האלוקות בממדים נשגבים, ם חטאו במקום זוהר הקדושהאנשי סדו 16105 

 16106 .מעשי סדום נמדדו ונערכו לפי אור אספקלריא המאירה של ארץ הקודש

כי , ודע כי משפט סדום היה למעלת ארץ ישראל, ל"וזה (´ט ה"וירא י) ל"ן ז"וראה נא מה שכתב הרמב 16107 

וקאה , וכאשר תקיא את הגוי כולו מפני תועבתם הקדומה, נשי תועבותואינה סובלת א´ היא מכלל נחלת ה 16108 

והושחתה הארץ בלא רפואה , ושממו עליה השמים והארץ, את העם הזה שהיו רעים לשמים ולבריות 16109 

אבל למעלת הארץ הזאת היה הכל כי שם , כי יש באומות רעים וחטאים מאד ולא עשה בהם ככה, לעולם 16110 

 16111 .ל"עכ´ היכל ה

ל שהוא בא להשרות שכינה "ל וז"י ז"רש´ ופי, (ה"מסעי ל) טו ישב עד מות הכהן הגדולכי בעיר מקל 16112 

אינו כדאי שיהא , והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר ימי החיים, בישראל ולהאריך ימיהם 16113 

, שכדאי הוא בעד הרוצח שיתרחק ממקום הקדושה, ואפשר לבאר לפי מהלך הסברנו, ל"לפני כהן גדול עכ 16114 

, הכהן הגדול המשפיע והמאציל את השכינה להשרותה בתוך ישראל, ם האדם שהוא בחיר האומהממקו 16115 

למקום נידח ורחוק מהזוהר שעלול להבליט , ויפה לו לרוצח בשוגג הגירושין וההתרחקות ממקום השכינה 16116 

 16117 .ביותר את חטא רציחיתו



את קדושת ישראל במלוא  להתרחק מהאיש המסמל והמייצג, ולכן מייעצת התורה לבן אדם נכשל וחוטא 16118 

להכרתו , יוצא לנו מזה שחובה הוא על כל בן ישראל להשוות את מעשיו ומפעליו, זהרה והוא הכהן הגדול 16119 

ועליו להתאמץ שמעשיו לא יגרמו לו חלילה לסילוק אור השכינה , השכלית האלוקית שכבר זכה אליה 16120 

 16121 .(תורת הנפש)  .ושכלךעמוד על משמר אור שכלך והשווה מעשיך למעלת אור לבך , שבלבו

 16122 

 16123 מאמר תשצד

שמות ) ואתם עם קשה ערף רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך 16124 

 16125 .(´ג ה"ל

שאם אעלה , והוא אמנם טוב לכם, אתם מתאבלים על מה שאמרתי כי לא אעלה בקרבך, ל"הספורנו ז´ ופי 16126 

כנה הרוחנית הנתונה לך באותו המעמד הנכבד הורידנה ועתה הורד עדיך אותה הה, בקרבך אכלה אותך 16127 

ה אל "שני דברים אמר הקב, ל"ואדעה מה אעשה לך שלא תהיה אז ראוי לעונש גדול כל כך עכ, מעליך 16128 

 16129 .הראשון שלא תלך עמהם השכינה עצמה, ושניהם לטובתם ולצרכם, בני ישראל

ש ולא תעלה במעלות על "כמ, ומותישנה הנהגה אחרת לא כמנהג שאר מק, במקום שהשכינה שרויה שם 16130 

בבית המקדש הופכת היא ללאו , אותה עליה במעלות שהינה מעשה היתר בכל בית, (´שמות כ) מזבחי 16131 

הרי המקום , ה עמהם ושרוי בתוכם"אף כאן אם עולה הקב, שבתורה ולמעשה איסור שכן המקום מחייב 16132 

רגע אחד אעלה , יוכלו לעמוד בכך והרי הם נתונים בסכנה גדולה שלא, אשר הם שם אדמת קודש הוא 16133 

 16134 .בקרבך וכליתיך

י בשם המדרש רבה "ופירש, אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן´ ר דכתיב ויקח ה"וכזאת מצינו באדה 16135 

ר לפיתוי בדברים נאים "ולכאורה יפלא לשם מה הוצרך אדה, ויקחהו לקחו בדברים נאים ופיתהו להכנס 16136 

, ר בדבר זה"ומדוע סירב אדה, היה מוסר נפשו להכנס חי לגן עדן הלא כל אחד מאתנו, כדי שיכנס לגן עדן 16137 

אשר מחייב את האדם בהנהגה אחרת ממנהגו , אלא הוא אשר דברנו גן עדן הוא מקום קדוש ונעלה 16138 

 16139 .ר נתיירא לנפשו פן לא יעמוד בכך"ואדה, שבעולם הזה

י לקחתה "ופירש, פחתהותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית ש´ דכתי, וכזה מצינו בהגר שפחת שרה 16140 

פ שמרצונה עזבה "אע, אף הגר הוצרכה להפצרה בדברים, בדברים אשריך שזכית להדבק בגוף קדוש כזה 16141 

פ כן להיות אשה לאברהם אבינו "אע, אמרה מוטב שאהיה שפחה בבית זה מלהיות גבירה, חצרות מלכים 16142 

 16143 .יים כל מה שמתחייב מתוך כךולק, שקשה בעיניה לנהוג כפי שצריך אצל קדוש כמותו, לא היתה מוכנה

שיסירו מעליהם את המעלות הגדולות שקנו לעצמן בהר , ה לישראל הורד עדיך מעליך"עוד אמר הקב 16144 

שעל ידי זה שתקטן מעלתם לא יהיו נתבעים בחומרה ככל כך , ואז לא יהיו ראויים לעונש כל כך, סיני 16145 

משמע , ר שנצטוו ישראל הורד עדיך מעליךועדיין צריך ביאור כי מאח, כדרך שנתבעין הצדיקים הגדולים 16146 

כ למה הוצרכו להוריד עדים "ועל כרחך שעשו תשובה וא, פ שחטאו בעגל"שנשארו בגדולתם אע 16147 

 16148 .למה לא יוכלו שאת לאחר מיכן, וכשם שקודם חטא העגל יכלו להיות במעלתם הגדולה, מעליהם

שלא עבר אדם עבירה הריהו רחוק  שכל זמן, דתנן באבות עבירה גוררת עבירה, אלא ביאור הדבר הוא 16149 

פ שעשה תשובה אין התשובה עוקרת אלא "ואע, וכשעבר עבירה התקרב אליה וקיבל נטיה לחטא, ממנה 16150 

ועל כן צריך השתדלות מיוחדת ועבודה רבה עד שתיעקר , אבל הנטיה לחטא לא נעקרת ממנו, את העבירה 16151 

 16152 .נטיתו לחטא מן השורש

ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא , ב"תשובה ה ב מהלכות"ל בפ"ם ז"ומה שכתב הרמב 16153 

מ יתכן בהחלט שיעיד עליו "מ, כ נותרה בו הנטיה לחטא"פ שלאחר תשובה ג"שאע, לעולם אינו סתירה 16154 

וכבר דייקו , שהחלטתו לעזוב את החטא עזה כל כך עד שלא ישוב אל החטא בפועל, יודע תעלומות 16155 

כי העדות היא בדבר , עליו יודע תעלומות ולא כתב יודע העתידות ם שכתב שיעיד"המפרשים בלשון הרמב 16156 

 16157 .החלטתו הנחושה הנובעת מתוך תוכו ולא על העתיד להיות

, פ שעשו ישראל תשובה על חטא העגל וחזרו למעלתם הקודמת"שאע, ז מובן הדבר שעמדנו עליו"ולפי 16158 

ולכן נצטוו הורד עדיך , החטאי "מ נשארו בסכנה שמא ישובו לחטוא מחמת הנטיה שנוצרה בקרבם ע"מ 16159 

ויתהלך חנוך את האלוקים , בצדיק גמור שלא חטא מעולם´ וענין זה של נטיה לחטא מצינו אפי, מעליך 16160 

צדיק היה וקל בדעתו לשוב , י והוא ממדרש רבה"ופירש, (´בראשית ה) ואיננו כי לקח אותו אלקים 16161 

 16162 .ה וסילקו והמיתו קודם זמנו"לפיכך מיהר הקב, ולהרשיע

 16163 ´התוס´ ל אדם להיות צדיק גמור כחנוך דכתיב ביה ויתהלך חנוך את האלוקים מדרגת מלאך כמו שכיכו

עד , ועם זאת להיות קל בדעתו לשוב ולהרשיע, ז"וכל זה מצד מדרגתו הגבוהה בעוה, (7ז"יבמות ט) 16164 

 16165 .ה לסלקו מן העולם קודם זמנו להצילו מרדת שחת"שהריהו מסוכן גדול וצריך הקב

כלי זין שחגר להם בשעת מתן תורה להנצל מכל פגע מלאך , פירש הכתוב הורד עדיך מעליך ן"והנה הרמב 16166 

וזה תשובה גדולה וחרטה בחטאם , וקבלו ישראל על עצמם את המיתה מרצונם מחמת חטא העגל, המות 16167 



אלא כדי לעקור , הוא לא רק כדי לכפר על החטא, ויש לבאר דמה שקיבלו על עצמם את המיתה, ש"יעו 16168 

ונלמד מזה עד היכן מגיע החיוב , ל ואם לאו יזכיר לו יום המיתה"כמאמרם ז, את הנטיה לחטא מעצמם 16169 

 16170 .עד כדי מסירות נפש ממש, לטכס עצות כדי לשוב בתשובה שלמה ועקירת הנטיה לחטא

שמלבושים יפים ותכשיטין , עיקר השמיני הכניעה שיסיר מעליו התכשיטין, ´ת שער א"י בשע"ל ר"וז 16171 

ולאור האמור למעלה כי עדייך הם , ודבר זה נלמד מן הכתוב הורד עדיך מעליך, תשובהמונע מהאדם ה 16172 

והחיוב על האדם , מתבאר שאף מעלות האדם מונעות אותו לפעמים מן התשובה, המעלות הרוחניות 16173 

 16174 .להסיר ולפשוט מעליו את המעלות הרוחניות כדי להתקרב לתשובה והוא ענין נפלא

והוא גן עדן דידן ששם , מקום השראת השכינה בזמן הזה, מקודש הוא הישיבהובזמנינו המקום הכי נכבד ו 16175 

י שנתקדשו בו ישראל הרי "שע, ל שלכן נקרא מדבר קדש שנתקדשו בו ישראל"וכמו שאחז, מתגדל האדם 16176 

מאד ´ וממילא הרי זה מחייב את בני הישיבה הק, שבו הם וקידשו את המקום כי האדם מקדש את מקומו 16177 

שיחות )  .מצד מעלתם של בני הישיבה´ מצד קדושת המקום והב´ הא, הנזכרים מצד שני הדברים 16178 

 16179 .(א"מוסר ח

 16180 

 16181 מאמר תשצה

שמות ) אתם עם קשה ערף רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך 16182 

 16183 .(´ג ה"ל

כי האל יתברך , עליךאותה ההכנה הרוחנית הנתונה לך באותו מעמד הנכבד הורידה מ, ל"הספורנו ז´ פי 16184 

גמירי דמיהב יהבי משקל  (תענית) ל"כאמרם ז, אחר שנתן המתנה לא יקחנה מן המקבל בלתי רצון המקבל 16185 

אמנם דעוך ידעך לאיזו , כי הרושם הנספג בתוך דפנות הלב אינו יוצא משם לעולם, ל"לא שקלי עכ 16186 

 16187 .אבל אך בנגיעה קלב בקדושה קלים והנה יתבהר הרושם, תקופה

באו ששים רבוא של מלאכי השרת לכל אחד , סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה קודם לנשמע ´דרש ר 16188 

כ "וכיון שחטאו ישראל ירדו ק, כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע´ וקשרו להם ב, ואחד מישראל 16189 

 16190 .(שבת פח)ב  ויתנצלו בני ישראל את עדיים מהר חור´ שנא, רבוא מלאכי חבלה ופרקום

כי בכדי לעקור את הרשימות , לכפול כתות המלאכים ליטול ולהסיר מהם הכתרים ומדוע הצריכו 16191 

אבל אין בכח האדם בעל הנפש , ´הקדושות צריכים כבר למלאכי חבלה מיוחדים בפקודה מיוחדת מטעם ה 16192 

 16193 .(ל"המדע והחיים דף ר)  .לטשטש לגמרי את הרשימה והבן

 16194 

 16195 מאמר תשצו

 16196 .(´ג ו"שמות ל)ב  ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חור

, ה אלהותו"הר האלהים ששם הודיע הקב, הר סיני, הר חורב, הר האלהים, בשלשה שמות נקרא ההר הזה 16197 

שנאמר רוממות אל , חורב שבו נתנה התורה שנקראת חרב, סיני ששנא את העליונים ואהב את התחתונים 16198 

 16199 .(א"ר נ"שמו) בגרונם וחרב פפיות בידם

, ´וצריך לקיימה כאשר צוה ה, ה שלמה כי התורה מן השמים היאראשית כל על האדם להאמין באמונ 16200 

באומרם  0ל"חז 0כוונת 0עומק0וזהו , שזוהי קבלת עול מלכות שמים והיא המטרה של קיום התורה 16201 

, היינו הידיעה שזו התורה מן השמים היא, ה אלהותו"ששם הודיע הקב? הר אלהים למה, במדרש00 16202 

 16203 .´את הכל כאשר צוה ה וקבלת עול מלכות שמים היינו לעשות

, ולא הועילה לו הידיעה הגדולה בתורה וגם הידיעה באלהות, וכן מצינו אצל אחר שיצא לתרבות רעה 16204 

אולם כל זה לא הועיל לו מפני שלא היתה לאביו כוונה טהורה לשם , והיה בין הארבעה שנכנסו לפרדס 16205 

וכן מה שאמרו על דואג שתורתו , ´השלא היתה לו הכוונה כאשר צוה , (ו"חגיגה ט) ´שמים כמובא בתוס 16206 

 16207 .(7ו"סנהדרין ק) היתה מן השפה ולחוץ שנאמר ותשא בריתי על פיך

, כי לאדם יש תמיד תירוצים ואמתלאות שונות בענין זה, והדבר השני שאנו לומדים מדרשת הר סיני הוא 16208 

באמת זו טעות  אך, כי הוא נתקף בנסיונות מפריעים ועיכובים שונים המקשים עליו לקיים את התורה 16209 

ובזה ניצח משה , משום שההר הזה נקרא סיני ששנא את העליונים ואהב את התחתונים, גדולה מעיקרה 16210 

אמר להם משה , היינו שיתנו להם את התורה, רבינו את המלאכים בעת שבקשו תנה הודך על השמים 16211 

 16212 .(7ח"שבת פ) כלום קנאה יש בכם

ובכל זאת דוקא בזה ניצח , כי להם אין שום נסיונות מובן הוא כי למלאכים קל יותר לקיים את התורה 16213 

שיתגבר עליהם , הם שגרמו לנתינת התורה, דדוקא הנסיונות והמצבים המפריעים לאדם, אותם משה 16214 

כי קיום התורה תלוי בכך שהאדם מנצח ועומד בכל הנסיונות נגד הטבע , ויעשה עבודתו תוך מלחמת היצר 16215 

, כי בגלל הנסיונות והמפריעים הוא מתקשה בקיום התורה, א לטעוןוממילא אין זו אמתלא לאדם לבו, שלו 16216 

 16217 !אדרבא היא הנותנת דוקא מפני שיש לו נסיונות בשביל זה זכה לקבל את התורה



שהתורה היא חרב ושהאדם צריך להיות לוחם , את היסוד השלישי אנו לומדים מזה שהר סיני נקרא חורב 16218 

, עליו לנהל מאבק ומלחמה נגד עוזבי התורה והמחללים אותה ולבד זה, ראשית נגד טבעו הוא, בעד התורה 16219 

וכמו כן נמצא בספר , (ט"תהלים קל) אשנא ומתקוממיך אתקוטט´ ה הלא משנאיך ה"ש דוד המע"כמ 16220 

הרי זה מחייבו שצריך לשנוא את ´ כי בעת שהאדם אוהב את ה, אורחות צדיקים וכן בהרבה ראשונים 16221 

 16222 .שנאו רע´ ש אוהבי ה"עד כמה הוא שונא את משנאיו וכמ, ´ובזה נמדדת אהבת האדם לה, ´שונאי ה

אם הוא , מעלות האדם לפי מה שיהלל, מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו, ל"וזו לשון רבינו יונה ז 16223 

כי לא ימצא , תדע כי איש טוב הוא ושורש הצדק נמצא בו, משבח המעשים הטובים והחכמים והצדיקים 16224 

והמשבח , ולגנות את העבירות ולהבזות בעליהן, והטובים תמיד בכל דבריואת לבו רק לשבח את הטוב  16225 

, (ח"קמ´ ת ג"שע) הוא הרשע הגמור המחלל את עבודת השם יתברך, מעשים מגונים או מהלל רשעים 16226 

, אם הוא שונא גם את הרע של עצמו, שנאו רע´ הבחינה האמיתית אם נמצאת בו המדרגה של אוהבי ה 16227 

 16228 .(נחלת אליעזר)  .זהו המצרף והכור האמיתי, חריםומשבח גם את הטוב של א

 16229 

 16230 מאמר תשצז

 16231 יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה´ ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה והיה כל מבקש ה

 16232 .(´ג ז"שמות ל)

זיל אמטי ליה כלכלה דפירי וחזי היכי , אמר ליה רב יהודה לרב יצחק בריה, עולא איקלע לפומבדיתא 16233 

, ל ברוך המבדיל בין קודש לחול ותו לא"א, כי אתא אביי אמר ליה היכי אמר, יה לאביישדר ל, אבדיל 16234 

אמר לי אנא לא אזלי שדרתיה לאביי ואמר לי המבדיל בין קודש , ל היכי אמר"אתא לקמיה דאבוה א 16235 

דלא תימא שמעתתיה מפומיה דרב יצחק אלא , ל רברבנותיה דמר וסררותיה דמר גרמא ליה למר"א, לחול 16236 

 16237 ח שאומרים דבר שמועה מפיו שפתותיו דוברות בקבר"ואמרינן כל ת, (ד"פסחים ק) יה דאביימפומ

 16238 .(י"רש)

היו אומרים את , והיה בעצמו הולך לברר את ההלכה אצל עולא, אילו היה רב יצחק עושה שליחותו 16239 

וכן נשאלת השאלה למה ? והלא לא הוא אמר הלכה זו אלא עולא אמרה, ההלכה משמו של רב יצחק 16240 

 16241 .הלא גם הוא לא חידש את ההלכה הזו ולא הכריע בה אלא עולא, ומרים ההלכה הזו בשמו של אבייא

ומי שמוסר , כמאמר החכם שבקשת החכמה חצי חכמה, מכאן שהכנת הלב לחכמה היא כבר חצי חכמה 16242 

היגיעה , משה רבינו מסר נפשו על התורה ונקראת על שמו, נפשו על החכמה הרי זו נקראת על שמו 16243 

המסירות נפש היא חלק מן החכמה , ל להשגת התורה חכמה גדולה היא שאדם זוכה לה מן השמיםוהעמ 16244 

ולימוד חכמת התורה היא חלק מקיום מעשי , קיום מעשי התורה הוא חלק מחכמתה ולימודה, העליונה 16245 

 16246 .הלימוד הוא העשיה והעשיה היא חכמה, התורה

אף שהיא , פצו ובתורתו יהגה יומם ולילהח´ אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים כי אם בתורת ה 16247 

אילו , (ט"ז י"ע) והוא הוגה ויגע בה הרי זו נעשית תורתו שלו, אם האדם לוחם נגד יצרו ומסלקו´ תורת ה 16248 

, והיה מקיים את שליחות אביו במילואה, היה רב יצחק הולך בעצמו לחקור את פסק ההלכה אצל עולא 16249 

מהפכת את המציאות כאילו זוהי שמעתתיה שלו והיו , התורההרי אז היתה יגיעת הדרך להשיג את חכמת  16250 

והיה נחשב , ההליכה שהיה עושה בעצמו היא סגולה מיוחדת לכוון את השמעתתיה, אומרים אותה בשמו 16251 

 16252 .כאילו הוא חידש בעצמו

גם אם זו , מכאן לימוד כי גם הלכה פשוטה שאדם מתייגע ומתאמץ לכוון בה הרי זה כאילו הוא חידשה 16253 

אבל יגיעתו להבינה ומכל שכן אם הוא צריך עוד ללחום כדי , קיבלה ולמדה מרבותיו או מחבריוהלכה ש 16254 

וזה אמור גם לגבי דברי תורה וחידושים , עושים את ההלכה לקנין שלו, לסלק מפריעים ולהתגבר על יצרו 16255 

 16256 .והם אצלו כבר חכמה ישנה, של עצמו שכבר חידש מזה זמן רב

הרי זה דומה כאילו חידש חידוש , ומעביר אותם שוב בעיונו ומחשבתואם מתייגע עליהם פעם נוספת  16257 

אילו , שהזניח לקנות דבר חכמה שהיה זוכה בו לעצמו, משום כך כעס רב יהודה על רב יצחק בנו, נוסף 16258 

וכאן הפסיד את היגיעה , אך הוא טעה ושלח את אביי במקומו, הלך בעצמו לעולא לברר את ההלכה 16259 

 16260 .וות אביו ורבוהעצמית וגם קיום של מצ

עסוק היה בענין רוחני ונראה לו , וודאי שרב יצחק לא השתמט ממילוי המצוה בשלימותה בשל התרשלות 16261 

אולם אביו רב יהודה גילה לו את , ודי אם ישלח את אביי לברר את ההלכה, כי למותר היא ההליכה בעצמו 16262 

תו של רב יהודה הוראה היא עד קפיד, כי הוא הפסיד השמעתתיה של עולא שתהא נקראת על שמו, הטעות 16263 

עד כדי כך ששמעתתיה של עולא תיחשב , שהיא סגולה נפלאה להשגת התורה, כמה גדולה מעלת היגיעה 16264 

הכנעתו למלא השליחות הועילה לו לזכות , אביי הלך במקום אביו ורכש הוא את ההלכה, לחידוש שלו 16265 

 16266 .בשמעתתיה של עולא שנקראת על שמו



מלאכי השרת אין יכולים ´ כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפי ,זירא´ תני אהבה בריה דר 16267 

שמתוך שאינו הולך לקראת נחשים לידע , ן דהכי נמי מדה כנגד מדה"הר´ ופי, (ב"נדרים ל) ליכנס בתוכה 16268 

המפתח , ה מגלה לו רזי עולם שאינם גלויים למלאכי השרת"משום הכי הקב, ה"העתידות אלא בוטח בהקב 16269 

ואם הוא מתמסר במידה גדולה זוכה הוא , החכמה העליונה היא המסירות נפש והתמימותלאוצרות  16270 

 16271 .לגילויים זוכים רק מתוך תמימות, לגילויים שאפילו מלאכי השרת אינם זוכים להם

מפני ששכח את התירוץ על , (בלעתי מאבימי) בלעי מאבימי (הכאות טובות) אמר רב חסדא קאלפי טאבי 16272 

מאבימי ואתי קמיה דרב חסדא תלמידו  (נשכח) מסכת מנחות איעקר, ברתההסתירה ממשנה אחת לח 16273 

סבר הכי מסתייעא מילתא טפי משום יגעתי ? ומקשה הגמרא ולישלח לרב חסדא דליתו לגביה, לאדכוריה 16274 

 16275 .(י"רש´ מנחות ז) ומצאתי

ההכנעה  ויותר מיגיעת ההליכה היתה כאן סגולת, הרי עוד הוכחה שההליכה והיגיעה היא סגולה לחכמה 16276 

ובעת שהתלמיד רב חסדא שכח רק תירוץ , שהרב יגלה חרפתו לפני תלמידו ששכח מסכת שלמה, והעלבון 16277 

מכל שכן שעלבונו של רב אבימי הוא קשה יותר ששכח מסכת , אחד הכהו רבו הכאות רבות וטובות 16278 

 16279 .והשפלתו בפני תלמידו הרי זו סגולה מועילה לחכמה ולעליה רוחנית, שלמה

כדי שבקשת החכמה תעלה להם לבני ישראל ביגיעה , ה אהלו מחוץ למחנה אלפיים אמהולכן נטה מש 16280 

, ואז התורה תתקיים אצלם ולא תישכח מפיהם, עד שתתיישב החכמה בלבם ותיעשה קנין הנפש, ובעמל 16281 

והיה כל , בעל הטורים אומר על הפסוק, וזו סגולתם לקנותה, ההליכה והיגיעה מורה על בקשת החכמה 16282 

ההתרחקות מהבית ומן , מכאן שצריך אדם לגלות כדי שילמד תורה, צא אל אוהל מועדי´ מבקש ה 16283 

 16284 .ת"ואלו הן סגולות נפלאות להבנת התורה והתקרבות להשי, המשפחה מכניעות את הלב ואת גסות הרוח

אמר להו אדהכי , (קושרין לו חופה להשיאו אשה) אלעזר´ רבי אמי ורבי אסי הוה קא קטרין ליה גננא לר 16285 

קרא וטעה , יוחנן´ אזל אשכחיה לתנא דקתני קמיה דר, י איזל ואשמע מילתא דבי מדרשא ואיתי לכווהכ 16286 

בין כתיבה לכתיבה , בין פרק לפרק יחזור לפרק ראשון, באמצע הפרק יחזור לראש, ואינו יודע להיכן טעה 16287 

תח בלמען ירבו אבל פ, יוחנן לא שנו אלא שלא פתח בלמען ירבו ימיכם´ ל ר"א, יחזור לכתיבה ראשונה 16288 

אמרו ליה אילו לא באנו אלא לשמוע דבר , יוחנן´ אתא ואמר להו הלכה משם ר, ימיכם סרכיה נקט ואתי 16289 

 16290 .(ז"ברכות ט) זה דיינו

, אלעזר מצרכי עצמו וצמאונו הלוהט לחכמת התורה´ רבי אמי ורבי אסי התפעלו מהתפשטותו של ר 16291 

יום שבו האדם מרוכז ונתון אך ורק בתוך עצמו , בומאדישותו לעניניו הפרטיים אף ביום חופתו ושמחת ל 16292 

ש בגלל טירדותיו "ל באמת שהחתן פטור מק"ולפי זה קבעו חז, ואין דעתו פנויה לקליטת ענינים מבחוץ 16293 

הוא היה מסוגל לרוץ לבית המדרש , אלעזר שרוי היה במנוחת הנפש ובחכמת התורה´ אך ר, ובלבול נפשו 16294 

וכל הטרדות הכרוכות אינן מפקיעות אותו משלוות נפשו , ם ודבריהםולו לזמן מה כדי לשמוע דעת חכמי 16295 

 16296 .וצמאונו הרוחני

עד שהם החשיבו את ההלכה ששמעוה מפיו כאילו היתה , אלעזר היא שהפתיעה אותם´ התגלותו זו של ר 16297 

בצורה , בצורה שהוא השמיעה בפניהם, ובאמת היתה שלו כי בצורה שהוא הלך לשמוע אותה, שלו 16298 

ריצתו ביום חופתו , היתה זו אכן דוגמה אישית משלו הלכה משלו, יבוד נפשו וכלי מחשבתוהנפלאה של ע 16299 

ועל כך אמרו אילו לא באו לשמוע רק , היא שגרמה להתפעלותם, לשמוע דבר הלכה ולמוסרה לאחרים 16300 

 16301 .דבר זה דיים

, באישיותואלעזר שחידש וגילם בישותו ו´ אלא על הדרגה הגבוהה של ר, לא על הלכה פשוטה אמרו כך 16302 

כי אפשר להתעלות מעל טירדות ובלבולי הדעת טבעיים , שגם ביום החופה אפשר ללכת ולבקש חכמה 16303 

כבישת , ולכן יחסו את ההלכה לשמו כאילו הוא חידשה, ביום כזה ובמעמד כזה ללכת לשמוע דבר הלכה 16304 

לו חידושים על ידי כך הוא זוכה שיתגלו , היצר ומסירות נפש עושים את התורה כאילו היתה שלו 16305 

 16306 .(אור חדש)  .וגילויים

 16307 

 16308 מאמר תשצח

 16309 יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה´ ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה והיה כל מבקש ה

 16310 .(´ג ז"שמות ל)

ה "שכבר ניתנו לוחות שניות ונתרצה הקב, י והאבן עזרא שענין זה התקיים אחרי יום הכפורים"דעת רש 16311 

ח "כ עד הקמת המשכן בר"ולדעת כולם מיוה, ח בתמוז"התרחש עוד קודם בי ן סובר דזה"והרמב, לישראל 16312 

ש "ויש לתמוה מכיון שכבר עשו ישראל תשובה גדולה כמ, נשאר אהלו של משה מחוץ למחנה, ניסן 16313 

שקבלו על עצמם את המיתה ברצון נפשם לכפרה על , ן על הפסוק ויתנצלו בני ישראל את עדים"הרמב 16314 

אם כן לאיזה צורך היה אהלו של משה חוץ למחנה ולא , ה וסלח להם"הם הקבוכבר נתרצה ל, חטא העגל 16315 

 16316 ?בתוך המחנה



ילקוט ) ויש לבאר ששבירת הלוחות הראשונות גרם שנגזר על ישראל ללמוד תורה מתוך צער וטלטול 16317 

היתה מדרגתם כה גבוהה עד , שאחרי התגלות האלקים בהר סיני שהעלה את כולם למדרגת נבואה, (א"שצ 16318 

וכמעט שלא היה , ולא היו צריכים להכנות גדולות ומאבקים פנימיים ללמדה, התורה על לוח לבם שנחקק 16319 

אז קיבל היצר , לולא חטא העגל שאז נפלו ממדרגתם הרמה ונתערב הטוב ברע, ר שום אחיזה בהם"ליצה 16320 

ד אז כבר לא היו במצב ללמו, אחיזה גדולה לחולל מאבקים בקרבם ולעכבם מלעלות בסולם המדרגות 16321 

 16322 .והיה מוכרח לקבוע מקום מחוץ למחנה, תורה בתוך המחנה ללא הכנה מיוחדת משום שכוחם הוחלש

כדאיתא ´ בזה שהטריחו את עצמם כל כך זכו לתואר מבקש ה, היציאה מן המחנה שימשה כמה מטרות 16323 

 16324 היתה בפני עצמה הכנה גדולה, עצם העובדא שהתגברו על כל המניעות בדרכם, (7ג"ברכות ס)א  בגמר

גם נתאפשר להם על ידי זה לעסוק בתורה רחוק ממקום , והביאה תועלת גדולה בהצלחה בלימוד, לתורה 16325 

 16326 .החטא ומן הטרדות שכבר שלטו בהם

, במקום אחד´ היה הצורך לרכז את מבקשי ה, היות ואוהל מועד והמחנה כבר נעשו לשתי רשויות נוגדות 16327 

ולמצוא , חוץ היה להתפשט מכל דבר המבלבלנ, כדי שיוכלו להתעלות שם בצוותא ללא שום הפרעות 16328 

כל זה היה , בעניני חובתם בעולמם והדרכים למלאותן, מקום מנוחה ששם יוכלו להתבונן בעניני רוחניות 16329 

 16330 .אפשר להשיג רק על ידי יציאה מן המחנה כדי לדחוק עצמם לאהלו של משה

וראיתי , (7´ברכות ל) תם שעהאיתא בגמרא חסידים הראשונים היו שוהים לפני תפלתם שעה ולאחר תפל 16331 

בשלמא לפני התפלה צריך להכין את עצמו ? ל שהקשה מה טיבה של שהייה זו"ז זצ"בשם מרן הגרש 16332 

שצריכים להתפשט מן , (ח"סימן צ) ח"ע או"וכבר מבואר בשו, ולפנות את לבו מכל מחשבה הטורדת 16333 

ירץ שבשעה שהאדם ות? אבל לאיזה צורך צריך להשהות אחרי התפלה, הגשמיות בשעה שמתפלל 16334 

צריך הכנה ופיקוח שהירידה תהיה רק בחיצוניות ולא , מתרומם ואחר כך צריך לחזור למצבו הקודם 16335 

 16336 .שעניניו היום יומיים לא ישימו לאל כל מה שהשיג והתעלה, בפנימיות

וכבר , כשהאדם מתעלה צריך לבחון את כל הנהגתו לאור העלייה הזאת ולתקן מעשיו יותר ויותר כל פעם 16337 

ל "וכמו שספרו חז, אינו אצל גדולי עולם שכל מעשה פעוט שלהם היה כרוך בתילי תילים של חשבונותר 16338 

 16339 .(7ג"תענית כ) במעשה דאבא חלקיה כשבאו זוג חכמים לבקשו להתפלל עבור גשמים

יתנהג על פי יסודות שיבנו לעצמם , שכל המשא ומתן של תוך המחנה, זהו שלימד אותם משה רבינו 16340 

, ברוממות הרוח ובהכרה ברורה´ כשיוצאים לאוהל מועד בתור מבקשי ה, שר מחוץ למחנהבאוהל מועד א 16341 

זהו שאומר הכתוב זובח תודה , אז מסוגלים להתוות לעצמם את הדרך אשר ילכו בה בשובם למחנה 16342 

 16343 .(´תהלים נ) יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלקים

, ומובא שם דוגמא בגמרא, ה"עתו של הקבופירשו בגמרא שהשם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישו 16344 

היה נמנע , אבל בשבת של הרגל שאז היתה הדרשה בצבור, בתלמיד שהיה מעורר קושיות תמיד לרבו 16345 

אבל מי , בודאי המקריב קרבן תודה עושה דבר גדול, (´מועד קטן ה) מלשאול כדי שלא לבייש את רבו 16346 

 16347 .ששוקל את דרכיו עולה עליו פיו כמה

ובכל זאת יש בחינה עוד יותר פנימית לפיה , בבחינת אוהל מועד כלפי השאון של הרחובבית המדרש הוא  16348 

שם המקום , והוא בית המוסר, בית המדרש נחשבת כמחנה הדורשת הכנה ופילוס דרכים באוהל מועד שלו 16349 

ובצורה הכי מתאימה , של התבודדות והתבוננות באופנים שבהם ינצל את בית המדרש לתועלת גדולה 16350 

 16351 .(ג"המוסר והדעת ח)  .´הלמבקש 

 16352 

 16353 מאמר תשצט

 16354 .(א"ג י"ל) ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל

הגדלות שבשימוש איננו רק משום שבשעה שהוא , גדולה שימושה יותר מלימודה (7ברכות ז) ל"אמרו חז 16355 

שימוש של תלמידי חכמים אבל ה, שאם כן הרי גם זה לימוד גדול הוא, משמש הוא גם לומד הלכה למעשה 16356 

הוא מעיד על עצמו כמה חביבים עליו וכמה , ח"משום שבשעה שהוא משמש ת, ענין גדול בפני עצמו הוא 16357 

 16358 .מכובדים עליו האנשים השלמים

, כמו שכתוב ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל, התורה מכתירה את יהושע בתואר משרת 16359 

ומשבחת אותו התורה לא ימיש מתוך , אז כבר היה בן ששים שנהאף ש, התורה קוראה אותו בשם נער 16360 

 16361 .שאם לא כן הרי הוא יורד ממדרגתו, משמע שלא מש מתוך האוהל אף לשעה קלה, האוהל

, זהב וכסף אם לא חקוק בהם החותם שעברו את המבחן, לימוד גדול אנו למדים כאן שלכל דבר יש מבחן 16362 

ן על האדם לעבור מבחנים לדעת אם הוא במדרגת השלמות או וכ, מי יערוב לקונה שאמנם זהב טהור הוא 16363 

ה משאיל בו "נ ולא בא יום אחד הקב"כל הרגיל לבוא לביהכ, (7´ברכות ו) ל שאמרו"ומצאנו בחז, לא 16364 

אם , ´שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו יבטח בשם ה´ מי בכם ירא ה, (´ישעיה נ) שנאמר 16365 

 16366 .מאי טעמא דהוה ליה לבטוח בשם, לדבר הרשות הלך אין נוגה לולדבר מצוה הלך נוגה לו ואם 



הרי החושך גרוע מהעדר הנוגה ומה ההשוואה , ויש להבין כוונת הכתוב אשר הלך חשכים ואין נוגה לו 16367 

אמנם זוהי דרכו של האדם ? ועוד אם כבר נאמר שהולך חשכים למה הוסיף הכתוב לומר ואין נוגה לו, הזו 16368 

משום שחושש , ואינו מפסיק מעבודתו אפילו לשעה קלה, את חשיבות השלמותהשלם היודע להעריך  16369 

אם תעזבני יום יומיים , (ירושלמי סוף ברכות) ש"שמא עזיבה קלה תיהפך אצלו לעזיבה עולמית כמ 16370 

ואין , שיתכן והיום יש לך חכמה ומחר היא מסתלקת ממך, ושונה המצב לחלוטין בחכמות אחרות, אעזבך 16371 

שבשעת , כפי שאמר אריסטו כשתפסוהו בקלקלתו, ידה על של אתמול או יום אחרחכמתך של היום מע 16372 

 16373 .קלקלתו לא היה אריסטו

אם האדם מפסיק בעבודתו הרוחנית ואינו עושה למען עלייתו , אבל בעבודת השלמות אין הדבר כן 16374 

דם ל על אותו א"משום כן דורשים חז, אות הוא כי טרם הגיע להכרה של השלמות האמיתית, המתמדת 16375 

זהו סימן גם על העבר שכל , שיום אחד מפסיק ללכת לבית הכנסת והלך לדבר הרשות שאין נוגה לו 16376 

לא היה , כי אילו לא היה מסיח את דעתו ועבודתו מהשלמות, עבודתו עד אותו יום גם היא היתה ללא נוגה 16377 

והל אפילו משום כך שבחה התורה את יהושע שלא מש מתוך הא, מפסיק אפילו ליום אחד לדבר הרשות 16378 

 16379 .(גוילי אש)  .שלא הסיח את דעתו מעבודת השלמות אפילו רגע אחד ולכן זכה למה שזכה, לשעה קלה

 16380 

 16381 מאמר תת

 16382 .(א"ג י"שמות ל) אל משה פנים אל פנים ושב אל המחנה´ ודבר ה

ל "וז, כ מי יקרבם"אמר לו אני בכעס ואתה בכעס א, אל משה שישוב אל המחנה´ י ומדרשו ודבר ה"וברש 16383 

ה "כשהיה הקב, ה מרצה אותו"כשהיה משה כועס על ישראל היה הקב, (´ה ב"שמות רבה מ) רשהמד 16384 

? ה תרתין אפין רותחים"אמר הקב, אל משה פנים אל פנים´ שנאמר ודבר ה, כועס על ישראל משה מרצהו 16385 

אמר לפניו רבון העולם לא , לא כן אמרתי כשאהיה בכעס אתה מרצה אותי וכשתהיה בכעס אהיה מרצך 16386 

 16387 .כ"ל לך והתרצה להם שוב אל המחנה ע"א? ה הוא שכעסת עליהם תחילהאת

, כי אין זה חלילה כעס בעלמא, ה"אם נפשך לדעת טיב כעסו של משה תלמד מהא דהיה צריך לריצוי הקב 16388 

אמר כיון שבלבו של , (ז"תשא כ)א  אלא ענין של העדר השפעתו של משה לכלל ישראל וכלשון התנחומ 16389 

כי כל הטוב , כ מי יקרבם"וזהו אומרו אני בכעס ואתה בכעס א, פורש מהםה עליהם אף אני "הקב 16390 

 16391 .ואני קרבת אלהים לי טוב, (ג"תהלים ע) כנאמר´ שמקבלים הוא מקרבתו ית

וכלשון התנחומא כל מבקש משה , כ מי יקרבם"ואם גם משה יכעס עליהם ויתרחק מהם למחוץ למחנה א 16392 

ובאין קרבת אלהים , המקבל פני זקן כאילו מקבל פני שכינהמכאן אמרו , ´אין כתיב כאן אלא כל מבקש ה 16393 

דלא בא הכתוב , אל משה פנים אל פנים´ והנה למדו כל זה מאומרו ודבר ה? מאין יבוא טוב לישראל 16394 

 16395 אלא הכונה שיהיה פנים של רצון נגד פנים של כעס, לספר מעלות משה ודרגתו כי אין כאן המקום

 16396 .(אלשיך)

דאם לא יפות , והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, (´אבות א) ל"אמרם זהביאור בזה כמו שמצינו  16397 

ה למשה אני "ל הקב"א, אל משה פנים אל פנים´ ודבר ה, (7ג"ברכות ס) ´כן אמרו בגמ, אין כאן פנים כלל 16398 

´ וכשהיה אור פני ה, כשם שאני הסברתי לך פנים כך אתה הסבר פנים לישראל, ואתה נסביר פנים בהלכה 16399 

! אבל כשגם משה כעס נשאר הכלל ישראל בלי אור פנים לגמרי, היה נשאר לישראל אור פני משה בכעס 16400 

ברחמיו המרובים לא מניח ? ולא יוסיף לרצות עוד´ הלעולמים יזנח אד, וזהו שמביא שם במדרש הפסוק 16401 

 16402 !כי על כן אמר לו לך והתרצה להם שוב אל המחנה, את הכלל ישראל בלא אור פנים

כענין , ´דאין הכונה כפשוטו חלילה אלא הוראה על גודל הארתו ית, פנים בכל התורה כולה וכן הוא ענין 16403 

היפוך הסתרת פניך הייתי נבהל כי שם כל , אלקינו תורת חיים ואהבת חסד´ כי באור פניך נתת לנו ה 16404 

משה  ואחרי כל בקשותיו של, והארת פנים הוא ענין הרצון היפוך הכעס כי חיים ברצונו, החושך והצרות 16405 

לא תוכל ´ והשיב לו ה, בקש משה רבינו עוד הראני נא את כבודך, ה עם ישראל"כשכבר התרצה הקב 16406 

 16407 .לראות את פני וראית את אחורי ופני לא יראו

ומה שנאמר שדיבר עמו פנים , ´וגם משה לא השיג תכלית אור פני ה, אין לו סוף ותכלית´ אור פני ה 16408 

הם רק ´ כל אלה נגד תכלית אור פני ה, יביט´ דות ותמונת הוכן הנאמר עליו ומראה ולא בחי, בפנים 16409 

אבל כולם נכללו בשם פנים והוא בחינת , ודרגות דרגות הן עד אין סוף, בבחינת ראיית אחור ולא פנים 16410 

כי בהאר פניך , וזהו אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה, ואנו ודאי אין לנו אלא הארת פניך, ´הארתו ית 16411 

 16412 .(דעת תורה)  .דייקא ונושעה

 16413 

 16414 מאמר תתא

 16415 .(א"ג י"ל) ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל



על פי מה שאין לו התקשרות לשום דבר והוא בלתי תלוי , בחינתו של מי שמסור לתורה ללא סייג נקבעת 16416 

ו איש את אחיו ויאמר להם הרג, אלי ויאספו אליו כל בני לוי´ כפי שראינו במה שאמר משה מי לה, במשהו 16417 

´ דהיינו שלא להתחשב אפילו עם קרובים וכמו שאמר בפ, (ב"שם ל) ואיש את רעהו ואיש את קרובו 16418 

וזה מצאנו אצל יהושע ומשרתו יהושע בן נון נער , (ג"דברים ל) האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ברכה 16419 

 16420 .שכל ההתקשרות שלו היתה רק באהל, לא ימיש מתוך האהל

ויקם משה ויהושע , אמר למשה עלה אלי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן´ אשר הכ, ובפרשת משפטים 16421 

ואומר , י לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן"מפרש רש, (ד"שמות כ) משרתו ויעל משה אל הר האלהים 16422 

ומשם ויעל , שאינו רשאי לילך משם והלאה, אני שהיה התלמיד מלוה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר 16423 

שכן מצינו כשירד משה וישמע , יום´ ויהושע נטה שם אהלו ונתעכב שם כל מ, ר האלהיםמשה לבדו אל ה 16424 

 16425 .למדנו שלא היה יהושע עמהם, יהושע את קול העם ברעה

ז נטה שם יהושע את אהלו כדי להמתין לשובו של משה "בכ, כולם ידעו שמשה ישהה בהר ארבעים יום 16426 

גם התואר נער שניתן לו הוא בבחינת , ממקום רבו שכן התקשרותו היתה כה חזקה שלא יכול לפרוש, רבו 16427 

ן והאבן "ואם כי הרמב, כמו נער שאין לו דעת משל עצמו אלא תלוי בדעת הוריו, כי נער ישראל ואוהבהו 16428 

הנה לפי דברינו ניחא כי זו היתה מדרגת יהושע שלגבי משה היה , עזרא מתקשים לגבי הביטוי נער 16429 

 16430 .בבחינת נער

לא היה הים זז , משל למערה שהיא נתונה על שפת הים עלה הים ומילאה, דרשועל ענין זה המשילו במ 16431 

ר "שמו) ´אל משה ויאמר משה אל ה´ כך וידבר ה, משם אלא מכאן ואילך הים נותן למערה והמערה לים 16432 

שמכאן ואילך אי , ל"ה כמו המערה לים במשל הנ"פירוש הדבר שמשה היה כל כך דבוק בהקב, (ה"מ 16433 

 16434 .ביניהם אפשר לחלק ולהפריד

וזאת בהתאם למדת דבקותו ואדיקותו בבחינת , וזהו גם הבחינה לגבי כל אחד ואחד עד כמה הוא בן תורה 16435 

כן לא תתחבר בלב , ל כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים והאש"כמו שאמר החוה, לא ימיש מתוך האהל 16436 

, ין שניהם אי אפשרולחלק את האהבה ב, (ה"חשבון הנפש כ)ב  "המאמין אהבת העולם הזה ואהבת העוה 16437 

 16438 .ואם הוא דבוק בתורה אי אפשר לו להיות שלא ימיש מתוך האוהל

אלא בד בבד עם ידיעת התורה צריך שיהיה לו , וידוע שדבקות בתורה אין פירושה רק ידיעת התורה 16439 

, ר הושעיה כל מי שהוא יודע ואין בידו יראת חטא אין בידו כלום"וכן איתא במדרש א, לאדם יראת החטא 16440 

יראת  (ג"ישעיה ל) למה שקפליות של תורה ביראת חטא שנאמר, נגר שאין בידו ארגליא שלו אינו נגרכל  16441 

 16442 .(´ר מ"שמו) היא אוצרו´ ה

אינו יכול לעשות כלום כאשר אין , והענין הוא כי כמו הנגר שאף כי למד את אומנותו ויודע את מקצועו 16443 

לא יועילו לו כל ידיעותיו בתורה ולא יגמור , אח בעת שאין אצלו יראת חט"כן גם הת, בידיו כלי אומנותו 16444 

שכן פשוט , וכל דבר שיורה ויפסוק ויעשה הכל יהא טבוע בחותם נגיעותיו ונטיותיו, שום דבר בשלימות 16445 

.אי אפשר לעשות שום דבר בשלימות, הוא שאם לא יהיו בידו כלי אומנות של התורה שהיא יראת חטא 16446 

 16447 .(נחלת אליעזר)  

 16448 

 16449 מאמר תתב

 16450 .(א"ג י"ל) אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו´ ודבר ה

ה לישראל בשמחה ובלב שלם ואמר לו "בתשרי נתרצה הקב´ בי, י אמור מעתה אמצעיים היו בכעס"ברש 16451 

ואחרי חטא , ל כשעמדו ישראל על הר סיני פסקה זוהמתן מחטא אדם הראשון"אמז, ש"למשה סלחתי עי 16452 

שגם אחרי שהאחרונים היו בשמחה ובלב שלם וגם אמר , נורא מאוד הרי תוקף החטא, העגל חזרה זוהמתן 16453 

, ל"ק וגלויות ואריכות הגלויות וגיהנם רח"ומזה נסתעף חורבן ביהמ, סלחתי אפילו הכי הזוהמא חזרה 16454 

והכל גרמה הזוהמא , וכמה לומדים נכשלים בדעות נפסדות בחסרון ידיעה, ר נתרבה מינות בעולם"ובעוה 16455 

ואחר כל הקולות שהקילו הראשונים בחטא העגל , שהעגל לא עשו רק הערב רב אף, י העגל"שחזרה ע 16456 

 16457 .ז חזרה זוהמתן"ז ממש עכ"שלא היה ע

כ "זוהמתו של החטא כ, שגם אחר הסליחה בשמחה ובלב שלם, להבהל מתוקף החטא כמה ארס יש בו 16458 

נקל להבין מזה באם ו, ל"וכל הצרות המסתעפות מהגליות ר, כ חלאים רעים כגליות"חמורה להוליד מזה כ 16459 

ש אם היה חטא "ומכ, ו העונש גם בזה העולם"מה היה ח, וגם אם היה אך לא בשמחה, לא היה סליחה 16460 

 16461 .ז"ו קץ להעונש גם בעוה"האם היה ח, ו גם ישראל נכשלים"ש אם היו ח"ומכ, העגל כפשוטו

ח כשחלה "אמר רבב ,א"והנה ידוע כי זה העולם העונש קל מאד מאד נגד עולם הבא כמבואר בסנהדרין ק 16462 

, י על עצמו היה אומר שכעס עליו המקום"פירש, אמר להם חמה עזה בעולם, א נכנסו תלמידיו לבקרו"ר 16463 

ועכשיו שאני רואה רבי בצער לכך אני , עד שמא קיבל רבי עולמו´ ע מצחק וכו"והתחילו הן בוכין ור 16464 



ו רבינו כי אין אדם צדיק בארץ אמר לו למדתנ, א עקיבא כלום חסרתי מן התורה כולה"אמר לו ר, משחק 16465 

 16466 .ז מעונש העולם ההוא אין די באר"די להבין מזה כמה קל עונשי עוה, ש"אשר יעשה טוב ולא יחטא יעו

והמין , כי עובדי עבודה זרה האמינו בבורא עולם, והנה עבודה זרה גופיה נגד מינות אין דמיון כלל כידוע 16467 

, ל מי יכילנו"ו חטא מינות לעלמא דאתי ר"עתה אם ישאר חומ, ו לית דין ולית דיין"אינו מאמין כלל וח 16468 

, ל"ו נקל עתה להכשל בו ר"אשר ח, כ אין זכות גדול יותר ממי שמציל בר ישראל מחטא מינות"ע 16469 

 16470 .(א"א מאמר קפ"חכמה ומוסר ח)  .והמביאו לאמונה זכותו רבה מאד מאד

 16471 

 16472 מאמר תתג

 16473 .(א"ג י"ל) וך האהלושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מת

ואם לאו הרי , אם תחזיר את האוהל מוטב, ה למשה עכשיו יאמרו הרב בכעס והתלמיד בכעס"אמר לו הקב 16474 

ומשרתו יהושע בן נון ´ שנא, כ לא יצא הדבר לבטלה"אמר רבא אעפ, יהושע בן נון תלמידך משרת תחתיך 16475 

 16476 .(ב"ג ע"ברכות ס) נער לא ימיש מתוך האוהל

ועל פעולה זו לא , (ג"שמות ל) בתורה ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנהאחר חטא העגל כתוב  16477 

והתרה בו שאם לא יחזיר את האוהל יעמיד את יהושע , ה ואמר לו למשה שיחזיר את האוהל"הסכים הקב 16478 

´ פ שדבר ה"ועל זה אמר רבא שאע, ומשה רבינו שמע לדברי המקום והחזיר את האוהל למקומו, במקומו 16479 

מ לא יצא "מ, נאמר על תנאי אם לא יחזיר את האוהל והרי החזיר את האוהל, יה משרת תחתיושיהושע יה 16480 

 16481 .הדבר לבטלה וזכה יהושע להיות במקומו של משה

, נשיב שהיה מלך ישראל מנהיג ופרנס הדור, והנה אם יבקשו מאתנו לומר מה היה תפקידו של משה רבינו 16482 

הוא היה רבן של כל ישראל ולמד עמהם , את משה´ וה הכל התורה ניתנה על ידו בכל דבר נאמר כאשר צ 16483 

, נכנסו בניו ושנה להם משה פרקו, כמו שאמרו כיצד סדר משנה נכנס אהרן שנה לו משה פרקו, תורה 16484 

 16485 .(7ד"עירובין נ) נכנסו זקנים ושנה להם נכנסו כל העם ושנה להם

, את גדולתו וכל כבוד הנהגתו הכוונה היא שירש, ואם כן כשאומרים שיהושע זכה להיות תחתיו של משה 16486 

צריכים להביא ראיה ממה שנאמר אחרי מות , ל להביא ראיה על גדולתו של יהושע"אם כן בשעה שרצו חז 16487 

ואשר נאמר לו מפי , כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ, (´יהושע א) קום עבור את הירדן´ משה מפי ה 16488 

פסוקים , ת יהושע ויהי שמעו בכל הארץא´ ויהי ה, העם ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך 16489 

 16490 .המראים לנו שזכה יהושע לכל אשר זכה לו משה רבו

שנאמר , אלא אמר רבא אף על פי כן לא יצא הדבר לבטלה, אבל הם לא מביאים את הפסוקים האלו 16491 

, מקרא זה נאמר בתורה סמוך אחרי מעשה העגל, ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל 16492 

, ל הרבה שרתך"ואת הפסוק הזה דורשים חז, שמונה שנה לפני שיהושע נתמנה תחתיו של משהשלושים ו 16493 

כי היה גם , (ר פנחס"מד) הוא היה פורש המחצלאות, הוא היה מסדר את הספסלים, הרבה חלק לך כבוד 16494 

וכיצד הם לומדים מכאן שלא יצא הדבר לבטלה לענין גדולת יהושע להיות במקום , בבחינת משרת ממש 16495 

 16496 ?המש

אושרו , מאמר זה מלמדנו שהמציאות האמיתית היא לא לפי מושגנו המיוסדים על הכרה טבעית ופשוטה 16497 

כל הצלחתו , איננה במה שנקרא מלך ומנהיג ופרנס הדור, ה"והצלחתו של אדון הנביאים משה רבינו ע 16498 

 16499 .(´יהושע א) משה עבדי´ הגדולה ויתרונו מכל בני אדם היא בזה שזכה להקרא עבד ה

צדקת ´ וזיכה את הרבים שנא, פנים אל פנים´ ה משה רבינו שלא קם כמוהו עוד נביא אשר ידעו ההתעל 16500 

לסבול אותם , בכל הארבעים שנה במדבר כאשר ישא האומן את היונק, עשה ומשפטיו עם ישראל´ ה 16501 

ולא שררות , (י"פירש) והיה מוכן שיחרפוהו ויבזוהו וגם שיסקלוהו באבנים, ולטרוח עבורם לטובתם 16502 

לגדלות זו זכה גם יהושע להיות משרת לכלל , לטובת ישראל´ לא מלך היה אלא עבד ה, ביקש אלא עבדות 16503 

 16504  .וזהו יהושע בן נון משרת תחתיך, ומשה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ישראל תחתיו של משה

 16505 .(ב"ע´ ב עמ"הגיוני מוסר ח)

 16506 

 16507 מאמר תתד

 16508 .(ב"ג י"שמות ל) ני את אשר תשלח עמיראה אתה אמר אלי העל את העם הזה ואתה לא הודעת

כתיב , יוחנן כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה´ אמר ר, (.ב"סנהדרין מ) שנינו במסכת 16509 

ל במעלתם של "והפליאה גדולה דהנה מצינו שהפליגו חז, הכא החודש הזה לכם וכתיב התם זה אלי ואנוהו 16510 

אך כבר , כ איזה דמיון יש בין ברכת הלבנה לקריעת ים סוף"וא, יורדי הים שזכו להשגת זה אלי ואנוהו 16511 

י גבורותיו ונפלאותיו "מ ע"מ, ה נראה לעין בגילוי"פ שאין הקב"שאע, ד דברכות"י ספ"תר´ נתבאר בפי 16512 

ולכך בקדש ישראל את הלבנה תוך התבוננות בנפלאות מהלך , אשר עשה ועושה הוא מתגלה לבריותיו 16513 

 16514 .הרי הם כאילו מקבלים פני השכינה, שההירח ובחכמה האלקית של חידו



אלא כל התבוננות במעשה שמים וארץ , אך באמת לא רק בחידוש הלבנה זוכים אנו לקבלת פני השכינה 16515 

וביותר , בעולמו´ מביאה אותנו להכרת אלקותו ית, בברואים הזעירים או בנבראים העצומים, וכל צבאם 16516 

ודאי שיש כאן מעין קבלת , פזורה בין שבעים זאביםשה , כשאנו מתבוננים בנס קיום האומה הישראלית 16517 

אך גם ההנהגה הנסתרת , ואם כי אין זה באופן הבהיר והגלוי כאשר היה בקריעת ים סוף, פני השכינה 16518 

 16519 !והמתגלה הוא הבורא עולם כאילו מקבלים פני השכינה, ´והחבויה בתוך דרכי הטבע מספרת כבודו ית

חובתנו היא . היא אחת מעבודות יום הפורים, ההנהגה הנסתרת ענין זה של הכרת הנהגתו יתברך מתוך 16520 

ל "וזו היא תכלית תקנת חז, ולגלות את הנס הנסתר שבהם, להתבונן בצירוף כל המקרים הטבעיים כביכול 16521 

וכמו שנתחייבנו , לגלות את הנהגת ההסתר אסתיר ולפרסם את הנס שבדבר, של קריאת מגילת אסתר 16522 

 16523 .לברך עליה שעשה נסים

אשר אם נפקח עין ונטיב לראות נחזה בהן אך , ´נו לשוב כל שנה ושנה להתבונן בפלאי הנהגתו יתמחובת 16524 

הנה גירושה הפלאי של ושתי מן המלכות ובחירת אסתר המלכה , נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם 16525 

ת כל הנהגותיה אומרות סרבנו, זו אשר אין לה אב ואם ומסרבת לגלות מוצאה עמה ומולדתה, תחתיה 16526 

ואחת דתה להעשות לה כסופה של , לכאורה מרידה במלכות יש כאן, וחוסר רצון להכתר בכתר המלכה 16527 

 16528 .קודמתה הסרבנית

, י ההשגחה המכינה רפואה למכתם של ישראל"כולו מעשה נסים ע, ואכן אין כאן טבע אין כאן מקרה 16529 

למלך בשם מרדכי את היא אסתר המעבירה , ושולחת את אסתר מביתו של מרדכי היהודי אל בית המלך 16530 

נקרה אליו , ולאחר שנים כשהמלך מחשב מה לעשות לאיש אשר הצילו מידם, דבר קצפם של בגתן ותרש 16531 

האין כל זה , לבשר לו על תכניתו לתלות את אוהבו של המלך, המן הרשע אשר השכים קום אל המלך 16532 

השגחה העליונה היא שסיבבה הביטו וראו כי יד ה, אמנם כן זהו תוכן קריאת המגילה דרשני? אומר דרשני 16533 

 16534 .וצירפתם למערכת הצלת כלל ישראל, כל המאורעות

אך אנו עוברים , ה את מהלך כל המאורעות"והנה אליבא דאמת ודאי הוא כי מעולם ועד עולם מסבב הקב 16535 

, יראו לנו במידה גלויה´ אמנם כדי שדרכי השגחתו ית, עליהם ואיננו מכירים בהם את דרכי ההשגחה 16536 

וככל שדרגת האדם גדולה , כדי שנהיה ראויים לגילוי הנהגתו, להכשיר מעשינו ולזכך נפשנו חייבים אנו 16537 

 16538 .ה מתוך מאורעות הימים"בה במדה יזכה לראות ולהכיר את הקב, יותר

, תשובה מאהבה וקבלת התורה מרצון, וכך אנו מוצאים כי דור מרדכי ואסתר אשר שבו בתשובה שלמה 16539 

היא המגילה אשר פורשת את , ן השמים זיכום בכתיבת דברי ימיהםומ, זכו כי הורם בפניהם המסך 16540 

י מרדכי "ומילוי רצונה ע, ולולא בקשתה של אסתר קבעוני לדורות, השתלשלות הענינים באור ההשגחה 16541 

היתה תקופה זו עוברת בלא שיראו , אשר ברוח קדשם קבעו את דברי הנס על מגילת ספר, ג"ואנשי כנה 16542 

בלא שימת לב להתבונן ולהכיר את מנהיג הבירה , עוברים תקופות דומות בימינוכפי שאנו , ´בה כלל יד ה 16543 

 16544 .י גבורותיו ונפלאותיו"המתגלה ע

, דבר זה אנו למדים מפרשת העגל, תלויה בדרגת האדם כמה הוא מטיב לראות´ כאמור התגלות הנהגת ה 16545 

, הם וביום פקדי ופקדתיונגזר עלי, כי הנה אחר שבאה על כלל ישראל פורענות העגל וקבלו את עונשם 16546 

כי כאן החל משא ומתן ארוך בין , אבל כשאנו מעיינים נמצא, לכאורה כאן תמה פרשת העגל ועונשו 16547 

משא ומתן הכרוך בתחינות ובקשות של משה , ה ומשה רבינו על דרכי הנהגת כלל ישראל מעתה"הקב 16548 

 16549 .למען תתבטל גזרת הנה מלאכי ילך לפניך, לפני המקום

ה בכבודו "אשר היתה להם מאת הקב, שחטאו ישראל בעגל קטנה זכותם להנהגה גלויה והביאור כי לאחר 16550 

, ילך מלאכי לפניך, י אמצעי ושליח"ומעתה חייבת היתה ההנהגה להשתנות להנהגה נסתרת ע, ובעצמו 16551 

הספורנו עלה ´ ופי, ושלחתי לפניך מלאך כי לא אעלה בקרבך, והוא האמור למשה לך עלה מזה אל הארץ 16552 

ולך אל ארץ זבת חלב , י נס שאינכם ראויים לו"וצריכים אתם להתפרנס בו ע, א מקום חורבמזה שהו 16553 

ולא תמתינו לחנות ולנסוע , כי לא אעלה בקרבך לפיכך עלה מזה, י נס"ודבש שיוכלו להתפרנס שם שלא ע 16554 

 16555 .´על פי ה

פ "לחנות ולנסוע ע, ולא היו ראויים עוד להנהגה ניסית של חיי מדבר, דכיון שחטאו נסתלקה מהם שכינה 16556 

שבו , כי לא יזכו עוד להנהגת השכינה עצמה, אכן כשמוע העם את הדבר הרע הזה, ולהתפרנס מן הנס´ ה 16557 

, (כ ויתאבלו"ן עה"רמב) ונהגו כאבלים על סילוק השכינה מבינותם, בתשובה גדולה ונתחרטו על חטאם 16558 

, כי אינה דומה הנהגה של השכינה, ואף משה בא לפני המקום ואמר אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה 16559 

 16560 .י מלאך ושליח"להנהגה הבאה ע, והכרתו בהכרה בהירה וגלויה´ אשר כולה אומרת התקרבות אל ה

, הם הכתרים אשר ניתנו להם בסיני ככלי זיין מפני מלאך המות, י חטא העגל ניטלו מהם עדים"ואף כי ע 16561 

ואז , שלמה כדי לשוב ולזכות להנהגתו יתברךוחזרו בתשובה , מ לא השלימו עם מצב של סילוק שכינה"מ 16562 

כלומר לא אשלח מלאכי אלא אני , כששבו למעלתם נענתה להם השכינה ואמרה פני ילכו והנחותי לך 16563 

עוד הוסיף לבקש ולהתחנן כי עם ישראל יופלא מן האומות בהשראת השכינה עליהם , בעצמי אלך לפניכם 16564 



מ בכח "אך מ, לא זכו לשוב ולהיות בני חורין מן המיתה ואם כי, וגם לזאת הסכימה שכינה על ידו, בלבד 16565 

 16566 .זכו אל מצב נגלה יותר של פני ילכו, רצונם והשתדלותם להתקרב אל השכינה

להמנע מאותם ענינים המרחקים את האדם מקבלת פני השכינה כמו , הנה לפנינו כמה חובה מוטלת עלינו 16567 

שהם הסגולות המקרבות את האדם אל , ובתפלה ומאידך כמה צריכים אנו להשתדל בתורה, כתות´ ענין ד 16568 

אך כל בחינה קלה נחשבת לכאילו מקבל , והרי בדבר זה ישנם דרגות עד אין סוף, מצב של הנהגה גלויה 16569 

י "הן מתוך התבוננות בבריאה והן ע, וכמבואר ברבינו יונה שכל השגה בהכרת בורא עולם, פני השכינה 16570 

 16571 .(שערי ציון)  .י השכינההרי היא כראיית פנ, ראיית דרכי הנהגתו

 16572 

 16573 מאמר תתה

 16574 .(ב"ג י"שמות ל) ראה אתה אמר אלי העל את העם הזה´ ויאמר משה אל ה

, ´וידבר משה אל ה´ וכן אתה מוצא ויאמר משה אל ה, אל משה´ אל משה ויאמר ה´ אתה מוצא וידבר ה 16575 

ואילך הים נותן  לא היה הים זז משם אלא מכאן, משל למערה שהיא נתונה לשפת הים עלה הים ומלאה 16576 

 16577 .(ה"שמות רבה מ) ´אל משה ויאמר משה אל ה´ כך וידבר ה, למערה והמערה לים

והוא מביא משל למערה שהיא , ה"בעל המדרש מברר כיצד זכה משה למדרגתו שהיה דבוק כל כך בהקב 16578 

הוא קובע שהתכונה של הים היא שהוא שוטף הרבה , קרובה לים שהים ממלאה ומחסרה ושוב ממלאה 16579 

, אולם בעת שישנה מערה כלומר בית קיבול, אבל אחר כך חוזר לאחוריו ואינו משאיר שום רושם, יםפעמ 16580 

ובזה שהמערה קרובה אל הים מזה נוצרה שותפות מסויימת ביניהם וזה נותן , כי אז המים נשארים שם 16581 

 16582 .לזה

, שראת השכינהעד שהיה בית קבול לה´ והתקרב מעצמו אל ה, כ ראוי ומוכן לקבל"כך משה רבינו היה כ 16583 

, וכן לגבי כל בן תורה הנמצא בישיבה, ´לכך זכה למדרגתו ונשאר דבוק בה, ונתקיים אצלו כמשל המערה 16584 

 16585 .(7מגילה ו) כי בתורה קיים הכלל יגעת ומצאת תאמין, העיקר תלוי בו עד היכן הוא יכול לקבל

, משה יקח את האהלכעס עליהם שנאמר ו, כיון שראה משה המתנה שהיתה בידם ואבדוה, עוד במדרש 16586 

ש "ר, לפיכך ומשה יקח את האוהל, י אמר כך דרש משה מנודה לרב מנודה לתלמיד"ר? ולמה כעס עליהם 16587 

מה עשה שר צבא שלו נטל סגנוס של מלח , בן לקיש אמר משל למלך שהיה לו לגיון אחד ומרד עליו 16588 

 16589 ומשה יקח את האהל לכך נאמר, כך משה בשעה שעשו ישראל אותו מעשה נטל את האוהל ויצא, וברח

 16590 .(ה"ר מ"שמו)

משל לילד , ד הראשון כעס משה עליהם בהתאם להכרתו ברכוש גדול שהיה בידיהם ואיבדוהו"לפי המ 16591 

, וכאשר בא אביו וראה את האבידה וההפסד הגדול, שהחזיק אוצר בידו ולא הכיר בחשיבותו וזרקו לאור 16592 

ועתה , נס מזה כל ימי חייו בעושר וברווחהוהוא יודע כי אלמלא איבוד היה באפשרותו לחיות ולהתפר 16593 

כך גם משה לפי הבנתו את מה שאיבדו לא היה , ולכן אינו יכול להסתכל עליו, איבד את הכל מפני סכלותו 16594 

 16595 .ולפיכך ומשה יקח את האהל, יכול להיות יחד אתם

ולפי , מידי היה פשוט מנודה לרב מנודה לתל"לר, ל היה הכל מפני כבוד שמים"י ור"אבל לפי דברי ר 16596 

כי בעת שסרו , ו סגנוס של מלך דהיינו דגלו של המלך"כדי שלא יבזו ח, ל היה זה על העתיד"דברי ר 16597 

וחשוב שלא יוכלו , ן טעמים"כי אז יוכלו לטהר את השרץ בק, מדרך התורה לא נאה שיהיה האהל אצלם 16598 

 16599 .האלהים לכו אחריו´ ש אליהו אם ה"כמ, להיות פוסחים על שתי הסעיפים

שצריך האדם לכעוס על עצמו כאשר עושה את , וד לגבינו הוא על האוצר שבידינו שהוא הזמןוהלימ 16600 

שכן הזמן הוא אוצר גדול שניתן , ומוצא שמאבד את הזמן היקר ואינו מנצלו כראוי ללימוד תורה, החשבון 16601 

 16602 נחלת)  .ויש מאמר החכם אין אבידה כאבידת הזמן, ביד האדם ואיננו מכיר את יוקרו וחשיבותו

 16603 .(אליעזר

 16604 

 16605 מאמר תתו

 16606 .(ג"ג י"שמות ל) ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך

וכן תכין , שהוא יפתח שפתינו לבקש מה שאנו צריכים לבקש, שפתי תפתח´ אנו מבקשים מאתו יתברך אד 16607 

א בתכלית אבל מי שחיצוניותו מרובה מפנימיותו הו, וזה חסד גדול מאד כמובן, לבם הוא המכין לבנו 16608 

והוא כמו , ואני קרבת אלקים לי טוב, כי הנה תכלית האדם להתקרב אל מקור הטוב, הריחוק מאתו יתברך 16609 

ולכן כל מה שהאדם , כל מה שיותר מתקרב אליה האדם ירגיש הנעימות יותר, המוסיקה הנעימה מאד 16610 

 16611 .קרוב יותר אליו יתברך מתענג ומתעדן יותר

בכל פסיעה ופסיעה שמושכים אותו הלאה יצטער , וסיקה הנעימהוכן להיפך מי שמושכים אותו מן המ 16612 

וכן צריך , ת כל מה שמעמיק יותר בהפנימיות טוב יותר"והנה השי, ולכן כי הנה רחקיך יאבדו, הרבה 16613 

 16614 .מה שאין כן אם הוא בהיפוך הנהו בתכלית ההיפוך מאתו יתברך, להיות האדם



ולכן כשהאב הוא בעל תאוה אוהב , השתוות שיש להםוהנה חקרנו כי אהבת אנשים גם אב לבן הוא רק מה 16615 

כי אין , מה שאין כן החכם שאם הבן אינו הולך בדרך הישר אינו בנו ממש, הבן אף שהוא בעל תאוה 16616 

 16617 .ולכן בעלי הדעת כל מה שדעתם רחבה השתוותם רבה ואהבתם רבה, השתוות אתו

ותאהוב אותי , יהיה לי אתך השתוות יותרו, ה הודיעני נא את דרכיך ואדעך יותר"ולכן בקש משה רבינו ע 16618 

והנה חיכו ממתקים כי הוא יתברך נותן דעת באדם , וזהו למען אמצא חן, ואמצא חן בעיניך יותר, יותר 16619 

והכל כענין פתחו לי פתח כמחט , ואוהב אותו בשביל החידושים שמגלה לו בעצמו, ומגלה לו החידושים 16620 

עירובין ) והוא כאורך עשרים על ארבעים, (ה"ש פ"שה) ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, של סדקית 16621 

 16622 .(.א"כ

 16623 .(ח"ב מאמר רנ"חכמה ומסור ח) 

 16624 

 16625 מאמר תתז

 16626 .(ג"ג י"שמות ל) ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכיך ואדעך

ל "ששאל על ענין צדיק ורע לו וא, (´ברכות ז)א  ה ביקש הודעני נא את דרכיך ואמרו על זה בגמר"מרע 16627 

ותרגם אונקלוס , ונאמר שם בסוף הפרשה וראית את אחורי ופני לא יראו, ה וחנותי את אשר אחון"הקב 16628 

 16629 .ותחזי ית דבתרי ודקדמי לא יתחזון

ורק אז אפשר , ת"ל שרק לאחר המעשה תתכן ראיה והשגה בתוכן כוונת הנהגות השי"ביארו לנו רז 16630 

להשיג לפני המעשה את כוונת ותוכן  אבל, להשיג למפרע כיצד הכל היה לטובה ומה היתה הטובה בזה 16631 

שכאן , ז לפני שנתגלה בפועל"למטה בעוה´ כי לא תתכן ראיה בתוכן מחשבתו ית, ההנהגה זה אי אפשר 16632 

 16633 .(111´ ג עמ"מכתב מאליהו ח)  .היה עדיין בהסתר ובהעלמה גמורה

 16634 

 16635 מאמר תתח

 16636 .(ח"ג י"ל) ויאמר הראני נא את כבודך

עוד בקש ונפלינו אני , ת"קא ילך עמהם ולא מלאך ונתרצה לו השייתברך שהוא דו´ משה רבינו בקש מה 16637 

אל משה גם את הדבר הזה ´ ויאמר ה, שלא תשרה שכינה על האומות אלא על ישראל, ועמך מכל העם 16638 

י ראה משה שהיה עת רצון ודבריו "וכפירוש רש, עוד בקש הראני נא את כבודך, אשר דברת אעשה 16639 

 16640 .הוסיף לשאול מפני שהיה עת רצון, דווהוסיף לשאול מראית כבו, מקובלים

ולכאורה זה נראה ? מה ההכרח לתירוץ זה? י ללמד לנו בזה שהיה עת רצון"וצריכים להבין מה בא רש 16641 

ראה שהיה עת ? וכי בלי עת רצון לא היו נשמעים דבריו, ה"זלזול ופחיתות בגדלותו של משה רבינו ע 16642 

כל אחד יכול להשיג , ואם רק בזמן עת רצון והזדמנות? ובלי זה לא היה יכול לשאול, רצון והוסיף לשאול 16643 

 16644 ?מי לא היה מוכן להזדמנות כזו של הראני נא את כבודך, מעלות כאלה בעת ההזדמנות

ואין אנו , הרי גם לנו ישנם הזדמנות לעליה והתגלות רוחנית, אמנם אחר העיון יתברר לנו שלא כן הדבר 16645 

ה יש באפשרות האדם להתפלל בכוונה בהתרוממות הנפש לדוגמא בעת התפלה כמ, מנצלים עת רצון זו 16646 

אין זה , ומי מעכב אותנו בהזדמנות זו לקבל השפעה רוחנית והתעלות עילאית, ´ולהגיע לדבקות בבורא ית 16647 

וכן , כי אם היצר הרע שדוקא בשעה זו מפריע לנו בכל מיני נסיונות ובלבולים הרהורים ומחשבות זרות 16648 

שלכל הדעות אין לך עת רצון יותר , מוסר מבזבזים ומזלזלים בשעות אלהבשעת לימוד התורה ולימוד ה 16649 

 16650 .ובגלל הקטנות דמוחין הכל הולך לאיבוד, מזה

זאת היה הבחינה על המדרגה והמעלה של , ה"כ נמצא שזהו באמת השבח היותר גדול למשה רבינו ע"א 16651 

וחניות עליונה באין סוף שכל מהותו ומה שממלא את חלל לבו אך ורק שאיפה לדבקות בר, משה רבינו 16652 

ואצלנו גם , ובשביל זה כשראה עת רצון נפל בזריזות על המציאה כי לזה שאף וחיכה עד עכשיו, ה"ב 16653 

הוא יושב כאן וראשו , החסרון הוא מהאדם שהוא לא מוכן לקבל, כשיש לנו עת רצון היינו מזלזלים 16654 

 16655 .ירידותולהיפך הוא מוכן יותר בקלות להשפעות המביאות אותו ל, באספמיא

ולמה כך , עין רואה ולב חומד וכלי מעשה גומרים, נקח דוגמא מהעולם הגשמיות שם הוא מוכן ומזומן 16656 

ישנם תלמידים , וכמו שאמרו החוקרים שמה שהעין רואה זה בא מחימוד הלב, התירוץ שהוא כבר מוכן 16657 

כן מחשבות זרות וכמו , וממילא מוכרחים להיכשל בהסתכלות בכל מיני כיעור, שחומדים לצאת לעולם 16658 

בתהליך של תכלת , פ שהוא עוצם עיניו ההרהורים באים מאליהם ממחשבה למחשבה אחרת"אע, בתפלה 16659 

 16660 .עד שממש נופל בתמונה שאליה נטייתו וכולו נמשך אליה´ דומה לים וכו

לפי שהלב , ואין אנו נתונים לזאת ההשקפה ואין אנו מחכים לעת רצון! לא כן ברוחניות אנו מאד רחוקים 16661 

, וזו עדות על נטייתו ועל מחשבותיו ושאיפותיו, לא נתון בזה כמו משה רבינו שהרגיש את העת רצון 16662 

והתורמים , מעשה על אחד משליחי הישיבה שהלך לבקש כסף והתאמץ לבקש שישלמו עבור חדר לישיבה 16663 

יו אז בעת רצון כזו הרגיש עגמת נפש וחרטה למה לא בקש יותר ואז ה, הסכימו לקנות שני חדרים 16664 



איפה , כ הרגיש עגמת נפש"אעפ? וכי מה הוא אשם, כל כך הרגיש עגמת הנפש גדולה! מוסיפים עוד יותר 16665 

 16666 .(דגל המוסר)  .שיש ההרגשה שם מרגישים עת רצון

 16667 

 16668 מאמר תתט

 16669 .(ח"ג י"ל) ויאמר הראני נא את כבודך

נה נדחית משום דבמקום שנצרך עושין תשובה במסירות נפש ואי, ל"ח מוולוזין זצ"למדנו מדברי מהר 16670 

וזה לא שייך , כדי שישמור שבתות הרבה´ ל בהא דפקוח נפש דוחה שבת שיש בזה בחי"ואז, פקוח נפש 16671 

ג מצינו ברבינו "וכה, כ חיים למה הם לו"דבלי תשובה ישאר בחטא וא, בפקוח נפש שידחה את התשובה 16672 

אם לוקח הוא דברים כאלה ו... כי על מה נברא האדם רק לעסוק בתורה, ל"וז´ ג דאבות משנה י"יונה פ 16673 

הואיל שבטל ... וראוי לטורדו מן העולם כי הבל הוא והבל ימיו, המבטלים אותו מלמודו למה לו חיים 16674 

 16675 .ש"התורה על מה יוסיפו לו ימים עי

צריך להזהר מאד , והנה המקבל על עצמו קבלות בתשובתו, למדנו שנדרשת התעוררות קיצונית לתשובה 16676 

ואם כי , ו ותבטל תשובתו לגמרי"אם יקפוץ למעלה ממדרגתו יפול חכי , שתהיינה לפי מדרגתו 16677 

מכל מקום הוא צריך , התעוררותו ושאיפתו לתשובה וחרטתו על חטאיו צריכים להיות קיצונים בתכלית 16678 

 16679 .למען שיוכל חיזוקו להתקיים, לכפות את עצמו שלא יקבל עליו יותר מדאי בבת אחת

אל יבזבז יותר , וכן בכל הגבלות שבמצוות, שכובש את שאיפתו צריך להרגיש ששואף לחיזוק קיצוני אלא 16680 

וי למי שירגיש את , צריך להרגיש שהגבילוהו בעל כרחו, חייך קודמין, הידור מצוה עד שליש, מחומש 16681 

ל יבקשו האומות "דלעת (´ז ב"ע) ל"ואז! ס"תינוק הבורח מביה´ עצמו שמח שאיננו מחויב יותר בבחי 16682 

אבל יוציא חמה מנרתיקה וכל אחד , ה נותן להם מצות סוכה"ב והקב"הם לעוהשיתנו להם מצוות שיזכו ב 16683 

מכל מקום משום בעיטה זו לא יוכלו לנחול את , ואף דמצטערים פטורים מסוכה, בועט בסוכתו ויוצא 16684 

 16685 .ב"העוה

ע אם לטורח יחיד לא חששו משום דזהו הידור מצוה "וצ, מצינו שחששו בהדורי מצוה לטרחא דצבורא 16686 

ע בשאיפתו "אמנם ביחיד עליו להכין א? א ראוי שיטרח משום מצות עצמו"גם בצבור כל או כ"א, שלו 16687 

, פ יהיה מי שירגיש עליו עול מיותר"כ בצבור חוששין שעכ"משא, שיתחבב עליו העול של הידור מצוה 16688 

ם ת אפילו הקשי"פ ראוי שיחבב האדם כל פרטי עבודתו את השי"עכ, אם יקיים´ וזה מפסיד את התוכן אפי 16689 

 16690 .כי שאיפתו צריך להיות בכל הקיצוניות האפשרית, ביותר

כי לא יראני האד ´ והקשו וכי לא ידע דלא שייך לראות עצמותו ית, ה ביקש הראני נא את כבודך"משרע 16691 

כי משה היה שומע את הקול יוצא מפי הכבוד העליון אל פי התורגמן , ל בתשובותיו"ז ז"ביאר הרדב? וחי 16692 

הסתר ´ ענין התורגמן היינו דרך בחי, והיתה שאלתו שלא יצטרך לתורגמן, לוהיה מפרש לו כונת הקו 16693 

 16694 .ואין זה נמנע במדרגת משה רבינו, והיינו דרך אספקלריא אם גם מאירה

כי מיד בהשיגו , כלומר לא ישיג האדם למדרגה זו וישאר בחיים, והיתה התשובה לא תוכל לראות את פני 16695 

וזה ביאור נפלא , וישראל היו צריכים למשה, עזה כמות אהבהמדרגה זו תדבק נפשו שם ולא תפרד כי  16696 

היה צריך שימסור נפשו ממש למען , ה"הרי למדנו כי אלמלא היו ישראל צריכין למשה רבינו ע, מאד 16697 

 16698 .יותר עליונה בדבקותו´ השיג בחי

ה לתוך כניס´ שהרי כל ישראל נכנסו לדבקות עליונה זו בחי, קיצונית´ קבלת התורה היתה כמו כן בבחי 16699 

ת חזר והחיה אותם בטל של "ורק שהשי, (ח"שבת פ) שפרחה נשמתם בכל דבור ודבור, שער החמישים 16700 

מהו יום , מהו חטא, צריך לראות בהירות מה המה חיים, באלול צריך להסתכל הסתכלות חודרת, תחיה 16701 

 16702 .(111´ א ד"מכתב מאליהו ח)  .´ו הקשר עמו ית"וכן מהו חטא מורגל שמפסיק ח, הדין

 16703 

 16704 אמר תתימ

 16705 .(ח"ג י"ל) ויאמר הראני נא את כבודך

ואפשר לבאר כי זה נוגע לכל המצבים של , ´חגיגה ט´ יעוין בגמ, (´קהלת א) מעוות לא יוכל לתקון 16706 

יש , וכדוגמת המקימים בית של אבנים, עד כמה עליהם להזהר שלא לעוות אפילו כל שהוא, ´מבקשי ה 16707 

שאם תהא בה סטיה קלה , האבנים תהיה ישרה לחלוטין ליזהר בתכלית הזהירות שהשורה הראשונה של 16708 

כדי להניח שוב את השורה , יתעקם כל הבית ולא יהיה מנוס מלקעקע כל הבית ולהקימו מחדש, שבקלות 16709 

 16710 .הראשונה כראוי

כי אם , צריך האדם לדקדק שההנחה הראשונה בהשקפתו תהיה ישרה בלא שום עיוות´ כן גם בעבודת ה 16711 

ויזדקק בהכרח לתשובה , כ לתקן בהמשך עבודתו"שונה קשה יהיה מאד אחיהיה עיוות בהנחה הרא 16712 

וכתב בעל חובת הלבבות כי יש , מוחלטת גמורה כדי לתקן מעיקרא את כל העבר ולהשתנות שינוי מוחלט 16713 

ואיך יתכן דבר , ומדרגות הצדיקים במנהגי הרשעים, אנשים מבקשים גמול העובדים במעשה העוברים 16714 



אלא באחד העושה מעשים טובים ומקיים מצוות , לא ברשע גמור ועובר בזדוןאבל המדובר הוא ? זה 16715 

 16716 .ועל זה נאמר וחסרון לא יוכל להמנות, אבל בתוך לבו מקננת הנחה מסולפת שאינה נכונה, התורה

אם יבקש , מי שחייב לאוצר המלך סכום גדול, על האדם לדעת כי מה שחסר לו לא יובא אף פעם בחשבון 16717 

ואף אם יטען אותו אדם הרי אני מונה לפניכם , פחות כמה זהובים בלבד לא יקבלו ממנולהחזיר את החוב  16718 

ומה שחסר , לא יוכל למנות אלא מה שהביא ולא יותר, בואו ותיווכחו כי אלפים רבים כאן, אלפים רבים 16719 

ואין המחדל בטל ברוב או בשישים , כן האדם אין ביכולתו לחפות במעשיו על מחדליו, לו נשאר חסר 16720 

 16721 .כי מה שחסר לו נשאר חסר תמיד, אפילו באלף לא בטילו

אמר ליה רבי , (´איוב ה) שנאמר ובני רשף יגביהו עוף, ל כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו"אמר ר 16722 

י אפילו אלו שעדיין לא למדו ספר איוב שנאמר "פירש, יוחנן הא אפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו 16723 

ל "ולכאורה הרי ר, (.´ברכות ה) המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך ויאמר אם שמע תשמע כל 16724 

היינו הציוויים ´ י נאמר על השמיעה בקול ה"ואילו הפסוק שמביא ר, אמר על מי שעוסק בתורה 16725 

ואחר כך והאזנת , לפנים משורת הדין´ וכתוב שם עוד והישר בעיניו תעשה והיינו רצון ה, המפורשים 16726 

 16727 ?אז בטוחים מן המחלה והיסוריןרק , ושמרת כל חוקיו

שהאדם שלם , ל הוא"המושג עוסק בתורה לפי הבנת חז, ל איננו כפי המושג שלנו"אמנם המושג תורה בחז 16728 

מנין , (´ברכות ו) ל שאמרו"וכך מצאנו בחז, בכל השלמות ומקיים את התורה על כל פרטיה ודקדוקיה 16729 

 16730 שנאמר, ב ועוסק בתורה ששכינה עמוומנין שאפילו אחד שיוש, שעשרה שמתפללין ששכינה עמהם

הרי לנו שעוסק , י אשר יזכר שמי על מצותי ודברי"פירש, בכל המקום אשר אזכיר את שמי (´שמות כ) 16731 

ואם לאו איננו נקרא עוסק , ה מוזכר בעסק זה"ששמו של הקב, ל הוא"בתורה לפי המושגים של חז 16732 

 16733 .בתורה

כל מאן , יצא אל אוהל מועד אל מחוץ למחנה´ ש הוכך תרגם יונתן בן עוזיאל על הפסוק והיה כל מבק 16734 

מודי על חובי ומצלי על חובי ומצלי , הוא נפיק למשכן בית אולפנא´ דהדר בתיובתא בלב שלים קדם ה 16735 

 16736 (7ז כ"וכן אמרו ע, הרוצה לתקן את עצמו ולשנות את דרכו´ זוהי הבחינה של מבקש ה, ומשתבקין ליה

ויש , ´וזהירות לידי זריזות וכו, בן יאיר תורה מביאה לידי זהירותמכאן אמר רבי פנחס , ונשמרת מכל דבר 16737 

אם אמנם כך הוא אין צורך בראיות כל אחד יראה את , י שאחד מביא לידי השני"להעיר למה מדייק רפב 16738 

 16739 .התוצאה

שהיא מביאה את האדם למדרגות גבוהות בשלמות ! שבחינת התורה היא, י"אמנם דבר גדול השמיענו רפב 16740 

ממה שנאמר ונשמרת , אבל מהיכן ההוכחה שאמנם כך הוא, פרישות חסידות וענוה, ן הנפשהאדם ותקו 16741 

אלא נאמר רק ונשמרת , ולתקון הנפש´ לא נאמר כיצד מגיעים לדרגות גבוהות בעבודת ה, מכל דבר רע 16742 

ולא ינצל מאורביו אלא , אבל הדבר דומה לאדם היודע שאורבים לו לרצחו נפש, מכל דבר רע ולא יותר 16743 

 16744 .יעזוב את המדינה וילך לנדוד למדינה אחרת אם

ואם לאו אינו בטוח , ויבחר לו את הדרך המעולה ביותר, כן האדם שעליו להתרחק מן הרע ככל האפשר 16745 

היינו אם התורה מבקשת מן האדם ... וזה שאמר מכאן, כלל שינצל אפילו מהמכשולים הגרועים ביותר 16746 

אלא עליו לבחור בדרך הנעלה ביותר , בזה שום אמתלאותלא יתכן , ומזהירה אותו ונשמרת מכל דבר רע 16747 

 16748 .אחרת לא נשמר כראוי מכל דבר רע, להשגת השלמות

, בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים (7ה"ברכות ל) אמרו, מדה אחרת בזה´ ל הק"לחז 16749 

רונים מכניסין דורות האח, דורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון כדי לחייבן במעשר 16750 

המכניס פירותיו דרך הגג פטור מן , פירותיהם דרך גגות חצירות וקרפיפות כדי לפוטרן מן המעשר 16751 

ועל ידי שהכניסו דרך החצר או הגג לא עברו , כמו שנפסקה ההלכה ללא ספק, המעשר ואין כל חיוב בזה 16752 

 16753 .אלא שעשו תחבולה כדי להיות פטורים מן המעשר, חלילה שום עבירה

אלא שזה דור אחר , שקבעו את ההבדל לא אמרו שהם חסרו מן הפרטים הדרושים למעשרותל כ"חז 16754 

אבל מי , ואף שזה מתבטא רק במצוה אחת של מעשר, הם אנשים אחרים, לגמרי לא דור של ראשונים 16755 

בודאי , ומסתפק בחיפוש אחרי הדרך הקלה והפשרה, שאינו מכניס עצמו בחיובים נשגבים בכל התורה 16756 

 16757 .ל"ן המושגים של חזשרחוק הוא מ

המחפשים תחבולות להקל מעל עצמם את התביעה הגדולה להגביה עוף , ועד כמה רבה רעת בני אדם 16758 

, (ז"תנחומא תשא י) ל"ודרשו חז, אנו רואים ממה שנאמר והביטו אחרי משה עד בואו האהלה, ´בדרכי ה 16759 

, קיו עבים הכל משלנווחד אמר לגנאי ראו כמה שו, חד אמר לשבח אשרי ילוד אשה שכך מובטח לו 16760 

ל לספר לנו את טיפשותם של אותם האנשים הרשעים המדברים על צדיק עתק בגאוה "ולכאורה למה לחז 16761 

 16762 .ובוז

אפילו מאנשים , ל גילו לנו כוחות הטבע של האדם שאינו רוצה ללמוד דברים שהם בניגוד לטבעו"אבל חז 16763 

ועד כדי כך מסרבים הם ללמוד עד  ,השלמים ביותר שהתורה בעצמה מעידה עליהם שהם בשיא המעלה 16764 



כי הרי מה לקח משה , בדברים של הבל ורעות רוח אין בהם ממש, שמוכנים לבטל את השלמים באמת 16765 

והם עדיין אומרים , ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל, את המן אכלו בזכותו של משה? רבינו מהם 16766 

כדי לפטור עצמו מללמוד , מים והשלמותזוהי הטבעיות המושחתת באדם לבטל מעלת השל! משלנו הכל 16767 

 16768 .(גוילי אש)  !גדול הוא מעוות זה ומי יכילנו, ´מהם עבודת ה

 16769 

 16770 מאמר תתיא

שמות ) לפניך וחנתי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם´ אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה 16771 

 16772 .(ט"ג י"ל

ה את כל האוצרות של מתן "ה לו הקבבאותה שעה הרא, וחנותי את אשר אחון, (כי תשא) ל"איתא בחז 16773 

האוצר הזה של מי הוא , והוא אומר האוצר הזה של מי הוא של מגדלי יתומים, שכר שהן מתוקנין לצדיקים 16774 

אמר לו מי , ואחר כך ראה אוצר גדול אמר האוצר הזה של מי הוא, וכן כל אוצר ואוצר, של עושי מצות 16775 

וחנותי את אשר אחון למי שאני , עושה לו חנם ונותן לו מזהומי שאין לו אני , שיש לו אני נותן לו משכרו 16776 

 16777 .מבקש לחון

שיתכן ולפי פעולותיו ומעשיו אינו ראוי לזכות , ל אלו צריכים להיות מקור שמחה ונחמה לאדם"דברי חז 16778 

מ "מ, ז"לפי מעשיו ודרכיו שהכין לו בעוה, (ד"איוב ל) ת הוא כפועל ידיו ישלם לו"והרי השי, לחיי נצח 16779 

אלו , ל שיש אוצרות רבים חלוקים"והיינו דאמרו חז, ה"ויזכה למרות זאת מכח רוח נדיבה של הקביתכן  16780 

נוסף לכך יש אוצר של , וכל אלו הן אוצרות של כפועל ידיו ישלם לו, לעושי מצוות ואלו למגדלי יתומים 16781 

נו נותן סתם בודאי דאף אוצר של מתנת חינם אי, ה למי שהוא מבקש לחון"מתנת חינם שנותן ממנו הקב 16782 

 16783 .מ השכר אינו עבור מעשה אלא מתנת חינם"מ, פ הנהגת דרכי התורה"אלא ע, כמתנה בעלמא

י מעשיו קשה מאד כי "כי לזכות ע, ובאמת הכרחי לאדם להזדקק לקבלת השכר מאוצר של מתנת חינם 16784 

פעולה  וכל, מעשיו חייבים להיות מושלמים בתכלית ללא פגימה קלה, ת"צריכים להיות כפי רצון השי 16785 

כ מי יוכל "א, ואף מעלות אלו חייבים להיות בשלמות, ת"חייבת לנבוע מתוך אהבה ויראה ודבקות בהשי 16786 

ובפרט בזמנינו בעקבתא דמשיחא שכל מעשינו פגומים , להעיד בעצמו שמעשיו ברים וזכים ללא פגם 16787 

 16788 .תנות חינםרק להיות ראוי לקבל שכרו מאוצר מ, ולכן האפשרות היחידה לזכות לנצחיות, וחסרים

וכנאמר גבי , ה ולישא חן בעיניו"חייב אדם להיות מרוצה בעיני הקב, וכדי לזכות לרוח נדיבה והארת פנים 16789 

, ה ואז זכה לאוצר מתנת חינם"שזכה נח למצוא חן ולהיות ראוי בעיני הקב, ´נח ונח מצא חן בעיני ה 16790 

את יראיו את ´ ן נאמר רוצה הוכ, ובודאי שאף לזכות לכך להיות מהראויים לפניו דרוש עבודה רבה 16791 

 16792 .ה"חייב להיות מכלל היראים כדי שירצה בו הקב, (ז"תהלים קמ) המיחלים לחסדו

דלענין , י מעשיו ממש"מאשר לזכות ע, מכל מקום חלוקה היא עבודת האדם להיות מכלל הנרצים בעיניו 16793 

אף שמעשיו , פי כוחותיווכאשר עובד ומתיגע כ, זה כבר נמדד הדבר לפי הזמן והמקום וכפי כוחות האדם 16794 

מ כיון שעשה כפי כוחותיו ראוי להיות "מ, ותוצאות פעולותיו אינם עדיין מושלמים ונכונים, דלים ומועטים 16795 

כיון שהשתמש בכל , ה מאוצר זה של הנושאים חן בעיניו"ושכרו יתן לו הקב, מכלל הראויים לפניו 16796 

 16797 .כוחותיו ומאמציו יקבל שכרו ממתנת חינם

כי היחוד השלם , והוא מיסודות אמונתנו הקדושה והוא ענין יחוד השלם, עבודת האדםיסוד זה מעיקר  16798 

וכהא , אלא ביחוד טמונים דברים עמוקים ביותר, ה יחיד המושל בכל העולם"אינו רק להאמין שהקב 16799 

ואין יחידות כמוהו והוא , ג העיקרים אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא יחיד"דאמרינן בי 16800 

 16801 .דו אלוקינולב

יחידות , ראשית שהוא יחיד נוסף לכך שאין יחידות כמוהו בשום פנים, מדרגות ביחוד´ היינו שיש ב 16802 

ואף שאינו , וחנותי את אשר אחון למי שאני מבקש לחון, שאינה קשורה וכבולה לכל דבר ולכן יכול ליתן 16803 

ולכן יכול , ו משועבד לכלוםזה ביאור מהות היחוד שאינ, תואם עם כללי התורה שכפועל ידיו ישלם לו 16804 

והדברים מבוארים , כי יחיד המיוחד הוא ואין יחידות כמוהו בשום פנים, ליתן למי שרוצה בעיניו ליתן 16805 

 16806 .ש"ל בדעת תבונות עי"ברמח

וכל סדרי המשפט , ומעוצם יחוד שליטתו הוא שאין לו שום הכרח וכפיה כלל, עוד מוסיף הדעת תבונות 16807 

שאף , זו הבנה נוספת במהות היחוד, יים ברצונו ואינו מוכרח בהם כללוהחוקים אשר חקק כולם תלו 16808 

ה "שלו נאמר שהקב, ה משועבד"אף בהם אין הקב, פ כללי התורה"ה קבע בהם הנהגתו ע"בדברים שהקב 16809 

אלא הכל תלוי , מ אין זה יחוד השלם"מ, ה בעצמו"י הקב"אף שהנהגה זו נקבעה ע, כפוף לאיזו הנהגה 16810 

 16811 .ק"שרוצה בהנהגה זו אבל אינו כפוף לכך ודוורק , ברצונו יתברך

וכשהוא , (´אבות ג) בענין ששנינו הכל לפי רוב המעשה, כשרוצה משעבד רצונו כביכול למעשי בני אדם 16812 

ה וחנותי את אשר אחון "וכמו שאמר למרע, רוצה אינו חושש לכל המעשים ומטיב בטובו למי שרוצה 16813 

ואף , שאין שום דבר בעולם מלבד רצונו יתברך, על בווכבר נאמר אם חטאת מה תפ, פ שאינו הגון"אע 16814 



ת "ולכן כאשר ברצון השי, אלא כל מציאות הרע הוא משום דהויא היפוך רצונו, הרע אינו רע בעצמותו 16815 

 16816 .נעשה הכל לטוב ונותן אף למי שאינו הגון, להפוך את הרע לטוב

נצייר לעצמנו בנכנס אצל חייט , תכיון שלא ידעו שהכל מוביל למטרה אח, ע באמונה"זו הסיבה שטעו אוה 16817 

ואינו , דומה בעיניו כאילו משחית בעלמא, ורואה כי גוזר חתיכות בד ארוכות וקצרות, העוסק במלאכתו 16818 

ואינו מבין שתכלית הכל , כן הוא בעינינו שרואה פעולות סותרות, מבין שתכלית כל הגזירה לתפירת בגד 16819 

ל "וביסוד זה יש לבאר דברי חז, אחד ושמו אחד´ יהיה הביום ההוא , למטרה אחת שיתגלה יחודו ואחדותו 16820 

כ בקריעת ים סוף "משא, שכח ולא אמר יציאת מצרים חייב לחזור, (´ב ג"ר כ"שמו) בהא דאיתא במדרש 16821 

 16822 .אלקיך´ משום דיציאת מצרים נאמר בו אנכי ה, לא חייבוהו לחזור

ואף אינו , א מונע ומפריע כללביאור הדבר דביציאת מצרים ראינו את היסוד שהוא יחיד המיוחד לל 16823 

שבאמת לא היו ראויים ישראל לצאת ממצרים מכח , משועבד לכל הכללים שקבעה התורה בעצמה 16824 

, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים לפרעה במצרים, ש בהגדה אילו לא הוציאנו ממצרים"וכמ, מעשיהם 16825 

ה הוא יחיד שאינו משועבד לכל "ורק מחמת שהקב, כי מפני מעשינו לא היתה תקוה שיצאו ממצרים 16826 

אלקיך יחיד המיוחד ללא עיכוב ומניעה ´ וזה שנאמר ביציאת מצרים אנכי ה, הנהגה זכינו ויצאנו ממצרים 16827 

 16828 .ולכן כאשר מצאנו חן בעיניו זכינו והוציאנו ממצרים, כלל

לאלו הוא בזכיה מכח אוצר מתנת חנם הנותן , ומעתה לאחר שנתבאר שהדרך היחידה לזכות לחיי נצח 16829 

כ עיקר עבודת האדם בעולמו חייב להשתדל להיות מכלל אלו הזוכים באוצר "א, שראויים ורצויים לפניו 16830 

שרצה לזכות להכנס לארץ ישראל , ה שביקש בלשון ואתחנן"וכן חזינן במדרש שם גבי משרע, מתנת חנם 16831 

לכן זו , יים לפניורק אלו אשר עמלים בכל כוחם הם הנכללים להיות ראויים ורצו, מכח אוצר מתנת חנם 16832 

 16833 .צריכה להיות הנקודה שבה ישתדל אדם כדי לזכות

ולמה לא , והרי אדם עומד רוב שנותיו לחשוב מחשבות, ל"ל בדרך עץ החיים וז"הרמח´ והיינו מה שכ 16834 

למה בא לעולם או מה מבקש ממנו מלך מלכי , ישים אל לבבו אפילו שעה אחת לחשוב מחשבת ממש 16835 

והיא קלה ופעולתה , רופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצרזאת היא הת, ה"המלכים הקב 16836 

ויבקש בלבבו מה , שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי משאר כל המחשבות, גדולה ופריה רב 16837 

 16838 .ש"בהם עי´ עשו אבות העולם שכך חשק ה

, בהם´ לל אלו שחשק הז זכו להיות מכ"שעי, בהם והיינו מעשה האבות´ ודייק בלשונו שכתב שכן חשק ה 16839 

ורק צריך , כי להגיע למעשי האבות אין זה מן הקלות, ה וזכו לנשיאת חן בעיניו"שנעשו רצויים לפני הקב 16840 

ל "והוא מה דאיתא בחז, כי זו עיקר תכלית האדם, ת כשם שזכו לה האבות"להשתדל לישא חן בעיני השי 16841 

מיד ויפלו על , שרצויים הם לפני המקוםשבעת ירידת השכינה לאהל מועד וראו כל ישראל , שמיני´ בפ 16842 

 16843  .ה מאיר להם פנים אזי יש תקוה לאחריתו"שכאשר זוכה האדם להגיע להיות מאלו שהקב, פניהם

 16844 .(ג"אור יחזקאל ח)

 16845 

 16846 מאמר תתיב

שמות ) לפניך וחנתי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם´ אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה 16847 

 16848 .(ט"ג י"ל

, ה מתגלית בבריאה על ידי מדת החסד המהוה את יסוד העולם כדכתיב עולם חסד יבנה"הקב גדולתו של 16849 

אלא שמדת החסד היא גילוי של , כי הוא למעלה מכל מושגינו, ה באיזו מדה"אולם אין לתאר את הקב 16850 

 16851 בחכמה יסד ארץ´ אמנם הכתוב אומר ה, והחסד והחכמה אינם שני מושגים נפרדים כי חד הוא, ´חכמתו ית

וכן מצינו לגבי אברהם , מדת החסד שבה נבנה העולם היא החכמה שבה נוסדה הארץ, (´משלי ג) 16852 

ומתוך התדמותו לקונו במדת החסד בא , שהתדמה לקונו ותפש אומנותו שהיא מדת החסד חסד לאברהם 16853 

בא ומי שמתדמה לקונו והולך בדרכיו , ה בא ממקור החכמה"שהחסד של הקב, כי היינו הך´ לידי הכרה בה 16854 

 16855 .לידי הכרת חכמתו

למשה אני אעביר כל ´ כמו שאמר ה, ה מגלה לנו התורה בשלש עשרה המדות"את מדת החסד של הקב 16856 

ג "המדה האחרונה של י, והנה כשנתבונן בהן נראה שכולם יסודן בחכמה, (ג"שמות ל) טובי על פניך 16857 

ואי אפשר , נאמר לא ינקה ל אי אפשר לומר נקה שכבר"אמרו חז, ´המדות היא ונקה ובה השיא של חסד ה 16858 

הרי . (ו"יומא פ) מנקה הוא לשבין ואינו מנקה לשאינן שבין? הא כיצד, לומר לא ינקה שכבר נאמר נקה 16859 

אינה חלה , ולכן אף מדת טובו בשיאה האחרון המחייבת לנקות את החטא, ה מקורן בחכמה"שמדות הקב 16860 

 16861 .קיים אין מקום למדת החסדכי כל אימת שהחטא , אלא על השבים בלבד ולא על שאינם שבים

ל אני קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר "ומפרשים חז, ´ה´ ג המדות הראשונות ה"וכן מצינו לגבי י 16862 

המדה הראשונה של החסד מתבטאת בבריאת העולם קודם , (7ז"ה י"ר) שיחטא האדם ויעשה תשובה 16863 

האדם מתענג לו היה מכיר  נתאר לנו כמה היה, הרי שעיקר החסד מתבטא בעונג החכמה, ר"שחטא אדה 16864 



הלא עונג זה כעין עולם , אשר מעל הארץ ואשר מתחת לארץ, את חכמת הדוממים הצומחים ובעלי החיים 16865 

 16866 .וכל זה נברא בשביל האדם, הבא שגם שם יושבים הצדיקים ונהנים

ועל הכל , ולא עוד אלא גם השמים וכל צבאם וכל העולמות שאין שיעור לחכמתם נבראו בשביל האדם 16867 

ועוד שמילא את האדם עצמו בחכמה , (´תהלים ח) נאמר תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו 16868 

והטעות לא באה מתוך איזה מעשה של האדם , ובתבונה עד שהמלאכים טעו בו ובקשו לומר לפניו שירה 16869 

בזה  וכמה יש, הרי לאיזו הכרה אפשר להגיע מתוך חכמה זו של העולם, אלא מתוך עצם מציאותו וגדולתו 16870 

גם היום אין שיעור לעונג שהאדם יכול לשאוב מחכמת הבריאה ולבוא מתוכה לידי , מן העונג והעידון 16871 

 16872 .וזוהי חכמת החסד, למרות שנתקללה וירדה מגדולתה ירידה אחר ירידה מדור לדור, הכרה

קטן  והרי היה זה ים, מעשה קריעת ים סוף הוא חסד עולמים, לגוזר ים סוף לגזררים כי לעולם חסדו 16873 

ובכל זאת , שיושיעם מידי המצרים הרודפים אחריהם´ וכנגדו עמדו שש מאות אלף רגלי הצועקים אל ה 16874 

´ כדכתיב ויראו העם את ה, ובאו לידי הכרה´ ומתוך חסד זה הכירו את חכמת ה, ראו בזה חסד עולמים 16875 

השמים אל מקום יקוו המים מתחת ´ שאמר ה, כמה קטן חסד זה לעומת עצם בריאת היבשה, ´ויאמינו בה 16876 

 16877 .שבקע את כל הימים שבעולם והבדיל בינם לבין היבשה והעמיד את הארץ, אחד ותראה היבשה

וזה הכל , ה צריכים להגיע מתוך כך"ולאיזו הכרה בגדולתו של הקב, כמה חסד וחכמה יש בבריאה זו 16878 

שנבראה  ואם כך בפרט אחד כמה רב החסד והחכמה בכל הבריאה, נעשה ביום אחד ובשביל אדם אחד 16879 

בכל יום תמיד במשך ששת אלפים שנה בשביל כל ´ ומעשי בראשית אלו מחדש ה, בששת ימי בראשית 16880 

 16881 .ולאיזו הכרה צריכה להביא חכמה זו, כמה יש לומר על זה כי לעולם חסדו, אדם ואדם

אולם לאחר שחטא האדם אף שיעשה , קודם שיחטא האדם´ זוהי המדה הראשונה ממדות טובו של ה 16882 

כי אין החכמה מחייבת חסד כזה , לקיום הבריאה´ א היה מקום לפי המדה הראשונה של טוב הל, תשובה 16883 

באותו שיעור , ´ה להתגלות בעוד מדה של חכמה שגם היא נקראת ה"והיה צריך הקב, לגבי אדם החוטא 16884 

וזה חסד יותר גדול , כדי להחזיק קיומו של העולם גם לאחר החטא כשיעשו תשובה, כמו המדה הראשונה 16885 

והנה לא מספיקה מדה , כי יותר נקל לברוא עולם לפני החטא מאשר להחזיקו לאחר החטא, מעצם הבריאה 16886 

אל רחום וחנון ארך אפיים , ה עוד מדה על מדה"אלא הוסיף הקב, אחת לקיים את הבריאה לאחר החטא 16887 

 16888 .כדי למצוא מקור בחכמה לקיום העולם, ורב חסד ואמת נושא עון

, פשעים אלו המרדים שאדם עושה להכעיס, י עוונות אלו הזדונות"ירש רשופ, נושא עון ופשע וחטאה 16889 

יש לחונן יותר את החטא בשגגה , ולכאורה לפי מושגי החסד שלנו, ולבסוף כתוב חטאה שהיא השגגה 16890 

א  הרי לגבי קין שאמר לאחר שהרג את הבל אחיו גדול עוני מנשו, מאשר לשאת את עוון המזיד והמורד 16891 

אי אתה  0ולפשעי 0סובל 0אתה 0ותחתונים 0ה לעליונים"ל שאמר קין להקב"שו חזופיר, (´בראשית ד) 16892 

מלסבול עוון , ה לברוא את כל העולם העליונים והתחתונים"קין הכיר שיותר קל להקב, (ילקוט שם) סובל 16893 

ולמה כתוב , כ חמור ומדת החסד חלה עליו יותר"ולפי מושגינו חטא בשגגה אינו כ, ´ופשע שהם מרידה בה 16894 

 16895 ?אשונה עוון ופשע ולבסוף חטאהבר

כי המזיד , יותר קשה לשאת את השגגה מאשר המזיד והמורד, אולם לפי מושגי החכמה שהיא מקור החסד 16896 

´ אבל מצד שני הוא לפחות יודע את ה, ה"והמורד אמנם עוונו גדול מאד כי הוא ממרה את רצונו של הקב 16897 

תוקפו ומעביר אותו על דעתו ועל דעת קונו והוא  אלא שיצרו, ומכיר בו ואינו פוגם בעצם יסודות החכמה 16898 

ומסיח דעתו מעצמו ומחובתו , לגמרי´ אבל לעומת זה החוטא בשגגה הלא הוא מתעלם מה, מתקומם כנגדו 16899 

 16900 .בעולמו

ויותר קשה שתחול עליו מדת , הוא פגום בידיעתו ובהכרתו ומהוה ניגוד ליסודות הבריאה שהיא החכמה 16901 

שכל כוחו , מהותו המשוללת מחכמה מנוגדת לקיומו? רישיה ולא ימות החסד באשר הוא בבחינת פסיק 16902 

אלא , וכאילו הוא עוקר בעצמו את שורש חיותו, אינו בא אלא מתוך מדת החסד היונק ממקור החכמה 16903 

 16904 .ה בטובו הגדול מוצא מדה בחכמה לגמול חסד גם לשוגג זה ולשאת את חטאו"שהקב

, באה המדה האחרונה ונקה שמנקה את החטא לגמרי, ´ה לאחר כל עולמות החסד הללו הנובעים מחכמת 16905 

דלו בשבילו כל מעינות החכמה ותמו כל , אבל מי שאינו שב בתשובה, אולם רק למי ששב בתשובה 16906 

שהוא מהוה ניגוד , ומכאן למעשה כמה נורא הוא החטא הן במזיד והן בשוגג, עולמות החסד ואין לו תקנה 16907 

 16908 .מדות החסד וחותר תחת קיומו של העולם ושולל כל, ליסוד הבריאה שהוא החכמה

ושם , כשם שמצד אחד החטא מהוה ניגוד לכל חכמת הבריאה, ויש לעמוד גם על הצד השני של המטבע 16909 

ה בשעה "הרי רואים אנו מצד שני כמה חסד מחייבת חכמתו של הקב, ה"לאל את כל מדות החסד של הקב 16910 

, ו לקיים שוב את הבריאה כמו לפני החטאכי הוא מעורר את מדת טוב, שהאדם עושה תשובה מהחטא 16911 

 16912 .מכיר את חטאו ואומר חטאתי? ומהי התשובה, ולהוסיף עוד מדה על מדה ממקור טובו הנצחי

הרי שכל המשפט בא על אשר לא , (´ירמיה ב) הכתוב אומר הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי 16913 

וכן אנו , י אין מקום למשפטאבל ברגע שהאדם אומר חטאת, מכירים את החטא ולא אומרים חטאתי 16914 



גילה לו דעתו שלא ללכת ´ למרות שה, והלך עם שרי בלק´ מוצאים גבי בלעם שלאחר שהמרה את פי ה 16915 

 16916 .שבא כנגדו להמיתו חטאתי מיד ניצל ממות´ הרי ברגע שאמר למלאך ה, עמהם

מת כל ומקיי, ה"והיא מחדשת את כל מדות טובו של הקב, אמירתו של האדם חטאתי נחשבת לתשובה 16917 

וכמה מחסיר האדם את כל החסד הנצחי של הבריאה אם אינו אומר , הבריאה על כל עולמות החסד שבו 16918 

ה "ועוד מקיים רצונו של הקב, ואם באמירת חטאתי כן על אחת כמה כשהאדם אינו חוטא כלל, חטאתי 16919 

הבריאה ומשפיע עולמות של חסד לעצמו ולכל , ה"כמה הוא מעורר מדות טובו של הקב, ועושה מצוה 16920 

 16921 .כולה

מצד אחד החטא שלו , ה בעולם"מכאן כמה גדולתו של האדם שהוא המניע את כל פעולות חכמתו של הקב 16922 

ומצד שני אמירה שלו שהוא חוזר , ה"ולמנוע את טובו וחסדו של הקב, עלול להרוס את כל הבריאה 16923 

 16924 .(אור הצפון)  .ש קיום מצוה על ידי זה מעורר עולמות של טוב וחסד בכל הבריאה"וכ, מהחטא

 16925 

 16926 מאמר תתיג

שמות ) פסל לך שני לחת אבנים כראשונים וכתבתי על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשונים 16927 

 16928 .(´ד א"ל

, אלא שבכל דור ובכל שנה ובכל יום לקבלה מחדש, ידוע הדבר שקבלת התורה איננה מאורע חד פעמי 16929 

שכל אלקי כמו שמכנה ´ א תורת ההן התורה הי, אלא שמתעוררת בענין זה בעיה הטעונה העמקה 16930 

כך , ברור הוא כשם שהוא יתברך בלי גבול ובלי תכלית, ולא יתכנו בה שום הגבלה וצמצום, ל"המהר 16931 

 16932 .מדותיו יתברך לא שייכת בהן שום הגבלה

חותמו פירוש , ה אמת"חותמו של הקב, ה"מעלה אחת ממדותיו העיקריות של הקב, התורה הרי היא האמת 16933 

אם כן ברור שגם התורה הקדושה לא יתכן שם , לא הוסיף עליה ולא לגרוע ממנה, שאין אחריה כלום 16934 

איך אפשר שישיג את , ואם כן צריך עיון הן האדם מוגבל והשגת שכלו מוגבלת, מושג של הגבלה וצמצום 16935 

 16936 ?וכן כתיב החקר אלוה תמצא? התורה הנצחית הבלתי מוגבלת

נס ממש כמעלי פילא בקופא , אך מתנה ממנו יתברךעלינו להכיר שאפשרות קבלת התורה פה למטה היא  16937 

וכן , העושה עצמו כמדבר התורה ניתנה לו במתנה, וממדבר מתנה (ה"נדרים נ) ל"וזה אמרם ז, דמחטא 16938 

ורק , (א"סוטה כ) אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כאילו אינו, ל והחכמה מאין תמצא"אמרו ז 16939 

נעשה קודם שנשיג נעשה , דר הקדמת נעשה ונשמע לקבלת התורהזהו ג, לענוים יתן חן חינה של תורה 16940 

 16941 .´קודם שנבין שהיא ההתבטלות הגמורה אליו ית

כי , משום זה גדולה היא מעלת לומד תורה לשמה, רק הכנה זו מאפשרת נשמע היא התנאי למתן תורה 16942 

ורה נתנת ובזה הת, לשמה פירושה הסתלקות כל הנגיעות המדות והרצונות שהן ההגבלות הגשמיות 16943 

, מראש יתקן האדם את מדותיו וישים עצמו כמדבר וכאין, לפי זה כך היא דרכה של קבלת התורה, במתנה 16944 

לכאורה אי , אבל קודם שיתקן את מדותיו הרעות, ת ממרומיו"כ זוכה למתנת התורה שנותן לו השי"ואח 16945 

 16946 .אפשר שישיג את התורה

בראתי , (7´קדושין ל) ל"אמרו ז, היפך מזהל מאמרים המראים לכאורה את ה"אכן מצינו בדבריהם ז 16947 

ואם כן לכאורה היא , הרי שנאמר על עצם התורה שהיא בתוך הבריאה, ר ובראתי לו תורה תבלין"יצה 16948 

צרופה לא ´ אמרת ה, (ד"מ´ ר פ"ב) ל"וכן אמרו ז, מצומצמת בבריאה עצמה שהיא בתוך ההסתר וההגבלה 16949 

ואדרבה היא , ן כנראה מתן תורה קודם לתיקון המדותאם כ, ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות 16950 

הרי משמע שהתורה נתנה בתוך , וכן בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, נתנה כדי לתקן את המדות 16951 

 16952 .ובראתי תורה כדי לסייע לאדם לבטל את צמצומיו והגדר בזה צריך עיון, הצמצום של הבריאה

גדר מתן תורה , תשרי´ ופעם שניה אחר החטא בי, א העגלפעם ראשונה קודם חט, התורה נתנה פעמיים 16953 

ושינוי זה משתקף בהבדלים שבין לוחות הראשונים ללוחות , וקבלתה שונה לגמרי בשני המצבים 16954 

אבל בלוחות השניים כתיב פסל , לוחות הראשונים היו כולם מן השמים הן הכתב והן האבנים, האחרונים 16955 

ל שהאבנים מסמלות לבם של "ז ז"וכבר העיר הרדב, שמיםלך שהיו האבנים מלמטה ורק הכתב מן ה 16956 

 16957 .ישראל אשר עליו חרותים דברי התורה

שכבר הגיע להתבטלות גמורה , גדר קבלת התורה שבבחינת הלוחות הראשונים הוא זה של הלב הטהור 16958 

ה במדרגה זו קונ, ר מבחוץ"זהו גדר מדרגת גן עדן יצה, ואין מתעוררות בו מדות רעות כלל, אל האמת 16959 

בביטול היש הזה המתבטא , בבחינה שהיא למעלה מכל הגבלה, האדם את התורה במתנה ממנו יתברך 16960 

וזהו העדי , פסקה זוהמתן (.ו"שבת קמ) ל"ר כמו שאמרו ז"זכו לתיקון חטא אדה, בהקדמת נעשה לנשמע 16961 

 16962 .ש ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב עדים גימטריא עדן"כמ, שהוכתרו בו ישראל

ללמד לנו שצריך לחרות את התורה , חר חטאם של ישראל היו הלוחות השניים מאבנים שלמטהאבל לא 16963 

והמדות הרעות , ר בפנים"דרגה זו מקבילה אל מדרגת דעה טוב ורע שהיצה. על הלב שעדיין אינו מזוכך 16964 



שיש ואף , קבלת התורה בבחינה זו ודאי שיש בה מן הצמצום זו בחינה חיצונית יותר, פועלות בתוך הלב 16965 

 16966 .בה מעין חילול הסכימו לזה בשמים כדי לצרף ולתקן את המדות הרעות

עיקר קבלת התורה הוא בלב ולא , בחינת בראתי לו תורה תבלין, זו בחינת התורה שבבריאה המצומצמת 16967 

וקבלה שבלב בלתי אפשרית אלא בהסתלקות כל , ש וידעת היום והשבות אל לבבך"כמ, בשכל לבד 16968 

ר מקנן "כשהיצה, איך שייך לשמה במדרגה התחתונה המבוארת לעיל, שמהשהיא בחינת ל, הנגיעות 16969 

 16970 ?בפנים הלב ושולט על המדות וההרגשים

ואהבתו את התורה נובעת , גמורה´ לשמה גמור הנובע מאהבת ה, מבואר אצלנו שיש שני גדרים בלשמה 16971 

, ושר בלימודהמשום שנהנה מאד ומא, ויש עוד לשמה שאוהב האדם את התורה, מאהבתו לנותן התורה 16972 

ובבחינה זו אפשר לו לקבל , ת לבדו"והנה בבחינת לשמה הגמור כבר הגיע האדם ליחוד מעשיו אל השי 16973 

שהרי , ה"אבל הבחינה השניה אם אמנם אין זאת אהבה לשמו של הקב, ל"את התורה באופן העליון הנ 16974 

רך זו אפשר שידבק ואם ממשיך האדם בד, מ גם זו הריהי בחינה בלשמה"מ, לשם הנאתו הוא עוסק בה 16975 

 16976 .זהו אופן קבלת התורה בתוך ההסתר, ונעשית בכך תבלין ליצר הרע, מאד אל התורה

ת שהיא בלי שום פניות "לגבי מדרגת האהבה הטהורה להשי, הבחינה השניה הזאת נקראת שלא לשמה 16977 

ותן כי מאהבת התורה באים לידי אהבת נ, אך שלא לשמה זה מביא לידי לשמה הגמור, של הנאת עצמו 16978 

לידבק בה לגמרי מתוך עיון , צריכים אנו להתחזק ולמסור את עצמנו לתורה, התורה אהבה גמורה וטהורה 16979 

 16980 .(13ב "מכתב מאליהו ח)  .וזוהי קבלת התורה ממש לפי מדרגתנו אנו, עמוק ועמל רב

 16981 

 16982 מאמר תתיד

 16983 .(´ד א"שמות ל) אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשונים´ ויאמר ה

, שאין הזמן עובר על האדם אלא שהאדם נוסע בתוך הזמן, ל"ר הרב צבי הירש זצ"מוכבר בארנו בשם  16984 

ובכל שבוע ושבוע מגיע האדם לאותה תחנה , למשל בשבת הראשונה כאילו נקבעה תחנה ששמה שבת 16985 

נמצא שבכל שבועות מגיעים אנו לאותה , אותה השפעת קדושה עצמה של שבת בראשית, עצמה ממש 16986 

יוצא איפוא שבשבועות עלינו לחזור ולקבל את , לאבותינו בשעת קבלת התורה קדושת הזמן ממש שהיתה 16987 

 16988 .כי זמן מתן תורה הוא גם עבורנו, התורה ממש

הרי מדרגתם ? וכי מה שייכות לנו בקטנותנו עם דור מקבלי התורה, אך מצד שני קשה לנו לצייר דבר זה 16989 

כ רבוא מלאכי השרת "וזכו שק, החטא כי הם התעלו למדרגת אדם הראשון קודם, היתה מסוג אחר לגמרי 16990 

כתר פירושו , (.ח"שבת פ) אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, ירדו וקשרו לכל אחד מהם שני כתרים 16991 

ה פנים בפנים אנכי "וגם זכו לשמוע מפי הקב, שלמות כי השיגו את שלמות הרוחניות בין בגוף בין בנשמה 16992 

וכן , רי התורה עד שהיו למדים ולא משכחים כללוכששמעו דברות אלו נתקעו בלבם דב, ולא יהיה לך 16993 

 16994 .(´ר א"שיהש) נעקר יצר הרע מלבם

כלומר בבחינה שלא , שהלוחות הראשונים נתנו בבחינת עץ החיים, (´סוף תיקון מ) וגם למדנו בתקוני זהר 16995 

ת ביאורו שהמגיע לדרגה זו לעולם לא יפול מבחינת הדבקו, שייכת בה מיתה כלל שנאמר ואכל וחי לעולם 16996 

בניגוד ללוחות , ועל פי בחינה זו היו בלוחות הראשונים גם האבנים מהשמים, לאמת כי אמת תכון לעד 16997 

אם , הרי שגדר קבלת התורה של הלוחות השניים היו בדרגה יותר תחתונה, השניים שנפסלו על ידי משה 16998 

שלנו יביא לנו אף ואיך יתכן שחג השבועות , כן תמוה איך שייך לנו גם לחשוב באותן הבחינות הגבוהות 16999 

 17000 .משהו מאותן המדרגות העליונות

והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על , (´פרק ו) אך איתא במשנה אבות 17001 

וקשה הרי חרות , שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, אל תקרי חרות אלא חירות, הלוחות 17002 

וכמה גדול הוא המרחק בין , דרגת ישראל קודם החטאנאמר בלוחות הראשונים שמדרגתם היא כנגד מ 17003 

וקל , למדרגת הלוחות השניים שנתנו לאחר שחזר יצר הרע ללבם מחמת חטא העגל, מדרגה עליונה זו 17004 

 17005 !וחומר לקבלת עול התורה שלנו

הלא כל דבר ? למה לא נגנזו הלוחות הראשונים מכיון שלא היה הדור ראוי להם, ויותר מזה יש להתבונן 17006 

ומה נשתנו לוחות הראשונים שנאמר עליהם לוחות , ושה שהיה למעלה ממדרגת המקבלים נגנזשל קד 17007 

 17008 .הרי ברור שהלוחות הראשונים השבורות היו נצרכים גם לאחר החטא? ושברי לוחות מונחים בארון

 17009 והענין כי, שבתוכן הדברים הלוחות הראשונים וגם השניים בחינה אחת להם, ודבר גדול נוכל ללמוד מכאן

ל חייב אדם לומר "ואמרו ז, עליו ללמוד מהמדרגה הגבוהה ביותר, בכל מדרגה ומדרגה שהאדם נמצא בה 17010 

וצריך עיון למה לא אמרו שילמד אדם מגדולי דורו , מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב 17011 

 17012 מי ששואף לעלות ברוחניות צריך שיסתכל, אלא כך הם כוחות הנפש? שמדרגתם קרובה אליו יותר

עליו לדעת כי לא , ומי שמסרב ללמוד מהן מפני גודל המרחק שביניהם, בבעלי המדרגה הגבוהה ביותר 17013 

 17014 .והוא לא ילמד גם מהקרוב אליו ביותר, אלא בשביל שאינו רוצה ללמוד כלל, בשביל המרחק הוא



י "קבלה שנתקעה בלב ולא מסתלקת ע, עלינו להתבונן איך היתה קבלת התורה במדרגת דור המדבר 17015 

מאלה יחד , ואיך נשברה המדרגה ההיא של הלוחות הראשונים, וכן בענין שבירת הלוחות, שכחה כלל 17016 

כי לא נשתנה כלל הדרישה למסירות לתורה גם , אפשר לנו ללמוד ולשאוף אל קבלת התורה אמיתית 17017 

שמדרגת לבם של , אמנם בלוחות הראשונים היו גם האבנים מן השמים, במדרגת הלוחות האחרונים 17018 

ומסור כולו לתורה , שהיה לבם טהור מעכירות הגוף ורצונותיו, אל היתה גם היא בבחינה שמימיתישר 17019 

 17020 .´ולעבודת ה

הרי זה פלא פסל לך שתכין , ה פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים"אבל גם בלוחות האחרונים אמר הקב 17021 

שעל האדם עצמו  והענין, כ כראשונים שיהיו במדרגת הראשונים ממש"ואעפ, ותפסול אבנים מלמטה 17022 

עד שלא תהיה לו כל נגיעה הסותרת לתורתו ולעבודתו , לבוא בעמלו לדרגת טוהר הלב ושלמות המדות 17023 

אלא , הרי שעצם הענין לא נשתנה כלל, ממש כדרגת הלוחות הראשונים של קודם חטא העגל, ´ית 17024 

גם סייעתא דשמיא אך מובן כי לעומת קושי זה נתוספה , שהעבודה קשה יותר מחמת הצורך להכשרת הלב 17025 

 17026 .(15´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .סומך נופלים´ מרובה כי הוא ית

 17027 

 17028 מאמר תתטו

 17029 .(´ד א"שמות ל) אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשונים´ ויאמר ה

בלוחות הראשונות היו האבנים מן השמים , גדרים מצינו בהפרשים שבין לוחות הראשונים והשניות´ ב 17030 

אבל בלוחות השניות נאמר פסל לך , וזה ניתן להם באתערותא דלעילא, פנימיתכנגד לבם דהיינו ההשגה ה 17031 

והיינו בדרך , שהכנת הלב יהיה על יד האדם ורק אז וכתבתי על הלוחות, לוחות אבנים כראשונים´ ב 17032 

ודרך זו עלייה מלמטה למעלה היינו מבחוץ לפנים , פתחו לי פתח כחודו של מחט´ בחי, אתערותא דלתתא 17033 

 17034 .ש היטב"וכבר כתבנו דאתערותא דלעילא נפסקת ובא נסיון במקומה עי, כל אל הלבדרך עמל הש

אבל צריך , מאתערותא דלעילא שנותנים לו מקודם ברחמים גדולים´ א, פנים´ כן כל עלייה היא בב 17035 

אזי קונה אותה בדין כשמחזיר לעצמו את המדרגה בעמדו , כ כשסרה ממנו ומגיע לידי נסיון"לקנותה אח 17036 

י עבודתו של "ונותנים לו לקנות ע, באתערותא דלתתא שמתחילה צריך להתגבר בעצמו´ ב, קשהבנסיון ה 17037 

, מ רחמים גדולים יש בזה"ואף שנראה שזוכה בשלו בדין מ, כחודו של מחט את מדרגת כפתחו של אולם 17038 

 17039 .שקונה הרבה יותר מערך עבודתו

יון הקשה של וירא העם כי בושש כ בנס"נתנסו אח, וזהו שבלוחות הראשונות שהיו באתערותא דלעילא 17040 

וכיון שלא עמדו בנסיון ניתנו לוחות , ה לנסיון וטעות"אלא מקום הניח להם הקב, משה כי לא במקרה היה 17041 

, אילו קנו הלוחות הראשונות היו זוכים בתורה במדת הדין ולא היו שכחים, השניות באתערותא דלתתא 17042 

ראה שאינו מתקיים , ל"זו את אמרם ז´ רים בבחיויש מבא, רחמים´ אבל לוחות שניות קנו אותם בבחי 17043 

 17044 .שיתף מדת הרחמים

, עץ החיים ואכל וחי לעולם´ דבלוחות הראשונות היתה קבלת התורה בבחי, איתא´ בתקוני זהר תיקון מ 17045 

ה בודאי "והנה משרע, ל"הנ´ עץ הדעת טוב ורע בתוך ההסתר והיינו שתי בחי´ אבל לוחות השניות בבחי 17046 

 17047 ל"אז´ ואולי זה פי, ידיעת טוב ורע´ אלא שהורידה למטה אל תוך בחי, יות מצד הפניםקבל גם לוחות השנ

דעצם נתינת התורה היתה , שהתורה ניתנה למשה ורק הוא נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, (´נדרים י) 17048 

 17049 .וטובת עין היא שניתנה למדרגת ישראל של אחר החטא, למדרגת עץ החיים

´ בחי, ראייה היא´ הן נשארה בהם הנבואה וכל נבואה בבחי, השגה דלעילא ´וגם אחר כך עדיין היו בחי 17050 

נשארת רק , אך בימי בית שני כשפסקה נבואה, ולבי ראה הרבה חכמה´ בבחי, דלעילא ראייה הפנימית 17051 

 17052 .הכניסה ללב דרך השכל, הדרך היחידה מלמטה למעלה

, (ט"מנחות כ) דיו ולא הבין דבריהםעקיבא ותלמי´ ה התפלא על אופן לימודם של ר"ל שמשה רע"אמרו ז 17053 

אבל השגתו היתה דרך הפנים ולא דרך , ע"מה שיחדש ר´ ה בכל התורה אפי"בודאי לא חסר למשרע 17054 

וזהו דמסיק שם כששמע , ולמי שרואה בפנים הרי הדרך החיצונית כעין חילול הוא, השגה בעיון שכלי 17055 

ו שהעניו מכל אדם יהא "ח, נבנה עליו שאין הכונה משום שהכל, שאמרו הלכה למשה מסיני נח דעתיה 17056 

 17057 .שייך לכזה

וגדר הלכה למשה מסיני , יבואו מן החיצון אל הפנים, אבל מפני ששמע מהם שמעיונם השכלי באופן כזה 17058 

ת לגלות להם "שלא רצו לבנות בית שני עד שהבטיחם השי, (ז"פרק כ) ומצינו בפרקי היכלות, הוא הפנים 17059 

כי חששו שמא לא , דעו שהנבואה תפסק חששו מלבנות בית המקדשביאור הדבר שכיון שי, רזי תורה 17060 

והבטיחם , ק בלי תורה"ק דלא שייך ביהמ"ובמדרגה כזו לא שייך ביהמ, יגיעו לפנים וישארו בחילול 17061 

 17062 .י דרך העיון השכלי בתורה יגיעו להשיגה בפנים הלב"ה שע"הקב

פתוח , משיחא שהחיצוניות שולטת בוכי גם אנו העומדים בדור עיקבתא ד, מכאן תנחומין גדולים לנו 17063 

ז אל הארת הלב ועוד יותר "ש נוכל להגיע עי"ובעזה, לפנינו דרך זה לעמול הרבה בתורה בעומק העיון 17064 



ל "וזהו מה שאמרו ז, כי מי שהיה בחוץ כשנכנס לפנים מרגיש הוא יותר בהדרו וכבודו של הפנים, בזה 17065 

מ עיקר התורה זיווה והדרה לא היו אלא "שני מפ שלא שרתה שכינה בבית "אע, ל"בפרקי היכלות הנ 17066 

 17067 .(111´ א ד"מכתב מאליהו ח)  .בבית שני

 17068 

 17069 מאמר תתטז

ד "שמות ל)א  ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההו 17070 

 17071 .(´ג

החטא כשהיה  מכאן שקודם, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, אדם הראשון אחר שחטא נאמר עליו 17072 

כלומר , לא היה צריך למתן תורה אלא היה לוקחה, במדרגת גן עדן היה יכול לקחת בעצמו מעץ החיים 17073 

וכן היה כשתוקן חטא אדם הראשון על ידי , שהתורה היתה ממש לפי מדרגתו ואין צורך בתוספת נתינה 17074 

בזה זכו בתורה בדין , ן עדןועל ידי ראייתם את הנסים הגלויים הגיעו בני ישראל למדרגת ג, גלות מצרים 17075 

 17076 .כי מדרגתם היתה מדרגת התורה

מכל מקום בהיות חטאם בבחינת מעשה , ואף שנתקבלה תשובתם על חטא אדם הראשון רק במדת הרחמים 17077 

ועל כן בדין , נתקבלה לגמרי והגיעו על ידה למדרגה הראויה, אבותיהם בידיהם בלבד ובלי בחינת מרד 17078 

קודם מעשה העגל אבל בלוחות שניים שכבר אבדו מדרגתם ולא יכלו  כך היה, היה שיקבלו את התורה 17079 

 17080 .ג מדות הרחמים"ניתנה התורה בגדרי מדת הרחמים לבד בצירוף י, לחזור למדרגת גן עדן

שהראשונים נתנו בקולי קולות , ל בהפרש שבין הלוחות הראשונים לשניים"בזה יש לבאר מאמרם ז 17081 

אבל מה שמקבלים , לוקח בפרהסיא וכן היה בלוחות ראשונים היינו שכל השייך לאדם, והשניים בצנעה 17082 

ל שלוחות הראשונים "ואמרו ז, וכן הוא בלוחות שניים, ברחמים ובחסד נוטלים בצנעה ובבושת פנים 17083 

וזה היה משום , ששלט בהם עדיין היצר להחטיאם, שנתנו בקולי קולות שלטה בהן עין הרע ונשתברו 17084 

 17085 .שנתנו בקולי קולות

מ כיון "מ, והבחנת ההעדר שברע, מדרגתם שהגיעו ממש למדרגת גן עדן ידיעת אמת ושקרעם כל גודל  17086 

בדקי דקות הגיע גם ללבם הד של קולי , בזה היה פתח לשליטת יצר הרע, שבדין קבלו בגדר קולי קולות 17087 

והיה בזה מעין מדת , והיתה שייכת אצלם הבחנת אנוכיות שמה שמקבלים משלהם הוא, קולות אלו 17088 

 17089 .וכאן היה מקום אחיזה לשטן שמזה השתלשל חטא העגל, והגאוההיוהרא 

איך , ל הקשה אם הגיעו למדרגת גן עדן והכירו האמת בלבבם לגמרי"ל ז"הנה המהר, וראוי לבאר עוד 17090 

כי עדיין , וביאר כי עדיין לא יצאה אצלם לפועל לגמרי מדרגתם הגבוהה? היה שייך שיחטאו ושוב יפלו 17091 

רק על ידי , ת"ביאור הענין שגמר השלמת התשובה על ידי השי, ת הלוחותה לישראל א"לא מסר משרע 17092 

שזכו להנקות , ר בלבבות עם ישראל"אמנם גמר תיקון חטא אדה, ז"שיוצא ענין התיקון אל הפועל בעוה 17093 

 17094 .ת אבל עדיין לא נקבע זה לגמרי"נעשה על ידי השי, מיצר הרע שבלב לגמרי

וכאן לא היה זה יוצא לפועל לגמרי , נדרש מעשה בעולם התחתון, כדי לזכות גם למדרגת גן עדן בקביעות 17095 

אולם כל זמן שלא היו , ה כבר קבל את הלוחות"ואם כי משרע, עד קבלת הלוחות על ידי עם ישראל 17096 

ומצל נקודה דקה שבדקה זו שלא חל בה , עדיין לא היתה שלמות התיקון, מסורים לעם ישראל ממש 17097 

והיה שייך שיראו גדלות אנוכיותם , דה אפשרות לכניסת המדות בלבםנול, התיקון בעומק בפנימיות לבבם 17098 

 17099 .ודרך פרצה זו פרץ החטא

ולכן לא היה שייך גדר הסתה של היצר , אבל הלוחות השניים נתנו ברחמים וידעו את נפילתם ונתביישו 17100 

למדרגה  ואפילו לא סמוך, וכן בכל הדורות לא הגיעו למדרגת גן עדן שהיא סילוק יצר הרע לגמרי, הרע 17101 

 17102 .ועל כן נתקיימו לוחות שניים, ובזה גופא שמירה גדולה מפני הסטרא אחרא, זו

זהו משום שאנו אוחזין את ? מעתה נתבונן ונשתומם למה מידי שנה בשנה אין תשובותינו מתקיימות כלל 17103 

ו מ אנו מתרברבים בלבבנו כי הגענו לאיז"ומ, הננו חיצוניים ותשובתנו חיצונית, החבל בשני ראשים 17104 

 17105 .בצירוף קצת הרגש הקל והתפעלות בהמית ממש אנו נותנים ערך של ממשות, מדרגה הדלה

כי אנו מכסים את אפשרות התביעה בלבנו על ידי דמיון של , לא נרצה בשום אופן להתבונן בשפלותנו 17106 

נוסף על טומאתנו הצבורה , ל"ועל ידי זה אנו פותחים פתחים ושערים רחבים לסטרא אחרא רח, התחזקות 17107 

עלינו לדעת את הסכנה הזאת מנסיונות ? ואם כן איך יקומו חיזוקנו, בנו שלא הזזנו אותה ממקומה כלל 17108 

בהצנע גם מגאות לבבנו ואז , והכרח הוא לצרף ידיעת שפלותנו אל חיזוקנו ולעשותם בהצנע, שנה בשנה 17109 

 17110 .(61´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .ה נעלה ונצליח"בעז

 17111 

 17112 מאמר תתיז

ד "שמות ל)א  גם איש אל ירא בכל ההר גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוואיש לא יעלה עמך ו 17113 

 17114 .(´ג



, אין לך טוב מן הצניעות, י הראשונות על ידי שהיו בתשואות וקולות וקהלות שלטה בהם עין רעה"וברש 17115 

 17116 הכל בא בסיבת הפרסום, שבירת הלוחות ועוד, מבהיל הענין כי יתכן יהיה כי חטא העגל וכל תוצאותיו

 17117 ?אשר היה במעמד הר סיני אתמהה

מוסיף רב יוסף אף ´ ובגמ, (.´סנהדרין צ)ב  "אמרו במשנה הקורא בספרים חיצונים אין לו חלק לעוה 17118 

ז הקורא בו אמרו אין "ועכ, ל מביאים ממנו כמה מאמרי חכמה "ספר אשר גם חז, הקורא בספר בן סירא 17119 

ואין כוונתנו כפי המורגל לאמור , ה של חיצוןוהענין כי יש חכמה של פנים ויש חכמ? ב"לו חלק לעוה 17120 

 17121 וכענין שאמרו, אלא חכמה שכולה היא מציאות של פנים ולא של חיצון, פנימיות וחיצוניות של איזה דבר

 17122 .חמוקי ירכיך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר, (7ט"סוכה מ)

אבל אם , ה יושב בסתר עליון"כענין שנאמר אצל הקב, וענין של בסתר היינו כי התורה היא עצם של פנים 17123 

כי על כן , ל הגדירו אותה בשם חיצון"חז, ותהא חכמה הכי גדולה כמו של בן סירא, החכמה היא של חיצון 17124 

ואת צנועים חכמה כי , (א"משלי י) וזהו ענין שנאמר, ב הוא ודאי של פנים"ב חלקו כי עוה"לא מעוה 17125 

 17126 .ודאי עצם של פנים ואליו לבד שייך החכמה שהיא, הצנוע הוא הבפנים באמת

וזה שאמר כאן , החכמה בעצמה היא צנועה ונסתרת ואין החכמה בנגלה, ל"ל בנתיבות עולם וז"ל ז"מהר 17127 

דהיינו מי שכל מעשיו בצניעות ובסתר נמשכת אחריו החכמה שהיא צנועה , כ ואת צנועים חכמה"ג 17128 

ה מנהג צניעות כמו שראוי ולפיכך ינהג ב, כי ראוי שתהיה לתורה מדרגה הפנימית העליונה, ונסתרת 17129 

 17130 .ולא ינהג בתורה מנהג הגלוי היוצא מן הצניעות, לתורה שיש לה מדרגה נסתרת

עם כל באימה ביראה , עד כדי כך שגם כל המעמד הר סיני, הוא הענין אשר אמרו אין לך יפה מן הצניעות 17131 

והנגלה , שהיתה בנגלהולא היתה לתורה מעמד וקיום מפני , ברתת ובזיע וכל הנאמר שם לא הועיל כלום 17132 

 17133 .שהיא דוקא ובדוקא בסתר מבהיל מאד, הוא היפוך מכל עצמותה של תורה

כשאתה תם חלקך עם , ´א´ תמים תהיה עם ה, (ח"דברים י) כ מה שאמרו בספרי על הפסוק"ובזה נבין ג 17134 

ות והענין כי העתיד, י שם התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות"וברש, אלהיך´ ה 17135 

כי עם אלהים אינך אלא , והמגלה מטמירוהי ודאי אינו עם אלהים, שאין ידוע לאדם היא בבחינת סתר 17136 

והחוקר אחר העתידות נפיק מכלל . א"כשתמים תהיה אזי חלקך ודאי עם ה, דוקא כשאתה בהצנע ובסתר 17137 

 17138 .סתר ובא לכלל גלי וחיצון

הרי ודאי , שיו אזי הוא חודל מלעשותוכשאין רואים מע, ומזה נשמע שמי שדרכו תמיד לגלות מעשיו 17139 

כבר , ומה גם בספר חיצון כספר בן סירא, ואם כי אף רק הקורא בספרים חיצונים, שהוא כולו חיצון הוא 17140 

ב "כ מי שהוא כל כולו חיצון איך יזכה לעוה"ומכש, ב כי הקורא חיצון הוא"אמרו כי אין לו חלק לעוה 17141 

 17142 .(דעת תורה ?ואיך יתקיים בו תורתו

 17143 

 17144 תתיחמאמר 

 17145 .(´ד ו"שמות ל) ...אל רחום וחנון ארך אפים´ ה´ על פניו ויקרא ה´ ויעבר ה

הרי כבר נתבאר שאינה שייכת קבלת התורה למטה ממדרגת גן עדן , לכאורה יש תמיהה בענין מתן תורה 17146 

ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ , הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע´ ויאמר ה, (´בראשית ג) ש"כמ 17147 

וגם ישראל לא זכו לקבלת התורה אלא אחר שזכו לחזור , ויגרש את האדם, חיים בחינת קבלת התורהה 17148 

 17149 .ובאה להם חרות ממלאך המות, למדרגת גן עדן שפסקה מהם זוהמתו של נחש

, ש"אחר שנפלו שוב ממדרגת גן עדן בחטא העגל וכמ, ואם כן תמוה מאד איך יכלו לקבל לוחות שניים 17150 

כ "א, שעל ידי חטא העגל ניטל מהם עדים שהוא מדרגת גן עדן, את עדים מהר חורב ויתנצלו בני ישראל 17151 

ואם נדייק ? ומה גרם שיתהוה שינוי בגדרי קבלת התורה, איך היו יכולים לחזור ולקבל את התורה 17152 

כ עלינו להתבונן מה היה גדר "וא, ה גרמו להחזרת התורה לישראל"בפסוקים הרי תפלותיו של משה רע 17153 

 17154 .זיכה לעם ישראל את קבלת התורה מחדש´ ובאיזו מדה ממדותיו ית, תפלותיו

התפלות מפורשות בקרא למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים ! והנה פלא 17155 

אברהם בן ´ רבי´ ופי, ´וכן אל תשחת עמך פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלתי יכולת ה, ולכלותם 17156 

ן כתב שאילו היו "הרמב, ואותן התפלל כדי לזכות להם, לוחות שניים עזרא שאילו היו התפלות שלפני 17157 

ומתפלות אלו לא הוזכרה בתורה רק , יום לקבלת לוחות שניים´ ואחר כך התפלל מ, תפלות שלא לכלותם 17158 

וענין תפלות אילו , אנא חטא העם הזה ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך, תפלה קצרה 17159 

 17160 ?ע גם קבלו את התורה כדי שלא יטעו המצריים"ולדעת הראב, ת נצלוצריכים ביאור האם באמ

עיקר גדר , ודבקות עליונה כלולה בתפלות מבחינה זו, ה"אך תפלה עליונה מאד היתה תפלת משה רבינו ע 17161 

ושוכח וגם בטל אצלו רעבונו , ´תפלה מושג רק כשעיקר שאיפת המתפלל היא באמת לגילוי כבודו ית 17162 

רק אם , בנותנו לו את אשר יבקש´ אשר תגיענו בראותו חסד ה, ´דבקות בו יתללחם לעומת רעבונו ל 17163 



אז זכה לגדר עליון של תפלה למען קידוש שמו יתברך ותפלה , מרגיש כך בקרב לבו באמת וזו היא תפלתו 17164 

 17165 .זו מתקבלת

בב ובכן תן פחדך על כל מעשיך ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בל, ל בתפלת ראש השנה"קבעו חז 17166 

ולא יזכה , ואם גוי אחד שיכור ומנוול לא יצטרף לאגודה זו, ל"והקשה רבינו ירוחם הלוי ממיר זצ, שלם 17167 

השואף לקידוש השם בכל , והשיב כי כן הוא באמת? האם ידאג לבנו על זה, לעשות רצונו בלבב שלם 17168 

´ טרף לעבודתו יתאשר לא יצ, לא יוכל שאת אפילו אם יהא בפינה נדחת בקצה העולם אף שפל אחד, לבבו 17169 

 17170 .י זה חסר לו בעצמו בשלמות גילוי מלכות שמים"כי ע, בלבב שלם

אם אמנם בכל נפשו ממש דבק , ´שבא להתפלל על קידוש שמו ית, ה"בבחינה זו היתה תפלת משה רבינו ע 17171 

אבל גם דבקותו , שלא מצא שום אפשרות מציאות בעצמו בלי ישראל, בישראל כאמרו ואם אין מחני נא 17172 

בעולם וזהו כל ´ משום שישראל הם המקדשים שמו ית, ה"היתה בשביל דבקותו השלמה בהקב לישראל 17173 

ויתגלה , ועל כן כשהתפלל למה יאמרו מצרים היתה תפלתו שלא יחסר בגילוי כבודו בעולם, מציאותם 17174 

´ ה היתה תפלה עליונה לגילוי כבודו ית"נמצא שתפלת משה רבינו ע, בשלמותו גם על המצרים הפחותים 17175 

 17176 .ה לישראל במחילת החטא ובמתן לוחות שניים0ובזה ִזכ, ולם בלא שום פגם כללבע

, כיון שעם ישראל לא היו בדרגת גן עדן הראויה לקבלת התורה, ועדיין צריך ביאור מה הועילה התפלה 17177 

כ איך שייך שיקבלו את התורה ואפילו אחר התפלה ומחילת "א, ועל ידי תפלה זו לא חזרו למדרגת גן עדן 17178 

ג מדות "ה למשה ענין י"והיא שלימד הקב, אך עוד הקדמה אחת קדמה למתן לוחות השניים? החטא 17179 

ה הגדולה שבבקשותיו הראני "והנה צריך להבין למה דוקא לאחר חטא העגל בקש משה רבינו ע, הרחמים 17180 

למה התפלל על זה עוד קודם , ה לא תוכל לראות פני"בקשה נשגבה שעליה אמר לו הקב, נא את כבודך 17181 

 17182 ?קודם שניתנו לוחות שניים, יצוי הגמורהר

ונתכפר החטא על כל פנים , ה כי הועילה תשובת ישראל ותפלותיו של עצמו"אולם כיון שראה משרע 17183 

על כן חשב שיוכל , עוד למעלה למעלה´ וגדלה דבקותו בו ית, ´למד עוד יותר את עוצם חסדיו ית, במקצת 17184 

ה לא תוכל לראות את פני אבל "והשיבו הקב, זה לעלות עוד אל שלמות ההכרה והדבקות והתפלל על 17185 

ה "זה היה יכול משרע, ה לישראל"הראה לו קשר של תפלין שהוא ענין אהבת הקב, וראית את אחורי 17186 

 17187 .שלמות הכרת רחמיו וחסדיו יתברך לעמו, ג מדות הרחמים"להשיג אז וזוהי בחינת השגת י

ויקח בידו שני לוחות אבנים , ג המדות"ה י"מפורש בתורה שיחד עם קבלת לוחות שניים נתגלו למשרע 17188 

, ג מדות הרחמים"ויש לדייק מזה שקבלת לוחות שניים היתה בבחינת גילוי י, ´ה, ´בענן ויקרא ה´ וירד ה 17189 

שתאפשר קבלת התורה אפילו למטה ממדרגת גן , היינו שנתחדשה אז בחינה חדשה בענין קבלת התורה 17190 

 17191 .רי מגדר קבלת התורה שלפני חטא העגלה השלים תשובתם באופן אחר לגמ"והקב, עדן

שלבם יהיה , היו ראויים לקבל התורה בפנימיותה, אדם הראשון קודם החטא וישראל קודם חטא העגל 17192 

קבלתה מבחינת , אבל אחר חטא העגל נתחדשה בחינה חדשה של קבלת התורה, דבוק לפנימיות התורה 17193 

והאדם יעמול , חיצוני אפילו שלא לשמהעל ידי עשיית מעשה המצוות באופן ה, חיצוניות של התורה 17194 

 17195 .שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, כדי להכניסה אל הפנים´ בעבודתו ית

כמו שכתוב וידעת , יכול לקבלה ואחר כך להשיבה ללב, במצב זה אף על פי שאין הלב עדיין דבוק לתורה 17196 

שפתח פתח , דבקותוה בתפלותיו וב"זו היא הבחינה החדשה אשר הורידה משרע, היום והשבות אל לבבך 17197 

מתוך שלא לשמה היינו גם במדרגה ששולטות בה , חדש שנוכל להתחיל עבודתנו מבחוץ ומזה לבוא לפנים 17198 

 17199 .(56´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .המדות בחינה מחוץ לגן עדן בא לשמה

 17200 

 17201 מאמר תתיט

 17202 .(´ד ו"שמות ל) ...אל רחום וחנון ארך אפים´ ה´ על פניו ויקרא ה´ ויעבר ה

ענין בתחילה , בתחילה באמת ולבסוף ורב חסד, על הפסוק ורב חסד ואמת, (ז"ראש השנה י) ´איתא בגמ 17203 

קדם , שכל המעשים הנעשים ונגמרים, כענין סוף מעשה במחשבה תחילה, הנאמר אצל כביכול הכוונה היא 17204 

שעלה במחשבת הבורא , ל"והנה בתחילת הבריאה אמרו חז, לתכליתם מחשבת הבורא וזה סיבת הוייתם 17205 

דתכליתה של , ראה שאין העולם מתקיים שיתף את מדת הרחמים, תברך לברוא העולם במדת הדיןי 17206 

והיא שקדמה בתחילה כי היא התכלית ורק מפני קיום הבריאה שיתף , הבריאה ויסודה הוא מדת האמת 17207 

 17208 .אבל שיתופה הוא לפי מדת האמת שהיא התכלית, ה מדת הרחמים והחסד"הקב

, הגם שמועיל תשובה להיות סר החטא ונעקר כאילו לא נעשה מעולםש, ד ביאר"המסילת ישרים פ 17209 

עיקר בריאת העולם , ש"אבל בכל זאת אינו מכחיש שורת הדין עי, ת"שבעצם הוא מדת החסד של הבוי 17210 

והאדם שמוזהר לאחוז , שמדת הרחמים לא יהיה בניגוד למדת האמת שזהו תכלית הבריאה, יסד בהנהגה זו 17211 

ה בתחילה אמת ולבסוף ורב "עליו להתנהג במדת הקב, חום וחנון ואיש אמתה להיות ר"במדתו של הקב 17212 

 17213 .חסד



ואינו מצפה , ה"חפצו במעשה החסד מפני שמודבק במדותיו של הקב, שהחסד יהיה נובע ממקור האמת 17214 

באופן כזה יתכן שמעשה החסד שלו יהיה דוגמת , לשום גמול ואינו מקוה לשום תשלום להנאת עצמו 17215 

ואז יתמלא על ידי מעשה האדם תכליתה של , ויצא מכלל חסד לאומים חטאת, יבנהעולם חסד , יוצרו 17216 

 17217 .ל כל העולם אינו נברא אלא לצוות לזה"שהרי האדם תכלית הבריאה וכמאמרם ז, הבריאה

מתנהג , והם מסורים לקיים בתחילה אמת ולבסוף חסד, כשעם ישראל יעמוד נגד המשפט והוא מדת האמת 17218 

ומי ? אמנם צריך לבאר האמת מאין תמצא, דה לזכותם במדת ורב חסד ואמתה מדה כנגד מ"עמהם הקב 17219 

 17220 .כ אתה נועל דלתי החסד ונעשה העולם שמם"וא, יאמר זכיתי לבי שהאמת הקדימני למעשה החסד

העמיק והרחיב מאד , ט על מדוכת כיוון בכלל"ל באור ישראל כ"ס זצ"אכן כבר ישב מרן גאון ישראל רי 17221 

בכורות ) ח"ש שכתב שלשאלה גדולה זו כיוונו סבי דבי אתונא בשאלתם לריב"ועי, בשאלת מהו האמת 17222 

, ל אתי אשלי ומשחי"א, אמרו לו ומי יאמר, זקפה לאצבעותיה אמר להו הכא, מציעתא דעלמא היכא, (´ח 17223 

אמר להם הכא רצה לומר כפי , שאלתם היתה מי יגביל נקודה האמצעית של האמת שהיא השביל הזהב 17224 

ל אייתי "א, ל ומי יאמר כיון שאין בידינו להביא מופת על משפטנו והשערותנו"א, לאשר תגזור יד השכ 17225 

 17226 .אשלי ומשחי

ועל פי חכמת , תנוח נפש האדם בשיקול דעת החכמים, הואיל שאין לידע הדרך הממוצע על ידי מופת 17227 

לעמול  (א, תנאים לכוון אל האמת´ תוכן דבריו וכוונתו העמוקה היא שצריכים ב, ל"דבריהם יתנהג עכ 17228 

 17229 לשמור דרכו ולהזהר בכל כחו מכל חשש נגיעת עצמו (ב, ק וחכמיה"וליגע הרבה לעמוד על דעת תוה

המוסר )  .זהו אמת תקרא שנאמר על זה אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, (ה"עיין כתובות כ) 17230 

 17231 .(22´ והדעת עמ

 17232 

 17233 מאמר תתכ

 17234 .(´ד ו"שמות ל) ...אל רחום וחנון ארך אפים´ ה´ על פניו ויקרא ה´ ויעבר ה

, ג"וכן אומרים בסדר שתקנו לנו אנשי כנה, הנה התורה שקבלנו זכינו לה מתוך הארת פנים שנתגלתה לנו 17235 

ופירוש , אלקינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום´ כי באור פניך נתת לנו ה 17236 

ור פניך שהוא הסיבה לכל הענינים הכל רק א, הדברים הוא שכל מה שאנו רואים מתורת חיים ואהבת חסד 17237 

ומה הוא יסוד כל הענינים שהשגנו הלא הוא הארת , וכמדת ההארת פנים מדת כל השגותינו, שהשגנו 17238 

כענין , וכמו שכלל הבריאה עיקר יסודה הוא החסד, היא נקודת כל התורה וממנה נובעים כל דיניה, החסד 17239 

תורתו , ל עניני האדם דמותו תבניתו וכל הנהגותיוכן כ, ה להיטיב עם ברואיו"עולם חסד יבנה שרצה הקב 17240 

 17241 .ודיניו הכל נובעים מהשורש של חסד

זוהי , סוגיא הנגמרת באותו ענין שפתחה בו, ח"ח וסופה גמ"תורה תחילתה גמ, (.ד"סוטה י) ל"אמרו חז 17242 

לא ו, ומזה שכל פלפול התורה שבה השורש הוא חסד, הוראה שכל משאה ומתנה של הסוגיא הוא מענין זה 17243 

אם כי המה , אלא גם הדינים אשר בין אדם לחבירו, מיבעיא אלה המצוות שהינם בפירוש בעשיית החסד 17244 

חיובים מוכרחים מצד הטעמים שבהם , ואנו מדמים שדינים ומשפטים המה, ענינים שהשכל מחייב אותם 17245 

 17246 .אבל זה בא מגודל הטעות שבנו שמצות החסד הוא רק כמילתא דחסידותא, ולא מצד החסד

הלאו , (.מ פג"ב) דינא הכי´ ש בגמ"כמ, ואדרבה יסוד הענין הוא שגם חסד דינא הוא, ל לא כן הדבראב 17247 

חסד , אבל העיקר הוא מטעם החסד שבו, של לא תגזול אינו כפי שאנו מדמים כדי שלא לחסר ממון חבירו 17248 

החמור מאד עד וכן דין רבית , להתחסד עמו שלא יגרום לו כל חסרון, לזולתו אשר נשא נפשו על ממונו 17249 

כי הלוה מסכים ליתן הרבית בלב , חסרון ממון כפשוטו אין ברבית, שבעבורו אין קמים בתחיית המתים 17250 

 17251 .והוא בדמים אלה עושה מסחרים גדולים, שלם

וכן הלאו , להיטיב לאדם ולהלוות לו הלואה ללא כל תמורה כל שהיא, אלא העיקר בזה הוא ענין החסד 17252 

וכמו כן בהדינים שבין אדם , הלא עיקרם הוא החסד והטוב לזולתו, יותדלא תנאף באשת איש ובכל ער 17253 

 17254 ´ש בגמ"כמ, ואמנם כי מצינו בפירוש גם ענין של גזילה בבין אדם למקום, למקום ענין של חסד הוא

 17255 .ה וכנסת ישראל"ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב"כל הנגה מן העוה, (7ה"ברכות ל)

אלא , וכן בכל מצוות שבין אדם למקום יסודם חסד, החסד שבו על גזילה כבר ביארנו שכל עיקרו הוא 17256 

והלא זהו יסוד כל , לעשות נחת רוח ליוצרו´ שכאן נצטרך להוסיף שהחסד בזה הוא עם הבורא ית 17257 

, ריח ניחוח נחת רוח למי שאמר ונעשה רצונו, (´י ויקרא א"רש) ל"ביסוד הקרבנות אמרו חז, הבריאה 17258 

 17259 .מי כל יסוד הבריאה הוא לעשות חסד עם הבורא כביכולוזהו יסוד כל האדם שאין הכי נ

אשר , יצא לנו השקפה אחרת לגמרי בענין החסד, ומדברינו אלה כי התורה וכל דיניה דינים של חסד הם 17260 

, וטועים לסבור כי האדם לא יתבע עליו כמו על דינים ממש, מורגלים תמיד לחשוב שהוא ענין של חסידות 17261 

אני מפחד כי יצא מזה קלקול להקל ולהורות היתר לעצמו , קורם מטעם חסדואחרי דברינו שכל הדינים מ 17262 

 17263 .אחרי שכולם ענינים של חסד הם, גם בדינים מפורשים כגזילה וכדומה



, כי אדרבה לא די שלא להקל עצמו בדינים בהשקפת החסד שביסודם, אמנם יתבונן האדם בזה ויעיין היטב 17264 

וגם דברי חסד והטבה פשוטה אשר לא , השקפה של דיניםאלא אדרבה יתעורר להבין כל עניני החסד ב 17265 

אשר שום אחד , יביט עליהם כדינים גמורים לא פחות מגזילה ורבית, ימצא עליהם חיובים מפורשים 17266 

 17267 .(.סוטה יד) אחרי כי רואה כי החסד הוא יסוד כל התורה מתחילתה עד סופה, מישראל אינו חשוד עליהם

ונתן לו העצה הידועה , ל לבקש עצה שלא לכעוס על חבירו"ב זצ"יומעשה היה כי בא אדם אחד אצל הגר 17268 

השוכר ´ מ בריש פ"כמו בב, אין לו עליו אלא תרעומת, ס"מה דמצינו בכמה מקומות בש, ל"ס זצ"מהגרי 17269 

הרי דגם לתרעומת צריכים להלכה באיזה , אין להם זה על זה אלא תרעומת, את האומנין והטעו זה את זה 17270 

 17271 .מותר לו להיות תרעומת וקפידא על חבירו אופנים ותנאים יהיה

אם יחטא , כ זאת העצה למדת הקפדנות"ע, בלאו הכי הנה תרעומת וקפידא על חנם הוא עון גדול מאד 17272 

יחשוב עם נפשו שהוא , כ יהיה לו בלבו עליו"ואם אח, לאיש בדבור או במעשה ימחול לו תיכף בפה מלא 17273 

וכמו כן הוא אם יקפיד , אשר מובן לכל כי הוא גזל גמור, ווכמו שיתבע חוב מעות שכבר מחל ל, עון גדול 17274 

 17275 .על חבירו על איזה חטא שכבר מחל לו

כל , (ט"זוהר במדבר קע) ל"כאמרם ז, והנה בין כך ובין כך הלא כעס הוא מהמדות רעות היותר חמורות 17276 

ויתכן כי , אדםועם כל זה לא יעצור רוח מלעמוד נגד הים הזועף הוא כעס בני , ז"הכועס כאילו עובד ע 17277 

אשר נראה לאדם קלות בדבר שזה רק מילתא , בידיעה נוספת זו כי כעס אינו רק מדה רעה בעלמא 17278 

כי אז כבר יעצור רוח , ואף לא להקפיד ולשאת טינא על חבירו, אלא כי דין גמור יש בזה, דחסידותא 17279 

 17280 .נפלא מהלך תכונת האדם ונורא מאד, ויחזיק מעמד נגד כל סערה

ובקבלת התורה הונח אצלנו , ח"ח וסופה גמ"תחילתה גמ, נשמת התורה היסוד הוא חסדהנה מבואר כי  17281 

ואין כל אומה , איסור רבית הלא פשוט שרק חסד הוא, ענין החסד כל כך עד שנעשה אצלנו כמו דינים 17282 

 17283 .ואצלנו הוטבע בינינו מדת החסד בזה עד שנחשב אצלנו כמו דין חמור, מבינים איסור זה

שאז אנו צריכים לעשות עמו חסד כזה כמו שאר דיני התורה שכולם , קודם שיחטא האדםוהנה כל זה הוא  17284 

אבל לאחר שיחטא , שהוא קודם שיחטא האדם´ וכל זה מהארת ה, ומחויבים אנו גם לפי מדת הדין, חסד 17285 

ז אחרי החטא מתבטלים "עכ, אף אלה החסדים הגדולים שכבר הגיעו למדת דינים וחיובים גמורים, האדם 17286 

 17287 .יוביהםכל ח

כבר , וגם כל משה רבינו עם כל תפלותיו וגם זכות אבות, לאדם שחטא כבר אין בחסד זה כח לחוס עליו 17288 

הוא מדת השם , והארה חדשה´ והוצרכו לחידוש קבלת תורה התגלות ה, לא יכלו להועיל לכפר עליהם 17289 

 17290 .ג מדות הרחמים המגיעים גם לאחר החטא"הם הי, השני החסד והרחמים הגדולים

מדה מרובה וגדולה כזאת , ארה זו שוב ניתנו לנו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה וחיים ושלוםובה 17291 

כל החסדים הוטבעו אצלנו כדינים , וכמו שבהארת החסד שניתנה לנו בראשונה, מגעת גם לאחר החטא 17292 

, חטאאחרי שהשגנו אלה החסדים הגדולים גם לאחר ה, כן אחרי קבלת התורה בלוחות השניות, גמורים 17293 

 17294 .הנה גם מדות מרובות אלו נתהוו אצלנו דינים וחיובים גמורים

נמצא שהחיוב , חייבה אותנו בחסד כזה´ אחרי שמדת ה, ארך אפים ורב חסד אינם מדת חסידות בעלמא 17295 

, אשר גם ענינם אינם אלא ממדת החסד, בארך אפים לא פחות מהחיוב אשר אצלנו בגזל ורבית וכדומה 17296 

, ג מדות שמחוייב האדם מטעם הוי דומה לו"לבאר אלה הי, הספר תומר דבורה ועל זה סובב והולך כל 17297 

 17298 .(דעת תורה)  .וכמבואר יותר בדברינו שהם החיובים היוצאים בקבלת הלוחות השניות

 17299 

 17300 מאמר תתכא

 17301 .(´ד ו"שמות ל) ...אל רחום וחנון ארך אפים´ ה´ על פניו ויקרא ה´ ויעבר ה

´ נמצא שהמדה הראשונה כוללת חסד ה, (7ז"ה י"ר)א  לאחר שיחט´ ה, קודם שיחטא´ ל ה"אמרו חז´ ה´ ה 17302 

, הכלול בבריאת העולם וביצירת האדם´ נשתדל נא להבין מעט מחסד ה, בריאת העולם וקיומו קודם החטא 17303 

, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, איננו צריך לבריותיו, הכל´ כי לא למענו ברא הבורא ית 17304 

 17305 .בשביל האדם בכדי להיטיב עמו? לואוולשם מה ברא עולם ומ

צבא השמים מלאכי מרום כל שתה תחת , שמים וארץ וכל אשר בהם עליונים ותחתונים ברואי מעלה ומטה 17306 

אחרי , ר"ולא העולם והנבראים כאשר הם אחר חטא אדה, הוא מושל בכל לשרתו נבראו, רגליו 17307 

אלא כמו שהיו קודם , נתקטן ונתכווץוגם האדם אשר בשבילו נבראו ירד פלאים , שנתקלקלו ונתגשמו 17308 

 17309 .החטא בקומתם ובצביונם בהודם ותפארתם

בוראן מקלסן , בוראן משבחן ומי מגנן, ר יצחק בר מריון כתיב אלה תולדות השמים והארץ בהבראם"א 17310 

שנאמר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות , אלא נאין הן ומשובחין הן, ומי נותן בהם דופי 17311 

תועלת והנאה נוצרו , עולם מלא תענוגים ועידונים שפעות של טוב וחסד, (ב"ר י"בר) מיםארץ וש´ ה 17312 



ויכול היה לקבל את , ר קודם החטא שהיה מסוף העולם ועד סופו"בשביל אדה, בשביל האדם נזר הבריאה 17313 

 17314 .ליהנות מכל מחמדי הבריאה, כל ההנאות והעידונים

משל . ש כדי שיכנס לסעודה מיד"אדם נברא בע, יצירתוה עולם נאה זה קודם "ולא עוד אלא שהזמין הקב 17315 

שנאמר חכמות בנתה ביתה חצבה , כ הכניס אורחין"ד שבנה פלטרין ושיכללו והתקין סעודה ואח"למלך בו 17316 

אלו ימים ונהרות וכל , טבחה טבחה מסכת יינה אף ערכה שולחנה, ימי בראשית´ עמודיה שבעה אלו ז 17317 

 17318 .(ח"סנהדרין ל) זה אדם וחוהשלחה נערותיה תקרא , צורכי העולם

ה קרע את "הקב, לגוזר ים לגזרים כי לעולם חסדו, אנו אומרים כי לעולם חסדו´ על פרט אחד מחסד ה 17319 

ואז הלא שש מאות אלף רגלי מלבד טף , הרי הוא חסד עולמי לעולם חסדו, הים סוף לפני יוצאי מצרים 17320 

ובמעשה , יחם להוציאם מארץ מצריםובהבטחתו שהבט´ הלכו בטוחים בחסדי ה, ונשים עם ערב רב 17321 

ואין זה אלא פרט אחד קטן מחסדי , ה יקוו המים ותראה היבשה"בראשית הלא בשביל אדם אחד אמר הקב 17322 

 17323 .סדרי הבריאה אשר על אדני חסד הוטבעו, התהוות הבריאה וכל הנבראים, שבמעשי בראשית´ ה

כדי , (ז"סנהדרין ל) שבילי נברא העולםלפיכך כל אחד ואחד חייב לומר ב, כל אלו בשביל אדם אחד נברא 17324 

אשר ביצירת האדם שבראו ´ ומה רב הוא חסד ה, הממלאים את כל ההויה´ שיתענג ויתעדן בטוב וחסד ה 17325 

אמר רב אחא , חכמתו מרובה, גדול אפילו מן המלאכים, בצלם אלקים עליון לכל הנבראים, ה בצלמו"הקב 17326 

ל חכמתו "ל מה טיבו א"א, ל נעשה אדם"א, השרתה לבראות את האדם נמלך במלאכי "בשעה שבא הקב 17327 

 17328 .מרובה משלכם

ל זה "העבירן לפני אדם א, ולא היו יודעין? ל זה מה שמו"א, הביא לפניהם את הבהמה את החיה ואת העוף 17329 

הקיף כל הבריאה , ר השיג את מהותו של כל נברא"אדה, (ז"ר י"בר) אמר זה שור זה חמור? מה שמו 17330 

השיג השפעתם ההדדית של , והבין את מהותה ומהות כל חלק וכל חוליה ממנה ,כולה וכל הנבראים ביחד 17331 

פגם בכל הבריאה ועל ידו , והבין שבלעדי נברא אחד היה מורגש חסרון, כל חלק על חבירו ועל הכלל כולו 17332 

 17333 .השם מורה על עצמיותו ומהותו של כל נברא, קרא שמות לכל הנבראים. היא משתלמת

חכמה זו כשהיא לעצמה , הביא לפני מלאכי השרת ולא היו יודעין, ר"אדה לחכמה רבה זו לא זכה אלא 17334 

ומדרגה של חכמה זו אינה אלא שליבה אחת בסולם מעלות החכמות וההשגות של , עונג ועידון רב היא 17335 

ועל ידי השגות אלה נתעלה להשיג , כי הלא בתחילת יצירתו ברגעים הראשונים זכה להשגות אלה, האדם 17336 

ה בגדלות וברוממות כזו "חננו הקב, וכה נתעלה ונתגדל מרגע לרגע, ות ויותר עליונותהשגות יותר עמוק 17337 

 17338 .לא יכלו להשיג גדלותו ולא ראו שהוא נברא, (´ר ח"בר) עד שמלאכי מרום טעו ובקשו לומר לפניו קדוש

ולך והיה ה, לחם אבירים אכל מלאכים צולין לו בשר, ה לגן עדן מקור כל התענוגים"אדם זה הכניס הקב 17339 

מחיל אל חיל בהשגות ועליות נצחיות ומתענג בתענוגים אין , וגדול מתעלה ומתרומם בלי שום הפסק 17340 

מפני שאחרי כל התענוגים , נתן לו כח הבחירה שיוכל לבחור בטוב וברע, ´ועדיין לא תמו חסדי ה, סופיים 17341 

 17342 .היה מרגיש האדם בנתינה זו מעין נהמא דכסופא, והעידונים ההשגות והעליות

ובשביל , עם האדם נקרא זה נהמא דכסופא´ אלא לפי חסד הבורא ית, ינה זו היא כבר למעלה מהשגתנובח 17343 

מה , ואם בחר בטוב אזי שכר בחירתו הוא נוטל, האפשרות לבחור בטוב וברע, זה ניתנה לו סגולת הבחירה 17344 

ועדון שאין בהם לעשות אתו חסד שיתענג ויתעדן בעונג ´ מפני שרצה ה, עם האדם´ גדול ורב הוא חסד ה 17345 

 17346 .שהוא כבר למעלה למעלה מהרגשתנו, צל של פגם

להשפיל את עצמו והבריאה כולה עד הדיוטה , נתן לו אותו הכח להיות בוחר ובכוחו גם לבחור ברע 17347 

ה אומר אין "עד שהקב, להפוך טוב לרע גן עדן לגיהנם, ולרדת מטה מטה בעמקי שאול תחתית, התחתונה 17348 

ובשביל מה נתן לו כח , (ז"חגיגה ט) הוא דוחק את רגלי השכינה, (´סוטה ה) לםאני והוא יכולין לדור בעו 17349 

 17350 .גמול מעשיו הטובים שעשה מתוך בחירתו בטוב, שירגיש ששכרו הוא נוטל, כדי להוסיף בתענוג? זה

, ב מדות האחרות"אשר בי´ ומזה נשכיל להבין את גודל חסד ה, ג מדות"חסד זה כלול במדה הראשונה מי 17351 

´ אף אם ישוב אל ה´ ולולא חסד ה, ה לאחר שיחטא האדם"יה כוללת בקרבה חסד הקבהמדה השנ 17352 

וסבל יסורי גיהנם , (ח"עירובין י) ל שנה"ר שישב בתענית ק"בתשובה היותר נעלה כמו התשובה של אדה 17353 

שאלו לחכמה נפש החוטאת מה תהא , אבד זכות קיומו, בכל זאת אין מקום לתשובתו, שנתגרש מגן עדן 17354 

 17355 .מרה נפש החוטאת תמותא? עליה

השחית וקלקל את , גם אחרי שחטא האדם והפך טוב לרע, ה ברוב טובו"אלא שהקב, אין מקום לתשובה 17356 

´ ה, ה מקבלו בתשובה"גם אז לא ידח ממנו נדח והקב, הכלול במדה הראשונה´ לא הכיר בחסד ה, הבריאה 17357 

למעלה מהנצחיות של , ין סופיוכן בכל מדה ומדה יש נצחיות של חסד א, לאחר שיחטא ויעשה תשובה 17358 

´ חסד ה, אין קץ ואין גבול לחסדו, הטוב כי לא כלו רחמיו ולא תמו חסדיו, חסד הכלולות במדות הקודמות 17359 

 17360 .(אור הצפון)  .מעולם ועד עולם

 17361 

 17362 מאמר תתכב



 17363 .(´ד ו"שמות ל) ...אל רחום וחנון ארך אפים´ ה´ על פניו ויקרא ה´ ויעבר ה

ה וותרן הוא יותרון בני "אמר רבי חנינא כל מי שהוא אומר שהקב, ל"רו חזאמ (ז"ר פרשה ס"בר) במדרש 17364 

, ל שאם היתה מדת הדין פוגעת לאלתר בחטאים"לימדונו בזה חז, אלא מאריך אפיה וגבי דיליה, מעוהי 17365 

ומדמה , אבל יש ואדם רואה שחטא ואינו נענש ומתיאש מן הפורענות, ולא היו חוטאים´ היה נופל פחד ה 17366 

ל יותרון "על אדם כזה חלה קללת חז. מה שעבר נשכח ואין לפחד ממדת הדין שתבוא עליובלבו שכל  17367 

מאריכים זמן העונש , כי האמת היא שיש כאן הנהגה במידה של ארך אפים מאריך אפיה וגבי דיליה, מעוהי 17368 

 17369 .אבל בלא תשובה יגבו ממנו ומידת הדין תפגע בו, כדי שיעסוק בתשובה

 17370 

, זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו דכתיב כשמוע עשו את דברי אביו ויזעק זעקה, ל הביאו ראיה לדבריהם"חז 17371 

וכבר שאלו על זה איפה יש כאן , והיכן נפרע לו בשושן הבירה שנאמר ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאד 17372 

ויש שתירצו שלא היה , שכך ציותה לו אמו רבקה בנבואה, והלא יעקב על פי נבואה עשה, מקום לעונש 17373 

כך חייבים , וזה תמוה שכשם שמצוה על הנביא לומר את אשר קיבל בנבואה, לשמוע להיעקב צריך  17374 

 17375 .לשמוע בקול נבואה

שבטים גרמו , הושעיא אמר´ פנחס בשם ר´ ויקרע יעקב שמלותיו ר, (ד"ר פ"ב) כיוצא בזה מצאנו במדרש 17376 

ע עמד בן בנו יוסף גרם לשבטים לקרו, לאביהם לקרוע היכן נפרע להם במצרים שנאמר ויקרעו שמלתם 17377 

בנימין גרם לשבטים לקרוע נפרע לו בשושן הבירה שנאמר , ונפרע לו שנאמר ויקרע יהושע שמלותיו 17378 

מנשה גרם לשבטים לקרוע לפיכך נתקרעה נחלתו חציה בארץ הירדן וחציה , ויקרע מרדכי את בגדיו 17379 

 17380 .בארץ כנען

, היה זה אלא עלילה מצד יוסף הלא לא, ולא נתפרש מה היה חטאו של בנימין בזה שגרם לשבטים לקרוע 17381 

וגם , והרי היה לו למנשה לסמוך על אביו יוסף הצדיק, וגם מנשה הלא לא הלך אלא בשליחות יוסף אביו 17382 

וכפי , שרצה לנסות את אחיו אם כבר הטיבו דרכם, מצד יוסף הצדיק גופא הרי היה הכל בחשבון 17383 

 17384 .שבון נכוןפ הרי היה הכל בח"ועכ, שמסבירים שם המפרשים איש לפי דרכו

אבל גם עם , והביאו בזה יעקב אף על גב שעשה בנבואה ובודאי שהיה חייב על פי דין לעשות כפי שנצטוה 17385 

שבעה גנבין הן הראשון , (´פרק ז)א  ועין בתוספתא בבא קמ, ההיתר הלא היה זה מעשה של גניבת דעת 17386 

המרבה לו בתקרובת ויודע בו ו, והמסרב בחבירו לאורחו ואין בלבו לקרותו, שבכולן גונב דעת הבריות 17387 

שכל הגונב דעת , ולא עוד אלא שמעלין עליו שאילו יכול לגנוב דעת העליונה היה גונב, שאינו מקבל 17388 

 17389 .הבריות נקרא גנב

ורבא ורב ספרא , כי הא דמר זוטרא בריה דרב נחמן הוה קאזיל מסיכרא לבי מחוזא, (7ד"חולין צ) ´ובגמ 17390 

אמר להו למה להו לרבנן דטרוח ואתו , וא סבר לאפיה הוא דקאתופגעו אהדדין ה, הוו קא אתו לסיכרא 17391 

וכי מה איכפת לו , אי הוה ידעינן טפי הוה טרחינן, אמר ליה רב ספרא אנן לא ידעינן דקאתי מר, כולי האי 17392 

 17393 ומבואר שם שחשש לגניבת דעת, לרב ספרא שמר זוטרא בריה דרב נחמן יחשוב שכן הלכו לקראתו

ולא , אבל מהות המעשה הוא גניבה ממש, גניבת דעת הבריות אין גניבה של ממוןב, (ש"ורא´ ש בתוס"עי) 17394 

 17395 .ממון בעלמא אלא שמעלין עליו שאילו יכול לגנוב דעת העליונה היה גונב

, הנה היה כאן מעשה של גניבת דעת, על כל פנים כשהוצרך יעקב בנבואה לעשות כפי שציותה עליו אמו 17396 

והרבה טעמים נאמרו בזה איך , ש ויגנוב את לב לבן"מה גניבה כמומעשה גניבה אפילו באופן המותר ש 17397 

ה שפירש כי רבקה רצתה שהברכות יעברו ליעקב דוקא "ועיין הרשר, היה מותר ליעקב לגנוב את לב אביו 17398 

, וממילא שגם עשו הרשע מרמהו, כדי להוכיח שאפשר לו ליצחק להתרמות מיעקב, בדרך של גניבת דעת 17399 

 17400 .וף סוף נגרם על ידי זה שעשו זעק זעקה גדולה ומרהאבל לאחר כל ההסברים ס

לא נחשבה , כל זמן שכלל ישראל עמד באותה מדרגה שהיו ראויים לברכות באופן זה של גניבת דעת 17401 

וההנאה גרמה שירדו , אבל לאחר אלפיים שנה כאשר נהנו מסעודתו של אותו רשע, גניבת הדעת לפגם 17402 

הנה במדרגה זו חוזרת , (ז"בראשית כ) ולו מעל צואריךממדרגתם למדרגת והיה כאשר תריד ופרקת ע 17403 

והורדת המדרגה חוזרת ומעוררת את , ומתעוררת גם התביעה על גניבת הדעת שהביאה את הברכות 17404 

ועל כן דור זה נפרע על הגניבת , הקטרוג של הזעקה הגדולה והמרה שלא היה לה מקום כל אותן השנים 17405 

 17406 !דעת שנעשה עבורו ולא היה ראוי לו

כמה וכמה חמור דינו של , תה נבואה חשבון אם כה חמורה מידת הדין על גניבת דעת שהיה בחשבוןומע 17407 

ואינו חש ואינו מרגיש במידת הדין , כאשר מרמה את חבירו לשם הנאה בעלמא, הגונב דעת ללא חשבון 17408 

אז , יםכ כשמזקין ונעשה בן שבעים ובאים עליו יסור"ואח, וכאילו לית דין ולית דיין, הנמתחת עליו 17409 

, ולמה זה באו אליו היסורים, מתעורר לפתע ותמה הרי הוא יושב ועוסק בתורה תדיר וצדיק בכל מעשיו 17410 

והלואי ויקבל את , ח עסק בגניבת דעת"איך שבהיותו בן י, אבל לעתיד לבוא יראו לו על גבי תמונות 17411 

 17412 .עונשו בעולם הזה ולא בעלמא דאתי



ש על שלשים ועל "נש בחטאים שנעשו לפני ארבעה דורות כמויש אשר נע, הרי עד היכן מידת הדין מגעת 17413 

אנו מדברים על , נשארו החטאים בתוך כוחות האדם, כי אם לא תיקן עדיין את חטא האב, רבעים לשונאי 17414 

, אבל אותו לימוד שייך כלפי כל הענינים שאדם עשה בנערותו, חטא גניבת דעת כי בו אנו עסוקים עתה 17415 

 17416 .ואינו מתעורר לחשוב עד היכן מידת הדין מגעת, הרגשות טובותומדמה שכל העבר נשכח וחי ב

שנים שמנע ´ אלא אותן ה, פ"ויצחק ק, ה שנה"את מוצא אברהם חי קע, (ג"ר ס"בר) איתא במדרש 17417 

כך הבטחתי את אברהם ואמרתי לו ואתה תבא , ה"אמר הקב, ה מחייו מפני שעבר עשו שתי עבירות"הקב 17418 

והוא רואה לבן בנו עובד עבודת כוכבים ומגלה עריות ושופך , טובהזו היא שיבה , אל אבותיך בשלום 17419 

 17420 .מוטב לו שיפטר בשלום, דמים

היה מעדיף לחיות חמש שנים על פני , ומעולם הייתי תמה שבודאי אם היו שואלים את אברהם אבינו 17421 

ה וכלום יש לנו השג, יותר מאשר שלא לחיות אותם כלל, רשעותו של עשו עם כל הצער והעגמת נפש 17422 

והלא אותן חמש ? כלום היה מוותר על חמש שנות עבודה? בעבודתו הפרטית של אברהם אבינו ברגע אחד 17423 

האמנם מותר לו לאדם לוותר על חייו כדי שלא לראות בצער שבן בנו יצא , שנים היה ממשיך לחנך 17424 

ב אשר בו יבואר הענין ותיוש, (´כי תצא ו)א  עד שמצאתי את דברי המדרש תנחומ? לתרבות רעה 17425 

 17426 .ל"התמיהה וז

ועכשיו , ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, ה אני כבר הבטחתי את אברהם אוהבי ואמרתי לו"אמר הקב 17427 

מגלה עריות , ושומע בני אדם מה הן אומרים על בן בנו, יוצא לחוץ ורואה את בן בנו יוצא לתרבות רעה 17428 

מה , א תגר ואין זו שיבה טובהוקור, ה"והוא מהרהר ואומר אלו הן התנאים שהתנה עמי הקב, ושופך דמים 17429 

 17430 .טב ליה לצדיקא דאתכנש בשלם, אני עושה לו אוספו מן העולם

לא היה כדי שלא יראה את בן בנו יוצא לתרבות , ה שנה"הנה נתבאר שזה שלא חיה אברהם כי אם קע 17431 

ה אשר "כלומר מדת הדין תבעה לפני הקב, וכדי שלא יקרא תגר... אלא כדי שלא יהרהר ויאמר, רעה 17432 

ולא עוד אלא שמדת הדין זוקפת חסרון השנים על , ברהם לא ישלים שנותיו כדי שלא תצא תקלהא 17433 

 17434 .נחשב עשו להורג אברהם, כלומר בזה שעשו חטא הנה מלבד עצם העבירה, חשבונו של עשו

ועד כמה , עד כמה מדקדקת מידת הדין, נתבונן בזה ויפול עלינו פחד עד היכן יתבעו מאתנו במידת הדין 17435 

יש והוא יצטרך ליתן דין וחשבון , אי אפשר לו לאדם לידע את הנגרם בחטאיו, היא לחובת עבירה זוקפת 17436 

, ויש אשר הוא עצמו הוא האדם הגדול, או על אנשים אחרים שבמעשיו נעשה אחראי להם, על גדולי הדור 17437 

 17438 .(מערכי לב)  .ומידת הדין תתבע זאת ממנו, באשר היה לו לגדול יותר מכפי שגדל

 17439 

 17440 תכגמאמר ת

 17441 .(´ד ו"שמות ל) ...אל רחום וחנון ארך אפים´ ה´ על פניו ויקרא ה´ ויעבר ה

ולהשיג מגדולתו ´ שעל פיהן יוכל האדם להכיר את ה, שלש עשרה המדות הן יסוד הידיעה וההכרה 17442 

מהותן של , ברא את עולמו בחסד ומנהיגו בחסד וברחמים´ ושהן סוד הבריאה וההנהגה שה, ורוממותו 17443 

ה "ר) אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא ויעשה תשובה´ ה´ ה, ת בגמראהמדות מתבאר 17444 

ראה שאין העולם מתקיים והקדים מדת רחמים , במחשבה עלה לברוא את העולם במדת הדין, (ז"י 17445 

 17446 .ושיתפה למדת הדין

ו לאחר ואפיל, והנה לאחר כל זה אין מדת הרחמים עצמה שבה נברא העולם מועילה לאחר שיחטא האדם 17447 

, של אני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה, שיעשה תשובה זקוקים עוד למדה שניה של רחמים 17448 

שהוא מחריב עולם מלא שנברא במדת , מכאן יש לנו ללמוד עומקו של חטא וכמה הרס וחורבן הוא גורם 17449 

 17450 .ומזקיק כעין בריאת עולם חדש במדת רחמים שניה, הרחמים

עד שגם אחרי כל החסד , התהום של החורבן הנוצר בעטיו של החטא והנה בוא וראה מה עמוקה היא 17451 

קודם ´ אין די במדת ה, לכמה מדות זקוק היה כדי להגיע למדת נושא עון, ה במדותיו"שהטביע הקב 17452 

, ואחריהן מדות ארך אפים ורב חסד ואמת, לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה´ אלא צריך מדת ה, שיחטא 17453 

ורק לאחר , מהן מכילה עולמות עולמות של חסד ורחמים בלי גבול ותכלית שכל אחת, נוצר חסד לאלפים 17454 

שאף היא כקודמותיה מכילה עולמות מלאים וכוחות יצירה , כל העולמות הללו באה מדת נושא עון 17455 

 17456 .חדשים

, למי נושא עון למי שעובר על פשע, נושא עון ועובר על פשע, (א"ה שם ע"ר) ל"ואחרי כל זאת אמרו חז 17457 

עוד זקוק האדם לזכויות גדולות למאד כדי לזכות , עון איננה באה אלא למי שעובר על פשע שמדת נושא 17458 

יש , ורק על ידי המדה של כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, למדה הזאת של נושא עון 17459 

 17460 .תקוה לאדם שיזכה לנשיאת חטאו



מחול למי שפגע בו וגרם לו רעה שיעבור האדם על מדותיו וי, וכמה קשה להגיע למדת עובר על פשע 17461 

ל כמה חסד "אבל עינינו רואות לפי חז, אמנם מורגלים אנו לומר מוחלים אנו, כאילו לא קרה שום דבר 17462 

 17463 .שלא יחוש בפגיעתו של חבירו ויהיה עובר על פשע, ורחמים וחמלה דרושים כדי להגיע למדה זו

כי האדם מרגיש ... מאד להימלט ממנה כי השנאה והנקמה קשה, (א"פרק י) וכבר האריך מסילת ישרים 17464 

על כן לשיהיה בכוחו , והנקמה לו מתוקה מדבש כי היא מנוחתו לבדה, מאד בעלבונותיו ומצטער צער גדול 17465 

ולא ישנא מי שהעיר בו השנאה ולא יקום ממנו בהזדמן , לעזוב מה שטבעו מכריח אותו ויעבור על מדותיו 17466 

חזק ואמיץ הוא והוא קל רק למלאכי , מלבו כאילו לא היה אלא את הכל ישכח ויסיר, לו שיוכל להינקם 17467 

 17468 .ולא אל שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם, השרת שאין ביניהם המדות הללו

שדורשים מן האדם שלא ישאיר בלבו שום רושם מהרעה שגמל לו , ולבסוף מסיים בעל מסילת ישרים 17469 

באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו ומשום כך , ויחדש לו חיבה כבראשונה בלי כל שינוי, חבירו 17470 

בוא , בלי תחבולות ומזימות כמוך ממש, כמוך בלי חילוקים, כמוך בלי שום הפרש, ואהבת לרעך כמוך 17471 

כפי שהעיד עליו הכתוב ויגבה מכל העם משכמו , וראה מה עלה לו לשאול המלך שהיה בחיר האומה 17472 

והמשיל עצמו כנגדו ככלב , על ידו קראו כך ואף דוד שנרדף, ´וגם אחרי חטאו קראו לו משיח ה, ומעלה 17473 

 17474 .מת כפרעוש

יודע שיהרג ויצא , ה למלאכי השרת ואמר להם בואו וראו בריה שבראתי"גם אחרי שחטא קרא הקב 17475 

´ והנה שאול משיח ה, (ד"מדרש שמואל כ) למלחמה ונטל שלשת בניו עמו ושמח על שמדת הדין פוגעת בו 17476 

ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא , אה מזה היתה לו עין עליווכתוצ, מצא עצמו נפגע בעטיו של דוד 17477 

, אלא שהתורה מצאה שעיין אותו במקצת, ואם כי עינו של שאול היתה עין טובה, (ח"א י"ש) והלאה 17478 

הרי כמה קשה אף לבחיר האומה לעקור כל הרגשת , ומכאן השתלשלו כל היחסים שבינו לבין דוד 17479 

 17480 .ריולהיות עובר על פשע לגמ, הפגיעה

, אמנם דוד נזהר מאד מלפגוע בשאול על אף רדיפותיו אותו, ה לא הגיע לשיא המדה הזאת"אף דוד המע 17481 

ולא עוד אלא שבעת שנפגשו במדבר זיף ואבישי אמר לו סיגר אלקים , למרות שהיו לו הזדמנויות לכך 17482 

שלא יגע במשיח נשבע דוד , ועתה אכנו נא בחנית ובארץ פעם אחת ולא אשנה לו, היום את אויבך בידך 17483 

את ´ הכתוב אומר וידבר דוד לה, בכל זאת מצאנו שעוד נשארה איזו תביעה על דוד ביחסו לשאול, ´ה 17484 

אמר לו , (7ז"ק ט"מו) ל"ואמרו חז, אותו מכף כל אויביו ומכף שאול´ דברי השירה הזאת ביום הציל ה 17485 

והוא דוד איבדתי כמה דוד  אילמלי אתה שאול, שירה אתה אומר על מפלתו של שאול! דוד, ה לדוד"הקב 17486 

 17487 .מפניו

כי לא די , עדיין לא מיצה את כל אותה המדה להיות עובר על פשע, הרי שעם כל ויתוריו של דוד לשאול 17488 

אלא שיאהב אותו כמותו ממש במדה כזו שאף לא , שיעבור האדם על מדותיו ויסלח לחבירו שגמל לו רעה 17489 

ואכן קלה מדה זו רק למלאכי , של חבירו שרדף אותואם היא כרוכה בצערו , יוכל לשמוח על הצלתו הוא 17490 

 17491 .ואף אישים עליונים כשאול ודוד נתבעו עליה, השרת ולא לשוכני בתי חומר כדברי מסילת ישרים דלעיל

ושאל בתום , אולם יהונתן בן שאול הגיע למדרגה שלא נמצא בו כל רגש של פגיעה מצד דוד כלפי אביו 17492 

הוא הגיע לכך משום אהבתו הגדולה לדוד שהיתה למעלה מדרך  ,(ב"ל´ כ) לבבו למה יומת מה עשה 17493 

שלמרות שדוד עמד ליטול את כסא , ואכן היה צורך בכוחות עליונים לבוא לידי מדרגה כזו, הטבע 17494 

ואמר לו אתה תמלוך על ישראל ואנכי , לא זו בלבד שהשוה את דוד לעצמו אלא עוד הגדילו עליו, ממלכתו 17495 

 17496 .אהיה לך למשנה

ושאול אביו , ´ש וישב שלמה על כסא ה"כמ, הרי זו מלכות גם בארץ וגם בשמים? ישראל ומהי מלכות 17497 

, ובכל זאת ויתר יהונתן על מלכות זו ומסרה לדוד מרצונו הטוב, ´הוא שזכה למלכות זו ונקרא משיח ה 17498 

כפי שקונן עליו דוד נפלאת אהבתך לי , אלא שיונתן הגיע למדרגת ואהבת לרעך כמוך בשיעור כזה 17499 

ורק הודות לכך התגבר על כל רגשותיו והתעלה למדת עובר על פשע בכל , (´א´ שמואל ב) בת נשיםמאה 17500 

 17501 .שיא מדרגתה

, ה להיות נושא עוון רק למי שהגיע לידי כך"לא מצא הקב, ועם כל זה עם כל הקושי הרב להגיע למדה זו 17502 

עד שנדרשות זכויות , רםוהכל משום שאין להעריך גודל ההרס והחורבן שהעוון גו, למי שעובר על פשע 17503 

והנה מוטל על האדם להתדמות לקונו ולהגיע למדה זו של , ומעלות לאין שיעור כנגד העוון לשאת אותו 17504 

 17505 .אל רחום וחנון´ ה´ ה ה"לאחר שיגיע לכל מדותיו של הקב, נושא עון

יתה כדי בקשתו ה, ה אדון הנביאים הודיעני נא את דרכיך"וכפי שנתבאר תכלית בקשתו של משה רבינו ע 17506 

, ה בשלש עשרה מדותיו של רחמים"ובהיענות לבקשה זו נגלה עליו הקב, להיות דומה לו מה הוא אף אתה 17507 

 17508 .ג המדות כדי להדמות לקונו ולדבקה בו מה הוא אף אתה"הרי שחייב האדם להכיר את י

 17509 



ות שמלבד שהיא מהמדות האחרונות הבאה אחרי כל מד, ולאחר שנתבאר כמה רחוקה המדה נושא עוון 17510 

מה תוחלת , אינו זוכה לה רק מי שעובר על פשע למרות הקשיים הרבים להגיע לכך, הרחמים הקודמות 17511 

, הפך את סדום אמר´ שלפני שה, ברם מוצאים אנו כתוב בתורה? ת במדה זו"לאדם להידמות להשי 17512 

ומיים כשחטאו הסד, ל"ורימז לו בזה שיתפלל עליהם כפי שאמרו חז, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה 17513 

ומה , ה שאין בסדום עשרה צדיקים"ולכאורה הרי גלוי לפני הקב, גילה לאברהם ללמד עליהם זכות 17514 

 17515 ?התועלת בזה שילמד עליהם זכות

יש עוד מקום לפני האדם להשתמש , ה אינה חלה עוד"אלא מכאן שאף במקום שמדת נושא עוון של הקב 17516 

ה לאברהם שעליו להיות "שום כך גילה הקבומ, ולעשות מצדו כל שבכוחו להיות נושא עוון, במדה זו 17517 

ולהתרומם למדרגה של נושא עוון אף לגבי הרשעים , רחום וחנון מבחינת חובתו ואהבת לרעך כמוך 17518 

השפיל את עצמו לעפר ואפר והרבה עליהם , ואכן הגיע אברהם למדרגה זו, כאנשי סדום ולהתפלל עליהם 17519 

אף אם הם , א עון בזה שיהא מתפלל על הרשעיםנמצא איפוא שיש דרך לאדם להגיע למדת נוש, תפילה 17520 

 17521 .שהיו מושחתים בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, מאד כאנשי סדום´ רעים וחטאים לה

ה ישא "הרי באיזו זכות בקש אברהם שהקב, ה"יש עוד דרכים להפעיל את מדת נושא עוון אף מצד הקב 17522 

, (ט"ר מ"בר) לוט אשתו בנותיו וחתניו, אלה ואת מי היה מונה בין הצדיקים, בזכות עשרת הצדיקים? להם 17523 

מציל בזכותם את סדום ועמורה ´ היה ה, ואם היה נשלם המנין של עשרה צדיקים כדוגמת לוט ובני ביתו 17524 

 17525 .שהיה נוהג בהם במדת נושא עון, ש ונשאתי לכל המקום בעבורם"כמ

אמר אי , ו מקדמונו של עולםהסיע עצמ, הלא עליו הכתוב אומר ויסע לוט מקדם? ומי היה לוט ומה צדקתו 17526 

וכן וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כולה , (א"ר מ"בר) אפשי לא באברהם ולא באלהיו 17527 

שהיה , וכל עצמו לא ניצול אלא בזכותו של אברהם, (ג"נזיר כ) שכל הפסוק הזה לעבירה נאמר, משקה 17528 

ולא גילה הדבר שהיה חס עליו , אושמע שאמר אברהם אחותי הי, לוט יודע ששרה אשתו של אברהם 17529 

היו מצילים בזכותם את , ולו היו עשרה אנשים עושים כמעשה לוט, (ט"י י"רש) ה עליו"לפיכך חס הקב 17530 

 17531 .ה"הרי שבגלל שתיקה כזו היתה חלה מדת נושא עון של הקב, כל סדום

היתה בכך  הרי אלמלי היה לוט מגלה על אברהם, והנה בוא ולמד מכאן מה גדול כוחה של בלימת פה 17532 

אשר הליכתו עמו הביאה לו צאן ובקר , הנה נלוה אדם אל דודו ואיש חסדו, רשעות עצומה עד מאד 17533 

ואם לא היה עוצר , והנה בשעה שהלה שרוי במבוכה בחשש של סכנת נפשות, (ג"בראשית י) ואהלים 17534 

הלא , חלאת אדםוגורם בכך לקיפוח חייו של מיטיבו הגדול ולנפילת אחותו בידי , ברוחו ומגלה צפוניו 17535 

הפך , ואף על פי כן כיון שנמנע לוט מזאת בעוד שהיה לאל ידו, היתה בזה רשעות וסכלות גדולה מאד 17536 

אלא על ערים מלאות , עשויה להגן לא על עצמו בלבד, לבחינת צדיק שזכותו בצירוף עוד תשעה כמותו 17537 

 17538 .אנשים רעים וחטאים

למדים אנו גודל רשעם ובאיזו מדה היו , לם הזהמתוך העונש שנענשו אנשי סדום שנידונו בגיהנם בעו 17539 

ובסדום , אלא שכבר מחיים נידונו ביסורי הגיהנם, עד שלא די היה בגיהנם שלאחר מיתה, ראויים לעונש 17540 

ל פירשו שזכותו היתה שהסתייג מלהלשין על איש חסדו "שחז, זו אלמלי נמצאו בה עשרה צדיקים כלוט 17541 

 17542 .´הערים היו נשארות כפי שהיו כגן ה, בעבורםה לכל המקום "היה נושא הקב, ומיטיבו

שהיו שותקים ולא מגלים דבר שעלול היה לפגוע , וכל זה בזכות מעשה בשלילה של עשרה מהם 17543 

ומשאיר את , עון שנגזר עליו גיהנם מחיים, ה נושא עון"בזכות עשרה שכאלה היה הקב, במטיביהם 17544 

שלמרות שמדת נושא עון אינה , בלימת פה הרי כמה גדול מעשה, החוטאים בחיים בתנאים של גן עדן 17545 

 17546 .הרי כמו כן שתיקה זו בכוחה להפעיל מדה זאת, מופעלת כאמור אלא בזכות עובר על פשע

יכול אף , ישים עצמו כאלם? מה אומנותו של אדם בעולם הזה, ל האמנם אלם צדק תדברון"אמרו חז 17547 

, כותו של לוט היתה בשתיקה בבחינת אלםוהנה ז, (.ט"חולין פ) לדברי תורה כן תלמוד לומר צדק תדברון 17548 

לא זו , והרי תלמידי חכמים בשעה שעוסקים בתורה, כ עשויה היתה זכותו להפעיל מדת נושא עון"ואעפ 17549 

נמצא , אלא שבה בשעה הם מקיימים גם צדק תדברון, בלבד שהם מסתייגים מדבורים רעים בבחינת אלם 17550 

 17551 .ה"וגדולה מזכותו של לוט שנתלה באברהם אבינו ע, שזכותם של לומדי תורה היא גם בשלילה וגם בחיוב

ה "על אחת כמה וכמה שבודאי נושא הקב, ואם עשרה כלוט היו מפעילים מדת נושא עון ומצילים מכליון 17552 

מעתה יש בידינו דרך לזכות למדת , וכל בן תורה מגין על חבירו ועל העולם כולו, עון בזכות לומדי תורה 17553 

הרי שתיקתו של לוט ועוד תשעה כמותו היתה נושאת לא , העולם כולו ה ולהגן על"נושא עון של הקב 17554 

כל שכן שלימוד התורה , למרות שחיתותם האיומה, עוונם בלבד כי אם גם עוונם של כל חמשת ערי סדום 17555 

 17556  .ולקיים בזכותם את כל העולם, ראוי לישא עוון של כל רשעי תבל, מפיות מאות לומדי תורה

 17557 .(אור הצפון)

 17558 

 17559 מאמר תתכד



 17560 .(´ד ו"שמות ל) ...אל רחום וחנון ארך אפים´ ה´ על פניו ויקרא ה´ ויעבר ה

אבל , אמנם ארך אפים לרשעים שלא לענשם לאלתר ניחא, (א"סנהדרין קי) ארך אפים לרשעים ולצדיקים 17561 

ה "איזו טענה ותביעה יש עליהם שהקב? ה כלפי הצדיקים"וכי מה יש להקב, מהו ארך אפים לצדיקים 17562 

 17563 ?להאריך אפו עליהםצריך לכבוש ו

ואף שכבר מיצו , ה תובע מהצדיקים היא על שלא ניצלו הכשרונות שהטביע בהם"ל כי התביעה שהקב"וי 17564 

כי אילו , אבל הרבה הרבה עוד נשאר בתוכם מן הסגולות שטרם באו לידי מיצוי, את הכשרונות הללו 17565 

הוא היודע , ז"תפקידם בעוה ה שהוא הקובע להם את"והקב, ניצלו הכל היו משיגים התעלות הרבה יותר 17566 

ה מתנהג ברחמים "ועם כל זאת הקב, להעריך עד כמה לא השכילו להגיע אל מה שהם יכולים להגיע 17567 

 17568 .ומאריך אפו גם להם לצדיקים

פ שדוד אמר שכל "אע, (´ר ג"תדא) דוד בני אתה עשית רצוני ולא עשית כל רצוני, ה לדוד"וכן אמר הקב 17569 

מ "מ, בכל קרביו קילס בכל כלי נפשו אמר שירות ותשבחות, (´ב´ ר ט"פס) ה"אבר ואבר שלו קילס להקב 17570 

 17571 .ז"כי עוד נשאר בנפשו שלא בא לידי גילוי ולא יצא חוצה בעוה, ה שהכל לפניו נגלה יודע"הקב

כל אדם בטרם נוצר קבעו לו , (ח"כ´ ק א"ב זוה"יבמות ס) אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף 17572 

על האדם להוציא מן הגנוז בתוכו וכל מה שנאצר , ז"ביאם לידי גילוי כאן בעוהבשמים אורות שעליו לה 17573 

לא , אבל יש כאלה שאוצר האורות שלהם נשאר סגור וחתום בתוככי נפשם, בו אל מחוץ לגופו ונפשו 17574 

אבל לא מיצה , או שרק חלק מאוצר זה הוציא לפועל, וכמו שבא כן יצא מן העולם, התחילו לפתוח אותו 17575 

 17576 .שנזכה לנצל את כל האור שהוענק וניתן  לנו, על זה אנו מתפללים ותן חלקנו בתורתךו, את הכל

נטל שתי זרועותיו והניחן על , עקיבא וחבריו לבקרו´ אלעזר נכנסו ר´ כשחלה ר. ח"סנהדרין ס´ ובמס 17577 

י כשגוללין ספר תורה והכתב "וברש, אמר אוי לכם שתי זרועותי שהן כשתי ספרי תורה שנגללין, לבו 17578 

וכך יש לכל אחד , לפי שלא שמשוני ולמדו ממני, כוסה כך תתעלם ותתכסה התורה שבלבי כשאמותמ 17579 

 17580 .שהוא כספר תורה שנגלל ונשאר מכוסה, ואחד לדאוג על ספר הנפש שלו

והם בו בכוח ולא , שכמה מיני רוחניות ניתנה באדם בתחילת יצירתו, ויקהל´ ערבי נחל ריש פ´ ואיתא בס 17581 

, ושם מהפך חלק אחד מהם לקדושה נברא מזה מלאך קדוש, ם לכל מקום שירצהובידו להטות, בפועל 17582 

נעשה מזה חלק מן הסטרא אחרא , ואם לא, שהוא החלק מנשמתו שיצא לפועל ומיד הוא פורח למעלה 17583 

אבל אחר פטירתו במקום שהניח כל , וכל זמן שהנשמה מלובשת תוך הגוף אין האדם מרגיש זאת, ו"ח 17584 

 17585 .(מעייני החיים)  .ויחי´ ריש פ´ ח הק"וכעין זה עיין באוה, ם ימצאםימיו את חלקי נשמתו ש

 17586 

 17587 מאמר תתכה

 17588 .(´ד ו"שמות ל) ...אל רחום וחנון ארך אפים´ ה´ על פניו ויקרא ה´ ויעבר ה

, אחוזים וקשורים המה כל ציוויי התורה זה בזה עד שאי אפשר להפרידם, התורה אינה מתחלקת לחלקים 17589 

הוא , ג מצוות"מה שהתורה מתחלקת לתרי, ו גוף ואין אצלו ענין של חלקיםאחד הוא אינ´ כי רצון ה 17590 

ג "אבל תרי, י קיבוץ כל חלקיו"לכן הוא משתלם ע, ח אברים"בשביל האדם שהוא מוגבל ויש לו רמ 17591 

וממילא כל מצוה פרטית , מחייבת את האדם להשתלם´ שחכמתו ית, מצוות אלו ענין אחד הן של שלמות 17592 

כ אין פרטים בתורה אלא "וא, ת מקיף את כולן"כי רצון אחד של השי, ג מצות"כלולה היא מכל תרי 17593 

 17594 .כל מצוה כלל חדש הוא בכמות המצוות ובאיכותן, כללים

 17595 ל בא דוד והעמידן על אחת עשרה"ש חז"כמ, ג מצוות אלו רצו הנביאים לכלול אותן במצוות אחדות"תרי

כדי שתהיה באפשרות , להיות בתכלית השלמות מובן מאליו כי כל אחת מאחת עשרה צריכה, (ד"מכות כ) 17596 

, הולך תמים זה אברהם, לכן מובן מה שאמרו שם, להביא את האדם לידי קיום של חמשים מצוות בערך 17597 

אי , כי אם לא תהיינה אחת עשרה אלו כל אחת במעלה של אבות העולם, לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו 17598 

 17599 .תג המצוו"אפשר להגיע על ידן לקיום כל תרי

כי בהיות , אז צריכה כל אחת מהן להיות במדרגה כפולה מאותן של דוד, ואם בא ישעיה והעמידן על שש 17600 

לכן מצינו כי בהשוות אחת מאלה , אז כל אחד מהם מקיף מאה מצוות לפי ערך הכמות, הכללים רק ששה 17601 

הרי הגמרא , לא מעלה פרטית שלהם, השוואה זו היא לאותו דבר שהוא יסוד אצל האבות, אל האבות 17602 

 17603 .דכתיב כי ידעתיו למען אשר יצוה, אומרת הולך צדקות זה אברהם אבינו

על אותה מדה של גומלי חסדים שהנחיל אברהם אבינו לעם ישראל , (.ט"יבמות ע) פסוק זה הובא במסכת 17604 

אבל חסד הוא יסוד היסודות , חסד זה של אברהם לא מעלה פרטית היתה אצלו, עד שנעשה סימן לאומה זו 17605 

הולך , כמו שנאמר תתן אמת ליעקב חסד לאברהם, במה שהבדילו הכתוב מיעקב אבינו, עצם מהותו שלו 17606 

 17607 .צדקות כזה יש בכוחו להביא לקיום של חלק ששית מהתורה

כמו שאמרו , אז אין כל ציור ודוגמא לשלש אלה אלא צורת הדברים לבד, ואם בא מיכה והעמידן על שלש 17608 

אהבת חסד זו גדולה היא , והצנע לכת זה הכנסת כלה, גמילות חסדיםאהבת חסד זה , עשות משפט זה הדין 17609 



ש כי באור פניך "כמ, ת לעם ישראל"ומקורה היא הארת פניו של השי, מהולך צדקות של ישעיה הנביא 17610 

 17611 .הארת פנים זוהי קבלת התורה פנים בפנים, נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד

כי אין בתורה רק , ת אלא בשם צורת התורה כולהדין וחסד המה דברים שאי אפשר לקרותם בשם מדו 17612 

אלא טהרת הלב , והמעלה השלישית של הצנע לכת אינה מעלה בפני עצמה, שני דברים אלה חסד ומשפט 17613 

כאמרם , ל את מדת הצנע לכת בענין שהוא בפרסום"לכן ביארו חז, הדרושה לשתי המעלות הקודמות 17614 

ומה דברים שאין דרכן לעשותן , דברים קל וחומרוהגמרא מסיימת והלא , והצנע לכת זה הכנסת כלה 17615 

 17616 .כ"דברים שדרכן לעשותן בצנעה עאכו, אמרה תורה והצנע לכת, בצנעה

כי הכנסת כלה , אבל אין זה דבר לעצמו, הצנע לכת במקום של פרסום היא מדרגת טהרה היותר גדולה 17617 

שנאמר כה אמר , על שתיםואם חזר ישעיה והעמידן , (.ז"שבת קכ)א  בכלל גמילות חסדים היא כדאית 17618 

שאינם צריכים אז לטהרה , כי בהיותם רק שנים אז יהיו בטהרתם השלמה, השם שמרו משפט ועשו צדקה 17619 

 17620 .אלא צדקה ומשפט עצמם הם צורת התורה, מיוחדת של הצנע לכת

ראוי לומר כי ? מה פירושה של אמונה זו, ואם בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה 17621 

, כי שני אלה מקיפים את כל המצוות שבתורה, שחסד ומשפט כאחד כלולים בה, א הכרה בגדלות השםהי 17622 

ה ובמקום משפט "כמו שאנו אומרים בר, והחידוש של חבקוק הוא כי חסד ומשפט צריכים להיות כאחד 17623 

, אחדלעשות דין ורחמים כ´ זוהי אחדותו ית, ובאין משפט יש צדקה ואתה במשפט תעשה צדקה, אין צדקה 17624 

ה בלי גבול "ובאותה מדה שהיא אצל הקב, לאחד חסר ומשפט יחד´ ועבודת האדם היא להתדמות אליו ית 17625 

 17626 .ותכלית

, לא כן הוא, כי בהיות האדם שלם במדת החסד אז הוא מקיים את התורה כולה, אין זה כמו שאנו חושבים 17627 

ומה , פט שהוא אמת יחדתורה שלמה יכולה להיות רק בחסד ומש, חסד בלי משפט הוא חציה של תורה 17628 

אין הפירוש על חסד לבד , (.א"שבת ל) ל דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה"שאמרו חז 17629 

כי בחסד לבד אין , כי ההשוואה של חבירו לעצמו היא אמת לא חסד לבד, אלא על חסד ואמת כאחד 17630 

 17631 .ים בצלם המהפ האמת ששניהם כאחד נברא"ורק ע, השוואה רק ביטול עצמו נגד חבירו

, ראשית כי אמונה של חבקוק אינה דבר מופשט שאפשר לאדם לטעות בעצמו, מזה נתבארו שני דברים 17632 

ה "אמונה זו פירושה הכרה בחסד ואמת של הקב, לא, לומר אחר שאיננו חפשי בדעות כבר הוא מאמין 17633 

חיות בחסד ואמת אלא שצריך גם ל, ושנית כי אין אמונה בדעות לבד, שהם כאחד בלי פירוד כל שהוא 17634 

, וכן עבודת האמת, אלא עבודה נצחית היא, ובכן אין עבודת החסד אצל האדם תקון של מדה פרטית, כזה 17635 

ולא , וכיון שממקור האמונה הם באים אין להם גבול ותכלית, כי כיון שזהו יסוד האמונה אין זה דבר פרטי 17636 

 17637 .רק שסוף העבודה אין לה גבול אלא שתחלת העבודה כך היא

ולכן , הנביאים הקודמים מנו מדות אלו בין חשבון שאר המדות, הבדל בין הנביאים הקודמים לחבקוקזה ה 17638 

נמצא כי תחילת , אבל חבקוק שהעמיד חסד ומשפט בתור אמונה, די היה בעבודתם בכל מעלה לפי דרכה 17639 

שיתחיל , הוזוהי עבודת האמונ, היינו עבודה של בלי גבול ותכלית, עבודתם צריכה להיות לפי מקור זה 17640 

והעבודה תהיה בשני דברים אלה חסד , האדם בעבודה בלתי פוסקת לכל ימי חייו גם אם יחיה אלף שנים 17641 

 17642 .ולבקש הדרך איך לאחד אותם שלא יהיו סותרים זה את זה, ואמת

רק , ה הן כולן של רחמים"ג מדות של הקב"כי י, לפי זה נמצא כי לא נכון הוא מה שאנו רגילים לחשוב 17643 

ומי , ה"ג מדות כלולות הן מחסד ומשפט יחד כאשר נבאר בע"לא כן כל הי, בד היא של משפטמדת אמת ל 17644 

ואם , ה ותרן הוא כי ותרן פירושו חסד בלי אמת"הרי זה כאומר הקב, ת חסד לבד הוא"שאומר כי השי 17645 

תורת )  .כי אמונה פירושה חסד ומשפט כאחד, הוא בשביל שהאמת הוא, כ בזה"ל החמירו כ"חז 17646 

 17647 .(61´ מאברהם ע

 17648 

 17649 מאמר תתכו

 17650 .(´ד ו"שמות ל) ...אל רחום וחנון ארך אפים´ ה´ על פניו ויקרא ה´ ויעבר ה

י הבן "וברש, (א"ירמיה ל) ´על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם ה, הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים 17651 

אז הוא חייב לחלק  ,כאשר אדם מבורך בהרבה בנים, יקיר לי כמי שאין לו אלא בן אחד שהוא עושה רצונו 17652 

הוא חייב להיות שווה לגבי , אין האב יכול להעדיף בן אחד על השני, את זמנו ואהבתו עבור כל בן בנפרד 17653 

כי אז הוא משקיע את כל אהבתו בבנו היחיד והשקעה , ברם שונה הדבר אם יש לו רק בן אחד ויחיד, כולם 17654 

 17655 .כל נשמתו אחוזה ודבוקה רק בו, הוא מקדיש את כל רכושו הנפשי אך ורק לו, היא גדולה מאד

ה ממטיר כל אהבתו הנצחית על עמו "הקב, ה לעמו שבו בחר כבן יחיד יקיר"כה עזה היא גם אהבת הקב 17656 

אגדה ) ה אלא כבן יחיד"בוא וראה אפילו הן אלף אלפים ורבוא רבבין אינם חשובים לפני הקב, ישראל 17657 

והוא אוהב לכל אלפי הרבבות כבן , בני ישראל ה אוהב לכל אחד ואחד כאלפי רבבות"הקב, (ה"בראשית פ 17658 

 17659 .יחיד



כי בלי יצירה זו לא היו האב , ה יצר את האב ונטע בו מדת הרחמים"קוב, מרחם עלינו כאב על בנים´ ה 17660 

יתנהו האלקים , (´שער הבחינה פרק ה) ש בעל חובת הלבבות"כמ, והאם מסוגלים לעמוד בסבלות הילדים 17661 

וירגישו וישגיחו עליו יותר מעצמם במאכל , כדי שלא יכבד עליהם גידולו לחן ולחסד ולרחמים בלב יולדיו 17662 

ולנהלו לאט ולדחות מעליו כל נזק , ויקל בעיניהם כל טרחו ועמלו מרחיצה וחיתול וכיוצא בהם, ובמשתה 17663 

 17664 .ולא יקוצו בו אבותיו ולא יתקצפו לרוב צרכיו ומעוט הכרתו, על כרחו

ואז , ולא הועילו כל המכות והעינויים שעשו לו, בל סירב להודותפעם היכו לאדם אחד שגנב כדי שיודה א 17665 

 17666 ל מספרים שנעצו בעיניו של צדקיהו לונביות"וחז, לקחו את בנו והכוהו בפניו מיד הודה על גניבתו

, (´תנחומא ואתחנן א) עד ששחטו את בניו לעיניו מיד נתעוורו עיניו, של ברזל ולא נתעוורו עיניו (כידים) 17667 

מעייני )  !אנא עורר רחמיך הרבים הלא את בניך מכים, אנו בתפלה לאבינו הרחמןולזה פונים  17668 

 17669 .(החיים

 17670 

 17671 מאמר תתכז

 17672 .(´ד ח"שמות ל) וימהר משה ויקד ארצה וישתחו

תניא כמאן , רבנן אמרי אמת ראה, רבי חנינא בן גמליאל אומר ארך אפיים ראה? איתא במדרש מה ראה 17673 

אמר לפניו רבונו , ה שיושב וכותב ארך אפיים"מצא להקבכשעלה משה למרום , דאמר ארך אפים ראה 17674 

בשעה , אמר ליה השתא חזית דמיבעי לך, אמר לו רשעים יאבדו, אמר לו אף לרשעים? של עולם לצדיקים 17675 

והיינו ? ע לא כך אמרת לי אף לרשעים"אמר לפניו רבש? שחטאו ישראל אמר לו לא כך אמרת לצדיקים 17676 

שמע מינה ארך , ו דכתיב עדותיך נאמנו מאד וסמיך ליה תפלה למשההיינ, ´דכתיב ועתה יגדל נא כח ה 17677 

 17678 .(.א"סנהדרין קי) אפיים ראה

ה יתנהג עכשיו במדה זו עם בני ישראל "כי הקב, כאשר ראה משה רבינו את מדת ארך אפים שמח מאד 17679 

ד וימהר משה ויקו, שמחתו של משה רבינו מוצאת את ביטויה בפעולת המהירות, למרות שנכשלו בעגל 17680 

ותירצו או ? ל נתפעלו מאד מזריזות זו הנובעת משמחתו עד כי הם שואלים מה ראה"וחז, ארצה וישתחו 17681 

 17682 .ג מידות וביניהם ארך אפים או את מידת האמת"בגלל שמשה רבינו ראה את י

, גם שמענו הרבה מוסר וחיזוק, וגם למדנו ולומדים תורה ומוסר, ג מדות"ולכאורה הרי מכירים אנו את הי 17683 

ואף על פי כן אנו נשארים , השנה אנו נתונים להבין ולהרגיש כמה יסודות מחיובי התורה והמוסרוכל  17684 

לא מתפעלים לא , וממשיכים לשמוע מוסר תוכחות ושום דבר לא זז אצלנו, בבחינת עומדים על שמרינו 17685 

 17686 ?מתרגשים איך להסביר זה

שאף על , ונים תחת השפעות זרותכ נת"אנו כ, כאן הבחינה כמה אנחנו רחוקים מלהרגיש את מדת האמת 17687 

אנחנו נתונים תחת מדה שאינה מופיעה , אבל ההרגשה של אמת חסרה לנו, פי שיש לנו ידיעה מה זו האמת 17688 

ה "מידה זו מביאה אותנו לידי כך שאנו אומרים שהקב, והיא מדת ההשפעה מן העולם, ג מדות"בין הי 17689 

עד שאנו יכולים להמשיך , להשפעות החוץ, עולםלדעות ה, אנו מצומצמים תחת מדה זו של ותרנות! ותרן 17690 

 17691 .לחיות בסתירה מוחלטת לכל ידיעותינו

למרות שזה גורם להתעוררות אבל שוכחים , ו"ואפילו אם מגיע לאדם עצמו או לחבירו עונש או אסון ח 17692 

ובכל זאת , ש על כל היהדות והאנושות"וכי לא כך רואים שאחרי האסון הנורא שהמיט היטלר ימ, מהר 17693 

מה אשוה לך ונחמך בתולת , מה אעידך מה אדמה לך הבת ירושלים, (´איכה ב)א  כדברי הנבי, ל נשכחהכ 17694 

כי כשאניה טובעת בלב ים הכל נעלם במים ? מה ההשואה לים, כי גדול כים שברך מי ירפא לך, בת ציון 17695 

מי ירפא לך זהו גדול כים שברך , לא כמו אסון שקורה ביבשה המשאיר רושם וזכר, ולא נשאר שום זכר 17696 

 17697 .כי הכל נשכח

אז מתעורר קצת , ´כך אנו רואים לפעמים תלמיד נמצא בלחץ של איזה מצב של קנאה פחות מחבירו וכו  17698 

ודומה לאדם שטבע , ושוב חוזר למידותיו, אך כשהמצב עובר אז הכל נשכח, ללמוד מוסר ולהתגבר 17699 

פרעה כי היתה הרווחה ויכבד את  ש אצל פרעה וירא"וכמ, הכל נשכח? במצולות ים וממילא מי ירפא לך 17700 

 17701 .השכחה הזו הויתור הזה בא לנו מהשפעת העולם, לבו ויוסף לחטוא

שהרי חכמינו , ה שהוא ותרן וארך אפיים"ואל נשלה את עצמנו שהויתור הזה מקורו במידתו של הקב 17702 

, הרחמיםוראה שאינו יכול להתקיים ושיתף את מידת , ה חשב לברוא את העולם במידת הדין"אמרו שהקב 17703 

זה נובע מעם , ואם אנו לא מתפעלים ולא לוקחים את זה ללב, וזה לא ויתור אלא מאריך אפיה וגבי דיליה 17704 

וכך אומר רבינו יונה , שאין אנו חותרים לעומקם של דברים ומסתפקים בידיעה שטחית, הארצות שלנו 17705 

ויתור אצלו יתברך  לחשוב שיש מדה של, ולא ימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ, שערי תשובה 17706 

 17707 .והיא הגורם שאין אנו מתפעלים מהאמת, זוהי עם הארצות



כל כך התפעל כי חשש מן העונש וידע שאין , וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו, ה"אבל משה רבינו ע 17708 

אנו חיים בתקופה של חושך , וכשראה את מדת ארך אפיים כל כך שמח ומיד וימהר וישתחו, ויתור 17709 

 17710 .ואין אנו מתבוננים במדת האמת כדי לשפר את התנהגותנו, ת שולטת בכלהעם הארצו, ואפילה

וזה המילוי , ממתין לרשעי ארץ עד שתימלא סאתם, על הפסוק פוקד עון אבות על בנים אומר הספורנו 17711 

וזה יהיה על הרוב כשיתמיד רשעם , הוא שיגיע עוונו למדרגה מן הרע שלא תהיה עמה תקוות תשובה 17712 

התפעל , פחד ממדת האמת ומיהר להתפלל, משה רבינו ידע שאין ויתור, ל"זה עכבכמה דורות זה אחר  17713 

 17714 .ממידת ארך אפיים ושמח

הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה , ויש לשים לב שאחר פסוקים אלה כתוב בתורה הבטחות גדולות 17715 

כי נורא ´ ה וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, נפלאות 17716 

אך מיד אחרי זה שמר לך ! הבטחות נפלאות מצב נהדר של התעלות, (´ד י"ל) הוא אשר אני עושה עמך 17717 

השמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש ... את אשר אנכי מצווך היום 17718 

 17719 .בקרבך

, כזה של הבטחות וארך אפייםמה הוה אמינא אחרי מצב ? לכאורה איך אפשר מחשבה כזו לפניו יתברך 17720 

ברוב חסדיו ´ ולכרות ברית עם יושב הארץ אשר ה, עוד לחשוד שהם עלולים לרדת למדרגה תחתונה 17721 

וכמו , שהאדם חי על סתירות ואינו מרגיש אותם, אלא התורה ירדה לסוף דעתו של אדם? גירש מפניהם 17722 

האדם רואה את הסוטה , מן הייןהרואה סוטה בקלקולה יזיר את עצמו , ל אומרים"במעשה הסוטה שחז 17723 

 17724 .רואה את הויתור במקום לראות את הארך אפיים, ולא רואה את הקלקול

למרוד בדעות , עכשיו בהיותנו בין כתלי הישיבה למרוד בעם הארצות הזו, ממילא כמה זה מחייב אותנו 17725 

ש כדי להגיע אנו צריכים למסור נפ, ה אנו נמצאים במקום כזה רחוק מכל העולם"ב, העולם ובהשפעתם 17726 

אנו , לא מספיק לדעת צריך להרגיש, אלא גם והשבות אל לבבך, לקצת התרגשות לא רק וידעת היום 17727 

והסנדלר , כמו שהחייט מתבונן רק בחליפות, צריכים להיות שקועים רק בעבודה זו ורק את זה לראות 17728 

להרגיש , ´ודת הכך אנו צריכים לראות רק תורה מוסר ועב, הבהמה רואה רק תבן, רואה רק נעליים 17729 

 17730 .חסרונותינו ולדאוג לתקנם

כתוב וביום פקדי , שהרי כך אנו רואים גם לצד הרע, וזה נוגע לא רק לנו אלא גם לבנינו ולבני בנינו 17731 

י ותמיד כשאפקוד עליהם עוונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העוון הזה "אומר רש, ופקדתי עליהם חטאתם 17732 

כל מכשול וכל חסרון , ל ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגלואין פורענות באה ע, עם שאר העוונות 17733 

ולהיפך מדה טובה יתירה ממדת פורעניות חמש , אלא זוהי בכיה לדורות ולכל העם, אינו דבר זמני ופרטי 17734 

וגם אנו , זה לא רק בשבילנו זוהי השקעה לדורות, להתרגש ולהשיג הישגים בלימוד המוסר, מאות פעם 17735 

וכמה שנמשיך ביגיעה ובהתחזקות זה יועיל , ל"את ההשקעה שקבלנו מהסבא זצ הנמצאים כאן ממשיכים 17736 

 17737 .(דגל המוסר)  .לנו ולדורי דורות

 17738 

 17739 מאמר תתכח

 17740 .(´ל, ד"שמות ל) וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו ויראו מגשת אליו

כי "בשכר , זכה לקלסתר פניםר יונתן בשכר ויסתר משה פניו "איתא בגמרא אמר רבי שמואל בר נחמני א 17741 

, י"ופירש שם רש, עד כאן" יביט´ ותמונת ה"זכה " מהביט"בשכר , זכה לויראו מגשת אליו —" ירא 17742 

 17743 .(.א, ברכות ז) לקלסתר פנים כי קרן עור פניו

על הפסוק  (סנהדרין עו ב) וכבר דרשו, הנה המדרגה העליונה של כלל ישראל היא הצימאון הרוחני הגדול 17744 

ם ששבעים "י רוה אלו העכו"ופירש שם רש, זה המחזיר אבידה לגוי" ת הרוה את הצמאהלמען ספו" 17745 

ומבואר , ל"צמאה זו כנסת ישראל שצמאה ותאיבה ליראת יוצרה ולקיום מצותיו עכ, ואינם צמאין ליוצרם 17746 

ומובן שגם ההבדל בין , בזה דעיקר המבדיל שבין ישראל לגוי הוא מדת הצמאון ליראה ולקיום המצוות 17747 

 17748 .ת"ובאיזה מדה הוא מתקרב לבוי, אדם הגדול לבין האדם הקטן הוא במדת צמאונו לרוחניותה

ומתבאר מזה שכשם שישנה , כאן למדנו שמשה רבינו זכה לקירון עור פנים דוקא משום ויסתר משה פניו 17749 

לי ואני קרבת אלהים "מדרגה עליונה של צמאון רוחני להשיג כמה שיותר ולהתקרב אליו יתברך כביכול  17750 

למרות רצונו העז ושאיפתו , ויסתר משה פניו —כך ישנה מדה טובה מקבילה בכיון הפוך  —" טוב 17751 

ועדיין , חש משה שקירבה זו היא למעלה ממדרגתו —הגדולה של משה רבינו להתקרב יותר אליו יתברך  17752 

 17753 .יביט´ ודוקא משום כך זכה לגילוי עצום של ותמונת ה, והוא מצטנע ומסתיר פניו, איננו ראוי לכך

כך ברוחניות אין אדם יכול לקחת בכח ולא יוכל אדם לחטוף , כשם שבגשמיות נאמר כי לא בכח יגבר איש 17754 

נחבא אל הכלים ומסתיר פניו , וכן לעומת זה הנוהג צניעות וענוה בעצמו, מעלה שאינה לפי ערכו ודרגתו 17755 

 17756 .יביט´ זוכה משום כך להארה נפלאה ותמונת ה —



מסיני בא ´ ל על הפסוק ה"דהנה כבר דרשו ז, לא אף במדה מסויימת בכל ישראללא רק במשה מצינו כן א 17757 

ה גילה "ולאחר שהקב, ה החזיר את התורה על אומות העולם"שהקב, וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן 17758 

וכן לשאר האומות והם סרבו , לשעיר איסור רציחה שזהו נגד מהותם, לכל אומה את צד הקושי שבה 17759 

אכן כבר כתב הגאון בעל האבני , למה לא פתח לישראל גם כן בדבר שהוא נגד מהותןולכאורה , לקבלה 17760 

, שהזהירם במצות הגבלה שנוגד את מהותם, שאף לישראל פתח בדבר שהוא נגד מהותן, נזר בזה דבר נכון 17761 

כ ויעמדו "ואעפ —ישראל היו חפצים בלבם ובנפשם להתקרב מה שיותר ואמרו רצוננו לראות את מלכנו  17762 

 17763 .מרחוק

משה מסרב כמה , ה פונה למשה שילך בשליחותו לגאול את ישראל ממצרים"בהמשך המראה בסנה הקב 17764 

שכל מי שישלח במקומו , ן שם שמשה סבור"ולפירוש הרמב, ה שלח נא ביד תשלח"ומשיב להקב, פעמים 17765 

מסוגל הוא האחרון ש, כ שלח נא ביד כל מי שאתה רוצה לשלוח חוץ ממני"וא, יהיה ראוי לכך יותר ממנו 17766 

כ אינו "אעפ, ורצונו העז בכל לבו ונפשו למהר גאולתם, לכך וזאת על אף מסירותו הגדולה לעם ישראל 17767 

 17768 .רואה את עצמו ראוי לכך

אפילו כעפר ואפר כמו , ה נתתי גדולה למשה ואהרן אמרו ונחנו מה"שאמר הקב, (ט א"פ) ואיתא בחולין 17769 

ועוד נאמר שם , מר דוד ואנכי תולעת ולא אישולא כתולעת שא, כ לא"שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר ג 17770 

תולה ארץ על  (ו"איוב כ) וכתיב התם, אין העולם מתקיים אלא בשביל משה שכן כתוב הכא ונחנו מה 17771 

לא מפני שהיה אדון הנביאים ולא , הוא המקיים את כל העולם —מי שחש עצמו שהוא אפס גמור , בלימה 17772 

 17773 .ונחנו מה —א בגלל הענוה הגדולה אל, לא בגלל תורתו וצדקותו, קם עוד כמותו

צדוק הכהן מלובלין ´ יעויין בפרי צדיק לר, לא רק שלא נטל כתר מנהיגות לעצמו אלא גם ברוחניות 17774 

דענין נאמן הרי זה כעין מי  —שפירש מה שנאמר אצל משה בכל ביתי נאמן הוא , בקונטרס ריש בראשית 17775 

כך , פילו לא יפתח את המכסה לראות מה נמצא שםוא, שאפשר להפקיד בידו כל הון ולא יקח לעצמו כלום 17776 

כ לא "אעפ, וכל גנזי המלך פתוחים לפניו, אף שבודאי השתוקק להשיג יותר ויותר, היה משה רבינו בכל 17777 

 17778 .נטל ואפילו לא הציץ במה שלא נועד עבורו עיין שם

צמאון רב  דאף שיש לו —כי עבד נאמן קראת לו  —בזה יש לפרש את האמור ישמח משה במתנת חלקו  17779 

, כ הוא נוהג הגבלה לעצמו ושמח בחלקו"אעפ, לרוחניות ונפשו איוותה לדעת את כל הנסתרות הגנוזים 17780 

ואף ברוחניות כמו , וגם נאמן בתכלית הנאמנות, מאחר שהוא עבד המרגיש שאין לו לעצמו מאומה 17781 

, בזה משל נכוןכבר נאמר  —ומה שמסיים כליל תפארת בראשו נתת לו , בגשמיות אין לו לעצמו כלום 17782 

כדי שהלה לא ישתמש בכתרו , לא יתנהו אז בראשו של שום אדם, דכאשר המלך מוריד את הכתר מראשו 17783 

 17784 .של המלך

אבל לא את כתר המלכות אף , וכמו שמצינו שאחשורוש אף שהיה מוכן לתת לאיש שהוא חפץ ביקרו הכל 17785 

אבל בראשו של משה כליל , רוןכי כתר מלכות מקומו רק בראשו של המלך או שיתננו בא, לא לרגע קט 17786 

והכליל , ונחנו מה שום דבר, מפני שראשו של משה הריהו כארון בעלמא —בראשו נתת לו  —תפארת  17787 

 17788 .תפארת שבראשו לא יביאנו להשלות את עצמו שהוא המלך

היינו  —ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב , (ג ו"שמות ל) דמה שנאמר, (.ט"שבת פ) ´איתא בגמ 17789 

י דהיינו קירון "ופירש שם רש, וכולן זכה משה ונטלן, תרים שזכו לקבל כשהקדימו נעשה לנשמעהשני כ 17790 

ולכאורה זה סותר לגמרא בברכות שהבאנו שזכיית משה לקירון עור , עור הפנים שזכה לו משה עיין שם 17791 

כת ואולי הסוגיות באמת חלוקות בזה שהרי יש מי שחולק שם במס, פנים היה בשכר ויסתר משה פניו 17792 

 17793 .ברכות בזה

, שעצם הזכייה לקירון פנים היה משום ויסתר משה פניו, אבל יותר נראה שאין כלל סתירה בין הסוגיות 17794 

ונטלו , לא הגיע עד אשר בני ישראל התנצלו מעדיים בהר חורב, אבל זמן הזכייה לקבל את השכר הזה 17795 

ה להמתין כל כך ולא קיבל מיד ומה שהוצרך מש, מהם הכתרים הללו אז זכה בהם משה ומזה קרן עור פניו 17796 

יתכן שמדרגה כה נעלה של קירון פנים לא שייך להמשיכה לעולם הזה ליחיד אפילו למשה , קירון פנים 17797 

 17798 —ורק לאחר שחטאו ואבדו את הכתרים הללו , והיה הכרח להמשיכה לעולם רק עבור כלל ישראל, רבינו

 17799 .(מעדני שמואל)  .מי שראוי לכךכי מתנה שנמצאת כבר בעולם נקל להעבירה ל, זכה בהם משה

 17800 

 17801 מאמר תתכט

ד "ל) אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל´ ויאמר ה 17802 

 17803 .(ז"כ

שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי , פ"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבע"י לא כרת הקב"אר 17804 

שבת ) ל זו תורה"ה התורה נקראת ברית שנאמר אם לא בריתי ואזהנ, (7´גיטין ס) אתך ברית ואת ישראל 17805 



הוא מה שנאמר לאבות הנה , (ז"לך י) ל"ן ז"ה עם ישראל כתב הרמב"ובמהותה של הברית של הקב, (.לג 17806 

 17807 .ש"אלהינו עמנו עי´ ומה שנאמר בישראל יהי ה, אנכי עמך כי אהיה עמך

וכענין , עם האבות והייחוד שמתיחד עם ישראלה כביכול "והיינו כי הברית הוא הייחוד שמתיחד הקב 17808 

, פ זה נראה כי גם הברית שנאמרה בתורה כזו היא"וע, עלינו הוחל שמו ביותר, אלהינו´ ל בספרי ה"שאז 17809 

ר "דב) ל"ש ז"ה מיייחד שמו ביותר על הדבק בתורתו וכמ"והקב, ה"י התורה מתדבקים בהקב"והיינו שע 17810 

אף אני קורא אתכם קרובים שכן כתיב , דברי תורה קרובים לכםה בני אם יהיו "אמר להן הקב, (נצבים 17811 

 17812 .לבני ישראל עם קרובו

ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים "י לא כרת הקב"אבל במה שאמר ר, וזהו במעלת התורה בכלל 17813 

כי תורה שבעל פה היינו , כי עיקר סגולת הברית כמוסה בתורה שבעל פה, חידש וגילה לנו, שבעל פה 17814 

, ה ממש"שכל דיבור ודיבור של תורה שאדם לומד הוא כאילו היה לומד מפיו של הקב, ה"קבמהפה של ה 17815 

, מסיני נאמרה יוציא לנו נשיקות מתוך פיהו, (א"ר פ"שהש) ל"ושעל זה נאמר ישקני מנשיקות פיהו שאז 17816 

 17817 .(´משלי ב) יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ ל כי ה"ואז

אבל מי שהוא אוהב ביותר מפיו דעת , יתן חכמה´ נאמר כי הגדולה החכמה וגדולה ממנה הדעת והתבונה ש 17818 

מצא תמחוי לפני אביו נטל אביו , ר יצחק למה הדבר דומה למלך שהיה לו בן ובא מבית הספר"א, ותבונה 17819 

מתוך שהיה מחבבו נתן לו מתוך , מה עשה בנו אמר לו איני מבקש אלא מה שבתוך פיך, חתיכה ונתן לו 17820 

, ה מוציא לו נשיקות מתוך פיו"והקב, ה כביכול"בונה זה התורה שנתן הקבדעת ות, (ש שם"ילקו) פיו 17821 

 17822 .ה"וסגולה זו מיוחדת היא לתורה שבעל פה שהיא תמיד מתוך פיו של הקב

ר אבין אלו כתבתי לך רובי תורתי לא כמו זר "א, ל אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו"וזהו שאז 17823 

, ר שמלאי"אמר רבי חגי ב, פריהם ואלו מוציאים ספריהםא אלו מוציאים ס"מה בינך לבין עו, נחשבו 17824 

 17825 .(´ש הושע ח"ילקו) הדא אמרה אותם שבפה הם חביבים, כתיב כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית

וזהו שנאמר ואני זאת בריתי אותם , הרי שאמרו מפורש כי הברית היא החיבה יתרה שבדברים שבעל פה 17826 

´ ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה, ר שמתי בפיך לא ימושו מפיךודברי אש, רוחי אשר עליך´ אמר ה 17827 

ת "ותמיד יהיה השי, פ שיתקיימו לעולם ולא ישתכחו"שכרת ברית על דברים שבע, מעתה ועד עולם 17828 

 17829 .´ומפיו יתן חכמה דעת ותבונה לכל המבקשים והמתקרבים אליו ית, המלמד תורה לעמו ישראל

ונשיקות , מהאהבה הרבה והחמלה הגדולה והיתרה, ´ענוג על הוגם הערבות והתענוג שבתורה הוא מהת 17830 

, וזהו שאנו מתחננים לפניו בברכת התורה, ה"פיו בכל דבור ודבור שאדם זוכה ללמוד מפיו של הקב 17831 

והיינו שנכיר במעלת ברית התורה וקרבתנו , המלמד תורה לעמו ישראל´ והערב נא וחותמים ברוך אתה ה 17832 

ואז יהיו דברי תורתו ערבים , הוא המלמד לנו ממש ומפיו אנו חיים ומתענגיםונדע ונרגיש כי , ´אליו ית 17833 

 17834 .בפינו

וכתיב בתריה יום אשר עמתד לפני , דתניא והודעתם לבניך ולבני בניך, וזהו גם סוד המורא בלימוד התורה 17835 

, (ברכות כא) אף כאן באימה ביראה ברתת ובזיע, מה להלן באימה ביראה ברתת ובזיע, בחורב´ אל´ ה 17836 

מן , בחורב´ אל´ כיום אשר עמדת לפני ה, ה"מפני שכל לימוד התורה היא קבלת התורה מפיו של הקב 17837 

נקבע , האחת שעל ידי הלימוד והשינון בפה התלמיד מרב, פ שתי סגולות לה"האמור נלמד כי תורה שבע 17838 

ה כרת "פ כמוסה סוד הברית של תורה שהקב"והשניה שבתושבע, במוח ובלב עומקה וחידודה של תורה 17839 

 17840 .ויתקיים בהם ישקני מנשיקות פיהו, שיהיו קשורים וקרובים אליו על ידי שילמדו מפיו, עם ישראל

י "ע, י והיו עיניך רואות את מוריך"הראשונה כאמור ע, ושתי סגולות האלו יחד נקנות על ידי הרב 17841 

ורבו , רבוהמסירה השלימה שהרב מוסר לתלמידו כל עומק החכמה השכל והבנת הלב כמו שקיבלה מ 17842 

כלומר כולה , וכמו ששנינו משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, מרבו עד משה רבינו רבן של ישראל 17843 

וכן יהושע לזקנים וכן בכל דור ודור עד רב אשי ארבעים דורות כמו שמנאם , עם כל חכמתה זיווה והדרה 17844 

 17845 .מפי הרב אל התלמיד ומסירה מלאה ושלמה כזו לא תתכן אלא בעל פה, ל בהקדמת חיבורו"ם ז"הרמב

והוא , י יראתו וקדושתו הנמשכת אל תלמידו"ע, י הרב"והשניה והיא סגולת הברית גם היא נקנית ע 17846 

, ה"שיהיה מוכשר לקבל תורה עד כדי קבלתה מפי הקב, המקשר את התלמיד אל קדושתה של התורה 17847 

ן אתה אומר שאם שמע מני, אשר אנכי מצוה אתכם, (א"עקב י) ושיהיה לימודו על דרך שאמרו בספרי 17848 

, והשומע מפי סנהדרין כשומע מפי משה, שומע מפי חכם כשומע מפי סנהדרין, מפי קטן כשומע מפי חכם 17849 

 17850 .נתנו מרועה אחד´ שנא, ה"והשומע מפי משה כשומע מפי הקב

´ כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה, ולפיכך נדרשת מהרב המעלה העליונה ביותר 17851 

צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל ´ אם הרב דומה למלאך ה, (7ו"חגיגה ט) ל"ואמרו ז, הוא צבאות 17852 

 17853 .ומוטב שלא ללמוד כלל מללמוד אצל רב שהוא פגום במעלתו, יבקשו

 17854 .(ה"שצ´ דליות יחזקאל עמ) 

 17855 



 17856 מאמר תתל

ד "ל) ישראל אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת´ ויאמר ה 17857 

 17858 .(ז"כ

משמחתו לא ביקש לא לאכול , ל מדוד לך דינר זהב"א (שומר האוצר) משל למלך שהיה אוהב לתיסומן 17859 

כך משה מודד התורה שכח ולא אכל ולא , ביקש לישן אמר אם אני ישן אני מפסיד את אלו, ולא לשתות 17860 

ה נצטערת חייך "אמר הקב, ביקש לישן אמר אישן אני מפסיד שלא אמר לי אלא ארבעים יום בלבד, שתה 17861 

עכשיו שנצטערת אני נותן לך , בלוחות הראשונות לא היו אלא עשרת הדברות בלבד, אין אתה מפסיד 17862 

כיון שידע משה התחיל אומר טוב לי כי , שנאמר כתוב לך את הדברים האלה, הלכות מדרשות ואגדות 17863 

 17864 .(ז"ר מ"שמו) עוניתי

להשלות את נפשו אף לשעה , ראל איש התורה והמוסרשאל לו להאדם מיש, ל הוא"ל הנ"הרעיון שבחז 17865 

, ולומר אמנם קצת אנוח קצת ארחיב ואאריך קצת באכילה ושתייה וכדומה, קלה אף לרגע אחד מחייו 17866 

 17867 .כי כל אלו הפסד גדול ועצום כרוך בעקבם, מחשבות של תענוג עצמי של תשוקת ההתפנקות

עלינו להכין צידה לדרך ללמוד , ן קבוע וקצר מאדז שניתן לנו לזמ"אין לו לאדם להתנהל באדישות בעוה 17868 

האי עלמא לבי הלולא דמיא חטוף , וללמד בכל הליכותיו ונסינותיו הרגשת הזמניות והעראיות תלווהו 17869 

ובבואך שמה אל נא תיראה כעני בפתח , מלא אסמיך במצוות ומעשים טובים כי רחוקה ממך הדרך, והיכון 17870 

כי יגרשוהו מארמון , במלבושים צואים וסרוחים, המלך בלבוש שקואין לבוא לפני , מלא בושה וכלימה 17871 

לעולם לא יזכה בהדר מלכות שדי , ז ומרדים את עצמו בהבלי שנה"וכל הנותן תנומה לעיניו בעוה, המלך 17872 

 17873 .לא בזה ולא בבא

לא רק לאושר הצפון של העולם הבא , ההכרה וההרגשה הזאת של הזמניות החולפת היא מועילה והכרחית 17874 

מכל מיני לבטים וצרות שהאדם מסתבך בהם בחיים היום , ם מחלצת את האדם מכל מיני פורעניותכי א 17875 

בחושבו שהענינים האלה שהוא מייחס להם כל כך ערך רב וחשיבות יתמידו , יומיים לרגלי דעתו הקצרה 17876 

, יהיה מאושר ואם ינצח את חבריו בענינים אלו הרי, כי עוד גדול היום ימי חייו וחלדו עלי אדמות, לטובתו 17877 

 17878 .ולכן כדאי לו להלחם ולהתנצח ולהסתבך בענינים שונים

, לא כן הוא ורק הכרת המהות של היום קצר מרחיבה את דעתו של האדם להשתחרר מכמה וכמה דאגות 17879 

, ואכן הוא שאפילו מנקודת מבט החיים המעשיים, סכסוכים וצרות שלא כדאי אפילו לשים לב להם 17880 

, ומטפיחה עליו כל מיני צרות לבטי סרק והבל, מת את דעתו של האדםמחשבת עוד היום גדול מצמצ 17881 

מרחיבה ומעדנת את דעתו לעושרו ולטובתו של האדם , ל היום קצר"וההכרה האמיתית כפי הוראת חז 17882 

 17883 .ז"ב ואף בעוה"בעוה

לעתים קרובות מתן השכר , ואכן הצער והדאגה שהאדם מצטער ודואג איך להשיג את החכמה הטהורה 17884 

הרי יש לפעמים בכוחו של הצער , ומה שאין בכוחו של החכם להשיג בדרך התקדמותו הטבעית, בצידו 17885 

בפיתוח הלכות ואגדות ומדרשות , ה בתור גמול על צערו"וככה ניחן משה רבינו ע, להקנות זאת להאדם 17886 

 17887 .שלא נשתכחו ממנו ולדורות

לים מתורה בין נטילת ידים שבט, מביא המדרש שהשטן מקטרג בסעודה, ה הבא מלח"ד´ ברכות מ´ ובתוס 17888 

ולכן מביאין מלח לסעודה כדי שלא לבטל ממצוות , וברכת המוציא שממתינין זה על זה שיטלו ידיהם 17889 

ל הרגישו ביקרות החיים עלי חלד "והלא מבהיל הוא עד כמה שראשונינו ז, ש"ושלא יקטרג השטן עי 17890 

ועד כמה , ים בהם מן התורהעד כמה חשובים ונעלים הם אף הרגעים הדקים שבטל, ז החולף"בעוה 17891 

בתוכן של קיום מצוות בתור הכנה , שצריכים להתאמץ ולתקן ולהשלים ולמלא כל דקה ודקה מן הדקה 17892 

 17893 .(אור הנפש) .לחיי הנצח של העולם הבא

 17894 

 17895 מאמר תתלא

ד "ל) אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל´ ויאמר ה 17896 

 17897 .(ז"כ

אתה נותן רשות למשה שיכתוב מה שהוא , ה"תא במדרש התחילו מלאכי השרת אומרים לפני הקבואי 17898 

ו "ה ח"אמר להם הקב, אני הוא שכתבתי ונתתי לכם, שיאמר לישראל אני נתתי לכם את התורה, מבקש 17899 

א  לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הו´ ואפילו עושה נאמן הוא שנא, שמשה עושה את הדבר הזה 17900 

 17901 .(ר"שמו)

, אבל לא טעו כלפי אנשים שמדותיהם פגומות, הם טעו בכל הנוגע למשה רבינו, המלאכים טעו ולא טעו 17902 

אם במלאכה ואם , והם נוטים לייחס לעצמם ולזכותם כל דבר שהם עסוקים ומשתתפים בו יחד עם אחרים 17903 

לעצמם את מכל מקום הם זוקפים הכל , שגם אם הם רק עוזרים ומסייעים, בחכמה או בהמצאה של מדע 17904 



, ויש אפילו תלמיד שמקבל תורת רבו שיצרו מסיתו לומר שכל יוזמת רבו היא שלו, הזכות ואת ההצלחה 17905 

 17906 .הוא זוקף לזכותו את החכמה ואת העמל של רבו

ובמשך , אם בממון או בעצה ועזר, והלא במציאות קורה גם שעסקנים ואנשים שתורמים מנדבתם לישיבות 17907 

רוצים להתערב עם כל ההצלחה , רוצים לקבוע גם בסדרי הלימוד בישיבות, הזמן הם נהפכים לבעלי בתים 17908 

והכל מפני שהם מייחסים לעצמם גם את ההצלחה הרוחנית של , מתערבים בענינים הפנימיים, של הישיבה 17909 

והנה , וקורה שתלמידים נתבקשו מאת רבותיהם לסייעם בסידור כתב ידם וחידושיהם בתורה, הישיבה 17910 

 17911 .ו בין המחדשים להטעות אנשים שידם היתה בכל זהמעיזים הם לומר שהי

ה בוחן כליות "והקב, אבל כלפי משה רבינו הם טעו טעות גדולה, כלפי אנשים מסוג זה לא טעו המלאכים 17912 

, אף הרהור דק כזה לא עבר במחשבתו של משה, ו שמשה חשוד על כך"ידע להגן על משה והעיד שח, ולב 17913 

הוא ´ הוא עבד ה, שהרי משה נאמן הוא בכל ביתי, חשק לא עלה בוולא רק לעשות אלא אפילו הרהור של  17914 

 17915 .´עניו בכל בית ה

איתא במדרש בשעה שיצא משה אל אחיו , אבודרהם סדר שחרית שבת תפלת ישמח משה´ ומובא בס 17916 

אדוני המלך דרך , נתקשה לו הדבר הרבה והלך ואמר לפרעה, וראה בסבלותם וגם לא היה להם מנוחה 17917 

ל היאך אמר לו מתוך "א, ואתה רוצה לכלות את עבדיך, לו עבדים הוא רוצה בקיומםהעולם אדון שיש  17918 

אלא תן להם יום אחד בשבוע שינוחו בו ויתחזקו ויוכלו , שאתה משתעבד בהם תמיד ואין להם מנוחה יכלו 17919 

 17920 .ל בחר להם איזה יום שתרצה למנוחה בכל שבוע"א, לסבול השעבוד

וכיון שראה שהסכימה דעתו לדעת , ו ממצרים נתן להם השבתוכשיצא, אמר לו תן להם את יום השבת 17921 

הרי , לפי שהשבת ניתנה להם בלשון מתנה, ולכך תקנו ישמח משה במתנת חלקו, יוצרו שמח שמחה גדולה 17922 

מכל מקום , כי הוא בחר ביום זה בהיותם במצרים, שהיה מקום למשה לתלות בעצמו את זכות יום השבת 17923 

 17924 .(ה"של) ולכך נאמר עליו כי עבד נאמן קראת לו, מות ולא תלה לעצ"משה נאמן להשי

הספורנו שלא גרשם ערומים פן בלובשם אחר ´ ופי, אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם´ ויעש ה 17925 

ואנו עומדים משתאים על סוד כוחות הנפש ועל היצירה שיצר , כך בהשתדלותם יחשבו שהוסיפו מעלה 17926 

י השתדלות "וע, ה להלבישם פן יתלבשו בעצמם"דאג הקב ה"אדם הראשון יציר כפיו של הקב, ה"הקב 17927 

 17928 .הקטנה והקלה יטעו ויחשבו שגם להם יש יד ביצירה ובבריאה שהוסיפו מעלה

שהוא בא לייחס לעצמו כח וכבוד בענין של , עד כדי כך אדם טועה לא טעות לשעות אלא לימים ולשנים 17929 

, ולא רצה משה רבינו לקבל עצתם, משכןהנשיאים רצו להשתתף בעצתם בבנין ה, הוספת מעלה בבריאה 17930 

ואזי עלול להתהוות מקום לטעות שהם כבר יצאו ידי חובה , כיון שהם התעצלו להביא נדבתן? ולמה 17931 

 17932 .ויותר מזה שיעיזו לבוא ולחוות דיעה באופן ותכנית בנין המשכן ואין להם זכות בכך, בעצתם

אנו לומדים מפירוש דעת זקנים בעלי  כך, אין גבול למדת הזהירות שצריכים לנקוט כלפי כל איש 17933 

וזה נאמר אצל משה רבינו , שגם נדרשה זהירות לגבי משה רבינו שלא יכתוב לעצמו את התורה, התוספות 17934 

בעצמו ´ והבורא ית, שעלה למרום ולחם את מלחמתה של תורה והתאבק עם מלאכי עליון, איש האלקים 17935 

 17936 .הגן עליו והעיד על תמימותו ונאמנותו

ומאז באתי אל פרעה , ה אחרי שהקשה לדבר למה הרעת לעם הזה למה זה שלחתני"הקב מ הזהירו"מ 17937 

על זה אמר , שכנראה שתלה לעצמו מטעם הענוה שאינו ראוי לשליחות כזה, לדבר בשמך הרע לעם הזה 17938 

לא אתה אלהי כי אם , פ שאמרתי לך ראה נתתיך אלקים לפרעה"כלומר אע´ מהו אני ה, ´ה אני ה"לו הקב 17939 

 17940 .ל"גם לך עכ´ אך אני ה, לפרעה

אבל למען הזהירות וכדי לשבר את האוזן ולהורות וללמוד לקח טוב , אכן קשה עד מאד לעכל מחשבה כזו 17941 

להרגיש , שלא יתפתחו אצל בני אדם הרהורים בלתי נכונים ובלתי טהורים, ואף לחשובים ביותר, לבריות 17942 

ולייחס לעצמם דברים שאינם , נודף מהםולייחס לעצמם כוחות עליונים נעלמים וטמירים שריח אלהות  17943 

 17944 .(מעייני החיים)  .ז באה האזהרה"מגיעים אליהם ע

 17945 

 17946 מאמר תתלב

 17947 .(ח"ד כ"שמות ל) ...ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה´ ויהי שם עם ה

כרו נתן נפשו על התורה ונקראת על שמו שנאמר ז, שלשה דברים נתן משה נפשו עליהם ונקראו על שמו 17948 

לפי , ל תורת משה"מה ת, תמימה´ והלא תורת אלהים היא שנאמר תורת ה, (´מלאכי ג) תורת משה עבדי 17949 

ולפי שנתן , ´והיכן מצינו שמסר נפשו על התורה שנאמר ויהי שם עם ה, שנתן נפשו עליה נקראת על שמו 17950 

 17951 .(בשלח´ מכילתא פ) נפשו על התורה נקראת על שמו

ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ´ ר שנצטער כשהיה עם הלכאורה הנתינת נפש היא על הצע 17952 

, א לפרש הדברים כפשוטם"אכן א, וכן העיד על עצמו לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, ומים לא שתה 17953 

טוב לי  (ט"תהלים קי) ד"הה, אל משה כתב לך את הדברים האלה´ ויאמר ה, (´ז ז"ר מ"שמו) ל"שהרי אז 17954 



ומנין היה משה אוכל , כ יום שקיבל את התורה"לטובתו של משה נתענה ק, כי עוניתי למען אלמד חקיך 17955 

 17956 .א מאין היה אוכל מן התורה שהתורה מתוקה"ד, מזיו השכינה

משל למלך שהיה אוהב , מנין שלא ישן ולא נתנמנם, א מלחמה של תורה כדכתיב לכו לחמו בלחמי"ד 17957 

ביקש , חתו לא בקש לא לאכול ולא לשתותמשמ, ל מדוד לך דינרי זהב"א, (שומר אוצר המלך) לתיסומן 17958 

ביקש לישן אמר אם , כך משה מודד התורה שכח ולא אכל ולא שתה, לישן אמר אם אישן אני מפסיד אלו 17959 

כיון שידע , ה נצטערת חייך אין אתה מפסיד"אמר הקב, יום בלבד´ אישן אני מפסיד שלא אמר לי אלא מ 17960 

 17961 .ת פיךמשה התחיל אומר טוב לי כי עוניתי טוב לי תור

שבת ) ל"יש נתינת נפש שיסודה הוא בצער וביסורים ושעליה אז, ונראה ששני ענינים יש בנתינת נפש 17962 

, ונתינת נפש זו היינו שנצטערו צער רב על קיומה, שכל מצוה שמסרו נפשם עליה נתקיימה בידם, (ל"ק 17963 

ואין מי , בידםה עוזרם שאמנם תתקיים "וכמדה כנגד מדה הקב, ועמדו בכל הגזרות שבכל התקופות 17964 

אבל יש נתינת נפש שיסודה הוא עונג , אלא תמיד תתקיים בידם, שתהיה היכולת בידו להעבירם על דתם 17965 

ושוב אינם שולטים עליו הרצונות , שאף שכבר פעל על עצמו שיבוא לידי מדרגה עליונה זו, ושמחה 17966 

 17967 .המצויים ואינו חש כלל בחסרונם

וכמו משה רבינו שכל ארבעים יום וארבעים לילה , מלאכיםכדוגמת ה´ ואדרבא הוא עומד ומתענג על ה 17968 

מ עצם העבודה שתבוא נפשו "מ, והיה ניזון מזיו השכינה כחיות הקודש, לא ביקש לאכול ולא לשתות 17969 

ותהיה לנפש גדולה המתדמה לחיות הקודש , שתחדל להיות קשורה בתכונות הגוף, למדרגה עליונה כזו 17970 

זו , ב נשגב כזה ארבעים יום וארבעים לילה בלי הפסק והיסח הדעתותעמוד במצ, שניזונת מזיו השכינה 17971 

 17972 .עצמה נתינת נפש

והיא , בא מאהבת התורה שהוא שוגה בה תמיד, והואיל שמקורה וכוחה של נתינת נפש זו על התורה 17973 

והיתה אצלו לא , שגרמה להתפשטות הגשמיות והפרדת כוחות גופו מעל נפשו עד שהתדמה לחיות הקודש 17974 

תורה ציוה  (ג"דברים ל) ´וכמו שנא, בה אלא גם אהבת עולם שהורישה לכל ישראל עד עולםרק אהבה ר 17975 

י התפשטותו "ולכן אף שעלה לגדולה ע, לפיכך נקראת התורה על שמו, לנו משה מורשה קהלת יעקב 17976 

ז נקראת "עכ, והיה מלא עוז וחדוה ומתענג באהבה ובתענוגים, מעניני הגוף ועמד כולו במצב שמימי 17977 

נתינת נפש בעמלות וצער וכמו שאמר והעיד על , ות זו מן הגוף אל הנפש ומן החומר אל הרוחהתפשט 17978 

 17979 .נפשי נתתי עליה דמי נתתי עליה, עצמו

וזהו התנאי הראשון , גם על דרך זו היא נדרשת בסופו של דבר, ולפי זה עמלות התורה הנדרשת ממנו 17980 

שיש לשאול מה , תינו שתהיו עמלים בתורהאם בחקתי תלכו ופירשו רבו, לקיום הברכות בפרשת בחקתי 17981 

, ל שם"ן ז"ש הרמב"שהוא מצב של לעתיד לבוא וכמ, מקום יש לעמלות וצער במצב של קיום הברכות 17982 

איך יתכן במצב זה שהוא עומד , כ שם"וכמו שמבואר בת, ר קודם החטא"דהיינו שיבה אל המצב של אדה 17983 

 17984 .דבריםלקיים העמלות בתורה לפי פשוטן של , ´ומתענג על ה

, והיא זו של משה רבינו  בשעה שעלה לרקיע, כ שהעמלות האמורה כאן ענין אחר הוא לגמרי"אלא ע 17985 

עד שנפשו שבה לצורתה העליונה המתדמה לחיות הקודש , שהיא העמלות המביאה לידי נתינת נפש 17986 

שמות )ב  ומתקיים בו מקרא שכתו, והוא אוכל מלחמה של תורה ושותה מימיה, שניזונת מזיו השכינה 17987 

 17988 .ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו, (ד"כ

לחם לא אכל אבל מלחמה של תורה , ל"שזוהי העמלות הנדרשת ממנו וז, ר שם"ואמנם כך מפורש בשמו 17989 

, והיה למד תורה ביום ופושט אותה בינו לבין עצמו בלילה, ומים לא שתה אבל ממים של תורה שתה, אכל 17990 

הרי שהעמלות , ל"היו יגעין בתורה ביום ובלילה עכולמה היה עושה כך אלא ללמד את ישראל שי 17991 

וזהו התנאי שהתנה , שגם אנחנו נתחייבנו בה, הנדרשת ממנו היא כאותה העמלות שהיתה אצל משה רבינו 17992 

 17993 .והוא אם בחקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ה עם ישראל שבו תלוי יסוד העולם וחידוש ימיו כקדם"הקב

כי רק כך , הן אהבה רבה ואהבת עולם, קבלת עול תלמודה של תורהש לפני "ולפיכך הברכות שלפני ק 17994 

 17995 (´א ד"ר פי"בדב) ל"ש ז"וכמ, תחילתה צער שיש ביציאה ממצב למצב, היא דרכה של תורה והעמלות בה

ובשעה , בשעה שעלה לרקיע איש ומהו איש לפני המלאכים שכולהון אש, על משה רבינו איש האלהים 17996 

 17997 .שכתוב וייראו מגשת אליו מנין, שירד מן הרקיע אלהים

 17998 ל במדרש"וכמו שאמרו ז, וסופה של צער ועמלות זו היא אהבה בתענוגים של אהבה רבה ואהבת עולם

בלוחות הראשונות לא היו אלא עשרת , ה למשה נצטערת חייך אין אתה מפסיד"אמר הקב, (ר שם"שמו) 17999 

כיון שידע משה התחיל אומר טוב  ,עכשיו שנצטערת אני נותן לך הלכות מדרשות ואגדות, הדברות בלבד 18000 

 18001 .ל"לי כי עוניתי עכ

לאכול , ובעיקר לאותם שדרך המעלות מוליכתם אל אהבה בתענוגים, ה לכל עמלי תורה"וכן מבטיח הקב 18002 

נצטערת חייך , ואומר לכל אחד ואחד מהם, מלחמה של תורה ולשתות מימיה ולהיות ניזונים מזיו השכינה 18003 

והוא כמבחר היצורים , לכל הברכות כולן שבפרשה בעולם שכולו תענוגוהיינו שיזכה , אין אתה מפסיד 18004 



כי העמלות בתורה , ´י האדם לא נברא אלא להתענג על ה"ש המס"וכמ, שלכך נוצר´ עומד ומתענג על ה 18005 

 18006 .סוף תכליתה הוא לכל אדם מישראל

אז יהיה , נהוימצא את עצמו כולו במחיצתה של שכי, ז"אם רק ישגה באהבתה ויתפשט מכל הנאות העוה 18007 

וכדור דעה בשעת מתן , כדוגמת משה רבינו כשעלה לרקיע, ניזון מזיווה כחיות הקודש הנושאות את הכסא 18008 

כי קיימו אם בחקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה ונתקיים , ש ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו"תורה כמ 18009 

 18010 .´בהם להתענג על ה

ה נקשרת בלבו של "דוע וברור שאין אהבת הקבדבר י, ל סוף הלכות תשובה"ם ז"והוא מה שכתב הרמב 18011 

כמו שציוה ואמר בכל לבבך ובכל , ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה, אדם עד שישגה בה תמיד כראוי 18012 

היא העמלות , ´שעזיבת כל מה שבעולם וקשירת הלב אל אהבת התורה שהיא אהבת ה, כ"נפשך ע 18013 

ש בסוף "וכך הוא גם לימות המשיח וכמ, ם זוהנדרשת מהוגי התורה כדי להמצא במצב של אהבה בתענוגי 18014 

ולא כדי שירדו , לא כדי שישלטו על כל העולם, לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח, חיבורו הגדול 18015 

 18016 .ם"בעכו

, אלא כדי שיהו פנויין בתורה ובחכמתה, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, ולא כדי שינשאו אותם העמים 18017 

, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, ולא יהיה להם נוגש ומבטל 18018 

הכונה גם לזה שמעדני [וכל המעדנים מצויין כעפר , שהטובה תהיה מושפעת הרבה, לא קנאה ותחרות 18019 

´ ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה, ]ז יאבדו את ערכם ולא יהיה להם שום ערך כעפר הזה"העוה 18020 

 18021 .ל"שונו זבלבד עד כאן ל

ולפיכך , הרי שהעמלות התורה והשגיון באהבתה כפי המבואר בהלכות תשובה וימות המשיח הם היינו הך 18022 

דהיינו ימות המשיח ולעתיד לבוא שהוא , השכר של אם בחקתי תלכו דהיינו העמלות בתורה הם הברכות 18023 

 18024 .(ע"ש´ אל עמדליות יחזק)  .חידוש ימינו כקדם כימות אדם הראשון כמבואר בתורת כהנים שם

 18025 

 18026 מאמר תתלג

 18027 .(ח"ד כ"שמות ל) ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל´ ויהי שם עם ה

בעת שכתב , ארבעים יום וארבעים לילה´ ל ועל דעת רבותינו ענין הכתוב שהיה שם עם ה"ן ז"הרמב´ פי 18028 

לל כל ענין אבל ארבעים יום אחרים עמד שם קודם לזה להתפ, על הלוחות את דברי הברית הזאת השנית 18029 

את ´ ובהם נאמר במשנה תורה ואתנפל לפני ה, ראה אתה אומר אלי העל את העם הזה, הבקשה שאמר 18030 

 18031 .להשמיד אתכם´ ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי כי אמר ה

כי הוא ידוע מעת עלותו על ההר עד רדתו לפסול את , וכאן לא פירש כמה ימי התחינה והתפילה הזאת 18032 

ובימים , אבל סיפר כי היה ענין הלוחות השניות כפל ענין הראשונות בכתב אלקים, חרונותהלוחות הא 18033 

ולא יצטרך עתה לעמוד שם הרבה , שלא יחשוב שכבר למד התורה בפעם הראשון, ´שעמד שם לפני ה 18034 

 18035 .ל"עכ

ואף , אין סוף ואין תכלה לתוכנה ומהותה, המושג של קטנות גבול וצמצום אינו חל על התורה כלל וכלל 18036 

, ואף המאריך ימיו ושנותיו עד כדי רבוא רבבות בחקר התורה, הכי גדול במעלות ומדרגות כמשה רבינו 18037 

, והרגשה זו מונחת בדברי משה אתה החלות, גם אז ירגיש רק כעומד בפתח השער כמתחיל בראשונה 18038 

ט "מ ואחרי השגת, ת"ואחרי האספקלריה המאירה שהוענקה לו מהשי, משה רבינו אחר שעלה למרום 18039 

 18040 .כתלמיד מתחיל היושב לפני רבו, את תגובתו הדגיש במלים אתה החלות להראות את עבדך, שערי הבינה

ריקי מוח יתמהו מה עשה בהר ארבעים יום , ל"א וז"כי תשא ל´ ל בפ"ע ז"ומה נפלאו דברי הראב 18041 

עת חלק מאלף לא יוכל לד, ולא ידעו אם יעמוד שם עם השם כמספר הזה וכפל כפלי שנים, וארבעים לילה 18042 

והנה משה שהתנבא ארבעים שנה במדבר ועמד בסודות , ממעשי השם דרכיו וסוד כל המצוות שציווהו 18043 

הנה עתה החל והראה , והוא אמר אתה החלות להראות את עבדך את גדלך, רבות שגלה לו השם בהר סיני 18044 

 18045 .ל"וזה אמת כי לגדולתו אין חקר עכ, לו גדולת השם

אף דברי תורה כל זמן , מה תאנה כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה תאנים, ל נמשלה התורה לתאנה"אז 18046 

אף , נמשלה לאילה מה אילה זו חביבה על בעלה כל שעה כשעה ראשונה, שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם 18047 

ונמשלה לדד מה דד זה כל זמן שתינוק ממשמש בה מוצא , ת חביבין על לומדיה כל שעה כשעה ראשונה"ד 18048 

 18049 .(ד"עירובין נ) כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםת "אף ד, בה חלב

תשוקתם דבקותם וצמאונם הבלתי פוסק , ´ל הק"מכל אלו המשלים רואים אנו מה מאד עמוקה הבנת חז 18050 

וכל לגימה וטעימה בדעת התורה היתה מגבירה את תאבונם , ותמיד חשבו עצמם למתחילים, לתורה 18051 

שאף הוא צריך ללמוד לשקוד ולשנות , ה"ה רמז לו הקב"רעואף לאבי הנביאים הוא משה , להשגת התורה 18052 

 18053 .את התורה כל ימיו חייו



כל הדבר הקשה יביאון אלי , וכאשר התבטא ביטוי של השלמה שכאילו הכל כבר גלוי ומושג לפניו 18054 

, שכל מהותה של תורה היא לא בידיעתה הכמותית, ה בתגובה זו"ולימד אותנו הקב, נתעלמה הלכה ממנו 18055 

ה בכבודו ובעצמו יושב ועוסק "וכי הקב, מודה והבנתה האיכותות ואיכות אין לה סוף וקץכי אם בלי 18056 

לא יהין ולא יעיז אף נביא שבנביאים אף הקדוש , וליתן מושג באיכות וסודות התורה, (´ברכות ז) בתורה 18057 

 18058 .שהוא כבר בא עד אחרית סודה וידיעתה של התורה, שבקדושי עליון

י הלימוד כטיבו של "ואין טיבו של הטעם הראשון שכבר הושג ע, טעם חדש ומן ההכרח שכל לימוד יוסיף 18059 

כזוהר המבהיק של , ואין הזוהר העולה מן מדרגת המאה של הלימוד, וכן הלאה עד אין סוף, הטעם השני 18060 

ש בתיקוני זוהר שכל יום ויום מוסיף לו להאדם נשמה יתירה והיא תוספת רוח "וכמ, הלימוד מן האלף 18061 

 18062 .י לימוד התורה"ה זו מן ההכרח שתושג ותזדכך רק עומדרג, הקודש

ראה שלא השיג ולמד הכל בפעם , ´כשעלה משה למרום בפעם השניה נוכח שצריך עוד לעמוד לפני ה 18063 

, עלה אלי ההרה הוא עלה מדרגה למעלה ממדרגה, (ו"האמונה והבטחון פ) ל"ן ז"ש הרמב"הראשונה וכמ 18064 

, יהיה תימה שיכפול העליה שתי פעמים, יננו אלא מדרגה אחתועלה אלי ההרה א´ ואם תאמר כי עלה אל ה 18065 

 18066 .ואחר כל העליות והדרגות בסוף חייו אמר אתה החילות להראות את עבדך, ל"אם לא לתוספת מדרגות עכ

אמר לו משה ליהושע שאל , ל אמר רב יהודה אמר רב בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן"וראה משאז 18067 

לא כך כתבת בי , לו רבי כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקם אחראמר , ממני כל הספיקות שיש לך 18068 

מיד תשש כוחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות , ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל 18069 

 18070 .(ז"תמורה ט) ועמדו כל ישראל להרגו, הלכות ונולדות לו שבע מאות ספיקות

מסדר , משרתו ומשמשו בכל דבר גדול וקטן, לרגע אחד הרי יהושע לא העלים עינו מרבו, מה מבהיל הוא 18071 

ובכל , וכשרבו היה יוצא לשעה מאהלו היה יושב ומצפה בכליון עינים לשיבת רבו, לו ספסלים ומחצלאות 18072 

הכל , (ע"הראב) והכל בכדי שלא יאבד ולא יפסיד אף מימרא אחת, מקום שרבו היה גולה היה גולה עמו 18073 

אמנם ליהושע היה מקום לטעות ולחשוב שכבר דלה את כל , בלי הרף בכדי לשמש את רבו וללמוד ממנו 18074 

עד כדי , ועורר על עצמו קטרוג גדול, נכשל באיזו שהיא זחות דעת קלה, עמקי מעייניו של תורת משה 18075 

 18076 .והיה כעס גדול מצד ישראל עד שרצו להרגו, רפיון בהשגת אלף הלכות

איך יתגאו שאינם זקוקים , מעוטות וקלושות הן כל שכן אנו בדורנו שההשגות והידיעות בתורה כל כך 18077 

וכבר אונם , מתרברבים שכבר למדו דיים, כבר לפתרון ספיקותיהם ולביסוס חידושיהם לרבותיהם 18078 

 18079 ל"וכבר צווח רמח, ואינם צריכים לחיות עוד מפי רבותיהם האמיתיים, במותנם לפתור כל ספיקות הזמן

שיחשבו בלבבם שכבר הם חכמים גדולים ויודעים הדברים וימצאו גאים כאלו , (א"מסילת ישרים פרק י) 18080 

שכמעט שנפקחו עיניהם , ואף כי תלמידים שלא שמשו כל צרכיהם, ושלא רבים יחכמו כמוהם, לאמיתם 18081 

 18082 .כבר חכמי החכמים שווים בלבם

, אינו יודע כלום בתורה, וכי גר היה אלא כשם שהמתגייר היום, גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצוותיך 18083 

ומה דוד שאמר כל השירות וכל , עיניו של אדם פתוחות ואינו יודע בין ימינו לשמאלו כלום בתורה כך 18084 

´ לכך נא, כ שאין אנו יודעים כלום בתורה"אנו עאכו, המזמורים הללו אמר גר אנכי בארץ ואינו יודע כלום 18085 

 18086 .(ט"מדרש תהלים קי) גר אנכי בארץ

ראש ´ נתאר לעצמנו דוד משיח ה, ה את עצמו"סתומה ומופלאה נראית לכאורה הערכת דוד המע 18087 

, ואף לילותיו היו אחוזים בתשוקות ורגשי יֿה בוערים, דוד המעורר את השחר בעיסוקו בתורה, הסנהדרין 18088 

, ואף אותו לילה שברח מפני שאול, המשורר האלקי שכל שירה היתה עליה וכל מזמור היא מדרגה רמה 18089 

איך יאמר על , (ט"קכ´ ילקוט שמואל א) ומד במאה שניםלמד משמואל הנביא מה שאין תלמיד ותיק ל 18090 

 18091 ?עצמו גר אנכי בארץ

אבל , עולה ומשיג השגות על גבי השגות בכל יום, אמנם כן הוא דוד שהיה עוסק ומתעלה בסולם העליה 18092 

, היתה תמיד מלווה אותו ההרגשה של גרות והעדר ידיעה, יחד עם הרגשת העליה וההתעלות מחיל אל חיל 18093 

אבל לגבי אלה שטרם נפתחו לפניו , הרוחניים שנתגלו כבר לפניו היה אמנם כבן בית נאמןהארמונות  18094 

, כמתחיל  שאינו יודע בין ימינו לשמאלו, הריהו ממש כגר כתינוק שנולד, הרגיש שאינו יודע כלום 18095 

כי לגבי סודות שטרם נתגלו לו , ומתוצאת אותה ההכרה של גרות נבעה תפלת אל תסתר ממני מצוותיך 18096 

 18097 .א זרהו

 18098 ה אל המלך"הוא מה שציוה הקב, כל היסח הדעת ביטול הוא ליראה התמידית, ל"ל ז"וכן מבאר רמח

הא למדת שאין היראה , אלקיו´ והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה, (ג"דברים י) 18099 

, ל"יירא עכותדקדק שאמר למען ילמד ליראה ולא אמר למען , נלמדת אלא מן הקריאה הבלתי נפסקת 18100 

ככה גם ישתדל ויתפלל שחייו הרוחניים , יאריך ימיו במובן הארצי גשמי´ וכשם שמבקש הוא האדם שה 18101 

אך טוב וחסד ירדפוני , ה"וזהו יסוד תפלתו של דוד המע, ללמוד ולעשות בלי הפסק, יהיה להם המשך אחד 18102 

 18103 .(תורת הנפש)  .לאורך ימים´ כל ימי חיי ושבתי בבית ה



 18104 

 18105 מאמר תתלד

ד "שמות ל) ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו... י ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת בידוויה 18106 

 18107 .(ט"כ

כי  אם גם הצומח ואפילו הדומם , לא רק המדבר והבעל חי, כל הנמצאים שבעולם מורכבים מגוף ונשמה 18108 

שתי , ימו בתכונתומחזיק את יסודותיו ומקי, הוא הכח הרוחני המאחד את חלקיו, יש לו בחינת נשמה 18109 

חומר הוא עצם הדבר , שמשניהם יחד נשלם כל דבר שבעולם, בחינות אלו נכנה אותם חומר וצורה 18110 

 18111 .והצורה הוא הכח המאחד את חלקיו ומעמיד אותו על תכונתו, בחלקיו הנפרדים

מר החו, יש להם גוף ונשמה חומר וצורה, והנה יש לדעת כי גם הענינים הרוחניים כמו דבר שכל וחכמה 18112 

צורת החכמה , של דבר חכמה הוא ידיעת החכמה המתבטאת במלים ואותיות של דבור כתב ומחשבה 18113 

 18114 .מצטיירת בו ומורגשת בנפשו של אדם, ונשמתה היא פנימיות ידיעה זו המתפשטת בלב

ועל פי רוב לא ישתנה , החומר של החכמה אין לו שינוי ותמורה ולעולם הוא נמצא אצל האדם באופן אחד 18115 

ואף שינוי מצב רוחו של האדם לא יביא חילוק והפרש בחומר , ר ימים רבים כל זמן שזוכרהגם בעבו 18116 

כי אין ערך צורת החכמה הנמצאת אצל האדם היום למה , אבל צורת החכמה משתנית מזמן לזמן, הידיעה 18117 

ה למ, והפרש רב הוא בין מה שהרגיש בידיעת חכמה זו כשהוא במצב רוחני נמוך, שהיא נמצאת לאחר זמן 18118 

 18119 .כי אם יגדל האדם ויתעלה מקבלות כל ידיעותיו צורה חדשה, שמרגיש בה כשהוא במצב רוחני יותר נעלה

, שמואל אומר´ ברכיה הכהן בשם ר´ ר? ומהיכן נטל משה קרני ההוד, ועל פי זה אפשר להבין מה דמצינו 18120 

, טפחים באמצע´ וב, םוהשכינה בטפחיי, והיה משה אוחז בטפחיים´ טפחים ורחבן ו´ הלוחות היה אורכן ו 18121 

עד שהיה משה כותב בקולמוסו , ש בן לקיש אומר"יהודא בן נחמן בשם ר´ ר, ומשם נטל משה קרני ההוד 18122 

 18123 .(ר כי תשא"מד) וממנה נעשו לו קרני ההוד, נשתייר קימעא והעבירו על ראשו

, של משה לפי דברי כולם מתבאר כי קרני ההוד הם תולדה מאור החכמה הפנימית שהיתה אצורה בנפשו 18124 

ומאותו הענין של חכמת אדם תאיר , שאין לה אומר ודברים אלא מתפרצת דרך דמותו ומאירה את פניו 18125 

ומחלוקתם , כ עד שהתפרץ באור גדול בזוהר קרני הוד"אלא שאור החכמה אצל משה רבינו גדול כ, פניו 18126 

 18127 .כ בנפש משה והאיר פניו בקרני הוד"היא איזה חלק מחלקי התורה הוא שהזהיר כ

אחד בידו של משה הוא חלק , התורה יש בה שלשה חלקים, ברכיה נראה לבאר באופן זה´ לפי דברי ר 18128 

אחד בידו של , וכאילו ניתן ברשותו ובידו של משה, שאפשר לאדם להשיגו ולתופסו בשכלו, הנגלה לנו 18129 

להשיג שאי אפשר לאדם ולו גם היותר נעלה וקדוש כמשה רבינו , ה הוא שער בינה היותר עליון"הקב 18130 

זהו , עוד יש חלק אמצעי בין שני חלקי התורה, ה"כי הוא שורש התורה הקשור בידיעת הבורא ב, אותו 18131 

, אינו יכול להשיגו על בוריו ולשאת ולתת בו כמו בדבר הנמצא אצלו, חלק התורה שלא נמסר לאדם בידו 18132 

 18133 .מרחוקאבל נתנה האפשרות לראותו מזהיר לפניו ולהרגישו בנפשו כ, א לתופסו בשכלו"א

ומשם נטל משה קרני , ושני טפחים באמצע, והשכינה בטפחיים, וזוהי המליצה והיה משה אוחז בטפחיים 18134 

כי משה מסר לישראל רק את חלק התורה , טפחים שבאמצע נטל משה קרני ההוד´ כלומר מאלו הב, ההוד 18135 

נטל גם מהטפחיים אבל משה לעצמו , זהו החלק שאפשר למוסרו באותיות התורה בכתב ודבור, שאחז בידו 18136 

ואור התורה שהאיר בו מחלק התורה הזה אין לו מלים ואותיות , האמצעים שבינו לבין הקדוש ברוך הוא 18137 

רק שהבריקה בלבו ונשמתו של משה אור חכמה עילאה שהאירה בנפשו , ואינו נתפס בדבור ומחשבה 18138 

 18139 .והזהיר על פניו קרני הוד

אלא , ה"י חלק התורה שהוא בינו לבין הקב"ד לא נעשו עכי קרני ההו, ל אומר"נחמן בשם ר´ י בר"אבל ר 18140 

כי אחרי כל כוחו הרב של משה רבינו , מאותו חלק התורה עצמו שמסרו לישראל נשאר בקולמוסו קימעא 18141 

עדיין , ואחרי כל יגיעתו הרבה להסביר את דברי התורה ולפרשם באר היטב, ללמד את ישראל בינה 18142 

והעבירו על ראשו כלומר הרגישה רק הוא , וי ולשון לא יספיקונשארה צורת החכמה בלבו שלזה כל ביט 18143 

 18144 .והיא שהתפרצה דרך פניו בזוהר קרני הוד, במחשבתו

דהיינו שלקח מחלק התורה , שבדעה הראשונה נאמר ומשם נטל משה קרני ההוד, ומדויק גם שינוי הלשון 18145 

י כותבו התורה "ממילא ע נעשו, אבל בדעה השניה נאמר וממנו נעשו לו קרני ההוד, שלא נמסר לידו 18146 

התפרץ ממנו אור צורת החכמה ונעשו , בהמצא בו תשוקת נפש לבטא ולמסור מה שהרגיש בנפשו פנימה 18147 

 18148 .לו קרני הוד

שהרי נתבאר לנו , כל דברינו אלו צריכים להביא אותנו לדעת ולהרגיש עד כמה חשוב ערך צורת החכמה 18149 

ויש לדעת כי גם אצלנו בלימודנו אנו ישנן בחינות , כי רק היודעה ומכירה הוא הזוכה לחכמה ותורת אמת 18150 

כי אם אמנם יש , וכל אחד צריך להשתדל להיות מאנשי צורה, אחרות של חומר וצורה בתורה וחכמה 18151 

אנן מה , אם בדורו של רבא אמרו כאצבעתא בקירא לסברא, להבין מה פעוטה היא אצלנו צורת החכמה 18152 

ואין שום משל , ל"לצייר בם קטנותנו אנו מול הראשונים ז הלא אין מלים? נענה אבתריה בדור עני זה 18153 



ז צריך לדעת כי גם אצלנו נמצאים כל הענינים והבחינות "אולם עכ, לטמטום לבנו ורגשותנו לעומתם 18154 

 18155 .שנמצאו אצלם

נפש האדם עד כמה שנתמעטה הרי היא כוללת בתוכה כל הכוחות והענינים הנמצאים בנפש האדם הכי  18156 

כל חלק וחלק , וכמו בדבר חומרי שעד כמה שנחלקהו לחלקים הכי דקים, דה קטן מאדאמנם בקנה מ, גדול 18157 

 18158 .ונכללות בו כל התכונות שבגוף וגשם זה, מורכב מכל חלקי הגוף ויסודות חומריו, כל אטום ואטום

כל , ז הוא כולל בשיעור קומה שלו"כי בכל נפש אדם אף אם קטן הנהו בכ, כמו כן הוא בעניני הנפש 18159 

ולכן אם נמצא אצל הראשונים ענין ידיעת חומר החכמה , והכוחות הנמצאים בכלליות נפש האדם התכונות 18160 

ולפי מדתנו אנו חשוב , כמו כן נמצאים ענינים אלה גם אצלנו, והבנת צורתה וההפרש הרב שבין זה לזה 18161 

בית  דעו להכיר ולהוקיר את, השתדלו נא ללמוד תורה בהבנת צורתה, ההפרש כמו אצלם לפי מדתם הם 18162 

 18163  .תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, והעיקר השתדלו להגיע לידי המטרה התכליתית, מדרשכם

 18164 .(14´ ע´ שעורי דעת חלק א)

 18165 

 18166 מאמר תתלה

 18167 .(ט"ד כ"שמות ל) ויהי ברדת משה מהר סיני ומשה לא ידע כי קרן עור פניו

כותב בקולמוס נשתייר  עד שהיה, ל אומר"יהודה בן נחמן בשם רשב´ ר? ומהיכן נטל משה קרני ההוד 18168 

הכוונה בזה שהיו דברים הראויים , (א"ז י"ר מ"שמו) קימעא והעבירו על ראשו וממנו נעשה לו קרני ההוד 18169 

זכה לכוון דעתו , ומשה מרוב שקיעתו בתורה לדייק בדברים שניתנו ליכתב, להכתב בתורה אבל לא נכתבו 18170 

וכבר , סה בקרבו והיא שהאירה את פניומפני שחכמת האלקים נכנ, אפילו לדברים שלא ניתנו ליכתב 18171 

 18172 .(7ב"כתובות כ)א  מצאנו בגמרא ששואלים למה לי קרא סברא הו

וכן מצאנו למשה , אבל יש לו התוקף כאילו נכתב מפורש, והיינו שהדבר המובן בסברא אין צריכה להכתב 18173 

 18174 תאיר פניווכבר אמר החכם חכמת אדם , (ז"שבת פ) ה עמו"בשלשה מקומות עשה מדעתו והסכים הקב

וכמו שאמרו על הפסוק משה , אבל אצל משה שכל כך התדבק לחכמה עד שיצא מגדרי הטבע, (´קהלת ח) 18175 

זכה גם לקרני הוד , (ילקוט שם) מחציו למטה איש מחציו ולמעלה אלהים, (´תהלים צ) איש האלוקים 18176 

 18177 .שהוא הארת פנים כזו שהיא למעלה מגדר הטבע

י שהיו פניו מלאים אור "ופירש רש, (7א"סנהדרין ל) יה כבר בתיהשלחו למר עוקבא לדזיב ל´ איתא בגמ 18178 

שפעם נתן , י מספר הגדה שהיה מר עוקבא בעל תשובה"ומביא רש, כמשה רבינו שגדלתו בתיה בת פרעה 18179 

קרה שאותה אשה היתה מוכרחת ללוות ממנו סכום כסף ומרוב , עיניו באשה נשואה ונפל לחולי מחמת זה 18180 

אחר כך כשנתרפא מר עוקבא והיה יוצא , הוא כבש את יצרו ופטרה לשלוםאבל , דוחקה נתרצית לו 18181 

 18182 .כ"היה נר מן השמים דולק בראשו ע, לשוק

משום שבדומה למשה רבינו שבר את תאוותו , ואפשר לומר שמה שזכה לזיו מעין זיוו של משה רבינו הוא 18183 

אבל , ם להארת פנים על טבעיועל כן זכה ג, והצליח לכבוש את יצרו בדבר שנחלה עבורו, והפך את טבעו 18184 

רק הרצון , כלומר על קרני אור היתה מטרתו, כל זה שייך רק באופן של ומשה לא ידע כי קרן עור פניו 18185 

 18186 .ולכן זכה לקרני הוד, הטהור להתעלות ללא שום פניות ובלי להחזיק טובה לעצמו

וכמו שכתב , משפילוה "אולם בלי זה אפילו אם יהיה האדם ראוי לגדולה מצד מעשיו בכל זאת הקב 18187 

ה "רק שהגביה עצמו אז הקב, א שיש אדם שתורה נתנה לו במתנה ואינו עובר על שום דקדוק דרבנן"הגר 18188 

תורה , שאמרו כיון שעושה עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, (ה"נדרים נ) ס"המקור לזה מהש, משפילו 18189 

 18190 .ה משפילו"ואם מגביה עצמו הקב, ניתנת לו במתנה ועולה לגדולה

ה נתנה לו "כ והפקיר את עצמו כמדבר לקנות את התורה עד שהקב"איש שעמל כ! ם מבהיליםהדברי 18191 

הרי אינה ? ומנין נובע התנשאות זו, ה משפילו"בכל זאת אם מגביה את עצמו הקב, במתנה והעלהו לגדולה 18192 

ברגע שיש לו איזה פנייה עצמית ורוצה , ואז כבר אינו ראוי לקרני הוד, אלא מהשגת מעלת עצמו 18193 

וכן אצל משה שגילה פניו המאירים , השתמש בקרני הוד לצורך הדיוט ולא לצורך גבוה נחשב כמעילהל 18194 

אבל אחר כך כיסה פניו במסוה כדי שלא יזונו עיניהם מהם כמו , בפני הקהל רק כשהיה מלמדם תורה 18195 

 18196 .י"שפירש רש

מת לקרני הוד בשביל ויתכן שנמצאים עוד כיום הראויים לזכות במדה מסוי, כבר היו כאלה בני עלייה 18197 

אבל מכיון שחסר להם הכח לא להתנשא בהשגת , בשביל תורתם וצדקתם, כבישת יצרם ומסירת נפשם 18198 

אין המדרגות , משום שזה יכול לגרום להם נזק רב, אינם מאנשי אמנה שימסר להם קרני הוד, המדרגות 18199 

 18200 .(המוסר והדעת)  .הגבוהות ראויות אלא למי שמתקיים בו ומשה לא ידע כי קרן עור פניו

 18201 

 18202 מאמר תתלו

 18203 .(´ד ל"שמות ל) וירא אהרן וכל בני ישראל את משה וייראו מגשת אליו



הגוף מובלע בנשמה , הלב של הנשמה הוא הגוף, גילינו חידוש גדול כי המעמיד ומקיים את הכל הוא הגוף 18204 

, ל"נו לא כן בחזולכאורה הלא מצי, הוא סוד של אחד בלתי מתפרד, והנשמה עוד יותר מובלעת בתוך הגוף 18205 

הנה זה , והגוף הוא עפר מן האדמה, הנשמה היא נשמת אלוה ממעל, (.א"ברכות ס) שאמרו פרצופין נבראו 18206 

 18207 .לכאורה שניים ולא אחד

אם אמנם שנים הם איך זה יבטלו שלמה ואלף כיוצא , אבל כשמתבוננים בזה הנה שאלה גדולה תעמוד לנו 18208 

אור נורא של בקשו , הא כח בידי אור גדול כזה של איתי קללמה באמת לא י (א, ושתי שאלות בדבר? בו 18209 

שנית אם אף לא מבטל ? איך לא יוכל לבטל את החוט השערה הזה של הגוף, ש לומר לפניו קדוש"מלה 18210 

מבטל בתכלית כל החכמה הרבה של איתי , איך זה יתכן כי חוט השערה של גוף, פ גם לא יבטלו"אבל לכה 18211 

 18212 ?אור גדול כזה איך יתבטל כל כולו, לומר לפניו קדוש ש"כל הקדושה של בקשו מלה, קל

שעד שלא פשטו ידיהם , וייראו מגשת אליו בא וראה כמה גדול כוחה של עבירה, י"ל מובא ברש"אמרו חז 18213 

, כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל ולא יראים ולא מזדעזעים´ ומראה כבוד ה, בעבירה מהו אומר 18214 

הלא גם אצל הכלל ישראל לא היה זה אלא על שלא מיחו בערב רב שעשו  ?ובאיזה חטא אנו מדברים כאן 18215 

ומה חטא כבר יתכן שיהיה ? כ אצל אהרן הכהן איזה חטא היה אצלו"ומכש, (´ב ז"י ל"רש) את העגל 18216 

, כל כך בוטל והוחשך אורם עד כי וייראו מגשת אליו, וגם על כזאת כבר היה שם מצב של יבטלו? אצלו 18217 

 18218 .ה"א למשרעאל! ה"לא הגשה להקב

מעתה איך זה נתבטל אצלו גדלות וכוחות כאלה מפני חוט השערה של ! קרח פקח היה מטועני הארון היה 18219 

אלא היציאה כל דהו מן , ודאי כי היה זאת ענין של קנאת סופרים? מפני קנאה כל דהו של הגוף? הגוף 18220 

? כות של האחד להשניאם אמנם שנים הם מה השיי! המדה והיא כבר ביטלה כל הרכוש העצום של קרח 18221 

 18222 ?י אחד יבטלו שלמה ואלף כיוצא בו של השני"איך אמנם ע

מובלעים הם , אחד ממש! אלא סוד הדבר הוא כי אמנם אחד הם! מן ההכרח להגיד כי אמנם לאו שניים הם 18223 

כך היה בתחילת , כי בלתי האחד אין קיום לשני... ומזה סוד יבטלו, זה בתוך זה בלתי מתפרד זה מזה כלל 18224 

אחד מן , וסוף מעשה במחשבה תחילה, אחד ושמו אחד´ ביום ההוא יהיה ה, יאתן וכן יהיה באחריתןבר 18225 

ס "והמתגבר הוא המנצח ודאי וסוכ, אלא שבמלחמה תלוי מי השולט, הראשית עד האחרית בלי הפסק 18226 

 18227 .כולם אחד הם

אמר רבי אחא ? ואאטו האידנא לאו אחד ה´ ושאלו בגמ, אחד ושמו אחד´ אמר הכתוב ביום ההוא יהיה ה 18228 

ועל בשורות רעות , ז על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב"העוה, ב"ז העוה"בר חנינא לא כעוה 18229 

גם האידנא מברך על הרעה כשם , (.´פסחים נ)ב  לעולם הבא כולו הטוב והמטי, אומר ברוך דיין האמת 18230 

לעתיד לבוא יהיה גם הנוסח והחילוק הוא רק בנוסחתה של הברכה ו, (.ד"ברכות נ) שמברך על הטובה 18231 

 18232 .שוה

וכל הגלגולים אינם אלא בסוד הפירודים , הוא סוד הדבר כי הן אחד וכמו בסוף כן במחשבה תחילה 18233 

עד כי הגוף הוא המעמיד ומקיים כל , אחד ושמו אחד ללא כל פירוד´ בסוד ה, ס אחד הם ולא יתפרדו"וסוכ 18234 

ואם נפריד החוט השערה של הגוף , לם הוא הגוףלב כו, המעמיד ומקיים של הנשמה הוא הגוף, העולמות 18235 

, יוצא מזה הסוד של אחד כי בלתי הגוף אין כל, יבטלו שלמה ואלף כיוצא בו, מתישין כוחן של מעלה 18236 

 18237 !כי אז בטל כל האיתי קל וכלום לא יעזרוהו, כשמפיגין החוט השערה של לא ירבה

ולו יחסר מן הגוף אף חוט השערה , בבךדוקא בכל ל, א בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"ואהבת את ה 18238 

כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך , (7א"ברכות ס)א  עקיב´ הוא אשר אמר ר! אחד בטל הכל 18239 

וכי לו יחסר אף חוט השערה אחד כי , ע מה זאת בכל לבבך ובכל נפשך"כי ידע ר, מתי יבוא לידי ואקיימנו 18240 

ר אנו רואים כי חוט השערה "והרי גם באדה, ע"לא היה ר ר"כי הלא יותר גדול מאדה, ע"אז בטל כל הר 18241 

סוד , וגם חוט השערה כזה ביטל הכל, ש לא הכירו אותו ובקשו לומר לפניו קדוש"אשר גם מלה, של גוף 18242 

 18243 .כזה הוא ענין האחדות כי מובלע זה בתוך זה בלתי מתפרד כלל וכלל

כי , שבות אל לבבך הרי זה ללא כל חכמותוה, וידעת הרי זה כל האיתי קל, וידעת היום והשבת אל לבבך 18244 

שבאם לא והשבות אל לבבך אין , אולם הוא הסוד של אחד שמחייב כל כך, אם עולם המעשה הפשוט 18245 

 18246 .יבטלו שלמה ואלף כיוצא בו, כלום בוידעת

לבב שלם שלא יחסר אף חוט השערה וזה מן , ולעבדו בלבב שלם למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה 18247 

ל "ר הסבא ז"ואדמו, הנה זה כבר ניגע לריק ונלד לבהלה, ם יחסר אף חוט השערה אחדכי א, ההכרח 18248 

הנה זה בבחינת מניח מעותיו על קרן , באופן שאין משיבים הענינים אל הגוף, מקעלם היה אומר על זה 18249 

כי על כן בהכרח ודאי שכל עבודת האדם תעבור תיכף אל , הוא סוד הדבר כי אחד הוא בלתי מתפרד, הצבי 18250 

ואנחנו , יבלע הכל בנפשו ונשמתו והיה שלם, ומן הגוף בהתעוררות עצמו ורצונו, הגוף והשבות אל לבבך 18251 

הנה זה חלילה מניחים הכל , ומתעלמים לשום הדברים דוקא אל הגוף, כי מגמתנו לחיות דוקא חיי חכמה 18252 

 18253 .(דעת תורה)  .והננו חלילה בבחינת ניגע לריק ונלד לבהלה, על קרן הצבי



 18254 

H18255 ויקהל 

 18256 מאמר תתלז

ה "שמות ל) לעשות אותם´ ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה 18257 

 18258 .(´א

והמדרש תצוה מביא , שחזר בתורה על מלאכת המשכן חמש פעמים דרך חיבה ומעלה´ ו ח"ן ל"עיין ברמב 18259 

, שתה ברי, אכל ברי, ספרבא בני מבית ה, שאל המלך הלך בני לבית הספר, משל למלך שמסר בנו לפדגוג 18260 

, היינו השאלה למד בני לא נאמר, והוא מאמר פלא כי כאשר נעיין נראה כי העיקר לא נזכר, ישן ברי 18261 

ולא שאל , והוא בטח יעשה מלאכתו נאמנה, והענין בזה כי על הלימוד לא שאל יען כי מסר אותו לפדגוג 18262 

 18263 .רק על פעולות ההכנה של הבן שכל אלה תלוי בבן

שהאדם בהכרח ההכרה , והיא מלמדת אותנו בדרך נפלא מאד, ´ש הוא הפדגוג שלנו בתורתו ית"כן הוא ית 18264 

וכן במשכן מי לא יבין כי דבר נפלא הוא להשיג ולקבל השראת , יקבל לימודיו ורק צריך הכנה לקבל 18265 

ק והעיקר דהיינו השראת השכינה אינו תלוי בהם ר, ורק הם צריכים לעשות הכנה, השכינה מקור הברכה 18266 

 18267 .´ית´ וכן בכל העבודות לה, ´מאתו ית

ל כי מטבע האדם החומרי וביצרו הרע מילדותו "ר, (א"משלי כ) נאמר הפכפך דרך איש זר וזך ישר פעלו 18268 

ל פתחו לי "ואחז, ורק בהכנה של הזדככות והתישרות אז ישר פעלו, הוא הפכפך וזר בדרכיו האישיים 18269 

וכמה יש , כי אינם צריכים רק להכין, (ר"שיהש) לםפתח כמחט סידקית ואני אפתח לכם כפתחו של או 18270 

´ וצריך להתחזק הרבה להכין עצמנו והוא ית, כי הוא אינו צריך רק להכין את עצמו, לאדם להתעורר מזה 18271 

 18272 .יעזור לנו

ויאמר לו אחד מה תדאג ותעצב בוא ואראך את , ביאור על זה כמו איש ההולך תמיד ביגון ודאגה מה יאכל 18273 

, וכן איש המתאבל על בנו יקירו שנאבד ממנו ומת, והוא מתעצל ללכת, לך מאביך האוצר הגדול שיש 18274 

ואם האיש המתאבל אינו הולך מה , ואמר לו אחד למה תתאבל בוא ואראך כי בנך חי ומולך בכל הארץ 18275 

 18276 ?ואם כן הולך האם יש להחזיק לו טובה עבור זה, כי הוא איש סכל וטפש עד מאד, נאמר עליו

שמבין כי כך צריך , פדגוג הכי גדול המראה את האדם את האמת לאמיתו כשמש בצהריםוהנה התורה היא  18277 

ואם כן הוא אין לנו להחזיק טובה לאדם , ואם לא יתנהג כך הוא פתי וסכל גדול וברעה גדולה יהיה, להיות 18278 

ומה כל ? האם יש חיך מתוק מזה, ת"כ כשישראל קבלו התורה שמח השי"ואעפ, המקבל עליו עול תורה 18279 

ועל זה עוד נותנים לו שכר , בודת האדם רק להניח עצמו לנהלו להראות לו אוצר גדול שהורישו אביוע 18280 

 18281 .גדול והרבה מאד

ומי לא יבין כי המלך מכין לבנו מורים , וזה כונת המדרש בענין המלך ששלח את בנו לבית הספר 18282 

הלימודים בסבר פנים יפות להמתיק להבן , פדגוגים גדולים היודעים חכמת החינוך באר היטב, מובהקים 18283 

כי מובטח הוא שבאם ילך לבית ספר בודאי יחשוק לו ללמוד וכן ? ואינו שואל למד בני, שיתקבלו בלבו 18284 

ואת עצם הלימוד , ס הכל הכנת הלימוד"ס אתי מביה"אזל לביה, אבל אכל ברי שתי ברי דמיך ברי, בתורה 18285 

? היש חיבה גדולה מזה, השכינה במשכן כ שרתה"ואעפ, לא הזכיר כי התורה מלמדת אותו בחיך מתוק 18286 

 18287 .(ד"שמ´ ז מא"אור רש)  .והפלא הוא

 18288 

 18289 מאמר תתלח

ה "שמות ל) לעשות אותם´ ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה 18290 

 18291 .(´א

ומחמת שהמשכן בא לכפר על עון , א והנראה כי ידוע שהתיקון צריך להיות מעין הקלקול"וכתב הרמ 18292 

כי מלבד חומר העוון של עשיית , ש ויקהל העם על אהרן"וכאשר חטאו בעגל היה על ידי הקהל כמ, עגלה 18293 

במה שיעשו ´ כ גם התיקון צריך שיהיה כן בהקהל לקדש שם ה"ע, ´העגל היה גם ברבים שהוא חילול ה 18294 

 18295 .את התיקון והתשובה היא ויקהל

עינים , עשה כנגדן חבילות של מצוות, עבירות אם עשית חבילות של, סימון אמר´ אחא בשם ר´ נתן ור´ ר 18296 

ידים שופכות דם נקי וקשרתם לאות , לשון שקר ולמדתם אותם את בניכם, רמות והיו לטוטפות בין עיניך 18297 

רגלים ממהרות לרעה הוי רץ אחר מילה שהיא בין , לב חורש מחשבות און והיו הדברים האלה, על ידיך 18298 

 18299 .ברכים

אם עשית חבילות עבירות , ל"באמרו אלה פקודי המשכן על דרך שאמרו זעוד ירמוז ´ ח הק"וכותב האוה 18300 

הם חטאו ואמרו אלה , כי צריך האדם לתקן החטא כדוגמת שחטאו ישראל, עשה כנגדן חבילות של מצוות 18301 

´ העדות´ותמצא כי אמרו , לכן באה אלה פקודי המשכן בבחינת הזכות לכפרת עוון זה, אלהיך ישראל 18302 



הם , וכשתדקדק תמצא כי כל פרטי עוון העגל באו כנגדן במשכן, ר עוון העגלשעדות היא להם שנתכפ 18303 

 18304 .אלקים אמת להיות לפניהם´ הנה הם הכינו מקום לה, נתאוו אלהים אשר ילכו לפניהם

הם נתנו זהבם הנה הם נתנו , ´הנה הם הכינו מזבח להעלות עולות ושלמים לה, הם בנו מזבח והעלו עולות 18305 

הם פרקו נזמיהם הנה הביאום האנשים על הנשים לא נזם לבד אלא כל , ´מדה להזהבם וכספם וכל כלי ח 18306 

אמרו הם אלה אלהיך , הם עשו ממונים עליו לעשותו הנה הם פקדו בצלאל לעשות, עדים וכל כלי חמדה 18307 

 18308 .ל"הנה אלה פקודי לכפרה עכ

א  אשם קרייה רחמנ ט"החזירו לחצאין לא יצא מ, אמר רבא גזל הגר שהחזירו בלילה לא יצא דכתיב ביום 18309 

בייש אותו , לפי שהוא גזל והטיל אימה על הנגזל, לא יצא כי אין כאן תשובה והחזרה שלימה, (י"ק ק"ב) 18310 

ועל כן באותה , שיתק אותו ולא נתן לו לפצות את פיו, השתלט עליו והפגין כוחו בפניו, השפיל את כבודו 18311 

את כל אלה , מפחידים שבהם בוצעה הגזילהצורה שגזל אותו ובאותם ההרגשים שהרגיש הנגזל ברגעים ה 18312 

 18313 .עליו לקבל חזרה בשעת תשובתו והחזרת הגזילה לבעליה

עליו לבוא לביתו להקיש על , על הגזלן להרגיש אותו הטעם ולחוש אותה הרגשה כפי שעולל לחבירו 18314 

פוי להיות ח, להיכנס לבית בפסיעות מדודות וקצובות, לבקש רשות כעני העומד בפתח, הדלת בעדינות 18315 

להטות אוזן לכל הביטויים לא נעימים שיטיחו בו הנגזל ובני , ראש ומבוייש מוכן ונכון לקבל תוכחה 18316 

כשם שהדבר הזה אירע לנגזל בשעה שבא , גם השכנים ישמעו וגם כל אנשי העיר יראו בבושתו, משפחתו 18317 

 18318 .עליו לקבל הכל באותה המידה שעולל לנגזל, הגזלן לגזול אותו

דפיקות לב , כלימה תחת כלימה חרפה בעבור חרפה, יר את הגזילה ביום ולא בלילהמטעם זה עליו להחז 18319 

עליו לספוג ולקבל בשעה , וכל מה שחש והרגיש הוא בעת שנעשק, כגמול לדפיקות הלב שגרם לנגזל 18320 

וצריך , גזל הגר שהחזירו בלילה לא יצא, ל"וכן מצאתי בשיטה מקובצת בשם המאירי ז, שהוא בא להחזיר 18321 

 18322 .(מעייני החיים)  .ל הטעם כדי שיחזירהו בפרסום"ביום כדי הקרבת אשם ונלהחזירו 

 18323 

 18324 מאמר תתלט

 18325 כל העושה בו מלאכה יומת´ ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה

 18326 .(´ה ב"שמות ל)

אשר ולמה כתוב , הלא מצות שבת היא שב ואל תעשה לא לעשות מלאכה, וכבר עמדו על כך המפרשים 18327 

כלומר מה שציוה , ן אבן עזרא ועוד שהכוונה היא למלאכת המשכן"ופירשו הרמב? לעשות אותם´ ציוה ה 18328 

אולם פירוש זה קשה מאד ולא , הוא רק במשך ששת ימים אבל לא ביום השבת, אתכם לעשות את המשכן 18329 

 18330 .משמע כך בפשוטם של הדברים

דתניא רבי , ט מלאכות"ומדים מכאן לול, גם בגמרא משמע שאלה הדברים מכוון למלאכת שבת דוקא 18331 

י "ורש, (´ז ב"שבת צ) ט מלאכות שנאמרו למשה מסיני"אלו ל´ אלה הדברים´ ´הדברים´ ´דברים´אומר  18332 

ביחד , בגימטריא שלושים ושש´ אלה´נוספת מרבה עוד אחד ´ ה´ הדברים´אלו שנים ´ דברים´מפרש  18333 

ויאמר משה , מתחיל הכתוב לדבר אחר כך ועוד הרי על דבר מלאכת המשכן, (י שם"רש) שלושים ותשע 18334 

 18335 ?לאמר´ אל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה

לעשות אותם באות ללמדנו יסוד ´ ומלים אלה אשר צוה ה, ונראה לי שאמנם הכתוב מדבר בענין שבת 18336 

בת יום הש, אלא יש בו מעשה חיוב גדול שצריכים לעשות אותו, השבת אינו ענין של שלילה בלבד, גדול 18337 

מנוחה וקדושה , אלא יש בו ענין של קדושה, אינו ענין של מנוחה בלבד המתבטא באי עשיית מלאכה 18338 

ש זכור את יום "כמ, והקדושה לא באה מאליה צריך להשתדל לעשות אותה ליצור אותה, לעמך נתת 18339 

ואמנם לאחר הציווי לעשות אותם לא כתוב לא תעשה בו , שמור את יום השבת לקדשו, השבת לקדשו 18340 

 18341 .´אלא ביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה, מלאכה

ומטרתו , כי בזה קובעים שהאדם איננו גשמי גרידא, הקדושה הזאת היא יסוד גדול בהשקפת היהדות 18342 

אלא ישנה בו נשמה וכל ששת ימי המעשה , בחיים איננה בצרכיו החמריים ובעבודתו בששת ימי המעשה 18343 

כי הם רואים , וזהו ההבדל היסודי בין ישראל לעמים, ה הזאתאינם אלא אמצעים להביאו אל הקדוש 18344 

 18345 .ולכן אצלם יום השבת הוא רק יום מנוחה, בעולם רק את היסודות החומריים

, י שנחים ביום השבת יכולים להמשיך את העבודה בשאר הימים"ע, יום השבת הוא האמצעי לימי המעשה 18346 

וכל ששת ימי המעשה , יום ההתעלות יום הקדושה זהו, יום השבת הוא התכלית, אולם אצל ישראל לא כך 18347 

´ ודבר זה הוא המעשה הגדול ביותר אשר ציוה ה, הם ימי הכנה אליו והאמצעים המביאים אל המטרה 18348 

 18349 .ליום של התעלות וקדושה, להפוך את היום הזה ליום של מעשים רוחניים, לעשות

שנאמר לעשות את , לו עשה את השבתכל המשמר את השבת כאי, ל"רעיון זה כתוב בקיצור גם בדברי חז 18350 

שהוא שקול כנגד כל , ל ביום זה את העיקר הגדול שבתורה"ומשום כך ראו חז, (ז"א ט"מכילתא ל) השבת 18351 

כי שבת כאמור הוא , (7ט"עירובין ס) ם לכל דבר"וכל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעכו, המצוות 18352 



ו מטרה רוחנית אשר בה היסוד של כל השקפת אלא יש ל, היסוד העיקרי של האמונה שהאדם איננו גשמי 18353 

 18354 .היהדות היסוד של כל התורה

וכבר עמדו על זה , ולפי זה נוכל להבין מדוע נכנס ענין השבת כאן באמצע בפרשיות המדברות על המשכן 18355 

ענינו של המשכן הוא להוות , כי באמת יש קשר בין המשכן ובין השבת ויש בשתיהם אותה כוונה, ל"חז 18356 

כלומר צריכים להקים מקום שהעם יבקר , ציוה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם´ ה, של העם מרכז הקדושה 18357 

ולהתרכז באווירה של קדושה , להתפשט מחיי החולין שלו שבהם הוא מבלה רוב ימיו, בו מזמן לזמן 18358 

ומהם ישאב כח וקדושה גם לכל שאר הימים לחיי , שיוכל להתרומם לחיים יותר נעלים לחיים רוחניים 18359 

 18360 .והמשכן הזה מעיד שעיקר מטרת האדם אינה חיי החולין אלא חיי הקדושה, ין שלוהחול

שביום זה יתרומם לאוירה אחרת , כמו שהמשכן הוא מרכז הקדושה מבחינת הזמן, גם לשבת אותה מטרה 18361 

הקדים , י"ואולי בזה נבין גם את דברי רש, וממנה תתפשט אותה הקדושה לכל הימים, לאוירה של קדושה 18362 

ושואלים הרי שבת , (´ה ב"י ל"רש) לומר שאינו דוחה השבת, רת שבת לציווי מלאכת המשכןכאן אזה 18363 

 18364 ?ולמה צריך ריבוי זה, ולכן לא נדחית מפני עשה, היא עשה ולא תעשה

הייתי אומר שדוחה , אלא נראה לומר בהיות שהמשכן הוא ענין כה חשוב שבו תלויה כל קדושת ישראל 18365 

לומר שגם השבת היא מוסד של קדושה , כתוב והקדים שבת למשכןלכן בא ה, כל האיסורים שבתורה 18366 

איש אמו ואביו תיראו , כך אומרת הגמרא לגבי מצות כיבוד אב ואם, ואינה נדחית מפני קדושת המשכן 18367 

כדי שלא נאמר שכיבוד אב ואם שהוקש כבודם לכבוד , (ט"ויקרא י) אלקיכם´ ואת שבתותי תשמורו אני ה 18368 

 18369 .(´ב א"בבא מציעא ל) על פי שהיא מצות עשה ולא תעשה אף, המקום דוחה את השבת

שכל העם האנשים והנשים הביאו את כל החומרים הדרושים , בענין המשכן שהוא עיקר הפרשה מסופר 18370 

והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המלואים לאפוד , למלאכת המשכן והמלאכה היתה דים 18371 

אלא כך אמרו נשיאים יתנדבו , ראו נשיאים להתנדב בתחילהי אמר רבי נתן מה "ומביא כאן רש, ולחושן 18372 

כיון שהשלימו ציבור את הכל שנאמר , ומה שמחסרים אנו משלימים אותו, ציבור מה שמתנדבים 18373 

ולפי שנתעצלו מתחילה , הביאו את אבני השוהם? אמרו נשיאים מה עלינו לעשות, והמלאכה היתה דים 18374 

 18375 .(ז"ה כ"י ל"רש)ב  נחסרה אות משמם והנשאם כתי

ולמה מגיע להם העונש להשמיט משמותם את האות , ולכאורה הרי כוונתם היתה טובה הם רצו להשלים 18376 

כי לו היו , חסרה להם ההתלהבות לתרומה זו, י שם שהדבר נבע מעצלות"ש רש"אלא נראה כמ, ד"יו 18377 

 18378 .לא היו יכולים להתאפק ולחכות אלא היו מזדרזים ומביאים, נלהבים יותר לעבודת המשכן

הם רצו להביא דוקא דבר , הנשיאים העמידו את עצמם בזה למעלה מן הציבור, ואולי יש פה עוד רעיון 18379 

משום כך , ויש בזה שמץ מהגאוה, הם רצו להשלים את החסרון של האחרים, שלא כל הציבור מביא 18380 

כבר אמרו , כי ראו בזה התנשאות שלא לשם שמים אלא התנשאות עצמית, ´השמיטו משמם את שם ה 18381 

הוא דוחק את רגלי , ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם"ל כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"חז 18382 

 18383 .משמם´ השכינה ולכן הוציאו שם ה

כי לאחר , שבחנוכת המזבח התנדבו הנשיאים בראשונה, מסופר באותה ברייתא? ד"ומתי שבה אליהם היו 18384 

תחילה ונתנו את העגלות והבקר ונדבו גם  התנדבו במזבח, שראו במשכן שלא השאירו להם מה להשלים 18385 

ד שחזר "ולכן הוחזרה להם היו, כאן הם לא דרשו לעמוד מעל העם ומיד באו להתנדב, את הקרבנות 18386 

ולכן דוקא שם מספרת התורה בארוכה על קרבנות הנשיאים על כל אחד ואחד לחוד , ´אליהם שם ה 18387 

 18388 .(.ו.ה.ד)  .ומשבחים אותם מאד

 18389 

 18390 מאמר תתמ

 18391 כל העושה בו מלאכה יומת´ שה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון להששת ימים תע

 18392 .(´ה ב"שמות ל)

רק כשהוא , ל כי מתי קל לאדם לשמור את יום השבת"וי, ֶשה ולא כתוב ַתַעֶשה0מקשים מדוע כתוב ֵתע 18393 

א הכל שלא כוחו ועוצם ידו עשה את כל זה אל, מכיר כי כל ששת ימי המעשה היא תיעשה ולא תעשה 18394 

אז קשה לו לעזוב יום עבודה כי הוא רוצה , אבל אם היה חושב כי כוחו ועוצם ידו עשה הכל, ה"מהקב 18395 

ן הגזרה "ש הרמב"כמ, אבל כמה שפסקו מזונות לאדם לא תועיל לו שום חריצות להשיג יותר, בעבודתו 18396 

 18397 .אמת והחריצות שקר

ורצה לעשות , מלאה מים ויש לה ברז לאחד שיש לו חבית, ל מבאר זה בדרך משל"מרן החפץ חיים זצוק 18398 

כי בזה שיעשה עוד ברז לא יצאו יותר מים ממה , בודאי זו שטות גדול, עוד ברז כדי שיצאו יותר מים 18399 

זהו כמו , כך אם האדם רוצה להוסיף עוד סיבה שירויח יותר על פרנסתו שנגזרה עליו, שנמצא בחבית 18400 

 18401 .שעושה עוד ברז להחבית



ומקשה מה ענין להקדים למצות , בנא את הפסוק ששת ימים תעשה מלאכהובדרך זו מבאר המגיד מדו 18402 

? וכי מצוה על האדם לעבוד בששת הימים, היה לו לומר ביום השביעי תשבות, שבת מלאכת ימי החול 18403 

שהיא סיבה גדולה שתהיה , יתברך לאיש הישראלי מדה אחת שידבק בה´ ואמר על זה כי בזה הקדים ה 18404 

מעצור להושיע ´ שאין לה, שיהיה מוחלט בלב האדם´ וא הבטחון בהאלקים יתוה, שמירת השבת חלה עליו 18405 

 18406 .גם מבלעדי העסק

כי , כמו שהוא שמח על הדבר שכבר הוא תחת ידו, ´וכבר מבואר בספרים שיש להאדם לשמוח ביכולת ה 18407 

אחרי דעתו שאלו רצה , הבוטח השלם כל העסקים שהוא עוסק בכל ימי החול כמשא כבד יכבדו ממנו 18408 

כ הם מכונים אצלו בשם עבדים כעבודת "ע, ה היה מפרנס אותו מבלעדי שום עסק ובאין יגיעה כלל"הקב 18409 

ואחרי שיהיה האדם בבחינה זאת אז בבוא יום השבת תערב , העבד העוסק במעשי אדונו לקיים גזירתו 18410 

 18411 .עליו המנוחה למאד

ו עושה חייל אם במלאכה ואם ובלבו הוא אומר כי בכוחו ועוצם יד, לא כן מי שמדת הבטחון נעדרת מאתו 18412 

, הנה אדם כזה תהיה השביתה עליו מרה כלענה, תהיה הצלחתו עם רוב השתדלותו במלאכתו, במשא ומתן 18413 

אז באין ספק בהגיע יום השבת תקיים מצות , כ"וזהו שהקדימה התורה ששת ימים תעבוד כעבד העובד בע 18414 

 18415 .שבת בכל חלקי השלמות

ולמה הקדים מצות , ו הקהיל את העם שיתנו כסף לבנין המשכןובדרך זו אפשר להבין הלא משה רבינ 18416 

שלא יחשוב שכוחו ועוצם , אלא כדי שיתנו נדבותיהם בעין יפה הקדים היסוד של ששת ימי מעשה? שבת 18417 

לכן אמרו , כי מי שהוא חושב כן קשה לו לפזר מעותיו על דברים שבצדקה, ידו עשה לו את החיל הזה 18418 

מפני , כי מי שלא רוצה לתת צדקה לעניים הוא, דקה כאילו עובד עבודה זרהל כל המעלים עיניו מן הצ"חז 18419 

 18420 .י כוחו וזהו עובד עבודה זרה"שחושב כי הוא אסף הכסף ע

ולא , על הקושיא למה צריכה התורה לומר ששת ימים תעשה מלאכה, ל"שמעתי ממרן החפץ חיים זצוק 18421 

ושמע שאצל בעל בית חרושת אחד , ובפעם היה ברוסיה בעיר צרניג, הסתפקה וביום השביעי תשבות 18422 

ענה לו אני מרויח כל יום ארבע אלף , נכנס אליו ודבר אתו שיפסיק את העבודה בשבת, עובדים בשבת 18423 

 18424 .אתה רוצה שאני אפסיד ביום השבת ארבע אלף רובל, רובל

 18425 הלא כתוב בתורה! י חילול שבת תפסיד את כל בית החרושת שלך"אמר לו החפץ חיים ומה יהיה אם ע

אלא כך אמרה , וקשה למה צריכה התורה לומר מה שיעשה כל ימי השבוע, ששת ימים תעשה מלאכה 18426 

אבל אם לא תשבות ביום , התורה אם אתה רוצה שתהיה לך עבודה בששת ימים אז ביום השביעי תשבות 18427 

 18428 .השביעי לא יהיה לך ששת ימים מה לעשות

והחפץ חיים הלך , ד את בית החרושת שלימה הרבי חושב כי הפסוק בחומש יעמי, ענה לו האיש בלעג 18429 

פ נס עלה "והוא בעצמו ע, לא עבר זמן הבולשביקים נכנסו לרוסיה ולקחו ממנו את כל בית החרושת, ממנו 18430 

אז שלח מכתב להחפץ חיים והתודה לפניו בזה , בידו לברוח ולהציל את נפשו ויצא בעירום ובחוסר כל 18431 

 18432  .כי פסוק חומש מעמיד את בית החרושת שלי, יתייםעכשיו אני רואה שדבריו צודקים ואמ, הלשון

 18433 .(דרכי מוסר)

 18434 

 18435 מאמר תתמא

 18436 כל העושה בו מלאכה יומת´ ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה

 18437 .(´ה ב"שמות ל)

אלעזר בן ´ תניא ר, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, כי תשא´ ובפ 18438 

היינו , (מכילתא) ושמרו בני ישראל את השבת מלמד שכל המשמר את השבת כאילו עשאה, רטא אומרפ 18439 

שהאדם מישראל השומר את השבת , ה כוונתו על עשיית ויצירת השבת"ל שציוויו של הקב"שהדגשת חז 18440 

ת כאילו הוא חידש את עצם ענין של שמיר, יהיה חדור ההכרה של עשיית השבת כאילו זוהי ההמצאה שלו 18441 

 18442 .השבת

כי הבחירה היא תכלית ההטבה מהבורא , (´דרך ה) ל"משה חיים לוצאטו ז´ וכתב החסיד המקובל האלקי ר 18443 

, והיינו שהשקיע בהאדם את כח הבחירה החפשית, כדי שיוליד האדם מעשים כאילו בראם מעצמו, ש"ית 18444 

נפשו רגש של ובחירה זו ממלאה את כל , והוא כח המחשבה היוצרת והקובעת את המעשה ובוחר בה 18445 

ובחירה חפשית זו נותנת לו את הרגש שהוא עשה וגזר על קיומה של , אדנות ובעלות רגש של יוצר 18446 

 18447 .משימה זו

, והוא הופך ממצווה לגוזר ומצוה, קבלת קיום המצוה בבחירה חפשית מקנה לו לאדם את הרגשת החירות 18448 

ת הבחירה החפשית מטעימה את ואושר הרגש, ואף בביצוע המצוה הוא מרגיש את ההגיון והמשפט הטוב 18449 

הרגשת הבחירה החפשית מטעימה , הנברא נהפך לבורא והנוצר ליוצר, האדם מהשגות היוצר הראשון 18450 

 18451 .גם המקודש כבר מתקדש בקדושה חדשה כאילו הוא בראם, לאדם ומעטרת אותו בעטרת של יוצר ראשון



תיקות והישנות לרעיונות הוא מרענן ומחדש את המחשבות הע, הוא מחדש את עצמו בכל רגע ורגע 18452 

ה "והוא שותף ממש להקב, ונראה לו להאדם שמרגע זה מתחילה הבריאה, נוצצים ומפיקים נוגה חדש 18453 

ולגבי השבת המשמרה היינו המתעמק , ה שותפים כאלו"ואמנם רצויים עד מאד להקב, במעשה בראשית 18454 

הרי נעשה שותף בעשיית , תוהוא משתתף בהבנת יוצרה של השב, והמתענג והחודר לתוך עמקי סודותיה 18455 

 18456 .השבת

ויכלו אל תקרי ´ ה במעשה בראשית שנא"כאילו נעשה שותף להקב, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו 18457 

ה וזה "הקב, (ט"שבת קי) ה וזה שמספר בשבחו של מקום ששבת בשבת"י הקב"ופירש, ויכולו אלא ויכלו 18458 

ולכאורה איך יכול הוא האדם , וממותההמעיד הם כילו וגמרו ועשו את השבת וקבעו את קדושתה ור 18459 

אם בעסקי בני אדם אין האדם יכול להתחבר לרכושו של חבירו ולומר ? להיות שותף לדבר עשוי וגמור 18460 

 18461 .?כ למעשה האלקים הגמורים והעשויים בתכלית העשיה ואיך המעיד נעשה שותף בהם"עאכו, שותף אני

ורצה לעשותנו שותפים , ה העניק לנו"שהקבברם כאן מונח כל עוצם יסודו ומהותו של כח הבחירה  18462 

י ההתחדשות התמידית "ע, עד כדי הזדהות גמורה עם כוחו של היוצר, י ההסתכלות וההבנה"ליצירתו ע 18463 

, האדם המעכל והמסגל לעצמו את הוויית והבנת היצירה הנצחית, ה"והתרעננות לתוך יצירותיו של הקב 18464 

ה "הרי נעשה לחדוותו של הקב, קיום כל העולמותוביחוד את הבנת קדושת השבת ואצילותה לטובת  18465 

 18466 .וכאילו הוא האדם עשאה לשבת, שותף ביצירותיו

וכידוע שבדבר מצוי ושכיח אין ההתרגשות הרוחנית , כשהאדם נולד הוא מוצא כבר את השבת קבועה 18467 

ה "והקב, ויכולה השבת להיות כשיגרה רגילה נעדרת כל טעם של התחדשות, יכולה להתהוות ביתר שאת 18468 

י כח הבחירה שהעניק לנו נעמיק חדור והבן בהכרחיותה וזהרה המתחדש "שע, מקור החסד וההטבה רצה 18469 

 18470 .וכאילו אנחנו חידשנוה ומחדשים אותה מדי שבת בשבתה, של השבת

והוא מקדשה מידי שבוע ועושה אותה בכל פעם , הצורך בקדושת השבת מתעוררת מחדש בכל ערב שבת 18471 

תוספת של הבנה והעמקה , וכל שבוע ושבוע מוסיפה לו לאיש המעלה, יצירה חדשה כאילו הוא בראה 18472 

מעוטפת ומהודרת בכל קישוטי , והשבת החדשה של השבוע החדש מהווה שוב יצירה חדשה, בדברי תורה 18473 

 18474 .החן והתפארת

כן גם בנוגע לשאר , וכדוגמת שמירת שבת שהיא המעיין והמקור לההתחדשות והיצירה הבלתי פוסקת 18475 

ת התפילין צריך האדם להרגיש כאילו זה היום וזה עכשיו זכה להתעטר באלה הכתרים בהנח, המצוות 18476 

וכן בשאר המצוות , בכל פעם טעם חדש וגילוי חדש בהבנת ערך התפילין טיבן וחובתן, במעמד הר סיני 18477 

שיתרגש ויתקדש מחדש וישמח במצווה זו על כל סעיפיה חובותיה ודקדוקיה כאילו , הקבועים והרגילים 18478 

 18479 .בראה מעצמוהוא 

משום דמצווה להקדישו , ד דבכור קרי דבר הנדור אף על פי דבכור קדוש מרחם"למ´ נדרים ג´ ובמס 18480 

וקשה לכאורה מאי מהני ביה אמירתו הלא קדוש , ש"ולהכי מהני ביה התפסה עי, שנאמר הזכר תקדיש 18481 

וזה הבכור הלא , נדורואיך שייך לקרוא לזה דבר ה, ואיך מהני ביה התפסה, מרחם הוא והוא קדוש ועומד 18482 

 18483 .(עיין בשיעורי דעת) ?כבר קדוש מקודם

, וקדושתם קדושה עולמית, משמע מזה שאף כל הדברים המקודשים מרחם ומלידה וקדושתם זהו קנינם 18484 

אף באלה זיכה , ה ציוונו וחקק אותן והטביע בהן את חותם קדושתו"כגון קדושת המצוות והחוקים שהקב 18485 

ונחשבים לו להאדם , להקדיש ולחדש ולרענן בתוספת של קדושה חדשה ,ה בזכות מיוחדת"אותנו הקב 18486 

 18487 .כאילו הוא עשאה לקדושה זו, כאילו הוא הקדישם

יוסי אמר צריך לחדש בה דבר בכל ´ אחא בשם ר´ ר, א ובלבד שלא יהא כקורא באגרת"אבהו בשם ר´ ר 18488 

היינו שבתפלותינו , (ד"ד ה"ירושלמי ברכות פ) אחיתופל היה מתפלל שלש תפילות חדשות בכל יום, יום 18489 

שלכל תפלותינו יהיה צביון וזוהר של חידוש , מחוייבים אנו בכל פעם לחדש ולהחיות את האותיות 18490 

 18491 .ת"י העמקה והבנה יתירה שמחובתנו להרכיש לנו מידי יום ביומו בעבודת השי"ע, ומקוריות

יכול אם לא הקדישו אינו , יךאלק´ לפי שנאמר כל הבכור תקדיש לה, קדש לי כל בכור לי הוא למה נאמר 18492 

אפילו על , (בא´ מכילתא פ) ל תקדיש תקדישו לקבל שכר"הא מה ת, ל לי הוא מכל מקום"ת, קדוש 18493 

קדושת המצוות והחוקים שחקק לנו , דברים המקודשים מרחם ומלידה וקדושתם קדושה עצמית עולמית 18494 

 18495 .ה בראשית היצירה"הקב

להקדיש את המצוות שבקדושתן כבר , יל ממחשבתו עליהםה את האדם שיאצ"גם על קדושה כזו זיכה הקב 18496 

י התאמצותו של "וכאילו קדושתן נולדה זה עכשיו ע, ויהיו נחשבין כאילו הוא בעצמו הקדישם, עומדין 18497 

ולקדש את החולין שלא נתקדשו , וזהו שכרו של האדם שלא רק שבכוחו להוסיף מחול על הקודש, האדם 18498 

אם הוא מכיר בקדושת , ים שקדושתם הוטבעה מראשית ומקדמת דנאאלא שאפילו על דבר, מלפניו מעולם 18499 

 18500 .הריהו נחשב כאילו הוא היה הראשון לקדשם, הדברים ומרעננם במחשבתו



שזוכר ומחיה את הימים והתקופות , פ והימים האלה נזכרים ונעשים"ל עה"י ז"ומובא בכתבי האר 18501 

הוא מחיה ומביא , ורעות ואז הם נעשיםשמעביר בקו מחשבתו והרגשתו את כל הקורות והמא, הראשונים 18502 

תוקף ועוצם המחשבה ממחישה , כל העבר נעשה חי ער ורענן כאילו התהווה זה היום, אותם לתחיה 18503 

סוף דבר צריך האדם , לכל אותן המאורעות שנבעו מתוך המחשבות של אז, ומלבישה עור וגידים ובשר 18504 

 18505  .ד כדי הפיכת כל פעולותיו למעשים חייםשל חידוש וריענון המחשבה ע, לסגל לעצמו את כח היצירה

 18506 .(אור הנפש)

 18507 

 18508 מאמר תתמב

 18509 כל העושה בו מלאכה יומת´ ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה

 18510 .(´ה ב"שמות ל)

מצא נר דולק , שני מלאכי השרת אחד טוב ואחד רע מלווין לו לאדם מבית הכנסת לביתו בליל שבת 18511 

, ואם לא, ומלאך רע בעל כרחו יענה אמן, מלאך טוב אומר יהי רצון שיהא כן לשבת הבאהושולחן ערוך  18512 

 18513 .(ט"שבת קי) ומלאך טוב יענה בעל כרחו אמן, מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת הבאה כך

 18514 

אבל המה השתי כוחות , כי במלאכי עליון אין בהם רעים בשום פנים, מבאר (ג"משפטים קמ) בעל העקידה 18515 

ואחד רע הוא הכח התאווני אשר מצד , אחד טוב והוא כח השכלי אשר מצד צורתו, ם לאדם תמידהנמצאי 18516 

וכאשר יכוון האדם לעבודת יוצרו ויזכור את יום , ל יצר טוב ויצר הרע"והם הנקראים בלשון חז, חומרו 18517 

רצון ר ולהרגילו אל "הנה כבר התחיל לענות את יצה, השבת ששקולה כנגד כל המצוות לקדשו ולכבדו 18518 

ו בהיפוך "אמנם כאשר יהיה ח, ר אשר החל לנפול לפניו לא יוכל לו אבל יענה אמן ויסייעהו"והיצה, הטוב 18519 

 18520 .ל"שכל אחד יענה אמן בעל כרחו למאמר חבירו עכ, כ מלאך טוב עונה אמן"ג

המלאך בלבוש , שהמלאך בין אדם ובין אלקיו הוא שכלו, כותב (התורה´ בהקדמה לפי) ל"האבן עזרא ז 18521 

ולא עוד אלא יעזור , שלא יפריע לו לדרכו הטובה ובעלייתו לגבוה, כל יכבוש ויפיל את הכח הרע לפניוהש 18522 

וכן , בשני יצריו´ ל שיעבוד את ה"כמאמר חז, הוא ישתמש בלהט יצרו להפוך אותו לטובה, ויודה לו 18523 

כל נפש כל הכוחות הנטועות ב. ז"מ´ ל בספרו צדקת הצדיק סי"ר רבי צדוק הכהן זצ"מפרש אדמו 18524 

רק , כ"כי אין לך שום מדה שאין בה צד טוב ג, אין לחשוב שהוא רע גמור ושצריך להיות הפכו, מישראל 18525 

 18526 .ת גם המדות הטובות רעות הן"ואם אינו כפי רצון השי, ת"צריך שישתמש בה כפי רצון השי

שבת ) ממך ר אלעזר רמז רמז לה עתיד מלכות בית דוד לצאת"א, ויאמר לה בועז לעת האוכל גשי הלום 18527 

והבין כי גרעין טוב מקנן בקרבה שממנה תצא , בועז הבחין במדותיה הטובות ובמעשיה הנאים, (ג"קי 18528 

, סוד גדול נטמן בתוכה והזהירה שתדע להעריך ולשמור על הסוד הזה שעתה זהו רק רמז, מלכות בית דוד 18529 

ובתוך כדי דיבורו הוא , גדול אבל סופו של הסוד שיתגלה ויתפתח לאילן, גרעין שעודנו נסתר ואיננו נראה 18530 

רמז לה בועז שעתיד בן לצאת ממנה שמעשיו , הוא שאמר טבלת פתך בחומץ, מבחין בדבר אחר שהחרידו 18531 

 18532 .(שם) קשים כחומץ ומנו מנשה

אלא שהוא רואה צורך לגלות לה גם ? ולכאורה למה לו לבועז לצער אותה ולמהול לה תוגה בתוך שמחה 18533 

מאביה , עת כי עוד יש בקרבה שיריים מן העבר ומהתולדה הטבעית שלהשעליה לד, את צד החולשה שבה 18534 

למרות , וזאת גם לאחר הגרות האמיתית והנפלאה שעשתה במסירות גדולה ומיוחדת, עגלון מלך מואב 18535 

אלא לשם , ולכן לא כדי לצער את רות בא בועז, זאת עדיין נותרו בה אי אלה זיזים ועליה להיזהר מהם 18536 

 18537 .שתגלה עירנות כלפי הכח הבלתי טהור שעודנו מקנן בה כדי, זהירות אמר לה

שהרי בסופו של דבר עשה , ואם לא הועיל כולו הועיל פלגא, אמנם אזהרתו והתראתו הועילו ועשו פרי 18538 

על האדם לכלכל דרכיו ומעשיו באופן שידע איך להתהלך עם שני הכוחות , (ב"ילקוט מ) מנשה תשובה 18539 

 18540 .ושגם צד השמאל הכח הרע יענה אמן ויסייעהו, ד הימין לשכל הטובשידע לפנות תמיד לצ, הנמצאים בו

ותלד עדה את יבל הוא היה אבי יושב אוהל , ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה 18541 

וצלה גם היא ילדה את תובל קין לוטש נחושת , ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תופש כנור ועוגב, ומקנה 18542 

אומנות שלהם היו נקיות , ל קין היתה שונה ומנוגדת לאומנות של אחיו יבל ויובלאומנות תוב, וברזל 18543 

מקום , יובל היה רועה צאן במדבר הרחוק מחברת בני אדם, היו בהן סגולות טובות ורוחניות, ועדינות 18544 

 18545 .שמרחיק מהגזל וגם מסוגל להתבודדות ולמחשבות שכליות

וזה סגולה להתרחק מחומריות , וממים את רוח האדםיובל היה יוצר כלי נגינה המשמחים את הנפש ומר 18546 

, ואילו הבן השלישי תובל קין יצר את כלי משחית המשתקים את השירה, ולהתקרב אל הרוחניות 18547 

כי , ומעשה האבות יעשו הבנים, מייבשים ומשחירים את רגשי הנפש היפים והנאצלים, מטמטמים את הלב 18548 

 18549 .(ן"רמב) בנו של קין הרוצח הראשוןהוא , למך שהביא את החרב לעולם ואת הרציחה



שהרי קין היה , שני הכוחות היפים וגם הכוח הרע, כל שלושת הכוחות האמורים היו חבויים אצל זקנם קין 18550 

כלי , והרי זו הוכחה שהיו בו שני הכוחות היפים, ת"הראשון שנדבה רוחו להקריב קרבן של הודאה להשי 18551 

וביופי נשמתו עלה קין על הבל , זמרה ושירת הנשמה המחשבה כמו גם הרגשות הנעלים והעדינים של 18552 

 18553 .(מובא בכלי יקר) מפני שלא היה הראשון להקריב קרבן, אחיו עד שיש אומרים כי לכן נענש הבל שנהרג

והשחית , אבל קרה אסון לקין שבא הכח השלישי כח הרציחה השוכן בקרבו והשתלט על הכוחות הטובים 18554 

ולכן גם לא ידעו בניו ונכדיו , לתה וכבשה ויד הרע היתה על העליונהההשחתה ע, את יופי הכוחות הנעלים 18555 

לא השכילו לנצור , ועל יצירתם ורכושם הטוב שהיו אצורים בנפשם, של קין לשמור על אוצרות נפשם 18556 

והם העבירו זאת לבנות בתים לעבודה זרה , בצורה הראויה את השירה והזמרה שהיו בטבעם ובתכונתם 18557 

 18558 .(י שם"רש) לעבודה זרה ולשיר שירות ונגינות

וכאשר נתפס וכלאוהו בבית , בימינו קרה מקרה באחד שרצח ילד רך יקר להוריו ונחמד לכל רואיו 18559 

המצטיין באורח נדיר בקוי ציור עדינים , האסורים נתגלה במהלך שבתו שם כי הוא צייר בעל כשרון 18560 

אי נפשו גם כוחות אחרים מסתתרים במחבו, דבר המוכיח כי בניגוד לכוח הרציחה שבו, ומופלאים 18561 

י "ורק ע, ה שהטוב והרע נמצאים ביחד"ואין זה אלא סוד בריאה שיצר הקב, הסותרים ומנוגדים אחד לשני 18562 

לזווג את שניהם ולבנות מהם ביחד מגדל אור , כח הבחירה מסוגל האדם להפנות את הרע לצד הטוב 18563 

 18564 .בעולם

ה ליחזקאל לך והחיה את "ל הקב"א, שן האשר בשעה שהפיל נבוכדנצר את חנניה מישאל ועזריה לכב"ת 18565 

, אמר מה טיבן של אלו, כיון שהחיה אותם באו עצמות וטפחו לאותו הרשע על פניו, המתים בבקעת דורא 18566 

פתח ואמר אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין , אמרו לו חבריהם של אלו מחיה מתים בבקעת דורא 18567 

שאלמלי לא בא , תח לתוך פיו של אותו רשע שחיק טמיאר יצחק יוצק זהב רו"א, מלכותיה מלכות עלם 18568 

י שהיה משבחו "וברש, בקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהלים, מלאך וסטרו על פיו 18569 

 18570 .ה היה נוטה אחריהם יותר מאחרי שירות שעשה דוד"ואילו אמרן הקב, שבחות נאות יותר מדוד

קולות , יכול האיש המשורר העשיר ברגשות נאצליםאיך ? איך מתקיימות שירה ורציחה בכפיפה אחת 18571 

ביחד עם כח של רציחה , מפיח רוח חיים בשבורי לב וממתיק את החיים, נעימות המרוממות את הנפשות 18572 

עד שהיה עולה אפילו על , ה"איך יתכן שמשורר נפלא המנעים שבחות להקב? ואכזריות כמו חיה טורפת 18573 

 18574 ?נפשו שסועה כל כך שישכנו בה כוחות של רציחה תהיה, המשורר האלקי נעים זמירות ישראל

כח , בא מלאך וסטרו על פיו היינו הכח הרע שבו עמד וכיבה את כח הטוב, אמנם כן אין מסתדרים יחד 18575 

נסתתמו רגשותיו , התאוות והרציחות עשו כלה בנפשו, התאוה החשיך את שכלו והוא איבד את השליטה 18576 

צורתו ודמותו הפכו , שבו ענה אמן על כל משאלות ותאוות לבו ומלאך הטוב הינו הכח הטוב, ניטמטם לבו 18577 

 18578 .(מעייני החיים)  .לחיות כחיה טורפת

 18579 

 18580 מאמר תתמג

 18581 .(´ה ה"שמות ל) ´כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה´ קחו מאתכם תרומה לה

הנה החזיר , ל"ן על החזרות הרבות שהתורה חוזרת על מעשה המשכן וז"בתחלת הפרשה עומד הרמב 18582 

ואחרי כן הזכיר כולם ועשו את כל אשר , תחלה אמר ועשית כך, מלאכת המשכן חמש פעמיםבתורה  18583 

כל זה דרך חיבה ודרך מעלה לומר כי , את אהל מועד ואת הארון לעדות ככל אשר צויתיך יעשו, צויתיך 18584 

 18585 .ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר לעוסקים בה, חפץ השם במלאכה

´ פרשתו של אליעזר שנים וג, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים כענין מה שאמרו במדרש 18586 

ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים , ושרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא, דפים 18587 

שאפילו רחיצת רגלים צריך , אמר רב אחא יפה רחיצת רגלי עבדי אבות מתורתן של בנים, אשר אתו 18588 

 18589 .(´ר ס"ב)א  פי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרוהשרץ מגו, לכתוב

וכן להבין את ההוספה של רב אחא על יופיה של הרחיצה , משתוקקים אנו להבין למה באמת יפה שיחתן 18590 

אשר קודם לקבלת , ל ממיר"חזרנו על מהלכו של המשגיח זצ, יותר ממה שאמר על יופיה של השיחה 18591 

ומי שאינו משעבד את רצונו כפי מה ששכלו מורה לו אי אפשר , נושיה לאדם שכל א"התורה העמיד הקב 18592 

 18593 .ספר בראשית מלמד אותנו כיצד נהגו אנשים שרצונם מתכופף בפני השכל, לו לקבל תורה

כי השכל , שיחתן של עבדי אבות הוא החינוך שבו נתחנכו להיות נוהגים תדיר כפי שהשכל הטבעי מורה 18594 

כשם ששאר הנבראים יש בהם טבעים , ם להיות לו למורה דרךה שמו באד"הטבעי הוא זה אשר הקב 18595 

 18596 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה, טובים המנהיגים אותם

 18597 .ורק מי שמנהיג עצמו על פי שכלו זוכה ומוסרים לו תורה מן השמים, (7´עירובין ק)

כי תוכן העבודה , ומתחלה עלינו להקדים, ף בהבנת הדברן יש לנו ללמוד גדר נוס"אלא שמדברי הרמב 18598 

אשר יש ביד האדם להביא להשראת , הכללי של כל הציוויים במעשה המשכן וההוראה שבהם הוא 18599 



הן מאותן שהביאו נדבה והן , ומידת ההשראה תלויה ועומדת בנדבת לבם של ישראל, השכינה על החומר 18600 

ועל סוג עבודה כזו , שתוכנו הוא מקום להשראת השכינה מבין כולם נעשה משכן, מאותם שעשו במלאכה 18601 

כתובות ) ל כיוצא בזה"ובמקום אחר השמיעונו חז, ן שהיא חביבה יותר מגופי תורה"בא חידושו של הרמב 18602 

 18603 .(´ה

דאילו במעשה שמים וארץ כתיב אף ידי , דרש בר קפרא גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ 18604 

הגדר בזה הוא , כוננו ידיך´ ואילו במעשה ידיהם של צדיקים כתיב מקדש ה, יםיסדה ארץ וימיני טפחה שמ 18605 

חביבות יתירה יש לדבר שהאדם פועל , (´יבמות ב) מה שמובא בגמרא איידי דאתא מדרשא חביבא ליה 18606 

כביכול מסר הנהגת העולם וקיום , אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, בעצמו 18607 

 18608 .ו"כח יש בו לפעול במעשיו לתקן או לקלקל ח, הבריאה בידי האדם

, העבודה בכללים היא לעבדם ולהפכם לפרטים, ה בתורתו"הלכות טומאת שרץ הם הכללים שנתן לנו הקב 18609 

משום כך בעוד שתילי תילים של הלכות נכללות בפסוק , להבינם ולהביאם לידי מעשה זוהי עבודת האדם 18610 

הרי שיחתן של עבדי אבות , פסוק אחד לא תעשה מלאכהכל שלושים ותשע מלאכות מקופלות ב, אחד 18611 

 18612 .ללמד כי מעשה בני אדם הם המחזיקים את העולם, דפין´ תופסות שנים וג

נמצא שתכלית , בהם אנו פועלים ומקיימים את העולם, תכלית התורה הם הפעולות אותם אנו עושים 18613 

לא רק , ה"ל עבדי אבות לפני הקבוזה כוונתם יפה שיחתן ש, התורה הוא הקיום הנמשך על ידי מעשינו 18614 

יותר , גם הם פועלים בשיחתן בעולם יותר מתורתן של בנים, שיחתן של האבות אלא אפילו עבדי האבות 18615 

 18616 .ממה שנפעל כביכול על ידי התורה ללא מעשה אדם

כי היה מקום , יפה רחיצת רגלי עבדי בתי אבות מתורתן של בנים, וזה אשר הוסיף רב אחא במאמרו השני 18617 

מפני שיש בהם הכח של דברי תורה ומפני , מר אשר רק שיחתן של עבדי אבות קובע בהנהגת העולםלו 18618 

שאפילו המעשה הפחות ביותר שהוא רחיצת , ולהוציא מזה בא חידושו השני של רב אחא, שהם כח שכלי 18619 

מאחר שהוא מעשה אדם הרי הוא קובע בהנהגת , גם מעשה פחות זה, מעשה שאין למטה הימנו, רגלים 18620 

 18621 .יותר מתורתן של בנים שהרבה גופי הלכות לא ניתנו אלא ברמז בעלמא, העולם אם לתקן אם לקלקל

במלאכה ומזכיר אותה ´ לומר כי חפץ ה, וכל זה דרך חיבה ודרך מעלה, ן"וזה הביאור בדברי הרמב 18622 

ה י מעש"כי העסק במשכן הוא עשיית מקום להשראת השכינה ע, פעמים רבות להרבות שכר לעוסקים בה 18623 

והרי פי , בהיותם פועלים בתיקון העולמות לפי מעשה האדם, נמצא כמה חביבות יש למעשה האדם, האדם 18624 

 18625 !ה משרה את שכינתו לפי מעשה אדם"בהיות הקב, כמה וכמה מתגלה החביבות

נוכל להבין את ההלכה , ולאחר שעמדנו על חשיבותן של המצוות מצד התיקונים הנפעלים על ידם 18626 

ולא עוד אלא שבשעה שעוסק במצוה אחת אסור לו , (.ה"סוכה כ) מן המצוה שהעוסק במצוה פטור 18627 

ולכאורה מה לי עוסק במצוה זו מה לי , (.ג"יומא ל) כי אין מעבירין על המצוות, להניחה ולעסוק באחרת 18628 

כי הנה העסק במצוות פועל אחריו בנין , אבל בהתבונן בחשיבות של מעשה אדם יובן זה, במצוה אחרת 18629 

 18630 .ה"ל תנועת יד נעשים תיקונים שהם חביבים אצל הקבומכ, העולם

ה כותב אחריו וישמע ראובן ויצילהו "אילו היה יודע ראובן שהקב, (ד"ל´ ויקרא רבה פ) איתא במדרש 18631 

, ה כותב עליו וגם הנה הוא יוצא לקראת"אלו היה אהרן יודע שהקב, בכתפיו היה טוענו ומוליכו, מידם 18632 

אלא שאם היו , ו"ואין הכונה שהיו עושים כן להרבות כבודם ח, תובתופים ובמחולות היה יוצא לקרא 18633 

 18634 .היו מגדילים את המעשה יותר, שהוא מעשה הראוי להיכתב בתורה, מעריכים את מעשיהם בערך כזה

וכמה עולמות מתתקנים על ידי פסיעה , אילו היינו יודעים כמה שהם פועלים, וכך הוא גם בנוגע למעשינו 18635 

וכמה נחת , וכן בכל חוט השערה של תנועה כמה נפעל מזה, מעשה אחד של חסדאו , אחת עבור הזולת 18636 

וכן מאידך אם היה מעריך גודל החורבן הנגרם , בטח היה משתדל במעשיו יותר ויותר, נגרם למעלה מזה 18637 

 18638 .כמה עולמות הוא הורס בתנועה אחת שלא כהוגן אז כמה היה נזהר, ממעשיו

להרגיש חשיבות במעשה חסד ושאר מצות , ריך כל מעשה שלנונע, הבה נתבונן ונתחזק בעולם המעשה 18639 

, שהעניק לנו זכות זו´ בהיותנו יודעים שהכל מחסדי ה, ואין לנו לחשוש בזה לגאוה, שאנו זוכים לעשות 18640 

.ן מגלה לנו כאן"הכרת החשיבות של מעשה זהו אחד היסודות שהרמב, להיות לנו כח לפעול במעשינו 18641 

 18642 .(מערכי לב)  

 18643 

 18644 מאמר תתמד

 18645 .(´ה ה"שמות ל) ´כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה´ קחו מאתכם תרומה לה

, אלא גם ביטול הרצון שלא ירצה, לא דרשו ממנו שבירת הרצון לבד, ל בטל רצונך מפני רצונו"אז 18646 

דלא תחמוד היינו , ל"ע ז"פ דברי הראב"וכידוע ע, כשמתרחק הרבה מאד מהרצונות אז שוב לא ירצה בם 18647 

בחינת לא תוכל לאכול בשעריך שתרגם , עד שיביט עליו כעל אי אפשרות, סור הגזלכ אי"שיתברר לו כ 18648 



בחינה זו היא בחינת עת רצון , ואז יתבטל הרצון כמו שלכפרי אין תאוה לישא בתו של מלך, לית לך רשו 18649 

 18650 .´שאין לו שום רצון זולת רצון ה, ל"הנ

, ושכנתי בתוכם´ של אדם הוא בחי דמקדש הפנימי בלבו, (ה"ד בהגה"פ´ שער א) ואיתא בנפש החיים 18651 

אז , ועל כן כשקלקלו פנימיות המקדש שבתוכם, כלי למקדש הפנימי´ המקדש הנבנה בירושלים הוא בבחי 18652 

ק "ק הוא תוצאת חורבן ביהמ"כ אם חורבן ביהמ"א, ל"לא הועיל המקדש החיצוני ונהרסו יסודותיו ר 18653 

ק החיצוני תלוי בבנין המקדש הפנימי בנין קדושת "ו הוא כי בנין ביהמ"הלא ק, הפנימי דהיינו קדושת הלב 18654 

 18655 .דוקא בבחינת עת רצון? ואיך הוא, הלב

האם נוכל לצייר כמה , הנה בנדבת ישראל לבנין המשכן בודאי היתה נתינתם ברצון גמור ובהתלהבות רבה 18656 

? זוכמה התלהבות וחשק ודבקות היתה בנתינה ? א מישראל אנשי דור דעה לתת לבנין המשכן"רצה כאו 18657 

וכבר ברור , כאשר ידע כי ממונו הגיע כבר ליד הגזבר, אין לנו ציור כמה גדל אושר לבו של כל אחד ואחד 18658 

 18659 .ותשרה השכינה ממש על גבי נדבתו אשר נתן, ´ויהיה לו חלק בבית ה, לו כי מכספו וזהבו יהיה במשכן

ל דהיה צריך לומר תנו "ע ז"וכתב הראב, קחו מאתכם תרומה? אלא במה, אבל באמת לא בזה נבנה המשכן 18660 

אדם נותן ואפילו , ובפנימיות הענין יש להסתכל דברים מבהילים, אלא קחו מאתכם היינו נתינה, תרומה 18661 

, ועדיין אין כאן קיחה כי אינו לוקח מעצמו, אבל אין בה יותר מנתינת הדבר שנותן, לשמה נתינא מעליא 18662 

כי העבודה , תקטן בחינת העבודה שבה, ינהוכל שתגדל מדרגת לשמה בנת, שאינו מכריח את עצמו ליתן 18663 

 18664 .נערכת על פי מדת שבירת היצר שבה

נמצא שבכל נקודה כפי שמגיע , כ אדם לעמל יולד"וא, פעמים שלא בצער´ בצער מק´ ל יפה פעם א"הן אז 18665 

דתכלית הבחירה בטוב היא , ל"ירוחם זצ´ ר ר"וכבר גילה מו, העבודה´ בטלה ממנו בחי, בה אל הלשמה 18666 

 18667 ?העבודה במדרגות הגבוהות האלה´ ע לפי זה איה היא בחי"וצ, יהיה הכרח אצלולהגיע ש

 18668 

אם רק בדקה ´ אפי, כיון שהוא חי בעולם הזה יש בו מהעולם הזה, הצדיק היותר גדול´ כבר ביארנו שאפי 18669 

מכל , ואפילו בנתינה בהתרגשות והתלהבות הכי גדולה, צלו של גוף אבל ישנו´ שבדקה ואם גם רק בחי 18670 

, התנגדות ממש לאותו דבר טוב שעושים, יש עמוק עמוק בפנים נקודה דקה דקה של התנגדות היצר מקום 18671 

ומאשר הנקודות , בנקודות דקי דקות אלו שבפנים הלב? הגדולים שעשו תמיד לשמה במה היתה עבודתם 18672 

זה הנה ב, אלא בכח הראיה של גדולי גדולים לאחר כל דבקותם, קשה מאד מאד למוצאן, דקות מאד הן 18673 

 18674 .הוא עבודתם ללחום את יצרם בעומק פנימיות הלב ולשברו שם לרסיסים

ר "בחינת נקודת יצה, הסתכלו היטב בפנים שבפנים ותמצאו שמה את הדק, לאנשי דור דעה´ כ אמר הכ"וע 18675 

זו היא עבודה בעומק , ושמה תקחו מאתכם זו היא העבודה בבנין המשכן, שמתנגד ממש לנתינה למשכן 18676 

ל דהיה צריך לומר כל אשר נדבו "ע ז"העיר הראב, עוד שם בפסוק כל נדיב לבו, שכןהלב בה נבנה המ 18677 

אבל בהסתכל לפנימיות הענין , כי הנדיב אינו נותן הלב רק המתנה, (ל"ז בנעט ז"הרש) במפרש´ ועי, לבו 18678 

א "מכתב מאליהו ח)  .י שמתנדבים את הלב עצמו"שהמקדש נבנה ע, הן זה הסוד שלמדתנו התורה 18679 

 18680 .(115´ ד

 18681 

 18682 מאמר תתמה

 18683 .(´ה י"שמות ל) ´וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר צוה ה

אכן זו ? ולכאורה החכמה מצויה במוח יותר מבלב, מהו ענין חכמת לב שהדגישה התורה כמה פעמים 18684 

האדם , כי אנו קוראים חכם למי שנתחכם במוחו אף אם לבו בל עמו, הטעות אשר טועים בה רוב בני אדם 18685 

, גם כי הוא עצמו ינהג שלא כחכמתו וכל מעשיו מעשה בהמה, ו דברי חכמה הוא החכם בעינינוהמדבר בפי 18686 

, מה לנו לדקדק אחר מעשיו של זה, כמורגל בפומייהו דאינשי, ז לא נסתרה חכמתו בעיני האנשים"בכ 18687 

 18688 .פ נהנים ממנו עצה ותושיה כיד חכמתו הטובה עליו"עכ

לאיש דעת ותבונה , שאין מבדילים בין אדם הנושא חכמה! ועד כמה סכלים הם באמת עמי הארץ הלזו 18689 

אם טובים המה למאכל או סם , היתכן שאדם היודע ומכיר בחכמה במיני העשבים וכדומה, אשר הוא חכם 18690 

האם אפשר , ואם נראה אותו מתנהג כן? ויבחר לו לאכילתו דוקא אותם אשר מות בתוכם, המות יש בהם 18691 

 18692 !הלא מקומו בבית חולי הרוח? ף לראשנושנעשהו לרופא ביתנו ולהרכיבו אלו

הרי הוא נמשל כחמור הנושא עליו ספרי , כי מי אשר מעשיו ומנהגיו סותרים דעתו, כן הדבר הזה ממש 18693 

כ "אלא ע! ורק ירבץ תחת כובד משאו, וכל מה שתוסיף עליו כרכים יותר לא יחכם מזה מאומה, חכמה 18694 

? והיכן טמונה היראה, חכם ירא וסר מרע, (ד"י ימשל) כ"וכמאה! המשתמש בחכמתו לטוב לו? מהו חכם 18695 

 18696 .וזהו וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו, ומוציא לפועל כח שכלו, הוי אומר בלב שהוא המרגיש דעת בינתו

הרי שהיראה , הן אחת שכן בלשון יוני קורין לאחת הן (א"שבת ל) ל"ובחז, היא חכמה´ כ הן יראת ה"אה 18697 

כן היראה אינה באה אלא מתוך חכמה , החכמה יסודה רק ביראהוכשם ש, היא חכמה והיא לבדה חכמה 18698 



כדברים נפרדים המביאים , כ כי לא שהחכם מתיירא והירא מתחכם"וממילא אתה צריך לומר ג, ואחד הם 18699 

נמצא אתה למד שאין לומר על הראש והמוח , היא חכמה´ אלא אחד הם ממש הן יראת ה, אחד את השני 18700 

 18701 !וזהו הנאמר כאן חכם לב, וי להקראות חכםאלא הלב הוא זה הרא, שהוא חכם

ורק , כי כולם לא יבואו ממקור הלב גם לא יחזרו אליו, מכיון שכן זכינו לדין למה אין חכמה אלא זו 18702 

כי כל שהלב פנוי מן החכמה אין , במשכן המוח הם נמצאים משום כך בטלים הם ביסודם ולא נחשבו כלל 18703 

וף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה ש החכם ס"וכמ, יתרון בו מהסכלות והשטות 18704 

סנהדרין ) שאין אדם אלא מי שירא את האלקים ואין יראה אלא בלב לכן רחמנא ליבא בעי, כל האדם 18705 

מ גדולה "ונפק! היינו כאומרים לו לאדם הוי חכם, אלקיך תירא´ יוצא מזה כשהכתוב אומר את ה, (ו"ק 18706 

 18707 .(ה"ב קל"ר יהל חאו)  .היא למשכיל על דבר אמת

 18708 

 18709 מאמר תתמו

 18710 .(´ה כ"שמות ל) ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה

כמו שכתוב , הרי בידוע שהם היו לפני משה, האור החיים שואל מדוע הוצרכה התורה לכתוב מלפני משה 18711 

, ותירץ האור החיים דתלמיד היוצא מרבו אסור לו ללכת ואחוריו כלפי רבו, בתחילת הפרשה ויקהל משה 18712 

עוד הוא מתרץ דבני ישראל חששו שמא משה שהיה עשיר יקדים ויתן את , כן כתוב שיצאו מלפני משהל 18713 

, י"ה שציווהו לומר לבנ"ורק אמר להם כדי לקיים את צווי הקב, כל הדברים הצריכים לתרומת המשכן 18714 

 18715 .לכן מיהרו לצאת מלפני משה ומיהרו להביא את תרומת המשכן

היה ניכר עליהם שהם למדו אצל , י יצאו מלימודם אצל משה"חר שבנדאף לא, ל מקעלם מתרץ"הסבא זצ 18716 

ולא רק בשעת לימודם אלא בכל מקום שהיו אף לאחר שיצאו ניכר עליהם כי למדו תורה אצל , משה 18717 

וזה , והם התנהגו כאילו הם עכשיו לפני משה, ולכן כתוב מלפני משה דבכל מקום הוכר עליהם, משה 18718 

שידעו שבכל מקום שיהיו צריך שיוכר עליהם , ם כעת לפני בין הזמניםלימוד גדול לתלמידים העומדי 18719 

 18720 .שהם בני תורה

שיהא קורא ושונה , אלקיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך´ ואהבת את ה, (.ו"יומא פ) אמרו במסכת 18721 

מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה , ח ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות"ומשמש ת 18722 

עליו הכתוב אומר , פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו, למדו תורהאשרי רבו ש 18723 

אולם עלינו לבאר איזו היא , וחלילה להיפך כמבואר שם, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר 18724 

 18725 .לבל נאבד חלילה את השם המקודש לנו בני תורה, ומהי העצה אשר תסייע בידינו ותשמור צאתנו, דרך

וצריך להבין מאי , ואלה מסעיהם למוצאיהם, אלה מסעי בני ישראל ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם 18726 

וביאר המגיד מדובנא , שנא דבתחילה אמר הכתוב מוצאיהם למסעיהם ובסופו סיים מסעיהם למוצאיהם 18727 

מצטערת לימים נשא האב אשה אחרת אשר היתה , ומתה אמו של בן זה, בדרך משל לאב שהיה לו בן יחיד 18728 

והיה מצפה עד אשר יגדל בנו ויגיע , צער גדול היה לאב מן המוצאות אותו בביתו, תדיר את בנה החורג 18729 

ביום החתונה שכרו עגלון בעל עגלה ונסעו , ימים עברו ימים חלפו והבן הגיע לפרקו, פרקו לשאת אשה 18730 

 18731 .האב עם בנו למקום השמחה

והבן שאל כמה דרך , עוד הדרך להגיע למחוז חפצנוהאבא שאל כמה ארוכה , בדרך זה וזה שאלו לעגלון 18732 

אתה הבן אינך יודע מה , ביאר האב ואמר, מה בין שאלתו של זה לשאלתו של זה, כבר עברנו מן הבית 18733 

, על כן אתה שואל כמה כבר עברנו, כל שמחתך אינה אלא לברוח מתחת ידה של האם החורגת, מצפה לך 18734 

אבל אני , ברת דרך שאנו עוברים מעוררת אצלך שמחה נוספתולכן כל כ, ירא אתה שמא נשוב על עקבנו 18735 

 18736 .על כן שואל אני מה רבה הדרך אל מקום השמחה, מכיר באושר הצפוי לך עם נשואיך

´ וכפי שהוא עצמו התחנן אל ה, משה רבינו ידע והכיר באושר הרב הצפוי לעם ישראל בארץ ישראל 18737 

אבל לגבי בני ישראל , לגביו היה העיקר למסעיהם, והתפלל אליו תפילות כמנין ואתחנן כדי ליכנס לארץ 18738 

 18739 .על כן אמר הכתוב מסעיהם למוצאיהם, עיקר שמחתם היתה יציאתם ממצרים מבית עבדים

הנה יוצאים אנו עתה , כאן נתבארה לנו הדרך אשר בכוחה יהא בידינו לחוש עצמנו כעומדים לפני משה 18740 

נסיעתו אף היא תורה מטרת , ן תורה אין סתם נסיעהאצל ב, ברם יש יציאה ויש יציאה, לימי בין הזמנים 18741 

כדי , כדי לאגור כח להברות את הגוף ולהכשירו לקראת העתיד, הנסיעה ותכליתה צריכה להיות למסעיהם 18742 

שמחת פיטורין מן , אבל חלילה לנו שתהא הנסיעה למוצאיהם, שיהא בידו להוסיף ולהגביר חילו לאורייתא 18743 

 18744 .שמחה על היותו ללא עול תורה ומוסר לא כן יאה לבן תורה, רהישיבה כתינוק הבורח מבית הספ

כמה ימים יש עוד עד שובנו אל , עלינו לספור את ימי בין הזמנים כספירת העומר לקראת מתן תורה 18745 

ובדרך זו נוכל לשמור , אז לא תהא זו יציאת חולין אלא יציאה מלפני משה, הגמרא ביתר שאת וביתר עוז 18746 

אלא רק ריענון הגוף למען , כרה ברורה שלמעשה אין כאן יציאה מעולמה של תורהבהכירנו ה, על צביוננו 18747 

, יחליפו כח יעלו אבר כנשרים´ יהי רצון שיקויים בנו וקוויי ה, באהלה של תורה´ יוכשר להמשך עבודת ה 18748 



אשרי מי שעמלו , ויאמרו הכל ישראל אשר בך אתפאר, ויהא שם שמים נישא עלינו ביציאתנו ובביאתנו 18749 

 18750 .(דרכי מוסר)  .רה אשרי מי שגדל בתורהבתו

 18751 

 18752 מאמר תתמז

 18753 .(´ה כ"שמות ל) ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה

, י"הרי בתחילה כתוב ויקהל משה את כל עדת בנ? יש להתבונן משום מה סיים הכתוב ויצאו מלפני משה 18754 

אם ללצים , (´משלי ג) אמר החכם, י וידענו ממילא שיצאו מלפני משה"והיה די שיאמר ויצאו כל עדת בנ 18755 

ואם , י שאם אדם נמשך אחר הלצים לסוף גם הוא יהיה לץ עמהם"ופירש רש, הוא יליץ ולענוים יתן חן 18756 

, י מלפני משה"וזה מה שנאמר כאן ויצאו כל עדת בנ, לענוים יתחבר סוף שיתנו מעשיו חן בעיני הבריות 18757 

אבל , ום אחד ואין אנו יודעים מהיכן יצאכי הנה אדם יוצא ממק, כלומר שהכירו עליהם שיצאו מלפני משה 18758 

 18759 .סימן הוא שיצא מבית מרזח שתה יין ונשתכר, אם רואים שהוא מתנועע ואינו הולך ישר

לא היו לומדים שם אלא רק ´ ללמד שאפי, י מלפני משה"כתיב ויצאו כל עדת בנ, וכן במדה טובה המרובה 18760 

וזהו , וך על פניהם להכיר כי יצאו מלפני משהוהיה חן נס, כבר קבלו יראת השם בקרבם, עמדו לפני משה 18761 

מה נהדר היה מראיהם , ו שלמדו אצל משה רבינו תורה שקיבל מסיני"ו בן בנו של ק"וק, ולענוים יתן חן 18762 

 18763 .ותהלוכותיהם אף כשיצאו מלפני משה בכל פסיעה ופניה שלהם

ניכר עליו כי יצא מישיבה צריך להיות , מעתה יש לדעת גם אנו כי בבין הזמנים שבן ישיבה נוסע הביתה 18764 

, בכל תנועה שלו צריך שיהיה קידוש השם, חן יהיה נסוך על פניו והדר סביבותיו, קדושה שלמד שם תורה 18765 

, (.ו"יומא פ) ל"וכבר אחז, אלה ומהישיבה יצאו´ לאמר הנה עם ה, ו שלא יגרום חילול השם בהנהגתו"וח 18766 

, תלמידי חכמים ודיבורו בנחת עם הבריות שיהא קורא ושונה ומשמש, שיהא שם שמים מתאהב על ידך 18767 

 18768 .ואין משאו ומתנו באמונה מה הבריות אומרות עליו, ואם אין דיבורו בנחת עם הבריות

אם דיבורו , הם רק מסתכלים על הנהגתו, הבריות אין באים לבחון את בן הישיבה אם יודע ללמוד או לא 18769 

והבריות אומרים עליו , ש ומאהיב שם שמיםהרי הוא מקד, ואם משאו ומתנו באמונה, בנחת עם הבריות 18770 

מי שדיבורו בנחת עם הבריות אל יחשוב , אוי להם לבריות שלא למדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה 18771 

יומא ) ל"עוד אחז, אדרבה בזה ימצא חן בעיני הבריות ויהא שם שמים מתאהב על ידו, י כך יזלזלו בו"שע 18772 

הבא ליטמא פותחין לו והבא ליטהר מסייעין , וים יתן חןמאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענ, (7ח"ל 18773 

 18774 .ל שכפי מדת הבא ליטהר כך מסייעין בידו"וצ, אותו

והנה יש , ה עוזרו אין יכול לו"יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב, (´קידושין ל) ´איתא בגמ 18775 

התאוה והכבוד ותולדותיהם  הקנאה, ר הטבעי היינו המדות החומריות שבאדם"יש יצה, ר"מיני יצה´ ב 18776 

ר שמסית את האדם "הוא היצה, (.ז"ב ט"ב) ר הרוחני שהוא מלאך ועליו אמרו"ויש יצה, שהם רבים מאד 18777 

והוא מלאך המות שמקבל רשות ויורד , כ ומסטין עליו לפני כסא הכבוד"הוא השטן שעולה אח, לחטוא 18778 

 18779 .ונוטל נשמתו

, בקנאה בתאוה וכבוד וכדומה, הם הולכים אחרי טבעםר הטבעי שלהם כי "בני אדם חוטאים בעיקר ביצה 18780 

ונפש עמל עמלה לו , אבל הצדיקים יגעים ועמלים בשבירת המדות, כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה 18781 

 18782 .ולנטוע בלבו את החיים ואת הטוב, לעלות אורח חיים למעלה למשכיל לעקור הרע אשר בקרבו

ר זה הוא "ויצה, הרוחני שהוא מלאך למעלה מן הטבע ר"מכל מקום עדיין יש לפניו מלחמה נוראה עם יצה 18783 

אינו מסתפק להכשיל את הצדיק באיזה מנהג קל או , אכזרי מאד ככתוב צופה רשע לצדיק ומבקש המיתו 18784 

, לא יעזבנו בידו´ אלא שה, ו"אלא מבקש להמיתו ממש בעון ופשע אשר לא יוכל לקום ח, מדת חסידות 18785 

ר "אין לך שום צדיק שיוכל לנצח את יצה, וזרו אין יכול לוה ע"ל שאלמלא הקב"ר זה אחז"ועל יצה 18786 

 18787 .´הרוחני בלי עזר ה

והרי גם , ה עוזרו אין יכול לו"שאמרו אלמלא הקב, ל יותר מהמקרא"ל שאל מה הוסיפו כאן חז"א ז"והגר 18788 

 18789 ´ל פירשו הכתוב ה"א דחז"הגר´ ותי? לא יעזבנו בידו´ הכתוב אומר כן צופה רשע לצדיק ומבקש המיתו ה

ר ולא יכול "דוקא אם האדם כבר עמל בכל כוחותיו ולחם עם יצה, אימתי לא יעזבנו בידו, לא יעזבנו בידו 18790 

אומרים לו מן , כ כל זמן שיש עוד לאדם ללחום בכוחות עצמו"משא, ה עוזרו ולא יעזבנו בידו"אז הקב, לו 18791 

 18792 .כ אעזור לך"השמים מקודם צא במלחמה אתה לבדך ואח

והצדיקים מתייגעים בה הרבה עד שאמרו , המלחמה הזאת היא מלחמה אכזרית מאדוהיינו מה שאמרנו כי  18793 

שכל זמן שהצדיקים חיים הם נלחמים עם , מפני מה נגזרה מיתה על הצדיקים, (ט"בראשית פ) ר"במד 18794 

והרי , ושם ינוחו יגיע כח דיינו מה שיגענו, (´איוב ג)ב  וכיון שהם מתים הן נחים הדא הוא דכתי, יצרם 18795 

שכשהם מתים הם נחים , ר"שהצדיקים יגעים כל כך במלחמתם עם יצה, ל כאן"ישמיעונו חז נוראות 18796 

 18797 !ואומרים דיינו במה שיגענו



, ר הרוחני"פ יש מציאות של עזרת שמים לחלץ את האדם מצפרני יצה"עכ! כזאת היא מלחמת היצר 18798 

הושיעה ´ צועק אנא הוהצדיק נושא עיניו למרום ומתחנן ו, בשעה שהוא כורע תחת משאו ומבקש המיתו 18799 

 18800 .ר"ו בידו של היצה"ה עוזרו ולא יעזבנו ליפול ח"ואז הקב, נא כי באו מים עד נפש

כי עד עכשיו , זהו מה שאמרו הבא ליטהר מסייעין אותו, אבל יש גם מציאות אחרת של סייעתא דשמיא 18801 

א בא ליטהר באמת אבל הו, בעוונותיו טמטם לבו ונפשו, נטמא במדותיו וטבעיו החומריים שנקשר אליהם 18802 

אם בקנאה , ואין בו כח להתגבר על יצרו, אבל עוונותיו החלישו אותו מאד, עם רצון חזק לשוב בתשובה 18803 

 18804 .ולשון הרע כנגד כולם, או גאוה כעס ושנאת הבריות, תאוה וכבוד

עוק ומקירות לבו צ, ומה יעשה וחולה אנוש הוא נופל תחת משא טבעו ומדותיו ואינו יכול לעמוד על רגליו 18805 

המסגר הוא המדות שסוגרים על האדם שלא יוכל לעלות מתוך , ת הוציאה ממסגר נפשי"יצעק אל השי 18806 

ויודע כי באמת ובתום לב רצונו לשוב , ה חוקר לב ובוחן כליות"והקב, פחת מעשיו ולנוס מפח פשעיו 18807 

ל "י ז"ש הר"וכמ ,יתירנו ממוסרי מדותיו ויוציאו מעבדות לחרות עולם, שמוע ישמע צעקתו ויושיעו, אליו 18808 

 18809 .כ"לשבים כאשר אין יד טבעם משגת ע´ כי יעזור ה

שמשתתף אתו לישא משאו ולעמוד נגד , ת ממש"כי שם מסייעהו השי, כאן העזרה היא אחרת משל הצדיק 18810 

שכל המדות הסוגרים , ´ת בקרבו רוח טהורה להשיג מעלת אהבתו ית"אבל כאן יחדש השי, ר הרוחני"יצה 18811 

ומשום כך הוא מתאוה לכל , שאדם אוהב את עצמו! י הקדושה הוא מסיבה אחתעל האדם מליכנס בשער 18812 

ויחדש בקרבו אהבת ´ אבל כשירצה לשוב באמת יעזרהו ה, דבר מקנא בזולתו ומתכבד בקלון חבירו 18813 

 18814 .ת"השי

, זה מול זה עשה האלקים, וברא באדם טבע רוחני כנגד טבע הגשמי, ה בא בטרוניא עם בריותיו"אין הקב 18815 

טבוע , כך בטבע הרוחני והוא יצר הטוב שבאדם, ר האדם אוהב את עצמו"בע הגשמי זה היצהוכשם שבט 18816 

ויפנה רק , אלא שעוונותיו טימאו את נפשו וטמטמו לבו שלא ירגיש אהבת השם, ת"בנפשו לאהוב את השי 18817 

 18818 אז יראה בעצמו כמה נתרחק ועד היכן, את מעלת אהבתו בקרבו´ אבל כשיזכה ויחדש ה, אל אהבת עצמו

 18819 .הגיע

וירחמהו ´ וישוב אל ה, ויתיר מוסרי תענוגיו, ישבור רצונותיו הטבעיים, יפיל מעליו אהבת הגוף ותאוותיו 18820 

י חידוש "שיעזור אותם לשוב ולהתקרב אליו ע, לשבים´ ל כי יעזור ה"י ז"ש הר"וזהו מ! כי ירבה לסלוח 18821 

כל זה הם לבדם , ם עד כהאבל לשבור הטבע ולעקור המדות הרעות אשר הלכו אחריה, אהבתו בקרבם 18822 

 18823 .(לב אליהו)  .יעשו

 18824 

 18825 מאמר תתמח

 18826 .(´ה כ"שמות ל) ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה

ואפשר ? וכי בכל מקום מספרת התורה איך נכנסו ומתי יצאו? למה מספרת לנו התורה שיצאו מלפני משה 18827 

עד שמרוב התפעלות , כןלומר כי בני ישראל התעוררו כל כך מן הציווי להשתתף בנדבתם למלאכת המש 18828 

ולא יצאו בזה , וכאילו כולם בחדא מחתא נתכוונו באותו רגע לצאת, ותשוקה יצאו תיכף להביא נדבתם 18829 

ולכן סיפר הכתוב על סדר יציאתם , אלא כולם ממש נפגשו על מפתן הבית ונדחקו לצאת ביחד, אחר זה 18830 

שה בחפזון למנוע עצמם מהחמצת ומיהרו לעשות המע, להדגיש גדולת נפשם שהתעוררו ביחד בהתרגשות 18831 

 18832 .המצוה

, ולא היה אחד מהם שנתעכב מחבירו, שיצאו כולם בזריזות להביא נדבתם´ פי, ויצאו כל עדת ישראל 18833 

והגם דאמרינן ביומא שאין רשות לתלמיד לעמוד , קודם שיתן להם רשות לעמוד מלפניו´ מלפני משה פי 18834 

 18835 .(אור החיים) הדבר קלקלה השורה אפשר מפני אהבת, מלפני רבו אלא עד שיתן לו רשות

איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא העם , ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר 18836 

, כי תשוקתם לקיום המצוה היתה עזה ונמרצת, צריך היה צו בכדי לעכב את ישראל מלהביא עוד, מהביא 18837 

הם נמשכו , שיצאו מכל גבולות הטבעהסתערה בתוך לבם עד ´ ואהבת ה, נשמתם התלהבה באור הנצחי 18838 

ובלי הצו , ´היו מוכנים לנדב ולהביא בלי הפוגה כי אין גבול לאהבת ה, לעלות למעלה ללא גבול ומעצור 18839 

 18840 .של משה היו עדיין עומדים בנדבתם ובתשוקתם להביא

מצוה  ´לא הם כילו שאם היה ה´ פי, פ ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד"פקודי עה´ ח בפ"אוה´ וכן פי 18841 

תופעה זו היא מראה , ´אלא שכלתה המלאכה אשר צוה ה, י בכל אוות נפשם"יעשו בנ´ עוד בעבודתו ית 18842 

אין סוף ואין תכלית , ולדבר שממעל אין קיצבה ועמידה, התגלות הנפש שבאדם שהיא חלק אלקי ממעל 18843 

רוחניים הניצוצות ה, הניצוץ כשמפיחים אותו הריהו נעשה לשלהבת יֿה, להתדבקות באור הגדול 18844 

 18845 .פורץ מהם זרם אור עליון המשתפך והולך ללא מעצור, האמיתיים כאשר נוגעים בהם נגיעה בעלמא

נחוץ רק לנגוע בנקודת האור , מקדשין אותו מלמעלה הרבה, ל אם מתקדש האדם מעט מלמטה"אמרו חז 18846 

ז ואז נמשכת היא רק רמ, ש משכני אחריך נרוצה"וכמ, כי אין לו אמצע ואין לו סוף, ואז אין גבול לאור 18847 



גיטין ) אם לוקחים אחת אזי מתגלגלים הרבה, ש רבי טרפון שהוא כגל של אגוזים"וכמ, ועולה כאור נוגה 18848 

את , השניה המשך טבעי היא מהראשונה, וזהו ענין מצוה גוררת מצוה כי אין ריווח בין הדבקים, (ז"פ 18849 

, מתח והולך עד שגער בו ונעלםה את עולמו היה העולם נ"כשברא הקב, האור הפנימי אי אפשר לחלק 18850 

 18851 .החכמה העליונה נצחית היא וקיימת, ההפסק שלו הוא רק העלמה וכיסוי

כשישראל עולים אינם עולים מעלה אחת אלא , שיר המעלות שיר למעלה אין כתיב כאן אלא שיר המעלות 18852 

´ ים לו יתהם דומ, ישראל נשמתם חלק אלקי ממעל היא, (כ"ילקוט תהלים ק) למעלות הרבה הן עולין 18853 

אלא , ולכן אם נגע באור העליון אי אפשר להסתפק בצעד אחד בלבד, ה חד הוא"שישראל אורייתא וקוב 18854 

וכל חלקי האור אינם אלא , אחד שנדלק האור הולך ומתפתח לשלהבת יֿה, היא מושכת גבוה עד אין סוף 18855 

 18856 .ן מקשה אחת הםומי שנוגע בקצה אחד של רוחניות הוא יגיע למעלות רבות שכול, אור אחד גדול

האהבה , אלקיך בכל לבבך´ נאמר אחריו ואהבת את ה, אחד´ אלקינו ה´ אחר שאמר שמע ישראל ה 18857 

שומה , בכל לבבך שלא יהיה לבך חלוק על המקום, (עקרים) הגמורה היא רק באחד כי אין אהבה בשתיים 18858 

ואם , ר מסתתר תחתיולגלות את הכיסוי שהאו, על האדם לכוון ולמצוא את נקודת המגע של האור הנצחי 18859 

´ יגע באור ויימשך אחריו בלי הפוגות ובלי עמידה עד שיגער בו ה, ימצא את הכיסוי יגלה את העמוקות 18860 

 18861 .(אור חדש)  .היינו שיתכסה באור העליון

 18862 

 18863 מאמר תתמט

שמות ) למלאכת אהל מועד´ ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת ה 18864 

 18865 .(א"ה כ"ל

לא היה בהם מי שלמד המלאכות ´ פי, וטעם אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה, ל"ן וז"וכתב הרמב 18866 

לבוא ´ ויגבה לבו בדרכי ה, אלא מצא בטבעו שידע לעשות כן, האלה ממלמד או מי שיאמן בהם ידיו כלל 18867 

י בשם אמר השם למשה ראה קראת, ל"עוד כתב וז, כ"לפני משה לאמר אני אעשה כל אשר אדוני מדבר ע 18868 

 18869 .בשם´ ומשה אמר לישראל ראו קרא ה, בצלאל בן אורי בן חור

לא למדו מלאכת כסף וזהב וחרושת אבנים , והטעם כי ישראל במצרים פרוכים בעבודת חומר ולבנים 18870 

והנה פלא שימצא בהם אדם חכם גדול בכסף ובזהב ובחרושת אבן ועץ ורוקם , טובות ולא ראו אותם כלל 18871 

ולכן אמר השם למשה שיראה הפלא הזה , פני חכמים לא ימצא בקי בכל האומנותכי אף בלומדים ל, ואורג 18872 

 18873 .וצריכים אנו לבאר גדר האי ענין, ש"וידע כי הוא מלא אותו רוח אלקים לדעת כל אלה עי

ביקש לילך לו לארצו , ויקחו לי תרומה משל למלך שהיתה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה 18874 

לומר לך אל תטלה איני יכול , לפרוש ממנה איני יכול, נתתי לך יחידית היאל בתי ש"א, וליטול לאשתו 18875 

כך אמר , אלא טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שהיא אשתך 18876 

אלא בכל , לומר לכם אל תטלוה איני יכול, ה לישראל נתתי לכם את התורה לפרוש הימנה איני יכול"הקב 18877 

 18878 .(´ג א"ר ל"שמו) ויקחו לי תרומה´ שנא, ים בית אחד עשו לי שאדור בתוכומקום שאתם הולכ

ומי שלומד תורה ואינו , ה"דאי אפשר ללמוד תורה בלי ליתן מקום להקב, למדים מדברי המדרש חידוש 18879 

והם דברים כהוייתן בלי , דכן אמר המדרש לפרוש הימנה איני יכול, ה אין לו תורה"נותן מקום להקב 18880 

זהו הפירוש של הא דאמרינן בתפלה יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו ו, גוזמא כלל 18881 

אלא דאי אפשר ללמוד , דלכאורה קשה מה קשר איכא בין בנין בית המקדש ללימוד התורה, בתורתך 18882 

אמות של ´ ומשחרב בית המקדש מקום שכינתו הוא בד, ה וזהו בית המקדש"תורה בלי נתינת מקום להקב 18883 

 18884 .בין כותלי הבית מדרשהלכה 

, ל היה רגיל לומר"ברוך בער זצ´ ר, כמה צריכים ליזהר שבית המדרש יהיה ראוי להשראת השכינה 18885 

, ולפי דברינו מבואר היטב, דהתורה היא בעלים על עצמה ואינה הולכת אלא למי שהיא רוצה לילך 18886 

ה "שבונה בית שידור בו הקב ולכן כל, לפרוש הימנה איני יכול, ה"דהתורה אי אפשר לה להיות בלי הקב 18887 

ואינו יכול ליטלה דהיא , ה אין התורה הולכת שם"ומי שאינו מפנה מקום לדירת הקב, שם הולכת התורה 18888 

 18889 ?בעלים על עצמה

והיו הרבה , כדברים הללו אמר המשגיח בזמן שהיתה המלכות שוקלת לאסור שחיטה במדינת פולין 18890 

מליון יהודי פולין במצב שלא ´ ה מאד כי יהיו בערך גוהיה הדבר קש, שדחקו על המלכות לאסור השחיטה 18891 

ועתה היא רוצה לילך , אז אמר המשגיח דכל מצוה היא בעלים על עצמה, יהיה להם בשר כשר לאכול 18892 

ולכן , ומסתמא יש שאין נזהרים במאכלות אסורות כדבעי, מעמנו מפני שאין אנו ראויים שתשאר אצלנו 18893 

 18894 .היא מבקשת לילך מעמנו

אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם , יה דרב עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיהמרגלית בפומ 18895 

אבל אי אפשר ליהנות , המשגיח היה אומר דיתכן לאכול ולא ליהנות, (.ז"ברכות י) ונהנים מזיו השכינה 18896 

אכילה וכיון דאין , ואי חזינן דצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה מוכרחים לומר דאכלו, בלי אכילה 18897 



ב היא אך ורק "ועוד מוכח שכל הנאה שצדיקים נהנים בעוה, ז"ב מוכח שאכילתם היה בעוה"ושתיה בעוה 18898 

 18899 .דהא אי אפשר ליהנות יותר ממה שאכל, ז ולא יותר"מאכילתן בעוה

ז גופה נתהוה הנהנים מזיו "פירוש דמעוה, ז"ב מעוה"עוה (ר חוקת"במד) ל"ובזה ביאר הא דאמרו חז 18900 

ב מתהוה "אלא ששכר עוה, ז"ב הוא בעד שכר מעשי עוה"ו שהורגלנו להבין שעוהולא כמ, השכינה 18901 

ל לשכב "ואמרו חז, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה, וכן הוא הכלל גם בצד הרע, ז גופה"מעוה 18902 

ואינה זזה מן , (.´עבודה זרה ה)ב  העושה עבירה היא קשורה בו ככל, ב"ז להיות עמה בעוה"אצלה בעוה 18903 

 18904 .אלא העבירה היא גופה הגיהנם, הגיהנם אינו עונש על עבירה, יה אף לרגעהעובר על

ב טועמין טעם המצוות שעשה "אבל בעוה, ז זמן אכילה אין טועמין טעם של המעשים טובים"בעוה 18905 

דאין זה דבר נפרד מן האוכל , אלא טעם המצות גופה כמו טעם אכילה, ואין זה שכר בעד המעשים, ז"בעוה 18906 

 18907 .נאת אוכל עצמואלא הוא טעם וה

דלמה , יתכן שאלמלא לא היה אדם מרגיש טעם באכילתו לא היה אוכל כלל, כן הוא הנהנים מזיו השכינה 18908 

רק ערבות האוכל הוא הכוח , דיש בזה כמה עבודות וטרחות, כ להכינו"לו לטרוח עצמו למצוא האוכל ואח 18909 

נהי דטעם אמיתי של , ז"עוהכן צריכים להבין עשיית המצות ב, שדוחקו להטריח עצמו לבקש האוכל 18910 

וזה , ב דאיכא בעשיית המצוות"מכל מקום צריכים להרגיש העוה, המצוות אי אפשר להרגיש בהאי עלמא 18911 

 18912 .ב"ומהאי טעימה יהיה יושב ונהנה מזיו השכינה בעוה, מחייב גדול לקיים המצוות

 18913 ב לבב מרוב כלאלקיך בשמחה ובטו´ ויוצא לנו ביאור חדש בהבנת הפסוק תחת אשר לא עבדת את ה

ה דזהו ענין שמחה "דרגילים לפרש דהתוכחה באה מפני חסרון שלמות בעבודת הקב, (ח"דברים כ) 18914 

ומי שאינו טועם טעם , אבל לפי דברינו התביעה היא שלא טעמו טעם בעשיית המצוות, ל"כמבואר במהר 18915 

 18916 .א לו לעשותן כדבעי"במצוות א

ז כי אם "כי לא יבקש עוה, מפני שהוא כאפיקורוס ע דבן סורר ומורה חייב מיתה"ידועים דברי הראב 18917 

דהטועם טעם אכילה ושתיה בהאי עלמא ואינו טועם טעם זיו , ש"לתענוג בכל מיני מאכל ומשתה ע 18918 

וצריכים , ב"ז הוא פרוזדור לעוה"דעוה, וכל הילוכו הוא רק באכילה ושתיה אין לו זכות קיום, השכינה 18919 

 18920 .ב"יושב ונהנה מזיו השכינה בעוה ואז יהיה, ב בהאי עלמא"לטעום טעם עוה

הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת , אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק 18921 

התנא בא , (א"אבות פ) אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס, לקבל פרס 18922 

יה עם העתיד ויראה כמו בעיניו ויח, ב"והוא שיהיה מקושר לגמרי עם עוה, להשמיענו דרך העבודה 18923 

והעובד על מנת לקבל פרס הוא ראיה שעדיין , וירגיש נועם הנאה שישיג שם זהו דרך עבודה, ב"העוה 18924 

ומעלת העובד האמיתי שלא על מנת , וצריך למצוא לו איזה שכר לעוררו על העבודה, ב"אינו חי עם עוה 18925 

 18926 .לקבל פרס

ב אם לא יחיה "ואין לזכות לעוה, תן מקום לנותן התורהא לזכות לתורה אם לא י"המתבאר מדברינו דא 18927 

דמי שנשאו לבו להתקרב לתורה הרי בהכרח נותן מקום , ן"ובזה יש לפרש דברי הרמב, ב"עם עוה 18928 

והבא לעבוד , ה מקור החכמה נותן ומשפיע חכמה ודעת בלי גבול"והקב, לפרוש ממנה איני יכול, ה"להקב 18929 

 18930 .ה"כ מקושר עם הקב"עבודת המקדש ג

ואין צריך לבלות זמנו , נותן חכמה ומלמד לאדם דעת לחשוב מחשבות בכסף ובזהב ובחרושת אבן´ הוא ית 18931 

היוצא מדברינו , ה ואז ימצא הכל תחת ידו"צריך רק להיות נושא לבו לידבק להקב, ללמוד הני חכמות 18932 

הרגיש נועם עליו לעמול ל, ב"ז ולידבק לעוה"ב צריך לסלק עצמו מעוה"דהרוצה לזכות לתורה ולעוה 18933 

 18934 .(קובץ שיחות)  .דבקות גמורה´ ב ואז יצליח ויזכה לתורה ולדבקות בו ית"העוה

 18935 

 18936 מאמר תתנ

שמות ) למלאכת אהל מועד´ ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת ה 18937 

 18938 .(א"ה כ"ל

המלאכות האלה ממלמד או כי לא היה בהם שלמד את , ן וטעם אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה"וברמב 18939 

לבוא לפני משה לומר לו ´ ויגבה לבו בדרכי ה, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן, מי שיאמן בהן ידיו כלל 18940 

 18941 .אני אעשה כל אשר אדוני דובר

הנה רובם ככולם באו לשיא עלייתם רק הודות ליוזמתם , אם תסתכל באדירי עולם כל העשירים הגדולים 18942 

איש בעל יוזמה , סימן מובהק הוא באדם, יתכן לו בשום אופן לעלות אל על איש חסר יוזמה לא, הכבירה 18943 

ואם אינו בעל יוזמה כי ! והמעפילים לעלות אל ראש ההר יגיעו, בחון ומודע כי ממין חומר הגדולים הוא 18944 

 18945 .ואשר במצב זה כן ישאר בלתי ספק, אז תבחן כי ממין השפלים והננסים הוא

, מלאכה גדולה ורמה רוכבת שחקים, במלאכת הקודש מלאכת המשכןהתורה מציינת האנשים המצליחים  18946 

אלא , ולא אומן אמר להם כלל, טרם אף למדו מכל מלמד, בעלי יוזמה בטבעם, הם הבאים בנשיאות לב 18947 



הם הם המצליחים בעבודה והם , ואומרים אני אעשה כל אשר אדוני דובר´ מגביהים ליבם בדרכי ה 18948 

 18949 .המברכים על המוגמר

עסק של עם סגולה וממלכת כהנים וגוי , ומציע לפני העם עסק ענקי מסועף מאד´ בשם ה הנה משה בא 18950 

והם לא , עסק אשר לא ראוהו מעולם, וליהנות מזיו שכינתו´ עסק של ולדבקה בו להתענג על ה, קדוש 18951 

נתבונן בהרחבת הלב הצריכים ליוזמה ! נעשה´ ענו ואמרו כל אשר דבר ה, הססו אף רגע ולא נסוגו אחור 18952 

יש בו לעשות , והמאמר לעצמו אף בלי כל ביאורים, ז היסוד"ל המורה ע"אראה לכם בזה מאמר חז, כזאת 18953 

 18954 .באדם מהפכה גמורה

 18955 תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה, לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, (´ב´ ד ה"דב) איתא במדרש

, נמלה הזו שלשה בתים יש להה 0אמרי 0רבנן0? הנמלה0מן  0לעצל 0מה ראה שלמה ללמד, (´משלי ו) 18956 

, ואינה חיה אלא ששה חדשים, ולא בתחתון מפני הטינה אלא באמצעי, ואינה כונסת בעליון מפני הדלף 18957 

 18958 .וכל מאכלה אינה אלא חיטה ומחצה

שאמרה שמא יגזור , ולמה היא עושה כן, והיא הולכת ומכנסת בקיץ כל מה שמצאה חטין ושעורין ועדשים 18959 

י מעשה היה ומצאו בבור שלה שלש מאות כור "אמר רשב! לי מוכן לאכול ה חיים ויהיה"עלי הקב 18960 

אף אתם התקינו לכם , לפיכך אמר שלמה לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, שמכנסת מן הקיץ לחורף 18961 

 18962 .מצוות מן העולם הזה לעולם הבא

כ קטן "ה גוההכרח של, וכמה כבר יכולה באמת לבצע, מבהיל הדבר הנמלה בכוחותיה הפעוטות והדלות 18963 

ובכל זאת אם אך רוכשת לה איזה כח של , והכל הוא מפני שמא יגזור עלי חיים ממש שינוי הטבע, למדי 18964 

וביוזמתה זאת אמנם , כבר יש לה יוזמה כזאת אשר היא אף למעלה מכוחותיה לפי הנראה לעין, זריזות 18965 

 18966 !היא פועלת וגם מצלחת במדה רבה כזאת

, וגם בההכרח הגדול שיש לו, יתבונן האדם בכוחותיו הכבירים שלוכש, ו"אם כן קל וחומר בן בנו של ק 18967 

ומה תקות אנוש , המצאה והעפלה לאין קץ והגבלה, עד כמה מחוייב הוא לאזור חיל ולספוג בעצמו יוזמה 18968 

 18969 !בהיות צרכו מן המוכרח שלש מאות כור, אם היוזמה שלו מגעת רק לחטה ומחצה

אם לא מהיוזמה הכבירה שלהם אשר , לו אלה ארזי הלבנוןמאין נתגד, ל"וזהו באמת דרך הראשונים ז 18970 

כי בלי יוזמה לא נעשה , ושפל מצבנו אנו הוא בעיקר מחמת יוזמתנו הדלה, היתה ממש למעלה מכוחותיהם 18971 

חייב אדם לומר , מהפסיעה הראשונה תיכף צריכה להיות פנייתו ומגמתו לרום פסגת המעלה, כלום וכלום 18972 

חייב ממש כי זה מן העיקרים בעבודה , (ה"א כ"תנדב)ב  ם יצחק ויעקמתי יגיעו מעשי למעשה אברה 18973 

 18974 .כי דוקא אז יעלה לרום כוחותיו שלו, להביט ולחקות את הכי גדולים וענקים

רבי יהושע בן קרחה , ויסתר משה פניו, (´א´ ר ג"שמו) אמרו במדרש, ל"וזכר לדברינו נביא מאמר חז 18975 

ה מה "שאילולא לא הסתיר פניו גילה לו הקב, הסתיר פניוחד אמר לא יפה עשה משה כש, ורבי הושעיא 18976 

אמר , ובסוף ביקש לראות שנאמר הראני נא את כבודך, מה שהיה ומה שעתיד להיות, למעלה מה למטה 18977 

, עכשיו אני אומר לך כי לא יראני האדם וחי, ה למשה אני באתי להראות לך והסתרת פניך"הקב 18978 

 18979 .כשבקשתי לא בקשת

ל אמרו זאת לא היינו יכולים "לולא חז! כשבקשתי לא בקשת? ובשביל מה! כזה מבהיל מאד לקבל עונש 18980 

ושם במדרש הלא נאמר , הלא המקרא אומר כי היה זה מחמת כי ירא מהביט אל האלהים, לדמות דבר כזה 18981 

וראה מה אבד , ל ברוח קדשם מצאו גם איזה חסרון כל דהו בהיוזמה שלו"אבל חז, כי גם קיבל שכר על זה 18982 

מה גדולה ההתעוררות מזה להתבונן עד כמה שהכל תלוי במדת יוזמתו של האדם וכי זה כל ! תבגלל זא 18983 

 18984 .(דעת תורה)  .האדם

 18985 

 18986 מאמר תתנא

שמות ) למלאכת אהל מועד´ ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת ה 18987 

 18988 .(א"ה כ"ל

אבל מצא בטבעו שידע , שיאמן בהן ידיו כלל או מי, כי לא היה בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד 18989 

מדת , (ן"רמב) אני אעשה כל אשר אדני דובר, לבוא לפני משה לאמר לו´ ויגבה לבו בדרכי ה, לעשות כן 18990 

, (7´סוטה ד) ם"ל כל מי שיש בו גסות רוח כאילו עובד עכו"כמו שאמרו חז, ההתנשאות היא מגונה ביותר 18991 

אמנם נתן , מלך גאות לבש´ ש ה"כמ, ה בלבד"בוש של הקבשאין הגאות הולמת ילוד אשה והיא מל 18992 

 18993 .ש ותחסרהו מעט מאלקים"כמ, אפשרות כמעט בלתי מוגבלת לאדם להכיר את בוראו ולכסוף אליו

וכבר מצאנו שהנביא אחרי שהזהיר , על האדם להכיר את ערכו הגדול ולהיות גאה בקרבת אלקים 18994 

כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע , זו באמרומעוררנו במדה , מלהתהלל בחכמה בגבורה ובעושר 18995 

כאן מגלה לנו התורה שמוכרחים לנשיאות לב כדי שנצליח להכין מקום להשראת , (´ירמיה ט) אותי 18996 



עליו , אסור לאדם לומר מי אנכי כי אקרב אל מלאכת הקודש, ובלעדיה אין שום סיכוי להגיע לזה, השכינה 18997 

 18998 .וזה הוא כבוד שמים שנכסוף ונתאמץ להתעלות, די נשיאות לבלדעת ששום הישג לא יושג אם לא על י

יכול , תדרשו דרוש על פי נביא, ואיתא בספרי שם, (ב"דברים י) אמר הכתוב לשכנו תדרשו ובאת שמה 18999 

וכן אתה מוצא , כ יאמר לך נביא"דרוש ומצא ואח, ל לשכנו תדרשו ובאת"ת, תמתין עד שיאמר לך נביא 19000 

אבל גם אסור לנו לחכות שהיוזמה , ים את בית המקדש בלי הסכמת הנביאמבואר שאין להק, כ"בדוד ע 19001 

 19002 .אלא להתמסר לבנין המקדש בכל יכולתנו ובלבד שיסכים הנביא, תתעורר מהנביא

שהדרישה , ולמד ממה שכתוב לשכנו תדרשו, ם שדוד לא המתין עד שבא אליו נביא"ופירש שם המלבי 19003 

סודו ´ לימד להם שלא יגלה ה, שאמר הספרי דרוש ומצוא וזהו, היא מה שחוקר בעצמו למצוא את הדבר 19004 

רק אם ישתדלו בזה וידרשו אחריו ואז יערה עליהם רוח ממרומים , על ידי נביאיו להודיעם מקום הנבחר 19005 

 19006 .ל"עכ

דוד המלך שנשאו , כ בא איתערותא דלעילא"כלל גדול הוא שקודם צריכים איתערותא דלתתא ורק אח 19007 

יען אשר היה עם לבבך , אל דוד אבי´ ומקרא מלא הוא ויאמר ה, ´זה מאת הלבו לבנות הבית נשתבח על  19008 

, ואף שהיה נגזר שלא הוא בעצמו יבנה הבית, (´ח´ מלכים א) לבנות בית לשמי הטיבות כי היה עם לבבך 19009 

א  ש מזמור שיר חנוכת הבית לדוד כדאיתא במכילת"כמ, בכל זאת זכה ששלמה בנו יבנהו ונקרא על שמו 19010 

ואז ירדה אש מן , גם לא נענה שלמה בחנוכת הבית עד שהתפלל זכרה לחסדי דוד עבדך, (ו"בשלח ט) 19011 

 19012 .(´שבת ל) השמים

ובכל זאת היה כאן חטא דק , אין ספק שהיו להם כמה חשבונות צודקים, הנשיאים שנתעצלו מלנדב למשכן 19013 

חררו ובמקום להזדרז לתרום חלקם לא השת, משום שהיה חסר להם נשיאות לב, ונתבקרו עליו 19014 

, איתא בזוהר שהסיבה שאבני השוהם ואבני המלואים נשארו לנשיאים להביא, מהחשבונות שעכבו אותם 19015 

ויביאו אלה , ה יבואו הנשיאים שלבם גס בהם"אמר הקב, משום שאבנים אלה נמצאים על לב הכהן 19016 

 19017 .ויתכפר עליהם על גסות לבם, האבנים שהם על לב הכהן הגדול

ומאידך , ודבר זה עלול לגרום להם חוסר התלהבות במקום הדרוש, ולותדרכם של הנשיאים להתנהג בגד 19018 

ועל כן , דרכו להמנע גם כן מלהתנדב לעבודת הקודש, האדם שמרגיש את עצמו חסר חשיבות וללא מעמד 19019 

ד על שלא הזדרזו די "הנשיאים נענשו שנכתבו בחוסר יו, באה התורה לעקור שני המכשולים האלה 19020 

 19021 .העם ראתה התורה שיש צורך לעודדםואילו לגבי דלת , הצורך

ל "י ז"ופרש, היה שותף עם אהליאב בן אחיסמך משבט דן, ועל כן מצאנו שבצלאל שהיה מבחירי השבטים 19022 

והשווהו המקום לבצלאל למלאכת המשכן והוא מגדולי , משבט דן מן הירודים שבשבטים מבני השפחות 19023 

ה כולם שווים והתביעה "לפני הקב, כ"ע (ד"ל איוב) לקיים מה שנאמר ולא ניכר שוע לפני דל, השבטים 19024 

 19025 .על שניהם יחד ללא שינוי

ואם ישמור עצמו מן , התורה דורשת מכל יהודי להכיר בערכו הרם ולעמוד באומץ לב בכל המצבים 19026 

ואיתא בגמרא הלל מחייב , יהפכו כולם עבורו למקור של התעלות, היאוש ויתרומם כראוי בכל הנסיונות 19027 

הלל הצליח ללמוד , (7ה"יומא ל) יוסף מחייב את הרשעים, ן חרסום מחייב העשיריםאלעזר ב´ ר, עניים 19028 

, ויוסף התגבר על יצרו מתוך נסיון חמור, א בן חרסום מתוך עושר מופרז"ור, תורה מתוך דחקות מופרזת 19029 

 19030 .עד שיצאו כשידם על העליונה ונעשו דוגמא לדורות, כולם התאזרו בגבורה ללא חת נגד הנסיון

עליו לזכור שבמלאכת המשכן , או אין תכונותיו מתאימים לדרך הגבוה, ם לומר שאין לו כשרונותאין לאד 19031 

ואיתא בתנחומא על הפסוק וימלא אותו רוח , הצליחו עושי המלאכה בכל אמנות שלא התמחו בהם מעולם 19032 

ה חכמה "לא תאמר בצלאל בלבד אלא כל מי שעסק במלאכת המשכן נתן בו הקב, (ה"שמות ל) אלקים 19033 

וכבר , משום שאצלנו העיכוב הוא פשוט מעצלות, ובאמת היה צריך שתכסה כלימה פנינו, ובינה ודעת 19034 

איך נוכל לעמוד ? יקראו´ היראי ה, הבושת והכלימה ימנעם, הגשם והשלג יעצרם, ל"ס זצ"כתב הגרי 19035 

 19036 .(ג"ת חהמוסר והדע)  ?אם לא נכין את עצמנו על ידי לימוד המוסר, במצבים הקשים מבלי שיפול לבנו

 19037 

 19038 מאמר תתנב

 19039 .(ז"ה כ"ל 0שמות) והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן

? ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה, ר נתן מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח תחילה"י א"ברש 19040 

הכל שנאמר כיון שהשלימו ציבור את , אלא כך אמרו נשיאים יתנדבו ציבור ומה שמחסרין אנו משלימין 19041 

לכך התנדבו בחנוכת המזבח , אמרו נשיאים מה עלינו לעשות הביאו את אבני השהם, והמלאכה היתה דים 19042 

 19043 .ל"ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם והנשאם כתיב עכ, תחילה

יתנדבו ציבור מה שיתנדבו , דהנה הנשיאים אמרו דבר בטעם, מזה הננו למדים כמה גדול הפגם של עצלות 19044 

אלא רק הבוחן לב וחוקר כליות יודע , ו"ולא היתה כוונתם להשתמט ח, חסרין אנו משלימין אותוומה שמ 19045 



ונמצא אצלם , (א"יבמות קכ) ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה"בבחינת הקב, שחשבונם נבע מעצלות 19046 

 19047 .חוט השערה של עצלות שמזה נובע כל הסברות של אנו משלימין

והוא אינו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו , ל"זו ו"בדרך זה מבאר המסילת ישרים פ 19048 

אשר בהיותה גוברת בו מטה דעתו ושכלו אל הטענות , אלא ממקור עצלותו הם נובעים, מפני שיקול דעתו 19049 

ז קיבלו "ובכ, חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם, (ו"משלי כ) הוא מה ששלמה צווח ואומר, האלה 19050 

זאת אומרת קנס לעולם ועד על , משמם בתורה הנצחית שלא תהא מוחלפת ´עונש חמור שיחסר אות י 19051 

והנה לכאורה לא מובן למה נחסרה אות , ש כמה מסוכנת עצלות פשוטה וגדולה"כ, עצלות דקה מאד 19052 

 19053 ?איפה המדה כנגד מדה, משמם על שנתעצלו

, ה אחד שיחשוב בלבוהנה ימצא גא, ל"בענין הגאוה וז (א"י´ פ) ואפשר לומר על פי דברי המסילת ישרים 19054 

כ שיתנהג בדרך מיוחד בכבוד "ראוי לו ג, שכיון שהוא ראוי לתהילה והוא מיוחד במעלתו כפי מחשבתו 19055 

לא ילך אלא בנחת עקב בצד גודל לא ישב , בין בלכתו בין בשבתו בין בקומו בדיבורו ובכל מעשיו, רב 19056 

ובכל , ידבר אלא מאמרים קצרים וגם ביניהם לא, לא ידבר עם הכל אלא עם נכבדי העם, אלא אפרקדן 19057 

 19058 .ל"דרכיו יתנהג בכבדות גדולה כאילו כל בשרו עופרת עכ

ל "ואפשר לומר שלזה רמזו חז, למדים מדבריו שאדם יכול להתנהג כעצלן בכבדות וזה בא ממדת הגאוה  19059 

ד שהתגאו בזה ולא רצו לתת יח, משמם וכתוב והנשאם לשון התנשאות וגאוה´ לפי שנתעצלו נחסר אות י 19060 

והתנהגו בעצלות ולא קיימו , ואמרו יתנו הציבור ומה שמחסרין אנו משלימים, עם הציבור אלא פרשו מהם 19061 

והתורה מרמזת שזה בא להם מגאוה שגורמת לאדם שיתנהג בכבדות , בעצמם זריזים מקדימין למצוות 19062 

 19063 .(זכרון מאיר)  .כעופרת

 19064 

 19065 מאמר תתנג

 19066 .(ז"ה כ"ל 0שמות) אפוד ולחשןוהנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים ל

נתן מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה ובמלאכת המשכן לא ´ אמר ר, ל"י ז"בפירוש רש 19067 

, אלא כך אמרו נשיאים יתנדבו ציבור מה שמתנדבין ומה שמחסרין אנו משלימין אותו? התנדבו בתחילה 19068 

הביאו את ? ו נשיאים מה עלינו לעשותאמר, כיון שהשלימו ציבור את הכל שנאמר והמלאכה היתה דים 19069 

ולפי שנתעצלו מתחילה נחסר אות משמם והנשאם , לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה, אבני השוהם 19070 

 19071 .ל"כתיב עכ

, צדיקים יצר טוב שופטן רשעים יצר הרע שופטן, (א"ברכות ס) ל"פ מה שאמרו חז"ביאור דבריהם ע 19072 

ויצר מחשבות לבו רק , נהיגן ביאורו כי האדם עיר פרא יולדא שופטן מ"ופירש הגר, בינונים זה וזה שופטן 19073 

ש ואליך "שטוף בהרגל רצונותיו למלאות כל מאויי לבו בעזרת היצר הרע הרוחני כמ, רע כל היום 19074 

ש לפתח חטאת "כמ, ומבלה בהרגל הטבע ורשת היצר שנים רבות בטרם יתפתח מעט מה משכלו, תשוקתו 19075 

 19076 .רובץ

וכל עניניו אפילו המעשים , לכן כל מחשבותיו רק רע כל היום, ת ורצונותוכיון שכל התחלותיו אך תאוו 19077 

הציר אשר , כי הוא מסור כולו לרצונו הטבעי, נובעים ממבועי התאוה והרצון המושחת, הטובים הנראים 19078 

, אם לא שיתרגל האדם בהרגל רב בלי רפיון, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, כל כוחות נפשו סובבים עליו 19079 

ואז ישים נפשו בכפו להכיר , להשליט את שכלו על תאות רצונו על פי החכמה והמוסר, ר עמלובעמל אח 19080 

, ואז כל מעשיו יהיו נובעים ממבועי השכל והחכמה, את יצרו ומהלך רצונותיו על דרך סיבה ומסובב 19081 

 19082 .אבל המה תולדות החכמה והמוסר, אפילו המעשים הנראים רעים למראית עין

זה מדבר עם אדם שאין , ל"והוי דן את כל האדם לכף זכות וז, א"ל באבות פ"ז ואמר החסיד רבינו יונה 19083 

כי הצדיק אפילו , אבל אין הדברים בצדיק גמור ולא ברשע גמור, יודעין בו אם הוא צדיק ואם הוא רשע 19084 

ועליו לא הוצרך לומר והוי דן את כל האדם , במעשה שכולו רע ונוטה לכף חובה מכל עבר ידינוהו לטובה 19085 

, כי אפילו מעשהו כולו טוב ואין נראה לחוש עליו משום צד עוון, גם על הרשע הגמור לא אמר, זכות לכף 19086 

אפילו מעשיו הטובים הולכים ממקור , יש לאדם לדונו לכף חובה ולומר לפנים עשה ואין תוכו כברו 19087 

 19088 .התאוה והרצון הוא ינהיגנו בכל עניניו, מושחת

והללו אומרים נוח לו , ומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראהללו א, (ג"עירובין י)א  ומצינו בגמר 19089 

חד אמר נוח לו , ענין מחלוקתם הוא למה האדם נוטה יותר לרע או לטוב, לאדם שנברא יותר משלא נברא 19090 

לכן נוח לו שלא , שלפי דעתו כוחות נפש האדם נוטים יותר להרע ומסוכן הוא מאד, לאדם שלא נברא 19091 

נמנו וגמרו נוח לו , שלפי דעתו כוחות נפש האדם נוטים יותר לטוב, ו לאדם שנבראוחד אמר נוח ל, נברא 19092 

, שהנטיה לרע קרובה יותר מאל הטוב, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ימשמש במעשיו, לאדם שלא נברא 19093 

במקום שהאדם מסופק באיזה מעשה אם כונתו לטוב או , והנפקא מינה למעשה לנהוג בשב ואל תעשה 19094 

 19095 .לרע



כי מדת העצלות יש בכולם כקטן , היום קצר והפועלים עצלים, ל"ל באבות מאמרם ז"בינו יונה זואמר ר 19096 

, וכל איש השם עיניו על דרכיו ומכיר את עניניו רואה זאת בעליל, וההפרש רק בין רב למעט, כגדול 19097 

 19098 .במדה אשר אי אפשר להאמין את רוב העצלות

ולו היו מחסרין החצי היו , שמחסרין אנו מביאיןוהנה הנשיאים אמרו יתנדבו העם מה שיתנדבו ומה  19099 

אבל , לנדב עושר גדול מאד כמו נדבת כל העם כולו, הנשיאים משלימין את כל החצי השני כי כך הסכימו 19100 

ומחסרון , הכירה התורה בם שמץ התרשלות למשכן, כיון שלא הקדימו לנדב מאומה עד שהתנדבו כל העם 19101 

וכמו הנזכר לעיל , ´ולכן נחסר אות משמם הנשיאם כתיב בלי י, םהעצלות לא התנדבו עד שהתנדבו כל הע 19102 

 19103 .כיון שכוחות האדם נוטים יותר להרע, נוח לו לאדם שלא נברא

כי נתבאר בעליל שכל עוד שהאדם איננו עמל , מעתה יחרד האדם חרדה גדולה ובמסתרים תבכה נפשו 19104 

כי יצר רע , תולדות הרצון והתאוה הם כל עניניו ומעשיו כרעים כטובים רק, בעיון המוסר על פי התורה 19105 

ומי יתן ונרבה תשוקתנו לחכמת המוסר , אמר החכם התשוקה לחכמה חצי חכמה, שופטו רצה לומר מנהיגו 19106 

אזי נהיה לכל הפחות מהבינונים אשר , כענין שנאמר תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, על דרך תכלית 19107 

 19108 .(ז"ק´ ב מא"מה ומוסר חחכ)  .ל הוי דן את כל אדם לכף זכות"עליהם אז

 19109 

 19110 מאמר תתנד

 19111 .(ז"ה כ"ל 0שמות) והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן

ובמלאכת המשכן לא התנדבו , ר נתן מה ראו הנשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה"י א"וברש 19112 

, אותו 0משלימים0יתנדבו ציבור מה שמתנדבים ומה שמחסרים אנו , אלא כך אמרו נשיאים, בתחילה 19113 

הביאו את אבני השהם לכך התנדבו , ציבור את הכל אמרו הנשיאים מה עלינו לעשות 0שהשלימו0כיון 0 19114 

 19115 .ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם והנשיאם כתיב, בחנוכת המזבח תחילה

היו ו, כי לו היה הדבר חביב עליהם כפי שראוי להיות לפי האמת, והנה חטא הנשיאים אפשר להרגיש 19116 

כי אז בודאי היו מזדרזים ומקדימים , מתעוררים בהתעוררות פנימית ועמוקה להביא את נדבתם בכל לבם 19117 

מה שמחסרין ישראל אנו , וחביבות הענין היתה מרחקת ומונעת את אלו החשבונות, להביא את נדבתם 19118 

 19119 .משלימים

והיו מזדרזים , ה באמתוגם לו קמה מחשבה זו בלבם בודאי היו חוששים אולי יזדרזו ישראל כמו שהי 19120 

אבל מה היה , ומפני שהתרשלות זו היתה מחסרון פנימי ונפשי היו ראויים להענש על זה, ומקדימים הם 19121 

ומי מאתנו מרגיש כה ברור אם המילה נשיאים , העונש להם במה שהחסירה התורה אות אחת משמם 19122 

 19123 ?ד או בחסר"מתבטאת במילוי יו

מעניני החיים , בזה שהחסירה התורה אות אחת משמם, נשאמנם אפשר לנו להרגיש קצת את טיב העו 19124 

י חלוקי היחס בהרגשת "הבאים ע, רגילים אנו לשמוע ביחוסי אדם לאדם חילוקים במבטא, בסביבתנו 19125 

ורגילים לדלוג בביטוי , כ מקצרים בקריאת שמו"לאדם שאינו מכובד כ, הכבוד לזה שמדברים אודותיו 19126 

 19127 .ר מבטאים בהבלעה וקוראים ביגדורלמשל אביגדו, שמו על אי אלו אותיות

ההרגש בנפש האדם היא לבטא את שמו ברור ומדויק והטעמת כל האותיות , להיפך לאדם המכובד ביותר 19128 

כי גם אצלם אחרי , ולאחר שמצינו רגש זה בנפש האדם נוכל להבין העונש של הנשיאים, אביגדור 19129 

ינם ראויים עוד להתכבד כמקדם לבטא את וא, שחסרה להם הזריזות ירדו ממעלתם על ידי זה באיזו מדה 19130 

 19131 .והחסירה התורה אות משמם, שמם ברור

וגם אם ירגיש , כי מי מבחין בשינוי בביטוי שמם שירגישו בזיון מזה, אבל מכל מקום עדיין אינו מובן 19132 

כי זה , אבל כל זה קשה לנו רק מפני שאנו חושבים? איזה ערך יש לעונש כזה, וישמע ההפרש בהברה 19133 

, אבל אחרי ידיעתנו כי זה הענין והעונש נמצאים לא רק פה, וא רק בזה האופן המתראה לנו פההעונש ה 19134 

ודאי שחסרון אות אחת , יובן לנו יותר גודל העונש, אבל באותה שעה הם קיימים גם בעולמות העליונים 19135 

 19136 .כמו שהוא מורגש אצלנו פה אין בו בזיון כל כך גדול, משמם בתורה

והחסרון שם עומד , מציאותו שם התורה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה אבל בעולם העליון כפי 19137 

ומורגש לנו איזה ניצוץ של הרגש , מה שלנו נדמה שהוא נקודה אחת קטנה, ההפרש הוא גדול מאד, לעולם 19138 

אבל בעולם הנצחי , פה אנו עוברים בלי התבוננות על הפרש כזה, שם בעולם הנצחי ההרגש גדול הוא, דק 19139 

 19140 .(ו"נ´ ד, ב"שעורי דעת ח)  .א בבהירות יתירה ומדרגה אחרת לגמרימורגש הו

 19141 

 19142 מאמר תתנה

 19143 .(ז"ה כ"ל 0שמות) והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן

ולבסוף כתיב אבני שהם , ונמנו כולם בפרשת תרומה, לתרומת המשכן הוצרכו ישראל להביא כמה דברים 19144 

לאחר זהב וכסף ונחשת תכלת , וצריך להבין למה נזכרו אלו לאחרונה, ואבני מלואים לאפוד ולחושן 19145 



וכבר עמד על , צריך למנותם בראש´ והי, והרי אלו הם הדברים היקרים ביותר החשובים ביותר, וארגמן 19146 

כי לא עמלו הנשיאים בהשגתם בהגיע , ותירץ כי נמנו אבני שהם ואבני מלואים באחרונה, ´ח הק"כך האוה 19147 

ועל כן סדרה התורה , שענני כבוד היו מביאים לפתח ביתם אבנים טובות ומרגליות, כלל להם בלא טורח 19148 

 19149 .שנתנו מה שהגיע להם בעמל ויגיעה, נדבתם לאחר נדבות כל ישראל

כי הנשיאים בלבד זכו לכך על , והנה אבנים טובות הללו הביאום ענני כבוד אך ורק לפתח הנשיאים דוקא 19150 

מפני שלא , ה כביכול"פ כן נפל ערכם של האבנים הטובות בעיני הקב"ואע, ידי צדקתם וגודל מעלתם 19151 

, ביאור הדברים משום שנאמר בתרומת המשכן מאת כל איש אשר ידבנו לבו, עמלו הנשיאים בהשגתם 19152 

וככל שעמל בו יותר יותר , ונדבת הלב תלויה בעמל שהשקיע אדם בממונו, שיתן כל אחד מתוך נדיבות לב 19153 

י רוצה אדם "ופירש, רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירו, (ח"מ ל"ב) חביב עליו כמו שאמרו 19154 

וקב שישאר לו מהן הוא רוצה מתשעה קבים של אחרים שיקח , י שעמל בהן"בקב שלו חביבה עליו ע 19155 

 19156 .בדמיהם או ימכרם

שהרי הוא פרי עמלו ויגיע כפיו ומאד הוא חס , כי העמל שאדם עמל על ממונו מחבב אותו עליו ביותר 19157 

ומשום כך , הרי זו הוכחה נאמנה על נדיבות לבו הגדולה, ואם הוא נותן עמלו זה תרומה ונדבה, ליוע 19158 

יותר מנדבת האבנים הטובות של , החשיבה התורה את תרומת הכסף והנחושת שעמלו בהם בעליהם 19159 

 19160 .שהגיע להם בנקל וללא טורח, הנשיאים

וטעם , ת בכורים שנאמר בה השתחויהמלבד מצו, ת"בכל המצות לא נאמר בהם מצות השתחואה להשי 19161 

, שנותן ראשית פרי עמלו שיגע וטרח בו כל השנה, הדבר משום שיש במצוה זו נדיבות לב רבה של האדם 19162 

, (ד"מנחות פ) ומפרי עמלו זה הוא נותן את המובחר והמעולה, בחרישה וזריעה וכל עבודות הפרך שבשדה 19163 

המצוה בנדיבות לב ובמסירות גדולה לעבודת הבורא  מ כרוכה"מ, פ שאין שיעור לבכורים מן התורה"ואע 19164 

כאומר , אשר בה בא לידי ביטוי התפשטות הגשמיות, ה"ז הוא זוכה למעלת השתחויה להקב"ועי, ´ית 19165 

 19166 .ומוסר נפשו וגופו לשמים, שאינו תופס מקום בעולם כלל

נדבתם לתרומת  והטעם השני כתב מפני שהנשיאים איחרו להביא את נדבתם לאחר שכל ישראל הביאו את 19167 

ולכן , ד"חסר יו´ והנשאם כתי, ה כביכול ונחסר אות אחת משמם"ועל כך הקפיד עליהם הקב, המשכן 19168 

 19169 ...ש בדבריו"נמנית נדבתם לבסוף לרמז כי תרומתם פחות חשובה מכל תרומות בני ישראל יעו

ביאו בני ישראל שכן אמרו י, אך זאת צריך להבין דמה היה חטאם של הנשיאים והרי טעם גדול היה להם 19170 

וכך היה שהדברים היקרים ביותר לא היו ביד , ומה שיחסר להקמת המשכן אנו משלימים, כל שבידם 19171 

 19172 ?ולמה הם נתבעים על שאיחרו, והם אבני השהם ואבני המלואים, ישראל והביאו הנשיאים

סוק ואהבת רמוזה בפ, הנה מצות מסירות נפש על כל ישראל לקדש שמו הגדול, אלא ביאור הדבר כך הוא 19173 

ימצא טעמים , ונראה שהכונה בזה כי אם יחשוב מחשבות הרבה, (.ד"ע) בסנהדרין´ אלקיך וכדילפי´ את ה 19174 

מ תמיד יהיו לו חשבונות שייראו לו צודקים "מ, יודע שמצוה היא´ ואפי, הרבה שלא למסור נפשו למות 19175 

 19176 .להפטר מכך

אלא קופץ ומוסר נפשו בטרם , ב חשבונותכי האוהב אינו חוש, על כן אמרה תורה מצוה זו בלשון ואהבת 19177 

וזו היתה התביעה מאת , ת מיד הוא מוסר את נפשו"ומי שהגיע לאהבת השי, יספיקו הרהורים להטרידו 19178 

אך למה הגיעו לידי חשבונות ולא קפצו באהבתם , אמנם ישנם חשבונות לאחר את נדבת המשכן, הנשיאים 19179 

 19180 .ךלתת את תרומתם בו ברגע שנצטוו על כ, ת"את השי

ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה , והוא מה שפירש והנשיאים הביאו, י מצינו טעם אחר בענין"אמנם ברש 19181 

כי הטעם שאיחרו מהביא את תרומתם , י פשר דבר"כאן גילה לנו רש, ל"אות משמם והנשאם כתוב עכ 19182 

של מדת פ כן היה טמון שם שורש "אע, ואף כי חישבו חשבונות וכמו שנתבאר לעיל, היה מחמת עצלות 19183 

פ שברור שאף הם בעצמם לא ידעו את הדבר "ואע, אשר סיבב והניע את כל החשבונות הצודקים, העצלות 19184 

 19185 .מכל מקום נתבעו על כך ונענשו שנתחסרה אות אחת משמם, הזה

לפעמים נחבא שם איזה שהוא , שמאחורי כל החשבונות שישנן לאדם, ל"ס זצ"הוא היסוד שהורונו הגרי 19186 

וזו , והוא הגורם לכל החשבונות הרבים, ר האדם בעצמו לא חלי ולא מרגיש בושורש של מדה רעה אש 19187 

ועל ידי כן יהיו החשבונות טהורים , עיקר עבודת המוסר למצוא ולעקור את השרשים הרעים הללו 19188 

 19189 .(ב"שיחות מוסר ח)  .ואמיתיים וכל עבודתו תמימה

 19190 

 19191 מאמר תתנו

 19192 .(´ה ל"שמות ל) בשם בצלאל בן אורי בן חור´ ויאמר משה ראו קרא ה

, ה למשה על מלאכת המשכן"מהו כן בשעה שאמר הקב, כ ומצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם"זשה 19193 

, שאמר לו ועשית שולחן, והיה משה סבור שהוא יעשה את המשכן, הראהו כל כלי וכלי היאך לעשות 19194 



אמר משה , ל דבר ודברכיון שסידר לו כ, כך כל מלאכת המשכן, ועשית כיור, ועשית פרוכת, ועשית מזבח 19195 

 19196 .אמר לו ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור? ע מי יעשה כל זאת"רבש

אמרו לו ומי , ה לעשות לו משכן קרשים ומזבח ושולחן"כך אמר לי הקב, כשירד משה אמר להם לישראל 19197 

ה למשה לעשות את "לא אמר הקב, התחילו מרננים על משה ואמרו, אמר להם בצלאל? יעשה כל זאת 19198 

, אהרן אחיו כהן גדול, משה מלך, אלא משה מעצמו ממנה אותו על שהוא קרובו, המשכן על ידי בצלאל 19199 

וכל הגדולה , וזה שליט על מלאכת המשכן, בני קהת נושאי המשכן, אלעזר נשיא הלוי, ובניו סגני כהונה 19200 

הם ראו קרא והוא מראה ל, ה אמר"אמר להם משה אני לא עשיתי כלום מדעתי אלא הקב, הזו מבקש משה 19201 

 19202 .(´תנחומא ג) בשם בצלאל´ ה

הלא בפעם הראשונה ששאלוהו ומי יעשה כל ? ה לישראל"ותמוה מה היתה התשובה של משה רבינו ע 19203 

, ה אמר זאת"ועל תשובתו זו חשדוהו שבדה מעצמו ולא הקב, השיב משה כי בצלאל יעשה זאת, זאת 19204 

, ות לקח לעצמו ולקרובי משפחתו ושבטוואת כל השרר, מדעת עצמו ממנה את בצלאל מפני שהוא קרובו 19205 

מה הוסיף , ה"לא מדעת עצמו עשה אלא הכל בשליחותו של הקב? מה איפוא משיב משה בפעם השניה 19206 

 19207 ?במה שיכנע אותם ובמה נחה דעתם עליהם? כאן בתשובה השניה על התשובה הראשונה

, מוכיח שהוא מדבר אמתהרי זה , משמע מכאן שאם האדם חוזר על דבריו פעמיים ושלוש באותו הנוסח 19208 

משה רבינו לא , בצורה שבה האדם מבטא הדברים יש סימן שתשובותיו אינן סותרות האחת את השניה 19209 

מתשובתו השניה נשמע בבטחון כי הדברים , הוסיף בפעם השניה על הדברים שהשמיע בפעם הראשונה 19210 

קבלים על לבם של כל אלה הרי הדברים מת, ודוקא משום שלא הוסיף כלום בפעם השניה, יוצאים מן הלב 19211 

 19212 .שניסו להטיל בו חשד

ראו הסתכלו בצורת פניו של , זה מה שפנה משה אליהם והצביע על בצלאל, ועוד מה ששיכנע את ישראל 19213 

החכמה , ראו את חוט החן שמשוך על בצלאל, ת שלחני"פניו יעידו על אמיתת הדברים שהשי, בצלאל 19214 

החן , (ט"סוכה מ) ומי שיש לו חן סימן שהוא ירא שמים, העליונה שורה על פניו שמצא חן בעיני המקום 19215 

ת "וכולם מעידים שהשי, בשם בצלאל כי בֵצל ֵאל הוא בא´ ראו קרא ה, שנותנים מן השמים איננו בחינם 19216 

 19217 .עם בצלאל

, היראה והאמונה ישרו על ראשו, מכאן לימוד איך על תלמיד חכם להתייגע שהחכמה והאמת יקרינו מפניו 19218 

זאת היא ההוכחה שיכנעו כל , שהחן האלקי יהיה פרוש על פניו, ת הטובות יהיו מוצקות בוהצניעות והמדו 19219 

נקרא ´ שכולם יראו כי שם ה, שכל החושדים בו יהפכו להאמין בתורתו ובצדקתו, המהססים בו ובגדלותו 19220 

 19221 .עליו

 19222 תלמיד חכם מה יין ניכר בגוף כך דברי תורה ניכרין בגוף ומראים באצבע זהו, דברי תורה נמשלו ליין

שכל הנהגתו , הלומד תורה צריך לספוג בנפשו את אור החכמה עד שיקרין האור מפניו, (´כ´ ר א"שהש) 19223 

יוחנן מעיד אני ´ אמר ר, ויהיו מראין באצבע ויאמרו זהו תלמיד חכם, ותנועותיו יעידו עליו שלמד תורה 19224 

ם "ועכו, ניו יראים ממנושכל תלמיד חכם שהוא קורא ושונה לשם שמים שאשתו וב, עלי שמים וארץ 19225 

וראו כל עמי הארץ ´ שנא, ה אוהב אותו אהבה גמורה"והקב, יראים ממנו ומלאכי השרת שואלין בשלומו 19226 

 19227 .(ח"ז י"תדא) נקרא עליך ויראו ממך´ כי שם ה

אלא עצם העבודה שלו , ומשתדל לשכנעם ולהשפיע עליהם, לא נאמר כי תלמיד חכם מרבה בשיחה אתם 19228 

וגם מכירים אותו לטובה , ´זה משפיע ומשרה גם עליהם יראת ה, ה לשם שמיםאיך הוא קורא ושונ 19229 

, לא שהוא מאיים עליהם, וכן הקרובים היינו הבנים וכן הרחוקים כמו הגויים יראים ממנו, ומכבדים אותו 19230 

ואף מלאכי מעלה מכבדים אותו ושואלים , ושכינתו שורה עליו´ כי שם ה, לא שהם צריכים לעזרה 19231 

וכולם מראים ומצביעים עליו זהו תלמיד , ת ונקשר אליו באהבה גמורה"א נעשה אהוב להשיוהו, בשלומו 19232 

 19233 .חכם

ואוסר את כל הדיירים , אינו יכול לבטל רשותו] בפרהסיא ובחוצפה[מומר בגילוי פנים ´ איתא בגמ 19234 

, ההוא גברא דנפק בחומרתא דמדושא טבעת שחותמה ממין אחר, יהודה´ להוציא מרשותן בשבת כמאן כר 19235 

, כלומר נתבייש ממנו) יהודה נשיאה כסייה´ וכיון דחזייה לר, ב דאין יוצאין בחומרתא"ואמרו שבת ס 19236 

כגון זה שאינו מחלל שבת בגילוי פנים בחוצפה יכול לבטל , אמר כגון זה מבטל רשות, (רבינו חננאל 19237 

בת שמץ וניצוץ היינו שעוד נשאר בפנימיות ובתת הנפש של המחלל ש, (ט"עירובין ס) יהודה´ רשות לר 19238 

 19239 .והוא מתבייש כשיש מעורר על מעשהו בשבת, של יראה

באין אומר ובאין , חזותו מעידה על קדושתו וטהרת נפשו, התלמיד חכם האמיתי די בכך שמסתכלים בפניו 19240 

די בפגישה עמו , האור המקרין מפניו מתפשט ומקרין על כל מי שבא אתו במגע, דברים ובלי נשמע קולו 19241 

ובאותו רגע שהוא נמצא , כבר קנה אותו ומצית בתוכו אור וכבר מתבייש במעשיוו, בהבטה בעלמא 19242 

 19243 .(מעייני החיים)  .בסביבתו של הצדיק הוא נהפך לאיש אחר

 19244 



 19245 מאמר תתנז

 19246 .(´ה ל"שמות ל) בשם בצלאל בן אורי בן חור´ ויאמר משה ראו קרא ה

אלא , ו כפשוטם"שאינם ח´ א יתא בדברו על ביטוים גשמיים הנזכרים בתורה על הבור"נ ח"ם במו"הרמב 19247 

, ולמשל ישיבה ענינה הוא השקט והמנוחה ואי השתנות, כל השמות הינם ציורים לענינים רוחניים בתכלית 19248 

, לידה ענין תולדה כמו כי לא תדע מה ילד יום, וכן עמידה הענין הוא קיום כמו למען יעמדו ימים רבים 19249 

מלא ענין שלמות , ´העמקה והתרוממות כמו וירד ה עליה וירידה ענין, קימה מענין ויקם שדה עפרון 19250 

כמו חמש יריעות תהיינה חוברות אשה , וכן איש ואשה מורות לכל דבר מזומן להתחבר עם אחר, המעלה 19251 

 19252 .ל מונה שם לבארם"ם ז"ועוד הרבה מושגים אשר הרמב, אל אחותה

ובאמיתות הענין , חת בוהנה לפנינו דברים אשר עצם מציאותם אינו הדבר כשלעצמו אלא ההוראה המונ 19253 

הנה בו צרור כל , ולמשל מעשה הישיבה בפשוטו, הנה הגשמיות הדבר אמנם צרור כל אשר מורה עליו 19254 

אלא שבפעולת הישיבה , אשר הן בו גם מקודם עשיית הפעולה של הישיבה, ענין השלוה השקט והמנוחה 19255 

וכן כזאת כל שאר , עולהאשר היתה בה גם מקודם עשיית הפ, באה לידי ההתגשמות איכות הישיבה 19256 

 19257 .שענינים הכי רמים מונחים בהפעולות הגשמיות ההן, ל"ם ז"המושגים שמונה שם הרמב

והוא ממש כמו בענין מעשה , זהו ענין הציור שבו אמנם צרורים כל ההוראות אשר הציור מורה עליהן 19258 

, כל אלה לידי מעשהובפעולת ההטבה באו , שאמנם כל ההטבה והחסד ישנן בו גם מקודם, הצדקה וכדומה 19259 

מדת , ה מדת בשר ודם"בא וראה שלא כמדת הקב, (.´ברכות י) ל"אלא שגדלות הענין הוא במה שאמרו ז 19260 

ה אינו כן צר צורה בתוך צורה "והקב, בשר ודם צר צורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה 19261 

 19262 .ן צייר כאלהינואי, והיינו דאמרה חנה ואין צור כאלהינו, ומטיל בה רוח ונשמה

והוא סוד , גם רוח ונשמה במעשה קטן וזעיר, ה הוא היכולת להטיל כל רוממות שבעולם"פלאות הקב 19263 

כי כל ! ואין צייר כאלהינו, שהינה כולה ציורים מצוירים מורים לפסגת מרומים, הציור וסוד כל הבריאה 19264 

י ציצית כמצותן מצויר תכלת בחוט! וגם יש בהם חיים ברוח ונשמה! הרוממות מוטלות ממש בהציורים 19265 

 19266 .הנה כל הכסא הכבוד הוטל בהציור של ציצית, דומה לים עד דומה לכסא הכבוד

ועל דמות הכסא , גדול כחן של נביאים שמדמין צורה ליוצרה, (´ז א"ר כ"בר) ל"כ מה שאמרו ז"וזה ג 19267 

ל שקד ראה בדמות מק, בדמות מראה אדם ראו דמות הכסא הכבוד, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה 19268 

כל העולם מלא , בסיר נפוח ופניו צפונה ראה כל החורבן מצפון תפתח הרעה, ירמיה את שוקד על דברי 19269 

אבל מי המה הזוכים להבינם , כולם מסבבים את האדם, מהציורים המראים ענינים עצומים ורמים 19270 

 19271 !שהם מדמים על אמתתן צורה ליוצרה, זהו גדול כוחן של נביאים? ולהסתכל בהם

כמו שאמר להם , ר ביתרון על המלאכים"רינו אלה נבין ביותר ענין קריאת שמות שנשתבח בזה אדהובדב 19272 

כי ענין של שם הוא הוראה על נקודת כל הענינים , חכמתו מרובה משלכם, (´ז ד"ר י"בר) ה"הקב 19273 

, שמתוך כל הענינים ההם נקרא הדבר בשם הזה, בכל צדדיהם ואופניהם לכל פרטיהם, הנמצאים בהדבר 19274 

ר ואתה מה "ה לאדה"וכדמיון מה ששאלו הקב, והשם הוא ציור תולדה מאותם הענינים שהוא מורה עליהם 19275 

 19276 .ואמר לו אני נאה להקרא אדם שנבראתי מן האדמה? שמך

וכן נאמר ויפח , שהרי גם ענינים שמימיים ישנם בו למרבה, ולכאורה היה יכול לקרוא לעצמו בשם שמים 19277 

אלא בחר בשם אדם כי השם של אדמה , ובתרגום לרוח ממללא, נפש חיהבאפיו נשמת חיים ויהי האדם ל 19278 

וכשקוראים שם של אדם מציירים בזה כל מהותו של , מטעם שבשם זה יותר מצויר כל האדם, נאות ביותר 19279 

נורא , שאתה אדון לכל בריותיך´ ל לך נאה להקראות אד"א? ה ואני מה שמי"וכן כששאלו הקב, האדם 19280 

 19281 .והיתה התשובה אדון, ל מה מהותי"ה מה שמי ר"הנה בשאלת הקב הדבר מאד שלפי דברינו

פירוש שבכל השמות הקדושים , ה"היינו שדוקא בשם זה של אדון מצויר כל מהותו כביכול של הקב 19282 

´ עד שנקרא לו שם זה ובזה דוקא הוא ית, עדיין לא מצוירים בהם כל הענינים כביכול, ה"שנאמרו על הקב 19283 

כי בסוד הציור מתייחד הוא האדם , מלאכים לא ידעו לקרוא שמות כי אם האדםוהנה ! נורא מאד, מצויר 19284 

והוא , הוא ציור כל העולמות והמשלים אותם מראשית ועד סוף, כי כל מציאותו הוא בסוד הציור, דוקא 19285 

 19286 !היכול לקרות שמות

שראל כי י, ן מבאר הפלא הזה"והרמב, בשם´ ומשה אמר לישראל ראו קרא ה, ראה קראתי בשם בצלאל 19287 

ועם כל זאת הוא חכם גדול להבין סוד , במצרים פרוכים בעבודת חומר ולבנים לא למדו כלל אומנות 19288 

ועוד אמרו יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים , המשכן וכל כליו למה ציוו ואל מה ירמוזו 19289 

 19290 .ש"והוא היודע ומבין סודו עי, והענין כי המשכן ירמוז באלו, וארץ

הוא האומן הנפלא היודע ויכול לארוז דברים ענקיים , ן כי בצלאל היה בסוד השם בסוד הציורביאור העני 19291 

כי כל מלאכת המשכן רומזים הם לענין של , ויודע לדמות צורה ליוצרה, ולצייר אותם בקוים הכי דקים 19292 

או כל וממנו ודאי יצ, כולם הם ציורים על כל הענינים והוא ודאי יודע ומבין סודם, ושכנתי בתוכם 19293 



 19294  !וזה סוד יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ, הציורים מכוונים ליוצרם

 19295 .(דעת תורה)

 19296 

 19297 מאמר תתנח

 19298 .(´ה ל"שמות ל) בשם בצלאל בן אורי בן חור´ ויאמר משה ראו קרא ה

הנהגה ה, שכל אלה הגדולים אנשי המעש היצירה והבנין, עובדה בדוקה ומנוסה בכל ההיסטוריה העולמית 19299 

כל אלה אנשי השם לכל גדולתם והצלחתם לא מפאת חכמתם , קידום הרוחני והתפתחות המדעית, המדינית 19300 

 19301 .אלא בעיקר בגלל עוצם רצונם לחתור ולהגיע עד מחוז חפצם ומטרתם, באו להם

כל אלה וברובם , מעוררי זיק החירות בקרב אחיהם להשתחרר מעול הכובש, לדוגמה כל אלה גבורי הכח 19302 

נמצאו במדה הרבה פחותה מכמה וכמה בני דורם שהצטיינו בחכמתם ויופי , חכמתם ותרבותםמפאת  19303 

? אלא מה גרם לאלה הגבורים שדוקא הם ירשמו לדורות הבאים לזכרון כבוד לסמל ולתפארת, רוחם 19304 

מה שאין כן שאר החכמים ! אותה המסירות והנכונות להקריב את נפשם לכבוד רעיונם והגות נפשם 19305 

 19306 .הועילה להם להגיע לידי התעלות והצלחה כזושחכמתם לא 

שבהיותו בעוצם תקופת פריחתו והצלחתו ביצירת ישיבתו , ל"פ זצ"ושמעתי בשם הסבא מסלובודקה הרנצ 19307 

ומעריציו הרבים היו מביעים את , אשר יצאו לו מוניטין בעולם, תורתו ושיטתו בדרך לימוד המוסר 19308 

ל היה גוער בפניהם ואומר דין לא הניין "הוא ז, ות הנפששהוא גאון מפליא בכוח, הערצתם וסוד הצלחתו 19309 

 19310 .כל היצירות וההצלחה הם תוצאות של מסירות נפש, דעו לכם שלא מפאת החכמה באה לי ההצלחה, לי

ברם ראשית , הולך ומתגבר בלב האדם גם מעיין החכמה וההבנה, אמנם שעם התגברות המסירות נפש 19311 

וכן כל יחיד ויחיד במדרגתו , ואין החכמה אב אלא תולדה, ות נפשהחכמה ותנאי קיומה הם הנכונות למסיר 19312 

אין המובן שעליותיו הרוחניות נבנו לו בגלל , מי שזוכה לחכמה ולהשראת התבונה וההצלחה, העצמית 19313 

אלא שהחכמה ניתנה לו בתור תשלום ושכר טוב על עמלו ומסירות נפשו , החכמה שהוענקה לו מתחלה 19314 

שזכו אליה אחרי הרבה עמל במדות ומסירות נפש וזכות , באה לו מצד אבותיוויש גם שהחכמה , ´לכבוד ה 19315 

 19316 .אבותיו מסייעתו

אלא שבשעה שבקשו ישראל לעבוד , מה ראה להזכיר כאן חור, בשם בצלאל בן אורי בן חור´ ראו קרא ה 19317 

בנים כל , ה חייך שאני פורע לך"ל הקב"א, עמדו והרגוהו, ה ולא הניחם"עבודה זרה נתן נפשו על הקב 19318 

 19319 .בשם בצלאל וימלא אותו רוח אלקים´ ראו קרא ה´ שנא, היוצאים ממך אני מגדלם עם שם טוב בעולם

ולא נתפרסם מכולם , ה חכמה בינה ודעת"ולא זה בלבד אלא כל מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקב 19320 

´ מרים שנא ומהיכן זכה לכל החכמה הזאת בזכות, וכל השבח הזה מונין לו משבט יהודא, אלא בצלאל 19321 

אהרן כהן גדול , יוכבד נטלה כהונה ומלכות, ומה היו הבתים בתי כהונה ובתי מלכות, ויעש להם בתים 19322 

 19323 .(ח"מדרש רבה ויקהל מ) ל"ומרים נטלה חכמה שהעמידה בצלאל עכ, משה מלך

וביתר שאת נשתכללה אצלו החכמה ! הרי שהישג החכמה בא לו כתוצאה מההתעסקות במלאכת המשכן 19324 

חור , מרים זקנתו שמסרה נפשה על הצלת ילדי ישראל מידי פרעה, ירות נפש שלו ושל אבותיועקב המס 19325 

והוא בצלאל חכמתו הלכה וגדלה תוך , זקנו מסר נפשו ממש בכדי להציל את ישראל מחטא עבודה זרה 19326 

זאת היא החכמה האמיתית , עד שהתורה מעידה עליו שהגיעה חכמתו למעלת רוח אלקים, מעשי המשכן 19327 

 19328 .לגלה לו בעשיית כלים מתאימים להשראת השכינהשנתג

לא כן הוא אלא שהגבורה ויראת , כ אל נא נטעה לומר שסתם החכמה היא הגורמת להצלחה ולגדולה"א 19329 

והן הן הגורמות , הן הן המהוות את הבסיס של החכמה, המסירות נפש והנכונות להקרבה עצמית, ´ה 19330 

המעשה והפעולה ספוגת , איזו מתנה מופשטת גרידאואין החכמה נקנית ונרכשת כ, להצלחה ולגדולה 19331 

 19332 .הם המאצילים והממשיכים את כושר החכמה והתבונה על האדם, ´אהבה ויראת ה

וצריך לומר , ועמדתי לעיין מה פירוש עלה בלבו, י עלה בלבו שישיר"פירש, אז ישיר משה ובני ישראל 19333 

איזו גדלות , י ההדגשה של אז ישירובכן מה, שמן השמים העירו עליהם רוח שירה ונבואה והם שרו 19334 

 19335 !הלא מן השמים שמו בפיהם את השירה והם שרו, מיוחדת מתבלטת כאן באמירתם את השירה

שהיו , הענין הוא להבליט את גודל מסירות נפשם של ישראל שהיו נושאים בחובם במשך שנות עבודתם 19336 

ואחרי כל , שפלה ואכזריתתוך שבתם בתוך אומה , שומרים על גרעיני הקדושה והטהרה הפנימיים 19337 

אז הגעגועים העמוקים , שלא שינו לשונם ומלבושם ושמם, הנסיונות והעינויים נשארו בתוקף על מעמדם 19338 

, קדמוה כמה מהלכי נפש עזים ומרוממים, לא פתאומית היתה השירה הזאת! התפרצו בצורת שירת הים 19339 

 19340 .שבגלל נסיבות שונות נשתקעו ולעת מצוא עלו שוב על הלב

, וטעם אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה, ויביאו כל איש אשר נשאו לבו, ל"ן ז"מה שכתב הרמב ועיין 19341 

אבל מצא בטבעו שידע , או שיאמן בהן ידיו כלל, כי לא היה בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד 19342 



 19343 .ל"לבוא לפני משה לאמר לו אני אעשה כל אשר אדני דובר עכ´ ויגבה לבו בדרכי ה, לעשות כן

 19344 

מקנה לו לאדם את , ה"ם אנו בעליל עד כמה הרצון האמיץ והתשוקה העמוקה להתאהב לפני הקברואי 19345 

כי לא מדדו ושקלו את ידיעותיהם אם הם ראויים , החכמה וההסתגלות להתאמן במלאכת מחשבת 19346 

מה שברור היה להם שהם אחוזים בשלהבת יֿה עזה ובוערת , למלאכות המסובכות והעדינות האלה 19347 

 19348 .ובכח הרצון הזה זכו לחכמה שנתגלתה להם ממסתרי לבותיהם, ד קונםבלבותיהם לכבו

, שהרי כמה פעמים הוכפלו מעשי אלו החכמים בתורה, ה חכמה כזו"בוא וראה כמה חביבה לפני הקב 19349 

ל "וכבר המשילו חז, כאילו כביכול משתעשע ומתענג על כל גילוי שבמעשיהם, ונזכרו כל פרטי המלאכה 19350 

ברי אתי מבי ספרא , ברי אזל לספרא, ברי דמך, כשבא שאל ברי שתה, פרלמלך ששלח בנו לבית הס 19351 

ומזכיר אותה , שכל זה דרך חיבה ומעלה לומר כי חפץ השם במלאכה, ל"ן ז"וכן כתב הרמב, ל"עכ 19352 

ל יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן "כענין משחז, בתורתו פעמים רבות להרבות שכר לעוסקים בה 19353 

 19354 .ל"של בנים עכ

אפשר לראות מענין כיור נחושת , ה מחשבה טהורה ומסירות נפש"חשובה ויקרה היא לפני הקב עד כמה 19355 

ואף אותן לא מנעו , בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, שעשו ממראות הצובאות 19356 

 19357 ה קבל כי חביבין מן"ל הקב"א, והיה מואס משה בהן מפני שעשויים ליצר הרע, מהביא לנדבת המשכן

היו מוליכות , כשהיו בעליהן יגיעים בעבודת פרך, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים, הכל 19358 

, ונוטלות המראות וכל אחת רואה את עצמה עם בעלה במראה, להם מאכל ומשתה ומאכילות אותן 19359 

 19360 .´י הק"ומשדלתו בדברים לומר אני נאה ממך רש

לראות פניהם בכל בוקר במראות , נשים להתייפותוטעם הצובאות כי משפט כל ה, ל שם"ע ז"והראב 19361 

והנה היו בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאוות זה , לתקן הפארים שעל ראשיהם, נחושת או זכוכית 19362 

רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד , כי אין להם צורך עוד להתייפות, העולם ונתנו מראיהן נדבה 19363 

 19364 .ל"להתפלל ולשמוע דברי המצוות עכ

עינויי השעבוד אינם , ת הללו צרופות היו מחשבה טהורה של מסירות נפש מן הסוג הגבוה ביותרהמראו 19365 

הוא אדיש וקר לכל , חיי עבדות ומכאובים גופניים דוחפים את האדם ליאוש, מועילים לחדוות הנפש 19366 

, אונואמנם איש המוסר יודע להתחזק ולהתגבר אף בעת דכ, הדכאון והקרירות גוברים עליו, שמחה טבעית 19367 

ובוודאי שעוד ידאג לחזק , מאיר פניו לכל אחד, על כל סביביו´ ולהעמיד פנים שוחקות ומקרינות תקוות ה 19368 

 19369 .וזוהי גדלות מאד נעלה בעניני אמונה ובטחון, ולשמח את בני משפחתו

והיו משעבדים בם , הלא גורלן היה כגורל בעליהן, ל"והנה הנשים שעמדו במדרגה המוסרית הרמה הנ 19370 

וכן שבחו , ודוקא הם העמידו צבאות ישראל, ובוודאי שסבליהן גדול פי שבע מיסורי בעליהן, םהמצריי 19371 

המראות שימשו , (א"סוטה י) ל ואמרו בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים"חז 19372 

המראות האלה שיקפו את המחשבה הפנימית , לנשים הכלי שרת לחזק בבעליהן את האמונה הגדולה 19373 

 19374 .המזוככת של אלה הצדקניותו

כ בשעת החירות והתגלות השכינה והנסים הגדולים "נתגלתה אח, הבחינה על טהרת מחשבתן של הנשים 19375 

, הלא במצב כזה נוטות הנשים להתייפות ולהתקשט, אחר אכילת המן וכל מיני תענוגות במדבר, שראו 19376 

והבחינה הזאת עוד , פלה ומצוותובחרו בחיי רוח של ת, והנה דוקא לעת כזאת פירשו מכל התענוגות 19377 

והיו מתקשטות לפני , כשהיו שרויין בצער מפני קושי השעבוד, העידה על טהרת מחשבתן הקודמת 19378 

 19379 !ש מתוך רוממות מאד נעלה"שכל כוונתן היתה לש, בעליהן

כשהיא באה מהמסירות נפש והרצון האדיר , מכל מאמרנו נקרא לקח ונבין שכל עצם מעלת החכמה היא 19380 

ולא בעשירות של חכמה מופשטת סתם תיבנה המדרגה , להתקדש ולהיטהר במעשים טוביםוהטהור  19381 

ש ומי יתן "י נכונות מתמדת לבצע מעשים טהורים ומכוונים לכבודו ית"כי אם ורק ע, הרוחנית האמיתית 19382 

 19383 .(תורת הנפש)  .ר"ונזכה לכך אכיה

 19384 

 19385 מאמר תתנט

 19386 .(´ה ל"ות לשמ) בשם בצלאל בן אורי בן חור´ ויאמר משה ראו קרא ה

ושם טוב הולך מסוף העולם , כמה הולך שמן טוב מקיטון לטרקלין, (´קהלת ז)ב  ד טוב שם משמן טו"הה 19387 

שנאמר זבובי מות , שמן טוב נופל על המת והוא מבאיש, שנאמר ויצא שם דוד בכל הארצות, ועד סופו 19388 

ב "מ) על וישכב על הילדשנאמר וי, שם טוב נופל על המת ואינו מבאיש, (´קהלת י) יבאיש שמן רוקח 19389 

 19390 .(´ד

שאלו נכנסו להקריב , משמן המשחה שנמשחו נדב ואביהוא, טוב היה שמותן של חנניה מישאל ועזריה 19391 

דברי , (ח"ר מ"שמו)ב  הוי טוב שם משמן טו, ואלו נכנסו לכבשן האש ויצאו בשלום, ויצאו שרופין 19392 



שזה דבר רוחני וזה דבר גשמי , שםונראה דלמדרש היה קשה איך משווה שמן ל, המדרש צריכים ביאור 19393 

אחרי שאינם מסוג אחד ואין , שהדמיון משם טוב לשמן טוב אינו עולה יפה, יפה תואר´ וכן איתא בפי 19394 

טוב היה שמותן של , לכן ביארו שהמדובר כאן על שמן המשחה המכתירה לכהונה, דמיון ביניהם כלל 19395 

 19396 .חנניה מישאל ועזריה משמן המשחה

שניהם בני מעלה אלא שזה , האחד בבחינת שמן והשני בבחינת שם, ני סוגי אנשיםהענין הוא כי ישנם ש 19397 

כמו כהן שירש מעלתו , הגיע למעלתו ומדרגתו מצד התולדה, שיש לו מעלת שמן היינו שמן המשחה 19398 

הוא הגיע למעלתו ומדרגתו מצד , אבל השני שיש לו מעלת שם היינו שם העצם, מאביו ולא מכח עצמו 19399 

ורק בעת שהם נפגשים עם , וכלפי חוץ אין הבדל ביניהם, תו ויגיעתו בעבודת הבוראמצד עבוד, עצמו 19400 

 19401 .נסיונות אז אפשר להכיר את הבדלי מדרגתם ושוני מעלתם

לא כן הרשעים כי , והיה כעץ שתול על פלגי מים, ה בהבדילו בין צדיקים לרשעים"וכן אמר דוד המלך ע 19402 

לעץ שתול על פלגי מים ואת הרשע למוץ אשר תדפנו הוא מדמה את הצדיק , אם כמץ אשר תדפנו רוח 19403 

אפשר לטעות ולחשוב שגם הוא , כי כמו שמוץ בעת שהוא מונח במקומו, ל"ר זצ"וביאר אדמו, רוח 19404 

היינו במצב רגיל אפשר לטעות ולחשוב שגם הוא , כן מדובר על אדם שבעת שהוא במקומו, מושרש ויציב 19405 

כי העיקר , היא תדפנו ולא ניכר מקומו ומעלתו כלל, הנסיון אך בעת שבא הרוח היינו, מושרש ועומד חזק 19406 

 19407 .תלוי בעת שבא הרוח היינו הנסיון

ההבדל בין שני סוגי האנשים האלה ניכר , וזהו שכתב המדרש שלשה חילוקים בין מעלת שם למעלת שמן 19408 

קיטון מי שהוא במדרגת שמן טוב הולך רק מ, אז מתבטא בשלשה אופנים, בעת שהם נפגשים עם הנסיון 19409 

בין הוריו , ומעלתו אינה אלא בעת שהוא נמצא בתוך סביבתו, שיש גבול מצומצם למדרגתו, לטרקלין 19410 

אבל מי שיש לו , אבל בעת שיוצא מגבולו ויוצא מתחום סביבתו אז בא הרוח ומבלבלו, מכיריו ומיודעיו 19411 

, לם ועד סופוהוא הולך מסוף העו, שמעלתו ומדרגתו הוא מעצמיות שלו, מעלת שם היינו שם העצם 19412 

 19413 .כמו שמצינו אצל יוסף הצדיק, ואפילו ילך בכל העולם יעמוד בצדקו

אבל בכל , יש אדם שכבר נתחנך הרבה ורוח העולם אינו מזיק לו, שמן טוב נופל על המת והוא מבאיש 19414 

 19415 היינו רשעים בחייהם קרויין מתים, והמבחן הוא בשעה שהוא נופל על המת, זאת הוא רק בבחינת שמן

אבל מי שיש לו , כשהוא נפגש עם רשע ואפיקורס הוא מושפע מהם והם מקלקלים אותו, (7ח"י ברכות) 19416 

שהוא בא במגע עם , אז גם בעת שהוא נופל על המת, שמעלתו הוא מעצמיות שלו, שם היינו שם העצם 19417 

 19418 .לא רק שאינו מושפע מהם אלא הוא יכול גם להחיות אותם לתקן אותם ולהחזירם למוטב, הרשעים

גם שם יכול ליכשל ולהיות מקריב , גם כשהוא נכנס להקריב בקודש הקדשים, וא במדרגת שמן טובמי שה 19419 

, שכל גדלותו הוא מעצמיות שלו מעבודתו ויגיעתו, אבל מי שהוא במדרגת שם העצם, אש זרה ויצא שרוף 19420 

ו שחסר אצל הנשיאים מצינ, אינו ניזוק והריהו יוצא בשלום, הגם שנכנס לכבשן האש במקום סכנת נפש 19421 

משום , (ה"י שמות ל"רש) לפי שנתעצלו מתחילה נחסר אות משמם, ד נשאם כתיב"משמם אות יו 19422 

 19423 .לכן נחסר משם העצם שלהם, שהחסרון הוא בעצמיותם

שפירסם הכתוב את מעלת שם העצם , בשם בצלאל´ ראו קרא ה, זהו הענין של פירסום שמו של בצלאל 19424 

לפי כשאמר משה לישראל שבצלאל יעשה ? קנים מה ראוועיין דעת ז, שמעלתו היתה מעצמיותו, שלו 19425 

 19426 .ש"היו ישראל מרננים אחרי משה ואומרים שכל הגדולה הוא נוטל לו ולמשפחתו עי, המשכן

, כי משה הסביר להם כי שם העצם היינו מעלת עצמו גדול יותר משמן טוב, לפי דברינו הביאור הוא 19427 

כי זה תלוי , בשם בצלאל ולכן אל להם לקנא כלל´ ראו קרא ה, ובצלאל נבחר מפני שיש לו מעלת עצמו 19428 

ועל כן על האדם להזהר שלא להסתפק במועט ולא , וגם הם יכולים להגיע למדרגה כזו, בכל אחד ואחד 19429 

.אלא להתאמץ ולהיות עמל בעבודת הבורא כדי שיוכל לעמוד בכל נסיון, לסמוך על מצות אנשים מלומדה 19430 

 19431 .(נחלת אליעזר)  

 19432 

 19433 מאמר תתס

 19434 .(´ה ל"שמות ל) בשם בצלאל בן אורי בן חור´ שה ראו קרא הויאמר מ

, ´מכיון שחור מסר נפשו בשעה שעשו את העגל ונהרג על קידוש שמו ית, הזכיר הכתוב כאן את חור זקנו 19435 

לכן , י על עשיית העגל"כשם שהוא מיחה בבנ, לפיכך זכה שבן בנו יעשה את המשכן וכליו מדה כנגד מדה 19436 

 19437 .ה בחכמה בתבונה ובדעת"ומילא אותו הקב, י בצלאל"בירה זו נעשה עהמשכן שהוא כפרה על ע

שמא תאמר אבד סברן ובטל , פ ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים"עה (ב"יומא ע) ל"אחז 19438 

, אבל בית המקדש שחירם מלך צור שלח אליו את עצי הארזים, ל עומדים שעומדים לעולם"ת, סיכויין 19439 

וכן כל , לכן לא היה להם קיום ונשרף הבית, (´ה´ מלכים א) נים לבנות הביתוהגבלים הכינו העצים והאב 19440 

כי נעשו בקדושה יתירה בידי בצלאל , ם אף באחד מהן"הכלים שהיו במשכן כולם נגנזו ולא שלטו ידי עכו 19441 



מה שאין כן כלי המקדש כשגרמו העונות ונחרב הבית נפלו ביד , ת"פ משה בציווי השי"וכל חכם לב ע 19442 

 19443 .הוליכום לבבלם ו"עכו

כ "אמרו שם שהיה זורע פשתן ואח, חייא אנא עבידנא לתורה דלא תשתכח מישראל´ אמר ר´ איתא בגמ 19444 

ומפשיט העורות ועושה מהן , צד בהן צביים ושוחטן ומאכיל בשרם ליתומים, היה עושה מזה רשותות 19445 

וכן , חד חומר אחדונכנס לעיר ולמד עם חמשה תינוקות כל א, וכותב עליהם חמשה חומשי תורה, קלף 19446 

ונמצא , וכל אחד כשנעשה בקי במה שלמד הוא מלמדה לתינוק השני, ששה סדרי משנה לששה תינוקות 19447 

 19448 .(7ב פה"ב) כולם יודעים חמשה חומשי תורה וששה סדרי משנה

וכתב ? ל"היה יכול לקנות בהמה בשוק ולעשות מה שעשה כנ, חייא כל הטורח´ ומקשין העולם למה לו לר 19449 

חייא רצה שיהא לתורתו שילמדו התינוקות קיום ושלא תשתכח תורה ´ דושי אגדות שרא בחי"מהרש 19450 

כדי , מזריעת הפשתן עד מגילה כתובה לפניו, לפיכך עשה הוא בעצמו הכל מתחילה ועד סוף, מישראל 19451 

 19452 .שיהיה הכל בכוונה ומחשבה טהורה לשם תורה בלא שום שיתוף כוונה אחרת

, ל מוואלאזין אומר"ח ז"וכן היה הגר, מתוך ספר שנכתב בקדושה למדנו מזה עד כמה יש ליזהר ללמוד 19453 

וזהו טעם ההלכה שספר , שהלומד בספר שכתבו אדם שאינו הגון אפשר שלא יצליח בלימודו משום כך 19454 

ולכן אין מן , ולא רק שאין בו קדושה אלא מטמא כל הקורא בספר תורה כזה, תורה שכתבו מין ישרף 19455 

פ שאין שם שום "אע, ו כופרים ומינים"וק, וכתבו אנשים שאינם מהוגניםהראוי לקרוא בספרים שחיברו  19456 

 19457 .ח אומר שהלומד בבית שנבנה בחילול שבת לא יצליח בלימודו"וכן היה הגר, דבר רע יכולים להזיק מאד

מלמטה , אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה (ט"יומא ל) ל"ואחז, והתקדשתם והייתם קדושים 19458 

ל מכאן שאין קדושה יורדת על "א ז"וכתב הגר, ב"ז מקדשין אותו לעוה"בעוה, המקדשין אותו מלמעל 19459 

והיינו ההכנה שמכין את עצמו לקבל , אלא דוקא כשהוא מקדש עצמו מקודם למטה, האדם מלמעלה 19460 

ומה זה פלא שאנשים ? ו בטומאה איזו הכנה היא לקבל קדושה"ומובן פשוט שאם הוא שרוי ח, קדושה 19461 

ואיך , כ נכנסים לישיבה ללמוד תורה"ואח, בקריאת עתונים וספרי מינים וכדומה ממלאים את מוחותיהם 19462 

 19463 .עמהם´ אחרי שאין עזר ה? יצליחו להיות גדולים בתורה

וזהו , ה נתן לבני אדם כח להוריד את השמים למטה לארץ"הקב, והארץ נתן לבני אדם´ השמים שמים לה 19464 

קידשו אותה לשעתה ולעתיד , בני אדם בארץ ולכן כל קדושה שקידשוה, והתקדשתם והייתם קדושים 19465 

, ומשום כך הר סיני שעליו ניתנה תורה בקולות וברקים וקול שופר חזק מאד, לבוא ואינה בטלה לעולם 19466 

כ לאחר קבלת התורה מיד נסתלקה שכינה ולא נשאר "אעפ, עליו באש ויחרד כל ההר מאד´ ואשר ירד ה 19467 

והטעם כי הארץ נתן לבני אדם לקדשה ולעשות בה  ,והרי הוא כשאר ההרים, בהר מן הקדושה כלום 19468 

 19469 .לשכון בתוכה´ מקדש לה

משום כך ירדה שכינה עליו רק לשעתו , ולכן הר סיני שהיה בו רק קדושה שמימית ולא של בני אדם כלל 19470 

אבל הר הבית , כ עלתה שכינה שוב למעלה ובטלה כל קדושת ההר מכל וכל"ומיד אח, בקבלת התורה 19471 

, ושם נבנה אחר כך בית המקדש וקידשוהו עוד, אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח אשר שם עקד אברהם 19472 

וכל כך , לאחר החורבן בטומאה חייב כרת´ שכל הנכנס בה אפי, קדושה זו נתקדשה לדורות וקיימת לעולם 19473 

 19474 .למה מפני שהארץ נתן לבני אדם

ולא כתיב ויתנו לי , עשיית המשכןי לתת סכום מסויים ל"על פי זה נבין מדוע בתרומת המשכן לא נצטוו בנ 19475 

ה שיהיה קיום יותר "כי רצה הקב, אלא ויקחו לי תרומה מאת אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי, תרומה 19476 

לכן לא ציוה אותם תנו כך וכך אלא כל אחד יביא כפי נדבת לבו מעצמו לקיים , לקדושת המשכן וכליו 19477 

 19478 .ת ולא מפני שנצטוה"רצון השי

בזמן שישראל עושים רצונו של , (.´ב י"ב) ´דוגמא לדבר מה שאמרו בגמ, ה לזהויש הבדל גדול בין ז 19479 

ויש להבין אם אין עושים רצונו , ובזמן שאין עושים רצונו של מקום נקראים עבדים, מקום נקראים בנים 19480 

אבל לא אעשה רצונך , כי אם יאמר העבד לאדוניו אני עבדך ואתה אדוני, של מקום הרי גם עבדים אינם 19481 

 19482 ?ם חפצי ורצוני איזה עבד הוא זהכי א

אם העבד ישמע , למה הדבר דומה לאחד שיש לו בן וגם עבד בביתו וביקש כוס מים, אבל הכי פירושו 19483 

ירוץ ויביא לו , אבל הבן בשמעו מפי אביו כן, ובזה קיים צווי האדון אליו, בקשתו יגיש לו כוס מים ותו לא 19484 

אבל יודע הוא כי בכך יפיק רצון מאביו וזה , יוהו על זאתפ שלא צ"כוס יין או משקה אחר טוב מהמים אע 19485 

 19486 .בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מעתה נדרש המאמר כמין חומר, נקרא עושה רצונו

בדבר שלפי הדין אין ´ אלא אפי, ס ופוסקים הם מקיימים"היינו שלא רק מה שכתוב מפורש בתורה בש 19487 

כדי לעשות נחת רוח ליוצרם ולמצוא חן , של מקום עושין כן אבל יודעים הם שזה רצונו, מחוייבים לעשות 19488 

כלומר מה שנצטוו לפי הדין הם , אבל בזמן שאין עושין רצונו של מקום! בכזאת הם נקראים בנים, בעיניו 19489 

לכן עבדים הם , והיינו לפנים משורת הדין, אבל אין חותרים למצוא מהו רצונו של מקום, מקיימים 19490 

 19491 .נקראים



אבל לאחר שחטאו בעגל , בשעת קבלת התורה פסקה זוהמתן ולא שלט בהן מלאך המותידוע שאבותינו  19492 

תינח ישראל אבל יהושע , סוף פרשת כי תשא´ ושואל הזוהר הק, חזרו לזוהמתן וגרמו שוב מיתה לעולם 19493 

חוץ ממשה רבינו , ומתרץ שם כי בפגימה שפגמו ישראל וגרמו למות נפגם גם יהושע, שלא חטא למה מת 19494 

י כך "וע, י חטא העגל נעשה האויר מורעל במגפת המות"והיינו כי ע, ´יתה מיתת נשיקה על פי השמיתתו ה 19495 

 19496 .גם יהושע הוכרח למות

והרבה רבבות נשמות , ונעשה מעופש ומטמטם את הלב, היום בדורנו הרעילו הפושעים את האויר מאד 19497 

מלאכי שניבא על דור שלנו ונתקיים בנו הנבואה בסוף , ל"יקרות נפלו במגפה הזאת ונאבדו לנצח רח 19498 

כלומר אין אנו יודעים מה עשינו , ואמרתם מה נדברנו עליך´ חזקו עלי דבריהם אמר ה, בעיקבתא דמשיחא 19499 

 19500 .ומה דברנו לא טוב

הנה לפנינו ויכוח נורא , אמרתם שוא עבוד אלקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו´ ומשיב הנביא בשם ה 19501 

, בזמן שהם אומרים מה נדברנו עליך, יינו כפירה גמורהת אומר אמרתם שוא עבוד אלקים דה"שהשי 19502 

´ לקיים אז נדברו יראי ה, ו במגפת הכפירה"ובתקופה כזאת העצה לימלט ולהציל נפשינו שלא להפגע ח 19503 

 19504 .(לב אליהו)  .וישמע´ ואז יקויים בנו ויקשב ה, איש אל רעהו

 19505 

 19506 מאמר תתסא

 19507 .(´ה ל"ות לשמ) בשם בצלאל בן אורי בן חור´ ויאמר משה ראו קרא ה

ובצלאל אמר למשה כלים שאני , משה אמר לבצלאל עשה ארון וכלים ומשכן, (ה"ל ברכות נ"אמרו חז 19508 

, אמר לו בצלֿאל היית וידעת, ה עשה משכן וארון וכלים"שמא כך אמר לך הקב, עושה להיכן אכניסם 19509 

יודע היה , הענינים אבל בצלאל הכיר את פנימיות, ´והנה ודאי משום סברא או קושיא אין לשנות דבר ה 19510 

והכיר סוד המשכן , והמשכן היה מכוון נגד מעשי בראשית, בצלאל לצרף אותיות שבהם נברא שמים וארץ 19511 

, ולכן הארון שענינו התורה שבו מונחין הלוחות וספר תורה שכתב משה, דהוא להשראת השכינה בישראל 19512 

 19513 .הוא במקום המקדש ביותר

והוזכר , ודברתי אתך מעל הכפורת אשר על ארון העדות, וכן השראת השכינה היא על הארון כדכתיב 19514 

, אך בעשיה הסדר כמו שעשה בצלאל, תחילה במקרא כענין סוף מעשה במחשבה תחילה שהוא התכלית 19515 

ומזה , ש דכתב דהכבוד ששכן על הר סיני שכן על הארון"ועי, ן ריש פרשת תרומה"ומבואר כל זה ברמב 19516 

והשראת השכינה שהיתה במשכן היה להשפעת , כנתי בתוכםהיה הדבור מבין שני הכרובים וזהו וש 19517 

 19518 .דלתורה צריך השראת השכינה שהלכה כמותו, התורה על ישראל

דגדרה של תפילה הוא , ולתפילה צריך השראת השכינה, אמנם נראה דיסוד המקדש הוא לעבודה ותפילה 19519 

וכתיב סכות , כביכול ה קרוב לנו"וצריך להתקרב באותו מקום ובאותה שעה שהקב, ה"התקרבות להקב 19520 

וגם אור הנפש בתפילה תלויה , דכל שישנה הפסקה אין מועלת התפילה, (´איכה ג) בענן לך מעבור תפילה 19521 

בשם הירושלמי לענין סמיכת תפילה  (7´ברכות ד) י"וכתב רש, ת ובזה המקום גורם"בהתקרבות להשי 19522 

ילוסין של יציאת מצרים והוא ה אליו ומרצהו בתשבחות וק"אלא יהיה אדם מקרב הקב, ל"לגאולה וז 19523 

 19524 .כ"ובעודו קרוב אליו יש לו לתבוע צרכיו ע, מתקרב אליו

ועצם ההתקרבות לעם ישראל הוא בבחירתו , י תורה"ה מתקרב ע"יסוד ההתקרבות הוא רק בתורה והקב 19525 

ל דמקודם היתה השכינה למעלה ובא משה והורידה לארץ היינו "ומפורש בחז, י נתינת התורה"לישראל ע 19526 

ובזה שכינה שרוייה , והמשיך המעמד הנבחר במקדש כדי לחזק ולהגביר שפע התורה, בלת התורהבק 19527 

 19528 .בתוכנו והוא המועיל לענין התפילה

כי המקום שבו עוסקים , (´ברכות ח)א  ל על תפילה במקום תורה דוק"כ חז"ובזה מבואר מה שהקפידו כ 19529 

ה "ק אין לו להקב"ום שחרב ביהמש מי"וכמ, בתורה הוא המקדש מעט והוא מקום השראת השכינה 19530 

על ידי , דזהו המקום הגורם להמשיך שכינתו יתברך בתחתונים, אמות של הלכה בלבד´ בעולמו אלא ד 19531 

מנין לעשרה שיושבים ועוסקים בתורה ששכינה שרוייה  (ג"אבות פ) ש"וכמ, לימוד הלכה ועמלות בתורה 19532 

וזה על ידי עסק , ת שמי אבוא אליך וברכתיךומנין אפילו אחד שנאמר בכל המקום אשר אזכיר א, ביניהם 19533 

 19534 .ה"בתורה שכולה שמותיו של הקב

לכן צריך האדם לעמול , ה"ובזה באה ההתחלה מצד הקב, ואחרי שהתפילה צריכה להשראה של תורה 19535 

יתן חכמה ´ ל בקרא כי ה"וכמו שאמרו ז, שזו היא תכלית ההתקרבות, ה"בתורה ואז באה ההשפעה מהקב 19536 

ואומר איני רוצה אלא מה שבתוך , כבן קטן המתגעגע אל אביו המחלק מנות לכל אחד ,מפיו דעת ותבונה 19537 

 19538 .לכן המקום תורה הוא המקום הראוי ביחוד לתפילה, פיו של אבא

, ואמר האבן הזאת דומה להר סיני, רבי יהושע נשק האבן שהיתה מיוחדת לרבי אליעזר הגדול לישב עליה 19539 

דבהר סיני נמשכה , וכוונת אמרו דומה להר סיני, (´כ´ ר א"הששי) וזה שישב עליה דומה לארון הברית 19540 



דמי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך , (ז"ב קט"ב) ל"ובזה מבואר מה דאז, ה"ביותר ההתקרבות מצד הקב 19541 

 19542 .היינו חכם בתורה ועוסק בה והוא הראוי לתפילה, אצל חכם ויבקש עליו רחמים

מ הבדל יש בין "ומ, דהרי בשניהם מונח ענין הקירוב, דינתבאר דתורה ותפילה שייכי אהדדי ומסייעי אהד 19543 

ובתורה ההתקרבות היא מצד , דבתפילה ההתקרבות היא מצד האדם, דרגת הקירוב בתורה לזו של תפילה 19544 

ואילו תורה השפעתה מלמעלה , י ההתקרבות מצדנו"דתפילה ענינה שעולה מלמטה למעלה ע, ה"הקב 19545 

 19546 .י עמלו ויגיעתו בתורה"והאדם אינו עושה אלא הכנה לזה ע, ה מתקרב אלינו"שהקב´ וירד ה, ללמטה

, (ב"ברכות ל) ל"וכמאמרם ז, הנה התגברות בתפילה מסייעת לתורה, אבל אחרי דתפילה היא התקרבות 19547 

וגדר הענין פשוט דאחרי דתורה בעי , מכאן דתפילה מסייעת לתורה, מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת 19548 

בענן ולימד תורה ´ וכמו שבמתן תורה ירד ה, ר הרי הוא מקבל יותרכל מה שהוא קרוב יות, התקרבות 19549 

 19550 .ה מלמד תורה לעמו ישראל"כן הוא בכל שעה שהקב, לישראל

וככל , י תורה מסייעת לתפילה"וכן ההתקרבות ע, י תפילה מסייעת לתורה"ה ע"נמצא דהתקרבות להקב 19551 

, י זה"ילה מסייעים ומתחזקים זה ענמצא דתורה ותפ, שההתקרבות היא ביותר כן ההשפעה מחוזקת יותר 19552 

הרי , כי אחרי שמסיר אזנו משמוע תורה, (ח"משלי כ) ט מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה"ומה 19553 

ומזה הערה נוראה , עד כדי כך שנקראת תועבה לפי שעשה ריחוק בידים, גורם ריחוק גדול ואין זה תפילה 19554 

, ומאידך מאחר ולהם קלה יותר ההרגשה לתפילה, להלבני תורה עד כמה חשובה עבורם ההתחזקות בתפי 19555 

 19556 .ו מזלזלים בה גדולה התביעה מאד"הרי אם ח

ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי , (ח"ח ה"מעילה פ´ הל) ם"כתב הרמב 19557 

, ורה במעילהבא וראה כמה החמירה ת, ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו, כוחו 19558 

וכל הנוהג , כיון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד נתקדשו, ומה אם עצים ואבנים ועפר ואפר 19559 

 19560 .ה"ו למצוה שחקק לנו הקב"ק, בהם מנהג חול מעל בה ואפילו היה שוגג צריך כפרה

ש שהם כ ישראל עם קדו"אם עצים ואבנים נתקדשו עאכו, ו זה עצמו הוא גם בנוגע לקדושת ישראל"ק 19561 

ונמצא , כמה חמור הדבר שינהגו מנהג חול, ´תכליתו של עולם ונתקדשו לנצח ונקרא עליהם שם ה 19562 

והקדושה מתפשטת בכל מעשיהם ועניניהם ולא , שישראל מסולקים מצד עצם מציאותם מכל עניני חול 19563 

 19564 .שייך בהם כלל מציאות של חול

צלם מגדרי טוב ורע אצל אומות העולם הנה גדרי טוב ורע שונים א, ואחרי שהקדושה היא עצם מהותם 19565 

הרי כל שאינו מכוון לקדושה ולנצחיות אינו , וכיוון שמהותם היא הקדושה, שיש להם מציאות חומרית 19566 

וכל היעודים הגשמיים שבתורה הוא , וממילא לא שייך למציאות שלהם ולא נחשב אצלם כלל, בתכליתם 19567 

 19568 .רק שלא יהיה בחסרונם מניעה לתורה ולעבודה

ומה שאינו לתועלת זו הרי זה היפך המכוון והיפך , יעודים הגשמיים הם רק בקדושה ולצורך קדושהוכל ה 19569 

ב וארץ ישראל "תורה עוה, ט כל הענינים שהם תכלית"ומה, ואין זה טובה כלל גם לא לשעה, מציאותם 19570 

ע ששייכים "כ באומה"וזה בישראל משא, ואחרי שזו דרך קנייתם הרי זהו הטוב, י יסורים דוקא"נקנים ע 19571 

 19572 .ז רעה היא אצלם"כל חסרון בעוה, ז"לעוה

כי כל מה שהוא מבקש בתפילתו הוא לעניני , ולפי זה ענין התפילה של אדם מישראל הלא אחרת לגמרי 19573 

ז "אולם כ, ותפילה על הפרנסה בריאות וכדומה הוא לעניני הקדושה כמו תפילה על דעת ותורה, קדושה 19574 

וגם המציאות של שלילת , י התורה"ם בכל דרכיך דעהו אפשר רק עכי לקיי, י לימוד התורה"הוא רק ע 19575 

 19576 .י עול התורה"עניני חול הוא ע

וידוע , ושום תנועה יתירה מצד ביטול תורה, והמקבל עליו עול תורה לא יתכן אצלו שום מחשבה בטלה 19577 

ס אמר על "והחת, ס שכל תנועותיו ועניניו היו בכוונה מכוונת לתועלת לתורה ולקידוש שם שמים"מהגרי 19578 

והמציאות שיהא אדם , עצמו כי אינו עושה תנועה להזיז חפץ קטן ממקומו בלי כונה מיוחדת וטעם בדבר 19579 

ולכן כמה שחסר בתורה הרי בהכרח נכנסו באדם דברים בטלים ודברי , י התורה"מוקף בקדושה הוא ע 19580 

בזה חילול קדושת ולפיכך נקראת תועבה דיש , וכשמתפלל הרי ממילא בקשתו לחול ולצורך חול, חול 19581 

 19582 .(משנת רבי אהרן)  .ישראל

 19583 

 19584 מאמר תתסב

 19585 .(´ה ל"שמות ל) בשם בצלאל בן אורי בן חור´ ויאמר משה ראו קרא ה

והיא נטיעה , הרי היא עושה השרשה בנפש, מלבד מציאותה לעצמה, כל פעולה הרגשה מחשבה או הסכמה 19586 

וזה לא רק מצד ההרגל , להופכו למעשים והרגשות ומחשבות רבים אחרים בדומים לה בין לטוב בין 19587 

עד , וממנה צומחים המעשים בעתיד, אלא גם בענינים שלא שייכים להרגל שהלא היא בגדר נטיעה, בלבד 19588 

כי פנימיותו של האדם נפשו , הם המעשים שעשה והמחשבות שחשב, שנכון לומר שמציאות האדם ומהותו 19589 

 19590 .ומחשבותיו הם הקובעים צורתו ומעשיו, היא בגדר חומר היולי לקבל צורות שונות, ורוחו



לאה תפסה פלך , (´א ה"בראשית רבה ע) ל"ל בדוכתי טובא דאז"ועיקר זה נוגע גם לדורות כדמצינו בחז 19591 

דניאל לך , כי טוב´ דוד הודו לה, יהודה ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני, הודיה ועמדו הימנה בעלי הודיה 19592 

, (בעלי סוד) יקה ועמדו כל בניה בעלי מיסטריןרחל תפסה פלך שת, אלה דאבהתי מהודה ומשבח אנא 19593 

אסתר לא , שאול על דבר המלוכה לא הגיד לו, בנימין ישפה יש פה שיודע במכירתו של יוסף ואינו מגיד 19594 

 19595 .הגידה אסתר את עמה

אלא על שם ? י בת לאה ולא בת יעקב"וברש, ותצא דינה בת לאה, (ד"בראשית ל)א  וכן הוא באידך גיס 19596 

ועליה משלו המשל כאמה , שאף היא יצאנית היתה שנאמר ותצא לאה לקראתו, ת לאהיציאתה נקראת ב 19597 

י בני האדם אלא בני מי שמא "וברש, לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם´ וכן וירד ה, כבתה 19598 

אף אלו כפו , אלא בני אדם הראשון שכפה את הטובה ואמר האשה אשר נתת עמדי, בני חמורים וגמלים 19599 

 19600 .מרוד במי שהשפיעם טובה ומילטם מן המבולבטובה ל

ומצד זה עיקר גדול , הביאור בכל זה אינו התיחסות מצד הדמיון וההשואה גרידא אלא תוצאה ותולדה 19601 

דבזה המעשה , ש"דאם הוא עושה בדחילו ורחימו ובתוקף הכוונה לש, במעשה הטוב הוא איכות עשייתו 19602 

 19603 .הוא מטביע בזה כוחות ושרשים מעולים הרי, גופא הוא באופן אחר ובאיכות אחרת לגמרי

כלומר לפי , אכן לאמיתו של דבר תוצאות המעשים הן לא רק בדרך טבעיות הפעולות וההרגשות הנפשיות 19604 

שלפי טוב הענינים יוולדו תוצאות , אלא לפי סדרי ההשגחה המסבבת, ההשרשה הנפשית של הפעולה 19605 

 19606 ל"ש ז"ופעמים יבוא זה בתורת שכר וכמ, ובאשר הם למעלה מטבעיות הדברים של המעשה הט, כבירות

וכל מה שעשה , י עצמו"ה לבניו ע"כל מה שעשה אברהם בעצמו למלאכי השרת עשה הקב, (7ו"מ פ"ב) 19607 

 19608 .י שליח"ה לבניו ע"עשה הקב, י שליח"אברהם למלאכים ע

והוא  ,הנני ממטיר לכם לחם, ויקח חמאה וחלב ויתן לפניהם, ´ואל הבקר רץ אברהם ורוח נסע מאת ה 19609 

יוקח , הולך לפניהם יומם´ וה, ואברהם הולך עמם לשלחם, הנני עומד לפניך שם על הצור, עומד עליהם 19610 

י "שנוצרים ע, אך בעיקר זהו בגדר השראה מלמעלה, ורבות כהנה, והכית בצור ויצאו ממנו, נא מעט מים 19611 

 19612 .חרות גדולות וכבירותואפשרויות גדולות במציאות העולם לפעולות א, המעשה הטוב כוחות נעלים באדם

ובהכרת , ש"כי היה צריך להיעשות הכל בכוונה עצומה לש, והנה מפורש בתורה בפרשיות עשיית המשכן 19613 

, שהם כנגד מעשי בראשית ומעשי מרכבה והיינו כל העולמות, וידיעת הסודות הרמוזים במעשי המשכן 19614 

, ף אותיות שנבראו בהן שמים וארץי אמר רב יודע היה בצלאל לצר"אמר ר, (.ה"ברכות נ) ל"וכדביארו ז 19615 

 19616 .היינו בתכלית במכוון´ ובכל עשיות המשכן נאמר כל פרט ופרט כאשר צוה ה

צריך , כי אחרי שהארון היה התכלית ויסוד קדושת המשכן, בארון נאמר ויעש בצלאל שהוא בעצמו עשאו 19617 

המשכן וכליו היתה גם לקיחת החומרים לבנין , י בצלאל שידע בסוד העולמות כולם"היה להיעשות ע 19618 

י טוב עשייתן נוצרה "הרי דע, והיה צורך בכל זה כדי שתהיה השראת השכינה בגלוי במשכן, לשמה 19619 

שתהא העשייה , בתוך בני ישראל´ והנה זה מובן לגבי השראת כבוד ה, האפשרות להשראת השכינה בגלוי 19620 

יש בו , ה בכוונה הראויהדמעשה טוב הנעש, אבל באמת נמצא ענין זה בכל מעשי אדם, בתכלית השלמות 19621 

 19622 .השתלשלות ותוצאות לדורות באופן נשגב

מאי עבידנא אזילנא , חייא אנא עבדי לתורה דלא תשתכח מישראל´ אמר לי ר, (ה"מ פ"ב) ´ואמרו בגמ 19623 

ואריכנא מגילתא וכתבנא חמשה , ומאכילנא בשרייהו ליתמי, ושדינא כתנא וגדילנא נישבי וציידנא טבי 19624 

ואמרנא , ומתנינא שיתא ינוקי שיתא סדרי, ומקרינא חמשה ינוקי בחמשה חומשי וסליקנא למתא, חומשי 19625 

וידוע בשם , ועבדי לה לתורה דלא תשתכח מישראל, להו עד דהדרנא ואתינא אקרו אהדדי ואתנו אהדדי 19626 

ושיהיו כל , שתהא כל ההכנה כזריעת הפשתן לשם לימוד התורה, א כי כל הסדר הזה שעשה"הגר 19627 

 19628 .י זה לא תשתכח תורה מישראל"זה הועיל להצלחת התורה שע, וונה קדושה זוהמעשים מההתחלה בכ

י זריעה "אך כך היא הנהגת ההשגחה כי ע, אף כי דבר זה לא שייך כלל לטבע הדברים גם לא בתורת שכר 19629 

הן של הינוקי , כ גרם לסייעתא דשמיא"י הבעל דבר בעצמו ג"ואף שלא נעשו ע, כזו הפירות משובחים 19630 

ויש ללמוד מזה אם פעולה כל כך , והן על להבא להנולד על ידיהם לדורות עולם, תורהעצמם שלמדו  19631 

כמה משפיעה פעולה הקרובה יותר להצלחה , רחוקה כזריעת הפשתן השפיעה על הצלחת הלימוד 19632 

 19633 .המבוקשת

שבכל מקום שנאמר , שיהא מלך לשמי. ד"ובילקוט שם רמז קכ, (ז"ט´ שמואל א) כי ראיתי בבניו לי מלך 19634 

בכהנים בלויים במקדש , וקחשיב שם בילקוט כמה דברים שנאמר בהם לי, קיים לעד ולעולמי עולמים, לי 19635 

´ תוס) ל"וכן הוא לאידך גיסא דאמרו ז, ה קיים לעולם"והביאור בזה דכל דבר הנעשה לשם הקב, ש"עי 19636 

בשביל שמסרו לתורה אך , באחר דיצא לתרבות רעה לפי שמחשבת אביו לא היתה לשמה, (.ו"חגיגה ט 19637 

הרי דשלא לשמה של אביו במסירתו , והיינו מצד ההתגלות החיצונית של הכבוד, שראה כבוד התורה 19638 

 19639 .לתורה גרמה שלא נתקיים הענין



שעומדים לעד ולעולמי עולמים , ל עצי שטים עומדים"בהא דאז, (א"ח כ"שמות ל) וכתב הספורנו פקודי 19640 

וסיפר מעלות המשכן , דש שלמה וכליוהפך מה שקרה למק, שלא נפל דבר מהמשכן ביד האויבים 19641 

שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו , שבשבילם היה ראוי להיות נצחי ושלא ליפול ביד אויבים 19642 

 19643 .ש"ובכן שרתה שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד אויבים עי, מיוחסים לצדיקים שבדור

ויותר התמיד , יד אויביםפ ששרתה בו שכינה נפל ב"אע, אבל מקדש שלמה שהיו עושי המלאכה מצור 19644 

ובזה הורה שלא העושר , במשכן משה ממה שהתמיד במקדש ראשון ולא נראה כלל במקדש שני´ כבוד ה 19645 

 19646 .כ"את יראיו ומעשיהם לשכון בתוכם ע´ אבל רוצה ה, וגודל הבנין יהיו סיבה להשרות שכינה בישראל

חלטה חזקה שלא למוש מאהל ומזה יש ללמוד דאם אדם מקבל על עצמו עול תורה בהסכמה תקיפה וה 19647 

אזי יסתדרו הדברים מלמעלה שתתקיים הסכמתו ויצליח , וכל רוחות שבעולם לא יזיזוהו ממקומו, תורה 19648 

 19649 ל"התרפית ביום צרה צר כחכה ואמרו ז, (ד"משלי כ) אמנם אם הסכמתו רפוייה על זה נאמר, בדרכו

דאם הקבלה היא ברפיון ובדרך של אם  ,ת אין בו כח לעמוד ביום צרה"כל המרפה עצמו מד, (ג"ברכות ס) 19650 

.כ עיקר הכל הוא הקבלה בראשית"וע, אזי מתגברים הנסיונות והקשיים ואין לו כוחות לעמוד בהם, ואולי 19651 

 19652 .(משנת רבי אהרן)  

 19653 

 19654 מאמר תתסג

 19655 .(א"ה ל"ל) וימלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה

מטרונה אחת , ה ממלא חכמה אלא למי שיש בו כבר"בללמדך שאין הק, בחכמה שכבר היתה בו חכמה 19656 

, לטפשים היה צריך לומר, (´דניאל ב) מהו שכתב יהב חכמתא לחכימין, יוסי בר חלפתא´ שאלה את ר 19657 

לאיזה מהם אנת , והן צריכין ללוות ממך ממון, אמר לה בתי אם יבואו אצלך שנים אחד עני ואחד עשיר 19658 

אבל עני אם יאבד מעותיי , ל שאם יחסר יהיה לו ממון שיפרע"א? אמר לה ולמה, אמרה לו לעשיר? מלוה 19659 

 19660 .מהיכן יפרע

ה נותן חכמה לטפשין היו יושבין בבתי כסאות "כך אם היה הקב, אמר לה ישמעו אזניך מה שפיך מדבר 19661 

בבתי , ה לחכמים שיהיו יושבין בישיבת זקנים"אלא נתנה הקב, ובמבואות מטונפות ובבתי מרחצאות 19662 

 19663 .(´תנחומא ויקהל ב) דרשות ועוסקין בהכנסיות ובבתי מ

וכאשר יבואו , שהרי בפסוק נאמר יהיב חכמתא לשון נתינה ולא הלוואה, ולכאורה קשה להבין את המשל 19664 

אלא שאת זה גופא , בוודאי שצריך להעדיף את העני על העשיר, באמת עני ועשיר לבקש נדבה או מתנה 19665 

כי משאלתה נראה כי מה שנותנים לאדם חכמה , ותיוסי בר חלפתא שעצם שאלתה היא טע´ הסביר לה ר 19666 

ועל זה הסביר לה כי את החכמה נותנים בתור הלוואה , דהיינו להנאת עצמו של האדם, הרי זה בדרך מתנה 19667 

 19668 .כלומר להשתמש בחכמה במקום הראוי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שיצטרכו להחזיר ולשלם

אבל הטפשים חושבים שכל מה שנותנים להם הוא , ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו"כל מה שברא הקב 19669 

היו יושבים בבתי הכסאות ומבואות , ה היה נותן להם חכמה לטפשים"ואם הקב, רק להנאת עצמן 19670 

לכך כתיב ואמלא מי , נתנה לחכמים שיהיו יושבין בבתי כנסיות ובתי מדרשות ועוסקין בה, המטונפות 19671 

ועכשיו הוא ממלא , ם כן היה אלא שלא היה מלאשלשון ואמלא משמע שקודם ג, שהיה בו כבר חכמה 19672 

 19673 .(עץ יוסף) אותו

שכן ישתמשו בה שלא במקומות , אנו לומדים מזה כי אי אפשר למסור בשום אופן את החכמה לטפשים 19674 

ובחכמתם , כמו שאנו רואים בזמננו שהחכמים סרו מדרך התורה ומאמינים רק בכוחי ועוצם ידי, הראויים 19675 

והגם שמן השפה ולחוץ הם אומרים , בכוחם להחריב את העולם בזמן קצר הביאו משחיתים כאלה שיש 19676 

אולם זה לא יועיל כלום שכן אי אפשר להם להרהר אלא במקומות , שכוונתם לתקן ולשפר את העולם 19677 

 19678 .המטונפים

ל כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו "כמאמרם ז, וכן אצל בן תורה צריך שיהא לו יסוד נאמן 19679 

ואכן יש מאנשי ההמון הרוצים , י זאת עלול הוא להשתמש בחכמתו שלא במקום הראויובלעד, מתקיימת 19680 

 19681 .שכן יחדדו את שכלם וזה יועיל להם אחר כך בעניני העולם, שבניהם ילמדו איזה שנים בישיבה

כ הניח עליהן ראשונים "ואח, ועל זה המלצתי לאחד שנכנס לישיבה ולקח כמה מסכתות והניחן זו על גב זו 19682 

וזקוק הוא לכל הספרים כדי לעיין , וכך טעו כולם בסוברם כי הוא תלמיד חכם מופלג, ים ופוסקיםואחרונ 19683 

כדי שיוכל להגיע למקום , אך מה נדהמו אחר כך כשהם ראו כי עמד ברגליו על כל הערימה, בסוגיא קשה 19684 

ידיעת  וכך הוא ממש כאשר מנצלים את, גבוה בארון כדי ליטול משם דבר מה שלא יוכל להגיע אליו 19685 

 19686 .בעת שתכלית כל הבריאה היא רק בשביל התורה, התורה לדבר שבחולין

למה היה נצרך רוח אלקים בשביל עשיית כלים הלא , עוד יש להעיר במה שכתוב וימלא אותו רוח אלקים 19687 

אלא בשעה שבקשו , מה ראה להזכיר כאן חור, ל בצלאל בן אורי בן חור"וכן מה שדרשו חז? די בחכמה 19688 

כל , ה חייך שאני פורע לך"ל הקב"א, ה ולא הניחן עמדו והרגוהו"ז נתן נפשו על הקב"ע ישראל לעבוד 19689 



ר "שמו) בשם בצלאל בן אורי בן חור´ ראו קרא ה, בנים היוצאים ממך אני מגדלם עם שם טוב בעולם 19690 

 19691 ?ולא היה די בחכמה לבד, ולמה היה בצלאל זקוק לזכות אבות ומסירות נפשם, (ח"מ

בחכמת העולם לא משנה מנין נובע מקור , ל גדול בין חכמת התורה לחכמת העולםרואים כי קיים הבד 19692 

צבאות ´ אם הרב דומה למלאך ה, ל"אולם בחכמת התורה אמרו חז, החכמה העיקר שיש לאדם חכמה 19693 

וכן אצל דואג ואחיתופל דלא הוה סלקא , (ז"חגיגה ט) ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו, יבקשו תורה מפיו 19694 

בשם ´ וזהו שאמר ראו קרא ה, (7ו"סנהדרין ק) ליראיו´ ליבא דהלכתא דכתיב סוד הלהו שמעתתא א 19695 

וכל שיראת חטאו , ללמד כי חכמתו נבעה ממקור נאמן ממסירות נפשו של חור, בצלאל בן אורי בן חור 19696 

 19697 .קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת

, ל עצי שטים עומדים"ת שמא תאמר אבד סיברם ובטל סיכויין, ל על הפסוק עצי שטים עומדים"עוד אחז 19698 

כל אחד מחלקי המשכן הכתובים לא , (פקודי) ובספורנו, (7סוכה מה) שעומדים לעולם ולעולמי עולמים 19699 

י "הפך מה שקרה למקדש שלמה וכליו בחורבן בית ראשון ע, וגם לא נפל דבר מהם ביד האויבים, נפסדו 19700 

ראשונה , חי ושלא ליפול ביד אויביםוסיפר מעלות זה המשכן שבשבילם היה ראוי להיות נצ, נבוזראדן 19701 

, וכן היו ראשי אומני מלאכת המשכן מיוחסים וצדיקים שבדור, שהיה משכן העדות שהיו בו לוחות העדות 19702 

 19703 .ולכן שרתה שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד אויבים

את  והוצרך לחזק, פ ששרתה בו שכינה נפסדו חלקיו"אע, אבל מקדש שלמה שהיו עושי המלאכה בו מצור 19704 

כמו במקדש , הוא אשר אמרנו שחכמה ואומנות לבד אין להם קיום, ונפל בסוף ביד אויבים, בדק הבית 19705 

וכן אצל כל , ורק כשהחכמה נובעת ממקור נאמן יש לה קיום, שלמה שהיו אנשי צור עושי המלאכה 19706 

 19707 .(אליעזרנחלת )  .בןֿתורה אם תהיה כוונתו רצויה אין לו לפחד כלל כי בודאי יהיו מעשיו נצחיים

 19708 

 19709 מאמר תתסד

 19710 .(ז"ה כ"שמות ל) והנשיאים הביאו את אבני השהם ואת אבני המילואים

, ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה, נתן מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה´ אמר ר 19711 

כיון שהשלימו , אלא כך אמרו נשיאים יתנדבו צבור מה שמתנדבין ומה שמחסרין אנו משלימין אותו 19712 

ולפי , אמרו נשיאים מה עלינו לעשות הביאו את אבני השהם, ור את הכל שנאמר והמלאכה היתה דיםהצב 19713 

 19714 .(י שם"רש)ב  שנתעצלו מתחילה נחסרה אות אחת משמם והנשאים כתי

מאחר שהיו מוכנים למלא כל מה שיחסר , הלא חשבון הנשיאים היה בצדק, דברי המדרש טעונים ביאור 19715 

מוכנים היו להשלים מה שצריך להשלמת , פילו אם יעלה החסרון הרבה מאדא, לאחר שינדבו בני ישראל 19716 

אם כן למה נענשו שנחסר אות אחת . כדי שחס ושלום לא יהיה שום עיכוב בעבודת המשכן, המשכן 19717 

אם כן איזה חסרון היה בחשבונם אשר , הלא הביאו את אבני השוהם המראה על נדיבות לבם, משמם 19718 

 19719 .מחמתה נענשו

אפשר שיעשה אדם פעולה על פי , ה מוסר השכל ולימוד חשוב בכוחות נפשו של האדםרואים אנו מז 19720 

ובכל זאת אם יתעמק האדם יותר , ומנמק חשבונו בנימוקים המתקבלים על הדעת, חשבון הנראה צודק 19721 

ימצא כי החלטתו והכרעתו נובע ממקור בלתי , ויבחון יותר במאזני שכלו את נימי הרגשיו, לתוך נפשיותו 19722 

 19723 .ומרגיש מדות אשר אינם כל כך כשרות המתרחשות בקרבו ,טהור

לחכות  —ביאורו דלמרות כל החשבונות הנראות כל כך צודקות , התורה מעידה שאמנם חטאו הנשיאים 19724 

לפי מדת האמת חשבונם נבע ממדת , ולראות מה יחסר בכדי שיוכלו הם להשלים מה שחסר לבנין המשכן 19725 

היו מעבירים על כל מיני , מיות ובכל חפץ לבם להביא את נדבתםלו היו מתעוררים ביותר פני, העצלות 19726 

ומפני חסרון זריזות ועצלות שהיה בהם , חשבונות והיו חוששים אולי יזדרזו ישראל כמו שבאמת קרה 19727 

 19728 .והתורה החסירה אות אחת משמם, ראויים הם ליענש

ית כל כך צודקת על ידי כשמגיע האדם לידי החלטה והכרעה הנרא, יסוד זה חשוב הוא מאד לאדם לדעת 19729 

אם שרשה של , בכל זאת עליו להזהר ולבחון עוד במאזני שכלו מקור ההחלטה, נימוקים וטעמים שונים 19730 

 19731 .(עץ הדעת)  .ההחלטה מטוהר מדותיו או חס ושלום מאי זיכוך מידותיו

 19732 

 19733 מאמר תתסה

 19734 .(´ו ב"ות לשמ) חכמה בלבו´ ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן ה

כ ובלב כל חכם "תשא אה´ כיוצא בו בפ, חכמה בלבו´ הזכיר הכתוב כאן ואל כל איש חכם לב אשר נתן ה 19735 

ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה שנאמר יהב "י אין הקב"אר, (ה"ברכות נ) ל"לב נתתי חכמה ואחז 19736 

 19737 ל"עוד בחז, לב נתתי חכמהרב תחליפא אמר אנן מהכא מתנינן לה דכתיב ובלב כל חכם , חכמתא לחכימין

מדת , ה מדת בשר ודם"בא וראה שלא כמדת הקב, אמר רבי זירא ואיתימא רב חנינא בר פפא, (´ברכות מ) 19738 

 19739 .ה אינו כן מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק"אבל הקב, בשר ודם כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק



הנה כמו שלכל דבר ? שמחזיק חכמהומהו הכלי , הרי שדימו את החכמה לדבר ממשי שצריך כלי להחזיקו 19740 

ובעלי חיים , וכל דבר נוזל כיין ומים בכלים, התבואות בשקים ובאוצרות, גשמי יש כלי מיוחד לאותו המין 19741 

כן ממש לכל ענינים הרוחניים והשכליים ישנם כלים מכלים שונים בכוחות האדם המחזיקים , בבנינים 19742 

ק מקור כל "ומהו הכלי המחזיק את תוה, ות יועצותכלי, לב חושב, המח משכן השכל, אותו כח הרוחני 19743 

 19744 ?איזה כלי ראוי להחזיקה, החכמות

וזהב , פנינים יקרות מחזיקים בכלי זהב, מובן שכל מה שהדבר נכבד יותר מחזיקים אותו בכלי נכבד יותר 19745 

הוא ומפאת היותו כלי מחזיק התורה הרי ! כן הנשמה העליונה השכל הנעלה הוא נרתיק התורה, בכלי כסף 19746 

כן הכלי של התורה שהוא השכל הוא , וכמו שהזהב שהוא המחזיק פנינים נוצץ ומבריק, מרומם ברוחניותו 19747 

וכן גם , הם רק בבחינת נרתיקה של תורה, עד שכל החכמות שבעולם הממלאים תבל, נכבד להפליא 19748 

ובמדות ולכן הרבה חכמים שעמדו בעולם הבינו בדעות , בדעות ובמדות הרבה ניתן להבין גם בשכל 19749 

 19750 .כי השכל נרתיק התורה הוא, בשכלם לבד

ועלינו לשבח ליוצר ! ונתן להם תורתו מקור כל החכמה והמדע, ת בהדרו"אבל על עם ישראל נגלה השי 19751 

כל החכמות בדעות ובמדות ובכל דבר שהמציאו בעלי החכמה בכל , הכל על המתנה הטובה היקרה הזאת 19752 

 19753 !הכל זה רק נרתיק התור, הדורות כי רבים המה

שאם לא ייגע האדם בשכלו ! ה כלי מלא מחזיק כלי ריקן אינו מחזיק"במדת הקב, ל"והיינו מה שאמרו ז 19754 

הנה הוא מכין ומכשיר הכלי לקבל את , וכל מה שהאדם מזכך את שכלו ומטהרו, לא יבין את התורה 19755 

שכל הלב חורש המחשבות וזורע ההרגשות ומצמיח את ה, בלבו? ובמה הוא מזכך את השכל, התורה 19756 

 19757 !וזה ובלב כל חכם לב נתתי חכמה! להשכיל

, ולא על החכמה בלבד יחיה האדם, (.ז"ברכות י) אבל בל נשכח כי תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים 19758 

, ז אין די בזה לבער הגלל עד תומו"בכ, ואם כי יבין בדעתו כי כל עניני העולם הבל המה מעשי תעתועים 19759 

היראה היא שמקיימת את , ים ותעקור כל בניני שכלו וחכמתוויש שתתפרץ לפתע תאותו כשטף מים רב 19760 

אבות ) ל"ש חז"וכמ, בפני החומר הגס והעכור שלא יפילה לבאר שחת, החכמה ומעמידה אותה כצור איתן 19761 

ברכות ) ל"זה נדרש מאת האדם לבד וכן אמרו ז, כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, (´ג 19762 

 19763 .יראת שמיםהכל בידי שמים חוץ מ, (7ג"ל

אל שלמה בחלום ´ בגבעון נראה ה, (´ג´ מלכים א)ב  ועד כמה חשכת החומר מגיעה יש לראות בכתו 19764 

כי ´ וייטב הדבר בעיני ה, ויאמר שלמה ונתת לעבדך לב שומע, הלילה ויאמר אלקים שאל מה אתן לך 19765 

ולא , לך עושרויאמר אלקים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת , שאל שלמה את הדבר הזה 19766 

, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם ונבון, ושאלת לב מבין לשמוע משפט, שאלת לך נפש אויביך 19767 

 19768 .אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך

והוא נושא חן , ז"ושם הלא רואים ברור מה שוים עניני העוה, נתבונן אילו יצוייר אדם שבא לעולם האמת 19769 

והנה ? היתכן שיבחר לו שם דבר אחר חוץ מחכמה, צמו מה שהוא רוצה בשכרוונותנים לו שיבחר לע 19770 

ה "ובודאי שלמה המלך ע, ה בכבודו ובעצמו נגלה כביכול אל שלמה ואומר אליו שאל מה אתן לך"הקב 19771 

ה נותן חכמה אלא למי שיש בו "שהרי אין הקב, לב חכם ונבון´ גם קודם שנתן לו ה, היה בו חכמה רבה 19772 

ובמקום זה יבקש עושר , יך אפשר להעלות על הדעת שיניח לבקש לב שומע להבין משפטוא, חכמה מכבר 19773 

 19774 ?או נפש אויביו היתכן

יען אשר שאלת את , ה משבח את שלמה במפורש ואומר לו"כי הקב? אבל מה אנו רואים בפרשה כאן 19775 

תי לך לב הנה נת! ולא שאלת לך עושר ולא שאלת לך נפש אויבך! הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים 19776 

קיבל לב חכם ונבון אשר כמוהו לא היה לפניו ואחריו , וראה גם מה שקיבל בשכר זה ששאל נכונה, חכם 19777 

גם עושר גם כבוד כזה אשר לא היה כמוהו איש , ת"וגם אשר לא שאל נתן לו השי, לא יקום כמוהו 19778 

 19779 ?ואנו עומדים ותמהים מה כל הרעש הלזה! במלכים כל ימיו וגם אורך ימים

רק עפר לחמו תבן וקש , אשר לא יבין שום דבר חכמה ושכל, היא זהו כח החומר עפר מן האדמה התשובה 19780 

וככל אשר , הכל רק למלא בטנו ולהשלים תאוותיו, שולחנו מטתו וכלים מכלים שונים, באבוס אשר לפניו 19781 

ובלבד , להספק אם יעלה ספק אם לא יע, ז לא יחשוך וירד אף לבור תחתיות"יוכל לשאוב יותר הנאות עוה 19782 

 19783 ?כ מה לו ולחכמה"וא, שיעבה את עורו וימלא את כיסו

ה אומר לו שאל מה אתן לך והוא "וכשהקב, ומעתה נבואה חשבון הרי גם לשלמה גוף וגם הוא ילוד אשה 19784 

וכן כשביקש לב שומע מי , ה רק לנשמתו כי אם גם לגופו"לא דיבר הקב, מבקש לב מבין ושומע משפט 19785 

כולם פה אחד ענו , משערות ראשו עד צפרני רגליו, ה גידיו"ח אבריו ושס"בודאי כל רמ? היה המבקש 19786 

כ אדרבה כל מה שתמהנו "וא, ולא כאשר אנו מנענעים בשפתים ולב אין! ואמרו רצוננו בחכמה ובתבונה 19787 

הגוף הזה חתיכת , ולא שאלת נפש אויבך, יען אשר לא שאלת לך עושר, למעלה כל זה אכניס בקל וחומר 19788 

 19789 !.אתמהה? ת כל אלובשר לא שאל א



אלא ודאי ששלמה בגופו ונפשו , ק לא שאלת לא איירי רק בשאלת השפתים ואמירת פיו"וכשכתוב בתוה 19790 

כי אם לשם , לא באורך ימים ולא בנפש אויביו, לא בעושר, לא היה בו שום רצון שום תאוה והנאה עצמית 19791 

וזהו שהעיד ! במשהו´ גופנית אפי וכל זה היה בלבו זך ונקי ממש בלא שום תערובת הנאה, ת"כבוד השי 19792 

 19793 .יען אשר שאלת את הדבר הזה הנה עשיתי כדבריך, ה על שלמה"הקב

הוא , ונתקיים בו ובלב כל חכם לב נתתי חכמה, ז מצאנו בשלמה שהיה גם מעיקרא חכם גדול"והנה כ 19794 

, שלמה כ אדם אחר לו יצוייר אם היה במקומו של"משא, אשר השכיל לבקש חכמה ואמנם נשתבח על זאת 19795 

ובודאי כן הוא שכל , ת כי הוא רוצה בעושר או בדבר אחר בדומה לזה"אפשר ואפשר שהיה עונה להשי 19796 

 19797 .ומי שאין בו חכמה לא חסרה לו חכמה כלל! מה שיחסר לו לאדם זה הוא מבקש

האושר הנצחי אשר אין למעלה , שהוא עומד אצל האוצר הגדול, והרי זה פלאי פלאים מה שיש בכח אדם 19798 

ומבקש למלאות לו אבנים טובות פנינים , ובעל האוצר פותח לפניו כל החדרים מלאים כל טוב ,הימנו 19799 

והוא האדם פונה אנה ואנה ומחפש על הארץ כל מיני צרורות וזכוכיות , יקרים וכסף וזהב לאין שיעור 19800 

אך מל, אבל זהו האדם בעל חומר וצורה ביחד? היש לך שוטה גדול מזה, וממלא בהם את כיסיו ויוצא 19801 

, ואכן אין עצה ואין תבונה לגוף וכל תולדותיו, ודבר אחר סגורים על מסגר בכלוב אחד אין יוצא ואין בא 19802 

ודע כי על כל אלה יביאך האלקים , ת"להבינם לחכמם ולהכניסם תחת כנפי השכינה אלא ביראת השי 19803 

 19804 .(אור יהל)  !במשפט על כל נעלם

 19805 

 19806 מאמר תתסו

 19807 .(´ו ח"שמות ל) משכן עשר יריעתויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את ה

מים רבים אלו העובדי , מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה (´ש ח"שה) ד"ויעשו כל חכם לב הה 19808 

ונהרות לא , ה לישראל לא היו יכולין"ם לבטל את האהבה שבין הקב"ואם היו מתכנסין כל העכו, כוכבים 19809 

י עשו לי מקדש של "אבל בנ, בוז יבוזו לו אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה, ישטפוה אלו הכשדים 19810 

 19811 .(ט"ר מ"שמו) מלא את המשכן´ שנאמר וכבוד ה, יריעות וירדתי ושכנתי בתוכם

שמות ) כמו שמוזכר כמה פעמים כל נדיב לבו יביאה, הענין הוא כי בבנין המשכן היתה בעיקר כוונת הלב 19812 

אולם אומות העולם יכולות , כינהוזהו הענין של אהבה שגרמה להשראת הש, וכל חכם לב בכם, (ה"ל 19813 

 19814 .כי חסרה אצלם פנימיות הלב וממילא בוז יבוזו לו, ליתן כל הון ביתו אבל לא הון לבו

, כי גם בקרב בני תורה ישנם כאלה שמסורים בכל לבם וזוכים למדרגה גדולה, ובהקשר זה ראוי לציין 19815 

הם עוזבים , כלומר רק בחיצוניות, םאך יש כאלה שנותנים רק את הון בית, בבחינת כלי להשראת השכינה 19816 

אולם חסרה אצלם המסירות המוחלטת לדרך שהתורה תוביל , את נוחיות ביתם להיות גולים למקום תורה 19817 

 19818 .ולכן אין ניכרת אצלם ההתלהבות והדבקות למטרה הגבוהה, אותם

 19819 ד לאומים חטאתמהו שאמר הכתוב צדקה תרומם גוי וחס, יוחנן בן זכאי לתלמידיו´ אמר להן ר´ איתא בגמ

, דכתיב ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אלעזר ואמר צדקה תרומם גוי אלו ישראל´ נענה ר, (ד"משלי י) 19820 

, שאינן עושין אלא להתגדל בו, ם עושין חטא הוא להן"וחסד לאומים חטאת כל צדקה וחסר שאומות עכו 19821 

לא קשיא , ב הרי זה צדיק גמור"ובשביל שאזכה לעוה, והתניא האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני 19822 

 19823 .(7ב י"ב) ם"כאן בישראל כאן בעכו

כי , אך בכל זאת יש הבדל ביניהם, ם פעולה כמו בן ישראל"חזינן מכאן כי הגם שבחיצוניות עושים העכו 19824 

? וכל זאת למה, ואצל גוי הוא חטא וחסד לאומים חטאת, אצל ישראל היא בבחינת התרוממות תרומם גוי 19825 

ם יעשו "אשר גם אם העכו, וכמו שנראה מהמדרש, ם"ה את הפעולה שונה מהעכומשום שישראל עוש 19826 

 19827 .יהיה רק בבחינת הון ביתו ואז יבוזו לו, משכן להשראת השכינה

ד משמם בשביל שנתעצלו במלאכת "שנחסר אות יו, ואפשר להוסיף לזה גם מה שנאמר אצל הנשיאים 19828 

מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה ר נתן "י א"ופירש, (ה"שמות ל) והנשאם הביאו, המשכן 19829 

אלא כך אמרו נשיאים יתנדבו ציבור מה שמתנדבין ומה שמחסרין ? ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה 19830 

וראה כלי יקר שפירש כי , ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם והנשאם כתיב, אנו משלימין אותו 19831 

 19832 .ש"זה היה ענין של התנשאות וגאוה עי

ואפילו , והעיקר כי יצר לב האדם רק רע כל היום, (ז"אור רש) ל"גם מה שהסביר הסבא מקעלם זצ וראה 19833 

אם לא שמתרגל בעמל רב להשליט את שכלו , המעשים הטובים נובעים ממבועי הרצון התאווני המושחת 19834 

לנדב  ונמצא כי זה שלא הקדימו, ואז כל מעשיו ממקור השכל והחכמה, פ התורה דוקא"על תאות רצונו ע 19835 

 19836 .ש"הכירה התורה בזה שמץ התרשלות עי

ס חסרה "אבל סו, שישלימו את החסר, שאם כי לכאורה היה חשבונם טוב, ולפי רעיוננו הביאור הוא 19837 

כי חשבון הבא מתוך , לא יתכן לעשות חשבון ולחכות, כי אילו הצטיינו באהבה לוהטת, האהבה אל הדבר 19838 

ל "ולאור זה אפשר להבין מה שאמרו חז, לאחר מכןאהבה ממריץ לעשות את הדבר תיכף ולא לדחות  19839 



כדרך שאין מחמיצין את המצות , יאשיה אומר אל תקרי המצות אלא את המצוות´ ר, ושמרתם את המצות 19840 

 19841 .אלא אם באה לידך עשה אותה מיד, כך אין מחמיצין את המצוות

ץ כבר לא תועיל שום ואילו לאחר החימו, אנו לומדים מזה כמו במצה שכל הזריזות היא לפני שתתחמץ 19842 

שאם מאחר את המצוה , ל כדרך שאין מחמיצין את המצות"וזוהי משמעות דברי חז, כך גם במצוה, זריזות 19843 

ואם , הרי זה כבר בגדר אחר וההידור היותר גדול היא הזריזות, הגם שיעשה אותה לאחר מכן ביתר הידור 19844 

כיוון שאותו , ת משמם של הנשיאיםולכן נחסרה אות אח, חסרה אותה הזריזות מאחרים גם את המצוה 19845 

 19846 .(נחלת אליעזר)  .חסרון נובע מעצם הפנימיות של האדם

 19847 

 19848 מאמר תתסז

 19849 .(´ו ח"שמות ל) ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעת

כישיבתו , אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, (ב"ג נ"ח) ם במורה"כתב הרמב 19850 

ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדבורו , לפני מלך גדולותנועותיו ועסקיו  19851 

יעור משנתו וידע , ומפני זה מי שיבחר בשלמות האנושי ושיהיה איש האלוקים באמת, במושב המלך 19852 

 19853 .הוא גדול מכל מלך בשר ודם, שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד

וזה הענין אשר העירותיך , ´גיע אליהם מן היראה והכניעה ופחד הת, ודע כי כאשר ידעו זה השלמים 19854 

כי תכלית מעשי התורה כולם הוא להגיע אל ´ ית´ כבר באר ה... הוא הכוונה ממעשי התורה כולם, עליה 19855 

ופתח דבריו , ם אלו בראש שולחן ערוך"א שהעתיק דברי הרמב"וכבר מצאנו להרמ, האדם זה ההתפעלות 19856 

 19857 .הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים, תמידלנגדי ´ לאמר שויתי ה

י מעשי התורה "לנגדי תמיד הוא ע´ כי הדרך להגיע לדרגה זו של שויתי ה, ם"נתבאר לנו בדברי הרמב 19858 

, אשר תכליתם להביא את האדם להרגשה נעלית של דע לפני מי אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, כולם 19859 

ומזה תבוא בו ההרגשה , י מעשי המצוות שלו"ם תחילה לשקוד לגלות את כבודו יתברך עאמנם חייב האד 19860 

 19861 .ויחוש כי המלך הגדול חופף עליו תמיד, החושית בכבודו יתעלה

וכוונת כל , ל"כי תכלית כל המצוות שנכיר בהן את אלקינו וז, (פ בא"ס) ן"וכך מצינו בדברי הרמב 19862 

ולפיכך אמרו הוי זהיר במצוה קלה , וא בראנו והיא כוונת היצירההמצוות שנאמין באלקינו ונודה אליו שה 19863 

, כל המצוות חמודות מאד, שכולם חמודות וחביבות מאד שבכל שעה אדם מודה בהן לאלקיו, כבחמורה 19864 

 19865 .אמנם מצינו שהדגישה התורה חביבות מלאכת המשכן יותר משאר מצוות

וחזרה וכפלה הדברים בפרטות ובכללות , דבר זה אנו למדים ממה שהאריכה התורה בסיפור המלאכה 19866 

כל זה דרך חיבה ודרך , והנה החזיר בתורה מלאכת המשכן חמש פעמים, ל"וז (´ו ח"ל) ן"כמבואר ברמב 19867 

כענין מה , ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר לעוסקים בה, במלאכה´ מעלה לומר כי חפץ ה 19868 

שהרי פרשת אליעזר שנים ושלשה , תורתם של בניםה מ"שאמרו במדרש יפה שיחת עבדי אבות לפני הקב 19869 

 19870 .דפין היא אמורה

אף כי גופי , ושונה בהם כמה פעמים, ה"התורה מאריכה בסיפור הדברים החביבים מאד לפני המקום ב 19871 

הרי שבסיפור מלאכת המשכן מאריכה התורה , תורה לא באו בכתובים כי אם בדרש של ריבוי וייתור 19872 

היא , ובאמת אריכות הכתב בסיפור המלאכה, ´שכרן של העוסקים בה לפני הכדי להודיענו חיבתן ו, מאד 19873 

צא ולמד ממה שנאמר בשלמה ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו , גופא כבר תשלום לעוסקים בה 19874 

י אמר שמואל נוח לו לאותו צדיק "אר (ו"שבת נ) ´במס´ ואמרי, (א"א י"מ) ´ויעש שלמה הרע בעיני ה 19875 

 19876 .´ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני ה, חרשיהא שמש לדבר א

, ל"עד שהעידו עליו חז, הרי לנו שעצם הדבר שהפסוק כתב עליו ויעשה הרע כבר היה לו לשלמה כעונש 19877 

, ´מאשר יכתב עליו בכתבי הקודש ויעש הרע בעיני ה, כי נוח היה לו להיות חוטב עצים לעבודה זרה 19878 

כ כשאנו מוצאים בהרחבה כמה "וא, דת פורענותומעתה הלא מרובה מדה טובה אחת על חמשה מאות ממ 19879 

, הרי הכתובים עצמם הם מתן שכר עושי המלאכה, וכמה עמודים בתורה שנכתבו אודות מלאכת המשכן 19880 

 19881 .ומכאן אנו באים להכרה בגודל חיבתן ומעלתן של העוסקים בה

קמת המשכן כבר נתבאר כי בה, אשר כה רבה חיבתה יותר משאר כל המצוות, מהו יסוד מלאכת המשכן 19882 

אשר זהו תכלית כל המצוות וסוד היצירה , זכו ישראל לגילוי כבודו יתעלה, בית לשכנו יתברך בתחתונים 19883 

מפני שבהם זוכה האדם לגלות את כבודו , וכיון שנתברר לנו כי כל המצוות חביבות מאד, הראשונה 19884 

, יית בית לשכינת כבודוהרי קל וחומר למצוה של בנ, לנגדי תמיד´ ולהגיע להכרה של שויתי ה, יתברך 19885 

ובו יגיעו ישראל להרגשה , כי כאן במשכן יתגלה כבודו לעין כל, ´שהיא חביבה מאד ויקרה בעיני ה 19886 

 19887 .´ויבואו לידי יראה ופחד ה, שהמלך הגדול חופף עליהם תמיד

שיחוש האדם , היא הכרת כבודו יתברך וגילויו, מעתה כיון שנתבאר לנו כי תכלית כל המצוות והמעשים 19888 

וזהו כלל גדול , והמלך עומד עליו ורואה ובוחן כל מעשיו, שעת מעשה כי הוא עומד לפני המלך הגדולב 19889 



ובלי , אמנם קיום מצוות בלא שימת לב לפני מי הוא עמל, א הנזכרים"בקיום כל התורה כדברי הרמ 19890 

 19891 .סכנה גדולה היא למאד, ´השאיפה להגיע לידי תכלית המצוות גילוי כבוד ה

ותהי יראתם , בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, ´ביעה הגדולה של הנביא בדבר הובזה מובנת הת 19892 

ואבדה חכמת חכמיו ובינת , לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, אותי מצות אנשים מלומדה 19893 

מפסיד האדם את כוונת , כי בקיום מצוות בבחינת מלומדה? וכל כך למה, (ט"ישעיה כ) נבוניו תסתתר 19894 

 19895 .תורה בעשיית המצוותה

כשהוא נוטל ידיו או מברך על הפירות או , (´הובאו דבריו בחיי אדם כלל ה) ו"מ´ כתב בספר חסידים סי 19896 

ולא יעשה כאדם . יכוין לבו לברך לשם בוראו אשר הפליא חסדו עמו, על המצות השגורות בפי כל אדם 19897 

ראה , ושלח לנו ביד ישעיה ואמר´ ף הועל דבר זה חרה א, העושה במנהג ומוציא דבריו בלא הגיון הלב 19898 

אף , ומחזיקים בה כאדם שמחזיק ונוהג מנהג אבותיו בידו לא בלב שלם, מעשה בני כי אינו אלא לפנים 19899 

, לכן על זה חרה אפו ונשבע בשמו הגדול לאבד חכמת חכמיו, בעת שהן מברכין אינן מתכוונין לברכני 19900 

 19901 .םלפיכך הזהירו חכמים ואמרו עשה דברים לשם פועל

לנגדי ´ מתוך תחושת שויתי ה, ומכאן חובתנו לחזק את עצמנו בקיום כל המצוות לעשותם לשם פועלם 19902 

אלא בהרגשה מלאה , ובמיוחד צריכים אנו חיזוק בתפילה ובברכות לבל תעשנה בבחינת מלומדה, תמיד 19903 

וברכות שכן כל מהותם ושרשם של תפילה , ה"של דע לפני מי אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב 19904 

 19905 .(שערי ציון)  .להגיע לקרבתו יתברך

 19906 

 19907 מאמר תתסח

 19908 .(´ו ח"שמות ל) ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעת

, ן שחזר בתורה על מלאכת המשכן חמש פעמים"וכתב הרמב, ה מלאכת המשכן"חביבה וחשובה לפני הקב 19909 

רתו פעמים רבות להרבות שכר ומזכיר אותה בתו, וכל זה דרך חיבה ומעלה כי חפץ השם במלאכה 19910 

שהרי פרשה של , ה מתורתן של בנים"כענין שאמרו יפה שיחתן של עבדי אבות לפני הקב, לעוסקים בה 19911 

 19912 .אליעזר שנים ושלשה דפים היא אמורה

ועשו , י ועשו לי מקדש"ש רש"וכמ, בכל מעשה המשכן היו זקוקים למחשבה מיוחדת בטהרת הלשמה 19913 

´ ית´ כתב הספורנו לכבוד הא, קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת ועשית בגדי, לשמי בית קדושה 19914 

לכבוד השם השוכן , ן שיעשו בגדי קודש לאהרן לשרת בהם"וכן כתב הרמב, בהיותם בגדי קודש לעבודתו 19915 

והיו הבגדים צריכים עשיה לשמן ויתכן , וכן בבגדי הבנים כולם לכבוד ולתפארת, בתוכם ולתפארת עוזם 19916 

ולכן אמר ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה שיבינו מה שיעשו , שיהיו צריכין כוונה 19917 

 19918 .ל"עכ

ואם זכו ישראל ושרתה שכינה במעשה , הרי מחשבת הלשמה וכונה טהורה היתה בו מתחלתו ועד סופו 19919 

כי אם היה חסר משהו , הרי זו הוכחה שנעשה הכל בתכלית השלמות, מלא את המשכן´ ידיהם וכבוד ה 19920 

ומצינו שחזרה התורה כמה פעמים , לא היו מגיעים לתכלית הנרצה של ושכנתי בתוכם, קהבפגימה ד 19921 

 19922 .את משה´ כאשר צוה ה

´ וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה, את משה כן עשו בני ישראל´ ככל אשר צוה ה 19923 

, שציוה זה למשה´ ית´ היתה כוונתם לעשות רצון הא, וכתב הספורנו בכל עשיה שעשו האומנין, כן עשו 19924 

וקצתם עשו המלאכה בנדבת לבם לעשות , כי קצתם התנדבו ממון, והפעולה כולה על שלימותה נעשתה 19925 

 19926 .ל"רצון קונם עכ

אלא כל מי שהיה עוסק במלאכת המשכן נתן בהם , ל ולא תאמר בצלאל בלבד זכה לחכמה"ואמרו חז 19927 

´ שנא, בני אדם אלא אפילו בהמה וחיה ולא תאמר, ויעשו כל חכם לב´ שנא, ה בינה וחכמה ודעת"הקב 19928 

א  והרי חמורו של רבי פנחס בן יאיר הרגיש אם התבואה מעושרת או ל, (ילקוט) חכמה ותבונה בהמה 19929 

ל ידעו והבינו "אמרו חז, כאשר לקחוהו משדה פלשתים´ ועל הפרות שהסיעו את ארון ה, (´חולין ז) 19930 

יו מנהיגין את הארון לפניהם ולא כמו שקשרום וה, ועקמו פניהם כלפי הארון, הפרות מה נתון עליהן 19931 

 19932 .מקודם

הרי שגם בעלי , (תנחומא ויקהל) מהו וישרנה שפתחו פיהן הפרות ואמרו שירה, וישרנה הפרות בדרך 19933 

וכתב , שהביאו נדבתם בבוקר, והיו ישראל זריזין בקיום המצוה של המשכן, חיים זוכים לחכמה ובינה 19934 

והוא , והחכמים לקחו בו ביום מלפניו, הזאת אל אהל מועד של משה ן שביום אחד הביאו כל הנדבה"הרמב 19935 

 19936 .ש"עד שאמרו לו שהם מרבים להביא יעו, צוה להביא אותם אל האומנים

לנדבת המשכן לא , איך אפשר לקרות פסוקים אלו בלא רעדה, י בר פזי בשם רבי הן נקרא ולא נבעת"ר 19937 

ר חייא בר אבא אכן השכימו "א, פרקו כל העםבמעשה העגל כתיב וית, הביאו כולם אלא כל נדיב לב 19938 

גם הנביא צפניה הוכיחן ´ בקרבן עדה כלו´ ופי, כל השחתה שהיו עושין בהשכמה היו עושין, השחיתו 19939 



וגבי נדבת , גבי עגל כתיב וישכימו ממחרת, השחתה עשו בהשכמה והטוב לא עשו בהשכמה, כיוצא בזה 19940 

 19941 .(´א´ ירושלמי שקלים א) ל"בקר ולא בהשכמה ממש עכהמשכן כתיב והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר ב

אלא אפילו הנדיבים היקרים , לא רק שלא כולם התנדבו למלאכת המשכן, ל הקדושים"הרגישו חכמינו ז 19942 

היינו , (ט"פסחים נ) והביאו הכל בבוקר בבוקר, שכל כך נזדרזו והרבו להביא כל אחד מתוך ביתו 19943 

, ובכל זאת עדיין נמצאה תביעה שלא נאמר עליהם וישכימו, שהקדימו להביא בזריזות האפשרית ביותר 19944 

ותובעים בתוקף , ל כל החרדה הזאת"ועל הפגם הזה חורדים חכמינו ז, ובמעשה העגל נאמר וישכימו 19945 

 19946 !מה נורא הדבר, שצריך לרעוד ולהתבייש

א שינת ולא ישנתי בבית המדרש ל, אליעזר הגדול שאמר מימי לא קדמני אדם בבית המדרש´ ומצינו בר 19947 

כל כך , (.ח"סוכה כ) ולא שחתי שיחת חולין, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, קבע ולא שנת עראי 19948 

וכל היום בהתאמצות מרובה , ד ויוצא אחרון"נכנס ראשון לביהמ, היתה יגיעתו ושקידתו בלימוד התורה 19949 

אמר רבי , (´ש א"שיה) ר"ואיתא במד? האפשר עוד לתבוע מאדם יותר מזה, עראית´ בלא שינה אפי 19950 

אם , פעם אחת השכמתי ומצאתי הזבלים והתבנים ואמרתי, אליעזר מימי לא קדמני אדם לבית המדרש 19951 

 19952 .אנחנו לא כזבלים ולא כתבנים, ´תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה

א יקדים שאם כבר מצא את מנקי הרחובות הזבלים והתבנים למה ל, ויתכן שתבע מעצמו תביעה יתירה מזו 19953 

, ואף אם הקדימו אותו פעם אחת בלבד הרי זו תביעה עליו, הרי אם תבקשנה ככסף כתיב תמיד, גם אותם 19954 

וכמה שעושים , ´שאינם אומרים לנפשם די בעבודת ה, זוהי הדרך העילאית של קדושי עליון אלו 19955 

 19956 .כפי מה שנוהג האדם בדברים הגשמיים, עוד משתוקקים ליותר´ ומקיימים רצונו ית

שהיה מתענה ומקדיש סעודתו , (´פאה פרק ד) ואמרו בירושלמי, ´ד המלך השתוקק לבנות בית להדו 19957 

אין זה מילתא זוטרתא , שהיה מצמצם בסעודתו שלא כדרך המלכים בשביל להקדיש לשמים, לשמים 19958 

, והרי יש מקום לזקוף הנהגת מלכות כיאות לצורך הכלל, למלך להתנהג בסעודותיו שלא כשאר המלכים 19959 

, ויתר על כבודו צמצם בסעודתו שלא כדרך המלכים, דוד לא נהג כן אלא הלך בדרך של עינוי עצמי אבל 19960 

 19961 ונאמר לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני, ´כדי להקדיש הכסף לשמים לבנות בית ה

 19962 .(ב"כ´ דברי הימים א)

ה דוד אל תירא חייך כי הם "הקב ל"א, אמר הרי נפסלתי מלבנות בית המקדש, כיון ששמע דוד כך נתיירא 19963 

ל אתה "על כך עונים חז? ´ויש להבין אם כן למה באמת אין לו לדוד לבנות את בית ה, לפני כקרבנות 19964 

אבל שלמה בנך , שמשראית עצמך יושב בבית ארזים תבעת בנין בית המקדש, הקדמת כבודך לכבודי 19965 

ילקוט ) כ את ביתו בנה שלמה"הבית ואח ובשנה האחת עשרה בירח בול כילה´ שנא, מקדים כבודי לכבודו 19966 

 19967 .(שמעוני שם

דוד המלך שכבודו של עצמו ככלום , וגודל התביעה מי ישורנה, אוי לנו מעומק הדין עד היכן הוא מגיע 19968 

גם אחרי ששלמה בנו בנה את , ´מוסר נפשו בשביל בנין בית ה, מבזה עצמו בשביל כבוד שמים, נחשב לו 19969 

ואלמלא זכותו , מזמור שיר חנוכת הבית לדוד לפי שנתן נפשו עליו, דבית המקדש נקרא על שמו של דו 19970 

משום שהקדים כבודו לכבוד , אבל שהוא עצמו יבנה את הבית הקדוש אינו רשאי, של דוד לא ירדה האש 19971 

 19972 .לא התעורר בדבר למעשה מקודם, שמים

ומה רבה , ויו אם אינו מזדרז בהם כרא"כמה דברים מעולים והצלחות נצחיות עלול האדם לאבד ח 19973 

כ מתחיל לחשוב אודות רוחניות "ואח, התביעה על האדם אם מקודם דואג לסדר עצמו ומצבו החומרי 19974 

כדי שלא , שיהיו שלמים´ ומה גדולה החובה על האדם להשתדל בכל חלקי הזריזות בעבודת ה, ´ועבודת ה 19975 

גם אחרי זריזות של כגון העדר השכמה , יהיה בה פגם כל שהוא אף בדברים שלא נראים על פני השטח 19976 

 19977 .בבוקר בבוקר

רק אם יבנו הבית , באשר עיקר המצוה הזאת אינה הבנין עצמו, ל"ם וז"וראיתי דבר נפלא בפירוש המלבי 19978 

וידוע שקשה מאד על , מבלי שום פניה שיכוונו להשיג על ידו איזה כבוד או תועלת לעצמם, בלבד´ לשם ה 19979 

, ´ולא יפנה כלל להנאת עצמו רק יעשהו לשם ה, ועלתטבע האדם לעשות דבר שמצפה ממנו ריוח גדול ות 19980 

כ היה נמנע שיבנה דוד "א. י בנין הבית ימצאו מנוחה מן האויבים"י נתן הנביא שע"וכבר הובטח דוד ע 19981 

רק שלמה , באשר היה מצפה גם כן התועלת שימצא ממנו לנוח מאויביו, בלבד´ הבית בכונה נקיה לשם ה 19982 

היה נקל לו לבנות הבית בכוונה , י נתן הנביא שיהיה איש מנוחה"ח עוהובט, שבלא זה היה שלום בימיו 19983 

´ מלכים ה) ל"שזה העיקר הנרצה בבנין הקדוש הזה עכ, מבלי שום פניה חיצונית, ´שלימה מיוחדת לשם ה 19984 

 19985 .(ז"י

שמצאנו בהם הסבר מה ראויה , נפלאים הדברים ויש בהם כדי לעורר ולהרעיד את לב המבקש האמיתי 19986 

הרי כל איש ישראל האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק , ולה לשמהלהקרא בשם פע 19987 

ומה איכפת אם יחשוב דוד המלך הצדיק שעל ידי בנין בית המקדש תהיה גם תשועה , (´ש ד"רה) גמור 19988 

 19989 ?אלא בשביל הצלתו של כלל ישראל, הרי זה לא בשביל עצמו, שאויביהם יפלו תחתיהם, לכלל ישראל



גם , ´ולכבודו ית´ שבטהרת השלמות במחשבה הזכה הנקיה רק לשם ה, גדול למדנו כאן אלא שעיקר 19990 

ולמשמש , עכשיו בוא ונלמד מה רבה העבודה לאדם הבא לטהר את לבו לזכך את נפשו, הרהור כזה פוגם 19991 

אלא שומה עליו לשאוף לתכלית , ו"במעשיו גם הטובים שלא יהיו בפניות עצמיות של כבוד גאוה וממון ח 19992 

 19993 .(הגיוני מוסר)  .´ש כל היצורים כולם לא נבראו אלא לכבוד ה"כמ, רצההנ

 19994 

 19995 מאמר תתסט

 19996 .(´ז א"שמות ל) ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו

ה למשה עשה משכן בא ואמר "אתה מוצא בשעה שאמר הקב, זה בצלאל, (´משלי ט) תן לחכם ויחכם עוד 19997 

ל בצלאל "א, ה שכינתו בתוכו ומלמד לישראל תורה"ה הקבל שישר"א? ל מהו המשכן הזה"א, לבצלאל 19998 

ל רבינו משה אין כבודה של "א, ל משאנו עושים את המשכן אנו עושין הארון"א? והיכן התורה ניתנה 19999 

לפיכך זכה שיקרא על שמו שנאמר ויעש בצלאל את , כ המשכן"אלא אנו עושין הארון ואח, תורה בכך 20000 

 20001 .(´ב´ ר נ"שמו) הארון

, משום שזהו כבודה של תורה, רבה והתנחומא הקדים בצלאל את הארון לכל מעשי המשכןלדעת המדרש  20002 

שהסברא אומרת , לעשות את המשכן ואחר כך הארון וכלים, ואף שבצלאל הבין שהסדר הטבעי הוא הפוך 20003 

ולעבוד , הרי שצריכים קודם להכין מקום לארון ולכלים בבניית המשכן? כלים שאני עושה להיכן אכניסם 20004 

שאי אפשר בשום אופן לחכות עם , ובכל זאת בצלאל עמד בתוקף על דעתו, רגה מהקל אל החמורבהד 20005 

וכיוונה דעתו בזה , אלא מוכרחים להקדימו לא על פי הסדר, עשיית הארון עד שיגמרו השלבים הקודמים 20006 

 20007 .לדעת המקום

מרוב התעסקות ולא לשכוח את התכלית , מזה יכולים לראות כמה נחוץ לתפוס כל ענין על כל הקיפו 20008 

וגם לדעת מתי להתרומם לעת הצורך בהתחשב , מוכרחים להשכיל מצד אחד לכבד הסדר, בהקדמות 20009 

בא , לזה דרוש הבנה עמוקה להשתמש בדבר והפכו בשיקול מקיף בכל מקרה בפני עצמו, בנחיצות הענין 20010 

אם כל , סדר כזה מוכרחים לוותר על, שאיפה שהקפידה על הסדר יביא לביזוי התורה, בצלאל ולימד דעת 20011 

 20012 ?איך יתכן להשאיר את מעשי הארון עד הסוף, עצמו של המשכן לא בא אלא ללמד תורה לישראל

, למלאכת המשכן ולא פנה מקודם לנשיאים´ איתא במדרש בשעה שאמר משה כל נדיב לב יביאו תרומת ה 20013 

שמחו כל , לא אנחנוומה שיחסר נמ, אמרו יביאו העם מה שיביאו, היה רע בעיניהם שלא אמר להם להביא 20014 

, והיו הנשיאים מצירים על שלא זכו בנדבת המשכן, והביאו כל נדבה ובזריזות, ישראל במלאכת המשכן 20015 

והנשיאים שנתעצלו יחסר אות אחת משמם שכן כתיב , ה בני שנזדרזו יכתב שהביאו והותר"אמר הקב 20016 

 20017 .(ט"ב י"ר י"מד) ד"והנשיאם חסר יו

, היה למשה לפנות אליהם מקודם לתרום לעבודת המשכן, מנהיגיםהנשיאים אחזו שבהיותם העשירים וה 20018 

וסרבו להשתתף בתרומה , הרגישו שמשה פיחת בכבודם בזה, ולא לפנות תיכף אל הצבור ולעקוף אותם 20019 

אולם בזה טעו , אחרי שלא יצליחו העם לנדב את כל הדרוש, עד שיפנו אליהם באופן מיוחד לבקש עזרתם 20020 

והם נשארו בבושת , ולא היה שום מחסור שהם יצטרכו לספק, ת הכלשהצבור תרם בשמחה להביא א 20021 

 20022 .והסתייגותם רשומה לנצח בתורה בחסרון אות משמם, פנים

התירוץ הוא שלא ? מה גרם להם לנשיאים תקלה זו בהיותם כולם צדיקים מסורים תמיד לצרכי הכלל 20023 

אשר , מיוחד בתור מנהיגי העם היו רגילים ליחס, הצליחו להקיף את הבעיה כראוי עד שהיה מאוחר מדי 20024 

אלא שלפעמים מוכרחים גם , וכונתם בזה היתה לשם שמים, בלעדם אי אפשר לנהל עניני הצבור ביעילות 20025 

ה דוקא "רצה הקב, ומסתבר שכדי שתהיה תרומת העם למשכן בצורה טובה, על זה לוותר לתועלת הענין 20026 

 20027 .בתרומה כללית מבלי פנייה מקודם אל ראשי העם

, והתאוננו שמשה רבינו סטה מן היחס המקובל שמגיע להם, היטיבו להבין את הענין לאשורו אבל הם לא 20028 

אי יכולתם להסתגל לשינוי המצב ולהעריכו מחדש הוא , והראו את מרות רוחם באי השתתפותם בתרומה 20029 

 20030 ולכן הזדרזו, אבל אחר כך הבינו את טעותם שהעדיפו את כבודם לכבוד המקום, שגרם להם כשלון גדול

 20031 .לכפר על זה בהיותם הראשונים להביא קרבנותיהם בחנוכת המשכן

בהבינו שאף שמצוה שייראו הצבור , ´ומצאנו אצל דוד המלך שויתר על כבוד המלכות ורקד לפני ארון ה 20032 

ועל , בכל זאת נדחית מצוה זו בפני כבוד שמים, ומוטל עליו להתנהג בצורה מכובדת בפניהם, מן המלך 20033 

אין הכוונה , שלא כבוד שמים היו דורשים אלא כבוד עצמם, תנהגו ככה אמרשאול ומשפחתו שלא ה 20034 

על כרחך , אלא שמאחר שלפעמים אין כבוד המלכות לצורך כבוד שמים, ששאול היה מתגאה על הצבור 20035 

 20036 .אין בו אלא משום כבוד עצמו אף שאין כונתו לזה

הרי נפסק להלכה , וגע לכבוד התורהוכן אצלנו הדין כן שמחויבים לוותר ממעמדינו ומזכויותינו במה שנ 20037 

ומפריע בזה לשאר אנשי , משום שמרבים הלקוחות להכנס שם בגללו, שאף שאסור לבן חצר לפתוח חנות 20038 

 20039 ואין בני החצר יכולים לטעון שהילדים מפריעים להם, בכל זאת מותר למלמד לפתוח שם חדר, החצר



 20040 משום קנאת סופרים תרבה חכמה, ל מלמדיםוכן האיסור לפתוח חנות אצל חנות לא נאמר אצ, (7ר כ"ב)

 20041 .(7א"ב כ"ב)

וכבר מצאנו , ח מחויבים לכבדם מבלי לדקדק עמהם כמו שעושה עם שאר אנשים"ובמה שנוגע לת 20042 

ל על זה "ושבחו אותו חז, (ד"מכות כ) ביהושפט המלך כאשר ראה תלמיד חכם ירד מכסאו וחבקו ונשקו 20043 

אחד שמשתמש בו במה , ל אדם צריך להיות שני כלי מדההעיקר שלכ, ולא נחשב שזלזל בכבוד המלכות 20044 

שאז עליו להתרומם מהנוהגים המקובלים , והשני במה שנוגע לכבוד שמים, שנוגע למנהגו של עולם 20045 

 20046 .(ג"המוסר והדעת ח)  .ולוותר מכבודו מעמדו וממונו

 20047 

 20048 מאמר תתע

 20049 .(´ז א"שמות ל) ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו

אנו כל יום ותננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך אבל מדוע לא מבקשים דרכים היאך לזכות  מבקשים 20050 

משתדל ומברר היאך , הנה כאשר אדם זקוק לאיזה טובה מזולתו ורוצה למצוא חן בעיניו, לנשיאות חן 20051 

ואף , ת איננו שואפים כלל"ואילו דרך למצוא חן בעיני השי, יזכה לכך ומה הם המעשים הנדרשים לזה 20052 

מסתפקים בעשיית מצוות ומעשים טובים אבל אינם מבקשים הדרך , אלו המתחזקים ודורשים טובת נפשם 20053 

 20054 .´איך למצוא חן בעיניו ית

, ואין דורש לדעת את הדרכים היאך יזכה לעולם הבא, כאשר נעמיק נראה שאף עולם הבא איננו מבקשים 20055 

באיזו אופנים ודרכים יזכה להשיג עולם ואין מבררים , אלא מסתפקים בעשיית מצוות ככל שעולה בידינו 20056 

אינו מסתפק בפעולות , בעת שאדם רוצה להעשיר ולהרבות ממון, חייב אדם ללמוד מחיי העולם הזה, הבא 20057 

ואיזה מסחר עדיף לו להתעסק באותו זמן ובאותו , אלא דורש ומברר היטב היאך ישיג עשירות, בעלמא 20058 

 20059 .מאד מדרכו של חנוני פשוטב רחוקים אנו "ואילו בעניני השגת העוה, מקום

ואם , ל שקפצה לו הדרך וחזר לאחוריו"י שם והוא מחכמינו ז"וברש, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש 20060 

איהו לא יהיב דעתיה להתפלל במקום , תאמר כשעבר יעקב על בית המקדש מדוע לא עיכבוהו שם 20061 

עקב אבינו הלך להשגת רוחניות והדברים מפליאים והרי י? מן השמים יעכבוהו, שהתפללו בו אבותיו 20062 

והרי לולא היה יעקב לן , ומכל מקום לא עכבוהו מן השמים במקום בית המקדש, בישיבתם של שם ועבר 20063 

 20064 .ת"היה מאבד את כל ההבטחות הגדולות שהבטיחו השי, במקום ההוא

לו כל לא יתנו לו מתנות מן השמים ולא יועיל , חזינן מהכא שבעת שמעצמו אינו דורש ומבקש להשיג 20065 

ומעתה , עזרוהו מן השמים עד כדי קפיצת הדרך, ק"ורק לאחר שנתן לבו להתפלל במקום ביהמ, גדלותו 20066 

ודאי שלא נשיג זאת ואין כל תקוה , ת"לאחר שאין אנו מבקשים אופנים ודרכים למצוא חן בעיני השי 20067 

 20068 .שנזכה לזה ללא עבודה ויגיעה עצמית

לכן הנני יוסיף , הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממנייען כי נגש העם , (ט"ישעיה כ)א  איתא בנבי 20069 

מפורש בכתוב שבעת שאינו מכין את לבו לעבודת , להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו 20070 

אלא עוד יענש ואבדה חכמת , לא רק שלא יזכה להשיג את השלמות, וכל עבודתו רק בגדר מלומדה´ ה 20071 

ויותר לא יוכל להשתמש ולהתעלות , תיאבד ולא תוכל עוד להועיל לו אף החכמה הנמצאת בקרבו, חכמיו 20072 

 20073 .אף בחכמה ובמעלות הנמצאות בו

שענין זה שאדם מאבד את כוחותיו הרוחניים בעת שאינו משתמש בהם הרי , ל היה אומר"הסבא מקעלם ז 20074 

בעת ששב אף , וראיה לכך בעת שאדם אינו משתמש באחד מאיבריו לאחר תקופה ארוכה, זה מדרך הטבע 20075 

וכן , וחייב להרגיל עצמו לאט לאט עד שישוב האבר לקדמותו, לבריאותו אינו יכול להשתמש באותו אבר 20076 

אף , ולכן בעת שלא ישתוקק לרכישת המעלות, בכוחות הרוחניים בעת שלא ישתמש בהם יאבד מהם כוחם 20077 

 20078 .הכוחות המוטבעים בו השואפים להשגת המעלות לא יתנו פריים

כמה האריכה התורה בפרטות כל פרט ופרט , נין זה בלומדנו בפרשיות המשכןהתעוררנו לדבר בע 20079 

אלא הכל בתכלית הדיוק כחוט , וכמה דקדקה בכל דבר ודבר שלא להוסיף ולא להחסיר, ממלאכת המשכן 20080 

ללמדנו דעה להבין ולהשכיל היאך , והנה כל ענין מלאכת המשכן הרי הם ציורים ובחינות לאדם, השערה 20081 

 20082 .כי היהודי האמיתי הרי חשוב כמשכן, ב האדםחייב להיות מצ

, ולכן נתנה תורה את המשכן להודיע לנו שחייב כל אחד לראות היאך היתה התגלות השכינה במשכן 20083 

ש ועשו לי "וכמ, יזכה אף הוא להתגלות השכינה, וללמוד מזה שכל אחד בשעה שיזכה להיעשות למשכן 20084 

שהאדם השלם זוכה ונחשב ממש , (ו"פרק כ) ל"ש הרמח"וכמ, בתוך כל יחיד ויחיד, משכן ושכנתי בתוכם 20085 

 20086 .כמשכן כמקדש וכמזבח

ומי אשר הרגיל עצמו , ודרוש חיזוק מיוחד כל זמן שסדרי הישיבה בתוקפם, נמצאים אנו בסוף הזמן 20087 

ומבלעדי זאת יעברו עליו כמה , יוכל החיזוק שרכש לעצמו קודם להועיל לו אף בימי בין הזמנים, במחשבה 20088 

ס בדבר מי שאיבד כח ההרגש "וראה מה שכתב הגרי, קרות ולא יוכל כלל לתקן את דרכיושבועות בהפ 20089 



בודאי שלא יוכל לחזור בקל למצבו , כ מי שאיבד בבין הזמנים כל מצבו הרוחני"עאכו, אפילו במצוה אחת 20090 

 20091 .הקודם

הפורים הם  כי ימי, הזוכה יוכל להתחזק ולהתעלות רבות בימי הפורים, הנה ימי הפורים מתקרבים ובאים 20092 

, ועוד עדיף פורים ממעמד הר סיני, (.ח"שבת פ) קיימו וקיבלו קיימו מה שקיבלו כבר, כיציאת מצרים 20093 

ימי הפורים חייבים ליצור אצלנו אהבת , ואלו אשר אינם זוכים עובר עליהם הפורים מתוך שכרות וליצנות 20094 

כי ראינו , מעלת כלל ישראלושמחה ב, ה"חייבים להקנות לעצמנו שמחה בהקב, ו"הבריות ולא להפך ח 20095 

 20096 .(ה"אור יחזקאל ח)  .ז נגיע להתהלל בשם קדשו"ועי, ה עוזב את ישראל"שאף בעת הצרות אין הקב

 20097 

 20098 מאמר תתעא

 20099 .(´ז א"שמות ל) ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו

של מזבח זכה , חןשל מזבח ושל ארון ושל של, יוחנן שלשה זירים הן´ אמר ר, (ב"יומא ע) שנינו במסכת 20100 

יוחנן רמי ´ ר, כל הרוצה ליקח יבוא ויקח, של ארון עדיין מונח הוא, של שלחן זכה דוד ונטלו, אהרן ונטלו 20101 

לשלשה כלים מכלי המקדש ציוותה תורה , זכה נעשית לו זיר לא זכה זרה הימנו, כתיב זר וקרינן זיר 20102 

כוונת האל יתברך בציווי עשיית המשכן  וכבר ביארנו כי, לארון ולשלחן, למזבח, לעשות להם זר סביב 20103 

 20104 .לרמז אלינו

ואף אלו שלשה זירים לא , עד שנהיה במעשינו הרצויים כמקדש עצמו, כי ממנו נראה וכן נעשה את עצמנו 20105 

זר השלחן הוא סימן לכתר מלכות , זר המזבח מרמז לכתר כהונה לו זכה אהרן, באו כי אם לסימן ולהוראה 20106 

אותו נוטל כל איש אשר נדבה רוחו אותו והבינו , רון מרמז לכתר תורהוזר הא, בו נתעטר דוד המלך 20107 

 20108 .ולעמול בעמלה עד כי יוכתר בכתרה של תורה, מדעתו לעסוק בדברי תורה

לימוד התורה לשמה , אלא דרושה לזאת זכיה מיוחדת, כדי לזכות בכתר התורה לא די בלימודה ובעמלה 20109 

זכה נעשית , יוחנן את הסתירה שבין המקרא למסורת´ ב רובזה ייש, וקיום מצוותיה בטהרה ובכוונת הלב 20110 

ל לא זכה "וכענין אמרם ז, לא זכה זרה הימנו, שאם עסק בתורה לשמה יזכה לכתרה של תורה, לו זיר 20111 

אמר רב כל תלמיד חכם , מבית ומחוץ תצפנו, והוא גם הביאור בדברי רבא להלן שם, נעשית לו סם המות 20112 

כדי לתקן לבנו ולטהר רעיוננו , בתורה ובמצוות הוא´ כי חפץ ה, םשאין תוכו כברו אינו תלמיד חכ 20113 

הרי שאינו , וכיון שזה הלומד לא הביאתו התורה לתכלית הרצויה ותוכו אינו כברו, לעבודתו יתברך 20114 

 20115 .תלמיד חכם כמשפטו

אינו אלא , ת ועשותינו בה תפלות וקרבנות"כי בנין בית להשי, ל"ה וז"וכבר נתבאר בדברי החינוך צ 20116 

ידועים הדברים , לא מהיותו צריך לשבת בין אנשים ולבוא בצל קורתם, הכין הלבבות לעבודתו יתעלהל 20117 

מחשבות הלב , י הפעולות הטובות ורוב התמדתן"כי הגופות יוכשרו ע, וברורים שהכל להכשר גופותינו 20118 

בתכלית כ צונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי "וע, והשם חפץ בטובתן של בריות, מטהרות מזדקקות 20119 

 20120 .לטהר שם מחשבות בני אדם ולתקן לבבם אליו בו, הנקיות

תתפעל נפשנו ויזדכך לבבנו , י קיומם ועשייתן באברי גופנו החיצוני"שע, הרי לנו כוונת כל המצוות הוא 20121 

ולבו וכל מחשבותיו תמיד , דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ז"וכך גם כותב החינוך במצוה ט, ´לעבודת ה 20122 

ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל , שהוא עוסק בהם אם טוב ואם רעאחר מעשיו  20123 

ש מיד יטה אל "אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות אפילו שלא לש, היום 20124 

 20125 .ר כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות"ובכח מעשיו ימית היצה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, הטוב

כדי להתפיס בהם כל , ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות"ל רצה הקב"אחז ועל כן 20126 

כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות , ולהיות בזה כל עסקינו להטיב לנו באחריתנו, מחשבותינו 20127 

ורה אינן ורוב דיני הת, ם סוף הלכות תמורה"וכזאת אנו מוצאים גם בדברי הרמב, טובים וזוכים לחיי עד 20128 

 20129 .לתקן הדעות וליישר כל המעשים, אלא עצות מרחוק מגדול העצה

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך , וענין זה שיהא עיקרן של מצוות לתקון הלב מתבאר לנו בדברי הכתוב 20130 

שם האבן ´ ופי, (´דברים ל) כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו, היום לא נפלאת היא ממך 20131 

היינו כי יש , ויש מעשה כדי שיזכור בפה, ויש מהם זכר בפה לחיזוק הלב, וות עיקרם הלבעזרא שכל המצ 20132 

אך כולם סובבים , ויש מצוות אשר אופן קיומם הוא בדיבור הפה, מצוות אשר קיומם הוא במעשה הגוף 20133 

 20134 .ליחד הלב אל אבינו שבשמים, ובאים אל התכלית הנרצית

כי שבעים פנים , (ה"צ) מצוות התורה וכדברי החינוך שם ואף כי אין אנו יכולים לעמוד על סודם של 20135 

ישא אשכול גדול של פירות ´ כל א, ולכל שורש ענפים, לתורה ובכל אחד מהם שרשים גדולים ורבים 20136 

, שכל מעשה המצוות בא להכשיר לבבנו, ז חייבים אנו לדעת במושכל ראשון"עכ, נחמדים להשכיל לבו 20137 

אשר , הודיעם את דרך התורה, יתברך להטיב עם ברואיו´ כי חפץ ה ומהיות, ´כדי לזכות לקבל את טוב ה 20138 

 20139 .ישלים וימלא חפצו ויהא ראוי לקבל טובתו, אם ינהג האדם על פיה



ויחד עם זאת היה בעל לב , ואין לנו מושג כלשהו מנוראות מעשיו, ל היה גדול המעשה"מרן המשגיח זצוק 20140 

הלא זאת היתה ! גם לנו איך עושים ממעשה לב הוא הראה, גדול ונורא שאינו ניתן כלל להערכתינו 20141 

, וכדי לזכות בכתרה של תורה, כי תכלית כל המעשים הוא תיקון הלב, עבודתו שלו ואותה גם לימד אותנו 20142 

 20143 .בטיהור רעיונו וביחוד לבו לעבודתו יתברך, צריך שיהא התלמיד חכם תוכו כברו

ו של דבר הוא כי מיתת הצדיק חייבת לגרום פירוש, מיתתן של צדיקים מכפרת, (.ח"ק כ"מו) ל"אמרו חז 20144 

בראות האדם כי רבו אשר למדו והדריכו על דרך הישר איננו , עד שנזכה לתשובה וכפרה, לנו חיזוק גדול 20145 

יכולה מחשבה כזו להביא את התלמיד , וכשמתבונן התלמיד כמה היה יכול עוד ללמוד ממנו, עוד אתו 20146 

 20147 .ותה הדרך בה העמיד אותו רבולהמשיך בא, בדחף עצום להתחזקות ולהתעלות

יגיעה , כי כל פעולותינו ומעשינו חייבים להיות בדרך עמל ועבודה, ל הורנו דרכי עבודה"מרן המשגיח זצ 20148 

, ובזה נוכל להגיע לתיקון הלב, ולימוד תורה בעמלה של תורה, בתפלה לימוד המוסר בעמל המחשבה 20149 

 20150 .(שערי ציון)  .ה ולסייעתא דשמיאונזכה לכפר, נתחזק בדרכים אלו על פי ההדרכה שקבלנו

 20151 

 20152 מאמר תתעב

 20153 .(´ח ח"שמות ל) ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת

לא השלא לשמה מביא את , ל שמתוך שלא לשמה בא לשמה אבל טועים בפירושו"אנו רגילים במאמר חז 20154 

, ליה ולגרשהכ להתגבר ע"עד שנקל אח, השלא לשמה´ אלא נקודת הלשמה מרככת את בחי, הלשמה 20155 

וידועים דברי בעל המאור בפרק כירה בדבר , מצינו חובה לאכול ולשתות בשבת משום מצות עונג שבת 20156 

ואם מת יתעסקו בו , וכל מי שאינו אוכל חמין צריך בדיקה אחריו אם הוא מין, חיוב אכילת חמין בשבת 20157 

 20158 .לקץ הימיןהוא המאמין וזוכה , להזמין לבשל להטמין ולענג את השבת ולהשמין, עממין

דהיינו העלאת , להעלות את הפנימיות שנפלה אל החיצון, זוהי העלאת ניצוצות הקדושה שמתוך הטומאה 20159 

אבל אם יעשה , ו בתוך הטומאה לגמרי"ובכאן היא הסכנה כי יבטלם ח, נקודת הלשמה מתוך השלא לשמה 20160 

ז של האדם ותקדש "מצות עונג שבת היא אשר השבת תכנס בכל עניני הנאות העוה, בנאמנות יצליח 20161 

, ז תשפיע השבת לכל ימי השבוע לגרש את התאוות ולשברם"ועי, היינו שתרכך את חומריותם, אותם 20162 

 20163 .נפלא הדבר מאד מאד

ע "הראב´ עי, ויעש את הכיור נחושת במראות הצובאות אשר צבאו פתח אוהל מועד, וענין זה מפורש הוא 20164 

והנה היו ... לתקן הפארים שעל ראשיהן... במראותכי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בוקר  20165 

, ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להן צורך עוד להתיפות, שסרו מתאוות זה העולם´ בישראל נשים עובדות ה 20166 

 20167 .וזהו אשר צבאו כי היו רבות, רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצוות

 20168 ן"ועוד שם ברמב, היינו לתת הלב עצמו עם התרומה, תת בכל הלבוכל זה היה כמצות התרומה למשכן ל

, אלא שמכל מראות הצובאות שהביאו נעשה הכיור, שאין חשבון מדה ומשקל לכיור, (א"פסוק כ) 20169 

נחושת המראות ´ והי, ן צבאו מהן צבא גדול ונאספו אל פתח אהל מועד לתת מראותיהן בנדבת לבן"וברמב 20170 

והנשים בראותן כן נאספות ובאות צבאות צבאות לתת כולן , ילה לכלי הזהכ ייחד אותו מתח"יפה מאד וע 20171 

 20172 .מראותיהן

ושמעו , שגם הקטנות שבהן זכו לראות מה שלא ראה יחזקאל הנביא, והנה גדולות מאד היו נשי דור דעה 20173 

´ יויותר מזה ע, אמנם גילו לנו במה הגיעו לידי כך שיהיה להן חלק מיוחד במשכן, דברות מפי הגבורה´ ב 20174 

, חח ונזם טבעת וכומז, והטעם במדרש היה שבכל מלאכת המשכן קבלו תכשיטין מן הנשים, ל"ן וז"רמב 20175 

אבל , ר"והיה משה מואס בהם מפני שהם עשויים ליצה, והכומז יותר נמאס אבל שם נתערבה כל הנדבה 20176 

 20177 .מצריםשעל ידיהן העמידו הנשים צבאות רבות ב, ה אמר לו קבל כי אלו חביבין עלי מן הכל"הקב

, כך הוא הדרך אל השלמות הענקית של בנין המשכן, אלו חביבין עלי מן הכל שם נתערבה כל הנדבה 20178 

, עד שיקל להם לעלות אל נדבת כל הלב, ולהכחיש את כח החול השלא לשמה, לערב הקודש אל החול 20179 

הנשים סרו שאילו ...במראות האלקים ...במסורה ´ ד...במראות , (´פסוק ח) ועיין עוד בבעל הטורים 20180 

כך בונים את הלב שיהיה מקדש , מתאוות העולם ונתנו מראותיהן לנדבת המשכן ונחה עליהן רוח אלקים 20181 

 20182 .ק דלמטה"ז זוכים לבנות הכלים את המשכן ואת ביהמ"ועי, פנימי

? ה אם יקדים לעשות ארון למשכן להיכן יכניסנו"ל דבצלאל הקשה למרע"אז, והעירוני בזה דבר נפלא 20183 

ותו כלפי ? כ למה נאמר בנבואה להקדים מעשה הארון"ע א"וצ, שה ואמר לו בצל אל הייתוהסכים לו מ 20184 

, ק"ולא תפס מקום למעט ממקום הפנוי בק, ש שהארון עצמו אינו מן המדה"כמ, הארון לא שייך מקום 20185 

כי הנקודה הפנימית צריך שתקדם , אבל בפנים הענין הארון קודם, אבל לענין המעשה בודאי צדק בצלאל 20186 

ומשום הכי היה , נקודת הלשמה צריכה להיות המסבבת להשתמש בשלא לשמה ולא להיפך, בושהלל 20187 

 20188 .(110א "מכתב מאליהו ח)  .ודי למבין, הצווי שהארון יקדים למשכן

H 20189 



 20190 

 20191 פקודי

 20192 מאמר תתקסא

 20193 .(א"ח כ"שמות ל) אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה

הצווי וההוראה , ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, משכן וכליוארבע וחצי פרשיות בתורה נועדו לענין ה 20194 

, מחצית השקל לאדנים, קבלת התרומות מכל ישראל, פרטיהם ופרטי פרטיהם של המשכן וכליו, ה"למרע 20195 

וקידוש אהרן ובניו לכהנות , פרשת חנוכת המזבח, ותרומות נדבה, ותרומת המזבח לקנות קרבנות ציבור 20196 

ומינוי בצלאל ואהליאב לעשות את כל מלאכת עבודת , על הקמת המשכן כ מסירת צו ישראל"ואח, עולם 20197 

ויעשו בני ישראל , כ מספרת התורה על הביצוע המדויק של המלאכה לכל פרטיה ודקדוקיה"אח, הקודש 20198 

 20199 .ומשה רבינו מסר דין וחשבון מכל הכספים ומה עשו בהם, את משה כן עשו´ ככל אשר צוה ה

ל "וחז, ה על מסירת דין וחשבון מהנעשה בכספים"ו שנצטוה מרעשלא מצינ, וחידוש יש בפרשה זו 20200 

התחיל יושב , ה שקל מה שעשה לעמודים ווים"מספרים עד שהוא יושב ומחשב שכח אלף ושבע מאות וע 20201 

ה עיניו וראה אותם "מה עשה האיר הקב, אמר עכשיו ישראל מוצאים את ידיהם לאמר משה נטלן, ומתמיה 20202 

מי גרם לו על ידי שישב ופייסן , שעה נתפייסו כל ישראל על מלאכת המשכן אותה, עשויים ווים לעמודים 20203 

 20204 .(א"נ´ שמות רבה פ) הוי אלה פקודי המשכן

ה מאמינו שנאמר לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן "הלא הקב, והמרש שואל ולמה עשה עמהם חשבון 20205 

ה ליצני ישראל מדברים אלא ששמע מש? ולמה אמר להם משה בואו ונעסוק במשכן ונחשוב לפניכם? הוא 20206 

רבי , (ג"שמות מ) שנאמר והיה כבא משה האהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה, מאחריו 20207 

וחבירו , (מתנות כהונה, צוארו של בן עמרם כמה הוא שמן) חמי קדל דבן עמרם, חמא אמר היו אומרים 20208 

כששמע משה כך אמר להם חייכם ? אומר לו אדם ששלט על מלאכת המשכן אין אתה מבקש שיהיה עשיר 20209 

 20210 .בגמר המשכן אתן לכם חשבון

הלא כל מה שעשה , ה שקל מתוך שלש מאות אלף שקל"ויש לתמוה שגם אם חסרו אלף שבע מאות וע 20211 

וכל כך הרבה אנשים , שנאמר עבודת הלויים ביד איתמר בן אהרן הכהן, משה לא עשה אלא על ידי אחרים 20212 

ה "ומה היתה כל החרדה של מרע? ה ועל כל ישראל"הנאמן על הקבולמה יחשדו במשה , עשו ועסקו בזה 20213 

 20214 ?ה השקלים"כאשר שכח ולא ידע מה עשו באלף ושבע מאות וע

, ונועד להיות מקום לשכינתו יתברך בתוך ישראל, ונראה מזה כי ענין המשכן שנעשה בתבנית שמים וארץ 20215 

בכוונת עושיו היה מאבד את ערכו וכל שינוי קל בעשייתו ו, כל פרט ופרט ממנו חשוב מאד לתכליתו 20216 

עדיין היה , את משה כן עשו´ ככל אשר צוה ה, וגם לאחר הקמתו כאשר נעשה הכל, ותכליתו של המשכן 20217 

עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו ´ ויהי נועם ה, מקום וצורך בברכה ותפלה שתשרה שכינה במעשי ידיכם 20218 

, שנבנה עם כל כך כוונות טהורות וקדושות לאמר שתשרה השכינה במשכן הזה, ומעשי ידינו כוננהו 20219 

ו "כלומר כי יתכן שיעשו מקדש וח, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ויקויים הרצון של הבורא יתברך שמו 20220 

 20221 .לא תשרה השכינה בו

כ "וא, ה השקלים הלא מישהו גנב או לקח אותם"ה מה נעשה באלף שבע מאות וע"ולכן כאשר שכח מרע 20222 

, הרי היה גנב או גנבים בין עושי המשכן, ה לקח אותם"של מישהו שהוא משרע גם אם לא יעלה על הדעת 20223 

לעשות דין ´ והלא בוצע ברך ניאץ ה, ואיך תשרה השכינה בבית שנבנה על ידי גנב או גנבים עושי עוול 20224 

ולדעת כי הכל נעשה , למנוע את החשד בעשיית המשכן, וחשבון מכל הכסף שנגבה למטרה קדושה זו 20225 

 20226 .את משה´ ובצדק ככל אשר צוה ה בקדושה וטהרה

עלינו לדעת כי בזה אין בנין , כשאנו רואים גזל וגניבה בישראל, וזה לא רק לאותה שעה אלא לדורות 20227 

ולא נמסר דין וחשבון על מה שנעשה בכסף , אלא בנין לעגל הזהב שאף אחד לא ביקש, ´קדושה למשכן ה 20228 

בר שהביא להתפרקות מוסרית נוראה של ויקומו ד, (זו´ עיין אזנים לתורה בפ) הרב שנתנו למטרה זו 20229 

 20230 .(למען אחי ורעי)  .של עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, לצחק

 20231 

 20232 מאמר תתקסב

 20233 .(א"ח כ"שמות ל) אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה

כן עכשיו שעשיתם את המש, ה לישראל בשעה שעשיתם את העגל הכעסתם אותי באלה אלהיך"אמר הקב 20234 

, ה לישראל בעולם הזה באלה נתרציתי לכם"אמר הקב, הוי אלה פקודי המשכן, באלה אני מתרצה לכם 20235 

 20236 .(א"ר נ"שמו) וכן לעתיד לבוא שנאמר הנה אלה מרחוק יבואו אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים

ך שכאילו בעשיית העגל לא היתה כל כ, קשה להבין דברי המדרש שכל הכעס בעגל היה באלה אלהיך 20237 

ועוד קשה כי מדברי המדרש נראה , ורק הביטוי של אלה הוא שגרם לכל הכעס, ה"הכעסה בפני הקב 20238 



ורק אחרי גמר המשכן שנזכר הביטוי של , ה"שבעשיית המשכן לבד עדיין אין בזה ריצוי ופיוס כלפי הקב 20239 

 20240 .אלה פקודי המשכן בזה נסתיים הריצוי

, בהו כל מקום שנאמר אלה פוסל את הראשוניםא´ אמר ר, ואפשר להבין לפי מה שנאמר עוד במדרש 20241 

שאמר להם , ובזה נוכל להבין מה שנאמר בפרשתנו, (´תנחומא משפטים ג) ואלה מוסיף על הראשונים 20242 

אולם במה שאמרו אלה אלהיך בזה הכעיסו , הגם שזה גופא מהווה חטא גדול, ה עשיתם את העגל"הקב 20243 

מה שראו וקיבלו מסיני עד עתה ושמעו שם אנכי  את, שזה מעיד שכבר פסלו את הראשונים, ה"את הקב 20244 

 20245 .אלקיך´ ה

שמות ) לך רד כי שחת עמך סרו מהר מן הדרך עשו להם עגל מסכה, ה למשה"וכן מצינו שאמר הקב 20246 

כי עיקר העבירה בעשיית , כאן באה ההדגשה על כך שפסלו את הראשונים בזה שסרו מן הדרך, (ב"ל 20247 

שכן , ה עכשיו שעשיתם את המשכן באלה אני מתרצה לכם"קבועל זה אמר ה, העגל היתה סרו מן הדרך 20248 

, שמעתה אין להם אלא את המשכן לבד, דוקא בעת שפסלו את העגל לגמרי, בזה מצוייה תשובת המשקל 20249 

 20250 .ה מתרצה להם"ובזה הקב

בעת שהוא נמצא בישיבה שהיא המשכן ומקום השראת השכינה , וכן הוא הדבר גם אצל כל בן תורה 20251 

כלומר לעקור מעצמו כל הרגליו , שהעיקר הוא כי בזה פוסל את הראשונים, מותומקום קנין השל 20252 

וכן לעתיד לבוא בזה יתרצה לעם ישראל באלה הפוסל את , הקודמים ויפסול את העבר שלו רק אז יצליח 20253 

כי אז , ובזה תהיה גאולה זו שונה מן הגאולות הקודמות שהן כאין לעומת הגאולה העתידה, הראשונים 20254 

דהיינו שיעזבו שם מרחוק את כל ההרגלים , הקשר עם העבר שעל זה נאמר אלה מרחוק יבואויפסלו את  20255 

 20256 .אחד ושמו אחד´ ואז יהיה ה, ויבואו לקבל עליהן עול מלכות שמים, הרעים

נאמר במדרש הכעסתם אותי באלה אלהיך עכשיו שעשיתם המשכן באלה אני , ואפשר לפרש באופן אחר 20257 

יצחק ´ אמר ר, הביטוי אלה יש בו משום התפארות כמו שמובא במדרש ו כי"ופירש מהרז, מתרצה לכם 20258 

 20259 .(ב"ר י"ב) בר מריון כתיב אלה תולדת השמים והארץ בהבראם בוראן משבחן

ח שעבר עבירה בלילה אל "ח נאמר אם ראית ת"כי אצל ת, ז אפשר להבין את חטא העגל באופן זה"ולפי 20260 

ולעומת זה אצל הרשעים נאמר כי הלל רשע על , (.ט"ברכות י) תהרהר אחריו ביום ודאי עשה תשובה 20261 

וכאן בחטא העגל נזקף החטא לחובה לא , כי הם מתפארים במעשי החטא, ´תאות נפשו ובוצע ברך ניאץ ה 20262 

כ התפארו "וכן אח, אלא בעיקר על ההתפארות בחטא ועל זה העידו המחולות בעגל, על מעשה העגל לבד 20263 

 20264 .במשכן

הרי , כמו בזמננו מי שנמצא בישיבה, עושה משכן או שהוא נמצא במשכן וכן בכיוון השני אפילו אם אדם 20265 

והוא צריך לחוש את המדרגה של ויגבה לבו בדרכי , אין עדיין די בכך אם לא יהיה שש ומתפאר בגורלו 20266 

וזו עיקר הבחינה לגבי מדרגת האדם הן , ולחיות תמיד בהרגשה של אשרנו מה טוב חלקנו, (ז"ב י"דה) ´ה 20267 

 20268 .וטבלטוב והן למ

אלה פקודי אומרו אלה , פקודי´ בריש פ´ ל בביאורו של האור החיים הק"ועוד מצאתי סימוכין לרעיון הנ 20269 

אבל מנין זה עומד , כי כל מה שימנה האדם מקנינים המדומים אין מניינו מנין, לפסול כל מנינים שבעולם 20270 

, הזכרנו לעיל דברי הספורנוגם , ´והטעם להיות מנין המשכן המופלא אשר שכן שם אלהי עולם ה, לעולם 20271 

, ´שהתורה מזכירה כאן את השתתפותו של בצלאל שהיה בן אורי בן חור שמסר את נפשו על שמו ית 20272 

כפי שקרה למקדש שלמה אשר נבנה בעזרת , ובגלל זה נשארו כל הכלים גנוזים ולא נפלו ביד אויבים 20273 

 20274 .זרים

, שבזמננו הרי זו הישיבה, ת השכינהזוהי גם הערה לעצמנו כאשר אנחנו נמצאים במשכן מקום השרא 20275 

וכן את , את ההרגלים הקדומים ואת השקפות החולין, שאם אנו באים כדי לפסול את הראשונים 20276 

וכן לפי פירושו של האור החיים שמפקד המשכן בא לפסול את כל , ההתפארות בדברים של מה בכך 20277 

תפעל ולא תהיה אצלו התבטלות מחמדת לא י, כי אז יהיה בטוח שלא יפול ביד האויבים, המניינים שבעולם 20278 

 20279 .(נחלת אליעזר)  .ויצליח וילך מעלה מעלה´ וכך יזכה שיקיים בעצמו ויגבה לבו בדרכי ה, העולם

 20280 

 20281 מאמר תתקסג

 20282 .(א"ח כ"שמות ל) אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה

ילם היה ראוי להיות נצחי ספר המעלות זה המשכן שבשב, הספורנו כתב כאן דברים נפלאים וזה לשונו 20283 

, אשר פקוד על פי משה (ב, ראשונה שהיה משכן העדות שהיו בו לוחות העדות, ושלא ליפול ביד האויבים 20284 

שהיו ראשי אומני , ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה (ד, שהיתה עבודת הלוים ביד איתמר (ג 20285 

, כינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד אויביםובכן שרתה ש, מלאכת המשכן וכליו מיוחסים לצדיקים שבדור 20286 

והוצרך לחזק את , פ ששרתה בו שכינה נפסדו חלקיו"אע, אבל מקדש שלמה שהיו עושי המלאכות מצור 20287 



לא שרתה בו , אבל בית שני שלא היה בו גם אחד מכל אלה התנאים, ונפל בסוף ביד אויבים, בדק הבית 20288 

 20289 .שכינה ונפל בסוף ביד אויבים

שהיה דבר מועט מאד בערך אל , קצבת הזהב והכסף והנחושת שנכנסה במלאכת המשכןכל הזהב העיד על  20290 

´ ועם כל זה התמיד מראה כבוד ה, ויותר ממנו העושר שהיה בבנין הורדוס, העושר שהיה בבית ראשון 20291 

ובזה הורה שלא קצבת , במשכן של משה יותר ממה שהתמיד במקדש ראשון ולא נראה כלל במקדש שני 20292 

את יראיו ומעשיהם לשכנו ´ אבל רוצה ה, בנין יהיו סיבה להשרות השכינה בישראלהעושר וגודל ה 20293 

 20294 .ל"בתוכנו עכ

כי אפשר , די בדברים אלה בכדי לעורר לב האדם לדעת את הסוד להשראת השכינה ומקום ההתעלות 20295 

אבל , ליפות אותם ולקשטם בתכלית ההידור, להקים בתי כנסת גדולים ומפוארים מצופים זהב וכסף 20296 

 20297 .במקום ההוא´ כי אין יראת ה, בון הלב לא תמצא השכינה את מקומה בבית כנסת מפואר זהלדא

ובהם ספסלים פשוטים וארונות שבורים ודוקא שמה , לעומת זה ישנם בתי כנסת בנינים רעועים וקטנים 20298 

ומקרא מפורש הוא איזה , ´שכל אשר בהם הוא על טהרת הקדושה והיראה וזהו רצונו ית, השכינה שורה 20299 

והאיש המתקדש מטהר את , (ו"ישעיה ס) ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי, בית אשר תבנו לי 20300 

 20301 .(ו"מסילת ישרים כ) לבו ואת מעשיו הרי הוא בעצמו נחשב כמקדש כמשכן ושכינה שורה עליו

 20302 בזכות אבי אביו חור שמסר נפשו בשעה שבקשו, והנה זכה בצלאל שהוא יעשה את כל מלאכת המשכן

 20303 0שיצאו0בנים 0לך 0פורע 0ה חייך אני "ל הקב"א, עמד וגער בהם עמדו עליו והרגוהו, לעשות את העגל

אבל עוד לפני מעשה חור נאמר ותיראנה המילדות את , (´תנחומא ויקהל ד) מגדלן בעולם0אני  0ממך 20304 

אהרן , מלכותיוכבד נטלה כהונה ו, ובתי מלכות, בתי כהונה, עשה להם בתים? ה"מה פרע להם הקב, ´הא 20305 

 20306 .(שם) חכמה שיצא ממנה בצלאל? ומה שכר נטלה מרים, משה מלך, כהן גדול

והרי מרים , ה מקפח שכרו של מישהו"וכבר ידענו שאין הקב, כהונה ומלכות כתרים יקרים ונכבדים הם 20307 

ה ותחיינ... ועל שתיהן התורה מעידה ותיראנה המילדות ולא עשו, עמדה באותו נסיון יחד עם יוכבד אמה 20308 

ואם היא קבלה את שכרה חכמה הרי ברור שערכה של חכמה אינו נופל מערכם וחשיבותם , את הילדים 20309 

 20310 .של כהונה ומלכות ביחד

, (´ג´ מלכים א) ויאמר אלקים מה אתן לך, בחלום הלילה´ ונאמר בשלמה המלך בגבעון נראה אליו ה 20311 

אותו האוהב , ואני נותן לך] ודשררה וכב[ל שאל לך פרוקופי "ל משל למלך שהיה לו אוהב א"אמרו חז 20312 

אלא הריני שואל דבר , אמר אם אשאל שיעשה אותי אופרכוס או דוכוס היא יוצאת מידי, היה פקח הרבה 20313 

שואל אני , אמר לו מרי הואיל והגסת לבי שאשאל לפניך, הכסף והזהב טפלים לו, שכל הדברים טפלים לו 20314 

ה שאל מה אתן לך "ל הקב"כך שלמה א, עושהל חייך כך אני "א, ממך שתשיאני את בתך ואעשה חתנך 20315 

 20316 .(ג"קע´ ילקוט מלכים א) ושאל החכמה

שלקחת בתו של המלך יותר חשוב מלבקש שררה של , ולכאורההאם יש צורך בפקחות יתירה כדי להבין 20317 

ולכן , אמנם בטבעו של האדם שהוא רוצה במה שהנאתו עכשיו מאשר הנאתו אינה נראית לעין? כבוד 20318 

מה שאין כן הנכנס לביתו של המלך להיות , ה מכובדת הרי מיד הוא נהנה מכבוד וכסףכשהוא מקבל שרר 20319 

אולם קורה מטעמים שונים שלא לתת לחתן המלך בתחילה שום משרה , פ ששלטון גדול בידו"אע, חתנו 20320 

 20321 .אבל הפקח המבין כדאי לו להמתין ולהתאזר בסבלנות כי יודע ברור שסוף הכבוד לבוא, של כבוד

, הכתוב אומר הרחב פיך ואמלאהו, ה באה לכל אדם"זו של שאל מה אתן לך מאת הקב מעין קריאה 20322 

לזכות לכל ההצלחות והטובות המובטחות , הרשות נתונה לכל אדם בבחירתו בדרך החיים והטוב 20323 

מועטים , אבל לא רבים יחכמו לענות לאותה קריאה כמו שאמר שלמה ונתת לעבדך לב שומע, והמיועדות 20324 

 20325 .המשליכים אחרי גיום את הרדיפה אחר הכבוד המדומההמה בני העליה 

ועל הבלי חמודות מדומות יטשו יקרת נצח חמדת , מחפשים המה את הערב לשעתו התאוות והרצונות 20326 

ואינו מתאוה לשולחנם של שרים כי , רק הפקח ביותר מבין שכדאי היא החכמה שבכללה יש הכל, עולם 20327 

וגם אשר לא שאלת , וסוף הכבוד לבוא אליו, לה על גביהןוכתר תורה עו, שולחן התורה גדול משולחנם 20328 

 20329 .נתתי לך גם עושר גם כבוד

רבנן אמרין נתן לו חכמה כנגד כל , (´ה´ מלכים א) ויתן אלקים חכמה לשלמה כחול אשר על שפת הים 20330 

הים גועש הגלים , (ילקוט שמעוני) לוי אמר מה חול גדר לים אף חכמתו גדרה לשלמה´ ר, ישראל 20331 

ואומר , אשר שמתי חול גבול לים? מי מונע מהם, לפרוץ כל הגבולות ולשטוף את כל המדינה מתרוממים 20332 

 20333 .קשה הוא היצר הרע, עד פה תבוא ולבא תוסיף החול החלש הזה עומד נגד גלי הענק החזקים

ומתגבר על האדם ומתחדש בכל יום , ואיש מלחמה הוא ומלומד בערמימות, וכל הגדול מחבירו יצרו גדול 20334 

רק , ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי יצה"אמר הקב? ואיך מנצחים במלחמה הגדולה, שעהובכל  20335 

והבנת מוסרי העונשים , התורה יש בה ידיעת דינים והלכות, התורה היא הרפואה ואין רפואה אחרת זולתה 20336 

 20337 .ושכר המצוות וכל זה הוא חכמת התורה



פ שחלש הוא בכל זאת "כשם שהחול אע, יםאם כל ידיעה בתורה משמשת לו כחול ל, מדרגה בשלמות היא 20338 

, פ שהיא רק ידיעה בעלמא"כך החכמה אע, ואין לכך גדר אחר, מסוגל לעמוד נגד זעפו של הים הגדול 20339 

, י גדורה בשושנים"פירש, ש סוגה בשושנים"וכמ, אבל על ידיעה הזו לעמוד איתן מול הסתערות היצר 20340 

אין ´ שאפי, ואין צריך גדר אבנים להפסיקן, העבירהכלומר באזהרה קלה ובהבדלה מועטת הם נפרשים מן  20341 

, (.ז"סנהדרין ל) ל"עכ, רחוקין מן העבירה אלא גדר שושנים מפסיק ביניהם לא יפרצו בה פרצות הגדר 20342 

 20343 .נשמת ישראל די לה גדר של שושנים בלבד

ואם , איכי ידיעת האמת מחזקת הנשמה ומרחקת ממנה היצר וד, ל בדרך עץ החיים"וזהו עומק כוונת רמח 20344 

וזהו ביאור הכתוב חכמת שלמה , היתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם לא היו חוטאים לעולם 20345 

מתלא , (ילקוט מלכים) ואמרו שם, מה החול גדר לים אף חכמתו גדרה לשלמה, כחול אשר על שפת הים 20346 

כי אם , ור לרוחועיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצ, דעה קנית מה חסרת, אמר דעה חסרת מה קנית 20347 

אף אם יש בו ידיעות וחכמות , אין בכוחה של החכמה לשלוט על הטבע ועל היצר ואין לו מעצור לרוחו 20348 

 20349 ...לרוב חסר דעה נקרא ואם כן מה קנה

ה ממלא חכמה אלא למי שיש "ללמדך שאין הקב, שכבר היתה בו חכמה, ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה 20350 

יהיב ´ שנא, ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה"יוחנן אין הקב´ ר ואמר, (´תנחומא ויקהל ב) בו כבר 20351 

אלא שלא היה מלא ועכשיו , כ היה בו"מלשון ואמלא משמע שקודם ג, (א"ה ע"ברכות נ) חכמתא לחכימין 20352 

 20353 ?ומה היא החכמה הראשונה, ]עץ יוסף[הוא ממלא אותו 

נות ממנו יין או דבש שמן או אדם בא לק, ל הקדושים בהמשילם לחנוני הזה"נפלאים המה דברי חז 20354 

ה כשרואה באדם "כן הקב, ´אם היה של יין נותן לתוכו יין וכו, אם החנוני פקח הוא מריח בכלים, מורייס 20355 

שאיפתו ותשוקתו לדעת מה , הרי היסוד לחכמה היא ההכנה הבאה מצד האדם, שיש בו רוח חכמה ממלאו 20356 

, יראה ללבב והכל תלוי באדם´ כי ה, תו הפנימיתומה הוא בחיר, מה הוא מבקש ומה הוא שואל, הוא רוצה 20357 

מסייעין לו מן השמים וממלאים בו בבית , ה שהוא מבקש החכמה בשלמותה"אשרי אדם שרואה בו הקב 20358 

 20359 .(הגיוני מוסר)  .קיבול שלו שהוא מכין חכמה ותבונה ודעת

 20360 

 20361 מאמר תתקסד

שמות ) איתמר בן אהרן הכהןאלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פוקד על פי משה עבודת הלוים ביד  20362 

 20363 .(א"ח כ"ל

מסר לו במנין , ר לבצלאל את הזהב"ן שכשמסר מש"וכתב הרמב, ונתקשו הראשונים מהו ענין פקודי 20364 

ינסה נא , והוא מבהיל מאד, כאילו נמסר ליד גנב וחשוד שאין מוסרים לו אלא במנין, במדה ובמשקל 20365 

האם יעלה על הדעת , ל מעות לדבר ציבורי"ם זאם היו נותנים להחפץ חיי, האדם לצייר זאת בציור חי 20366 

 20367 ?שלא ליתן לו כי אם במנין ובמשקל

במצב של מצוה רבה כגון זו של , והיא הערה נוראה מאד המורה לנו איך שעל האדם להיות נזהר ממצוה 20368 

, והוא לימוד לאדם שבמצוות הכי גדולות ונשגבות, ר על בצלאל כעל גנב חשוד"הביט מש, בנין המשכן 20369 

סוד הדברים הוא שאין לך באמת נגיעה , עצמו בהבחנה הכי גדולה ודקה פן ואולי אינו אלא גנבינסה  20370 

ושומר נפשו , שהיא מטלת את האדם בסכנה גדולה מאד, ואין לך שוחד כשוחד של מצוה, כנגיעת המצוה 20371 

 20372 .יברח מזה כבורח מן האש כי אין סכנה כסכנתו

בקש מצות לא נאמר אלא בקש , (ד"תהלים ל) ורדפהו בקש שלום, (ז"ט ט"ר י"במ) ל"וזהו מה שאמרו ז 20373 

אבל המשכיל ? דלמה זה לא יבקש האדם מצוות, ל לכאורה הרי הם כחידה סתומה"ודבריהם ז, שלום 20374 

דעת  .בקש שלום נאמר בקש מצות לא נאמר, ומבין דברינו הוא יבין על נכון שאין לאדם לחפש אחר מצות 20375 

 20376 .(ח"א מאמר קי"חכמה ומוסר ח

 20377 

 20378 קסהמאמר תת

שמות ) אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פוקד על פי משה עבודת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן 20379 

 20380 .(א"ח כ"ל

רעב דכתיב , רעב ושובע ופרנס טוב, ה בעצמו ואלו הן"אמר רבי יוחנן שלשה דברים מכריז עליהם הקב 20381 

אל משה ראה ´ תיב ויאמר הפרנס טוב דכ, שובע דכתיב וקראתי אל הדגן והרביתי אותו, לרעב´ כי קרא ה 20382 

ומצביע גם על חשיבות הדבר , המושג הכרזה מורה על דבר בלתי רגיל, (ה"ברכות נ) קראתי בשם בצלאל 20383 

, ויש לעורר את תשומת הלב להתבונן אליו, רעב הריהו מצב בלתי רגיל, וההכנה המיוחדת שצריכה לזה 20384 

צאות שעלולות לבוא הימנו לכלכלת ואף הוא צריך הכנה לרגל התו, כן גם השובע שהוא בלתי רגיל 20385 

 20386 .ורק לעתים רחוקות מוצאים פרנס טוב, אף פרנס נמצא בכלל זה אף הוא צריך הכנה, המדינה



כלום ? איזו ראיה מבצלאל על פרנס טוב, ברם הראיה שהגמרא מביאה לגבי פרנס טוב צריך ביאור והבנה 20387 

ה חנן "עשות את המשכן בחכמה שהקבאמנם זכה ל? מצינו שבצלאל היה פרנס נביא או מנהיג בישראל 20388 

? כיצד לומדת מכאן הגמרא על מנהיג או פרנס, ולא היה שום דמיון להנהגה, וגם זה לזמן מוגבל, אותו 20389 

משפיע ומלמד ומורה דרך בתוך העם בהוראות , ועוד פרנס טוב כפי המקובל אצלנו הוא מוכיח הדור 20390 

 20391 .שנים רבות ועליו גם להיות במשרתו, נושא ונותן עם העם, ופסקים

שבטו של יהודה , את מוצא כשנעשה המשכן שני שבטים היו שותפין במלאכתן, חנינא´ ר לוי בשם ר"א 20392 

ושלמה בן דוד , וכן במלאכת בית המקדש בן אלמנה מבנות דן, שבטו של דן אהליאב בן אחיסמך, בצלאל 20393 

אם יהיה נכון להמשיך  ,מבחנו המוסרי של האדם בכל מפעלותיו, (ה"קפ´ מלקוט מלכים א) למטה יהודה 20394 

אינו מתקנא בו ואינו מפחד שמא , אף כשיראה שמישהו נעשה שתוף למעשהו, את עבדותו למען הכלל 20395 

כדי לבחון אותם עד , ה את מלאכת המשכן בידי שני שבטים"לכן הפקיד הקב, הכל יירשם לזכות חבירו 20396 

ינם פוגמים בעבודתם בגלל וא, ומכוונים מלאכתם לשם שמים ללא כל פניות, כמה הם נאמנים בלבבם 20397 

 20398 .ה עליהם"השותפות שציווה הקב

אולם זאת , יתמסר אליה במסירות נפש ממש, יש והאדם מסוגל להראות גבורות ונפלאות בעבודת השם 20399 

הוא היושב בראש ומחליט על , רק כאשר אישיותו בולטת ונישאת מעל לכולם, רק כאשר הוא מנהיג הכל 20400 

יאלץ להכנע לדעת חבירו , ס לפעול כשותף בצוותא עם חברים נוספיםאולם כאשר יהיה אנו, כל הפעולות 20401 

ואדם שכשרון השותפות נעדר הימנו עשוי ליהפך , כי אז מיד תש כוחו, וההנהגה תקרא על שם שניהם 20402 

 20403 .ליצור מחריב וסותר

איש כזה חייב להיות מצויד בתכונות נעלות של לב , ´בצלאל נועד להיות האיש אשר יבנה את משכן ה 20404 

י שצירף אליו את "ע´ ולכן בחן אותו ה, חייב היה לעבור את המבחן הזה של כשרון השותפות, ור וזךטה 20405 

וכאשר , לשמה´ לעבוד את ה, בכך נבדק במדת יכולתו לעבוד בשותפות, אהליאב בן אחיסמך ממטה דן 20406 

 20407 .ה וקרא בשמו של בצלאל שהוא פרנס טוב"עבר מבחן זה בשלמות אזי הכריז הקב

שעל המנהיגים לעמוד בנסיון זה של , הור הורה הוראה מעצמו לדורות, יות מנהיג בישראלהוא מסוגל לה 20408 

אף שבמלאכה זו יהיה , בלי שתפגם מדת החריצות והאהבה לבנות ולהקים מפעל רוחני, מדת ההשתתפות 20409 

בצלאל הורה איפוא לכל , מי שמסוגל לכך הריהו נקרא פרנס טוב, לו שותף אשר הוא גורע משמו 20410 

 20411 .והמנהיגים לעתיד את דרך הלשמה הפרנסים

בית אבטינוס לא רצו ללמד על מעשה , ואלו לגנאי בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים 20412 

ג דבית "ואע, ועל האחרונים נאמר ושם רשעים ירקב, על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, הקטורת 20413 

ז "ד אדם שאינו הגון וילך ויעבוד עשלא רצו ללמד שמא ילמ, גרמו ובית אבטינוס נתנו טעם לדבריהם 20414 

 20415 .(ג"יומא פ) מ לא קבלו חכמים את דבריהם"מ, בכך

כי הטעם שנתנו כאילו הם מכוונים לשם שמים , ואם חכמים לא קיבלו דבריבם בוודאי יש מקום לחשוד 20416 

, הם רצו להישאר יחידים בסודם ובאומנותם, ובתוך נפשם צפון היה רצון והנאה עצמית, היה רק לפנים 20417 

וכאשר יפסידו את , שאם ילמדו את האחרים הרי שמם הטוב יעבור גם לאחרים, שהכל יהיה רק על שמם 20418 

שיש , ש בחובות הלבבות שער הבטחון"כמ, שמם יפסידו גם מה שכרוך בשמם הטוב כמו כבוד וממון 20419 

רצו  וכיוון שלא, ויש שרודף אחר הכבוד שיגיע מזה לכסף, שרוצה להרויח כסף בשביל שישיג מזה כבוד 20420 

 20421 !נתגנו בגנות עד כדי קריאת שם של רשעים ורקבון שמם, ללמד לאחרים ולשתף את זולתם

זה שאינו מוכן לשתף את , ומבהיל הוא חומר העוון של זה הרוצה להיות יחידי בעבודתו ובאמונתו 20422 

שאין אחרים , והוא מרמה ומטעה את עצמו ואת האחרים כי הוא מתכוון לשם שמים, ´האחרים בעבודת ה 20423 

וכבר , ורק הוא עצמו מסוגל ומוכשר לעבודת שמים זו, ראויים לאיצטלא זו אין הם מוכשרים לעבודה זו 20424 

 20425 .בזה הוא עוכר את נפשו שאינו מחשיב את זולתו במאומה כאילו הוא ואפסו אין

ויתכן מאד כי אלו האחרונים שלא רצו ללמד , ה"ה שאין דן יחידי רק הקב"מידה המיוחדת אך ורק להקב 20426 

אבל , אף שהיו צדיקים בדברים מסויימים, היו מושלמים ומצויינים בכמה מעניני התורה, חריםאת הא 20427 

 20428 .(אור חדש)  .כיוון שנכשלו לומר שרק הם הגונים ולא רצו לשתף את האחרים נקראו רשעים

 20429 

 20430 מאמר תתקסו

 20431 .(ב"ח כ"שמות ל) את משה´ ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה

זה שאמר הכתוב , וכל השבח הזה מהיכן הוא בא משבטו של יהודה, (ב"ש ויקהל תי"ילקו) ל"ז אמרו 20432 

יוכבד נטלה , ה ויעש להם בתים בתי כהונה ומלכות"ומה פרע להן הקב, ותיראן המילדות את האלהים 20433 

העמיד , היא חכמה´ שנאמר הן יראת ה, ומה נטלה מרים שכרה חכמה, כהונה ומלכות שכרה משה ואהרן 20434 

 20435 .כ"ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ע´ ממנה בצלאל שהיה חכם שנא



ה ולפני "ואף בצלאל שבנה אותו נשתבח לפני הקב, (תנחומא פקודי) ל"חכמתו של בצלאל שעליה אמרו ז 20436 

הרי שנאמר עליו בתורה מה , שנאמר ראה קראתי בשם, נשתבח בעליונים ונשתבח בתחתונים, המלאכים 20437 

ר "י א"אר (ה"ברכות נ) ´ואמרינן בגמ, ה ראו בריה שבראתי"שאמר עליו הקב, ר"ל על אדה"שאמרו ז 20438 

כתיב הכא ואמלא אותו רוחו אלהים בחכמה , יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ 20439 

 20440 וכתיב בדעתו תהומות נבקעו, בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה´ וכתיב התם ה, ובתבונה ובדעת

ולא יראה של בצלאל בעל , ל סוד חכמה עליונה זו שמקורה היא היראה"ילו לנו חזג, (ח"ברכות נ) 20441 

והיא מעלת היראה של מרים שהיא האם שהולידה , אלא נקודה של יראה מכמה דורות שלפניו, החכמה 20442 

ובא וראה עד היכן הוא משקל , וזהו ששנינו אם אין יראה אין חכמה, חכמת מעשה שמים וארץ של בצלאל 20443 

ולא צרפו לחכמה זו , ל על היראה של יציאת מצרים של קריעת ים סוף ומתן תורה"רי דלגו חזשה, היראה 20444 

נמצא שיסודה של חכמת , כלומר כדאי היא יראה זו בלבד להוליד חכמה כזו, אלא היראה של ותיראן 20445 

 20446 .מעשה בראשית שעל ידה נבנה המשכן היא היראה

ברכות ) ´אמרו עליו בגמ, ´בו וישב על כסא ה ה החכם מכל אדם שבנה הבית הראשון ונאמר"שלמה המע 20447 

שכל זמן ששמעי בן גרא קיים לא נשא , א משמיה דעולא לעולם ידור אדם במקום רבו"ואמר רחב, (´ח 20448 

מ כיון שחסר היה סעיף אחד מדרכי התורה והוא "הרי שעם כל החכמה והיראה מ, שלמה את בת פרעה 20449 

 20450 .גרם לו חסרון הסעיף הזה מכשול, הרב

ר יודן כל אותן שבע שנים "א, כי על אפי וחמתי היתה לי העיר הזאת, (כ"ש ירמיה ש"ילקו) דרשאיתא במ 20451 

ק ונשא את בת פרעה אותו לילה "וכיון שבנה את ביהמ, שבנה שלמה את בית המקדש לא שתה בהם יין 20452 

ם ר הלל בר הילני כזה שהוא עובר במקו"א, ה להחריבה"באותה שעה עלתה על דעתו של הקב, שתה יין 20453 

ונמצא שבנין , ק"והרי שהפגם בתורתו של שלמה בחסרון רבו גרם לחורבן ביהמ, מטונף ועוקם את חוטמו 20454 

 20455 .והוא ששנינו אם אין חכמה אין יראה, הבית וקיומו הוא אך על ידי מדרגת התורה בתכלית השלמות

, ´ומה להבשעה שאמרו לעשות משכן מיד אמר להם קחו מאתכם תר, (ז"ש פקודי תי"בילקו) ל"אמרו ז 20456 

עשו אותו וקפלו , ה כסלו גמרו"פ התחילו ובכ"והיה משה עסוק במשכן שלשה חדשים שלמחרת יוהכ 20457 

והיו מתלוצצים עליו ואומרים הרי נעשה , בניסן´ אותו והיה מונח מפורק טבת שבט ואדר והעמידוהו בא 20458 

ודש שנתבשר ה נתכוון שיעמיד המשכן בח"והקב? לא היה אומר שהוא משרה שכינתו אצלנו, המשכן 20459 

 20460 .כ"אברהם אבינו ביצחק ע

י בצלאל "ע, הרי שמשכן זה שנבנה בחכמה ובתבונה ובדעת כבריאת שמים וארץ בתכלית הנדיבות והחסד 20461 

מ כדאי היה לדחות הקמתו "מ, ובתכלית שלמות החכמה והיראה, י משה רבינו"שהיה זכאי ובדור זכאי וע 20462 

תתוסף , ל שעל כל הזכויות והחסדים מעל שמיםרק בשבי, ולא להשרות השכינה בישראל שלשה חדשים 20463 

ואנו למדים מכאן כמה זכויות נדרשות לבנין מקום , עוד זכות זה שיוקם בחודש שנתבשר אברהם ביצחק 20464 

 20465 .רוחניות וקיומו

ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו , וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרבנות המזבח סביב באצבעו 20466 

אלא שאמר משה בשעה שציוה אדון , תנא בתורת כהנים כפרה זו איני יודע מהו, (´ויקרא ח) לכפר עליו 20467 

תהא כפרה זו שלא יהיה , דחקו ישראל איש ואשה והביאו שלא בטובתם, העולם להתנדב בדבר המשכן 20468 

 20469 .כ"אוהב משפט שונא גזל בעולה ע´ וכן הוא אומר כי ה, גזל במקדש

דילמא נסיבא , פק אנוס וחטופין מטול דחשיב בלבביהמדבחא מן כל ס´ ורבי ית, ע"ובתרגום יונתן ב 20470 

או דילמא ישתכח בבני ישראל , דבני ישראל אפרשותא מן אחיהון באונסא וקריבו לעבידת משכנא´ סרכי 20471 

בדם ´ ואיסתפי ואייתי בלא צבי מטול כן דכי יתי, דלא הוה בלביה דמיתא לעבידתא לשמע קול כרוזא 20472 

 20473 .תורא

ושאדרבא היה מוכרח לכרוז מיוחד להפסיק ההבאה , דה שהיה בנדבת לבהרי שנדבת המשכן שהתורה מעי 20474 

מ היה מקום לחשוש שמא גרם "מ, כלומר שבעל כורחם נכלאו מהביא, כמו שנאמר וכילא העם מהביא 20475 

ומפני החשש שמא אירע כן לנדיב אחד מן , הכרוז להתעורר לנדיבות הלב ולא מהתעוררות עצמית בלבד 20476 

, אוהב משפט שונא גזל בעולה´ כי אני ה, ז המקרא"ריח גזל עד כדי לקרוא ע ראתה בזה התורה, הנדיבים 20477 

 20478 .והמזבח עצמו היה צריך כפרה להטהר מן הפגם הזה

י ממדרש "רש´ ופי, ויבא שלמה את קדשי דוד אביו באוצרות בית האלהים (´א´ ה´ ב) ה"וכן מצינו בד 20479 

והיה לו לבזבז הקרבנות הללו , נהרעב היה בימי דוד שלש שנים שנה אחר ש, אגדה כך אמר שלמה 20480 

, ולפיכך נתן קדשי אביו באוצרות בית האלהים ולא בנה מהם בית המקדש, כ"להחיות בהן עניי ישראל ע 20481 

ועל כל , זקוקים הבונים להיות בתכלית החכמה והיראה וטהרת המעשים´ הרי שלבנין משכן ומקדש ה 20482 

 20483 .(דליות יחזקאל)  .יבות בישראלוכן הוא באמת גם במקדשי המעט של היש, אלה זכות אבות

 20484 

 20485 מאמר תתקסז



 20486 .(ב"ח כ"שמות ל) את משה´ ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה

אפילו , את משה´ אלא אשר ציוה ה, אשר ציוה אותו משה אין כתיב כאן, ´איתא בירושלמי פאה פרק א 20487 

י כי משה ציוה לבצלאל "ומבאר רש, סינידברים שלא אמר לו רבו הסכימה דעתו למה שנאמר למשה ב 20488 

אמר לו בצלאל מנהג עולם לעשות תחילה בית ואחר כך משים כלים , לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן 20489 

וכן עשה המשכן תחילה ואחר כך הכלים , ה בצל אל היית"אמר לו משה כך שמעתי מפי הקב, בתוכו 20490 

 20491 .ל"עכ

? ללמוד על ענינים רוחניים גדולים ממנהג העולםאיך אפשר , ולכאורה דברי הירושלמי קשה להבין 20492 

כי , ומי שעושה נגד השכל זה חטא ופשע, ומצותיו´ למדים אנו מזה כי השכל ניתן לנו לקיום תורת ה 20493 

י להבין "ופירש רש, כדכתיב נעשה אדם בצלחמנו כדמותנו, השכל הוא צלם אלקים חלק אלוה ממעל 20494 

כי תאוותיו , פ תאוותיו"ואסור לאדם לחיות ע, ל ימי חייווהשכל צרי להיות המנהל של אדם כ, ולהשכיל 20495 

 20496 .מוליכות אותו שובב בדרך לב רצונו באורחות עקלקלות

, מבינים שככה השכל מחייב, כ כלים"כיון שמנהג העולם הוא קודם בונים משכן ואח, מזה הבין בצלאל 20497 

 20498  .אמר למשה בסיניה שנ"ובאמת כיוון לדעת הקב, ולמד מזה שגם כאן צריך לעשות המשכן קודם

 20499 .(זכרון מאיר)

 20500 

 20501 מאמר תתקסח נמחק

 20502 מאמר תתקסט

 20503 .(ב"ט ל"שמות ל) את משה´ ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ככל אשר צוה ה

אלא שכלתה , יעשו בני ישראל בכל אוות נפשם´ מצוה עוד בעבודתו ית´ לא הם כילו שאם היה ה´ פי 20504 

אש שלא כבתה מהרה כי דבר אמת , יצתה בישראלאש קודש נ, (´אור החיים הק) ´המלאכה אשר צוה ה 20505 

המלאכה , ש לא כלו"רק המעשה כלה אבל האהבה והכיסופים לקיים את רצונו ית, נצחי אינו נגמר 20506 

, ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר, ומצוותיו´ נסתיימה אבל עוד נשארו בלבם תשוקה וצמאון לדבר ה 20507 

דרוש היה צו בכדי לעצור את ישראל , העם מהביאאיש ואשה אל יעשו עוד לתרומת הקודש ויכלא  20508 

סערה ופרצה ´ כי נשמתם התלהבה ואהבת ה, הם מוכנים לנדב ולהביא עוד בלי הפוגה, מלהביא עוד 20509 

 20510 .מלבם

מכאן אמרו האשה של מעלה מעלה לולבין ושורפת ואינה , והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל 20511 

, (´י´ ר ב"שמו) ה לולבין והיא אדומה ואוכלת ואינה שורפתהאש של מטה אינה מעל, אוכלת והיא שחורה 20512 

ולא יתערב בחלקיו ולכן , ל משום דאש של מעלה לא יתעצם ולא יתחבר בשום עצם חומרי"י ז"האר´ ופי 20513 

, כ אש של מטה יתעצם ויתערב בכל החומרים ויכנס בכל חלקי העץ ויתערב ויכלהו"משא, אינה אוכלת 20514 

לכן היא , לכן אינה מתערבת עם העצמית החומריים, של חומר פשוטהאש של מעלה טהורה מכל זיק  20515 

 20516 .שורפת ואינה כלה

היא נשארת , ויותר ממה שנראה היא אינה נראית, היא נצחית ואינה נגמרת ונפסקת´ אש של אהב ה 20517 

וכשם שנר האלקים הוא נצחי כן אהבתו וחסדו לא , נר אלקים נשמת אדם, מכוסה יותר ממה שהיא גלויה 20518 

אם עושה , חסדו ורחמנות לבו לא כלו ולא נגמרו, ם שרחמיו לא כלו גם הנשמה השוכנת באדםכש, תמו 20519 

הפעולה אמנם עברה אבל התשוקה נשארה , לא נגמרה ולא נפסקה תשוקתו, חסד ופעולה של רחמים 20520 

 20521 .והמעיין לא יתייבש

, היה העץ נשרףמזבח זה נס גדול היה שהאש דולקת בו ביום ובללה ולא , ועשית את המזבח עצי שטים 20522 

והיה מונח בעזרה , ומן הנסים שהיו במקדש שמעולם לא כיבו גשמים אש המזבח, ולא היה הנחושת ניתך 20523 

אף לאחר מעשי המצוות לא נחלשה , (ת"רבינו בחיי עה) במקום מגולה כדמיון חצר המשכן במשכן 20524 

ספה אש הקודש להיפך אחר המעשה הטוב עוד התלהבה נשמתם ועוד ניתו, ותורתו´ האהבה להשם ית 20525 

 20526 .שבה וצמא עוד יותר לתורה

תמיד הם באמצע כי עוד , וכן אצל הרשעים שמעשהים הרעים יוצרים בהם יותר תאוה ותשוקה לעשות רע 20527 

 20528 ש אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותיו בידו"וכמ, היא גוררת תמיד תאוות אחרות, לא נגמרה תאוותם

ל שכל חיה "ן ז"ש הרמב"וכמ, ב של תאוות שעוד לא השיגןכי הלב אוצר בתוכו מטען ר, (ד"ל´ ר א"קה) 20529 

 20530 .(´ז ו"ויקרא כ) רעה כשהיא טורפת את האדם נעשית רעה עוד יותר

, אמר רבא בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכי ומנן רבנן, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו 20531 

תוכו כל המעיין הנרפש של תאוות שלאחר כל מעשי הרשעה הזדוניים נתעורר ב, ולבסוף בכל היהודים 20532 

עוד לא , אף לאחר שכבר פרץ הכעס מלבו החוצה, ויקצוף המלך מאד וחמתו בערה בו, רעות ורשעות 20533 

האש הטמאה לא נגמרה אלא בוערת ומתלהטת מרגע , שככה חמתו ועוד לא נרגעה אלא עוד בערה בו 20534 

 20535 .לרגע ביתר שאת



, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה וימלא המן חימה, לךויהי כראות המן את מרדכי היהודי יושב בשער המ 20536 

, אבל כאן לא אש הגיהנם הפורצת מתוכו אינה נרגעת, בטבע האדם לאחר שהכעסן כועס כעסו מתרוקן 20537 

ויתאפק המן כי עוד , עד כדי כך שהיה צריך להשתלט על עצמו, הוא מתמלא עוד חימה כעס ורציחה 20538 

 20539 .בוערת להבה בקרבו

עוד שמור בלבו הרבה כעס ומצפה בלבו הרבה , ין הנרפש המקנן בנפשו הטמאהיותר ממה שהוציא מהמעי 20540 

וההיפך הוא היהודי הפרוש שנאמר עליו , כעס ומצפה להזדמנות מתאימה לרוקן מה שאצור עדיין בתוכו 20541 

, אין הוא מוליד כעס אחר אם יכעס לא יתקצף, ואפילו יכעס הרי הכעס שלו חד פעמי, אם יכעס לא יתקצף 20542 

 20543 .ולא נותר עוד בלבו שמץ של קפידהזה נגמר 

, ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט 20544 

ולמה שינה הלשון אל , ריב הוא לשון זכר מריבה לשון נקבה, ובין רועי ובין רועיך כי אנשים אחים אנחנו 20545 

שהנקבה , אברהם נשתדל שהריב יהיה כזכר ולא כנקבה שאמר´ ה הק"ואומר השל? נא תהי מריבה 20546 

 20547 .שיהיה זה ריב חד פעמי שייפסק ולא ימשך, מולידה ולכן לא תהיה מריבה

אחר אותה מריבה שכתוב , אלא ראה ענוותנותו של אברהם? וכי אחיו היה, וישמע אברהם כי נשבה אחיו 20548 

 20549 רא אותו אחיו דכתיב כי אנשים אחים אנחנוכ הוא קו"אעפ, ויהי ריב בין רועי אברם ובין רועי מקנה לוט

כי במקום שיש ענוה ואש של אמת , האהבה לא נפגמת היא נמשכת וקיימת כמו שהיתה, (ג"תנומא לך י) 20550 

 20551 .(מעייני החיים)  .אש קודש אינה כבה אינה מתקררת ואינה מצטננת, אין הפסק

 20552 

 20553 מאמר תתקע

 20554 .(ב"ט ל"שמות ל) האת מש´ ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ככל אשר צוה ה

, אפר לראות שהתורה נתנה ציווי מפורט ומדוקדק על כל פרט ופרט, בלומדנו בפרשיות מלאכת המשכן 20555 

אלא נצטוו במיוחד באיזה אופן , ואף הדבר הזעיר ביותר לא ניתן לעוסקים במלאכה לעשות כפי רצונם 20556 

לא , ´ים באופן שונה מכפי ציווי הולו היו עוש, את משה´ ועל כל אלו נאמר ויעשו כאשר ציוה ה, לעשותו 20557 

כ מצינו דקדוק וציווי "ובאמת אף בעבודת הקרבנות ג, היה נעשה המשכן ולא היתה השכינה שורה עליו 20558 

 20559 .מפורש על כל דבר ודבר

, שהבריאה עשויה כסדר ובדקדוק נפלא בדרך סיבה ומסובב, כאשר נתבונן במהלך הבריאה נראה 20560 

כדי שיצמיח אילן הנושא , לא תוכל בשום אופן להיווצר התולדה ומבלעדי הדברים הגורמים את התולדה 20561 

ומבלעדי זאת לא יצמיח , חייב לזרוע את הגרעין במקום המיועד לזריעה ולהשקות את האין וכדומה, פירות 20562 

 20563 .ויש בעלי מקצוע היודעים היטב הדרך הנכונה כדי שהאילן יגדל וישא פירות, האילן פירות

עד שיאמין שכל דברינו , ה"כי אין לאדם חלק בתורת משה רבינו ע, (ז"ג ט"שמות י) ן"כתב הרמב 20564 

אלא אם יעשה הטוב יצליחנו שכרו ואם לאו , ומקרינו כולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל 20565 

וכל מה שאנו רואים בעינינו שמוטבע בבריאה אין בזה , למדנו מזה שאין טבע בבריאה, יכריתנו עונשו 20566 

 20567 ל"וכדאיתא בחז, הדבר האמיתי הגורם לכל הבריאה הוא רק מעשי האדם ופעולותיוו, אלא אחיזת עינים

מאליה , ה ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע"בשעה שאמר הקב, (´ג´ ר ד"דב) 20568 

, המעשים הטובים הם הגורמים את הטוב, הטובה באה על עושי הטובה והרעה באה על עושי הרעה 20569 

 20570 .יפעלו את הרעוהמעשים הרעים הם 

וכאשר , ומבלעדיו אין קיום לבריאה, ומעתה כאשר נתבאר שכל הבריאה נעשית בטבע במהלך מסויים 20571 

וכל הטבע , והטבע האמיתי נקבע לפי מעשה האדם, ן שכל הטבע אינו אלא דמיון גרידא"נראה דברי הרמב 20572 

שחייב לעשות את  ,כ פשיטא שאף מעשי האדם נעשים בדרך זו"א, הנראה לעינינו אינו אלא לבוש 20573 

ולכן היה דקדוק מפורש על כל פרט ופרט שכן טבע הנהגה , המעשים באותה צורה שנקבעה בבריאה 20574 

ואין כל אפשרות שמעשיו יפעלו , הרי שינה את סדר הבריאה´ וכאשר ישנה מעט מציווי ה, הרוחנית 20575 

 20576 .בצורה אחרת

וכן כל , ל"רי באמיתת התורה וזבתשובת החבר לכוז, (מאמר הראשון) והדברים מבוארים בספר הכוזרי 20577 

ותכונת הקרבנות , תורתינו כולן כתובות בתורה מדבור האלוקים עם משה וממה שכתב משה ונתן לההמון 20578 

כולם בביאור מאת האלוקים שלא יחסר מהם , ואיך מקריבים אותם ובאיזה מקום ולאיזה צד ואיך נשחטים 20579 

אשר אם יארע מכשול , תחברים מיחסים דקיםכמו ההוייות הטבעיות אשר הם מ, דבר קטן ויפסיד הכל 20580 

 20581 .ולא היה הצומח ההוא או החי או האבר אלא מופסד או נעדר, מעט ביחוסים ההם היתה נפסדת ההויה היא

ומי יאכל , ומה שיש לאכילה ומה שיש לשריפה, וכן איך תנותח הבהמה הנקרבת ומה יעשה באבר אבר 20582 

מבואר בדבריו כי מעשה המצוות חייבים להיות , ריביםוהיאך תהיה תכונת המק, ומי ישרוף ומי יקריב 20583 

וכשם שבבריאה כאשר יחסר איזה פרט לא , וכאשר אינו מדקדק בהם לא תתקיים המצוה, בדקדוק רב 20584 

 20585 .כן אף במעשי המצוות, יתקיים הצומח



ואנו מסתפקים בעשיית פעולות בעלמא ללא , וכאשר נתבונן בהנהגתו נראה שרחוקים אנו מההבנה הזו 20586 

ז "הנה בעניני העוה, ואיננו בוחנים את מעשינו שיהיו מדויקים ומכוונים באיזה סדר מכוון, ית ומטרהתכנ 20587 

כן חייבים , ורק באותה צורה יפיק ממנו את התועלת הראויה, כל מאכל יש לו זמן מסויים ותפקיד וצורה 20588 

תנו חייבת להיות תורתנו ותפיל, ג יבנו את האדם"ורק בכה, להיות מעשי המצוות מדוקים ומדוקדקים 20589 

ומבלעדי זאת , ח מעלות"י קניית המ"כדי לזכות לתורה חייב להכשיר עצמו ע, מדויקת וסדורה באופן ראוי 20590 

 20591 .וזה המהלך הטבעי שרק על ידו תתן התורה פריה, לא יזכה וישיג את התורה

המשכן  וכשם שחזינן במלאכת, וכן כל המעלות הטובות לא נקנות לאדם אלא בעשותם כפי הסדר הנכון 20592 

ובאמת , כי מבלעדי זאת לא ישיג את השראת השכינה שסגולתה רק באופן זה, שנקבע הסדר בכל פרט 20593 

ואף על גזיזת , ע"רואים זאת בחוש שעל כל חוט השערה היאך חייבת להיות הנהגתו נפסק דין בשו 20594 

בועים היאך כן בהשגת האמונה והבטחון יש מהלכים ק, הצפורנים באיזה אופן תיעשה יש הלכות מפורשות 20595 

וכאשר הוכחנו זאת , וכן יראת שמים ישיג רק כאשר ילך בדרך הסלולה שקבעה לנו תורה, נשיגם 20596 

 20597 .במלאכת המשכן

פרק ) וראה במסילת ישרים, ויש להוסיף שהרי כבר נתבאר שעיקר המשכן הוא שהאדם יעשה למשכן 20598 

רי זה ללמדנו שכל התעלות ה, ומכיון שחזינן שבמשכן היה הכל מדוד ומכוון, שהאריך בענין זה (ו"כ 20599 

יש מדות , וכשם שיש מהלך טבעי בחלק הטוב כך יש מהלך אף בצד הרע, האדם חייבת להיות באופן זה 20600 

ובעת שאינו מתרחק מן המהלכים המביאים לידי הרע הרי בעל , ותכונות המביאות את האדם לידי הרע 20601 

אם לא יזהר מן הדרכים המביאים  ,ואף המדרגות החמורות ביותר כשונאי השם וכדומה, כרחו יעשה רע 20602 

 20603 .(ה"אור יחזקאל ח)  .ל"לכך הרי יכלל בתוך שונאי השם רח

 20604 

 20605 מאמר תתקעא

 20606 .(ג"ט ל"שמות ל) ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו

מהו ליום אחרון שכל מתן , ד עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון"הה, (´ב ג"ר נ"שמו) איתא במדרש 20607 

א אימתי התורה משחקת למי שהוא "ד, ב הוי ותשחק ליום אחרון"מתוקן להם לעוה שכרן של צדיקים 20608 

ל ובא עשיר והיו התלמידים רואין אותו "י שיצא לחו"מעשה בתלמיד אחד של רשב, ליום אחרון? עמל בה 20609 

והתפלל ואמר , ש והוציאן לבקעה אחת על פני מירון"ל וידע ר"והיו מבקשין גם הן לצאת לחו, ומקנאין בו 20610 

אמר להם אם זהב אתם מבקשים הרי , התחילה מושכת דינרי זהב לפניהם, קעה בקעה המלאי דינרי זהבב 20611 

שאין מתן שכר התורה אלא , ב הוא נוטל"אלא הוו יודעין מי שהוא נוטל עכשיו חלקו של עוה, טלו לכם 20612 

 20613 .ב הוי ותשחק ליום אחרון"לעוה

י ולא נפגם "שחזר להיות תלמיד אצל רשבמוכרחים לומר , ל וחזר עשיר"הנה התלמיד הזה שהלך לחו 20614 

אלא למעשים טובים , ו"וממילא מובן שבממונו לא השתמש לדברים בטלים ח, ל"במאומה בצאתו לחו 20615 

ולכן קנאו בו חבריו ובקשו גם , י"לתמוך בידי לומדי תורה ולעשות צדקה וחסד כראוי לתלמיד של רשב 20616 

וגם לזכות במצות , ´ות בתורה ועבודת הכי כדאי הדבר שיכולים להשאר בשלמ, ל"הם לצאת לחו 20617 

 20618 .ש ברוח הקודש"ובמעשים טובים רבים כאלו שזכה תלמיד זה וידע ר

ואמר להם אם זהב אתם , וגילה להם סוד עומק לבבם, ומה עשה הוציא אותם בבקעה על פני מירון 20619 

כי אין מתן , הורה להם שאין לאדם לבקש עילות וסיבות להתעשר... אלא הוו יודעים, מבקשים טלו לכם 20620 

אבל כאן , כי שם נשמר השכר בשלמות, ב שייך מתן שכר התורה"רק בעוה, ב"שכר התורה אלא לעוה 20621 

ז יש לה חשבון "כי כל הנאה בעוה, ב הוא נוטל"ז הוו יודעין שכל מי שנוטל עכשיו שכרו של עוה"בעוה 20622 

 20623 .ב"ונגרע מערכו לעוה

, שבא ערב שבת ולא היה לו מאין להתפרנסשמעון בן חלפתא ´ מעשה בר, עוד מעשה מובא במדרש שם 20624 

, נתנה לשולחני ופרנס אותה שבת, יצא לו מן העיר והתפלל לפני האלקים וניתן לו אבן טובה מן השמים 20625 

אמרה לו אם אין אתה אומר לי מהיכן הן איני , ה"אמרה אשתו מהיכן אלו אמר לה ממה שפרנס הקב 20626 

אמרה לו איני טועמת , לקים וניתן לי מן השמיםהתחיל מספר לה אמר לה התפללתי לא, טועמת כלום 20627 

אמר לה למה אמרה לו אתה רוצה שיהא שולחנך חסר , כלום עד שתאמר לי שתחזירה במוצאי שבת 20628 

 20629 .ושלחן חברך מלא

הלך ואמר לה אמרה לו , אמר לו לך ואמור לה אם שלחך חסר אני אמלאנו משלי, ש והודיע לרבי"הלך ר 20630 

לא כל צדיק וצדיק עולם בפני , ב"לו רבי וכי רואה אדם לחבירו לעוה אמרה, לך עמי למי שלמדך תורה 20631 

כיון ששמע , עולמים אין כתיב כאן אלא עולמו, כי הולך האדם אל בית עולמו (ב"קהלת י) שנאמר, עצמו 20632 

כיון שפשט ידו להחזירו מיד ירד המלאך , רבותינו אמרו הנס האחרון היה קשה מהראשון, כן הלך והחזיר 20633 

 20634 .הוי ותשחק ליום אחרון, ב"למה שאין מתן שכרה של תורה אלא לעוה, וונטלה הימנ



שלא , ש בן חלפתא"את רבינו הקדוש ותלמידו בעלה ר, נפלא הדבא שהצדקת הזאת נצחה שני גדולי עולם 20635 

וכי כל צדיק וצדיק יש , בעולם הבא0שם  0חבירו0את  0רואה 0אדם 0אין0כי , היה להם מענה לדבריה 20636 

, והביאה ראיה לדבריה מדכתיב כי הולך האדם לבית עולמו ובזה נצחה את שניהם, ולו עולם בפני עצמ 20637 

ז רבי ורבי "ויש להתבונן מה חידשה כאן שלא עמדו ע, ל להדיא כיון ששמע כן הלך והחזיר"ש חז"וכמ 20638 

 20639 ?שמעון בן חלפתא

, נו משלישהיא סתרה בזה את דברי רבי שאמר אם יהא שלחך חסר אמלא, ל"י מסאלנט זצוק"וביאר הגר 20640 

היינו שכל , עולמים אין כתיב כאן אלא עולמו, ז ענתה ואמרה הלא כתוב כי הולך האדם אל בית עולמו"וע 20641 

ב של אדם נעשה ממצות "כי כל עוה, ז"ב הוא בונה אותו כאן בעוה"צדיק וצדיק עולמו שיהא לו שם בעוה 20642 

אתה קדוש וחסיד גדול מאד אמת ש, ז אמרה לו לרבינו הקדוש"ולפי, ז"ט שלו שהוא עושה בעוה"ומעש 20643 

 20644 .ז"י התורה והמצוה ומעשיך הטובים הרבים והעצומים שבעוה"ע, ב"ובנית לך עולם גדול ונפלא לעוה

ש בן "אבל בעלי ר, ששכר עסק בתורה מתוך הדחק אין לך כי אין לך דוחק, אבל אתה נשיא ועשיר גדול 20645 

הלא שכר תורה , ב תמלאנו משלך"איך אתה אומר שאם יחסר שלחנו בעוה, חלפתא שלומד מתוך הדחק 20646 

ובזה נצחה את רבינו ! ואי אפשר לך עם כל זכויותיך למלאות לנו אם יחסר, מתוך הדחק אין לך רק לנו 20647 

 20648 .(לב אליהו)  .ל"ס זצוק"ד הגרי"ולכן הלך והחזיר עכת, ש בן חלפתא"הקדוש ור

 20649 

 20650 מאמר תתקעב

 20651 .(ג"לט "שמות ל) ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו

ה "ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן הניח לו הקב, ויביאו את המשכן שלא היו יכולין להקימו 20652 

, שאין כח באדם לזוקפן ומשה העמידו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כבוד הקרשים, הקמתו 20653 

וא נזקף אמר לו עסוק אתה בידך נראה כמקימו וה, י אדם"ה איך אפשר הקמתו ע"אמר משה לפני הקב 20654 

 20655 .(י מדרש תנחומא"רש) וזה שנאמר הוקם המשכן הוקם מאליו, וקם מאליו

והלא כל עבודת הלוים היתה להקים את המשכן ולפרקו בעת , מדוע אי אפשר היה להקים את המשכן 20656 

ועוד הלא גם משה רבינו לא היה יכול להקימו בכוח ? ולמה דוקא בפעם הראשונה לא היו יכולים, נסיעתם 20657 

ולמה צריך שהקמת המשכן תיעשה , ה עסוק אתה בידך נראה כמקימו והוא נזקף"שאמר לו הקברק , עצמו 20658 

 20659 ?באופן כזה על ידי משה

אמר לו אחר , טוב אחרית דבר מראשיתו, ל"בשם הירושלמי וז (.ו"חגיגה ט) ´ולבאר זאת הנה מובא בתוס 20660 

דא אבויה אבי הוה מגדולי ובי הוא עוב, טוב אחרית דבר שהוא טוב מראשיתו, ע רבך כך דרש"מ ר"לר 20661 

יהושע במקום ´ א ולר"ולר, וביום שבא למהולי קרא לכל גדולי ירושלים והושיבן בבית אחד, ירושלים 20662 

ישבו , אמרי עד דאלין עסקין בדידהו נעסוק בדידן, מן דאכלין ושתין שרין מטפחין ומרקדים, אחר 20663 

 20664 .ונתעסקו בדברי תורה ירדה אש מן השמים והקיפה אותן

, ו אלא יושבין היינו וחוזרין דברי תורה"אמרו לו ח, אבויה אבא גברין מה באתם לשרוף ביתי אמר לון 20665 

אמר הואיל וכך , לא באש נתנו, מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני 20666 

לא נתקיימו  ולפי שלא היתה כונתו לשמים לפיכך, כוחה של תורה אם יתקיים הבן הזה לתרוה אני מפרישו 20667 

 20668 .והיינו טוב אחרית דבר מראשיתו בעת שהראשית הוא טוב, ל"בי עכ

 20669 פ משכן העדות"י עה"ש רש"ומכיון שבהקמת המשכן הושרתה השכינה כדי לכפר על מעשה העגל כמ

לכן היתה , ה על מעשה העגל שהרי השרה שכינתו ביניהם"עדות לישראל שויתר להם הקב, (ח"שמות ל) 20670 

או על ידי משה רבינו עם , אם הדבר יעשה על ידי איש אחר, הוא המקים את המשכןחשיבות גדולה מי  20671 

 20672 .שכל העיקר תלוי בהתחלה כי טוב אחרית דבר מראשיתו, כוונתו הרמה

אמר האלקים בזכות התורה ובזכות הקרבנו אני מציל , זו תורה שיגעים בה? משכן העדות מה העדות 20673 

שנאמר והנה תנור , ה התורה והגיהנם והקרבנות וגלויות"בוכן לאברהם אבינו הראה הק, אתכם מגיהנם 20674 

ה כל הימים שיהיו בניך עסוקים "אמר הקב, עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה זו תורה וגיהנם 20675 

במה אתה מבקש שישתעבדו בניך , אלא עתידין בניך לבטל הקרבנות, בתורה ובקרבנות הם נצולים מהם 20676 

 20677 שנאמר אם לא כי צורם מכרם, ינא בר פפא אברהם בירר לו הגליותחנ´ אמר ר, בגיהנם או בגליות

 20678 .(א"ר נ"שמו) ה אחריו"הסגירם שהסכים הקב´ וה, זה אברהם (ב"דברים ל)

ק ליחרב ואברהם בירר "עתידה תורה ליבטל וביהמ, ´ש מביא גירסת הילקוט תהלים מ"ובחידושי הרש 20679 

ואז , אי אפשר לחיות חיי המעלה, פים את האדםואפשר להבין מזה כי בלא תורה ועבודה המצר, גלויות 20680 

או תיקון בגיהנם אחר , דהיינו יסורין ממרקין עוונותיו של אדם, מוכרח הוא לצרף את עצמו על ידי גלויות 20681 

ועלינו ללמוד מן היסורים ולהתעלות כדי שהתיקון יהיה , אבל אברהם בירר גלויות תיקון בחיים, המוות 20682 

 20683 .(נחלת אליעזר)  .בשלמות

 20684 



 20685 אמר תתקעגמ

 20686 .(ג"ט ל"שמות ל) ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניוו

אפשר השכינה , ותשחק ליום אחרון אלו ליצני ישראל שאומרים אלו לאלו, עוז והדר לבושה זה משה 20687 

ים את המשכן התחיל ל האלקים להק"כיון שא, (לא השיבם משה) לא עשה? שורה על ידיו של בן עמרם 20688 

 20689 .(´ב ג"ר נ"שמו) שנאמר ותשחק ליום אחרון, שוחק עליהם

ואינם מתפעלים מדמיונותיהם של , זאת היא מדתם של הצדיקים שחיים תמיד עם מחשבת היום אחרון 20690 

משום שטבע האדם להתבלבל במצבים , וזאת היא עבודה קשה שבמקדש, ליצני הדור המתעלמים מסופם 20691 

ה כסלו ונשאר "והנה המשכן נגמר בכ, ולהיות רגיש ביותר לדעת הבריות עליו, הקשים הפוקדים אותו 20692 

וזה , (´ג ד"ר י"במד) וכל ישראל היו מצפים מתי תשרה השכינה במעשה ידם, מקופל עד ראש חודש ניסן 20693 

אבל משה נשאר איתן בדעתו שכאשר יגיע הזמן , נתן ההזדמנות לליצני הדור להתלוצץ על מה רבינו 20694 

 20695 .ים את המשכן ותחלתו לא נכזבהיצטווה להק

והיו התלמידים , שמעון בן יוחאי שיצא לחוצה לארץ ונתעשר´ איתא במדרש מעשה בתלמיד אחד של ר 20696 

הוציאם לבקעה אחת , שמעון´ והיו מבקשים גם הם לצאת לחוץ לארץ וידע ר, רואים אותו ומתקנאים בו 20697 

אמר להם אם זהב אתם מבקשים הרי זהב טלו , על פני מירון והתפלל ואמר בקעה בקעה המלאי דינרי זהב 20698 

שאין מתן שכר התורה , אלא היו יודעים כל מי שהוא נוטל עכשיו חלקו של עולם הבא הוא נוטל, לכם 20699 

 20700 .(ר שם"שמו) הוי ותשחק ליום אחרון, אלא לעולם הבא

שאין שמעון המחיש להם ´ עד שר, התלמידים שלא היו כל כך איתנים בדעתם נתפעלו מהעושר של חברם 20701 

דוקא על ידי היסח , והבא להמשך אחר הדמיון יפסיד את שכרו האמיתי, הצלחות העולם הזה אלא דמיון 20702 

וזה בעצמו הוא השכר הכי גדול אש יראה , הדעת מעולם הזה ותענוגותיו יגיע למבוקשו בהשגת המעלות 20703 

, ב"ן לו לעוהוראה כל הטוב שמתוק, אבהו שהיה מסתלק מן העולם´ ואיתא שם מעשה בר, לעין בסוף 20704 

 20705 .(ט"ישעיה מ) ואני אמרתי לריק יגעתי לתוהו והבל כוחי כליתי? התחיל שמח ואמר כל אלין דאבהו

אבל מדמיון כזה לא כל כך קשה , יש והאדם נמשך לגמרי אחרי רצונותיו ושוכח מכל תפקידו בזה העולם 20706 

והוא כמעשה , ה כהיתראולם ישנו מצב יותר חמור מזה מפני שנרא, להנצל למי ששומר תורה ומצוות 20707 

בזה מסתמך , וליסע לחוץ לארץ כדי לאגור עושר רב, י שעלה ברעיונם לנטוש את תלמודם"תלמידי רשב 20708 

אלא , (ד"ברכות נ) ל בשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרע"האדם על הפסוק בכל לבבך שפירשוהו חז 20709 

וששני היצרים הם , רחושב הוא שצריך להשתמש בשכל כדי לקדם את ענין החומ, שטועה טעות מר 20710 

ובשניהם , אבל הכוונה היא הפוכה שצריכים לרתם את החומר שיהיה כפוף לרצון השכל, שותפים שווים 20711 

 20712 .ז"ה ולא את העוה"יחד לעבוד אך את הקב

כן לא , שכשם שלא תתכן התחברות אש ומים בכלי אחד, כבר גזר אומר הפילוסוף האלקי החובת הלבבות 20713 

ומה שמצינו שלפעמים זוכים לשני , (ה"חשבון כ) לם הבא יחד בלב המאמיןיתכן אהבת העולם הזה והעו 20714 

אבל זה לא יגיע מרוב ההשתדלות והרדיפה אחר , שולחנות אין זה אלא שמאליו חל עליו ברכת האלקים 20715 

א באגרתו המפורסמת שעולם הזה דומה לשותה מים "וכתב הגר, העולם ולא מההשתוקקות לחמודות תבל 20716 

 20717 .וה צמאונו ואינו אלא מגרהוחושב שירו, מלוחים

שרק בהוריקו את לבו מאהבת העולם הזה ובפנותו מתאוותיו , ל"אילו היה מתברר אצל האדם דברי החוה 20718 

כבר היה מבטו , (´אהבת ה) כפי השתוקקותו והכרתו´ דוקא אז תתכן אצלו אהבת ה, מתוך הכרה ובינה 20719 

כבר היה מתאמץ להיות , יט במה הוא בוחרכשהיה יודע שמוכרח לעמוד תמיד במבחן ולהחל, לגמרי אחרת 20720 

אולם הדמיון הוא שמסנוור את עינו ומטשטש את מבטו בהעלימו ממנו את הצורך לתת דין , בוחר בטוב 20721 

 20722 .וחשבון

אם יציעו לאדם סכום גדול בתנאי שיעבור על חטא של לשון , ל היה מדגים ענין זה בציור נפלא"ר ז"אדמו 20723 

שחושבים עליו שמוכן לוותר על , שמרגיש הצעה זו כפגיעה בכבודומשום , לא יסכים בשום אופן, הרע 20724 

אם כן יפלא איך אותו אדם מתיר לעצמו לדבר לשון הרע בלי שום דבר , עקרונותיו למען בצע כסף 20725 

 20726 .אין זה אלא כח הדמיון שבו שמשדלו לעבירה! המניעו לכך וללא שום תגמול

ידים את עצמם תמיד במבחן של מאי בעית טפי ומעמ, כוחם של הצדיקים הוא בזה שלא מתפתים ביצרם 20727 

מרחיקים מעצמם , בזה ששוקלים את מעשיהם תמיד על פי חשבונות של יראת שמים, במצוה או בעבירה 20728 

אלה שהצליחו ! בואו חשבון? ומה היא העצה שלהם, את הדמיון וחלומותיו ויכולים לדון לגופו של דבר 20729 

החשבון במלוא , (7ח"ב ע"ב) ך לעשות חשבונו של עולםלהיות מושלים ביצרם מעמידים אותנו על הצור 20730 

 20731 .היקפו

נוצרה דעת שלילית וצוחקים עליו על מה , ´בודאי יש קושי ואי נעימות במה שמתעקש לעלות אל הר ה 20732 

, וכשרואים את דוחקו אומרים בודאי לא תשרה שכינה במקום עלוב זה, שמתנזר מרדיפות הנאות העולם 20733 

אם יזכה לברכה שבירך משה , וחו הן אמיתיות ויצליח להשאר תקיף בדעתואבל אם נשיאות לבו ונדבת ר 20734 



וכאשר תתקיים בו , (א"ט תהלים צ"שו) לישראל בתום מלאכת המשכן שתשרה שכינה במעשה ידיכם 20735 

ויצחק מכל , יתקיים בו גם ותשחק ליום אחרון כמו משה רבינו, נקרא עליו´ ברכה זו ויראו כולם כי שם ה 20736 

 20737 .(ג"המוסר והדעת ח)  .עליו כדאיתא שם במדרשאלה שהיו לועגים 

 20738 

 20739 מאמר תתקעד

 20740 .(ג"ט ל"שמות ל) ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו

בשעה שבא משה ואמר לישראל קחו מאתכם , ויביאו את המשכן אל משה, ל"במדרש תנחומא אמרו חז 20741 

כיון שגמרו מלאכת , ם הביאו הכללשני בקרי, שמחו שמחה גדולה והביאו נדבה בשמחה ובזריזות, תרומה 20742 

, והיו מבקשין להעמידו ולא היו יודעין להעמידו, המשכן היו יושבין ומצפין אימתי תבוא שכינה ותשרה בו 20743 

אלא שהיה משה מיצר על שלא נשתתף , ולמה לא היו יכולין להעמידו, וכשהן חושבין להעמידו הוא נופל 20744 

לפי שהיית מיצר שלא היה לך עשייה ולא חלק , ה למשה"ל הקב"עד שא, הוא עמהן במלאכת המשכן 20745 

כדי שידעו כל ישראל שאם על ידך אינו , לפיכך לא יוכלו אותן חכמים להעמידו בשבילך, במלאכת המשכן 20746 

 20747 .עומד שוב אינו עומד לעולם

שהיה  (ב"ר י"במ) הלא אמרו, עלינו להבין מדוע היה משה רבינו מיצר על אי השתתפותו במלאכת המשכן 20748 

ה "ל הקב"שא, ללמדם כיצד יעשו את המלאכה שלא יטעו בה, ר על האומנין בכל יום ובכל שעהמשה מחז 20749 

, את משה שלא היה זז מעל גביהם´ ולכך כתיב על כל דבר ודבר כאשר צוה ה, וראה ועשה בתבניתם 20750 

 20751 כ ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן"י עה"וכדברי רש, ולזאת גם תמצא שנקרא המשכן על שמו

 20752 .(´ר זבמדב)

לפי שמסר נפשו עליו לראות תבנית , בצלאל ואהליאב וכל חכם לב עשו את המשכן ותלאו הכתוב במשה 20753 

הרי לפנינו כי הכתוב , כל דבר ודבר כמו שהראהו בהר להורות לעושי המלאכה ולא טעה בתבנית אחת 20754 

ין לו חלק ואם כן למה הצטער שא, מעיד עליו שמסר נפשו על הקמת המשכן עד שזכה ונקרא על שמו 20755 

 20756 ?והלא חלק גדול נטל ומה היה חסר, בעשייתו

כל עוד לא היה לו חלק , אנו למדים מזה כי אף לאחר כל המסירות נפש של משה רבינו היה עדיין מיצר 20757 

כח המעשה , ה ונתן לו להעמיד את המשכן על תילו"עד שנחמו הקב, של עשייה בפועל ממש בגוף המשכן 20758 

כי ענין הפסח הוא יצירת , ל"הנה נתבאר במאמר החכמה לרמח, צריםמצינו גם בענין שחיטת הפסח במ 20759 

מ זכו ישראל להיות מתעלים ממדרגה החומרית "וביצ, כלל ישראל להיותם ממלכת כהנים וגוי קדוש 20760 

ה "כאשר ראו בהביא הקב, י הגילויים הרבים בכוחו הגדול"ולכל זה הגיעו ע, להתעטר בעטרות הקדושה 20761 

 20762 .את העשר מכות על המצרים

ה למשה כל זמן שישראל עובדין לאלהי "אמר לו הקב, (ז"בא ט) ר"ש במד"ומעתה צריכים תלמוד במ 20763 

, ד משכו וקחו לכם"לך אמור להם שיניחו מעשיהן הרעים ולכפור בעבודת כוכבים הה, מצרים לא יגאלו 20764 

 20765 .כםה פוסח עלי"ושחטו אלהיהם של מצרים ועשו הפסח שבכך הקב, ז וקחו לכם צאן"משכו ידיכם מע

ולאחר שהתעלו ממדרגה , והדברים תמוהים וכי לאחר שנה תמימה של גילויים ולימודים בהנהגתו יתברך 20766 

עד כי הוצרכו לשחוט תועבת , ז"האם אחר כל זאת נכללים היו ישראל בגדר עובדי ע, האנושית החומרית 20767 

וכדי להגיע לכפירה , אלא שאף במדרגות הגבוהות ביותר עדיין צריכים אנו לכח המעשה? מצרים לעיניהם 20768 

 20769 !צריכים אנו לשחיטת אלהי מצרים במעשה ידינו, ז"שלימה ומוחלטת בע

רוב הענין המכוון במצוות שהם , (א"שער חשבון הנפש חשבון כ) ל"כתב בחובה? מהו סוד כח המעשה 20770 

ומפני שהיה זה למעלה מכח , הוא להעיר על המצוות אשר תהיינה בלבבות ובמצפונים, בגופים ובאברים 20771 

העביד אותו הבורא בגופו ובאבריו , ולא יתכן לו עד שיפרד מרוב תאוותיו הבהמיות ויכריח טבעיו, אדםה 20772 

 20773 .כמה שיש ביכולתו

כח המעשה החיצוני מהווה את , י מושכלות בלבד"מבואר כי אין בכח האדם להכריח טבעו ותאוותיו ע 20774 

וכן נתבאר בחינוך , ם עבודתוואחר הפעולות נמשכים הלבבות ובזה תושל, המשקל הנגדי לטבעי גופו 20775 

כי , ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם, ז דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו"מצוה ט 20776 

ה על שלא היה לו חלק "ובזה מובן על מה היה מיצר מעשה רבינו ע, אחר הפעולות נמשכים הלבבות 20777 

 20778 .צריך לעשות מעשה כפירה בעבודה זרהכ כי להיות כופר באמת בעבודה זרה "ונתבאר ג, במעשה המשכן

ואף זו באה לידי תכליתה , ישנה בחינה נוספת בכח מעשה המצוות והוא בחינת המעשה בגדרו הפנימי 20779 

ובמדת התנהגותו הן לטוב והן לרע תלוי , כי האדם הנברא עיקר כוחו בפנימיותו, במעשה דמשכו וקחו 20780 

בהסבירו דברי הכתוב ויברא , (´ריש שער א) החיים וכמבואר ענין זה בנפש, ו חורבנו"בנין העולם או ח 20781 

שהרי אמר ישעיה , מלת צלם אינה כמשמעה הפשוט, אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו 20782 

ודייק הכתוב , אלא דמיון מה באיזה דבר כי האדם דומה לבוראו בבחינה מסוימת, ומה דמות תערכו לו 20783 



כי שם אלוקים מורה שהוא , וטעמו של דבר, ´משמותיו ית והזכיר בזה שם אלוקים דוקא ולא שם אחר 20784 

 20785 .בעל היכולת ובעל הכוחות כולם

כן מאז כל יום וכל רגע , יש מאין בכוחו הבלתי תלוי´ היינו שכשם שבעת בריאת העולמות בראם הוא ית 20786 

ור משפיע בהם ברצונו כח וגבורה ושפעת א´ אך ורק במה שהוא ית, ממש תלוי כל כח מציאותם וקיומם 20787 

וכן בדמיון זה כביכול ברא הוא יתברך את האדם והשליטו על רבי רבבות כוחות ועולמות אין , חדש 20788 

כי במעשיו , פ כל פרטי מעשיו דבוריו ומחשבותיו"ומסרם בידו שיהא הוא המנהיג אותם ע, מספר 20789 

 20790 .ל"ס רחי מעשיו אשר לא טובים הרי הוא מהר"ו להיפך ע"וח, והנהגותיו הטובים הוא מקיים את העולם

ולהמשיך מהם את שפעת , כי תוכן כל מעשה מצוה לעורר בעולמות העליונים, נמצינו למדים ממקור זה 20791 

שבשעה שכבר היו ראויים להגאל והוצרך שיתגלה , והוא אשר ארע לאבותינו במצרים, אור הקודש 20792 

, העליוניםחסרים היו עדיין מעשה מצוה אשר יהא בכוחו לעורר העולמות , עליהם מלך מלכי המלכים 20793 

אולם כשהגיע הזמן שיגאלו הוצרך שיגלה להם גילוי מאור קדושתו , י קרבן פסח"ודבר זה נעשה ע 20794 

ויתעלו משפלותן ויתפרדו מן הטומאה שהיו , ובו יתדבקו נשמותיהם של ישראל וימשכו אחריו, יתברך 20795 

מכילתא משכו ל ב"שפירשו ז, י קרבן פסח ובו נאמר להם משכו וקחו לכם"וזה נעשה ע, שקועים בה 20796 

 20797 .ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצוה

חייבים אנו להטביע בנפשנו את אחד היסודות העיקריים בעבודת הימים , ח ניסן"בעומדנו עתה ער 20798 

י מעשי "ע´ ימים אלו מיוחדים הם בעבודת ה, והוא היסוד גדולת כח המעשה, ט ימי חדש ניסן"הבעל 20799 

אמות של ´ הישיבה אשר עם היותם שקועים בשאר ימות השנה בדובפרט לבני , המצוות המתחייבים בהם 20800 

אולם , י כח המעשה"הרי שבתקופות ניסן ותשרי ניתנת האפשרות גם לבני הישיבה להתעלות ע, הלכה 20801 

כ ושמרתם את "ן עה"כמבואר ברמב, גדולת המעשה תלויה בגודל ההכנה ובהכשרת הלב לעשיית המצוה 20802 

ודע כי חיי האדם במצוות כפי , ל"וז (ח"ויקרא י) דם וחי בהםחקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם הא 20803 

 20804 .הכנתו להם

כי רק בדרך , עוסקים אנו בהרבה מצוות מעשיות אך חייבים אנו לעשותן אחר הכנה ומתוך מנוחת הנפש 20805 

וזו היא , אפשר לעלות ולהתעלות בעשיית המצוות, של מחשבה והתבוננות רצויה בטרם נגשים למעשה 20806 

להתמיד בתלמוד תורה , לבל נאבד את עצמנו בתוך ההמולה הסובבת אותנו, י בין הזמניםדרך העבודה לימ 20807 

ולהתבונן לפני החג ובימי החג בכוונת אלו הימים והמעשים הנדרשים , להמשיך בעבודת התפלה והמוסר 20808 

 20809 .(שערי ציון)  בהם

 20810 

 20811 מאמר תתקעה

 20812 .(ג"ט ל"שמות ל) ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו

ולפי שלא עשה משה שום מלאכה , ויביאו את המשכן ולא היו יכולים להקימו, י"תנחומא מובא ברשב 20813 

, ומשה העמידו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, ה הקמתו"במשכן הניח לו הקב 20814 

וקם אמר לו עסוק את בידך נראה כמקימו והוא נזקף ? י אדם"ה איך אפשר הקמתו ע"אמר משה לפני הקב 20815 

כי בעניני הגוף , מזה למדים חשיבות ענין עמל האדם וזה חידוש דגול, וזה שנאמר הוקם המשכן, מאליו 20816 

כענין שנאמר כי אדם , ובענינים רוחניים העמל הוא גופא התכלית, העמל הוא רק אמצעי לאיזה תכלית 20817 

 20818 .ובשכר העמל זוכה לעשות גם מה שאינו יכול לעשות ונקרא על שמו, לעמל יולד

ומי שמצטער בגלל שצריך , ה בטבע בעלי חיים שלא נחים רק עובהדים תמיד"אים אנו שכן הטביע הקברו 20819 

ואם כי העמל , אדרבה אדם מצטער כשאין לו עבודה ועמילות, לעמול ולעבוד איננו בקי בישובו של עולם 20820 

כמה נפלאים ו, בכל זאת מייקרים את העמל כי אדם לעמל יולד, בעולם הזה הוא רק אמצעי לאיזה מטרה 20821 

כי כיון שאין אדם נמלט מעמל לכן אשרי מי , (.ז"ברכות י) ל שאומרים אשרי מי שעמלו בתורה"דברי חז 20822 

 20823 .ובתורה מלבד שהעמל הוא אמצעי להשגת תורה וקיום מצוותיה העמל גופא זהו תכלית, שעמלו בתורה

לא שמת חלקנו מיושבי מודים אנחנו לך ש, (7ח"ברכות כ) ועל דרך זה אפשר לבאר מה שהגמרא אומרת 20824 

ויש לשאול הרי הם עמלים לקבל כסף , שהם עמלים ולא מקבלים שכר ואנו עמלים ומקבלים שכר, קרנות 20825 

אלא הכי פירושו את הכסף הם לא מקבלים בעד עמלות שלהם אלא בעד הסחורה ? ומקבלים כסף 20826 

, ל העמלות מקבלים שכראבל אנו רק בשבי, ואם יעמלו הרבה ולא יתנו סחורה ולא יקבלו כסף, שנותנים 20827 

ואם כי המשכן הוקם מאליו אבל כיון שאתה , ה למשה עסוק בידך חובתך היא לעמול"וזהו שאמר הקב 20828 

 20829 .עמלת ועסקת נקרא על שמך

לדוגמא מצות הנחת , ה"כ מעשה הקב"ואפשר להוסיף כי לאמיתו של דבר כל מה שאדם עושה זה ג 20830 

ואפשרות בראש להחזיק את התפילין וכסף לקנות את , ה נותן לאדם כח בידו להניח תפילין"תפילין הקב 20831 

מי מל לפני עד שלא , מי קלס לפני עד שלא נתתי לו נשמה, ל מי הקדימני ואשלם"ש חז"כמ, התפילין 20832 

מי עשה , מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים, מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית, נתתי לו בן זכר 20833 



מי הפריש לי חלה עד שלא , מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן, יתלי ציצית עד שלא נתתי לו טל 20834 

 20835 .(´ז ב"ר כ"ויק) מי הקריב לי קרבן עד שלא נתתי לו בהמה, נתתי לו עיסה

ולכאורה קשה הלא מה , חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו´ ולך ה, (ב"תהלים ס) ´ועל דרך זה מובן הפ 20836 

חסד שמשלם ´ ולך ה, ה"אלא כמבואר שהכל של הקב? סדשאתה משלם לאיש כמעשהו זהו חוב ולא ח 20837 

א "ולכן לעסוק בכל אפשרות אפילו בעבודת המשכן שא, לאיש כאילו עשה את הכל בשכר שהוא עוסק 20838 

 20839 .(זכרון מאיר)  .לבן אדם להקיימו

 20840 

 20841 מאמר תתקעו

 20842 .(ג"ט מ"שמות ל) כן עשו´ וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה

איש נותן לב לשמוע ולהאזין עד תכונת הדברים אשר , ל"פי הרב רבינו יונה ז, לנצח ידברואיש שומע  20843 

ובקבלם כמו שהן בלי כל , כי איש שומע הוא המאזין ויורד על מתכונת הדברים בכל דיוקם, ידברו באזניו 20844 

ש אם ומה תקות אנו, והמוסיף דברים ובונה בנינים מעצמו ומשכלו הוא איש לא שומע, תוספת וגרעון 20845 

 20846 .חרש הוא

שתים עשרה אמר , א ששבת בגליל העליון ושאלוהו שלשים הלכות בהלכות סוכה"תנו רבנן מעשה בר 20847 

אמר להם לא ? אמרו לו כל דבריך אינן אלא מפי השמועה, הלם שמעתי שמונה עשר אמר להם לא שמעתי 20848 

לא אמר דבר שלא שמע  אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי מימיו, אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם 20849 

 20850 .(.ח"סוכה כ) א תלמידו נוהג אחריו"וכן היה ר, מפי רבו לעולם

, (´ס ח"סופרים ט) ז אשר לא הניח דבר גדול וקטן ואמר על עצמו"וכן ריב, א בכל גודל כוחותיו"הנה ר 20851 

הנה כל  ,אם יהיו כל השמים יריעות וכל האילנות קולמוסין וכל הימים דיו אין בהם כדי לכתוב את חכמתי 20852 

עד כמה גדול הוא איש , מבהיל מאד הדבר והוא ממש למעלה מהשגותינו, כולם היו כי אם מרבותיהם 20853 

א "האם כל דין ומקרה שבא לפני ר, אשר יש לו אוזן להאזין עד תכונת הדברים אשר ידברו באזניו, שומע 20854 

הם ומרבותיהם לקחו דייקו בדבריהם והכל מצאו ב, אלא הם ירדו כל מתכונת הדברים? ז"בא לרבו ריב 20855 

 20856 .ולא אמרו מעולם דבר מעצמם ומשכלם, הכל

ומה , על הפסוק ורצע אדוניו את אזני במרצע, (מכילתא משפטים) זהו אותו רבנן יוחנן בן זכאי אשר דרש 20857 

אוזן ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך , ז אומרה כמין חומר"היה ריב, ראתה אוזן שתרצע מכל אברים 20858 

ואם מוכר עצמו אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים והלך וקנה , אבריו וגנב היא תרצע מכל 20859 

 20860 .(י שם"רש) אדון לעצמו תרצע

השומע לדברים בעומק , לו היה לו אוזן שומעת לא היה חוטא, כל כשלונו של הגנב הוא בתחילת השמיעה 20861 

והוא בגדר מה שאמרו , והוולא היה נוטה מעולם מהדרכים שלמד, הוא מבין הכל יודע הכל, מתכונתם 20862 

אמר , לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה´ ולא נתן ה (ט"דברים כ) על הפסוק, ל"חז 20863 

 20864 .(.´ז ה"ע) י לדעת סוף דעתו ותבונתו"ופירש, מ לא קאי אינש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין"רבה ש

ולא הוסיף , לא אמר אלא מה ששמע מרבותיו א"על כן ר, מי שהוא תלמיד הוא אומר רק מה ששמע מרבו 20865 

ומה ששומע הוא יודע ולא , ותלמיד כמו ששומע כן הוא מוסר ואומר, א היה תלמיד"מעצמו כלום מפני שר 20866 

אף שגם הוא אומר מה , זה גדרו של תלמיד באמת אבל מי שאינו תלמיד, יותר מעצמו אינו מוסיף כלום 20867 

איננו כלל בבחינת , וזה כבר נקרא של עצמו, או לגרוע אבל תמיד יהיה לו מה להוסיף, ששמע מרבו 20868 

רבי יוסי , יוסי הארוך שם רבו´ כל מקום שר, ל על הפסוק כי שמי בקרבו"וכענין שאמרו חז, תלמיד ורב 20869 

מפני שהכל מה שאמר של , י שארמ הכל של רבו היה ממילא רבו שם"ולכן ר, הארוך הוא תלמידו של רבו 20870 

 20871 .רבו אמר

והלומד על מנת לעשות מספיקין , הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד (´אבות ד) ל"אמרו ז 20872 

ומפרש הרב רבינו יונה חס ושלום שאין זה מדבר בלומד על מנת , בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות 20873 

לא שיטרח ויעיין הרבה אך לוקח הדברים , אלא על מנת לעשות איסור והיתר כמשמעו, ללמד ולא לעשות 20874 

ל שדעתו לפלפל בלימוד "ר, והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות, ןכפשוט 20875 

 20876 .לטרוח יימים ושנים להשיג דבר קטן ולנהוג עצמו על פי האמת, כדי לדעת אמיתת הדברים

 20877 איש שומע אינו לוקח, אנו אין לנו אף מושג בכזה, המאזין לדברים טורח ימים ושנים להשיג אף דבר קטן

יורד וחודר לתוך תוכיותם על כל פרטיהם , מצד מדת האמת שבו הוא טורח ומעיין, מקצת דברים 20878 

אבל הלוקח הדברים , הכל הוא מוצא בשמועתו באין כל חסר, מהפך בה ומהפך דכולה בה, ודקדוקיהם 20879 

אמר זהו ש, כי חסר לו מדת האמת, ממנו לא יצא כל מעשה בשלמות, לא יורד על מתכונת הדברים, כפשטן 20880 

י והאזנת תטה "וברש, אלקיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו´ הכתוב אם שמוע תשמע לקול ה 20881 

 20882 .כי רק זה הוא האיש השומע, אזנים לדקדק בהם



משה והחכמים אשר אתו לא , את משה´ בכל דבר כתיב כאשר צוה ה, בסידור כל מעשה המשכן וכליו 20883 

וכתיב בבצלאל ואמלא אותו רוח אלהים , כמו שנצטוהכי אם מה שנצטוה ו, עשו כלום מדעתם ומהבנתם 20884 

ולכאורה בחרושת עץ מעשה פשוט של , בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה בחרושת אבן ובחרושת עץ 20885 

כל מה , אלא כמשה כבצלאל לא עשו במשכן כלום מעצמם ומדעתם? נגרות הלזה צריכים לרוח אלהים 20886 

אף לדבק נסר בנסר מלאכה פשוטה , ´שמילא אותו השעשה בצלאל לא עשה כי אם על ידי רוח אלהים  20887 

הוא אשר אמרו , ´אבל בצלאל לא עשה ולא ידע כלום כי אם על ידי ציווי השם ית, שהכל יודעים אותה 20888 

 20889 .ל בצל אל היית"עליו חז

ידע והבין הכל רק מחכמת , זה היה גדולתו של בצלאל שכל מה שעשה לא היה מגדלות עצמו וחכמתו 20890 

ובכל , היה בקרבו´ בכל פנימיותם ודקדוקם שם ה, הכל וירד בכל על מתכונת הדבריםהוא שמע , אלהים 20891 

זהו ענין אשר אמר , מלא את המשכן´ ומזה כל קדושת המשכן וכבוד ה, מקום שהוא היה השם היה אתו 20892 

התקרבות ועבדות , כי תכלית כל עבודת הקרבנות היא השמיעה, שמואל לשאול הנה שמוע מזבח טוב 20893 

שמעו ותחי , באין תכלית אין דבר? ואם כן אם אין שמיעה זבח למה, ול עצמיות כל אולוביט, בתכלית 20894 

 20895 .(דעת תורה)  !נפשכם

 20896 

 20897 מאמר תתקעז

 20898 .(´ב´ שמות מ) ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד

ורק והיה מונח ומפ, שמואל בר נחמן אמר בשלשה חדשים נגמרה מלאכת המשכן תשרי מרחשון כסליו´ ר 20899 

לחדש תקים את משכן אהל ´ שנאמר באיום החדש הראשון בא, טבת שבט ואדר והעמידוהו באחד בניסן 20900 

אלא מפני שחשב ? ולמה לא עמד מיד, חדשים´ וכדברי רבי שמואל בר נחמני שנעשה המשכן בג, מועד 20901 

ה "הקבאמר , שבאחד בניסן נולד יצחק, ה לערב שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק אבינו"הקב 20902 

 20903 .הריני מערב שמחה בשמחה

ולא היו יודעים ? והיו ליצני הדור מרננין ומהרהרין ואומרין למה נגמרה מלאכת המשכן ואינו עומד מיד 20904 

זה בנין , בפעליך במעשה ידיך ארנן´ ועל זה אמר דוד המלך כי שמחתני ה, ה"מחשבתו ועצתו של הקב 20905 

שהיית חושב לערב שמחה , מאד עמקו מחשבותיך ´מה גדלו מעשיך ה, בית המקדש שיבנה במהרה בימינו 20906 

ולפיכך איש בער לא ידע אלו הליצנין , ואותו היום נטל עשרה עטרות, בשמחה יום שנולד בו יצחק אבינו 20907 

 20908 .(א"תנחומא פקודי י) ה"והטיפשין שבדור שלא היו יודעין מחשבתו של הקב

השראת השכינה בתוך בני ישראל כדאי היה לעכב , ותמוה הכי בכדי לערב שמחה בשמחת הולדת יצחק 20909 

לאות כפרת חטא העגל ולאות משכן , לאות התאחדות ישראל בשכינה, המצפים להורת האור העליון 20910 

היה כדאי וראוי להשהות , הכי בשביל שמחה מיוחדת זו שאפשר לחוג אותה באופן ובזמן מיוחד, העדות 20911 

ה עד כדי נתינת הזדמנות לחלושי דעה ולדחותכל ז, נראה אליכם´ ולעכב את ההופעה האדירה של היום ה 20912 

 20913 ?ומה הטעם בזה והתועלת שתימשך בעיכוב זה, ה ולרנן אחרי מעשי בן עמרם"להרהר אחרי הקב

, ידוע הוא שהדבקות והתשוקה לאלקות הנצחית המקננת בלבו של אדם מישראל חזקה ותקיפה מאד 20914 

ושום מקרי הזמן החולף לא  ,עובדה היא שהנפש נמשכת בכיסופין עילאיים אל האור האלקי הנצחי 20915 

 20916 .והיא נמשכת להתדבק ולהתאחד את יוצרה למקור הקדוש ממנו יהלוך, ישטפוה ולא יטשטשוה

שנתמזגו ונתאחדו באור הגדול , מהותה וטיבה של הנפש הישראלית הותקנה והוקבעה מאז מעמד הר סיני 20917 

מנו יתברך להשרות שכינתו ואז נתעוררה התשוקה מ, עד שהכריזו ואמרו נעשה ונשמע, שנתגלה עליהם 20918 

 20919 ה למשה ויקחו לי תרומה"כיון שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר הקב, ל"בתחתונים כאמרם ז

היות וההתאחדות היא , שהם יקחו לי היינו אותי לתרומה, (´ג א"תרומה ל) ר"ש המד"וכמ, (א"תדב) 20920 

 20921 .נצחית ובלתי מנותקת לעד לכן יבנו לי בית לדור בו

, ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה"אמר הקב, מכרו נמכר עמויש לך מקח שמי ש 20922 

לומר לכם , לפרוש הימנה אינני יכול, ה לישראל נתתי לכם את התורה"אמר הקב, שנאמר ויקחו לי תרומה 20923 

אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי , אל תטלוה איני יכול 20924 

 20925 .(ר לג"שמו) ל"בתוכם עכמקדש ושכנתי 

שרצה , ש שעיכב לשלשה חדשים את הקמת דירתו בתוך בני ישראל"מכאן נוכל להבין את מגמת הבוית 20926 

ואיך יגשימו את הנעשהנ קודם , לנסותם האמנם יעמדו על מדרגתם דבקותם וכיסופם בחיים המעשיים 20927 

האמנם אותה קריאת נעשה ונשמע  ,עונת ביניים זו ניתנה בכוונה תחילה בכדי לברר, לנשמע בתוך החיים 20928 

 20929 .אם הדבקות נעשתה כבר לטבעית ואין עיכוב או רפיון, הוצקה לתוך תוכם

כולם , מלאכת המשכן נעשתה בהתלהבות עצומה מתוך רתת וצפיה ליום ההקמה, אמנם גדול היה הנסיון 20930 

של דחיה לשלשה  ופתאום כרוז, יום העטרה ויום הכלולות, דרוכי צפיה לקרתא יום הסליחה וההתפייסות 20931 

ובזאת צריכים היו להבחין אם הנעשה קודם לנשמע קיימת וכוחה יפה בזמן שלא הכל מתנהל כפי , חדשים 20932 



, אם גם אז חזקה היא האמונה והנה כמה לא עמדו בנסיון והתחילו להרהר ולהתלוצץ, ראות האדם ורצונו 20933 

 20934 .ושמץ מני דופי זה נדבק בכמה מן הנחשלים החלשים והליצנים

ובבוא יום המקווה נשארו עומדים מאוחדים , ובא דרובא של עם ישראל נשאר עומד במדרגתוברם ר 20935 

בתוספת הנסיון של דחיית הקמת המשכן ליום אחד בניסן יום שנולד בו , ומזוככים כיום עומדם בסיני 20936 

יהיה יום הולדת יצחק , העמידה בנסיון וסמל הדבקות והנכונות למות על קידוש השם על גבי המזבח, יצחק 20937 

הסתכלו וראו אל בור נוקבתם אל אברהם ! ´לסמל ולדוגמה איך להתקיים על רום הבטחון והאמונה בה 20938 

 20939 .ה"ולא חקרו ולא הרהרו אחר מדותיו של הקב, בכל נדודי חייהם´ שהאמינו בה, אביכם ושרה תחוללכם

נה בדחיית זוהי הכוו, ה בדרגת האמונה השלמה שנתבטאה בעקידת יצחק"הסתכלו וראו אמר להם הקב 20940 

היום הזה יהיה לכם לזכרון ולהתעוררות על מדת התמימות למופת איך , הקמת המשכן ליום הולדת יצחק 20941 

כי מאד מאד עמקו , שלא תהיו חלושי דעת להרהר לפי שטחיות השגתכם, להתקיים על מדרגת האמונה 20942 

והיום , יון כלשהוטפש וסכל הוא האדם המתערער באמונתו על כל נס, ואיש בער לא ידע´ מחשבותיו ית 20943 

 20944 .הזה שנולד יצחק הוא לכם הוראה והערכה על מדת האמונה

כגון האדם המתייגע בתורה ואין הברכה וההצלחה סמוכה ותכופה לו , והאמור הוא בנוגע לענינים רוחניים 20945 

ואם יצליח לעמוד בנסיון אושר רב צפון , כי ייתכן שמן השמים מזמינים נסיון, שהוא מתחיל להתייאש 20946 

ויתאזר בסבלנות כי , מאד עמקו מחשבותיך´ וטוב שישנן לעצמו את הכתוב מה גדלו מעשיך ה, עבורו 20947 

 20948 .הסבלנות היא תריס בפני היאוש

, כשהאדם למשל מתמסר להקים מוסר של תורה חסד וצדקה, וכמו כן גם בענינים גשמיים רוחניים 20949 

, א יתייאש כי סוף ההצלחה לבואאל נ, והעבודה נמשכת יותר מהזמן שהוא קצב לו וההקמה הולכת ונדחית 20950 

 20951 .(אור הנפש)  !ואם כוונתו לשם שמים בודאי שיצליח, מבטחו´ ואשרי המחכה לו ושם ה

 20952 

 20953 מאמר תתקעח

 20954 .(´ב´ שמות מ) ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד

ן הכל מפני מה והיו מצטערי, כיון שגמרו מלאכת המשכן היו יושבין ומצפין אימתי תבוא שכינה ותשרה 20955 

ומה אתן יושבין העמידו את המשכן , מה עשו הלכו להם אצל חכמי לב ואמרו להן, לא שרתה שכינה עליו 20956 

מיד הלכו להם אצל , וכשהן חושבין להעמידו הוא נופל, היו מבקשין להעמידו, ותשרה שכינה בינותינו 20957 

, שמא על ידכם ראוי לעמוד, ואמרו להם בואו אותם והעמידו המשכן שאתם עשיתם אות, בצלאל ואהליאב 20958 

 20959 .מיד התחילו להעמידו ולא יכלו ולמה לא היו יכולין להעמידו

כיצד הנדבה ניתנה על ידי ישראל , אלא שהיה משה מיצר על שלא נשתתף הוא עמהן במלאכת המשכן 20960 

ה מהם ולא היו "ולפי שהיה משה מיצר העלים הקב, י בצלאל ואהליאב וחכמי לב"והמלאכה נעשית ע 20961 

אמרו משה רבינו כל מה , כיון שלא היו יכולין להעמידו נכנסו כל ישראל אצל משה, ין להעמידויכול 20962 

שמא חסרנו , וכל מה שנציוויתנו ליתן ולהוציא נתננו הכל והרי כל המלאכה לפניך, שאמרת לנו עשינו 20963 

אמר ויביאו והיו מראין לו כל דבר ודבר שנ, שום דבר או וויתרנו על כל מה שאמרת לנו ראה הכל לפניך 20964 

 20965 .וכתיב וירא משה את כל המלאכה, את המשכן אל משה

שהרי כבר נצטערו בצלאל ואהליאב וכל חכמי ? אמרו לו כך וכך אמרת לנו לעשות ואם כן למה אינו עומד 20966 

ה למשה לפי שהיית מיצר שלא "עד שאמר הקב, והיה משה מיצר על דבר זה, לב להעמידו ולא היו יכולין 20967 

כדי שידעו כל ישראל , לפיכך לא יכלו אותן חכמים להעמידו בשבילך, ק במשכןהיה לך עשיה ולא חל 20968 

שנאמר ויקם משה את , ואיני כותב לו הקמה אלא על ידך, שאם על ידך אינו עומד שוב אינו עומד לעולם 20969 

 20970 .(תנחומא) המשכן

ת הלא כל צערו של משה היה בעבור שלא היתה לו היכולת להשתתף מעשי, והנה לכאורה קשה קצת 20971 

י ידעו "ובכן איזו נחמה בשבילו שכל בנ, שנכספה נפשו לעשות את חלקו בעבודה ממשית, בעשיית המשכן 20972 

ה ממין הדרישה והטענה "הלא אין התשובה והסיפוק שנתן לו הקב, שהוא חשבו ומכובד לפני המקום 20973 

 20974 ?שדרש משה רבינו בנידון זה

ע איני "אמר משה רבש, משכן אהל מועדאל משה ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את ´ וידבר ה 20975 

ואני כותב עליך שאתה , אמר לו עסוק בידיך ואתה מראה להעמידו והוא עומד מאליו, יודע להעמידו 20976 

שיהא נראה כאילו , ושוב תמוה הכי היה חלילה משה להוט אחרי אחיזת עיניים שיאמרו עליו, הקימותו 20977 

ושבעצם הוא לא העמידו אלא שהיה , שה ממשהוא העמידו אחרי שהוא יודע שלא השתתף בו בשום מע 20978 

 20979 .עומד מאליו

ת ובין משה בענין הקמת המשכן וקיומו "ואכן שיש לנו להבין את סוד השיחה המופלאת הזאת שבין השי 20980 

לא באו אלא בכדי לקרב את ישראל אל שכינתו , הנה כל מגמת מעשה המשכן קרבנותיו ונדבותיו, לדורות 20981 

מכוונות היו לשם המשכת , כל מערכת העבודה ההכנה והעשייה, לךולהכניסם לפלטינו של המ, ´ית 20982 



כל יגיעה ועשיה שבמשכן מלווה היתה במאמצים ממרקים , ש למטה שתדור עם ישראל"שכינתו ית 20983 

 20984 .ן"מזככים ומכפרים על בני ישראל מלכלוך מעשה העגל עיין רמב

וכיון שראה , ינה בתוך ישראלובכן היצירה מתוך צער היוותה כאן הגורם העיקרי להחזרת השראת השכ 20985 

, ה שייבצר מכל בוני המשכן להקימו"סיבב הקב, ה שמשה מצטער על העדר חלקו בעשיית המשכן"הקב 20986 

עד שהתחיל הספק , הקמת המשכן לא זזה ממקומה, וכל הנסיונות של חכמי לב בצלאל ואהליאב בכללם 20987 

וכל הבטחת , טהרו ממעשה העגלולעולם חלילה לא י, לחלחל בלבותיהם של ישראל שכל הטורח לחינם 20988 

ועלול היה משה חלילה להתבזות , ש יחזור להשרות את שכינתו ביניהם שקר וכזב חלילה"משה שהוא ית 20989 

 20990 .כי התחילו להקל בכבודו, בעיני ישראל

בצירוף צערו , ה שמשה מצטער מאד לרגלי העדר כוחם ויכולתם להקים את המשכן"וכיון שראה הקב 20991 

ואין לך נדבה , אמר לו שהוא יגש להקמת המשכן לעיני כל ישראל, הכנתושלא השתתף במעשה ממש ב 20992 

, על מניעת האדם ואי יכולתו לקיים המצוה בפועל, ה כצערו של הלב"מעשית רצויה ביותר לפני הקב 20993 

ואף הוענק לו כח , והצער הגדול הזה של משה גרם שיוכל להימנות ולהשתוות עם כל עושי המלאכה 20994 

 20995 .ושההקמה תהא נקראת על שמו מיוחד להקים את המשכן

ה לפרסם את יקרותו וערכו הרב של המצטער והמתאווה לקיום "הרעיון העיקרי שמרצונו של הקב 20996 

ה "לכן פרסמו הקב, וצערו של משה כאן שקול היה כצערם של כל ישראל במלאכתם ונדבתם, המצוה 20997 

שצער לבם הוא לפניו , תוכיבוד למשה שיהיה לסמל לדורות לכל הכוספים והמצטערים על קיום המצו 20998 

 20999 .(אור הנפש)  .כהקמת המשכן

 21000 

 21001 מאמר תתקעט

 21002 .(ח"י´ שמות מ) ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו

והיו מצטערין מפני מה לא , כיון שגמרו מלאכת המשכן היו יושבין ומצפין אימתי תבוא שכינה ותשרה 21003 

ומה אתן יושבין העמידו את המשכן ותשרה , ןהלכו להם אצל חכמי לב ואמרו לה, שרתה שכינה עליו 21004 

, מיד הלכו להם אצל בצלאל ואהליאב, היו מבקשין להעמידו ולא היו יכולין להעמידו, שכינה בינותינו 21005 

מיד התחילו , אמרו להם בואו אתם והעמידו המשןכ שאתם עשיתם אותו שמא על ידכם ראוי לעמוד 21006 

ראו מה עשה לנו בן עמרם שהוציא את ממונינו , ומריםהתחילו מסיחין ומרננין וא, להעמידו ולא יכלו 21007 

ה יורד מן העליונים ושורה בתוך יריעות "ואמר לנו כי הקב, והכניס אותנו לכל הטורח הזה, במשכן הזה 21008 

 21009 .עזים

, אמרו משה רבינו כל מה שאמרת לנו עשינו, כיון שלא היו יכולין להעמידו נכנסו כל ישראל אצל משה 21010 

אמרו , וכתיב וירא משה את כל המלאכה, ודבר שנאמר ויביאו את המשכן אל משה והיו מראין לו כל דבר 21011 

ה "עד שאמר לו הקב, והיה משה מיצר על דבר זה? לו כך וכך אמרת לנו לעשות ואם כן למה אינו עומד 21012 

כדי שידעו כל , לפיכך לא יכלו אותן חכמים להעמידו, לפי שהיית מיצר שלא היה לך חלק במשכן, למשה 21013 

שנאמר ויקם , ואיני כותב לו הקמה אלא על ידך, אם על ידם אינו עומד שוב אינו עומד לעולםישראל ש 21014 

 21015 .(תנחומא) משה את המשכן

חכמי הלב ובראשם בצלאל , בני ישראל הבונים והעושים, מבהיל הוא הרעיון של עיכוב הקמת המשכן 21016 

והנה מתעכב , על העולםש יהיה מקודש ב"ששמו ית, ואהליאב מתאמצים להקים את האוהל שיהיה אחד 21017 

 21018 .ואין עצה כי אם לקרוא למשה שהוא יהיה המטפל והמראה כאילו מעמידו, כל הענין בגלל משה המצטער

ש ולא "כמ, ש להשרות את שכינתו בתוך בני ישראל"הלא ידוע מה גדולה היתה תשוקתו של הבורא ית 21019 

ול יום הקמת המשכן כמעשה ל וגד"ש רז"וכמ, (´תנחומא ט) עוד אלא שאני מתאוה לשכון אצל בני 21020 

ד צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה "ועוד ויביאו את המשכן הה, (מדרש רבה) בראשית 21021 

 21022 ביום חתונתו במשכן וביום שמחת לבו בבית המקדש, שעיטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו

 21023 .(ד"יומא נ)

והכיסופין והתשוקה לקרב את , ראלהרי גדולה היתה שתקותו של בורא העולמים להתאחד עם יש 21024 

והלא זאת היא תכלית המשכן להשרות את , התאחדות הקדושה בנשמת ישראל שהם חלק אלוה ממרום 21025 

סנהדרין ) ל"ואין שמחה כיום שמחת התאחדות זו וכשארז, השכינה ולזווגה זיווג מלא עם כנסת ישראל 21026 

, ים להם את הכרובים שהיו מעורין זה בזהבשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגלין להם הפרוכת ומרא, (ו"ק 21027 

 21028 .ל"ואומרים להם ראו חבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקיבה עכ

החיבה הנצחית של כלולות עם , שבכל פעם מראה לנו את חיבתה, השתוקקותה של השכינה כה גדולה היא 21029 

ה לעם "הקב ל בין"ל על ההתאחדות שתתהווה לע"וכאותו הציור הנשגב שציירו לנו חז, ´ישראל בה 21030 

מי מטיל , ה עושה פדיון לבניו"י אוי לה לאומה שתימצא בשעה שהקב"אר, אוי מי יחיה משומו אל, ישראל 21031 

 21032 .(ו"סנהדרין ק) כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה לזה



וכל הפרעה מאיזה צד שלא , ה וישראל"הרי לפנינו ציור מוחשי מהתעוררות תשוקת ההתאחדות שבין קוב 21033 

, וכן היה גם בעבר בעת הקמת המשכן, סר מכח התשוקה העצומה והנוראה בין השורש והפירוריםתבוא תו 21034 

ה "הקב, וראה זה פלא מבהיל, ה היתה נוראה ואדירה ומי יהין להפריעה ולדחותה"תשוקתו של הקב 21035 

שולח הוא את שכינתו לאהלו של משה לראות בצערו ולעודדו שהוא יצליח , בכבודו ובעצמו מעכב 21036 

, כדאי היה לבטל את השמחה הצפויה של עליות כל העולמים, ושההקמה תיקרא לדורות על שמו ,להקים 21037 

 21038 .אך ורק כדי להסיר צערו של משה

, איש המעלה והמוסר מן ההכרח שלפעמים יהא כובש את מעיינותיו, ומכאן לקח לקיים את והלכת בדרכיו 21039 

ועל אחת כמה וכמה לא לקפחו ולמעט , ערונחבא בחידושי תורתו ומוסרו אך ורק כדי להציל את חבירו מצ 21040 

להתהלך בענוות חן ובהצנע נוכח חבריו , מחובת העשיר המחונן בכל טוב בתורה בחכמה במוסר, אותו 21041 

שאין לשער , יזהר נא כל איש בעל שיעור קומה שבהופעותיו אל יכוף קומתו של חבירו, המקופחים אלה 21042 

 21043 .ן את מעלת חבירובהבלטה מופרזת מכוונות להקטי, עוצם וכובד החטא

בעת , שפעם נסע לחתונה לעיר ווילנא לאחת המשפחות הנכבדות, ל"נחום זאב זצ´ צ ר"מספרים על הגה 21044 

הראשון , נתכבדו האורחים החשובים לנאום לכבוד המאורע, סעודת הנישואין שהשתתפו בה מגדולי העיר 21045 

נחום זאב ´ שני לו היה ר, יולנואמים אחד האישים המכובדים ביותר של העיר ווילנא לא הצליח בדבר 21046 

ז "רנ, ז פתאום מנאומו למרות כל הבקשות וההפצרות"לתמהון כולם הסתלק רנ, שהיה מחונן בכח הדבור 21047 

 21048 .כי חשש שיעלה בנאומו על קודמו ויבייש אותו ונמצא מתכבד בקלונו, כ לבתו שהיתה במקום"גילה אח

מפני מה לא , (א"חקת כ) עלי באר ענו להאז ישיר משה את השירה הזאת , ל"וראה מה שסיפרו לנו חז 21049 

ה לא "ולמה שמו של הקב, י המים ואין אדם מקלס לאיספקולטור שלו"מפני שנענש ע? נזכר משה שם 21050 

אמר אף אני איני , אמרו לו לאו? אמר המלך אוהבי שם, משל לשלטון שעשה סעודה למלך? נזכר בה 21051 

 21052 .(ר חקת"במ) אני איני נזכר שם ה הואיל ומשה אינו נזכר שם אף"כך אמר הקב, הולך לשם

הלא השירה היא רוח החייה של מערכת צבאותיו בכל , ה להשתתף בשירת ישראל"מה מאד נכסף הקב 21053 

ואין מלאכי השרת , כל השירה המתרחשת בכל העולמים אין כוחה אלא משירת ישראל למטה, העולמים 21054 

ה מלהשתתף "ם ומנע עצמו הקבובכל זאת צמצ, אומרים שירה למעלה עד שישראל אומרים שירה למטה 21055 

גם הוא כביכול מונע עצמו , היות ומשה לא שותף בשירה זו, הפעם בשירת ישראל מפני העדר אוהבו משה 21056 

 21057 .ומעלים שמו

שאף עם התפרצות מעיינות יצירותינו הן בשטח התורה הן בשטח , להראות לנו אות ומופת? וכל כך למה 21058 

והופעות אלו לא תחרוגנה לעת מצוא ממסגרתן עד כדי  עלינו להזהר מאד שיצירות, הופעות פומביות 21059 

 21060 .וזהו לקח עד מאד וכדאי לבעלי הנפש המוסרית העדינה לעמוד על כך, גרימת צער וקיפוח לחברינו

משל למלך שהיה משיא את בתו ונמצא , ולה לא מתו באותה שעה, נדב ואביהוא זנו עיניהם מן השכינה 21061 

למחר שמחתי , לך אם אנו הורגו עכשיו הריני מערבב שמחת בתיאמר המ, בשושבין שלה דבר של לוגמיא 21062 

הריני מערבב , ה אם אני הורג נדב ואביהוא עכשיו"כך אמר הקב, באה ומוטב בשמחתי ולא בשמחת בתי 21063 

וביום , ד ביום חתונתו זה סיני"הה, למחר שמחתי באה ומוטב בשמחתי ולא בשמחת תורה, שמחת תורה 21064 

 21065 .(ש רבה במדברמדר) שמחת לבו זה אוהל מועד

להתבונן יפה בכל שטח ושטח מעסקינו , מה מאד טוב שנלמד בעיון ובהבנה דקה את הציווי והלכת בדרכיו 21066 

ובעיקר , שנזכור שגדולתנו מתגדל ומתרוממת דוקא מתוך ענוותנות וכבישת ההופעה, ופעולותינו 21067 

 21068 .(אור הנפש)  .ר הטובכי יש וצריך לצמצם אף את האו, כשההופעה עלולה לפגוע באוהבינו ומוקירנו

 21069 

 21070 מאמר תתקפ

 21071 .(ח"י´ שמות מ) ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו

והנה עם , (.ה"ברכות נ) אמר רב יהודה אמר רב יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהן נברא שמים וארץ 21072 

כיון , (א"די יפקו)א  לא היה יכול להקים המשכן כדאיתא בתנחומ, כל חכמתו בחכמה ובתבונה ובדעת 21073 

והן מצטערין מפני שלא שרתה , שנגמר מלאכת המשכן היו יושבין ומצפין אימתי תבוא שכינה ותשרה בו 21074 

מה עשו הלכו אצל חכמי לב אמרו להן ומה אתם יושבין העמידו אתם את המשכן ותשרה , שכינה עליו 21075 

 21076 .שכינה בינותינו

ו אצל בצלאל ואהליאב אמרו להם בואו אתם הלכ, היו מבקשין להעמידו ולא יודעין ולא יכלו להעמידו 21077 

ל עסוק בידך ואתה מראה "א, ע איני יודע להעמידו"רבש, באו אצל משה אמר משה, והעמידוהו ולא יכלו 21078 

הרי מזה מבואר דגם משה רבינו לא ידע , ואני כותב עליך שאתה הקימותו, להעמידו והוא עומד מאליו 21079 

למה לא נתן חכמה דעת , ן דעת חכמה ותבונה לבנות המשכןה נת"ב אם הקב"וצ, להקימו רק דזכה להקימו 21080 

 21081 .ותבונה גם להקימו



, לא עליך המלאכה לגמור (ב"אבות פ) ש"וכמ, מכאן יסוד גדול דניתן להאדם כח להיות פועל ולא יותר 21082 

ה "ג דמילא הקב"ולכן אע, אבל הגמר אינו ברשותו לא ניתן לו הכח הזה, לאדם ניתן כח רק להיות פועל 21083 

וגם למשה ריבנו אדון הנביאים אבי החכמים , ואהליאב בחכמה דעת ותבונה וכל מלאכת מחשבתבצלאל  21084 

דזה גמר וגמר אינו ברשותו , עם כל זה לא ניתן להם החכמה להקים המשכן, ניתן לו חכמה במדה מרובה 21085 

כי כח אבל הגמר לא היה בכוחם , כי לא ניתן להם הכח להיות רק פועלים ופועלים נאמנים היו, של אדם 21086 

 21087 .זה לא ניתן לאדם

שכר מצוה מצוה , ל"מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה וז, (ב"ד מ"פ) יונה´ וכן מבואר להדיא בר 21088 

ובחרת ´ ה לא נתן ביד האדם הרע והטוב אך הבחירה לבד שנא"ל כי הקב"ר, זהו טעם אחד מן הטבע 21089 

שה מצוה אחת מסייעת אותו לעשות כי יע, עמו´ ואחר שבחר לו הדרך האחת אם בטובה הלך וה, בחיים 21090 

ושכר עבירה עבירה ואם בחר את הרע ועשה , כי בפני עצמו אין לו היכולת גם להיטיב, מצוה אחרת 21091 

פרי היוצא מן העבירה שמניחין , ה מתרחק ממנו ומניחו ומוסר אותו ביד טבעו הרע"הקב, עבירה אחת 21092 

כי לא לאדם דרכו כשכבר בחר לו הדרך , ואין בידו יכולת לסור מן הדרך ההיא, אותו לעשות אחרת 21093 

 21094 .ש"עי

דהא אין לך דבר העומד , אינו סותם לפנינו הדרך לעלות מפח מעשינו, דברי רבינו יונה שלא לאדם דרכו 21095 

וכן מבואר בדברי רבינו יונה שכתב , אלא הגדר בזה הוא דתושבה היא התחלה מחדש, בפני התשובה 21096 

, לחסות תחת כנפי השכינה ולהכנס בדרכי התשובה אדם אשר פשע וחטא ובא, ל"ביסוד התשובה וז 21097 

ועושה עצמו כאילו בו ביום נולד , ביום ההוא ישלך כל פשעיו אשר עשה, אשכילך ואורך בדרך זו תלך 21098 

היום יפלס אורחותיו שלא יטו מעגלותיו מדרך , ואין בידו לא זכות ולא חובה וזה היום תחילת מעשיו 21099 

כי הוא יעשה עצמו כמשליך מעליו כובד העונות ועוצם , שלימהודרך זה תביאנו לשוב בתשובה , הטוב 21100 

 21101 .ל"החטאים אשר עשה ולא יבהילנו רעיוניו עכ

אדם ביד ה, פתחו לי פתח של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם (´ש ה"שה) וזה הביאור בהא דאמרו 21102 

דאילו היה ביד האדם לעשות , ה פותח כנגדו פתחו של אולם"והשאר הקב, לעדות פתח של מחט ולא יותר 21103 

י יגיעתו קנוי אצלו יותר "דכל מה שהאדם קונה ע, ה מניחו לאדם לעשותו"כפתח של אולם לא היה הקב 21104 

להתחיל , תחלהאלא מוכח דאין זה ביד האדם כלל דלהאדם ניתן הכח רק לעשות ה, ועומד לו לעולמים 21105 

 21106 .כ הבא לטהר מסייעין אותו ומגיע לגמר"ואח, בפתח של מחט ולא יותר

, י זה יזכה לקבל תועלת מהזמן"וע, בסוף הזמן צריכים לידע שהעבודה היא להחזיק מעמד שלא להתרפות 21107 

ובסוף הזמן צריך להיות , בתחילת הזמן צריך לעבוד עבודה רבה לעשות פתח כל מחטה והוא עבודה גדולה 21108 

ואם יתרפה לא יוכל לקבל פתח רחב , ה פותח לאדם שעמל כל הזמן"מוכן לקבל פתח של אולם שהקב 21109 

קובץ )  .ולכן העבודה היא להחזיק מעמד כדי לקבל פתחו של אולם שנפתח לו מן השמים, כזה 21110 

 21111 .(שיחות

 21112 

 21113 מאמר תתקפא

 21114 .(ד"ל´ שמות מ) מלא את המשכן´ ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה

, אלא הרשעים סלקו השכינה מן הארץ? והרשעים במה ישכנו באויר, ארץ וישכנו לעד עליהצדיקים ירשו  21115 

ג "ר י"במד) ביום שהוקם המשכן? אימתי שרתה השכינה בארץ, אבל הצדיקם השכינו את השכינה בארץ 21116 

 21117 .(´ד

עמד , איתא במדרש מחטא אדם הראשון עד אברהם אבינו נסתלקה השכינה מן הארץ עד לרקיע השביעי 21118 

ומשה רבינו הורידה שוב לארץ , ומשה רבינו הורידה עד הרקיע הראשון, רהם והורידה לרקיע הראשוןאב 21119 

את ריח ´ ש וירח ה"ה מקבל קרבנות מלמעלה כמ"ואיתא שם דמתחילה היה הקב, על ידי עשיית המשכן 21120 

ג "ר י"במד) שנאמר יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו, אבל על ידי המשכן קיבל הקרבנות מלמטה, הניחח 21121 

אבל במשכן המציא כביכול , וביאר דלשון וירח משמע ממקום רחוק שכן דרך הריח להתפשט מרחוק, (´ד 21122 

 21123 .את שכינתו לשם

לא היה כל אחד ראוי לגשת אל , ונראה שהכוונה בזה דקודם עשיית המשכן שאז היתה השכינה רחוקה 21124 

אז עבודתו היתה ראויה לעלות ש, אם לא הגיע מקודם למדרגה גדולה והכרה עמוקה, מלאכת הקודש 21125 

אולם המשכן הביא לכך , וחוץ מגדולי עולם לא היה אפשרי לאדם להקריב קרבן שיתקבל לרצון, למעלה 21126 

, והמציא את עצמו לכל אחד ואחד אם אך הכשיר את עצמו כפי יכולתו, ה שכינתו למטה"שהשרה הקב 21127 

ובכל זאת אסור לאדם להשלות את , אחדבתוך כל אחד ו, ל ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"וזהו שאמרו חז 21128 

 21129 .בשקו ובתרמילו מלוכלך במדות רעות ובהנהגות מגונות, עצמו שיוכל לבוא אל הקודש פנימה

למען נדע איך להכין את , מתוך הפרשיות של מעשה המשכן ועבודת הקרבנות נרמזו לנו לקחים רבים 21130 

צריכים מקודם לטהרו ולזככו מכל , הבכדי שלב האדם יוכשר להיות משכן לשכינ, עצמנו לגדולה הזאת 21131 



ל שהרהורי "וכבר אמרו חז, כדי שלא יכנס זר למקדש בצורה של מחשבות רעות ומדות רעות, שיח וסיג 21132 

וכמו שהכהנים נצטוו על מלאכה בלתי מכובדת כתרומת , (ט"יומא כ) עבירה יותר קשים ממעשה העבירה 21133 

 21134 .(צו´ רבינו בחיי פ´ תמידין וע´ ב מהלכ"ם פ"רמב) הדשן שנחשבת בכל זאת כאחת מעבודות המקדש

אפילו אם רגש זה נובע מתוך הרגשת , כן עלינו להתרחק מכל התנשאות שלא תפריענו מעבודתינו 21135 

וכבר למדנו מה שקרה לכהן גדול יששכר איש כפר , מכיון שבא לידי גאוה לעוון יחשב, חשיבות משרתו 21136 

ונענש , כדי שלא תתלכלכנה מדם הקרבנות שהיה עושה את העבודה כשידיו כרוכות בבגד, ברקאי 21137 

לא היה שום פסלות , (ז"סוכה ל) ואף שלפי לשון אחד בתוספות, (ז"פסחים נ) שנחתכו ידיו על יד המלך 21138 

מכל מקום נענש משום שנחשבה הנהגה זאמ כמכבד עצמו , בעצם העבודה מפני שלא היתה בכך חציצה 21139 

 21140 .ומזלזל בקדשי שמים

ומטעם זה ציפו הארון בזהב , להתרחק מן התרמית ולהיות פיו ולבו שווים כמו כן למדנו מעשיית הארון 21141 

עוד , (ב"יומא ע) כדי שנלמד שמחשבת הלב צריכה להיות אחידה עם מה שמוציא בפיו, מבית ומחוץ 21142 

שהרי המשכן נעשה על ידי בצלאל , למדתנו התורה שנתנהג באהבה ואחווה ובשוויון אחד עם השני 21143 

ואילו אהליאב היה מהדל והירוד , משפחות המיוחסות ביותר של שבט יהודהבצלאל לאחת ה, ואהליאב 21144 

 21145 .(ד"ה ל"י ל"רש) שבשבטים

, נוכל לגשת בהצלחה לעבודה הגדולה של השכנת השכינה מתוך לבנו, אם נראה לתקן את עצמנו כראוי 21146 

תענית ) ועל ידי עבודה שבלב שהיא התפלה, ואף על פי שכבר נחרב המקדש בכל זאת שכינה לא בטלה 21147 

שהשמונה עשרה ברכות בתפלה הם כנגד  (´ג´ ברכות ד) ואיתא בירושלמי, נוכל להגיע למבוקשינו (´ב 21148 

וזה בא ללמד שמה שירדה שכינה לארץ בהקמת המשכן לא , השמונה עשרה צוויים שבעבודת המשכן 21149 

פלה הרי וכבר אמרו שהעומד בת, אלא שעלינו להדבק בה על ידי התפלה במקום עבודת הקרבנות, השתנה 21150 

ה לא דייך שאתה "אמר הקב, ואמרו עוד, ולא נאמר כך על שום מצוה, (ברכות לג) הוא כעומד לפני המלך 21151 

 21152 .(´ב´ ר ז"דב) מקבל פני שכינה בבית הכנסת אלא שאתה יוצא משם טעון ברכות

 21153 וכן מצאנו, ואם כנים נהיה בבקשת השלמות בהכנת הלב כראוי וברגש אמיתי יהיה קיום נצחי למעשינו

מפני שעשאוהו הכשרים בנדבות ? ומפני מה נטמן המשכן עד היום הזה ולא נחרב, ל"ה וז"ר כ"בתנדבא 21154 

ה וישרה בתוכו "ולעתיד יבוא הקב, ה להפסיד כל מה שעשו הכשרים בנדבות לבם"וקשה לפני הקב, לבם 21155 

 21156 .כ"כמדה הראשונה ע

חרבו שני בתי המקרש שגם הם וכבר נ, נורא מאד שמה שנתקדש המשכן בקדושת הגוף לא הצילו מליחרב 21157 

ומזה אנו רואים כמה חשוב לפני , ורק משום נדיבות לבם של המתעסקים בו נתקיים לנצח, נתקדשו כמוהו 21158 

וכמו שאמר החכם מכל משמר נצור לבך כי ממנו , וכמה עלינו להזהר בו מכל פגם, ה הרגשת הלב"הקב 21159 

 21160 .(ג"המוסר והדעת ח)  .תוצאות חיים

 21161 

 21162 מאמר תתקפב

ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן . מלא את המשכן´ נן את אהל מועד וכבוד הויכס הע 21163 

 21164 .(ה"ד ל"ל´ שמות מ) מלא את המשכן´ וכבוד ה

שהרי , הנה בשעה שנתבונן היטב בפרשיות מלאכת המשכן היתה צריכה שמחה רבה להיות שרויה בנו 21165 

וביאורו שעיקר חובתינו להיעשות , יד ויחידידוע המאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כל יח 21166 

כ כל המעלות והסגולות "א, ומכיון שכל איש מישראל יתכן שיעשה למקדש ומשכן, ה"למשכן להקב 21167 

 21168 .הנמצאות במשכן יהיו נמצאות אף בקרב אלו שיעשו למשכן

ברים וכבר מפורשים הד, ת את המשכן והעוסקים בו"חייבים אנו לבחון את גודל החביבות שמחבב השי 21169 

ומזכיר אותה , וכל זה דרך חיבה ומעלה לומר כי חפץ השם במלאכה, (´ז ח"שמות ל) ן"בדברי הרמב 21170 

יפה , (´ח´ בראשית רבה ס) כענין מה שאמרו במדרש, בתורתו פעמים רבות להרבות שכר לעוסקים בה 21171 

והנה , השהרי פרשתו של אליעזר כך וכך דפים אמור, ה מתורתם של בנים"שיחת עבדי אבות לפני הקב 21172 

ז "וכ, ואילו גבי המשכן האריכה תורה כמה פעמים, מיתור אות אחת בתורה נלמדים ענינים רבים וחמורים 21173 

 21174 .ה בענין מלאכת המשכן"מפני רוב חביבותו של הקב

שאין גדרים , וכמו כן חזינן שזכו ישראל העוסקים במשכן למעלות גדולות ויקרות למעלה מכוחותיהם 21175 

 21176 ן"וכבר הזכיר בזה הרמב, וניתן להם בגדר מתנת חנם, ת לעסוקים במשכן"והגבלות כלל בנתינת השי

נשא לבם וקרבו אל המלאכה לעשות , שאף אנשים שלא עסקו מעולם במלאכות עדינות, (א"ה כ"שמות ל) 21177 

ז לימודים עבורנו "וכ, ה חכמה והשכלה"איתא שאף בבהמה נתן הקב (´ח ג"ר מ"שמו) ל"ובחז, אותה 21178 

 21179 .ה"בקרב כל יחיד שיזכה להיעשות למשכן להקב היאך יראו הדברים אף

וכבוד , וכמפורש בפרשה, ביותר יש להתבונן שהרי תכלית המשכן היה השראת השכינה שהיתה במשכן 21180 

ויקרא )א  וכן מפורש בקר, וכל זמן שלא שרתה שכינה עדיין לא נשלמה המלאכה, מלא את המשכן´ ה 21181 



י יהי רצון שתשרה שכינה במעשי "ו את העם וברשויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכ, (´ט 21182 

מכיון שזכו להשראת השכינה מלאה שמחה את , וירא כל העם וירונו, אל כל העם´ וירא כבוד ה, ידיכם 21183 

כ אף נזכה שהשכינה תשרה בנו שהרי "א, מעתה כיון שבכוחנו להיעשות לושכנתי בתוך כל יחיד, לבם 21184 

 21185 .השראת השכינה היא תכלית המשכן

אפילו מעשיו הגשמיים , והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו, (ו"מפורשים במסילת ישרים כהדברים  21186 

כי כל אשר במשכן , וכשם שבמשכן אף הלחם הפנים היה בו קודשה, חוזרים להיות עניני קדושה ממש 21187 

וכן מי שזוכה להתקדש , ולא רק ארון העדות אלא אף העצים והאבנים היו קדושים, היה בו קדושה 21188 

חכמה יותר ´ ונתן ה, שכל הגדרים בטלו במשכן, המשכן אף מעשיו הגשמיים חל בהם קדושהבקדושת  21189 

כן הקדושה שתחול באדם שיעשה למשכן , ח קיבלו חכמה לאין שיעור"ואף הבע, מכפי כח האדם לקבל 21190 

 21191 .תהא לאין גבול

שהיתה האבות הן הן המרכבה כי השכינה שורה עליהם כמו , וראה עוד בהמשך דברי המסילת ישרים 21192 

 21193 ל"והוא הענין שאמרו חז, ג האישים"ומעתה המאכל שהם אוכלים כקרבן שעולה ע, שורה במקדש

התלמידי חכמים הקדושים בדרכיהם , כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו הקריב בכורים, (ה"כתובות ק) 21194 

דש הנה הם ממש כמקדש והמזבח מפני שהשכינה שרוה עליהם כמו שהיתה שורה במק, ובכל מעשיהם 21195 

שהרי ביד כל אחד מאתנו להגיע למעלות , ההבנה בענינים אלו היתה צריכה למלא אותנו שמחה וגיל, ממש 21196 

כ הרי "וכיון שבידינו לעשות להגיע לכך א, ל כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי"והנה קיי, עליונות אלו 21197 

 21198 .אף אצלנו לאו כמחוסר מעשה

ירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ו, אמנם במלאכת המשכן ענין מיוחד נדרש לעשייתה 21199 

, ענינים נפרדים´ יסוד זה מורכב מב, ´חזינן שתנאי הכרחי למלאכת המשכן היתה כאשר צוה ה, כן עשו´ ה 21200 

ובנוסף לכך עשיית , דקדוק עצום על כל פרט ופרט, ´חדא שעשו את המעשה כמאמרה כפי אשר צוה ה 21201 

, א נתערב בהם שום מחשבה אחרת של הנאה עצמית ואישיתול, ´המצוה היה רק משום כאשר ציוה ה 21202 

ואף , נדיבות מושלמת ללא תערובת זרה כלל, ומשום כך נדרש למשכן מאת כל איש אשר ידבנו לבו 21203 

 21204 .כ לא נתערבה בהם דאף זו פוגמת"ב ג"מחשבה לקבל שכר עוה

ובים ופשטה עם וביותר בזמנינו שהקלקולים מר, עבודה קשה מוטלת עלינו כדי להשיג מעלות אלו 21205 

וביותר , ולא רק בקרב המון העם אלא אף בקרב בני תורה, הארצות בקרבנו ואיננו יודעים דרכי האמת 21206 

וכמו כן עלינו , וענינים עלו משפיעים אף עלינו, שיש המערבים היום למודי חול עם תורתנו הקדושה 21207 

 21208 .להשתדל בעבודת התפילה שהיא דרך להשגת מעלות אלו

וחזינן שהשראת השכינה במשכן , היא סגולה לכך והרי התפילה במקום הקרבנותבנוסף לזה התפילה  21209 

ובעיקר חייבת העבודה להיות בתמידות ולא להתפס , היתה רק לאחר שהביאו ישראל את הקרבנות 21210 

כי העובד לסירוקין בחינה , הרבה אנשים נאבדו מן העולם משום שעבודתם לא היתה בקביעות, לרפיון 21211 

 21212 .(ה"אור יחזקאל ח)  .בשילהי הזמן לא להתרפות ובזה יצליח האדםובפרט , אחרת יש לו

 21213 

 21214 מאמר תתקפג

 21215 .(ה"ל´ שמות מ) מלא את המשכן´ ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה

לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות , אין מגיעים לדרגה של דבקות ולשמה אלא דרך דרגת של לשמה 21216 

כי הרי לשמה , אך מהלך זה צריך עיון, (7´פסחים נ) וך שלא לשמה יבוא לשמהשמת, פ שלא לשמה"אע 21217 

ושלא לשמה , לשמה עולם של נתינה מסירת עצמו ואהבה גמורה, ושלא לשמה שני עולמות נפרדים הם 21218 

כלום אפשר הוא שיצא דבר מתוך , איך אפשר שיבנה גשר ביניהם, עולם של אהבת עצמו נגיעות ופניות 21219 

 21220 ?היפוכו

אבל כבר ביארנו שסוד איננו מה שאין רוצים בשמים , מדנו שענין זה הוא סוד מסודות התורהבאמת ל 21221 

כמו שעצם הדבקות איננה , אלא מה שלא יתכן שיתגלה לנו בהיותו למעלה מגדרי ההשגה שלנו, לגלות לנו 21222 

ל "זגילו לנו ר, כך לא נוכל להשיג את מהלך התפתחות והתהפכות השלא לשמה אל הלשמה, מושגת לנו 21223 

 21224 .רק שמתוך שלא לשמה בא לשמה

מאי , ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן, (.ה"שמות רל) כתוב בספר הזהר הקדוש 21225 

ובההיא שעתא דאיהי קא , טעמא בגין דהות איהי מתתקנא כהאי אתתא דאתתקנת ואתקשטת לגבי בעלה 21226 

 21227 .לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן ועל דא ולא יכול משה, מתקשטת לא אתחזי לבעלה לעאלא לגבה

ואין דרך לעמוד שם בשעה , כתב על זה שהוא ענין קישוטי כלה, (ויקהל שם) בספר פרי הארץ 21228 

הנה הוא רזא דרזין הנסתר ונעלם , הנה הוא סתרי ורזין דאורייתא שכל דבריהם כגחלי אש, שמתקשטת 21229 

נמצא לפי , כביאור על דברי הזהר אלהואחר כך כותב הוא את הקטע שהבאנו לעיל , ´יותר בסוד ה 21230 



כולל גם ענין זה של , פירושו שענין קישוטי כלה אף שבודאי רומז לענינים נשגבים וגבוהים מאד 21231 

 21232 .ממצב של שלא לשמה אל מצב של לשמה, התקדמות והתפתחות האדם

רגשות ועושה מצוות ומעשים רבים בתוך מסגרת הה, הסוד הוא כיצד האדם העובד והעמל ביגיעה רבה 21233 

, כיצד מתקרב הוא אל העולם החדש של אהבה ודבקות אמיתית, והיראה ופיתויי התענוגים גם הרוחניים 21234 

, כי נקודת התהוות לוטה בערפל, על זה נאמר ולא יכול משה לבוא אל האהל, שהיא למעלה מן המורגש 21235 

 21236 .וגם משה לא היה יכול לגשת ולהתקרב להשגתה

ולא יכלו , מברייתא ריש תורת כהנים, (ט"מלכים קפ) ש"ל בילקו"אנו מוצאים עוד בענין זה בדברי חז 21237 

כיוצא בדבר ולא יכול משה לבוא , מלמד שנתנה רשות למחבלים לחבל, הכהנים לעמוד לרשת מפני הענן 21238 

 21239 .מכאן שנתנה רשות למחבלים לחבל, וכן הוא אומר ושכותי כפי עליך עד עברי, אל אהו מועד

לא מפני עובי , ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, ד שכתב"ועיין בתורת כהנים בפירוש הראב 21240 

שנתנה רשות לחבל שעל מנת כן , אלא מפני סיבת המחבלים הבאים בפמליא של מעלה, הען שימנא אותן 21241 

 21242 .וכן הוא אומר ושכותי כפי עליך עד עברי שצריך להגן עליו, הם באים

אה מצד הגדלת האנוכיות על ידי בקשת ההשגה הסכנה העיקרית ב, ביאור ענין זה במדרגות הגבוהות 21243 

, דרישה זו יש בה מעין חוצפה, לראות ונפל ממנו רב´ אל יהרסו לעלות אל ה, כמבואר במעמד הר סיני 21244 

עד שידמה שהכל אף הדבקות עצמה , שהרי רוצה האדם בזה להבליט את חשיבות האנוכיות שלו כל כך 21245 

 21246 .נכלל בתחום ממשלת שכלו ובאפשרות השגתו

כי , אך היה הכרח שיברא העולם על דעת סכנה זו, ל באמרם שנתנה רשות למחבלים"רמזו בילקוט הנ לזה 21247 

שהיא הוצאת הגילוי מתוך ההסתר , וממילא היתה בטלה אתה גם התכלית, בלא זה היתה הבחירה בטלה 21248 

כרוכה  כלומר שסכנה זו שבהשגות העליונות היא, ד שעל מנת כן הם באים"וזהו הסבר דברי הראב, דוקא 21249 

 21250 .כי הוא נברא על מנת להיות בעל בחירה, ז"בעצם מצב האדם והוויתו בעוה

גילתה לנו התורה הקדושה שמתוך התחזקות , אף שאופן התהוות הפנים מן החיצון הוא סוד כאמור 21251 

עבודה רבה מוטלת עלינו אנו הנמצאים בעולם , תמידית בעבודה אף חיצונית בוקע לבסוף שחר הפנימיות 21252 

להכין בלבנו את הדרך אל , וכל מעשינו טבועים במטבע השלא לשמה למיניו השונים, החיצוניות 21253 

 21254 .(212´ ג עמ"מכתב מאליהו ח)  .ת ליחד את לבבנו לעבדו באהבה"יסייענו השי, הפנימיות

 21255 

H 21256 

 21257 

 21258 

 21259 

 21260 

 21261 

 21262 

 21263 

 21264 

 21265 

 21266 

 21267 

 21268 

 21269 

 21270 

 21271 

 21272 

 21273 

 21274 

 21275 

 21276 

 21277 

 21278 

 21279 

 21280 



 21281 ויקרא

 21282 מאמר א

 21283 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

צא ולמד ממשה אבי הנביאים שהוציא ישראל , מרו כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנומכאן א 21284 

, ועלה לשמי מרום והוריד תורה מן השמים, ועל ידו נעשו נסים במצרים ונוראות על ים סוף, ממצרים 21285 

 21286 .(ו"ט´ ר א"ויק) ונתעסק במלאכת המשכן ולא נכנס עד שקרא לו שנאמר ויקרא אל משה

אמרו אין אנו יוצאים מכבשן האש אלא ברשות , שה הנס לחנניה מישאל ועזריה בכבשן האשבשעה שנע 21287 

תנחומא נח )א  ברשותו הושלכנו וברשותו נצ, אני פי מלך שמור, שלא יאמר ברחו להם מן הכבשן, המלך 21288 

 21289 .(´ד ד"ר ל"בר) כך אין אני יוצא אלא ברשות, וכן אמר נח כשם שלא נכנסתי אלא ברשות, (´י

כמו שאמרו , שהרי יסורים גדולים היו לו לנח בתיבה, ן נא במדת דרך ארץ עד כמה היא מחייבתנתבונ 21290 

ב חודש "כל אותן י, (ג"כ´ י בראשית ז"רש) ל וישאר אך נח גונח וכוהה דם מטורח הבהמות והחיות"חז 21291 

מקום  מכל, שהיו זקוקין לזון את הבהמה ואת החיה ואת העופות, לא טעם טעם שינה לא נח ולא בניו 21292 

לא יצא עד שאמר לו , ויכול היה לצאת ולהשתחרר מכל העמל הכבד שהיה לו, בשעה שכבר יבשה הארץ 21293 

 21294 .כיון שלא נכנס אלא ברשות לא יצא אלא ברשות, ה צא"הקב

הרי חנניה מישאל ועזריה הכניס נבוכדנצר , ה להצלתו"והדברים מפליאים שאם אצל נח הכניסו הקב 21295 

אנו רואים כאן מדת דרך ארץ , כ אינו דרך ארץ שיצאו שלא ברשותו"אעפ, הרשע לכבשן לשורפם באש 21296 

אינו מדת דרך , ולא נכנסו אלא הושלכו לתוך כבשן האש, כיון שנכנסו ברשות המלך, שחייבה התורה 21297 

וכיון שהיה , יותר תמוה שהרי כל רגע ורגע שלא נשרפו היה נס בפני עצמו, ארץ לצאת שלא ברשותו 21298 

הרי ודאי שאין דין יהרג ואל יעבור על דרך , נשארו שם משום דרך ארץ בידם לצאת מתוך האש איך 21299 

 21300 .ארץ

דכתיב שמע נא , חנניה מישאל ועזריה כשירדו לכבשן האש לא ירדו אלא בסימן, ל"ונראה דהנה אמרו חז 21301 

ש אלו חנניה "י בר"אר? ומי היו, יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך היושבים לפניך כי אנשי מופת המה 21302 

חנניה מישאל ועזריה המשיכו לשהות בכבשן , (´ט א"ר פ"ש) ריה שנעשה להם הסימן הזהמישאל ועז 21303 

א אינם "שכיון שמפני מדת ד, וצריך לומר שאף בזה בטוחים היו שיעשה להם נס, א"האש משום מדת ד 21304 

שאם ישארו בתנור משום דרך ארץ ינצלו ולא , הרי זה נכלל בכלל הסימן שנתן להם, יכולים לצאת 21305 

 21306 .ה שהרי האריך להם את הנס"והסכים עמם הקב, א חמורה היא מאד"י מדת דכ, ישרפו

שנאמר בא אתה וכל ביתך אל , בשעה שהיה צריך להכנס לתיבה לא נכנס אלא ברשות, וכן היה אצל נח 21307 

לתכלית זו שינצל על ידה הוא ´ פ ציווי ה"כ שנה ע"הגם שבנה נח את התיבה ק, (´תנחומא נח י) התיבה 21308 

 21309 .לא נכנס עד שנצטווה בפירושכ "אעפ, וביתו

י ממצרים אמר שלח נא ביד "ה להוציא את בנ"בשעה ששלחו הקב, עוד מצינו ענין נפלא אצל משה 21310 

את סבור שמא עיכב משה שלא , במשה ויאמר הלא אהרן אחיך וראך ושמח בלבו´ ויחר אף ה, תשלח 21311 

עכשיו , מתנבא שמונים שנהאמר משה עד שלא עמדתי היה אהרן אחי , לא עשה אלא כמכבד לאהרן? ילך 21312 

 21313 .(ש שם"ילקו) אני מיצר לו בדבר זה

כ עיכב הליכתו "אעפ, ה שילך להוציא ישראל ממצרים"הענין נפלא שהרי נצטווה משה מפורש מהקב 21314 

, לא היה משום עצם הדבר´ ומה שחרה בו אף ה, ועיכב את גאולת ישראל כדי שלא לפגוע באהרן אחיו 21315 

אהרן אחיך אינו מיצר , ה וראך ושמח בלבו"ל הקב"שכן א, כראויאלא משום שהעריך את אהרן שלא  21316 

בדין היה שמשה רבינו יעכב , אבל אילו צדק משה בהערכתו לאהרן, (ש שם"ילקו) בדבר זה אלא ישמח 21317 

 21318 .שליחותו

והיה על אהרן ונשמע קולו בבואו אל , ועשית על שוליו רימוני תכלת וארגמן ופעמוני זהב בתוכם סביב 21319 

שאין המיתה מפני שהוא מחוסר , (ג"מ) ן"ופירש הרמב, (ח"שמות כ) ובצאתו ולא ימות´ הקודש לפני ה 21320 

אך נצטווה לתת הפעמונים שישמע קולו ויכנס לפני , בגדים שהרי נאמר בצאתו שאינו שעת העבודה 21321 

 21322 (ה"ח שם ל"וכן באוה) כי הבא בהיכל מלך פתאום חייב מיתה כענין אחשורוש, אדוניו כאילו ברשות

 21323 .ש"עי

וענין דרך ארץ זה אינו מיוחד , רי שחסרון דרך ארץ חמור הוא כל כך שחייב עליו מיתה בידי שמיםה 21324 

משום שנאמר ונשמע קולו , יוחנן כי הוה עייל לביתא מנענע´ שהרי אמרו ר, כלפי בית המקדש דוקא 21325 

 21326 .א לכל אדם"הרי שלמדו מכאן ד, בבואו אל הקודש

ן לכבוד גבירתו לא רצה להוציאו מידה בכוחו "הרמב´ ופי, (ט"בראשית ל) ויעזוב בגדו בידה ויצא החוצה 21327 

ובעזיבת בגדו אצלה סיכן , הנה רצונה היה לאבדו משתי עולמות, ש"הגדול ממנה והסיר אותו מעליו יעו 21328 

 21329 .מ עזב בגדו אצלה שאין זה כבוד לגבירתו להוציא דבר מידה"מ, כ"את עצמו כמו שאירע אח



וביאר , שאמר משה לפרעה אין אנו יוצאים עד שאתה משלח אותנו ל"ואחז, ויהי בשלח פרעה את העם 21330 

והוא , ולכן ביקש שפרעה ישלחם כדי שיהא להם זכות לקבל הענקה, מ כי בורח אין מעניקים לו"המל 21331 

עבדים ויפה אמר שם ´ מ בה"והנה אף כי הטיב אשר דבר המל, ש"הרכוש הגדול שהוציאו ממצרים יעו 21332 

כשם שאין , וקיבלנו שלא לערב הלכה באגדה, ל הללו אינו בדרך הלכה"חזמ ביאור דברי "מ, בכל דבריו 21333 

 21334 .לבאר הלכה בדברי אגדה

וכן חנניה מישאל , ל הם על דרך מה שאמר נח שאינו יוצא מן התיבה אלא ברשות"וביאור דברי חז 21335 

 21336 כ של"להוציאם בע´ ואף שודאי היה יכול ה, כך לא יצאו ישראל ממצרים אלא ברשות פרעה, ועזריה

ב "שיחות מוסר ח)  .כ לא יצאו ממצרים אלא ברשות"וגם בימי החושך יכלו לצאת אעפ, פרעה 21337 

 21338 .(ח"י´ מא

 21339 

 21340 מאמר ב

 21341 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

ירד לפי , אבי זנוח, אבי סוכו, אביגדור, יקותיאל, חבר, ירד, עשר שמות נקראו לו למשה (ר"ויק) ל"אחז 21342 

חבר שחיבר את הבנים לאביהם , אביגדור אביהם של גודרים, את התורה מלמעלה למטה שהוריד 21343 

והנה ענין השם הוא לתאר ולהגדיר את , אבי סוכו אביהם של נביאים שסוכים ברוח הקודש, שבשמים 21344 

 21345 .מהותו של הדבר ואיכותו

, אדם זה מה טיבושאלו מלאכי השרת , ר"ה לברוא את אדה"בשעה שאמר הקב (´ז ד"ר י"ב) ל"מצינו בחז 21346 

העבירם , ולא היו יודעים? ל זה מה שמו"הביא לפניהם בהמה חיה ועוף א, ל חכמתו מרובה משלכם"א 21347 

ל אני נאה להקראות אדם "א? ל ואתה מה שמך"א, ל זה שור זה חמור וזה גמל"א, ל מה שמו"לפני אדם א 21348 

הוא ´ ה אני ה"אמר הקב, לכלשאתה אדון ´ ל נאה לך להקראות ה"א? ואני מה שמי, שנבראתי מן האדמה 21349 

 21350 .ר"שמי שקרא לי אדה

כי שמו של הדבר הוא , היא חכמה עליונה למעלה מחכמת המלאכים, חכמה זו של קריאת שם לדבר 21351 

ואם די לכל הברואים בשם אחד אשר בו בא , ההגדרה הקצרה ביותר הממצה כל מהותו וענינו של הדבר 21352 

נצרכו עשר שמות כדי להגדירו ולתאר את קוי גדלותו  ה"אך למשה רבינו ע, לידי ביטוי כל עצם מהותם 21353 

איני קוראך אלא בשם , ה למשה חייך מכל שמות שיש לך"אמר לו הקב, (ר שם"ויק) ל"ואחז, האלקית 21354 

 21355 .ותקרא שמו משה הוי ויקרא אל משה, שקראתך בתיה בת פרעה

עים את גדלותו של שלכאורה מבי, ה בשם זה יתר על שאר שמותיו של משה"ויש להתבונן מה מצא הקב 21356 

, ועוד הרי הוראת שם זה אינו מתייחס למשה כלל אלא לבתיה בת פרעה, משה יותר משם משה עצמו 21357 

י מסירות נפשה "ונראה לבאר כי משייתו של משה מן המים היה ע, ותקרא שמו משה כי מן המים משיתהו 21358 

נכנס כח זה בגופו , נ"י מסי"וכיון שהצלת משה היתה ע, שעברה על מצות אביה כדי להציל נפש, של בתיה 21359 

´ נ שהי"וכח מסי, כי כל מה שהנותן נותן למקבל מגיע אל המקבל בלא שיור, ובנפשו של משה רבינו 21360 

 21361 .ולכן שם משה הינו תמצית אופיו של משה יותר מכל שמותיו, נ של בתיה"י המסי"למשה רבינו היה ע

תניא שלש , (א"א ה"קידושין פ) ירושלמיוב, אלהיך לך את הברית ואת החסד´ ושמר ה (´דברים ז)ב  כתי 21362 

´ ושמר ה´ גומלי חסדים מנין דכתי, רחמנים ביישנים גומלי חסדים, ה לישראל"מתנות טובות נתן הקב 21363 

ה יתנהג "ותמה בעל התורה תמימה דהא פשט הכתוב מורה שהקב, ש"אלהיך לך את הברית ואת החסד יעו 21364 

 21365 .ד נטועה בישראלוהיכן מרומז כאן שמדת החס, עם ישראל במדת החסד

ה נוהג עם ישראל במדת החסד נספגת מדה זו בתוכן "שמתוך שהקב, ולאור מה שאמרנו הדברים ככתבן 21366 

´ והיא אחת מג, ה עם ישראל במדת החסד הוא נותן להם במתנה את החסד"י הנהגת הקב"שע, של ישראל 21367 

לפי שעיקר הנדרש , ה בשם משה מכל השמות"ועל כן בחר הקב, ה לישראל"מתנות טובות שנתן הקב 21368 

 21369 .והשם משה מעיד על תכונה זו, ממנהיגן של ישראל הוא מסירת נפש עבור כל יחיד ויחיד

היה מוציא הקטנים לרעות כדי שירעו , ה לדוד בצאן ומצאו רועה יפה"בדק הקב, (´כ´ ר ב"שמו) וכן אמרו 21370 

ם שיהיו אוכלים עשב כ מוציא הבחורי"ואח, כ מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינוני"ואח, עשב הרך 21371 

ואף משה לא בחנו , ה מי שהוא יודע לרעות הצאן איש כפי כחו יבוא וירעה בעמי"אמר הקב, הקשה 21372 

כיון , נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות, ברח ממנו גדי אחד ורץ אחריו, ה אלא בצאן"הקב 21373 

, ה הרכיבו על כתפו והיה מהלךעייף את, שהגיע משה אצלו אמר אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא 21374 

 21375 .ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם חייך אתה תרעה צאני ישראל"אמר הקב

ש ביהושע איש "וכמ, ומספק צרכיו לכל אחד לפי כחו, רועה ומנהיג הדור צריך להיות דואג לכל אחד 21376 

אלא , כללית על הדור אין די בהשפעה, י שיכול להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד"ופירש, אשר רוח בו 21377 

א לדאוג לכל אחד "וללא מסירת נפש א, צריך להתאים את ההנהגה עם כל אחד ואחד לפי רוחו וכחו 21378 

כתוב , ה להיות גואלן ומנהיגן של ישראל"י הקב"נ במשה עוד בטרם נשלח ע"ומצינו מדת מסי, מישראל 21379 



חבל לי עליכם מי יתן מותי , ל היה רואה בסבלותם ובוכה ואומר"ואחז, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם 21380 

´ ר א"שמו) והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, עליכם 21381 

 21382 .(ז"כ

, נ זכה לגילוי שכינה"י מסי"וע, ל"נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהן עכ, הכתוב וירא בסבלותם´ י פי"ורש 21383 

אני מניח את העליונים , והלכת לראות בצערן של ישראל ה אתה הנחת עסקיך"ל אמר הקב"וכן אמרו חז 21384 

ה במשה שסר מעסקיו לראות "ראה הקב, כי סר לראות´ ד וירא ה"ואת התחתונים ומדבר עמך הה 21385 

 21386 .(ה"כ´ ב מא"שיחות מוסר ח)  .לפיכך ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה, בסבלותם

 21387 

 21388 מאמר ג

 21389 .(´א´ א אויקר) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

בראשית ) כתיב וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים 21390 

עץ חיים היא ´ ואין עץ אלא תורה שנא, א קדמה לעץ החיים"מלמד שד, א דרך זו דרך ארץ"ותדב, (´ג 21391 

, את דרך עץ החיים לשמור´ א את התורה שנא"ו דורות קדמה ד"כ, (´ג´ ר ט"ויק) ואמרו, למחזיקים בה 21392 

ו דורות קודם שנתנה "הרי שהתורה שהיתה לבני אדם כ, כ עץ החיים זו תורה"דרך זו דרך ארץ ואח 21393 

 21394 .א"לישראל היתה תורת ד

 21395 ינאי שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד שהיה משופע ביותר´ מעשה בר, (ר שם"ויק) א אמרו"ומהו ד

בדקו במקרא , הכניסו לביתו האכילו והשקהו, (כ"ח ת"י שהוא ת"ח והיה סבור ר"מצוין ונאה בבגדיו כת) 21396 

ל אמור מה דאנא "א, ל יברך ינאי בביתו"ל סב בריך א"א, במשנה באגדה בתלמוד ולא מצאו, ולא מצאו 21397 

ל ומה ירותתך "א, ל ירותאי גבך דאת מונע לי"קם תפסיה א, אמור אכל כלבא פיסתיה דינאי, אומר לך 21398 

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת , בית ספרא ושמעית מניקייא אמריןל חד זמן הוינא עבר קמיה "א, גבי 21399 

 21400 .מורשה קהלת ינאי לא כתיב אלא קהלת יעקב, יעקב

ולא חמית תרין , ל מימי לא שמעית מילא בישא וחזרתי למרה"א, ל למה זכית למיכל על פתורייא"א 21401 

ולא ראיתי , שמחל על עלבונור או "שלא סיפר בלה´ פי, דמתכתשין דין עם דין ולא יהבית שלמא ביניהון 21402 

קרא , אמר לו כל הדא דרך ארץ גבך וקריתך כלבא, שנים מריבים זה עם זה שלא נתתי שלום ביניהם 21403 

כל  (´ק ה"מו) ואמרו, כ"ת, מי ששם אורחותיו רב ערכו, ינאי ושם דרך אראנו בישע אלהים´ עליה ר 21404 

ל תלמידא דכולה שתא הוה מקשי "י הורבי ינא, ה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"השם אורחותיו בעוה 21405 

 21406 .קרי עליה ושם דרך אראנו בישע אלהים, ליה ובשבתא דרגלא לא מקשי ליה

והזהירות , כמו דבור נקי מלשון הרע ונאה, ל שדרך ארץ היינו מדות טובות"מפורש בדברי רבותינו ז 21407 

ינאי קרי על ´ א מה שרויש לשאול דבשלמ, והזהירות הנשגבה בכבוד רבו, בכבוד חבירו אף שהוא עולבו 21408 

הוא משום דבדקו במקרא ובמשנה באגדה , א"האורח שאכל בביתו ושם דרך דהיינו שהוא רק בעל ד 21409 

והרי הוא תלמידו בתורה והוא , א"אבל איך קרא לתלמידו ושם דרך שהוא בעל ד, ובתלמוד ולא מצאו 21410 

 21411 .וגם קיימה כמצוה ומה ענינו לדרך ארץ, ת"מצווה על כבוד רבו מה

אלא שגם אחר מתן , א"ואחר שנתנה תורה שוב אין ענין של ד, א לא אך שקדמה לתורה"ם מכאן שדלומדי 21412 

שהרי , א"היינו מדות טובות כגון אלו שאינן נכללות בחיובי התורה אלא שיסודן בד, א"תורה יש ענין לד 21413 

ה ענין כלל אין ז, דכולא שתא הוה מקשי ליה ובשבתא דרגלא לא הוה מקשי, ינאי´ הנהגת התלמיד עם ר 21414 

ואין בזה אף משום מדת , כי ממצות כבוד רבו היה יכול להקשות גם בשבתא דרגלא, למצות כבוד רבו 21415 

והרי ודאי חסידים , י מלבד תלמיד זה הוו מקשו גם בשבתא דרגלא"שהרי משמע שכל תלמידי ר, חסידות 21416 

, א"א משום הלכות דומה שנהג כן תלמיד זה לא היה משום מצות כבוד רבו אל, מ לא נהגו כן"היו מ 21417 

 21418 .ינאי ושם דרך כלומר שיש בו מדת דרך ארץ´ ולפיכך קרי עליה ר

שאלמלי לא המתין משה עד , אלא גם במשה רבינו רבן של ישראל, ינאי מצינו כן´ ולא אך בתלמיד ר 21419 

אף שהוא הקימו מן המסד ועד , אלא היה נכנס מעצמו אל המשכן היה נחשב כאין בו דעה, ה"שקראו הקב 21420 

מ אם היה "מ, עמו מבין שני הכרובים´ והיה יודע שכל עיקרו של המשכן אינו אלא שידבר ה, ותהטפח 21421 

היה נחשב כאין בו דעה ומי שאין בו , ומקדים לבוא אל המשכן טרם יקראוהו´ מזדרז לשמוע את קול ה 21422 

כאן שום  ומה עבר בביאתו זו הלא אין, וכלל גמור הוא וגם משה רבינו בכלל, דעה גם נבלה טובה הימנו 21423 

 21424 .ואין זו אלא עבירה על דרך ארץ בלבד, סרך עבירה

מכל , ´עד שזוכה בשבילה לישועת ה, כ חמורה הלכה זו שאף המקיים הלכות אלו והוא שם דרך"הרי שכ 21425 

לא אך שחסרה לו מעלה שאין , מקום אם לא יעמוד על המעלה העליונה בזה ויגרע ממנה אף כל שהוא 21426 

נמצא שדרך ארץ לא רק , שהוא סר לשאול מטה שגם נבלה טובה הימנו אלא, אורח חייו למעלה למשכיל 21427 

אלא שגם אחרי שנתנה תורה , ומשנתנה תורה כבר עברה תעודתה שנמסר הכל לתורה, שקדמה לתורה 21428 

גם , וכמו שמתחילת יצירתו נתחייב האדם בהלכות דרך ארץ, הניחה תורה מקום להתגדר גם לדעה ולשכל 21429 



 21430 .א"ועול מלכות זה משעבד את האדם להלכות ד, ת השכל במקומהלאחר מתן תורה עדיין מלכו

 21431 

כמו שהיא ממלאת בכל הענינים , ואם תאמר למה באמת לא תמלא התורה את מקום השכל גם בזה 21432 

סוף סוף הלא גם חובת השכל סמוכה היא , ולא עוד אלא שיש לשאול בזה שאלה עמוקה יותר, הרוחניים 21433 

זה אלי , (´ג ב"שבת קל) ש"ות זו הלא היא מיסודות התורה וכמוהתדמ, על חובת התדמות האדם לקונו 21434 

א הן "וכיון שגם הלכות ד, וכן נצטוינו במצוה מיוחדת והלכת בדרכיו, ואנוהו הוי דומה לו מה הוא אף אתה 21435 

ורק השכל הוא יהא המושל , איך יתכן שתהיה הילכתא גבירתא זו מחוץ לצווי התורה, מיסוד ההתדמות 21436 

 21437 !א אתמהה"ד´ נמדדה מדתו אם יש לו או אין לו דעה בהל, שה רבינו רבן של ישראלעד שגם מ, והמצוה

מ לא הרי "מ, מפני שבצלם אלהים עשה את האדם, א מקורן עליון ומשל גבוה הן"אמנם אף כי הלכות ד 21438 

שבהליכה בדרכיו נצטוינו במדות ודעות , א"ש הוי דומה לו כהלכות ד"הליכה בדרכיו ומצות ההתדמות כמ 21439 

, ועלינו להתדמות לקוננו וללכת בדרכיו דוקא, ה"י גילויי מדותיו ודרכיו של הקב"ות המתגלות לנו עקבוע 21440 

ואם יבוא האדם לשקול , מה הוא רחום וחנון אף אתה, ל מה הם הדרכים ומה הן המדות"וכמו שלמדונו חז 21441 

 21442 .יהיה כפונה מאחרי אלהיו, בדעתו בדרכים אלה וללכת בהם כפי דעתו ושכלו

אבל לא בשכל האנושי , א אינו כן שבזה אין חוקים קבועים אלא השכל הוא מחוקקם"הלכות דואילו ב 21443 

כל הנקרא בשמי , אלא בשכל הצורה האנושית שהוא צלם אלהים ומתוך העמקה ביצירה ובכבודה, בלבד 21444 

אלא מגלה לנו מדת , א אינה מצוה ומזהירה"כשהתורה מלמדת ד, לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו 21445 

, כלומר חוקי השכל הנחקקים ויוצאים משיקול דעתו של אדם, שהאדם בשכלו צריך לעמוד עליה א"הד 21446 

ואך , א"גם הוא עודנו בשקול דעתו בהלכות ד, ולכן גם משה רבינו שקיבל תורה מסיני והכל בכלל הקבלה 21447 

 21448 .בזאת יבחן אם יש בו דעה או אין בו דעה

מפני שעבירות על חוקי השכל הן חמורות , מר התורהזה מוסיף שיש בהם צד חומר שהוא עוד עולה על חו 21449 

ש רבינו נסים "וכמ, והעוברים עליהן קרובים לעונש יותר מאלה העוברים על חוקי התורה בלבד, יותר 21450 

א שהם "כי בחוקי ד, ל כתב שלפיכך נתבעו ונענשו האומות עליהן"ן ז"והרמב, ס"גאון בהקדמתו על הש 21451 

ם ישראל שנצטוו עליהן בתורה גם הם עודם עומדים בציווייו של וג, חוקי השכל הכל מצווים ועומדים 21452 

 21453 .(דליות יחזקאל)  .והם גם קרובים ליענש עליהן מפני חומרא זו העולה על חומר התורה, השכל

 21454 

 21455 מאמר ד

 21456 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

שבא הכתוב להשוות נבואת משה , עם לדברוכתב כלי יקר ט, אלף של ויקרא זעירא כאילו כתיב ויקר 21457 

, שיהיה בלעם שוה למשה בנבואה חלילה אלא כך פירושו´ ואין הפי, לנבואת בלעם שנאמר בו ויקר 21458 

, לא נאמר´ אשר ידע את ה, ´ש אשר ידעו ה"שמשה השיג יותר ממה שהיה ראוי להשיג על פי הכנתו כמ 21459 

וכל , ידעו ונתן לו תוספת שפע בזכות ישראל´ הכי אם , על זה האופן´ שהוא מצד הכנתו לא ידע את ה 21460 

 21461 .שאר נביאי ישראל כל אחד לא השיג יותר מכדי הכנתו

והנה , שהשיג יותר ממה שהיה ראוי להשיג על פי הכנתו, אבל באומות העולם קם אחר לכבודן של ישראל 21462 

בל כל מה שמשיג א, אותה נבואה דבוקה בו בעצם קנין לא יפרוש ממנו, פ הכנתו"כל מה שהנביא משיג ע 21463 

כ נאמר לשון ויקר במשה "ע, זהו אצלו במקרה ולא בעצם ורק מתת אלהים היא, יותר מכדי הכנתו 21464 

ל "שהיתה בשניהם השגה מקרית נוסף על הראוי להם מצד עצמותם עכ, ובבלעם להורות שהיו שוים בזה 21465 

 21466 .ש"הכלי יקר יעו

ומצדו לא , ה אלא לכבודן של ישראלד שאם כי צדק הכלי יקר שכל מה שזכה בלעם לא הי"ונראה לענ 21467 

שכל ´ אכן מה שכ, וכן צדקו דבריו במשה רבינו להבדיל שהשיג יתר על הכנתו, היה מוכן לכך כלל 21468 

אך , כי ודאי שכל נביא צריך הכנה להיותו ראוי לנבואה, הנביאים לא השיגו אלא כפי הכנתם אינו נראה 21469 

 21470 .והא בלא הא לא סגי, להיםלבסוף הוא משיג יתר על הכנתו כהנה וכהנה ממתנת א

ל על שמואל "ש חז"וכמ, גם כל הנביאים שעמדו לישראל לא השיגו ענין הנבואה אלא בשביל ישראל 21471 

וכן שמונים , (7א"סנהדרין י) אלא שאין דורו זכאי לכך, הקטן ראוי היה שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו 21472 

´ ופי, (7ד"ב קל"ב) עליהן כמשה רבינושלשים מהם ראוי שתשרה שכינה , תלמידים היו לו להלל הזקן 21473 

אין , אף מי שהכין עצמו לנבואה וראוי הוא לכך, ם אלא שעון הדור גורם שאין הדור ראוי לכך"רשב 21474 

 21475 .כי הנבואה ניתנה בעבור הדור, כ הדור ראוי לכך"השכינה שורה עליו אא

אל משה ואל אהרן ´ ר העקיבא אומר וידב´ ר, (´ב ה"מכילתא בא פי) ל"והדבר מפורש להדיא בדברי חז 21476 

ח שנה שהיה כעס על ישראל לא היה מדבר עם "שכל ל, צא ואמור להם שבזכותם הוא מדבר עמי, לאמר 21477 

לא עם משה בלבד היה מדבר , ע איני כמשיב על דברי רבי אלא כמוסיף על דבריו"ש ב"אמר ר, משה 21478 

 21479 .אלא עם הנביאים כולם לא דבר אלא בזכות ישראל, בזכות ישראל



יהושע , למה נשתניתי מכל תלמידי הנביאים, מוצא בברוך בן נריה שהיה מתרעם לפני המקום וכן אתה 21480 

יגעתי באנחתי ומנוחה לא , אלישע שימש אליהו ושרתה עליו שכינה, שימש משה ושרתה עליו שכינה 21481 

אשר בניתי אני הורס ואתה ´ כה אמר ה, בא וראה מה המקום משיבו, מצאתי ואין מנוחה אלא נבואה 21482 

הא אתה מוצא שאין הנביאים מתנבאים , אם אין כרם אין סייג אם אין צאן אין רועה, לך גדולות תבקש 21483 

 21484 .כ"אלא בזכותן של ישראל ע

אינו נותן אלא בזכותן , ה תוספת שפע יתר על הכנתו"ומה שנותן הקב, כי בהכנתו של הנביא בלבד לא סגי 21485 

, ז יסודי התורה"ם סוף פ"כ הרמב"ומש, םה נותן מתנת חינ"ואם הדור אינו ראוי אין הקב, של ישראל 21486 

, ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ, הנביא אפשר שתהא נבואתו לעצמו בלבד להרחיב לבו ולהוסיף דעתו 21487 

אף זה , כי אף מה שזוכה הנביא לעצמו להרחיב לבו ולהוסיף דעתו, אין בדבריו סתירה לכל מה שביארנו 21488 

 21489 .זוכה להתעלות ולא לצורך עצמו בלבד וזה ברור ולצורך דורו הוא, אינו אלא בזכותן של ישראל

מכל מקום , ה"י הכנתם בלבד אלא על ידי מתת הקב"פ שגם נביאי ישראל לא השיגו הנבואות ע"אמנם אע 21490 

נתעלו למדרגות רמות , י שניתוסף להם מתנת חינם יתר על הכנתם"הרי ע, כיון שהכינו עצמם לנבואה 21491 

פ שנתנבאו לא נתעלו כלל ונשארו "אע, א הכינו עצמם כלללא כן נביאי אומות העולם של, ונישאות 21492 

 21493 .וכמו שקרה לבלעם שלמרות נבואתו העילאית נשאר בשפל המדרגה, בתחתית הסולם

, ואהא חי (ממשלה שלי) ה יטול יהושע ארכי שלי"אמר משה לפני הקב, (ט"דברים רבה פ) ואיתא במדרש 21494 

משנסתלק עמוד הענן , מוד הענן והפסיק ביניהםנכנסו לאהל מועד ירד ע, הלך משה לשמאלו של יהושע 21495 

ל יהושע כשהיה הדיבור נגלה עליך יודע הייתי מה "א, הלך משה אצל יהושע ואמר לו מה אמר לך הדיבור 21496 

ונראה שכונת יהושע היתה , ש"אותה שעה צעק משה ואמר מאה מיתות ולא קנאה אחת יעו? מדבר עמך 21497 

ת שבאה "אבל את ההתקרבות והדביקות בהשי, את הציוויכי אפשר למסור אך ורק את הדיבור ו, לומר 21498 

 21499 .י הדיבור זאת לא ניתן להמסר כלל"ע

ה נגלה "אין הקב, מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם, (ר"ויק) ל"ויתכן לפרש בזה את מאמר חז 21500 

ש "אבל נביאי ישראל בדיבור שלם כמ, ש ויקר אלהים אל בלעם"ה אלא בחצי דיבור כמ"על נביאי או 21501 

י הדיבור את השלימות הראויה ונדבקים "ויש לפרש שנביאי ישראל משיגים ע, ש"ויקרא אל משה יעו 21502 

נמסר להם אבל אינם נדבקים בו ´ רק ציווי ה, ה אין להם אלא חצי דבור"לא כן נביאי או, ת כביכול"בהשי 21503 

לעצמיותם וכפירוש  וזהו לשון ויקר דרך מקרי וארעיות שאין לו קשר, כביכול ונשארים בשפלותם כשהיו 21504 

 21505 .(ה"כ´ ב מא"שיחות מוסר ח)  .הכלי יקר

 21506 

 21507 מאמר ה

 21508 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

צא ולמד ממשה אבי החכמה , ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו"מכאן אמרו חכמים כל ת, ויקרא אל משה 21509 

ועלה לשמי , ו כמה נסים ונפלאות על ים סוףועל ידו נעש, אבי הנביאים שהוציא את ישראל ממצרים 21510 

ולא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו שנאמר , ונתעסק במלאכת המשכן, מרום והוריד תורה מן השמים 21511 

 21512 .(ו"ט´ ר א"ויק) ויקרא אל משה

א כל תורתו אינה "אלא שאם יש חסרון בד, א לתורה"למדים מכאן שלא זו בלבד שחייבים להקדים ד 21513 

דאפילו , אלא כל עצמותו היא כמבוטלת, ק תורתו שהיא ברוח ובשכל אינה חשובהולא ר, חשובה כלל 21514 

הלא נאמר למשה ונועדתי לך שם , אינה חשובה כלל ונבלה טובה הימנה, הנפש החיונית מעלת החי 21515 

, ואילו נכנס הלא לא היה הפגם אלא בדרגה העליונה של הדעת, מ לא נכנס עד שנקרא"ומ, ודברתי אתך 21516 

ל נבלה "עד שקוראים עליו חז, ח במדרגה עליונה של דעת הרי הוא מבוטל בתכלית"מ אם חסר לת"מ 21517 

 21518 .טובה הימנו

ואז היא מעלה את האדם להידבק , התורה ניתנה לאדם אחרי שהגיע לשלימות האנושית בנוגע למדות 21519 

ע מה וידו, אינו שייך לעלות במעלות התורה, אבל קודם שיש בו מידת דרך ארץ, בבוראו ולחיים הנצחיים 21520 

אף , כי מהאי טעמא אין בתורה עשין ולאוין מפורשים על עניני מדות, ח ויטאל בשער הקדושה"שכתב ר 21521 

ותיקון , כי התורה היא ברוח והמדות הן בנפש החיונית שהיא הנפש הבהמית, שתיקון המדות מוכח בתורה 21522 

הרי , ולה למעלת התורהומזה ע, המדות שבהן כלולים רוב עניני דרך ארץ מוכרחים לתיקון הנפש החיונית 21523 

 21524 .שאי אפשר לעלות למעלת התורה להיות בדרגת מלאך אם לא תיקן הנפש החיונית

הרי דיש חביבות , חביב אדם שנברא בצלם חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, (ג"אבות פ) ל"ואמרו ז 21525 

לו לאדם  ואם חסרה, כ המעלה היתירה לישראל להיקרא בנים למקום"ואח, באדם עצמו מצד שהוא צלם 21526 

שאי אפשר לבנות קומה , כל שכן דאינו שייך למעלת בנים למקום, א ואין לו חביבות מצד הצלם"מדת ד 21527 

 21528 .א לה שתהיה תלויה על בלימה"שא, עליונה בלא שיהיה לה יסוד שתתקיים עליה



וכנזם זהב באף חזיר המחטט בכל דבר , ומהאי טעמא אם אינו מתנהג בדרך ארץ הרי זה בזיון לתורה 21529 

דהתורה חוגרת שק ואומרת , (´א א"סנהדרין ק) ל"ואמרו ז, שנמצא נזם הזהב מתבזה ומתלכלך, וסמא 21530 

, הרי דהתורה בתו של מלך מתאוננת אם נמסרה לזה שאינו מתנהג עמה כראוי, עשאוני בניך ככנור 21531 

 21532 .שהרי זה כאילו נמסרה בתו של מלך לאדם גס ורב מאד העלבון, כ אם אין בו מדת דרך ארץ"ומכש

ואין , אל תיקרי מורשה אלא מאורסה, (7ט"פסחים מ) ל"תורה היא בבחינת מאורסה לישראל וכמאמרם זה 21533 

ואם למד תורה ואין , א שהתורה שהיא כתב המלך תתגלגל במקום מאוס ומבוזה"וא, התורה סובלת בזיון 21534 

אין , א"ד אבל הוא שלא התלמד בתיקון המדות וכל עניני, אף כי התורה עצמה מיישרת המדות, א"בו ד 21535 

 21536 .ואין לו שום שייכות לתורה, התורה נשארת במקום זה שמבזין אותה

, (´קהלת ט) ל וחכמת המסכן בזויה"וכדבריהם ז, והנה הלומד תורה ואינו מקיים הרי הוא מבזה את התורה 21537 

 21538 והלומד ואינו מקיים נוח לו שנהפכה, דזהו הבזיון שאינו מקיים, (ילקוט שמעוני שם) בלומד ואינו עושה

אך גם מעלת אדם חי אין לו דהרי נוח לו שלא נולד , דלא בלבד שאבד מעלת הבן תורה, שלייתו על פניו 21539 

וכל המחלל את התורה , כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות (ו"ד מ"פ) ואמרו באבות, אמרו 21540 

 21541 .הנהגתוואין לך חילול של תורה יותר מזה שלומד תורה ואינו שם לב ב, גופו מחולל על הבריות

והוא מחייבי , בזה זה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק´ כי דבר ה, (´ט א"סנהדרין צ) ל"אמרו חז 21542 

ומבואר באורך בנפש , ועוד חמור מכל חייבי כריתות דכתיב הכרת תכרת, ו כמפורש שם בקרא"כריתות ח 21543 

נו עוסק בה הוי כמבזה דזה שאי, אכן הלומד ואינו מקיים מבזה את התורה עוד יותר, (´שער ד) החיים 21544 

 21545 .וזה שלומד ואינו מקיים הוי כמבזה בפניה וחמור בזיונו, שלא בפניה דהרי מרוחק הוא ממנה

, (ג"קמ´ שער ג) ת"דכתב רבינו יונה בשע, א עוד חומר והוא חילול השם"אכן יש בחוסר ההנהגה של ד 21546 

י ולכבודי בראתיו יצרתיו אף כל הנקרא בשמ, (ג"ישעיהו מ) ת שנאמר"היצורים כולם נבראו לכבוד השי 21547 

כי לא רב לו אשר לא יקיים , אכן נודע מן השכל כי המחלל את השם ובוזה דבריו אבדה תקותו, עשיתיו 21548 

אבל שלח ידיו לעשות התמורה וההיפך ולחלל , מה שנדרש ממנו מעיקר יצירתו לכבד את השם ולקדשו 21549 

 21550 .כ"אם שם קדשו ע

ו "פ)א  ל כבוד התורה הרי הוא מחלל שם שמים כמפורש ביומוהמחל, חילול השם הוא העוון היותר חמור 21551 

מה אומרים , ח ואין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות"מי שקורא ושונה ומשמש ת, (´א 21552 

פלוני , אוי לו לרבו שלמדו תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לפלוני שלמד תורה, הבריות עליו 21553 

ו לחילול "י התורה שלומד גורם ח"הרי דע, קולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיושלמד תורה ראו כמה מ 21554 

, ו"זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם מות ח, (´ב´ קדושין ל) וזהו שאמרו, השם וגדול עוונו 21555 

 21556 .וזה לא נאמר בשום מצוה

ך ארץ ובין אדם לפי זה מה מאד תגדל האחריות של בן תורה שיתקדש שם שמים על ידו בעניני דר 21557 

הלא כל אדם צריך , ח שאין בו דעת"וזהו שאמרו כל ת, ושיהא גדור בתהלוכותיו ובכל עניניו, לחבירו 21558 

ח הוא פגם והפסד גדול ביותר "אך זה משום דחסרון דעת בת, ח"שיהיה בו דעת ולמה דקדקו ואמרו כל ת 21559 

 21560 .הימנועד שאין כדאי כל הוויתו ונבלה טובה , מצד ביזוי תורה וחילול השם

ולא יגדור , א והנהגה טובה בהיותו עוסק בתורה כשעדיין אין לו נסיונות העולם"ביותר אם לא יתחנך בד 21561 

כמעט קרוב הדבר לודאי , ולא יכיר להתבושש מהנהגה של פחיתות, עצמו בדברים קלי ערך המזדמנים לו 21562 

ונמצא שהסכנה , הג כנדרשלא ישלוט בעצמו ולא יתנ, כי בהזדמן לו ענינים הנוגעים בכבוד שמים הרבה 21563 

ולהיפך אם ירגיל את עצמו לדקדק בהנהגתו שתהיה כראוי וכיאות לבן , למצבו הרוחני גדולה עד מאד 21564 

 21565 .(ט"קכ´ משנת רבי אהרן עמ)  .´אז מכל דרכיו ודיבוריו יצא קידוש ה, תורה

 21566 

 21567 מאמר ו

 21568 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

למשל קמח מורסן וקליפה הקליפה והמורסן אין להם ערך , להבין שחיצוניות הוא דבר צדדי מורגלים אנו 21569 

גם בחכמה ישנו ענין , ובאמת שזה טעות גדול שהרי בכל הבריאה נראה ענין חיצוניות ופנימיות, כלל 21570 

בכל דבר  וכן, וכן שני לגבי שלישי עד מדרגת סוד, מושכל ראשון כלי השני הוא חיצון, חיצוניות ופנימיות 21571 

ודאי שהיא ? ת יהיה ענין חיצון"ובאמת עומדת מאליה השאלה איך זה מתאים שבבריאת השי, ודבר 21572 

כל חרושת היצירה הוא בהחיצון והוא המוליד , אבל האמת שהחיצון הוא העיקר הוא הנהו היוצר, תמיהה 21573 

 21574 .את הפנים

, ב"ז ועוה"עוה, הכל הוא החיצון ואין לדמות כלל את הפנים לחיצון שעיקר, הפנים הוא עקר שאינו מוליד 21575 

ב הוא "עוה, ז"ב נוצר ובא אך ורק מהחיצון מעוה"אבל כל העוה, ב הוא הפנים"ז הוא החיצון ועוה"עוה 21576 

ט "ז משיגים הכל עד שיפה שעה אחת בתשובה ומע"ובעוה, עקר עולם רעב וכחוש אינו מוליד כלום 21577 

ומי שלא טרח בערב שבת מה , יאכל בשבת מי שטרח בערב שבת, (ד"אבות פ)ב  "ז מכל חיי עוה"בעוה 21578 



ב אין משיגים כלום כלל כי הוא "ל דבעוה"ממה יאכל בשבת גילו לנו חז (´עבודה זרה ג) יאכל בשבת 21579 

 21580 .בבחינת עקר שאינו מוליד

דאין לתורה מוצא אחר שתוולד , (ג"אבות פ) א אין תורה"אם אין ד, א"וזהו הסוד אם אין תורה אין ד 21581 

ומי שאינו מכיר יסוד זה הוא , בע ולמעלה מן הטבע הוא אחד ואין חילוק ביניהם כללט, א"ממנו כי אם מד 21582 

הוא ´ הכלל הוא ה, אחד ושמו אחד´ שאין לו שום הכרה וידיעה מיסוד ה, עם הארץ ביסוד האמונה 21583 

, עיקר שכינה בתחתונים היתה, (ט"ר פי"בר) ל"לאלהים אין חילוק כל דהו עד שאמרו חז´ בין ה, האלהים 21584 

לא רק , רק מדרך ארץ מתהוה הלמעלה מן הטבע, ז"י דברינו מתבאר שעיקר השכינה היא רק מעוהולפ 21585 

עיקר יצירת העולמות כולם הם , אלא שהעיקר הם התחתונים, שאין התחתונים נופלים מהעליונים 21586 

 21587 .והעליונים הם תוצרת התחתונים, התחתונים

לי כאן אינו כלי פשוט כמו כל כלי גשמי הכ, ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום"ל לא מצא הקב"אמרו חז 21588 

ונסביר זאת מכלי גשמי שגם הוא ממלא , אבל אינו פועל כלום בהדבר שנתמלא בו, שתפקידו להמלאות 21589 

שסגולתו היא שאינו נותן לזרמי החום לצאת , והוא כלי המחזיק חום משך מעת לעת ויותר, תפקיד כעין זה 21590 

ו לכלי "וק, ודאי שהוא כלי סגולה גדול, במשך עשרה ימים ואילו היה כלי שאין החום יוצא ממנו, לחוץ 21591 

 21592 .שודאי כלי סגולה נפלא הוא, שאינו מניח את החום לצאת לעולם

שלא תתקרר , (´דברים ה) כלי שיחזיק רק את קולו שמעת מתוך האש´ נתבונן אילו היה מבקש הבורא ית 21593 

שהיא , הלא אין ערוך לכלי כזה, שאש תוקד כבשעת נתינתה בלי גרעון כל דהו, שלהבת יה של התורה 21594 

ל שכלי זה המחזיק לתורה "וגילו לנו חז, סגולה גדולה בכלי שהנהו כחומר בעד כל הרוחות המקררים 21595 

נראה  (א"ר פי"במ) כ כשנעיין במדרש"ואעפ, כ אין השלום כי אם כלי המחזיק לתורה"וא, שלום שמו 21596 

ואמרו ששלום שקול כנגד כל , ה"ו של הקבשלום שמ (7´שבת י) גדול השלום עד שאמרו, ערכו של שלום 21597 

 21598 .פ שהם בעצמם קראו לשלום רק בשם כלי"אע, התורה כולה

הכלל הוא שאין שום , אבל כלי באמת שקול כנגד כל הפנים עצמו, מתבאר מזה דשלום אינו כי אם כלי 21599 

ואמרו , כליוקודם לכל דבר צריך שיהיה ה, וכל דבר יש לו הכלי שלו, דבר בבריאה שלא יהיה נצרך לכלי 21600 

, ומתבאר מזה דשורש התורה הוא מדות, ושלום הלא אינו כי אם מדה, ל שכלי התורה הוא שלום"לנו חז 21601 

ש "מלשון מדה שמודדים בה זאת אומרת כלי כמ´ מדה פי, שהם הינם הכללים שמהם התורה מוצאת 21602 

 21603 .וזהו סוד הכלי שהוא סוד יצירת הכל, ל"ק ז"הרמ

ר עצמו "מזה צריך האדם להשיג רוממות קדושת הכלי שהיה מש, (א"אבות פ) משה קיבל תורה מסיני 21604 

מהותו של נפש , מוכרח הוא לכלי שיוצק בו כל ענין הנצח, וכלל זה הוא באדם עצמו, שהוא קיבל התורה 21605 

ברכות ) ל"ואמרו חז, (´קהלת ו)א  וגם הנפש לא תמל, זהו הבית קיבול המכיל הכל, האדם צלם אלהים 21606 

, א הכלי הוא מלא ומילוי זה הוא בית קיבול עד אין סוף"ז, כלי מלא מחזיק, הכלי במהותו וטיבו של (.´מ 21607 

 21608 .בים האוקינוס שמימיו סופגים מים וזהו סוד הנפש (´ר א"קה) ל"על דרך שאחז

כל הגה והגה , כל הגה והגה של דברי קדושה תיכף ומיד נשפך אל כלי, כל מה שהאדם אומר ומדבר 21609 

וכשנחפוץ להעריך זה לעומת , כלי זה וטיפה לכלי זה כל אחת לכלי שלהטיפה ל, מתחלק לטיפות שונות 21610 

 21611 .שזהו רק פרט וזהו כלי ובכלי כלול הכל, נראה שהנשפך לגבי הכלי אין לו דמיון וערך כלל, זה

תורה היא מעשה , כל המשא ומתן של תורה הוא רק חיצוניות, בכל התורה אין מדובר מפנימיות כלל 21612 

י הוצרך לחדש שגם "עד שהר, משום שהעיקר הוא החיצון כמו שבארנו, תהמצות שהוא רק חיצוניו 21613 

ודע כי המעלות העליונות נמסרו במצות עשה כמו מעלת הבחירה ומעלת , מעלות העליונות מצות עשה הן 21614 

ולכאורה , אמר לו ואהבת לרעך כמוך, (.א"שבת ל) למדני כל התורה על רגל אחת, (ז"ג י"ת ש"שע) ת"ת 21615 

ל שהכלל שנכללת בו תורה סובב על "וגילו לנו חז, עות שמדבר כאן אודות פנים אהבההיה כבר מקום לט 21616 

 21617 .חיצון, מאי דסני לך לחברך לא תעביד

כששאל , חזקיהו ובלעם, קין, אדם, ה ומצאן עביט של מי רגלים"בדקן הקב´ ד, (ט"ר פי"בר) ל"אמרו חז 21618 

וכמו כן בלעם בלק בן צפור מלך , יאמר מארץ רחוקה באו אל, לחזקיהו מה אמרו האנשים ומאין באו 21619 

ש "אינו רק משום דהיה חסרון בהכלי כמ? ולכאורה מהו החטא באמרו מארץ רחוקה, מואב שלח אלי 21620 

משום דזהו מהלך הדברים דעביט של , ודקדקו בלשון עביט של מי רגלים ולא אמרו מי רגלים, ל עביט"חז 21621 

 21622 .ע הכלל הוא שהעיקר תלוי בכלידבין מצד הטוב ובין מצד הר, מי רגלים מגדל מי רגלים

ל בכל שבחיו של "ומנו חז, ח שאין בו דעה נבלה טובה הימנו"כל ת, (ו"ט´ ר א"ויק) ל"וזהו מה שאמרו חז 21623 

וכמו שנתבאר , א אזי נבלה טובה הימנו"ואחרי כל זה אילו היה נכנס מבלי שיקרא שהוא חסרון ד, משה 21624 

, ומזה יוצאת הערה נוראה לאדם במהות חיצוניות, הא הוא הכלי ובלי הכלי אי אפשר שתהיה היציר"הד 21625 

 21626 .ואיזה זהירות צריך הוא להזהר בכל מבט שמיעה ודיבור

מפני שכל , וטעם הקרבנות על הנפש השוגגת, (´ויקרא ד) ן על פסוק נפש כי תחטא בשגגה"וכתב הרמב 21627 

ולולא , טהורה מכל חטאולא תזכה להקביל פני יוצרה רק בהיותה , העונות יולידו גנאי בנפש והם מום בה 21628 



ולכן הנפש השוגגת תקריב קרבן שתזכה לקרבה אל האלהים אשר , זה היו טפשי העולם זוכים לבוא לפניו 21629 

 21630 .(ג"ל´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .נתנה

 21631 

 21632 מאמר ז

 21633 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהן , משתמשין בוי שם קריאה לשון חיבה לשון שמלאכי השרת "וברש 21634 

אבל , הנה נבואת בלעם הלא נבואה היתה תורה היתה, בלשון עראי וטומאה שנאמר ויקר אלקים אל בלעם 21635 

ואל נתמה , וזה סימן על כל הנבואה שלו שטומאה עליה, הרי יש כאן סימן של טומאה שהרי היא בעראי 21636 

 21637 .(7ג"סנהדרין צ) אביר הרועים אב בית דין, דומי שהיה אחד המיוחדעל הדבר הלא כן מצינו אצל דואג הא

והיה התבן , משל למה היה דומה לבית שהוא מלא תבן והיה בבית חורין (ז"ח י"ר י"במ) ל"ועליו אמרו חז 21638 

ידעו הכל כי היה אותו הבית של , לאחר ימים התחיל אותו התבן שהיה בתוך אותו החורין יוצא, נכנס בהם 21639 

הנה ראיתי בן , (ז"ט´ שמואל א) מה שאמר דואג האדומי? זה התבן אשר יצא מהחורין של דואג ומהו, תבן 21640 

ועל זה לבד לכאורה דבר קטן כבר נאמרה עליו כי היה , ש במדרש"לישי ולא קרא אותו בשמו דוד עי 21641 

 21642 .אלא כי סימן הוא ודאי? אותו הבית של תבן

וכן בחזקיהו המלך ! יר הרועים והוא כולו תבןהנה יתכן כי יהיה בית נהדר מלא תורה וחכמה עד אב 21643 

על שאמר מארץ רחוקה באו , ה ומצאו קרון של מי רגלים"שבדקו הקב, (´ו´ ר כ"במ) ל"שאמרו עליו חז 21644 

, ופחד פחדים קחזינן כאן, הנה ומצאו היינו על כולו של חזקיהו כי מצאו בו סימן של מי רגלים, ש"אלי עי 21645 

כבר סימן טומאה כאן על , ביטוי של בן ישי במקום לקראו בשמו דודכמו , שאם בחסרון כל שהוא כזאת 21646 

וכמה כבר , ומה גם בחטא יותר מכל דהו, כ מה כבר סימנא של טומאה נמצא בחטא כל דהו"א, כל האדם 21647 

 21648 .מבהיל למתבונן, חטא ממש יותר ויותר מכל דהו

מה השפן הזה , א יפריס זו מדיואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה ל, (´ג ה"ר י"ויק) ל"והנה מצינו בחז 21649 

ואת הגמל זו בבל כי מעלה , כך היתה מלכות מדי מעמדת צדיק ורשע, יש בו סימני טומאה וסימני טהרה 21650 

רבי ברכיה אמר כל מה שפרט דוד כלל אותו רשע נבוכדנצר בפסוק אחד , ה"גרה הוא שמקלסת להקב 21651 

ואולי כי יש חילוק בטומאה בין בהמה , מלשון מעמדת צדיק ורשע משמע כי צדיק זה צדיק באמת, כ"ע 21652 

 21653 .ובין גמל או שפן שרק סימן אחד בהם טמא, טמאה בשני סימנים

, אבל אכתי יש בו הרבה יותר טהרה מזה אשר בשני הסימנים הטמאים, בגמל למשל אם כי איננו טהור 21654 

א מלאך וסטרו שאלמלא ב, (7ב"סנהדרין צ) וגם אמרו עליו, והרי חזינן שנבוכדנצר חיבר תהלים כמו דוד 21655 

תענית ) כ"ומצינו ג, ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים, על פיו של אותו רשע 21656 

נסים להצילם מידו ´ מדוע אינו עושה להם ה, במעשה של האחים לולינוס ופפוס על שאלת המלך, (7ח"י 21657 

מורים היו וראויין היו ואמרו לו חנניה מישאל ועזריה צדיקים ג, כמו שעשה לחנניה מישאל ועזריה 21658 

 21659 .ונבוכדנצר מלך הגון היה וראוי ליעשות נס על ידו, ליעשות להם נס

פ הרי "אבל עכ, וכן בבלעם שכתוב בו ויקר לשון טומאה כי היה בטומאה, הנה קראו אותו גם מלך הגון 21660 

ור דלולי גילוי יהיה הביא, ולפי זה יצא לנו כי הנאמר בכתוב להבדיל בין הטמא ובין הטהור, נבואה יש כאן 21661 

והתורה גילתה לנו עומק , כי סימן כל שהוא גם כן כבר טמא הוא, התורה בסימני הטהרה לא היו טהורים 21662 

וכן באדם הרי המסילת ישרים מונה שער , כי דוקא בשני הסימנים טהורה היא, הטהרה של הבהמה 21663 

כי , כלית ולטהרה לא הגיעהרי כי יכולים להיות פרוש בת, הפרישות בכל שלמותו ואכתי לטהרה לא הגיע 21664 

 21665 .סימני הטהרה הם בלי סוף

ה לעשות "גם ביקש הקב, שאחרי הכל גם אביר הרועים, וכמו שהבאנו מדואג האדומי וחזקיהו המלך 21666 

יש מצורע מוסגר , ובמצורע סימנים סימנים הם, אכתי סימני טומאה בצבצו מהם ונראו, לחזקיהו למשיח 21667 

עד כדי כך הם , היתה מוחלטת בטומאה, ערה כל דהו בלשון הרעומרים הצדקת בעד חוט הש, ויש מוחלט 21668 

כמה בחינות , (שער השני) ל בספר הישר"ת ז"וכבר מנה ר, עומקן של הסימנים של טומאה וטהרה 21669 

 21670 .סימנים מובהקים על מעמדו של האדם, ´בעבודת הבורא ית

כן אי אפשר , בלי אוזן שכמו שאי אפשר לראות בלי עין ולשמוע, (ד"אור ישראל י) ל"ס ז"וכתב הגרי 21671 

וכמו שלא העין היא , ל סוד המוסר לעין ולאוזן של האדם"ס ז"דימה הגרי, להתהפך בלי לימוד המוסר 21672 

כי אם יחד בהכשר כל , אין העין והאוזן לבדנה עושין פעולתן, וכן לא האוזן לבד היא השומעת, הרואה 21673 

כי דוקא אז תבוא פעולת , כונת האדם כולוכן לימוד המוסר צריך להיות מותאם לכל מ, מכונת האדם כולו 21674 

היה ממרמר ומסגף ? ומה היה עושה אברהם, ובסימני כל דהו של טומאה כבר טמא יקרא, ההפכה באדם 21675 

 21676 .(דעת תורה)  .טיהר את עצמו מכל תיעוב וטינוף ודוקא אז טהור יטהר, (ח"נ´ ר א"שיהש) עצמו

 21677 

 21678 מאמר ח



 21679 .(´א´ ויקרא א) מראליו מאהל מועד לא´ ויקרא אל משה וידבר ה

צא ולמד ממשה אבי החכמה אבי , ח שאין בו דעה נבלה טובה הימנו"כל ת, (ו"ט´ ר א"ויק) ל"אמרו חז 21680 

ועלה לשמי , ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות על ים סוף, הנביאים שהוציא ישראל ממצרים 21681 

ולפנים עד שקראו לו שנאמר ולא נכנס לפני , ונתעסק במלאכת המשכן, מרום והוריד תורה מן השמים 21682 

 21683 .ויקרא אל משה

רואים אנו ממאמרם זה שיש היכי תימצא כזה שאפשר יהיה אדם במדרגת תלמיד חכם במדה הכי עילאית  21684 

אבי , אלא אבי החכמה ממש, כי מדי אמרנו אבי החכמה הרי אין בהחכמה שום גרעון, ועדיין יחסר בו דעה 21685 

שגם חכמה נבואה וכל מעלה נכונה , ל סוד הדבר"ו לנו חזוגיל? ומה כאן חסר ומה עוד, הנביאים ממש 21686 

 21687 .ועדיין לא יהיה כאן דעה

אשר לכאורה אין , ה שלו היה נכנס בלי קריאה"לומר על משרע, נפלאות קא חזינן כאן ביסוד הדעה וסודה 21688 

הלא הוא ? האם עדיין מבחוץ עומד, ה נאמן ביתו"אנו משיגים כלל מה שייך ענין של קריאה אצל משרע 21689 

הוא אשר הקים את המשכן ואת אהל , י משה"מיציאת מצרים עד הורדת התורה הכל ע, הקרוב הוא החביב 21690 

, היינו הכניסה לפני ולפנים שהוא גמר שלימות העבודה, אלא שעדיין טרם הכה במכוש האחרון, מועד 21691 

 21692 ?ובמצב שכזה איך זה באמת פורשים ואין נכנסים בלי קריאה

אם כי , ח שאין בו דעה נבילה טובה הימנו"היו אומרים עליו כל ת, קריאהגם במצב זה לו היה נכנס בלי  21693 

וכן כל , וגם בנבואתו אין כאן גרעון ולא כלום אבי הנביאים, בחכמתו אין כאן גרעון ולא כלום אבי החכמה 21694 

 21695 כל, ואם לא היה עוצר את רוחו והיה נכנס בלי קריאה, ועדיין אין שלימות בהן, המעלות במדות הכי נעלות

 21696 !מבהיל, המעלות היו בטלין ומבוטלין עד שנבלה טובה הימנו

ואף בכל גודל דרגתן עדיין כולם טרם באו , שגם בריבוי המעלות, למדים אנו מזה יסוד וסוד מבהיל 21697 

היא הדעת המושלת בכל , אם על ראשן לא ינתן כתר המלוכה, עדיין מציאות בהן להיות כלא היו, בתכליתן 21698 

ואנו בטוחים , הריבוי יגיד על הכרח של ממשלה עליהם, של ריבוי רבבן חיילותכשרואים המון , אשר לו 21699 

אחרי החכמה ואחרי הנבואה וכן , הן ודאי שאחרי הגעה לכל המעלות, שאמנם כן ודאי נמצא עליהן מושל 21700 

כי גם , אבל עדיין כולם בבחינת מלכותא בלא תגא, ודאי שיש לנו כאן המון חיילות לאין מספר, כולם 21701 

המנהל את כולם היא הדעת עד כגון זה , ישנו סוד של כתר והתגא זו המושל זוהי סוד הדעה למלכות 21702 

 21703 .רוממות סוד הדעה

ל הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבה "ואמרו חז, (ז"ירמיה ט) אותי עזבו ותורתי לא שמרו 21704 

כן להיות אדם אשר כי היאך ית, להשתומם על הנפלאות שבדבר, (פתיחתא איכא רבתי)ב  מחזירן למוט 21705 

ואחרי כל זה עדיין יהיה בבחינת אותי , ה"גם לא פחות משרע, נקרא עליו תורתי שמרו במלוא המובן 21706 

היאך זה , אם לומד אדם מסכת היטב בכל הבנתה המלאה, הרי אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא, עזבו 21707 

, היכן מגיע ענין מלכותא בלא תגאהרי עד , היאך יתכן לומר עליו אותי עזבו? לא ידבק ביראת שמים שבה 21708 

ובכל זאת תעדר התגא ? ומאי יש מלכות יותר גדולה מכמוה, כי אף מלכות של תורה בכל שמירתה ההגונה 21709 

 21710 .עדיין ישנו מצב של ואותי עזבו, מעל גבה עדיין אין כאן הכתר

חרונה היא הספירה הא, כאמרם ויתנו לך כתר מלוכה, שהוא שיא הדרגות, הסוד הכולל הוא סוד הכתר 21711 

חכמה לבדה מלכותא , סוד כל המעלות וקיום כל המדות הנכונות תלויין ועומדין אך ורק בכח המושל, כתר 21712 

ומי הוא זה , (´ירמיה ח) חכמה זקוקה לתגא ובלעדו עלולה היא להיות בבחינת סוס שוטף, בלא תגא היא 21713 

 21714 .הכח המושל והמצוה בכל הוא הדעה, ואיזה הוא זה הדעה

שאם האדם אינו מפקח על עצמו , יבואר לנו אשר הביא המסלת ישרים מדת הזהירות לאור כל האמור 21715 

, (.ג"ברכות ל) ל"והוא כענין מה שאמרו ז, כי אם הוא אינו חס מי יחוס עליו, ה לא יפקח עליו"ודאי שהקב 21716 

ינו וכי מפני שא, ותמיד נתקשיתי מהי השייכות בין דעה לזהירות, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו 21717 

שאם אינו נוהג בהם הנהו אדם , ומדוע לא יאמר כמו כן על זריזות ועל כל שאר הדרגות? זהיר אין בו דעה 21718 

 21719 ?שאין בו דעה

שיהיה האדם , ל"ל ז"כי ענין הזהירות הלא הוא כפי אשר מבאר שם הרמח, אבל הוא הדבר אשר דברנו 21720 

, שב במרוצתו כסוס שוטף במלחמה ולא להיות, מפקח על מעשיו ודרכיו ולא להיות הולך במהלך הרגלו 21721 

היינו אין בו דעה וכשאין בו דעה אסור , ואם אינו זהיר שאינו מושל על עצמו, והכח המושל דעה היא 21722 

ל אם אין אני לי מי "וזה מה שמסיים שם המסלת ישרים במאמר חז, כי דלא דעה ביה מה ביה, לרחם עליו 21723 

 21724 .עת ובחוסר הדעת חוסר הכלכי סוד כל עצמות האדם הוא הממשל הוא סוד הד, לי

תער לא יעבור על , ולבי אומר לי כי זהו הענין אשר העמידה התורה אצל נזיר כמה פעמים מלת ראש 21725 

אשר הם , כי הפורש עצמו מן היין ומכל דבר המשכר, נזר אלהיו על ראשו, וטמא ראש נזרו, ראשו 21726 

כי הדעת , ר נאמר עליו קדוש יהיההרי כי יד לו בשמירת הדעת וזה אש, המקפחים ומבטלים הדעת שבאדם 21727 



כי מי שישנו בסוד הדעה הוא , קדושה היא וכשדעה לו אזי נזר אלהיו על ראשו ואלו הם דברים כפשוטן 21728 

 21729 .(דעת תורה)  .אשר בסוד הכתר והנזר וקדוש יהיה

 21730 

 21731 מאמר ט

 21732 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

, לשמור את דרך עץ החיים דרך זו דרך ארץ, קדמה דרך ארץ את התורה ל עשרים וששה דורות"אמרו ז 21733 

שצריך תחילה לתקן את עצמו במדות , ופירש שם רבינו יונה, (´ג´ ר ט"ויק) ואחר כך עץ החיים זו תורה 21734 

ל "הרי שהורונו חז, שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מדות טובות, ובזה תשכון התורה עליו 21735 

הרי ההתנהגות , ואם תיקון המדות נראה לנו רחוק מהשגתנו, יא דרך תיקון המדותשעלייתנו בתורה ה 21736 

 21737 .וחיצון משפיע על הפנים כידוע, א היא ודאי ביכולתנו"בנימוסי ד

, (ג"י כ"רש) כשחזר מן העקידה ומצא שמתה שרה אשתו, ה היה"הנסיון היותר גדול בחיי אברהם אע 21738 

ה נתן "והנה החתים שישבו בחברון ידעו שהקב, מרובים וכשביקש לקוברה לא מצא מקום כי אם בדמים 21739 

כ השתמטו "אעפ, שזו כוונת אמרם נשיא אלהים אתה בתוכנו, (´ג ד"ן כ"רמב) לאברהם את הארץ 21740 

, (ם"מלבי) בטענה שיש תקנה בעיר שלא לתת לאיש זר אחוזת קבר, מלהקנות לו אחוזת קבר שתהא שלו 21741 

 21742 .וכוונתם היתה למעט אחיזתו בארץ

 21743 עת מספד ובכי על אשת נעוריו שהוא היה טפל לה בנבואה, ת אבילות היתה לו ומתו מוטל לפניווהנה שע

כי כלל גדול בדרך , כ הבליג על צערו והתנהג עם בני חת הללו בדרך ארץ למופת"ואעפ, (ב"א י"י כ"רש) 21744 

והשתחוה  ואף שידע את כוונותיהם דיבר אליהם בכבוד רב, ארץ מפני שאני בצער לא צריך השני לסבול 21745 

לא תיתכן כלל חניפה אצל האדם , ואל לנו לחשוב אף לרגע שלהחניף להם עשה זאת חלילה, להם פעמיים 21746 

ה "אלא ברור הוא כשמש שאברהם אבינו ע, בכל לבו כי לא לפניו חנף יבוא´ הגדול בענקים הבוטח בה 21747 

 21748 .מפני שהכיר את החיוב ואת ההכרח להתנהג ככה, התנהג עמם בדרך ארץ כזו

כל אחד משועבד לחבירו לכבדו בכל הכבוד הראוי , החיוב הזה טמון בחיובנו לאדם באשר הוא אדם שורש 21749 

´ ז י"ע´ הל) ם"ונפסק ברמב, (ה"גיטין פ) וכן אמרו במשנה, (´אבות ג) כי חביב אדם שנברא בצלם, לאדם 21750 

לין בשלומם כל ושוא (גיטין שם) י"וכתב רש, ושואלין בשלומן של עובדי כוכבים מפני דרכי שלום, (´ה 21751 

בא ליישב מה שלכאורה קשה דהרי , ה"פ שמטיל על הנכרי שם שמים שהשלום שמו של הקב"ואע, הימים 21752 

ברור כי ? ומאי פשיטותיה, ומאי הוה אמינא שלא ישאל בשלומו שהוצרכו לעשות בזה תקנה, פשיטא היא 21753 

 21754 .מחיובי דרך ארץ הוא

נתאר , (.ז"ברכות י) עולם ואפילו נכרי בשוקאמרו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מ 21755 

ז שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים תקופות "לעצמנו ריב 21756 

שהיה נשיא ישראל בתקופת חורבן הבית , (.ח"סוכה כ) שיחת מלאכי השרת ומעשה מרכבה, וגימטראות 21757 

ומעולם לא קרה , (7ד"ברכות ל) כשר לפני המלך ואמר על עצמו שהוא דומה , וכל צרכי ישראל עליו 21758 

איזו הרגשת חיוב היתה ! שיהיה כל כך טרוד במחשבותיו שישכח להקדים שלום אפילו לנכרי בשוק 21759 

חביבין ישראל , ו לישראל"ואם לנכרי כך ק! שתבטיח מסירות נאמנה כזו לכבוד זולתו, ממלאת את לבו 21760 

 21761 .שנקראין בנים למקום

הרי לא הלל היה אלא שמאי שאמר והוי מקבל את כל האדם , א ממדות החסידותואל נחשוב שמדה זו הי 21762 

והנמנע מזה הריהו גוזל את חבירו , לא מדת חסידות היא אלא חיובא מדינא, (´אבות א) בסבר פנים יפות 21763 

כל שיודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום שנאמר בקש , (7´ברכות ו) ל"כן אמרו ז 21764 

, שנאמר ואתם בערתם הכרם גזילת העני בבתיכם, ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן, הושלום ורדפ 21765 

אלא גזילת העני שאין לו כלום לגזול ממנו , והלא אף גזילת העשיר גזילה היא, ל גזילת העני"י ז"ופירש 21766 

די ואם זה אתה נוטל ממנו על י, לא נשאר לעני כלום חוץ מכבודו העצמי, אלא שלא להשיב על שלומו 21767 

 21768 .אין לך גזלה גדולה מזו, זלזול ברגשותיו

במה שעוזר לו להגיע אל תכליתו , שורש ענין עבדות הוא היות אדם קטן במדרגה כלי לאדם גדול 21769 

תיקונו על פי מדותיו ותכונתו שישמש כלי לאנשי , וזה ענין ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, הרוחנית 21770 

ונעשו הגבורים למושלים והחלשים , את הכוונה הראשונהאבל במשך הדורות החליפו האומות , מעלה 21771 

הנהיגו בעצמם קצת מנהגי עדינות ודרך , מכל מקום ברצותם להראות כאילו הם ראויים למשול, לעבדים 21772 

 21773 .בזה רצו להראות הצטיינותם על עבדיהם, ארץ

מתוך דבריו  ברור, רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, כאלה היה עפרון החתי שעליו נאמר 21774 

כי ארבע מאות שקל כסף הוא סכום גדול מאד עבור , שהיתה כוונתו להעשיר את עצמו על חשבון אברהם 21775 

וברגע קחתו את הכסף מיד אברהם נקרא , ועל זה מרמז שמו עפרון מלשון עפר גשמיות, שדה ומערה 21776 

קדושה את אופיו כך מרמזת לנו התורה ה, מאות´ שהוא בגימטריא רע עין ד, ו"בתורה עפרן חסר וי 21777 



ועם צבועים כאלה נהג אברהם , אך דיבורו היה בנימוס גדול ובדרך ארץ רבה כמנהג האצילים, ומהותו 21778 

מכאן אפשר ללמוד את גודל חובת דרך , בכבוד ובדרך ארץ אמיתיים, ה כפי נימוסיהם בדייקנות רבה"אע 21779 

 21780 .ארץ

עד שבימינו , ם את עול אדוניהםבתקופות מאוחרות יותר נשתלשלו הדברים עד שהעבדים פרקו מעליה 21781 

ואדרבה החוצפה , אז ביזו לגמרי את יסודות דרך ארץ וכל החצוף יותר מצליח יותר, נעשו הם למושלים 21782 

ונתקיים בנו כמקולקלין , מזה באה לדאבוננו החוצפה גם לרחובות ישראל, נעשית לכבוד והזלזול ליוקרה 21783 

 21784 .ל"רח (7ט"סנהדרין ל) שבהם

היינו שהתנהגות בדרך ארץ היא הדרך אל התורה , שדרך ארץ קדמה לתורהל "הבאנו את מאמרם ז 21785 

כי מי שאינו מכיר את חיובי הכבוד כלפי הזולת חסרות לו התכונות הנדרשות להצלחה , וההכנה אליה 21786 

עלינו בני תורה מוטל החיוב , שרובם עניני דרך ארץ הם, (´אבות ה) כגון שבעה דברים בחכם, בתורה 21787 

 21788  .ה שהיא הקדמה לתורה"מדת אבותינו הקדושים ע, ולהתחזק במדת דרך ארץ והאחריות להתכונן

 21789 .(112ד "מכתב מאליהו ח)

 21790 

 21791 מאמר י

 21792 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

צא ולמד ממשה אבי החכמה , כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו (ו"ט´ ר א"ויק) ל"אמרו חז 21793 

ועלה לשמי , שהוציא ישראל ממצרים ועל ידיו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות על ים סוף ,אבי הנביאים 21794 

ונתעסק במלאכת המשכן ולא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו שנאמר , מרום והוריד תורה מן השמים 21795 

כך כביכול נהג במדת דרך , וכשם שהיתה הנהגת דרך ארץ מצד משה רבינו כלפי המקום, ויקרא אל משה 21796 

למשה ´ שעל כל דיבור ואמירה קרא ה, (´ב´ יומא ד)א  ש בגמר"ה וכמ"בדיבורו עם משה רבינו ע ארץ 21797 

צריך שיקרא , ומכאן לימדה תורה דרך ארץ שכל המדבר עם חבירו, כמו במראה הסנה ומשה ענה הנני 21798 

 21799 .אותו בשמו ואחר כך ידבר עמו

מענין הנבואה , כות דיבור של חוליןכיצד ניתן ללמוד הל, והנה לאחר התבוננות הרי הדברים מופלאים 21800 

ה שאמרו "יתרה על כך נבואתו של משה רבינו ע, ת עם האדם בחיר הבריאה"שהיא מפלאי חסדי השי 21801 

, שתנאי הדיבור עמו בכל עת היו ממש כמו במתן תורה ובקול של מתן תורה, (תנחומא ריש ויקרא) ל"חז 21802 

שישראל עומדים לפני הר סיני ולא יכלו , כמותושמשה רבינו היה גבור שאין , (בתנחומא שם) ולכן אמרו 21803 

ואלו , שעל כל דיבור ששמעו ישראל יצאה נשמתם, (´ח ב"שבת פ)א  ש בגמר"לשמוע את קול הדיבור כמ 21804 

ודיבור נפלא כזה ודאי היה בחיבה יתירה ובכבוד , למשה רבינו היה הדיבור כאשר ידבר איש אל רעהו 21805 

אך מה מקום יש ללמוד מכאן לכל אדם המדבר עם , מר הננית קורא לו משה משה והוא או"שהשי, נפלא 21806 

 21807 .חבירו

אלא שפסקו את דינו של המזלזל , ל לא זו בלבד שלמדו מכאן חובת דיבור לכל אדם ועם כל אדם"אבל חז 21808 

ל השרישו בלשונם שלעולם אל יוציא "והדברים מבהילים שהרי חז, במדת דרך ארץ שנבלה טובה הימנו 21809 

ואם כאן הגדירו את , (7ח"סנהדרין ס) ודברו חכמים בלשון נקיה, (.´סחים גפ) אדם דבר מגונה מפיו 21810 

הרי שהגדרה זו היא היותר נקיה שמצאו , התלמיד חכם שאין בו מדת דרך ארץ שנבלה טובה הימנו 21811 

 21812 .ויש להבין במה גדול עוונו כל כך, בלשונם

ת דבריהם דווקא לתלמיד חכם מדוע ייחדו א, ל אלו ולהבין"כדי להבין זאת יש לנו להתבונן בדברי חז 21813 

עוד יש להבין , דרך ארץ קדמה לתורה, והלא דרך ארץ חובת כל אדם היא, המתעלם ממדת דרך ארץ 21814 

, וההתעלמות ממנה קרויה תלמיד חכם שאין בו דעת, מדוע קיום הנהגת דרך ארץ נקרא בפיהם בשם דעת 21815 

 21816 .מה שייכות הדעת למדת דרך ארץ

, ואינו בגדר מדה טובה בעלמא, ץ אינו מחוקי הנימוס והעדינות גרידאביאור הדבר שחיוב הנהגת דרך אר 21817 

כי אם נלמד ונשנן לעצמנו , ועל ידה הוא הופך לחובה והכרח, א נובע מהתבוננות מעמיקה בדעת עליון"ד 21818 

ובמיוחד כמה חביב הוא התלמיד חכם שנברא בצלם וניתן לו כלי , ה"עד כמה חביבין ישראל לפני הקב 21819 

וחייב לשמור על מעלתו ולא , (ג"חולין קל)א  קור´ ח הם השרידים אשר ה"והת, (ג"אבות פ) חמדה 21820 

 21821 .(ט"ברכות י) ה תבע ביקריה דתלמיד חכם"והקב, לזלזלה

יגיע להכרה שהוא חייב לשמור על מעלתו בעיני עצמו ובעיני , וכשהאדם מתבונן בזה ומגיע לדעת עליון זו 21822 

הן , ה"ת עם בחיר העולם אבי הנביאים משה רבינו ע"הג השיועליו להתנהג בכל אורחותיו כמו שנ, אחרים 21823 

, (´ו א"יומא פ)א  ש בגמר"אם כן יעשה יהיה שם שמים מתאהב על ידו כמ, באורחותיו והן בדיבורו 21824 

מה הבריות אומרים אשרי אביו , שהקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ומשאו ומתנו בנחת עם הבריות 21825 

ישעיה ) עליו הכתוב אומר, או כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיופלוני שלמד תורה ר, שלמדו תורה 21826 

 21827 .ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר, (ט"מ



הרי הוא מחריב את העולם ומעלים גם מהם את , והוא חסר דעת עליון זאת, אבל אם האדם אינו יודע זאת 21828 

אל תקרי משנאי אלא , (´חמשלי ) כל משנאי אהבו מות (´ד א"שבת קי) ועליו דרשו, דעת האלהים 21829 

 21830 .ל"ואם כן אפילו נבלה טובה הימנו רח, ש"משניאי עי

מה היה , ונתבונן במה שהצטוינו לזכור בכל יום בבוקר ובערב ובמצוות כה רבות פרשת יציאת מצרים 21831 

במבט שטחי היתה הגלות בעבודת פרך בחומר ובלבנים וגאולה לחירות , תוקף השעבוד ומה היתה הגאולה 21832 

מצב של עובר במעי , ט שערי טומאה וכמעט טמיעה"מעמיקים מבינים שהיתה כאן גאולה ממוה, עולם 21833 

וגאולה של ואביא אתכם אלי , האוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה, (ז"שוחר טוב ק) בהמה 21834 

 21835 .להיות לי לעם סגולה

אמר , (´ח ב"חים קיפס)א  וכך אמרו בגמר, אבל כנסת ישראל מבחינה בקושי שעבוד אחר ובגאולה אחרת 21836 

ה ריבונו של עולם עשוני בניך "אמרה כנסת ישראל לפני הקב, ריש לקיש מאי דכתיב מושיבי עקרת הבית 21837 

ם הזקנים והחשובים שבהן אמרו על שאינם חשובים כל כך "ופירש הרשב, כחולדה זו הדרה בעקרי בתים 21838 

שלא התלוננו לגרמייהו  ובודאי, שהאם צועקת על הבנים ששמוה עקרת הבית, כדמשמע אם הבנים 21839 

בני , אלא שזקני וחשובי ישראל בני בניו של יעקב אבינו, בבקשת כבוד מדומה והכתוב לא היה מזכיר זאת 21840 

הושפלו בעבודת פרך בזויה עד שאבדו את ערכם , מלכים בני אברהם יצחק ויעקב בני נביאים ושבטי יה 21841 

 21842 .ומעלת הזקנים הוקטנה בעיניהם, הרם

והגאולה החזירה את המבט הנכון ואת סולם , איבוד דעת עליון ותוקף המיצר שבגלותהרי זה עולם הפוך ו 21843 

שהאומה הכירה בכך שהם שרשה ועיקרה זוהי החירות , ונתקיים בזקני הדור אם הבנים שמחה, הערכים 21844 

הריהי , וחובת האדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, והחובה התדירה בהזכרת יציאת מצרים, עולם 21845 

, של האדם לבנות בתודעתו את הכרת ערכו שלו ושל כל יחיד בבחינת בן מלך ובני בכורי ישראל חובתו 21846 

וממילא תהיה ההתייחסות אליו בשלמות הכבוד והדרך ארץ הנובעים משלמות ההכרה והדעת דעת  21847 

 21848 .(לקט שיחות מוסר)  .אלקים

 21849 

 21850 מאמר יא

 21851 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

ח אמר אין "רחב, יששכר דכפר מנדו´ חמא בר חנינא ור´ ר, מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם 21852 

אבל נביאי ישראל , כמה דתימר ויקר אלהים אל בלעם, ה נגלה על אומות העולם אלא בחצי דיבור"הקב 21853 

יקר אלא לשון אין לשון ו, יששכר דכפר מנדו אמר כך יהא שכרן´ ור, ויקרא אל משה´ בדיבור שלם שנא 21854 

בלשון שמלאכי השרת מקלסין בו , בלשון ברור, בלשון טהרה, אבל נביאי ישראל בלשון קדושה, טומאה 21855 

 21856 .(´ר א"ויק) ה כמה דתימר וקרא זה אל זה ואמר"להקב

כאילו לא , בבלעם´ שמשה לא רצה לכתוב אלא ויקר כדרך שנא, ובבעל הטורים שם אלף דויקרא זעירא 21857 

ובספרי ברכה ההבדל שבין , ל"ה לכתוב גם האלף וכתבה קטנה עכ"ל הקב"וא, הנראה לו השם אלא במקר 21858 

, ובלעם היה יודע מי מדבר עמו, משה לא היה יודע מי מדבר עמו, ה לנבואתו של בלעם"נבואת משה רע 21859 

וצריך להבין הענין של , בלעם היה יודע מה מדבר עמו, נוסחא אחרינא משה לא היה יודע מה מדבר עמו 21860 

 21861 .ודיבור שלם מה משמעו חצי דיבור

ע יטול יהושע "אמר לפניו רבש, אל משה הן קרבו ימיך קרא את יהושע באהל מועד ואצונו´ ויאמר ה 21862 

מיד השכים משה והלך לביתו של , ה עשה לו כדרך שהוא עושה לך"אמר לו הקב, ארכי שלי ואהא חי 21863 

נכנסו לאהל מועד , של יהושעיצאו הלך משה לשמאלו , נתיירא יהושע ואמר משה רבי בא אצלי, יהושע 21864 

ל יהושע "א, ל מה אמר לך הדיבור"משנסתלק הענן הלך משה אצל יהושע וא, ירד הענן והפסיק ביניהם 21865 

 21866 .(´ה´ ר וילך ט"מד) ?כשהיה הדיבור נגלה עליך יודע הייתי מה מדבר עמך

שלא יהין כ "ועאכו, אף איש הפשוט ביותר לא יכאיב את לב חבירו בשעה שהלה נמצא בדכאון נפשי 21867 

תלמיד נאמן שלא , ואיך נתאר לעצמנו תשובת יהושע למשה רבו, תלמיד הגון לעשות דברים כאלה לרבו 21868 

ש "וכמ, ואשר משה סמך ידיו עליו ומסר לו את ההנהגה ואת החכמה בלב שופע אהבה, מש מתוך אהלו 21869 

ה צוה לו "שהקב ,(ה"סנהדרין ק) ל"א ז"המהרש´ ופי, ויהושע מלא רוח חכמה כי סמך משה ידיו עליו 21870 

ומשה רבו סמך בשתי ידיו היינו בשני , למשה למסור ליהושע רק חלק ההנהגה אבל לא את חלק החכמה 21871 

 21872 .גם מדת החכמה וגם ההנהגה, חלקיו

ואכן הארה , אלא שתשובת יהושע לרבו צריך צילותא ועיון רב בכדי לדלות את המרגניתא החבוייה תותיה 21873 

ה מתדבר עם הנביאים "שענין הדיבור שהקב, ה"של יהושע למשה רעגדולה ועמוקה רמוזה לנו בתשובתו  21874 

לישראל או , שהנביא ימסרנה ליחיד או לרבים, אחת דרך מסירת השליחות לנביא, הוא בשתי דרכים 21875 

ועל הנביא , תוכחה או בשורה שצריך פרסום, ותוכן הנבואה יכול להיות ציווי לעתיד, לאומות העולם 21876 



ה מתרחש ומתהווה ענין "ברם תוך כדי הדיבור עם הקב, ר לו מפי הגבורהלמסור את שליחותו כפי שנאמ 21877 

 21878 .שמימי נעלה למשימת השליחות והוא הדביקות

מתדבק , חושיו החומריים מתפשטים ומתבטלים, ה הוא נהפך לאיש אחר"בזמן הידברות הנביא עם הקב 21879 

, יפרד מאווירא דקדושתא זועד שאי אפשר לו לה, בבורא ומטייל בהיכלות העליונים ונהנה מזיו השכינה 21880 

שם , ת"ואין בכח הפה לתאר ולמסור הרגשת דקות הרזין העוטפים את הנביא בשעת דבקותו בהשי 21881 

ברם רחשי הדביקות , הדיבור מגיע אמנם לאזניו של הנביא, במרומים שולטת דומיית יה דקה מן הדקה 21882 

ם למעלה אין אומר ואין דברים בלי כי ש, אינם ניתנים לביטוי גשמי כלשהו, המלווים את הנביא בשעה זו 21883 

עוד ממשיכה נפשו של הנביא להיות מבושמת , ואחר הדיבור שנמסר לנביא לשם שליחות, נשמע קולם 21884 

 21885 .מהדבקות והכוסף העילאי האין סופי

סוד שנשאר כקנינו הפרטי , הנאה מופשטת ומטוהרת זו המוענקת לנביא זהו סוד הדיבור של הנביא 21886 

נשארים תוך גרונו וסתרי , קוקי דינור המתנוצצות לרגלי משימת הנביא בשליחותואלה צחצוחי זי, כביכול 21887 

ושניהם , בין הדיבור ובין השגת הדבקות המלווה לדיבור, ואי אפשר להפריד בין הדבקים, לבו של הנביא 21888 

 21889 .כאחד מהווים ענין הנבואה השלמה

יא נשארת חבוייה על לוח לבו חלק הדביקות של הנב, ואף שהדיבור נמסר מטעם הנביא לתעודתו בגלוי 21890 

שמדרך הנבואה שגם בכלות הדיבור לא ´ ן פי"והר, ואין למוסרה אפילו לגדול ממנו, של הנביא דווקא 21891 

כ אור נמשך "יתהווה ג, ש אל הנביא"היינו שנוסף על הדיבור המכוון מאתו ית, ש"יעלה האור תיכף עי 21892 

 21893 .ומשפיע ומצחצח את עצמותו של הנביא

הדיבור אליו משמעו מסירת השליחות אל הנביא , בדל שבין וידבר אליו לוידבר אתווכעת יואר לנו הה 21894 

והדיבור אתו מציין , תוכחה או בשורה שצריך פרסום והשמעה בקול, בענין הלכה לעשות או שלא לעשות 21895 

פ ויהי "ל עה"וכן משמע מחז, את צד ההתלהטות והדבקות המתהווה בנפשו של הנביא בעת קבלת הנבואה 21896 

עד שלא למדו היה הרב אומר , משל לתלמיד שלמדו רבו תורה? ל מהו ככלותו"ארשב, לדבר אתו ככלותו 21897 

כך כשעלה משה למרום התחיל לומד התורה , ל רבו בא ונאמר אני ואתה"משלמדו א, והוא עונה אחריו 21898 

הרי משמע , (א"ר תשא מ"מד) ל"ל בוא ונאמרה אני ואתה הוי לדבר אתו עכ"כשלמדה א, אחר בוראו 21899 

 21900 .דיבור אתו מציין את נבואת הנביא למדרגה יותר קרובה ומעולהשה

וירא היא מדרגה גדולה בנבואה יותר מהקודמות , אל אברהם´ ם על הפסוק וירא ה"המלבי´ וכן ראיתי בפי 21901 

היינו שפעת האור העליון החודר אל נפשו של , ל"וירא הוא נבואה גמורה עכ, אל אברם´ שאמר ויאמר ה 21902 

וירא זוהי ההזדווגות , ויאמר זוהי מסירת השליחות, גדולה בנבואה מזו של ויאמרהיא מדרגה , הנביא 21903 

 21904 .הרוחנית השמימית והעילאית ביותר שנעשית מנת חלקו של נפש הנביא

, מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם שזכרנו לעיל, ל"כעת יובן לנו שפיר ההבדל שהתוו לנו חז 21905 

, כיוון שהנבואה מורכבת משני חלקים הציווי וההוראה, ל"הסברנו הנהרעיון של חצי דיבור הוא מתאים ל 21906 

ל את טיב "לכן הגדירו לנו חז, ת"ומתנת יה של הדבקות המוענקת לנביא להתענג באור הנצחי של השי 21907 

הראויים מצד צחות נפשם להמשיך בדבקות , ת לנביאי ישראל שהוא דיבור שלם"הדיבור של השי 21908 

 21909 .הטמירה והעילאית

היינו ההכרח למסור , כגון בלעם וסיעתו שאליהם בא רק חצי הדיבור, ן בנביאי אומות העולםמה שאין כ 21910 

נביאי אומות העולם מצד כיעור נפשם , לאומתם איזו שליחות של ציווי והוראה או התראה מיועדה להם 21911 

 21912 כי כל נבואה הנמסרת לאומות, אינם מסוגלים למחצית הדיבור השניה של הדבקות הממושכת והטהורה

ויקר , אלא לרגלי איזה מאורע או מקרה, לא מפאת כושרם לקבל נבואה לשם העלאתם הרוחנית, העולם 21913 

 21914 .מטעם איזה סיבה או אמתלא צדדית, אל בלעם´ ה

אילו , וכן מצינו שכל גדולתו של בלעם לא באה אלא כדי שלא ליתן להם פתחון פה לאומות העולם לאמר 21915 

או מטעם , היינו מתנהגים גם אנו בדרך הישרה, איש האלקים העמדת גם עלינו מוכיח ומנהיג כמו משה 21916 

ועם גמר נבואתם של , מה טובו אוהליך יעקב, מי מנה עפר יעקב, אחר שבעל כרחו יבוא ויברך את ישראל 21917 

ולכן משה בענוותנותו רצה לכתוב ויקר , ואין המשך לאותו האור השמימי, חצי הדיבור הם נופלים מיד 21918 

 21919 .כאילו אומר שהוא בעל חצי דיבור שאינו ראוי לדביקות השכינה, רגת נבואתולהקטין את מד, בלי אלף

, משה לא היה יודע מי מדבר עמו, ה לנבואתו של בלעם"וכעת יובן לנו שפיר ההבדל בין נבואת משה רע 21920 

שהדיבור , בלעם היה יודע מה מדבר עמו, משה לא היה יודע מה מדבר עמו, ובלעם היה יודע מי מדבר עמו 21921 

האחת מסירת השליחות לשליח שימסור את שליחותו , ת הנבואה הן שתי חוויות מיוחדותוהשרא 21922 

ל "ם ז"ש הרמב"כמ, והשנית הקדושה השמימית הנדלקת בנפשו של הנביא בקבלת השליחות, לתעודתה 21923 

יסודי התורה ) ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אשים ויהפך לאיש אחר 21924 

 21925 .(ז"פ



ה אגב "היינו שנפשו של משה רע, ל שמשה לא היה יודע מה מדבר עמו"הסבר זה תובן לנו הגדרת חזלפי  21926 

וכאילו ניטלה ממנה לרגע קט , התפשטה כמעט כליל מהגופניות ונתדבקה באור האין סוף, קבלת השליחות 21927 

, ת השליחותהיינו לשם איזו מגמה ניעורה עליה ממרומים האור השופע הגדול היא מסירו, הידיעה על מה 21928 

ת כמעט שטפו עברו "וגילוי אורות השי, לרגע של התפשטות כמעט נדחתה שליחות החצי דיבור המעשי 21929 

 21930 .את כל הווייתו של משה עד כדי התאחדות מוחלטת וגמורה

והדיבור נמסר לו , ובשום פנים לא תתכן אצלו הדבקות העילאית´ לא כן בלעם שרחוק מכליותיו אור ה 21931 

כי , קל לו להתרכז ולהיות יודע מה מדבר, וכיוון שאין לו הדביקות בהדיבור, מיתללא כל התרוממות שמי 21932 

וכל שליחותו , ואין האור העליון מקיפו כלל וכלל, הלא הוא נשאר עומד מחוץ לפלטינו של המלך 21933 

ל המשילו למצורע שרצה לדבר עם "וחז, מצטמצמת לחצי הדיבור היינו שליחות מבלי התקרבות ודבקות 21934 

וכשבא אוהבו מכניסו בחדרי , המלך אל יכנס לפלטרין שלי שלא יטמא אותי אני אלך לקראתואמר , המלך 21935 

 21936 .(ג"דעת זקנים פרשת בלק כ) חדרים ומראה לו גנזין

רבי ומורי , תלמידו הנאמן ענה לו מעדנות ודקות, כעת תובן לנו שפיר תשובתו של יהושע למשה רבו 21937 

אבל את , להעניק לי כל דיני התורה הציוויים והאזהרותו, אמנם הואלת לשום עלי את שתי ידיך לברכני 21938 

היות והשגה זו מן הנמנעות הוא , את החצי דיבור השני נמנעת ממסור לי, טעימת העונג שבהשגת הנבואה 21939 

מבלי הבדל , לא גדול לקטן ולא קטן לגדול טעימה זו נשארת סגולתו המיוחדת לטועם בלבד, למסור 21940 

 21941 .אליהמדרגה ומעלה בנבואה שהוא מגיע 

א בשום אופן למסור "לא אוכל למסור לך את סוד טעמי חצי דיבור השני כי א, כן גם אנוכי תלמידך הנאמן 21942 

ששלוחו של מקום מתקשר ומתדבק לאור השכינה , בעל פה את טעם הדביקות של הדיבור של אותו רגע 21943 

כשנגלה נבואה  (.ח"ן צסנהדרי) ל"ומה שאמרו ז, אין שום לשון למודים למסור טעם ועונג עם השכינה, אז 21944 

בענין ההוראה המעשית , היינו דווקא בחצי הדיבור של צד השליחות, לנביא גם שאר הנביאים יודעים 21945 

 21946 .ברם בענין השגת הדבקות אין לאחרים חלק ואף לשאר הנביאים חבריו, לכלל או לפרט

בלימוד התורה ובערכי  לדעת ולהבין בנסיבותינו אנו, ל ימשך לנו אור יקרות גדול ורב ערך"ומההסבר הנ 21947 

בלי השגת נעימת , נבינה נא למישרים שבלי האור הפנימי, כ דיבור שלם וחצי דיבור"יש לנו ג, המוסר 21948 

בלי שנצליח לסגל לנו את טעימת הטעם הפנימי של כל , מחזות יה הגנוזים בלימוד התורה לכל מקצועותיה 21949 

 21950 .ונהיה בבחינת משיגי מחצית הדיבור, וץותמיד נשאר מבח´ לא נגיע להיכל ה, משנה וגמרא הלכה ודרש

ועל טעימה זו דווקא , תמיד נשאר מבחוץ משוללים מכל הטעם הצפון בכל אות ותג שבתורתנו הקדושה 21951 

ובמלים וידיעות גרידא אף שנצליח להרכיש , נאמר טועמיה חיים זכו, של חצי הדיבור של הדביקות 21952 

בנרות שאין השלהבת דלוקה , יח לעליה האמיתיתלא נצל, ולצבור ידיעות רבות של חכמה וקבלה ומוסר 21953 

י לימוד המוסר עד כדי "בלי התלהבות והתרגשות ע, ת"בפתיליהן לא נמצא את הדרך להיכלו של השי 21954 

 21955 .כל תורתנו ויראתנו מחוסרת טעם ויסוד ועדיין אנו מגששים באפילה, הריחם בנועם הדבקות האמתית

אבל אם לא ילמוד מוסר בהתפעלות , חכמת המוסרואף אם יעסוק המבקש והשואף לעליה רוחנית ב 21956 

ישראל ´ ג ר"ח רשכבה"וכבר אמר הגה, ולקרבה אל החוש עדיין ישאר מבחוץ´ להלהיב הנפש ביראת ה 21957 

י הלימוד "ורק אז ע, שכל ענין המוסר הוא כדי לקרב אל החוש כל עניני היראה, ל במכתביו"סלנטר זצ 21958 

 21959 .´ואז תבין יראת ה, מוט לעולםהזה ישיג החכמה והיראה כקנין גופני בל י

ולהשכיל ´ לידע דרך ה, הידיעה וההשכלה בחכמת היראה´ א, פרי התועלת מלימוד המוסר הוא לשני פנים 21960 

הן  (א"שבת ל) ל"היא חכמה ואמרו חז´ ש הן יראת ה"וכמ, כי היא חכמה רבה ועמוקה, בדרכי עבודתו 21961 

ר יחם לבבו ויתפעל נפשו ויכנע רוחו ויתעורר י הלימוד בספרי מוס"אשר ע, היא ההתעוררות´ והב, אחת 21962 

 21963 .ש"ית´ בקרבו יראת ה

אולם לתכלית קניית , וגם העיון לבד טוב, והנה לשלימות הידיעה אין הבדל באיזה אופן וענין שילמוד 21964 

ל עדיין רחוקה ישועה להביא "הנה בסגנון הלימוד כנ, ש"ית´ י הלימוד ליראת ה"להתעורר ע, היראה 21965 

ופחד ´ כי הידיעה מיראת ה, כי בידיעה בלבד לא יווסר האדם, ולעשות רושם בלבבו אל קרבו´ יראת ה 21966 

 21967 .רחוקה מכליותיו´ ז יראת ה"ובכ, ש לא נעלם ממנו גם קודם הלימוד"עונשו ית

בקול , בלב נכון, הנפש0בהתפעלות  0המוסר0בספרי  0לזאת לקניית היראה נחוץ שיהיה סגנון הלימוד 21968 

לעורר הנפש , כי כח הציור מועיל מאד למוסר, יב את הרעיון בציור חושילהרח, בשפתים דולקים, עצב 21969 

כאשר אנחנו רואים בכח כלי שיר , למשוך בקרבה דברים הנודעים מעונשי הגויה והנפש, ברגשת האברים 21970 

כן כאשר יקרא האדם מאמרי , אשר יתפעל נפש האדם ויתעורר רוחו הן לשמחה והן לעצב, וקול זמרה 21971 

 21972 .בקול תוגה ועצב והתפעלות הנפש, ש"ית´ המלהיבים הלבבות ביראת הל וספרי מוסר "חז

עד אשר הדברים יכו שורש במשכיות לבבו , אז יחם לבבו בקרבו ויסתער ויתרגש נפשו ויתפעלו כל חושיו 21973 

ועיניו , ומה גם אם לפעמים תביאהו לימוד המוסר בהתפעלות אל הבכי, אל קרבו´ פנימה להביא יראת ה 21974 



כמים בקרבו וכשמן ´ ותבוא יראת ה, אז רוח חדשה יותן בלבו, ויתן דמעיו כטל חרמוןירדו פלגי מים  21975 

 21976 .(אור הנפש)  .בעצמותיו

 21977 

 21978 מאמר יב

 21979 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

ח שנה שהיו ישראל "שכן מצינו שכל ל, צא ואמור להם דברי כבושין בשבילכם הוא נדבר עמי, לאמור 21980 

ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה ´ שנא, לא נתייחד הדיבור עם משה, ר כמנודין מן המרגלים ואילךבמדב 21981 

 21982 .אלי היה הדיבור, אלי לאמור´ למות וידבר ה

הלא שבח ותהלה הן לבני ישראל שחשובין כל כך עד , מאמר זה מתמיה כלום דברי כבושין הן אלו 21983 

, ה מדבר עם משה"ולולא ישראל לא היה הקב, ה"שבשבילם עלה משה רבנו לנבואה וזכה לדבר עם הקב 21984 

הרי שמאמר זה דוקא , לא נתיחד הדיבור עם משה, ח שנה שהיו ישראל מנודין מן המקום"שהרי כל ל 21985 

 21986 ?מחשיב את בני ישראל ולמה איפוא נאמר על זה דברי כבושין

פני היותם עם דוקא מ, אבל דוקא מפני שהן אנשי מעלה, אכן אמת הדבר שדברי שבח הן הדברים הללו 21987 

כי אם יש להן יתרון , והן צפויים לעונש, דברי השבח מתהפכים עליהם להיות תביעה ומשפט, סגולה 21988 

הן מתבקשים להיות עולים בכל יום במעלת , אז גם התביעה עליהם גדולה, מעלה על פני אומות אחרות 21989 

 21990 .חטאם כפול! וכשהם חוטאין, השלמות

והוא פרץ בבכי , ם קשה שרבים יגעו בפתרונו"תירץ רמב שפעם, ל"מספרים על רבי ישראל סלנטר ז 21991 

, ויש לו היכולת להגיע לעמקות בקלות גדולה מאחרים, כ בכשרונות"כי אם הוא מחונן כ, והסביר את בכיו 21992 

שהרי האדם נשפט לפי , הרי התביעה עליו גדולה יותר משל אחרים שלא נחונו בכשרונות כאלו 21993 

יותר גדולה משל אחרים שאין להם אותם הכשרונות , ז"למלא בעוה ולפי זה השליחות שעליו, כשרונותיו 21994 

 21995 .ואותם האמצעים להרבצת תורה ויראה

המנהג הוא שבעלי כשרון מתגאים , ואילו בעולם הבלתי מוסרי, מעלתו גרמה לו פחד ואימה עד לבכיה 21996 

מעלותיו  אבל האדם הגדול כשהוא מרגיש יתרון, ומתיהרים ודעתם זחה עליהם כשהן מצליחים במשהו 21997 

והוא מרגיש כאן שלא מילא את תפקידו , הרי הוא רואה בזה דברי כבושין תוכחה ומשפט, ויתרון תבונתו 21998 

 21999 .ושליחותו

על שלא מילא את , כל איש אשר יראת אלהים נוגעת בלבבו יפחד מהתביעה שיתבעוהו שם בעולם האמת 22000 

כך שבמקום להצטער על מיעוט  הוא יתבע על, ה"תפקידו בהתאם לתכונותיו וכשרונותיו שחנן לו הקב 22001 

אל יסתפק ואל יתנחם במה שקנה , עוד דעתו זחה עליו ואף נוהג להתגאות בסגולותיו וכשרונותיו, עבודתו 22002 

אלא יהיה מצוי בתביעת עצמו מתמדת על שלא ניצל את מה שהטביע בו , חכמה בשל חריפות מעלותיו 22003 

 22004 .(אור חדש)  .´ה לכבוד ה"הקב

 22005 

 22006 מאמר יג

 22007 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ידבר הויקרא אל משה ו

תורה זו לא ניתנה , ישנה תורה שלמה בשלמות האדם הקודמת לכל התורה כולה, דרך ארץ קדמה לתורה 22008 

מה היא תורה זאת , י צווי ואזהרה אלא נובעת מתוך עצמיותו של האדם והכרח המציאות שלו"לאדם ע 22009 

מה , הוא מציאות השלמות של האדם שלפני החטא כל הטוב שבאדם, דרך ארץ? ומה דורשת מהאדם 22010 

, אנו מחויבים ליגע ולעמול בה להשתדל לרוכשה ולהשתלם בה, שהיה אז בהכרח מציאותו תורה היא לנו 22011 

 22012 .לפני שאנו נכנסים לטרקלין של תורה

ירידה אחר ירידה נפילה אחר נפילה ושקע למעמקי , האדם בחטאו נפל מאיגרא רמא לבירא עמיקתא 22013 

וכל עצמיותו נתגשמה ונתקלקלה והיה , תכונתו אחרת טבעו אחר, אין זה האדם שלפנינו כיום ,הקלקלה 22014 

שינתה צביונה , לא רק הוא אלא כל הבריאה ירדה איתו ושקעה למעמקי הקללה, לאשר לא היה מקודם 22015 

 22016 .ונשתנה טבעה ואינה זו שהיתה קודם החטא

אז נראה אותה , ז ועתיד להגלות לעתיד לבואהמאור שבה נגנ, הבריאה כפי מה שהיא חבויה בעונש החטא 22017 

? ומה טבעה ותכונתה אז, כפי הטבע שטבע אותה הבורא בתחילת בריאתה, בצביונה ובצורתה האמיתית 22018 

ותתגלה לנו בצורתה האמיתית כפי שהבטיחו לנו , נשקיף נא מאחרית הימים שאז תשוב הבריאה לאיתנה 22019 

ופרה ודב תרעינה , ל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נוהג בםועג, וגר זאב עם כבש ונמר וגדי ירבץ, נביאנו 22020 

לא , ועל מארת צפעוני גמול ידו הדה, וארי כבקר יאכל תבן ושעשע יונק על חור פתן, יחדו ירבצו ילדיהן 22021 

 22022 .(א"ישעיה י) ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה כמים לים מכסים

אין זה הצורה הנכונה שטבע בם היוצר , הזאב הנמר והצפעוניהוי אומר שאין הרע טבעם ועצמיותם של  22023 

, אין תחילת עשייתן לנזק אלא מרעין בישין נדבק בהם בעקב החטא וקללת הבריאה, בתחילת ברייתם 22024 



כן נשתנה טבעם ותכונתם הרוחנית מהטוב , וכמו שנשתנתה צורתם הגופנית והנחש נעשה גוחן על בטן 22025 

 22026 .ל אשר עשה והנה טוב מאדהלא כתיב וירא אלהים את כ, לרע

אלא הוא האדם קלקל את עצמו והחריב את עולמו , וממקור הטוב נקרו, כולם נאים היו, כולם טובים היו 22027 

ושבה לאיתנה , לכשיכופר החטא יתוקן המעוות ותסולק הקללה מהבריאה, והביא עליו את המזיקין 22028 

רק הטוב והשלום , עדן של קודם החטאהיא תתגלה לפנינו בצורתה האמיתית והיתה לגן , ולטבעה הראשון 22029 

 22030 .(ן ריש בחוקותי"עיין רמב) ישכון בה ולא תשמע קול צוחה בארץ

, ישנן מדות טובות שנשתמרו בצביונן ובתכונתן המקורית גם אצל הבעלי חיים, גם אחר הירידה הגדולה 22031 

 22032 ארץ מתרנגול דרך, עריות מיונה, גזל מנמלה, ואילו לא ניתנה התורה יכולנו ללמוד צניעות מחתול

כפי שטבע בהם היוצר בתחילת , המדות הטובות האלו טבעיות הן אצלם תכונתם הן, (ב"ע´ עירובין ק) 22033 

כן היה טבע כל המון אלפי רבבות בעלי חיים שבעולמנו , ואין בהם כח הבחירה לעשות אחרת, ברייתם 22034 

טובות שממקור השכל מוכתר בכל המדות ה, כן היתה תכונת ומהות האדם שלפני החטא אך טוב, כיום 22035 

אבל טבעו ועצמיותו היה כל , ובה כח הבחירה לבחור גם ברע, ממעמקי הנשמה האלקית שנופחה בו, נבעו 22036 

 22037 .המדות הטובות

ולשוב אל , ועליו מוטלת עבודה רבה בקניית שלמותו, נמצא שהאדם שלאחר החטא יצא ממציאותו 22038 

שלם בתכלית , אדם וזו כל תכונתו הטבעיתאבל קודם החטא זו היתה כל מציאות ה, מציאותו לאדם דקרא 22039 

אלא שבידו הבחירה לצאת , ולא היה זקוק לשום עמלות בהשגתן, השלמות מוכתר בכל המדות הטובות 22040 

 22041 .מכלל האדם ולהיות אף פחות מהבעלי חיים שהטוב הוא הכרח המציאות שלהם

צווי ואזהרה שיהא אדם בכל ואין שייך לזה כל , אך זה נחשב מעין איבוד עצמו לדעת והפסדת כל מציאותו 22042 

אם , כמו שאין שייך לצוותו לא להיות בעל חי או בריה אחרת, היקף מציאותו מוכתר בכל המדות הטובות 22043 

הוא מעניש את עצמו בענשו של נבוכדנצאר שנעשה בעל חי , האדם לא משתלם במדותיו בהכרח המציאות 22044 

 22045 .יוצא מכלל האדםמרצונו הטוב ובחירתו העצמית הוא , (´דניאל ד) לשבע שנים

אם חסר בו , וכל שחסר בו ממציאותו נגרע מכלל מקבלי התורה, לאדם ניתנה התורה באדם מישתעי קרא 22046 

, עליו להשתלם קודם בתכונות האדם ששם אדם יהא נקרא גם עליו, מנעשה אדם חסר בו מנעשה ונשמע 22047 

 22048 .שגם הוא ממקבלי התורה וגם בו אישתעי קרא

בלעדי התורה הזאת היתה לנו תורה שלמה רחבה , א נתן לנו את התורה דיינואילו קרבנו לפני הר סיני ול 22049 

עברו , (ו"שבת קמ) כי רק אחרי שפסקה זוהמתם, זו שקדמה לכל התורה כולה, ומקיפה של תורת האדם 22050 

קיימו וקבלו עליהם את התורה שקדמה לקבלת התורה אז קרבו , את כל ההכנה והזיכוך והיו לקדושי עליון 22051 

להרבה יגיעה זקוק האדם בכדי , תורה שלמה בתורת האדם, הקריבה ההיא כשלעצמה דיינו, להר סיני 22052 

דרך , לרכוש לעצמו את אותה השלמות שבתורה שקדמה לתורה, להגיע למדרגה שלפני קבלת התורה 22053 

 22054 .(תלמידי סלבודקא)  .ארץ קדמה לתורה כי זה כל האדם

 22055 

 22056 מאמר יד

 22057 .(´א´ ויקרא א) ראליו מאהל מועד לאמ´ ויקרא אל משה וידבר ה

, ג מיעוטין"ג דברות נאמרו בתורה למשה ולאהרן וכנגדן נאמרו י"י אומר י"ר, אליו למעט את אהרן 22058 

, מדבר אליו, לדבר אתו, ג מיעוטין"ואלו הן י, ללמדך שלא לאהרן נאמרו אלא למשה שיאמר לאהרן 22059 

כדי שלא יטעו ויאמרו , דיבורג פעמים "יש להבין כלפי מי צריך היה לדרוש י, (י שם"רש) ,וידבר אליו 22060 

ולמה ? מיהו הטועה ומלבו של מי צריך להוציא את הטעות? ה דיבר עם אהרן באופן שווה עם משה"שהקב 22061 

 22062 ?כלום לא מספיק מיעוט אחד, ג פעמים"צריך למעט י

אשר בכל הזדמנות , ה"האחד הוא משה רע, ניתן גם לאהרן´ אכן שנים היו מעונינים שיאמרו כי דבר ה 22063 

מן השעה , ולעשות שנשיאותו וגדלותו לא יהיו ניכרים, לידו עשה הכל כדי להצניע את עצמושבאה  22064 

הטיל עליו את שליחותו וסירב לקבל את עול ההנהגה של עם ישראל באמרו שלח נא ביד ´ הראשונה שה 22065 

 22066 .היה תמיד מחפש עילה להסיר מעצמו את כתר המלוכה וההנהגה, תשלח

ה ימנה אחר על "שהקב, ואם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג, שר אמרכאשר בני ישראל התלוננו על הב 22067 

אין להם דרך ארץ מפניו , הלא עוד מעט וסקלוני, הוא בא בטענה כי אינו מתאים להיות מנהיג, מקומו 22068 

ה קרא אותו לדבר אתו חיפש הזדמנות למעט את הבלטת הנהגתו שרק "וכאשר הקב, משום אי הצלחתו 22069 

שגם הוא היה לכל הדברות והקולות , ת דיבר אף לאהרן"הוא רצה שיאמרו שהשי ,בדיבורו´ אליו פונה ה 22070 

 22071 .של לימוד התורה והדינים

והמיעוט נעשה מפני , ולא לאהרן´ כדי שידעו כי רק אליו היה דיבור ה, לכן בא הכתוב לפרסם ברבים 22072 

יתה צריכה התורה וכל כמה שמשה רצה למעט את עצמו ה, גודל ענוותנותו של משה וכלפיו כיוונה התורה 22073 



על כן , כי בכל הזדמנות רצה משה למעט את עצמו, ג פעמים"ולאו דוקא פעם אחת אלא י, למעט את אהרן 22074 

 22075 .ג פעם למעט את אהרן"צריכים היו י

מפני שהוציא הדין לאמיתו והיה , אשר היו מעונינים למעט את כבודו של משה, והצד השני הם בני ישראל 22076 

כדי להוציא מלבם הטעות , וכלפי ישראל כיוונה התורה למעט את אהרן, (´כילקוט חקת ) מוכיחן בדברים 22077 

הם רצו למעט את כבוד משה , ומכיון שהיו שונאים את התוכחה רצו בהמעטת השפעתו וכבודו, שרצו בה 22078 

 22079 .ג פעמים את אהרן לכבודו של משה"לכן בא הכתוב למעט י, ולומר שהדיבור היה מתייחד למשה ולאהרן

לפי שהיה משה עומד בחוץ שהיה מתירא לבוא אל אוהל מועד כי שכן , אליו´ וידבר הויקרא אל משה  22080 

מיד ויקרא אל , ה אינו דין שיהא משה שעשה את המשכן עומד בחוץ ואני מבפנים"אמר הקב, עליו הענן 22081 

הוא , הוא הגה את התכנית, אדם המייסד ובונה בנין רוחני בית כנסת בית תלמוד, (´תנחומא א) משה 22082 

כשמגיע זמן חנוכת הבית הולך הוא , הוא שתיכנן את המהות הרוחנית של הבית, את האמצעים שגייס 22083 

 22084 .מפגין את סיפוקו והנאתו ודומה עליו כאילו כל העולם שלו הוא, בקומה זקופה

בענוותנותו הרבה הוא , הוא אינו מרגיש שהוא הבונה והיוצר, ה הוא עומד מבחוץ"לא כן משה רבינו ע 22085 

ואולי ראויים , פועל הוא ככל הפועלים שעשו את המשכן, ילו אינו ראוי לבוא בתוך הביתכא, עומד מבחוץ 22086 

ואינו מתרברב , ´אין דעתו זחה עליו על שעשה וקיים את רצון ה, הם עוד יותר ממנו להיות בראשונה 22087 

 22088 .אלא עומד מבחוץ כאורח, להיות נראה בעיני כולם כבעלים של הבית

, ויבן נח מזבח, והלא כמה מזבחות בנו הראשונים, ´לבנות מזבח להאותו החל ´ ויבן שאול מזבח לה 22089 

ר יודן מאחר "א, רבנן אמרי החל להיות ראש למלכים? ואת אמרת החל, משה ויהושע, ויעקב, אברהם 22090 

איזו מסירות נפש היתה לו , (ד"י´ ילקוט שמואל א) שנתן נפשו על הדבר מעלה עליו הכתוב כאילו החל 22091 

, שמסר את נפשו עליו עד שהעלה עליו הכתוב כאילו וממנו נתחדש ענין הקרבןמהו הדבר ? לשאול כאן 22092 

והם כאילו לא היו ולא נחשבו לעומת , שהקריבו את קרבנם´ בעוד שהקדימוהו גדולי עולם כמו האבות הק 22093 

 22094 ?שאול

 22095 הרי זה מתקבל ונושא חן, כי כל דבר מצוה שכרוך בו צער עצמו עם וויתור על הכבוד, מדברי רבנן משמע

נתן לבו להקריב את הקרבן מיד בצעדו , ושאול שהיה המלך הראשון בישראל, ה מאד"מלפני הקב 22096 

הקרבת הקרבן היתה , והוכיח בזה הכנעת הלב והתקרבות למי שנתן לו מלכות, הראשון בתפקידו המרומם 22097 

ד כ בנו אחרים את המזבח ע"ואח, שהוא המלך בעצמו בנה את האבן הראשונה, באופן של ענוה גדולה 22098 

 22099 .(ד"ק שם י"הרד) כלותו

הוא נשאר , מעלת וגדולת המלכות לא השפיעו על שאול לשנות מענוותנותו כפי שהיה קודם שנעשה מלך 22100 

הוא ניצל את ההזדמנות , הוא לא נשתכר מגדלות המלוכה ולא יצא מענוותנותו המופלגת, בשלימותו 22101 

 22102 .פשוט וכאחד מהעם והוא עשה זאת כאיש, שניתנה לו מן השמים להקריב קרבן בתור מלך

שמיד שהם מתעלים ומצליחים במעשיהם הרי הם מאבדים את הצמאון ואת , בניגוד לבני אדם וטבעם 22103 

נפקע אצלם כוח בקשת האמת לשמוע דברי חכמים בהכנעה כפי שהיו קודם , השאיפה להשגת החכמה 22104 

או מנהיג  התעלותו לדרגת רב, כיון שאדם נעשה רב הוא מאבד את כוח ההתלמדות, קבלת המשרה 22105 

וזהו לימוד לכולנו מה גדולה מעלת מסירות הנפש , מפקיעה את הכושר להיות באותו זמן גם תלמיד 22106 

, אף לאחר שמתעלים ומקבלים משרה או תפקיד חשוב, וותרנות המדות ובקשת החכמה, וכבישת היצר 22107 

 22108 .(אור חדש)  .שגם אז צריכים לרב ומנהיג

 22109 

 22110 מאמר טו

 22111 .(´א´ ויקרא א) הל מועד לאמראליו מא´ ויקרא אל משה וידבר ה

, ל את הקול"ת? יכול מפני שהקול נמוך, מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל, י"מובא ברש 22112 

מלמד שהיה הקול ? כ למה נאמר באוהל מועד"א, בכח´ הוא הקול המתפרש בתהלים קול ה? מהו הקול 22113 

 22114 .כ"נפסק ע

ל "וי? ה נס שנפסק הקול הלא אין עושים נס בכדי"בלמה עשה הק, כ חזק"צריך להבין אם הקול היה כ 22115 

´ אז שומעים את קול ה, דרושה לזה קדושת אוהל מועד´ כדי לשמוע את קול ה, שלא היה בזה שום נס 22116 

, ולכן רק משה שמע וכל בני ישראל לא שמעו, ´אבל מאחורי אוהל מועד לא שומעים את קול ה, מדבר 22117 

אבל לא מפני שמאחורי אוהל מועד אין שם קול , ל משה שמעהורק אוזן ש, צריכים אוזן´ לשמוע קול ה 22118 

אלא שהיתה חסרה לבני ישראל האוזן הרוחנית כדי לקלוט , כי קול השם הוא חזק מאד ובלי הפסק, השם 22119 

 22120 .´את קול ה

מובא במסילת ישרים שהרי הנביא צווח שימו לבבכם , ז שאמר"ל מקלם רש"שמעתי בשם מרן הסבא זצ 22121 

ל שמע "אבל רמח, א שומעים את צווחת הנביא מפני שאין לנו אזנים לשמוע אותהאנחנו ל, על דרכיכם 22122 



אז ´ כשהאדם מתקרב אל ה, אלהיך ושמעת בקולו´ וזה מה שאמרה התורה ושבת עד ה, איך שהנביא צווח 22123 

 22124 .הוא שומע את קולו

ומרת אוי להם ומכרזת וא, יהושע בן לוי כל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב´ אמר ר, ו"בפרקי אבות פ 22125 

מפני שאין לנו אזנים , אנחנו לא שומעים כלום והוא שמע בכל יום ויום, לבריות מעלבונה של תורה 22126 

נפלא הדבר , ל הקדושים אומרים לא נבראו רעמים אלא ליישר עקמומיות שבלב"חז, ´לשמוע את קול ה 22127 

ר בעינינו כדבר רגיל וזה הרעם אש, עד כדי כך מסוגל להשפיע קול רעם בלבד ליישר עקמומיות שבלב 22128 

ולהפוך את האדם לגמרי לאיש אחר למי שיש , בכל זאת יש בזה לישר עקמומיות שבלב, בכל יום ויום 22129 

 22130 .אוזן לשמוע

ואנחנו בשלנו לא , ל"קולות רעש מפצצות שנהרגו בהן אנשים ונשים וילדים רח, כמה רחוקים אנו מכך 22131 

אזנינו קולטות כל הידיעות והרעמים , רנפחדים ונרעדים מהצעקה והצע, מאזינים להבין הקולות 22132 

לא מורגש הרושם העז ? כלום אנו יורדים לעומק הבנתה? וכלום אנו מבינים טיב השמועה, המחרידים 22133 

 22134 .אשר צריך היה להראות אותותיו בתפלותינו הבוקעות שמים ובכל מהלך חיינו

רה התורה בחייבי מיתות הרי אמ, ד"ק שאוויל מקדושי ליטא הי"ד דק"אב, אהרן בקשט´ אמר הגאון ר 22135 

ד ההורגת פעם לשבעים שנה כבר נקראת בית דין "ל כי בי"ומודיעים לנו חז, ד למען ישמעו ויראו"בי 22136 

מקרה נדיר , ועם כל זאת התורה אומרת למען ישמעו ויראו, כה נדירה היתה הריגתו של בן אדם, קטלנית 22137 

והנה נהרגים בני ישראל יום יום , מק הדברזה בכוחו להשפיע פחד ויראה על מי שאזניו פתוחות להבין עו 22138 

, אטומות אזנינו להבין מה דורשים מאתנו, כי איננו שומעים ואיננו מבינים? ל ואיה הפחד ואיה היראה"רח 22139 

 22140 .כל אחד מרגיש רק את צערו מה שחסר לו, גם חסרה לנו אוזן לשמוע את הכאב של עם ישראל

אבל , צרכי החג כדי לקיים המצוה של שמחת החגימי החג ממשמשים ובאים וכל אחד משתדל להכין  22141 

כמו , צריך לחשוב גם על אחיו האומללים שאין להם מה להכין לחג ולעזור להם כל מה שביכלתו 22142 

שיוותר ´ העיקר שאדם יקריב מנפשו קרבן לה, ´שמבארים המפרשים אדם כי יקריב מכם קרבן לה 22143 

 22144  .´זה הקרבן החשוב ביותר לפני ה, הענייםויקמץ מהתענוגים שלו לצורך אחיו ´ מתאוותיו לכבוד ה

 22145 .(דרכי מוסר)

 22146 

 22147 מאמר טז

 22148 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

כי בעבור , ל"ן בכוונת הקרבנות וז"ואפשר לבאר על פי מה שכתב הרמב, תיבת ויקרא באלף זעירא 22149 

י כאשר יחטא ויביא קרבן יסמוך ידיו צוה השם כ, שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה 22150 

, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה, ויתודה בפיו כנגד הדיבור, עליו כנגד המעשה 22151 

כדי , ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו 22152 

וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד , ו ובנפשושיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהיו בגופ 22153 

וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי , וכפר הקרבן הזה שיהא נפש תחת נפש, הבורא שלקח ממנו תמורה 22154 

 22155 .(´ט´ ן א"הרמב) והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו, אבריו

ודאי תתעורר , ה ראוי להעשות בוכי את הנעשה בבהמה הי, והנה כשיחשוב אדם ויתבונן בהקריבו קרבן 22156 

עד כי יבא לידי לב נשבר ונדכא אלהים לא , נפשו לשוב בתשובה שלמה ולהכניע לבו הערל לפני בוראו 22157 

כי כלל ראשון בהבאת הקרבן הוא הכנעה וקנות מדת , ולכן כתבה התורה ויקרא באלף זעירא, תבזה 22158 

אמרו בעלי המוסר כי אפילו מטאטא הרחובות  וכבר, כי מי יאמר זכיתי ונקיתי עצמי ממדת הגאוה, הענוה 22159 

מ יכול להתגאות כי המטאטא שלו עולה "מ, על אף היותו עסוק במלאכה בזויה מאד, יכול להיות בעל גאוה 22160 

 22161 .בטיבו על המטאטא של חבירו

כדרך שנאמר , כי משה רבינו לא רצה לכתוב אלא ויקר, וכבר פירש בעל הטורים ענין האלף זעירא 22162 

ה "ואמר לו הקב, כאילו גם למשה לא נראה השם אלא בדרך מקרה, קר אלהים אל בלעםבבלעם הרשע וי 22163 

הוא שהתורה מעידה בו והאיש משה ענו מאד , ומשה מגודל ענוותנותו כתב אות זעירא, לכתוב גם באלף 22164 

 22165 .וזה יסוד ענין הקרבנות, מכל האדם אשר על פני האדמה

כי אין עזר , כל גבה לב ובעל גאוה נמסר ביד יצרו´ התועבת , ל"וכבר כתב רבינו יונה בשערי תשובה וז 22166 

ונמצא מסור ביד , הרי שמי שהוא בעל גאוה נשללת ממנו הסייעתא דשמיא, ´עמו אחרי שהוא תועבת ה´ ה 22167 

עליו להכניע , וברצונו כי יתכפר לו ממשוגתו´ ולכך בהקריב אדם קרבן לה, היצר ונתון למכשול ולחטא 22168 

 22169 .ד"למען הסר מעליו שלטון היצר ולזכות לכפרה ולס, העצמו ולקנות לנפשו מדת הענו

, בספרי המקובלים מבואר טעם הענין שהחמץ אסור אפילו במשהו, עומדים אנו בימי ההכנה לחג הפסח 22170 

מפני שהחמץ מרמז על יצר הרע האסור אפילו במשהו , ואילו שאר איסורים בטלים בששים או במאתים 22171 



ומבואר במסכת , (ט"תהלים קי) ה אומר ולבי חלל בקרבי"המלך ע כמו שדוד, ויש לעקרו מן הלב לחלוטין 22172 

 22173 .בבא בתרא דדוד הרגו ליצרו הרע ונעשה היצר חלל בקרבו

דתכונתו של החמץ לתפוח גבוה , ל"א זצ´ר המשגיח מלאמז"וביאר מו, מאידך מצה מרמזת את היצר טוב 22174 

הקנאה והתאוה והכבוד , פשאבל לאחר כמה ימים הוא מתחיל להתע, גבוה כיצר הזה המתגאה ותופח 22175 

התאוות למיניהן מרקיבות את נפש האדם , אחר זמן הכל מתעפש ואיננו, מוציאין את האדם מן העולם 22176 

לולא ריסון הרצונות עלול האדם חלילה , והורסות את תאי חייו עד שהוא נאכל כליל ויוצא מן העולם 22177 

 22178 .להתעפש ולהרקב

אדם לחשוב בטעות כי אם יאבה לדברי היצר וישמע דומה ה, בשעה שהיצר בא אל האדם ומסיתו לחטא 22179 

אותה שעה של שכיבה בזפת , אך דא עקא הרי הוא כאותו אדם השרוע על ערמת זפת חם, לעצתו יערב לו 22180 

, כל כולו דבוק לזפת והזפת דבוק בו, אינו יכול לזוז ולנוע! אבל כשהוא חפץ לקום הנה אוי, נעימה היא 22181 

כ "אבל אח, ממלא תאוותו והולך שבי אחר רצונותיו הכל טוב ונוחבשעה שהוא , כזה הוא בעל התאווה 22182 

 22183 .הרקבון שולט בו כל כולו דבוק לרע! הדבר נורא ממש

על החייל לשמור , איש וסוסו אשר הוא רוכב עליו, ח מבריסק ממשיל הענין לפלוגות חיילים קוזקים"הגר 22184 

אסור לו לקוזק למכור את הסוס אשר עוד זאת , לשפצו לנקותו ולשמור על בריאותו ושלימותו, על סוסו 22185 

כאלו הן התאוות לא שהתאוות , הוי אומר לסוס יש קוזק שמשמשו ולא לקוזק יש סוס, הועמד לרשותו 22186 

 22187 .כ"אלא האדם נעשה עבד לתאוות ע, משמשות את האדם

בענוה בהצנע בהשקט , אינו תופח אינו מגביה מדתו אל על, אבל המצה מסמלת את מהותו של היצר הטוב 22188 

הכנעת הלב והכרת עבדותנו , ומשום כך שומרת המצה על טיבה וטעמה זמן ממושך ביותר, א התנשאותלל 22189 

ט שערי "מעבד התאוות ומ, ´מעבדי פרעה לעבדי ה, הוא הוא היסוד המתבקש בימי הפסח, אליו יתברך 22190 

וטל מן ברם מי שנ, זוהי עבודת חג הפסח זהו עיקרו ויסודו, הטומאה לתעבדון את האלהים על ההר הזה 22191 

דרכי )  .´ולא זכה לבוא לכלל הללוהו עבדי ה, הפסח רק את הקניידלעך הרי לא יצא ידי חובתו 22192 

 22193 .(מוסר

 22194 

 22195 מאמר יז

 22196 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

ג "י, אליו למעט את אהרן´ וידבר ה, ויקרא אל משה הקול הולך ומגיע לאזניו וכל ישראל לא שומעין 22197 

, וידבר אליו, ללמדך שלא לאהרן נאמרו אלא למשה, ג מיעוטין"ות נאמרו בתורה למשה ולאהרן וידבר 22198 

משה שומע וכל , ל קול לו קול אליו"ת? יכול שמעו את קול הקריאה, כולן בתורת כהנים, ונועדתי לך 22199 

 22200 .(י ויקרא שם"רש) ישראל לא שמעו

אך הרשות לגלות היא , ויודעים כל הנביאיםאז שומעים , בדרך כלל כאשר באה נבואה לאחד מן הנביאים 22201 

ומקשה הגמרא , הכובש את נבואתו לוקה, (ט"סנהדרין פ)א  כמבואר בגמר, רק לנביא שאליו בא הדיבור 22202 

ב  אמר אביי דכתי? ושוב מקשה הגמרא מנא ידעי, אמר אביי חבריה ונביאים מתרי בו? מאן מתרה ביה 22203 

ה מגלה סודו לנביא אחד וכל הנביאים "הקב, גילה סודו אלהים דבר כי אם´ כי לא יעשה ה, (´עמוס ג) 22204 

 22205 .שומעין

ה רוצה לייחד "שלא ישמע רק הנביא שהקב, ה מצמצם את קול הנבואה שלא יתפשט לחוץ"אבל יש שהקב 22206 

ועולה , כמו אותו הנביא שזכה בהשגתו, והוא רוצה להבדילו מאחרים שאינם ראויים לשמוע, אותו לדיבור 22207 

 22208 .ים האחריםבקדושתו ממדרגת הנביא

אשר , אשר נבואתו היתה באספקלריא המאירה, ה"ה להבליט את מעלת משה רבינו ע"ובכן רצה הקב 22209 

והקול נפסק ולא הגיע כלל לאזני ישראל , התקרבותו והתדבקותו בשכינה יתירה ועולה על כל הנביאים 22210 

כנאמר הוא , משהשדומה לאחיו ´ ואף לאהרן אחיו קדוש ה, לשמוע את קול הקריאה אלא רק למשה לבדו 22211 

ה "קול של הקב, ג דיבורים כדי למעט את אהרן מלשמוע"היה צריך לי, הוא אהרן ומשה, משה ואהרן 22212 

 22213 .לפי קדושת מדריגתו ולפי עמלו בתורה, מתגלה רק לפי הכנתו

, וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל, לך ואספת את זקני ישראל, ´שמות ג´ בפ´ הוא מה שנא 22214 

אבל הזקנים נשמטו אחד אחד עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו , ו משה ואהרן ויאמרו אל פרעהואחר בא 22215 

והם זקני בני , כלבים נובחים ומזיקים, לפי שהיה ביתו של פרעה מוקף עם אריות וחיות טורפות, לפלטין 22216 

י "שר) ומשה נגש לבדו והם לא יגשו החזירום לאחוריהם, ישראל פחדו וברחו ולכן בסיני נפרע להם 22217 

 22218 .(´שמות ד

ל דהקדים הכתוב משה לאהרן שלא "וי? תימא מה חטא אהרן שלא נכנס עמו בערפל, א שואל"הריב 22219 

למעלה ממושגינו להבין הדקות שישנה בין , ולכך לא נגש אהרן עמו, נתאמץ אהרן במצוה כמו משה 22220 



ובשביל , ין בזהכי רק לפני האור הבהיר של המאיר לארץ ולדרים עליה יוכל להבח, התאמצות להתאמצות 22221 

 22222 .לגשת יחד עם אחיו משה אל ההר´ חוט דק מן הדק נבצר מאהרן קדוש ה

´ קול ה, בכוח´ שהרי קול ה, ולא מפני שהיה הקול נמוך, נפסק ולא יצא מחוץ לאוהל מועד´ וכן היה קול ה 22223 

את אוזנו של משה היתה קולטת , הקול נעשה כמו שביל סגור שהלך ישר לאזניו של משה, שובר ארזים 22224 

ומפני , את הקול החזק והרוחניות הזכה והדקה ביותר, מסוגלת היתה לקלוט את אור העליון, ´סוד ה 22225 

 22226 .והכל תלוי בהכנת הנפש, הדקות לא היו כולם יכולים לסבול

ל נתתיה "א? ע תורה היכן היא"ה בא שטן ואמר לפניו רבש"ל בשעה שירד משה מלפני הקב"אמר ריב 22227 

כל הבריאה נשתתקה מפחד אלהים שירד ונפל על כל , כי הלא רגזה הארץוהוא תמוה , (ט"שבת פ) לארץ 22228 

ובלעם מרגיע אותם , וכל העמים מתקבצים לבלעם שיפרש להם טיבם של הקולות והברקים, היצורים 22229 

וזה השטן שהוא דמות , ה נותן תורה לעמו ישראל"הוא גילה להם כי הקב, שאין זו בשורה של מבול 22230 

 22231 ?הקולות והברקים לא הגיעו לאזניו ,רוחנית איננו יודע מכלום

ל שאמרינן במדרש שטרדו "וי? ת וכי שטן לא יודע מתן תורה"וא, שם מתמיהים´ ואמנם בעלי התוס 22232 

הקולות והברקים , הטבע לקטרג הוא שמטרידו מלשמוע, ה לשטן בשעת מתן תורה שלא יקטרג"הקב 22233 

ואף בני ישראל , אזנים משיוכלו לשמועכי הטבע של קטרוג סוגר ואוטם את ה, נפסקו לפני שהגיעו אליו 22234 

, לא נאמר את הקול אלא את הקולות, וכל העם רואים את הקולות, לא היו כולם שווים בשמיעת הקולות 22235 

וכשהיה הקול יוצא לא היה יוצא , קולות לשבעים לשונות´ קולות ומז´ ר יוחנן הקול יוצא ונחלק לז"א 22236 

 22237 .א לפי מה שהוא יכול לסבול"פי כוחו של כאובכח ל´ קול ה, אלא לפי כוחו של כל אחד ואחד

לבחורים , ר יוסי בר חנינא אם תמהת למד מן המן שירד לישראל במדבר שהיה טעמו לכל אחד ואחד"א 22238 

לחולים טעמו כסולת מעורב בה , ליונקים טעמו כחלב, לזקנים טעמו כצפיחית בדבש, היה טעמו כמו לחם 22239 

, (7ה"יומא ע) כ"הקול כדי שלא יזיק עאכו, שיוכלו לשאת ואם המן משתנה לכמה טעמים כדי, שמן ודבש 22240 

ללבן נפשו ולטהר את לבו , כדי לקלוט בנפשו צריך האדם לזכך ולטהר את עצמו ממחשכי המדות המגונות 22241 

 22242 .(מעייני החיים)  .´שיהיה מסוגל לקלוט את קול ה

 22243 

 22244 מאמר יח

 22245 .(´א´ ויקרא א) אליו מאהל מועד לאמר´ ויקרא אל משה וידבר ה

כאילו , בבלעם´ דויקרא זעירא שמשה רבינו לא רצה לכתוב אלא ויקר כדרך שנא´ תא בבעל הטורים אאי 22246 

ההבדל בין נבואת משה , ל"ה לכתוב גם באלף וכתבה קטנה עכ"ל הקב"וא, לא נראה לו השם אלא במקרה 22247 

ולם זכו שכ, וכן ההבדל בין נבואת כל הנביאים נביאי ישראל לנבואתו של בלעם, רבינו לנבואת בלעם 22248 

ולפי ההכנות שעשו קיבלו הנבואה כל אחד , ´לנבואה על ידי שהכינו והכשירו את עצמם לקבל נבואת ה 22249 

זכה שקבלת הנבואה , ומשה רבינו שהכשרתו יותר גדולה משל כל הנביאים, לפי גודל עמלו ותיקון נפשו 22250 

 22251 .העמלכי מקבלים כל דבר לפי מדת , שלו היתה במדה גדולה ביותר לעומת כל הנביאים

שלא יבואו אומות העולם לטעון ביום הדין שלא היה להם נביא , אבל בלעם הוא קיבל את הנבואה במתנה 22252 

ה נביא "לכן העמיד להם הקב, ´ולא  מי שילמד להם את דרכי היושר והצדק וכל משפטי ה, ומורה דרך 22253 

 22254 .הנפש שלו בלי טיהור ותיקון, אלא שזכה לנבואה במתנה מבלי יגיעה ועמל, מתוכם והוא בלעם

שגם אליו באה הנבואה בתור מתנה ולא מצד , אליו לשון מקרה´ ולכן רצה משה רבינו לכתוב ויקר ה 22255 

ואף אחרי , כי ביקש למעט את עצמו ולהקטין את מעלתו ומדרגתו, וכל זה מרוב ענוותנותו, יגיעתו ועמלו 22256 

מצא מקום לקיים את מכל מקום עוד , ה ציווה לו לכתוב באלף ולא היה יכול כבר להשתמט"שהקב 22257 

 22258 .בזה שכתב את האלף זעירא, ענוותנותו

אלא שקיבל במתנה מתנת , ומכיוון שכל נבואתו של בלעם באה לו לא מטעם הכשרתו והכנתו וטוהר נפשו 22259 

אימר בלעם בר , (ד"במדבר כ) פ וישא משלו ויאמר"בזה אפשר להבין דברי תרגום ירושלמי עה, חינם 22260 

ובפסוק שלאחריו , מה דאתכסי מן נבייא הוי מתגלי ליה, וי דרזיא סתימיאבעור ואימר גברי דיקיר מן אב 22261 

ורזא סתימא מה דאיתכסיה מן נביא הוי , והוי מתנבא על נפשו דהוא נפל בחרבא וסוף נביותיה לאתקיימא 22262 

כי הלא הוא קיבל במתנה , ואין כל פלא בכך שגילו לו מן השמים רזין שלא ידעו נביאי ישראל, מתגלי ליה 22263 

מה שאין כן הנביאים שכל נבואתם באה להם על ידי יגיעה ועמל הכנה וטהרת , ן שקיבל הרבה מאודויתכ 22264 

 22265 .הנפש

מפני , חכם עדיף מנביא (ב"ב י"ב) ל"א חז"עמש, ל"שאול נטנזון זצ´ וראיתי בספר דברי שאול מהגאון ר 22266 

, לו מטעם מתנה לא כן הנביא שהרבה מן הנבואה באה, שהחכמה של החכם באה אליו מתוך יגיעה ועמל 22267 

הנביא בודאי הוא חכם גדול בפרט שאין השכינה , ל"פ שחלק גדול בא להם מצד עמלם והכנתם וז"אע 22268 

ורק מי שאינו נביא אם צריך להבין איזה דבר , וצריך להיות חכם ועוד כמה מעלות טובות, שורה על הסכל 22269 



, ויגיד לו´ ה´ ש בידו לשאול פיאבל הנביא י, הוא משתמש בכל כוחו לדעת הדברים, והיה בהקשותו לדעת 22270 

 22271 .(מעייני החיים)  .ולכך החכם עדיף מהנביא, כ אינו מטריח את שכלו כל כך"ע

 22272 

 22273 מאמר יט

 22274 .(´ב´ ויקרא א) מן הבקר ומן הצאן´ אדם כי יקריב מכם קרבן לה

שבת ) חכמה זה סדר קדשים, מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת0לקיש 0ריש 0אמר  22275 

ב "ב) וזה עומד בניגוד לדברי המשנה, מתבאר שסדר קדשים נקרא חכמה יותר משאר סדרים, (.א"ל 22276 

שאין לך מקצוע מחכים בתורה יותר מהן והן כמעיין , שהרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות, (7ה"קע 22277 

 22278 ?ואם כן היה סדר נזיקין צריך להקרא חכמה ולא סדר קדשים, הנובע

בודאי סדר נזיקין עדיף כמבואר , איך לחדד את המוח ולפתח את השכל אך התשובה היא שכאשר מדובר 22279 

בודאי עדיף סדר קדשים העוסק בענינים אלהיים עבודת , ברם כאשר משווים את עצם הנושאים, במשנה 22280 

 22281 וכבר למדנו תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, אשר ממנו מתמלא האדם יראת שמים, הנברא לבוראו

מפני שהאדם מתעלה על ידו להשגות , יותר מתאים סדר קדשים להקרא חכמהממבט זה , (ז"ברכות ט) 22282 

שבת )א  הן אחת הי, היא חכמה´ ש הן יראת ה"כמ, והחכמה האמיתית היא שיש בה יראת שמים, רמות 22283 

 22284 .לחכמה יחשב´ ממילא כל דבר שיש בו יותר יראת ה, היא חכמה´ רק יראת ה, (7א"ל

משום שהקרבנות מכפרים על העוונות , השכינה בישראל ן שעל ידי העבודה מתדבקת"וכתב הרמב 22285 

 22286 וזה הטעם שצריכים להקריב קרבן תמיד כי לא ינצלו הרבים מחטוא תמיד, הגורמים לסילוק השכינה

לכן , ובהיות שמעשי האדם נגמרים במחשבה בדיבור ובמעשה ובחטאו פגם על ידי כולם, (´ט´ ן א"רמב) 22287 

 22288 .(שם) כן מעשה דיבור ומחשבה לכפר על מעשיו מביא קרבן שיש בו גם

, שהקרבנות הם היחוד כמו שביאר רבינו בחיי, ן מפרש שהמלה קרבן הוא מלשון קריבה ואחדות"הרמב 22289 

יכול , ´אבל אפילו מי שלא בא בסוד ה, ומזה אנו רואים שענין הקרבנות רומז על סודות מאוד נעלים 22290 

כמו שכתוב ולא תשבית מלח ברית , תלהשיג עד היכן הדברים מגיעים מזה שנכרת ברית על הקרבנו 22291 

ן שהבחינה של ברית היא שיש קיום העולם "וביאר הרמב, אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח 22292 

ולכן נקראת ברית מלח שהמלח יתן טעם בכל המאכלים ויקיים , בקיום הברית וחורבן העולם בהפרתה 22293 

 22294 .אותם

וההבדל בין עבודה כשירה לעבודה , עם ביטולההרי קמן שקיום העולם תלוי בסדר העבודה וחורבנו  22295 

, שהרי במחשבה בלתי נכונה כבר נפסל הקרבן משום פיגול והאוכלו בכרת, פסולה אינו אלא חוט השערה 22296 

כבר פסל את העבודה ונתחייב , וכן אם יכנס הכהן לעבוד שתוי יין או בלי קידוש ידיים או ללא בגדי כהונה 22297 

ויראת שמים היא היסוד של , ים אשר כל כולו אינו אלא יראת שמיםזה הוא יחודו של סדר קדש, בנפשו 22298 

בכל , ואף שבעוונותינו הרבים כיום בטלו הקרבנות, (´ז´ ג) ש רבינו יונה בשערי תשובה"כל המצוות כמ 22299 

 22300 .זאת יש לנו להפיק מהם לקחים של יראת שמים אף לדידן

ל שאשת לוט נהפכה לנציב "אמרו חז, ומצאנו למשל ענין של ברית מלח אף במה שנוגע לבין אדם לחביר 22301 

, היא לא כפרה בעצם הכנסת אורחים רק במנהג של מלח בלבד, מלח משום שלא נתנה מלח לאורחים 22302 

אבל הענין הוא ? האם בלי מלח אין מצוה של הכנסת אורחים, ולכאורה מה בכך שלא נתנה מלח לאורחים 22303 

ועל כל אחד לדאוג לטובת , בצלם אלהיםשהמלח מראה על הברית הקיימת בין הבריות שכולם נבראו  22304 

ומאידך כמו שהמלח הוא חורבן וארץ , וכמו שהמלח קיום לעולם כן החסד הוא נחוץ לקיום העולם, חבירו 22305 

 22306 .כן המתנכר לרעהו ממיט פירוד בין הבריות וחורבן לעולם, מלחה לא תצמח

נגדה לרעיון שיש ברית בין אבל הת, אשת לוט לא התנגדה לבעלה על גודל נדיבות לבו שהכניס אורחים 22307 

בזה שסרבה להגיש מלח לאורחים הראתה , ומוטל עליהם לדאוג לכל מחסורם של הארחי פרחי, הבריות 22308 

, ועל כן לא היתה רשאית לראות בפורענותם של סדום, שמעשיה הם תפלים ללא טעם של יראת שמים 22309 

 22310 .אחרי שהשתתפה בדעותיהם הגרועות

כמו שנמנו במשנה עשר קדושות , ן ההשפעה של המקום ביראת שמיםמדיני הקרבנות עלינו ללמוד גם כ 22311 

כן בנוגע לעבודת היחיד חשוב לדעת השפעת , המתחילות מארץ ישראל ומסיימות בקודש הקדשים 22312 

מאי שנא הכא , (´ד´ מלכים ב) ש בזוהר ריש בשלח על הפסוק ויאמר איש האלהים הרפה לה"וכמ, המקום 22313 

דהכא חזא דוכתא ולא במתא , אלא הכא ודאי איש האלהים? אלישעדאמר איש האלהים וכד הוי במתא  22314 

שרק במקום , הדבר מבהיל כמה פועל המקום אפילו על נביא, כ"ולא בשעתא דהוו בני נביאי קמיה ע 22315 

, ומזה צריכים ללמוד איך להבדיל בין סביבה לסביבה ובין חבורה לחבורה, המתאים נקרא איש האלהים 22316 

בלבולים לבין מקום שיכול להתפנות מכל דבר המפריע ולהתבודד בינו לבין בין מקום הגורם לו טרדות ו 22317 

 22318 .(המוסר והדעת)  .קונו

 22319 



 22320 מאמר כ

 22321 .(´ב´ ויקרא א) מן הבקר ומן הצאן´ אדם כי יקריב מכם קרבן לה

ה בששת ימי "אתה מוצא שכל מה שברא הקב, למענהו´ ד כל פעל ה"הה, (´ז א"ר י"שמו) אמרו במדרש 22322 

שנאמר , ביום הראשון ברא שמים וארץ לכבודו בראם, לא לכבודו ולעשות בהן רצונולא ברא א, בראשית 22323 

מה נברא ביום שני , וכן האור שברא לכבודו הוא דכתיב עוטה אור כשלמה, השמים מספרים כבוד אל 22324 

מה ברא ביום , שנאמר הללוהו ברקיע עוזו, לכבודו ברא שיעמדו שם המלאכים ויהיו מקלסין אותו, רקיע 22325 

ומנין אף האילנות , ה שנאמר יתרועעו אף ישירו"ומצינו שהדשאין מקלסין להקב, ים ואילנותדשא´ ג 22326 

 22327 .´שנאמר אז ירננו עצי היער מלפני ה

, בפרה אדומה צוה להשליך בשריפתה עץ ארז ואזוב, ה לעשות מצוות מן האילנות"אתה מוצא שציוה הקב 22328 

, והזאת מי נדה צוה לעשות באזוב, באזובוכן במצרים צוה להגיע הדם אל המשקוף ואל שתי המזוזות  22329 

שכינסן מעל הארץ ומשם קלוסו ´ וכן ברא המים ביום ג, וטהרת המצורע צוה לעשות בעץ ארז ואזוב 22330 

 22331 .מקולות מים רבים אדירים משברי ים (ג"תהלים צ) שנאמר, עולה

ת לכבודו ברא עופו´ ביום ה, שנאמר הללוהו שמש וירח, לכבודו בראם, מאורות´ מה נברא ביום ד 22332 

בהמות לכבודו וצוה ´ מה נברא ביום ו, ואם מן העוף עולה קרבנו, (´ויקרא א) להקריב מהם קרבן שנאמר 22333 

 22334 !למענהו´ הוי כל פעל ה, מן הבהמה´ שנאמר אדם כי יקריב מכם קרבן לה, להקריב מהן קרבן

תמיד מורגלים , למענהו´ ופירוש אחר לגמרי בכתוב כל פעל ה, ל אלה אנו רואים יסוד חדש"מדברי חז 22335 

וכל הנמצאים בבריאה מדומם עד מדבר הכל , ללמוד כי אחד הוא האדם בבריאה בשבילו נברא העולם 22336 

אבל כאן רואים אחרת כי כל היצור פעל , הכל אך ורק בשבילו ויותר אין כלום, סובב הולך סביב האדם 22337 

השמים כסאי מה יש יותר , םכל דבר וכל פרט ישר שרים לבוראם באין כל מתווך בינות, למענהו פעלם´ ה 22338 

 22339 ?קרוב מכסא כבודו

´ מי ימלל גבורות ה, לא השמיענו כאן ענין כבוד אל כי כבוד אל מי יספרנו, השמים מספרים כבוד אל 22340 

ולא רק כגורמים לאדם , אלא שמשמיענו בעיקר כי השמים בעצמם הם המספרים, ישמיע כל תהלתו 22341 

שנאמר , וכן הדשאים והאילנות הם המקלסין, יסופרועל ידי זה לגרום לכבוד אל כי , להתבונן בהם 22342 

והאילנות בפירוש נאמר אז ירננו עצי , יתרועעו אף ישירו הם בעצמם בלא אמצעות מעשיו של האדם 22343 

 22344 !לא מליצה היא אלא ישר יחזו פנימו וירננו, ´היער מלפני ה

כי האדם הוא העושה גם כאן אינו כאשר סוברים , ולקחתם אגודת אזוב, ה לעשות מהן מצות"וצוה הקב 22345 

לא כן , אלא שבעינן גם כן אגודת אזוב בתוך מעשיו, שהעיקר הוא האדם ומעשיו, הכל עם אגודת אזוב 22346 

ולא יודעים מי , אלא שהאזוב הזה השפל שבאילנות הוא בעצמו אמנם מעיקרי המצוה, הוא סוד הדברים 22347 

הנה שניהם יחד הזרוע והתפלין , ועכשמקיימין מצות הנחת תפלין על הזר! כאן יותר עיקר האדם או האזוב 22348 

 22349 !שניהן יחד למענהו פעלו, שניהן כאחד ממש חלק כחלק יחלוקו, הינם המצוה ואין אחד יותר עיקר מרעהו

שנאמר מקולות מים רבים אדירים משברי , שכינסן מעל הארץ ומשם קלוסו עולה´ וכן ברא המים ביום ג 22350 

והיו משכימין ושואלים בשלומו של , יב בתוכה אלמיםמשל למלך שבנה פלטרין והוש, ´ים אדיר במרום ה 22351 

הושיב בה המלך דיורין פקחין עמדו , אמר המלך אלו היו פקחין על אחת כמה וכמה, מלך ברמיזה ובאצבע 22352 

´ ר ה"בר) אמר המלך תחזור הפלטין לכמו שהיתה, אמרו אין פלטין זו של מלך שלנו היא, והחזיקו בפלטין 22353 

 22354 .(´א

דכתיב מקולות מים רבים , ה עולה אלא מן המים"עולם לא היה קלוסו של הקבכך מתחילת ברייתו של  22355 

ה מה אם אלו שאין להן לא פה ולא "אמר הקב, ´ומה היו אומרין אדיר במרום ה, אדירים משברי ים 22356 

 22357 .(שם) כ"כשאברא אדם על אחת כמה וכמה ע, אמירה ולא דיבור והרי הן מקלסין אותי

ה משתבח בקלוסן של המים יותר "עוד יותר כי הקב, לפני בריאת האדםהנה כי קלוסן של המים היו עוד  22358 

, למענהו באין כל מתווך´ הוא הסוד של כל פעל ה, למענהו´ וכל זה כלול בענין של כל פעל ה, משל האדם 22359 

כל אחד עולם , כולם בשוה באין כל חילוק´ כולם שרים ישר שיר לה, אלא כל דבר ודבר לכבודו בראו 22360 

 22361 .כולם עושים וזה כל תכליתם´ כולם לרצונו בראם ורצונו ית, בשביל עצמו הוא משבח מלא לו וכל אחד

ל כי הבריאה יש לה "עד שמצינו בחז, וענין זה שכל דבר ודבר בשביל עצמו כל כולו הנה זה יסוד מוסד 22362 

, בפסח על התבואה, בארבעה פרקים העולם נידון (.ה טז"ר) ´דין ומשפט ושכר ועונש כן איתא בגמ 22363 

דמאי שייך לומר העולם , ן"ש בר"ל עיי"אמנם כי כבר עמדו על זה הראשונים ז, רת על פירות האילןבעצ 22364 

על תבואותיו ופירותיו וכל , כיון שהאדם נידון בראש השנה ודאי על כל המאורעות שלו דנין אותו? נידון 22365 

 22366 .ה"וכיון שכן הלא הכל נידון בר, שאר עסקיו

ה "יש לכולם יום ר, ת הוא כי יש להם לעצמם חשבון ומשפט גדולאלא האמ, ולפי דברינו לא כן הדברים 22367 

הדין , במשפט צדק הוא דן וכי לא יהיה סתירה כלל בשני הדינים´ וה! יום הרת עולם ממש לכל דבר ודבר 22368 

אמר הכתוב , אלהים אמת והכל בהתאמה ודאי´ ה, והדין על עצם התבואה והאילנות, ה על האדם"של ר 22369 



והעונש הוא על עוונה , הנה זה קללה ממש להאדמה שלא תוכל להוציא פירות, ארורה האדמה בעבורך 22370 

י "רש) והיא הוציאה רק עץ עושה פרי, שלא עשתה כדברי האלהים שתוציא עץ פרי עושה פרי, שלה 22371 

 22372 .(שם

לשון המאורות לוקין כי זה ממש , (.סוכה כט) ל"ל הסבא מקלם על זה שמצינו בחז"ר זצ"וכבר אמר אדמו 22373 

ואמנם צער גדול ונורא הוא להם מה , במה שנלקח מהם היכולת להיטיב עם הבריאה, ש להםליקוי ועונ 22374 

ה רואים "והרי אצל אאע, אין אנו יכולים אף לצייר גודל היסורים שלהם בזה, שלא יכולים להיטיב 22375 

ה הוכרח לשלוח לו "עד כי הקב, שלא היה לו היכולת להיטיב לאורחים, היסורים הגדולים שהיה לו בזה 22376 

אם יזכו להיטיב , ה שלהם"ומובן אם כן ודאי הדין הגדול שיש להם להאילנות בר, לאכים כאורחיםמ 22377 

כי , הוא סוד הדבר כי כולם יש להם תכלית לעצמם והינם יחסנים כמו האדם, ולהוציא פירות אם לאו 22378 

 22379 .לשניהם תכלית אחד להוציא פירות

אלא , ין הכוונה כי הוא היחיד לבדו עושהא, והא דמצינו שהאדם בידו אם להעלות הבריאה או לקלקלה 22380 

האדם הוא הדרך הרבים אשר , האדם הוא המעבר לכל היצור כולו, צריכים להבין זה בגדר מעבר 22381 

אמנם כל , וזה ודאי שהאדם יכול לסתום את המעבר ולעכב כל ההולכים, במסלולו דורכת כל הבריאה 22382 

 22383 .הראשונה בתכלית לכבודו בראו ולמענהו היד, היצורים בעצמם ובאופן ישיר

אבל כשמתבוננים , ´ולא משיגים איך זה שייך לומר כי דבר דומם יקלס לה, לנו דומה זה כדבר של תמיהה 22384 

ועם כל זה לא חסר לנו , הלא אפילו כדומם אינו משל כל דהו לזה, ט"איך אנחנו נראים בעיני מלאך מט 22385 

ה בלי כל סיוע של "לפני המלך הקבעומדים אנו בעצמנו , וכי השירה שלנו מגעת לרום המעלה, כלום 22386 

שכל אחד , כ למה לא נבין כן בכל החי הצומח והדומם"א, אלא היד הראשונה ממש, מלאכיו או צבאיו 22387 

כי הודו על ארץ ושמים ומלא כל הארץ , הוא בעצמו מגיע מן עולמו ישר לבוראו, בעולמו שלו שלם הוא 22388 

 22389 !´ארץ שם נמצא כל כבוד הכי גם בקרב ה, בקרב הארץ´ הוא סוד של אני ה, כבודו

ה לישראל הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם "ל הקב"א, העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ 22390 

הסתכלו בארץ שבראתי , שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם, שמא שינו את מדתם 22391 

אם זוכין , להפסדשנעשו לא לשכר ולא 0אלו 0ומה  0,צמחה 0ולא 0אותה 0לשמש אתכם שמא זרעתם 22392 

אתם שאם זכיתם תקבלו שכר ואם , אין מקבלין שכר ואם חוטאין אין מקבלין פורעניות לא שינו את מדתם 22393 

 22394 .(´י דברים ל"רש) חטאתם תקבלו פורעניות על אחת כמה וכמה

הלא זה טבעם והם , מה שייך ללמוד מן שמים וארץ שלא שינו את מדתם, עומדים אנחנו ותמהים 22395 

מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן , (7ג"פסחים נ) ´וכן מצינו בגמ? ואיך זה ישנו כמוכרחים בדבר 22396 

אנו על אחת , ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם, ו בעצמן מצפרדעים"נשאו ק, על קדושת השם 22397 

ה הלא מוכרחים היו בזה מטעם המכ? ולכאורה תמוה הכי בבחירה ורצון עצמם הלכו לתנורים, כמה וכמה 22398 

 22399 .בגזירת עלאין

, הצומח צומח, הדומם דומם, בה תמיד עומד´ היתה ורצון ה´ והביאור בזה שהרי כל הבריאה ברצון ה 22400 

מה שהדומם והצומח , וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם, ´הכל בהתקשרותן ברצונו ית, והחי חי 22401 

כי הרי מצינו שאמנם , ההיפך אין זה מצד שאינם יכולים במציאות לעשות, והחי מוכרחים להיות מה שהם 22402 

וכמו שמלאכי מעלה , ´אלא כל ההכרח שלהם הוא מצד רצונו ית, פעמים עשו אחרת מאשר נאמר להם 22403 

´ אבל רצון ה, פ שבודאי יכולים לעשות להיפך אם ירצו"אע, (´ט´ ן בראשית ב"רמב) נקראים מוכרחים 22404 

 22405 .לא יכולים בשום אופן לעשות אחרתממש כ, ולעשות רצון קונם זהו המכריח היותר גדול, הוא רצונם

ומזה בא וראה , העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ שמא שינו את מדתם, הוא אשר אמר להם משה 22406 

ויקרא אלהים ליבשה ארץ למה , (´ה´ ר ה"בר) ל"וכמו שאמרו חז, ´איזה מכריח הכי גדול הוא רצונו ית 22407 

ומעתה מה אלו , ´ת בשום אופן מלעשות רצונו יתואינה עובר, שרצתה לעשות רצון קונה, נקרא שמה ארץ 22408 

כי סוף סוף אין אצלם אותו הענין , אין מקבלין שכר ואין מקבלין פורעניות, שנעשו לא לשכר ולא להפסד 22409 

אתם שאם זכיתם תקבלו שכר , ´מכל מקום אינם עוברים על רצונו ית, של שכר ועונש כמו אצל האדם 22410 

 22411 .עד כי ממש לא יוכל לעשות אחרת בשום אופן, באדם´ תאיזה הכרח צריך להיות רצונו י, ´וכו

ומהו , כי הרי כבר ראינו ולמדנו מה זה טבע, ו מצפרדעים"וזהו שפיר מה שחנניה מישאל ועזריה נשאו ק 22412 

ז ודאי "וע, ודאי הולכים במסירות נפש´ ועל רצונו ית, ´הסוד של הכרח אשר בטבע הוא סוד רצונו ית 22413 

ומכל דברינו אלה אנו רואים בפשטות גמורה איך שכל היצור , ן לכבשן האשו לעצמן והלכו ברצו"נשאו ק 22414 

 22415 .(דעת תורה)  !ממש היד הראשונה לבוראם וקונם´ הינם דבוקים בו ית, כל הנבראים

 22416 

 22417 מאמר כא

 22418 .(´ב´ ויקרא א) מן הבקר ומן הצאן´ אדם כי יקריב מכם קרבן לה



כי , וניגשים להם תמיד רק במהלך של אמונה, מוצאים אנו כמה פעמים ענינים ומעשים כמחוסרי הבנה 22419 

וממילא אין נותנין , וכל זה מחוסר הבנה להעריך יקרות ענינים, אמרו כן ודאי כן הוא´ ל הק"כאשר חז 22420 

מצינו כמה פעמים , ומעיקרי יסודות התורה להתלמד להיות מבין בדברים, להם החשיבות הראויה להם 22421 

שקולה מילה , (.נדרים כה) ת כנגד כל מצוות שבתורהשקולה ציצי, בתורה ששקולה אחת כנגד הרבה 22422 

 22423 .(7סנהדרין קג) שקולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל העולם כולו, (.שם לב) כנגד כל המצות

יקרה היא מפנינים , ואמרו זאת מאשר ידעו ערך וחשיבות של כל דבר ודבר, שקולה זהו דברים כפשוטן 22424 

כי טוב סחרה , להבין ולהתייחס להם מנקודת מסחר ממשצריכים , (´משלי ג) וכל חפציך לא ישוו בה 22425 

ל כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של "אריב, ושם דרך אראנו בישע אלהים, מסחר כסף ממש 22426 

לידע הבנת כל דבר ולהעריך אותם על , יסוד האדם הוא להיות שם אורחותיו, (.ק ה"מו) ה"הקב 22427 

 22428 .הנה הוא כמופרך מכל התורה, ואם חסר לו הכח של הבנה והערכה, מתכונתם

אף לא בשביל עוד אחד כי אם , נברא אדם יחידי לומר בשבילי נברא העולם, (.ז"סנהדרין ל) ל"אמרו חז 22429 

וצורת הצלם האלהים הוא ויהי האדם לנפש , הנה תכלית הבריאה הלא היא הצלם אלהים! בשבילו לבד 22430 

ל "ל ז"והרמח, הצורה של צלם אלהים ודאימחשבה הלא זוהי , חיה ותרגומו לרוח ממללא להבין ולהשכיל 22431 

ואם היתה , והיה לו לחקור בחכמתו על זה כראוי, ר באמת חכם גדול היה"דעת תבונות אומר כי אדה´ בס 22432 

שהרי כבר ראה וציירה מחשבתו מה , מתחזקת בלבו האמונה הזאת אז היה נקרא שהשיג היחוד העליון 22433 

´ כי היה מבטל ברגע א, אלפי שנין´ וא עושה עתה בוה עושה ביום אחד מה שה"ואז היה הקב, הוא הרע 22434 

 22435 .כל הרע מן העולם

ועם הכלל שבידינו כי תפשת מועט , ר היה יכול לבוא כל תיקון הבריאה"הנה כי במחשבה אחת של אדה 22436 

מעתה בא וראה , עלינו לומר כי כדאי היתה כל הבריאה להבראות בשביל זאת המחשבה האחת, תפשת 22437 

ומשתלמת היא במחשבה , כולה אשר בעשרה מאמרות נבראה יקרות רבה כזאת כי הבריאה, מהי מחשבה 22438 

 22439 .זאת אומרת כי מחשבה אחת של האדם יקרה היא מכל הבריאה כולה, אחת

וכל זה מדובר במחשבה של , מעתה מי הוא הבעל חשבון להקיף חשבון השוויות של כל מחשבה ומחשבה 22440 

הלא זה ודאי למעלה מכל ? מחשבה של תורהומה כבר מדת שוויות , צלם אלהים קודם מתן תורה 22441 

מצד הערכת ושוויות של , אל נביט על זה מנקודת אמונה ואדיקות אלא מצד מסחר ממש, חשבונותינו 22442 

 22443 .עלינו להתלמד בהבנה על מחיר וערך הדברים, דברים

י אם ומצד יקרותם לא תמצאם כ, ישנם בעולם דברים יקרי המציאות כמו אבנים ומרגליות מיוחדות במינם 22444 

נמסרים בירושת עולמים עד לנהל מלחמות על , ונשמרים הם ביתרון שמירה, בחצרות מלכים וכדומה 22445 

נצייר עצמנו לו לא היה בעולם רק , והכל מצד יקרי המציאות שלהם, כ חשיבות נותנים עליהם"כ, השגתם 22446 

ות והעשירות פשוט הוא כי כל היקר? כמה חשיבות והוקרה היו נותנים לה, בעל חי אחד חפושית אחת 22447 

 22448 .ח"ח אחד כי מה לא תמצא בבע"כלא הם נגד בע

לא , כל הדוממים שבעולם אף גם כל יקרי המציאות, ח"מה רב החכמות והסגולות הנפלאות המונחות בבע 22449 

אך , אין ספק כי היו מנהלים הרבה מלחמות עדי נהרות בדמים ימלאו, ח"יכריעו מאזני המשקל נגד זה הבע 22450 

בואו ונחשוב כמה היא שויותה של , ומעתה בואו חשבון, ח אף הכי קטן"בעורק כדי לרכוש את זה ה 22451 

מחשבה החודרת כל הבריאה , (7נדה ל)א  כמה זה יקר המציאות של יושב כאן ומחשב באספמי, מחשבה 22452 

 22453 !ומקפת כל הרקיעים והגלגלים

, ל"ממש וז ל כפשוטן"כי אם להראות איך ללמוד מאמרי חז, ועכשיו נראה מדרש אשר לא נחדש בו כלום 22454 

יקרה היא ´ התורה מנין שנא, התורה והנבואה והתבונה והדעת וישראל, עשרה נקראו יקרים ואלו הן 22455 

בנוהג שבעולם אלף בני אדם , ביוקר ישראל עומדים לי, הבן יקיר לי אפרים´ ישראל מנין שנא, מפנינים 22456 

ד אדם אחד מאלף "הה, ´הן אלתלמוד יוצא מ´ י, ´למשנה יוצאין מהן י´ ק, ´נכנסין למקרא יוצא מהן ק 22457 

רבי אבא בר כהנא אמר אילו ביקש פרעה משקל כל אחד ואחד מישראל אבנים טובות ומרגליות , מצאתי 22458 

משפחות משפחות של , משפחות משפחות של כנים, ר יצחק והלא בדמים נטלן"א? לא הייתי נותן לו 22459 

 22460 .(´א´ ר ב"ויק) הוי ביוקר ישראל עומדים לי? אין אילו דמים, ערוב

ה "אמר להן הקב, ה"באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב, (7ט"סנהדרין ל) ל"אמרו חז 22461 

ונדחתה מפני , הנה שירת מלאכים שירה נעימה וקדושה, מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני 22462 

ידיו טובעים וצר לו כשמעשה , החסד והרחמים בלתי תכלית כביכול אינו שמח! מעשי ידי טובעין בים 22463 

 22464 .כי לא יחפוץ במות הרשע, בים

שהוא שוקל יותר מכל , זה שוקל יותר משירת מלאכי השרת, זאת אומרת כי ענין מעשה ידי טובעין בים 22465 

ה לטבוע "הנה נוח היה להקב, והנה אחרי שפרעה לא הסכים לשלח את ישראל, אבנים טובות ומרגליות 22466 

כ ודאי פשוט אילו ביקש פרעה "וא, הוציא מידו את ישראלמחיר גדול ונורא כזה כדי ל, מעשה ידיו בים 22467 



ה המבין "הקב! ישראל ביוקר עומדים לי, משקל כל אחד מישראל אבנים טובות ומרגליות הייתי נותן לו 22468 

 22469 !כ שילם בעדם מחיר רב כזה ביוקר עמדו לו"וע! באמת מי כמוהו יודע היטב ערכו של ישראל

, (´במדבר ח) ´פעמים בפסוק אחד שנא´ ישראל שמזכירן ה ה את"ר יודן בא וראה כמה חיבב הקב"א 22470 

מי יכול לצייר האושר , ואתנה את הלוים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל 22471 

ויהי לעת זקנת שלמה נשיו , ה"אמרו על שלמה המלך ע (´א´ ר ו"ש) ל"חז? הנצחי בהזכרת שמו בתורה 22472 

והלא כללא בידינו , שלמה שיהא גורף ביבין שלא נכתב עליו המקרא הזהי נוח לו ל"ארשב, הטו את לבבו 22473 

וכאן הלא נזכרו ! הנה כי גם להזכר רק פעם אחת בתורה האושר כבר בלתי סוף, כי מרובה מדה טובה 22474 

 22475 !ה את ישראל"בא וראה כמה חיבב הקב! חמשה פעמים ובכתוב אחד

, ל מה אתה עושה"ועבר אחד עליו א, מלךר יהודא בר סימון משל לאחד שהיה יושב ועושה עטרה ל"א 22476 

, זמרגדין קבע, ל כל שאתה יכול לקבוע בה אבנים טובות ומרגליות קבע"א, ל אני עושה עטרה למלך"א 22477 

כל מה שאתה יכול לשבח את , ה למשה"ל הקב"כך א, למה שעתיד לינתן בראשו של מלך, מרגליות קבע 22478 

ויאמר לי עבדי אתה , (ט"ישעיה מ) ´פאר בהם שנאלמה שאני עתיד להת, ישראל שבח לגדלו ולפארו פאר 22479 

 22480 .ישראל אשר בך אתפאר

כי הבן יקיר , ומעולם לא הבנו את הדברים באופן כה פשוט, מדרש זה הלא ראינו אותו כבר הרבה פעמים 22481 

, מתנהל כאן משא ומתן דרך מסחר גמור, כי ישראל עולים לי במחיר כה יקר, לי אפרים הכוונה בפשוטו 22482 

לפי הצעת כל דברינו אנו , וכי ישראל ביוקר עומדים לי הנה זה כפשוטו, מחירים ורווחיםחשבונות של  22483 

 22484 .ל כפשוטן"לומדים נפלאות הענין שיש בלימוד דברי חז

והראה לרבי ינאי הפסוק מי האיש ? ידוע מאמר ההוא רוכל שהיה מכריז ואומר מאן בעי למזבן סם חיים 22485 

קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד שבא רוכל  ואמר רבי ינאי כל ימי הייתי, החפץ חיים 22486 

אלא שלא ? ינאי לא ידע שענין הפסוק מי האיש החפץ חיים הכוונה לחיים ממש´ וכי ר, (´ז ב"ר ט"ויק) זה 22487 

להוציאם בשוק למיזבון , פשטות שכזאת אשר יכולים להניחם בטנא של יד! היה יודע עד היכן הוא פשוט 22488 

 22489 .(דעת תורה)  .הניתנים מיד ליד אותם כשאר דברים

 22490 

 22491 מאמר כב

 22492 .(´ב´ ויקרא א) מן הבקר ומן הצאן´ אדם כי יקריב מכם קרבן לה

ולומר , שטעמי הקרבנות הוא משום שהורגלו בכך לעבודה זרה, (ב"ל´ ג) ם במורה נבוכים"דעת הרמב 22493 

וכבר , ב בלי דיבור כלליהיה כמו מי שיאמר לנו היום להתפלל רק בל, בלי קרבנות´ להם אז שיעבדו את ה 22494 

מקין והבל ונח שהקריבו קרבנות מבלי שתהיה עבודה זרה בעולם , (´ט´ ויקרא א) ן"הקשה עליו הרמב 22495 

, (´א א"מלכים י) ם עצמו כתב במשנה תורה"והרמב, ועוד קשה שהרי מצוות התורה הן נצחיות, כלל 22496 

והרי בימיו , ומקריבין קרבנותוחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקדם , שהמלך המשיח יבנה המקדש 22497 

 22498 .תיעקר עבודה זרה מן העולם

, וכן בכל המצוות והחוקים, שהגדול מבין אותם כגדלותו והקטן כקטנותו, והנה דבר זה ככל עניני התורה 22499 

רמזי מעשי הקרבנות הם ציורים , אבל סופם פנימיות לכל פרטיהם, בתחילה עושים אותם כעבד בלי הבנה 22500 

, ידינו לא שפכה את הדם הזה, ל בעגלה ערופה"כעין מה שאמרו ז, קים ועדינים מאדקיצוניים לדברים עמו 22501 

 22502 .(7ח"סוטה ל) אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלי לויה, וכי תעלה על דעתך שבית דין שופכי דמים הם

ואף על פי כן ציותה תורה לערוף את העגלה בקופיץ מול , הרי שאם אמנם היה כאן חטא היה רק בדקות 22503 

ששעירי חטאת באים לכפר על וישחטו  (ו"שם פרק מ) ם כתב עוד"והרמב, הרי שהציור בקצוניות, וערפ 22504 

, והענין שגדר הקרבן הוא כעין רפואת הנפש שצריכה לרדת לעומק, שעיר עזים היינו חטא מכירת יוסף 22505 

 22506 .והרפואה צריכה להיות בשורש החטא דוקא, ובדקי דקות עדיין שורש חטא זה קיים

, (.ב"סוכה נ) ידוע שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, סיף שהדבר עוד הרבה יותר עמוק מזהאבל יש להו 22507 

ועד כמה , ´ז היתה בטעות דקה מאד בעבודת ה"שהתחלת ענין ע (ז"ריש הלכות ע) ם"וכבר כתב הרמב 22508 

 22509 והרי אנוש הדור, (ם שם"רמב) היתה הטעות דקה מן הדקה אפשר לראות מזה שאף אנוש מן הטועים היה

וכבר ביארנו בענין מנשה ורב , (ג"כ´ ר פ"ב) השלישי לאדם הראשון היה מהשלשה שנולדו בצלם ודמות 22510 

 22511 .אשי שהיצר הרע של עבודה זרה היה לפי גודל ההשגות הרוחניות שבתקופה ההיא

שכאשר ביטלו אנשי כנסת הגדולה את היצר הרע , (.ו"סנהדרין ס7 ט"יומא ס)א  ודבר זה מפורש בגמר 22512 

, אמר להו נביא לישראל היינו יצרא דעבודה זרה, נפק כגוריא דנורא מבית קדש הקדשים, זרה של עבודה 22513 

שהוא עיקרו ולבו , איך זה יצא יצרא דעבודה זרה דוקא מבית קדש הקדשים, והנה פלא הוא ואין להבינו 22514 

 22515 .ל שיצר זה שייך דוקא במדרגות גבוהות"אלא הביאור כנ? של בית המקדש

מרמז שיצר זה בא דוקא מהתלהבות , היינו בצורת גור אריה של אש, גוריא דנוראוכן מה שנדמה להם כ 22516 

יומא ) כי בבית ראשון היתה האש רבוצה על המזבח כארי, ומטעות דקה בקדש קדשים זה´ בעבודת ה 22517 



הטעם הוא שכל זמן שהיו בישראל נבואה , וכן מה שדוקא נביא אמר להם היינו יצרא דעבודה זרה, (.א"כ 22518 

כי דוקא בדרגה הגבוהה של השפע הנבואי שייכת יצר , היה בהם גם יצרא דעבודה זרה, ייםונסים גלו 22519 

 22520 .ועל כן רק הנביא הוא שהכיר יצר הרע זה, עבודה זרה

הם אשר צריכים לקרבנות שהם כתריס , נמצא שגדולי ההשגה הראויים לבית המקדש והשראת השכינה 22521 

מתי נגיע שוב לדרגה זו של בית המקדש רוח הקודש  ועלינו לצפות, ם"בפני עבודה זרה כמו שכתב הרמב 22522 

הלא אז תתחדש גם עבודת הקרבנות שתגן עלינו , ל"ואף אם כרוכה בה הסכנה של טעיות כנ, ונבואה 22523 

 22524 .(241´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .מסכנה זו

 22525 

 22526 מאמר כג

 22527 .(´ב´ ויקרא א) מן הבקר ומן הצאן´ אדם כי יקריב מכם קרבן לה

כל מי שרודף , (ט"משלי כ) אמר הכתוב גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמוך כבודזהו ש, ויקרא אל משה 22528 

, משה ברח מן השררה, וכל מי שבורח משררה שררה רודפת אחריו, אחר שררה שררה בורחת ממנו 22529 

ה "אמר לו הקב, ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח, ה ועתה לך ואשלחך אל פרעה"בשעה שאמר לו הקב 22530 

אמר אותו , אלהי העברים שלחני אליך שלח את עמי ויעבדוני´ כיון שהלך ואמר ה, חייך שסופך לילך 22531 

ה ישבת לך בא "אמר ליה הקב, התחיל משה אומר אני כבר עשיתי שליחותי הלך וישב לו, ´רשע מי ה 22532 

 22533 .(´שם תנחומא ג) דבר אל פרעה

, יה בורח מן השררהללמדך שה, השכם בבקר והתיצב לפני פרעה, וכן על כל דיבור ודיבור לך אל פרעה 22534 

והגיז להם את , הוריד להם את המן והעלה להם את הבאר, לסוף הוציאם ממצרים וקרע להם את הים 22535 

ה חייך יש לי מלאכה גדולה "אמר לו הקב, ואמר מכאן ואילך מה יש לי לעשות, השלו ועשה את המשכן 22536 

, ריבין בני קרבן לפנילהזהירן היאך יהיו מק, יש לך ללמד לישראל טומאה וטהרה, מכל מה שעשית 22537 

 22538 .דבר אל בני ישראל אדם כי יקריב מכם קרבן... שנאמר ויקרא אל משה

, ש דוגמא משאול שברח מן השררה והיא רדפה אחריו"וכמ, לכאורה מאמר זה מדבר בשבח הענוה 22539 

לקיים מה שנאמר , משה ברח מן השררה ורדפה אחריו, ואבימלך בן ירובעל רדף אחריה וברחה ממנו 22540 

זה משה שנאמר בו ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר , ם תשפילנו ושפל רוח יתמוך כבודגאות אד 22541 

 22542 .ה שהיה העניו מכל אדם זכה לשיא הכבוד והגדולה"היינו שמשה רבינו ע, תעטרהו

ה היה "והקב, ה ברח מן השררה"כי אמנם משה רבינו ע, אבל כשנתבונן בדבר נמצא כאן עמקות נפלאה 22543 

, אבל לאחר שקבל על עצמו לילך בשליחותו של מקום ולגאול את ישראל, שם ש"מפתהו שבעה ימים כמ 22544 

אמר משה אני , אשר אשמע בקולו´ ופרעה ענה מי ה, שלח את עמי´ ובא אל פרעה ואמר לו כה אמר ה 22545 

ונתן עיניו ולבו על צערם ואמר מי יתן , למרות שידע את סבלותם, כבר עשיתי שליחותי הלך וישב לו 22546 

ה אמר לו אם "והקב, וידע שהגיעה העת לגאלם ושהוא נבחר להיות הגואל, (ז"כ´ ר א"שמו) מותי עליכם 22547 

 22548 .(´ג´ ר ג"שמו) אין אתה גואלם אין אחר גואלם

, (7ג"סוטה י) ואין המצוה נקראת אלא על שם גומרה, לא חשב שהואיל והוא התחיל במצוה עליו לגמרה 22549 

אין הוא פועל כלום ואין עליו חובה לגמור , (´ט א"חולין פ) אלא היה ברור ומוחלט בדעתו ונחנו מה 22550 

ולא רק בהליכה , הלך וישב לו, כל שליחותו היתה לבוא אל פרעה ואת מצוותו זו כבר גמר, מאומה 22551 

אלא על כל דיבור ודיבור , שפרעה הכביד על העם ומשה התמרמר לאמר למה זה שלחתני, ראשונה זו 22552 

 22553 .ה בכליון עינים לגאולה ואינו חושב כלל על חלקו בהמצפ, ולאחר כל מכה ומכה היה משה הולך ויושב לו

להוריד להם , לקרוע להם את הים, ה בחר במשה להוציא את העם ממצרים"הקב, ושפל רוח יתמוך כבוד 22554 

והוא , את משה´ ובכל פרשת העשיה הודגש כאשר צוה ה, עד לקבלת התורה ולעשיית המשכן, את המן 22555 

´ עמדו ואשמעה מה יצוה ה, לו לחשוב שעתה מוטל עליו לאמר והיה, (.ח"נדרים ל) הצטוה להקימו לבד 22556 

הוא מנחיל התורה והוא מקים , שהרי הוא במרכז הענין, כיצד לעובדו במשכנו שעשיתם בעדו, לכם 22557 

 22558 .המשכן

, היתה דעתו ברורה שהוא אינו חשוב לכלום, ה אמר מכאן ואילך מה יש לי לעשות"אבל משה רבינו ע 22559 

ה חייך יש לי "אמר לו הקב, ודוקא משום כך זכה לתמיכת כבוד, וד ולשבתתפקידו הסתיים ועליו לעמ 22560 

 22561 .ולהזהירן היאך יהיו מקריבין קרבן לפני, ללמד לישראל טומאה וטהרה, מלאכה גדולה מכל מה שעשית

תדע לך שכן , שכל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו (ו"ט´ ויקרא רבה א) וכשאמרו במדרש 22562 

והוריד תורה מן השמים ונתעסק , ה אבי החכמה אבי הנביאים שהוציא ישראל ממצריםהוא צא ולמד ממש 22563 

הטילו חובה , אליו´ שנאמר ויקרא אל משה וידבר ה, ולא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו, במלאכת המשכן 22564 

 22565 .ה בהכרה זו של ונחנו מה וסילוק כל הרגשת יישות"זו על כל אחד ואחד להתדמות למשה רבינו ע

אלא היא האמת , משום שהענוה אינה מדת חסידות והנהגה טובה, נו נוהג כן הרי נבלה טובה הימנוואם אי 22566 

והמתייהר חוטא הוא בעיוות המציאות , ל בשם דעת"ולכן הגדירוה חז, והכרת המציאות כמות שהיא 22567 



שה ולעומתו מ, כל המתייהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת, (´ח ב"פסחים ס) וכמו שאמרו, ועמעום הדעת 22568 

 22569 .(´א ב"ראש השנה כ) ט שערי בינה"ה שהיה הענו מכל האדם זכה לשיאה של הדעת ולמ"רבינו ע

ואם לא יגיע אליה , ה"ויש לנו להבין שלא דורשים מכל תלמיד חכם להגיע לענוותנותו של משה רבנו ע 22570 

ו כפי ולדעת אות´ אלא כל תלמיד חכם כפי מדרגתו צריך להכיר את ה, הרי נבלה טובה הימנו חלילה 22571 

 22572 .ת שזכה להכיר"ולהיות עבד נאמן לקונו ולהיות שפל בעיני עצמו כנגד רוממות השי, ערכו

, לא ילמד להשפיל כנגדה את דעתו ולבטל את יישותו, ואם באותה דרגה שהוא מכיר ברוממות הבורא 22573 

וכמו , כי אז באמת תהיה הנבלה טובה הימנו, אלא יעמיד את עצמו במרכז ויחשיב את עצמו כפועל ועושה 22574 

אמר רבי עקיבא כל המגביה עצמו על דברי תורה למה הוא דומה , (´א ב"פי) שמצינו באבות דרבי נתן 22575 

כי ההתנשאות מנבלת אותו ורק השפלות , (´משלי ל)א  שנאמר אם נבלת בהתנש, לנבלה מושלכת בדרך 22576 

 22577 .(לקט שיחות מוסר)  .והענוה מעמידים אותו במקומו הראוי לו

 22578 

 22579 מאמר כד

 22580 .(´ב´ ויקרא א) מן הבקר ומן הצאן´ יב מכם קרבן להאדם כי יקר

הוא , יתברך´ בהן למדנו היאך היא הדרך להתקרב אל ה, ראשיתו של ספר ויקרא פרשיות הקרבנות 22581 

´ התכלית הנרצית בהבאת הקרבנות היא שיתקרב האדם אל ה, ´כ אדם כי יקריב מכם קרבן לה"שאה 22582 

וקרבנות על ´ וזאת יעשה על ידי נדר או נדבה לה, ´ב´ ו אובספורנ´ ט´ ן א"יעויין ברמב, ש המפרשים"כמ 22583 

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו להגיע אל , אם שור ואם שה עוף או מנחה, חטא בשגגה 22584 

 22585 .´התכלית לקרבת ה

ואף המה באו לקרב , והיכלו´ אחר פרשיות אלו לימדתנו תורה פרשת קרבנות המילואים לחינוך משכן ה 22586 

, ולהורות להם הדרך היאך לקדם פני השכינה הבאה לשרות במשכן, אביהם שבשמים את ישראל אל 22587 

לדור אצל , אשר מחמתה הניח את העליונים וקבע דירתו בתחתונים, מתוך גודל אהבתו יתברך את ישראל 22588 

 22589 .בניו בתוך אהל של יריעות עזים

הרי מאידך למדים אנו , םיתברך השוכן אתנו בתחתוני´ ואם כי יסודו של המשכן הוא קרבה יתרה אל ה 22590 

למען לא יתחלל כבוד שמו יתברך השוכן , בפרשת שמיני כי חלילה לנו להתקרב יותר מדאי מן הראוי לנו 22591 

ואף לא , ´כמו בית עם שבו יתקבצו ההמון לעבוד את ה, ולא יהיה הבית הזה הנבנה לשמו יתברך, במשכן 22592 

יתברך ´ אלא יכירו וידעו כל העם כי ה, ת לובית תפילה לכל החפץ ליכנס בו לפנים מן המחיצות הראויו 22593 

 22594 .ועל פי דרכי הנהגת המלוכה ומדת דיניה, קבע דירתו אצלם בכל משפטי המלכות וכבודה

והתקרבו לפנים מן המחיצה הראויה להם , וכיון שאירע שנכנסו אל הקודש נדב ואביהוא גדולי ישראל 22595 

שנעשה הדבר מתוך קירבה ואהבה ושמחה אף , באש זרה אשר לא ציוה אותם´ בהקטירם קטרת לפני ה 22596 

כ נענשו תיכף על אתר ופגעה בהם מידת הדין באופן קשה לשרפם באש "אעפ, ´נפלאה לעבוד את ה 22597 

הרי הוא , ללמדך שכל המזלזל בכבוד שמים ואינו נוהג בהיכל המלך כראוי לכבודה של מלכות, שמים 22598 

 22599 .נענש תיכף מן השמים

י קירבתם "תחת חילול כבוד שמו יתברך שנעשה ע, כל העם אכבד הוא שנאמר שם בקרובי אקדש ועל פני 22600 

הוצרך המקום לקדש שמו בעולמו ולהודיע תוקף קדושת הבית וכבוד הדר , של בני אהרן שלא מן המידה 22601 

זבחים ) י"וזהו שפירש רש, וכבודו השוכן בתוך מחניהם´ למען ידעו כל ישראל ויכירו קדושת ה, מלכותו 22602 

פן  (ט"שמות י) כדקאמר בסיני, בקרובי אקדש´ ב כשמתו נדב ואביהוא אשר דבר ההיינו דכתי, (´ו ב"קט 22603 

דהיה להם להכיר גודל , בהקמת המשכן פרץ בהם, וכיון שלא נזהרו לפרוש מן ההיכל, ´יפרוץ בהם ה 22604 

 22605 .ומתוך כך למנוע רגליהם מלהכנס אל היכל קדשו שלא בהורמנא דמלכא, כבוד הבית וקדושתו

ומי שהוא , להוסיף וללמדנו משפטי כבוד המשכן וקדושתו, רשיות תזריע ומצורעלאחר פרשה זו באו פ 22606 

וכל אותם אשר טומאה יוצאת מגופם לא יכנסו למחנה , בלתי טהור לא יקרב אל המקדש בימי טומאתו 22607 

עד אשר יטהרו ויהיו ראויים להתקרב , לא יביאום בימי טומאתם´ ואם כי עליהם להביא קרבן אל ה, לויה 22608 

 22609 .´האל משכן 

, אין לה להתקרב אל המקדש מיד אחר הלידה, ´וכן היולדת אשר צריכה להביא קרבנות להודות לה 22610 

הזב והזבה לא , שתמתין זמן קצוב עד שתהיה ראויה לבוא אל הקודש, התורה קבעה לה זמן של טומאה 22611 

מוקפת ובמקביל לעיר , והמצורע לא יכנס אפילו למחנה ישראל, יכנסו למחנה לויה שהוא חצר המשכן 22612 

וכל אלו הדינים באו כדי לחנכנו ביראת הכבוד הראוי אל מקום , חומה אשר נתקדשה בקדושה מיוחדת 22613 

 22614 .כל מחנה ומחנה כפי רום קדושתו ומעלתו, ואל כל המקיף אותם´ אל חצרות בית ה, ´משכן ה

סיות בבתי כנ, למען דעת היאך להתנהג בכבוד שמים במקדש מעט אשר לנו, עלינו ללמוד ענינים אלו 22615 

יתברך על רום ערכה וצביונה ´ וגם לדעת איך מחנה ישראל צריכה להיות עומדת לפני ה, ובבתי מדרשות 22616 

אמות של ´ ועל אחת כמה וכמה בישיבות הקדושות ד, ובפרט בארצנו הקדושה פלטרין של מלך, האמיתי 22617 



ב בית המקדש מיום שחר, (7´ברכות ח) ל"כאמרם ז, הלכה שבהן שכינתא שריא מיום שחרב בית המקדש 22618 

 22619 .(לקט שיחות מוסר)  .אמות של הלכה בלבד´ ה בעולמו אלא ד"אין לו להקב

 22620 

 22621 מאמר כה

 22622 .(´ב´ ויקרא א) מן הבקר ומן הצאן´ אדם כי יקריב מכם קרבן לה

, הרי שם אדם מסמל את חלק החומר כי מן האדמה לוקח, ויש להתבונן, כ ונפש כי תחטא"אה´ ובפרשה ד 22623 

ושם נפש שהוא יותר רוחני היה יאות יותר , ה לכתוב אצל חטא אדם כי יחטאושם זה יותר יאות לכאור 22624 

כוחות , ברם זהו סוד קשר הכוחות שבאדם, לכתוב אצל הקרבה ונפש כי תקריב שזוהי קרבת אלהים 22625 

ובכל פינות שהוא פונה בין למקום המקודש , נשמת חיים בתוך עפר מן האדמה, שמים וארץ בעיסה אחת 22626 

הולכים שניהם צמודים וקשורים המלאך והחזיר ואי אפשר להפרידם זה , היותר מתועבבין למקום , ביותר 22627 

 22628 .מזה

! ולא יאות לנפש לחטוא, שבשעה שהוא הולך לחטוא נפש כי תחטא, לכן על האדם לדעת ולא לשכוח 22629 

שגם חלק העפר שבו , אדם כי יקריב, ובשעה שהוא הולך להקריב קרבן שצריך על זה מחשבה טהורה 22630 

מטמא את הטהור ומגשם , ת לעבודת גופו"ומאד צריך לשמרו כי הוא מחליף בנקל עבודת השי !הולך עמו 22631 

עשרה דברים משמשין את ? נפש תעשה דבר חטא, נפש כי תחטא בתמיהה (ר שם"מד) ל"ובחז! את הרוח 22632 

ה לנפש אני עשיתיך למעלה "אמר לה הקב, והנפש למעלה מכולן, קנה לקול, ושט למזון, הנפש ואלו הן 22633 

 22634 .שנאמר נפש כי תחטא? ולן ואת יוצאת וחוטאתמכ

עד ארבעין , (´ז ה"ע) ל"ועד כמה אין הנפש שומרת לבל ישלוט עליה האדם שבה יש לראות ממאמרם ז 22635 

מי יתן והיה לבבם זה להם  (א"במדבר כ) ה"שבשעה שאמר הקב, שנין לא קאים אינש אדעתא דרבו 22636 

דהנה ישראל שעמדו , וזוהי הערה נוראה, ש"עיי! תההיה להם לישראל לומר תן א, ליראה אותי כל הימים 22637 

ה "והקב, (ח"שבת פ) לשון שמלאכי השרת משתמשין בו, בהר סיני במדרגה כזו שאמרו נעשה ונשמע 22638 

 22639 .מעיד עליהם מי יתן והיה לבבם זה להם כל הימים

העתיד  בכל זאת מכיון שלא שמו לבם לדאוג על, ת במלואו"והרי זה השלימות הגמורה קיום רצון השי 22640 

נתבעו על זה ! ולא אמרו תן אתה, ולבקש עזר מן השמים על זה שלא יפלו ממדרגתם אחר זמן, כדבעי 22641 

לכם לב לדעת ועינים לראות ´ ולא נתן ה, (ט"דברים כ) ועל אותה שעה עצמה קוראים עליהם, ביותר 22642 

במצבם הרוחני  כלומר עבור זה שלא אמרו תן אתה הרי הם נחשבים בשמים, ואזנים לשמוע עד היום הזה 22643 

 22644 .כאנשים חרשים סומים ובלא לב

אינו עולה לו כלל על הדעת שיתכן אשר , שבשעה שהוא מבין ורואה דבר לאמיתו, והרי אלו כוחות האדם 22645 

ולכן קטנות ! הרי אני מבין ורואה את האמת? כי איך אפשר הדבר, כ נגד הבנה זו"הוא בעצמו יעשה אח 22646 

וכבר , אבל רבים חללים הפיל כח מסמא זה, יום ויסבור אחרתהוא בעיניו שיחזיק את עצמו כי יבוא  22647 

וכל זה מפני שהנפש אינה מרגשת את החומר האחוז ! אל תאמין בעצמך עד יום מותך (ב"אבות פ) ל"אחז 22648 

 22649 !להשריש את האור בלבו בשעה שהוא מאיר שלא יכבה לעולם! ואכן זה כל האדם, ונדבק בה

 22650 (מכילתא שם) ל"ואחז, משה ידו וגבר ישראל ויהיו ידיו אמונה והיה כאשר ירים, (ז"שמות י) וראה עוד

וידו השניה פתוחה , שתי ידיו ידו אחת פתוחה ומזכיר כל הגבורות הנסים והנפלאות שנעשו על ידו 22651 

ה שהעשיר את ישראל בביזת מצרים "משה רבינו ע? מי עשה כן, להראות לכל שלא נטל מאומה מישראל 22652 

ומה היה יכול , ם של כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות לכל אחד ואחדחמורים לובי´ ופ, וביזת הים 22653 

אלא שזוהי מדת הטהרה שאף כעדשה מהטומאה מטמאת ואף ? לפגום במעלתו אילו נטל מהם משהו 22654 

 22655 !בנגיעה בעלמא

כמו , עד שמראה גודל הזכות והמעלה בידו הפתוחה, וכל כך גדולה זכות זו שלא נטל מאומה מישראל 22656 

עד מדה כזו יש לשמור את החומר שלא , ידו החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל שהוא מראה את 22657 

שהרי אנו רואים שמשה נזהר בזה והראה ! ה"יתגנב ויטשטש צורה גדולה ונפלאה כנפש משה רבינו ע 22658 

 22659 .לכל את הזכות הגדולה

אם , יתויתיצבו בתחתית ההר מלמד שכפה עליהם הר כגיג, (ח"שבת פ) ל"עוד יש לראות במה שאחז 22660 

ת "הרי שאף במדרגה רמה של הכרה בהשי, מקבלין אתם את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם 22661 

ל אומרים מכאן מודעה רבה "וחז, בתחתית ההר´ היו צריכים עוד כפי, ש אתה הראית לדעת"כזו כמ 22662 

 22663 ?על הכרה´ ואיך יתכן טענת אונס וכפי, לאורייתא

אלא מכאן שהאדם שהוא ? ה ואם לאו שם תהא קבורתכםגם איך אפשר לומר לישראל במצב נפלא כז 22664 

יש לו לידע כי חלק החומרי שבו הוא עפר מן האדמה , מורכב משני חלקים שהם מן ההיפך אל ההיפך 22665 

וזהו ואם , י גיהנם פתוחה לו מתחתיו"רק ע, ולא יועילו לגוף עכור זה שום הכרות שכליים! כבהמה ממש 22666 

 22667 !ונשוהוא יראת הע! לאו שם תהא קבורתכם



, אל כל העם וירא כל העם וירנו´ ש וירא כבוד ה"וכן כשזכו ישראל לגילוי שכינה בחנוכת המשכן כמ 22668 

ויש להתבונן מה היה חסר לקידוש שמו , בקרובי אקדש´ וכתיב הוא אשר דיבר ה, ז מתו נדב ואביהוא"בכ 22669 

וירא ´ ראו מעשי ה המה, אך כל זה בעד השכל והנשמה? י גילוי השכינה"הלא כבר נתקדש שמו ע? ´יתב 22670 

 22671 .אל כל העם´ כבוד ה

, ומשום כך היה צריך עוד להראותם עונש של נדב ואביהוא, ברם הגוף החומרי ותולדותיו לא ראו מאומה 22672 

 22673 ל"ש חז"וכן להיפך בקדושה כמ, (א"יחזקאל כ) ´כי רק אז נתמלאה הכרת קדושתו וראו כל בשר כי אני ה

, כי קדוש זה שמן ערב, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, והתקדשתם אלו מים ראשונים, (ג"ברכות נ) 22674 

 22675 .(אור יהל)  .הרי הוא מתקשר בזה עם הקדושה! הנה בדברים קלים שעושה בגופו לשם שמים

 22676 

 22677 מאמר כו

 22678 .(´ב´ ויקרא א) מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם´ אדם כי יקריב מכם קרבן לה

אלא עולה , שלמים´ לה, תודה´ לה, מנחה´ לה, עולה´ מנין שלא יאמר אדם לה, שמעון אומר´ תניא ר 22679 

ומבואר בגמרא דחיישינן , (´ב´ נדרים י) ´תלמוד לומר קרבן לה, ´שלמים לה, ´תודה לה, ´מנחה לה, ´לה 22680 

´ דחיישינן שמא אחר שיאמר לה´ ש פי"הרא, ולא יאמר קרבן ונמצא שם שמים לבטלה´ שמא יאמר לה 22681 

 22682 .כ"ימלך מלידור ע

, הריהו מתרומם לדרגא גבוהה´ כשהאדם מתרגש ונודר לה, שייך רק בנדרים ונדבותש זה "לפי הרא 22683 

כי הוליד איזה כח נעלם שעומד ודורש את תיקונו המלא את הלבשתו , ונולדים מזה חיובים חדשים 22684 

כי הוציא , הריהו כמוציא שם שמים לבטלה, כ בהעדר כח הבחירה המעשית"וכשהוא נמלך אח, המלאה 22685 

 22686 .ובזה הריהו פוגם בכל העולמות, י ממסתרי ההווייה והשאירה גלמודהאיזה גילוי אלה

ואם האדם , היא בבחינת נדר ונדבה שנדבה רוחו והציצה בקודש פנימה, כי ההכנה וההשגה המחשבתית 22687 

הרי יצירתו יצירת פגם , ואינו מורידה בצורת מעשים, משאיר יצירה רוחנית כזו תלויה בין השמים והארץ 22688 

מתהווה מין בריאה , התיקון הרצוי שצריך להיות כרוך בכל השגה והצצה בקודש ובמקום, והשחתה 22689 

, והוריו נשדדו הימנו והוא צורח ומיילל, כאותו תינוק שיצא לאויר העולם, מייללת ומטרידה את יוצרה 22690 

 22691 .ואין מטפל בו להאכילו ולנקותו

י ההשגה "כי ע, את עצם יצירתוכי הנודר ואינו מקיים מחליש , וזה שהכתוב מזהיר שטוב יותר לא לידור 22692 

והאדם המזניח מלסדר ולהפעיל את כליו החדשים , לבו מתרחב בתאים חדשים לקבל רגשות עדינים 22693 

הרי נעשה כשותף לחורבן מעשה בראשית מחריב היצירות הנעלמות שנתגלו , במעשים ופעולות מתאימות 22694 

 22695 .והולך בעקבות של עשו שנודר ואינו מקיים, לו

הרי אני נגלה לכם ראשון ופורע לכם מן , בזכות ולקחתם ביום הראשון, נבאר את המאמר פ רעיוננו זה"וע 22696 

ובונה לכם ראשון זה בית המקדש דכתיב ביה כסא כבוד , זה עשו הרשע דכתיב ויצא הראשון, הראשון 22697 

ומביא לכם ראשון זה מלך המשיח דכתיב ביה ראשון לציון הנה , (´ירמיה ז) מרום מראשון מקום מקדשנו 22698 

והביאור הוא בזכות ישראל שמתאמצים להגשים ולהוציא , (ז"ז ט"ר ל"ויק) הנם ולירושלים מבשר אתן 22699 

ובעסקם בתורה , ואת כל הגילויים הנפשיים שרכשו להם בתפלותיהם, לפועל את כל ההישגים הרוחניים 22700 

 22701 .ועבודה בימים הנוראים ובימי ההכנה אשר לפניהם

אינם מחמיצים ואינם משהים את , ראויים להשראת הקדושה ואחרי שריככו ועדנו את לבותיהם להיות 22702 

אלא סמוך לימים הנוראים הם מתחילים ביום הראשון , ההשגות וההרגשים האלה ללא כל תיקון מעשי 22703 

ולקיומו של הצו ולקחתם ביום , בקיום ועשיית המצוות והגשמת הרגשותיהם, מבלי הפסק אף לרגע קט 22704 

ותיכף , ורות העליונים שהציצו בימים הנוראים במלבושי מעשיםמלבישים את הא, הראשון פרי עץ הדר 22705 

 22706 .אחר ההשגות חיים הם חיים כאלו המעידים על הקדושה העילאית

שלמרות נדריהם והשגותיהם , ועל בניו המחקים דרכיו, דרגא זו טופחת על עשו הרשע הנודר ואינו מקיים 22707 

כשיבוא , וכלו לעמוד בנסיון בבחינת המעשיםואף לעתיד לבוא לא י, הרוחניות אין בכוחם לקיימם בחיים 22708 

ה משווה את צורותיהם של יעקב "ואחרי שהקב, ה לנסותם במצוה קלה כסוכה אז יתגלה קלונם"הקב 22709 

 22710 .מובן שקטרוג גדול בא על עשו וזרעו, ואת עשו ובניו המחקים מעשיו ודרכיו, ובניו ההולכים בעקבותיו

הולכים ומגשימים השגותיהם , רגשותיהם פורחים באויר יעקב ובניו מקיימים נדריהם ואינם משאירים 22711 

יכהה ויכלים את עשו , וצורה שלימה זו יכה על קדקדם של עשו וזרעו, וחיים חיי קדושה בכל התנאים 22712 

לאותה הצורה העילאית של יעקב החקוקה בכסא הכבוד , יעקב מכוון ומתאים את חייו של מטה, והשגותיו 22713 

 22714 .יימם ומגשימם בחיים של מטהיעקב נודר ומקיים מק, של מעלה

, (´ט ב"תענית כ) כריח של תפוחים´ ל אמרו על יעקב ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה"וחז 22715 

וישראל נמשלו , וריח אפך כתפוחים מתרגמינן כריחא דאתרוג, תפוח זה אתרוג (.ח"שבת פ) ובתוספות 22716 

זאת אומרת שהטעימו , לנשמע התוספות שאמרו ישראל נעשה קודם´ ופי, לתפוח שפריו קודם לעליו 22717 



וזהו הרז , בלעדיה השמיעה וההשגה מחוסרת כל ערך, והדגישו שבהשגות השמימיות העיקר הוא העשייה 22718 

 22719 .שמלאכי השרת משתמשים בו

וזה שהריח יצחק אבינו בבגדי יעקב שהיו בגדי עשו , והנה האתרוג יש לו חשיבות הרבה מצד הריח שבו 22720 

ח של איש שמשתמש בכל ההשגות והתשוקות העילאיות בכדי להכניסם יצחק הריח והרגיש רי, החמודות 22721 

עד שקרא , והגשמה זו כל כך הרנינה את לבו של יצחק, ולהבליעם בתוך איבריו שמגשמן בחיים ממש 22722 

 22723 .(אור הנפש)  .´בשמחה ראה ריח בני כריח שדה כריח גן עדן של מעלה אשר ברכו ה

 22724 

 22725 מאמר כז

 22726 .(´ב´ ויקרא א) בקר ומן הצאןמן ה´ אדם כי יקריב מכם קרבן לה

וכאמרו , כי יקריב בוידוי דברים והכנעה על דרך ונשלמה פרים שפתינו, ´אדם כי יקריב מכם קרבן לה 22727 

ל "ן ז"והרמב, (ספורנו) כי אין חפץ בכסילים המקריבים בלתי הכנעה קודמת, זבחי אלהים רוח נשברה 22728 

צוה השם כי כאשר יחטא , דיבור ובמעשהכי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה וב, כתב הטעם 22729 

וישרוף באש הקרב והכליות שהם , יתודה בפיו כנגד הדיבור, ויביא קרבן יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה 22730 

 22731 .כלי המחשבה והתאוה

כדי , ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו 22732 

וראוי לו שישפוך דמו וישרוף גופו לולי , אלה כי חטא לאלהיו בגופו ובנפשושיחשוב אדם בעשותו כל  22733 

ראשי אברי , נפש תחת נפש, וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו, חסד הבורא שלקח ממנו תמורה 22734 

וקרבן התמיד בעבור שלא , והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו, הקרבן כנגד ראשי אבריו 22735 

 22736 .א תמידינצלו הרבים מחטו

ויש מפרשים שכאשר הכהן היה אומר לו דברי כבושין ומסביר לו עד כמה , כל קרבן לשון קריבה ואחדות 22737 

עד , עד שבעל הקרבן היה מתעלף, היה מעורר אותו לחשבון נפשו, החטא פוגם בו ובעולמות העליונים 22738 

 22739 .ת"י הקרבן היה מתקרב ומתאחד להשי"שע, כדי כך היתה התרגשותו מחרטתו על החטא

צריך להיזהר שלא לפגוע במי שהוא גם באמצע , עם כל זאת אף במצב של דבקות והתרגשות עצומה 22740 

כתיב וסמך ידו על ראש קרבנו ושחטו , ולאו דוקא לבני אדם בעלי בחירה אלא אפילו בבעל חי, דבקותו 22741 

חזק יכול  לפי שהבקר, ובצאן ובעז כתיב את ידו, ט וסמך ידו כתיב בבקר"ואומר בעה, פתח אוהל מועד 22742 

 22743 .כ בצאן ובעז נאמר וסמך את דמשמע ברפיון"משא, לסמוך בכל כוחו

, והוא במצב של התרגשות והתעוררות, ת"כדי לקרב לבבו אל השי, אפילו בשעה שהוא עוסק בקרבנו 22744 

שלא לפגוע במישהו שלא יצא שכרו , מ ידקדק שקרבנו יהיה שלם בתכלית השלימות בכל הצדדים"מ 22745 

 22746 .אף שיש לסמוך על הקרבן בכל כוח, יעת פגיעה בבעלי חייםוזה כולל מנ, בהפסדו

מפני שהם חלשים , שלא לסמוך עליהם בחוזקה, מכל מקום על הצאן ועל העז יש לנקוט זהירות יתירה 22747 

, אבל כל זמן שהם חיים יש למעט בצערם, אף שבין כך עומדים להשחט ולהקרב, ועלול להביא להם צער 22748 

ומאימת הדין לא שם לב , אחד שהיה שקוע במחשבותיו בין כסה לעשורל פגש אדם "ישראל סלנטר זצ´ ר 22749 

ס ואמר וכי בשביל שאתה מודאג מיום "הגיב רי, ישראל שעבר לידו ולא בירך אותו בברכת שלום´ על ר 22750 

 22751 ?הדין אני אשם

מלמד ? ל מאת נשיאי ישראל"ש אומר מה ת"ר, זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו מאת נשיאי ישראל 22752 

, ולא הקריב אחד מהן יותר על חבירו, כארכן כך רחבן כך משקלן, מעצמן והיה קרבן כולן שווה שנתנדבו 22753 

ה אתם חלקתם "ל הקב"א, שאילו הקריב אחד מהן יותר על חבירו לא היה קרבן אחד מהן דוחה את השבת 22754 

ר "מדר) כדי שלא יהא הפסק בקרבנכם, ואני חולק לכם כבוד שתקריבו ביום שבת שלי, כבוד אחד לחבירו 22755 

 22756 .(ו"ד כ"נשא י

ויכול להיות שרגשות , אפשר ויתכן כי לכל אחד ואחד מן הנשיאים היו השגות ורגשות שונים זה מזה 22757 

, ובכל זאת הגבילו עצמם ושלטו על הרגשותיהם, נשיא משבט זה היו עולים על רגשות הנשיא האחר 22758 

כדי שלא יבליט אחד , קל ובמדהדייקו כולם לתת קרבן שווה במש, כבשו את ההתפעלות העודפת זה על זה 22759 

התקדש קרבנם עד כדי כך שהיו ראויים , ומכוח ההגבלה הזו ששלטו על עצמם, עצמו ולא ינמיך זה את זה 22760 

 22761 .להקריב בשבת

, (ד"שבועות י) ואם שהה ויצא בארוכה חייב כרת, מי שנטמא במקדש מצוה לו לצאת בדרך הקצרה 22762 

בניגוד לטבע , קדש ירצה ללכת דוקא בדרך ארוכהנשאלת השאלה מה הוה אמינא שאדם אשר נטמא במ 22763 

אם לאו הריהו מסכן את , וכאן צריכים להזהיר אותו ולזרזו שילך בדרך הקצרה, האנושי לקצר את הדרך 22764 

 22765 ?מה ההסבר לכך? עצמו בעונש כרת

וזאת מתוך אהבה הנטועה בו , כי דוקא במקרה זה רוצה הוא להאריך את דרכו, אלא אפשר לומר באמת 22766 

מקום כהנים בעבודתם ולוויים , אחר כל מה שצבר בתוכו מחוויית השהיה במקדש, ולקודשלמקדש  22767 



הוא רוצה להשהות עצמו ולהאריך דרכו למצוא עוד רגע , וכל האווירה הקדושה והשמחה, בשירם וזמרם 22768 

לספוג עוד דקה מן ההשראה העליונה המרחפת במקום , עוד רגע של נשימה מאווירת הקדושה, של שמחה 22769 

על כך באה , ומשכיחים מזכרונו כי הוא שוהה בטומאה, האהבה והגעגועים לקדושה עוצרים אותו, שהמקד 22770 

כשם שהוא חייב לכבוש ולהשתלט על , האזהרה כי עליו לשלוט אף על הרצון והתשוקה הרוחנית שלו 22771 

 22772 .תשוקות בלתי טהורות

אל משה רד ´ ויאמר ה, הי משה לפני התגלותו על הר סיני לתת התור"ת שנמסרה ע"וכן האזהרה מהשי 22773 

´ י שלא יהרסו מצבם על ידי שתאוותם אל ה"וברש, לראות ונפל ממנו רב´ העד בעם פן יהרסו אל ה 22774 

אף הבכורות שהעבודה בהם הנגשים אל , וגם הכהנים הניגשים אל העם יתקדשו, לראות ויקרבו לצד ההר 22775 

לך רד , הוזהרו שלא לעלות אל ההרופעמיים , אף הם אל יסמכו על חשיבותם לעלות, להקריב קרבנות´ ה 22776 

י לך רד והעד "מפרש רש, פן יפרץ בם´ והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל ה, ועלית אתה ואהרן עמך 22777 

 22778 .שמזרזין את האדם קודם המעשה וחוזרין ומזרזין אותו בשעת מעשה, בהם שנית

וכן העיר , היתוו בפניהםעלולים לעבור את הגבול ואת התחום ש, ´מרוב התשוקה והכיסופים לראות את ה 22779 

יש לשלוט על , באומרו והם חושבים כי לכבודו יעשה כן מרוב תאוותם לראות את כבודו, ל"האבן עזרא ז 22780 

כן על האדם לפעול , וכשם שצריכים לשלוט על השתוקקות שאינה טהורה, השתוקקות הנפש אף העילאית 22781 

עליו להקפיד שלא יהיה , ה במקום אחרלא תהיה עשירה במקום אחד ועני, בעצמו כי השתוקקותו הטהורה 22782 

 22783 .(מעייני החיים)  .ולא יבוא לידי צער בגלל השתוקקותו, נפגע מישהו על ידו

 22784 

 22785 מאמר כח

 22786 .(´ב´ ויקרא א) מן הבקר ומן הצאן´ אדם כי יקריב מכם קרבן לה

 22787 יםחכמת זה סדר קדש, המון הלכות רבות ועמוקות, את פרשיות הקרבנות אנו לומדים בתוך סדר קדשים

אבל המתבונן בדבר יראה שכל אלו , והן גזירות מלך בכל פרטי דיני הקרבת הקרבנות, (´א א"שבת ל) 22788 

הם החייבים להזהר בששת הדברים שהזבח נזבח , ההלכות נאמרו עבור הכהנים המקריבים בבית המקדש 22789 

וחציצה מקום ובגדרי מום , בקבלת הדם הולכתו וזריקתו הפשטתו והקרבת אימוריו מנחתו ונסכיו, עבורם 22790 

 22791 .וזמן

ויש מצות סמיכה שיסמכו , ´אבל הבעלים מקריבי הקרבן עליהם רק שיקריבוהו פתח אהל מועד לפני ה 22792 

ולאחר מכן יעמדו בעזרת ישראל עד שיקריבו , ידיהם על הקרבן ויתוודו או יאמרו שירות ותשבחות 22793 

ולעמוד בבית ´ דו לפני ההרי שלגבי הבעלים עיקר הבאת הקרבן הוא להתקרב על י, הכהנים את הקרבן 22794 

 22795 .המקדש

ונוסף על כך אין אדם נכנס לעזרה אפילו טהור עד , העליה לבית המקדש צריכה טהרה מכל הטומאות 22796 

, הכנה והכשרה גדולה יש לו להמקריב קרבן לקבל עליו עד שיהיה ראוי לקריבה זו, (.יומא ל) שיטבול 22797 

לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים , רהה כי מציון תצא תו"ד, (.א"ב כ"ב) ´וראה מה שכתבו תוס 22798 

 22799 כדדרשינן בספרי למען תלמד ליראה, היה מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה, עוסקים בעבודה

, לפי שהיה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו, גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד, (ד"דברים י) 22800 

 22801 .ל"היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה עכ, ודהוהיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמים ובעב

יבמות ) כל זה הוא מלבד חוקי הקרבן וטעמיו ופעולתו בגזירת מלך עד לכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים 22802 

ם כתב במורה "שהרמב, ל בטעמי הקרבן"ן ז"ם והרמב"ומזה נבין מה שנראה במחלוקת הרמב, (.´צ 22803 

 22804 (´ט´ ויקרא א) ן"והרמב, רבנות הוא להרחיק את ישראל מעבודה זרהשתכלית הק, (ו"ב מ"ג ל"ח) נבוכים

 22805 .הקשה עליו שהרי הבל ונח הקריבו קרבנם לפני שהיה בעולם שמץ עבודה זרה כלל

שבודאי גנוזים בקרבן רזים עילאיים ומעיקרו לא נתקן כנגד , ויש לומר שאלו ואלו דברי אלהים חיים 22806 

, (´ויקרא רבה ז) וכמו שאמרו במדרש, בעולם מפריע לעניינוואדרבה קיום העבודה זרה , העבודה זרה 22807 

זה קרבנם של נח ושל , (´מלאכי ג) מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות´ פ וערבה לה"עה 22808 

 22809 .הבל שלא היתה עבודת כוכבים בימיהם

וכל , הוא שיקריב ´היה מן הראוי שרק הכהן הגדול העומד לפני ה, אבל משום סוד הקרבן ורוממות עניינו 22810 

כמו ביום הכפורים שכל ישראל מתבוננים במעשיו של הכהן , ישראל יעמדו מרחוק ויתבוננו במעשיו 22811 

ובשעה שהוא מזכיר את השם בקדושה ובטהרה כולם , (7ח"יומא ס)א  והתבוננות זו מצוה הי, הגדול 22812 

ספיקה עבורם עד לרגל ובעליה לרגל היו שואבין רוח הקדש שהיתה מ, (.ו"יומא ס) ת"משתחוים להשי 22813 

 22814 .(´ח´ ר ע"בר)א  הב

אבל שההמונים יהיו , שנבחרו לשרתו´ זאת היא הצורה העליונה של הקרבת הקרבן בידי הבאים בסוד ה 22815 

והרגש לקרבנות נעשה , שהרי הם אינם עומדים על סודם, רשאים להקריב קרבנות לכאורה אין זה ראוי 22816 

שעל זה , כביכול בקרבנותיהם וכאלו צורך גבוה הםועלולים הם לחשוב שיש למקדש צורך , אצלם קל 22817 



ומדוע הרשתה התורה להמונים להקריב , (´ישעיה א) ´מתריע הכתוב למה לי רוב זבחיכם יאמר ה 22818 

כדי להרגיל את ההמונים , ם שמוטב לתת ביד כל אחד את האפשרות להקרבה"על כך עונה הרמב, קרבנות 22819 

 22820 .ז"ויחד עם זה יתרחקו מע, ´לקדושה החופפים על משכן הולהתקרב אליו ולזכות לטהרה ו´ לבוא לפני ה

י המקריב בדוקא וכקרבן אדם "סודו ורום עניינו מתקיימים ע, נמצאנו למדים ששני דינים הם בקרבן 22821 

והנה באר בשדה , (´ר ע"בב) ש"לכך מסוגל ביחוד בית הבחירה וכמ´ והקריבה לפני ה, הראשון והבל ונח 22822 

 22823 .ש"והשקו את הצאן ששואבין משם רוח הקודש עיי, רגלים´ רים בגונאספו שמה כל העד, זו ציון

אלו ואלו דברי , ואיכא דאמר שם אבות תקנום, (7ו"ברכות כ) ל תפלות במקום קרבנות תקנום"ואמרו חז 22824 

וכמו שנפסק בשלחן , ´ואברהם עודנו עומד לפני ה, (.´תענית ב) שבודאי אבות תקנו תפלה, אלהים חיים 22825 

וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו , שהמתפלל יחשוב כאלו שכינה כנגדו, (א"ח ס"ח צ"או) ערוך 22826 

עד שהיו , עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כח השכלי, מתבודדים ומכוונין בתפלתם 22827 

וגלמו בה את צפונות , כ זקנים ומהם כמה נביאים"והתפלה חוברה על ידי ק, מגיעים קרוב למעלת הנבואה 22828 

 22829 .(´י´ ב) נפש החיים, ות בעמקות נוראההכוונ

והתפלה נעשתה , ההמונים והחכמים שוים בתפלתם, ועם כל זה הרי התפלה חובה היא על כל אחד ואחד 22830 

אלא כמו בקרבנות כך גם , כל כך מלומדה עד שאפילו לחכם קשה להשתחרר ממלומדה זו והכל מתפללים 22831 

שהתפלה היא מהדברים , (.´ברכות ו) ל"ה אמרו זחלק רוממותה וסודותיה שעל ז, החלקים´ בתפלה יש ב 22832 

שהוא כמו מקריב ´ והחלק השני הוא העמידה לפני ה, העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם 22833 

 22834 .ואינו יודע מאומה מהעבודות ועניינן, הקרבן הבא לבית המקדש ומביא את קרבנו

פירוש המילות ודאי חייב לכוון בכל מלה  והיודע, ודאי שהמתפלל בכוונת סודות התפלה הרי זה משובח 22835 

אבל עיקר הכוונה בעצם התפלה כתב , אבל גם מי שאינו יודע כלל את פירוש המילות חייב להתפלל, ומלה 22836 

ודבר זה למדו אנשי כנסת , ולא פירוש המילות´ שהיא העמידה לפני ה, (ז"ד מהלכות תפלה ט"פ) ם"הרמב 22837 

כדי , חאות התפלה וסדרה דבר יום ביומו ולחייב בה את כולםשכדאי לתקן נוס, הגדולה מענין הקרבנות 22838 

 22839 .י כך מלומדה"ג שתעשה ע"ובדבקות בו אע´ לזכותם בהתקרבות לפני ה

אנחנו כורעים , כריעות והשתחויה אחת שהיא נפילת אפים´ שיש בתפלה ה, (´י´ ה הל"פ)ב  ם כת"הרמב 22840 

ונופלים , חמישית בעת הפסיעה לאחוריווהמדקדקים יודעים מהכריעה ה, באבות ובמודים תחילה וסוף 22841 

יש בכריעה ויש , יש במעומד, מורגלים אנו שיש קטעים שנאמרים במיושב, בנפילת אפים כנוסח התפלה 22842 

והואיל , במקדש´ אין אנו שמים אל לבנו שהכריעה וההשתחואה מן העיקרים שבעבודת ה, בנפילת אפים 22843 

והפסיעות לאחור הן כתלמיד הנפטר , יעה שבמקדשהרי הכריעה היא ככר´ והתפלה עיקרה עמידה לפני ה 22844 

, (.ה"ב כ"ב) וההשתחויה לבסוף היא כעבד שנוטל פרס מרבו וחוזר לאחוריו ומשתחוה, (7ג"יומא נ) מרבו 22845 

 22846 .(ג"תמיד ל) שהיו הכהנים נכנסים ומשתחוים ויוצאים, במקדש´ וההשתחואה היא עיקר בעבודת ה

שהם מהדברים , י טרם זכינו להתעלות לרום ענייני התפלהשאף כ, ואם כן חובה עלינו לשים אל לבנו 22847 

וקרבת ´ נעמול להשריש בנפשנו את העמידה לפני ה, העומדים ברומו של עולם והיא נחלת היחידים 22848 

ואדרבה הן , והם באמת חובה לכל ומעכבים הם בתפלה, שבגללם תקנוה לחובה לכל, אלהים שבתפלה 22849 

 22850  .(´הושע ו) כי דעת אלהים חפצתי מעולות, הקרבנות גדולה תפלה יותר מן (7ב"ברכות ל) אמרו

 22851 .(לקט שיחות מוסר)

 22852 

 22853 מאמר כט

 22854 .(´ד´ ויקרא א) וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו

ויתכן כי ונרצה כינוי , ולשון ונרצה לו יחזור אל השם הנכבד הנזכר שיתרצה לו בקרבן הזה לכפר עליו 22855 

ויתכן שהוא כענין , לשון השלמה (´ישעיה מ) ון כי נרצה עונהמלש, לחטא שנרצה לו חטאו לכפר עליו 22856 

מ "רואים אנו כאן שכל המו, (ן שם"הרמב) כ"הראשון כאלו העון רצוי לפני השם לא יחר אפו בו עוד ע 22857 

וזהו האימה והיראה מפני , כי יחד עם מעשה העבירה יחר אף החטא בו, של החוטא הוא לרצות את החטא 22858 

 22859 .הוא דוקא לרצות ולפייס את חטאו את חטאו ממש, כפרתו לשכך האף והחמהובמה תהיה , האף והחמה

אנו מורגלים לחשוב , ל תורה שלמה בעבודת כפרת החטא וגילוי בסוד הקרבנות"ן ז"חידש לנו כאן הרמב 22860 

ועשה , יצרו מתבסם בה שהאדם עשה דבר כרצונו, שבכל פעם כשאדם נשמע להסתת היצר ועובר עבירה 22861 

אדרבא הוא , כשאדם עוסק בתשובה עבודתו אינה עם החטא ואין לו שום עסק עם החטאו, לפניו נחת רוח 22862 

 22863 .מסלק ממנו כל החטא

כי החטא הוא היצר לא רק שאין לו נחת רוח ממעשה , ל השמיענו היפוך זה לגמרי"ן ז"אולם הרמב 22864 

ומתעה עולה במתניתא תנא יורד , (.ז"ב ט"ב) ל"ש חז"אלא גם כועס הוא בתכלית וכמ, העבירה של האדם 22865 

ודאי כי שניהם ברגע אחד , איני יודע אימתי הוא מתעה ואימתי הוא מרגיז, ומרגיז נוטל רשות ונוטל נשמה 22866 



והדרך היחידי להנצל הוא רק לרצות אותו , ומתוך רוגזו הוא עולה ומרגיז נוטל רשות ונוטל נשמה, הוא 22867 

 22868 .ולהשלים עמו

באמרו לבש לך , (´ה ה"פ) ל"הנה מה מאוד צדק החוה ,ואגב כשמתבוננים בענין יורד ומתעה עולה ומרגיז 22869 

להתנכר ולהתעות הרואים הנקרא , כמו המתכסה ומסתיר עצמו תחת תמונה שאינה שלו, בגדי הידידות 22870 

בעת שבו בעת ללא הפסק אף לא , כשיורד ומתעה הוא מציג עצמו כידיד גדול שאין כמוהו, קאמעדיאנט 22871 

 22872 .ז באף ובחמה עד ונוטל נשמהוהוא כבר יורד ומרגי, של שהיה כל דהו

ואיך עושין זה איך משלימין , עם החטא? עם מי, ויש עבודה גדולה לאדם לרצותו ולפייסו ולהשלים אתו 22873 

ב  וכן כת, ´זהו סוד הקרבנות שסגולתם היא שהם מקרבים את האדם לה, לאהבה? אתו ואיך ירצהו 22874 

הוא ענין , גם החטא עושה שלום אתו´ להובהתקרבות , וכל קרבן לשון קריבה ואחדות, (´ט´ ן א"הרמב) 22875 

בסוד האחדות והאהבה , אלקיך בכל לבבך בשני יצריך´ ואהבת את ה, (´י דברים ו"רש) ל"אשר אמרו חז 22876 

, (ז"משלי ט) דרכי איש גם אויביו ישלים אתו´ בגדר ברצות ה, הגמורה החטא עצמו נעשה טוב ואוהב 22877 

 22878 .ר"דקאי על יצה (ד"ר נ"בר) ל"כאמרם ז

ירמיה ) אביך הלא אכל ושתה וטוב לו, הוא כי כל החטאים לא עצם מציאות המעשה הוא החטאוהענין  22879 

אלא הגורם למעשה החטא שיתהוה חטא הוא האדם , כי הכל היה לשם שמים בלי כל נטיית לב, (ב"כ 22880 

והעונש , הכועס הוא החטא, ובראשו אשמתו לשאת פרי חטאתו, בנטיית לבו ומזימתו הוא אשם, בעצמו 22881 

? ובמה, ולהנצל מהמשחית אחת היא לפייסו ולהשלים אתו, זה שהוא רוגז עליו על שהלך בעצתוהוא מ 22882 

 22883  .כי אז ירצה חטאו לכפר עליו וזדונות יעשו לו כזכיות, א בכל לבבך ובכל נפשך"ואהבת את ה

 22884 .(דעת תורה)

 22885 

 22886 מאמר ל

 22887 .(´ט´ ויקרא א) ´והקטיר הכהן את הכל המזבחה עולה אשה ריח ניחוח לה

איתא משל למלך שהיו לו שני  (´ד´ ויקרא רבה ז) ובמדרש, נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני י"וברש 22888 

ואין אנו , ועשה השני תבשיל ואכלו וערב לו, בישל לו האחד תבשיל אתא ואכלו והיה ערב לו, מגורסין 22889 

אנו , ליאלא ממה שהוא מצוה את השני ואומר לו כתבשיל הזה תעשה , יודעים איזה מהם ערב לו יותר 22890 

 22891 .יודעים שהשני ערב לו יותר

הקריבו ישראל והיה ערב , את ריח הניחוח´ ה שנאמר וירח ה"כך הקריב נח קרבן והיה ערב להקב 22892 

במדבר ) אלא במה שהוא מצוה את ישראל ואומר להם, ואין אנו יודעים אי מהם ערב לו ביותר, ה"להקב 22893 

וערבה  (´מלאכי ג) ד"הה, שראל הוא ערב ביותראנו יודעים של י, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי, (ח"כ 22894 

וכשנים קדמוניות כימי הבל , כימי עולם כימי נח, מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות´ לה 22895 

 22896 .כ"שלא היתה עבודת כוכבים בימיו ע

האדם צריך הוא , ענין של עשיית מטעמים´ הנה כי יש בעבודת האדם לפני ה, והדברים מבהילים עד מאוד 22897 

אבל , המבשל חתיכת בשר במים לבד גם כן ראוי לאכילה, ´להיות אומן בבישול ותיבול כי יערב לפניו ית 22898 

, אומנות הבישול היא דוקא כשמתבלין בו סממנים המיוחדים להתבשיל ההוא, ריח ניחוח אין בבישול כזה 22899 

 22900 .עד שריחם יעלה וילך למרחוק והיה לריח ניחוח ממש

כי אם באחרית הימים בביטול הרע , מנחת יהודה וירושלים´ לא ערב לפני ההדברים נוראים כל כך ש 22901 

את ´ ואז דוקא נאמר וירח ה, ז בימיהם"כימי נח והבל שלא היתה ע, כימי עולם וכשנים קדמוניות, בתכלית 22902 

אבל כן הדבר שאין לו ? ז באיזה מקום בעולם"ומה שייכות יש לנח איש צדיק אם היתה ע, ריח הניחוח 22903 

, יהיה תבשיל אפילו מלא מטעמים בלי כל חסרון, אבל ריח ניחוח כבר אין כאן, ז"שייכות להע לנח שום 22904 

, (´קהלת י) זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח, כבר אי אפשר ליטלו בפה, אולם אם אך יהיה קצת מעושן 22905 

 22906 .מנחה מעושנה לא תערב´ ולה, ריח רע ידוף גם לקצה העולם

, כשבא לביתו נכנסו תלמידיו אצלו לנחמו ולא קיבל, א העלוהו לגרדום"ר כשנתפס ר"ת (7ז"ז ט"ע) אמרו 22907 

פעם אחת הייתי מהלך , אמר לו עקיבא הזכרתני? ע שמא מינות בא לידך והנאך ועליו נתפסת"אמר לו ר 22908 

מהו לעשות הימנו , אמר לי כתוב בתורתכם לא תביא אתנן זונה, בשוק העליון של ציפורי ומצאתי מין אחד 22909 

כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה , (´מיכה א) אמר לי כך לימדני, ולא אמרתי לו כלום? ג"כבית הכסא ל 22910 

 22911 .כ"י זה נתפסתי ע"והנאני הדבר וע, ממקום הטנופת באו למקום הטנופת ילכו, ישובו

ומה שמע ממנו , רק בדרך הילוכו קרה אותו, א לא היה לו כל עסק עם זה המין"איך מבינים זה הלא ר 22912 

חגיגה ) וכן מצינו? ומה איכפת לן אם שמע זה ממין, והנאתו הלא היתה מהתורה ששמע, ע ממנותורה שמ 22913 

, (´מלאכי ב)ב  ר יוחנן מאי דכתי"והאמר רבה בר בר חנה א, מ היכי גמר תורה מפומיה דאחר"ור, (7ו"ט 22914 

צבאות ´ אם דומה הרב למלאך ה, צבאות הוא´ כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה 22915 

פירוש הדברים אף , לא קשיא הא בגדול הא בקטן, יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו 22916 



מ בעצמו היה מלאך ותורתו כבר תעשה בעצמה דומה "ר, מ גדול היה"שהרב לא היה דומה למלאך אבל ר 22917 

 22918 .למלאך

ישנם פירות , א לבראאמרו במערבא רבי מאיר אכל תחלא ושדא שיחל, שם עוד כי אתא רב דימי אמר 22919 

סוף כל סוף גם לאחר כל , שיכולים להפריד גרעיניהם בתוך הפה עם האכילה ומשם לזורקם חוצה 22920 

ל קאמר שמעתא "א? ה"ל מאי קעביד הקב"אמרו שם שמצא רבה בר שילא לאליהו וא, התירוצים 22921 

מ "ל אמאי ר"א, משום דקא גמר שמעתא מפומיה דאחר, מ לא קאמר"מפומייהו דכולהו רבנן ומפומיה דר 22922 

ד "רכ´ ובספר חסידים סי, כ"ל השתא קאמר מאיר בני אומר ע"א, רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק 22923 

 22924 .ש"מבאר זה מטעם היסוד דעליונים מסכימים לדעת תחתונים עיי

ומה כל , חוץ מתורה בודאי לא למד ממנו, נוראים הדברים הלא רבי מאיר תורה הוא שלמד מאחר 22925 

, אמנם כי תורה כאן תורה תמימה וטהורה בתכלית, הם הדברים אשר דיברנו? הכצעקתה הבאה על זה 22926 

! וכבר אין כאן ריח ניחוח! אבל אם אך עוברת דרך מין אם לא הרחיק מעליו דרכו התורה כבר מעושנת 22927 

, ואם עבודה זרה שבקצה העולם מעשנת המנחה, ואם בארזים כן מה יענו אזובי קיר! ´ולא כאלה תערב לה 22928 

 22929 .(דעת תורה)  .ו"ומה גם מחשבה אי טהורה ח, הור מינות אשר בקרב האדםמה כבר הר

 22930 

 22931 מאמר לא

 22932 .(´י´ ויקרא א) ואם מן הצאן קרבנו מן הכשבים לעולה זכר תמים יקריבנו

, ליתן ריוח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין ענין לענין? ולמה נפסק, הרי זה מוסיף על ענין ראשון 22933 

צריך להתבונן , מה אם משה שהיה מבין ברוח הקודש ושומע ברוח הקודש תמידו, והלא דברים קל וחומר 22934 

, כאן למדנו כלל גדול בלימוד התורה, (כ ילקוט"תו) על אחת כמה וכמה הדיוט מהדיוט, בין פרשה לפרשה 22935 

ל בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה "וכבר אמרו חז, שאי אפשר להצליח בתורה בלי התעמקות והתבוננות 22936 

י לחד לישנא "ופירש רש, (ג"עירובין נ) בני גליל דלא גלו מסכתא לא נתקיימה תורתן בידם, דםתורתן בי 22937 

 22938 .שהיו בני יהודה מפרשים שמועותיהם ומדקדקים בטעמו של דבר עד שנתיישב בלבם

ואז צריכים להתעמק כיצד , אולם יש וההתבוננות דרושה לא מרוב עומק הנושא אלא מקושי הביצוע 22939 

, הלומד באלו מציאות את הגמרא אוהב לפרוק ושונא לטעון יקדים לשונא, תה שמועהלהוציא לפועל או 22940 

ב "מ ל"ב) שאני כאן דעדיף יותר לכוף את יצרו, ואף על פי שתמיד מצוות פריקה קודמת למצוות טעינה 22941 

למי , אבל יש בה תורה שלימה בכוחות הנפש, הרי יש כאן רק הלכה פשוטה למי שאינו מתבונן בדבר, (´ב 22942 

 22943 .תעמק בהלכה זו ורוצה לקנותהשמ

בסוף , ם הוא לנו לעינים גם בענין זה של התבוננות בין פרשה לפרשה"הרמב, כמו בשאר מקומות בתורה 22944 

ומאחר שכולן כשרין , ל"הלכות איסורי מזבח אחרי שמנה את סדר הקדימה בשמנים למנחות כותב וז 22945 

שהרוצה לזכות עצמו יכוף יצרו הרע , הפחותכדי לידע יפה שאין למעלה ממנו והשוה ו? למנחות למה נמנו 22946 

והוא הדין בכל דבר שהוא , וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו 22947 

האכיל רעב יאכיל מן , אם בנה בית תפלה יהיה נאה מבית ישיבתו, לשם האל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב 22948 

 22949 .כ"ה מן היפה שבכסותו עכיסה ערום יכס, הטוב והמתוק שבשולחנו

, ם כאן בין הלכות קדשים"הכניס הרמב, הלכה זו שמקומה ראויה להיות בהלכות דעות של היד החזקה 22950 

וכן דרכו תמיד להתעכב ולהוציא מוסר השכל , להראות איך עלינו להתבונן ולהפיק לקח מכל דיני התורה 22951 

וממנו גם עלינו ללמוד איך להפיק לקח , וואין חומר הנושא מונע ממנו התבוננות ז, מתוך הלכות חמורות 22952 

 22953 .בהתבוננות בהלכות התורה

נצייר בשכלנו איך איש עני שבקושי הספיק , נקח לדוגמא ההלכה הידועה של איסור משהו חמץ בפסח 22954 

רץ הוא אצל הרב והלה נושא ונותן , מגלה חשש חמץ בתבשיל שלו בפסח, להכין לבני ביתו צרכי החג 22955 

ומוכרח לאסור את התבשיל ולגרום לעני , ם לא מוצא שום דרך להקל בדברואחרי כל המאמצי, בדבר 22956 

פ דיני תערובת הנוהגים בשאר האיסורים "וזאת למרות העובדא שע, הפסד הגדול וביטול שמחת יום טוב 22957 

וכל זה מחומרת חכמים שהחמירו בחמץ משום שיש בו כרת ולא בדילי מיניה , היה האיסור בטל בששים 22958 

 22959 .כל השנה

 22960 להתעורר מזה על החוב להרחיק את יצר הרע הגורם בקרב האדם תסיסה ומגרהו לעשות עבירותכמה יש 

כי , יש לנו מוסר השכל על גודל החיוב המוטל על כל אחד לחטט אחרי שורש הרע שבקרבו, (ז"ברכות י) 22961 

ור וכבר האריכו בספרים שבדיקת חמץ מרמזת על ביע, אפילו נטיה במשהו יכולה להטותו מן הדרך הישר 22962 

 22963 .הרע שבלב

היו דברי תורה נקלטים היטב ומורגשים , אילו נוהגים היינו לתת ריוח בין פרשה לפרשה לשם התבוננות 22964 

 22965 ל על הפסוק וכל חפציך לא ישוו בה"כל אחד יודע מה שדרשו חז, והיינו מתנהגים לגמרי אחרת, לנו בחוש

ועל פי זה כמה צריך , (קוט שםיל) שכל הרכוש של האדם אינו שוה לדבר אחד מן התורה, (´משלי ג) 22966 



לא נחוץ יותר מרמז קל , אבל למעשה אינו כן, להיות קשה לאדם להפסיק לאיזה דבר באמצע הלימוד 22967 

, ולעסוק בפטפוטי סרק אשר לא יביאו שום תועלת, מחבירו ונעשה קל כנשר ורץ כצבי לסגור את הגמרא 22968 

 22969 .על לא דברכ אין לו שום קפידא על השני שהפסיקו מלימודו "ואפילו אח

כל המעלים עינו מן הצדקה כאילו עובד , ידועה היא הבדיחה על הלמדן שהיה שקוע במימרת הגמרא 22970 

, עד שמרוב התעמקות מצא תירוץ, ומתקשה להבין את הדמיון לעבודה זרה, (ח"כתובות ס) עבודה זרה 22971 

אתה לא , ל העניוהלה התרגז על ההפרעה וצעק מו, ובאמצע הרהוריו נכנס אצלו עני ובקש ממנו נדבה 22972 

זאת היא הצורה של מי שלא מתבונן במה שהוא לומד ! רואה שאני לומד עכשיו שאתה מוכרח להפריע לי 22973 

שהרי מצב מגוחך כזה חוזר ונשנה יום , למרבית הצער אין זו בדיחה גרידא, כדי לקנות את הדבר בחוש 22974 

בשעה שברעיוננו אנו , וםכשאנו שוטחים את בקשותינו בפינו לפני המק, יום במה שנוגע לתפילתנו 22975 

 22976 .(ג"המוסר והדעת ח)  .משתעשעים באוצרות אספמיא

 22977 

 22978 מאמר לב

 22979 .(´ו´ ויקרא ב)א  פתות אותה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הי

ל "אהרן בקשט זצ´ ז הגאון ר"ואמר ע, י מלמד שטעונה פתיתה וכן כתוב פתות אותה פתים"ומפרש רש 22980 

כדי , סה על כבוד העני לכן אמרה התורה פתות אותה פתיםהתורה ח, ד"ד שאוויל מקדושי ליטא הי"אב 22981 

וכן בענין העני שמביא עוף לקרבנו כתוב ושסע אותו בכנפיו לא , שתיראה הרבה והמחבת תהיה מלאה 22982 

ולמה , י והלא אין לך הדיוט שמריח ריח רע של כנפיים נשרפים ואין נפשו קצה עליו"ומפרש רש, יבדיל 22983 

 22984 .מזבח שבע ומהודר בקרבנו של העניאמר הכתוב והקטיר כדי שיהא ה

והיה העני מצטער ומתקנא בעשיר , היה העוף נשרף תיכף ומיד, אילו היו מבדילים הכנפיים מהעוף 22985 

, וקרבנו נשרף מהר והיה לו מזה חלישות הדעת, שמביא שור ומטפלים בו הרבה זמן עד שנשרף, ובקרבנו 22986 

 22987 .זה יתפוס זמן עד שתשרף ויהיה סיפוק לעניו, ולכן אמרה התורה לא יבדיל שישרוף יחד עם הנוצות

העשירים מביאים בכוריהם בקלתות של כסף ושל זהב , ק בתר עניא אזלא עניותא"וכן אמרינן בגמרא ב 22988 

ז "ואמר טעם ע, והעניים מביאים בסלי נצרים ולא היו מחזירין להם הקלתות, והיו מחזירים להם הקלתות 22989 

כי העשירים היו מביאים פירות , זה מפני שחסים על כבודםכי מה שלעניים לא היו מחזירים הקלתות  22990 

אבל העניים אין להם פירות יפים וגם , לכן היו הכהנים מוציאים הפירות ומחזירים הקלתות, הרבה ויפים 22991 

 22992 .אין להם הרבה

, היו העניים מתביישים בבכורים שלהם, אילו היו הכהנים מוציאים הפירות והיו מחזירים להם הקלתות 22993 

רואים עד כמה התורה רוצה להרים את רוחו של , חים מהם הפירות עם הקלתות כדי שלא לביישםלכן לוק 22994 

ולהפך רואים איך שהתורה דואגת בשביל העשיר שלא יתגאה בעשרו , כ שבור ונכנע"העני שלא יהיה כ 22995 

 22996 .כל גבה לב´ כי תועבת ה

ביעי שיקטן בעיניו מעשהו והש, ´על הפסוק והרים את הדשן אומר החובת הלבבות בשער הכניעה פרק ו 22997 

ויבקש מאלהים עזר ואומץ ויניח , ויתרעם על נפשו על קצורה בעניני תורתו לפני האלהים ולפני בני אדם 22998 

ויעזוב הגדולה והיקר בעת שהוא עושה לאלהים יתברך בין לבדו בין בתוך , הגבהות לכבוד הבורא 22999 

והרים את הדשן וחייבו הבורא להוציא , (´ויקרא ו) ש על אהרן ועל גדולת מעלתו"כמ, מקהלות בני אדם 23000 

 23001 .את הדשן בכל יום תמיד להשפיל ולהסיר הגבהות מלבו

, בכל זאת מתוך גדלות מעלתו יכול ליפול בגאוה אשר היא מדה מגונה, ´נפלא הדבר אהרן שהיה קדוש ה 23002 

ב ונאלח איזו תקוה יש לו אחרי כי הוא נתע, שערי תשובה על הבעל גאוה´ כמו שאמר הרבינו יונה בס 23003 

העני להרים את רוחו שלא יהיה יותר מדאי , התורה דואגת בשביל כולם, כל גבה לב´ תועבת ה, ´בעיני ה 23004 

 23005 .ה משפיע לו רוב טובה"והעשיר שלא יתגאה בשביל שהקב, נכנע מפני מצבו הרע

שלמה המלך באמרו במשלי תחנונים ידבר רש ועשיר , ל היה אומר"שמחה זיסל הסבא מקלם זצ´ מרן ר 23006 

כי הוא חושב , לא בא רק לומר בקורת על העשיר שהוא עונה עזות אשר היא מדה מגונה מאד, ענה עזותי 23007 

אלא בא גם לומר בקורת על העני אשר הוא , בשביל ממונו שיש לו יכול כבר לפסוע על ראשי עם קדוש 23008 

וא צריך ה, כי זוהי שפלות הנפש לחשוב שאם אין לו כסף כבר אין הוא נחשב לכלום, מדבר תחנונים 23009 

 23010 .(דרכי מוסר)  .ה עליונים למטה ותחתונים למעלה"לדעת שאצל הקב

 23011 

 23012 מאמר לג

 23013 .(´ז´ ויקרא ב) ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה

והנה נגלה ונסתר אין צריכים להבינם כמו שני דברים נפרדים , בספרי קבלה מחלקים הכל לנגלה ונסתר 23014 

הארץ , ריכים להבין על דרך שאנו רואים בהבריאה הגשמיתאלא ענין נגלה ונסתר צ, שיש נגלה ויש נסתר 23015 



כל המטמוניות של האדמה האוצרות , ויש לה פנים הוא הנסתר שבה, הרי יש לה שטח המתגלה לעינינו 23016 

 23017 .הסגולות היקרות והנפלאות של הארץ הכל מונח בהפנים בהעומק שלה, אשר לה

הרי צריכים על מה לילך , צריכים גם לשטחאלא הרי , כל מה שהארץ מוציאה ונותנת הכל הוא מהפנים 23018 

ועל כן הותכנה האדמה באופן ותמונה כזו , וכל שאר מיני צרכים שהשטח משמש, לנסוע לבנות ולנטוע 23019 

אלא שהפנים עצמו הוא , אבל הרי פשוט הוא שהפנים והשטח אינם שני דברים מחולקים, שיהיה לה שטח 23020 

 23021 .ם הוא כל האוצרות והסגולותואמנם עיקר הכל הוא בהפנים שש, המלובש בהשטח

העיקר מונח בהנסתר שם היא כל , הנגלה הוא השטח של הנסתר, כן צריכים להבין ענין הנגלה והנסתר 23022 

הרי צריכים , אבל הרי צריכים גם לשטח, כל הסגולות והאוצרות הינן בהפנימיות שם כל טוב גנוז, החכמה 23023 

ולזה הפנים נתלבש בשטח שהוא , יכים לשטחתורה גם בעד ילדים קטנים גם עמהם צריכים ללמוד וצר 23024 

 23025 .נגלה זהו הביאור של נגלה

ננסה נא ללמוד עם ילדים קטנים חיבורו של , נפלא מאד הדבר וזה מופת חותך על תורה מן השמים 23026 

שהרי הניח כל ההגיון שלו , גם גדולים מתקשים הרבה בלומדם את דבריו, אריסטו הרי זה מן הנמנע 23027 

לומדים , ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים´ ומן הפלאים הגדולים שתורת ה, מודבחיבורו ועל כן קשה לל 23028 

, פלאי פלאים הוא שכולם לומדים פסוק אחד ממש, ילדים קטנים בכל כך הנאה וקלות ומתענגים עליה 23029 

, ואותו הפסוק למדו ראשונים והתענגו עליו, אותו הפסוק עצמו למד רבי עקיבא לפי מדרגתו והתענג עליו 23030 

ואותו הפסוק עצמו לומדים ילדים קטנים ומתענגים בו , ל והתענג עליו"א ז"סוק עצמו למד הגראותו הפ 23031 

 23032 ?ואיך הוא

הרי צריכים תורה , אבל הרי צריכים גם לשטח, בהפנימיות בהנסתרות שם כל החכמה, זהו יסוד הדברים 23033 

, ה יהיה לה שטחוהרי זה באמת פלאי פלאים שתורה הקדוש, ולזה הלבישו החכמה בשטח, גם בעד קטנים 23034 

 23035 .ה כביכול בלבושים ועשה שטח והוא הנגלה"התעטף הקב, אין זה אלא נפלאות של כל יכול

אינו נחשב לכלום שהכל , כשם שאנו רואים בגשמיות שהשטח לגבי פנימיות האדמה לגבי העומק שלה 23036 

מתחלת כן הוא בחכמה עיקר כל האוצרות כל המטמוניות הכל בהפנים בהעומק שם , הוא בהפנימיות 23037 

הוא יודע איזה , כל מי שנגע בצפרנו בהעומק יוכל להרגיש את זה, כל מי שעיין פעם באיזה סוגיא, החכמה 23038 

 23039 .בהעמקות שם ההתחלה של חכמה, עולמות וחידושים נפתחו לו בעיונו

אפילו אומות העולם מכירין , על הא דאמרינן במנחת מרחשת שהיא עמוקה, (´ז´ ר ג"ויק) מצינו במדרש 23040 

בין כשהוא טוב , היו אוהבין אותך אהבה גמורה, מגיעים לגופה של תורתך, בבינה ובדעה ובהשכלבחכמה  23041 

שנה ולא קרא , קרא אדם ולא שנה עדיין בחוץ עומד, לכך נאמר עלמות אהבוך, להם בין כשהוא רע להם 23042 

ל קרא אב, קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים דומה למי שנעלמו ממנו סתרי תורה, עדיין בחוץ עומד 23043 

אפילו מת עליו או נהרג עליו הרי הוא , אדם ושנה משנה מדרש הלכות ואגדות ושמש תלמידי חכמים 23044 

 23045 .כ עלמות אהבוך"לכך נאמר ע, בשמחה לעולם

אבל מיד כשנוגע בגופה של , אבל אם לא נגע בהעמקות אינו כלום, אף כשיש חכמה דעה בינה והשכל 23046 

לכך מביאין מרחשת עמוקה להראות שהעיקר , באהבה עליהנותנים נפשם , בהפנימיות, בהעמקות, תורתך 23047 

וזה שאמר דוד שיר , מים עמוקים עצה בלב איש, (´משלי כ)ב  ומסיק שם שזהו דכתי, הוא בהעמקות 23048 

משם אני , היינו מהיכן אני קורא לו מהיכן אני מכירו ממעמקים מהעמקות, ´המעלות ממעמקים קראתיך ה 23049 

 23050 .ה"מכירו ומשם אני קורא להקב

עשה ויצר את , ה להיות כביכול מעוטה ומכוסה"רצה הקב? ומהו הנגלה, אים מזה שהכל הוא בהעמקותרו 23051 

יצתה , בשעה שכתב יונתן בן עוזיאל את התרגום, (.´מגילה ג) ל"מצינו בחז, כל הבריאה מעוטפת במעטפה 23052 

, מעוטה ומלובשה כביכול רוצה להיות מכוסה להיות "הקב, בת קול ואמרה מי הוא שגילה סתרי לבני אדם 23053 

לא התעטה והתלבש , ה להיות מגולה"אילו רצה הקב? מי הוא שגילה אותי כביכול מי גילה סתרי 23054 

 23055 .בלבושים

עבודה זרה גלוי עריות , מקדש ראשון מפני מה חרב מפני שלשה דברים שהיו בו, (7´ט)א  בגמרא יומ 23056 

מפני שהיתה ? ים מפני מה חרבאבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסד, שפיכות דמים 23057 

א אלו בני אדם שדוקרין זה את זה "הא אמר ר? ובמקדש ראשון לא הוה ביה שנאת חנם, בו שנאת חנם 23058 

 23059 .ההיא בנשיאי ישראל הואי? בחרבות שבלשונם

ומשמע מזה שאפשר להיות שפיכת , ומדוע לא פריך הגמרא מזה, ואם כן איך אפשר שלא יהיה שנאת חנם 23060 

וגם איך זה ? ואיך הוא זה, ומכל מקום לא יהיה שנאת חנם, שאם לא כן הרי אין זה חטא ,דמים וגם בחנם 23061 

 23062 ?מובן בכלל ששנאת חנם תשקול כנגד שלשה עבירות חמורות כמו אלו

אבל כל חטאם היה רק , בבית ראשון היה שפיכות דמים חטא חמור מאד, אמנם זהו יסוד הדברים 23063 

אבל חטאם היה בעמקות לפי , היה רק חטא קל של שנאת חנםבבית שני , בשטחיות לא נגע כלל בהפנים 23064 



וחטא קל של שנאת , ועמקות ופנימיות הם עולמות אחרים לגמרי והמדידות אחרות הם, דרגתם בהפנימיות 23065 

 23066 .הוא שקול כנגד שפיכות דמים החמורה שהיה רק חטא בשטחיות, חנם כיון שהוא בעמקות

נתגלה עונם היינו שחטא , שנתגלה עונם נתגלה קיצם וזהו הביאור במאי דמסיק הגמרא שם ראשונים 23067 

רק , גם העונש שלהם היה בנגלה בשטחיות, ורק בהנגלה בשטחיות ועל כן נתגלה קיצם, שלהם היה בגילוי 23068 

גם העונש היה בעמקות , אחרונים שלא נתגלה עונם החטא שלהם היה בעמקות, שבעים שנה ושוב חזרו 23069 

שובו לאשר העמיקו , (א"ישעיה ל)ב  דל החטא וזהו שאמר הכתוחטא בעמקות הוא גו, לא נתגלה קיצם 23070 

 23071 .(ד"כ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .סרה שמעמיקים את החטא

 23072 

 23073 מאמר לד

 23074 .(ג"י´ ויקרא ב) וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך

טעם בבשר כמו  י יכול יתן מלח הרבה שיתן"ופירש, ל תמלח מכל מקום"איתא במנחות יכול תבינהו ת 23075 

ל היה כח "בזמן חז, הנה חזינן כאן ההבדל בין דורות הראשונים לדורות האחרונים, ל"בינה באדם עכ 23076 

המשילו , ל לקרב אל השכל להבין מה נקרא מלח הרבה"עד כשרצו חז, הבינה מפורסם יותר מטעם המלח 23077 

היה שכיח שיהיה אצל  כי לא, שמע מינה שמלת בינה באדם היה מפורסם לריבוי, זה כמו בינה באדם 23078 

ועל פי רוב היו רובם ככולם בבחינת , וגם אם היו נמצאים כאלה היו מיעוטא דמיעוטא, האדם בינה מעט 23079 

 23080 .בינה הרבה

וזוכה לראות בחוש מה , מי שיש לו בינה הרבה בודאי ישים כל עמלו ומבטו בדברים אשר נברא בעבורם 23081 

ים בחושינו מצד השתקעותנו בהם יומם ולילה היו וכל הדברים אשר אנו רוא, שאצלנו הוא בגדר שמיעה 23082 

כשאנו , אבל אצלנו להיפוך, ועל כן היה אצלם יותר מורגש טעם הבינה מטעם המלח, אצלם בגדר שמיעה 23083 

וזה ההבדל מדורות של , אנו ממליצים לאמר שחסר בו מלח, רוצין לאמר לפעמים על דבר שחסר בו טעם 23084 

והיו , ´נתקיים בהם ומלאה הארץ דעה את ה, לות השכליותשמרוב הרגשתם במע, דורותינו הראשונים 23085 

 23086 ?כדי להבין את המכוון יכול יתן מלח הרבה, ל לאמר יכול תבינהו"מוכרחים חז

ל "שאמרו חז, וכן בענין הרגשת חובת אדם בעולמו, מבהיל הרעיון עד כמה ירדנו פלאים בבחינת ההרגשה 23087 

כי , ה ליה למימר הלוה מן המקום כלוה מן האדםולכאורה איפכא הו, הלוה מן האדם כלוה מן המקום 23088 

כי לא רבים יחכמו להרגיש , גדולה מהרגשתו לפרוע חובתו למקום, הרגשת האדם בפרעון חובות בני אדם 23089 

 23090 .הכל נכתב בפנקס כמו בפונדק ברמה גבוהה, ז"שכל מה שהאדם נהנה מן העוה

היתה גדולה , פרעון חובות אדם למקוםכי הרגשתם ב, מזה אנו רואין שאצל דורות הראשונים היה להיפך 23091 

מזה אנו רואים כמה לקינו בתמהון לבב בהרגשת , בהרגשה עד שמדמים לוה מן האדם כלוה מן המקום 23092 

 23093 .(´ל´ ב ע"חיי המוסר ח)  .חובות אדם בעולמו

 23094 

 23095 מאמר לה

 23096 .(´ב´ ויקרא ד) אשר לא תעשינה´ נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות ה

ולגבי , כשהתורה מדברת בהחוטא כתוב ונפש כי תחטא, נו דבר והיפוכובענין החטא והבאת הקרבן מצי 23097 

נשים ´ משל לכהן שהיו לו ב, ל על מדוכה זו ואמרו"וכבר עמדו חז, הקרבת קרבנו כתוב אדם כי יקריב 23098 

זו , אמר להן מי טימא את העיסה, ומסר להן עיסה של תרומה וטימאוה, אחת בת כהן ואחת בת ישראל 23099 

אמרה , מה עשה הכהן הניח לבת ישראל והתחיל מדיין עם הכהנת, זו אומרת זו טמאתוו, אומרת זו טמאתו 23100 

, אמר לה זו בת ישראל ואינה למודה מבית אביה? לו אדוני מפני מה אתה מניח בת ישראל ומתדיין עמי 23101 

 23102 .אבל את כהנת ולמודה מבית אביך לפיכך אני מדיין עמך

והיא אומרת , ה עושה מניח הגוף ומדיין עם הנשמה"קבמה ה, כך לעתיד לבוא הנפש והגוף עומדין בדין 23103 

אמר לה הגוף מן , מפני מה אתה מניח את הגוף ומדיין עמי, לפניו רבון העולמים שנינו כאחד חטאנו 23104 

לפיכך אני מניח את , אבל את מן העליונים ממקום שאין חוטאין לפני, התחתונים הוא ממקום שהן חוטאין 23105 

 23106 .(ר"מדרש ויק)א  יב נפש כי תחטוהיינו דכת, הגוף ומדיין עמך

ש "כמ, ואדם נקרא על שם שמאדמה נלקח, ´אבל בהקרבת הקרבן כתיב אדם כי יקריב מכם קרבן לה 23107 

כשקרא אדם שמות , (´ז ד"ר פי"בר) ל"ואחז, את האדם עפר מן האדמה ויפח באפו נשמת חיים´ וייצר ה 23108 

נאה לקרות אדם על שם שמאדמה אמר לי , ה ולך מה נאה לקרות"ל הקב"א, לכל הבהמות והחיות 23109 

אבל כאן נהפך הגלגל וקרא הכתוב על החטא , מרה, דם, ת אפר"אדם ר (.´סוטה ה) וכן אמרו, לוקחתי 23110 

 23111 .ועל הקרבת הקרבן אמר אדם כי יקריב, ונפש כי תחטא

כי הוא בן כפר ואינו מבית , ה פונה מן האדם עפר מן האדמה"היינו טעמא כי כשם שבעשיית החטא הקב 23112 

, כך כשבא להקריב קרבנות ולשוב מחטאו, והולך ומתדיין עם הנפש שהיא מבאי פלטין של מלך, המלך 23113 

אבל בזאת יתהלל האדם בן , ה פונה מהנפש אשר אין כל חידוש בידיעתה כי רע ומר עוזבה את השם"הקב 23114 



ו הוא אשר נשאו לבו לשמים בעת יקריב קרבנ, ת ולעזוב דרכו ומחשבתו הרעה"הכפר להתקרב אל השי 23115 

אדם שהוא בן , הכתוב תמה אבל לשבח! ´עליו נאמר אדם כי יקריב מכם קרבן לה, וחלבו יקטיר המזבחה 23116 

 23117 ?´כפר יקריב קרבן לה

ה ליחזקאל בן אדם בן "ש הקב"כמ, אדם זה לשון חיבה לשון אחוה ולשון ריעות, (´ב ח"ר פ"ויק) ל"אחז 23118 

, על כבודו של מקום ועל כבודן של ישראלבן שמבזין עצמן , בן צדיקים בן גומלי חסדים, אנשים כשרים 23119 

, עשרה נקראו יקרים, זהו שאמר הכתוב הבן יקיר לי אפרים, ´עוד שם אדם כי יקריב מכם קרבן לה 23120 

בנוהג שבעולם אלף , ביוקר ישראל עומדים לי, ישראל מנין הבן יקיר לי אפרים, וישראל, הנבואה, התורה 23121 

 23122 .אדם אחד מאלף מצאתי, (´קהלת ז) ד"הה בני אדם נכנסים למקרא אחד מהם יוצא להוראה

ז "ברכות י) כמו שאמרו, שהרי תכלית הבריאה היא בריאת האדם! הוי אומר כי זה כל האדם? כ למה"וכ 23123 

זך ומצוחצח , ´היינו להפך טבע חומר עפרו להיות קודש לה, תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, (´א 23124 

ויפח באפיו נשמת חיים ויהי , ם את האדם עפר מן האדמהאלהי´ כענין שנאמר וייצר ה, לעשות רצון קונו 23125 

שהאדם גוף העפר מן האדמה , ת באפו נשמת חיים נתן בו הכח"ז שנפח השי"כלומר שעי, האדם לנפש חיה 23126 

 23127 !יוכל להתקדש ולהזדכך עד שיהיה לנפש חיה

התורה יכול  י"כלומר שע, ד אדם אחד מאלף מצאתי"הה, ל בהפסוק אדם כי יקריב"והיינו מה שצירפו חז 23128 

ה בראתי לו "אמר הקב (´ז א"ב י"ב) ל"כמשאחז, אדם לבוא עד תכליתו להפך טבעו וליישר מדותיו לטוב 23129 

ש ושמרתם ועשיתם כי היא "כמ, ובזה נשתנו ישראל מכל אומות העולם! ר בראתי לו תורה תבלין"יצה 23130 

שרון המעשה ועזיבת כ, ´ת שער ג"ל בשע"וכבר כתב רבינו יונה ז, חכמתכם ובינתכם לעיני העמים 23131 

, רק אנו עם סגולה בידינו לדעת חכמה בכשרון מעשה המצוות ועזיבת העבירות, העבירות יקרא חכמה 23132 

ר בראתי לו תורה "וזהו מה שאמרו בראתי לו יצה, ´י התורה הק"היינו שבירת הטבע וזיכוך המדות ע 23133 

 23134 .תבלין

א שקראו הכתוב גם בהקרבת קרבן והו, אבל מצאנו עוד בפרשה זאת מעלה יתירה על כל אלה שזכרנו 23135 

ועל , הלא הנפש נתבעת על החטא? ומה זאת, ´ככתוב ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה, נפש ולא אדם 23136 

לא , ואמרו (י"הובא ברש) ל על זה"אך כבר עמדו חז? הקרבן משתבח האדם ולא הנפש כאמור למעלה 23137 

ה מעלה אני עליו "אמר הקב, עני? מי דרכו להתנדב מנחה, נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה 23138 

 23139 .כאילו הקריב נפשו לפני

, ואם אינו עשיר אבל ידו משגת מביא קרבן נדבה כבש וכדומה, הנה מי שהוא עשיר מביא פר לעולה 23140 

הרי אף שאמת , ´ובודאי אנשים אלו עוד נשאר להם בביתם ריוח יותר מזה שהם מתנדבים להקריב לה 23141 

אבל , אם עשו אותו כהוגן ובמחשבה הראויה, ´ניחוח לפניו יתבהוא שנדבת לבם מקובלת ברצון וריח  23142 

ולרש אין כל כי אם קצת , אבל זה העני בא למקדש בלב נשבר ונדכה, לכדי מסירת נפש בודאי לא הגיעו 23143 

מה אני ומה חיי ובמה אני בא לפני מלך מלכי , והרי הוא שפל בדעתו ואומר בלבו, סולת ומעט שמן 23144 

 23145 .ה"המלכים הקב

נשברה רוחו בקרבו , הרי עכשיו כשהוא עומד ומנחת הסלת בידו, היה שפל ונבזה בעיני עצמוועד כמה ש 23146 

אנא השם קבל נא מנחתי הדלה , וכולו אומר תחינה ובקשה, עוד יותר ויותר ומתעטף בבושה וכלימה 23147 

ני ה לא כן ב"אומר לו הקב, כאילו הקרבתי לפניך פר לעולה כליל על מזבחך לריח ניחוח, באהבה וברצון 23148 

ומסרת נפשך להשרף , אלא מעלה אני עליך כאילו עקדת עצמך עולה לפני, שכמו פר ושעיר יחשב לך 23149 

וזהו מה שאמר הכתוב מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל , באש אשר תוקד על המזבח למען קדושת שמי 23150 

יו כאילו ל מעלה אני על"וביארו חז, ´הוא מה שנאמר כאן ונפש כי תקריב מנחה לה, (ז"ישעיה נ) רוח 23151 

 23152 .הקריב נפשו לפני

או , ת בכח זכרון נפלא"יש אנשים בעלי כשרון אשר חננם השי, ´כיוצא בזה מצאנו בלימוד התורה הק 23153 

, מן השמים´ הרי זה חלק טוב שקיבלו מתנה טובה מאת ה, בתפיסה מהירה והבנה גדולה או בכולם יחד 23154 

אין מים אלא , לא יכזבו מימיהם וכשהם שטים בים התלמוד בשכלם הבהיר, אשרי להם ואשרי חלקם 23155 

הם עמלים , אשר לא תואר ולא הדר להם בשכל וכשרון מיוחד´ אבל יש מן ההוגים בתורת ה! תורה 23156 

ושוב יגעים ושונים בפיהם , ועד שבאים לפרק הבא כמעט ששכחו מה שבראשונה, ויגעים להבין כל פרק 23157 

קראו , נפש עמל עמלה לו, (ז"לי טמש)ב  עליהם אמר הכתו, ובלבבם עד שיכנסו דברי תורה בנפשם 23158 

 23159 .הכתוב נפש עמל כי דמו ונפשו הקריב לדעת את התורה

באשר לרש , מפני שהוא נותן נפשו על קרבנו, וכשם שבקרבנות לא הזכיר הכתוב נפש אלא במנחת עני 23160 

ה מעלה "ועל זה אומר לו הקב, ובכל לבו ונפשו מביא נדבתו אשר אתו! אין כל כי אם מעט סלת למנחה 23161 

והרבה , כמו כן בעני בדעת הלזה שהוא עמל ויגע להבין בתורה, ני עליך כאילו הקרבת נפשך לפניא 23162 

ה מעלה אני עליך כאילו מסרת נפשך על התורה ואני "אומר לו הקב, פעמים אין ההצלחה מאירה לו פנים 23163 

 23164 !מסייעך



יצחק בר אבדימי ´ ר ראמ, ר עקיבא זמר בכל יום זמר בכל יום"א, (.ט"סנהדרין צ) ל"וכבר פירשו כן חז 23165 

הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום , מאי קרא שנאמר נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו 23166 

שמחזרת עליו ומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי תורה , י תורה עומלת לו במקום אחר"ופירש, אחר 23167 

נו ללמוד וללמד לשמור ת יזכ"השי, כ"כ למה מפני שאכף שכפף פיהו על דברי תורה ע"וכ, וסדריה 23168 

 23169 .(לב אליהו)  .ולעשות ולקיים

 23170 

 23171 מאמר לו

 23172 .(´ב´ ויקרא ד) אשר לא תעשינה´ נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות ה

אלא אמר הנפש הזו , ה"מה ראה דוד להיות מקלס בנפשו להקב, (´ג ה"מדרש תהלים ק) ל"איתא בחז 23173 

, (ג"ירמיה כ)א  ואת הארץ אני מלשנאמר הלא את השמים , ה ממלא את עולמו"ממלא את הגוף והקב 23174 

אף שהנפש רוחנית ואין לה שייכות , תבוא הנפש הממלא את הגוף ותשבח לבורא הממלא את עולמו 23175 

ה סובל את "מה הנפש סובלת את הגוף אף הקב, מכל מקום ממלאה את הגוף ונדבקת בגשמיות, לגשמיות 23176 

 23177 .עולמו

ה רם "כי אינם מבינים היאך הקב, על ברואיו ת"ידוע שחכמי אומות העולם אינם מאמינים בהשגחת השי 23178 

ואותה תמיהה אפשר לשאול אף על הנפש שהיא , ונשא ישפיל עצמו וירד להשגיח על העולם השפל 23179 

כי הנה הבורא נפח באפי , (´י´ ת א"שע) וכדברי רבינו יונה, מהעליונים ומצוי בה חכמה לאין שיעור 23180 

ובעת , חנית מתחברת ומתקשרת לגוף הנקלה והשפלואותה הנפש הרו, נשמת חיים חכמת לב וטובת שכל 23181 

 23182 .ה משגיח ומתקשר כביכול לבריאה"כן עלינו להבין שאף הקב, שחזינן שהנפש מתקשרת לגוף

מה הנפש , ה יחיד בעולמו"מה הנפש יחידית בגוף אף הקב, ה"ומההתבוננות בנפש יוכל להכיר אף את הקב 23183 

מה , ה טהור בעולמו"הנפש הזו טהורה בגוף והקב, הה רואה ואינו נרא"הזה רואה ואינו נראה אף הקב 23184 

ולכך , צלך´ מבואר שבבחינת הנפש יוכל להכיר את הבורא שה... ה"הנפש הזו אין בה שינה אף הקב 23185 

 23186 .בבחינת הנפש ילמד להכיר את בוראו

ש בצלמנו כדמותנו להבין "וכמ, וכך יש לראות שהנה שאיפת הנפש היא להבין להשכיל ולרכוש חכמה 23187 

, ת מהאדם להשכיל ולהחכים ולהגיע למעלות נשגבות"וזו הרי באמת שאיפת ותקות השי, ילולהשכ 23188 

ה מקור החיים באורך נראה "כי הנפש היא חיה והקב, הוסיף בזה דברים (דעת תבונות) ל בספרו"והרמח 23189 

 23190 ,ולכן מי שידע את נפשו ידע את אלוהיו וכל זה פשוט, ה"מכל זה חזינן שהנפש הוא צלו של הקב, אור

 23191 .י התבוננות פשוטה יוכל להגיע אל האמת"שע, (´קהלת ז) והיינו דכתיב כי האלוהים עשה את האדם ישר

וכאשר ירצה , אף הגוף צלו של הנפש הוא, וביותר יש להוסיף שכשם שבהתבוננות בנפש ידע את אלוהיו 23192 

ון אדם עניני עולם וכאשר יבח, אדם לידע ולבחון את נפשו יוכל להתבונן בגוף ועל ידו יכיר דרכי הנפש 23193 

כי הנפש והגוף אחת הם והכל השתלשלות אחת מלמעלה עד הצורה , הזה ידע אף את העולם הבא 23194 

ח אברים "ולכן מצינו בגוף רמ, ובגדר סולם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה, האחרונה שהיא הגוף 23195 

 23196 .ת שבנפש"ה מצוות ל"ח מצוות עשה ושס"כנגד רמ, ה גידים"ושס

מעט רוח חזקה יכולה להביא , וצריך זהירות מיוחדת כדי שגופו לא ינזק, בים מאדוהנה סכנות הגוף ר 23197 

, אדם יוצא לשוק יהיה דומה בעיניו כאילו נמסר לסרדיוט (.ב"שבת ל) ל"ואיתא בחז, ו"מחלות לאדם ח 23198 

שביציאתו לשוק , כ מרובה סכנתו הגופנית של האדם"כ, חש בראשו דומה בעיניו כאילו עלה לגרדום 23199 

והא שאנשים יוצאים לשוק בדרך כלל ושבים בריאים , מסר לשופט לדון אותו ולפסוק דינוכאילו נ 23200 

 23201 .אבל הסכנה מצויה בפועל, זה רק מכח השגחתו הפרטית המיוחדת עליו שלא ינזק, ושלמים לביתם

ונמצאת על כל צעד ושעל ומחוייב , וכן בענין הנפש סכנתו הרוחנית של האדם שלא יכשל בחטא מרובה 23202 

, ה משגיח ושומר עליו"שבסכנת הגוף הקב, ושונה ההנהגה בבחינת השמירה, מיוחדת שלא ינזק בשמירה 23203 

כי מציאותו הרוחנית היא , וללא השמירה ודאי שיפול ויכשל, ואילו בסכנת הנפש חייב לשמור על עצמו 23204 

דם בעיני בני א, וכפי ששמעתי פעם מרופא שאמר, וכשם שבריאות האדם וחייו תלויים בנסים, רק נס 23205 

 23206 .אך אינו כן הבריאות היא נס והמחלות פשוטות הם, נראה שהמחלה היא דבר משונה

וכן , כל מרוצת הדם וחיי האדם תלויים בנס, ´על כל נשימה ונשימה חייב להלל לה, כל הנשמה תהלל יה 23207 

ו ה עוזרו אינ"יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב, בעניני הנפש הסכנות מרובות ללא שיעור 23208 

ל אין בין גיהנם לגן עדן אלא כחוט "וזה מאמר הסבא ז, כל יום ויום צפוי ליפול ברשת יצרו הרע, יכול לו 23209 

 23210 .י חוט השערה יכול ליפול ממדריגתו ולהכשל בחטא"כי ע, השערה

כי עלינו לדעת , כל ראיה והסתכלות כבר יש בה סכנה מרובה, עין רואה והלב חומד וכלי המעשה גומרים 23211 

דומה בעינינו כאילו , ובעת שאדם מביט סביבו ורואה עולם מלא נוהג כמנהגו, ארץ כבודושמלוא כל ה 23212 

כי המאמין האמיתי חייב לחיות בהכרה , י ראיה כל דהוא עלול ליפול בחטא"ה ע"ומשו, והעולם הפקר 23213 



 23214 יוכנאמר אתה ידעת שבתי וקומ, ה מנהיגו ומשגיח עליו"להרגיש שהקב, תמידית שיש מנהיג ובורא לעולם

 23215 .ה סכנתו גדולה תמיד"ולכן כיון שלשעה קלה נפגמת בו ההכרה הרי קרוב לחטא ומשו, (ט"תהלים קל)

וללא רפואות ישאר , חייב לרפאות את עצמו כדי להבריא, ל"הנה בעת שאדם נחלה במחלת הגוף רח 23216 

אלא חטא , שכל חטא אינו מעשה בעלמא, וכן עלינו להבין בעבודת הנפש, במחלתו כי אין מבריאים בנקל 23217 

ויש מחלה שפוגעת , וכשם שיש מחלות שונות, וחייב לבקש עצות ודרכים כדי להתרפא, היא מחלת הנפש 23218 

 23219 .כן עלינו להבין אף במחלות הנפש, והורסת את כל הגוף

, (´אבות ד) ש"וכל מצבו הרוחני משתנה ויורד ממעלתו הקודמת וכמ, יתכן שהמחלה פוגמת בכל הנפש 23220 

ש ברבינו יונה שבעת שאדם חוטא אף "ועי, מורה שעבירה גוררת עבירהוהוי זהיר במצוה קלה כבח 23221 

עבירה מטמטמת לבו של , ולכן גורר החטא חטאים נוספין, ה מסתלק ממנו ואינו עוזרו"בעבירה קלה הקב 23222 

אך כשנראה , ואין אנו חשים כלל, (.´סוטה ג) כ נכנסה בו רוח שטות"אין אדם עובר עבירה אא, אדם 23223 

 23224 .ממנו נלמד להבין אף במחלת הנפש, מצבו הגופנישהמחלה מערערת כל 

שהגוף כבר התרגל , והנה במחלת הגוף עיקר הסכנה היא בעת שהמחלה חוזרת ונשנית כמה פעמים 23225 

ובפרט בעת שיש לו רגישות לאותה המחלה ודאי סכנתו , ואין הרפואות הרגילות יכולות לעוזרו, לתרופות 23226 

ל עבר "חז´ והיינו מה שכ, שה לו מאד לשוב בתשובהוכן במחלת הנפש בעת שרגיל בחטא ק, מרובה 23227 

ומה , וביותר בחטאים שקרוב האדם אליהם כחסרון אמונה וכדומה, עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר 23228 

, (´ל´ ת ב"שע) רבינו יונה´ וראה מה שכ, נואלו האנשים הסבורים שבנקל ישובו בתשובה מכל חטאיהם 23229 

כאשר היצר קשור בו ולא תשיג ידו , ויקשה לתקן אחרי כןבאיחור תיקון הנפש היצר הולך ומתגבר  23230 

 23231 .לטהרתו

, אלי קום רד מהר מזה כי שחת עמך´ ויאמר ה, ל היה מתעורר מהא דכתיב בחטא העגל"הסבא מקעלם ז 23232 

שבעת שיאחר ויתרגלו ויוסיפו לחטוא , ה רד מהר בזריזות כל זמן שעדיין לא הוקבעו בחטא"אמר לו הקב 23233 

 23234 .כי מחלות שמקוננות בגוף זמן מרובה קשה מאד לעוקרם, לא תעזור להם התשובה

אבל המחלה הקשה ביותר היא כאשר לוקה אדם , ועוד יש להעיר הנה ודאי כל המחלות קשות לגוף 23235 

וכן במחלות הנפש בעת שלוקה , כשהחולה מגיב שלא לענין ואין מבין מה שמוציא בפיו, בראשו 23236 

מחלה זו היא , ז תופש כל רעיונותיו"והעוה, מיושריםבעקמומיות השכל ומתנהג בטפשות ואין דבריו  23237 

אזי כל , בשעה שתאות וחמדת הממון שולטים באדם, הסכנה הגדולה ביותר שקשה מאד להמלט ממנה 23238 

 23239 .פעולותיו עקומות ונובעים מאיולת זו

ובעת שרואים תינוק , והנה יש עוד מחלה נוראה התוקפת בעיקר ילדים בגיל הרך והיא חוסר התפתחות 23240 

וכן עלינו להבין , ל כמעט אין תרופה לכך"ינו עולה במשקל ואין התפתחותו דומה לשאר הילדים רחמשא 23241 

ובעת שהתפתחותו נעצרת ונשאר במקומו , האדם חייב להתפתח ולהתעלות מעלה, אף במחלות הנפש 23242 

 23243 .והנה אנו איננו מבינים כלל שחייבים אנו להתעלות, הקודם הרי אף זו מחלה נוראה

להכירו וליראה , והנה הבורא נפח באפו נשמת חיים חכמת לב וטובת שכל, (´י´ ת א"שע) ונהכתב רבינו י 23244 

, מצויה בקרבו נשמה עליונה שמטרתה למשול על הגוף ולשלוט בו, מלפניו ולמשול בגוף וכל תולדותיו 23245 

ת ובע, ובעת שנעצר הרי לא יתפתח ולא יגיע לקיום מטרתו, ואת זה חייב לבנות ולקדם באופן מתמיד 23246 

ש "וכמ, להיפך מתדרדר ויורד עד לדיוטא האחרונה, שאינו מתעלה לא רק שאינו נשאר במעלתו הקודמת 23247 

ובעת שאינו מתעלה , דרך המשכיל למעלה להתקדם ולהתעלות, (ו"משלי ט) אורח חיים למעלה למשכיל 23248 

 23249 .(אור יחזקאל)  .ו יורד למטה"ח

 23250 

 23251 מאמר לז

 23252 .(´ג´ ד) בקר לחטאת אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב פר בן

כאשר הזכיר בשאר החוטאים בקהל , ן ולא הזכיר בחטאת הכהן המשיח וכפר עליו ונסלח לו"וכתב הרמב 23253 

´ כי מלאך ה, אולי לרוב מעלתו לא יתכפר ונסלח לו לגמרי עד שיתפלל ויתחנן לאלוהיו, ובנשיא ובהדיוט 23254 

 23255 .כ"צבאות הוא וצריך להיות נקי וטהר ידים ע

וככל שהאדם הוא גדול יותר , ם החטא הוא לא רק כפי המעשה אלא גם לפי ערך העושהלמדנו מזה שרוש 23256 

ולכן אין חטאיו של כהן המשיח מתכפרים בקלות כל כך כמו כל אדם , כך יש למעשיו משקל רב יותר 23257 

והוא , צבאות´ מאחר שדרגתו גבוהה מאד בבחינת מלאך ה, ולכן אין הקרבן לבד גומר את הכפרה, רגיל 23258 

 23259 .ה ימחל ויסלח לו"וסף לקרבן עוד להתפלל ולהתחנן שהקבצריך בנ

בין בהעלם דבר ושגגת מעשה , אם הכהן המשיח אינו חכם מופלא פטור מקרבן, כמו כן מצינו באור החיים 23260 

בשגגה זו עושה רושם גדול בנשמתו ומרחיק , כי העושה בהעלם דבר והוא חכם, בין בשגגת מעשה לבד 23261 

מה שאין כן כל ששגג , ם של ישראל שהוא מכפר בעדם למנוע ממנו הפגםולא יועיל זכות, נפשו משורשה 23262 



חטא זה לא יפעיל פגם בבחינת נפש כהן משיח לרחקה משרשה כדי , במעשה או בהעלם דבר ואיננו חכם 23263 

 23264 .כ"כי באמצעות זכות הרבים הן אל כביר לא ימאס ע, שיצטרך לקרבן לקרבה

ובכל זאת יש מרחק רב בתוצאות , אותה פעולה עצמה גם בזה מתבאר שיש הבדל בין אנשים העושים את 23265 

י מעשיו הוא גדול לאין "כמו כן גם הפגם שנפגם ע, מפני שזה שמעלתו גדולה יותר, של אותה פעולה 23266 

ולכן הפגם שנעשה על ידי , שאין מעשיו עושים רושם כה גדול, מאשר זה שאין מעלתו כה גדולה, שיעור 23267 

 23268 .מעשיו אינו גדול כל כך

ומקום הצדק שמה , ֶרַשע0ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה ה, (ז"ט´ ג) תנאמר בקהל 23269 

הרי שהכתוב מדבר בהתחלה על , ע ישפוט האלהים0ש0ר0אמרתי אני בלבי את הצדיק ואת ה, ַשע0ר0ה 23270 

ולבסוף מסיים אמרתי אני בלבי , ע0ש0שבמקום המשפט נעשה ֶרַשע וכן במקום הצדק נעשה ר, הפעולה 23271 

ולמה עובר מן , חוזר על האדם שפעל ועשה שהוא צדיק או רשע, הרשע ישפוט האלהיםאת הצדיק ואת  23272 

 23273 .הפעולה לאדם הפועל

כל גנב משלם כפל ואין הבדל בין אדם גדול , אכן כבר ביארו בזה שבמשפט של מטה דנים כפי הפעולה 23274 

ין עני מרוד שגנב לב, כמו כן אין חילוק אם הגנב עשיר מופלג שגנב מעני מרוד את פת לחמו, לאדם פשוט 23275 

אלא אך , כי בבית דין של מטה לא ניתן לדון לפי האדם הפועל, מעשיר מופלג פת לחם להחיות את נפשו 23276 

והעונש של כפל המוטל על הגנב הוא המינימום מה שמגיעו באופן שחטאו היה , ורק לפי הפעולה עצמה 23277 

 23278 .קל ביותר

או , או מצד נסיונו שהיה קל יותר, חוטאאם מצד גודל מעלתו של האיש ה, אך ככל שחטאו גדול יותר 23279 

מקום המשפט שמה הרשע , והיינו מה שנאמר, כל זה ישפטנו רק האלוקים, שהיה במעשהו יותר רשעות 23280 

אבל את , היינו שכאן בבית דין של מטה דנים אך ורק לפי ערך הפעולה עצמה, ומקום הצדק שמה הרשע 23281 

את זה , ישפוט האלהים, מה הוא צדיק או רשע בזהלדון כפי ערכו של עושה המעשה כ, הצדיק ואת הרשע 23282 

 23283 .ישפוט רק הבורא יתברך בעצמו

, ל"ל זצ"ופירש בנתיבות עולם למהר, (ג"י´ עמוס ד) כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו 23284 

ומאידך , מצד אחד הוא משורש של הרים יסוד העפר הוא הגוף, שהכוונה בזה שהאדם מורכב מחומר ורוח 23285 

, ה בא לדון את האדם על מעשיו הוא מעריך זה לעומת זה"ולכן כשהקב, נה בו בריאה של רוח הנשמהיש 23286 

ובהתאם לכך מגיד לאדם מה , ולעומת זאת עד היכן מגיע כח הרוח שבו, איזה מקום תופס אצלו כח החומר 23287 

 23288 .שכל אחד נדון כפי מעלתו ודרגתו, הוא דן ושופט אותו, שיחו

מי שזכויותיו יתירות על , כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועונות, ג תשובה"ם פ"כתב הרמב 23289 

ושקול זה אינו לפי מנין , מחצה למחצה בינוני, ומי שעונותיו יתירות על זכויותיו רשע, עונותיו צדיק 23290 

ואין , ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות, יש זכות שהיא כנגד כמה עונות, הזכיות והעונות אלא לפי גודלם 23291 

 23292 .כ"הוא היודע איך עורכין הזכיות כנגד העונות ע, ן אלא בדעתו של אל דעותשוקלי

ועל כן אין , הרי שמשקל מעשיו של האדם אינו כפי מספר המצוות והעבירות שעשה אלא לפי גודלם 23293 

פירוש שאין אף אחד , שרק הוא היודע איך עורכין הזכיות כנגד העונות, שוקלין אלא בדעתו של אל דעות 23294 

אכן לפי מה שנתבאר , וכן לגבי עבירות, את גודל ערכם של המצוות איזו חמורה ואיזו קלה מלבדו יודע 23295 

, ל"ן והאור החיים הנ"שהרי מבואר מדברי הרמב, יש עוד קנה מדה איך למדוד את המצוות והעבירות 23296 

 23297 .ובכל זאת יש הבדל גדול ביניהם, שיתכן ששני בני אדם יעשו את אותו מעשה מצוה או עבירה

אף באותו אדם עצמו יש להבחין בין זמן , ול שחוטא הרי זה חמור הרבה מפני שהוא פוגם יותראדם גד 23298 

מפני שהחטא של אדם , בזמן עלייתו יש למעשיו משקל רב יותר הן לטוב והן למוטב, עלייתו לזמן ירידתו 23299 

וכן , פשוט גדולים הרבה לאין שיעור מזה של אדם, וכן מצוות של אדם גדול, גדול הוא פוגם הרבה יותר 23300 

למצוה שהוא עושה בזמן שאינו עומד באותה , אין להשוות מצוה שהוא עושה בזמן שהוא במדרגה גבוהה 23301 

ולפי זה איך לשקול נכונה , והמשקל של זה גלוי רק לאל דעות שהוא לבד יודע את הנסתרות הללו, מדרגה 23302 

 23303 .את מעשי האדם לאמיתם

אולם המרחק ביניהם הוא כרחוק , ותה מצוה ממשעוד ישנם לפעמים שני בני אדם ששניהם מקיימים א 23304 

מה שאין כן השני , האחד עמד בפני נסיון כבד מנשוא, וההבדל ביניהם הוא במדת הנסיון, מזרח ממערב 23305 

שמצוה אחת בצער שכרה גדול ממאה שלא , (´ו´ אבות דרבי נתן ג) ש"וכמ, קיימה בקלות ובלא שום קושי 23306 

הרי , וככל שהנסיון גדול יותר בדרגת צער נוספת, פום צערא אגראל (´אבות ה) והיינו מה ששנינו, בצער 23307 

נמצא דדרגת צער שנייה כופלת את השכר פי עשרת אלפים ופעם , זה כופל את השכר שוב פי מאה 23308 

 23309 .שלישית פי מיליון וכן הלאה

וטי דהעונש של המבטל ח, (7ג"מנחות מ)א  פ הגמר"ע (´איגרת ז) ל"ישראל מסלנט זצ´ וכן ביאר הגאון ר 23310 

מפני שצבע התכלת יקר יותר ועל כן הנסיון הוא , קשה מהעונש של המבטל חוטי תכלת, הלבן שבציצית 23311 



מעתה מובן היטב שאין מי שיכול לשקול משקל , הרי דקושי הנסיון מיקל מהעונש של העבירה, יותר גדול 23312 

 23313 .יתברך לבדו אין שום נברא יכול לדעת את גודל הנסיון של המצוה או העבירה רק הבורא, המעשים

מסכת ) כמו שלמדנו, כמו כן מצינו עוד מבחן נוסף למשקל מעשי בני האדם והוא כוונת האדם במעשיו 23314 

משום לא , נטלה לפני יאוש על מנת לגוזלה עובר בכולם, אמר רבא ראה סלע שנפלה, (7בבא מציעא כו 23315 

מתנה הוא דיהיב ליה , ג דהדרה לאחר יאוש"ואע, ומשום לא תוכל להתעלם, ומשום השב תשיבם, תגזול 23316 

הריהו מקיים , ואילו כשאותו אדם עצמו התכוין בנטילה זו על מנת להחזירה לבעלים, ואיסורא דעבד עבד 23317 

הרי ששינוי הכוונה משנה , ופרישה מעון גזל, לא תוכל להתעלם והשב תשיבם, בזה שתי מצוות דאורייתא 23318 

 23319 .מעבירה למצוה, את כל מהות המעשה הנעשה מן הקצה אל הקצה

צדיקים ילכו ´ כי ישרים דרכי ה, (ד"הושע י) שדרש רבה בר בר חנה על הפסוק (.נזיר כג) כמו כן מצינו 23320 

אחד אכלו לשם מצוה ואחד אכלו לשם אכילה , לשני בני אדם שצלו את פסחיהם, בם ופושעים יכשלו בם 23321 

אף , שלו בםוזה שאכלו לשם אכילה גסה ופושעים יכ, זה שאכלו לשם מצוה צדיקים ילכו בם, גסה 23322 

נפלא מאד לראות איך , והמרחק ביניהם רב ועצום, ששניהם אכלו אותה אכילה אך כוונותיהם היו שונות 23323 

´ ולפעמים אף למעשה עבירה ה, ששינוי הכוונה הופך את כל המעשה כולו ממעשה מצוה למעשה הרשות 23324 

 23325 .ישמרנו

היודע איך עורכין הזכיות  ם שאין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות שהוא"בזה מתבארים דברי הרמב 23326 

ה הוא אל דעות והוא יודע את דעתו לבו ומחשבתו ונסיונותיו של כל אחד "מאחר שהקב, כנגד העונות 23327 

לכן רק הוא יכול , חוקר לב בוחן כליות ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו´ אני ה, (ז"ירמיה י) ש"ואחד כמ 23328 

ועד כמה התגבר בזה על יצרו , כוונתו לשם שמיםלקבוע את דעתו וכוונתו של כל אדם באיזו מידה היתה  23329 

 23330 .ולפי זה הוא קובע את השכר או את העונש על מעשיו, וכמה קשיים היו לו ובאיזו דרגה היה

ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי , ויקם דוד המלך על רגליו ויאמר 23331 

דוד המלך עומד ומצוה על שלמה בנו , (ח"כ´ הימים א דברי) וכל יצר מחשבות מבין´ כל לבבות דורש ה 23332 

 23333 הפסוק כבר מעיד על חכמתו של שלמה, ויש להבין וכי מה שייך לצוותו, ´החכם מכל האדם לעבוד את ה

ויחכם שלמה מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל , (´ה´ מלכים א) 23334 

 23335 .הגוים סביב

, זה משה, הימן, זה אברהם, איתן האזרחי, זה אדם הראשון, מכל האדם, תאי שם בשם הפסיק"וברש 23336 

ואצל דוד עצמו לא מצינו , שנמחל להם על מעשה העגל, מחול, ודרדע זה דור המדבר, וכלכל זה יוסף 23337 

ומה מקום יש , נמצא ששלמה בנו עולה עליו בחכמתו הרבה, בשום מקום שחכמתו הגיעה לממדים כאלה 23338 

 23339 ?מדו חכמה בינה ודעתעוד לאביו דוד לל

שאין , אלא הוא מגלה לו סוד גדול ונכבד מאד, אכן דוד המלך לא בא בצוואה זו לאלפו חכמה ובינה 23340 

מאהבה ומרצון ולא מיראת , העיקר בחכמה אלא דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה 23341 

אלא אחר כוונת הלב , בדזאת אומרת שהעבודה איננה נמדדת במדת החכמה של העו, המצודות שם, העונש 23342 

כפי טהרת לבך כך תהיה , ´כי כל לבבות דורש ה, אם עבודתך בלב שלם ובנפש חפצה, הם הדברים 23343 

יצירה של מחשבה הבכח של , וכל המחשבות העולות על דעתך אף כשהם רק בהתחלה, מקובלת עבודתך 23344 

 23345 .(מעדני שמואל)  .וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך, הריהי כבר נשקלת אצלו, המחשבה

 23346 

 23347 מאמר לח

 23348 .(ב"כ´ ד) אלהיו אשר לא תעשינה´ אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות ה

ויש להבין במה מאושר כל כך הדור שהנשיא , (.´הוריות י) אשרי הדור שהנשיא מביא קרבן על שגגתו 23349 

תנהגות הנשיא משמע שישנה זיקת גומלין בין ה? איזה קשר יש בין הנשיא לדור, מביא קרבן על שגגתו 23350 

הרי זה משפיע על בני , ואפשר לומר שכאשר הנשיא מודה על השגגה ומאשים את עצמו, להתנהגות הדור 23351 

וזוהי ההשפעה , כי אם הנשיא עושה כן הם בודאי צריכים לנהוג כמותו, הדור שגם הם ילמדו להודות 23352 

 23353 .החיובית של הודאת הנשיא על שגגתו והבאת הקרבן שלו

ל הפה "ואמרו חז, (וארא) הצדיק ואני ועמי הרשעים´ יאמר אליהם חטאתי הפעם הויקרא למשה ואהרן ו 23354 

לא תתעב מצרי כי גר ? מה שכר נטל על כך, הצדיק´ אשר אשמע בקולו הוא הפה שאמר ה´ שאמר מי ה 23355 

משמע מכאן כי ? ולכאורה אם פרעה הודה הרי מגיע השכר רק לו בלבד, (י"מכילתא דרשב) היית בארצו 23356 

עד , זה השפיע על כל האומה המצרית להיכנע לאמת, ך הכניע את עצמו והודה ואמר חטאתיאם פרעה המל 23357 

מתוך שבני ישראל , שכן את המצרים הרחיקו רק עד שלשה דורות, שהיו מסוגלים להזדווג אל עם ישראל 23358 

 23359 .גרו בארצם השפיע הדבר על המצרים לטובה

כד , ו יצאה לשוק וקנתה צמר ועשתה גלימהר אילעאי שאשת"יהודה ב´ מספרת על ר (.ט"נדרים מ) ´הגמ 23360 

וכד מיכסי ביה הוה מברך ברוך , נפקת לשוקא מיכסיא ביה וכד נפיק רבי יהודה לצלויי הוה מיכסי ומצלי 23361 



´ זימנא חדא גזר רבן שמעון תעניתא ר, י שהיה חביב כל כך שלא היה להן אחר"רש´ ופי, שעטני מעיל 23362 

, (אין לו מעיל שאשתו הלכה לשוק עם המעיל)א  כסוילא אית ליה , יהודה לא אתא לבי תעניתא 23363 

דדוקא בגד העשוי מיוחד לאשה אבל הבגד היה , א אומר דלית ביה משום לא ילבש שמלת אשה"והמהרש 23364 

 23365 .מיוחד לשניהם

 23366 ש"אילעאי השפיע על כל בני דורו כמ´ יהודה בר´ כי כוחו הגדול של ר, והנה ממקום אחר בגמרא עולה

אילעאי שהיו ששה מתכסין בטלית ´ יהודה בר´ היא תתהלל זה דורו של ר´ ראת האשה י, (´סנהדרין כ) 23367 

דורו , היינו שבזכותו הסתגל כל הדור להתנהג בהסתפקות ובהצנע ולהיות מסורים לתורה ועבודה, אחד 23368 

א "ר הגר"מפי מו) אלא גם כל הדור כולו, יהודה לא רק היה סמל ומופת להתמסרות עילאה לתורה´ של ר 23369 

 23370 .(ל"יפהן זצ

ויש לבאר דבריהם כי , (פסקי תוספות תענית) תלמיד חכם כל אחד מודה לחבירו בין על אמת בין על שקר 23371 

האחד לברר וללבן את ההלכה , הנה בענין ויכוח בין חברים היושבים באהלי חכמה ויראה יש שני צדדים 23372 

ים שהתורה נקנית ח דבר"שזהו ממ, להגיע אל האמת ולכוון אל הסברה הישרה והאמיתית, על בורייה 23373 

, אבל יש שמתערבת בתוך הויכוח נימה אישית ענין של כבוד עצמי, והיא סגולה לכוון אל האמת, בהם 23374 

כשהוא רואה רק את עצמו וחכמתו , שכל אחד רוצה לכבד את עצמו ואת סברתו ולהבליט את כשרונותיו 23375 

 23376 .ואינו רואה את חכמת זולתו

שיתווכח , איך להתנהג בעסק התורה עם דיבוק חברים, (´ומכתב ) ל"ס זצ"אור ישראל להגרי´ ראיתי בס 23377 

ולבסוף יודה לחבירו לשבח גם , לפלפל בכל כוחו וכשרונו, מקודם כדי לחדד המוח ולברר וללבן הסוגיא 23378 

אז ירוויח התועלת , שיהיה מן המנוצחים ולא מן המנצחים, את סברותיו וחכמתו ולתת רושם שחבירו נצחו 23379 

ולאור זה יובן היטב מה שנאמר בפסקי , ההכנעה וביטול עצמו ותאוות הנצחוןוכן , שיש בדיבוק חברים 23380 

היינו שלא ישאר אחר הויכוח , שתלמידי חכמים כל אחד מודה לחבירו בין על אמת ובין על שקר, ´התוס 23381 

 23382 .אלא שיהיה מייחס את הכבוד לזולת שהם המנצחים, כשהוא מתעקש להיות מן המנצחים

אמר רב , נתקדשה לדעת אביה והלך אביה למדינת הים ועמדה ונישאת, (.ה"דף מ) קידושין´ איתא במס 23383 

שמא יבוא אביה וימחה , רב אסי אמר אינה אוכלת בתרומה, אוכלת בתרומה עד שיבוא אביה וימחה 23384 

, הוה עובדא וחש לה רב להא דרב אסי שאינה אוכלת בתרומה, ונמצאת זרה אוכלת בתרומה למפרע 23385 

ההלכה כדברי הרב , ובכל מקום שהרב והתלמיד חולקין, למידו של רבשרב אסי היה ת (שם) ´ובתוס 23386 

 23387 .באמוראים ראשונים

עד היכן מסוגל היה רב להתרומם מעל למקובל בטבע האנשים , הרי לפנינו דוגמה על כוח אהבת האמת 23388 

והנה בא רב ומצדיק את דעתו , כ על התלמידים"המשליטים את כוחם ופרסום שמם על אחרים מכש 23389 

 23390 .הוא מעדיף את הכרעת תלמידו על שלו, תלמידו רב אסי וסברתו של

, שנים ויום אחד´ וכשבאתי לפני רבי חייא אמר לי בן ט, אמר לי רבי בן יומו? ם אימתי מטמא"תינוק עכו 23391 

ם מטמא "דאמר תינוק עכו, וכשבאתי והרציתי דברי לפני רבי אמר לי הנח דברי ואחוז דברי רבי חייא 23392 

אהבת האמת של רבי מגיעה לשיא , הואיל וראוי לביאה מטמא נמי בזיבה, אחדבזיבה בן תשע שנים ויום  23393 

 23394 .אלא אפילו כדברי תלמידו רבי חייא, כשהוא מורה לפסוק לא רק כדברי חבריו

ומדוע תתנשאו על ´ כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה, ויקהלו על משה ואהרן ויאמרו אליהם רב לכם 23395 

ל למה כתוב ויפול משה ולא ויפלו משה "ן ז"שואל הרמב, (ז"קרח ט) ווישמע משה ויפול על פני, ´קהל ה 23396 

ויהי כמחריש וכמודה שמעלת קרח , כי אהרן במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת הזו? ואהרן 23397 

 23398 .אבל הוא עושה כדבר משה ומקיים גזירת המלך, גדולה ממעלתו

ל עניני הויכוחים והפלפולים בין אדם שבכ, ח מודה על אמת ועל שקר"היינו כפי שאמרנו לעיל שת 23399 

שתתפוס מקום , כל אחד רוצה שתהא הופעתו מרשימה ושלימה, אם בעסקים ואם בעניני התורה, לחבירו 23400 

 23401 .ושתמיד יצא הוא המנצח והמכובד, שדעתו וכבודו יעלו על דעת כבוד חבירו, חשוב ותהיה מכרעת

במחלוקת קרח נתגלו מוסרו , ות החושן והאפודדוגמה עליונה יש לנו מאהרן הכהן הלב הטהור שעליו חר 23402 

הוא מחריש ומודה על מעלת קרח שהיא גדולה , לא ענה דבר בכל המחלוקת´ שאהרן קדוש ה, וקדושתו 23403 

שלדעת קרח אינו ראוי לשליחות העליונה לשרת בכהונה , כיון שכל המחלוקת היתה על אהרן, ממעלתו 23404 

קרח , ל הוא מחריש כאילו מודה ואומר שאמת הדבראב, וזוהי פגיעה חמורה באהרן ובמעלתו, גדולה 23405 

ויש לנו הדרכה לחיי האדם , ת"ועם כל זאת הוא עושה כמצוות משה נביא נאמן להשי, מעולה ממנו 23406 

שכל אחד יתאמץ בכל כוחו לכלכל את , איך וכיצד להתנהג בחברת החכמים, ובעיקר לתלמידי חכמים 23407 

 23408 .(מעייני החיים)  .דבריו במדת ובמשקל האמת

 23409 

 23410 מאמר לט

 23411 .(´א´ ויקרא ה) ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע



על כן כליותיו ישתונן , כל עת יכון לקראת אלהיו כי לא ידע האדם את עתו, ה לימדנו"רבינו יונה ע 23412 

ואומר בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על , ובצדקה יכונן להשיב רוחו בטהרה אל אלהים אשר נתנה 23413 

ב  והשמן משל למעשים טובים ושם טו, ליבון הבגדים משל על נקיות הנפש בתשובה, יחסר ראשך אל 23414 

 23415 .חוט הנמשך משעת הלידה עד הרגע האחרון, (ו"ט´ ת כ"שע)

כי לי תכרע כל ברך זה , כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון´ ואינו יוצא משם עד שמשביעים אותו שנא 23416 

נקי כפים ובר לבב ולא ´ תשבע כל לשון זה יום הלידה שנא, עפרלפניך יכרעו כל יורדי ´ יום המיתה שנא 23417 

ואפילו כל העולם כולו , תהי צדיק ואל תהי רשע? ומה היא השבועה שמשביעים אותו, נשבע למרמה 23418 

ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך "והוי יודע שהקב! אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך רשע 23419 

ישמעאל משל לכהן ´ תנא דבי ר! ה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממךאם אתה משמרה בטהר, טהורה היא 23420 

נדה ) אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני שורפה לפניך, שמסר תרומה לעם הארץ ואמר לו 23421 

 23422 .(.´ל

ואנו מושבעים לשמור , והיא עצמה מציאות של טהרה בקרבנו, ממקום טהרה באה הנשמה אל תוך גופנו 23423 

וכאשר נמסרה , אך עם הארץ אינו רגיל בכך, הכהן רגיל לשמור תרומתו בטהרה ,אותה בטהרה כל הימים 23424 

כך האדם בעל ! כמה עליו להזהר לבל תטמא כי הלא תרומה טמאה עומדת לשריפה, לו תרומה לפקדון 23425 

והנה נמסרה לו הנשמה הטהורה , ה ומשרתיו"הגוף ויצריו אינו רגיל בטהרה השורה בסביבתו של הקב 23426 

עד הרגע האחרון שישיב רוחו בטהרה אל , יו להיות חרד כל ימיו לשמור אותה בטהרהוכמה על, לפקדון 23427 

 23428 !האלהים אשר נתנה

ונפש , (ויקרא חמישי) ן"בוא וראה דברי הרמב? ומה יעשה האדם אשר עלול להיכשל כל כך בחטא ועון 23429 

, פש השוגגתוטעם הקרבנות על הנ, בעבור היות המחשבה בנפש והיא השוגגת הזכיר כאן נפש, כי תחטא 23430 

ולא תזכה להקביל פני יוצרה רק בהיותה טהורה מכל , מפני שכל העוונות יולידו גנאי בנפש והם מום בה 23431 

ולכן הנפש השוגגת תביא קרבן שתזכה לקרבה אל , ולולא זאת היו טפשי העולם זוכים לבוא לפניו, חטא 23432 

ומה , ה מוליד גנאי בנפששגם חטא כז, ושים לב שהקרבנות באים על חטא בשגגה, האלהים אשר נתנה 23433 

 23434 .הדברים נוראים? כמה הוא צריך לטהר עצמו בתשובה, יעשה החוטא במזיד שעל זה אין קרבן מכפר

, ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות"כי רצה הקב, הנה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות 23435 

וכתב בהקדמה וכיון שכבר , כדרבונות י דברים"אך גם בזה אמר לנו המס, שעל ידן נהיה זכאים וטהורים 23436 

שזולת זה אינה נרצית ודאי כלל אלא , נתאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה ונקיונה 23437 

מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו , וכל יצר מחשבות הוא מבין´ כי כל לבבות דורש ה, נמאסת ומתועבת 23438 

 23439 !אלהינו שואל מעמנו´ לינו שהוא עיקר מה הוהנחנו דבר שהוא כל כך מוטל ע, מן העיון הזה

כי טהרה הוא הלשמה הן בעניני העבודה והן במעשים , ובפרקי הטהרה הוא מרחיב את הענין ומבאר 23440 

אחריה באות החסידות הענוה , פנחס בן יאיר´ הטהרה היא המידה הששית בסולמו של ר, ש"הגופניים עי 23441 

כי הפרישות היא התחלת החסידות וכל , ג"ישות בפיי כתב בביאור מידת הפר"המס, יראת חטא וקדושה 23442 

אולם יש לדקדק , ומכאן והלאה הוא לשיהיה חסיד, המידות עד כה הן מה שיצטרך לאדם לשיהיה צדיק 23443 

אך היא והטהרה עדיין שייכות להמידות המחויבות , בדבריו כי אמנם הפרישות היא התחלת החסידות 23444 

 23445 .לאדם לשיהיה צדיק

וההיפך , ן בריש קדושים הפרישות היא מצוה ממש"כי להרמב, ע בעיוניו שם"נ י סרנא"וכבר הראה הגר 23446 

וממילא אי אפשר למנות את הפרישות בין מילי דחסידותא שאין חיובן , שלה הוא נבל ברשות התורה 23447 

שבודאי שורש החסידות נעוץ עוד , י הוא כי הפרישות היא התחלת החסידות"והביאור במס, מוטל על הכל 23448 

חיוב הפרישות מבואר במצות קדושים , אך החיוב הוא להגיע עד פרישות וטהרה ועד בכלל, בדרגת הצדיק 23449 

 23450 .ל"וחיוב הטהרה בהא דמשביעים אותו בשעת הלידה על הטהרה כנ, תהיו

ה "לא אמרן אלא כנגד הקב, הני חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד, א"ע´ מעתה נתבונן בהא דברכות י 23451 

ה זן את "הקב, ה מלא כל העולם אף הנשמה מלאה את כל הגוף"הקב, בריםוהנשמה ומונה שם חמישה ד 23452 

ה "הקב, אף הנשמה רואה ואינה נראית, ה רואה ואינו נראה"הקב, כל העולם אף הנשמה זנה את כל הגוף 23453 

 23454 .ה יושב בחדרי חדרים אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים"הקב, טהור אף הנשמה טהורה

, הרוח זן את הגוף, הנפש מלאה את הגוף, שת חלקי הנשמה בסדר זהל את חמ"א כתב כי כאן מנו חז"הגר 23455 

הננו לומדים מזה כי מקור טהרת , החיה טהורה והיחידה יושבת בחדרי חדרים, הנשמה רואה ואינה נראית 23456 

מדריגה ששום אדם לא השיג אותה בחייו עלי אדמות מלבד , הנשמה היא החיה שהיא שורש הנשמה 23457 

ז יזכה במותו להידבק בשורש "מה שהשכיל לשמור נשמתו בטהרה בעוהאך כפי , ר קודם החטא"אדה 23458 

 23459 .וזאת החיה תהיה חיותו בעולם הנשמות, נשמתו

ורק , בחינה גבוהה זאת של הנשמה אינה מתקלקלת על ידי חטא ועון, דבר גדול הוא? טהרה זאת מה ענינה 23460 

ומה , ים לו עוד בעקבות החטאניצוצי הקדושה המגיעים ממנה אל רוח האדם גם בחיים חיותו אינם מאיר 23461 



נורא החיוב וההכרח להגיע לטהרה הן בהיותנו כאן בעולם והן כאשר יכון לקראת אלהיו במותו כי בנפשנו  23462 

 23463 !הוא

בהן נבדל הכלל ישראל מכל , שתי מדריגות אלו החיה והיחידה הן הן שעור קומתו של הכלל ישראל 23464 

מי מטהר אתכם ! ישראל לפני מי אתם מטהרים אשריכם, עקיבא בשלהי יומא´ הוא אשר אמר ר, העמים 23465 

ה "עומק הענין הוא כיון שהקב, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר מקוה ישראל´ ה שנא"הקב 23466 

ובזה הוא , הרי יש ביסוד נשמות של האדם מישראל טהרה, טהור והנשמה טהורה נאמר על נשמות ישראל 23467 

מדריגה זו מתעוררים בלבו של האדם מישראל כשהוא בא וניצוצות מ, טהור´ ה שהוא ית"מתייחס אל הקב 23468 

ה בירמיהו מקוה "ועל דרגה זו נקרא הקב, ולכן אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים, לטהר עצמו 23469 

 23470 .ישראל מושיע

והוא ענין נוסף ומקורו במידה האחרונה של , וזרקתי עליכם´ ה שנא"ע מוסיף מי מטהר אתכם הקב"ר 23471 

אך כל הבא לטהר מתעורר בו ניצוץ , ונקה ממידה זו זכינו ליום הכפורים, שלש עשרה מידות של רחמים 23472 

כ נצטוינו "והנה אם על יוה, (ט שלהי יומא"יו´ בתוס´ עי) ובזה זוכה שמסייעין אותו, מנשמתו הטהורה 23473 

עוד קודם ´ כ שיש לנו להטהר לפניו ית"יום המיתה עאכו, (ד"י´ ת ב"שע) תטהרו´ מכל חטאותיכם לפני ה 23474 

 23475 !כי אין לך יום כפור גדול מהיום ההוא ,בואו

עליה אנו , ראה אחי יחדנו את הפרק האחרון של מערכת החיים לטהרה שהיא מעצם מהות נשמתנו 23476 

ולא תזכה נפשנו להקביל , אליה אנו חייבים להגיע למעשה, מושבעים ועומדים מיומנו הראשון עלי אדמות 23477 

ת שנזכה "יתן השי! מסכת עבודתנו בחיינו היא טהרהונמצאה כל , פני יוצרה רק בהיותה טהורה מכל חטא 23478 

 23479 .(ד"תרפ´ ב עמ"עלי שור ח)  .יטהר אותנו´ לטהר עצמנו לפניו והוא יתב

 23480 

 23481 מאמר מ

 23482 .(´ב´ ויקרא ה) או נפש אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמאה

, ו כרתולאחר הטומאה הזו יאכל קדשים או יכנס למקדש שהוא דבר שזדונ, אשר תגע בכל דבר טמא 23483 

יש לך לרבות עוד , וזהו שתים שהן ארבע, ונעלם ממנו הטומאה ואשם באכילת קודש או בביאת מקדש 23484 

לרבות את הזכור לטומאה אבל נעלם ממנו קודש כסבור שהן , שתים מריבוי ונעלם ונעלם שתי פעמים 23485 

 23486 .(´שבועות ב) או נעלם ממנו מקדש, חולין

האמנם יתכן , מוזר הוא מאד לכאורה הענין, ת לבו של האדםהנה יש כאן מקום להתבונן על טבעו ותהפוכו 23487 

חיל ורעדה מפני רוממות , מקום האופף כל הנכנס שמה קדושה וטהרה, שהאדם יעמוד על אדמת קודש 23488 

כמה הכנות , כמה גדרים ותנאים הוקבעו טרם שבאו לבית המקדש? עבודת הקודש וייעלם ממנו הקדושה 23489 

 23490 .טרם שהתקין עצמו להכנס לחצרות בית אלוהינו, לכל איש מישראלנפשיות קדמו בתור אזהרות חמורות 

כל היקף עבודת הקודש , מה מרגש ומעורר את המחשבה והלב, כ בהכנסו שמה מה נהדר היה המחזה"ואח 23491 

וכל השמימיות שהיתה נסוכה על , ולויים בדוכנם בשירם וזמרם וישראל במעמדם, של הכהנים בעבודתם 23492 

האמנם יתכן , די כריעת ברך ונפילת אפים מתוך יראת ההוד והרוממותעד כ, פני כל אדם מישראל 23493 

 23494 .אתמהה? נעלם ממנו קודש וכסבור שהן חולין, שברוממות שכזו ייעלם מבן ישראל אור הקדושה

מה , ההתעלמות ושכחת הקדושה אף כשהיא מופיעה בכל הדרה וזיווה, ברם יש ללמוד מהאפשרות הזו 23495 

ואף , לב האדם העלולה להתגבר ולחפות אף על ההתגלות האלוהיתמאד איומה ונוראה היא שרירות  23496 

כוחו , כח ההרגל וההתיישנות אוטמת וסותמת את אזניו לבל יראה ובל ישמע, קורא אליו´ בשעה שקול ה 23497 

ואף מדבר שכולו יראה , של הטבע וההרגל גורם להשכיח ולטמטם אף דברי הקדושה הנראים לעינים 23498 

 23499 .לא יושפע האדם השקוע ביוון התאוות הכבדות מאד, וכבוד וכולו אומר זמרת יה

בתיבנא דלבאי של הקדושה ובכל זאת , שהאדם יעמוד בטבורו של המקדש, ולכן אפשרית היא מציאות כזו 23500 

וזה הוכיחונו , ובאין הרגש והעדר עיון יתכן מאד העלם המקדש, הקדושה ממנו והלאה לא יראה ולא יבין 23501 

 23502 .תוככי ירושלים ולפני ולפנים של המקדשגם ב, ל כי אפשרית היא השכחה"חז

יש והאדם נמצא בין , ל"הלא נראה בימינו ובתנאי קדושתנו אנו בכותלי הישיבות מציאות תופעה כנ 23503 

זיקוקין דינור של , החכמים עוסקים בתורה והוא מתענג מזיו היראה והקדושה המתנשא על פני הבית 23504 

ואת פני כל המשתתפים , וממלאים את כל פני הביתהפלפולא דאורייתא מתנשאים ומתרוצצים הלוך ושוב  23505 

 23506 .ורואים ממש את שמחת בית השואבה שאיבת חכמת יה במלא חפנים, בלימוד

, בשעה שהאדם מחדש חידושי תורה אליבא דאמת, ש"הכי יש לתאר את עוצם הנחת רוח שעולה לפניו ית 23507 

כ צריך היה כל "וא, (ק"זוה) ע אלף עטרות"שהוא כביכול נוטל את החידוש הזה מנשקו ומעטרו עם ש 23508 

להרגיש תמיד את פסגת , ´בשבתם לילות כימים בבית ה, אחד ואחד מהמשתתפים והעוסקים בתורה 23509 

 23510 .האושר הנצחי ולא להפרד ממנו לעולמים



צריכים , כי אם גם אלה שמזדמנים למקום תורה אפילו לשעה קלה, ולא רק העוסקים הפעילים המתמידים 23511 

לזכות להמנות בין החכמים שחייהם חיי עולם ולהתחמק , טע באהלי תורהלשאוף לשוב ולהתמיד ולהנ 23512 

ד יושבים "משכימים ומעריבים לבהמ, מ אנו רואים לעתים תכופות את ההפך מזה"מ, ולברוח מחיי השוק 23513 

ואין השמחה והאושר מקרין מתוך , אבל העצבות והנפילה מתוחות על הפנים, ושונים שעות ארוכות 23514 

 23515 ?פניהם אתמהה

, כשהיא חסרה את ההתחדשות הבלתי פוסקת, אמרן שההרגל וההתיישנות בספירת הקדושהאלא כד 23516 

ומכיון שהאהבה והדבקות , החידוש הולך ופג וההרגש מצטמק ובלה, עלולה ליהפך לשכחה ולהתעלמות 23517 

ועוד שהשהייה , הרי ממילא יתכן שהאדם ימצא בתוך בית המקדש ולבו רואה חלום באספמיא, נעלמת 23518 

ד לאותו הזבוב המסתכל בזבובים "למה, נעשית עליו למשא והופכת לשאיפה לצאת לשוקבבית המקדש  23519 

אבל הזבוב הנמצא מבחוץ , אצים ורצים מפינה לפינה להשתחרר מבית כלאם, שנלכדו במלכודת הזכוכית 23520 

 23521 .והוא מחפש פרצה ופתח להצטרף אליהם, נדמה לו שאלה הזבובים האסירים הומים ומזמזמים להנאתם

מסתכל הוא , בוב כן הוא מצב רוחו של בן הישיבה המקנא להנמצאים מחוץ לכתלי בית המדרשכגורל הז 23522 

הם נהנים מצוף הדבש של , ונדמה לו שאלו המתרוצצים בשאון וברעש, מבעד לאשנב הישיבה החוצה 23523 

אין קולם קול חופש , אלה המתרוצצים מבחוץ שפיהם מלא צחוק, אבל לא כן הוא המצב לאמיתו, ז"עוה 23524 

תחת לחץ התאוות המשתוללות בתוכם ללא , עינויים ולבטים קשים שמתלבטים תחת היצר, קול ענותאלא  23525 

והוללותם היא אנקת , צחוקם הוא בכי טמון ומוסווה, ואין להם החירות והבחירה לנטות ימין ושמאל, הרף 23526 

 23527 .הטובעים בגלי התאוות הסוערות

ות חרותות על לבו וחופת השכינה מאהילה על לוחות החיר, מה מאוד נבדל הוא בן הישיבה השולט ביצרו 23528 

וכאילו ניטל מהם הרגשת אושר , ואם יש ורואים שוכני בתי אלוהים מתדכאים ומתעצבים, כל סביבותיו 23529 

הבא בעקב האדישות המתפתחת לפעמים אצל בן , הסיבה הוא ההרגל ההופך את הקדושה לחולין, הנצחיות 23530 

הוא שוכח לגמרי שהוא נמצא בבית המקדש , שת בכל יוםבבואו אל הקודש ללא התחזקות מחוד, הישיבה 23531 

 23532 .וחכמי התורה´ במחיצת עובדי ה

מפני , היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה, א"ברכות פ´ ל על מס"הבט נא מה שכתב רבינו יונה ז 23533 

והוא היפך שבית הכנסת הוא בית התפלה היא המנוחה ויש לו , שנראה כמי שיוצא מן הטורח אל המנוחה 23534 

מנוחה זה , כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, (.´מגילה י) ל"וכן אמרו ז, לשמוח בישיבתו בה 23535 

הנה המקומות שהיו מקריבין בהן הקרבנות ומתפללין בהם נקראים מנוחה ונחלה , שילה נחלה זה ירושלים 23536 

 23537 .(אור הנפש)  .ל"עכ

 23538 

 23539 מאמר מא

 23540 .(´ו´ ה) אן כשבהעל חטאתו אשר חטא נקבה מן הצ´ והביא את אשמו לה

ן והנראה בעיני כי שם אשם מורה על דבר גדול אשר עונשו יתחייב להיות שמם נאבד בו "כתב הרמב 23541 

מפני זה , וטעם אשם תלוי מפני שבעליו סבור שאין עליו עונש כי לא נודע לו שחטא, מלשון האשימם 23542 

נודע חטאו היה מביא חטאת בת ואילו , החמיר עליו הכתוב בספיקו יותר מודאי והצריכו איל בכסף שקלים 23543 

לרמוז לו שאם יהיה נקל בעיניו ולא יביא , וקראו אשם לומר שהוא בשני סלעים כאשמות החמורים, דנקא 23544 

 23545 .כפרתו יהיה שמם בעונו

משום , דלהכי קרבן אשם הוא חמור מחטאת, מתבאר מדבריו דאשם בא על זה גופא על אי ידיעתו מהחטא 23546 

משום זה , וכיון שאשם בא על עבירה שאינו יודע כלל שחטא בה, מהחטא דהחטא הכי גדול הוא אי הידיעה 23547 

 23548 .כי חטא שיודעים ממנו הרי ידיעת החטא מביאה לידי מעלות, הריהו חמור ביותר

, כי המכיר את בוראו ידע כמה העובר על דבריו שח ושפל ונגרע מערכו, (ג"א כ"ש) ת"י בשע"כתב הר 23549 

הוא מונה הכניעה מעיקרי התשובה שהחטא , יכנע ויהיה שפל בעיניו על כן, נבזה בעיניו נמאס´ כענין שנא 23550 

ל בשער "ובחוה, כי מי שאין לו חטא ומחזיק עצמו לצדיק זה גורם לגאוה, צריך להביא לידי כניעה 23551 

אילו לא היה לכם עון הייתי מפחד עליכם ממה שהוא , שאמר אחד החסידים לתלמידיו, ח כתב"התשובה פ 23552 

 23553 .גדול מן העון

ומה לנו סגולה טובה , הרי ודאי שזוהי הטבה גדולה, יו נותנים לאדם עצה שעל ידה ישיג דבר מהאילו ה 23554 

כ הרי החטא הוא עוד סגולה לאדם דמחטא בא לידי ידיעת "וא, יותר גדולה בעד האדם מידיעת החטא 23555 

ריהו ידיעת החטא ה, ואין לך פיקוח נפש גדול מזה מלהגיד לאדם חטאו שיהיה עונו נגד עיניו, החטא 23556 

 23557 .וחטא שאינו יודע ומכיר בו הריהו באמת חמור ביותר, העיקר הכי גדול בשביל האדם

, ה היה לו חטא אחד והיה חטא זה לנגדו תמיד"דהע, וחטאתי נגדי תמיד (א"תהלים נ) ה אמר"דוד המלך ע 23558 

ם פרנס אין ממני, ולהפך ריש כל מרעין הוא כשאדם אינו יודע מחטא, דבידיעת החטא הריהו בטוח ושמור 23559 

קופה של שרצים היא סגולה גדולה , (7ב"יומא כ) כ קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו"על הצבור אלא א 23560 



ואין , וכשאין קופה של שרצים הסכנה גדולה, ז הוא שמור ובטוח שכל הנהגתו תהיה דעת תורה"שעי 23561 

 23562 .ממנים אותו בשום אופן לפרנס על הציבור

כשידיעת החטא , כשאדם הוא במצב של וחטאתי נגדי תמיד? טאמה לנו קופה של שרצים יותר גדולה מח 23563 

והסכנה הכי גדולה הוא , אין לך קופה של שרצים גדולה מזו והריהו באמת שמור, היא תמיד לנגד עיניו 23564 

אי הידיעה זה גופא הוא חטא ולא עוד אלא שהוא חטא חמור , באי ידיעה מהחטא וזהו החטא היותר גדול 23565 

 23566 .ן"כ הרמב"מאד כמש

רגילים אנו להבין כל ענין תוכחה שהוא בכדי , ים אלו עומדים אנו על יסוד גדול ורם בענין התוכחהמדבר 23567 

שיהיה , לברר לאדם חטאו שידע מהחטא, אבל באמת עיקר התוכחה הוא על העבר, למונעו להבא מחטא 23568 

דם החטא להראות לא, פ מקורה של מלה זו"האמיתי של תוכחה ע´ זהו הפי, במצב של וחטאתי נגדי תמיד 23569 

כי המכיר את , וכשאך ידע מחטאו אז מובטח לו שיבוא לכל המעלות, שלא יהיה במצב של אשם תלוי 23570 

 23571 .בוראו ידע כמה העובר על דבריו שח ושפל ונגרע מערכו

ולמדו זה מתוכחת יונתן לשאול ששם , ז עד כמה שיעור תוכחה"וזה ענין השקלא וטריא בסוגיא דערכין ט 23572 

ויונתן הוכיחו ובירר לו שאין זו אלא , ששאול היה סובר שהוא עושה מצוה, זהעיקר התוכחה היה מענין  23573 

ואילו יצוייר , והוא העיקר הגדול להוכיח לאדם ולהראות לו טעותו, ואין לך פקוח נפש גדול מזה, עבירה 23574 

וכשם שמצוה , יתכן ששם באמת אין חיוב של תוכחה, שאדם יחטא בשעה שהוא יודע ומכיר שהוא חטא 23575 

דכיון דיסוד התוכחה הוא בירור , (7ה"יבמות ס) ר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמעלומר דב 23576 

 23577 .כ כשהוא חוטא בעת שהוא יודע בחטאו אין שם חיוב תוכחה"א, הדברים

מוכיח אדם אחרי חן ימצא , (ח"משלי כ) ה"אלה הדברים זש, ר ריש דברים"ודבר זה עמדנו מדברי המד 23578 

אמר ? מהו אחרי, אדם אלו ישראל, חמא בר חנינא אמר מוכיח זה משה´ ם רפנחס בש´ ר, ממחליק לשון 23579 

ממחליק לשון זה בלעם , חן ימצא זה משה דכתיב וגם מצאת חן בעיני, ה בשביל להביאן אחרי"הקב 23580 

ואין , כל ספר דברים מלא מתוכחת משה רבינו לכלל ישראל, שהחליק בנבואותיו וגבה לבם ונפלו בשטים 23581 

שלא נתן להם להסיח דעת אף רגע , תוכחה על להבא דשם היתה התוכחה על העברמדובר כאן אודות  23582 

 23583 .מהחטאים

, אל תדמו בנפשכם שהנכם צדיקים זכור ואל תשכח חטא העגל, (´דברים ה) לא בצדקתך וביושר לבבך 23584 

, וכל החטאים שמנה שם היו רק ארבעה, זכור ואל תשכח החטא בשטים, זכור ואל תשכח חטא המרגלים 23585 

אל נא תונו את , מיום דעתי אתכם´ ממרים הייתם עם ה, הניח להם להסיח דעתם מהם אף רגע וכבר לא 23586 

ז נאמר מוכיח "וע, גילה להם חטאתם שיהיו יודעים תמיד מהחטא וזהו ענין מוכיח! עצמכם שהנכם צדיקים 23587 

 23588 .אדם אחרי חן ימצא

חינה שלא היו במצב של ז באו לידי ב"ועי, כשראה הכלל ישראל ברכם תיכף, ומחליק לשון זה בלעם 23589 

הרי רואים אנו בזה את הסכנה הגדולה שיש בהיסח , מזה יצא גבה לבם ונפלו בשטים, חטאתי נגדי תמיד 23590 

שיהיה החטא , ומזה מתבאר מהו ענין תוכחה ואיזה עיקר גדול הוא בעבודת האדם, הדעת כל דהו מהחטא 23591 

ובא אחד ומגלה לו , ואינו יודע מהחטא השבת אבדה ופקוח נפש הוא כשאדם חוטא, עומד תמיד לנגד עיניו 23592 

 23593 .ז נאמר מוכיח אדם חן ימצא"וע, שהוא מחיה נפשו בזה

ג שזוהי מצות עשה של קבלת "כתב הסמ, (ז"ט´ י) ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד 23594 

כי , (´ו´ ט) וכתב הספורנו כי עם קשה עורף אתה, שענין קשה עורף הוא שאינו מקבל תוכחה, תוכחה 23595 

פ שיודיעהו איזה מורה צדק בראיה "אע, מנם קשה עורף הוא ההולך אחרי שרירות לבו ומחשבתוא 23596 

וזה כי לא יפנה אל המורה כאילו ערפו קשה כגיד , שמחשבתו היא בלתי טובה ומביאה אל ההפסד, ברורה 23597 

ויאמר , ובתורת כהנים שמיני, באופן שלא יוכל לפנות אנה ואנה אבל ילך אחרי שרירות לבו כמאז, ברזל 23598 

ומלתם את ´ שנא, ר העבירו מלבכם"ל משה לישראל אותו יצה"א, תעשו´ משה זה הדבר אשר צוה ה 23599 

 23600 .שתזכו לגילוי שכינה´ עשיתם כן וירא אליכם כבוד ה, ערלת לבבכם

, ג כתב על זה שזהו ענין קבלת תוכחה"ובסמ, הרי דענין ומלתם את ערלת לבבכם זהו ענין ביטול היצר 23601 

והחטאים הרי הם כלא , שכל יסוד היצר הריהו במחליק לשון, גדול ונשגב בענין תוכחה ומבואר מזה יסוד 23602 

, כל עבודת האדם היא ומלתם את ערלת לבככם וערפכם לא תקשו עוד, שבזה כל הסכנה, נגד היצר עצמו 23603 

, שלא להיות מחליק לשון לעצמו בשום אופן ולא לפתות עצמו, שהוא ענין ביטול היצר והוא ענין תוכחה 23604 

שאך בזה הוא סוד כל ההצלחה עד כדי ביטול , וזהו ומלתם וערפכם לא תקשו עוד שהוא קבלת תוכחה 23605 

 23606 .היצר

ואיך שכל עסקו של האדם וטבעו הוא להחליק לשון , ומזה תצא הערה נוראה לאדם מהו מחליק לשון 23607 

בגלוי ועוד  ותכונתו הוא להחליק לעצמו, ביכלתו להונות עצמו ולייחס לעצמו גדולות ונצורות, לעצמו 23608 

שיסוד המוסר הוא , ומזה יתבונן האדם בגודל ערך לימוד המוסר ועד כמה הוא הכרחי לאדם, יותר בסתר 23609 



ובזה תלויה כל הצלחתו ואשרו עד שמזה זוכה , להעמיד את האדם על חטא לבל יהיה מחליק לשון לעצמו 23610 

 23611 .(דעת חכמה ומוסר)  .לגילוי שכינה

 23612 

 23613 מאמר מב

 23614 .(ז"י´ ויקרא ה) אשר לא תעשינה´ כל מצות הנפש כי תחטא ועשתה אחת מ

דבר זה , שכל גדרי התורה יהיו פנימיים בו ולא חיצוניים, התורה הקדושה תובעת מן האדם שיהיה פנימי 23615 

ואף על פי כן מוצאים אנו ? כי לכאורה תמוה מכיון שעבר מבלי דעת מדוע נענש, למדנו מגדר עונש השוגג 23616 

´ דע אליו פירוש או ישא את ענשו על שגגתו או יתכפר בקרבן עיאו הו, תמיד בתורה ולא ידע ואשם 23617 

 23618 .(ב"כ´ ויקרא ד) ן"ברמב

מלשון ויאשמו , ופירש עוד שם כי שם אשם מורה על דבר גדול אשר העושו יתחייב להיות שמם נאבד בו 23619 

ולא עוד אלא אף אם לא ברור , וכן אשמים נענשים, וכן תאשם שומרון כי מרתה באלהיה, נאות מדבר 23620 

ועכשיו אינו יודע אם זו של , כגון חלב ושומן לפניו וכסבור ששתיהן היתר ואכל את האחת, לאדם שחטא 23621 

הרי כי גם הוא ראוי , (ז"י´ י ה"רש) הרי זה מביא אשם תלוי המגין עליו בפני העונש, חלב או של שומן 23622 

 23623 .ל"לעונש החמור הנ

ואם , בו ולא ישכחנו כי הוא מציאותואבל הענין הוא שכל אשר נמצא באדם בעצם פנימיותו לא יטעה  23624 

ו כמו שכתב "ואם כן קרוב הוא לאבדון ח, שכח או טעה באיזה דבר זה לאות שגדר זה עדיין חיצוני הוא בו 23625 

ן במה שכתב שם להלן כי "ולזה רמז הרמב, כי החיצוניות נוחה להתבטל על ידי פיתויי היצר, ן"הרמב 23626 

 23627 .היודע כל תעלומות´ אשם אשם לה

אם לא , צורך לעוררו מן השמים על ידי יסורים המוכיחים לו שעליו להתקרב אל הפנימיות ואם כן יש 23628 

הרי שיש חובה תמידית על האדם להפך את עצמו , יעורר את עצמו על ידי קרבן התקרבות ויתכפר לו 23629 

 23630 .(215דף ´ מכתב מאליהו ג)  .מחיצוני לפנימי בכל עניניו

 23631 

 23632 מאמר מג

 23633 .(א"כ´ ויקרא ה) ומת יד או בגזלנפש כי תחטא וִכחש בעמיתו בתש

כל מונח שבתורה הנהו כל כך רחב ועמוק , אין לנו כל מושג ותפיסה נכונה בכוונותיה של התורה הכתובה 23634 

אשר אין לבן תמותה שום השגה לעמוד על החוט , הכולל בתוכו מושגים כה דקים עדינים ואצילים 23635 

תורת , ל שגילו לנו רזי וסודי תורה"ושי חזבלי פיר, המקשר את המושג ואת הרעיון אל המלה הכתובה 23636 

אין קץ , אבל גם תורת הנגלה בבחינת נסתר היא לפי השגותינו אנו, הנסתר היא מקצוע מיוחד בתורה 23637 

בעולמות אין סופיים של חכמה נשגבה , וגבול לדרגות ושלבים רוחניים האצורים במלה אחת של תורה 23638 

מה הבנתינו אנו בפירושן של המלים , מה עושק וגזלנקח לנו לדוגמא מושג של מר, שהיא ספוגה בהם 23639 

 23640 .האלו ומהו מושגן האמיתי המקורי שבתורה

כנען זה אליעזר בידו מאזני מרמה שהיה יושב ושוקל , (ב"הושע י)ב  כנען בידו מאזני מרמה לעשוק אה 23641 

בה האשה אמר אולי לא תא, לעשוק אהב לעשוק אהובו של עולם זה יצחק, בתו אם ראויה אם אינה ראויה 23642 

אליעזר עבד , (ז"ילקוט חיי שרה ק) ל אתה ארור ובני ברוך ואין ארור מתדבק בברוך"א, אתן לו בתי 23643 

והוא מילא את שליחותו , (ו"שם ק) אברהם זיו איקונין של אליעזר דומה לו לאברהם ושליט ביצרו כמותו 23644 

 23645 .שום פגימה ומעילה בשליחות לא היתה, בהצטיינות יתירה

בעבור ששימש אותו צדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל , ה על ישרותו ונאמנותוהתורה בעצמה מעיד 23646 

ובלי שום , אך אם בתוך תוכו תססה משאלה אתן לו בתי, ´וכינו אותו בשם ברוך ה, (ט"שם ק) ברוך 23647 

ופירשו , שהרי כתוב ובו תדבק´ והרצון כשלעצמו כולו קודש לה, תוצאות למעשה כי אם רצון גרידא 23648 

הוכתר בשמות , בכל זאת מכיון שהיתה חסרה פה איזו שלמות בפנים הנפש, תלמידי חכמיםל הידבק ב"חז 23649 

 23650 .גנאי של מרמה ועושק

, בשעת ביצוע התפקיד שהיה מוטל עליו למלאותו בתור שליח, אם המחשבה הטהורה הזאת הופיעה בלבו 23651 

היתה שלא בזמנה אבל אם , פ שמחשבה כזו היתה מחויבת המציאות"אע, פגם הוא ונחשבת לתביעה עליו 23652 

ועד היכן הדברים מגיעים מלמדנו , ושלא במקומה פסולה היא ואינה רצויה ולזאת יקרא מרמה ועושק 23653 

ואם נתן לו ולא החזיר נקרא , כל היודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום, המאמר הבא 23654 

עד לידי השתמטות , תגזול צא וחשוב את המרחק הרב בין ליסטים מזוין במובנו הפשוט של לא, גזלן 23655 

 23656 .שגם זה כלול באותה המלה גזל, מהשבת ברכת שלום שאינו אלא ביטוי מוסרי

 23657 ואת אשר ישכבון את הנשים הצובאות פתח אוהל מועד, ועלי זקן ושמע את אשר יעשו בניו לכל ישראל

ם הכתוב כאלו מעלה עליה, ל מתוך ששהו את קיניהן ולא הלכו אצל בעליהן"ופירשו חז, (´ב´ שמואל א) 23658 



וזה גרם שהנשים היו ממתינות עד , הרי לא היה כאן אלא חוסר זריזות מצד בני עלי, (ה"שבת נ) שכבום 23659 

 23660 .(י שם"רש) ויהיו טהורות לקדשים וליכנס לעזרה, למחרת כדי שתראינה שקיניהן קרבים

פי הדרוש ולא קצת יותר מכ, בכל זאת מכיון שהיו צובאות בפתח אוהל מועד בתוך מחיצתם של הכהנים 23661 

במעמד של , מתארים הדבר בבחינת אשר ישכבון וכאילו יש בזה משום לא תנאף, חזרו לבעליהן 23662 

, וברום הפסגה של המעמד האנושי´ במקום משכן כבוד ה, במצב רוח מרומם וקדוש, התפשטות הגשמיות 23663 

 23664 .גם פגם קטן כזה לחטא ייחשב ודנים אותו כחמורי חמורות

ולא הלבנת פנים הבאה מתוך לב רע ומדות , נת פנים אזיל סומקא ואתי חיוראהלב? ומהו לא תרצח בתורה 23665 

והמעשים שלו גרמו לו , יהודה הוא שגרם שיוציאו את תמר לשריפה, מושחתות כי אם אף במעשה תמר 23666 

היא ראתה , ובלבד לא להלבין פניו ברבים, בכל זאת החליטה תמר לקפח את פתיל חייה, אותה הבושה 23667 

שמוטב שתיהרג ולא תגרום לו אזיל , ופסקה לעצמה יהרג ואל יעבור כדין שפיכת דמיםבזה מעשה רציחה  23668 

והרגשותינו קהות מלהבין בחכמה האין סופית , השגותינו מצומצמות תפיסתנו מוגבלת, סומקא ואתי חיורא 23669 

ואך בתורה שבעל פה גילו לנו את התורה , בלי הפירושים של התורה המסורה על התורה הכתובה 23670 

 23671 .שבכתב

אין באפשרותו של האדם להגיע , כי בלי התורה ופירושיה, מהדברים האמורים אנו למדים לכאורה 23672 

שמתוכו לבד , ל מגלים לנו ששכלו של האדם כה רב וכה עמוק"אולם חז, למושגים כאלה המוטלים עליו 23673 

גזל , לל אמרו אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתו"חז, יכול הוא להשיג את מושגי התורה 23674 

גם בלי אש דת מהשמים בכוחו לעמוד מעצמו על , (7´עירובין ק) דרך ארץ מתרנגול, עריות מיונה, מנמלה 23675 

באפשרותו בתור , גם בלי שיערו על האדם רוח ממרום, ´סעיפי החכמה ועיקרי הדעת הגלויים בתורת ה 23676 

 23677 .עצמה לעמוד על מצוותיה של התורה מתוך הבריאה, בעל שכל בתור דמות רוחנית נשגבה

, ולעשות לו לרב את עצם הבריאה את מהות ההויה, אף אם לא ניתנה התורה היה בכוחו לקחת לו למורה 23678 

ולאסוף ולקבץ יד על יד עיקרי תבונה , לאזן ולחקור טבעם ודרכם של כל יציר וכל נברא כל חי וכל צמח 23679 

כי , לפי מושגיה העליונים ועל פיהם לגבש וליצור את תורת חייו תורת האדם, ויסודי דעת המוטבעים בהם 23680 

אנו רואים את ענק הרוח , כך אין לנו השגה בגדלותו של האדם, כשם שאין לנו השגה בתורה הכתובה 23681 

ואחרי שמהמאור הרוחני , מכירים אנו את האדם אחרי שירד מגדולתו הרוחנית, אחרי שנתכווץ ונתקטן 23682 

 23683 .תו של האדם וכמה עליונים מושגיול אנו למדים מהי גדול"אבל בתורת חז, הגדול נשאר רק זיק קטן

כל המושגים האמורים אינם אלא אחרי התמעטות , ועם כל זה עדיין לא נגענו בשיא עליונותו של האדם 23684 

אבל לפי עצם מציאותו , לאחר שנפל ממדריגתו והגיע למצב שעליו ללמוד מהטבע ומהבריאה, האדם 23685 

 23686 .עלה לאין שיעור שאין לנו כל תפישה בהםמושגיו הם למ, השמימית שנאמר עליו ותחסרהו מעט מאלהים

קלקלו בעצמם העיד בהם , כשהיו ישראל זכאים היו מעידים בעצמם, מאיר אומר´ ל אומרים היה ר"חז 23687 

קלקלו , קלקלו בנביאים העיד בהם השמים, קלקלו שבט יהודה העיד בהם הנביאים, שבט יהודה ובנימין 23688 

קלקלו , קלקלו בהרים העיד בהם הגויים, ם ההריםקלקלו בארץ העיד בה, בשמים העיד בהם את הארץ 23689 

, קלקלו בחיה העיד בהם את הדגים, קלקלו בבהמה העיד בהם את החיה, בגויים העיד בהם את הבהמה 23690 

ש בן אלעזר אומר "ר, שנאמר לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, קלקלו בדגים העיד בהם את הנמלה 23691 

 23692 .(´ג´ ירושלמי כלאים ט) ריך ללמוד ולא למדשצ, עלוב היה אדם זה שצריך ללמוד מן הנמלה

אבל לו זכה האדם היה עומד , הרי כמה קלקל האדם וכמה מדריגות ירד עד שהוא צריך ללמוד מהנמלה 23693 

וגם בקרב , ה"שהוא מבחר הבריאה ויציר כפיו של הקב, בכמה וכמה מדריגות יותר גבוהות ולומד מעצמו 23694 

והרי אין סוף ושיעור למושגים , ממעל´ שמת חיים חלק אלושהוא נ, האדם עצמו הרי יש חלק גבוה יותר 23695 

וניתנה לו תורה משמים , ואחרי הכל עדיין לא היה מגיע לשיאי המושגים, העליונים שהיה מגיע להם 23696 

אור הצפון )  .כדי ללמוד ממנה חכמה אלהית ולדעת מה חובתו בעולמו, ה"שהיתה מונחת בחיקו של הקב 23697 

 23698 .(ה"קמ´ עמ

 23699 

 23700 מאמר מד

 23701 אשר ישבע עליו לשקר ושלם אתו בראשו וחמשתיו יסף עליו לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתואו מכל 

 23702 .(ד"כ´ ויקרא ה)

לא יתן לא לבנו , הגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפילו למדי, ט שנינו"ק פ"ב´ במס 23703 

, ל"אשר הוא לו יתננו עכדכתיב ל, ל דאין לו כפרה עד שיחזיר לנגזל עצמו"י ז"וברש, ולא לשלוחו 23704 

שהתשובה בטהרתה תהא שקולה , ק מהאדם החוטא שתשובתו תהיה כפי מדת משובתו"דורשת היא תוה 23705 

בזיעת אפים ומאמץ מחשבה , אם חטאו של בוצע בחמימות הלב, במעלתה למדת הירידה שהושקע בחטא 23706 

 23707 .במדה כזו ומאמץ אדיר כזה צריכה להיעשות מלאכת התשובה, רעה



מפני שהנושא את , שלכן נושא הנבילה חמורה טומאתו ממגע הטומאה, ל"ז מקלם זצ"ח רש"וכהערת הגה 23708 

וכל האיברים משתתפים בנשיאת כובדה , הטומאה מזיע ומייגע הרבה עד שמעבירה ממקום למקום 23709 

אל נא יסתפק האדם , לכן הטומאה מתפשטת עליו ביותר, וכל מחשבתו מרוכזת בנשיאת הטומאה, ומטענה 23710 

שבאופן זה אינו , במאמץ כלשהו נעדר כל דאגה וחרדת הלב ממש, ו לעשות תשובה באמתכשמגמת נפש 23711 

ולהיבחן שהכתמים , המבוקש מהאדם הוא לחרוד בחרדה ובפלצות עד עומק הנפש, יוצא ידי חובת תשובה 23712 

 23713 .(א"ישעיה ל) ש הכתוב שובו לאשר העמיקו סרה"וכמ, הוסרו והורחקו כליל

יש והעבירה היא תוצאה של , אין עשיית העבירה פעולה מקרית ומבודדת, כי אם האדם עושה עבירה אחת 23714 

ביצועה של עבירה זו היו לה , כמה סיבות וגורמים שהתהוו מכמה וכמה שעות לפעמים אף ימים ושנים 23715 

עיקם את לבו , סילק כמה מעצורים שמנעוהו כל הזמן מעשיית העבירה, כמה וכמה הקדמות והכנות 23716 

עד שהגיע והרהיב בנפשו לעשות העבירה של גזילה גניבה , וכמה תחבולותוהדריכו בעקלקלות בכמה  23717 

 23718 .וכדומה

וכולם , אלא חטא מסועף עם בדים ובדי בדים, אין כאן עבירה אחת מבודדת, ל"אם כן אחרי הבינונו את הנ 23719 

זהו , ומה שנדמה לנו לכאורה לעבירה אחת, מצטרפים לפגיעה אחת גדולה וקשה בנפשו ונשמתו של האדם 23720 

 23721 .מת הרכב ואגד של כוחות נפשיים שהתנוונו אחרי הקדמות רבות ונסיונות מוקדמיםבא

וכשם שהתנהג בביצוע , צריך לבצע את מפעל התשובה עד היסוד´ ולכן הגזלן המתעורר לשוב אל ה 23722 

וכשם , להכניעו ולשלול ממנו כבודו וממונו גם יחד, בעזות מצח והטלת אימה על הנגזל, הגזלה ביד רמה 23723 

במידה כזו צריכה , מם תחבולות בשכבו על משכבו איך להוציא לפועל את מעשה הגזילהשהיה זו 23724 

 23725 .להיעשות התשובה על החטא בחרדה במתיחות המחשבה וברתת הגוף

וכשם שהעיז פנים , י שליח"וכשם שגזל בעצמו ובגופו כן גם התשובה צריכה להיות בגופו ובנפשו ולא ע 23726 

ולכתת רגליו אפילו למדי להשיב את הגזילה בהכנעה ובבושת פנים , נגד הנגזל כן צריך להשפיל את עצמו 23727 

תתכפר בצערך ובושתך על הצער , זוהי תשובתך שתשוב בלב שלם ותכלם בחטא שלך, השבה מעליא 23728 

 23729 .ודוקא בעצמך שיראה פניך ותתבייש ותתכפר, והכלימה שגרמת לחבירך

ה והצער שבהם נתייסר הנגזל בשעת שעליך להכניס את נפשך באותה הבוש, הבושה היא מעיקרי התשובה 23730 

, ואז כשיהיה ראוי לכך יכופר עוונו ויטהר, ומתוך דמיון נפשי כזה יתחנן לפני הנגזל שיסלח לו, הגזילה 23731 

שובו לאשר , כי אם בהכרת עומק נפשו עד יסוד היסודות, ק מסתפקת בפעולות שטחיות חיצוניות"אין תוה 23732 

 23733 .(תורת הנפש)  .העמיקו סרה

H 23734 

 23735 צו

 23736 מאמר מה

 23737 .(´ב´ ויקרא ו) צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה היא העלה

, י הוא מרא דשמעתתא מניחין חיי עולם"הנה רשב, י ביותר צריך זרוז במקום שיש חסרון כיס"אמר רשב 23738 

, ניכר מהם שהוא עסק גדול בעיניהם, ועוסקין בחיי שעה, עושין בעצלות ורפיון ידים כאילו כפאו שד´ פי 23739 

עסק חיי שעה בעצלות ורפיון ידים כאילו כפאו שד כדי לפטור חובת הגוף , ה צריך להיותונהפוך הי 23740 

 23741 .ונתן עיניו על חידה סתומה הלזו, ועסק חיי עולם בשמחה ובזריזות, הנבזה

כי במקום שיש חסרון כיס צריך , אמר כאן על אהרן ועל בניו קדושי עליון, ל"והנה מרא דשמעתתא הנ 23742 

ובניו , והנה החסרון כיס שהוטל על אהרן היה העשירית האיפה סולת בכל יום, לזרזם שלא יתעצלו בזה 23743 

ש מלך מלכי "ומכ, היש כבוד יותר מזה מה שהמלך מקבל איזו עוגה מעבדיו, רק ביום חנוכם לעבודה 23744 

 23745 ?ועל זה היה צריך אהרן ובניו זירוז ביותר, כליל תקטר´ ה לה"המלכים הקב

, בטבעו גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה אליהן, גדול בעם אבל בא הכתוב ללמדנו כי גם היותר 23746 

יכשל ברשת ונשמרת מכל , ל שיסיח דעתו מהם"ם ז"וכמו בעריות אם לא יהא זהיר ברפואתו שכתב הרמב 23747 

כן בחמדת הממון גם היותר גדול בישראל אם , (.ו"כתובות מ) ל אזהרה שלא יהרהר"שדרשו רז, דבר רע 23748 

ז כאילו כפאו שד וכרוצה "ויהיה עסוק בעוה, על עצמו שלא ימשך בחמדת הממון לא ישים עיניו תמיד 23749 

 23750 .ומניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, להפטר מעסק ביש

ורק מחמת שהם עוסקים בחיי עולם עושים , אז גם אהרן ובניו יתחילו להתעצל בעשירית האיפה שלהם 23751 

בחיי עולם בדעתם ומחשבתם גם בעת עסק לא כן אם לא היו עוסקין , זאת בשמחה רבה וחפץ עצום 23752 

ודאי שבטבעם ככל אדם כחי ועוצם ידי עשה לי , ולא היתה משוטטת תמיד מחשבתם בחיי עולם, ז"עוה 23753 

 23754 .החיל ויאמן בסיבה כי היא המסבבת

כי עריות הלא יכול , לכן צריך האדם להזהר הרבה שלא יכשל בחמדת הממון הרבה מאד יותר מעריות 23755 

ל רובן בגזל "ולכן אז, כ הרי העבודה קשה מאד"כ א"כ עסק הממון הלא עוסק בזה בע"משא, להסיח דעתו 23756 

כי כל חטאו היה שנכנס , וכבר ידעת בלוט מה שדברנו עליו, ומיעוטן בעריות כי עריות נקל הרפואה יותר 23757 



 23758 לוי כל מי שהוא´ אמר ר, (ט"וירא י) י"ל עליו רש"ומה אמרו חז, בו מעט לפי ערכו הרם חמדת הממון

 23759 .להוט אחר בולמוס של עריות לסוף מאכילין אותו מבשרו

ל גזל "כי לא לחנם יחברום חז, נכנס בו לפי ערכו הרם חמדת עריות, הרי כיון שנכנס בו חמדת הממון 23760 

והוא גופיה אמר , ו מכשול עריות רק שנעשה שכן לסדום"והנה לא מצינו על לוט בערכו הרם ח, ועריות 23761 

ל עליו הלהוט אחרי בולמוס של "וראה מה אז, הרי חזינן ערכו הרם, דיקעל עצמו לגבי סדום נחשב כצ 23762 

שמירה יתירה צריך , והכל בא לו בשביל חמדת הממון, וכבר ידעת כי המאמר לבד זה פסק גדול, עריות 23763 

 23764 .(´ע´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .האדם לעסוק בחיי עולם בעסק גדול ולא בעראי ואז טוב לו סלה

 23765 

 23766 מאמר מו

 23767 .(´ב´ ויקרא ו) ואת בניו לאמר זאת תורת העלה היא העלהצו את אהרן 

ש ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון "אמר ר, י אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות"וברש 23768 

, לכן צו את אהרן ואת בניו מיד ולדורות, דבקרבן עולה יש חסרון כיס לכהנים שכולה כליל´ פי, כ"כיס ע 23769 

כי בעולה , מר גם לאהרן נדב ואביהו בלשון צו בקרבן עולה יותר מקרבנות אחריםהרי שהכתוב מזרז ואו 23770 

שעליו הכתוב אומר תומיך ואוריך לאיש , ואנו עומדים ותמהים היתכן שאהרן הכהן הגדול, יש חסרון כיס 23771 

 23772 ?צריך לזירוז יותר במקום שיש חסרון כיס, חסידך

´ שה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני האל מ´ וידבר ה, כיוצא בזה מצאנו יותר מפורש בתורה 23773 

י אחרי מות "וברש, אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות´ ויאמר ה, וימותו 23774 

ל אל "בא אחר וא, ע מושלו משל לחולה שנכנס אצלו רופא אמר לא אל תאכל צונן"היה ראב, ל"מה ת 23775 

, זרזו יותר מן הראשון לכך נאמר אחרי מות שני בני אהרןזה , תאכל צונן שלא תמות כדרך שמת פלוני 23776 

 23777 .דבר אל אהרן ואל יבוא שלא ימות כדרך שמתו בניו

גם , בצירוף אזהרה שלא ימות כדרך שמתו בניו, יש כאן זירוז מיוחד לאהרן שאל יבוא בכל עת אל הקודש 23778 

שאל יבוא בכל עת אל  שיש הבדל באזהרה לאהרן הכהן, כאן אנו נרעשים ונפחדים על ההדגשה בתורה 23779 

וכעין זה מצינו עוד בהרבה ? אם יזהירוהו ויזכירו לו שלא ימות כדרך שמתו בניו ומה זאת, הקודש 23780 

אף בדברים שלדעתנו דברים , ת"ק באזהרות לגדולי ישראל ובשבחן על קיום מצות השי"מקומות בתוה 23781 

 23782 .קלים הם אצלם ויש להתבונן בזה

, אמת ניתנה להאמר לכל אדם בשוה בין קטן אם רק הגיע לכלל דעתוה! אבל דע כי התורה היא תורת אמת 23783 

אם הוא רק ילוד אשה ניתנה לו התורה בכל אזהרותיה ומצוותיה , ובין גדול אם חשוב או שאינו חשוב 23784 

כי כל אדם נולד והבחירה בידו ורשות ניתנה לו להטות עצמו להיות צדיק כמשה , ולכל פרטיה ודקדוקיה 23785 

 23786 ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי לו יצה"ואמר הקב, להיות רשע כירבעם בן נבט או להיפך, ה"רבנו ע

 23787 .והגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, (´ב´ קידושין ל —´ ז א"ב י"ב)

בכל עת ובכל שעה כל ימי חייו עד , נמצא שכל אדם יש לו רשות לבחור בטוב או ברע בכל מקום ובכל זמן 23788 

ואם כי ודאי האדם הגדול שעלה במעלות , ללכת בדרך טובה או להיפךאין מי שיכוף אותו , נשימה אחרונה 23789 

ו בים התאוה "וכן להיפך האדם הטובע ח, ר ולא ישמע אליו כלל"לא יטה אוזן ליצה, התורה והיראה 23790 

מ התורה תורת אמת לא תיגרע משום כך "מ, מטמטם לבו ושוב לא יבין שפת הקדושה והפרישות 23791 

 23792 .והמתבונן יבין! באין יוצא אזהרותיה ומצותיה לכל אדם בשוה

, מעשה בחסיד זקן אחד שהיה יושב ושונה אל תאמין בעצמך עד עת זקנתך, (א"ירושלמי שבת פ) ל"אחז 23793 

כי היה חסיד גדול וזקן והרגיש בעצמו שאין לו כבר , (ב"אבות פ) במקום אל תאמין בעצמך עד יום מותך 23794 

ר והתחפש לאשה יפת תואר "ונתנו רשות ליצה, והתרעמו עליו בשמים על שינוי זה, ז"שום שייכות לעוה 23795 

וכיון שנשא עיניו וראה אותה , ונכנס בדמות זו לחדר של אותו זקן, אשר מימות תובל קין לא היתה כמוה 23796 

וכנראה , אבל תיכף התחרט והיה לו צער גדול מזה, דיבר איתה דברים אשר אינם ראויים לחסיד כמותו 23797 

, וריחמו עליו בשמים ונצטוה אותו רוח להפסיק, גדול אמיתישהיה בסכנה מחמת הצער כי היה חסיד  23798 

שלא תגרוס עוד אל תאמין , דע כי שלחו אותי מן השמים ללמד אותך, והתגלה לו אותו רוח ואמר לו 23799 

 23800 .בעצמך עד עת זקנתך אלא עד יום מותך

ת שלא "ועליו לבקש רחמים שיעזרהו השי, הרי שעד יום מותו של האדם אינו בטוח בעצמו כלל וכלל 23801 

רשע זה הוא היצר הרע , צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, (´קידושין ל) ל"ו וכמו שהביאו חז"יכשל ח 23802 

וצופה לו לתפסו במקום ובזמן המתאים , ואינו מתייאש אף מן הצדיק ביותר, שאינו מסתלק משום איש 23803 

ה עוזרו אין יכול "קבאלמלא ה, לא יעזבנו בידו´ ונצחונו עליו מובטח כי קשה הוא מאד ורק ה, להכשילו 23804 

והוא הולך ליתן דין וחשבון לפני , ביום מותו כששוכב במטתו ויודע שעוד מעט ויניח הכל כאן´ ואפי, לו 23805 

 23806 .´גם בעת הזאת צריך רחמים מרובים ולבקש עזר ה, ה"מלך מלכי המלכים הקב



הכעס ואת  את התאוה את, והנה בלא יראת העונש אי אפשר לאדם לכבוש את יצרו ומדותיו המגונות 23807 

שעל אף מדרגתם של ישראל בקבלת התורה על הר סיני , (ח"שבת פ) ל"וכן מצינו בחז, החמדה וכדומה 23808 

כ "אעפ, עד שיצתה בת קול ואמרה מי גילה רז זה לבני! שאמרו כולם כאיש אחד ובלב אחד נעשה ונשמע 23809 

לאו שם תהא אם תקבלו את התורה מוטב ואם , ה הר כגיגית ואמר להם"ל שכפה עליהם הקב"אחז 23810 

הטעם הוא שאפילו האדם הגדול ביותר כל זמן , לשם מה היו צריכים לאיים עליהם? כ למה"וכ, קבורתכם 23811 

שאם יעבור על רצון , ולכן צריך שיהא מורא שמים עליו דהיינו יראת העונש, שהוא בחיים אין להאמין בו 23812 

 23813 .ה עליהם הר כגיגית"ולכן כפה הקב, ת יענש חמורות"הבוי

ובצד ההלכות , ראשית צריך ללמוד ההלכות כדי לידע איך לקיים התורה? האדם לירא שמיםואיך נעשה  23814 

מי שיש בידו הלכות , (ט"אבות דרבי נתן פכ) ל"וכן אחז, וגם אלו צריכים לימוד, ל דברי אגדות"הביאו חז 23815 

ואין בידו  ומי שיש בידו אגדות, הרי הוא דומה למי שיש כלי זיין בידו אבל הוא חלש, ואין בידו אגדות 23816 

חכמה היא , ה לדעת חכמה ומוסר"הוא מה שאמר שלמה המלך ע, הלכות הוא דומה לגבור בלא כלי זיין 23817 

אבל אם האדם חלש ואינו יכול להרים את הכלי זיין שבידו ולהשתמש בו , ר"הכלי זיין לאדם נגד יצה 23818 

 23819 ?מה יועיל לו כלי זינו, כנגד השונא

, י לימוד המוסר מקבל גבורת הלב וגבורת הנפש"כי ע! מוסרלכן הכריז שלמה שצריך לדעת חכמה וגם  23820 

ולכן עלינו , ואז ירצה ויוכל להשתמש בכלי זיינו נגד השונא הגדול השוכן בבתי נפשו ויכריעו תחתיו 23821 

ואל ! וממילא הוא רחוק מכבישת היצר, הרי הוא רחוק מיראת העונש, לדעת שאם אדם אינו לומד מוסר 23822 

אם ´ ואפי! בשום אופן לא, י בלא מוסר יוכל להשליך מעליו משא התאוהכ, יטעה בחור השקוע בתאוה 23823 

ויהיה נבל ברשות , ז ימצא לו פתחי היתר וישקע עוד יותר בתאוותו"אדרבה עי, ישא אשה לא יועיל לו 23824 

 23825 .התורה

הרי הוא הולך ונשקע בתאוה ויתנבל יותר , כי אם לא השריש בקרבו יראת העונש ולעמוד כנגד יצרו 23826 

אלא ודאי ההכרח לאדם שירכוש , אל תתן לנשים חילך, (א"משלי ל)ב  ם גופו נחלה ונחלש ככתווג, ויותר 23827 

כדי שיגיע לתיקון המדות שלא יחפוץ ברע ולא , שניהם ביחד החכמה והמוסר שהם ההלכות והאגדות 23828 

ואז הרי גזל ועריות נפשו של אדם , כי לא תמיד עומד האדם ברום שכלו ונשאר בטבעו, יתאווה לרע 23829 

 23830 !ואין עצה אחרת רק יראת העונש, תאוותן ומחמדתןמ

ונפרדת תאוותה , ודע כי נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו, (´ת שער ב"שע) כתב רבינו יונה 23831 

אבל יעלוה למרום לדין , תרד במותו למטה לארץ אל מקום תאותה, מעבודת הבורא ונבדלת משרשיה 23832 

אבל רבינו יונה , שע זה בעל עבירה שעובר עבירות בשאט נפשהנה אנו חושבים כי מי נקרא ר, ולמשפט 23833 

לא שהוא עובר עבירות אלא שחפצי הגוף הוא , כתב כי נפש הרשע הוא אשר כל תאוותה לחפצי הגוף 23834 

ת הוא "אבל עבודת הבוי, והוא אמנם גם עוסק בעבודת בוראו, עושה בתשוקה גדולה ובתאוה מרובה 23835 

 23836 .אין לבו מרגיש עונג בחפצי שמים רק בחפצי גופו כי, עושה בלי כל תאוה בלי כל הנאה

אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט , ומסיים רבינו יונה לכן גם במותו תרד למטה לארץ אל מקום תאוותה 23837 

ואחרי עלותה למרום תרד , כאשר יעלו את האבן על ידי כף הקלע, ולראות איך החליפה מרום בשאול 23838 

ומהי העצה להסיר רוע , כ"ופלת לארץ אחרי הזריקה עכאשר האבן חוזרת ונ, בטבעה למטה לארץ 23839 

, ראשית חכמה יראת השם? שירגיש בלבבו ונפשו מה שהוא אומר בפיו ולפני מי הוא עומד, מעללים אלו 23840 

, ביראת שמים מתחמם לב האדם ומסיר הקרירות מקרבו ומתחיל לחשוב חשבון נפשו היכן הוא נמצא 23841 

 23842 .(לב אליהו)  !ימוד המוסרויראת שמים משיגים רק בהתבוננות הוא ל

 23843 

 23844 מאמר מז

 23845 .(´ו´ ויקרא ו) אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה

וידוע הדבר כי נסים , שהוא כדי שלא תתגלה האש שירדה מן השמים, ובספר החינוך בשורש המצוה 23846 

ונראים הדברים לעינינו , לעולם יעשה אותם דרך סתר, לבני האדם בטובו הגדול´ גדולים אשר יעשה ה 23847 

כתיב בו ויולך , כי גם בנס קריעת ים סוף שהיה נס מפורש, ו נעשו בדרכי הטבע ממש או קרוב לטבעכאיל 23848 

 23849 .את הים ברוח קדים עזה כל הלילה´ ה

, הוא של שינוי הטבע ממש כמו קריעת ים סוף´ ואפי, ה מסתיר את הנסים הגלויים"ביאור הדברים שהקב 23850 

וכדאי הוא , י יגיעתו"ולמו להגיע לבירור האמת עוזוהי עבודתו של האדם בע, כדי שהאדם יגלה אותם 23851 

לא , ואילו לא היה הסתר פנים והיו הנסים גלויים לכל, י עבודת האדם"הסתר כבוד שמים כדי שיתגלה ע 23852 

ואינם , והיו בני אדם בבחינת מלאכים שהאמת גלויה להם מצד עצמה, היתה בחירה לאדם כל עיקר 23853 

שיגיע להכרת האמת , כך נברא האדם אלא לעבדה ולשמרהולא לשם , צריכים לעבוד על בירור האמת 23854 

 23855 .י עבודתו שלו"ולגילוי כבוד שכינה ע



וכן היה , שהרי נשמתו חלק אלוה ממעל, ובאמת מצד מצב האדם כשלעצמו צריך להיות הכל ברור לו 23856 

ל אין לך ימים שהאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים שהוא במעי "ש חז"וכמ, בעודו עובר במעי אמו 23857 

צופה ומביט , ומלמדין אותו כל התורה כולה, ושותה ממה שאמו שותה, אוכל ממה שאמו אוכלת, אמו 23858 

ואף אינו צריך לטירחא , כל צרכיו מוכנים לפניו בלא טורח כל שהוא, (7´נדה ל) מסוף העולם ועד סופו 23859 

, למדין אותוואף זה בלא עמל אלא מ, וכן יודע כל התורה כולה, י אמו"של אכילה ושתיה אלא ניזון ע 23860 

 23861 .שכל מסתרי הבריאה גלויים לפניו, צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו

ומבואר מזה שזהו מצבו , והרי עדיין לא עשה שום מעשה טוב, ולכאורה קשה מה טעם זכה העובר לכל זה 23862 

ולא , ידע כל התורה, מן הדין הוא שיהא הכל לפניו, ממעל´ שכיון שנשמתו חלק אלוה, הטבעי של האדם 23863 

שבשעת לידתו בא מלאך וסטרו על פיו ומשכח כל התורה , ל"ואמרו חז, הא עליו שום טורח כל שהואי 23864 

ואף שמצד בריאתו יש לו לידע כל , שצריך האדם להגיע לכל מעצמו, וטעם הדבר הוא כאמור, כולה 23865 

 23866 .י יגיעתו ועמלו"משכחין אותה ממנו במיוחד כדי שיגיע לידיעת התורה ע, התורה

אלא רצו , יו גדולי עולם שבא אליהם מגיד לגלות להם סתרי תורה ולא רצו לשמוע ממנווידוע הדבר שה 23867 

שמה שמצאת בלא , ל לא יגעת ומצאת אל תאמין"א חז"וזהו מש, י יגיעתם"להגיע למה שיכולים להגיע ע 23868 

ם ל ובתורתו יהגה יומ"כמו שדרשו חז, י העמל והיגיעה נעשית תורה דיליה"ורק ע, יגיעה אינו שלך כלל 23869 

 23870 .לתורה דיליה´ י שהוא הוגה בתורה נעשית תורת ה"שע, (´תהלים א) ולילה

כשהמאורות לוקין סימן רע , (´בראשית א) י בביאור הפסוק והיו לאותות"אכן יש לעיין במה שכתב רש 23871 

ה אין אתם צריכים לדאוג מן הפורענות "בעשותכם רצון הקב, שנאמר מאותות השמים אל תחתו, לעולם 23872 

ובשעה שהלבנה לוקה , בשעה שחמה לוקה סימן רע לאומות העולם, (.ט"סוכה כ)א  "ה למשוהכוונ, ד"עכ 23873 

 23874 .ש"סימן רע לישראל יעו

ועיקר תכליתם אינו להאיר , הרי שתכלית בריאת המאורות להזהיר לאדם שטעה ולעוררו לחזור בתשובה 23875 

כלומר עיקר , רו לעולםי עוד זאת ישמשו שיאי"שכן נאמר והיו למאורות ופירש, אלא ללמד תועים בינה 23876 

ואף על פי שעל ידי החמה קיום , תכלית בריאת המאורות הוא לאותות ותכלית נוספת הוא שישמשו לאורה 23877 

שעיקרה כדי להזהיר לאדם , מכל מקום זהו טפל לעיקר? כל העולם ובלעדיה אין שום צומח ושום חי 23878 

 23879 .לשוב מדרכו הרעה ולהעלותו בדרך הישרה

דלפני החטא יש על האדם להשיג הכל , דל הוא בין קודם החטא לבין אחר החטאונראה ביאור הענין שההב 23880 

אז כל , לא כן לאחר שחטא ונכשל בעונו, י יגיעתו ועבודתו בלא סיוע וזו עבודתו של האדם בעולמו"ע 23881 

´ ה´ ל בשני השמות ה"א חז"ויתכן שזה ביאור מש, היצירה מלמדתו ומזהרתו שישוב מדרכו הרעה 23882 

שאינה דומה הנהגתו כביכול קודם שחטא , אחד קודם שחטא והאחד לאחר שחטא, תג מדו"שנאמרו בי 23883 

א הבא ליטהר מסייעין "וכמש, וטובו לסייע לאדם להטיב דרכו´ והוא מחסד ה, להנהגתו לאחר שחטא 23884 

 23885 .והכוונה שבא לטהר מטומאתו שנטמא כבר, בידו

לוי גדולה ´ ל אמר ר"ואמרו חז ,(ד"הושע י) אלהיך כי כשלת בעונך´ ואמר הנביא שובה ישראל עד ה 23886 

גדולה תשובה שמתעלה , (.ו"יומא פ) אלוהיך´ שנאמר שובה ישראל עד ה, תשובה שמגעת עד כסא הכבוד 23887 

ל "ש חז"וכמ, למעלה ממה שהיה בכוחו להגיע אילו היה צדיק מעיקרו, על ידה ומגיע עד כסא הכבוד 23888 

, שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב, מודבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לע 23889 

, ה"והדברים מבוארים שכיון שלבעל תשובה יש סיוע מהקב, (7ד"ברכות ל)ב  לרחוק ברישא והדר לקרו 23890 

 23891 .יותר מן הצדיק´ לכן הוא זוכה להתקרב אל ה

שאי , ונאמר על זה הטעם כי כשלת בעונך, אלוהיך´ עוד למדנו מזה שחיוב הבעל תשובה הוא להגיע עד ה 23892 

ודרך המפלט מעונותיו , פשר לבעל התשובה להעצר באמצע הדרך כי עונותיו מושכים אותו מטה מטהא 23893 

משלי ) וכענין הכתוב אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה, אלוהיך´ י שיגיע עד ה"הוא ע 23894 

, ילודרך המלטות משאול מטה הוא אורח חיים למעלה למשכ, שהשאול מטה מושך את האדם אליו, (ו"ט 23895 

´ והעצה היעוצה לו היא שובה ישראל עד ה, ואם אצל כל אדם הוא כך הרי זה שחטא מסוכן גדול הוא 23896 

 23897 .אלוהיך

והעצה להנתק מן , והנה לבני תורה החטא שלפעמים אביקו בו הוא ביטול תורה וקשה מאד לפרוש ממנו 23898 

, ושונה באולתו תמידשהמתייצב על דרך לא טוב , (´שערי תשובה שער א) ש רבינו יונה"החטא הוא כמ 23899 

ללמוד בלא הפסק ולהמנע , דרך התשובה שלו אינה החרטה על העבר אלא להתחיל בטוב מכאן ולהבא 23900 

ז נזכה לשוב בתשובה שלימה ונזכה כולנו ליום הדין בכתיבה וחתימה "ועי, מביטול תורה ככל האפשר 23901 

 23902 .(ט"ל´ ב מא"שיחות מוסר ח)  .טובה

 23903 

 23904 מאמר מח

 23905 .(´ו´ ויקרא ו) א תכבהאש תמיד תוקד על המזבח ל



הרוצה להתקרב להשגחה העליונה לחיות עמה ולהבחין בה צריך להיות מן הצנועים כי ההשגחה צנועה  23906 

להיות אש על המזבח , ב"איתא בספר החינוך מצוה קל, (´א א"ר פ"בר) ה נקרא אומן מוצנע"היא והקב 23907 

של תמיד כלומר לשים עצים  ובא הפירוש, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה´ בכל יום תמיד שנא 23908 

 23909 .פ שהאש יורד מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט"ל אע"ובביאור אמרו ז, בבקר ובין הערביים

כי נסים גדולים אשר יעשה האל אל בני אדם בטובו , משרשי המצוה ידוע הדבר בינינו ואצל כל חכם 23910 

כי גם , בע ממש או קרוב לטבעונראים הענינים קצת כאילו הם בדרכי הט, הגדול לעולם יעשה דרך סתר 23911 

את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את ´ כתוב שם ויולך ה, בנס קריעת ים סוף שהיה נס מפורסם 23912 

ומזה הענין , והמשכילים יבינו כי ענין סתר זה למעלת האדון ושפלות המקבל, הים לחרבה ויבקעו המים 23913 

שהאש היורדת לא היתה , די להסתיר הנספ ששם יורד אש מן השמים כ"ציוונו להבעיר אש במזבח אע 23914 

 23915 .חוץ מיום שמיני של מילואים ושל גדעון ומנוח שהיתה נראית, נראית בירידתה

ומי פתי יוכל לחשוב , ה הוליך רוח קדים עזה כדי לבקוע הים וגם כתב זאת בתורה"הדברים מפליאים הקב 23916 

הוא אשר אמרנו ! להסתיר הנס אלא! י רוח עזה זאת יעמדו המים משני הצדדים כמו חומת אבנים"שע 23917 

ובאת וסגרת הדלת , באסוך שמן של אלישע כתוב, ה הוא אומן מוצנע ואפילו נסים גלויים הוא מכסה"הקב 23918 

 23919 י וסגרת הדלת כבוד הנס הוא לבוא בהצנע"רש, בעדך ובעד בניך ויצקת על כל הכלים והמלא תסיעי

ואם בנס גלוי כך בנס , ודאי צריך להיות צנועמקבל הנס ב, והנה אם הנס עצמו בא בהצנע, (´ד´ מלכים ב) 23920 

 23921 .כי מי שאינו צנוע לא יבחין בשום אופן שנעשה כאן נס, כ"נסתר עאכו

 23922 

הרי הצניעות שאנו מדברים עליה כאן היא הדרך של , בציבור השתרשה הבנה די שטחית בענין הצניעות 23923 

והצניעות , ינו יונה כתב על זהורב, (´א ב"י) ואת צנועים חכמה נאמר במשלי, בנין עולם פנימי באדם 23924 

כי ישמעו ויקשיבו ולא יתאוו , גורמת חכמה לבעליה כי היא מידת החכמים אשר בה יכנו את החכמים 23925 

ואין לו כל ענין בהתגלות משהו מעולמו זה שלא , הצנוע הזה נושא עולם פנימי בקרבו, להתגלות לבם 23926 

 23927 .לצורך אמיתי

הוא אשר , וכן ושמור לעצמו וזהו עולמו של התלמיד חכםעשיר בת, בזה מתוסף לאדם מימד חדש בקרבו 23928 

ח עצמן עין לא ראתה "אבל ת, ח"שכל הנביאים לא נתנבאו אלא לדבקים בת, (.ט"סנהדרין צ) אמרו 23929 

, מהותו של התלמיד חכם היא עין לא ראתה אלהים זולתך, וכידוע השכר מגלה את המהות, אלהים זולתך 23930 

 23931 .א בא למבט פנימי ודרך חיים של פנימיותח בנה בקרבו עולם צנוע ומזה הו"הת

לראות הדברים בעומקם , ה ואת צנועים חכמה בודאי היתה כוונתו לחכמה פנימית"כשאמר שלמה המע 23932 

רק במבט זה יכולים להבחין את דרכי ההשגחה המסתתרים מאחורי התופעה , ולהסתכל מבעד לתופעות 23933 

 23934 .ה יושב בסתר עליון"עצמה הרי הקב

הוא אשר אמרה תורה כאשר נודע כי ! יעות אלא בישראל ואין ישראל אלא בצניעותוזאת לדעת אין צנ 23935 

י ויירא משה דאג לו על "וברש, (שמות שלישי) ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר, ה הרג את המצרי"מרע 23936 

אכן נודע הדבר ומדרשו נודע לי , אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל, שראה בישראל רשעים דילטורין 23937 

אבל רואה אני , מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת פרך, שהייתי תמיה עליוהדבר  23938 

 23939 .ל"ל בגור אריה וז"על זה כתב המהר, שהם ראויים לכך

לפי שהגאולה היא נמשכת , כי מי שיש בו מידה זאת אינו ראוי לגאולה, המדרש הזה יש בו טעם נפלא 23940 

ומי שמגלה דברים הפך זה שדבק במדריגה תחתונה והיא , לויממדריגה פנימית עליונה שהיא אינה בג 23941 

שהרי הם , לכך כאשר ראה דלטורין בישראל אמר שראויים לשיעבוד, נקראת מדריגה גלויה וחיצונה 23942 

 23943 .וראוי להם השיעבוד שהוא מדריגה גלויה תחתונה, בעלי רכיל מגלים הסוד

ל "ודבר זה רמזו חז, מדריגה פנימית עליונה ולישראל, ותדע כי האומות יש להם מדריגה גלויה וחיצונית 23944 

, חצירות זו לפנים מזו´ גבי ב7 ה"וכן בעירובין ע, בפרק הזרוע והלחיים שאמרו שם סתם גוי מרבה דברים 23945 

וכאשר , לכך תמיד מדבר ואין לו רוח פנימי, והטעם הוא שמדרגתו של גוי חיצונה ואינה פנימית נעלמת 23946 

אמר עתה ידעתי מפני מה הם משועבדים יותר מכל , י דבריםראה בישראל שהם נמשכים אחר גילו 23947 

 23948 .מפני שהם דבקים בגלוי שזהו מדריגה שפלה גלויה פחותה, האומות

שאין זה , כ שראוי שיהיו האומות בשיעבוד שהם דבקים במדריגה הפחותה הגלויה"ואל יקשה לך שכש 23949 

לכך , הוא מגלה הדבר הפנימיאין זה כמו דילטור ש, קשיא דמפני שמדריגתם מדריגה גלויה בעצמה 23950 

וחטא זה שהוא , האומות שהם מרבים דברים ומדרגתם מדריגה גלויה ואין זה נחשב גלוי כמו הדילטור 23951 

 23952 .דילטוריא יותר יש בישראל מכל האומות

וישראל , ג שאינו מביא לו דברי שיעבוד"אע, הגוי הוא מרבה לדבר ודבר זה מביא לו שפלות ופחיתות 23953 

ל גם לא נוכל להאריך "קצרנו בדברי המהר, זה יותר רע ומביא השיעבוד, לגלות סודשיש בהם דילטוריא  23954 



הוא אשר אמרנו אין , אך הדברים ברורים הכלל ישראל הוא עולם פנימי הוא סוד במהותו, בהם כראוי 23955 

 23956 .(תקצד´ ב עמ"עלי שור ח)  .צניעות אלא בישראל ואין ישראל אלא בצניעות

 23957 

 23958 מאמר מט

 23959 .(ג"י´ ויקרא ו) ביום המשח אותו עשירית האיפה סולת מנחה תמיד´ אשר יקריבו לה זה קרבן אהרן ובניו

לא ככהן , (תורת כהנים) ג מביא עשירית האיפה מיום שנמשח עד עולם דכתיב מנחת תמיד"מלמד שכה 23960 

מפני ? ולמה, ג מביא בכל יום מימי חייו"הכה, הדיוט שמביא רק פעם אחת בעת שמתחנך ונכנס לעבודה 23961 

בכל יום מוסיף מעלה חדשה פושט צורה ולובש , ג היא יותר גדולה מזו של כהן פשוט"ו של כהשמדרגת 23962 

כי העליה שנתוספה לו , אם כן מדי יום זקוק הוא לחינוך חדש, זיו פניו של היום אינו כזו של אתמול, צורה 23963 

באותה  והשוני המתמיד הזה מחוייב להתבטא, היום עשאתו לבעל צורה חדשה ושונה מזה של אתמול 23964 

 23965 .עשירית האיפה שהוא מקריב עד עולם

וצריך טבילה על כל לבישה , ג להחליף בגדיו ביום הכפורים בין עבודה לעבודה"ומנימוק זה צריך הכה 23966 

אינם הולמים את חלק העבודה שבא , ההוד והדר שהלבישוהו בחלק העבודה הקודמת, ועל כל עבודה 23967 

ודה הראשונה כחולין לגבי האחרונה וצריך טבילה והעב, כי מתעלה הוא והולך מחיל אל חיל, כ"אח 23968 

שעל , ומי יקום במקום קדשו´ כ מי יעלה בהר ה"עה, ל"אלחנן וסרמן זצ´ ואמר הגאון הקדוש ר, חדשה 23969 

היינו שתמיד , האדם החובה להתאמץ ולהתחזק שיישאר עומד ומחזיק במדרגתו שהצליח להרכיש לעצמו 23970 

 23971 !ת החזק במדרגתך ואל תסוג אחורניתהצלחת להעפיל ולעלו, יהיה במצב של עולה

ניתנת להם ´ בחסדי ה, ישנם אנשים ששמש ההצלחה בהשגות הרוחניות מאירה להם רק פעם אחת בחיים 23972 

ה ומי "ועל תופעות נפלאות כאלו מזרז אותנו דוד הע, ההזדמנות להמריא לשחקים ולחזות במחזות שדי 23973 

והאדם ניזון וחי בכל ימי חייו באותה ההשגה יש ! שנשכין בנפשנו את ההשגה שהאירה לנו פעם? יקום 23974 

לא כן בני עליה שאינם , והוא הולך ומרחף סביב אותו האור, שהבריקה לו מהאור העליון פעם אחת בחייו 23975 

כל יום אצלם עולם חדש שצריך לברך , וכל יום וכל רגע הם מגבירים חיל ועולים, שוקטים על שמריהם 23976 

אלא ככהן גדול שבכל יום הוא , המשיחה שלו פעם אחת בחייםלא ככהן הדיוט ש, עליו ועל מאורותיו 23977 

 23978 .נמשח לקבל עליות נוספות וחדשות

לומר לך מה אילה זו כל זמן שמגדלת , ר אלעזר למה נמשלה תפלתן של צדיקים לאילה"א, ל"וכן אמרו ז 23979 

תפלתם אף צדיקים כל זמן שמרבים ב, ל בכל שנה נוסף בהן פיצול אחר"י ז"וכתב רש, קרניה מפצילות 23980 

כל פיצול חדש הנוסף לאילה , ח"כשם שאצל החוקר הטבעי בהתפתחות הבע, (ט"יומא י) תפלתן נשמעת 23981 

, כן כל תפלה של הצדיק כל יום עליה חדשה, התפתחות חדשה בכוחותיה ונטיותיה, מעיד על גילוי חדש 23982 

כל פעולה , הם דרגות חדשות וגילויים רוחניים חדשים, הרגשת האלוהות של הצדיק המתבטאת בתפלה 23983 

הרי הם עליות ומדרגות נפלאות ´ כל נסיון וצער בעבודת ה, וכל עמל בתורה ויראה משאיר רושם בנפשו 23984 

 23985 .אחת גדולה מחברתה

ומה , אף המלאכים שאומרים קדוש קדוש תשבחותיהם ושירותיהם שונות ומתחדשות חדשים לבקרים 23986 

כדוגמת אדם שקול , ת מהם כל חטאשנקראים עומדים זה מפאת ההכרה הגדולה וקרבתם לשכינה שמונע 23987 

ומה מונע , להתפשט ולרקוד על השולחנות וברחובות, הדעת שיש אמנם בבחירתו לעשות מעשי שגעון 23988 

אבל , דברים פחותים כאלו אין היצר מסיתו לכך, עוצם ההכרה השכלית הנטועה בו, אותו ממעשים כאלה 23989 

לתם כאילו ניטלה מהם כל נטיה למעשים כן המלאכים מפני רום מע, לאמיתו של דבר יכול הוא לעשות 23990 

 23991 .(ל"ז זצ"בשם הרש) אבל גם בהם יש ענין הבחירה והעליה התמידית, שיסודם בתשוקות אנושיות

שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות ולא , לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו7 ´פסחים ג´ איתא במס 23992 

נה בתקופת בני נח הרי הבהמה הטמאה מותרת וה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה´ הוציא דבר מגונה שנא 23993 

מ עיקם הכתוב שמונה אותיות שלא להוציא דבר "מ, אך לא הוכשרה להיות טהורה לקרבן, היתה באכילה 23994 

שלמרות כשרותה אין במהותה כדי להיות לקרבן , מפני שאינה ראויה לקרבן? ומהי הגנות, מגונה מפיו 23995 

 23996 .ונקראת טמאה´ מזבח ה

כ האדם "כש, ו ראוי לקרבן להתמסרות עילאית של קדושה וטהרה הריהו מגונהמשמע מכאן שדבר שאינ 23997 

, ת ובהגדלת שמו"שנוצר מלכתחילה להיות משתמש בבחירתו להיות עולה תמיד בהכרת רוממות השי 23998 

, על מזבח געגועי הקודש וההתרוממות´ שאם האדם אינו ממלא את תפקידו ומתעצל מהעלות את נפשו לה 23999 

 24000 .מגונה בוודאי שראוי להקרא

ה להיות בוחר באהובי בית אבא "וימאן יוסף אמר לה למוד הוא הקב, (.´ז ה"ר פ"בר) ומצאתי במדרש 24001 

והנה יוסף הצדיק בסכנה גדולה ואנוס , ל"אם אשמע לך שמא אבחר לעולה ואפסל מן הקרבן עכ, לעולה 24002 

מסמא אני את , ךכופפת אני קומת, כובלת אני לך, חותכת אני פרנסה שלך, (א"ז י"שם פ) ש"היה כמ 24003 

ואם ננקוט בשיטה שהאבות דין בני נח היה להם והם לא , עד שנתנה שרתוע של ברזל תחת צווארו, עיניך 24004 



ואולי מצד דין , ומה גם שתביעתה לשכב עמה לא לגופה דעבירה, (´ו ב"ם מלכים פ"רמב) נצטוו על כך 24005 

 24006 .שמא יבחר לעולה מנעתוובכל זאת מחשבת קדשו של יוסף הצדיק , אונס בכגון זה יש צד לפטור

להיות , לעת מצוא´ ברם מצד העדר המדרגה להיות מוסר נפשו לה, אף שמצד הדין היה מקום לסניגוריא 24007 

מה , חישב יוסף הצדיק שזה יפסלהו ויעשהו בלתי רצוי לעולה, מוכן על קידוש השם אף בתנאים כאלה 24008 

נויות השונות להתעלות ולקדש שם מאד צריך בעל הנפש להיות דואג שמא הוא מחטיא את הזמן וההזדמ 24009 

 24010  .ואצל בני עליה המוכשרים אף התרשלות בנסיבות רגילות לגנאי יחשב, שמים בכל עת מצוא

 24011 .(אור הנפש)

 24012 

 24013 מאמר נ

 24014 .(´א´ ויקרא ז) אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות

וי משאר כל קרבנות השלמים ומצינו בזה שינ, מפורש בזה ענין קרבן תודה על ידי מי שנעשה לו נס 24015 

ב  "וכתב הגאון הנצי, מה שאין כן בתודה שנאכל יום ולילה בלבד, שנאכלים שני ימים ולילה אחד 24016 

ומאידך הוסיפה , שמצד אחד צימצמה התורה את זמן האכילה של קרבן תודה ליום ולילה, (בהעמק דבר) 24017 

ועל ידי כך , שים לסעודת הודאה זווכל זה בכדי שבעל הקרבן יזמין הרבה אנ, עליו עוד ארבעים לחם 24018 

 24019 .בפני עם ועדה´ ובזה יפרסם חסדי ה, יתפרסם ברבים הנס שנעשה לו

יורו משפטיך , בנוסף לכך עליו להפריש ארבע חלות לכהנים שהם תלמידי חכמים שהרי עליהם נאמר 24020 

, (´ד ב"ות נברכ) וכן מצינו במסכת, ממילא ישתתפו גם תלמידי חכמים בסעודתו, ליעקב ותורתך לישראל 24021 

שנאמר וירוממוהו בקהל , שברכת הגומל צריכה להיות בעשרה וצריך שיהיו שניים מהם תלמידי חכמים 24022 

 24023 .עם ובמושב זקנים יהללוהו

אלוקינו מלך העולם ´ אם בירך אחר ואמר ברוך אתה ה, (ט ד"ח רי"או) ע"יש להזכיר מה שנפסק בשו 24024 

פ שלא "אע, א ואין זה ברכה לבטלה מן המברך"מוהוסיף על זה הר, אשר גמלך כל טוב וענה אמן יצא 24025 

 24026 וכתב שם, כ"הואיל ואינו מברך רק דרך שבח והודאה על טובת חבירו ששמח בה ע, נתחייב בברכה זו

ואם אינו , שזהו דוקא בקרובו או אוהבו שהוא באמת שמח ברפואתו או הצלתו, (ח"ק י"במשנה ברורה ס) 24027 

ועיין בביאור הלכה שיש חולקים בעיקר הדין , ו לבטלהשמח אין לו לברך בשם ומלכות שתהיה ברכת 24028 

 24029 .שאין לאחר לברך אלא רק על הצלת אביו או רבו, וסוברים

ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה , ל לפרש את האמור בריש פרשת יתרו"ז הלוי זצ"ומטו בשם מרן רי 24030 

מפני ויחד יתרו , מצרים אשר הציל אתכם מיד´ ויאמר יתרו ברוך ה, לישראל אשר הצילו מיד מצרים´ ה 24031 

שרק מי ששמח באמת בטובת , אשר הציל אתכם מיד מצרים´ לכן ויאמר יתרו ברוך ה, ששמח בהצלתם 24032 

 24033 .כ"אחרים יכול לברך בשם ומלכות ע

אמנם חילוק ביניהם שהודאה על הרעה , כשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה, תנן בברכות שם 24034 

וילפינן לה מדכתיב , ובה צריכה להיות בפני עשרה שנים מהם רבנןוהודאה על הט, מברך בינו לבין עצמו 24035 

, (פרשת יתרו) ז הלוי על התורה"וראה בחידושי מרן רי, וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו 24036 

כלומר שבין , ´בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה, שביאר על פי זה את הנאמר בהפטרת בשלח 24037 

תמיד , דהיינו בהתנדב עם´ ובין כשזוכים לתשועת ה, בפרוע פרעות בישראל בזמן צרה ומצוקה דהיינו 24038 

 24039 .´ברכו ה

חייבים להודות על כך דוקא ´ דכאשר זוכים לישועת ה, אך יש הבדל בין זה לזה´ חייבים להודות לה 24040 

לבי לחוקקי ישראל המתנדבים , והיינו מה שנאמר שם בהמשך, ושיהיו שנים מהם תלמידי חכמים, בעשרה 24041 

מה שאין כן , כשיהיו ביניהם תלמידי חכמים שהם מחוקקי ישראל אז תהיה הברכה כתיקונה, ´ברכו ה בעם 24042 

 24043 .אין צריך את כל זה ויכול לברך בינו לבין עצמו, ו"כשמברכים על הרעה ח

ל וכונת כל המצות שנאמין "וז (בא´ סוף פ) ן בפירושו לתורה"בטעם הדבר יתכן לפרש על פי דברי הרמב 24044 

ואין לעליון , שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ודה אליו שהוא בראנו והיא כוונת היצירהבאלהינו ונ 24045 

וכונת רוממות הקול בתפלות וכוונת בתי , בתחתונים חפץ מלבד זה שידע האדם ויודה לאלהיו שבראו 24046 

ה ויפרסמו ז, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם, כנסיות וזכות הרבים 24047 

מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד , ויאמרו לפניו בריותך אנחנו 24048 

אין בהם , שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שהם נסים, התורה כולה 24049 

ור עליהם ואם יעב, אלא אם יעשה המצוה יצליחנו שכרו, טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד 24050 

 24051 .ל"יכריתנו עונשו הכל בגזרת עליון עכ

, עדיין לא נשלמה כל הודאתו ומצותו, ת"נמצא שבעצם ההודאה שבעל הנס מכיר בניסו ומודה עליו להשי 24052 

איך יד , אלא המטרה היא שמתוך הנס הגלוי יתבונן האדם בנסים הנסתרים ויפקח על זה את עיניו לראות 24053 

, וכל מה שמתרחש בעולם הרי זה אך ורק בגזירת עליון, תרים גם כןההשגחה העליונה פועלת בנסים הנס 24054 



, ולהבין מזה שכל ההנהגה היא בדרך נס נסתר, מעתה אפשר לומר שבכדי לבאר ולפרש כראוי את הנס 24055 

מפני שרק הם המסוגלים ויכולים לפרש ולבאר את זה , צריכים שיהיו ביניהם שני תלמידי חכמים לפחות 24056 

 24057 .(שמואל מעדני)  .לציבור כולו

 24058 

 24059 מאמר נא

 24060 (ו"כ´ ויקרא ז) וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה

, לעומתם התחתונים הינם רק חומר וגשם, העליונים הם צורה רוחנית נאצלת נעלה וזכה בלי שום חומר 24061 

´ מצד נשמתו הרי הוא חלק אלוה ממעל ועל זה נאמר נר ה, האדם הוא הנברא היחידי שמורכב משניהם 24062 

לעומת זאת החומר שבו , ת"אור עצום מהשי´ כלומר הנשמה שבאדם הריהי נר ה, (´משלי כ) דםנשמת א 24063 

א שמצד הגוף והחומר האדם הוא גרוע יותר מכל "וכבר כתב הגר, הוא ההפך הגמור חומר עכור בתכלית 24064 

כי , וכן כל הכוחות השפלים ביותר של כל בעלי החיים קיימים בחומר שבו, (אבן שלמה א ו) בעלי החיים 24065 

ועל האדם הוטלה המשימה הגדולה והקשה להכריע ולבחור בין שני הכוחות , זה לעומת זה עשה אלוקים 24066 

 24067 .שבנשמת האדם שהוא ינהיג את הגוף´ לתת את השלטון לנר ה, המנוגדים האלה

, (ו"קכ´ ס) ל בדעת תבונות"ש הרמח"וכמ, מצינו באדם הראשון שקודם החטא מדרגתו היתה נעלה ביותר 24068 

עד שבקשו מלאכי השרת לומר לפניו , חטא היה מעוטר ומוכתר בעטרות קדושה ויקר רב מאדקודם ה 24069 

והיה לו בו , ואף הגופניות שלו קודם חטאו היתה בערך הרוחניות שלו עתה, (ר ח ו"בר) ל"ש ז"קדוש כמ 24070 

 24071 וכל מעשיו היו, ה"וכל שבח מעלה שיעור גדול להיותו יציר כפיו של הקב, מן הידיעה ומן הקדושה

 24072 .כ"והיה זוך גופו כמציאות המלאכים ממש ע, מרעישים ודאי את כל העולמות

ל משה רבינו "והמובן מדבריו הוא שמה שאחז, ין בתחילת הספר´וראה ברוח חיים לרבינו חיים מוולז 24073 

ולא היתה בו שום חומריות כלל , הכוונה היא שהגוף שלו הזדכך לגמרי, הסתכל באספקלריא המאירה 24074 

ולכן אינו דומה לשאר כל הנביאים , והיתה שכינה מדברת מתוך גרונו, האלוקי שתסתיר את האור 24075 

שכאשר הגוף ישן וכאילו בטל אז , כדי שהגוף לא יחצוץ בין הנשמה לשרשה העליון, שבחלום אדבר בו 24076 

אבל משה אינו זקוק לזה מפני שאצלו אף הגוף היה כזכוכית צלולה , הנשמה מסוגלת לקבל את הנבואה 24077 

עד שהנשמה , וזוהי אכן המדרגה העליונה של צירוף וזיכוך הגוף לגמרי, ן בה פגם ולכלוךוטהורה שאי 24078 

 24079 .מאירה דרכו בלא שום חציצה

לבי ובשרי ירננו אל ´ נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה, (תהילים פד) ה שאמר"וכן מצינו בדוד המלך ע 24080 

כך גם לבו ובשרו שהוא הגוף וכל  אלא, ´הרי שלא רק הנפש של דוד נכספת וגם כלתה לחצרות ה, אל חי 24081 

רבנן אמרי כשם שנפשי צמאה לך כך , (ש ריש ויצא"ילקו) ל"וכן דרשו חז, רגשות הלב מרננים לאל חי 24082 

 24083 .כ"היכן בארץ ציה ועייף בלי מים ע, איברים שבי צמאים לך

וונה פירש ברוח החיים שהכ, לעומת זאת מצינו על הכתוב לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר 24084 

שאף הרוח , דברוב חטאיהם הביאו לידי כך, שגם הרוח הנזכרת שם בראש הכתוב נהפכה לבשר, בשגם 24085 

 24086 .שבקרבם התגשמה והפכה לבשר

ונתתי , מפורש (א"יז י י) לא ביאר הכתוב את טעם האיסור אכן להלן, וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם 24087 

מן , ן"וכתב שם הרמב, פש הבשר בדם הואכי נ, פני בנפש האוכלת את הדם והכרתי אותה מקרב עמה 24088 

ואם יאכל אדם נפש כל בשר והוא התחבר בדמו , הידוע עוד כי הנאכל ישוב בגוף האוכל והיו לבשר אחד 24089 

והכתוב , תהי עובי וגסות בנפש האדם ותשוב קרוב לטבע הנפש הבהמית אשר בנאכל, והיו לאחדים בלב 24090 

ולכך אמר כי , ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץאומר מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה  24091 

ואין ראוי לערב הנפש הנכרתת בנפש , כי לכל בשר באדם ובבהמה נפש בדם, נפש כל בשר בדם היא 24092 

 24093 .כ"הקיימת ע

י "מפני שע, ולכן הזהירה התורה מאכילת הדם באזהרה ועונש כרת החמור, הנפש שבבהמה בדמה הוא 24094 

שענינה הוא לקדש , וזה היפך התכלית של כל התורה, ש הבהמיתאכילת דם מתקשרת נפש האדם עם נפ 24095 

, שמטרת המצוות היא לקדש ולטהר את האדם, כפי שאנו מברכים אשר קדשנו במצותיו, ולזכך את האדם 24096 

 24097  .היא מגשמת את האדם ומאחדת אותו עם חומריות הבהמה, ואילו אכילת הדם פועלת בכיוון הנגדי

 24098 .(מעדני שמואל)

 24099 

 24100 מאמר נב

 24101 תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן אם על

 24102 .(ב"י´ ויקרא ז)

חטאת באה על ? למה, זובח חטאת זובח אשם אין כתיב כאן אלא זובח תודה, ה זובח תודה יכבדנני"זש 24103 

אם הוא מרגיש כי מדריגה גדולה לאדם , (´ר ט"ויק)א  תודה אינה באה על חט, חטא ואשם בא על חטא 24104 



שהוא מאמץ עצמו לקחת בהמה להביא , ובעקבות זאת הוא מגיע למדה של התעוררות, נכשל באיזה חטא 24105 

כאשר כל , ולסמוך את ידיו על הקרבן תוך כדי הרהורי חרטה ותשובה, אותה אל הכהן ולראות בשחיטתה 24106 

בה זו הוא נעשה כבריה ועל ידי מחש, מחשבתו אומרת לו כי מה שעושים לקרבן היה ראוי שיעשו לו 24107 

 24108 .´חדשה ומתקרב התקרבות גדולה אל ה

, כי בעת שמביא קרבן על חטא, בכל זאת אינו דומה מי שמביא קרבן על חטא למי שמביא קרבן בלא חטא 24109 

אבל המביא קרבן בלא חטא מוכיח הוא בזה על פנימיותו , החטא מעורר אותו ומחייב אותו להביא קרבן 24110 

, וזה תלוי בהרגשתו והכרתו של האדם, ם התודה נובעת מתוך הכרת הטובומלבד זאת הרי עצ, הטהורה 24111 

ומדת הכרת הטוב מהווה יסוד גדול , (.א"נדה ל) שהרי כמה פעמים הוא בבחינת אין בעל הנס מכיר בנסו 24112 

 24113 .וכן להיפך כל החסרונות נובעים מאי הכרת הטוב, שכן אז נקל לנו לקיים את כל התורה, בעבודתנו

אמר להן משה לישראל כפויי טובה , (´דברים ה) ר מי יתן והיה לבבם זה להם"ת, בגמראיסוד זה מצינו  24114 

כפויי , ה לישראל מי יתן והיה לבבם זה להם היה להם לומר תן אתה"בשעה שאמר הקב, בני כפויי טובה 24115 

 24116 בני כפויי טובה דכתיב האשה אשר נתת עמדי היא, (א"במדבר כ) טובה דכתיב ונפשנו קצה בלחם הקלוקל

לומדים , (.´ז ה"ע) אף משה רבנו לא רמזה להן לישראל אלא לאחר ארבעים שנה, נתנה לי מן העץ ואוכל 24117 

 24118 .הכל נבע מצד אי הכרת הטוב שהיה בהם, מזה שכל התקלות והמכשולים אשר היו לאבותינו במדבר

ה "בשעה שאמר הקב, שמשה אמר להם לישראל כפויי טובה´ עוד יש לנו לעמוד על מה שנאמר בגמ 24119 

מפני , ונראה לבאר כי הסיבה שלא אמרו כך, היה להם לומר תן אתה, לישראל מי יתן והיה לבבם זה להם 24120 

ואילו הם חשבו כי הגיעו למדריגתם , ה"שלא הרגישו כי מה שהשיגו במדריגתם היה מצד השפעת הקב 24121 

 24122 .ויי טובהא שם בפירושם על כפ"ומהרש´ ועיין בתוס, ולכן לא אמרו על העתיד תן אתה, מכוח עצמם

אלא , שלא רק על המקבל טובה יש תביעה שהוא כפוי טובה, והנה בגודל הקלקול של כפויי טובה רואים 24123 

זירא אמר ´ ל אמר ר"ש חז"כמ, גם על העושה טובה יש עליו איסור לעשות טובה למי שאינו מכיר טובה 24124 

צרור אבן במרגמה כן נותן כ, (ו"משלי כ) רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס שנאמר 24125 

ר חמא בר חנינא כל העושה טובה למי שאינו יודעה כאילו זורק אבן "א, (ג"חולין קל) לכסיל כבוד 24126 

 24127 .היינו שאסור לעשות טובה למי שאינו מכירה, למרקוליס

והוא עשוי , כי הגם שכוונתו ודעתו של הזורק לבזות אותה, ומה שאמרו כזורק אבן למרקוליס ההסבר הוא 24128 

וכן במי , בכל זאת אסור לעשות כן כי כך דרך עבודתה, לחשוב כי הוא עושה בזה מצוה גדולה עוד 24129 

מפני , אבל באמת עושה עבירה בזה, הגם שחושב כי הוא עושה מצוה, שעושה טובה למי שאינו מכירה 24130 

ם יכול הוא לעשות רעה ע, כי בעת שאין לו את מדת הכרת הטוב, שאסור לעשות טובה למי שאינו מכירה 24131 

 24132 .וזאת גם לנותן הטובה עצמו, הטובה עצמה שקיבל

ם "מפני מה כל מ, ר תנחום דרש בר קפרא בציפורי"א, (´ישעיה ט) למרבה המשרה ולשלום אין קץ 24133 

, ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג"ביקש הקב, (לםרבה כתיב) ,שבאמצע התיבה פתוח וזה סתום 24134 

דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא ע ומה "רבש, ה"אמרה מדת הדין לפני הקב 24135 

 24136 לכך נסתתם? חזקיהו שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח, עשיתו משיח

 24137 .(.ד"סנהדרין צ)

בכל זאת כאשר מדת הדין קטרגה , ה ביקש לעשות לחזקיהו משיח ראוי היה לכך"אין ספק כי בעת שהקב 24138 

והכל נגרם , ו כל הגלויות והעינויים שעם ישראל סבל מאז ועד ביאת הגואלוכתוצאה מזה נמשכ, נסתתם 24139 

וזה הרי מבהיל ומעורר , הבעת הכרת הטוב ולא אמר שירה, ונבע מכך שלחזקיהו חסרה היתה במדת מה 24140 

 24141 .אימה ממש

כי אז מן , כי אם מפותח אצל האדם הכוח של מדת הכרת הטוב, בנקודה זו טמון סוד גדול בכוחות הנפש 24142 

, בעת אשר כל הנשמה תהלל יה, כי איך יחטא בעת שהבורא נותן לו כוח לחיות, מנע ממנו לחטואהנ 24143 

איך , (ד"ר י"ב) כל נשימה תהלל יה, ל על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא"ופירשו חז 24144 

 24145 וכפי שמפרש, ה נותן לו גם בעת שעושה את העבירה"שהקב, מסוגל הוא לחטוא באותו הכוח עצמו

ל זובח חטאת זובח אשם אין כתיב "וזהו שאמרו חז, ל"וכן איתא בחוה (א"פ) ק בספר תומר דבורה"הרמ 24146 

 24147 .מפני שהתודה היא קרבן של הכרת הטוב ולכן בזה דוקא יכבדנני, כאן אלא זובח תודה

, שכאשר אנו נמצאים בישיבה שהיא מקום הסיעתא דשמיא, הלקח שיש לנו הבני תורה להפיק מזה הוא 24148 

בהפקירו עניני העולם ואינו חושב כל , אחד מרגיש שהוא מקריב קרבן בזה שהוא נמצא בישיבהוכל  24149 

יש שהם בגדר קרבן חטאת ואשם שהוא , צריכים לדעת שיש בזה שני סוגי קרבנות, תכלית בעתיד 24150 

 24151 .דהיינו שהם מרגישים שהעולם והרחוב עלול להחטיא אותם ולכן הם מתרחקים מן העולם, השלילי

שמעריכים הם את ערכה של תורה , ריגה יותר נעלה שהיא בבחינת קרבן תודה והוא החיוביאך יש מד 24152 

ואם הימצאותם בישיבה היא באופן , ה על שזכו להיות בישיבה"ונותנים שבח והודיה להקב, כשלעצמה 24153 



ובזה הם מרבים כבוד שמים , אז הרי זה זובח תודה יכבדנני שהם מרגישים אשרינו מה טוב חלקנו, כזה 24154 

 24155 .(נחלת אליעזר)  .משיגים דרך לעליה מתמדתו

 24156 

 24157 מאמר נג

 24158 .(ב"י´ ויקרא ז) אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות

להורות לנו כי , חמץ מורה על דין ומצה על רחמים, חמץ ומצה הם שני דברים הפוכים ומנוגדים זה לזה 24159 

אך באותו זמן גם , לו לאדם הם בגדר חמץ ודיןתלאותיו וכל הצרות הבאות , כל עניני העולם ומאורעותיו 24160 

להביא אור ´ אבל תאומים נוצרו מיד ה, לעיני האדם הם ניגודים והפכים, מצה וחמץ כרוכים יחדיו, רחמים 24161 

 24162 .ורחמים עבור האדם

, הלא באה על הנס שנעשה לו לאדם אחר שהיה בצרה, התודה שהיא מעורבת חמץ ומצה דין ורחמים 24163 

אלו הם נסיונות וצרות , או היה בדרכים מסוכנות במדבר ובים, ולה ונפל למשכבחבוש בבית האסורים ח 24164 

ועל הניגודים הללו צריך , מכל הנסיונות הללו נולדה הכרה חדשה, שהביאו לנס לרחמים ולגילוי שכינה 24165 

 24166 .הדין והרחמים שלובים הם איפוא זה בזה, כי על ידי הדין נולדו ובאו הרחמים, ´האדם להודות לה

החתן והכלה כאשר הם , (´ברכות ז) ´מביאים תודה בית ה´ מח חתן וכלה כאילו הקריב תודה שנאכל המש 24167 

, המראה נהדר השלחנות ערוכים ועליהם מכל טוב, נראה הכל מסודר וטוב, מתקשרים לבנות את ביתם 24168 

וכל הבאים להשתתף בשמחתם אוכלים ושותים , דירתם מוכנה ומקושטת ברהיטים חדשים מרהיבי עין 24169 

בכל זאת אצל החתן והכלה מתגנבים הרהורי פחד , מחים בשמחת חתן וכלה מענגים את גופם ורוחםוש 24170 

 24171 .מקנן בלבם חשש המעציב את רוחם, ודאגה לגבי העתיד

איך יעלה זיווגם איך ישתוו , מי יודע איך יסתדרו חיי המשפחה, בתת הכרתם מכרסמת הדאגה על העתיד 24172 

, או שמא יבואו עליהם איזה שהם נסיונות בחיים, ם יהנו משלוההאם ישרה השלום ביניהם הא, בדעותיהם 24173 

, כל הפחדים הללו מתרוצצים וסוערים בקרבם, כלום יצליחו להגדיל משפחתם או ישארו גלמודים 24174 

 24175 .מעכירים במקצת את רוחם וטורדים את השמחה

על ידי , ת"על ידי שמשמח אותם בדברי בטחון ואמונה בהשי, וכל הבא ומיפר מהם את המחשבות הללו 24176 

דוקא מתוך , על ידי שאיש ואשה הם שני הפכים, שמסביר להם שדוקא על ידי ההתנגדות של איש ואשה 24177 

הרי הם בונים את בנין ביתם והם עוזרים זה , ה בכוונה תחילה מראש"הניגוד הזה כפי שברא אותם הקב 24178 

הבינה היתירה של , האחד וטובים השנים מן, (.´תענית ז) וכמו ברזל בברזל יחד שמחדדים זה לזה, לזה 24179 

 24180 .ונשלם הבנין באופן יפה ונהדר, כל אחד ממלא את חסרון חבירו, האשה מוסיפה חכמה ועזר לאיש

הרי הוא מחיה אותם ומדריך , מטיף להם ומעורר את רוחם, והאיש הבא לשמח ולעודד את החתן והכלה 24181 

ות והניגודים הם המביאים אושר הוא מחכים אותם בהבהירו להם כי הנסיונ, אותם לגבי נסיונות החיים 24182 

 24183 .הם הנותנים טעם ושלוה אושר וכבוד, בחיים

אם כך הוא מעורר ומרומם את , אם המשמח משתמש בנימוקים אלו כאשר הוא משמח את החתן והכלה 24184 

כי התודה באה מחמץ ומצה , הרי הוא נחשב כאילו הוא מביא תודה, נפשם ומעודד את רוח החתן והכלה 24185 

מתוך זה בא לאדם גילוי שכינה , על ידי הדין באים הרחמים ומתוך הצרות נוצר הנס, היינו דין ורחמים 24186 

ומשליכים , ה"וכן המשמח חתן וכלה מביא אותם לידי שמחה והודאה להקב, ה"והוא מודה עבור זה להקב 24187 

 24188 .(אור חדש)  .זה הרעיון הגלום בקרבן תודה, והרי הוא מקריב תודה´ את יהבם על הבורא ית

 24189 

 24190 מאמר נד

 24191 .(ב"י´ ויקרא ז) אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות

, לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינו בטל, מנחם דגליא´ יוחנן בשם ר´ לוי ור´ פנחס ור´ ר 24192 

קול אומרים , ד קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה"הה, כל התפלות בטלות ההודאה אינה בטלה 24193 

 24194 .(´ז´ מדרש רבה ויקרא ט) צבאות ´הודו את ה

על הצלת גופו והצלת משפחתו או , הלא הודאה באה רק על נס? לכאורה מה שייכת הודאה לעתיד לבוא 24195 

שכן לא , אולם לעתיד לבוא הלא כל ההצטרכיות יתבטלו, הצלחת בניו או הצלחת תורתו, הצלחת נכסיו 24196 

בימים ההם לא יהיו , יהיה בעולם בעיית השלום ולא, יהיה רעב וצמא לא יהיה עוני ועושר חולי ובריאות 24197 

 24198 ?וצריך להיות שההודאה תיבטל ראשונה? ואם כן על מה יודו ועל מה ישבחו, כל פגעי הזמן ותאונותיו

אולם ההודאה תהיה על העבר על כל הטובות , ואפשר לבאר שאכן ההודאה על ההוה לא תהיה בימים ההם 24199 

ה שהיו "יתבררו כל סודות הנהגתו של הקב´ ר יתגלה כבוד הכאש, והחסדים שהשיגו לפני ימות המשיח 24200 

מה שנדמה היה לאדם כיסורים עוני ורע , יתגלו דברים הפוכים עולם הפוך ייראה לעין כל, בעולם הזה 24201 

יתברר לו שהפסד זה בממון או בכבוד מכוון , ש לטובת האדם"שהכל נעשה ומכוון מאתו ית, יתגלו כטוב 24202 

 24203 .היה להצלת גופו



, ובגלל הפסד זה הרויח את החיים, שהסיבה שבשעתו נראה לו ההפסד כצרה נבעה מקוצר ראייתו אז יידע 24204 

ואם לחצוהו וגירשוהו ממקום זה ובו בזמן היה לו הדבר , או שהיתה בו סיבה שדוקא יהיה לו יותר ריווח 24205 

כענין , תוהרי היתה לכך סיבה שיעתיק את אהלו למקום אחר ששם טוב לו בעולמו וכל שכן לאחרי, לזרא 24206 

 24207 .שכן נקרה לו שמואל בדרכו ומשחו למלך, ה שתעה אחר אתונותיו ומצא שם את מלכותו"שאול המלך ע

שם לעתיד , ויש גם להיפך שנעשה לו לאדם מאורע שנראה לו כשמחה ולבסוף הופך לו לאסון ולתוגה 24208 

, ז"שפקד אותו בעוהואז יקפוץ בהתפעלות על העוורון , לבוא יתגלה לו שהטוב הוא הרע והרע הוא הטוב 24209 

 24210 .´אז ימלא פיו שמחה להודות לה, ת על כל המאורעות שקרו לו"שלא הודה אז להשי

כי בקוצר שכלו סבור היה , אז ישלם את חובת ההודאה שלו שמפני עוורונו וסכלותו לא הודה בעולם הזה 24211 

ה "מהלל להקב כי אז היה, ולו הבין אז שכל הצרות לאמיתו של דבר הן טובות, שאלו הן צרות ורעות 24212 

 24213 .נסתרות ומכוסות מבני אדם´ כי פעמים הרבה שהרעה היא טובה ודרכי ה, בשעתו

כי הסיבה שהיו , שהרשעים מצדיקים את הדין על עצמם בעולם הבא, (ט"עירובין י) ל"ולכן אמרו חז 24214 

ה והם הכעיסוהו משום שהי, ת ואת משפטו"מפני שלא הכירו את גדלות הנהגת השי, כופרים בעולם הזה 24215 

אבל שם יבינו שהכל היה בסדר והנהגתו היתה , קשה להם לסבול את הרעות ואת הצרות העוני והחולי 24216 

אמר רב הונא לאדם טוב מראין לו , (ה"ברכות נ) ´ובמס, בחכמה רבה ואז יצדיקו את הדין ואת המשפט 24217 

י לשמחו לאדם רע מראין לו חלום טוב כד, י"חלום רע כדי שידאג ולא יחטא ושיכפר לו עצבונו רש 24218 

 24219 .י"שיאכל עולמו רש

בעולם הבא , שהחלום הרע הוא לטובת האדם והחלום הטוב לרעתו, וזהו שאמר הכתוב היינו כחולמים 24220 

וכל סודות , ´באחרית הימים יבינו ויכירו את חסדי ה, ת שהרעות היו לטובת האדם"יבינו את הנהגת השי 24221 

וכל , הצער והשמחה היסורים והשלוה ,העליות והירידות ההצלחות והכשלונות, הבריאה הרע והטוב 24222 

ואזי יופתעו וישתוממו מאד למראה , ההנהגות שהיו עטופות בגלימה של סוד ומסתורין הכל יתברר ויתגלה 24223 

 24224 .שהטובות היו רעות והרעות היו טובות היינו כחולמים, העולם ההפוך

שכל הרע שסבל , בלעתיד לבוא על מה שברכו דיין אמת יברכו ברכת הטוב והמטי (´פסחים נ) ´במס 24225 

, כן צריך האדם הבונה את ביתו משפחתו וכל עסקיו ואף עסקיו הרוחניים, בעולם הזה היה טוב בעיקרו 24226 

אם עתידו ייראה מעורפל אל , שלא יתרשם אם בדרכו יתייצבו מכשולים ויסגרו בעדו את פתחי הישועה 24227 

הם לטובה ואשרי אדם הבוטח  כי לאחר זמן יתגלה לו שכל הרעות והנסיונות, יתרעם ואל תיפול רוחו 24228 

 24229 .(אור חדש)  .´בה

 24230 

 24231 מאמר נה

 24232 .(´ב´ ויקרא ח) קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה

שמות ) את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן´ לפי שהוא אומר ויגוף ה? מה תלמוד לומר 24233 

, (כ"תו)ב  יו היה במשמע שנתקרכשהוא אומר קח את אהרן ואת בנ, היה במשמע שנתרחק אהרן, (ב"ל 24234 

נמחל לו יחד עם כל הכלל ונבחר לשמש בכהונה , שלמרות חלקו של אהרן בחטא העגל, כאן גילתה התורה 24235 

 24236 .ומצאנו במדרש שדוקא מחמת חטא העגל עלה אהרן לגדולה, גדולה הוא ובניו אחריו

הציץ , זה ואתה אל תתיגעאמר לו פדגוגו מוטב שאני אעשה את , משל לבן מלך שרצה לחטוא נגד אביו 24237 

, ובזכות זה העלהו לגדולה, יודע אני מה היתה כוונתך שיתלה הקלקול בך ולא בבני, עליו המלך ואמר לו 24238 

לכן הקדים הוא ועשה , כמו כן הבין אהרן שיעשו ישראל את העגל אם יסרב להם ואז תהיה בהם האשמה 24239 

ה לאהרן אהבת צדק אהבת לצדק את בני "אמר לו הקב, ה"את העגל כדי שישראל ינצלו מכעסו של הקב 24240 

 24241 חייך שמכל שבטו של לוי לא נבחר לכהונה גדולה אלא אתה, על כן משחך אלהים אלהיך, ושנאת מלחייבן

 24242 .(´ג´ ר י"ויק)

ואיתא , ה לקרב את אהרן אלא גם לאסוף את כל העדה כדי לראות את סדר המילואים"ולא רק שציוה הקב 24243 

, (´ט´ ר י"ויק) וכל השישים רבוא נכנסו לפתח אהל מועד, ת המרובהבמדרש שנעשה נס והחזיק מועט א 24244 

, והיו ישראל נכלמים ואומרים, והנה כל שבעת ימי המילואים שהיה משה משרת בקודש לא ירדה שכינה 24245 

 24246 .משה רבינו כל הטורח שטרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עוון העגל

שעל ידי קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום  ,משה משיבם אהרן אחי כדאי וחשוב ממני 24247 

ונחלשה , והנה אחרי השמיני למילואים שהקריב אהרן בעצמו עדיין לא שרתה שכינה, (´י ט"רש) בחר בו 24248 

ואז ירדה , עד שמשה נכנס אתו אל אהל מועד לבקש רחמים, דעתו של אהרן שבגללו לא ירדה השכינה 24249 

 24250 .(כ"י תו"רש) שכינה לישראל

ונצטוו על מעשי המשכן אשר עשו בחרדת , הדבר מבהיל מאד שאחרי שכבר נמחל להם על מעשה העגל 24251 

ונתגדל לעיני כולם תוך ´ וכבר נבחר אהרן על פי צווי ה, וכל מעשיו על פי רוח הקודש, קודש ובנדיבת לב 24252 

ו ישראל כמה צער נצטער! ובכל זאת לא ירדה שכינה לישראל, נס גלוי של החזקת מועט את המרובה 24253 



ואם כן יכולים , ובכל זאת לא ירדה השכינה עד שהורידוה משה ואהרן בתפלתם, ומשה ואהרן על זה 24254 

שלא זכו אליה כל הצדיקים האלה אפילו אחרי , לתאר לעצמנו כמה גדולה השראת השכינה בישראל 24255 

 24256 .עד שלא התאמצו בתפלה, ה"ואחרי הבטחת הקב,ואחרי הכנת המשכן , התשובה

ה מקבל קרבנות "שמתחילה היה הקב, ראוי ענין השראת השכינה יש לציין דברי המדרשבכדי להעריך כ 24257 

שם מבואר איך משה ושאר , (´א´ ר ה"שהש) משהוקם המשכן הוא מקבל קרבנות מלמטה, מלמעלה 24258 

והכוונה בזה שלפני הקמת המשכן היו , הצדיקים הורידו את השכינה לארץ אחר שנסתלקה מחמת הרשעים 24259 

אבל אחרי שכבר הוקם המשכן נעשה שכינה קבועה בארץ , ת רק מאנשי המעלההקרבנות מתקבלו 24260 

 24261 .ומתקבלים קרבנות מכל אדם

אף שנחרב הבית מכל מקום , מה שזכו דור המדבר עדיין קיימת אצלנו, אנחנו חיים בתקופה של חורבן 24262 

וכן על , (ו הבחירה"פ) ם שקדושת המקדש קיימת"וכן פסק הרמב, (´ב´ ר ב"שמו) עומדת היא בקדושתה 24263 

ואיתא , (ג"י´ ר ח"שהש) כל מקום שיש תורה יש שכינה, ש"ידי תלמוד תורה שורה השכינה בישראל כמ 24264 

כמו , (´ברכות ח) ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד"מיום שנחרב בית המקדש אין להקב´ בגמ 24265 

ה שבא לבית הכנסת מי הוא ז, ל"ש חז"כן בבתי כנסיות מקדש מעט שלנו זוכים לקבלת פני השכינה כמ 24266 

 24267 .(´ב´ ר ז"דב) ולא מצא את כבודי שם

מאלה הדורשים להטיל שינויים , היא שעמדה לאבותינו ולנו להתחזק כחומת ברזל מול הלחצים העצומים 24268 

הרוצים להכניס לבית המדרש רוחות חדשות הנושבות , החל מההשכלה הברלינית ועד ימינו, בדרכנו 24269 

אבל שכינת עוזינו , בשעה שחובשי בית המדרש מעונים ודווים, עפותולהם השפעה עצומה והון תו, בעולם 24270 

לא יאומן כי יסופר גבורתם של נושאי דגל , השרויה בתוכנו היא שנתנה לנו הכוח להדוף כל פלישה זרה 24271 

מבלי להזדקק לטובותיהם של המהרסים , בהקריבם את חייהם על מזבח התורה במסירות נפש, התורה 24272 

 24273 .והמחריבים

ראינו אז איך , ש"כורת על יהדות אירופה ומצאו את מותם מות קדושים בידי הרוצחים ימכאשר עלה ה 24274 

בין פולני , בין תלמודי לבין משכיל, הרוצח לא הבחין בין חרדי לבין מודרני, לשוא כל ההתדמות לגוים 24275 

, יעקיבא על דברי תורה ולאושרם הנצח´ אולם אלה נתפסו כר, לבין אזרח גרמני כולם נתפסו גם יחד 24276 

 24277 .ואלה תפסום על דברים בטלים

מזלזלים מאד , ומשתרש החטא של טבע ומקרה, בתקופה האחרונה נתרפו הרבה מן האמונה הטהורה 24278 

, מצאנו בירושלמי ביקורת חדה על דור המדבר, בלימוד התורה באומרם שלא יוצא מזה שום תכלית 24279 

אף שהעגל והמשכן הם שני  על, (´ירושלמי שקלים א) כשנתבעו למשכן תרמו, כשנתבעו לעגל תרמו 24280 

, כי במשכן לא רואים שום תכלית, כיום אצל רבים אין בעיה זו כי אין תורמים אלא לעגל בלבד, הפכים 24281 

, אנו שזכינו להבין צריכים להתחזק מאד להמשיך את דרכינו בקודש ביתר שאת ולא להתפעל מן הטועים 24282 

ונים נמצאת בנו ועל ידה נוכל לעלות להיות חזקים באמונה שהשכינה שירדה בימי משה ואהרן לתחת 24283 

 24284 .(ג"המוסר והדעת ח)  .ולהצליח

 24285 

 24286 מאמר נו

 24287 .(´ג´ ח) ´ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד ויעש משה כאשר צוה ה

כיוצא בו ויקהילו , מעשה נס היה וזה אחד המקומות שהחזיק המועט את המרובה, ת"וכתב רבינו בחיי עה 24288 

אמר , וכן אמרו במדרש ואת כל העדה הקהילו אל פתח אהל מועד ,משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע 24289 

ששים רבוא אנשים וששים רבוא בחורים היאך אני יכול להעמידן פתח , לפניו משה רבונו של עולם 24290 

, ואני מתחתים מסוף העולם ועד סופו, ה על זה אתה תמה והלא השמים כדוק עין היו"אמר לו הקב? האהל 24291 

 24292 .וק שמים וימתחם כאהל לשבתהנוטה כד (´ישעיה מ) ´שנא

, (´תהלים ס) ´ה על הר סיני בעשרים ושנים אלף מרכבות של מלאכי השרת שנא"וכן בהר סיני נגלה הקב 24293 

והיאך היה ההר מחזיק , ועל כל מרכבה ומרכבה כמרכבה שראה יחזקאל, רכב אלהים רבותים אלפי שנאן 24294 

 24295 .בל בני אמוניםה אומר להר הרחב וק"שהיה הקב, אלא מעשה נסים היה? כולם

ויאמר יהושע אל כל בני ישראל גשו ´ שנא, וכיון שעברו את הירדן נכנסו כל ישראל בין שני בדי הארון 24296 

כל אותן אוכלוסין שיצאו מאדם הראשון עד שיחיו , וכן לעתיד לבוא, אלהיכם´ הנה ושמעו את דברי ה 24297 

אלא אני מרחיב את ירושלים ? בהוהן עתידין לומר צר לי המקום גשה לי ואש, המתים היכן הם עומדים 24298 

רבינו ) ר"כ במד"ע, וכתיב ורחבה ונסבה למעלה למעלה, הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך´ שנא 24299 

 24300 .(בחיי

ב "שהבעה, כי ההבדל בין בעל הבית לבן תורה הוא, ל"אלחנן וסרמן זצ´ ר´ צ הק"ושמעתי בשם הגה 24301 

ואילו הבן , כולו נתון לדאגת המחר מה ילד יום והוא, מודאג איך יתרחש ויתהווה הקיום ביום המחרת 24302 



מתפעל ושואל איך עברתי את , תורה הוא כולו שקוע ואפוף תמהון על הנסים והנפלאות של יום אתמול 24303 

 24304 .בכל המצבים השונים של עוני צער ונסיונות הקשים, העבר במשך רבות בשנים

ל רעב וצמאון שחי עם משפחתו אל התקופות הכי קשות ש, אמנם כאשר הוא מסתכל ומתבונן לאחור 24305 

הרי שהוא משתאה ומביט , איך שהם גידלו בנים ובנות בחדר אחד או בשני חדרים קטנים, בבית קטן וצר 24306 

האם באמת אני הוא האיש שיכולתי לעמוד , עומד ומתמיה האם זהו אני שעברתי ככה, על עצמו כאיש פלא 24307 

 24308 ?דים צפופים ומשתחוים רווחיםאו שזהו רק חלום ולא יותר שנתקיים בו ובהם עומ, בכך

שהתפלא איך יסתדרו ששים רבוא אנשים וששים רבוא , וכך היתה תמיהת משה רבינו בדורו דור המדבר 24309 

וכך גם יש להתפלא על הישיבות הקדושות בדור הקודם שלמדו בתנאים , בחורים בפתח צר של אהל מועד 24310 

קרים בימות החורף , נים לא נוחיםכשלרשותם בתי מדרש קט, ברתת ובאימה ובהתלהבות, הכי קשים 24311 

, והם נודדים על ספסלי בית המדרש בעשותם לילות כימים בתנאים של רעב וצמאון, וחמים בימות הקיץ 24312 

ר אילעאי "י ב"ל דורו של ר"וכציור שנתנו חז, אם לא שזה ממש נס כפול, איך ניתן לכנות את הדור ההוא 24313 

 24314 .(´סנהדרין כ) ששה מתכסים בטלית אחד

ומי יודע אם , הרי בדורנו חיים ברווחה ובצורה מסודרת, ה את הדורות שלנו לדורות שלפנינוואם נשוו 24315 

, מה יהיה אם לא ילמדו להיות מוכנים ולהיות עתידים ליום כזה בגבורת הנפש, ו יגיע זמן של נסיונות"ח 24316 

ורה שרק באמונה חזקה וטה, כי הרי אנחנו חיים בדור של אחרית הימים שניבאו עליהם הנביאים 24317 

כשכל אוכלוסין שיצאו מאדם הראשון עד שיחיו , ובמסירות נפש נוכל להתקיים ולראות את הנס הגדול 24318 

 24319 .(ג"מעייני החיים ח)  !א"ה ירחיב את ירושלים בב"המתים שהקב

 24320 

 24321 מאמר נז

 24322 .(´ה´ ויקרא ח) לעשות´ ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה ה

, ואל תאמרו לכבודי ולכבוד אחי אני עושה, לעשות ה"י דברים שאני עושה לפניכם צוני הקב"וברש 24323 

? ה"כי יעשה שום דבר בלי ציווי הקב, ה"לכאורה האם יש מקום לחשוד משה רבינו נאמן ביתו של הקב 24324 

מי שהיה נכנס לתרום את הלשכה לא היה , (ב"ג ה"שקלים פ) שנו רבותינו, אלא כך צריכים ללמוד הענין 24325 

שמא יעשיר ויאמרו מתרומת , ולא בסנדל ולא בתפלין ולא בקמיעלא במנעול , נכנס לא בפרגוד חפות 24326 

ובמפרשים ולא בתפלין ולא בקמיע שלא יאמרו , ומישראל´ שנאמר והייתם נקיים מה, הלשכה העשיר 24327 

 24328 .התיר התפר ונתן בתוכן מעות

האם באמת ימצא שוטה אשר יגיד כזאת שהתיר התפר לתת , עד כדי כך הוא הענין של והייתם נקיים 24329 

כי אם על נקיות , והענין כי לא על החשד אנחנו מדברים, ודין זה נאמר אפילו על אהרן ובניו, כו מעותבתו 24330 

 24331 .דאם לאו אין זה נקיים, להתרחק אף מאיזה אבק דאבק של חשד, שהיא מצוה בפני עצמה

במדבר ) ה שנאמר"איש אמונות רב ברכות זה משה שהוא נאמנו של הקב, (´א א"ר נ"שמו) אמרו במדרש 24332 

שכל הדברים שהיה גזבר עליהם , הוי איש אמונות רב ברכות, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, (ב"י 24333 

 24334 ולהלן שם במדרש שנו רבותינו, ה בעצמו"ראו מאן קמסהיד עליה הקב, היו מתברכים לפי שהוא נאמן

 24335 .אין ממנין שררה על הצבור בממון פחות משנים, (ב"ה ה"שקלים פ)

הוא קורא לאחרים , אלא אף על פי שהיה משה גזבר לעצמו, משה גזבר לעצמוהרי אתה מוצא שהיה  24336 

אשר פקד משה אין כתיב כאן אלא אשר פוקד על פי משה , ומחשב על ידיהם שנאמר אלה פקודי המשכן 24337 

הוא קורא לאחרים ומחשב על , ובתנחומא אף על פי שהיה משה הצדיק נאמן על פי הגבורה, ביד איתמר 24338 

שלא יהיה שום היכי תימצי בעולם , הוא סוד הענין של והייתם נקיים בתכלית הנקיות עד כדי כך, ידיהם 24339 

 24340 .לאיזה חשד כל דהוא

הנה אף שכל הכלל , ה היה מצוה למשה רבינו למנות כהן גדול ולא היה מראה לו על אהרן"אם הקב 24341 

רשאי למנות אותו  כ לא היה"אעפ, אין יותר ראוי והגון כאהרן, ישראל ידעו כי אין גדול בישראל כאהרן 24342 

כ הלא יש היכי תימצי של אפשרות בעולם כי יאמרו עליו כי ממנה אותו "א, לכהן גדול אחרי שהוא אחיו 24343 

ה צוני "הקב, לעשות´ ז הוא אומר זה הדבר אשר צוה ה"וע, הנה אין זה כבר נקיים, בנגיעתו שהוא אחיו 24344 

 24345 .(דעת תורה)  .מפי הגבורה אני עושה זאת ואין לי ברירה אחרת, כן לעשות

H 24346 

 24347 שמיני

 24348 מאמר נח

 24349 .(´א´ ויקרא ט) ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל

ה "אותו היום היתה שמחה לפני הקב, עשר עטרות נטל אותו היום, יום שהוקם המשכן ראש חדש ניסן היה 24350 

ות ציון במלך שלמה על אותו יום הוא אומר צאינה וראינה בנ, (´מגילה י) כיום שנבראו בו שמים וארץ 24351 

, בעטרה שעטרה לו אמו זה אהל מועד שמצויר בתכלת וארגמן ובתולעת שני ושש, במלך שהשלום שלו 24352 



ילקוט ) וביום שמחת לבו ביום שירדה אש חדשה מן השמים, ביום חתונתו ביום ששרתה שכינה בבית 24353 

 24354 .(כ"תק

, ום שנגמר והוקם המשכןה בי"מאלו המאמרים אנו רואים השמחה הגדולה שהיתה לו כביכול להקב 24355 

משל למלך , (´במדבר ז) ויהי ביום כלות משה, לעומת מאמרים אלה אנו מוצאים מאמר אחר נפלא בתוכנו 24356 

כל זמן שהיתה מתעסקת בה , אמר המלך עשי לך פורפירה התחילה לעסוק בה, שהיתה לו אשה דאגנית 24357 

מיד התחיל המלך לומר , בעיניוראה אותה המלך וישרה , השלימה המלאכה והביאה למלך, אינה מריבה 24358 

 24359 .ווי ווי

אמר לה המלאכה מאד , אמרה לו אשתו מה זה אדוני טרחתי את עצמי לעשות רצונך ואתה אומר ווי ווי 24360 

עתה שאת פנויה , אמנם כל זמן שהיית עסוקה במלאכה לא היית כועסת ולא מקנטרת אותי, ישרה בעיני 24361 

, שהיו בני עסוקים במשכן לא היו מלינים עתה ילינוה כל זמן "כך הקב, מתירא אני שמא תכעיסי אותי 24362 

 24363 .(ב"נשא י´ תנחומא פ) ווי היה ביום כלות, לכך נאמר ויהי ביום כלות משה

הורדת השכינה כביכול למטה והשראת , למדנו שבתוך שאר הכוונות והתועלת הנעלה במעשה המשכן 24364 

ה שיהיו בני "וונה נסתרה שרצה הקבהיתה עוד כ, (ן ריש תרומה"רמב) השכינה בתמידות בחינת הר סיני 24365 

כי בזמן שיהיו טרודים במלאכת הקודש לא יהיו מקנטרים , ישראל עסוקים בפעולה גדולה וקדושה 24366 

אלא יהיו עסוקים במצוות וזריזים , לא יהיו פנויים לחשוב אם יש מים אם יש לחם וכדומה, ומתלוננים 24367 

כל אחת מהמלאכות תורה שלמה היא  שכידוע, לעשות במלאכות בתכלית הדקדוק, במלאכת המשכן 24368 

 24369 .בלימוד ובמעשה

הרי אין ספק שכל התענינותם נתונה היתה לפרטי הפרטים של המלאכות , ואף אלה שלא עסקו במלאכה 24370 

ה ולכל ישראל שזכו "היתה שמחה גדולה להקב, וכאשר נגמרה המלאכה והכל הוקם על מכונו, במשכן 24371 

שראל מהמשימה שהעסיקה אותם ללא אפשרות של היסח ה שעכשיו נתפנו י"ומאידך דאג הקב, לכל זה 24372 

 24373 .ומי יודע איזה קנטורין עלולים לבוא, הדעת

שחובה להעמיס על עצמו שעבודים רוחניים , דבר גדול למדנו כאן השווה לכל אחד ובמיוחד לבן תורה 24374 

מודים וכן בישיבה אף אם עובר זמן הלי, ובטרם שסיים מסכת אחת יתחיל מסכת אחרת, ללא שום הפסקה 24375 

כי אז יש לפחד מפני היצר הרע , אל יתן בלבו הרגשה של סיום של השלמה, בהצלחה גדולה והתעלות 24376 

 24377 .והוא מוצא לו מקום לכל סוגי הפרעות, שמחכה להזדמנות זו שבין סיום להתחלה

כן היסח הדעת , כמו שרוב ההתבונן הוא הדרך לקנות היראה התמידית, ה"כ´ ל המסלת ישרים פ"וז 24378 

יהיה מחמת טרדות או ברצון כל היסח הדעת ביטול הוא ליראה , עיון הוא המפסיד הגדול שלהוביטול ה 24379 

 24380 .ש"ה אל המלך והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה יעו"הוא מה שציוה הקב, התמידית

´ והמדרגות הגדולות המפורטים בברייתא דר, הנה מדובר כאן באדם שכבר עבר את כל השלבים הקודמים 24381 

וכבר הגיע למדרגת יראת חטא שהיא המעולה , חסידות, טהרה, פרישות, נקיות, זהירות זריזות, פנחס 24382 

הרי שגם איש שכבר נמצא בדרגה גדולה כזו ניזוק לא , ד"כ´ בדרגות של יראת שמים וכמו שביאר שם בפ 24383 

, ת טרדותאף אם היסח הדעת בא לו מחמ, אלא אף מהיסח הדעת כל שהוא, ו"רק משחוק וקלות ראש ח 24384 

וגם אותו הזהירה התורה מכל מיני , שהרי אין לך טרוד יותר מהמלך שכל עניני הצבור מוטלים עליו 24385 

 24386 .וקרא בו כל ימי חייו, וחייבתו להיות עוסק בתורה ובצרכי ישראל יומם ולילה, טרדות ובלבול הדעת

, ע ממתין ליד הפתחכי היצר הר, ל"א ז"אומרים בשם הגר, (´בראשית ד) על הפסוק לפתח חטאת רובץ 24387 

פעם אחת , מספר רבי יוסי בן קסמא´ ובאבות פרק ו, לאותו רגע שיפסיק האדם מלימודו ואז בא לפתותו 24388 

הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ואמר לי רבי רצונך שתגור במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי  24389 

כי , מד שלא יצא אדם מפתח בית המדרששבא לל, ל בספרו רוח חיים"וכתב רבנו חיים מוולוזין זצ, זהב 24390 

 24391 .אך פעם אחת יצא ופגע בו המסית להדיחו מעסק התורה

אלעזר בן ´ ואם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ור, אלעזר בן ערך שהוא כמעין המתגבר´ ואמרו על ר 24392 

כלשהו  האם יש לנו מושג, (ב"אבות פ) א בן ערך בכף שניה מכריע הוא את כולם"ור, הורקנוס אף עמהם 24393 

 24394 אלעזר בן ערך איקלע לפורגיתא ודיומסית אימשיך בתרייהו´ ל שר"ובכל זאת ספרו לנו חז? בגדלותו

כי הדר אתא בעא למיקרא , (י"נעקר תלמודו ושכחו רש) איעקר תלמודיה, (י אתר היין והרחצה"פרש) 24395 

 24396 (7ז"שבת קמ) אמר החרש היה לבם, החודש הזה לכם

אחרי אשר היה לבו , שנעשה לבו אבן וחרש מלהבין, ו לפי ענינוא שנפלה טעות זה בפי"וכתב המהרש 24397 

עד כמה צריכים להתחזק , נורא הדבר לאנשים קטני ערך כמונו, ש"כמעין המתגבר בחיבורו לחכמים עי 24398 

שטבעו של אדם נמשך , ולהזהר מדברים המפריעים וממאורעות שונים, להידבק תמיד בחברת החכמים 24399 

 24400 .(ג"הגיוני מוסר ח)  .בנפשו´ אלא יוסיף כל יום יראת ה, ומשכיותיו אחריהם ונגרר אחרי העולם הזה

 24401 

 24402 מאמר נט



 24403 .(´א´ ויקרא ט) ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל

, ח ניסן שהוקם המשכן בו ביום ונטל עשר עטרות"שמיני למלואים הוא ר, י ויהי ביום השמיני"רש´ פי 24404 

ה כיום שנבראו בו "תניא אותו היום היתה שמחה לפני הקב, י ביום השמיניויה, איתא (7מגילה י) ובמסכת 24405 

וצריך להבין מה ענין בריאת מעשה , כתיב הכא ויהי ביום השמיני וכתיב התם ויהי יום אחד, שמים וארץ 24406 

 24407 .כ בזה"א מש"בראשית להקמת המשכן ועיין שם במהרש

את כל מלאכת המשכן אינו , כל המלאכהוירא משה את , (א"פקודי י)א  כמו כן מצינו במדרש תנחומ 24408 

הרי שיש קשר בין בריאת מעשה בראשית , אלא את כל המלאכה שהיה הכל כמעשה בראשית, אומר 24409 

 24410 .להקמת המשכן וצריך להבין מה השייכות ביניהם

ודרשו , (´משלי ל) מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ, מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו 24411 

, שעשה דברים מופלאים שאין בדומה להם, ה"קתא שמקרא זה נאמר בשבחו של משה רבינו על בפסי"חז 24412 

אסף רוח בחפניו שהוריד רוח הקודש לישראל . ב, עלה שמים וירד עלה למרום והוריד תורה לישראל. א 24413 

ל "פ חז"א ע"מי הקים כל אפסי ארץ ומפרש הגר. ד, צרר מים בשמלה שקרע את ים סוף. ג, א שם"הגר 24414 

 24415 .ש"שבזה הוקמו והתבססו כל העולמות עי, ונה היא להקמת המשכןדהכ

במעשה בראשית , נמצינו למדים שבריאת שמים וארץ שהחלה בששת ימי המעשה נשלמה בהקמת המשכן 24416 

ורק ביום השמיני למלואים , אבל עדיין תקומה לא היתה להם, אמנם נבראו שמים וארץ וכל אשר בם 24417 

כל העולמות העליונים ותחתונים התבססו ואז , וקמה כל הבריאהכשמשה רבינו הקים את המשכן אז ה 24418 

, היתה שמחה גדולה לפניו יתברך כנאמר, וכשם שבזמן שנבראו שמים וארץ וכל צבאם. נשלמה הבריאה 24419 

 24420 .(´תנחומא ב) במעשיו´ לעולם ישמח ה´ יהי כבוד ה

ה את כל המלאכה והנה וזהו וירא מש, כך גם ביום הקמת המשכן שבה אותה שמחה שאז הושלמה הבריאה 24421 

מלמד , לכן ויהי ביום השמיני, היינו שכעת הגיע העולם כולו אל תיקונו וביסוסו, ´עשו אותה כאשר צוה ה 24422 

 24423 .ה כיום שנבראו בו שמים וארץ שזוהי השלמת הבריאה"שהיתה שמחה לפני הקב

ה בתנחומא ראו רא, בכך נבין מפני מה הוצרכו בבניית המשכן לאותם הדברים שבהם נבראו שמים וארץ 24424 

שנאמר ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה , ה בלבו חכמה"ראו מה עשה בצלאל שנתן הקב, בשם´ קרא ה 24425 

בחכמה יסד ארץ כונן ´ ה, (´משלי ג) שנאמר, ה עולמו"בשלושה דברים אלו ברא הקב, ובתבונה ובדעת 24426 

שיודע , (.ברכות נה) ל"וכן אחז, ובשלשתן עשה בצלאל את המשכן, שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו 24427 

שבהקמת המשכן היה גמר והשלמה לכל מעשה , כ"היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמים וארץ ע 24428 

 24429 .ה את עולמו"ולכן הוצרכו לאותם הדברים שבהם ברא הקב, בראשית

שבצלאל ואהליאב וכל חכמי לב לא יכלו להקים את המשכן ורק , ל"בזה יש מקום להבין מה שמבואר בחז 24430 

מי הקים כל אפסי ארץ , וכך מתבאר גם מדברי הפסיקתא שדרשו על הפסוק, בדו היה מסוגל לכךמשה ל 24431 

וצריך להבין למה משה , י הקמת המשכן"שרק הוא יכול היה להקים כל אפסי ארץ ע, על משה רבינו 24432 

אל תקרי , ש ואהיה אצלו אמון"י התורה כמ"ל שהעולם נברא ע"אכן יתכן לומר דהרי מפורש בחז, דוקא 24433 

 24434 .ה שבו נסתכל וברא את העולם"אמרה תורה אני הייתי כלי אומנותו של הקב, אמון אלא אומן

, היינו בחכמה ובתבונה ובדעת של תורה, בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו´ ה 24435 

ולכן כשהיה צורך להשלים את הבריאה הוצרכו דוקא למשה רבינו שהוא כח התורה והתורה נקראת על  24436 

ולכן הוא האדם , והוא זה שעלה למרום להביא את התורה והורידה לנו והוא לימדה לכל ישראל, שמו 24437 

לגמור ולהשלים את הקמת הבריאה כולה על ידי הקמת , היחיד שיש לו הכח להיות את המכה בפטיש 24438 

 24439 .המשכן

, י"ז בדברי רשאפשר שמרומ, לי לשמי, י ויקחו לי תרומה"וכתב רש, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה 24440 

לשמי ללא שום פניות ונגיעות אלא מאת כל , שהתרומה למלאכת המשכן צריכה להיות דוקא לשם שמים 24441 

ז "אלא שעי, והטעם נראה שאין נדבת הכסף אמצעי בלבד להגיע לבניית המשכן, איש אשר ידבנו לבו 24442 

שבכך נזכה לושכנתי והמשכן הוא כדי , שנתנו מנדבת לבם ברצון גמור לשם שמים זכו להשראת השכינה 24443 

ולזה נדרשת , אהל שכן באדם (ח"תהילים ע) ש"וכמ, היינו בתוך לבו ונפשו של כל אחד ואחד, בתוכם 24444 

 24445 .דוקא תרומת כסף וזהב שבאה מלב זך וטהור לשמו יתברך

הנה בן נולד לך הוא יהיה , לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני, לאמר´ ויהי עלי דבר ה 24446 

הוא , כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו, ה והניחותי לו מכל אויביו מסביבאיש מנוח 24447 

שהרי דוד המלך שפך , הרבה התלבטו המפרשים בהבנת הדברים, (ב"כ´ דברי הימים א) יבנה בית לשמי 24448 

 24449 ה שדמם חשוב לפניו"שאמר לו הקב, ל"פ הסנהדרין כמפורש בחז"והכל עשה ע, דמם של שונאי ישראל

 24450 .וכבר האריכו בזה המפרשים, ומהי התביעה עליו בכך, כדם קרבנות על גבי המזבח

שאין , (´ה´ מלכים א) ם"כ במלבי"וכעין זה מצאתי אח, ל היה מבאר"ר חיים שמואלביץ זצ"ר הג"ומו 24451 

אלא מפני שבית המקדש היה צריך , שהרי ודאי עשה בזה כדין, הכוונה לבקר את דוד על הדמים ששפך 24452 



והרי אחד הדברים שהמקדש מגין מפניהם הוא מפני , גמרי לשם שמים בלא שום פניה ונגיעהלהבנות ל 24453 

כי יצא עמך למלחמה על אויבו בדרך אשר , וכמו ששלמה אמר בעת חנוכת המקדש בתפלתו, חרב השונא 24454 

 24455 .ושמעת את תפלתם ואת תחנתם, דרך העיר אשר בחרת בה´ והתפללו אל ה, תשלחם

ועדיין לא שקטה הארץ כאשר רצה לבנות את בית , מה ושפך הרבה דםומאחר שדוד הוא איש מלח 24456 

מפני שיש לו , לא תהיה בנייתו לגמרי בטוהר הכוונה השלמה, נמצא שאם הוא יבנה את הבית, המקדש 24457 

ורק שלמה בנו שהוא איש מנוחה יוכל לבנות בית שיהיה , בזה עוד איזה שהיא נגיעה לנצח במלחמה 24458 

 24459 .הורה וזכה בתכלית ללא שום כוונות נוספותבכוונה ט, לגמרי לשם שמים

הקמת , י משה"מדוע הקמת המשכן היתה צריכה להיות דוקא ע, מעתה יש מקום לבאר בדרך נוספת 24460 

ולזה נדרש אדם כזה שכל פעלו הוא לב טהור ונקי לגמרי לשם , המשכן הוא השלב האחרון בגמר בנינו 24461 

וכפי שכבר ביארנו לעיל דמשה הגיע , ה"ינו עובדבר זה האדם הראוי לכך ביותר הוא משה רב, שמים 24462 

מפני שהזדכך כל כך עד ששכינה , למדרגה גבוהה כל כך עד שלא היתה לו שום נגיעה ושום ענין לעצמו 24463 

ולכן זכה גם , ´והטעם לכך הוא מפני שהוא מרגיש ונחנו מה התבטלות מוחלטת לה, מדברת מתוך גרונו 24464 

 24465 .לראות באספקלריא המאירה ללא שום חציצה

מפני שלא , ויש להוסיף שגם הכפרה של חטא העגל שהיתה בהקמת המשכן לא היתה שייכת אליו עצמו 24466 

לכן רק הוא , נמצא שהוא מופקע לגמרי מכל פניה בהקמת המשכן, היתה לו שום שייכות לחטא העגל 24467 

, סוקל על הפ"וכמו שדרשו חז, ועל ידי זה להקים ולהשלים את העולמות כולם, הראוי להקים את המשכן 24468 

 24469 .(מעדני שמואל)  .מי הקים כל אפסי ארץ זה משה רבינו וזהו ויקם משה את המשכן

 24470 

 24471 מאמר ס

 24472 .(´ו´ ויקרא ט) ´תעשו וירא אליכם כבוד ה´ ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה

אותו יצר הרע העבירו מלבכם ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת , אמר להם משה לישראל 24473 

ויש להבין מיהו אותו יצר הרע ומה היא יראה אחת ועצה אחת שבעבורה ירא אליהם , (כ"תו) לפני המקום 24474 

ומה היה , שישראל פחדו שמא לא נמחל להם עדיין עוון העגל, והנראה מדברי התורת כהנים, ´כבוד ה 24475 

´ שכל עבודתם ועבודת האבות לפני ה, זה היה השכל הגדול שלהם, היצר הרע שעל ידו עשו את העגל 24476 

 24477 .פי שכלם הכל היה על

ולעשות עבודתם לשמים רק , במתן תורה קבלו עליהם עול מלכות שמים לשעבד את שכלם לשכל התורה 24478 

כי חשבו שמשה רבינו מת , ובעשיית העגל הלכו שוב על פי שכלם, ביד משה´ על פי התורה כמצות ה 24479 

על ידי שהיו  כמו שהכרובים הודיעו שישראל עושים רצונו של מקום, ועליהם לדעת את הדרך ילכו בה 24480 

ולכן היתה עיקר , ´ועיקר החטא היה שהלכו אחר שכלם ולא אחר דבר ה, (.ט"ב צ"ב) פניהם איש אל אחיו 24481 

 24482 .שכמו העורף הוא כנגד הפנים כן הוא שכל האנושי נגד שכל התורה, התביעה כי עם קשה עורף אתה

, (א"ר נ"שמו) ש"וכמ וכשחטאו בעגל היינו שהלכו אחר שכלם נצטוו בהקמת המשכן לכפר על חטא זה 24483 

עכשיו , בשעה שעשיתם את העגל הכעסתם אותי באלה אלהיך, יבא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל 24484 

היינו ששמעו בכל דבר ודבר לפקודות , שעשיתם את המשכן באלה פקודי המשכן הריני מתרצה לכם 24485 

וחיכו לאות שנמחל  וכשהושלם המשכן, את משה´ ולכך נאמר וחזר ונשנה בכל דבר כאשר צוה ה, ת"השי 24486 

אלא אותו יצר הרע העבירו מלבכם אז , ה שאין העוון נמחל בכדי"אמר להם משה רבינו ע, להם אותו עוון 24487 

 24488 .´ירא אליכם כבוד ה

היינו , ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום, ה ואמר"והוסיף משה רבינו ע 24489 

ל כשם שאין פרצופיהן דומים כך "ו שאמרו חזכמ, שכשהאדם הולך אחר שכלו יש לכל אחד שכל משלו 24490 

ואי אפשר שיהיו מאוחדים כאיש אחד , וכל אחד אדעתא דנפשיה קעביד, (´א ב"ר כ"במ) אין דעתם שוה 24491 

כשם שהוא יחיד בעולם כך , והמשך דברי התורת כהנים, ושתהיה להם יראה אחת ועצה אחת, בלב אחד 24492 

 24493 .רלת לבבכםשנאמר ומלתם את ע, תהא עבודתכם מיוחדת לפניו

ואילו היה שכל האדם זך ומזוכך היה משיג , ישרים´ היינו שבאמת האלהים עשה את האדם ישר ומשפטי ה 24494 

על כך ענה להם משה רבינו , ואם כן מדוע משניתנה תורה נאסר לילך אחר השכל, את כל התורה בשכלו 24495 

על כן יעזוב האדם את , כי הוא נפגם על ידי הרגשים נפשיים המתערבים בו, ששכלו של האדם ערל הוא 24496 

ולא יעבור אף המשפטים ´ והכל יהיה אצלו חוק ה, שכלו הערל והמתעתע וידבק בשכל התורה הזך והנקי 24497 

 24498 .יהיו כחוקים

משום ששכלו מורהו על כך ולא משום צו , תדע שהרי בן נח השומר את שבע מצוותיו שרובן הן שכליות 24499 

ת "כי רצון השי, די אומות העולם ולא מחכמיהםשאינו מחסי (א"ח מלכים י"פ) ם"כתב הרמב, הבורא 24500 

 24501 .ביד משה´ רק על פי החוק והציווי על פי ה, שתהיה עבודתנו מיוחדת לשמו יתברך



ואמרו בספרא שלא נטלו , ´וכך יש להבין את חטאם של נדב ואביהוא שהקריבו אש זרה אשר לא צוה ה 24502 

מו שהתבאר שהיתה חסרה להם דעת והיינו כ, עצה ממשה ואהרן ולא אחד מחברו שנאמר איש מחתתו 24503 

וכשאדם סומך על שכלו הרי כל אחד חושב בנפרד ועושה , תורה בהקרבה זו שלא נטלו עצה ממשה ואהרן 24504 

ועל כך נאמר בקרובי אקדש ועל פני כל העם , ולא אחד מחברו שנאמר איש מחתתו, אדעתא דנפשיה 24505 

על ´ נענשו כשעבדו את ה, ממשה ואהרן היינו שכל ישראל יראו בעיניהם שהשלמים היותר גדולים, אכבד 24506 

 24507 .ת רק על פי התורה"ועשו קל וחומר בנפשם שחייבים לעבוד את השי, פי שכלם

שלא יהא אדם , תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, (´ז א"ברכות י) ל"כך אפשר גם להבין את מאמרם ז 24508 

שנאמר ראשית חכמה יראת , ניןקורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמ 24509 

ויש להבין למה זכרו דוקא , לעושים לא נאמר אלא לעושיהם לעושים לשמה, שכל טוב לכל עושיהם´ ה 24510 

ומדוע אמרו שאם הוא מבעט בהם הוא בכלל עושה שלא לשמה הרי אינו , חטא זה של בועט באביו וברבו 24511 

 24512 .עושה כלל

ומחליט שאינו צריך עוד לרבו ורוצה לנהוג מעתה , וצריך לומר שהמדובר במי שקנה חכמה ונעשה לרב 24513 

אבל לא בכלל העושים לשמה , ויתכן שגם על פי שכלו ינהג כשורה ויהיה בכלל העושים, על פי שכלו 24514 

כי לעולם חייב האדם לחשוד את עצמו ושכלו מפני , כלומר כופפים עצמם לחלוטין לתורה ולדעת תורה 24515 

וכל , (א"אבות פ)ב  ל עשה לך ר"ולקיים ציווי חז, סמויותערלת לב ומצודת השוחד העצמי והנגיעות ה 24516 

 24517 .שכן שלא יבעט בו חלילה

, על הכתוב במעשה העגל ביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם, (.ב"סנהדרין ק) ל באמרם"ועל כך רמזו חז 24518 

 24519 ה פוקד עוון אבות על בנים"ואיך אפשר להבין זאת הרי אין הקב, שאין לך פורענות שאין בה מחטא העגל

ועל כרחנו שבכל חטא ובכל פורענות יש מדה של קשיות , (.´ברכות ז) אם אינם אוחזים במעשה אבותיהם 24520 

והרי זה לימוד עבורנו עד כמה , ונטיה מהשיעבוד לדרישות התורה בלא סטיה, עורף והליכה אחר השכל 24521 

לקט שיחות )  .ד נעשה ונצליח"לכוף את שכלנו ורצוננו לתורה ואז בס, חייבים אנו להרגיל עצמנו 24522 

 24523 .(מוסר

 24524 

 24525 מאמר סא

 24526 .(´ו´ ויקרא ט) ´תעשו וירא אליכם כבוד ה´ ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה

אמר להם משה לישראל אותו יצר הרע העבירו מלבבכם ותהיו כולכם , (א"ש תקכ"ילקו) איתא במדרש 24527 

חדת לפניו כשם שהוא יחידי בעולם כך תהא עבודתכם מיו, ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום 24528 

עם ישראל עומד אחרי סיום , ´אם עשיתם כן וירא אליכם כבוד ה, שנאמר ומלתם את ערלת לבבכם 24529 

אחר הטורח הגדול וההתנדבות הגדולה שהמחישה את רצונם להשראת השכינה , המעמד של הקמת המשכן 24530 

 24531 .ביניהם

ם אתם כמהים א, אז בא משה רבינו ואמר להם, והיו מצטערים מאד על כי ההשראה הזו מתמהמהת 24532 

יש להבין איזו , תעשו אותו יצר הרע העבירו מלבבכם´ זה הדבר אשר ציוה ה, ומצפים להשראת השכינה 24533 

הרי מדובר בדור דעה אחרי שהגיעו למדרגת ? שייכות יש בין העברת אותו יצר הרע להשראת השכינה 24534 

ו של משה רבינו ואיך הדרישה הז, ואין עליהם כמעט שום שליטה של יצר הרע, ר קודם החטא"אדה 24535 

 24536 ?מתיישבת עם מצבם אז

לפיתוח הרגשים נעלים , ללימוד המוסר לתפילות באריכות, אצלנו למשל אחרי שזכינו לתקופת הבדידות 24537 

ש אם במהלך התפילה זוכים לאיזו התעוררות או התעלות אפילו רגעית הגורמת "כ, אין מקום לדרישה כזו 24538 

אז אנחנו חושבים , שום התעלות בתפילה ושום הישג רוחניואם רואים לפעמים שלא היתה , לנו עונג גדול 24539 

ואנו תולים את ? ואם לא זכינו לזה מה אנחנו אשמים, הרי זה תלוי בסייעתא דשמיא? וכי מה עלינו לעשות 24540 

 24541 .אך בשום מקרה אין אנו תולים את החסרון בעצמנו, ולפעמים אף מתייאשים, הסיבות בזמן או במקום

אם באמת יעמול קשה , זה תלוי באדם´ וירא אליכם כבוד ה, שה את ההיפךכאן מגלה לנו התורה הקדו 24542 

את זה הדגיש להם משה רבינו , ויגיע להרגשים נעלים החבויים בקרבו, ברוחניות הוא ישיג את מבוקשו 24543 

ואם אדם אינו מצליח להתרגש הרי זה בגלל , אותו יצר הרע העבירו מלבבכם אין הדבר תלוי אלא בכם 24544 

והדברים נכונים גם , היצר הרע משחד אותו ונעשה עמו חד, ביר את היצר הרע מלבושאינו רוצה להע 24545 

הרי זה תלוי , כלפי דור דעה שהם בעצמם הגדירו את זאת נכונה כשהצהירו רצוננו לראות את מלכנו 24546 

 24547 .כ מלכנו"ברצוננו ואח

אין , ב"ו לעוהבכך שחסר בו חשק לרוחניות א, אל לו לתלמיד לתלות את חוסר התעלותו בלימוד התורה 24548 

ז "ז והקשר שלו לעוה"אלא שאהבתו לעוה, זה נכון אהבת עולם הבא תקועה בלבו של כל אחד ואחד 24549 

כך לא , וכשם שלא יתחברו אש ומים בכלי אחד, הם העומדים בעוכריו ומפריעים לעלייתו, וליצר הרע 24550 

צב בסוף תקופת והראיה שאחרי שאנו זוכים לבירור המ, ב בלב המאמין"ז והעוה"יתכנו אהבת עוה 24551 



ורגעים אלו של התעלות מחייבים , הלב פתוח להתעלות רוחנית בלתי מוגבלת, הבדידות הכל נראה אחרת 24552 

כדי להחזיק את עצמנו במצב רוחני גבוה ולשאוף , י לימוד המוסר בהתפעלות"אותנו להתמיד במאמצים ע 24553 

 24554 .(דגל המוסר)  .יהא בעזרנו´ להמשך התעלות וה

 24555 

 24556 מאמר סב

 24557 .(´ו´ ויקרא ט) ´וירא אליכם כבוד ה´ ה הדבר אשר צוה הויאמר משה ז

´ וצריך באור מהו הדבר אשר צוה ה, ח ניסן יום השמיני למלואים בחנוכת המשכן"פסוק זה נאמר בר 24558 

דין פתגמא דתעבדון , יונתן בן עוזיאל פירש, ויש בזה כמה דרכים במפרשים? תעשו מה עלינו לעשות 24559 

אמר , (א"תקכ) וכן בילקוט שמעוני, ´מן יד יתגלי לכון איקר שכינתא דהאעברו את יצרא בישא מן לבכון ו 24560 

להן משה לישראל אותו יצר הרע העבירו מלבכם ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני  24561 

 24562 .המקום

ובכלל הענין קשה ביום , ר שנצטוו ישראל להעביר מלבם דוקא באותו היום"ועלינו להבין מהו אותו יצה 24563 

וכי ביום זה צריך להזהיר , יום שבו שרתה השכינה לראשונה בישראל, ם שנטל עשר עטרותכה נשגב יו 24564 

הלא הלב של כל אחד מישראל היה מלא בשאיפה עצומה להתקדש ולהתעלות ? ר מן הלב"על העברת יצה 24565 

 24566 !וראוי היה יותר לצוותם בעשה טוב ולא בסור מרע, ולהדבק בשכינה

ל "מדוע תקנו חז, מביא שרבים הקשו (ד"ו סק"מ´ ח סי"או) ז"הט, מברכים אנו מדי יום שלא עשני גוי 24567 

ומתרצים שהיות שנמנו , שעשני ישראל? ברכה זו והסמוכות לה בדרך של שלילה ולא בדרך חיובית 24568 

על כן לא תקנו לברך על , (7עירובין יג)א  וגמרו בית שמאי ובית הלל שנוח לו לאדם שלא נברא משנבר 24569 

 24570 .(ח"ש עוד תירוץ בשם הב"עי) לכל הפחות על כך שלא נעשה גויאלא , העשיה בלשון חיובית

´ ה אנכי ה"שבשעה שאמר הקב, (ו"ס) פ המדרש פליאה"מבאר ע (ת"בספרו תכלת מרדכי עה) ם"המהרש 24571 

ם "ומבאר המהרש? וצריך ביאור טובא מהו הקשר, נענה משה רבינו ואמר ברוך שלא עשני גוי, אלקיך 24572 

ה בעצמותו גם למשה "אך לשבח את הקב, ה"יך רצה לשבח את הקבאלק´ שכששמע משה רבינו אנכי ה 24573 

אמנם באשר הוצאתיך מארץ מצרים , ה ממלא כל עלמין"שהרי הקב, רבינו לא היתה השגה מושלמת 24574 

משום כך אין אנו , בזה גם לנו יש תפיסה ולכן נענה ואמר ברוך שלא עשני גוי, שהפרשתיך מן הגוים 24575 

, ה וקירבתנו אליו"כי עיקר הודאתנו היא על הכרתנו את הקב, י גויאומרים שעשני ישראל אלא שלא עשנ 24576 

 24577 .שלא עשני גוי, והכרה זו היא יותר בשלילה מאשר בחיוב

, ה לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת"אחא בשעה שאמר הקב´ אמר ר, (´ז ד"ר י"ב) איתא במדרש 24578 

אמר להם , יהם הבהמה החיה והעוףהביא לפנ, אמר להן חכמתו מרובה משלכם? אמרו לו אדם זה מה טיבו 24579 

, אמר זה שור זה חמור זה סוס זה גמל? העבירן לפני אדם אמר לו זה מה שמו, ולא היו יודעין? זה מה שמו 24580 

דברי המדרש תמוהים וכי רק האדם , אמר לו אני נאה להקרא אדם שנבראתי מן האדמה? ואתה מה שמך 24581 

כ במה קשור האדם "וא, ל חית השדה ועוף השמיםאלקים מן האדמה כ´ ש וייצר ה"כמ, נברא מן האדמה 24582 

 24583 ?לאדמה יותר משאר בעלי חיים

ישנו הבדל יסודי בין האדם ובין כל הנמצאים , עמד על השאלה וביאר כך (ג"תפארת ישראל פ) ל"המהר 24584 

העליונים מושלמים בפועל ואינם צריכים להוציא שלימותם מן הכח אל הפועל ואלו , עליונים ותחתונים 24585 

אך אינם מושלמים אלא , והתחתונים כולם זולת האדם אין להם יציאה מן הכח אל הפועל, יםהם המלאכ 24586 

י שיוציא את "ע, רק האדם יש בכחו להגיע לשלימות בכחות עצמו ולא מעצם ברייתו, כפי שנבראו כך הם 24587 

ח ובזה דומה האדם לאדמה שכן גם באדמה קיימת יציאה מן הכ, הכוחות האצורים בו מן הכח אל הפועל 24588 

 24589 .י שמעבדים אותה היא מצמיחה עצים ופירות"שע, אל הפועל

לא רק על עצם קריאת השמות אלא גם על כך שידע האדם , זהו עומק כונת המדרש חכמתו מרובה משלכם 24590 

, ולהבדיל בכך את ההבדל היסודי לבין שאר הנבראים ביציאה מן הכח אל הפועל, לכנות עצמו בשם אדם 24591 

שכשם שחלוקים החי הצומח , ל"מכל מקום ידועים דברי המהר, הם אף על פי שגם הגוים בני אדם 24592 

, ישראל וגוי, כמו כן יש שתי דרגות במדבר עצמו, ומדבר היינו האדם למעלה מכולם, והדומם זה מזה 24593 

 24594 .ונבדל הישראל מן הגוי כפי שנבדל האדם מן הבהמה

מ הם נבדלים מישראל גם "מ, ברור שגם לגוים ישנה האפשרות להוציא את כוחותיהם מן הכח אל הפועל 24595 

לכן גם הבפועל של הגוי אינו יכול , כי הבכח של אדם מישראל שונה  בתכלית מן הבכח של הגוי, בזה 24596 

ז יכולים לבאר מדוע אנו מברכים שלא עשני גוי בדרך שלילה "לפי, להגיע להשגה שיכול ישראל להגיע 24597 

מל ויגיעה בהוצאת מעלותינו מן הכח דרוש הרבה ע, משום שלהגיע לדרגת ישראל באופן מושלם, דוקא 24598 

כי בכח טמונה בכל יהודי אפשרות להתרומם למעלות , אבל שלא עשני גוי יכולים אנו לברך, אל הפועל 24599 

 24600 .נשגבות עשרת מונים מן הגוי



רק ) גוי לא שייך במצוה זו של אמונה, אלקיך היא רק ליהודי´ היכולת להגיע להשגה והכרה באנכי ה 24601 

כי מאחר , אלקיך נענה ואמר ברוך שלא עשני גוי´ ולכן כששמע משה רבינו אנכי ה ,(באיסור עבודה זרה 24602 

גם בהשגת התורה יש , ת"משום כך נצטוינו כל הכרה ברורה בהשי, שאנו בדרגה גבוהה ביותר מן הגוים 24603 

 24604 .ש לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום"כח מיוחד לעם ישראל כמ

שמות ) ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פה שנאמר"הקבלא כרת , (נח ג)א  איתא במדרש תנחומ 24605 

שהיא קשה ללמוד ויש בה צער גדול שהיא , כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ועם ישראל, (ד"ל 24606 

ה מאיר עיניהם באיסור והיתר בטמא "שהקב, משולה לחושך שנאמר העם ההולכים בחושך ראו אור גדול 24607 

זה נאמר על התורה , ה את ההר כגיגית"ה עד שכפה עליהם הקבולא קבלו ישראל את התור, וטהור 24608 

לפי שאין לומד , והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה, פ שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות"שבע 24609 

 24610 .ה בכל לבו ובכל נפשו"אותה אלא מי שאוהב את הקב

ם שעיקרה הוא משו, פ מופקעת היא מהם"תורה שבכתב שייכת גם אצל אומות העולם אבל תורה שבע 24611 

משום כך כריתת הברית עם , תחילתה חשך וסופה אור גדול, הוצאה מן הכח אל הפועל של התורה שבכתב 24612 

ורק לנו הכח לעמול בצער , כי זו סגולת ישראל למעלה מכל העמים, פ"ישראל היתא דוקא על תורה שבע 24613 

שמוכנים , ם ישראל ויחודוזו סגולת ע —העם ההולכים בחושך , גדול ולזכות להשיג את התורה בשלימות 24614 

 24615 .ומסוגלים ללכת בחשך עבור התכלית אור גדול

כי על ידה נתקשרנו בקשר , פ"נמצא שעיקר כוחנו להוציא מן הכח אל הפועל עלינו להשקיע בתורה שבע 24616 

רז שמלאכי , גם אחר שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, ה נותן התורה ועליה נכרתה הברית"אמיץ עם הקב 24617 

כי ההוצאה , עדיין היו צריכים כפיית הר כגיגית לקבלת התורה שבעל פה, (.שבת פז) השרת משתמשין בו 24618 

היא דרגת אדם שלמעלה ממדרגת המלאכים כדברי , שעיקרה בתורה שבעל פה, מן הכח אן הפועל 24619 

 24620 .ל לעיל"המהר

ר של "ר המסית לעבירות ויש יצה"יש יצה, ר"אבל ישנם כמה סוגי יצה, השם יצר הרע הוא שם כולל 24621 

אשר , ר שכשהאדם מגיע לנקודה רוחנית מסויימת"וישנו סוג נוסף של יצה, צלות שלא לעשות מצוותע 24622 

משכנע את , שם הוא עוצר את האדם ונותן לו תחושה של סיפוק, ´ממנה יוכל להעפיל הלאה בעבודת ה 24623 

ינו לפני מלפנינו הי, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, האדם בגדלותו ובמעלתו ושאינו צריך להתאמץ יותר 24624 

ומאחרינו אחר קיום המצוה שלא ימנע אותנו , ר שלא לעשותה"עשיית המצוה שלא יסית אותנו יצה 24625 

 24626 .י הרגשה של סיפוק מדומה"מלהמשיך ולהתעלות ע

´ זה הדבר אשר ציוה ה, נראה שזהו הציווי המיוחד שנצטוו ישראל בסיום חנוכת המשכן וימי המילואים 24627 

יצר של , ר המיוחד לזמן זה"היינו אותו יצה, יצר הרע העבירו מלבכםאותו , ´תעשו וירא אליכם כבוד ה 24628 

התרומות העשיה וההקמה וסוף סוף תכלית הכל , סיפוק שביעות רצון מהקמת המשכן על כל שלביו 24629 

וככל שהדרגה גבוהה ישנו סיכון , כלל ישראל ביום זה היו בודאי בדרגה גבוהה מאד! השראת השכינה 24630 

 24631 .ל סיפוקיותר גדול מאותה הרגשה ש

בכל שלב ושלב עלינו להוציא מן הכח אל הפועל את מה , עיקר העבודה היא תמיד להמשיך ולהתקדם 24632 

ואסור לנו , כי כל סיום צריך התחלה חדשה, לעולם אין אנו מגיעים לשלב של סיום, שאצור בתוכנו 24633 

אעבירו ית , ראלזה הזמן המתאים ביותר לצוות את יש, לעמוד במקום אחד ולהחליט שכבר הגענו לתכלית 24634 

שחנוכת המשכן לא תהיה , אל תסתפקו במועט ברוחניות אל תעצרו באמצע העליה, יצרא בישא מן לבכון 24635 

 24636 !´אלא התחלה חדשה בעבודת ה, חלילה סיום העליה וההתעלות

מחשבה זו , יצר של סיפוק מעצם הדבר שהוא נמצא בישיבה, כ הרגשה זו לפעמים"לבן ישיבה ישנה ג 24637 

עלינו , שום שהמוטל עלינו הוא להיות בני ישיבה במעשינו ולא רק בהשתייכות לישיבהמ, בטעות יסודה 24638 

י עמל ויגיעה בתורה ובעבודת "וזאת אך ורק ע, להכיר את כוחותינו הגדולים ולהוציאם מן הכח אל הפועל 24639 

לאחר עבודה מאומצת של חודש אלול , ביותר אנו יכולים לחוש הרגשה זו במוצאי יום הכיפורים, ´ה 24640 

כאשר , שביעות הרצון והסיפוק הנפשי שאחר עשיית המצוה הינם בגדר פריקת עול, ועשרת ימי תשובה 24641 

 24642 .כל אחד הולך לדרכו ומזניח את חובת העבודה

מטרתו , מן הפסוק אסרו חג בעבותים, (7סוכה מה) ל"זהו גם ענינו של אסרו חג שאחר הרגל שלמדוהו חז 24643 

ולא לתת , ולהמשיך את השפעת הרגל לימים שאחריו, ברגלשל יום זה הוא לשמור את ההשגות שהשגנו  24644 

!´תעשו וירא אליכם כבוד ה´ זה הדבר אשר ציוה ה, ליצר הסיפוק לעצור את העליה הרוחנית בסיום החג 24645 

 24646 (מצור דבש)  

 24647 

 24648 מאמר סג

 24649 .(´ז´ ויקרא ט) ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך



אמר לו משה לאהרן הגיס דעתך וקרב , שור והיה מתיירא ממנו לפי שהיה אהרן רואה את המזבח כתבנית 24650 

ואין בנפשו חטא ´ ן כי בעבור שהיה אהרן קדוש ה"וכתב הרמב, (כ"תו) לכך נאמר קרב אל המזבח, אליו 24651 

והיה נדמה לו כאילו , היה החטא ההוא קבוע לו במחשבתו כענין וחטאתי נגדי תמיד, זולת מעשה העגל 24652 

 24653 .ש"ו עיצורת העגל מעכב בכפרותי

ונלאו כל הראשונים , הנה בחטא מי מריבה כתוב מפורש בתורה שעבור זה לא יכנסו משה ואהרן לארץ 24654 

צריך לומר , כ על מעשה העגל שעשה אהרן ולא כתבה תורה שעבור זה לא יכנס לארץ"א, למצוא החטא 24655 

ה מעשיו "קבואף אם תמצא שם איזה פגם חטא הרי רצה ה, ברור שחטאו זה לא היה מעכב ביאתו לארץ 24656 

וחטאו , פ יצא מכשול מתחת ידו היה כל כך חקוק במחשבתו"בכל זאת מכיון שעכ, ועשאו לכהן גדול 24657 

 24658 !כנגדו לפניו תמיד עד שראה דמות שור על המזבח ונבעת ביותר וירא לגשת

עד כמה תשיגהו הפחד והבזיון , מה יאמר אדם שעבר עבירה ממש ובמתכוין וזדון, כך´ ואם אהרן קדוש ה 24659 

מהיכן יקוה אנוש רמה לקבל , אם לאהרן נדמה כאילו צורת העגל מעכב כפרותיו, ´שת אל מזבח הלג 24660 

, פירוש כמו המים שמשיגים חנם בלא כסף ובלא טורח, ש ששותה כמים עוולה"סליחה וכפרה על פשעיו כ 24661 

יחת כ בעת גשתו להתפלל על חייו וסל"א, ´כן שותה אדם עוולה בלא צער ומרירות על עוברו רצון ה 24662 

איך לא יבוש ולא יכנע בפחד ורעדה להיות עוונותיו חקוקים , והתפלה במקום קרבן´ עוונות לפני ה 24663 

 24664 ?ו הם מעכבים כפרותיו"במחשבתו שמא ח

שכל היום חקוק לפניו ידיעתו , לנגדי תמיד´ קיים בנפשו שויתי ה´ אכן זוהי המדה מפני שאהרן קדוש ה 24665 

מי , משום כך היתה גם חטאתו נגדו תמיד כי זה תלוי בזה, נות ומוראו ופחדו ממ"והכרתו את גדולת השי 24666 

לא כן האדם אשר , חוזרת הכרה זו למצוא שפלות עצמו וחטאתי נגדי תמיד´ שמבין ומכיר רוממותו יתב 24667 

כאבן דומם אשר לא נע ולא ! סומא הוא בכל לא חלי ולא מרגיש לא זה ולא זה, אינו משים עיניו על דרכיו 24668 

 24669 .וממילא אינו מרגיש חומר פגם החטא, ´אדם מטמטמין לבו מלהכיר רוממותו יתב כי עבירותיו של, זע

כל עיקר , אלו שמהלכים על חבל מעל הנהר או הארץ, והנה ידוע כי האנשים המשחקים בקירקיסאות 24670 

, משקלות שוים בידיהם וככה עוברים הם את עמק הבכא´ ואחרים אוחזים ב, דעתם הוא שיווי המשקל 24671 

, במשהו´ מהשני אפי´ ויכבד צד א, תו לרגע ממש וגם פחות מרגע ויאבד קו המשקולתאבל אם מסיח דע 24672 

 24673 .הרי נופלים המה במהרה לתחתיות ארץ או במצולות ים ואבדו באשר אבדו

ולכן מוטל על , שמהלכו כאותם העוברים על החבל, ז"וכבר המשילו כן החכמים דרכו של אדם בעוה 24674 

חרב מונחת לו בין , ח דעתו ולא ישכח כי ככה דוקא יעבור עולמושלא יסי, האדם היודע שלא לאבד חייו 24675 

ו בהיסח "ובאם לאו ח, אם ישים עיניו על דרכיו תמיד הרי הוא ניצול, יריכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו 24676 

 24677 .ל"וחסל כל עניניו לנצח רח, ו לאבד חושיו ויכרע תחתיו"יכול ח´ הדעת לרגע א

ובכך תקותו , ובשמאלו וחטאתי נגדי תמיד, לנגדי תמיד´ ינו שויתי הבימ, כ צריך הוא למשקלות בידיו"א 24678 

כי הראה גבורתו הנפלאה אשר לא כל אדם , ועוד יתעלה בהרבה ושכרו אתו, חזקה לעבור דרך מסוכנת זו 24679 

כי , איך לעבור על החבל מראשו עד סופו, אבל עיקר גדול הוא שיצמצם כל מחשבתו רק לזאת, זוכה לכך 24680 

עדיין לבו יפחד , ואף אם כבר עבר תשעים ותשע אחוז מדרכו, עה חייו תלויים לו מנגדבכל פסיעה ופסי 24681 

אורח חיים למעלה , כזאת יעשה וינצל מהבלי הזמן ונוראות פגעיו העצומים, מאד על הפסיעה האחרונה 24682 

 24683 .(ב"אור יהל ח)  .למשכיל למען סור משאול מטה

 24684 

 24685 מאמר סד

 24686 .(´ז´ ויקרא ט) חטאתך ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את

ה ובין ירבעם "את ההבדל בין משה רבינו ע, מדריגת האדם´ ל מבאר בס"י הורביץ זצ"ח רי"ר הגה"אדמו 24687 

ודאי שכל , מה מונח ביסוד ושורש נפשם אשר הבדילם לשתי דרכים נפרדות מן הקצה אל הקצה, בן נבט 24688 

ה והעיון כל אחד מהם חתר והגיע אלא שבדרך הבחיר, אחד לא נולד עם דרכו וכיוונו בדרך הטבעית 24689 

ומפני מה נתגלגל ירבעם וירד כל כך עד , ובכן במה זכה משה להצליח למרום המרומים, למהותו ושיטתו 24690 

 24691 ?כדי היעשותו חוטא ומחטיא את הרבים

´ וכאשר צוה ה, מצינו במשה שהתורה מעידה עליו כי היה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה 24692 

כי אם תשלח כל אדם , ל"ן ז"וביאר הרמב, ענה ואמר שלח נא ביד תשלח, לת ישראללשלחו למצרים לגאו 24693 

התרגזותו על , נפלאת היתה מדרגתו בענין הכרת פחיתותו ומיעוט ערכו, מן השוק הוא הגון ומסוגל ממני 24694 

 24695 .עד כדי הרגשת התפשטות כל המעלות, העדר שלמותו יחד עם השאיפה לתיקון פגמיו ממלאות כל הוויתו

כדוגמת אדם שנחתכה לו אצבע והדם נוזל , שת הפחיתות האפילה על הכרת המעלות עד כדי היעלמןהרג 24696 

כי איך , מצב כזה בוודאי משכיח מן האדם את הרגשת היתרון שבשאר איבריו השלמים, והכאב גדול 24697 

 24698 .וכל מחשבתו מכוונת לריפוי האצבע, יתענג בקיום שאר גופו בזמן שהאצבע שופע דם



, ת למצרים אמר שלח נא ביד תשלח"וכאשר שלחו השי, בינו להרגיש כל חסרון קל שבוכן הגיע משה ר 24699 

מופשט לגמרי מהרגשת , כי היה מודד כל אחד כפי מדת הרגשת פחיתותו, כל אחד מסוגל יותר ממני 24700 

כי זה יגרום לו , ממילא לא היה פונה לראות החסרון שבזולת, כולו כאב מהרגשת החסרון, הגדלות שלו 24701 

נמצא שאחרי ההתלמדות לא להיות להוט למצוא את חסרון , סרון שלא הגיע למדת עין טובההרגשת ח 24702 

 24703 .הרגשת החסרון העצמי גדלה אצלו שבעתיים, הזולת

הביאו אותו לידי התשובה של שלח נא ביד , שתי המעלות האלו הרגשת פחיתות עצמו וגדלות הזולת 24704 

נמצא לפי שהיה בו , להיות מנהיג על ישראל ובכל הווייתו חשב שכל אחד זולתו מוכשר ביותר, תשלח 24705 

 24706 .והתביעה המתמדת העצמית הביאו אותו לדרגת זוכה ומזכה הרבים, השורש הזה של הרגשת החסרון

שכל רואיו לא , כל מאמציו היו מכוונים רק להתרברבות, אצל ירבעם השורש הזה עקר והרס מתוך נפשו 24707 

שמנע את עצמו מלעלות לרגל , (.א"סנהדרין ק) ל"בחזכדמצינו , יטעו חלילה לחשוב שהוא פחות מהזולת 24708 

מצב כזה לא , כי אם יעמוד בעזרה ורחבעם יושב כפי גזירת הבורא, שמא יאמרו האי מלכא והאי עבדא 24709 

ולכן נסתבך והעמיד עגלים , ומלך מזרע יהודה יהא יושב, היה בהתאם להרגשת גדלותו שהוא יהא עומד 24710 

מן הקצה אל , ונהפך להיות חוטא ומחטיא את הרבים, ך ישראלוהכריז אלה אלהי, על גבולות ישראל 24711 

 24712 .ה"הקצה ממעלת משה רבינו ע

שמא על ידי מניעת הכבוד ממנו והתכופפותו לפני , וייתכן מאד שהיה לו לירבעם פתח כשר לטעות 24713 

ככה היה ירבעם משכנע את , כי יאמרו הא מלכא והא עבדא, תתקרר השפעתו הרוחנית על העם, רחבעם 24714 

ולא חש ולא הרגיש , וכאן טעה והטעה את עצמו, שגדלותו נחוצה דוקא לטובת הרוחניות של העם ,עצמו 24715 

ואין מלכות נוגעת בחברתה , ת"אלא ברשותו וברצונו של השי, שאף ההשפעה הרוחנית אינה תלויה באדם 24716 

 24717 .אפילו כמלא נימה

, י אם על כבודו וגופולא על כבוד שמים חשש כ, ואם ירבעם חשש שמא יקופח כבוד מלכותו הרוחנית 24718 

לא רצה להכיר , והתפתה ליצרו והטעה את עצמו, ובשום פנים לא רצה להפקיר את נגיעתו החומרית 24719 

 24720 .ובהעדר מדות אלו לא תיתכן שום השפעה על העם, פחיתותו וצורך תיקון מעלתו העצמית

דאגתו שמא יאמרו אצל ירבעם המצב הפוך כל פחדו ו, משה אמר כל אחד מן השוק טוב ממני לשליחות זו 24721 

, מה איכפת לו אם מישהו גדול ממנו, ולו באמת היה רוצה להשפיע במובן הרוחני, על רחבעם האי מלכא 24722 

והיפוכו נרשם , האחד נעשה לאדון ואב כל הנביאים עד סוף כל הדורות, וכאן ההבדל שבין משה וירבעם 24723 

 24724 .ונכתב למקולקל עד סוף כל הדורות

רגשי , שריכז כל רעיונותיו והגות לבו בתביעה מתמדת על מעשה העגל ,ה"וכן מצינו אצל אהרן הכהן ע 24725 

תמיד היה דואג שהוא לא , חרטה על שלא קינא בקנאות יתירה במעשה העגל לא עזבוהו אפילו לרגע קט 24726 

´ כי בעבור שהיה אהרן קדוש ה, ל"ן ז"ש קרב אל המזבח ופירש הרמב"כמ, ראוי לעבודת הכהונה הגדולה 24727 

והיה , היה החטא קבוע לו במחשבתו כענין שנאמר וחטאתי נגדי תמיד, ולתי מעשה העגלואין בנפשו חטא ז 24728 

, כ"ולכך אמרו לו הגס דעתך שלא יהיה שפל רוח כ, נדמה לו כאילו צורת העגל שם מעכב בכפרותיו 24729 

 24730 .ל"שרצה האלהים את מעשיו עכ

הלא כל האמתלאות כל , ועל גודל ענוותנותו והכרת פחיתות מעלת, ה"מבהיל להתבונן על דרגת אהרן ע 24731 

הלא לזה התכוון לדחות , לא היו אלא מעין תחבולה למנוע את ישראל מעבירה, ההצטדקאות במעשה זו 24732 

על , וכל זה לא הועיל לו להשקיט את הרגשת האשמה, לעוד שעות אחדות עד למחרת ובינתיים משה יבוא 24733 

והדריכתהו , הרן עד יסוד נפשוהתביעה הזאת היתה מחלחלת בא, מניעת התוכחה לישראל במעשה העגל 24734 

, וצורת העגל היתה מצטיירת לפניו כמעכבת בכפרותיו בקרבנות ישראל, מנוחה אף בגישתו לעבוד בקודש 24735 

 24736 .ובזה היתה רוממותו של אהרן הכהן

והרגשת , הוא שיבחר לו האדם דרך רגישות בפגמים עצמיים, ומה שיש לנו להתעורר ממאמרנו זה 24737 

והאהבה , וממילא יוכשר להכרת הטוב שבזולת, תיקון העצמי הבלתי פוסקהתביעה המתמדת על צורך ה 24738 

ובעיקר המחונן ברוחניות יתירה , והאמת תגברנה בכל ארחות חיינו בין אדם לחבירו ובין הפרט והכלל 24739 

 24740 .(תורת הנפש)  .בכדי שיהיה ראוי להשפיע על הכלל, שהוא זקוק לשמירה יתירה

 24741 

 24742 מאמר סה

 24743 .(´ז´ ויקרא ט) המזבח ועשה את חטאתך ויאמר משה אל אהרן קרב אל

וכתב על זה , אמר לו משה למה אתה בוש לכך נבחרת, שהיה אהרן בוש וירא לגשת, ל"י ז"פירש רש 24744 

היה החטא ההוא קבוע לו , ואין בנפשו חטא זולתי מעשה העגל´ ן כי בעבור שהיה אהרן קדוש ה"הרמב 24745 

ולכך אמר , לו כאילו צורת העגל מעכב בכפרותיו והיה נדמה, במחשבתו כענין שנאמר וחטאתי נגדי תמיד 24746 

 24747 .כ"לו הגס דעתך שלא יהיה שפל רוח כל כך שכבר רצה אלוקים את מעשיו ע



ולא היה בידו שום מכשול , לא נכשל בכל חייו בשום חטא ועון´ ן שאהרן קדוש ה"מתבאר מדברי הרמב 24748 

ל שראה "ש חז"כמ, שראל מכליוןוגם זה עשה רק כדי להציל את בני י, אחר חוץ מזה של עשיית העגל 24749 

ויקויים בהם , ואם גם הוא יסרב מלעשות את העגל יהרגו אותו, אהרן את חור שעמד כנגדם שהרגוהו 24750 

 24751 .ו לא תהיה להם תקומה ולכן עשה את העגל"כהן ונביא ואז ח´ הכתוב אם יהרג במקדש ה

זכה לכהונה גדולה  ,שבגלל שמסר נפשו על ישראל בעשיית העגל, (א"ש רמז שצ"בילקו) ומצינו 24752 

ועל כך הרבה בתשובה ובתפלה ועדיין , כ היה בזה גם צד עבירה"ואעפ, ולעשרים וארבע מתנות כהונה 24753 

עד שמשה , עד כדי כך שלא היה יכול לגשת לעשות את הקרבנות, היה עומד נגד עיניו החטא של העגל 24754 

 24755 .והגס דעתך שכבר רצה אלוקים את מעשי, ה קרב אל המזבח"אמר לו בשם הקב

שהרי נאמר ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את , גם אחרי דבריו של משה לא נרגע אהרן 24756 

י כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא "ופירש רש, אל העם´ וירא כבוד ה, העם 24757 

, כינה לישראלה עלי ובשבילי לא ירדה ש"היה מצטער ואמר יודע אני שכועס הקב, ירדה שכינה לישראל 24758 

בטוח היה אהרן שעיכוב ירידת השכינה , אמר לו למשה משה אחי כך עשית לי שנכנסתי ונתביישתי 24759 

 24760 .חטאתי נגדי תמיד, לא תלה בחטא של אף אחד מישראל רק בגללו, וכפרתם על חטא העגל זה רק בגללו

חשוב ממני שעל ידי אהרן אחי כדאי ו, ´תעשו וירא אליכם כבוד ה´ אמר להם משה זה הדבר אשר צוה ה 24761 

ללמדך שדוקא על ידי מעשיו של אהרן , קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום בחר בו 24762 

´ ותצא אש מלפני ה, אל כל העם´ וירא כבוד ה, ואכן זכו אז לגילוי שכינה, שרתה השכינה בישראל 24763 

אמר לו משה למה אתה , ניהםוירא כל העם וירונו ויפלו על פ, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים 24764 

זה גופא המעלה הנותנת שהוא , דוקא בגלל זה שאהרן בוש מפני שחטאתו נגדו תמיד, בוש לכך נבחרת 24765 

 24766 .הראוי להשרות שכינה בישראל

לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות ´ שויתי ה, א"כותב הרמ´ בשולחן ערוך אורח חיים סימן א 24767 

כישיבתו , כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, יםהצדיקים אשר הולכים לפני האלה 24768 

כל שכן כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול אשר מלא כל הארץ , ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול 24769 

מיד יגיע , ´כמו שנאמר אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה, כבודו עומד עליו ורואה במעשיו 24770 

 24771 .ם במורה נבוכים"והוא מלשון הרמב, ה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמידאליו הירא

ש בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו זו "ובושתו כמ... א ומיד יגיע אליו"כתב שם בביאור הגר 24772 

, לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים´ א שויתי ה"ועל מה שכתב שם קודם הרמ, הבושה 24773 

וכן באבות אשר התהלכו אבותי , א כמו שכתוב איש צדיק תמים  את האלהים התהלך נח"תב על כך הגרכ 24774 

 24775 .לפניו וזהו כל מעלת הצדיקים

זהו כלל גדול במעלתם ובמדרגתם של , לנגדי´ למדנו מכאן שבחינה זו של בושה מזה שאדם חש שויתי ה 24776 

אמר אצל האבות הקדושים אשר התהלכו הוא מה שנ, א זהו כל מעלת הצדיקים"ולדברי הגר, הצדיקים 24777 

שכל חייהם התהלכו לפניו ללא הפסקה תמיד שויתי , שכל מעלתם ומדרגתם של האבות היתה בזה, לפניו 24778 

 24779 .לנגדי תמיד´ ה

עוף לא , ה את התורה צפור לא צווח"יוחנן כשנתן הקב´ אבהו בשם ר´ אמר ר, (ט"כ) איתא בשמות רבה 24780 

אלא , הבריות לא דברו, הים לא נזדעזע, שרפים לא אמרו קדוש ,אופנים לא עפו, שור לא געה, פרח 24781 

השתיק כל העולם כדי שידעו הבריות שאין חוץ ממנו , אלהיך´ העולם שותק ומחריש ויצא הקול אנכי ה 24782 

 24783 .אלהיך´ ואמר אנכי ה

כל ברואי , אפילו מלאכי מעלה פסקו מלומר קדוש, כל היקום דמם, בעת מתן תורה כל הבריאה הושתקה 24784 

 24785 הוא האלקים אין עוד מלבדו´ אתה הראת לדעת כי ה, אלוהיך´ אז בא לידי גילוי אנכי ה, ה ומטה נדמומעל

וכשם שקרע את , ה את התורה פתח להם שבעה רקיעים"י כשנתן הקב"ופירש רש, (ה"ל´ דברים ד) 24786 

´ דבר ה דברים הללו ראו כולם בחוש כי פנים בפנים, העליונים כך קרע את התחתונים וראו שהוא יחידי 24787 

 24788 .עמכם

תביא אותם אל המטרה הנכספת , כל זה היה כדי שקבלת התורה בראיה חושית ברורה שאין עוד מלבדו 24789 

לצייר ולהמחיש לעצמו , וזו הבושה תמשך גם לאחר מכן, לבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו 24790 

חלפו ועברו כבר אלפי פ שמאז שעמדנו בהר סיני ועד היום הזה "ואע, שאין שום מציאות אחרת בעולם 24791 

 24792 .בכל זאת נחרט המעמד הזה בנפשנו ועלינו לחזור ולהחיותו מחדש, שנים

כ ראש השנה "ואח, שאחרי עבודת קודש של חודש אלול, ל היה אומר"ר יחזקאל סרנא זצ"מורי ורבי הג 24793 

ך ובנוסף לכ, ובסוף יום הקדוש יום הכפורים שבו נמשלים אנחנו למלאכי השרת, ועשרת ימי תשובה 24794 

מגיעים בסוף היום הגדול , עבודת קודש מאומצת ומרוכזת של יום הקדוש, אחרי קיום חמשת העינויים 24795 

ומה בעצם מתחדש בתפלה זו מלבד עצם הדבר שעומדים כבר בפני החתימה , והנורא לתפילת נעילה 24796 

כירים כאן מז, ישנו קטע מיוחד המתחיל אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך? ונעילת שערים 24797 



, מעין האבות הקדושים שתמיד התהלכו לפניו, שתעודתו ותפקידו של האדם הוא להגיע לעמוד לפניך 24798 

 24799  .ותכירהו לעמוד לפניך, אנשים קטנים כמונו נדרשים לפחות בשעת נעילה להתעלות למדרגה נעלה זו

 24800 .(מעדני שמואל)

 24801 

 24802 מאמר סו

 24803 .(ב"כ´ קרא טוי) וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת

, וכן גם בביטוי של שמחה, שכל בכיה דלא יכיל למירחש בשפתוהי זוהי הבכיה השלמה, ´מובא בזוהר הק 24804 

, היא השירה והשמחה המושלמת ביותר, כאשר ההתרגשות גואה ועולה ואין אפשרות לבטאה בדיבור 24805 

י אומר זהו ברכה "ורש, (תורת כהנים) זו ברכה סתומה שאי אתה יודע, וישא אהרן את ידיו ויברכם 24806 

בהרמת הידים של אהרן צפונות ברכות חמות אך סתומות לשעתן , וישמרך´ נשא יברכך ה´ האמורה בפ 24807 

ויעמוד שלמה ´ שנא, ה כאשר בירך את העם"וכעין זה כתוב אצל שלמה המלך ע, והן מתגלות אחר כך 24808 

 24809 .גדול לאמר ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל קול, ויפרוש את כפיו השמים´ לפני מזבח ה

שש כנפים לאחד בשתים יכסה פניו שלא יביטו פני , אחד מימינו ואחד משמאלו, שרפים עומדים ממעל לו 24810 

´ זה קורא קדוש קדוש קדוש וזה עונה ה, ובשתים מעופפים ומעריצין ומקדישין שמו הגדול, השכינה 24811 

בזה הם מבטאים יותר , ה"בבתנועת הכנפיים הם מוציאים קילוסים להק, ובשתים יעופף זה קילוס, צבאות 24812 

, אין בו הכוח לבטא כל רגשי הקילוסין המצטברים בלב, ממה שהיו יכולים לבטא בדיבור שהוא מוגבל 24813 

מה שלא ניתן לבטא אפילו , אבל בנענוע הכנפים הוא מסוגל לקלס ברגע אחת שלל רב של קילוסים 24814 

 24815 .בשעות רבות

כל אחת , בבית המקדש עשרה נקבים היו בהמגריפה היתה , ר מתנה אמר שמואל"אמר רבא בר שילא א 24816 

כלי זמר באים במקום שירה של , (א"ערכין י) נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמר, מוציאה מאה מיני זמר 24817 

כל אלה הם כלים להביא לידי , הנענועים שמנענעים בלולב ההילול בתוף ומחול, כמה וכמה פיות בני אדם 24818 

 24819 ודוד מפזז מרקד ומשחק, שלימה מה שאין הפה מסוגל להביעתנועת האברים מ, ביטוי רגשות של שמחה

נחוצים כלים , אבל כדי לבטא את רגשות השמחה העילאית, הריקוד והמחול הם חלק מהשיר, (´שמואל ב) 24820 

 24821 .ת"כדי להביע את ההודאה להשי, בנבל וכינור במנים ועוגב, מכלים שונים

למה , ויאמר לרשע למה תכה רעך´ שנא, שעפ שלא הכהו נקרא ר"ל המגביה ידו על חבירו אע"ר, אמר 24822 

הרי ברור כי הרמת יד מהווה , (ח"סנהדרין כ) פ שלא הכהו נקרא רשע"אע, הכית לא נאמר אלא למה תכה 24823 

פ "כאילו הכה את חבירו אע, שאם הרים את ידו כבר נחשב הדבר כאילו עשה פעולה, יש בכך ביטוי, שפה 24824 

תפלת משה היתה בכל גופו ובכל , שה ידו וגבר ישראלוכן מה שנאמר והיה כאשר ירים מ, שלא הכהו 24825 

 24826 .כי הידים ותנועות הגוף הם שלוחי הלב, ומה שלא ביטא בשפתיו היה גומר ומבטא בהרמת יד, אבריו

ר הונא צפתה רבקה שידו שטוחה בתפילה אמרה ודאי אדם "א, ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק 24827 

מזה הבינה , מתפילת יצחק כאשר הבחינה בתנועת ידורבקה התרגשה , (ד"י´ ר ס"בר)א  גדול הו 24828 

, דביקותו בבורא היא עילאית עד שאין ביכולתו להביא הכל בשפתיים, שרגשותיו עוברים על גדותיהם 24829 

 24830 .וזה גרם לתנועות ידיו, ´והוא משתמש גם בצינורות אחרים שבנפשו כדי לבטא התדבקותו בבורא ית

ל הרימותי לשון שבועה הרימותי "ואמרו ז, אל עליון´ אל הויאמר אברהם אל מלך סדום הרמותי ידי  24831 

כשבועה , בהרמת היד טמונה שפה מיוחדת שהיא כשפת הדיבור ואף יותר ממנה, (ג"ר מ"ב) לשון שירה 24832 

עכשיו נקראתי אדון ועליון , ה את שתי ידיו של אברהם"באותה שעה נשק הקב, שהיא דיבור יותר חמור 24833 

שלא יחשוב מלך סדום , ה"ובאותה שעה קידש אברהם שמו של הקב, ´הרמותי ידי אל ה´ בעולמי שנא 24834 

 24835 .(ה"אליהו זוטא כ) שעל ידי ממון עשה אברהם מלחמה

כ מתנענעים בשעת לימוד "וע, כי אצל קבלת התורה כתיב וירא העם וינועו, יתרו כתב´ בעל הטורים בפ 24836 

שאילנא למה כל עמין , (ט"ח רי"פנחס רי´ פ) ק"ובזוה, לפי שנתנה באימה וביראה ברתת ובזיע, התורה 24837 

אמר לי כי ? דכד לעאן באורייתא מתנענען הכא והכא, דעלמא לא עבדין נענועא אלא ישראל בלחודייהו 24838 

כמו פתיל הנר הנאחז בלהב אשר מרחף ומתנענע אנה ואנה לרוח , נשמת ישראל דבוקה באור התורה 24839 

 24840 .נדעך כקש מפני שאין להם אחיזה בתורהתחת אשר כל העמים אורם , האויר ולכן לא יאסף נוגהם מעולם

ד לאדם שהיה מוכר ארגמן והיה מכריז "ר תנחומא למה"א, אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 24841 

ל המלך אני "א, ל לא כלום"א? ל מה אתה מוכר"קרא אותו וא, הציץ המלך ושמע את קולו, הרי ארגמן 24842 

ל מרי אדוני המלך ארגמן הוא אלא "א? כלום שמעתי את קולך שהיית אומר הרי ארגמן ואתה אומר לא 24843 

אבל אצל ישראל כתיב בו אלה , ה אמר לא איש דברים אנכי"כך משה לפני הקב, אצלך אינו כלום 24844 

 24845 .(´ו´ ר א"דב) הדברים

אז נהפך כל גופו להיות , בשעה שהיה עולה ומתדבק באור העליון, ´ה שהיה דבוק בה"משה רבינו ע 24846 

המחשבה והדבקות היא , כי הדבקות היא למעלה מהדיבור, כים היא דומיהוהשפה של המלא, כמלאך עליון 24847 



מתלבש בו , מאבד את השפה הפשוטה והרגילה, ולכן נסתתמו דבריו והוא נעשה כאילו כבד פה, עליונה 24848 

 24849 .(מעייני החיים)  .רוח עליון ושפה שמימית שכולה רמזים ותנועות סתומות

 24850 

 24851 מאמר סז

 24852 .(ג"כ´ ויקרא ט) אל כל העם´ עם וירא כבוד הויברכו את ה... ויבא משה ואהרן

כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל היה מצטער , י"וברש 24853 

אמר לו למשה משה אחי כך עשית , ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל"יודע אני שכעס הקב, ואמר 24854 

כל שכן , ה שלא תבוא הוא תולה תמיד באחרים ולא בחטאיוטבע האדם שבכל צר, לי שנכנסתי ונתביישתי 24855 

אם כי יתכן מאד שבגללו ובסיבת , ו קל מאד לתלות הסיבה בחברו שחטא ולא בעצמו הוא"צרת צבור ח 24856 

פ רוב כל "על כן ע, וביחוד שלא רוצה האדם להענש על היותו גורם בצרת הכלל, חטא שלו באה הצרה 24857 

 24858 .אחד תולה את הצרות בסרחון חברו

מוציאין את התבה לרחובה של עיר , שבעת צרה כשגוזרים תענית על הצבור, (ב תענית"ריש פ) ל"אחז 24859 

, בתענית ובהוצאת התבה´ מה תועלת תהי, ואם כל אחד ידחה החוב על חברו, כדי שיתביישו מעוונותיהם 24860 

ולמשמש לפשפש , אלא על כרחך שצריך כל אחד לתלות החוב בעצמו? כי מי יתבייש ומי ישוב מחטאיו 24861 

 24862 .ולבקש אצל עצמו חטאים שבהם סיבב העונש הגדול על הצבור, במעשיו הוא

פ שהיו חוטאים יותר "אע, כשראה אהרן שלא ירדה שכינה לישראל הצטער ולא תלה בסרחון שום אדם 24863 

פ "ואנן לכה, כ תלה הסרחון דוקא בו עד בושת"אעפ, ס העם הוא שחטאו בעגל"שהרי סוכ, גדולים ממנו 24864 

ואם אף רואה גם , וזולת חטאי אולי לא היתה באה כל הצרה על הכלל, ג שמא אני גרמתי הכלעלינו לדאו 24865 

 24866 .אבל שמא שלי גדול משלהם, אחרים חוטאים

אבל הלא , לחשוב שאף אם יחטא בסתר בחדרו, זהו אמנם התעוררות וחיזוק גדול לאדם העומד בנסיון 24867 

כי תסור הסייעתא ? וברוחניות כיצד, בני מקומוגורם היזק גדול ברוחניות ובגשמיות לכל ישראל ובפרט ל 24868 

והקולר הלא יהיה , ובגשמיות כי במעשיו מביא יסורין וצרות על הכלל, דשמיא השומרתם מחטא ועבירה 24869 

 24870 .(דעת תורה)  !תלוי על צוארו

 24871 

 24872 מאמר סח

 24873 .(ג"כ´ ויקרא ט) אל כל העם´ ויברכו את העם וירא כבוד ה... ויבא משה ואהרן

היה מצטער ואומר , ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, קרבו כל הקרבנותכיון שראה אהרן ש 24874 

אמר לו למשה משה אחי כך עשית לי , ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל, ה עלי"יודע אני שכעס הקב 24875 

 24876 .(י שם"רש) מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל, שנכנסתי ונתביישתי

לפי שכל , יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידכם, אלהינו עלינו´ אמרו ויהי נועם הויצאו ויברכו את העם  24877 

והיו ישראל , ושמש בו ופרקו בכל יום לא שרתה שכינה בו, ימי המלואים שהעמידו משה למשכן´ ז 24878 

, כל הטורח שטרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עוון העגל, נכלמים ואומרים למשה רבינו 24879 

, אהרן אחי כדאי וחשוב יותר ממני, ´תעשו וירא אליכם כבוד ה´ הם זה הדבר אשר צוה הלכך אמר ל 24880 

 24881 .(ל שם"י ז"רש) ותדעו שהמקום בחר בו, י קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם"שע

, שאז כל אחד תולה את הכשלון בשני, בטבע האדם שאם שניים שותפים לעסק מסויים ואין העסק מצליח 24882 

ולהיפך בעסק מצליח אז תולה , רו שאי הצלחה מקורה בכשלונו או בהעדר כשרונוהאחד מאשים את חבי 24883 

כאשר לא שרתה השכינה , ואילו כאן אצל אהרן משה וישראל, כל אחד את ההצלחה בעצמו ולא בזולתו 24884 

 24885 .כל אחד תלה את הכשלון בעצמו, במעשי ידיהם

בני ישראל נכלמים , ירדה שכינהה כועס עליו ורק בשבילו לא "כי הקב, אהרן אמר שהאשמה תלויה בו 24886 

ואילו משה אומר כי אם השכינה יורדת , ואומרים למשה רבינו כי האשמה תלויה בהם מפני מעשה העגל 24887 

ואת , כל אחד מייחס את הכבוד והחשיבות לזולתו, שהוא כדאי וחשוב יותר הימנו, הרי זה רק בזכות אהרן 24888 

 24889 .אי ההצלחה תולה בעצמו

בדקיה רב בצומת , א דאתא לבי ריש גלותא דהוה מפסק כרען בתרייתאההיא בר טבי, מסופר בגמרא 24890 

שמא נשכיה נחש ואסורה ) ל שמואל לא חייש מר לניקורי"א, סבר למיכל מיניה באומצא, הגידין ואכשריה 24891 

אתביה בתנורא נפל , ל מאי תקנתיה נותביה בתנורא דאיהו בדיק נפשיה"א, (י"משום סכנת נפשות רש 24892 

משלי ) קרי שמואל עליה דרב לא יאונה לצדיק כל און, (ונופל חתיכות חתיכות מתפרק) תילחי תילחי 24893 

 24894 .(ט"חולין נ) קרי רב עליה דשמואל כל רז לא אנס לך, (ב"י

ואילו היה קורה עובדה כזאת אצלנו היינו מיד מיחסים , הלא זה שמואל שרב ניצל על ידו ממות ומאיסור 24895 

ישנם כאלה שבמקרה כזה היו רואים עצמם בעלי רוח ו, וזוקפים זאת לחכמתנו, לעצמנו את ההצלחה 24896 

ואילו רב התרחק , ואילו שמואל תלה את ההצלחה של עובדה זו ברב שרק מפני צדקתו ניצל, עליון 24897 



, אלא ייחס את כל ההצלה לחכמתו של שמואל, מלהטעות את עצמו שנס זה נעשה לו בזכותו ובצדקתו 24898 

 24899 .וחכמתו העליונה שכל רז לא אניס לוושכל זכות קיומו והצלת חייו תלויים בשמואל 

והכן לי שבעה , ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחות, וההיפך מצינו אצל הרשעים וגסי הרוח 24900 

ויאמר בלעם לבלק , ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח, פרים ושבעה אילים 24901 

ויקר אלהים אל , ר מה יראני והגדתי לך וילך שפיודב, לקראתי´ התיצב על עולתך ואלכה אולי יקרה ה 24902 

 24903 .(ג"במדבר כ) בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח

שניהם העלו הקרבנות שכן כתוב ויעל בלק , כל מעשיו היו לרע בגאות לבו, בא וראה אותו הרשע בלעם 24904 

שבח עצמו ואומר את שבעת המזבחות וזה הרשע היה מ, וכל המזבחות בלק היה עורך אותם, ובלעם 24905 

 24906 (ק בלק"זוה) ה רשע הכל אני יודע"אמר הקב, ואעל פר ואיל במזבח ואת בלק לא שיתף עמו, ערכתי

 24907 .(אור חדש)  .ל"וד

 24908 

 24909 מאמר סט

 24910 .(ג"כ´ ויקרא ט) אל כל העם´ ויברכו את העם וירא כבוד ה... ויבא משה ואהרן

אתה מוצא כשבא משה וברך את , זה לעצמו וזה לעצמו מן האחד, טובים השנים מן האחד זה משה ואהרן 24911 

´ שנא, וכשבאו שניהם וברכו את ישראל מיד שרתה שכינה על ידיהם, ישראל לא שרתה שכינה על ידו 24912 

 24913 .(ד"י´ ר קהלת ד"מד) ´כ וירא כבוד ה"ואח, ויצאו ויברכו את העם, ויבא משה ואהרן אל אהל מועד

אם האדם יודע לנצל את , יא ההסתגלות שטבע בתכונת הבריאהה, ת"אם האדם יודע איך לנצל מתנת השי 24914 

ואשר בהם יכולים , את דיבוק החברים שהם מקניני ורכוש האדם שהתורה נקנית בהם, מעלת החברותא 24915 

הרי זו , אם הוא משתמש במדה זו ומכיר היטב את חסד הבורא, חיי המשפחה להיות מאושרים ובטוחים 24916 

 24917 .והשכינה שרויה בקרבם, ובני עדתו, ניולשכ, לחבורתו, למשפחתו, ברכה לו

כך , להעריך סברתו, לשאול בעצתו, לוותר בפני זולתו, כפליים ישיג האדם אם ידע להתנהג בחכמתו 24918 

אם מסוגל האדם להיות גמיש וכפוף , ובעסק הכלל והפרט, הדבר בחיי המשפחה בחיי החברה והציבור 24919 

הריהו , מעלת העצה והתבונה מזולתו, שותפותלחיות חיי שותפות בעבודה ולהכיר במעלת ה, לזולתו 24920 

והעסקים מצליחים בתרי יותר , והלא אמרו שזכות ומזלא דתרי עדיף מאחד, מאושר והברכה מצויה בביתו 24921 

 24922 .(אור חדש)  .מבחד

 24923 

 24924 מאמר ע

ויקרא ) וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם, אל כל העם´ ויבא משה ואהרן ויברכו את העם וירא כבוד ה 24925 

 24926 .(ג"כ´ ט

באו , ובאו ציון ברינה, גלינו מארצנו, רגילים אנו לחשוב על גלות וגאולה במונחים של מקום ושלטון 24927 

ן כתב "הרמב, אבל כשנתבונן נראה שאין אלו מושגי התורה, באו בניך לדביר ביתך, פריצים וחיללוה 24928 

, מת המשכןהוא פותח בירידת ישראל למצרים ומסיים בהק, בהקדמתו לספר שמות שנקרא ספר הגאולה 24929 

שהמשכן שהשכינה שורה , ללמדנו שהגאולה איננה ביציאה מעבדות לחירות אלא כששבו למעלת האבות 24930 

וענן קשור , שהיה נר דולק מערב שבת לערב שבת כמו הנר המערבי במשכן, בו תמיד היה בבית האבות 24931 

 24932 .על האהל כמו על המשכן ורק אז נקראו גאולים

מכל שכן כאשר ירד יעקב , שהרי הגלות התחילה מלידת יצחק, הרי לנו מושג חדש ואמיתי בגאולה 24933 

ולא תתכן גלות במקום שאור , ן שאוהל האבות היה אור וחירות"ומשמיענו הרמב, למצרים תחת יד פרעה 24934 

לא נקראו גאולים עד שלא הקימו את , ולהיפך כאשר יצאו מתחת יד פרעה ביד רמה, השכינה שורה 24935 

 24936 כמו שנאמר כן עשו בני ישראל את העבודה, כולם בעבודת המשכן ובני ישראל ידעו זאת ועשו, המשכן

כנאמר ואותו ´ ן שלא היתה להם שום מלאכה אלא עבודת ה"וכמו שפירש שם הרמב, (ט"שמות ל) 24937 

 24938 .תעבוד

אבותינו שוכנים במדבר אהליהם סדורים לשבטיהם , עלינו לראות כמו במוחש את המציאות הנפלאה הזו 24939 

סוד אלוה על אהליהם והם הם המרכבה כמבואר , זונים ממן ושותים מי בארני, תחת מחסה ענני הכבוד 24940 

ביודעם את הסוד , וכולם כאחד עסוקים במלאכת המשכן, נבדלים מחמריות ועוסקים במושכלות, ן"ברמב 24941 

 24942 .שגאולה תלויה בהשראת השכינה

, ח לו הדברשמשה רבינו ביקש שתשרה שכינה בעם ישראל לעולם והובט, (.´ברכות ז)א  ואמרו בגמר 24943 

מוזכר חלה ´ ובכל מקום ששם ה, ועל כן אנו יכולים לומר ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם 24944 

ואין לגלות מקום לחול ואין היא אלא הסתר , ואפילו אחד שעוסק בתורה שכינה עמו, השראת השכינה 24945 

ניתנה , אלקיך בה´ הבא וראה שבארץ הקודש אשר עיני , ש בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך"וכמ, פנים 24946 

 24947 .(7ט"יומא ס) אין זה אלא הסתר פנים נורא והן הן גבורותיו, רשות לטמאים הללו לטמא כל קודש



שעין בעין , עלינו להתאמץ ולהתאזר בהכרתנו שחירותנו חירות עולם בדיוק כדור המדבר בהקמת המשכן 24948 

יש לנו לעמוד עם , ר פניםולא להתפעל במאומה מההסת, חופף עליו כל היום´ ראו כולם את כבוד ה 24949 

וכשאנו , ולהיות עסוקים ברוחניות כאילו דירתנו בשמי מרום, באמונה טהורה ורוממה´ אבותנו לפני ה 24950 

עלינו , ששים ריבוא אנשי חיל חמושים בכל זיונם ותוקפם במטוסים ושריון, רואים אוכלוסיא של גויים 24951 

פרה יולדתכם הנה אחרית גויים מדבר ציה בושה אמכם ח, (´ירמיה נ) לומר בלב שקט ובטוח את הפסוק 24952 

 24953 .(.ח"ברכות נ) וערבה

ואין , (´ט א"מגילה כ) כי כל מקום שגלו שכינה עמהם, וכשם שגם בגלות אנו למעשה בחירות עולם 24954 

כך לאידך גיסא אין הגאולה פירושה שלא הורגים כבר , הגלות אלא הסתר פנים של ברגע קטן עזבתיך 24955 

לכשיתעלה העם , אלא דוקא כשזוכים לברחמים גדולים אקבצך, ודשיהודים או כשנאספים בארץ הק 24956 

זהו סוד הגלות וסוד הגאולה , לדרגא הרוחנית העליונה בהיות סוד אלוה על אהליהם רק אז יקראו גאולים 24957 

 24958 .(לקט שיחות מוסר)  .למביני דבר

 24959 

 24960 מאמר עא

 24961 .(´א´ ויקרא י) ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש

מרוב התלהבות , עוברים ומשיגים גבול של מצוה אחרת, ש שמרוב תשוקה חזקה לדבר טוב ולאיזו מצוהי 24962 

או שמגודל ההתלהבות לעשיית , ולהיטות לקיים מצוה אחת לא מרגישים והעין מתעלמת מעוד מצוה 24963 

בני ויקחו ´ ח הק"כותב האוה, המצוה עוברים ונכשלים לפעמים בדבר המביא לידי זלזול בכבוד האדם 24964 

האחד להיות שהם כהנים שאליהם , סיבות´ ירצה להודיע מקום טעותם שהוא לב, אהרן נדב ואביהוא 24965 

שהיו , היותם גדולים במעשה ושקולים הם כמשה ואהרן´ ב, וזה שהתחיל לומר בני אהרן, תאות העבודה 24966 

 24967 .במדריגה גדולה מצד מעשיהם

מלמד שזנו עיניהם מן , (ד"שמות כ) ו וישתוואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלקים ויאכל 24968 

לוי ´ יהושע דסכנין בשם ר´ ר, (´ז´ ר אחרי כ"מד) השכינה כאדם שמביט בחבירו מתוך מאכל ומשתה 24969 

ונהנה מן השכינה שנאמר , ויסתר משה פניו´ משה לא זן עיניו מן השכינה ונהנה מן השכינה שנא, אמר 24970 

בשכר מהביט זכה , אל משה פנים אל פנים´ זכה ודבר ה בשכר ויסתר, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו 24971 

 24972 .(שם) נדב ואביהוא זנו עיניהם מן השכינה ולא נהנו ממנה, יביט´ ותמונת ה

השכינה באה אליו , שלט בשכלו על להט נפשו להתדבק באור השכינה, משה שלט על התשוקה שלו 24973 

מתוך שלא שלטו , א הפסידו את השכינהאבל נדב ואביהו, הוא קיבל את פני השכינה באופן מכובד, בשכרו 24974 

אל משה רד העד בעם פן יהרסו ´ יתרו נאמר ויאמר ה´ ובפ, והשכינה התרחקה מהם, על סערת תשוקתם 24975 

והם חושבים כי , פן יהרסו כל אחד מקום מעמדו, ל"האבן עזרא ז´ ופי, לראות ונפל ממנו רב´ אל ה 24976 

 24977 .משה לראות כ אמר"ע, לכבודי יעשו כן מרוב תאוותם לראות כבודי

אחרי שקרה מעשה ששניהם היו רצין , כי לכן עשו גורלות בסדר עבודת הקרבנות, (יומא) ´איתא בגמ 24978 

, וכיון שראו בית דין שבאין לידי סכנה, ודחף אחד מהם את חבירו ונפל ונשברה רגלו, ועולין בכבש 24979 

ת את הגבול אף בדבר התשוקה של האדם כשהיא עובר, התקינו שלא יהיו תורמין את המזבח אלא בפייס 24980 

 24981 .(מעייני החיים)  .עלולה היא להעבירו מתכלית המצוה ולהביאו לידי מכשול, מצוה

 24982 

 24983 מאמר עב

 24984 .(´א´ ויקרא י) ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש

ה "אלא שלא רצה הקב, ויראו את אלקי ישראל נסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה, (´ד י"שמות כ) י"ברש 24985 

, ולזקנים עד ויהי העם כמתאוננים, והמתין לנדב ואביהוא עד יום חנוכת המשכן, ערבב שמחת התורהל 24986 

 24987 .א ויחזו את האלקים היו מסתכלים בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה"י פסוק י"ושם ברש

כ יום גדול יום הורדת שכינה "אף שהיה ג, רואים אנו שיום מתן תורה גדול היה יותר מיום חנוכת המשכן 24988 

ה לערבב שמחת "ולכן לא רצה הקב, אבל עיקר העיקרים הוא נתינת התורה, עטרות´ לעולם יום שנטל ח 24989 

את שמחת חנוכת ´ אבל עדיין אין מוסבר מכל מקום למה ערבב ה, התורה וערבב שמחת חנוכת המשכן 24990 

 24991 .ולא המתין לנדב ואביהוא ליום אחר כמו שהמתין לזקנים עד חטא מתאוננים, המשכן

היה מאותו שורש של חטא שנבע מצד ההתקרבות , י שהחטא של נדב ואביהוא בחנוכת המשכןונראה מפנ 24992 

אבל הקרובים , כי טבע האדם שבהיותו קרוב אפילו להיותר גדול שהכל מעריצים ומכבדים אותו, ´לה 24993 

´ כ התקרבות לה"הרגישו כ, ´וכן נדב ואביהוא והזקנים מפאת קרבתם לה, אליו חסר להם הרתת והיראה 24994 

צריך יותר להיות ביראה ורתת לפני ´ שאדרבה היותר קרוב לה, לו ושתו בעת שהסתכלו בו וזה חטאשאכ 24995 

 24996 .´ה



ולכן לא , ´כ נובע מפאת קרבתם לה"וכן חטא של נדב ואביהוא בהביאם אש זרה בחנוכת המשכן היה ג 24997 

ישו והביאו אש זרה בעת שהחליטו שכך צריך לעשות כי הרג, הרגישו אותה היראה והרתת בהמשכן 24998 

לא היו , כי אם היו מרגישים היראה הגדולה ממקום הקדוש ששם שוכן השכינה, עצמם כרגילים שם 24999 

ולכן מכיון שחטא זה היה כהמשך מהחטא הראשון והתולדה ממנו , מהינים בעצמם לעשות כדברים האלו 25000 

 25001 .(עץ הדעת)  .מהם´ לכן נפרע אז ה

 25002 

 25003 מאמר עג

 25004 ´ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה. ´ותאכל אתם וימותו לפני ה´ ותצא אש מלפני ה

 25005 .(´ו—´ב´ י)

מפני שחכמי ישראל וגדוליו הם , כל עם ישראל מתחייב להתאבל ולבכות על מיתתם של נדב ואביהוא 25006 

אבי , וכדרך שאמר אלישע בשעת עלייתו של אליהו השמימה, האוצר היקר והמקודש שיש לעם ישראל 25007 

רבי רבי דטב להון לישראל בצלותיה , יוסף´ כדמתרגם ר (.כו) עד קטןובמו, אבי רכב ישראל ופרשיו 25008 

, חוסנו וחוזקו של עם ישראל איננו ברכב ולא בפרשים ככל העמים אלא בגדוליו וצדיקיו, מרתיכין ופרשין 25009 

ולכן במותם יש , בתורתם ותפלתם ובזכות צדקתם, זה הנכס היקר ביותר ששומר ומגין עליו מכל רע 25010 

 25011 .ולבטא בכך את הכאב הגדול באובדן האוצר היקר הלזהלבכות ולהתאבל 

גזע ישישים , כאשר נח נפשיה דרבה בר רב הונא פתח עליה ההוא ינוקא, (7שם כה)א  עוד איתא בגמר 25012 

וכבר העיר הגאון בעל , קצף על עולמו וחמס ממנו נפשות עיין שם, עלה מבבל ועמו ספר מלחמות 25013 

בכל זאת אין לראות , ב הונא היה בשעת פטירתו ישיש מאודפ שרבה בר ר"שמכאן מתבאר דאע, הנתיבות 25014 

 25015 .ה על עולמו"אלא הדבר קרה מפני שקצף הקב, את פטירתו דבר הרגיל ומובן מאליו

ולכן יש לציבור , שיש לתלות את מיתתם בעון הדור, כל שכן לגבי נדב ואביהוא שלא הגיעו לזיקנה ושיבה 25016 

פ שהיתה איזה תביעה של חטא על נדב "ואע, לוקםלבכות ולהתאבל על כך שגרמו בעונותיהם לסי 25017 

מכל מקום לא היה בכך בכדי להענישם בעונש חמור כל כך שישרפו חיים על חטאם בלבד לולא , ואביהוא 25018 

 25019 .ולכן מוטלת חובה על כל הדור לבכות ולהתאבל על שגרמו להם עונש כה חמור, חטאיהם של הדור

, ואנשי המקום אינם מכבדים אותו כראוי, מקום מסויםכתב היערות דבש שכאשר המלך שולח שר נכבד ל 25020 

ח שהוא שר חשוב ושליח של "כך כשאין מכבדים כראוי את הת, אז המלך כועס עליהם ונוטלו בחזרה 25021 

ולכן נתחייבו ישראל להתאבל ולבכות , ה מענישם ונוטלו בחזרה"כאשר בני אדם מזלזלים בו הקב, ה"הקב 25022 

 25023 .על זה שהם גרמו לסילוקו

וביאר הגאון בעל הנתיבות שאין , מספקא לן בהספידא אי משום יקרא דשכבי הוא, (7הדרין מוסנ) ´בגמ 25024 

, אלא שבזה שמספידים אותו ומזכירים את זכויותיו ומעשיו הטובים ומעלותיו, פירושו נתינת כבוד למת 25025 

, המלך וכמו שמצינו אצל דוד, שבכך מעוררים למעלה את הזכויות האלה, בזה יש לו עילוי גדול בשמים 25026 

ו מי שמזכיר את מעשיו "ק, שעל ידי שאמר שבע פעמים בני על אבשלום העלהו משבעה מדורי גיהנום 25027 

 25028 .בודאי מעורר הוא את זכויותיו למעלה ביתר שאת ויתר עז ויש לו מזה עילוי רב, הטובים של הצדיק

מכבדים את  בפשוטו שמספידים את המת מפני שבכך, מסתפקת שמא הספדא יקרא דחיי הוי´ אולם הגמ 25029 

שבהספד יש , אכן הגאון בעל הנתיבות ביאר שהכונה היא לגמרי אחרת, קרוביו ומשפחתו שהם חיים 25030 

ומתוך זה זוכים אף , על ידי ההספד יש התעלות למת שזכויותיו מתעוררות בכך, התעלות גם לחיים 25031 

גם לזה שגרם לו  יש זכות, וכשם שהגורם לחבירו להתעלות בחייו, המעוררים במה שגרמו לו את כל זאת 25032 

 25033 .את ההתעלות הזו

שעזריה גורם לשמעון ללמוד ונזקף זכות התורה גם לזכותו של , וכמו ששנינו לגבי שמעון אחי עזריה 25034 

, ובכך היה יששכר באוהליך, שהיה מספק את מזונותיו של יששכר, ש שמח זבולון בצאתך"וכמ, עזריה 25035 

מפני שהוא גורם לו , לשמוח בזה שיששכר באוהליךולכן ישנה סיבה גדולה לזבולון , שוקד על דלתי תורה 25036 

יש לחיים זכות מפני שעל ידי ההספד גרמו לכך שהתעוררו , כמו כן אם הספידא יקרא דחיי, ללמוד תורה 25037 

 25038 .ל"זכויותיו של הצדיק שמת עכ

שבזה שהחיים זוכים , יש עוד בהספד יקרא דחיי, ויש לבאר עוד שמלבד זכות שגרמא למת להתעלות 25039 

שזוהי זכות לכל הציבור המשתתף , ם בעת ההספד ללמוד מדרכיו ומעשיו הטובים של הנספדומתעוררי 25040 

י "ומפרש רש, ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא, (א"קהלת י) ש"בהספד וכמ 25041 

מקום שישכון שם יהיו ניכרין מעשיו אחרי מותו וחכמותיו , אם ישכון אדם חכם וצדיק בעיר או במדינה 25042 

 25043 .ותשלום טובה ליושבי המקום על מנהגו הטוב שהדריכם בדרך ישרה, ומדות תרומיותיו

ומה , ויחי עוד לנצח כי יראה חכמים ימותו, מי זוטר מאי דכתיב בהו ברבנן (´ב´ חגיגה ה) ´איתא בגמ 25044 

וכבר הקשו המפרשים דמכאן משמע , כ"בחייהם על אחת כמה וכמה ע, הרואה חכמים במיתתם יחיה 25045 

איתא גדולים צדיקים במיתתן יותר  (´בחולין ז) ואילו, ם בחייהם הם במדרגה יותר גדולהשהצדיקי 25046 



אייזיק מסלונים בספרו שפת הנחל ששני ענינים ´ וכתב הגאון ר, מאמרים סותרים זה את זה, מבחייהם 25047 

קים ש בסוף מועד קטן דצדי"וכמ, דלענין מדרגת עצמן בודאי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, הם 25048 

גם , ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון, (שם פד) אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא שנאמר 25049 

 25050 .ב הוא מוסיף לעלות מעלה מעלה"בעוה

על , היה הצדיק מתגבר ועולה מעלה מעלה, ואם בהיותו בעולם הזה שהיה החומר חוצץ בפני האור העליון 25051 

בודאי שהוא מתעלה , בלי שום חציצה של חומר אחת כמה וכמה לאחר מכן כשנשמתו נמצאת למעלה 25052 

ז "אבל השפעתו על אחרים כאן בעוה, אכן כל זה הוא רק בנוגע לצדיק עצמו, ביותר ונעשה קודש קדשים 25053 

ו "ולכן שפיר שייך ללמוד ק, מפני שהוא התרחק מאתנו ואיננו עמנו בצוותא, ודאי פוחתת היא לאחר מותו 25054 

בחייהם על אחת , ומה הרואה חכמים במיתתם יחיה, חכמים ימותוממה שנאמר ויחי עוד לנצח כי יראה  25055 

מה , לשאול ממנו והוא ישיב, מפני שבעוד הצדיק בחיים ניתן לראותו וללמוד ממנו באופן חי, כמה וכמה 25056 

 25057 .שאין כן לאחר מותו

שלעולם הבא יש לכל , ועוד שלאחר מותו של הצדיק הריהו מתעלה ופורש לעולם אחר לגמרי בפני עצמו 25058 

ש בן "שאמרה אשתו של ר, (ר נב ג"שמו)א  וכדאית, דיק מדור בפני עצמו ואין אחד רואה את חבירוצ 25059 

עולמים אין כתוב , ב שנאמר כי הולך האדם אל בית עולמו"שאין אדם רואה חבירו לעוה, חלפתא לרבי 25060 

כ קל "וא, ש"ללמדך שכל צדיק וצדיק נותנין לו עולם בפני עצמו והודה רבי לדבריה עי, כאן אלא עולמו 25061 

עוד יותר שהאפשרות , ז שהם מנותקים ורחוקים מהצדיקים"וחומר שבני אדם שוכני בתי חומר בעוה 25062 

 25063 .ללמוד ולקבל ממנו פוחתת מזו שבחייו

ואליהו אמר אל אלישע שאל מה אעשה לך בטרם , (´ב´ מלכים ב)א  בכך הוא מפרש גם את האמור בנבי 25064 

ויש להבין איך יעלה על הדעת שהתלמיד אלישע , ברוחך אלי ויאמר אלישע ויהי נא פי שנים, אלקח מעמך 25065 

אלא שהכונה היא שבעת שאליהו פושט את , יקבל מרבו אליהו פי שנים ממה שיש לו לאליהו בעצמו 25066 

, הרי אז אליהו בעצמו מתעלה ונהיה כפלים ממה שהוא היה בחייו, הלבוש החומרי של הגוף ועולה לשמים 25067 

שמצד , אז ישנן שתי המעלות גם יחד, ועדיין לא הסתלק, תר מבחייהםשהרי גדולים צדיקים במיתתן יו 25068 

שבשעת ההסתלקות עצמה , ומצד שני עדיין ניתן לקבל ממנו הכל, אחד הוא כבר עולה ומתעלה כפליים 25069 

 25070 .כ"ע´ ויוכל עתה להגיע ולקבל להיות פי שנים ברוח אלי, מהעולם עדיין לא נותק הקשר מכאן

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף , אמר במיתתם של נדב ואביהואועל דרך זה יתכן גם במה שנ 25071 

, יבואו ללמוד מדרכיהם, היינו שמתוך אותה בכיה ואותה התבוננות מעמיקה במעלתם ובגודל חסרונם, ´ה 25072 

שמתוך מותם יתעלו , וגם יש בכך תיקון ועילוי עבור נדב ואביהוא, ובכך תשאר רוחם בקרב בני ישראל 25073 

 25074  .ו בגורם זכות לרבים"וכל שגורם זכות לאחרים הרי הוא בעצמו מתעלה בכך וק, בני ישראל

 25075 .(מעדני שמואל)

 25076 

 25077 מאמר עד

 25078 .(´ב´ ויקרא י) ´ותאכל אותם וימותו לפני ה´ ותצא אש מלפני ה

ואין בהם מליצות הלשון שלא תתאמנה , נאמרו בתכלית האמת המדוייקת, פ"כל דברי תורה שבכתב ושבע 25079 

אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית , ל משה לאהרן"א, פ בקרובי אקדש"ל עה"מרו רזא, בדיוק למציאות 25080 

לא , (י שם"רש) עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך, והייתי סבור או בי או בך, במיודעיו של מקום 25081 

 25082 שיש בחינה בה היו הם גדולים, הם גדולים ממני וממך, בדמיונות ניחם את אהרן אלא מציאות ממש היא

 25083 .יותר ממשה ואהרן

אלא שעד היום היא מכפרת על , אחרי משמע שמיתת נדב ואביהוא לא רק שכיפרה על דורם´ ק פ"ובזוה 25084 

כ קוראים אנו בכל שנה ביום הכפורים פרשת אחרי "וע, כלל ישראל בכל דור ודור זה כמה אלפי שנים 25085 

ואיך יכולים אנו , לנדב ואביהואל שהם מונים הרבה חטאים "כ מצאנו בדברי חז"ואעפ, מות שני בני אהרן 25086 

 25087 ?ושגם גדלה זכותם כל כך ואם כן איך חטאו, להבין שגם אחר כל אלה עדיין גדולים היו ממשה ואהרן

שהורו הלכה בפני  (א, ל למיתת נדב ואביהוא מצאנו במדרש רבה ותנחומא שם"מן הטעמים שהזכירו חז 25088 

על אש זרה אש מבית כיריים  (ד, שלא נצטוו על שהקריבו קרבן (ג, על שנכנסו לפני ולפנים (ב, רבם 25089 

על  (ז, על שהיו שתויי יין (ו, שלא נטלו עצה זה מזה שנאמר איש מחתתו איש מעצמו עשו (ה, הכניסו 25090 

על שלא היו להם  (ט, על שנכנסו בלי רחיצת ידים ורגלים (ח, שהיו מחוסרי בגדים שהיו חסרים מעיל 25091 

 25092 .בנים

איזו , אבינו כהן גדול אנו סגני כהונה, אחי אמנו נשיא, י אבינו מלךאמרו אח, על שלא היו להם נשים (י 25093 

מתי , ונדב ואביהוא מהלכים אחריהם ואומרים, על שהיו משה ואהרן הולכים תחלה (יא, אשה הוגנת לנו 25094 

איבו אמר בפיהם ´ יודן בשם ר´ ר, (ב"סנהדרין נ) ?שני זקנים הללו מתים ואנו נוהגים שררה על הצבור 25095 



הגיסו לבן וזנו עיניהם , ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו (יב, פנחס אומר בלבם הרהרו´ ר, האמרו זה לז 25096 

 25097 .מן השכינה

ותוכן , ודבריו שם סתומים וביארם בריקנטי עיין שם, (´ב´ שמיני י) ן בפרשת"ענין אש זרה רמזו הרמב 25098 

, נו אש זרה אש מדת הדיןוהם כיונו למדת הדין היי, (מדת הרחמים) הענין שהיה להם לכוון לשם המיוחד 25099 

והענין שחשבו שיוכלו לזכות במדת הדין לבד בלי סיוע , ן"תחת אשה לריח ניחוח מדת הרחמים עיין רמב 25100 

שמדרגתם , ´ובריקנטי שם הוסיף לבאר בשם הזוהר שאש זרה היינו שחסרה בחינת אשה לה, רחמים 25101 

יראת מלכותו בפנים הלב היינו השראת ובחינה זו של , היתה התדבקות לכוונות עליונות בלי צירוף היראה 25102 

 25103 .ועל כן כיון שנכנסו בלעדי השכינה חלה מדת הדין בהם, השכינה שבלב

אש האוכלת אש של , מדת הדין של מעלה העזה נקראת אש אוכלה, ועוד שם בשם הזוהר טעם אחר 25104 

, של מעלה קל וחומר באש ההדיוט שאין בו כח לסבול אש, מלאכים כאמרם הושיט אצבעו ביניהם ושרפן 25105 

והיא לא , רק אש השכינה יש בה כח לסובלה, ועל כן אש של מטה נקראת בערך האש ההיא אש זרה 25106 

אולם , ל"לכאורא חטאים רבים ושונים מנו כאן חז, חלתה עליהם ושרפתם, נמצאת בקרבן הזה לסובלם 25107 

 25108 .מבחינות שונות הרי כולן מאירות אותו נושא, ל אומרים דעות שונות בעניני אגדה"כלל גדול הוא כשחז

שורש חטאם היה , ל נמצא ששורש אחד היה לכל פרטי החטאים האלו"ל הנ"כשנתעמק בכל דברי חז 25109 

שהסתמכו יתר על , חסרון זה בא בגרמת רום מעלתם, שלגודל ערכם היו חסרים בשלימות מדת ענוה 25110 

יונו בקרבם ן ביאר שכ"הרמב, ל"ן והזוהר הנ"דבר זה מתבאר בדברי הרמב, המדה על גודל מדרגתם 25111 

 25112 .למדת הדין ולא למדת הרחמים ונבאר דבריו

היו ראויים , כי אילו מתו באמת משה ואהרן בחייהם, ל העיר בביאורו לתורת כהנים שם"החפץ חיים זצ 25113 

שאם היו נדב , ל על וימת נדב ואביהוא ויכהן אלעזר ואיתמר"וכמפורש בחז, להיות מנהיגי הדור דור דעה 25114 

ולפי גודל מדרגתם חשבו שלא היו צריכים להסתייע במדת , להם הגדולה ואביהוא חיים היתה שייכת 25115 

 25116 .וסברו לזכות בדין בכח עצמם לבד, הרחמים ולא פחדו מכל קטרוג

לי  (מדת הרחמים) ´כמו שכתוב והיה ה, ה בקש שיזכה לקבל הכל במדת הדין"ובאמת גם יעקב אבינו ע 25117 

ובאמת ראויים היו ולא היתה כל טעות , ה למעשהוהם בכוונתם הטהורה סמכו על ז, (מדת הדין) לאלהים 25118 

והרי , ודבר זה אינו מתאים בדקי דקות אל מדת הענוה, אלא החטא היה שסמכו על זה בבטחון עצמי, בדבר 25119 

 25120 .הרי היא תובעת ממנו כל חסרון דק, מצינו שמי שפונה למדת הדין

שכיון שירדה מדת הדין גדולה  ,והזוהר מוסיף איך נסתבב העונש, ן מבאר איך הסתבב החטא בלבם"הרמב 25121 

ולא מצאה את המדרגה הנכונה שמתאימה לה ביראה הפנימית שבלב שהיא , ככונתם בקרבנם למדת הדין 25122 

ובפירוש האחרון , לכן מדת הדין פגעה בהם, כדברי הזוהר שנכנסו בלעדי השכינה, השראת השכינה 25123 

ם ועל ידי הבקורת החדה שבאה אבל לפי רום ערכ, מוסיף הזוהר שאמנם היתה להם התלהבות גדולה 25124 

שעדיין לא הגיעה לדרגא הפנימית , מתגלה שהיתה התלהבותם מבחינה תחתונה, לרגל מדת הדין הגדולה 25125 

 25126 .של השראת השכינה

ויש , וסימנה שקיימת רק לפי שעה, יש התלהבות של התפעלות חיצונית, כי הנה ישנם שני מיני התלהבות 25127 

וזה מוליד התלהבות פנימית , אמת ניכרת בפנים הלב ממשפירוש שה, שבאה מהשראת השכינה שבלב 25128 

והנה אש השכינה ההתלהבות , וסימנה שאיננה עלולה להשתנות במשך הזמן, ´טהורה וחזקה לדבר ה 25129 

 25130 .עומדת בבקורת החדשה והמבטלת של מדת הדין, הפנימית סובלת את אש מדת הדין

ל דבר "וגילו לנו חז, יני מדת הדין הקשהאינה נחשבת לכלום בע, מה שאין כן התלהבות שאין לה קיום 25131 

ועל כן דייקו , כל מדה באדם תראה אותותיה ותתבלט ממש בכל מעשה ומעשה ממעשיו, נורא מאד 25132 

דהיינו , ענפים שונים שיוצאים משורש אחד, להראות בפסוקים אלה שיש להם קשר עם ענין נדב ואביהוא 25133 

 25134 .שנגרמה על ידי רום מעלתם, סר ענוה לפי ערכםהרבה פרטים שבהם באה לידי גילוי נקודה זאת של חו

שלא נטלו עצה , שלא נטלו עצה זה מזה, שהורו הלכה בפני רבם (א, כך הוא בכל החטאים המובאים לעיל 25135 

וכן המובא לעיל שסמכו על מדרגתם להכנס , וגם לא התיעצו זה בזה, היינו שהורו הלכה בפניו, ה"ממשרע 25136 

אף שדרשו שמצוה באש מן , ו בקרבתם קריבה והקרבה אש זרהודרש, לפני ולפנים ולהקריב קטורת 25137 

כ אילו השתמשו "שתויי יין עדיין לא נאסר ואעפ, מ היה ראוי שיראו מזה כל זמן שלא נצטוו"מ, ההדיוט 25138 

 25139 .ל מסמיכות פרשת איסור שתויי יין"ודרשו זה חז, היו נמנעים מלהכנס אפילו אחר רביעית יין, ביראה

כך הוא לשון המדרש תנחומא , עיל שנאמר בו והיה על אהרן לשרת ונשמע קולומחוסרי בגדים חסרון המ 25140 

פירוש שקול הפעמונים יעורר את הכהן , שפעמוני המעיל באים להרחיק את מדת הדין, ל"היינו כאמרם ז 25141 

בלי רחיצת ידיים ורגלים היינו בלי הבחנת הצורך , הגדול ליראה פנימית שלא תתן אחיזה למדת הדין 25142 

ל שחסרה לחשוכי בנים מדת הרחמים "חסרון בנים אמרו ז, גמורה שתתפשט על כל האבריםלטהרת לב  25143 

דבר נפלא לאמיתה של , וחסרון רחמים הוא אשר ממנו מתפתחת הגאוה, ואינם רשאים לדון דיני נפשות 25144 

 25145 .ל"ל בפירושו לתורת כוהנים וז"תורה כתב החפץ חיים ז



אנשים גדולים כאלה אי אפשר שיהיו דבריהם כאנשים , למתי שני הזקנים הללו מתים ואנו ננהיג את הקה 25146 

, ובעל כרחנו נהיה מוכרחים להנהיג הקהל, הכונה שכבר הזקינו ובמשך זמן קטן בודאי ימותו, פחותי ערך 25147 

ולכן אף שמחשבתם לטובה הדיבור , ו ימותו"והיה להם לאמור פן ח, ומי יודע אם נהיה ראויים למדרגה זו 25148 

ל בקנה מדת הראייה "אלא שחז, ואביהוא עסקו בחשבון הנפש והוכיחו עצמםנדב , ל"לא היה יפה עכ 25149 

כי כבר היתה מתחת לסף הכרתם ידיעה , גילו לנו בחינת חסרון כלשהו בענוה, שלהם שהוא שכל התורה 25150 

 25151 .וזה פעל בדבורם על הסגנון לבד ולא היה ניכר יותר מזה, שהם ראויים להנהגת הדור

פירוש אם גם שאמרו ודאי , ובתנחומא הוסיף בפניהם אמרו, יהם אמרוזהו ביאור מאן דאמר במדרש בפ 25152 

וגם זה לאות כי עמוק , היה להם להתבייש בעצמם לומר כך כשהם במעמד אחד עם משה ואהרן, בלחש 25153 

שאם כי לא , ומאן דאמר בלבם הרהרו מוסיף, עמוק בלב היתה איזה יתירות דקה בהרגשת ערך עצמם 25154 

אם גם בנקודה כל כך דקה , מה שהוא עמוק בלב מתבטא גם בהרהוראבל כל , אמרו כזאת בפירוש 25155 

 25156 .(111´ ב ע"מכתב מאליהו ח)  .שאפילו הגדולים ביותר לא ירגישו בה

 25157 

 25158 מאמר עה

 25159 .(´ב´ ויקרא י) ´ותאכל אותם וימותו לפני ה´ ותצא אש מלפני ה

, זר שהורה הלכה בפניואליע´ ותלמיד אחד היה לו לר, לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן 25160 

ל נביא אתה אמר לה לא "א, תמיה אני אם יוציא זה שנתו ולא הוציא שנתו, א לאימא שלום אשתו"ל ר"א 25161 

 25162 .(.ג"עירובין ס) אלא כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה, נביא אני ולא בן נביא

אך מה טעם ענוש , פגיעה בכבוד הרבאמנם שיש כאן , ויש להתבונן בחומר העון של מורה הלכה בפני רבו 25163 

א שתלמיד זה הורה הלכה "שהרי ידע ר, ועוד משמע מעובדא זו שאינו ראוי לרב למחול על כך, הוא מיתה 25164 

וקשה טובא הרי אמרו שמי שנענש חבירו על ידו אין מכניסין אותו , וסופו ליענש במיתה ולא מחל לו 25165 

אלעזר ברבי ´ י ור"ובענין זה מצינו עוד ברשב, ל לוכ למה לא מח"וא, (7ט"שבת קמ) ה"במחיצתו של הקב 25166 

י אל יחזור "אמר לו רשב, י את פיו ואמר"א בר"עיקם ר, נשאלה שאלה לפניהם, יוסי שהיו מהלכים בדרך 25167 

ולמה לא ויתר לו , ש"י שענשו משום שהיה מורה הלכה בפני רבו יעו"ופירש, (7ז"מעילה י) הבן אצל אביו 25168 

 25169 .ש חבירו על ידוכדי שלא יהא בכלל מי שנענ

כל דמותיב , (.ג"עירובין ס) ל"שהרי אמרו חז, אך נראה שאין חומר מורה הלכה משום שפגע בכבוד רבו 25170 

שנאמר ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר אדוני משה , אזיל לשאול בלא ולד´ מיליה קמי רבי 25171 

וני משה כלאם לא אמר אלא מחמת והנה מה שאמר יהושע אד, ש"וכתיב נון בנו יהושע בנו יעו, כלאם 25172 

ונענש על כך בעונש חמור הולך לשאול , כ נחשב לו הדבר כמורה הלכה בפני רבו"ואעפ, קנאת כבוד רבו 25173 

 25174 .בלא ולד

ולא נתקררה דעתו עד , ח קללות קילל ישעיה את ישראל"כי אתי רב דימי אמר י, (.ד"י) איתא בחגיגה 25175 

ח קללות הם "שי´ ש בגמ"ויעו, (´ישעיה ג) קלה בנכבדירהבו הנער בזקן והנ, שאמר להם המקרא הזה 25176 

ולא בעלי , ולא בעלי אגדה, ולא בעלי תלמוד, ולא בעלי משנה, שלא ימצאו בישראל לא בעלי מקרא 25177 

ולא , ולא נביא, ולא דיין שדן דין אמת לאמיתו, ולא מי שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה, שמועות 25178 

, ל שהכונה בזה"ר זצוק"ושמעתי ממו, ובכל אלו לא נתקררה דעתו ,ולא מי שראוי לישב בישיבה, מלך 25179 

עד שאמר להם ירהבו הנער בזקן והנקלה , שאין זה המצב הגרוע ביותר עדיין נשאר משהו בישראל 25180 

 25181 .וזה המצב הגרוע ביותר שאין למטה ממנו, בנכבד

הזה אינו פורח בלא מה העוף , עקיבא נמשלו ישראל לעוף´ אמר ר, (´א ח"ר פי"ויק) ל"וכן אמרו חז 25182 

אף על פי שאומות העולם יכולים , ש"כך ישראל אינם יכולים לעשות דבר חוץ לזקניהם יעו, כנפים 25183 

, וכמו שבהמה וחיה ממלאת תפקידיה בלא כנפים, ישראל אינם כן, לעשות כל שהם עושים גם בלא זקנים 25184 

כך גם אומות העולם מתקיימים , המהואילו העוף אם איבד את כנפיו אינו יכול לחיות עוד וגרוע הוא מן הב 25185 

 25186 .וגרועים הם מאומות העולם, אך ישראל אם אין להם זקנים אינן יכולים לעשות כלום, בלא זקנים

אלא , שאינו משום כבוד הרב בלבד, ונראה שמשום כך חמור כל כך עונשו של מורה הלכה בפני רבו 25187 

ים נשמעים לזקנים נחשב שיש לכלל י שהנער"שדוקא ע, שהוא מבטל מעלת הזקנים שיש לכלל ישראל 25188 

י כן באים לקללה האחרונה "וע, אבל כשכל אחד מורה הלכה לעצמו איבדו את זקניהם, ישראל זקנים 25189 

ולכן אין לו לרב למחול למי שהורה הלכה , ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד, שקילל ישעיה את ישראל 25190 

ויתכן , ום כלל ישראל ואינו יכול למחול על כךאלא הוא משום קי, שאין הענין משום כבודו בלבד, בפניו 25191 

 25192 .שלא משום כבודו הוא נענש אלא משום קיום כלל ישראל, שלכן אינו בכלל מי שנענש חבירו על ידו

דכתיב וסמכת את , מנא הא מילתא דאמרו אינשי חמרא למריה טיבותא לשקיא, (7ב"ק צ"ב) ל"אמרו חז 25193 

כי סמך משה , וכתיב ויהושע בן נון מלא רוח חכמה, (ז"כ במדבר) ידך עליו למען ישמעו כל עדת ישראל 25194 

והשותים אותו מחזיקים , י היין של מלך הוא"ופירש, (ד"דברים ל) את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל 25195 



תלה החכמה והגדולה במשה כאילו הוא , דכתיב כי סמך משה את ידיו עליו, טובה לשר המשקה ולא למלך 25196 

 25197 .ש"ה יעו"נה אלא מפי הקבוהיא אי, נותנה ליהושע

מכל מקום אי אפשר לאורחים לירד למרתפו של , ל במשל זה שכשם שהיין של מלך הוא"הורו לנו חז 25198 

אלא זקוקים הם לשר המשקה שיטול היין משם ויביאו , המלך ליטול בעצמם את היין המוכן בשבילם 25199 

ולולא , די משה רבינו קיבלםה ניתנה אך על י"כך גם החכמה והגדולה שניתנה ליהושע מהקב, לפניהם 25200 

, ה"אלא שלא משלו נתן משה ליהושע כי אם משל הקב, שסמך משה ידיו עליו לא היה יכול ליטלם בעצמו 25201 

 25202 .אבל ההשפעה עברה על ידו דוקא

כשם שמשה קיבל תורה מסיני ולא היה יכול ליטלה , וכן שנינו משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע 25203 

, כך משה מסר תורה ליהושע ולא קיבל יהושע אלא מה שנתן לו משה, ה"בעצמו אלא מה שנתן לו הקב 25204 

וזה ענין הסמיכה שצריך שיהא סמוך מפי סמוך עד , וכאמור שהרב הוא לבדו צינור ההשפעה אל התלמיד 25205 

, אינו נעשה סמוך מעצמו אלא שצריך שיסמיכוהו, מי שהגיע למעלה זו להיות סמוך´ אפי, משה רבינו 25206 

א לאדם "שההשפעה עוברת מן הרב לתלמיד איש מפי איש וא, מוך עד משה רבינווצריך שיהא דוקא ס 25207 

 25208 .ליטול מעצמו

כמו שאמר הכתוב ומשרתו , ומפני מה זכה יהושע לקבל התורה ממשה מפני ששימש את משה רבינו 25209 

ה למשה יהושע שרתך "ל אמר לו הקב"ואמרו חז, (ג"שמות ל) יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל 25210 

והוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את , והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך, לך כבודוהרבה  25211 

קח לך את , הואיל והוא שרתך בכל כחו כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו, המחצלאות 25212 

 25213 .(ד"א י"ר כ"במד) יהושע בן נון לקיים מה שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה

, שנאמר אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו, שימושה יותר מלימודה ל גדולה"הוא מה שאמרו חז 25214 

וכבר ביארנו שמדברי , (7´ברכות ז) מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה, למד לא נאמר אלא יצק 25215 

, שהרי מנה הכתוב אותם לפי מעלתם, שהיו בכלל ישראל גדולים יותר מיהושע, ן ריש שלח מוכח"הרמב 25216 

, כ היו הרבה בישראל גדולים יותר מיהושע"וא, ם שכל המנויים היו שרי חמישיםועיין בבעל הטורי 25217 

י ששימש את משה "וע, כ זכה יהושע להתמנות לנשיא על ישראל משום ששימש את משה רבינו"ואעפ 25218 

 25219 .רבינו קבל ממנו את ההשפעה והחכמה האלהית

אף ´ ומבואר שם בגמ, (7ז"ת מברכו) ה"ח הרי זה ע"קרא ושנה ולא שימש ת´ אפי, ל"וזה מה שאמרו חז 25220 

שאין אדם יכול , ח"ה כיון שלא שימש ת"הרי זה ע, אם תני ספרא ספרי והלכתא היינו כל התורה כולה 25221 

ורבו קיבלה מרבו והיא מסירת התורה איש מפי איש עד , ליטול התורה בעצמו אלא היא נמסרת לו מרבו 25222 

שלאחר שהביא , ספרו היד החזקהם בהקדמה ל"הרמב´ כמו שכ, משה רבינו שקיבל תורה מסיני 25223 

 25224 .ל"השתלשלות המסורת ממשה רבינו עד רב אשי כתב וז

רב אשי מרבא ויהושע ממשה רבינו ומשה רבינו , נמצא מרב אשי עד משה רבינו ארבעים דורות ואלו הם 25225 

אלוהי ישראל אלא ´ ודאי התורה לכל אחד ואחד היא מה, אלהי ישראל´ נמצא שכולן מה, מפי הגבורה 25226 

ולרבא מרבו איש מפי , י רבו רבא"הצינור של ההשפעה האלהית אל רב אשי עבר ע, תא לשקיאשטיבו 25227 

 25228 .איש עד משה רבינו שקיבל מפי הגבורה

הוא גדול ´ והיחיד מחוייב לקבל מרותם אפי, ומצינו עוד גדולה מזו שהתורה מסורה לכלל חכמי הדור 25229 

, (7ח"סנהדרין ס) נשאר בנידוי עד לפני מותואליעזר שלא רצה לקבל דעת הרוב ו´ והרי נידו את ר, הדור 25230 

, ל"יהושע לגולה היה מעבר שנים וקובע חדשים בחו´ כשירד חנניה בן אחי ר, (.ג"ברכות ס)א  וכן אית 25231 

אמרו לו גדיים שהנחת נעשו , ח אמר להם אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל"שגרו אחריו שני ת 25232 

לכו ואמרו בשמנו אם שומע מוטב ואם לאו יהא , אמרו לנו והם שגרונו אצלך וכך, תיישים בעלי קרנים 25233 

, אחיה יבנה מזבח חנניה ינגן בכינור, ואמרו לאחינו בגולה אם שומעים מוטב ואם לאו יעלו להר, בנידוי 25234 

 25235 .ש"ויכפרו כולן ויאמרו אין לנו חלק באלוהי ישראל יעו

פ "ואע, מרות וסמכות גדולי הדור ואינו מקבל עליו, הרי שכך הוא מהלך הדברים אצל מי שהולך בעצמו 25236 

ובימינו מרכז התורה היא הישיבה הוא הארבע אמות של הלכה , י אין בכך כלום"שלא הניח כמותו באר 25237 

ויהא גדול כמה שיהא סופו לנתק עצמו מן , וכל הפורש ממנה כפורש מן החיים, ה בעולמו"שיש לו להקב 25238 

וכל הזוכה להדבק בישיבה נדבק , בכינור ויכפרו כולןחנניה ינגן , וכענין שאמרו אחיה יבנה מזבח, התורה 25239 

 25240 .(ה"ל´ ב מא"שיחות מוסר ח)  .אלוהי ישראל´ וזוכה על ידה לקבל תורה מה, בחיי עולם

 25241 

 25242 מאמר עו

 25243 .(´ב´ ויקרא י) ´ותאכל אותם וימותו לפני ה´ ותצא אש מלפני ה

והרעיון בזה שאיוב , (שם מדרש רבה) כיון ששמע איוב מיתת שני בני אהרן אמר אף לזאת יחרד לבי 25244 

כיון ששמע על מיתת בני אהרן ועל התגובה של , שהיה מתאונן על קושי הפגעים שנזדמנו לו מן השמים 25245 



איוב שהתיימר להיות צודק , נדהם ואמר אף לזאת יחרד לבי, אהרן שקיבל באהבה את היסורים האיומים 25246 

התפכח מעט בראותו את , רים כלפי מעלהוכי יש לו הזכות להיות מטיח דב, בלבו ובתביעותיו נגד השם 25247 

תמונה זו טפחה לאיוב , שאמונתו לא זזה אף למראה בניו המוטלים לפניו מתים, דרגתו העילאית של אהרן 25248 

 25249 .´והתחיל לפחד שמא כל תלונותיו הוא מהעדר האמונה הנכונה בה, על פניו לבו זע וחרד

הלא ? ולמה, ת מוכיח את העשוקים"משמע שהשי, ובדרך זו נבאר את הכתוב עושה משפט לעשוקים 25250 

ל אמרו על הפסוק מרוב עשוקים "והנה חז? התוכחה צריכה להיות כלפי העושקים ולא כלפי הנעשקים 25251 

אלו , ישועו מזרוע רבים אלו העושקים, מרוב עשוקים יזעקו אלו הנעשקים, יזעקו ישועו מזרוע רבים 25252 

הנעשקים מרוב צערם , (´א א"ר ל"בר) בריםואלו רבים על אלו בחימוס ד, רבים על אלו בחימוס ממון 25253 

 25254 .כ חמס"ל פירש שהיו מחרפים להעושקים וזה ג"א ז"והגר, מתחילים להפליט דברי תרעומת כלפי מעלה

שהעושק שנגרם , שהנעשק מהעדר ההכרה והאמונה העמוקה, ושפיר נבין הענין שעורכים דין נגד הנעשק 25255 

ואינו שם לב להתבונן אולי , ל להתאונן יתר על המדההוא מתחי, הוא לא מקרי סתם אלא בגזירת עליון 25256 

הנעשק חושב את עצמו לצדיק גמור ואיך זה השם לא הואיל , מצוקה זו אינה סתם מקרית אלא דברים בגו 25257 

והוא מתרעם ומתלונן , ולכן הוא מרים קולו בתרעומת נגד הנהגת השם? להגן עליו מפני עושקו הרשע 25258 

כי לעתים , וזהו הרעיון עושה משפט לעשוקים, רעתו תייסרהו במקום שעליו לחפש את דרכיו אולי 25259 

 25260 .וגורמים לעצמם טרוניא מצד ההשגחה, קרובות העשוקים פוערים את פיהם לבלי חוק

פעם אחת חלה אחד מבני , שהתאגדו יחדיו לעבוד על מדת האמת´ מספרים על חבורה אחת של מבקשי ה 25261 

הרופאים שטיפלו לא , ומשמיע אנחות ונאקות קשות, והוא שוכב ומתהפך מתוך כאבים קשים, החבורה 25262 

, אז ניגש אליו אחד מבני החבורה ולחש לחולה לתוך אזנו, והוא ממשיך לצעוק בקול מר, יכלו להשקיטו 25263 

המסובים תמהו , הנמיך את אנחותיו והיה מתייפח באנחות שקטות, והנה פלא החולה התחיל להירגע 25264 

 25265 ?הרופאים ושאלו הכי חבירו זה אומן גדול הוא מכל

להפריז בצעקות יתר על מדת הצער והכאב , על זה ענה החולה שחבירו לחש לו שאין זו ממדת האמת 25266 

אכן צריך הוא האדם , לחישה זו העמידתו בדרגתו אליה שאף, וצעקה מופרזת הוא כבר שקר, האמיתי 25267 

ובכל , שוקיםת עושה משפט גם לע"כי השי, כשהוא נמצא במצב של עשוק לא להתרעם ולהפריז על המדה 25268 

, ולא תמיד כן הוא, כאילו העשוק הוא צדיק גמור, עת מצוא יפה הוא העיון והתשובה מכל מיני צעקות 25269 

 25270 .(אור הנפש)  !ויפה היא השתיקה והפשפוש במעשים בכל עת מצוא

 25271 

 25272 מאמר עז

 25273 .(´ב´ ויקרא י) ´ותאכל אותם וימותו לפני ה´ ותצא אש מלפני ה

ש "והקשה הרא, מפני שנכנסו שתויי יין, ארבעה דברים מתו נדב ואביהואמפני , (´ו´ ר ט"ויק) ל"אמרו חז 25274 

ל כיון שהיו "וי? והלא נצטוו על היין אחרי מותם ואיך ייענשו טרם שנצטוו, (´בתשובותיו כלל כ) ל"ז 25275 

, היה להם להתלמד מהם איך לשמור מן היין שהיין משכר ומטעה, לפניהם דוגמאות באלו שנכשלו ביין 25276 

דוגמה כזו צריכה להיות נגד עיניהם של בני , ד מלוט שהיין הטעהו והביאו לידי גנות וערוההיה להם ללמו 25277 

 25278 .ח אין צריך התראה כמותרין ועומדין הן"ת, (´סנהדרין ח) ש"עליה להיות מוזהרים כמ

ורבותינו אמרו שעליו נחתם , פ ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס"ל אומר עה"ן ז"והרמב 25279 

לכן היתה התביעה על נדב ואביהוא , מפני שהוא מצוה מושכלת אין להם בה צורך לנביא מזהיר, גזר דינם 25280 

שלפי דרגתם הגבוהה וגם בהתאם לנסיון ולדוגמה שהיתה לפניהם צריכים , אף אם לא נצטוו עדיין על היין 25281 

נה של הם גדולות והם בבחי, התביעה לגבי אלו שהיו לפניהם דוגמאות של כשלון, היו לפרוש מהיין 25282 

 25283 .מצווים ועומדים

ואם , אינני נותן לכם ארכא, מהרה, נותן לכם´ בכם ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה´ וחרה אף ה 25284 

דור המבול לא היה להם ממי ? והיו ימיו מאה ועשרים שנה´ תאמרו הלא נתנה ארכא לדור המבול שנא 25285 

יתה התביעה משום שידע מה שנעשה על לוט ה, (ז"א י"י עקב י"רש) ואתם יש לכם ממי ללמוד, ללמוד 25286 

מלבד זאת צריך היה ללמוד מנח שאחר , היה עליו ליזהר מלשתות בלילה השני, אתו בלילה הראשון 25287 

ל "ש חז"כמ, י היין"ר מה נגרם לו ע"ונח צריך היה ללמוד מאדה, ששתה את היין השתכר ונתגלה קלונו 25288 

 25289 .ר של ענבים היה"שאותו עץ שאכל אדה

אולם , הוא נתבע על עצם המכשולים שנכשל בהם, ן העבר וגם מן העבר שלוהאדם נתבע ללמוד מ 25290 

כ נכשל "ת אלא א"אין אדם עומד על ד, המכשול אור בהיר, תובעים אותו גם על שאינו לומד ממכשוליו 25291 

, לפקוח עיניו לראות שטעה בדרכו והיא דרך רעה, המכשול צריך להאיר לו את האמת, (ג"גיטין מ) בהן 25292 

 25293 .ד הרי זה חטא נוסף על חטאוואם אינו לומ

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל , כאשר הוכיח משה את בני ישראל נאמר, ולרעיון זה יש יסוד בתורה 25294 

י שהן דברי "ומפרש רש, במדבר בערבה בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב, ישראל בעבר הירדן 25295 



ך סתם הדברים והזהירן ברמז מפני כבודן של לפיכ, תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום 25296 

חצרות אמר להם היה לכם ללמוד ממה , י המרגלים"בין פארן על מה שעשו במדבר פארן ע, ישראל 25297 

 25298 .שעשיתי למרים בחצרות בשביל לשון הרע ואתם נדברתם במקום

מה שעשו  ולמה חזר והזכיר זאת באמרו, ולכאורה הלא כבר הזכיר ורמז על חטא המרגלים באמרו פארן 25299 

ותירץ כי התוכחה השניה בחצרות באה כדי להוכיחם על שלא לקחו מוסר ממרים שלקתה ? בחצרות 25300 

שמי שיודע דבר ורואה ואינו לוקח , ולכך כתיב וחצירות שזה עבירה בפני עצמה, בשביל שדיברה באחיה 25301 

על החטא בא נמצא שהעונש , (ת"גור אריה עה) לכך חלק הכתוב לשנים, מוסר הוא עבירה בפני עצמה 25302 

 25303 .והשני על שלא לומדים ממכשולי העבר, האחד על עצם החטא, משני טעמים

אשר שתי שנים בלבד לאחר המבול , ועד כמה אין האדם לומד מן העבר יכולים אנו לראות מדור ההפלגה 25304 

ואת ידו החזקה להיפרע ´ שכחו את ה, ולפי גירסת הילקוט רק שנה אחת אחר המבול שכחו כבר את הלקח 25305 

אם תכתוש את האויל במכתש , ל המשילו אותם במשל של החכם מכל האדם"חז, שעים והמורדים בומהר 25306 

 25307 .לא תסור מעליו אולתו

ששלח ידו ואכל מעץ הדעת והביא יללה , כ נכוה ממכשולו"גם על אדם הראשון הגדול בענקים שכ 25308 

ואף , ואכל וחי לעולם ה לגרשו מגן עדן פן ישלח ידו שוב ולקח גם מעץ החיים"וצריך היה הקב, לעולם 25309 

הם מלאכי חבלה ולהט החרב המתהפכת , לאחר שגירשו מגן עדן לא האמינו והעמיד עליו את הכרובים 25310 

 25311 .(ד"כ´ י בראשית ד"רש) ע"כדי לאיים עליו מלכנוס עוד לג, לשמור את דרך עץ החיים

זו שלא ייכשל צריך היה לשמירה מעולה כ, מבהיל הדבר שאחרי כל הנסיון וההכרה במכשולו והפסדו 25312 

, מזה נקל להבין ולהשיג כמה קשה טבעו של אדם שמשכיחו שלא ללמוד מן העבר, שוב פעם באותו החטא 25313 

י מפרש לא נתתם "ורש, הספרי עם נבל לשעבר ולא חכם לעתיד לבוא´ פי, ש עם נבל ולא חכם"וכמ 25314 

ות ושימת הלב ולימוד י התבוננ"ורק ע, העבר הוא מורה הדרך לעתיד, (´ב ו"האזינו ל) לבבכם על שעבר 25315 

 25316 .(אור חדש)  .שהעבר והמכשולים יבהירו לו את האור לעתיד, המוסר יגיע

 25317 

 25318 מאמר עח

 25319 .(´ב´ ויקרא י) ´ותאכל אותם וימותו לפני ה´ ותצא אש מלפני ה

כטעם , אבל תדע כי עונש אדם לפי מדתו ומדרגתו? רבים יתמהו אם כוונתם היתה לשמים למה נענשו 25320 

לכן ירא יעקב , כאשר ירבה השפע כן ירבה עונשו, כי כאשר יוגבר השכל על אדם ,וסביביו נשערה מאד 25321 

כי חשב היותו בקדושה עליונה במהרה ישגה בדבר קל מה שהוא חשב , ה באמרו קטונתי מכל החסדים"אע 25322 

כמו שנענש שר האופים על , וכן ראינו באנשים אשר סביב מלך בשר ודם, להיות רצוי לפני הבורא ואין 25323 

בעבור שאמר לא אשאל ולא , ולכן אל תתמה על האופן אם מצינו פעם אחת במקרא עונש וחטא ,דבר קל 25324 

 25325 .(אבי עזר´ פי) ופעם אחרת מצינו עונש עבור שאמר תן לי אות ומופת, ´אנסה את ה

ולמה נענשו הלא בפחות מבן , שנדב ואביהוא לא היו עוד בני עשרים שנה, (אחרי´ פ) ק"ואיתא בזוה 25326 

דקטן אם חכים טובא , כתב (א"ברכות ל) ח"אלא שבצל, (ט"שבת פ) של מעלה מענישין ד"עשרים אין בי 25327 

ק אחרי מות "כדברי זוה, כ נדב ואביהוא שנתעלו מאד בחכמתן נענשו"וא, לפי רוב חכמתו מענישין אותו 25328 

בא להורות הטעם שבשביל , בהקריבם לא כתוב אלא בקרבתם, וימותו´ שני בני אהרן בקרבתם לפני ה 25329 

אותם לא ציוה , זהו שכתוב אשר לא צוה אותם, זה הטעם שדחקו השעה בחיי אביהם, ´בו לפני השנתקר 25330 

 25331 .אבל לאהרן ציוה ולפי רוב חכמתם נענשו

פ שהיו הדיוטים "אע (ג"ת י"שו) ש"ושואל הרא, א שמתו נדב ואביהוא על שנכנסו מחוסרי בגדים"וי 25332 

זיקו את עצמם ככהנים גדולים שהרי נכנסו אך לפי טעותם שהחשיבו והח? והדיוט אינו משתמש במעיל 25333 

ר חייא בני אהרן "ש א"ובאמת היו חשובים כמ, כ עברו על ונשמע קולו בבואו אל הקודש"א, לפני ולפנים 25334 

 25335 .(אחרי´ ק פ"ר ובזוה"מד) לא נמצא בישראל כמותם מלבד משה ואהרן

ד של מעלה מענישים עד "ין ביוא´ למה נענשו שהרי לא היו אלא בני ח, א"גם בענין ער ואונן שואל הריב 25336 

ג שנה ערום "כי יש פחות מי, יהודה החסיד דאין הדבר תלוי אלא בדעת ובמחשבה´ ותירץ ר? עשרים שנה 25337 

גם שלמה המלך לא היו ימיו כי , ´ועל זה נאמר כי כל לבבות דורש ה, בדעת ובמחשבה לרעה או לטובה 25338 

ואם תעזבהו יעזבך ´ כי כל לבבות דורש ה ,ה ועבדהו בלב שלם"א כשאמר לו דוד ע"ב שנה או י"אם י 25339 

והרי עלי הכהן רצה להעניש את שמואל על שהורה הלכה בפניו כדין המורה הלכה בפני , ל"לעולם עכ 25340 

והלימוד הוא שהאדם נתבע , אבל מפני מדריגת חכמתו נחשב כגדול, וזאת אף שהיה רק בגיל שנתיים, רבו 25341 

 25342 (מעייני החיים)  .ונדון לפי הכרתו

 25343 

 25344 טמאמר ע

 25345 .(´ב´ ויקרא י) ´ותאכל אותם וימותו לפני ה´ ותצא אש מלפני ה



כל , (י"רש) ותצא אש רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן 25346 

, י בפניו אסור להורות וחייב מיתה בידי שמים"וברש, (.עירובין סג) המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה 25347 

אמר רבי אליעזר לאימא שלום אשתו תמיה אני אם , רבי אליעזר שהורה הלכה בפניותלמיד אחד היה לו ל 25348 

אלא כך , אמר לה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי? אמרה לו נביא אתה, יוציא זה שנתו ולא הוציא שנתו 25349 

 25350 .(שם) מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה

מדברי הגמרא הרי , ועונשם הנורא שהיה תיכף ומיד לפי זה צריכים להבין מהות חטאם של נדב ואביהוא 25351 

וכאן בבני אהרן לקו במדת דין קשה , משמע שהחיוב מיתה בידי שמים על מורה הלכה בפני רבו אינו תיכף 25352 

 25353 .ענין זה טעון ביאור, וערבה השמחה ונתהפכה לאבל, שנענשו מיד בעיצומו של יום שמחה כללית

, פי שבשאר ימים כתיב ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבחשאף על , ם כתוב"ויש לבאר דהנה ברשב 25354 

ולא טוב היום , לפי שהיו מצפים לירידת אש גבוה, היום לא צוה ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט 25355 

כמו שאמר אליהו ואש לא , שידעו הכל כי אש באה מן השמים, להביא את זה כדי להתקדש שם שמים 25356 

 25357 .ל"בירידת האש מלמעלה עכ תשימו לפי שהיה רוצה לקדש שם שמים

´ ובזה יתקדש שמו של ה, הרי משה רצה לקדש שם שמים ברבים על ידי שכולם יכירו שאש ירד מהשמים 25358 

והוא חטא , ונדב ואביהוא בחופזם להביא אש מן ההדיוט מנעו קידוש שם שמים ציבורי, לעיני כל ישראל 25359 

 25360 .(ב"י´ חקת כ) לעיני בני ישראל יען לא האמנתם בי להקדישני, גדול כמו שמצינו במשה ואהרן

אבל תלמיד המורה הלכה בפני , לפי זה מובן דאף שסתם מורה הלכה בפני רבו נענש במיתה בידי שמים 25361 

שהרי משה המתין מלפסוק ברצונו להרבות כבוד שמים נענש תיכף , רב ובהוראתו מונע קידוש שם שמים 25362 

 25363 .(עץ הדעת)  .תמלא תיכף ומידמאחר שהעדר כבוד שמים המתהווה על ידו צריך לה, ומיד

 25364 

 25365 מאמר פ

 25366 .(´ג´ ויקרא י) לאמר בקרובי אקדש´ ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה

, טבע האש אי אפשר לשנות טבעו בשום אופן, איך שטבע אין להזיזו ממקומו, דיברנו לא כבר בענין הטבע 25367 

וזה כלל בטבעים גשמיים , וטבע אי אפשר לשנותו בשום אופן, מים טבען שהן מכבות! האש הוא בוער 25368 

אין לנו השגה במהות מציאות של ! כי גם טבעים רוחניים לא משתנים בשום אופן, וככה בטבעים רוחניים 25369 

רוחניות , במחשבתנו דומה ענין של כח או של תכונה כדבר הפורח באויר, מהות מציאות של תכונה, כח 25370 

 25371 !בעינינו כסתם בועת סבון חס מהאי דעתא

תכונה ! כח באדם זה טבע! הכל זה טבע! כי אין דברים פורחים באויר, ב על לבבכםשימו דבר זה היט 25372 

אפילו משל אבות , או כוחות ותכונות מירושת אבות, ואין חילוק אם כוחות ותכונות משלו, באדם זה טבע 25373 

י "מאשר נתדבקו בו ע, וגם תכונות הנמצאות אתו לקוחות מן החוץ! אבותינו גם הם כולם טבעים ממש הם 25374 

וגם אלה לא , גם אלה טבעים הם, שלכאורה תכונות כאלו לא עצם מעצמיו הם, שכנים או חברים וכדומה 25375 

 25376 !תשנם בשום אופן כי טבעים לא מזיזים ולא משנים

מי עשה כן מי צוה כן מי גזר כן לא יחידו של , כגון אברהם מתרח, (ד"איוב י) מי יתן טהור מטמא לא אחד 25377 

אברהם מתרח זהו קריעת ים סוף , ה הוא טבע כי ממש לא יתכן לשנות זהסוד כז, (´ט א"ר י"במ) ?עולם 25378 

 25379 !עד כדי כך הוא סוד אי ההשתנות בטבעים, וכבר צריכים לבא לסוד האחדות! ממש

 25380 

ושמתי את , אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת´ וירא ה, ה"לאברהם אבינו ע´ אחרי הבטחת ה 25381 

, אלהים מה תתן לי ואנכי הולך ערירי הן לי לא נתת זרע´ ברם הועם כל זה ויאמר א, זרעך כעפר הארץ 25382 

כן אמרו , לו זרע´ על כן חשב כי לא יתכן כי יהי, אברהם אבינו ביודעו סוד הטבע שטבע לא אפשר לשנות 25383 

אמר לו כי , ע בן ביתי יורש אותי"ה רבש"ויוצא אותו החוצה אמר אברהם לפני הקב, (.ו"שבת קנ) ´בגמ 25384 

אמר לו צא , ע נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן"אמר רבש, יךאם אשר יצא ממע 25385 

 25386 .מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראל

יוחנן ´ ר יהודה בשם ר"א? מוסיף ויוצא אותו החוצה וכי מחוץ לעולם הוציאו, (ד"ד י"ר מ"בר) ובמדרש 25387 

ר "וא, בטה אלא מלמעלה למטההוא דאמר ליה הבט נא השמימה אין ה, העלה אותו למעלה מכיפת הרקיע 25388 

אבל את שאת נתון , וכל מי שהוא נתון למטה מהם הוא מתיירא מהם, לוי עד דסנדלא ברגלך דרוס כובא 25389 

 25390 .למעלה מהם דיישם

ה היה תמה איך אפשר שיהיה לו "עד כדי כך שאאע, רואים אנו מזה שטבע לא יתכן להזיזו בשום אופן 25391 

ואת שאת , ונתנו למעלה מן עולם הטבע, ה להוציאו החוצה"עד שהוצרך הקב, ´זרע אף אחרי הבטחת ה 25392 

ותכלית עבודת האדם להשתנות ולהשתלמות , ומאידך הלא רואים כי נתנה תורה! נתון למעלה דיישם 25393 

והרי , עלינו לומר כי תורה מיוסדת לשנות טבעים, ונתנה לכל הכלל ישראל בשוה כקטן כגדול, עצמית 25394 

 25395 ?הלא כללא בידינו כי טבעים מן הנמנע הוא לשנותם? כןעומדת השאלה איך זה אמנם מתהווה 



תורה מן השמים היינו כי תורה היא למעלה מן , עלינו לומר כי מזה אנו רואים ודאי כי תורה מן השמים 25396 

האלף שבה הינה מציאות של , כל מלה וכל הגא של תורה, חפצא כזאת של למעלה מן הטבע, הטבע 25397 

 25398 !משתנה בתכלית! שר תחתיה הטבע כפוף ומשועבדאשר מסגולתה היא א, למעלה מן הטבע

ז "ר נתן אין לך מצוה קלה שכתובה בתורה שאין מתן שכרה בעוה"תניא א, (.ד"מנחות מ) ´אמרו בגמ 25399 

שמע שיש , מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית, ב איני יודע כמה צא ולמד ממצות ציצית"ולעוה 25400 

ל הקדושים קדושי עליון לא התביישו כלל "וחז, דבר מזהאנחנו הלא מתביישין אף ל, זונה בכרכי הים 25401 

ויסכרו פיהם , ל הקדושים"מזה לראות גודל חסדם של חז, טפסו בכל דבר אך ורק ללמדנו להועיל, וכלל 25402 

 25403 .ל מביאים ספורים כמו אלה"של מדברי שקר אשר מבקרים מה שחז

יגר לה ארבע מאות זהובים וכבר הנה לפנינו תוקף כזה עד ש, הנה רק שמע ומעולם לא ראה אותה 25404 

, ובודאי עבר זמן רב לכל הכנתו שגירת הכסף וביאתו למקומה! הנה גם סכום גדול זה לא עצרהו, בשכרה 25405 

והתירוץ הוא כי לייבש ים זועף אמנם זה באמת , והרי היה זה בכרכי הים מהלך די רב וכלום לא עצרוהו 25406 

ובין כל אחת ואחת , טות של כסף ואחת של זהבמ´ ושם עוד כשהגיע זמנו נכנס והציעה לו ז! מן הנמנע 25407 

אם יכול אדם להתבונן במצב שכזה הרי כמה פועל עליו אף גם רק יום , סולם של כסף ועליונה של זהב 25408 

 25409 !בהיר לעשותו לאיש אחר לגמרי

י כיון שתהיו אוכלים ושבעים השמרו לכם שלא "וברש, ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם 25410 

וכבר עומד לבוא , יתכן ואף אכל רק פת לחם אלא שאכל כדי שביעה, אמר כמות האכילההנה לא נ, תבעטו 25411 

יכול ! וגם אחרי כל ההכנות שעברו עליו! ´מעתה מי יכול לתאר במצב של סיפור הגמ! לידי תוצאות כאלה 25412 

, טבעתי ביון מצולה ואין מעמד כפשוטו, (ט"תהלים ס) על זה נאמר! אדם לידע איך הוא באותו מעשה 25413 

 25414 !וגם זו האדמה עצמה מתנתקת ונופלת ואין מעמד, ופשים ומתאחזים באיזה רגב אדמהת

התבוננו נא היטב בזה האם אין , נשמט וישב לו על גבי קרקע, ציציותיו וטפחו לו על פניו´ ולבסוף באו ד 25415 

הלא קריעת ים סוף אמנם איננו גם דמיון ללמעלה מן הטבע של זה ? זה ענין של קריעת ים סוף ממש 25416 

מה שהיא אמנם ´ ומספרת הגמ, והיא אמנם בחנה והבינה והכירה היטב פלאות המעשה והעושה! המעשה 25417 

 25418 .ש"ב עי"התגיירה ונתהפכה כל כולה לקצה האחרון וזכתה לעוה, עשתה

אין לך כל מצוה , (7ט"קידושין ל) זהו שאמרו, שומעים אנו כמה הוא סוד למעלה מן הטבע של מצוות 25419 

כי סוד המצוות כולם הינם , תן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בהומצוה שכתובה בתורה שמ 25420 

ומגדלתו ומרוממתו על כל , הוציא אותו מכיפת הרקיע עד דסנדלך ברגלך דרוס כובא! למעלה מן הטבע 25421 

תורה הקדושה מעלה את האדם למעלה מכל , ולא עוד אלא גם הרי זה מתעלה, (´א´ אבות ו) המעשים 25422 

זהו סוד התורה כי תיכף ! היו איפוא למעלה מכל טבע (.´ברכות כ) ו מסרי נפשייהוראשונים דהו! הטבעים 25423 

 25424 !עם האלף הוא מתעלה

ואם יש לו טבעים , שעם המצוה צריך שיהיה איש למעלה מן הטבע, היוצא לנו כי סוד המצוות בעיקר הוא 25425 

, ת ומניחין תפיליןכ מה נואלו האנשים המשכימים שחרית מתעטפין בציצי"וא, ישברם כליל בכח המצוות 25426 

, מצות אלו ענינם בעיקר הוא שכמוהם כן עושיהם בסוד של למעלה מן הטבע, קורין את שמע ומתפללין 25427 

אמנם שומרים המצוות בכל הלכתם אבל רק עד כמה , ולבסוף את עיקר העיקרים הזה שוכחים לגמרי 25428 

רגילותו אשר זהו עיקר ולגבור על טבע , אבל אם צריך להתקדם עם איזה רגעים, שהטבע יתאים עמהם 25429 

זה אי אפשר , להתנגד ולגבור על איזה טבע, להתרומם ולהתעלות למעלה מכל הטבעים, סוד התפלה 25430 

 25431 .(דעת תורה)  !ואדם כזה הרי הוא אמנם חלילה מופרך לגמרי, לפעול עליו בשום אופן

 25432 

 25433 מאמר פא

 25434 .(´ג´ ויקרא י) לאמר בקרובי אקדש´ ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה

אל תקרי , (ט"שמות כ) ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי? ל הוא אשר דבר היכן דבר"י ז"פירשו 25435 

, אמר לו משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, בכבודי אלא במכובדי 25436 

ה "ד כשהקבועל פני כל העם אכב, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך, והייתי סבור או בי או בך 25437 

נורא  (ח"תהלים ס) וכן הוא אומר, אם כן באלו כל שכן ברשעים, עושה דין מתירא מתעלה ומתקלס 25438 

 25439 .ל"אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשיך עכ, אלהים ממקדשך

אחרי כמה מעלות , ובנין בית הבחירה היא המעלה העליונה, המשכן והמקדש הוא מקום הקדושה העליונה 25440 

באו ישראל למעלה זו היה עליהם לעלות כל המעלות שזכו להם ביציאת ועד ש, טובות למקום עלינו 25441 

קדושה העולה גם , והיה עליהם להתקדש בכמה קדושות, קריעת ים סוף מעמד הר סיני ומתן תורה, מצרים 25442 

 25443 .י נדיבות לב כל ישראל"ועשיית המשכן נעשתה ע, על קדושת המלאכים

והקמת , חכמה התבונה והדעת שבהן נברא העולםושזכה למעלות ה, ובחכמתו של בצלאל שהיה בצל אל 25444 

וחנוכת המשכן בחנוכת המלואים על ידי משה אהרן ובניו משרתי אל , המשכן היתה על ידי משה רבינו 25445 



עוד היתה , ואחרי כל המעלות והקדושות האלו, ´בקרבנות קדושים שעלו לרצון לריח ניחוח לה, עליון 25446 

 25447 .ונקדש בכבודי´ וא אשר דבר הה, חסרה לו קדושה שיתקדש בכבודו של מקום

ולכאורה הרי כל , כשהקדוש ברוך הוא עושה דין מתיירא מתעלה ומתקלס? ומה היא הקדושה בכבודו 25448 

ומעמד , ´ובקריעת ים סוף מפורש וייראו העם את ה, יציאת מצרים האותות והמופתים היו למען היראה 25449 

והר הבית שהוא , צמו אינו אלא מקום יראהוהמשכן ע, הר סיני כל עיקרו בא למען תהיה יראתו על פניכם 25450 

ואיזו יראה היתה חסרה שנשלמה , (ה"ד ה"ירושלמי ברכות פ)א  מקום המקדש נקרא מוריה על שם המור 25451 

 25452 .ה שבה יתקדש המשכן בכבודו של מקום"ושעליה הודיע הקב, י מיתת נדב ואביהוא"רק ע

כי קדושה שהיא , אחרונה היא יראת חטאשהמעלה ה, י מצינו"והנה במסלה העולה בית אל בברייתא דרפב 25453 

, ´ומה היא יראת חטא זו שהיא סוף כל מעלת עבודת ה, (י שם"במס) האחרונה אינה אלא מתנה כמבואר 25454 

ובמה , כ מה היא באמת יראה זו שהיא תכלית היראה"וא, ´והלא היראה היא הכל וראשית חכמה יראת ה 25455 

 25456 .נתיחדה מהיראה בכלל

, ומה נקרא בשם חטא בעיני המקום, חטא הוא לעמוד על מהות החטא ונראה שעיקר ענינה של יראת 25457 

, עד שתוולד ותשתרש בלב האדם יראה מן החטא, כ ללמוד את מדת העונש הבא על חטא קל ודק כזה"ואח 25458 

ש "כמ, שאין בטחון להנצל ממנו אף לקדושים יותר ממלאכי עליון, מגדולת ההכרה במהות החטא ודקותו 25459 

ושאם לא ינצלו אז עם כל מעלתם העליונה הם נענשים בהעונש היותר , (ו"איוב ט) הן בקדושיו לא יאמין 25460 

ויראה זו היא , מתמלא האדם יראה ופחד העולה על היראה הבאה מהכרות אחרות, נורא בלי משוא פנים 25461 

 25462 .הנקראת יראת חטא

פשם ו בנ"והיינו יראת חטא מפני שהרואים עושים ק, ה עושה דין מתירא"ל כשהקב"הוא שאמרו ז 25463 

למדים אנו שמאחר שהאלהים , ועל ידי כך הוא מתעלה ומתקלס, אם כן באלו כל שכן ברשעים, ואומרים 25464 

אלא אדרבא הוא הקילוס והעילוי היותר , לא זו בלבד שאין לשאול למה צדיק ורע לו, עשה את האדם ישר 25465 

ורק , ש בכבודיואך על זה נאמר ונקד, מתעלה ומתקלס על ידי עשיית דין בצדיקים´ שהוא ית, גדול 25466 

 25467 .המה נבוכים ותועים בכך ושאלה זו מכשילתם, המבקשים חשבונות רבים ונלוזים מישרותם

שרק איש בער וכסיל לא , וכבר נאמר איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת בפרוח רשעים כמו עשב 25468 

שאלה זו מלפני ומה ששאלו הנביאים , וכמו כן להיפך צדיק ורע לו, ידע ולא יבין ענין רשע וטוב לו 25469 

שיסיר המכשול שנכשלים בו בני ´ וכתחינה מלפני ה, לא כשאלה אלא כתפלה על ההסתר פנים, המקום 25470 

אלא , ולא ימצא בער וכסיל שלא יבין את זאת, ויאיר פניו שהכל יכירו וידעו ותמלא הארץ דעה, אדם 25471 

 25472 .(ג"תקס´ ש חבקוק ר"ילקו) יראה גדולה´ כולם יראו ויכירו את ה

שהיו מכובדי המקום עד , ה במאורע נדב ואביהוא"ולה זו העולה על כל היראות לימדנו הקבויראה גד 25473 

כ ויקחו בני "כבר נשנה בתו? ומה עשו שכך נענשו, שאמר משה עליהם שהם גדולים יותר ממני וממך 25474 

נדב ואביהוא מה , ויקחו אין קיחה אלא שמחה, כיון שראו אש חדשה עמדו להוסיף אהבה על אהבה, אהרן 25475 

איש מחתתו איש מעצמו יצאו , נדב ואביהוא לא נטלו עצה ממשה, ל בני אהרן שלא חלקו כבוד לאהרן"ת 25476 

 25477 .ולא נטלו עצה זה מזה

ל אשר לא צוה "ת? ישמעאל אומר יכול אש זרה ממש´ ר, אש זרה אשר לא צוה אותם´ ויקריבו לפני ה 25478 

, אש זרה´ יים שנאמר ויקריבו לפני הרבי מאיר אומר לא הכניסוהו אלא מן הכיר, הכניסו בלא עצה, אותם 25479 

רבי אליעזר אומר לא נשרפו אלא על שהורו , כ למה נאמר אשר לא צוה אותם שלא נמלכו במשה רבן"א 25480 

 25481 .וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה, הלכה בפני רבן

אלא שלא חלקו כבוד לאהרן ולא נטלו עצה , ק לקחו מתוך שמחה והוסיפו אהבה על אהבה"הרי דלת 25482 

שאם היה חסר רק פרט , וממה שהתורה פרטה כל המעשה לפרטיו מוכח, ולא נטלו עצה זה מזה, משהמ 25483 

והיו מקיימים בזה הלכה מהלכות דרך ארץ , ואם היו נוטלים עצה זה מזה, אחד לא היה מגיע להם העונש 25484 

ביום ´ פני הנשרפו ל, וכיון שלא נטלו עצה זה מזה ועברו על הלכה זו, שקדמה לתורה היו חיים וקיימים 25485 

ה עושה דין בצדיקים ומדקדק עמהם כחוט השערה הוא מתקדש "וכשהקב, חתונתו וביום שמחת לבו 25486 

 25487 .ומתעלה

ויראה זו אי אפשר היה , ההכרה של יראת חטא מהי ועד היכן הדברים מגיעים, ומהו הקידוש ומהו העילוי 25488 

לא במעמד הר סיני שכל עיקרו לא ו, י היד הגדולה"ולא על הים ע, י האותות והמופתים"ללמדה במצרים ע 25489 

אלא אך ורק על ידי , י גילוי והשראת השכינה בתוכו"ולא במשכן ע, בא אלא למען תהיה יראתו על פניכם 25490 

 25491 .מה שאירע לנדב ואביהוא

, ולמה מפני שכל היראות הקודמות היו אמנם המעלות היותר עליונות ביראת העונש וביראת הרוממות 25492 

מה נקרא חטא בעיני המקום ומי הם הראויים להכשל , טא להכיר מדת החטאאבל עדיין היה חסר יראת ח 25493 

ויראה עליונה זו העולה על כל היראות למדו , ומה העונש המגיע לכל מי שיחטא יהיה מי שיהיה, בחטא 25494 



וזהו ונקדש בכבודי אל , ´ולקדושה זו עלו ישראל מהשרפה אשר שרף ה, ישראל ממאורע נדב ואביהוא 25495 

 25496 .במכובדי תקרי בכבודי אלא

אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של , ונעמיק בדבר ונתבונן עוד הלא אמר משה לאהרן 25497 

אלא שהיה , ואם משה אמר כך לאהרן הלא לא דברים בעלמא אמר לו, וסבור הייתי או בי או בך, מקום 25498 

, נדב ואביהוא ולפי מה שגילתה התורה חטאם של, באפשר שיארע גם למשה מה שאירע לנדב ואביהוא 25499 

 25500 .כבר אפשר לנו לצייר לעצמנו מה היה החטא שהיה משה נכשל בו ובא לידי מדת עונש כזה

, ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו"ויקרא אל משה מיכן אמרו כל ת, (ו"א ט"ר פ"ויק) ל"והנה איתא בחז 25501 

על ידו נעשו כמה שהוציא ישראל ממצרים ו, תדע לך שכן הוא צא ולמד ממשה אבי החכמה אבי הנביאים 25502 

, ועלה לשמי מרום והוריד תורה מן השמים ונתעסק במלאכת המשכן, נסים במצרים ונוראות על ים סוף 25503 

 25504 .כ"ולא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו שנאמר ויקרא אל משה ע

עד כמה הלכה אחת מהלכות דרך ארץ קובעת את צורתו , ל מרעיד את הלב גם במוסרו בלבד"מאמרם ז 25505 

כי מאחר שאין בו שיקול , ל"ובמתנות כהונה ביאר וז, של האדם הגדול בענקים כמשה רבינוהאנושית גם  25506 

אשר היא הבסיס ועיקר צורתו , הנה הוא מכחש ועושה פלסתר תורת אלהיו אשר בקרבו, דעת ורוח נכון 25507 

כי על כן אומות , ובלעדה הוא נשאר על חומרתו חומר ולא אדם, האנושית אשר עליו בשם אדם יקרא 25508 

 25509 .ל"ש חז"ם אינם קרויים אדם כמ"כוהע

והלא אף , והרי הוא נשאר יותר גרוע מנבלה אשר הוא כינוי סתם לבהמה שמתה או בני אדם הדומים לה 25510 

היא רוח , הלא אינה חסרה רק מעלה אחת, כי היא מושלכת כדומן על פני השדה ורוח חיים אין בקרבה 25511 

ל שכל עוד שצורת הכלי יותר דקה וגבוה "ים זוכבר כתבו הקדמונ, חיים שהיה בה בעודה בחיים היתה 25512 

 25513 .ל"באובדנה ובהפרדה נשאר חומר הנושא יותר גרוע ושפל עכ, במעלה

שיתכן שאלמלי עבר משה רבינו על הלכות , אכן המחשבה איומה עוד הרבה יותר אם נעלה במחשבתנו 25514 

כי מה , היה יוצא משם חי ה לא"והיה נכנס לפני ולפנים בלי שיהיה קרוא מקודם על ידי הקב, דרך ארץ זו 25515 

והרי , לי העבירה על הלכות דרך ארץ שעברו נדב ואביהוא שלא נטלו עצה זה מזה ומה לי עבירה זו 25516 

וכל מי שאין בו דעת נבלה טובה הימנו , חמורה היא עד כדי כך שהעובר עליה הרי הוא כמו שאין בו דעת 25517 

ה עושה דין במשה רבינו והיה מתקיים י זה שהי"ה מתקדש ומתעלה ע"כ היה הקב"וא, כ"וכמבואר במת 25518 

 25519 .ונקדש בכבודי

ה מתקדש ומתעלה "שזהו הקידוש והעילוי שהקב, מעתה צא ולמד מה גדול הוא הלימוד של יראת חטא 25520 

ולאבד מהם , שכדאי היה לסלק את משה רבינו מישראל מיד בחנוכת המשכן, י עשיית דין במכובדיו"ע 25521 

שכל מעלת ישראל ויראתם היתה , יה עם ישראל במדברחכמתו ולימוד יראתו כל הארבעים שנה שה 25522 

, (א"דברים ל) כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון, ל על מה שאמר משה לישראל"עד שאז, תלויה בו 25523 

מכאן , כל ימי יהושע´ ויעבוד ישראל את ה, (ד"יהושע כ) והרי כל ימי יהושע לא השחיתו שנאמר 25524 

 25525 .(ל"י ז"רש) זמן שיהושע חי היה נראה למשה כאילו הוא חיכל , שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו

אלא גם בימי יהושע תלמידו שהוא כגופו והיה נחשב , על ידו´ הרי שלא אך בימי משה עבדו ישראל את ה 25526 

רק בשביל שילמדו ליראה על ידי עשיית הדין , ובכל זאת כדאי לסלק משה רבינו מישראל, כמו שהוא חי 25527 

שהיו ישראל עולים בכל ארבעים שנה על ידי למודם , ולה על כל מעלת היראההרי שיראת חטא זו ע, בו 25528 

ואם כן אם , ורק מפני שנדב ואביהוא היו גדולים ממנו נעשה הדין בהם ולא בו, ממשה רבן של ישראל 25529 

וכמה מתקדש ומתעלה , כמה חיים הוא זוכה לעצמו חיי עולם ונצח נצחים, האדם לומד ליראה יראת חטא 25530 

 25531 .(דליות יחזקאל)  .אשרי האיש הזוכה לזה ואשרי חלקו, וה על יד"הקב

 25532 

 25533 מאמר פב

 25534 .(´ג´ ויקרא י) לאמר בקרובי אקדש´ ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה

שמות ) ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי? י היכן דיבר"וברש, בקרובי אקדש´ הוא אשר דבר ה 25535 

לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו  ל משה"א, אל תיקרי בכבודי אלא במכובדי, (ט"כ 25536 

 25537 .(כ"תו) עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך, של מקום והייתי סבור או בי או בך

ומעתה יצוייר משל , והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, ה כתוב"הנה על משה רבנו ע 25538 

, לה וכבוד לאחד משריו הגדולים והחשובים ביותרלמלך בשר ודם שאמר שהוא רוצה לעשות יקר וגדו 25539 

כ "וא? מה נאמר על השר הזה כי הוא בעל גאוה או עניו, ושר אחד מן השרים יחשוב שעליו המלך נתכוין 25540 

איך הוא אומר יודע הייתי והייתי , התמיהה קיימת משה רבינו שהוא העניו ביותר מכל אדם בכל הדורות 25541 

 25542 ?סבור או בי או בך

אלא מהו , כזה שוטה הוא ולא עניו, שעניו אינו נקרא זה שאינו יודע מהותו וכוחות נפשו אכן פשוט הוא 25543 

שכל מה שיש לו אינו שלו אלא רחמיו , ה גידיו"ח אבריו ושס"עניו מי שמכיר בהכרה מלאה בכל רמ 25544 



א וכל מה שהאדם מרגיש כן יותר הו! ה על בריותיו שרצה להיטיב עמו ונתן לו מה שנתן"וחסדיו של הקב 25545 

 25546 !העניו ביותר ותו לא מידי

מי שכבר עמד והעריך בדעתו ובשכלו שכן הוא הדבר ושאין לו ´ ואפי, אלא שלא כל אדם זוכה להרגיש כן 25547 

עדיין צריכה היא לעבור דרך רחוקה מאד , אבל עד שידיעתו זו תגיע אל לבו ואל נפשו, במה להתגאות 25548 

ל והדעת שהיא הנשמה העליונה חצובה מתחת שהרי השכ, ובאמת כן הוא ממש, מאד כמו מן השמים לארץ 25549 

וזהו וידעת היום ! והרגש הלב הוא חלק הנפש בגופו של אדם שהוא עפר מן האדמה! ´כסא כבודו יתב 25550 

 25551 .והשבות אל לבבך

האם יתגאה על משאו זה שנמצא מעל , מי שזכה לכך כל המעלות שבו הם כאילו נושא מלאך על כתפיו 25552 

אין דברי תורה מתקיימין , (7א"סוטה כ) ל"וזהו מה שאחז? יתגאה הואמה הוא שייך אליו ובמה ? לראשו 25553 

פירוש שהוא עצמו אינו אלא אחר ששמו , שנאמר והחכמה מאין תמצא, אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו 25554 

 25555 !מצוי לו דברי תורה, כשמו

תיתני ענוה ל רב יוסף לא "א, משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא, (סוטה) ל"ובזה נבין היטב מה שאמרו ז 25556 

דכיון שכל מעלותיו , ש פשוט הוא"אבל לפימ? וכבר שאלו איך מתקיימים דברים אלו כענוה, דאיכא אנא 25557 

יוסף אומר לא תיתני ענוה ´ כ יצוייר אילו היה ר"וא, וגם הענוה הרי היא בכלל המעלות, אינם שייכים לו 25558 

שכשהוא מדבר במעלותיו הוא , תיכן הוא ממש בעניו האמי? האם היה לנו תמיהה בדבר, מאיר´ דאיכא ר 25559 

י לא תיתני ענוה דאיכא "וזהו דקאמר ר, כי כל השבח הזה לא שייך אליו! כאילו מדבר במעלות חבירו 25560 

 25561 !אנא

, וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו וישמע משה וייטב בעיניו, ואת שעיר החטאת דרש דרש משה 25562 

וכבר הערנו בזה מה זה שבח שיחקק בתורה , כ"י וייטב בעיניו הודה ולא בוש לומר לא שמעתי ע"וברש 25563 

על אדם פשוט לא היה ´ והרי אפי? ו מפני הבושה לומר לא שמעתי"ולא שיקר ח, לנצח שהודה על האמת 25564 

ו שהיא פליאה "ו בן בנו של ק"כ ק"א, בידינו להבין ההתפעלות מה שלא עבר על לא תשקרו איש בעמיתו 25565 

 25566 !ש האלהים העניו מכל האדםאיזה חידוש הוא על משה רבינו אי, עצומה

שכל ישראל , ר בא וראה כמה חביבות מצוות על משה רבינו"ת, (ג"סוטה י) ל"בזה עוד כיוצא בה אחז 25567 

משלי ) שנאמר חכם לב יקח מצות, והוא נתעסק במצות ארונו של יוסף, כולן נתעסקו בביזה של מצרים 25568 

ור מהצדיקים היותר מפורסמים שמניח כסף אילו ראינו אחד מגדולי הד, גם כאן יש לעמוד ולהתבונן, (´י 25569 

כי במה נחשב ענין הכסף לצדיק וחסיד מפורסם שאינו , הלא זה בעינינו דבר פשוט, וזהב ובוחר במצוה 25570 

ת בתורתו הקדושה כותב על נאמן ביתו אשר פה "וכמה עלינו להשתומם שהשי? מסתכל בצורתא דזוזא 25571 

 25572 .ל מדגישים זאת בא וראה"וחז? תר מבכסףה כי בחר במצוה יו"שבח על משרע, אל פה ידבר בו

´ ר, (.´חגיגה ה) ´ש בגמ"שכשם ששוקלין לאדם קלות כחמורות על כל נעלם וכמ! יוצא לנו מזה כלל גדול 25573 

עבד שרבו שוקל לו , כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט על כל נעלם, יוחנן כי מטי להאי קרא בכי 25574 

, אמר רב זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס בה? ל נעלםמאי על כ? שגגות כזדונות כלום תקנה יש לו 25575 

לא נאבד מכל אדם אף להגדול ! כ גם בצד הטוב"כמו, ש"ושמואל אמר זה הרק בפני חבירו ונמאס עי 25576 

וזהו וישמע משה , לשלם לו שכרו על שלא אכל טריפות ונבלות ובשר פגול לא בא אל פיו, שבגדולים 25577 

 25578 !ב יקח מצות זה משהחכם ל, וייטב בעיניו שהודה ולא בוש

נמצא כשם שכשאדם עובר עבירה ענשו , (7ד"פסחים נ)א  "כל זה מוכיח על עומק הדין המכוסה מבנ 25579 

כן כשעושה מצוה שכרו בכפלים כפי מדה טובה , שעבר עבירה וגם לא עשה מצוה באותו הרגע, בכפלים 25580 

ן על שלא עבר בשעה זו וגם כשעושה מצוה קלה יצורף לו חשבו! המרובה שבאותה שעה לא עבר עבירה 25581 

כמו ישב ולא , ובזה יתנחם גבר אם ימצא עוד בחשבון מעשיו עבירות שלא עבר עליהן! עבירה חמורה 25582 

 25583 .(אור יהל)  .(ט"קדושין ל) עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה

 25584 

 25585 מאמר פג

 25586 .(´ג´ ויקרא י) לאמר בקרובי אקדש וידום אהרן´ ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה

 25587 ומה שכר קבל שנתייחד עמו הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין, דום אהרן קבל שכר שתיקתווי

הנה הוראת הדיבור בנידון דידן היא התגלות אלוהית שנטפלת ? מהו ענין שנתייחד עמו הדיבור, (י"רש) 25588 

ות על כל יש והדיבור הוא כללי היינו השראת האלוה, והיא מופיעה בהתאם למדרגת המקבל, לראוי לה 25589 

התגלות , הארה והשראה מיוחדת דוקא ליחיד ולא לאחר, ויש והדיבור מתכוון ומצטמצם אל היחיד, הכלל 25590 

שההופעה הזו ניתנת כביכול , והדגשת התורה בכגון זה היא, ההולמת את אופיו ושיעור קומתו של היחיד 25591 

 25592 .בתו ולטובת הכללוהוא נעשה ממונה לכל ההשגות הנובעות מהופעה זו לטו, לאותו היחיד דוקא

ג דברים "יהודה אומר י´ ר, י למעט את אהרן"ופירש, אל משה בהדגשת המלה אליו´ וכך מצינו דיבור ה 25593 

אף על , ללמדך שלא לאהרן נאמרו אלא למשה שיאמר לאהרן, ג מיעוטין"נאמרו למשה ולאהרן וכנגדן י 25594 



ה דוקא לזה שהיה ראוי מ ההתגלות הראשונה הית"מ, כ גם לאהרן"פי שהופעת הדיבור נמסרה אח 25595 

אצל הראשון , ואינו דומה המקבל הראשון לאותו המקבל שהוא בבחינת כלי שני, ומוכשר לגילוי הראשון 25596 

 25597 .והשני אף שמקיים את דבר המלך נעדר הוא קולו של המלך, ההתגלות והמצוה כרוכים יחד

ל קול קול לו קול "ת, אהל יכול שמעו את קול הקרי"כמשאז, ´ומצינו עוד כמה דוגמאות בתפישת קול ה 25598 

מאוהל מועד מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל , משה שומע וכל ישראל לא שומעין, אליו 25599 

, ולכל ישראל לא היתה תפישה בו, היינו שייחוד הדיבור היה מרוכז דוקא אל משה, (ל"ת´ ילקוט א) מועד 25600 

ובהגיע קול זה לתחום , ´מוכשר להופעת השדוקא האוהל מתוקן ו, כ על יחוד המקום"וההדגשה היא ג 25601 

 25602 .אחר הוא נפסק

´ שתיקתו של אהרן הוכיחה את עומק אהבתו ובטחונו בה, והיחוד לאהרן בא לו בתור שכר על שתיקתו 25603 

, ה"שלא הפליט מפיו תלונה ולא הרהר אחר מדותיו של הקב, שהתגברו אצלו על הצער והיגון במיתת בניו 25604 

ואף שציווי זה הוא לדורות לכל , ירתו ליחוד הדיבור בדין שתיית ייןוזיכוך זה בנפשו של אהרן הכש 25605 

אבל ההתנוצצות האלהית ביצירת הדין הזה , ברם המובן הוא שהצד ההלכתי הוא לדורות ולתמיד, הכהנים 25606 

 25607 .הוענקה רק לאהרן בגלל שתיקתו

וכחת חיים בקרב אוזן שומעת ת, ירמיה פתח´ פנחס ור´ ר, ומצינו שהיה גם ייחוד הדיבור לבני אהרן 25608 

בקרב חכמים תלין זכו ונתייחד הדיבור אליהם ועל אביהם ועל אחי , חכמים תלין אלו בניו של אהרן 25609 

אמר להם אם , דרישות´ מהו דרוש דרש ב, ד ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה"הה, אביהם בחייהם 25610 

 25611 .אם לא הייתם עתידין לאכול למה שחטתם, שחטתם למה לא אכלתם

, חטאת דחמיר אינו דין שיהא אסור לאונן, ומה מעשה הקל אסור לאונן, ל וחומר למשהמיד דרש אהרן ק 25612 

, הוציא כרוז לכל המחנה ואמר אני טעיתי את ההלכה ואהרן אחי לימד לי, מיד וישמע משה ויטב בעיניו 25613 

זכו ונתייחד הדיבור אליהם ועל אביהם ועל , איתמר ידע את ההלכה ושתק, אלעזר ידע את ההלכה ושתק 25614 

תני רבי חייא לאמר אליהם לאלעזר , אל משה ואל אהרן לאמר אליהם´ ד וידבר ה"הה, אחי אביהם 25615 

 25616 .(´ג א"ר י"מד) ולאיתמר

ובחרו להישאר צנועים אף , בגלל ההבלגה על יצר ההתנשאות להיראות בשערי ההלכה נגד אביהם ודודם 25617 

בגלל מדרגה זו זכו והתעלו , תקואלא מפני כבוד אביהם ודודם ש, במקום שהיה להם להופיע כיודעי דבר 25618 

בה בשעה שהיו הם הצודקים ויודעי , בני אהרן ששתקו וקבלו תוכחה מצד משה, שנתייחד להם הדיבור 25619 

גילו , ז הצניעו את מדרגתם וכוונתם הטובה"ועי, הם שלטו בנפשם לקבל גערה ותוכחה בטעות, ההלכה 25620 

לל הבחנה דקה זו זכו לפרשת הבחנה בין טמא בג, את עומק כשרונם להבחין מתי ולפני מי יש צורך לדבר 25621 

 25622 .לטהור ובין איסור להיתר

זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור ובין , ל כל מי שרבו כועס עליו פעם ראשונה שניה ושותק"וכמשאז 25623 

שהם שתקו וכבשו את פניהם , גדולה מזו היתה מעלת בני אהרן, (ג"ברכות ס) דיני ממונות לדיני נפשות 25624 

אלא שקבלו עליהם נזיפתו של , בבררם לו את ההלכה, ידתו של משה יכול היה להתברראף בשעה שקפ 25625 

יתן חכמה ´ כ כי ה"כמש, ובשביל זאת זכו לפרשת ההבדלה הבינה העליונה, משה שלטו בנפשם ושתקו 25626 

 25627 .מפיו דעת ותבונה

שגם הם הצטיינו  לפי, את כולם השוו להיות שלוחים בדיבור זה, י"י זכו לדיבור מיוחד דברו אל בנ"גם בנ 25628 

לפי שהשוו בדמימה וקבלו עליהם גזירת המקום באהבה , (´א ב"שמיני י) י"כ רש"במדת השתיקה כמש 25629 

, בזה ששתקו וקבלו גזירת המקום באהבה ולא הרהרו אחרי מדותיו, י"ובמה התבטא נסיונם של בנ, ל"עכ 25630 

קום להיצר להכניס ארס בוודאי היה מ, ´אף למראה המאורע האיום של מיתת צדיקים בתוך חצרות ה 25631 

ולמרות הפורענות הנורא שקרה נגד , ברם הם נשארו ברום מדרגתם, ת"התרעומות על הנהגת השי 25632 

 25633 .לכן נתייחד להם הדיבור ונמשכה להם אצילות מיוחדת של דברו אל בני ישראל, עיניהם לא הרהרו

´ ל מלך בבל רבלתה ואמר רומי סליק נבוכדנצר לירושלים והכתיב ויעלו אותו א, (7ו"סנהדרין צ) ל"אז 25634 

חד אמר דמות דיוקנו היתה חקוקה לו על מרכבתו של , יצחק בר אבדימי´ רב חסדא ור, אבהו זו אנטוכיא 25635 

, ל"וחד אמר אימה יתירה היתה ממנו ודומה כמי שעומד לפניו עכ, נבוזראדן ודומה לו כמי שעומד לפניו 25636 

, מחשת דמות חבירו או אדונו לממשות מוחשיתיש בהם עד כדי ה, הרי שכח הציור והדמיון הנטוע באדם 25637 

 25638 .המרחק מסתלק והאישיות המתוארת כאילו עומדת לפניו

להתאמץ בבינת הלב ובמורא ובאימה להתדבק , כן גם צריך האדם הכוסף למעלות הרוחניות העילאיות 25639 

, הקודמים עד שיצליח לקרב ולהעמיד נגד עיניו ממש את פני כל הדמויות הנפלאות של הדורות, ´בתורת ה 25640 

וממילא יזכה לאותו הדיבור הראשון הדבקות הטהורה , להתדבק להתייחד ולהרכין את ראשו לפניהם 25641 

עד שירגיש שכל חידושי תורתיו כל רוב לימודו ששים ושמחים , תרוממהו מדרגא לדרגא ומשלב לשלב 25642 

 25643 .(אור הנפש)  .ורעננים

 25644 



 25645 מאמר פד

 25646 .(´ג´ ויקרא י) אקדש וידום אהרן לאמר בקרובי´ ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה

שנתייחד עמו הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי ? ומה שכר קיבל, י קיבל שכר על שתיקתו"פירש 25647 

ולשתוק באסון , אלא כשקרה לו אסון שמתו פתאום שני בניו, ואפשר לומר כי זה לא היה רק שכר, יין 25648 

כ הוסיף ביראת "שכ, ן היטב בתכלית האדםכזה דרושה עבודה רבה להוסיף הרבה יראת שמים ולהתבונ 25649 

י "וע, כי אין השכינה שורה מתוך עצבות, השם עד שהגיע למדרגה של השראת השכינה ונבואה 25650 

כי מי שמאמין בהשארת הנפש אין לו להצטער הרבה , ההתבוננות ביראת השם הגיע למדרגה גבוהה כזו 25651 

 25652 .ל"תגודדו וזאלהיכם לא ת´ ן על הפסוק בנים אתם לה"ש הרמב"כמ, על מת

לא תתגודדו על כל , והוא אוהב אתכם יותר מן האב לבנו´ ורבי אברהם אמר אחר שתדעו שאתם בנים לה 25653 

כאשר לא יבינו הבנים הקטנים מעשה אביהם , מה שיעשה כי כל מה שיעשה לטוב הוא ואם לא תבינוהו 25654 

ולפי דעתי כי טעם עם  ,כי עם קדוש אתה ואינך כשאר כל הגויים לא תעשה כמעשיהם, רק יסמכו עליו 25655 

ולא ישא אלהים נפש , ´יאמר אחרי שאתה עם קדוש וסגולת ה, קדוש הבטחה בקיום הנפשות לפניו יתברך 25656 

ולא , אין ראוי לכם להתגודד ולהקרח על נפש ואפילו ימות בנוער, וחושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח 25657 

ומכאן סמך לרבותינו , דודם אף בחייםיאסור הכתוב הבכי כי הטבע יתעורר לבכות בפירוד האוהבים ונ 25658 

 25659 .ל"באוסרם להתאבל יותר מדאי עכ

הבכי הוא בגדר כמו שאחד , יודע כי הוא לא מת אלא האדם עובר לעולם יותר טוב´ לפי זה המאמין בה 25660 

לכן על ידי וידום הגיע אהרן , פ שהוא יודע שנוסע למקום מאושר ומוצלח"אע, נפרד מידידו שהוא בוכה 25661 

 25662 .כי אי אפשר לשתוק אלא על ידי שמגיעים למעלות גבוהים, ואהלמדרגה של נב

, אמרו ליה רבנן לרב המנונא זוטי בהלולא דמר בריה דרבינא לישרי לן מר, (א"ברכות ל)א  מובא בגמר 25663 

אם מבקשים ממנו שישיר , ושואלים איזה גמילות חסד הוא זה! אמר להו ווי לן דמיתנן ווי לן דמיתנן 25664 

ז הסבא "אמר ע, והוא מזכיר להם יום המיתה אשר מביא עצבות, יא מצוה גדולהלשמח חתן וכלה אשר ה 25665 

להיפך הביא , ל הקדושים זכרון יום המיתה לא הביא להם עצבות"כי אצל חז, ל"ז זצ"מקלם מרן הרש 25666 

וכשהזכיר , ואין מקום להכיר את האמת כמו מיום המיתה, כי אין שמחה כהתרת הספיקות, להם שמחה 25667 

 25668 .ראו חכמה הרבה והכרת האמת בתכלית האדם ונהיו שמחיםלהם יום המיתה 

הם ביקשו ממנו שישיר , ז הסבר"ל משגיח דישיבת לומזה אמר ע"משה רוזנשטיין זצ´ צ ר"ר הרה"מו 25669 

אם , א אם אתם רוצים לשמוח עליכם לא לשכוח את יום המיתה"ז, להם וישמח אותם אמר להם ווי דמיתנן 25670 

אבל אם רק תתעלמו מיום המיתה ולכן אתם , מחו זוהי שמחה אמיתיתתזכרו את יום המיתה ובכל זאת תש 25671 

ה "עם זכרון יום המיתה צריך לשמוח אם יודע שעבד את הקב, זוהי לא שמחה אלא הוללות, שמחים 25672 

 25673 .(דרכי מוסר)  .ה"או עם קבלה מהיום והלאה לעבוד את הקב, בעבר

 25674 

 25675 מאמר פה

 25676 .(´ג´ ויקרא י) אקדש וידום אהרןלאמר בקרובי ´ ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה

שנתייחד עמו הדיבור שנאמר לו לבדו פרשת ? ומה שכר קיבל, י קיבל שכר על שתיקתו"איתא ברש 25677 

ל "ששואלים חז, שמיני´ דאיתא בפסיקתא זוטרתא בפ, עשרה למאה מביא דבר נפלא´ והנה בס, שתויי יין 25678 

לא היה לך , ע כתבת עלי וראך ושמח בלבו"שומתרצים היה לו לומר רב? על וידום אהרן מה היה לו לדבר 25679 

וגם למה דוקא ניתן לו השכר הזה שנתיחד עמו ? והקשה שם מדוע באמת לא טען כן, ל"לערבב שמחתי עכ 25680 

 25681 ?הדיבור

ובאמת היה לו , ונראה לבאר שהנה אהרן אפשר ששתק מפני שאין מי שיכול לדון עם מי שתקיף ממנו 25682 

לזה אמר , שתק מחמת שקיבל היסורים ממיתת בניו באהבהוגם אפשר ש, צער ועצבות על מות בניו 25683 

ואם היה נעצב על , המדרש שהשתיקה היא מחמת שמחה שהרי קיבל שכר על ששתק שנתיחד עמו הדבור 25684 

ומפרש המדרש מה , (7´שבת ל) שאין שכינה שורה מתוך עצבות, מיתת בניו לא היה הדיבור מתיחד עמו 25685 

, ת בתורתך עלי וראך ושמח בלבו לא היה לך לערבב שמחתיע כתב"שהיה לו לומר רבש? היה לו לדבר 25686 

כי היה במדרגה שבירך , ד"לפי שבאמת לא נתערבבה שמחתו כי היה שמח עכ? ומדוע לא טען טענה זאת 25687 

 25688 .על הרעה כעל הטובה וקבלינהו בשמחה

, וששתק אחרי צרה גדולה כז, וראה זה פלא אנחנו מתפלאים בפסוק וידום אהרן על גדלותו של אהרן 25689 

ומביאו , (ב"ו ע"זבחים קט) ולא עוד אלא שהיו גדולים יותר ממשה ואהרן, ששני בניו נשרפו פתאום 25690 

ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש ? היכן דיבר, לאמר בקרובי אקדש´ י על הפסוק הוא אשר דבר ה"רש 25691 

הייתי  אהרן אחי יודע, אמר לו משה לאהרן, אל תקרי בכבודי אלא במכובדי, (ט"שמות כ) בכבודי 25692 

 25693 עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך, והייתי סובר או בי או בך, שיתקדש הבית במיודעיו של מקום

 25694 .(ר"כ ויק"ת)



י שהורו הלכה "רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא ע, י"ולא היה זה על חטאים גדולים וכמובא ברש 25695 

הנה אנשים לא גדולים כאהרן לא היו ו, ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש´ ר, בפני משה רבן 25696 

ומה נפלא , ובעיקר טענת צדיק ורע לו, מפסיקים מלטעון ולהתלונן טענות שונות מרוב צער ועגמת נפש 25697 

 25698 !זה פלא? מה היה לו לדבר, ל ההיפך מזה"ל שואלים בפסיקתא הנ"שחכמינו ז

התלונות שאחרים מדברים כי כל הטענות ו, ל וגדולתם הם אומרים לנו"אלא שלפי האמת ולפי חכמתם ז 25699 

כי האלהים , אלו הם רק פטפוטי דברים בעלמא ולא דיבורים הם, ´ומתלוננים כגון טענת צדיק ורע לו וכדו 25700 

ובן אדם נבער מדעת לא יוכל לבוא בסוד , (´קהלת ה) בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים 25701 

ישעיה ) רכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכםכי גבהו שמים מארץ כן גבהו ד, ולהבין דרכיו ומעשיו´ ה 25702 

 25703 .וזה צריך כל אדם להבין כי פשוט הוא, (ה"נ

הודיעני נא את דרכך , (א"ע´ ברכות ז) ש"כמ? ה כן שאל על צדיק ורע לו"ואף כי מצינו שמשה רבנו ע 25704 

הרי , יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו, ע מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו"אמר לפניו רבש 25705 

ואם , אבל אחרי שמשה רבנו קיבל תשובה אין כבר מקום לשאול שוב, רואים שזה לא פטפוטי דברים 25706 

והכל בא מחוסר , (ב"ע´ ברכות ס) שואלים אין זה אלא תלונה וחוסר הבנה שכל דעביד רחמנא לטב עביד 25707 

 25708 .ל פטפוטי דברים בעלמא"פ חז"וזה נקרא ע, ´אמונה ובטחון בה

ותירץ דהנה כידוע יש בעולם ? אחד ששאל למה כתוב לשון וידום ולא וישתוק והנה שמעתי בשם גדול 25709 

החי טבעו , ובטבע של המדבר הוא שכשפוגעים בו הוא עומד להגן על עצמו, דומם צומח חי ומדבר 25710 

אבל הדומם לא , י מכה הוא כופף קומתו וצורתו משתנה"הצומח טבעו הוא שע, שכשמכים אותו הוא בורח 25711 

 25712 ל"מדתו של אהרן היתה כמו שאמרו חז, ד"אפילו אחרי המכה נשאר בלי כל שינוי עכמקבל שום שינוי 

והנה לכאורה , לקבלינהו בשמחה´ ובגמ, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, (ד"ברכות נ) 25713 

 25714 ?קשה היה להם לומר חייב אדם לברך על הרעה כשם שחייב לברך ולא כשם שמברך

כי אדם לא מקיף את כל הטובה ולא מרגיש , בה אדם לא מברך כמו שחייבואפשר לבאר דהנה גם על הטו 25715 

והיות שלברך על הרעה זה דבר קשה מאד לאדם , והוא מברך רק על חלק ממנו, כל פרט ופרט מהטובה 25716 

ואיך , ואולי עוד מגדיל את הצרה בדאגתו וצערו עליה, שהרי את הרעה הוא כן מרגיש בכל הקיפה, בטבע 25717 

ואין תביעה לאדם שיברך על הרעה כשם , ה בא בטרוניא עם בריותיו"בכן אין הקבו? יברך עוד עליה 25718 

רק חייב לברך על הרעה כשם שמברך על , שזה כמעט דבר בלתי אפשרי לאדם, שחייב לברך על הטובה 25719 

 25720 .שזה רק בחלק ממה שחייב, הטובה

אילימא ? הטובהמאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על , שם´ וגם לקבלינהו בשמחה כדאיתא בגמ 25721 

והתנן על בשורות טובות אומר , כשם שמברך על הטובה הטוב והמטיב כך מברך על הרעה הטוב והמטיב 25722 

 25723 אמר רבא לא נצרכה אלא לקבלינהו בשמחה, ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת, הטוב והמטיב

קרא חסד ומשפט לוי מאי ´ אחא משום ר´ אמר ר, (י לברך על מדת פורעניות בלבב שלם"רש´ פי) 25724 

 25725 .(זכרון מאיר)  .כ"אם חסד אשירה ואם משפט אשירה ע, אשירה

 25726 

 25727 מאמר פו

 25728 .(´ג´ ויקרא י) לאמר בקרובי אקדש וידום אהרן´ ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה

ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על , וידום אהרן שנהפך לבו והיה כאבן דומם´ הרב אברבנאל פי 25729 

ולפי שהיה לב אהרן ובניו , כי לא נותרה בו נשמה והדיבור אין בו, יבל תנחומין ממשה אחיוגם לא ק, בנים 25730 

לא היו , ומפני אזהרת משה שלא יתאבלו ולא ינהגו מנהג אבילות, כלב אשה מצירה על שריפת בניו 25731 

, רומפני זה לא יוכלו להשקיט את צערם כי הבכי מרגיע ומשקיט את הצע, יכולים לבכות ולספוד כראוי 25732 

מפני זה בא , ש תנו שכר לאובד ויין למרי נפש ישתה וישכח רישו"כמ, ואולי ישתו יין כדי לשכוח צרתם 25733 

 25734 .כ"הדיבור לאהרן יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך ע

האמונה היא , ת"אין עוד דבר בעולם המרגיע מיישב ומניח דעתו של אדם כמו האמונה והבטחון בהשי 25735 

וזולת זה כל החכמות וכל , הצער ולהרגעת הרוחות של שבורי הלבתרופה בדוקה ואמיתית להפגת  25736 

שלא רק שאינו משקיט ומרווה בזה את צמאונו אלא , והן כמו ששותה מים מלוחים, התחבולות לא יועילו 25737 

הוא המרגיע את הנפש ארגעה , ב"הסבלנות מגזירות הבורא והשמחה בשכר עונג עוה, עוד מגדיל אותו 25738 

 25739 .מנוחת הנפש, בות בשער הבטחון מהו הבטחוןוכמאמר חובת הלב, נצחית

אמר ליה בר , ל אבוה רבייה באה לעולם"א, שמעון ברבי נולדה לו בת קא חלשא דעתיה´ ר´ מסופר בגמ 25740 

אוי לו למי שבניו , דתניא אי אפשר לעולם בלא זכרים ונקבות, קפרא תנחומין של הבל ניחם לך אביך 25741 

לכאורה הלא אין לך ניחומים של הבל גדולים מאלה שהוסיף ו, (ז"ב ט"ב) נקבות אשרי מי שבניו זכרים 25742 

ל כי דברי ניחומים "אלא י? שמעון ברבי´ שדבריו נראים כאילו בא עוד להתגרות בעצביו של ר, בר קפרא 25743 



וזו הטובה , אלה שמתבססים על כל דבר שבא מן השמים ולהרגיש שהדבר הוא לטובה, אמיתיים הם 25744 

 25745 .ב"ז והן בעוה"זה והכרה זו היא חכמה גדולה שמועיל ומהנה הן בעוהכח , הגדולה ביותר שמקבל באהבה

ל לבריה בני אדם הללו אנשים של "א, י"יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תני פרשת נדרים בי רשב´ ר 25746 

, אמר להו דאמר לי אבא זיל גבייהו דליברכוך, אמרו ליה מאי בעית הכא, צורה הן זיל לגבייהו וליברכוך 25747 

, לעייל בסחורה ולא תמכרנו, תעייל ולא תיפוק, תזרע ולא תקצור, ו יהא רעווא שתזרע ולא תחצודאמרו ל 25748 

כי אתא לגבי אבוה אמר ליה לא מיבעיא , ליחריב ביתך וליתוב אושפיזך, תוציא פרקמטיא ולא תשוב אליך 25749 

 25750 .(´קטן ט מועד) ל מאי אמרי לך אמר הכי והכי אמרו לי"א, ברוכי דלא ברכן אלא צעורי מצערי לי

ולי ? שיש להבין למה ברכו אותו בברכה הבאה כקללה ולא בירכו אותו בפירוש, ל"אחיו של מהר´ ופי 25751 

ועכשיו לא באו רק ללמדו מוסר שלא יקבע בלבו , נראה דודאי כבר בירכו אותו בפירוש בינם לבין עצמם 25752 

ל שיהא "רק ר, ת"פני השיואין פירוש של יהא רעוא לשון תפילה לומר שיהא לרצון ל, טובת אותה ברכה 25753 

וכל זה כדי , שאף אם יזרע לא יחצד ואף אם יעייל לא יפיק, רצון המתברך שיתייאש תמיד מהצלחת עניניו 25754 

כ שיעשה ענין "ל ג"שר, דוגמת דליחריב ביתך וליתב אושפיזך´ כדפי, ז"שלא יקבע בלבו טובת העוה 25755 

 25756 .(ה"ב פ"ספר החיים ח) ז טפל לו"ב עיקר ועניני עוה"העוה

לפי דעת כולם אברהם היה , וחד אמר שלא היתה לו בת, חד אמר שהיתה לו בת, ברך את אברהם בכל´ וה 25757 

אם היתה לו בת ואם לא היתה לו הוא היה מאושר מכל הנהגת , ה"מבורך ומאושר מכל מה שנתן לו הקב 25758 

אופנים וזה עושר רב שיש בכוח האדם לקבל את החיים בכל ה, הכל קיבל בברכה ובאהבה, ת אתו"השי 25759 

שיסבול בכל המצבים ולא , ואין לך עשירות גדולה מזו להשיג את הכוח הזה, ובכל הצורות שבאים לו 25760 

והיא התרופה היותר , בכח של סבלנות כאילו יש לו הכל, ולכן התברך אברהם בכל, יישבר ולא יתעצב 25761 

 25762 .(מעייני החיים)  .מוצלחת

 25763 

 25764 מאמר פז

 25765 .(´ג´ ויקרא י) קרבי אקדשלאמר ב´ ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה

אחי בסיני נאמר לי שאני עתיד לקדש את הבית הזה ובאדם גדול אני , אמר משה לאהרן, ר איתא"ובמד 25766 

כיון ששמע אהרן , עכשיו בניך גדולים ממני וממך, והייתי סבור או בי או בך הבית הזה מתקדש, מקדשו 25767 

ומנין שקיבל שכר על , שנאמר וידום אהרן? ומנין ששתק, שבניו יראי שמים שתק וקבל שכר על שתיקתו 25768 

תני , ישרים משמחי לב´ ד פקודי ה"הה, אל אהרן´ שזכה ונתייחד אליו הדיבור שנאמר וידבר ה? שתיקתו 25769 

 25770 .(ב"ר י"ויק)ב  חזקיה נעשו דברי תורה עטרה לראש מונייק לצוואר מוליגא לל

כאשר , בזה שנתייחד עמו הדיבורשקיבל שכר על שתיקתו , קשה להבין מה כאן מדה כנגד מדה, ובעצם 25771 

כי בעת שאמר משה לאהרן ועכשיו שני , ברם כאשר נתבונן בדבר נמצא? נאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין 25772 

עוד הגדיל את צערו בזה שכן הגדיל לפניו את ערך האבידה עוד יותר ממה , בניך גדולים ממני וממך 25773 

 25774 ?הואם כן מה הם התנחומים שניחם אותו בז, שהרגיש בעצמו

אלא הענין הוא כי אצל אהרן ההתקשרות שלו לבניו לא היתה טבעית כהתקשרות אהבה רגילה שבין אב  25775 

, משום שמדריגתו עלתה בהרבה למעלה מזה, אצלו לא היתה תופסת מקום בלב אהבה טבעית כגון זו, לבנו 25776 

את הערכתו ולכן בעת ששמע , ´אהבתו אליהם היתה בעיקר בגלל צדקתם ומסירות נפשם בעד אהבתם לה 25777 

 25778 .של משה עליהם כי הם קדשו שם שמים במיתתם היה בכך תנחומים עבורו

, ה היה גם טוב בעיניו"ומה שטוב בעיניו של הקב, ה"זו היתה מדריגתו של אהרן שהיה ממש חד עם הקב 25779 

ה "נגד זה שהוא התייחד עם הקב, כי זו היתה מדה כנגד מדה, וממילא מובן למה זכה שהדיבור נתייחד עמו 25780 

 25781 .ה עמו"יבל באהבה ולא הרהר לכן התייחד הקבק

, תני חזקיה נעשו דברי תורה עטרה לראש, ישרים משמחי לב´ ד פקודי ה"הה, ועל כן מסיק המדרש שם 25782 

י זה הוא זוכה "כי כזו היא צורתו של האדם בעת שהוא שובר כל המחיצות וע, מוליגא ללב, מונייק לצואר 25783 

, (ג"זוהר ויקרא ע)א  ה אורייתא וישראל חד הו"דריגה של קובעומד הוא אז במ, שמתייחד עמו הדיבור 25784 

כי אז נעשים דברי תורה עטרה לראש , חושיו מתחלפים ויש לו ראיה אחרת וגם ההרגשה היא אחרת 25785 

 25786 .כי אז מתחלפים כל חושיו, מונייק לצואר גם מוליגא ללב

כי העין רואה , והעשה טוב י הסור מרע"כי החלפת חושיו מתהווה ע, מוליגא ללב היינו בחינת רפואה 25787 

כ העשה טוב "ואח, היינו הסור מרע הוא המוליגא ללב, ועל כן צריך קודם כל רפואה ללב, והלב חומד 25788 

 25789 .(נחלת אליעזר)  .ונעשה דברי תורה עטרה לראש

 25790 

 25791 מאמר פח

 25792 .(´ד´ ויקרא י) ויאמר אליהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש



הרגשתי בדברי , ת המת מלפני הכלה שלא לערבב את השמחהי כאדם האומר לחבירו העבר א"וברש 25793 

´ אמר ר, על הפסוק ופרעה חולם והנה עומד על היאור, (ט"ר פ"בר) י עם הקדמת דברים במדרש"רש 25794 

, נצב עליו´ אבל הצדיקים אלהיהם מתקיים עליהם שנאמר והנה ה, יוחנן הרשעים מתקיימין על אלהיהם 25795 

תכלית הבריאה וכל מה , וכל המסתובב אינו אלא בשבילם, עיקרמדתן של רשעים היא שחושבים עצמם ל 25796 

היאור אלהי מצרים גם הוא הועמד והותקן אך ורק כדי שיתן להם , שיש בה הכל אינן אלא למענם הם 25797 

 25798 .גם אלהיהם הוא לצרכם, זהו ענין הרשעים מתקיימין על אלהיהם, חיים וטובה ויספיקם לכל צרכיהם

אין שם עצמו כל עיקר , ם הנה גם הם וגם כל צרכיהם הכל לשם שמיםשאצל, אבל בהיפך הם הצדיקים 25799 

, (ג"קמ´ רבינו יונה ג) יתברך´ היצורים כולם נבראו אך ורק לכבוד ה, וכל קיומם הוא אך ורק לשם שמים 25800 

נצב עליו כבוד ´ זהו ענין ה, (ג"ישעיה מ) ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו? מהו תכלית בריאת האדם 25801 

 25802 .הוא העיקריתברך ´ ה

טבחה טבחה מסכה יינה אף , חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה, (א"ר י"ויק) אמרו כאן במדרש 25803 

לכו לחמו , מי פתי יסור הנה חסר לב אמרה לו, שלחה נערותיה תקרא על גפי מרומי קרת, ערכה שולחנה 25804 

חכמות בנתה ביתה , ולםירמיה בר אלעאי פתר קרא בברייתו של ע´ ר, (´משלי ט) בלחמי שתו ביין מסכתי 25805 

טבחה טבחה ויאמר אלהים , חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ימי בראשית, בחכמה יסד ארץ´ ה ה"זה הקב 25806 

אף ערכה שולחנה ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא , מסכה יינה ויאמר אלהים יקוו המים, תוצא הארץ 25807 

 25808 .שלחה נערותיה תקרא זה אדם וחוה, עשב מזריע זרע

, עם כל תערוכיו´ הבריאה כולה היא עריכת בית משתה גדול לשמחתו של המקום יתשכל , ענין הדברים 25809 

, והאורחים קרואים ומוזמנים לשמחתו, ויינו מזוג, וטבחו טבוח, והכל מוכן ומזומן לסעודה פתו אפוי 25810 

חצבה עמודיה שבעה , זאת אומרת שכביכול בנה בית לעצמו ביתה דייקא, ה"חכמות בנתה ביתה זה הקב 25811 

כביכול , טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שולחנה, כביכול בנה לו בית חתנות, ת ימי בראשיתאלו שבע 25812 

 25813 .הכין כל צורכי סעודה השולחנות נערכו בכל פאר והדר והכל מוכן ומזומן

הכל אך ורק לשמחתו של , אדם וחוה הם האורחים המוזמנים למשתה, שלחה נערותיה תקרא זה אדם וחוה 25814 

ומכיון שהם אינם אלא אורחים המוזמנים , ה"ק לכבודו של בעל השמחה הקבותכלית ביאתם ר, מקום 25815 

ובהבטה , מובן הדבר ולא יעלה על לב מי שהוא לומר שהמשתה נערכה בשבילם הלא אורחים הם, למשתה 25816 

באין שום צד כלל לטעות ולהבין , בעל המשתה והשמחה´ ראשונה תיכף יכירו שהכל הוא רק לכבוד ה 25817 

 25818 .אחרת

, כל כולה שמחתו של מקום ולא זולת, ם מהותה של הבריאה וכל הנמצא בה אחת היאכללם של דברי 25819 

מפני מה גדולה אהבת הנותן למקבל מאהבת המקבל , ונסביר הענין מובא בשם אריסטו שעמד על שאלה 25820 

ואף שהערתו , שהנאת הנותן גדולה הרבה יותר מהנאתו של המקבל, והוא מיישב את השאלה בזה, לנותן 25821 

אבל המשכיל יראה שבישובו עמד רק על קצה המזלג מן הביאור האמיתי של , וראויה למשכיל נכונה מאוד 25822 

 25823 .הענין העמוק הזה

, ש הוא תכלית הטוב ודאי"כי האל ית, ת בהבריאה היא"שכוונת השי, (דעת תבונות) ל"מבואר ברמח 25824 

ולא כמו , יב להםש לברוא נבראים כדי שיוכל להט"וזה מה שרצה הוא ית, אמנם מחוק הטוב הוא להטיב 25825 

שכל העולם כולו , ש להיטיב עם בריותיו הוא לכבודינו ולהנאתנו"שאנו רגילים להבין ולפרש שרצונו ית 25826 

אבל באמת שגגה , וכאילו תאמר שיכולים לאמר אי אפשי בתקנת חכמים ולוותר על הטובה, נברא בשבילי 25827 

 25828 .בל לתכלית הנאתו וטובולומר שעיקר המכוון הוא המק, גדולה היא וחלילה וחלילה לחשוב כן

נתינה לעצמה , היינו הטבה בלעדי כל קבלה, כי מחוק הטוב הוא להטיב, אלא הפירוש האמיתי בזה הוא 25829 

, אלא הכל היא שמחתו של נותן, והמקבל שנברא לא בשבילו ולטובתו נברא, בשביל הנותן היא התכלית 25830 

שאם אין , ה להיות חוק בבריאה"קבאלא שכך רצה ה, נתינה לשם נתינה באין כל יחס לענין של מקבל 25831 

אבל העיקר שבבריאה הוא שמחתו של , כי על כן נברא מציאות של מקבל ונותן, מקבל הטוב אין הטבה 25832 

 25833 .נותן לתכלית נתינה

והוא מסודות הגדולים של , המקבלים שנבראו לשמחתו של נותן נבראו כדי שתתקיים מציאות של נותן 25834 

אלהים ברא אותו להיות גם בו סוד של נותן והוא סוד זכר ונקבה  והאדם בצלם, הבריאה מהותה ותכליתה 25835 

ואין כל שאלה מפני מה גדולה אהבת הנותן מאהבת , והדברים עמוקים והם יסוד כל היצירה, בראם 25836 

 25837 .כי סוד ענין נותן היא העיקר והכל רק שמחת נותן וממנה כל האהבה והחסד, המקבל

הלא מושכלות , במחשבתו שהוא הנהו תכלית המכוון היוכל לעלות, נצייר נא אורח הקרוי לשמחה 25838 

והקרוא אינו אלא אורח , ראשונות הוא שעיקר המכוון הוא מי שעשה והכין המשתה כי הכל הלא שלו הוא 25839 

כאשר רואים מי הוא המזמין ומי , והבחינה מי הוא האורח ומי הוא האדון היא גלויה, לשמחת בעל המשתה 25840 

כ מושכלות "א, ומכיון שאתה הנך בא בסוף, ת אתה צריך להיות תחילהדאם היה בהיפך היי, הוא המוזמן 25841 



ואין לך פתיות גדולה מזו שאורח המוזמן לשמחת חתונה יחשוב , ראשונות הוא שאתה הנך רק אורח 25842 

 25843 .הוא אשר מסיים הכתוב מי פתי יסור הנה חסר לב אמרה לו, שהכל להנאתו ולכבודו

כי הדבר , אהרן אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודה ויאמר משה אל, ל"וז´ ם על פסוק ג"וברשב 25844 

בכהנים גדולים הקרובים אלי לשרתני אני רוצה , בקרובי אקדש´ הזה אשר אני אומר לך הוא אשר דבר ה 25845 

ולא , ולכך אל תניח העבודה שאתה כהן גדול, ה"להתקדש ולא שיתחלל שמי ועבודתי שכן אמר לי הקב 25846 

זהו כבוד השכינה שרואה , ועל פני כל העם אכבד, ה ועבודתו על ידך"תצא ולא תחלל אלא יתקדש הקב 25847 

וזה מוסר ואמיתת , וידום אהרן מאבלותו ולא בכה ולא התאבל, בניו מתים ומניח אבלו בעבודת בוראו 25848 

 25849 .כ"פשוטו ע

ם ואפילו מיתת נדב ואביהוא גם הם אינ, ואין לי פה כלום אין לי בנים, כל זה יוצא כשאין אני כי אם אורח 25850 

ובכל זאת אל , בנים כמותם ולאב כאהרן הכהן, כי אין כלום שלך ולעצמך, סיבה להניח עבודתו של מקום 25851 

ולא הזיז אותו , וידום אהרן מאבלותו ולא בכה, כל השמחה היא של המזמין, תערבבו שמחתו של מקום 25852 

, ואמיתת פשוטו וזה ודאי מוסר? אורח הוא הקרוי לשמחה ועל מה יתרעם, כלום ממצבו כי אין לו כלום 25853 

אורח , אתה וכל אשר לך כולו לשם שמים לכבודו נבראת, לימוד היוצא מפרשה זו שהכל של בעל השמחה 25854 

לכו לחמו , אל תערבבו שמחתו של המקום, ועליך להבין בפשוטו שלא לערבב את השמחה, לשמחת נותן 25855 

 25856 .הסעודה והמשתה של בעל השמחה, בלחמי ושתו ביין מסכתי

שנאמרה לו לבדו פרשת , ומה שכר קבל שנתייחד עמו הדבור, י קבל שכר על שתיקתו"וידום אהרן וברש 25857 

לפי שהושוו בדמימה , י את כולם השוה להיות שלוחים בדבור זה"וברש, דברו אל בני ישראל, שתויי יין 25858 

 25859 כי הגיע לו כל, מעולם לא ידעתי טיב ענין של וידום גודלו ורוממותו, וקבלו עליהם גזירת המקום באהבה

 25860 .ולפי דברינו וידום היינו מדה של אדם שלא מתרגש מכל כי אין לו כל, השכר הגדול על זה

כי אין כאן כל דבר , אין לו כל חלק עצמי בהשמחה, אין לו שום דין ודברים ופתחון פה לתבוע דבר מה 25861 

צא כאן והאדם נמ, הכל הוא לשמחתו של מקום, ת לא ברא לכבודו כלום"השי, אשר כיוונו לתכלית האורח 25862 

, מאוכלי סעודת המלך´ ואיש כזה הוא ודאי מקרואי ה? ובמה יתרעם או יתבע, כמו על פרעמדע חתונה 25863 

 25864 .והוא ענין השכר שקבל שנתייחד עמו הדבור, ה מתייחד"ואתו ודאי הקב

, כי היינו הך הבריאה והמשכן חד הם, ובמדרש שם פתרו את הכתובים חכמות בנתה ביתה על אהל מועד 25865 

כל השמחה שייכת לו , טבחה טבחה מסכה יינה הכל לשמחתו של מקום, השראת השכינה שניהם מקום 25866 

אין , גם מיתת נדב ואביהוא לא תוכל לגרום כל תרעומת, ומי אתה שתבא בטענה, ואין לאחר כל חלק בה 25867 

וזה יסוד ולימוד כל , זהו ענין וידום אהרן דמום בתכלית, לך בהסעודה כל חלק אם מחוט ועד שרוך נעל 25868 

והחתונה אינה של האדם כי אם , האי עלמא כבי הילולא דמיא, תורה על רגל אחת היוצא מזו הפרשהה 25869 

זה , וכל מעשיך יהיו לשם שמים לשם שמחת הנותן שמחת המקום, למענהו´ כל פועל ה, שמחתו של מקום 25870 

 25871 .(דעת תורה)  .יסוד כל התורה ואידך זיל גמור

 25872 

 25873 מאמר פט

 25874 .(´ד´ ויקרא י) יאמר אליהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודשויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן ו

ולמה ציוה משה למישאל ואלצפן ? תימה הרי אלעזר ואיתמר כהנים הדיוטים היו ולמה לא נטמאו לאחיהם 25875 

וכן , ל שכהנים הדיוטים ביום מושחתם אין מטמאין לקרובים שיש להם דין כהנים גדולים"וי? לטפל בהם 25876 

ג דכהנים הדיוטים לא הוזהרו על פריעה ופרימה "אע, גבי ראשיכם אל תפרעוהרב בכור שור ´ פי 25877 

 25878 היינו דקאמר כי שמן משחת קודש עליהם, ביום מושחתם הרי הן ככהנים גדולים, דמטמאין הן לקרוביהן

אף על פי שהיו המתים מהקרובים , וכן פירש הספורנו על הפסוק ראשיכם אל תפרעו, (בעלי תוספות שם) 25879 

 25880 .עליכם´ החמיר על אלה מפני שהיו משוחים כאמרו כי שמן משחת ה, כהן הדיוט שמטמא להם

´ בו ביום זכה ליתרון באור ה, יום המשיחה הוא יום של התעוררות והתרוממות עבור הכהן ההדיוט 25881 

ולכן חשוב הוא כל כך לפני , והריהו ככהן גדול באותו היום, ´התלבש בבגדי כהונה ונתקדש לעבודת ה 25882 

עד שדרגתו ודינו , ת"ב ביותר הוא אותו רגע של התרוממות הנפש והתקרבותו לעבודת השיחשו, ה"הקב 25883 

 25884 .משתנים מכהן הדיוט לדרגת כהן גדול לאותו יום

הוא נושא בקרבו כל , עוד למדים אנו כמה גדולה מדריגתו של הכהן הגדול שהוא בבחינת מתחדש בכל יום 25885 

בבחינה של משיחת כהן , בק מחדש באור השכינהכל יום מתד, ת"יום רגש של התחדשות בעבודת השי 25886 

אצל הכהן , הוא מתמיד ברעננותו בעבודת ושירות הקודש, הוא כעין יום ארוך של עליה ומשיחה, הדיוט 25887 

 25888 .ואצל הכהן הגדול קיים הדבר בכל יום, ההדיוט יש רק יום אחד של משיחה בחייו

אלא , אינו מתאבל ואינו נוהג אף דיני אנינותו, ועל כן אין הכהן הגדול מיטמא לקרוביו אף לאביו ולאמו 25889 

שהכהן הגדול הנבדל להיותו , ר"החינוך במצוה ע´ ופי, ממשיך בעבודתו אף ביום המיתה של אביו ואמו 25890 

על כן לא תחוש התורה , עם היותו בעל גוף נפשו תשכון תמיד בין המשרתים העליונים, קודש הקדשים 25891 



כי מרוב דבקות נפשו למעלה יתפשט לגמרי מטבע בני , ביםבקרו´ עליו להתיר לו טומאה לעולם ואפי 25892 

כי כבר הוא נפרד ממנו , ועל חברת הקרוב לא תבהל נפשו, וישכיח מלבו כל עסק עולם הזה הנפסד, איש 25893 

 25894 .בעודנו בחיים

ובכל יום הוא מרגיש בתוך עבודתו , ת"משמע מכאן שהכהן הגדול ממשיך בכל יום את דביקותו בהשי 25895 

כל יום דומה , כאילו הוא היום הראשון לעבודתו ועלייתו, ו נמשח מחדש באותו היוםעליה נוספת כאיל 25896 

כמה , כי בן עליה הוא יום יום מתוך רעננות והתחדשות, ולכן פטרתו התורה מליטמא, עליו כיום משיחתו 25897 

לעבדו , אם הוא מחדש בכל יום את רגשותיו לאהוב את השם, ה"איפוא חשוב הוא האדם לפני הקב 25898 

אז משתנה דינו , להגדיל את קדושתו ולחזק את מעשיו הטובים, ב אליו להוסיף עליה על גבי עליהולהתקר 25899 

 25900 .וגדלה זכותו לכל ימי חייו

ג "מלמד שכה, עשירית האיפה סלת מנחה תמיד, ביום המשח אותו´ זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה 25901 

לא ככהן הדיוט שמביא , (ורת כהניםת) מביא עשירית האיפה מיום שנמשח עד עולם דכתיב מנחת תמיד 25902 

ג היא יותר "מפני שמדרגתו של כה? ולמה, אלא שהוא מביא בכל יום, רק פעם אחת בעת שנכנס לעבודה 25903 

וקלסתר , פושט צורה ולובש צורה, ג הולך ומוסיף כל יום מעלה חדשה"הכה, גדולה מזו של כהן הדיוט 25904 

כי תוספת העליה עשאתו , יומו זקוק הוא לחינוך חדשאם כן מדי יום ב, פניו של היום אינו כזו של אתמול 25905 

 25906 .לבעל צורה חדשה

יש ששמש , על האדם חובה שיהיה תמיד במצב של עולה, ומי יקום במקום קדשו´ מי יעלה בהר ה 25907 

ניתנת לו ההזדמנות להמריא לשחקים ולחזות ´ בחסדי ה, הצלחתו הרוחנית מאירה לו פעם אחת בחיים 25908 

לא כן בני עליה שאינם , כל ימיו מאותה ההשגה שהבריקה לו מאור העליוןוהוא ניזון ב, במחזות שדי 25909 

וכל יום אצלם כעולם חדש , אלא שבכל יום כל שעה וכל רגע הם מגבירים חיל, שוקטים על שמריהם 25910 

אלא ככהן גדול שבכל יום מחנך , לא ככהן הדיוט שהמשיחה שלו פעם אחת בחיים, שצריך לברך עליו 25911 

 25912 .(אור חדש)  .עצמו לעליות חדשות

 25913 

 25914 מאמר צ

 25915 .(´ט´ ויקרא י) יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד

ואין , ותאכל אותם´ ותצא אש מלפני ה, תני רבי ישמעאל לא מתו בניו של אהרן אלא על שנכנסו שתויי יין 25916 

תו אלא מפני אנו יודעין שלא מ, אלא כשהוא מצוה את אהרן יין ושכר אל תשת, אנו יודעים מפני מה מתו 25917 

אלא שנכנסו לבית , ישמעאל סובר שלא היתה אש זרה כלל´ מבהיל על הרעיון שהרי ר, (ילקוט) היין 25918 

ודוקא על מה שהיו , והנה דבר זה נמחל להם, קודש הקדשים והקטירו שם קטורת מרוב שמחתם ואהבתם 25919 

 25920 !שתויי יין מיצו את חומר הדין

ורת שלא בזמן ובמיוחד לפני ולפנים בודאי היה מגיע שעל הקטרת קט, ולכאורה היה נראה שנהפוך הוא 25921 

, אבל מה ששתו יין מקודם לא עושה רושם להיות כל כך חמור במיוחד שטרם הוזהרו על זה, להם מיתה 25922 

 25923 .ישמעאל דורש בדיוק ההפך שדוקא על שתיית היין נהרגו ולא על הכניסה לפני ולפנים´ אולם ר

על כרחך , ישמעאל לא היה אש זרה´ ולדברי ר, אש זרהם מפרש שמה שכתוב שהקריבו "והנה המלבי 25924 

ומזה להבין כמה מגונה הוא , והאש זרה היתה חום היין שבערה בקרבם, כוונת התורה על היין ששתו 25925 

אחרי שבני אהרן שהיו גדולי הדור שקלו , לגשת אל הקודש ללא דעת צלולה ותחת השפעת היין 25926 

, ואף שלא הקילו ראש מחמת יינם חלילה, עד אחר המעשהאף שעוד לא אסרתו תורה , למטרפסייהו על זה 25927 

בכל זאת אי אפשר היה לוותר להם מה שלא הבינו למנוע את , אלא אדרבה היו בתכלית הדבקות והאהבה 25928 

 25929 .רגלם מעבודת המקדש כל עוד שהם תחת השפעה זרה

ובעבודה זרה , (ג"משלי כ) איתא במדרש שהיין גורם לעבודה זרה משום שנאמר בו עיניך יראו זרות 25930 

ונראה ששני כללים , ואיתא שם עוד שכאשר נכנס היין יצא הדעת, (א"תהלים פ) כתוב לא יהיה בך אל זר 25931 

כי השיכור בעת , ל"א על הפסוק עיניך יראו זרות וז"על פי מה שפירש הגר, אלה עולים בקנה אחד 25932 

ל כסופה והוא מבלבול שכלו שדומה בעיניו כאילו מה שתחתיו יגולג, שכרותו רואה בעיניו דבר זר מהשכל 25933 

אלא אפילו , שלא רק טועה בדברים שכליים הטעונים שיקול הדעת, והיינו ששכלו כל כך מתבלבל, ל"עכ 25934 

 25935 .החושים שלו משקרים לו

הרי הנביא צווח שאו מרום עיניכם וראו מי , זה הוא הגדר של עבודה זרה לנקוט בצעד שהוא נגד השכל 25936 

אלא על כרחך שנתטשטש השכל עד שמסוגלים ? ז"כלל לטעות בעואיך יתכן , (´ישעיה מ) ברא אלה 25937 

כמו , ז"ולא רק יין אלא כל השפעה זרה שמשליט האדם על עצמו שקולה היא כע, לאמת את השקר 25938 

, שכך אומנותו של יצר הרע, ל בשבת המקרע כלים בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה"שאמרו חז 25939 

ר אבין מאי "א, ז והולך ועובד"עד שאומר לו עבוד ע, שה כךהיום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו ע 25940 



הרי דמה , (7ה"שבת ק) הוי אומר זה יצר הרע? איזהו זר שיש בגופו של אדם, קרא לא יהיה בך אל זר 25941 

 25942 .שאז השכל אינו שולט ועושה דברים בלתי שכליים, ז"שמאבד עשתונותיו מרוב כעס נחשב גם כן לע

שנכנסו לשרת בקודש שתויי יין , ין שפיר גודל חרון אף על נדב ואביהואנוכל להב, והשתא דאתינא להכי 25943 

בשעה שנוכחות השכינה דורשת יראת הרוממות ופחד מפני הדר גאונו , תחת השפעתה של אש זרה פנימית 25944 

ועוד שהרי לעבודה מוכרחים צלילות הדעת לכוון הכונות הרצויות כדי שיעשו התיקונים הראויים , יתברך 25945 

ובאמת כבר כתב , כ הזוהר כאן"ושתיית היין היא בניגוד גמור לתפקידו של הכהן כמש, ןעל ידי הקרב 25946 

, שהסיבה שמתו נדב ואביהוא היתה בגלל שכוונו כוונה בלתי נכונה בשעת הקטרת הקטורת, ן כאן"הרמב 25947 

 25948 .וזו היא שעוררה עליהם מידת הדין שפגעה בהם

ואיתא במדרש אם , ש ולהורות את בני ישראל"כמו, ולא רק לעבודה נאסר השתוי אלא גם להורות הוראה 25949 

ולאו דוקא יין אלא כל מדה , (´ב א"ר י"ויק)א  תלמיד חכם הוא סוף שמטמא את הטהור ומטהר את הטמ 25950 

עלולה לגזול מהדיין את צלילות דעתו ולטשטש את שכלו בבחינת , רעה או נטייה שיכולה להשפיע עליו 25951 

 25952 .לא לפעול תחת השפעת הרגש במקום שדרוש בהירות השכלוכמה מוכרחים להזהר ש, שכורה ולא מיין

, שניתן לו הרשות הבלעדית לפסוק בדיני התורה כפי שיקול דעתו, אמנם כוח עצום ניתן לשכל האדם 25953 

 25954 יהושע לא בשמים היא ואין משגיחין בבת קול´ ש ר"ואפילו בת קול מן השמים אינה יכולה לשנות כמ

, (ה"יבמות ס) ן האמת מותר אם קובע בשכלו שנוגע לדרכי שלוםואפילו לחרוג בכוונה מ, (ט"מ נ"ב) 25955 

ונעשה מושל בעליונים , הודות לשכלו של האדם נאמר עליו ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו 25956 

 25957 .ובתחתונים על ידי מעשיו

ולא לאבד את שליטת השכל על ידי יין או שום , אולם כל זה מחייב את האדם לשמור על מדרגתו הרמה 25958 

כשמתגלגל , ובאמת עיקר הפסד ובזיון השכרות אינו במה שגורם לעצמו בושות וכלימות, דבר אחר 25959 

אלא במה שמסתלקת ממנו דעתו ואינו יכול להתעלות מחמת , ברחובות קריה או בזה שסופג מכות לרווחה 25960 

רב הונא  ,(ג"משלי כ) וזה מתבאר מן המדרש על הפסוק למי אוי למי אבוי למי מדינים למי שיח, שכרותו 25961 

 25962 .(ב א"ר י"ויקר) אמר למי שאינו עמל בדברי תורה

אלא על , והרי שם מסיים בהדיא למאחרים על היין לבאים לחקור ממסך ואינו מדבר כלל מתלמוד תורה 25963 

כרחך כוונת רב הונא לבאר שעיקר העוול שיש בשכרות הוא במה שבטל מדברי תורה ואינו מתעלה על  25964 

 25965 .בהסתלק דעתו מעליו נעשה ללעג וקלס בפי הבריות וממילא, ידי ניצול שכלו כראוי

שבאמת כל תאוות והנאות עולם הזה אינם אלא נסיון לפתות את , זאת היא מצודה פרוסה על כל החיים 25966 

ובמקום שיתעלה ויעלה כל הבריאה אתו מתדרדר , לבזבז את כוחותיו האדירים ברדיפת ההבלים, האדם 25967 

עד שנאחזת בו התאווה בחוזק ושולטת , ך אחרי דברים ריקיםהאדם הוא קל בדעתו להמש, לשפל המדרגה 25968 

 25969 .(ג"משלי כ) והנה החכם אומר אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכוס עינו, על שכלו ומסלפת את האמת

וחושב שבודאי ימצא שכמו כן טעמו טוב , כי האדם נמשך אחרי מראה החיצון של היין, א"ומבאר הגר 25970 

וסופו של דבר שאחרי שנתפס לתאוותו , יתו הטוב הוא מחמת הכוסאבל זה אינו אלא שכל מרא, מאד 25971 

וזה שאומר הכוני בל , ובמקום להצטער על ירידתו משתדל להצטדק, מפסיד את ההבחנה ואינו יכול לעזבה 25972 

שאפילו בשעה שמכים אותו אינו , במקום לראות שרע ומר דרכו מאמת את השקר שכל כך טוב לו, חליתי 25973 

 25974 .מרגיש כלום

ולא רק ברשעים עסקינן הרודפים תמיד , האדם עדין הוא מאד וצריך שמירה מעולה שלא יכשלמצבו של  25975 

ואם גדולי עולם כבני , אלא אפילו בצדיקים עלול היסח הדעת קל להמיט עליהם אסון, אחר הנאותיהם 25976 

מה נענה אבתרייהו כשאנו שקועים יומם , אהרן נענשו כה קשות על אי צלילות דעתם שעה קלה בלבד 25977 

 25978 .(ג"המוסר והדעת ח)  .וכמעט שלא זוכים אי פעם לדעה צלולה, ילה בהבלי העולםול

 25979 

 25980 מאמר צא

 25981 .(א"י´ ויקרא י) ´ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דבר ה

כל בריות אם עשה מעורו כלים , ל"ב ז"והרע, כל שבים טהור חוץ מכלב המים מפני שהוא בורח ליבשה 25982 

לפי שכל שאר בריות שבים אין אחד מהם בורח ליבשה כשבאים , המיםאין מקבלין טומאה חוץ מכלב  25983 

ואם עשה כלי מעורו מקבל טומאה , אלא כלב המים בלבד לכך הוי בכלל עורות היבשה, לצוד אותם 25984 

 25985 .(ג"ז משנה י"כלים פרק י) ל"ע עכ"והלכה כר

נטייתו מגמתו  שמשפט האדם ודינו הוא לא על מהותו אלא על, מה שיש להתבונן ולהשכיל מכאן הוא 25986 

וכשהוא פורש ליבשה בגלל , הלא הכלב הזה הים והמים הם אווירו ומקום חיותו! ופנייתו וזה נורא ואיום 25987 

אבל בגלל רגע אחד של , הרי לבסוף בעל כרחו מוכרח לשוב למקום חיותו אל הים, נסיבות שונות 25988 

אף שהיבשה זרה לכל , בשהוהוא מקנה לעצמו דין בריה של הי, השתמטות ממקור חיותו מתקפח כל ערכו 25989 

 25990 .מהותו וטבעו



מה נורא וחמור הוא דינו של האדם המשכיל בעל , ל היא לשבר את אזננו שנעיין ונבין"הדוגמה הנ 25991 

ויש שהאדם שוקע בים , ה בעיקר על נטיותיו ומגמותיו"שהוא נשפט ונידון לפני הקב, יתרונות רוחניים 25992 

והוא מתאבק בעפר , אמות ההלכה הברורה´ גם של דבחו, התלמוד באווירה של תלמידי חכמים וצדיקים 25993 

ובכל זאת אם נטיותיו הפנימיות הן לחיי ההוללות של העולם , ש"רגלי החכמים באהלי תורה וחכמה ויר 25994 

וכל מחשבותיו נוטים מעבר לגדר הקדושה , וכן אם עובר עליו רוח קנאה על המצליחים בשוק החיים, הזה 25995 

 25996 .רי איש כזה נידון לפי בריחתו הפנימית הנפשית והוא מקבל טומאהה, והטהרה לרשות הרבים של החולין

אבל אם בפנימיות נפשו מהסס באושר תורתו , אף שלמעשה הוא נשאר יושב ומחובר לאהלי התורה 25997 

והוא , הריהו נידון על קנאתו ותאות חשקו לעולם הזה, ונדמה לו ששם ברחוב האושר והתענוג, ויראתו 25998 

ל את הלאו שלא יהיה בכיסך אבן ואבן איפה ואיפה "מו שחושב רבינו יונה זוכ, נעשה בזוי לפני המקום 25999 

כי הלב המכיל , פ שלא השתמש במדות האלה ולא מדד בהם"והוא עובר על לאו זה אע, קטנה או גדולה 26000 

 26001 .בקרבו מדות אלו אין לשם חפץ בו

נו מבצע אותן ה בגלל תאות לבו המקננת בו אף שאי"כ הרי האדם עלול לפעמים להימאס על הקב"א 26002 

ולעקור מקרבו את הקנאה מכל אלה , ועל זה צריך האדם לשים אל לבו להוכיח את עצמו, למעשה 26003 

ולא כן הוא אין אושר , שכביכול הם המאושרים והמצליחים, שעומדים מחוץ להיכלי התורה והיראה 26004 

געגע ולהתקנא ומה לו לאדם המוסרי להת, ואין הצלחה כהצלחה במעלות הקדש ונתיבות יה, כאושר הנפש 26005 

ואל יזניח האדם את לבו ואל יתרפה בגעגועים אל , ומה גם שנענש הוא על הנטיה בלבד, בקנאת הבל 26006 

 26007 .עולמות השוא והשולל

שאנו מתוודים , על הווידוי של יום הכפורים´ הפי, ל הסבא מקלם"שמחה זיסל זצ´ ח ר"ושמעתי בשם הגה 26008 

תמיהה , את הענין תמהון בדרך התפעלות והתרשמותל ביאר "הוא ז, על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב 26009 

כי יש ועוברת על , וכמיהה שהאדם מתרשם ומתפעל לפעמים מברק היופי וקסם החיצוני של העולם הזה 26010 

ולפעמים אף על האדם , מפני אורות הכזב המסנוורים את העינים, האדם רוח הרגשת שפלות עצמית 26011 

 26012 .התוודות ולהתחזק עד מאד להרחיקה מהלב הטהורועל כמיהה כזו צריכים ל, המוסרי בעת רפיונו

ואפילו שלמעשה אינן מועילות ואינן מהנאות אותו , יש לאדם לפחד מאד מפני נטיותיו הנסתרות והצפונות 26013 

שלא יופסק דינו כדרגת אדם , בכל זאת צריך התאמצות יתירה להזדכך ולהשתחרר מנטיות אלו, במאומה 26014 

בכל זאת ידע האדם , ´ומתהלך בין חכמים דורשי ה, של הלכה אמות´ ואף שהוא מסתגר בד, מן השוק 26015 

וטוב לשעבד כל אלה הנטיות ולכוונם , שהוא עלול להיכשל חלילה בהרהורים ונטיות שדינם קשה מאד 26016 

ובדרך לימוד המוסר וההתעמקות בנקיון הדעת אפשר להזדכך , לאפיקי מקור מים חיים המשיבים נפש 26017 

 26018 .(תורת הנפש)  .ולהיחלץ מהם

 26019 

 26020 אמר צבמ

 26021 .(ג"י´ ויקרא י) ´ואכלתם אותה במקום קדוש כי חקך וחק בניך היא מאישי ה

, רבא חזר על מאמר זה תמיד, (.ז"ברכות י) מרגלא בפומיה דרבא תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים 26022 

בגשמיות אנו בוחנים זה , כי תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, ומעולם לא פסק מפומיה סוד גדול זה 26023 

אשר כל , עד שמתראה פרי האילן צומחים כמה מיני דברים, כשמשימים בארץ גרעין לצמיחת אילן, היטב 26024 

, אמנם כולם אינם עדיין תכלית הגרעין, דבר כשהוא לעצמו הנו עולם שלם ביופיו והדרו וטוב צרכו 26025 

צמנו על וזה אשר גילה לנו רבא שלא נטעה ע, רק הפרי הוא תכלית כל האילן, התכלית הוא בצמיחת הפרי 26026 

תכלית חכמה תשובה , אבל לא הם התכלית, אמנם רב העונג וההשכלה בחכמה, המראה ועל הגובה 26027 

 26028 .המעשה הוא התכלית, ומעשים טובים

וגם על החכמה זו אמר , הכוונה כאן ודאי אפילו על חכמת התורה, והנה אין המדובר כאן על סתם חכמה 26029 

הפילוסופים הלא עשו , ר העולם לא יודעים מזה כללהנה זה גילוי עצום אש, רבא כי טרם בא אל התכלית 26030 

החכם סוקרטוס כששפטו אותו לעונש , ז"למען חכמה לבד הלא מסרו כל העוה, להם חכמה לתכליתם 26031 

באשר הוא מסתלק מן החושך הרב ומתדבק לשכל , מיתה לקח ושתה את הסם המות בשמחה עצומה 26032 

 26033 .הפועל תכלית האור

ולזה בא רבה וגילה , ה כבר יכולים לעשותה ולראותה בתור תכליתהנה חכמה לבד עוד טרם חכמת התור 26034 

חכמת התורה גם כן ´ אלא אפי, כי לא רק בסתם חכמה אין כל התחלה במחשבותם, לנו כי טעות הוא 26035 

ל מה "ת ז"וכמו שמבאר ר, חכמה עוד יש לה תכלית ומהי התכלית תשובה ומעשים טובים, איננה הסוף 26036 

 26037 .´דהיינו אנו אין לנו אלא רצונו ית, עשאמרו ישראל נעשה קודם לנשמ

אלא אחרי כל החכמות והידיעות צריכה חכמה להגיעו , ודאי שאם אין חכמה אין תשובה ומעשים טובים 26038 

לראות , ורק ישאר מתאחז בהגדילים של חכמה, לידי דרגה שישליך מכנגד פניו כל החכמה וידיעותיו 26039 

לדלג על כל הנשמע , נעשה קודם לנשמע, הדרך ילך בה ואת המעשים אשר יעשה ללא כל חכמות 26040 



אנו אין לנו אלא רצונו , (7´חולין ה) ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, ולהשאר אך ורק עם הנעשה 26041 

 26042 !זה כל התכלית´ ית

מבינים ודאי היטב שאם יעמוד באמצע בלי להגיע אל , ואחרי כי החכמה איננה הגמר ועדיין יש תכלית 26043 

אם יתעכב ולא יבא לעיר , אדם הנוסע בדרך אשר מטרתו לבא לאיזה עיר, יקהתכלית הנה כל יגיעתו לר 26044 

, אבל אחרי אשר תכליתו ומטרתו לא עשה, הנה יתכן כי על הדרך שהלך בה ראה כמה דברים נפלאים 26045 

ה "על מאמר הקב, כי הרי לא הגיע לתכליתו אשר העמיד לפניו, ודאי שאין כל ענין בכל אשר בא לו בדרך 26046 

ה בבקשה "אמר לו הקב, אין נא אלא לשון בקשה, (7ט"סנהדרין פ) ל"את בנך אמרו חזה קח נא "לאאע 26047 

 26048 .ממך עמוד לי בזה הנסיון שלא יאמרו הראשונות אין בהם ממש

, (´ט´ י שמות ו"רש) ה"הלא למשה אמר הקב? וכי אמנם אין הראשונות ממש! נורא מאד ענין התכלית 26049 

קבור את שרה לא מצא קבר עד שקנה בדמים מרובים כשבקש אברהם ל, חבל על דאבדין ולא משתכחין 26050 

כ לו לא עמד אברהם "ואעפ! מה קשים היו הנסיונות הראשונות כל אחד לעצמו, ולא הרהר אחר מדותי 26051 

שאם , עד כדי כך הוא ענין התכלית, יתכן להגיד כי הראשונות אין בהם ממש, ה בנסיון האחרון"אבינו ע 26052 

 26053 !גע עד התכלית אין בהם ממשאינו מגיע להתכלית אז כל היגיעה שי

ומבאר , לאמר בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרן´ ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה 26054 

כי הדבר הזה אשר אני אומר , ם ויאמר משה אל אהרן אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודה"הרשב 26055 

ולא , לי לשרתני אני רוצה להתקדשבכהנים גדולים הקרובים א, בקרובי אקדש´ לך הוא אשר דבר ה 26056 

ומן , ה והכהן הגדול מאחיו את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום"שכן אמר לי הקב, שיתחלל שמי ועבודתי 26057 

 26058 .המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו הא אם לא יצא קדש

ועל , ידךה ועבודתו על "אלא יתקדש הקב, ולכך אל תניח העבודה שאתה כהן גדול ולא תצא ולא תחלל 26059 

וידום אהרן ולא בכה , פני כל העם אכבד זהו כבוד השכינה שרואה בניו מתים ומניח אבלו בעבודת בוראו 26060 

נורא נוראות , ל"וזה מוסר ואמיתת פשוטו עכ, וידום אהרן ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות, ולא התאבל 26061 

הלא עליהם אמר משה , הואהלא יכולים לצייר לעצמנו גודל הענין והשכר הרב של הספד על נדב ואבי 26062 

עכשיו רואה , והייתי סבור או בי או בך, לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום 26063 

 26064 !אני שהם גדולים ממני וממך

ואמנם כי כן היה ציווי וכל בית ישראל יבכו ! כנתינתה כך נטילתה! הנה זה ענין של ספר תורה שנשרף 26065 

אלא ! כי ההתאבלות על נדב ואביהוא זה באמת קודש קדשים כבוד התורה הנה, ´את השרפה אשר שרף ה 26066 

אין חכמה ואין , (א"משלי כ) שמשה גילה לאהרן כי יש ענין עוד יותר גדול והוא כבוד השכינה כנאמר 26067 

 26068 .וכאן ענין של כבוד השכינה כאמרו ועל פני כל העם אכבד, ´תבונה ואין עצה לנגד ה

, וכבוד השכינה הוא התכלית של הכל, מתים ומניח אבלו בעבודת בוראוזהו כבוד השכינה שרואה בניו  26069 

היו אומרים כבר הא אם , ועל כן לו היה אהרן מניח העבודה והיה מתאבל ועוסק בהספדן של נדב ואביהוא 26070 

תחת הכבוד התורה , ´עם כל הקודש קדשים שהיה עוסק בו היה כאן תביעה של חילול השם ית! יצא חילל 26071 

שאם לא גומר עד התכלית הנה הראשונות אין בהם , מבהיל ונורא סוד ענין של תכלית !והקודש קדשים 26072 

עד היכן הוא , ´היה בא לתביעה של חילול שמו ית, עוד יותר תחת קדושת הספדו של נדב ואביהוא! ממש 26073 

 26074 .(דעת תורה)  .וגודל החיוב לברך על המוגמר ולא להשאר באמצע, הסוד של תכלית

 26075 

 26076 מאמר צג

 26077 .(ז"ט´ ויקרא י) חטאת דרוש דרש משה והנה שורף ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרןואת שעיר ה

הכרת החטא , ה תיכף בשמעו את התוכחה מפי הנביאים גד ונתן לא התווכח ולא הצטדק"דוד המלך ע 26078 

אף שכמה מיני אמתלאות היה יכול להציע , וכפרי בשל נשר מפיו הווידוי חטאתי, היתה ברורה ומלאה 26079 

ושכל אותו מעשה לא היה אלא כדי , ל שכל מי שאומר דוד חטא אינו אלא טועה"ש חז"כמ, וויכוחלשם  26080 

 26081 .אלא הודה ואמר חטאתי, ה"אבל הוא לא עשה כן בעמדו לפני הקב, להורות תשובה לרבים

וכן הוכיח לאדם הראשון , ה הוכיח למרים ואהרן על שלא נכנעו תיכף כמו שעשה דוד באמרו חטאתי"הקב 26082 

ובזה יחס אשמתו לקונו תמורת , ל ואמר האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכלשהתנצ 26083 

הודאת דוד היתה תיכף ומיד ללא כל , כמו שעשה דוד באמרו אל נתן חטאתי, התשובה שהיתה ראויה לו 26084 

 26085 .שהיות ללא כל שיתוף

זכו ונתייחד הדיבור , הרןאוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין אלו בני א, ירמיה פתח´ פנחס ור´ ר 26086 

דרישות אמר להם ´ ב, ד ואת שעיר החטאת דרוש דרש"הה, אליהם ועל אביהם ועל אחי אביהם בחייהם 26087 

ח ומה "מיד דרש אהרן למשה קו, למה שחטתם, אם לא הייתם עתידין לאכול, אם שחטתם למה לא אכלתם 26088 

הוציא , יד וישמע משה ויטב בעיניומ, חטאת דחמיר אינו דין שיהא אסור לאונן, מעשר הקל אסור לאונן 26089 



אלעזר ואיתמר ידעו ההלכה , אני טעיתי את ההלכה ואהרן אחי בא ולימד לי, כרוז לכל המחנה ואמר 26090 

 26091 .(´ג ב"ר שמיני י"מד) זכו ונתייחד הדיבור אליהם, ושתקו

ההלכה בה בשעה שהיו צודקים וצריכים היו להגן על כבודם בבירור , בני אהרן שתקו וקבלו תוכחת משה 26092 

ולא הפסיקו את משה רבם באמצע תוכחתו כדי להראות , אלא הם שתקו מפני כבוד אביהם ודודם, בגלוי 26093 

אל משה ואהרן לאמר ´ ד וידבר ה"הה, לכן זכו לפרשת ההבדלה וההבחנה ונתייחד עליהם הדיבור, צדקתם 26094 

 26095 .לאמר לבנים לאלעזר ואיתמר, אליהם

בני אל ´ לפי שכתוב מוסר ה, ות אלא אחד קורא את כולןאין מפסיקין בקלל (´א´ ר ד"דב) ל"ואמרו ז 26096 

מספרים על , אל תעשה את התוכחות קוצין קוצין אלא אחד קורא את כולן, תמאס ואל תקוץ בתוכחתו 26097 

, שהוכיח את נכדו בעל שפת אמת על שהיה ישן כי היה לו ללמוד ולא לישון, ל"ם זצ"בעל חידושי הרי 26098 

 26099 .ואז התנצל ואמר שבאמת היה ניעור כל הלילה, יווהשפת אמת שתק עד שגמר תוכחתו על

היה עליו כבר בתחילת תוכחתו לגלות את האמת שהיה ער , שאל אותו סבו ולמה הניחו להוכיחו עד הסוף 26100 

כי איך יכול היה להפסיק באמצע העונג העילאי של , א"על כך ענה לו בעל השפ? כל הלילה בעסק התורה 26101 

ט על שעוסק רק בתורה "יעקב בעה´ ש את בנו ר"כשהוכיח הראו? התוכחה המרככת ומזככת את הנפש 26102 

 26103  .ת בעל הטורים"קם מיד באותו לילה וחיבר את פירושו עה, ואינו עוסק בתורה שבכתב, פ"שבע

 26104 .(ואני תפלה)

 26105 

 26106 מאמר צד

 26107 .(ז"ט´ ויקרא י) ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן

ירמיה מדיפתי אמר משכח תלמודו ´ ר, ה כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו"ר ראמר רבא ב 26108 

י אמר בידוע שעוונותיו מרובין מזכויותיו שנאמר ובעל "רנב, כי כעס בחיק כסילים ינוח, ומוסיף טפשות 26109 

שנאמר והסר כעס מלבך והעבר רעה , י כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בו"אמר ר, חימה רב פשע 26110 

 26111 .(.ב"נדרים כ) מבשרך ואין רעה אלא גיהנום

וכך , גורם הכעס לאדם לירד ממדרגתו ולאבד את מעלותיו הרוחניות, מלבד העונשים הבאים על הכעס 26112 

 26113 דכתיב ויקצוף משה על פקודי החיל, ל כל אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו"אמר ר

זאת חוקת התורה אשר ציוה , א הבאים למלחמהוכתיב ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצב, (א"במדבר ל) 26114 

מני בר פטיש כל שכועס אפילו פוסקים עליו גדולה מן ´ אמר ר, את משה מכלל דמשה איעלם מיניה´ ה 26115 

וכי אזיל שמואל למשחינהו כתיב כי מאסתיהו מכלל , שנאמר ויחר אף אליאב בדוד, השמים מורידים אותו 26116 

 26117 .(7ו"פסחים ס)א  דהוה רחים ליה עד האידנ

אך עדיין , ל בגנות מדת הכעס"הדרך להרחיק מנפשותינו את הכעס הוא ללמוד ולהתבונן הרבה בדברי חז 26118 

ולפתח זה חטאת רובץ כי מידת , דון שהכעס מוצדק0כי כל מקרה המביא לכעס נ, מקום מכשול לפנינו 26119 

שאף כעס  ל נמצא"אך כשנתבונן בדברי חז, הכעס מעוותת את שיקול הדעת וגורם לדון שהכעס מוצדק 26120 

 26121 .מוצדק גורם לאדם לאבד את מעלותיו ולירד ממדרגתו

ואלו הן בשבת ובכלי מתכות , אמר רב הונא בשלושה מקומות כעס משה רבינו ונתעלמה ממנו הלכה 26122 

כיון שכעס שכח לומר להם , בשבת מנין שנאמר ויותירו אנשים ממנו עד בוקר ויקצוף עליהם משה, ובאונן 26123 

ויאמר אליהם משה החייתם כל נקבה הן הנה , ן ויקצוף משה על פקודי החילובכלי מתכות מני, שבת´ הל 26124 

באונן , וכיון שכעס נתעלמה ממנו הלכה ושכח לומר להם הלכות כלי מתכות, היו לבני ישראל בדבר בלעם 26125 

מדוע לא אכלתם את החטאת במקום , מנין שנאמר ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרים לאמר 26126 

 26127 .(´ג א"ר י"ויק) ן שכעס נתעלמה ממנו הלכה שאונן אסור בקדשיםכיו, הקודש

´ שהרי עיקר התכלית במלחמה היה כדי לנקום נקמת ה, הדבר פשוט שכעסו במלחמת מדין היה מוצדק 26128 

וכשהחיו את הנקבות הרי הביאו את המכשול איתם , י בנות מדין"והמכשול לבני ישראל היה ע, במדין 26129 

שניתן להם לחם , וכן במותירי המן הרי חטאו בנס עצמו, ש כאן לכעוס עליהםוודאי שמקום גדול י, למחנה 26130 

, ודאי שמקום גדול יש לקצוף עליהם, ´ואילו הם הותירו ועברו על ציווי ה, שמים על תנאי שלא יותירו 26131 

, כי מה שחכמתו מסתלקת ממנו אינו עונש על הכעס אלא הוא ענין טבעי, כ נתעלמו הלכות ממשה"ואעפ 26132 

דבכל , מ במה שהכעס מוצדק ודין הוא שיכעס"ואין נפק, של הכעס באדם שורף את חכמתו שמציאותו 26133 

 26134 .אופן הכעס מסלק את חכמתו ממנו

ש שסובר שאסור להורות הלכה "ח שם על הרא"דהנה הקשה האוה, וכמו כן במעשה של שעיר החטאת 26135 

שאין לך רב , שמותר שמזה שהורה אהרן לעצמו לשרוף החטאת מוכח, בפני רבו גם במה שנוגע לעצמו 26136 

ח שם למה קצף עליהם משה "ולכאורה יש ליישב דהנה עמד באוה, מובהק יותר ממשה שהיה רב לאהרן 26137 

שהקפיד על אשר ´ ותי, והרי רק לאחר שקצף נתעלמה ממנו הלכה שאונן אסור בקדשי דורות, בתחילה 26138 

וכיון , מר אכל תאכלוכ נתעלמה ממנו הלכה וא"וע, דנו בדעתם וסמכו על הוראותם מבלי שאלת רבם 26139 



ש שאף באופן זה אסור להורות הלכה "הרי מזה מוכח כהרא, שקצפו של משה היה על שהורו הלכה בפניו 26140 

 26141 .בפני רבו

וכבר בארנו מה שמצינו בכמה מקומות שלא מחל , ח אף במעשה זה כעס משה כדין"ד האוה"פ לפ"עכ 26142 

אלא כל קיום התורה ומסורתה , של הרבשאין חומר האיסור רק מצד כבודו , הרב לתלמיד שהורה בפניו 26143 

, מ כיון שכעס נתעלמה ממנו הלכה"אלא שמ, כ בדין היה שיקפיד משה רבינו על כך"וא, תלוים בזה 26144 

שאפילו אם הסיבה נכונה יגרום , ומעכשיו אין מקום לאדם לומר אכעס כיון שיש לי סיבה מספקת לכעוס 26145 

 26146 .ו"הכעס לאבד את מעלותיו ח

, ח בשעה שמשה כעס ידע את ההלכה שאונן אסור בו"ד האוה"שלפ, ר החטאתעוד בעובדא זו של שעי 26147 

, ובא עליהם בטענה אחרת ששרפוהו שלא כדין, וכיון שכעס בתוך כדי דיבור ממש נתעלמה ממנו ההלכה 26148 

 26149 .אבל איך ישכח מה שהיה יודע זה עתה, והדבר מפליא שאכן חכמתו של הכועס מסתלקת ממנו

יכול להיות , וע שאין חכמת התורה כשאר חכמות שאינן שייכות לאדם עצמודהנה יד, ביאור הדברים הוא 26150 

אבל , ע כידוע"וכמו שמצינו בכמה מגדולי חכמי אוה, מושחת שבמושחתים ועם זאת להיות חכם גדול מאד 26151 

 26152 .כי היא שייכת לעצמות האדם, חכמת התורה אינה כן היא לא תשכון בגוף אשר אינו נקי ממדות רעות

אלא גם , דלא זו בלבד שכשמדותיו פגומות אין בכוחו לרכוש חכמת התורה, לעיל מבוארל ד"ומדברי חז 26153 

ואפילו חכמה זו שהיתה בו זה עתה , החכמה שיש לו מקודם מסתלקת ממנו בשעה שבא לכלל כעס 26154 

וברגע , משום שהכלי קיבול לחכמת התורה הוא גוף נקי ממדות רעות, משתכחת ממנו בשעה שכעס 26155 

ואין זה בתורת עונש אלא שכך טבעה של , זו הרי בו ברגע חכמתו מסתלקת ממנושנולדה באדם מדה כ 26156 

 26157 .(ג"כ´ ג מא"שיחות מוסר ח)  .מדה רעה שמברחת את החכמה

 26158 

 26159 מאמר צה

 26160 .(ז"י´ ויקרא י)א  מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש כי קודש קדשים הו

ויבוא אחד ויקצוף עליו למה לא אכל מצה , ו"נצייר אילו היה אדם מעונה ומדוכא ביסורים קשים ומרים ח 26161 

ה "וגם הקב, כי נפשו מרה עליו ונשמטה ממנו מצות אכילת מצה מחמת מרת נפשו, יראה בעינינו כאכזר 26162 

מאשר נפלו , והנה אין צער גדול ויסורי הנפש, אינו בא בטרוניא עם בריותיו והוא ידבר אתו קשות 26163 

מכל שכן , מלך ספד על שאול כי שר ושופט נפל בישראלודוד ה, בישראל שני שרים גדולים נדב ואביהוא 26164 

, דודתם נביאה מרים, דודם מלך ונביא אין כמוהו, כנסת ישראל שכלו עיניהם ליום זה, בעת חדוה ושמחה 26165 

 26166 .והם גדולי ישראל נענשו במיתה מן השמים לעין כל, ואביהם כהן גדול ראש וראשון ונביא

ה קצף עליו "ועם כל זאת משה רבנו ע, בלבול הדעת יותר מזההיש יסורין ו, היש קץ לצער הגדול הלזה 26167 

הא למה זה דומה , ולא היה אצלו שום אמתלה כי נשמט מהם מחמת צער, מדוע לא אכלתם את החטאת 26168 

כל גופו נפשו וממונו מסורים , היש אמתלה שהיה שרוי בצער, לאנשי חיל אם לא יבוא יום לעבודת המלך 26169 

הרי כי אין לנו ציור מה הוא קבלת עול , צער שלו נגד עבודת המלךובטלים כל , המה לעבודת המלך 26170 

 26171 .מלכות שמים בשלמות

וידוע כי מענין פתאומי , אבל הלא היה ענין פתאום, כי מלבד שקבל באהבה, ודברנו עוד מגבורת אהרן 26172 

ר שלא יעשה עליו רושם שום דב, כ שכבר נתחנך בסבל כל מיני סבלנות"אע, תפוג לב האדם וימות כרגע 26173 

ומכל שכן שהיה קידוש השם גדול על , והנה לפי הנראה אין קץ לתשלום שכרו עבור זה לבד, היותר קשה 26174 

ועם כל זאת מה היה , וידוע כי מצות קידוש השם רבה מאד ובפרט לכלל ישראל, ידי בניו בקרובי אקדש 26175 

כי , תו יתברךמזה אנו מבינים מה זה השכר היותר גדול רק ההתקרבות מא, שכרו שנתיחד עמו הדבור 26176 

 26177 .בעבור זה נתיחד לו לבד הדבור

ואם כן למה לא זכה , הנה כבר נתבאר כי אהרן כבר נתחנך במעלת הסבל מכבר, ודקדקנו עוד דבר פלא 26178 

וישב ולא עבר נחשב , ונראה מזה כמה גדול מצות מעשה כי בלא מעשה לא זכה לזה, ליחוד הדבור 26179 

מי יתן ונתרגל במדת הסבל כי זה שורש כל , אחת ומזה נראה מה רבה כבישת הרצון אף פעם, כמעשה 26180 

 26181 .(ח"רל´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .צדיקים יבואו בו´ זה השער לה, המדות והמנוחה ושורש כל המעלות

 26182 

 26183 מאמר צו

 26184 .(´כ´ ויקרא י) וישמע משה וייטב בעיניו

מבוארת  והפליאה, אלא אמר שמעתי ושכחתי, מלמד שהודה ולא בוש לומר לא שמעתי (כ"בתו) ל"אחז 26185 

אשר עליו נאמר והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני , איזה שבח היא לו למשה רבן של ישראל 26186 

ולא בוש , לעד ולנצח שבח שהודה ואמר שמעתי ושכחתי´ עליו נחקק בתורה הק, האדמה בכל ביתי נאמן 26187 

ני משה עבדי שלא כלומר שמכריזה תורה ואומרת ראו באי עולם עד כמה נאמן לפ, בדבר לומר לא שמעתי 26188 



ת המפורשת בתורה מדבר שקר "היתכן שבכזאת שבח הוא לו שלא עבר על ל, שיקר לומר לא שמעתי 26189 

 26190 . תרחק

ל "ואחז, לא יעזבנו בידו´ כנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה, מכאן גילוי נפלא בתורה הקדושה 26191 

הרי שאף , (´קידושין ל) ל לועוזרו אין יכו´ שיצרו של אדם מתגבר ומתחדש עליו כל יום ואלמלא ה 26192 

ולא לעבירה ופגם חטא דק אלא מבקש , ר לבוא אליו ולהסיתו לבלעו חנם"הצדיק ביותר מתחדש יצה 26193 

גם הוא שעלה השמימה ופנים , ה עוזרו לא יכול לו"וגם משה רבינו בכלל זה שאלמלא הקב, להמיתו ממש 26194 

ואדרבא זאת גדולתו של , וא עפר מן האדמהשעדיין בגופו ה, ז לא בטלה בחירתו"בכ´ אל פנים דבר אתו ה 26195 

 26196 .שזיכך וצירף חומר אדמתו עד שלא יחצוץ מלהביט באספקלריא המאירה, משה וקדושתו

, שיאמר מפני הבושה לא שמעתי, ר נרתע מלבקש נפשו של משה"אבל מובן שעל אף כל אלה אין יצה 26197 

´ ונחקק שבחו בתורה הק, ם בכזאתה ג"ה שלא הטה לו אוזן והודה ולא בוש מתפאר בו הקב"ומשה רבנו ע 26198 

 26199 .וישמע משה וייטב בעיניו, לעולם

רשות נתונה ביד כל אדם להיות צדיק כמשה רבנו , (ה מתשובה"פ) ל"ם ז"מזה נבין בינה מה שכתב הרמב 26200 

אלא כל רגעי חייו של , אין זה רק רשות שיבחר לו האדם או זה או זה פעם ולתמיד, או כירבעם בן נבט 26201 

שאף אדם שכבר הגיע למעלה העליונה להיות צדיק כמשה , האחרונה הדברים אמוריםאדם עד נשימתו  26202 

ולההפך , ו לבאר שחת"ואפילו משה רבנו בעצמו הרשות נתונה בכל עת מרגעי חייו לרדת וליפול ח, רבנו 26203 

 26204 .ל"לרשע כירבעם בן נבט ר

שביכולתו , משה רבנוולכן כשם שיתבע ירבעם ויענש לכל חומר הדין על אי הגיעו למעלתו הנפלאה של  26205 

אלא גם על כל , כן ישולם שכרו של משה רבנו לא רק על חסידותו היתירה, היה כן והרשות ניתנה לו 26206 

וזה סוד הבחירה אשר ניתן ביד כל אדם , פסיעה ופסיעה בימי חייו ששלט על עצמו שלא יהיה כירבעם 26207 

 26208 .(ב"אור יהל ח)  .ד וישמע משה וייטב בעיניו שהודה ולא בוש"הה, בכל עת ובכל דור

 26209 

 26210 מאמר צז

 26211 .(´כ´ ויקרא י) וישמע משה וייטב בעיניו

היא תורת חיים המורה לאדם את , ´כשנתבונן בדבר נמצא כי טובה גדולה ואושר גדול היא לנו התורה הק 26212 

ובלא , ובכל בעיותיו הוא מוצא לו הכרעה בתורה, ומוציאה את האדם מן הספק, דרכו על כל צעד ושעל 26213 

ש "במקום שהודאי גרוע וכמ´ והספק קשה לאדם מן הודאי אפי, ספיקות ופקפוקים תורה האדם אפוף 26214 

י נגעי "ופירש, משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתים, צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם, (7´ערכין ח) ל"חז 26215 

ונגעי בתים יש בהם הסגר לשלושה , אדם נבררים בשבוע אחד אם לטהר אם להחליט וצדקה גדולה היא זו 26216 

 26217 .תשבועו

ואיך קרוי דבר , ולכאורה מה צדקה יש בכך שנגעי אדם נבררים בשבוע אחד אם נתברר להחליט לטומאה 26218 

והרי יתכן שלאחר הזמן יטהרנו , זה צדקה לעומת ההסגר בנגעי בתים לשבוע שלישי שנקרא תהום רבה 26219 

אדם שנחלטו הם צדקה לעומת נגעי , כ לכאורה איפכא הוי שנגעי בתים שיש להם תקוה ליטהר"וא, הכהן 26220 

מאשר עוד שבוע של , וראינו מזה כי נוח הוא לאדם לקבל עליו דין טומאת הבית עם נתיצת הבית, לטומאה 26221 

פ שהוא משתלח חוץ למחנה "ונגעי אדם שנחלט לטומאה אע, ישנה אפשרות שיטהר ביתו´ ואפי, ספיקות 26222 

 26223 .כהררי אל צדקתך´ ז צדקה גדולה עבורו כמו שנא"פ כן הרי"אע, ישראל והוא חשוב כמת

וכל פרט , ה עם ישראל שנתן להם תורה שמראה לאדם את דרכו הברורה"והוא החסד הגדול שעשה הקב 26224 

, ולכל אחד מישראל הלומד תורה יודע רצון קונו ומה עליו לעשות, ע"ופרט בחיים יש לו דין מפורש בשו 26225 

נזיר ) ´מה דאיתא בגמ (א, ושלוש סיבות לדבר, אך עם כל זאת עדיין נמצא מקום לפקפוקים וספיקות 26226 

כי אף על פי שיודע שדבר זה אסור מן , גדולה עבירה לשמה והוא דבר הגורם ספיקות לאדם, (7ג"כ 26227 

, (ט"מנחות צ) ל"מה שאמרו חז (ב, מ כיון שיש לפניו כוונת לשמה שוב נבוך הוא מה לעשות"מ, התורה 26228 

 26229 .ורתךהפרו ת´ הכתוב עת לעשות לה (ג, פעמים ביטולה של תורה זהו יסודה

והשאלה מה עלינו לעשות , ע פותר"ואין הפסק בשו, כל אלו עלולים להביא במבוכה רבה כל בן תורה 26230 

שלאחר שניתנה תורה אין לנו אלא מה , (´סוף שער א) אמנם כבר כתב בספר נפש החיים, במקומה עומדת 26231 

דוגמת יעקב אבינו , י מעשה איסור"יודע אדם שיתקן תיקונים גדולים בכל העולמות ע´ ואפי, שכתוב בה 26232 

וכן עמרם שנשא דודתו ויצאו ממנו משה אהרן ומרים , אחיות על מנת לבנות את בית ישראל´ שנשא ב 26233 

בהדי כבשי דרחמנא למה לך מאי , ועל כגון דא אמר ישעיה הנביא לחזקיהו המלך, ו מלעשות כן"ח 26234 

 26235 .תורה היה דבר זה אפשרי ורק לפני מתן, ה ליעביד"ומאי דניחא קומי קוב, דמיפקדת איבעי לך למיעבד

והרי היה זה לאחר מתן , גדולה עבירה לשמה, אלא שקשה על זה ממה שאמרו ביעל אשת חבר הקיני 26236 

ל המאירה את דרכינו "אך ראה זה מצאנו עצה נפלאה בחז, ב"וכבר עמד על זה בכתר ראש אות קל, תורה 26237 

ומשני טובתם ? א מתהניא מעבירהוהא ק, על יעל (7ג"נזיר כ) ´והוא ממה שהקשו בגמ, בשאלה קשה זו 26238 



למדנו מזה שלא הותרה עבירה לשמה אלא בשעה שהוא לשמה מוחלט , של רשעים רעה היא אצל צדיקים 26239 

 26240 .ללא כל הנאה עצמית

ושמץ הנאה פוסל את המעשה , מכאן שכל ההיתרים שנמנו לעיל אינם אלא בשעה שאין לאדם הנאה כלל 26241 

ל בביאור מאמר קדש "וכבר אמר הסבא מנובהרדוק זצ, וכלל והריהו עבירה גמורה ללא הוראת היתר כלל 26242 

ולא יתדבק , שהכונה באיסור שהותר לך קדש עצמך בו שלא תהיה לך פניה כל שהיא, עצמך במותר לך 26243 

 26244 .ואם תעשה כן אז רק הוא מותר לך, בך שום נדנוד של הנאה

 26245 לא אמר שמעתי ושכחתיו, ל הודה ולא בוש לומר לא שמעתי"ואחז, כתיב וישמע משה וייטב בעיניו

ה שהודה על האמת ולא הוציא דבר "ועמדו המפרשים על כך מה שבח הוא למשה רבינו ע, (.א"זבחים ק) 26246 

על משה איש ´ עד ששבח הוא אפי, ויש שלמדו מיכן הקושי הגדול בהודאה על האמת, שקר מפיו 26247 

ל ישראל להודיע ל ששלח משה בכל גבו"הן אמרו חז, והנה מלבד שקשה הדבר מלאומרו, האלוהים 26248 

 26249 .ותמוה לשם מה עשה כן ומה צורך היה בדבר, (ויקרא רבה שם) ששמע ושכח

, אכן כבר ביארנו כי היה למשה רבינו טעם נכון להעלים את שכחתו ולומר כי עדיין לא שמע כלל הלכה זו 26250 

שהרי את כל , ו את יסודות האמונה בתורת משה"הרי עלול לערער ח, שכן אם שמע ושכח מה ששמע 26251 

ואם כן , והוא מקבל התורה כולה מפי הגבורה, התורה מלבד שתי דברות ראשונות שמעו ישראל מפי משה 26252 

והודה ולא בוש , כ נמנע משה מלומר לא שמעתי"ואעפ, הפרו תורתך גדול מזה´ אין לך עת לעשות לה 26253 

 26254 .רבינו על משה´ ודבר זה שבח גדול הוא אפי, מדבר שקר תרחק´ לקיים מה שנא, ואמר שמעתי ושכחתי

תתערב , שחישב משה רבינו ומצא כי בעומק כל החשבונות שישנן בענין, וזהו מה שאמרו הודה ולא בוש 26255 

לכן ביטל משה , ונמצא נהנה מעבירה´ י שמונע מעצמו בושה על ששכח את דבר ה"שם גם שמץ הנאה ע 26256 

, בכל גבול ישראלואת ההלכה הזו שלח להודיע , את כל החשבונות והודה ולא בוש ואמר שמעתי ושכחתי 26257 

, במקום שיש בו משום הפרת התורה, הלכה לדורות עולם שלא לחשוב חשבונות של כבוד שמים 26258 

 26259 .ה ליעביד"אלא יקוב הדין את ההר ומאי דניחא קמי קוב, כשמעורבת בחשבון גם פניה עצמית כלשהו

אלא שחשד את , וכי היו לו כמה טעמים להמנע מלחבר ספר, ל בהקדמתו כתב"ובעל ספר חובות הלבבות ז 26260 

, ש"לכן הכריח את עצמו לכתוב חיבורו יעו, נפשו שבחרה במנוחה ולשכון במעון העצלה בהשקט ובבטחה 26261 

ביטל את כל הטעמים והחשבונות וכתב את ספרו , כלומר לאחר שחשש שמא נתערבה פניה עצמית בענין 26262 

 26263 .הגדול והן הן הדברים

אם הוא מבקש להוציא מים יוציא , משה חוק הסלעאמרו ישראל יודע , (במדבר רבה חוקת) אמרו במדרש 26264 

, ש"אמר משה אם אשמע להם אני מבטל דברי המקום יעו, ונמצא משה רבינו עומד בספק, מסלע אחר 26265 

וכך הכריע משום עת , ה כדי לקדש את שמו הגדול"כלומר נסתפק משה אם לעבור על דברי המקום ב 26266 

 26267 .ש במדרש"מרו ישראל עיודבר אל סלע אחר וכמו שא, הפרו תורתך´ לעשות לה

שאז הודה ולא בוש אף על פי שהיה שם חישוב שלא , ולכאורה הדבר תמוה שמשה רבינו סתר דברי עצמו 26268 

אכן , בגלל קידוש שם שמים´ וכאן עבר על דבר ה, ו האמונה במסורת התורה על ידי משה"תתערער ח 26269 

ולכן , ו נגיעה עצמית של בושהששם חשד את עצמו כי נתערבה בחשבונ, לפי מה שביארנו לא קשיא כלל 26270 

 26271 .לא כן בעניננו לא היתה לו כל נגיעה לדבר אל הסלע האחר, החליט לבטל את החשבונות והודה ולא בוש

והרי כך הוא באמת כמו שכתוב עת , ומה היה החטא במי מריבה, כ יקשה למה נענש משה רבינו"אלא שא 26272 

שבשעה שנבקע הסלע , ל"פ מה שאחז"ע שביאר, (ו"ברור המדות פ) מדרגת האדם´ בס´ וע, לעשות 26273 

כ היה מתקדש שם "היה מקיים מצות השם ג´ כ אפי"וא, נבקעו עמו כל הסלעים והוציאו כולם מים מתוכם 26274 

אלא דבמקום ציווי מפורש , ע שהרי משה לא ידע שיהיה כן"אך עדיין צ, ש"שמים ועל כן נענש יעו 26275 

אבל באופן , נאמר אלא על סתם מצוות התורהוהכלל עת לעשות לא , ה אין לדאוג לכבוד שמים"מהקב 26276 

 26277 .ה ליעביד"שנצטווה ציווי פרטי מה דניחא קמי קוב

והאדם , ל שרוב חשבונותיו של אדם מוצאם אינו מן השכל אלא מרצונות הלב"ס זצ"וידוע בשם הגרי 26278 

א מי ואמר הכתוב עקוב הלב מכל ואנוש הו, וסבור כי שכלו אומר לו כך, בעצמו אינו חש בכך כל עיקר 26279 

אף האדם בעצמו אינו יודע את , עקוב הלב מכל מי ידענו, (ז"ירמיה י) חוקר לב ובוחן כליות´ ידענו אני ה 26280 

 26281 .חוקר לב ובוחן כליות´ אני ה, ה"הנעשה במעמקי לבו אלא הקב

וטעמם היה שיביאו ישראל את שלהם , וכך מצינו אצל הנשיאים שאיחרו מהביא נדבתם להקמת המשכן 26282 

וכך אמנם היה שהנשיאים הביאו הדברים היקרים שלא היו ביד ישראל כאבני , החסרוהם ישלימו את  26283 

לפיכך נתחסרה אות אחת משמם לפי , ד"ל והנשאים כתיב חסר יו"ועם כל זה אחז, השהם ואבני מילואים 26284 

ל שבתוך כל החשבונות של הנשיאים היה מעורב שורש של מדת "גילו לנו חז, שנתעצלו מתחילה 26285 

 26286 .(ז"כ´ ב מא"ת מוסר חשיחו)  .העצלות

 26287 

 26288 מאמר צח



 26289 .(´כ´ ויקרא י) וישמע משה וייטב בעיניו

שאול באחת ועלתה , אמר רב הונא כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה, (7ב"יומא כ) ´איתא בגמ 26290 

ועלתה לו לרעה לקונסו מיתה , י שהרי מצינו שאול נכשל באחת"פירש, לו דוד בשתיים ולא עלתה לו 26291 

והאיכא , מעשה דאגג? ומקשי שאול מאי היא, ודוד נכשל בשתיים ולא עלתה לו לרעה, ולבטל מלכות 26292 

 26293 .אמעשה דאגג כתיב נחמתי כי המלכתי את שאול למלך, מעשה דנוב עיר הכהנים

ועל כך , שלפני מעשה דאגג נכשל כשהקריב את העולה ולא המתין לשמואל, וקשה דאכתי איכא שתיים 26294 

כמו כן , תוספות ישנים שם שעמד בזה´ ועי, לו איש כלבבו´ ם ביקש האמר לו שמואל ממלכתך לא תקו 26295 

וכן בחטא מי מריבה שלא נמחל למשה רבינו על אף , צריך להתבונן למה לא נמחל לשאול ולדוד נמחל 26296 

, ולעומת זאת חטא העגל החמור פי כמה נמחל לישראל בגלל תפילת משה רבינו, תפילותיו כמנין ואתחנן 26297 

 26298 ?שלא ניתן למחילה ומה היה במי מריבה

, אלא אמר שמעתי ושכחתי, ל הודה ולא בוש לומר לא שמעתי"ואחז, כתיב וישמע משה וייטב בעיניו 26299 

, ואם כי הודאה על האמת לא מן הדברים הקלים היא, ה"וצריך ביאור מה שבח הוא זה על משה רבינו ע 26300 

לא ידע בין ארור המן לברוך הלכה היא חייב אדם לבסומי בפוריא עד ד, מ על משה רבינו אינו שבח"מ 26301 

ל שיום כפורים היינו יום "י ז"וכתב בשם האר, הרבה במעלת ימי הפורים, (תצוה´ פ) ´ה הק"השל, מרדכי 26302 

וכפי , כלומר מסוגל יום הפורים להביא את האדם לידי מדרגה גדולה יותר מיום הכפורים, ש"ֵכפורים יעו 26303 

 26304 .ודבר זה צריך ביאור, בסומי עד דלא ידעהנראה הדרך לכך היא על ידי קיום חובת היום של ל

ה ואמר לנו שאנו "אמרו למשה כבר הבטיחנו הקב, (שלח´ ילקוט ריש פ) ל"על חטא המרגלים אמרו חז 26305 

והרי שמעו שאנו נכנסים והם עושים בתי , ובתים מלאים כל טוב´ שנא, נכנסין לארץ כנען ויורשין כל טוב 26306 

אלא , ה בטל"נכנסים ולא נמצא כלום נמצא דברו של הקב אם מטמינים הם את ממונם ואנו, מטמוניות 26307 

ילכו ויעמדו על מה , אלא ויחפרו לנו את הארץ, ויראו לנו את הארץ אין כתיב כאן, ילכו מרגלים לפנינו 26308 

 26309 .ש"שחפרו בארץ יעו

למען לא , כי כל כונתם של בני ישראל בשילוח מרגלים היתה לשם שמים, ל אלו"מתבאר מדברי חז 26310 

וסופם שאמרו כי , ש ראשי בני ישראל המה"כמ, ואף המרגלים כשרים היו בתחילה, ´שם הו "יתחלל ח 26311 

אלא מיכן אנו למדין כי על האדם להיות תמיד בבחינת עבד ? הכיצד, כביכול כלפי מעלה, חזק הוא ממנו 26312 

ת וחשבונות רבים אפילו הם של כבוד שמים אף הם מוציאים א, שאין לנגד עיניו אלא רצון רבו ותו לא 26313 

 26314 .האדם מלהיות עבד

כה , וירא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו, בימים ההם חלה חזקיהו למות, (7´בברכות י) ´גרסי 26315 

ל "א, ל מאי כולי האי"א, ב"ז ולא תחיה לעוה"מת אתה בעוה, צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה´ אמר ה 26316 

ל "א, דנפקי מינאי בנין דלא מעלו ק"ל חזקיהו משום דחזאי ברוה"א, משום דלא עסקת בפריה ורביה 26317 

, ה ליעביד"ומה דניחא קמי קוב, מאי דמיפקדית איבעי לך למיעבד, ישעיהו בהדי כבשי דרחמנא למה לך 26318 

 26319 ?עבור ביטול מצות עשה כפריה ורביה, ב"ז וכרת מחיי העוה"ע דהיכן מצינו שיתחייב אדם מיתה בעוה"וצ

 26320 .(ה בענין זה"בשל´ ועי)

דחזאי , אלא על הטעם שנתן לדבר, מור הנזכר כאן בא על ביטול מצות עשה גרידאונראה שאין העונש הח 26321 

, מאחר שמחמת טעמו ונימוקו פטר עצמו מקיום מצות השם, ברוח הקודש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו 26322 

ואם אדם נוטל סמכות לעצמו , שאין לו לעבד אלא מצות רבו ותו לא, כאילו פרק עול עבדות המקום מעליו 26323 

 26324 .הרי זה מכריז על עצמו שאינו עבד אלא בן חורין, אימת יקיים המצוה ואימת יבטלה להכריע

ועל כך נגזר על , מ הוא אינו משועבד לציווי רבו כמות שהוא"מ, יהיו חשבונותיו לשם שמים´ ואפי 26325 

מאי דמיפקדית מיבעי לך , ל ישעיהו בהדי כבשי דרחמנא למה לך"וכמו שא, חזקיהו העונש הנורא הזה 26326 

ואי משום כבוד שמים מאי דניחא קמי , אין לך לשקול בעצמך את הדבר ולהחליט לעשות או לא, בדלמיע 26327 

 26328 .ה"ואין לך לדאוג בעבורו כביכול אם הוא כנגד ציווי הקב´ הכל בידו ית, ה ליעביד"דקוב

יהם לא נשתיירו משונא, אלמלי לא נצטננו גחלים מידו של כרוב לידו של גבריאל, אמרו (ז"דף ע)א  וביומ 26329 

יוחנן באותה שעה הוציאו לגבריאל מאחורי הפרגוד ומחיוהו שתין פולסי ´ אמר ר, של ישראל שריד ופליט 26330 

אי לא עבדת , ש"אי עבדת אמאי לא עבדת כדקא פקדוך יעו, אמרו ליה אם לא עבדת לא עבדת, דנורא 26331 

אבל אי עבדת , במלאךשכן על אף שנכשל אדם עדיין יכול הוא להיות עבד וכן , עדיין אין כאן פריקת עול 26332 

 26333 .ואף שעשה כן כדי להציל את כלל ישראל, כבר פרק עול עבדות מעליו, ולא עבדת כדקא פקדוך

 26334 (ב"יומא כ) ל"כדכתיב וירב בנחל ואחז, שאול המלך לא השמיד את עמלק לגמרי ואף לו היתה סיבה לכך

, הנפשות הללו לא כל שכן בשביל כל, ומה בשביל נפש אחת אמרה תורה ערוף עגלה בנחל, על עסקי נחל 26335 

לא עליך לחשוב , יצאה בת קול ואמרה לו שאול אל תהי צדיק הרבה, אם אדם חטא בהמה מה חטאה 26336 

ואילו צדיק הרבה הוא בבחינת ´ הצדיק הוא עבד ה, כי אם מצות השם עליך ככתבה וכלשונה, חשבונות 26337 

 26338 .´פריקת עול עבדות ה



שכן התנצל שאול לפני שמואל באמרו כי ראיתי כי , זה אף החטא הראשון שלא המתין לשמואל היה כענין 26339 

י נתחזקתי על רצוני שהיה לבי "ופירש, ואתה לא באת למועד ואתאפק ואעלה העולה, נפוץ העם מעלי 26340 

אלא גבר , כלומר רצונו היה לקיים ציווי השם, על כרחי העמדתי את לבי ואעלה העולה, אומר להמתין לך 26341 

וחייב לקיים , כי תפקידו של אדם להיות עבד, פוץ העם ועל כך נענששכלו על רצונו מתוך שראה כי נ 26342 

תחילת , נמצא שחטא זה הוא החטא ששנה בו במעשה אגג ולכן נחשב אחת, מצוות רבו בלא שום חשבונות 26343 

 26344 .החטא היתה אז ובמעשה אגג נגמר החטא

כי אצל דוד לא , ה לוואילו דוד בשתים ולא עלת, ועל פי זה נבין טעם הדבר מדוע שאול באחת ועלתה לו 26345 

ואילו אצל שאול היה החטא בבחינת , אלא מכשול בעלמא על כן נמחל לו, היתה זאת מרידה ופריקת עול 26346 

שהיה הנסיון הגדול מכל , פ זה יש לבאר ענין נסיון העקדה"וע, ביטול העבדות וזה לא ניתן למחילה 26347 

וכוחם של כלל , יך הורגנו כל היוםוהא כתיב כי על, וכי מה גדלות מיוחדת נמצאת בעקידה, הנסיונות 26348 

פשוטי עם הרגו עצמם ובניהם בשעת השמד שבכל ´ ואפי, ישראל הוא שמוסרים נפשם על קדושת השם 26349 

 26350 .ומאי רבותא בעקידת יצחק, הדורות

אלא שהיה בעקידה סיכון לאבד כל מה , ל שעיקר הנסיון לא היה בעצם נכונותו להקריב את בנו יחידו"וי 26351 

ז ולעבוד את השם יחידו של "והוא להתרחק מע, ו את כל בני דורו במשך כל ימי חייושלימד אברהם אבינ 26352 

וכאן , גדול מזה´ הנה אברהם עצמו הקריב את בנו למולך ואין לך חילול ה, ועתה מה יאמרו הבריות, עולם 26353 

מאשר לחלל שם , בשב ואל תעשה´ שמא יאמר אברהם כדאי לעבור על מצות ה, נעוץ נסיון העקידה 26354 

 26355 .וביטולה של תורה זהו קיומה, י מעשה"ו ע"ח שמים

, כדי שלא יתחלל שם שמים, או לכל הפחות היה יכול להוציא את הציווי מפשוטו ולפרש בו כונה אחרת 26356 

כלומר עבד הנני , (ב"ט ע"סנהדרין פ) אך עם כל זאת עמד אברהם אבינו בנסיון ואמר אני בתומי אלך 26357 

ירא , ה לאחר העקידה עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה"מר הקבולכן א, פשוטו כמשמעו´ ומקיים את צו ה 26358 

 26359 .כאשר הוא´ אינו ירא משום דבר שבעולם אלא מדבר ה, בלי כל חשבונות´ ה

כי היה לו חשבון צודק להעלים את , פ זה יתבאר השבח שנשתבח בו משה רבינו שהודה ולא בוש"וע 26360 

ו את כל "ז מערער ח"הרי, שנאמר לו שאם משה רבינו שמע ושכח מה, שכחתו ולומר שלא שמע עדיין 26361 

והודה ולא , אולם משה רבינו לא התחשב בשום חשבון, י משה מפי הגבורה"המסורה שקיבלו ישראל ע 26362 

על כן נקרא משה רבינו עבד , כי כתוב בתורה מדבר שקר תרחק בלי חשבונות, בוש ואמר שמעתי ושכחתי 26363 

, ש זכרו תורת משה עבדי"כמ, א אדרבא נתחזקהי כן אל"ואכן לא זו בלבד שלא נתערערה המסורת ע, ´ה 26364 

כי לעבד אין משל עצמו , ´על כן תורתו הריהי תורת ה, רק על שהיה משה עבד גמור ושלם בלי חשבונות 26365 

 26366 .מאומה הכל לרבו

שאמרו ישראל יודע משה חוק הסלע אם , (ר חוקת"מ) פ האמור במדרש"וזה היה ענין החטא במי מריבה ע 26367 

ה "כלומר הקב, אם שומע להם הוא מבטל דברי המקום, נמצא משה עומד בספק, זוהוא מבקש יוציא מים מ 26368 

מפני שאמרו שהוא יודע , י זה"וחשש משה שמא לא יתקדש שם שמים ע, ציוה עליו לדבר אל סלע מסוים 26369 

י "רש´ ועי, ולכן דברו אל הסלע האחר שאמרו ישראל כדי לקדש שם שמים, יוציא מים מאחר, חוק הסלע 26370 

אמרו שמא צריך להכות כבראשונה ונזדמן להם אותו , ם דברו אל סלע אחר ולא הוציא מימיודה´ שם שפי 26371 

 26372 .ש"סלע והכוהו יעו

כ למה נענשו משה ואהרן והרי לשם שמים "שהוקשה לו דא, (´ברור המדות פרק ו) ועיין במדרגת האדם 26373 

והיה זה , דש שם שמיםשעברו על דברי המקום כדי לק, ולאור האמור אדרבה זה היה עיקר החטא, עשו כן 26374 

 26375 .ועל זה לא נתכפר לו על אף כל תפלותיו, ה"כעין פגם בעבדותו של משה רבינו ע

כשהאדם הוא מחליט , וזהו שאמרו חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לבין ברוך מרדכי 26376 

סומי ולסלק את כח השכל על כן הוא חייב לב, על דעתו כי ארור המן וברוך מרדכי אינו עבד אלא בן חורין 26377 

וכלשון הזהב של , ולקבל את ארור המן וברוך מרדכי על פי רצון בוראו ואמונת חכמים, וההכרה העצמית 26378 

עד דלא ידע זו תכלית , ה בתורה ולא מפני הכרע הדעת"שיקבל אותן מפני שציוה בהן הקב, ל"ם ז"הרמב 26379 

 26380 .(א"י´ א מא"שיחות מוסר ח)  .העבודה המוטלת עלינו

 26381 

 26382 צט מאמר

 26383 .(´א א"ויקרא י) אל משה ואל אהרן לאמר אליהם´ וידבר ה

כשהוא אומר דברו אל בני ישראל , שיאמר לאלעזר ולאיתמר או אינו אלא לאמר לישראל, לאמר אליהם 26384 

לאמר אליהם רבי , (י"רש) לאלעזר ולאיתמר? הא מה אני מקיים לאמר אליהם, הרי דבור אמור לישראל 26385 

בקרב חכמים תלין שהיו , אלו בני אהרן, אוזן שומעת תוכחת חיים, (ו"ט משלי) פנחס ורבי ירמיה פתח 26386 

הדא הוא דכתיב ואת שעיר , זכו ונתייחד הדיבור אליהם ועל אביהם ועל אחי אביהם בחייהם, בצד המיתה 26387 



אם לא , אמר ליה אם שחטתם למה לא אכלתם, מהו דרוש דרש שתי דרישות, החטאת דרוש דרש משה 26388 

 26389 .וכיון שכעס נתעלמה ממנו הלכה, מיד ויקצוף על אלעזר ועל איתמר, למה שחטתם הייתם עתידים לאכול

היום מתו והיום אוכל ? אמר לו היום מתו בני והיום אקריב קרבן, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם 26390 

חטאת דחמיר אינו דין שיהא , ומה מעשר הקל אסור לאונן, מיד דרש אהרן קל וחומר למשה? קדשים 26391 

הוציא כרוז לכל המחנה ואמר אני טעיתי את ההלכה ואהרן , מיד וישמע משה וייטב בעיניו, אונןאסור ב 26392 

זכו ונתייחד הדיבור עליהם , איתמר ידע את ההלכה ושתק, אלעזר ידע את ההלכה ושתק, אחי בא ולימד לי 26393 

תני רבי , הםאל משה ואל אהרן לאמר אלי´ הדא הוא דכתיב וידבר ה, ועל אביהם ועל אחי אביהם בחייהם 26394 

הרי לנו גודל שכרו של מי שאינו מורה . (´ג א"ויקרא רבה י) חייא לאמר אליהם לבנים לאלעזר ולאיתמר 26395 

 26396 .התייחדות הדיבור, הלכה בפני רבו

נובע ממדת , הכח הנדרש להתגבר שלא להורות בפני הרב, מדברי המדרש רואים אנו ענין נפלא מאוד 26397 

אוזן שומעת תוכחת חיים , ת אלעזר ואיתמר בפני רבם על הפסוקהמדרש מסב ענין אי הורא, שומע תוכחה 26398 

מובנו של תוכחה היא כשאחד מבצע איזה , וצריכים להבין מה ענין תוכחה לכאן, בקרב חכמים תלין 26399 

אלעזר , אולם כאן היפוכו של דבר, ומוכיחים אותו על הנהגתו שאינו מן הראוי, פעולה שאינה נכונה 26400 

ואדרבה משה רבם טעה בזה ומה , קבעה בתורה שאונן אסור לאכול קדשיםואיתמר נהגו על פי הלכה הנ 26401 

 26402 .זה נוגע לתוכחה כלל

אלא למדתם הנעלה , דאין התוכחה המנויה כאן מכוונת למצב הנוכחי ולמה שאירע כעת, ויש לבאר 26403 

שאפילו כשידעו , אלעזר ואיתמר השרישו בקרבם מדה נשגבה זאת, שרכשו אלעזר ואיתמר לעצמם מכבר 26404 

 26405 .מכל מקום קבלו דעתו ושתקו, ה הנכתבה בתורה על נכונה וידעו שרבם טועהההלכ

, דכשהרב קובע שההלכה הפוכה היא מקבלתם, מדת קבלת תוכחה שפיעמה בקרבם הביאה אותם להבין 26406 

והבנתו בעמקותו של , מפאת השגתו העליונה הכללית של הרב, עליהם לקבל דעתו ולהתנהג כפי הוראתו 26407 

למרות מה שנכתב להיפך או , דרוש מהאדם לנהוג כפי הוראתו של הרב, ניםהתנאים והמצבים השו 26408 

היא שקבעה אצלם הנהגה , מדרגתם הנשגבה של אלעזר ואיתמר במדת שומע תוכחה, שקבלו אחרת 26409 

עץ )  .על שעמלו על עצמם עד שהשיגו דרגה עילאה זאת, וקבלו שכר מיוחד התייחדות הדבור, עילאה זאת 26410 

 26411 .(הדעת

 26412 

 26413 מאמר ק

 26414 .(´א ב"י) אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה דברו 

ה כל האומות ולא מצא "מדד הקב, עמד וימודד ארץ, (´חבקוק ג) איתא במדרש רבי שמעון בן יוחאי פתח 26415 

ה כל ההרים ולא מצא הר שתינתן בו את "מדד הקב, אומה שהיא ראויה לקבל את התורה אלא דור המדבר 26416 

עולא , ה את כל העיירות ולא מצא עיר שיבנה בה בית המקדש אלא ירושלים"הקבמדד , התורה אלא סיני 26417 

´ סאין ולכלבו ב´ הטעין לחמורו ח, משל לאחד שיצא לגורן וכלבו וחמורו עמו, י אמר"ביראה בשם רשב 26418 

 26419 .כ היה מלחית"נטל ממנו אחד ונתן על גבי החמור אעפ, והיה החמור מהלך והכלב מלחית, סאין

כך אפילו שבע מצוות שקיבלו בני נח כיון שלא יכלו לעמוד , לית את טעין מלחית, חיתל את טעין מל"א 26420 

ר תנחומא בר חנילאי משל לרופא שנכנס לבקר שני חולים אחד לחיים "א, בהן עמד ופרקום לישראל 26421 

כך אומות , ושאינו לחיים אמר כל דבעי הבו ליה, אמר לזה של חיים זה תאכל וזה לא תאכל, ואחד למיתה 26422 

זאת , ב"אבל ישראל שהם לחיי העוה, כתוב בהם כירק עשב נתתי לכם את כל, ב"ולם שאינן לחיי העוההע 26423 

 26424 .(´ג ב"ויקרא רבה י) החיה אשר תאכלו וזאת לא תאכלו

ותלו את זה , מדוע דוקא כלל ישראל זכו לקבל את התורה, ל רצו לתרץ בזה את התמיהה הגדולה"חז 26425 

י דרש את "רשב, דבר שאיננו קיים אצל שאר האומות, ורותבהאיסורים המרובות בענין מאכלות אס 26426 

דוקא כשלמד פרשת זאת החיה אשר תאכלו וקשר את , הפסוק עמד וימודד ארץ הקשור למתן תורה 26427 

ועל כן הרופא מצווה אותו מה יאכל ומה , וכן המשילו את עם ישראל לחולה המיועד לחיות, הדברים ביחד 26428 

במשל נוסף , ואז הרופא התיר לו לאכול את הכל, שאין בו כדי לחיותאבל הגויים נמשלו לחולה , לא יאכל 26429 

 26430 .כלל ישראל נמשלו לחמור ואומות העולם לכלב

וזה למורת רוחם של אומות , מהו המקור לזה שזכינו להתקרבות גדולה מצדו יתברך לדרגת אתה בחרתנו 26431 

, ו מאמר ירושת אבותינובמכתב מאליה? שאינם סובלים אומה נבדלת השואפת לייחוס והתעלות, העולם 26432 

ואם לנו היו , מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו, ין יסוד גדול על הפסוק´חיים מואלוז´ מביא משם ר 26433 

האבות נקראים שרשים ודורות , זוהי הזכות הגדולה שלנו שבה נבחרנו להיות בנים למקום, אבות כאלו 26434 

ובנו נטועה סגולת יקרת הקדושה , וא באוהענף הוא דמותו של השורש שממנו ה, הבאים נקראים ענפים 26435 

 26436 .חנינא משל לרופא´ ובזה מובן המשל של ר, שהיתה לאבות



ואם הוא , נטיית כל אחד ואחד היא להקל בהם, י המאכלות אסורות"התורה מסרה לנו תפקידים גדולים ע 26437 

צמו בכל ולא לכל אחד יש יראת שמים כדי להחמיר על ע, מחזיק בהם זה בעיקר בגלל גירסא דינקותא 26438 

כי אין אנו מרגישים שמאכלות אסורות זהו , ומי שמחמיר על עצמו כאילו זו מידת חסידות גדולה, דבר 26439 

אבל להחמיר ולהכניס את עצמו למצב של , אנו נזהרים מלהיכשל בגופו של איסור, ארס לנפש האדם 26440 

עלינו לזכור דברי , בתקופה שלנו שרואים הרבה פירצות בעולם, זוהי כאילו מדת חסידות גרידא, חומרות 26441 

וזוהי , בענין מאכלות אסורות שמכניסים טומאה ומטמטמים לבו של אדם, א"המסילת ישרים בפרק י 26442 

 26443 .דרישת התורה בפסוק זאת החיה אשר תאכלו

, שזה מורה על אכזריות, ן מסביר על העופות הטמאים שהסימן בעופות אלו הוא כוח הדריסה"וכן הרמב 26444 

כי הדם הוא הנפש ויש בו מהטבעים ומהגסות של , ור באכילת הדםוכן בספר החינוך בטעם האיס 26445 

האדם , בודאי שלא? אילו היה לו ספק קטן שמא יש איזה ארס במאכל שלו האם היה אוכל אותו, הבהמיות 26446 

כ ההתנזרות בחומרה רבה "וא, ומי שיאכל מאותו תבשיל למשוגע ייחשב, במקרה זה מחמיר מאד על עצמו 26447 

ואין זה בגדר חסידות בעלמא אלא הדרך להדבקות במידות , צריכה להיות אצלנו בענין המאכלות אסורות 26448 

 26449 .שזוהי מהות היהודי ולא רק מידת חסידות, שהענפים ידמו לשורשים, שירשנו מאבותינו הקדושים

ומסתמן קצת רפיון , ל הרגיש פעם שהרוח בישיבה לא היה גבוה במיוחד כדבעי"מספרים שהסבא זצ 26450 

כי חשד שמקורו של , ואז הלך לבדוק את סידורי הכשרות במטבח הישיבה, והמוסר בחשק ללימוד התורה 26451 

ישנם הרבה , ולא תמיד האדם מצליח לראות בעיניו את המזיקים, טמטום הלב נעוץ במה שהאדם אוכל 26452 

ל "וזהו שהגדירו חז, ולזה צריכים אמונה חזקה ותמימות, מזיקים נעלמים מעיני האדם כדברי בעל החינוך 26453 

שזהו יסוד גדול , לא העליתי את ישראל ממצרים רק כדי שלא יטמאו בשקצים ורמשים דייםאלמלא  26454 

 26455 .(דגל המוסר)  .זאת החיה אשר תאכלו, להבין את המבדיל בין ישראל לעמים

 26456 

 26457 מאמר קא

 26458 .(´א ז"ויקרא י) ואת החזיר כי מפריס פרסה ושוסע שסע והוא גרה לא יגר

ולמה , שאינה גוררת מלכות אחריה, והוא גרה לא יגר, אדום ואת החזיר זו, (ג"ר י"ויק) איתא במדרש 26459 

הדא הוא דכתיב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו , נקרא שמה חזיר שמחזרת עטרה לבעליה 26460 

מאחר וכח שליטתה הוא עד לסוף , מלכות אדום אינה גוררת אחריה מלכות אחרת, המלוכה´ והיתה לה 26461 

, מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות אדום, חזרת עטרה לבעליהומ, ז עד ימות המשיח"הנהגת העוה 26462 

 26463 .המלוכה´ עולה ומתגלה מלכות שמים והיתה לה, שעל ידי חורבנה של מלכות אדום

, ז יתמוטטו"ה שיסודות חיי העוה"כאשר מביא הקב, ז"חורבנה של אדום יבוא רק על ידי חורבן העוה 26464 

אז , וכל העולם יעמוד תחת אימת הרס וחורבן, פחד ויסוריםהשלוה תתערער חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה  26465 

יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם וגאותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה כביכול מביאים רק  26466 

המובילים רק , ז כשהם מרוקנים מכל תוכן רוחני"אז יכירו את ההעדר וההפסד שבחיי העוה, לאבדון 26467 

 26468 .לכלייה ואבדון

ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט , אז יתגלה אורו של משיח, ג רצונותיו ותאוותיוכשיתיאש האדם מלהשי 26469 

משיח , (.ח"סנהדרין צ) ל"כך הורונו חז, ותראה ירידתה וחורבנה של מלכות אדום לעין כל, את הר עשו 26470 

שמקום התגלותו של , (ח"נצח ישראל פרק כ, ל"בסוף העיר מהר, בשער העיר) יתיב אפיתחא דרומי 26471 

מסוגלים בני , כי רק על ידי השגת ביטול ואפסות העולם הזה, במקום ההעדר של אדום בסופהמשיח הוא  26472 

 26473  .ואז יתגלה אורו של משיח, ותתבטל מלכות אדום, אדם להתרומם ולראות במבט רוחני

 26474 .(101ג "מכתב מאליהו ח)  

 26475 

 26476 מאמר קב

 26477 .(ג"א כ"ויקרא י) וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם

אפקינהו , רמי בר דיקולי מפומבדיתא איקלע לסורא במעלי יומא דכפורי, (´י א"חולין ק)א  גמראיתא ב 26478 

ל אמאי תעביד "א, אייתוה לקמיה דרב חסדא, אזל איהו נקטינהו אכלינהו, כולי עלמא לכחלינהו שדינהו 26479 

ית לך ל ול"א, ל מאתרא דרב יהודא אנא דאכיל"א, והרי במקומנו המנהג לאסור הכחל באכילה, הכי 26480 

היכן היה לך שם ) ובמה טויתינהו, ל חוץ לתחום אכלתינהו"א, נותנים עליו חומרי המקום שהלך לשם 26481 

 26482 .ל בפורצני חרצנים הבערתי"א, (י"עצים רש

ל יאוש בעלים הוה דקדחו בהו "א, ודלמא דגזל הוה, ב חדש הוו"ל לאחר י"א, ודילמא מיין נסך הויא 26483 

ל חולי מעיין הוא ואמר רב יהודא חולי "א, ט לא מנחת תפילין"ל מ"דלא הוי מנח תפילין א´ חזיי, חילפי 26484 

ט לית לך "ל מ"א, (י"לא הטיל ציצית בטליתו רש) דלא הוי קא רמי חוטי´ חזיי, מעיין פטור מן התפילין 26485 

 26486 .יום פטורה מן הציצית´ ואמר רב יהודה טלית שאולה כל ל, ל טלית שאולה היא"א? חוטי



עני מדוכא שאין לו במה להחיות , לרמי בר דיקולי תלמידו של רב יהודה הבה נצייר לעצמנו מה שאירע 26487 

ומאחר שמצוה לאכול , חולה מעיים הבגדים שעליו אף המה שאולים היו, את נפשו אף בערב יום הכפורים 26488 

ולצאת מחוץ לתחום העיר ולצלותם , פ הוכרח ליטול את הכחלים שזרקו אנשי העיר החוצה"בערב יוהכ 26489 

על מה ולמה לא נכנס רמי בר דיקולי לבית , הלא יפלא בעיני כל רואה, והיא סעודתו על חרצנים שמצא 26490 

 26491 .היש לך אדם מישראל שלא יכניס אורח בשעה זו, יהודי לסעוד את סעודת ערב היום הקדוש

וקיים רמי בר דיקולי , למדנו מיכן כי כדאי כל הדוחק והטורח ובלבד שלא ליהנות משלחנם של אחרים 26492 

פנחס בן ´ אמר לו רבי לר, (7´חולין ז)א  וכן אית, שוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריותפ, ל"מאמרם ז 26493 

פנחס רגיל ליהנות משל ´ שמח מפני שלא היה ר) ,צהבו פניו של רבי, יאיר רצונך סעוד אצלי אמר לו הן 26494 

 26495 .לבסוף גבה טורא בינייהו (י"אחרים רש

ה "י בחייהן של צדיקים כך נותן הקב"פירש, בכה רבי ואמר מה בחייהן כך במיתתן על אחת כמה וכמה 26496 

ולא יעבור על דעתו , שגרם הדבר שנכנס בפתח הפֵרידות שיפרוש, לבו על תאוותם שלא להעביר דעתם 26497 

פנחס בן יאיר מימיו לא ´ והיינו שאמרו שם על ר, י"ל רש"הראשונה שאין דרכו לסעוד משל אחרים עכ 26498 

 26499 .לא נהנה מסעודת אביו ומיום שעמד על דעתו, בצע על פרוסה שאינה שלו

ה משנה סדרי הטבע כדי שיוכל לקיים "עד שהקב, האדם השלם כה מתרחק ובורח מליהנות משל אחרים 26500 

שכן בגלל שנטל הנאה מחבירו הוא , כי הנהנה מזולתו הופך להיות עבד לעבדים, רצונו ומנהגו זה 26501 

לתו קונה בנפשו תכונה של ולא עוד אלא שהלוקח דבר מזו, משתעבד ומתחייב לזולתו ונעשה תלוי בו 26502 

וכל כך משתרש הרגל רע זה בנפשו עד אשר אם ימנע ממנו הדבר עלול , לקיחה והנאה על חשבון הזולת 26503 

 26504 .הוא לבוא לידי שפיכות דמים

לפני מותו רצה למסור אותו , רופא אחד בציפורי היה בידו שם המפורש, (א"ג י"ר פ"קה) איתא במדרש 26505 

שלח אחריו ושאל אותו כלום לקחת , פנחס בר חמא שמו הראוי לכך´ ראמרו לו ישנו כאן אחד ו, לאחר 26506 

אמר , אמר לו לקחתי מעשר ולא הסכים הרופא למסור בידו את השם המפורש, דבר מימיך מאדם אחר 26507 

 26508 .ש"והלה לא יתן לו ויכעוס עליו ויהרגנו יעו, שמא יבקש דבר מה אצל אחד מהבריות

כיון שלקח מימיו , הראוי שימסרו בידו את השם המפורש שעל אף היותו אדם קדוש, ומה מבהיל הדבר 26509 

הרי הוא עלול לרצחו , עד שאם יסרב אדם לתת לו מבוקשו, דבר מה מזולתו יתכן שכל כך הורגל לכך 26510 

מ כבר טעם "מ, פ שלא נטל אלא מעשר שהוא ממון השבט"ואע, י השם המפורש אשר נמסר בידו"נפש ע 26511 

´ פי, הרוצה ליהנות יהנה כאלישע, על מה שאמרו שם (7´רכות יב) ועיין במאירי, טעם הנאה מן הזולת 26512 

 26513 .ש"אחר שיודע שיש בידו לגמול לו יעו, היינו על מנת לגמול לנותן

אמר , ובאברהם אבינו נאמר בשעה שביקש מלך סדום לתת לו הרכוש שהגיע לידו בנצחו את המלכים 26514 

וקשה למה היה , אם אקח מכל אשר לךאל עליון אם מחוט ועד שרוך נעל ו´ אברהם הרימותי ידי אל ה 26515 

הכי היה חסר חוט או שרוך נעל , ברכו בכל´ וכי נסיון כה גדול היה זה לאברהם שה, צריך להשבע על כך 26516 

אלא אילו לא נשבע הטעם , והיה נראה בטעם הדבר כי ודאי בין כך וכך לא היה נוטל, משל מלך סדום 26517 

 26518 .הוא מושבע ועומד שלא ליטול ומשנשבע הרי, שלא היה נוטל היה מצד הכרעת הדעת

, ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להן תורה ומצות"רצה הקב (7ג"מכות כ) ל"פ מה שאמרו ז"והוא ע 26519 

שאין לך אדם שאינו קץ , י שלא היה צריך לצוות כמה מצות וכמה אזהרות על שקצים ונבלות"ופירש 26520 

והרי נפש האדם , בלים שכר על כךאכתי אמאי מק, כ"אלא כדי שיקבלו שכר על שפורשים מהם ע, מהם 26521 

 26522 .קצה מהם ובודאי היה נמנע מלאוכלם

דהנה אם יהא מונח לפני אדם מאכל מאוס ועם זאת מעורב בתוכו , וכבר אמרנו במקום אחר לבאר הדבר 26523 

האם , הרי האדם שהוגש לפניו המאכל נרתע לאחוריו ופורש הימנו, סם המות וכל האוכלו מיד הוא מת 26524 

כ היה "פ שגם לולא סם המות ג"אע, לא כי אלא בגלל סם המות שבו? הוא פורשבגלל מיאוס המאכל  26525 

הרי הטעם הטפל של המיאוס בדבר , אלא שעתה בגלל הטעם העיקרי של סכנת מות, פורש מן המאכל 26526 

 26527 .התבטל מחושיו ומהרגשתו

 26528 פ שגם לולא האזהרה שבתורה היה אדם"אע, הוא הדין באיסור אכילת שקצים ורמשים שאסרה תורה

וכל מה שפורש מהם , אולם מאחר שהתורה אסרתם הרי האיסור כסם המות, פורש מהן בגלל מאיסותן 26529 

על כן מן הדין , וחשבון המיאוס אינו מתחשב אצלו כלל, ז בגלל החשבון הגדול של הבחירה בחיים"הרי 26530 

 26531 .י לפיכך הרבה להן תורה ומצות כדי שיקבלו שכר עליהם"ש רש"וכמ, שיטול שכר

, ל אל יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב"שמה שאמרו חז, (ו"פ) ם בשמונה פרקים"מבומה שכתב הר 26532 

אבל במצות , (חוקים) כל זאת במצות השמעיות, אלא יאמר אפשי ומה אעשה אבי שבשמים גזר עלי 26533 

ומעלתו גדולה ממעלת האדם המתאוה לרע ומושל , השכליות צריך אדם לומר אי אפשי עשות רע כלל 26534 

 26535 .ש"בנפשו יעו



היינו שיאמר כי לולא הציווי של , כי אמנם במצות השכליות צריך לומר אי אפשי, ל"נראה לומר בכונתו ז 26536 

אבל עתה שנצטוינו על כך , כי הטבע האנושי אף הוא שולל מעשים כאלו, ה היה גם כן נמנע מכך"הקב 26537 

 26538 .וכל שאר החישובים כמאן דליתנהו, ´המניעה העיקרית היא ציוויו ית, ה"מאת הקב

שכתב שבן נח צריך , (ה"בהלכות מלכים ספ) ם גופא ביד החזקה"איה ברורה לדברינו מדברי הרמבור 26539 

אין זה גר תושב , אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת, ה בתורה"י הקב"מצות מפני שנצטוה בהן ע´ לקיים ז 26540 

מ לא "מ, המצות הן מצות שכליות´ והרי חלק גדול מז, ל"ולא מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם עכ 26541 

ואם בנכרי , ה בתורה ולא מפני הכרע הדעת"ם וקבע כי את כולם יעשה מפני שציוה בהן הקב"חילק הרמב 26542 

והוא שאמרנו כי יתכן לפרש שעל כן נשבע אברהם שלא יקח ממלך , כך בישראל על אחת כמה וכמה 26543 

 26544 .ולא מפני הכרע הדעת´ כדי שתהיה אי לקיחתו מצד השבועה בה, סדום מחוט ועד שרוך נעל

וכל רגע ורגע , שהאדם הוא הדיין בכל מעשיו, ל"ס ז"עוד נראה בטעם הדבר על פי מה שידוע בשם הגרי 26545 

כך כל נגיעה פוסלת את האדם , וכשם שהשוחד פוסל את הדיין מלדון את הדין, הוא דן ומכריע מה יעשה 26546 

, גיעה אין לה שיעורבמשהו כי הנ´ ולכן חוששים הצדיקים על עצמן שמא יגעו אפי, מלהיות דיין על עצמו 26547 

על כן משביעין את יצרם וכובלים על ידי כך את , והשוחד יעור עיני פקחים יהיה פקח וצדיק כאשר יהיה 26548 

 26549 .עצמן

 26550 גיחזי שגבור בתורה היה, אם לא אקח´ כך נשבע גיחזי חי ה, אם אקח´ ומצינו שכשם שנשבע אלישע חי ה

הרי אנו רואים , ולכן השביע אף הוא את יצרו, החליט שכבוד שמים מחייב לקחת מנעמן, (ירושלמי חלק) 26551 

אלא שיש בדבר כבוד שמים עד , עד כמה נגיעה מטעה את האדם לחשוב שלא רק שמעשה היתר הוא זה 26552 

 26553 .שהשביע את עצמו פן ימנע מלקחת

נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי ´ שנא, מנין שנשבעין לקיים את המצוה, (´א´ ח) וכן אמרו בנדרים 26554 

כשרים שנמנעים מלהשבע ´ ואפי, ן מניין שדבר הגון הוא להשבע לקיים את המצוה"הר´ ופי, צדקך 26555 

אף כי כה חמורה השבועה והכשרים נמנעין הימנה בכל , ל"שהרי דוד היה עושה כן עכ, נשבעים הם בכך 26556 

וכדאי , מ לקיים את המצוה נשבעים"מ, אמת´ ממון רב ובלבד שלא להשבע אפי´ ומוכנים להפסיד אפי, כח 26557 

שיחות )  .ל הצדיקים משביעין את יצרם"והוא על דרך שאמרו ז, כדי שלא לבוא לידי נסיון הדבר 26558 

 26559 .(ז"י´ א מא"מוסר ח

 26560 

 26561 מאמר קג

 26562 .(ט"א כ"ויקרא י) וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ החלד והעכבר

יה ויש לתמוה כי ראוי היה שיה, והנחש אינו בכללם, הזכיר שמונה שרצים ואמר בכל אלה הטמאים לכם 26563 

ולמה לא הכניסו הכתוב בכלל , כי הוא שורש הטומאה והזוהמה מן הנחש הקדמוני, הנחש טמא ומטמא 26564 

אבל הענין הוא מכללי דרכי התורה שכל נתיבותיה שלום שלא רצתה לטמא הנחש ? השרצים הטמאים 26565 

 26566 .(רבינו בחיי)א  שאם כן היה אדם נמנע מלהרגו כדי שלא יטמ, במגעו

והיה האדם , ולאור הכרתו החלשה בחומר העוון וזוהמת הרע, הנפש של האדם התורה ירדה לעומק כוחות 26567 

, אין הוא מפחד מהפסד והיזק הנחש וטומאתו בעצמו, מניח את הנחש שהוא סמל הרע ושורש הטומאה 26568 

, והלא הרע וההשחתה היא טומאה בלועה בנפשו שמשחיתה הנפש והגוף, אלא רק מפני נגיעת הטומאה 26569 

שחסרה לו , אבל כך היא המציאות בכוחות הנפש המושרשים באדם, את העולםפוגם בנשמתו ומחריב  26570 

 26571 .הכרה בטומאת החטא ובהשחתת המדות

, וכולן שעיבדן או שהילך בהן כדי עבודה טהורין חוץ מעור האדם, אלו שעורותיהן כבשרם עור האדם 26572 

ות אביו ואמו גזירה שמא יעשה אדם עור, אמר עולא דבר תורה עור אדם טהור ומה טעם אמרו טמא 26573 

ששוטחין עור על גבי מיטה במקום , י שטיחין למיטה ולקתדרא לישב עליהן"ברש, (ט"חולין פ) שטיחין 26574 

 26575 .(תפארת ישראל) חבלים

אלמלא הגזירה של טומאה היה אדם מסוגל להפשיט את עור אביו ואמו ולהשתמש , והדבר מבהיל ממש 26576 

והלא , אדם עלול להגיע להשחתה ואכזריות כזומבהיל הוא ש, ורק מפני גזירת הטומאה הוא מפחד, בהם 26577 

יש לו רגש הכרת טובה ויחס של כבוד לאלה שהביאוהו לעולם , אפילו המגונה ביותר והנבל שבנבלים 26578 

 26579 .כ לאחר מותם"הלא גם בחייהם יקרים וקדושים ההורים כש, וגידלוהו ביסורים ובסבל

ול הוא להתענג ולשבת על מיטה שהיא עשויה היאך יכ, ואיך יתכן לבזות בצורה כזו את הוריו לאחר מותם 26580 

והשחתה בנפש הרי טומאה , הלא זה שיא בהשחתה גסות וקלות ראש? מקלסתר עור פניהם של אביו ואמו 26581 

ואילו מפני ההשחתה המגונה כפיות טובה , ומפני טומאה הוא חושש ונעצר שלא יעבור על זה, בנפש 26582 

 26583 .להורים בזה אינו מכיר שהיא טומאה

 26584 א מפני עצלי כהונה"וח, רב הונא ורב חסדא חד אמר מפני חשדי כהונה, תר מטמאין את הידיםהפיגול והנו

כדי שיהא זה , י שחשודין לפגל קרבן משום איבה גזרו על הפיגול שיטמא את הידים"ברש, (ה"פסחים פ) 26585 



על  או מפני המתעצלים באכילת קדשים גזרו טומאה, צריך להטביל ידיו קודם שיגע בקודש ויטריחוהו 26586 

ל להבהיר ולהגדיר את פנימיות האדם "גם כאן מבהיל הוא כיצד היטיבו חז, הנותר כדי להטריחו עליהם 26587 

שיותר קל לטבול ולהתענג בדם חברו , הם העריכו וידעו את תכונתו ומהלך מחשבתו, עד תחתית נפשו 26588 

 26589 .מתוקה הנקמה לחכו כדבש מאשר לטמא את ידיו, וצערו

ואף שהטומאה היא , ואילו דם חברו קלונו וצערו קלים בעיניו, ימנההטומאה היא חמורה לו ומפחד ה 26590 

י שיעכב קרבנו שעליו עמל "ולא יפסידו בממון ע, שגזרו כך כדי שלא יפגל קרבן חברו ולא יזיקו, דרבנן 26591 

ולעומת זאת על שפיכות דם חבירו אין , ז חושש הוא מטומאה גם אם היא מדרבנן"בכ, להביאו ברצון טוב 26592 

 26593 .וזילא שפיכות דמים מטומאה, וםלבו דופק כל

 26594 ל כי אף לרשעים חמירא להו טומאה"וי? ת כמו כן לא יחושו לעשות בטומאה"וא, ובתוספות שם מקשה

ם אינו מונה ענין הטומאה בין "וגם הרמב, ללמדך שחמורה עליהן טהרת כלים משפיכות דמים, (ג"יומא כ) 26595 

ש "כמ, השחתה בנפש גורמת טומאה בעולםוהם אינם יודעים שהעבירה וה, המצות אלא שהיא רשות 26596 

.ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו 26597 

 26598 .(אור חדש)  

 26599 

 26600 מאמר קד

 26601 .(א"ויקרא י) אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ ונטמתם בם

אל תיקרי , ונטמתם בם שנאמר ולא תטמאו בהם, תנא דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת לבו של אדם 26602 

אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו , תנו רבנן ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, ונטמאתם אלא ונטמטם 26603 

 26604 .(.ט"יומא ל)ב  "ז מטמאין אותו לעוה"בעוה, מלמטה מטמאין אותו מלמעלה, הרבה

נו מזה כי אין די רואים א, ויבקש רחמים לכפר על עוונותיו´ יתפלל אל ה, ו כותב"ט´ ת א"רבינו יונה בשע 26605 

אלא עוד יתפלל בעל התשובה אל השם למחות כעב , לו לאדם בכדי לכפר על עוונותיו בתשובה לבד 26606 

כי יתכן להיות העון נסלח ונפדה , ושיחפוץ בו וירצהו ויעתר לו כאשר אם לא חטא, פשעיו וכענן חטאתיו 26607 

ותאות הצדיקים מן ההצלחות , ז אין לשם חפץ בו ומנחה לא ירצה מידו"בכ, מכל היסורין ומכל גזירה 26608 

 26609 .ש"להפק רצון מהשם ושיחפוץ בהם עי

, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, אלהים הן האדם היה כאחד ממנו´ ויאמר ה 26610 

כ אם יאכל אדם הראשון מעץ החיים "וא, ה העמיד את הבריאה בחוקים והם אינם משתנים"והיינו שהקב 26611 

 26612 .לכן גורש האדם מגן עדן כדי שלא יאכל מעץ החיים, לעולם חק הבריאה הוא שיחיה

שלאחר , ל בספרו אדרת אליהו"א ז"וכתב הגר? ר לעולם"ה שיחיה אדה"וצריך הבנה מה איכפת לו להקב 26613 

רק באופן זה , ת"ר כבר לא יוכל האדם להגיע לתכלית כפי שהיה במחשבתו של השי"חטאו של אדה 26614 

רק בכך , ולעת התחיה יקום ויחיה מחדש, ב אל העפר אשר משם לוקחשהאדם ימות וחומר גופו ירקב וישו 26615 

 26616 .נעוץ תכליתו ולא זולת זה

וכשנגעו בו הפועלים , יאשיה נמצא קבור בשדהו של רב נחמן´ אחאי בר´ ר, (ב"שבת קנ) ´איתא בגמ 26617 

פר ל והכתיב כי ע"א, חזיה דאית ביה מששא, נ נחר בן גברא"ובאו ואמרו לו לר, שחפרו שם נזף בהם 26618 

הרי שאף הצדיקים הגדולים ביותר , ל ההוא שעה אחת קודם תחיית המתים"א, אתה ואל עפר תשוב 26619 

ל בספרו דעת "ופשוט הוא שכבר כתב הרמח, מוכרחים לעבור מעבר זה של עפר אתה ואל עפר תשוב 26620 

לו  ז נאמר"בכ, תבונות שאדם הראשון אפילו לאחרי החטא היה גופו כל כך זך ומצוחצח כמו הנשמה שלנו 26621 

 26622 !פסוק זה כי עפר אתה ואל עפר תשוב

וייחד לזה , ר"ה רצה להשאיר דוגמא איך היה נראה העולם קודם שחטא אדה"ל שהקב"ל ז"כתב מהר 26623 

כן היה נראה , קדושה כזו ששררה בקודש הקדשים שבמקדש, ק"פינה אחת והוא קודש הקדשים שבביהמ 26624 

הרי ודאי ידע היטב כי , לאכול מעץ הדעתר "ויש לשאול כשנתפתה אדה, ר"כל העולם קודם שחטא אדה 26625 

ש מכל "כמ, כ היה לו עצה לאכול מקודם מעץ החיים שלא נאסר לו כלל לאכול"א, ביום אכלו מות ימות 26626 

 26627 .וממילא יחיה לעולם ואז יוכל למלא תאוותו ולאכול גם מעץ הדעת ולא ימות, עץ הגן אכל תאכל

ר שיהיה לו כח "רצה אדה, דעת היינו קודם החטאכי כל זמן שלא אכל מעץ ה, אבל יש בזה ענין עמוק 26628 

כדי שיוכל , לכן לא אכל מעץ החיים, לבל יפרץ פרץ לאכול מעץ הדעת, ללחום נגד יצרו ולהתחזק כנגדו 26629 

לעולם ירגיז אדם יצר , (´ברכות ה) ל"ש חז"ר כמ"להזכיר לו יום המיתה שזוהי עצה גדולה כנגד יצה 26630 

הרי , ואם יאכל מעץ החיים ויחיה לעולם, ו יזכיר לו יום המיתהנצחו מוטב ואם לא, הטוב על יצר הרע 26631 

 26632 .פ שהיה לו רשות לאכול ממנו"לכן לא אכל מעץ החיים אע, ר"יאבד את הכלי זיין ללחום נגד יצה

וכבר נעשה , אבל לאחר החטא כבר נתחלפה השקפתו לגמרי ונפל ממדרגתו, מיהו כל זה קודם החטא 26633 

 26634 !פ שעל ידי זה ישאר בחטאו אשר חטא"ואע, ם כדי שיחיה לעולםמקום לחשדו שמא יאכל מעץ החיי



מפיל , ת"שחוץ מעצם העבירה ועונשה שעבר על רצון הבוי, למדים אנו מזה נוראות רושם החטא באדם 26635 

עד שמתחלפת אצלו , מטמטם את לבו ומטמא את מוחו, החטא את האדם מהמדרגה בה היה קודם חטאו 26636 

אורח חיים למעלה להשכיל , כמה היה עולה במדרגות רוחניות ועוד אלמלא חטא, ההערכה וההשקפה 26637 

 26638 !וזוהי תוספת איומה בחשבון שכר עבירה כנגד הפסדה, ועתה יורד שאול מטה

ל נפטר לעולמו הלך "ק ז"כשהרמ, מספר מעשה נורא, ל"י הקדוש ז"ל תלמיד האר"ם פאפיריש ז"מהר 26639 

ולא ענו לו , י ושאל מי רואה איזה דבר"האר פתאום פנה, גם תלמידיו הלכו אתו, י הקדוש ללוותו"האר 26640 

י ואמר לו אני רואה עמודא דנורא סביב מטתו של "רק בחור צעיר אחד כבן חמש עשרה שנה נגש אל האר 26641 

אני אהיה לך לאב ואתה , י אתה תבוא אל ביתי"ויאמר האר, י הקדוש נתפעל הרבה מהבחור"האר! ק"הרמ 26642 

י "י הביט האר"למחרת בא אצל האר, קחת אותו לחתן לבתווגם רצה ל, תהיה לי לבן ואלמד אתך תורה 26643 

נזף בו ויאמר לו המדרגה שלך , ל בפניו וראה ברוח קדשו שנטמא בטומאה היוצא מן הגוף באותו לילה"ז 26644 

 26645 .צא מביתי ואיני רוצה לראות עוד פניך, איבדת

כי הלא עמד , הי מחשבה אחת לא טהור"ע, הרי לפנינו איזה עולם איבד וכמה אור אלהי ניטל ממנו 26646 

י הקדוש רצה "והאר, י לא זכו לראות"מה שתלמידי האר, במדרגה נפלאה כזאת לראות את העמודא דנורא 26647 

ובין לילה אבד , ומי יודע כמה היה הולך וגדל במעלות הרוחניות להפליא, לקחת אותו לבן ולגדלו בביתו 26648 

הרי לפנינו מה החטא , ק ולהטמאוכנראה שנפל בגבהות הלב וזה גרם לו להנז! נורא ואיום, כל עולמו 26649 

 26650 !גורם

ולא אכל רק כדי שיהיה לו כלי , שקודם החטא היה יכול לאכול מעץ החיים, ודבר זה למדנו מאדם הראשון 26651 

שהיה , ולאחר החטא מיד נתחלף אצלו השקפתו עד כדי כך, זיין ללחום בזכרון יום המיתה נגד יצר הרע 26652 

ולכן גורש מגן עדן פן , בלא תיקון ובלבד שיחיה לעולם כבר מקום לחשוד אותו שיתעלם מחטאו ולהשאר 26653 

 26654 .ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם

, והרושם שעושה פעולת העבירה בנפש האדם וכאמור, י החטא"הרי מה נורא הוא טמטום הלב שנעשה ע 26655 

פרשה זו וכאמור ב! כמה מתקדשת נפש האדם בעשיית מצוה, אכן מדה טובה מרובה חמש מאות פעמים 26656 

מלמטה , אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה (יומא שם) ל"ואחז, והתקדשתם והייתם קדושים 26657 

 26658 .(לב אליהו)  .ב"ז מקדשין אותו לעוה"בעוה, מקדשין אותו מלמעלה

 26659 

 26660 מאמר קה

 26661 .(ד"א מ"ויקרא י) אלהיכם והתקדשתם והייתם קדושים´ כי אני ה

אחרי כל , דהיינו פרושים מן המותרות, פרושים תהיו קדושים תהיו, קדושים מבאר´ ן בריש פ"הרמב 26662 

הרחקה אחרי הרחקה גדר , (.יבמות כ) ת שנצטוינו יש עוד סוד של קדש עצמך במותר לך"המצוות ל 26663 

מציאות , הלא סוד הקדושה הרי היא מציאות, וקמה לנו בזה שאלה גדולה, לפנים מגדר והוא סוד הקדושה 26664 

תתהוה קדושה תתהוה , שר כי מן הרחקה מן סור מרע מן שלילהואיך זה אפ! שאין גדולה ממנה ודאי 26665 

 26666 ?מציאות

חוץ מהאדם עצמו אין , סתם מעשים הפורחים באויר אין, אנו מגיעים תמיד ליסוד כי האדם עץ השדה 26667 

כל הבאים ממנו אם ענפים , וכמו שבצמח אין כלום חוץ מעצם הצמח! הכל תולדות עצמותו הוא! כלום 26668 

כן הוא , כ דבר פשוט שלא יתכן אחרת"וזה כ, שום דבר צדדי לא יצא ממנו, תוואם עלים הם עצם עצמו 26669 

כל הבא מן האדם הוא ! כל מעשיו וכל תנועותיו כל תנועה הכי קטנה מדיליה הם, הסוד הגדול בהאדם 26670 

המבין ימצא , אל לנו להביט על מעשה אדם כעל ענין נפרד זולת האדם! כל מעשיו הם חלקי נפשו! האדם 26671 

 26672 .ומעשה של האדם את שרשו ומקורו בנפשובכל מעשה 

וכן צריכים לידע וזה , הלא זה מובן ומבורר כדברינו, והנה במעשה חיובי של האדם בקום ועשה שלו 26673 

כי דברים הפורחים באויר אין , כי גם הלאו של האדם אינו סתם דבר הפורח באויר, אמנם סוד גדול הוא 26674 

אשר  (מצפן) ובציור של קומפאס, מציאות של לאו, אותגם הלאו של האדם הוא דבר של מצי, כלל בעולם 26675 

אם , אם זה מצד כח המשכה דוקא לצד צפון, ואין נפקא מינה טיב הדבר ומהלכו, תמיד נוטה לצד הצפון 26676 

 26677 .אבל סוף סוף הלא יש שלילה חזקה לדרום למזרח ולמערב, מצד כח הרחקה משאר הרוחות

, כי יהיה כח חזק כזה של לאו, אות כזאת בדבר של מתכתואם מצינו מצי, הנה כי גם לשלילה מציאות כאן 26678 

לא תרצח הוא מציאות של , לא של האדם"אם כן מה כבר מציאות ממשי הוא ה! ובדוקא לאו בשום אופן 26679 

ה לא תעשה כנגד "שס, (ע"ק´ זוהר א) ל"ומה לנו יותר מזה שאמרו חז, לא תגזול הוא מציאות של לא, לא 26680 

 26681 .הוא מציאות של גיד ולא רק שלילה בעלמאהנה כי לא תעשה , ה גידים"שס

ע לא כך אמרת אין אות בטלה מן התורה "ואמרה רבש, ה"ד שבירבה ונשתטחה לפני הקב"עלתה יו 26682 

שאף אם , ]מצפן[ענין מבטלני הוא בציור הקומפאס , (´א´ ר ו"שמו) הרי שלמה עומד ומבטל אותי, לעולם 26683 

הרי זה סימן , ת לא יטה כל כך במהרה לצד הצפוןאו אפילו אם פעם אח, רק פעם אחת לא יראה לצפון 26684 



כי מציאות , הנה זה ודאי ביטול המציאות, אם יתכן לעבור על לא ירבה, ודאי כי אינו אותו הדבר באמת 26685 

ה אמנם עובר עליו הרי ודאי שלמה "ואם שהמע, מציאות אין עוברין בשום אופן ואופן, אין חוזק ממנו 26686 

ואין , מציאות את, ה ואלף כיוצא בו יהיו בטלין וקוץ ממך לא יבטלה שלמ"אמר לה הקב, עומד ומבטלני 26687 

 26688 !ולמציאות אין ביטול, יותר חזק ממציאות

חנינא בן גמליאל מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו ´ ואמר ר, (.ג"מכות כ) ל"ובזה יתבאר אמרם ז 26689 

, נפשו ותינתן לו נפשומציאות של נוטל , העושה מצוה אחת על אחת כמה וכמה שתינתן לו נפשו, עליה 26690 

י וסמיך ליה איש איש אל כל שאר "וברש, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ש אומר ממקומו הוא למד"ר 26691 

מציאות , הנה כי גם על לא תקרבו נאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, בשרו לא תקרבו לגלות ערוה 26692 

עבירה נותנין לו שכר כעושה הא למדת שכל היושב ולא עבר , לא מציאות של חיים—כזאת היא גם ה 26693 

 26694 .אותה המציאות כמו של עושה מצוה, כל לא הוא אותה המציאות ממש כמו יש, מצוה

ומה אם הדם , רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש, (ב"דברים י) ש ברבי אומר הרי הוא אומר"ר 26695 

, תאוה להן ומחמדתןגזל ועריות שנפשו של אדם מ, שנפשו של אדם קצה ממנו הפורש ממנו מקבל שכר 26696 

והענין דמה אם , הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות 26697 

גזל , הנה גם הלא הזה מציאות הוא ומקבל שכר עליו, הלא בדבר שנפשו קצה בהן שהוא הלא הכי חלש 26698 

ואף על פי כן האדם , נע מהן ובדלועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן ואף על פי כן האדם מו 26699 

על אחת , כ מי כבר יכול להעריך ולשער חוזק המציאות של לא הלזה"א, אומר לא ובדוקא לא בכל החוזק 26700 

כי לא כזה מציאות חזק כזה אינו , כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות 26701 

 26702 !מתבטל לעולם ודאי

ודאי כי קדושה היא מציאות גדולה וחזקה , ארת שאלתנו בתחילת דברינולפי כל זה כבר מתורצת ומבו 26703 

הרחקה אחרי , קדש עצמך במותר לך, קדושים תהיו פרושים תהיו? ומגלה לנו התורה כי מהו קדוש, מאד 26704 

כי לא היא מציאות גדולה , המציאות של לא הוא סוד הקדושה, לא ודוקא לא, הרחקה גדר לפנים מגדר 26705 

סור מרע זהו , סור מרע אינו כפי שסוברים רק שלילה בעלמא, (ח"איוב כ) מרע בינה וסור! וחזקה ודאי 26706 

 26707 .(דעת תורה)  .סור מרע הוא המציאות של בינה, מציאות הכי חזקה

 26708 

 26709 מאמר קו

 26710 .(ד"א מ"י) אלהיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני´ כי אני ה

ועד , וכי עיקר הכל הוא הפנים, ישנו שם הפניםשתיכף עם החיצון , דברנו כל העת על ענין חיצון ופנים 26711 

, וזה מעלת התורה וכל מציאותה, עד כדי כך היא מדידת ובחינת מעלותיו, כמה שהאדם נמצא שם בהפנים 26712 

ב  תנא דבי רב ענן מאי דכתי, (7ט"סוכה מ) ל"וזהו ביאור מאמרם ז, שבה האדם תיכף בפנים שבפנים 26713 

לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה ? דברי תורה כירך למה נמשלו, חמוקי ירכיך (´ב´ ש ז"שה) 26714 

 26715 ל הקדושים"עד שחז, כל מה שהוא בפנים הוא תורה באמת, וזה הסימן לתורה כל מה שהוא בסתר, בסתר

 26716 .קראו לספר בן סירא ספרים חיצונים, (7´סנהדרין ק)

הכיר בין מרכבה קדושה כן ברוחניות ישנם סימנים ל, כמו שבגשמיות ישנם סימנים להכיר בין מר למתוק 26717 

ודאי כן הוא אבל מה , אנחנו מורגלים לקרוא למצוות בשם קדושה ולעבירות בשם טומאה, למרכבה טמאה 26718 

וענין של קדושה , הנה כתוב והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני? טיבן ומציאותן של קדושה וטהרה 26719 

זהו אמרו , שבפנים הוא הנקרא קדושהעד הפנים , ל מוגדר בגדר על גדר"ל מובדל ומופרש ר"פירשו חז 26720 

 26721 !ציווי מיוחד להיות פנימיים, והייתם קדושים היינו פנימיים

כי הקדושה היא מענפי היראה , ל"ובזה מבואר מה שכתב בספר ראשית חכמה בתחילת שער הקדושה וז 26722 

א יצא עושה גדר לפנים מגדר כדי של, כי הירא שלא יחטא מתקדש ופורש, קדושיו´ כדכתיב יראו את ה 26723 

, וזהו מה שכתב שם, הנה כי עיקר המצוה של קדושה היינו להיות פנימיים ולא ליצא החוצה, החוצה 26724 

וכבר הארכנו בזה כי הסוד של אחדות היא , ´ובהיותנו מתקדשים אנו דבקים בשכינה ויתקשר באהבתו ית 26725 

פרטי פרטיה ועד  כלליה ופרטיה עד, ושזה הוא סוד עולם המחשבה אשר בו כל התורה כולה, בלב בפנים 26726 

 26727 .ושזה הכל הוא סוד הלב שהוא אמנם עולם המחשבה, אין סוף

ועוד יותר , ש עמוק יותר בלב עד אהבה ויראה"ומכ, אין לנו תיאור וידיעה כמה לב יש בעולם במחשבה 26728 

, זהו כבר תהום הלב ושם הוא אחד ממש, (´ש ה"י שה"רש) ה שהוא צור לבבי"עמוק עד ולבי ער זה הקב 26729 

ומבואר היטב דברי , ואני קרבת אלהים לי טוב, (ג"תהלים ע) וזה התכלית כנאמר, ת כקרבותואין קרבו 26730 

שם ודאי הוא , מופרש ומובדל מכל חיי רצון, כי בהיותנו מתקדשים דהיינו בהיותנו בפנים, הראשית חכמה 26731 

 26732 .´כי על כן ודאי אנו דבקים בשכינה ויתקשר באהבתו ית, סוד האחדות והקרבות

נתעלית נתגששת , ד עלית למרום שבית שבי"ומשה עלה אל האלהים הה, (´ח א"ר כ"שמו) אמרו במדרש 26733 

ר ברכיה "א, א עלית למרום שלא שלטה בריה מלמעלן כשם ששלט משה"ד, עם המלאכים של מעלה 26734 



, טפחים´ ובידו של משה ב, טפחים´ כביכול היו ביד מי שאמר והיה העולם ב, טפחים´ הלוחות היו ארכן ו 26735 

 26736 .כ"ם היו מפרישין בין יד ליד עטפחי´ וב

והוראת עלה , ל עליה רוחנית"וזה פירוש עלית נתעלית ר, מפרש המדרש דמשה עלה היינו מלשון עליה 26737 

ומפרש , היינו שהתפשט מכל העולם התחתון והעתיק עצמו למרום שמים שנמצא כל כולו בלפני ולפנים 26738 

היינו שומרי ראש המלך , ם של מעלהנתגששת עם המלאכי? כ איך הוא עלה עד שכבר נמצא שמה"אח 26739 

, ומשה נלחם עד שנתקרב שמה לפנים מן המלאכים, וכבודו לבל להניח לילוד אשה להתקרב במחיצתו 26740 

פנימיות , בהכנס לפנים הוא פנימיות התורה? ובמה, וזהו ענין של שבית שבי ענין של קבלת התורה 26741 

 26742 .כי אחת הן, פנימיות האדם, העולמות

ועל זה , ה בסוד האחדות ממש"בבחינת צור לבבי זה הקב, גם שלט למעלה מכל בריהא מוסיף כי עלה ו"ד 26743 

, ה עם משה יחד אוחזין אותן בידיהם"טפחים וכביכול הקב´ הלוחות היו ארכן ו, ברכיה´ מביא מאמר ר 26744 

אבל , ודאי שאין לנו כל הבנה גם בפירוש המלות של זה המאמר, טפחים היו מפרישים בין יד ליד´ וכן ב 26745 

 26746 .(7ח"שבת פ) ה בהתקרבותו עד לאחוז בכסא כבודי"רום פסגת עליתו של מרע, ת אנו לומדים מזהאח

הודו על ארץ ושמים וירם קרן לעמו תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם , (ח"תהלים קמ) וזהו ענין אמרו 26747 

ני לפ, עד עם קרובו ממש´ שעיקר קבלת התורה היתה רק בזה שעלו ונמצאו בהתקרבותו ית, קרובו 26748 

והוא כל סוד התורה המקרבת את , אין קרבות כקרבותו, ה שהוא צור לבבי"ולפנים עד ולבי ער זה הקב 26749 

כי מי גוי גדול , (זוהר אחרי)א  ה ואורייתא חד הו"כענין ישראל קוב, האדם אל בוראו עד סוד האחדות 26750 

תורה הזאת אשר אנכי ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל ה, אשר לו אלהים קרובים אליו 26751 

 26752 .(דעת תורה)  .ן שם כי החוקים נעשים בחכמה ובינה לקרבה אל האלהים"וברמב, נותן לפניכם היום

 26753 

 26754 מאמר קז

 26755 .(ד"א מ"י) אלהיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני´ כי אני ה

, ר גם יחדל חיבר ספרו מסלת ישרים מכוון מלה במלה בנגלה ובנסת"ל זצוק"ידוע למביני דעת שהרמח 26756 

והנה זה לשון המסילת ישרים בראש , ובודאי יש לדקדק בדבריו הרבה כי אין בו אף מלה אחת מיותרת 26757 

ולמה , יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ספרו 26758 

החסידות הזכיר יסוד  ויש להתבונן מה שעל! צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו 26759 

 26760 .ועל העבודה אמר שורש

אז , וצריך מקודם לחפור בקרקע בתולה עד שמגיעים לסלע, והנה יסוד נאמר על בנין שבונים על הקרקע 26761 

, שיוכל לעמוד ולהתקיים שלא יפול, מכניסים אבנים הרבה בחפירה והוא הנקרא יסוד אשר בונים עליו 26762 

גם הוא חופר בקרקע אבל בזה דוקא בחרושה , יוציא פירותשורש הוא באילן כשבא אדם לנטוע אילן ש 26763 

וכשהזרע נקלט בארץ הרי הוא מוציא שם שורש אשר ממנו , אז הוא זורע מהמין שרוצה להצמיח, ולחה 26764 

 26765 .צומח אילן נושא פירות

רק לשמור , שורש האילן כיון שנקלט והצמיח שוב אין שום צורך בהוספת עבודה לצמיחת עצם האילן 26766 

ז שלא יבנה עליו לא הועיל "כ ביסוד הבנין כ"משא, וי וכן שיעלה ישר ולא יתעקם וכדומהשיתגדל כרא 26767 

ולהוסיף ולבנות בנין , אלא צריך עוד עבודה רבה להביא אבני גזית ולהתאימן זה עם זה, בהיסוד כלל וכלל 26768 

 26769 .שלם של אבן על אבן ושורה על שורה במדה שוה ודקדוק גדול באמת הבנין

וגם בהיסוד עצמו כל , בנין אם לא יכסהו בגג ולא יעמיד בו דלתות לא יוכל לדור בוואף אם כבר גמר ה 26770 

, ואם יוסיף ויכביד אבני הבנין על יסוד חלש יוכרע היסוד תחתיו, שהבנין גדול יותר צריך יסוד חזק ביותר 26771 

לא ימיש , כ באילן אם הוא רק שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו"משא, ובנפול היסוד יפול הבנין כולו 26772 

 26773 .הוא גדל מבחוץ ושרשיו מבפנים בארץ, מעשות פרי וכל מה שמתגדל יותר הוא הולך ומתחזק יותר

, עבודה פירוש עבדות שעובד העבד לאדוניו משמש לפניו ומקיים מצותיו? ומהו חסידות? מהי עבודה 26774 

לא שבורה  ,אבל צריך שתהיה עבודה תמימה ושלימה! במעשה זוהי העבודה´ נמצא כי קיום מצות ה 26775 

אשר קדשנו , ואכן תכלית כל עשיית המצוה הוא הקדושה שהאדם יתקדש על ידה, ורקובה במדות ונגיעות 26776 

 26777 (ד"ר מ"ב) ל"ובחז, וכן כתוב למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים לאלוהיכם, במצותיו

 26778 .ל"אמרו בזה

ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את  לא, ה אם ישחוט מן הצואר או מן העורף"וכי מה איכפת לו להקב 26779 

ה מקדש את האדם "אבל הקדושה הקב, אמנם מעשה קיום המצוה הוא ביד האדם ועליו מוטל זאת, הבריות 26780 

הוי אומר פרוש ומובדל מן המדות המגונות ? מהי קדושה, י שהוא עושה רצונו ומקיים מצוותיו"ע 26781 

 26782 .(ד"ר פכ"ויק) !תהיופ קדושים תהיו פרושים "ל עה"וכמשאחז, והתענוגים הגשמיים

צומח ויוצא מזה אילן נפלא הנושא עליו פרי בשל , הנה כי כן זרע והשריש האדם בארץ את מעשה המצוה 26783 

אלהיכם חיים כולכם ´ ש ואתם הדבקים בה"ת כמ"והוא הדביקות בהשי, יפה וטוב של קדושה עילאה 26784 



כי אם האדם דבק בהם אינו , יםאך כל זה אי אפשר לחול על גוף מגושם בתאוות ותענוגים חומרי, היום 26785 

 26786 .שהם תרתי דסתרי זה לזה´ יכול להדבק בה

ד "ר כ"ויק) ל"ש חז"כמ, הפרישות מן התאוה ושבירת המדות הוא העיקר הגדול לקבל קדושה מן השמים 26787 

, ה עתיד ליתן לישראל אינן אלא מציון"ר לוי כל טובות וברכות ונחמות שהקב"ישלח עזרך מקודש א, (´ד 26788 

שנאמר ישלח עזרך מקודש , תורה מציון עזרה מציון, טל וברכה וחיים מציון, ברכה מציון, ןישועה מציו 26789 

ה למשה לך אמור לישראל "אמר הקב, ומציון יסעדך מציון מעשים שיש בידך, מקידוש מעשים שיש בידך 26790 

וש ד קדושים תהיו כי קד"הה, כשם שאני קדוש כך תהיו קדושים, בני כשם שאני פרוש כך תהיו פרושים 26791 

 26792 .אני

אבל שיהא השורש נקלט בארץ ויתגדל , מעשה המצוה שהאדם עושה זוהי ההשרשה שמשריש וזורע 26793 

וצריך שהשורש , ה מצמיח ישועות"אם האדם זורע צדקות הקב, ה שעוזר להאדם"בקדושה זה ביד הקב 26794 

ם עד כמה שבכח האד, ת"דהיינו שיעשה מעשה המצוה באמונה שלימה ובטחון בהשי, יהיה בריא וטוב 26795 

 26796 .לעשות ומכאן והלאה יעזרהו השם

ש "וזהו מ, ו"לשמור את דרך עץ החיים שלו שלא יתעקם ולא יתקלקל ח, אולם יש לאדם עוד עבודה רבה 26797 

ולמה צריך , י כי שורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו"המס 26798 

מהי , מה חובתו בעולמו בירור גמור בראשונה צריך שיתברר לו, שישים מבטו ומגמתו כל ימי חייו 26799 

אלא , כי המצות שנתחייב בהם אינם תכלית לעצמם, העבודה אשר הוא מחויב בה ולשם כך נברא בעולם 26800 

 26801 .הם אמצעים שעל ידם יוכל להדבק כביכול בשכינה

וירגיש תענוג רוחני בקיום מצותיו ´ וכשישים אל לבו דבקותו בה, בירור זה צריך שיתאמת אצלו בנפשו 26802 

! בעולם הבא´ ולהנות מזיו שכינתו יתב´ יעלה מעלה מעלה בקדושה וטהרה ויבוא להתענג על ה, ז"עוהב 26803 

נמצא ענין ההשרשה והזריעה ! שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא 26804 

ני בעשיית והבחינה על אמונה חושית היא אם האדם מרגיש תענוג רוח, ת היינו אמונה בחוש"בעבודת השי 26805 

 26806 .ז וימאסם"וכשיגיע לדרגה זו יתבטלו ממנו כל תענוגי עוה, מצוה כמו שמרגיש תענוג גשמי

, כי יש מושכלות ויש מורגשות, ביאר כמה דברים בכוחות האדם (ה"בשמונה פרקים פ) ם"והנה הרמב 26807 

כ כשיטעום "משא, אבל אינו מרגיש שום טעם בזה, היינו מה שהאדם מבין ויודע בשכלו זה נקרא מושכל 26808 

וכן הוא , שמרגיש ממש הענין שבזה מתעסק, הדבר וירגיש טעם מר או מתוק וכדומה זה נקרא מורגשות 26809 

אבל אינם מרגישים , ומקיימים מצותיו´ יש אנשים מאמינים בשכר ועונש ויראים את ה, ת"בעבודת השי 26810 

 26811 .את האמונה הזאת בלבם ובנפשם כי אם בשכלם

כ כשעומדים "משא! דומה מתאוים תאוה ונהנים והרי הם מורגשותולכן כשעוסקים באכילה ושתיה וכ 26812 

רק עושים כדי לצאת ידי , אינם מרגישים שום טעם ועונג, בתפלה או מברכים איזו ברכה או עושים מצוה 26813 

! ובזה נכללו רוב המון העם אשר לא ידעו יותר בין ימינם לשמאלם, הנה כל אלו אצלם מושכלות, חובתם 26814 

ר נתון "שהרי כל עיקרו של יצה, ר עם האדם"ה מאד להתגבר במלחמת היצהובמצב כזה מובן שקש 26815 

 26816 .ובדרך כלל הרגש מנצח במלחמתו עם השכל, בתאוות העולם שהם מורגשות

ותתענג , והליכה בדרכיו´ שתרגיש בנועם יראת ה! אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה לטוב לך´ אבל מה ה 26817 

! ת לעונג גדול ונחת רוח"שתהיה אצלך כל עבודה להשי עד, ותהנה בקיום מצותיו בהרגשי לבך´ על ה 26818 

ואז , יש לדעת כי צריך בכל עת ובכל מצב לעורר ולבקש רחמי שמים, אכן אחרי כל העבודה והשמירה 26819 

 26820 .לעוף למעלה למעלה לאין שיעור´ יוכל האדם עם נשמתו החצובה מתחת כסא כבודו יתב

להרגיש עינוג ועידון נפלא , עלות עד רום שמיםוכן הדבר בנשמתו של האדם שיש לה כוחות נפלאים ל 26821 

שהוא , ב"ז הוא פרוזדור להטרקלין של עוה"שאם לא כן איך העוה, ז"ת גם כאן בעוה"בעבודת השי 26822 

אלא , ´ז להתענג על ה"אם לא שהאדם נברא כבר כאן בעוה, התענוג האמיתי והעידון הגדול שיכול להמצא 26823 

 26824 .(לב אליהו)  .בפרוזדור כדי שתוכל ליכנס לטרקלין שהדבר בידך ומוטל עליך להתקין עצמך כבר

 26825 

 26826 מאמר קח

 26827 .(ד"א מ"י) אלהיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני´ כי אני ה

ואם לא תהיו קדושים לא , ע כי לא העליתי אתכם מארץ מצרים כי אם להיות לכם לאלהים"ופירש הראב 26828 

בפסוקים אלה נתפרש , כ"ם תהיו קדושים עעל כן אם רצונכם שאהיה לכם לאלהי, אהיה לכם לאלהים 26829 

שפעולת והתקדשתם מביאה לידי והייתם , המטרה של יציאת מצרים וכיצד להגיע למטרה נשגבה זו 26830 

והדרך להגיע למטרה זו , כי בכם מונחת נשמה טהורה וקדושה חלק אלוה ממעל, כי קדוש אני, קדושים 26831 

 26832 .י ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ"היא ע

יציאת מצרים , ל רב חנינא מסורא דפרת לרבינא"א, ואר שפרישה זו היא גופה ההעלאה ממצריםמב´ ובגמ 26833 

אמר , אמר ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל, דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי 26834 



אמר ליה , ה אילמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי"הקב 26835 

ג דלא נפיש אגרייהו טפי מאיסי "אמר ליה אע, י נפיש אגרייהו טפי מרבית ומציצית וממשקלותומ 26836 

להכי כתב , שהן מעולים ונאים ואינן נמאסים בשקצים הללו, י אלא בשביל דבר זה"ופירש, למכלינהו 26837 

 26838 .(7א"מ ס"ב) לשון עילוי שמעלה גדולה היא אצלם

המעלה שהיא מביאה לידי קדושה , ג חבירתה"ע למדנו כאן כי יש בפרישה משקצים ורמשים מעלה 26839 

כי כל תכלית יציאת מצרים וכל , והמעלה שעליה היא, ש באבן עזרא"הגורמת להיות לכם לאלהים וכמ 26840 

ט שערי "והוצאתם ממ, גילוי היד החזקה והזרוע הנטויה ולקיחת גוי מקרב גוי, הנסים שהיו במצרים 26841 

כדאי למען המטרה היחידה שישראל יפרשו משקצים  כל זה היה, ט שערי קדושה"טומאה והכנסתם למ 26842 

ובפרט שגם , שלכאורה הוא נראה ענין פעוט, ועלינו למצוא מה היא המעלה הגדולה בפרישה זו, ורמשים 26843 

 26844 .בלאו הכי הרי הם מאוסים מלאכלם

מוצאים זאת בסדר הבריאה בפרשת , והנה כשאנו באים לעמוד על מקומן של השרצים במערכת הבריאה 26845 

והיינו דברים היוצאים על הארץ אך עדיין מחוברים , ביום שלישי נאמר תדשא הארץ דשא, בראשית 26846 

, והיינו דברים שכבר אינם מחוברים בארץ אך עדיין טמונים בה, ביום חמישי נאמר ישרצו המים, אליה 26847 

 26848 ובתוך תוצא זה כלולים הם, והיינו דברים שכבר יצאו לגמרי מכלל ארץ, ביום ששי נאמר תוצא הארץ

 26849 .רמשים חיות ובהמות

, ומתוך מה שכתבו בספרי קבלה שלפיכך שונה הוא האדם שעומד על שנים מן הבהמה שעומדת על ארבע 26850 

אנו למדים גם להיפוך שכל מה שקרוב , משום שהאדם מתנתק מהארציות ושואף אל העולמות העליונים 26851 

, ים הנכללים בתוצא הארץמכאן שהמדריגה הנמוכה ביותר בין הנברא, יותר אל הארץ הוא יותר ארצי 26852 

למעלה מזה מעלת , למעלה מזה מעלת החיה הגבוהה מעל הארץ, היא מדריגת הרמש הרומש על הארץ 26853 

 26854 .הבהמה המשמשת את האדם

, המעלה אתכם מארץ מצרים, מכאן שמיאוס השרצים הוא ההתעלות מעל הארציות הגשמיות והחומריות 26855 

מעתה יש בידינו , בר זה שאין מטמאין בשרצים דיאלמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל ד 26856 

שאם לשם התעלות זו ממדריגה , ה כל התעלות במדריגה של האדם"אמת המידה עד כמה חשוב אצל הקב 26857 

קל וחומר שהיתה , הרי לשם כל התעלות מגשמיות גם במדריגות שלנו, של שרץ כדאי כל יציאת מצרים 26858 

 26859 .יציאת מצרים ראויה לשם כך

כסיבה מספקת לכל הפרשיות של יציאת , ונדע להעריך כל תנועה בהתעלות מן הארציותאם נתבונן בזה  26860 

עליות במדריגות עד כדי והייתם , ודאי שהיינו מתחזקים בעבודתינו ומתמידים בוהתקדשתם, מצרים 26861 

ל כי קדוש אני קדושתי למעלה "יכול כמוני ת (ד"כ´ ר פ"ויק) ל"ש חז"וכמ, קדושים כי קדוש אני 26862 

 26863 .והיינו שבתוך חיוב והתקדשתם מונחות כל ההתעלויות עד השיור הזה של כמוני, מקדושתכם

ל אל "ש חז"כמ, כי כשם שהטומאה בשרצים מביאה לידי טמטום הלב, גם לאידך גיסא כשנעיין נמצא 26864 

כך האדם שהגיע למעלה מן המעלות וחוזר , התגשמות במדריגה של שרצים, תקרי ונטמאתם אלא ונטמתם 26865 

כל תנועה ותנועה של התעלות מביאה לידי יציאת , הוא גם חוזר ומתטמטם בשיעור זה, תליהנות מהגשמיו 26866 

 26867 .וכל תנועה ותנועה לצד ההפוך מביאה ליד טמטום הלב נתבונן בזה, מצרים

בן תורה בבית , ל הבחין בבחור שפונה לעבר בית התבשיל פנה אליו בתמיהה"אייזיק שר זצ´ צ ר"הגה 26868 

ניגש אלי אחד מהבחורים , ת לומדי בישיבה יצאתי פעם לקנות בחנותלפני ארבעים שנה בע? תבשיל 26869 

כך היו בני תורה לפני תקופה , הרי אפשר לבקש מבעלת האכסניא? המבוגרים והעיר לי בחור יוצא לחנות 26870 

 26871 .היום צריך לעורר שייזהרו בצאתם לרחוב שלא להיכשל באיסורים, קצרה

כל המסובים נדחפים וחוטפים את , מרגישים בזה בושה בסעודות אנו רואים מנהגים מגושמים ביותר ולא 26872 

ז באיסור "ועיין בחינוך מצוה ט, ואילו רק לפני דור אחד היו בושים לאכול ברבים, המאכלים מהשולחן 26873 

ובכל , שאין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים, ל"שבירת עצם בליל פסח וז 26874 

לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה  שנה ושנה באותו הזמן ראוי לנו 26875 

 26876 .ל"עכ

 26877 (´ט ב"ר י"במד) איתא במדרש, עוד אנו מוצאים שהתורה מלמדת אותנו דרכי ההתעלות גם באופן דיבורנו

ר יודן אף כשבא ליפתח בסימני בהמה טמאה לא פתח אלא בסימני "א, אמרות טהורות´ אמרות ה, ל"וז 26878 

בעל מעלה רואה את , אלא כי מעלה גרה הוא, הגמל כי לא מפריס פרסה אין כתיב כאןאת , בהמה טהורה 26879 

מזה , כי איסור לשון הרע אינו רק בין אדם לחבירו אלא גם בין אדם למקום, צד המעלה שבכל דבר 26880 

היא סתירה למעלת , אנו לומדים כי גם נגיעה ברע על ידי דיבור בעלמא, שאסור להוציא דיבה על הארץ 26881 

 26882 .אל שאין לה אלא טוב ללא שום שייכות עם הרעבן ישר

אמרו ששתי קדושות אלו הם מים ראשונים  (´ג ב"ברכות נ) ´איתא בגמ, והתקדשתם והייתם קדושים 26883 

הבא לרדת למעשים , והייתם קדושים אלו מים אחרונים, והתקדשתם אלו מים ראשונים, ומים אחרונים 26884 



והבא לצאת מעולם החמרי לאחר , שלא תפגע מעלתו חייב לקדש עצמו בקדושה נוספת לפניה, חומריים 26885 

ועל ידי , היא הזוהמה הרוחנית שבמעשה חמרי חייב שוב להתקדש, שידיו מזוהמות מן האכילה 26886 

יזכו בהבטחה של והתקדשתם והייתם , והייתם קדושים אלו מים אחרונים, והתקדשתם אלו מים ראשונים 26887 

 26888 .ב"ז מקדשין אותו לעוה"מקדש עצמו בעוה ,אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה, קדושים

גם , אפילו התעלות מדרגה של אוכל רמשים לדרגה של אינו אוכל רמשים, הרי המעט שיקדש עצמו הוא 26889 

, עתה כמה שבועות לפני הזמן של יציאת מצרים, מדרגה זו תעלה אותו לדרגה של מקדשין אותו הרבה 26890 

יקדש עצמו מעט , לדעת מה שכתוב בפסוק זה עליו, אדם שואל את עצמו האם יגיע להתעלות בפסח 26891 

 26892 .(מערכי לב)  .ה סיעתא דשמיא ויביא גאולה לכלל ישראל"יעניק הקב, ומשמים יקדשו אותו הרבה

 26893 

 26894 מאמר קט

 26895 .(ד"א מ"ויקרא י) אלהיכם והתקדשתם והייתם קדושים´ כי אני ה

אלא בשביל שאין מטמאין ל תנא דבי רבי ישמעאל אלמלי לא העליתי את ישראל ממצרים "י ז"והביא רש 26896 

ודקדקנו בזה כי הנראה שיציאת מצרים גרמה להם שלא יטמאו , בשרצים דיים מעליותא היא לגבייהו 26897 

 26898 ?ולמה דוקא אחרי יציאת מצרים, ת להפרישם משרצים"והלא גם במצרים היה יכול השי, בשרצים

 26899 

אשר הפעולה , י אלא פועל אדםכי כל עונשי התורה אינו ענין צדד, ואמרנו כי מזה מוכח כדעת המקובלים 26900 

כי הבשר המוסרח בעצמו יעניש לו עונשו הראוי , כמו מי שאכל בשר מוסרח יחלה וימות, עצמה תשלם לו 26901 

להחלות את האדם ולהמיתו ביסורים , ככה העושה עבירה יש בה טבע רוחני באותו דבר שעבר עליה, לו 26902 

 26903 .ל"קשים ומרים רח

והכלב אוכל אותו הבשר המוסרח ולא יזיק לו , ח יחלה וימותוהנה אנו רואים שהאדם אוכל בשר מוסר 26904 

אבל כשיצאו ממצרים , ולא היה מזיק להם שרצים, ככה אם לא היו יוצאים ממצרים היה טבעם גס, כלום 26905 

ישמעאל ´ וזה מאמר ר, נזדכך גופם ואין טבע נפשותם מקבלת סרחון שרצים המסאבת ומזהמת הנפש 26906 

שלא , רק בגלל טובה זאת שתזדכך נפשותיהם מסרחון וזוהמא כזאת, אלמלי לא העלו את ישראל ממצרים 26907 

 26908 .תוכל הנפש לסבול סרחון שרצים דיים

נזדככו נפשותינו לבלי לסבול זוהמת , היוצא לנו מזה כי מאז יצאנו ממצרים ונתגלה לנו ידיעת אלוהות 26909 

בדלים המדרגות והנה באומה הישראלית גופה נ, וכן כל הדברים האסורים אשר נבדלנו מהם, שרצים 26910 

, והנה גדולי ישראל בדור דעה דור המדבר, יש מי שמורה הלכה בפני רבו ולא יזיק לו, האישיים זה מזה 26911 

כ במיתה חטופה "נענשו כ, כ נדב ואביהוא אשר היו אז גדולי ישראל"וכש, אתם´ אשר פנים בפנים דבר ה 26912 

על ´ כי ניכר שיצא קצף מה? מזה היש אבל ויגון יותר, ותאכל אותם´ ותצא אש מלפני ה, מיתה איומה 26913 

 26914 .וירא כל העם וירונו, בעת השמחה הגדולה שאין כמוה שראו השכינה, גדולי הכהנים

ועם כל זה אמר לו , מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, והנה בעת שמחה גדולה כזאת יארע אבל גדול כזה 26915 

עכשיו אני , ו בי או בךוחשבתי א, ה"ידעתי שיתקדש הבית במיודעיו של המקום ב! אהרן אחי, ה"מרע 26916 

כ נפשותם עד שאינם מקבלים שום "והיינו כדברינו שנזדכך ונתעלה כ, רואה שהם גדולים ממני וממך 26917 

ל "י ז"וכמו שכתב רש, וזהו קידוש השם שכל ישראל יראו גודל תוקף החטא וייראו מלחטוא, נדנוד עבירה 26918 

 26919 .כ ברשעים"כש שאם באלו כך, ה עושה דין בצדיקים מתירא ומתקלס"שכשהקב, שם

אחרי כי אירע להם זאת רק למען ´ פי, ´והיינו דכתיב כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה 26920 

´ כ הם יבכו שעל ידם כדי שייראו מלפניו ית"א, מלחטוא´ לירא מלפניו ית, יתקדש שם שמים על ידם 26921 

בספרא נכנס משה אצלו וכך כתוב , ה זאת וידום אהרן"ותיכף כשאמר לו משה רבינו ע, אירע להם זאת 26922 

 26923 .צידק עליו את הדין ושתק שנאמר וידום אהרן, והיה מפייסו עד ששמע כך

ולמה כיוון , עד שאותו יום נטל עשר עטרות, הנה היום הזה היה יום שמחה לישראל אשר לא היה כמוהו 26924 

ן עד שהוצרך אהר, ה זה הצער הגדול לכל ישראל דוקא ביום שמחה רבה כמוהו לערבב שמחתם"הקב 26925 

אבל רצה , י אבל אתם אל תערבבו שמחתו של מקום"ופירש רש, ובניו לאזהרת ראשיכם אל תפרעו 26926 

 26927  .ואז תהיה השמחה עריבה לפניו, כי אין שמחה מלפניו כנקיון החטא, ה להודיע לישראל"הקב

 26928 .(ה"שס´ ז מא"אור רש)

 26929 

 26930 מאמר קי

 26931 .(ה"א מ"ויקרא י) המעלה אתכם מארץ מצרים והייתם קדושים´ כי אני ה

תנא דבי רבי ישמעאל אלמלי לא העליתי את ישראל , י בכולן כתיב והוצאתי וכאן כתיב המעלה"וברש 26932 

, ומעליותא היא גבייהו והוא לשון מעלה, ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות דיים 26933 

עושי רשעה גם גם נבנו , אמרתם שוא עבוד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו, (´מלאכי ג)ב  אמר הכתו 26934 



כי הנה היום בא בוער , לאשר לא עבדו´ ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד א, וימלטו´ בחנו א 26935 

 26936 .צבאות´ כתנור והיו כל זדים וכל עושי רשעה קש וליהט אותם היום הבא אמר ה

דיון  ,הנהגה של שכר ועונש על אתר, זהו מצד ההנהגה של לעתיד לבוא, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע 26937 

מה שכהיום הרי , הנהגה בה יבחן ודאי בין צדיק לרשע, כחוט השערה בלי כל ויתור אף לא בהארכת אף 26938 

הנה זאת מצד ההנהגה , הרי לכאורה מקרה אחד לצדיק ולרשע, וימלטו´ נבנו עושי רשעה גם בחנו א 26939 

 26940 .שכהיום שלא יבחן בין צדיק לרשע

כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה עורף אתה פן אכלך  ,(ג"שמות ל)א  וציור לזה מה שכתוב בפרשת כי תש 26941 

אלא , ופשוט הדבר כי אין השינוי בין אעלה בקרבך לבין ושלחתי מלאכי לפניך בעצמו של החטא, בדרך 26942 

הנהגה גלויה על דרך , הנהגה על דרך כלעתיד לבוא, יש הנהגה של אעלה בקרבך, כי הנהגות הנהגות יש 26943 

שם אין עונש מיד אלא וביום פקדי , הגה של ושלחתי מלאך לפניךויש הנ, ושבתם וראיתם עונש על אתר 26944 

 26945 .ופקדתי

ה מדקדק עם סביביו כחוט "מלמד שהקב, (´תהלים נ) וסביביו נשערה מאד, (.´ק נ"ב) ל"הוא אמרם ז 26946 

אלא עם סביביו ההנהגה גם היום ? ה ותרן יותרו מעיו"הלא כל האומר הקב? ומה עם לא סביביו, השערה 26947 

שמה גם כן העונש , ועם לא סביביו ההנהגה אחרת, קבלת עונש תיכף ומיד, וט השערההדקדוק עמהם כח 26948 

 26949 .ושמה כבר נבנו גם עושי רשעה, במלואו אבל הדקדוק לא ניכר

, בחומריות לא יוכר החילוק בין דבר לדבר כי אם בדברים עבים וגסים, רב ההפרש בין חומריות לרוחניות 26950 

לא , כי כמוהם כן מדתם גסה ועבה, ן דבר לדבר כי מדה אחרת להםחוטי שערה לא יהוו שינוים גדולים בי 26951 

כמוהם כן מדתם הם רוחניים ומדתם רוחנית , כן ברוחניות שם כל הדברים בדקדוק גדול מאד דק מן הדק 26952 

 26953 .על חוט השערה ממש

זהו שכתב ! דקדוק גדול ללא כל ויתור, (7ו"פסחים ס) כל אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת 26954 

כל הקרב אל העליונים עליון , ונשמות אני עשיתי לקרבתן אל העליונים, (ג"י´ ת א"שע) ל"יונה ז רבינו 26955 

אצלו , יותר נשמה הדקדוק עוד יותר גדול, וכל היותר קרוב אל העליונים, הנהגתו עמו בדקדוק גדול, הוא 26956 

 26957 .אף פגם כל דהו מחריב ומפסיד

ומה לנו יותר קדושה , הלא גם ויקצוף תורה הוא, מי יכול להתבונן בהקדושה והטהרה של ויקצוף משה 26958 

ויקצוף קדוש כזה כבר עשה , שכעס זה הביאתו לכלל טעות (ספרי מטות) ל"וגם עליו אמרו חז, מזה 26959 

סביב הוא דבוק , ושם כבר ההנהגה של אעלה בקרבך, כי נשמתו אני עשיתי לקרבתן אל העליונים! קלקול 26960 

 26961 !הוא ושם הדקדוק נורא ודאי

ועל השאלה , עקיבא שהיו סורקין את בשרו במסרקות של ברזל´ על ר, (7א"ברכות ס) ל"רם זזהו ענין אמ 26962 

הצדיקים שגופן קדוש וטהור אצלם אין , שתוק כך עלה במחשבה לפני, ה"זו תורה וזו שכרה השיב הקב 26963 

 26964 וגם, דקדוק בתכלית, הנהגה גלויה בתכלית, אצלם גם עם גופם ההנהגה על דרך לעתיד לבוא, כל חומר

דקדוק עד סורקין בשרו במסרקות של ברזל נורא , אבק דק מן הדק וגם מיחזי של אבק מפסיד ומכלה 26965 

 26966 !ואיום

שכל הקרב לעליונים אותו מקלקל ומחריב כל משהו שבמשהו אף כחוט , היוצא מדברינו היסוד הגדול 26967 

מצא אדם שחוטי ואם ת, וברוחניות הכל בדיוק על חוטי שערה, כי מן העליונים הוא רוחני הוא, השערה 26968 

 26969 .גופני הוא ובו לא בנקל תכיר כתמים, סימן מובהק הוא כי אכן אין רוח בו, שערה לא פועלים עליו

נראים לכאורה כמילתא זוטרתא וקלי , ומה נואלו האנשים שאינם מפחדים ולא נזהרים בהרבה דברים 26970 

, מנם לאו בני קלקול נינהואבל אוי ואבוי למצב כזה אם א, ומתימרים כי אותם לא יקלקלו הדברים, ערך 26971 

ולא , אדם העובר ברחוב בלי שימת לב מיוחדה על מבטו ומחשבתו! חמורים ודאי לא מתקלקלים מכלום 26972 

 26973 .מרגיש הקלקולים שהשחיתוהו והחריבוהו כלה ידאג מאד לנפשו ונשמתו

ות תשוב) אמות´ הלא סמאו עיניהם בפחדם על הסתכלות חוץ לד, ל הקדושים כרב יוסף ורב ששת"חז 26974 

כי לקרבתן אל , שלמו מחיר גדול כזה על דבר שלכאורה מילתא זוטרתא הוא רק הבטה לבד, (הגאונים 26975 

וכל אשר לו ! סם המות הוא, חלו והרגישו ודאי כל השחתה שעושה אף הבטה כל דהו! העליונים רוח בהם 26976 

 26977 !וסם המות לא יקח! יתן בעד נפשו

אלמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא , םהמעלה אתכם מארץ מצרי´ הוא מאמר הכתוב כי אני ה 26978 

ואומות העולם , טומאת שקצים ורמשים לכולם שוה, בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות דיים 26979 

הוא , כי כבר שבעו להם טומאה מושחתם בם ומאי יפסידו, הלא אוכלים שקצים ורמשים ולא מחריב אותם 26980 

!מעליותא היא גבייהו לשון מעלה, עליהם ומחריבם כי אותם כל טומאה פועל, תפארת מדרגת עם ישראל 26981 

 26982 .(דעת תורה)  

 26983 

 26984 מאמר קיא



 26985 .(ד"א מ"ויקרא י) המעלה אתכם מארץ מצרים והייתם קדושים´ כי אני ה

תנא דבי רבי ישמעאל אלמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאים בשרצים  26986 

שלילה זו שאין ישראל מטמאין עצמם בשרצים ו אם רק עבור "והרי הדברים ק, כ"כמצרים דיים ע 26987 

אפילו הכי די להם זכות זה , ואין צורך להם בטרחה מרובה להנזר ממנו, שבטבע ישראל נמאסים עליהם 26988 

כ הנמנעים ונוזרים את עצמם "א, מתחת עול שעבודם הנורא שהיו נתונים בו, להיות נגאלים ממצרים 26989 

ו ששכרם כפול ומכופל להיות ראויים להוושע מכל צרה "עאכ, מאיסורי מאכלות המתוקים וטעימים לחיך 26990 

ו אם אדם מונע עצמו מלמלא תאות לבו ורצונו בדבר שאין באכילתו שום "ו בן בנו של ק"וק, וצוקה 26991 

 26992 .ורק בכוונה לשם שמים לקדש ולטהר עצמו, איסור

בדבר המותר ו בצרה ידור נדר להמנע מלהשביע תאות נפשו "שאם נמצא אדם ח, והנה ראינו עצה נאמנה 26993 

וזהו מה שסיים הכתוב והייתם קדושים , והרי מובטח לו זכות גדול בזה להוושע ולהגאל מכל צער ויגון, לו 26994 

חולין ) ל"ש קדש עצמך במותר לך ואחז"וכמ, כי יסוד הקדושה היא הפרישות מהבלי העולם, כי קדוש אני 26995 

 26996 .פ תולה ארץ על בלימה על הבולם פיו בשעת מריבה"עה, (ט"פ

לא כתיב כאן לא צדיק , בא אדם זה ומעמידו ונושא כל העולם על כתפיו, אף אם העולם ראוי ליחרבהרי ש 26997 

מכיון שבטבע האדם אם רב אתו חבירו אינו יכול ? ומהו זה, אלא הבולם פיו בשעת מריבה, ולא חסיד 26998 

ל הוא שכל כ גדו"זכותו כ, ואם כובש רצונו ואינו משיב לו, ורצונו החזק לענות כסיל כאולתו, לסבול 26999 

ו אם יתחכם האדם "ועתה ק, הנה למדנו מהו כח של שבירת המדות שבירת רצון אחד, העולם עומד עליו 27000 

 27001 .ה בבריאת שמים וארץ"הרי נעשה שותף להקב, ומשבר רצונותיו תמיד

שבאכילתו שקצים ורמשים האדם מטמא עצמו , ע על הפסוק ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם"כתב הראב 27002 

היינו מי שאוכל שקץ נעשה בעצמו חתיכה של , י הגוף הנאכל ישוב בשר בגוף האוכלכי ידוע כ, בטבע 27003 

, כ בעצמו חתיכה של הבל"האדם ההולך אחרי ההבל נעשה אח, כ וילכו אחרי ההבל ויהבלו"וכן אה, שקץ 27004 

, הרי מכניס בו קדושה וגם בשרו נעשה קדוש, שאם אדם אוכל ומתנהג בקדושה, כ מדה טובה מרובה"וא 27005 

אם אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשים אותו מלמעלה , והתקדשתם והייתם קדושים, ל"שאמרו חז וזה מה 27006 

 27007 .(ב"אור יהל ח)  .וקונה לו טבע קדוש

 27008 

 27009 מאמר קיב

 27010 .(ד"א מ"ויקרא י) המעלה אתכם מארץ מצרים והייתם קדושים´ כי אני ה

? ציאת מצרים במשקלותי, יציאת מצרים גבי ציצית, אמר רבא למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים ברבית 27011 

אני הוא שעתיד , ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור"אמר הקב 27012 

וממי , וממי שטומן משקלותיו במלח, ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם לישראל בריבית 27013 

 27014 .(7א"בבא מציעא ס)א  שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הו

ה הבחין מי הוא הבכור בין כמה "שכן שם ראו שהקב, ביציאת מצרים מחייבת יראת שמיםההתבוננות  27015 

, בין אנשים שהאב עצמו לא ידע מי ביניהם הוא הבכור עד שבאה מכת בכורות, וכמה אנשים בבית אחד 27016 

, כתוצאה מהתבוננות זו באה יראת שמים, זה מאב אחר, זה ממזר, ה אומר זה בכור"וכאילו שמעו את הקב 27017 

כך שאין שום מקום , ה יודע כל המחשבות"הקב, ה יודע כל המעשים"ראת שמים היא הידיעה כי הקבי 27018 

 27019 .להונאה ורמאות

יתכן שעושה או נמנע , עדיין אין כאן הוכחה על יראת שמים, בכל מעשה שאדם עושה או נמנע מלעשות 27020 

יוכל להבחין , ם או לאאם רוצה להכיר בעצמו המקור למעשיו אם הם מיראת שמי, מלעשות מפני הרואים 27021 

אות הוא כי המקור של מעשיו , אם גם הוא עושה את המצוה או נמנע מהעבירה, במקום שאין רואים אותו 27022 

במצוות אלו אפשר , בציצית ריבית ומשקלות יש מקום לרמאות שלא יבחינו בהם אנשים, הוא יראת שמים 27023 

 27024 .י אני הוא שעתיד ליפרעאני הוא שהבחנת, להוכיח יראת שמים אותה למדנו ביציאת מצרים

אמר ליה אמר , יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי, אמר ליה רב חנינא מסורא דפרת לרבינא 27025 

אני עתיד ליפרע ממי שמערב קרבי , ה אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור"הקב 27026 

מאי שנא הכא , א המעלה קא קשיא ליאמר ליה אנ, דגים טמאין בקרבי דגים טהורין ומוכרן לישראל 27027 

ה אלמלא לא העליתי את ישראל "אמר הקב, אמר ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל, המעלה דכתב רחמנא 27028 

אמר ליה ומי נפיש אגרייהו טפי מרבית ומציצית , אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי, ממצרים 27029 

 27030 .(מ שם"ב) י לאכלןג דלא נפיש אגרייהו טפי מאיס"אמר ליה אע, וממשקלות

הרי בשביל דבר זה לבד , גם אם לא היתה התורה מחייבת את כלל ישראל רק מצוה זו של טומאת שרצים 27031 

, שכן האיסור של טומאת שרצים יש בו ענין של המעלה אתכם, כדאי להביא ליציאת מצרים על כל עניניו 27032 

אותן דגים טמאים הנמכרים בשוק , טפי מאיסי לאכלן? למה, מצוה של התעלות מעל טומאת אומות העולם 27033 

הוא עובר בשוק ליד הדגים ונתקף , אצל כלל ישראל הוא מאוס, אצל אומות העולם ונחשבים כמעולים 27034 



מטרה זו של , רגש זה נובע מהתעלותן של ישראל מעל טומאת אומות העולם, רגש מיאוס טפי מאיסי 27035 

 27036 .התעלות לבד דיה להביא ליציאת מצרים על כל היקיפה

המכות והנסים שראו במצרים השרישו , של ישראל ממצרים באה באופן של והייתם קדושיםהעלאתן  27037 

אלא שהוא גם , לא רק בזה שברא את העולם, שם התגלה להם כי יש אדון לבירה, קדושה בכלל ישראל 27038 

לימודים אלו של אמונה השרישו בכלל , משגיח בהשגחה פרטית ותמידית כל רגע ורגע על כל אחד ואחד 27039 

כלל ישראל התעלה מעל טומאת אומות העולם לדרגה של , באופן שטבעם מואס בטומאה, קדושהישראל  27040 

 27041 .שמכוחה הם חשים ומרגישים כי מאיסי לאכלן, קדושה כזאת

כאשר אנו מברכים שלא עשני גוי יודעים אתם לאיזה גוי , ל התבטא בשיחה"מרן הגאון רבי ברוך בר זצ 27042 

ברכתו של כל , (נשיא פולין) שלא עשני ביסוצקי´ אנו מודים להאלא , לא לאיזה איכר מזוהם? מתכוונים 27043 

, רק עשאני יהודי עם קדוש, ויהא מלומד ומתורבת ומדופלם כפי מה שיהיה, ילד יהודי היא שלא עשני גוי 27044 

 27045 .המואסות טומאה

מה שקרה עם כל , הרפואה המדע המוזיקה והספרות בגרמניה, לפני שלושים שנה היה מרכז ההשכלה 27046 

כאשר הרגו מיליונים יהודים וגם להבדיל של , הם התגלו באכזריותם ללא גבול, ם האלה ידועהמלומדי 27047 

אדרבא חכמיהם סופריהם ומשורריהם עצמם , כל חכמתם לא הועילה להם למונעם מאכזריותם, גויים 27048 

 27049 .חכמה בגוים תאמין תורה בגוים אל תאמין, התגלו כאכזרים שהדביקו אחריהם את העם

כדי , ביישנים רחמנים וגומלי חסדים, תורה זו נמצאת רק אצל ישראל, ת השכל גרידאתורה היא לא חכמ 27050 

מעלה זו היא שקיבלנו , או גירות שמהפך עצמו ליהודי, להיות בעל לב כזה זקוקים להיות ישראל מלידה 27051 

העלאה שעל ידה גם הלב , נוסף על יציאת מצרים קיבלנו העלאה של והייתם קדושים, ביציאתנו ממצרים 27052 

 27053 .מאס בשרצים טפי מאיסי לאכלןמ

, למאוס חנופה, למאוס גזל, הרגשה זו של קדושה יש בה כדי לפתח מיאוס גם כלפי כל איסורי התורה 27054 

ואין בזה משום סתירה , כשאדם ְיַפֶתח הרגשה מושרשת זו הוא בא למאוס כל דבר שהתורה אוסרת 27055 

אבל יאמר אפשי ומה , וש כלאיםאי אפשי ללב, שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר, ל"למאמר חז 27056 

לאחר שאבי שבשמים , יש בזה תירוץ ברור על כל פנים, (´ספרא ויקרא כ) אעשה ואבי שבשמים גזר עלי 27057 

עלה , מציאות המורגשת אצל זה שלאחר עבודה ויגיעה, הרי זה הופך להיות מציאות של מיאוס, גזר עלי 27058 

 27059 .ים המושרשים בלב ישראלבידו לפתח הרגשות הקדושה של המעלה אתכם והייתם קדוש

שם הציווי הוא להגיע ליראת שמים בעבודה , המוציא אתכם מארץ מצרים עבודה של יראת שמים היא 27060 

עבודתו של אדם היא רק , ה עם ישראל"היא פעולתו של הקב, המעלה אתכם מארץ מצרים, באופן חיובי 27061 

עבר אדם , מקלקל קדושהשכן יש באדם גם כח ה, לא לקלקל את המתנה של התעלות, באופן שלילי 27062 

כי , כי כח העבירה ששנה בה אטם אותו? למה, (´ז ב"מועד קטן כ) עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר 27063 

פעולה של עבירה היא פעולה של קלקול המתנגדת להמעלה , העבירה מרוקנת את הנשמה מקדושתה 27064 

 27065 .אתכם

כל יהודי יש , גה אחת היא גם עליהעליה במדר, התעלות הוא ענין הנוגע לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם 27066 

המעלה אתכם מארץ , ממילא הוא מצווה על והייתם קדושים, ממעל´ בו את החלק של כי קדוש אני חלק א 27067 

להבדיל בין הטמא , ענין נוסף אנו לומדים בפרשה זו, והייתם קדושים כי קדוש אני´ מצרים להיות לכם לא 27068 

י אין צריך לומר בין "הובא ברש, (א"ויקרא י) לא תאכל ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר 27069 

ההבדל שבין נשחט , בין נשחט חציו של קנה לנשחט רובו, אלא בין טמאה לך בין טהורה לך, חמור לפרה 27070 

 27071 .הבדל זה הוא המבדיל בין הטמא והטהור, חציו של קנה לבין נשחט רובו הוא חוט השערה

רגע קודם , רגע קודם חול רגע אחריו שבת? בין קודש לחולמה ההבדל , למדנו בזה יסוד בעבודת האדם 27072 

גם ההבדלים , רגע קודם האוכל חייב כרת רגע אחריו מותר, האוכל חמץ בכרת רגע אחריו מותר 27073 

אם היינו מכירים בחוט , אנו מבחינים בין צדיק גמור לרשע גמור, במדריגות האנשים הם כחוט השערה 27074 

יש לפעמים ואדם נופל ליאוש מה כבר יהיה , ל הבדלים ברוחניותהשערה היינו מבחינים באלפים רבים ש 27075 

באופן שהיה מחייב אותו לעלות עוד , אילו היה מכיר בהבדלים אלה היה מבחין בכל עליה רוחנית? ממני 27076 

 27077 .ועוד

רבי עקיבא , משנה את מהותו של האדם ללא שיעור, ר אחד"כל פעולה של מצוה עניית אמן אחת איש 27078 

ובזה העלה את המת , הוא לימד את בנו החי לומר אמן יהא שמיה רבא, יהנםמצא לאחד שיושב בג 27079 

ה "ערב הזמן בו חלה הבטחתו של הקב, אנו נמצאים עכשיו ערב זמן חרותנו, לעולמות יותר עליונים 27080 

ה כביכול פושט ידו כמי שפושט "הענין של בזרוע נטויה מפרשים שהקב, להוציאנו לחירות בזרוע נטויה 27081 

חובתו של הנופל היא להושיט את ידו ולאחוז ביד שהושטה , בבור כדי להיחלץ מן הבור ידו לאחד שנפל 27082 

 27083 .(מערכי לב)  .ה יוציאנו"עלינו להיאחז ואז הקב, ה מוציא לחירות בזרוע נטויה"הקב, לו

H 27084 



 27085 תזריע

 27086 מאמר קיג

 27087 .(´ב ב"ויקרא י) דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר

כך תורתו נתפרשה אחר , ו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשיתר שמלאי כשם שיצירת"א 27088 

אולם נשמתו קדמה להבראות , האדם נברא אחרון במעשה בראשית, (י"רש) תורת בהמה חיה ועוף 27089 

ורק אם תקנו , הנשמה חשובה בפני עצמה אבל גופו צריך תיקון גדול בתורה ומצוות, כדאיתא במדרש 27090 

אולם מעשי , הנשמה במעלה הראשונה שנבראה תחילה למעשה בראשית כראוי אז נכלל גם הגוף עם 27091 

ואז הגוף שלא בא על תיקונו עומד בפני עצמו ונמצא בשפל , הרשעים גורמים פירוד בין הנשמה לגוף 27092 

ואם לאו אומרים , אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת למעשה בראשית, וזה מה שאמרו במדרש, המדרגה 27093 

שהרי הגוף כשאינו נחשב עם הנשמה היה האחרון למעשה , (´ד א"ר י"ויק) לו יתוש קדמך שלשול קדמך 27094 

 27095 .בראשית

בשלמא מה שנברא האדם באחרונה בא ללמד לנו על , שמלאי כאן לכאורה אינה מובנת´ אולם כוונת ר 27096 

אבל איזה לימוד נוכל להוציא מזה שנתפרשה תורת הבהמה מקודם ורק אחר , ל"הצורך לתקן את עצמו כנ 27097 

מראה , דהקדמת הבהמה לאדם בסדר הבריאה, אולם כד נעיין ביה נעמוד על דבר נפלא? האדםכך תורת  27098 

האדם , אולם הקדמת תורת הבהמה לתורתו מורה על אופן תיקונו, אמנם הצורך לאדם לתקן את עצמו 27099 

וגם בכל מיני כוחות טמירים אשר קשה בכלל לעמוד על מציאותם , נולד בכוחות שונים הנוגדים זה את זה 27100 

ואם כן איך , (ז"ירמיה ט) וכבר העיר יודע תעלומות עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו, והשפעתם 27101 

 27102 ?אפשר שהאדם יתקן את עצמו אי פעם

זאת תורת הבהמה , על כן רמזה התורה שהצעד הראשון צריך להיות הבנת תורת הבהמה האמורה בפסוק 27103 

ראש וראשונה צריך , ובין החיה אשר לא תאכל ובין החיה הנאכלת, והעוף להבדיל בין הטמא ובין הטהור 27104 

אבל , שבבהמות הם חלוקים ובאדם הם משמשים זה עם זה בערבוביא, לדעת את המציאות של טמא וטהור 27105 

, ל שהכוונה בפסוק זה הוא בין נשחט חציו של קנה לנשחט רובו"שכבר דרשו חז, זה לבד אינו מספיק 27106 

שלפעמים אוסר , (ז"א מ"י י"רש) למד על סימני טריפהוסוף הפסוק בא ל, וההבדל הוא רק חוט השערה 27107 

 27108 !יוצא לנו שתורת הבהמה באה ללמד תורת משהו ותורת חוט השערה, רק בנקב משהו

אל , ל כל השונה הלכות בכל יום מובטח שהוא בן העולם הבא שנאמר הליכות עולם לו"כבר אמרו חז 27109 

ויתבונן בהם ללמוד , לעצמו הלכות התורהכאשר ישנן האדם , (7ח"מגילה כ) תקרי הליכות אלא הלכות 27110 

, אם יקנה לנפשו בגודל חשיבותו של חוט השערה אפילו בדיני שחיטה, מהם לקח לעצמו הצלחתו בטוחה 27111 

עלול , אם יבין שנקב משהו שאינו נראה לעין, יהיה מסוגל לטהר את נפשו מחוט השערה של נטייה רעה 27112 

בנפשו כמה יעלה לו פגם קטן בפנימיותו שלא טרח יוכל לשער , להטריף בהמה שלימה העולה הון רב 27113 

 27114 .לתקנו

הכונה בזה שהשתחרר מכל , (7ד"חולין מ) ל איזהו תלמיד חכם מי שרואה טריפה לעצמו"וכבר אמרו חז 27115 

וזה מורה על היותו נקי כפיים , עד שיכול להטריף הבהמה שלו על אף ההפסד הגדול, שמץ של חמדת ממון 27116 

, אפשר לבאר בדרך מליצה שיש בו הכוח הפנימי לראות טריפה לעצמו ,אמיתי הראוי לשם תלמיד חכם 27117 

משום שבלאו הכי לא היה יכול להגיע , כלומר לבדוק במכמני לבו לחטט אחרי כל דבר בלתי טהור 27118 

 27119 .למדרגה כזאת

ל בראתי יצר הרע בראתי "כמאמר חז, זאת היא גודל כוחה של תורתנו הקדושה לטהר וללבן לבו של אדם 27120 

אם יהיה ער לבדוק אחר , אבל זה שייך רק אם ילמד לקח מתורת הבהמה, (7´קידושין ל) ליןלו תורה תב 27121 

, אבל אם יסמוך שמן הסתם הכל טוב בלי להטריח את עצמו אינו מובטח כלל, חוט השערה ופגימה משהו 27122 

כן במה שנוגע לתורת האדם שלא יוכלו , וכמו שלא יוכל לשחוט בסכין שלא השחיזו היטב מכל פגימה 27123 

 27124 .ואינו ראוי עדיין לאיצטלא של תלמיד חכם, סמוך עליו במקום שדרוש טוהר המדות ללא שום נגיעהל

שהשכל החריף בטבעו , (´תענית ז) ל שאמרו תלמידי יותר מכולם"כבר הסביר בעל החוות דעת דברי חז 27125 

ם להקשות מזבחים על בבא קמא ולהשוות עניני, לחקור דברים הרחוקים לפרק הרים ולשבר סלעים 27126 

ועל זה אמר , כוח זה עלול לגרום לו להעלים עין מן הדברים הקרובים והפשוטים, הנראים מנוגדים 27127 

 27128 .משום שתלמידיו לא יתנו לו לשכוח הדברים הפשוטים, מתלמידי יותר מכולם

ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם תן דעתך שלא תקלקל , ה לאדם הראשון"ל שאמר הקב"מצאנו בחז 27129 

כלומר אין צורך לומר שלא יקלקל , הודגש כאן תן דעתך שלא תקלקל, (ח"כ´ ר ז"קה) ותחריב את עולמי 27130 

אם כן אם רק , אבל היות ותיקון העולם לעומת הקלקול תלוי בחוט השערה, בכוונה דעל זה לא היה חשוד 27131 

אם לא ישים לב להתאמץ ולפקח על מעשיו בשבע עינים מחשש של , יסיח דעת כבר מאליו יגיע הקלקול 27132 

 27133 .משהופגם 



שרוב דיני התורה אינם אלא עצות מרחוק מגדול העצה לתקן הדעות , ם בסוף הלכות תמורה"כתב הרמב 27134 

 27135 התירוץ הוא ושומע לעצה חכם? ולכאורה ייפלא איך לא שומעים לעצות האלה, וליישר כל המעשים

ם עצמו אינו אם האד, העצה הכי גדולה אינה יכולה להועיל אם לא תפול על אזנים קשובות, (ב"משלי י) 27136 

לא תצמח לו ממנה שום תועלת עד שלא יקנה לב , חכם ולא הכשיר את לבו לשמוע אל העצה הנבונה 27137 

כמו , ומכיון שהוטל עלינו להבדיל בין הטמא ובין הטהור מוכרחים לקנות דעת שנוכל להבדיל, להבין 27138 

לינו ללמוד מדין והערך של חוט השערה ע, (´ב´ ירושלמי ברכות ה) שאמרו אם אין דעת הבדלה מנין 27139 

.וכבר אמרו אין בין גן עדן לגיהנם אלא חוט השערה בלבד, שכל ההצלחה תלויה בחוט השערה, שחיטה 27140 

 27141 .(ג"המוסר והדעת ח)  

 27142 

 27143 מאמר קיד

 27144 .(´ב ב"ויקרא י) דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר

כך תורתו , ה בראשיתר שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעש"י א"וברש 27145 

 27146 ´והנה בטעם יצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף נתבאר בגמ, נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף

וכי , אבל מהו ההכרח כי גם תורתו תתפרש אחר תורת בהמה חיה ועוף, כמה טעמים בזה (.ח"סנהדרין ל) 27147 

מכות ) ל"ש חז"כמ, היצירה חדא הןאמנם יסוד גדול קחזינן הכא כי התורה ו? סימנא בעלמא נקטינן כאן 27148 

ת כנגד "ה ל"וכן שס, ח אברים שבאדם"ע כנגד רמ"ח מ"רמ, ג מצות נאמרו למשה בסיני"תרי (7ג"כ 27149 

 27150 .(זוהר) ה גידים שבאדם"שס

כל , כי האדם ביצירתו יש לו וכלול בו כל התורה, אין זה ענין של דמיון וסימן אלא הדברים כמשמען ממש 27151 

מדבר הרבה על גוף האדם ועל , נשא —במדבר ´ בזוהר הק, ת אחת"גיד הוא לאבר הוא מצוה אחת וכל  27152 

והאזנים בכל , העינים להוראתן, מבאר שם כל אברי האדם בסודותם, כל פרטיו ולמה כל אחד מורה 27153 

ואין זה רק רמזים לסודות אלא כל אבר ואבר הוא , ואצבעות הידים כנגד עשר הספירות וכדומה, חלקיהן 27154 

 27155 ש.גוף הסוד

מזה אשר אנו רואים הבהמות , ה מביא ראיות על השארת הנפש אחרי הפרדה מן הגוף"ר הישר שבספ 27156 

ועל , מזה נבין כי נפש הבהמה היא מן העפר והיא נמשכת אל יסודה, בקומה כפופה והאדם בקומה זקופה 27157 

צה ונדע מזה כי חפ, ונפש האדם נמשכת למעלה ועל כן תעמידהו בקומה זקופה, כן כופפת גויתה לארץ 27158 

אם כן נאמר כי בעת שתוכל להפרד מן הגוף תעלה , אך לא תוכל מפני שהיא קשורה בגוף, לעלות ליסודה 27159 

 27160 .כ"מעלה ע

כי , מציאות של השארה ונצחיות כיסוד יצירתה, התחברותם והתאחדותם של גוף ונפש כמציאות אחת 27161 

עכשיו כבר כלול כל  בהיצירה של, היצירה של עכשיו בזה העולם ואחריתה לעולם הבא יצירה אחת הן 27162 

 27163 .קומה זקופה היא ראיה שאמיתת מציאותה היא מן הנפש הנשארת והקיימת, העתיד והנצח תורה אחת להן

? אם כן מה מוספת לנו התורה, ואם נשאל אחרי שנתבאר לנו כי התורה כולה כבר היא באדם מצד יצירתו 27164 

עצמו של האדם לתורתו של  והחילוקים שישנם בין, התשובה היא שהתורה באמת לא מוסיפה כלום 27165 

כבר אמרנו שהקרבנות הכתובים בפרשת ויקרא לא נקראו , הם רק כחילוק שיש בין כלל לפרטים, האדם 27166 

, זאת תורת החטאת, ואותן הקרבנות עצמן כשהובאו בפרשת צו כתוב בהם זאת תורת העולה, בשם תורה 27167 

בפרשת ויקרא לא נכתבו אלא , יוכי לא נקרא בשם תורה אלא דבר המפורש על פרט, זאת תורת השלמים 27168 

אבל בפרשת צו שנכתבו הדינים לפרטיהם על כן נכתב שם , על כן לא נאמר שם זאת תורת, כללי הדינים 27169 

 27170 .זאת תורת

גם בשאר כלל ופרט קשה , תורה היא הפרט והאדם ביצירה הוא הכלל, כזו היא התשובה על שאלתנו כאן 27171 

כמו כן , ן הפרט דומה להכלל שונים הם ולא בנקל תכירםכי אי, להכיר בתוך הכלל את הפרטים של הכלל 27172 

ומה שאין , אם כי אחת הם ואין בפרט אלא מה שבכלל, בעצמות יצירתו של האדם ותורתו של האדם 27173 

, וכל התורה כולה באמת היא רק הוראה וביאור הפרטים ממה שכלול ביצירתו, ביצירתו לא תבוא בתורתו 27174 

ועל זה , ן הכלל את הפרטים הכלולים בו כי ודאי חכמה רבה כאןאמנם לא כל כך בנקל תכיר ותוציא מ 27175 

 27176 .בחכמה יסד ארץ´ נאמר ה

על אברהם אבינו שקיים כל התורה , (7ח"יומא כ) ל"אחרי כל הדברים האלה נבין בנקל מה שאמרו חז 27177 

 27178 לוי אמר מעצמו´ ר, מהיכן למד אברהם את התורה (´ה ג"ר צ"בר) ואמרו, כולה אפילו עירובי תבשילין

הלא , ומי כאברהם אבינו אשר כתב גם ספר היצירה, כי היודע יצירת האדם יודע את תורתו, למד תורה 27179 

והוא מה , כ כל התורה ואפילו עירובי תבשילין"וממילא ודאי כי ידע ג, ידע איפוא סודות יצירת כל העולם 27180 

 27181 .שמרגלא בפינו לומר כי כל התורה היא תורת האדם

שכשם שיצירתו של האדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה , יאורםשמלאי וזה ב´ אלה הם דברי ר 27182 

כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ´ כמבואר בגמ, ואם במעשה בראשית היה באחרונה, בראשית 27183 



ר "ויק) ובמדרש, כי תורה ויצירה חד הם באמת, כי כן הוא ודאי בהכרח ולא על דרך סימנא בעלמא, ועוף 27184 

, שנאמר החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף, קילוסו לא בא אלא באחרונה רבי יוחנן אומר אף (´ד א"י 27185 

כולם אחד הן לא , והכל עולה בקנה אחד היצירה והקלוס והתורה, ש"כ מלכי ארץ וכל לאומים עי"ואח 27186 

ולא יוכל דעת את השם אם לא , (ח"א י"שמות ל) ל"ע ז"ועל זה כמה יאות מאמר החכם הראב, יתפרדו 27187 

 27188 .(דעת תורה)  .פוידע נפשו ונשמתו וגו

 27189 

 27190 מאמר קטו

 27191 .(´ב ב"ויקרא י) דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר

ר יוחנן אם זכה אדם נוחל "א, אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה, (ט"תהלים קל) ד"אשה כי תזריע הה 27192 

, עלי כפכה ואם לאו בא ליתן דין וחשבון שנאמר ותשת, ד אחור וקדם צרתני"הה, עולמות הזה והבא´ ב 27193 

א דכתיב תוצא הארץ נפש חיה "על דעתיה דר, א אחור למעשה יום ראשון וקדם למעשה יום האחרון"אר 27194 

 27195 .ר"נפש חיה זה רוחו של אדה, למינה

ל דכתיב ורוח אלהים מרחפת על פני "על דעתיה דר, ל אחור זה יום האחרון וקדם זה יום הראשון"אמר ר 27196 

ואם לאו יתוש , אדם אומרים לו אתה קדמת למעשה בראשית אם זכה, המים זהו רוחו של מלך המשיח 27197 

יוחנן ´ ר, ר תנחום אחור לכל המעשים וקדם לכל העונשין"אמר רבי ישמעאל ב, קדמך שלשול קדמך 27198 

כ מלכי ארץ וכל "ואח, החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף´ שנא, אומר אף קילוסו לא בא אלא באחרונה 27199 

ד "הה, כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף, אדם אחר בהמה חיה ועוףר שמלאי כשם שיצירתו של "א, לאומים 27200 

 27201 .(´ד א"ר י"ויק) כ אשה כי תזריע"זאת תורת הבהמה ואח

שזה רק היכי , כשרואים אדם שפל בתכלית השפלות חושבים אנו, ל אלה רואים אנו יסוד גדול"מדברי חז 27202 

, י סתם אפשרות ויכולת אין בכללזו טעות לגמר, תמצא כזאת של אפשרות ויכולת להיות גרוע מכל נברא 27203 

יצירה העומדת אחור לכל נברא , אדם הוא מין יצירה כזאת, באין סולם לא מטפסים באין כנפים לא עפים 27204 

גדול הוא מהם גבוה , הלא ודאי זאת יצירה שעומדת קדם למלאכי השרת, בדיוק כמו במציאות של קדם 27205 

 27206 .הוא מהם

אחור וקדם צרתני כיצירת , הוא הסוד הגדול בענין אחורכך , בעיקר יצירתו הוא למעלה ממלאכי השרת 27207 

יצירתו היא אחור למעשה יום אחרון אחרי בהמה חיה , זוהי מציאות של יצירה כזאת, קדם כן יצירת אחור 27208 

הוא נוצר אחרון מפני שמציאותו , מה שהוא נוצר אחרון אין זה מקרה, יתוש קדמך שלשול קדמך, ועוף 27209 

 27210 !הוא אחרון

, אחרי יתוש? איך היא זאת יצירה אחרי בהמה חיה ועוף? איה מקום יצירתו, שאלה אלא שנשאלת לנו 27211 

ל "וחז? לכאורה אחרי בהמה חיה ועוף זה כבר תכלית הסוף? מה עוד נמצא שמה ליצירה, אחרי שלשול 27212 

הנה איפוא כי אחרי ככלות הכל זה עתה מתחלת היצירה של , הלא אומרים אחור למעשה יום אחרון 27213 

 27214 ?שאלת השאלה איפה זה ההתחלהכ נ"וא! האדם

, וגם קילוסו באה אחרי בהמה חיה ועוף, יצירתו אחר בהמה חיה ועוף, ל אומרים אף קילוסו באחרונה"חז 27215 

והרי זה , ועל כן מוכרח לצאת מיצירתו קלוס שלם לבדו, הנה כי האחרונה יצירה שלמה לעצמה היא 27216 

וזה לא יתכן כי הרי יצירות הן ומיצירה , וסבדיוק כאילו היינו אומרים שמבהמה חיה ועוף לא יצא קיל 27217 

וזה יצירה שלמה , כמו כן אחרי שסוד יצירת האדם הוא אחרי בהמה חיה ועוף, מוכרח להתהוות קילוס 27218 

כן , כמו שיצירת הקדם זה ודאי יצירה שלמה בתכלית, ממש כנאמר אחור וקדם צרתני שתי יצירות שוות 27219 

, על כן ודאי פשוט כי מיצירתו האחרונה תבוא הקילוס ,יצירה שלמה היא בתכלית, היצירה של אחור 27220 

 27221 !קילוסו באחרונה דייקא

כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף כך תורתו אחר בהמה חיה , הוא הענין אשר אמר רבי שמלאי 27222 

, ואחרי כי יצירתו מקומה הוא באחרונה ויצירה גמורה ושלמה היא, כי תורה ויצירה אחת היא, ועוף 27223 

נמצינו למדין כי אמנם יש אחרי עולמם של בהמה ! כ באחרונה כי אחת הן"י כי מקום תורתו גממילא ודא 27224 

וכי שמה מקום יצירתו היצירה , אחרי מעשה יום האחרון עולם שלם הוא עולמו של האדם, חיה ועוף 27225 

 27226 .וכי שמה קילוסו ושמה תורתו, המלאה של אחור

ויוצא מזה יסוד , מקיף כל הבריאה מקצה אל קצה ,אחור וקדם צרתני, האדם הוא בבחינת כאלו אין סוף 27227 

אחרי בהמה חיה ועוף ולא לדלג משם אף , דוקא על יד הסוף? גדול שאיפה המקום שצריך האדם לעמוד 27228 

ואיבד , הנה זה עזב את מציאותו את עצם יצירתו, כי אם ידלג משהו מאחור ויקפוץ למעלה, כחוט השערה 27229 

הרי אנחנו איננו יודעים מזה כלל כי יש , והנה זה מבהיל מאד !כל מעמדו שהוא דוקא באחור וקדם יחד 27230 

אנחנו מדלגין כל יסוד היצירה , וכי כל מעמדנו צריכה להמצא דוקא שמה, יצירה אחר בהמה חיה ועוף 27231 

 27232 !ונמצינו מופרכים לגמרי, ס"ההתחלות שלנו הן בסיום הש, וקופצים תיכף בשמים



, ז של התקן עצמך בפרוזדור הוא באחור הגמור"העוה הנה שכל סוד, ז"ל אומרים אחור זה העוה"חז 27233 

והאדם המדלג ועוזב את עיקר ההתחלה הוא האחור ונכנס , וזה הסוד של יצירת האדם, אחרון ליום אחרון 27234 

בדברו על , (ד"ל´ מורה נבוכים א) ל"ם ז"הרמב? ז ואיך יתקן"הרי עוזב הוא כל סוד העוה, רק בקדם 27235 

להיפך כולם , כותב כי אין זה מפני שאינם חפצים בחכמה, ולםהסיבה למה שיש רק מעט חכמים בע 27236 

וכאשר מדלגים על , אלא מפני שרוצים להגיע תיכף אל התכלית ומדלגים על ההצעות וההקדמות! רוצים 27237 

 27238 .ההקדמות הרי ברור שלא תתכן חכמה

עבודתו  הנה זה עיקר התחלת, וכן בענינינו אחרי כי סוד האדם מצד יצירתו הוא אחר בהמה חיה ועוף 27239 

בכולם מוכרח הוא לעמוד דוקא אחר , אם בתורה ואם בחכמה ואם במדות, ועליו לעמוד תמיד ליד יצירתו 27240 

עסקו צריך , וגם זה לא מספיק אלא דוקא ליד קוצו של האלף, תמיד לעמוד ליד האלף, בהמה חיה ועוף 27241 

שוטים דוקא בדברים דוקא בדברים פ, בחוט השערה הראשון של יצירתו, להיות דוקא בהתחלה הראשונה 27242 

! וזאת איננו יכולים לפעול אצל עצמנו בשום אופן! כי לא ניתן לדלג והמדלג לא יגיע לכלום, קטנים 27243 

במצוות נכנסים אל , בחכמה נכנסים אל הקדם, בתורה נכנסים אל הקדם, מטפסים אנו דוקא אל הקדם 27244 

 27245 .והרי מדלגין על הכל, הקדם

ד כל אמרות אלוה "על הפסוק ומשה היה רועה הה, (´ג´ ב ר"שמו) על דרך זה יש להבין דברי המדרש 27246 

הרי לך שני גדולי , כ מעלהו לגדולה"ה נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואח"אין הקב, צרופה 27247 

בדק לדוד בצאן ולא נהגם אלא במדבר , ה בדבר קטן נמצאו נאמנים והעלן לגדולה"עולם שבדקן הקב 27248 

וכן במשה הוא אומר וינהג את , צא אתה נאמן בצאן בא ורעה צאניה נמ"ל הקב"א, להרחיקם מן הגזל 27249 

ואין הענין כפי שלומדים שזהו ענין , ה לרעות ישראל"ולקחו הקב, הצאן אחר המדבר להוציאן מן הגזל 27250 

 27251 .שאם נמצא נאמן בדברים קטנים הלא יהיה נאמן גם כאן, של ראיה

, תמיד לעמוד על יד ההתחלה, ברים קטניםשכל מצב האדם הוא לעמוד תמיד בד, אלא סוד הדברים הוא 27252 

, וכן בכל דבר לעמוד תמיד ליד קוצו של האלף כי זאת מעצם יצירת האדם, אם בענין הטבה אם בענין גזל 27253 

עד שהבחינה על משה רבינו היתה בעיקר אם אמנם , ובזה עיקר עבודתו של האדם לעמוד במה שנוצר 27254 

של אחרון , אם עומד הוא על יד יצירתו, ים והקטניםעל יד הדברים הפשוט, עומד הוא על יד ההתחלות 27255 

דאם דא , ואם לאו הרי חסר לו מעצם יצירתו ואם אין יצירה אין כל, אחר בהמה חיה ועוף, ליום אחרון 27256 

 27257 ?אם לא דא ביה מה ביה, ביה כולא ביה

באוהל  ה לא נכנס"כי משרע, אליו´ ויקרא אל משה וידבר ה´ על הפ, (ו"ט´ ר א"ויק) איתא במדרש ריש 27258 

תדע לך שכן הוא צא ולמד ממשה , ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו"ומיכן אמרו כל ת, מועד בלי קריאה 27259 

, ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות על ים סוף, אבי החכמה אבי הנביאים שהוציא ישראל ממצרים 27260 

פני ולפנים עד שקרא לו ונתעסק במלאכת המשכן ולא נכנס ל, ועלה לשמי מרום והוריד תורה מן השמים 27261 

 27262 ?ה מתבטאים ככה"הרי שאילו היה מדלג על נקודה קלה זאת האם על משרע, ש"עי

א "ואם מדלגים על ד, א בשום אופן"שאם דרך ארץ קדמה לתורה אי אפשר לדלג על ד, אבל כן הדברים 27263 

את היצירה ראשית צריך הוא לדעת , הרי יסוד גדול לאדם, הרי זו סטיה מהיצירה ונשארים בלי כלום 27264 

וכי עיסקו צריך , ולדעת המקום איפה מתחלת יצירתו, לדעת את כל האחור כל האחר ליום האחרון, שלו 27265 

במשך כל החיים לא , בדברים הפשוטים בדברים הקטנים בקוצו של האלף, להיות בראשית ההתחלה 27266 

 27267  !יא תהלתוקילוסו באחרונה ותורתו באחרונה וה, לסטות מחוט השערה הראשון כי יצירתו באחרונה

 27268 .(דעת תורה)

 27269 

 27270 מאמר קטז

 27271 .(´ב ב"ויקרא י) דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר

אלו ימים , (ט"איוב כ) כימי אלוה ישמרני בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חושך, מי יתנני כירחי קדם 27272 

 27273 ין ומנשקין אותוכשהתינוק יוצא ממעי אמו והכל מחבק, שהייתי במעי אמי כאשר הייתי בימי חורפי

עשה למען , עשה למען גמולי חלב שלא פשעו, עשה למען יונקי שדים שלא חטאו, (ב"ילקוט תזריע י) 27274 

משמע שיש בהם , ה בזכות הקטנים"אם אנו תולים את תפילותינו להקב, (סליחות) תינוקות של בית רבן 27275 

מה הסגולה ומעלה ? ן זהמהו איפוא יתרו, איזה יתרון גדול שבשבילו כדאי להיענות לבקשת ישראל 27276 

 27277 ?המיוחדת יש בהם

הרי שיש איזה יתרון באותם ימים , כאשר הכל מחבקין ומנשקים אותו, אם איוב התגעגע לירחי קדם 27278 

בתינוק טמון איזה חן מיוחד שהוא סגולה אלהית החסר לאנשים , שאיננו קיים כאשר האדם מתבגר 27279 

 27280 ל"אמרו חז? מהי סגולה זו, חדת שישנה בתינוקוגדולים הגעגועים והקנאה לאותה סגולה מיו, מבוגרים

י "במעי אמו מלמדין אותו תורה ע, ה יושב ומלמד תורה לתינוקות של בית רבן"רביעית הקב, (´ז ג"ע) 27281 

 27282 .מלאך והוא צופה נסתרות בעליונים



הנר עדיין רישומו , צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, נר דלוק על ראשו, מעבירין אותו בכל העולמות 27283 

ואף שהמלאך משכיחו עדיין , שקוע הוא עדיין באותם החזיונות אותם ראה לא מכבר, ניכר בגופו ובנפשו 27284 

קל לו , היצרים עוד לא מגרים אותו, החושים החומריים טרם נתפתחו בו, הרוח והאור העליון שורים עליו 27285 

ראות שכבר נתפתחו מה שאין הגדול יכול ל, יותר לראות את יופי הבריאה האלהית סודותיה וצפונותיה 27286 

 27287 .הם המחיצות המפסיקות והמסך המבדיל לראות את פאר היצירה האלהית, אצלו כל היצרים הרעים

העולם הבא כרוך ועטוף בקליפות העולם , מסך החומר מחשיך את אור הנצח בתוך הבריאה בעולם הזה 27288 

פה בתורה וברא את צ, אז בוקע זיו העולם הבא ובהירותו המבהיקה, וכאשר מסירים את הקליפה, הזה 27289 

וניטמטם לבו מלראות בתוך תוכם של האורות , אולם בגלל החומריות נחשכים עיני האדם, העולם 27290 

 27291 .המזהירים הנמצאים בתוך הטבע והבריאה

תולים אנו זאת בקטנות , על ידי שנותנים לו איזה צעצוע לשחק בו, כאשר ילד קטן נרגע מבכיו הכי חזק 27292 

מעט חול שמזדמן לידו תופס כל מחשבתו , ה מאיזה צרור או פיסת ניירהילד מתפת, מוחו ובמיעוט שכלו 27293 

כי הילד רואה , אך מה שהוא מקובל אצל הבריות כקטנות מוח אינו אלא טעות, וממלא כל גופו שמחה 27294 

מוקסם הוא מיופיה , מגדלים גבוהים ונפלאים עולמות רבי גוונים, באבן הקטנה שבה משחק עולם ומלואו 27295 

 27296 .השל הבריאה והיציר

כי להיפך דוקא מפני שהוא עדיין רך בשנים ולא , טעות גדולה היא לראות בכך חולשה ומיעוט שכל 27297 

, דוקא משום שחושיו טרם ניטמטמו וטרם זוהמו בתאוות החומר, הספיק עוד להתלכלך בהנאת העולם הזה 27298 

ל הקיים ה וכ"את מעשי ידיו של הקב, דוקא משום כך קל לו יותר לראות את יופי הבריאה והיצירה 27299 

 27300 .קל לו יותר לראות מבעד למסך המבדיל את הצורות היפות והאור העליון בעולם הזה, בעולם

את התגלות סוד הבריאה וכל המראות העליונות , פעוט זה רואה באבן הקטנה ובגרגיר החול בו הוא משחק 27301 

אך , הארציתכל הסודות עטופים בבריאה , את הארץ´ כי בחכמה ובתבונה יסד ה, שראה בעולם העליון 27302 

ורק מי שעדיין לא נתגשם בחומריות ובגשמיות יכול לראות את האורות ממעל , מכוסים הם מפני האדם 27303 

, פ ומתחת זרועות עולם"ש עה"כמ, את נצנוצי האור המזהירים בזוהר האור העליון, את הוד הטבע והדרו 27304 

 27305 .(ב"י חגיגה י"רש) ומתחת כל היצירה זרועות עולם הסובלים אותו

והוא עולה על כל האנשים הגדולים והמבוגרים שכבר התפתחו , וחס התינוק בסגולה מיוחדת זוולכן מי 27306 

הקטן אחרי לידתו אורח חדש , אצלם כל החושים החומריים המחשיכים את טוהר השכל וההבטה הנכונה 27307 

ר כמו שראה את העולמות קודם שיצא לאוי, רואה כל דבר בעולם בעיניו ובחושיו המופשטים, בעולם הזה 27308 

 27309 .ז בהלו נרו עלי ראשו"עוה

, והיה בה תינוק יהודי אחד ובא עליה סער גדול בים, מעשה בספינה שהיתה בים הגדול והיתה כולה נכרים 27310 

, יהושע בן לוי ומחמי ליה אינון כדכודי´ ל זיל בשליחותי לגבי ר"א, ל על ההוא ינוקא"אתגלי אליהו ז 27311 

ל ענוון סגיא "א, גדול הדור הוא לית הוא מהימן יתי ל רבי יהושע"א, ואנא מישזיב להדא אלפא בזכותך 27312 

אלא דבריה למערתא רחוקא מן לוד ותחמי , וכד תחמי יתיה לא תחמי ליה קדם בר נש, הוא ומהימני יתך 27313 

 27314 .מיד נעשה נס ויצא בשלום, ליה יתהון תמן

תא אית לי ל מרי מיל"א, יהושע בן לוי ואשכחיה יתיב במתיבתא רבה דלוד´ אזל ההוא ינוקא לגבי ר 27315 

דאזיל בתריה מהלך , יהושע בן לוי´ איתא חמון ענותנותיה דר, קם ליה רבי יהושע בן לוי, למימר לך 27316 

וכד חמי יתהון , ל מרי אילין אינון אבני כדכודי"וכיון דמטו למערתא א, ל מה את בעי"תלתין מילין ולא א 27317 

למה בחר אליהו דוקא את , (ח"תע ילקוט ישעיה רמז) ליה הבהיקה כל לוד מאורן והשליכן לארץ ונגנזו 27318 

לגלות לו את סוד גילוי אבני כדכוד הנסתר ולא בחר לכך , התינוק ההוא לשליחות זו לרבי יהושע בן לוי 27319 

 27320 ?באיש מבוגר

את יופי הנצח , שהתינוק מסוגל וראוי יותר לראות את הנסתר שבגלוי, ואולי אפשר לומר כאן כרעיוננו 27321 

הוא עדיין מוכשר , ז תענוגיו וחומריותו"ק עדיין לא הזדהם באויר העוהכי התינו, ז"העטוף בקליפות העוה 27322 

יהושע בן לוי אשר היה מסוגל ´ ורק ר, לקבל את האור העליון המבצבץ מכל אבן יקרה שיש ביצירה 27323 

רק לו יכול הוא , ז לא הפריע לו להשתוות לאווירת אור גן העדן"והעוה, (ז"כתובות ע) לקפוץ חי לגן עדן 27324 

 27325 .האור העטוף בהלהראות את 

הם ראו את האור , ז"ל שניהם ביחד מסוגלים וזוכים לראות את יופי הנצח שיש בעוה"התינוק וריב 27326 

רצים ואצים מבלי להקדיש תשומת לב , מתוך הארץ שעליה דורסים ופוסעים, המבהיק מבעד לאבני כדכוד 27327 

ואוי להם לבריות שרואות , םאוצרות נסתרים שרק כיסוי קטן מבדיל אותם מבין עיניה, על מה הם דורסים 27328 

עשירות גדולה ביותר , (ב"חגיגה י) עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות, ואינן יודעות מה הן רואות 27329 

 27330 .מקופלת בארץ שהבריות עומדים עליה אך אין יודעים להעריכה

כל  הבהיק אור גדול אשר מילא את, ל את האור הצפון באבן היקרה כדכוד"כאשר גילה התינוק לריב 27331 

האור נמצא , הוא גילה את האור המכוסה שנתכסה שוב, וכל העיר לוד נתמלאה מזיו אור הנצח, הסביבה 27332 



אך , ´וכל הנמצא בעולם עטוף ביופי אור ה, באויר ובדומם בצומח ובחי, וקיים בבריאה ובכל הנבראים 27333 

, מישוב בני אדם ולכן ציוה אליהו להתרחק דוקא, לגילויו ראויים רק אלו הפרושים והטהורים בנפשם 27334 

, ה"אשר אינם מסוגלים לראות את האור המבהיק ממעשי כפיו של הקב, ז"מאלו העטופים בלבוש העוה 27335 

ודוקא התינוק אותו תינוק , הללו עלולים להפריע לגילוי הזה, להתרחק מאלו הנתונים בחושך החומריות 27336 

ל זוכים להשקיף לתוך "הוא וריב, בשעת סכנה שהספינה מיטלטלת בים הסוער, שנמצא בצרה גדולה 27337 

 27338 .היצירה הנפלאה

ממנו יצר את האדם הראשון הענקי שהכהה את גלגל חמה , אלהים את האדם עפר מן האדמה´ ויצר ה 27339 

אך האמת היא , עפר נחשב אצלנו לכלום, אבל אנחנו לא שמים לב לכך, (´תנחומא אחרי ב) בעקבו 27340 

מן , ות נפלאים ויפים טמונים בעמודי הבריאהאוצרות וסוד, שבחומר הזה צפון אור גדול כמו אדם הראשון 27341 

יש אפשרות , ומי זה יכול לתאר לעצמו שמן האדמה והעפר שבה, העפר הפשוט עד לאויר הזך והצח 27342 

הנה כי כן עד כמה מכוסים , ויכולת ליצור יצירה נפלאה ומהודרת כל כך כמו זיו אורו של אדם הראשון 27343 

 27344 .הבריאה מאתנו החכמה וזיו אור עליון הגנוזים בחומר

בעדן גן אלהים היית כל אבן , (ח"יחזקאל כ) ´ה לאדם הראשון בגן עדן שנא"ג חופות קשר לו הקב"י 27345 

, (´תנחומא אחרי ב)ב  ספיר נפך וברקת וזה, אודם פטדה ויהלום תרשיש שוהם וישפה, יקרה מסכתך 27346 

ומה יועילו לו , לפני מי צריך היה להתקשט ולהתיפות, והלא אדם הראשון בתחילת הבריאה ראשון היה 27347 

וכלפי שמיא כלום יש , ג חופות אחרי שאין לפני מי להתראות בתכשיטים יקרים וספירים משובצים"י 27348 

 27349 ?בעולמות העליונים יש מושגים של יופי כסף וזהב, מושגים של יופי אבנים

ת יש להם בשמים משמעו, משמע מכאן כי האבנים היקרות שבעינינו נראים כמושגים גשמיים וחיצוניים 27350 

, לפניהם גלוי ועומד האור הנצחי והאלהי, שם חודרים לתוך תוכם של הדברים, אחרת פנימית ועמוקה 27351 

הם עולמות , ג חופות עם אבנים יקרות וספירים"י, ה"החדוה העילאית והיופי השמימי שבהם עטפם הקב 27352 

ואים את הכל הם נעדרי גשמיות וחומר ר, עליונים ויפים שרק מלאכי השרת יכולים להשקיף לפנימיותם 27353 

 27354 .ורק הציפוי הוא כסף וזהב וספירים, באור הנצח

זה ? ואיזה, ה מן העולם"ה בעולמו ולא היה העולם ראוי להשתמש בהן וגנזן הקב"הרבה בריות ברא הקב 27355 

ה בעולם ולא היה העולם ראוי להשתמש בהן והיו "והרבה בריות ברא הקב, אור שנברא ביום ראשון 27356 

ל לא היו העולם ראויים להשתמש "ארשב, זה זהב? ה ואיזה"מפני כבוד הקבולא נגנזו , ראויין להיגנז 27357 

זהבים היו ´ ז, וזהב הארץ ההיא טוב´ שנא, בשביל המשכן ובשביל בית המקדש? בזהב ולמה נברא 27358 

ר חנינא לא "א, זהב מופז, זהב פרוים, זהב מזוקק, זהב סגור, זהב שחוט, זהב טהור, זהב טוב, ק"בביהמ 27359 

ר "שמו) אלא לא נבראו אלא בשביל המשכן ובשביל בית המקדש, להשתמש בארזים היה העולם ראוי 27360 

 27361 .(´ה א"ל

מעולם היצירה , ה הוציא מהכוח אל הפועל"כל הבריות וכל ההמצאות בעולם הזה אשר נבראו ושהקב 27362 

כל החפצים היקרים המאירים ומבשמים , הם רק דוגמאות זעירות מאויר של עולם הבא, לעולם העשיה 27363 

ולכן הם חשובים כל כך מפני , קליפות המה ונרתיקים מזיו והוד הנצח, ביקרם בעולם הזהברוחם ו 27364 

אין ראויים , הם ראויים להיגנז מפני שהן דוגמאות של אור העולם הבא, שמבהיק מהם אור האין סוף 27365 

, כמו משכן ובית המקדש שמיועדים לפאר ולהדר את המשכן, להשתמש בהם אלא לתכלית גבוהה בלבד 27366 

 27367 .וד והדר והחן העילאי שיש בבית המקדש מקום השראת השכינהאת הה

, ה את הודו על הבריאה ועל כל הבריות"השרה הקב, כל יופי העולם הזה הוא בבואה ליופי חכמת הבורא 27368 

הרי הם שייכים וראויים אך ורק לעולם , ואילו לא היו מיועדים להדר ולפאר את המשכן ובית המקדש 27369 

הזהב והכסף שהם מחומר יופי העולם , ר הראשון היה גונז גם את הארזיםה שגנז את האו"והקב, הנצח 27370 

ולית אתר , ´כל הבריאה מעידה על אחדותו ית, ה צר צורות בעולם הזה מעין העולם הבא"הקב, הבא 27371 

 27372 .(אור חדש)  .שאינו מזהיר מזוהר הנצח והאין סוף

 27373 

 27374 מאמר קיז

 27375 .(´ב ב"ויקרא י) דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה

ד זאת "הה, שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף´ אמר ר 27376 

הרי הטעמים , לכאורה אם יצירתו היתה באחרונה, (´ד א"ר י"ויק) כ אשה כי תזריע"תורת הבהמה ואח 27377 

שמלאי משמע כי מה ´ י רומדבר, ויש אמנם מהלך וסדר ביצירה מה לקדם ומה לאחר, בזה כמבואר שם 27378 

הנה רואים אנו איפוא מכאן יסוד גדול ? זה גופא מחייב כי תורתו תהא באחרונה, שיצירתו היתה באחרונה 27379 

כן , ואם היצירה באחרונה, תורה ויצירה יצירה ותורה אחת הן, כי האדם הוא התורה והתורה היא האדם 27380 

 27381 .הוא ההכרח כי תורתו תהא באחרונה



, וכלום חוץ ממנו חוץ מבו אין במציאות, אה רואים כי כל נברא שלמותו אתו ובוכשמתבוננים בכל הברי 27382 

? קניניו של הבעל חי מה הם, הינם מן עצם יצירתו ובתוך יצירתו, כל אשר יש לו לנברא במשך כל קיומו 27383 

ו כל מהות, וכן הצומח אין לו כלום מאשר חוץ ממנו, וחוץ מעצמותו אין לו כלום, כל מה שיש לו את עצמו 27384 

 27385 .וחוץ ממציאות יצירתו אין לו כלום, כל מציאותו הנה זה אך יצירתו

אנו מדברים על זה תמיד כי מציאות הראיה באה מכח התדבקות כח הראיה עם ? מה זה ענין של ראיה 27386 

כשהעין מתאחדת עם איזה דבר הנה היא , וכן השמיעה שמה האמיתית היא התדבקות, החפצא הנראית 27387 

לו לא התהווה החיבור ביניהם לא היו רואים , חדת עם הקול היא שומעת אותוכשהאוזן מתא, רואה אותו 27388 

מפני , מה שרואים מה ששומעים מה שמשיגים הנה זאת הוא האדם, כי אין כלום חוץ ממנו, בשום אופן 27389 

 27390 .בבחינת אילו ידעתיו הייתיו, שהכל אשר איננו ממנו ומעצמו אין האדם משיג בשום אופן

מזונותיו של האדם , גם זה מסוד עצמיותו של האדם, אכילה אדם אוכל וחי בהםומה שאנו מוצאים ענין  27391 

ודברים המתאחדים יחד , והראיה שהרי יש לאדם השתוות עם האכילה, אינם כלל ענין של חוץ ממנו 27392 

וכשרואים להבה אחת שהתאחדה ! אש ומים הלא לא יתאחדו בשום אופן, המשתווים אחת לאחת אחד הם 27393 

גם אויר שאין חיים , הרי זה הסימן הכי מובהק כי שניהם אחד הם בעצם, לאחד עם להבה אחרת והיו 27394 

 27395 .בלעדו הוא האדם

אל נטעה להבין שזה חוץ , ואם נקרא מה שהוא בשם חיצון! כללא זו ננקוט בידינו כי אין חוץ ממנו 27396 

ימיות אלא צריכים להבין זה כענין שמצינו באדם גופא שיש בו פנ, כי אין זה כלל במציאות, מהאדם 27397 

ודאי לא נאמר על זאת שהוא חוץ מן היצירה , יש לאדם עור ובשר אשר הוא חיצון לגבי פנים, וחיצוניות 27398 

האמנם כי אנחנו לא נדע מה לכנות בשם חיצון ומה לכנות , בחינות של חיצון ופנים בעצמו של הדבר, שלו 27399 

עד , ה וחוץ ליצירתו אין כלוםזה הכלל הכל בתוך היציר, ויתכן כי האויר הוא הפנים שבפנים, בשם פנים 27400 

גם האחור הוא בעצם , כי שניהם הקדם והאחור שניהם בתוך היצירה, ל אחור וקדם צרתני"אמרם ז 27401 

 27402 .יצירתו

ואם לאו בא , עולמות הזה והבא´ אמר רבי יוחנן אם זכה אדם נוחל ב, אחור וקדם צרתני, עוד אמרו שם 27403 

נוראות הדברים שגם עונש לא , בסוד של אחור צרתני גם העתיד ליתן דין וחשבון הוא, ליתן דין וחשבון 27404 

כל הגיהנום נגמר ומוכן , זה הסוד של אחור צרתני, גם עונש הוא מעצם יצירתו, לוקחים לו מן חוץ ממנו 27405 

הדברים כפשטם בציור התולעה , (´ירמיה ב) תיסרך רעתך ומשובותיך תוכיחוך! מבהיל מאד! עם עצמו 27406 

 27407 .היא האוכלת ומכלה את הפריכ "הנולדת מתוך ובתוך הפרי ואח

הוא השטן הוא היצר הוא , אחור צרתני, הוא סוד הדבר שהרעה והעונש הבא ממנה הוא בתוך עצם יצירתו 27408 

אפפוני , על כל צעד וצעד´ ה התחנן לה"דוד המע! אלה כולם לא מחוץ ממנו הם, (.ז"ב ט"ב) המלאך המות 27409 

הנה פגשה נפשו את , מלטה נפשי´ אקרא אנא ה´ הצרה ויגון אמצא ובשם , חבלי מות ומצרי שאול מצאוני 27410 

הוא סוד הדבר כי כל הגיהנום עם עצמו ובתוך ? איפה מצאם ואיפה התחבל עמהם, כל המזיקים והמחבלים 27411 

 27412 !כל האחור יצירתו הוא, הוא סוד של אחור צרתני, עצמו הוא

והנה באיזו , אין ואפס כי חוץ מיצירה, שמלאי כשם שיצירתו באחרונה כן תורתו באחרונה´ זהו דאמר ר 27413 

הן כל הפרשיות של תזריע ומצורע פרשות , הנה זה על התורה דשכר ועונש? תורה קא מדברינן כאן 27414 

כל השכר ועונש כל הגיהנום , וזה כפי שביארנו שגם ענין של עונש בתוך יצירתו הוא נמצא, הנגעים הן 27415 

 27416 .הכל בעצם יצירתו מציאותם בסוד של אחור וקדם צרתני, והגן עדן

הרי תכלית כל ? ר היה קטן ממקבלי התורה"וכי אדה, ר קודם החטא הלא תורה לא ניתנה לו"אדה 27417 

בעיקר , ר תורה"כ לא היה חסר לו לאדה"א, ר קודם החטא"האחרית הוא להגיע למצבו ודרגתו של אדה 27418 

יש סוד ! ואם עצמו כאן הכל כאן, הסוד האמיתי הוא כי יותר מעצם היצירה אין בכלל! יצירתו כל התורה 27419 

להשלימן , כל עבודת האדם היא רק להשלים אבריו וגידיו שנפגמו ונחסרו מתוך החטא, של אברים וגידים 27420 

כן הוא בסוד , ביצירתו הינה כל שלמותו, וכשם שבעל חי אין לו כל צורך לחוץ ממנו, לעיקר יצירתן 27421 

 27422 .האדם כל שלמותו נמצאת אתו בעצם יצירתו בתוך אבריו וגידיו

ל כי נעשו שתי כליותיו כשתי כדים של "אומרים חז, (´ה ג"ר צ"בר) ה תורה"ן למד אאעעל השאלה מהיכ 27423 

לוי סובר כי זה עדיין אינו ´ אבל ר, כליות נובעות הרי זה ודאי ענין של מעצמו, מים והיו נובעות תורה 27424 

עמוק עד כדי כך ! מעצמו לחוד אף לא כליותיו, כ פליג ואומר שם מעצמו למד תורה"וע, עצמו בתכלית 27425 

 27426 .כי בעצמו בעצם יצירתו הכל כבר גמור ומוכן, הוא הסוד של עצמו

, זהו כבר תוצאה מאחר החטא, וכמאמר הלל וכשאני לעצמי מה אני, ואם נמצא אופן של צורך בחוץ ממנו 27427 

להגיע , עד אחרית הימים כי ישוב ויתוקן כמקדם, אחר החטא מתגרש האדם ויוצא מעולמו הוא סוד העצמו 27428 

הוא הסוד הגדול , הוא הסוד של קימוץ עיסה? והימים שבינתים מה הן, עצמו ועל יצירתוולעמוד על ה 27429 

לראשית יצירתו לסוד אבריו , ת בחסדו הגדול חנן לאדם דרך לעלות שוב לעיקר שלמותו"אשר השי 27430 

 27431 .וגידיו



ופן אמנם גם תורה הינה כבר באיזה א, בחסדו הגדול המציא איזה תחליף להעצמו הוא סוד נתינת התורה 27432 

תורה אינה אלא כמטר וטל , יערוף כמטר לקחי תיזל כטל אמרתי, (ב"דברים ל) ענין של חוץ ממנו כאמרו 27433 

להחיות ולהעמיד , גם תורה אינה עצם עצמיותו אבל יש לתורה סוד גדול, להחיות את העצמו של האדם 27434 

 27435 .מתוך תורה מגיעים שוב לעצמו וליצירתו, את האדם למקומו הראשון

ר חנינא בר פפי אמר להם "א, ועשיתם אותם ועשיתם אתם, (´ה ז"ר ל"ויק) ל"מאמרם ז ונפלא הוא בזה 27436 

, (א"ט כ"ר ל"בר) וכן אמרו, אם שמרתם את התורה הריני מעלה עליכם כאילו עשיתם עצמיכם, ה"הקב 27437 

זה , ללמדך שכל מי שהוא מקרבו כאילו בראו כאילו עשאו, ואת הנפש אשר עשו בחרן אשר עשו ממש 27438 

ובבואו בסוד העצמו אז יודע הכל , תורה עושה את העצמו את יצירתו באמת, שתורה בוראת סוד הדבר 27439 

 27440 .גם פירושים אינם אלא רק בסוד של קימוץ עיסה, אין לו צורך בפירושים, הכל גמור בתכלית, בעצמו

מה כי ! וכמה צודקים דבריהם, מובא בספרים שכל ענין של קושיות ותירוצים נובעים מקליפות החיצונים 27441 

ובזה נבין , כל הקשיות הינן יציאה מיצירה, במציאות של יצירה אין מקום לקושיות ושאלות, שייך קושיות 27442 

כי ביודענו סגולת התורה כי היא , כ ענינו"הגדילו כ (´אבות ד) ל"אשר חז, ענין הלומד על מנת לעשות 27443 

 27444 .אחר לגמרי מבינים ודאי כי דרוש לזה לימוד, בסוד בריאת עצמו כאילו עשיתם את עצמכם

הנה השמירה במצות היא , אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו, כותב (´ו א"ויקרא כ) ל"הספורנו ז 27445 

ועשיתם אותם ואז , ל שמור זו משנה"וזהו בענין נאות כמאמרם ז, ההשגחה באופן עשייתם ובמכוון מהם 27446 

לא כמצווים ועושים , שכםבאופן שתעשו אותם כמו פועלים הטוב ברצון נפ, יהיה לכם זה השלימות בקנין 27447 

נפלאים הדברים אם בחקתי , כאמרו עשה רצונו כרצונך´ אבל תעשו מאהבה חפצים ברצון האל ית, מיראה 27448 

מתורה תתהווה אברים יצירה ומזה , מה יצא מתורה ועשיתם אותם כי תעשו מאהבה, תלכו ואת מצותי 27449 

 27450 !האהבה ודאי

לו ידע ! י הרי לא יודע האדם במה שהוא עוסק באמתכ, ביודענו כל אלה יוצא לנו מזה בכלל הערה נוראה 27451 

הלא ודאי היה כבר זהיר , בהבראו עצמו בין לטוב ובין למוטב, האדם כי עוסק הוא תמיד במעשה יצירות 27452 

אחרי שאנו , ועוד אחת! כי הרי ביצירות אתה עוסק, עד מאד להיות מדקדק בכל מעשיו כחוט השערה 27453 

שיצירה ותורה , והכרח לזה מפני שזהו סוד הדבר, רתו באחרונהאומרים שכשם שיצירתו באחרונה כך תו 27454 

 27455 .ומוכרחת שתהיה תורתו באחרונה מטעם שיצירתו באחרונה, ותורה ויצירה הינן אחת

כ להיות עוסק בתורתו "הנה יוצא מזה כי עליו בע, כ מעתה אדם העוסק בתורה זה עסק של יצירה"א 27456 

כי אי אפשר ליצור משהו בערבוביא , ם היטב ופשוטביצירה הלא מביני, ובמעשיו בסדר ומשטר ודאי 27457 

כ אדם "א, כל חלקיה ואבריה של הבריה מוכרחות להיות במקומן בכל הדיוק, ובלבול זעיר שם זעיר שם 27458 

הנה אדם כזה מופרך מכל ? את העשיתם עצמכם? איך יקיים את ועשיתם אתם, מבולבל ומדולדל ומעורבב 27459 

וזה הערה ! ומזה כי סדר מדאורייתא, זה ודאי פחז כמים אל תותרהרי , תורה שעיקרה היא בריאה ויצירה 27460 

 27461 .(דעת תורה)  !נוראה ודאי

 27462 

 27463 מאמר קיח

 27464 .(´ב ב"ויקרא י) דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר

ד "הה, יוחנן אם זכה אדם נוחל שני עולמות הזה והבא´ אמר ר, ד אחור וקדם צרתני"אשה כי תזריע הה 27465 

יוחנן ´ ומקשה בעץ יוסף הא ר, ואם לאו בא ליתן דין וחשבון שנאמר ותשת עלי כפכה, תניאחור וקדם צר 27466 

ד שהרי רגילים לשמוע מדוע צדיק ורע לו רשע "ונלענ, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות´ אמר ברכות ה 27467 

 27468 .ומתלוננים על ההנהגה העליונה כאילו יש כאן חלילה סילוף הדין? וטוב לו

מי , וטעות גמורה לחשוב שהצדיק רע לו בעולם הזה ואילו לרשע טוב לו, יהאבל באמת אין כאן בע 27469 

במדת הכסף והרכוש , בדרך כלל רגילים למדוד את הטוב והרע במדה גשמית, שחושב כן אינו אלא טועה 27470 

 27471 .אבל טעות גדולה לחשוב כך, ואם הוא מחוסר אמצעים הרי זה רע מוחלט לדעתם, שיש לפלוני

ש וירא אלהים כי טוב ואין טוב אלא "כי בשביל צדיק אחד נברא העולם כמ, םח מבארי"ל ביומא ל"חז 27472 

, כי באישיות הצדיק מתגלם ומתגשם כל הטוב, הרי כי הצדיק הוא סמל הטוב והנעלה שבאדם, צדיק 27473 

חיים , כיון שחייו אינם חיי הבל אלא חיים של תוכן, ומתוך כך הוא מרגיש בכל מאורעות חייו אך טוב 27474 

ז "ומרגיש שטוב לו בעוה, וכל רגע מחייו הוא עולם מלא בשבילו, חיים רוחניים עילאים, םנעלים ונאצלי 27475 

ז מכל חיי "ט בעוה"ת וכאמרם יפה שעה אחת בתורה ומע"מתענג ומתעדן בעבודת השי, לעשות רצון קונו 27476 

 27477 .פ שאין לו כלום מהבלי העולם הזה הריהו מרגיש אך טוב"ואע, ב"העוה

הסיפוק הרוחני והשמחה הפנימית שזו מביאה , חה שיש לצדיק בקדושת שבתנזכור את מדת התענוג ושמ 27478 

לרשע חסרות כל אותן ההרגשות על , ז בטלים לעומתה"עד שכל תענוגי עוה, לו וכן בכל מצוה ומצוה 27479 

וכמה רחוקים הם , את האמצעים החומריים הכסף והרכוש, הוא רואה רק את הצד הגשמי, מושג הטוב 27480 



אין בכוחם , כי כל התענוגים החומריים של עולמנו העובר, הנפשית סיפוק רוחניאותם האנשים מההרגשה  27481 

 27482 .הרגשת הסיפוק הרוחני שבחיים, להביא את האדם לאותו מצב רוח של השמחה האמיתית

והיא , כי הנפש מקורה בנצח ומעולם הנצחי חוצבה, כל חיי עולם הזה אין בכוחם לתת סיפוק רוחני לאדם 27483 

ואם יאמר לך הרשע כי טוב לו בעולם , חי שמקורו בנצחיות ולא בדבר ההוה ונפסדניזונית רק במזון נצ 27484 

ש "כי הוא נמצא תמיד תחת שלטון הרע היצר והמדות הרעות כמ, הזה אל תאמין לו כי שקר בפיו 27485 

אבל הצדיק המכניע את , המדות הרעות ממררים את חייו, כל ימיו בכעס ומכאובים, והרשעים כים נגרש 27486 

כי עם , אין מאושר כמוהו בעולם וחייו הם חיים מאושרים, אדם ועוקר המדות הרעותשלטון הרע שב 27487 

 27488 .בא במקומו הטוב וזה ברור ונכון, עקירת הרע והעדר הרע

ז יהיה "שבני אדם טועים בזה שחושבים שאם חייהם מרים בעוה, ל שמעתי"שמחה זיסל זצ´ בשם הסבא ר 27489 

גם בשעת הנסיעה הוא שמח וטוב , חד שנוסע לחתונהוהמשיל הדבר לא, ב אין הדבר כן"טוב להם לעוה 27490 

ביודעו כי , בכל זאת הוא שמח וטוב לב, פ שבשעה שנוסע בעגלה לא נוח לו וגם האוכל לא בסדר"אע, לב 27491 

ואם , ב צריך להיות שמח וטוב לב"ז אל טוב העוה"וכן אדם הנוסע בעוה, בחתונה כבר מוכן לפניו כל טוב 27492 

 27493 .ד מאחריתואיננו כן זה סימן שיש לו לפח

זאת אומרת שיהיו לו דברים גשמיים , כי לזכות לשני שולחנות, ובזה אפשר לבאר את המדרש שהתחלנו 27494 

אבל להיות נוחל שני עולמות , על זה שייך לשון שולחן ולא כל אדם זוכה לזה, כסף וזהב אכילה ושתיה 27495 

דרכי )  .מת צדיק גמורלזה כל צדיק וצדיק זוכה אם הוא בא, שיחיה חיי עונג ונחת ולב טוב ושמח 27496 

 27497 .(מוסר

 27498 

 27499 מאמר קיט

 27500 .(´ב ב"ויקרא י) דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר

ואם לאו אומרים לו יתוש קדמך , זכה אומרים אתה קדמת למעשה בראשית, ד אחור וקדם צרתני"הה 27501 

של הבריאה גדול  ר אשר היה הקדם"כי אדה! הדברים אמנם נורא נוראים, (´ד א"ר י"ויק) שלשול קדמך 27502 

הוא , ובו יהיה מצד יצירתו צד שפל כזה אחור צרתני! ש ובקשו לומר לפניו קדוש"עד טעו בו מלה, מכולם 27503 

איך זה ניתן ! יצירתו מתחלת אחרי בהמה חיה ועוף, יתוש קדמך שלשול קדמך, האחור מכל הבריאה 27504 

 27505 ?להבין

בעל חי הלא יש ! לו אף כל דמיון לבעל חיהרי רואים בו נפלאות אין , מתבוננים בתינוק בראשית תחילתו 27506 

כמו גולם , ואצל תינוק אין לו עוד אף התחלה לשלמותו, שור בן יומו קרוי שור, לו תיכף כמעט שלמותו 27507 

? ואיזה ביאור נוכל להגיד על זאת, הנה זה באמת מהפלאים היותר גדולים בהבריאה! הוא חתיכת עץ ממש 27508 

ובהתחלתו אמנם רואים זאת , ן הוא באמת אחר בהמה חיה ועוףכ, אין זאת כי אם מסוד של אחור צרתני 27509 

האם אין זה יתוש , ח"ואם אף כבר מדביק את הבע, כ כשהוא מתפתח ולו אף מפותח יפה"ואח, כולם 27510 

האם אין זה אחר , וזה במקרה המוצלח ביותר! הדביק את הבעל חי? הוציא שנות חייו ומה השיג? קדמך 27511 

 27512 ?יום אחרון

, וזה דוקא מצד מעלתו, כי האדם אינו יכול כלל להדביק את הבעל חי בשום אופן, עתאת האמת צריכים לד 27513 

, אמנם כי אליה שמנה היא ודאי קדם למלאכי השרת, והענין שמפני שהאדם הוא הקדם הנה אליה וקוץ בה 27514 

ואחור בתכלית עד כדי , שמהקדם עצמו מתהוה הסוד של אחור צרתני, אבל בזה גופא תקוע קוץ גדול 27515 

 27516 !קדמך שלשול קדמךיתוש 

ומעלתו שהגיע לה אינה , אדם המשיג איזו מעלה אל נחשוב כי מעמדו הוא במצב הראשון, סוד הדבר הוא 27517 

אבל ביתר הדברים ישאר הכל במצבו שעמד , ואם יפסיד המעלה יפסיד רק המעלה, אלא כתוספת מעלה 27518 

אמר רבי חנינא בר , (´ה ז"לר "ויק) ל"ש חז"זו טעות אלא כשישיג מעלה הנה כאן יצירה כמ, בראשונה 27519 

, אם שמרתם את התורה הריני מעלה עליכם כאילו עשיתם עצמכם, פפי ועשיתם אותם ועשיתם אתם כתיב 27520 

ואם , מעתה המקיים הוא המעלה אשר הישיג, בריאה חדשה מתהווה על ידי המעלה ומצבו הקודם כבר אין 27521 

 27522 .יד את כל קיומו ודאיאלא אחר הוא ומפס, יפול מזו המעלה אינו חוזר למצבו הקודם

לכאורה היה צריך , כאשר הצומח יחדל מלהיות צומח, ובציור צומח אשר דרגתו עולה על גבי דומם 27523 

שבהחדל מלהיות צומח גם , ולמעשה אנו רואים אחרת? להשאר על מצב של דומם הדרגה שלמטה ממנו 27524 

נאבד לו לגמרי המצב של  כבר, שבהתהוותו לצומח כבר סוג אחר הוא, כן הוא סוד הענין, דומם איננו 27525 

וכן הוא הענין של צומח ! ואם לא צומח הנה מפסיד כל קיומו, עכשיו כל קיומו הוא המצב של צומח, דומם 27526 

 27527 .ובאין חי אינו גם צומח, כי על כן נאבד בו המצב של צומח, חי הינו מדרגה יותר גדולה מצומח, לגבי חי

כי זה מציאות , נשאר הוא על המצב של בעלי חיים לא, מדבר כי יפסיד מעלתו של מדבר, וכן חי ומדבר 27528 

ובאבדו את , מציאות אחרת הוא לגמרי, והמדבר הנה מצב עצמותו שלו אינו כלל מסוג החי, כל בריאותם 27529 

כן הוא כלל הדברים כשעולים דרגות , כי בריאה אחרת הוא, מצבו שלו אבד גם המציאות של למטה ממנו 27530 



בלמטה אזל ממנו , המעמד עכשיו הוא רק על הדרגה שלמעלה, והנה הדרגות שלמטה עברו ובטל, מעלה 27531 

 27532 .עכשיו המקיים היחידי שלו הוא אך ורק המעלה שהשיג באין כלום זולתה, כבר כל קיום

וחושבים עוד לסוג חמישי את , והם דומם צומח חי מדבר, והנה החוקרים מחלקים הבריאה לסוגים נפרדים 27533 

למעלה מצלם אלהים יש עוד נפש ישראל נפש , ל הוא סוג נפרדכי סודו של הכלל ישרא, הנפש הישראלי 27534 

הוא סוד כי התורה , ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם (´דברים ד) הכתוב אומר, אחרת לגמרי 27535 

החכמה ובינה הפשוטה השכל של הכלל ישראל אינו כבר , הקדושה נהיתה חכמתו ובינתו של הכלל ישראל 27536 

 27537 .דושה היא השכל של הכלל ישראלכי אם התורה הק, הצלם אלהים

אז כשלא תשכחו אותם , רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים, ל"הוא הענין אמרם ז 27538 

זה באמת , ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים, ותעשום על אמיתתם תחשבו חכמים ונבונים 27539 

ל דור המדבר עד מצב של הלא מהדרגה ש! מבהיל מאד שאם לא על אמיתתם תיכף תחשבו לשוטים 27540 

וכי אם לא כדור המדבר כבר אין דרגות תחתונות שם , ביניהם עוד דרגות לאלפים ולרבבות, שוטים 27541 

 27542 ?לעמוד ולהתקיים

אבל , שאחרי שהגיעו למעלה והרי המעלה אמנם גדולה מאד, רואים אנו ברור שאמנם כן הוא הדבר 27543 

עכשיו , טה מזאת המעלה כבר אזלו ועברו כלילוכל הדרגות אשר למ, מעכשיו רק זאת הדרגה היא מעמדם 27544 

ואם לא על אמיתתם הנה יחשבו , מוכרחים לעמוד על מעלתם בפיסגה של אמיתתם כפי שהגיעו אליה 27545 

קשורים הם ביצירתם , האחור והקדם שתים שהן אחת הן, הוא סוד של אחור וקדם צרתני! שוטים ודאי 27546 

דרגה כה רמה , ל מעלת הקדם אשר ביצירת האדםכי דוקא מטעם גוד, והוויתם האחד מכריח את השני 27547 

 27548 .ונשאה אתה קדמת למלאכי השרת

מעתה בהכרח לעמוד רק על ראש הפסגה תכלית , נוראות הדברים כי מעתה אזלו ממנו כל הדרגות שלמטה 27549 

הוא הסוד של אחור , ואם לא שמה הנה מונח כאן כל הסוד של אחור צרתני, מעלתו הוא הקדם של הכל 27550 

כן הוא סוד יצירתו של , אם לא על אמיתתם יחשבו שוטים, שאם אין קדם הנה אחור הוא, הדבוק בקדם 27551 

 27552 .מראש פסגת מעלתו אם לא זכה תיכף הוא באחור, וכמדת מעלתו כן מדת ירידתו, האדם

איך מבינים מצב שפל כזה של יתוש קדמך ושלשול קדמך אצל , מעתה סרה תמיהתנו בראש דברינו 27553 

ר דוקא "כי דוקא אדה? מלאכי השרת אף טעו בו ובקשו לומר לפניו קדוש אשר, ר מבחר הברואים"אדה 27554 

דוקא עליו נאמר הכתוב אחור וקדם , ש ובקשו לומר לפניו קדוש"בהיותו גבוה מכולם עד שטעו בו מלה 27555 

כי כל מה שהקדם הוא , יתוש קדמך שלשול קדמך, אחור למעשה בראשית אחרון ליום אחרון, צרתני 27556 

כל , סוד האחור יוצא דוקא מסוד הקדם, כן מאידך גיסא ישנה היצירה של האחור, תבתכלית הגובה והגדלו 27557 

 27558 !(.ב"סוכה נ) הגדול מחברו יצרו גדול

מצב , הרי אי אפשר להסתפק בשום מדרגה, ומה נוראים הדברים ומה גדול הוא ההתחייבות על האדם 27559 

כל אחד ואחד , (ה"א כ"בתנא ד) ל"והרי פשוט מה שאמרו חז! האדם מוכרח להיות דוקא על אמיתתם 27560 

להתגעגע ולהשתדל לטפס ולעלות שמה , מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אברהם יצחק ויעקב 27561 

ואין סכנה כסכנת , אבל גם מחויבים ומוכרחים לזה שהלא אין מקום איפה להתעכב, הלא זה ודאי צריכים 27562 

ואין איש שידע , סור משאול מטה אורח חיים למעלה למשכיל למען (ו"משלי ט) וזהו אמרו! העכבה 27563 

כי זהו סוד ענין אחור וקדם , וכל זה נובע ממה שנוטים מן הלמעלה! עומקו של השאול כמה נורא הוא 27564 

 27565 !אם לא קדם הנה תיכף אחור, צרתני

כ הרבה "והוא מתחנן כ, כ לעלות למצבו של דור המדבר"מעתה נבין מה שהכלל ישראל מעפיל כ 27566 

ולא , זה כבר בלי גבול, חמלה וגם גדולה, אהבה רבה אהבתנו, חיות בלעדי זהכאילו אי אפשר ל, תחנונים 27567 

כל כך הרבה ! כ משתטחים ומתפללים אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו"ואח, זאת אלא ויתרה 27568 

ומה הכצעקתה אם לא ! ותן בלבנו להבין ולהשכיל ללמוד וללמד לשמור ולעשות? ועל מה כזאת! תחנונים 27569 

 27570 !הלא גם בפחות מאלה עוד יש הרבה עד בלי די? נזכה לכה הרבה

, כי בלעדי זה מפסידים כל קיום, ו אם לא על אמיתתם"הכלל ישראל יודע היטב מה זה ח, זה סוד הדברים 27571 

כיון שאדם סר מן התורה , הנה יש כל האחור בקצה השפלות, אם לא קדם בתכלית ברום פסגת המדרגה 27572 

ההתחייבות היוצאת מזה לא להסתפק בשום מצב כי אם ! (ז"ז י"י דברים ט"רש) ז"מיד הוא מתדבק בע 27573 

 27574 .(דעת תורה)  !מבהיל, למעלה ולמעלה

 27575 

 27576 מאמר קכ

 27577 .(´ב ב"ויקרא י) דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר

בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו , אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב 27578 

תחילתו דברי תורה , ומפני מה לא גנזוהו מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, סותרין זה את זה 27579 

, ינאי תחת השמש הוא דאין לו´ ואמרי דבי ר, דכתיב מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש 27580 



סופו דברי תורה דכתיב סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי , קודם השמש יש לו 27581 

ומאי דבריו , אלעזר כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה´ אמר ר, מאי כי זה כל האדם, האדםזה כל  27582 

 27583 .(7´שבת ל)א  לא קשי? כתיב טוב כעס משחוק וכתיב לשחוק אמרתי מהולל, סותרין זה את זה

 27584 ואם, הרי העיקר שביקשו לגנוז את ספר קהלת היה מפני שדבריו סותרין זה את זה, ולכאורה קשה להבין

ואם טעם ? למה צריכין טעם מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, יש תירוץ ליישב את הסתירות 27585 

 27586 .´א מה שפי"ש במהרש"ועיי? זה מספיק לשם מה צריכים ליישב את הסתירות

אין לנו לסמוך על התירוצים ליישב , כי אם אין תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, ונראה לבאר הענין 27587 

אז יכול להיות כי התירוצים אינם קולעים , שהרי אם חסר יסוד האמת בתחילתו וגם בסופו, ירותאת הסת 27588 

ואפילו אם הם לכאורה בנויים , משום שאין לנו בטחון באמיתותו של היסוד בישוב הסתירות, אל האמת 27589 

 27590 .בסופו של דבר תתברר לנו חולשתם והסתירות תישארנה בעינן, על אדני האמת

וזה מוכיח כי מצוי כאן , באשר אנחנו רואים שתחילתם בדברי תורה, הוא אמיתי וחזק אבל כאשר היסוד 27591 

וכן , כי דוקא קודם השמש יש יתרון היינו שנבראה קודם שנברא העולם, היסוד של תכלית האדם בעולמו 27592 

כלומר בשביל האדם , כי תכלית כל הדברים הוא שכולם לא נבראו אלא בשביל זה, גם בסופו דברי תורה 27593 

 27594 .דוקא אז יש תועלת וממש בתירוצים שמתרצים, דוקא אז אפשר ליישב את הסתירות, שלםה

כי אז אם אפילו נוצרות סתירות , אם היסודות שעליהם הוא עומד הם אמתיים, וכן הוא הדבר אצל כל אדם 27595 

 27596 הרי שהן יתורצו בגדר שבע יפול צדיק וקם, סתירות שאינן מתישבות עם דרכו והשקפותיו, במעשיו

עלינו לדעת כי במשך הזמן , ואם ישנם תלמידים כאלה שדבריהם סותרים זה את זה בהנהגתן, (ד"שלי כמ) 27597 

ת ישנו "תחילתו דברי תורה וסופו ד, כי היסוד של תכלית האדם ותכלית העולם, יתיישבו כל הסתירות 27598 

 27599 .וזהו עבודת האדם להתבונן ולחזק את היסוד הזה ואז יצליח, אצלם

כי , ת וסופו דברי תורה"ל הגדירוהו תחילתו ד"חז, שאין אנו לומדים שום הלכה מכאןויש להדגיש כי הגם  27600 

ואת היסוד הזה של כי זה כל , וזה תכלית התורה, העיקר תלוי אם האדם שלם ביסודות האמונה והתורה 27601 

, אמר רבי יוחנן אמר ריש לקיש, ד אחור וקדם צרתני"אשה כי תזריע הה, ל גם בפרשתנו"האדם למדו חז 27602 

ש ,ל דכתיב ורוח אלהים מרחפת על פני המים"על דעתיה דר, חור זה יום האחרון וקדם זה יום הראשוןא 27603 

ואם לאו אומרים לו , אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית, זה רוחו של אדם הראשון 27604 

 27605 .(ד"ר י"ויק) יתוש קדמך שלשול קדמך

הרי , ואם זכה היינו שמתנהג לפי רוח נשמתו, ם לכלהענין הוא כי מצד הרוח והנשמה שלו האדם הוא קוד 27606 

ואם לאו יתוש קדמך אם הוא , שבת כי כל העולם לא נברא אלא בשביל זה´ כדאיתא במס, הוא קודם לכל 27607 

כי אז אומרים לו יתוש קדמך הן , למלא רק את תאוות גופו ורצונותיו, מתנהג בעולמו לפי רוח הטבע 27608 

שהרי הם בריאים ואין להם , יותר מאושרים הם בענינים הגשמיים כי בעלי החיים, בבריאה והן במעלה 27609 

 27610 .(נחלת אליעזר)  .לא כן האדם שתמיד מלא צער דאגות ומכאובים, שום דאגות וכדומה

 27611 

 27612 מאמר קכא

 27613 .(´ב ב"ויקרא י) דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר

תנחום אחור לכל המעשים וקדם לכל ישמעאל בר ´ אמר ר, ד אחור וקדם צרתני"אשה כי תזריע הה 27614 

אותו , ואם לאו יתוש קדמך שלשול קדמך, אם זוכה אמרין ליה אתה קדמת למעשה בראשית, העונשין 27615 

מרומם ונישא מעל הכל , למלאכי השרת ולכל העולמות, אדם מצד אחד הוא קודם לכל מעשה בראשית 27616 

 27617 .וקודם הוא לכולם

, א באבן שלמה"כדברי הגר, ל בעלי החיים השפלים ביותראף מכ, מצד שני הריהו אחור המאוחר שבכולם 27618 

שתי קצוות , אך מצד גופו הוא שפל וגרוע מכל בעלי החיים, שהאדם מצד נשמתו הוא עליון מעל הכל 27619 

, מצד אחד כל הכחות הנמצאים בכל בעלי החיים אף השפלים ביותר, מנוגדים ומרוחקים זה מזה ביותר 27620 

ושני , צד שני נשמתו היא גבוהה ביותר ממש בבחינת קודש קדשיםומ, שותפים בנפש החיונית של האדם 27621 

 27622 .אלה טבועים בו מעצם יצירתו אחור וקדם צרתני

והאדם בבחירתו קובע מי מנהיג את , ה"שני הניגודים הללו ביחד הם מהווים יצירה אחת מושלמת של הקב 27623 

שנאמר החיה וכל בהמה , חרונהיוחנן אומר אף קילוסו לא בא אלא בא´ ר, ומי השולט האחור או הקדם, מי 27624 

אלא , השירה של האדם אינה באה רק מכח הנשמה בלבד, כ מלכי ארץ וכל לאומים"אח, רמש וצפור כנף 27625 

ולכן הוא האחרון ברשימה שהרי סוף סוף הוא נברא האחרון , הקילוס עולה מהצירוף של שניהם יחד 27626 

כ "דם עדיין לא נוצר כלל ורק אחהא, ה"ובעוד שכל הבריאה כבר אמרה את שירתה לפני הקב, לכולם 27627 

 27628 .נברא והחל לומר שירה לפניו יתברך

הדא הוא , שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף אף תורתו אחר בהמה חיה ועוף´ אמר ר 27629 

הוי אומר שאף החלק של תורה שלכאורה הרי זה בודאי , כ אשה כי תזריע"דכתיב זאת תורת הבהמה ואח 27630 



שמלאי מלמדנו שאף תורתו של האדם ´ אכן ר, משיג את התורה שהיא שמימיתהוא ה, שייך רק לשכל 27631 

כי , אלא היא באה לאחר הצירוף של האחור וקדם ביחד, אינה באה אך מצד היצירה של הקדם בלבד 27632 

דוקא מפני שבו מצורפים שני , ועיקר חשיבותו של האדם לקבל את התורה, מלאכים בשמים יש מספיק 27633 

 27634 .רק משום כך חשובה היא תורתו, הגשם הנשמה עם הגוףהרוח עם , ההפכים הללו

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני , ואמר רבי יהושע בן לוי, (7ח"שבת פ) ´איתא בגמ 27635 

אמרו לפניו חמדה גנוזה שגנוזה , אמר להן לקבל תורה בא, רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו, ה"הקב 27636 

מה אנוש כי , ות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודםלך תשע מאות ושבעים וארבעה דור 27637 

אמר לפניו , ה למשה החזר להן תשובה"אמר לו הקב, תנה הודך על השמים, תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו 27638 

אמר להן , אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ אנכי ה, ע תורה שאתה נותן לי מה כתוב בה"רבש 27639 

קנאה יש , לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח? תורה למה תהא לכםלמצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם  27640 

 27641 .אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ´ ה שנאמר ה"מיד הודו לו להקב? יצר הרע יש ביניכם? ביניכם

והפסוק מציין בכך את גדלותו של , עצם העליה של משה למרום זה חידוש עצום ונשגב בסדרי הבריאה 27642 

מי עלה שמים וירד שעלה למרום לקבל תורה  (´משלי ל) נאמרמשה שעשה כאן דבר שאין דומה לו ש 27643 

מלאכי השרת באו לקטרג על עצם עלייתו , ע מה לילוד אשה בינינו"אמרו מלאכי השרת רבש, וירד 27644 

מה יש לו לאדם ילוד אשה לעשות בשמים מקומם של , למרום בין שרפים ואופנים ומלאכי מעלה 27645 

כיצד מעיז בשר , למעלה הרי זה פגיעה ועלבון לכבודו יתברךהם סברו שעצם נוכחות בשר ודם , העליונים 27646 

 27647 ?ודם לעלות לשם

אמרו לפניו חמדה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש  27648 

מושגי האדם הם שהכסף , הדבר הנחמד ביותר בעולם, איך יתכן לתת את התורה, ליתנה לבשר ודם 27649 

אבל בדבר תורה נאמר הנחמדים מזהב ומפז , שחומדים אותם ונכספים אליהם ביותרהם הדברים , והזהב 27650 

, ד דורות קודם בריאת העולם ולא ידע אנוש ערכה"ועוד שחמדה זו גנוזה היא צפונה ונסתרת תתקע, רב 27651 

שאין לו כלל את הכלים הראויים לקבל את אור נעלה , איך אפשר לתת את האוצר היקר הזה לבשר ודם 27652 

ואיך אפשר , אלא עצם זה שהוא בשר ודם, נשים לב שהמלאכים לא הזכירו שום חטא או עוון, הונאצל כז 27653 

 27654 .לתת חמדה גנוזה זו ששורשה מעולם עליון גבוה מכל גבוה לבשר ודם

אחיזת משה בכסא , כאן נרמזת תשובה לדבריהם, ה אחוז בכסא כבודי והחזר להם תשובה"אמר לו הקב 27655 

אלא אדרבה דוקא אותו בשר ודם שאתם מבקשים , ם איננה עלבוןהכבוד מלמד שמסירת התורה לאד 27656 

ה "והקב, הוא שמטפס ועולה בלבוש הגשמי הזה עד כדי אחיזה בכסא הכבוד, לשרוף אותו בהבל שבפיכם 27657 

שהאדם עם לבוש החומרי , ודוקא בזה יש עילוי וקילוס לכבודו יתברך, פורש עליו כביכול מזיו שכינתו 27658 

 27659 .מעלה גבוהה מזו של מלאכי השרת, ה כה גבוהה של אחיזה בכסא הכבודשלו זוכה ועולה עד לדרג

י עוד עתיד להיות כעת "ופירש רש, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, כך גם צפה בלעם בחזיונו 27660 

שהן יושבים לפניו ולומדים תורה מפיו ומחיצתם לפנים ממלאכי השרת , הזאת אשר תגלה חיבתן לעין כל 27661 

, בלעם הרשע עומד ומתפעל ממעלתם הגדולה של ישראל לעתיד לבוא? פעל אל והם ישאלו להם מה 27662 

וכאשר העליונים מעוניינים לדעת , שתהא מעלתם לעין כל שהם המקורבים אליו יתברך מכל מלאכי מעלה 27663 

 27664 .מבקשים את ישראל שהם יגלו להם? מה פעל אל

ט את הרוח על החומר את הנשמה וכשהוא משלי, הוי אומר דוקא מפני שהאדם הוא בשר ודם? כל כך למה 27665 

ואז הוא נמצא , אזי הוא מזדכך ומתעלה מעלה מעלה מעל ומעבר השגתם של מלאכי מעלה, על הגוף 27666 

נמצא מעתה שעצם האחיזה של משה בכסא , מבפנים אוחז בכסא הכבוד ומלאכי מעלה עומדים מבחוץ 27667 

 27668 .יש בזה כבר תשובה נצחת לטענתם של המלאכים, הכבוד

אדוננו מה אדיר שמך בכל ´ ה ה"ומיד הודו להקב, ת הכירו בצדקת דבריו של משהאכן מלאכי השר 27669 

שלא כטבע האדם שכאשר האחד מתווכח עם חבירו ונוכח , ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב, הארץ 27670 

והוא עדיין מתעקש לעמוד על , קשה לו להודות על האמת שאכן השני צודק, לאחר מכן בצדקת חבירו 27671 

הריהו לכל היותר שותק ואינו עומד יותר , ר הוכח לו בצורה הברורה ביותר שהשני צודקואף כאש, דעתו 27672 

אבל המלאכים שהם שכלים נבדלים ובעולם של , אבל קשה לו להודות בפה מלא בצדקת חבירו, על דעתו 27673 

 27674 .(מעדני שמואל)  .אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ´ ה, אמת הודו מיד ואמרו

 27675 

 27676 מאמר קכב

 27677 .(´ב ב"ויקרא י) ראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכרדבר אל בני יש

, אמר רבי ברכיה ורבי חלבו ורבי שמואל בר נחמן, אחור וקדם צרתני, (ט"תהלים קל)ב  הדא הוא דכתי 27678 

בראו מן המזרח למערב , ה אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו מלא כל העולם כולו"בשעה שברא הקב 27679 

ומנין , צפון לדרום מנין שנאמר ולמקצה השמים ועד קצה השמיםמן ה, מנין שנאמר אחור וקדם צרתני 27680 



ואם , אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית, כחללו של עולם שנאמר ותשת עלי כפכה 27681 

 27682 .(´ד א"ר י"ויק) לאו אומרים לו יתוש קדמך שלשול קדמך

הכוחות הטובות והסגולות הטביע בתוכו כל , ה ברא את האדם מבחר כל היצורים"ונראה לבאר כשהקב 27683 

´ עירובין ק) אלמלא תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה, הנמצאות בכל ברואי ויצורי העולם 27684 

 27685 .אולם גם הכוחות והמדות הרעות של הבהמות והחיות כמו אכזריות ותאוה נמצאים באדם, (.´ב

בלי זהירות , בה היא הסכנהעל האדם תמיד לדעת כמה קרו, ומאחר שנמצאים באדם כוחות רעות אלו 27686 

לכן חובתו של האדם , וזריזות עלול הוא בכוחות הטבעיים הנטועים בו ליפול ביד היצר ולרדת שאול מטה 27687 

ולנצל ולהשתמש בכוחות הטובים , הוא להתרחק מהכוחות הרעות אשר נמצאים בתוכו מתחילת היצירה 27688 

בכדי שיוכל לעלות למדרגה יותר , פשולהשכיל דעת ולהשתדל בזיכוך וצירוף נ, אשר חנן אלקים אותו 27689 

 27690 .רמה ונישאה

, ואם לאו אומרים לו יתוש קדמך שלשול קדמך, אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית 27691 

מאחר שטמון בקרבו כל , קודם הוא לכל מעשה בראשית, ביאור הדברים אם השתדל והתעמל הרבה 27692 

יכול הוא להתנשא ולהתרומם לדרגה , ה בנשמתוכל מדה יקרה וחמודה של כל הבריאה אצור, הטוב 27693 

 27694 .נישאה מאד עד כדי קדימה למעשה בראשית

אולם אם לא זכה ולא השתדל ונפל תחת השפעתם של הכוחות הרעות אשר ניתנו בקרבו והם מושלים  27695 

מאחר שנמצא תחת ממשלת כוחותיו הרעות של כל יצורי , אומרים לו יתוש קדמך שלשול קדמך, עליו 27696 

גם ליתוש יש קדימה לו מאחר שביתוש נמצא רק כח רע אחד , ר ניתנו בו בתחילת היצירההבריאה אש 27697 

 27698 .(עץ הדעת)  .מהבריאה

 27699 

 27700 מאמר קכג

 27701 .(´ב ב"ויקרא י) וביום השמיני ימול בשר ערלתו. אשה כי תזריע וילדה זכר

שה כך תורתו נתפר, אמר רב שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית 27702 

הלא , ל לכנות פרשה זו בשם תורתו של אדם"והדבר צריך ביאור מה ראו חז, אחר תורת בהמה חיה ועוף 27703 

ומהו , המתייחסות רק אל האדם ולא לשאר הנבראים, כל התורה מלאה במצוות שכולן הן תורת האדם 27704 

 27705 ?המיוחד בפרשה שלפנינו

? וה זו לאברהם אבינו בפרשת לך לךהרי נאמרה כבר מצ, עוד יש להבין לשם מה נשנתה כאן מצות מילה 27706 

, (.שבת קלב) ´להורות שמילה דוחה את השבת כמבואר בגמ, ל דרשו מכאן ביום אפילו בשבת"אמנם חז 27707 

וכנראה יש כאן הדגשה מיוחדת בפרט זה שמילה דוחה שבת , לך לך´ אך זאת יכלה התורה לרמז גם בפ 27708 

 27709 .הקשור לתורת האדם

לא מצינו שמצוות חשובות ביותר נדחו מפני השבת כמו תקיעת ה, הנה בעצם ההלכה הזו יש להתבונן 27710 

גזירה , ל שידחו מפני השבת"פ שאין בעשייתן חילול שבת דאורייתא גזרו חז"ואע, שופר ונטילת לולב 27711 

כ מה "א, (7ה כט"ר) ר לילך אצל בקי ללמוד את התקיעות או הנענועים"אמות ברה´ שמא יעבירנו ד 27712 

 27713 .כ נדחית השבת מלפניה"ואעפ, צם קיומה הוא איסור דאורייתא בשבתכ במצות מילה אשר ע"המיוחד כ

על הפסוק אם לא בריתי יומם , (ירמיה שכא) בילקוט שמעוני, ל נתחבטו בטעם הדבר"ובאמת מצאנו שחז 27714 

השבת אומרת אני גדולה ממך שבי , השבת והמילה מדיינים זה עם זה, ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי 27715 

ר יהודה בר שלום "א, אמרה המילה אני גדולה ממך שאלמלא אני לא נברא העולם, שבת ממלאכת עולמו 27716 

כיון , משל לשתי מטרונות שהיו עומדות ולא היה אדם יודע ליתן לב להפריש איזו גדולה מחברתה 27717 

כך ממה שאנו יודעים , שאותה שעברה מלפני חברתה היא הקטנה, שהעביר אחת מלפני חברתה ידעו הכל 27718 

 27719 .אנו יודעים שהמילה גדולה מן השבת, שהמילה דוחה שבת

ובלי זה לא היינו יודעים מי גדול , ההוכחה שמילה גדולה מן השבת היא מעצם הדין שמילה דוחה שבת 27720 

שהמומר לחלל שבת כמומר לכל התורה כולה ושחיטתו , שכן גם השבת היא חמורה שבחמורות, ממי 27721 

 27722 .פסולה

מצוות אלו קשורות זו בזו בתוכנן הפנימי , סח ומילהשתי מצוות עשה העובר עליהן ומבטלן ענוש כרת פ 27723 

שתי , (ב"שמות י) התורה תולה את הפסח בתנאי המילה וכל ערל לא יאכל בו, ואף בהלכותיהן המעשיות 27724 

ל "כפי שדרשו חז, מצוות אלו הן המצוות הראשונות שקיימו ישראל במצרים ובזכותן נגאלו ממצרים 27725 

זה דם פסח ודם , פסוק ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חייעל ה, (´ב ו"י שמות י"רש)א  במכילת 27726 

 27727 .מילה

מילה היא אות בבשרו , ´כי תוכן שתי מצוות אלו הוא העבדות לה, (בא´ בגור אריה פ) ל"ומבאר המהר 27728 

וקרבן פסח הוא עצם , הוא´ חותם של עבדות המלוה אותו כל ימי חייו ומזכירו כי עבד ה, של היהודי 27729 

 27730 והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, מר ושמרתם את העבודה הזאתהעבודה כפי שנא



ת "משרשי המצוה לפי שרצה השי, (´במצוה ב) מבאר החינוך? מהו אות העבדות שבמילה, (ב"שמות י) 27731 

כמו , אות קבוע בגופם להבדילם משאר העמים בצורת גופם, לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו 27732 

ורצה להיות ההשלמה , ת להשלים תכונתו"והעם הנבחר חפץ השי, ם מהם בצורת נפשותםשהם מובדלי 27733 

כן בידו להשלים צורת נפשו , כי כאשר תשלם צורת גופו על ידו, לרמוז, ולא בראו שלם מבטן, י האדם"ע 27734 

 27735 .בהכשר פעולותיו

נאים יותר של  עקיבא אלו מעשים´ שאל טורנוסרופוס הרשע את ר, איתא (´תזריע ה)א  ובמדרש תנחומ 27736 

ל הייתי יודע שעל דבר זה אתה "א? ל למה אתם מולין"א, אמר לו של בשר ודם? ה או של בשר ודם"הקב 27737 

עקיבא שבלים ´ הביא לו ר, ה"ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נאים משל הקב, שואלני 27738 

רופוס אם הוא חפץ ל טורנוס"א, ה ואלו מעשה ידי אדם"אמר לו אלו מעשה הקב, (עוגות) וגלוסקאות 27739 

ע ולמה חבל הטבור יוצא עמו והוא תלוי בבטנו ואמו "ל ר"א? במילה למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו 27740 

ה את המצוות לישראל אלא לצרף "ומה שאתה אומר למה אינו יוצא מהול לפי שלא נתן הקב? חותכתו 27741 

 27742 .אותם בהם

ושהאדם לא נברא , ה"ים יותר משל הקבטורנוסרופוס לא יכול להבין דבר זה שמעשי בני אדם חשוב 27743 

, שהסיבה שאיננו נולדים שלמים בכדי שנבין, עקיבא היא מקור דברי החינוך´ התשובה שענה לו ר, שלם 27744 

והוסיף להמחיש לו זאת , שכשם שביכולתנו להשלים צורת גופנו כמו כן בידינו להשלים צורת נפשנו 27745 

ושחבל הטבור שעמו נולד אם , י האדם"שנתקנו ע שהגלוסקאות חשובות מן השבלים אחר, מעניני העולם 27746 

 27747 .לא נחתכנו אנחנו ימות התינוק

ואת חובתנו , למען נזכור תמיד את מעלתנו על שאר העמים, כ המילה היא אות עבדות קבועה בבשרנו"א 27748 

כשם שביכולתנו , וגם מרמזת לנו שבכוחנו להשלים את צורת נפשנו ולהעמידה על תיקונה, כלפי הבורא 27749 

 27750 .צורת גופנו להשלים

והיהודי העובד בששת , העולם כולו שטוף גשמיות, מהותה ומטרתה של השבת היא לקדש את העולם הזה 27751 

כ מטרת המילה לקדש את "א, מקדש הוא בכך את העולם כולו, ימי המעשה ונח ביום השביעי בקדושה 27752 

י השבת היא ביום ל אומר כ"המהר, אמנם יש חילוק גדול ביניהם, הגוף ומטרת השבת לקדש את העולם 27753 

וזו מטרת השבת לקדש את העולם בתוך , שכן המספר שבע מורה על מסגרת הטבע, השביעי בדוקא 27754 

ושאיפת עם , כי ענין המילה הוא מעל לטבע, כ מילה זמנה ביום השמיני בדוקא"משא, מסגרת הבריאה 27755 

 27756 .ולא לנהוג כמופקרים במסגרת הטבע, ישראל היא לחיות ברוממות מעל לטבע

כ בתוך מסגרת הטבע "שכן כל המצות הן ג, יכולים אנו להבין במה נתיחדה מילה משאר המצוותז "לפי 27757 

ל שידחו מפני "גזרו חז, על כן כשיש בהן חשש חילול שבת אפילו בעקיפין, ומטרתן היא לקדש את הטבע 27758 

אבל , כי בו שבת אל מכל מלאכתו, השבת שהיא קידוש הטבע הנעלה ביותר הטבוע בעולם מראשיתו 27759 

שכן כל מטרתה היא לרומם את היהודי , לא למצות שבת´ מילה איננה עומדת ביחס לשום מצוה ואפיה 27760 

 27761 .מעל למסגרת הטבע

ולכן , כי אם פרט המלמד על הכלל כולו, כ הלכה זו שמילה דוחה שבת איננה סעיף במצות מילה בלבד"א 27762 

התעלות מעל לטבע ולא רק כי כאן אנו למדים שעלינו לשאוף ל, ל פרשה זו בשם תורת האדם"כינו חז 27763 

לך לך עם ´ ולכן לא נאמרה הלכה זו בפ, שהרי יצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף, לקדש את הטבע 27764 

אלא כאן רמוז כל תכלית האדם להתרומם מעל , כי אין זו הלכה פרטית בהלכות מילה, שאר הלכות מילה 27765 

 27766 !לטבע

רה אחר שנסתיימו שבעה שבועות מיציאת ועל כן ניתנה התו, גם התורה איננה מוגבלת למסגרת הטבע 27767 

לפיכך אין מה שמסוגל לרומם ולהעלות אותנו ולהשלימנו במעלות , בשבוע השמיני מעל לטבע, מצרים 27768 

כשם שאין לנו הבנה כיצד , אנחנו זכינו גם לשבת בארץ ישראל, יותר מלימוד התורה הקדושה, נפשנו 27769 

ולא ´ וכמובן שהיתה זו גזירה מאת ה, יים ימח שמםנהרגו ששה מיליון יהודים תחת שלטון הנאצים האכזר 27770 

אלא רק , כך גם מה שזכינו להגיע לארצנו הקדושה ולשבת בה אין זה בכח אנושי, מעשה בשר ודם 27771 

 27772 .ה"בחסדיו המרובים של הקב

, אלא העיקר הוא סגולתה הרוחנית, ועלינו להכיר בכך שתכליתה של ארץ ישראל הוא לא הגשמיות שבה 27773 

ועלינו , בארץ הקודש היא להשלים צורת נפשנו לקבל עלינו עול מלכות שמים בשלימות תכלית ישיבתנו 27774 

להאמין באמונה שלימה שייעודו של כלל ישראל הוא רק לרוחניות כפי שנאמר ואבדיל אתכם מן העמים  27775 

 27776 .(מצור דבש)  .להיות לי

 27777 

 27778 מאמר קכד

 27779 .(´ב ו"ויקרא י) ובמלאת ימי טהרה תביא כבש ובן יונה או תור לחטאת



חבלי לידה גורמים לה שתישבע שלא תזקק , שבשעה שהיא כורעת לילד, ל נימקו את הצורך בכפרה"חז 27780 

ויש להוסיף שבשעה שהאדם נמצא במיצר מתעוררות בו , (.נדה לא) וצריכה קרבן על שבועתה, לבעלה 27781 

ם קרובות ולעתי, ועל תפקידו והנהגתו בהוה, הוא מעמיק ומביט על טיב החיים, מחשבות רציניות מאד 27782 

אבל עם בוא ההרווחה האדם , לידי החלטות על שינוי חייו והטבת דרכיו, מגיע האדם בשעה מתוחה כזו 27783 

שוכח את האנחות שהתפרצו אז מפיו והבטחותיו שייטיב , מתעלם מהתרוממות הנפש אליה הגיע במצוקתו 27784 

 27785 .ובוודאי שיחס כזה הוא חטא גדול מבחינה מוסרית, הנהגתו

האשה בשעת , תקן ובתור דוגמה מציגה לנו את האשה היולדת במלאת לה ימי טהרהק מלמדת איך ל"תוה 27786 

ועל , מתרגשת ומתעוררת במחשבתה על סבל החיים בעצב תלדי בנים, התלבטותה בחבלי הלידה הקשים 27787 

ובוודאי שהעיון בשעה קשה זו מביאים אותה לידי החלטות מוסריות , כל גלגל החיים של לידה ומיתה 27788 

הרי היא שוכחת כל הבטחותיה , אבל בעבור שעת ההתלבטות והסבל, את כל טיבה ומהותהלשפר , עדינות 27789 

 27790 .אינה מנסה להגשים אותם ואינה מקיימת הבטחתה, הנעלות

, על אשר פירשה מנדרה ומהרהוריה הטובים, לכן אמרה התורה ובמלאת ימי טהרה תביא כפרה על חטאה 27791 

ו שחייבה התורה קרבן לנזיר אחרי שהשלים ימי נזירותו וכעין זה מצינ, והיא נקראת יורדת וצריכה כפרה 27792 

אחרי שטעם טעם נזירות , מפני שהיה צריך להמשיך את ימי נזירותו גם להבא, (ד"י´ נשא ו) ן"ל הרמב"וז 27793 

ועל שמושך את עצמו מן המעלה , והוא נקרא יורד נסוג אחור, היה לו להתחייב להיות נזיר עולם 27794 

 27795 .נקרא חוטא וחייב קרבן ,מן הנזירות הממושכת, העילאית

, וכפר עליה הכהן אין לשון כפרה נופל כי אם על חטא, ת"ומצאתי יסוד להערתי בדברי רבינו בחיי עה 27796 

ואם , כי מה חטאה בזמן הלידה שתצריכנה התורה קרבן, ולפיכך קרבן זה של יולדת מחודש כקרבן הנזיר 27797 

 27798 ?לה שתביא תודה ולמה תביא עליה חטאתהיה ראוי , זה הקרבן הוא על שבאה בסכנה וניצלה מן המיתה

והחידוש הוא שכשם שקרבן הנזיר הוא , ישמח לבי על חיזוק רעיוני שקרבן היולדת מחודש כקרבן הנזיר 27799 

והפסק זה נחשב לירידה וחטא שצריך , לרגלי חטא ההפסק מן המחשבות הנאצלות של השאיפה העילאית 27800 

, מחשבותיה והרהוריה הנעלים בעת היותה במיצרכן גם היולדת חטאה היא שלא מגשימה את כל , קרבן 27801 

 27802 .והפסק ושכחה זו נחשב לה לחטא ולזה צריכה קרבן כפרה

הלימוד מזה שעל האדם להתאמץ בכל נפשו לקיים ולשמור בקרבו את ההשגות הנעלות שזוכה אליהן  27803 

שות שהאדם וכן ההרג, ובאמת נפשו זכה בשעה זו, שיעזור לו´ ומן המיצר הוא קורא לה, בהיותו במיצר 27804 

, מחשבות חן וגעגועי יֿה נשגבים בעת התייחדם עם קונם, זוכה אליהם מתוך השפעה ממרומים על בחיריו 27805 

אל יזלזל בהם אלא יאמצם ויחרתם על לוח לבו לקיימם , אלה מתנות יֿה המוענקים להאדם בכל עת מצוא 27806 

 27807 .כי אחרת נקרא כנודר ומתחרט, ולגשמם בחיים

והוא , או מתוך הארה פתאומית עילאית, מם בשאיפות נעלות מתוך צער ומיצריש וגם האדם הבינוני מתרו 27808 

ועם , אבל אין בכוחו להחזיק בנפשו את ההשגות האלה עד היסוד, זוכה לדבקות וחזיונות אלוהים נעלים 27809 

ש "רצונו ית, ת"דרך זו אינה רצויה לפני השי, עבור שעת הרצון הוא מתחמק וחוזר למצבו הראשון 27810 

ק את התביעה "והדגימה לנו תוה, ר את המתנות הטובות שהוא מעניק לנו בחסדו לעת מצואשנחזיק ונשמו 27811 

 27812 .על אנשים כאלו בקרבנות לנזיר וליולדת

ה אתה יצאת "ל הקב"א, ה פנה מארצו"כיון שראה אותן באים לחלוק על הקב, מן הארץ ההיא יצא אשור 27813 

ויבן את ננוה ואת רחובות ואת , ן לך ארבעחייך שאני פורע לך ונות, בבל וארך ואכד וכלנה, לך מארבע 27814 

, ה אתמול אפרוח עכשיו ביצה"ל הקב"א, כיון שבא ונשתתף עמהן בחורבן בית המקדש, עיר כלח ואת רסן 27815 

 27816 .(´ז ד"ר נח ל"מד) ל"עכשיו כביצה אתמהא עכ, ט"אתמול מפריח מצוות ומעש

פים ולהמריא לספירות אתמול אפרוח התחלת לפרוש כנ, ה מתמיה על אשור מבזהו ותובעו"הקב 27817 

ושלימות הדעת ´ ולמען שלימות האמונה בו ית, ת"לברוח מארצך וממולדתך לאהבת השי, הרוחניות 27818 

ועל צעדך זה הוענקת , ה"והיה לך האומץ לפרוש ממקום שבאים לחלוק על הקב, והאמונה של בניך 27819 

ונתגלגלת לביצה , תךופתאום הפסקת הושלכת ממרומי רוחניו, ת שזכית לבנות ארבע ערים"מחסדי השי 27820 

 27821 .סגורה ואטומה

אזרת כוחותיך ועקרת את עצמך ואת , בדור הפלגה שהתחילה המרידה האיומה והטיחו דברים כלפי מעלה 27822 

בכדי להימנע משמוע , וכדאי היה לך לסבול חבלי טלטול ויסורי גלות, בניך ממקום החטא אל ארץ נכריה 27823 

, קדשת שם שמים ברבים, והעריכו את מעלתך הנשגבההכירו , לדברי המינות של נמרוד ואז גדלה זכותך 27824 

ובכן היה לך להמשיך ולהגביר חיילים בדרך זו להעמיק , ונעשית לדוגמא של לוחם לכבודו של מקום 27825 

 27826 .ולרומם את הכרתך

וכולם רומזים באצבע על הגבור שגבורתו , והנה פתאום נפלת ונתגלגלת ממרומים להיות יורד מאוס ובזוי 27827 

אתמול מקדש השם , בזוי ומכוער הוא יורד כזה, ´רפת לאלו שהרימו יד להחריב משכן הועוד הצט, עזבתו 27828 

 27829 !אתמול אפרוח והיום ביצה, והיום מחריב בית המקדש



מתרוממים אנו במחשבותינו ותשוקותינו , תמיהה עגומה זו יש לזקוף לעתים קרובות על כל אחד מאתנו 27830 

ת בלב "לבנו ומקבלים עלינו כחובה לעבוד את השי מבטיחים אנו במסתרי, המקודשים והעילאיים ביותר 27831 

ומה נעשה עם אלה ההמראות , וזוכים לכך בעיקר בימים הנוראים או בתקופות שונות בחיינו, ונפש 27832 

לחזק את התביעה ? אתמול מקדש השם והיום מה? אתמול אפרוח והיום ביצה, וההתרוממות הרוחנית 27833 

 27834 .(אור הנפש)  .והתמיהה הזאת בשעת לימוד המוסר בכל תקיפותה

 27835 

 27836 מאמר קכה

 27837 .(´ג ב"ויקרא י) אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת

מפני שלא תמצא בה שם , למה נקרא לשוננו לשון הקודש, כתב (ח"ג פ"מורה נבוכים ח) ל"ם ז"הרמב 27838 

סובר טעמו לטעם קלוש ואינו מתקבל , הלומד דבריו כמו שנראה משטחיותם, לכלי המשגל כי אם ברמז 27839 

, אמנם אחרי ההתבוננות רואים אנו בזה גילוים גדולים ועצומים, ותמיד לא ירדנו לעומק כוונתו, על הלב 27840 

אין לנו ספר שיגלה לנו ענין הקדושה , גילוי עצום כזה שעוד לא נתגלה בשום ספר המדבר בענין קדושה 27841 

 27842 .שער הקדושה ולומד אני אותם כספר, ל במילים ספורות אלו"ם ז"הרמב´ כמו שגילה לנו קדוש ה

, ארבע מראות נגעים, עסוקים אנחנו בשתי פרשיות שלמות תזריע מצורע שמדברים בענין סימני טומאה 27843 

ומראות נגעים אלו , טומאה יש לה סימנים, סימני טומאה הם, ספחת השאת וספחת הבהרת, שאת ובהרת 27844 

גסות , סות הרוח ולשון הרעשנגעים הם סימן לג, (´ד ד"ויקרא י) י הקדוש"ל מביאם רש"ובחז, הם סימניה 27845 

 27846 .הרוח ולשון הרע יש להם סימנים

שטומאה , הסימנים הם סימני הטומאה, בפרשת שמיני מדובר אודות סימני טהרה וטומאה של עופות וחיות 27847 

שאפילו בהמה , ומציאותם של הדברים הוא באופן כזה, כ יש לה סימנים"וכן טהרה ג, יש לה סימנים 27848 

אדם , בהמה טמאה יש לה שני סימנים, והוא ענין עמוק מאד למבינים, בהן טמאה יש לה סימנים וניכרת 27849 

שהסימן הזה סימן , והסימנים האלו הם הם סימני הטומאה שמבצבצת ויוצאת לחוץ, סימנים´ יש לו ד 27850 

 27851 .הטומאה הוא

שאפילו בלשון היא , ענין הקדושה כל כך רם ונישא, ם מגלה לנו שגם קדושה יש לה סימנים"הרמב 27852 

אין , ם שלא תמצא בה שם לכלי המשגל"וזה שאמר הרמב, קדושה יש לה לשון בפני עצמה, מחולקת 27853 

ל מגלה לנו שהיא לשון קדושה והסימן להכירה "ם ז"רק הרמב, כונתו שמשום כן נקראת לשון הקודש 27854 

וזה לשונו של , מפני שקדושה יש לה באמת סימנים, שלא תמצא בה זהו סימני הקדושה, שלא תמצא בה 27855 

אל תחשוב כי זה אשר קוראים אנו את לשוננו לשון הקודש היה לרוב גאותנו או , ל שם"ז ם"הרמב 27856 

 27857 .ל"כי לא תמצא בה שם אמיתי למשגל ולבעילה עכ, אבל הוא בדין כי זאת הלשון היא קדושה, טעותינו

על כל מעשה , וקדושה יש לה ודאי סימנים, הרי לך סימן מובהק שהוא כן שהרי יש לה סימני קדושה 27858 

שקדושה וטומאה עולמות , יש סימן אם הוא של קדושה או של טומאה, מעשה על כל פעולה ופעולהו 27859 

ואם , קדושה יש לה לשון בפני עצמה וטומאה לשון בפני עצמה, עד שגם בלשון מחולקות הן, מחולקות הן 27860 

 27861 .והבן זה מאד, ואפילו לשון קדוש, מעשים קדושים, כן פשוט הוא שיש הילוך קדוש

למשה , ויקרא לשון חיבה לשון שמלאכי השרת משתמשין בו, (י שם"רש) ל"ואמרו חז, משהויקרא אל  27862 

שנאמר , אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהן בלשון עראי וטומאה, רבינו נדבר עמו בלשון של חיבה 27863 

 27864 ,נורא מאד עד היכן הדברים מגיעים, זהו סימני טומאה, ויקר לשון טומאת קרי, כ"אל בלעם ע´ ויקר א

ואם ניכרים , שטומאה יש לה סימנים! פ כן אם היה שם לשון טומאת קרי הריהו טומאה"ואע! נבואה 27865 

´ ר, ה"את הגמל זו בבל כי מעלה גרה הוא שמקלסת להקב, באיזה דבר שהוא סימני טומאה הרי זה טומאה 27866 

 27867 .(´ג ה"ר י"ויק) ברכיה אמר כל מה שפרט דוד בכל תהלים כלל אותו רשע בפסוק אחד

ואל יפלא לנו הרי בלעם , יתכן לעשות ספר תהלים וסוף סוף טמא הוא לכם, ן נא נוראות הדברהתבונ 27868 

חגיגה ) ´דואג ואחיתופל אמרו עליהם בגמ, פ כן טמא הוא"שאמרו עליו אבל באומות העולם קם ואע 27869 

נבט ובירבעם בן , ב משום טינא שהיתה בלבם"וסוף סוף אין להם חלק לעוה, איה סופר איה שוקל, (7ו"ט 27870 

ושאל מי בראש בן , ע"ה חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בג"שאמר לו הקב, (.ב"סנהדרין ק) ´אמרו בגמ 27871 

והיה בבית , ל לבית מלא תבן"מביא על כגון זה משל שמשלו חז, (א"פי) ובספר מסילת ישרים, ישי בראש 27872 

ידעו הכל כי , החורין יוצאלאחר ימים התחיל אותו התבן שהיה בתוך אותם , חורין והיה התבן נכנס בהם 27873 

 27874 .היה אותו הבית של תבן

טומאה יש לה , ומתוך כך ניכר לכל שזאת טומאה היא, סוד סימני טומאה הוא שהטומאה מבצבצת ויוצאת 27875 

וזה ראיה למה שאנו מבקרים תמיד על גויעשקע , וכל הפרשיות האלו הם על סימני הטומאה, סימנים 27876 

, שכמו שיש לשון הקודש כן יש לשון טומאה, ות העולם עליהםשיש כמה דברים שחותמם של אומ, זאכען 27877 

כל מה שיש , פעולותיהם ומלבושיהם אחרת הם משלנו, לשונם אחרת, לשון האומות הוא לשון טומאה 27878 

ונתנו , בקצרה טומאה וקדושה עולמות מחולקים המה ומובדלים בסימניהם, אצלם סימן טומאה עליהם 27879 



והיודע ומכיר הסימנים הוא יכיר ויבדיל תמיד בין טומאה , הטהורסימנים להכיר ולהבדיל בין הטמא ו 27880 

 27881 .לטהרה

שכמו שאי אפשר לראות בלי עין ולשמוע בלי , (ד"י´ אור ישראל סי)ב  ל כת"ישראל סאלאנטער זצ´ ר 27882 

כן , אגב למדנו שכמו שהשמיעה בהאזן הוא דוקא וכן בעין, כן אי אפשר להתהפך בלא לימוד המוסר, אוזן 27883 

מה זה הטענה של , הכתוב טוען עם קשה עורף, ר צריך להיות לימוד המוסר מכוון להאדםלימוד המוס 27884 

צריך ללמוד היטב שתי הפרשיות , קודם שיכנס אדם ללימוד המוסר, זהו סימן של טומאה? קשה עורף 27885 

 27886 .ואז יוכל בלימוד המוסר להכיר מצבו, ולידע היטב הסימנים

כל , כל ביטוי וביטוי שבו קדוש יאמר לו, ציאות של קדושהנחזור לתחילת דברינו הלשון הוא כל כולו מ 27887 

על זה נאמר , ראיה קדושה וכדומה, וכמו שמצינו מציאות של הילוך קדוש, מלה ומלה שבו קדושה היא 27888 

, לשון קדוש, כי ישנה מציאות של דיבור קדוש, והתקדשתם והייתם קדושים על כל חלק וחלק שבאדם 27889 

אין זה אלא רק כסימן על עצם , שוננו שם אמיתי למשגל ולבעילהם בזה שאין בל"והטעם שנקט הרמב 27890 

 27891 .(דעת תורה)  .קדושת הלשון

 27892 

 27893 מאמר קכו

 27894 .(´ג ב"ויקרא י) אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת

´ אבל בהיות ישראל שלמים לה, שזה אינו בטבע כלל ולא הווה בעולם, ל"ן ז"ענין הנגעים כבר כתב הרמב 27895 

וכאשר יקרה באחד מהם חטא , ליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טובע´ יהיה רוח ה 27896 

ולא יבוא הענין ההוא אלא בארץ , סר מעליו´ יתהווה כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו לראות כי ה, ועוון 27897 

למדנו כי הנגעים שהם למעלה מדרך הטבע צריך לזה , ש"הנבחרת אשר השם הנכבד שוכן בתוכה עיי 27898 

כי שם נתיישבה דעתם עליהם , שאף בני ישראל הנבחרים לא זכו לה אלא בארץ הנבחרת, יותר גדולזכות  27899 

 27900 .ומשום כך הוכפלה אהבתם להעיר אזנם במוסר הדברים, ן"ש הרמב"ותשרה שכינה כמ´ לדעת את ה

ו את כל ואם כי מבינים אנ, לחיותנו כהיום הזה´ זכינו לדין כי היסורים שלוחי מרום המה בחסדו הגדול ית 27901 

תדע שמזדעזעים אנו ביותר , אבל כמה רחוק לבנו להרגיש בחוש טובה כפולה ומכופלת זו בנפשותינו, זאת 27902 

ל הקדושים על זאת בבהירות "אבל צא וראה איך הביטו חז, אם רק עולה על דעתנו ענין מה של יסורין 27903 

מרו עליו על נחום איש גם א, (א"תענית כ) ל"אחז, והרגישו בנפשם הטוב והחסד שביסורים, זכה ונפלאה 27904 

ורגלי מטתו מונחים , וכל גופו מלא שחין, קיטע משתי רגליו, גידם משתי ידיו, זו סומא משתי עיניו 27905 

אמר להם אוי לי אם , אמרו לו תלמידיו אוי לנו שראינוך בכך, בספלים של מים כדי שלא יעלו עליו נמלים 27906 

 27907 .ש"לא ראיתוני בכך עיי

שכל זה בא לו במה שאמר לעני המתן עד , מפחד עומק הדין נורא ואיוםוהמתבונן בזה ירתע כל גופו  27908 

בכל זאת למד ? איך יתן לו מאכל אם לא יפרוק את החמור? ומה היה לו לעשות יותר, שאפרוק מן החמור 27909 

כבר היה עולה בדעתו עצה למהר , שאילו היה יודע שהעני מסוכן למות ברגע זה, נחום איש גם זו לעצמו 27910 

נפל על פניו של אותו העני , ועל חסרון זה שלא עלה על דעתו לחשוב בכך, רגע קודםלהחיות נפשו ב 27911 

 27912 .רגלי שלא חסו על רגליך יתקטעו, ידי שלא חסו על ידיך יתגדמו, ואמר עיני שלא חסו על עיניך יסומו

אם על , ו לעצמו"ואל יפחד ולא ילמוד ק, מי הוא בן אדם שיוכל לעבור על דברים אלה בשלות נפש 27913 

תובע נחום איש גם זו מעצמו שלא חס ולא חמל , תו להעני שימתין לו רגע אחד עד שיפרוק מן החמורבקש 27914 

ו סתם דבורים פורחים "ל אינם ח"ודברי חז? מה נאמר ומה נדבר אנו, עליו כמי שמעלים עיניו ממנו 27915 

שאפילו אם  ,ומה קיבל עליו לכפר על חטאו זה, כי אם תבע כן מעצמו הרי שיש מקום לתביעה זו, באויר 27916 

 27917 .נחיה אלף שנה לא נשיג למצוא שום פגם חטא משהו

, ולא נתקררה דעתו, קיטוע שתי רגלים, גידום שתי ידים, סימוי שתי עינים? איזה עונש קיבל על עצמו 27918 

כל זה תחליף על חטא שלא עלה ! עד שאמר כל גופו יהא מלא שחין, כלומר אין עדיין בכל אלו כדי כפרה 27919 

השיב להם אוי , וכשאמרו לו תלמידיו אוי לנו שראינוך בכך! לעני ברגע אחד קודםעל דעתו להקדים פת  27920 

אם היו לי העינים והרגלים אוי לי ואוי , הרי תשובתו ברורה כאומרו אדרבא, לי אם לא ראיתוני בכך 27921 

 27922 !מפני שאז הייתי נשאר עם החטא? למה, לנפשי

ורצונו ! הרי שוגג גמור היה, חשש חטא ועווןאף אם נניח שיש כאן איזה , ואנו עומדים תמהים ומתפלאים 27923 

וגם בכה והתחרט ונפל על פניו והתמרמר על , החזק להטיב לו ולחיותו תיכף לאחר שיפרוק עול משאו 27924 

ז הנה רועשת "ובכ! אפילו הפשע היותר גדול בעולם, והרי אין לך דבר העומד בפני התשובה, זאת 27925 

כך ! אוי לי אם לא ראיתוני בכך, של נחום איש גם זו קריאה איומה הלזו, ומרעשת באזני כל איש מבין 27926 

 27927 .(ב"אור יהל ח)  !ל הטוב והחסד שביסורים"רואים החכמים האמיתיים ז

 27928 

 27929 מאמר קכז



 27930 .(´ג ב"ויקרא י) אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת

ררי אל אלו אמר רב פפא צדקתך כה, צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה, (7´ערכין ח)א  אמרו בגמר 27931 

י שנגעי אדם נבררין בשבוע אחד אם לטהר אם "ופירש רש, משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתים, נגעי אדם 27932 

ויש , וזהו משפט עד תהום רבה, שבועות´ ואלו נגעי בתים הסגרן הוא עד ג, ליחלט וצדקה גדולה היא זו 27933 

ועוד שהרי כל העולם כולו מלא , להבין מה צדקה גדולה היא אם יהיה האדם מוסגר לשבוע ונחלט לטומאה 27934 

שבבריאה ´ ומכל חסד ה, ועומק הדין´ והוא מלא משפט ה, מלאה הארץ´ חסד ה, לאין שיעור´ חסד ה 27935 

ומכל המשפטים הנוראים תהום רבה הוא בנגעי , הוא בהסגר השבוע של נגעי אדם, כולה כהררי אל 27936 

 27937 !הבתים

, שלכאורה הם ענייני טומאה וטהרה, צרעתכדי להבין זאת צריכים אנו להתבונן בפרשה זו של טומאת  27938 

האב הוא הדואג , שהרי זוהי תכלית התורה להיות אומן פדגוג, אבל המעיין יראה בהם את הרעיון המחנך 27939 

ומלמדת , והתורה מלמדת אותנו שאנו בנים חביבים לאבינו שבשמים, להביא אומן פדגוג עבור בנו יקירו 27940 

כולנו אחים בני אב אחד אנחנו סמוכין על , נו חביב כמונו ממשכך חברי, אותנו שכשם שאנו חביבים לפניו 27941 

ולכן , כי כולנו בניו חביביו, (ט"ויקרא י) ´וזוהי הסמיכות של ואהבת לרעך כמוך אני ה, שלחן אבינו 27942 

 27943 .נצטוינו מאתו שאל לדבר בגנותו של אחינו האהוב לו

ו "ערכין ט) ל"שהרי אמרו חז, וםפרשה זו באה ללמדנו כמה הקפיד הכתוב בזהירות בכבודו של בן למק 27944 

שנאמר מלשני בסתר רעהו אותו , יוסי בן זימרא כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו´ אמר ר, (´ב 27945 

, ואמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת תורת המצורע, וצמיתות פירושה החלט המצורע, (א"תהלים ק) אצמית 27946 

הוי , מרים הצדקת סימן לכל בעלי לשון הרע, (´דברים רבה ו) ואמרו, זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע 27947 

שמרים נענשה בצרעת כשדברה באחיה שלא כהוגן , (ט"דברים כ) אלהיך למרים´ זכור את אשר עשה ה 27948 

 27949 .לפי רום ערך מדרגתו ומדרגתה

ומדוע הוא כן משום שבעומקו של דבר נראה החטא ככפירה , ומכאן נלמד עד כמה חמור הפגם אף בשוגג 27950 

שכל המספר לשון הרע , (´ו ב"ערכין ט) ש"וכמ, (ב"תהלים י) מר שפתנו אתנו מי אדון לנוכאלו א, בעיקר 27951 

כי הוא שוכח מאביו שבשמים , (ג"תהלים ע) שנאמר שתו בשמים פיהם, כאילו הגדיל עוונות עד לשמים 27952 

ובשכחתו זו הריהו מנתק עצמו מאביו שבשמים המקפיד על כבוד בניו , המקפיד על כבוד בניו אהוביו 27953 

 27954 .אהוביו

ה אין אני והוא יכולים לדור "כל המספר לשון הרע אמר הקב, עוד שם אמר רב חסדא אמר מר עוקבא 27955 

ברכות ) ש"כי נגעים אינם יסורים של אהבה כמ, ´הואיל וכך מעורר הוא על עצמו חרון אף ה, בעולם 27956 

כי הכלימו אביו  ועליו החובה לצאת מן הישוב אל מחוץ לעיר, (7ד"נדרים ס) ומצורע חשוב כמת, (7´ה 27957 

בדד ישב בלא , (ב"במדבר י) כנאמר במרים ואביה ירוק ירק בפניה הלא תכלם, בתובעו את כבוד בנו 27958 

 27959 .(7ז"ב ט"ב)א  חברותא שגם על זה אמרו או חברותא או מיתות

ומי הוא המת שהוא מתאבל , בגדיו יהיו פרומים וראשו פרוע ועל שפם יעטה, ועליו להתאבל כמו על מת 27960 

והבדילו , והוא הנגזר מן הישוב כי הכלימו אביו וגרשו מעל פניו, א מתאבל על עצמו שהוא המתהו, עליו 27961 

ומתוך כך יתן אל לבו לשוב אל מדרגתו בהכרה , מעל אחיו שהם בנים חביבים למקום וכנגדם חטא בדברו 27962 

 27963 .ושכל ישראל הם בניו חביביו ושב ורפא לו, שיש לו אב בשמים

והזאות בשמן , לו להטהר בתהליך ארוך של טהרת צפרים ותגלחת וקרבנותואין הרפואה פשוטה אלא יש  27964 

כמו שעמל , כי זהו תהליך של חזרה לחיים כמו קודם החטא וכתחיית המתים, הקודש ומשיחה על הראש 27965 

הוי , ומהקושי של הטהרה נדע עד כמה שקוע היה בבידוד ובכלימה, אלישע הנביא על הילד להחיותו 27966 

 27967 !משפטיך תהום רבה

שהרי כל ענין הצרעת הוא שלא על פי , דך גיסא בד בבד עם המשפט הנורא יש כאן צדקתך כהררי אלמאי 27968 

והנה איננו נוהג , (ז"ג מ"ויקרא י) ן"וכבר כתב הרמב, שהרי גם בבגדים ובבתים הדבר נוהג, דרכי הטבע 27969 

ן ההוא אלא אלא מפני שלא יבוא העני, ואין הדבר מפני היותו חובת קרקע, ´אלא בארץ שהיא נחלת ה 27970 

ובתורת כהנים דרשו עוד שאין הבית מטמא אלא אחר , בארץ הנבחרת אשר השם הנכבד שוכן בתוכה 27971 

´ והטעם כי אז נתיישבה דעתם עליהם לדעת את ה, ושיהא כל אחד ואחד מכיר את שלו, כבוש וחילוק 27972 

 27973 .ותשרה שכינה בתוכם כי הדבר נס

כי היתה השכינה , בגד באה מריחוק כוחות השכינהצרעת הבית וה, (א"ב ס"ח) וביתר ביאור כתב הכוזרי 27974 

ונותנת להם זיו והדר בגופותם , והיתה מועילה אותה החיות האלהית, בישראל במעלת הרוח בגוף האדם 27975 

וכשהיא , ובעת שמסתלקת מהם מסכלת עצתם ויתבערו גופותיהם וישתנה יופיים, ובתכונותם ובמשכנם 27976 

 27977 .ל"מן התרחק אור השכינה ממנו עכמתרחקת מיחידים נראה על כל איש ואיש סי

אבל לא ברשעים גסים חסרי דעת , רואים אנו איפוא שענין הצרעת נוהג רק בקדושים ושלמים שחטאו 27978 

אין שוטה נפגע ואין בשר המת  (7ג"שבת י) ל"כמו שמצינו שאמרו חז, ´הנוהגים בדרכי הטבע ורחוקים מה 27979 



כיוצא , ן הרשע מרגיש בחטאו ולפיכך אינו נענשהיינו שאין השוטה מרגיש בפגעיו ואי, מרגיש באיזמל 27980 

 27981 .(ח"ג ה"תענית פ) בכך מצינו בירושלמי

רבון העולמים אם , נטל ספר תורה ועלה לראש הגג ואמר, מעשה שבאו גייסות לעירו של לוי בר סיסי 27982 

 27983 מיד בקשו אחריהם, בטלתי דבר אחד ממה שכתוב בספר תורה זה יכנסו האויבים לעיר ואם לאו ילכו להם

ובטח בצדקתו להטריח את בוראו , פעם אחרת עשה כן תלמידו אבל כיון שלא היה חסיד כרבו, ולא נמצאו 27984 

, שוב עשה כן תלמיד תלמידו ולא הלכו להם ולא יבשה ידו מפני שאין שוטה נפגע, לעשות לו נס יבשה ידו 27985 

 27986 .שאין עונשי שמים מידיים ונסיים נעשים אלא ליראים השלמים

ה "והוא שכח שחברו הוא בן יקר להקב, שזיו השכינה נגה עליו ועל לבושו ומשכנו ואם כן אדם מישראל 27987 

מכל מקום רואה ויודע , ובאו עליו נגעים והסתלקה ממנו שכינה ואביו ירוק ירק בפניו, ודיבר בו לשון הרע 27988 

, לייסרוומחמת חביבותו מטפל בו אביו להוכיחו ו, כי גם הוא בן אהוב וחביב, הוא שאביו הוא שירק בפניו 27989 

ואין הוא כמת , אין הוא שוטה שאינו מרגיש, (´משלי ג) יוכיח וכאב את בן ירצה´ כי את אשר יאהב ה 27990 

ולהכיר בכך שכל ישראל , מרגיש הוא ועליו להכלם ולשוב אל אביו מוכיחו, שאין בשרו מרגיש באיזמל 27991 

 27992 .בניו הם כשם שהוא בן למקום

וירחמהו וישיבו ממות ´ וישוב אל ה, ו התביעה שעליווצדקה היא אם בשבוע ימים ובזמן מועט תתברר ל 27993 

שם גופא ההוכחה , הוי אומר שבמקום בו משפטיך תהום רבה על פגיעה בכבודו של בן למקום, לחיים 27994 

וכל החסד והמשפט שבבריאה , ושם ההכרה על צדקתך כהררי אל, שגם הוא עצמו בן יקיר וחשוב הוא 27995 

ל מול המשפט והחסד שבנגעים שהם באתגליא ובאהבה הרי הם מחוירים א, שהם ככלות הכל בהסתר 27996 

 27997 .(לקט שיחות מוסר)  .נפלאה

 27998 

 27999 מאמר קכח

 28000 .(´ג ב"ויקרא י) אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת

, ´י הצפרים וכו"ההסגרות והטיהור ע, בדיקת הכהנים, הנה בהסתכלותנו בסדר הטיפול המדוקדק במצורע 28001 

עד , ובעיקר חטא גסות הרוח אבי הצרעת, א הוא רושם החטא בנפש האדםנוכל העמק הבין מה איום ונור 28002 

אלא שבכדי לכבס ולהסיר כליל את , של השפלה קלושה ומעטה, שאינו מספיק תיקון אחד של פעולה אחת 28003 

פעולות שמגמתם לשרש לעקור ולכבס כל שמץ וריח חטא , צריכים סדר שלם של תיקונים, רושם החטא 28004 

 28005 .ב להזדככותה הראשונהעד שתזכה לשו, מן הנפש

הפחתת שם , ר ורכילות"שרשיה וענפיה הם לשה, כי הלא תולדות הצרעת ממקור הגסות הרוח תהלך 28006 

שאינה אלא בבואה של , ומהו סדר התיקונים של התפשטות הצרעת על הגוף, חבירו והיזק גופו וממונו 28007 

, אל העיון ואל החרטהשתתפנה , הצעד הראשון הסגרה ותכליתה לעורר את המחשבה, הצרעת הנפשית 28008 

תוך בדידות ההסגר יתפנה לראות את , לראות מה גדלה ועמוקה המצולה שהמצורע השקיע את נפשו בה 28009 

 28010 .גופו ונפשו כמה מכוערים הם

ואם שבעת הימים הראשונים לא הספיקו לרומם את המצורע , העיון וההתבוננות נמשכים שבעת ימים 28011 

הריהו נסגר לשבעת ימים אחרים , עד כדי הרהורי תשובהטרם הספיק לגלות את פגמי נפשו , משפלותו 28012 

 28013 .עד כמה שהוא הרבה להשחית ולעוות, עד שתאורנה עיניו ותראינה, בכדי להוסיף הכנעה ושפלות יתירה

שכל מגמתה להעיר נפשו של המצורע על הכרת עומק , ואחרי השלב הראשון של התבודדות ההסגרה 28014 

אלא , ולא מרשים לו אפילו השתיקה, למחנה מנודה ומבוזהמשתלח הוא מחוץ , בא השלב השני, החטא 28015 

מכריז על עצמו כעל סמל הטומאה והקלקול בכדי , שעליו להשמיע קולו בפרסום רב טמא טמא יקרא 28016 

, ומה תועלתו של המצורע בקריאה זו! וכל השומע ילמד איך להזהר מהחטא האיום הזה, שיתרחקו ממנו 28017 

 28018 .הדבוקים בו שהיא מכנעתו ומטהרתו מכל כתמי הרשע

לעקור ולשפשף מנפשו את , אחרי כל הבזיונות העוברים על נפשו והוא זוכה בהדרגה להתנער ולהינקות 28019 

כי אולי , הרי עליו לעבור שלב שלישי של תיקון וטיהור חדש, כל צחצוחי הארס הבלתי נראים לכאורה 28020 

ואמצעיים שיכבסו ויצחצחו  זקוק הוא עוד לפעולות, בתת כוחות הנפשיים דבוקים עדיין נצוצי העבירה 28021 

ושני התולעת והאזוב , כגון הבאת הצפרים המצפצפות והמרמזות על פטפוטי הנפש וחצי לשון הרע, אותו 28022 

 28023 .שלגבי חטא הגאוה היא תשובת המשקל המתאימה, המרמזים על ההשפלה העצמית עד הקצה האחרון

שבאופן יחסי זהו קרבן שעולה , ייםועוד החמירה התורה שעליו להביא שני כבשים ואפילו הוא עני שבענ 28024 

מה רבות הן , והכוונה שגם הוצאה זו הוא עונש ותיקון אשר תביא אותו לידי עיון נוסף, בדמים יקרים 28025 

וזה יהיה לכפרה ולטהרה על כמה , שלא יסתבך יותר בחטא מביש כזה, התוצאות של חטא הנורא הזה 28026 

 28027 .תו והתעסקותו בתיקון חסרונואף בימי טהר, וכמה הרהורי עבירה שנצנצו אולי במוחו

והנה אמר , ל"פ והנותר בשמן יתן על ראש המטהר וכפר עליו הכהן וז"ל עה"ן ז"ועיין מה שכתב הרמב 28028 

, ולא ידענו מה ענין הכפרות הללו כולן, הכתוב באשם וכפר וחזר ואמר בחטאת וכפר עליו הכהן וטהר 28029 



אולי בצערו נתן , ל חטאו אשר חטא בימי הנגעוהחטאת ע, אולי האשם יכפר על מעלו אשר מעל קודם נגעו 28030 

שאפילו , הרי מה גדול ועמוק הוא רושם החטא בנפש האדם, ל"תיפלה לאלהים וזה טעם מטומאתו עכ 28031 

הרי בתוך התיקונים , וכבר מתעסק ומטפל בתיקונים, כשהחוטא מגיע להכרת עמדתו והוא רוצה לשוב 28032 

 28033 .עלול הוא רושם החטא להתגנב ולהכשיל את השב

ואף מלאכי עליון , זקוקים לא רק אנשים בינוניים אלא אף רמי המעלה, יכוך רשמי החטא הנסתריםלז 28034 

על שנזרק , מצינו אצל המלאכים שנשלחו להפך את סדום, כשנתפשו בכגון זה הוצרכו למירוק ולצירוף 28035 

י "לוי בשם רב נחמן מלאכי השרת ע´ אמר ר, ח שנה"בהם שמץ של אנוכיות וגאוה נדחו ממחיצן קל 28036 

ר חמא בר חנינא על שנתגאו ואמרו כי משחיתים "א, ח שנה"ה נדחו ממחיצתן קל"שגילו מסטורין של הקב 28037 

 28038 .(ג"י´ וירא ג) אנחנו את המקום הזה

מ אחרי שהוטל "מ, מבהיל ואיום איזו גאוה יכולה להתייחס למלאכים שלוחי מעלה שכולם רוח קדושה 28039 

תכף ומיד נדבק בהם איזה שמץ של גאוה , עשה רבז לבצע מ"לרדת לעוה, עליהם איזו משימה ארצית 28040 

והכתם הזה בכדי , רק לפי ההערכה השמימית הדקה נראה הכתם, ש נראה"והתנשאות שרק לפניו ית 28041 

 28042 .ח שנים של דחייה ממחיצתם"לתקנו ולכבסו נדונו לקל

להם  ולא הספיק, על הבעה קלה של חלק אלף מני רגע הוזקקו לתיקון של מאה ושמונה ושלושים שנים 28043 

זה ענשן של , ל"י ז"ופירש רש, באמרם כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה, התיקון להתנשאותם זו 28044 

לפיכך לא זזו משם עד שהוזקקו לומר שאין , מלאכים על שאמרו כי משחיתים אנחנו ותלו הדבר בעצמן 28045 

 28046 .ל"הדבר ברשותן עכ

אינו מספיק , חרטה והתנצלות ווידוי אחד המפרט את החטא ומביע, הרי רואים שפעולה אחת בלבד 28047 

כי אם מערכת שלמה של תיקונים מדודים ומותאמים לטיהור זוהמת הגאוה , לכביסת חטא ההתנשאות 28048 

מה נעשה אנחנו העמוסים מני בטן , ואם במלאכי שחק כך, החודרת לכל חלק הנפש וזה נמשך הרבה שנים 28049 

רות ולהימנע מלהסתבך כלל אף בשמץ אין לנו אלא להזהר בשבע זהי, בקופת החטאים התלויה מאחורינו 28050 

וכמאמר החכם מה שהחכם עושה בשמירתו אין , כי אין בכוחותנו להסתגל לתשובת המשקל, מני חטא 28051 

 28052 .(תורת הנפש)  .הגבור עושה בגבורתו

 28053 

 28054 מאמר קכט

 28055 .(´ג ב"ויקרא י) אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת

חי ´ שנא, ה חפץ לחייב בריה"ללמדך שאין הקב, ורך רעכי לא אל חפץ רשע אתה לא יג, איתא במדרש 28056 

למען צדק , חפץ למען צדקו´ ה´ להצדיק בריותיו שנא? ובמה חפץ, א אם אחפוץ במות הרשע"אני נאום ה 28057 

וצוהו מזה אכול ומזה לא תאכל כי ביום אכלך , ע"ר כשבראו נתנו בג"וכן באדה, את בריותיו ולא לחייבם 28058 

 28059 .התחיל מסיח עמו אולי יעשה תשובה, ה הביא עליו אפופסין"של הקבעבר על צוויו , ממנו תמות

וכשחזר אל האדם לא חייבו עד , חזר אצל האשה חזר אל האדם, הניח את האדם והתחיל מסיח עם האשה 28060 

ר חכינאי בשם רבי לוי שאמר לו בזיעת אפך תאכל לחם עד "א? ומנין, שנתן לו רמז לעשות תשובה 28061 

, ם שם"אלקיך זוהי התשובה המעולה עיין רמב´ שובה ישראל עד ה´ שנא אין שובך אלא תשובה, שובך 28062 

 28063 .(´תנחומא תזריע ט) ויגרש את האדם´ כיון שלא עשה תשובה טרדו שנא

ע נסגרו "הוא נתגרש ושערי הג, ה יצא לפעולות בכל תוקף ועוז"האדם לא שב בתשובה ופסק דין של הקב 28064 

כי לא לעולם , ה להאדם"ד רמז לו הקב"עם קריאת הפסאבל כבר , והוא נמסר לחינוך קשה ומר, אחריו 28065 

ובכל יום , בכל עת ובכל שעה שערי תשובה פתוחים לפני האדם! יטור ולא לנצח יקצוף כי אם עד שובך 28066 

 28067 .ויום בת קול יוצאת וקוראת שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם

קבלו ופותח לפניו שערי גן ה מ"מיד הקב, בתשובה מעולה´ ובכל עת אשר יתנדב לב האדם לשוב אל ה 28068 

ובהתנדב האדם לשמור את נשמתו , ומכניסו תחת כנפי שכינתו פה עלי אדמות כל שכן אחרי מותו, עדנו 28069 

ה ידבר אתו "והקב, ´ולהתקדש בקדושתו נעשה מרכבה לשכינתו ית´ וללכת בדרכי ה, בטהרה מנעוריו 28070 

ם מעין אלה היו האבות משה ואהרן אליהו בני אד, ז"ב בעוה"ויטעימהו מעין הגן עדן והעוה, ויתהלך אתו 28071 

 28072 .ודוד ועוד

ה שכינתו "השרה הקב, ´ז ולהדבק בו ית"להתרומם מעל תעתועי העוה, ובהתנדב עם כמו ישראל בשעתו 28073 

וזאת תורת האדם ותעודתו ותעודת , והעולם נהפך להם עוד הפעם לגן עדן, בתוכם ודבר עמם פה אל פה 28074 

ולעשות שלום בעולם מכל חיתו יער עד , ע אשר נסגרו אחריהם"גכל האנושיות כולה לפתוח להם שערי  28075 

ש שתגיע התכלית ההיא "וכבר הבטיחנו הבורא ית, בתחתונים כבתחלה´ ולהשכין שכינת ה, האדם 28076 

 28077 .(עץ חיים)  .באחרית הימים

 28078 

 28079 מאמר קל



 28080 .(´ג ג"ויקרא י) וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפך לבן

ח רואה את הנגעים "שאם הכהן שוטה אז ישראל ת, ך להביאו אל הכהן יש דיןהנה בדיני הנגעים שצרי 28081 

´ ט מהל"פ) ם"ומובא ברמב, (כ"תו) אמור טהור והוא טהור, אמור טמא והוא טמא, ואומר לכהן השוטה 28082 

אלא שהישראל מסביר לו , מ שם ביאר שאין הדברים אמורים לשוטה ממש"והכ, (ב"טומאת צרעת ה 28083 

ולגבי , ח ובקי בדיני צרעת ונגעים"היינו שאינו שוטה אלא שאינו ת, הוא שוטה ורק לגבי החכם, וסבר 28084 

 28085 .החכם קרי לו שוטה

למי שאינו בקי בדינים אלו , ח שיודע דיני צרעת"ל הסבירו לנו את החילוק בין ת"רואים אנו איך שחז 28086 

אמת הוא למדן שהוא נקרא שוטה ואף שב, שצריך עמקות גדולה להבינם על בוריים, החמורים והסתומים 28087 

מ כשאנו מודדים "מ, אלא שלא זכה לידע חלק התורה של צרעת ונגעים, ובעל סברא בשאר חלקי התורה 28088 

שהרי חסר , הוא בבחינת שוטה, אותו כנגד מי שזכה יותר להבין בעמקות התורה ויודע יותר חלקי התורה 28089 

ח "ולגבי הת, פתח כראוישוטה פירושו מי שלא זכה ששכלו ית, לו ידיעה והבנה בכמה חלקים מהתורה 28090 

 28091 .הגם שחסר לו רק ידיעת דיני צרעת, נקרא שוטה אדם שלא נתפתח כראוי

ולמה במקום זה , אלא שעדיין צריך להבין הרי בכל מקום נקרא אדם שאינו בקי בדיני התורה עם הארץ 28092 

רה ל לא ניתנה תו"שהרי אמרו חז, ל שפירש"ר זצ"וראיתי בחומשו של אאמו, כינו אותו בשם שוטה 28093 

היינו שבאמת כל אדם צריך , (ז"מכילתא בשלח י) ושניים להם לאוכלי תרומה, לדרוש אלא לאוכלי המן 28094 

אבל בדור המדבר , אלא שטרדות הפרנסה מונעים את האדם מזאת, ´לישב יומם ולילה וללמוד תורת ה 28095 

ולכן ציוה , העליהם לעסוק בכל עת ובכל שעה בתור, שהיו אוכלי מן ולא היו להם שום טרדות חיצוניות 28096 

וצריך להיות זמנם ולבם פנוי ללמוד , ה שהכהנים יקבלו תרומה מכלל ישראל כי הם מורי העם"הקב 28097 

 28098 .התורה ללא שום דאגת פרנסה

הרי הוא לא רק עם , והוא מבזבז זמנו להבל וריק ואינו עוסק בתורה, ולכן אם כהן שיש לו זמן ללמוד 28099 

נתנו לו זמן שהוא יקר , תנים לו וזה המבחן של שוטהכי הרי הוא מאבד מה שנו, הארץ אלא גם שוטה 28100 

והוא לא ניצלו כראוי ואבדו בידים ולכן נקרא , כי הזמן שהלך לבטלה אין להשיבו, מהכל שאין לו תמורה 28101 

 28102 .(עץ הדעת)  .שוטה

 28103 

 28104 מאמר קלא

 28105 .(´ג ט"ויקרא י) נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן

וזה , נין חולי אצל הגוף כמו כן שייך ענין חולי אצל הנשמהוכמו ששייך ע, האדם מורכב מגוף ונשמה 28106 

אבל , אלא שכרגיל ענין חולי הנפש אין ניכר לעין האדם הפשוט, ´נגרם כשהאדם חוטא ועובר על ציווי ה 28107 

 28108 .י תשובה"ולבקש תרופה לחולי כזה ע, י כוחותיו הרוחניים להרגיש שהוא חולה"האדם צריך ע

וזהו ענין צרעת ונגעים שאנו לומדים בפרשת , הנפש ניכר גם לעיןשלפעמים חולי ´ אלא שמחמלת ה 28109 

, בראש ובראשונה על החולי של לשון הרע, ל"עבירות כמבואר בחז´ שהם באים על ז, תזריע ומצורע 28110 

ולכן ענין הנגעים בא מתחילה על ממונו של , על האדם היא כפולה שאינו פוגע בנפשות תחילה´ וחמלת ה 28111 

כי , שענין נגעים בבית זהו נגד הטבע, ם שיש כאן פלא בתוך פלא"מו שכתב הרמבוכ, האדם ביתו ובגדיו 28112 

שיש בהם חיות ולא , בעלי חיים וצמחים, וכמו באדם, חולאים שייך בדבר שיש בו נפש ורוח וחיים 28113 

כדי להביאם לתשובה , י"ולכן אין ענין נגעי בתים ובגדים אצל הגויים ואומות העולם רק אצל בנ, בדומם 28114 

 28115 .ו החולאים שלהםושיכיר

כתוב בתורה נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל , למרות כל הנסים והפלאים שישנם בצרעת ובנגעים 28116 

להכיר במגרעותיו , כי קשה לאדם לעולם להכיר חולי הנפש שלו, כ"ופירש באבן עזרא בע, הכהן 28117 

אדם מכיר בזה ומבקש שבכל חולי הגוף , וזה הקושי בחולי הנפש וכן ביארו גדולי המוסר, וחסרונותיו 28118 

 28119 .כ בחולי הנפש"תרופה והולך לרופא משא

ולכן ציותה התורה לילך אצל הכהן , ולכן נכתב אודות צרעת ונגעים בתורה אף שאינו ספר של רפואות 28120 

ועד היום צרעת ונגעים , כי לא ימצא רפואה למכתו כיון שאין זה מחלה גופנית רק רוחנית, ולא אצל רופא 28121 

ורק המנהיג הרוחני של האדם שהכהן מסמל , רפא מכיון ששרשם הוא חולי הנפשהם ממחלות חשוכות מ 28122 

 28123 .(עץ הדעת)  .י שיביאו לתשובה ולהכיר מגרעתו"בידו לרפא אותו ע, אותו

 28124 

 28125 מאמר קלב

 28126 .(´ג ט"ויקרא י) נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן

גדול שבכולם אדם דכתיב , איש, אנוש, גבר, אדם, בכמה דרגין אתקרי בר נש. ח"איתא בזוהר תזריע מ 28127 

אמר רבי , ´ולא כתיב גבר וכו, וכתיב כי בצלם אלהים עשה את האדם, ויברא אלהים את האדם בצלמו 28128 

? מאן דאיהו חטאה וכתיב אדם? מאן בעי למיקרב קרבנא, ´יהודא והא כתיב אדם כי יקריב מכם קרבן לה 28129 



ומאן איתחזי למיקרב , ה"קרבנא נייחא דקובאמר רבי יצחק תא חזי קיומא דעלמא דעלאין ותתאין הוא  28130 

 28131 .הוי אומר אדם דיקירא מכולא? ה האי נייחא"קמיה דקוב

דמאן ! ה לדכאה יתיר מכולא"ל להאי בעי קוב"א? אי הכי והא כתיב אדם כי יהיה בעור בשרו נגע צרעת 28132 

א כתיב אלא ובא ל, ובגין כך כתיב באדם והובא אל הכהן, דאיהו בדרגא עילאה דכלהו לא ליתיב הכי 28133 

וכתיב איש , דדיוקנא קדישא לא ליתיב הכי, דכל מאן דחמי ליה אתחייב ביה לאקרוביה קמי כהנא, והובא 28134 

 28135 .ואיש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרות ולא כתיב בהו והובא, או אשה כי יהיה בו נגע

דכתיב , למלכא ל משום דאיקרי עבד"א? אמאי לא איקרי אדם, כי זה משה האיש? והא כתיב והאיש משה 28136 

שמחמת ענוה , המכוון כי איש הוא לשון עבדות, ואף הכא איקרי איש לגבי אדם דלעילא, לא כן עבדי משה 28137 

 28138 .החזיק עצמו לאיש ולא לאדם

אלא , אמר ליה והא כתיב ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם? איש מלחמה´ עוד הקשו מדוע כתיב ה 28139 

ועד דלא ישב על הכסא וצריך , והלכך קרוי אדם ה יושב על הכסא אישתכח השם בשלימותא"כשהקב 28140 

עוד ראיה כי אדם הוא גדול , אין השם בשלימות והלכך קרי ליה איש, ללחום כביכול עם זרעו של עמלק 28141 

 28142 .עילאה דכולם אדם ונמוך מכולם הבהמה, ´דכתיב אדם ובהמה תושיע ה, מכולם

וצריכים להבין מהי , את האדם בצלמו ברור כי מסקנת הזוהר היא שאדם הוא גדול מכולם שנאמר ויברא 28143 

והנה בזוהר מובא כי רב המנונא כד הוה בעי למילף , משמעות בצלמו אשר בגלל זה אדם הוא גדול מכולם 28144 

מן , ומן הלימוד הפיקו תועלת גדולה, למד עמהם קודם פרקא דשטותא, עם תלמידיו פרקא דחכמתא 28145 

כן מן הסכלות , ות מכירים את מעלת המתיקותכמו שמן המריר, החושך מכירים ומבחינים במעלת האור 28146 

 28147 .ש"רואים את מעלת החכמה עי

אמרו ? שיכירו מתוך הסכלות את מעלתה של החכמה, עלינו לברר האם גם המלאכים זקוקים לעצה הזו 28148 

ואמרו נהר , ´המסילת ישרים שמא מיעטו בכבודו ית´ ופי, ל נהר דינור מהיכן יוצא מזיעתן של חיות"חז 28149 

והלא קשה לשם , וידוע הוא כי כל טבילה היא להעביר טומאה, לים נשמותיהן של צדיקיםדינור שם טוב 28150 

אין אצלם בחינה , אלא מפני שהמלאכים נקראים עומדים ואין בהם ירידה כלל? מה צדיקים צריכים טבילה 28151 

 28152 .ומכל מקום חזינן שנהר דינור יוצא מזיעתן של חיות, של סכלות

לא מחמת פרקא דשטותא אלא שהם יראים תמיד שמא , רגש בחכמההרי לומדים אנו מזה כי יש להם ה 28153 

פ "ואע, ולכן צריכים הצדיקים לפרקא דשטותא בכדי שיוכלו להשיג הרגש בחכמתא, ´מיעטו בכבודו ית 28154 

כבר ישנה סיבה , בכל זאת כיון שהם צריכים ללמוד מעט פרקא דשטותא, שהם עושים כן לשם שמים 28155 

אשר הרגשם קיים באופן מתמיד ובלי הפסק ובלי הזדקקות , מלאכים שהם צריכים טבילה בנהר דינור של 28156 

שהם מלאים חכמה , כמו הצלם של פמליא של מעלה, את האדם בצלמו´ ש ויברא אל"וז, לפרקא דשטותא 28157 

 28158 .וזוהי הבחינה של אדם שיש לו הרגש בחכמה בלי ידיעת ההיפך מזה, בלי צורך בפרקא דשטותא

בשעה שיש מפריעים , איש מלחמה לבין דמות אדם כתירוץ הזוהר ´ובזה נבין עתה את ההבדל בין ה 28159 

אבל בשעה שהוא יושב על כסא ומלכותו בכל , בבחינת איש אינו בשלימות´ בעולם שאז נקראת התגלות ה 28160 

 28161 .היא בשלימות´ אז נקרא בבחינת אדם כי אז התגלות ה, משלה והכל מכירין אותו

זוהי בחינת , אלא יש לו משיכה לחכמה מצד עצם החכמה, והנה כאשר האדם איננו זקוק לפרקא דשטותא 28162 

אם יש ! כי כל מה שיש בעולם יש באדם, שנתיישבה הכרתו בלב כל אדם, ה כביכול יושב"כסא שאז הקב 28163 

ששאל אחד איפה , ל"ה יושב בלבו כמאמר החוה"אם הקב, בשמים כסא צריך שגם באדם תהיה בחינה זו 28164 

ל אמרו בכל לבבך שלא יהא לבך חלוק "שום מחלוקת כמו שחז אם יושב בלב בלי, אמר לו בלב? ה"הקב 28165 

כי אדם נקרא כך בשעה שאין הוא מזדקק לפרקא דשטותא , ה הוא בבחינת אדם"אז הקב, על המקום 28166 

 28167 .לצורך סיוע בכדי שיוכל להמשך אל החכמה

ז "היתה על כימי הבל שלא "ופירשו חז, מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות´ וערבה לה 28168 

כמו מלאך והביא את בכורות צאנו ´ אלא היה נמשך אחרי ה, בעולם שלא היה צריך הבל לפרקא דשטותא 28169 

ברם כל זמן שהאדם צריך ללחום עם נפשו ומרגיש שעדיין זקוק הוא לפרקא דשטותא בכדי , ´וחלביהן לה 28170 

י אז מכונה הוא בלשון כ, כ נכשל בו"ל אין אדם עומד בדבר אלא א"כענין שאמרו חז, להמשך אל החכמה 28171 

 28172 .התורה בבחינת איש

ש כעין "שהאדם נופל מזמן לזמן במצב של עצלות ביר, והנה יש לנו ללמוד מכאן הערה על מדת העצלות 28173 

והוא מתגאה בנפשו כי יש לו , יושב על כסא של עצלות כאילו כבר גמר וסיים את עבודתו, בין הזמנים 28174 

צריך הוא , ז בעולם ובתוך עצמו"וכח הוא כי כל זמן שיש עש, וכבר יכול הוא לישב על כסא, דמות אדם 28175 

מה הוא נקרא , ´הלוואי שיחיה בבחינת איש מלחמה לילך בדרכי ה, להזדעזע וללחום תמיד ללא הפסק 28176 

 28177 .איש מלחמה אף אתה היה דומה לו ללחום תמיד

ש לא כתיב מה שאצל אדם כתיב והובא ואילו אצל אי, ובזה נוכל להבין את ההבדל אשר כתב הזוהר 28178 

ת חפץ כי החוטא ישוב "כי זו אחת מדרכי החסד אשר השי, ל"צ בלאזער זצ"כי כבר כתב מוהרי, והובא 28179 



וזה יתכן בירידה לדרגה חמורה , ת לא יחפוץ כי ישוב בתשובה"אבל מי שאיבד את זכותו השי, בתשובה 28180 

ה חפץ בכל "שהקבכלומר , ובזה פירש גם מה שנאמר שובו בנים שובבים חוץ מאחר, ביותר של חטא 28181 

 28182 .ת יחפוץ בו ויעורר אותו לשוב"אבל אחר אבד את הזכות הזאת שהשי, השובבים ואומר להם שובו

הרי מכל שכן וקל וחומר הוא שאם , ה חפץ באדם שישוב"ולאור זאת נוכל להבין כי אם זכות הוא שהקב 28183 

, שולח לו שני שליחיםומכל שכן אם הוא , ה שולח לו שליח שישוב בוודאי שזו היא זכות גדולה"הקב 28184 

שכולם יאמרו לו לשוב כי זו בוודאי זכות גדולה , ועוד יותר אם הוא עושה את כל העולם כולו לשליחים 28185 

והמבחן הוא במהירות שבה , וזאת היא הבחינה של והובא שכל מי שיראה אותו יביאנו אל הכהן, מאד 28186 

אבל לא , אך ורק בבחינה של אדם דרגה זו מצויה, ה שילך אל הכהן לקבל טהרה"י הקב"מואץ האדם ע 28187 

 28188 .(תורת יצחק)  .שאין לו הזכות הזו של והובא אל הכהן, בבחינה של איש

 28189 

 28190 מאמר קלג

 28191 .(´ג ט"ויקרא י) נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן

דין זה נאמר בנגעים הבאים על , כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, (ב"נגעים ספ) שנינו במסכת 28192 

והובא אל הכהן אמרה , מכל מקום נגעי עצמו אין אדם רואה, הוא כהן וראוי לראות הנגעהאדם הגם ש 28193 

היינו מומי בכורו , כל הבכורות אדם רואה חוץ מבכורות עצמו, גם אם אתה כהן לך אצל כהן אחר, תורה 28194 

 28195 .של בהמת עצמו אינו רשאי לבדוק שמא מיקל בשל עצמו, אם ראוי להקרבה אם לאו

אבל בעצמו אינו , טבעו של אדם לראות בחסרונותיו של חבירו, אה חוץ מנגעי עצמוכל הנגעים אדם רו 28196 

הכתוב אומר עיניך לנוכח יביטו , אדם חשוד בשל עצמו ואינו חשוד על של חבירו, רואה חסרונות 28197 

, אפילו אבק דק בחבירו הוא רואה, אדם רגיל להביט על חסרונותיו של חבירו, ועפעפיך יישירו לנגדך 28198 

מותר לך לראות מומי , על כן אומר הפסוק עיניך לנוכח יביטו, עצמו אפילו חסרון גס אינו רואה ואילו על 28199 

מיד תביט גם על , אבל ועפעפיך יישירו לנגדך, חברך כדי להוכיחו ולהעמידו על האמת ולא כדי לגנותו 28200 

 28201 .וזה יגרום לך שלא תגנהו שהרי אף אתה כמוהו, עצמך ותווכח שגם אתה לוקה באותו חסרון

ץ לתפילות הימים "מאד השכיר עצמו כש´ חזן אחד ירא שמים וחרד אל ה, ס היה אומר"מרן הגרי 28202 

ובלבו העלה מחשבות גאוה באומרו ודאי הכל משבחים , עמד החזן לפני התיבה והשמיע תפלתו, הנוראים 28203 

אה ולא עוד איך אתה מתג, עודנו חושב מחשבות גאוה ויצרו הטוב זעק בתוך לבו, אותי על נעימות תפילתי 28204 

אבל האמת הוא שכל הציבור צוחק , הוא ממשיך בתפילתו ושוב עולים בלבו הרהורי גאוה, אלא ביום הדין 28205 

ישראל כי יגלה החזן טליתו ויווכח לראות כי אין הקהל נהנה מתפלתו ´ העצה אמר ר, ולועג לו ולתפלתו 28206 

, בדמיונו היצר יושב במפתחי הלבכך בכל המידות האדם חפשי , ואז הגאוה תחלוף כרגע, ואדרבה לועג לו 28207 

 28208 .ועפעפיך יישירו לנגדך, אין עצה אלא לגלות את הטלית ולראות

בדרך כלל זקוק הוא כי יבוא מאן דהוא , ברם לא תמיד עולה ביד האדם לגלות את הטלית להווכח בחסרונו 28209 

עיניו מלראות  התאוה והשוחד מעוור, קשה לו לאדם לבקר את עצמו ולראות נגעי עצמו, ויגלה לו טליתו 28210 

והובא אל הכהן לשמוע תוכחת מוסר "ולפיכך זקוק הוא ל, סבור הוא שכל מעשיו לטובה ולברכה, האמת 28211 

אשר שכר לו את המגיד מדובנא שיהא , ל מוילנא"א זצ"מי לנו גדול מרבינו הגר, מפי החכמים המוכיחים 28212 

 28213 .ל ששכר לו עגלון פשוט שיוכיחנו"וכן המהרש, לו למוכיח

הם ענקי הרוח מורמים , ראל לא בטחו בעצמם ולא סמכו על חכמתם ובקשו לעצמם מוכיחיםגם גדולי יש 28214 

, ובקשו לקנות לנפשם מדה זו של אזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, מעם לא בטחו בתורתם 28215 

, שעה שעה, קטנים שבקטנים בחורים צעירים אשר היצר רובץ לפתחם יום יום? ומה נענה אנן אבתרייהו 28216 

וזקוק הוא להרבה , והלא האדם נולד כעיר פרא? וכי סבורים אתם כי אינכם זקוקים לתוכחה, רגערגע  28217 

 28218 .אסון הוא לאדם שאינו מקבל תוכחה, טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו, מנות של תוכחת מוסר וחינוך חיים

לאחר , ץני´ר מקוז"אשר בהיותו אברך צעיר לימים עשה אצל האדמו, ם"מספרים על בעל חידושי הרי 28219 

ניץ מיצר ´ר מקוז"והיה האדמו, ר מפשיסחה"ניץ ונסע להסתופף בצלו של האדמו´תקופה עזב את חצר קוז 28220 

אמר החידושי , ם ונסתלקו כולם מן העולם"שנים עשר בנים היו לו לבעל החידושי הרי, על כך מאד מאד 28221 

ואף על , ניץ´ר מקוז"אדמום יודע ובטוח אני כי כל בני נפטרו בעטיה של הקפידה אשר הקפיד עלי ה"הרי 28222 

אבל בפשיסחה נקרו לי , ניץ היו נותנים לי מחמאות´מפני ששם בקוז? וכל כך למה, פי כן עזבתי את ביתו 28223 

 28224 .הגידים

, ב"שהמוכיחים מביאים אותך לחיי עוה, אהוב את המוכיחים ושנוא את המכבדים, נתן´ שנינו באבות דר 28225 

אבל , ת מעשה אוהב התלמיד כי ישבחוהו ויכבדוהוברור שבשע, והמכבדים מורידים אותך לבאר שחת 28226 

כי ישאר בפחיתותו ללא , ולא עוד אלא שמורידים אותו לבאר שחת, לאחר מכן יווכח כי אין זו אלא שטות 28227 

, האדם מטבעו אינו רוצה במוכיח סבור הוא כי אין חכם ממנו, חינוך ללא תוכחת מוסר דור עקש ופתלתל 28228 

בדרך הלצה אומרים כי , עקשנותו אינה מותירה מקום לתוכחה, מוסר ואינו זקוק עוד לחינוך ולתוכחת 28229 



יענה אחריו דוקא ! אם יבוא משיח להקיצו ויקיש על קברו לאמר קום, אדם שכזה לא יקום לתחית המתים 28230 

 28231 !לא אקום

יאמר אני חכם מכל אדם ואתה תתן , כמו כן המחזיק עצמו לחכם מכל כשיבוא המשיח לרפאותו משטותו 28232 

אמנם , סבור הוא כי המוכיח רוצה ברעתו, דרכו של אדם כזו היא מידתו אינו חפץ בתוכחה כך? לי שכל 28233 

אמר רבי יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא , ל וגילו אזנינו"כבר באו חז 28234 

תוכח לץ  אל, וכל שכן שהוסיף בי אהבה לקיים מה שנאמר, על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל 28235 

 28236 .(7ז"ערכין ט) פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך

ביודעו כי , אבל החכם אוהב את המוכיחים, סבור כי רעתו הוא מבקש, דרכו של הלץ לשנוא את המוכיחו 28237 

ובלעדי תוכחתם הרי הוא נתון לתאוותיו ולרצונותיו ומי יודע מה , ב"רק הם המביאים אותו לחיי עוה 28238 

ואשר על פי שיטה זו מתנהלות הישיבות , ישראל שחולל את תנועת המוסר´ בואו ונחזיק טובה לר, סופו 28239 

עלול האדם לכל רע , ללא משגיח המשפיע מוסר, ללא שיחת מוסר, כי ללא סדר מוסר, הקדושות 28240 

שהמוכיחים מביאים אותו לחיי , אסון גדול הוא לאדם אשר אין מי שיאמר לו תוכחת מוסר, שבעולם 28241 

 28242 .(דרכי מוסר)  .ב"עוה

 28243 

 28244 קלד מאמר

 28245 .(ד"ג י"ויקרא י)א  וביום הראות בו בשר חי יטמ

וכן ברגל נותנים לו שבעת , מכאן אמרו חתן נותנין לו כל שבעת ימי המשתה, יש יום שאין אתה רואה בו 28246 

הגע בעצמך שהמצורע החוטא שהיה מלשין , ל"לימוד גדול נובע לנו מהדין הנ, (7´ק ז"מו) ימי הרגל 28247 

שמקובל , הלא שנוי בזוי ומתועב הוא אצל הבריות, יל איבה בין הבריותמפיח כזבים ומט, ומוציא דבה 28248 

יודעים אותו כל מיודעיו ומכיריו שהוא בלשונו הרע , ר וגסות הרוח"שאין צרעת באה אלא בעקב לשה 28249 

השניא איש על אשתו ואשה , השליך מדנים במקומות שהשלוה והאהבה היו שוררות שם, הפריד בין אחים 28250 

 28251 .על בעלה

נותנים לו כל שבעת ימי , חתן שהוא מנוגע ועומד להסגר והוא נכנס לחופה, ל"ת הורונו חזובכל זא 28252 

, ונותנים לו לשמוח כדת וכדין של כל חתן, לא מעיינים ולא בודקים, המשתה ודוחים את ראיית הכהן 28253 

, מפארים ומעודדים אותו לחיים חדשים, אורחים ומוזמנים יוצאים ובאים מביאים מתנות ומתענגים 28254 

ומתאמצים לקיים מצוות שמחת חתן בכל ההידורים , מחבקים ומנשקין אותו, מקלסין אותו ומרקדין לפניו 28255 

 28256 .ל ובפוסקים"כמבואר בחז

מן ההכרח שכל אלה שהוזקו ממנו וכעת , אמנם היות ואין השמחה האמיתית הולמת רגשי איבה ובוז 28257 

סרונותיו של החתן ולא להרהר כלל יעלימו עין וישכחו מכל ח, משתתפים בכלולותיו של החתן המנוגע 28258 

לכמה גבורה נפשית זקוקים אלה המשתתפים בחתונה כזו בכדי לקיים מצוות שמחת חתן , בכל מגרעותיו 28259 

ק "עד כדי כך זירזתנו תוה, י הכהן כעבור שבעת ימי המשתה"למרות הגזר דין הצפוי להיות נחרץ ע, וכלה 28260 

 28261 !שנדע לשלוט בנפשותינו

י זקן ועם "ופרש, איסי בן יהודה אומר שצריך לעמוד אפילו מפני זקן אשמאי, (ב"קידושין ל)א  וכן אית 28262 

איסי שאף לרשע כזה ´ מ דעת ר"מ, (שם´ תוס) והנה רשע זה מצוה אפילו להכותו ולבזותו, ל"הארץ עכ 28263 

צריכים לעמוד לפניו , מפני שיבה תקום, עבור הצד היפה והטוב שבו, מחובתנו לחלוק לו כבוד הראוי לו 28264 

י "ופירש, הלא אפילו לפני זקן ארמאי צריכין לעמוד שכמה הרפתקי עברו עליו, ריך צד הטוב שבוולהע 28265 

 28266 .(ג"שם ל) מקרות וצרות וראו נסים הרבה ומופתים

מ מחשיבים אנו את נסיונותיו "מ, אף שזקן אשמאי או ארמאי מנוגעים בכל מיני תועבות ופגמים 28267 

ואף על חלק , בהיפגשו פנים אל פנים עם מאורעות נסיים את זעזועי נפש האדם שבו, והרפתקאותיו בחיים 28268 

עד כדי כך צריך האדם ללטוש בנפשו את כושר ההכרה , הדק מן הדק שיש בו אנו מסבירים לו פנים 28269 

אלא שאנו , אין כאן הערצת האיש שמרוחק מאתנו, אף שהוא זקן אשמאי ונכרי, במעלות הטובות שבזולת 28270 

זהו חיבוב האמת , נדבקו בו זעיר פה זעיר שם במשך ימי חייומכירים ומעריכים את נקודת האמת ש 28271 

 28272 .והכרתה בכל אתר ואתר ובכל אדם ואדם באשר הוא

להסיר ולהרחיק ממנו את מדת הגאוה , ועוד אפשר לבאר כי תכלית עונש הנגעים שהאדם נענש בהם היא 28273 

והעונש , ולשון הרע ואשר מתוך כך הוא נכשל בהפצת דיבה, והזלזול שהוא נושא בקרבו ביחס לאנשים 28274 

ישב בדד וידום ואל יפטפט מול אנשים , שמסגירים ומחליטים אותו טמא מחוץ למחנה, הוא לפי מעשיו 28275 

ולהרחיק מעצמו את חלאת המדות עד , הבדידות והדיכאון יאלצהו לעיין ולחטט בנגעי נפשו, שבסביבתו 28276 

 28277 .כדי הזדככות אפשרית

כי אפילו יסגירוהו לשבעת , נחשד בצרעת בימי שמחת לבוומתבהר לנו הדין של ויתור על סגירת החתן ה 28278 

כי אין ההכנעה ושברון הלב עולה בד בבד עם , אין לבו כעת פנוי אל התכלית שבסגירת המנוגע, ימים 28279 



ועת הדודאים לא תכשירהו לעסוק ולעיין , שמחת החתונה וקשרי אהבה שהחתן נאחז בהם בימי כלולותיו 28280 

שכרות האהבה ושעת השמחה תכסה על כל , ה להרהורי תשובה הרצוייםאין שעה כזו מתאימ, בנגעי לבו 28281 

 28282 .להפך במצבו החדש יעיז להעמיד עצמו כאיש תמים ונקי, הפשעים ולא תתרכך גאותו

מתחיל להעיז בשעה , שהאדם הנמצא במיצר ובדכאון מכשלונו, ל"זהו קו נפשי עמוק שעמדו עליו חז 28283 

שלא , מת דין הסוטה שלא היו משקין אותה בפני שפחותיהכדוג, שרואה סביבו אנשים מכבדיו ואוהביו 28284 

כן גם המצורע החתן לא ירגיש לעיין במצבו , (7´סוטה ז) יהא לבה גס בה ולא תיכנע ולא תודה על חטאה 28285 

ולכן , ואין מקום כעת לקבל תוכחה, שמחתו עולה על כל גדות לבו, השפל לרגלי הימצאו בחברת רעייתו 28286 

ואם יש הכרח יסגירהו הכהן , ה שתתקרר מעט דעתו ואז יביאוהו אל הכהןימי המשת´ נותנים לו כל ז 28287 

 28288 .ויזכהו לתשובה´ ואולי ירחמהו ה, ובדד ישב להרהר ולפשפש במעשיו

ופריך בגמרא והכתיב אל תתחר במרעים , ז"ל שמותר להתגרות ברשעים בעוה"ומהאי טעמא הורו לנו חז 28289 

קהל מרעים , (´ברכות ז) ת להם אסור להתגרותוהתירוץ בשעה שהשעה משחק? אל תקנא בעושי עולה 28290 

אזניו , בשעה כזו אין לב הרשע פנוי לעיון ולהקשבה אף בכל שהוא, נמשכים אחריהם ותומכים בהם 28291 

נדמה לו שהוא כבש והדריך את כל , ואין עיניו מוכשרות לראות אור אלהי, אטומות משמוע אף שמץ אמת 28292 

 28293 .מוסר ותוכחה ואיך יפנה אז לקבל דברי, העולם תחת רגליו

ואולי לעת כזאת , שמש ההצלחה פונה והולכת וזמן השקיעה מתקרב ובא, ל שנמתין קצת"לכן יעצו לנו חז 28294 

ומה איומים ועמוקים דברי , אפשר להטיף להם דברי התעוררות ותשובה ואז יש תקוה לאיזו תוצאה טובה 28295 

ה התפאר "שהקב´ שאול משיח ה´ שאפי, בענין בירור הטעות והכרת האמת, ל"י הורביץ זצ"ר רי"אדמו 28296 

מלכותך והסיר ממך כתר ´ עד ששמואל הנביא אמר לו קרע ה, ז לא הכיר טעותו ולא אמר חטאתי"בכ, בו 28297 

 28298  .לא נתבררה לו טעותו עד שהורחק מן המלכות, אז הכיר טעותו ואמר חטאתי, המלכות ומאס בך

 28299 .(אור הנפש)

 28300 

 28301 מאמר קלה

 28302 .(ח"ג י"יקרא יו)א  ובשר כי יהיה בו בעורו שחין ונרפ

והנה ? האם זה מן השמים, כשאדם נוקף ידו בחבטה בשלחנו או בדלת עד שיתחמם הרבה וישתנה צורתו 28303 

י "פירש, ובשר כי יהיה בעורו שחין, כי גם זה מן השמים ובעבור חטא נגזר עליו כן´ מקרא מלא דבר הכ 28304 

וטמאו הכהן נגע צרעת , רשחין לשון חמום שנתחמם הבשר בליקוי הבא לו מחמת מכה שלא מחמת האו 28305 

והן הנגעים הבאים מחמת חטא , וכן גבי מכוות אש וטמא הכהן אותו נגע צרעת היא, היא בשחין פרחה 28306 

הרי כי צריך להאמין ברור שכל מקרה שקורה לו , לעוררו ולכפר עליו בזה העולם, גסות הרוח ולשון הרע 28307 

 28308 .ישובמן השמים נגזר עליו ולכפר עליו אם , לאדם מקטון עד גדול

בתשרי נתרצה ´ בי, אמור מעתה אמצעיים היו בכעס, (י"א ברש"ג י"ל)א  כי תש´ עוד הראינו לדעת בפ 28309 

ל כשעמדו "הנה ידוע אמז, ש"ה לישראל בשמחה ובלב שלם ואמר לו למשה סלחתי כדבריך עיי"הקב 28310 

תוקף החטא הרי , ואחרי חטא העגל חזרה זוהמתם, ישראל על הר סיני פסקה זוהמתם מחטא אדם הראשון 28311 

 28312 .אחרי שהאחרונים היו בשמחה ובלב שלם וגם אמר סלחתי ואפילו הכי הזוהמה חזרה

וכמה לומדים נכשלים בדעות , ר נתרבה מינות בעולם"כי בעוה, ק וגליות"ומזה נסתעף חורבן ביהמ 28313 

אף שהעגל לא עשו רק הערב רב כמבואר , י העגל"והכל גרמה הזוהמא שחזרה ע, נפסדות בחסרון ידיעה 28314 

ואף אצל הערב רב אחר כל הקולות שהקילו כל הראשונים , ש"י גבי פסל לך עיי"והובא ברש, במדרש 28315 

 28316 .ז חזרה זוהמתם"ועם כ, ז פשוטה"ו ע"בענין עצם החטא של העגל שלא היה ח

זוהמתו של חטא רבה כל , שגם אחר הסליחה בשמחה ובלב שלם, להבהל מתוקף החטא כמה ארס יש בו 28317 

ונקל להבין מזה באם , ל"חלאים רעים כגליות וכל הצרות המסתעפות מהגליות רח כ"כך שיוכל להוליד כ 28318 

כ אם היה "ומכש, מה היה העונש על זה גם בזה העולם, וגם אם היה אך לא בשמחה, ו לא היה סליחה"ח 28319 

ו קץ לעונש גם "האם היה ח, ש אם היו גם ישראל נכשלים ולא רק הערב רב"וכ, ו כפשוטו"חטא העגל ח 28320 

 28321 .זהבעולם ה

סנהדרין ) כמבואר אצלנו בראיות ברורות, והנה ידוע כי זה העולם העונש קל מאד מאד נגד עולם הבא 28322 

י על עצמו היה "פירש, אמר להם חמה עזה בעולם, א נכנסו תלמידיו לבקרו"ח כשחלה ר"אמר רבב, (7א"ק 28323 

ועכשיו שאני , מוהתחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק עד שמא קיבל רבי עול, אומר שכעס עליו המקום 28324 

אמר לו למדתנו , א עקיבא כלום חיסרתי מן התורה כלום"אמר לו ר, רואה רבי בצער לכך אני משחק 28325 

ז מעונש "די להבין מזה כמה קל עונשי עוה, רבינו כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא 28326 

 28327 .העולם ההוא

והמין אינו , עבודה זרה האמינו בבורא עולםכי עובדי , והנה עבודה זרה גופה נגד מינות אין דמיון כלל 28328 

על כן אין ! ו חטא מינות לעלמא דאתי מי יכילנו"ומעתה אם ישאר ח, ו לית דין ולית דיין"מאמין כלל וח 28329 



והמביאו לאמונה , ל"ו נקל עתה להכשל בו ר"אשר ח, זכות יותר גדול ממי שמציל בן ישראל מחטא מינות 28330 

 28331 .זכותו רבה מאד מאד

וצריך ללכת בשוק וצווח והולך טמא , ריך ללכת ראשו פרוע בגדים פרומים ועל שפם יעטההנה המצורע צ 28332 

, ל"אדמה כי טוב היה לו לשכב שנה תמימה על ערש דוי ולא חרפה הנ, והכל מכירים שהוא מנוגע, טמא 28333 

מבטו מזיק , שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו, ולא עוד אלא שנשתלח חוץ לשלוש מחנות ובדד ישב 28334 

ויש יתרון רב על המנוגע כי הנדה אינה נשלחת , ן גבי תשובת רחל דרך נשים"וכו מזיק כמבואר ברמבהיל 28335 

כי כאן חסד ורחמים , מזה נוכל להבין מה היה אם היה נשאר עון לשון הרע לעלמא דאתי, ממקומה כלל 28336 

 28337 .ו"ושם יקוב הדין ח

הנה , ת הנצרכים שישוב לאיתנוראו נא אחי מה הם אמצעי הפעולו, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע 28338 

והחולה יראה כי הרופא מרבה להביא כלים חדים לצרכי , כאשר יבוא החולה אל הרופא על איזה ניתוח 28339 

והנה הכלים , יש מן החולים שמרוב פחד הם מתים עוד קודם שיתחיל הרופא לעשות מלאכתו, הניתוח 28340 

, ות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזובוצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חי, המיוחדים לאחר שנרפא 28341 

ומה היה אם היה , ומה היה קודם שנרפא, שתי פרשיות שלמות מלאות בכלי ריפוי והבראה אחרי שנרפא 28342 

ו "כמה איום ונורא הוא אשר ישאר ח, ר גם אחרי טהרתו"כ ארס יש בעון לשה"כ, נשאר לעלמא דאתי 28343 

 28344 .הרחמן יצילנו שלא להכשל בחטא, לעלמא דאתי

ן "כתב הרמב, (ד"דברים כ) למרים´ זכור את אשר עשה ה, ר שני הפכים לכאורה"מצינו בחטא לשהוהנה  28345 

וקשה הלא מצינו שהתורה לא רצתה לפרסם חטא , ר"כי יש ליזהר מלה´ ל כי זה הצווי להורות לעם ה"ז 28346 

ואחרי , אלא ודאי למען להועיל שרי? ולמה לא חסה התורה על גנאי של מרים, עץ הדעת איזה מין היה 28347 

הרי לפנינו באר , ר ומחויב לספר"נמצאנו למדין שבמקום מועיל מצוה לספר לה, שהתורה כתבה חטאה 28348 

כ יעשה עצמו כאלם ולא "וא, ל"ר חמור מאד מאד כנ"עון לה, פ התורה"היטב כמה קשה לכוון דעותיו ע 28349 

 28350 .והנה גם זה עבירה במקום שיש מצוה לספר, ידבר כלל

נאמר אל תרשע הרבה כי ירא אלהים יצא ´ ובפסוק י, אל תהי צדיק הרבה (´קהלת ז) על כיוצא בזה נאמר 28351 

ועל זה לבי עלי , ואם לא יכשל בזה או בזה´ פ התורה צריך להיות ירא ה"הרי כי לכוון המדה ע, את כולם 28352 

אשר שני , מי ימדוד מדות התורה שלא ילקה בחסר ויתר, כי מי יכוון המדה כחוט השערה, דוי תמיד 28353 

 28354 .(א"קפ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .יצא את כולם´ כנים מאד ודוקא ירא ההצדדין מסו

 28355 

 28356 מאמר קלו

 28357 .(ה"ג מ"ויקרא י) והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע

אמרו לו עקביא חזור בך בארבע דברים , עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים, ´ו´ במשנה עדיות ה 28358 

אמר להן מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא להעשות שעה אחת , ישראלד ל"שהיית אומר ונעשיך אב ב 28359 

חיי בזיון תמידיים עדיפים משעה אחת , כ"שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו ע, רשע לפני המקום 28360 

, ל הקדושים שידעו והכירו את ערך הפגם והחסרון שיוצר החטא"הכרת חיים זו מוסרים לנו חז, של חטא 28361 

ובלבד , מוטב להפקיר את הכבוד העצמי בצורה כה קצונית להקרא שוטה כל החיים ולא הססו לקבוע כי 28362 

 28363 .ואפילו מעין חטא שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו, שלא להכשל בשעה אחת של חטא

חושבים אנו כי הכרה זו היא חסידות מופלגת נחלת , והנה מרוב המרחק שבין הבנה זו למצב חיינו הירוד 28364 

, אמנם התבוננות בפרשת המצורע חטאו ועונשו, ינה מחיובי התורה שניתנה לכלל כולווא, יחידים בלבד 28365 

ל מבארים כי נגע הצרעת בא לאדם בעון "חז, מורה לנו כי הכרה זו היא מדרכי התורה השוים לכל נפש 28366 

ולמותר להדגיש כי עונשי רשעים לתועלת , עונש שמים על שעה אחת של חטא, ר וגסות הרוח"חטא לה 28367 

, ומצב זה שובר את גאותו, י הנגעים נעשה האדם מושפל ומבוזה"ע, ם לרפאות תחלואי נפשוהאדם ה 28368 

 28369 .ויוצר בו מצב נפשי המונעו ממה שנכשל קודם

ובחסדי שמים , ר"אדם נכבד בעירו ומעורב בין הבריות שנכשל בעון לשה, הבה נתבונן ונצייר לנו 28370 

אדם זה מנותק מביתו ועסקיו וחיי החברה שהוא מיד נעשה , ממרקים חטאו בעולם הזה על ידי נגע הצרעת 28371 

כ פוקדת "ואח, בדד ישב בלי שיוכל לפצות את הפה לפני מי שהוא, והוא מבודד מחוץ למחנה, שקוע בהם 28372 

והוא מופרד מבני אדם ואורח חייו ! טמא! אותו פרשת בזיון של פריעת ראש וקריאות בוז בפניו טמא 28373 

 28374 .שארים במצב זה עד יום המיתהולפעמים נ, התקין עד שתעלה מכתו ארוכה

ובצורה זו , וגם אם נרפאת צרעתו שוב מלווה פרשת טהרתו בזיון במצות תגלחת כל גופו זקן גבות עינים 28375 

בזיון וחרפה כה גדולים ולפעמים למשך כל החיים בגלל שעה אחת של , הוא שב לחברת בני האדם 28376 

, א להיות רשע שעה אחת לפני המקוםומאליה בוקעת ההכרה מוטב להקרא שוטה כל החיים ול, ר"לשה 28377 

כך היא ההנהגה משמים , חשבון חיים זה הוא רצון התורה המתגלה בבהירות למתבונן בפרשת המצורע 28378 

 28379 .והדבק בדרכי שמים חייב לממש הכרה זו בחייו, לרפאות האדם



ה אלא לפרש, והמתכחש לזה אינו מתכחש לחסידות מופלגת, זה הוא מהלך תיקון האדם בדרכי התורה 28380 

כל אחד , כי חיים אנו בהיפוך גמור להכרת אמת זו, והנה אם נתבונן באורח חיינו נמצא, מפורשת בתורה 28381 

מזלזלים , שבוי תחת ממשל המידות הרעות ומוכנים להפקיר את הנשמה, מאתנו חי כפי שנוח וערב לו 28382 

לעזיבת מקום  הרגשת מה יאמרו הבריות או אי נעימות אחרת מביאה, בקיום מצוות בגלל רדיפות כבוד 28383 

בגלל שעה אחת שנראה , מצב הפוך ממה שצריך להיות, נטישת חיי רוח ושקיעה בחיי חומר, תורה 28384 

 28385 .כשוטים נכנסים למצב רשעות לכל החיים

מתכסיסי המלחמה , מוכרחים להלחם בצורת חיים זו המנוגדת לדרישות התורה ולתועלת האדם ושלמותו 28386 

ל המלמדים אותנו כי "לאור התורה וחז, ז"מצב האדם בעוהבענין זה הוא התמדת העיון וההתבוננות ב 28387 

וכוחות חומריים , החלק אלוה ממעל המתלבש לתקופת זמן בגוף בשרי, מציאות האדם הוא הנפש 28388 

הקנאה התאוה והכבוד בצורתם הרעה הם דבר שמחוצה לנו קניני הלבוש , המושכים אותו לחיי הבל ותוהו 28389 

 28390 .ולא לחיות את חיי החיצוניותוחייבים אנו להחיות את נפשנו , בלבד

עד שנגיע למצב של שליטה על כוחות , וכמה שנגביר חיות נפשית בתוכנו פחות נשתעבד לרצונות הגוף 28391 

וחייו , ומצב זה היא הצורה האמיתית של האדם, ונכוונם אך ורק לתועלת הנפש, החומר שלא יציקו לנו 28392 

ותיו לא רק שאינם מזיקים אלא אדרבא מביאים ז ופגיע"ואילו עניני העוה, מתמלאים סיפוק שמחה ואושר 28393 

מאד מאד הוי שפל רוח בפני כל , על המאמר´ ם בפירושו לאבות פרק ד"כפי שמביא הרמב, תועלת וחיזוק 28394 

 28395 .ל"אדם וז

איזה יום הוא ששמחת בו יותר , והנה ראיתי בספר מספרי המידות ששאל לאחד מן החשובים החסידים 28396 

והיה מקומי הפחות שבמקומות הספינה בין חבילות , ולך בספינהאמר לו יום שהייתי ה? מכל ימיך 28397 

ואחד מאנשי הספינה קם להשתין , והיו בספינה סוחרים ובעלי ממון ואני הייתי שוכב במקומי, הבגדים 28398 

ותמהתי מהתחזק תכונת , שהייתי שפל בעיניו מאד עד שגילה ערותו והשתין עלי, ואהי נקל בעיניו ונבזה 28399 

ושמחתי שמחה גדולה , לא כאבה נפשי למעשהו כלל ולא התעורר ממני כוחי´ וחי ה, העזות בנפשו 28400 

 28401 .ש"כשהגעתי לגבול שלא יכאיבני ביזוי ולא הרגישה נפשי אליו עי

פגיעות ובזיונות לא רק שאינם מצערים אותו אלא אדרבה משמשים לו אמצעים לעליה , כך חי בעל נפש 28402 

חיי הנפש הם היוצרים את , ב"ז וטוב לך לעוה"והאשריך בע, וממלאים אותו שמחה עילאית, ושלימות 28403 

כל אחד חייב , ואילו ההליכה אחר רצונות הגוף יוצרים סבל וצרות בלי סוף, העולמות´ האושר בב 28404 

יסורי , לעשות את חשבון הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, להתבונן היטב בדברים אלו 28405 

 28406 ?הגיון שבבחירה ברעכ מה ה"וא, איוב כדאיים למירוק חטא קטן

ז אינם שקולים "כל הנאות העוה, ז"ב מכל חיי העוה"ואילו מצד שני יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה 28407 

נבוכדנצר זכה למלכות מפוארת שבעים , ז רואים אנו מעין שכר זה"ופה בעוה, ב"כנגד ריח הנאה של עוה 28408 

ודאי שההנאה ? הנקנות בעמל ויגיעהכ מהו שכר מצוות "וא, פסיעות שפסע לכבוד הבורא´ שנה בזכות ג 28409 

וכך חייבים להעמיק ולהתבונן בחשבון , עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו, בזה היא בלי סוף 28410 

כי מוטב להקרא שוטה כל החיים ולא , ואז בחסדי שמים נשנה דרכנו בכיוון לאמת זו, החיים לאור האמת 28411 

 28412 .(קובץ שיחות)  .להיות רשע שעה אחת לפני המקום

 28413 

 28414 מאמר קלז

 28415 .(ה"ג מ"ויקרא י) והצרוע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה

ש "כמ, מפני מה החמירה בו התורה יותר מבשאר טמאים שצריך לישב בדד, יש להתבונן בתורת המצורע 28416 

יו וכן בגדיו יה, כ"ועוד שצריך להכריז ריחוקו כדאיתא בת, ל שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו"חז 28417 

כי טבע , ל שענין מצורע הוא מוציא שם רע"אמנם לפי שהורונו חז, פרומים שלא מצינו כן בשאר טמאים 28418 

 28419 .האדם לראות חסרון על חבירו גם כשהוא מעורב בתוך תשעים ותשעה חלקים מעלה

ח אחד עם חברו ירגיש רק "מ אם רק יעשה גמ"מ, לא כן הנהגת אדם לעצמו גם אם ילך בטל כל היום 28420 

כלומר שלגבי , ל לקרוא אותו מוציא שם רע"ולכן דייקו חז, לו ולא ירגיש שום חסרון על עצמוהמעלה ש 28421 

ואין לו , שחותר ומוצא גם בחלק הטוב חלק רע ומפרסמו, אחרים יש לו טבע חדש שנקרא מוציא רע 28422 

 28423 .והראיה שעם עצמו הוא מתנהג בקצה ההיפך, התנצלות שאינו יכול להתנהג אחרת

, ל אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה"שעל עצמו אמרו חז, למו הוא להיפךוהנה חובת אדם בעו 28424 

מ הוה בעיניך כרשע שעדיין לא יצא בחינת "מ, כלומר שיצא חובת האדם בבחינת יראה אבל רק לעינים 28425 

כההיא עובדא דפועל שבא לתבוע , ובמה שנוגע לאחרים צריך להתנהג במדת דן לכף זכות, יראה ללבב´ ה 28426 

ודן אותו לכף זכות שהקדיש כל נכסיו , ואמר לו אין לי כלום לא קרקעות ולא מטלטלין, ב"עהשכרו מב 28427 

מ האמין בתמימות שאין לו כלום "מ, פ שראה בעיניו קרקעותיו ומטלטלין"ואע, וכן היה באמת, לשמים 28428 

 28429 .שיתכן שהקדיש כל נכסיו



ואין , ותשע חלקים המכסות הזכותהרי לנו שלגבי אחרים צריכין לראות צד הזכות אף על פי שיש תשעים  28430 

, והראיה מפועל הזה שכיוון להמציאות וזהו הישרות האמיתי, זה קיצוניות אלא זהו הישרות והמציאות 28431 

וכן , זהו העקמימות, וטבע האדם לראות על חבירו צד החוב גם כשהוא מעורב בתשעים ותשע חלקים טוב 28432 

וכמו , והישרות והמציאות הוא דרך התורה, ותזהו העקמימ, טבעו על עצמו שאינו רואה אלא הזכותים 28433 

 28434 .ל אפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה הוה בעיניך כרשע"שאמרו חז

ל כל מי שיש לו שלושה דברים "כמשחז, והנה טבע זה לראות חסרון על חבירו גורר אחריו כמה קלקולים 28435 

וענין מדת עין רעה כשרואה חבירו  ,עין רעה רוח גבוהה ונפש רחבה, הללו מתלמידיו של בלעם הרשע 28436 

ולא זכה לזה מחמת מסירת נפשו בעבודת , ודן את הצלחתו כי היא בגדר מציאה, מצליח בכבוד או בממון 28437 

ל המוצא מציאה יקנה ספר תורה כדי שלא "כמשחז, ועל כן שולט עליו עין רעה, עצמו או בעבודת הרבים 28438 

ל שקרח לא ראה מסירת נפשו של "א ז"המהרש´ יופ, ש ויקנאו למשה במחנה"כמ, ישלוט בו עין רעה 28439 

נמצא שמצד שרואה חסרון של חבירו , אלא ראה רק שררותו במחנה ולכן קינא אותו, משה רבנו באהלו 28440 

 28441 .מסתעף מזה מדת עין רעה

וגם , כ חריפה שיכול לחתור אחר חסרונות האדם"כיון שיש לו עין כ, וכן נמי מסתעף מזה מדת רוח גבוהה 28442 

ומזה , כ הוא מוצא בהם צד פסול"אעפ, ו שהם גדולים ומושלמים במעלות ומדות טובותבבני אדם כאל 28443 

כי מתוך שהוא מתרחק , וכן מסתעף מזה מדת נפש רחבה, נתהוה אצלו רוח גבוהה שמרגיש מעלתו יותר 28444 

ומתוך זה הוא מתרחק מדרכיהם ונפסקה המשכתו לדברי , מחברת החכמים שאינו מחזיק אותם לחכמים 28445 

ומתוך זה מתגבר , ויאבד הרגשתו למעלות השכליות ומדרגות החסידות, בו נעשה אטום ומכוסהל, גדולים 28446 

 28447 .ז"עליו נפשו הצמאה להנאות עוה

, מסתעף מזה שלושה דברים, ועל עצמו רואה תמיד החסרון, להיפך האדם שרואה בזולת רק צד המעלה 28448 

ומסתעף , יט על הצלחתו בעין טובהי שמכיר מעלות הזולת מב"כי ע, ונפש שפלה, רוח נמוכה, עין טובה 28449 

ולא , ומסתעף מזה נפש שפלה לעמוד על גדרי הסתפקות, מזה רוח נמוכה שחסר לו מסירת נפש כמוהו 28450 

 28451 .יתגבר עליו החמדה מחמת קנאה כי מחזיק עצמו לאינו ראוי

ר מ אם היה בידו לחשוב יות"מ, כי גם מי שחושב על חבירו רק טוב, ל"ויש להתפעל ממה שמצינו בחז 28452 

פ "אע, על שאול שלא נספד כהלכה´ ל על פסוק ויאמר ה"הוא שאמרו חז, כבר יש עליו טענה, ולא חשב 28453 

ואמרו עליו ועל יונתן בנו הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא , ה וכל ישראל"שהספידו אותו דוד המע 28454 

שהיו צריכין  משום, פ כן יש כאן מקום שלא נספד כהלכה"אע, שמסרו נפשם בעד כלל ישראל, נפרדו 28455 

 28456 .ובשביל זה נענשו עונש מר כרעב שקשה מכולם, להזכיר עוד מעלות

כמבואר בדין פרע ראש שהם בני אברהם יצחק , גם על אדם מן השוק חייבה התורה להביט בעין טובה 28457 

כבר , מ מכיון שיש בכח בחירתן להגיע לחשיבות כזו"מ, פ שרחוקה מהרגשתנו חשיבות כזו"אע, ויעקב 28458 

לא יבוזו לגנב כי יגנוב , גם על הפחותים מן השוק מצינו שאמר הכתוב, מאה זוזי למבזיהן´ יש לחייב ד 28459 

שלא גנבא מותריות אלא , חייב הכתוב להשתתף בצערו ולהביט על חטאו בעין טובה, למלא נפשו כי ירעב 28460 

לק ט חלקים חסרון ח"ל מצאו גם בתוך צ"חז, ואמרו עוד גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא, הכרחיות 28461 

 28462 .שיצילהו שלא יפול בבית האסורים´ שמתפלל לה, אחד טוב

שיהא נפרד גם מן הטמאים אחרים ולהיות בגדיו , מובן ממילא מפני מה החמירה התורה להמוציא שם רע 28463 

אדרבא , כ מה תועלת יהיה לו כשימצא בין אנשים"א, כיון שטבעו שרואה רק החסרון של חברו, קרועים 28464 

ם לעצה למי שאין לו מעצור "ועל כן יש כאן מה שכתב הרמב, אה אנשיםכל קלקולו בא רק מתוך שרו 28465 

ועל כן צריך לקרוע בגדיו כדי שיתאבל על רוע מעשיו , טוב לו לשבת בארץ מדבר, לתאותו וכעסו 28466 

ועל כן צריך להכריז על עצמו טמא להתחנך לתלות החסרון , ויתבונן לתקן הנהגתו, כמבואר באבן עזרא 28467 

 28468 .בעצמו

גנזי חיים הוא לעורר , גנזי תורה, גנזי חכמה, ר גנזי חיים"ה למש"שמסר הקב, שמות ר"ומצינו במד 28469 

כמו על עצמו יראה , שהוא חכמת השתמשות הכוחות, ל"ם ז"ש המלבי"גנזי חכמה כמ, ההרגשים הגבוהים 28470 

ה י גנזי חיים זוכ"וע, וגנזי תורה להבין העומק בכל מצוה וכל דקות שיש בה, החסרון ועל חבירו המעלה 28471 

 28472 .(ב"חיי המוסר ח)  .אדם לגנזי חכמה וגנזי תורה

 28473 

 28474 מאמר קלח

 28475 .(ו"ג מ"ויקרא י) כל ימי אשר הנגע בו יטמא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו

הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש , אמרו רבותינו מה נשתנה מצורע משאר טמאים לישב בדד 28476 

ם שם לב לנצל את אפשרויותיו היה יכול להגיע אילו האד, (י"רש) לאשתו ובין איש לרעהו אף הוא יבדל 28477 

ז "ע) פנחס בן יאיר´ מדת הפרישות היא מהחשובות ביותר כמו שמצאנו בברייתא של ר, למדרגות גבוהות 28478 

מהדברים , ´ובספר חובת הלבבות סמך שער הפרישות לשער אהבת ה, פרישות מביאה לידי טהרה, (7´כ 28479 



אשר כוחה כל כך גדול עד שאמרו שעל , ה פרישות בדיבורהכי קשים שבפרישות היא הבדידות שכלול בז 28480 

ואם רוצה לקחתה לדרכו ולקיים , בענין פרישות זו יש מדרגות שונות, ידה אפשר להשיג גילוי אליהו 28481 

אמנם דרך זה אינו שוה לכל , יכול להגיע להיות מבני עליה, והתחולל לו´ דום לה, בעצמו ישב בדד וידום 28482 

 28483 .יוכל להיות אולם פטור מכלום לא, נפש

שמוטל על האדם ללמוד , על הפסוק אחור וקדם צרתני, (ט"ילקוט תהלים קל) ל"כבר ביארנו מאמר חז 28484 

וכדי לעשות את זה על האדם מוטל לקבוע זמן , ´מהעבר ולראות את הנולד כדי לישר דרכו בעבודת ה 28485 

כדי לבדוק את , ותיוולסלק את עצמו לזמנים מסוימים מכל טרד, לחשוב חשבונו של עולם, להתבוננות 28486 

השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה , (.´ק ה"מו) ל"וכמו שאמרו חז, דרכיו אם הם עומדים במבחן זה 28487 

 28488 .ה"בישועתו של הקב

ש "אז הוא נכשל בדברים שקל מאד ליזהר מהם וכמ, אבל כשהאדם ממשיך במרוצת הרגלו בלי התבוננות 28489 

אם היו משתדלים לעמוד , השערה ולצדיקים כהר גבוהר נראה לרשעים כחוט "שהיצה (ב"סוכה נ) ל"רז 28490 

אבל מרוב שמתגאים , אז במשך הזמן כוחם יפה לעקור הרי הרים, נגדו בדברים הדקים כחוט השערה 28491 

ל למה נברא "כמאמר חז, גורמים בזה זלזול לעצמם ונופלים לשפל המדרגה, ואינם רואים חסרון בעצמם 28492 

 28493 .(ח"סנהדרין ל) יתוש קדמך אדם בערב שבת שאם תזוח דעתו אומרים לו

נפל למדרגה נמוך מן , שבמקום שהיה בידו להתעלות יותר ממלאכי השרת, הרי זה איום ונורא מאד 28494 

שגרם , וכל הבושה הזאת הגיע אליו משום שלא היה יכול להפריד את עצמו לרגע מן החברה שלו, היתוש 28495 

וסופו של דבר שנגד רצונו נעקר , עתלו לעסוק בפטפוטים ולהכשל בדבורים אסורים עד שהגיע לידי צר 28496 

 28497 .ושם יושב בדד ומרוחק מן הבריות, ונשלח בבזיון אל מחוץ לשלוש מחנות, מהחברה שלו

אז פאר נויט מוזען מיר זיין פרושים אבער פאר נויט וערען מיר , ל"ס ז"מרגלא בפומיה של מרן הגרי 28498 

יה ביכולתם להיות אנשי מעלה אפילו זה משום שה, כונתו שאף שהקדמונים עסקו גם בדרך ארץ, פרושים 28499 

ובכל זאת עלינו לבחור מרצוננו במדת הפרישות , אבל לפי דלות כוחנו כבר ההכרח להיות פרושים, ככה 28500 

אבל הנסיון מורה שלא מהכרה אנו נעשים פרושים רק , וכמאמר החובת הלבבות הפרוש שיכול והניח 28501 

 28502 .משום הכרח גשמי

כמה אנשים מפסידים , והים תקופות ארוכות רחוק ממשפחותיהםכמה וכמה אנשים נודדים למרחקים וש 28503 

וכן הרבה אנשים פורשים , את שלותם משום איזה חריצות מפוקפקת שעל ידה עלולים למאסר אם יוודע 28504 

אז היינו , אבל אילו היינו פורשים קצת מעולם הזה משום דאגה לעתידנו, מאכילה ושתיה מטעמים שונים 28505 

 28506  .והיינו מגיעים לאושר האמיתי בזה ובבא, ערה של היצר הרעמתאזרים לשבור את החוט הש

 28507 .(ג"המוסר והדעת ח)

 28508 

 28509 מאמר קלט

 28510 .(ו"ג מ"ויקרא י) כל ימי אשר הנגע בו יטמא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו

כיצד , (ע"הראב) והטעם שלא יזיק ברוח פיו, והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים ועל שפם יעטה 28511 

י אומר שאפילו שאר טמאים לא היו "ורש, הלא הוא יושב בדד ואין איש בחברתו, פיואפשר שיזיק ברוח  28512 

ומכאן , ל כי החטא והחוטא מלכלכים את האויר בכל הסביבה אפילו מחוץ למחנה"אלא י? יושבים עמו 28513 

ולענין זה צריך האדם , לימוד עד כמה צריך האדם הישר להיזהר ולהתרחק מחברת לצים ובעלי לשון הרע 28514 

 28515 .ולתורתו´ לו חברת חכמים ורעים נאמנים לה שיבקש

ל "ש הרמח"כמ, ת"ילמד ויתרגל להיות לפרקים בהתבודדות עם השי´ והטוב ביותר הוא שמבקש ה 28516 

ועובדה היא שלא מצאה התורה תרופה טובה , (ו"פרק ט) יקר מן הכל הוא ההתבודדות, במסילת ישרים 28517 

 28518 .החזירו למוטבומוחלטת ללשון המצורע כתרופת ההתבודדות שמועלת ל

על , (ד"מ´ בשלח עמ) ש בזוהר הקדוש"אך גם האדם הגדול צריך להתבודדות והיא מועילה לו ביותר כמ 28519 

אף , וכשהיה נמצא בהר בעליה מבודד נקרא איש האלהים, אלישע הנביא כשהיה במתא נקרא אלישע 28520 

אבל מעלת המתבודד , ל שבני הנביאים היו יותר גדולים ממנו"ואמרו חז, שהיה במתא עם בני הנביאים 28521 

 28522 .(ואני תפלה)  .עולה אף על החברה של חכמים

 28523 

 28524 מאמר קמ

 28525 .(ז"ג מ"ויקרא י) והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים

כי בבגד , ממה שאין ספק בו שלא יהיה זה בטבע בשום פנים, ובספורנו מאריך בענין זה וכתב, ן"עיין רמב 28526 

וזה להעיר , אמנם העיד הכתוב שלפעמים יהיה זה כפלא בבגדים ובבתים ,לא יקרו אלה המראות המשונות 28527 

בוא , (.´קדושין כ) ל שיקרה בענין השביעית כאמרם"כמו שספרו ז, אוזן הבעלים על עבירות שבידם 28528 

לא הרגיש , אדם נושא ונותן בפירות שביעית סוף מוכר את מטלטליו, וראה כמה קשה אבקה של שביעית 28529 



אמנם הנרדמים אשר לא ידעו ולא התעוררו , על שומרי מצותיו´ כל זה בחמלת ה, ולסוף מוכר את שדותי 28530 

ולזה ראוי שלא יהיו בגדי בני הנכר מטמאים ולא בתיהם , הם בלי ספק תחת הנהגת הטבע, כלל לדעת מזה 28531 

 28532 .מטמאים בנגעים כלל

עליות שיש לנו כי מן התו, ן בסוף פרשת בא"הוא מה שכתב הרמב, האחת שאנו צריכים ללמוד ולהעלות 28533 

כי מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם , ת הוא"מן כל האותות והמופתים שהראנו השי, מן יציאת מצרים 28534 

עד שנאמין בכל , שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד כל התורה כולה 28535 

 28536 .כ"ין ביחיד עדברינו ומקרינו שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים ב

נקח לדוגמא כשרואים שמטה נעשה נחש או , צריך האדם להיות לו הבנה אחרת לגמרי על כל ענין הטבע 28537 

אדם המורגל יום יום , ראשית חכמה משיג הוא השקפה אחרת לגמרי על טיפה של מים, מים מתהוים דם 28538 

בתשובתו כי יודע היטב  לא יגמגמם כלום, הנה כשנשאלנו על טיבה של מים וידיעתו בה, עם טבע המים 28539 

 28540 .וכלום לא חסר לו בידיעותיו לפי מחשבותיו המורגלות, את המים ומהותה

אזי בהשקפות עילאיות שישיג כבר יביט , אבל כשנעמידהו לרגע להעלותו מעל מחשבותיו המורגלות 28541 

ידע  כבר לא, האיש הזה יתהה וישתאה בכל ידיעותיו המוגבלות, אחרת לגמרי על מהותה של מים וטיבה 28542 

ובמסקנתו הסופית כי אמנם אינו יודע באמת מה זה מים ומה , ברורות בכל הגדרותיו שהיו לו במים עד כה 28543 

 28544 .הנה ידיעותיו של האיש הזה עכשיו בטיבה של מים ידיעה אחרת היא לגמרי, הגדרותיה

א מעוררו כלום ל, אדם במחשבותיו המורגלות והפשוטות הוא מבין הכל, וכן לדוגמא ענין של אור וחושך 28545 

מהו חושך ואיך הוא , מהו אור ומה הן פעולותיו, ולא חודר כלל בתוכיות הענינים להפרידם על כל נתחיהם 28546 

הכל חלק לפניו וכלום לא חסרים לו , אם חושך הוא בהעדר האור או הוא מציאות בפני עצמו, מתהוה 28547 

 28548 .בידיעותיו בהן

כי אז , מחשבות מעל ההבטה הרגילה, ותשוב אם רק תצליח להעלותו על מחשבות יותר חודרות ומנתח 28549 

וכן החושך מלבד השאלה אם חושך הוא , יכיר ויווכח כי אמנם אין לו כל ידיעה באור מהו ומה מהותו 28550 

הנה בהבטה עליונה הוא לא ידע כלל בעצם , או חושך הוא בריאה ומציאות בפני עצמו, העדר של אור 28551 

 28552 .מחוץ למחשבותיו הרגילותכי לא יצא מעולם , מהותו של חושך מהו ומה מהותו

כשרואה ההופכי הצור , הנה מן הנס משתנה לו כל השקפתו על טבע, ה מזכה לנו בהוויית נסים"וכשהקב 28553 

וזה מביאו לצאת ממחשבתו החילונית ממחשבתו היום , רואה איפוא כי לא ידע כלל מהו אבן, אגם מים 28554 

עוררים את האדם נסים מעמידים את האדם נסים מ, ומבין כי לא הבין כל הבנה במציאותה של טבע, יומית 28555 

נסים מרוממים את האדם ומעלים אותו לשקוף בהבטה מעל גדרי הטבע , מזרם מחשבותיו המלומדות 28556 

 28557 .המוגבלות

מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים באין בהם טבע ומנהגו של  28558 

ומי שאמר לשמן , ´כיר מבין ויודע כי כולם רק רצונו יתאז מ, וכשמבין שאינו מבין את הטבע, עולם 28559 

דברך ´ כי לעולם ה, אשר בהשמן´ ההדלקה לא מהשמן באה כי אם מדבר ה, וידלוק יאמר לחומץ וידלוק 28560 

טבע ולמעלה מן הטבע , היא המקיימת´ מארץ עד שמים רק גזרתו ית, נצב בשמים כוננת ארץ ותעמוד 28561 

 28562 .ן יסוד כל התורה כולה"והוא כדברי הרמב, עמודהוא אמר ויהי הוא צוה וי, אחת הן

נגעי בגדים והבתים בלי ספק שאינן באין מצד , על דרך זה צריכים אנו ללמוד ולהבין מפרשת הנגעים 28563 

ועל כרחך אתה צריך לומר שבאים , כי אין בהם דם וליחות המסבבים העיפוש או כל חולי וכל מכה, הטבע 28564 

כלי ) יות בנין אב גם על נגעי הגוף שהם חוץ לטבע על צד העונשוזה צריך לה, בדרך נס על צד העונש 28565 

הלא עליו להתבונן בהם ולהסיק , כשאדם רואה אלה המראות המשונות וכן כל הנגעים כי יהיו באדם, (יקר 28566 

ואיך , הוא המדבר אתו להעיר אזנו על עבירות שבידו´ ה, כי יש כאן משא ומתן שמנהלים אתו מן השמים 28567 

 28568 ?ל כבהמות נדמוהוא לא יבין נמש

אדם יושב על ! כמה נפלא הפסוק הזה, שוט לסוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים, (ו"משלי כ)ב  אמר הכתו 28569 

מכוון דרכו ומגיעו , אין לו שכל להנהיג בעצמו והנה הסוס רץ אתו למרחקים, סוס בעל חי בלתי משכיל 28570 

התירוץ הוא ? איך באמת עלה זהו! הלא ממש פלא הוא! לבעלים בדיוק למטרתו שהעמיד לו אותו האדם 28571 

כלומר להוליך את , ולסוס אין צריכים הרבה אלא לשוט, מלמדין אותו להבין רמזי השוט! שוט לסוס 28572 

החמור אינו , (א"הגר) וכאשר מוליכין את השבט באויר הוא מתיירא ורץ, השבט באויר ולא להכות אותו 28573 

, (א"הגר) מועיל הכל אלא שבט לגו כסיליםאבל הכסיל אינו , מועיל לו זאת אלא צריך מתג למשוך בו 28574 

 28575 !הנה האדם הכסיל אף לא נדמה כבהמה, מקל יותר חזק ומאוים

את פרעה על דבר שרי ´ אמרו שוט לסוס זה פרעה הראשון שנאמר וינגע ה, (´א´ ר כ"שמו) ובמדרש 28576 

במכות שלא שכיון שנתקלו , ושבט לגו כסילים זה פרעה והמצריים, ומתג לחמור זה אבימלך, אשת אברם 28577 

, כשלקח פרעה הראשון את שרה הנה שאל עבורה ואברהם אמר לו אחותי היא, בטובתם שלחו את ישראל 28578 



, כי הרי סוס שאין לו שכל מבין ברמזי השוט, בנגעים תיכף הבין מה שמרמזים אותו´ ובלילה כשנגעו ה 28579 

 28580 .כל שכן שאדם בן דעת יהיה לו די ברמיזא

והיה צורך כבר לייסרו במתג להוליך אותו , יו ומה שמרמזין לוואבימלך כנראה לא חש תיכף על מעש 28581 

אוי , ושבט לגו כסילים זה פרעה והמצריים, כמאמר הכתוב ואחשוך גם אנכי אותך מחטוא לי, ולמשוך בו 28582 

´ כבדה לבם ועיניהם טחו מראות כי יד ה, ואבוי לפרעה ולהמצרים כי לא הועיל להם אף לא שוט ולא מתג 28583 

כיון ששלחם התחיל קורא ווי , כל המכות שנתכו בהם שלא בטובתם שלחו את ישראלואחרי , נגעה בהם 28584 

 28585 .ווי

מחשבתנו הראשונה היא על הסיבה , הנה כשאדם נחלה ונופל למטה, מתוך הרגלנו יום יום במקרי הטבע 28586 

רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה , (7´ברכות ה) מצינו´ ל הק"אצל חז, הטבעית שהביאה אותו לידי המחלה 28587 

הנה לא חשבו ולא שאלו כלל על , י יפשפש במעשיו"וברש, אמרו ליה לעיין מר במיליה, י דחמראדנ 28588 

אלא ראשית וסוף כל דבר למצוא הסיבה האמיתית היא מעשיו , הסיבה הטבעית שגרמה לחמרא שתחמץ 28589 

 28590 .ה דעביד דינא בלא דינא"ש מי חשיד הקב"כמ, שרק הם הגורמים היחידים בקלקול היין, של אדם

הרי אין לנו כל יחס והבנה במהלך אלה , אין מראה מפליאה בבגדים שלא יהיה זה בטבע בשום פניםכשרו 28591 

אבל , אחרי כי פתרון אחר אין לו על העובדה זו המפליאה, ובהם מבינים ודאי כי זה הפצלת שוט, הנגעים 28592 

אם אי , רחשלידע ולהודיע שאמנם כל הנמצא וכל המת, מהו עיקר התועלת שצריך לו לשאת מכל הסוגיא 28593 

 28594 .טבעי או טבעי הכל הוא רק הפצלת שוט

אלא , הוא יבין כי גם טבע הנהו רק הפצלת שוט, האדם המתעורר והמבין כי לא טבעי הוא הפצלת שוט 28595 

מושכין אותו , כי לא מועיל לו כל הפצלת איזה שוט שהוא, ח"שהאדם הוא מושחת כזה בלי כל דמיון לבע 28596 

והוא באחת הולך בשרירות לבו וברעה בוחר דרכו , עמד ישר רגליךהטה לימין ה, ואומרים לו לך לכאן 28597 

 28598 .ולא מרגיש

הלא עם סוס אתה , כמה נורא החירוף והגנאי, כמה נפלא הפסוק הזה להמתיח על האדם קו בקורת כזה 28599 

ואת האדם הגדול אינך יכול להוליכו אף לא , יכול לנסוע אתו אף למרחקים ללא דאגה וללא כל בעיות 28600 

ד נכונו ללצים שפטים ומהלומות "הה, (´ג ד"ר י"במ) ואלה הם דברי המדרש! לי מגלב תלויפסיעה אחת ב 28601 

ה עד שלא בראתי את האדם התקנתי לו חמשה "אמר הקב, נכונו לעוברי עבירה דינים, לגו כסילים 28602 

 28603 .(´ו ד"ר ט"ויק) שאת ספחת בהרת שחין מכוה, מגלבין

, הלא טבעם והטבעיים הכל רק הפצלת שוט, הקורותמן המופלאות לדון על כל , הוא סוד ענין הנגעים 28604 

להורותך כי מלמדים אותך את הדרך , משיכה במושכות לעוררך להקיצך וללמדך להכיר כי מדברים אתך 28605 

בוא וראה אדם נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את , (.´קידושין כ) ל"הוא אמרם ז, תלך בה 28606 

לא באת לידו עד שמוכר את , א באת לידו עד שמוכר את בתול, לא הרגיש לסוף מוכר את ביתו, מטלטליו 28607 

ועדיין לא , כי אז מכים אותו במהלומות יותר חזקות, מקודם רק מכה קלה כמו שוט לסוס ולא מועיל, עצמו 28608 

וכי מה יעשה האדם אחרי שנברא יפשפש , עד שיבין וישמע כי מדברים אתו, מרגיש עד שבט לגו כסילים 28609 

 28610 .(דעת תורה)  .במעשיו

 28611 

 28612 מאמר קמא

 28613 .(ז"ג מ"ויקרא י) והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים

ן "ל הרמב"וז, כי אין ספק שלא יהיה זה בטבע בשום פנים, מבואר בראשונים על ענין נגעי בגדים ובתים 28614 

 28615 ,יהיה רוח השם עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב, ´אבל בהיות ישראל שלמים לה

עד , וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועון יתהוה כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו לראות כי השם סר מעליו 28616 

גם להניע את ההשגחה העליונה עצמה כי יתהוו נגעי , כדי כך יש בכח של מעשה אדם להניע את הבריאה 28617 

 28618 .בגדים ונגעי בתים

אמנם הנרדמים אשר , קצה העליון ממשאלא מסוד התנועה עד , ענינים שאינם בטבע כלל ולא הווה בעולם 28619 

כשאר , הם בלי ספק תחת הנהגת הטבע והגרמים השמימיים, לא ידעו ולא התעוררו כלל לדעת דבר מזה 28620 

ולזה ראוי שלא יהיו בגדי בני , מיני בעלי חיים אשר לא תפול השגחה אלהית באישיהם אבל במיניהם לבד 28621 

 28622 .(ורנו שםהספ) ל"הנכר מטמאים בנגעים כלל כמו שקבלו הם ז

, ממעשה שלהם אין העולם מזדעזע כלל, כה מבהיל הענין כי הנרדמים אינם עושים תנועה כזאת למעלה 28623 

, (ט"תהלים מ)ב  ולא ידעתי מעולם עד היכן הוא פשוט הכתו! עד שייתכן שאדם יהיה כשאר בעלי חיים 28624 

ובהיותו , ת בכל תנועה שלוכי בהיותו יבין הנה הופך הוא עולמו, אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו 28625 

הוא כשאר , הוא כבר לא מנענע כלל את העולם! לא יבין יוצא הוא כבר ממצב זה עד נמשל כבהמות נדמו 28626 

 28627 !בעלי חיים ממש



גדול היינו שתופס מקום גדול , מעולם לא ידעתי סוד הדבר של גדול וקטן עד היכן שהם דברים כפשוטם 28628 

אמרו אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו  (.ב"חגיגה י) ל"חז, םקטן היינו שתופס מקום קטן בעול, בעולם 28629 

לכן , קודם החטא היה גדול כפשוטו מסוף העולם ועד סופו, ה ידו עליו ומיעטו"כיון שסרח הניח הקב, היה 28630 

 28631 .עד ארורה האדמה בעבורך נתקלקלה כל הבריאה כולה, הניע באמת במעשה אחד שלו את כל הבריאה

וכשהוא גדול מסוף העולם ועד סופו , מצא בו בשטח שהוא תופס שם הוא מניעזה הכלל במקום שהאדם נ 28632 

ואמרו , ה ידו עליו ומיעטו"ולאחר החטא הניח הקב, לכן הניע את כל הבריאה, הרי הקיף את כל הבריאה 28633 

וגם זה דברים כפשוטן האדם הוקטן שוב אינו , גרעה קומתו ונעשית של מאה אמה (´ב ו"ר י"בר) ל"ז 28634 

 28635 .הוא מקיף פחות וממילא הוא מניע פחות, העולם ועד סופותופס מסוף 

נמצא שכל תנועה קטנה שבאדם מנועעת דברים רבים , ל"ל וז"ל ז"ענין זה מתבאר בדעת תבונות לרמח 28636 

ותולדות מעשי אחד יתעלו עד רום , וימצאו שני אנשים על שולחן אחד ידברו ויאכלו וישתו, וגדולים 28637 

יונתן בן עוזיאל יושב , ואביא לך ראיה ברורה, יתעלו ולא קרוב להםותולדות מעשי האחר לא , השמים 28638 

ואחרים לאלפים ולרבבות יושבים ולומדים ולא יהיה להם , (.ח"סוכה כ) ולומד כל עוף הפורח עליו נשרף 28639 

 28640 .כן וזה מצד הפועל

נו הרי אך לפי דברי? ר נוגע אלינו"לכאורה מה ענין נתקפלה קומתו של אדה, הדבר הזה מבהיל עד למאד 28641 

, הולך הוא האדם ונעשה יותר ויותר קטן! כל היום הלא אנו שקועים בנתקפלה קומתו! זה מקיף כל אדם 28642 

אם האדם לאחר החטא היה נשאר עומד באותה מדת הגדלות ! עד אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו 28643 

מה שסוד הדבר  אבל דא עקא, ה"הנה על החטא לבד עוד היה יכול להתפשר עם הקב, אשר לפני החטא 28644 

 28645 .כי יחד עם החטא תיכף גם הוא עצמו מתקטן, הוא

ונהיה זה אדם קטנטן ועולם קטנטן עד מצבנו , ויחד עם התקטנותו של האדם מתקטנת אתו הבריאה כולה 28646 

ז "אם רואים אדם דמיתדר ליה בעוה, אדם שיכול להיכנס בתוך כלוב זה סימן מובהק שהוא גוץ וגמד, אנו 28647 

אדם גדול הלא אינו ! אם יכול לחיות בכלוב זה מראה בעליל עד כמה נהיה קטן, פוקוובו מוצא את כל סי 28648 

קיפול אחר קיפול עד מצבנו אנו מבהיל הדבר , זהו סוד של נתקפלה קומתו! יכול לחיות בתוך כלוב 28649 

 28650 !למתבונן

, מרכבה דבר גדול מעשה, אמרו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח דבר גדול ודבר קטן, (.ח"כ) סוכה´ בגמ 28651 

גדול וקטן זה נאמר , בעצמות התורה ודאי אין כזאת ענין של גדול וקטן, ש"דבר קטן הויות דאביי ורבא עי 28652 

! ל היה רגיל לומר לי יש חושן משפט גדול"ס זצ"הגרי, כי במעשה מרכבה האדם הוא גדול, על בעליהם 28653 

 28654 .תורתווחשבתי תמיד שזה מטעם כי לגדול יש לו ספיקות רבים ובזה הוא שמתגדל 

שהוא מחזיק מסוף , סוד הגדלות הוא שהאדם הוא גדול, אבל לפי דברינו מתבאר הענין יותר כפשוטו 28655 

מנועע , לא תרצח של אדם גדול אין כדומה בגדולתו ודאי, ולאדם גדול גם תורתו גדולה, העולם ועד סופו 28656 

ואם קטן לו , דם גדול הכל גדוללא, וכן הוא בכל עניני התורה ודיניה, הוא כל העולמות ודאי כי גדול בעליו 28657 

 28658 .לא עולמות מנענע ולא שום מקומות מגיע, ודאי תורתו קטנה

, (7ג"מכות כ) ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות"רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב 28659 

? כזו ו בתורה גדולה"כי כל אשר תגדל התורה יגדל גם הסיכון שלא נוכל לעמוד ח, לכאורה נהפוך הוא 28660 

אם יעבור על , ה לזכות את ישראל בענין הסכנה"ברם לפי היסוד כאן כי אין הפירוש במשנה רצה הקב 28661 

, דמי שעובר על התורה גם אם ירבו לו מצות הלא יעבור גם על המצוות שנתרבו, התורה או יקיימנה 28662 

ה לגדל "ה הקברצ, חפץ למען צדקו´ ה, אלא המדובר כאן על האדם, ה מקיים"והמקיים התורה הלא בלא 28663 

ועל כן נתן תורה גדולה כי , כי על כן יגדיל תורה ויאדיר, לזכות את ישראל כי יהיו גדולים, את האדם 28664 

על כן יגדיל תורה ולאדם גדול יש תורה , ואם התורה היתה קטנה היה האדם קטן! התורה והאדם היינו הך 28665 

 28666 !גדולה

הנה מצות , ש"ה גידים שבאדם עי"כנגד שס ת שבתורה הן"ה מצות ל"כי שס, (ע"ק´ זוהר א) ל"אמרו חז 28667 

וכל זאת הגדלות לנו ! ת אחת לכל ימי חייו"ר הלא נתנה רק מל"כי לאדה! ת הלא אין ערוך לגדלותה"ל 28668 

הוא ! אבל גם גיד אחד גדול עד מאד, ת אחת גדולה עד מאד"התירוץ הוא כי אמנם מל? רק כנגד גיד אחד 28669 

, וכשהגיד נתקפלה קומתו כשהגיד נהיה קטן, ת והגיד"בדיוק הלמותאמים הם , גדול מסוף העולם ועד סופו 28670 

הנה לנו כי יסוד ! מבהיל הדבר עד מצבינו אנו, אדם קטנטן יש לו תורה קטנטנה! ת קטנה"נהיתה גם הל 28671 

 28672 !כל האדם ועבודתו להיות אדם גדול

והנה שמו , א"ל פ"י ז"כמו שביאר המס, ועלינו לדעת כי המקום להתהוות גדול זה רק במחיצת הרע 28673 

´ המקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו ית, ´ה לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו ית"הקב 28674 

ואולם כשיש מציאות הרע , לולא מציאות הרע לא היה לאדם מקום להתהוות גדול, הוא המקום להתגדל בו 28675 

 28676 .הרי הכלל הוא אם תיטיב שאת? ובמה יגבר גבר, והוא בתוך המלחמה לנצח הרע



, וזה פשוט כי הרע אינו מסתיים לעולם, כי אם בהתעלות והתנשאות מעל הרע, להיות טוב אין דרך אחרת 28677 

על כן מוכרח , גם הרע הולך ומתפשט הלאה, (7´קידושין ל) יצרו של אדם מתחדש ומתגבר עליו בכל יום 28678 

מסוף העולם ועד  וכך נהיה האדם גדול, ממשיך ומתפשט תמיד בלי סוף, כ להיות הולך הלאה"הוא האדם ג 28679 

 28680 .נמצא כי האדם זוכה לכל גדלותו הודות להרע, סופו

אזל תלי , אמר אביי אי מאן דסני לי הוי לא הוי מצי לאוקמי נפשי, (.ב"סוכה נ) ל"הוא אשר אמרו חז 28681 

כלומר אינך , אתא האי סבא תני ליה כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, נפשיה בעיבורא דדשא ומצטער 28682 

כבר לא היית מוכרח , כי לולא יצרו גדול כבר היתה מסתיימת עלייתך, מקום שממנו גדלתיודע כי כאן ה 28683 

ואם אין , נמצא ודאי כי כל יגדיל תורה בא ומתהווה על שטח העבודה של סור מרע, ללכת הלאה בעבודה 28684 

 28685 .(ורהדעת ת)  .ו והבן"אלא יקטין תורה ח, אדם עוסק בסור מרע עליו לדעת שאינו עוסק כלל ביגדיל תורה

 28686 

 28687 מאמר קמב

ויקרא ) זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר או הפשתים או השתי או הערב או כל כלי עור לטהרו או לטמאו 28688 

 28689 .(ט"ג נ"י

כי על האדם לראות ביסורים ! והעולה מדברי כולם כלל גדול, ל האריכו בענין הנגעים"הראשונים ז 28690 

, ים להוכיחו על פניו ולהעיר למוסר אזנושנשלחו אליו ישר מן השמ, הבאים עליו כנביאים ושלוחי מרום 28691 

על , הלא מוטל עלינו לעמוד לחקור זאת, ואנו עומדים ותמהים על עצמנו עד כמה אנו רחוקים מידיעה זו 28692 

 28693 ?מה ולמה נתרחקנו כל כך

והיו סורקים את בשרו במסרקות , ש היה"ע להריגה זמן ק"בשעה שהוציאו את ר, (7א"ברכות ס) ל"אחז 28694 

אמר להם כל ימי הייתי ? אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן, בל עליו עול מלכות שמיםשל ברזל והיה מק 28695 

והנה , ש"אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו עי, נוטל את נשמתך´ מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפי 28696 

, ע מקבל עליו עול מלכות שמים בקריאתו את שמע"איך ר, כשמצטייר לפנינו המעמד הרם והנשגב הלזה 28697 

הלא נשתומם ולא נדע את נפשנו מרוב התפעלות , ה כזו שסורקים את בשרו במסרקות של ברזלבשעה מר 28698 

כלבנת הספיר זיכך וצירף לבו לשמים , ´שהגביה עוף עד מתחת כסא כבודו יתב, על בן אדם ילוד אשה 28699 

 28700 ?ואמנם גם תלמידיו הרי ראו כן תמהו ושאלו לו רבינו עד כאן, ויצאה נשמתו באחד

באמרו כל ימי הייתי מצטער על , ע בתשובתו תמה על תמיהתם"כי ר! ונתפלא עוד יותראבל מה נשתומם  28701 

הנה כאן נעוץ הסוד הגדול אשר ? ועכשיו כשהגיע לידי לא אקיימנו, פסוק זה מתי יבוא לידי ואקיימנו 28702 

את והרי ואהבת , כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנו! בקרב לב האדם הגדול ואנו לא ידענוהו 28703 

לא רק רבי עקיבא נצטוה על זאת כי אם כל , בשעה שהוא נוטל את נשמתך´ אפי, אלהיך בכל נפשך´ ה 28704 

כולם נצטוו , אף הפשוט וההדיוט ביותר באיזה מצב שהוא עומד בו אין הבדל באדם, אחד ואחד מישראל 28705 

 28706 ?כ רב ההבדל"ולמה באמת כ, ואהבת בכל נפשך

ולקבל עליו עול מלכות שמים בשלימות בתום , רצון קונו הוא מה שאמרנו כי האדם הנלבב הבא לעשות 28707 

עיקרו של דבר שמע ישראל השמע לאזנך מה שאתה מוציא , אחד הוא אם מבין מעט או הרבה, ובכנות 28708 

! אלא הכל לפי רוב המעשה, לא להסתפק ולצאת ידי חובה בקריאה בעלמא בדיבור או במחשבה! מפיך 28709 

בכל לבבך השתדל לבוא ! אלהיך´ זה במעשה לאהבה את השאם אתה אומר ואהבת ראה להגיע לקיים  28710 

אילו היה , וזהו כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנו, וכן בכל נפשך ובכל מאדך, בשני יצריך 28711 

 28712 .אדם מתרגל לחפש כל דיבור שהוא מדבר להלכה למעשה אין לך שלימות גדולה מזו

לכאורה איך יבואו , א בן חרסום מחייב את העשירים"הלל מחייב את העניים ור, (ה"יומא ל) ל"אמרו חז 28713 

שכל אלו , בכשרונותיהם במשפחותיהם ואנשי דורם, כל העניים בכל הדורות שהם ודאי שונים זה מזה 28714 

ש שיש הבדל רב מאד בין עני גם בדעת בדור שפל "וכ, משפיעים על הלך רוח האדם לטב או למוטב 28715 

דור של תנאים קדושים אשר עליהם אמרו אם הראשונים , לבין הלל הזקן שהיה גדול בדורו, ונבזה 28716 

´ ואותה התמיהה איך יחייב ר? ואיך הלל מחייב את כל העניים לפי מה שהם, כמלאכים אנו כבני אדם 28717 

 28718 ?אלעזר בן חרסום את כל העשירים באין יוצא מן הכלל

ית מדרשם של אבל אין הכוונה שהלל יחייב את העניים למה לא עלו ברעב ובצמא על הגג כמוהו בב 28719 

עד שלא הרגיש גם בשנתכסה , לשמוע תורה מפיהם בליל שבת סגריר של תקופת טבת, שמעיה ואבטליון 28720 

? כי מי יוכל להדמות אל הלל הזקן בשכלו הגדול ונשמתו הגבוהה מאד, אמות שלג על גופו ונסתכן´ בג 28721 

וכן , בלא קיום למעשהשכל מה שהיה בהבנתו לא השאירו ריק , אבל בדבר אחד הוא בא לחייב את כולם 28722 

ובכך יתבעו כל באי עולם בכל דור על שלא ראו לשמור , ל"א בן חרסום וכן היו כל חכמינו ז"היה ר 28723 

 28724 .לפי כחם לפי שכלם ולפי הבנתם ותו לא מידי, לעשות ולקיים את דברי תורתם אשר למדו הם בעצמם

ו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק חייב אדם לומר מתי יגיע, א"כ בזה המאמר הידוע בתנדב"וכן יתבאר ג 28725 

ש הכוונה מתי יגיעו מעשי "אבל לפמ, ואף להגיע בקצה המטה? וכבר שאלו רבים איך אפשר זאת, ויעקב 28726 



הפעילו למעשה בכל , ה כל תורתם הנפלאה שלמדום כליותיהם"שכשם שאבותינו הקדושים ע, כלומר 28727 

כן חייב כל ! בות מעל שמים ושמי שמיםובזה אמנם גדלו מעשי הא, פסיעה ופסיעה במשך כל ימי חייהם 28728 

וזהו חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי , אדם להשתדל שכל מעשיו יתאימו ולא יחסרו מהבנת שכלו הוא 28729 

 28730 !למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב

ואהבתו וכן כל המצות ´ והם יראת ה, וכן בכל דבר אשר אינו נוגע דוקא למעשה ידים ופועל כפים 28731 

ולא סגי מה שיודע בשכלו ומשיג בהבנתו אלא עד , אין לב לא קיים כלל המצוהכי ב, התלויות בלב 28732 

וכן ביראה ! אלהיך בכל שכלך אלא בכל לבבך´ תדע שאין הכתוב אומר ואהבת את ה, שירגיש כן בלבבו 28733 

זהו אשר נתבע האדם בכל שיהיה לבו שומע אל מה , ש ולעבדו בכל לבבכם"וכמ, וכן בכל המדות הטובות 28734 

 28735 !ונתת לעבדך לב שומע, (´ג´ מלכים א) בגבעון´ וזהו שביקש שלמה המלך מאת ה! ששכלו יודע

אין אדם נוקף , (´חולין ז) ל"וכן בפיהם תמיד מאמרם ז! מרגלא בפומייהו דאינשי יסורים מן השמים הם 28736 

ז כשאמנם נוקף רק אצבעו הרי הוא שוכח את הכל "ובכ, כ מכריזין עליו מלמעלה"אצבעו מלמטה אלא א 28737 

ה "צא וחשוב אילו יצוייר שהקב! כאילו מתאבק עם גזלן הבא לבלעו חנם, יל לצעוק בקולי קולותומתח 28738 

ודאי היה נשאר ? האם היה בורח? מה היה עושה האיש, כביכול עומד על האדם וחובטו במקל על ראשו 28739 

א כן האם ל? ומה פירוש יסורין מן השמים, עומד כפוף מקבל באהבה המכות ואומר חטאתי עויתי פשעתי 28740 

כי יסורים מן , והרי אנו מאמינים באמונה שלימה וגם חוזרים בפינו תמיד? הוא ממש כמשל שהבאנו 28741 

 28742 ?כ מה אתנו"השמים וא

כי הנה כל מה שאנו מוצאים , עוד יש לתמוה על עצמנו שגם להבין הרחמים שביסורים אין אנו יודעים 28743 

בטרחת גופו או , ק בטובת חבירו יחסר לוי שיתעס"הוא מפני שע, ז שאין אדם רוצה להיטיב לחבירו"בעוה 28744 

וגם לא יצטרך , אבל אילו יצוייר שאדם היה יכול לעשות טובה לחבירו ולא יחסר לו כלום, בזמן או בממון 28745 

בודאי לא היה איש בעולם אף האכזרי ביותר שלא יעשה טובה לחבירו כי מה , להטריח עצמו במאומה 28746 

 28747 .א"ספק שיתמיד בכל זמן ובכל מקום להיטיב לבנו אדם טוב הרי אין שום "וק, איכפת לו בזה

ודאי כל מה שהוא עושה עם האדם זה , ה שנקרא מלא רחמים"ומעתה גם איש בער יבין את זאת שהקב 28748 

ה אין "והרי הקב! מלא רחמים פירושו שאין מקום פנוי בו כביכול שלא יהא מלא ברחמים, רחמים וחסדים 28749 

אך מה מוזר הדבר שעל אף כל זאת אם מרגיש האדם איזה , זאתכ גם לרחמיו אין סוף והאדם יודע "סוף א 28750 

הוי מפני שאין פיו ? ולמה כן הוא, מתחיל להתאנח מרה וחשך עולם בעדו, כאב כל שהוא בצפורן אחת 28751 

שלבבו ירגיש מה ששכלו , לא ישמעו אזניו מה שפיו מדבר כי לא התחנך להיות בן איש חי, ולבו שוים 28752 

 28753 .מבין

רק , כי נגעי בגדים ונגעי בתים אינם בטבע כלל, ל שכתבו"ן וספורנו ז"אה ברמבוהנה בענין הנגעים ר 28754 

ת למוסר אזנם "יעיר השי, על עמו שומרי מצותיו בארץ הנבחרת ובעת שיהיו שלמים להשם´ בחמלת ה 28755 

א הנרדמים "כ אותם בנ"משא, להורותם שנטו מן הדרך הטוב, באם יחטאו בדברים שהם למעלה מן הטבע 28756 

 28757 .הם בלי ספק תחת הנהגת הטבע כשאר בעלי חיים, ררו לדעת כלל מזהאשר לא התעו

וכפי , שלא יזכו לזה אלא בעלי המדרגה בארץ הקדושה, הרי עד כמה החסד והרחמים במוסר הנגעים 28758 

נמצא כי יסורים , שבאים אל האדם להוכיחו על פניו, שנתבאר שהיסורים הם כנביאים ושלוחי מרום 28759 

ויסורים בלתי טבעיים הם כמלאכים אשר ירדו מן השמים לדבר , ץ המהטבעיים הם כנביאים אשר באר 28760 

ושלחו לו מלאכים , וכשנראה לו לאדם נגע בבגדו או בביתו הרי זה כאילו מראים לו נסים גלויים, אתו 28761 

ת שמזכה אותו "וכמה מקורב אדם זה להשי, ישר מן השמים אל ביתו להעירו על חטאו ולהאירו בדרכו 28762 

 28763 .כי לא זכו לענין הנגעים רק הנבחרים בעם ובארץ הנבחרת, ל"ו הראשונים זוזהו מה שכתב, בכך

דרוש וקבל ? ולמה נכתב, בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, (.א"סנהדרין ע) ל"ובזה נבין מה שאחז 28764 

לעולם אין הבית טמא עד שיראה כשני גריסין על שתי אבנים , ש אומר"ש דתנן ראב"כמאן כראב, שכר 28765 

ולכאורה מכיון שהנגעים הם בין כך ובין , ש"ארכו כשני גריסין ורחבו כגריס עי, בקרן זוית בשתי כתלים 28766 

, כ מהו ההבדל אם הנגע הוא כגריס אחד על אבן אחת"א, ן והספורנו"ש הרמב"כך שלא כדרך הטבע כמ 28767 

 28768 ?או כשני גריסין על שתי אבנים

וסימן , ות על התקרבות יותר גדולההרי זה לא, ש הרי כל מה שהנגע מרוחק יותר מן הטבע"אבל לפימ 28769 

כ מרוחק מעולם "מכיון שענין הנגע בבית הוא כ, כ הכי קאמרינן בברייתא"א, יותר טוב במדרגת האדם 28770 

כ בעל הבית הלזה צריך שיהיה בעל "א, עד שיראה דוקא כשני גריסין על שתי אבנים בקרן זוית, הגשמי 28771 

, ואדם כזה לא נמצא שיהלך בארץ, לו אל תוך ביתומדרגה גבוהה מאד מאד שיכופו לו רקיעים גדולים א 28772 

 28773 .(אור יהל) !לכן בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות אלא דרוש וקבל שכר

H 28774 

 28775 מצורע

 28776 מאמר קמג



 28777 .(´ד ב"ויקרא י) זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן

ועיין , (.ז"ערכין ט) הרעידוע שנגעים באים על לשון , דברנו כמה גדול כח המזיק של ארס העבירה 28778 

כי הוא ונידה מזיקין , שכתב דלהכי כתיב במצורע בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, (ב"ויקרא י) ן"ברמב 28779 

 28780 .על כן היו יושבים בדד שלא להרעיל הארץ וההולכים עליה, בהבל פיהם ובהילוכם עלי ארץ

עד שגם לאחרים יוכל , געיםהראינו לדעת כי עוון עץ הדעת ולשון הרע מרעילים האדם בעולם הזה בנ 28781 

למי שלא זכה שישולם לו גמולו בעולם הזה ונשאר עונשו , ומעתה נוכל להבין כמה גדול כח המזיק, להזיק 28782 

כי , ולא עוד אלא שעל לשון הרע קל העונש מרובה כל כך, כמה גדול צערו וכאבו אין לשער, לעולם הבא 28783 

ן דאמר שלא היו נגעים היינו דלא זכו ישראל עדיין דמא, (ז"ג מ"ויקרא י) ל"ן וספורנו ז"כבר כתב הרמב 28784 

, ובמדרגה גבוהה הלא אי אפשר שיעברו על לשון הרע קשה אלא קל כאהרן ומרים, למדרגה גבוהה כזו 28785 

 28786 .ש בלשון הרע קשה ועל אחת כמה וכמה לשון הרע ממש"וכ, ועם כל זה העונש קשה כל כך

רופא מומחה בסמים , וקחה בצבת ביסורים קשיםהנה כשצריכים לעקור שן כואבת יש רופא שיניים של 28787 

החולה כשבא אצל הרופא , ויש רופא מומחה יותר שנותן ידו בפה ושומט השן בלי יסורים כלל, קלים 28788 

אבל כשרואה , כי יודע דרכו שנותן יד ומושיט להחולה את השן באין הרגש צער, המומחה הזה שמח הוא 28789 

ועוד מצוה להביא רופאים , ה להביא סמים קשים ומריםוגם מצו, את הרופא המומחה מצוה להביא צבת 28790 

עד שגם המומחה צריך להכנות , אז מזדעזע החולה ומבין כי ארס השן גדול מאד, לרפאות אותו אחר כך 28791 

 28792 .רבות כל כך

עבר אדם על מצות עשה ועשה תשובה אינו זז , ת רופא נאמן ומרפא חולים בהושטת יד"כן בדבר הזה השי 28793 

והנה , (ט"נ כ"אדר) שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם, (´ירמיהו ג) מיד שנאמר משם עד שמוחלין לו 28794 

ואחר כך להביא , בלשון הרע ציוה להביא צבת היינו יסורי נגעים ופרישה מבני אדם כלימה מרה ממות 28795 

ראה בפרשה מצורע כמה קרבנות , הרופא הוא הכהן לרפאות אותו על ידי הבאת קרבנותיו בהכנה רבה כזו 28796 

 28797 .הרי זה לעד עד היכן הארס של לשון הרע גם בזה העולם, יך להביא עד שירפא ויטהר לגמרישצר

ומעתה כיון , נראה שהוא מחמת שגורם היזק לחברו או צער, והנה כאשר נתחקה על שורש עוון לשון הרע 28798 

ה כמה מרובה שכרו ונוספת בו קדושה והצלח, הגורם הטבה לחברו וכל שכן לרבים, שמרובה מדה טובה 28799 

למען יראו אחרים וילמדו מאתנו להיטיב דרכם , ומעתה כמה עלינו להתחזק להיטיב דרכנו, וחיים נצחיים 28800 

 28801 .(ה"רס´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .וטוב לנו

 28802 

 28803 מאמר קמד

 28804 .(´ד ב"ויקרא י) זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן

דוחקין אליו , אומר מאן בעי למזבן סם חייםוהיה מכריז ו, ר מעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות"במד 28805 

ל תא "שמעיה דמכריז מאן בעי סם חיים וא, ינאי היה יושב ולומד תורה בטרקלינו´ ר, הבריות לקנות ממנו 28806 

הוציא לו ספר תהלים , אטרח עליה סליק לגביה, ל לאו אנת צריך לי ולא דכוותך"א, סק להכא זבין לי 28807 

ר ינאי כל ימי הייתי קורא "א, נצור לשונך מרע? מה כתיב בתריה ,הראה לו הפסוק מי האיש החפץ חיים 28808 

לפיכך משה , עד שבא רוכל זה והודיע מי האיש החפץ חיים, הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט 28809 

 28810 .זאת תהיה תורת המצורע תורת המוציא שם רע, הזהיר את ישראל ואומר להם

ועזבו כל האנשים את השוק ורצו אליו לקנות , חייםהרוכל עמד באמצע השוק וצעק מי רוצה לקנות  28811 

ועוד אחרי שנתאכזבו ושמעו ממנו שכוונתו היא על החיים ? א לקנות החיים"וכי לא ידעו שא, החיים 28812 

שהרי יכלו להרויח כסף , שביטל אותם מעבודתם ומלאכתם, היו צריכים לרגום אותו באבנים, הרוחניים 28813 

 28814 ?באותו הזמן

, שגם הם הבינו תיכף שכוונתו היא על החיים הרוחניים, היו במדרגה גבוהה כזואלא כנראה שהאנשים אז  28815 

, מיד רצו אחריו לשמוע מה בפיו, ´ומכיון שהם שמעו שבא איש ומציע לפניהם דרך חדשה בעבודת ה 28816 

להיפך חיי התורה היו אצלם החיים , ב רק בדמיון"האנשים האלה לא העריכו את חיי התורה והעוה 28817 

 28818 .יו מדברים על סתם החיים כוונתם היתה לחיים רוחנייםוכשה, האמיתיים

שאמרו תלמיד שגלה חייב רבו לגלות עמו , ל על הפסוק ונס אל אחת הערים האלה וחי"וכן מצינו בחז 28819 

ל הקדושים הבינו שהביטוי חי "חז, ובלי תורה ורבו אין חייו חיים כי חיי חכמים חכמה, מפני שכתוב וחי 28820 

עזב כל אחד את , אין פלא שכשבא הרוכל ואמר שיש לו דרך איך לקנות חייםולכן , מוסב על חיי התורה 28821 

 28822 .´מסחרו והלך לשמוע חידוש בעבודת ה

כי אנשים שמחזיקים את עצמם , ז"זאת היא בחינה גדולה בשבילנו עד כמה שקועים אנו בהבלי העוה 28823 

זה ענין רוחני ישימו אם באמצע מסחרם כשבאים להציע להם אי, לחרדים ויראים יכולים לבדוק את עצמם 28824 

אז יתפנה מכל עניני , ב"ב שעיקר החיים הם בעוה"אם הוא בן עוה, זה תלוי במדרגת האדם? לב או לא 28825 



בודאי לא ישים לב לכך , ז"ז שהחיים שלו הם בעוה"אבל אם הוא בן העוה, ב"ז בשביל עניני העוה"עוה 28826 

 28827 .מפני שכל היראה שלו היא רק בדמיון, פ שהוא ירא וחרד"אע

ל הקדושים שהם היו יותר קרובים לרוחניות "שרואים מחז, שמחה זיסל אמר´ ל מקלם מרן ר"א זצהסב 28828 

אשי יכול יתן בו ´ אמר ר? מאי תבונהו? במלח תמלח יכול תבונהו, (.א"מנחות כ) ´איתא במס, מלגשמיות 28829 

, יות בינהל המשל היה רוחנ"ואצל חז, י המשל מבינים הנמשל"תמיד המשל מבינים יותר וע? טעם כבינה 28830 

 28831  .והנמשל הוא מליחה ומבינה הבינו מליחה, מפני שבינה היתה יותר קרובה להם והבינו את זה טוב

 28832 .(דרכי מוסר)

 28833 

 28834 מאמר קמה

 28835 .(´ד ב"ויקרא י) זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן

הגדול העומד על  ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר, ב בדברו אודות אחרית הימים נאמר"בספר דניאל פרק י 28836 

ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב , והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא, בני עמך 28837 

כי אין , נראים דברי הנביא כמתאימים ממש לזמנינו, בהתבונן עתה במהלך המאורעות בחיי העולם, בספר 28838 

 28839 .לך יום אשר צרתו אינו גדול מחבירו

, אחד מן הבחינות שצריך אדם לראות טובות הבורא הוא, כתב (´והים טעבודת האל) החובות הלבבות 28840 

ומקבלים עבודתו , הסכמת בני אדם והתחברות לבותם עם רוב התחלקות מדותם למנות עליהם איש מהם 28841 

והוא שומר אותם ודן בצדק ביניהם ומנהיגם על מה שיש בו תקנת כולם שזו , ושומעים בקולו ויראים אותו 28842 

ולכן , אין מלך ומנהיג וכל אחד הישר בעיניו יעשה, לו היום בזמנינו נראה הכל להיפךואי, תקנת העולם 28843 

כל זה בכלל והיתה עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת , המחלוקות והמלחמות רבות בעולם 28844 

אלא אף המלחמות והמהומות , ל באחרונה"מלבד צרות הפרט ממחלות ויסורין וכדומה שרבו רח, ההיא 28845 

 28846 .בעולםשולטין 

יתבררו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל , ובעת ההוא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר 28847 

כן העת צרה שתהא , מלבד העת צרה שתהא בעולם בנוגע למשפט הכלל, רשעים והמשכילים יבינו 28848 

ולא רבים כן תהא עת צרה בעולם בנוגע לרוחניות , והיינו המחלות והפגעים שיהיו בעולם, למשפט היחיד 28849 

יהיה בירור אחר בירור וצירוף , והיינו שאמר הנביא יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, יזכו להגיע לאמת 28850 

 28851 .ורק יחידי סגולה יהיו מכלל הזוכין להשיג רוחניות ושלימות, וליבון ולא הכל יזכו

מעלה ומדריגה ואף לאחר שהשיגו איזה , וכן יש לראות בזמנינו שמדי יום ויום יורדין אנשים ממדריגתם 28852 

ישוטטו רבים , וזה הצירוף והליבון שנאמר בכתוב, לא יכולים להתמיד בכך אלא נופלים ויורדים ממעלתם 28853 

ורוב המון , בני תורה עצמם יחידים הם אחד מעיר ושנים ממשפחה, נתבונן נא במצבינו עתה, ותרבה הדעת 28854 

ים במעט לימוד תורה וסבורים כי ואף בקרב בני התורה רובם מסתפק, העם רחוקים מקיום תורה ומצוות 28855 

 28856 .ואילו העיקרים הנדרשים כאמונה ויראה השגחה ובטחון נעלמו מאתם לגמרי, בכך הגיעו לתכליתם

 28857 כבר הזכרנו דברי רבינו יונה, והדברים מפליאים היאך עולה על הדעת כי במעט תורה השיגו שלימות

ומי יוכל להעיד על , ב"ין לו חלק לעוההמבזה מצוה אחת כגון המבזה את המועדות א, (ו"קמ´ שער ג) 28858 

הרי בודאי מכלל , כל שאינו שם תפילתו לעיקר ואינו מקפיד עליה, עצמו שאינו מכלל המבזים את המצוות 28859 

וכן כל שאינו טורח בתיקון מדותיו הרעות וספוג בגאוה ושנאת הבריות ואינו , המבזים את התפילה יקרא 28860 

הוא מה שאמר הנביא והמשכילים יבינו רק , ב"להם חלק לעוההרי גם הוא מאלו שאין , מכיר זאת לחטא 28861 

 28862 .יחידי סגולה יבינו וידעו את האמת

התחילו , ל חמה עזה יש בעולם"אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו א´ כשחלה ר, (א"סנהדרין ק) ´איתא בגמ 28863 

ת שרוי "ל אפשר ס"א, ל מפני מה אתם בוכין"א, ל מפני מה אתה צוחק"א, עקיבא מצחק´ הן בוכין ור 28864 

כל זמן שאני רואה רבי שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה ואין , ל לכך אני משחק"א, בצער ולא נבכה 28865 

עכשיו שאני רואה שרבי שרוי בצער אני , אמרתי שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו בחייו, שמנו מבאיש 28866 

דם אין צדיק בארץ אשר אמר לו לימדתנו רבינו כי א, אמר לו עקיבא כלום חסרתי מן התורה כלום, שמח 28867 

 28868 .יעשה טוב ולא יחטא

ולכן יתכן שיקבל , אליעזר נכשל בחטא´ בהכרח שאף ר, לאחר שאין צדיק שלא יחטא, נוראות הדברים 28869 

ועבור , ז"כי על כל מצוותיו ומעשיו הטובים כבר קיבל שכרו בעוה, ב"עולמו בחייו ולא ינחל כלום בעוה 28870 

כל מעשי אדם והשקפותיו , יראה ללבב´ אדם יראה לעינים והכי הכלל הוא שה, חטאו שחטא יירש גיהנם 28871 

ולכן אפשר , העיקר הנדרש מהאדם הוא מחשבות וצפוני הלב, הם רק לפי ראות העינים וזה אינו עיקר 28872 

מ זו רק ראיית עינים ולא מצפוני "מ, אף שלא חיסר מן התורה כלום, א הגדול יטול עולמו בחייו"שאף ר 28873 

 28874 .הלב



ורק , ואין אנו יכולים להבחין כלל במהות הבירור, תלבנו ויתבררו ויצרפו רביםהיינו שאמר הנביא י 28875 

ה בלב "ובירור זה יעשה לאחר שהכיר הקב, ה הבוחן לב וחוקר כליות יברר למי שאינו מכלל הזוכים"הקב 28876 

ומעתה , י מעשים ודרכים להורות היאך מצבו הרוחני האמיתי"ולכן יברר ויצרף ע, האדם שאינו כשר 28877 

א לבחון ולברר את דרכיו כדי שיוכל לעמוד "חייב כאו, תברר שימים אלו הם ימי אחרית הימיםכאשר נ 28878 

אף בימי האחרית ועת הצרה לא יזכו , והרשיעו רשעים ולא יבינו והמשכילים יבינו, בימי הבירור והליבון 28879 

הנהגות  והרשעים יוסיפו להרשיע ורק משכילים ידעו להבין ולהכיר, הכל להבין ולראות דרכי שמים 28880 

 28881 .שמים ודרכיו

וזה באמת להיפך מהבנת האדם , בפרשיות אלו העוסקות בעניני הנגעים יש לראות הנהגת דרכי שמים 28882 

ז ומזומן לו פרנסתו ברצון "כי טבע העולם בשעה שאדם רואה שמעשי ידיו מצליחים בעוה, ומחשבותיו 28883 

וכן ראינו במעשה דרבי , ם להיפךאבל מחשבות הצדיקי, ה"סבור כי ראוי ומוכשר הוא בעיני הקב, ובנקל 28884 

, ב"ע שיזכה רבו לעוה"כי אם אין פשתנו לוקה ואין שמנו מבאיש לא היה בטוח ר, אליעזר ורבי עקיבא 28885 

 28886 .ב"ורק היסורין והצער שסבל הם ראיה לזכותו לעוה, אלא שמא נוטל עולמו בחייו

זה , ואופנים להגיע לאמת ומזמן לו תורה ומצוות ודרכים, ה"בעת שאדם רואה כי זוכה להתקרב להקב 28887 

בשעה שרואה , (ב"שבת ל)ב  י חיי"י זכאי וחובה ע"מגלגלין זכות ע, ה"הסימן האמיתי כי ראוי בעיני הקב 28888 

אבל , ובאמת לכולם מראים דרכי שמים, ה"שמתגלגלים זכויות על ידיו ראיה והוכחה לקרבתו אל הקב 28889 

ואילו אחרים אינם מתעוררים ומרגישים  ,ה יוכל להתעורר מסימנים אלו"כאשר אדם ראוי בעיני הקב 28890 

 28891 .מאומה

אלא הם ענינים רוחניים , ן והספורנו בעניני הנגעים שאינם מחלות כשאר מחלות הגוף"וכתבו הרמב 28892 

כי נגעי בתים ובגדים אין , ומדריגות שונות הם בנגעים, שבאים לעורר את האדם לשוב ממעשיו הרעים 28893 

שאינם ראויים , ם מטמאין בנגעים"וכן אין עכו, וכן בתוכהמטמאין אלא בארץ ישראל אשר השם הנכבד ש 28894 

וכאשר אין מתעוררים בנגעי בגדים הראם נגעי , ה להיות במדריגה שיראה להם הנהגתו בגלוי"לפני הקב 28895 

 28896 .בתים

אלא שאיננו ראויים , ת"אבל אין הביאור שבטלו סימני השי, כן יש להבין אף בזמנינו שאין נגעים בעולם 28897 

ת הנהגתו בדרך "אלא מראה לנו השי, ם שהם סימנים גלויים ודרך קלה להגיע לתשובהשיראה לנו נגעי 28898 

ורק צריך , וסימנים אלו הם מחלות הגוף שמטרתם לעורר האדם לתשובה, נסתרת שקשה מאד להשיגה 28899 

הנה המחלה הפתאומית שנפוצה השתא , להיות מכלל המשכילים יבינו להבין שאלו הם דרכים לתשובה 28900 

ש בספורנו שכתב "ועיי, אך איננו כשרים להבחין בזאת, טרתה להראות דרך לתשובהבעולם ודאי שמ 28901 

, אין זכרון לראשונים שנמצאו לעולם נגעי בתים, וכאשר לא עלו הדורות למדרגה ראויה לחמלה זו, זאת 28902 

 28903 .ל שלא היו לעולם"עד שאמרו קצתם ז

ש באדם מדריגות שיכול להגיע י, (ז"סנהדרין ל) לכן נברא האדם יחידי שבשביל יחידי נברא העולם 28904 

עד שכל הבריאה כולה כדאי , כי נפש אדם מעולה וחשובה עד אין קץ, ה"שיהיה בדמותו של הקב 28905 

וכדחזינן במעשה , ולעומת זאת יתכן שעבור מעשה אחד תלך לאיבוד נפש חשובה ויקרה זו, בשבילה 28906 

ע שאפשר שיטול "סבר ר ,ע שעבור מעשה אחד שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"א ור"דר 28907 

 28908 .והיינו דאמרינן אין בין גן עדן לגיהנם אלא כחוט השערה, רבו עולמו בחייו

, קשה מאד שיוכל להגיע לשלימות האמיתית, ולכן כל שלא יתחזק בראותו עונשי שמים והנהגתו בעת הזו 28909 

י בריא ושלם ויתכן שאדם ח, וביותר בזמנינו ימי אחרית הימים שהם עת צרה שאין אדם בטוח בחייו 28910 

ובפרט לנתבאר לעיל שלאנשים , ודאי שחייב לברר את מעשיו, ולמחר נופל כורע תחת המחלה האיומה 28911 

, גם נסתר מאתנו´ כ העזר ה"וא, ת עזר ודרכים גלויים להראותו דרך האמיתי"שאינם ראויים לא נותן השי 28912 

 28913 .לכן חייב להתחזק ביתר שאת ואז יוכל לזכות לסייעתא דשמיא

ב "הבה נתחזק שלא ניפול שהרי במעשה אחד נתברר שאפשר ליטול עוה, ן הזמנים לפנינוהנה ימי בי 28914 

א לחשוש מרחובה של "ולכן חייב כאו, כ בימי רפיון יוכל לאבד מה שרכש במשך כל ימי חייו"וא, בחייו 28915 

אור )  .ולהטמין עצמו בחדרי חדרים מתוך שמירה על תורה ותפילה ואז יש תקוה לאחריתו, עיר 28916 

 28917 .(יחזקאל

 28918 

 28919 מאמר קמו

 28920 .(´ד ב"ויקרא י) זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן

והיה מכריז ואומר מאן , איתא במדרש מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי 28921 

, ל סק להכא זבון לי"א, שמעיה דמכריז מאן בעי סם חיים, בעי למזבן סם חיים רבי ינאי הוה יתיב ופשט 28922 

מי , אטרח עליה סליק לגביה הוציא ספר תהלים הראה לו הפסוק, ל לאו אנת צריך ליה ולא דכוותך"א 28923 



עד שבא , ר ינאי כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט"א, האיש החפץ חיים 28924 

 28925 .(´ז ב"ר ט"ויק) רוכל זה והודיעו מי האיש החפץ חיים

כגון בכאב האברים , רגילים לרפאות במקום שהיתה המחלה ניכרתבטרם שהתפתחה חכמת הרפואה היו  28926 

אלא צריך , אבל משנתפתחה החכמה הזאת מצאו כי לא במקום הכאב צריך לרפאות, הידים והרגלים 28927 

יש אשר ירגיש האדם כאב בצומת , יש אשר תתפח הרגל וצריך לרפאות את הלב, לחפש אחרי הסיבה 28928 

 28929 .הגידין והסיבה היא שינוי מזג הדם

כ לרופא "בבואו אח, כפרי הזה אשר החובש משח לו את רגלו הכואבת במיני משיחות שהיטיבו לו לשעהה 28930 

יש אשר , אלא נותן לו רפואות לחזק את לבו, ויראה הכפרי כי זה האחרון אינו שם לב כלל לכאבו, מומחה 28931 

פאות במקום אבל באמת כל מה שיעשו לר, יתרעם ויאמר שהחובש הכפרי יודע יותר את אמצעי הרפואה 28932 

 28933 .אבל הרפואה היא יותר מועילה ומטיבה, יתרחקו לכאורה ממקום הכאב, ששם סיבת החולי

, תחילת החולי היא מן הנפש, לא בלב היא ההתחלה, אבל באמת גם אלה לא מצאו עוד את סיבת החולי 28934 

ואם , יש אשר צריך לרפא איזו מדה איזה רגש איזו מחשבה, והיודע יותר את דרכי הרפואה האמיתית 28935 

פ שרפואת הלב או מזג הדם תועיל יותר מאשר "אע, ירפא את הסיבה הזאת אז ישוב החולה לאיתנו 28936 

 28937 .מ גם אז החולי עלול לחזור ולשוב כי הסיבה לא נתרפאה"מ, רפואת האברים

, אלכסנדר מאן בעי חיי מאן בעי חיי´ מכריז ר, (7ט"ז י"ע) ´ש ענין הרפואה כמו בגמ"ל כמ"כן הבינו חז 28938 

אין זאת אלא מפני , ואם לא נבין ונכיר את זאת, שרצה לקרב אל שכלם כי זו ממש רפואת הגוף היינו 28939 

אמנם יודעים אנו שהתורה , שהננו ככפרי הזה שלא יוכל להבין את דרכי הרפואה של הרופא המומחה 28940 

ו ברם רגילים אנ? ולכאורה מה חידש הרוכל לרבי ינאי כמוזכר במדרש, והמצוות נותנות חיים לעולם 28941 

ד וצריך הרב "רפואה זו מקומה בביהמ, לחשוב כי רפואה זו אינה נכנסת במחסן הרפואות של הרוכל 28942 

 28943 .ח להשמיעה"הת

במקום שהרוכלים , אבל רוכל זה בפשטותו הראה כי מקומה של רפואה זו באמתחתו ובשוקי ציפורי 28944 

ל להוקיר איזו "נו חזגם יש ללמוד מזה כמה הבי, וזה אמנם חידוש, שם מקומה, מחזרים למכור רפואות 28945 

כי באמת כל ידיעה , ינאי ידע להעיד כי עד עתה לא ידע היכן הפסוק הזה פשוט´ כי ר, בהירות בידיעותיהם 28946 

 28947 .(עץ הדעת)  .כל זמן שלא נכנסה אל החיים לחיות איתה עדיין אין יודעים אותה

 28948 

 28949 מאמר קמז

 28950 .(´ד ב"ויקרא י) זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן

העונש החמור של נגעים בא על חטא לשון הרע , (ר"ויק) זאת תהיה תורת המצורע תורת המוציא שם רע 28951 

, העונש מגיע אליו בהדרגה, ולא מצינו בתורה בחטאים אחרים איזה שהוא עונש בדומה לזה, ורכילות 28952 

ראשית , דסבלו של המצורע גדול מא, ולבסוף נגעי עצמו, אחר כך נגעי בגדים, בתחילה נגעי בתים 28953 

אולם , מלבד עצם הסבל מהנגע עצמו שהוא צער גדול מאד, שמובדל הוא מאנשים מרוחק ומנודה מכל 28954 

וכל זה מדה , סבל גדול וקשה שבעתיים הוא העלבון והצער שעליו לצאת מחוץ למחנה ולשבת בדד מכל 28955 

 28956 .ל"ו כדברי חזכנגד מה שבדיבורו הביא לפירוד ומחלוקת בין איש לביתו ובין אדם לחביר, כנגד מדה

אמנם אדם שהסב את אותו נזק עצמו , נראה שכל הפרשה הזו אמורה דוקא כשמדבר לשון הרע בפיו 28957 

אף שהאדם חייב להזהר לא לפגוע בחבירו בשום , אין חומר החטא שלו בכלל זה, לחבירו בדרך אחרת 28958 

אכן חומרו של לשון , שגם במכתב וברמז אסור, ´ומבואר בחפץ חיים כלל א, דרך הן בפיו הן ברמיזותיו 28959 

 28960 וכן כתב בפשיטות במשנת רבי אהרן, ואז נענש בחומר הדין, הרע הוא כשמו דוקא שדיבר רע בלשונו

ר הוא רק כשהזיקו על ידי הלשון ולא אם יפסידו בדרך "דהעונש המיוחד החמור על לשה, (ט"ב דף רל"ח) 28961 

 28962 .שאז לא ייענש בעונש החמור של לשון הרע, אחרת

יתכן לומר מפני שהלשון היא , רה כל כך בחטא הלשון והטילה עליו עונש כה חמורהטעם שהתורה החמי 28963 

ן היא רוח השם "וכתב הרמב, ש ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה"מיוחדת מאד במעלתה וכמ 28964 

וזאת הנפש המשכלת אשר נפחה השם , כי הנופח באפו של אחר מנשמתו יתן בו, הגדול מפיו דעת ותבונה 28965 

, הגדול נופחה באדם ונתלבשה בכח הדיבור´ נמצא שכביכול רוח ה, כ"היתה בו לנפש המדברת עבאפיו  28966 

 28967 .וכמו שתרגם אונקלוס והות באדם לרוח מללא

ומאחר שבזה טמונה כל מעלתו וחשיבותו , הרי שבזה מתבטא כח הנשמה של האדם שנפח בו השם יתברך 28968 

ולהשתמש בו , לטוב ולשמור עליו מכל משמר הרי זה מחייב אותו לנצל את הכח החשוב הזה, של האדם 28969 

וכל שפוגם בזה הדבר דומה לנוטל מתנה יקרת ערך למאוד , בקדושה ובטהרה´ רק לתורה ולעבודת ה 28970 

וכן הדבר ממש במדבר , שבודאי רעתו רבה מאד, שקיבל תשורה מהמלך ומשתמש בה לבזות את המלך 28971 

ולכן הוא נענש על כך בכל , בחטא הלשון שאת הכח האלוקי הנכבד הזה הוא נוטל ומטמא, לשון הרע 28972 

 28973 .חומר הדין



כל מלה ומלה דאפיק בר נש מפומיה סלקא לעילא ובקעא , (מצורע´ פ) דבר נוסף מצינו בזוהר הקדוש 28974 

שהאדם בדיבורו הוא מעורר את הכח העליון , הוסיף לבאר (ג"פי´ שער א) ובנפש החיים, ש"רקיעין עי 28975 

והן הדברים האמורים בתנא דבי , האדם לשדד כל מערכות הבריאה נמצא שביד, וככל היוצא מפיו ייעשה 28976 

וממרומי שחקים הרי , כשאדם מדבר לשון הרע הדברים עולים למעלה ומגיעים עד כסא הכבוד, אליהו 28977 

וגרים , וכדין מיתער ההוא רוח בישה ואיהו עאל לעילא, חיציו חוזרים למטה וגורמים הרס ומות וחורבן 28978 

 28979 .ישמרנו´ ישא מותא וחרבא וקטולא בעלמא הבההוא איתערו בלישנא ב

אמר , (איוב ה) על הפסוק בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע, (כי תצא´ פ) יתר על כן מצינו בילקוט 28980 

אם כי אין , אבל מבעל לשון הרע הצל עצמך, ה מכל צרות הבאות עליכם אני יכול להציל אתכם"הקב 28981 

אבל הכוונה כאן שבאופן , מור את האדם בעל לשון הרעה יכול לש"שאין הקב, ו"להעלות על הדעת ח 28982 

ואז זקוק האדם , ו ולגרום נזק וסבל אף למרחק רב"שיכול להרוג ח, טבעי מונח בכח הלשון כח הרס כזה 28983 

בעל לשון הרע בדיבורו מעורר קיטרוג גדול מאד למעלה על כל , לשמירה מיוחדת בכדי  להנצל מסכנה זו 28984 

וכאשר ירבה בזכויות ויהיה לו סנגוריא , להנצל מזה אלא בסניגוריא גדולהואין אפשרות , מי שהוא מדבר 28985 

 28986 .ל הטמן עצמך שלא יהיה מקום לקיטרוג"והיינו מה שאחז, גדולה ימנע את השפעת לשון הרע

וכן מצינו , על אחת כמה וכמה במדה טובה המרובה ממדת פורענות פי חמש מאות, ואם לרעה הדברים כך 28987 

ובני , בגדעון שהיה בדור שפל מאד´ וכמו שמצינו בספר שופטים ו, לות ונצורותשהדיבור הזה פועל גדו 28988 

עמנו ולמה מצאתנו כל ´ ויש ה, ´ואז אמר גדעון למלאך ה, י מדין"ישראל נרדפו אז בצורה קשה מאד ע 28989 

י פסח היה אמר לו אמש הקרני אבא את ההלל ושמעתי שהיה אומר בצאת "רש? זאת ואיה נפלאותיו 28990 

ואם רשעים היו כשם שעשה , אם צדיקים היו אבותינו יעשה לנו בזכותם, ועתה נטשנו ישראל ממצרים 28991 

ויאמר לך בכחך זה והושעת את ישראל ´ ויפן אליו ה, להם נפלאותיו חנם כן יעשה לנו ואיה כל נפלאותיו 28992 

 28993 .מכף מדין

שלמדת לך בכחך בכח הזכות , ולא על ידי מלאך כמו קודם, ה בעצמו"י ויפן אליו הקב"ופירש רש 28994 

והסיבה לכך ויעשו בני ישראל הרע , מה נפלא הדבר עם ישראל נתון במצוקה קשה, סניגוריא על בני 28995 

אך כאשר קם גדעון שהיה אדם פשוט בתכלית , ביד מדין וידל ישראל מפני מדין´ ויתנם ה, בעיני השם 28996 

רובות לעומת מה ולמרות שלא היו מ, הזכויות של ישראל מתעוררות בכך, ומעורר זכויותיהם של ישראל 28997 

אז מקבלים , מכל מקום כשבא אדם מלמטה שבפיו מזכיר ומעורר את הזכויות שלהם, ´שעשו רע בעיני ה 28998 

 28999 .תוקף רב וזוכים על ידי זה לישועה

צריך , וטמא טמא יקרא (.ז"שבת ס) ´ובגמ, בדיני המצורע מצינו שהוא חייב להודיע ולהכריז שהוא טמא 29000 

ומכאן למדו דאילן המשיר פירותיו צובע אותו בסיקרא , עליו רחמים להודיע צערו לרבים ורבים יבקשו 29001 

, מה שהמצורע מכריז קבל עם ועדה שהוא מצורע, כי היכי דליחזיוהו אינשי וליבעו עליה רחמי, צבע אדום 29002 

נוסף לכך הרי זו פניה נרגשת לכל , מלבד מה שהוא מודיע להם שיזהרו מלהתקרב אליו שלא ייטמאו 29003 

 29004 .יו להתפלל בעדוהציבור שירחמו על

זו פורענות מן , וכמו אילן שפירותיו נושרים ממנו בטרם עת, ל בנין אב לכל כיוצא בו"מכאן למדו חז 29005 

חוץ , ואף אם הוא עשיר מופלג שיש לו פרדסים וכרמים רבים שכולם מניבים פירות עסיסיים, השמים 29006 

הרי זה גילוי , פירות נושריןמכל מקום עצם הדבר שבאילן אחד ה, מאילן אחד שהוא משיר את פירותיו 29007 

שכל מי שעובר ורואה את , ודבר זה צריך לעורר את הרבים לבקש עליו רחמים, של מדת הדין מן השמים 29008 

 29009 .וישתתף בצערו ויבקש עליו רחמים, הצבע האדום ירגיש את כאבו של בעל האילן

יע כח השפעת דיבורו הן יידע עד היכן מג, מכאן ניתן ללמוד עד כמה האדם צריך להזהר בכל מוצא שפתיו 29010 

שכל , כמו כן יש להתבונן מכאן עד היכן חובתו של האדם להשתתף בצערו של השני, לטב והן למוטב 29011 

וירבה , הדבר צריך לעורר אצלו כאב והשתתפות בצערו, ו שהוא רואה אצל מי שלא יהיה"פורענות ח 29012 

 29013 .עליו תפלה ותחנונים כדי שהלה יוושע ממצוקתו

אשר לא השבית לך גואל היום ´ ותאמרנה הנשים אל נעמי ברוך ה, שרות ילדה בן בסוף מגילת רות לאחר 29014 

מה היום הזה רודה ברקיע כך , ביארו טיבה של הברכה (ד"י´ רות רבה ז) ובמדרש, ויקרא שמו בישראל 29015 

אמר רב , ל שברכה זו אכן עמדה והתקיימה"עוד מגלים לנו חז, יהיה זרעך רודה ושליט בישראל לעולם 29016 

 29017 .רכותיהן של נשים לא נתקעקעה ביצתו של דוד בימי עתליההונא מב

ומי הגן , שריחפה סכנת כליון על הבית הזה, בימיה של המרשעת עתליה היה קיטרוג גדול על בית דוד 29018 

כל הזכויות הגדולות של נעמי ושל רות ולאחר מכן של דוד , ברכותיהן של הנשים שבירכו את נעמי? עליו 29019 

? ומה גרם להצלת נצר מזרעו של דוד, עמוד כנגד הקיטרוג שהיה עליהםלא היו מספיקות ל, וביתו 29020 

 29021  .הן עוררו את הזכויות לאחר דורות ובכך ניצל בית דוד, הברכות של הנשים שלפני כמה דורות

 29022 .(מעדני שמואל)

 29023 



 29024 מאמר קמח

 29025 .(´ד ג"ויקרא י) ולקח למטהר שתי צפורים חיות טהורות ועץ ארז

היינו שלא די שהכהן יראה אם נשתנה , כהן ופעם כתוב וראהו הכהןיותר מעשר פעמים כתוב וראה ה 29026 

, צריך שיראה את האיש אם הוא נשתנה לטובה, אלא צריך לראות גם את פני המצורע אם השתנו, הנגע 29027 

כל , (שפתי צדיק) הביאו אותו לידי הרהורי תשובה, אם הימים שבהם ישב מבודד אף ממצורעים אחרים 29028 

בכל , וזה סימן שהוא קצת תיקן את עצמו, ואף שנשתנה הנגע, תיקון על החטאענין הנגעים הוא עונש ו 29029 

 29030 .אופן נדרש עוד תיקון שיהיה ניכר שהוא השתנה במהותו

´ ח הק"ואומר האוה, (ו"בראשית מ) ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי פניך כי עודך חי 29031 

ומצינו שהאמין כאשר ראה את העגלות , חיצריך לדעת למה אמר יעקב כן כשבשרוהו האחים כי יוסף  29032 

כי הגם שנתבשר כי עודנו חי , אכן כוונת דברי יעקב הם? כ מה דבר חדש ראה"וא, ותחי רוח יעקב אביהם 29033 

אם , אבל לבו דוי עליו לצד היותו בין האומות שפל ועבד מושלים בו, זה הואיל לדעת שישנו במציאות 29034 

או לצד היותו מובדל ממנו ונתון בתוך הקליפות ובפרט , ליחוהוא עומד בצדקתו ולא כהתה עינו ולא נס  29035 

 29036 .שאמר טרוף טורף יוסף חיה רעה אכלתהו, ומה גם מה שעברו אותו מרוח הקודש, בטומאת מצרים

ומה גם יעקב הצדיק אשר על כן לא , ודבר ידוע כי הצדיקים יותר יחפצו בהעדר הבן בהיותו בן מביש 29037 

וכמו , כי הכרת הפנים תענה באיש, וירא אליו והכיר בו בפניועד , היתה שמחתו שלימה מספק זה 29038 

, מכל שכן יעקב אבינו שיכיר לזה, שצדיקים שלמים וכן רבים שהכירו ברושם הפנים מעשה האדם 29039 

פירוש הפעם הזאת , וכשהכיר בו ביוסף שהוא באמת שלם ועומד בצדקתו אמר אליו אמותה הפעם 29040 

והטעם אחרי ראותי פניך והכרתי בך , ם כאשר נתבשרתיבראותך אני מאמין בך ובצדקתך ולא מקוד 29041 

אלא עודך חי כי , פירוש שאתה צדיק כמקודם ולא נשתנית ולא נשתנה דיוקנך מכמות שהיה, שעודך חי 29042 

 29043 .ל"הצדיקים קרויים חיים עכ

מ עדיין לא נשתנתה "מ, נמצינו למדים כי יכול להיות שאף מי שסיגל לעצמו את כל תנאי התשובה 29044 

יש בו שינוי אבל עדיין לא , ואף לאחר שנתחולל בו כמה שינויים עדיין לא נשתנה במהותו, שלוהפנימיות  29045 

ואף שזה כבר לאחר שהיה , הנגע אכן נשתנה לטובה אבל האדם בעצמו עדיין לא נשתנה, השתנה כראוי 29046 

ת אבל יכול להיו, שהלא מקום ההתבודדות מיועד לתיקון זה, המצורע בבדידותו כדי לתקן את נפשו 29047 

 29048 .שהרי צריך להביא גם קרבן עולה הבא על הרהורים לא טובים, שלאחר היותו שם הוא חוטא בהרהורים

והנה אמר עוד בעולה והעלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה וכפר , (ח"ד י"י) ל"ן ז"ואומר הרמב 29049 

ר מעל מקודם אולי האשם יכפר על מעלו אש, ולא ידענו מה ענין הכפרות הללו כולם, עליו הכהן וטהר 29050 

, וזה טעם מטומאתו, אולי בצערו נתן תיפלה לאלהים, והחטאת על חטאו אשר חטא בימי הנגע, נגעו 29051 

 29052 .כ"ולכך אמר וכפר עליו הכהן וטהר ע, והעולה והמנחה יהיה לו כפר נפש שיזכה לטהר ולשוב אל אהלו

בישראל בגופים  שבהיות האדם ברום המעלה היה ענין האלהי שוכן, ובענין הצרעת איתא בכוזרי 29053 

כן , וכמו שבהסתלקות הנשמה מגוף האדם משתנה צורתו, ובמלבושים ובבתיהם כמו נשמה בגוף 29054 

מראות הנגע וטומאת , בהסתלקות ענין האלהי היה נראה שינוי צורה הן בגוף והן במלבוש והן בבתים 29055 

 29056 .(מעייני החיים)  .צרעת הוא כטעם טומאת המת

 29057 

 29058 מאמר קמט

 29059 .(´ד ג"ויקרא י) חיות טהורות ועץ ארז ולקח למטהר שתי צפורים

לפיכך הוזקקו , שהוא מעשה פטפוטי דברים, (ו"ערכין ט) י לפי שהנגעים באין על לשון הרע"וברש 29060 

הנה הזקיקוהו לבעל לשון הרע הזה להתבונן על מעשיו , לטהרתו צפורים שמפטפטין תמיד בצפצוף קול 29061 

נפלאים , עשה דיבוריו דברי פטפוטים בעלמא כי? ומהו הלימוד וההתעוררות, להתלמד וליטהר מהם 29062 

כלשון התוספתא , ז גילוי עריות ושפיכות דמים"העבירות ע´ הדברים הלא הוא חטא בחטא יותר גדול מג 29063 

 29064 .ולשון הרע כנגד כולם, (´אבות א) ם"מובא בפירוש המשניות להרמב

כצפור שתמיד מפטפט  וזה אשר תכונה לו, נתנה לאדם התבוננות בסיבתו של החטא´ אבל תורתנו הק 29065 

איך שמחלק ענין הדיבור לכמה חלקים , ם באבות שם"ידועים דברי הרמב, ומצפצף בקול ללא כל תכלית 29066 

 29067 .ש"אף אם אינו מן הנזק והאסור עי, ומגנה מאד הדיבור שאין בו כל תועלת, ודרגות

, נעשה קל אצלוגם מצד מה שעצם כח הדיבור , ל בקרו את בעל לשון הרע מלבד רעתו וכובד עוונו"חז 29068 

צריך , באין כל יתרון דיבור בו, כצפצוף עוף בלי כל ענין, הדיבור נתהוה אצל האדם כפטפוטים בעלמא 29069 

חסר לנו הבנה במציאות כזאת של כובד , האדם להיות אצלו הדיבור ברוב כבדות ככובד אבן ונטל החול 29070 

, אמותיהם´ לא הביטו חוץ מד´ ל הק"חז, אנשים ששומרים מבטם אצלם כל מבט כמשא כבד הוא, הדיבור 29071 

אשר נושאה באימוץ ולא , לכל מבט לנשיאת עינים היו צריכים כאיש הצריך לשאת מעמסה כבדה 29072 

 29073 .בהעברה בעלמא



לו היו שומרים עצמם להשתמש בו אך ורק , כי לו היו שמים לב על כח הדיבור, אני יכול להגיד לכם ברור 29074 

האדם לפני כל דיבור לשקול אותו מקודם במאזני  לו היה מתלמד, לצורך ולתועלת ולא סתם דברנים 29075 

ולפני כל מילה לחשוב אם אמנם תביאהו זאת המילה , בתכלית דיבורו ומה מגמתו ומה מטרתו בו, שכלו 29076 

כי לאדם כזה יהיה קשה לו נטילת , אחרי הנהגה כזאת אני מגיד לכם ברור, למטרתו אשר העמיד לפניו 29077 

 29078 .והגבהתןשפתותיו ופתיחתן כנטילת אבני רחיים 

אבל , ובקרבכם אתם ודאי צוחקים מדברים אלה, אני יודע בודאי כי מביטים עלי כעל איש פאנאטיקאי 29079 

לכל איש ישנם לו בודאי רגעים בחייו אשר מרגיש אז איזו כבדות , תאמינו לי כי סוד גליתי לכם בזה 29080 

למען ילמד , באת הצפוריםל בטעם ה"ומהם ידון ויתבונן על כל סוד הענין שגילו לנו חז, בהוצאת דברים 29081 

 29082 .שהינם רק פטפוטים וצפצופי בעלי חיים ולא יותר, לדעת בגנות מהות דיבורו

ויהי האדם לנפש חיה תרגום , הלא הוא כל מעלתו ויתרונו על הבהמה, כח הדיבור וענינו נורא עד מאד 29083 

להבין ולהשכיל חלק אלוה , כל ענין הדיבור הוא מנשמת חיים אשר נפח באפיו, אונקלוס לרוח ממללא 29084 

כי זלזל דיבורו ושמו לפטפוט בעלמא כפטפוטי , והנה זה האדם נמשל כבהמות נדמה, והכל בכח הדיבור 29085 

מאין זה בא ריבוי השיח בדברים , אשר לא בשם דיבור תקרא אותם אלא רק כצפצוף קול בעלמא, צפורים 29086 

על זולתנו , ד הדיבור בעצםהלא הוא מאשר נתרוקן מכל סו? ללא כל חכמה ושכל? בטלים ללא כל תועלת 29087 

איך שבריבוי דברים אובדים כל כבוד ותפארת , ולפעמים אני מרגיש זה בעצמי, אנו רואים זאת בנקל 29088 

 29089 .האדם

עבירות כלשון התוספתא ולשון הרע ´ וחומרו אף יותר מג, והנה המדבר לשון הרע הלא גדול עונו מאד 29090 

כנראה שזו , גנות שלו מצד דברנותו ופטפטנותווהנה התורה העמידה לנו את האדם בדמות ה, כנגד כולם 29091 

, הוא לא אנושי פה מופקר ולא מגודר כלל, תביעה על עיקר חינוכו של האדם, היא התביעה היותר חזקה 29092 

ם "הרמב? ואם אדם אין כאן מה כאן, לא ממין האדם כי אם ממין הבעלי חיים, דיבוריו דיבורי ציפורים 29093 

דברים שמוציאים את האדם מן העולם ´ בד, רבי דוסא בן הרכינסעל מאמר  (´אבות ג) בפירוש המשניות 29094 

מבאר שאלו הדברים מונעין ומבטלין מעלת האדם עד שיצא מן העולם והוא , וביניהם גם שיחת הילדים 29095 

 29096 .(דעת תורה)  .נורא מאד להתבונן כי האובד מעלת האדם אובד הכל, אבד

 29097 

 29098 מאמר קנ

 29099 .(´ד ח"ויקרא י) ץ במים וטהרוכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורח

חייבת לעורר את נפשותינו להתחזק בתורה , פרשת השבוע העוסקת בטומאת נגעים ובסדרי המצורע 29100 

אלא אף בעת שילמד הפרשה כפשוטה , ואין כוונתנו דוקא כאשר יתבונן התבוננות מוסרית ועמוקה, ויראה 29101 

שטומאת הנגעים , ורנו שביארו בארוכהן וספ"וראה ברמב, יראה בה לימודים נפלאים, מתוך התבוננות 29102 

ברכות ) ´וכהא דאיתא בגמ, אלא הוא בגדר חסדי שמים לכפר על חטאי בני אדם, אינו מחלה מדרך הטבע 29103 

 29104 .שהנגעים הם מזבח כפרה וכל זה נאמר אף בכל הנגעים, (7´ה

בעולם וכן נגעי  זה הענין איננו בטבע כלל ולא הווה, (ז"ג מ"ויקרא י) ולגבי נגעי בתים ובגדים כתב שם 29105 

להעמיד גופם בגדיהם ובתיהם , יהיה רוח השם עליהם תמיד´ אבל בהיות ישראל שלמים לה, הבתים 29106 

סר ´ וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועון יתהוה כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו לראות כי ה, במראה טוב 29107 

רק , ההוא אלא בארץ הנבחרתמפני שלא יבוא הענין , ´והנה אינו נוהג אלא בארץ שהוא נחלת ה, מעליו 29108 

ה נסים בגודל רחמיו "ראויים שיעשה להם הקב, אלו שנמצאים בארץ ישראל וזכו לספוג מקדושת הארץ 29109 

 29110 .ב"ז ולא יבואו עם חטאתם לעוה"כדי שיענשו עבור חטאיהם בעוה

ל אמנם לרחמיו המיוחדים ש, ת היא לכל ברואיו"מדת טובו של השי, לכל ורחמיו על כל מעשיו´ טוב ה 29111 

וזוכים הם לרחמיו , אלא דוקא מעשי ידיו שהם היחידים המושלמים, ה אינם זוכים כל העולם"הקב 29112 

מ "מ, ז אינו עולם הגמול אלא עולם המעשה"כי הרי עוה, ז"המרובים בזה שיענשו עבור חטאתם בעוה 29113 

יצחק , (´דה "ר ס"בר)א  והיינו דאית, ז כדי שיזדככו ויבואו טהורים לעולם הגמול"יקבלו עונשם בעוה 29114 

ב נצחי ללא "מפני שהעוה, ב"ז ולא לקבל עונש בעוה"כי כדאי לו לקבל יסורים בעוה, אבינו תבע יסורים 29115 

 29116 .ב ללא גבול ואילו יסורי עולם הזה מוגבלים בכוחם ובזמנם"ולכן אף העונשים בעוה, גבול

, מחברת בני אדם מחנות ולהתרחק´ שחייב להיות בדד חוץ מג, והנה עונש המנוגע אינו קל כלל ועיקר 29117 

כי , ב"וכל זה כדאי לאדם והעיקר שלא יקבל עונשו בעוה, ולקרוא טמא טמא על עצמו כדי שיתרחקו ממנו 29118 

כל יסורי איוב לא יספיקו לעונש אחת מן , (ן"שער הגמול לרמב) עונש הגיהנם נורא ואיום וכמו שאמרו 29119 

 29120 .תךה מי יודע עוז אפך וכיראתך עבר"והיינו דאמר דוד המע, העבירות

ה היא כאשר יתבונן בחובת "והדרך להבין עונשו של הקב, ה"מי יכול לצייר מדת חרון אפו של הקב 29121 

ומפורש , וכשם שהיראה בלא תכלית כן חייבת להיות ההבנה במהותם של עונשי שמים, ה"היראה מהקב 29122 

ורשע , קוםמוטב לי להיות שוטה כל ימי ולא להיות רשע שעה אחת לפני המ, (´ו´ עדיות ה) זאת במשנה 29123 



כי עונש החטא , מכל מקום עדיף להיות שוטה כל ימי חייו, שעה אחת אין הכוונה חטא אלא עוד פחות מכן 29124 

 29125 .אין לתארו ולהבינו בהבנת שכלנו הדל

מרובה מדה טובה ממדת פורעניות כמה , (.א"סוטה י) ל"ומעתה יש להוסיף ולהתבונן הנה אמרו חז 29126 

כ שתהא מדת הטבתו "עאכו, תכלית וגבול עד שאין בכחנו לתארואי במדת פורענות העונש ללא , פעמים 29127 

, ולכן בעולם הזה אין אפשרות כלל לסבול את גודל הטובה שיקבלו עושי המצוה, ה לעושי רצונו"של הקב 29128 

 29129 .ורק בעולם הבא נוכל לקבל שכר מצוות

שכרן של  יוסי אומר אם נפשך לידע מתן´ ר, (´ילקוט שמעוני ויקרא ה) ומבוארים הדברים במדרש 29130 

ראה , צא ולמד מאדם הקדמוני שלא נצטוה אלא מצוה אחת בלא תעשה ועבר עליה, צדיקים לעתיד לבוא 29131 

וכי איזה מדה מרובה מדה טובה או מדת , כמה מיתות נקנסו עליו לו ולדורותיו עד סוף כל הדורות 29132 

כ שמזכה לו "עאכו, השב מן הפגול ומן הנותר והמתענה ביום הכפורים, הוי אומר מדה טובה, פורענות 29133 

 29134 .ולדורותיו עד סוף כל הדורות

שנבוכדנצר , (.ו"סנהדרין צ) ´וכאשר נתבונן ונרגיל עצמנו בדברים אלו לא נתפלא על הא דאיתא בגמ 29135 

וזכה , ורכב על ארי והיה מנהיג נחש, הרשע זכה למלכות בכיפה על כל העולם במשך שבעים שנה 29136 

כ לא יתכן "וא, ואף שהיה רשע גמור, ת"ות לכבוד השינבוכדנצר הרשע לכל זה עבור שפסע ארבע פסיע 29137 

 29138 .כ"מ זכה לשכר רב כ"ומ, שהיה מעשהו זך ונקי לכבוד שם שמים ללא תערובת מחשבות אישיות

כ יזכה לשכר רב ועצום לאין "היאך יתכן שעבור מעשה קל כ, ל אלו מעוררים תמיהה בלבותינו"דברי חז 29139 

, ´ז לקבל שכר מצוות יבוארו שפיר דברי הגמ"ת בעוהאך להמבואר לעיל שאין כלל אפשרו, שיעור 29140 

 29141 ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ז הוא רב לאין שיעור"שכאשר ניתן השכר בעוה

, התבונן בנותן השכר היינו בעל מלאכתך, כאשר תרצה לידע ולהבין מה וכמה שכר פעולתך, (´אבות ב) 29142 

 29143 .שכר ניתן ללא תכליתאף ה, ומכיון שנותן השכר הוא בלא תכלית

ולראות כמה אויל האדם , ב חייב לגרום חיזוק לנפשותינו"ז ובשכר עוה"וכל ההתבוננות הזו בעונשי העוה 29144 

ועבור מעט כבוד בעולם הזה מבטל מעצמו כל ההנאות , המחליף עולם חולף בעולם חי וקיים לעולם 29145 

לא יתן , כם או למדן ויקומו בפניוז שיקראוהו ח"והרי הכבוד שיקבל בעוה, והשכר הגדול שעתיד לקבל 29146 

 29147 .ב"כ הצפוי לו בעוה"ולעומת זאת יפסיד שכר רב כ, ולא יוסיף לו מאומה

, שבאים אנו לישיבה לאחר תקופת בין הזמנים, וביותר חייבים אנו להתחזק בזאת בתחילת הזמן 29148 

ה לאחר כל זה וכאשר ניגשים אנו לתור, ומושפעים אנו מהאוירה השולטת ברחוב שכולה תאוות ורצונות 29149 

על חובת הטהרה שיטהר את , (´פרק ז´ שער ד) וראה בנפש החיים, ודאי שאין התורה יכולה להדבק בנו 29150 

והדרך ליטהר , כי רק בלב טהור ובמחשבות זכות אפשר לקבל את התורה, עצמו לפני גישתו לתורה 29151 

 29152 .ולהזדכך חייבת להיות מתוך ההתבוננות הלז במהות שכר ועונש

ובענין לימוד המוסר הרי כולי עלמא , וזו ראשית עבודת האדם, חייבת להיות גדול בתורהעיקר שאיפתינו  29153 

, ולא יתכן מציאות הישיבה ללא מוסר, שאין שום תקוה לאדם לזכות ללא לימוד המוסר, מודו בזמנינו 29154 

ו כי מבלי המוסר האדם טפש גמור שמוכר את נשמתו וכל עולמ, והנה יסוד המוסר הוא להחכים את הלומד 29155 

ללא מוסר הרי , (ב"תהלים ל) וכנאמר אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, עבור דברים פעוטים וחסרי ערך 29156 

 29157 .היראה והחכמה חד הם ואינם מנותקים אחד מהשני, הוא חסר תבונה כסוס כפרד

והוא ההתבוננות וקיום הדין הנפסק , ברצוני להוסיף שיש עוד ענינים שהם אף קודמים ללימוד המוסר 29158 

וכבר הזכרנו דברי , וכאשר יקיים את הדין כתקונו יביא להתעלות ושלימות ותקון נפשו ,כהלכתו 29159 

וזה רוח , שאין לך שום דין או אפילו מנהג שלא יביא לידי תקון הנפש ושלימות המעלות, ם"הרמב 29160 

 29161 .(ט"קל´ אור יחזקאל עמ)  .הישיבה לעלות ולהתעלות בתורה ויראה ובתקון המדות

 29162 

 29163 מאמר קנא

 29164 .(ט"ד י"ויקרא י) את החטאת וכפר על המטהר מטומאתוועשה הכהן 

אולי האשם יכפר על מעלו אשר מעל קודם , ולא ידענו מה ענין הכפרות הללו כולן, ל"ן ז"והקשה הרמב 29165 

 29166 .ל"אולי בצערו נתן תיפלה לאלהים וזה טעם מטומאתו עכ, והחטאת על חטאו אשר חטא בימי הנגע, נגעו

הלא הורחק , למה מכוונות הכפרות הללו אצל המצורע, ל"ן ז"של הרמב עלינו להרחיב ולבאר את תמיהתו 29167 

למדנו לשילוחו של , מן הישוב בדד ישב שאף טמאים אחרים לא יושבים עמו כגון זבין וטמאי מתים 29168 

, ובתנאים אלו של ריחוק בוודאי שהיו לו למצורע שהות לעיין במצבו, (י"רש) מצורע שהוא חמור מכולן 29169 

וכל ישיבתו מחוץ למחנה לא באה אלא , קלקולים הנפשיים שהביאו למצב של מצורעולהזדכך מכל אלו ה 29170 

 29171 ?ואיך זה פתאום יכשל ויתלכלך בטומאת החטא במקום להתרחק ולהיטהר, לשם טיהור מחטאיו

משתתפים בצער האומלל , ידוע שבני אדם בדרך כלל מתמלאים רחמים בנקל למראה מצב של עלבון וסבל 29172 

מ "מ, כי הלא ייתכן שהסובל עצמו אשם בסבלו וכי הוא איש רע ואכזר, המדוכאלא מחטטים בעברו של  29173 



וכן בשעה שהגיע הציווי על שילוח , כיון שהוא עכשיו מדוכא ביסורים מראים לו פנים של רחמים ואהדה 29174 

כאשר דיבר , י וישלחו אותם אל מחוץ למחנה"כתיב ויעשו כן בנ, המצורעים הזבים והטמאים מן המחנה 29175 

 29176 .(´במדבר ה) שה כן עשו בני ישראלאל מ´ ה

ושבח הוא למשלחים שהבליגו והתגברו , היינו שהמשלחים את המצורעים הזדרזו לקיים את מצוות השם 29177 

ואף , לרחם על חבריהם ולמנוע מהם את הצער הנוסף לגרשם מן המחנה, על רגשותיהם הטבעיות 29178 

ולא , כי לא אדם אחד שהיכו בלשונם, והם עצמם אשמים במצבם, שבוודאי מן הדין בא להם עונשם הראוי 29179 

מ זה טבע האדם שרחמיו מתגלגלים על הנעלב "מ, פירוד אחד שגרמו בין איש לרעהו ובין איש לאשתו 29180 

 29181 .ואפילו המצורע החשוד במעלליו הרעים מעורר אצלו אהדה וחמלה, והמדוכא שלפניו

העלבון , לו שהוא חביב ונערץ ונדמה, אמנם אהדה וחמלה זו מתדבקת בעלוב זה והוא מתחיל להתפאר בה 29182 

לשם תיקון , ומצורע זה הלא מחשבתו צריכה להיות ההכנעה והשפלות, נהפך להתפארות וזחות דעת 29183 

ומחטיא הוא ממטרת הגירוש , והנה פתאום משתרבבים במחשבתו רגשי גאוה, הגאוה שגרמה לצרעתו 29184 

, ב חוזר וניעור אצלו גסות הלבוכעת שו, (ז"ערכין ט) וההתבודדות שאינם באים אלא להשפילו מגאותו 29185 

 29186 .ומה הועילו בתקנתן אחר שחוזר לסורו ודעתו זחה עליו

כדי להסיר הרושם שהתלווה , על חטאו שחטא בימי הנגע, לכן צריך המצורע לקרבן נוסף גם אחר טהרתו 29187 

ק במצבי הנפש השונים של האדם "מה עמוקה ונפלאה הסתכלות תוה, י רחמנותן של ישראל"אליו ע 29188 

, ל שאין משקין את הסוטה לפני שפחותיה וקרוביה"א חז"וכבר הוזכר מש, תו ובתומתו גם יחדבטומא 29189 

, כי בראותה את אלה שרגילים לדבר אליה מעדנות, (7´סוטה ז) מפני שלבה גס בהם ולא תודה על חטאה 29190 

י "ע הרי רואים שאף בשעת הכנעת האדם עלול הוא להיות נתפש, תתעורר ותתגבר על בזיונה ולא תתוודה 29191 

 29192 .פתויי חנופה והרהורי גאוה

ק "מו) מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריות, עוד אמרו בדין אבילות שלא יניח תינוק בחיקו 29193 

הלא החטיא את מטרת האבילות , ולבו נעשה גס ודעתו קלה עליו, כי אם מסיח דעתו מהאבילות, (ז"כ 29194 

אם לבו גס בו יברהו על , בית האבל כדי להברותווכן ההולך ל, ומתגנה על הבריות על שמחטיא מטרתו 29195 

אם רואים את האבל שאינו מתנהג כדרך אבלים , ל מבאר"י ז"ורש, (ן"שם בר) מטות כפויות ויאכל עמו 29196 

 29197 .מברין ויושבין המנחמין על מטות כפופות כדי שירך לבו, אלא שמח הוא

שפלותו ודכאונו להוט הוא לקבל שאף בעצם , ל נוכל לראות מה עקוב ומוזר לפעמים לב האדם"מכל הנ 29198 

וכדוגמת המצורע שחטא , ובתוך תוככי ההכנעה והשפלות עלול הוא להתרשם ולהרים ראש, מחמאות שוא 29199 

על מאורע ואסון שאירע לו על בתו , ל לשם ניחום"והנה נזדמן לי פעם ללכת לבית האבל ר, בימי הנגע 29200 

, ספר הרבנים הגדולים שכבר בקרו אצלו היוםמה רב מ, והלה התחיל להתפאר לפני, שנהרגה באביב ימיה 29201 

 29202 .וכמעט ששכח כלל שהוא אבל, ובמתינות מיושבת פורט לי את שמות הרבנים שכבדוהו בביקורם

, שלפעמים אי אפשר לעמוד במחיצתו של חולה כי ריח רע של גאוה נודף ממנו, ל"י ז"ואומרים בשם האר 29203 

? ומנין לו פתאום גאוה, להיות שפל ונכנע ולכאורה הלא מטבע נפשו של החולה המדוכא ביסורים 29204 

ודברי העידוד והניחום , י הביקורים והסברת פנים שמראים לו"ברם ע, התשובה היא אמנם מדוכא ומודאג 29205 

כ לא לחנם "א, יש וחילחול הגאוה מתחיל להתהלך בנפשו ודעתו תזוח עליו, שמגישים לו במנות גדושות 29206 

, כי גם במצב ההיטהרות היצר מתגנב בצורה מוסתרת, י הנגעצריך המצורע קרבן כפרה על אשר חטא בימ 29207 

 29208 .וזה טעם וכפר הכהן על המטהר מטומאתו

, אף שהוא סובל עול מצבו בתמימות, במצב עוני ודכאון חומרי או רוחני, הלימוד הגדול אף לבעלי העליה 29209 

י הביקורים "עאבל יזהר שלא יתגנב בנפשו זחות הדעת , נכנע שפל ומקבל באהבה את אשר נגזר עליו 29210 

שלא יטמא בתוך ימי טהרתו ויצטרך להביא , והמחמאות על גבורת נפשו בנסיונותיו, ודברי עידוד וניחום 29211 

 29212 .(אור הנפש)  .כפרה נוספת

 29213 

 29214 מאמר קנב

 29215 .(ה"ד ל"ויקרא י) ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית

א יגזור ויאמר נגע נראה לי בבית אלא כנגע נראה ל, ל אפילו תלמיד חכם ויודע שהוא נגע ודאי"ואמרו חז 29216 

ואם , ויש מפרשים משום שהכהן הוא שצריך לראות את הנגע ולקבוע שהוא טמא, (ב"נגעים י) לי בבית 29217 

אם כי הוא תלמיד חכם וברור לו הדבר שהכהן יקבע שזה , בעל הבית מקדים את הכהן ואומר שהוא נגע 29218 

 29219 .(תוספות יום טוב בשם גבורת אריה) נת דובר שקריםבכל זאת מיחזי כשיקרא והוא בבחי, נגע

וחייבים לומר שכל זמן שהכהן , לכאורה גם קשה לו לומר כנגע נראה לי מאחר שאינו מסתפק בזה כלל 29220 

הרי עד כמה חייבה התורה לדקדק ולהיזהר , אין התורה מרשה לו לפסוק ולגזור וזוהי דרך האמת, לא קבע 29221 

 29222 .להישמע כאילו יש בו פגיעה כל שהיא במדה האמתשעלול , מלבטא איזה ביטוי שהוא



והוא סומך על בעל הבית , יותר מזה הרי מדובר כאן אף במקרה שהכהן הוא עם הארץ ואינו מבין בנגעים 29223 

ויש בידו של בעל הבית לרמות את הכהן ולפסוק שלא , שהוא תלמיד חכם ופוסק לו אם זה נגע או לא 29224 

כי כאמור כל זמן , ולפי הדין הוא באמת טהור, מכריז שהבית טמא ואז לא היה הכהן, כהלכה שאין זה נגע 29225 

 29226 .והיה מציל את ביתו שלא ינתצו אותו, שהכהן לא מטמא את הנגע איננו טמא

ומוכן לפסוק כהלכה , אינו מתחשב בהפסד ממונו ומגלה את האמת לאמיתה, ובעל בית זה עומד בנסיון 29227 

ביטויו בדברי האמת שלו הקובעים שזה נגע וגורם לו  בכל זאת אם ממשמעות, שנראה לו נגע ודאי בבית 29228 

אין זה ביטוי כראוי ואפשר לכוללו , נשמע משהו שאינו תואם כולו את האמת הגמורה, הפסד כה מרובה 29229 

 29230  .ומכאן יש ללמוד על אחת כמה וכמה שיש להתרחק מכל שמץ של דבר שקר, בכלל דובר שקרים

 29231 .(ב"י´ אור הצפון עמ)

 29232 

 29233 מאמר קנג

 29234 .(ה"ד ל"ויקרא י) לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בביתובא אשר 

, כיצד ראיית הבית ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית, ´ב ה"נגעים י´ גרסינן במס 29235 

, לא יגזור ויאמר נגע נראה לי בבית אלא כנגע נראה לי בבית, אפילו תלמיד חכם ויודע שהוא נגע בוודאי 29236 

אי נמי שלא ימהר ? והלא עד שיאמר הכהן טמא עדיין אין כאן טומאה, סרה התורה מלומר נגעת למה א"וא 29237 

 29238 .(ט"תוספות יו) הכהן ויגזור טומאה

והדעה המקובלת היא הקובעת את , הרי רואים אנו עד כמה שהאדם מושפע מדעת חבירו ומצד הסביבה 29239 

ץ הדעות המקובלות ויתן חופש ורק לעתים מאד רחוקות ישתחרר האדם מלח, מהלך מחשבתו של האדם 29240 

ומשום כך נמשך האדם לאנשי העולם הזה , לאותן המסקנות שאליהן הוא מגיע באופן עצמאי, לנפשו 29241 

 29242 .אף שבעומק נפשו הוא מוחה, ונמשך אחריהם

והוא צייתן , אלא שאין בכחו להתנגד לזרם, יש ונפשו של האדם היא מן הסוג של המוסריות העדינה 29243 

ובפרט במקום שהבעת התנגדות עלולה להיות נתונה , ומחאה כעבד כפוף לאדוניו למהלך ללא כל תגובה 29244 

ויתכן שכמה וכמה מרגליות יקרות בעלי נפש עדינה , לבקורת של דעת הקהל והפחד מה יאמרו הבריות 29245 

ולולא הסביבה הזאת כי אז היו הנפשות האלו , הולכות ונאבדות בשאונה והמונה של הסביבה, ויקרה 29246 

כ והאלהים עשה את האדם ישר והמה "כמשה, נן וקומתן שהוקבעו להן מראש בריאתןנשארות בצביו 29247 

 29248 .בקשו חשבונות רבים

אז כאשר יגדל ויגיע , אם לא נדבר לתינוק הנולד במשך שבע שנים שום דיבור, ל"ם ז"וראיתי בשם הרמב 29249 

וכן , (ז"פרק ל נ"בנין יהושע על אבדר) ק"כי העולם נברא בלשה, לגיל שבע ידבר מאליו בלשון הקודש 29250 

אלא שבגלל התנגשותן עם המציאות , ז בכל זיוון וטהרתן"יש והרבה יצירות נשגבות מגיעות לעוה 29251 

כי השפעת הזולת החברה ודעת הקהל , הן הולכות ומאבדות את ערכן וזיוון ומשתעבדות לסביבה, הגשמית 29252 

ומאבד מצלמו וזיוו עד שלעתים מאד קרובות הוא הולך ומשתעבד , כל כך תקיפה ולוחצת על האדם 29253 

 29254 .העצמי

שעל ידי השפעת הבדידות , ולכן סידרה התורה למצורע שייבדל מן הסביבה ובדד ישב מחוץ למחנה 29255 

כי יחסי בני , יעזבו אותו כל הבלי הטבע המגרים את יצרו להכשל בלשון הרע, והעדר החברה העוכרת 29256 

, קרובות גם את הנפש היפהמעכירים לעתים , האדם עם התאוות ורדיפת הכבוד המתהלכות ביניהם 29257 

וייתכן , ר"והבדידות שמטילים על המצורע יש בכוחה להעלות תרופה לזה שנלכד בחטא הנורא של לשה 29258 

ולא יסחף , ואז ישוב ויתחזק להיות מוכשר לעמוד איתן נגד הזרם, מאד שתתגלה לו שוב עוצמת נפשו 29259 

 29260 .ר"יותר במזימות לשה

ימי הבדידות מועילים , שנתלכלכה לרגלי השפעת הסביבה חזרה אל העצמיות המקורית? כי מהי תשובה 29261 

אז יסגירנו לעוד , ואם בשבעת הימים הראשונים לא נתרפא ולא הגיע לידי תשובה, מאד לעיון עמוק זה 29262 

תוך , ר שבהם נדבק"ובמשך שבעת הימים השניים בוודאי שיתעורר להתנער מאבק לשה, שבעת ימים 29263 

 29264 .שבתו בחברה לא בריאה

תחשוב עם נפשך על כל ענין שנתיישב אצלה מעניני , בשער חשבון הנפש קורא ומכריז החובת הלבבות 29265 

כי , ועניני התפלות אשר ידעת מעת נערותיך, ידיעת האלהים ותורתו ודברי הראשונים וחידות החכמים 29266 

וכל אשר תוסיף , אינם כצורתם אצל מי שהכרתו חזקה, צורת הענינים הדקים אצל מי שהכרתו חלושה 29267 

 29268 .אדם יוסיף בירור בעניניםהכרת ה

, מן הענינים המסופקים והסברות העמוקות, על כן אל תנוח דעתך על מה שנצטייר בלבבך בתחלת לימודך 29269 

אבל ראוי לך להתחיל בעת חוזק שכלך והכרתך לעיין בספר תורת האלהים וספרי נביאיו כמי שלא למד  29270 

כן תעשה בדברי , וכן תעשה בתפלות, ותרגיל עצמך לפרשם ולבארם ולהתבונן במלותם ובלשונם, מהם 29271 



אבל תבע עליו את נפשך , ואל תנוח דעתך על מה שנתברר אצלך בתחילת לימודך, החכמים שתתבונן בם 29272 

 29273 .(תורת הנפש)  .ל"כמי שמתחיל בו עכ

 29274 

 29275 מאמר קנד

 29276 .(ה"ד ל"ויקרא י) ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית

, ואינו רואה ואינו מבין שכוחות האלו הגשמיים, י כוחות גשמיים פשוטים"לאדם נדמה שהעולם מתנהג ע 29277 

ז "ם בסוף טומאת צרעת פרק ט"ויש ברמב, הם רק מסובבים מכוחות רוחניים נסתרים שהם הסיבות להם 29278 

 29279 .ל"דברים גדולים בזה שמבאר ענין צרעת וז, ´ה

וכן צרעת , נס ופלא בבני ישראלהמספר לשון הרע משתנים קירות ביתו וזה אינו ממנהגו של עולם רק  29280 

כ זהו נס ופלא שהאדם ישים "וא, בבגד כי מחלות שייך רק במי שיש לו רוח חיים ונשמה אבל לא בדומם 29281 

ואם עמד ברשעו עד שנותץ , אם חזר בו מהעבירה שבידו נטהר הבית, אל לבו שזהו עונשו מן השמים 29282 

ש דברים נשגבים "עי, עורו ונצטרעואם לא חזר משתנה , ´הבית משתנים כלי העור שבביתו וכו 29283 

 29284 .המעוררים לתשובה

ואינו יודע את הכוחות , הרי אדם רואה מעשים גשמיים בביתו בגדיו ועורו ומחפש תחבולות להם 29285 

ולכן נאמר בנגע בתים ובא אשר לו , ולא יועיל לו רופא רק אם יחזור בתשובה, הרוחניים הגורמים אותם 29286 

אלא שיראה גם את , שלא די שיראה הכהן את הנגע בבית, ליחכ שלא ישלח ביד הש"ודרשו בת, הבית 29287 

שאינו משאיל ביתו וכלים לאחרים ויוכיחו  (הטעם שעליהם באים נגעי בתים) אשר לו הבית את הצר עין 29288 

יאמר לו , לאמר, מלמד שמדקדק הכהן כיצד בא הנגע לבית, ל והגיע הכהן לאמר"ודרשת חז, על פניו 29289 

 29290 .כ"הכהן דברי כבושין ת

הא דאלישע הניח את נעמן עומד בחוץ ולא הכניסו , כשנעמן בא לבקש מאלישע שירפאו מצרעתווכן  29291 

זה מפני שאחד מהדברים , כ"י שליח וכמבואר בתו"וגם לא יצא אליו לומר לו שיטבול בירדן רק ע, לביתו 29292 

לך ואלישע הבין שבנעמן זה בא מהגאוה שלו על שנצח במלחמה והמ, שצרעת בא עליו הוא גסות הרוח 29293 

, י שישבר גסות רוחו"ולכן רצה לרפאותו ע, י גסות הרוח שלו בא לו הצרעת"וע, מינהו לשר הצבא שלו 29294 

 29295 .י שליח"י שישפיל אותו שלא יכניסו לביתו וישלח דבריו אליו ע"ע

להביא את האדם לידי תשובה על חטאו , וכן הוא ענין ההסגרים וההזאה בעץ ארז ואזוב ושני תולעת 29296 

הוא הבדיל בין איש לאשתו ובין , ל"והא דבדד ישב מחוץ למחנה מושבו פירשו חז, יםשהביא לצרעת ונגע 29297 

י הבדד "וע, י הלשון הרע ורכילות שלו"היינו ע, (ז"ערכין ט)ב  איש לרעהו לפיכך אמרה תורה בדד יש 29298 

ה ויבין את גודל חטאו להבדיל בין איש לאשתו ובין איש לרעהו ויעשה תשוב, ירגיש את מרירות הבדידות 29299 

 29300 .(עץ הדעת)  .ושב ורפא לו

 29301 

 29302 מאמר קנה

 29303 .(´ו ב"ט)א  דברו אל בני ישראל איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הו

וזה שיהיה הזב שותת בסיבת בשר שהוא כינוי , כבר באה הקבלה מבשרו ולא מחמת אונסו, ובספורנו 29304 

שהוא בסיבת חולי כלי וכאשר יקרה זה מבשרו , ולא מחמת סיבה אחרת הגורמת את הזוב, לכלי הזרע 29305 

הנה זה יורה על חולשתם וחסרון עיכולם אשר יקרה על הרוב בסיבת רוב התמדת המשגל , הזרע בלבד 29306 

נקיים אשר בם יסורו הרהוריו ´ ובכן ראוי שיספור ז, והרהוריו אשר בו לא תחדל זימת אוילת חטאת 29307 

 29308 .ויטבול מן הטומאה ויכפר בחטאת ועולה על מה שפעל והרהר, מלבו

מתחילת , הכלל של כל ענין ופרטי הדינים שלהם הן אחת, הדינים למעשה אנו רואים היסוד של העניןמן  29309 

אנו רואים כל כך ריבוי , שמלאי´ פרשת תזריע עד סוף פרשת מצורע הוא תורת האדם הנזכר במאמר ר 29310 

ונן עמקי מזה להתב, בכל אופניהם ומקריהם, דינים וכל כך מספר של חומרות בטומאתו וטהרתו של האדם 29311 

 29312 .אשר אם זכה ואם זך וישר פעליו קודם יצירתם לפסגי מרומים יגיע, סודותיו ודקות עורקיו כה רגשניים

שורש פורה , הנה אז יפרצו לפרצות שוטפות נחלי ארס, אולם בקלקול ונטיה כל דהו מן יושר יצירתם 29313 

כבר , (א"קפ´ מ א"חו) ל"ז ז"והסבא הרש, מזיקות אף בהבליהן ומטמאות כל סביבותיהן, ראש ולענה 29314 

מכשירי , שכשאנו רואים גודל הכנת רופא המרבה להביא כלים גדולים ומשונים, המשיל היטב על זה 29315 

 29316 .מזה יודעים ודאי גודל המחלה ורציניותה, ניתוח לצורך איזה חולה

ומה , ובמלאת ימי טהרה צריכה לקרבן להתכפר, הנה יולדת טמאה היא ואפילו נפתח הקבר בלא דם 29317 

בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת , אמרו (7א"נדה ל) ´ובגמ? ומה חטאתה כי תביא קרבן? תהטומא 29318 

ן כתב ועיקר הכוונה בזה כי בעבור שהיא "ורמב, שלא תיזקק לבעלה לפיכך אמרה תורה תביא קרבן 29319 

רצתה התורה לכפר לה , ואין השבועה ראויה להתקיים מפני היותה משועבדת לבעלה, נשבעת מתוך הצער 29320 

 29321 .לות רוחה ומחשבות השם יתברך עמוקותמע



, שתטהר ממקור דמיה´ שתקריב כופר נפשה לפני ה, ן בטעם קרבן יולדת"בתחילת דבריו כתב שם הרמב 29322 

ואחרי עומדה בימי הנקיון או בימי יצירת הולד לזכר , כי האשה בלדתה תהיה לה מעין נרפש מקור מושחת 29323 

, רופא לבשר ומפליא לעשות´ כי השם ית, הרתביא כופר נפשה שיעמוד מקורה ושתט, או לנקבה 29324 

, ובספורנו מוסיף עוד כי כל ימי זוב טומאתה תהיינה כל מחשבותיה פונות אל עסקי כלי הזרע ופעולתם 29325 

הנה כי זה ענין בטוהר המקור , ולא תהיה ראויה למקדש וקדשיו עד שתביא כפרה ותפנה אל הקודש 29326 

 29327 .והמחשבה

´ וד, הלא על מחלה שבגוף לא מביאים קרבנות בהתרפא ממחלתו? ומה ענין הקרבנות אצל מצורע או זב 29328 

והנה אמר הכתוב באשם , כתב על זה (ח"ד י"י) ן"והרמב, צריכים להודות אמרו אבל לא הבאת קרבנות 29329 

, ואמר עוד בעולה ובמנחה וכיפר עליו הכהן וטהר, וחזר ואמר בחטאת וכיפר על המטהר מטומאתו, וכיפר 29330 

והחטאת על חטאו , אולי האשם יכפר על מעלו אשר מעל קודם נגעו, רות כולןולא ידענו מה ענין הכפ 29331 

והעולה והמנחה יהיו לו כופר , וזה טעם מטומאתו, אולי בצערו נתן תיפלה לאלהים, אשר חטא בימי הנגע 29332 

 29333 .נפש שיזכה ליטהר ולשוב אל אהלו

, ד אחד לה חומרא יתרהאולם בצ, ואם כי היא הקלה מיתר הטומאות? ומה אמנם טעם טומאת שכבת זרע 29334 

משרשי , להיות שכבת זרע טמא ומטמא, פ כתב"ובחינוך מצוה ק, כי בעל קרי גם אסור בדברי תורה 29335 

הודיעתנו תורתנו השלמה כי הגוף , המצוה לפי שענין זה לא יקרה רק מצד מחשבות התאות הגופניות 29336 

לפיכך כשיקרה בו אותו , בוראו כי עיקר היותו בעולם אינו רק להבין במושכלות ולעבוד, נקרא טמא בהן 29337 

ראוי לעמוד יום אחד בטומאתו כדי שתנקה מחשבתו יפה , דבר שתראה בו הטייתו אל התאוה חומרית 29338 

, יעקב אבינו אמר ראובן כחי וראשית אוני, כשהאדם בזכותו אין אתו כל טומאה, כ"ואחר כך יטהר ע 29339 

 29340 .ד שנים"בן פי היא טיפה ראשונה שלו שלא ראה קרי מימיו והוא כבר "וברש

זהו יסוד טומאת , (7ז כ"ע) ר ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה"ת 29341 

הלא אותו הזרע אם לא נהיה , לא הזרע היא הטומאה, ההרהור והתאוה הוא עצמה של הטומאה, שכבת זרע 29342 

אלא , טומאה בפרש ובשתן וכלשון הספורנו כמו שאין, בתאוה כגון בלי הרגשה הרי אין בו כל טומאה 29343 

כי תאוה היא יוצרת מציאות , וזהו הלשון שלא יבוא לידי טומאה, שהתאוה שבה הוא עצם ושורש הטומאה 29344 

על כן אין אנו נותנים ממש לענינים , אנחנו מורגלים תמיד בענינים גשמיים המוחשים, של טומאה ממש 29345 

 29346 .ואים כבר מה שספוג בכל דהו של רוחניותהיינו ר, לו היו לנו כלים להחיש דברים רוחניים, רוחניים

הנה טיפה אחת ולה טומאה כל כך זהו מציאות של , כאן אנו רואים שכשרוחניות התאוה באה לידי גשמיות 29347 

זבות חמורה מכולם מפני שלא , ומזה מסתעפים הכללים חומרתם וקלותם כל אחד לפי מדתו, טומאה 29348 

להקריב הזב קרבן אחר שיתרפא , ט"ובחינוך מצוה קע ,וכשקרה זה סימן על השחתה ביותר, רגילה ביותר 29349 

ולכן , משרשי המצוה כי ענין הקרבן לרמז להשפלת יצר הגוף המתאוה ולעלות נפש השכל, מזובו 29350 

זהו , ובענין הקרבן יתחיל לקחת מוסר, כשנתרפא ראוי לו להכיר רוע תאותו ולהישיר גופו בכל כוחו 29351 

 29352 .בביםוכל המעשים עליה מסת, תאוה והיא הטומאה

ומה זה הלשון , כתב לבאר מה שנאמר ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטומאה בה, (ב"ו ל"ט) ובספורנו 29353 

שכוונת המוציאו היא לטומאה בה בעטיו של נחש לא , ומפרש כי אמנם טומאת הקרי הוא? לטומאה בה 29354 

 29355 .כ"כמו שאין טומאה בפרש ובשתן ע, שלולי זה לא היתה בזרע שום טומאה, לקיום המין

תדעו נא כי עטיו של נחש אין זה ענין של , ולא אדע אם תבינו מה שאני מגיד לכם, רים לימים אתםצעי 29356 

הניתן להשימו , עטיו של נחש זהו ענין רוחני מציאותי ממש, גם אינו ענין רוחני דמיוני בעלמא, עבר 29357 

דה כזאת עם לו היתה מעב, עטיו של נחש זהו מציאות ממש של סם, בצלוחית וצנצנת ולהוציאם למכירה 29358 

היה אפשר למלאות מהם ריבוי כלים שונים לכל מדותיהם כמו כל הסמים , הכלים המוכשרים לזה 29359 

והיא כולה התגשמות של עטיו , וראיה על זה כי הרי לפנינו גשם של זיבה חומר של רפש וטינוף, שבעולם 29360 

 29361 .של נחש התגשמות של טומאת ההרהורים

היינו יכולים להפריד את חומר הזיבה , הכלים המוכשרים לזהלהיפך גם כן לו היתה מעבדה כזאת עם כל  29362 

כל , ואז היינו יכולים לראות את כל טומאת ההרהורים בכל ערותן, הזאת ולגלות גשמיותם מהכח שלהם 29363 

וכל הקלקול בעצם האדם עד להביא , טומאת שבעת הימים וטומאת משכב ומושב, הטומאה לכל דיניה 29364 

, ואדם הרואה ממשיות של סם בצלוחית, ות האלו היו רואים במו עיניםכל החומרות הנורא, קרבן להתכפר 29365 

 29366 .לא רק שלא יקחם אלא גם לא יגע בהם, ויהיו אפילו מתוקים בטעמם

מן הדינים למעשה אנו רואים ומבינים היסוד של הענין על שורשו , הם הדברים אשר אמרנו בתחילה 29367 

עצמיות האדם קלקוליו ותקוניו משורש עטיו  זאת באמת תורת, על טומאת התאוה וההרהורים, ונקודתו 29368 

, תורת האדם הבאה אחרי תורת עצמיות הבהמה הטמאה והטהורה, ותוצאותיו התאוה וההרהור, של נחש 29369 

ובנטייתו כל דהו מן יושר יצירתו עד , קדם יצירתו, אם זך מן התאוה וישר פעלו, ואשר אם זכה האדם 29370 

, ב"מה יהיה כבר בעוה, וף והזיהום של התאוה וההרהורכ גדול הטינ"ואם בעולם הזה כ, שאול ירידתו 29371 



, יתבונן נא האדם בכל הענינים? מה רבה כבר הטומאה על הנפש, ואם כה רב זה הארס לקלקל את הגוף 29372 

 29373 .(דעת תורה)  .ירחם´ חללי התאוה וההרהורים ה, וידע כי כל הבתי קברות מלאים הם מחללי הארס הזה

 29374 

 29375 מאמר קנו

 29376 .(´ו ב"ויקרא ט)א  אמרתם אליהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הודברו אל בני ישראל ו

עקביא בן מהללאל אומר  (ג"אבות פ) תנן, ר איתא הדא הוא דכתיב וזכור את בוראך בימי בחורותיך"במד 29377 

ולאן אתה הולך לעפר רמה , דע מאין באת מטיפה סרוחה, דברים ואין אתה בא לידי עבירה´ הסתכל בג 29378 

וישוב העפר על הארץ , ה"פני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקבול, ותולעה 29379 

לכהן חבר שמסר לכהן , אבדימי דמן חיפה´ ר נחמן מתני לה בשם ר"ישמעאל ב´ ר, כשהיה והרוח תשוב 29380 

 29381 .אמר לו ראה שאני טהור וביתי טהור וככר שנתתי לך טהור, עם הארץ ככר של תרומה

ה לאדם ראה "כך אמר הקב, ואם לאו הריני זורקה לפניך, כדרך שאני נתתי לך מוטב אם אתה נותנה לי 29382 

אם אתה מחזירה לי כדרך שאני , ונשמה שנתתי לך טהורה, ומשרתי טהורים, ומעוני טהור, שאני טהור 29383 

 29384 אבל בימי בחרותו אם חטא לוקה בזיבות, כל אלו בימי זקנותו, ואם לאו אני טורפה לפניך, נותנה לך מוטב

 29385 .כ"איש איש כי יהיה זב מבשרו ע, לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם, ובצרעת

במאי דתנן עקביא בן מהללאל אומר , ויש להתבונן במה שהתחילו במדרש לבאר הא דזכור בימי בחורותיך 29386 

וסיימו במשל על , היינו שיסתכל בגנות הגוף ושפלותו ובעונשו, הסתכל בשלושה דברים דע מאין באת 29387 

ה לאדם ראה שאני טהור ונשמה "כך אמר הקב, ה ככר של תרומה"מה לכהן חבר שמסר לכהן עהנש 29388 

ועוד מחוסר הבנה מה שאמרו כל אלו בימי זקנותו אבל בימי בחרותו לוקה בזיבות , שנתתי לך טהורה 29389 

 29390 ?ויש להבין מה ההבדל בין ימי הבחרות לימי הזקנה בזה, ובצרעת

אמרו לו , הם יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודםאמרו לו תלמידיו רבנו ברכנו אמר ל 29391 

הוכיח , אמר להם הלואי תדעו כשאדם עובר עבירה אומר הלואי שלא יראני אדם, תלמידיו רבינו עד כאן 29392 

ובכל זאת אומר הלואי שלא יראני אדם , הרי שאין לו עכשיו מורא שמים, להם שאדם כשהוא עובר עבירה 29393 

 29394 .´כן ראיה שהוא ירא מבשר ודם יותר ממה שירא מה אם, בעת עשיית העבירה

דמשמע שהוא כבר עומד באמצע , ז כשאדם עובר עבירה"ל שביאר מה שאמר ריב"א ז"וראיתי בשם הגר 29395 

א דהכי קאמר קודם שהאדם מתחיל בעבירה יש לו עוד תקוה להתגבר על יצרו "הגר´ ופי, עשיית העבירה 29396 

כשאש , אבל כשאדם כבר נמצא בשעת עשיית העבירה, ירהמחמת יראת שמים שיש בו ולהתרחק מן העב 29397 

 29398 .התאוה כבר נדלקה ובוערת אז לא תועיל לו מורא שמים שבו רק מורא בשר ודם

והרי הוא מתעלם מזה שהוא יצטרך לתת , כי הנה תראה אדם סוגר עצמו מאחורי הדלת ומתחיל בעבירה 29399 

ף ומיד יתבייש ויסור ממנו כל תאוותו וניצל תיכ, ז אם איש זר פותח הדלת ונכנס"ובכ, ז"דין וחשבון ע 29400 

ז יהי רצון "ש ריב"וזהו מ! הרי ברור מזה שמורא בשר ודם מונעו מהעבירה יותר ממורא שמים, מעבירה 29401 

 29402 .שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם

כלומר שלא תבוא , הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, ש עקביא בן מהללאל"וזהו גם מ 29403 

כלומר בשעת עשיית , כ כשכבר נפל לידי עבירה"משא, דברים´ פול לידי עבירה מועיל ההסתכלות בגלי 29404 

 29405 .י מורא בשר ודם"אז לא יוכל להתגבר על יצרו שלא לגמור אותה אלא ע, העבירה

והיה כדאי מאד להנהיג כמו שנהגו , ולכן עלינו להתאזר כח שלא יעבור עלינו יום בלא לימוד המוסר 29406 

והטעם מפני שבתומר , ק בין קבלת שבת למעריב היו לומדים ספר תומר דבורה"יל שבקעלעם שבל 29407 

ע על "והסבא אמר שהתומר דבורה הוא השו, דבורה מדבר בענין והלכת בדרכיו בעמקות גדולה מאד 29408 

אף על פי שאחר כך מתמלאים , אבל ספר מוסר אחר שמביא התמרמרות בשעת הלימוד, הלכות מדות 29409 

אדרבה לומדים משם גדלות , כ תומר דבורה"משא, אם כדאי לימוד כזה בשבת מ יש שאלה"מ, בשמחה 29410 

 29411 .האדם ועד כמה עצומים כוחות הנפש שלו

כך גם אתה , ה שהוא מקור הטוב חנון ורחום הוא"מה הקב, מה הוא חנון אף אתה היה חנון, והלכת בדרכיו 29412 

ה בעצמו מדת הרחמים שיהיה אלא שיקנ, האדם נתבע לא רק לעסוק במעשה הרחמנות, היה חנון ורחום 29413 

ג מדות "שעל פי הי, וכל עיקר יסוד זה מבאר התומר דבורה בספרו, שיתדמה אליו כביכול! הוא רחום 29414 

דאם לא כן  לא היו מחייבים אותו , שנזכרים בתורה חייב האדם להתדמות לקונו ויכול הוא להגיע לזה 29415 

 29416 !ם ועצומים הם כוחות הנפש של האדםהרי למדנו כמה גדולי, ה בא בטרוניא עם בריותיו"שאין הקב

, צריך להבין מה טעם כפל התנא את לשונו שהתחיל מאין באת ולאן אתה הולך, ´עקביא בן מהללאל וכו 29417 

דע מאין באת , ולמה לא אמר את השאלה והתשובה מיד, ´כ חזר וכפל מאין באת מטיפה סרוחה וכו"ואח 29418 

 29419 ?ולאן אתה הולך למקום עפר, מטיפה סרוחה

כלומר גם על , שיך הקדוש שהתנא רמז כאן שיסתכל האדם וידע מאין בא על שני הקצוות ביחדוכתב האל 29420 

, אמנם הזכיר מתחלה ברמז ההסתכלות על הנשמה ואמר דע מאין באת, הנשמה הקדושה וגם על הגוף 29421 



ל "ואחז, אלהים את האדם עפר ויפח באפיו נשמת חיים´ אתה בן אדם דע כי עליך אמר הכתוב וייצר ה 29422 

 29423 .יש לך לידע כי נשמתך ממקור קדוש לוקחה, דנפח מדיליה הוא נפח מאן

יהיו , מובן שאם תצמח ותוציא פירות, וכמו אם אחד לוקח ענף מאילן אחד ונוטע אותו במקום אחר 29424 

וענף זה , כ עליך לדעת כי נשמתך היא ענף מהאילן הגדול"כמו, הפירות מאותו המין שהנטיעה לוקחה 29425 

ולאן אתה הולך עליך לידע כי עתיד אתה לחזור למקור החיים שמשם , גדול יצמח ויעשה גם הוא אילן 29426 

ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני , והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה, (ב"קהלת י)ב  באת ככתו 29427 

 29428 !ה"מלך מלכי המלכים הקב

באת מטיפה הלא תדע מאין ? במה יש לך להתגאות, כ פונה התנא אל הגוף ואומר דע מאין באת"אח 29429 

הלא סופך לרדת לבור תחתיות , ולאן אתה הולך מה אתה מפנק ומקשט את עצמך להראות יפה, סרוחה 29430 

שאם יאכל יותר יאריך ימים יותר טעות גדול , ואדם תועה מדרך השכל וחושב, מקום עפר רמה ותולעה 29431 

דם שאם יאכל שאל יחשוב הא, ל בהקדמה לספרו האמונות והדעות"סעדיה גאון ז´ וכן כותב ר! הוא 29432 

 29433 .וישכב על כרים וכסתות רכים ויישן הרבה יחיה לאורך ימים יותר, מעדנים וישתה משקאות טובים

י "אבל שיוסיף לעצמו שנות חיים ע, טעות הוא כי בדרכים אלו יפעול רק לענג את עצמו ולדשן בשרו  29434 

מילוי תאוותך אתה מקצר ואדרבה בכל , רגע אחת להוסיף´ לא יוכל אפי, תענוגיו יותר ממה שנגזר עליו 29435 

ת "תירא את השי, אל תרדוף אחרי הערב והנאה בחיים החומריים, אם רצונך באמת להאריך ימיך, ימיך 29436 

 29437 .תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה´ ככתוב יראת ה, ותאריך ימים

, הרי לכשתצא נשמתך ממך מוכרחים מיד לקבור אותך בעפר, ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה 29438 

גם האויר מתעפש על ידיך אם לא יטמינוך בקברך , אם לא כן הסרחון גדול ואי אפשר לעמוד קרוב אליךש 29439 

, ה"ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב?, ובמה אתה מתגאה, אשר כרו לך 29440 

בהגוף וכך דנים  ל שמרכיבין את הנשמה"ש חז"כמ, עליך לידע כי גם הגוף יעמוד בדין ויענש על חטאיו 29441 

אלא נפש הבהמית שבאדם נקרא , ואין הכוונה על הבשר ממש כי זה לא נקרא גוף אלא בשר, את האדם 29442 

 29443 .ל"גוף כך כתב רבי חיים ויטאל ז

דאז כשהתאוה בעיצומה , מעתה נבין היטב דברי המדרש שהתחיל בפסוק וזכור את בוראך בימי בחורותיך 29444 

שיפנה אל גופו וידבר אליו דברים , ר היא"להנצל מעצת היצה העצה היעוצה לו, והוא עומד בכל חומו 29445 

ולאן , מאין באת מטיפה סרוחה, ש עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה דברים"כמ, קשים כגידים 29446 

ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים , אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה 29447 

ולדבר אליה על טהרתה וקדושתה לבל , בימי הבחרות לפנות אל הנשמה אבל אין עצה ואין תבונה, ה"הקב 29448 

והתאוה מתגברת והולכת ולא ישמע שפה של , כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ו"יחלל אותה ולא יטמאנה ח 29449 

 29450 .לכן ההכרח להכניע בהקדם את הגוף, טהרה וקדושה

משל , ש להסתכל בצד הנשמהי ודר"בא ר, אבל בסוף לעת זקנתו של אדם כשהשכל גובר והגוף נחלש 29451 

ש באלשיך "וזהו כמ, ה לאדם ראה שאני טהור ונשמה שנתתי לך טהורה"כך אומר הקב, ´לכהן חבר וכו 29452 

 29453 .ש לעיל"רמז גם על הנשמה כמ, הקדוש שעקביא בן מהללאל במה שכפל לשונו דע מאין באת

ו הדברים המשל והנמשל כל אל, ר נחמן כאן ואמר כל אלו בימי זקנותו"ישמעאל ב´ וזהו מה שסיים ר 29454 

שאם יחטא ילקה בזיבות , אבל בימי בחרותו קח מוסרו בפשיטות אל הגוף, טובים בימי זקנותו של אדם 29455 

כי יהיה , ולפיכך מזהיר משה את ישראל ואומר להם איש דהיינו כשהוא איש בימי בחרותו, ובצרעת בגופו 29456 

 29457 .(לב אליהו)  .נ"זב מבשרו וכמש

 29458 

 29459 מאמר קנז

 29460 .(ז"ו ט"ויקרא ט)ב  נו שכבת זרע ורחץ במים וטמא עד הערואיש כי תצא ממ

כי כל הטמאים מותרים , מכל מקום באחת היא חמורה מכל, הנה טומאת קרי אמנם הקלה שבטומאות 29461 

ושם בברייתא , הרבה מחלוקת וחילוקים בדין זה (.ב"ברכות כ) ´ובגמ, ת ובעל קרי אסור בדברי תורה"בד 29462 

מה להלן , א בחורב"עמדת לפני ה0אשר  0יום 0בתריה 0וכתיב 0ניךב0והודעתם לבניך ולבני , תניא 29463 

מכאן אמרו חכמים בעלי קריין , אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע, באימה וביראה וברתת ובזיע 29464 

י שם מכאן אמרו כל הטמאים מותרים בתורה שאף הם יכולים להיות באימה "וברש, אסורים בדברי תורה 29465 

 29466 .אלא מתוך קלות ראש וזחות הדעתאבל בעל קרי אינו , וברתת

שחוק וקלות ראש מרגילין את , (ג"אבות פ) ל אמרו"חז, הנה כי קלות ראש הוא היפך של באימה ויראה 29467 

כי אף על פי שחמורה היא הערוה אצל כל , מציג את הענין בכל נוראותיו (´פרק ה) י"והמס, האדם לערוה 29468 

הנה , ייר בשכלו מאמיתת גודל פשעה ורוב עונשהמכח הציור שכבר נצט, בן דת ולבו ירא מקרוב אליה 29469 

שתהיה היראה סרה מעליו מעט , השחוק וקלות ראש ממשיכים אותו מעט מעט ומקרבים אותו הלוך וקרב 29470 

 29471 .עד שיגיע עד העון עצמו ויעשהו, מעט מדרגה אחר מדרגה



ו של השחוק כן כל עצמ, לפי שכמו שכל מציאות הזהירות תלוי בשימת הלב על הדברים? וכל כך למה 29472 

כי , ונמצא שלא יבואו הרהורי היראה בלבו כלל, אינו אלא מסיר הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות 29473 

והרי הוא כשכור או שוטה אשר , הנה השחוק מאבד את לב האדם עד שכבר אין הטעם והדיעה מושלת בו 29474 

 29475 .אי אפשר לתת להם ערמה או להנהיגם כי אינם מקבלים הנהגה

קלות ראש , וקלות ראש הנהו היפוך יראת שמים, ת באימה וביראה זה יראת שמיםתורה צריכה להיו 29476 

אל תנהג עצמך , (´אות מ) ל"ש ז"באורחות חיים להרא, מפשיט את האדם ומסלקו לגמרי מיראת שמים 29477 

מאין לאדם , כי קלות ראש זהו מצב של פריקת עול מלכות שמים, בקלות ראש ויהי מורא שמים עליך 29478 

אין זה אלא כי השחוק וקלות ? ומאין לאדם אי יראת אלהים, י אין יראת אלהים במקוםעל כ? קלות ראש 29479 

קלות ראש נוטלת מן האדם את ההרגש בחומר של , ומדחהו מכל מחשבת מוסר ויראה, ראש מאבד כל לבו 29480 

עבירה , עד כדי כך שאפילו עבירות הכי חמורות ואפילו עבירה כעריות, דברים והכל בעיניו כדברים קלים 29481 

 29482 .גם פחדים כאלה אינם עומדים נגדו, שכבר נצטייר בשכלו אמיתת גודל פשעה ורוב עונשה

כל , לשיכור אין נגדו כל מעכב, במדרש סדרת נשא בפרשת נזיר מובא איך ששכורים מאבדים כל דעתם 29483 

 29484 ריק, וכן הוא האדם במצב של קלות ראש אין כל מעצור לרוחו, דרך סלולה בעיניו אין לו הגבלה במעשיו

ובעסקו בה , ה כלי ריקן אינו מחזיק"במדות הקב, גם דברי תורה לא יועילוהו? הוא מכל דעת ומי יגבילנו 29485 

 29486 .במצבו זה טמא יטמאנה וגם חלל יחללנה למעלתה וקדושתה של התורה

יראת שמים היא בדיוק , כי העצה היחידה נגד קלות ראש היא יראת שמים, ש אנו למדים"מדברי הרא 29487 

ראשית , ראשית תשובת האיש הזה עזיבת מצבו, ואיך יבוא האדם לידי יראת שמים, שההיפוך מקלות רא 29488 

היטיב אשר דיבר בזה , כובד ראש היא ההקדמה ליראת שמים, עבודתו בקודש ליכנס במצב של כובד ראש 29489 

, קלות ראש אמר שהוא פשוטו כמשמעו ראש קל, בתרגום מלות קלות ראש וכובד ראש, ל מקלם"הסבא ז 29490 

ואילן הריק מפירותיו , אילן הטעון פירות לא תנענעהו הרוח בנקל, כ כפשוטו ראש כבד"ג וכובד ראש 29491 

 29492 .אותו כל רוח קל ינטלהו לכל הצדדין

אילן סרק הוא אין שם כל , אדם בקלות ראש ריק הוא מכל תוכן, אין קלות ראש מצויה אלא בריקי מוח 29493 

אבל אדם בעל , ד מתנענע ונכנע תחתיהכל רוח כל דהו של טומאה ותאוה המנשבת עליו מי, פרי צומח 29494 

הוא ודאי , אותו גם רוחות חזקות לא בנקל ינענעהו, כובד ראש המלא על כל גדותיו בתורה חכמה ויראה 29495 

 29496 .על מקומו יעמוד ואת האלהים יירא

תיכף  (ל"זצוק)א  "כשמסתכלים בהרב שליט, אם תחפוץ לדעת את איש ומעשהו בתנועותיו תבחנהו 29497 

מי , ראשו קבוע ולא מתנענע, ראשו מלא במטען של תורה ויראה, כי ראשו כבד מכירים אף ממראהו 29498 

אבל כשנביט על איש יושב , לא בנקל הוא שוחק, שראשו מלא חכמה אינו מטה ראשו להסתכל לצדדיו 29499 

ראשו קל כפשוטו לכל שמועה , מתנועותיו לבד תכיר כי אין דבר טעון בקרבו, קרנות לרגעים תבחנהו 29500 

וזהו סימן , כראש צפור דרור כן הוא מסתובב לכל הצדדים והשקט לא יוכל, שו מתנענעוקול כל דהו רא 29501 

 29502 .מובהק כי ראשו ריק הוא קל הוא כי אפס נמצא בו

קרי זה , שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה, ר ונשמרת מכל דבר רע"ת (7ז כ"ע) ל"אמרו חז 29503 

אם לא יהרהר אדם ביום לא יבוא לידי טומאה , מימיו יעקב אבינו לא ראה קרי, תוצאה מהרהוריו שביום 29504 

הרבה דברים , יוצאות תולדות ההרהור והוא בא לידי קריש, כאשר ישן ואין לו מניעות מעכבות, בלילה 29505 

הענין של הרהור הוא מהיסודות הגדולות , בזה והרבה סודות הבריאה ישנם בזה שאל יהרהר אדם ביום 29506 

לו ידע האדם אפס מנהו מה זה הרהור , כלום סוד היצירה שבהרהור אנחנו לא יודעים, בסודות היצירה 29507 

 29508 .היה בורח ממנו כבורח מן השד, ומה סוד ההרהור ותולדותיו

ל טוב מראה עינים באשה יותר "אמר ר, (´קהלת ו) טוב מראה עינים מהלך נפש, (7ד"יומא ע) ´איתא בגמ 29509 

איפה התחלתו ? מהו הרהורי עבירה, רההרהורי עבירה קשו מעבי (.ט"שם כ) ואמרו, מגופו של מעשה 29510 

לאן נוקבות , לאן ענפיו מגיעין ונאחזין, ומה זאת העבירה של הרהורי עבירה, ושורש יצירתו להוויתו 29511 

אין מצייר שיכול לצייר ואף לשער מה זה נקרא בשם הרהור עבירה ומה , זה אין לשער, וחודרות פארותיו 29512 

 29513 .הרהור עבירה עוד קשה מעבירה ל גילו לנו כי"ורק חז, פעולתו כי הכל סוד

מה שהם היו עושין כשבגודל , ל"אבל הייתי רוצה להראות לכם אמרם ז, לא אוכל לדבר הכל בגלוי 29514 

ולשית עצות להשתמר , כמה היו מוסרים נפשם לברוח מהם, קדושתם נפל להם איזה הרהור כל דהו 29515 

ידע זה האדם היה בורח מהם כבורח לו , אין מזיק אין מחבל ואין שורף כאש של הרהור, מפגיעתם שנית 29516 

 29517 .ל"ועיין ברבינו בחיי פרשת נצבים וז, מן האש

האספו לדעת כי צפור יורדת , קדושים עליונים ברוכי העולם בעלי מוח האגוז, הזוהר מתניתין בני עליון 29518 

, מפתחות האוצרות ביד ימינה, מגרפות חדות כחרב´ שלהבת אש בכנפיה בידה ג, בכל יום מתעוררת בגן 29519 

הגיע בענפיו ונאחז , שנכנס ויצא ונתחזק בעץ החיים, מי מכם שפניו מאירים, קוראת בכח ואומרת 29520 

ישתמר מהרהור רע מהרהור , הנותן חיים לנפש ורפואה לעצמו, אוכל מפירותיו המתוקים מדבש, בשרשיו 29521 



לו קיום הנותן מות לנפש ושבירה לעצמו אין , המטמא את הנהר והנחל מקור ישראל, המשקר בעץ החיים 29522 

משום שאותו ההרהור עולה ומחליף נפש תחת , ההרהור שטימא את המקור שלו עושה אילן השקר, כלל 29523 

 29524 .עץ החיים מסתלק ועץ המות נתחזק בו שממנו מושך את הנפש, נפש

יבש הוא , ענפין אין בו אינו רואה טוב לעולם, אוי לו דנעקר באותו הרהור מעץ החיים ונתדבק בעץ המות 29525 

כי , עליו נאמר והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב, פירותיו מרים כלענה, וחיתבלי שום לחל 29526 

כל הקדושות וכל הברכות , מחזיק בענפיו ואוכל מפירותיו, ההרהור טוב העולה למעלה נאחז בעץ החיים 29527 

עליו נאמר והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח , נוחל חיים לנפשו ורפואה לעצמו, יוצאות ממנו 29528 

 29529 .שרשיו ולא יראה כי יבוא חום

משום שכל , ועל דא אזהר קרא והתקדשתם והייתם קדושים, כל מלין דעלמא אזלין בתר מחשבה והרהורא 29530 

וזה סוד אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו , הקדושות שבעולם הוא מוציא וממשיך עם הרהור טוב 29531 

ועל כן , ועושה מעשה בכל מה שצריךכי ודאי שהרצון והמחשבה מושך המשכה , (ד"איוב ל) יאסוף 29532 

ומושך , ה ההרהור והמחשבה עושה מעשה"וכן בכל העבודות של הקב, בתפלה צריך רצון והרהור לכוון 29533 

 29534 .ל"המשכה לכל מה שצריך עכ

לפיכך ראוי לאדם לכוף יצרו , ל"איסורי ביאה ז´ ם בסוף הל"כתב הרמב? ומה יעשה האדם וינצל מהם 29535 

גדולה מכל זאת , קדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעה נכונה כדי להנצל מהןולהרגיל עצמו ב, בדבר הזה 29536 

שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב , אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה 29537 

, ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד, פנוי מן החכמה 29538 

והממלא כל פנות האדם היא , שהראש יהיה טעון מלא על כל גדותיו, א כובד ראשהעצה לקלות ראש הי 29539 

 29540 .היא סגולתה כי פורצת וממלאת חדרים, התורה הקדושה

ממערכת השולחן וכל ריבוי הכלים , כי מגודל ההכנות לנתוח חולה, ל מקלם"כבר הבאנו דברי הסבא ז 29541 

מכל , ה אנו מבינים גודל המחלה ורציניותהמז, וריבוי הרופאים המתעסקים בהצלתו, המכשירים לנתוח 29542 

ורוב האזהרות שלא ימותו , כל החומרות בטומאתם, אלו הפרשיות מן טומאת היולדת עד זאת תורת הזב 29543 

הכל סובב בעיקר על , והתיקונים לטהרתם ובהבאת הקרבנות, בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם 29544 

.שר היא רפאות תהי לשריך ושיקוי לעצמותיךואשרי מי שעמלו בתורה א, מכשול ההרהור והמחשבה 29545 

 29546 .(דעת תורה)  

 29547 

 29548 מאמר קנח

 29549 .(ה"ו כ"ויקרא ט) ואשה כי יזוב דמה ימים רבים

אמר רבי יונתן משל לככר תלוי , (ד"משלי כ) ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח ביתו, ובמדרש איתא 29550 

מביא שני ? אומר ולא אחד תלאומי שפיקח , מי שטיפש אומר מי יוכל להוריד את זה, באוירו של בית 29551 

מי שפיקח אומר , כך מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד תורה שבלבו של חכם, קנים ומספקן זה לזה ומורידו 29552 

 29553 עד שאני לומד את התורה כולה, אלא הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר? והוא לא מאחד למדה

 29554 .(´ט ב"ר י"ויק)

כמה דינים והלכות תלויים , ת התורה אשר אין קץ לכל הכתוב בהישנם כאלו שיאמרו איך נשיג את חכמ 29555 

על כן ירתעו , והיגיעה בה אין סוף, כמה סברות חילוקים וחילוקי חילוקים מתפלגים ומתחלקים בה, בה 29556 

לרכוש ולקנות , כי באמת אפשר לכל אדם להשיג הרבה, אולם לא מחכמה יגידו זאת, ויעמדו מרחוק 29557 

 29558 .ת התורהמעלות גדולות בכל מקצועו

רואה את התורה כשהיא אחוזה וסבוכה בהמון , מי שהוא בער לא ידע ולא יבחין את המבוא ללימוד התורה 29559 

אולם החכם אף כי אמנם ידע להכיר את שיעור , ולא ימצא פתח כיצד להתחיל בה, ענינים ודברים הרבה 29560 

, תורה ללמוד בה ולדעת אותהיחכם עוד ויוסיף דעת להבין שניתנה ה, גודל התורה ורחבה לאין קצב וגבול 29561 

שתי הלכות היום ושתי הלכות למחר עד , ועל כן לא ימנע להתחיל מבראשית וינסה להשתדל ללמוד 29562 

כאמור אפשר לאדם להגיע לידי מעלות גדולות , ויזכה ללמוד את התורה כולה, שימצא טעם בלימודו 29563 

 29564 .(עץ הדעת)  .אם ישתדל ויעמול בה ואז יעלה ויגדל מאד, בתורה

H 29565 

 29566 

 29567 אחרי מות

 29568 מאמר קנט

 29569 .(´ז א"ויקרא ט) וימותו´ אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה

ואירע לי להתבונן בתהלוכות , בהיותי בווילנא הייתי מתאכסן בבית שחלונותיו היו כנגד האוניברסיטה 29570 

זה ולא יכולתי להסב התבוננותי ממח, איך שהיו הולכים ללמוד ולקבל חכמה, התלמידים של בית החכמה 29571 



מייפים את עצמם בכל מיני , איזה הכנות שעושים מקודם הכנסם לבית החכמה שלהם, זה שראיתי שמה 29572 

הולכים בכל מיני קלות ראש , ומקודם הכנסם חוזרים עוד הפעם לסלסל בשערם, יפוי בכחל ושרק 29573 

 29574 .וככה הם הולכים ללמוד חכמה, תערובות של אנשים ונשים יחד, ופריצות

ושומעים את השיעור מהפרופסור , ם גם כן הם יושבים באותה הקלות והפריצותומסתמא גם בשעת לימוד 29575 

אבל סוף סוף צריך , יכולים לצייר את הטעם והצורה של החכמה שלהם, וככה הם לומדים חכמה, שלהם 29576 

שהרי סוף סוף מתלמדים המה ומשתלמים בלימודם , לומר שזה אינו מפריע להתלמדות החכמה שלהם 29577 

דבר ידוע הוא שהפילוסוף הכי גדול שכולם היו תלמידיו היה , ע קצת אבל לא הרבהזה מפרי, והכל בסדר 29578 

 29579 .וזה לא הפריע שכולם יהיו תלמידיו בחכמה, מקולקל בזנות

הוללות ופריצות היא , רואים אנו ההיפוך מזה לגמרי, לעומת זה אצלנו בבתי החכמה שלנו חכמת התורה 29580 

והרהור הכי קל , אי אפשר בשום אופן ללמוד תורה במצב של קלות ראש, הסתירה הכי גדולה לתורה 29581 

וזה עצמו מופת הכי חותך על קדושת התורה , הוא כבר המפריע הכי גדול לתורה, הסתכלות שאינה הוגנת 29582 

אף דבר הכי , שמפני קדושתה וטהרתה אינה סובלת שום דבר שהוא היפוך לקדושה, על תורה מן השמים 29583 

 29584 .קל ומיד היא איננה

ובעת , שאין צואה כטומאה אלא בעת התפלה, מפרש הטעם של כיסוי הצואה (´ג י"דברים כ) ן"הרמב 29585 

כל , משום שראיית דבר נמאס תוליד גנאי בנפש ותשבש כוונת הלב הטהור, לימוד התורה אסור לראותה 29586 

יסוד הדברים הוא שתורה היא , כך היא קדושת התורה דקותה וזכותה בתכלית הדקות שאין סובלת כלום 29587 

וכל הרוצה לגשת אליה צריך להתאים , מציאותה היא קדש קדשים תכלית הזיכוך והטהרה, מן השמים 29588 

ובאופן אחר אי אפשר ללמוד תורה כי מיד , שיהיה גם הוא צח מצוחצח בתכלית הדקות, עצמו לקדושתה 29589 

 29590 .הולכת לה

אבוה  ואיתא שם על, ל הקדושים שמרו עצמם מטרדה הכי קלה"איך שחז, (.ה"עירובין ס)א  מצינו בגמר 29591 

ואיתא שם , ח שביומא דרתח לא מצלי"ועל ר, דשמואל שלא התפלל בבואו מן הדרך שלושה ימים 29592 

כל , ל עבדא ליה אימיה שבעה מני לשבעה יומי"ואחד מחז, שבטרדה הכי קטנה לא היו יכולים כבר ללמוד 29593 

עד , לית הזכותוכל כך צריך להיות האדם מופשט מכל וכל להיות זך בתכ, כך דק מן הדק הוא ענין התורה 29594 

 29595 .שדברים וטרדות הכי קלות מפריעים לו ללימוד התורה

, ובמשהו של גאוה וקפידה מיד איננה, התורה הקדושה מצד קדושתה וזכותה אינה סובלת מדות רעות 29596 

רצה לומר שצריך תחילה לתקן , כתב (ז"י´ ג) וברבינו יונה לאבות על משנה אם אין דרך ארץ אין תורה 29597 

וזהו , ל"שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מדות טובות עכ, ה תשכון התורה עליואת עצמו במדות ובז 29598 

 29599 .מצד מציאותה של תורה וקדושתה

וכשבא , על לוי בר סיסי ששלחו רבי לעיר אחת שבקשו להם דיין, (´א ב"ר פ"בר) ל"והנה מצינו בחז 29600 

רח מהם מבושה וחזר אצל עד שב, אצלם הושיבוהו שם בראש ושאלו ממנו שלוש שאלות ולא ידע להשיב 29601 

ואמר לו רבי מפני מה לא ידעת , ושאל ממנו רבי והשיב לו על כל השאלות, רבי וסיפר לו כל המעשה 29602 

 29603 .והשיב שכשבאתי לשם עשו לי בימה גדולה וזחה דעתי עלי ושכחתי הכל, להשיב שם

ועל , (ט"י´ ר א"שהש) תורה נמשלה למים אינה הולכת אלא למקום נמוך! זהו קדושת התורה איום ונורא 29604 

ומשהו זחות הדעת משהו גאוה מיד הלכה לה שכח , האדם להתאים עצמו בדקדוק הכי נורא מאד נמוך 29605 

ולא , ולבם מלא כל תיעוב של כל מיני מדות רעות וסרחון, הם יכולים לעמוד על בימות הכי גבוהות, הכל 29606 

קדושת התורה שניתנה ממי שהוא על , וזהו מופת על התורה מן השמים, יזיק להם ואין מפריע להם כלום 29607 

 29608 .ועל כן לא תסבול בשום אופן שום פגם ושמץ כל דהו, והיא קדוש קדוש קדוש, קדוש קדוש קדוש

טיטוס הרשע נכנס לבית קדשי , ה לא יהיו בניו של אהרן דומין למטהו שנכנס יבש ויצא לח"אמר הקב 29609 

ובניו , נכנס בשלום ויצא בשלום, םדקר את הפרוכת ויצאה חרבו מלאה ד, הקדשים וחרבו שלופה בידו 29610 

 29611 .(´ה´ ר כ"ויק) ד אחרי מות שני בני אהרן"הה, של אהרן נכנסו להקריב ויצאו שרופים

מה היה חטאם הורו הלכה בפני , זהו מגודל קדושת המשכן שאינו סובל כלום אף חטא כל דהו מן הדק 29612 

אלא שכל כך , צייר השתויי יין שלהםהרי יכולים אנו ל, (´ב´ י י"רש) ויש אומרים שתויי יין היו, רבם 29613 

, הרי נכנסו להקריב קטורת ובזה נדרש זכות במדה היותר גדולה, קדושה הוא סוד המשכן שמיד נשרפו 29614 

ו הדבר עצמו "ואם לא זכה ח, זך ונקי בתכלית בלי שום פגם נעשה לו סם חיים, וזהו היסוד אם הוא זכה 29615 

 29616 .(7ב"יומא ע) נעשה לו סם המות ומיד הוא נשרף

, משל לבן מלך שהאכילוהו דבר מאוס שאין עומד במעיו אלא מקיאו, וזה סוד של ולא תקיא הארץ אתכם 29617 

הארץ מצד רוחניותה , הדברים כפשוטם, (ח"ח כ"י י"רש) כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה 29618 

וכתב  ,למה נחרב סדום הלא היו עוד ארצות שהיו מקולקלות, וקדושתה אינה סובלת שום פגם ותיעוב 29619 

, ארץ ישראל אינה סובלת עבירות בשום אופן, מפני שהיתה בארץ ישראל (´ט ה"בראשית י) ן"הרמב 29620 



ארץ ישראל אי אפשר לה , צריכים לידע כי ארץ ישראל לא תוכל להבנות בשום אופן מעוברי עבירות 29621 

 29622 .(´כ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .להבנות אלא דוקא ודוקא בכל הקדושה בשלימותה ודקדוקה

 29623 

 29624 מאמר קס

 29625 .(´ז א"ויקרא ט) וימותו´ אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה

אמר לו אל , אלעזר בן עזריה מושלו משל לחולה שנכנס אצלו רופא´ היה ר, י מה תלמוד לומר"ופירש 29626 

שלא תמות כדרך שמת , בא אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב, תאכל צונן ואל תשכב בטחב 29627 

, חזינן כמה זהירות וזירוז צריך אדם, רזו יותר מן הראשון לכך נאמר אחרי מות שני בני אהרןזה ז, פלוני 29628 

כ כאשר "עאכו, כ חושש מאכילת צונן ומלשכב בטחב"שבאמת החולה בעצמו אף ללא אזהרה מפורשת ג 29629 

אלא  ,מכל מקום עדיין אין זו אזהרה גמורה, בא אצלו הרופא ומזהירו שידע שדברים אלו גורמים לסכנתו 29630 

 29631 .רק באופן כזה נקראת אזהרה וזירוז, רק כאשר יתרוהו ויאמרו לו שלא תמות כדרך שמת פלוני

יהיה טעם הכתוב , ועל דברי רבותינו שאמרו שלא תמות כדרך שמת פלוני, ל"ן הוסיף בזה וז"וברמב 29632 

יר ת להזה"היינו דאף לאהרן הכהן הוצרך השי, שאמר השם למשה בלשון הזה אחרי שמתו בני אהרן 29633 

היתה לכאורה ´ ונוראות הדברים הרי לאהרן הכהן בחיר ה, כלשון הזה שלא תמות כדרך שמתו בניו 29634 

ה והזהירו אזהרה "מ לא הסתפק בזה הקב"מ, ´צריכה להספיק גוף האזהרה שלא יעבור את דבר ה 29635 

 29636 .מפורשת שלא ימות כדרך שמת פלוני

ז כבר "וסבורים שעי, קים בידיעה בעלמאאנו מסתפ, ל אלו הם יסוד גדול בדרכי לימוד המוסר"דברי חז 29637 

ואיננו סבורים כלל שזקוקים , ובאמת מצבנו הוא שאיננו מכירים כלל במחלתנו, מיטיבים אנו את דרכינו 29638 

הרי אף אהרן הכהן הוצרך לחזק את עצמו בהכרה זו , כ היאך יש לנו תקוה לתיקון דרכינו"וא, אנו לרופא 29639 

שחייב אדם , וזה הכלל בדרכי העבודה, שהו זה יביאהו למיתההיינו שמע, של אחרי מות שני בני אהרן 29640 

שמעשה החטא גורם , באופן של אזהרה והתראה מפורטת00תמידית 000עצמו 000עם 000לדבר 000 29641 

ומשום כך מצבנו עגום ועלוב כל , וללא חכמת המוסר איננו מכירים כלל בזאת, למיתה כשם שמת פלוני 29642 

 29643 .פות שיועדו בשבילנושאיננו יודעים כלל להשתמש בתרו, כך

ויש מבני הישיבה , שכל העולם כולו נמצא בפחד מתמיד מפני הבאות, הדברים נאמרים ביותר בזמן הזה 29644 

כי זה זמן רב לא , ויודעי דבר מעידים ואומרים, ל שעדיין לא באו לתחילת הזמן שמא תקראם סכנה"שבחו 29645 

שר נתבונן בהנהגתינו לא נראה שום מכל מקום כא, כ כמו בימים אלו"היה עם ישראל בסכנה חמורה כ 29646 

ואין מורגש כלל בקרב בני , והשאננות והשלוה מנת חלקנו, שינוי כלל לעומת הנהגתינו בימים כתקונם 29647 

ובאמת יפלא מאד היאך איננו חוששים , הישיבה תוספת חיזוק בתורה ויראת שמים כיאות לימי סכנה אלו 29648 

 29649 .מאימת הדין ומדוע אין ניכר זאת אצלנו

ואינו יודע כלל , שהרי חזינן אדם הבא בימים ורואה שכוחותיו הולכים ודלים, אינה תמיהה כלל אך באמת 29650 

והרי ביותר עליו לחשוש שעומד בסכנה כל , מ אינו חושש כלל מאימת יום הדין"ומ, מה יקרהו למחר 29651 

שבת ) ל"וזו באמת שאלת חז, ו יירש גהינם"ב או שח"ואינו יודע אם יזכה לעוה, עתידו בעולם הבא 29652 

ועדיין , אלא שליבם בריא להם כאולם, לא דיין לרשעים שאינם חרדין ועצבין ליום המיתה, (7א"ל 29653 

 29654 .חושבים לחטוף את כל הנאות העולם כאילו וכל העולם כולו שייך להם

ויש אנשים אשר לא ירגישו בענין המות לעשות צידה לדרך , והסיבה לכך מבואר ברבינו יונה שער השני 29655 

והם נמשלים כבהמות אשר לא ירגישו בענין , ולא יעלו על לבם יום מותם עד יום בואו, ולתקן מעשיהם 29656 

וכנאמר , זה מצב האדם שכל זמן שהשכל אינו פועל בקרבו הרי הוא כבעל חי ממש, המות עד יום הטביחה 29657 

ואין הדברים כמליצה בעלמא אלא פשוטו כמשמעו כסוס , (ב"תהלים ל) אל תהיו כסוס כפרד אין הבין 29658 

אמנם בשעה , וחיים בקרבו ההרגשים הרי הוא אדם המדבר, כל זמן שחי אדם ונפשו פועלת, דכפר 29659 

 29660 .והבהמות אינם מרגישים ביום המות עד הגיעם לבית המטבחים, שהרגשיו מתים הרי הוא בעל חי ממש

שבשעה שרוצה להתחזק ולהתעורר אינה , ל בהתעוררות ממיתת בני אהרן"ולכן מבוארים שפיר דברי חז 29661 

אל תאכל צונן ואל , אלא חייב לומר לעצמו ולחזור ולשנן, פקת הידיעה שמתו בני אהרן על חטא זהמס 29662 

ובשעה שלא יעבוד על עצמו בצורה כזאת של המחשה , תשכב בטחב כדי שלא תמות כדרך שמת פלוני 29663 

 29664 משום כך אין, וכיון שאיננו מתעוררים ומחזקים את עצמנו באופן הנזכר, ממשית לא יתעורר מאומה

 29665 .מורגשת התעוררות כלל בימים אלו למרות מצב הסכנה

דואג , יש באדם מדת אכזריות לאין שיעור, סוד נוסף יש בענין והוא הסיבה לחוסר ההתעוררות בימים אלו 29666 

וסבור שרק לאחרים יקרה אסון ופגע בימי הסכנה והוא ינצל מכל , רק לעצמו ואינו חושב על זולתו כלל 29667 

שהרי כאשר יבואו מלחמות על ישראל תתקרב הגאולה ויבוא , רה כעין זהועוד סבור כי טוב שיק, זה 29668 

, ורק אחרים יפגעו בימי העקבתא דמשיחא, ובטוח בעצמו שיזכה לראות בגאולה העתידה, משיח במהרה 29669 

 29670 .ומאשר ייפגע העולם כולו אין זה נוגע אליו, ולכן אינו חושש כלל אלא מקוה בעצמו לראות את הגאולה



ל איתא "ובחז, ם אנו לדעת כי עלינו מאד לחשוש ולירא מאימת ימי העקבתא דמשיחאאך באמת חייבי0 29671 

לרבינו , (´מאמר ח) וראה באמונות ודעות, (7ח"סנהדרין צ) כמה אמוראים שחששו מאד מחבלי המשיח 29672 

י תשובה "או שיבוא ע, אפשרויות לביאת המשיח´ דאיכא ב´ ש שכ"ועי, סעדיה גאון שהאריך בענינים אלו 29673 

 29674 .ל"ט או שיגיע בזמן הקץ וז"ומעש

אך לא יתכן שיושלם הקץ ויבוא המשיח ואנחנו , וכבר ידענו שאם לא נשלים תשובתינו נמתין עד הקץ 29675 

, וכאשר תבוא הגאולה ואנו עדיין חוטאים נמצא שכל הגלות לשוא, שהרי הגלנו מפני חטאינו, חוטאים 29676 

הוא , עבורם התשובה ונהיה ראויים ליגאלל קבלו שתקראנה צרות רבות ורעות שנבחר ב"אבל קדמונינו ז 29677 

ואם לאו מעמיד עליהם מלך , אם ישראל עושים תשובה נגאלין, (7ז"סנהדרין צ) ל"מה שאמרו חז 29678 

 29679 .ש"שגזירותיו קשות כהמן והם עושין תשובה ונגאלין עי

לתה שלפני המלחמה לא ע, וכדי להתעורר חייבים אנו להתבונן ברעות הגדולות שקרו בעת חורבן אירופה 29680 

סברו שתהא כשאר , ואף אלו שחששו שמא תקרא מלחמה, בדעת איש שיתכן והאסון יגדל כל כך 29681 

אף עתה עלינו לחשוש שמא תהיינה , אך לשאר יהיה שלום וישארו הכל בחיים, המלחמות שחלק יסבלו 29682 

ורק כשנתעורר בדרך זה שלא נמות כדרך שמת פלוני נוכל , צרות רבות ורעות שלא עלו על דעת איש 29683 

 29684 .שוב בתשובהל

, זאת תורת המצורע טמא טמא יקרא, הדרך שיגיע לתשובה שיכיר האדם את עצמו וידע מה מצבו בעולמו 29685 

אז יש תקוה שימצא מזור , ולאחר שקורא לעצמו טמא ומכיר את מחלתו, הדרך הראשון שידע כי טמא הוא 29686 

, רוצה בקילוסו של רשעה "שאין הקב, איתא במדרש שהמצורע יהיו בגדיו פרומים וטמא יקרא, למחלתו 29687 

 29688 .(אור יחזקאל)  .(´ז ד"ר ט"ויק) ורק בעת שמכיר בחטאו ובטומאתו יוכל להגיע לטהרה

 29689 

 29690 מאמר קסא

 29691 .(´ז א"ויקרא ט) וימותו´ אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה

, ל"י ז"והאר´ בשם הזוהר הק´ א שכ"תרכ´ ח סי"ועיין בבאר היטב או, פ"פרשה זו נקראת ביוהכ 29692 

מוחלין לו כל עוונותיו ובניו אינן מתים , פ"טער על מיתת בני אהרן ומוריד דמעות עליהם ביוהכשהמצ 29693 

א  איתא בגמר? ויש להתבונן איך יכול אדם להצטער ולבכות על דבר שאירע לפני אלפי שנים, ל"בחייו עכ 29694 

, ל"ל שם וז"ז י"ופירש, ישמעאל´ חבל על בן עזאי שלא שימש את ר, ובלשון הזה אמר לי, (א"חולין ע) 29695 

כשאדם , ש"ישמעאל עי´ תלמיד ותיק כמותי אני בן עזאי שלא שימשתי את ר, הפסד וחבלה היא בעולם 29696 

 29697 .אלא העולם כולו מתחבל ונפסד על ידו, לא רק לעצמו הפסיד, מחמיץ את ההזדמנות להתפכח ולהחכים

ישמעאל בכלל ´ נמצא גם ר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום, (ח"בכורות נ) אותו בן עזאי שאמר 29698 

ישמעאל שיכול היה בן עזאי לקבלה הימנו אם היה ´ מ כיון שהיתה איזו נקודה בדרך לימודו של ר"מ, זה 29699 

כי האדם , י הפסד זה"חש בן עזאי כי כל העולם כולו נחבל ע, ועכשיו שלא שימשו הפסיד אותה, משמשו 29700 

ובהסתלקו , י גדלותו"ואבים את גדולתם עגדולים ש´ ויש שאפי, הגדול הוא צנור ההשפעה מן השמים 29701 

 29702 .נסתם הצינור ואבדה חכמת בני דורו שהיו חכמים כמותו בעודו קיים

אמרו בני הנביאים לאלישע הנה נא יש את עבדיך , וכן אנו מוצאים באליהו לאחר שעלה בסערה השמימה 29703 

´ וכ, (ז"ט´ מלכים ב) יםוישליכהו באחד ההר´ ילכו ויבקשו את אדוניך פן נשאו רוח ה, חמשים בני חיל 29704 

, ועכשיו נעלם מהם היכן הוא, לוקח את אדוניך´ אפשר אמש אמרו לו הידעת כי היום ה, ל"ל וז"י ז"רש 29705 

שהשפעת הנבואה על כל הנביאים ´ פי, ל"ק מן הנביאים עכ"מלמד מיום שנגנז אליהו הלכה ונסתלקה רוה 29706 

, לוקח את אדוניך מעל ראשך´ כי היום ה הידעת, (´שם ג) ואף שבני הנביאים אמרו, י אליהו"היתה ע 29707 

מ כל "מ, כ היו נביאים גדולים כאליהו"א, י את אדוניך ולא אדונינו מלמד שהיו שקולים כאליהו"ופירש 29708 

 29709 .ק מכולם"וכשנסתלק נסתלקה רוה, גדולתם ומדרגתם ירדה להם דרך אליהו הנביא

וחיסר מדרגות שהיה יכול , מעאליש´ הוא מה שאמר בן עזאי הפסד וחבלה בעולם על שלא שימש את ר 29710 

י שלא "כל זה נחבל ונפסד ע, ז להשפיע שפע רב של תורה וחכמה על כל חכמי ישראל"ועי, להגיע אליהן 29711 

וזהו גם הטעם להצטער על מיתת בני אהרן שהעולם כולו , ישמעאל את הנקודה החסרה ממנו´ קיבל מר 29712 

כי הפסד וחבלה , ם ניכר אף לאחר אלפי שניםורישומו של הפסד וחבלה זו שבעול, נחבל ונפסד בחסרונם 29713 

והבכיה על זה , ועל חסרון זה יש לבכות מרה ולהצטער עד מאד, כזה הוא חסרון אשר לא יוכל להמנות 29714 

 29715 .היא תקון גדול לכפרת עוונותיו ולהצלת בניו

 29716 לי מהועקיבא ש´ ל ר"א, עקיבא וחביריו לבקרו´ אליעזר נכנסו ר´ כשחלה ר, (ח"ס) וכן איתא בסנהדרין

מפני שלבך פתוח , י שלך קשה משלהם"ופירש, ל שלך קשה משלהם"א, (י"רש, במה תהא מיתתו) 29717 

, ע היתה קשה משל כולם"א כן היה שמיתת ר"וכדברי ר, ואילו שמשתני היית לומד תורה הרבה, כאולם 29718 

 29719 וקשה מזו ששקלו את בשרו במקולין, (א"ס) שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל כדאיתא בברכות



כי דבר זה הוא שלילת כבוד , ה זו תורה וזו שכרה"וכבר שאל משה רבינו את הקב, ט"כדאיתא במנחות כ 29720 

 29721 .לנהוג בבשרו כמנהג בשר בהמה, האדם מכל וכל

, עקיבא´ אף שאין לנו מושג בעוצם גדולתו של ר, אליעזר´ וכל העונש הנורא הזה בגלל שלא שימש את ר 29722 

מנחות ) רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי, ה"שאמר עליו משה רבינו לפני הקב 29723 

, למרות זאת כיון שהיה יכול להשיג מעלה על מעלתו אם היה משמש את רבי אליעזר ולא שימש, (שם 29724 

כי מי , וזו תביעה נוראה מאת כל אחד מאתנו, וקבל העונש החמור ביותר, מתוך כך הפסד וחבלה בעולם 29725 

צא ולמד , ואל יאמר אדם אין בכוחי לפעול גדולות בחכמתי שניתנה לי, אליההשיג המעלה שיכול להגיע  29726 

 29727 .מה יכול אדם לפעול ועד היכן יכול להגיע

יכול , כתוב אחד אומר והיית רק למעלה, שמעון בן לקיש שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה´ אמר ר 29728 

ל כי קדוש אני "יכול כמוני תקדושים תהיו , גדולתי למעלה מגדולתכם, ל רק לשון מיעוט"ת? כמוני 29729 

ואלמלא , הוה אמינא זו של יכול כמוני היא דבר מבהיל מאד, (´ר ד"ויק) קדושתי למעלה מקדושתכם 29730 

פ כן "ואע, ה כביכול"ל השיגו הרבה יותר מאתנו את גדולתו של הקב"חז, ל אי אפשר לאומרו"אמרוהו חז 29731 

ואף , ה בחינת כמוני"אדם להתדבק בקדוש ב כי הם הבינו עד כמה יכול, לא נמנעו מלשאול יכול כמוני 29732 

 29733 .קדושתי למעלה מקדושתכם, הקרא אינו מגביל כח האדם אלא גדולתי למעלה מגדולתכם

י שתהיו עמלים "האחת אם בחוקותי תלכו ופירש, ומצאנו כמה דרכים להגיע על ידן למדרגות עליונות 29734 

י אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם "פירשו, וכתיב להלן והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים, בתורה 29735 

, ה אטייל עמכם בגן עדן"לא די שהבטיחנו הקב, ש"ל עי"יכול לא תיראו ממני ת, ולא תהיו מזדעזעים ממני 29736 

עד כי סלקא דעתך , עד כדי כך מעלתן של העמלים בתורה, אלא עוד כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני 29737 

 29738 .בר למושגינוהרי אלו מעלות שמע, יכול לא תיראו ממני

ד שנה בבית "ל שכל י"ואחז, עמלה של תורה אנו למדים מיעקב אבינו שכתוב בו וישכב במקום ההוא 29739 

מכלל שכל , ובמקום ההוא ששכב לא על גבי מטה אלא על אבני המקום, מדרשו של שם ועבר לא שכב 29740 

המעלות שמשיגין על ואין לשער , זו עמלה של תורה ואין קץ למתן שכרה, על אבן לא שכב´ ד שנה אפי"י 29741 

 29742 .ידה

דבר נורא רואים , י אין רוחי קצה בכם"פירש, ולא תגעל נפשי אתכם, עוד שם בשכר הצפון לעמל תורה 29743 

אז אין , שרק אם הגיע אדם למדרגות עליונות של אטייל עמכם בגן עדן ולא תהיו מזדעזעים ממני, כאן 29744 

אלא אף , בד שאין הוא זוכה לאטייל עמכםלא זו בל, ואם לא הגיע לדרגה רמה ונשאה זו, רוחי קצה בכם 29745 

אלא הכרח , היינו שקנין המעלות העליונות אינו רק דבר נעים ומועיל בלבד, רוחי קצה כביכול באדם זה 29746 

 29747 .ו תגעל נפשי אתכם"כי בלאו הכי ח, ועיקר בתכלית חיי אדם

ל זה דרשו רבותינו וע, ל פרושים תהיו קדש עצמך במותר לך"קדושים תהיו ואחז, עוד דרך מצינו בתורה 29748 

י מדת הפרישות "הרי שע, ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם"יכול כמוני ת, ל קדושים תהיו"ז 29749 

אכן אף מדה זו של פרישות וקדושה אינה מצוה ומעלה , יכול האדם להשיג מדרגות לאין שיעור וערך 29750 

ן "כמו שנלמד מדברי הרמב, אלא חיוב והכרח אשר בלעדיו אדם בסכנה איומה של אבדון, יתירה בעלמא 29751 

ן שכיון שהיה זולל וסובא עבר על "וכתב עלה הרמב, ל בפרשת כי תצא בענין בן סורר שנידון בסקילה"ז 29752 

ועל הכלל אין בו , ´בכל דרכיו וזולל וסובא לא ידע דרך ה´ שנצטוינו לדעת ה, מה שנצטוינו קדושים תהיו 29753 

 29754 .ש"עתה חטא מות ועל שם סופו הוא נדון יעו

סופו להגיע להיות , י שלא קיים מצות קדושים תהיו שלא קידש עצמו במותר לו"שע´ מדבריו הק היוצא 29755 

´ וראה בפי, ז אמרו מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב"וע, יושב על פרשת דרכים ומלסטם את הבריות 29756 

, ש"וכי אינו מסתפק בהכרח ולוקח המותרות יע, שם כי בן סורר ומורה אפיקורוס הוא´ ל שכ"ע ז"הראב 29757 

כך היא דרכה  (ו"אבות פ) וכמו ששנינו, אמנם שתי דרכים אלו עמלה של תורה וקדושה פרישות אחת הן 29758 

אם , ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה 29759 

 29760 .ב"ז וטוב לך לעוה"אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעוה

וכל , ודרך העמלות בתורה היא רק בדרך הפרישות, הולכות בד בבד לא יפרדו המעלות בתורה והפרישות 29761 

הוא שאמרו אם אתה עושה כן אשריך , י עמל התורה והפרישות הן באות לאדם"ההשגות העליונות ע 29762 

ואז , באשר לא יחסר לו מאומה כי אינו צריך למאום, ז הוא חי חיי אושר"בעוה, ב"ז וטוב לך לעוה"בעוה 29763 

 29764 .ע"ב והטוב הוא אטייל עמכם בג"וטוב לך לעוה, עמל בתורה שום עיכוב ומפריעאין בדרכו ל

עדיין אין באלו כדי להבטיח לו את הטוב ואת , עמל בתורה וחיי צער ופרישות, אך למרות שעושה הכל 29765 

ל ירבה "א, מה יעשה אדם ויחכם, (´נדה ע) הוא מה שאמרו, ויש עוד עיקר גדול הנצרך לכל זה, האושר 29766 

, אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם, וימעט בסחורהבישיבה  29767 

ל למה ליה למימר להו ירבה בישיבה הואיל וברחמים "מאי קמ, יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ כי ה´ שנא 29768 



ה ותפל, עם כל העמל ועם כל הפרישות עדיין צריך אדם לתפלה, דהא בלא הא לא סגי, (י"רש) הדבר תלוי 29769 

 29770 .(ח"י´ א מא"שיחות מוסר ח)  .כ לא מהני הא בלא הא לא סגי"לחוד ג

 29771 

 29772 מאמר קסב

 29773 .(´ז א"ויקרא ט) וימותו´ אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה

בא אחר , אמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב, י משלו משל לחולה שנכנס אצלו רופא"הובא ברש 29774 

לכך , זה זרזו יותר מן הראשון, לא תמות כדרך שמת פלוניש, ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב 29775 

שהרופא השני אמר לו אל , י גירסא אחרת"ם גורס ברש"והרא, ל"נאמר אחרי מות שני בני אהרן עכ 29776 

 29777 .והשלישי אמר לו שלא תמות כדרך שמת פלוני, תאכל צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות

לא מספיק שאומרים לו שלא יבוא , ´הגדול משיח הכי אפילו לאהרן הכהן , מוסר גדול יש ללמוד מכאן 29778 

כי מה שרואים בעינים משפיע , אלא צריכים להזהירו שלא ימות כבניו, בכל עת אל הקודש ואם יבוא ימות 29779 

כי לא ידע האדם את עתו כדגים הנאחזים במצודה רעה , אמר (ב"י´ קהלת ט) שלמה המלך, יותר על האדם 29780 

וכי לא ידע האדם את , אחד רואה כמעט בכל יום את סוף כל האדם פ שכל"אע, וכצפורים האחוזות בפח 29781 

והחכם מכל אדם צריך לעורר על זה בציורים המבליטים יותר מציאות , בכל זאת לא די בראיה זאת? עתו 29782 

ואחר כל זה כל אחד הולך , ודימה מצבו של אדם לדגים הנאחזים במצודה וכצפורים האחוזות בפח, זאת 29783 

כמו שהובא בספר שערי תשובה לרבינו , ריתו מול עיניו להכין לעצמו צדה לדרךלדרכו ואינו משים אח 29784 

 29785 .ל"יונה בשער השני וז

, ת"כדי שלא יתבטל ואל תרפינה ידיו מעבודת השי, ומן הדברים שאדם חייב לזכור בעבורם יום המוות 29786 

, היראה והאהבה ולתקן מדות נפשו ולהשיב מעלות, ´ותדד שנתו מעיניו לעמול בתורה ולהתבונן ביראת ה 29787 

, כענין שנאמר חכם לב יקח מצוות, ולחשוב מחשבות איך יגדיל ויאדיר מצוות להיות לנפשו סגולה ואוצר 29788 

ויש על האדם לחדש לו בכל יום מצוות אולי , ל היום קצר"כי ידע ויזכור שהימים קצרים כמו שאמרו חז 29789 

 29790 .ל"הגיע תור מותו ולא יקיים המצוות ההם עכ

אלא , ני יראת שמים אינם נקנים ולא נכנסים בלבו של אדם בראיה בעלמא או בידיעהוהענין בזה כי עני 29791 

שמצינו , ה´ל משגיח דישיבת לומז"משה רוזנשטיין ז´ צ ר"ר הגה"צריך לזה עבודה רבה כמו שאמר מו 29792 

כך בעניני יראת , פרידא היה לו תלמיד שלימד אותו ארבע מאות פעמים עד שידע לימודו´ בגמרא שר 29793 

, מאות פעמים עד שהדבר יגיע ללבו´ שצריך לשנן לעצמו ד, פרידא´ אחד דומה לתלמיד של ר שמים כל 29794 

מאות פעמים כדי ´ והם זקוקים ללמוד ד, פרידא´ כי אפילו אנשים גאונים בשכלם דומים לתלמידו של ר 29795 

 29796 .להכניע את לבם

ים שאין להם שיעור וגם המשנה ואלו דבר, מספרים על הגאון מוילנה שלמד בלילה אחד זבחים ומנחות 29797 

אבל כדי , אף על פי שתפיסתו היתה כה מהירה שלמד זבחים ומנחות בלילה אחד, כ למד כל הלילה"ג 29798 

היה צריך ללמוד כל הלילה עד , להשפיע על הגוף שיקבל את עול המשנה ואלו דברים שאין להם שיעור 29799 

 29800 .שיכנסו הדברים בלבו

ואל להסתפק רק , ול להחדיר את דברי התורה בלבומזה יוכל האדם ללמוד עד כמה צריך להתבונן ולעמ 29801 

, ז"ל מרן הרש"כמו שהתבטא הסבא זצ, וזהו שאמר הכתוב תנה בני לבך לי, במה שהוא יודע בשכלו 29802 

וכי אם , וזה דומה כשני בני אדם, הוא עוד רחוק מאד מהמעשה, שאפילו אם האדם יודע בשכלו כל התורה 29803 

העבודה של האדם שיטהר את לבו ונפשו שלא יהיה הפסק בין וזה כל ? ראובן יודע צריך שמעון לעשות 29804 

, ל אל תקרא ונטמאתם אלא ונטמתם"ואמרו חז, לכן הזהירה התורה משקצים ורמשים, שכלו ללבו 29805 

 29806 .(דרכי מוסר)  .שמטמטמים לבו של אדם שלא יכנסו דברי תורה בלבו

 29807 

 29808 מאמר קסג

 29809 .(´ז א"ויקרא ט) וימותו´ אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה

ה לא יהיו בניו של אהרן "אמר הקב, (ז"איוב ל) זירא פתח אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו´ אחא ור´ ר 29810 

 29811 והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויוצא פרח ויוצא ציץ ויגמול שקדים, דומין למטהו שנכנס יבש ויצא לח

הפרוכת ויצאת חרבו מלאה גידר את , ק וחרבו שלופה בידו"טיטוס הרשע נכנס לבית קה, (ז"במדבר י) 29812 

ובמתנות , (´ר שם כ"מד) ובניו של אהרן נכנסו להקריב ויצאו שרופים, נכנס בשלום ויצא בשלום, דם 29813 

 29814 .והכי מוכח בתרגום איוב על בניו דאהרן אתנבי, אמר איוב אף לזאת יחרד לבי, כהונה בילקוט גרס

אסון שקרה לאהרן ואחר כל זאת נאמר הוא שמע על ה, כיון ששמע איוב מיתת שני בני אהרן אחזו חרדה 29815 

, אין דיבורים ואין הרהורים כלפי שמיא, שתק גם הוא וקיבל את הגזירה באמונה ואהבה, עליו וידם אהרן 29816 

פעמים חזר ואמר ´ ב, ´כ וימת נדב ואביהוא לפני ה"כמש, צער שעלה עד לשמים כפליים מצער של אהרן 29817 



ה מיתתם של נדב ואביהוא "מלמד שהיה קשה לפני הקב, ופעם אחת כתיב על פני אהרן אביהם´ לפני ה 29818 

 29819 .(שם) כפליים מאביהן

ה שדן אותו "מתרעם היה על דינו של הקב, השמועה הזו על אהרן החרידה את איוב וטפחה על פניו 29820 

כי גם על , והנה שומע איוב כי איננו יחיד בדינו, ואסון כבד בא על בני ביתו ומשפחתו, ביסורים קשים 29821 

שמשה רבינו אמר עליהם שהם , מתו על פניו שני בניו צדיקים וקדושים, באו יסורים´ וש האהרן הכהן קד 29822 

והם נקראו אצילי בני , וכי לא נמצא בישראל כמוהם מלבד משה ואהרן, יותר גדולים ממנו ומאהרן אחיו 29823 

 29824 .(ק אחרי"זוה) ישראל

ק שאיננו צועק אלא הוא לא ר, גבורתו של אהרן נתגלתה לאיוב בצורה בולטת שעל אף הכל הוא שותק 29825 

הוא מתפעל למול , ותמונה זו מפעימה את איוב, ולא רק מחריש מלדבר אלא גם  איננו מהרהר, מחריש 29826 

שתיקת אהרן השתיקה את התרעומת של איוב כלפי , ´גבורתו ומדריגתו באהבת ה, צדקתו של אהרן 29827 

מקדש שם שמים לעיני כל בני  היה, ל שאם היה איוב שותק ומצדיק על עצמו את הדין"ומובא בחז, שמיא 29828 

 29829 .(ח"כ י"תו) שהיו אומרים בתפלה אלהי איוב כשם שאומרים אלהי אברהם, דורו והיה מקבל שכר

רק לאחר שלקה , למה רק עכשיו אחזתו חרדה? ולמה דוקא רק עכשיו שמע על מיתת שני בני אהרן 29830 

אלא ? אהרן ואסון מיתת בניולמה רק עתה נזכר בצערו של , ביסורים לאחר שקרה אסון בבניו ומשפחתו 29831 

רק , רק אז יש אוזן קשבת יותר לשמוע ולשים לב לצרות זולתו, רק לאחר שבאו עליו יסורין וצרות בניו 29832 

כי מי שטעם את , ת"את תמימותו ואהבת לבו להשי, עתה שם לנגד עיניו את צדקת אהרן ואת שתיקתו 29833 

 29834 .טעם התבשיל רק הוא יודע טעמו

בימי ענותה זכרה מרדין שמרדה , מרודיה כל מחמדיה אשר היו מימי קדםזכרה ירושלים ימי עניה ו 29835 

אי אפשר לדבר אליו כי הוא מחזיק , כאשר נמצא אדם במצב שהשעה משחקת לו, (´ז´ ר א"איכ) ה"בהקב 29836 

הוא משוכנע שהצדק אתו וכל המתווכחים אתו לפי , קשה להוכיח לו את טעותו, בדעתו בצורה איתנה 29837 

לבו אטום ואין לו זמן לשים לב לאנחות של , לו אוזן קשבת לשמוע צרות של אחריםאין , דעתו הם טועים 29838 

אז מתחיל , כשהוא בימי עניותו, כשהוא יורד מגדולתו, ומתי אפשר לדבר אליו כאשר יורד מנכסיו, חבירו 29839 

לשמוע את הקולות והאנחות , הוא מתחיל לקבל עינים אזנים ולב להרגיש את צרות זולתו, הוא להתפכח 29840 

 29841 .ל העשוקים והנדכאיםש

י ורבותינו פירשוהו על איוב שאמר "אומר רש, (ד"ז כ"שם ל)ב  לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי ל 29842 

, לפיכך לא זכית להתקיים לך בנים חכמי לב, לפי שהיית מטיל אימה יתירה על דורך חנם, לו אליהו 29843 

, והלא דוקא מצינו שהיה אהוב לדורו? ומתעוררת השאלה איפה מצינו שהיה איוב מטיל אימה על בני דורו 29844 

ע הזכיר את מעשה "כאשר ר, (ד"ילקוט שלח רמ) כאשר נח נפשיה של איוב איטרדי כולי עלמא בהספידו 29845 

 29846 .(ג"ר ל"ב) וכשהזכיר את מעשי איוב מיד בכו, דור המבול לא בכו

ניים נפגשים זה בזה וכשהיו ע, פתחים לביתו כדי שלא יהיו עניים מצטערים להקיף כל הבית´ איוב עשה ד 29847 

נ "אבדר)ב  ולאן אתה הולך לביתו של איו, השיב מתוך ביתו של איוב? אמר אחד לחברו מאין אתה בא 29848 

היה מטיל שמו על אלמנה לאמר קרובתי היא כדי , ואב לאביונים, רגלים לפסח, עינים היה לעור, (´ז 29849 

אם כן איפה היה נראה ממנו שהוא , והיה גוזל שדה יתומים ומשביחה ומחזירה להם, שיקפצו עליה תובעים 29850 

 29851 ?מטיל אימה על בני דורו

וקרא תגר על , ´והיה שולח לשונו לדבר נגד ה, ה"ואפשר לומר כי בזה שהיה מערער על דינו של הקב 29852 

בזה היה מחליש אצל בני , וכששמעו בני דורו את דברי איוב ואת תגובתו כלפי שמיא, ה"מדותיו של הקב 29853 

, הפיל את רוחם צינן את התלהבותם והערכתם ללומדי תורה, להיות בני תורה דורו את התשוקה והשאיפה 29854 

הוא יצר תמונה , הביא אותם לידי הרהורים שאי אפשר לתלמיד חכם להתקיים על חכמתו ומדריגתו 29855 

ולכן לא זכה איוב לראות בבניו , שכאשר בא נסיון על תלמיד חכם נהרס ומתמוטט כל הבנין הרוחני שלו 29856 

 29857  .ולקה בגופו ובבניו, ואיוב היה הראשון שהפסיד במערכה שהטיל אימה על בני דורו, שיהיו חכמי לב

 29858 .(מעייני החיים)

 29859 

 29860 מאמר קסד

 29861 .(´ז א"ויקרא ט) וימותו´ אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה

משל לחולה שנכנס אצלו רופא ואמר לו , היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו, י מה תלמוד לומר"אומר רש 29862 

בא אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך , שכב בטחב ואל תאכל צונןאל ת 29863 

 29864 .(י שם"רש) לכך נאמר אחרי מות שני בני אהרן, זה זרזו יותר מהראשון, שמת פלוני

, בכל זאת היה צריך להזהירו ולזרזו, רואים מכאן שאפילו אהרן שהיה קדוש עליון ושקול כמשה רבינו 29865 

אף על פי שמוחזקים אנו בעיני , יך שנזהר ונזדרז למצוות ונעשה גדרים וסייגים שלא נחטאו אנו שצר"ק 29866 

כדי לעורר , וזו הסיבה שצריכים אנו ללמוד מוסר, הלא גם הגדולים באמת צריכים לזירוז, עצמנו לגדולים 29867 



כי כל זמן , ואין די בכך שבשכלנו נדע את האיסורים, את הלב שיזדרז בעשיית המצוות ויזהר מהעבירות 29868 

 29869 .שלא הגיעו הדברים אל הלב אין בהם ממש למעשה

כי , כך אין בידיעת השכל כדי שיעשה הלב, שכשם שאין די בידיעתו של ראובן כדי שיעשה שמעון 29870 

, כ צריכים לעמול ולהחדיר את הדברים ללב"וע, המרחק בין השכל והלב הוא כמו בין שני אנשים נפרדים 29871 

ולכן נצטוינו לקרוא קריאת שמע שני , את עצמנו ויכנסו הדברים אל הלב י לימוד המוסר נחזור ונזרז"וע 29872 

אלא צריך לחזור על , ´ולא די בכך שנדע את המצוות של אהבת הבורא תפילין וציצית וכו, פעמים ביום 29873 

 29874 .הדברים פעמים הרבה עד שיקבעו בלב

ה ששונה פרקו מאה עובד אלוהים ז´ ומבארת הגמ, ושבתם וראיתם בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו 29875 

ללמוד עוד ´ פ שאין זה מוסיף להבין את הגמ"ואע, ואשר לא עבדו זה ששנה רק מאה פעמים, ואחד פעמים 29876 

כ מה מוסיף "וא, כתובות תנא מיניה ארבעים זימנין והוה ליה כמונח בקופסא´ כמו שמצינו בגמ, פעם 29877 

 29878 .הלימוד בפעם המאה ואחד

ש ברוך שנתן "כמ, בקדושתו נתנה לנו´ אלא תורת ה, חכמותונראה לפרש כי התורה היא איננה כשאר ה 29879 

והאדם , ובשעה שהאדם לומד תורה אז קדושת התורה משפיעה על נשמתו, תורה לעמו ישראל בקדושתו 29880 

ולכן , ´ואם אין האדם מתקדש על ידי לימוד התורה אין זה תורת ה, מתקדש בכך ומתקן את עצמו ומידותיו 29881 

 29882 .´הוסיף יותר קדושה בנשמתו על ידי הלימוד והרי זה עובד ה ,הלומד פרקו מאה פעמים ואחד

לאחד היה די כח להגיע , ושחו אל היבשה כדי להנצל, משל למה הדבר דומה לשני אנשים שנפלו לים 29883 

אך שם סמוך לחוף לא היה בו עוד כח , ולשני לא היה מספיק כח והגיע עד קרוב ליבשה, ליבשה וניצל 29884 

, פ לאחד היה מעט יותר כח עמדו לו כוחותיו להנצל"עכ, שחות במידה שוהפ ששניהם ידעו ל"ואע, וטבע 29885 

 29886 .ולחברו חסר היה מעט הכח

ולפיכך זה שלומד תורה מאה ואחד , כן הדבר לעניננו לימוד התורה הוא מזון רוחני לנשמה ולחכמה 29887 

ולחבירו , ז שהוא ים גועש בסערות היצר"ולכן יוכל להתמודד בעוה, פעמים יש בו יותר מקדושת התורה 29888 

מכל מקום אין לו את קדושת התורה כמו , פ שידיעת הפרק שוה לשניהם"שלמד רק מאה פעמים אע 29889 

 29890 .ולכן נקרא אשר לא עבדו, ז"ולפיכך לא יכול להנצל מיצר הרע ויטבע בים העוה, לחבירו

ורבי , רבי נפתלי אמסטרדם, הסבא מקלם, ל"מספרים על שלושת תלמידיו של רבי ישראל סלנטר זצ 29891 

ורבי נפתלי אמסטרדם היה מפורסם , ז מקלם היה מפורסם בלימוד המוסר שבו"הרש, יצלה פטרבורגרא 29892 

ורבי איצלה פטרבורגר היה ידוע , עד שהיה לו קביעות מיוחדת ללימוד בעת שהלך לשתות מים, בשקידתו 29893 

ר פעם בליל שבת אחד מלילי החורף הארוכים ישבו שלושתם ולמדו עד שכבה הנ, בגאונותו בתורה 29894 

ורבי איצלה , אני הבטלן הלכתי לישון, ל בזה הלשון"ומספר רבי נפתלי אמסטרדם זצ, שהאיר לפניהם 29895 

ז מקלם בעל "הרש, בעיון´ י ותוס"ב אי יש מעילה בגידולין עם רש"פטרבורגר ישב ולמד את הסוגיא בב 29896 

שערי צדק אבוא פתחו לי , וחזר לעצמו כל הלילה עד אור הבוקר את הפסוק, המוסר נעמד על יד הסטנדר 29897 

 29898 .בם אודה יֿה אודך כי עניתני

מבקש האדם שיפתחו לו שערים כדי לעלות במעלות עליונות אודה , פתחו לי שערי צדק, ופירש לעצמו כך 29899 

אודך כי עניתני כששמח האדם ביסורים שבאים , צדיקים יבואו בו´ ומן השמים עונים לו זה השער לה, יֿה 29900 

, ז מקלם כל הלילה"ועל זה חזר הרש, לעלות במעלות עליונות´ ר להזהו השע, עליו כדי לכפר על חטאיו 29901 

וזה היסוד של לימוד המוסר שצריכים לחזור עוד ועוד כדי שיכנסו , ל"כך סיפר רבי נפתלי אמסטרדם זצ 29902 

וזהו הלימוד מהפסוק שאפילו אהרן , י לימוד המוסר"כי האדם צריך לעורר את עצמו ע, הדברים אל הלב 29903 

 29904 .(דרכי מוסר)  .ו לנו שנזרז את עצמנו בלימוד המוסר שוב ושוב"ק, הכהן צריך לזרזו

 29905 

 29906 מאמר קסה

 29907 .(´ז א"ויקרא ט) וימותו´ אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה

´ ר, מערבביא אלו שלבן מלא עליהן חלחליות רעות, (ב"תהלים ע) לוי פתח אמרתי להוללים אל תהולו´ ר 29908 

ה "ולרשעים אל תרימו קרן אמר הקב, שהן מביאים אלילים לעולם הוללים אלו, לוי קורא להון פסוק זה 29909 

אדם הראשון לא שמח בעולמי ואתם , הצדיקים לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי, לרשעים 29910 

 29911 ?מבקשים לשמוח בעולמי

ואל תתמה בנוהג שבעולם אדם , ר היה מכהה גלגל חמה"מנסיא אמר תפוח עקבו של אדה´ לוי בשם ר´ ר 29912 

ר נברא לתשמישו "כך אדה? של מי הוא עושה נאה לא שלו, ה שני דסקרין אחת לו ואחת לבן ביתועוש 29913 

, כל שכן שיהא תפוח עקבו של אדם מכהה גלגל חמה, וגלגל חמה נברא לתשמישתן של בריות, ה"של הקב 29914 

 29915 .(´תנחומא אחרי ב) קלסתר פניו על אחת כמה וכמה, ואם תפוח עקבו מכהה גלגל חמה

ה "מה שצדיקים לא שמחו בעולמו של הקב, ל אלה ניתן להבינו בשני אופנים"ום בדברי חזהרעיון הגל 29916 

כי אילו היתה תכליתו , ז"מוכיח לנו כי אין תכליתו של האדם בשביל העוה, ז בבחינת צדיק ורע לו"בעוה 29917 



יותר שהרי יש להם דין קדימה ובודאי מגיע להם , ז"צריכים היו הצדיקים לשמוח בעוה, ז"בשביל העוה 29918 

ה לרשעים שמהצדיקים הייתם צריכים ללמוד שאין תכלית האדם "זהו מה שאמר הקב, מאשר לרשעים 29919 

 29920 .ז"להיות שמח בעוה

ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם , ל"ל ז"וכמו שמבאר הרמח 29921 

ימי שנותינו בהם , ז"בעוה ז או מי הוא ששמח ושלו ממש"כי מה הם חיי האדם בעוה, ז"הוא למצבו בעוה 29922 

בכמה מיני צער וחלאים ומכאובים וטרדות , שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ורהבם עמל ואון 29923 

וגם הוא אילו יגיע , אחד מני אלף לא ימצא שירבה העולם לו הנאות ושלוה אמיתית, ואחר כל זאת המות 29924 

 29925 .(´מסילת ישרים פרק א) למאה שנה כבר עבר ובטל מן העולם

, הדרך שהביאה אותם להיות צדיקים שלא שמחו בעולמי, וד אפשר לדייק שצדיקים לא שמחו בעולמיע 29926 

ז אין להם מזה סיפוק ושביעות "שאפילו יש לצדיקים תענוגי העוה, כאן טמון ההבדל בין צדיקים לרשעים 29927 

 29928 .כי זה העיקר אצלם וזו מטרתם, ז"ואילו הרשעים הללו מבקשים לשמוח בעוה, רצון

ז כן העניק "אפילו במקרים שהעוה, ור במדרש שלא היה להם לצדיקים סיפוק נפשי ושביעות רצוןזה האמ 29929 

ואתם , הם ידעו כי נועדה להם עדיין תכלית יותר גבוהה, מכיוון שידעו כי אין זו התכלית, להם שמחה 29930 

כי רק בגלל זה שהם סבורים , בגין זה לבד הם קובעים את עצמם כרשעים? מבקשים לשמוח בעולמי 29931 

הדרך הזו כשלעצמה מביאה אותם , ז"וממילא הם רודפים ומשתדלים לשמוח בעוה, ז הוא תכליתם"העוה 29932 

 29933 .להיות רשעים

ואיך יוכל , וגלגל חמה וכל העולם נבראו לתשמישן של הבריות, אמת היא כי האדם נברא לשמש את קונו 29934 

? שנברא לשמש אותו לעשות את עצמו כמשמש לדבר טפל, האדם להחליף ולהיות הופך את התכלית 29935 

כי לא יבקש , והנה זה כמו אפיקורוס, ל"כי תצא בענין בן סורר ומורה וז´ ומצאנו בדברי האבן עזרא בפ 29936 

ז היא רק "ע קובע שמי שכל מטרתו בעוה"הראב, חיי העולם הזה כי אם להתענג בכל מיני מאכל ומשתה 29937 

 29938 .ר שהוא כופר אך מעשיו קובעים זאתפ שאיננו אומ"אע, הוא אפיקורוס, להתענג בכל מיני מאכל ומשתה

וכן יש לנו להתחזק , וביניהם ענין השקידה וההתמדה, בהתחלת הזמן יש כמה ענינים הצריכים חיזוק 29939 

רבי ´ ואיתא בגמ, ל"כי הוא יסוד גדול בדרך העליה של האדם כפי שהורו לנו רבותינו ז, בלימוד המוסר 29940 

שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה , ת התוכחותאומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב א 29941 

שנאמר ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת , טובה וברכה באין לעולם ורעה מסתלקת מן העולם, לעולם 29942 

 29943 .(.ח"תמיד כ)ב  טו

הגם שיש , ל"וז (´משלי ו) ם על הפסוק כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר"ובביאור המלבי 29944 

, שאם אינו הולך בדרך חיים לא יועילו האור והנר, ינו תורה ומצוות צריך ללכת בדרך חייםלו אור ונר הי 29945 

על ידי כך ´ י שיקבל תוכחת השכל מן המוסר ויראת ה"שע, ומי המוליך אותו בדרך חיים תוכחות מוסר 29946 

 29947 .(נחלת אליעזר)  .ואז יועילו לו נר מצוה ואור תורה, ילך בדרך חיים

 29948 

 29949 מאמר קסו

 29950 .(´ז א"ויקרא ט) וימותו´ י בני אהרן בקרבתם לפני האחרי מות שנ

צמאה לך נפשי כמה לך , ת"הוא הלהיטות הרבה לקרבת השי, נראה מכאן שסיבת החטא של נדב ואביהוא 29951 

´ היו כה גדולים הכיסופים שלהם להתעלות ולהתקרב אל ה, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך, בשרי 29952 

שגם , לעומת משה רבינו שהוא עבד נאמן, נת אהבה מקלקלת את השורהבבחי, כביכול ופרצו את הגבולות 29953 

 29954 .ולא קרב אפילו להציץ במה שלא נועד עבורו, כשנפתחו לפניו כל העליות הוא נהג בצניעות

ש ויסתר משה "וכמ, ה כביכול התגלה אליו בסנה נהג בצניעות ובענוה מופלגת"מהגילוי הראשון שהקב 29955 

אינו מאומה ותמיד עומד מן , וכן עד סוף דרכו תמיד הוא חש ונחנו מה, םפניו כי ירא מהביט אל האלוקי 29956 

או שהיו , שהיתה כאן הצצה מעל ומעבר מדרגתם, נדב ואביהוא נהגו באופן אחר ויחזו את האלוקים, הצד 29957 

´ הרגשה של שמחה ואהבה בעבודת ה, שמחים בקרבנותיהם שהתקבלו ברצון כאילו שהיו אוכלים ושותים 29958 

ל שבמקום "ודרשו חז, ביראה וגילו ברעדה´ ובקרא נאמר עבדו את ה, ה את מדת היראהשעברה במדת מ 29959 

 29960 .ואצלם היתה הגילה יותר מהרעדה, גילה תהא רעדה

אף הם בשמחתם כיון שראו אש חדשה עמדו להוסיף , ויקחו בני אהרן, היינו מה דאיתא בתורת כהנים 29961 

והשמחה בו יתברך היתה גדולה ועודפת על  היינו שמדת האהבה, אין קיחה אלא שמחה, אהבה על אהבה 29962 

ניתן , ונראה שגם למאן דאמר שנכנסו שתוי יין, והיה בזה פגם דק באיזון הדרוש בין יראה לאהבה, היראה 29963 

שאז , לפרש הענין דמפני שהיין משמח את הלב סברו שבכדי לקיים את העבודה במקדש ראוי לשתות יין 29964 

הרי זה ניתן , דיין לא נאמרה להם אזהרת שתויי יין בעבודהואם כי ע, תהא עבודתם מתוך שמחה יתירה 29965 

מאחר שאין זו שמחה פנימית אלא מכח פעולה חיצונית של , להבין מדעתם הרחבה שאין זה לרצון לפניו 29966 

 29967 .(מעדני שמואל)  .וזוהי אש זרה אשר לא צוה, שתיית יין



 29968 

 29969 מאמר קסז

 29970 .(´ז א"טויקרא ) וימותו´ אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה

. כל כך למה, מקומות מזכיר מיתתן של בני אהרן ובכולם מזכיר סורחנן´ ירמיה בן אלעזר בד´ אמר ר 29971 

ר אלעזר המודעי בא וראה כמה מיתתן של בני אהרן יקרה "א, להודיעך שלא היה בידם אלא עוון זה בלבד 29972 

לא יהא פתחון פה לבאי כל כך למה להודיעך ש, שכל מקום שמזכיר מיתתם מזכיר סורחנם, ה"לפני הקב 29973 

 29974 .(ר שם"ויק) מעשים מקולקלים היו בידם בסתר שעל ידי כן מתו, עולם לומר

ומעולם לא היה , (´ג´ י י"רש) התורה מלמדת אותנו שמדובר בגדולי עולם שהם גדולים ממשה ואהרן 29975 

אהרן עד שהורו אליעזר אומר לא מתו בני ´ תניא ר, איתא (.ג"ס) והנה בעירובין, בידם עוון אחר חוץ מזה 29976 

פ שאש יורד מן השמים מצוה "אמרו אע, ונתנו בני אהרן אש על המזבח? מאי דרוש, הלכה בפני רבם 29977 

פ שהאש ירדה מן "אע, כתב´ ם בפרק שני מהלכות תמידין ומוספים הלכה א"וברמב, להביא מן ההדיוט 29978 

שנדב ואביהוא הורו הרי , שנאמר ונתנו בני אהרן אש על המזבח, השמים מצוה להביא אש מן ההדיוט 29979 

ויש לעיין שהרי עברו על איסור של מורה הלכה בפני , ומה שנענשו היה זה מפני שלא נטלו רשות, כדין 29980 

 29981 ?רבם

פ "הרי מפורש בזה שאע, מאחר דמפורש בהך קרא ונתנו בני אהרן אש, ונראה דבאמת יש להקשות איפכא 29982 

, בגדר הוראה כלל מקרא מפורש הוא ואם כן אין זה, שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט 29983 

ותירץ שהיה מקום לפרש , א בעירובין"וכבר הקשה כן המהרש, ולמה נחשבו למורי הלכה בפני רבם 29984 

אלא שיבעירו מתוך האש הרבוצה על המזבח שהיא אש מן , הכתוב שיתנו אש על המזבח לא משל הדיוט 29985 

 29986 .ה לא חשיב הוראה אלא מקרא מפורשדז, א"ומעתה נראה שנדב ואביהוא סברו כקושית המהרש, השמים

אבל עצם המעשה , וחטאם היה בהקריבם אש זרה ללא ציווי של משה, נמצא שבעצם ההקרבה עשו כדין 29987 

כ נתבעו על כך מפני שלא "ואעפ, מצד עצמו לא רק שלא היה בכך כל פגם אלא שעוד קיימו בזה מצוה 29988 

מכל מקום לפי , שייך בזה מורה הוראהולא , למרות שלפי דעתם זה דבר מפורש בתורה, נמלכו במשה 29989 

ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה והיו צריכים "שהקב, רום ערכם וגודל מדרגתם נתבעו ונענשו על כך 29990 

 29991 .א ולהבין שאין זה מפורש בתורה"לעמוד על תירוץ המהרש

ה טוב היה שמותן של חנני, טוב שם משמן טוב, (´קהלת ז)ב  ויקהל דרשו את הכתו´ במדרש רבה פ 29992 

ואלו נכנסו , שאלו נכנסו להקריב ויצאו שרופין, מישאל ועזריה משמן המשחה שנמשחו נדב ואביהוא 29993 

שהרי , פירוש שהיה איזה שהוא דבר משותף ביניהם, הוי טוב שם משמן טוב, לכבשן האש ויצאו בשלום 29994 

 29995 העם אכבדכמו שכתוב בקרובי אקדש ועל פני כל , גדול´ מתוך מעשיהם של נדב ואביהוא היה קידוש ה

 29996 .ה עושה דין בצדיקים שמו מתירא ומתעלה ומתקלס"י כשהקב"ש רש"וכמ, (´ג´ ויקרא י)

עד , והיה קידוש שם שמים נפלא, וכן חנניה מישאל ועזריה שיצאו מכבשן האש התפרסם הנס בכל העולם 29997 

בר תנחום ´ אמר ר, כדי כך שנבוכדנצר כרע על ברכיו ואמר מבורך אלוה שלהם שאין בעולם כמוהו 29998 

באו כל אומות העולם וטפחו על פניהם של , חנילאי בשעה שיצאו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש 29999 

הרי שההצלה מכבשן האש , (.ג"סנהדרין צ) אמרו להם יש לכם אלוה כזה ואתם משתחוים לצלם, ישראל 30000 

 30001 .יהואזו הצד השוה שבין חנניה מישאל ועזריה לנדב ואב, אחד´ אלוקינו ה´ פירסמה בכל העולם שה

יצאו משם , שחנניה מישאל ועזריה למרות שנכנסו למקום סכנה לכבשן האש, אך יש ביניהם הבדל גדול 30002 

נדב ואביהוא למרות שנכנסו , ובמעשה זה גדלו והתעלו למעלה גדולה עד מאד, חיים שמחים ומאושרים 30003 

, שם משמן טוב והיינו טוב, שהוא מקור שפע החיים לעולם נשרפו, לבית המקדש המקום המקודש ביותר 30004 

 30005 .טוב מהשמן הטוב שנמשחו בו נדב ואביהוא, י מעשיהם"השם הטוב שזכו לו חנניה מישאל ועזריה ע

דנדב ואביהוא עם כל רצונם הטוב טעו בזה שלא שאלו ממשה , פ מה שנתבאר"ויש להטעים הדברים ע 30006 

, עשות את המעשה הזהאף שכל אחד סבר שצריך ל, אילו היו נמלכים זה עם זה, וגם לא נמלכו זה עם זה 30007 

אך כשלא עשו כן נשארו בודדים ומבודדים לגמרי , מכל מקום על ידי הידברות ביניהם היו מגיעים לאמת 30008 

שבמעשיהם הסירו את הקטרוג הנורא שהיה על ישראל , מה שאין כן חנניה מישאל ועזריה, איש מחתתו 30009 

כיון שנסתכל בחנניה מישאל , ה להפוך את העולם כולו לדם"ש שם ביקש הקב"וכמ, שהשתחוו לצלם 30010 

 30011 .(מעדני שמואל)  .הרי שהם זכו לקדש שם שמים, ועזריה נתקררה דעתו

 30012 

 30013 מאמר קסח

 30014 .(´ז ב"ויקרא ט) דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות

משלו משל למה הדבר , היה רבי אלעזר בן עזריה אומר, ואין אנו יודעים מה נאמר לו בדיבור הראשון 30015 

אומר לו אל תשתה צונן ואל תשכב בטחב בא אחר ואמר לו אל תשתה , לחולה שנכנס אצל הרופא, הדומ 30016 



לכך נאמר אחרי מות שני בני , זה זרזו יותר מכולם, שלא תמות כדרך שמת פלוני, צונן ואל תשכב בטחב 30017 

 30018 .(כ"תו) אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת´ ויאמר ה, אהרן

הרי מבין , אם החולה לא אבד דעתו ובינתו, ולה שלא ישתה ושלא ישכב בטחבהנה הרופא שמצוה לח 30019 

שכל זמן שלא שמע מפורש , בכל זאת טבע בני אדם כן הוא, ברור שהכוונה שלא ימות כדרך שמת פלוני 30020 

שלא יזיק , מרבה לתרץ עצמו ברצונו לשתות צונן ולשכב בטחב, מפי הרופא שלא ימות כדרך שמת פלוני 30021 

 30022 .לכן הרופא היודע רוח בני אדם מזהירו במפורש שלא ימות כדרך שמת פלוני, ימות מזה לו כל כך ולא

האם גם חולה זה יצטרך , אבל אילו יצוייר הדבר ברופא שחלה ורופא שני בודקו ומברר לו מחלתו 30023 

הוצרך , וקדושו´ ומכאן פליאה עצומה שאהרן הכהן הגדול נביא ה? לאזהרה שלא ימות כדרך שמת פלוני 30024 

 30025 !שלא ימות כדרך שמתו בניו אתמהה, להזהירו אזהרה נוספת וזירוז יותר גדולמשה 

, יראת העונש, יראה ואהבה, מכאן היסוד הגדול שאם כי מדרגות רבות בסולם עבודתו של אדם לאלהיו 30026 

ת בכל לבו ונפשו ובאהבתו "גם האדם הגדול שהגיע להמדרגה העליונה של אהבת השי, ויראת הרוממות 30027 

לא בטלה בחירתו עדיין לבחור בטוב , כל מקום כל זמן שהנשמה באפו בתוך חומר גופומ, ישגה תמיד 30028 

 30029 .הגמור ומעלות יתירות עד אין קץ למו

וכשם שכל אשר , וכן להיפך לסור ולהתגלגל מאורח חיים למעלה למשכיל עד רדת שאול מטה חס ושלום 30030 

ש "וכמ, וה שישוב ברגע דכדוך נפשוהיינו שאף הרשע הגמור כל חייו יש תק, יחובר אל החיים יש בטחון 30031 

כן צריך אדם לחשוש תמיד ולדאוג בפחד על נפשו שלא יאבד , יש קונה עולמו בשעה אחת (ט"ז י"ע) ל"ז 30032 

הן אמת יש בדבר זה בכדי לשמח , ומהתימה על שמחתנו כי יש קונה בשעה אחת, ו עולמו בשעה אחת"ח 30033 

, אם יוכל אדם לקנות עולמו בשעה אחת, בזהשהרי תלוי זה ! אבל גילו ברעדה, נפשותנו הרבה מאד 30034 

 30035 .בהכרח שיוכל גם לאבדו בשעה אחת חלילה

, אלהים עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים´ התשובה פשוטה וברורה דכתיב ויקח ה? ולמה כן הוא 30036 

וכל זמן שנשמת חיים באפו ודאי גם עפר מן , הרי שהאדם מורכב משני כוחות מנוגדים מן הקצה אל הקצה 30037 

אלהיכם ´ לאהבה את ה, ולכן אף אותם האנשים רמי המעלה שהגיעו לקיום פסוק זה, אדמה שולט בוה 30038 

, גם הם הוזהרו באותה האזהרה של השמרו לכם פן יפתה לבבכם, ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם 30039 

כי כח עפר מן האדמה הגס והעכור , וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם לגלולי עץ ואבן 30040 

 30041 .כח השקר הגדול המסתיר ומחשיך בפני כל זיק האור האמתי? ומהו כח עפר זה, ין לא בטל כללעדי

בשמים , שעל אף היות אדם במחיצות הנפלאות של רום שכלו ונשמת חיים אשר לו, כ עלינו לדעת"א 30042 

עם כל זאת עליו לא לשכוח יראתו הפשוטה כבתחלת , ושמי השמים באהבתו את אלהיו בכל לבבו ונפשו 30043 

כי לאחרי זאת שידענו שעפר אדמתו לא ! כלומר שלא תמות כדרך שמת פלוני, בודתו שהיא יראת העונשע 30044 

אבל תפחד ותזדעזע רק למראה השוט והמקל , הרי נפש הבהמית לא תבין כלום משכל ובינה, בטל ממנו 30045 

 30046 .שלא ירד על גבה

כי הוא , ת אל הקודש ולא ימותואל יבוא בכל ע, הוזהר בלשון הזה´ מעתה בין תבין למה גם אהרן קדוש ה 30047 

יודע ומבין יפה מה פירושו של , הוא הנכנס לפני ולפנים, אהרן שעליו נאמר תומיך ואוריך לאיש חסידיך 30048 

ולא יגרע משום כך הצורך גם לאיים על גופו וחומר , מ אין זו סתירה כלל"מ, כי בענן אראה על הכפורת 30049 

ן לחולה שלא תשתה צונן ולא תשכב בטחב שלא ע שמזרזי"כמשל אשר המשיל ראב, אדמתו ולא ימות 30050 

ולא נשתנית , שהרי גם באהרן בעת הכנסו לפני ולפנים לא בטלה בחירתו, תמות כדרך שמת פלוני 30051 

 30052 .במאומה רשות הנתונה ביד כל אדם לעשות גם שם חלילה כמעשה הצדוקים

סופרים כל אותיות  שהיו? ולמה נקראו הראשונים סופרים, סוד גדול זה לא נגלה אלא לחכמי התורה 30053 

! אלהים עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים´ המה ידעו זה הסוד של ויקח ה, (.´קידושין ל) שבתורה 30054 

כי היכולת בידו להגביה עוף למעלה למשכיל עד לתחת כסא , וכשם שאדם ביקר ולא יבין רוחו ונשמתו 30055 

, אחריתו כי מעפר בא ואל עפר ישוב כן אם ישכח, ואם לא יבין זאת הרי נמשל כבהמות נדמו, ´כבודו ית 30056 

 30057 .ו לשאול מטה ולאבד נשמתו נשמת חיים לנצח חלילה"סופו לירד ח

ש אנו מעוטי שכל וחסרי "כ, הרי למדנו כי גם גדול שבגדולים מפחידים ומזרזים אותו ביראת העונש 30058 

, (´משלי ד) כ"ולבל נסיח דעתנו מזה כמאה, שנצטרך ליקח לנפשנו תרופת לימוד המוסר תדיר, תבונה 30059 

 30060 .(ב"אור יהל ח)  !החזק במוסר אל תרף נצריה כי היא חייך

 30061 

 30062 מאמר קסט

 30063 .(´ז ב"ויקרא ט) דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת

ביציאתו היה שמח שמחה , ר מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס"ת, (´ט ב"י)א  איתא ביומ 30064 

ל כל ימי הייתי מצטער על "א, פ שצדוקים אנו מתיראין אנו מן הפרושים"ל בני אע"גע בו אביו אפ, גדולה 30065 

, עכשיו שבא לידי לא אקיימנו, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו, המקרא הזה כי בענן אראה על הכפורת 30066 



וטמו שהוא י מח"פירש, אמרו לא היו ימים מועטים עד שמת והוטל באשפה והיו תולעים יוצאים מחוטמו 30067 

 30068 .ראשון לאברים ליכנס לבית

ומה מרה נענש על , עקיבא להבדיל´ ומסירות נפשו היתה כמדת ר, הרי מסר נפשו הצדוקי הזה על טעותו 30069 

והתולעים זועקים ומכריזים על טעותו על ידי שיצאו מחוטמו , כך שמת והוטל באשפה בבזיון נורא 30070 

 30071 .לא אף על מה שמסר נפשו על טעותוא, והעונש הגיע אליו לא על חטאו בלבד, י"וכפירש

איך פחד יעקב והשם , ל"ע וז"הראב´ ובפי, (ב"בראשית ל) וביעקב אבינו נאמר ויירא יעקב מאד ויצר לו 30072 

ואל , עמו´ ויעקב פחד שמא חטא או שגג במחשבתו ובעבור זה לא יהיה ה, הבטיחו והוא אומרו ואהיה עמך 30073 

ובעבור שגגתו שלח , חו להוציא את ישראל ממצריםוהוא של, תתמה כי הנה משה שאין למעלה ממנו 30074 

 30075 .ש"מלאך להמיתו עיי

מכל מקום פחד שמא חטא או , ג מצוות שמרתי"עם לבן גרתי ותרי, היינו אף שהעיד יעקב אבינו על עצמו 30076 

וזהו פחדם , כלומר שמא שגג וטעה במחשבתו כי אמת ונכונה דרכו בעוד שאין הדבר כן, שגג במחשבתו 30077 

ש "עי) שלא ימול את בנו´ ה שאף הוא חשב שכך הוא רצון ה"ומי לנו גדול ממרע, יםומוראם של צדיק 30078 

ומכאן , על אף שהיה אז בשליחות להצלת כלל ישראל, ומאחר שטעה בזה היה בסכנה עצומה, (ן"ברמב 30079 

 30080 .אנו למדים מה נורא העונש על כך

, אלעזר כי מטי להאי קרא בכי´ דאמרינן התם ר, (ה דליכא"ד´ חגיגה ב) ´והדברים מבוארים להדיא בתוס 30081 

ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו על אחת , ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי 30082 

, דכתיב ותאמר האשה אל שאול אלהים ראיתי עולים, י"שמואל מאי היא מנא לן דמתיירא רש, כמה וכמה 30083 

ו לדינא "אמר ליה דילמא ח, משה בהדיהעולים תרי משמע חד שמואל ואידך דאזל שמואל ואתייה ל 30084 

 30085 .קום בהדאי דליכא מילתא דכתבת באורייתא דלא קיימתיה, מתבעינא

אלא היה אומר כך , דמנא ידע והא לא היה בדורו, שם לא בעי למימר שיעיד לו שקיים הכל´ וכתבו התוס 30086 

מן הדין אבל אינו שמואל הנביא מתיירא , בוא והעידני שכן למדת גם אתה, וכך דרשתי ועשיתי מעשה 30087 

ולכן , ומי יודע אם כיון לאמתה של תורה, אלא כך וכך דרשתי ועשיתי מעשה, מתיירא מחטאים ומפשעים 30088 

 30089 .באמת´ בוא והעידני שכן למדת גם אתה והוא רצון ה, קרא למשה רבינו שיעיד כי האמת אתו

ד היו מוליכין "לפני מלך בו ואמר לפני מיתתו אילו, (´ח ב"ברכות כ) יוחנן בן זכאי´ ועל דבר זה בכה ר 30090 

ה שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי "ה הקב"ועכשיו שמוליכין אותי לפני מלך ממ, כ הייתי בוכה"אותי אעפ 30091 

ואיני יודע באיזו מוליכים , ע ואחת של גיהנם"אחת של ג, ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים, עולמים 30092 

´ ו טעה בעבודת ה"אבל זה היה פחדו שמא ח, כולהז שקיים כל התורה "בודאי ידע ריב? אותי ולא אבכה 30093 

אלא דעל דבר זה לא שייך לחזור , כ למה היה לו לפחד יעשה תשובה ויתכפר לו"ובזה מובן ג, שלו 30094 

 30095 .שהרי הוא חושב כי זו האמת, בתשובה

וכשומעו ? אבהו הני למי´ אמר ר, ג נהרי אפרסמון"אבהו אחר מיתתו בגן עדן י´ ובמדרש איתא שראה ר 30096 

ואני אמרתי לריק יגעתי לתוהו והבל , (ט"ישעיה מ) לכבודו ולמענו כל אלו קרא על עצמו המקרא הזה כי 30097 

שכן חשש ונתיירא שמא לא , אך לאור האמור הענין מבואר, וכפשוטו אין להבין איך חשב כן, כוחי כליתי 30098 

כי רצון , את אלהיופעולתי ´ וסוף המקרא מוכיח דכתיב אכן משפטי את ה, זכה לכוין אל האמת בעבודתו 30099 

אל , ינאי את בניו´ וכאמור זהו פחדם של כל הצדיקים וכמו שציוה ר, ת עשיתי ובדרכיו הלכתי"השי 30100 

, כלומר שמא יהא מקומו בין הרשעים, תקברוני בכלים לבנים שמא לא אזכה ואהיה כחתן בין האבלים 30101 

 30102 .אלא מפחד הטעות? היתכן

ה "התשובה בפי דוד המלך ע, מיתי ולהנצל מטעותהא´ כ איזה הדרך ישכון אור לדעת רצונו ית"א 30103 

כדי להנצל מן הטעות , הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי, (ג"תהלים קמ) שהתפלל על כך באמרו 30104 

סנהדרין ) ל"אמנם לאחר שהתפלל דוד כל הבקשות הללו אמרו ז, צריך אדם לתפילה וסייעתא דשמיא 30105 

ואין זו דרך האמת , הוא סבר כי נכון להשביע את יצרו בהיתרו, נתעלמה ממנו הלכה דמשביעו רעב, (ז"ק 30106 

 30107 .והנכון הוא מרעיבו שבע, כי את היצר אי אפשר להשביע

בדרך בה ´ מכל מקום נמסרה עצה בידינו לדעת אם חפץ ה, אף אם התפלל על כך עדיין הסכנה מרובה 30108 

ואם לאו טעות ´ י זו דרך האם חש האדם ישרות בדרכו הר, ´והיא על פי הכתוב כי ישרים דרכי ה, נלך 30109 

ומיצירתו ניחן , דכתיב אשר עשה האלהים את האדם ישר, והאדם מעצם טבעו הריהו מבין בישרות, בידו 30110 

ש והמה בקשו "כמ, י חשבונות רבים"ומה שנתקלקל בנו חוש הישרות הוא ע, האדם בחוש הישרות 30111 

 30112 .רכי זו כל עבודתו של היצר להטות את האדם מדרך היש, חשבונות רבים

דרכיה דרכי נועם וכל , כי הגיעו לשלמות זו של ישרות, (ה"ז כ"ע) האבות הקדושים נקראו ישרים 30113 

והנועם והשלום מוכיחין כי זו , וזה מסימני הישרות כי הישרות מוליכה לנועם ולשלום, נתיבותיה שלום 30114 

בהלכות יבום  כדאיתא, וכמה הלכות גדולות אנו למדין מן המקרא הזה של דרכיה דרכי נועם, ´דרך ה 30115 



שאם אין זה דרכי נועם הרי היא פטורה מן החליצה ולא זה המין , מינים שבלולב´ וחליצה ובהלכות ד 30116 

 30117 .שאמרה תורה

הוא לומד תורה אין זו ´ היינו שאפי, א אין תורה"ובכלל מדת הישרות הוא מה דאיתא באבות אם אין ד 30118 

פקוד , ה"ה בשעה שנצטוה מפי הקב"ינו עבא וראה כיצד נהג משה רב, ´דרך התורה כלל ולא בה בחר ה 30119 

הרי ציווי מפורש שיפקוד משה , (´במדבר ג) את בני לוי לבית אבותם כל זכר מבן חודש ומעלה תפקדם 30120 

ה היאך אני "י אמר משה לפני הקב"פירש, ´וכתיב ויפקוד אותם משה על פי ה, כל זכר מבן חודש ומעלה 30121 

 30122 .ה עשה אתה את שלך ואני אעשה שלי"קבל ה"א, נכנס לתוך אהליהם לדעת מנין יונקיהם

כך וכך תינוקות , ובת קול יוצאת מן האהל ואומרת, הלך משה ועמד על פתח האהל והשכינה מקדמת לפניו 30123 

מכל מקום שאל את , פ שנצטוה בפירוש למנות את כל הנפשות"אע, ´לכך נאמר על פי ה, יש באהל זה 30124 

ה לא כפשוטו "כ כונת הקב"וע, רך ארץ ליכנס לאהליהםכי אין זה ד, ה היאך אני נכנס לתוך אהליהם"הקב 30125 

כאשר ´ פ ה"כדכתיב ויפקוד אותם משה ע, ממש´ והתורה מעידה שכיוון משה רבינו לרצון ה, של הציווי 30126 

כי , ´א מלמדת ומכוונת את הדרך לקיום רצון ה"ומשום שמדת ד, כאשר צווה ממש בלי שינוי כלל, צווה 30127 

 30128 .´ישרים דרכי ה

, ואף זו ממשה רבינו למדנו, כמו כן מדת הכרת הטוב אף היא בכלל זה, א"ר היא מדת דוכשם שבכלל יש 30129 

פ "והנה אע, (א"במדבר ל) ה ציוה למשה נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך"הקב 30130 

י "מ מסר נפשו ושלח מיד את ישראל למלחמה וכמו שפירש רש"מ, שהיו חייו של משה תלוים במלחמה זו 30131 

ה "ברור שיקר בעיני משה רצון הקב, פ ששמע שמיתתו תלויה בדבר עשה בשמחה ולא איחר"אע, שם 30132 

ל כי אמר משה אני "והטעם אמרו חז, כ שלח משה את פנחס עמהם למלחמה ולא הלך בעצמו"ואעפ, מחייו 30133 

, כדאמרי אינשי בירא דשתית מיניה מיא לא תשדי ביה נרגא, נתגדלתי במדין אינו בדין שאלחם עמהם 30134 

שיחות )  .´י שליח כי טוב וישר ה"ה נקום שהכונה ע"מדת הכרת הטוב מכרחת לפרש ציווי הקבד 30135 

 30136 .(ג"ל´ א מא"מוסר ח

 30137 

 30138 מאמר קע

 30139 .(´ז ב"ויקרא ט) דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש

 30140 א"פ) כתב החסיד יעבץ בפירושו לאבות, ל"י לפי שגילוי שכינתי שם יזהר שלא ירגיל לבוא עכ"ופירש

הבא דרך שער צפון להשתחוות , במועדם´ ובבא עם הארץ לפני ה, (´ו ט"מ) על הכתוב ביחזקאל, (ד"מ 30141 

לא ישוב דרך השער אשר בא בו כי נכחו , והבא דרך שער נגב יצא דרך שער צפונה, יצא דרך שער הנגב 30142 

וזה , לקירותיופן ישוה בעיניו לשער ביתו וקירות הבית , פעמים´ ת שלא יראה השער ב"הקפיד השי, יצא 30143 

ה הרגיש בזה "ומשה רבינו ע, היה עון העגל שהיה האהל בתוכם עד שמאסו בו ואמרו עשה לנו אלהים 30144 

 30145 .ונטה את האהל מחוץ למחנה הרחק מן המחנה

בשעה שניצב האדם מול המקום הנעלה , ההרגל הוא האויב הגדול של כל רגש קדושה והתרוממות 30146 

מתגנב אליו ההרגל ומכבה את גחלי הקודש בזו אחר זו , קודש ובנפשו מתנוצצים זיקים של אש, והנשגב 30147 

ימים ´ אשר טרם יכנס לפני ולפנים הרי הוא פורש ז, ´מי לנו גדול מאהרן קדוש ה, עד כי תדעך כליל 30148 

לפי שגילוי שכינתי שם , כ הוזהר בכל חומר הדין ואל יבוא בכל עת אל הקודש"ואעפ, פרישה של קדושה 30149 

 30150 .יזהר שלא ירגיל לבוא

כי בטבע האדם לקוץ בדברים בהתמדתם ויבואו לבוז המלמד והתורה , ל"עוד כתב שם החסיד יעבץ וז 30151 

אלא הוי שותה בצמא את , ולכן אמר התנא שאל יאמר אדם כבר שמעתי דבר זה פעמים רבות, עצמה 30152 

 30153 .ל"דבריהם כאילו שלא שמעת מעולם עכ

ולאחר שפסק המן , שנו קצה בלחם הקלוקלוכן מצינו בשעה שירד המן לישראל מדי יום ביומו אמרו ונפ 30154 

, כתוב וישבות המן ממחרת באכלם מעבור הארץ ולא היה עוד לבני ישראל מן, לרדת משבאו לארץ 30155 

י ולא היה עוד לבני ישראל מן לפיכך ויאכלו "ופירש, (´יהושע ה)א  ויאכלו מתבואות ארץ כנען בשנה ההי 30156 

משל אומר לתינוק מפני , התבואה שהמן היה נוח להם שאם היה להם מן לא היו אוכלים מן, מעבור הארץ 30157 

משפסק המן לירד אז הכירו , לפי שאין לי פת חיטין לכך נאמר ולא היה עוד, מה אתה אוכל פת שעורין 30158 

 30159 .אך בשעה שהיה אצלם יום יום מאסו בו, במעלתו

לע האדם בעודו שנבראה מצ) ?יוסי למה בגניבה´ מטרונה אחת שאלה את ר, (´ז ז"ר פי"ב) ואמרו במדרש 30160 

י שגודלתי עמו בבית "אמורה הייתי להנשא לאחי אמי וע, אמרה לו מוסיפה אני על דבריך... (ישן 30161 

רגשות שבטבע כנשיאת חן וכדומה דועכים , והלך ונשא לו אשה אחרת ואינה נאה כמוני, התכערתי בעיניו 30162 

ראה לאדם כמכוער ונפשו ונ, ולא זו בלבד אלא שבמקום החן בא המיאוס בדבר, י ההרגל"ומתבטלים ע 30163 

, הוקר רגליך מבית רעיך פן ישבעך ושנאך, (ה"משלי כ)ב  וכן נתפרש בכתו, זו הסכנה שבהרגל, קצה בו 30164 

 30165 .עד כדי כך קצה נפש האדם מן ההרגל, אף לחבר הטוב ביותר מהוה ההרגל סכנה עד שיהפך לשונא



 30166 יראתם אותי מצות אנשים מלומדהותהי , יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני

אולם ההתלהבות , הפה והשפתיים ממשיכים בהרגלם, ההרגל מרחיק את האדם מבוראו, (ט"ישעיה כ) 30167 

וזו עיקר עבודת האדם לחדש את הרגשות מדי שעה ולשמור על , והלהט והרגש וכל הקרוי לב נעלם ואינו 30168 

 30169 .ומדהולא תהיה יראתו מצות אנשים מל, ´הלב לבל יצטנן בעבודת ה

ל אלמלא נפלתי "ואמרו חז, (´מיכה ז) אור לי´ כי אשב בחושך ה, אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי 30170 

י החושך רואה האדם אל נכון את האור הגדול "רק ע, אור לי´ ואלמלא ישבתי בחושך לא היה ה, לא קמתי 30171 

מכאן שיש איזו , רגלכי בשעה שהיה האור בתוקפו לא הכירו ולא החשיבו מפני הה, שזכה לו מלפנים 30172 

עם זה הריהו מתבונן בריקנות , שעם ההפסד הגדול שיש לבן ישיבה בזמן החופש, מעלה עם בין הזמנים 30173 

איזה אור גדול היה , ומכיר בנפשו מה היה לו בזמן ששהה בישיבה, ובחושך אשר בבטלה של בין הזמנים 30174 

בבחינת כי ישבתי , בלהט קודשומתוך כך הוא חוזר לישיבה ברגשות מחודשים ורעננים ו, נסוך שם 30175 

 30176 .אור לי´ בחושך ה

גדול , וכמו שמצינו ברבי אלעזר בן ערך, אמנם סכנה גדולה טמונה בפרק זה של בין הזמנים לבן הישיבה 30177 

הראשונים שהיה לבו ´ ופי, ז ומכריע המאזנים כנגד כל חכמי ישראל שהיה כמעיין המתגבר"תלמידי ריב 30178 

ולמרות כל זאת כיון שאימשיך אחר היין והרחיצה , חיים מעצמו נובע דברי תורה כמעין שנובע מים 30179 

 30180 בעא למיקרי החדש הזה לכם אמר החרש היה לבם, כי הדר אתא קם למיקרי בספרא, איעקר תלמודיה

אחרי , שנעשה לבו לב אבן וחרש מלהבין, ונפל טעות זה מפיו לפי ענינו, ל"א ז"וכתב מהרש, (ז"שבת קמ) 30181 

 30182 .ל"גבר בחיבורו לחכמים עכאשר היה לבו כמעיין המת

עד שהופך את הלב הנובע נחלי תורה ללב , אם ההפסק מזיק כה נורא, מי לא ירא מההפסק בלימוד התורה 30183 

הפסק חיבור חכמים דהיינו ´ אלא אפי, ולא רק בפוסק מלימודו כך, מה נענה אנן אזובי קיר, אבן וחרש 30184 

 30185 .א בן ערך"אף זו כן וכמעשה דר, הישיבה

שמע מאחורי ביתו דקאמר לה , ב שנה שלמד תורה"בשובו לביתו לאחר י, נהג רבי עקיבאבא וראה כיצד  30186 

עקיבא הואיל ויהבה ´ אמר ר, אמרה ליה אי צאית לי ליהוי תרתי סרי שנין אחרנייתא, חד רשע לדביתהו 30187 

, םוקשין הדברים להולמ, (.´נדרים נ)א  הדר אזל הוה תרתי סרי שנין אחרניית, לי רשות איהדר לאחורי 30188 

ולמה לא נכנס לרגע , שעזבה חיי עושר והלכה אחריו בעוני ובמצוקה, ב שנה מאשתו"לאחר פרידה של י 30189 

ואיה הכרת הטוב כפי , ב שנה"והרי כבר נודע לו שלא תעכבנו מלחזור לתורתו עוד י, קט לשמח את לבה 30190 

 30191 .כ שלי ושלכם שלה הוא"ע אח"שאמר ר

יכנס לרגע ´ ואפי, קיבא את הסכנה הכרוכה בכניסה הביתהע´ כי ידע ר, אלא על כרחין אנו צריכים לומר 30192 

, כי הפסק כל דהו גורם לירידה, ב שנה"מי יודע אם יוכל להמשיך באותה מדה שהיתה בו כל י, אחד בלבד 30193 

וירידה שאין , וסבור שעדיין הוא במעלתו הקודמת, ועיקר הסכנה שבירידה הוא שאין האדם מרגיש בה 30194 

 30195 .עד התדרדרות אל התהום, ו שוב גוררת ירידההאדם חש בה גוררת ירידה וז

על כן צריך אדם , שוב סכנה בדבר ליפול לידי יאוש, י חטאיו"לעומת זאת כשמרגיש אדם עוצם ירידתו ע 30196 

ו ידע כי "ואם נכשל ח, ז ימנע מן החטא"י החטא הוא יורד ממדרגתו ועי"כי ע, להשתדל בכל כוחו להרגיש 30197 

וצריך למצוא , שאז הסכנה גדולה כפליים שלא ימצא דרכו לשוב, יוחלה בו ירידה אך לא יאבד עשתונות 30198 

והעצה לשמור על קו המשקולת זו היא לימוד , עצות ותחבולות לשמור את עצמו שלא ליפול לגמרי 30199 

 30200 .(ז"ט´ א מא"שיחות מוסר ח)  .המוסר

 30201 

 30202 מאמר קעא

 30203 .(´ז ג"ויקרא ט) בזאת יבוא אהרן אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה

אמר יהי רצון מלפניך שתהא שנה זו גשומה , פ בצאתו מן המקדש"יצד היתה תפלתו של כהן גדול ביוהככ 30204 

ואל יצטרכו בה עמך ישראל אלו , שנת משא ומתן, שנת שובע, שנת ברכה, שנת רצון, שחונה וטלולה 30205 

 30206 .(´ד´ ר כ"ויק) ואל יגביהו ישראל שררה אלו על אלו ואל תפנה לתפלת עוברי דרכים, לאלו

וכל , הלא עוברי דרכים אלו מחוסרים הם מדרגה ומדה של אהבת הכלל, והנה לכאורה הענין לא מובן 30207 

, מעונינים הם במזג אויר שיהיה נאה ומועיל להם בעסקיהם, מגמתם בהילוכם היא רק ההנאה הפרטית 30208 

ים שהגשם לא ירד מתפלל´ מתפללים לה, והגשם שהוא ברכת שמים ממעל לטובת כל העולם מפריע להם 30209 

 30210 .לא תרד´ שברכת ה

ביום המקודש והנעלה מכל ימות השנה , הכי צריך הכהן הגדול בחיר העם ושלוחו בקודש הקדשים 30211 

אלא שמע מינה שגם תפלת אנשים ? שתפלת אלו החושבים רק לתועלתם ולהנאתם שלא תקובל, להתפלל 30212 

ולה לפעול ולהשפיע והיא על, ה"חשובה ועושה את רישומה לפני הקב, המצומצמים לחשוב רק לתועלתם 30213 

שתדיח את תפלת אלו היחידים שלא תעשה , וצריכים לתפילה מקודשת ביותר, אף שהיא נגד טובת הרבים 30214 



הכל מובא בחשבון , מה גדולה מאד מחשבתו של האדם ותפלתו אפילו של היחיד והפשוט, את רושמה 30215 

 30216 .יקםואף תפלת הדיוט שהיא נגד כל הצבור אינה שבה לגמרי ר, והכל נשקל ונערך

שמשה התפלל אל תפן אל , ל בענין תפלתם של קרח ועדתו"פ זצ"ובמובן זה היא הערתו של הסבא רנצ 30217 

, ובכדי לבטלה זקוקים היו לתפלת משה איש האלהים, תפלה כזו אף היא עשתה רושם למעלה, מנחתם 30218 

 30219 .ר שיבטלנה"וצריכים לתפלת מש, היינו שאף בתפלת הדיוט יש התנוצצות וזיקוקין דקדושה

שהיו כלואים בערי המקלט עד , עין זה היה גם הפחד של הכהן הגדול שהיה חרד מתפלת הרוצחים בשוגגמ 30220 

כדי שתפלותיהם לא תפעלנה , ומהאי טעמא היו אמותיהם מספקים להם מים ומזון, מות הכהן הגדול 30221 

צריכים  ומה מאד, עד כדי כך גדול הוא כח התפלה הנובעת אפילו מלבו של עז נפש ורע מעללים, לרעתו 30222 

, לכוון את התפלה הפרטית שלנו בזמנה ובמקומה, אנו להתאמץ לקשר את כל הווייתנו בכח התפלה 30223 

 30224 .(אור הנפש)  .ובהתאם לנסיבות שאנו נמצאים כי אל שומע תפלת כל פה

 30225 

 30226 מאמר קעב

 30227 .(´ז ג"ויקרא ט) בזאת יבוא אהרן אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה

אם עשית , סימון אמר´ אחא בשם ר´ נתן ור´ ר, בולות תעשה לך מלחמהה כי בתח"ובמדרש אמרו זש 30228 

לשון שקר , עינים רמות והיו לטוטפות בין עיניך, חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות של מצות 30229 

לב חורש מחשבות און והיו , ידים שופכות דם נקי וקשרתם לאות על ידך, ולמדתם אותם את בניכם 30230 

 30231 .(א"ר כ"ויק) הוי רץ אחר מילה שהיא בין ברכים, רות לרוץ לרעהרגלים ממה, הדברים האלה

והלא חיוב התפלין מוטל על כל אחד , ולכאורה קשה וכי מה השייכות בין תפלין לבין חבילות של עבירות 30232 

הענין הוא כי ידוע שבכוחן של מצות לשנות ? ולאו דוקא אם יש עליו חבילות של עבירות, ואחד מישראל 30233 

הרי , ואם אדם עושה מצוה בשלימותה כראוי ולדוגמא מצות הנחת תפילין, ף את טבעואת האדם ולהחלי 30234 

ואפילו אם האדם הוא כזה שיש מאחוריו , כי זוהי הסגולה של כל המצוות ותפילין בכללן, הוא מתעלה 30235 

 30236 .ז ברגע שהוא מניח תפילין ועושה המצוה בשלימות וכראוי הרי הוא מתעלה"עכ, חבילות של עבירות

כי יש תורה בתורת סגולה , (אור ישראל) ל"ס זצ"על פי מה שביאר הגרי, ראה להוסיף ולבאר עודאלא שנ 30237 

הרי זו סגולה לתקן מדת הכעס , שאם ילמד ויעסוק בסוגיית שור שנגח את הפרה, ויש תורה בתורת רפואה 30238 

´ ון אמר רכג, ל המגנים את מדת הכעס"אבל אם ילמד בחלקי התורה ובמאמרי חז, כי זהו כוחה של תורה 30239 

וכן אמר רבה בר רב הונא כל הכועס אפילו , (.ב"נדרים כ) יונתן כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו 30240 

אז מלבד התיקון הסגולי , (ב"זוהר שמות קפ) ז"וכן כל הכועס כאלו עובד ע, שכינה אינה חשובה כנגדו 30241 

 30242 .שיש בזה יש גם תיקון רפואי ושכלי

דגם במצוות יש שהן בתורת סגולה ויש שהן בתורת , ם לגבי מצוותואם אמור כן לגבי תורה כך הדבר ג 30243 

אבל יש מצוות מסויימות שהן מכוונות נגד , ואם כי יש בכוחן של כל מצוה ומצוה לתקן את המדות, רפואה 30244 

וזהו הביאור של , י שיקיים את המצוה ההיא"ואם עבר עבירה מסויימת יכול לתקנה ע, עבירות מסויימות 30245 

, בכוחה של מצות תפילין לתקן בתורת רפואה את העבירה של עינים רמות, לך מלחמהבתחבולות תעשה  30246 

שלמלחמה אין די בעצה אחת לבד כי גם האויב , ל"תחבולות היינו עצות רבות וז´ ם על משלי פי"המלבי 30247 

שנגד כל עצה שיעמיד האויב יהיה לו , וצריך תחבולה שהוא קישור עצות רבות זה אחר זה, יש לו עצה 30248 

 30249 .אחרת כנגדועצה 

שצריכים לעשות פעולות ולתכנן עצות איך , ואם אנו רואים שהתורה מצוה בזאת יבוא אהרן אל הקודש 30250 

שלמלחמת היצר מוכרחים לעצות כדי , זה מוכיח שבתחבולות תעשה לך מלחמה, ליכנס אל הקודש 30251 

וכן הוא  ,ואל לו לאדם להסתפק בעצם הדבר שהוא נמצא במקום קדוש, שהמקום הקדוש ישפיע עליו 30252 

אלא צריך , אל לו להסתפק רק במה שהוא נמצא בישיבה במקום הקודש פנימה, הדבר אצל כל בן תורה 30253 

בכדי שתוכל הישיבה להשפיע עליו וישיג מעלות , לתכנן עצות ודרושה לו הכנה שיעשה עצמו כלי קבול 30254 

 30255 .התורה

אדם עצמו קברניט היאך יכול ר יוחנן לעולם יעשה "דא, יוחנן פתר קרייא בקברניטין´ ועוד דרשו שם ר 30256 

, ואם העולם דומה לים זועף, (בחינת עולם) פ מאמר החכם העולם ים זועף"ונראה לבאר ע, לעשות מצוה 30257 

וללכת בין גלי התהומות כדי , כ כמו שבים זועף צריך הקברניט לדעת איך לתמרן לעבור את הסכנות"א 30258 

ז "יש את הסכנות שבים הזועף של העוהכן על האדם להרג, שלא תשבר אונייתו ותגיע לחוף מבטחים 30259 

וצריך לדעת , (ה"יחוד המעשה פ) כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך, כדברי בעל חובת הלבבות 30260 

 30261 .ואם ירגיש ויבין אז ידקדק במעשיו, איך לתמרן ולעבור את הסכנות שהשונא הגדול הזה טומן עבורו

כי עסק , בנאה לעולם ישקיע אדם עצמו במשניותדאמר רבי , עוד שם רבי בנאה פתר קרייא במשניות 30262 

שכל עסקו , בתחבולות מלשון חבילות של תורה´ ומפרשי המדרש פי, התורה ישמור אותו מכל דבר רע 30263 

יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו , ם גדולה מזאת אמרו"וכבר כתב הרמב, יהיה רק בתורה 30264 



ואם ידאג האדם , (איסורי ביאה´ סוף הל) פנוי מן החכמהשאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב , בחכמה 30265 

 30266 .(נחלת אליעזר)  .הרי זו דרך סלולה ותחבולה מנוסה לנצח במלחמה, שכל עסקו יהיה רק בתורה

 30267 

 30268 מאמר קעג

 30269 .(´ז ג"ויקרא ט) בזאת יבוא אהרן אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה

 30270 כ"ה וישעי ביוה"אורי בר, כ"ה ויוה"תרין קרא בררבנן פ, אורי וישעי´ ד לדוד ה"ואמרו במדרש הה

כ בא לו "ה ואח"שמתחילה צריך האדם להאיר את נפשו בר, מפשטות דברי המדרש משמע, (א"ר פכ"ויק) 30271 

רק צריך , ה"ה אין האדם צריך להתעסק בביקוש צרכיו ולבקש ישע מהקב"משמע דבר, כ"הישע ביוה 30272 

מפני שאסור לבקש צרכיו , כ"כ באה בקשת צרכיו ביוה"ואח´ ולהתקרב אל ה´ להאיר את נפשו באור ה 30273 

 30274 .ה"בר

ה אין מבקשים על עניני "כי בר, ה כגון כרתי ורוביא"שפת אמת כתב הטעם שעושים סימנים בר´ ובס 30275 

ולכן רק מרמזים על צרכי , ´ותמלוך וכו, רק לבקש על מלכות שמים ובכן תן פחדך, ק"ש בזוה"ז כמ"עוה 30276 

חיים מחדש ´ ית´ ה שנותן ה"ובר, ן זה שיהיה רק לסימן ולרמז רשאין לבקשובאופ, ת"ז לעבודת השי"עוה 30277 

 30278 .ל"שמו בלבד עכ´ צריך כל אחד להיות מוכן לקבל החיים רק לעבודתו ית, לכל הנבראים על כל השנה

ל "ר הגרי"ואאמו, זה לבקש צרכיו הפרטיים´ ה עד שאין מקום ביום ק"הרי מבואר כי גדולה קדושת ר 30279 

שבאמת קשה לו לאדם לתקן את דרכו ולעקור את , ה"עם הדבר שאין אומרים וידויים ברל ביאר ט"זצוק 30280 

הרי הוא מתרומם אז מעל , ´ית´ ש ומעלה עצמו לה"ורק כשהאדם מתרומם לבקשת קדושת ש, עוונותיו 30281 

 30282 .לחטאיו ומגיע למקום שגבוה מפשעיו ששם אין קטרוג שולט

כי באמת , תשובה מיראה שזדונות נעשות לו כשגגות בענין, ל"ר זצוק"ש אאמו"ל עוד לבאר בזה כמ"ונ 30283 

אבל כל נפשו , אך העוון נעשה רק בחלק מנפשו, לולי כן לא היה צריך כפרה, אף השוגג חטא בנפשו 30284 

עד , ולכן יש אשר יתרומם למעלה כזו שלפי מעלתו נתוספה בו כל כך נפשיות, מלבד החלק הזה טהורה 30285 

כי אף על פי שלא , והרי זה בבחינת שוגג, גד כל נפשיותואשר החלק המלוכלך בחטא נשאר רק מעט נ 30286 

מכל מקום נתוספה בו נפשיות טהורה שהוא מעל לפשעיו והרי הוא בבחינת , עקר את החטא מכל וכל 30287 

 30288 .שוגג

האם באמת ראוי הוא לפי מצבו אז להתעסק , ה כראוי ודואג למלכות שמים"כן כשאדם מתפלל בר 30289 

, ז הוא ניצול וזוכה בדין"ועי, כ גדולה ונשאה נגד אותם החטאים"כהלא הנפש היא אז , בחטאים ופשעים 30290 

נעלה מאד , כ"כ ומפני מה מותר לבקש צרכיו ביוה"אבל קשה לי להבין מפני מה אומרים וידויים ביוה 30291 

כ הוא "אבל יוה, ה בבחינת ראש"מבואר שאמנם ר´ ובספרים הק, קדושת היום הקדוש והנורא הזה 30292 

 30293 ?ה"כ מר"ומדוע שונה בזה יוה, ראשבבחינת נשמה ופנימיות שב

כי , מ לא ניקה את נפשו כראוי"מ, ה יתרומם האדם מעל לחטאיו"והנראה בזה כי אמנם העצה היא שבר 30294 

ומלבד מה שאותו הקלקול עצמו רע , מכיון שלא התוודה על חטאיו ולא עקרם מנפשו הרי נשאר הלכלוך 30295 

אז , ה"מצא עוד באותה המדרגה שעמד בה ברהן צריך האדם לירא כי אחרי כן כשלא י, ומר לו לאדם 30296 

א "אלא שבתחלה א, ואז עוונותיו למעלה ראש מלוכלך בחטאיו, יחזור שוב לאותה המדרגה שהיה מקודם 30297 

איך יוכל אז להכיר את חטאיו הלא , כי איך ינקה מחטאיו כל עוד שלא התרומם עליהם, לו לאדם אחרת 30298 

 30299 .(´ב א"משלי י) דרך אויל ישר בעיניו

ולכן אין עצה אחרת בלתי אם יתרומם האדם למעלה , ואו לפלטרין של מלך מהיכן יידע הדרך אליווטרם ב 30300 

, (´ב´ סוטה ג) פ שקשה מאד להאדם להתרומם כל זמן שהחטא מלפפו"ואע, גדולה ויתרומם מעל לחטאיו 30301 

רשעו אמנם באותה שעה אינו נאבד ב, ´ה אותה הסגולה לגדל את האדם ולרוממו ולקרבו לה"מ יש לר"מ 30302 

 30303 .כי אין הקטרוג שולט בו

ת אז עליו "ה ועשי"ולכן אחרי התרוממו מעל לחטאיו בר, אבל עדיין לא זכה בדין כי הרי החטא דבוק בו 30304 

כי בהתרומם האדם , ומאותו מקום גבוה שהוא נמצא בו יכיר את חטאיו, להביט מאחריו על עברו 30305 

ואז , מתאימים הם אל שאיפותיו הרוממותואם , אז מרגיש מאיזה מקום מעשיו יוצאים, לשאיפות נעלות 30306 

 30307 .כ לנקות את נפשו מחטאיו להתוודות עליהן להיַושע מהן"עליו לשוב ביוה

כי גדלה ועלתה , ה אין החטא מתכפר אלא מתכסה"כי בר, ה יום הכסה בכסה ליום חגנו"ולכן נקרא ר 30308 

פרת ומיטהרת מן החטא כ הרי הוא יום כיפור שהנפש מתכ"אבל יוה, נפשו מעל לחטאיו ונתכסו חטאיו 30309 

 30310 .(עץ הדעת)  .כ"ה הוא הכנה ליוה"ונמצא שר, לגמרי

 30311 

 30312 מאמר קעד

 30313 .(´ז ח"ויקרא ט) וגורל אחד לעזאזל´ ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה



כמעט שאין אב רואה חסרונות בבן , בנוהג שבעולם שבן אצל אב בקל מאד מוצא חן והסכמה על מעשיו 30314 

לעומת , וגם על המעשים המגונים ביותר מוצא הוא צד זכות, (´משלי י) ים תכסה אהבהעל כל פשע, כלל 30315 

וגם , בכל מעשה ומעשה מחפש הוא אחר צד החוב, זה מאיש שונא קשה מאד לקבל הסכמה על מעשה טוב 30316 

עד שדבר מוסכם הוא שאין דבריו של שונא , במעשים הכי טובים ומעולים ימצא חסרונות ופקפוקים 30317 

איזו , והנה אראה לכם יסוד נפלא בבחינתם של מעשים, כי מתוך שנאה הוא מדבר, תקבליםנשמעים ומ 30318 

 30319 .(7ב"סוכה נ) והיא הערה נוראה עד מאד ואם אבן הוא נמוח, בחינה דורשת התורה ממעשה טוב

ויאמר החנם ´ ויען השטן את ה, אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמוהו בכל הארץ´ ויאמר ה 30320 

ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך , הלא אתה סכת בעדו ובעד ביתו, ב אלהיםירא איו 30321 

 30322 .(7ז"ב ט"ב) אל השטן הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך´ ויאמר ה, יברכך

הלא גם אדם הרגיל , ר על מי שמוחזק לנו לצדיק כחפץ חיים"נצייר לנו לו היה בא מי שהוא לדבר לשה 30323 

הלא פשוט שאין , ומה גם אם נשמע זאת מפי שונא, ר יגער בו ויכסה בכלימה פני המדבר"הלקבל לשו 30324 

והנה אמרו גדול מה שנאמר באיוב יותר , כי השנאה מדברת מתוך גרונו, לשמוע כלל מה שהוא מדבר 30325 

והמדבר הוא השטן שאין לך אויב ושונא , והלא זה כמו שבאים לדבר רע על אברהם אבינו, מבאברהם 30326 

שלא לבד , ולבסוף אנו רואים כאן דבר נפלא מאד, הרי מן הראוי שלא ישמעו כלל דבריו, גדול ממנויותר  30327 

ואמר לו הנה כל אשר לו בידך רק , בידו את איוב´ אלא שתיכף מסר ה, ששמעו היטב את טענותיו ודבריו 30328 

 30329 .דבר תמוה לכאורה, אליו אל תשלח ידך

´ נתן וה´ ה, ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה, ויותר מזה שגם אחרי לקחו את כל ממונו ואמר 30330 

אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב ועודנו מחזיק ´ בכל זאת ויהי היום ויאמר ה, מבורך´ לקח יהי שם ה 30331 

אולם , ויען השטן ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו, בתומתו ותסיתני בו לבלעו חנם 30332 

אל השטן הנו בידך אך את ´ מיד ויאמר ה, רו אם לא אל פניך יברכךשלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בש 30333 

 30334 .זה דבר מבהיל מאד, נפשו שמור

דורשים מן האדם מעשים כאלו שאפילו השונא היותר , לומדים אנו מזה יסוד גדול בענין שלימות האדם 30335 

, ´מע מפי המעשה טוב הוא רק אם גם השטן כשיש, גדול שבעולם יתן הסכמתו עליהם ויאמר כי טוב המה 30336 

גם הוא , יסכים ויאמר אמת הדבר אין כמוהו בכל הארץ, השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ 30337 

אבל אם אינו מסכים והוא מוצא עוד חסרון ופגם , השונא בנפש השטן עצמו לא ימצא שום חסרון ופקפוק 30338 

הרע הגמור מסכים עליו ואומר שהטוב אינו טוב בלתי אם גם , סוד כזה יש בענין טוב ורע, אין מעשה טוב 30339 

ואם לאו אם שונא , כל כך טוב שגם המשוגע היותר גדול לא ימצא שום תואנות ועלילות, כי טוב הוא 30340 

 30341 .אין זה הטוב הנדרש מן האדם ובודקין אחרי דבריו, ומשוגע מוצא עוד דברים לטעון

, פני כור המבחן וחיבה יתירההרי אנו נוהגים במעשים שלנו להעמידם ל, ומה מבהיל הוא נוראות הענינים 30342 

השטן , מעשים צריכים להעמיד בפני הבקורת של השונא הכי גדול, ובזה הרי מתגלה לנו כי לא כן הדבר 30343 

היכן , ומה נורא הדבר ומי יוכל לעמוד, ואם אינו נותן הסכמתו אין הוא טוב, עצמו צריך להסכים עליהם 30344 

וזהו , הלא זהו בגדר אנא מפניך אברח, ם עליהםנמצא מעשים כאלו אשר גם השונא הגדול יאשרם ויסכי 30345 

עבד , ותסיתני בו לבלעו חנם, רבי יוחנן כד הוי מטי להאי קרא הוי בכי, (.´חגיגה ה) ´שאמרו בגמ 30346 

אבל כשמסיתין אותו וניסת שמקבל , אלמלא זאת היתה תקנה, שמסיתין לרבו וניסת כלום תקנה יש לו 30347 

 30348 .כלום תקנה יש לו, ר משונא שכזה"לשוה

וירא כי לא יכול לו ויאמר שלחני כי , ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ל"י ז"ל יסוד זה עמדנו מדברי רשע 30349 

י הודה לי על הברכות שברכני אבי שעשו מערער "ופירש, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני, עלה השחר 30350 

ולכאורה למה , כותודרש ממנו שיודה לו על הבר, הרי מקובל כי היה לו עסק כאן עם שרו של עשו, עליהן 30351 

 30352 ?לו זה ומה איכפת לו אם לא יודה

הרע בעצמו צריך לצווח כי הברכות ראויים לך ושלך , רואים אנו מכאן כי הודאתו של הרע הוא בדוקא 30353 

ה אל יעקב אבינו בבית אל לברך אותו שם לקחו "כשנגלה הקב, וטרם שהוא יאמר אין משיגים כלום, הם 30354 

ועם ´ כי שרית עם אל, אין משיגים כלום הוא צריך להסכים על הכל ולמה צריך לו משום שבלעדיו, עמו 30355 

וכשהוא למטה , הוא המקטרג על כל, סוד גדול ישנו בדבר שהרי הוא השונא היותר גדול, אנשים ותוכל 30356 

 30357 .אלא אדרבא הוא בעצמו צווח ואומר כי הברכות מגיעים לך ושלך הם, מנוצח וכפוף אז אינו בועט כלל

ב "ספורנו שם ל) השם ישראל מכוון על ימות המשיח, (´ב ו"ן בראשית י"רמב) ניםמעשה אבות סימן לב 30358 

לא ? מהו ביטול הרע, את לבבך´ אל´ ומל ה´ ן על הפ"ש הרמב"בימות המשיח יהיה ביטול הרע כמ, (ט"כ 30359 

ומצב , הטוב יעבור דרך הרע, אלא שהרע עצמו יסכים על הטוב, כמו שסוברים שהרע יהיה בטל מן העולם 30360 

 30361 .וא בשררה וגילוי פניםזה ה

לפיכך היו נותנין לו , אליעזר הגדול´ ל מבאר הסוד של שעיר לעזאזל ומפורש מזה בפרקי ר"ן ז"הרמב 30362 

ראה סמאל שלא נמצא , לסמאל שוחד ביום הכיפורים שלא לבטל את קרבנם שנאמר ונשא השעיר עליו 30363 



עם אחד בארץ כמלאכי השרת ה רבון כל העולמים יש לך "אמר לפני הקב, בהם חטא ביום הכיפורים 30364 

 30365 .ה שומע עדותן של ישראל מן הקטיגור שלהם ומכפר על המזבח ועל כל עם הקהל"והקב, שבשמים

שכל ענין יום הכיפורים אי אפשר , והרי זה מבהיל מאד, הנה המקור לכל השגת הטוב הוא יום הכיפורים 30366 

שמבלעדי , שראל ביום הכיפוריםה כל עצה איך להשיג הסכמתו על הכלל י"וסיבב הקב, להשיג מבלעדו 30367 

ומכפר על , ה שומע עדותן של ישראל מן הקטיגור"והקב, עדותו של הקטיגור אין דרך להשגת הטוב 30368 

 30369 .המזבח ועל הכהנים ועל כל עם הקהל

בפני מי חייב האדם לבא במעשיו , מכאן אנו מתבוננים עד היכן הדברים מגיעים ומה נורא הוא הדבר 30370 

ומה , שזולתה אין מעשיו מתקבלים, ר גדול וממנו הוא שצריך לקבל הסכמתובפני שונאו היות? למבחן 30371 

 30372 בקמים עלי מרעים תשמענה אזני, ´ל שהיה רגיל לומר על הכ"ישראל מסלנט ז´ ערבים לפי זה דברי ר

הכתוב מלמדנו בקמים עלי מרעים כי גם , הן ודאי שלדברי אוהב צריכים לשמוע ושומעים, (ב"תהלים צ) 30373 

, הרגל עצמך לשמוע ולתת אזן קשבת לדבריהם, דבר עליך דברי שנאה ודופי תשמענה אזניבקום מרעים ל 30374 

דעת חכמה ומוסר )  .כי אם אך יש רינון יהא אף משונא ואויב יש דברים בגו וכבר צריך בדיקה 30375 

 30376 .(ב"מ´ מא

 30377 

 30378 מאמר קעה

 30379 .(´ז ח"ויקרא ט) וגורל אחד לעזאזל´ ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה

וכל , כן העקשנות היא הקפיץ שברוחניות, כמו שהקפיץ כל שידחקו עליו יותר גם כח המתנגד יוגדל 30380 

כ במלחמת היצר צריך ללחום "ע, שירבו ההוכחות והבירורים אז אדרבא יתקשה העורף יותר ויותר 30381 

, הקפיץ ג"כי במלחמת פנים בפנים הרי ידחוק ע, שלא יבוא עם היצר למלחמה פנים בפנים, בעורמה רבה 30382 

להשביע את העקשנות באיזה , ומן העצות היותר מוצלחות בזה הוא, וישוב הקפיץ לדחוק אותו עוד יותר 30383 

א ולחסל את "ויצליח לרמות את הס, ו מט צדיק לפני רשע"שיהיה נראה כאלו ח, דבר קטן חיצוני 30384 

 30385 .ש ממש"וזהו גדר שוחד לשטן כשכונתו לש, העקשנות המחרבת

פ גורל "שוין במראה בקומה ובדמים ונבחר ע, ´ריך להיות ממש כמו השעיר להגדר שעיר לעזאזל הנה צ 30386 

וכאלו , ו קרבן לשעירים ולסיטרא אחרא"ומובילים אותו לשם ממש כאילו היה ח, ונקרא שמו לעזאזל 30387 

, ואין שום חשיבות בזה יותר מזה, ו בלי שום הפרש"א ח"כן יש שעיר לס, ´לאמר שכמו שיש שעיר לה 30388 

ועיין , עושים´ שיזרקוהו משם ולקיים רצון ה´ כי כך מצוות ה´ יבים גם של עזאזל להאמנם באמת מקר 30389 

 30390 .´ן דהוי לגמרי בכונה לה"רמב

כ למה "ואם תשאל א, כ בודאי של קדושה הוא לגמרי"וא, וגם הרי השעיר לעזאזל מכפר על רוב העבירות 30391 

, י מה שמרמים אותה"נות ערכך את העקש, על זה התשובה? א"כל העסק הוא כאלו מקריבים אותו לס 30392 

שכשם שהוא מרמה כן , ר"ודי בזה כידוע בענין היצה, א"י שהרושם החיצוני הוא כאלו עושים לס"ע 30393 

 30394 .בהשתמש בכליו ודרכיו אפשר לרמות גם אותו

וכיון , דהנה הקטרוג כידוע הוא ענין הסתת היצר עצמה, ל שנותנים שוחד כדי שלא יקטרג"והיינו דאז 30395 

הרי זה ממש כעצה , ´ים את רצונו לא יוסיף לבלבל בהסתותיו בעת עבודת השידמה השטן שממלא 30396 

נשיב לו שבודאי , ואומר לנו להפסיק וללכת בדבר ענין נחוץ, המפורסמת שכשבא היצר באמצע הלימוד 30397 

על ידי זה תדחה הסתתו , ובינתיים נלמד, אבל נדחה קצת לשעה מאוחרת יותר, הענין נחוץ והלוך נלך 30398 

 30399 .לגמרי

וצריך לכרוך כל פרשה ופרשה בשער של , (.ט"מצוה ע) ז"טעמי המצוות לרדב´ בענין התפילין בס ומצינו 30400 

ומכאן תבין , כדי שיראו כל המקטרגים שיש להם חלק במצוה ושעיר לעזאזל יוכיח, עגל ויצא ממנו לחוץ 30401 

ל שאין "כנ וברור הוא דהיינו, כי בכל מצוה ומצוה צריך לעשות רמז למדת הדין כדי שלא יקטרג עלינו 30402 

אלא לשכך את קשיות , ו לדבר ממשי"כ רמז לעגל כאלו מחשיבו ח"כש, א ממש"ו שיעשו מה לס"הכונה ח 30403 

 30404 .ל"העורף והעקשנות כנ

כל , (7ט"חולין ק) ל עוד"ואז, ל וביחוד בזוהר"ומצינו גדר זה של שוחד לשטן הרבה פעמים בדבריהם ז 30405 

לכאורה צריך להבין מהו , ´חלב שרא לן כחל וכואסר לנו בשר ב, מה דאסר לן רחמנא שרא לן דכותיה 30406 

לדעת איך יטעמו כל מאכל ומאכל וכל תאוה , אבל הענין כי אם קשה לו לעמוד נגד הסקרנות, הצורך בזה 30407 

הנה תגדל עקשנותו ותתגבר , ואם ידחקוהו לבל תהיה לו עצה של היתר לטעום מעין אותו טעם, ותאוה 30408 

 30409 .מה שאסרה תורה יש גם בהיתר ואז תשקע העקשנותל שכל "משום זה פירשו לנו רז, התאוה

, ש גמור ואז יצליח"צריך שיהיו רק לש, אמנם צריך לזכור תמיד כי אותם הויתורים הקלים במה שמותר 30410 

ואם , א בויתורים ההם"אז אדרבא יתגבר כח הס, אבל כשרצונו להקל בדברים מטעמים של תאוות ועצלות 30411 

אלא צריך ללחום נגד , יוכל האדם להיות נבל ברשות התורהן ש"הרמב´ הלא פי, גם דבר היתר הוא 30412 

 30413 .ד באמת"הקולות ככל האפשר ואז נזכה לס



וצריך להתחזק לקבוע את עצמו , צריך להתחזק בלימוד התורה בעמל העיון והתמדה אליבא דאמת 30414 

ינוהו הן אך אז נתחיל לראות בלבותנו את אור האמת שלא רא, להתבונן במוסר על פי מבט האמת בכל יום 30415 

ד ובמבט האמת "בהתחזקות והתעוררות זוכין לס, ונשמע בקרבנו אמתיות שלא שמע לבבנו עדיין, עד עתה 30416 

 30417 .(131דף ´ מכתב מאליהו א)  .זוכין לגאולה

 30418 

 30419 מאמר קעו

 30420 .(´ז ח"ויקרא ט) וגורל אחד לעזאזל´ ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה

ולבסוף כותב כי היינו צריכים לחסום , פ הסוד"ענין שני השעירים עמבאר , (´ז ח"ויקרא ט) ל"ן ז"הרמב 30421 

והגיס דעתו לחשוב , פי המתחכמים בטבע הנמשכים אחרי היוני אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו 30422 

ן התייחס בדברי בוז "הרמב, כי כל ענין שלא השיג אליו הוא בסברתו איננו אמת, הוא ותלמידיו הרשעים 30423 

ן מבקרו הרי יש "וכאשר הרמב, ל"ם ז"ר אמנם חכם גדול היה כפי עדותו של הרמבאש, כאלה לאריסטו 30424 

 30425 .על מי לסמוך

לולא ! כי כל חקירותיו וחכמותיו של החכם אריסטו מגיעים אך ורק עד המורגש, ל"ן ז"הנה המציא הרמב 30426 

ד "ר ע"בר) ל"חז? חכם גדול כזה איך זה מתאימים אצלו שטותים כאלה, שמענו זאת לא היה נוח להאמין 30427 

כיון ששמעו השבטים כך אמרו בושנו בך אבי , אומרים שכאשר לבן אמר ליעקב למה גנבת את אלהי (´ו 30428 

כשרואים איך אדם גדול מסכל עצמו בפטפוטים , אמנו שלעת זקנותך אתה אומר למה גנבת את אלהי 30429 

ק המורגש ולא ס לא ידע בטבע כי אם ר"וסו, חכם גדול כאריסטו מתחכם גדול בטבע! כאלה קשה לסבול 30430 

 30431 !יותר

ענין הטעותים נורא , מברכים אנו תמיד אלהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת 30432 

כי לו היתה התעיה רק בעמקות לא היה , צריכים לידע כי המבוכה והתעיה אינה דוקא בעמקות, עד מאד 30433 

גם בקוצה הראשונה של , ם בראשיתםאבל דא עקא כי הטעותים הינם בכל דבר ממש ג, כ"העיוות רב כ 30434 

מה לנו יותר , לא יודעים ברורות בלתי התורה הקדושה, גם בשאלה קלה כמו כמה אחד עם אחד, האלף 30435 

 30436 !מאי ידיעה כזאת שלא לידע מן הטבע אלא מה שמורגש להם

ואמנם כן הוא כי רב , כשממצאים המצאות חדשות בטבע מתיהרים ורועשים עולמות על גודל חכמתם 30437 

עדיין לא נגעו בטבע יותר מטפח , אבל צריכים לידע כי אחרי כל חקירותיהם והשגיהם בטבע, החכמ 30438 

ובכל יום היה ממציא ומחדש חדושים נפלאים וגילויים גדולים , ולו חי אדם שתא אלפי שנין, המחרישה 30439 

 30440 !עדיין לא היה מגיע לעמקות ונפלאות המונחין בטבע לבד, בטבע

אם מתכנסין כל באי העולם לברוא אפילו יתוש אחד אינן יכולין לזרוק בו , אמרו (א"ט כ"ר ל"בר) ל"חז 30441 

טעות גדול לו ידעו , כי הבנה וידיעה יש להם ביתוש אלא שאין להם המכונות לבריאה? ומה נאמר, נשמה 30442 

כמה מן הסודות , לא יודעים בשום אופן כמה מן החכמה! ואם אינם בוראים כי לא יודעים, היו גם בוראים 30443 

מי יכול , לא יודעים ולא יידעו! ת והנצורות המתהוים והנעשים אף ברגל אחת של יתוש קטןהגדולו 30444 

איך מתהוה ? ומה בחוש הראות? להתבונן בכל הסודות הנצורות המונחות בסוד העיגול או בסוד הריבוע 30445 

 30446 !וכדומה? החיבור והדיבוק של העין עם הדבר הנראה

בתשובות הגאונים ? יכול להתבונן כבר בטבע הרוחניותומי , וכל זה דיברנו על חכמת הטבע בגשמיות 30447 

ולא יכלו לעמוד בה עד , לפניו´ איתא על רב יוסף ורב ששת דנהגו כרב שלא היה מביט לצדדין ואפי 30448 

, (.א"קדושין ל) הלא סומא חשוב כמת סומא פטור מן המצות? איך משיגים מעשה כזה, שסימו את עיניהם 30449 

 30450 ?והכל עשו לשמור עצמן מהבטה בטלה

ידעו היטב מה זה עושה ופועל הבטה אחת לבטלה כפי , אלא כי הם ידעו היטב טבע רוחניות הדברים 30451 

ענין הדמיון אינו כפי שמורגלים לחשוב סתם דמיון בעלמא דבר , שביארנו כבר סוד הציור סוד הדמיון 30452 

, ל נעשה ונגמרבציור הכ, לא כן הוא מדמיון מתהווים אמנם מציאיות ממש בריאות גדולות, הפורח באויר 30453 

הלא , הנוסף של ויבא לידי טומאה בלילה, (.ו"כתובות מ) אל יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה 30454 

! אלא שאין אנו יודעים פשוט איזו מציאות היה גם רגע ההרהור, זה ודאי בריאה גמורה מציאות ודאי 30455 

 30456 !בהרהור לבד כבר הכל נגמר

וידוע שכל נשוכי בעלי הארס עד נשוכי , (´א ט"במדבר כ) חל מביא על ענין ותהי נציב מל"ן ז"הרמב 30457 

וכן , אם יביטו במים יראה להם בבואת הכלב או המזיק וימותו, הכלב השוטה וכן שאר הבהמות השוטות 30458 

, שלא יזכרו אותם כלל כי נפשו תדבק במחשבה ההיא, ישמרו אותם הרופאים מהזכיר בפניהם שם הנושך 30459 

 30460 !מציאות כזה מתהווה מציור לבד, ש"אותם עיי ולא תפרד ממנה כלל עד שימית

תפס האב לבן , מעשה בכושי אחד שנשא לכושית אחת והוליד ממנה בן לבן, (´ג ז"ר ע"בר) איתא במדרש 30461 

? ל שחורות או לבנות"א, ל הין"א? ל היה לך מראות בתוך ביתך"א, ל שמא אינו בני"א, ובא לו אצל אביו 30462 

איזה עצם מעצמיו כבר ! שומעים אנו עד כמה הדברים מגיעים, ןל מיכן היה לך בן לב"א, ל לבנות"א 30463 



והנה כאן מדמיון מראה לבנה לבד , הלא אין לנו יותר עצם מעצמיו כמו שהוא בן לאביו! מתהווה מציור 30464 

 30465 !מתהווה כבר מציאות כזאת ממש בריאה חדשה

ור גופך וממונך על אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למס´ והסכם באמרך את ה, כותב (ה"ח כ"באו) ש"הרא 30466 

הנה בציור עצמו בכל נפשך אפילו נוטל את , ובזה תקיים דברי המשורר כי עליך הורגנו כל היום, קדושתו 30467 

ן ויש אומרים היה "וכתב הרמב, משה אמר אל אהרן קרב אל המזבח! הרי זה כאלו נטלו את נפשו, נפשך 30468 

ואין בנפשו חטא ´ שהיה אהרן קדוש ה כי בעבור, אהרן רואה את המזבח כתבנית שור והיה מתיירא ממנו 30469 

והיה נדמה לו כאלו , היה החטא ההוא קבוע לו במחשבתו כענין וחטאתי נגדי תמיד, זולתי מעשה העגל 30470 

והיה נצרך לחיזוק וציווי מיוחד , י הציור היה לו ממש כעגל עומד לפניו"הנה ע, ש"צורת העגל שם עיי 30471 

 30472 !קרב אל המזבח

יכולה להתהוות אצלו , שאם מן זכרון נשיכת כלב שוטה, א לנו יסוד גדוללפי הצעת כל הדברים האלה יוצ 30473 

י "מעתה מה יכולה להתהוות ע, שאם יביטו במים יראה להם בבואת הכלב או המזיק וימותו, מציאות כזה 30474 

כי מדוע ! אם האדם היה משים תמיד מחשבות וציורים בענין האחרית ושכר ועונש עולם הבא, סוד הציור 30475 

אין זה אלא מפני כי האחרית אינו מצויר אצלו ? ם מפחד מיום הדין הנורא אשר ודאי יבואבאמת אין אד 30476 

 30477 .ובעיניו הכל בבחינת אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב, לא בשכלו ולא במחשבתו

אם היה ? מה זה עבר? מה מקום בבריאה לעבר ועתיד? איך זה מבינים באמת כל הענין של עבר ועתיד 30478 

איך ? וכן מה זה עתיד! אין אפס בבריאה? איפה היה הדבר ואיפה הוא נמצא עכשיו? האיך זה נעדר מההוו 30479 

מבינים , אין חדש בבריאה? אם אין עכשיו איך זה יהיה אחרי זמן? שייך שיהיה עכשיו ועכשיו איננו 30480 

אין זה אלא , ומה שאצלנו נמצא המציאות של עבר ועתיד, איפוא פשוט כי ודאי אין כזאת שאין עכשיו 30481 

 30482 .מן הראיה החושית מתהווה מציאות של עבר ועתיד אבל לא אמיתית וממשית, ד ההגשמהמסו

הכל הינם הווה , ודאי כי אין כל מקום להגדרה של עבר או עתיד, האדם אשר מבין היטב ענין רוחניות 30483 

, אלא שנתהוו רחוק מסוד ההגשמה, כל מה שהיה וכל מה שעתיד להיות בהווה הם, ממש קרוב בתכלית 30484 

 30485 .(7ז"פסחים קט) ...´ור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאבכל ד

 30486 

אז מתהוים כל הענינים , כשעוסקים בתורה תבלין עם סוד הציור ועם סוד המעשה והמצוות והדינים 30487 

רק , עם חכמה לא היו מגיעים לזה בשום אופן, בתכלית הקרוב עד שמתהווה ודאי כאלו הוא יצא ממצרים 30488 

, סוד הגדול של תורה תבלין שסודו הוא לקרב הרחוק בין עבר בין עתיד עד כאלו הוא יצא ממצריםעם ה 30489 

לא ישיגו , מה שאיש מישראל אפילו הכי פשוט מקבל אמונה והתקרבות תוך סדר לילה אחת של פסח 30490 

 30491 .ואין להם כל השגה מסוד הגדול של תורה תבלין, הפילוסופים עם כל חכמותיהם משך כל ימי חייהם

עד כמה שהוא עוסק בתורה תבלין לקרב כל , וזה החילוק בין צדיק לרשע, זה עבודת האדם וזה כל האדם 30492 

ושכל , כאלו הוא עצמו יצא ממצרים, להתהוות לעד על חידוש העולם ועל יציאת מצרים, דבר בכח הציור 30493 

זה מגיעים רק עם ול, ודדא ביה הכל ביה, האחרית יתהווה אצלו קרוב בתכלית באין כל הפסק זמן ומקום 30494 

.ועם כל עבודת הציור שיצטייר לפניו העתיד לבוא כהווה, עם סוד המעשה של תורה, עסק תורה תבלין 30495 

 30496 .(דעת תורה)  

 30497 

 30498 מאמר קעז

 30499 .(´ז ח"ויקרא ט) וגורל אחד לעזאזל´ ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה

, בגבולים וחוקים ידועים הפועלים והנפעלים נסדרו כבר, בבריאה´ כל עניני השפעתו שהשפיע הבורא ית 30500 

כפי חוק ´ והאדם בהגיעו אליהם יכול להניעם ולקבל מהם שפע טובתו ית, ´כפי שהוקבעו לפי רצונו ית 30501 

´ ומפורש מזה בפרקי ר, ל"ל בענין שעיר המשתלח וז"ן ז"ובזה יש לנו איזו הבנה בדברי הרמב, טבעם 30502 

שנאמר גורל , מאל שוחד ביום הכפורים שלא לבטל את קרבנםלפיכך היו נותנים לו לס, אליעזר הגדול 30503 

וכל עוונותיהם , לקרבן עולה וגורלו של עזאזל שעיר החטאת´ גורלו של ה, וגורל אחד לעזאזל´ אחד לה 30504 

 30505 .של ישראל עליו שנאמר ונשא השעיר עליו

עם אחד  ה רבון כל העולמים יש לך"אמר לפני הקב, ראה סמאל שלא נמצא בהם חטא ביום הכפורים 30506 

עושים להם , וזה סוד הענין כי היו עובדי אלהים אחרים הם המלאכים, בארץ כמלאכי השרת שבשמים 30507 

אבל צוה , והנה התורה אסרה לגמרי קבלת אלהותם וכל עבודה להם, קרבנות והם להם לריח ניחוח 30508 

 30509 .ה ביום הכפורים שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן"הקב

ואין הכונה בשעיר המשתלח שיהיה , ני שהוא בעליו ומאצילות כחו יבוא חורב ושממוןוהוא הראוי לו מפ 30510 

והמשל בזה למי שעשה , אבל שתהיה כונתו לעשות רצון בוראנו שצונו בכך, קרבן מאתנו אליו חלילה 30511 

שאין העושה הסעודה נותן כלום , וצוה המלך את האיש העושה תן מנה אחת לעבדי פלוני, סעודה למלך 30512 

ושמר זה מצותו , רק הכל נתן למלך והמלך נותן פרס לעבדו, עבד ההוא ולא לכבודו יעשה עמומשלו ל 30513 



ואמנם המלך לחמלתו על בעל הסעודה רצה שיהיו כל עבדיו נהנין , ועשה לכבוד המלך כל אשר צוהו 30514 

 30515 .ש"שיספרו בשבחו ולא בגנותו עי, ממנו

ומה כחו לקטרג או להמליץ , סמאל במדברוהנה אנחנו לא נדע מה זה ענין ארץ גזרה ומה היא מלכות  30516 

ה בחסדו הגדול רצה שפעם אחת "פ רואים אנו שהקב"עכ, י הקרבן הזה"ובמה משחדים אותו ע, בעדנו 30517 

נשחד את סמאל שר הפגעים למען לא יקטרג ואדרבה , בשנה ביום הכפורים כשהוא דן ושופט את ישראל 30518 

ה לזכות את ישראל "ואם ירצה הקב, ´נגד רצונו יתהאם יוכל סמאל לעשות דבר ? ולמה זה, יהפך בזכותנו 30519 

 30520 ?ו מי שהוא על ידו שנצטרך לשחדו"האם יעכב ח

ואף אם יעשה , אשר יצטרך האדם לשחד את זה העומד על דרכו, ברם כמו שבעולמנו נמצא ענין השוחד 30521 

ת ה א"כי כן סידר הקב, יקרה שצריך לשחד את המפריעים אותו מזה, דברים שהם לפי רצון הבורא 30522 

כמו כן ישנם סדרים והנהגות קבועים , ולא רצה לשנות את טבע היצורים בין לטוב ובין למוטב, עולמו 30523 

ונמצאים כוחות , ה"וניתנה השליטה לשר הפגעים כפי שסידר וקבע לו הקב, כאלה בכל מערכת העולמות 30524 

 30525 .ל הנבראיםה לקפח את כח טבעם של כ"ואין בחפצו של הקב, הקטרוג הפועלים ומשפיעים תמיד לחובה

להחליש את ´ מחסד ה´ ולכן הי, והם פועלים תמיד את פעולתם כפי החוק שהוקבע להם בהנהגת הבריאה 30526 

ואין לתמוה מה שייך שוחד גבי כוחות , י השוחד שנותנים לו ולהפכו למליץ טוב בעדנו"כח קטרוגו ע 30527 

נתם ומציאותם של כל לפי בחי, כי באמת כל מה שנמצא כאן בעולם התחתון נמצא גם למעלה, רוחניים 30528 

מאותו השוחד שאנו , ואף שרחוק מאד ענין השוחד שמשחדים לכוחות הנעלמים העליונים, העולמות 30529 

, ז יש איזה יחס ביניהם"בכ, כי שם גם השוחד הוא ענין רוחני ואין לנו מושג בזה, רואים בעולמנו התחתון 30530 

 30531 .(עץ הדעת)  ובאמת ענין אחד הוא המצטייר בכל עולם לפי ענינו

 30532 

 30533 מאמר קעח

ז "ט) והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש עתי המדברה 30534 

 30535 .(א"כ

כי כל הדברים האלה נקל , האדם צריך ליזהר מאד מן הדברים אשר דעתו של אדם מחמדתן ומתאוה להם 30536 

ה לעצמו הן בהלכה בנוגע הן בהלכה למעש, פ ההלכה"ואז לא יכוון האמת ע, להם להפילו ברשת השוחד 30537 

שהרי שני השעירים אשר הוצרך אהרן , צא ולמד שגם על מלאך גדול יכול השוחד לעשות רושם, לאחרים 30538 

ל "ן ז"והביא הרמב, ב מצותן שיהיו שוין במראה בקומה ובדמים"מבואר ביומא ס, ליתן עליהם גורלות 30539 

עד , ם הכפורים שלא לבטל את קרבנםל שוחד ביו"לפיכך היו נותנין לסמא, אליעזר הגדול´ מפרקי דר 30540 

ה שומע "והקב, יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת שבשמים, ה רבון כל העולמים"שאמר לפני הקב 30541 

 30542 .עדותן של ישראל מן הקטיגור שלהם ומכפר

ה שאם "אלא ודאי כך חקק הקב, אם באמת נקיים מכל חטא מה יועיל קטרוגו, ולכאורה אינו מובן 30543 

, אף שעדיין יש משהו שלמדת הדין מקום להתאחז בו, וחל להם ביום הכפוריםהמקטרג אינו מקטרג מ 30544 

כ שרצה "אע, וקשה מאין הקטיגור נעשה סניגור, ה להתנהג במדת הרחמים ביום הכפורים"ז רצה הקב"עכ 30545 

והקטיגור נעשה סניגור בשביל , כ במדת הרחמים וצוה לשחדו בהשעיר לעזאזל"ה להתנהג ביוה"הקב 30546 

 30547 .(ה"נ עיין שבת) השוחד

והלא בשביל רוח כל דהוא , ל עשה רושם שוחד מה יענו אזובי קיר נגדו"ומעתה אם על מלך גדול כסמא 30548 

אשר ישוחד האדם , אם בשביל חמדת ממון אם בשביל כבוד המדומה ואם בשביל שיחה נאה, הוא מנוצח 30549 

חכמו ישכילו  לו, אין לנו עצה אחרת רק מאמר הכתוב, בשביל כל אלה לנטות מן האמת ולאחוז בשקר 30550 

דייקא ישכילו שהלב יבין וירגיש בהצער שיגיע לאדם בעת שיבוא , (ב"דברים ל) זאת יבינו לאחריתם 30551 

 30552 .כענין והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה בהאחרית היינו יום המות, אחריתו

כמו שבעה , ה הרבה מאדאשר האדם צריך לסבול ממנ, והנה כמה פעמים אשר הראנו כי חטא הוא מחלה 30553 

ולכן הוצרך לישב בדד , והארס מהמחלה נורא מאד עד שהבל פיו וריחו מזיק, דברים שנגעים באים עליהם 30554 

זו נתבאר היטב כי יש ממשות בחטא היינו ארס המחלה ´ והנה בפ, ן שם"מחוץ למחנה מושבו עיין ברמב 30555 

 30556 .כי הלא כתוב ונשא השעיר עליו אל כל עוונותם, של החטא

והנה ההרגשה בצער האחרית זוהי , כי אין אומרים נשא בלי משא, מבואר כי יש דבר הנישא עליו הרי 30557 

כי עיקר תוקף , כי אין גדלות החטא עם בקשת המחילה, ש חובת הלבבות"תרופה לארס מחלת העון כמ 30558 

, אכנאמר ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הו, החטא באם אינו עומד להיטיב דרכו ולשוב ממנו 30559 

 30560 .הרי כי עיקר הקפידה היה על קשיות עורף כי הוא רחוק מן התשובה

כי שוחד הממון או , המקבלו הוא רחוק מאד מן התשובה, ש לטפשים"והנה השוחד המעוור עיני חכמים וכ 30561 

ולכן גדולי החכמים ברחו ופחדו לנפשם , הכבוד או השיחה נאה מעוור עינים ואינו רואה מה שיש לראות 30562 



שמואל הוה עבר במברא אתא ההוא גברא יהיב ליה , ב"ה ע"א כמו שמבואר בכתובות קמשוחד כל דהו 30563 

 30564 .אמר ליה פסילנא לך לדינא, אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי, ידיה

כגון הוי שדי רוקא קמיה אתא , וכן כמה עובדי מייתי שם מכמה חכמים דחשו לעצמם לשוחד כל דהוא 30565 

והנה בלי ספק שהיו , אמר לו פסילנא לך לדינא, ל דינא אית לי"אית לך א ל מאי"א, גברא כסיה לרוקא 30566 

, ש טפשים כמונו היום"וכ, ז חששו לנפשם פן יעשה רושם עליו הדבר הקל"ועכ, רחוקים מבקשת הכבוד 30567 

א "חכמה ומוסר ח)  .יש לברוח הרבה מאד מן השוחד, אשר הקנאה והתאוה והכבוד ישחדו אותו תמיד 30568 

 30569 .(ז"קל´ מא

 30570 

 30571 ר קעטמאמ

 30572 וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם

 30573 .(א"ז כ"ט)

מדת בשר ודם , ה כמדת בשר ודם"לפי שאין מדותיו של הקב, מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל 30574 

אומר לישראל לעשות , עושה ה אינו כן אלא כל מה שהוא"והקב, מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה 30575 

אין , עקיבא שהלכו לרומי ודרשו שם´ אלעזר בן עזריה ור´ יהושע ור´ מעשה ברבן גמליאל ור, ולשמור 30576 

, בשר ודם גוזר גזירה והוא אומר לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, ה כבשר ודם"דרכיו של הקב 30577 

 30578 .(´ו´ ר ל"שמו) ה אינו כן"והקב

? לכאורה מה מעניין אותנו איפה הלכו לדרוש, שהלכו לרומי ודרשו שםל "לשם מה מספרים לנו חז 30579 

לספר לנו את , ל כיוונו בסיפור המקום כוונה מיוחדת"משמע שחז, מעניין אותנו עצם הדרשה ולא המקום 30580 

אין , מקום שהחכמה והמעשה הם אצלם כשני דברים נפרדים, אופן הדרשה והמקום שלה שהוא ברומי 30581 

לדרוש , ולכן באו לשם בחבורה שלימה לדרוש לפניהם את מה שחסר להם, תםמעשיהם מתאימים לחכמ 30582 

 30583 .כי המעשים יהיו תואמים למאמריהם ולחכמתם, מהם את ההיפך

הם והחכמה חד , שהחכמה היא המהות שלהם, הם באו וגילו להם את חכמת ישראל שהיא חלק מנפשם 30584 

ואיך , (ד"ובת הלבבות עבודת האלהים פח) ומי שהחכמה נפרדת ממנו הרי הוא כחמור נושא ספרים, הוא 30585 

ל אם על עצמו אינו "ש חז"כאשר הוא עצמו אינו נשלט על ידי החכמה וכמ, יוכל ללמד לאחרים חכמה 30586 

כל שאינו שולט בחכמתו ואינה עצם מעצמו הרי זה , (ילקוט שם) מזריח אורה כיצד יזריח על אחרים 30587 

ל אמירה שאומר הרבה ואפילו מעט אינו עושה אמורי בע, (ח"ויחי מ) הספורנו´ ופי, מדרכי האמורי 30588 

מבחר ) ומי שאינו עושה כחכמתו תוכחתו נופל על הלבבות כאשר יפול הגשם על האבנים, להיטיב 30589 

כי יש חכם גדול בחכמה , (ג"א פ"פק) ל"יוסף יעבץ ז´ וביאר החסיד ר, אם אין יראה אין חכמה, (פנינים 30590 

 30591 .א חכם גדולויש שאינו יודע אף אות אחת והו, ואינו חכם

, ג מתודה עליו על לשון כל ישראל"כה, שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל, ם"ואומר הרמב 30592 

דהווידוי , וכן על הפר היה מתודה על בני ביתו ועל הכהנים, והתודה עליו את כל עוונות בני ישראל´ שנא 30593 

ה היה שליח של כל "משה רבינו עד, י שליח"הרי דיכול להתודות ע, י שליח"יכול להיות על כל ישראל ע 30594 

ט שסובר דאינו יכול "כ יהיה קשה על המהרי"מנחת חינוך מקשה א´ ובס, (´ב´ תשובה א´ ה) ישראל 30595 

ם חזינן דיכול לעשות שליח "ולפי הרמב, דהוי מילי ומילי לא מימסרי לשליח, י שליח"האדם להקדיש ע 30596 

 30597 .(ד"ש מצוה שס"עי) על מילי

בשליחות להקדיש אין לשליח שום , שליחות להקדיש לשליחות של ווידויואולי יש לחלק שאינה דומה  30598 

, והוא עושה פעולת המשלח בלא קשר לעצמו, אין לו שום קשר לענין, שייכות עם השליחות ועם המשלח 30599 

והמשלח אינו מוסר לו , אלא כפקיד המבצע את מעשה המשלח, השליח אינו מקדיש דבר משלו ולא כלום 30600 

 30601 .מלים נמסרות לשליחאין , כלום אלא מלים

הרי גם הכהן עצמו שייך לענין , אבל בשליחות של ווידוי כגון כהן הגדול שהוא שלוחם של כל ישראל 30602 

הוא עומד , הוא שליח לאותו ענין עצמו שהוא עוסק בו ומחוייב בו, הוא מחוייב בווידוי, ומחוייב בו 30603 

הו עומד באמצע ווידוי והוא ממשיך והרי, בוכה מתחרט ומתעורר בתשובה בפה ובלב, בתפילה ובווידוי 30604 

 30605 .הוא עובר מענין לענין באותו ענין, ווידוי גם לכל ישראל

כי לא יוכל , כ תעשה קרבן העם וכפר בעדם"בפר החטאת נאמר וכפר בעדך ואח, ל אומר"האבן עזרא ז 30606 

ועומד אם כן כיון שהוא מחוייב בדבר , (ז"י´ שמיני ט)א  אדם לכפר על אחד עד היותו טהור מכל חט 30607 

כי אינו אלא ממשיך ענין הווידוי ומשלים אותו דבר שהוא עושה , באותו ענין עצמו יכול הוא להיות שליח 30608 

השליח והמשלח העם והכהן הגדול שווים , השליח והמשלח חד הוא, מטעם המשלח והוא ווידוי אריכתא 30609 

שניהם עולה בקנה אחד והם  הווידוי של, ג"אין הפסק בין ווידוי העם לווידוי הכה, באותו הרגע לווידוי 30610 

 30611 .(ואני תפלה)  .מתערבים זה בזה כווידוי אחד

 30612 



 30613 מאמר קפ

ז "ט) והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש עתי המדברה 30614 

 30615 .(א"כ

ת עשר סוכו, מיקירי ירושלים היו מלווים אותו מידי שנה עד סוכה הראשונה, (ז"יומא ס) ´איתא בגמ 30616 

משמע שהסוכה הראשונה היתה במרחק אלפים אמה , הוקמו לאורך הדרך של מוליך השעיר לעזאזל 30617 

אשר יכלו לשאוב שפע של , ותמוה הדבר הלא נסיון גדול הוא שבני ירושלים, בירושלים הוא תחום שבת 30618 

ול וויתרו על המעמד הכי גד, של עבודת הכהן הגדול במקדש ביום הכפורים, קדושה מן המעמד הנשגב 30619 

 30620 .והסכימו לצאת מתחומי בית המקדש בעיצומו של יום הקדוש

כדי להיות לצוותא לו וכדי לשמח , אמנם כדי להנעים את דרכו של מוליך השעיר מחוץ לחומות ירושלים 30621 

והכל כשרים , כי הלא מצוה היא להוליך את השעיר שנשלח לעזאזל, אדם שנפשו בחרה במצוה זו 30622 

וכיון , אלא שקבעו שדוקא כהנים יוליכו, כשרים להוליך ולא רק כהניםומן הדין גם ישראלים , להוליכו 30623 

 30624 .בחרו אלו מיקירי ירושלים במדת החסד להרחיב דעתו של הכהן המוליך את השעיר, שכהן הוא המוליך

פ שבחר בעצמו את המצוה "אע, ולכן ראויים היו לשבח אלו הבאים להשתתף ולהיות צוותא את המוליך 30625 

רק כדי להנות , ירי ירושלים שוויתרו גם הם על העונג וההתרוממות שהיו במקדשולכן נקראו יק, הזו 30626 

אף על הנאה , וזהו לימוד גדול איך שילמד האדם לוותר על כל ההנאות, (ל זקש"מהרב רמ) אחרים 30627 

 30628 .רק כדי להקל על אחרים ולהנאותם, רוחנית וגם על עליה רוחנית

ויקרבו לפני משה ולפני , לעשות הפסח ביום ההוא ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו 30629 

במועדו ´ למה נגרע לבלתי הקרב את קרבן ה, ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם, אהרן 30630 

, י משה כשאר כל התורה כולה"י ראויה היתה פרשה זו להאמר ע"וברש, (´במדבר ט) בתוך בני ישראל 30631 

ותמוה הכי יש מישהו בעל זכות יתירה מזו של , י זכאי"ין זכות עאלא שזכו אלו שתאמר על ידיהן שמגלגל 30632 

 30633 ?ורבן של כל הנביאים וכל ישראל, ה איש האלהים"משה רבינו ע

כי הם הראו התנדבות רבתי , אלא כנראה שיש ענין מיוחד של מסירת נפש שהצטיינו בזה אלה הטמאים 30634 

ד אחד טיפלו הם "לפי מ, רשה זו על ידםומשום כך נחשב להם הדבר לזכות יתירה עד שתכתב פ, ומיוחדת 30635 

י שהתעסקו "וע, ד אחר הם נטמאו אחר שטיפלו בגופותיהם של נדב ואביהוא"ולפי מ, בארונו של יוסף 30636 

הם התעלו , במת מצוה נגרם להם הפסד גדול של העדר היכולת בהשתתפות בחגיגת עם הגדולה והנשגבה 30637 

 30638 .מעמד כה גדול בשביל המצוה של התעסקות במתמוכנים היו לוותר על , במדת המסירות באופן נפלא

זו היתה עת , חגיגת הקרבת קרבן הפסח היתה המעמד הכי גדול שהיה לבני ישראל מאז שיצאו ממצרים 30639 

להמצא בחבורת בני משפחתם , הזדמנות נפלאה להיות ביחד עם כל ישראל, ת"דודים של התקרבות להשי 30640 

, מוכנים היו לוותר על הנאה עילאית ואף טבעית, ותולשיר בקהל עם את שירת החיר, הקרובים ביותר 30641 

ובגללה צריך , מצוה הכרוכה בלא מעט צער ואנינות הדעת, בכדי לקיים מצוה שאין עליה הרבה קופצים 30642 

 30643 .לוותר ולהפסיד את כל עונג החג למשך שבעה ימים

וב האם היה צריך אדם לעמוד ולחש, כדי לקרב את הדבר אל החושים ולהעריך את מלוא המשמעות שלו 30644 

בכדי לבקר אצל עני חולה ומדוכה ביסורים , מוכן לוותר על שמחת חתונה של בן משפחה הכי קרוב 30645 

האמנם יש בכוחו הרגיל של אדם להתרומם עד כדי וויתור על שמחה ועל הנאה שמגיעה ? לעודדו ולנחמו 30646 

 30647 ?ובמקום זה לנוע ולנוד לטובת מישהו בודד וגלמוד, לו מצד הדין ומצד היושר

מאורע שהתרחש בשנים הראשונות שלאחר , זכורני מאורע מימי נעורי שנשאר חרות על לוח לביו 30648 

וכמובן שהצטרכו למצוא דרכי עקיפין לבריחה , כאשר נאלצו כל הישיבות לברוח, המהפיכה ברוסיה 30649 

והסכנה היתה מצד , במסירת נפש נסעו הנודדים דרך יערות ומדבריות, ולגנוב את דעת ממשלת הזדון 30650 

 30651 .אלה שבתחנת היציאה ברוסיה והשניה בכניסה לפולין, רי הגבול משני הצדדיםשומ

ואזכרה , הגענו כמה מאות בני תורה ממדינות שונות אל המנוחה, שבורים ורצוצים עייפים רעבים ומעונים 30652 

וכאשר הגיע חג , רוח התורה והמוסר היתה בשיא המדריגה, ימים מקדם שתקופה זו היתה רוממה ונשגבה 30653 

ובמיוחד אחרי שעברנו את כל הרדיפות של עריצי , ת עלתה השמחה למדריגה עליונה ביותרהסוכו 30654 

אלפים באו לראות ולהתענג , השמחה התפשטה בכל רחבי העיר, המשטר של מדינת רוסיה הכופרת 30655 

 30656 .בהשראת השמחה הזו

אחד ובקשני לצאת לבקר את , והנה באמצע החגיגה והשתפכות הנפש ניגש אלי אחד מראשי ההנהלה 30657 

ולפי מצבי וגילי אז ולפי , ונפל עלי הגורל לשמשו ולשרתו במשך כל חג שמיני עצרת, שחלה פתאום 30658 

מאורע זה צייר והמחיש לי אז בזעיר , היתה עלי המשימה הזו נסיון וקרבן גדול, התדבקותי בשמחת החג 30659 

ק במצוה של מת את מושג הנסיון האמור בענין מצוות אלו הטמאים שנטמאו ברצונם כדי להתעס, אנפין 30660 

באמצע המעמד , וכן הדבר באילו יקירי ירושלים אשר עזבו בעצם יום הכיפורים את ירושלים, מצוה 30661 



 30662  .רק כדי להנעים לאדם המוליך את השעיר לעזאזל שתהיה לו צוותא, הגדול והנשגב של יום הקדוש

 30663 .(מעייני החיים)

 30664 

 30665 מאמר קפא

 30666 .(´ז ל"ויקרא ט) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם

לכאורה , תטהרו´ כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם לפני ה, ענין נפלא מאד מצינו ביום הכפורים 30667 

מחיתי כעב , (ד"ישעיה מ)ב  וגם הכתו, ה"הלא מקודם צריך האדם לטהר את עצמו ואחר כך מכפר הקב 30668 

 30669 .כך מחיתי כעב מקודם היה צריך להיות שובה ואחר, ל"פשעיך שובה אלי כי גאלתיך כנ

אך , הטוב נגד הרע למען יוכל להיות בוחר בטוב, ה עשה את האדם עשהו ישר"הענין כי באמת כשהקב 30670 

ומכל שכן כי עבירה מטמטמת לבו וקשה לו שוב , כשחטא הגביר הרע ואין יכול עוד להיות בוחר בטוב 30671 

, ח להשיגו אחרי הבחירהמקדים לו העזר שהובט, ת רואה שהאדם רוצה לשוב"ולכן כשהשי, לבחור בטוב 30672 

מה שאין כן כשהזכות גדול כגון ביום , ת עוזרו"כידוע שמתחילה צריך לעשות את שלו ואחר כך השי 30673 

 30674 .אז נותן להם העזר מקודם כדי שיוכלו לבחור, או רבים שיש להם משקל יום הכפורים, הכפורים

לרוגז שלכאורה אין לו  וזהו המכוון במקדים רחמים, וזהו מחיתי כבר הטמטום כשאתה רוצה לשוב 30675 

אבל לפי זה ניחא ? מאי נפקא מיניה אם קודם או אחר כך כיון שמתנהג בתרווייהו רחמים ורוגז, פירוש 30676 

כי הקרבנות היו מעבירים תחלה , ולכן בעבודת יום הכפורים כתוב ואתה מעורר רחמיך היינו העזר, היטב 30677 

.ר וזהו תפלתנו לקדם העזר וזה דבר נפלאאבל עתה צריכים לקדם העז, הטמטום ואין צריך לקדם העזר 30678 

 30679 .(א"קמ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  

 30680 

 30681 מאמר קפב

 30682 .(´ז ל"ויקרא ט) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם

מקוה ישראל ´ ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנא, ע אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים"אמר ר 30683 

הנה כמו במקוה יש בה שני , (סוף יומא) מטהר את ישראל ה"מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב, ´ה 30684 

חדא במילי , כן יש בדרך התשובה שני מיני תועלת, חדא סילוק הטומאה והשנית קבלת טהרה, מיני תועלת 30685 

שהקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם וחייו אינם , דעלמא שניצל מסכנה של חיי הטבע 30686 

 30687 .ונמצא בתוך כרך גדול בשעה שדלתות החצרות נעולות, לו חולי מעייםכי הוא דומה למי שיש , חיים

ומצד השני סגור ומסוגר , מצד אחד דוחק לו הבלי הזמן, כן נמצא האדם בתוך מלחמת התאוה והכבוד 30688 

מה יש לו לאדם ! הגע בעצמך, ז אלא רק דרך התשובה"והנסיון מעיד כי אין שום דרך מנוחה בעוה, בעדו 30689 

כ גם אלמלא נתנה דרך "א, רק חרפה וביטול הזמן וחרטות עוקצות כנחש בתוך הנפש הלא? מן העבר שלו 30690 

 30691 .ולהפסיק מהתעלמותו וטרדת נפשו, כ האדם מוכרח להנזר מהרגליו הרעים"התשובה היה ג

כ ששותפו הוא רמאי "אם יארע לו מכשול שנתברר לו אח, גם הסוחר במסחרו מתנהג בדרכי התשובה 30692 

להתרחק שבעים שערים מאדם , אז מתחרט על העבר ועושה קבלה על להבא ,וגונב ממנו מיטב נכסיו 30693 

ש בהפסד כל הרוח "ואם בהפסד ממון כך כ, וממכשולים שעלולים לעשות חורבן בתוך העסק שלו, חשוד 30694 

אשר , בודאי צריך להתנהג בדרך התשובה לעזוב העבר המקולקל שלו, חיים של האדם וטהרת הלב שלו 30695 

 30696 .ן ואנחהאין לו ממנו כי אם יגו

להדמות ליחידי , שנהפך לאיש אחר עם השקפות גבוהות, ושנית יש בדרך התשובה תועלת במילי דשמיא 30697 

כי שונה היא , ואז מתקן העתיד עם העבר שלו בבחינת מילי דשמיא, סגולה שגדלו והצליחו ועשו פרי 30698 

גם , ד נשאר לעולםכי בעניני המסחר כשאדם מפסיד הפסד גדול ההפס, ז"מעלת התשובה מכל עניני העוה 30699 

האדם יכול , לא כן בדרך התשובה, כי לולא ההיזק היה הריווח יותר גדול, כ לא יתוקן העבר"כי ירוויח אח 30700 

ולפי רמות ההפסד כן יגדל , באופן שמההיזק גופא נעשה ריווח, לתקן כל העבר שלו ולהחזיר כל אבדתו 30701 

 30702 .ואושר כזה נמצא רק בעסק התשובה, תל עשה תשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכיו"ש חז"כמ, הריווח

, ז"הלא דרך התשובה הוא מן הטובות היותר גדולות שבעוה, ע בהתפעלות אשריכם ישראל"לזאת אמר ר 30703 

כלומר הגע בעצמך , חדא במילי דעלמא ועל זה אמר לפני מי אתם מטהרין, לפי שיש בזה שני מיני תועלת 30704 

הלא גם ? ה או גם לפני עצמך"רק לפני הקב אם? לפני מי אתה משתדל בדרכי התשובה וטהרת הלב 30705 

כי מי שאכל שום וריחו נודף יחזור , כ להפסיק מן העבר שלך"אלמלא נתנה דרך התשובה היית מוכרח ג 30706 

ובשעה שאתה שוכח ממעשיך , הלא אין לך מן העבר של חיי הטבע והרצון אלא הקאה בלבד? ויאכל שום 30707 

 30708 .המגונות אותה שעה היא שעה מוצלחת

כמו מס על ´ ואין זה רק גזרת ה, ´מצד מילי דעלמא מוכרח אתה לשוב לה? ה לך חיים כזאתאם כן למ 30709 

ומרגיש תמיד , כי המדות הרעות מקצרים חיי האדם וחכמת האדם, אלא רפואה לרפא חולי נפשו, האדם 30710 

 30711 וכל, עוד שנית ומי מטהר אתכם שיש בזה תיקון העבר גם בבחינת מילי דשמיא, הרעות יותר מן הטובות



יש תקוה שישיג סייעתא דשמיא גם על , ה מטהר את האדם"וכיון שהקב, ההפסדים יתהפכו לרווחים 30712 

כ אביעה "כמשה, ויטהר לבו מן העבירה ומן התשוקה אל העבירה, הפנימיות שלו שלא יתהפך לבו בקרבו 30713 

וסיף אז ישיג רוח גדול ממרום לה, ל כשאדם מקבל על עצמו להתהפך לטוב"א ז"וכתב הגר, לכם רוחי 30714 

 30715 .קדושה משעה לשעה ומרגע לרגע

לפי שבפסוק מקוה , תטהרו שהוא מן התורה´ ולא הביא הפסוק לפני ה, ע הפסוק מנביאים"ולכן הביא ר 30716 

, שגם מצד החיים הזמניים מוכרח האדם להתנהג בדרך התשובה, ל"מרומז שני התועליות הנ´ ישראל ה 30717 

כן , מתנוצץ לפניו אבן טוב ולא ימהר לקחתו מי זה גבר אשר יראה, ולזאת צריך האדם לשאול לעצמו 30718 

יום המסוגל לקבל שבים , ויום הכפורים הוא יום הרצון, ישאל לעצמו כיון שדרך התשובה מוכרח לאדם 30719 

לצאת מאפלה לאור גדול ולא ימהר לשוב אל , מי זה גבר אשר יכול להתאשר ברגע אחת, והלב נכנע וחרד 30720 

 30721 ?קצת הרגש נכון ואם לא עכשיו אימתיהלא כל ימי חיינו אנו רודפים אחר , ´ה

ה כשרציתי לא "ואז יאמר לו הקב, וצריך האדם לפחד כי בודאי יבוא יום שירצה לתקן את העבר שלו 30722 

ל "ש חז"כמ, כ צריך האדם לזרז עצמו בשעה שמוצא ומצוי"וא, עכשיו שאתה רוצה אין אני רוצה, רצית 30723 

כי מה מעכב אותו , האדם צריך להתבייש בעצמוהלא , עשה בזמן שאתה מוצא ומצוי ועוד בידך לעשות 30724 

הלא בזה הוא דומה לפלוני האכר שלא רצה לנסוע על מדרגה הראשונה ממכונת , ומה עומד לו על הדרך 30725 

כן , מפני ששם צריכין להזהר מלזרוק כיחו וניעו על הרצפה אלא רק בתוך תיבה מיוחדת לכך, הברזל 30726 

לפי שהוא רגיל , ולשפר מעשיו כמעשה המסוגלים, יניםהאדם קשה לו להסכים להתנהג בנימוסי המצוי 30727 

 30728 .לזרוק דבריו מפיו בלי חשבון בלי חכמה

גם בזה אין שום , וגם אם לפעמים חזק הוא אבל הוא בלתי ארוך, גם אם מרגיש בעצמו שרצונו בלתי חזק 30729 

ו לבו של ת שקשים כברזל אינו דין שיחקק"מה רך פסל את הקשה ד, התנצלות כי אבנים שחקו מים כתיב 30730 

וכשם שאדם עוסק , י לימוד המוסר בהתפעלות יוצר האדם בנפשו רצון חזק ורצון ארוך"כי ע, אדם 30731 

ע אז "ואם יבחר אדם תחלתו של ר, כן צריך האדם לעסוק במעלת השגת הרצון הטהור, במעלות החכמה 30732 

בחינת מילי שיכיר בחוש כי אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ב, ע"כ להשיג סופו של ר"יצליח ג 30733 

 30734 .(א"חיי המוסר ח)  .ומי מטהר אתכם בבחינת מילי דשמיא, דעלמא

 30735 

 30736 מאמר קפג

 30737 .(´ז ל"ויקרא ט) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם

עבירות שבין אדם למקום , תטהרו´ אלעזר בן עזריה מכל חטאתיכם לפני ה´ דרש ר, (7ה"יומא פ) תנן 30738 

רבי דסובר שיום ´ ואפי, פ מכפר עד שירצה את חברו"לחברו אין יוהכ עבירות שבין אדם, פ מכפר"יוהכ 30739 

פ "מ על עבירות שבין אדם לחבירו אין יוהכ"מ, הכפורים מכפר בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה 30740 

פ אינה אלא על עבירות שלפני "דכל כפרת יוהכ, תטהרו´ א בן עזריה קרא קדריש לפני ה"שהרי ר, מכפר 30741 

 30742 .בין אדם לחבירוולא על עבירות ש´ ה

והכפרה של יום הכפורים אינה חלה על , כ הוא גם על עבירות שבין אדם לחבירו"והנה הדין והמשפט ביוה 30743 

כ מצבנו ביום הקדוש הזה לגבי עבירות שבין אדם "וא, עבירות שבין אדם לחבירו עד שלא ריצה את חברו 30744 

וחלק זה , ידך יום שאין בו סליחה וכפרהומא, מצד אחד יום הדין וחיתום משפט, לחבירו הינו איום ונורא 30745 

הן , ככתוב למה צמנו ולא ראית, של בין אדם לחבירו הוא הנדרש מאיתנו בעיקר לתקן ביום הכפורים 30746 

 30747 .הלא זה צום אבחרהו פתח חרצובות רשע התר אגודות מוטה ושלח רצוצים חפשי, לריב ומצה תצומו

´ שפגע אבדן בכבודו של ר, (.ה"יבמות ק) ´תא בגמוהעונש על עבירה שבין אדם לחבירו מבהיל מאד כדאי 30748 

ולאחר מה שאירע , תניא באותה שעה נצטרע אבדן וטבעו שני בניו ומיאנו שתי כלותיו, ר יוסי"ישמעאל ב 30749 

ה שפרע "כלומר ברכת הודאה להקב, בריך רחמנא דכספיה לאבדן בהאי עלמא, לאבדן עמד רב נחמן ואמר 30750 

ועל , ב הרי כל ענשו של אבדן אינו אלא כנזיפה קלה"מת העונש לעוהכי לעו, ב"ז ולא בעוה"לאבדן בעוה 30751 

ומיכן עד היכן חומר הדין על פגיעה , ב"ז מדין עוה"האסון הכבד שפקד אותו צריך לברך הגומל שנפטר עי 30752 

 30753 .בכבוד חבירו

ממעשה פנינה שנתכונה לשם , וכבר נתבאר שעל עבירות שבין אדם לחבירו אין מועיל כוונה לשם שמים 30754 

לא , וכן במי שגורם צער לחבירו בלא שיתכוין כלל, כ נענשה בעונש מר ורבת בנים אומללה"ואעפ, מיםש 30755 

רב רחומי הוה רגיל , (7ב"כתובות ס) ´וכמו שמצינו בגמ, ימלט מן העונש החמור הבא על בין אדם לחבירו 30756 

היתה אשתו ) והוי מסכיא דביתה, יומא חד משכתיה שמעתתיה, דאתי לביתיה כל מעלי יומא דכפורים 30757 

היה רב )א  הוה יתיב באיגר, לא אתא חלש דעתה אחית דמעתא מעינה, השתא אתי, השתא אתי (מצפה 30758 

 30759 .איפחית איגרא מתותיה ונח נפשיה, (רחומי יושב בעליה

כ מאחר שגרם לאשתו חלישות הדעת נח "ואעפ, הרי שלא בכונה נתאחר רב רחומי דמשכי שמעתתיה 30760 

, אלא כאש אוכלת הוא, ר הדין שעל בין אדם לחבירו אינו עונש גרידאמיכן אנו למדים שחומ, נפשיה 30761 



שאם על איחור קצת אחית דמעתא , שהרי במקרה דנן נפגעה מן העונש אשתו של רב רחומי יותר מכולם 30762 

כ מדוע נענש "וא, כמה סבלה בהגיע לאזניה בשורת איוב כי מת בעלה ולא יבוא עוד לעולם, וחלשה דעתה 30763 

שכל הפוגע , בעולם´ אלא שלא היה הדבר עונש אלא מדרך הטבע שהטביע הבורא יתב, רב רחומי במיתה 30764 

 30765 .בחבירו כאילו הפיל עצמו לתוך כבשן האש

אלא שעל ידו נפגע אדם הרי זה כאילו פגע בעצמו , ולא גרם לפגיעה, לא פגע בחבירו´ יותר על כן אפי 30766 

גבות עיניו ) חנן גברא סבא הוה ומסרחי גביניהרבי יו, (ז"ק קי"ב)א  יוחנן ורב כהנ´ וכן מצינו בר, בחבירו 30767 

ראה רבי ) חזא דפרטי שפוותיה, אמר להו דלו לי עיני ואחזייה לרב כהנא, (י"גדולים ומכסים עיניו רש 30768 

חלש דעתיה ונח נפשיה של רב , סבר אחוך קמחייך ביה, (י מכה"יוחנן שנקרעה שפתו של רב כהנא ע 30769 

 30770 .כהנא

מכל מקום מאחר שהיה רב כהנא , יוחנן´ ה אשם כלל במה שטעה בו רמבהיל הדבר שהרי רב כהנא לא הי 30771 

, (ג"וישב רמז קמ) ועיין עוד בילקוט, אף הוא נכוה קשה, יוחנן´ בחינת המקום שבו חלשה דעתיה דר 30772 

 30773 .ויקרע מרדכי את בגדיו, והיכן נפרע לו בשושן הבירה, בנימין גרם לשבטים לקרוע

מהכא גם , ה"רו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקבכל שחבי, יעקב ברא דבת יעקב´ ואמר ר 30774 

, (ט"שבת קמ) וכתיב כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, אין לא טוב אלא רע, ענוש לצדיק לא טוב 30775 

ואינו זוכה להיכנס במחיצתו , היינו שבאה תקלה לחבירו על ידו נקרא רע, הרי שכל שחבירו נענש על ידו 30776 

שאם נעשה אדם סיבה לעליה והטבה , דת פורענות כך מדה טובה על אחת כמה וכמהואם במ, ה"של הקב 30777 

 30778 .עד היכן זכותו מגעת לאין שיעור, לחבירו

, כלומר שהמדבר עצמו נתקדש ונקרא שמו קדש, ל למה נקרא מדבר קדש שנתקדשו בו ישראל"אמרו חז 30779 

המקום עצמו שבו נתעלו ישראל מכל מקום , ואף על פי שאין למדבר כל שייכות למה שנתקדשו בו ישראל 30780 

ומהאי טעמא נתקדש הר המוריה לעולמי עד שבו , ושמו ותוארו בתורה מדבר קדש, נתעלה אף הוא עמהן 30781 

עקיבא כשראה את האבן שישב עליה רבי ´ ור, ה"מסרו נפשם אברהם ויצחק בעקידה לעשות רצון הקב 30782 

ת ישב רבי אליעזר רבו שלימדו כל שהרי על האבן הזא, אליעזר נשק אותה ואמר הרי זו כהר המוריה 30783 

שמתקדש ומתעלה על ידי זה שזכה , ואם אבן כך אדם שנברא בצלם על אחת כמה וכמה, התורה כולה 30784 

 30785 .אדם על ידו להתעלות בתורה או בחסד

וישב בישיבה של , י כן זכה יהודה שיבואו עצמותיו למנוחתן"וע, יהודה? וכן אמרו מי גרם לראובן שיודה 30786 

עדיין לא זכה לכל , נ"פ שיהודה עצמו הודה במסי"ואע, וקי שמעתתא אליבא דהילכתאמעלה וזכה לאס 30787 

כי כל שחבירו נתעלה על ידו , אלא רק בגלל שעל ידו נתעורר ראובן לשוב ולהודות, המעלות בגלל זה 30788 

י התחזקות "וע, י תיקון העבירות שבין אדם לחבירו"וע, ה"וזוכה ליכנס במחיצתו של הקב, נקרא טוב 30789 

ב "שיחות מוסר ח)  .נזכה להתקדש ולהטהר ביום הקדוש הזה, ית אך טוב בין אדם לחבירובעשי 30790 

 30791 .(´ב

 30792 

 30793 מאמר קפד

 30794 .(´ז ל"ויקרא ט) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם

מה יריעות שלמה מתלכלכת וחוזרת , שחורה אני ונאוה בנות ירושלים כאהלי קדר כיריעות שלמה 30795 

 30796 יום הכפורים בא ומכפר עליהם, ף על פי שמתלכלכין בעוונות כל ימות השנהכך ישראל א, ומתכבסת

, מתנה גדולה ניתנה לישראל שיהיה להם תקומה על ידה מעומס העבירות במשך השנה, (ח"ל´ ר א"שהש) 30797 

, מתנה זו הוא יום הכיפורים שבו ירד משה מן ההר עם הלוחות השניות, בה יזדככו ויטהרו לפני בוראם 30798 

גדולה חיבתם , (תנחומא תשא) ה יום סליחה ומחילה לדורות"וקבעו הקב, סלחתי כדבריך ונאמר למשה 30799 

שאין , ה מסלק כל קטיגור"ומפני גודל הארת פנים הקב, של ישראל כשמתפייסים עם בוראם ביום הקדוש 30800 

 30801 .(´יומא ד) רשות לשטן לקטרג ביום הכיפורים

מה , שר בו מתכפרים עוונותיהם של ישראלוהנה מכל סדר עבודת היום מעורר תמיהה שעיר המשתלח א 30802 

, וכבר רמז האבן עזרא לפירוש הענין? טיבו של שעיר זה שנשלח לעזאזל ואינו קרב כלל במקדש 30803 

והשני נותן ´ אחד קרב לה, שמשני השעירים הקריבים לפני פתח אוהל מועד, ל"ן ביארו על פי חז"והרמב 30804 

ועל כן שולחים השעיר למקום מדבר , מלאך המותהוא השטן הוא היצר הרע הוא , ה לשרו של עשו"הקב 30805 

מנה הוא עבורו משולחן המלך לשחדו שלא יפריע לקדושת היום בדברי נרגנות , ושממה ששם מקומו 30806 

 30807 .והוא מעין המנחה ששלח יעקב אבינו לעשו הרשע לספק חמדתו כדי שיסור מעליו, ודלטוריא על ישראל

ותיכף היה מוכרח , ש גלי אלא דרך הערמה והתחכמותוהנה יעקב אבינו לא זכה לקבל את הברכות ברי 30808 

אבל לא הצליח , כשחזר מארם נהריים והתאבק עם שרו של עשו החזיק מעמד, לברוח מפני חמת אחיו 30809 

וכאשר פגע בעשו היה מוכרח לקבלו בדורון הגון ולכרוע , לעוקרו מכל וכל אלא לכופו שיודה על הברכות 30810 



ולכן , מורה שהמלחמה עוד נטושה ולא הגיע העת להאביד שריד מעירכל זה , ברך לפניו כדי לסלקו מעליו 30811 

 30812 .מוכרחים לכל מיני טצדקי לדחות מעלינו שקריו וקטרוגיו עד כי יבוא שילה

בראשית ) ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד, ולא עוד אלא שבשעה שנודע לעשו שהברכות נתנו ליעקב 30813 

ויזעק זעקה , והיכן נפרע לו בשושן הבירה שנאמרואיתא במדרש זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו , (ז"כ 30814 

וגנב דעתו של , רשע זה שחמד בברכות כדי שיהיה לו השלטון לספק יצריו, (´ז ד"ר ס"דב) גדולה ומרה 30815 

אנו , ובכל זאת מזה שמתחשבים בצעקתו הבלתי מוצדקת? מה לנו מה שצועק, אביו כל כך הרבה שנים 30816 

כל כך הרבה שנים , שמצא שעת הכושר לדרוש פרעון החובעד , רואים הכוח להסטין שניתן לצד הרע 30817 

 30818 .אחרי כן כאשר חטאו ישראל בימי המן

, ועל הכבוד והשלטון שניתן לו בהגשת השעיר כל שנה, אולם אל ירע לבבינו על הצורך לשחד את הרשע 30819 

כמו שעלייתו של המן והכבוד שכבדתו אסתר , משום שאין גדולתו של אותו רשע אלא לצורך מפלתו 30820 

, ה לעשות עם אדום כדאיתא בזוהר"כן ביום הכיפורים נגזרים כל הנקמות שעתיד הקב, הביא לנפילתו 30821 

נושא את עוונות יעקב , איש השעיר הוא עשו, ל על הפסוק ונשא השעיר עליו את כל עוונותם"ודרשו חז 30822 

 30823 .(7ה"ר ס"ב) שהוא איש תם

שהרי כל כוחו של המקטרג אינו , ן החטאמכל זה יכולים להבין כמה שמירה מעולה צריכים כדי להזהר מ 30824 

ה "הקב, (´קהלת ג) דכתוב בזוהר על הפסוק והאלהים עשה שייראו מלפניו, אלא מכוח העבירות שלנו 30825 

ולמקטרג הרשות לתבוע את , ה"התקין למקטרג שיהיה חרב חדה על כל העולם כדי שכולם יפחדו מן הקב 30826 

 30827 .מוציא את הדין לפועל ואז הוא, הדין בשמים ומוכרחים להענות לדרישותיו

היה יכול לגרום צרות גדולות ובלבולים כדי לעכב , הרי ראינו שלולא שמשחדים אותו ביום הכיפורים 30828 

אם כן בודאי על כל יחיד לקחת , וזה נאמר בכפרת הכלל שהוא בטוח בקיומו, כפרתם של ישראל חלילה 30829 

ואם נתקן את מעשינו , יו של האכזרולהזהר בשבע עינים שלא לקלקל מעשיו שלא יפול בפ, לעצמו מוסר 30830 

 30831 .(המוסר והדעת)  בתשובה נזכה במהרה לומר שירה על מפלתם של הרשעים והרמת קרן הצדיקים

 30832 

 30833 מאמר קפה

 30834 .(´ז ל"ויקרא ט) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם

ולמה תטהרו ? ´ה ומה ההדגשה לפני, צריכים להבין מה זה יכפר ומה זה לטהר דמשמע שהם שני דברים 30835 

מלבד זה שהוא , ואפשר לומר כי על ידי עבירות שאדם עושה? ולא תתכפרו כמו שמתחיל במלה יכפר 30836 

הוא גם כן מטמא את , שזה מצד עצמו חטא ופשע וצריך כפרה, עובר על עשה או על לא תעשה שבתורה 30837 

י "וכמו כן ע, ב"ובעוהז "כי כמו שעל ידי עשיית מצוות האדם מקבל שכר בעוה, נפשו על ידי העבירות 30838 

שעל ידי , כמו שאומרים אשר קדשנו במצוותיו, עשיית המצוות הוא מתקדש ומתעלה במעלות הנפש 30839 

הוא גם מטמא את נפשו , מלבד העבירה ועונשה, י עבירות שאדם עושה"כמו כן ע, מצוותיו הננו מתקדשים 30840 

 30841 .ומטמטם את לבו ויורד ממעלת החכמה

ויקרא ) ישמעאל עבירה מטמטמת לבו של אדם שנאמר´ תנא דבי ר, (7ט"ל)א  יומ´ ל במס"וכן אמרו חז 30842 

תנו רבנן עבירה מטמטמת לבו של , ולא תטמאו בהם ונטמתם בם אל תקרא ונטמתם אלא ונטמטם, (א"י 30843 

בעולם , מלמטה מטמאין אותו מלמעלה, ונטמאתם בם אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה, אדם 30844 

 30845 .ב"הזה מטמאין אותו לעוה

ה ברוב רחמיו מלבד זה שביום הכפור הוא מכפר לנו "כי הקב, ל פי זה מובן שני הדברים יכפר ויטהרוע 30846 

ז אין פלא מה "ולפי, הוא גם מסיר את הטומאה ואת הטמטום שהחטא השפיע על האדם, החטאים 30847 

דלכאורה הלא מחויבים לקיים חמשה עינויים כדכתיב , שמברכים אנו ברכת שהחיינו ביום הכפורים 30848 

אבל האמת היא כי אין שיעור ואין ? ועל מה יש לשמוח ולברך שהחיינו לזמן הזה, ניתם את נפשותיכםוע 30849 

שמכפר ומטהר ומסיר ממנו את טמטום הלב מכל , ערך עד כמה צריכים לשמוח ביום הקדוש והגדול הזה 30850 

 30851 .השנה

, (א"ו ע"יומא פ) ´פ לא מכפר כדאיתא בגמ"אבל בלי תשובה גם יוהכ, והנה כל זה הוא רק עם התשובה 30852 

ישמעאל ´ שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה ר, אלעזר בן עזריה ברומי´ מתיא בן חרש את ר´ שאל ר 30853 

י שלוש הן הנחלקין אבל התשובה אינה מן "רש´ ופי, אמר לו שלשה הן ותשובה עם כל אחד ואחד? דורש 30854 

 30855 .ש"פ עיי"ומבואר שם שאחד מהם הוא יוכ, כ"החלוקין שהיא צריכה לכולם ע

כמו שפסק , והעיקר בתשובה זה הוידוי שהיא מצות עשה, הו הפירוש תטהרו זאת אומרת תעשו תשובהוז 30856 

וכן תרגם , וידוי זה מצות עשה וכל המרבה להתודות הרי זה משובח, ל"א מהלכות תשובה וז"ם בפ"הרמב 30857 

כי ביום ´ פני הוההדגשה ל, פירוש תתודו על חטאיכם ותטהרו, יונתן על תטהרו תודון סורחנותכון ותידכון 30858 

ולפני אבינו שבשמים אין דבר יותר טוב , ה את החוטא בכבודו ובעצמו כדאיתא בספרים"הכפורים דן הקב 30859 

 30860 .(ה"משלי כ) ש ומודה ועוזב ירוחם"וכמ, מלהודות ולהתודות



ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה ´ וישב משה אל ה, תשא אחרי חטא העגל´ ובזה מובן מה שכתוב בפ 30861 

ולכאורה קשה אם משה רוצה לבקש כפרה על , להם אלהי זהב ועתה אם תשא חטאתםגדולה ויעשו  30862 

 30863 ?היה צריך להקטין את החטא ולא להגדיל שחטאו חטא גדול, החטא

ובזה סותמים פיות , לפני אבינו שבשמים ההצלה היותר גדולה היא להודות על האמת, נבין כפי שביארנו 30864 

תשא ) ג בזמן שהאדם בעצמו מודה בחטאו כדאיתא במדרשכי אין להם צורך לקטר, משטיננו ומקטריגנו 30865 

כשראו מלאכי חבלה , וכן משה קטרג על ישראל שנאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ל"וז (ד"ז י"מ 30866 

ה ועתה אם תשא חטאתם "כשראה משה שנסתלקו אמר לפני הקב, שהוא מקטרג נסתלקו מלאכי חבלה 30867 

 30868 .(זכרון מאיר)  .כ"ע

 30869 

 30870 מאמר קפו

 30871 את משה´ לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה ויעש כאשר צוה ה והיתה זאת

 30872 .(ד"ז ל"ט)

ולהגיד שבחו של אהרן שלא היה לובשן לגדולתו אלא כמקיים , כשהגיע יום הכפורים עשה כסדר הזה 30873 

לפי  ,´י שם לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך אני ה"וברש, כ"גזירת המלך תו 30874 

ויכול להשמט ולומר לטובה , שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם דעתו של זה לטובה או לרעה 30875 

וכן כל דבר המסור ללבו של אדם העושהו , לפיכך נאמר בו ויראת מאלהיך המכיר מחשבותיך, נתכוונתי 30876 

 30877 .(ד"ט י"י י"רש) ל"נאמר בו ויראת מאלהיך עכ, ואין שאר הבריות מכירות בו

י שלא "ופירש, אליעזר בן יעקב אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו´ רתנא דבי  30878 

א שם שלא יראה האדם עצמו מצטער על דין "והמהרש, יראה מבוהל ומפוחד ומתביישין שונאיו מפניו 30879 

 30880 .(ב"סנהדרין צ) אבל מקבלו באהבה ובשמחה דרך כבוד, שמים

אנו אמנם בחיי המציאות שישנם בני תורה שמתהדרין ומתקשטים  רואים, ל כאן"לימוד גדול רמזו לנו חז 30881 

אבל הבחינה האמיתית של , וכבוד התורה בפיהם שהכל לשם שמים, בלבושם בדירותיהם בכל הידורי 30882 

, נסיון העוני ומצב הדחוק, בשעת הסכנה ובשעת הנסיון, כבוד התורה מתגלית דוקא בעת החסורי מיחסרא 30883 

האם גם ? ואינם נבהלים ואינם מפחדים, ותורתו´ ם בקומה זקופה לכבוד ההאם גם אז עומדים על משמרת 30884 

 30885 ?אז עומדים שקטים ושלווים ואינם נראים כשפלי ערך נדכאים ומתבזים

אבל האם גם בעת עניותו הוא גם כן מקפיד ומדייק , אמנם בעידנא דרווחא לכאורה נשמרת תפארת התורה 30886 

האם גם אז שומר על הידורו החיצוני מתוך בטחון גמור , על סדר רבנותו ואינו נבהל ואינו מתבלבל 30887 

ולא יפחידוהו עניניו והוא בבטחה מהפגעים , על הבוטח (ג"שער הבטחון קי) ש חובת הלבבות"כמ? ושקט 30888 

וטרפו בא במנוחה , וכל אשר יבואנו מאת האלהים יהיה לו לששון ולשמחה, ולבו בטוח ממצוא הרעות 30889 

 30890 .ל מי מנוחות ינהלניש בנאות דשא ירביצני ע"והשקט כמ

הוא מפגין , ´בא מהופעתו ועמידתו הזקופה של האיש הבוטח בה´ הרי עיקר כבוד שמים וקידוש שמו ית 30891 

וכבוד התורה מתרומם דוקא בשעה שנושאי , אף בהימצאו במיצר´ את בטחונו ואמונתו העמוקה בה 30892 

בהופעה כזו הם , ם ביותרבשעה שהתנאים החומריים אינם משחקים לה, התורה שומרים על כבוד התורה 30893 

איש אשר מעשיו שלמים ומתנהג , מדריכים אף שונאי התורה ומהפכים אותם מדרך רעה לדרך טובה 30894 

הידור ויופי כזה חביב ורצוי , הוא נמצא בבחינה האמיתית, ת אף בשעה של לחץ"במנוחה ובטחון בהשי 30895 

 30896 .זהו כבוד שמים וכבוד התורה בשיא שלימותו, ת"להשי

עמידה מהודרת זו , אלא המשיך בעבודת הקודש, התרעם ולא שינה מהדר כבודו החיצוני וידם אהרן שלא 30897 

אף בעת ראותו בניו , גילתה את כל לבו הטהור של אהרן שלא חל בו כל שינוי אף בעת צרה וסכנה 30898 

בהופעה , אף בעת המעשה הגדול והנורא של בקרובי אקדש, ו"מוטלים מתים במקדש לא זועזעה אמונתו ח 30899 

 30900 .ה"מתעלה ומתקלס שמו של הקב, ´ח התקיף בדרכיו והמאמין בה"ת כזו של

תיכף , מתייפה ומתהדר אבל כשמשהו זז ומתחסר, ח אשר מתנהג בצדקות לעת ההרווחה"ההפך הוא בת 30901 

ונדמה לו שכלו כל הקיצין והוא מוכן בכדי להציל עצמו להתגלגל אף , מתבלבל בדעתו וקומתו מתכופפת 30902 

העדר שמחה ובטחון ועמידה , מתבזה וכבוד התורה נדרס כאסקופה, עד הנה למקומות בלתי מתאימים לו 30903 

 30904 .וגם שונאי תורה ועמי הארץ יבקרוהו ויתבזה עליהם, ישימוהו ללעג בעיני החכמים, בהנהגתו התורנית

ומחשבתו , גם תורתו ויראתו קלושות, מצב כזה מעיד על תחילתו שגם מקודם כל מדותיו מזוייפות היו 30905 

ח האמיתי אף בעת ירידתו החומרית "כי הת, ולכבוד תורתו איננו נכון´ יה להתהדר לפני השכל הכבוד ה 30906 

ע בתנאים ובהנהגה "אף במצבו הדחוק מאד לא יברח להציל א, ש ותורתו"לא יגרום חלילה לחילול ש 30907 

נפשו יקרה אינו מזלזל ´ ש בעל חובת הלבבות על הפרוש הבוטח בה"וכמ, הפוגמת והמביישת את התורה 30908 

 30909 .מו בפעולות פחותותעצ



כ אלה האנשים הלהוטים כל כך להוכיח את מעלתם ומדרגתם הרוחנית על ידי הידורים וקישוטים "וא 30910 

ח ברמה הנכונה גם "למה אינם מתאמצים להחזיק את הנהגת הת, את אלה האנשים יש לשאול, חיצוניים 30911 

גש הכבוד העצמי ורגש כבוד איפה ר, למה הוא נכנע וכופף קומתו מפני כל מעיין נרפש, בשעת הנסיון 30912 

ואם ככה , או חשש סכנה של פגיעה במעמדו החומרי, כ מהר מפני בקורת העולם"למה ישבר כ, התורה 30913 

 30914 .הוא הרי זה סימן מובהק שכל התנהגותו הקודמת לא היה דורש אלא לעצמו

כבוד גם הוא התעטף באיצטלת , גם עכן שלקח מן השלל ועבר על החרם ובגללו נהרגו הרבה מישראל 30915 

ל וארא בשלל התבוננתי במה שכתוב "ש ז"ש כמ"שכל מגמתו היתה לקדש ש, התורה בחפותו על מעשיו 30916 

אלא שעוד , ולא די לו שהפך פנים בתורה שלא כהלכתא, (ד"סנהדרין מ) בתורה ואכלת את שלל אויביך 30917 

כ "חואת תאוות לבו העטיף בכבוד התורה שהוא בעצמו התלוצץ א, התווכח עם יהושע שהצדק אתו 30918 

 30919 .בהודאתו מהטעאת הטבע

אמר כיוון שבכל , אמר ליה רבינא לרב אשי והא מחזי כרעבתנותא, רב זירא הוה קא בצע אכולא שירותא 30920 

אם האדם מתנהג כל השבוע בהסתפקות , (ז"שבת קי)א  יומא לא עביד והאידנא עביד לא מיחזי כרעבתנות 30921 

ואף הנאת הגוף , ש מתכוון"ש שבוודאי לשאז מובן הוא כשהשבת נכנסת והוא מתעטר ומתלב, ובפרישות 30922 

וקראת לשבת עונג והעונג הוא כולו , מכובד´ אינה אלא לכבוד שבת ולכבוד ה, היתירה של יום השבת 30923 

בוודאי שהאכילה , אבל השטוף בכל ימות השבוע בתאוות אכילה ובכל מיני הנאות הגוף, ת"טהור להשי 30924 

 30925 .אלא שאת הנאת עצמו הוא דורש, ד שבת הוא נהנהאינה יכולה להעיד שלכבו, היתירה המיוחדת לשבת

ומה מאד צריכים לרתת ולפחד מפני ! חס לנו להלביש את מאוויותנו השפלות בעטיפת כבוד וכתר התורה 30926 

ה "הקב, ה בכבודו ובעצמו יגלה לעיני כל אחד ואחד את מסתרי לבו ותאוותיו"שהקב, היום הגדול והנורא 30927 

והאמת היא , לו בעלי השיטות שלכאורה לכבוד השם הם דורשיםינתח ויגלה העמוקות אשר בלב כל א 30928 

ולא רק באנשים בינונים , שכל שיטותיהם ומגמותיהם מלאים נטיות שונות אשר דעת התורה אינה סובלת 30929 

ה מדקדק כחוט השערה "והקב, גם על הענקים נאמר הן בקדושיו לא יאמין, אלא אפילו המצויינים שבנו 30930 

כי חשבו שעשו דבר רצוי , ´פ וימותו לפני ה"ל עה"אברהם אבן עזרא ז´ כ ר"כמש, עם הצדיקים הגמורים 30931 

 30932 !לפניו נורא נוראות

מאי כל , פ היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם"עה, ל"ז ז"מה מאד נפלאים הם דברי הסבא מקלם הרש 30933 

יברר ומעשה אחד ילמד ו, הביאור הוא שכשיביאו את האדם למשפט יביאו את כל מעשיו אתו? מעשיהם 30934 

כגון מישהו שהתבטל מלימוד התורה באמתלא של חסרון בריאות וכי אינו , את נכונותו של המעשה השני 30935 

מעשה חומרי שאותו האדם דוקא התמסר והשקיע בו , אזי מביאין את המעשה השני, ע"רשאי לסכן א 30936 

 30937 .ולא היה חושש ולא היה דואג כלל לרפיון בריאותו, כוחות אפילו למעלה מכפי הצורך

אמר ליה , על רב הונא לגביה אשכחיה, סבר למיתב עליה שבעה ושלושים, עוקבא שכיב ליה בר חמוה מר 30938 

היינו שרב הונא העמיד את מר עוקבא על רעיון , (ב"ע´ מועד קטן כ) צודנייתא בעית למיכל סעודת אבל 30939 

שלא יהיה , וכ שצריך האדם לחטט בכל פעם אחרי כוונותיו והצהרותיו וכל מעשי"כש, הזהירות והבדיקה 30940 

רדיפה אחרי ממון , התהדרות בבגדים וסלסול שערו לשם הגדלת כבוד התורה, חלילה נבל ברשות התורה 30941 

מפני שכהים הם מערכי , באמתלא שכשירחיב לו יתרחב לו הדעת ויפנה לבו ללימוד התורה ולזכות הרבים 30942 

 30943 .לב האדם ואינו חותר עמוק בתוך נפשו הוא טועה ומטעה הבריות

נאלץ היה למראית עין להתעטף , ב בן יפונה מסר נפשו שלא להיגרר בעצתם של המרגליםמצינו שכל 30944 

כלב , ה בכדי שלא יחשדו בו שרוח אחרת אתו"ולשחק תפקיד של מתקומם על משה רע, בטלית של מרגל 30945 

ובכל זאת היה צריך לעדות , כ בכל טהרת כוונתו השלמה"קידש שם שמים במעשהו אחר שהופיע אח 30946 

שהתחפשותו ההכרחית לא הזיקה ולא , ה שיאשר ויאמת מעלת כלב וכוונתו הטהורה"הקבמיוחדת מצד  30947 

 30948 .פגמה בשלמות נפשו הקודמת

הסכנה היא שלאדם בינוני קשה מאד לצאת שלם אחרי שהוא נאלץ ? ומהי הסכנה שכלב היה נתון בה 30949 

אף שמטרתו , להתלבש בלבוש של שקר ולהיות חבר לדעות משובשות, לפעמים בעקב תנאים צבוריים 30950 

מ עלול הוא האדם להתגאל ולהתרשם מהשפעת אלו הרגעים והשעות "מ, הוא חותר ושואף לגילוי האמת 30951 

 30952 .והסכנה היא שתפקידו יפגום בנפשו, ההכרחיות

לבסוף היה שעבד לעבודה זרה , וכמעשה יהוא שאמר אחאב עבד את הבעל מעט ויהוא יעבדנו הרבה 30953 

שכוונתו בתחילה לרמות הרשעים ונביאי השקר שיצאו אף , (ב"מגילה י) שברית כרותה לשפתים 30954 

ה שכלב יצא בשלום "ולכן בענין כלב צריכה העדאתו המיוחדת של הקב, ממחבואם ולבערם מן העולם 30955 

 30956 .שלבו טהור וההסוואה ההכרחית לו להצלת ישראל לא פגמה בו, עקב רוח אחרת היתה בו

מי יעיד על , ות מעורבים בין אנשי דעות משובשיםובכן מה נעני אנן אזובי הקיר קטני המוח המתפתים להי 30957 

זה הכלל צריך לפשפש אחר , שלמות נפשנו שלא נפגמה ולא נשתבשו דעותנו שאין אנו מרגישים פגימתנו 30958 

, צריך שיחתור בנפשו אחרי השרשים הנעלמים שמהם עולים וצומחים מעשי אדם, המעשים כולם 30959 



עליו לעמוד על המשמר על , הנפש ולהשגת האמת והלימוד הגדול הוא שכל מי ששואף לקראת זיכוך 30960 

בין מכוון , שלא יחליף בין איוב לאויב, לחקור להעמיק בשרשי נפשו הנסתרים והנעלמים, מערכי לבו 30961 

 30962 .(אור הנפש)  .לכבוד עצמו ובין מכוון לכבוד שמים וכבוד תורתו

 30963 

 30964 מאמר קפז

ז "ויקרא י) ר ישחט מחוץ למחנהאיש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה או אש 30965 

 30966 .(´ג

שהוא כדי , (ב"ג ל"ח) ם שנתן טעם לקרבנות במורה נבוכים"הנה רבים הם הקוראים תגר על הרמב 30967 

, לפי שהיה מנהג הקדמונים מהאומות שהיו מקריבים קרבנות לכוחות העליונים, ז מן העולם"לעקור ע 30968 

ם "ובאמת דברי הרמב, ויתקיים פינת יחודועד שימחה שם עבודה זרה ´ והעתיק אלו העבודות לשמו ית 30969 

, ´משל לבן מלך שגס לבו עליו וכו, רבי פנחס בשם רבי לוי אמר, (ב"כ´ ר פ"ויק) ל"לקוחים מדברי חז 30970 

 30971 .ז והם נצולים"והם נפרשים מע, ה יהיו מקריבים לפני בכל עת קרבנותיהם באהל מועד"אמר הקב

כי הלא בספרו הגדול סוף הלכות , בענין הקרבנותם לא חשב את זה הטעם לעיקר "אין ספק שגם הרמב 30972 

, שהטעם האמיתי בקרבנות הוא סוד מסודות התורה וכל העולם מתקיים בשביל הקרבנות, מעילה כתב 30973 

ל "ם ז"ו כי הרמב"אבל אל לנו לחשוב ח, אלא שבספרו בעד הנבוכים כתב טעם זה כי באמת גם הוא נמצא 30974 

אלא שגם זה הטעם נמצא בצוואת הבאת הקרבנות וכמו  ,תפס טעם זה לטעם היחידי במצות הקרבנות 30975 

 30976 .שמצינו במדרש

כדי להעלות , ה בענין הקרבנות"שהטעם מה שבחר הקב, גם נראה לבאר דברי המדרש בביאור יותר עמוק 30977 

י זה מפני שנמצאת בנפש האדם תשוקה "דוקא ע, בזה את הנפש הבהמית ואת הכוחות השפלים שבבריאה 30978 

ה להשתמש "וצוה הקב, שמפני זה היו האומות רגילות להקריב קרבנות, עליוניםלהקריב קרבנות לכוחות  30979 

 30980 .´ולהביא קרבנות על שלחן ה´ בכח זה לשם ה

הוא מפני שחוק הוחק , כי מה שנמצא באדם החפץ והתשוקה להקריב קרבנות, עוד יותר נראה לומר 30981 

, למדרגה יותר עליונה שתשתוקק הנשמה להעלות הכוחות השפלים והענינים הפחותים, ונשרש באדם 30982 

נשתבשו ברגש , ואחרי שבני האדם ירדו ממדרגתם וסרו מדרך הישר, להקריבם ולאגדם לשורשם האלקי 30983 

שראו בעולם , והתחילו להשתמש בו להבאת קרבנות בשביל כוחות עליונים נפרדים, מעולה וקדוש זה 30984 

 30985 .להיות חושבים שיש להם כח עצמי, וטעו בהם

´ היינו שכל הכונה תהיה רק לשמו ית, לבדו´ נות הוזהרו שלא יזבחו בלתי להולכן כשבא הצווי על הקרב 30986 

רק לקרב וליחד את הכוחות לשורשם לשם , ושלא יכוין המקריב ולא יעלה במחשבתו לשום כח נפרד 30987 

ז שהשיבו "עי, ז"ולכן נמצאת במצות הקרבנות גם זו התועלת שהצילתם מלהקריב לע, המיוחד בלבד 30988 

 30989 .(עץ הדעת)  .לבד´ יחד את ליבם להקריב רק לשם האותם לשולחן שמים ל

 30990 

 30991 מאמר קפח

ויקרא ) ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם 30992 

 30993 .(´ז י"י

הנה עבדו בהכנות גדולות לזכך ולטהר עצמם כדי שיהיו מסוגלים , אלה שנכנסו לפרדס וכדומה להם 30994 

אבל באמת צריך , ומורגלים לחשוב כי זה רק לאלה הנכנסים בפרדס, ייתם והשגותיהםוראויים לגודל על 30995 

כי תורה , אם לא יקדש עצמו להשגתם לא יבין כלום, לידע כי כן לכל דבר תורה באיזו דרגה שהיא 30996 

ובלי הכנה של קדושה וטהרה איך תעלה ואתה , ולהשגתה והבנתה לשמים הנך צריך לעלות, שמימית היא 30997 

 30998 !למטה

נח משנקרא איש צדיק נקרא איש , ר ברכיה חביב משה מנח"א, ל ויחל נח איש האדמה ויטע כרם"זאח 30999 

אדם שאינו שמימי אי אפשר , (´ו ו"ר ל"בר) אבל משה משנקרא איש מצרי נקרא איש האלהים, האדמה 31000 

וחנן ר י"תמים היה א! לומר על נח אשר הכתוב מעיד עליו איש צדיק ותמים, לו בשום אופן להשיג כזאת 31001 

 31002 ?נח מקיים כל הבריאה ועליו נאמר איש האדמה, בו היה מתחילתו ועד סופו הוא צדיק´ כל מי שנא

ואיש האלהים , אבל איש האדמה כמו אנשי העיר שכל נבדל לדבר יקרא כן, ל"ל מבאר וז"ן ז"הרמב 31003 

מבואר  ,איש האדמה בורגר לשם בורגרות שהיה להוט אחר האדמה, ר"וכך אמרו בבר, המיוחד בעבודתו 31004 

בורגר לשם בורגרות כי מי שרק עוסק , בדבריו כי איש מורה על היותו נבדל מכל דבר ומיוחד רק לזה 31005 

לשם משנה , זה כבר משנה כל מצבו, איש האדמה אבל לשם בורגרות, בבורגרות עדיין לא נקרא איכר 31006 

 31007 .עכשיו כבר נקרא בשם איש האדמה, עיקר שמו

! ל הקדושים נבדל לדבר"ושי אי אפשר להשיג מקום הרגישו בו חזבשכל אנ! הערה נוראה מאד ומי יכילנו 31008 

שורות שורות הנקרא , כי הראשונים נטעו גפן והוא החל לנטוע גפנים רבים, ל"ל מבאר שם וז"ן ז"והרמב 31009 



תפסתו התורה וקראתו בשם , כי ברצותו ביין לא נטע הגפן כשאר האילנות ונטע כרם שורות שורות, כרם 31010 

הוא אשר אמרנו כי תורה שמימית , נבדל רק לאותו דבר בדרגא אחרת לגמרי, מהאחר לגמרי איש האד 31011 

 31012 .ורק אנשים שמימיים ישיגו דברים שמימיים, היא

ומן הידוע כי הנאכל ישוב בגוף האוכל והיו , ל"וז (א"ז י"ויקרא י)ב  ן בטעם איסור אכילת דם כת"וברמב 31013 

תהיה עובי וגסות בנפש האדם , יו לאחדים בלבואם יאכל אדם נפש כל בשר והתחבר בדמו וה, לבשר אחד 31014 

ויתלה בו , כי הדם לא יצטרך עיכול כשאר הנאכלים שישתנו בעכולם, ותשוב קרוב לטבע נפש בהמית 31015 

והכתוב אומר מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא , נפש האדם בדם בהמה 31016 

ואין ראוי , כי לכל בשר באדם ובבהמה נפש בדם, יאולכך אמר כי נפש כל בשר בדם ה, למטה לארץ 31017 

 31018 .ל"לערב הנפש הנכרתת בנפש הקיימת עכ

שאמנם באפשרות הוא , ל בפשטות כזאת"ן ז"מבארו הרמב, הנה בביאור ענין שנלאו בו רבים לפרש 31019 

וכבר מי יודע אם רוח בני אדם היא , שנפש האדם תשתנה ממש והיתה לנפש בהמית, השתנות בנפש 31020 

 31021 !מן העולם עד עולם! השתנות מקצה אל קצה, או חלילה רוח בהמה היורדת למטה, עלההעולה למ

הרי לנו מקרא מפורש שהכתוב טוען על איש , ן בענין נח"ן אלה לשיטתם אזלו כדברי הרמב"ודברי רמב 31022 

בדבר קטן ? ובמה, ומה לנו יותר השתנות בתכלית איש צדיק לאיש האדמה, צדיק כי נתהוה לאיש האדמה 31023 

משה שנקרא איש מצרי , הוא אשר מסיים המדרש חביב משה מנח, נוראים הדברים! על חוט השערה תלוי 31024 

אלא איש מצרי בעצם שבהמצאו שם נתהוה , איש מצרי אין הפירוש שהיה במצרים, נקרא איש האלהים 31025 

 31026 !אלא שלבסוף נתהוה לאיש האלהים נבדל ומיוחד לכך איש האלהים ממש, כביכול לחפצא של מצרי

והנכון בעיני כי יאמר , ל"על הכתוב לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר וז (´בראשית ו) ן"וברמב 31027 

בעבור שגם האדם הוא בשר ככל בשר הרומש על הארץ בעוף ובבהמה , לא יעמוד רוחי באדם לעולם 31028 

כמלאכי  והענין לומר כי האלהים עשה את האדם ישר להיותו, ואיננו ראוי להיות רוח אלהים בקרבו, וחיה 31029 

ולכן לא ידון עוד , והנה נמשך אחר הבשר ובתאוות הגופניות נמשל כבהמות נדמו, השרת בנפש שנתן בו 31030 

ובהמשכו , האדם הוא כמלאכי השרת בנפש שנתן בו האלהים, רוח אלהים בקרבו כי הוא גופני לא אלהי 31031 

שתלשלות החטא עד מגלה לנו הכתוב סוד ה, אחרי התאוות קראו הכתוב בשר ככל בשר הרומש על הארץ 31032 

 31033 .ובשם אחר כבר יקרא כבר גופני הוא, שהאדם נפל ממדרגתו שנשתנה מקצה לקצה

אומר על עשו ויהי עשו איש יודע ציד ויעקב איש תם יושב , כשהכתוב מתאר לנו שני האחים יעקב ועשו 31034 

איש יודע ציד התיאור עליו הוא בעיקר כי הוא , יודע ציד לבד אין כאן הטענה גם לא כלום יחשב, אוהלים 31035 

 31036 .עיקר הטענה בזה הוא איש שדה, וכתרגומו גבר נחשירכן גבר נפק לחקלא, איש שדה

ובמצות כבוד אב ואם גם הצטיין ביותר , ל על עשו שהיו בו כמה דברים טובים"אמנם כי מצינו בחז 31037 

שו כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששמש ע, (ב"ה י"ר ס"בר) ג"כמאמר רשב 31038 

עד עכשיו , ל משה אמור להם לישראל אין אתם יכולין להזדווג לו"א, (ד"י´ ר א"דב) ובמדרש, את אביו 31039 

, והרי גם מקרא מפורש ויאהב יצחק את עשו, מתבקש לו שכר הכיבוד שכיבד את אלו שקבורין בהר הזה 31040 

לא שהכתוב מגלה א, ודאי כי היה בו מעלות במה לאהוב אותו, וחלילה לחשוב כי היתה זאת טעות פשוט 31041 

 31042 .לנו שחותמו של עשו הוא איש שדה נבדל לכך

הכתוב אינו מונה במעלות יעקב כי היה תם אלא , ובצד השני הנה על יעקב אמר הכתוב ויעקב איש תם 31043 

´ אבות א) ל"וכדברינו על אמרם ז, זהו ענין יושב אוהלים, בחותמו של יעקב דיבר הכתוב כי היה איש תם 31044 

ובזה הוא עיקר , כי זוהי ההוראה העיקרית על איש, תך קבע ומלאכתך עראיעשה תור, (7ה"ברכות ל 31045 

, הראשונים היו יושבי אוהלים כל עסקם היה רק בתורה, החילוק בין דורות הראשונים לדורות אחרונים 31046 

 31047 .כי זה היה כל מציאותם בורגנין לשם בורגניות

ל "ספרים על הרב בעל ערוך השולחן זמ, זכורני עוד מדור שלפנינו כי סתם טיול היה להם גרוע ופחות 31048 

הם היו יושבי , אי אפשר לנו לקבל כל מושג איך שהם הביטו על ענין הבטלה, שמעולם לא הלך לטייל 31049 

הערה נוראה מאד אם אבן הוא ? ומי יודע מצבנו אנו ובאיזה שם יקרא לנו, אוהלים ודאי בבחינת איש 31050 

במה מפסיד הוא האדם את כל ! עדן אלא כחוט השערה להתבונן ולהבין עד כמה אין בין גיהנום לגן! נמוח 31051 

 31052 .(דעת תורה)  !נפשו ועד כמה שכבר בשם אחר יקרא איש האדמה

 31053 

 31054 מאמר קפט

 31055 כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו

 31056 .(´ח ג"ויקרא י)

ואותו מקום שישבו בו ישראל , קלים מכל האומותי מגיד שמעשיהם של מצריים ושל כנעניים מקול"וברש 31057 

דברים אלה צריכים , (כ"ת) מגיד שאותן עממין שכבשו ישראל מקולקלים יותר מכולם, מקולקל מן הכל 31058 



האם ? ובדור הכי מקולקל, ה הושיבם במכוון במצרים במקום הכי מקולקל"מה זה אשר הקב, להבינם 31059 

 31060 ?משמיענו ומלמדנו איפוא כל אלה הדבריםומה ? אמנם אין בזה כל שייכות בעצם לישראל

אם אמנם כי זה המקום וזה הדור בין כך ובין כך הם כלעצמם היו , כבר דברנו בהבנת הענין הזה 31061 

לנסיון להם ולזכות לגאולתם , וקלקולם זה היה הסיבה מאת ההשגחה בהבאת ישראל לשם, מקולקלים 31062 

על ידי שגדרו , גן נעול אחותי כלה (´הב "ר ל"ויק) ל"וכאמרם ז, בהשמרם שם ממעשה ארץ מצרים 31063 

 31064 .ישראל במצרים עצמן מן הערוה נגאלו ממצרים

וישיבתם , כי הגוים נתקלקלו אמנם מחמת ביאתם וישיבתם של ישראל שמה, ואפשר ללמוד בביאור הענין 31065 

, וכן ביאתם של ישראל גרמה לכנעניים שהתעיבו מעשיהם, של ישראל גרמה למצריים שהתעיבו מעשיהם 31066 

כי רשעת הגוים , וממעשים בכל יום של ישראל בין האומות, אנו יכולים לראות באמת מדברי הימיםכן  31067 

ואם כנים אנחנו בעמדתנו זו הנה זה מופת גדול , יותר מתגברת דוקא באלה המקומות הנמצאים שם יהודים 31068 

 31069 .באמונה

הלא ישראל , הוא ככה אבל ביאור הענין, ודאי כי היהודים לא הם המקלקלים את הגוים שכניהם בפשוטו 31070 

, אשר אם כי מחולקות הן אומה מחברתה, לא רק כשתי אומות בעלמא, ואומות שני הפכים הם בתכלית 31071 

אבל אין זה כי אם מריבה על עסקים אשר , הנה גם צרפת ואשכנז מריבים זה עם זה, אבל לא הפכים הן 31072 

מות אבל סוף סוף ממשפחת כי אם כי הם שתי או, ובסור עסקיהם תסור גם כל מלחמותיהם, ביניהם 31073 

לא עסקים ומריבות עושים ביניהם אלא , לא כן ישראל ושאר האומות, יש מה אשר מאחדם, האומות הן 31074 

 31075 .סוג המלחמה של קדושה וטומאה, מלחמה נצחית יש כאן

למעלה מן הטבע למעלה מן כל , שנאת האומות לישראל היא מהסודות הכי גדולים אשר בבריאה 31076 

ומנהלים משפטים , ואים באחרונה איך שחידשו שוב את הפרוטוקולים של זקני ציוןהנה אנו ר, המהלכים 31077 

כי ? ומה לא כתוב בהם, להשתומם לראות איך שהגוים גם מאמינים בזה כעובדה ודאית, גדולים עליהם 31078 

וכי הם המכריעים כל דבר , וכי היהודים מנהלים בתוך כל הממשלות, היהודים נמצאים בכל פינות העולם 31079 

 31080 .וקטןגדול 

וכי מתכוננים , כדי להרוג ולאבד את כל הגויים, הם המנהלים את מלחמות האומות להחריב את העולם 31081 

כי מי שיש , וכדומה וכדומה בלבולים ושטויות אשר ממש לא יאומן, בלילה אחת לשחוט את כל הגרמנים 31082 

אבל המתבונן , מת לבואנחנו מורגלים כבר ועוברים על כל הדברים בלי שי! לו מוח בקדקדו יאמין בכזאת 31083 

, עמוק עמוק הוא הענין, אל נביט על הדברים בהבטה שטחית, יבין ויראה מזה המופת הכי גדול על אמונה 31084 

 31085 .הוא סוד הפחד והאימה של הטומאה מפני הקדושה

למה נקרא שמו הר חורב , שירדה שנאה לאומות העולם עליו, אומרים מאי הר סיני (.ט"שם פ) ל"חז 31086 

, ל בכמה מקומות"מצינו בחז, כל מה שעלו ישראל כן גדלה השנאה, ות העולם עליושירדה חורבה לאומ 31087 

כל , כי לולא אתה היינו מתערבין בגוים וחדלנו מסבל, ה אתה גרמת לנו"איך שכנסת ישראל אומרת להקב 31088 

 31089 .רשעת הגוים מתגברת ללא כל סיבה, אלהינו´ יותר שאנו דבקים בה

ובעוברי לפניו והנה העביר עלי , וק נכרי משחק עם איזה שוט בידופעם הלכתי לי לטייל והנה עמד לו תינ 31090 

ומה ראה תינוק זה , אמרתי לעצמי אז הנה הלכו ועברו על דרך זה כמה מאות גויים, את השוט להכות אותי 31091 

? אבל התירוץ הוא כי מי לימד להחתול לשנוא את העכבר? וכי מי הורה לו על זה, להכות דוקא אותי 31092 

אש ומים הפכים הם בתכלית לעולם לא יהיה , הנה זה כן בעצם טבעם? יכים על זהלימודים רבים צר 31093 

 31094 .שלום ביניהם

ומן הידוע כי הפכים כל שיגבור , סוד הקדושה והטומאה הפכים הם בתכלית, הוא סוד ישראל ואומות 31095 

הנה זה מגודל סוד ? למה מעשיהם של מצרים מקולקלים מכל האומות, האחד יתגבר השני לעומתו 31096 

כל מה שישראל התנהגו ? למה המקום שבו ישבו ובאו ישראל מקולקל מן הכל, ושה של ישראלהקד 31097 

 31098 .השנאה לישראל היינו השנאה לכל דבר טוב, התעיבו הרשיעו שכניהם ביותר, ביותר קדושה

אוי ואבוי להם כי השבת קודש , ל מספרים שהגויים מתלוצצים על מעשיהם ומצוותיהם של ישראל"חז 31099 

ודאי אין להם , הוא הדבר שאמרנו כי השבת בכל קדושתה כשמתקוממת נגד הטומאה, עדםהוא ליצנות ב 31100 

דבר אשר כבר כמה , מספרים כי בארץ אשכנז מתגברת עכשיו עבודת אלילים, כל דרך כי אם להתלוצץ 31101 

אין זה אלא ? היש טעם ומהלך לחדש כעת שקוצים וגלולים כאלה? אלפים שנים עזבו מעבודה זרה זו 31102 

 31103 .(דעת תורה)  .הוא סוד של שני הפכים, קדושה מתגברת הטומאהשבהתגבר ה

 31104 

 31105 מאמר קצ

 31106 כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו

 31107 .(´ח ג"ויקרא י)



וכי לא די היה להזהירם בדרך , ה הזהיר את ישראל על תועבות מצרים וכנען דוקא"יש להבין למה הקב 31108 

, מהי ההדגשה המיוחדת על מצרים אשר ישבתם בה, על מעשי התעתועים של כל אומות העולם כלל 31109 

מנין שלא היתה אומה באומות , ל"וז´ ל הק"והנה מצאתי בחז, וביחס לכנען אשר אני מביא אתכם שמה 31110 

ומנין למקום שישבו בו ישראל , ל כמעשה ארץ מצרים לא תעשו"ת, שהתעיבו מעשיהם יותר מן המצריים 31111 

 31112 .ל אשר ישבתם בה לא תעשו"ת, התעיבו מעשיהם יותר מכולםש

ומנין שלא , ל אשר ישבתם בה לא תעשו"ת, ומנין שישיבתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו 31113 

ומנין למקום , ל וכמעשה ארץ כנען לא תעשו"ת, היתה אומה באומות שהתעיבו מעשיהם יותר מן הכנענים 31114 

ומנין שביאתם , ל אשר אני מביא אתכם שמה"ת, עשיהם יותר מכולםשבאו בו ישראל וכבשו שהתעיבו מ 31115 

ש "ר שה"מד) ל"ל אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו עכ"ת, של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו 31116 

 31117 .(´ט´ ב

ל "ברם חז? י גרמו להעמקת השחתתם של מצרים וכנען"שכאילו בנ, והנה לכאורה מוזר הוא הרעיון 31118 

כשאחד , המתהווה ביחסים של בין פרט לפרט ובין אומה לאומה, נה אמיתית ונפלאההציגו כאן לפנינו תמו 31119 

ולעומתו חברו משולל הכח להגיע לידי מעלת חבירו הולך ומגיב , מצליח ומתעלה במוסריותו העילאית 31120 

 31121 .ומתגלגל מטה מטה עד הגיעו לעמק הגהינום ושאול תחתית, בדרך קיצונית

האחד מצליח ועושה חיל הולך , נים חברים סמוכים אחד לחבירושני שכ, לדוגמה מן החיים המעשיים 31122 

ושכנו בעל כשרונות , והוא רוכש לעצמו אהדת הקהל ונעשה לאשיות מרוכזת, ומשגשג בדרגות רוחניותו 31123 

ובדעתו שלעולם לא יזכה להשתוות לידי עמדת חבירו , פחותים שלא זכה ולא הצליח להתעלות כחבירו 31124 

עד שהוא נופל לתהום מוסרי כזה , תגלגל ומתאכזר בכבוד עצמו ובכל הווייתוהוא הולך ומ, כבודו ומעלתו 31125 

 31126 .שלא עלה על דעתו

וכל , תגובתו היא מרה ומיואשת, אכול קנאה ומרירות הוא ומשליך את נפשו אל הקצה האחרון והנפסד 31127 

רה הרי אם חבירו מתעלה בתו, סיפוקו הוא בזה שהוא מעמיד את עצמו בצד הנגדי של ערך חבירו וכבודו 31128 

 31129 .הרי הוא מתלוצץ ולועג לכל יקר שבקדושה, אם חבירו מתעלה ומתגבר באמונתו, הוא מפר תורה

אלא המניע העיקרי היא התשוקה לבטל , ולא משום שבאמת הוא הגיע לידי הפקירות כזו מצד נטיית עצמו 31130 

מוכרח הוא  ,וממילא מוכרח הוא לבטל כל ערכי ההוד וההדר המקיפים את חבירו, ערך חבירו ומעלתו 31131 

 31132 .עליה כל תפארתו של חבירו, קיום התורה ומסירות נפש, ללעוג ולבטל את דברי התורה

והוא יקרת ערך , הביטול וההתעללות נובעים דוקא מההכרה הטמונה בלב המתעלל המתקנא בנפשו 31133 

נמנע הוא מהתאמץ או אולי אין בכחו , אלא שכאן כח תאוות הקנאה מעורב בכל תגובותיו, התורה 31134 

, הרי הוא הולך ומטמטם את עצמו, ולכן בכדי להבליט את עצמו לעומת חבירו, אמץ להשתוות לחבירולהת 31135 

 31136 .ובוחר להקיף את עצמו בענני חשכה ובלהות

כפי שתואר וצויין במאמר , ומהסבר זה אנו באים לידי תמונת ישראל במצרים והשפעתם על המצריים 31137 

ויהי שם לגוי גדול מלמד שהיו , ת היקר והקדושהי למרות השעבוד הצטיינו בכל מדו"בנ, ל"ל הנ"חז 31138 

שהיתה מרחפת , אף מצריים האדונים המשעבדים הכירו ברוממות נפשם של ישראל, ישראל מצויינים שם 31139 

המצרים האדונים מוכרחים היו לראות ולהכיר אף בתבונתם האנושית , עליהם אף בהיותם באהלי קדר 31140 

 31141 .ם העבדים בזוהר נפשם על אדוניהםנעלים ה, י עליהם"כי נעלים הם בנ, הפשוטה

לחקותם ? ומה היתה תגובת מצרים על האור הגדול הבוקע ועולה מאהלי שם זרע אברהם יצחק ויעקב 31142 

אלא איך להחליש ולרכך , לא היה באפשרותם וכוחם בשום פנים ואופן, י"ולהתלמד מהם להיות כמו בנ 31143 

, ז צריך להתגלגל לקצה האחרון"ע? ם הגסותהדוקרים את נפשותיה, י"את קרני האור הבוקעים מאהלי בנ 31144 

 31145 .שפלות מוסרית כזו שתשמש תריס והגנה מפני קרני האור התובעות והדוקרות

נקלעו לכף , אכזריות וההתעללות בעבדיהם, ט שערי הטומאה ונעשו שטופי זימה"ולכן השתקעו בכל מ 31146 

ל שישיבתם של ישראל "גשת חזזוהי הד, ונעשו מתועבים במוסריותם מכל האומות, הקלע הקיצוני ביותר 31147 

וכן היה עם עמי כנען שתגובתם על האור השמימי שהולך ומתקרב לגבולותיהם , גרמה לכל המעשים הללו 31148 

ומנין שביאתם של ישראל גרמה להם לכל , השחתה וניוון תהומי שאין לתקנו יותר, היתה כתגובת מצרים 31149 

 31150 .ל אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו"ת, המעשים הללו

שהם קלושי כח , י ההשפעה של אנשי המעלה שתגרום לפעמים להעמקת ההשחתה של אנשי סביבתםזוה 31151 

ואף , אלא שמקנאים והקנאה מעבירה אותם על כל ערכם וכבודם, להתאמץ ולהשתוות לחבריהם הגדולים 31152 

זוהי תמונתה וציורה של התורה על , עלולים להתדרדר עד טמיון ותהום ההשחתה שאין מפלט ממנו יותר 31153 

 31154 .מצבם של עמי מצרים וכנען שהתהווה בגלל קרבת ישראל אליהם

ל "ופירשו חז, ל שהסביר ענין של ישמעאל מצחק"זצ (שרשבר) א וולדשיין"צ רי"ר הגה"ושמעתי ממו 31155 

היינו שהיה מלעיג על , ל מבואר שהיה מצחק"ן והספורנו ז"וברמב, ז גילוי עריות ושפיכות דמים"שזה ע 31156 

 31157 .ש"שנעשה בבית אברהם באמרו שנתעברה מאבימלך עיייצחק או על המשתה הגדול 



כ למעשים כאלה מצד "ל שבאמת ישמעאל מצד עצמו לפי מצבו הרוחני לא היה נוטה כ"והסביר הוא ז 31158 

אמר שיהא חמור במזגו מצד האם , פרא הוא חמור הבר, ל פרא אדם"ש הספורנו ז"כמ, קצת תולדתו 31159 

כ לא הגיע ברשעתו עד "א, ל"שה ישמעאל תשובה עכל שע"כמאמרם ז, המצרית ושיהיה אדם מצד אביו 31160 

, הכהה וטמטם את מצב נפשו, אלא שהאור הגדול שטפח על פניו מהופעתו של יצחק, כדי ריחוק שכזה 31161 

 31162 .´ז וכו"התמוטט ונפל לתוך הקצה השני ע, ובאין כח לחקות ולהתעלות עד כדי דרגת אורו של יצחק

אלא שלאור , מו כמיוחס וכבעל מדרגה רוחנית ידועהעד לידתו של יצחק היה ישמעאל מרגיש את עצ 31163 

, להתלמד מיצחק ולהתעלות לאט לאט לא היה יכול, טהרו וזהרו של יצחק התחיל להרגיש עצמו כמבוטל 31164 

ולהשלים , שלא הגיעה לידי מדרגות גבוהות כאלו של יצחק, לא מפאת טבעו מצד אמו ולא מפאת תשוקתו 31165 

יצירת תריס ומגן מפני אור ? ובכן מהי התגובה, לא היה יכול עם קטנותו ופחיתות ערכו ביחס ליצחק 31166 

ז גילוי עריות "בצורת ירידה מדעת והתגלגלות לתהום ההשחתה של ע, המוסר האלהי המגיע אליו 31167 

 31168 .ושפיכות דמים

אלא מתוך קנאה בוערת בכדי להפחית ולקפח את , וגם בעשותו אותם לא עשאם מתוך השקפה ושיכנוע 31169 

ולכן כשעשה תשובה שהניח את יצחק לילך ראשון , תו מתבלטת כל כך לעיני כלערכו של יצחק שגדלו 31170 

בזה , (ז"ב ט"ב) ל ויקברו אותו יצחק וישמעאל מכאן שעשה ישמעאל תשובה"כמשאז, אחר מיטת אברהם 31171 

ז גילוי עריות "וחוזר ומתחרט על כל מעשי התעתועים של ע, תיקן וגילה דעתו שמכיר בגדלותו של יצחק 31172 

 31173 .ה מקודם בכדי להכעיס את יצחקד שעש"ושפי

איזה חבר גדול , עד כמה מסוכן הוא המצב של מי שיש לו בצדו או בשכונתו, מה שיש לנו ללמוד מכאן 31174 

אל נא יסתבך במלכודת היצר , שמכהה את אור חכמתו ומקטין חשיבותו, ממנו באור התורה והמוסר 31175 

יתחמם באור חכמתו וגדלותו יתחקה , רואלא יקבל ברצון ובחיבה ויכיר בערך חבי, להתדרדר ולהתמוטט 31176 

מי יודע לאיזה שאול , כי אם יתחיל חלילה בקינטור ובלעג, על שורש מי שלמעלה ממנו ויתלמד ממנו 31177 

והרחמן יתן בלבנו היכולת להסתגל ולהכיר באור מעלות , תחתית של ירידה מוסרית הוא עלול להגיע 31178 

!בכדי שנגיע למעלתם הם, הטובים והגדולים ממנו נזכה להתקשר עם, ושלא ניכווה ברעל הקנאה, חבירנו 31179 

 31180 .(תורת הנפש)  

 31181 

 31182 מאמר קצא

 31183 כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו

 31184 .(´ח ג"ויקרא י)

ם התורה מתחלקת כידוע במשפטי? מה הדמיון והשוויון, העמיד הכתוב חוקות הגוים לעומת חוקות התורה 31185 

אולם המתבונן , חוקים אין להם כל טעם, משפטים נקראים דברים שיש להם טעם, מצוות וחוקים 31186 

רואים תיכף שאין הענין כפי שחשב , אם רק מעמיקים וחודרים בפנימיותם, במשפטים מצד לומדות 31187 

, כ פשוטים ומובנים"וגדרי הענינים באמת לא כ, כי עם ההתעמקות באים לחקירת הגדרים, בתחילתו 31188 

גזירת הכתוב , ושם כבר הינם כמלתא בלא טעמא, שנכנסים ביתר עומק מגיעים לגזירת הכתוב שבהםוכ 31189 

 31190 ?ומה כבר ההפרש בין משפטים לחוקים, ממש חוק ככל עניני החוקים! ולא יותר

והחיך יכול אמנם לחשוב כי כל , בדברי מאכל הנה יש החיך אשר נהנה מהאכילה, ביאור הענין הוא כך 31191 

אבל סוף סוף הלא האוכל עובר את החיך ומתעכל עד , היא רק ליהנות אותו ולטעמו ותו לאכוונת האכילה  31192 

וכוונת האכילה הלא היא באמת דוקא לשם , ושם הרי הדברים כבר בלי טעם לגמרי, שהוא מגיע אל הלב 31193 

כל  עיקר מציאותה היא חוק בלי, וכן הדבר בעניני רוחניות וזה סוד ויסוד התורה כולה, אל החיים עצמם 31194 

 31195 .גזירה גזרתי חוקה חוקקתי ואין לך רשות להרהר אחריה, טעם

אמנם במשפטים ובמצוות מרגישים באמת טעם , הם ולא ליהנות נתנו´ גם המשפטים וכל המצוות גזירות ה 31196 

הכל יכול , הכל יכול הוא עשה חיך לחוקים´ אשר הבורא ית! אבל כל זה אינו אלא רק בגדר חיך, נפלא 31197 

טעם והנאה בעשייתן , תן להגזירות והחוקים אשר בעיקרם של המשפטים והמצוותנ´ בטובו הגדול ית 31198 

לא ´ וישנם חוקים אשר הבורא ית, למתק את אכילתם ולהמשיך בליעתם ולא יותר, אשר ישמשו רק כחיך 31199 

´ ואילו רצה הוא ית, ואז נשארה המצוה בגדר חוק בלי טעם, ´כי כך עלה ברצונו ית, עשה להם חיך 31200 

 31201 .היתה פרה אדומה גם כן מצוה בטעמא כמו גזל ועריות, אדומה טעם ליצור גם לה חיךלהלביש לפרה 

זהו הענין אשר אמר הכתוב וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא  31202 

דברים החקוקין להם כגון טרטיאות , אלא אלו נמוסות שלהן? י מה הניח הכתוב שלא אמר"וברש, תלכו 31203 

אבל יש אצלם עוד חוקים אשר הם אמנם , ישנם גם אצל הגויים מעשים שהם מצוות אצלם, תואצטידיאו 31204 

אלא נובעים מהטבע שלהם מעצם , דברים החקוקים להם דברים שאין בהם כל טעם ומהלך, כל עיקרם 31205 

ובהילוך אדם בנמוסיהם של הגויים אדם , מעצם האינסטינקט שלהם עצמו והוא העיקר שלהם, מהותם 31206 

 31207 .הנה כמוהם יהיו עושיהם ולא בישראל חלקו, וקותיהםהמתחקה בח



בחינת אנא נפשי כתיבת , דברים שנחקקו ממני ומעצמי, ושמרתם את חוקותי כביכול עצם עצמיותו שלו 31208 

´ ובשמירת החוקים אתם הדבקים בה, הוא סוד החוקים, מאן דנפח מדיליה נפח, (.ה"שבת ק) יהבית 31209 

והרי , ´הים חיים הוא אמרו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני הכי אל, חיים כולכם היום, אלהיכם ודאי 31210 

וחוקים יעשה נכריים עיקר מעמדו יהיה על , כי יתכן שאדם ישמור תורה ומצוות יהודיות! הדבר מבהיל 31211 

שעיקר התורה הוא דוקא , והרינו מבינים כבר ודאי כמה רחוק הוא אותו האדם מן תורה, חוקים של גויים 31212 

 31213 .והבן! ת חוקותיושמרתם א, בחוקים

ויש לו כפרים ויערות , משיב על שאלת עשיר אחד אשר זכהו השם בנחלה רחבה (´י´ ד סי"יו) ת"בנוב 31214 

או אסור לישראל , אם מותר לו לילך בעצמו לירות בקנה שריפה לצוד ציד, אשר בו תרמוש כל חיתו יער 31215 

ל בצדדי ההלכה כותב שם ואחרי הפלפו, משום צער בעלי חיים או משום בל תשחית, לעשות דבר זה 31216 

ואין זה דרכי בני , ולא מצינו איש ציד רק בנמרוד ובעשו, אמנם מאד אני תמה על גוף הדבר, ל"ב ז"הנו 31217 

ולא יאבד זמנו בדברים כאלה , ולכן השומע לי ישכון בטח השקט ושאנן בביתו, אברהם יצחק ויעקב 31218 

 31219 .ש"עי

הלא יביט עליך משתומם ! ת מפאת איבוד הזמןם נקודה כזאת במעשה של צידת חיו"נלכה נא ונגיד לעכו 31220 

אבל לא במניעת הצידה מצד ענין , אולי יהיה לו איזה השגה מצד צער בעלי חיים! ולא מבין כל הדבור הזה 31221 

 31222 !כי על מה אחרת יבקש לו במתנת הזמן אם לא במשחקים ותענוג, איבוד הזמן

הנה זאת , אבל ההליכה לצידה, אם לאו אשר עליו תוכל לדון אם יש בו איסור, הנה לנו ציור של מעשה 31223 

ולא איכפת לן כלל בגופו , זאת מנמוסות שלהם מפנימי פנימיותם של גוי, עצמה של טרפות עצמיות של גוי 31224 

וכמוהם , כי הרי זה תולדת ותוצאת מעצמות עמקיותם ומעשיהם כמוהם, של המעשה ובצדדי ההלכה שלו 31225 

, ואצטדיאות המשחקים והתענוגים הן הם עצמם של גויההליכה לטרטיאות ! יהיו עושיהם חפצא של גוי 31226 

הם חוקות אומות העולם והוזהרנו , ישראל בעצמותו אין לו כל חיבור ושייכות לטרטיאות ואצטדיאות 31227 

 31228 .(דעת תורה)  .ובחוקותיהם לא תלכו

 31229 

 31230 מאמר קצב

 31231 תעשוכמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא 

 31232 .(´ח ג"י)

כשהייתם במצרים הייתם דומים לשושנה בין , ה למשה לך אמור להם לישראל"אמר רבי ברכיה אמר הקב 31233 

תנו דעתכם שלא תעשו , היו דומין לשושנה בין החוחים, עכשיו כשאתם נכנסים לארץ כנען, החוחים 31234 

עשה ארץ כנען וכמ, ד כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו"הה, כמעשה אלו וכמעשה אלו 31235 

 31236 .ל"אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו עכ

בה במדה שהוא נפגש בהתנגדות וסתירת דעותיו מצד , תכונת נפשו של האדם מטבעו הוא איש מלחמה 31237 

בה במדה שמתנגדיו משתדלים לפרק את , הריהו הולך ומתחזק בעקשנות בדעתו והשקפתו, זולתו 31238 

עד כדי נכונות של נתינת נפשו ורכושו על השקפתו , שאת הריהו הולך ונדבק ונאחז בהם ביתר, השקפותיו 31239 

 31240 .ודרך זו מאפיינת לא רק את היחיד כי אם גם את הכלל, ודעתו

ל במאמרם הקולע את "וכבר ציינו חז, ביתר שאת ובמדה גדושה יש למצוא קו קיצוני זה אצל עם ישראל 31241 

ולשבחם של ישראל נאמרה הגדרה , (ה"ביצה כ) ישראל עזים שבאומות, מהותו של עם ישראל בנידון זה 31242 

ה שעתידים "ומראש צורים ראה הקב, ה ניתנה להם מתנה זו"ובחסדו של הקב, זו ובעזות דקדושה עסקינן 31243 

ה נטע בהם את "מה עשה הקב, ונתונים ללעג ולבקורת ולגזירות נוראות ואיומות, ישראל לקבל את התורה 31244 

 31245 .את כח האומץ לעמוד בפני כל לוחציהם, מדת העזות

על כבודו , עוד ילכו הלוך והתגבר בהשקפת האמונה ובהכרת האל, במדת התנגדותם לשונאיהם בנפשו 31246 

כי מאהבת , ואתחנן´ ל בפ"ן ז"ש הרמב"וכמ, וכבוד תורתו מוכנים להקריב את נפשנו בכל עת ובכל שעה 31247 

הזכיר ולא , שראה אתכם ראויים להתאהב לפניו ונבחרים לאהבה יותר מכל העמים, אתכם בחר בכם´ ה 31248 

וישראל ראויים לכך , לסבול את אוהבו בכל הבא עליו ממנו, בזה טעם מן הבחירה כי הנבחר לאוהב הידוע 31249 

 31250 .ל"כי יעמדו לו בנסיונות או יהודאי או צלוב עכ, מכל עם כמו שאמרו שלושה עזים הם ישראל באומות

מה , על שאכלתי מצה מה לך יוצא ליהרג, מה לך יוצא לישרף על ששמרתי את השבת, ר"וכן איתא במד 31251 

על שעשיתי רצון אבי , על שהנחתי תפילין, על שנטלתי לולב, לך לוקה בפרגול על שעשיתי סוכה 31252 

, אף בשעה שהסכנה אורבת´ ואכן שאין עזות יותר נשגבה מלהיות להוט לקיים מצוות ה, ל"שבשמים עכ 31253 

 31254 .עוז לעמו יתן´ ה´ ומה גדלה ונשגבה הגדרת התורה במדת העוז שנא

עזות של , עזות של אמת עזות של קדושה, כולה מלמדת את האדם הישראלי למדת עזות הנפש התורה 31255 

ובמדת , והעוז והחדוה להיות מוכן למות על קדושת שמו, ´ש עזות הנובעת מאהבת ה"הכרת הבורא ית 31256 



ומשום כך נתנה התורה לישראל שהיא עוז , עזות כזו לא הצטיינה שום אומה שבעולם אלא ישראל בלבד 31257 

 31258 .כדי שיעמדו בתורתן ובקיומן בכל הנסיונות בין העמים, ם עזלע

אבל הנסיון הוכיח שהרבה מן הגבורים המנצחים בשובם מן המלחמות עטורי כבוד והם חוזרים לחיי  31259 

וכל הודם שהיה , כי יש שאינם יכולים להסתגל במצב של שלוה, הם מאבדים הרבה מרום מעלתם, שלוה 31260 

ולפעמים הופכים לכוח רועץ והורס בתוככי , מתנגדיהם הולך ושוקע חופף עליהם בימי התלבטותם עם 31261 

בתקופות , וזה קורה לעתים קרובות גם עם אנשי הרוח, המדינה שמסרו נפשם לקוממה ולחזקה 31262 

אבל כשמגיעים לאיזה שלב של מנוחה , התלבטותם והתייסרותם הן עולים ומתעלים ברוח והשגות אלהיות 31263 

 31264 .ית ומגלים סימני חולשה ונפילההרי הם כנסוגים אחורנ, ושלוה

בכמה מתקופות קורותיהם עזים וקשים היו , ומה שיקרה לאיש הרוח במובן כזה קרה גם לכלל ישראל 31265 

, סבל על אנושי שקשה להעלות על הדעת, דוקא בתקופות עינוייהם האיומים ביותר, בעלי גבורה ונצחון 31266 

, של שלוה והתפנקות מתוך מנוחה וחיי חופש אבל בהגיעם למצב, גילו בשעה זו זוהר נפשי גדול ונורא 31267 

 31268 .התחילו להראות סימני חולשה בהליכותם בקודש

ה בחורבנה העמידה לי צדיקים ובבניינה העמידה "אמר לוי אמר הקב, (ד"ש פ"ר שה"מד) ל"וכן אמרו ז 31269 

ה בבניינ, עזרא וחבורתו, מרדכי וחבורתו, בחורבנה העמידה לי צדיקים דניאל וחבורתו, לי רשעים 31270 

השלוה גרמה להחלשת ערכי , ל"אמון וסייעתו עכ, מנשה וחבורתו, העמידה לי רשעים כגון אחז וחבורתו 31271 

, הגלות הצליחה לחצוב ממחצב הנשמה הישראלית תקיפות, הנפש ודעת התורה ובעיטה בקנינים הנצחיים 31272 

והתלהטותם  עזותם, אבל בהגיעם למצב של מרגוע והתפנקות הפסידו רוחם הטהור, ´עזות דקדושה וכו 31273 

 31274 .פגה מהם

כמו שהתגלו בכל אומץ וטהרת לבם , י שיהיו דומים לשושנה בין החוחים"ה את בנ"וזה מה שהזהיר הקב 31275 

כן מתחנן , הגלות גילתה את כל המאור שבנשמותיהם, הצרוף בשעת חירום ושעבוד של סבל במצרים 31276 

אל נא , אל המנוחה ואל הנחלה אף אחרי היכנסם לארץ כנען, שיהיו כשושנה בין החוחים, ה"לפניהם הקב 31277 

בחיי החדוה בחיי חירות ודרור באין נוגש ורודה , ירפו מעזותם והתלהטותם ופרישותם אף בחיי השלוה 31278 

 31279 .עליהם

אלא מתוך , לא מצד הכרת הרע המשתפך על פני משעבדיהם, וזה הנסיון הקשה ביותר שישנאו את הרע 31280 

שמפתה את האדם ומשחדו , עוץ בתוך חיי השלוהשיתנגד בכוחותיו נגד הרע שנ, הכרת הרע בעצמיותו 31281 

ללחום נגד היצר של חיי , להלחם נגד הפתויים של חיי פשרה, להמשך אחר האדישות וחיי התענוגים 31282 

אלא מצד טובו ורחמיו הגדולים המשגיח עלינו , לא מחמת המציק והמשעבד´ ויאהב את ה, השלוה ופתוייה 31283 

 31284 .(תורת הנפש)  .ועלינו לעבדו בשמחה ובטוב לב, בכל רגע

 31285 

 31286 מאמר קצג

 31287 כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו

 31288 .(´ח ג"ויקרא י)

כמעשה , והתורה אומרת כאן הקדמה לזה דבר שלא מן הרגיל בתורה, התורה מדברת אודות עניני עריות 31289 

 31290 .ש"האדם אבל לא תעשו כן עי הייתם שם והסביבה משפיעה על, ארץ מצרים לא תעשו

כ שמדבר "י מביא כאן את דברי התו"אבל רש, בפשטות מדברים כאן אודות מעשים מגונים מקולקלים 31291 

 31292 ?ומאי ענין לימוד התורה לעריות, ללכת בהם אל תפטר מתוכם שלא תאמר למדתי, אודות לימוד התורה

גם חכמת העולם אין זה ענין , רך החייםיהיה אפילו חכמה אלקית חכמה עילאה אלא ד, תורה אין זה חכמה 31293 

, הדברים ביחד´ אלא שזהו דרכי מוות ולכן אי אפשר להיות ב, של חכמה רק דרך פילוסופיה של חיים 31294 

כי הרי , כ עניני חכמה מחכמת העולם"רוצה להשיג ג, ס ופוסקים"בחכמה שייך שאחרי שמילא כרסו בש 31295 

 31296 .חכמה בגויים תאמין

ודומה כאילו מערב סם חיים וסם , כ זהו סתירה דרך חיים עם דרך מוות"א, אבל מכיון שהם דרכים בחיים 31297 

הוא ממה שהם מובילים אליו הם מולידים עריות והשחתה , וראיה שחכמת העולם הוא דרכי מוות, מוות 31298 

 31299 .(עץ הדעת)  .ולכן הקדימה זאת התורה, ´וכו

 31300 

 31301 מאמר קצד

 31302 ען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשוכמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנ

 31303 .(´ח ג"י)

ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי , לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל 31304 

ב לראות "י שאם יזכה לעוה"וברש, (7ברכות ט) ה"שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי או, ה"או 31305 

, י לכאורה קשים להבין"דברי רש, יותר על האומות עכשיויבחין כמה הרבה גדולתן , גדולתן של ישראל 31306 



ב תהיה לנו ידיעה רבה ביתרון גדולתן של "שלאחר כך לעוה, הנה מצוה לנו עכשיו לרוץ ולראות המלכים 31307 

ומה בכך אם הידיעה בריבוי , ב מדובר"הנה באיש הזוכה בעוה, ומה איכפת לן אם לא יכיר בזה! ישראל 31308 

 31309 ?ת תהא חסרה לוגדולתן של ישראל על האומו

רבי חייא פתח ואמר וראיתי אני שיש יתרון , (.ז"דף מ) מצינו בזוהר הקדוש תזריע, אמנם זהו סוד הדבר 31310 

האי קרא אית לאסתכלא ביה אמאי אמר וראיתי , (´קהלת ב) לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך 31311 

ידע , חכמתא מן יומוי ולא אשגח בה אפילו מאן דלא ידע? וכי שאר בני עלמא לא ידעי ולא חמאן דא, אני 31312 

אלא הכי ! והוא שבח גרמיה ואמר וראיתי אני, שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך 31313 

ותניא וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן , ומה דאיהו חמא לא חמא בר נש אחרא, תאנא מאן חכים כשלמה 31314 

לא לא אשתכח שטותא בעלמא לא אשתמודע דאלמ, מן הסכלות ממש אתי תועלתא לחכמתא, הסכלות 31315 

 31316 .חכמתא

בגין דאתי תועלתא , למילף זעיר מן שטותא ולמנדע לה, תאנא חיובא הוא על בר נש דאוליף חכמתא 31317 

דאלמלא חשוכא לא אשתמודע נהורא ולא אתייא , כמה דאתיא תועלתא לנהורא מחשיכא, לחכמתא בגיניה 31318 

לא נהיר חכמתא דלעילא ולא , ח רזא דמלה"בא תדאמר רבי שמעון לרבי א, תועלתא לנהורא מניה 31319 

וכך לתתא אלמלא לא הוה שטותא שכיח בעלמא לא הוה , אתנהיר אלא בגין שטותא דאתער מאתר אחרא 31320 

 31321 .חכמתא שכיח בעלמא

, והיינו דרב המנונא סבר כד הוו ילפין מניה חברייא רזי דחכמתא הוה מסדר קמייהו פרקא דמילי דשטותא 31322 

משום דהיא תקונא , יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט (´קהלת י) ד"הה, לחכמתא בגיניהבגין דייתי תועלתא  31323 

יוסי אמר יקר מחכמה ´ ר, ועל דא כתיב ולבי נוהג בחכמה ולאחוז בסכלות, דחכמתא ויקרא דחכמתא 31324 

זעיר דשטותא אחזי , ויקרא דכבוד דלעילא מאי היא סכלות מעט, כלומר יקרא דחכמתא ונוי דילה, ומכבוד 31325 

תועלתא דנהורא , כיתרון האור מן החושך, יקרא דחכמתא וכבוד דלעילא יתיר מכל אורחין דעלמאוגלי  31326 

וכתיב טוב אשר תאחוז בזה , והיינו דכתיב גם את זה לעומת זה עשה האלהים, לא אתייא אלא מן חשוכא 31327 

 31328 .ל"וגם מזה אל תנח ידך עכ

והחכם באמת הוא היודע כי , מה מלכאכי אם של, הנה כאן יסוד גדול ונורא אשר לא חמאיה בר נש אחרא 31329 

ובאיזו חכמה קא ! כל יקרות החכמה כל הנאת החכמה באה דוקא מן החושך, החכמה לעצמה אינה כלום 31330 

גם חכמתא דלעילא לא נהיר ולא אתנהר אלא בגין שטותא ! החכמה האמיתית חכמתא דלעילא? עסקינן 31331 

הר שכך לתתא כן הוא כי רזא דמלה אחד ומזה למד הזו, מבהיל ונורא סוד הענין, דאתער מאתר אחרא 31332 

 31333 !תקונא ויקרא דנהורא מן חשוכא אתייא, תקונא ויקרא דחכמתא מן סכלות אתייא, הוא

שזהו , וליהנות מזיו שכינתו´ כי לא נברא אלא להתענג על ה, מבאר בסוד האדם (א"י פ"מס) ל"ל ז"הרמח 31334 

והנה , ב"ומקום העידון הזה הוא העוה, התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא 31335 

ונמצא שהוא מושם בתוך המלחמה , ´ה לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו ית"שמו הקב 31336 

וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאותיו ונתרחק מן , כי כל עניני העולם הנה הם נסיונות לאדם, החזקה 31337 

 31338 .כ"גהו וישמח בו עכן ישי´ המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל לידבק בו ית

כמו מי שעמל במקום אחד , ז כשני דברים לעצמם ללא כל שייכות"ב ועוה"סוברים אנחנו בענין עוה 31339 

ללא כל המשך , ב השכר שמגיע לו"הוא עמל בזה העולם ונותנים לו בעוה, ומשלמים לו שכר במקום אחר 31340 

ז "ב הנהו דוקא מן עוה"ון עוהסוד הדבר הוא כי כל יתר! טעות גדול הוא מחשבה זו, וקשר למקום עמלו 31341 

לולא החושך , לולא החושך אין כל ענין באור, הנאת האור הנהו דוקא מן החושך, כיתרון האור מן החושך 31342 

 31343 .ז הוא בא"ב והנאתו מן עוה"כל תענוג העוה, לא היה כל הנאה באור

ואף לא מקום  ,ולא היה לו מקום לשכב או לישב, בציור אחד שהיה אסור שלושת ימים ללא כל נוחיות 31344 

, אז הוא מרגיש באמת הנאת השכיבה, ואחר ששחררוהו ונתנו לו אפשרות להניח עצמו, לעמוד כראוי 31345 

כל רגע ורגע הנאת החירות שלו קשורה ! אחרי יציאתו ממאסר אז הוא מרגיש באמת הנאת החירות 31346 

ב "הוא סוד עוהכן ! כל הנאת עכשיו היא מציאות שחרורו ויציאתו מהמאסר, במציאות הוויתו בהמאסר 31347 

ב היא "כל הנאת העוה! ב"לא היתה אפשרות לכל מציאות העוה, ז לולא כל הרע וכל החושך"לולא העוה 31348 

 31349 .הבריחה מן הרע והחושך, ר"היינו הבריחה מן יצה´ הדביקות בו ית, מה שניצלו מן הרע

ההנאה של אדם הלא ודאי לא שוה הרגשי , מזה יכולים לקבל ציור בנוראות הרע והגיהנום כי אחד הוא 31350 

וגם , שהרגשי הנאותיו יעמדו משך של איזה ימים ספורים ולא יותר, הניצול ממאסר של שלושת ימים 31351 

אבל ברוב הימים שכוח ישכח מצרותיו , אם כי שמחתו תתקיים זמן יותר ארוך, הניצול מצרה יותר גדולה 31352 

אשר , מק הגיהנום ויסורי הרעוהנה מי יכול לצייר עו, וכל הרגשי הנאותיו אבוד יאבד אותם, שעבר בהם 31353 

 31354 !בהצלתו מהם מגיע לאדם שמחה של נצח נצחים מבהיל למתעמק



, כי יקרת המצוות נחשבות במדת ההנאה שיש לו בה מאשר ניצול מן הרע, הנה יוצא מדברינו חידוש גדול 31355 

ך אור מן החוש, כל הנאת החכמה היא שלילת הסכלות, כי סוד הדבר מכל וכל הוא רק הבריחה מן הרע 31356 

 31357 .הבריחה מן הרע ולדבקה בו, וכן אמנם הוא סוד כל התורה כולה, ז"ב מן עוה"עוה

, (´אבות ד) זהו הענין של הוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה 31358 

 31359 ,ולהיפך מדת הבריחה מן העבירה, גילה לנו בן עזאי סוד המצוות כי כל ענינם הוא רק מדת הריצה למצוה

שהוא , רצה לומר כי כל ענין המצוה הוא השכר מצוה היינו הנאת המצוה, ואומר ששכר מצוה מצוה 31360 

, ושכר עבירה עבירה, כ ודאי הוי רץ למצוה"וא, הוא כל ענין המצוה, הריצה אליה והבריחה מן העבירה 31361 

במה יהיו  ואם כן הלא תדע ודאי, אי הבריחה מן העבירה היא העבירה, השכר עבירה ההנאה מן העבירה 31362 

 31363 !הוי רץ למצוה ובורח מן העבירה, כל עסקיך

יבחין כמה הרבה גדלותן יותר , שאם יזכה לעולם הבא לראות גדלותן של ישראל, י מבאר"זהו אשר רש 31364 

ב "כי כל ענין עוה, ב"אלא זהו סוד בכל ענין העוה, אין זה ענין של איזה יתרון דבר, מכל האומות עכשיו 31365 

יתרון האור מן החושך , כי יתרון החכמה הנהו מן הסכלות ממש, מדה של יבחיןכל הנאתו ויקרתו מוצאו ב 31366 

כשמביטים על הכבוד של , ב"ז אין עוה"לולא עוה, לולא הסכלות אין חכמה, לולא החושך אין אור, ממש 31367 

כ רואים את כבוד מלכי ישראל כבוד מלכות "ואח, כבוד מדומה ומגואל כבוד ריק מכל תוכן, ע"מלכי אוה 31368 

 31369 .(דעת תורה)  !והבן כי נפלא ואמת הדבר! ב ההבחנה על אור וחושך"הן הן מעיקרי העוה, באמתמפואר 

 31370 

 31371 מאמר קצה

 31372 .(´ח ד"ויקרא י) את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם

שלא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמד חכמת מצרים , י ללכת בהם אל תפטר מתוכם"ופירש רש 31373 

דלימוד התורה נקראת ללכת , שהדיוק הוא מהיתור דלמה נאמר ללכת בהםועיין בשפתי חכמים , וכשדים 31374 

ונראה לבאר דלימוד התורה שנקרא הליכה הכונה על עמלות בתורה ולא סתם , בהם היינו הליכות חיים 31375 

י "כי להשיג התורה יכולים רק ע, ל על בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה"וכמו שדרשו חז, לימוד 31376 

 31377 .עמלות

דזה היה שייך רק אם היו , לומר כבר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמד חכמת מצרים כ אין שייך"א 31378 

אבל אם עיקר לימוד התורה הוא עמלות , אז יכול האדם לומר שלמד כבר, צריכים לסתם לימוד תורה 31379 

כי אין שיעור וסוף לעמקות , כ זהו דבר שאין לו תכלית וקצבה ולא שייך לומר למדתי כבר"א, בתורה 31380 

ואדרבה כל מה שמתעמקים בה , ל מה שהאדם מתעמק בתורה יכול להתעמק בזה יותר ויותרוכ, התורה 31381 

 31382 .יותר ויותר נפתחים יותר מעינות ומקורות בלי סוף

רק שבלי עמלות אין התורה מתקיימת כלל , עמלות בתורה אין זה סתם סגולה ויתרון ללימוד התורה 31383 

על מה , א שביאר בזה ענין"ז סק"מ´ ח סי"לאו ז"ועיין בט, תורתי שלמדתי באף היא שעמדה לי, באדם 31384 

על עזבם את תורתי , וביאר רב שלא ברכו בתורה תחילה, אבדה הארץ על עזבם את תורתי ולא הלכו בה 31385 

, שלא עמלו בתורה רק כלימוד של עונג, מ עזבו את התורה משום שלא הלכו בה"היינו שאף שלמדו מ 31386 

 31387 .ש"סחה לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד עיוזהו שלא ברכו בתורה שלא התעמקו בברכה שנו

מתחילה בתורת , לא רק שהתורה מתקיימת אלא נעשית קנין בנפשו, כשלומדים בעמלות ובפלפול התורה 31388 

י עמלות התורה "היינו ע, י מפני שטרח ועמל בה"ופירש רש, כ ובתורתו יהגה יומם ולילה"חפצו ואח´ ה 31389 

י עמלות זוכים לחביבות התורה "ע, חפצא של תורה מתאחדת עם האדם ונעשית קנין נפשו והוא נעשה 31390 

 31391 .י מפני שעמל בה"אדם רוצה בקב שלו יותר מתשעה קבין של חברו ופירש, מ"ב´ כדברי הגמ

וכן התורה שעמלים בה , כן הוא טבע האדם שדבר שעמל עליו ובעצמו זרע וטפח התבואה חביבה עליו 31392 

, זהו חלקו בתורה והתורה חביבה עליו, זהו קב שלומכיון שטרח וחידש בעצמו , וזוכים לחדש יותר חביב 31393 

כי דבר חביב אין האדם עוזב כי , א לעזוב אותה אפילו לשליש ולרביע"וכשהתורה חביבה על האדם א 31394 

 31395 .(עץ הדעת)  .נפשו קשורה בדבר

 31396 

 31397 מאמר קצו

ח "ויקרא י) את משפטי תעשו את חקתי תשמרו ללכת בהם. ובחוקותיהם לא תלכו... כמעשה ארץ מצרים 31398 

 31399 .(´ד—´ג

אל תשלה עצמך שכח , (י"רש) שלא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמד חכמת המצרים והכשדים 31400 

כי כן הוא כח הרע שמקלקל גם את , התורה יתן לך כח להתנגד לדרכי המות הנמצאים בחכמת העולם 31401 

שרק זכה ש מי "כ, ס ופוסקים אסור לו זאת"גם אם אדם כבר למד חכמת התורה ומילא כרסו בש, הטוב 31402 

ש המסילת "בודאי שסכנה לו חכמת העולם כמ, לטעום קצת מנועם התורה והתחיל להבין קצת בעמקותה 31403 



מכיון שהולך על שפת , רק צעד אחד בלתי נכון יפול לים, מי שהולך על שפת הים בעינים סגורות, ישרים 31404 

 31405 .הים וראייתו אינה טובה שעיניו סגורות

רק את משפטי תעשו , תעשו את חכמת העולם כדרך החיים אל, וזהו שנאמר ובחוקותיהם לא תלכו 31406 

י נאמן "ופירש רש´ ומוסיף הקרא אני  ה, רק לימוד התורה הוא דרך החיים, וחוקותי תשמרו ללכת בהם 31407 

ושם ישיג עושר וגדולה , נדמה לו לאדם שבחכמת העולם צפון אשרו, בודאי הוא נסיון גדול, לשלם שכר 31408 

קצת אמונה , ´ועל זה מסיק אני ה, ורה מה צפון לו איזה אושר יגיע לוובחכמת הת, וכבוד ומשרה טובה 31409 

 31410 .נאמן לשלם שכר לא רק וחי בהם לעולם הבא´ אני ה, ´קצת בטחון בה´ בה

שאם תאמר , כי בחיי עולם הזה איך שייך שכר אמיתי, ב"כ הכונה בוחי בהם לעוה"י מסביר שבע"ורש 31411 

הרי כל החיים בזה הם הבל , ז"שיכול להיות ויבורך בעוהמה האושר הגדול , ז והלא סופו הוא מת"בעוה 31412 

כ הכונה לחיי העולם "העולם והנאותיו עוברות כחלום יעוף והתורה הרי מבטיחה וחי בהם בע, ורעות רוח 31413 

חיי בן תורה שכל מעיינו בתורה , נאמן לשלם שכר אפילו בעולם הזה´ אלא לא רק זה אלא אני ה, הבא 31414 

 31415 .(עץ הדעת)  .ו בעולם הזה יותר נוחיםאפיל, ובוטח בו´ מאמין בה

 31416 

 31417 מאמר קצז

 31418 .(´ח ד"ויקרא י) אלהיכם´ את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני ה

שלא תערב בהם דברים , ללכת בהם שלא יהיה משאך ומתנך אלא בהם, עשם עיקר ואל תעשם טפילה 31419 

ל ללכת בהם שאינך "ת, שלא תאמר למדתי חכמת ישראל אלמד חכמת אומות העולם, אחרים בעולם 31420 

בהתהלכך תנחה אותך , (´משלי ה) וכן הוא אומר יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך, רשאי ליפטר מתוכם 31421 

 31422 .(כ"תו)ב  "והקיצות היא תשיחך לעוה, בשכבך תשמור עליך בשעת מיתה, ז"בעוה

ר מתועבות אבל בולטת השאלה למה דוקא כאן שמדוב, הילכתא גבירתא נלמדים כאן בענין תלמוד תורה 31423 

אולם ? מצאה התורה לנכון ללמד לנו פרק בהלכות תלמוד תורה, והשחתות שעלינו להתרחק מהן 31424 

, משום שלא הלכות תלמוד תורה גרידא נישנו כאן, כשנסתכל בעין חודרת נמצא שדוקא כאן המקום לזה 31425 

לא בתור הפסוק מדגיש שהתורה ומצוותיה נתנו לנו , אלא הגדרה במהותה של תלמוד תורה ובמטרתה 31426 

כלומר להמנע , ולא רק שנתאים את חיינו אליה במובן שלילי, לימוד מופשט חלילה אלא ללכת בהם 31427 

אלא שנלך בה היינו שעיקר הילוכינו בעולם לא יהיה אלא , וגם לא שנעשה מצוות בלבד, מעבירות שונות 31428 

 31429 .בה

בה נשקיע את כל להוליכנו בחיים ו, מעצם מהותה של תורה שתהיה נר לרגלינו ואור לנתיבתינו 31430 

על כן כוחה , ומכיון שהתורה עבורנו אינה סתם לימוד אלא אורח חיים ומקור של התעלות, מחשבותינו 31431 

ולכן כח הקדושה שבתורה , זה לעומת זה עשה האלהים, יפה להצילנו מכל דבר מגונה והנהגה מכוערת 31432 

 31433 .והשראתה מסוגלת להצילנו מכל אורח רע

אמנם חכמות הן אבל אין בהן סגולת התורה להקלט בנפש , אומותלא כחכמת התורה הקדושה חכמות ה 31434 

משום שחכמתם לא , עם כל חכמתם לא הצליחו חכמי האומות להגיע לאמת, ולהורות את הדרך ילכו בה 31435 

ולא השיגו אלא מין נימוס צבוע אשר בפיהם שלום ידברו ובלבם יטמינו , הכשירה אותם לקבל את האמת 31436 

המשאירות בלב לומדן אך , התרחק מהחכמות חסרות התוכן של האומותעל כן הזהירה תורה ל, ארבם 31437 

ואיך יבכר , וכי איך אפשר להקדיש מן הזמן היקר עבור דברים חסרי כל ערך ומהות, ריקנות ושעמום 31438 

 31439 ?השפחה על פני גברתה

אשר כל מה שהוסיפו דעת הוסיפו מכאוב , לא מדובר בחכמת החקירה והפילוסופיה של חכמי האומות 31440 

ואין על זה שם חכמה כלל אלא שם , לחטוא ולהחטיא ולהרבות מינות ואפיקורסות, וש הדעותושיב 31441 

ומן החזק שבשלוחיו שמשבש מה שנתברר לך , והיא מעצת היצר כמו שכתב החובת הלבבות, סכלות 31442 

ולהגיע , אלא אפילו ללמוד חכמת הטבע לעמוד על גדלות הבורא, (ה"יחוד המעשה פ) ויספק מה שנתאמת 31443 

´ ע הרב הלכ"ועיין שו´ ד רמו ד"יו)א  "כמו שפסק הרמ, ידי יראת שמים אינו מותר רק דרך אקראיבזה ל 31444 

וידוע שחכמי ישראל שהיו בקיאים בחכמות עסקו בהן במקומות שאסור להרהר בדברי , (´ת סעיף ו"ת 31445 

 31446 .תורה

אם הלימוד , היות וכן הוא נוכל להבין למה אין דברי תורה מתקיימות אלא במי שקדמה יראתו לחכמתו 31447 

הרי עשה את התורה כלימוד מופשט וחסר התנאי של ללכת בהם אשר בו , הוא ללא יראה ודאגה לקיים 31448 

שבמשך , לימוד כזה יש בו תועלת רק מבחינת המאור שבה מחזירם למוטב, מונח כל סגולותיה של תורה 31449 

 31450 .הזמן יתעורר ליראת שמים מהתורה שלומד

עשתה , ´שתה חכמה עטרה לראשה שנאמר ראשית חכמה יראת המה שע, ל באמרם"ואולי לזה כיונו חז 31451 

ולכאורה מה לי אם היראה היא , (א"ירושלמי שבת פ) ´ענוה עקב לסולייתה שנאמר עקב ענוה יראת ה 31452 

אבל לפי דרכנו יתבאר שהרי החיים ? ואיזה יתרון בזה לענוה על החכמה, בבחינת כתר או בבחינת עקב 31453 



על ידי ענוה קרוב הוא ליראה ומוכן מיד לצעוד , ם על פי דרכי התורהותפקידנו ללכת בה, משולים לדרך 31454 

 31455 .קדימה בדרך התורה

זה דומה למי שצריך להשיג עטרה , אולם אם רחוק הוא מענוה וצריך להגיע ליראת שמים על ידי חכמה 31456 

ד כן הדבר כאן כל עו, שבודאי מוכרח להתבטל משאר עניניו ולהשקיע מאמצים רבים עד שמשיגה, לראשו 31457 

וצריך מאמץ רב , הרי בהכרח רחוק הוא מדרך התורה למרות כל לימודו, שלא השיג את היראה הדרושה 31458 

 31459 .עד שיקנה אותה בדרכי החכמה

בזמן שבעל , ורק אז כשהשיגה בבחינת עטרה לראשו יהיה לו ההכנה הנפשית לדרך התורה האמיתית 31460 

שאף שתורה ומצות הן ביד , ל"א ז"הגר ועיקר הכל הוא הרצון שכבר העיד, הענוה כבר החזיק בדרך מזמן 31461 

בכל זאת כשהאדם עושה את , בזמן שיראה ואהבה פנימית אינן בידו אלא מתת אלהים הן, האדם להשיגן 31462 

 31463 .(ג"המוסר והדעת ח)  .(´ג´ אבן שלמה ה) לא ימנע טוב להולכים בתמים´ שלו אז ה

 31464 

 31465 מאמר קצח

 31466 .(´ח ד"ויקרא י) כםאלהי´ את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני ה

כבר הכל מתחייבים מן היום אשר ברא אלהים אדם על , כל המצוות שהן תלויות בסברה ובאובנתא דליבא 31467 

לא יחיד הוא , (ס"ל על הש"הקדמה לפירוש רבינו נסים גאון ז) הארץ עליו ועל זרעו אחריו לדורי דורות 31468 

ם וכל הראשונים בונים את יסודי "הרמב, גם רבינו סעדיא גאון ואחריו רבינו בחיי, הגאון בדרכו זו 31469 

 31470 .ההלכה וחלקיהם על הסברא ושכל הישר

הוא חושב את מעלות ההערה השכלית על , (ג"שער עבודת האלהים פ) רבינו בחיי בספרו חובת הלבבות 31471 

, שבע לזה ושבע לזה והוא מסיים את דבריו, וכן מעלות הערת התורה על ההערה השכלית, הערת התורה 31472 

אומר , (ג"קע´ סי´ שער ג) גם החסיד רבינו יונה בספרו שערי תשובה, ש"כונן העבודה עייבשניהם יחד ת 31473 

הקדים עדות השכל לעדות המקרא ודברי , ואעידה לי עדים נאמנים השכל והמקראות ודברי חכמים 31474 

 31475 .כי ידעו רבותינו את טיבה וערכה של סברא שהיא צורתא דשמעתתא, חכמים

והוא שאין תורת השכל נחשבת לפי אותה מדת השכל , ל בדבריו"ן הנאך יש דבר חדש שמגלה לנו הגאו 31476 

כי , זוהי חובתנו באשר הוא אדם, אלא לפי אפשרות השכל ויכולתו להבין ולהשיג, שאנו מבינים בה עתה 31477 

הוא מונה בין מצוות השכליות צוויים כאלה שהיינו חושבים אותם לחוקי התורה שאין השכל משיג אותם  31478 

ה "כי חיוב ידיעת הקב, אינן כולן של שמועה´ א´ וות הלמודות מן הכתוב ויצו הפ שהמצ"ואע, ל"וז 31479 

 31480 .ושפיכות דם נקי והגזל מדרך השכל הן אסורין, ולשמוע בקולו ולעבדו מדין הדעת הן ראויין

אבל , ד וגזל שהמה מצוות שכליות מובן הדבר"אם הוא אומר על שפ, דבריו אלה אינם מובנים לכאורה 31481 

חיובי דעת אלה אינם ראויים אלא , מונה יראה ועבודה המה דברים שהדעת מחייבתםמה שאומר כי א 31482 

ה תורה מן "היכולים בכח שכלם לחקור ולעמוד על ידיעת הקב, לחכמים גדולים חוקרים ופילוסופים 31483 

 31484 .השמים אבל לא לכל אדם

אלא , בה עתה דבר זה מורה לנו כי אין לאדם להעריך את מדת חכמתו לפי המדרגה של חכמה שהוא עומד 31485 

והדין נותן שהצדק אתו כי הלא , לפי המדרגה שהיה יכול לעמוד בה אם היה משתמש בחכמתו עד עתה 31486 

ואם היה האדם ממלא את חובתו ראשונה זאת הלא איש אחר , החובה הראשונה של השכל היא להשכיל 31487 

 31488 .כמה זך היה שכלו, כמה רחבה היתה ידיעתו, כמה גדולה היתה היום הבנתו, היה

וכי מפני שהלך בטל כל ימיו ולא השתדל , עמוקים היו גלויים לפניו, רים הרחוקים היו קרובים אצלודב 31489 

מכוסה היא מעין איש פשוט אבל , כח החכמה בקרבו? להשיג מה שביכולתו להשיג חדלה האפשרות ממנו 31490 

על כל קוץ שביכולת שכלו לדרוש , עקיבא לשער בשעה שהיה עם הארץ´ היכול ר, גלויה לעין איש מבין 31491 

, אבל בלבו היה טמון, ה היה וכח החכמה שלו לא נראה לאחרים וגם לעצמו"ע? וקוץ תלי תלים של הלכות 31492 

 31493 .וכיון שפתח את לבו נפתחו לפניו כל שערי חכמה

, ל"כלל גדול אמרו לנו חכמינו ז, עקיבא זה לא ביום אחד קנה את חכמתו´ וכשנעיין בדבר נראה שגם ר 31494 

, יהושע´ אליעזר ור´ שתים עשרה שנה למד בבית מדרשם של ר, (7´מגילה ו) אמיןלא יגעתי ומצאתי אל ת 31495 

וכן כל אחד לפי ערכו לא לפי ערך , ואחר הפסקה קלה למד עוד שתים עשרה שנה ואז היה למה שהיה 31496 

 31497 .לפי ערך שהוא משער לעצמו כדי לפטור את עצמו מעבודה ויגיעה, הנראה

, טרם שנכנס באופני העבודה וגדרם, האדם לשער זאת מראשאלא לפי הערך האמיתי אשר אין ביכולת  31498 

כשרונות , העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ונעשה כמעין המתגבר, (ו"אבות פ) כמו ששנינו 31499 

ובכן נחזיק טובה , מפני שהבין את אופן הלימוד וגדרו, יכולת אחרת נראית לו, חדשים מתגלים לפניו 31500 

ה "שמדין הדעת שלנו מחוייבים אנחנו להגיע לידיעת הקב, שכלנולהגאון שגילה לפנינו את אפשרות  31501 

 31502 .לשמוע בקולו ולעבדו



דברים שאלמלא נכתבו דין הוא , ר את משפטי תעשו"ת, (7ז"ס)א  ראיה לדבריו נראה מהא דאיתא ביומ 31503 

 31504 את חוקותי תשמרו דברים שהשטן, ם וגילוי עריות ושפיכות דמים וגזל וברכת השם"ואלו הן עכו, שיכתבו

ויראתו שהיא אזהרת ברכת , ם"ה ועבודתו שהיא אזהרת עכו"הרי לנו בפירוש שידיעת הקב, משיב עליהם 31505 

 31506 .דברים שדעת האדם מחייבתן אף אם לא נכתבו, השם בין המשפטים המה

אך צריך לזה מעט ביאור בענין של עבודה , כ משכלנו אנו"וכאשר נעיין בדבר נראה כי אין הדבר רחוק כ 31507 

ז אינו נקרא מי שמשתחוה לעץ "עובד ע, שגם הדעת שלנו יכולה לחייב את האיסור הזה ואז נראה, זרה 31508 

ל מעשה "ז שבחו"ל שעובדי ע"על אותם וכיוצא בהם אמרו חז, ואבן פסל ותמונה ואומר שזה הוא אל 31509 

 31510 .(´חולין ו) אבותיהם בידיהם

כירו גדולת הטבע שבא להם אחר שה, ם שטעו בזה דור אנוש"ז כאותם שחושב הרמב"אלא מה היא ע 31511 

, הטוב והחסד אשר מצא כל אחד באיזה כוח מזל או כוכב ונכנע לו זה הוא עבודה זרה, וכוחותיו השונים 31512 

היא יסוד האש לבד זה הטוב , כאותם העובדים לשמש אחר שראו שחלק גדול מיסוד הנבראים כלול בה 31513 

 31514 .יקתןוכי היא מושלת ביום ובלילה מגדלת פירות וממת, והחסד של המאור שלה

עד שנדמה להם כי ראויה היא לשבחה ולפארה , אותם אנשים ראו את כוחה ומעלתה שחלק לה השם 31515 

כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו , וזהו רצון השם לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו, ולחלוק לה כבוד 31516 

ם הלכות "רמב ואחרים עשו להם גם תמונות לזכר הכרתם זו, ובשביל זה נכנעו לה, וזהו כבודו של מלך 31517 

 31518 .ז"יראה שזה עיקר איסור של ע (א"ב ה"פ) והמעיין בדבריו, (א"א ה"פ) ם"עכו

עד , ז המה"מדרגות שונות של הכרה זו למעלה מזו וכולם ע, ז זאת הרבה פרקים נמצאו בה"מסכת ע 31519 

גון כ, (7ג"ז מ"ע) ל אמרו לא תעשון אתי לא תעשון אותי כדמות שמשי המשמשין לפני במרום"שחכמינו ז 31520 

כי בלא , כלומר אדם חכם ומבין ויודע פרק במעשי מרכבה, אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת 31521 

כי , אם לא יזהר בידיעתו זאת אם לא יכיר בדעתו וירגיש בלבבו, זה מנין הוא יודע את דמות שמשי מרום 31522 

יוכל להכשל , וצר כלוכלא נחשבים לעומת י, כל אלה מלאכים שרפים אופנים וחיות הקודש נבראים המה 31523 

 31524 .ז ממש"ו בהם להיות בטל ונכנע להם ויהיה ע"ח

ויחד עם זה מרוממות נפש , עבודה זרה כזאת באה מגודל הכרת האדם במהותה גודלה והקיפה של הבריאה 31525 

לבד ידיעתו במציאות השם , המכיר הנכנע ועובד לאותה הרוממות והאצילות אשר הכיר לדעת בשכלו 31526 

ומפני מה אסרה תורה המעלות , אך ידמה שהבל זה רצונו הוא, ו לעשות רצונווחפצו ומגמת, ואחדותו 31527 

, האדם בשכלו יכול הוא להבין כי יחד עם החכמה ואצילות הנפש של העובד, אין זה חוק אלא שכל? האלו 31528 

שפלות הנפש זו היא המכניעה אותו לפני המעלות שהוא רואה , יש בו שטות ושפלות הנפש שאין כמוה 31529 

הכיר הוא העובד לדעת את השמש , בשביל זה הוא בא לטעות כי הכנעה זו רצון השם היאו, בנבראים 31530 

 31531 .הכוכב והמזל ולא הכיר לדעת את עצמו

, מקור מחצבתו וכח הבחירה שלו, לו פתח אותו האיש את עיניו לראות את עצמו שכלו וכוחותיו הנפשיים 31532 

אלא גם למלאכי מעלה , מש כוכבים ומזלותאז לא רק שלא היה נכנע לש, אשר אין במלאכי עליון דומה לו 31533 

אדרבה המה צריכים להכנע לפניו , כי עולה הוא עליהם, שמשמשים לפניו במרום לא היתה לו שום הכנעה 31534 

בשעה שהיה , וכן היה הדבר בשעה הראשונה לבריאת האדם, אם מכירים הם גדלותו, ולסור למשמעתו 31535 

, הכירו את גדלו וחכמתו שהמה כאין נגדו, שרתר בהדר יצירתו קודם שחטא ראו אותו מלאכי ה"אדה 31536 

 31537 .ה ואמר אין עוד מלבדו כתיב"בקשו לומר לפניו קדוש עד שגער בהם הקב

והמה השמשים לו צולין לו , אבל לעומת מלאכי השרת הוא הגדול הוא הקדוש, לגבי הבורא הוא נברא 31538 

וכמו , ה"ה משלכם אמר עליו הקבחכמתו מרוב, כי קטנים המה נגדו, (7ט"סנהדרין נ) בשר מסננין לו יין 31539 

יהושע אמר , י חטאיו"כמו כן אצל כל אדם אם לא ישפיל את עצמו ע, ר קודם שחטא"שהיה הדבר באדה 31540 

ולא רק הנביאים אלא גם התנאים והאמוראים היו מושלים , לשמש בגבעון דום ועמדה וכן כל הנביאים 31541 

וגם על אנשים שלנו אמרו , רך ופסק לופנחס בן יאיר אמר לנהר שיפסוק לו ד´ ר, בהבריאה כרצונם 31542 

כי האדם בלא חטא אין דומה לו בכל הנבראים של , אי בעי צדיקי להיות נקיים מעון ברו עלמא, ל"חז 31543 

 31544 .מעלה ושל מטה

ז צריך "אין האיסור של ע? היכול הוא להיות נכנע לנבראים אלה, אדם הרואה את עצמו מכיר את מהותו 31545 

אחר אשר יוכח לדעת את גודל האדם , אלא מצד שכלו הפשוט, בואהלהיות מצד הצווי של תורה או נ 31546 

גדול , אדם הרואה את כוחות האדם וגודלו אין ביכולתו לעבוד אותה להכנע מפניה, וכוחותיו הרוחניים 31547 

אדם הרואה , הבריאה כולה סרה למשמעת האדם כאשר יצוה כן תעשה, הוא ממנה והיא נכנעת אליו 31548 

שאין אנו נזקקים לחפש , דלות האדם וכוחותיו לנטוע שמים וליסוד ארץמעשים כאלה המורים לו את ג 31549 

ל חכמי התלמוד לאלפים ורבבות אשר משלו בהטבע וכל "דיים חכמינו ז, אותם אצל הנביאים הראשונים 31550 

 31551 .ס מלא מספורים כאלה"הש, אשר בו



עוד פעם  אלא שקרע, פנחס בן יאיר אשר לא רק שקרע את הנהר לעשות מצוה´ די לנו מעשה של ר 31552 

, די היתה סברא של דרך ארץ שלו וכי כך עושים לבני לויה, בשביל אותו הטייעא שהלך עמו בדרך יחד 31553 

אדם הרואה את כל אלה מכיר הוא כי , (.´חולין ז) להכריע את הטבע אשר גם הוא הולך לעשות רצון קונו 31554 

איסור של , להבורא לבד אין מקום בשכל שיהיה האדם נכנע למי שהוא מהנבראים בלתי, ז"אין ממש בע 31555 

בורא עולם , ז לפי מובן השכל הוא שיזהר האדם מלהיות שפל בעיני עצמו שזוהי שטות היותר גדולה"ע 31556 

, והאדם עונה לא, כולם לא בראתי רק בשבילך כדי לשמש אותך, אומר לו כל אשר אתה רואה לך נתתי 31557 

 31558 .זוהי עבודה זרה? היש שוטה גדול מזה, השמש הם האדונים לי

למצוה שכלית גלויה ´ ואז תהיה לו עבודתו ית, הדברים צריך האדם רק להכיר את מהותו וגודלו כלל 31559 

כי גם האדם הגדול הזה העולה על כל , זוהי עבודה הראויה לאדם המתאימה למהותו וגודלו, ופשוטה 31560 

ר את וכל אשר יוסיף האדם להכי, וצריך לעבוד את בוראו ולהכנע מפניו, הברואים האלה גם הוא נברא 31561 

ואין , הוא לבדו נברא כבעל בחירה שמקורו צלם אלהים, גודל נפשו כי אין כמוהו גם במלאכי מעלה 31562 

שיהא הוא האדם נכנע אליו , אז לא ימצא שום דבר גם היותר גדול בבריאה, בחירה בשום נברא זולתו 31563 

 31564  .רא מפניועבודה זו מחייבתו לשמוע בקולו ולי, ועבודתו´ זוהי ידיעת ה, אלא לבורא עולם לבדו

 31565 .(141´ תורת אברהם עמ)

 31566 

 31567 מאמר קצט

 31568 .(´ח ד"ויקרא י) אלהיכם´ את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני ה

בביאור דברי , אל תפטר מתוכם שלא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמד חכמת האומות, י"ברש 31569 

בריאות הגוף יש לה קליטה דברנו כמה פעמים כי , י הייתי רוצה לגלות לכם יסוד בעבודת האדם"רש 31570 

כ "כן עלינו לידע כי עולם החכמה של הגוף ג, וכי על כן כל מצבי וקלקולי הגוף פועלים על הנפש, בנפש 31571 

לו היינו יכולים לנתח ולעשות אנליזה על כל מעשה ומעשה הכי קטן של , יש לו פעולה וקליטה בנפש 31572 

 31573 .קליטה שיש במעשה הגוף עם הנפשהיינו רואים בהיר את ה, על כל תנועה ותנועה שלו, הגוף

כל תחילת , אם נתבונן עוד בדבר נראה שכל פעולות האדם מתחילת התפתחותו ושכלולו מראשית הוייתו 31574 

ומאין קיבל זה , ראשית תנועתו הקטנה יש לה מושכל, חינוכו מונח תחת זה היסוד של הרגל וקליטה לנפש 31575 

? הלא אדם עושה כן אף בלי כל מחשבה קדומה וסוף סוף? מאין ידע לעשות ככה ולא בהיפך? המושכל 31576 

או שמי שהוא לימד אותו לעשות , שהפעולה הראשונה נעשה באיזו מקרה, ומהלך הדברים אינו אלא זה 31577 

וכן הולך האדם מצעד לצעד עד , התרגל באותה הפעולה ונקלטה בנפשו ונתקיים הדבר, הפעולה ההיא 31578 

 31579 .שמתרבה בהרגלים וכולם מתקיימים אצלו

בלי כל הבנה , מתחילה מתרגל הוא באלף בית כל אות לבדו, תחילת לימודי השכליות שבאדם וכן הוא 31580 

, כי בזה לא נתרגל עדיין, אמנם אין לו כל ידיעה בזה, ולעשות מאלה האותיות משפט שלם, ושכל בדבר 31581 

וככה , בלי כל הבנה אלא כמעשה קוף בעלמא, ואחר שמלמדים אותו ומשימים בפיו להגיד משפט שלם 31582 

אמנם לא , אולם אם יבוא לפניו איזה תרגום קשה אין לו יד בזה, וא מתרגל לבנות איזה משפטים קליםה 31583 

עד שבא ומתעלה למחשבות יותר , והוא טרם נתרגל בכאלה, בחכמה עשה עד הנה אלא בהרגל יבש 31584 

, הרגלי "ויתכן שגם להתפלפל בתומים קשה הנה זה מנצח גם כן ע, והכל על דרך זה הרגל פשוט, גדולות 31585 

 31586 .מחמת שברבות הימים נתרגל באלו המחשבות של התומים

, צווח ואומר ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, (ט"ישעיה כ)א  כ נורא זה הענין עד שהנבי"וכ 31587 

א "הכונה היא על היראה האמיתית של מה ה, מבהיל הדבר הלא אין המדובר כאן על יראת שמים שלנו 31588 

וביראה כזאת יתכן תהיה , ´ראשית חכמה יראת ה, (´דברים י)א  "שואל מעמך כי אם ליראה את ה 31589 

כי שוללים ממנו כל וכל ומשאירים אותו על , ולכאורה גנאי גדול כאן לאדם! רק הרגל ולא יותר! מלומדה 31590 

 31591 !הרגל לבד

כי , ה שיהיה כוח כל כך במעשה האדם"כי תיכן אותו הקב, אבל עלינו לידע אדרבה היא מעלתו של האדם 31592 

לולא זאת לא היה באמת שום דרך לאדם לקשר גופו ! ל בדבר פועל ונקלט בנפש עד קצה היראהכשמתרג 31593 

אין זה ? איך פועלת ידיעתו של האדם על מעשיו? כי אמנם מה שייכות להם לידיעה עם המעשה, ונפשו 31594 

 31595 .מהסוד הגדול סוד קליטת הגוף והנפש יחד, אלא מהסוד הגדול סוד ההרגל

הנה לבלעם הרשע היה לו די חכמה לא , ת הקדושים לבין חכמי אומות העולםהוא סוד ההבדל בין האבו 31596 

ואיך בא לכל המעשי תעתועים , אבל באומות העולם קם (ספרי ברכה) כנאמר, פחות מהאבות הקדושים 31597 

, אין זה אלא כי האבות הקדושים ביודעם את הסוד הזה שהרגל שלטון על כל דבר? ל"הנזכרים עליו בחז 31598 

כי על כן עסקו תמיד בזה שיתאימו מעשיהם עם ידיעותיהם , אדם להעשות קליטה בנפששיש כח במעשה ה 31599 

לא עסקו ולא הרגילו עצמם במעשים , אבל חכמי אומות העולם עם רוב חכמתם, ועל כן תמימים היו 31600 



ויצא מה שיצא העצה על מעשה , כי על כן נשארו נתוקים ידיעותיהם מן מעשיהם, שיתאימו עם ידיעותיהם 31601 

 31602 .כדומהשטים ו

הנה רואים אנו לכאורה , ומה היתה הביקורת שהנביא תבע אותם ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה 31603 

, סוכות, שבועות, פסח, שכמעט כל הדברים הולכים תמיד על גלגל אחד, דבר תמוה במעשה המצוות 31604 

ז "ם ככולם הינם עדרוב, מצות זכירת יציאת מצרים בכל יום וכן כל שאר המצוות, ציצית בכל יום, תפילין 31605 

, ומהלך המחזור, מהלך שנתי, יש מהלך יומי, הנה במהלך החמה ידוע כי ישנם מהלכים, ללא כל השתנות 31606 

 31607 .וחכמי האסטרונומיה מבארים כי אין הדבר כמו שאנו חושבים

ל בהסידור "ץ ז"והגאון ריעב, אלא שמסתובב תמיד על מקום אחר, מהלך הגלגל הנהו תמיד על מקום אחד 31608 

מעשה בראשית מתחדש בכל יום שאין מערכת יום אחד , מבאר זה על הפסוק יום ליום יביע אומרשלו  31609 

ומובן שלו היה איזה קלקול במהלך היומי אז גם מהלך השנתי היה , דומה למערכת יום אחר כל ימי עולם 31610 

לך אלא זהו הדרך המהלך היומי צריך להעשות תמיד רק על דרך אחד בלי שום השתנות ובמה, מתקלקל 31611 

 31612 .ואז גם מהלך השנתי ושאר המהלכים כולם יהיו בתקונם, המתוקן לו

עבודת האדם היא כי ילך תמיד דוקא במהלך אחד ללא , הנה בזה הוא יסוד תורתנו הקדושה וענין הלמעשה 31613 

וכשהמהלך הזה ילך על תיקונו כראוי וכהוגן , ותרגילנו בתורתך רק הרגל בריבוי הכי אפשר, כל שינויים 31614 

הוא מהלך החידוש כציור מהלכי , כי אז זה המהלך גופא יעתק עצמו למהלך השני, קוליםבלי כל קל 31615 

 31616 .כי מתוך מהלך היומי הוא בא למהלך השנתי, החמה

ובלעדי מלומדה , מלומדה זה מן ההכרח´ כי הרגל זה תנאי במהלך עבודת ה, ויוצא לנו מזה יסוד מוסד 31617 

נשארו על מלומדה ולא התעתקו הלאה למהלך שני ותביעת הנביא היתה רק על מה ש, כלום לא יתהווה 31618 

כי לו היה הכל בתקונו כי אז , ומזה גם בחינה כי גם המהלך היומי היה בו איזה קלקול, למהלך של חידוש 31619 

 31620 !כי חדש מתוך ישן תוציאו, בהכרח היה מתעתק ודאי ויוצא לחדש

כם שלא תאמר למדתי חכמת י אל תפטר מתו"רש, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם דייקא 31621 

אבל , לו היה הענין עסק של חכמה כי אז אמנם היה די בידיעה לבד, ישראל אלך ואלמד חכמת האומות 31622 

כי על כן ודאי מוכרח הוא והגית בו , הענין הוא רק עסק של הרגל להרגיל את הגוף ולעשות אותו מלומד 31623 

 31624 .(דעת תורה)  .יומם ולילה

 31625 

 31626 מאמר ר

 31627 .(´ח ה"ויקרא י) שפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהםושמרתם את חקתי ואת מ

אם , לעני אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה, ר עני ועשיר ורשע באין לדין"ת, (7ה"ל)א  איתא ביומ 31628 

אמרו עליו על הלל הזקן שבכל , אומרים לו כלום עני היית יותר מהלל, אומר עני הייתי וטרוד במזונותי 31629 

וחציו לפרנסתו ולפרנסת , חציו היה נותן לשומר בית המדרש, בטרפעיק יום ויום היה עושה ומשתכר 31630 

, אם אומר עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי, עשיר אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה, אנשי ביתו 31631 

 31632 .אלעזר´ אומרים לו כלום עשיר היית יותר מר

ובכל , וכנגדן אלף ספינות בים, שהניח לו אביו אלף עיירות ביבשה, אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום 31633 

רשע אומרים לו , ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה, יום ויום נוטל נאד של קמח על כתפו 31634 

נמצא , אומרים לו כלום נאה היית מיוסף, אם אומר נאה הייתי וטרוד ביצרי, מפני מה לא עסקת בתורה 31635 

 31636 .וסף מחייב את הרשעיםי, א בן חרסום את העשירים"ר, הלל מחייב את העניים

העניים אשר המצוקה היא הגורם להם , כל באי עולם נחלקו לשלושה סוגים וכל סוג נתבע ונדון לעצמו 31637 

והרשעים הטרודים , והעשירים אשר הרווחה וטירדת הנכסים גורמים להם לביטול תורה, לביטול תורה 31638 

פ שידוע כי כל אחד "ואע, ק בתורהוכל אחד מהם נשאל מפני מה לא עס, ביצרם ולכן מתבטלין מן התורה 31639 

, מי לנו גדול מיוסף הצדיק, ז אנו רואים כי הפחות ביותר נתבע כגדולי עולם"בכ, נתבע לפי דרגתו והכרתו 31640 

 31641 .והנהגתם מחייבת את העולם כולו בכל הדורות, א בן חרסום"ור, והלל הזקן

´ ז מהל"פ) ם"וכתב הרמב, משום שלימוד התורה הוא הכרח גמור לחיי נצח של כל אדם? וכל כך למה 31642 

ואם היה תלמוד תורה איזו , וחיי בעלי החכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובין, (א"רוצח ה 31643 

הכל שוין לתביעה כי , ת החיים כמיתה"אך מאחר שבלא ת, מעלה בעלמא היה נתבע כל אחד לפי הכרתו 31644 

 31645 .התביעה היא למה איבדת עולמך וחייך

קיים עוד דין אחד ומיוחד על , כי מלבד הדין הכללי על המצות שבתורה, ול אל"אנו למדין מדברי חז 31646 

מפני שתלמוד תורה הוא שורש ועיקר כל התורה כולה והוא מקור , ביטול תורה ובו נידונים כל העולם 31647 

אלא אף העוסק , באדם שיושב ובטל מן התורה, ואין הדברים אמורים רק בביטול תורה כפשוטו, החיים 31648 

, אם יכול להעמיק בה יותר ולהתגדל בתורה במדה גדולה יותר, ל דלתותיה ימים כלילותבתורה ושוקד ע 31649 

 31650 .והתביעה קשה וחמורה בכל חומר הדין, אף הוא נתבע על ביטול תורה



אמר להם למה , כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקרו וישבו לפניו, ח"תניא בסנהדרין ס 31651 

אמר , אמרו לו לא היה לנו פנאי, אמר להם ועד עכשיו למה לא באתם, ואמרו לו ללמוד תורה באנ, באתם 31652 

אמר לו שלך , (במה תהא מיתתו) ?אמר לו רבי עקיבא שלי מה הוא, להם תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן 31653 

וכן היה שהרי , (ואילו שימשתני היית לומד תורה הרבה, י מפני שלבך פתוח כאולם"פירש) קשה משלהן 31654 

אדם שאמר עליו ? ובמי אנו עוסקים, א"ע במסרקות של ברזל כדאיתא בברכות ס"ל רסרקו את בשרו ש 31655 

כ "ואעפ, (ט"מנחות כ) רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי, ה"משה רבינו לפני הקב 31656 

 31657 .ע באופן נורא"כיון שהיה יכול להתעלות עוד יותר ממה שהגיע אליו נענש ר

מפני שלבך פתוח כאולם ולא אמר לו ראשך פתוח כאולם , י"ו שפירש רשעקיבא היה כמ´ כושרו של ר 31658 

ומכאן עד כמה חשוב הוא לימוד , בלב היא תלויה ולא בשום כשרון אחר´ כי העליה בהר ה, אלא לבך 31659 

, אינו פוגע רק באדם באופן פרטי, ועונש חמור זה על חטא החמצת ההתעלות, המוסר הוא תורת הלבבות 31660 

´ לאחר שאמר רבי יונתן לבן עזאי כיצד היה ר, (.א"ע) י כך וכדאיתא בחולין"פגע עאלא כל הכלל כולו נ 31661 

 31662 .ישמעאל דורש את המקראות

י חבל על בן "ופירש רש, ישמעאל´ חבל על בן עזאי שלא שימש את ר, נענה בן עזאי ובלשון הזה אמר לו 31663 

כלומר כל , ישמעאל´ את ר תלמיד ותיק כמותי אני בן עזאי שלא שימשתי, עזאי הפסד וחבלה היא בעולם 31664 

י עסק "בעוד היה באפשרותו ובכוחותיו להתעלות יותר ע, י אי התעלות של הפרט"העולם נפסד ונחבל ע 31665 

 31666 .ח"התורה ושימוש ת

כדי שלא יגרום הפסד , חיוב מיוחד מוטל על בן הישיבה לעמול בתורה ולהתעלות ככל אשר תשיג ידו 31667 

חייב כל בן ישיבה , יתר על כן, רה ואחריות הכלל עליוי התרשלותו בעסק התו"וחבלה לכל הישיבה ע 31668 

ח המהלכין בדרך ואין "שני ת, (.ט"סוטה מ) ´ש בגמ"למסור וללמד לחבריו כל מה שהשיג בעמלו כמ 31669 

ח הדרין בעיר אחת ואינן נוחין זה לזה בהלכה אחד מת "שני ת, ביניהם דברי תורה ראויין לישרף באש 31670 

ואין דעת אלא תורה שנאמר נדמו , אשר ירצח את רעהו בבלי דעת שנאמר לנוס שמה רוצח, ואחד גולה 31671 

 31672 .עמי מבלי הדעת

י כן "שע, ולהיות נוחין זה לזה בהלכה, למדנו עד היכן החיוב מוטל עלינו לעסוק בתורה אחד עם השני 31673 

וזוהי דרך לקנין התורה שכל אחד מקבל , (י שם"רש) נמצאים כולם מלמדים זה את זה ולמדין זה מזה 31674 

י ההשלמה שמשלימין זה "וע, הוא גדול מכל חבריו´ ואפי, אותה נקודה שיש בחברו וחסרה אצלו מחברו 31675 

.ש מדה טובה מרובה"ומן העונש אנו דנין את גודל השכר עבור זה כמ, את זה ריוח והנחה בעולם כולו 31676 

 31677 .(´ג´ ב מא"שיחות מוסר ח)  

 31678 

 31679 מאמר רא

 31680 .(´ח ה"ויקרא י) בהם ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי

וכל אופני החיים תלויים בגישה , אין לנו חיים אלא במצוות, אין לנו בעולמנו אלא מצוותינו הכל כלול בהן 31681 

כל העולמות שנבראו דומים , אין תכלית ביצירה זולת עשיית רצון הבורא, אל המצוות וחי בהם נאמר 31682 

המצוות הן , ז"הן המצוות שאנו עושים בעוההן , ופירותיו פרי קודש הלולים להשם, לאילן גדול אחד 31683 

 31684 .(´ג´ ן בראשית ב"רמב) פירות העולם

ה "שעושה מדותיו של הקב, האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותו, בלי מצוות´ אין עבודת ה 31685 

, והוא לא לרחמים עשה אלא להטיל על ישראל חוקי גזרותיו, (´ג ב"ברכות ל) רחמים ואינן אלא גזרות 31686 

ם להשיב עליהן "אף בדברים שיש לשטן ולעכו, ע שהם עבדיו ושומרי מצוותיו וגזרות חוקותיולהודי 31687 

 31688 .(י שם"רש) ולומר מה צורך במצוה זו

אמנם , גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, י מעשה מצוה"אין התעלות משרירות הלב אלא ע 31689 

שיש לו פת בסלו שאם , ת הלב אין בזהאבל התעלות משרירו, גדול הוא העושה דבר טוב מרצון נפשו 31690 

 31691 .הוא מתגבר על עצמו ועל שרירות לבו, וגדול ממנו המצווה ועושה, (שם´ תוס) ירצה יניח

, המרומם אותנו מפשטות וחומריות החיים, הן מטביעות על חיינו סדר אלהי, המצוות מצרפות את האדם 31692 

ואין השגחה פרטית , (´ג ג"ר י"ויק) בריותצרופה לא ניתנו מצוות לישראל אלא לצרף בהן את ה´ אמרת ה 31693 

י צירוף "כלומר ע, מגן הוא לכל החוסים בו´ שנא? וכל כך למה, י המצוות"ועזר אלהים עלינו אלא ע 31694 

לעשות את ´ ויצונו ה, הוא אשר מצינו בתורה כמה הבטחות על שמירת המצוות, מגן לנו´ המצוות נהיה ה 31695 

 31696 .(ואתחנן ששי) ב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזהאלהינו לטו´ כל החוקים האלה ליראה את ה

לכל זה , בעליה מתמדת למדות טובות וצחות השכל, לענין האלהי מדרגות התורה בטהרת הגוף והמחשבה 31697 

בכדי שנזכה , אולם חכמה רבה צריך להשקיע בקיום המצוות, י קיום המצוות בשלמותן"זוכים אך ורק ע 31698 

ר "ויק) יוחנן לעולם יעשה אדם עצמו קברניט היאך לעשות מצוה´ ר אמר, י קיומן"למה שיכולים לזכות ע 31699 



ורק רב חובל מומחה , אדם דומה לאניה בלב ים והמצוה דומה לנמל אליו צריך לכוון את האניה, (א"ד י"כ 31700 

 31701 .מסוגל למצוא את השביל בים המוביל אל המצוה לאמיתה

, ז"בהמ, ת"ת, תפלין, ציצית, ש"ק, בוא וראה כמה מצוות דאורייתא אנו מקיימים במשך ימי השבוע 31702 

ש "ק? ואלו עשרת המצות כיצד אנו מקיימין אותן! ח"עשר מצוות בערך מרמ, שבת, הידור וקימה, צדקה 31703 

ברכת המזון היא , כמה שנים של עמל דרושות כדי לקיימה אל נכון, ש בלב שלם"מצות קבלת עול מ 31704 

, נ וזו על השולחן"יען זו בעמידה ובביהכ, ז"מוכל אחד מכוון בשמונה עשרה יותר מאשר בבה, דאורייתא 31705 

ו "נניח שהבקי בהלכות שבת לא נכשל ח? מהי השבת שלנו, ה אלא מתוך שביעה"ואין אדם מורד בהקב 31706 

אשר בקושי התירו שאלת , אך האם אנו יודעים ממנוחת שבת וקדושתה, ט מלאכות ובשבות דרבנן"בל 31707 

 31708 .(א"עלי שור ח)  !היאך לעשות מצוהאכן לעולם יעשה אדם עצמו קברניט ? שלום בשבת

 31709 

 31710 מאמר רב

 31711 .(´ח ה"ויקרא י) ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

שאלה זאת ? עצר כל אזרח שפגש ושאל כל אחד את אותה שאלה כיצד לחיות, ברחובות אתונה טייל אדם 31712 

אדם , רטוס הגדול שבאומות העולםשואל זה היה סוק, המשיך לשאול כל ימי חייו את כל שבא אתו במגע 31713 

, כאשר שאלוהו למה הוא מחזיק אבוקה בצהרים, אחר בתקופה אחרת הלך בעוד היום גדול ואבוקה בידו 31714 

זה היה באתונה שם , והמחפש הזה היה אחד מגדולי הוגיה, גם זה היה באתונה! השיב בן אדם אני מחפש 31715 

ושם , לא הוצרכו לשאול שם ידעו כיצד לחיות בירושלים, ושם חפשו בנרות בן אדם, שאלו כיצד לחיות 31716 

 31717 .חיו בכל התקופות בני אדם

בורא החיים גם גילה לנו , ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם? כיצד לחיות 31718 

כל פינה , דל הוא כלי חיינו להכיל את כל התוכן העצום אשר הבורא נתן לנו, כיצד למלאות את החיים 31719 

ואין צורך לחפש אדם התורה , אין רגע ריק בחיי התורה, דיבור ומעשה, אה וגדושה במחשבהבכלי זה מל 31720 

עד רבינו הקדוש ועד רבא , מעזרא הסופר ועד שמעון הצדיק, ממשה רבינו עד אחרון הנביאים, באבוקות 31721 

לה את תורת האדם גיד, החפץ חיים והחזון איש, א"ן ועד המחבר והגר"ם והרמב"עד רבותינו הרמב, ואביי 31722 

 31723 .האדם השלם בכל דור ודור

, אבל אינם בודדים בצורותיהם, י ספריהם ופעולותיהם"השמות שזכרנו הם שמות השלמים שהתפרסמו ע 31724 

, או שרבים יודעים מהם אבל לא כל בית ישראל, ישנם רבבות שלמים וגדולים אשר לא נודעו בשמותיהם 31725 

גם כל אחד מאתנו מסוגל להיות האדם , חיותואנחנו הדור האחרון הזה גם אנחנו יכולים לדעת כיצד ל 31726 

, (ם פרקי הצלחה"הרמב) ה"כי כל אחד מבני העולם אם רצה השלמות היה קרוב ממשה רבינו ע, השלם 31727 

דברי תורה אינם ! והיודע כיצד לחיות והוא חי כפי ידיעתו הרי יגיע לתכלית החיים, הלא תורה יש לנו 31728 

ומצוה בלי , תורה בלי מעשה אינה תורת חיים, מוד והמעשהבתורת חיים משולבים הלי, דברי עיון מופשט 31729 

 31730 .תלמוד תורה אינה מלוא החיים

ומזה , י סיכום גילויי כל המדעים על מהות העולם והחיים"ע, אומות העולם מנסים לפענח חידת העולם 31731 

 31732 ולפעמים היא נשארת השקפה עיונית, יוצרים השקפת עולם אשר לפעמים היא גם מגיעה למסקנה מעשית

אלא היא , תורה אינה השקפת עולם שהרי איננה השקפה, שאין בה כל הוראה כיצד לחיות את חיי יום יום 31733 

יוסי אומר ´ ר, צדדים חוצץ´ אלו חוצצין בכלים הזפת והמור מב, (´ה´ מקואות ט) חכמת בנין העולם עצמו 31734 

ח שעוסקים "נן אלו תיוח´ אמר ר? מאי בנאין, (.ד"שבת קי) של בנאים מצד אחד ושל בור משני צדדים 31735 

התורה היא חכמת בנין העולם על כן תלמידי חכמים הם הבנאים שעוסקים , בבנינו של עולם כל ימיהן 31736 

 31737 .עולם האדם? איזה עולם, בבנינו של עולם

לראשונה עליו , שני שלבים מוכרח אדם לעבור עד שהוא משיג את מטרתו להגיע לידי מדרגת השלמות 31738 

, מחייב לויתור על הרבה רצונות אישיים ודומה ממש להתגייסות לצבא זה, להכנס לתוך עולם התורה 31739 

אין לו רצון עצמו כי מפקדיו כופים עליו , לוקחים מהחייל את הבגדים האזרחיים הוא הופך למספר צבאי 31740 

הוא רואה לפניו הרבה , אולם בשלב מאוחר יותר כאשר הסתגל לחיים הצבאים, סדר החיים צבאי 31741 

 31742 .ולנצל את כשרונותיו לשם עליה זו, הדרגות הצבאיות אפשרויות לעלות בסולם

עם כל ´ בעולם הנלחם למען רצון ה´ צבא ה, וזוהי מהותו של עם ישראל´ עם ישראל נקראים צבאות ה 31743 

ומעתה , אלוהי ישראל הוא מתגייס´ אדם מישראל הנכנס לעול המצוות לצבא ה, היינו עם עצמו, העולם 31744 

, אוחז חרב לומד מלחמה תפלה ותורה, הוא לובש מדים ציצית ותפלין, אין לו אלא לציית לפקודת אלוהיו 31745 

אולם , מחייבות גם מחשבה ודיבור לא רק מעשה´ ופקודת צבא ה, (ויחי) בחרבי ובקשתי בצלותי ובבעותי 31746 

לא היתה כאן , ומתברר כי שוב אין המשל דומה לנמשל, מוצא בה סיפוק רב´ המתרגל בעבודתו בצבא ה 31747 

אלא דוקא מצא את עצמו וסולם מדרגות רבות עומד , לא נלקחה ממנו אישיותו, ייסהשפלה לאדם המתג 31748 

 31749 .(´כ´ עלי שור עמ)  .להיות הוא עצמו יותר ויותר נעלה במדרגה, עתה לפניו לעלות בו



 31750 

 31751 מאמר רג

 31752 .(´ח ו"ויקרא י) ´איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני ה

כמו שקרה , ולדות ההוה משאר בשר ראוי שתהיה יותר הגונה וממוזגתהנה הת, עיין בספורנו שכתב על זה 31753 

, כי אמנם מה שיקרה בכל המין האנושי הוא ברובו כזה, מעמרם ויוכבד דודתו, בתולדות משה ומרים 31754 

ירבה ההרהור והחיבור ביניהם , הנה כאשר יחשבו שחיבורם בלתי אסור, שיהיו מכוונים להתענג בלבד 31755 

 31756 .ל"ע ז"ם והראב"וכן דעת הרמב, ובכן אסרה התורה, רץ זמהומלאה הא, לתענוג בלבד

פירוש כלל , נראה מזה כמה חמור ענין תאוה באדם, והנה כל כך החמירה התורה בזה עד לחייבו כריתות 31757 

ואמרנו טעם על זה כי הנה לעומת מה ! התאוה יהיה ממה שיהיה עד שיש בזה טומאת כריתות מבהיל 31758 

כי אי אפשר להתקרב אל השם יתברך , זה הוא מרוחק מהשם יתברךכשיעור ה, שהאדם אוהב את עצמו 31759 

ברכות ) כענין שאמרו תבוא נפש שיש בה מדות הללו ותשבח למי שיש בו מדות הללו, רק על ידי הנפש 31760 

 31761 .פירוש בשלמות, (.´י

ויכנע הגוף להנפש ואז יהיה נעימות נפלאה לשניהם , וההכרח לשנוא עניני הגוף לבד מה שצריך לעבודה 31762 

והרחוק מידיעה רחוק , התאוה מרבה אהבת הגוף בטבע ואם כן הוא מרוחק מידיעת אלהים, גוף ונפשל 31763 

כ יש בו כרת כענין שנאמר כי הנה רחקיך "ע, כי הקרוב אליו יתברך אינו רק ידיעה, הוא מהשם יתברך 31764 

כן יש  ואם, כענין שנאמר והאבדתי את הנפש ההיא, ומבואר כי אבדה היא כרת, (ג"תהלים ע) יאבדו 31765 

ומזה אפחד מאד , ואז ייטב לשניהם, וכן השתעבדות לנפשו, לאדם לטכס עצות בנפשו איך לשנוא הגוף 31766 

כי השיחה נאה היא , (7ח"ב ע"ב) ל אם אדם משים עצמו כעיר זה שמהלך אחר שיחה נאה"למאמרם ז 31767 

 31768 .ל"ת והרי זה מחייבי כריתות ר"ו יתרחק מהשי"וח, תאוה

כשהיה במרחץ אמר אוי לי שאני ריק ממצות כיון שנזכר , ה"דוד המלך ע ל על"ובזה נתבאר לי מאמרם ז 31769 

אבל ? ת והיינו המצוה שמקיים אז"הענין פלא הלא בבית המרחץ אסור בד, (7ג"מנחות מ) במילתו שמח 31770 

והנה במרחץ אין לו דבר שישתמש אז , הענין הוא כך כי כבר מבואר כי עיקר יסוד היסודות הוא הציור 31771 

 31772 .נתאמת לי שיש לחוש לזה, בפרט דבר נעלה שמצאתי בספר הפילוסוף המצוין בציור נצחו, לימוד הציור

והערלה מיותרת , והנה המילה כתבו הראשונים להורות לאדם על זהירות המותרות ורק לקיום המין הותר 31773 

ה ולכן כשנזכר במילתו ונזכר הציור שיש לו מז, ותסירנה ממך להזכיר כי צריך האדם להזהר מן המותרות 31774 

הרחמן , ולכן שמח כי יש לו בזה להשתמש במרחץ בכח הציור וזה כפתור ופרח, ציור מקיף הרבה מאד 31775 

 31776 .(ה"קכ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ר"יעזרנו להיות מהקרובים אליו ויקרבנו לעבודתו אכי

 31777 

 31778 מאמר רד

 31779 .(´ח ח"ויקרא י)א  ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הו

ת נס של שר הברד שרצה לצנן את כבשן האש ולהציל בזה חנניה מישאל בחינ, ישנם כמה מדרגות בנסים 31780 

שאתה שר הברד והכל יודעין שהמים מכבין את , ה בכך"אמר לו גבריאל אין גבורתו של הקב, ועזריה 31781 

עוד , (.ח"פסחים קי) אלא אני שר של אש ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץ ואעשה נס בתוך נס, האש 31782 

אמר גבריאל , בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש אמרו שם, דרגות בנסים 31783 

ה אני יחיד בעולמי והוא "אמר לו הקב, ע ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש"ה רבש"לפני הקב 31784 

 31785 .ה לבדו"י שליח אלא הקב"למעלה מן הטבע גם לא ע, יחיד בעולמו נאה ליחיד להציל את היחיד

עד כמה שהאדם הנהו בדרגת למעלה , ים מתנהגות כפי חלוקות המדרגות באדםוהנה חלוקות הדרגות בנס 31786 

חנניה , וחלוקות הדרגות בנסים הן הינן חלוקות הדרגות שבאדם, ה עמו"מן הטבע כן היא הנהגת הקב 31787 

על אברהם אבינו נאמר כי היה בבחינת , ה בדרגת יחידיות"מישאל ועזריה לא באו עדיין לדרגתו של אאע 31788 

לא כן חנניה מישאל ועזריה הלא היה להם , אברהם אבינו היה בבחינת עצמו, ה הוא יחיד"קביחיד כמו שה 31789 

 31790 י שנשאו קל וחומר מצפרדעים"וגם מצינו אצלם כי למדו לעשות מה שעשו ע, אברהם אבינו לפניהם

 31791 .ה"כי על כן הצלתם גם כן לא היתה כדרגת הצלת אאע, (7ג"פסחים נ)

מבאר כי סוד התורה כולה הוא בנס  (ו"ו ט"בראשית מ) ל"ן ז"הרמב הנה, יוצא לנו מזה ידיעה גדולה 31792 

, ועם התורה אין בכל ענינו רק נסים לא טבע ומנהג, כל יסודות התורה בנסים נסתרים הם, ל"נסתר וז 31793 

כי לא יכרת וימות בטבע הבא על אחת מן העריות או האוכל , שהרי יעודי התורה כולם אותות ומופתים 31794 

 31795 .התוקע לשיר יצא (.ח"ה כ"ר) הרי אמרו, ה נוראה בסוד המצוותומזה לנו הער, חלב

שזה המדרגה האחרונה בתורה , מזה יוצא שהאדם המקיים מצות התורה גם באופן של התוקע לשיר 31796 

וסוד למעלה מן הטבע היינו כי הטבע , גם הוא עומד תחת יעודי התורה שהם למעלה מן הטבע, ומצוות 31797 

מ שיקבלו "ע, ה במעשה בראשית"תנאי התנה הקב, (´ד´ ר ה"בר) ל"כפוף ומשועבד תחתיו כאמרם ז 31798 

 31799 .עליהם ישראל חמשה חומשי תורה



גדולה דרגתה למעלה , כי גם הדרגה הכי תחתונה מתורה ומצוות, סוד גדול כזה הינם מצוות התורה 31800 

מכרתי דבר שנברא בששת ימים , (´ז ז"ר מ"שמ) ל"וכבר אמרו חז, למעלה מן הטבע אפילו הכי גדול 31801 

ל "וכשחז, יום´ עולם ומלואו נברא בששה ימים אבל התורה נתנה למ, וקניתי דבר שניתן לארבעים יום 31802 

אלא הכוונה על , ודאי שאין המדובר על חומריותן של שמים וארץ, עשו איזה דמיון והשואה מזה לזה 31803 

ל ששת טבע הלא זה תורה ש! כולם בחכמה עשית! שאמנם אין להשיג כל מה שמונח בטבע, מהות הטבע 31804 

כי שמים וארץ היא תורה של , אלא שהחילוק הוא רק במהותן! כמה חסדים ורחמים מונחים בטבע, ימים 31805 

 31806 .והתורה היא מהותה של ארבעים יום, ששת ימים

שהרי , גדולה היא למעלה מן כל הטבעים אפילו הכי גדולים, יוצא מזה כי הדרגא הכי תחתונה מתורה 31807 

! כ בוא וראה מה הן סוד המצוות"וא, ונחים תחת בריאת ששת ימיםהטבעים אפילו הכי גדולים וחזקים מ 31808 

סוד , ע שם כי המבין סודם חי העולם יחיינו ולא ימות לעולם"והאב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם 31809 

 31810 !למעלה מכל הטבעים, גדול כזה הן המצוות יחיינו ולא ימות לעולם

כי העושה המצוות שלא לשמן על , נתו להםל שם מבואר ודע כי חיי האדם במצוות כפי הכ"ן ז"וברמב 31811 

, ועל זה נאמר בשמאלה עושר וכבוד, יחיה בהן בעולם הזה ימים רבים בעושר וכבוד, מנת לקבל פרס 31812 

וכן אותם שמתעסקים במצוות על מנת לזכות בהן לעולם הבא שהם , ופירשו למשמאילים בה עושר וכבוד 31813 

 31814 .בטוב תלין זוכים להנצל ממשפטי הרשעים נפשם, עובדים מיראה

כענין הנזכר בפרשת בחוקותי והשיג לכם דיש , ז"והעוסקים במצוות מאהבה כדין וכראוי עם עסקי העוה 31815 

והעוזבים כל עניני , ב זכות שלמה שם"ובחיי העוה, ז לחיים טובים כמנהגו של עולם"יזכו בעוה, את בציר 31816 

ולכך , ם ונפשם כנראה בכתוב באליהויחיו לעד בגופ, ז ואינם משגיחים עליו כאילו אינם בעלי גוף"העוה 31817 

כל הלשון יכלול מיני החיים כולם כפי הראוי , יאמרו הכתובים בשכר המצוות למען תחיה והארכת ימים 31818 

 31819 .כ"לכל אחד ואחד ע

הנה כבר , מ לקבל פרס"כי אף הדרגא האחרונה שבהן דרגת שלא לשמן ע, סוד חיים כזה יש במצוות 31820 

הוא ענין שכר ועונש דרגת נס נסתר , מקבלין שכר של עושר וכבוד כי למשמאילים בה, למעלה מן הטבע 31821 

, אלא למעלה מן הטבע, (.ו"שבת קנ) וככה היא דרגת הכלל ישראל אין מזל לישראל, למעלה מן הטבע 31822 

עד כדי כך היא מדת , עד כמה שהוא בדרגת למעלה מן הטבע, וכאן המדידות והחילוקים בין אחד ואחד 31823 

 31824 .ההנהגה עמו בענין הנסים

ומאי שנא , ל רב פפא לאביי מאי שנא ראשונים דמתרחיש להו ניסא"א, (.´ברכות כ) ´על דרך זה נבין הגמ 31825 

ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח , רב יהודה כי הוה משליף חד מסאני אתי מטרא, אנן דלא מתרחיש לן ניסא 31826 

ם אנן לא מסרינן נפשין אמר ליה קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת הש, קא מצוחינן ולית דמשגח בן 31827 

 31828 .כ"ע, אקדושת השם

אלא נראה כי החילוקים היו ? וכי אצלם היה חסר חלילה מסירת נפש? ´איך אמנם מבינים זו הגמ 31829 

ומזה אנו רואים ברור כדברינו כי המדידות הוא לפי מדת המסירות נפש של , במדרגות המסירות נפש 31830 

הדברים כלעצמן , הטבע כפוף ומשועבד תחת האדםעד כדי כך , היינו מדת הלמעלה מן הטבע שלו, האדם 31831 

כי הלא , להיות זריז במצוות, עד כמה עליו לשום נפשו בכפו, ומכאן זריזות נוראה לכל אדם, נוראים מאד 31832 

 31833  !מבהיל הדבר! הוא כבר בדרגת למעלה מן הטבע, גם המדרגה האחרונה שבמצוות כמו התוקע לשיר

 31834 .(דעת תורה)

 31835 

 31836 מאמר רה

 31837 .(ט"ח י"ויקרא י) מאתה לא תקרב לגלות ערותהואל אשה בנדת טו

ל הדין דידי הוא הזהר שלא תכנס "פגע בו שידא שמדין א, ל בשעה שהיה הולך נח ליטע כרם"אמרו חז 31838 

אף מעשה של נח מעשה קודש ! נגיעה כל דהו בטבע! סוד כזה הוא ענין הטבע, (´ו ג"ר ל"בר) בגבולי 31839 

הלא היה זה עסק של ישוב , ד של את האלהים התהלך נחאשר ודאי מתאים בתכלית עם כל הסו, קדשים 31840 

וקוראים , ו פעמים וי"ועם כל זאת התורה הקדושה כבר מייללת עליו ט, עסק של חסד ורחמים, העולם 31841 

 31842 !עד כדי כך היא הסכנה בנגיעה לבד בטבע! עליו הדין דידי הוא

שמתם סם תם למה נמשלה התורה ר ו"ת, (7´קידושין ל) ל"אמרו חז, ובצד השני הלא מצינו בהיפך לגמרי 31843 

ואמר לו בני כל זמן , משל לאחד שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על גבי מכתו? כסם חיים 31844 

י כל מה שדעתך נוחה "וברש, שרטיה זו על מכתך אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ואי אתה מתיירא 31845 

 31846 .הימנו ואפילו דבש וכל מיני מתוקין שקשים למכה

! הלא אצל נח אמרו כי פגע בו ההוא שידא ואמר לו הדין דידי הוא? ענין זה ואי אתה מתיירא איך מבינים 31847 

נגיעה כל שהיא ! על הנגיעה כל שהיא בהנאה! ומאד הנך צריך ליירא! הנה כי הסכנה גדולה מאד! הזהר 31848 



! מתיירא ואי אתה! ואפילו דבש וכל מיני מתוקין! אכול מה שהנאתך, וכאן הנך אומר כבר ההיפך! בטבע 31849 

 31850 ?פליאה נפלאה

וכי כל אחד בשם , כבר דיברנו ארוכות ורבות בענין הטבע וסעיפיו ובענין הלמעלה מן הטבע וסעיפיו 31851 

, וכל אחד עולם בפני עצמו, שתי מדות הם שתי הנהגות הם, (כוזרי) הטבע בגימטריא אלהים, קדוש מיוחד 31852 

דרי מעלה , הם כן דריהם שונים הםוכשם שעולמות שונים , עולם הטבע ועולם של למעלה מן הטבע 31853 

אשר , (´דברים ד)ב  והוא אשר אמר הכתו, שני עולמות שונות הם, למעלה מן הטבע ודרי מטה עם הטבע 31854 

´ ואתכם לקח ה, הוא עולם הטבע הוא דירתם של האומות, א אותם לכל העמים תחת כל השמים"חלק ה 31855 

 31856 .לל ישראלהוא דירתם והאקלים של הכ, הוא העולם של למעלה מן הטבע

הרי כן , חזק ותקיף ללא כל הזזה ממקומו, הקיפו גדול ורב מאד מאד! והנה טבע עולם ודאי שם קדוש הוא 31857 

ממשלה ממש , ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים, נאמר את המאור הגדול לממשלת היום 31858 

לבוא לידי מידה זו ולא כבר אברהם אביכם ביקש , (ד"ד י"ר מ"בר) ה"עד שמצינו אמרו על אאע, כפשוטו 31859 

גם נח , די גדולה להשתרע בה אדם הגדול בענקים זה אברהם, הנה היא מידה שלמה ומקפת, הנחתי אותו 31860 

ס ממנו מתגלה "סו, כי הטבע עם חוזק ממשלתו ותקפו ועם כל הקיפו, גם כל גדולי האומות בה התכוננו 31861 

בורא השמים הוא האלהים יוצר , קיעהשמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הר, הרבונו של עולם 31862 

 31863 .(ה"ישעיה מ) ואין עוד´ הארץ ועושה הוא כוננה אני ה

אין בר ? ומה תחשוב על מקור אור השמש, הלא במו עיניך הנך רואה איך שהלבנה מקבלת אורה מהשמש 31864 

ר על הפסוק לאו (.י"סנהדרין ק) ל"וכבר פירשו חז, נש חשוד לשטות כזה כי השמש היא עצמה של האור 31865 

וכן אנו אומרים בתפלה תתברך , דקאי על זריחת השמש בכל יום דלא נפקא עד דמחא לה, חיציך יהלכון 31866 

, המאיר לעולם כולו בכבודו, אלהינו על כל שבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית המה יפארוך סלה´ ה 31867 

ומה זה שנאמר , וש המאיר לעולם כול"הנה כי גם מטבע אנו רואים עצמותו ית, כבודו הוא עצמות האור 31868 

 31869 לאור יומם´ לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך והיה לך ה, על זמן לעתיד לבוא

 31870 ?המאיר´ האם עכשיו חלילה אין ה, (´ישעיה ס)

אלא שהטבע הוא בבחינת , הוא הנותן חיים לכל חי ודאי´ אלא הוא הדבר כטבע כלמעלה מן הטבע אורו ית 31871 

אבל זהריה של , העין היא הרואה, אשר ראיית הדבר ודאי מהעין באה, על עין הרואה משקפים הנתונים 31872 

כן הטבע , אין ראיה ישרה מן הרואה להנראה, העין השלוחות על הדבר הנראה במשקפים הינן באות 31873 

אבל אם רק , יהיו הטבעים הכי נעלים הכי זכים, בהנהגת הטבע הוא יתברך ויתעלה במשקפים הוא משקיף 31874 

 31875 .אין עצמיות האור זהרורית כאן ולא עצמיות, הרי זה כבר בבחינת משקפים, תחת טבע מתהלכת ההנהגה

אבק אפילו , משקפים מתקלקלים בנקל, הנה רב החילוק בין רואה בעצמיות העין ובין הרואה במשקפים 31876 

וכבר  ,במשקפים הלא תיכף יתאחזו וילכלכו הרואות, כשעוברים דרך פני העין, הכי קל אפילו חוט השער 31877 

כמעט בכל רגע הנך צריך לנקות את המשקפים , ויקרה זה לעתים תכופים מאד, עבודת נקיות עליך 31878 

העין לא מקבלת כל עפר משומרת היא מכל אבק ומכל , לא כן הוא בעצמות העין, המקבלות אבק כל שהוא 31879 

 31880 .בכל מקום ובכל מצב הולך אתה בעיניך ואין דבר, לכלוך

על כן ברא הטבע בבחינה של הסתר , יה בבריאה מקום חלות לחטאה שיה"סוד הדבר שכך רצה הקב 31881 

´ ר נ"בר) עד שמצינו גם במלאכים, מקום חלות לחטא, מקום אפשרות לטעיות, אור כהה ולא בהירה, פנים 31882 

ויהא הטבעים הכי , ח שנה"באמרם כי משחיתים אנחנו ונדחו ממחיצתן קל, ברדתם בזה העולם חטאו, (ג"י 31883 

הנה מהלכיו היו , מה לנו יותר מנח הצדיק אשר נאמר עליו את האלהים התהלך נחו, זכים הכי קרובים 31884 

הדין , (´ו ז"ר ל"בר) וכשהחל נח ויטע כרם כבר אמרו לו, דרגה הכי קרובה לאלהים, הילוך אחרי האלהים 31885 

 31886 הוא, וכבר אבד מעמדו ויצא מזה מה שיצא, איזדהר בך דלא תיעול לחלקי לגמרי, דידי הוא הוא סוד הטבע

 31887 .סוד הטבע והסכנה הכרוכה בה

ועצמות כבר אינו , הוא סוד הקדושה הוא סוד העצמות, אחרת בתכלית הוא העולם של למעלה מן הטבע 31888 

א  ה חד הו"ישראל ואורייתא וקוב, ותורה שהיא בסוד הקדושה ודאי בסוד העצמות היא, מקבל כל קלקול 31889 

אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ואי אתה  ,כי על כן ודאי כל זמן שרטיה זו על מכתך, (זוהר אחרי) 31890 

 31891 .כי עצמות אינו מקבל כל קלקולים בשום אופן, (7´קידושין ל)א  מתייר

, הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה ולא קלקל אותו אף כל דהו, (ט"בראשית כ) יעקב אבינו אמר 31892 

, רא חוטא על שציער עצמו מן הייןשנק, (.´נדרים י) להיפך מצינו בנזיר? מה יכול לקלקל אכילה או שתיה 31893 

אם ההנהגה בסוד הקדושה הולכת , (.א"יומא ע) ח כאלו נסכו על גבי המזבח"וכל המנסך יין לגרונו של ת 31894 

 31895 .כי עצמיות אינה מקבלת שום קלקולים, אין דבר שיגרום קלקול

דם כחרדל הרי חתן נכנס לחופה אמרה לו טיפת , (י"ושם ברש´ ר ז"שיהש) על הכתוב סוגה בשושנים 31896 

כ על דרך דברינו "וצריכים להבין זה ג, הרי הופך פניו לצד אחר ולא נשכו נחש ולא עקרב עוקצו, ראיתי 31897 

מסופר כי הניח עצמו על הקרקע עם , כשהאתלט הידוע זישע ברייטבארד הראה את גודל גבורותיו, אלה 31898 



לא , שרו לא נדקר כלוםוהרסו עליו אבנים גדולות עד לרסיסים דקים וב, גבו נגד מסמרים מחודדים 31899 

איך זה מסמרים חדים לא ? ואיך מכנים עובדא כזאת! נשארו כי אם איזה רשמים אדמדמים לבד ולא יותר 31900 

כתף , כתף משונה מכל אדם, אין זה אלא כי התעבה כתפו והיתה לו כתף אחרת לגמרי? מדקרים בשר ודם 31901 

 31902 .כזו אשר מסמרים חדים לא נוקרים אותה

ישראל ואורייתא , סוד הכלל ישראל הוא שהן דבוקין לו, ין של סוגה בשושניםכציור הזה הוא סוד ענ 31903 

, ועצמות היא מציאות כזאת שאינה מקבלת שום קלקולים, חד הוא זהו סוד של עצמות, ה חד הוא"וקוב 31904 

ודאי אין כל ביאור לפליאה נוראה כזאת של טפת , עצמות היא כתף כזו שלא נחש נושכו ולא עקרב עוקצו 31905 

 31906 .אבל כן הוא כאן הוא סוד הכלל ישראל שהם סוד העצמות, ותיכף הופך פניו לצד אחר, ראיתי דם כחרדל

וטבע לא רק ! נח עם כל גדולתו הנה בעולם הטבע משכנו, נח והכלל ישראל במדורים נפרדים מדורם 31907 

, אלא שגם היא עצמה מתהפכת לנחש הנושך ועקרב העוקץ, שהיא נדקרת מנשיכות נחשים ועקרבים 31908 

, מדורם הם בעולם של למעלה מן הטבע, ישראל עם קבלת התורה הנה משכנם במדור אחר לגמרי והכלל 31909 

כי אז אכול מה שהנאתך , אם רק רטיה זו על מכתו אם בדרכי התורה דרכיו, לכל אשר בשם ישראל יכונה 31910 

, אחתר שלא יכולת לעמוד על צוויך שעה "מי יגלה עפר מעיניך אדה, ושתה מה שהנאתך ואי אתה מתיירא 31911 

הוא סוד הכלל ישראל שזכו לדרגתם עם קבלת , (´ה ב"ר כ"ויק) שנים´ והרי בניך ממתינים לערלה ג 31912 

 31913 !שנים´ ר לא עמד שעה אחת והכלל ישראל ממתינים לערלה ג"אדה, התורה

ר לוי בנוהג שבעולם "א, סוגה בשושנים אלו דברי תורה שהן רכים כשושנים, (´ז´ ר ז"שיה) ובמדרש 31914 

והיא אומרת לו כשושנה , משמוציא יציאותיו הוא בא לזקק לה, שנה´ שנה בן מ´ בן לאדם נושא אשה  31915 

איזה נחש נשכו שלא , מי גרם לו שלא יקרב לה איזה כותל ברזל ביניהם, אדומה ראיתי ופורש ממנה מיד 31916 

וכן מי שהביאו לו ! שנאמר ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב, דברי תורה שרכין כשושנה? יקרב לה 31917 

איזה נחש נשכו ואיזה , מי גרם לו שלא לטעום, ל חלב נפל שם ומשך ידו ולא טעמו"א, של חתיכות תמחוי 31918 

 31919 !דברי תורה שרכים כשושנה שכתוב בה כל חלב וכל דם לא תאכלו? עקרב עקצו שלא יקרב ויטעם אותו

ת אשר באומות העולם אמנם לא תמצא כוחו, ל כל כך השתוממו עליהם"כוחות נוראים ונפלאים שחז 31920 

הוא סוד ! אין אף מאמינים לכזאת, (.´עבודה זרה ע)א  ם ישראל לא מינטרי שבת"אמרי עכו, חזקים כאלה 31921 

לא כלום עוקצם , ולהם כל נחשים ועקרבים לא יגיעום, הכלל ישראל שזכו לדרגתם זו עם קבלת התורה 31922 

 31923 .כי שכם אחר להם

, ת"ע ומצות ל"ה לישראל נתן בה מה תור"כשנתן הקב, (,´א´ ר ו"שמו) ל"ה אמרו חז"על שלמה המלך ע 31924 

ה לא ירבה לו נשים לא בשביל "ואמר למה אמר הקב, ה"עמד שלמה המלך והחכים על גזירתו של הקב 31925 

ד שבירבה ונשתטחה לפני "אמרו רבותינו באותה שעה עלתה יו, אני ארבה ולבי לא יסור, שלא יסור לבבו 31926 

, הרי שלמה עומד ומבטל אותי, רה לעולםע לא כך אמרת אין אות בטלה מן התו"ואמרה רבש, ה"הקב 31927 

ה שלמה ואלף כיוצא בו "ל הקב"א, ושמא היום יבטל אחת ולמחר אחרת עד שתתבטל כל התורה כולה 31928 

 31929 .ומה כתוב ביה ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, יהיו בטלין וקוצה ממך איני מבטל

 31930 ל"ר אמרו חז"הנה על אדה, ה"למה המעהנה מדובר בחכמתו של ש, נוראים הדברים ועד כמה הם מגיעים

ה הלא נאמר ויחכם "ועל שלמה המע, ה למלאכים כי חכמתו מרובה משלכם"כי אמר הקב, (´ז ד"ר י"בר) 31931 

וגם על חכמה זו אמרו שלמה , הכוונה בזה על חכמת התורה, (ש שם"ילקו) מכל האדם מאדם הראשון 31932 

ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו , הועיל לו כלום ולא, ואלף כיוצא בו יהיו בטלין וקוצה ממך איני מבטל 31933 

וגם , הלמעשה של התורה ולא החכמה של התורה, וזה כי מציאות העצמות זה דוקא לא ירבה, את לבבו 31934 

וגם שם עדיין במצב של מקבל , עדיין אינה אלא בבחינת משקפים, איתי קל גם החכמה בדרגה גבוהה זו 31935 

 31936 !קלקולים הוא ונשיו הטו את לבבו

ויהיו אף הדרגות הכי קרובות גם בבחינת אתי , טבע הוא בבחינת משקפים ולא עצמות, סוד הדבריםהוא י 31937 

ויש , אם הם רק תחת עולם הטבע הרי הם כבר ממין מקבלי קלקולים, טבעיים הכי זכים והכי גדולים, קל 31938 

התורה הוא  זהו סוד, ועצמות אינה בת קבלת קלקולים היא, סוד העצמות, הוא סוד התורה, סוד הקדושה 31939 

, למעלה מן הטבע, בעולם אחר מושבך, סוד ענין הרטיה על מכתך אכול מה שהנאתך שתה מה שהנאתך 31940 

 31941 .(דעת תורה)  .ואי אתה מתיירא! שכם אחר לך

 31942 

 31943 מאמר רו

 31944 .(ח"ויקרא י) ´ומזרעך לא תתן להעביר למולך ולא תחלל את שם אלהיך אני ה

סנהדרין ) מקצת זרעו חייב ולא כל זרעו, מזרעך´ שנאהמעביר כל זרעו פטור , אמר רב אחא בריה דרבא 31945 

וזה שנתן , ד מתכפרים המומתים"הטעם הוא מחמת שבמיתת בי, המצוות מפרש למה הוא כך´ ובס, (ד"ס 31946 

ג משום "וכן כתב הסמ, ה רוצה שתהיה לו כפרה"שאין הקב, כל זרעו למולך עשה עבירה גדולה כל כך 31947 

 31948 .אב שעושה כןדעל פי עונש שמבואר בחטא זה מתכפר ה



ולא רצתה התורה להענישו כדי שלא תהיה לו , גדול מנשוא הוא עוונו של זה שהעביר כל זרעו למולך 31949 

הטעם מפני שהנותן מקצת זרעו למולך , (ח"י´ סי´ חלק ד)א  "וכן הוא גם בתשובת הרשב, כפרה עולמית 31950 

ג או אשר הזיד כי מזרעו נתן ד על שגגתו אשר שג"וחייבו הכתוב מיתת בי, הוא טועה ושוגה באותו מקצת 31951 

אבל הנותן כל זרעו למולך שוטה מוחלט הוא ולפיכך , ד"י בי"למען יתכפר לו אותו עוון במיתתו ע, למולך 31952 

כי , ד"ה אינו רוצה שיתכפרו עוונותיו הנמרצים של שוטה זה במיתת בי"שהקב, פטור הוא ממיתת בין דין 31953 

השם יצילנו , היה במדורה על גיהנם ובשאול תחתיותושי, הוא הרבה לפשוע וצריך למנוע ממנו התשובה 31954 

 31955 .ל"מזה וכיוצא בזה עכ

אותם האנשים אשר אין , אמר אליהו ואתה הסבות את לבם אחורנית, (שישי) ובספר הישר לרבינו תם 31956 

ועל זה נאמר ואתה הסיבות את לבם , יניחם הבורא ללכת בשרירות לבם, להם חן בעיני האל לעשות טוב 31957 

יזדמנו לו , ן כשירצה אחד מהם לשוב מרשעתו ויכיר הבורא כי לא ישוב בלב שלםועל כ, אחורנית 31958 

כי הרשעים בעשותם עבירה לא יזדמן להם מונע , ואתה הסיבות את לבם´ וזה הפי, הדברים המונעים אותו 31959 

 31960 .כדי שתצא רשעתם שבלב לידי מעשה

כי , חר ותיכף ומיד יתעוררכי כבר הוזהרנו על התשובה לבל יא, אומר (ג"רמ´ א עמ"ח) ´ה הק"והשל 31961 

ולא תימא , ו כמו שעשה לפרעה ולסיחון"ה ממנו הבחירה ח"לפעמים כאשר התיישן החטא אז מסלק הקב 31962 

הפרו ´ ועל הפסוק עת לעשות לה, ה כן ולא בישראל דמצינו כן גבי ישראל"דוקא בגויים ידין הקב 31963 

העת להפרע מהם ולהנקם יזדמנו  כשיבוא, (סוף ברכות) ם בפירוש המשניות שלו"אומר הרמב, תורתיך 31964 

 31965 .סיבות לבני אדם להפר התורה כדי שיבוא עליהם העונש במשפט

וכתב רבינו בחיי , והן טמאין וצועקים מים מים, פתאום אל משה ואהרן ומרים צאו שלשתכם´ ויאמר ה 31966 

ילו שהמספר בגנותן של נבראים כא, ´א פתאום כדי שלא ישובו לפי שהיה בדבורם חילול ה"וי, ת"עה 31967 

להם קודם ´ ולכן פתאום נתגלה ה, הוא מעבירות חמורות המעכבים את התשובה´ וחילול ה, מדבר בשכינה 31968 

מאור החיים על הפסוק כי משובת פתאים תהרגם ´ בס´ ח הק"וכותב בעל האוה, ל"שישובו בתשובה עכ 31969 

ה שמחה ובעת ההיא יבוא לו איז, פירוש שאם תראה שאדם עבר עבירה אחת, ושלות כסילים תאבדם 31970 

שמאחר שעבר עבירה ולא באו יסורין אלא אדרבה נוהג כמו כל הימים , בממון או בדבר אחר זהו אבידתו 31971 

 31972 .ל"ה בחכמתו ושלות כסילים תאבדם עכ"וזהו שאמר שלמה המלך ע, זהו אבידתו

אחר שההנאה עברה , טבעי הדבר שלאחר שעבר אדם עבירה מתעוררים במצפונו רגשי חרטה ועצבות 31973 

ועתה , כי הנאת העבירה כבר אין לו! ון מייסר אותו ומעיק עליו על שהפסיד משני עולמותממנו המצפ 31974 

כי , אבל גם מצוקה מצפונית זאת טעונה בדיקה, נשאר עם כתם העבירה וזה מעציב אותו ומעכיר את רוחו 31975 

בו יש שהיא נגרמת לו מחמת אותו היצר שהסית אותו ודחפו לעבירה הוא המוסיף לצער אותו להתגרות  31976 

 31977 .כדי להשפיל את רוחו ולדכא אותו, ולהעציב אותו

ה מייסר אותו "ולפעמים הקב, אך אפשר שבאמת ניצוץ טוב שנותר בו הוא שמעיק עליו הוא שמצער אותו 31978 

אם יש לו זכות שמן השמים מסייעין אותו , בעונשים קשים ויסורים שזה מביא אותו לידי הרהורי תשובה 31979 

אם בממון ואם , הם זכות התשובה ומן השמים מסבבים לו איזו שמחהאבל יש כאלה שנמנעת מ, בתשובה 31980 

בזה , ושמחה זו מסירה ממנו את הצער ומסלקת את הרהורי התשובה בכדי לאבדו, בכבוד או שאר שמחות 31981 

 31982 .מסלקים אותו מן התשובה בכלל והוא הולך לאיבוד, שמסלקים ממנו את הרגע של הרהורי תשובה

ל נודע הדבר כי יגדל "ם ז"ומבאר המלבי, (´שמיני ט) בן בקר לחטאת אל אהרן קח לך עגל´ ויאמר ה 31983 

וכן תקטן התשובה , שגם חטא קטן יגדל מאד אם עשה אותו אדם גדול, החטא לפי ערך האיש שעשה אותו 31984 

ולכן , ל שהתשובה והזכות אשר תספיק לאדם הפחות לא יספיק לאיש המעלה"ר, והזכות לפי ערך האדם 31985 

לא תספיק אחרי שעלה , מקודם על חטאו שנתקבל ברצון בהיותו במדרגה קטנה יצוייר שהתשובה שעשה 31986 

 31987 .שאז יתעורר החטא ויגדל לפי מדרגתו עתה ותתמעט הזכות לפי מדרגה זאת, אל מדרגה למעלה ממנה

הנה עתה שיבוא למקדש , ה תשובתו ונתרצה לו"הגם שכבר קיבל הקב, י הנחה זו אמר משה לאהרן"ועפ 31988 

שלפיהו קטנה , אז יתעורר המקטרג להשטינו לפי גודל קירבתו אל האלהים עתה, הלשרת בכהונה גדול 31989 

משמע מכל זה כי אם , ולכן צווהו להקריב עגל לחטאת על מעשה העגל, תשובתו וגדל חטאו למעלה ראש 31990 

כי אז יתכן , ואחרי זה אותו האדם מתעלה ומגיע למדריגה יותר גבוהה, אדם עבר עבירה וחזר בתשובה 31991 

כפי שאומר , כי הוא נתבע לפי ההכרה החדשה שהגיע אליה, שעשה קודם לכן אינה מספיקהשהתשובה  31992 

 31993 .בעל חובת הלבבות שכל אחד נתבע לפי הכרתו

ויקרא ) לחטאת´ אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לה 31994 

כאשר הזכיר בשאר החוטאים , יו ונסלח לוולא הזכיר בחטאת כהן המשיח וכפר על, ל"ן ז"כתב הרמב, (´ד 31995 

כי , אולי לרוב מעלתו לא יתכפר ונסלח לו לגמרי עד שיתפלל ויתחנן לאלהיו? בקהל בנשיא ובהדיוט 31996 

פ שהקרבן שהוא מביא מעורר רגשי חרטה "אע, צבאות הוא וצריך להיות נקי וטהור ידים´ מלאך ה 31997 



, ת זו לא מספיקה ואין בה די לפי מדריגתו ושכלוהתעוררו, מ לגבי כהן המשיח"מ, ותשובה ועליה נפשית 31998 

 31999 .(מעייני החיים)  .כי החטא נעשה חמור יותר

 32000 

 32001 מאמר רז

 32002 .(ד"ח כ"ויקרא י) אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים

ועיין בחובת הלבבות בשער , הקדמונים השוו מלחמתו של האדם ביצרו למלחמה ממש בין שני מחנות 32003 

עיר קטנה ואנשים בה , (´קהלת ט) והוא באמת מקרא מפורש, שהאריך בזה´ היחוד המעשה ריש פרק  32004 

והנה בכל מלחמה , ר"דקאי איצה (´ב ב"נדרים ל) ל"שפירשוהו חז, מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אותה 32005 

ושתי , ולמעט בעלי בריתו ומסייעיו של הצד שכנגד, משתדל כל צד למצוא בעלי ברית ומסייעים לו 32006 

 32007 .צח במלחמה וגם להקל את כובד המלחמהתועליות בזה לנ

ואמרו , יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שנאמר וכל יצר מחשבות לבו (.ב"סוכה נ) ל"והנה אמרו חז 32008 

גם מתחדש עליו , ואם לא כבשו אתמול מתגבר עליו היום לכבשו, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום 32009 

ה עוזרו "ואלמלא הקב, שע לצדיק ומבקש להמיתווהביאו הקרא צופה ר, בדברים שלא נפל בהם מקודם 32010 

 32011 .לא יעזבנו בידו´ אינו יכול לו שנאמר ה

אך ענין עזר הוא דהאדם משתדל בעצמו תחילה ואז , ה עוזר לאדם"ה והקב"הרי דהאדם זקוק לעזר הקב 32012 

 32013 ,הרי דנקרא צדיק ואז מסייעים לו, וקרא עצמו מוכיח כן דכתיב צופה רשע לצדיק, עוזרים לו מבחוץ

ל דבלי עזר אין יכול "ו ביד אויבו כמבואר כאן בחז"ואז יפול ח, ומינה דאם אינו לוחם בעצמו אין לו עזר 32014 

 32015 .ורצון האויב הלא הוא ליטול נפשו כאמור בקרא ומבקש להמיתו, לו

, אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, (´ט א"ל)א  איתא ביומ 32016 

, ר והתקדשתם והייתם קדושים"ת, בעולם הזה מטמאין אותו לעולם הבא, תו מלמעלהמלמטה מטמאין או 32017 

ז מקדשין אותו "בעוה, מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה 32018 

וחוזרת הקדושה , מקדשין הרבה ומלמעלה היינו דפועל בכל העולמות תקונים מצד קדושת האדם, ב"לעוה 32019 

 32020 .ב"הרבה ומלמעלה וגם לעוה על האדם ומתקדש

ושורה עליו רוח , דכל הפגמים והחושך הנמשך מפעולתו חוזרים עליו, ו"וכן הוא הגדר בצד הטומאה ח 32021 

א פירש שם מטמאין "והריטב, וזהו מטמאין אותו הרבה ומלמעלה, הטומאה הרבה יותר מגוף החטא שעשה 32022 

, והשטן עומד על ימינו לשטנו, (´זכריה ג)ב  כלומר שיש הרבה מסטינים להטעותו כדכתי, אותו מלמעלה 32023 

, הרי דמלבד עצם החטא כשלעצמו, ואם מקדש עצמו מלמטה מקדשים אותו המלאכים הקדושים מלמעלה 32024 

, ולהיפך אם נזהר ומתקדש הרי מקדשים אותו הרבה, רבים לוחמים לו במרום ונתרבה מחנה שונאיו 32025 

ולפי ערך המעט שמקדש עצמו לפי ערך זה , תומלמעלה ממשיכים עליו רוח קדושה והמשכה לתורה ומצוו 32026 

 32027 .מקדשים אותו

מוסרים לו מלאך שמתנהג עמו , עושה אדם עצמו לדבר אמת, אולת אדם תסלף דרכו, הובא בילקוט האזינו 32028 

מוסרים לו מלאך שמתנהג עמו , ואם עושה אדם עצמו רשע לכחש ולשקר, בדרך צדיקים ומדבר אמת 32029 

מוסרים לו מלאך שמתנהג עמו , ם עצמו חסיד לסבול את הכלעושה אד, בדרך רשעים ומכחש ומשקר 32030 

הרי דמוסרים לו מסייע , חוקר לב לתת לאיש כדרכיו´ שנאמר כי אני ה, בדרך חסידים וסובל את הכל 32031 

אלא שמוסרים לו מלאך נברא , ולהיפך בצד הקלקול לא די המעשה שלו, גדול מלאך שמנהיגו לפי דרכו 32032 

 32033 .נהג עמו בדרך רשעיםרוחני בעל כח גדול מלמעלה שמת

אם ללצים הוא  (´משלי ג) בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו שנאמר, (´ח ב"ל)א  ושם ביומ 32034 

ואם לענוים , הוא יליץ לא ימנעוהו ולא יעזרוהו, י אם ללצים הוא בא להתחבר"ופרש, יליץ ולענוים יתן חן 32035 

ב מכאן דבא ליטמא ובא ליטהר יסודו למי הוא למדנו אג, כ"הוא בא להתחבר יתן לו חן מי שבידו ליתן ע 32036 

ע "ולכאורה צ, וכבר נודע העיקר הגדול והחשיבות שיש לסביבתו של אדם וההתחברות שלו, בא להתחבר 32037 

ל "י ז"ושם להלן אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה ורש, דכאן אמרו הבא ליטמא רק פותחין לו 32038 

ק דהרי אמרו גם "ודבריו צע, מניחין אותו ליטמא הרבה ,מטמאין אותו הרבה, נזהר מקושיא זו ופירש 32039 

 32040 .ובזה בודאי הביאור דמשפיעין עליו טומאה והסתה, מטמאין אותו מלמעלה

לבין מטמא עצמו , דיש הבדל בין בא ליטמא שרק פותחין לו, י הקדושים היה נראה לפרש"ולולי דברי רש 32041 

ג "ר י"שמו) ל"ש חז"הרבה ומלמעלה וכמ אז מטמאין אותו, מעט דאיירי שנטמא ונשתרש בטומאה כבר 32042 

פעמים ´ ה ה"פרעה הרשע כיון ששיגר הקב, ל יסתם פיהם של מינים אלא אם ללצים הוא יליץ"ארשב (´ד 32043 

הריני מוסיף לך טומאה על , ה אתה הקשית ערפך והכבדת את לבך"ל הקב"א, ולא השגיח על דבריו 32044 

שתקשה , תרש בטומאה מתחייב שיוסיפו לו טומאהז שנש"הרי דעי, הוי כי אני הכבדתי את לבו, טומאתך 32045 

 32046 .עליו הבחירה בטוב אף שעדיין ישנה האפשרות לבחירה



מצד  (ב, מצד כוחות החומר והרצונות התלויים בתולדתו (א, צדדים´ והנה מלחמת היצר באדם היא מג 32047 

יקר הוא ובכל צד מצדדי מלחמה זו הע, מצד הסביבה ומצד הדור בכלל (ג, כוחות הטומאה הרוחניים 32048 

ועיקר הקושי במלחמה הוא מה , ולמעט ולהחליש את הצד שכנגד, למצוא עוזרים ומסייעים לצד הטוב 32049 

היינו כשיש לו צד של , ר"כלומר כשיש לו פתח כל שהוא בחטא שם רובץ היצה, דלפתח חטאת רובץ 32050 

ל שנקל לו יותר וככ, דבר זה עצמו מעמידו בנסיון גדול, רפיון או מכשול והחטא אינו נמנע אצלו בהחלט 32051 

אין ליצר , ולהיפך אם האדם מחוזק והחטא אצלו הוא מן הנמנעות, לעבור כן תכבד עליו יותר המלחמה 32052 

 32053 .מקום אחיזה אצלו ואין כל קושי של נסיון

הרי אם ירגיש , לדוגמא אם יהיה לאיש נסיון גדול בענין מאכלות אסורות וכמו שיארע בזמן מלחמה 32054 

מאכל אסור הוא ממש כמו ארס האם תכבד עליו אז הפרישה מהמאכל כי , (ו"פרק ט) י"כ במס"כמש 32055 

שלא תמצא , (ז"מ ק"ב) ל"והוא כעין מה שאמרו חז, ודאי שלא? והאם תחשב לו לעמידה בנסיון, האסור 32056 

כ ודאי אין בה צער "משא, כי הספק שמא מותר גורם צער לפרישה, אשתך ספק נדה בבואך מן הדרך 32057 

ע "והראב, הרי בזה מעורר מלחמה חזקה, תר לעצמו שיתכן אצלו לעבורש אם אדם מורה הי"כ, ונסיון 32058 

 32059 .דאם הדבר הוא בעיניו מן הנמנעות אין מקום לחמדה, ביאר בנכון ענין זה בלאו דלא תחמוד ולא תתאוה

דכשיתברר לו כי נוצר לעמול בתורה כאמרם כי אדם , ואם כן הוא בדבר פרטי הרי ביותר בכלליות מצבו 32060 

וירגיש כי הפורש מן התורה כפורש מן החיים כי היא חייך ואורך , לעמל תורה (´ז´ וב האי) לעמל יולד 32061 

כל , (ו"קידושין ס) ע"ט לר"ולאו דוקא פרישה גמורה אלא אפילו ירידה בדרגא אחת כמאמר ר, ימיך 32062 

ויתרחקו , אז יקל עליו עול תורה ויהא משוחרר מכל הנסיונות מבפנים, הפורש ממך כפורש מן החיים 32063 

 32064 .נו כל המסטינים מבחוץממ

וכי , כי היעלה בדעת לפרוש מן החיים, כשיהא לו הכרה חזקה בתורה הרי לא שייכים כלל שום נסיונות 32065 

וכן בהכירו יקר התורה ! יתכן להיות מושפע ממי שהוא או מאיזה רצון עצמי לפרוש מדבר שהוא כל חייו 32066 

´ ר א"ויק) לבוא למדת ההסתפקות וכמאמרם ונקל לו, הרי אין חסר לו שום דבר כי הכל כאין נגד התורה 32067 

, נמצא שחיזוק ההכרה מונעת ההתקפות מצד היצר הבאות לאין שיעור על האדם, דעה קנית מה חסרת (´ו 32068 

 32069 .והכל תלוי בדעת שיהיו ההכרות האמתיות קבועות אצלו בבחינת דעת

שתחילה ישתדל האדם  ,ה כדי לעמוד נגד היצר"נתבאר למעלה שענין העזר שהאדם זקוק שיהיה לו מהקב 32070 

ה תלוי עד כמה שמוחלט בדעת האדם להיזהר מהחטא ולהתחזק "נמצא דהסיוע לאדם מהקב, בכוחות עצמו 32071 

ועוד דמצב של רפיון ופקפוק מכביד עליו , אבל אם הוא מרופה ומפוקפק בדעתו אין לו הסיוע, בתורה 32072 

והכרתו לא היה ראוי להיות במצב ואם לפי מצבו , זולת זאת הרי הרפיון והספק עצמו הוא חטא, המלחמה 32073 

ונלמד ענין זה ממה שנאמר אצל פרעה , הרי יתכן שיענישוהו ויגרמו לו מכשול מן השמים, של רפיון 32074 

וכיון דלא היו צריכים להסתפק בכך אחרי כל , שהיה לבם חלוק אם לרדוף או לאו, וחזקתי את לב פרעה 32075 

 32076 .(משנת רבי אהרן)  .לםחזקו את לבם מן השמים להכשי, האותות והמופתים שראו

 32077 

 32078 מאמר רח

 32079 .(ה"ח כ"ויקרא י) ותטמא הארץ ואפקוד עונה עליה ותקיא הארץ את יושביה

אכן גם פילוסופים מצד חכמה הכירו , ל"יסוד זה של עולם קטן מלא בדברי חז, האדם נקרא עולם קטן 32080 

ל הנהו ממש נמצא נמצא שכל מה שיש בעולם הגדו, שישנו ענין של עולם קטן ושהאדם הנהו עולם קטן 32081 

 32082 .רק שבעולם קטן הוא בבחינת עולם קטן, הכל נוגע לו ממש, בעולם קטן

והוא היה יכול להשלים את כל , ר היה בבחינת כלל"אדה, על דרך זה נבין היסוד של כללים ופרטים 32083 

אמנם רק בם בעצמם נשלם בתכלית אבל כל , ר"הרי תקנו את חטאו של אדה´ האבות הק, הבריאה 32084 

 32085 .ר אבל בבחינת כלל לא"הנה בבחינת פרט השלימו חטאו של אדה, השלימו הבריאה לא

רואים , מעלה אני עליו כאילו פדאני מבין האומות, ח"כל העוסק בתורה ובגמ, (´ברכות ח) ל"מצינו בחז 32086 

הפרט אפשר שיש לו כבר , כאילו נבנה בית המקדש בימיו, מזה שבבחינת פרט יכול להיות כאילו פדאני 32087 

כ הרי כבר פשוט "וא, הפרט יש לו עסק עם קיבוץ גליות, נוי זהו הסוד של עולם קטןבית המקדש ב 32088 

 32089 .וכן ויגרש את האדם נוגע לכל אחד ואחד, ע"ר שהיה בג"שמצבו של אדה

היה נצר מטעי נטיעה , אלא שהיה בן גן עדן, ע"ע אינו כמו שמדמים שישב בג"ר שהיה בג"מצבו של אדה 32090 

וכל המחובר לקרקע הרי הוא , (´ט´ ר ח"בר) ק בתכלית בקרונין אחתולדבקה בו מחובר ומדוקד, ע"מג 32091 

אינו כבר בן גן עדן אינו בקרונין , ויגרש היינו שאבד את מצבו, ולאחר החטא ויגרש את האדם, כקרקע 32092 

 32093 .כבר נתהוה המצב של איכה, אחת

עדן הם  נמצא שגם מצוות מגן, ת"ל זו מצות עשה ול"אמרו חז, ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה 32094 

, זה סוד הדבר באמת שסוד המצות שורש המצות הוא בגן עדן, וכשנתהוה ויגרש הרי אין לעבדה ולשמרה 32095 

 32096 .ולאחר ויגרש הרי זה בחינה של פטור מן המצות, בגן עדן שם הוא מקום המצות? היכן גדלים מצות



ש המצות הוא הסוד של מצות התלויות בארץ ששור, על דרך זה צריכים להבין הסוד של ארץ ישראל 32097 

והנה העריות , החמיר הכתוב בעריות בעבור הארץ, (ה"ח כ"י) אחרי´ ן בפ"ל הרמב"וז, בארץ ישראל 32098 

יצב , אבל סוד הדבר בכתוב שאמר בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם, חובת הגוף ואינן תלויות בארץ 32099 

לא נתן עליה , מיוחדת לשמו´ אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב היא נחלת ה, עמו´ גבולות עמים כי חלק ה 32100 

 32101 .בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו זרע אוהביו, מן המלאכים קצין שוטר ומושל

ארץ , וכן שנו בספרא ולא תקיא הארץ אתכם, וזהו שאמר והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ 32102 

ל דומה כמי שאין "ל כל הדר בחו"והוא מאמרם ז, אינה מקיימת עוברי עבירה, ישראל אינה כשאר ארצות 32103 

´ ואומר כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה, לו אלוה שנאמר לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים 32104 

 32105 .לאמר לך עבוד אלהים אחרים

שכשתחזרו לא יהיו עליכם , ל היו מצוינים במצות"פ שאני מגלה אתכם מן הארץ לחו"ואבדתם מהרה אע 32106 

והנה הכתוב שאמר ואבדתם , לו המצות שישראל מצוינים בהםכך אמר ירמיה הציבי לך ציונים א, חדשים 32107 

ופירשו בהן כדי שלא , אינו מחייב בגלות אלא בחובת הגוף כתפילין ומזוזות, מהרה ושמתם את דברי אלה 32108 

וזו היא מחשבת הרשעים שהיו , ´כי עיקר כל המצות ליושבים בארץ ה, יהיו חדשים כשנחזור לארץ 32109 

 32110 .ל"ל עבד שמכרו רבו כלום יש לו עליו עכרבינו יחזקא, אומרים ליחזקאל

, ל פטור מן המצות ורק בבחינת הציבי לך ציונים"וחו, יוצא מזה ששורש המצות באמת הוא ארץ ישראל 32111 

צריכים להבין את זה כמו החילוקים של קודם ויגרש ללאחר , ל הוי דאורייתא"הרי גם בחו? איך זה פטור 32112 

אינו כמו שמבינים פשוט שהוא דין בעלמא שאינו , אלא בארץמצות התלויות בארץ אינן נוהגות , ויגרש 32113 

, אלא הפירוש הוא ששורש מצות אלו הוא רק בארץ וכשחסר הארץ אינם להמצות הללו, נוהג אלא בארץ 32114 

אלא שבבחינת , ולכן עיקר קיום המצות הוא דוקא בארץ, כ שורשם בארץ"וגם מצות של חובת הגוף ג 32115 

אבל בבחינת הציבי לך ציונים שלא יהיו עליכם , ל"ונוהגות אף בחו עולם קטן יש להם ארץ גם לא בארץ 32116 

 32117 .כחדשים

נמצא שדוד המלך , ע לעבדה ולשמרה"היוצא מדברינו שהסוד של ארץ ישראל הוא בחינה של ויניחהו בג 32118 

שגם הוא , ל"י והוא במצב חו"אבל יתכן שאחד יהיה בא, י הוא אמר כי גרשוני"ה שהיה במצב של א"ע 32119 

לא יותר כמו תפילין , ל"י אפילו מצות ישוב ארץ ישראל אינה אלא מצות חו"אצלם גם א, ותפטור מן המצ 32120 

ומה נואלו האנשים הצוררים , י"שהרי נתבאר שהסוד של ארץ ישראל הוא מצב של א, ל"שבחו 32121 

´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .שאינם מבינים כלל כל עניני ארץ ישראל, י"חבילותיהם ועולים לא 32122 

 32123 .(ח"ס

 32124 

 32125 רט מאמר

 32126 .(ה"ח כ"ויקרא י) ותטמא הארץ ואפקוד עונה עליה ותקיא הארץ את יושביה

והנה העריות חובת , ן החמיר הכתוב בעריות בעבור הארץ שתטמא בהן ותקיא הנפשות העושות"וברמב 32127 

אבל סוד הדבר בכתוב שאמר בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות , הגוף ואינן תלויות בארץ 32128 

והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד , מיוחדת לשמו´ ל ארץ ישראל אמצעות הישוב היא נחלת האב, עמים 32129 

, והנה הכותיים לא היו ענושים בארצם בעובדם אלהיהם לשלח בהם את האריות, תקיא כל מטמא אותה 32130 

א "ל) וילך´ ע בפ"וכתב ראב, ובבואם בארץ השם ועשו שם כמעשיהם הראשונים שלח בהן את האריות 32131 

ומעבודת , והשם לא ישנה מעשיו כי כולם הם בחכמה, ידענו כי השם אחד והשינוי יבוא מהמקבלים ,(ז"ט 32132 

 32133 .השם לשמור כח הקיבול כפי המקום

בכל הבריאה כמעט איננו , כל הבריאה מלאה תופעות המעידות על יסוד זה שהכל מונח תחת שינויים 32134 

ם זה ישנם נבראים כאלה ובמקום אחר במקו, מוצאים רצועה אחת שבה תנאי החיים שווים לכל אורכה 32135 

גם הצמחים שונים ממקום , משינויי המקומות ישתנו צורות האנשים, הנבראים הינם מסוג שונה לגמרי 32136 

אמנם כי סיבת השינויים ! ואין אלה שינויים מקריים כי אם שינויים בכל עצם מציאותם ומהותם, למקום 32137 

על , החום שונה במעלות רוחב השונים ועוד כהנהשהשפעת האור ו, היא המרחקים השונים מגלגל החמה 32138 

והעובר לגור ממקום למקום עליו לדעת זאת שהוא בגדר , כל פנים הבריאה כן היא מונחת תחת שינויים 32139 

 32140 !יפשוט צורתו וילבש צורה אחרת ישתנה בעצם, כאילו הוא מחליף את המנוע

משתנה הוא , קור וחום, קיץ וחורף, ילהיום ול, וישנם שינויי זמן וגם אלה הם שינויים בעצם מהות האדם 32141 

בעת , אי אפשר באמת להתנהג בלילה כמו ביום, מציאותו וכל הנהגתו משתנה אז, אז האדם לגמרי ממש 32142 

, ולפנות ערב מתחלף הוא שוב, באמצע היום הוא משתנה לגמרי, זריחת השמש שורה האדם במצב אחד 32143 

 32144 !בעצם האדם אלא שינוי הוא, ואין אלה איזה שינוי סתם במצב רוח

, (.א"שבת ל) והיה אמונת עתיך זה סדר מועד, ל הקדושים גילו לנו חליפות זמנים ממבט יותר גבוה"חז 32145 

, והאדם עמהם משתנה הוא בהם בעצם מהותו, ענין המועדות יש להבין כי הם מהווים שינוי גמור בזמן 32146 



וביום השבת כבר , רתהנה ביום הששי היתה אותה המלאכה מות, כדוגמת ההשתנות של יומם ולילה 32147 

 32148 .ועוד כדומה לזה, חייבים עליה סקילה מפני שנשתנה המצב שינוי מוחלט

, ומעבודת השם לשמור כח הקיבול כפי המקום, ל"ן ז"וילך שמביאם הרמב´ אלה הם דברי האבן עזרא בפ 32149 

, יותוהפך המקום הדבק לער, על כן אמר יעקב הסירו את אלהי הנכר, על כן כתוב את משפט אלהי הארץ 32150 

אשר לא נענשו עליהם הכותיים בהיותם לא במקום , הנה המקום היא הסיבה לחייב בעבודה זרה ובעריות 32151 

 32152 .´נחלת ה

דוקא , וממילא משתנה המצב בה וישלח בהם האריות, מקום ארץ ישראל שונה בעצם משאר הארצות 32153 

ודה זרה באמת כמו ואם כי לא היה זה עב, בבואם לארץ בית יעקב נדרשו ביחוד להסיר את אלהי הנכר 32154 

והכל זה דוקא בבואם לארץ , ש"אבל יעקב ציוה להסיר אותה לטהרת הקודש עיי, ל"ן ז"שביאר הרמב 32155 

בשינוי המקום משתנה המצב כל , (7י"כתובות ק) כל הדר בחוץ לארץ דומה כאלו אין לו אלוה, ישראל 32156 

ארבעה דברים , (.ז"ה ט"ר) ל"ועד כדי כך מהווה שינוי מקום בעצם האדם עד שמצינו אמרם ז, כולו 32157 

 32158 .קורעין גזר דינו של אדם אף שינוי מקום

כי זהו מהדברים , שלא כפי שאנו רגילים לחשוב תמיד,זהו מצב הבריאה להיות מוטלת תמיד תחת שינויים 32159 

אבל הרי כל מצב האדם הוא , הן אמת דבר גדול הוא מאד, הגדולים ביותר לחולל שינוי עצמי באדם 32160 

כשאדם עובר ! וזה מצב האדם מצד מציאות הבריאה, ע הוא מתחלף ומשתנה בעצםכל רג! להשתנות תמיד 32161 

הנה בטבע הוא שיפשוט , אם אך ישאר נייטראלי ולא יתעקש לעמוד דוקא על מצבו הקודם, למקום חדש 32162 

הצרה היא שהאדם מתעקש ומתנגד בארבע ידיו , צורתו וילבש צורה חדשה כפי תכונת המקום החדש 32163 

 32164 .בשום אופן אינו רוצה לקבל השפעה ונגד עקשות זו אין עצה, יורגליו נגד כל שינו

כי אחרי שלא השתנו כל צרכם לפי , זהו היסוד של קשה עורף אשר נתבע הכלל ישראל אחרי חטא העגל 32165 

כי אי השתנות במצב החדש אינה אלא מקשיות , אתה עם קשה עורף, היתה על זה מיד הטענה, מצבם הרם 32166 

, כי לולא קשיות עורף הלא בטבע הוא כי משתנים, שאר במתכונת הקודמתמאשר רוצים דוקא לה, עורף 32167 

 32168 .(דעת תורה)  .שכן היסוד שמונחים במשך כל החיים תחת שינויים

 32169 

 32170 מאמר רי

 32171 .(ח"ח כ"ויקרא י) ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי

כך ארץ ישראל אינה , וי משל לבן מלך שהאכילוהו דבר מאוס שאין עומד במעיו אלא מקיא"וברש 32172 

והם יסודות גדולים בענין הארץ , ה מבאר זה הענין בכל בהירותו"ן פסוק כ"וברמב, מקיימת עוברי עבירה 32173 

וכותב שם החמיר הכתוב בעריות בעבור הארץ שתטמא בהן ותקיא הנפשות , וענין המצוות התלויות בה 32174 

בהנחל עליון גוים , הדבר בכתוב שאמר והנה העריות חובת הגוף ואינן תלויות בארץ אבל סוף, העושות 32175 

 32176 .עמו´ בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים כי חלק ה

ונתן על כל עם ועם בארצותם לגוייהם , והענין כי השם הנכבד ברא הכל ושם כח התחתונים בעליונים 32177 

כי חלק לכולם , אותם לכל העמים´ וזה שנאמר אשר חלק ה, כוכב ומזל ידוע כאשר נדע באצטגנינות 32178 

ש ושר מלכות פרס עומד "כמ, מזלות בשמים וגבוהים עליהם מלאכי עליון נתנם להיותם שרים עליהם 32179 

 32180 .וכתיב והנה שר יון בא, לנגדי

אבל ארץ ישראל אמצעית הישוב היא , והנה השם הנכבד הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים לכל העולם 32181 

ל בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו זרע לא נתן עליה מן המלאכים קצין ומוש, מיוחדת לשמו´ נחלת ה 32182 

והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד , זהו שאמר והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, אוהביו 32183 

´ והנה ארץ ישראל היא נחלת ה, ולא תסבול עובדי עבודת כוכבים ומגלים עריות, תקיא כל מטמא אותה 32184 

י עוד הוסיף לבאר במשל של "ורש, של ותקיא הארץזה לבד די לכל בן דעת להבין הסוד , מיוחדת לשמו 32185 

 32186 .ארץ ישראל היא הבן מלך שאצלו ביחוד במעיו שלו אינו עומד אכילת דבר מאוס, בן מלך

המעלה ´ על הפסוק כי אני ה, (ה"א מ"י) י"ל מקלם היה אומר תמיד על דברי רש"ר הסבא זצ"האדמו 32187 

ישמעאל אלמלא לא ´ תנא דבי ר, כתיב המעלהי בכולן כתיב והוצאתי וכאן "וברש, אתכם מארץ מצרים 32188 

ומעליותא היא , אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות דיים, העליתי את ישראל מארץ מצרים 32189 

כי כלב האוכל בשר סרוח האצטומכא , ל נושא על זה משל ואומר"והיה הסבא ז, גבייהו והוא לשון מעלה 32190 

ישמעאל אלמלי לא ´ וזה מאמר ר, ף יחלה ויכול גם למותואדם האוכל בשר סרוח תיכ, שלו לא נשחת כלל 32191 

באופן שלא תוכל לסבול סרחון , שתזדכך נפשותם מסרחון וזוהמא, היה להם יציאת מצרים רק טובה זאת 32192 

 32193 !שרצים דיים

הרי זה הסימן הכי מובהק על , מסרחון אף כל שהוא, כשרואים אצטומכא נשחת מאכילת דברים סרוחים 32194 

לא רק שלא , אף חמאה של בת שנה ויותר, כי הרי אם תתן לכלב חמאה סרוחה, ואהאדם כי איש עדין ה 32195 

ולאדם עדין אם תתנו לו אף חמאה מאתמול , יחלה מאכילתה אלא גם יתעדן ממנה ולקוק ילקקנה עד תומה 32196 



ואבק כל שהוא של , הנה זה הסימן כי עדין הוא אצטומכא רגישה לו, או משלשום הלא יחלה וגם יקאנה 32197 

 32198 .בר יחלהו עד מותסרחון כ

ואומה , האצטומכא שלהם סובלת שרצים ורמשים וכל טומאה, אומות העולם לא נשחתים מטומאה 32199 

מחולקים הם הכלל ישראל , אינה סובלת אף טומאה כל דהוא, הישראלית מתקלקלת גם מעבירה קטנה 32200 

ה כל שהיא מן וביציא, נפשם זכת הרוח היא כותלי קליטתה דקים מאד, מאומות העולם בעיקר מציאותם 32201 

 32202 .היא שבחם והיא מעלתם והוא לשון מעלה, השורה הם מתקלקלים ונפסדים

שונה היא לגמרי בכל מציאותה וסודה מכל ארצות , ארץ ישראל היא נחלת השם היא כדמיון הבן מלך 32203 

סוד , עוברי עבירה אינה מקיימת, מחוקי טבעיה כי אינה סובלת בעיקרה כל סרחון וטומאה, שבעולם 32204 

מצד , וטומאה כי תבוא בקרבנה הנה תקיאנה, הוא כי קדושה ועדינה היא בכל טבעי עורקיה מציאותה 32205 

 32206 .רוחניות הארץ וסודה כי בת מלך היא

הנה שאר העבירות אפילו החמורים , והנה התורה הגידה לנו בזו הפרשה על איזה מן החטאים ביחוד תקיא 32207 

העבירות של עבודה זרה גילוי עריות ´ כי אם על ג, כמו שבת וכדומה לא מצינו עליהם סוד ההקאה 32208 

וזה לאו , וטומאה ביחוד היא שאינה סובלת, כי על שלושה אלו מצינו בתורה לשון טומאה, ושפיכות דמים 32209 

ן כי "ועיין רמב, דוקא בישראל אלא אפילו שאר גוים כי ישבו בארץ ישראל לא יתקיימו אם טימאוה באלו 32210 

 32211 .(דעת תורה)  .היא´ ה זה מדיני עצם הארץ מעצם קדושתה כי נחלת

 32212 

 32213 מאמר ריא

 32214 .(ח"ח כ"ויקרא י) ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי

ל דהיכא שהטעם "יהודה שאינו דורשו ס´ שגם ר, (´ו א"בבא מציעא קט)א  טעמא דקרא מבואר בגמר 32215 

ת ציוה "שהשי ,והענין הוא שטעמי המצוות שנכתבו בתורה הם עצמם מצוות, מפורש בתורה הריהו נדרש 32216 

, ובזהירות שלא לעבור על אותן עבירות, לדעת את הטעם ולשמור קיומו בהנהגה בקיום אותן מצוות 32217 

שנאמר בהן בתורה למען , ע שאינו מביא טעמי המצות מביא טעם מצות תפילין וסוכה"משום הכי השו 32218 

 32219 .´ח סימן ח"ש הב"ולמען ידעו דורותיכם וכמ, בפיך´ תהיה תורת ה

בפרשת אחרי ופרשת , לנו לומר על הלאו של ולא תקיא הארץ אתכם שנשנה פעמיים כיוצא בכך יש 32220 

ולכאורה הרי , והיינו שטומאת עבודה זרה וגילוי עריות גורמים לסילוק שכינה וגלות מן הארץ, קדושים 32221 

 32222 .ומה תוסיף ידיעה זו שהשכינה מסתלקת בגינן, אלו העבירות היותר חמורות כשלעצמן

ולמונעם ולהענישם בכל , ו תגרום לנו לפחד מעבירות אלו אף אם יעשו על ידי אחריםהענין הוא שידיעה ז 32223 

ל שהחוטא פגע בכלל "י ז"וביאר רש, ולפיכך נאמר בהעובר למולך עם הארץ ירגמוהו באבן, חומר הדין 32224 

, שעתידין לירש את הארץ על ידי מצוות הללו הם שיפגעו בו, ישראל ועם הארץ שבגינו נבראת הארץ 32225 

 32226 .ן כי לכולם יזיק כי גורם לשכינה שתסתלק מישראל"הרמב וביאר

י את כנסת ישראל "ופירש רש, כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי, והכתוב ממשיך שם ואומר 32227 

ן וכבר רמזתי זה איך תטמא כנסת ישראל שהיא מקודשת לשמו הגדול "וכתב הרמב, שהיא מקודשת לי 32228 

כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאלו גזל , (´ה א"ות לברכ) וכבר אמרו, באיש אחד אשר יחטא 32229 

ואם לאו , כי החפץ ביצירה שיברכו עליה לשמו הגדול משם יהיה קיום העולם, ה ולכנסת ישראל"להקב 32230 

וכל שכן כשיקריב הפרי למולך שהוא מתעב את גאון , יתעלה בשמו הגדול ותסתלק השכינה מישראל 32231 

 32232 .ש"ישראל ומשכנו עיי

על אחת , שיש לו לחרוד שמא תסתלק שכינה מישראל בעוון חטא היחיד, ל כל בן ישראלענין זה אמור ע 32233 

הרי הוא כמסייע לה חלילה שעל כך נאמר ושמתי אני את , כמה וכמה כאשר הוא רואה ונוכח בעת העבירה 32234 

לומר לך , ר שמעון אם הוא חטא משפחתו מה חטאת"ותניא א, (´ויקרא כ) פני באיש ההוא ובמשפחתו 32235 

 32236 .(´ט א"שבועות ל) לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסיןשאין 

הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השומעים את ידיהם , (ד"ויקרא כ) וכן נאמר בפרשת מגדף 32237 

היינו כל העדה רוגמת מכיון שגורם לסילוק שכינה מכולם בפגמו בכבוד , על ראשו ורגמו אותו כל העדה 32238 

ים ידיהם עליו שיהיה כפרתם מאחר ונתחלל אצלם כבודו יתברך בשומעם והשומעים סומכ, כאמור´ ה 32239 

ויודעים בכל לבם את , ולכן הם משלימים עצמם במורא שמים בזה שממיתים את המגדף, חירוף וגידוף 32240 

 32241 .קדושת שמו יתברך

היינו , י והתקדשתם מטומאת עבודה זרה"ופירש, (´ויקרא כ) ועל זה נאמר והתקדשתם והייתם קדושים 32242 

כי על זה נאמר והייתם קדושים וקדושים , צות והתקדשתם אינה ששמירת המצוות תביא לקדושהשמ 32243 

היפך מה שגורמת , אלא מצוות והתקדשתם היא ההתחנכות בקדושה והמשכת השראת השכינה, תהיו 32244 

ומהו , וכיצד ממשיכים את השראת השכינה ומתחנכים לקדושה, עבודה זרה אפילו של יחיד לסילוק שכינה 32245 



והתעלות ברום המעלות של ברייתא דרבי פנחס בן יאיר , דשתם הלא ברור שזהו לימוד וחינוך מוסריוהתק 32246 

 32247 .(לקט שיחות מוסר)  .בלימוד המסילת ישרים מהזהירות ועד לקדושה העליונה

 32248 

 32249 מאמר ריב

 32250 .(ט"ח כ"ויקרא י) כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם

כ למה נופל "אין הכוונה כפשוטו רק ככסף א, (´משלי ב) ´תבקשנה ככסף אז תבין יראת ההנה כתיב אם  32251 

היתכן בשום עסק , הכוונה היא כך בלי מילי דעלמא אין אנו מבינים מילי דשמיא, ´על זה אז תבין יראת ה 32252 

ש על שונא שלו "וכ, ש אם יסמוך על שאינו מבין כלל בהעסק"כ, בעולם שלא ישגיח אדם על עסקו 32253 

 32254 .שמבקש לאבד ממנו בכל האפשרי

ואין לו עסק , והנה אנחנו רואים שהאדם יסמוך על עסק מילי דשמיא על הגוף העכור והחשוך בטבעו 32255 

ורוצה בחופש בכל האפשרי , אדרבה הוא שונא בטבעו לעול מלכות שמים, וחפץ במילי דשמיא כלל וכלל 32256 

רק , פיא ובלי עמל ויגיעת השכל כלל וכללוהנה אנו רואים כי העסק במילי דשמיא הכל מקו, בטבעו הרע 32257 

כי אם היה , ´זה לאות כי לא יבין כלל מה זאת יראת ה, י מחשבה הבהמית הוא עושה במילי דשמיא"ע 32258 

 32259 .מבין איך יסמוך על הגוף בהעסק אשר הוא היפוך רצון הגוף העכור בטבעו הרע

ל סוף "ן ז"וראה בהעתקת הרמב הבט? ש"כ יגיעת השכל לעסק ש"והנה אולי יאמר האדם כי אין צריך כ 32260 

וכן מיתת , ל על בעילה אסורה"ומהם רבים באיסור ערוה ר, והנה הכריתות שבתורה שלושים ושש, אחרי 32261 

והטעם בהיות העונשין הגדולים במיתת , ואין באיסור המאכלים מיתה כלל, ד בענין הבעילה שש עשרה"ב 32262 

כנזכר בזאת הפרשה , אס מאד אצל התורהמפני שגילוי העריות דבר נמ, ד והכרת בענין הבעילה"ב 32263 

 32264 .ובמקומות רבים

וכמו , ד"ז וקודם שפ"יזכירו עריות אחר ע, וחכמים מזכירין לעולם עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים 32265 

, והרב אמר במורה נבוכים, ויש לענין סוד גדול בסוד היצירה, שאמרו אלהיהם של אלו שונא זמה הוא 32266 

והדברים שהם רבי המכשולות צריכים עונש , ול בענין המשגל והתאוה בו רבהבעבור היות יצר האדם גד 32267 

והנה מבואר בספרים הטעם מפני שהוא דבר , (העורך) ל"ן ז"ל הרמב"גדול ליסר אותם וגם זה אמת עכ 32268 

 32269 .ורק לקיום המין מצוה רבה היא, נמאס

ר הנמאס הזה למען יבחן ונתנה תשוקה גדולה לדב, רואים כמה הקפידה התורה על מותרות בדבר הנמאס 32270 

כ חובה על "ע? ולא עוד אלא שנתנה תשוקה זאת גם לצעירי ימים ומאין ידעו להזהר בזה, במדת המותרות 32271 

 32272 .ו"ש בדבר הנמאס ומכלה הגוף ח"כי לא ישלח ידו בכל המותרות ומכ, האב לחנך את בניו להבין

שר תשוקתו עזה לדברים א, לפי הדברים האלה האם יש לסמוך בהעסק הרם הזה על הגוף העכור 32273 

ש נפשו ביסורי כריתות "ומכ, ז"מבלי להבין האחרית אשר מכלה ומחליא גם גופו בעוה, המאוסים 32274 

ולא , ז"חובת החינוך מוטל על האבות להסבירם ידיעת האבדון בעוה, ו בהאחרית"והאבדון אשר ינחל ח 32275 

? ומה יעשה הבן שלא יחטא, נותכמו שמקשטין בניהם ותולין לו כיס על צוארו ומושיבין אותו בבתי זו 32276 

רק ייגע בעמל נפשו להכניע הגוף , המובן מאליו כי לא יסמוך על הגוף העכור והנמאס בעסק הרם הזה 32277 

ואז ידע ויבין איך , ואז יוציא לפועל כל הטוב לו בזה ובבא, ולשבר תשוקותיו האפלות והמאוסות, העכור 32278 

 32279 .ר"לו ולהם אכילחנך את בניו בדרכים הנעימים לו בזה ובבא וטוב 

ד "ע לש"ל ג"עד שהקדימו חז, סוף דבר נראה בעליל כי לכך ניתנה תשוקה גדולה לתאות המשגל באדם 32280 

ומזה , להודיע נאמנה לאדם כי התורה הקפידה על המותרות ובפרט בדברים המאוסים, ל"ן ז"ש הרמב"כמ 32281 

בל יראה , כור והאפלי גוף הע"להודיע כי עסק שמים אי אפשר להעשות ע, יבין האדם דעת התורה 32282 

 32283 .י השכל האוהב טהור לב ורואה האחרית בזה ובבא"רק יעשה ע, האחרית ואוהב מותרות ודברים מאוסים

י השכל המאיר והולך יעשה עסק שמים "וע, (ד"אבות פ)ב  "ז דומה לפרוזדור בפני עוה"ל העוה"אז 32284 

, כללית על עזיבת המותרותכי זוהי אזהרה , ל בפרשת קדושים"ן ז"כ הרמב"וכמש, לטובתו באחריתו 32285 

כי בלי עמל , וזה בלתי אפשר בלי עמל המוסר, ומובן מזה כי כל התורה צריכה הרחקה מגוף העכור והאפל 32286 

משפטים כי היודע נפשו יודע אלוהיו ´ ע בפ"כמו שכתב הראב, המוסר לא ידע את נפשו ואיך ידע אלוהיו 32287 

 32288 .(´ר´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .לפי ערכו

 32289 

 32290 מאמר ריג

ח "ויקרא י) רתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהםושמ 32291 

 32292 .(´ל

כי הגוף הנהו מציאות של העדר וחסרון , שלגוף בלי נפש אין קיום, כבר ביארנו היסוד של פלג גופא 32293 

על הגוף  כל מגילת איכה קוננו, הוא מוכרח ללכת יד ביד עם הנפש, והשלמתו הוא דוקא הנפש, בתכלית 32294 

כי גם בצד השני , מעתה נגלה חידוש גדול, איכה ישבה בדד, כאשר סר כחוט השערה מהנפש והלך לבד 32295 



וכן הנפש היא פלג גופא שאין לנפש קיום בלא גוף וזה חידוש , פלג גופא הוא הגוף בלא נפש, הענין כך 32296 

 32297 .גדול

ש במדה "הנה האדון ית, ומשליטואמנם אם מכיר האדם את גופו , (ד"דף י) ל כתב בדעת תבונות"ל ז"רמח 32298 

, נמצא שהוא רחוק מאור החיים מן החכמה ודעת, שהוא מודד כן ימדוד לו להנהיגו רק בהסתר פנים 32299 

הלא תראה כי , כל עמל אדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא, ז"ושקוע בזבל זוהמת החומריות והבלי העוה 32300 

זוהי , א אדרבה כל תינוק בורח מבית הספראל, הנער הקטן לא יכיר מה היא החכמה ולא יתאווה אליה כלל 32301 

הנה כי אין ? מדוע לא תהיה הנפש בלי גוף? אך מה זה נוגע אל הנפש, מילא הגוף ודאי חשוך הוא! פליאה 32302 

כך הנפש בלי גוף אין לה קיום היא פלג , כמו שהגוף בלא נפש אינו כלום ואין לו קיום וחיות, הדבר כן 32303 

 32304 .גופא

ל אמרו אין השם "וכשחז, אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה הרע כי, ל גילו לנו סוד גדול"חז 32305 

הלא כל העולמות העליונים הינם שלמים ? ולכאורה מה כל הרעש, שלם הרי זה ממש אין השם שלם 32306 

אבל זוהי התשובה אם כאן ? ומה כל הרעש אם בעולם קטן זה באיזו עיירה קטנה יש משהו מרע, בתכלית 32307 

רק , גם לנפש אין קיום כי היסוד הוא שגם הנפש היא פלג גופא, ו שלם בתכליתאין שלימות אם הגוף אינ 32308 

 32309 .ואם אינם ביחד אין זה חיים, גוף ונפש ביחד הם בעלי קיום להם השלימות והחיות

היינו שבמקרה , לא כפי שמורגלים להבין בבחינת יתרון, כך יש להבין עיקר שכינה בתחתונים היתה 32310 

כ במקום אחר אלא שכאן היא "או שהיא נמצאת ג, לה גם כן להסתלק מכאןאבל יכו, השכינה נמצאת כאן 32311 

ואם , עיקר שכינה בתחתונים היה צריך להבין כי העיקר הוא כאן מקומה, כל זה טעות הוא, נמצאת ביותר 32312 

אבל אוי ואבוי לחיים , אמנם כי אנו אומרים שהסתלקה מכאן שהיא בשמים! לא כאן אין לה מקום כלל 32313 

 32314 .המקום ושם אין לה מקוםשם אין ! כאלה

וכשהסתלקה עלינו לדעת כי אין השם , ז עם הגוף"ז וביחד עם עוה"דוקא בעוה, עיקר שכינה מקומה כאן 32315 

אבל הרי היה , ר קודם החטא הלא היה עיקר השכינה כאן"בזמנו של אדה, ובזה ישנן דרגות שונות, שלם 32316 

והיתה הבריאה כולה תלויה ומחכה , שלם ממילא אז היתה בחינת אין השם, בו עוד איזה חסרון כל דהו 32317 

וכבר נהיה יותר אין השם שלם וכן , וכשלא נתקן הנה ניתוסף ההיעדר ונתרבה החושך, לתקונו של האדם 32318 

 32319 .כי השם שלם דוקא כשישתלם הגוף, הלאה

וגם נפש בלי גוף אינה , גוף בלא נפש אינו כלום, הרי לנו דבר ברור כי גוף ונפש הם בבחינת פלג גופא 32320 

כי באמת אין חסרון נמצא , לכן אין עוד שאלה איך יתכן חסרון, כל קיומם הוא דוקא כשהם ביחד, לוםכ 32321 

 32322 .כשהם מאוחדים בתכלית" עושה שלום"קיומם הוא ב, יוצר אור ובורא חושך עושה שלום, כלל

השתים העבודות היסודות , ל בדרך עץ חיים על התמימות והחיזוק"רמח´ מעתה מתברר ביותר מה שכ 32323 

הלא , יש להבין זאת לפי דברינו, לטהר מטומאת החומר ולהמליך את השכינה על אבריו, צריכות לאדםה 32324 

, והנה בגוף אחד אנו מבינים כי כל אבר מוסיף פעולה חיונית, פלג גופא הם ושניהם ביחד הם גוף שלם 32325 

אם , דר וחסרוןהגוף בלא נפש הוא היע, וכן יש להבין בגוף ונפש, וכל אבר תפקיד לו זה בכה וזה בכה 32326 

שהנפש משלימה את הגוף ומוסיפה , והסוד של הנפש הוא האכילהו לחם, רעב שונאך שיש סוד של רעב 32327 

 32328 .והגוף צריך לקלוט החכמה בקרבו, לגוף חכמה

גבורה נובעת דוקא ממעשה , כשהגוף קולט חכמה הוא נותן חיזוק לכל העולמות, ומצד הגוף ישנו החיזוק 32329 

למה , ואמרו כל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת, חינת לחים היוכי חכמה לבד היא בב, הגוף 32330 

אבל כל שמעשיו , זה דומה לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו 32331 

למה זה דומה , אבל גבורה באה דוקא ממעשים, לכאורה דבר יבש ואפל הוא המעשה, מרובין מחכמתו 32332 

 32333 .שאפילו כל הרוחות שבעולם נושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו, מועטין ושורשיו מרובין לאילן שענפיו

ממש כל אבר מוכרח , הראשון שהחכמה צריכה לחדור לכל האברים, מדברינו מתקבלים שני יסודות 32334 

כי כן הוא סוד , ומשם באה שליטת הנפש הגמורה, להיות חדור מחכמת הנפש חכמת התורה האכילהו לחם 32335 

וזה סוד המלכות צריך להמליכו , ין שבהתאחד גוף ונפש מגיע כח הממשלה לנפש והיא המושלתהענ 32336 

, וסוד המלכות הוא דוקא כאן בעולם הזה עם הגוף, שתמליכוני עליכם דוקא, ה על כל אבר ואבר"להקב 32337 

 32338 .בסודם של גוף ונפש שייכת מלכות והיא השליטה על הגוף, בבחינת אין מלך בלא עם

ר שהיה צריך להשלים היה צריך ללכת "אדה, דוקא מאופל, בורה וחיזוק באים דוקא מהגוףיש לדעת כי ג 32339 

, ז הדומה ללילה"תשת חושך ויהי לילה זה העוה, ואמונתך בלילות דוקא מחשכת הלילה, בחושך ואפלה 32340 

הלא סתם מעשה הוא לכאורה חושך , אין כלל להתאונן על לילה כי דוקא מלילה משיגים גבורה וחיזוק 32341 

לא בחכמות , דוקא מהאופל משיגים החיזוק, כ מי שמעשיו מרובין דוקא המעשה הוא המקיים"אעפ, פלהוא 32342 

רק איש חרבו על ירכו , מפחד בלילות אין עצה אחרת, ט"תכלית חכמה תשובה ומעש, תכבוש את היצר 32343 

את  גבורה משיג אדם דוקא ממה שהוא כובש, סוד הדברים איזהו גבור הכובש את יצרו, ולצאת לקרב 32344 



.כי סוד הגבורה זוכים דוקא על ידי נסיון, ז שהוא עולם הנסיון"וזהו הסוד של כל עוה, יצרו ולא מחכמות 32345 

 32346 .(דעת תורה)  

H 32347 

 32348 

 32349 קדושים

 32350 מאמר ריד

 32351 .(´ט ב"ויקרא י) אלהיכם´ דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני ה

ל ריש פרשת קדושים "ן ז"ש הרמב"כמ, ה רק מותרותענין מוסר איננו סגופים כי התורה לא הרחיק 32352 

וכי , ננתקה את מוסרותינו ונשליכה ממנו עבותימו, (´תהלים ב)ב  אבל ענין מוסר כענין הכתו, ש"יעו 32353 

 32354 .וזהו ענין מוסר, אבל הענין כי אין מאסר יותר מן כבישת רצונות של האדם? בחבלים אסרם

 32355 

, והנה מי שאומנותו לזווג זיווגים, לאדם יהיה מי שיהיהראשית כי המוסר מוכרח , ועתה נתחיל לבאר 32356 

והנה ידוע כי כל , אף כי בתו היא, היתכן כי יעלה על דעתו לזווג עשיר גדול מאד עם ענייה גדולה 32357 

, מה ראה הטבע לזווג שכל נבדל במינו עם גוף עכור ופחות, הפילוסופים מרגלא בפיהם אין חכם כהטבע 32358 

 32359 ?שך יתהלךאין דעת ואין תבונה לו בחו

הנה אנו רואים כי קנאת איש , (ד"אבות פ) ל הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם"אמרו ז 32360 

הקנאה מרקיבה , (ד"משלי י) הן בעושר הן באושר ורקב עצמות קנאה, מרעהו בוערת כאש בלבו של אדם 32361 

איך יעלה על , בר הצלחתואם איש שונא לרעהו על ד, והוא נגד השכל כי השכל גוזר, עצמותיו של אדם 32362 

 32363 .לבו להראות לשונאו רוע פניו ורקב עצמותיו אשר יעלה לו על ידי קנאתו

אם חכם , כי רעהו ישאר על מצבו, הלא לא יעלה בידו להקטין ולגרוע מאת שונאו על ידי קנאתו מאומה 32364 

וכל אשר , תיוולא יעלה בידי המקנא כי אם רקב עצמו, ואם עשיר הוא ישאר בעושרו, הוא ישאר בחכמתו 32365 

היש שטות גדול יותר , הנה בה במדה יאכל את בשרו ויתכרכמו פניו, ירבה להתמרמר על הצלחת זולתו 32366 

 32367 !אתמהה? מזה

וצריך משכיל גדול שיתנהג על פי , וכן בתאוה אין שליט על רוחו למנוע מדבר המזיק לו על פי הרופאים 32368 

וכן בכבוד למה ירצה האדם ? גוף עם השכלומה ראה הטבע לזווג זיווג שלא יתאים ה, פקודת הרופאים 32369 

 32370 ?אם ירצו יכבדוהו ואם לא ירצו לא יכבדוהו, שהצלחתו תהיה מונחת ביד אחרים

כי אין חכם כהטבע והוא יזווג שכל האדם עם רצונותיו הבהמיים והם הפכים זה , הלא אין תימה יותר מזה 32371 

ומספר , טבע הוא האלהים? הוא הטבע אמור נא לי מי, אלא נראה כי האמת הוא כמו שכתב הכוזרי, מזה 32372 

למען יהיה שכרו בעולם שכולו , ונראה כי לכן נברא האדם ברצונותיו היפך משכלו, הטבע כמספר אלהים 32373 

ואז יתענג בעולם שכולו , עד שיתאים דעתו עם רצונותיו ההפכים משכלו, טוב אם ישבור רצונו לאט לאט 32374 

 32375 .טת והראיה כי לא רבים יחכמו להתאימםוזו איננה מלאכה מוע, טוב נעימות בימינך נצח

ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות , ו"ט´ ל בספר שערי תשובה שער ג"כתב רבינו יונה ז 32376 

לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה , ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, ´להתבונן תמיד ביראת ה 32377 

לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא , ל"ויש להבין הלא זה לכאורה נגד דעת חז, הפלא ופלא 32378 

הרי התירו אפילו שלא לשמה כי על ידי זה יבוא , (7ה"סנהדרין ק) שמתוך שלא לשמה בא לשמה, לשמה 32379 

 32380 .אבל האמת יורה דרכו כי כך כונת הפסוק, לשמה

חננו  איש איש לפי דעתו אשר, וירצה לקבוע האמונה בלבו כיתד בל תמוט´ מי שמתבונן תמיד ביראת ה 32381 

מכל מקום כיון שיעמול במחשבתו תמיד , ז"אפילו שלא הגיע עדיין שישתנה טבעו לתקות עוה, ´ה 32382 

רק , הרי האמונה שלו המביאה ליראה שלא כמצות אנשים מלומדה, להשריש אמונה בלבו בהשכל ודעת 32383 

יעות מכל מקום כיון שהוא עוסק תמיד בקב, ז"אף שעדיין לא נשתנה טבעו לתקות עוה, בהשכל ודעת 32384 

 32385 .לאט לאט יבוא לשמה, עתים לערוך מחשבות באמונה בהשכל ודעת

ש ועיר "כמ, ממילא ישאר במחשבותיו ההבליות, ´מה שאין כן מי שאינו עורך מחשבות להתבונן ביראת ה 32386 

ותשאר יראתו רק כמצות אנשים מלומדה בלי טעם וריח רק כמעשה קוף , (א"איוב י) פרא אדם יולד 32387 

 32388 .ולכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ם לשמהולא יבוא לעול, בעלמא

ותרגם יונתן בן עוזיאל ומלפי אורייתא לא אליפו , ותופשי התורה לא ידעוני (´ח´ בירמיה ב)א  ואית 32389 

אין להם שום , כי יכול להיות שגם לומדי תורה לבד, הרי מפורש יוצא מתרגומו של יונתן, למידע דחלתי 32390 

! הוא למוד המוסר? ומה זאת, כי לימוד היראה הוא ענין צדדי, לדעת יראתו יתברךת ו"ידיעה בגדולת השי 32391 

וכאשר , ואז יבוא לידע יראתו יתברך ולא תהיה רק מצות אנשים מלומדה, שתהיה אמונתו בהשכל ודעת 32392 

ואז , אז תעזרהו התורה לאט לאט שיבוא ללמוד בלי תקות קרדום לחפור בה, תהיה יראתו בדעת והשכל 32393 

 32394 .נעימות חיים גם בעולם הזהיצליח ב



שיכול להיות שלומדי התורה , אם בדור ירמיהו אמר הכתוב כתרגום יונתן בן עוזיאל, ועתה אמור נא אחי 32395 

מה יענו בדור הזה אשר רבו כמו רבו הרבה ספרי , לבד אין להם שום ידיעה לדעת יראתו יתברך 32396 

, קים בתורה לבד ורק קרדום לחפור בהמה יענו עתה העוס, ה"אפיקורסות ומינות הפתוחים לרווחה בעו 32397 

´ חכמה ומוסר מא)  .ומי זה סכל לא יסור הנה להטות אוזן קשבת לדברים הברורים וטוב לו סלה 32398 

 32399 .(ל"ק

 32400 

 32401 מאמר רטו

 32402 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

, ל"ס זצ"והקשה הגרי, במותר לךיבמות אמרינן קדש עצמך ´ ובגמ, ל קדושים תהיו פרושים תהיו"ובחז 32403 

וההולך בתמימות , אכן גדרי התורה המה מצוה או עבירה? כ מה יאכל"כ אסור א"אם הדבר המותר ג 32404 

, אולם ההולך בערמימות כשר לפני המלך, כעבד לפני המלך אינו רואה אלא שני דרכים מצוה או עבירה 32405 

לעשות איזה עבירה מפני תקות דבר  שמתחכם, הוא רואה בתורה חלק שלישי והוא נקרא עבירה לשמה 32406 

ל גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא "ז אמרו חז"שע, כמו הצלת נפשות וכדומה, גדול שמחכה להשיג ממנה 32407 

 32408 .לשמה

וקשה להבין איך יתקיים מצבם של בני תורה , והנה בזמן הזה שנתקיים בנו והיו חייך תלויים לך מנגד 32409 

המבקש האמיתי שדוחק את , ה יתחלקו בני תורה לשני סוגיםובשביל ז, ואין לנו אלא ההוה בלבד, בעתיד 32410 

ומפקיר כל הדמיונות , ומדקדק שיהיה ההוה טוב, מוצא החכמה בתוך ההוה שלו, עצמו לפני ולפנים 32411 

 32412 .והחששות שבאים לגזול ממנו ההוה

 32413 וכמו מקלקל על, אמנם בעל ערמימות יש לו טענות רבות שאין ההוה כדקא יאות וכמעט שבור לרסיסים

וכן , עוזב דרך הקצה כדי שיתקיים דרך הממוצע, מקלקל הוא את ההוה כדי לתקן את העתיד, מנת לתקן 32414 

ובנין , ומבקש האמת באמצעים בלתי אמתיים, י זה יחוזק הכלל כולו"יעבור על כמה פרטים מן התורה שע 32415 

ת כדי להרוג את מיעל שהתירה לעצמה גילוי עריו, גדולה עבירה לשמה, (ג"נזיר כ) ל"אב לזה מה שאחז 32416 

 32417 .ושיבחה הכתוב מנשים באהל תבורך יעל, סיסרא והצילה את ישראל

וכתלמיד חכם , אמנם אם נתבונן נראה שהוא אחד מן המצודות הגדולות והמצויות שהבן תורה נלכד בהם 32418 

כי על יסוד זה , והדרך הזה מופרך מצד הדין ומצד המציאות, נדמה לו לטהר השרץ אשר טמא יקרא 32419 

ס הלא מקודם אמרו "והקשה הגרי? והא קא מתהני מעבירה´ לה עבירה לשמה פרכינן בגמשאמרו גדו 32420 

ואיך התירה לעצמה לעשות , כ והא קא מתהני מעבירה"כ מה הקשו אח"וא, גדולה עבירה לשמה מיעל 32421 

 32422 ?הלא גדולה עבירה לשמה, מאי איכפת לן אם מתהני אם לא? העבירה

וכיון שיש הנאה אין כאן , שכל ההיתר הוא מחמת לשמה ל ששאלת הגמרא היא כיון"ס ז"וביאר הגרי 32423 

כי גם אם היה לשמה מצד הדבר אין זה מספיק להתיר , נמצא שעשתה עבירה לשם עבירה, לשמה 32424 

רק אז יכולים להתיר הפעולה , כי צריכין שיהיה הלשמה גם מצד האדם שלא יהנה מעבירה, העבירה 32425 

 32426 .כי זה רק חצי לשמה, שיר העבירהולא מספיק התועלת של הדבר להכ, בשביל התועלת

ועוד לשמה , מצד האדם שאינו מרגיש בעצמו שום נגיעה והנאה בעבירה, רק אם יש שני התנאים לשמה 32427 

ולכן פריך הגמרא והא קא , רק אז אמרו גדולה עבירה לשמה, מצד הדבר שיצא מזה הצלת נפשות וכדומה 32428 

שאצל יעל , רשעים רעה היא אצל צדיקים ומשני טובתן של, מתהני מעבירה ויחסר הלשמה מצד האדם 32429 

 32430 .היה כל חלקי הלשמה הן מצד הדבר והן מצד האדם

כי יש בזה לשמה , על הגורם הראשון לחבר התורה עם ההשכלה הארורה, ל"ס ז"כ אמר הגרי"אשר ע 32431 

, אבל היה כסומא שלא ראה האור הגדול שטמון בשאלת הגמרא, י יותר בעיני העמים"ז יתחשבו בנ"שעי 32432 

, וכיון שהיה חסר הלשמה מצד האדם, שצריכים לבקש הלשמה גם מלב האדם, קא מתהני מעבירהוהא  32433 

שמחמת תערובותם , ועצתו גופא נהפך להם לסם המות, לכן יצא מזה שגם הלשמה מצד הדבר נהרס ונחרב 32434 

 32435 .לקו בכפלים

של המצוה  הלשמה, שיש הבדל בין הלשמה של המצוה ובין הלשמה של העבירה, ויצא מזה חידוש גדול 32436 

מ "מ, פ שעתיד ליתן את הדין"מ אם נתן צדקה בפרהסיא אע"מ, פ שגם שם צריכין לשמה מצד האדם"אע 32437 

ואם יחסר חלק , אבל הלשמה של עבירה צריכים שיהא לשמה שלם, למצוה יחשב לו מצד תועלת הדבר 32438 

ן של רשעים ורק יחידי סגולה שזכו למדרגה שטובת, קטן בהלשמה מצד האדם אז אסור לעשות העבירה 32439 

רק המה יכולים לפעמים בשביל דבר גדול להשתמש עם עצת עבירה , לא יחשב אלא לתועבה אצלם 32440 

 32441 .ולא כל מי שרוצה לקפוץ יבוא ויקפוץ, לשמה

, הכוונה על מין הנהגה של עבירה לשמה, פרושים תהיו קדש עצמך במותר לך, וזה שאמר קדושים תהיו 32442 

והזהירה התורה שיפרוש האדם מהיתרים כאלה הבאים , וראשר מותר רק לך אבל אצל התורה הוא אס 32443 

כ צריך "ע, יסתעף מזה שיתבטל גם הלשמה מצד הדבר, כי אם יחסר הלשמה מצד האדם, מחשבונות 32444 



שלא להניח שליטת החשבונות על איסורי התורה , המבקש להתנהג בתמימות ללחום מלחמת מגן 32445 

העובדים שהצליחו רק מחמת שהשגיחו על עצמם וכל , למען לא יכשל במצודת עבירה לשמה, והמוסרים 32446 

 32447 .(א"א ל"חיי המוסר ח)  .שלא יכשלו בחשבונות הרבים

 32448 

 32449 מאמר רטז

 32450 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

, וזה היסוד של ליתן שכר על כל דיבור ודיבור, יסוד התורה הוא הרבה להם תורה ומצוות ריבוי פעמים 32451 

כתוב במעלות , שכל חוט של שערה הררים תלויים בו, ה של תורה הוא הררים התלויים בשערהדמהות 32452 

אלא , ג ולא יותר"אין המכוון שישנן רק תרי, ג מצות"דהא דמוזכר בכל מקום תרי, א"התורה בשם הגר 32453 

כלל ומכל , דכל דיבור ודיבור מתורה הקדושה הוא מצוה, ג אבל מצוות ישנן עד אין קץ"שכללים יש תרי 32454 

ואין לנו לדעת מה הם הכללים ומה הם , וכן מכל פרט ופרט, וכלל יכולים להסתעף כל הפרטים והכללים 32455 

 32456 .עד שהוא מבאר דעל כל תנועה ותנועה יש תורה, הפרטים

, וזה עצמו מחייב שעל כל חוט השערה תהיה תורה, היוצא מזה שכל מעשה מתחלק להרבה חוטי השערה 32457 

אין זה נחשב כאילו הוא , כשהוא עושה מצוה כגון הכנסת אורחים, השערה נמצא דסוד הריבוי הוא מחוטי 32458 

כל הפעולה מתחלקת אצלו לחוטי , רק שהמצוה היא כלל של הרבה חוטי השערה, עושה מצוה כללית 32459 

ואל הבקר רץ אברהם לכאורה הלא היה , מזה יוצא שיש תורה על כל חוט השערה מתנועותיו, השערה 32460 

ליתן שכר על כל דיבור , ובאברהם היתה זאת פרשה שלמה, אורחים שם רק מצוה אחת של הכנסת 32461 

 32462 .ואם כן כל דיבור ודיבור הוא מצות עשה בפני עצמה, ודיבור

אלא נתחלק לכמה חוטי השערה ומזה , מעשה הכנסת אורחים באברהם אבינו לא היה מעשה אחד בלבד 32463 

והיה , ור ודיבור היה מגופי תורהכל דיב, מהרי גם כן תורה, ואל הבקר רץ זה תורה, יצאה כל הפרשה 32464 

יוצא מזה שחוטי , והוא משום שהיו לו הרבה חוטי השערה, לאברהם אבינו מהכנסת אורחים פרשה שלמה 32465 

דכל מה שירבו אצל האדם חוטי השערה תגדל אצלו , השערה הינם הסוד של הרבה להם תורה ומצוות 32466 

 32467 .התורה יותר ויותר

ישראל היה יותר ´ החשן משפט של ר, משפט שלי יותר גדול הגאון רבי ישראל מסלנט היה אומר החשן 32468 

החושן משפט שלו הוא יותר , שכל מה שהאדם יותר גדול וחוטי השערה אצלו יותר מרובות, גדול משלנו 32469 

, שערי תשובה בנוי על יסוד של נחפשה דרכינו ונחקורה´ מס´ י שכל השער הג"וזהו מה שכתב הר, גדול 32470 

, איך שהוא מתחלק לכמה וכמה חוטי השערה, מבאר כל מעשה ומעשה ומהו ענין החקירה כמו שהוא 32471 

מנחפשה דרכינו היינו מחוטי , ל כמה וכמה מצוות שאין אנו יודעים מהן כלל"ומחדש הוא בשער הנ 32472 

 32473 .השערה מזה נולדות מצוות אלו

, ך מאדהתורה והמצוות הינן לבלי תכלית רחבה מצות, יוצא מזה שיסוד התורה והמצוות הוא סוד הריבוי 32474 

חוטי השערה גם הן מתחלקות , בכל מה שיגדל האדם וירבו אצלו חוטי השערה תגדל גם תורתו עד אין קץ 32475 

 32476 .וכנגדן התורה והמצות מתרבות אצלו לבלי תכלית, והם מתחלקים שוב וכן הלאה, להרבה חוטי השערה

דאחרי כל האזהרות נמצא , דאפשר להיות נבל ברשות התורה, ן על קדושים תהיו"וזה מה שמבואר ברמב 32477 

זאת אומרת דאחרי קיום המצוה בכל פרטיה עדיין יכולים להיות , והמצות יש עדיין מצוה של קדושים תהיו 32478 

נמצא דמצוה זו של , ועל זה באה אזהרה חדשה של קדושים תהיו היינו פרישות, נבל ברשות התורה 32479 

מי שאינו יודע מזה הרי אצלו ו, קדושים תהיו נולדה מזה שאנו יודעים היסוד של נבל ברשות התורה 32480 

 32481 .שנגמרת אצלו עם אזהרותיה וצווייה, התורה יש לה סוף

בכל יום ויום התורה מתחדשת לנו , (ו"י דברים כ"רש) וזה היסוד של בכל יום יהיו בעיניך כחדשים 32482 

וכן כל , וחוט השערה הלא מתחלקת שוב, דמכל חוט השערה שניתוספת לנו מתחדשת לנו תורה, ומתרבה 32483 

ומזה תצא לנו הערה , ועל ידי זה מתחדשת לנו תורה בכל תנועה, ה ופעולה מתחלקת לחוט השערהפעול 32484 

דיסוד התורה הוא , הרי היא הוכחה שהתורה יש לה גבול אצלו, דכשאין התורה מתחדשת אצלו בכל יום 32485 

, ריבוי ואחרי כל קיום התורה והמצוות עדיין קדושים תהיו היינו, הרבה להם תורה ומצוות עד אין סוף 32486 

דעת חכמה )  .מתחדשת ומתרבה על כל חוט השערה מפעולותיו, שבכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים 32487 

 32488 .(ט"מ´ א מא"ומוסר ח

 32489 

 32490 מאמר ריז

 32491 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

קדושים תהיו , יין בהדבר אל כל בני ישראל מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי התורה תלו 32492 

אשה זונה , שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, הוו פרושים מן העריות ומן העבירה 32493 

 32494 .מקדשו´ ולא יחלל זרעו אני ה, מקדשכם´ וחללה אני ה



משפיע לרעה ומפריע לאלו הרוצים , אורח חיים של אנשי הרחוב השקועים ברדיפת הקנינים והתענוגות 32495 

שעל ידם אפשר , אולם מצד שני יכולים לשמש חיים מסולפים אלה ספר מוסר נפלא, ורהלחיות ברוח הת 32496 

שהרי אם נתבונן בסדרי החיים של אנשי הרחוב נמצא , לשלילת הרע ובחירה בטוב, להגיע להכרת האמת 32497 

פחד ממחלות ופגעים , י כוחות התאוה"נרדפים על צואר ע, חיים מלאים פחד ודאגה, בהם אך יגון ואנחה 32498 

 32499 .ל"אורעות שונים רחומ

צורת חיים זו , והנתונים בסבך זה לא מתבוננים במצבם, כל זה מסובב את האדם ומונע ממנו אושר ושלוה 32500 

הוא כבול במצבו הרע עוור לכל , החי חיי גוף אין לו שייכות להבנת חיים אחרת, נוחה להם ומספקת אותם 32501 

אינו שמח בשלו , ו וכי האושר ממנו והלאהואינו מבחין עד כמה טועה הוא באורח חיי, המתרחש מסביבו 32502 

 32503 .ב לא יזכה"ז וגם בעוה"בעוה

לפי המבט הישר והמרחיק , הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רימה, בדברי הלל´ מצינו בפרקי אבות א 32504 

הנאת רגע של האכילה הוא אפס , אזי כל תוספת בשר בגוף אינה אלא הוספת רמה ותולעה ותו לא, ראות 32505 

אם יש לאדם איזה קנין כל שהוא מיד , רק העני יכול לחיות בשלוה, כסים מרבה דאגהמרבה נ, ולא כלום 32506 

 32507 .מתוספים לזה דאגות

וכך , שקוע כולו בדאגה וחוסר בטחון, האדם מאבד את שלוות חייו ונעשה עבד נרצע לשמירת ממונו 32508 

, ובין לגופוז גורמים צרות לאדם בין לנפשו "כל תוספת קניני העוה, הלאה מרבה נשים מרבה כשפים 32509 

ואילו מי שהרבה לו מקניני , שהרי חיים מאושרים נוצרים דוקא אם קיימת באדם מעלת השלוה והבטחון 32510 

 32511 .ז אך פחד ודאגה מנת חלקו"העוה

מרבה עצה , מרבה ישיבה מרבה חכמה, מרבה תורה מרבה חיים, התנא מגלה לנו סוד ההצלחה והאושר 32512 

לזכות בחיים הדרך לכך , ב"דברי תורה קנה לו חיי העוהקנה לו , מרבה צדקה מרבה שלום, מרבה תבונה 32513 

פה קיימת חדוות חיים , ם בהלכה פלונית"לתרץ את דברי הרמב, ללון בעומקה של הלכה, היא התורה 32514 

 32515 .ב"ז וטוב לך לעוה"אשריך בעוה, אושר זך ונקי בלי כל דאגה ובלבול, אמיתית

ההיפך מעמי , ה מרבה עצה מרבה תבונהמתפתח ועול, בדרך זו שכל חיותו של האדם היא רק בחכמה 32516 

החיים עצמם מורים לנו את , שכל זמן שמזקינים דעתם מתטפשת עליהם, הארצות השקועים בחיי החומר 32517 

מה הוא האושר האמיתי לבחור בו ומהו המזויף להתרחק , מה קיים ומה חולף ודמיוני, הטוב ואת הרע 32518 

 32519 .יך למאוס ברע ולבחור אך בטובנגיע להכרה שצר, אם נסתכל במבט אמיתי וחודר, ממנו

וכפי שכותב רבינו יונה בריש השער , צריך להמצא תמיד במתח רוחני, אולם כדי לזכות למבט חיים זה 32520 

וילדי יום , בלעדי תחזה סיבה מעוררת, בני הזהר לשוב בכל יום ונפשך לטהר... השני בשערי תשובה 32521 

ואהבתו והבושה מלפניו ´ ומיראת ה, שיב נפשוהיה לך זכרו למ, יקושון מחשבותיך כי תזכור את בוראך 32522 

.ז ספר מוסר למתבונן בהם"משמשים חיי העוה, בחיים כאלה של תוספת מעלה תמיד, תוסיף מעלה תמיד 32523 

 32524 .(202´ קובץ שיחות ע)  

 32525 

 32526 מאמר ריח

 32527 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

, והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים, ים תהיוכ ראיתי סתם פרוש"ובתו, ן"איתא ברמב 32528 

, כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזימת אשתו"א, והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין 32529 

לפיכך , והנה יהיה נבל ברשות התורה, ולהיות בסובאי יין ובזוללי בשר למו שלא הוזכר איסור זה בתורה 32530 

 32531 .ש"ר כללי שנהיה פרושים מן המותרות עיבא הכתוב וצוה בדב

או בזולל בשר ויין הכל דברים המותרים , הנה קוראים לשטוף בזימת אשתו אשר אין כל איסור בזה 32532 

ומה אמנם כל , אמר נבל בלבו אין אלהים, (ד"תהלים י) נבל ברשות התורה נבל ממש כענין, בתכלית 32533 

 32534 !אשר על זה יקרא נבל כופר באלהים? הכצעקתה שבזה

הנה התולדות ההוה משאר בשר ראוי שתהיה יותר הגונה , ל"ל מבאר טעם איסור עריות וז"הספורנו ז 32535 

ל על נשואי בת "וכמו שאמרו ז, כמו שקרה בתולדות משה ואהרן ומרים מעמרם ויוכבד דודתו, וממוזגת 32536 

, על המעט אפס זה יקרה, וזה יצדק כאשר יהא הפועל והמתפעל מכוונים להפיק רצון קונם בלבד, אחותו 32537 

ובהיות שאר הבשר מוכן מאד , אמנם מה שיקרה בכל המין האנושי ברובו שיהיו מכוונים להתענוג בלבד 32538 

ירבה ההרהור , הנה כאשר יהיו חושבים שניהם שחיבורם בלתי אסור, וההרהור והתענוג בו רב מאד 32539 

 32540 .סור כל העריותועל זה הדרך נראה אי, ולכן אסרה תורה בשאר בשר, והחיבור ביניהם להתענג בלבד

וכל זה על ריבוי ההנאה , מעונשים היותר חמורים וכולם בכרת, הנה עריות מעבירות היותר חמורות 32541 

הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי , (.´ברכות י) ´אמרו בגמ! וכל אלה אומרים הבינני! והתענוג אשר בהם 32542 

ה דברים הללו וישבח למי יבוא מי שיש בו חמש, ה וכנגד הנשמה"לא אמרן אלא כנגד הקב, אמרן דוד 32543 



האם הוא אין לו חלק , ומה על דבר הגוף שאין לו אלה החמשה דברים, שיש בו חמשה דברים הללו 32544 

 32545 ?ומהו אשר העלמנו שמו וכל מציאותו, ודאי כי יש לו? ה"בהשבח וההילול של הנפש להקב

ז דומה "העוה, ב"ז לעוה"הגוף לנפש הנהו כאותה הבחינה של עוה, אולם זהו באמת הילולו ושבחו 32546 

כן ענין הגוף פרוזדור , (´אבות ד) התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין, ב"לפרוזדור בפני העוה 32547 

, עיקרו של הגוף הוא כי הוא המוביל להנפש ולא יותר, כי כל כולו רק כמוביל להטרקלין, הוא לנפש 32548 

מובן , והגוף כמוביל להנפש, זולתמובלת ולא , אין לעצמה כלום, ומציאות של הובלה היא שאין לה כל שם 32549 

כי הגשמה , ביטול כל הגשמה, ביטול כל עצמותו, מאליו כי ראשית כל צריך להיות ביטול הגוף בתכלית 32550 

ובאין הובלה , כי הגשמה מעכבת את ההובלה! כ יהיה פרוזדור לטרקלין"ואיך א, הנה זאת היפך הנפש 32551 

 32552 !אבדה כל מציאות ודאי

וכל ההגשמה , כי הרי פרוזדור הוא לנפש, תו הנהו עצם רוחנית כמו הנפשאמנם כי הגוף בתיקונו ושלמו 32553 

הנהגה של נפש והנהגה , שתי הנהגות אצל האדם, אין זאת כי אם הנהגה של הגשמה, אשר אנו רואים בגוף 32554 

ר "ותפוח עקבו של אדה, ע היה"ר בג"הלא גופו של אדה, אבל הגוף בעצם הנהו רוחניות ודאי, של גוף 32555 

ומה שאנו מוצאים הגשמות בגוף אינם כי אם מאשמתנו אנו , (´תנחומא אחרי ב) גל חמההיה מכהה גל 32556 

 32557 !אבל לא מעצם מציאותו, אשר פעלנו כל זאת

נמצא שביטול כוחות הגוף ! הרגשת הגוף הוא הגשמה, הוא הטעם וההרגשה? ומהו הגשמה ומה בחינתה 32558 

ולו היה תמיד השכל , ום הרגשת הגוףלבלתי היות ש, הנה זה מן ההכרחיות, ביטול כל רגש מצד הגוף 32559 

ההבטה היתה , האכילה היתה חכמה, כי אז ודאי היה הכל כולו שכל, מקדים להפעולה מקדים לההרגשה 32560 

והגוף עם הגשמה אינו , אולם אם ההרגשה היא המקדמת הנה זהו הגשמה, חכמה וכן כל המעשים שלו 32561 

 32562 .ל"ודאי כריתות הפרדת הגוף מן הנפש רחהנה זהו , כבר נסתמה ההובלה להנפש, כבר פרוזדור להנפש

וזה ביאור דברי , הנאה הרגשת הגוף הגשמה זהו כריתות ודאי, ומהו כבר הפליאה שעריות הוא כריתות 32563 

הנאה והרגשת הגוף יהיה נבל ברשות , כי השטוף בזימת אשתו וזוללי בשר וסובאי יין, ל"ן ז"הרמב 32564 

כי באין נפש אין אלהים , ל"הים אפיקורסות וכפירה ראותו הנבל ממש של אמר נבל בלבו אין אל, התורה 32565 

 32566 !ל"ומבהיל הדבר כי הרגשת הגוף הנה זה כריתות ר! ודאי

אמר , בשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה, (.ד"כתובות ק) ל"לפי דברינו מה נפלאו אז 32567 

יהי רצון , באצבע קטנהע גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהניתי אפילו "רבש 32568 

שם דאמרינן ´ ובתוס! כי זה השלום ודאי, יצתה בת קול ואמרה יבוא שלום, מלפניך שיהא שלום במנוחתי 32569 

מבהילים , יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו, במדרש עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו 32570 

 32571 !הדברים

, היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבעכי , (ז"אחרי ט) ל בפרשת"ן ז"ומה יונעמו בזה דברי הרמב 32572 

, והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, הנמשכים אחרי היוני אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו 32573 

תפס וביקר את אריסטו בזה כי הוא יודע רק , כי כל ענין שלא השיג אליו הוא בסברתו איננו אמת 32574 

סימן הוא , ם הרואה כי מתעלה במחשבה סימן יפה לואד, ומורגש הוא ודאי היפך הכל כנזכר, המורגש 32575 

, ואם חלילה לא מתעלה אין לך רעה גדולה מזה, האיש הזה ודאי יש לו מעבר לנפש ואשרי לו, ביטול הגוף 32576 

 32577  !יעזרנו´ ל ה"וגוף ללא חיבור עם הנפש הנה זה כריתות ר, הלא זה הסימן הראשון של גופניות

 32578 .(דעת תורה)

 32579 

 32580 מאמר ריט

 32581 .(´ט ב"ויקרא י) עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיודבר אל כל 

מלמטה , אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה, ל על הפסוק והתקדשתם והייתם קדושים"אמרו חז 32582 

והנה אנו מקדשין את עצמנו בכמה , (ט"יומא ל)ב  "ז מקדשין אותו לעוה"בעוה, מקדשין אותו מלמעלה 32583 

ואיתא בגמרא כל המקיים דברי , התקינו עבורנו בתור סייג לתורהל ש"אופנים על ידי קיום גדרי חז 32584 

 32585 וכן בחומרות שונות שנהגו להחמיר מטעם ישראל קדושים נהגו בו איסור, (´יבמות כ) חכמים נקרא קדוש

ובכל זאת , ואם כן הרי בודאי מקיימים אנו בעצמנו תדיר אדם מקדש את עצמו מלמטה, (א"חולין צ) 32586 

 32587 ?מקדשים אותנו מלמעלהרחוקים אנו מלהרגיש ש

ועדיין להיות רחוק מאד מכל הבנה ורגש של , אבל האמת היא שאפשר לקיים כל הסייגים וחומרות רבות 32588 

הרי , שעל אף שהתורה אסרה כמה איסורים, ן כאן"והענין יתבאר כשנקדים את דברי הרמב, קדושה 32589 

יות שטוף בזימה וסובא יין וזולל ויתכן לה, נשארו כמה אופנים של היתר שבהם האדם יכול לספק תאוותיו 32590 

, על כן ציותה תורה שנהיה קדושים דהיינו פרושים מן המותרות, והוא יהיה נבל ברשות התורה, בשר 32591 

לומר שאנחנו נזכה לדבקה , ´ולכן סיים הפסוק כי קדוש אני ה, למעט מהענינים הגופניים ולקדש דבורינו 32592 

 32593 .כ"בו בהיותנו קדושים ע



כל זמן שלא יטכס , לא יהיה האדם מעצמו קדוש, רות מכל האיסורים שבעולםמתבאר מזה דעל ידי זהי 32594 

דוקא על ידי , עצות לנפשו וינקוט צעדים מיוחדים להיות כונס לתוך שלו בכדי לצמצם התפשטות התאווה 32595 

, (ג"משלי י) תאווה נהיה תערב לנפש, וכבר אמר החכם, כפיית היצר בדבר המותר לו מתגבר השכל 32596 

והמדה הזאת , נה כי כאשר ישבר אדם תאותו גם בדברים המותרים בזה תצליח הנפשופירש רבינו יו 32597 

מי שאין לו תוספת אין , ובלשון חובת הלבבות, (א"ל, ´ת שער א"שע) תערב לה כי ירים השכל ידו וגבר 32598 

 32599 .(ה יחוד המעשה"פ) ואין התוספת מתקבלת עד שתיפרע החובה, לו חובה

אבל ? כ"בשעה שהכוונה שנהיה פרושים כמו שדרשו בתו, תהיואולם יפלא למה אמרה התורה קדושים  32600 

פירושו  (א"ט ע"יומא ל) ´הענין יתבאר במה שאמרה התורה והתקדשתם והייתם קדושים ולפי דרשת הגמ 32601 

היינו שאין הפרישות מטרה בפני עצמה , שעל ידי זה שנקדש עצמנו שכרינו יהיה והייתם קדושים, הוא 32602 

אלא אמצעי הוא לזרוק מעליו שליטת התאוות , נזר מתענוגי העולםכדי שיצער האדם את עצמו וית 32603 

 32604 .המבלבלים את דעתו ומדריכים את מנוחתו

אלא קדושים תהיו שעיקר , על כן לא אמרה תורה פרושים תהיו שהיה מורה על שלילת התענוגים בלבד 32605 

ורה גם על החיוב קדושה מ, אבל הדרך לזה אך על ידי פרישות, כונת התורה שנתרומם למדריגות גבוהות 32606 

 32607 .ן שמטרת הקדושה שנזכה לדביקות בו יתברך"וזה מה שפירש הרמב, וגם על השלילה

אלעזר בן עזריה אומר ´ ר, (ו"כ´ כ) ל על הפסוק ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי"זהו מה שדרשו חז 32608 

אלא , הערוהאי אפשי לבוא על , מנין שלא יאמר אדם אי אפשי ללבוש שעטנז אי אפשי לאכול בשר חזיר 32609 

 32610 .(כ"תו) נמצא פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים, מה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי כך

אלא מטעם , לא יעשה מטעם שהדבר מאוס ומגונה בעצם, הרי שאפילו מה שהאדם פורש עצמו מן העבירה 32611 

ל שכר על פרישתו ויקב, וכל זה בדברים שכבר נעשו חפצא של איסור, חיוב של קבלת עול מלכות שמים 32612 

על אחת כמה וכמה במה , ובכל זאת מצוה לפרוש משום קבלת מלכות שמים, מהם בכל אופן שיהיה 32613 

שהרי כל שכרו בזה הוא רק מה שמתקרב אל , שהאדם פורש את עצמו מן ההיתר שתהיה כונתו להתעלות 32614 

 32615 .הקדושה ומתדבק לבורא

האם כל משיכתך וחשקך ? מאי בעית טפי, על כן על האדם להעמיד את עצמו במבחן ולשאול את עצמו 32616 

או האם אתה , ומצוות התורה אתה מקיים כמאן דכפאו שד ולכל היותר באופן של מלומדה, להנאות העולם 32617 

וידע האדם על נכון שעל ידי ריסון תאוותיו ורצונותיו תיתכן ? באמת משתוקק ומתגעגע לקדושה ולעלייה 32618 

שלפנינו לשמור על השכל והרצון שלא יושפעו ממשיכת וזה עיקר המלחמה , אצלו השאיפה לדרך הגבוה 32619 

 32620 .ז"עוה

ב "ז והעוה"כך לא יתכן אהבת העוה, ל דכמו שלא יתכן התחברות המים והאש בכלי אחד"וכבר כתב החוה 32621 

ואם , ל באומרו דעיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות"א ז"וזאת כוונת הגר, באדם אחד 32622 

משום , ולא פעם אחת או שתים בלבד עלינו לעמוד בזה המבחן, (´א ב"פ אבן שלמה) לאו למה לו חיים 32623 

וכבר כתב , שיצרו של אדם אינו נח מחפש תחבולות לצודו ברשתו והמצב הולך ומשתנה מיום ליום 32624 

 32625  .(´ד ט"שם פ) ל שאם האדם אינו משתדל לעלות תמיד מעלה מעלה על כרחו ירד מטה מטה"א ז"הגר

 32626 .(המוסר והדעת)

 32627 

 32628 מאמר רכ

 32629 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

באיזה מצב , לרוץ במהירות הגדולה ביותר, כבר ביררנו את היסוד שכל עבודת האדם היא רק בסור מרע 32630 

וכי גם ברשות התורה , ן על נבל ברשות התורה"והראנו יסוד זה מדברי הרמב, ובאיזו דרגה שיהיה האדם 32631 

וגם עשה טוב הוא , (7´מ ל"ב) א חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהל, אסור להתעכב 32632 

כי , שזהו כל האדם אך ורק לרוץ ולברוח מהרע, לא להתעכב אלא ללכת ולרוץ הלאה, בחינה בסור מרע 32633 

גם בדרגה הכי , (ו"ש קהלת תתקע"ילקו) ע אלא כחוט השערה"אין בין גיהנום לג, בכל מקום ישנו לרע 32634 

 32635 .וגם שם העבודה היא לרוץ הלאה, כ ישנו"הה הוא גגבו

, פרק הזהירות הרי תוכנו הוא לרוץ מפני הרע, על יסוד זה נשנה כל המסילת ישרים ופלאים אנו רואים בו 32636 

בנקיות רואים שוב אותה עבודה עצמה של בריחה , כ זוהי אותה הבחינה לרוץ הלאה מהרע"וזריזות ג 32637 

ה כי הפרישות היא תחילת "ל זללה"ת ושם אמנם כתב הרמחכ כשבאים לפרישו"ואח, הלאה מרע 32638 

מילוי הכרס מושך , אולם כאשר לומדים פרק הפרישות לא יודעים כלל היכן שם החסידות, החסידות 32639 

וכבר , נקיות, זריזות, ומבהיל כי אחרי זהירות, ומשתה היין מושך אחריו הזנות, אחריו פריקת עול 32640 

 32641 !וקים רק בסור מרעוגם שם עס, נמצאים בתחילת החסידות

, אחרי זהירות, כ חסידות ושוב רק סור מרע לברוח מגאוה"אח, כ טהרה גם שם רואים רק סור מרע"אח 32642 

, הרי רואים בבירור את כל מצב האדם! מתחילה יראת חטא, ענוה, חסידות, טהרה, פרישות, נקיות, זריזות 32643 



כי , ם קצרות אלו סור מרע ועשה טובכל זה נכלל במלי! כי בדרגות גם הגבוהות ביותר יש רק סור מרע 32644 

 32645 !זה כל האדם מקטן עד גדול

שם הלא כבר אנו מוצאים ענין של מקדש עצמו מעט , והנה בקדושה לכאורה אין עוד קשר לסור מרע 32646 

הרי אדם הראשון בודאי היה , אבל האמת היא שגם שם הכל הולך על דרך סור מרע, מקדשין אותו הרבה 32647 

? ר"ומה היתה עבודת אדה, (´ט´ ר ח"בר) לאכי השרת לומר לפניו קדוששהרי בקשו מ, בבחינת קדושה 32648 

היה עליו להכיר את סוד , ר היה צריך להכיר ולבטל את הרע"כי אדה, דעת תבונות´ ל בס"מבאר רמח 32649 

היתה כל , הנה גם במצב שלו במצב של קדושה, ואז בזה היה בא הגמר, המות את כל ההפסד והאבדון 32650 

 32651 .ל"וכנ! על שדה איש עצל עברתי זה אדם הראשון! ץ מפני הרעהעבודה רק סור מרע לרו

להכיר את הרע , אחרי כי כל העבודה היא סור מרע לברוח מהרע, ואגלה לכם בזה סוד גדול ומבהיל 32652 

והנה לבטל אפשר רק דבר שאני יודע ומכיר , להכיר את כל ההפסד והאבדון שבו ולבטלו בתכלית הביטול 32653 

ואסור להימצא אף , ידע ולהכיר את הרע עד הדיוטא התחתונה תכלית הרעכי על כן מן ההכרח ל, אותו 32654 

דרשו ממנו שידע ויכיר את כל , ר במצב שלו בקדושה עילאה"הנה אדה! איזה חוט של רע שלא ידעו ממנו 32655 

כך מוכרח בתכלית ההכרח , שכמו שחייבים ומוכרחים לדעת את הטוב, הרע של כל השית אלפין שנין 32656 

 32657 .הוא דוקא יודעי טוב ורע היסוד, לדעת את הרע

כי בלי ידיעתו הרי , כיצד אמנם אפשר לדעת מהרע הרי מוכרחים לזה למשש את הרע, ומעתה יקשה מאד 32658 

הנה צריך לטעמו בכדי שידע בדיוק , הרוצה לדעת איזו בחילה גורם טעמו של שמן קיק? אי אפשר לבטלו 32659 

מי ! הטעימה לא יוכל עוד למשוך ידו ממנואבל מי יוכל לתאר לעצמו שתיכף עם , את הבחילה שהוא גורם 32660 

 32661 !יוכל לצייר לעצמו זאת

ולכן אדם הראשון סמך על עצמו ועל תקפו , אולם היסוד הוא שמוכרחים לדעת את הרע בתכלית הידיעה 32662 

למלך , (´ה´ ר ד"דב) ל"ועשה כמשל אשר אמרו חז, כי לא ידבק ברע גם אם יטעום אותו וגם יבטלנו 32663 

שלא יהא מבקש ליתן , אמרה לו אשתו טעום אתה תבשיל הזה, בר עד שאבואשאמר לעבדו אל תטעום ד 32664 

אבל סוף , רצו לדעת מהרע לדעת כל ההפסד והאבדון ועל ידי זה לבטל את הרע, לתוכו מלח או מורייס 32665 

 32666 !וכבר אי אפשר עוד להנתק ממנו, סוף על ידי טעימה זו נדבקו בו

אין בין גיהנום לגן עדן , רח גם שהיחס יהיה קרוב מאדומההכ, לדעת מהרע זה מוכרחים, זהו היסוד הגדול 32667 

, לאכול מוכרחים, ברשות התורה אין זה רק היתר אלא גם חיוב, אלא כחוט השערה קרובים זה לזה 32668 

בכל זאת אין לנגוע ברע , לעסוק בכל עניני הגוף מוכרחים, לעסוק בכסף מוכרחים, לשתות מוכרחים 32669 

, לעסוק בכסף מבלי להיתפס בחמדת ממון, לי להיתפס באכילההגע בעצמך צריך לאכול מב! בשום אופן 32670 

 32671 .מבהיל הדבר! וכן בכל עניני הגוף לא להיתפס במאומה מהם

? ר לדעת זאת"ונשאלת השאלה איך היכולת לאדה, ר במצב שלו היה חייב לדעת את הרע עד קצהו"אדה 32672 

 32673 !ו איננו יודעים כלום מרעוהנה דוקא אנחנ, כי אנחנו משוקעים בחטאים, לנו היה מתאים לדעת מהרע

בשלמא חושך אינו ? אור לכאורה יכולים לראות כלעצמו, כתיב באורך נראה אור, פתרון הענין כך הוא 32674 

, דוקא באורך נראה אור, י אור"אור אפשר לראות רק ע, הנה יש כאן סוד? נראה אבל נר הלא ודאי רואים 32675 

אור גדול כזה אשר מי , ה מכהה גלגל חמהר הי"תפוח עקבו של אדה, ר הלא היה אור עצום"והנה אדה 32676 

ורואים שכל , באור רואים את האור, את כי עפר אתה, ועל ידי אור גדול זה ראה את כל הרע! ישערנו 32677 

 32678 .אשר היפך האור הוא רע

אך גם את , כשנכבה האור השני אינו רואה אותי, לאחר החטא כתוב תיכף ויתחבא האדם שנהיה חושך 32679 

כ "וע, זהו מחמת החושך הגדול אשר בנו, סוד שאנחנו איננו יודעים כלל מהרעזהו ה, עצמי אינני רואה 32680 

הראשונים גדולי , כאשר נהיה קצת אור באדם תיכף הוא מכיר את החושך, ודאי איננו רואים את עצמנו 32681 

 32682 .(דעת תורה)  .כי הסוד הוא באורך נראה אור, העולם באמת ידעו את הכל

 32683 

 32684 מאמר רכא

 32685 .(´ט ב"ויקרא י) ואמרת אלהם קדשים תהיו דבר אל כל עדת בני ישראל

כמו שמבאר , כי ענין של קדושה הלא הוא שנעשה האדם כאחד ממלאכי מעלה, דבר זה אינו מובן כראוי 32686 

אך , הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים, ו ההפרש שבין טהור לקדוש"המסילת ישרים פרק כ 32687 

איש כזה , אך הקדוש הדבק תמיד באלהיו, היה יותר טובכי אלו היה אפשר בלתם , לכלל קדושה לא באו 32688 

ימלא גרונם יין במקום נסכים , ומעתה המאכל שהם אוכלים הוא כקרבן, הוא עצמו נחשב כמשכן וכמזבח 32689 

, מדרגה כזו ראויה רק ליחידי הדורות, מדרגה של קדושה כזו איך אפשר לכל ישראל לעלות אליה, ש"עי 32690 

 32691 .כמסקנת הברייתא וקדושה מביאה לידי רוח הקודש, ואהק ונב"לאלה הקרובים למעלת רוה

כי מה יתרון לאדם , ואף אם נאמר כי יש אפשרות לכל אחד להגיע למדרגה זו אין מהראוי לעשות זאת 32692 

הלא כל יתרון האדם היא הבחירה שלו שהוא מורכב , בשעה שהוא קדוש כמלאך כיון שיצא מגדר אדם 32693 



כי התורה ניתנה , בלי שום שייכות לגשמיות אז אין שם אדם עליו ואם הוא כמשכן ומזבח, מנפש וגוף יחד 32694 

הלא , במה נצח משה רבינו למלאכי השרת על אמרם תנה הודך על השמים, לאדם לא למלאכי השרת 32695 

ואם קנאתו ושנאתו כבר בטלה הרי גם האדם כמלאכי , בטענה זו כלום קנאה יש בכם כלום שנאה יש בכם 32696 

 32697 ?לתורה יותר מהםובמה הוא ראוי לזכות , השרת

אלא קדושים , שאין הכוונה במצות קדושים תהיו להגיע למעלת קדושה, על שאלה זו עמד הספרא ופירש 32698 

להם קראו בעלי התלמוד פרושים כמבואר בדברי , תהיו פירושו פרושים תהיו תלמידי חכמים תהיו 32699 

ל ישראל חייבים להיות כי כ, ח אינו צריך להגיע למעלת החסידות והקדושה"כדי להיות ת, ן שם"הרמב 32700 

היא הדרך הממוצעת שראוי לאדם לאחוז בה כל ימי , ח הוא השביל הזהב"ת, ה"תלמידי חכמים ולא ע 32701 

 32702 .ח זהו האדם שלו ניתנה התורה כי אדם הוא ולא מלאך"ת, ח ענין של מלאך אלא ענין אנושי"אין ת, חייו

לא , התשובה היא כי יתרון גדול יש לו, כ מהו יתרונו מדוע נקרא פרוש אצל חכמי התלמוד"ואם נשאל א 32703 

, אין קיום המצוות שלו וקיום המצוות של שאר אנשים שוה, רק בידיעת התורה אלא גם באופן קיומה 32704 

מה שהמה מקילים לעצמם מפני שאינו מפורש בתורה הוא מחמיר , פרוש הוא מהם זהיר הוא מרובם 32705 

אחרת יש לו בתורה הלכות חדשות הוא הבנה , ח"לא בשביל מדת חסידות אלא מפני שהוא ת, לעצמו 32706 

מעזיבת אכילה גסה עד , השקפה אחרת יש לו בכל מקצועות התורה, ה מדרס לפרושים"בגדי ע, מוצא בה 32707 

אבל הכל בתור אדם לא בתור קדוש , יתרון גדול יש לו תורה חדשה לפניו, ה"עזיבת מצב הטהרה של ע 32708 

 32709 .ומלאך

דרכו , כמו כן הוא מכיר את עמקות האדם ביותר, ה יותרתלמיד חכם זה כשם שהוא מכיר את עמקות התור 32710 

, בעל מדות מרומם במדותיו הטובות, צדיק על צדקותיו, חכם על חכמתו, של גדול להיות סומך על גדלותו 32711 

וכי יש , יודע צדיק נפש בהמתו יודע הוא כי יש גוף מחובר עם הנשמה, ח זה אינו סומך על עצמו כלל"ת 32712 

, ירא הוא שלא להיות כתרנגול בשעת קיום המצוות, ם בעשותו מצוות התורהאפשרות להיות כבעל חי ג 32713 

, מה שאין אחרים זהירים בזה, לכן הוא זהיר מן המותרות והכיעור, שלא להיות כנבל ברשות התורה 32714 

 32715 .לפיכך נקרא פרוש, וסומכין על גדלותם וצדקתם

משאו ומתנו בשוק , הוא עם הבריות מעורב, ח זה אינו מתבודד ומובדל מבני אדם ונזיר מעניני החיים"ת 32716 

מתרחק הוא מסובאי יין , אך זהיר הוא מלהתלכלך בדיבור המכוער שלהם, דבורו בנחת עם הכל, נאה 32717 

ובשביל זה ניתנה , אין מלאכיות בענינים אלה אלא רוממות של אדם חשוב, וזוללי בשר וזוהי פרישות 32718 

 32719 .תורה לישראל שיהיו כולם תלמידי חכמים

עם ישראל זה שבחר השם מכל העמים גדלות , וביותר אפשרות עם ישראל, דם גדולה היאאך אפשרות הא 32720 

יש להם האפשרות להשלים , ואפשרות של קדושה אמיתית יש להם, גוי קדוש נקראים, יתרה יש להם 32721 

, ק"ומזהירות לזריזות עד מדרגה של קדושה ורוה, פ בן יאיר מתורה לזהירות"עצמם כסדר הברייתא דר 32722 

שמדרגת הקדושה שלה היא , לת בידם שלא להסתפק במדרגת צדיק אלא לעלות למדרגת חסידהרבה יכו 32723 

 32724 .סוף שלמות האדם

האדם נעשה למשכן , הגוף נהפך לנשמה, מדרגה כזו שאין ביד האדם להגיע אל סופה כי מדרגת מלאך היא 32725 

אדם רק להתחיל על ה, ק"מדרגה זו של קדושה הקרובה לרוה, כמו שאמרו האבות הן הן המרכבה, ומזבח 32726 

י עבודתו "כי אי אפשר לאדם ע, תחלתה עבודה וסופה מתנה, כך אומר המסלת ישרים על קדושה, בה 32727 

 32728 .להגיע לסוף תכליתה

אבל מה יתרון , מדרגה זו אף כי מעלה גדולה היא ורק עם ישראל ביתרון קדושתם יכולים להגיע אליה 32729 

ומה שבארנו כי , י מרום כמו ששאלנו לעילהלא יצא מכלל אדם ונכנס בין מלאכ, לאדם אם יחזיק בה 32730 

 32731 ?אבל מי שהגיע לקדושה איך יעמוד בה, תלמיד חכם אינו קדוש

כמו , אלא זו הכשרה לאדם שיהיה שלם, ונראה לומר דבר חדש כי מדרגה זו של קדושה אינה מצב תמידי 32732 

שם שיצער אדם כי אין חפץ ה, ש היושב בתענית נקרא חוטא"כמ, שענין פרישות הוא רק עצה ולא דרך 32733 

 32734 ורק אם השעה צריכה לכך אמרו היושב בתענית נקרא קדוש כמבואר בתוספות, ו מנזיר"את עצמו ק

 32735 .כי להתנהג בפרישות כדי לרחק עצמו מעבירה הרי זה טוב וקדוש נקרא, (א"תענית י)

, יש עליה יותר גדולה באדם אשר ההכשרה של פרישות אינה מביאתו לזה, כ במעלה של קדושה"כמו 32736 

אבל , היינו שיזכך את נפשו עד שיהיה כמשכן וכמזבח כמרכבה לשכינה, וצריך לזה הכשרה של קדושה 32737 

כי אדם הוא וכן צריך , עצה זו אחר שיעלה אדם אליה אין לו להחזיק מעמד שם, גם זה אינו דרך אלא עצה 32738 

, ולמטה אישל על משה רבינו כי מחציו ולמעלה אלהים ומחציו "ס שמה שאמרו חז"ש הגרי"כמ, להיות 32739 

 32740 .(´אור ישראל ל) ובנוגע לישראל התלוים בו היה כאיש, בנוגע לעצמו היה כאלהים

כל הנביאים הגביהו עצמם למעלת נבואה , ולדעתי היתה זאת גדלותו של משה רבינו לעומת שאר הנביאים 32741 

ה חיו חיי משפח, כ לא עמדו במדרגה זו אלא התערבו עם הבריות"ואח, הגדולה ממדרגה של קדושה 32742 

כי , כבקשת האתונות אצל שמואל הנביא, ואת כל אחד במה שצריך לו בפרט, הנהיגו את עם ישראל בכלל 32743 



לעלות עוד פעם למדרגת , ואם הוצרכו לנבואה היו מוכרחים להכין עצמם אליה, אנשים היו ולא מלאכים 32744 

 32745 .ושוב עליה, עליה וירידה, וזה היה מהלך השלמות שלהם, הקדושה

כי פירש מן , (ו"ת ה"יסוה´ ז הל"ם פ"ש הרמב"כמ) בינו שהיה מוכן לנבואה בכל עתלא כן מדרגת משה ר 32746 

למדרגה זו , מלאכיות ואנושיות כאחת, אך יחד עם זה היה מחציו ולמטה איש, האשה ותמיד בקדושתו היה 32747 

ואפשר לומר כי בשביל זה היתה נבואת שאר הנביאים בלילה כמו שכתוב בחלום , לא הגיע שום נביא 32748 

רק בשעת השינה שעת מנוחה , כדי שלא להפריע אותם מעבודה הנחוצה להם בהקיץ בתור אדם, בואדבר  32749 

ומשה רבינו שקדושת הנבואה שלו לא מנעתו , יגביהו עצמם לנבואה שהיא למעלה מהשגה אנושית 32750 

 32751 .מאנושיותיו השיג הנבואה גם ביום

, שיג מה שאי אפשר להשיג ביוםל שלא נבראה שינה אלא כדי לה"י ז"ונכונה השמועה הנאמרת מאת האר 32752 

ואין זו עבודת האדם רק , מפני שהן למעלה מהשגת השכל האנושי, כי ביום אין השעה פנויה להשגות אלו 32753 

 32754 .הלילה מוכשרת לזה כהכשרת נבואה לנביאים

ל כי זה נאמר על ישראל שעומדים "ופירשו חז, בזה יובן השבח הנאמר על ישראל הן עם כלביא יקום 32755 

גם על איש פרטי אין זה שבח מה שאינו עובר מצות עשה , וזה פלא איזו גדלות יש בזה ,לקריאת שמע 32756 

, (.ו"ברכות כ) ז נאמר מעוות לא יוכל לתקון"אשר ע, וכל שכן מצוה של קבלת מלכות שמים, דאורייתא 32757 

 32758 ?ואיזה שבח על עם ישראל כולו

שבח זה גדלות , ש"מצות ק ק והנביאים מנבואה כדי לקיים"אלא השבח הוא מה שמסלקין עצמם מרוה 32759 

גדלות זו , שהניח קבלת פני השכינה בשביל הכנסת אורחים, גדלות כעין זו של אברהם אבינו, ישראל היא 32760 

, ב"ז מכל חיי העוה"ט בעוה"כי יפה שעה אחת של תשובה ומעש, ראויה לבנים של אבות העולם המכירים 32761 

גם מזה , ז"מהנאה של השראת השכינה בעוה ,ב של העתיד אלא גם מחיים כאלה בהווה"ולא רק מחיי עוה 32762 

 32763 .(´פ´ תורת אברהם עמ)  .ש זהו שבח לישראל"יפה מצוה של ק

 32764 

 32765 מאמר רכב

 32766 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

, כי קדוש אני אם מקדשים אתם עצמכם מעלה אני עליכם כאלו קדשתם אותי, קדושים תהיו פרושים תהיו 32767 

או אינו אומר אלא אם מקדישים , מעלה אני עליכם כאלו לא קדשתם אותי, אין אתם מקדשים עצמכם ואם 32768 

אבא שאול אומר פמליא למלך ומה , ל כי קדוש אני"ת, אתם אותי הריני מקודש ואם לאו איני מקודש 32769 

 32770 .כ הספרא"עליה להיות מחקה למלך ע

אל ענינים נפשיים אלהיים , מר והטבעהקדושה היא הפרישות וההתנשאות מכל דרכי החו, ם"ובמלבי 32771 

יש מתנשא על כח המתאוה לעריות , ויש בקדושות מדרגות רבות, גבוהים ונעלים מכל עניני הבשר 32772 

וכן , יש מתנשא לפרוש מכל עניני החומר ומכל הנאות העולם עד יהיה כבר אלהין, ומאכלות אסורות 32773 

ושודד ומבטל כל עניני , נהגה נסית פלאיתמה שיעלה מן ההנהגה הטבעית אל ה, ´הקדושה הנאמר אצל ה 32774 

 32775 .הטבע

שאם הטבעיים , ערך סדרי העולם הגדול והנהגתו שיהיו נמשכים לפי סדרי העולם הקטן והנהגתו´ אולם ה 32776 

, אז גם בעולם הגדול הטבע שוררת, והנפש נמשכת אחר החומר וטבעיו ויצוריו, מושלים בעולם הקטן 32777 

ועת יתקדש האדם ויתנשא מן החומר אל הנהגה בחיריית , טבעוהכל מתנהג לפי סדרי המערכת ומנהג ה 32778 

ויתעלה להנהיג הנהגה נסיית ´ אז גם בעולם יתקדש ה, והשכל גובר והנפש האלהית שוררת, נפשיית 32779 

בהנהגת ´ כי יתקדש ה, ש אם מקדשים אתם עצמכם מעלה אני עליכם כאלו קדשתם אותי"וז, פלאיית 32780 

 32781 .קדושת ישראל וממשלתם על הטבעתלוי ב, העולם להנהיג הנהגה פלאיית

, אלהיכם´ ז דייק כי קדוש אני ה"וע, שזה תלוי לפי מעשה התחתונים, אולם זה דוקא לענין הנהגת העולם 32782 

וקדושתי מצד זה , מציין תמיד השגחתו הפרטית והנהגתו את ישראל, ששם אלהים הבא בכינוי אל ישראל 32783 

ל מנהיג העולם "ר, ז אהיה קדוש מזה שאני אלהיכםולכן היו קדושים וא, שאני אלהיכם תלוי בקדושתכם 32784 

מצד עצמו נעלה ונישא ´ אמנם ה, נעלה מכל הטבע וסדרי העולם הקבועים, בהנהגה פלאיית לפי קדושתי 32785 

וזה שאמר או אינו אלא אם מקדישים אותי הריני , והוא בקדושתו בין יתקדשו המונהגים בין לא, מכל 32786 

 32787 .ל כי קדוש אני"ת? מקודש

שמצד שאני קדוש צריכים אתם להתדמות ´ פי, אומר שמה שכתוב קדושים תהיו כי קדוש אני ואבא שאול 32788 

´ הוא הא´ כי כמו שה, כי בזה האופן נברא האדם בצלם ובדמות להיות אנדרטא של מלך הכבוד, אלי 32789 

והוא , באשר כולם נתונים תחת חוקים קבועים בלתי משתנים, שהוא קדוש ונבדל ונעלה מכולם, בעולם 32790 

, כן האדם הוא ציור הצלם העליון מזה הצד, ו אשר לו הכח והממשלה להמשיך הכל כפי חפצו ורצונולבד 32791 

בהנהגה בחיריית חפשית בלתי נתונה תחת חוקי , שיכול להתקדש ולהנהיג את מרכבתו הקטנה שהוא גויתו 32792 

 32793 .(עת תורהד)  .ובזה הוא מחקה למלך ומצייר הצלם והדמות והכבוד העליון ואין להאריך יותר, הטבע



 32794 

 32795 מאמר רכג

 32796 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

אבל לקדושה יש , ן"ש ברמב"י קדושים תהיו פרושים תהיו ועי"כפירש, הקדושה עניינה הוא פרישות 32797 

 32798 קודש יהיה לך ודרשוהו בתורת כהנים, (א"ויקרא כ) ש"משמעות נוספת שפירושה הוא חשיבות וכמ

ושתי , לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון שזהו ענין של חשיבות, (7ט"ין נגיט) 32799 

 32800 !כי קדושת הפרישות נגזרת ויוצאת מתוך הרגשת החשיבות, המשמעויות שלובות זו בזו

על הפסוק והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש , (ג"ברכות נ)א  כדי להבין זאת נראה מה שדרשו בגמר 32801 

כי קדוש זה שמן , והייתם קדושים אלו מים אחרונים, והתקדשתם אלו מים ראשונים, (א"ויקרא י) אני 32802 

לסוך את הידים אחרי מים אחרונים להעביר את זוהמתן , י שהיו רגילין להביאו בסוף הסעודה"פירש, טוב 32803 

 32804 י שיש בהם קדושה שמעביר הזוהמא מעל"ופירש הרר, אלהיכם זו ברכת המזון´ אני ה, והיו בו בשמים

 32805 .קדושה זו לשון חשיבות היא, ידם

שאכילתם תהיה כבני מלכים על , יש לנו לראות כאן חינוך נפלא לכל העם שיהיו חשובים בעיני עצמם 32806 

, (.ה"ברכות נ) שלחן הדומה למזבח, ´זה השלחן אשר לפני ה, לאכל לחם לפני האלהים, שלחן מלכים 32807 

ל היו רגילים להביא לפניהם אחר אכילה "בימי חזו, ויאכלו בתכלית הנקיות וינקו את הידים בשמן מבושם 32808 

ואחד , כמנהג המלכים (י שם"רש) ומברכים עליו בורא עצי בשמים, אבקת רוכלים על האש לריח טוב 32809 

 32810 .´ואוכלים ומתענגים ברצון ה, הם יושבים´ מברך עליו לכולם לדעת שלפני ה

וממות זו יקפיד בגדרי הפרישות ומחמת הכרת ר, כל איש יהודי מחוייב להרגיש עצמו חשוב כבן מלך 32811 

ישרישו בנו הרגשת , עיון במנהגי הקדושה שאנו מוצאים בפרשתנו ובכל התורה כולה, והקדושה 32812 

והן אמנם משרישות , אנו מברכים על המצוות אשר קדשנו במצותיו, ה"חשיבותנו ויקרתנו לפני המקום ב 32813 

אם האדם , (´ו א"סנהדרין פ) ניבת ממוןלדוגמא את הלאו של לא תגנובו המדבר בג, בנו קדושה וחשיבות 32814 

יראה , אבל אם הוא מתבונן בעומק הציווי, אינו גונב מפני יושר טבעו עדיין אינו קדוש בקדושת המצוות 32815 

ששניהם בנים למקום וסמוכים על , שיש לו לפרוש מממון חברו מפני מעלת קדושתו וקדושת חברו 32816 

 32817 .שלחנו

 32818 ה"והאוכל בלא ברכה הרי זה גוזל את אביו זה הקב, מאביוכל מה שיש לאדם הריהו מתנה שלוחה אליו 

וגוזל את כל העולם שאומר שלי , ה נתן לו פרי זה ליהנות ממנו"שאינו מכיר בכך שהקב, (7ה"ברכות ל) 32819 

ידיעה , אלא שבטובו וחסדו נתן לו ליהנות מהעולם ומלואו, הארץ ומלואה´ אבל המברך מודה שלה, הוא 32820 

ואין אדם נוגע במה , וארוחת תמיד נתנת להם מאת המלך דבר יום ביומו´ לה כולם בנים! זו קדושה היא 32821 

מחדירה בו המצוה הן חשיבות והן , המקיים ציווי לא תגנובו בהכרה זו, (7ח"יומא ל) שמוכן לחברו 32822 

 32823 !במלוא משמעותה של אשר קדשנו במצוותיו, פרישות

, (א"במדבר י) ש התקדשו למחר"מוהיא ההכנה כ, יש לקדושה עוד מובן בנוסף לחשיבות ולפרישות 32824 

שיש לנו להיות , ושלושת המשמעויות הן בכלל המצוה, י שם הזמינו עצמכם"ותרגומו אזדמנו וכן פירש 32825 

קדושים תהיו כי קדוש , נבדלים ממש בלא שום שייכות כמו שהשכל נבדל מהחומר, פרושים מן העולם 32826 

אלא , משום שאי אתה ראוי ליהנות מן העולם אבל פרישות זו אינה, מה הוא פרוש ונבדל אף אתה כן, אני 32827 

ופרישות זו , להפך מתוך חשיבותך ומעלתך אין זה לפי כבודך לרדת לשפל החמריות ולטמא את קדושתך 32828 

 32829 .שהיא ההתעלות האמיתית, ´תביא לכך שתהיה מוכן תמיד לדבקות בה

שאנו אומרים בברכת כמו , על ידי קיום המצוות באים לקדושה, נשאלת השאלה כיצד מתחנכים לקדושה 32830 

והייתם קדושים בזמן שאתם עושים את , (ז"ר י"במד) וכן אמרו במדרש, המצוות אשר קדשנו במצוותיו 32831 

בכך ? כיצד מתקדשים על ידי המצוות, פרשתם מן המצוות נעשיתם מחוללים, המצוות אתם מקודשים 32832 

תורה ומבין את עומק והעוסק ב, כי בכל מצוה גלום חינוך לקדושה, שמתבוננים למשמעותם ועומקן 32833 

כפי שעמדנו על עומק הקדושה שמקנה מצות נטילת , עומד על קדושתה ומתעלה על ידה בקדושה, המצוה 32834 

 32835 .ידים

, ר אבהו כל האוכל פת בלא ניגוב ידים כאלו אכל לחם טמא"א, (7´סוטה ד) ובכך נבין גם מה שאמרו 32836 

אלא שהמנגב , ייכות של מיאוס לטומאהומה הש, כ"האוכל פת בלא ניגוב דבר מאוס הוא וחשוב כטומאה ע 32837 

שולחנו , ויודע שאוכל הוא ממה שאביו שבשמים שיגר לו, ידיו ואוכל בנקיות מרגיש בחשיבותו כבן מלך 32838 

, אבל אם מקיים מצות נטילת ידים אלא שאינו מנגבן, כמזבח והוא ככהן משרת והריהו מתעלה בקדושה 32839 

כל שחסר בידיעת החשיבות כן יחסר בקניית וכ, אות היא שלא עמד על החשיבות שהנטילה מקנה 32840 

 32841 .ונמצא נוטה לצד המיאוס והטומאה, הפרישות והקדושה

ולכאורה מה שייכותה לקדושת בני , ה הסמיך לקדושה היא איש אמו ואביו תראו"המצוה הראשונה שהקב 32842 

את אביך כששמעו אומות העולם כבד , (´א א"קידושין ל) והרי גם הגויים מקיימים אותה, ישראל בדוקא 32843 



אבל כשנתבונן , והביאו שם דוגמא לכבוד אב מגוי אשקלוני דמא בן נתינה, חזרו והודו לדברות הראשונות 32844 

שלא , כל מה שעשה דמא בן נתינה היה שלא לצער את הוריו, שיש שני גדרים בכבוד הורים, בדבר נראה 32845 

 32846 .העיר את אביו ושלא הכלים את אמו שזרקה ארנקו לים

אנו מעוררים תמיד לקיים הלכה אחת , גדרי כבוד שעל ידם נתקדש אנו עם בני ביתנואבל אנו מצווים על  32847 

והיא ההלכה לעמוד מפני האב והאם מלוא , וכמעט אין מי שיקיימנה ככתבה, ממצוה זו שאין בה כל טורח 32848 

 32849 אבל, בכך אמנם אין עוברים על המצוה, אמנם סומכים על זה שהם מוחלים על כבודם, קומתו כמלוא עיניו

שהרי אין לשער כמה חשיבות מקנים לאב ולאם כאשר הם נכנסים לחדר וכולם , ודאי שאין מתקדשים בה 32850 

 32851 .והבנים מרגישים בחשיבות ובכבוד האבות, עומדים בפניהם

שהרי המצוה היא לכבד את , וכשנתבונן בדבר נראה שאנו חייבים בכבוד הורנו הרבה יותר מציווי הכתוב 32852 

על אחת כמה וכמה שהוריו טפלו בו כאשר , ז אף אם נתגדל על ידי אחרים"אביו ואמו שהביאוהו לעוה 32853 

כל הפותח פתחו לחברו , (´ב´ ר ד"שמו) ל"ועל כך אמרו חז, באהבה ובהקרבה, ישא האומן את היונק 32854 

 32855 .חייב בכבודו יותר מאביו ואמו

ת הטוב עבור וחובת הכר, ב"והרי הם רבותיו שהביאוהו לחיי העוה, שלישית שהם למדוהו חכמה ותורה 32856 

על כן יש לנו ללמוד מוסר שנלך אחר , (.ג"מ ל"ב) ז"זה גדולה מהכרת הטובה על ההבאה לחיי העוה 32857 

ונתבונן בכל המצוות לעומקן ומשמעותן שיחדירו בלבנו את , קדושת השכל ונברח מתורת המלומדה 32858 

ת עול מלכות כדי להכיננו לדבקות וקבל, ז"הרגשת החשיבות של בנים למקום ופרישות מהבלי העוה 32859 

 32860 .(לקט שיחות מוסר)  .שמים שלמה

 32861 

 32862 מאמר רכד

 32863 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

כשם שאני קדוש כך , ´כ והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה"מביא דברי הת´ ן בריש הפ"הרמב 32864 

דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן  ולפי, כשם שאני פרוש כך אתם תהיו פרושים, אתם תהיו קדושים 32865 

והענין כי , אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד שבעליה נקראים פרושים, העריות כדברי הרב 32866 

כ ימצא "וא, והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים 32867 

וידבר כרצונו בכל , סובאי יין ובזוללי בשר למוולהיות ב, בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו 32868 

לפיכך בא הכתוב אחרי שפרט , והנה יהיה נבל ברשות התורה, הנבלות שלא הוזכר איסור זה בתורה 32869 

 32870 .כ"וציוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות ע, האיסורים שאסר אותם לגמרי

ס יקרא "סוכ, גדול אפילו למשה רבינוהנה יתכן כי דברים אשר הינם ברשות התורה היתר גמור לקטן ול 32871 

 32872 בבחינת אמר נבל בלבו אין אלהים, וכשקורין אותו נבל הלא זה נבל במלוא המובן של המלה, בשם נבל

הלא זו , ומעתה איך זה אפשר להעשות נבל ברשות התורה בדברים המותרים לגמרי ממש, (ד"תהלים י) 32873 

 32874 ?אמנם שאלה גדולה היא

ל הדין דידי הוא "פגע בו שידא שמדון א, (´ו ג"ר ל"בר) ל"ע כרם אמרו זהנה נח בשעה שהיה הולך ליט 32875 

אלא איזדהר בך דלא תיעול לחלקי ואם עלת , במדרש שם הלשון שותפי עמך, הזהר שלא תכנס בגבולי 32876 

די לנו בזה שהיה זה , מי יכול אף להשיג מדת הקדושה שהיתה בנטיעת הכרם של נח, בחלקי אנא חביל בך 32877 

ועל מעשה כזה , ה במעשה בראשית"שעסק בישובו של עולם ונעשה שותף להקב! דיקמעשה של נח הצ 32878 

ו פעמים "והתורה כבר מייללת עליו ט! הזהר שלא תכנס בגבולי! שותפי עמך! כבר אומרים הדין דידי הוא 32879 

 32880 .(שם) !וי

כרם  כי מה שהלך ליטע, ל"אי אפשר להגיד יותר כי אם אשר אמרו חז, איזה ביאור נוכל להגיד על זה 32881 

וכבר נכנס בזה , נגיעה של הנאה לפי מדרגתו ורוממותו, כי היה בזה נגיעה כל דהי בטבע, לפני דבר אחר 32882 

אפילו טבע הכי ? ומעתה בא וראה מה טבע עושה! וכבר הדין דידי הוא, בחלקי אתה מיעל, בעולם אחר 32883 

 32884 !וכבר לא עמד לו כלום וראה מה יצא מזה! קדוש וצדיק כנח

ומה לנו יותר היתר , אמנם כי המעשה מעשה של היתר גמור, נבל ברשות התורהזה הסוד הגדול של  32885 

סוד , ´עד כדי כך הוא סוד ואתכם לקח ה! וכבר היתה שם נגיעה כל שהי בטבע, ממעשה של נח איש צדיק 32886 

בעולם של הלמעלה , כי נעתק הוא הכלל ישראל בעולם אחר ממש, הלמעלה מן הטבע של הכלל ישראל 32887 

, הנה זה ממש יציאה מעולמו וכבר נבל הוא, ה כל שהי בטבע השתמשות כל שהי עם טבעונגיע, מן הטבע 32888 

 32889 .כבר הוא חלילה מופרך מן הכלל ישראל, אמר נבל בלבו אין אלהים

כי על כן תיכף עם תחילת נגיעה בטבע , יחיד בעולמו למעלה מן הטבע, סוד אמונתנו הוא אמונת האחדות 32890 

הלא יחיד אני , אלא והייתם קדושים כי קדוש אני, הים חלילההנה זה כבר אין אל, השתמשות בטבע 32891 

כ פרושים תהיו מן המותרות פרושים בתכלית הריחוק מכל "ע, למעלה מכל טבעים קדושתי למעלה מכל 32892 

 32893 !הוא סוד קדושים תהיו! טבע



ר ולהכי, פעם דיברנו כי נפשות זכות הן אלה אשר בחוש הריח שלהן יכולים להרגיש ריחות כל דבר ודבר 32894 

? ואיך תוארה וסימניה? כדאי לאדם להתלמד בידיעה זו מהו צורת התאוה, מאיפוא מקומם של הריחות 32895 

הלא זה ? ומה שורש ההנאה במלואת התאוה? העולה היא למעלה או יורדת למטה? הגסה היא או דקה 32896 

בוד וכל וכן גאוה וכ? מהו צורת חמדת הממון תוארה וסימניה! בציור אדם המתענג באכילת טינוף מתוקה 32897 

 32898 !הלא לכולם סימנים מובהקים להם ליודעם ולמכירם? המידות

אשר פעם , בלא דעת הלא טועה הוא האדם! מה רב היה התועלת לאדם בריכוש חושים כמו אלה 32899 

לו רכש , בעת אשר עדיין הוא בקצה הריחוק, בהזדמנות שבר איזה רצון סובר כי כבר בא בגבול הקדושה 32900 

היה מכיר כבר כי אין הוא אלא כאיש המתהפך מצד אל , ות אשר באים מהםהבנה בדברים כי אז לפי הריח 32901 

וכי לקדושה עדיין מרחק , והיא כמעט אותה עצמה, מאשפה אחת יצא ובשניה נכנס! צד ובמקומו נשאר 32902 

, ה במעשה בראשית"שותף להקב, מעשה של ויטע כרם ישוב העולם! נורא ההערה במעשה של נח! רב 32903 

, היה לו להכיר גבולה ומקומה! היה לו להרגיש את ריח הטבע ריח התאוה שבוושם כבר תובעין מנח כי  32904 

תועה אתה ולא , ו פעמים וי"והתורה כבר תובעת ומייללת עליו ט! כי הדין דידי הוא בגבולי אתה נכנס 32905 

 32906 !מבהיל למתבונן! מבין

בא , לחיבת חתוניולבו מגעגעת לחופה ו, י שם הרי חתן נכנס לחופה"וברש, (´ג´ ש ז"שיה) סוגה בשושנים 32907 

, הרי הופך פניו לצד אחר ולא נשכו נחש ולא עקרב עוקצו, ליזקק לה אמרה לו טיפת דם כחרדל ראיתי 32908 

ל נתנו להבנת דבריהם את הציור הזה של ולא נשכו נחש ולא עקרב "ומעולם לא נתבאר לי מה שחז 32909 

ולם לא ראיתי מי שעוקצו הלא אמרו מע, ל בדרך אגב כוחו של טבע מהו"אלא כאן גילו לנו חז? עוקצו 32910 

 32911 .(ז"ב י"ר פ"בר) !עקרב וחיה

ואם אנו רואים פלא גדול כזה של הופך פניו , הנה תדע כי טבע הוא בבחינת נשיכת נחש ועקיצת עקרב 32912 

, כי אף לא בא בנגיעה כלל עם הטבע, בעל כרחך אתה אומר כי לא נשכו נחש ולא עקרב עוקצו, לצד אחר 32913 

ומן הופך פניו לצד אחר , טבע אין מזיזין בנקל, ורלו היה כבר חתוםכי לו נגע עצמו בטבע כי אז ג 32914 

בעולם אחר לגמרי הוא נמצא , סימן הוא ודאי כי איש הזה אין מקומו כלל תחת הטבע, במהירות כזאת 32915 

 32916 !בסוד של למעלה מן הטבע

פשרות ם ודאי כי אין כל א"במצביהם ועולמם של עכו, (.ז ע"ע)א  ם ישראל לא מינטרי שבת"אמרי עכו 32917 

ומה שישראל אמנם הלא ודאי מינטרי , בעולם הטבע לא יתכן זה בשום אופן, לישראל מינטרי שבתא 32918 

 32919 !בעולם אחר הם, אין זה אלא כי אצלם לא נשכו נחש ולא עקרב עוקצו, שבתא

וכשאחר כן , עם כל סיפור הפרטים דשם, (.ד"מנחות מ) אחרי כל המעשה של שמע שיש זונה בכרכי הים 32920 

האם יתכן בעולם מהפכה , והנה תיכף נשמט וישב לו על גבי קרקע, יציותיו וטפחו לו על פניובאו ארבע צ 32921 

כי אם זהו הסוד הגדול של ולא , הלא אין לך להשיב על זה, בראיית הציציות לבד? ובמה? מהירה כזאת 32922 

עד כדי , (.ז"סנהדרין ל) עד וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו, נשכו נחש ולא עקרב עוקצו 32923 

ואם תשאל הלא סוף סוף רואים כי קרה מה ! כך הוא הסוד של למעלה מן הטבע מקומם של ישראל 32924 

צריכים ? ואיך זה מתאים עם לא נשכו נחש ולא עקרב עוקצו, עד שבא לידי מהפכה לידי השמטה, שקרה 32925 

אשר , תו וזכרתםהעלמה בענין של וראיתם או, להבין כי היתה זאת בגדר העלמה ולא בגדר נגיעה עצמית 32926 

 32927 .(דעת תורה)  .זה סגולת הציצית והדבר הערה נוראה

 32928 

 32929 מאמר רכה

 32930 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

אף שקדושה , היינו שכל אחד מישראל מצווה על הקדושה, י מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל"וכתב רש 32931 

והיא באה אחרי כל המעלות הגדולות , (7´ז כ"ע) י"רפבש בברייתא ד"היא המעלה היותר עליונה כמ 32932 

והנה השגתנו פעוטה היא ומסתפקים אנו במועט , מכל מקום דורשת התורה מכל אחד מעלה זאת, שלפניה 32933 

ב  באמת המבוקש מאתנו בין בתורה בין בעבודה צריך להיות בדרגת הרחב פיך בדברי תורה כתי, שבמועט 32934 

א מעידני "ש בתדב"וכמ, אתנו קדושים תהיו בהכרח שיש יכולת להשיגהואם התורה דורשת מ, (.ברכות נ) 32935 

 32936 .כ"ק שורה עליו ע"אחד איש ואחד אשה ואפילו עבד הכל לפי מעשיו רוה, עלי שמים וארץ

אם היו אומרים לאחד מאתנו שאם תעמול הרבה בתורה יש בך היכולת והאפשרות להגיע למעלתו של  32937 

עניניו הגשמיים ואפילו מההכרחיים ביותר ועמל ללא שיעור הלא היה מתפשט ממש מכל , ל"א ז"רעק 32938 

שכדאי עבורה , כ"ולא רק מצד הרגש הכבוד הגדול אלא מצד השאיפה הרוחנית להתעלות כ, בתורה 32939 

דמה שנקרא בתורה קדוש הוא לאין ערך יותר ממה , והרי התורה מבטיחה לנו עוד יותר, לוותר הרבה 32940 

 32941 .ז וכמה צריך האדם לדרוש מעצמו להשתוקק לעליה"ול עוכמה כדאי לעמ, א"שאנו משיגים ברעק

כי אין החיוב של קדושים תהיו רק מצד הליכה בדרכיו , הקדושה היא מעין דוגמא של מעלה, כי קדוש אני 32942 

י חבורינו "ה ע"אלא שהקדושה עצמה היא מצד הקב, מה הוא רחום אף אתה רחום, (7ג"שבת קל) ש"וכמ 32943 



ה לישראל הואיל ונתקדשתם "אמר הקב, קדשים בי ואני מתקדש בכםש בילקוט שם אתם מת"וכמ, אליו 32944 

ד למלך שקידש אשה אמר לה הואיל "מלמה, היו קדושים כשם שאני קדוש, לשמי עד שלא בראתי אתכם 32945 

ה למשה "כך אמר הקב, כשם שהוא כבודי כך הוא כבודך שאת אשתי, ונתקדשת לשמי אני מלך ואת מלכה 32946 

 32947 .ה ואמר להם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"בא הקב, קדש לי ישראל קידשם

כי כאשר ידבק , (ג"ירמיה י)ב  וכתי´ זה שאמר הכתוב ואתם הדבקים בה, קדושים תהיו כי קדוש אני 32948 

הרי מבואר דגדר הקדושה הוא מצד החיבור , (שם) האזור אל מתני איש כן הדבקתי אתכם אלי 32949 

כשם שהוא כבודי , מעלה וכדוגמת ההלכה דעולה עמו וגדר הקדושה הוא מעין של, ה"וההתדבקות בהקב 32950 

, צריך התדמות בצד מה והיינו קדושה, ´ומצד ההתחברות לבורא יתברך והדביקות בו ית, כך הוא כבודך 32951 

 32952 .וכל אחד מישראל יכול להגיע למדרגה זו, ומדרגה זו היא הנדרשת מכל אחד ואחד מישראל

הכוונה על גדר , קדושתי למעלה מקדושתכם´ כי קדוש אני הל "יכול כמוני ת, (´ד ט"ר כ"ויק) ל"ואמרו ז 32953 

להתבודד ולבטל חברת , שהרי היו חכמים אשר רצו לעקור לגמרי עניני החומר, הפרישות עד היכן מגיע 32954 

אין הרצון כן דצריך לעסוק גם בעניני , וזהו שאמרו שמא תאמרו לבטל לגמרי עניני הגוף, ישוב בני אדם 32955 

ן שיהיה הכל בתכלית הקדושה והתשוקה לשם שמים בלבד ולא לצורך עצמו אך המכוון והרצו, החומר 32956 

אדרבה , ו שום פשרה עם החומר"ולא לעשות ח, ת"שגם עניני החומר יהיו חלק מעבודת האדם להשי, כלל 32957 

 32958 .להעלותו למעלה ראש

ההשגות בכוח ניתנה בנפשו הקדושה ומעלות , ולמדנו מזה גודל מעלת בן ישראל שניתנה לפניו תעודה כזו 32959 

ומה גדול ההפסד אם מבזבז הון יקר כזה ואינו עולה ומתקרב למדרגות , האפשריות עד אין שיעור 32960 

ויטילו עליו להמציא חידושים נשגבים , וניקח לדוגמא איש המוכשר מאד במילי דעלמא, הראויות לו 32961 

ך יבלה זמנו והוא לא כן יעשה א, כי יש לו כשרונות הנחוצים לכך והוא מסוגל לזה, במלאכת הרפואה 32962 

והרי אלפים , הרי ישתומם כל אחד על כסילותו של האיש וגודל ההפסד שנגרם על ידו, במלאכה פחותה 32963 

שאנו משקיעים עצמנו בקטנות , י השקפותינו המוטעות ברוחניות"פעמים יותר הוא גודל ההפסד הנגרם ע 32964 

 32965 .בעוד אשר ביכולתנו להגיע למעלות עליונות נשגבות, ובעניני החומר

קדש עצמך במותר לך שלא ללכת  (.´יבמות כ) וכן אמרו, כ קדושים תהיו פרושים תהיו"ל בתו"ו חזואמר 32966 

להיות זולל וסובא בדברים , ן שאפשר להיות נבל ברשות התורה"ש הרמב"וכמ, אחר התאוות הגופניות 32967 

ה כי זה מרחיקו מהבורא יתברך ונעש, והרחיקה התורה ההמשכה וההתקשרות לתאוות הגוף, המותרים 32968 

כ "וכ, ומצינו ענין זה בבן סורר ומורה שגדרו הוא זולל וסובא, והוא היפך הקדושה, י כך"מתועב ע 32969 

והנה עיקר הקדושה הוא , תצא בן סורר ומורה דעבר על מה שנצטוינו בתורה קדושים תהיו´ ן בפ"הרמב 32970 

רוח להבורא ולעשות נחת , ´זכירת השם תמיד והתשוקה לעבודת ה, ה"ענין חיובי ודבקות חזקה בהקב 32971 

 32972 .יתברך

ל דלא יתכן שישכנו יחד אהבת השם ואהבת "כ החוה"וכמש, אך חסרון הפרישות הוא היפך הקדושה 32973 

וזהו היפך הקדושה שעניינה התקשרות לבורא , ובהתקשרות לחומר הרי הנפש קשורה לצד אחר, העולם 32974 

ומאידך הקדושה , תאך נחוץ גם פרישות ברצונו, י הפרישות במעשה"והקדושה תושג לא רק ע, יתברך 32975 

 32976 .והיינו דההתקשרות הרוחנית למעלות עליונות מועילה נגד היצר, מסייעת לפרישות

, ר מצוי ביניהם אמירה אחת די להם"עליונים שאין יצה, (´ו ה"ר כ"ויק) ל באמרם"ויתכן שלזה נתכוונו ז 32977 

היינו , קדושים ד והתקדשתם והייתם"הה, יעמדו, ר הלואי לשתי אמירות"אבל תחתונים שיש בהם יצה 32978 

דגם במעלה עליונה ביותר עדיין נשאר גדר , דנצרכת המדרגה העליונה של קדושה לסור מדרכי היצר 32979 

 32980 .ולו גם באופן דק ולזה הקדושה מסייעה, ר הרוחני"הבחירה ומלחמת יצה

ם "וידועים הטעמים שכתבו הרמב, ואגב כאן מוכח בתורה ענין השכר הרוחני שהוא בנצחיות הנפש 32981 

ו התכלית ושכר תורה "ואם זה היה ח, מה שכתבה התורה במפורש רק היעודים הגשמיים, ועודן "הרמב 32982 

והיאך , ואם ניתן לו שכר גשמי הרי ניתן ליהנות בו, היאך שייכא דרישת הקדושה פרושים תהיו, ומצוות 32983 

ואם דורשים מהאדם קדושה , הזהירתו התורה מההיתר ודורשת ממנו קדושה עליונה לפרוש מהנאות 32984 

, וכי עוד שכר גשמי? ומה יתנו לו, הרי עבור זה יתנו לו שכר גבוה יותר, פרישות שהיא מעלה עליונהו 32985 

 32986 .כ הקדמונים"הרי מוכח בפירוש שהשכר הוא בנצחיות הנפש כמש, והלא כבר פירש מהקודם

תורה עם , הנה כל המעלות השגתם הוא על ידי תורה, תורה מביאה לידי זהירות, (´ב´ ז כ"ע) שנינו 32987 

כי , וכן הלאה עד קדושה ועד בכלל, ותורה עם זריזות מביאה לידי נקיות, זהירות מביאה לידי זריזות 32988 

וכשהוא במדרגה טהורה וגבוהה יותר משיג מעלה גדולה , י התורה"התקשרות האדם עם הבורא הוא רק ע 32989 

 32990 .תמימה משיבת נפש´ תורת ה (ט"תהלים י)ב  וכתי, י התורה"אך הכל הוא ע, יותר

, אימתי היא תמימה כשיוצאה מפי תמים, שהיא תמימה, למה היא משיבת נפש, (ד"ילקוט רמז תרע) ל"ואז 32991 

ועוד , ת"שהיא חיות הנפש ודביקותה בהשי, היינו שכשהתורה היא תמימה ובשלימותה היא משיבת נפש 32992 

ת אנשי הרי בה במדה גם ירחק מחבר, דכל כמה שהוא מסור לתורה ומשים מעייניו בה, עיקר גדול יש בזה 32993 



וזה נכנס בכלל הפרישות המביאה לידי קדושה , העולם ומהשפעתם והשקפותיהם שהם בתכלית ההיפוך 32994 

 32995 .(ה"קנ´ משנת רבי אהרן עמ)  .ומתקרב ממילא לכל המעלות העליונות

 32996 

 32997 מאמר רכו

 32998 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

 32999 ל"וגדרה של מצוה זו פירשו חז, ף כי הקדושה נדרשת מכל אחדפרשה זו נאמרה בהקהל גם לנשים וט

וראה ספורנו שביאר , ש"ן שהאריך לבאר הענין עי"וראה ברמב, קדש עצמך במותר לך, (´א´ יבמות כ) 33000 

ואף דהיא מצוה חיובית , ולזה כתיב כי קדוש אני, כדי להתדמות ליוצרם כי בצלם אלהים עשה את האדם 33001 

הכל לפי מצבו והכרתו , אין לגדריה סוף ושיעור למעלה, ומר עד כאן חייבים בהאין בה גדרים מסויימים ל 33002 

 33003 .ועד כמה ששייך בה לפי מצבו הרי הוא בגדר חיוב, של כל אחד

שזהו התענוג האמיתי , וליהנות מזיו שכינתו´ שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה, כתב המסילת ישרים 33004 

 33005 ל"ואמרו חז, כ"ב ע"ומקום העידון הזה באמת הוא העוה, אוהעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצ

היינו מראות כבוד , ב צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו שכינה"העוה, (.ז"ברכות י) 33006 

הם טעמי התורה , א דיין המשומר בענביו מששת ימי בראשית"וכתב הגר, אלהים והשגות עליונות בתורה 33007 

 33008 .ז"בעוה הגנוזה שלא נתגלו לשום בריה

, דעולים תמיד במעלות העליונות, ב"ז ולא בעוה"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ת, (.ד"ברכות ס) ל"ואז 33009 

סנהדרין ) ל"ופירשו חז, (ד"ישעיה ס) עין לא ראתה אלהים זולתך, ונאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך 33010 

אבל שכרם של , י תורהדכל מה שנתנבאו הנביאים הוא למחזיק, דקאי על תלמידי חכמים עצמם (.ט"צ 33011 

 33012 .ב עין לא ראתה"ח בעוה"ת

שעד שלא פשטו , י אומר בא וראה כמה כח עבירה קשה"רשב, (ב"ש משפטים שס"ילקו) ל"והנה אמרו ז 33013 

ומשפשטו ידיהן , לא יראין ולא מזדעזעין, כאש אוכלת´ ידיהם בעבירה מה נאמר בהן ומראה כבוד ה 33014 

מחיצות ´ ר בר כהנא ז"א, שראל את משה וייראו מגשת אליווירא אהרן וכל בני י, בעבירה מה נאמר בהן 33015 

וכיון שחטאו אפילו פני , והיו ישראל רואין ולא מתייראין ולא מתפחדין, של אש היו נוצצות זו בזו 33016 

 33017 .הסרסור לא היו יכולין לראות

אחר ול, ´שלפני החטא כל אחד מישראל יכול היה להסתכל בכבוד ה, הרי שהחטא גורם שינוי גדול כל כך 33018 

וגם משה הרגיש , לא היה יכול להסתכל אפילו בפני משה, ´החטא אפילו אהרן שהכתוב קראו קדוש ה 33019 

א "יש בו עוד ענין שא, ז החוטא זולת עצם החטא ועונשו שצריך יסורין למרקו"ולפי, בשינוי נורא כל כך 33020 

הרי קשה כח עבירה ו, שהרי השכר הוא ההשגות העליונות נהנים מזיו השכינה, לו לקבל שכרו המגיע לו 33021 

ז יהיה "ואם יתנו לו שכר הרי, שיראים ומזדעזעים אפילו מהסתכלות בפני אדם המאירים מזיו השכינה 33022 

 33023 .בהכרח בכיסויים והעלמות כדי שיוכל לקבל

כן החטא גורם למעט , אך אין העין יכולה להסתכל בו, ז דמתוק הוא וטוב לעינים"וכמו אור השמש בעוה 33024 

כ "וכמה יתמעט עי, ובהכרח דיתנו לו בהסתר אחר הסתר לפי מדת קבלתו, שגתובאלפי דרגין אפשרות ה 33025 

כן עשיית המצוה מרוממת , ´וכמו שעבירה ממעטת הכשרו של אדם להתענג על ה, התענוג האמיתי 33026 

 33027 .אפשרות השגותיו

ל משה לישראל אותו יצר הרע "כ א"ואמרו בתו, ´תעשו וירא אליכם כבוד ה´ זה הדבר אשר צוה ה 33028 

ופסוק זה לכל ישראל נאמר , ם דהיה קשה הרי רק אהרן נצטווה לעשות"ופירש המלבי, מלבכם העבירו 33029 

ותהיו כולכם ביראה אחת , לזה פירשו דהעשיה היא אותו יצר הרע העבירו מלבכם, והם לא עשו דבר 33030 

עשיתם כן וירא , כשם שהוא יחיד בעולם כך עבודתכם מיוחדת לפניו, ובעצה אחת לשרת לפני המקום 33031 

, ´שאז יתגברו ההשגות ויסורו הבלבולים וההרהורים מלבכם ותראו ממש כבוד ה, ´כם כבוד האלי 33032 

 33033 .שזהו עצם השכר מעין עולם הבא´ שתשיגו השגות גבוהות בכבוד ה

והעברת היצר מן הלב ולהיות כולם ביראה אחת אין , וצריך התבוננות הרי בכתוב זה נזכרה רק עשיה 33034 

דאם האדם נמשך אחר הנאות הגוף או , הי בעצם המצוה דקדושים תהיואך הדבר מובן דזו, ענינם לעשיה 33035 

אך נמשך אחר החומריות , אף כי הכל בהיתר נזהר מכל איסורי מאכלות ושאר איסורים, הנאת הכבוד 33036 

וכן רוצה , ת ומחמתה אינו עובר על איסורים"ואף שיש בו יראה מהשי, המותרת הרי הוא חומרי בעצמותו 33037 

מכל מקום העיקר אצלו הם הענינים המורגשים , ן הוא מקיים מצוות ואינו מבטלןהוא בשכר המצוות ולכ 33038 

 33039 .ל נבל ברשות התורה"ן ז"והרי הוא חומרי לגמרי וכמו שקראו הרמב, בחוש

אך הרי אי , וכן עבור זהירותו מלעבור על איסורים, והנה בעצם מגיע לו שכר עבור כל המצוות שקיים 33040 

חר שרצונו ותשוקתו הוא של עולם הזה בהנאות העולם ובקניניו דא, אפשר לתת לו השכר המגיע לו 33041 

ואין לה כל שייכות לאורות העליונים ולהשגת פנימיות , הרי מציאות נפשו היא אחרת לגמרי, המדומים 33042 



, הוא רק אם עיקר מציאותו ותשוקתו רוחנית ואינו רודף אחר הנאות ההבל´ ולראות כבוד ה, התורה 33043 

 33044 .שבזה מתרומם האדם והוא מוכשר לקבל ההשגות, ם תהיוכמצות קדושים תהיו פרושי

אל ´ ועין ה, ז והשגחתו על הכלל והפרט"בעוה´ אך גם כבוד ה, ב"והנה לא רק העידון מזיו השכינה בעוה 33045 

ואין מראין זה לרודפין אחר , גם זה הוא לפי מצב הדור בהמשכתו הרוחנית, יראיו והשגחתו עליהם 33046 

והנה , דאי אין נותנין אותו לשקועים בחומר שלא יתכן כלל לתת להםב שו"וכל שכן שכר עוה, החומר 33047 

שבעוד שפגם העבירה עליו לא שייך , עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה, (.א"סוטה כ) ל"אמרו ז 33048 

דהשכר לפי יכולת השגתו דנתמעטה , ובתורה דאורה גדול אפשר אבל במצב נמוך יותר, כלל לשכר מצוה 33049 

 33050 .דגם בלי שום חטא אור תורתו ומצוותיו מתמעט לפי אפשרות קבלתו, הי העביר"ונחלשה ע

כ "וזו כוונת תו, צונו קדושים תהיו כדי שנוכל לקבל הטוב המיועד´ ה שבראנו להתענג על ה"כ הקב"וע 33051 

, אלא צריך גם להעביר היצר מלבם, ´כדי שיראה אליהם כבוד ה´ שלא די במעשה בלבד מה שצוה ה 33052 

כי זה העולם הוא , שכל זה תלוי בעשייה´ ושתהיה השתוקקות לטוב ולכבוד ה, ומלתם את ערלת לבבכם 33053 

ואז משיג תשוקה פנימית , שגם עניני הרשות יהיו בקדושה ובפרישות, עולם העשייה ותלוי בכל המעשים 33054 

.´י עשייה אז וירא אליכם כבוד ה"ולכן כתיב תעשו דהעברת היצר הוא ע, ´לתורה ולמצוות ולאהבת ה 33055 

 33056 .(ח"בי אהרן קנמשנת ר)  

 33057 

 33058 מאמר רכז

 33059 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

יהיה האדם באיזו מדרגה שתהיה תמיד הוא סמוך , ע אלא כחוט השערה"ל אין בין גיהנום לג"אמרו חז 33060 

כיל למען אורח חיים למעלה למש, וכל עבודת האדם היא לסור מן הרע ולברוח ממנו בכל כוחו, לרע ממש 33061 

אילו היה האדם מתבונן ! ומה טוב לאדם אילו היה מבין ויודע זאת מחייו היום יומיים, סור משאול מטה 33062 

, יתבונן ויראה איפה הוא עומד בהתחלה, ויהיה זה אפילו דבר היתר ממש, כשהוא מתחיל לדבר במשהו 33063 

תבונן כל זה כבר יווכח כשי, ואיפה הוא עומד כשהוא גומר דבריו, ואיפה הוא עומד אחרי דקות מספר 33064 

 33065 !עד כמה צריך הוא לרוץ במהירות האפשרית, לדעת את היסוד של סור מרע

אבל עד כה לא עמדנו עד היכן הם , קדושים תהיו´ ן על הפ"כבר אמרנו כמה ביאורים בדברי הרמב 33066 

 33067 כי התורה הזהירה בעריות, ן כתב שם אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד"הרמב, פשוטים

כ ימצא בעל התאוה מקום להיות "א, והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר ויין, ובמאכלים האסורים 33068 

 33069 .ולהיות בסובאי יין ובזוללי בשר למו ויהיה נבל ברשות התורה, שטוף בזימת אשתו

אם יש רשות התורה אם התורה הקדושה ? כיצד יתכן להיות נבל ברשות התורה, זוהי באמת פליאה גדולה 33070 

´ הלא אמרות ה? האם אפשר להגיש יותר נקי ממה שהתירה התורה! הלא הרי זה מנוקה בתכלית, רהמתי 33071 

ז "ואם בכ? ואיך יתכן ברשות התורה להיות נבל, (ב"תהלים י) אמרות טהורות כסף צרוף מזוקק שבעתיים 33072 

 33073 ?אתמהה, אמר נבל בלבו אין אלהים, נבל הלא זה נבל ממש

כי אחרי אזהרת פרטי הדינין וכל משא , לפרוט ולכלול בכיוצא בזהוכן דרך התורה , ן שם עוד"וברמב 33074 

, אמר בכלל ועשית הישר והטוב, לא תגנוב לא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות, ומתן שבין אדם לחברו 33075 

אומרים , ואם לאו אם לא לפנים משורת הדין, שיכניס בעשה היושר וכל לפנים משורת הדין לרצון חבריו 33076 

 33077 .תורהעל זה נבל ברשות ה

האם יש ! הלא אנו מדברים על מי שמשתדל להיזהר בלא תגנוב לא תגזול וכל הדינים! וכמה מבהיל הדבר 33078 

הלא זה כבר ממון כשר בתכלית ומה , מצב שאדם שומר על לא תגזול של התורה, לנו ציור במצב כזה 33079 

בהני שקולאי  (.ג"מ פ"ב) ל אומרים"ואם הוא לא יעשה לפנים משורת הדין כמו שחז? שייך להיזהר יותר 33080 

 33081 ?כיצד נבין זאת? העל זה יהיה בגדר נבל ברשות התורה, דינא הכי ולמען תלך בדרך טובים

כי , וזה היסוד כי באמת אין כל מקום לאדם איפה לעמוד, הוא מה שאמרנו ועד כמה הדברים מבהילים 33082 

מד שם רודף אחריו הרע ושאיפה שהאדם עו, ביודענו היסוד של אין בין גיהנום לגן עדן אלא כחוט השערה 33083 

היסוד , (ח"איוב כ) וכי סור מרע בינה, ושעבודת האדם היא רק לרוץ במהירות הכי גדולה! ומדביק אותו 33084 

 33085 .כ ודאי שאין איפה כל מקום לעמוד"א, כל כך מקיף כל העבודה

 33086 ולכאורה אם הוא עומד, ואם יעמוד לרגע אפילו בהיתר גמור, עבודת האדם היא רק ללכת הלאה והלאה

כ הלא תנוח "א, הרי אפשר כבר לשבת לאכול בלי זהירות מיוחדה שהרי ממון כשר הוא, על היתר גמור 33087 

הנה אמנם כי כל , ר עד שמתהוה נבל ברשות התורה"ותיכף מדביק אותו היצה, דעתו ויסמוך על ממון זה 33088 

 33089 !אלא להיות רץ הלאה והלאה! העבודה היא לא לעמוד בשום אופן

וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן , אחר שפרט האיסורין שאסר אותם לגמרי עוד שם לפיכך בא הכתוב 33090 

וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל בריבוי האכילה , ויקדש עצמו מן היין במיעוטו, המותרות וימעט במשגל 33091 



ואם לא , חייא שלא שח שיחה בטלה מימיו´ ש על ר"כמ, הגסה ומן הדיבור הנמאס עד שיגיע לפרישות 33092 

 33093 !הרי יש שם תיכף נבל ברשות התורה, די לא שח שיחה בטילה מימיומגיעים עד כ

, ויהיה אפילו על קרקע של היתר גמור אבל עומד הוא, זהו סודן של דברים שאם מתעמד האדם מן עלייתו 33094 

כי אין להתעמד בשום מצב ובשום , מונח כבר בזה היסוד שתיכף יש כאן הגדר של נבל ברשות התורה 33095 

, גם לא לעשות על מנת לקבל פרס, לאה והלאה למעלה עד ואור פניך כי רציתםמוכרחים ללכת ה, דרגה 33096 

אין , עד כדי כך הוא סוד הדבר שאין מקום איפה שיכולים להיעצר, רק רצונו הפשוט כי הוא המחויב 33097 

 33098 .כי בכולם אורב היצר הרע עד עשותו נבל ברשות התורה, מעשה ודרגה שיוכלו להסתפק בהם

אין כאן , לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה, (7´מ ל"ב) ל"הוא אשר אמרו חז 33099 

הסתפקו בדין תורה ושם נעצרו ובזה מונח כבר , ו רק העמידו דבריהם על דין תורה"תביעה על חטאים ח 33100 

חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה , (ה"א כ"תנדב) ולפי זה פשוט הוא מה שאמרו, כל החורבן 33101 

 33102 .(דעת תורה)  !מבהיל הדבר, עקבאברהם יצחק וי

 33103 

 33104 מאמר רכח

 33105 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

יחד עם מרום שבתו על השמים הוא , אלהינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ´ מי כה 33106 

מי יון לא עמדו על הבנה חכ, יסוד האמונה בהשגחה פרטית תלוי בהבנה זו, רואה ומשגיח על כל דרכי איש 33107 

אבל התורה מגלה לנו את יסוד האמונה , ולכן כאשר ראו את גדלות השם לא הבינו את דרכי ההשגחה, זו 33108 

הצער היותר קטן אינו בא לאיש , כ מכריזין עליו מלמעלה"שאין אדם נוקף אצבעו למטה אלא א, הזה 33109 

 33110 .פרטי אלא בגזירת עליון

שלוש ברכות תקנו אנשי כנסת הגדולה על קימת אדם , ה פרטיתהתנועה היותר קלה של אדם היא בהשגח 33111 

כי נחית לארעא לימא , כי זקיף לימא ברוך זוקף כפופים, כי תריץ ויתיב לימא ברוך מתיר אסורים, ממטתו 33112 

אלא קם , עוד לא הלך כי על הליכה ברכה חדשה הוא חייב, (´ברכות ס) ברוך רוקע הארץ על המים 33113 

כי תנועה קלה של האדם , אשר על כל דבר חייב ברכה בפני עצמו, יש בזה ממטתו וכבר שלושה ענינים 33114 

 33115 .חסד מיוחד מאת השם שהאדם נהנה בו ומברך עליו, השגחה מיוחדת יש בה

כל מחשבה , כי כל דבר מאכל ומשקה מראה וריח, על השגחה פרטית זו אדם מברך מאה פעמים בכל יום 33116 

ה נותן אותם לכל אחד ואחד כפי "הקב, חיים על כולםכל שמחה ועונג והנאה של ה, ועצה דעת וחכמה 33117 

מלמד שכל אחד ואחד נותן לו , ל בעתם לא נאמר אלא בעתו"ש חז"כמ, הראוי לו ובשעה הראויה לו 33118 

בריאת , ולא רק דברים פרטיים אלא גם ענינים כלליים כאור השמש ירח וכוכבים, ה את אכלו בעתו"הקב 33119 

, גם המה ניתנו לכל איש ואיש וכל אחד מברך על חלקו, ישראל הארץ וכל אשר בה נתינת התורה וגאולת 33120 

 33121 .כי גם בתוך ההשגחה הכללית ישנה השגחה פרטית

, ועוד עמוק הוא יסוד האחדות, אלא גם היסוד של אחדות השם בנוי על הבנה זו, ולא רק יסוד ההשגחה 33122 

 33123 לארבע רוחות השמיםת למעלה ולמטה ו"צריך האדם להאריך באחד כדי להמליך את השי, איתא בגמרא

היא הכרה כי אין דברים , המלכה זו של אחדות השם במעלה ומטה ולארבע רוחות השמים, (7ג"ברכות י) 33124 

השמים הוא כולו רוחני בו מלאכים שרפים אופנים , שמים וארץ הם סוגים נפרדים, סותרים בהבריאה 33125 

מבורא אחד נבראו , ה אחד הםכל אל, והארץ היא כולה גשמית בה דומם צומח חי ומדבר, וחיות הקודש 33126 

 33127 .ותחת הנהגה אחת המה עומדים

כל סדר ההנהגה הנראית , מעולם ועד עולם´ ש חסד ה"כמ, וכאחדות החכמה כן אחדות הטוב של הבריאה 33128 

הטוב מעורר , לכאורה נראה כי ענינים מחולקים המה הטוב והרע, בעולם שני אופנים יש בו טוב ורע 33129 

כך אמרו , לא כן היא השקפת התורה, אדם נהנה ומהרע הוא מצטער מהטוב, שמחה והרע מעורר דאגה 33130 

 33131 .(.´ברכות ס) לא ברכה אחת אלא שמחה אחת, ל חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה"חז

ממקור הטוב והחסד של בורא , כי הטוב והרע ממקור אחד המה, אם חסד אשירה ואם משפט אשירה 33132 

הכרה עמוקה בחסד השם על האדם להעניק לו , הכרה של אחדות היאשירה זו של משפט , העולם ומנהיגו 33133 

ולטפל עמו בתוכחה ועונש גם אחר שיחטא ויעבור על , ב בשעה שמקיים מצוותיו"ז ועוה"מכל טוב עוה 33134 

ג מדות הוא נערך כי אין רע "בין המדות האחרונות של הי, חסד גדול הוא הנהגת השם עם החוטא, מצוותיו 33135 

 33136 .´לפניו ית

הפסוק , את הרוחניות ואת הגשמיות יסוד גדול הוא באמונה, שם המקיפה את הטוב ואת הרעאחדות ה 33137 

על שבעה רקיעים ´ שתי פעמים ביום חייב כל אחד מישראל ליחד את שמו ית, ש הוא"הראשון של ק 33138 

כלומר על כל אשר נעשה , וכן על ארבע רוחות העולם, מהמרכבה של מעלה עד דומם של מטה, והארץ 33139 

הכרה זו של אחדות השם היא היסוד להבנה בגדלות , מהאושר היותר גדול עד צער היותר נוראבהבריאה  33140 

 33141 .השם ודרכיו



אין שום מלאך ´ לפי הבנה זו בגדלות ה, ´אפשר להבין את ענין הדבקות בו ית´ אחר הבנה זו בדרכי ה 33142 

מח או חי לבורא כמו שאין קשר בין צו, כי אין שום קשר בין נברא זה לבוראו, יכול להגיע לדבקות 33143 

ת זן ומפרנס אותם ומשתמש בהם לצרכי "הבוי, ´חיים המה ברואי מעלה כברואי מטה ברחמיו ית, העולם 33144 

אין בהם , כי רק צד אחד של הבריאה יש בהם רוחני או גשמי, ´אבל אי אפשר להם להדבק בו ית, האדם 33145 

 33146 .המאחדת את שני אלה יחדואי אפשר להם להדבק באותה אחדות , אותה המזיגה של רוחני וגשמי יחד

אחד הוא בכל ברואי מעלה וברואי מטה , אחד הוא האדם הממוזג מעפר מן האדמה יחד עם נשמת חיים 33147 

כי , קצוות הרחוקות זו מזו יותר ממרחק שמים מארץ, שיש לו האפשרות לאחד את שתי הקצוות האלו 33148 

ה נכנעים אל נשמה זו גם שכל מלאכי מעל, נשמת חיים שלו צלם אלהים היא מעין דוגמא של מעלה 33149 

כ "וכש, ה משבחו לפניהם ראו בריה שבראתי בעולמי חכמתו מרובה משלכם"והקב, בהיותה עם הגוף 33150 

רק אדם זה יש לו , ואדם זה מאחד נשמה זו עם הגוף שלו, נשמת עם ישראל שהיא חלק אלוה ממעל 33151 

 33152 .´האפשרות להיות דבוק בו ית

כי , אין כח בהתבוננות לבד להגיע למדרגה רמה זו, תלמדרגה זו של דבקות נחוצה גם הכשרה נפשי 33153 

אבל יחד עם השכל , ´לאפשר לשכל האדם להכיר את אחדותו ית, התבוננות והכרה רק הכשרה שכלית הן 33154 

אם , לא מהות הגוף היא המונעת כי גם הגוף שכל הוא? הלא יש גוף ואיך יתדבק גוף עם מי שאינו גוף 33155 

המפריע בדבקות הוא ענין , כ גוף האדם אשר ממקום המזבח לוקח"כש, הארץ וכל אשר בה יסודה חכמה 33156 

 33157 .כ רצון ותאוה שבו"הנטיות הבהמיות הנמצאות בלבו וכש, ההגשמה של האדם

כמבואר בפרק השביעי , ז היא המחיצה הגדולה בינו לבין בורא העולם"התאוה של אדם לגשמיות עוה 33158 

אם אדם מתרגל בהם , ם בדברים המותריןלא רק בדברים האסורים אלא ג, ם"משמונה פרקים להרמב 33159 

לא רק שאין השכל מושל עליהם אלא שנעשה עבד , מכניעים המה את השכל שבאדם ומושלים עליו 33160 

, ואז גם השכל אינו מוכשר להיות דבוק בשם כי דבוק הוא להתאוות, להרצון לשמש אותו בכל אפשרותו 33161 

, אדם פורש עצמו גם מדברים המותריםאם , הפשטה גשמית, לכן נחוצה למדת הדבקות הכשרה נפשית 33162 

 33163 .אפשר לו להגיע למדת הדבקות, מזכך את נפשו מתאוות גשמיות

ח הוא מי שבעליה "כי ת, ´כי בהיות האדם תלמיד חכם יזכה להיות דבוק בו ית, ן"בזה נבין דברי הרמב 33164 

ם עצמם שהם מלכלכי, ל בשביל שהם פרושים מהמון בני אדם"שם זה נתנו להם חז, נקראים פרושים 33165 

גם מאכל ומשתה היותר , ח זה גם דיבור המותר מכוער הוא אצלו"ת, (ן שם"הרמב) במותרות ובכיעורים 33166 

 33167 .מהודר בכשרות לכלוך הוא לו

כי , לא רק השכל שלו מופשט אלא גם הגוף שלו, פרוש זה נקרא קדוש בתורה כי מופשט הוא מגשמיות 33168 

אין הגשמה בגוף שלו , כל הנהגת האדם והנאותיו בהיותו מקיים את המצוה של קדושים תהיו המקיפה את 33169 

אז נאמר עליו והייתם קדושים כי , בחכמתו הוא נראה כמו שהיה ביום שנברא, כי בטהרתו הוא עומד 33170 

אז , כי באין מפריע מצד נטיות הגשמיות של הלב, בהיותו קדוש´ כלומר שיזכה להדבק בו ית, קדוש אני 33171 

.לכן אפשר לו להדבק באחדותו יתברך, הכרתו מוכשרת לאחדות ,הוא מוכשר לדבקות כי יצירתו באחדות 33172 

 33173 .(תורת אברהם)  

 33174 

 33175 מאמר רכט

 33176 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

ועיין , שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, י הוו פרושים מן העריות ומן העבירה"וברש 33177 

י מפרש דענין הקדושה הוא רק "אבל רש, דושים תהיו נאמר בכל דיני התורהן שסובר דהציווי של ק"רמב 33178 

לעמוד נגד זנות , כי לעמוד נגד תאוה הוא רק בקדושה, י חידוש ויסוד"והנה לנו מדברי רש, כנגד עריות 33179 

 33180 .ועריות הוא רק בקדושה

, עבות ושיקוץעצם של תו, הנה תאוה עריות וזנות הלא הינם טרפות בעצם, רואים אנו מזה דבר נורא 33181 

היה צריך להקרא איש כשר לא מתועב ולא , המונע עצמו מתיעוב ושיקוץ, ואדם המונע עצמו מעריות 33182 

ומעלה הכי גבוהה בסדר דרגות , הלא קדושה מעלה היא, אבל לא להקרא איש קדוש, משוקץ וכדומה 33183 

ה תיכף קדוש וכי הפורש עצמו מתאו, (7´ז כ"ע) פנחס בן יאיר´ עבודת האדם הנמנים בברייתא דר 33184 

ובעריות לא כן הוא כי בפרישתו ! גניבה ודאי בלאו קיימת אבל מי שאינו גונב לא קדוש תקראנו? תקראנו 33185 

 33186 .מן העריות הנה כי קדוש הוא

ולפרוש , כי תאוה מדה רעה היא נתונה בלב האדם מנעוריו, י כי אמנם כן הם הדברים"לומדים אנו מרש 33187 

רק בקדושה תתרומם , זו המדה רק במדת הקדושה תכתתנהולשבור , מתאוה לשבירת מדה אתה צריך 33188 

למען לא , לא כן בשאר איסורים ועבירות למען נחדל מעושק ידינו, ותתנשא מעל שטף התאוה ותולדותיה 33189 

לבלתי לגנוב אין צריכים לכוחות בלתי , אין צריכים להיות דוקא איש מרומם וקדוש, לגנוב ולא לגזול 33190 



ואפשר גם לומר כי מניעת גניבה תהיה מתולדות , ין ביושר המשפט שבדברכל בעל שכל ידין ויב, רגילות 33191 

 33192 .על כל פנים פעולת אי גניבה לא בקדושה יסודה, נכבדות שבאדם

וכבר אמרו , גם המניעה מן הגניבה היא פעולה נוראה מאד, אמנם גם קיום הלא תגנוב לא מן הקלות הוא 33193 

? ר בשבתא והם לא יטלוה"דארנקי דזוזי ברה, שבתא ם אמרי דישראל לא מינטרי"דעכו, (.´ז ע"ע) ´בגמ 33194 

צריך , ודאי צריכים להיות צח ומצוחצח, הרי כי אומות אף לא משיגים ולא מאמינים בהיכי תמצא כזאת 33195 

שהממון לא יטהו לחלל שבת להוציא מרשות , האדם לרכוש נפש זכה כדי להיות גובר על נסיון ממון 33196 

 33197 .לרשות

איך שייך אזהרה על דבר , (ד"י´ ע שמות כ"הראב) בו המתמיהיםעל האזהרה של לא תחמוד כבר ר 33198 

אבל לא , ודאי צריכים לנפש זכה לשלילת החמדה? מה יעשה האדם אחרי שמאליו החמדה באה? שבלב 33199 

, ובעריות הנה זה כיסוד מוסד שההיפוך של תאוה הוא קדושה, נאמר כי ההיפוך של חמדה הוא קדושה 33200 

, מבהיל מאד הענין לראות כוחה של תאוה! בהכרח מושחת בעריות כאילו שאדם שאין לו קדושה הנהו 33201 

שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה , י הקדוש"הוא אשר חידש לנו רש, ובקדושה כאילו התאוה סרה ובטלה 33202 

 33203 .ההיפך של תאוה הוא קדושה והוא יסוד נורא ונפלא, אתה מוצא קדושה

האמנם כי ! יר עצמו מלשתות יין שלושים יוםומה כל כך עשה כי הז, התורה מפליגה מאד במעשה הנזיר 33204 

וכי על כן פרש מכל דבר המשכר אשר מקפחים , מזה המעשה אנו רואים ודאי כי יד לו בשמירת הדעת 33205 

 33206 ל"וכבר אמרו ז, ודאי שבתורתנו הקדושה אין יותר מופרך כמי שאין בו דעת, ומבטלים הדעת שבאדם

וזה , דעה חסרת מה קנית (´ו´ ר א"ויק) ואמרו, ליוכל מי שאין בו דעת אסור לרחם ע, (.ג"ברכות ל) 33207 

אבל הכי מפני זה יעשה לו הפלגה כל כך גדולה עד , המגדיר עצמו בשמירת דעת הנה כי קנין לו בדעת 33208 

 33209 ?וגם ליתן לו עטרה של נזר אלהיו על ראשו, לתארהו קדוש הוא

הקדושה פורשים מן התאוה רק במדת , כי ההיפך של תאוה הוא רק קדושה, אבל הם הדברים אשר דברנו 33210 

ועל כן נזיר כי פרש עצמו מתאוה ותהיה תאוה שתהיה אפילו פעוטה , ולא בשום מעלות ודרגות אחרות 33211 

וזו היא ההפלאה הגדולה שהעמידה התורה בנזיר כי , תיכף פוגשים עם קדושה, כשתיית יין שלושים יום 33212 

 33213 .(דעת תורה)  .כי כן הוא ודאי, קדוש הוא

 33214 

 33215 מאמר רל

 33216 .(´ט ב"ויקרא י) כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיודבר אל 

דמה ענין קדושה אצל כיבוד אב ואם שהיא מצוה שכלית המוחזקת אפילו , סמיכות הפרשיות צריכה ביאור 33217 

אולם הבדל , איסור טריפה שכתוב בה אנשי קודש תהיו לי, ומן הראוי היה לכתוב כאן? ם"על ידי עכו 33218 

ל חכמה בגוים תאמין תורה בגוים "ש חז"וכמ, השכל לבין העושה מצד הקדושהגדול יש בין העושה מצד  33219 

לפני שמותר ללמוד מחויבים לברך אשר , וההפרש בין חכמה לתורה תלוי בקדושה, (7´מגילה ו) אל תאמין 33220 

ל גודל עונשם של אלה "וכבר הורונו חז, קדשנו במצוותיו לעסוק בדברי תורה וכן בעשיית כל מצוה 33221 

 33222 .ן שלא היתה התורה חשובה בעיניהם"ופירש שם הר, (א"נדרים פ) בלי לברך תחילה שעסקו בתורה

, כמו שאנו למדים מנוסח הבדלה במוצאי שבת, היכולת להבדיל בין קודש לחול יסוד גדול הוא לכל התורה 33223 

משלוש הבדלות האלה מתבהר לנו שההבדל , המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך ובין ישראל לעמים 33224 

ישראל , ובמדה זו מובדלים ישראל מן העמים, קודש לחול הוא ממש כמו ההבדל בין אור לחושך בין 33225 

דאם כן לא היה ההבדל בינם לבין האומות הבדל , מיוחדים ומובדלים לא רק בשעה שעוסקים במצוות 33226 

ש החובת "שדברי הצורך הם גם נכנסים לכלל המצוות כמ, ז"אלא אפילו כשעוסקים בעניני עוה, גמור 33227 

 33228 .(ד מעבודת האלהים"פ) הלבבות

שאין לזה שום ערך ודמיון למה שהגוים , על אחת כמה וכמה בשעה שישראל עוסקים במצוה מצד התורה 33229 

אבל האם נוכל לדמות , כל העולם נוהגים להתחתן ולהקים משפחה, עושים אותה מצוה מצד הנימוס 33230 

מקדש עמו ´ ה מברכים ברוך אתה השב, לחופה הנעשה כדת משה וישראל, ם להבדיל"הנישואין של העכו 33231 

ומזה נלמד לכל מקום שמוכרח להיות הבדל מהותי כשהדבר נעשה ? ישראל על ידי חופה וקידושין 33232 

 33233 .והוא כרחוק האור מן החושך, בקדושה או בחוסר קדושה

אשר לה צורה לגמרי אחרת במי שמקיימה מחמת תוכנה הרוחני ולא מצד , כן הדבר במצות כיבוד אב ואם 33234 

ה מעלה אני עליהם "אמר הקב, ל בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו"ואמרו חז, והנימוס בלבד החכמה 33235 

ורב יוסף כשהיה שומע איך שאמו באה היה אומר אקום בפני , (7´קידושין ל) כאילו דרתי ביניהם וכבדוני 33236 

וביקור חכמי ישראל לא היו פוטרים את עצמם במחווה של כבוד כמתן כסף , (7א"שם ל) השכינה שבאה 33237 

משום שעמדו על , אלא היו מטריחים את עצמם בגופם לקיים מצוה זו כמסופר בגמרא, לתקופה ארוכה 33238 

 33239 .גודל חשיבותה אשר הוקש כבודם לכבוד המקום



ל שנסמכה שמירת שבת למורא אב "מובן היטב מה שדרשו חז, וכיון שגם מצוה זו יסודתה בהררי קודש 33240 

אם יאמר לך לחלל את השבת אל תשמע לו שאתה ואביך , ואםפ שהזהרתיך על מורא אב "לומר אע, ואם 33241 

, כל עצמה של המצוה לא באה אלא להרבות כבוד שמים ולקרב האדם אל בוראו, (י"רש) חייבים בכבודי 33242 

 33243 .ולא יתכן שיצא מזה עבירה חלילה

, מרשמעון בן יוחאי שא´ עד שמצאנו בר, חכמינו כל כך דקדקו להבחין בין דברים שבקדושה לדברי חול 33244 

חד דלעי באורייתא וחד דעביד ליה , אילו הוינא על טורא דסיני הוי שאילנא דיתברי לבר נש תרין פומין 33245 

קשה היה שבאותו פה שעוסק בדברי תורה יצטרך לדבר מדברי , (´ב´ ירושלמי ברכות א) כל צורכיה 33246 

צטער שאנו כמה עלינו לה, ל שדברי הצורך נחשבים למצוה"וזאת אחרי שכבר הבאנו מהחוה, הצורך 33247 

בזה שאנו קופצים באמצע הלימוד מדברי תורה לדברי , מתנהגים כאילו אין לנו שום שייכות להשגה כזאת 33248 

וכל שכן אם אינם דברי הצורך אלא , בזמן שהיינו צריכים להבין שזה דומה למי שמערב אור בחושך, חול 33249 

 33250 .(ג"המוסר והדעת ח)  .דברים בטלים אשר בכלל לא נתנו להאמר

 33251 

 33252 אמאמר רל

 33253 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

פירושו כי חייבים אנחנו , אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ ן אומר כי מה שנאמר בתורה אנכי השם א"הרמב 33254 

דבר זה פלא הוא איך אפשר להכיר גדלות של אין סוף מדבר שיש , ת מיציאת מצרים"להכיר אמונת השי 33255 

אז היה אפשר לומר כי הביאור הוא ללמוד מה שאפשר , ההכרה היה מן הבריאה כולהאם דרך ? לו סוף 33256 

אבל אם ללמוד מיציאת , כי השגת אדם אינה יכולה להקיף יותר ממה שנמצא בהבריאה, לאדם להשיג 33257 

אם לא שלימוד זה הוא רק , איך אפשר ללמוד מזה גדלות השם, מצרים שהיא רק חלק קטן מהבריאה 33258 

ולזה די , שיגיעו לידי הכרה כי יש בורא בעולם וכי אין דבר עושה את עצמו, פריםלמתחילים או לכו 33259 

 33260 .ביציאת מצרים

לידיעה זו היה מספיק נס , מה הצורך ביציאת מצרים עם כל הנסים שבה, אך אם רק זה לבד כוונת הכתוב 33261 

מתן תורה לא ריבוי המופתים עם קריעת ים סוף ו, שינוי אחד של הטבע מברר כי יש ממציא לטבע, אחד 33262 

ואיך אפשר ללמוד , לאנשים הרוצים ללמוד הכרת השם וגדלותו, רק למתחילים הוא אלא גם למביני דבר 33263 

 33264 ?זאת מיציאת מצרים

אלא שבריאה , לא כמו שאנו חושבים שיציאה מעבדות לחירות היא, אלא שיציאת מצרים ענין אחר הוא 33265 

ה אמר "הקב, ן כמותו בעליונים ותחתוניםנברא שאי, אדם זה שהיה חידוש במעשה בראשית, חדשה היא 33266 

 33267 .אדם זה נעשה בריה חדשה ביציאת מצרים וישראל שמו, למלאכים ראו בריה שבראתי בעולמי

כלומר סוג אדם הוא אלא שיש לו מעלות של רחמנות וביישנות , ע אינו במעלות"החילוק בין ישראל לאוה 33268 

בריה שלא היתה , שראל סוג חדש הוא ביצירהעם י, אין היתרון במעלות אלא בסוג, שאין לשאר אנשים 33269 

אנכי ולא יהיה לך , יכול לקבל את דבר השם פנים בפנים, כמותו שיכול להכיר את בוראו יותר מנביאים 33270 

אתם ראיתם כי מן השמים , ולא רק לעצמם ראו ושמעו אלא לכל הדורות כולם, מפי הגבורה שמענו 33271 

אלא אתם ראיתם אינו דומה , ם לא מסורת היא בידכםל לא עדות אני מעיד לכ"ואמרו חז, דברתי עמכם 33272 

 33273 .פסוק זה לכל הדורות נאמר כי הראיה והשמיעה גם להם היתה, שמיעה לראיה

ב "כל י, אין פירושו הכרה של נסים כי זה היה גם טרם צאתם משם, גילוי שכינה בשעת היציאה ממצרים 33274 

פתח השם את עיניהם לראות , נין אחר הואגילוי זה ע, חודש שהיו המכות היו נסים ונפלאות הרבה מאד 33275 

אין בכח של נברא לראות את השם , ואזניהם לשמוע מה שלא היה אפשר לראות ולשמוע עד היום ההוא 33276 

כאשר פתח השם את אזניהם של חיל , כן אי אפשר לשמוע דבריו, כי אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף 33277 

אלא , ה שאי אפשר לשמוע אותם ולחיות"ל הקבש דבריו ש"כ, סנחריב לשמוע שיר החיות מיד מתו 33278 

ש עד "בריאה שאפשר לשכינה להתגלות להם זו נהייתה ביציאת מצרים כמ, שנעשו ישראל בריאה חדשה 33279 

 33280 .הגילוי הוא הגאולה וזה חירות עולם, ה וגאלם"שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב

כל , ח אברים שלהם"דוש הוא בכל הרמאלא חי, גילוי זה אינו רק פתיחת עינים לראות ואזנים לשמוע 33281 

ח אברים נזדככו עד שאפשר להם לקבל פני "גם העצמות נתחכמו הרמ, עצמותי תאמרנה השם מי כמוך 33282 

ההכרה הגדולה שהיתה , ל אני והוא הוי דומה לו"ודרשו חז, ובכח זה אמרו ישראל זה אלי ואנוהו, השכינה 33283 

כי יחד עם הכרת השם , אותם מלהדמות אליולישראל בגדלות השם בשעה שאמרו שירה לא הפריעה  33284 

כי גילוי השכינה , בתוך הכרת השם? ואיפה ראו את גדולתם, היתה להם הכרת עצמם הכרת גדלות ישראל 33285 

וכאשר נתוסף להם גילוי של זה אלי מצאו עצמם , הראשון כבר היה הגאולה האמיתית היצירה החדשה 33286 

 33287 .מוכשרים להדמות אליו

לא רק ליחידי הדורות כאבותינו הקדושים , ה אפשר לנברא להדמות ליוצרוחידוש זה של בריאה שיהי 33288 

כי התורה מחייבת , הוכיחה התורה על אמתתו ובמדה היותר גדולה, אלא גם לכל אשר בשם ישראל יכונה 33289 



ציווי זה לא , כפי הכרתו בגדלות השם ודרכיו כן ילך גם הוא, את כל אחד לקיים מצות והלכת בדרכיו 33290 

הכרה אחר הכרה , אלא על כל מה שאפשר לאדם להכיר, ותה הכרה של יוצאי מצריםנאמר רק על א 33291 

, מה הוא רחום אף אתה רחום, ת כן עליו להיות"כפי מה שאדם מכיר בהשי, גדלות אחר גדלות עד אין סוף 33292 

 33293 .מה הוא קדוש אף אתה קדוש וכן כל המדות כולן

, ן סוף לגודל נשמתו כי חלק אלוה ממעל היאאי, מצוה זו אומרת כי אין גבול לאפשרות האדם ומעלותיו 33294 

אבל במה שהורשה להתבונן , הגבול של גדלות האדם הוא כפי המדה שהוא מוגבל מלהכיר את השם 33295 

אשר על חכמתם נאמר ותחסרהו מעט , אפילו אם הוא חכם כשלמה המלך וכמשה רבינו, ´בגדלותו ית 33296 

עם ישראל בריאה חדשה היא שאין כמותה בכל  כי, ´חובה עליו ללכת בדרכיו ולהדמות אליו ית, מאלהים 33297 

 33298 .הנבראים

פלא איך אפשר לכל ישראל להגיע למדרגה , בזה נבין המצוה של קדושים תהיו שנאמרה לכל עדת ישראל 33299 

אבל המצוה של קדושים , אם נאמר מצות מורא אב ואם ושמירת שבת הרי ביכולת כולם היא, רמה כזו 33300 

אבל כאשר נבין את גאולת ישראל והיצירה החדשה שבהם ? יימהתהיו איך אפשר לאנשים ונשים וטף לק 33301 

, מי שיצירה שלהם נקראת גוי קדוש יכולים להיות קדושים כי עצמיותם היא, אז אין דבר נמנע מהם 33302 

אבל בפנימיותם בעצמיות , הבחירה שלהם בקדושה היא רק בחיצוניות במעשה כמו הבחירה ברחמנות 33303 

ולא קדושה סתם אלא קדושים תהיו כי קדוש אני הוי , קדושים המהל ישראל "דבר ידוע הוא בחז, נפשם 33304 

 33305 .(תורת אברהם)  .דומה לו

 33306 

 33307 מאמר רלב

 33308 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

כי כינוי זה , ה"ה אלא הקדוש ב"ה ולא הרחום ב"ת לא החנון ב"ל בעומק חכמתם בחרו לכנות להשי"חז 33309 

ה ממלא את כל העולם "ל כשם שהקב"אמרו ז, ד"ונבאר את הענין בס, ´ר כל שמותיו יתהוא ביאור בגד 33310 

כי בין הנשמה והגוף יש חיבור , אבל עדיין יש הפרש גדול מאד, (.´ברכות י) כך הנשמה ממלאה את הגוף 33311 

 33312 ואין הוא מושפע מהם או תלוי, ה קשור עם העולמות כלל ועיקר"ואין הקב, והיא מושפעת על ידי הגוף

 33313 .אלא הוא בעצמותו קדוש ומובדל מהם לגמרי, ש אם צדקת מה תתן לו"וכמ, בהם בשום אופן

כל זה אינו אלא , ל שכל השמות הקדושים וכל המדות המבטאות את יחסיו אלינו"ל ז"וכבר ביאר המהר 33314 

תר האדם אינו יכול להתרכז על יו, אין לנו תפיסה כלל´ אבל בעצמותו ית, כפי שהוא מתגלה אצל המקבל 33315 

שהוא , ראייתו נחלשת לגבי דברים אחרים, אם הוא מתרכז להסתכל בדבר מסוים, מדבר אחד בזמן אחד 33316 

 33317 ש היוצר יחד לבם המבין לכל מעשיהם"כמ, ה סוקר הכל בסקירה אחת"אבל הקב, מושפע על ידי ראייתו

, כן השגחתו כשם שביצירתו הוא משפיע ולא מושפע, כמו יצירתו´ ל שהשגחתו ית"ואמרו ז, (.ח"ה י"ר) 33318 

 33319 .´וגם זו בחינה בקדושתו ית

ת ואומרים "והם מקלסים להשי, גם המלאכים בהיותם נבראים יש להם צירוף לעולמם שמתוכו הם רואים 33320 

בין אם נפנה למעלה בשמי מרומא , מובדל ונשגב ולמעלה מהשגתנו´ פירוש שהוא ית, קדוש קדוש קדוש 33321 

אין שום , בין בנצחיות הזמן לעלם ולעלמי עלמיא, רתיהבין למטה בארעא עובד גבו, עילאה בית שכינתיה 33322 

וכן מה שקרא התרגום , ומה שכתוב מלא כל הארץ כבודו, יש לו צירוף עם עולמו´ צד ובחינה שהוא ית 33323 

אבל , ´היינו שכל תוכן העולמות אינו אלא גילוי כבודו ית, כל זה הוא מצד המקבל, לשמים בית שכינתיה 33324 

 33325 .ל"כלל כנ´ ו יתאין לנו כח לדבר על עצמות

כיצד יתכן , ואפילו במדת הקדושה עצמה נאמר קדושים תהיו כי קדוש אני, ונדרש מאתנו והלכת בדרכיו 33326 

הביאור הוא שנדרש מהאדם שיהיה כפי ? ´לדרוש מאתנו קרוצי חומר שנקדש את עצמנו בקדושתו ית 33327 

שיהא משפיע ולא , ייםשמעשיו יהיו לשם שמים ולא לשם ענייניו הגשמ, יכולתו מסולק מן הגשמיות 33328 

כל , דבר זה נדרש מכל אדם מישראל, זוהי ההסתלקות מן הגשמיות לפי ערכנו, מושפע נותן ולא נוטל 33329 

 33330 .אבל גם בדרגות הנמוכות כגון אותן שאנו עומדים בהן, אחד לפי יכולתו במדרגות הכי עליונות

אבל מכיון שאין להם , נוראותנסתכל נא הן המלאכים מקבלים השגות גדולות ו? בדרגות העליונות כיצד 33331 

הם נשארים תמיד בבחינת נוטלים , יצר הרע ואין הם צריכים להתגבר על שום קשיים בעשיית שליחותם 33332 

כי בלא זאת , נמצא שבכל מה שהם מקבלים הם בבחינת אוכלי נהמא דכיסופא וגם זה תיקונם, ולא נותנים 33333 

 33334 .גים תמידהיתה אנוכיותם מתגדלת על ידי ההשגות הנוראות שהם משי

ובזה , לעמוד בנסיונותיו ולהתגבר על קשייו, לאדם ניתן יצר הרע ועליו להלחם מלחמת יצרו כל ימיו 33335 

כי יוכל להרגיש שאין הוא , מרויח שאין הוא אוכל נהמא דכיסופא בקבלו את התענוג הנפלא בעולם הבא 33336 

ולשם ´ ז למען עבודתו ית"כי כבש את יצרו ומסר את נפשו בעוה, ´רק נוטל גם הוא עשה דבר למענו ית 33337 

 33338 .ולכן הוא מרגיש כי משלו הוא נוטל ובזה מתרבה תענוגו פי אלף, קידוש שמו הגדול



שמרגיש את עצמו כישות נפרדת , אבל לכאורה צריך עיון האין ההרגשה שלי אני נוטל בחינה בפרטיות 33339 

האם הגדלת , תברךב הוא הדביקות השלימה אליו י"והרי גדר העוה? ואנוכיותו מתגדלת על ידי זה 33340 

ועוד אם יקבל הכל בחנם הלא יגדל הכרת הטוב שלו פי כמה ולפיה ? האנוכיות אינה סתירה לדביקות 33341 

ה "הרבה התקשינו בשאלות אלו עד שב? ובמדרגות העליונות הרי זוהי העיקר ולא התענוג, תגדל דביקותו 33342 

 33343 .הוא נתבונן נא כי עמוק, ת את עינינו וגילה לנו שורשי הדברים"האיר השי

וגם לעתיד לבוא כשהוא מתענג בגילויים הגדולים , הנה חוש הכרת הטוב מלמד לאדם מה חובתו בעולמו 33344 

מרגיש חוב גדול של הכרת הטוב כלפיו יתברך מקור כל התענוג הנפלא , הניתנים לו הנקראים זיו השכינה 33345 

, החוב שהוא מרגישובזה הוא משתדל לסלק מעליו קצת מן , ועל כן נפשו מתמלאת בהכרת הטוב, הזה 33346 

כי הכרת הטוב שלו באה כדי שיוכל להיפטר , אבל בעשותו זאת עדיין נמצא מקצת עצמו מעורב בדבר 33347 

 33348 .מחובו

אז כשנושא את , ז עד שיכול להרגיש שקנה את שכרו בעבודתו ויגיעתו"אבל כשמקדים מלחמת יצרו בעוה 33349 

, בלי שום הרגשה של סילוק חוב, רהעצמו בדביקות אל קונו הרי עושה זאת שלא כחובה אלא באהבה גמו 33350 

זוהי , נמצא אדרבא שבזה שהוא מרגיש שקנה שכרו הוא מגיע להתבטלות ודביקות עוד יותר עמוקות 33351 

כי , למדנו עד היכן מגיע הצורך לביטול ישות עצמו, הבחינה העליונה בצורך עולם העבודה והבחירה 33352 

וכל שכן במדרגות , האחרונה השייכת בנבראנדרשת מן האדם הסתלקות מן הפרטיות והנטילה עד הנקודה  33353 

 33354 .היא דבר שהחיים והמות תלויים בו, ההסתלקות מן הגשמיות כל אחד לפי ערכו, התחתונות

הרי הוא , שהאדם המגושם נשאר עם מאוויו הגשמיים גם לאחר מותו, הן כבר ביארנו בהרבה מקומות 33355 

אבל שם הרי נבצר , שר לענינים גשמייםהרגיל את עצמו בחיי חלדו להרגיש את המשך אנוכיותו רק בק 33356 

, הלא ירגיש אנוכי בלי כל תוכן? ואם כן מה ימלא מעתה את אנוכיותו, ממנו לרדוף עוד אחר שאיפותיו 33357 

האם יש עינויים יותר , ובלי שייכות לכל ענין שהוא, נצח של שעות ימים ושנים בלי שינה בלי התעניינות 33358 

 33359 ?קשים מאלו

אבל הרי עדיין הוא אוכל ושותה ישן ורואה , דים אותו מהעולם מבחוץשמפרי? מהו עונש בית הסוהר 33360 

כל שכן מי שהוא כלוא עם עצמו לזמן בלי סוף , ואף על פי כן הוא סובל מגעגועים נוראים, שאר האסירים 33361 

ז לא הכניס לעצמו ממשות רוחנית תורה "והרי בעוה, רק תוכן רוחני נותן משמעות לחיים, ובלי כלום 33362 

על , הרי האסיר אף אם אין נותנים לו לראות או לדבר עם אחרים, יו נשאר בלי כלום ממשועכש, ומצוות 33363 

אבל לא כלום ממש זה אי , וגם זה מניח קצת את דעתו בבדידותו, כל פנים הוא שומע לפעמים רעש מבחוץ 33364 

 33365 .אלה הם היסורים האיומים שמרגיש את עצמו בלי שום תוכן ומשמעות לנצח, אפשר לסבול כלל

היינו בהסתלק האדם מן השאיפות הגשמיות בעודנו , מות עד שלא תמות, ל רצונך שלא תמות"זאמרו  33366 

והיינו על כן בשכבנו ובקומנו נשיח , ובהכניסו לנפשו התענינות רוחנית בעוד מועד זהו חיי עולם, בידו 33367 

יינו גם כן וה, ובהם נהגה בעולם האמת, חיי אמת בעולם שכולו ארוך, בחקיך כי הם חיינו ואורך ימינו 33368 

 33369 .ב"בשכבך תשמור עליך בקבר והקיצות היא תשיחך בעוה

ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן "אמר רבי אלעזר עתיד הקב, (סוף מסכת תענית)א  ובגמר 33370 

וכתב , ´וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה, עדן 33371 

כי השמחה היא כאשר , דע כי השמחה הוא מצב הנפש, (ה"ע´ באר הגולה באר רביעי עמ) ל"על זה המהר 33372 

ולפיכך כאשר האדם מרקד היינו , ואין שלימות רק אל הנפש ולא אל הגוף החומרי, האדם הוא בשלימותו 33373 

 33374 .שמקפץ ומתעלה מכבידות הטבע יש בו השמחה יותר

, כאשר יהיו בגן עדן יהיו מסולקים מן החומר העכורכי הצדיקים , ולפיכך יעשה מחול לצדיקים בגן עדן 33375 

ז היה נמשך נפשם אל הגוף שהוא "שכאשר היו בעוה, לא כמו הרשעים אף כאשר יפרדו מן העולם הגשמי 33376 

לא יהיה מחול הזה להם שיהיה נפשם , לפיכך אף אחר הפרדם מן הגוף אין נפשם נבדל מן החומר, חומרי 33377 

היה זה בכבידות גדול ולא היה להם , ז"היו גוברים על הגוף בעוהאבל הצדיקים אשר , מסולק מן הגוף 33378 

הרי זה כמו שביארנו תחלת , ולפיכך בגן עדן שהוסר החומר העכור הזה אז נמצא המחול הזה לגמרי, מחול 33379 

ובזה האדם כבר מסתלק , היא ההתעניינות בתורה לבד והידבקות המחשבה בה, העלייה לדביקות ולשמה 33380 

 33381 .(213´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .ומאז פניו מועדות למעלהמן הבחינה התחתונה 

 33382 

 33383 מאמר רלג

 33384 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

כי אפשר לאדם , ן כי פרושים תהיו היינו מה שמוזכר בתלמוד שבעליה נקראו פרושים"מבאר הרמב 33385 

לפיכך בא , וכן בסובאי יין וזוללי בשר, תולהיות זהיר מעבירות ולהיות בעל תאוה שטוף בזימת אש 33386 

וישמור פיו מהתגאל בריבוי האכילה הגסה וכן מהדיבור , הכתוב וציוה שיהיו פרושים מן המותרות 33387 

 33388 .חייא שלא שח שיחה בטלה מימיו´ ש על ר"ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות כמ, הנמאס



ח "טעות היא מה שאנו חושבים שהת, קדושהח אינו רחוק ממדרגה של "המעיין בדבריו אלה רואה כי הת 33389 

עד שאין מקום אצלו , תלמיד חכם הוא שלמות כללית של חכמה ושל מדות, הוא בעל שלמות השכל לבד 33390 

ולא רק שלמות של , לא תאוה של דיבור וכדומה, לא תאוה של אכילה ושתיה, לתאוה גם לתאוה מותרת 33391 

ולכן , אנשי דורו המקיימים את התורה בכל פרטיה אלא גם גדלות יתירה ורוממות על, ח"מדות נחוצה לת 33392 

המון בני , שהם פרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים, ח פרושים"נקראים ת 33393 

מאנשים אלה , אלא מקילים לעצמם בדברים המותרים, אדם אלה המה אנשים הזהירים מלעבור עבירה 33394 

 33395 .עד נקיות קדושה וטהרה ח להיות פרוש ומובדל בכל הפרטים"צריך הת

כי ללימוד הגמרא נחוצה , והנה לפי מושכל ראשון אין הפרש בין מעלת הקדושה למעלת תלמיד חכם 33396 

שכל מקום שנאמר לדוד מזמור מלמד ששרתה , (ז"פסחים קי) ש"אותה הכשרה הצריכה לרוח הקודש כמ 33397 

ללמדך שאין , עליו שכינהמזמור לדוד שאמר שירה ואחר כך שרתה , עליו שכינה ואחר כך אמר שירה 33398 

 33399 .השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוה

, ק"שגם לדבר הלכה נחוצה אותה הכשרה הנחוצה לרוה, אמר רב יהודה אמר רב וכן לדבר הלכה 33400 

כ לימוד גמרא שהוא לאסוקי שמעתתא "וא, בשלמות של העדר עצלות ועצבות שחוק ודברים בטלים 33401 

אי אפשר להגיע אליו רק באותה הכשרה , א"א י"ת פ"ם הלכות ת"כמבואר ברמב, דהלכתאאליבא  33402 

 33403 .ל"כי דבר השם זו הלכה אמרו חז, הנחוצה להשראת השכינה

ס "באיזו מדרגה עומד מי שלמד כל הש, ק"ואם לראשית לימוד הגמרא נחוצה אותה הכשרה הנחוצה לרוה 33404 

ק "החילוק בין רוה, ק של הלכה"ושנותיו הוא עסוק ברוה כי כל ימיו, אין לשער גדלותו ושלמותו, כולו 33405 

כפי המבואר במסלת ישרים , ק היא כבר במדרגה של חסידות"כי רוה, למדרגת תלמיד חכם הוא רק בזה 33406 

ומפרישות עד , מתורה עד פרישות למדרגת צדיק, פ בן יאיר לשתי מדרגות"המחלק את הברייתא דר 33407 

 33408 .ר להיות גם במדרגה של צדיקח אפש"ות, מ למדרגת חסיד"ק ותחה"רוה

כמצוות שהן , מצוה זו של קדושים תהיו נאמרה בהקהל גם לנשים וטף, ח חובת כל ישראל היא"להיות ת 33409 

ל מעידין עליהם כי בדקו מדן עד באר "שחז, וכבר נתקיים דבר זה בימי חזקיהו המלך, חובה ולא רשות 33410 

הלכות , (7ד"סנהדרין צ) בהלכות טומאה וטהרהשבע ולא מצאו איש ואשה תינוק ותנוקת שלא היו יודעים  33411 

הלכות אלו ידעו הכל גם נשים , היותר גדולות והיותר עמוקות שרק גדולי התנאים ראויים לעסוק בהם 33412 

 33413 .וטף

ומי שאינו , השקפה מוטעת נשרשה אצל בני אדם שרק גדולי הכשרון מסוגלים להיות תלמידי חכמים 33414 

ל אם ישאלך אדם דבר אל תגמגם ותאמר "ות ושננתם שדרשו חזכי מצ, מחונן בכשרונות אינו מסוגל לזה 33415 

כי , הכל מחוייבים במצות תלמוד תורה בכל פרטיה ודקדוקיה, לכל ישראל נאמרה, לו אלא אמור לו מיד 33416 

וכן כל , לציצית תורה של ציצית, מלבד תלמוד תורה יש חיוב של לימוד כדי לידע איך לקיים המצוה 33417 

 33418 .מחוייב לדעת כל התורה כולה בשביל צד הקיום שבה כ כל אחד מישראל"א, המצוות

וגם התורה קוראה אותו , פ שיש בו היקף של שלמות במדות גם בדברים המותרים"ענין תלמיד חכם אע 33419 

שלא יהא ? ח"כי מהי הפרישות של ת, בכל זאת אינו אלא ענין של אנושיות באופן השלם שבו, קדוש 33420 

, פרישות כזו אינה אלא מדרגה אנושית, זימת נשיו המותרות לומסובאי יין וזוללי בשר ולא יהא שטוף ב 33421 

ל שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל "ש חז"כמ, כי בלא זה הרי האדם כבהמה ושאר בעלי חיים 33422 

שלא יהא האדם נבל ברשות , ן כי מצוה זו של קדושים תהיו היא"ויפה אמר הרמב, נשותיהם כתרנגולים 33423 

 33424 .התורה

וכל אשר בשם אדם יקרא אין ביכולתו לסלק עצמו , לאך אלא אדם ששמו ראוי לואדם שאינו נבל אינו מ 33425 

אך בהיות שרבו המון בני אדם , ח"ואם האדם ממלא את חובת השכל שבו הריהו ת, מחוב אנושי זה 33426 

הפרוש מדרכיהם המכוערים בשם של , קראה התורה לאיש המורם מהם, השקועים בתאוות המותרות 33427 

שהיא המדרגה של חסידות הקרובה , ושה כולל גם המדרגה של קדושהוכאשר השם של קד, קדושה 33428 

קדושים תהיו פירושה , לכן בא הספרא לבאר כי מצוה זו אין כוונתה לקדושה אלא לפרישות, ק"לרוה 33429 

 33430 .ולהיות פרושים חוב הוא לכל ישראל, פרושים תהיו

לומר , וש אני השםוטעם הכתוב שאמר כי קד, ן הוא בסוף דבריו שמסיים שם"החידוש שיש ברמב 33431 

כלומר קדושה זו של תלמיד חכם שאין בה רק פרישות מלהיות , שאנחנו נזכה לדבקה בו בהיותנו קדושים 33432 

דבקות זו שאין אנו , בכוחה להביא את האדם הזהיר בזה למדרגה של דבקות בשם, נבל ומלוכלך בכיעור 33433 

שתהא המחשבה , ק במקור החכמהשיהא השכל דבו, שלפי השערת שכלנו הוא ענין מלאך, יודעים פירושה 33434 

, שהסיח הדעת היותר קטן מפריד את האדם מדבקותו, כולה נתונה לעניני רוחניות בלי הפסק כל שהוא 33435 

על ידי שאדם פורש מלהיות כבהמה ועוף הוא מתעלה ? האם לדבקות כזו אדם מגיע על ידי האנושיות שבו 33436 

 33437 ?ומגיע לדבקות



ה מדרגה היא "גם ע, אינו עוסק בתורה הרי הוא עם הארץפרוש זה אם , אלא זהו סודה של תורת השם 33438 

בור הוא מין שאין לו לא , ה לבור"שיש חילוק בין ע, ם על אבות"כמבואר בפירוש המשנה של הרמב 33439 

´ פרק ב) ה הוא מי שיש לו מעלות המדות קצת אך לא מעלות השכל"ע, מעלות שכליות ולא מעלות המדות 33440 

ה "כל טהרות של ע, ח הוא כמו מטומאה לטהרה"ה מת"חק של עהמר, ה מדרס לפרושים"בגדי ע, (´ה 33441 

 33442 .ח"טמאים המה לת

מי ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום , תלמיד חכם נקרא מי שלומד את תורת השם ומבין אותה 33443 

ח "ת, זהו שקראו רבותינו פרושים, פרוש מהמון בני אדם, ז"ויחד עם זה הוא פרוש מעניני עוה, ואומרה 33444 

, כי בהיותו עסוק לדעת דבר הלכה בכל מקום, ש הוא ורב כוחו להגיע למדת הדבקותשהוא פרוש קדו 33445 

פרישות , פרישות מעצלות פשוטה אינה מספיקה לבירור דבר הלכה, ק הוא זקוק"להכשרה של רוה 33446 

יכול הוא לזכות למעלת , ח עסוק בפרישות כזו"ובהיות הת, הנחוצה להשראת השכינה נחוצה לדבר הלכה 33447 

 33448 .(תורת אברהם)  .ר והייתם קדושים כי קדוש אניכאמו, הדבקות

 33449 

 33450 מאמר רלד

 33451 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

, הן שהענין שייך לכל אחד ואחד מישראל, ויש בזה מובן כפול, ל שפרשה זו נאמרה בהקהל"איתא בחז 33452 

מפאת רום מדרגת הענין הזכיה לכך היא והן ש, אף על פי שכלולים בו כל המדרגות הרמות והנישאות 33453 

שהקירבה המיוחדת , כי הרי המשך הענין הוא כי קדוש אני, לעמו´ דוקא לכלל ישראל מפאת קרבת ה 33454 

וכפי ההשתלמות במידת הקדושה גדולה יותר , והיא גם המאפשרת קדושה זו, היא המחייבת´ אליו ית 33455 

יתברך היא תכלית הכל ושלימות האושר  והדביקות בו, בכך תלוי ובלאו הכי אי אפשר, ההתקרבות 33456 

 33457 .ואני קרבת אלהים לי טוב, והעידון העליון

ונדה הרי יש בה חומר עריות , כל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה (´ד ו"ר כ"ויק) ל"בחז 33458 

 33459 ומצד שני, ומה מאד תגדל החובה למנוע מכשול בזה, וזה מהחמורות שהדין בם יהרג ואל יעבור, בכריתות

נוסף , אלא גם זאת שמתרומם ומתעלה במדרגות הקדושה, י הזהירות הנה לא לבד שניצול מעון חמור"ע 33460 

לא לבד שנמנעת התחזקות החומריות , כשהכל נעשה על פי התורה וגדריה, על המניעה מטומאה 33461 

מבירא עמיקתא , אלא שמתעלים המעשים החומריים עצמם בטהרה המביאה לידי קדושה, והבהמיות 33462 

בין מצד השלילה בין מצד , ומובן מכל זה גודל זכותם של העוסקים בהפצת קיום מצוה זו, רמא לאיגרא 33463 

 33464 .החיוב

ל שאפילו עוברים במעי אמן אמרו "חז´ ופי, (ח"תהלים ס) ממקור ישראל´ במקהלות ברכו אלהים ה 33465 

וכמבואר , וכמה פגום הולד הנולד שלא בקדושה, ומבואר ענין קדושת ישראל מתחילת יצירת הולד, שירה 33466 

, נמצא דמלבד העון והעונש יש בזה ענין לכל הקיום של עם ישראל בקדושתו, (א"מסכת כלה פ) ל"בחז 33467 

כי למרות כל מה שנתבאר לעיל בגודל , ומקום פה עמדי לעורר על ענין מכאיב ומבהיל שטועים בו רבים 33468 

בדור ! שומו שמים, יעותיש רבים הנמנעים מלדבר בזה מטעמי צנ, ענין הפצת קיום מצוה זו בכל ישראל 33469 

ולדבר בעניני , ובריקודים בריש גלי ולא יתבוששו, במרחצאות, בהלבשה, פרוץ וירוד בכל הענינים 33470 

וחיוב מוחלט הוא לדבר בזה , היש לך הטעיית היצר גדולה מזו! קדושה וצניעות זהו נגד הצניעות 33471 

 33472 .סברהבפרהסיא בין מהבימה בין בשיעורים לחבורות ועם יחידים בכל מיני ה

כי לא יועילו כל הרחיצות שבעולם אם לא טבלה כדין , ח ומורי הוראה להסביר האמת"וחיוב גדול על הת 33473 

אפילו הצד , א לכל חכמי העולם להבין גודל ועומק סודות היצירה"וידעו ויבינו כי א, תורתנו הקדושה 33474 

ומה , בתכלית הדקדוק החומרי של האדם המורכב ומחובר מאלף אלפי אלפים חלקים המתאימים זה עם זה 33475 

ואחד אלהינו עושה שמים וארץ , גם בצד הרוחני שילאו כל חכמי לב ולא ימצאו מוצא לכל הכרוך בזה 33476 

וממצוותיו לא נסור ימין , המכיר ויודע את ברואיו להורותם את הדרך בה ישכון אור התכלית הנצחי 33477 

 33478 .ושמאל

והיה אותו אריס מטמר עצמו , סו בפרדסד דומה לשר שיצא לטייל עם ארי"משל למה, והתהלכתי בתוככם 33479 

ה עתיד לטייל עם הצדיקים "כך הקב, ל השר לאותו אריס מה לך מטמר מלפני הריני כיוצא בך"א, מלפניו 33480 

ה מה לכם מזדעזעים מלפני הריני כיוצא "אומר להם הקב, בגן עדן וצדיקים רואין אותו ומזדעזעים מלפניו 33481 

כרם זה אני נטעתיו ´ פי, ל"ל השר לאריס הריני כיוצא בך וז"באדרת אליהו הוסיף בביאור מה שא, בכם 33482 

בגן ´ פי, ל"ה לצדיקים הריני כיוצא בכם הוסיף וז"הנמשל באמירת הקב, ואתה משמרו ומשקה אותו תמיד 33483 

 33484 .ש"ט שעשיתם יעו"ומשקים אותו מכח מצוות ומע, עדן שלי שאני נטעתיו ואתם משמרים את פירותיו

ש "יעו) ב אשר עליו מדובר בפסוק זה"פלא שכל השכר של גן עדן ועוהעומדים אנו בכאן על דבר נ 33485 

, איננו למעלה ממהות האדם וצורתו, היינו מדריגת ההתקרבות והדביקות העליונה בחיי החיים, (ן"ברמב 33486 



שלפי סדר , על ידי החיים על פי התורה והמצוה הריני כיוצא בכם, אלא אדרבה מה לכם מזדעזעים מלפני 33487 

 33488 .ע"ה עתיד לטייל עם הצדיקים בג"ה הענין של הקבהענינים בא מז

, (´בראשית ב) אלהים גן בעדן לעבדה ולשמרה´ ויטע ה, והרי כך מתבארים הדברים בפרשת בראשית 33489 

ודוקא אחר , ומכל זה היה מתחייב קירוב נפלא בלי מסכים, (´ז א"א כ"זח) ת"ע ולשמרה במל"לעבדה במ 33490 

, שהיו מזדעזעים מלפניו, (´ח´ שם ג)א  אז וישמעו ויתחב, יםהחטא אחרי הנסיגה מארחות החיים הרוחני 33491 

 33492 .כי אחרי החטא שוב אינו יכול לסבול ולקלוט את ההתקרבות הגדולה

שדוקא , וגם מצד הנולדים, דוקא על ידי שמירת גדרי התורה והקדושה בשלימות אפשרית ההתקרבות 33493 

, והריחוק הוא תכלית הרע וההעדר י הטומאה מתרחקים"וע, בנולדים בקדושה הם מסוגלים לזה יותר 33494 

אשר לכן למזהיר ולנזהר יגדלו , וקרבת אלהים לי טוב, כי הנה רחקיך יאבדו (ז"תהלים ע)ב  וכדכתי 33495 

משנת רבי )  .כי זה נוגע לכל קיום בית ישראל והאושר בזה ובבא, הזכויות באופן של מידה טובה מרובה 33496 

 33497 .(א"קס´ ג עמ"אהרן ח

 33498 

 33499 מאמר רלה

 33500 .(´ט ב"ויקרא י) בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיודבר אל כל עדת 

ת והא כל "וא, ובשפתי חכמים כתב, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויין בה 33501 

ל דפרשה זו נאמרה להן בהקהל נשים "וי, כי תשא´ י בפ"התורה כולה שנה משה לישראל כמו שפירש 33502 

אבל משה , פרשת וילך הקהל את העם האנשים והנשים והטףכדכתיב ב, וטף דכתיב כל עדת בני ישראל 33503 

 33504 .לא שנה אלא לאנשים

יראת חטא מביאה לידי , זהירות מביאה לידי זריזות, פנחס תורה מביאה לידי זהירות´ מכאן אמר ר 33505 

מכאן שמדת הקדושה היא המדריגה היותר גדולה , (7´ז כ"ע) קדושה מביאה לידי רוח הקודש, קדושה 33506 

 33507 ?ואם כן איך יכולים לומר לכל עדת ישראל נשים וטף קדושים תהיו, ידי רוח הקודששממנה מגיעין ל

א "וכמו שמפרש הגר, ברם להבין הענין ידוע היטב שהאדם נקרא הולך משום שאיננו עומד על מקום אחד 33508 

שאם האדם איננו עולה , (ו"משלי ט) ל הפסוק אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה"ז 33509 

, ואת זה מבין דוקא המשכיל שמוכרח הוא להיות תמיד במצב של עליה, כרחו הוא יורד מטהלמעלה על  33510 

ולכן הכרח הוא לכל אדם להיות קדוש מצד ההכרח ולא רק , זאת בכדי למנוע מעצמו ירידה לשאול מטה 33511 

 33512 .מצד המעלה

אתכם מן העמים ואבדיל ´ והייתם קדושים כי קדוש אני ה, ואת היסוד הזה אנחנו מוצאים גם בסוף הפרשה 33513 

, י אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו"ועיין ברש, להיות לי 33514 

וכשלא יהיה , הרי אין מבקשים מהאדם אלא שיהיה מובדל מן העמים ויהיה אז עולה במעלות הקדושה 33515 

לפניו עומדת , ביל האדםמכאן שאין לפנינו דרך ממוצעת בש, מובדל ממילא יהיה של נבוכדנצר וחבריו 33516 

ו אם לא יבחר להיות "או ח, ה"או להיות מובדל בפרישות ולזכות בקדושה ואז חלקו עם הקב, הבחירה 33517 

 33518 .להיות נמנה עם נבוכדנצר וחבריו, כי אז ישאר במדריגה הנמוכה ביותר, קדוש

זו , כדנצר וחבריולבין המצב של ואם לאו אתם של נבו, והבחירה הזו בין מצב של ואבדיל אתכם להיות לי 33519 

למרות העובדה שזה נראה כאילו מרחק גדול כרחוק מזרח , היא בחירה שתלויה ממש בחוט השערה 33520 

כי איננו משכיל ועל כן אין הוא מתאמץ לעלות , והחסרון של האדם הוא כי איננו תופס את זה, ממערב 33521 

מה גמורה על איזו דרך צריך כל אחד לקבל על עצמו בהסכ, ועם התחלת זמן הלימודים בישיבה, במעלה 33522 

וכשרק מחליט ומכוין לעלייתו המתמדת הרי הוא כבר נכנס לגדר אורח חיים למעלה למשכיל, הוא הולך 33523 

 33524 .(נחלת אליעזר)  

 33525 

 33526 מאמר רלו

 33527 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

ולפי דעתי אין , פרושים תהיוכ ראיתי סתם "אבל בת, י"קדושים תהיו היו פרושים מן העריות רש 33528 

אבל הפרישות היא המוזכרת בתלמוד שבעליה נקראים , הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב 33529 

והתירה הביאה איש באשתו ואכילת , והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים, פרושים 33530 

ולהיות בסובאי יין , או נשיו הרבותאם כן ימצא בעל תאוה מקום להיות שטוף בזימת אשתו , הבשר והיין 33531 

 33532 והנה יהיה נבל ברשות התורה, מדבר כרצונו בכל הנבלות שלא הוזכר איסור זה בתורה, ובזוללי בשר למו

 33533 .(ל"ן ז"רמב)

שהוא עומד מעצמו על עולמו הפנימי וגודר לו , כבר אמרנו שקדושה היא התעוררותו העצמית של האדם 33534 

, בגדר מעצמו לומד תורה, נהג גם בדברים שאין בהם הלכה מפורשתהוא רואה נכוחה כיצד להת, גדריו 33535 

כתוב בתורת כהנים סוף פרשת , וזה היפך הטומאה המטמטמת את הלב לבל ירגיש במצבו ובחיוביו 33536 



כשם שאני פרוש כך , כשם שאני קדוש כך אתם תהיו קדושים, והייתם לי קדושים כי קדוש אני, קדושים 33537 

, ה הוא קדוש"באמרנו שהקב? מה ענינם, תי הבחנות קדושה ופרישותהרי כאן ש, אתם תהיו פרושים 33538 

הבחנה זו בקדושה , ומושלל כל מושג אנושי, כוונתנו לומר שהוא יתברך מובדל ומופרש מכל חומר וגשם 33539 

 33540 ?אם כן מהי הבחנת קדוש, כ פרוש"היא איפוא שלילית והיא הנקראת בת

גם אין קץ ותכלית , על כל מה שבכוחנו להשיגכי הוא יתברך מרומם , אם נתבונן בדבר זה לעומקו 33541 

אמור ! ואין לנו מושג בריבוי אופנים אין קץ בהם יוכל להושיע לעזור ולברך, לברכותיו ולהצלחותיו 33542 

הוא יתברך משולל כל מושג , בעומק ההבנה השלילית שבקדושתו יתברך מונחת הבחנה חיובית! מעתה 33543 

להבחנה זאת , זוהי ההבחנה החיובית שבקדושה, תכליתאבל גם בברכתו וישועתו אין קץ ו, ברוממותו 33544 

 33545 .כשם שאני קדוש כך אתם תהיו קדושים, מכוון התורת כהנים

כך גם אנחנו , כמו שהוא יתברך מובדל מכל חומר וגשם? ומה נלמד אנחנו ממה שהוא יתברך פרוש וקדוש 33546 

במדה , זוהי נקודה נפלאה? אולם מהי הקדושה החיובית בחיינו, נשתדל להתעלות מעל ליצרים ורצונות 33547 

משם שופעת אצילות עצה , הננו מגלים בקרבנו עולם רוחני פנימי, שאנו מתעלים מעל ליצר ובהמיות 33548 

הננו זוכים לקדושה החיובית שילוד , כשאנו חיים בתוך עולמנו הפנימי הזה, ותושיה עם כל מהלכי חיינו 33549 

 33550 .תהיו קדושים ובזה אנו מקיימים כשם שאני קדוש כך אתם, אשה יכול להשיג

כי אחרי אזהרת פרטי הדינים וכל , וכן דרך התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בזה, ן ממשיך וכותב"והרמב 33551 

ועשית הישר ! אמר בכלל, ושאר האזהרות, לא תונו, לא תגזול, לא תגנוב, משא ומתן שבין אדם לחברו 33552 

וכן בענין השבת אסר , יושיכניס בעשה היושר וההשויה וכל לפנים משורת הדין לרצון חבר, והטוב 33553 

הרי העשה הכללי הוא הנקודה החיובית וצורת , והטרחות בעשה כללי שנאמר תשבות, המלאכות בלאו 33554 

שאחרי כל הלאוים , וכן הוא גם בקדושה, אשר על ידה מתבאר כל ההיקף של הגדרים והאזהרות, הדבר 33555 

 33556 .אנו זקוקים עוד לעשה החיובי קדושים תהיו

הוא , ח לכך שמעצמו הוא לומד תורה"בעומק עסקו בתורה מגיע הת? ל קדושהומהי הנקודה החיובית ש 33557 

ומתוך נקודה זו הוא מכוון , נותן התורה וכי קשר חי לו אליו יתברך´ כי ה, מגיע להבחנה ברורה בלבו 33558 

, ח"אותם הדברים המסורים לשיקול דעתו של ת, גם בדברים שלא נקבעו בהן הלכות מפורשות´ לרצון ה 33559 

 33560 .ח הוא נהיה פרוש וקדוש"מתוך התגלות ודאותו יתברך בלב הת, ´ו כי קדוש אני הקדושים תהי

ומתוך כך מעצמו לומד תורה לקיים פרושים , טבעי הוא שהתלמיד חכם העומד על נקודת הקדושה בלב 33561 

קדושה היא , טבעי הוא שהתנהגות זו תעורר גם אחרים להרגיש בעצמם ובחיוביהם, ן"תהיו כביאור הרמב 33562 

י התנהגותו מעורר אחרים להרגיש "כשאדם ע, דם מצבו בחיוביו ובקשרו הטבעי עם הבוראהרגשת א 33563 

והוא אמרו , שציונו לקדש את שמו, זה נקרא קידוש השם, בעצמם ובחיוביהם וקשרם הטבעי עם הבורא 33564 

ספר ) זאת המצוה אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם, ונקדשתי בתוך בני ישראל 33565 

הוי אומר כי זוהי תכלית , כה גדול חיוב זה שאנו חייבים למסור נפשנו עליו, (ג"ת ס"ם ל"ות להרמבהמצו 33566 

 33567 !חיינו

אל ´ על זאת מצינו בתורה ויאמר ה, ´כיצד מעורר קידוש השם את הרואים להרגיש חיובים בעבודת ה 33568 

אל הסלע הייתי  י שאילו דברתם"רש, משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל 33569 

ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דיבורו של , מקודש לעיני העדה 33570 

בראותו , ´התעוררות זאת שכל אחד מישראל מחייב עצמו בקיום רצון ה, (חוקת שלישי) !ו אנו"מקום ק 33571 

 33572 ...כזה מהכאתם על הסלע נענשווכיון שלא יצא קידוש השם , את הסלע עושה כדבר משה זהו להקדישני

ם חיוב מיוחד של קידוש השם "בכל זאת קובע הרמב, מוטלת על כל אחד מישראל´ והנה מצות קידוש ה 33573 

אביי אמר כדתניא , היכי דמי חילול השם, ו"יומא פ´ ומקורו במס, (א"ת י"יסוה´ ה) לתלמידי חכמים 33574 

ויהא משאו ומתנו , ח"רא ושונה ומשמש תשיהא קו, אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך´ ואהבת את ה 33575 

אוי להם לבריות שלא למדו , אשרי אביו שלימדו תורה? מה הבריות אומרות עליו, בנחת עם הבריות 33576 

 33577 .פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו! תורה

משמש תלמידי אבל מי שקורא ושונה ו, עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר 33578 

אוי לו לפלוני ? מה הבריות אומרות עליו, ואין דברו בנחת עם הבריות, חכמים ואין משאו ומתנו באמונה 33579 

פלוני שלמד תורה ראו כמה ! אוי לו לרבו שלימדו תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, שלמד תורה 33580 

 33581 !מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו

ח "אם ישנה מצוה מיוחדת של קדושים תהיו פרושים תהיו לת, רור הואלפי דרכנו בביאור ענין הקדושה ב 33582 

ח מוטל לקדש עצמו ולקדש "דדוקא על ת, ´ח בקדושת ה"בהכרח יש גם מצוה מיוחדת לת, להיות בקדושה 33583 

כל העולם כולו מצפה לו בהיותו מתנהג , ח חייב לשמש דוגמה חיה לאדם השלם"הת, שם שמים בעולם 33584 

מתגדל , מקרב רחוקים להרהר בתשובה, הוא מעורר אהבת תורה בלב כל רואיו, ק"בדרכי נועם של תוה 33585 

 33586 .י דוגמתו ואישיותו של התלמיד חכם"והכל ע, ומתקדש שם שמים בעולם



כאשר , מעשה בשמעון בן שטח שקנה חמור ומצא מרגלית תלויה בצוארו, הדברים עמוקים עוד יותר 33587 

שמעון בן שטח ´ ענה לו ר! בעצמו להחזיר אבדה זו תמה הלה כיצד שלט, החזיר המרגלית לבעליה הערבי 33588 

, (´ה´ ר ג"דב) !אמר הערבי ברוך אלהי שמעון בן שטח, בפשטות חמור לקחתי מרגלית לא לקחתי 33589 

מהיכן אנחנו , הבורא יתברך הוא אל מסתתר, וכך האמת! ממעשה זה למד הערבי להכיר את האלהים 33590 

על דרך זו כל , ושלם בתורה ההולך בדרכיו יתברךממעשיו המושלמים של אדם מ? מכירים אותו יתברך 33591 

שהם גילו דרכיו יתברך עד , מה שאנו יודעים מהבורא יתברך נתגלה לנו על ידי מעשה האבות הקדושים 33592 

 33593 .אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, ששמו יתברך נקרא עליהם

כיצד כל מדה עומדת על ומבחין בהתנהגותו , המתבונן באדם גדול ורואהו מצוין במעשיו שאין כמותו 33594 

הרי הוא , והשיחת חולין שלו לשון נקיה של עושר ומרפא, וכיצד מכלכל דבריו על כחוט השערה, מקומה 33595 

´ ח אמיתי יכולים ללמוד דרכי ה"אכן מדרכיו של ת! רואה את השכינה במעשיו וחייו של אדם גדול זה 33596 

 33597 .(ט"רל´ עלי שור ד)  !יד חכםוזהו קידוש השם המחוייב לצאת מחייו ומעשיו של תלמ, ומדותיו

 33598 

 33599 מאמר רלז

 33600 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים

כתוב אחד , ואנו למדין אותן מפרעה הרשע, שמעון בן לקיש שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה´ אמר ר 33601 

, ולתי למעלה מגדולתכםיכול כמוני תלמוד לומר רק לשון מיעוט גד, (ח"דברים כ) אומר והיית רק למעלה 33602 

יכול כמוני תלמוד לומר רק , (א"בראשית מ) אתה תהיה על ביתי´ ואנו למדין אותה מפרעה הרשע שנא 33603 

, יכול כמוני תלמוד לומר כי קדוש אני, והדין קדושים תהיו, גדולתי למעלה מגדולתך, הכסא אגדל ממך 33604 

 33605 .(ד"ר כ"ויק) קדושתי למעלה מקדושתכם

והנה , אלא אפשי והתורה אסרה, ל אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר"ו חזדאמר, וביאר הכתב סופר 33606 

ויש בני אדם שבטבעם מופרשים מכל התועבות אבל , ן"ה ציוה שנהיה קדושים ופרושים עיין רמב"הקב 33607 

יען כי , להיות קדוש ופרוש´ רק יהיה אדם מתאוה וימנע את עצמו משום שציוה ה, ת בזה"אין רצון השי 33608 

 33609 .דמה יציר ליוצרואנחנו בניו וי

וזה , ש ויתעלה לא יתואר לאמור כי מתאוה לדבר ומקדש עצמו דבעצמו קדוש הוא"ה ית"והנה בהקב 33610 

, שיהיה קדוש בטבעו ולא יהיה לו תאוה ונטיה לדבר, שאמר יכול כמוני שיהיו קדושים באופן שאני קדוש 33611 

יען שאני קדוש כן יהיה , אני כי קדוש´ שיהיה מתאוה וירצה לדמות לה, ´תלמוד לומר כי קדוש אני ה 33612 

 33613 .רצונכם להיות קדושים

ויש מקום לאדם לטעות ולחשוב שכדי להידמות , ש הוא כולו רוחניות"ה ית"ונראה עוד לבאר דהנה הקב 33614 

וזה שאמר יכול כמוני שיתרחק לגמרי מן , צריך לנזור ולהרחיק עצמו לגמרי מן הגשמיות, ´לו ית 33615 

אין לו לאדם להתרחק לגמרי , קדושתי למעלה מקדושתכםתלמוד לומר כי קדוש אני , הגשמיות 33616 

ן שיש נבל ברשות "וכפי שמפרש הרמב, אלא צריך לכלכל דעתו ולקדש את עצמו במותר לו, מהגשמיות 33617 

 33618 .אלא שצריך להיות בסייגים ובכוונות רצויות, לכן על האדם להשתמש במה שמותר לו, התורה

 33619 לא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתיםרבי שמעון אומר שלושה שאכלו על שולחן אחד ו

, וזמן הסעודה מעבר מסוכן שאם ימשך אז אחרי היצר וגבר עמלק, ל"ץ ז"וכתב החסיד יעב, (ג"אבות פ) 33620 

ואם שרתה האמונה באומתנו הלא הוא על דבר קדושת , וכאשר ירים ידו בתורת משה וגבר ישראל 33621 

ן המאכל הטהור יעשה הגוף טהור להאציל עליו רוח כי מ, וקדושתה תלויה בדבר המאכלות, האומה 33622 

ל קדש "ואמרו ז, ועל זה אמרה התורה קדושים תהיו, כי למאכלות מבוא גדול לקדושה או להפכה, אלוהים 33623 

 33624 .עצמך במותר לך

אמנם כן הוא לגבי כל דבר ודבר בעיסוקינו , ואם כי ודאי נכונים הם הדברים האמורים לגבי מאכלים 33625 

שצריכים אנו לקדש את עצמנו במותר לנו והכל צריך להיות עם , דברים ההכרחייםהגשמיים ואפילו ב 33626 

ואכן העבודה הזאת של קדש עצמך במותר לך , ו נמנים בכלל נבל ברשות התורה"שלא נהיה ח, סייג וגדר 33627 

וכדי לעמוד בנסיון ולהתגבר על היצר כבר הורה , וכרוכה היא בהרבה נסיונות, היא עבודה קשה מאד 33628 

שכן על פי הרוב קושי , שאחת התחבולות היא הקטנת הנסיון, (אור ישראל) ל באגרותיו"זצס "הגרי 33629 

 33630 .ומגדיל את הנסיון יותר מכפי שהוא במציאות, הנסיון נובע מצד הדמיון המפחיד אותו

, ולהבין שבמציאות אינו גדול כל כך, ועל כן צריך האדם להשתמש בתכסיסים על מנת להקטין את הנסיון 33631 

ועיין , (ט"ויקרא י) ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, וצאים בפרשתנווכן אנו מ 33632 

שבשכרה אני , המצוה הזאת שתשמרו תהיה להוסיף לכם תבואתו, להוסיף לכם תבואתו´ י שפי"ברש 33633 

שלא יאמר אדם הרי ארבע , ר"היה רבי עקיבא אומר דיברה תורה כנגד יצה, מברך לכם פירות הנטיעות 33634 

 33635 .לפיכך נאמר להוסיף לכם תבואתו, אני מצטער בו חנםשנים 



ארבע , ר מגדיל בעיני האדם את ממדיו של הנסיון ועלול האדם לומר"שהיצה, ר"דיברה תורה כנגד יצה 33636 

ר צריך האדם להשתמש בתחבולה שלו ולהבין להוסיף "וכנגד תחבולת היצה, שנים אני מצטער בו חנם 33637 

וכן , ה מברך לכם פירות הנטיעות ואין הוא מפסיד אלא מרויח"שבשכר מצוה זו הרי הקב, לכם תבואתו 33638 

 33639  .ונהיה בין המקדשים עצמם במותר להם, יהיה בעזרנו שנוכל לעמוד בנסיונות´ בכל נסיון ונסיון וה

 33640 .(נחלת אליעזר)

 33641 

 33642 מאמר רלח

 33643 .(´ט ב"ויקרא י) אלהיכם´ דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני ה

הרי אחרי כל הטורח במצוות ובלימוד עדיין אין בטחון שאדם התורה ! דושים תהיו תלמידי חכמים תהיוק 33644 

ח "ג בהביאו ההלכה שמחזירים לת"הסמ? מהו הגדר של תלמיד חכם, ישיג את תכליתו לולא מצוה זו 33645 

לא רק ! מתזה גדרו איש א, (ד"עשין ע) כי הוא איש אמת ואינו משקר, אבידתו על פי טביעת עינו כותב 33646 

, וזה ענין נוסף על כל הטורח בלימוד ובמעשה, אלא שבמהותו הוא אמיתי, שהוא טורח לעמוד על האמת 33647 

 33648 .שנהיה במציאותנו ובמהותנו אנשי אמת, ן"על זה באה המצוה קדושים תהיו פרושים תהיו לדעת הרמב

בודאי זה דורש , ד חכםאם יש אחרי הלימוד והקיום עוד ענין מיוחד להתהוות איש התורה במהותו תלמי 33649 

אלישע בן ´ שנא, י גדול שמושה של תורה יותר מלימודה"י משום רשב"ואמר ר? מהי, עבודה מיוחדת 33650 

ברכות ) למד לא נאמר אלא יצק מלמד שגדולה שמושה יותר מלימודה, שפט אשר יצק מים על יד אליהו 33651 

קרא אדם ולא שנה עדיין , רץח הרי זה עם הא"אחרים אומרים אפילו קרא ושנה ולא שימש ת, (ב"ע´ ז 33652 

 33653 .(´ג ז"ר פ"ויק) ח דומה למי שנעלמו ממנו סתרי תורה"קרא ושנה ולא שמש ת, בחוץ עומד

´ ת כך הוא בעבודת ה"וכמו בלימוד גפ, מי שלא קיבל דרכי לימוד מלמדן אמיתי אינו יכול להיות למדן 33654 

, אדם התורה לקראת שלימות ח קובע לעצמו מדור מיוחד בהליכת"הן שימוש ת, ובכל התנהגות האדם 33655 

ועד היכן הדברים מגיעים נראה ממה שאמרו בספרי , ח"י שימוש ת"תלמיד חכם אמיתי יכול להיות רק ע 33656 

והיא , ´ם בספר המצוות מצוה ו"וכך כתב הרמב, ולדבקה בו הדבק בחכמים ותלמידיהם, עקב´ סוף פ 33657 

, אופן מאופני העבודה והחברה שציונו להתחבר עם החכמים ולהתיחד עמהם ולהתמיד בישיבתם בכל 33658 

והוא אמרו , במאכל ובמשתה והעסק כדי שיגיע לנו להדמות במעשיהם ולהאמין האמיתיות מדבריהם 33659 

 33660 .יתברך ובו תדבק

הדוגמה החיה מקרבת עוד יותר , הם הדברים כדי להיות איש אמת מוכרחים להתקרב לתלמידי חכמים 33661 

והרי זוהי תכלית מה שהשליך אמת ! פר תורה חיתלמיד חכם אמיתי הוא ס, לאמיתיות מאשר הלימוד 33662 

יש כאן עוד , יתהווה תלמיד חכם שהוא איש אמת, שמספר התורה שניתנה לנו שהיא תורת אמת, ארצה 33663 

אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך ´ ירמיה אמר וה, האמת והחיים קשורים זה בזה, עומק אחר עומק 33664 

מפני , למה הוא אלהים חיים, מפני שהוא אלהים חיים ,ל על זה ולמה הוא אלהים אמת"ואמרו חז, עולם 33665 

 33666 .(ו"ויקרא רבה פכ) שהוא אלהים אמת

על התורה אנו מברכים אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם , ה"אמת וחיים אינם נפרדים זה מזה אצל הקב 33667 

קב אבינו יע, וכמובן בחיים אמיתיים הדברים אמורים, האמת והחיים ירדו כרוכים מן השמים, נטע בתוכנו 33668 

מי שזכה לאמת אין , המיתה לא פגעה בשום כח מכחות נפשו וגופו, (7´תענית ה) עליו השלום לא מת 33669 

אלעזר עמי הארצות ´ אמר ר, (7א"כתובות קי)א  מעתה נעיין בגמר, (.ז"סנהדרין צ) המיתה שולטת בו 33670 

 33671 .תניא נמי הכי מתים בל יחיו, מתים בל יחיו´ אינן חיים שנא

יוחנן לא ניחא ´ אמר ליה ר, במרפה עצמו מדברי תורה הכתוב מדבר, אים בל יקומול רפ"יכול לכל ת 33672 

ההוא במרפה עצמו , (ה רוצה שתהא דן את ישראל לכף חובה"אין הקב) ,למרייהו דאמרת להו הכי 33673 

כל , ל מקרא אחר אני דורש כי טל אורות טליך וארץ רפאים תפיל"א, לעבודת כוכבים הוא דכתיב 33674 

 33675 .וכל שאין משתמש באור תורה אין אור תורה מחייהו, אור תורה מחייהו המשתמש באור תורה

אלהיכם חיים כלכם ´ ואתם הדבקים בה, ל רבי מצאתי להם תקנה מן התורה"כיון דחזייה דקא מצטער א 33676 

אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם , אלהיך אש אוכלה הוא´ וכי אפשר לדבוקי בשכינה והכתיב כי ה, היום 33677 

והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק , לתלמידי חכמים והעושה פרקמטיא 33678 

אלא , וכי אפשר לאדם לידבק בשכינה, אלהיך ולדבקה בו´ כיוצא בדבר אתה אומר לאהבה את ה, בשכינה 33679 

 33680 .ח מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה"כל המשיא בתו לת

אנו חיים כדי להיות אנשי אמת לא רק בנפשנו , חומראחרי כל הנתבאר לעיל מתבארים דברי הגמרא כמין  33681 

ולכך היא ניתנה , סגולה זו להפוך אותנו לאנשי אמת בעצם המהות שלנו היא התורה, אלא גם בגופנו 33682 

וכמובן בחיי אמת הדברים אמורים ולא , ממילא דבר פשוט הוא כי עמי הארצות אינן חיים, לבשר ודם 33683 

 33684 .ור תורה מחייהוהמשתמש באור תורה א, בחיים הפשוטים



ממילא מי שאין אור , ואין זה אמת מופשט אלא אמת שסוד החיים גנוז בו, אור התורה הוא האמת שלה 33685 

הרי עמי הארצות אלה הם יהודים , יוחנן הצטער על זה´ אבל ר! תורה מחייהו ממה יוכל לזכות לחיי נצח 33686 

והנה מצא רבי , מופקעים מחיי נצחואיך יתכן שיהיו , רק שלא זכו להיות תלמידי חכמים, שומרי מצוות 33687 

 33688 !להדבק בתלמידי חכמים? ומהי, אלעזר להם תקנה מן התורה

, ח הרי זה עם הארץ"גם תלמיד חכם עצמו שאינו משמש ת, הרי הדברים מפליאים ועד היכן הם מגיעים 33689 

מיתית ובזה מגיעים לשלימות א, ס עוד צריך לשמש תלמידי חכמים"והנה היה מסתבר כי נוסף על לימוד ש 33690 

! אם מתדבק בתלמידי חכמים הוא זוכה לחיי נצח, א כאן כי גם עם הארץ שלא למד כלל"וחידש ר, בתורה 33691 

ח הדברים "וכמובן לא בקירבה שטחית אל ת, עד כדי כך חיי נצח גנוזים בגדול שימושה יותר מלימודה 33692 

ובו תדבק בתלמידי אם עם הארץ מקיים , אלא בהתבטלות גמורה והתקרבות אליהם במסירת נפש, אמורים 33693 

 33694 .(ל"תק´ ב עמ"עלי שור ח)  .חכמים במסירת נפש הוא זוכה לחיי נצח

 33695 

 33696 מאמר רלט

 33697 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

לעת ערב , אבין אמר משל למלך שהיה לו מרתף של יין והושיב בו שומרים מהם נזירים ומהם שכורים´ ר 33698 

אמרו לו אדוננו המלך לא כולנו שמרנו , לשכורים שני חלקים ולנזירים חלק אחד בא ליתן שכרם נתן 33699 

אמר להם המלך אלו שכורים הן ודרכן לשתות , מפני מה אתה נותן לאלו שני חלקים ולנו חלק אחד, כאחד 33700 

ר מצוי בהם קדושה "כך העליונים לפי שאין יצה, ולפיכך אני נותן לאלו שני חלקים ולכם חלק אחד, יין 33701 

ד דבר אל כל עדת בני "הה, אבל התחתונים לפי שיצר הרע שולט בהם הלואי בשתי קדושות יעמדו, חתא 33702 

 33703 .(ד"ר כ"ויק) ישראל וכתיב והתקדשתם והייתם קדושים

ואם היא חסרה אין האדם , הרי וודאי ישנה מדריגה שנקראת קדושה, וצריך להבין מה ענין שתי קדושות 33704 

וכן צריך להבין מה ? מה שייך לכאן עוד קדושה, שנקרא קדוש ואם כבר הגיע למדריגה, נקרא קדוש 33705 

כדי להסמיך לענין של , ד דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו"שהמדרש מביא הה 33706 

והלא מספיק פסוק אחר של והתקדשתם , ולהסיק מכאן שישנן שתי קדושות, והתקדשתם והייתם קדושים 33707 

 33708 ?ר שתי קדושותשבו בעצמו מזכי, והייתם קדושים

יש הבדל גדול בין הקדושה שאליה מגיע , כי עלינו להתבונן בעצם המהות של קדושה מהי, אלא הענין הוא 33709 

כי אין לו , המלאך הוא שכל פשוט הוא קדוש מצד שכלו לבד, לבין מדריגת הקדושה שיש למלאך, האדם 33710 

ובתו למלאכים קנאה יש וכפי שמשה השיב את תש, יצר הרע שיצטרך לפרוש מתאוותיו ומרצונותיו 33711 

מה שאין כן בקדושת האדם שתלויה היא בכך שהאדם יהפוך , (.ט"שבת פ) ביניכם יצר הרע יש ביניכם 33712 

י בתחילת הפרשה קדושים תהיו "וזהו מה שמביא רש, רק אז יהיה גם שכלו טהור וקדוש, את עצם טבעו 33713 

 33714 .וכן במדרש שהפרוש נקרא קדוש, הוו פרושים מן העריות

הוא הגדר של סור , אלא אם כן שנעשה תחילה פרוש, ום שהאדם אי אפשר לו להיות קדושוכל זאת מש 33715 

שזה מדגיש את , וזו היא כוונת המדרש שמביא הפרשה קדושים תהיו פרושים תהיו, מרע ועשה טוב 33716 

הכרח הוא , כי מכיוון שהתורה דורשת מן האדם להיות קדוש, הצורך ואת הנחיצות של שתי קדושות 33717 

ר צריך "וכדי להינתק משלטון היצה, כי הרי הוא נמצא תחת שליטת היצר, שתי קדושות שתמצאנה כאן 33718 

גם , ועל ידי התקדשות הגוף שלא להיסחף אחר התאוות, שתהיה בו גם קדושת הגוף וגם קדושת השכל 33719 

 33720 .שכלו יתקדש ויתרומם עד שיגיע קרוב לשכלו של מלאך

שאז כל בן תורה עושה חשבון נפש , חלת הזמןצריכים אנו לחשוב על הדברים בעת שאנו עומדים בהת 33721 

ואם אנו רואים שישנם , בכדי שיוכל לעשות חיל בלימודו וביראת שמים בעתיד, לעצמו לתקן את העבר 33722 

הסיבה שגרמה להם , אך בסוף לא עלתה בידם, כאלה שגם בזמן הקודם נתקבלו בלבם הסכמות וקבלות 33723 

מן הדברים , כל והעלימו עין מן קדושת הגוףכי חשבו רק על קדושת הש, שלא לשמור על הקבלות 33724 

ויש , ולכן צריכים לדעת כי היסוד הוא שעלינו להיות פרושים כעצת התורה, הקטנים שמזלזלין בהם 33725 

 33726 .כי אז קשה לפרוש גם מהם, אך אם לא נשתלט עליהם מיד בהתחלה, דברים שנחשבים אצלנו לקלים

, ן והוא מלשון ואם יפנה לבבך"ופירש הרמב, (ט"י ויקרא) וכמו שמצינו בפרשתנו אל תפנו אל האלילים 33727 

ואילו בשכלו הוא בעצם , הענין הוא שאם כי בהתחלה הוא פונה רק בגופו ובמעשיו, אשר לבבו פונה היום 33728 

אז איננו בטוח כלל שגם שכלו לא ישתנה ולא יטה , אבל אם לא יפרוש ולא יתרחק מזה, יודע שזה כלום 33729 

אלא , כי לא יתכן שהאדם יהיה קדוש רק במחשבתו ושכלו בלבד, הסתלףלהאמין בזה כי גם שכלו עלול ל 33730 

קדושה ראשונה היא הפרישות , התורה באה לרמוז לנו בזה לשתי קדושות, והתקדשתם והייתם קדושים 33731 

.ורק אז יכול הוא להגיע לקדושה השניה להיות קדוש גם במחשבתו ושכלו, שמשמעותה מעשים ממש 33732 

 33733 .(נחלת אליעזר)  

 33734 



 33735 מאמר רמ

 33736 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

יש כאן גם גילוי על קדושה במידה , מלבד מה שיש כאן ציווי על הקדושה, קדושים תהיו כי קדוש אני 33737 

, לפני שקיבלו ישראל את התורה כבר נצטוו באיזה אופן עליהם לקבל את התורה, כזאת של כי קדוש אני 33738 

וכדי , ולפי שיעור הטוב שבראשיתו כך מידת הטוב באחריתו, (´קהלת ז) ר מראשיתוכי טוב אחרית דב 33739 

, ומי שאינו שואף להגיע למדריגה של קדושה, שיגיעו אל הקדושה עליהם לקבל את התורה באופן זה 33740 

 33741 .לעולם לא יגיע לידי כך

בה המבוגרים אם יצוו על בני הישי, והנה ענין הקדושה כפי שהוא בתורה נראה לכאורה כדבר רחוק 33742 

אבל אם , אולי יתווכחו להוריד מהסכום אבל זה יהיה דבר הנשמע, שבמשך הזמן יספיקו חמשים דף בעיון 33743 

והנה בענין הקדושה נצטוינו , כמובן שציווי זה אינו עושה שום רושם, יצוו להספיק אלף דפים במשך הזמן 33744 

היא קדושה שאפשר לתבוע , וש אניהרי שאותה קדושה הנמדדת במידת כי קד, קדושים תהיו כי קדוש אני 33745 

 33746 ?הא כיצד, מאדם שיגיע אליה

הנה אחר שהתנצלו , זאת החיה אשר תאכלו, ל"בפרשת שמיני בענין מאכלות אסורות כותב הספורנו וז 33747 

, אשר בו היו ראויים לשרות שכינה עליהם בלתי אמצעי, ישראל את עדים הרוחני שקנו במתן תורה 33748 

מאס , כאמרו ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם, לעתיד לבואכאמרו בכל המקום שיהיה הענין  33749 

והשיג משה רבינו בתפילתו , כ מהשרות עוד שכינתו ביניהם כלל כאמרו כי לא אעלה בקרבך"אח´ האל ית 33750 

עד שהשיגו וזכו אל וירא , איזה תיקון שתשרה השכינה בתוכם באמצעות משכן וכליו ומשרתיו וזבחיו 33751 

 33752 .ואל ירידת אש מן השמים אל כל העם´ כבוד ה

ואסר דברים , וזה בתיקון המזונות והתולדה, ראה לתקן מזגם שיהיה מוכן לאור באור החיים הנצחיים 33753 

´ כי אני ה, כאמרו ונטמתם בם וכאמרו אל תשקצו את נפשותיכם, המטמאים את הנפש במדות ובמושכלות 33754 

פירוש נצחיים מתדמים , קדושיםהמעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים והתקדשתם והייתם  33755 

, מבואר שתכלית ישראל אינו אלא קדושה ורק לשם כך יצאו ממצרים, כאמרו כי קדוש אני´ לבורא ית 33756 

זו היא , ומכאן גם נובעים גופי הלכות של ארץ ישראל ושל בית המקדש, ולשם זה ניתנה להם תורה 33757 

 33758 .הקדמה של הספורנו לפני פרשת מאכלות אסורות

או שומרים עצמם ממאכלים כדי להברות את , כמה וכמה אנשים המונעים עצמם מאכילה לכאורה הרי יש 33759 

והרי סוף סוף הם שוברים את תוקף הגשמיות שבהם על ידי הימנעותם , גופם ואינם מתקדשים מאומה 33760 

ולא תטמאו , התשובה לכך תמצא במה שכתב הספורנו בסוף הפרשה? ולמה לא יזכו לקדושה, מאכילה 33761 

אל תטמאו בהם באופן שתהיו טמאים ומטומטמים בם , אלהיכם והתקדשתם´ ם כי אני הבהם ונטמתם ב 33762 

 33763 .כי אמנם בהיותי אלהים חפצתי שתתקדשו ותכינו עצמכם אל הקדושה, וזה יקרה באכילתכם

אינה אלא כאשר ההימנעות נעשית לשמה ותכינו , י הימנעות מאכילה"נמצא כי הקדושה המושגת ע 33764 

לכבוד , ושומר עצמו מכל דבר שטבעו להוט אחריו, שמקדש עצמו במותר לו רק מי, עצמכם אל הקדושה 33765 

וכך למדנו , רק הימנעות זו היא הנקראת מקדש עצמו שהרי עושה כן לשם קדושה, לכסף ולשאר תאוות 33766 

ומעולם לא , כל תענית שלא קבלו עליו היחיד מבעוד יום אינו תענית, (´ב סעיף ה"תקס) בהלכות תענית 33767 

אמנם בדברי הספורנו מצאנו , ת התענית היא העדר אכילה ושתיה למה מעכבת בו הקבלהאם מהו, הבנתי 33768 

 33769 .כל הימנעות שאין בה הכנה לקדושה אינה מביאה לקדושה, את המפתח אל ההלכה

? מדוע אין ההימנעות עצמה ללא הכנה מביאה לקדושה, אלא שעדיין עלינו לבאר את דברי הספורנו עצמם 33770 

ירושו של הספורנו על הפסוק והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני וזה שאלה זו הביאה אותנו לפ 33771 

וזה חפצתי כדי שתתדמו אלי , כדי שתהיו קדושים ונצחיים בהכירכם את בוראכם והלכתם בדרכיו, לשונו 33772 

אדם מקדש , (.ט"יומא ל) ל"וכל זה תשיגו כשתתקדשו ותשמרו מאיסורי מאכלות כאמרם ז, כי קדוש אני 33773 

 33774 .שים אותו הרבהעצמו מעט מקד

שהמדרגות בעניני קדושה אינם מדרגות הנקנות בכח עבודתו של אדם אלא , מבואר להדיא בדברי הספורנו 33775 

, על ידי שאדם מונע עצמו ממאכלות אסורות הוא פועל ענין של קדושה מעטה, בזכות עבודתו של אדם 33776 

, נת למי שמקדש עצמו מעטהיא מתנה הנית, ואילו הקדושה הרבה מקדשין אותו הרבה, מקדש עצמו מעט 33777 

פשיטא שמי שמונע עצמו ממאכלות אסורות לשם מטרה , ומאחר שהמדרגות של קדושה אינן אלא מתנה 33778 

 33779 .הרי אין שום קשר בין פעולותיו לקדושה ולמה יתנו לאדם זה קדושה, אחרת ולא לשם הכנה אל הקדושה

בקדושה הנמדדת במידת כי קדוש כיצד אפשר לתבוע מאדם שיקדש עצמו , והייתם קדושים כי קדוש אני 33780 

אלא על דברים , אמנם לפי מה שביאר לנו הספורנו אין הציווי של והתקדשתם על פעולה של קדושה, אני 33781 

ולא בא , הציווי בנוגע למעשה הוא הימנעות ממאכלות אסורות, המביאים אל הקדושה הכנה אל הקדושה 33782 

, לאיזה קדושה עליו להכין עצמו, ההכנההכתוב לומר והייתם קדושים כי קדוש אני אלא לגלות על  33783 

 33784 .(מערכי לב)  .לקדושה במידה של והייתם קדושים כי קדוש אני



 33785 

 33786 מאמר רמא

 33787 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

זה אות כי , פעם טוב ופעם רע, יום אחד טוב ויום רע, אדם שאינו עומד תמיד על מצב אחד כי אם משתנה 33788 

כי , ל"י ז"וזה סוד מובא בשם האר, ותמיד סמוך הוא להרע בכל הפרטים, מצבו התמידי אינו רחוק מרע 33789 

´ פעמים היא בקדושה ופעמים חוזרת לקליפה ונעשה ד, היא נוגה´ קליפות סביב הקדושה והד´ יש ג 33790 

נוטה אל והגרים מקבלים מזאת הקליפה שלפעמים , וכתיב ונוגה לו סביב שהוא סביב הקדושה, קליפות 33791 

 33792 .הקדושה ופעמים אל הטומאה

כמו , פעמים לטוב ופעמים לרע, נראה מזה כי מי שהוא סביב הקדושה וגם סביב הטומאה הוא משתנה 33793 

היא שונה מיתר הקליפות וגם היא שונה , שאנו רואים לפעמים בקליפה הסובבת את המאכל וגם סמוך לעץ 33794 

זהו , כן הוא האדם המשתנה תמיד, המאכלומסמיכותה להמאכל מורגשת לפעמים טעם , מחלק המאכל 33795 

ולכן בדבר קל אם יתקרב מעט אל הקדושה נרגש בו אז טעם , מפני כי עומד תמיד בין הקדושה והטומאה 33796 

 33797 .ולכן אינו עומד תמיד על מצב אחד, וכן כשיתקרב מעט אל הטומאה תיכף נרגש בו טעם טומאה, קדושה

שניהם עומדים תמיד על מצב אחד זה , בטוב ובין ברעלהיפך נמצא באנשים העומדים בצד חלק אחד בין  33798 

למדין מזה עד כמה הסכנה להיות , כי הם רחוקים במחיצתם וקשה להם להתהפך, בטובו וזה ברשעתו 33799 

, ואין לאדם עצה אחרת כי אם להתרחק מרע וליכנס במחיצות הקודש, עומד בין המשפתים אף קרוב לרע 33800 

ובזה יתרחק מהרע ולא , מה החוב על האדם להתקדש אף במותרועד כ, (ח"איוב כ) וזהו וסור מרע בינה 33801 

 33802 .(ב"כ´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .יוכל להתהפך וזהו הערה נוראה

 33803 

 33804 מאמר רמב

 33805 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו

שים הרי כל מצוה ומק, ל מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי התורה תלוין בה"י ז"וברש 33806 

ם "ותירץ הרא, (הובאה בעירובין) ?ומצוה ממצות התורה היה משה אומרה לכל ישראל כאמור בברייתא 33807 

 33808 .כ בפרשה זו שנכנסו יחד ועיין באור החיים על זה"שהיו נכנסים כת אחר כת משא

בא כי הו, ד נראה לפרש מה שהתורה מדגישה כאן אל כל עדת בני ישראל יותר משאר מקומות"ולענ 33809 

וצריך להבין מה שמחו בפרשה זו יותר , בזוהר הקדוש כד הוו מטו חבריא קדישא להאי פרשתא הוו חדאין 33810 

 33811 .ז הרבה פירושים"ונאמרו ע? מכל התורה כולה

וזוכה , האנשים חושבים שלא כל אדם ראוי למעלת הקדושה, ולדעתי דברי הזוהר הקדוש פשוטים מאד 33812 

כמו , דושה מצריכה להיות פרושים מן העולם ולדור במדבריותכי מעלת הק, לזה חד בדרא או תרי בדרא 33813 

לא כן דרך , שהיו מוכרחים לפרוש מן העולם, שעשו חכמי אומות העולם כשרצו להגיע למדרגות גבוהות 33814 

 33815 .י קדושת התורה יכול כל אחד ואחד להגיע למעלת הקדושה"ע, תורתנו הקדושה

כל יהודי פשוט יכול , צא מן הכלל קדושים תהיולכן אמרה התורה דבר אל כל עדת בני ישראל בלי יו 33816 

לכן אומרים אשר קדשנו במצוותיו כי כל מצוה ומצוה מביאה את האדם , י קיום המצוות"להגיע לקדושה ע 33817 

ל אומרים והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים "ומצינו עוד יותר שחז, לקדושה 33818 

אלא אפילו מים ראשונים ומים אחרונים מביאים , ושהשלא רק מצוה מן התורה מביאה קד, אחרונים 33819 

 33820 .קדושה בנשמת האדם

איש אמו ואביו תיראו מביא לקדושה כמו ואת שבתותי , רואים מכל הפרשה שנאמרו דברים פשוטים 33821 

ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה לעני ולגר תעזב , אלוהיכם´ אם עושה את זה מפני כי אני ה, תשמרו 33822 

לא תגנבו ולא תשקרו ולא תשבעו לשקר , אלוהיכם´ אם הוא מקיים מפני כי אני האותם מביא לקדושה  33823 

לא תעשוק לא תגזול לא תלין פעולת שכיר מביא לקדושה אם , ´מביא לקדושה אם הוא זוכר כי אני ה 33824 

מביא , במדה במשקל ובמשורה מאזני צדק ואבני צדק, לא תעשו עול במשפט, ´נשמר מזה כי אני ה 33825 

להיפך אם אינו שומר עצמו מדברים פשוטים , אלוהיכם´ אדם אם הוא זוכר כי אני הלקדושה בנשמת ה 33826 

 33827 .הללו מביא טומאה בנשמתו

אבל חכמי , מפני שכל הדברים הפשוטים הם מקודשים בקדושת התורה, זכות זאת ישנה רק לעם ישראל 33828 

עצמם ולדור  אם הם רוצים להגיע לקדושה היו מוכרחים לסגף, אומות העולם אין להם הזכות הזאת 33829 

כי היהודי הפשוט ביותר יכול להגיע , לא בחינם אנחנו מתפארים אתה בחרתנו מכל העמים, במדבריות 33830 

 33831 .´מפני שלהם אין תורת ה, למדרגות העליונות יותר מחכמי אומות העולם הכי חשובים

גיע כיון שראו שכל אחד מישראל יכול לה, לכן כד הוו מטו חבריא קדישא להאי פרשתא הוו חדאין 33832 

וגם ראו כי לא , כי לא החזיקו את עצמם במדרגת יחידי סגולה, לקדושה ולא רק יחידי סגולה אז שמחו 33833 



רק לשמור על פשטות התורה לקיים את מצוותיה כראוי וזה , נדרשת לזה עבודה מיוחדת יוצאת מן הכלל 33834 

 33835 .(דרכי מוסר)  .מביא קדושה ולכן שמחו

 33836 

 33837 מאמר רמג

 33838 .(´ט ב"ויקרא י) רת אלהם קדושים תהיודבר אל כל עדת בני ישראל ואמ

ענין הפרישות , אין קדושה בלי פרישות ואין פרישות בלי הבדלה, ל קדושים תהיו פרושים תהיו"ובחז 33839 

ענין , והבדלת הגוף מן הענינים הבלתי קדושים, אינו מתייחס רק לפעולה של התרחקות מדברים האסורים 33840 

בהבדלת הדעות וניתוח השקפות למען , מופשטים רוחנייםהפרישות מובנו הבחנה דקה מן הדקה בענינים  33841 

צריך , ואפילו בתוך ענינים ודברים שלכאורה הגונים ונאותים, הכר את האמת מן השקר את הטוב מן הרע 33842 

הפרישות מדריכה את האדם ומלמדתו , לדעת להבדיל את הדרגה הגבוהה והרמה מן הדרגה הבינונית 33843 

הפרישות ! אף שלכאורה תרוייהו מעלייתא הם בכל זאת קיים הבדל, לאשר לא עבדו´ להכיר בין עובד ה 33844 

טוב שתוכו כברו לבין , הוראתה לחפש את השינויים הדקים מן הדקים בתוככי מערכת הערכין הרוחניים 33845 

 33846 .הרע המצופה במשכיות כסף

ב פ ואתן ליצחק את יעק"עה, ל"ז זצ"ח רש"ומה מאד מובנים ומאומתים לנו כעת דברי הסבא מקלם הגה 33847 

הלזה תקרא מתנה שניתן לו ? לכאורה איזו מין מתנה זו, ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו, ואת עשו 33848 

וכשמחפשים ורוצים לקבוע , שסביב לפלטין המלך ישנה חצר נאה יפה ומהודרת, ותירץ במשל? בן כעשיו 33849 

ובכל זאת הלא , כי בכל מקום שפונים הכל נאה ומהודר, איזו זווית מיוחדת בשביל אשפה קשה למצוא 33850 

והלכלוך , בכדי שלא תהא מפוזרת ונפוצה בכל החדר, מוכרחים לקבוע איזו שהיא פינה מיוחדת לאשפה 33851 

 33852 .ובהקצאת הפינה המיוחדת הרי מצילים בזה את כל החצר מהיותה מלוכלכת, יהיה דבוק בכל המקומות

, וב והנאה עם הרע והמכוערשאין לך ערבוביא יותר מגונה כערבוביית הט, כן הוא הענין בהיכל הרוחניות 33853 

ששני אלו היסודות יהיו , והאושר היותר גדול ברוחניותו של האדם ושל הכלל והפרט, יעקב עם עשו 33854 

ומוטב שהכל ידעו ויבחינו שלהרע לאשפה מוקצה , ואינם מובלעים למין אחדות חיצונית, ניכרים ונבדלים 33855 

 33856 .עשו לבד יעקב לבד, מקום מיוחד בתוך חצר המלך

כשעשו מתעטף בטלית של תכלת ורוצה להתערב , גדול מזה כשהרע מתעטף ולובש בגדי טוב אין אסון 33857 

והדגשת , ה"סכנה איומה נשקפת אז לקיום האמת שהיא חותמו של הקב, ולהסב אל שולחן הצדיקים 33858 

ה מפלטינו של יצחק "שהפרידו הקב, התורה במתנת יצחק היא בזה שהבדילה את עשו מן יעקב מלכתחילה 33859 

ההבדלה וההבחנה זוהי מתנת יה , שלא יתערב עם זרעו של יעקב, מדור מיוחד למען הכירו בעיןוהקצהו ב 33860 

 33861 .נפלאה ונשגבה מאד

רוצה הוא להתעטף בטלית אחת , אבל עשיו הרשע שואף דוקא להתפרץ ולהידחק למקום שלא רוצים בו 33862 

בהצעות מנומסות  רוצה הוא להעטיף את תועבות לבו, עם יעקב כדי שיחשבוהו לבנו של יצחק הצדיק 33863 

אבל יעקב מבחין ומרגיש את הסכנה , נתאחד נא לאחדות אחת של ריעות ואחווה, ונלכה ואלכה לנגדך 33864 

 33865 .ועונה בחכמתו לעשו הרשע, הנוראה של התאחדות זו

יעקב מפחד מפני הצעתו , אדוני יודע כי הילדים רכים ואני אתנהלה לאטי עד אשר אבוא אל אדוני שעירה 33866 

ולכן מוותר , שואת הערבוביא של הרע והטוב עליו ועל כל דורותיו, המיט שואה נוראהשל עשו העלולה ל 33867 

לא רק שיעקב מונע את , יעקב ודוחה אפילו את הצעת הליווי של עשו כשעשו אומר לו אציגה נא עמך 33868 

 33869 .אף משהו מן עשו אינו רוצה לקבל, עצמו משיתוף גמור אלא אף מהליווי

אף למשך פסיעות אחדות להתאחד את עשו יש , יבל עליו אף זמן מועטוכדברי המדרש בקש ללוותו ולא ק 33870 

עלולה ליתן פתחון פה , מבחין יעקב אבינו התם והשלם שסכנת ההתחברות ואפילו זמנית, בזה משום סכנה 33871 

ולטשטש ולערבב את המוחות שלא יבחינו בין , ואמתלא לעשו להתחבר ולהזדקק אליו אף לעתיד לבוא 33872 

 33873 .ובין האמת העשויה והמורכבת בסוג צביעות ועורמה, תהאמת הצרופה והמזוקק

שבו האורות יהיו כל כך גדולים להבחין , ב הנצחי"ולכן דחה יעקב את הצעתו של עשו עד תקופת העוה 33874 

ובמקום שאין , ואין שם הסכנה של השפעת הטבע להאפיל הדעת כי יתבטל אז היצר, בין יעקב ובין עשו 33875 

ר אבהו חזרנו על כל המקרא "ל א"וכמו שארז, תגלה בכל הדרו וזיוויד היצר והטבע שולט אור האמת מ 33876 

אלא אימתי ? אפשר יעקב אמיתי היה ומרמה בו, ולא מצאנו שהלך יעקב אבינו אצל עשו להר שעיר מימיו 33877 

 33878 .ל"לעתיד לבוא עכ? הוא בא אצלו

כופרת בעבודת  לומר שהיא, אותו רשע כינה שמה יהודית, ואהליבמה היא יהודית, ל"ן ז"וראיתי בהרמב 33879 

זוהי מגמתו של אותו רשע לחפות ולכסות בשמות נאים ומתעים את , ל"כוכבים כדי להטעות את אביו עכ 33880 

ועל זאת יתפלל כל חסיד שלא ילקה חלילה בעיוורון וטשטוש כח ההבחנה והבדלה , כל שרירות לבו הרע 33881 

צריך האדם להתלמד להרגיש , שיכיר המחשבות ומגמות הפסולים המעוטפים בעטיף היראה, בין רע לטוב 33882 



אלו שתי הקצוות לעולם לא , ולהבדילו מן הריחות של השקר המתעטף בטלית של אמת, ריח של אמת 33883 

 33884 .וכל הכרוך אחרי מזיגת שתי אלו סופו להיות טועם טעם תפלות, תתאחדנה ואחת תקיא את חבירתה

ובעיקר צריכים אנשי , הצריכים בכל התוקף להתרחק מן הענינים העלולים לטמטם את כשרון ההבחנ 33885 

ולא להחניף חלילה את , התורה והיראה לא להסס מלגנות בפומבי את השקר המעוטף בטלית של אמת 33886 

אזי , וכשיבורר ויבדל הרע מן הטוב ותרב הדעת הנקיה, ז המתחפשים במעשי עבודת השם"אביזרייהו דע 33887 

שיח בן דוד בא אלא לדור שכולו ל שאין מ"כמו שהבטיחו חז, נזכה לדור זכאי שהגואל צדק יתגלה אליו 33888 

 33889 .(אור הנפש)  .היינו דור שאין בו שיתוף הטוב והרע, זכאי או כולו חייב

 33890 

 33891 מאמר רמד

 33892 .(´ט ב"ויקרא י) אלהיכם´ דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני ה

אבל הפרישות היא המוזכרת , ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, ן"אומר הרמב 33893 

והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים , בכל מקום בתלמוד שבעליה נקראים פרושים 33894 

כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזימת אשתו "א, והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין 33895 

רי שפרט האיסורים שאסר אותם לפיכך בא הכתוב אח, והנה יהיה נבל ברשות התורה, או נשיו הרבות 33896 

יזהיר שנהיה נקיים טהורים ופרושים מהמון בני , וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות, לגמרי 33897 

אלוהיכם שאנחנו ´ וטעם הכתוב שאמר כי קדוש אני ה, אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכעורים 33898 

 33899 .ל"נזכה לדבקה בו בהיותנו קדושים עכ

שהמעלות העליונות נמסרו במצות עשה ומונה , מר רבינו יונה בספר שערי תשובהוהנה זה ממש כמו שאו 33900 

כן ראוי לומר שגם מעלת , והעבודה והדביקות, והאהבה, והיראה, הרבה מעלות ומהן מעלת הקדושה 33901 

ויש לשאול למה צריך האדם להחמיר כל , ן"ש הרמב"הפרישות היא מן התורה באמרו קדושים תהיו כמ 33902 

ל עוד נוסיף "ומה שגדרו חז? וכי לא מספיק מה שהתורה אסרה בפירוש, בות באיסוריןכך על עצמו ולהר 33903 

 33904 ?גדרים על גדריהן

וליתר ביאור כי יש , והנה יהיה נבל ברשות התורה, ל תירץ בדבריו המועטים קושיא זו"ן ז"אך הרמב 33905 

, שער הפרישותכמובא בספר חובות הלבבות ב, ויש קיום המצוות עם כוונת התורה, קיום מצוות התורה 33906 

שכוונת התורה להמשיל השכל בכל תאוות הנפש ולהגבירו עליהם , אך צורך אנשי התורה לנהוג בפרישות 33907 

שאין הבדל בינו לבין , ו ישאר נבל"והתכלית הוא להגיע בקיום המצוות אל כוונה זו שבלי זה ח, ש"עי 33908 

של כל בריה בעולם אבל אל  ה מקפח שכר"אף שאין הקב, ´אחר שאינו מקיים ולא יזכה לדביקות בו ית 33909 

ואי אפשר להגיע אל הדביקות מבלי , אלהיכם´ כי קדוש אני ה? וכל כך למה, התכלית המכוון לא הגיע 33910 

 33911 .זוהי מציאות קדושה עם טומאה אין להם חבור בשום אופן, ֶמה אליו להיות קדושים0שִנד

אבל נהר , ם ונצול מגיהנוםובספר מכתב מאליהו מביא שאף אם האדם צדיק שלא נכשל באף עבירה מעול 33912 

ל קדש "וכמו שאומרים חז, דינור לא ימלט ממנו שטובל שם להעביר את הטומאה הבאה מן המותרות 33913 

נעשה , וכל שכן האדם השטוף בתאוותו אפילו אם זה במותר לו, אז יהא ראוי לדביקות, עצמך במותר לך 33914 

והדרגה העליונה , בזה יש דרגות רבות והנה, ז ואין לו שייכות לקדושה כלל"דבוק לטומאת גשמיות העוה 33915 

 33916 .תשובה´ ט מה"ם פ"בזה היא מה שמובא ברמב

שיסיר ממנו כל הדברים , והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמה תמיד 33917 

וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות , המונעים אותנו מלעשותה כגון חולי ורעב וכיוצא בהן 33918 

אלא , כגון שובע ושלום וריבוי כסף וזהב כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם, רההתו 33919 

 33920 .ל"ב עכ"נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה כדי שנזכה לחיי העוה

פ דרך התורה אין "ז ע"כי כל ענין טוב העוה, ראוי להתעמק ולהבין עד כמה נפלאים המה דבריו הקדושים 33921 

אלא התכלית הוא למען שיהיו מסייעים לו לדברים שבקדושה ולא , בו בתענוגים גשמיים זה למען שיתענג 33922 

, כן בכל דבר גשמי יש בו מן השורש הזה, וכמו בבית המקדש כל הכלים קדושים, לשום תכלית אחר 33923 

כי , ל שולחנו של תלמיד חכם דומה למזבח ואכילתו כקרבן"ש ז"כמ, הואיל והוא מוכן להשתמש בו קודש 33924 

, ק אם ישתמש בהם חול חייב במעילה"וכמו שהכלים של ביהמ, כילתו היא להגביר חיילים לתורהכל א 33925 

 33926 .ז שלא לצורך הקדושה שבה אלא להנאת גופו"אותו הענין שייך גם בנהנה מהעוה

ע גלוי "רבש, בשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה ואמר, (.ד"כתובות ק) ל מספרים"חז 33927 

, ר מלפניך שיהיה שלום מנוחתי"יה, באצבע קטנה´ יגעתי בעשר אצבעותי ולא נהניתי אפיוידוע לפניך ש 33928 

רבנו הקדוש הגיע לרום המעלה והשיג כי כל אשר נברא , ז היה חסרון במנוחתו"משמע דאילו נהנה מהעוה 33929 

אלא שכל , ´כ מה נענה אנן שלא רק שאין אנו מכוונים לקידוש ה"א, נברא´ בעולם לצורך קידוש ה 33930 

 33931 .איפתנו רק להנאתנו ושטופים בזה מבוקר עד הערבש



ה שנתן "ודאי שהרחקנו מעצמנו הקדושה של הקב, ז"כל מחשבתנו בזה וכל שאיפתנו רק ליהנות מהעוה 33932 

הבה , ו"ואין ממשות בקיום התורה והמצות שלנו ח, ואנו נמצאים במצב של נבל ברשות התורה, בנו 33933 

ובביטול כל ערכי , וסר בספר חובות הלבבות שער הפרישותנתחזק בפעולות של פרישות על ידי לימוד מ 33934 

 33935 .(דגל המוסר)  .יעזור לנו´ ז וה"העוה

 33936 

 33937 מאמר רמה

 33938 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו

, ואנו למדין אותן מפרשת פרעה הרשע, שמעון בן לקיש שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה´ אמר ר 33939 

גדולתי למעלה , יכול כמוני תלמוד לומר רק לשון מיעוט, והיית רק למעלה (ח"דברים כ) אומרכתוב אחד  33940 

ר "ויק) תלמוד לומר כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם, והדין קדושים תהיו יכול כמוני, מגדולתכם 33941 

 33942 .(´ד ט"כ

י פעמים אין ספור אני אישית שמעת, מאמר זה יש לומר כי לא מש מתחת ידם של החושבים בעלי העבודה 33943 

אלמלא מדרש כתוב אי אפשר , מתפעל ומתפעל מן ההוה אמינא הזאת, ה"ח זצוקללה"את מרן הגר 33944 

כלום זקוקים לגזירת הכתוב או למיעוט מיוחד כדי למעט ? היתכן להעלות על הדעת יכול כמוני, לאומרו 33945 

ל השגה של "לא לחזה? ואלמלא פרשתו של פרעה הרשע כלום היתה ההוה אמינא הופכת למסקנה? זאת 33946 

 33947 ?ואף על פי כן לשאול יכול כמוני, חדירה עמוקה יותר למושגי גדלות הבורא יתברך, רוח הקודש

הוה אמינא זאת מאלפת , לא זהו האדם ולא אלו הן סגולותיו, מכאן שמושגינו ביכולת אנוש פעוטים המה 33948 

אין ספק , ו ולהיכן פרושה צמרתומהי יכולתו מהו כושר, עד היכן שיעור קומתו של אדם מגיע, אותנו דעת 33949 

אף על פי כן כהשלמה , מסעירה מטלטלת ומניפה, מחשבת התורה והיהדות, כי השקפת יסוד היא זאת 33950 

פנינים אלו ימצא כל עובד תוך כדי השתדלותו לכוון צעדיו במסילת , נראה להוסיף את הדברים הבאים 33951 

 33952 .ישרים

, זהירות מביאה לידי זריזות, מביאה לידי זהירותתורה , שנינו בברייתא מכאן אמר רב פנחס בן יאיר 33953 

טהרה מביאה לידי , פרישות מביאה לידי טהרה, נקיות מביאה לידי פרישות, זריזות מביאה לידי נקיות 33954 

קדושה , יראת חטא מביאה לידי קדושה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, חסידות מביאה לידי ענוה, חסידות 33955 

 33956 .(7ז כ"ע) ש מביאה לידי תחיית המתיםרוח הקוד, מביאה לידי רוח הקודש

ועל פי , ל בהקדמתו למסילת ישרים"כפי הגדרתו של הרמח, אלו הם תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם 33957 

למען נלמד , הברייתא הזאת הסכמתי לחבר חיבורי זה ואבאר בכל אחד מהם עניניו וחלקיו או פרטיו 33958 

דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ´ ותתקיים בנו הוֵרני ה, אלקינו ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו´ ליראה את ה 33959 

 33960 .זהו סולמו של רבי פנחס בן יאיר ואלו הן שליבותיו, (ו"תהלים פ) ליראה שמך

תחנות תחנות לפי סדר , ו פרקים לה"מעתה ואילך נסללה המסילה עצמה כ, תמה ההקדמה הוצגה התכנית 33961 

, ק בדרך סלולה זאת יגיעו אל מחוז החפץר, אין להקדים את המאוחר ולא לאחר את המוקדם, מדוקדק 33962 

עם תורה , רצונך להשקיף על פני העליונה התייצב על הנמוכה הימנה, דרגות דרגות אחת גבוהה מחברתה 33963 

, עד הגיעך לרוח הקודש ולתחיית המתים לראש הפסגה, לזהירות עם שניהם לזריזות כך למעלה בקודש 33964 

בזאת יבוא אל , ד הנה מתחילת הזהירות ועד יראת חטאאחר שכבר ימצאו בו כל המדות הטובות שזכרנו ע 33965 

ב  שהרי אם הראשונות חסרות ממנו הרי הוא כזר ובעל מום שנאמר בו וזר לא יקר, הקודש ויצליח 33966 

 33967 .(ו"מסילת ישרים פכ)

מדוע אם כן נקט רבי פנחס בן , לכאורה אינה לא מדה לא דרגה אלא זכייה? אך מהי מדת תחיית המתים 33968 

מהי משמעותה של מדה ? כלום מתכוונים בזה לתחיית המתים שתהיה לעתיד לבוא? ה זויאיר דוקא זכיי 33969 

אמנם מדה היא דרגה עליונה , ל פוקחת עינינו גם בזאת"מסילתו של הרמח? זאת דרכי עבודתה וקנינה 33970 

הכוונה בתחיית , תחיית המתים כמו רוח הקודש פסגות הנה במדת הקדושה, הנקנית בדרכי קנין ובעמל רב 33971 

דורשים מן האדם כי יהיה , אלא לדרגת הכושר להחיות מתים, ים אינה למה שהובטח לנו לעתיד לבואהמת 33972 

משניתנו , כי לכל אדם הכלים להיות אליהו ואלישע, לא למען המתים שיחיו אלא למען עצמו, מחיה מתים 33973 

 33974 .לו הכלים תפקידו למלאן ולהעפיל אל שיא יעודו

כמו שנמסר , דולה שכבר ימסר בידו מפתח של תחיית המתיםויכול להגיע דבקותו אל מעלה כל כך ג 33975 

שבהיות הוא יתברך שמו מקור , שהוא מה שמורה אל עוצם ההתדבקות בו יתברך, לאליהו ולאלישע 33976 

מפתח של , שלשה מפתחות לא נמסרו ביד שליח, (.תענית ב) ל"החיים הנותן חיים לכל חי וכמאמרם ז 33977 

דבקות גמור יוכל למשוך ממנו יתברך אפילו משך החיים עצמם  הנה הדבק בו יתברך, ´תחיית המתים וכו 33978 

 33979 ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, והוא מה שסיימה הברייתא וקדושה מביאה לידי רוח הקודש, ´וכו

 33980 .(י שם"מס)



כמדת , תוכן מדת הקדושה היא דבקות בו יתברך? היש מה להוסיף? החדרו הדברים אל תוכנו? השמענו 33981 

הדבק , שתי הפסגות העליונות הינן רוח הקודש ותחיית המתים, הקדושה פסגות פסגות לההדבקות מדת  33982 

המושג דבקות מקבל לפתע , בו יתברך דבקות גמור יוכל למשוך ממנו יתברך אפילו משך החיים עצמם 33983 

אנו דומים בעיני עצמנו , לא יאומן כי הגדרה כל שהיא תכיל את תוכנה, מימדי רוחב ועומק של עולם אחר 33984 

ודרכי העבודה אף הן , כגמד ננס קצר ראייה אשר בעיניו קומתו של הענק אינה עוברת את טבורו 33985 

 33986 .הרי כמה ציטוטים, מפורשות

, ומתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלקיו, ההשתדלות הוא שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החמריות לגמרי 33987 

וידע לכוון מחשבתו בהיותו , ההשתדלות ברדיפת הידיעה האמיתית והתמדת ההשכלה בקדושת המעשה 33988 

עד שימשוך בזה , כמו שהיה ראוי לכהן שיתכוון בעודו שוחט הזבח, הולך ומשתמש בדרכים הארציים 33989 

והנה מה שעוזר להשגת המדה הזאת היא ההתבודדות והפרישה , הברכה ממנו יתברך החיים והשלום 33990 

אך שתיהן בכלל , השגות דרגות ובכן אמנם תחיית המתים כמו רוח הקודש מדות הנה, (י שם"מס) הרבה 33991 

 33992 .עמל הדבקות היא הקדושה

והוא עצמו אינו מתכווין בהם אלא על צד , הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים? הטהור מהו 33993 

כי , ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים אך לכלל קדושה לא באו, ההכרח 33994 

אשר השכיל לנתק עצמו , הרי לפנינו דמות פלאים, (שם)ב  ה יותר טואילו היה אפשר בלתם כבר הי 33995 

גם פתו ומשורתו המינימליים , עד כי כל קשר עמה הינה נגד מהותו הרוחנית, לגמרי מחמריות כל שהיא 33996 

טהור , כל הרוויתו פעלו ותנועותיו מצוות המה, באים אל קרבו רק במצוות החיים שציוה עליו בוראו 33997 

כל זה אינו אלא בכלל יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים , ו ואף על פי כןהאיש טהורים מעשי 33998 

 33999 .אך לכלל קדושה לא באו, טהורים

אם לא יעפיל לא יעמוד בשער , ויראת חטא, ענוה, בין טהרה לקדושה מבדילות שלוש מדות חסידות 34000 

המושכלות האמיתיות אך הקדוש הדבק תמיד באלקיו ונפשו מתהלכת בין ? ומי בשם קדוש יכונה, הקדושה 34001 

, בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה´ הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני ה, באהבת בוראו ויראתו 34002 

ומעתה המאכל שהם אוכלים הוא כקרבן שעולה , והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן כמקדש וכמזבח 34003 

הנה עילוי ויתרון הוא לדבר , םכי ודאי הוא שיהיה נחשב לעילוי גדול אל אותם הדברי, על גבי האישים 34004 

עד שימצא כאילו הוא מתחבר למלאכים העליונים ממש עודהו בעולם , ההוא שזכה להיות תשמיש לצדיק 34005 

 34006 .(שם) הזה

מה מרנינות ? עד לרוח הקודש עד להחיות מתים, האמנם דרגת התדבקות זאת בהישג יד האדם היא 34007 

תחילתו השתדלות וסופו , חילתו עבודה וסופו גמולת, ענין הקדושה כפול הוא, שורותיו הבאות של רבינו 34008 

נוסכים נחמה ורוגע אך גם , ל אל פנים תוכיותנו"נטפי השתוקקות זורמים ממעיינו של הרמח, (שם) מתנה 34009 

אמנם לפי שאי אפשר לאדם שישֹים הוא את עצמו , השתאות מול עוצם שיאי אנוש ופלאות חסדי שמים 34010 

 34011 .סוף חומרי הוא ובשר ודם על כן אמרתי שסוף הקדושה מתנהכי סוף , במצב הזה כי כבד הוא ממנו

גם אם תעבירנו , החובה המוטלת עלינו היא קצה גבול היכולת של עבודתנו אך גם מיצוי כל יכולתנו 34012 

כל , לא הגענו אלא לתחילת הקדושה, בשער הקדושה עם כל שליבותיו הקודמות של רבי פנחס בן יאיר 34013 

שתחילתה מורידה ממרום את שפעת , א שזהו טיבה וטבעה של קדושהאל, טיפה נוספת גמול היא מתנה 34014 

ואילו סופה אינו , אין בכוח עצמם להגיע אלא לתחילתה, כל העמל והיזע על השגותיהם ודרגותיהם, סופה 34015 

 34016 .אלא גמול ומתנה

שם יומא ) מלמטה מקדשים אותו מלמעלה, אין קץ להתפעלות אדם מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה 34017 

משיעשה את , אלא שכל עמלו לא יגיעהו אלא לכדי מעט, על האדם מוטלת החובה לקדש עצמו ,(.לט 34018 

, כל זמן שאינך אליהו או אלישע, מתנה זאת היא אליהו ואלישע, המוטל עליו תורעף עליו מתנה של הרבה 34019 

לא מוצתה המדה כמדת יכולת עבודתו או כמאמץ כושר . לא באה מצוות קדושים תהיו לידי מיצוייה 34020 

 34021 .השתדלותו

מדוע לא תובן , שכן למעלה מהישג יד אנוש היא, ומעתה אם מדת אליהו או אלישע אינה אלא גמול ומתנה 34022 

הלא גם למידה הרבה פחותה מזו לא תשיג , וכי האדם הוא שיגיע את עצמו לכמוני, אף ההוה אמינא שכן 34023 

ומשניתנה לו לאדם המתנה , מי איפוא יאמר לכלֿיכול מה יעשה, הלא כל המצב גמול הוא ומתנה, ידו 34024 

כך , אלא שגזירת הכתוב היא, שמא תאמר גם יכול כמוני, והגמול שהינם הרבה למעלה מיכולתו וכוחו 34025 

 34026 .קדושתי למעלה מקדושתכם גדולתי למעלה מגדולתכם, עלתה לפני רצונו יתברך

נמשיך , מוסרפלאי פלאים ואין הדברים אלא מגבירים את עוצם ההתפעלות של רבותינו בעלי העבודה וה 34027 

אבל משנכתב , שהרי אילולי מקרא כתוב אי אפשר לאמרו, ביתר שאת להשכיל ברום קומתו של אדם 34028 

וודאי שגזירת הכתוב , כי צמרתו של אדם מגיעה עד יכול כמוני, הכתוב ונדרשה הדרשה אולפנו דעת 34029 

 34030 .(ברכת מרדכי)  .שבמסקנה אינה מקהה כמלא נימא את רום ערכו של אדם



 34031 

 34032 מאמר רמו

 34033 .(´ט ב"ויקרא י) אלוקיכם´ דושים תהיו כי קדוש אני הק

, ן"סתם פרושים תהיו נראה כי אף לפי פירושו של הרמב, אבל בתורת כהנים ראיתי, ´קדושים תהיו וכו 34034 

, שהכוונה בקדושים תהיו היא לפרוש אף מן המותרות כדי שלא להלכד ברשתו של הנבל ברשות התורה 34035 

אף לא רק למנוע עצמו מלהגרר אחר , ה רק לפרישות מדברים מסויימיםאף לפי פירוש נפלא זה אין הכוונ 34036 

, כי ישנן שתי מערכות של עבודה שתיהן נפלאות עד מאד, הדברים הרבה יותר עמוקים ויסודיים, תאוותיו 34037 

האחת כובשת את , האחרת מופנית אל המהות, האחת מופנית אל המעשים, אף על פי כן שתי מערכות המה 34038 

 34039 .עד שעצמיותו של האדם מחוץ לתחום השגתו של היצר היא, נת את האדם ומטהרתוהאחרת מתק, היצר

´ היתכן שדברים שהשיגם אברהם אבינו על ידי ברכה משמים וה, שאל רבי ישראל מסלנט אור ישראל 34040 

שהיה שליט ביצרו , המושל בכל אשר לו, ישיגם אליעזר עבד אברהם וישתבח בו, ברך את אברהם בכל 34041 

אברהם , התירוץ הוא אמנם אליעזר שליט ביצרו אך בגדר כובש? היתכן, (יי שרה כח קוש ח"ילקו) כמוהו 34042 

עיין מסילת , זה גם ההבדל בין זהירות לנקיות, התברך בכך שהצליח להעלות את עצמו מחוץ להישג היצר 34043 

, רהזהירות חייבת להיות עירנית לכל אירוע לכל מארב של היצ, בביאור מידת הנקיות, י"ישרים תחילת פ 34044 

, כי מצווה הוא לנקות את עצמו, הנקיות מדברת אל האדם עצמו, הזהירות מדברת אל מעשיו של האדם 34045 

 34046 .לטהר את עצמיותו עד כדי כך שלא יעיז היצר להכנס לתחומו

א כי התורה כולה אינה אלא בבחינת רביעית "אמר הגר, קדושים תהיו מדבר על עבודת האדם על מהותו 34047 

ג על "ובכן כל התרי, אבל אוי ואבוי לחיים כאלו, ו רביעית דם סטטוס של חיאמנם יש לו למי שיש ב, דם 34048 

מה איפוא שומה עליו , אוי ואבוי למי שמסתפק בכך, כל ההידורים הינם בבחינת המינימום של רביעית דם 34049 

מה שייך להעפיל יותר גבוה מאשר כל , להיכן יעפיל? מהי מטרתו? היכן הוא מקום התפתחותו? על האדם 34050 

 34051 ?כולה התורה

מצוות ועבירות , הכל אינם אלא מעשים, הוא אשר דיברנו התורה כולה כולל ארבעה חלקי שולחן ערוך 34052 

על מכלול , ע"מעטים יעפילו אל רום פסגה זאת של ארבעה חלקי שו, עשייה והימנעות עצום ורב 34053 

 34054 .ואף על פי כן אין כל אלו אלא בבחינת רביעית דם, מצוותיהם הידוריהם והנהגותיהם

תהיו דייקא , קדושים תהיו, לשכלל את מהותך לפאר את רום קומתך, ווה הנך לעמול על עצמךמצ 34055 

, כל עוד לא יצחצח את עצמו, וגם אם ימנע אדם מכל סרך עבירה, מהותכם ועצמיותכם קדושים תהיו 34056 

ות כדי להיות קדוש לא די בפעולות המנעויות עליו להי, לא קיים קדושים תהיו, שיבהיק במהותו הקדושה 34057 

הפרישות היא זאת אשר מחדירה את , מהותו תהפוך להיות קדושה רק כאשר הוא יהיה פרוש, פרוש 34058 

 34059 .התורה כולה אל תוך תוכיותו של האדם עד היותו קדוש

טועים , להכשיר את האדם לקראת קיום התורה ומצוותיה, יש הטועים לחשוב כי תפקידם של המדות הוא 34060 

כפי , רבא תפקידה של התורה לבנות אדם בעל מדות מתוקנותאד, המה באשר המדות מטרה המה לעצמן 34061 

אלא מה עשתה התורה , כשיבוא האדם לדין לא ישאלוהו רק מה עשית עם התורה, שהתבטאנו לא פעם 34062 

אלא , עיקר המכוון הוא לא להיות קדוש כדי שנמנע מעבירות, גם כשמצווים אנו על קדושים תהיו, ממך 34063 

 34064 .(ברכת מרדכי)  .שלהמנע מן העבירות כדי להיות קדו

 34065 

 34066 מאמר רמז

 34067 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו

ונשאלת השאלה מה ענין קדושים , (י"רש) פרשה זו בהקהל נאמרה מפני שרוב גופי תורה תלויים בה 34068 

למדרגה של הרי ידוע שרק יחידי סגולה מגיעים , תהיו אצל פרשה של רוב גופי תורה והנאמרת בהקהל 34069 

, פנחס בן יאיר שעליה יסד רבי משה חיים לוצאטו את ספרו מסילת ישרים´ בברייתא של ר? קדושה 34070 

ורק בסוף נזכרת קדושה שאליה יכולים להגיע רק , נמנית שורה של מדרגות כמו זהירות זריזות וכדומה 34071 

 34072 ?כיצד איפוא דורשת התורה מכל עדת בני ישראל שיהיו קדושים, יחידי סגולה

כי כשמדובר ביחיד הרי הבחירה בידו ואשרי מי , לתרץ שמצוות קדושה צריכה להאמר דוקא בהקהל ויש 34073 

ראוי אפילו , אבל לחייב את היחיד לחיות במדרגת קדושה אי אפשר, שזוכה להגיע למדרגת הקדושה 34074 

 34075 .בהתנהגותו במידת הזהירות או הזריזות וכדומה, ו"למחול לו ליחיד כשהוא נכשל ח

אלא אנו משתדלים תמיד לקרבו ולדונו לכף , נו את היחיד אשר לא דיקדק בכל המצוותמעולם לא דחי 34076 

אולם כשמדובר בהקהל בחיי כלל , ל לימדונו כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון"חז, זכות 34077 

כי בתור עם הננו ממלכת כהנים , אזי אנו מצווים קדושים תהיו, ישראל בעיצוב דמותו של העם היהודי 34078 

 34079 .(עץ הדעת)  .י קדושוגו

 34080 



 34081 מאמר רמח

 34082 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו

כי גם במה שהתירה התורה , זה ענין הפרישות המוזכרת בכל מקום בתלמוד שבעליה נקראים פרושים 34083 

והנה , זוללי בשרולהיות בסובאי יין וב, ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזימת אשתו או נשיו הרבות 34084 

ל שפרשה זו נאמרה "כ אמרו חז"והנה בת, (ן"הרמב) יהיה נבל ברשות התורה ולזה נאמר קדושים תהיו 34085 

שרק יחידי , ודבר זה קשה איך יאמר ענין כל כך רם ונישא, בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויים בה 34086 

 34087 ?לכל ישראל אנשים ונשים וטף, סגולה מסוגלים להיות במדרגה כזו

לבלי השתקע לגמרי בתשוקותיו ותאוותיו , ה לבאר כי עיקר חובת הקדושה לכל בן ישראל הואונרא 34088 

כי כל זמן שהאדם מלובש , אלא שיהיה בו הכח לבקר את רגשותיו ופעולותיו ולדון עליהם, התמידיות 34089 

ל חטא ואי אפשר שיהיה נקי מכ, כוחותיו ומדותיו מושכים ומטרידים אותו ואין נותנים לו מנוחה, בחומר 34090 

כי אין דבר וענין בנפשנו , וכפי שמרגישים אנו בעצמנו, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא 34091 

 34092 .המערבבים את טהרתו ומפריעים להוציא דבר בשלמותו, שלא יתערבו בו כוחות טבעיים שונים

האדם היא לבלתי  אך עיקר עבודת, ואם יחייבו אותי לא ימצא בי אף שמץ טוב, ל"וכמאמר רבינו נסים ז 34093 

לא רק , לעמוד מעל לחטאיו שימצא בו תמיד מי שעומד ומרגיש את גנות ושפלות העבירה, השתקע בחטא 34094 

כי אם ידיעה פנימית בעמקי הנפש העומדת ונמצאת עוד קודם , לדעת את הידיעה שהתורה אסרה זאת 34095 

 34096 .כבר מדבר כענין דיבור האדם אשר עוד קודם שיחשוב איך לדבר הוא, לחשבון בתת ההכרה

שתוך תוכו של האדם , שיהיה האדם קדוש מובדל ומופרש מחטאיו, וזה מה שדורשת התורה קדושים תהיו 34097 

, (ב"ר כ"ב) וכדברי המדרש, הרצון הפנימי והכח השופט שבו הוא האני האמיתי יעמוד מעל לחטאיו 34098 

נאמר זה בהקהל ולפיכך , אשריו לאדם שגבוה מפשעו ולא שפשעו גבוה ממנו שהשתקע ונטבע בחטאיו 34099 

 34100 .לפני כל כלל ישראל

שבלעדיו אי אפשר לשמרה ולקיימה לפי , לפי שזהו עיקר עבודת האדם והוא התנאי העיקרי לכל בן תורה 34101 

, כי כאשר יהיה באדם אני נישא וקדוש, ן"וזה מתאים באמת גם לפירוש הרמב, אמיתותה בשום אופן 34102 

 34103 .(עץ הדעת)  .צמו במותר לו והבןמוכרח שיביא זה גם לקדש ע, המרגיש את האמת במלואה

 34104 

 34105 מאמר רמט

 34106 .(´ט ב"ויקרא י) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו

נתת מלכות , נתת כהונה לאהרן לעולם שנאמר ברית מלח היא, ואתה מרום רוממות אתה נוהג בעולמך 34107 

ישראל לעולם שנאמר נתת קדושה ל, הלא לכם לדעת כי אלקי ישראל נתן ממלכה´ לדוד לעולם שנא 34108 

 34109 .(´ד ב"ויקרא רבה כ) קדושים תהיו

אבל , או שיקדישו עצמם במותר להם, לכלל ישראל שיהיו קדושים´ מורגלים אנו לפרש שזה ציווי ה 34110 

, כן ניתנה קדושה לכלל ישראל, במדרש רבה מפרש שזה כעין הקדושה שניתנה לאהרן ולבניו אחריו 34111 

שבורא מציאות כעין בעשרה מאמרות נברא , ה"מאמריו של הקבז הכונה קדושים תהיו שזהו אחד מ"ולפי 34112 

 34113 .ה נתן קדושת כהונה לכהנים כן ניתנה קדושה לכלל ישראל"וכמו שהקב, העולם

כפי שישנם כהנים שמפאת שרוצים לילך לבית , כשמתענינים בדבר זה מטיל אחריות גדולה עלינו 34114 

ואין זה ויתור על הכהונה אלא , א דבר כזה"וכמובן שא, אומרים בפומבי שמוותרים על כהונתם, הקברות 34115 

ולפי דברי המדרש הזה אנו צריכים להבין כן גם בנוגע לכל אחד מישראל שאינו חי חיי , חילול הכהונה 34116 

ה בעצם "אלא שזהו חילול הקדושה שנתן לו הקב, שאין הכונה שאינו מרומם עצמו לדרגת קדושה, קדושה 34117 

 34118 .ת לחיות חיי קדושהוזה מטיל עלינו אחריו, מציאותו וקיומו

י "שם הכוונה שעליכם להוסיף על הקדושה שניתן לכם ע, אבל בסוף הפרשה שנאמר והייתם לי קדושים 34119 

י ואבדיל אתכם מן העמים שתהיו מובדלים מן העולם בבחינת עם לבדד "והאופן הוא ע, ה"מאמרו של הקב 34120 

, שפועל מציאות´ שהוא ציווי ה ,ונראה לי דזה כתולדה מקדושים תהיו לאלקיכם האמור למעלה, ישכון 34121 

אבל בלי זה האדם מצד עצמו לא היה יכול , ´דאף ביד האדם להרחיב את נקודת הקדושה שניתנה לו מה 34122 

א לבעל חיים להעשות למדבר שזהו סוג "כי היה זה למעלה מכוחותיו כמו שא, בכלל להגיע לדרגת קדושה 34123 

 34124 .(עץ הדעת)  .אחר לגמרי

 34125 

 34126 מאמר רנ

 34127 .(´ט ב"ויקרא י) ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו דבר אל כל עדת בני

 34128 קדושים תהיו פרושים תהיו, (ד"ר כ"ויק) ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם"יכול כמוני ת

שהוא להתרחק מן , ל בפירושו על התורה האריך לבאר ענין פרישות האמור במצוה זו"ן ז"הרמב, (כ"תו) 34129 

ובציור מבליט אומר שאפשר לאדם להיות , שים שאינן אסורים לנופ שהם מע"הנאות ותענוגים יתירים אע 34130 



איך שייך בענין , על פי זה לכאורה דברי המדרש אינם מובנים, ´ש בדבריו הק"נבל ברשות התורה עי 34131 

ל כי "שהרי אומר יכול כמוני ת, ´שעל זה השמיענו הכתוב שלא כן רצונו ית, ה"פרישות להתדמות להקב 34132 

 34133 .מקדושתכם קדוש אני קדושתי למעלה

דורש ´ דלפי זה יש דמיון בהקדושה שה, וביותר קשה להבין מה שמסיק קדושתי למעלה מקדושתכם 34134 

דורש ´ ואם נאמר דעיקר מובן הקדושה שה, אלא שקדושתו יותר כוללת ומקפת, ´מאתנו לקדושתו ית 34135 

 34136 .´ית ´קדושה זו אינה מתיחסת כלל לה, מאתנו במצוה זו של קדושים תהיו להתרחק מן המותרות

שיהיו כל עבודתנו ועמלנו תמיד , ד שבמצוה זו כלול כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו"לכן נלענ 34137 

שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה הנאה ותענוג שלא יהיה בזה איזה ענין לטובת , מוקדשים לטובת הכלל 34138 

יו ושואף תמיד והנה כשהאדם מישר הליכות, וכמובן בכל הקדשות שהוא התיחדות למטרה נכבדה, זולתנו 34139 

כ אל "אז כל מה שעושה גם לעצמו להבראת גופו ונפשו הוא מתיחס ג, שדרכי חייו יהיו מוקדשים להכלל 34140 

 34141 .שבטובתו לעצמו הוא מטיב עם הרבים הצריכים לו, שעל ידי זה יטיב גם לרבים, מצות קדושה

נאה זו היא נגד הקדושה ה, אבל אם הוא נהנה הנאה מן סוג המותריות שאינן דרושות להבראת גופו ונפשו 34142 

ז ענין מצוה של פרישות הוא "ועפ, שבזה הוא מטיב לעצמו לרגע לפי דמיונו ולזולתו אין שום תועלת 34143 

אבל ברעיון ושאיפת הרוח מתרחבת , תמצית מיסוד מצות קדושה הניכרת בפועל בדרכי ההנהגה של האדם 34144 

 34145 .מצוה זו גם על כל מפעליו ומעשיו של האדם גם בינו לבין המקום

ה "שכמו שבמעשה של הקב, באיזה דמיון קצת´ וביחס זה מתדמה ענין קדושה זו לקדושת הבורא ית 34146 

כן , כל מעשיו הם מוקדשים לטובת זולתו, וכן בכל רגע ורגע שהוא מקיים את העולם, בהבריאה כולה 34147 

 34148 .שיהיו מעשינו תמיד מוקדשים לטובת הכלל ולא להנאת עצמו´ רצונו ית

עד שלא יהיה בנפשו שום מחשבה ושאיפה , הכניע את טבעו להגיע למדה יתירהאמנם אם יאמר האדם ל 34149 

ובאופן כזה תהיה שאיפתו להגיע לקדושת הבורא , וכל שאיפותיו יהיו רק להיטיב לאחרים, להיטיב לעצמו 34150 

שבהשקפה , כלל וכלל´ בכל הבריאה והנהגת העולם רק להיטיב לנבראים ולא לעצמו ית´ שרצונו ית, ´ית 34151 

 34152 .היה אפשר לומר שאם יגיע אדם למדרגה זו יגיע לתכלית השלמותראשונה 

בצד זה ´ שאין לנו להשתדל להדמות לקדושת הבורא ית, ל במדרש זה שלא כן הוא"ולכן הורו לנו חז 34153 

שלא נתוסף ולא , ´היא רק לנבראים ולא לעצמו ית´ שקדושתו ית, שקדושת הבורא למעלה מקדושתנו 34154 

 34155 .רק להיטיב לנבראים´ וכל רצונו ית, מעשיו שעשה ועושהי "יתוסף שום יתרון להבורא ע

וגם רמזו לנו לפרש את המקרא , ע חייך קודמים"שהרי הורה לנו ר, אבל מה שרוצה מאתנו אינו באופן זה 34156 

אבל בדרך חיובי ראוי לאדם להקדים , ואהבת לרעך כמוך בדרך שלילי מאי דעלך סני לחברך לא תעביד 34157 

 34158 .(עץ הדעת)  .ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם"יכול כמוכי תוזהו ביאור , את טובת עצמו

 34159 

 34160 מאמר רנא

 34161 .(´ט ג"ויקרא י) אלהיכם´ איש אמו ואביו תראו ואת שבתתי תשמרו אני ה

אלא כל הגוף הוא אורגניזם , החיים אינם מתחלקים לאברים, ג המצוות מצוה אחת הן כי הם חיינו"כל תרי 34162 

כשיורידו לו , אם ישאלו אדם מה כואב לו יותר, המצוות ביחד הן חיינוכך כל , אחד הנושא את החיים 34163 

הנה , לא ירצה בשום אופן לשער איזה כאב יותר נוח לו, צפורן או כשיוציאו לו עין או כשינתחוהו בבטנו 34164 

כי הגוף החי , ז כאב נטילתו גדול מנשוא"ובכ, העין אינו אבר שהנשמה תלויה בו כל שכן לא הצפורן 34165 

כך התורה אינה מבדילה בין מצות קלות וחמורות , לא ישוער בהעדר ממנו אפילו דבר טפל מרגיש כאב 34166 

חסרון ומום , ובהעדר מצוה קלה אחת, כל המצוות ביחד הן אורגניזם רוחני חי, ובין סוגי המצוות השונות 34167 

 34168 .הוא בצורתו הרוחנית של האדם

וכפי כח , מצאו ואשר שימשו להגיעוידוע כי אין התכלית מגיעה אלא מכח קיבוץ כל האמצעים אשר נ 34169 

תיבחן תולדתו , וכל הפרש קטן שיימצא באמצעים, האמצעים ושימושם כן יהיה התכלית הנולד מהם 34170 

הרי יש מצוות בין אדם למקום ומצוות , (א"י פ"מס) בבירור ודאי בהגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם 34171 

ושתיהן , הרי יש חובות הלבבות וחובות האברים ,ושתיהן גם יחד מביאות לידי שלמות, בין אדם לחברו 34172 

ושתיהן גם יחד מביאות ' הרי יש מצוות שהזמן גרמא ומצוות תמידיות, גם יחד משלימות את צלם האלהים 34173 

 34174 .ושתיהן גם יחד מביאות להשלמת האדם הגדול, הרי יש מצוות קלות ומצוות חמורות, לחיי נצח

, נוטה לבכר אותן המצוות הקרובות יותר לנטיותיו וטבעיוהאדם , אין התורה מבדילה בין סוגי המצוות 34175 

ובמצוות בין אדם למקום הוא , המעורב עם הבריות הוא נוטה להדגשת מצוות החסד ואהבת הבריות 34176 

יש אשר נפשו סולדת מלא תאכל כל נבלה ופיו מתגאל , מדקדק פחות מכיון שאין טבעיו מדרבנים לקיומן 34177 

זאת היא העבודה לזכור , י שמירת כל המצוות באופן שוה"גים רק ערצון התורה משי, בשקרים ורכילות 34178 

 34179 .אין ללכת אחרי נטיות אישיות במצוות, ולעשות את כל המצוות באותו דקדוק ובאותה שימת לב



ובכבוד , כאן הקדים אם לאב לפי שגלוי לפניו שהבן ירא את אביו יותר מאמו, איש אמו ואביו תיראו 34180 

הרי שהמצוה , פניו שהבן מכבד את אמו יותר מאביו לפי שמשדלתו בדבריםלפי שגלוי ל, הקדים אב לאם 34181 

ויהיו אב ואם שווים , דורשת מהאדם לבל יתחשב בנטייתו הטבעית, הראשונה שהילד מתחנך לקיימה 34182 

שאין לתת לנגיעות ונטיות להעדיף מצוה אחת על , מכאן בנין אב לכל המצוות, לגמרי הן בכבוד הן במורא 34183 

 34184 .ןחברתה בשום אופ

והיה לכם לציצית וראיתם אותו , מצוה מיוחדת ניתנה לנו לזכור כל המצוות ביחד זוהי מצות ציצית 34185 

י כל המצוות "כי רק ע, ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם´ וזכרתם את כל מצוות ה 34186 

ייתם קדושים למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי וה, ביחד מתגבר אדם על שרירות הלב הנטועה בטבעו 34187 

אשר רק אז זוכים להיות מרכבה לאלהי ישראל , זוהי התכלית המתקבלת מקיום כל המצוות, לאלהיכם 34188 

עלי שור )  .להיות לכם לאלהים להיות דבוקים בהשגחה פרטית כל הימים, שזוהי תכלית יציאת מצרים 34189 

 34190 .(ג מצוות"תרי

 34191 

 34192 מאמר רנב

 34193 .(´ט ג"קרא יוי) ´איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה

ואלו הן כיבוד אב , ל אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא"אמרו חז 34194 

וביאור הענין , צריכים להבין מה הוא הענין של כנגד כולם, (פאה א א) ותלמוד תורה כנגד כולם´ ואם וכו 34195 

, ים אינם בסתירה לציווי השם יתברךרק אם ציווי ההור, שמצוות כיבוד אב ואם ושמיעה בקולם נאמרה 34196 

 34197 .אינו חייב להקשיב להם, אבל אם חס ושלום רוצים לעקרו מן היהדות האמיתית כפי שאנו מבינים אותה

שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת , מנין שאם אמר לו אביו היטמא או אל תחזיר אבדה שלא ישמע לו 34198 

נמצא שמצות כיבוד אב ואם וכן שאר , (א, ציעא לבבבא מ) כולכם חייבים בכבודי´ שבתותי תשמרו אני ה 34199 

רק כשמקיימם באופן זה הבטיחו לו , תלויים במבחן מיוחד אם מתאימים עם שאר ציווי התורה, המצוות 34200 

 34201 .ל שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא"חז

ות חסדים הן מצוות מאד למרות שכיבוד אב ואם וגמיל, ויש להוסיף הבנה אחרת בתלמוד תורה כנגד כולם 34202 

ובינתיים להזניח לימוד , מכל מקום אל ירכז האדם כל כוחותיו ומרצו לקיום אפילו כל המצוות, נעלות 34203 

תלמוד תורה הוא העיקר וממנה אפשר להשיג כל הסגולות והיתרונות , ותלמוד תורה כנגד כולם, התורה 34204 

 34205 .הדרושות לעליית האדם

, על האדם לרכז כל חביבותו ומסירותו ללימוד התורה, שה ובטהרהבכדי לרכוש מדרגות יותר נעלות בקדו 34206 

, תמימה משיבת נפש´ שרק על ידה יוכל לזכות לתורת ה, להתרגש ולהתלהב יותר בלימוד התורה 34207 

 34208 .(עץ הדעת)  .ולהתעלות הנפש על ידי שאר המצוות

 34209 

 34210 מאמר רנג

 34211 .(´דט "י) אלהיכם´ אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני ה

התורה מגלה לנו כאן כוחות , ואם אתה פונה אחריהם סופך לעשותן אלהות, י תחילתן אלילים הם"וברש 34212 

במכילתא על הפסוק לא יהיה לך , ואבאר דברי! כי אלהות הנה האדם הוא העושאן, נפשו של האדם 34213 

אש כי לא ונתון את אלהיהם ב, (ז"ישעיה ל) וכי אלהות הן והלא כבר נאמר, אלהים אחרים איתא שם 34214 

הרי לא יתכן לפרש אלהים אחרים , קוראין אותם אלהות, אלא שאחרים עושים אותם אלהות, אלהים המה 34215 

והנה מה לה , כי ודאי אין עוד מלבדו אלא שאחרים עשאום לאלהות, שלא יהיה לך אלהים אחר זולתו 34216 

 34217 .לתורה לספר לנו זה אשר אחרים עשאום ומה אנו שומעין מזה

והאדם בהבטתו על , כי יתכן דבר בטל ומבוטל בתכלית הביטול, מדת לנו התורהאלא ידיעה גדולה מל 34218 

אם הסתכלתם בגוים אשר במדינותיכם כגוים שלנו , הנה במעשיו יעשנו ממש אלוה, הדבר וביחוסו אליו 34219 

בכסף ובזהב , והנה מעמידים להם עץ מיער מעשה ידי חרש, איכרים גסים באין כל תבונה, כן הגוים שלכם 34220 

ואחרי הרגל במעשים אלה גם , והנה ישתחוו להם ינשקום ויחבקום, מסמרות ובמקבות יחזקוםייפו ב 34221 

עד כדי כך , גם ימסרו נפשם עליהם כעל משהו מציאותי כעל אלוה ממש חלילה, יאמרו להם אלהינו אתה 34222 

 34223 .סבוכים ומפותלים המה כוחות נפשו של האדם

ואמר ליה מהיכא דבעית למישרא , שי בחלמאשמנשה איתחזי ליה לרב א, (7ב"סנהדרין ק) ´אית בגמ 34224 

ל רב אשי מאחר דחכמיתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו "א? המוציא לא גמירת וחברך קרית לן 34225 

והנה כשביטלו , ש"ל אי הוית התם הות נקוט בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי עי"א? לעבודת אלילים 34226 

ובעידנא , עבודה לעץ ואבן מעשה ידי חרש, א"הלא אין לנו כל ציור והבנה ברהיטתם לע, ז"יצרא דע 34227 

אלא הוא הדבר שהאדם הוא העושה את האלוה זה כלל ? איך מבינים זה, דיצרא קחזינן דגם רהטו אחריהם 34228 

 34229 .אבל אם עשאום גם הבל הבלים נעשה מציאות, בלי עשאום לא מתהווה כלל, בכל הענינים



בתחילה כל האומר לי עלה לה אני כופתו , התניא אמר רבי יהושע בן פרחי, (7ט"מנחות ק) ´איתא בגמ 34230 

שהרי שאול ברח ממנה , עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין, ונותנו לפני הארי 34231 

עד כי היה הורג את האיש , בתחילה היה שונא לכבוד וגדולה תכלית שנאה, וכשעלה בקש להרוג את דוד 34232 

לגדולה נתהפך ממש עד להיות שונא בתכלית למי שיתנגד  ואחר שכבר עלה, הנותן לו כבוד וגדולה 34233 

, מבהיל ונורא התהפכות האדם מן הקצה אל הקצה, ובשאול המלך הרי היה חפץ גם להורגו נפש, לגדולתו 34234 

הוא סוד כח היצר ? איך זה מתהוה בריה אחרת ממש מן תחילתו עד לאחר כך, מה הן גדרן של הדברים 34235 

 34236 .הוא ענין של עשאום

שאין בעולם שגעון דומה , לולא המשתגעים היה נשאר העולם חרב, דמתו לסדר זרעים כתבם בהק"הרמב 34237 

והוא יודע שלא נשאר משנות חייו מה שיוכל , ´שהוא חלוש הנפש ודל ההרכבה והוא וכו, לשגעון האדם 34238 

 34239 ל איך שנכנס והוכיח"ראיתי פעם אצל הסבא ז? היש שטות ושגעון כזה, ´בהם לבלות בנין העשוי מן וכו

וקרא בקול אתם , בהראות להם מלוא חפנים של דינרים, לתלמידיו בהרמת קול וגם בהכאות על השולחן 34240 

 34241 .דיבר אז על חמדת הממון! משחקים עם חרסים שבורים

והנה כשתפגוש , ל היו הדינרים נראים בעיניו בתכלית הביטול ממש כחרסים שבורים"הנה בעיני הסבא ז 34242 

, ושנות חייו שעוד נשאר הינם בגבורות עשר שנים, בן שבעים עשיר גדול בעל מליונים והוא כבר 34243 

הלא הוא יביט עליך , ותגיד לו בביטול כי הכסף הלא הם חרסים שבורים, ותשאלנו למה לו כל הכסף 34244 

ם שאין בעולם שגעון דומה "וכלשון הרמב, האמנם כי לבן דעת הדבר להיפוך, כאילו פשוט נשתגעת 34245 

הבלים ממש , אין זה אלא מגודל הסוד של עשאום, מים שתי הדעותואיך זה מתאי, לשגעון האדם הזה 34246 

 34247 .ובכח העשאום הצליחו להוותם כמציאות ממש, אשר אין בהם כל מציאות כלל

, אמר לו כי עפר אתה ואל עפר תשוב, ה העניש לאדם הראשון אחרי אכלו מעץ הדעת טוב ורע"כשהקב 34248 

וכי , ולכאורה מי לא יודע כי עפר הוא! פר אתהר וגילה לו סוד גדול כי ע"ה פקח עיניו של אדה"הקב 34249 

כח , התשובה כי אמנם כן הוא שהאדם באמת לא יודע כי עפר הוא? לגילוי היה צריך לדבר פשוט כזה 34250 

הסר ממך מכסה העשאום ואז , העשאום כל כך חזק עד שנצרך לפקוח עיניו ולגלות לו כי עפר אתה 34251 

ז אינם מציאות "כל מציאות העוה, ז"זה בכל עניני עוה אמנם כלל גדול הוא, תיווכח את אמיתת המציאות 34252 

אם אתה , ועד כדי כך שהעשאום מהווה לפניך גם כן את האלוה, אלא רק מציאות של עשאום, בעצמם 34253 

 34254 .(דעת תורה)  .נוראים הדברים! מפניה מתהוה אלילים לאלהות, פונה אחריהן סופך לעשותן אלהות

 34255 

 34256 מאמר רנד

 34257 .(´ט ה"ויקרא י) הו0רצונכם תזבחל´ וכי תזבחו זבח שלמים לה

כעבד , שתהא עבודתכם לרצון לפניו וירצה בכם, לא תזבחו אלא לרצונכם´ ן כאשר תזבחו לה"כתב הרמב 34258 

כי לא תחשבו שיהיה תועלת חוץ , מלשון אור פניך כי רציתם, שיתרצה לאדוניו בעשותו כל אשר יצונו 34259 

כי רצונו הפשוט הוא הראוי , אלא לעשות רצונוולא תעשו עבודתכם על מנת לקבל פרס , ה"מציווי הקב 34260 

שישמרו מחשבותם בכוונה הרצויה וכל שכן , ואמר זה בשלמים שאף על גב שנאכלים לבעלים, המחויב 34261 

 34262 .ש"בקדשי קדשים עי

שיהיו כל מעשינו רק לשם שמים וללא , ן גודל חיובי העבודה המוטלים עלינו"מבואר לנו בדברי הרמב 34263 

כ "ג, ואף בשעה שעושה מעשים גשמיים כאכילת שלמים שנאכלים לבעלים, כךשום מטרה אחרת בנוסף ל 34264 

ובאמת מדריגה זו היא המעלה העליונה ביותר שיוכל בן , לא תהא לו כל מטרה מלבד עשיית רצונו יתברך 34265 

 34266 .ן מעלה זו נתבעת מאתנו והיא יסוד הקרבנות"ולדברי הרמב, אנוש להגיע אליה

היינו לכתחילה אבל בדיעבד כשר , א מעלה ומדריגה גבוהה ביותראף שבעיקר ענין הקרבן נתבאר שהו 34267 

וכל שאינו בגדר , (7א"חולין ל) ל שהמתעסק בקדשים פסול"דהא קי, הקרבן אף באופן הפחות ביותר 34268 

ל מתעורר מזה לראות את ההבדל בין "והיה הסבא מקעלם ז, מתעסק אלא נתכוין לשחיטת הקרבן כשר 34269 

ע שהוא הרבה "לבין הדין הנפסק בשו, היא מעלה גבוהה ועליונההחובה האמיתית הנדרשת מאתנו ש 34270 

 34271 .כי הדין הוא המדריגה הנמוכה ביותר וממנה אין שום אפשרות לרדת, למטה מזה

כשם שמצינו אדם חולה וחלוש שנמצאת בו רק , ל אומר שהדין הוא רביעית דם האחרונה"והיה הסבא ז 34272 

ובודאי שחיים אמתיים לא , רביעית דם זו הרי מת מאליו וכאשר תוציא ממנו, רביעית דם ועדיין חי מיקרי 34273 

האמת מה שנתבע מאתנו היא דרגת שלימות של פעולה , כן בדומה לזה בחיובי האדם, נקרא במצב כזה 34274 

ואין הכל , אך כיון שתורה ניתנה לכל אף לפשוטים וקטנים, ולא על מנת לקבל פרס, ´ית´ למען רצון ה 34275 

 34276 .ניתנה להם תורה ענין בדיעבד שאף באופן זה הקרבן כשר ויקבל שכר לכן, יכולים להגיע למדריגה זו

כיון שזה הרביעית , ע"ראשית גודל החובה להקפיד על הדין הנפסק בשו, יסודות עמוקים´ חזינן מהכא ב 34277 

, ע"כ כמה עלינו להקפיד שלא לזוז כמלוא נימא מהנפסק בשו"א, דם האחרונה והיא הקולא הגדולה ביותר 34278 

נבדוק נא את עצמנו , כי הדין עצמו זה כבר אחרי הקולא דקולא, ם אופן להקל יותר מהדיןולא יתכן בשו 34279 



והנה אנו , שהרי מתעסק בקדשים פסול שבעינן כוונה לשחיטה, ונראה שרחוקים אנו אף מקיום הדין 34280 

 34281 .אלא מפינו יוצאים מלים בגדר מתעסק שאף בדיעבד לא יוצא, ניגשים לתפילה ואיננו מתכוונים כלל

, שמחובתינו לזכות לזיו השכינה לראות פני המלך, יותר חזינן מהי התביעה האמיתית הנדרשת מאתנווב 34282 

, ולא יהיה לנו כל ענין מבלעדי קיום רצונו, ולכך לא נגיע אלא רק בשעה שתהא עבודתינו לרצון לפניו 34283 

שייכות במדריגות  וחייב ליצור בקרבו תשוקה עזה שיהיה לו, ובודאי שאין זה מן הנקל להשיג מעלות אלו 34284 

ואתה שלמה בני דע את אלוהי אביך ועבדהו בלב שלם  (ח"כ´ ה א"ד) ה"וזו היתה צוואת דוד המע, אלו 34285 

 34286 .ובנפש חפיצה

ושלא , יתברך´ שכל תשוקתו ומאוייו רק לעבודת ה, הנדרש מאתנו הוא עבודה בלב שלם ובנפש חפיצה 34287 

אם תדרשנו ימצא לך ואם , יצר מחשבות מבין וכל´ כי כל לבבות דורש ה, תתערב במחשבתו כל פניה זרה 34288 

מ מיקרי עוזב "אף שיקיים את הדין מ, היינו שלא ישאף לקיום רצונו´ אם יעזוב את ה, תעזבנו יזניחך לעד 34289 

 34290 .ה ולא יגיע לתכלית"כל שאינו שואף לקיום רצונו יתברך יזניחו הקב, ´את ה

´ ת א"שע) והיינו מה שכתב רבינו יונה, רךנתבאר שעיקר חובת העבודה שתהא עבודתנו לרצון לפניו יתב 34291 

כי רצונו הוא החיים הקיימים והאמיתיים והאור הגדול , יתברך´ תאות הצדיקים להפיק רצון מה, (ב"מ 34292 

, ראשית חייב להשריש בקרבו יסודות האמונה וההשגחה, והדרך להגיע לכך, ש"הכולל כל הנעימות עי 34293 

אך דרוש לכך רצון , י ידיעה במהותו יתברך"את האמונה עשיחזק , ה דע את אלוהי אביך"ש דוד המע"וכמ 34294 

 34295 .עז ותשוקה עצומה

, ומעשיו ועבודתו נעשים לרצונו יתברך, ה"ת כן נעשה מרוצה להקב"וכפי אשר אדם רוצה לזכות להשי 34296 

ובמדת הרצון והשאיפה יש מדריגות , רק בעת ששואף ורוצה באמת לזכות לאור פניו יש לו תקוה לזכיה 34297 

, נכספה וגם כלתה נפשי בארץ ציה ועייף בלי מים, (ג"תהלים ס) ה אמר"דוד המע, תכליתשונות לאין  34298 

וכל שאיפתו ותקותו , ה היתה כדוגמת ההולך במדבר עייף ויגע ללא טיפת מים"שכל שאיפת דוד המע 34299 

 34300 .לזכות למעט מים להחיות נפשו

דוקא כשנתגלה רצונם , מלכנושלא זכו עד שאמרו רצוננו לראות את , וכן מצינו גבי ישראל במתן תורה 34301 

ן שמות "רמב) ש"ה יתרצה אליהם ויתן להם את תורתו וכמ"זכו שהקב, באמירת רצוננו לראות מלכנו 34302 

אלא , שבעת שבאו ישראל להר סיני לא ביקשו לעצמם מקום לינה וכדומה, ויחן ישראל כנגד ההר, (ט"י 34303 

הכרחית היתה שמבלעדיה לא היו זוכים ו, חנו מיד ועמדו וציפו למתן תורה וזו היא השאיפה האמיתית 34304 

 34305 .לקבלת התורה

מה שאין כן בעת שאנו , נמצא מעתה שעיקר חובתינו להקנות לעצמנו רצון ושאיפה לקיום רצונו יתברך 34306 

כ "ע ג"ואף הדין הנפסק בשו, רחוקים מכך וחיים בפשטות אין לנו כל תקוה שנזכה להיות מרוצים אליו 34307 

ופירושו של קבלת עול היינו כחמור , ים אנו בקבלת עול מלכות שמיםהנה לדוגמא מחוייב, רחוק מאיתנו 34308 

וביותר שלעתים אף זאת אינו עולה , ואנו מסתפקים באמירת קריאת שמע בעלמא, לעול ושור למשא 34309 

ורק בעת שנמצאת בו , כי מוצאים אנו קולות ותירוצים וכל מיני אמתלאות לפטור עצמנו מהדין, בידינו 34310 

 34311 .יתבטלו מאליו כל האמתלאות שעולים בדעתו, ´רוצה אליו יתהרצון האמיתי להיות מ

כי אין , ז חייב בתשלומין"כל מה שאדם מקבל מהנאות העוה, הכל נתון בערבון, (´אבות ג) ´איתא במתני 34312 

ודוגמא לזה , ז ללא תמורה"ה באמת מקבל חיי העוה"ורק בשעה שעובד את הקב, שום דבר ניתן בחינם 34313 

ועל כל הנאה שמקבל חייב , רשאי להכנס למלון לסעוד את לבו בחנם דאין אדם, ז"בהנהגת העוה 34314 

זכאים ליהנות ´ ת עובדי ה"כן הנהגת השי, ואילו עובדי המלון נהנים וסועדים חינם אין כסף, בתשלום 34315 

 34316 .ז"ואילו אחרים חייבים לשלם עבור כל הנאה ונחת רוח שקיבלו בעוה, ז ללא תשלום"מעוה

דהא דכתיב ונתתי מטר ארצכם בעתו אין זה תשלום שכר , (א"ט ה"פתשובה ´ הל) ם"הם דברי הרמב 34317 

ז ברווחה כדי שיוכל להוסיף ולקיים תורה "ת חיי העוה"נותן לו השי´ אלא כיון ששומע בקול ה, ז"בעוה 34318 

אלא , את השמים ולא יתן מטר לא כדי להענישם´ יעצור ה, ואילו בעת שיפתה לבבכם וסרתם, ומצוות 34319 

ז הוא עבור מקצת "וכל שאנו מקבלים מהעוה, ז"אינם זכאים ליהנות כלל מהעוה´ כיון שאינם עבדי ה 34320 

 34321 .התורה והמעשים טובים שאנו עושים

ועתה אם נחפש מצבינו נראה שרחוקים אנו מאד ממרכז , שהוסיף (.´אור ישראל ג) ס"וראה בדברי הגרי 34322 

, ות תאותינו השפלים והנבזיםרוב העתים בחשיכה נהלך למלאות בטנינו לרו, היא´ עבודתנו לא לה, החיים 34323 

בלי ראות ובלי , המעט אשר נצדקנו שבורים המה כשברי נבל, ונוסף לזה בחטאים ופשעים למעלה ראש 34324 

כנאמר נכספה וגם כלתה , ולכן דרוש תשוקה ורצון עז לעולם הבא ולחיי הנצח, דעת דרך הנכון והישר 34325 

 34326 .(ר יחזקאלאו)  .ובדרך זו נוכל להגיע לשלימות, נפשי לחצרות אלוהים

 34327 

 34328 מאמר רנה



ויקרא ) ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם 34329 

 34330 .(´ט ט"י

פסח , ר יוסף מה ראה הכתוב ליתנם באמצע הרגלים"ר אבדימי ב"א, חזר ושנה לעבור עליהן בשני לאווין 34331 

, שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעני כראויללמדך , ועצרת מכאן וראש השנה ויום הכפורים וחג מכאן 34332 

ל תירצו "ע ז"ן וראב"והרמב, (י"רש) מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב עליו קרבנות בתוכו 34333 

ונקדים , ברם יש להוסיף ולפרש בהערה מוסרית, וגם האחרונים פירשו בדרכים שונים, באופנים אחרים 34334 

 34335 .ל"ל שממנו יסוד להבנת הפרשה הנ"לבאר מאמר חז

אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים , גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר 34336 

ומודיעין , אם אמר יודע אני ואיני כדאי מקבלין אותו מיד, דחופים סחופים ומטורפין ויסורין באים עליהם 34337 

ה שהוא מוכן לקבל על לכאורה קשה המעט מ, (ז"י יבמות מ"רש) לו עוון לקט שכחה ופאה ומעשר עני 34338 

גר זה להוט ? וכל העלבונות והרדיפות הנשפכים על ישראל מצד רשעי האומות, עצמו עול מלכות שמים 34339 

הכי מן הכרח שנכביד עליו בבחינות , מוכן הוא לכל העינויים והסבל, ומשוכנע להסתופף בצל השכינה 34340 

 34341 ?ושאלות לכאורה מיותרות

ביחס לכל עול המצוות והחוקים והמשפטים שהוא , ופאה ומה ערך יש להודעת המצווה של לקט שכחה 34342 

ובשעה שהדמיון עוד מוסיף את , פ והסבל שמשתתף הוא לעם גולה ומעונה"מלבד המסינ, מקבל על עצמו 34343 

וכי מצווה זו של לקט שכחה ופאה שכל שווייה , היסורים והעינויים שמעותד לו בהשתתפו עם עם ישראל 34344 

 34345 ?ו מלבצע את תשוקת נפשו להיכנס בחיק היהדותתוכל למנוע ממנ, לא גדול ביותר

מומחים נפלאים וחוקרים אמיתיים ברוח קדשם לחדור אל עמקי תסבוכת לב , ל"אכן יודעים היו רבותינו ז 34346 

כי אכן יש והאדם מתרומם לשעה קלה לגבורת , כ של בני נח הנהרגים על פחות משוה פרוטה"וכש, האדם 34347 

, מנשאים אותו עד כדי תשוקה של קידוש השם ומסירות נפש ממש הגעגועים הדמיונים, נפש עילאית מאד 34348 

כן יש והאדם נתקף מין תשוקה רגעית של התרוממות עד שולי , וכשם שיש הרהור עבירה עד עמקי תהום 34349 

 34350 .ושוב חוזר אל מצבו הראשון, הוא נקלע לרגע קט לרום או לשאול, כסא הכבוד

חיים מוסריים , במהלך בלתי פוסק של שיפור המדות ברם להתקיים בהתמדה ובמסירות נפש כל יום ויום 34351 

אבל , אפשר להתרומם ולחזות מחזות שמימיים לרגע קט, זהו כבר קשה מאד מאד, עקביים ואמיתיים 34352 

בעידנא דהתעלות רוחנית יתכן שהאדם יפקיר ויוותר על כל רכושו בבת , לוותר על פרוטה קטנה זה קשה 34353 

אותו האדם קשה יהי בעידנא שגלי החיים זורמים ושוטפים אבל ל, וימות מות קדושים וישרים, אחת 34354 

 34355 .לוותר על רכוש זעום של שכחה ופאה

, ואינו יודע שהמאמץ הקבוע היום יומי של קיום חיים מוסריים קלים ובלתי חשובים, קיצוני הוא האדם 34356 

ולא  ל המשנה הכל לפי רוב המעשה"ם ז"וכן מבאר הרמב, עולה פי שבע על ההתעלות הרגעית דקדושה 34357 

העיקר , לא הגדלות הרגעית של מעשה אחד או מחשבה רגעית אחת, (´אבות פרק ג) לפי גודל המעשה 34358 

 34359 .הוא ריבוי המעשים הקטנים בטהרת המוסריות העקבית היום יומית

, שלכן קוראים אנו ביום הכפורים את פרשת עריות, ל"י הורוויץ זצ"ח רי"ר הגה"ושמעתי בשם אדמו 34360 

אל נא נחשוב , בעת עמדנו ביום הקדוש הזה כמלאכים מרוממים ומזוככים להעירנו ולהזהירנו שאף 34361 

הבה נא ונבחן את עצמנו עד כמה תשוקתינו ותאוותנו הגסות והחומריות , בעצמנו שכבר זכינו וטוהרנו 34362 

ועם , יש ועם המראת רוח הטהרה והדביקות תתחבאנה התאוות בסדקי קירות נפשנו, עדיין שולטות בנו 34363 

 34364 .וררו ויתקפו אותנו בכל תוקף כוחןירידת הרוח יתע

שאכן מכבדים אנו ומכירים , י אזהרות מצוות לקט שכחה ופאה"וכעת יובן לנו הענין של בחינת הגר ע 34365 

אבל יזכור נא שעם שיבת והרגעת רוחו , ברגשות יה שתקפוהו ואילצוהו להיכנס לחיק קדושת היהדות 34366 

 34367 .ת חובת המצוות הקטנות של לקט שכחה ופאהאל נא ישכח א, לשטחי המישור של החיים היום יומיים

בין המועדים והרגלים הקדושים , וכעת נחזור לראש מאמרינו בענין סמיכת הלאו של לקט שכחה ופאה 34368 

ללמדנו ולהזהירנו שלמרות תנאי הקדושה ונסיבות , פ מכאן"ה ויוהכ"פסח ועצרת מכאן ור, והנוראים 34369 

, ומתן תורה, החרות, הרגשת התשובה, לוהותהכרת הא, הטהרה שהאדם מוקף ושקוע בהם מכל צד 34370 

העלולים להמריאו , ל"הרגשים מאד גבוהים ונעלים ואציליים המסומלים בכל החגים והמועדים הנ 34371 

 34372 .ולהעלותו באופן מופשט עד כסא הכבוד

, את קיום המצוות הקטנות, אל נא ישכח את חובת הענינים הפרטיים, גם בכל אלה התנאים והנסיבות 34373 

שהושגה , יכולה להשכיחו ולהפיג ממנו את כל ההשראה האלהית, צועם בשוגג או במזידשהימנעות בי 34374 

וכל המקיים את אלו המצוות הקטנות מעיד הוא על עצמו שהוא נמצא ! והוענקה לו במשך ימי החג והרצון 34375 

וכל הנותן לקט שכחה ופאה מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב עליו , בגבהי מרומי הקדושה 34376 

 34377 .(תורת הנפש)  !נות בתוכוקרב

 34378 



 34379 מאמר רנו

 34380 .(א"ט י"ויקרא י) לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו

, אבל התורה לא ציותה לעשות הרחקות עליהם, בכל העבירות נאמר בתורה לא תגנוב לא תגזול וכדומה 34381 

י תקנות ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרת, זה השאירה לחכמי הדור לתקן כפי ראות עיניהם 34382 

לא רק שלא , ובשקר מצינו שמלבד הלאו של לא תשקרו איש בעמיתו נאמר מדבר שקר תרחק, וגדרים 34383 

, רק צריך להגיע אל הקצה השני להתרחק מן השקר כי אין פשרות באמת, לומר שקר מוחלט או חצי אמת 34384 

 34385 .אם אין זה אמת מוחלט בכל המאה אחוזים הוא ממילא שקר

חסד אומר יברא שהוא , שבעת בריאת האדם נעשו המלאכים כיתים כיתיםויש לפרש בדרך צחות המדרש  34386 

שלום אומר אל , צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים, מלא חסדים 34387 

, (ח"ר פ"ב) ד ותשלך אמת ארצה"הה, ה נטל אמת והשליכו לארץ"מה עשה הקב, יברא דכוליה קטטה 34388 

השליך דוקא את האמת ולא את השלום שגם הוא טען שלא יברא את ומקשים למה , וברא את האדם 34389 

 34390 .האדם

למלא ´ ומפרשים שהכונה היא שהמלאכים טענו שהאדם לא יעמוד בתפקידו בעולם שעבורו ברא אותו ה 34391 

ועל ידי זה יוכל האדם , הכונה שנתן לאדם התורה שנקראת אמת, ולכן השליך לארץ האמת, ´רצון ה 34392 

שאם האמת היה כנגד בריאת האדם אין מועיל , בל בדרך צחות שמעתי לפרשא, לעמוד בתפקידו בעולם 34393 

עץ )  .ה להשליך האמת לארץ"ולכן הוצרך הקב, כי כנגד האמת אין מועיל שום דבר, אף שיהיה רוב כנגדו 34394 

 34395 .(הדעת

 34396 

 34397 מאמר רנז

 34398 .(ג"ט י"ויקרא י) לא תקלל חרש, לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר

לומר כי אף אם ילין שכרך אל תקללהו אלא , ק לא תלין פעולת שכיר אתךסמיך לא תקלל חרש להפסו 34399 

מה שמותר לו לאדם לעשות ולפעול , התורה קובעת כאן את גבול המותר, (ט שם"בעה) תתבעהו בבית דין 34400 

הוא , כי לאחר שעשה את מלאכתו זכאי הוא לקבל את שכרו, אמנם צודק הוא הפועל הזה, כשהוא צודק 34401 

, נתן את כוחותיו כדי שיוכל לקנות את צרכי הבית, זיעה רבה ניגרה על פניו, כל היום עבד ועמל והתייגע 34402 

 34403 .להאכיל ילדיו להלבישם ולזונם

, הוא יוצא מאוכזב ומדוכא, בעוד הוא ממתין בקוצר רוח לקבל את המגיע לו, והנה לאחר כל התקוה הזו 34404 

רגליו אינן , זור לביתו לאשתו ובניואיננו משלם לו ואין לו במה לבוא ולח, בעל הבית מלין את שכרו 34405 

הוא באמת צודק בהתמרמרותו על בעל הבית , אין בפיו מלה להתנצל בפניהם, נושאות אותו לשוב אליהם 34406 

 34407 .שהוא מניחו לילך הביתה ומתייחס באדישות ובקרירות לצרכי הפרנסה שלו, הזה

אבל לא יותר , ב"ענתו על בעהוזכותו ללכת לבית דין לשטוח ט, אכן הוא צודק בדבר הזכות המגיעה לו 34408 

תביעתו , אין הפועל נעשה בעל בית לפגוע בכבודו ובגופו של עושה עוול, אין קיפוחו מתיר לו גם לקללהו 34409 

 34410 .ולא התירו לפסוע אפילו פסיעה אחת מעבר לגבול שניתן והותר לו, צודקת אבל בגבול

כיון שיש , והוא עובר את הגבולין הוא מתיר לעצמו אף שלא לצורך, טבע האדם הוא שאם הותר לו לצורך 34411 

מבטל כל מעלותיו עד , נמאס בעיניו, הוא נפסל אצלו לגמרי, לו טענה על חבירו בגלל שמצא בו עוון אחד 34412 

 34413 .ועל כן הזהירה התורה לא תקלל חרש, שמרשה לעצמו לקללו ולהזיקו בפה

ושאלו , (י"רש) שיב רוחולא היה יכול לה, ר מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו צועק מפני כאב הלב"ת 34414 

לימים נכנסו חביריו לבקרו כיון , לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שינק חלב רותח משחרית לשחרית 34415 

חזרו לאחוריהם ואמרו לסטים מזויין בביתו של זה ואנו נכנסין , שראו אותו העז קשורה בכרעי המיטה 34416 

יודע אני שאין , ואף הוא בשעת מיתתו אמר ,ישבו ובדקו ולא מצאו בו אלא אותו עוון של אותו העז? אצלו 34417 

 34418 .(´בבא קמא פ) בי עוון אלא עוון אותו העז שעברתי על דברי חבירי

והלא על פיקוח נפש מצוה לחלל את השבת , מדובר במי שלוקה במחלה מסוכנת, והרי כאן תמיהה ופליאה 34419 

רי שהוא מתמיה כן וכן מצאתי בשיטה מקובצת שמביא בשם המאי? ולהאכילו דברים אסורים וטמאים 34420 

ואין חשש שתלך , ועוד הלא העז היתה קשורה בכרעי המיטה, ש"א גם שואל כזה עי"והמהרש, ש"עי 34421 

אף שהוא אדם המעלה וגם אדם , אלא טבע האנשים מכיוון שהם רואים חסרון במישהו? בשדות להזיק 34422 

 34423 .שלו נעלמות מעיניהם מתרחקים ממנו וכל המעלות והזכויות, הם דנים ושופטים אותו כולו לרעה, גדול

כי אף שחזרו לאחוריהם ולא נכנסו לביתו , ר אילעאי למדים אנו"יהודה ב´ וכאן אצל חביריו של החסיד ר 34424 

כלומר שעוון העז , הרי ישבו ובדקו ומצאו שאין בו אלא אותו עוון, אפילו כדי לקיים מצוות ביקור חולים 34425 

שלא להגרר , שלטו בשכלם הישר ולבם הטהור אלא הם, לא השפיע עליהם לחרוץ עליו דין כללי לרעה 34426 

אותו האיש השלם , והוא נשאר בעיניהם אותו החכם, אחרי המקרה היחידי הזה כדי לדון על הכלל כולו 34427 

 34428 .כפי שהיה ידוע להם קודם



מכל המעלות והמדריגות האחרות של החסיד , חכמתם ומוסרם עמדו להם לצמצם ולבודד את העוון הזה 34429 

י "ולא נסחפו לבטל כל המעלות של החסיד ר, יל את ביקורתם למקום הדרוש בלבדהם ידעו להגב, ההוא 34430 

ר אילעאי שהיו שישה מתכסין "י ב"היא תתהלל זה דורו של ר´ שאמרו עליו אשה יראת ה, ר אילעאי"ב 34431 

שכולם יתנהגו כמותו , ר אילעאי הטביע את חותמו על דור שלם"יהודה ב´ ר, (´סנהדרין כ) בטלית אחד 34432 

 34433 .בגלל רוממות נפשו היתה השפעתו גדולה ביותר, ובבטחון בהסתפקות

זימנא חד גזר , (ט"נדרים מ) ל"ומלבד מה שהיה דוגמה לעצמו שימש גם דוגמה לאחרים כן סיפרו חז 34434 

וכששלחו רבנן שלוחים להביאו לבי תעניתא אמר אין לי , יהודה לא אתי לבי תעניתא´ ג תעניתא ור"רשב 34435 

א מבאר כי אין כאן משום ענין לא תלבש כי היה הבגד "והמהרש, ו לשוקכי אשתו הלכה עם טלית, כסות 34436 

 34437 .יהודה מדעתו´ והעוני והיסורים לא העבירו את ר, הזה מיוחד לשניהם

ר "יהודה ב´ אמר על ר, ואיסי בן יהודה שהיה מונה שבחן של חכמים, (א"ק כ"מו) בניו היו מתים בחייו 34438 

, ץ חיות והנה ידוע בנסיון שלא כל הזמנים שווים"מהרי´ פיו, (ז"גיטין ס) אילעאי שהוא חכם לכשירצה 34439 

יהודה חכם ´ ור, אינו עלול בשעה זו להעמיק במדע, בזמן שאדם בצער או בכעס או במעמד העוני 34440 

היה נקל בעיניו להפשיט את עצמו מעולם התחתון , לכשירצה בכל עת שהיה רוצה להעמיק בחכמה 34441 

 34442 .ולהשתדל בדעה ובתבונה

לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי , ונא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומתוכי יהיה איש ש 34443 

שלא , ט סמך לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים לרוצח"ובבעה, (ט"שופטים י) מישראל וטוב לך 34444 

הנטיה הטבעית באדם , שלא יהא ממונו חמור יותר מגופו, תאמר הואיל ומותר להרוג הרוצח אסיג גבולו 34445 

הוא עומד ומצפה לאותו הרגע ולהזדמנות שיהיה יכול להתפשט ולהגשים שאיפות , מור על הגבולשלא לש 34446 

 34447 .לעבור על הגבול ולבצע רצונות אף בדבר שאיננו מותר מתוך הסתמכות על ההיתר, נסתרות

עושה , ומוצא אז שעת כושר מתאימה להתיר לעצמו לשדוד את ממונו, הרי מותר ומצוה להרוג את הרוצח 34448 

אל תנצל את , אבל התורה מיד מגיבה ואומרת, ומר אם מותר להורגו ודאי מותר לשדוד ממונוקל וח 34449 

ולימוד גדול הוא זה איך על , אל תעבור את הגבולין, השעה לעשות הנאה לעצמך בדבר שאיננו מותר 34450 

אל , אלא הכל במידה ובלב טהור חק נתן ולא יעבור, האדם לשלוט על עצמו שלא יעבור את הגבולות 34451 

 34452  .ל אל תרשע הרבה להתאכזר אפילו על הרשעים יותר מן הראוי"י ז"פירש, (´קהלת ז) שע הרבהתר

 34453 .(מעייני החיים)

 34454 

 34455 מאמר רנח

 34456 .(ז"ט י"ויקרא י)א  הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חט

ולהזכירו שעליו לציית ולשמור , אדם טעון התעוררות תמידית בכדי שיחיה על פי חשבונו של עולם 34457 

לעורר את האדם על חיובו לציית ולשמור פיקודי , וזה הוא היסוד של מצות תוכחה, ה"ו של הקבמצוותי 34458 

והם אופן התוכחה , אולם ישנם תנאים מסויימים אשר רק בקיומם יצליח המעורר בתוכחתו, ומצוותיו´ ה 34459 

 34460 .וזמן התוכחה

רה ולהוכיחו שלא לדבר על עצם העבי (א, אפשר לעורר את האדם באחד משתי אופנים, אופן התוכחה 34461 

בשכר ´ לברר לאדם יסודות האמונה בה (ב, לגשת לביצוע פעולה עבריינית מאחר שהעוולה גדולה היא 34462 

ימנע עצמו מביצוע ´ ובגלל ידיעתו והבנתו הברורה בדרכי ה, ועל תוכן מהות עולם הזה ועולם הבא, ועונש 34463 

 34464 .עבירות

מכמה , אשר ליכנס בדיבור על פעולות פרטיותמ, ´ואפשר דיותר כדאי להוכיח בבירור יסודות האמונה בה 34465 

מוציאין את ? דהנה מצינו סדר תעניות כיצד, ראשית יש להמנע מלדבר ישר על עבירה מסויימת, טעמים 34466 

וכל אחד , ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית דין, התיבה לרחובה של עיר 34467 

י כבושין לשון עצירה "וברש, (´תענית טו א) דברי כבושין הזקן שבהם אומר לפניהם, ואחד נותן בראשו 34468 

 34469 .כמו מכבש שכובשים את הלבבות להחזירם למוטב

, להחביאו ולא לגלות מלא היקפו ורוחבו, ויש לפרש דברי כבושים דהזקן צריך לכבוש עצם הענין 34470 

מר אולם יש לו, לפעמים על המוכיח להתחמק מלהגיד הכל בכדי שלא להביא קטרוג חס ושלום 34471 

לא רק מפאת שדיבור על הפרט בכוחו לעורר , יותר מועיל מסיבה חיובית, דהתעוררות ודיבור על יסודות 34472 

 34473 כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע, ל כשם שמצוה לומר דבר הנשמע"דהנה אמרו חז, קטרוג חס ושלום

 34474 .(יבמות סה ב)

ויועילו למקבל התוכחה , בלוביאור הדברים דמצות תוכחה כרוכה בתנאי שירגיש המוכיח שדבריו יתק 34475 

נמצא , ואם המוכיח מרגיש שלא יתקבלו דבריו לא נצטוה במצות תוכחה, להחזירו בתשובה על עוונו 34476 

אלא עבור תועלתו , שעליו למחות במקום שרואה עוול הנעשה, דמצות התוכחה לא נאמרה עבור המוכיח 34477 

 34478 .של המקבל בכדי להחזירו בתשובה



יבין היטב , הרי כשיתבררו לו יסודות באמונה, המקבל שיחזור בתשובהמאחר דתכלית תוכחה הוא עבור  34479 

, ובציוויו´ מהווים לאדם חוסר הבנה בה, יסודות שאינן ברורות ורפויות, הסיבה לשנות דרכו בחיים 34480 

מהווה אצל האדם , אולם יסודות חזקות וברורות באמונה, ומתרפה אצלו הסיבה לשנות דרכו באופן מהותי 34481 

 34482 .(עץ הדעת)  .ת דרכו ולהחזיק בוחשק ורצון לשנו

 34483 

 34484 מאמר רנט

 34485 .(ח"ט י"ויקרא י) לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך

ורק , כמובן שיתן רק מידה קטנה שלא יפסיד לגוף, רופא כי יתן סם מרפא וימזוג בו איזה חלק מארס נחש 34486 

ם יאמר הרוקח האי מבין וא, אז מביא התועלת הנרצה בהיותו ממוזג ביחד עם יתר הסמים הנדרשים 34487 

באשר הרופא הוא היודע , או שיתן תרופה המבטלת אותו רעל נגדי אולת היא לו, להחסיר החלק הזה 34488 

 34489 .כי נחוץ הוא ומזגו בודאי באופן שלא יזיק, בחכמת הרפואה

, והאדם הוא עולם קטן וכל מה שנמצא בעולם נמצא באדם, ה ברא את האדם ממוזג באופן זה"כן הבורא ב 34490 

אבל , ה שלא יזיק"אבל צריך שיהיה נשאר ממוזג באופן זה שרצה הבורא ב, ארס הנחש נמצא בווגם  34491 

, ה"שאז תחסר נפשו ולא תהיה עליו תורת האדם לפי רצון הבורא ב, חלילה לו להמית איזה כח מכוחותיו 34492 

 34493 !שרצה ושמצא לטוב מאד בחכמתו העליונה דוקא בעולם כזה ובריאה כזו

כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש , (.ג"יומא כ) אשר דבריהם כגחלי אשל "וזהו מה שמצינו לחז 34494 

ואם אנו רואים , שבאמת אין ראוי וגם אי אפשר להמית לגמרי כח אחד מכוחות האדם, אינו תלמיד חכם 34495 

ולא עוד , והעולם הפשוט חושב שהוא מפני שתלמיד חכם הוא, תלמיד חכם שאינו נוקם ומוחל על עלבונו 34496 

אל תאמין שנשרש מקרבו כל ארס הנחש ! תדע שאינו תלמיד חכם, ניכר שהוא תלמיד חכםאלא שבזה  34497 

ומשני ההוא ? והכתיב לא תקום ולא תטור´ ופריך בגמ! שצריך ומוכרח להיות באדם לפי רצון הבורא 34498 

 34499 .בממון

ושלא , היינו בנוגע לעניני ממון אפשר לאדם ומוכרח הוא להחליש כח הנחש שבו ולא להקפיד כלל 34500 

וגם אי אפשר להשריש , אבל צערא דגופא אינו רשאי למחול, רחיב את הכח הזה למען לא יעדף המזגלה 34501 

ומשני דנקיט ליה , ´והתניא הנעלבים ואינם עולבים וכו´ תו פריך הגמ, מקרבו במידה כזו שיחסר המזג 34502 

 34503 .ולא שיתפרץ האדם החוצה לעלוב ולהשיב, שהמידה הנדרשת היא רק למנקט בלביה, בלביה

, להחליש כח הנחש שנמצא בו ולהעמידו במזג כזה, ידה כזו צריך האדם להתחזק ולהאיר אור שכלובמ 34504 

תחת אשר האיר דעתו שהוא שמש המאיר בתוך החושך ! ז נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"וע 34505 

י ומשנ, ´ותו פריך והאמר רבא כל המעביר על מדותיו וכו! אבל להמית אין צריך ואי אפשר, הנמצא באדם 34506 

שהוא רק אם לא נתפייס תיכף , על שרי למאן דמצערן´ א מה שפי"ועיין במהרש, דמפייסי ליה ומפייס 34507 

 34508 .כ"יראה שיתפייס אח

שבנוגע לעניני ממון לא יתעורר לנקום , אבל אם לא מפייס אותו אז יחזיק רגש הנקמה בלבו במידה כזו 34509 

, עורר עד כדי שיתפרץ רגש הנקמה חוצהז לא ית"וגם אם צערו חבירו בכ, כלל וגם לא יטור מאומה בלבו 34510 

וכל חפצם , ממילא תחת אשר אחרים בהתעורר אצלם רגש הנקמה לא ירצו בפיוס, ואי מפייס ליה יתפייס 34511 

למען השתק סערת , פ דרך התורה ירצה אדרבה כי יפייסו חבירו"המתנהג ע, שיוציאו הנקמה אל הפועל 34512 

ממוזג בנועם מזגו ודקותו , רצון הבורא בטבע הבריאהואז האדם הוא על מתכונתו לפי , רגש הנקמה בלבו 34513 

 34514 .(עץ הדעת)  .אבל לא יותר כי אז יחסר המזג

 34515 

 34516 מאמר רס

 34517 .(ט"ויקרא י) ´לא תקלל חרש ולפני עיור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך אני ה

י חוזר על "לכן פלא הוא כי רש, ל שקולים ואין בהם מלה מיותרת"כידוע כל דבריהם של הראשונים ז 34518 

לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן , בהר´ נין אחד באריכות גדולה חמש פעמים בפרשת קדושים ופע 34519 

לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם דעתו של זה לטובה או , י"רש, ´מכשול ויראת מאלהיך אני ה 34520 

וכן כל , לפיכך נאמר בו ויראת מאלהיך המכיר מחשבותיך, שיכול להשמט ולומר לטובה נתכוונתי, לרעה 34521 

קדושים ) נאמר בו ויראת מאלהיך, דבר המסור ללבו של אדם העושהו ואין שאר הבריות מכירות בו 34522 

 34523 .(ראשון

לכך , י יכול יעצים עיניו כמי שלא רואהו"רש, ´מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני ה 34524 

וכל דבר המסור ללב , אלא הואשהרי דבר זה מסור ללבו של עושהו שאין מכיר בו , נאמר ויראת מאלהיך 34525 

כאן הזהיר , י"רש, ´ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך אני ה, (סוף שלישי) נאמר בו ויראת מאלהיך 34526 

ואם , ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ, על אונאת דברים שלא יקניט את חברו 34527 



כל דבר המסור , היודע מחשבות הוא יודע, את מאלהיךלכך נאמר ויר, תאמר מי יודע אם נתכוונתי לרעה 34528 

 34529 .(בהר שני) נאמר בו ויראת מאלהיך, ללב שאין מכיר בו אלא מי שהמחשבה בלבו

לפי שדעתו של אדם נמשכת אחרי הרבית וקשה , י"רש, אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך 34530 

או , הוצרך לומר ויראת מאלהיך, וומורה לעצמו היתר בשביל מעותיו שהיו בטלות אצל, לפרוש הימנו 34531 

לכך הוצרך , הרי זה דבר המסור ללבו של אדם ומחשבתו, התולה מעותיו בנכרי להלוותם לישראל ברבית 34532 

מלאכה שלא לצורך כדי , י"רש, לא תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך, (שם חמישי) לומר ויראת מאלהיך 34533 

שמא תאמר , עדור תחת הגפן עד שאבוא, צריך אל תאמר לעבד עברי החם לי את הכוס והוא אינו, לענותו 34534 

 34535 .הרי הדבר מסור ללבו לכך נאמר ויראת, אין מכיר בדבר אם לצורך או לא ואומר אני לו שהוא לצורך

מה היתה , נגיע נא בעצמנו אם היו שואלים אותנו מהי יראה, כאן מתגלים לנו ניצוצות מהעומק של היראה 34536 

בודאי , יראה היא פחד מהגיהנום, אה היא לעשות המצוות בכוונהיר, יראה היא דקדוק במצוות? תשובתנו 34537 

כי , התורה מגלה לנו כאן בחמש דוגמאות, אך בעומקה לא נגענו בכל אלה, בכולם יש נקודה של יראה 34538 

בדברים המסורים ללב , ביצרי מעללי איש ובעלילות מצעדי גבר, מקומה של היראה הוא במסתרים שלנו 34539 

 34540 .שם הוא מקומה, ה היודע מחשבות"זולתי האדם עצמו והקב, כוונתנושאין שום אדם יכול לדעת 

בחמישה יחסים אל בני אדם ! ל הם במצוות בין אדם לחברו"כל חמישה היכי תימצי של יראה בפסוקים הנ 34541 

בהם אנו , בעוד שבלבנו מקננת נגיעה עצמית, אשר קבל עולם יכולים להראות עצמנו כתמימים וטובי לב 34542 

היחס העמוק , הוא אשר אמרנו, הצריך לכסף, נצרך לעצה, עיור בדבר, יראה או לא נבחנים אם יש בנו 34543 

דיבר עם כל ´ ואנחנו קוראים אותו אלהי שהוא ית, אומר אנכי אלהיך´ שהוא ית, ובינינו´ בין הבורא ית 34544 

 34545 .והתוצאה מזה היא שהיראה חודרת לעומק הלב, אחד מאתנו

י לא "רש, (כי תצא שני) ך והתעלמת מהם הקם תקים עמולא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדר 34546 

איסור ההתעלמות הנובע מיראה מזכיר לנו את ענין , תוכל להתעלם לכבוש עיניך כאילו אינך רואה אותו 34547 

כאן אנו רואים כיצד , וכבר דברנו כי היראה היא הסרת השכרות וההרדמה, ההרדמה המצוי בעולם 34548 

ולאיזה מעמקים צריך האדם לרדת בעצמו כדי שיהיה , למעשהמסירים את ההתעלמות וההרדמה הלכה  34549 

 34550 .לבו ער באמת

ט "י´ הוא מביא בשער השני סי, לפי הנתבאר מצאנו פתח להבין דברי רבינו יונה שהם לכאורה מופלאים 34551 

וכותב על , ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ, מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה, דברי קהלת 34552 

כי יש רשעים אשר מעשיהם במחשך לא יכירו בהם בני , ז"מי יכיר הצדיקים והרשעים בעוהפירוש , זה 34553 

 34554 .וביאור לשון המקרא כן הוא, ויש צדיקים שייראו שמים בסתר, אדם

כי יש הרבה צדיקים שאין אדם יכול לגזור , מי יודע רוח בני האדם והם הצדיקים העולה היא למעלה 34555 

, יראה ללבב´ כי האדם יראה לעינים וה´ כענין שנא, נפשם למרום עליהם שהם צדיקים באמת וכי תעלה 34556 

ורוח , והצנע לכת עם אלהיך´ וכענין שנא, וגם רבים מן הצדיקים יראי שמים בסתר ואין צדקתם מודעת 34557 

 34558 .והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי רואנו´ שנא, גם יש רשעים שאין אדם מכיר במעשיהם, הבהמה

המפתח ! הלא המדקדק במצוות הוא צדיק והעובר עליהן הוא רשע? ורשע ז צדיק"אי אפשר להכיר בעוה 34559 

אבל בדברים המסורים ללב הוא , יתכן שאדם מדקדק במצוות ואף מהדר בהן, י הוא בסוגיא דידן"לדברי ר 34560 

תולה , בבוא זקן מעצים עיניו כמי שלא ראהו, נותן עצה מתוך נגיעה עצמית ואומר לטובה נתכוונתי 34561 

ואדם זה , ומכל אלה אין אדם יודע וכולם מחזיקים אותו לצדיק, לוות ליהודי בריביתמעותיו בנכרי לה 34562 

לעומת זה יש צדיק המסתיר מעשיו ! אלהיו´ בנקודת העומק שבלבו אין ה, במחשך מעשיו ואומר מי רואני 34563 

 34564 .וכולם מחזיקים אותו לאיש פשוט והדיוט, הטובים

הלב אינה מצטמצמת בציורים שהתורה מצווה עליהם היראה בעומק , בזה נפתח לפנינו שטח רחב בעבודה 34565 

הוא הכוונה בנראה ? מהו יחוד המעשה לאלהים, ל את כל שער יחוד המעשה"על ענין זה בנה החוה, ויראת 34566 

עוד מבאר שם כי בכל , להגיע אל רצונו בלבד מבלתי רצון הברואים, ובנסתר במעשה עבודת האלהים 34567 

מחשבה זאת היא מאד , ורר מחשבה עכשיו רואים שאני צדיקיכולה להתע, מעשי עבודה שאחרים רואים 34568 

יותר גרוע הוא אם אדם עושה במיוחד מעשה טוב כדי למצוא חן בעיני , אנושית וקשה להיגמל ממנה 34569 

אדם עשוי להאריך בתפילה , מחשבות בלתי רצויות אלו מתעוררות בעיקר במצוות בין אדם למקום, רואיו 34570 

 34571 .שיראו הכל שהוא צדיק להדר בסוכה נאה ואתרוג נאה כדי

לטובה נתכוונתי , בחמשת המצוות בין אדם לחברו המסורות ללב יכול אדם להשמט ולומר לא ראיתי 34572 

ועמוק בלבו הוא רוצה למצוא חן בעיני , במצוות בין אדם למקום הוא עשוי להדר ולהיראות צדיק, וכדומה 34573 

עולם יהא אדם ירא שמים בסתר ל, בנקודת עומק של הלב הוא מקומה של היראה האמיתית, הבריות 34574 

 34575 .ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו

אם אומרים לו לא , הרוצה להגיע אליה מוכרח להיות מודה על האמת, מקומה של היראה הוא בסתרי הלב 34576 

ובזה הוא יכול , הרי הוא מסתכל במבט של אמת על עצמו, התכוונת לטובה והוא מסוגל להודות על זה 34577 



יוכל גם להיות דובר אמת , אם הוא מודה על האמת שאחרים מוכיחים אותו עליהו, להגיע ליראה אמיתית 34578 

 34579  .זהו ירא שמים אמיתי, שהוא בעצמו תופס את הכוונה הלא טהורה בלבו ונזהר ממנה, בלבבו

 34580 .(ט"תצ´ ב עמ"עלי שור ח)

 34581 

 34582 מאמר רסא

 34583 .(ז"ט י"ויקרא י) לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך

שתראו , באתי להוכיח אתכם ולזרז את כבודכם הרמה, ולה היוצאת מאהבה מסותרתטובה תוכחת מג 34584 

והעיקר להטות לבב גדולי , לחזק לימוד המוסרי בכל תוקף ועוז, להתאמץ בכל עוז איש לפי שכלו וענינו 34585 

דבר קל , שהמה יתנו השתדלותם בזה כפי אשר יהיה לאל ידם, אשר בית ישראל סרים למשמעתם, העם 34586 

 34587 !נו לב לזה לעשות הדבר בהשכל למען האמתהוא אם תת

היא מלחמת היצר אשר לא , לעוררם אל המלחמה החזקה, אל יקל נא בעיניכם הדבר לזכות את הרבים 34588 

כמאמר , אשר לזאת רוח קלה תהדפנו, וכל התורה מלומדה, תקום ולא תהיה בלי לימוד המוסרי כראוי 34589 

 34590 .(אבות) ל כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת"חז

אשר הפרנסה דחוקה והעבודה , אי לזאת מי לא יבין ההכרח הגדול ללימוד המוסרי בעתותינו אלה 34591 

המטהרת כל תחלואי הנפש , מי יתמוך גורלה ומי יגדור פרצותיה אם לא לימוד המוסרי, מתמעטת 34592 

, ש"ית ´מתנה גדולה היא מאת ה, לזאת אשריכם אשר באה מצוה רבה הלזו לידכם, למעמיקים בה כראוי 34593 

 34594  .ותקבלו שכר כולם בזה ובבא, תקבלוה באהבה ותעשו בנפש חפצה בכל עוז ותעצומות

 34595 .(א"אור ישראל מכתב י)  

 34596 

 34597 מאמר רסב

 34598 .(ז"ט י"ויקרא י) לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך

כתב ו, איש תוכחות מקשה עורף פתע ישבר ואין מרפא, (ט"משלי כ) ה החכם מכל אדם"אמר שלמה המע 34599 

ואני אוסיף , ישבר פתאום ואין מי ירפא לו, המצודות איש הצריך לתוכחה ומקשה ערפו ולא יאבה לשמוע 34600 

, כי אין אדם רואה חובה על עצמו, בנינו האישי במצב הרוחני בנוי על תוכחות´ איש תוכחות פי, על דבריו 34601 

דאילו בר ? בר לקישאי את "ואמר ר, וכמו בתלמוד תורה שאמרו חרב על שונאיהם שעוסקים בד בבד 34602 

 34603 .ד פירוקא ומתוך כך רווחא שמעתתא"ד קושיתא ומתריצנא לו כ"לקישא הוה מקשה לי כ

על אחת כמה , לרצות ולסתור את דבריהם, י התנגדות זה לזה כאויבים"הרי כי אין הלכה מתבררת רק ע 34604 

כי לא , ן בלתי חכמיםויעוור עיני חכמים כל שכ, אשר הטבע הוא בעוכרי מוסר ומדות, וכמה במוסר ומדות 34605 

ד קושיות על כל פסיעה ופסיעה וישיב לו "להקשות לו כ, הטבע מחייב לאוהב בדמות אויב, רבים יחכמו 34606 

´ ר? ולכן אמרו באבות איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם, ודוקא מתוך כך רווחא הלכה, ד פירוקי"כ 34607 

יהושע היה צריך לחבר ´ ואם ר, גוןב כדי שיוכיחנו על דבר שאינו ה"הרע´ ופי, יהושע אומר חבר טוב 34608 

 34609 .להוכיחו מה נענה אנן אבתריה

אמר אבא כהן ברדלא אוי לנו , איתא במדרש ויגש על הפסוק ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו 34610 

הרי כי , ש"ה להוכיח לכל אחד ואחד לפי מה שהוא יעוי"כשעתיד הקב, מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה 34611 

מעוכרי טבעי האדם בכל , ורק אהבת התוכחה עצה היעוצה לאדם לצאת מפח יקוש, תוכחהכל אחד צריך ל 34612 

 34613 .ולכן אמרו דרך טובה לאדם חבר טוב להוכיחו תמיד ואז ינצל, פסיעה ופסיעה

, ודקדק הכתוב לאמר איש כי גם היותר גדול צריך תוכחה, מין האדם הבנוי על תוכחות דוקא´ וזהו איש פי 34614 

ומי לנו , ואפילו האיש אם מקשה ערפו פתע ישבר, לת האדם כענין והאיש משה גדולכי איש מורה על גדו 34615 

 34616 .כי כל משנה תורה מלאה הרבה תוכחה, גדול מדור המדבר והוצרכו לתוכחה

סרו מהר מן הדרך עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו , ומה מאד מאמת זה הפסוק את דברינו בפרשת העגל 34617 

והנה כתוב , היש עון גדול מזה עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו, ויזבחו ויאמרו אלה אלוהיך ישראל 34618 

והנה לכאורה , ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא ועתה הניחה לי ואכלם, אחרי זאת פסוק אחר 34619 

והלשון משמע דוקא בשביל כי ראיתי והנה עם קשה , ז מה שייך להזכיר קשיות עורף"נגד עון גדול כע 34620 

 34621 .אלא ודאי כי אין יותר גדול מקשיות עורף כי רחוק מתשובה ולכן אכלם, םעורף הוא ולכן אכל

ומודה , הרי כי עיקר החטא בשביל מיאון התוכחה, וכן נשנה במשנה תורה דוקא בשביל קשיות עורף 34622 

ולכן סיים שם הפסוק , אבינו שבשמים´ ולכן בן אוהב תוכחה ישמח אב פי, אוהב תוכחה´ ועוזב ירוחם פי 34623 

ולכן בחר רבי , רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך, כי תשא ובמשנה תורה´ ענין שנאמר בפכ, פתע ישבר 34624 

 34625 .שיבחר לו חבר טוב המצוי עמו תמיד להוכיחו, יהושע דרך טוב לאדם

ומקרא מלא דבר , עמהם´ שהרי פנים בפנים דבר ה, והנה אם דור המדבר דור דעה דור שהיו נביאים כולם 34626 

, מה נאמר אני ואחרים כערכי דלי הערך, פי היאות למדרגתם הגדולההכתוב שלא היו אוהבים תוכחה כ 34627 



אין לנו אלא לבחור חברים ! אוי מיום הדין אוי מיום התוכחה, אזובי הקיר כמוני היום שונאי תוכחה 34628 

ל מבואר כי בן אוהב "ולפי הנ, בזמן שתוכחה בעולם נחת רוח בעולם (סוף תמיד) ל"ואז, להוכיח זה את זה 34629 

.ר"נזכה לשמח אבינו שבשמים בדעת ובמעש בתוך כלל ישראל אכי, ב ונחת רוח בעולםתוכחה ישמח א 34630 

 34631 .(ז"אור רש)  

 34632 

 34633 מאמר רסג

 34634 .(ז"ט י"ויקרא י) לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך

אצל העולם , (כ"תו) ל בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר"ת, יכול לא תכנו ולא תסטרנו לא תקללנו 34635 

אולם כאן גילתה , גם כן חשיבות הנאמנות והאהבה בין איש לרעהו וגנות שנאת אחים המתורבת מקובלות 34636 

אשר בפיהם יברכו את רעיהם , התורה שאין הכוונה לאותן מדות במובן השטחי כמקובל בין הבריות 34637 

וכן במצות ואהבת לרעך , אלא צריכים להמנע משנאה גם בלב ולא רק באופן גלוי, ובקרבם ישימו ארבם 34638 

שהרי הבוחן , כלומר שלא תחשוב שמספיק מה שאתה מראה את עצמך כאוהב, ´יים הפסוק אני הכמוך מס 34639 

זאת היא , אם אתה באמת אוהב לרעך או רק עושה את עצמך, כליות מבין לרוחך ויודע את הרהורי לבך 34640 

 34641 .סגולתה של תורה שהיא אמיתית ואינה סובלת שום צביעות ושקר

משום שאין כוחינו אלא באחדות , ב מכל שמץ טינא על חבירואכן לא בחינם דורשת התורה זכות הל 34642 

בא וראה שלא זכו ישראל לקבלת התורה עד שנאמר עליהם ויחן , ובאהבה הדדית ומהן תוצאות חיים 34643 

בני , ה לישראל"כך אמר להם הקב, (ח"ר כ"בתנדא)א  ואית, כאיש אחד בלב אחד, ישראל בלשון יחיד 34644 

ומה אני מבקש מכם אלא שתהיו אוהבין זה את זה ותהיו מכבדין  ?אהובי כלום חסרתי דבר שאבקש מכם 34645 

הרי שהקדים אהבת הבריות לכל גופי התורה , ל"ולא ימצא בכם עבירה וגזל ודבר מכוער עכ, זה את זה 34646 

 34647 .בזמן ששאר המצוות הזכיר אך ברמז, והרחיב בה הדיבור

אבל מקדש , ע ושפיכות דמים"ז ג"ל מקדש ראשון מפני מה חרב מפני שלושה דברים שהיו בה ע"אמרו חז 34648 

ללמדך , מפני שהיתה שנאת חינם, שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב 34649 

בודאי ששנאת חינם שאינו , (7´יומא ט) ע ושפיכות דמים"ז ג"ע, ששקולה שנאת חנם כנגד שלוש עבירות 34650 

שכולן במיתת בית , עבירות החמורות אינו חמור לעצמו אפילו כאחת מהשלושה, אלא איסור לא תעשה 34651 

 34652 ?כ איך יובן דברי הגמרא"וא, דין וביהרג ואל יעבור

בכל זאת כוחו יפה אפילו מהם בזה שמכרסם , ברם אפילו כשנסכים שאין עון שנאת חינם חמור כאחרים 34653 

ד ובאם נגרם חלילה פירו, כל הברכות אינן שורות אלא במצב של השלום ואחדות, באחדות הכלל ומבטלה 34654 

הוא אשר דברנו שכוח הכלל תלוי , ומוצא המקטרג מקום להסטין, הלבבות נמצא שנתבטל כוחו של הרבים 34655 

כן נסתלקה השכינה ונחרב , וכשם שלא זכו לגילוי שכינה ולקבלת התורה אלא מתוך אחדות, באחדות 34656 

 34657 .הבית כשנתבטלה אחדות זו

מגיד הכתוב , ל"פרשת בהעלותך וזמצאנו במיוחד שהקפידה תורה על שנאת הצדיקים כדאיתא בספרי  34658 

, כ"וכל מי שקם על הצדיקים כאילו קם על המקום ע, שכל מי ששונא את הצדיקים כמו ששונא את המקום 34659 

ש בגמרא אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי "כמ, אולם איסור זה נוהג גם כלפי הפשוטים בעם 34660 

קודמת למצות טעינה משום צער בעלי חיים של  פ שתמיד מצוות פריקה"ואע, (7ב"מ ל"ב) לכוף את יצרו 34661 

ל שחשוב יותר להוציא מלבו "בכל זאת אמרו חז, ובמיוחד למאן דאמר צער בעלי חיים דאורייתא, הבהמה 34662 

 34663 .את השנאה כלפי חבירו מלחוס על צערה של הבהמה

אותו העד דמצוה ל, דמדובר באדם שעבר עבירה ועד אחד הבחין בקלקלתו, (7ג"פסחים קי) ´ופירשו התוס 34664 

לפריקת בהמתו , ובכל זאת הדין מחייב שיקדים טעינת בהמתו של רשע זה, לשנאותו משום שהוא רשע 34665 

עד , משום דאחרת השנאה שמתחלת כמצוה תביא במשך הזמן לשנאה גמורה, של אחר כדי לכוף את יצרו 34666 

דרכה היא משום ש, כדי כך הקפידה תורה שנעמוד על המשמר בנצירת לבנו מכל שמץ של מדת השנאה 34667 

רק בהיותנו במצב של שלום ואחוה אמיתית נוכל לצפות להארת פנים מלמעלה ולבנין , זרועה חרס וחורבן 34668 

 34669 .(ג"המוסר והדעת ח)  .בית המקדש במהרה בימינו

 34670 

 34671 מאמר רסד

 34672 .(ז"ט י"ויקרא י) לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך

חוצפא יסגי הגפן , עד דור האחרון של עקבות משיחאל סדר השתלשלות הדורות "סוף סוטה מנו חז´ בגמ 34673 

כי זה , ומנו שם בין השאר ואין תוכחה, דברים המקובלים מדור דור נהרסו ונחרבו, תתן פריה והיין ביוקר 34674 

כ פשוט ומחוייב עד שאין לייחס זה רק למצב הדור "ענין תוכחה הוא כ, באמת מן הפלאים היותר גדולים 34675 

ע של הוכח תוכיח מובן יותר "המ, ה היא מן הדברים שהשכל מחייבתןהלא תוכח, של עקבות משיחא 34676 

 34677 .כ"שאם על ממונו חסה תורה על השבת גופו לא כש, ע של השבת אבידה"ממ



וכמו שרואים בחיים , מן הדברים הפשוטים ומקובלים ביותר, תוכחה היא מן הדברים שאין על זה חולק 34678 

ולפחיתות , אחד יראה רבב על בגד חבירו מיד יגיד לו אם, שגם שני אנשים נכרים זה לזה, היום יומיים 34679 

ל על "וזוהי הפליאה שתמהו חז, ו על עניני רוחניות"וק, גדולה תחשב אם יראה חבירו בבזיון ולא יגלה לו 34680 

 34681 .כ ירדו אחורנית עד פחיתות כזו של אין תוכחה"שכ, דור של עקבות משיחא

עד שנתקבל זה לדבר חוקי , מצב של אין תוכחהמה שאנו רואים עד כמה הגיע ה, ומה שהוא יותר פלא 34682 

שזה יהיה , ל שאמרו אין תוכחה שנכלל בזה אין תוכחה עד קצה האחרון"וזהו עומק דברי חז, שאין תוכחה 34683 

אלא הדבר יתקבל לחוק ולהנחה שאין להוכיח זה , לא רק שאין מוכיחין זה לזה, המצב של עקבות משיחא 34684 

וכשמוכיחין , אין לך אדם שיוכל להוכיח שכולם נכשלים בחטאות, הל פירש ואין תוכח"י ז"ורש, לזה כלל 34685 

 34686 .ל"אומר לו אתה כמוני עכ

, אהבו את הגזל אהבו את הזימה ואהבו זה את זה, דברים צוה כנען לבניו´ ג, (7ג"פסחים קי) ל"אמרו חז 34687 

אכן ? מהולכאורה תמוה איך מתאים יחדיו הצואה של אהבו זה את זה עם אהבו את הגזל ואהבו את הזי 34688 

כ לתכלית אהבת הגזל והזימה שלא יתכן זה "שאהבו זה את זה של כנען הוא ג, עומקם של דברים הוא 34689 

ומהי העצה אהבו זה את , שאם הוא יאהב את הגזל והשני לא יאהב הרי השני ימנעהו מגזל וזימה, בלא זה 34690 

 34691 .זה

שאם הוא יוכיח לחבירו , יעאהבת זה לזה של עולמנו הוא לתכלית זה לעשות מה שלבו חפץ בלי שום מפר 34692 

לתכלית זה נתקבלה הנהגה של , ואיך יוכל למלא רצונותיו ולעשות מה שלבו חפץ, הרי גם חבירו יוכיח לו 34693 

אין לך אדם שיוכל להוכיח שכולם , עשה אתה מה שלבך חפץ ואני אעשה מה שלבי חפץ, ואין תוכחה 34694 

ות כמוהו אינו חפץ ומשום זה אינו יכול ושלא להי, וכשמוכיחין אומר לו אתה כמוני, נכשלים בחטאות 34695 

 34696 .להוכיח

והאמת תהא , ויראי חטא ימאסו, חכמת סופרים תסרח, בית הועד יהיה לזנות, (ב"ט ע"סוטה מ) עוד אמרו 34697 

, בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה, זקנים יעמדו מפני קטנים, נערים פני זקנים ילבינו, נעדרת 34698 

ל אלו הוא "ונראה דמקור דברי חז, הבן אינו מתבייש מאביו, כפני הכלב פני הדור, אויבי איש אנשי ביתו 34699 

, ולא נתקררה דעתו עד שאמר להם המקרא הזה, ח קללות קלל ישעיה את ישראל"י, (.ד"חגיגה י) ´מהגמ 34700 

 34701 .ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד

ואחר כל זה עדיין , כמו אחד שמקלל חבירו קללות נמרצות זו אחר זו, המובן של ולא נתקררה דעתו הוא 34702 

מבינים אנו שזו היא כבר המכה האחרונה שאין למעלה , לא נתקררה דעתו עד שאומר לו יפול חץ בלבך 34703 

ואם לא נתקררה דעתו , כל קללה וקללה בפני עצמה היא מחרבת עולמות, ח קללות קלל ישעיה"י, הימנה 34704 

זה שזו היא כבר הקללה האחרונה מבינים אנו מ, עדיין עד שאמר להם ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד 34705 

 34706 .ואין מה לקלל יותר שזאת היא הפסק החיים לגמרי, שאין למעלה הימנה

, ל על ירהבו הנער בזקן"ונראה מה שאמרו שם חז, נקודה זו היא המקפת את כל המצב של עקבות משיחא 34707 

יבוא מי שחמורות והנקלה בנכבד , אלו בני אדם שמנוערין מן המצות וירהבו במי שממולא במצות כרימון 34708 

חמורות דומות כקלות זהו המצב של דורנו , וירהבו במי שקלות דומות עליו כחמורות, דומות עליו כקלות 34709 

ח "ר י"במ) ל"אינם נרתעים מאיסור שבת וכמו שמצינו בחז, כמעט כל חומר ענינים נאבד בזמנינו, אנו 34710 

עריות ואביזרייהו כקלות הם , ה שנרתע לאחוריו ואמר שמא מעלתי בשמן המשחה"על אהרן ע, (´ח 34711 

 34712 !ומה תקוה לאדם אם אבד אצלו החומר מכל דבר, בעינינו

שבלי מחשבה ועיונים תדירים אינם , הסיבה לאבדן החומר מכל דבר הוא מה שנאבד גדלות הענינים 34713 

הרי אין שום דבר מעכבם מלגשת , תרבות זמנינו נבנה על יסוד זה שאין גדלות, רואים גדולת הדברים 34714 

הלא גם במעשה מרכבה יהרסו לחשוב ? אודות מה ואודות מי אינם מדברים ואינם חושבים, םבמחשבת 34715 

 34716 .כל דבר קל בעיניהם ומזה חמורות נעשות כקלות, כי אינם רואים גדלות? ולמה, ולדבר

העריכו והחשיבו כל מעשה , מהיכן נתגדלו הגדולים שלנו אם לא מכח זה שראו והכירו גדלות הענינים 34717 

וקראו ברגש מה רבו , מהיכן הכירו הם את יוצרם מיד בצאתם לאויר העולם, ירו גדלותוכל דבר והכ 34718 

מנין , ופתחו בשירה ליוצרם הללוהו בנבל וכנור, כולם בחכמה עשית מאד עמקו מחשבותיך´ מעשיך ה 34719 

אלא הם נכנסו ? ושמש אחרת האירה להם, האם תחת שמים אחרים צעדו רגליהם, היתה להם זאת 34720 

לא הקטינו שום דבר ולא זלזלו , לא התרשלו מלחדור ולהתבונן בתוך פרטי כל דבר, יםבעומקם של דבר 34721 

ועל ידי זה נתעלו ונתגדלו המה אנשי , ולכן בכל צעד בכל דבר ראו חכמה נפלאה מיוצר בראשית, בהם 34722 

 34723 .השם

לה עוברים אנו על עולמות שלמים וכנמ, לא כן אנו הולכים אחר טבע הגוף אשר בטבעו להקטין כל דבר 34724 

איפה הם , רק מפני חסרון שימת לב כראוי להדברים, מזלזלים אנו בדברים היותר רמים, הם בעינינו 34725 

נקח לדוגמא מחשבה , הדברים שעוד לפני כמה שנים עמדו בחשיבותם ועכשיו עברו ובטלו מן העולם 34726 



, בטלןועתה הגיעו הדברים שאיש בעל מחשבה מסתכלים עליו כעל , כ הרבו מלפנים לרומם ולנשא"שכ 34727 

 34728 .איך נאבד זה מן העולם

איך נתקטן , הזו היא אהבת התורה שהיתה צריכה להיות בעולמנו, איך נאבדה אהבת התורה מישראל 34729 

ואמנם לא מציאות הדברים , אין זאת אלא עברו וזלזלו והקטינו עד שבטלו מכל וכל, ונתדלדל כל זאת 34730 

 34731 אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, ולא ולא הדברים הם חיים וקיימים אלא לאנשים לא נשאר, בטלו

 34732 .אוי לה לתורה אין כתיב כי התורה בחשיבותה עומדת אלא אוי להם לבריות, (´אבות ו)

כרום זולות לבני אדם אלו דברים , (7´ברכות ו) ל הקדושים במילים קצרים באומרם"סוד זה גילו לנו חז 34733 

שר שדברים העומדים ברומו של עולם יעשו איך זה אפ, העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהם 34734 

מזלזלין ומזלזלין עד שתתאפס ואפס אין יכולים , התשובה היא ובני אדם מזלזלין בהם, כאפס וכאין 34735 

ויהיו שנונים על שפתיו , ל אלו"ומי שרוצה להנצל מבאר שחת אין להסיח דעתו מדברי חז, לראות 34736 

 34737 .ל שחמורות דומות עליו כקלות"שאמרו חז וכל זה נכלל במה, וחקוקים על לוח לבו ובזה יצליח

עבירות שאדם דש בעקביו הם מסבבין אותו ליום הדין , (.ח"ז י"ע) ל שאמרו"להתבונן נוראות בדברי חז 34738 

אבל זהו המהלך מתחילה , על חפץ גדול אי אפשר לדוש ולעבור מבלי שירגישו בדבר? מה זה דש בעקביו 34739 

 34740 .דש בעקביו עד שנעשו לאפס, י משיםכ עובר עליהם מבל"נעשו חמורות כקלות ואח

ידוע דברי האבן , ל כי קלות דומות עליו כחמורות"ועתה נראה ציורים אחדים במדריגת הנכבד שאמרו חז 34741 

מפני שמאחר שהוא זולל וסובא , בטעם מה שחייבתו תורה לבן סורר ומורה סקילה (ח"דברים י)א  עזר 34742 

להשתומם מזה איך דבר שהוא קל בעינינו וכמעט , סהרי העולם הזה עיקר אצלו ולהכי נידון כאפיקורו 34743 

, וגם אם גנב משל אביו, כי מה עשה בן סורר ומורה אכל תרטימר בשר ושתה לוג יין, כהיתר נחשב אצלנו 34744 

ז עיקר "כי הוא ראה בזה שהעוה, ואצל האבן עזרא כחמורות שבחמורות נחשב, כדבר המותר נחשב לנו 34745 

 34746 .אצלו ודן אותו כאפיקורוס

מכאן אמר , בזה זה אפיקורוס´ כי דבר ה, בזה ואת מצותו הפר´ כי דבר ה, (ט"סנהדרין צ)א  מראיתא בג 34747 

והמפר בריתו של אברהם אבינו והמגלה , המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות, אליעזר המודעי´ ר 34748 

וו ואיך הש, ב"אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעוה, פנים בתורה שלא כהלכה 34749 

 34750 החסיד יעבץ´ ובפי, נובע מיסוד של קלות כחמורות0זה  0,אתמהה 0לאפיקורוס 0הקדשים0מחלל את 

ומה בכך שהתפיס , המחלל את הקדשים משום שאומר בלבו הלא חולין היו קודם לכן, פירש (ג"אבות פ) 34751 

 34752 .ולא ידע כי כבר חל שם שמים עליהם, שם הקדש עליהם

ולמה אינו מבין באמת , י דיבורו"ואיזה מהפכה נעשית ע, של אדם היינו משום שאינו מבין מהו דיבורו 34753 

שאין חלקו , ב"וזה אות על מצבו שאין לו חלק לעוה, אלא מפני שאינו יודע לעיין בגדלות הענינים, זאת 34754 

שבעולם מגושם אין , מאין נעשה חמורות קלות אם לא מהגשמה, בעולם הרוחני אלא בעולם הגשמי מצבו 34755 

אי אפשר להבין שבעד הוצאה , שבעולם הגשם דיבורו של אדם ללא כלום נחשב ,גדלות ושום חומר 34756 

אי אפשר להבין שתנועה קלה של אדם תחולל מהפיכה , מרשות לרשות פשיטת יד בעלמא נחייבנו סקילה 34757 

 34758 .כזו

ואם מצבו היה בעולם הרוחני אז היה מבין שפיר , אכן בעולם הרוחני בעולם של עיון שם אין כלל קלות 34759 

וזהו , היה יודע מהו דיבורו של אדם שבוקע רקיעים ממש ולא היה מבטל דיבורו של אדם, קדשיםמה זה  34760 

וזה אינו מתקבל אצלו , ד"וכן המבזה את המועדות משום שנמסרו לב, בזה עד שנידון כאפיקורס´ דבר ה 34761 

וזהו , אלות מועדות אלא "משום שאינו מכיר גדלות ואינו יודע כי אין להשי, כמו שכתב החסיד יעבץ שם 34762 

זאת הבינו אנשים , הכל נעשה קל ובזוי אצלו, מאחר שאין מכיר גדלות ואין אצלו חמורות, בזה´ דבר ה 34763 

´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .וקלות דומות עליהם כחמורות וכמו שהם באמת, שאין אצלם קלות 34764 

 34765 .(א"ע

 34766 

 34767 מאמר רסה

 34768 .(ז"ט י"ויקרא י) לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך

ל "מנ, אמר רב יהודה אמר רב כל המתייהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, (7ו"פסחים ס) ´אמרו בגמ 34769 

כי איך ! והדבר מבהיל, מהלל דאמר מר התחיל מקנטרן בדברים וקא אמר להו הלכה זו שמעתי ושכחתי 34770 

ענוותן כהלל  לעולם יהא אדם, (7´שבת ל) ל"הלא עליו אמרו חז, מבינים זה שאמרו כל המתיהר על הלל 34771 

והם לא הזיזו את הלל , ש שהקניטהו אדם אחד עת היה טרוד בהכנת שבת"ועי, ואל יהי קפדן כשמאי 34772 

 34773 ?ואיך יתכן להגיד על הלל שהיה מתייהר, מדרכו אף לא כחוט השערה

חדלו פרזון בישראל , (.´שופטים ה)ב  אמרו אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו מדבורה דכתי´ ושם בגמ 34774 

והנה מצינו כי דרגות רבות , ש"וכתיב עורי עורי דבורה עי, ד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראלחדלו ע 34775 

כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה ומשה רבינו נסתכל  (7ט"יבמות מ) כן אמרו, בנבואה 34776 



והנביאים ´ זה הדבר משה נתנבא בכה אמר ה, (.´י במדבר ל"ספרי רש) ואמרו, באספקלריא המאירה 34777 

 34778 .מוסיף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר, ´תנבאו בכה אמר הה

ומבואר כי הנביאים היו צריכים , ל בספרו דעת תבונות בסופו"ל ז"וכבר דיבר בענין זה בארוכה הרמח 34779 

זה הדבר , וסוד התורה הוא כי היא ניתנה באספקלריא המאירה, בהנבואה´ בכח נבואתם לעמוד על רצון ה 34780 

ומשה שהיה כמראה , ן מדרגות ובחינות עד אין שיעור תלוי במדת המוכן של הנביאעוד ישנ, ´אשר צוה ה 34781 

והוא ודאי אשר קבל , הוא ודאי אשר הסתכל באיספקלריא המאירה, המלוטשת בתכלית הזכות והצחות 34782 

 34783 .זאת התורה

ה היודע סוד החכמה ומהותה יודע כי גם לחכמה ישנן בחינה של כ, ז צריכים להבין ענין החכמה"כן עד 34784 

א  כי גם לחכמה ישנה דרגה של איספקלריא מאירה בבחינת חכם עדיף מנבי, אמר ובחינה של זה הדבר 34785 

והכל תלוי לפי המוכן , ועד הדרגה של אספקלריא המאירה ישנן מדרגות ובחינות לאין שיעור, (.ב"ב י"ב) 34786 

 34787 ה נקנית בהםח דברים שהתור"וכשיודעים כן סוד החכמה מבינים היטב ענין של מ, של כל חכם וחכם

 34788 .והם כולם רק כללים והפרטים הינם ממש באין שיעור, (´אבות ו)

כבר נגרע ערך המוכן שלו , עכשיו כבר נבין פשוט כי המתיהר של הלל מספיק לשנות דרגת הלל בחכמה 34789 

והענין , ואם אין החכמה בבחינת זה הדבר כבר לא יודעים ממש, ונסתלק ממנו בחינת זה הדבר שבחכמה 34790 

כל אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת , ה"ל שם אמרו כזה גם במשה רבינו ע"אד כי חזנורא עד מ 34791 

וכתיב ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי , ויקצוף משה על פקודי החיל, (א"במדבר ל)ב  ממנו ממשה דכתי 34792 

 34793 .את משה מכלל דמשה איעלם מיניה´ זאת חוקת התורה אשר צוה ה, הצבא הבאים למלחמה

גם בכעס כזה כבר חסר מן המוכן , אשר ויקצוף שלו הוא עצמה של תורה הקדושהה "הנה גם במשרע 34794 

ה מפני "י יעקב אבינו ע"ל אמרו כי לא ניתנה התורה ע"חז! והחכמה מסתלקת ממנו, השלם הצריך לחכמה 34795 

מעתה ! ה התהוה בחינה של חכמתו מסתלקת"הרי יתכן כי טרדה של יעקב אבינו ע, טרדה שהיתה אצלו 34796 

, ל"ומה גם כעס עוד יותר גדול כרגיל אצלנו ר, ה"עושה כעס שאינו ככעסו של משה רבינו ענתבוננה מה  34797 

כבר , כי אם אף רק פעם אחת בחייו בא בכעס, יתבונן בזה האדם וידע! כמה חכמה כבר מסתלקת הימנו 34798 

ורסן אם לא יחגור בעוז , ומה תקות אנוש אם חכמה יאבד בו, אין לו ולא יהיה לו כל אור וזוהר מחכמה 34799 

 34800 !למדותיו לא ישים

המושלים אלו , על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, (7ח"ב ע"ב) ל"ולפי דברינו נבין בפשטות אמרם ז 34801 

ל "וכבר הפליג לדבר על מאמר זה הרמח, בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם, המושלים ביצרם 34802 

אלא , לתת אותה ולא לראות אמיתתהכי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו , (´פרק ג) ל במסילת ישרים"ז 34803 

שאם הבא לכלל כעס ולו כעס , ולפי דברינו הלא פשוט, ש"אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו עי 34804 

ודאי אלה אשר אינם מושלים , ה כבר חכמה מסתלקת"אם ויקצוף של משרע, ה בא לכלל טעות"של משרע 34805 

 34806 .נורא מאד למתבונן בכל החשבון, אמת ולא יידעו להורות ולייעץ על דבר, ביצרם לא חכמה להם

אשר כל חיי האדם תלוי ביסוד זה להתלמד ולהיות תמיד , יוצא מדברינו גודל היסוד של שומע תוכחות 34807 

וענין ? ואיך יבנה ויסמוך על חכמתו שלו, כי מי הוא אשר זכה להיות מהמושלים ביצרם, שומע תוכחות 34808 

הבנה להיות קודם כל איש משים אזנו לשמוע מה  לפני כל, שומע תוכחות הוא כפשוטו להיות שומע 34809 

ל "וכמה הפליגו חז, וכן לעשות אם יבין ואם לא יבין כי הזולת ודאי אל האמת מכוון, שזולתו אומר 34810 

כי אין עצה אחרת ממש בשום אופן לכונן דרכיו ביושר אם לא , הקדושים בגודל הענין של שומע תוכחות 34811 

 34812 .(דעת תורה)  .שמעו ותחי נפשכם! ושומע תוכחות קונה לב, בשמיעה לזולת

 34813 

 34814 מאמר רסו

 34815 .(ז"ט י"ויקרא י)א  הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חט

ואם , הוזהרנו בזה שלא נישא חטא בחטא חברינו בהמנענו מהוכיח אותם, (´ת שער ג"שע) כתב רבינו יונה 34816 

חומר בעשה זו משאר  נמצא דיש, איש אחד יחטא כל העדה יענשו עליו אם לא יוכיחוהו בשבט מוסרם 34817 

ע דתוכחה אם נמנע "ואילו במ, דבכל עשה אם אינו מקיים נענש רק עבור ביטול העשה, עשין שבתורה 34818 

 34819 .ע נענש על חטא חבירו כאילו היה גורם החטא"מלבד עונש ביטול מ, מלהוכיח חבירו

כל מי , (´בד "שבת נ) ל"וכמו שאמרו ז, והנה גדרה של מצוה זו הוא עד כמה שיוכל לתקן בתוכחתו 34820 

ל שמצוה שלא "ובדבר שאינו נשמע שאמרו חז, ´שאפשר למחות לאנשי ביתו נתפס על אנשי ביתו וכו 34821 

, ה"אבל היכא דהוא מזיד בלא, היינו היכא דזה שמוכיחים אותו הוא שוגג ואנו עושים אותו למזיד, לומר 34822 

 34823 .(ב ובביאור הלכה שם"ח ובמ"ח סימן תר"עיין באו) יש מחלוקת בין הראשונים

 34824 ריבוא בריתות´ חדא מגדר הערבות שנכרתו עליה ס, פנים´ והנה חיוב האחריות על המוכיח הוא מב

מצד תוכחה אחרי ´ ב, ובזה מתחייב ממש בחטא חבירו וכמו ערב דמשלם עבור הלואה, (.ז"סוטה ל) 34825 

דל וגו, נחשב במניעת תוכחות כגורם, שחייבה תורה להוכיח ואפשר היה פועל בתוכחתו למנוע החטא 34826 



, ין כי עיקר בריאת האדם להועיל לאחריני´ח מוולוז"וכתב הגר, חשיבות התוכחה הוא כי עולם חסד יבנה 34827 

ועיקר הטובה , וכמו שהבורא יתברך ברא כל הבריאה מתוך רצונו להיטיב כן חובתנו ללכת בדרכיו 34828 

לם שאפשר וזה החסד הגדול ביותר בעו, לאחרים הוא לזכותם בתורה ומצוות ולהרחיקם מדרכי היצר 34829 

מזה , אלא גם אחריות ממש על מעשי חבירו, ע בלבד"ולכן נצטוינו על זה לא רק בתורת מ, לעשות לזולתו 34830 

 34831 .יוצא שיסוד התוכחה היא מניעת נזק רוחני מחבירו

ומלבד דמפורש כן בדברי קבלה הנה , והנה בתוכחה יש חיוב גם על זה שמוכיחים אותו לקבל התוכחה 34832 

ע הוא גם על הישראל "חרדים דהמ´ וכמו בברכת כהנים דמפורש בס, מצות עשהנראה דזהו חיוב בעיקר ה 34833 

וביותר יגדל החיוב לקבל תוכחה כי יצר לב האדם רע , כן הוא גם במצות תוכחה, להתברך מפי הכהן 34834 

וגם הלא כל עניני העולם הם נסיונות לאדם , ומושרש בכוחות הנטועים בפנימיותו החזקים ביותר, מנעוריו 34835 

, מלבד ההשפעה העצומה מהאנשים אשר סביבו שרודפים כל ימיהם אחרי החומר, סילת ישריםכ המ"כמש 34836 

 34837 .ר הנלחם בו"וישנם בעלי ברית הרבה לאין שיעור ליצה, והמלחמה חזקה על האדם מפנים ומאחור

והמסייע הגדול ביותר הוא , במצב כזה הרי צריך האדם לחפש לו מסייעים לדרך השכל ולדרך התורה 34838 

, ועיקר השפעתה של התוכחה הוא בזה, והיא המעמידתו על האמת, חה על מה שנעלם ממנוקבלת תוכ 34839 

וכאשר , ונמצא דהסביבה פועלת ומסייעת לצד הטוב שבו שיתגבר, דהלא האדם אינו רוצה להיות מבוקר 34840 

הרי הוא מתבונן בעצמו שאכן הדבר שהוא עושה אינו הוגן , מצד טבעו וכוחותיו יהיה מוכן לקבל תוכחה 34841 

ואם דוחה מעל עצמו התוכחה הרי הוא משתרש , ומקבל תועלת בהשקפותיו ונטיותיו, הוא ראוי לתוכחהו 34842 

 34843 .בדרכו הרע

ש הוא מגדולי "והנה הרא, שמח בשמעך תוכחות כמוצא שלל רב, (ה"מ) ש באורחות חיים"וכתב הרא 34844 

לשמוח בשמעו  הרי שחיוב גמור הוא, וכל מה שהוא כותב הם פסק הלכה, הקדמונים ומעמודי ההוראה 34845 

והגדר הוא כי , וענין מוצא שלל רב הוא כמו הצלחה פתאומית שלא פילל ועוד שהיא מרובה מאד, תוכחות 34846 

הלא , ומי שעומד במלחמה כשנמצאים לו פתאום עוזרים נגד האויבים, האדם עומד במלחמת היצר החזקה 34847 

 34848 .ש דכך צריך לשמוח מצד התוכחה"ופוסק הרא, תגדל שמחתו לאין שיעור

תמה אני אם יש בדור , טרפון´ וכבר בדורם של התנאים הקדושים אמר ר, חנו מקילים בחיוב התוכחהאנ 34849 

, (7ז"ערכין ט) יאמר לו טול קורה מבין עיניך, אם אומר לו טול קיסם מבין שיניך, הזה מי שמקבל תוכחה 34850 

ר המכוון בחיוב ועיק, מ מצות תוכחה נוהגת היום ומבואר כן בכל הפוסקים"אך מ, כ בדורות הללו"וכש 34851 

י מעשה "כי גדולה האפשרות להשפיע ע, התוכחה הוא התועלת הרוחנית של זה שמוכיחים אותו 34852 

 34853 .וכדאמרינן מעשה רב

דמדה טובה מרובה , (´ו א"ע)א  ל בפרק בתרא דיומ"וקי, והנה אנו זקוקים לרחמים רבים ובפרט ימי הדין 34854 

רעה מסולקים כל גדרי הרחמים והכל לצד ואם במדת פורעניות במטה ל, ק פעמים"ממדת פורעניות ת 34855 

בדרך של תוכחה , עד כמה מתגברת מדת הרחמים במדה טובה המרובה במטה חבירו לדרך טובה, חובה 34856 

ועד כמה גדולה היא מדת , ועושהו לבן תורה אמיתי, ובהשפעה של התנהגות של חיזוק בתורה ובמעשים 34857 

 34858 .מיםהחסד שמתעוררת עליו לאין שיעור בכל עניני חמלה ורח

ולא תחוס , לא תשמע אליו, לא תאבה לו, על מסית כתבה תורה חמשה סוגי רחמים שנצטוינו למנוע ממנו 34859 

ובמדה טובה מרובה מתהפך הכל במדה כפולה ומכופלת לרחמים , ולא תכסה עליו, ולא תחמול, עינך עליו 34860 

וישים אל לבו , ו"הוא חוכמה צריך להיזהר בימים אלה שלא להיות גורם רפיון לחבירו כי בנפשו , וטובה 34861 

גם ישים לבו לקבל תוכחה ובכלל קבלת , להיטיב דרכיו ולהתחזק בזהירות במעשים ובשקידת התורה 34862 

 34863  .ויתקיים בו שמעו ותחי נפשכם, וישמח בשומעו התוכחה כמוצא שלל רב, התוכחה הוא לימוד המוסר

 34864 .(א"רמ´ א עמ"אהרן ח´ משנת ר)

 34865 

 34866 מאמר רסז

 34867 .(ז"ט י"ויקרא י)א  וכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטלא תשנא את אחיך בלבבך ה

ל "הרי כבר אמרו רז, חובה עליו שתבוא התוכחה מפנימיות לבבו, כשאדם מוכיח או מעניש את זולתו 34868 

לא תשפיע על , לכן אם תוכחתו אינה נובעת מתוך פנימיות, שרק דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב 34869 

אם אין התוכחה נובעת מפנימיותו הרי אינה , ולם יש בזה גם גדר יותר עמוקא, חברו את ההשפעה הראויה 34870 

אלא שיהא , לכן לא רק שתוכחתו לא תועיל, ואם כן הריהי לשם פניותיו הפרטיות, לשם שמים לגמרי 34871 

 34872 .ו"ועונשו חמור מאד ח, נידון עליה כמזלזל בחברו ומצערו לשם הנאת עצמו

מה שכתב בשם  (ז"פרק י) ל"שמירת הלשון להחפץ חיים זצ´ עיין בס, וכן מצינו ביהוא מלך ישראל 34873 

שיהוא צדיק גדול היה ועל פי נביא הרג כל עובדי הבעל וכל בית אחאב וביער כל עבודה זרה , ק"הסמ 34874 

 34875 אך את העגלים שהעמיד ירבעם בן נבט השאיר כי חותמו של אחיה השילוני מצא וטעה, מישראל



כ בשביל זה נענש על הריגת בית אחאב כרוצח "ואעפ, קרוב לאונסהרי זה לכאורה שוגג , (ב"סנהדרין ק) 34876 

 34877 .כאמור בהושע ופקדתי על בית יהוא את דמי יזרעאל, דם נקי

משום ? וכל כך למה, הרי שבשביל שגגה רחוקה כזאת נהפך לו קיום ציוויו של הנביא כעבירת רציחה 34878 

לא היה , ות ממשית בתוככי לבוז מציא"לו היתה ההרחקה מע, ז שלהם"שנכשל בעצמו באביזרייהו דע 34879 

הרי שאם האדם מעניש את חברו , כי הנקודה הפנימית אינה עלולה לטעות, טועה בשום אופן שבעולם 34880 

 34881 .(216ג "מכתב מאליהו ח)  .עתיד ליתן את הדין על שציער את חברו, והוא אינו זך ונקי

 34882 

 34883 מאמר רסח

 34884 .(ז"ט י"ויקרא י)א  ו חטלא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עלי

האבן עזרא מביא ? יש להתבונן איך התורה מטילה על האדם כזה ציווי שהוא לכאורה למעלה מכוחותיו 34885 

במטרה להדריך את האדם איך לא יכשל , שהיה צורך שמיד אחרי זה תכתוב התורה את פרשת משפטים 34886 

בודאי שיש לו ? ם שונא סתם פתאוםוכי האד, ועל דרך זו אנו זקוקים להדרכה בענין לא תשנא, בלאו זה 34887 

שנאת אח זהו דבר נגד , ואם כן שונאים אז בודאי יש סיבה לדבר! הלא מדובר באחיך! איזו סיבה לשנוא 34888 

 34889 .אלא ודאי שיש סיבה לשנוא, הטבע

כל מחלה , אל תתן בלבבך קנאה שזוהי חולה רעה שאין לה רפואה, ש"וכן אומר בעל אורחות חיים הרא 34890 

אפילו ! זה נורא ואיום, ש שהקנאה זוהי מחלה שאין לה רפואה"וכאן אומר הרא, רפואהבדרך כלל יש לה  34891 

ישראל סלנטר קבוצה של כשבעים ´ כידוע בימי המלחמה אירגן ר, אם מדובר על מחלת החולי רע 34892 

 34893 .אברכים לטפל עם החולים למרות הסכנה

לנו אכולים מן המחלה הנוראה כו? ומי יאמר לי אין קנאה! אבל לקנאה אין, הרי שלכל מחלה יש תרופה 34894 

אמר להם כלום קנאה יש , עד כדי כך שמשה רבינו כשרצה להשתיק את המלאכים לפני מתן תורה, הזו 34895 

ובכן חוזרת השאלה איך התורה הקדושה באה בדרישה כזו , והקנאה מביאה לשנאה נקימה ונטירה? בכם 34896 

 34897 ?לא תשנא את אחיך בלבבך, לאדם

והעונש היה כל כך , עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה´ גם תלמידי ר, חטאת אך כידוע שהקנאה היא מקור כל 34898 

הלא גם בנו ´ הרק אך במשה דיבר ה, גם מרים הנביאה אמרה על משה רבינו, נורא והכל מקורו בקנאה 34899 

ההפרעה התחילה בהדגשת הלא גם בנו , והספורנו מסביר שהחסרון תלוי בהרגשת המעלה האישית! דיבר 34900 

! הלא מרים היא זו שהצילה אותו כשניצבה מרחוק במסירות נפש, מדרגה גבוהה גם אנו בעלי, דיבר 34901 

 34902 .ומהרגשת המעלה מגיעים לותדבר מרים

ואיך התורה דורשת דבר שהוא למעלה מן ! אצלנו זה בכל עת ובכל שעה? ומה נענה אנן בתרייהו 34903 

אילו היה מדובר ! ש להגיע לדרגת ואהבת לרעך כמוך"כ, עוד שאל תשנא אפילו בלבבך בלבד? הכוחות 34904 

אבל לעבוד על מידת השנאה , ללמוד באיכות כל זה מקובל, להתרגש יותר, בדרישה להתפלל בכוונה יותר 34905 

 34906 !מי יודע כמה שנים אמור לקחת

יש ! לאו דוקא על לא תשנא אלא יותר על אחיך, ואפשר לומר שכוונת התורה כאן היא לשים את הדגש 34907 

אלא הרגשת אחווה הנוצרת מתוך חוויית , וקא אח מבטן ומלידהלאו ד, למשל דוגמא של אח לצרה יוולד 34908 

, ובגלל הקור האיום ששרר שם, דוגמא לכך ראינו כשהיינו במחנה ריכוז בעת המלחמה, צרה משותפת 34909 

והיינו , היינו מתאספים כמה אסירים והיינו עומדים צפופים ולחוצים זה לזה גב אל גב כדי להתחמם 34910 

וכולם הרגישו מין אחווה של גורל משותף , בלי מלבוש, בלי שינה, אכילה מעדיפים זה בזמן שעמדנו בלי 34911 

 34912 .ועד היום אני נזכר באהבה לצרה דאז, וזה יצר אהבה בינינו, של צרת רבים

אבל כשאמר להם אני יוסף וראו את עצמם , גם אחי יוסף אחרי שכל כך שנאו אותו בגלל ויקנאו בו אחיו 34913 

בשבילנו לעבור ? וכי אנו היינו עומדים בנסיון כזה? היינו עושים ומה אנו! בצרה ובפחד נעלמה השנאה 34914 

, על היחסים בין אחים אומר המדרש לא כמו קין עם הבל, נסיון של כתונת פסים זה למעלה מן הכוחות 34915 

 34916 .ולא כמו יוסף ואחיו אלא כמו משה ואהרן, ולא כמו עשיו עם יעקב, ולא כמו ישמעאל עם יצחק

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם , החבורה לעבור את הנסיון הזה של שנאהיש בכח , אח לצרה יוולד 34917 

, עלינו לנצל את החבורה, ת הזמין את כולנו מארבע תפוצות הארץ לפונדק אחד"גם אנו בישיבה השי, יחד 34918 

אחר כזו שואה שעברה על , את החיים בצוותא כדי לפתח בקרבנו אהבת אחים וכל שכן אחר צרה כזו 34919 

ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים , ה מקיים את הבטחתו"ם שהקבורואי! עמנו 34920 

 34921 .לכלותם

, שכן אנו רואים ההבדל בין אמנון ותמר לדוד ויהונתן, והאדם יכול בהחלט לפתח בקרבו כאלה הרגשים 34922 

, בדבר אבל דוד ויהונתן אהבה שאינה תלויה, אמנון ותמר אהבה התלויה בדבר בטל דבר בטילה אהבה 34923 

דרך קיצונית לבטל מקרבו את , כזו אהבה כזו עין טובה, יהונתן מוכן לוותר על כסא המלוכה למען דוד 34924 



? ו לא עומדים בנסיון זה אז כמה צריך לפחד"ואם ח, והיה מוכן שדוד ימלוך אחרי שאול אביו, הקנאה 34925 

 34926 ?כמה צריך לעמוד נגד עינינו העונש של תלמידי רבי עקיבא

על מנת שילמדו תורה ומידות , ים שהוריהם שלחו אותם למרחקים ממקומות שוניםגם כאן יש תלמיד 34927 

עין טובה להסכים למה , עלינו להתחנך ביתר מסירות לדון לכף זכות, טובות והתנהגות אהבה בין אחים 34928 

וזהו המפתח שעל ידו נמנעים , ש לא תתן בלבבך קנאה"כמו שאמר הרא, שיש לזולת ולא לפתח קנאה 34929 

 34930 .(דגל המוסר)  .תשנא את אחיך בלבבך ומגיעים לואהבת לרעך כמוך מלהיכשל בלא

 34931 

 34932 מאמר רסט

 34933 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

ל למדני כל התורה כולה על רגל "וא, מעשה בגר אחד שבא לפני הלל להתגייר, (.א"ל) ל בשבת"אמרו ז 34934 

וקשה שהרי השאלה היתה שרצה ללמוד כל התורה , ברך לא תעבידאמר לו כל מה דעלך סני לח, אחת 34935 

אשר צריך , ואם היה שוטה האיך השיבו חכם גדול כהלל דברי חכמה והרגש דק, דוקא על רגל אחת 34936 

ואיך רצה , ומי שקיבל על עצמו זאת צריך להיות רשום בין החכמים, להיות חכם להבין דבר קשה כזה 34937 

 34938 ?התורה על רגל אחת הלל להשריש מעלה רמה כזו ללמוד

וקשה , וראה כי דת ישראל יש בה פרטים הרבה שצריך להזהר בהם, על כן נראה שהיה הגר חכם גדול 34939 

ואם יחסום רעיונותיו בדבר אחד לא , לאדם לעשות זהירות על כל פרט ופרט בפני עצמו כי רבים המה 34940 

יספיק הרעיון הזה אל מצות לא  לא, למשל אם יקבע רעיונו להזהר בכבוד אב ואם, יספיק לו על דבר אחר 34941 

ואם יחסום הלב בחוזקה ובחשבון , כי האדם תאב מה שעינו רואה, תחמוד אשת רעך וכל אשר לרעך 34942 

הרי תהיה , כדרך שעשו הפילוסופים שמאסו בתאוה בשכלם הזך והרם, השכל לבל יחמוד דבר שאינו שלו 34943 

ג מצות כללים "ובפרט שיש תרי, ב ואםולא יספיק להגדיל בדעתו גודל מצות כבוד א, דעתו קבועה בזה 34944 

 34945 .ופרטים אין מספר

ובאמת חכם גדול , ויתבונן תמיד ביסוד הדת וממילא יתחזקו הפרטים, ולכן רצה שילמד אותו יסוד הדת 34946 

כי בלעדי זאת , שהבין שצריך לבחור לעצמו יסוד אחד וממנו יסתעפו זהירות הפרטים כולם, היה הגר 34947 

וכיון שראה הלל שחכם הוא , שכבר הורגל מנעוריו בלא דרך התורה אחרי, קשה לו לקיים כל התורה 34948 

 34949 .מסר לו דבר חכמה עמוקה

מה שאינך רוצה שיעשו לך לא תעשה , ואין הפשט כמו שמבינים העולם מאי דעלך סני לחברך לא תעביד 34950 

ם שתעשה טוב ע, דנאמר בתורה ואהבת לרעך כמוך, דאם כן הלא מה שאמר לו אינו דומה לקרא, לאחרים 34951 

שלא תעשה לו רעה אבל , והלל אמר מאי שעלך סני לחברך לא תעביד, חברך כמו שאתה עושה לעצמך 34952 

אבל הסכת ושמע , והיה לו לומר מה שאתה רוצה שיעשו לך תעשה לחברך, שתעשה לו טובה לא הזכיר 34953 

אמר , בן זומא ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית, (.ח"ברכות נ) ל"אמרו ז, ל"ותראה עומק כוונתם ז 34954 

 34955 ?וקשה איך הראה גאוה כזו שכולם שמשים לפניו, ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלה לשמשני

כיון שכל , איזה בעל דת שיהיה, אבל הענין הוא כי היסוד בחיי האדם להשריש בלבו אהבת האדם באמת 34956 

זה , נוטע לו כרםזה בונה לו בית וזה , זה עושה לחברו מנעלים וזה תופר לו בגדים, המדינה שותפים המה 34957 

והנה שותפים אם ירצו שיצליחו יעשה כל אחד לחברו מלאכתו , עושה לו מאכל וחברו עושה לו משקה 34958 

על כן אם תרצה , חברו יעשה לו בגדים ברמיה, כי אם האחד יעשה לשני מנעלים ברמיה, באמונה 34959 

 34960 .תעשה לחברך מלאכתו גם כן טובה, שמלאכתך תהיה טובה

ואם כן הם , אמר כולם נבראו לשמשני, ש בלבו אהבת אדם בין ישראל בין נכריולכן בן זומא רצה להשרי 34961 

וכזה התרגל תמיד , גם אני אכין להם באהבה מה שהם צריכים, שותפים שלי ומכינים בעדי מה שאני צריך 34962 

וכן מצינו , כדי שתושרש בלבו אהבת הבריות בין לישראל בין לנכרי כי כולם מכינים זה לזה, לחשוב 34963 

כי הוא הקדים , שמעולם לא הקדימו אדם שלום ואפילו נכרי בשוק, (ז"ברכות י) חנן בן זכאיברבי יו 34964 

 34965 .לכולם למען יתרגל באהבת הבריות

רצה לבאר לו את הכלל כי כל התורה מיוסדת , ומעתה נבין כוונת הלל מאי דעלך סני לחברך לא תעביד 34966 

ולכאורה קשה לאדם לקיים זאת ואם כן , כי התורה הזהירה לנו ואהבת לרעך כמוך, ז"לטובתנו גם בעוה 34967 

כי כבר חקרו הפילוסופים מהו הטוב שיחבר בני , אבל אחרי ההתבוננות אין זה עול, הרי זה עול לאדם 34968 

שיעשה עצה לקחת מחברו , שאם יתאוה האדם לדבר שיש לחברו, ואמרו כי אין לומר שהטוב הוא, האדם 34969 

 34970 .ברו לקחת ממנו הדבר שיש לו ואין לחברודאם כן שמא יתייעץ ח, אין זה טוב, הדבר שחומד

כי , הלא היה נראה כי טוב לנקום נקמתו ממנו, או למשל כשהאדם כועס על חברו ויש לאל ידו לנקום ממנו 34971 

אבל החכם , וטוב להוציא כעסו ולא יסבול, ובפרט שלכבוש כעסו דבר קשה הוא, הנקמה מתוקה מדבש 34972 

הרי על , והרי ירצה שלא יוציא כעסו עליו, תו לנקום ממנויחשוב פן למחר יכעוס עליו האדם שיש ביכול 34973 



אין זה טוב כי אם אחר יוציא ממנו הוא , או להוציא מה שחומד מזולתו, כן שלהוציא כעסו ולנקום נקמתו 34974 

 34975 .והטוב באמת הוא מקיף לכל, יאמר שאינו טוב

, כן אם תוציא עליו כעסךפירוש אם תוציא מחברך מה שאתה חומד ממנו ו, וזהו כוונת הלל מאי דעלך סני 34976 

ולכן לחברך לא תעביד , תדע כי זאת עליך סני פירוש אתה מביא עליך רעה כי גם הוא ישלם לך כפעלך 34977 

רעתך לא תביא עליך , ויהיה פירוש מאי דעלך סני כך, שמור השותפות שהם יעשו לך טוב כטובתך עמם 34978 

, וי השם יתברך אינם עבודה על האדםובזה הורה לו לשמור הכלל כי ציו, במאי דלחברך לא תעביד רעה 34979 

ולא מה שנראה טוב , והאדם המשכיל יבחור לעצמו הטוב שאחרי העיון, כי אחרי העיון הם טובת האדם 34980 

והטובה יקבל האדם , ובזה הורה לו דרך נקל לשמור כל הפרטים כי הכל הם טובת האדם, בלא עיון רב 34981 

 34982 .ברצון ובשמחה ובטוב לב

איך זה יסוד מוסד להשריש בלב האדם בין ישראל בין אינו ישראל כי הכל  תבינו, ומעתה בנים אהובים 34983 

אם תכינו לבכם לאהבת זולתכם , ואם תעשו להם באמונה גם הם יעשו לכם מלאכתם באמונה, שותפים הם 34984 

 34985 .(´ב מאמר ו"חכמה ומוסר ח)  .גם הם יכינו לבם לאהבתכם

 34986 

 34987 מאמר ער

 34988 .(ח"ט י"ויקרא י) ´וך אני הלא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמ

והנה כל אחת מהמעלות שנמנו שם הן , ל אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם הוא נושא בעול עם חברו"אז 34989 

וראוי , ומכולם יחד יוטבע בו טבע חדש להיות בעל נפש, כמו מטרה למעלות רבות המסבבות המטרה 34990 

ובלתי זאת אי אפשר לקנות , ים לנצחכ נפשו צרורה בצרור החי"ועי, להדבק דבק טוב עם חכמת התורה 34991 

 34992 .להדבק בנפש לא זכה אשר היא עודנה מגושמת, התורה שהיא בתכלית הרוחניות

והנה לבוא למעלת נושא בעול עם חברו אי אפשר רק אחרי שהתרגל הרבה באהבת חברים במעשה  34993 

´ א, ה דבריםוהיא תלויה בכמ, והנה המעשה גלוי אך המחשבה איננה גלויה לרוב בני אדם, ובמחשבה 34994 

כ "וההיפוך הוא הרס העולם וע, וכי זה קיום העולם, להתבונן ברוב התועלת היוצא מהם לתיקון מדיניות 34995 

וכשחטאו , כי בית המקדש היה קשר העולם ומחזיקי הקשר הם עם סגולה, בשביל שנאת חנם נחרב הבית 34996 

 34997 .יחזיר לנו במהרה´ הוא ית, ה"בזה ניתק הקשר וממילא נהרס הבית בעו

ותהיה זכה בלי תערובות , רק אחרי אשר יסיר בדילי הגשם ממנה, נה אי אפשר לאהבת חברו בנפשווה 34998 

ולהיפוך בחומר אין , כי ברוחניות אין הפרש ופירוד, ואז שבים חלקי הנפש לאחדות בידו, עפרורית החומר 34999 

חנית אי אפשר והנה דבקות האדם בתורה הרו, ולכן לתאוה יבקש נפרד, כי החומר מורכב, אחדות אמיתית 35000 

ל ואהבת לרעך כמוך זה "כ יפה אנו מבינים דברי חז"ע, וזאת היא השראת הנפש באמת, רק לאדם רוחני 35001 

 35002 .כלל גדול בתורה

כאשר ידבק , נפשו מתדבקת בתורה לאהבה ולשומרה במחשבה ובמעשה, האדם הרוחני בעל נפש היפה 35003 

עוד בחינה לצורך החינוך של נושא  והנה, ש בצחצחות הרוחניות למעלה ראש"ומכ, באהבת החומר הגס 35004 

ז "תשת חושך ויהי לילה זה העוה, (ג"מ פ"ב) ל בלשונם הנחמד מזהב ומפז"והורו לנו חז, בעול עם חברו 35005 

בו תרמוש כל חיתו יער אלו רשעים שבו שדומין לחיות , ז"כי פנימיות העולם נעלם בעוה, שדומה ללילה 35006 

 35007 .חיתו יעראיזו ידיעה יוצא לנו בכינוי הרשעים , שביער

י "כי בלתי אפשר לבוא להרגיש בצער זולתו ולישא בעול עם זולתו רק ע, הורו לנו ידיעה בחינוך האדם 35008 

ומה , ו"שכל מה שקרה לזולתו ממיני הצער או ממיני היסורים והמכאובים כאלו קרה לו ח, ציורים רבים 35009 

ז "ורק עי, לעשות עם זולתו כן ידרוש מעצמו, פ שישא בעול עמו"שהיה דורש מזולתו שיעשה לו או לכה 35010 

 35011 .יבוא למדרגת נושא בעול עם חברו

´ פי, וזהו אלו רשעים שבו שדומים לחיות, וידוע כי החיה אינה טורפת רק אחרי שנדמה לה כבהמה 35012 

והנה הרבות הציורים בדבר , ולימוד רב התועליות הורונו בזה כדרכם בקודש תמיד, רחוקים מציורי זולתו 35013 

אשר דרך חכמה לו לחקור , אינו בא רק מחכמת המשכיל על דבר, ש העתיד"וכשאינו בחוש כמו העבר  35014 

חכמה )  .ולכן אמר בן זומא איזהו חכם הרואה את הנולד, על כל דבר לאשורו ולבוא עד תכונתו 35015 

 35016 .(´א´ א מא"ומוסר ח

 35017 

 35018 מאמר רעא

 35019 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

ואף אדם פחות ביותר , שבכל אדם ואדם יש כוח להטיב לזולתו, בכוחות האדם נראה דבר נפלאכשנתבונן  35020 

עד שמוצאים אנו גם בגזלנים ורוצחים , טבעו ותכונתו מכריח לו לעשות חסד, יש לו ההרגש של חסד 35021 

 35022 ומכל מקום יתכן שבבתי האסורים, אשר כמדומה אין בהם אף זיק של יושר וחסד, הנאסרים בבתי המאסר



ואיך , עד שיתכן גם בהם שהולכים במסירת נפש איש בעד רעהו, עושים המה עשיית חסד אחד עם חבירו 35023 

 35024 .אלא ודאי משום שכוח זה של להטיב לזולתו מונח בטבע האדם ואף באדם הכי פחות? הוא זה

מוצאים אנו בכל מה שהוטבע , כשמתבוננים אנו בכל המציאות באופני סידור הבריאה בכל חיי האדם 35025 

ורובא ככולא מעשהו ופעולותיו מצד מציאותם הם , מעט מאד מה שהאדם עושה בשביל עצמו, הוסדרו 35026 

ואף אם הוא חושב בשביל עצמו מכל מקום המציאות היא שסוף סוף הוא עושה , כולם בשביל זולתו 35027 

וכן , אם עשיר הוא יש בתכונתו להטיב לזולתו, כל מה שיש לאדם יש בכוחו להטיב לזולתו, בשביל אחרים 35028 

עד שמתבאר בעליל כי כל חיי האדם ומציאותו הכל בשביל אחרים וכל תפקידו רק , בכל דבר ודבר 35029 

 35030 .לזולתו

המצות ´ א, התורה מתחלקת לשני סוגים, כן כשנתבונן בכל התורה רואים אנו שכולה לא בשביל עצמו 35031 

כל הסדר , ו מכל וכלאלא שלעצמו אינ? ואיפה הבינו לבין עצמו, שבין אדם לחבירו´ ב, שבין אדם למקום 35032 

מוטב שישליך  (7´סוטה י) ל"עד שאמרו חז, שלא לפגוע במה שלאחרים, נזיקין הוא רק בינו לבין אחרים 35033 

והיכן , (7´ק ס"ב) ואסור להציל עצמו בממון חבירו, עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים 35034 

 35035 .ביל חבירורק ורק בש, אלא שזהו באמת צורת האדם האמיתית? נאבד העצמו

אלא , כי לא יקבל לב האדם שיאהב את חבירו כאהבתו את נפשו, ן מבאר על ואהבת לרעך כמוך"הרמב 35036 

כי פעמים שיאהב אדם את רעהו , ציותה התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב 35037 

חפוץ שיזכה רעהו י, ואם יהיה אוהבו בכל, להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה, בדברים ידועים 35038 

ולא שישוה אליו אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה , ובחכמה, ובדעת, ובכבוד, האהוב לו בעושר ובנכסים 35039 

אבל יאהב ברבות הטובה , ומצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו, הוא יותר ממנו בכל טובה 35040 

בעבור שהסיר מדת הקנאה , אהבו ועל כן אמר ביהונתן כי אהבת נפש, לחבירו כאשר אדם עושה לנפשו 35041 

 35042 .ל"מלבו ואמר כי אתה תמלוך על ישראל עכ

היינו שהכל יוכל לילך ישר , רואים אנו מזה כי עיקרו של הציווי ואהבת לרעך כמוך הוא שישוה אליו 35043 

עד שגם מלכות יוכל למסור לחבירו בלי שום , ממנו לחבירו בלי שום עיכובים ולא יעכב אהבת עצמו כלום 35044 

 35045 .וזו היא צורת האדם באמת, ולא יתעכב בעצמו אף כחוט השערה, עיכוב

וכמו מים שתכונתם , שהאדם מצד יצירתו מהותו ותכונתו הוא רק לזולתו, רואים אנו מזה יסוד גדול ונורא 35046 

שהוא רק צינור , לחיות בשביל זולתו ולא לעצמו כלום, הוא לירד למטה כן הוא טבעו של האדם ותכונתו 35047 

ואם האדם חי , והאחר הוא גם כן אינו רק צינור לאחרים ולא לעצמו וכן כולם, םומעבר בשביל אחרי 35048 

וזה כמו , מהפך קערה על פיה היפך כל צורת האדם, ההיפך מדרך יצירתו, בשביל עצמו מעכב הכל לעצמו 35049 

 35050 .הלא איבדו כל הצורה של מים, אם נאמר שהמים יעלו למעלה

אלא הציווי הוא שלא יעכב אהבת עצמו , רו ויעשה עמו חסדואהבת לרעך כמוך אין זו ציווי שיטיב עם חבי 35051 

האדם , וזה תואר האדם באמת וזוהי מעלת האדם שהוא מדיני, עד שיאהב את חבירו כנפשו ממש, כלום 35052 

חיות אינן יודעות כלום זו , שכל אחד ואחד יודע ומרגיש את חבירו כל אחד ואחד הוא לזולתו, נקרא מדיני 35053 

ואחר , אף שגם הם מגדלים את בניהם אבל רק לזמן מועט, ם מדיניים ומחיי משפחהואינן יודעות מחיי, מזו 35054 

 35055 .נפרדים זה מזה

אכן כל זמן שעדיין יש , אף שיתהוו בו כמה קלקולים, והנה כמו שתואר האש הוא שהולך ונמשך למעלה 35056 

ה קלקולים פ שיש בו כמ"וכן במים כל זמן שהולכים למטה אע, בו סימן זה שנמשך למעלה עדיין אש הוא 35057 

כל זמן שעדיין יש בו מעלת הרגש ואהבת רעהו , פ שיהיה בו כמה קלקולים"אע, כן האדם, עדיין מים הוא 35058 

סימן שכבר אבד שם אדם , אבל אם ענין זה של לזולתו נאבד ממנו, שם תואר אדם עליו, על דרך לזולתו 35059 

 35060 .מעליו

אף שהיו בהם כמה וכמה עבירות ו, וזה הביאור במה שאנו רואים שסדום חרבה מפני שלא עשו צדקה 35061 

אף אחר כל הקלקולים אם רק , משום שזוהי הבחינה האמיתית, עריות ושפיכות דמים וגזל, חמורות מזה 35062 

אבל אם לא עשו צדקה בזה נשחתו , הנה סימן שעוד יש עליהם תואר אדם, עשו צדקה וחסד עם רעיהם 35063 

 35064 .ם מה שנעשהעד שנחרבו ונעשה בה, שאבד מהם כל צורת ותואר אדם, לגמרי

וכל מה שניתן לו עושר וחכמה צריך , הכלל הוא שהאדם צריך להרגיש עצמו כמו צינור בשביל אחרים 35065 

וזה , זהו תואר האדם האמיתי, באופן שלא ירגיש כלל חילוק בינו לבין חבירו, ללכת הלאה לחבירו 35066 

כדי לשתות לשניהם ואין ב, שנים ההולכים במדבר ויש לאחד קיתון של מים, (.ב"מ ס"ב) ל"מאמרם ז 35067 

משום שזה נגד מציאותו שישתה הוא , מוטב שישתו שניהם ואל יראה אחד במיתת חבירו, שיוכלו לחיות 35068 

ועל כן אי אפשר , אין צריך להיות חילוק בינו לבין חבירו, כיון שכל חייו הוא רק לזולתו, וימות חבירו 35069 

רק התורה התירה לנו מקרא וחי אחיך  ,שזה היפך כל מציאותו של אדם, שישתה הוא ויראה במיתת חבירו 35070 

 35071 .עמך חייך קודמים וזה חידוש



שקולה שנאת חינם כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות , (7´יומא ט) ל"ולפי זה יובן לנו מה שאמרו חז 35072 

משום ששנאת חינם זהו המהפך את כל האדם על שורשו , ל מובן"אכן לפי הנ? איך זה מובן לנו, דמים 35073 

והיא היפך התורה כולה ועל כן , יפוך מכל יצירתו של אדם כפי שביארנו שהוא לזולתוהוא הה, לגמרי 35074 

 35075 .שקולה כנגד כולם

כתב לבאר טעם על עריות וזה , (´ח ו"י) הספורנו בפרשת אחרי מות, ובזה יבואר לנו דבר נורא עד מאד 35076 

כי אמנם , ות ערוהולכן אסור לגל, ובהיות שאר הבשר מוכן מאד וההרהור והתענוג בו רב מאד, לשונו 35077 

והנה מבואר מדבריו שאם מכוון , ולכן אסרה התורה בשאר בשר, תענוג הגלוי בלבד הוא המכוון על הרוב 35078 

אבל לפי דברינו כן הוא שההנאה וערבות הגוף הוא רק , ל והוא מבהיל מאד"לתענוג והנאה זהו כריתות ר 35079 

 35080 .א רק לזולתוולעצמו זהו כריתות רחמנא ליצלן כי יצירתו וחיותו הו, לעצמו

 35081 אלא רק משום שמתוך שלא לשמה בא לשמה, וזהו הענין שלא לשמה שלא מצאו בגמרא היתר לזה

ולעצמו זה , משום ששלא לשמה אינו אלא לעצמו? ולמה, אבל בלתי זה הוא מופרך לגמרי, (7´פסחים נ) 35082 

יעשה לכוונת  ואם, לשמה הוא להרגיש שהכל לכבודו יתברך ולא לעצמו, היפך מכל התורה ומכל האדם 35083 

והעצמיות האמיתית , זה הכלל כל אהבת עצמו היא סתירה לואהבת לרעך, עצמו הוי סתירה לכל התכלית 35084 

ואהבת לרעך כמוך זהו כלל  (´ד ח"ר כ"בר) ל"וזהו מה שאמרו חז, היא דוקא לא לעצמו כי אם לזולתו 35085 

 35086 .(´ו´ ב מא"ח דעת חכמה ומוסר)  .משום שזהו עיקר האדם ויסוד התורה כולה, גדול בתורה

 35087 

 35088 

 35089 מאמר ערב

 35090 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

הנה יתכן שאחד עשה לחבירו טובה גדולה בהצילו , בענין התחברות אנשים זה לזה רואים אנו דבר פלא 35091 

בתו וירגיש עצמו יכיר את טו´ ואם אפי, ובכל זאת אין מתהוה ביניהם שום התקשרות, ממש ממות לחיים 35092 

כשרק , ובעניני רוחניות אם אך יש התקשרות בדבר מושכל או בתורה, מחוייב לו אבל דבוק בו אינו נעשה 35093 

 35094 ש"ונעשים אוהבים גמורים זה לזה וכמ, יעסקו בדברים רוחניים מרגישים מיד התדבקות ביניהם בנפשותם

 35095 .יםאת והב בסופה מתחלה אויבים ולבסוף נעשו אוהב, (7´קידושין ל)

סגולת הדברים שמוכרחים להתהוות אוהבים ומדובקים זה לזה , אם ההתעסקות שלהם הוא רק ברוחניות 35096 

זה סוד הדבר שברוחניות אין במציאות נפרדים כלל אלא ? מאין נובע זאת? איך יכולים להבין זה, בתכלית 35097 

וצריך לצייר זאת כמו , בנפש אין ענין פירוד משום שענין הנפשות הוא מציאות של אחדות, אחדות גמורה 35098 

וזהו הסוד של איחוד הנפשות שהמה מאוחדים בתכלית אחד , שמציירים אנו את סוד האחדות של הבורא 35099 

 35100 .ממש

ועל כן כשרק נוגעים נגיעה קלה ברוחניות , וזהו אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד ממש 35101 

והוא כמו טיפת מים , ומתאחדים בומתחברים תיכף למקור האחדות , בחכמה ובשכל שהוא ענין נפשיות 35102 

, כן כל משהו חכמה שכל מחשבה שהוא נפשיות מחבר ומדבק ונעשה אחד, הנופלת לים שמתאחדת בו 35103 

שבאותו סוד של איחוד הנפשות הרי הוא , וכשנעשה אחד מרגיש אחד את חבירו ואוהבים זה לזה בנפשם 35104 

 35105 .אחד ממש

ן לעומת זה ההיפך מרוחניות הוא המפריד והגוזר כ, והנה כמו שרוחניות כל משהו הוא המדבק והמאחד 35106 

כי מי שהוא הולך אחר תאותו , (א"ל´ ת א"ש) י"כתב הר, (ח"משלי י) לתאוה יבקש נפרד, את המאוחדים 35107 

ואדרבה ענין הפירוד הוא , סוד הדבר הוא כי מצד הטבע של הנפשות הרי הם אחד, נפרד מכל חבר ועמית 35108 

שתאוה ורצון היא המכונה , וגילה לנו הפסוק סוד גדול, האחדשאיך זה אפשר להפריד את , דבר פלא 35109 

 35110 .הגוזרת והכורתת נפשות

כמו כן דבר החותך ומפריד את איחוד הנפשות הוא , וכמו שמצינו בגשמיות שיש דימאנט שמחתך זכוכית 35111 

, (ז"משלי ט) וזה מה שקראה תורה להיצר מפריד אלוף, וזהו הסוד של לתאוה יבקש נפרד, תאוה ורצון 35112 

סוד גדול הוא , נמצא שכל עסק האדם הוא רק באיחוד ופירוד, זהו כל מציאותו רק להפריד בין הדבקיםש 35113 

, כמוך ממש מאוחד ומחובר איחוד הנפשות בתכלית, איחוד הנפשות עד שנצטוינו ואהבת לרעך כמוך 35114 

 35115 .שירגיש בטבעו צער זולתו כמו צער עצמו

ותנא בין כל אחד , רב מלמד שכולן נכנסו בשער אחדי אמר "אמר ר, וזה שמצינו בענין שלשת רעי איוב 35116 

ואיכא דאמרי אילני הוה להו וכיון , איכא דאמרי כלילא הוה להו? מנא הוי ידעי, ואחד שלש מאות פרסי 35117 

 35118 .(7ז"ב ט"ב)א  אמר רבא היינו דאמרי אינשי או חברא כחברי דאיוב או מיתות, דכמשי הוו ידעי

אכן לפי , כ איך יליף מזה או חברותא או מיתותא"א, היתה להםולפי המובן לכאורה שרק איזה סגולה  35119 

על כן אף שהיה , שהיו נפשותם מאוחדות ממש, שמתוך איחודם ודיבוקם זה עם זה, דברינו מבואר היטב 35120 



והרגישו תיכף את צער איוב כמותן , בין איש לרעהו מרחק שלש מאות פרסה לא היה זה חציצה ביניהם 35121 

 35122 .להרגיש ממש זה את זה בלי שום חוצץ, ד של איחוד הנפשותכי זה הסו, ממש בלי הבדל

מיד שמע , שיהודה שאג בקול גדול במצרים והלך קולו עד ארץ כנען, (´ג ז"ר צ"בר) וכן מצינו במדרש 35123 

כיון שיהודה היה בצער והיתה , מכיון שאצלם היה איחוד הנפשות מרגישים גם למרחוק, חושים בן דן ובא 35124 

וכשאין איחוד אף כשחבירו סמוך לו ממש איננו שומע , ים בן דן בארץ כנעןשאגה בלבו מיד שמע חוש 35125 

משל אם אחד יחתוך בידו אחת את , (ד"ט ה"נדרים פ) וזהו מה שמצינו בירושלמי, ואינו מרגיש כלל 35126 

כן הוא סוד אהבת , שלא יעלה בלבו לנקום מידו האחת את נקמת השניה כי עצמו ובשרו הוא, השניה 35127 

 35128 .שהוא אחד ממש ולא שייך נקמה כלל, ך כמוך איחוד הנפשותהבריות ואהבת לרע

 35129 

שיהיה כמוך ממש , ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, (´ד ח"ר כ"בר) ל"ומעתה נבין מה שאמרו חז 35130 

משום שסוד זה של איחוד , איחוד הנפשות בתכלית הוא כלל גדול בתורה, מחובר ומדובק עד לאחד 35131 

הפרטים נמשכים מהכלל ועם כל זה הפרטים , יש כללים ופרטים, צוותהנפשות הוא שורש כל התורה והמ 35132 

עד שאי אפשר להכירם כלל ולידע , יש להם צורה ומציאות טעם וגוון בפני עצמם, אינם דומים להכלל 35133 

 35134 .אבל המבין הוא יודע ומכיר בהכלל את כל הפרטים ופרטי פרטים, התייחסותם והמשכם מהכלל

והיודע לקרות , תורה הוא הסוד של איחוד הנפשות ואהבת לרעך כמוךל ששורש כל ה"כן אמרו לנו חז 35135 

וחד אמר בצלם אלהים זה יותר כלל גדול משום , בהכלל את כל הפרטים ימצא כל התורה כתובה שם 35136 

אני ישנה ולבי ער , אורייתא ישראל וקודשא בריך הוא חד הוא, שצלם אלהים הוא ומאן דנפח מדיליה נפח 35137 

 35138 .זה יותר כלל גדול שזה לגמרי שורש כל התורה, (´ב´ ר ה"שהש) ה"זה הקב

שכשאדם עוסק במושכלות בדברי תורה , יוצא לנו מזה יסוד חדש בענין אהבת הבריות ושנאת הבריות 35139 

כי על ידי זה מתהוה אצלו אחדות ונכנס בסוד איחוד , הוא עוסק בסוד אהבת הבריות, חכמה ומחשבה 35140 

להיפך כשאדם עוסק בתאוות ורצונות הריהו , בתכלית וכשנעשה אחד כבר יש אהבה גמורה, הנפשות 35141 

שכשהוא , נמצא שאפשר לו לאדם לישב יחידי בחדרו ולהתעסק בשנאת הבריות, עוסק בשנאת הבריות 35142 

דעת חכמה ומוסר )  .עוסק בתאוה ורצון הרי הוא מפריד עצמו מסוד האחדות לתאוה יבקש נפרד 35143 

 35144 .(´א´ ב מא"ח

 35145 

 35146 מאמר רעג

 35147 .(ח"ט י"ויקרא י) ´בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני הלא תקום ולא תטור את 

כל אחד מהם מציין מדרגה עליונה יותר , שלושה פירושים מצינו למצות ואהבת לרעך כמוך זה עמוק מזה 35148 

כי לב האדם לא יוכל לקבל , ן כתב שם שאין מלת כמוך כפשוטה"הרמב, של הזדהות עם כל אחד מישראל 35149 

שירצה , על כן פירש שהמצוה היא לבטל הקנאה מלבו, מין לחיי זולתךועוד הרי דין הוא חייך קוד, זאת 35150 

 35151 .ל"שתהיינה לחברו כל הטובות שהוא רוצה עבור עצמו וז

ואם יהיה אוהבו , כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה 35152 

ולא שישוה אליו אבל יהי חפץ בלבו , בכל יחפוץ שיזכה רעהו בעושר ובנכסים וכבוד ובדעת וחכמה 35153 

אבל יאהב , ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלב, לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה 35154 

ועל כן אמר ביהונתן כי אהבת , ולא יתן שיעורין באהבה, ברבות הטובה לחברו כאשר אדם עושה לנפשו 35155 

 35156 .תה תמלוך על ישראלבעבור שהסיר מדת הקנאה מלבו ואמר כי א, נפש אהבו

אלא , כי זה מן הנמנע, שאין פירוש המצוה שנרצה שיהיה כל הטוב לחברנו ולא לנו´ ביאור דבריו הק 35157 

ותמיד מחפש איזה דבר או איזו מעלה או אפילו , ביאור המצוה הוא שכל אדם בטבעו מרגיש פרטיות 35158 

היא חיונית עבורו ובכל נפשו  נקודה זו, אשר יכול לחשוב שבה הוא מצטיין לגבי אחרים, נקודה קטנה 35159 

אולם , כי הוא רואה בזה כל עצם התפרטות אנוכיותו ובזה נבדל מאחרים, ילחם שיכירו בה את הצטיינותו 35160 

? כי מה חסר הוא באמת אם חברו יש לו מעלה כמותו, התורה הקדושה מגלה שמדה זו היא פחיתות וקנאה 35161 

 35162 .רק דמיון שרוצה להתכבד על חשבון חברו

אם עשיר הוא ובזה מוצא את עצמו , התורה הקדושה שיוותר על הצטיינותו למען אהבת רעהו לכן ציוותה 35163 

אם חכם , י זה"ויכיר שלא יופחת ערכו האמיתי ע, מצוותו היא שירצה שיתעשר חברו כמותו, מורם מעם 35164 

כבר ביארנו שאהבה היא , ויש בחינה אחרת למעלה מזו, הוא ירצה שחברו יהיה חכם כמותו וכדומה 35165 

, וממילא יאהב את המקבל כי הוא מוצא את עצמו כלול בו, שלמקום שנותן נותן הוא מעצמו, לדת נתינהתו 35166 

כמוך בלי שום , ויאהבו בבחינת כמוך ממש, ואם ירבה מאד את חסדו עם רעהו ימצא את כל עצמו כלול בו 35167 

והזדהות בלב  שוין בלי שום הפרש הרי הוא בחינת השתוות, א"כמו שכתב במסילת ישרים פרק י, הפרש 35168 

 35169 .וברגש



? היך עבידא, כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך, (´הלכה ד´ נדרים פרק ט) גדר זה מצינו בירושלמי 35170 

היה חותך ? הוה מקטע קופד ומחת סכינה לידיה תחזור ותמחיה לידיה, איך יסתבר שימחול אדם על עלבונו 35171 

ויחתוך ידו השניה על שחתכה את , וכי תעלה על הדעת שינקום מידו, בשר וירד הסכין לתוך ידו 35172 

 35173 שהוא כנוקם מגופו, כן הדבר הזה כיון שכל ישראל גוף אחד הן דין הוא שלא ינקום מחבירו? הראשונה

 35174 .(קרבן העדה)

עד כדי שירגיש שלא תתכן גם תרעומת , מי שעושה חסד עם כל ישראל בכל מהותו מאוחד לגמרי עמהם 35175 

נמצא שלא אחר הכהו אלא הוא , אל אברים הם מגוף גדול אחדכי מרגיש הוא שכל ישר, על חבירו שהכהו 35176 

אכן ישנה עוד בחינה נעלה ! זו היא אהבת ישראל! עד כדי כך כמוך? וכי יתכן להתרעם על עצמו, עצמו 35177 

שלא תאמר הואיל ונתבזתי יתבזה , אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, יותר מזו 35178 

תנחומא אם עשית כן דע למי אתה מבזה בדמות ´ אמר ר, יתקלל חברי עמיהואיל ונתקללתי , חברי עמי 35179 

הוא אוהב , ומבאר הריקנטי והנה האוהב את חברו הנעשה בצלם אלהים, (ד"ר כ"בר) אלהים עשה אותו 35180 

 35181 .ת ומכבדו"השי

ת ירגיש התבטלות גם "מי שמבטל את עצמו כלפי השי, ה"זוהי אהבת האדם הבאה דרך הדבקות בהקב 35182 

כן יתבטל , ה"וככל אשר תתעמק הרגשת התבטלותו כלפי הקב, ה בדמותו"שהרי בראו הקב, וכלפי רעה 35183 

בדיוק כמו ששואלים ? כ שואלין לאדם לאחר מותו המלכת את חברך עליך בנחת רוח"וע, יותר כלפי חברו 35184 

 35185 ?המלכת עליך את קונך שחרית וערבית, ה"על מדת התבטלותו להקב

זה כלל גדול , עך כמוך מפאת ההתכללות הבאה ממדת הנתינהעקיבא ביאר את בחינת ואהבת לר´ ר 35186 

ה גם "אך מפאת ההתבטלות להקב, תנחומא והוסיף שמפאת היותו רעך נמצא שהוא כמוך´ בא ר, בתורה 35187 

 35188  .כי רעך דומה לדמות קונו עד כדי שימליכנו על עצמו, חיובי האהבה מתרבים הרבה יותר

 35189 .(55´ ג עמ"מכתב מאליהו ח)  

 35190 

 35191 מאמר רעד

 35192 .(ח"ט י"ויקרא י) ´א תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני הל

לא די שלא , ענין הנקימה והנטירה היינו שבטבע מונח בלב האדם מדת הנקמה, א"כתב המסילת ישרים פי 35193 

והנקמה היא לימנע מהיטיב למי שהרע , כ הוזהרנו לא תקום"ע, רוצה להטיב לו אלא גם להרע לו בפועל 35194 

ולפי שהיצר , איזה זכרון מן הרע שעשה לו, הנטירה להזכיר בעת שהוא מטיב למי שהרע לוו, לו כבר 35195 

כ באה התורה "ע, הולך ומרתיח את הלב ומבקש תמיד להניח לפחות איזה רושם או איזה זכרון מן הדבר 35196 

בלי תחבולות , כמוך בלא שום הפרש כמוך בלי חילוקים, וכללה כלל שהכל נכלל בו ואהבת לרעך כמוך 35197 

 35198 !ומזימות כמוך ממש

כי האדם מרגיש , גם השנאה והנקמה קשה מאד שימלט ממנה, ל"י עוד בזה וז"ולמעלה שם כותב המס 35199 

כ כשיהיה בכוחו "ע, והנקמה לו מתוקה מדבש כי היא מנוחתו לבדה, מאד בעלבונותיו ומצטער צער גדול 35200 

ולא יקום ממנו בהזדמן , ו השנאהולא ישנא מי שהעיר ב, לעזוב מה שטבעו מכריח אותו ויעבור על מדותיו 35201 

והוא קל רק למלאכי השרת , ולא יטור לו אלא את הכל ישכח ויסיר מלבו כאילו לא היה, לו שיוכל להנקם 35202 

 35203 .ל"לא על שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם אמנם גזרת מלך היא עכ, שאין בניהם המדות הללו

ואם המסילת ישרים מסיים , כל אחד ואחדבכח של , בכח´ פ קול ה"ל אמרו מכילתא יתרו עה"והנה חז 35204 

ה בא "ואין הקב, ה דרש זה מכל ישראל מקטן ועד גדול"והקב, שכל הדברים האלו קלים למלאכי השרת 35205 

כ כמה עשירות יש בנשמת ישראל שיכול "א, בטרוניא עם בריותיו לדרוש מהם דבר שהוא למעלה מכוחם 35206 

בלא תחבולות ומזימות כמוך ממש , שום הפרשכמוך בלא , כל אדם מישראל לקיים ואהבת לרעך כמוך 35207 

 35208 .וכולם נתבעים לקיים כן באין יוצא מן הכלל, י"ש המס"כמ

העשה היא ואהבת לרעך , ת ועשה"כי הלא יש בזה ל, ואל יטעה אדם לומר כי כל זה רק מדת החסידות 35209 

, ם הפרשע ואהבת לרעך כמוך כמוך ממש בלא שו"י מ"ש המס"וכמ, ת לא תקום ולא תטור"והל, כמוך 35210 

וצריך להיות ידידו , כאילו לא הרע לו מעולם, ת לא תקום ולא תטור כאילו לא היה כאן שום דבר נגדי"ול 35211 

, ה מאת כל אחד מישראל בלי יוצא מהכלל"וכל זה דורש הקב! הגדול ביותר באהבה וחיבה כמוך ממש 35212 

ל עם ורוממנו מכל ה מכ"אשר בחר בנו הקב, נפלא מאד להתבונן מזה כמה גדולים הם כוחות ישראל 35213 

 35214 .לשון

כשתסתכל במדת נאמנותו של , ה"מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב, (ר עקב"מד) ל"אחז 35215 

פנחס בן יאיר ´ מעשה בר, ה שנאמן לשלם שכרן של ישראל עושי רצונו"תדע אמונתו של הקב, בשר ודם 35216 

סאין של שעורין והפקידו אותן ´ והיו בידם ב, שהיה דר בעיר אחת בדרום והלכו אנשים להתפרנס שם 35217 

אחר , י זורע אותן בכל שנה ושנה ועשה אותן גורן וכונסן"והיה רפב, שכחו אותן והלכו להן, י"אצל רפב 35218 



, מיד הכיר אותם ואמר להם בואו וטלו אוצרותיכם, שבע שנים באו אותם האנשים לתבוע את שתי הסאין 35219 

 35220 .כ"ה ע"בהרי מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הק

ומשגיח על העוסקים , והנה בכל עבודות הזריעה והקצירה ודאי היה רבי פנחס בן יאיר מטפל בעצמו 35221 

י הרי קיבל "ורפב, הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ואל ישב עמהן, (ט"ב כ"ב) במלאכה שהרי אמרו 35222 

והיה יכול , לזורעםבודאי שעל פי הדין לא היה צריך לגמרי , ו בשמירתו"עליו לשומרם ולא ימעול ח 35223 

טיפל עם פקדונם עוד , אבל כיון שנהג לפנים משורת הדין, למוכרם ולהניח הכסף עד שיחזרו הפועלים 35224 

כ זרע שוב כל התבואה וקצרה "ואח, וכן כשהגיעה שנה שניה קצר את התבואה ועשה גורן, יותר משלו 35225 

 35226 .כך נהג שבע שנים בזו אחר זו, ודשה וחוזר חלילה בכל שנה

טרח , סאין ולהניח הכסף´ שבמקום שהיה יכול למכור אותם ב, ן בזה הרי יש להתפעל נוראותוכשנתבונ 35227 

וכמה , כמה פועלים ניתוספו בכל שנה ולכמה שדות נוספות היה צריך, טרחות עצומות בכל שנה בזה 35228 

ולכמה אוצרות היה , וחוזר לעשות כן שנה אחר שנה, גרנות היה עושה בזריעת כל התבואה ובקצירתה 35229 

והכל רק בכדי לעשות חסד עם הפועלים , ומה היתה העבודה רבה בכל אלו, יך להכניס כל העושר הלזהצר 35230 

ואכן נבין מה גדולה היתה שמחתם כשבאו וראו עושרם הנפלא שהגיע להם ! הסאין´ המפקידים אותם ב 35231 

 35232 .פתאום

מה הוא חנון אף  ,הוא לקח מהכתוב והלכת בדרכיו? פנחס בן יאיר נאמנות נפלאה כזאת´ ומהיכן למד ר 35233 

 35234 וכן הכתוב אומר, מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים, מה הוא רחום אף אתה רחום, אתה היה חנון

לא מספיק עשיית חסד אלא צריך שיהא , דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד´ ומה ה, (´מיכה ו) 35235 

, טוע בלבו של אדם אהבה לחסדואם אין נ! לרדוף אחרי החסד ולבקש עשייתו, בלבו של אדם אהבה לחסד 35236 

 35237 .אינו רודף אחריו ונמצא חסר עיקר מדה טובה זו

חלוש מאד כמו שידענו , למילתו´ כשהיה אברהם ביום ג, מדה זו של אהבת חסד ירשנו מאבינו אברהם 35238 

ה חמה מנרתיקה ואין אדם "והנה ביום זה הוציא הקב, שנה´ ו אדם זקן כאברהם בן ק"ק, במעשה שכם 35239 

והריהו יורד ממטתו ויוצא לפתח , אך אין אברהם יכול לנוח כי לא באו אורחים לביתו, יתויוצא מפתח ב 35240 

עד ששלח לו , וכשאין עוברים ושבים הצטער כל כך, ביתו כחום היום אולי יעברו אנשים ויכניסם לביתו 35241 

 35242 ואל הבקר רץ, מיד וירץ לקראתם, מלאכים בדמות אנשים כדי להפיג צערו ולהניח דעתו´ ה ג"הקב

 35243 .אברהם

ומדת אהבת חסד זו , אף אם נחיה אלפים שנה לא נוכל להקיף גודל מדת אהבת חסדו של אברהם אבינו 35244 

מדות טובות ביד ´ ג, (ר שם"מד) ל"ש חז"והיא מוטבעת בדמנו ובנפשנו וכמ, ירשנו אותה מאבותנו 35245 

פנחס בן ´ רומה שעשה ! ולכן אפשר לדרוש ממך עשות משפט ואהבת חסד, ´גומלי חסדים וכו, ישראל 35246 

זורע , ה עושה כן"ומצינו שהקב, עשה כן על פי הכתוב של והלכת בדרכיו, יאיר לזרוע את פקדון הפועלים 35247 

זורע פעולות , ה זורע הצדקות שעושה האדם בין בסור מרע ובין בעשה טוב"הקב, צדקות מצמיח ישועות 35248 

 35249 !...אלו ומצמיח ישועות לאדם

ממילא מה רבו , גם זריעתו בלי גבול ובלי תכלית, כליתה שהוא בלתי גבול ובלתי ת"מובן כי הקב 35250 

פנחס בן יאיר שגם הוא ´ פ למד ר"עכ! גם המה בלי גבול ובלי תכלית, הישועות הצומחות מזריעה כזו 35251 

ל מאמונתו של בשר ודם אתה למד אמונתו של "וזה מה שאחז, יעשה כן לזרוע ולהצמיח טובות וחסדים 35252 

לכן אם יש לאדם האמונה , ה בנשמת ישראל בלי סוף ובלי גבול"קבכמה עשירות רוחנית נטע ה! ה"הקב 35253 

, זה רק בדרך נסיון ותו לא, ואף שמתחלה יהיה קשה קצת, ת בכל"ה ודאי יעזרנו השי"והבטחון בהקב 35254 

 35255 .(לב אליהו)  .ה יעזרנו להכיר את האמת הברור"הקב

 35256 

 35257 מאמר ערה

 35258 .(ח"ט י"יקרא יו) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

י רבותינו פירשו אמרה ראו מה בין בני לבן "אומר רש, (ט"ויצא כ) ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן 35259 

ולא עוד שלא ערער עליו אלא שביקש , וזה לא מכרה ליוסף ולא ערער עליו, חמי שמכר הבכורה ליעקב 35260 

עשו , ההבדל היסודי שביניהם הצדדים ההפוכים להראות את´ לאה תפסה את ב, כ"להוציאו מן הבור ע 35261 

והוא לא , ואילו ראובן אינו מוכר אלא שנוטלים ממנו ונותנים ליוסף, כ מערער על כך"מוכר בכורתו ואח 35262 

ומבקש להוציאו מן הבור , רק שאינו מערער על כך אלא מגלה יחס מיוחד ליוסף יותר משאר אחיו 35263 

 35264 .ולהצילו

ומצד שני , מצד אחד צורת האדם החי במהלך טבעו, םצורות נפרדות של חיי´ השוואה זו מדגישה לנו ב 35265 

וכאילו זה , והבדלי הצורה הופכים אותם לבריות נפרדות לגמרי, חייו של המתעלה למעלה מדרכי הטבע 35266 

כוחות , שהרי המציאות היא כי אדם החי מתוך שמירת התורה מתעלה למעלה מדרך הטבע, מלאך וזה אדם 35267 

הוא נכנס לעולם אחר עולם התורה ונהפך , ך ממה שטבעו מכריחווהוא חי במצב הפו, אחרים מתגלים בו 35268 



חוקים שקיומם מהווה היפוך גמור לכוחות , חוקי התורה הם המכוונים אותו, לבריה חדשה לגמרי 35269 

 35270 .החומריים

גם , א בזה"ונעתיק את דבריו של המסילת ישרים בפרק י, ולדוגמא נקח את הלאו של לא תקום ולא תטור 35271 

כי האדם מרגיש מאד בעלבונותיו , ה מאוד לשימלט ממנה לב הותל אשר לבני אדםהשנאה והנקימה קש 35272 

כ לשיהיה בכוחו לעזוב מה שטבעו "ע, והנקמה לו מתוקה מדבש כי היא מנוחתו לבדה, ומצטער צער גדול 35273 

, ולא יקום ממנו בהזדמן לו שיוכל להנקם, ויעבור על מדותיו ולא ישנא מי שהעיר בו השנאה, מכריח אותו 35274 

חזק ואמיץ הוא והוא קל רק למלאכי השרת , א יטור לו אלא את הכל ישכח ויסיר מלבו כאלו לא היהול 35275 

אמנם גזירת מלך היא והמקראות , לא אל שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם, שאין ביניהם המדות הללו 35276 

י עמך לא תקום ולא תטור את בנ, לא תשנא את אחיך בלבבך, גלויים באר היטב אינם צריכים פירוש 35277 

 35278 .ש"עי

חכמה היוצרת את , חכמה הפוכה מדרכיו הטבעיים של האדם, מכל מצוה מכל אות מתגלת חכמת הבורא 35279 

 35280 וכפי שכותב רבינו יונה, האדם מחדש מבדילה אותו מחייו הטבעיים ומרוממת אותו לחיי קדושה ואמת

נו בשוק נאה ונושא ומקחו ומת, בזמן שאדם קורא ושונה ודיבורו בנחת עם הבריות, (ג"ג קי"ת כ"שע) 35281 

אוי להם לבני אדם שלא למדו ! אשרי אביו ואמו שלמדו לו תורה, מה הבריות אומרות עליו, ונותן באמונה 35282 

 35283 .כ"ישראל אשר בך אתפאר ע! פלוני שלמד תורה ראיתם כמה יפים דרכיו וכמה מתוקנים מעשיו! תורה

וגם , ת שלמעלה מדרכי הטבעכל אחד רואה בחוש את נפלאות התורה היוצרת אדם חדש בעל התנהגו 35284 

, ומצד שני את אוי להם לבני אדם שלא למדו תורה, מכירים את הפאר והתיקון הנוצר בהליכה בדרך זו 35285 

וכפי שהכיר הישמעאלי , ואילו הדרך השניה מובילה לשקר ומרמה, רואים כיצד דרך אחת יוצרת מלאכים 35286 

ש בן שטח את המרגלית "יר רוהחז, שמכר חמור לשמעון בן שטח ומצא מרגלית בצואר החמור 35287 

, אלוהי שמעון בן שטח´ ואמר אותו ישמעאלי ברוך ה, ואמר חמור קניתי מרגלית לא קניתי, לישמעאלי 35288 

הכיר את הכח האלהי הטמון בזה וברך את אלוהי , הישמעאלי ראה כי הנהגה זו היא למעלה מדרכי הטבע 35289 

 35290 .שמעון בן שטח

לבן מסכים לתת את רחל ליעקב תמורת שבע , ב ולבןדוגמא מאלפת בענין זה משמשת לנו פרשת יעק 35291 

, ברחל ולא בלאה, ויעקב מתנה במפורש ברחל בתך הקטנה כדי שלא יהיה מקום לרמאות, שנות עבודה 35292 

 35293 .כ"הקטנה שלא תחליף שמותן זו בזו ע, בתך שלא תביא אחרת מן השוק ושמה רחל

לא יעשה , ועוד מחזיק עצמו לאיש ישר ,מרמה אותו לבן בצורה כה פחותה, ולאחר שעובד יעקב בנאמנות 35294 

גוזל ושופך דמים , זו דמותו של האדם החי לפי כוחותיו הטבעיים, כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה 35295 

, מצד שני יעקב אבינו תם וישר עובד באמונה שבע שנים, ועוד מצדיק עצמו וחושב מעשיו למתוקנים 35296 

ב שבטים מרחל כפי שהיה צריך להיות "להעמיד י, יקשולאחר עמל ארוך כזה ותקותו המרובה לשכרו שב 35297 

 35298 !ולבן מרמה אותו בצורה פחותה, מלכתחילה

, מיד קמים וזועקים חמס על מעשה שפל כזה, מובן שטבע האדם אינו יכול לסבול התנהגות כזו בשום אופן 35299 

ים אחרות שומע תשובת לבן ומסכים לעבוד עוד שבע שנ, ואילו יעקב מתגבר על זה ושואל למה רמיתני 35300 

אולם יעקב אבינו אינו , הרי זה ההפך הגמור מדרך העולם, וכי בטבע האדם שייך ויתור כזה, תמורת רחל 35301 

אינו משועבד לכוחות הגוף ומקבל על עצמו הכל ועובד באמונה עוד שבע , מעולם זה הוא דומה למלאך 35302 

 35303 .שנים

מרות הטרדתו של אדם שהציק ל, על ענותנותו המופלגת של הלל שלא הקפיד (א"שבת ל) הגמרא מספרת 35304 

ההוא בר בבל ´ וכן איתא בגמ, הנהגה שאינה מובנת בדרך הטבע, לו בשאלותיו המשונות בערב שבת 35305 

הוה יתיב בבא בן בוטא , ל בשילי לי עד זיל תברי יתהון על רישא דבבא"א, י נסיב איתתא"דסליק לא 35306 

ואילו , אדם שיתמרמר על מעשה כזהבטבע ה, אזלת ותברת יתהון על רישא דבבא בן בוטא, ודאין דינא 35307 

אמר לה עשית רצון , ל כך ציווני בעלי"א? מה הדין דעבדת, בבא בן בוטא גדול הדור מבליג ושואל אותה 35308 

 35309 .(ו"נדרים ס)א  המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוט, בעלך

, ה וחי בהם"קבדבוק הוא במדותיו של ה, כח כזה מונח באדם החי בעולמה של תורה כח אלוהי קיים בו 35310 

למרות שהרשע , סובל עלבון ונותן לרשע את הכח והיכולת, וזוכה להדמות לקונו שהוא מלך נעלב 35311 

ה יכול למנוע ממנו את השפעת הכח ולומר תחטא בשלך ולא "והקב, משתמש בזה להכעיס את הבורא 35312 

 35313 .ואילו הבורא סובל עלבון ונותן הלאה חיות והשפעת כח לרשע ומחכה לתשובתו, בשלי

וכפי שרואים בהתנהגות יעקב אבינו , הנהגה כזו שאינה שייכת בטבע האדם זוכה לה מי שדבק בתורה 35314 

בלי כל תקות שכר מבין כל אחד , והמתבונן בזה יכיר את שני העולמות עולם היצר ועולם הקדושה, ל"וחז 35315 

ה לשקר שדרך אחת מוביל, וכי שייך לפקפק בשעה שרואים בחוש, כי דרך האמת היא דרכה של תורה 35316 

גם , ואפילו אם לא היה ציווי על כך שנבחר בדרך החיים? ודרך שניה מובילה לישרות ושלמות, ומרמה 35317 



והתבוננות זו צריכה למלאות את , פשוט הדבר לבחור בדרך הקדושה והאמת, אם לא היה שכר עבור זה 35318 

 35319 .(221בץ שיחות קו)  .אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, האדם הרגשת הכרת טובה לבורא

 35320 

 35321 מאמר רעו

 35322 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

שאלמלא כן , כי לא ניתנה רשות לכח הנטילה לבטל גם את הניצוץ הזה, לכל אדם יש ניצוץ כח הנתינה 35323 

ניצוץ זה לא יפרד ת כי "על כן גזר השי, לא היו נושאים נשים ולא היו מגדלים בנים, היה העולם חרב 35324 

על כן יבחרו באשר ימצאו חן , אולם יען כי מעט מאד הוא ענין הנתינה אשר בהם, מבני האדם לעולמים 35325 

אך את , את אלה יחשבו כאלו שלהם המה קרוביהם וחבריהם, להם יתנו ויטיבו ואותם יאהבו, בעיניהם 35326 

רו בהם ויחטפו מהם ככל אשר יתנהגו עמהם במדת הנטילה יתח, שאר בני האדם לנכרים וזרים יחשובו 35327 

 35328 .יוכלו

ואז יבחין ויבין כי זה אשר זר , וגם יהיה לו חלק בו וידבק אליו, אך יתבונן נא האדם כי לאשר יתן יאהב 35329 

כי אז , אבל אם יתחיל להטיב את כל אשר ימצא, הוא רק מאשר טרם נתן לו ועוד לא הטיב עמו, נחשב לו 35330 

לאדם אשר יזכה , י בכולם יש לו חלק ובכולם התפשטה עצמותוכ, ירגיש אשר כולם קרוביו כולם אהוביו 35331 

כמוך בלי שום , מובנת היא כפשוטה מצות התורה ואהבת לרעך כמוך, להגיע אל המדרגה המעולה הזאת 35332 

דף ´ מכתב מאליהו א)  .כי בנפשו תמצא אשר אתה והוא אחד הנכם, (א"י´ י פ"מס) הפרש כמוך ממש 35333 

14). 35334 

 35335 

 35336 מאמר רעז

 35337 .(ח"ט י"ויקרא י) ´ור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני הלא תקום ולא תט

 35338 (ב"סנהדרין פ) כידוע? היש דבר גדול מקידוש השם כזה, בפנחס אמר הכתוב בקנאו את קנאתי בתוכם

ומדרך האדם , והיה בסכנה גדולה מאד כמבואר שם´ וחרף נפשו למות על קנאת ה, כמה נסים נעשו לו 35339 

והוא היה במנוחת הנפש מאד עד שרימה אותם שסברו כי לאותו דבר הוא , כשהוא בסכנה הוא נבהל ונחפז 35340 

ועם כל זאת סיים הכתוב ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי , המבין יבין מדה מרוממה ונשגבה כזאת, נכנס 35341 

הרי מבואר , ´תפס הכתוב באחרונה כי הציל את בני ישראל לכן אמור וגו, ´לכן אמור הנני נותן לו וגו 35342 

 35343 .עד שהשוה הכתוב זאת עם מצות קידוש השם באופן נעלה, האדם המטיב לישראל גודל מעלת

וקשה הלא , במדין´ ה למשה נקום נקמת בני ישראל ומשה אמר לתת נקמת ה"אמר הקב, מטות´ עוד בפ 35344 

כי , ה הוא"אמנם כי טובתם של ישראל טובתו של הקב, ה אמר לנקום נקמת בני ישראל ולמה שינה"הקב 35345 

, ´ואנחנו צריכים לכוין במעשים בשביל כבוד ה, בלי תכלית לכל ובפרט לעם סגולתומטיב ´ הוא ית 35346 

´ אשר כבוד עצמו ית, האם די לשבוע מהשתוממות כזאת, רוצה זאת בשביל כבוד ישראל´ ובאמת הוא ית 35347 

 35348 .לא זכר כלל ורק כבודם של ישראל

, עך כמוך זה כלל גדול בתורהולכן ואהבת לר, ש"מבואר כי המטיב עם איש ישראל כאילו הטיב איתו ית 35349 

וגם אהבת , מנהיג בהם עולמו כמבואר בתומר דבורה´ כי זה כולל בין אדם לחברו וכל המדות שהוא ית 35350 

והנה מה שנצטוינו על , והרי זה כלל גדול שכל התורה נכנסת בזה, על דרך פלא´ ישראל היא אהבתו ית 35351 

יודע כי אין הצלחה מרובה יותר מזאת ´ ית והוא, קידוש השם וכיוצא בזה מחמת אהבתו וחמלתו עלינו 35352 

 35353 .לאדם החפץ בטובתו בלי תכלית

עיקר מתן תורה היה גמילות חסד לאדם ללמדו אומנות אשר , ח"ח וסופה גמ"ל תורה תחילתה גמ"ואחז 35354 

ח עם האדם אשר אהב "היש גמ, בעונג ועדן נפלא אשר עין לא ראתה אלהים זולתך, יחיה בה לנצח נצחים 35355 

ה בכבודו ובעצמו עוסק בתורה הזאת "ולא עוד אלא שהקב, ת אשר מלאכים עוסקים בהלתת לו אומנו 35356 

ל מפראג כי כל התורה היא "וכן מצאתי להגאון מהר, ח גדול יותר מזה"היש גמ, שנתנה לנו כידוע בגמרא 35357 

 35358 .סידור הטבה לאדם

ח וסופה "תה גמושפיר מה שכתבנו בענין תורה תחיל, היוצא מזה שכל עסק התורה הוא עסק הטבה לאדם 35359 

איך לא נחפש בכל כוחנו , רצונו כל כך להטיב לנו מחמת אהבתו לאדם´ כ אחרי שבוראנו ית"וא, ח"גמ 35360 

בגופנו , אשר אנו מתפרנסים משתי מדות האלו בכל רגע ורגע, להזדיין במדת הטבה ואהבת הבריות 35361 

וזהו כלל כל המדות , מה הוא רחום אף אתה רחום, בגשמיות ובנפשנו היא חכמת התורה וההטבה השלמה 35362 

 35363 .ולכן הוא כלל גדול בתורה, הנכללות בואהבת לרעך כמוך

ולכן היצר מתגבר על האדם מאד , והנה אין דבר כזה שיוכל האדם לקיים כמה רבבות מצות יחד בכל רגע 35364 

כי אויב גדול הוא לאדם ולא יחפוץ בהצדקו ובפרט , בזה להאביד ממנו המון רב של מצות כאלו בכל רגע 35365 

אשרי לאדם שישים כל עמלו בזה וידאג לטובת כלל ישראל בגוף ונפש , שהוא כלל גדול בתורה בדבר 35366 



´ ז מא"אור רש)  .ולחפוץ להכריע כל העולם כולו לכף זכות מחלקם יהא חלקנו, בכל מה שיוכל 35367 

 35368 .(ה"שצ

 35369 

 35370 מאמר רעח

 35371 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

להורות כי ? ולמה נברא כך, כי קיום העולם רק על ידי כולם, י העולם קראו לאדם איש מדיניכל חכמ 35372 

ויען כי האדם אין לו הרגש רק במילי דעלמא ולא , האדם צריך לדאוג על תיקון נפשות זולתו כמו לעצמו 35373 

מה דואג עובד אד, שמה שהוא לזולתו היא דאגה לעצמו, על כן  נברא העולם באופן כזה, במילי דשמיא 35374 

 35375 .למען להיות לו כל צרכי האדם במלבושים ועוד כיוצא בזה, והיא הכנה לעצמו, להכין לחם לבני אדם

ומזה , וכן בכל עניני העולם, החנוני נוסע למקומות רחוקים להכין מלבושים לבני אדם והיא הכנתו לעצמו 35376 

וזה , זולתו היא דאגתו לעצמוכי דאגתו ל, כ הוא"יבין המתבונן כי על אחת כמה וכמה במילי דשמיא וכש 35377 

, ורצה להעניקו שיהיה לו חלק טוב בכל העולם, ת אשר הוא דורש טובת האדם בלי תכלית"מחסדי השי 35378 

וכל מי שאינו דואג , ויבין מזה תיקון הנפש גם כן דוקא בדאגתו לזולתו, וברא תיקון הגוף בזה האופן 35379 

 35380 .לזולתו אינו דואג לעצמו כפי מה שנתבאר

כי אחרי שאינו מכיר במהות , ז ביאור כל מי שאינו בדרך ארץ אינו מן הישוב"ם עפיומה יפה ונעי 35381 

כ אינו יודע ומכיר ישובו של "א, כי האדם נברא באופן שיבין כי דאגת זולתו היא דאגת עצמו, הבריאה 35382 

דרך ארץ ´ כי הבריות מסתכנים ממנו כמאמר החכם בספר מגדל עוז בפ, עולם ואסור לו לדור עם הבריות 35383 

ועליו נאמר ועיר פרא , וכל מי שאינו בדרך ארץ אינו חשוב לכלום אלא כמו בהמה וחיות המדבר, ל"וז 35384 

 35385 .ל"אדם יולד עכ

אילו לא , ו אבודים משני עולמות"היינו ח, ה לא היה דואג לפרסם אלהות בעולם"אילו אברהם אבינו ע 35386 

מאין היה לנו תורה , ל"ם זה מוסר נפשו כשעלה למרום לקבל התורה כידוע מאמר"היה משה רבינו ע 35387 

, ובישובו של עולם נבין? הלכות דרך ישובו של עולם היינו מסכת דרך ארץ, מאין היינו יודעים הלכות 35388 

כ תקון נפשו אשר על ידה יחיה גם הגוף העכור חיי "כש, אחרי כי האדם צריך לדאוג על תיקון גוף זולתו 35389 

 35390 .נצח בזיכוך חומריותו

הס מלהזכיר ? ´ברח תרשישה ותמיד היה מוקשה לי איך ברח מלפני היונה , ק"דבר פלא מצאתי ברד 35391 

ויצטרך להוכיח לנינוה והוא לא , ל שהיה ירא פן תבוא לו עוד הנבואה"ק בשם חז"ומצאתי ברד! כזאת 35392 

ששולח להם תמיד נביאים ואינם , ו קצף על ישראל"ם נוחים לשוב בתשובה ויהיה ח"כי עכו, רצה זאת 35393 

כי ´ ולא כתיב מה´ וזהו שנאמר מלפני ה, ל לא תבוא הנבואה לנביא כידוע"בחוכי , ל"שבים וברח לחו 35394 

 35395 .אנא מפניך אברח

הרי כמה יש לאדם , ראו כמה היה טוב בעיניו להתרחק מארץ חמדה טובה רק למען טובת כלל ישראל 35396 

עונג ומכל שכן למנוע מעצמו עונג של נבואה אשר ה, לישא בעול עם חברו אף לסבול צער גדול כל ימיו 35397 

, ת"ומעתה כיון שאנו רואים תכלית התורה רצון השי! והכל רצה לסבול בשביל טובת זולתו, בלי תכלית 35398 

ה חפץ שכולם ישלימו "כי הקב, וממילא גם הוא ישלים אחרים, ללמד לאדם דעת איך להשלים נפשו 35399 

 35400 .נפשם

וכן ברוחניות , בראכדי שכל אחד יבין שלא לעצמו נ, ז באופן שכל אחד נצרך לזולתו"ה ברא עוה"הקב 35401 

חרב על , (´מכות י) וכן בתורה אמרו, לימוד המדות לא יתכן זולת חבירו, ברא שכל אחד יצטרך לזולתו 35402 

ועוד אמרו שם מתלמידי יותר , ולא עוד אלא שמיטפשים, שונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקים בד בבד 35403 

 35404 .ונפשח לגוף "כל זה להבין שהאדם לא לעצמו נברא רק לעסוק בגמ, מכולם

ת "כל התכלית בהתחלתה הוא רצון השי, ח"תורה תחילתה גמילות חסד וסופה גמ, (ד"סוטה י) ולכן אמרו 35405 

ומה , בהשלמת כולם´ כי כך רצונו ית, וממילא גם להשלים אחרים, בשביל טובת האדם להשלים נפשו 35406 

, רכי השלמת נפשוח להורות לאדם ד"ועל כן יפה אמרו תורה תחילתה גמ, שהוא התכלית הוא תחילה וסוף 35407 

 35408 .(א"ת´ ז מא"אור רש)  .וזה הוא תחילתה וסופה כי היא התכלית, וממילא להורות לו דרכי הטובה לזולתו

 35409 

 35410 מאמר רעט

 35411 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

ה שאי אפשר בשיעורים כאל, עמדנו עד כמה התורה דורשת להיזהר בממונם ובצערם של הבריות 35412 

כי דקדוקיהן יורדים , ושכל האזהרות בזה אין להשיגן כלל לפי שכל האנושי, להעלותם כלל על הדעת 35413 

כמו באזהרות על השלילה כן גם , והן נמדדות כחוטי שערה דקים מן הדקים, ונוקבים עד תהום הנפש 35414 

הן בממדים כאלה שאין דרישות התורה , ובפרט במצוות ההטבה והחסד ביחס לבריות, בציוויים החיוביים 35415 

 35416 .אי אפשר היה לקבל מושג עליהן, ל"ואילולא לא גילו לנו חז, לשכל האדם מבוא ותפישה בהן



ובכל זאת , מצות ואהבת לרעך כמוך, הנה לפנינו מצות השכל היותר פשוטה ומוסכמת אליבא דכולי עלמא 35417 

ודים הנשגבים היוצאים לעומת הלימ, אחרי ההסתכלות נמצא שגם בזה השגת האדם כאין ואפס נחשבת 35418 

היתה מעמידה בודאי כסא כבוד לאיש הטוב העוסק , תורת האהבה היוצאת מהשגת האדם, ל"מדברי חז 35419 

 35420 .ומשתדל בעצמו השתדלות גדולה בהטבת מצבם ותקנת חייהם, תמיד בכלכלת העניים והאביונים

וסף אל ביתו המון גדול שהוא א, ואם היינו רואים לפנינו איש אשר הגיע במדת החסד לידי מדרגה כזאת 35421 

מתהלך עמהם כריע וכאח ומספק כל צרכיהם , רעבים ועזובים לרפאם ולפרנסם, של חולים אומללים 35422 

הרי , ומה גם אם עוד נותן להם במתנת חינם חלק גדול מהונו ועושרו, הגשמיים והרוחניים בכבוד גדול 35423 

והיינו מציגים אותו למופת כסמל  ,בודאי שאיש כזה היה נחשב בעינינו לרם המעלה מעין האדם העליון 35424 

 35425 .האדם הנשגב והנאצל ביותר

אנו , נשגבה ונאצלה באין ערך ממנה, אולם אהבה עמוקה ורחבה לאין שיעור מזו של המחשבה האנושית 35426 

אלא עלולה עוד , לא רק שלא תעמיד למופת את האהבה הנזכרת ולא תרים אותה על נס´ מוצאים בתורת ה 35427 

יש , אפשר שבשפע הטוב שאדם זה מעניק למסכנים האלה, צד שלילי רבלמצוא בה צללים מרובים ו 35428 

 35429 .ושכל האהבה הזאת נובעת ממקור אהבה עצמית, אונאה עצמית גדולה

על כן הוא רוצה להמשיך , יתכן שמכיון שהוא השביע אותם והוא שהכשיר אותם שיהיו ראויים לקבל טוב 35430 

ויתכן שאחרים , עצמו במרכז הטוב והחסד הזה ויש לו קורת רוח מיוחדת בזה שרואה את, להטיב עמהם 35431 

 35432 .לא היה רוחש כל אהבה כלל, שלא היו זקוקים לטובתו ולא היתה לו יד באושרם

ואפילו אם יתן להם כל מה שיש , אפילו אם תגדל הרבה בכמותה, על פי התורה האלהית יוצא שאהבה כזו 35433 

גשה שהוא הנהו הנותן ושעל ידו באה ההר, ולא ישייר לעצמו כלום רק אותה ההנאה הקטנה, לו בעולם 35434 

כי מצות , אלא עוד נחשב כשונא, גם האוהב הזה לא רק שאינו נחשב לאוהב, לחבירו כל הכבודה הזאת 35435 

ומי שמרגיש , ושאתה לא תרגיש עצמך כבעל הטובה, ואהבת לרעך כמוך פירושה שיהא בלתי תלוי בך 35436 

 35437 .הרגשה כזאת אינו אוהב וקרוב להיות שונא

מפני ? מפני מה היא מביטה בשלילה על אוהב נשגב ונאצל זה? ברת התורה האלהית כךומפני מה סו 35438 

אוהב זה שאנו דנים עליו כאן בא , שהאהבה שהתורה דורשת יש לה אופי אחר ובאה בדרך אחרת לגמרי 35439 

כי לו היו , לא על ידי הכרה גבוהה בחשיבותם של הנאהבים אם ראויים הם לזה או לא, לידי אהבתו 35440 

ולמה , לא היה מצטער כלל עליהם למה אינם עשירים יותר, לה עשירים ומתענגים על רוב טובהנאהביו א 35441 

אך הדחיפה הראשונה שהמריצתו , ולואי שלא היה מקנא בהם, אין לאל ידם להוסיף עונג על עונגם 35442 

 35443 .באה מזה שצערם ויסוריהם היו גדולים כל כך עד שנכמרו רחמיו עליהם, להתקרב אל האנשים האלה

, שהרי גבול יש גם לאכזריות האדם, אלא שכלתה האכזריות שבו, כן שלא מדת החמלה פעלה בזהוית 35444 

אהבה זו אף , וכשקשה לו להתאכזר יותר הוא מרחם, אשר גם האכזר הפראי לא יעבור עליו בשויון נפש 35445 

, אי אפשר לה שתבוא אלא בתורת נדבה, שתהיה טהורה מבלי כל פניה ונטיה, אם תגיע לידי מדה כזו 35446 

לא כן האהבה אשר התורה האלהית מלמדת אותנו , ובשום אופן אין רשות לנאהב זה לתבוע עליה בדין 35447 

 35448 .אהבה זו מקורה בהכרה גבוהה במהותו ובדמותו של האדם, עליה

הוא רם ונשא נשגב ונעלה עד אין , יודעת היא התורה האלהית שהאדם במהותו ומציאותו המקורית 35449 

מעמקי תהום עד , ם וצריך להיות מושל בכל הבריאה ורודה בכל ההוויהמפני שנברא בצלם אלהי, שיעור 35450 

, רבוא רבבות מלאכי מעלה חלים ומרקדים לפניו, שהכל ישתחווה לו והכל יכרע לפניו ברך, רום שמים 35451 

הרי אתה פוגע בכבודו של , וכשאתה פוגע בכבודו של אדם עילאה זה, צולין לו בשר ומסננין לו יין שמים 35452 

 35453 .וכשתבוא לכבדו בכבוד הראוי לו אין אתה מספיק לעולם, ושל בעליונים ותחתוניםמלך מלכים המ

ואפילו אם אתה עושה לפניו כסעודת שלמה , אפילו אם תערוך לפניו שולחן מלכים מושלים בכיפה 35454 

וכשאתה רואה אותו , מפני שהוא קדוש ונאצל עד אין שיעור? ולמה, לא תוכל לצאת ידי חובתך, בשעתו 35455 

ולהשיג מאכלו לאכול , עובד בזיעת אפים למצוא טרף ביתו, והוא שקוע כולו בעולם גשמי זהבמצב פחות  35456 

הרי , ואינו יודע כלל את מקור מחצבתו, והוא שמח בחלקו זה, (ח"פסחים קי) עם חמור באבוס אחד 35457 

ודאגה גדולה צריכה להתקיף אותך על האי שופרא , לקראת מצב כזה אתה צריך להתמלא צער עמוק 35458 

מושל בכיפת , ואפילו כשאתה מוצא אותו תופס מקום בראש בעולם, משמי שמים לעמקי תחתדנפלה  35459 

גם אז עליך לראות כבודו לבלתי מספיק ועליך לבכות בקול נפל משמים , הארץ מסוף העולם ועד סופו 35460 

 35461 .´מלאך ה

עם  ולעולם לא ירגיש בנפשו אוהב כזה שחסד הוא עושה, אהבה הבאה בדרך זו לא תהיה לעולם נדבה 35462 

, לא יחזיק טובה לעצמו ולא יאמר לחסדיו די, ואפילו אם מעשי חסדיו עם האדם כחול ימים ירבו, אהוביו 35463 

אהבה זו לא תבדיל , מפני שיודע הוא שכטיפה מן הים נחשבים המעשים שהוא עושה עמו לעומת הראוי לו 35464 

כן יש , לו בעולמו כלוםוכמו שיש להצטער בצער העני שאין , בין העני שבעניים לבין העשיר שבעשירים 35465 



אשר כל כבודו כאין נחשב לעומת הכבוד הגדול שהיה מיועד אליו , להשתתף בצערו של המושל בכיפה 35466 

 35467 .בראשית יצירתו

ל מקבלי התורה "וכך הם משתקפים בדברי חז, חוטי השקפה זו משתזרים בכל המצוות ביחס לבריות 35468 

פות מעין אלו לא באו בצורת אידיאלים שהשק, ומה שמעורר לתשומת לב מיוחדת הוא זה, שבעל פה 35469 

אשר גם , כי אם באו בסגנון של הלכה קבועה, אשר רק יחידי סגולה ואנשי מעשה הוגים בהם, נאצלים 35470 

יוחנן ´ וכבר היה מעשה בר, הפחות שבישראל אינו רשאי לפטור עצמו מלהשתמש בה בחיים היום יומיים 35471 

בני אפילו , וכשבא אצל אביו אמר לו, פסק להם מזונותהלך ו, בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים 35472 

ב  מפני שהן בני אברהם יצחק ויעק, אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן 35473 

 35474 .(ג"מ פ"ב)

ועל כן צריך להיות , (א"שבת קי) יוחנן שכל ישראל אפילו הפשוט שבפשוטים בני מלכים הם´ ידע ר 35475 

ולא עוד אלא , לכבדם בכבוד מלכים ולערוך לפניהם שולחן מלכים, ל בן מלךהיחס אליהם בכל כמו א 35476 

שהרי בני נשיא האלהים , ששולחן מלך סתם ואפילו כשולחן המלך שלמה בשעתו מעט הוא לפניהם 35477 

יוחנן עסק עמהם התייחס אליהם ´ ובשעה שהיה לו ר, אברהם המה אשר שולחנו גדול משולחן שלמה 35478 

 35479 .ביחס הראוי לערכם

ובודאי שלא הרגישו כל צורך בסעודה מעין סעודתו , שפועלים אלה לא ידעו כלל מגדולת אבותיהםפ "אע 35480 

היה מוצא את עצמו כגוזל זכותם ומקפח , יוחנן ידע את ערכם מי ומה הם´ אבל מכיון שר, של אברהם 35481 

, יםומעשה זה הוקבע במשנה כדין פשוט מדיני שכירות פועל, שכרם אם לא ימציא להם את הראוי להם 35482 

 35483 .אשר כל ישראל חייבים בקיומו

להמליך , מוכרחת היא להביא לידי אותה המדריגה הגבוהה והרמה, אהבה הבאה מתוך ההשקפה הנזכרת 35484 

שהרי כך שואלין לו לאדם המלכת את , את חבירו ולהכניע עצמו לפניו הכנעה שלמה כעבד לפני המלך 35485 

כי השוו , השאלה המלכת את קונך עליךושאלה זו נשאלת יחד עם , (א"תדב) חבירך עליך בנחת רוח 35486 

, הנה לפנינו אחד המושגים הקלים בפירוש התורה במצות ואהבת לרעך כמוך, מלכות חבירו למלכות קונו 35487 

´ אור הצפון עמ)  .ומכאן יש ללמוד לכל היחס אל האדם ולכל מצוות התורה בעניני חסד עם הבריות 35488 

 35489 .(ט"קמ

 35490 

 35491 מאמר רפ

 35492 .(ח"ט י"ויקרא י) ´אהבת לרעך כמוך אני הלא תקום ולא תטור את בני עמך ו

כל חיובי התורה בענינים הנוגעים בין , (ט"ירושלמי נדרים פ) ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה 35493 

היא מהעבודות , חובה זו של ואהבת לרעך כמוך, קשורים וכרוכים בענין ואהבת לרעך כמוך, אדם לחבירו 35494 

שבפשוטו ענין כמוך הכוונה שאותה התשוקה שיש , עמוד בזההקשות ביותר המוטלות עלינו וקשה מאד ל 35495 

וכדי להשיג זאת חייב אדם לחוש ולהרגיש את זולתו כשם , א בנוגע לעצמו חייב להיות אף לחבירו"לכאו 35496 

 35497 .שיאהב את זולתו כשם שאוהב את עצמו, שמרגיש את עצמו

´ ועוד שכבר בא ר, נפשו ן שכתב כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו את"אך ראה ברמב 35498 

אלא צוותה התורה שיאהב את חבירו בכל ענין כאשר יאהב את , (ב"מ ס"ב) עקיבא ולימד חייך קודמין 35499 

, להרגיש בעצמו תשוקה להיטיב לחבירו כשם שנמצאת בלבו תשוקה להיטיב לעצמו, נפשו בכל הטוב 35500 

י פעמים שיאהב אדם את רעהו כ, ויהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו, ן שכתב"וראה עוד ברמב 35501 

ואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ שיזכה רעהו האהוב , בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה 35502 

, ולהגיע לשלימות בזה חייב להרגיש דביקות והתקרבות לחבירו, לו בעושר ונכסים וכבוד ובדעת וחכמה 35503 

 35504 .ורק באופן כזה יגיע לואהבת לרעך כמוך

מה השה הזה , תנא חזקיה למה נמשלו ישראל לשה, שה פזורה ישראל, (´ו´ ר ד"ויק) ל"מצינו בחז 35505 

הרי גודל חיוב , כך ישראל אחד חוטא וכולם מרגישים, כשלוקה אחד מאיבריו כל איבריו מרגישים 35506 

וכמשל השה שהוא , שאף הרגשת החטא חייבת לעבור מאחד לכל הכלל, האחדות והאחוה דכלל ישראל 35507 

ומחובתו , לא מיבעיא הרגשות גופניות שחייבות לעבור לכולם, איבריו חשים בהכאהבעל חי חלש שכל  35508 

אלא אפילו הרגשת החטא שאינה הרגשה טבעית צריכה , לשמוח בשמחת חבירו ולהצטער בצערו הגופני 35509 

שאף הרגשים רוחניים , כל כך השתוות מרובה צריך כל אחד להרגיש עם חבירו, לעשות רושם על כולם 35510 

 35511 .נורא להתבונן כמה רחוקים אנו מהשתוות עם זולתינו, ם משפיעים על כולםשאינם טבעיי

כ צריך לומר נכון "וע, מנין נשיג השתוות ויחס עם חברינו, וצריכים לבאר היאך יתכן להשיג הרגשות אלו 35512 

אתה אחד ושמך אחד ומי , אבל עיקר האדם הוא הנפש והנפשות כולם אחת היא, הוא שגופין מוחלקין הם 35513 

´ ר ד"ויק) ל"ש חז"שכל הנפשות נבראו לתכלית אחת והם נפש אחת וכמ, שראל גוי אחד בארץכעמך י 35514 

ואילו ישראל היו שבעים נפשות וקראו הכתוב בשבעים , עשיו היו לו שש נפשות וכתוב נפשות הרבה, (´ו 35515 



בד ויעקב שעו, עשיו שהיו עובדין לאלוהות הרבה כתיב ביה נפשות הרבה, נפש ירדו מצרימה נפש אחת 35516 

בודאי תעבור ההשפעה , מעתה מובן שפיר שכיון שהם נחשבים לנפש אחת, לאלוה אחד כתיב נפש אחת 35517 

 35518 .מחלק אחד שבנפש לחלק אחר

שהרי כולם חלק אלוה ממעל ומקורם , ואדרבה התמיהה חייבת להיות על העדר ההתקשרות בין אחד לשני 35519 

, ו מרגישים בהתקשרות לשורש האחדומדוע איננ, וצריכים כולם להשתוות ולהתחבר יחד, מאותו אחד 35520 

כן כל עם ישראל שהם נפש אחת , וכשם ששני אחים הנולדים מאב אחד מרגישים המשכה אחד לחבירו 35521 

 35522 .חייבים לחוש בהתקשרות ביניהם

כ צריך להיות מורגש "א, הלא כולנו חלק אלוה ממעל, ת"ויפלא מדוע איננו מרגישים בהתקשרות להשי 35523 

, ת"כן עלינו להרגיש התקרבות להשי, שכל אחד מרגיש משיכה לבית אביו וכשם, ת"אצלנו משיכה להשי 35524 

כשם שמצינו , ומדוע אף בעת התפילה וקיום המצוות אנו מרגישים ריחוק וקרירות ולא קורבה והמשכה 35525 

דוד המלך הרגיש , צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים, ה שאמר"אצל דוד המע 35526 

ה צמאון "כן חש דוד המע, לך במדבר ללא מים ונפשו כלה למעט מיםה כאדם המה"תשוקה להקב 35527 

 35528 .ותשוקה

ואף אם נותר בו , אבל יתכן שמנתק את עצמו משורשו, ת"התשובה לכך שאכן אדם קשור בנפשו להשי 35529 

אז יש בכוח החוט , אך זה יועיל כל זמן שלא חיבר עצמו למקום אחר, עדיין חוט דק המחברו לשורש 35530 

אז פועל , ז וכדומה בקשר חזק יותר"אבל כאשר מחבר עצמו למקום אחר לעוה ,הנותר לחברו לאמת 35531 

´ ת ב"שע) וכה דברי רבינו יונה, ואינו נותן מקום לכוח החיבור הדק שיפעל, השורש האחר את פעולתו 35532 

תרד , ודע כי נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו ונפרדת תאוותה מעבודת הבורא, (ח"י 35533 

 35534 .ץ אל מקום תאוותהבמותה למטה לאר

ממילא אין התקשרות נפשית , ז"שכיון שמחובר בתאוותו לעוה, וכן אין התקשרות בין אדם לחבירו 35535 

וכיון שאין משתמשים בה אין בכח החיבור לפעול , ואף שכולם עובדים לבורא זה חוט דק, ביניהם 35536 

תאוות המפרידים ונותר כי בעת צרה מתבטלים ה, ולכך בעת צרה כולם מתקשרים אחד עם זולתו, פעולתו 35537 

י ההתקרבות לבורא נוכל להתקשר גם בין אדם לחבירו שקשר "וע, החוט המקשר ומאחד את הבריות כולן 35538 

וכשאהבת הבריות נמצאת באדם כמו כן תהא אהבת , ת קרוב לאהבת הבריות"וכל הקרוב לשי, אחד הוא 35539 

 35540 .הנימין הדקין שעדיין נותרואך דרוש לכך עמל ויגיעה להוציא מן הכח אל הפועל את , ת בלבו"השי

אלא רוח , הנה כל דבריו של בלעם אינם דברים שאמר בעצמו, מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל 35541 

מה אקוב , כ כמה עונג ואושר בראותנו עליונות בני ישראל ומדרגתם"וא, הקודש היתה מדברת מתוך גרונו 35542 

הן עם לבדד ישכון ובגוים , ו ומגבעות אשורנוכי מראש צורים אראנ, ´לא קבה אל ומה אזעום לא זעם ה 35543 

ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות , אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שרשיהם, לא יתחשב 35544 

 35545 .י אבות ואמהות"הללו ע

חייבת להביא הרגשת שמחה בלב , התבוננות בדברים נפלאים אלה בגודל מעלת רוממות כלל ישראל 35546 

ממילא תתעורר בנפשו , שכל המעלות העליונות הללו נאמרו על כל כלל ישראל וכאשר יכיר וידע, האדם 35547 

ולאחר שידע , כי בלב האדם תכונה להמשך ולהדבק אחר הגדול, תשוקה רבה ועצומה לאהוב את זולתו 35548 

שירגיש , (א"ישעיה נ) והיינו דנאמר דעי מי את, את גדלות עם ישראל ירצה להתדבק ולהתקרב לכל הכלל 35549 

 35550 .ידע את חביבות מעלת כלל ישראלמעלת נפשו ו

כי החומר והגוף אינו יכול , והעיקר להשריש בקרבו הרגשת רוממות הנפש ולהתרחק משפלות החומר 35551 

ורק בעת שיגביר רוחניות בקרבו ישיג הבנה והרגשה , לחוש כלל את זולתו וסובל ומרגיש רק את עצמו 35552 

ח "אמת אף לבע, ח אחר"התקשרות עם בע בעת שהחומר שולט באדם הרי הוא כבעל חי שאין לו, בזולתו 35553 

ש "חברים שלאחר לגימת כוסית יי´ ודומה לב, ח אחרים אבל אין זו התקשרות פנימית"יש קשר עם בע 35554 

אבל בעת הגברת הרוחניות בקרבו יחוש אהבת הבריות , אבל זה רק חיצונית ולא קשר פנימי, רוקדים יחד 35555 

אך כל שיצליח להשיג איזה התעלות ואף , ורים רביםודרוש לכך צי, ת"וזה יביאהו אף לידי אהבת השי 35556 

אור יחזקאל )  .כבר יוצא מהקשרים הרעים שמחברים אותו לרע ושכרו הרבה לאין שיעור, התעלות קלה 35557 

 35558 .(ב"קכ´ עמ

 35559 

 35560 מאמר רפא

 35561 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

צריכים להתעמק תחלה בהכרת גדולת האדם , ואהבת לרעך כמוךכדי לרדת לסוף עומק הכרתה של מצות  35562 

שהרי מצות האהבה מוטלת , אמנם ההכרה הזאת אינה צריכה לבוא מתוך מחקר פילוסופי מתעמק, וערכו 35563 

, הכרה אמיתית במהות האדם וערכו, ולא כל אדם מחויב ואפשר להיות חוקר ופילוסוף, היא על כל אדם 35564 

 35565 .אויה במהותן וגדרן של מצות התורהאפשר לה לבוא מתוך הסתכלות ר



לא ´ שמצוות ה, ותורתו יודע ומבין הבנה ברורה´ שכל מאמין בה, צריכים לצרף לזה כלל פשוט ומובן 35566 

מודים אנו בפה מלא שהתורה ומצותיה ואפילו החוקים הבלתי , הוטלו על האדם כדי להכביד את חייו 35567 

 35568 .וכי רק חיים וטוב צפון בהן, וה אותנ"נתנו לנו מפני האהבה שאהב הקב, מובנים לנו

שכל המצות שהוטלו על האדם יש לו האפשרות לקיימן ואינם , הכרה זאת גוררת אחריה עוד הכרה 35569 

ה על "ואם הטיל הקב, להטיל חובות יותר מן היכולת אפשר רק לשונא ולא לאוהב, למעלה מכח יכולתו 35570 

פים וענפי ענפים וחובות הלבבות עד אין ג מצות עם ענ"תרי, האדם תורה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים 35571 

מהסתכלות בדברי התורה אנו באים להכרת , מבינים אנו שגם לכוחות האדם ויכולתו אין שיעור וקצב, קץ 35572 

 35573 .ומהכרת ערך האדם נרד לעומק הכרת מצות האהבה, ערך האדם

ר מתי יגיעו באים לידי מסקנא חייב אדם לאמ, ל שמתוך התבוננות בדברי התורה"מוצאים אנו את חז 35574 

, עם הכרת עצמו צריך להגיע לידי מדה זו להרגיש, (ה"א פרק כ"תדב)ב  מעשי למעשי אברהם יצחק ויעק 35575 

רעיון זה נראה בעינינו כמוגזם , שכל זמן שמעשיו לא הגיעו למעשי האבות לא יצא עדיין ידי חובתו 35576 

 35577 ?זהוכי אפשר שכל אחד יכול להגיע למדרגת האבות עד שיתבע עצמו על , ביותר

האם אין בזה פגיעה בכבוד ? האין זאת גאות יתרה? וכי רשאים כלל להעלות על הדעת מחשבה כזאת 35578 

ובכל זאת אנו מוצאים את ? מלאכי אלהים אלו אשר שמותיהם נחקקו בכסא הכבוד ונעשו מרכבה לשכינה 35579 

ם יחידי ומדגישים בפירוש לבל נחשוב שרק על חכמים גדולי, ל מבליטים את דבריהם הבלטה חזקה"חז 35580 

אלא כל אחד ואחד מישראל אפילו הפשוט שבפשוטים וההדיוט , סגולה אנשי שם הדברים יסובו 35581 

 35582 .אלא שהוא חייב על זה חיוב גמור ומוחלט, ולא רק שיש לו רשות לאמר, שבהדיוטים

אינו כן דברים אלו מתאשרים , ושמא תאמר דעה זו היא דעת יחיד של מאן דאמר שאין הלכה כמותו 35583 

וכשמתבוננים ביותר מוצאים כדברים , ושנויים במשנה ברור ומפורש באין חולק, ל הקודמים"מדברי חז 35584 

שם אנו מוצאים שחייב אדם לדמות עצמו לא , ´האלה ועוד בצורה יותר נשגבה ברור ומפורש בתורת ה 35585 

 35586 .ה בכבודו ובעצמו בורא האבות ויוצרם"אל הקב, כי אם אל מי שנעלה ונאצל ביותר, רק להאבות

ומקבל צורת מצות עשה ככל המצווה , והחיוב הזה מוטבע כולו במטבע ההלכה הקבועה, ומה לוהוי ד 35587 

מה הוא רחום חנון חסיד אף , ג להדמות אליו יתברך שנאמר והלכת בדרכיו"ונמנה במספר התרי, שבתורה 35588 

 35589 אלא גם במדת, לא רק במעלת הרחמים והחנינה´ אמור מעתה שאפשר לו לאדם להיות דומה אל ה, אתה

 35590 .והוא מה שאמרה התורה בצלם אלהים עשה את האדם, החסידות

י "רש) טעו בו מלאכי השרת וסברו כי הוא השכינה, ה את האדם"המדרש מספר שבשעה שברא הקב 35591 

גופו מזהיר ונשמתו , חכמתו היתה גדולה כל כך ובינתו עמוקה, ובקשו לאמר לפניו קדוש, (במדרש 35592 

לא יכלו להבדיל בינו לבין , דלים ואשר מציאותם בינה והשכלהשכלים הבלתי נב´ עד שמלאכי ה, נאצלה 35593 

וכל מה שאתה מוצא במין , זהו שיעור קומת האדם במקורו וראשית יצירתו, ה וחלקו לו כבוד אלהים"הקב 35594 

י כח הבחירה שנטע בו "שצמצם את עצמו ע, אין זה אלא סימני התכווצות והצטמצמות, האדם פחות מזה 35595 

 35596 .בהיותו דומה בו לבורא העולם אשר כל אשר חפץ עשה, א עיקר גדולתוואשר הכח הזה הו, ה"הקב

אשר אף כי כל , לאותו המלך מושל בכיפה השוכב בהיכלו שקוע בשינה חזקה, דומה הוא האדם במצבו זה 35597 

ולפעמים עלול הוא להביא גם נזק על ידם מתוך , מחשבותיו דבוריו ומעשיו בעת ההיא אין בהם ממש 35598 

, פחדו ומוראו מוטלים על כל סביביו, לא חדל גם אז להיות מלך גדול ונורא בכל זאת, חסרון דעת 35599 

 35600 .וגם אז הפוגע בכבודו למורד יחשב וחייב מיתה, ממשלתו על כל פרושה

אדרבה יש בזה הרבה , מתוך השקפה כזו החיוב להדמות אל האבות אין בו כל גאות ולא פגימה בכבודם 35601 

לאותו האדם הגדול המצווה ועומד להיות דומה למלך מלכי  בזה שמעמידים אותם למופת, מכבוד האבות 35602 

הכרה זו מטילה על האדם חובות גדולים ונוראים לאין שיעור במה שנוגע , המלכים בכבודו ובעצמו 35603 

לא רחוק הוא איפוא למצוא את הקשר , ויחס של כבוד נשגב לאין גבול ותכלית במה שנוגע לחברו, לעצמו 35604 

שהרי כל הפוגע בכבוד האדם , אלהיך´ ובין מצוה ואהבת את ה, כמוך והאגוד שבין מצות ואהבת לרעך 35605 

 35606 .(פ"הרנצ)  .כאילו פוגע בכבודו של מקום

 35607 

 35608 מאמר רפב

 35609 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

השיב , תאיתא בגמרא מעשה שבא גוי אצל הלל ורצה להתגייר על מנת שילמד לו כל התורה על רגל אח 35610 

ופירש , (א"שבת ל) ואידך פירושא הוא זיל גמור, לו הלל מאי דעלך סני לחברך לא תעביד זו התורה כולה 35611 

ומה שהתבטא בלשון של שלילה משום שסובר שהפסוק , א שלמד מפסוק ואהבת לרעך כמוך"שם המהרש 35612 

אבל לגבי עשיית , וכגון להמנע מנקימה או נטירה ושאר דבר רע לחביר, אינו מדבר אלא על צד השלילה 35613 

 35614 .(ב"מ ס"ב) עקיבא חייך קודמים לחיי חברך´ שהרי דרש ר, טובה לא חייבה תורה להשוות חבירו לעצמו



אלא שירצה בטובת חבירו ללא הגבלה , ן שאי אפשר שיאהב את חברו כאהבתו את נפשו"וכן כתב הרמב 35615 

הן במה שנוגע לגופו , ו לשל עצמווהנה אילו היה חיוב לדאוג לתועלת חבירו כמ, כמו שרוצה בטובת עצמו 35616 

עליו , אבל כיון שאמרה תורה שחייך קודמים, היה מובן שזה אמנם כלל גדול בתורה, והן בנוגע לממונו 35617 

 35618 .להציל ראשית כל את עצמו

שמשם נלמד דשלך קודם לכל אדם אפילו לשל , וכן בנוגע לרכוש ציותה התורה אפס כי לא יהיה בך אביון 35619 

ולא נתחייבנו בואהבת לרעך כמוך אלא להמנע מלגרום רעה לחבירו ולרצות , (ג"מ ל"ב) אביו ורבו 35620 

ולא עוד ? עקיבא שקרא למצוה זו כלל גדול בתורה´ אם כן מה סיבת התפעלותו הגדולה של ר, בטובתו 35621 

שלכל היותר ואהבת , וכבר מפורסם הקושיא על דברי הלל, אלא שלהלל הוא בנין אב לכל התורה כולה 35622 

 35623 ?אבל מאיפה יש ללמוד משם המצוות בין אדם למקום, על המצוות בין אדם לחבירו לרעך כמוך מלמד

עלינו לעמוד על שורש הענין למצוא את הסיבה , אולם כד נעיין נמצא דדבר גדול גילו לנו חכמינו כאן 35624 

שהרי במושכל ראשון , למה אנו מצווים להיות רוצים בטובת חבירנו ואסור בהחלט לגרום לו שום צער 35625 

ואילו בנוגע לחבירו לא איכפת לו מה , האדם מטבעו שמח בהצלחות שלו? האדם מה לי ולחבריחושב  35626 

? ולמה באה התורה למנוע ממנו הנאה זו, בפרט כשיש עליו טינא בלב, שנכשל יתכן אפילו שנהנה מזה 35627 

כן כדי שיתבייש לעשות , למה לא להזכירו על כך ולהוכיחו על פניו, ואם חבירו מנע ממנו טובה בעבר 35628 

 35629 ?פעם אחרת

שאין להסתכל על עצמך ועל חבירך כעל שני גופים זרים אלא , לכן באה התורה ולימדה על מושג חדש 35630 

ירושלמי ) אילו אדם בעצמו חתך ידו לא יתכן להנקם מהיד שפשע בו שהרי זה יוסיף צער על צערו, כמוך 35631 

, א נגד השכל הפשוט ונגד החושמושג זה שהו, הוא הדין בנוגע לחבירו אבר הוא מאותו הגוף, (ט"נדרים פ 35632 

 35633 .שיש בכל אחד ואחד חלק יותר עליון מהגוף המאחד את כולם, הוא הסוד של אחדות נשמות כלל ישראל

רק ממבט רוחני זה יש , ועל כן גורל כל אחד בהכרח קשור לגורלו של חבירו, נשמת כלל ישראל אחת היא 35634 

, ין שום פירוד כולנו כאחד נזונים משולחן המלךשמבחינה רוחנית א, להבין את כמוך עליו חייבנו התורה 35635 

ל "וכבר אמרו חז, וגם המלך כביכול מצטער בצערם של בניו, באופן שכאשר אחד מצטער כואב גם לשני 35636 

כל כך קשור יהודי , (ו"סנהדרין מ) כשהרשע שרוי בצער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי 35637 

למה לא התפלל , גגה יש תביעה על הכהן גדול של אותו דורשכאשר נהרג אחד בש, אחד לשני עד שמצאנו 35638 

 35639 .(א"מכות י) על בני דורו שלא יקרה כזאת

ה ואורייתא "שהרי קוב, ולפי דברינו היסוד של אהבת הבריות קשור באהבת המקום וגם באהבת התורה 35640 

, ונה כזאתולאיזה מטרה ניתנה לנו נשמה עלי, הנשמה שבאדם היא חלק האלהי אשר בו, וישראל חד הוא 35641 

ל להיות אוהב את הבריות ומקרבם "הוא אשר אמרו חז? אם לא לעסוק בתורה ועל ידה להתדבק בבורא 35642 

משום שבאמת זאת גדולת כל , בהדגשה ברורה שאהבת הבריות קשור לקירובם לתורה, (´אבות א) לתורה 35643 

כל מה שיותר נמצא ש, מה שיש לו נשמה גבוהה אשר יכול לעסוק בה בתורה ולהתעלות, אחד מישראל 35644 

וכן במה שעוסקים בחסד יותר , שהרי כולנו קשורים זה לזה, עוסקים בתורה יותר מתעלה הכלל כולו 35645 

 35646 .מתחזק הקשר הרוחני בין איש לרעהו

, ומסר נפשו להכחיש העבודה זרה הנפוצה בזמנו, הנה מצאנו באברהם אבינו שגילה יסודות האמונה 35647 

וממילא על , ושתתת על הנחה של פירוד הכוחות בעולםז מ"והטעם משום שע, התמסר מאד למעשי חסד 35648 

לכן לא מצא אברהם אבינו תכסיס יותר טוב להוציא טעות זו מלבם אלא , פירודו של איש מעם רעהו 35649 

אשר הוא מורה על אחדות האנושות וממילא אחדות , שבו חזק הקשר הרוחני שבין הבריות, בעשיית חסד 35650 

 35651 .הבורא

בא , זה עם זה וכל אחד משתדל בקרבנותיו לשחד יראתו שתעמוד לימינוז היו מתנצחים "בשעה שעובדי ע 35652 

משום שאל אחד בראם ורוצה ביקרת , אברהם ולימד שאדרבה איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק 35653 

והיה לרועץ לעובדי , משום שהכירו מיד באמיתת הדברים, עצה זאת עשתה רושם כביר על הבריות, כולם 35654 

 35655 .ז והכופרים למיניהם"ע

משום שבו מונח היסוד לכל התורה כולה , זה מה שאמרו חכמינו ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה 35656 

משום שעצם החיוב , לא מיבעי המצוות בין אדם לחבירו אלא אפילו מה שבין אדם למקום, וכדברי הלל 35657 

 35658 .(ג"המוסר והדעת ח)  .לדאוג לשני מורה על האחדות שבין הבריות כולם ועל אחדות הבורא

 35659 

 35660 מאמר רפג

 35661 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים להטיבו בעושר , ן להשוות אהבת שניהם בדעתו"וברמב 35662 

ואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים וכבוד , ולא בחכמה וכיוצא בזה 35663 

ויצוה , ולא שישוה אליו אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה, ובדעת וחכמה 35664 



אבל יאהב ברבות הטובה לחברו כאשר אדם עושה לנפשו , הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו 35665 

 35666 .כ"ולא יתן שעורין באהבה ע

ד עם הרחוב ומשתרשים בחיי הרחוב כאשר חיים יח, עיקר העיקרים לאדם הוא שלא יחיה חיים פשוטים 35667 

שזפתני השמש הוא דבר , (´ו´ ש א"שיה) אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש, מתהוים כהרחוב 35668 

וזאת מפני שהם , ע סופגים בקרבם כל הכיעור של האומות"רואים אנו אנשים החיים בין אוה, נורא מאד 35669 

אינם מבינים בה , ק"אלה פונים אל תוה וכאשר אנשים, חיים חיים פשוטים ומשתרשים בתוך הרחוב 35670 

וממילא מסתכלים על התורה כעל איזה ענין , כי התורה שונה היא לגמרי מאופן החיים שחיים בו, מאומה 35671 

 35672 .דתי

הרי נגיד מיד כי זה דבר ? אם ישאלו אותנו מה הענין שאיננו הולכים ברחובות לחפש עני להיטיב עמו 35673 

שהיה מצטער מאד שאין לו עם מי ! ה"ו המיוחדות של אאעזו ממדותי! ה"שמתאים לאברהם אבינו ע 35674 

וכשאנו אומרים כך אינו עולה על דעתנו , ה אך אנחנו איננו במדרגה זאת"זאת ממדותיו של אאע! להיטיב 35675 

והתרגלנו במבט של , ממה שאנו חיים חיים פשוטים, כי מחשבה זה נובע מן ששזפתני השמש, כלל 35676 

 35677 !הרחוב

מעולם לא עמדנו , (ו"ש קהלת תתקע"ילקו) יהנום לגן עדן אלא כחוט השערהאבל היסוד הוא שאין בין ג 35678 

יתכן שגם , ה שהוא לפני ולפנים בקצה המדרגות"ע של אאע"על פשטות הדברים כי יתכן להיות גם הג 35679 

! ואם רע הרי זה הרע הפשוט! ה הנה זה כבר רע"אם לא כאאע, הוא אין בינו לגיהנום אלא כחוט השערה 35680 

אז אפילו אם העני בא אצלו ונותנים לו אין זו נתינה , אחרי עני אם אינם מחפשים אותואם אינם רצים  35681 

הוא מפני שהוא , נמצא שאם אין האדם רץ אחרי העני! ובלב באמת חושבים הלואי ולא היה בא, אמיתית 35682 

 35683 .באמת רשע מרושע גיהנום פשוט

שם נזכר הטעם דכופין אותו על ´ תוסוב, דינא דזה נהנה וזה לא חסר פטור מלשלם (´ק כ"ב) ל"מצינו בחז 35684 

ואנו רואים את האיש , הבה נצייר לנו אדם שיש לו חצר דלא קיימא לאגר וגברא דעביד למיגר, מדת סדום 35685 

הרי אצלנו בעל החצר הזה נחשב , הזה מכניס את הגברא לחצרו ומכין לו כל הנוחיות והלה נהנה מזה 35686 

האם בציורינו ! זוהי הלכה של כופין על מדת סדום ל"אולם אצל חז! וכן הוא באמת! כחסיד שבחסידים 35687 

הוא אשר דיברנו כי האנשים החיים חיים ? אנו שיש לנו על סדום היה מצב כזה נחשב למדת סדום 35688 

 35689 .אין להם כל הבנה והשגה בה´ כאשר הם פונים אל תורתנו הק, פשוטים ומשתרשים בתוך הרחוב

להשוות בדעתו אהבת , וה לכל אדם ואדם כקטן כגדולומצו, התורה נתנה לנו מצוה של ואהבת לרעך כמוך 35690 

ואם יתן שעורין באהבה אפילו אם ייטיב לרעהו בעושר ובנכסים , עצמו ואהבת רעהו במדה שוה ממש 35691 

אלא שיהיה חפץ בלבו שרעהו לא ישוה אליו ממש , ובכבוד ובדעת וחכמה במדה מרובה וגדולה מאד 35692 

זוהי כבר מדה מגונה אשר מחויב , ר פחיתות הקנאה הזאתהנה על זה קורין כב, ושיהיה הוא יותר ממנו 35693 

אם לא ימצא בשיא תכלית , זהו היסוד שאין בין גיהנום לגן עדן אלא כחוט השערה, לשרש זאת מקרבו 35694 

 35695 !השלמות הרי כאן גיהנום זה כבר רשע מרושע

, מתו´ פרק אע מעכו ועד אנטיפרס וכולם ב"ב אלף תלמידים היו לו לר"י, (´א ג"ר ס"בר) איתא במדרש 35696 

הראשונים לא מתו אלא , ל בני"א, ובסוף העמיד שבעה תלמידים, שהיתה עיניהם צרה אלו באלו? למה 35697 

´ הנה ז, כ"י תורה ע"עמדו ומלאו כל א, תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם, שהיתה עיניהם צרה אלו לאלו 35698 

, יתה עיניהם צרה בתורהי תורה כי ה"ב אלף לא מלאו כל א"והי, י תורה"התלמידים עמדו ומלאו כל א 35699 

האם חלילה לא לימדו את ישראל ? כיצד נבין זה שהיתה עיניהם צרה בתורה, צרה ללמד אותה לאחרים 35700 

 35701 ?תורה

הרי , ה"שאם אין האדם רץ אחרי העני לחפש עני ברחוב כדוגמת אאע, אלא הוא סוד הענין כמו שהגדנו 35702 

אם לא רודפים ומחפשים אחרי , ים ברחובותכן הוא הענין ברוחניות אם לא רצ, אדם זה כבר רשע מרושע 35703 

ש כי תשא "ילקו) אם חסר לאדם טוב עין זה משה שהתורה נתנה לו ונתנה לישראל, אנשים ללמדם תורה 35704 

ע לא היו בדרגת טוב עין של משה "ולפי גודל מדרגתם של תלמידי ר, הרי זה כבר צר עין, (ו"רמז שצ 35705 

הוא היסוד של אין בין גיהנום לגן עדן , יהם צרה בתורהל עינ"ואם לא בזו הדרגא נקרא אצל חז, רבינו 35706 

 35707 .(דעת תורה)  !אלא כחוט השערה

 35708 

 35709 מאמר רפד

 35710 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

צאו וראו איזו היא דרך ישרה שידבק בה , אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, ב"איתא באבות פ 35711 

להיות , כתב רבנו יונה יש לפרש חבר טוב, יוסי אומר שכן טוב´ ר, הושע אומר חבר טובי´ ר, האדם 35712 

ולהרגיל עצמו שתהא רוח אחרת נוחה ממנו וכן יבוא באהבה , בעצמו חבר טוב לאיש אחד אשר לבו חפץ 35713 



ואחר היותו טוב ואוהב נאמן לחמשה או , שכן טוב שיהא בעצמו שכן טוב אל כל שכניו, עם כל הבריות 35714 

 35715 .ל"ונמצא מאושר בכל המדות הטובות עכ, קרוב הדבר לאהוב כל באי עולם, מונה בני אדםש

, איזו היא דרך טובה וישרה המובילה לשלמות האדם בכל מדותיו הטובות, י בן זכאי שאל את תלמידיו"ר 35716 

ל ולהיות סוף סוף מאושר בכ, יגיע על ידה למדרגת האדם הנעלה, שאם ידבק במדה אחת בשלמות אמיתית 35717 

ובנקל אליו להשיג ממנה , שטוב לאדם לאחוז במדה אחת בשלמות, המדות הטובות כפירוש רבינו יונה שם 35718 

 35719 .מהיותו בן כמה מדות ואיננו שלם באחת מהן, אל כל המדות החשובות

לאהוב , להיות חבר טוב לאיש אחד שלבו חפץ אבל בשלמות אמיתית, שלמות במדה כזו מציע רבי יהושע 35720 

כי , ונמצא מאושר בכל המדות הטובות, אז קרוב הדבר שיאהוב את כל באי עולם, צמואותו כאוהב את ע 35721 

בפרט , לולא אהבת עצמו היה האדם אוהב את כל ברואי עולם, חסרון אהבת הבריות מקורו באהבת עצמו 35722 

 35723 .את חברו הדומה אליו בדעה במדות ובמראה וזה טבעי

וטרם התפתח בקרבו חוש , א להכרת ערך עצמוואף האדם טרם ב, כל בעלי חיים אוהבים את בני מינם 35724 

ובקל מתוודע אליהם אף לאלו , כל ילד נמשך אחרי חבריו הילדים, אוהב הוא את רעהו, האהבה העצמית 35725 

אלא מעצמו הוא בלי שום טעם וסיבה , והכל בלי שום מתווך או טיפוח מצד הגדולים, שלא הכירם מעודו 35726 

 35727 .אהבת הבריאה הטבועה בכל יצור, מטבע נשמתו התמימהואוהבם אהבה טבעית הנובעת , נכרך אחריהם

כל שמתפתחת דעתו , כל מה שגדל הילד כן הוא מתחבר רק לדומים לו ביותר בקומה בלבושים וגם בממון 35728 

הלא אדרבה הדעת מחייבת את האהבה ומגנה את פירוד ? האם השכל גורם לכך, כן גדל פירוד לבבו 35729 

, תח גם הרצון להראות לכל את יתרונו ולהבליט את האני שלואלא יחד עם התפתחות השכל מתפ, הלבבות 35730 

כי גם המה מבקשים להבליט לעין כל את , הבלטה זו מפרידה אותו מחבריו, כי אוהב את עצמו יותר מכל 35731 

אהבת עצמו היא המחיצה המפרידה בין בני אדם ומשליטה בהם כל המדות , אנוכיותם ולהדגיש יתרונם הם 35732 

 35733 .המגונות

ולו מסור , אף איש אחד שאליו הוא נושא את נפשו, מה זדונית זו היא לבחור לו חבר טובהעצה לפרוץ חו 35734 

כי יאהוב גם את זולתו לא פחות , בזה ישבור בקרבו את מחיצת הברזל של אהבת עצמו, בכל לבבו כאח 35735 

 35736 יוסי חולק שבפרצה של´ ר, ואהבת לרעך כמוך בזה הוא פורץ מחיצה זו לבוא באהבה עם הבריות, מעצמו

ואין ליישר בזה את העקמומיות , אין להרוס את מחיצת החיים שנבנתה משך כמה שנים, אהבת אדם אחד 35737 

כדרך השכנים הדרים יחד , לחמשה או שמונה אנשים בבת אחת, אלא שכן טוב לכל שכניו, שבלב 35738 

ולהיות , בפרצות רבות כאלה תתמוטט החומה וקרוב הדבר לאהוב את כל באי עולם, משפחות משפחות 35739 

 35740 .אושר בכל המדות הטובותמ

כולנו שואפים לעליה ומעפילים , עצה טובה זו היות בעצמנו חבר טוב ושכן טוב הייתי מציע לחברים שלנו 35741 

אלא להשריש , לא רק שלא יקשה עלינו הדבר, קבלנו עלינו להשתלם במדת החסד, לעלות להר השלמות 35742 

ב לנו החסד לפני עשייתו ואחר שיער, בטבענו אהבה ותשוקה נפשית לעשיית החסד עם כל ישראל 35743 

, ולהשיג את המדה הזו לכל הקיפה הרחב, שנרגיש הנאה גופנית ורוחנית בכל מעשה חסד שנעשה, עשייתו 35744 

 35745 .העצה היא להתחיל באהבת החסד עם חברי הסתדרותנו? ואיך נגיע לזה

מעין , והדעת כולנו שתינו ממעין לא אכזב זה מעין החכמה, אחים לדעה אנו וקרובים ברוח איש לרעהו 35746 

הכרת , אב אחד לכולנו ורב אחד לימד אותנו את התורה תורת חיים ואהבת חסד, אור תורה וחכמת המוסר 35747 

הבנה של תורה ועומקה , ידיעת כוחות הנפש והשלמות שבלימוד המוסר, ערך האדם וחובת שלמות נפשו 35748 

מהלך מחשבתנו והשקפת  והיא שיצרה את, כולנו בלינו את מבחר שנותינו בין כתלי ישיבה, של הלכה 35749 

 35750 .עולמנו על כל החיים מסביבנו

מה קל הוא לעורר בקרבנו את אהבתנו ! הוי, למדנו ועשינו למדנו וחיינו חיי עונג ונועם חיי אהבה ואחוה 35751 

, אהבת חסד איש עם רעהו חסד של הכלל וחסד של הפרט, הצפונה ולגלותה לעין כל אהבה בלי מצרים 35752 

כל אחד כפי יכלתו ואפשרותו מתוך , עשות מעשי חסד ממשיים עם חבירנווטיכוס עצות ותחבולות איך ל 35753 

 35754 .הנאה פנימית ורוממות הנפש

שכנים קבועים , נוגע ממש לחבריו תלמידי הישיבה לפנים והיום, כל אחד צריך להיות קרוב ובן משפחה 35755 

האוהב את , (.ג"ות סביבמ)א  ושכן דין קרוב יש לו במצוה זו כדאית, היינו כל ימינו בין כתלי בית המדרש 35756 

י ומבשרך "וברש, אז תקרא והשם יענה תשוע ויאמר הנני, שכניו והמקרב את קרוביו עליו הכתוב אומר 35757 

מלבד שרב כוחה , אהבת שכנים וקרובים שכזו, ש"היינו אוהב את שכניו שהם כקרוביו עי, אל תתעלם 35758 

מדת החסד ואהבתה עם כל  עוד תביא אותנו לשלמות, להושיע את כל אחד מאתנו כפי הבטחת הכתוב 35759 

 35760 .(132´ תורת אברהם עמ)  .ישראל שזה כל חפצינו ומגמתנו

 35761 

 35762 מאמר רפה

 35763 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה



ורבים תמהים הלא ענינים אלה הם עיקרים , אין אנו מוצאים בתורה ציוויים מפורשים על מדות ותכונות 35764 

ורבים , אמנם מדות רבות נכללות במצוות התורה, גת האדם ולמה לא צוותה התורה עליהםיסודיים בהנה 35765 

האם אפשר להגיע למדרגת ואהבת , הציוויים והאזהרות שאי אפשר לקיימם כהלכתם בלי שלמות המדות 35766 

, עוד אזהרות ביחס לזולת כגון לא תקום ולא תטור? מבלי יטביע בנפשו מדות הטוב והחסד, לרעך כמוך 35767 

לעקור מתוכו כל רגש טינא , האם בכוחו של אדם שלא השתלם במדותיו, תשנא את אחיך בלבבךלא  35768 

עם זה לא ציותה התורה על המדות , ויתייחס אליו כאילו לא עשה לו כלום, ונקמה לאיש אשר גמל לו רעה 35769 

 35770 .במיוחד ויש לעיין בדבר

הראשון במהותו של האדם אשר  והוא היסוד, אולם כשנתבונן נראה שהמדות והתכונות הם הקדמה לתורה 35771 

האדם נברא מראשית יצירתו כבריאה מושלמת כי על כן נברא בצלם , בלעדו איננו ראוי כלל לתורה 35772 

כן נוצר האדם בתור חלק ממנו וכצלם דמות , ה שלם בכל מעלותיו ומדותיו כביכול"וכשם שהקב, אלהים 35773 

 35774 .תבניתו שלם בכל מעלותיו ומדותיו

בתחילת יצירתם לא , י אם כל ברואי העולם נבראו שלמים בכל תכונותיהםכ, ולא רק האדם נברא שלם 35775 

וכולם שפעו אך טוב וחסד ואחרית הימים , הוטבעו בשום בעלי חיים נטיות רעות או תכונות מזיקות 35776 

וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי , שבאחרית הימים יגיעו למצב של שלום ואהבה בין כל הברואים! תוכיח 35777 

ישעיה ) ושעשע יונק על חור פתן, ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן, ומריא יחדו ועגל וכפיר, ירבץ 35778 

הרי שכל בעלי החיים , נבואה זו אומרת שהבריאה תחזור לשלמותה כמו שהיתה בתחילת יצירתה, (א"י 35779 

 35780 .וממקור יצירתם הם טובי מזג, אין בתכונותיהם שום כוחות רעים

כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום , (ו"ויקרא כ) ה רעה מן הארץן בפסוק והשבתי חי"וכך פירש גם הרמב 35781 

אין ערוד , ש"אין חיה ורמש ממית האדם כמ, כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם, המצוות 35782 

, ר ולא היו מזיקות כלל וכלל"כלומר שלא היה שום רע בחיות לפני חטאו של אדה, ממית אלא חטא ממית 35783 

 35784 ה ברא את בעלי החיים כתוב בתורה תוצא הארץ נפש חיה"בעת שהקב, תורהודבר זה אנו למדים גם מן ה

ואם היא הוציאה מתוכה , והרי בארץ גנוזים מדרך יצירתה הטבעית כוחות רוחניים גדולים, (´בראשית א) 35785 

 35786 .בודאי שגם בהם טבועות מדות ותכונות רוחניות, את בעלי החיים הנקראים נפש חיה

למרות שכל הבריאה וגם בעלי החיים הולכים ומתמעטים , אי כל הדורותר ולאחר חט"גם לאחר חטא אדה 35787 

ר "א, עוד נשארו בטבעם של בעלי החיים תכונות ומעלות טובות שראוי לאדם ללמוד מהם, מדור דור 35788 

 35789 גזל מנמלה ועריות מיונה ודרך ארץ מתרנגול, יוחנן אלמלא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול

 35790 .(´עירובין ק)

 35791 לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, צינו שגם שלמה החכם מכל אדם מייעץ ללמוד מבעלי חייםוכן מ

הרי בודאי שתכונותיהם אלה , ואם האדם עם כל חכמתו ועליונותו ראוי לו ללמוד מבעלי חיים, (´משלי ו) 35792 

ילת הרי כמה היו שלמים בטבעם בתח, ואם לאחר כל חטאי הדורות והירידות כך, יש בהן מעלה יתרה 35793 

כי לא , ש וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד"והוא כמ, ולא היה בהם שום פגם וליקוי, יצירתם 35794 

 35795 .היה בבריאה שום רע והכל היה בתכלית השלמות

ש האדם שהוא מבחר היצורים כולם ובו כלולים כל "כ, ואם בעלי חיים נבראו במעלות גדולות כאלה 35796 

ודברים אלו אמורים בגופו של האדם , כל מדות השלמות העליונותשטבועות בו מתחילת יצירתו , הכוחות 35797 

ש האדם שכמה "כ, בדומה לבעלי החיים שאין בהם אלא גוף ונפש הבהמית, טרם שנופחה בו נשמה ממעל 35798 

ככתוב ויפח באפיו נשמת חיים מאן דנפח , מדות ותכונות נטבעו בו לאחר שנופחה בו נשמה מאת האלהים 35799 

 35800 .ה שנברא בצלמו"דומה במדותיו למדות הקב ונעשה טבעו, מדיליה נפח

כי במציאותו הטבעית הוא שלם בכל , מכיון שכך אין מקום להזהיר את האדם בתורה על מדות ותכונות 35801 

, ובתור האדם השלם באה התורה ומלמדת אותו להשגות ומעלות עליונות יותר, המעלות בתכלית השלמות 35802 

כי כל המדות והתכונות הטובות , (´ר ט"ויק) ארץ לתורהו דורות קדמה דרך "ל כ"וזוהי כוונת דברי חז 35803 

ואילו התורה באה להוסיף עליהן , והן הוטבעו באדם מטבעו ואינו זקוק עליהן לתורה, כלולות בדרך ארץ 35804 

 35805 .להמשיך לעלות למדרגות העולות על המעלות שהן בבחינת דרך ארץ

ראוי היה לומר נשמע , (ט"שמות י) נעשה ונשמע´ ל על הפסוק כל אשר דבר ה"אמנם מצינו בדברי חז 35806 

אנכי קיים יעקב שנאמר , עד שלא שמענו קיימנו! רבון כל העולמים, ה"אלא אמרו ישראל להקב? ונעשה 35807 

זכור קיים , ´לא תשא קיים אברהם שנאמר הרימותי ידי אל ה, ויאמר יעקב אל ביתו הסירו את אלהי הנכר 35808 

לא תרצח קיים יהודה מה בצע כי , קד על גבי המזבחכבד קיים יצחק שנע, יוסף שנאמר וטבוח טבח והכן 35809 

לא , לא תגנוב קיימו השבטים ואיך נגנוב כסף וזהב, לא תנאף קיים יוסף באשת פטיפרע, נהרוג את אחינו 35810 

אף הוא קיים לא תחמוד אם מחוט ועד , תענה קיים אברהם שהעיר לכל באי עולם שאתה רבון כל המעשים 35811 

 35812 .שרוך נעל



ויאבד את צורתו , ובידו לרדת ממדריגתו שישחית את מדותיו ומעלותיו, הבחירה אמנם ניתן לאדם כוח 35813 

ומצינו , ויש בכוחו להגיע למדריגה של בעלי חיים ועוד פחותה מהם, בתור אדם אף מסוג דרך ארץ 35814 

דניאל ) וכל צורתו נשתנתה לשל בעל חי, שנבוכדנצר מלך בבל נהפך לחית השדה שבע שנים ואכל עשב 35815 

ועל בחינה כזו אין מקום , והוא בבחינת מאבד עצמו לדעת, רה כזה הרי הוא יוצא מכלל אדםאבל במק, (´ד 35816 

 35817 .כי התורה ניתנה לאדם ולא לכזה שיוצא מכלל האדם, בתורה לצוות לו ולהזהירו

תורה שלמה היא המקיפה את , ולכשנתבונן נראה שגם תורה זו הנקראת דרך ארץ שקדמה לתורה מסיני 35818 

על יסוד תורה זו באו כל התביעות , קדמונים מצאו מקום להתגדר ולהתעלות בהוהדורות ה, כל האדם 35819 

ולא קיימו כראוי את תורת דרך ארץ שהיא יסוד , והעונשים החמורים על הדורות ההם אשר לא דקדקו בה 35820 

ולא עוד אלא שמצינו שגם , ומכאן גם הרקע לכל חטאי היחידים שבתורה שלא נזהרו בה כיאות, האדם 35821 

, ותבעו מהם תביעות דקות מן הדקות, דקדקו עם אישי הדורות כחוט השערה, ארץ של האדםבתורת דרך  35822 

 35823 .אשר אנחנו אף לאחר קבלת תורה אין לנו מושג בהן

על ? י בת לאה ולא בת יעקב"ופירש רש, כתוב ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ 35824 

מופלאים , שנאמר ותצא לאה לקראתו כאמה כבתה ,שם יציאתה נקראה בת לאה שאף היא יצאנית היתה 35825 

הרי כל התביעה כאן על דינה לא היתה , הדברים כמה נתבעו על פגיעה דקה מן הדקה במדת דרך ארץ 35826 

 35827 .אלא על אשר עברה על דרכי הנימוס כל כבודה בת מלך פנימה

, מדת דרך ארץואין כאן שום עבירה מלבד , הכתוב מדגיש שיצאה לראות בבנות הארץ ולא בבני הארץ 35828 

ונענשה על כך בעונש כה חמור , ל בצורה כה חמורה שהיתה יצאנית"ובכל זאת מתבטאים עליה חז 35829 

מי שאמר , עד שיעקב לאחר כל הצרות שעברו עליו אמר, שנתפשה על ידי חמור בן שכם וטימא אותה 35830 

 35831 .(תנחומא מקץ) לעולמו די יאמר ליסורי די

ה עמד ליצור את האשה "ל אומרים שבשעה שהקב"חז, בריאהה ראה בפגם דק זה הרס בכל ה"ועוד שהקב 35832 

ולא מן העין שלא תהא , לא ברא אותה מן הראש שלא תהא קלת ראש, התבונן מהיכן לברוא אותה 35833 

ועל כל אבר ואבר שהיה בורא , אלא ממקום שהוא צנוע באדם, ולא מן הרגל שלא תהא פרסנית, סקרנית 35834 

לא בראתי אותה מן הראש והרי היא מיקלת , ותפרעו כל עצתיכ "אעפ, בה היה אומר לה תהא אשה צנועה 35835 

הרי שהיתה בפגיעה דקה זו , (ח"ר י"בר) ולא מן הרגל והרי היא פרסנית שנאמר ותצא דינה, ראשה 35836 

ואם יש , משום שמדה זו היא יסוד האדם, ה בבריאת העולם"א הפרעה בכל תכניתו של הקב"במנהגי ד 35837 

 35838 .של הבריאה פגיעה במהות האדם בטלה כל תכליתה

ל "חז, עוד יותר התורה מטילה אשמה גם על לאה וקוראים אותה יצאנית שנאמר ותצא לאה לקראתו 35839 

, ה שלא היתה כוונתה אלא להעמיד שבטים"צפה הקב, אומרים שלאה עשתה ביציאתה מעשה גדול מאד 35840 

ו של משה לא היה שכל אדם שאשתו תובעתו הויין לה בנים שאפילו בדור, ומיציאה זו יוצא לימוד לדורות 35841 

וכתיב , וכתיב ואקח את ראשי שבטיכם ולא כתיב נבונים, שנאמר הבו לכם אנשים חכמים ונבונים, כמותן 35842 

בדורו של משה לא נמצאו בני , (´נדרים כ) יששכר חמור גרם וכתיב ומבני יששכר יודעי בינה לעתים 35843 

 35844 .ואילו הבנים שיצאו מלאה היו בני בינה, בינה

וראו בהנהגה זו מקור , ן מדעתה הנהגה מופלאה שיש בה משום רוממות וקדושהנמצא שלאה חידשה כא 35845 

שאף דורו של משה הנקרא דור דעה עם כל השגתם העליונה לא , לתולדות הדעה והבינה במדה כזאת 35846 

, ואכן יצאו ממנה בזכות יציאה זו בני יששכר שהצטיינו בכל הדורות בבינתם הגדולה, הגיעו אליה 35847 

 35848 .שי סנהדראותוהעמידו מאתיים רא

וראו בה ניגוד להנהגה של כבודה , והנה עם כל זה מצאו פגם ביציאתה זאת תוך זריזות ושמחה של מצוה 35849 

ולא עוד אלא , ובגלל אותו פגם מגנים אותה בביטוי מעליב כזה וקוראים לה יצאנית, בת מלך פנימה 35850 

הרי עד כמה דקדקו , יתומכריזים עליה יצאנית בת יצאנ, שתולים בה קלקלתה של דינה כאמה כבתה 35851 

משום החובה הגדולה המוטלת עליהם , בהנהגותיהם של אישי הדורות הקדמונים אף ללא תורה מסיני 35852 

 35853 .(אור הצפון)  .בתור אדם ומשום תורת דרך ארץ בלבד

 35854 

 35855 מאמר רפו

 35856 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

דחפו באמת , ל גיירני על מנת שתלמדני התורה כולה על רגל אחת"שמאי אמעשה בנכרי אחד שבא לפני  35857 

 35858 כ"זו התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור ע, ל דעלך סני לחברך לא תעביד"בא לפני הלל א, הבנין

, וכבר שאלו רבים שהרי לשון הכתוב בדרך חיוב שיעשה לחבירו כל מה שעושה לעצמו, (.א"שבת ל) 35859 

והנה ? ולמה שינו מלשון הכתוב, שלא יעשה לחבירו מה ששנאוי לו, זה בדרך שלילה ל הדגישו את"וחז 35860 

אבל אם אינו גונב , לפי מושכל ראשון נראה כמעלה יתירה אם האדם מטיב לחבירו בפועל שנותן לו משלו 35861 

 35862 ?את של חבירו כלום דבר גדול הוא



בין אדם , נחלקת לשני חלקיםמרגלא בפומייהו דאינשי שהתורה , ל בזה"ברם דבר גדול השמיענו חז 35863 

ומהי ! היסוד הוא האמונה? כי מהו בין אדם למקום, אבל באמת אין יסוד לזה, למקום ובין אדם לחבירו 35864 

הבורא ! וכל העולם נבראים המה, הוא היוצר הוא הבורא, שנתברר לאדם שהשם הוא האלהים? האמונה 35865 

כן לא ניתוסף עליו מאומה אחרי , יצירתו וכשם שהיה אין ואפס קודם! והנברא הוא האפס ממש! הוא הכל 35866 

 35867 !שיתקיים יצור זה לזמן מוגבל´ מה שקיים הוא רק רצון הבורא יתב, יצירתו

והלכת בדרכיו וכן זה אלי , יש פסוק בתורה שממנו אנו למדים חיוב כל המדות הטובות, מעתה ראו והביטו 35868 

, ולהשתומם על המראה, (7ג"שבת קל) מה הוא רחום וחנון אף אתה רחום וחנון, ואנוהו הוי דומה לו 35869 

כן מחייבת ! הלא הוא אין סוף, מה הוא אף אתה´ התורה מחייבת את הנברא ללכת בדרכי הבורא יתב 35870 

 35871 .ק שיהיו רחמיו של בשר ודם אין סוף"התוה

עדיין לא הגענו לאפס , אמנם כל מה שיוכל המוח לחשוב והלב להרגיש כל רגש טוב וכל רגש של רחמים 35872 

וכל מה שתגבר אצל ! כשם שלא הגענו להבין מדות האין סוף ברוך הוא, ק"וב לפי תוהקצהו של החי 35873 

בה במדה הוא מחויב שיגבר אצלו החיוב של בין , האדם הבנת האמונה הקדושה שזהו בין אדם למקום 35874 

ואי אפשר בשום אופן לאדם הרחוק מאמונה להקיף ולהבין הרגשים רמים ! אדם לחבירו מה הוא אף אתה 35875 

 35876 !ומה נואלו חכמי העולם שאין מבינים זאת, במדה זו

שהאדם , יוצא חיוב של בין אדם לחבירו ברום פסגת המעלות, נמצא שמצד הציווי של בין אדם למקום 35877 

וכן המעלה הרמה ! בשכלו לבד לא יוכל בשום אופן להגיע להבנה כזאת בטרם שיכיר את האלהים אמת 35878 

, אין קצה להם למבין תכלית כל המצות, לבו טהורשל בין אדם למקום הנובעת מהרגשות נעלות למי ש 35879 

, כי אם לבי ובשרי ירננו אל אל חי, אינן רק פעולות מופשטות בלבד, ואכילת מצה, מזוזה, ציצית, תפלין 35880 

עליהם וליתן לו תודה על כל ´ להכיר טובת ה, לקשר הלב והבשר ששניהם יחד ירננו אליו´ שחפץ ה 35881 

וכל הכופר בטובתו של חבירו סופו לכפור בטובתו , הרגשות נעלותוכן כל המצות יסודם ב! חסדיו איתם 35882 

 35883 !כי מלב אחד נובע הכל לאדם ולמקום, של מקום

, ל במה שהפכו את חיוב כל המדות לשלילה של מה דסני עלך לחברך לא תעביד"זהו מה שהאירו לנו חז 35884 

כמו שיש בהרגשת , בוהאירו לנו בזה את המטמון הנשגב של חיוב המעלות והמדות התלוי בהרגשי הל 35885 

ל שכל חיובי בין "כאן גילו לנו חז, כן מה דסני עלך לחברך לא תעביד, הלב שלא ירצח נפש ושלא יגנוב 35886 

 35887 .אדם לחבירו אינם בגדר משנת חסידים של לפנים משורת הדין

לכן , כמו שהרבה טועים בזה להחשיב כל ענין ואהבת לרעך כמוך למעלה טובה אבל גם בלעדה אין רע 35888 

, כי העולם ומלואו של שמים הוא, אלא כולם הם בגדר לא תרצח לא תגנוב! ל ואמרו לא כן הדבר"זבאו ח 35889 

וקדשי , אפוטרופוס הוא על קדשי שמים´ והאדם שחונן טובה מאת ה, ניתנה זכות החיים´ ולכל יצורי ה 35890 

יוכלו להקיף  לא, י אמונה שלימה שהוא בין אדם למקום"וכל זה יוכל לבוא רק ע, שמים בני מעילה נינהו 35891 

 35892 !להבין בינה יתירה כזו כי אם בעלי האמונה הטהורה

לא יוכל לבוא , כי כל עיקר מצוה זו של ואהבת לרעך כמוך, ל יראה את אשר אמרנו"ן ז"המעיין ברמב 35893 

, וטעם ואהבת לרעך כמוך, ל"וז! ´כי אם בקיום התורה והמצוה כאשר ציוה ה, לשלימותו בשכל אנוש לבד 35894 

ע ולמד חייך קודמין לחיי "ועוד שכבר בא ר, דם שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשוכי לא יקבל לב הא 35895 

כי פעמים שיאהב , אלא ציותה התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב, חבירך 35896 

 35897 .אדם את רעהו בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה

אבל יהיה ! בעושר ובנכסים ובדעת ולא שישוה אליוואם יהיה אוהבו בכל יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו  35898 

, ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו, חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה 35899 

כ אמר ביהונתן "וע, אבל יאהב ברבות הטובה לחבירו כאשר אדם עושה לנפשו ולא יתן שיעורין באהבה 35900 

 35901 .ל"ת הקנאה מלבו ואמר כי אתה תמלוך על ישראל עכבעבור שהסיר מד, כי אהבת נפשו אהבו

פ התורה והמצוה ונתבע על "ומאידך גיסא עד כמה הוא יכול להגיע ע! המתבונן יראה נוראות לב האדם 35902 

אשר יחפוץ שיזכה רעהו , ן כי אף אם יגיע אדם לאהוב את חבירו אהבה גדולה כזו"הרי מפורש ברמב, זה 35903 

בכל , יה חפץ בלבו שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה ולא שישוה אליובכל זאת יה, בעושר בכבוד ובחכמה 35904 

בזאת לא יוכל , אבל דבר אחד לא יוכל לתת לו שישוה לו, הוא חפץ לזכות את חבירו האהוב לו מאד 35905 

ש "וכמ! ז מדת הקנאה בוערת בקרבו ועינו רעה בשל עמיתו"הנה אוהב הוא את חבירו ובכ, להסכים 35906 

 35907 !נורא ואיום, תהיה פחיתות הקנאה הזאת על חבירון שיצוה הכתוב שלא "הרמב

ומה , שיאהב ברבות הטובה לחבירו עד שלא יתן שיעורין באהבה, אבל התורה אמרה ואהבת לרעך כמוך 35908 

כ אמר ביהונתן כי אהבת נפשו אהבו בעבור שהסיר מדת הקנאה "וע, ן"מסיים הרמב? זה בלא שיעורין 35909 

אהבה כזאת , מסר יהונתן לדוד את המלוכה ברצון ובאהבה הנה, ואמר כי אתה תמלוך על ישראל, מלבו 35910 

 35911 .כי באהבת עצמו אין קנאה ואין שיעורין! נקראת כמוך



דבר נורא למאד אשר , (ל"ו ז"שערי קדושה להרח) ל"וכבר אמרו ז, פ התורה והמצוה"וכך נצטוה אדם ע 35912 

והרי כל זה ? בנחת רוחששואלים לאדם בשעת הדין המלכת את חבירך עליך , נוקב ויורד עד תהום רבה 35913 

נמצא ! כי הוא וחבירו שניהם נבראו בצלם אלהים, אפשר להיות רק אם יודע האדם ברוחו ומרגיש בנפשו 35914 

יוצאות מעלות נשגבות הנובעות , מאי דעלך סני לחברך לא תעביד, שמבחינה זאת של ואהבת לרעך כמוך 35915 

 35916 .(אור יהל)  .ק"מהמקור של האמונה ותוה

 35917 

 35918 מאמר רפז

 35919 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני הלא תקום ו

ובלי פיגור לא יתכן לתפור כי , דרך העולם כשתופרים בגד צריכים לידע מקודם את הפיגור על מה לתפור 35920 

מפני שנאבד מאתנו הפיגור , כן אומרים אנו תמיד שהסיבה להחסרונות שלנו, אי אפשר לכוין כפי הצריך 35921 

ואיך , נו מבינים את דיני התורה מפני שלא ראינו מעולם את הפיגור שעליה נבנתה תורהאין א, של תורה 35922 

 35923 .נוכל לכוין דברים על אמיתתם

ט אין חכמה ואין "מ, אמר רב יהודא אמר רב המוצא כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק (7ט"ברכות י) ´בגמ 35924 

´ והנה לכאורה דברי הגמ, בוד לרבכל מקום שיש חילול השם אין חולקין כ, ´תבונה ואין עצה לנגד ה 35925 

שעל כל עבירה קלה מחוייב למסור את ממונו וגם , ט והרי דין פשוט הוא"איזה שאלה היא מ, תמוהים מאד 35926 

ולמה לא יצטרך לפשוט בגדיו בשוק ולסבול בזיון כדי שלא יעבור על לא , לסבול בגופו עד מסירות נפש 35927 

 35928 ?תעשה

לא היה מחוייב לפשוט בגדיו , כמה ואין עצה שהוא טעם צדדימשמע שלולי הפסוק של אין ח´ מדברי הגמ 35929 

והמסקנא , ת שבתורה"ועיין בכל הסוגיא דשקיל וטרי אם כבוד הבריות דוחה ל, בשוק מטעם כבוד הבריות 35930 

 35931 .ורק בקום עשה אמרינן אין חכמה והוא ענין תמוה, ששב ואל תעשה נדחה מפני כבוד הבריות

שכל חיובי התורה כולה אינם מגיעים אלא עד כבוד הבריות היא , ר גדוליסוד ועיק´ רואים אנו מדברי הגמ 35932 

שם תורה אינה מחייבת , וכשיש איזה פגיעה בכבודו של אדם נדחית תורה מפני זה, הנקודה הכי גבוהה 35933 

, ´ל מצאו קרא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה"אלא שחז, משום שלמעלה מכבוד הבריות אין, כבר 35934 

 35935 .שסוף כל סוף כבוד שמים גבוה מכבוד הבריות גזירת הכתוב

ז תכרת "הכרת בעוה, בזה הכרת תכרת´ כי דבר ה, (.ט"סנהדרין צ)א  יסוד זה מתברר לנו מדברי הגמר 35936 

, ר אליעזר המודעי המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות והמלבין פני חבירו ברבים"מכאן א, ב"לעוה 35937 

ותמוה מאד שעל חילול שבת החמור לא נזכר , ב"לו חלק לעוה פ שיש בידו תורה ומעשים טובים אין"אע 35938 

ועל מועדות הקלים שאינו אלא דרבנן לדעת הרבה ראשונים יהיה דינו , ב"בשום מקום שאין לו חלק לעוה 35939 

, וכן מלבין פני חבירו ברבים שאינו אלא אבק רציחה יהיה חמור מרציחה עצמה, ב"שאין לו חלק לעוה 35940 

 35941 .ב"לעוה ויפסק דינו שאין לו חלק

נמצא שהכל הוא ענין , שמאחר שכל הבריאה היא לכבודי בראתיו, יסוד מוסד´ ואמרנו מתוך דברי הגמ 35942 

ז פשוט שאפילו עבר אדם עבירה חמורה אם רק לא פגע בכבוד "ולפי, כבוד שמים וזהו הכרכא דכולה ביה 35943 

ת המועדות אף אבל המבזה א, ב"שלא עבר אלא מצד שיצרו תקפו וכדומה יש לו חלק לעוה, שמים 35944 

, אבל מכיון שפגע בענין של כבוד ביזה את המועדות חילל כבוד שמים, שהעבירה היא קלה ואף דרבנן 35945 

מלבין פני חבירו ברבים אין לו , ב"זוהי נגיעה בעיקר העיקרים היפך כל הבריאה ועל כן אין לו חלק לעוה 35946 

 35947 .ר והצורה של כל התורה כולהשזהו העיק, משום שפגיעה בכבוד צלם אלהים יותר חמור, ב"חלק לעוה

משום שנאבד מאתנו הפיגור , זהו מה שהקדמנו שעיקר החסרון אצלנו מה שאין אנו מבינים דברי תורה 35948 

אנחנו נאמר כי הצורה , לומדים אנו תורה אבל איננו יודעים מה לומדים מהי הצורה של תורה, של תורה 35949 

אבל זהו מחמת שנשתכחה , במצוה אחרתלסור למשמעתו במצוה זו ו, של תורה היא לציית את המלך 35950 

וקיום מצות המלך , יסוד כל התורה כולה אינו אלא ענין כבוד מלך וזה העיקר, אצלנו הצורה של תורה 35951 

 35952 .הוא הטפל שבזה נראה כבודו של מלך שעושים מצוותיו

אלא , הכל סובב והולך על יסוד של כבוד, בין התורה שבין אדם למקום ובין התורה שבין אדם לחבירו 35953 

זהו בריח התיכון המבריח מן , ובין אדם לחבירו הוא כבוד הבריות, שבין אדם למקום הוא כבוד המקום 35954 

, כבוד המקום וכבוד הבריות ותו לא, שכולה רק ענין של כבוד, הקצה אל הקצה ומקיף את התורה כולה 35955 

זהו הכלל , יתיצב מחנכת אותו איך לפני מלכים, תורה הקדושה היא בית ספר המלמדת לאדם ענין הכבוד 35956 

 35957 .כבוד המקום וכבוד הבריות, של תורה והכל הוא פרטים בכבוד

ועל כן המבזה , משום שזה נגע בעיקר, ומתבאר מזה פשוט שפגיעה קלה בכבוד זהו החמורה שבחמורות 35958 

וכן המלבין פני חבירו ברבים חמור , חמור ממחלל שבת מחמת שיצרו תקפו, את המועדות שנגע בכבוד 35959 

וכבוד , משום שזה נגע בכבוד צלם אלהים, ב"ב והוא אין לו חלק לעוה"צח יש לו חלק לעוהשרו, מרוצח 35960 



ועל כן זוהי מן החמורה , צלם אלהים זהו הצורה והקוטב שעליה סובב כל תורת בין אדם לחבירו 35961 

 35962 .שבחמורות

, גמורואידך פירושא זיל , נמצא שהצורה של כל התורה במלה אחת היא כבוד אלהים וכבוד צלם אלהים 35963 

המלכת את קונך והמלכת את חברך הם , ל ששואלין לאדם בשעת הדין"ומתבאר מזה שמה שאמרו חז 35964 

ואין זה , לעמוד לפניו כמו לפני מלך, המלכת את חברך הוא ממש להמליך אותו, דברים כפשטן ממש 35965 

וד כשלומדים מסכת בבא קמא לומדים בזה כב, וזה מלמדת אותנו התורה כולה, מליצה אלא מלך ממש 35966 

 35967 .צלם אלהים

אנחנו לא היינו , שפטרו מתפלת ערבית מפני טרחה כל דהו של אדם, (7´שבת ט) ל"וכן מצינו בחכמינו ז 35968 

משום שכל הפיגור שעליה , כי מהי אצלנו טרחה של אדם כאין וכאפס נחשבה, אומרים זה בשום אופן 35969 

אבל , טריחים בול עץמה כל כך אם מ, אם אדם כבול עץ יחשב בעינינו, נבנתה תורה נאבד מאתנו 35970 

 35971 .מפני טרחה כל דהו של צלם אלהים, כשיודעים מכבוד צלם אלהים פטרוהו מתפלת ערבית

, זה יותר כלל גדול בתורה, בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה 35972 

תנחומא אם ´ אמר ר ,הואיל ונתקללתי יתקלל חברי עמי, שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חברי עמי 35973 

אחר שהתורה מספרת לנו את , (´ד ח"ר כ"בר) בדמות אלהים עשה אותו, עשית כן דע למי אתה מבזה 35974 

אמרה תורה זה ספר היינו שכל התורה מלמדת לנו תולדות אדם את הצלם , הבריאה של צלם אלהים 35975 

תאמר הואיל ונתבזיתי  שלא, וזה יותר כלל גדול מואהבת לרעך כמוך, וזה הכלל של התורה כולה, אלהים 35976 

וזה , שעיקר היסוד הוא המלכת את חברך, דע למי אתה מבזה בדמות אלהים עשה אותו, יתבזה חברי עמי 35977 

 35978 .כלל יותר גדול שכל דיני התורה נמשכים ממנו

, ´אין חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה, ט ומה שמביא מפסוק מיוחד"מ´ ז היטב שאלת הגמ"ומבואר לפי 35979 

משום שכן הוא יסוד הדברים שענין זה של כבוד הבריות , יסוד הכל נדחה מפני כבוד הבריותאבל בעיקר ה 35980 

כ לא היה חיוב לפשוט בשוק "וע, זהו הצורה של כל התורה כולה ואין למעלה הימנו, כבוד צלם אלהים 35981 

, אדרבא זה יסוד כל התורה כולה כבוד צלם אלהים, משום שזה ליתא כלל בתורה לפגוע בכבוד הבריות 35982 

אבל , שסוף סוף כבוד צלם אלהים נדחה מפני כבוד אלהים, ל מצאו קרא אין חכמה ואין עצה"ורק שחז 35983 

 35984 .בלאו הך קרא לא היינו אומרים כן

מהו כבוד הבריות ואיך צריך לישא וליתן עם , ויוצא לנו מזה תורה חדשה למעשה בתורת בין אדם לחבירו 35985 

היסוד הוא כבוד , כן המלכת את חברך, א כבוד מלכותוכשם שהמלכת את קונך הו, אדם בכל מיני הכבוד 35986 

ומה נורא , ועוד ששואלין אותו המלכת את חברך בנחת רוח שכל זה הוא מכבוד מלכות, מלכות ממש 35987 

, שעל זה סובב כל הדינים וההלכות שבין אדם לחבירו, ואיום שנאבד ממנו עיקר זה שהוא עיקר העיקרים 35988 

שאם , איך נוכל להתאים ולכוין את המלבושים, ו הפיגור של תורהוזהו מה שהקדמנו שמכיון שנאבד מאתנ 35989 

איך יתאימו אצלנו כל הדינים והתורה של בין , חסר לנו העיקר של כל התורה שהוא כבוד צלם אלהים 35990 

 35991 .(ב"י´ דעת חכמה ומוסר מא)  .אדם לחבירו

 35992 

 35993 מאמר רפח

 35994 .(ח"י ט"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

ל "אתו לרב א, שקל רבה בר רב חנא לגלימייהו, רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא 35995 

אמרו לו עניי אנן , יהיב להו גלימייהו, ל אין למען תלך בדרך טובים"א? ל דינא הכי"א, הב להו גלימייהו 35996 

ל אין וארחות "א? ל דינא הכי"א, ל זיל הב להו אגרייהו"א, וטרחינן כוליה יומא וכפינן ולית לן מידי 35997 

ולא עוד אלא , פ שהם פשעו במלאכתם מכל מקום וויתר על פשיעתם"אע, (ג"מ פ"ב) צדיקים תשמור 35998 

לפי מדריגתו ביראת שמים ולפי , הכל לפי חשיבותו של האדם, ששילם שכרם מפני שלגבי דידך דינא הכי 35999 

 36000 .נעשה הלפנים משורת הדין כדינא, מדת טובת לבו

אזנו אטומה , דלא שמע זילותא דצורבא מרבנן ושתיק, אוטם אזנו משמוע דמים, (ד"כ) תמכו´ ובמס 36001 

 36002 אלעזר ברבי שמעון´ והיינו דמים לשון שתיקה כגון ר, וסתומה בדבר זה שלא ישמע בה דברי גנאי ושותק

 36003 האי דשמעית בזילותא דצורבא, דנפיק ריחשא מאודניה ואיתחזי לאיתתיה בחלמא ואמר לה, (ה"מ פ"ב)

ה על אותו הפעם "ולפיכך הקפיד הקב, י אלמא היה רגיל לדקדק בכך"וברש, מרבנן ולא מחאי כדמבעי לי 36004 

 36005 .שלא מיחה

ואף , דוקא מפני שהצטיין שלא לשמוע בזילותא דרבנן, דוקא מפני שהיה רגיל להיות זהיר בכבוד בני אדם 36006 

בגלל זה , ח"מירת כבוד תדוקא בשל מעלתו והצטיינותו במדה הטובה של ש, בצעירי תלמידי חכמים 36007 

לגבי דידך דינא הכי ונענש על שלא מיחה נגד , התייחסו אליו בטענה ותביעה על אי זהירות על מקרה אחד 36008 

 36009 .המזלזלים בצורבא מרבנן



ל "למחר אמר לו השאילני קרדומך א, ל לאו"ל אמר לו השאילני מגלך א"י ז"לא תקום ולא תטור פירש 36010 

, ל לאו"ל השאילני את קרדומך א"א? ואיזו היא נטירה, זו היא נקמהאיני משאילך כדרך שלא השאלתני  36011 

פ "זוהי נטירה שנוטר האיבה בלבו אע, ל הא לך ואיני כמותך שלא השאלתני"ל השאילני מגלך א"למחר א 36012 

 36013 .שאינו נוקם

ה מזהיר בלאו על אותו שלא רצה על לא דבר להשאיל לחבריו "ת מאי שנא שאין הקב"ומקשה החזקוני וא 36014 

ל שהראשון לא הניח "וי? ועל זה שיש לו עליו טענה גדולה שלא רצה להשאילו תחלה הזהיר בלאו, כליו 36015 

ה מכריחו להשאיל כליו "ואין הקב, להשאיל לחבריו כליו אלא מחמת צרות עין שהיה מגלו חביב עליו 36016 

, ה כךכ מחמת שנאה הוא עוש"א, אבל זה שהיה משאיל לו לולי השנאה שהוא רוצה להנקם, שלא מרצונו 36017 

ומתוך כך יבוא שלום בעולם , ה תנצח האהבה שיש לך עמו את השנאה שיש לך עמו"לפיכך אמר הקב 36018 

 36019 .כ"ע

כי לפי מדריגת האהבה שיש , הרי דוקא מי שמצטיין במדה טובה יתר על חבירו דוקא הוא נתבע לדין יותר 36020 

הרי עליו ואליו , דאם הוא נתקל בקצת חולשה ורפיון של אהבה וחס, לו לבני אדם לחבריו ולשכניו 36021 

 36022 .הוא נתבע לפי המהות שלו לפי חריפותו, אותך מחייבים ומאשימים יותר, אומרים לגבי דידך דינא הכי

אמר לו רבי כלום , שאל ממני כל ספיקות שיש לך, בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע 36023 

, בן נון לא ימיש מתוך האוהללא כך כתבת בי ומשרתו יהושע ? הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר 36024 

תמורה ) מיד תשש כוחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלוש מאות הלכות ונולדו לו שלוש מאות ספיקות 36025 

 36026 .(ז"ט

דוקא משום שהוא יהושע התלמיד , דוקא לגבי יהושע דינא הכי שממצים עמו את הדין על הביטוי שאמר 36027 

ילקוט משלי ) יו ישראל קורין אותו כסילעד שה, המובהק שמסר את נפשו לשמש את משה רבו כל ימיו 36028 

ואף כאשר משה עלה לשמים נשאר יהושע בתחתית , שלא עזב את רבו משה אפילו לשעה אחת, (א"כ 36029 

שבשביל כך זכה , על תלמיד גדול כמוהו אשר כה נצטיין בשימוש רבו, (אבן עזרא) ההר ולא הלך לביתו 36030 

ל ביטוי זה כלום הנחתיך שעה אחת שלא שמשתיך דוקא עליו הקפידו ע, להיות מנהיג ישראל במקום רבו 36031 

 36032 .כאמור לגבי דידך דינא הכי, ועל זה נענש

 36033 לומר שהגשמים נעצרים בשביל פוסקי צדקה ואינן נותנין, ועשית כיור נחושת סמך כיור לפרשת שקלים

, הולכאורה הלא הטענה והתביעה צריכות להיות על אלו שאינן פוסקים צדקה לגמרי מלכתחיל, (ט"בעה) 36034 

ל שעל אלה "וי? שאין להם הרגש לכל הפחות להתעורר לרגע ולגלות רצון לנדב לנדכאים המצפים לעזרה 36035 

אין כל כך טענה ותביעה כי אין להם לב וכמו , שאין להם לכתחילה לב להרגיש בצער העניים הנצרכים 36036 

נן והתעוררותו ולאחר זמן קט הצט, אבל זה שיש לו לב שהתעורר להרגיש צער הנצרכים, שאינם קיימים 36037 

 36038 .(מעייני החיים)  .על אדם כזה יש טענה יתירה כי היה לו להמשיך בנדבת לבו, חלפה ועברה

 36039 

 36040 מאמר רפט

 36041 .(ח"ט י"ויקרא י) ´לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה

יוחנן ´ וסי לרי´ ל ר"א, יוסי אזיל עמיה´ שמעון והוה ר´ ר זימנא חדא הוה אזיל רבי יוחנן למיחמי לר"ת 36042 

אמר שמע ? יוסי למארי פלוגתא דילך את אזיל למחמי´ ל ר"א, שמעון´ ל למחמי לר"א? לאן את אזיל 36043 

 36044 .(ק"זוה) וכך הוא חביבותא דלבאי אשתכחת ביה, שמעון לשם שמים קא מפליג´ מיניה דר

של אהבת  זוהי תמונה מובהקת, העולה לפנינו מסיפור זה צריך לשמש הוראה והדרכה לכל אחד מאתנו 36045 

´ יוחנן אף על פי שהיה ר´ ר, העולה מעל לכל חשבונות אישיים, האמת אהבת התורה ואהבת החכמה 36046 

יוחנן לשמוע ´ כה השתוקק ר, שמעון בר פלוגתיה לא שם לב לנטיות הטבע המפריעות לבקשת החכמה 36047 

החכמה מעל הוא העדיף את , עד שלא התחשב בשום נטיות אנוכיות, שמעון´ חכמה וסודות עליונים מר 36048 

 36049 .לכל

האור הטמיר של תנא אלהי זה מביא בר , שמעון´ אבל גם בצד השני מתגלה לפנינו החכמה הטהורה של ר 36050 

שמעון משפיע אהבה לכל מי שבא אליו ואינו מתחשב בשום פגיעה ´ לבו האהוב של ר, פלוגתא לבוא אליו 36051 

רק המסכימים לחכמתו ולאישיותו ולא , שמעון אינו יודע מחיצות´ זרם האהבה המצוי בלבו של ר, אישית 36052 

ודבר זה מעיר על מעלתו המופלגה , אלא אפילו בר פלוגתא איננו נפגע וחש אהבה, נוהרים להימצא עמו 36053 

 36054 .שמעיין האהבה שלו לא נתייבש וכולם דולים ממנו, שמעון´ של ר

ותב בעל וכ, חוקי הטבע מאשרים כי האדים היוצאים מפיות שני אנשים אוהבים מתחברים יחד באוויר 36055 

ומן האדים , בהשפעתו אהבו כל ישראל איש את רעהו, אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום, שפתי צדיק 36056 

בלבו היה , השפעת אהרן היתה כבירה, שעלו מפיות ששים רבוא ישראל נתחברו יחדיו ונוצרו ענני כבוד 36057 

בות של ששים ריבוא להבות של אהבה יצאו מלבו ונכנסו בל, אוצר של אהבה שנתפזר בכל מחנות ישראל 36058 

 36059 .נתחברו ונעשו לב אחד והם ענני הכבוד שהאירו בזכות, ישראל



הגם שהוא הכירם לצד שהניחם , (מקץ´ פ) ´ח הק"וכתב אוה, ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו 36060 

גם בלב השני יתעורר בחינת , ומטבע האנושי כאשר תוליד הידיעה בלב אחד מהשנים, בחתימת זקן 36061 

וידקדקו בעינים , בבות יגידו סודות נעלמים כמאמרם כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדםכי הל, הזכרון 36062 

והטעם , כ מודיע הכתוב שהם לא הכירוהו"אעפ, במצח בדיבור והידיעה הולכת וגודלת עד שישלים הבחון 36063 

 36064 .לצד ראותו ברום המעלות והרחיקוהו מלבם מחשוב דבר זה

, האחד ממדת האוהב והשני ממדות האהוב, תתחבר משני חלקיםהאהבה , (ז"מ´ שער ה) ת"הישר לר´ ובס 36065 

 36066 האמונה והבטחון´ ן בס"והרמב, וכפי טעם מדת האוהב כן יהיה תוקף אהבתו במדות הטובות אשר באוהבו

שם ´ ושם החלק האחד בגוף זה והחלק הב, ה בפירוד וחלקה לשני חלקים"הנפש עשאה הקב, (7ג"דף ל) 36067 

כד מתקרבין , (ח"שלח קס) ק"וכן איתא בזוה, תתעורר אהבה הקדמונית ובהתחבר זה עם זה, בגוף אחר 36068 

 36069 .ואינון נשמתין לגיורין דמתגיירין, נשמתא דא עם דא עבדי איבין ונפקא נהורא מינייהו ואיתעבדו שרגין

עד , קרה פעם שקצב אחד קצף על הרב דמתא על שהטריף את בהמתו, ל"ין זצ´ח מואלוז"בימי הגר 36070 

וכיון , יום אחד הודיע לרב בעורמה שהוא צריך לשחוט בהמה, זימה להרוג את הרבשמתוך כעסו חשב מ 36071 

ואמנם באמצע הדרך שלף הקצב את , שבית השחיטה היה מחוץ לעיר יצאו הרב והקצב מחוץ לתחום 36072 

, התחיל להתחנן בפניו על חייו, כשראה הרב שכלתה אליו הרעה מאת הקצב, סכינו כדי להרוג את הרב 36073 

תוך כדי הרהוריו במעלות הקצב , משראה הרב כך התחיל להרהר בלבו במעלות הקצב ,אבל ללא הועיל 36074 

.נפל הקצב על פני הרב ובדמעות רבות נשק לו וביקש את סליחתו, ומתוך התעוררות מרובה של אהבה 36075 

 36076 .(מעייני החיים)  

 36077 

 36078 מאמר רצ

 36079 .(ט"ט י"י) את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים

אותו הכח הנפלא והנהדר ביותר הנטוע , ה עלינו בתתו לנו את כח הבחירה"לה טובתו של הקבכמה גדו 36080 

להתעלות ולהתרומם עד מעלת הקדושה העילאית , למען השתמש בו בכל מהלך חייהם, בטבע הנבראים 36081 

 36082 וזהו סוד, הוא העונג הנפשי הגדול ביותר, אותו עצם כח הבחירה אם משתמשים בו בכיוון הרצוי, ביותר

 36083 .היצירה של כל ההווייה המתקיימת ברצונו וברצון יראיו

איך שונה ונבדלת מדרגה אחת מחברתה בטיבה באופייה , כשיעמוד האדם על חילוקי הצורות והמדרגות 36084 

אז ידע האדם מה גדולה היא אחריותו בכל עת ובכל , ובחובתה להיות בשעה המיועדת דוקא, ובמטרתה 36085 

עליות , שרשרת ימי חיי האדם מורכבת מדרגות מדרגות! רצוי ביותרלכוון ולהתאים הכל באופן ה, שעה 36086 

ובכח בחירתו לעשות מכל רגע ורגע יחודים וכתרים לקשר ולחזק , על גבי עליות עולמות על גבי עולמות 36087 

 36088 .ובכיוון כח הבחירה תלוי גורל כל העולמות העליונים והתחתונים, את נצחיותה של הבריאה

וחלקו למועדים ערב , ה להוויית הזמן"ועצם המסגרת קבע הקב, א בחירהעצם מהותה של המלה חיים הו 36089 

ה מחונן "שהקב, כל זה לא בא אלא ללמד את האדם ולהעמידו על כח הבחירה, ובוקר שבוע חודש ושנה 36090 

כך המדרגות ופעולות היצירה , כשם שהזמן מחולק לפרודים קטנים של רגעים ודקים, אותנו בדעת להכיר 36091 

ואינו , וכשהאדם מבטל ומטשטש רגע אחד מחיי הבחירה, ורגע מובדלות אחת מחברתההתלויות בכל רגע  36092 

 36093 .הרי כאילו חתך וכרת אותה הווייה הקשורה ברגע זה, ממלא את התפקיד המיועד לרגע זה דוקא

הרי כאילו גזר עליו , כל רגע ורגע שהיה בכוחו להשלים ולמלא ולא השלים, ועל זה נאמר הכרת תכרת 36094 

ש הכרת "ך להזניח את הרגעים הריהו פוגם וחותך וכורת ומנתק ומקלקל את השרשרת כמוכשממשי, כרת 36095 

כי הזניח לגמרי את כח , ו"כי יש והוא כורת את עצמו לחלוטין מכל הכלל ח, ב"ז תכרת בעוה"בעוה 36096 

 36097 .ויש שהוא כורת רק חלק קטן ומכבה נצוצות אחדים של רגעים ידועים, הבחירה שלו

ומתוך קדושת הבחירה מושפעת , רכת קיום ממושכת בכח הבחירה של האדםכל הבריאה אינה אלא מע 36098 

שעל ידו , ת העניק בו את האדם"כח הבחירה הוא המכשיר שהשי, שפע של ברכות וקיום ללא גבול והפסק 36099 

ובכח הבחירה הוא מלהיב את , ויש שניצוץ אחד של קדושה מתנוצץ באדם, יכול לעלות מעלה מעלה 36100 

נמצא שהכל , ומתוך כך הוא מתרומם עליה גבי עליה עד אור אין סוף, ועמוקההניצוץ לשלהבת יה עזה  36101 

 36102 .בא משום שידע להשתמש בכח הבחירה וכח ההבחנה הגנוז בה

עוד יזיק לאמונה כי הוא , ל"ל באזהרת זריעת כלאים והרכבת כלאי בהמה וז"ג ז"וראה מה שכתב הרלב 36103 

, ורה היא יותר נכבדת מצורת בעל חי היותר נכבדתכי זו הצ, הבדיל בחלוקת המינים בחילוק הצורות´ ית 36104 

אשר הוא נבדל בצורה היותר נכבדת בכל הנמצאים וזה יישירנו להשגתו , ´עד כי יגיע עוז וכבוד עליו ית 36105 

 36106 .וכן למעלת מדריגת הנפש מעלת החכמה במעלת הצורה, ´ית

יב כלל במעלות הצורה כי אין מחש, אולם בהרכבת כלאי בהמה או כלאי זרעים הרי מערב צורה בצורה 36107 

כי זה בא , וכן בכלאי בגדים כי צורת הפשתן הבא מהצמח הוא יותר שלם מהצמר, והיא כפירה גדולה 36108 

, אף כי הוא מבעלי חיים אבל הוא בא ממותרות החומר, מפועל המין המכוון לעצמו וזה בא מהכרח החומר 36109 



ומזה , קצתם במעלה יותר על קצתם ,החכימנו באלה המצוות להשיג מדרגות הצורות בהנמצאים´ והוא ית 36110 

 36111 .ל"ת עכ"נעמוד על מציאות השי

י לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו "אר, (ט"שבת קי) ל"א חז"ז נבין היטב את הביאור עמש"ולפי 36112 

אבהו לא ´ אמר ר, אמר עולא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת, ש שחרית וערבית"ק 36113 

י לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהשוו "אר, שלא היתה להם בושת פנים חרבה ירושלים אלא בשביל 36114 

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה , ר חנינא"ש בר אבא א"ר עמרם בריה דר"א, קטן וגדול 36115 

 36116 .ל"ח עכ"י לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו ת"אר, את זה

שורש כל הרע נעוץ באותו הפסד , על חבירוד שבאמת אין חולקים ואין כל אחד אלא מוסיף "ונראה לפענ 36117 

היינו , ומפני שהשוו בה קטן וגדול, וטשטוש הכרת הבחירה והכרת מערכת ההבדלים בצורות הנבראים 36118 

ממילא אין כאן יותר , שנטלה מהם אותה התבונה העליונה להבחין בין מעלה ומעלה ובין צורה וצורה 36119 

הלא אין , שתלטת אזלת היד להוכיח אחד את השניוממילא מ, מקום להכרת הרוממות שיש בתלמיד חכם 36120 

 36121 .הבדל במעלות ומסונוורות הן העינים לראות במה למעלה ממך

הריהו מתבייש לאמר למה לא התאמצתי , כשהאדם נפגש בצורה ומדרגה מעולה יותר מזו שהוא נמצא בה 36122 

ש על אחד מן "וכמ, ולמה התרשלתי בכוח הבחירה לבחור במדרגה יותר נעלה, גם אני לעלות בקודש 36123 

ענה ואמר שאחד בייש , וכששאלוהו למה זה נפלו פניך, הגדולים שפעם אחת חזר לביתו עגום ומבוייש 36124 

 36125 .התאנח ואמר ספר ראשית חכמה, אותו וכשהפצירו בו לומר מי זה שבייש אותו

ח טשטוש "אחרי שביזו הת, כעת נקל להבין את השתלשלות הדברים העגומים שבגללם חרבה ירושלים 36126 

מן ההכרח שהגיעו לידי טשטוש ההבדלים , ח"לי המעלות והמדרגות שבין האדם הפשוט ובין התהבד 36127 

ולדידם שאין , והתחילו לחלל השבת שהיא פסגת הקדושה במהות מעלות הזמנים והעתים, במובן הזמן 36128 

 36129 והכפירה במעלת, גם יום השבת הוא יום חול כשאר ימות השבוע, בחירה ואין הבדלים בכל שטחי היצירה

כי הסכילו ולא הבינו שלכל רגע , השבת ובחירתה הביאה גם לידי ביטול קריאת שמע של שחרית וערבית 36130 

ושבכל רגע אצורה יצירה מיוחדת השואפת שיוציאה לאור עולם דוקא , יש תפקיד מיוחד ומיועד רק לו 36131 

 36132 .ברגע זה ובשעה זו

וכן ההבדלים שבעצם , משימותיהםשינוי הזמנים ו, וכשאין בישראל הכרה זו של חילוף העתים ותפקידם 36133 

כשאין הכרה , אותם האורות השואפים אחד אחד להתמזג ולהתאחד לאורות גדולים ורמים מהם, היצירה 36134 

 36135 .כי מבריחים השכינה ומכחישים צורה העליונה, זו בישראל מן ההכרח שירושלים תהיה לחרבה

ה אב לארם ולבסוף נעשה אב כי בתחלה נעש, ל כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה"וזהו שאמרו ז 36136 

, (ג"ברכות י) ולבסוף נעשתה שרה לכל העולם כולו, שרי בתחלה נעשית שרי לאומתה, לכל העולם כולו 36137 

כל יופיים ותפארתם הם בחתירה , הגרעין הרוחני המונח בהגדרה זו הוא שאברהם אבינו ושרה אמנו 36138 

כי אם היו מתעלים , אחת ושוה ולעולם לא היו מסתפקים במעלה, והתאמצות להשיג שלימות נוספת 36139 

 36140 .מתחילה ועד לבסוף

ומצוות עשה מן , כאילו מכחיש את כח בחירתם ושאיפת השתלמותם, כל המכנה אותם בשם אברם ושרי 36141 

ובמעשה אחד , ולהיות בוחר בחירה בחירה מתחלה ועד סוף, התורה הוא להיות עולה מעלה אחר מעלה 36142 

עליה על גבי עליה שיפור , צמו בבת אחת בכמה מדרגותובמאמץ אחד עלול האדם להתרומם ולנשא את ע 36143 

 36144 .על גבי שיפור והידור על גבי הידור

כי מערכות לצורותיהן השונות שהוקבעו מצד , מכל הענין שפירשנו הוא להבהיר את הרעיון העיקרי 36145 

שנשתמש בכח הבחירה אותה חמדה גנוזה שניתנה לנו , בכל הטבע הוא לעוררנו ולעודדנו´ הבורא ית 36146 

להשוות , להסתכל בכל שינויי המצבים הרוחניים שמסביבנו, נאתנו ולאשרנו למען עלות מעלה מעלהלה 36147 

מתי יגיעו מעשי , מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, למדוד ולשאוף תמיד בהתאם לאותה המימרא הידועה 36148 

 36149 .למעשי הצדיקים הגדולים שלמעלה הימנו

מעידה על האמונה האמיתית בצורה העליונה , וליםההכרה בהבדלי התכונות והמדרגות שבין הצדיקים הגד 36150 

והמניף , ולא תיתכן אחת מבלעדי השניה, שלובים ונאחזים´ האמונה במעלות הצדיקים ואמונת ה, השלמה 36151 

 36152 .(תורת הנפש)  .היחידי להשתלמות הרוחנית הקדושה הוא רק בנכס היקר של מציאות כח הבחירה

 36153 

 36154 מאמר רצא

 36155 ץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכלוכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל ע

 36156 .(ג"ט כ"י)

והרי בניך , ר שלא יכולת לעמוד בצוויך אפילו שעה אחת"מי יגלה עפר מעיניך אדה, (א"ר כ"בבר)א  אית 36157 

ל "ש חז"וכמ, ה בנסיון קל כזה"ר יציר כפיו של הקב"ולמה באמת לא עמד אדה, שנים´ ממתינין לערלה ג 36158 

ר שטעו בו מלאכים ובקשו לומר "אדה, (´תנחומא שמיני ח) ר מצוה קלה צויתי אותו ועבר עליה"האד 36159 



ודייק מזה שאחרי שלא עמד בה מסתמא לא היתה ? היאך לא עמד במצוה קלה, (´ט´ ר ח"בר) לפניו קדוש 36160 

 36161 ?ל מצוה קלה"ומה זאת שקראו לזה חז, מצוה קלה אלא חמורה

שאנו חושבים את עצמנו במדרגה , ששוגגין אנו ומוטעים בדבר הזהאחרי הצעת כל הענין נראה פשוט  36162 

אור , כבר נתבאר לנו שכל המצות הן אחת, אבל הענין הפוך לגמרי, יותר עילאית מאשר אדם הראשון 36163 

כי להם , זאת היתה דרגתם של הראשונים, ובמצוה אחת אוחזים כל המצות, אחד גדול הוא תורה אור 36164 

 36165 .ועל ידה לבוא לתכלית השלימותהיתה מספקת מצוה אחת ממנה 

, כי לא ניתנה לו אלא מצוה אחת ושעה אחת בה לתקן ולהשלים כל התכלית, ר"זאת היתה דרגתו של אדה 36166 

מה , ר היה יכול להשלים את הבריאה בשעה אחת"כי אדה, ל"ש בתחילת ספר דעת תבונות וז"וכמ 36167 

וריבוי המצוות אצלנו זה , כ"ורכה עבדרך קושי הגלות וא, שצריכים עתה אחרי החטא בשית אלפי שנין 36168 

ה במצות "ר חלק אותן הקב"ומה שלא השלים אדה, ר יכול לעמוד"ממה שלא היה אדה, בא מגרמת החטא 36169 

 36170 .רבות ונתנן לכל העולם כולו

זוהי הסיבה , נתחלקה וניתנה לדורות עד תיקון האחרית, ר"כל הכבדות שהיתה במצוה האחת של אדה 36171 

אצלנו הוקל המשא כי הושם לעשות , ר"במצוות מה שלא היה זה אצל אדה שאנחנו יכולים לעמוד בנקל 36172 

לא מיפוי כוחותינו ולא מזה שאנו , מה שאנו ממתינים בקל כמה שנים, המלאכה בשנים רבות ובשותפות 36173 

ה מקיל הרי זה "וכשהקב, ה הקל עלינו"סוד קלות המתנתנו הוא מפני שהקב, ר חלילה"טובים יותר מאדה 36174 

 36175 .כי קלותן וחומרתן אינן בעצם אלא סוד עמוק בהן, המצוות קלות וחמורות וזה גם סוד, קל

אם יש בה חיסרון כיס , מצינו שמגדירים מצות קלות ומצות חמורות בזה (ב"חולין קמ´ ז ג"ע) ל"אצל חז 36176 

האם דבר שיש בו חיסרון כיס , אבל צריך לדעת שאין דבר זה מובן בשכל, או אם אין בה חיסרון כיס 36177 

במקום שרואה צורך אין זה כלל , הלא בעד טובת קרוביו נותן האדם כל מה שיש לו? בעצםאמנם קשה  36178 

 36179 .ה וכך רצה והוא סוד ודאי"כי כן עשה הקב, ואם במצוות חיסרון כיס משוה לו חומר בקיומן, חמור לפניו

, כל הכובד של כל השית אלפי שנין, ר נתנו לו בשעה אחת ובמצוה אחת"נמצא הדבר להיפך כי לאדה 36180 

ג "שבמצוה אחת שלו היו כלולות בה כל התרי, ואילו היה עומד בה היה משלים כל הבריאה בשעה אחת 36181 

ומה שלא בקע ולא עמד , ועד כמה שבקע ועמד השלים, וכל המתפלפל בבריאה עד סוף כל הדורות, מצות 36182 

י שאנו אם מפנ, הכבדות נתחלקה על רבים או שהוקלה ביחוד, בהם מגודל כובד המשא נתחלק לדורות 36183 

או שמפני זכותים ורחמים מיוחדים מן השמים הם , ר שעל ידו נוטל עיקר המשא והכובד"הבאים אחר אדה 36184 

 36185 .פ אחרי שהוקל הוקל"עכ, הסיבה להסרת הכובד מעלינו

לא מצד חשיבותינו , ר"ומה שאמרו מי יגלה עפר מעיניך אדה, שנות ערלה קל אצלנו´ כ גם המתנת ג"ע 36186 

אלא , ר"ל הקדושים שאמרו זאת היתה דרגתם פחותה לאין ערך מדרגת אדה"חזודאי ש, אנו מגידים זאת 36187 

, שם כחלינהו לעיניה ושבקוה´ ר בעריות כלשון הגמ"שהחלישו יצה, (7ט"יומא ס) ´כמו שמצינו בגמ 36188 

והחילוק לא , ולאחר שהוחלש קל הוא, י זה הותר יחוד דקרובים"וע, ואהני דלא מיגרי לאינשי בקריבתא 36189 

, אלא הקלות באה מצד שניטל היצר והכבדות ואז ודאי קל הוא, בעצם הדבר הכל כבתחילהבעצם הוא כי  36190 

 36191 .שאחרי שבטל הכבדות גם הרבה שנים יכולים לעמוד, ר"זה הוא ענין מי יגלה עפר מעיניך אדה

כי מי , ועד כמה שצריך האדם לשום כל כוחותיו לשמור אותה, יוצא לנו מזה יסוד גדול בענין מצוה קלה 36192 

אמרי , (.´ז ע"ע) ´אמרו בגמ, כמה זכותים וכמה תפלות ותחנונים הושמו בזה להמציאנו אותה קלה יודע 36193 

הנה ? היתכן שיראה כיס מלא מעות ויעמוד על נפשו מלהגביה אותו, ם יהודאי לא מינטרי שבתא"עכו 36194 

ישראל  והנה, ולא מאמינים בשום אופן כי ישראל יעמדו בזה, ם זה מן הנמנע לשמור"אותו דבר שלעכו 36195 

כמה יגיעות יגעו בה הראשונים עד שזכו להוותה לאותה ! לא חלי ולא מרגיש ולא חשיב זה לגבורה גדולה 36196 

 36197 !ל הביטו על הקלות שבישראל"וראה גם והתבונן איך שחז! המצוה למצוה קלה

דקאי על ישראל שכשהן עומדין , (ג"במדבר כ)א  ל על הפסוק הן עם כלביא יקום וכארי יתנש"אחז 36198 

ללבוש ציצית לקרוא את שמע ולהניח , ם שחרית הן מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצוותמשינת 36199 

אבל מי יודע מאין זה באה , לנו הרי באמת זה קל, אנו לכאורה אף לא מרגישים לכל קושי שבו, תפילין 36200 

מיתת ואם תרצה לבחון א, מי יודע כמה זכותים ורחמים ישנם באלה המצוות עד שנעשו קלות? זאת אלינו 36201 

וכן לך , ש"ותראה כמה אמנם קשה עליו ענין זה שמשכימים לק, הענין לך ושאל למי שלא הורגל בכאלה 36202 

 36203 .מה רב הנסיון אף שלא לשאת המטפחת בכיסו, ושאל למי שלא הורגל בשמירת השבת

 36204 כאשר הכביד הרי גם מצוה אחת אי, ´ענין זה ממדות הנהגתו ית! ענין קלות וחמורות סוד גדול ורם הוא

המצוות שאנו מרגישים אותם , ג מצות"וכאשר הקיל הלא אנו עומדים גם בתרי, אפשר לעמוד בה 36205 

י "רש, ט"סנהדרין ק) ל"ואמרו חז, הנה כי יש חומר בממון, לחמורות כאלה אשר יש בהן חיסרון כיס 36206 

ממון ולא תדע למה זה ה, הנה הממון בו החטא והוא החומר, רעים בגופם וחטאים בממונם, (ג"בראשית י 36207 

 36208 .כי אמנם ממון כובד בו, לא בשכל תסביר זה אלא סוד הוא בדבר, חמור



וכן הוי בורח מן העבירה , והיוצא מכל הדברים גודל הענין של הוי רץ למצוה קלה ששכר מצוה מצוה 36209 

שכמו שזוכים לקלות כן חלילה יכולים , הזהר שלא תגרום חלילה להכבידם עליך, ששכר עבירה עבירה 36210 

ותדע כי הקלות אין זה , הזהר במצות הקלות ובזמנים הקלים, ו הקלות יתהוו כחמורותלהפסיד שגם אל 36211 

 36212 .(דעת תורה)  .אלא באים הם אחרי זכותים רבים תזהר שלא תפסידם, דבר הבא ממילא

 36213 

 36214 מאמר רצב

 36215 וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל

 36216 .(ג"ט כ"י)

וזה גופא שלא עמד בה ראיה על , ר באמת לא היתה קלה"במאמר הקודם בארנו שמצוה קלה של אדה 36217 

, והנה הדבר עדיין צריך ביאור, ר"ל שאנו יותר גדולים מאדה"ולא כמו שמשמע מפשטות חז, חומר המצוה 36218 

ם תורה כשעמדו ישראל על הר סיני הרבה לה, (´תנחומא שמיני ח) ל היפך זה"דלכאורה מצינו בחז 36219 

ר מצוה קלה "ה אדה"אמר הקב? ר"ולמה לא ציוה כל המצוות הללו לאדה, ומצוות ליתן להם שכר טוב 36220 

 36221 ?וכל המצות הללו היאך יכול לקיים אותם, צויתי אותו ועבר עליה

בתשיעית צוהו זה אכול וזה , ולא היה יכול לעמוד בצווי שעה אחת, בו ביום שנצטוה בו ביום עבר עליה 36222 

ר יהודה בן פדיה מי יגלה עפר "א, הוי שלא עמד בצווי שעה אחת, רית עבר על צווילא תאכל בעשי 36223 

והרי בניך משמרין כל המצות שנתנו , שאתה לא יכולת לעמוד בנסיונך אפילו שעה אחת, ר"מעיניך אדה 36224 

 36225 ?ר מדרגת דור מקבלי התורה"ל מפחיתים דרגתו של אדה"הרי שחז, כ"להם ועומדין בהן ע

ל כמין חומר נדרשים ואין בהם כל "ודברי חז, ר תראו שהסוד שגלינו אמת הואאך כשתתבוננו בדב 36226 

כי יציר כפיו , כמו שבאמת מחויב הדבר להיות כן, ר היה בדרגא שאין כמוהו"אין כל ספק כי אדה, סתירה 36227 

, ופשוט שהוא היה היצירה הכי עליונה שיכולה להיות, ה איך יהיה בו חסרון ולו פגם כל דהו"של הקב 36228 

, (7ה"שבת נ) ל"וגם בחטאו איתא בחז, (´ר ח"בר) !טעו בו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו קדוש והרי 36229 

 36230 ?ר"ע מפני מה קנסת מיתה על אדה"ה רבש"ש לפני הקב"אמרו מלה

עם כל זאת לא עמד במצוה האחת , ר בחיר הנבראים"כי אחרי כל גדלותו של אדה, אך סוד הענין הוא 36231 

וסוד של ראשון הוא כי על הראשון מונח כל המעמסה , טעם שהיה ראשוןדוקא מ? ומפני מה, שניתנה לו 36232 

על כן קישור , ומה שאין בתחילתו אין בסופו, סוד הדברים הוא כי נעוץ סופו בתחילתו, מונח כל התיקון 36233 

 36234 .וזה העבודה הכי קשה והכי כבדה, כל הבריאה דוקא בראשון הוא

ובשעה אחת ברגע , ל התיקון מתחילתו ועד סופולהשלים בה כ, זאת היתה המצוה האחת שניתנה לאדם 36235 

ר הוא זה אשר כביכול חשב "ואדה, אחד ושמו אחד ואין עוד´ והיה ה, אחד להיות בטל כל הרע מן העולם 36236 

כי רב מאד העוז , כ לא היה לו היכולת לעמוד בעבודה"ואעפ, עליו שיעמוד לשאת כל המשא הכבדה הזאת 36237 

 36238 .כי כל הכובד בראשון הוא, והעוצמה הצריכים לשאת כתר הראשות

ולא נשלם התיקון השלם שרצה העליון שיעשה בראשון במצוה , וכשאדם הראשון החטיא את המטרה 36239 

כי אם על , לקח כל המשא הזאת חילקה והטילה לא על אחד, ה ברוב טובו וחסדו"הקב, אחת ובשעה אחת 36240 

והאריך , תורה ומצוות לא במצוה אחת ולא בשעה אחת אלא הרבה להם, ששים רבוא של כלל ישראל 36241 

 36242 .הזמן בשית אלפי שנין

אחות לנו זה , (´ש ח"שיה) ברכיה פתח אחות לנו קטנה ושדים אין לה´ ר, (´ט ג"ר ל"בר) אמרו במדרש 36243 

מה , ט"ושדים אין לה לא הניקוה לא מצות ולא מע, ט"קטנה שעד שהוא קטן היה מסגל מצות ומע, אברהם 36244 

ה "ז חשב עליו הקב"בכ, ט גם מאז היה קטן"היה מסגל מצות ומעהגם ש, נעשה לאחותנו ביום שידובר בה 36245 

שהרי , מפני שגם הוא היה באיזו בחינה של ראשון? ומפני מה, שמא לא יעמוד בנסיון של אור כשדים 36246 

כ מי יודע מה יהיה ביום "א, וכל החומר והקושי בראשון הוא, ט"נולד מתרח ולא הניקוהו מצות ומע 36247 

 36248 .כל הכבדות שידובר אם אמנם יעמוד נגד

ז להיותו ראשון לא עמד עד "בכ, ר ודאי היה גדול הנבראים"אדה, הרי לנו גודל החומר והקושי של ראשון 36249 

כי , ומה שאנחנו עומדים בנסיון הוא, הוא אשר נתחלק לכל העולם, ובמה שלא עמד ולא השלים, גמירא 36250 

אבל לא , הכל קל, נוועד כמה שעמד ובקע ל, ר לקח את כל החומר וכבש לפנינו את הדרך"אדה 36251 

לא , אם אברהם אבינו נתנסה בעשר נסיונות ועמד בכולם, ר"מחשיבותנו וגדלותנו אלא הודות לאדה 36252 

מפני , ר"אלא מפני שהיה אחרי אדה, כי לו היה גדול היה הוא הראשון ולא אדם, ר"מאשר היה גדול מאדה 36253 

 36254 .ר"זה היה אצלו קל לעמוד בנסיון מאשר אדה

, האבות הם תקרתו של עולם כקורות המחזיקות הבנין והן נתונות באמצע, (´ו´ ר א"שמו) ל"איתא בחז 36255 

כמו מי שנותן קורה , יצירת האבות באלף האמצעי היתה במכוון, ואילו היו מקודם מי יודע אם היו עומדים 36256 

לרב ´ כמו כן האבות הק, כי באמצע צריכים לקורה יותר חזקה שהיא המחזקת את הבנין, באמצע הבנין 36257 

ורק מפני שהוא , ר היתה עבודתו עוד יותר גדולה להיותו תחילת הבנין"כ אדה"אעפ, ניתנו באמצע כוחן 36258 



ומה שאברהם , ובמה שאמנם כבש ועמד הוא כבש הדרך לבניו אחריו, היה בחיר היצירה הושם בתחילה 36259 

 36260 .וכל הגדולים עמדו בנקל זה רק מהיותם אחריו

ידוע כי כל מה , ה לאברהם צא וכבוש הדרך לפני בניך"אמר לו הקב, (´ח´ ר מ"בר) זהו שאמרו במדרש 36261 

ואנחנו על , הם טרחו ויגעו ועשו דרך כבושה לפנינו, שאנו עומדים בנסיון כבר כבשום לפנינו אבותינו 36262 

אלא שאדם היה הראשון לכל היצור והאבות ראשונים , דרך כבושה הולכים כי גם האבות ראשונים היו 36263 

והאבות שעמדו וכבשו בכל , נה זה כבישה לכל העולם אחריור אשר עמד וכבש ה"ואדה, לישראל 36264 

הנה זה כבישה לכל תולדותיהם , רצו לפני כסוסים בין בצעי המים, (.ו"סנהדרין צ) ל"הקושיים כאז 36265 

 36266 .אחריהם

לא סימנא בעלמא הן אלא בקיעה וכבישה , כי מעשה אבות סימן לבנים, ל"ן ז"הוא ענין מה שמביא הרמב 36267 

, כבשו לפנינו הדרך ואנחנו במסילה כבושה הולכים, מה שהם לחמו ועמדו בנסיון כל, את הדרך לפנינו 36268 

שבת ) ל"הוא ענין שאחז, מי יודע אם היינו יכולים לעמוד בהם בנסיון, ואילו לא היו כובשים לפנינו 36269 

וכל מצוה שלא מסרו ישראל עצמן , כל מצוה שמסרו ישראל עצמן למיתה עדיין היא מוחזקת בידם, (.ל"ק 36270 

הכל ממה שכבשו לפנינו הדרך כל הצדיקים , כל מה שאנו מחזיקים עצמנו, תה עדיין היא מרופה בידםלמי 36271 

 36272 .והגדולים שקדמו לפנינו

להסיר החומר והכבדות ´ הנהגתו ית, ת הנהגתו להקל על האדם"שהשי, היוצא לנו מזה שענין קלות הוא 36273 

ושם הוא , רגיש את המקום החמורולאידך גיסא דרכו של היצר לה, למען יוכל האדם לעמוד בנסיון 36274 

היינו , יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, (7´קידושין ל) ל"זהו ביאור מאז, משתדל להלחם על האדם 36275 

, ושם פורש כל מצודיו להפיל את האדם בדבר ההוא, שכל עסקו הוא להרגיש על האדם המקום החמור 36276 

אבל כן רצה , א כח כל כך רב"לתת לס´ נעלם מאתנו הנהגתו ית, ה עוזרו אין יכול לו"ואלמלא הקב 36277 

 36278 .כביכול שיהיה לו כח ורשות לזה

ואין , ר"דשית אלפי שנין דהוי עלמא הוא לתיקון פגמו דאדה, דעת תבונות´ מקובל אצלנו וכן מבואר בס 36279 

ז וכן יצרא דעריות "דכבר בטלא יצרא דע, (7ט"יומא ס) הפירוש שכל התיקון יהיה לבסוף דהרי מצינו 36280 

בלי ספק שכל , ר"וכן כל הראשונים מימות אדה, שלפרטים אלו כבר הם בחינת ימות המשיח הרי, הוחלש 36281 

היוצא מזה , ומה שנשאר מפני שלא היה הביטול לגמרי נשאר לדורות הבאים, אחד ביטל היצר באיזה מדה 36282 

וכן , ומה שתיקן הוא אמנם נשלם תיכף והוא בבחינת ימות המשיח, ר תיקן וביטל היצר"שבאמת אדה 36283 

וביטול היצר שיהיה לימות , כל אחד מה שתיקן הנה זה ביטול היצר, ברהם יצחק יעקב וכל הצדיקיםא 36284 

 36285 .ר"הוא המשך מעבודת הביטול מימות אדה, המשיח

כי אין כשופרא דאדם , לא במדת הגדלות מתווכחין כאן, ר"ל מי יגלה עפר מעיניך אדה"ומה שאמרו ז 36286 

בוא והתבונן הרי קודם שהיה , א להתעורר להם ולעצמנו באאל! ומי בחיר כמותו! ה"יציר כפיו של הקב 36287 

ראה מה זה , ואנחנו הלא עומדים אנו בכל כך מצות, ר עם כל כוחו לא עמד אף במצוה אחת"אדה, קל 36288 

הכל מביטים ותמהים , ז שכיון שניטל היצר ממנו"וכמו שמצינו אצל ע, שניטל הכובד מה זה שבטל היצר 36289 

 36290 .(7ב"סנהדרין ק) ´רב אשי ומנשה בגמוכדמצינו כן גבי , במה נכשלו

כל , מפני שמצוה אחת וקלה שצוויתיו עבר עליה, ר"ומה שאמרו שלא ניתנה התורה וריבוי מצותיה לאדה 36291 

! ר טעות הוא"דע שכלל ישראל ביכולתו לקיים מה שלא היה ביכולתו של אדה? המצוות הללו היאך יקיים 36292 

וביטל , שעמד ותיקן מה שתיקן, ר"צד גודל כוחו של אדהזה בא לנו רק מ, כי מה שאנו ביכולתינו לקיים 36293 

לו היו מקבלי התורה הראשונים , אשר על ידי זה הוקלה העבודה אצלנו, והחליש את היצר במדה כזאת 36294 

 36295 .מי יודע אם היו עומדים בנסיון, מי יודע מה היה סופם, ר"בבריאה כמו אדה

ביודעו את הזכותים הרבים , האדם להזהר בהםהיוצא מכל דברינו הערה נוראה בענין קלות שמאד צריך  36296 

אי , והוא אמרו הוי רץ למצוה קלה שמצוה גוררת מצוה ושכר מצוה מצוה, שנצרכו לאדם עד היותם קלות 36297 

לכן , נעלם ממך כמה יגיעות יגעו הראשונים שיהא אצלם הכל קל, אפשר לך להשיג מהיכן באה הקלות 36298 

וזה הערה נוראה לאדם בעת יראה שהתורה והמצות , ההזהר מאד במצוה קלה והשמר מאד פן תזלזל ב 36299 

 36300  .על שלא הוקיר אותם כדבעי, שלא יצטרך ליתן דין וחשבון על שלא הוקיר את השעה, קלות עליו

 36301 .(דעת תורה)

 36302 

 36303 מאמר רצג

 36304 וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל

 36305 .(ג"ט כ"י)

אותו שכתוב בו , ה"וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקב, אלהיכם תלכו´ ר סימון פתח אחרי ה"ב י"ר 36306 

, ה אלא במטע תחילה"אלא מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב? בים דרכך ושבילך במים רבים 36307 

 36308 .אף אתם כשתכנסו לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה, אלהים גן בעדן´ ד ויטע ה"הה



לא כן ארץ ישראל , שום ערך עצמי לכל עבודתו בשדה ואינה אלא אמצעי למחייתו בחוץ לארץ אין 36309 

ובאו חכמי המדרש והוסיפו שהנוטע אילנות בארץ ישראל הוא בבחינת , שאמרה תורה בפירוש ונטעתם 36310 

כשאנו , במה דברים אמורים שפעולות גשמיות אלה נחשבות הליכה בדרכיו יתברך, נוטע אילנות בגן עדן 36311 

של שלש ´ רק כשנקיים ציווי ה, ם בהכנה מראש לקיים כל דיניהן כמו שגזרה התורה הקדושהעוסקים בה 36312 

רק אז נחשבת , ´ובבוא השנה הרביעית יהיו כל הפירות קודש הלולים לה, שנים יהיו לכם ערלים לא יאכל 36313 

 36314 .למצוה מה שאנו עוסקים בנטיעה

והרי בניך , לעמוד על ִצויך שעה אחת ר שלא יכולת"מי יגלה עפר מעיניך אדה, יהודה בן פזי´ דרש ר 36315 

י זה שנתנהג בהתאפקות הדרושה ונמתין שלש שנים מבלי "ע, (´ה ב"ר כ"ויק) שנים´ ממתינים לערלה ג 36316 

שנחפז לאכול מעץ הדעת בשעת , ר"בזה נוכל לתקן במדה מסוימת חטא אדה, לנגוע בפירות האילנות 36317 

 36318 .איסורו

כן , שכל התרומות שנדבו בני ישראל נתקדשו לגבוה, כמו שמצינו מושג של קדושה בעשיית המקדש 36319 

קדושה זו היא המחייבת תרומות ומעשרות רבעי ודיני , (ז"יבמות ט) בנוגע לארץ ישנה מושג של קדושה 36320 

וכמו שנעשו נסים במקדש וביניהם בלחם הפנים , ערלה המיוחדות לארץ ישראל ולא לשאר הארצות 36321 

ראו חיבתכם לפני , היו מראים זאת לעולי רגלים ואומריםכדאיתא בגמרא ש, שהיה נשאר טרי כל השבוע 36322 

שאז מוציאה , כמו כן נעשים נסים בארץ כשמקיימים דיני שביעית, (7ז"חגיגה כ) המקום שסילוקו כסידורו 36323 

 36324 .הארץ פירות בששית לשלוש השנים

, לשם אישים, לשם השם, לשם זובח, לשם זבח, והנה בעבודת הקרבנות לשם ששה דברים הזבח נזבח 36325 

אלא אף מחשבה רעה , לא רק עבודה פסולה פוסלת את הקרבן, (ד זבחים"פ) לשם ניחוח, לשם ריח 36326 

 36327 .כל שכן בנוגע לגן עדן שכל פיגול לא ירצה, ואם זה נאמר בנוגע למקדש, המראה על חוסר הכנה נפשית

, ו יהיו רצוייםכמה הכנה צריכים אנו שכל מעשינ, ל שארץ ישראל היא בבחינת גן עדן"וכיון שגילו לנו חז 36328 

הבחירה בידינו ואנו , ושלא תתערב בהם מחשבות פסולות של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 36329 

ונחשב לנו , ולקבל שכר אפילו על הדברים הגשמיים כמו נטיעה, יכולים לגשת אל המלאכה בחרדת קודש 36330 

ה שורש פורה ראש ולענה על ומאידך בלי ההכנה הנכונה אפשר לגדל חליל, כאילו נטענו אילנות בגן עדן 36331 

 36332 .אדמת הקודש

היינו שעל ידי קיום המצוה של , (ט"שבת קי) ל השומר את השבת ריח טוב נודף מתבשילו"והנה אמרו חז 36333 

וכידוע שכל מה שהאדם מכין את עצמו , נרגשת הקדושה גם בתוך המאכלים, שבת כדין ובהכנה הראויה 36334 

אפשר להגיע על ידה לדביקות של גן עדן , לקדושת הארץכמו כן בנוגע , יותר נרגש אצלו הקדושה, יותר 36335 

.ובהתאפקות ממילוי הרצונות, בשמירת התורה כדין, אבל רק בהכנה הראויה, ולהליכה בדרכיו יתברך 36336 

 36337 .(ג"המוסר והדעת ח)  

 36338 

 36339 מאמר רצד

 36340 וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל

 36341 .(ג"ט כ"י)

רכישה , אחרי ארבעים שנות עליה מתמדת בדרגות השלימות, אחרי ארבעים שנה של חיי רוחניות טהורים 36342 

בו ספגו , ה שלמד מפי הגבורה"אחרי שיצאו מהחדר הגדול של משה רבינו ע, ´תמידית של דעת והכרת ה 36343 

ובלי שום , כלשהולתוכם את כל המאור שבתורה בכל גודלו ועומקו במשך ארבעים שנה ללא הפסק  36344 

 36345 .כי הרי משולחן גבוה קא זכו ובלחם אבירים נזונו, הפרעות גשמיות

, ז"ב הורידו להם לעוה"את העוה, הכל מוכן להם, והשליו מצוי להם, הבאר עולה להם, המן יורד להם 36346 

, (ז"ט שמות ט"בעה) לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, בכדי שלא תגרם להם שום מניעה והפרעה גשמית 36347 

כי הלא לחצר , חרי כל זה בבואם לארץ הרי השיגו בזה את פסגת המעלה האלהית בדרגות הרוחניותא 36348 

 36349 .המלך מלכו של עולם באו

ואף את בריתי , ואף את בריתי יצחק, וזכרתי את בריתי יעקב, ה"בא וראה בהבטחה שהבטיח לנו הקב 36350 

כשם שבזכות האבות , האבות השווה את זכות הארץ לזכות, (ו"ויקרא כ) אברהם אזכור והארץ אזכור 36351 

אלא אך , ה לא ניחם להשמיד שונאיהם של ישראל בגלל עון העגל"שהרי הקב, תלוי כל קיום עם ישראל 36352 

כי זכות , גם הגאולה העתידה תלויה בזכות האבות, וגם כיום כל קיומנו בזכות האבות, בזכות האבות 36353 

 36354 .כך אותה מדה נוהגת גם בזכות הארץ, האבות בלתי מוגבלת היא

לאור כל זה מה היה צריך , נקל איפוא להבין עד היכן הגיעה המעלה האלהית שהשיגו בבואם אל הארץ 36355 

, ודאי להוסיף עליה על עליה ומעלה על מעלה? לכאורה להיות הציווי הראשון להם בכניסתם לארץ 36356 

לא , הדבר ולבסוף לא כך היה, להתפשט לגמרי מן הגשמיות ולהכנס לתוך עולם רוחני אצילי לעולם אלהי 36357 

 36358 .הציווי הראשון היה דוקא ונטעתם כל עץ מאכל, זאת היתה המצוה



כשהיו ישראל במדבר , אלא להתעסק דוקא בעיצומה של הארציות, לא להתרומם לספירות שמימיות 36359 

עמוד ענן , וענני כבוד מקיפין אותן, והשליו מצוי להן, והבאר עולה להן, ארבעים שנה היה המן יורד להן 36360 

ויפוק וינצוב , אמר להם משה כל אחד ואחד מכם יטעון מכושיה, כיון שנכנסו ישראל לארץ, נוסע לפניהם 36361 

 36362 .(ה"ר פכ"ויק) ד כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל"הה, (נטיעות) ליה נציבין

אותו שכתוב בו ? ה"וכי אפשר לו לבשר ודם להלך אחר הקב, אלהיכם תלכו´ ר סימון פתח אחרי ה"י ב"ר 36363 

וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמים ? אלהיכם תלכו´ ואתה אומר אחרי ה, שבילך במים רביםבים דרכך ו 36364 

אלא מתחילת ? ואתה אומר ובו תדבקון, אלהיך אש אוכלה הוא´ אותו שכתוב בו כי ה? להדבק בשכינה 36365 

אף אתם , אלהים גן בעדן מקדם´ ד ויטע ה"הה, ה אלא בנטיעה תחילה"ברייתו של עולם לא נתעסק הקב 36366 

 36367 .ד כי תבואו אל הארץ ונטעתם"הה, תם נכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילהכשא

כי זוהי התמזגות והתלכדות , מדרגת הדבקות כידוע היא המדרגה העליונה ביותר בכל דרגות העליה 36368 

וכי אפשר לבשר ודם לעלות , והנה כשנשאלת הקושיא העצומה, התקרבות שאין למעלה הימנה, עליונה 36369 

, י קיום מצות ונטעתם"ע? אפשר ואפשר כיצד! באה על זה תשובה מוחלטת הן? שכינהלשמים להדבק ב 36370 

זאת היא הדרך המובילה לרום פסגת המעלה האלהית ולדרגת , י ההתעסקות בגופה של ארציות מוחלטת"ע 36371 

 36372 ?היכן אצורה בונטעתם אותה הדרגה האלהית שאין למעלה הימנה דרגת הדבקות? ואיך זה, הדבקות

קריעת ים סוף המן הבאר ענני כבוד , י לו היה רואה עכשיו נסים גלויים כמו יציאת מצריםלאדם נדמה כ 36373 

? אולם יתבונן נא וכי עכשיו אין הוא מסובב בנסים על כל מדרך כף רגלו, וכדומה היה הופך לצדיק גמור 36374 

חר כך וא, ומה שמטמינים גרעינים באדמה עד שנרקבים וכמעט שלא נשאר להם זכר, וכי רק מן הוא נס 36375 

וכי היכן אצורים בגרעין ? זה אינו נס, צומחים מהם אילנות ודשאים שונים בעלי טעמים וגוונים משונים 36376 

הורגלנו בזה ולכן אין , והלא זה כמעט בריאה חדשה? רקוב זה כל אותם כוחות נפלאים ומראות נהדרים 36377 

 36378 .אנו מרגישים כבר את הפלא שבדבר

אבל ההתעמקנו פעם , ך לצמוח ממנו זרעים ואילנות ידועיםיודעים אנו כי כשטומנים זרע באדמה צרי 36379 

, איך זה נתהוו מגרעין קטן יערות עד אילנות איתנים ועבותים? להבין כיצד זה צומח ומהו הכוח המצמיח 36380 

גינות עם כל מיני פרחים בעלי המון צבעים , פרדסים עם כל מיני פירות שונים בעלי טעמים מיוחדים 36381 

 36382 .כן מקופלים וגנוזים בגרעין המורקב כל אותם טעמיםהי? וגוונים מרהיבי עין

האין זו הוכחה נאמנה כי בעיצומה של , והרי טעם מראה וריח הינם דברים רוחניים? מראות וריחות שונים 36383 

והרי אלמלא ? והאין זו עדות חותכת לעוצם מדת האמונה שבתורת הבריאה? הגשמיות גלומה הרוחניות 36384 

ועכשיו , הלא היה אז רעש בעולם והכל היו משתאים על הפלא הגדול, דנברא בעולם כי אם עץ אחד ויחי 36385 

 36386 ?שנבראו הרבה אילנות וכי נגרע משום כך מערכו של הפלא

אחרי השיגם את , ולפיכך כשעם ישראל נכנס לארצו אחרי ארבעים שנות עליה מתמדת במעלות השלימות 36387 

הציווי הראשון להם היה דוקא ´ ת המשבאו לחצרו, פסגת המעלה הרוחנית שהגיעה לשיאה בקבלת התורה 36388 

, כי אותה ההכרה העצומה והאמונה הנשגבה שהשיגו במדבר על ידי הנסים הגלויים, ונטעתם כל עץ מאכל 36389 

ועם ישראל עוד צריך , עוד אינה ההכרה והאמונה השלמה, וכיוצא בהם, ענני הכבוד, השליו, הבאר, המן 36390 

כי על כן התורה הנסית אינה , ונטעתם בידו להגיע אליהודוקא על ידי מצוה זו של , להגיע לידי שלמותו 36391 

אלא דוקא התורה הטבעית בידה לרומם את האדם לפסגת המעלה , נחשבת לתורה הקבועה בתורת האמונה 36392 

 36393 .בדרגות האמונה השלמה

ההפרש הוא רק בזה שבמדבר היה המן יורד , על האדם לדעת כי גם הלחם היוצא מן הארץ אינו אלא מן 36394 

כל העולם כולו , וכך גם השליו והבאר גם עכשיו הם מצויים, עכשיו הוא צומח מן האדמהו, מן השמים 36395 

ובעת שתייתו , אלא שעל האדם להרגיש בעת אכלו לחם בשר או דגים כי מן ושליו הוא אוכל, מלא מהם 36396 

האם יש , כי מה הם לחם בשר ומים אם לא מתנת אלהים, מים כי שותה הוא מים מן הסלע שבמדבר 36397 

ה הלא אין כל הפרש איפה הוא "ולגבי הקב? של האדם לברוא לו מעט לחם ובשר או מעט מים ביכולתו 36398 

 36399 .נותן

אולם כשנשתחרר , מושגינו על טבע ונס אינם אלא מושגים מדומים שנוצרו בהתאם להשגתנו המצומצמת 36400 

א אזי ממיל, ונסתכל על הבריאה ונפלאותיה בעין השכל בראיה חודרת ומעמיקה, מן הצמצום הנפשי 36401 

הטבע אינו אלא מערכת נסים תמידיים , כי במציאות הטבע הוא נס והנס טבע, יתבטלו המושגים הללו 36402 

אלא שמרוב , גם נס וגם טבע´ כי הלא הכל תלוי ברצון ה, בו בזמן שנס הינו טבע ארעי ומקרי, ויציביים 36403 

יהפכו אף הם  הרי, לו נתרגל במה שמקובל אצלנו כנסים, הרגלנו בתמידיות הנסים קראנו אותם טבע 36404 

 36405 .בעינינו לטבע

יציאת , נסים גדולים ועצומים על כל צעד ושעל, וראיה לדבר מדור המדבר שכל חייהם היו חיי נסים 36406 

ענני כבוד ששמרום מנחשים ועקרבים ומהחום הלוהט של , השליו, הבאר, המן, קריעת ים סוף, מצרים 36407 

הלא ? וכיצד אפשרי הדבר, ד היו מתלונניםואחרי כל זאת תמי, השגחה כל כך גלויה נהגה אז בהם, המדבר 36408 



ואיך לא האמינו עדיין אחרי כל הנסים , ומדוע לא יראו מלחטוא, היה זה דור דעה דור מקבלי התורה 36409 

 36410 ?הגלויים האלה

שבכוחו לעוור , כי יצר לב האדם כה עמוק הוא, על כרחנו צריכים אנו לומר כי גם לנסים אפשר להתרגל 36411 

כי הרי דור , שאף לו יראה ממש את האלהים כביכול לא יעשה עליו שום רושם, את עיני השכל עד כדי כך 36412 

 36413 ל ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי"ש חז"כמ, כביכול´ המדבר ראו ממש את ה

כגון התלונה על המן שקראוהו לחם , כ היה מקום אצלם לתלונות חסרות הגיון"ואעפ, (מכילתא בשלח) 36414 

דוקא במקום אושרם , מעיד שהיה לחם אבירים שטעמו בו כל הטעמים שבעולםבשעה שהכתוב , הקלוקל 36415 

 36416 !ולהתלונן תלונות חסרות כל שחר עד כדי כך, שם דוקא אפשר למצוא פגמים, ושיא טובתם

אין דבר מבלעדי האמונה היא , עיקר שכל העיקרים נכללים ונתלים בו, האמונה היא עיקר העיקרים 36417 

ומסתיימת רק אחרי הזיכוך הסופי של מדות , ב העליה הנמוך ביותרמתחילה בשל, ההתחלה וגם הסוף 36418 

לו היה האדם מאמין באמת לא היה אפשרי , כל פגם בשלמות האדם הרי זו פגימה בשלמות האמונה, האדם 36419 

אף שנדמה לו לאדם כי , חסרונותינו הם ההוכחה ביותר על מיעוט אמונתנו, אצלו שום פגם או חסרון 36420 

כי הלא מלאים אנו דאגות כרימון על ההוה , אמין לעצמו ואנו חשים את זה בעלילאל לו לה, מאמין הנהו 36421 

אם לא מקטנות ? ומהיכן זה נובע, בתוך תוכו ימצא כל אחד את ארס הדאגה שמחלחל בו, ועל העתיד 36422 

 36423 .יתברך´ אמונה וחוסר בטחון בה

, תורת הבריאהוהעצה להשגתה היא רק להתבונן ולהתעמק ב, עלינו להתמיד בהשרשת האמונה בלב 36424 

ממילא נדע את אשר אנו יודעים ונאמין במה , לראות את מה שאנו רואים ולשמוע את מה שאנו שומעים 36425 

לזכך ולזקק את מדותינו הצפונות , זוהי הדרך היחידה לעקירת טבענו ונטיותינו הרעות, שאנו מאמינים 36426 

 36427 .(11ת המוסר דף נתיבו)  !ולהגיע לשיא פסגת מעלות האדם לשלמות האמונה, במעמקי נפשנו

 36428 

 36429 מאמר רצה

 36430 .(ו"ט כ"ויקרא י) לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו

י מאי דכתיב לא "ר חנינא משום ראב"יוסי ב´ ל אמר ר"וכן מה שדרשו חז, יש להבין את סמיכות הענינים 36431 

ליו ע, ר יצחק כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל"א, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם, תאכלו על הדם 36432 

ה לאחר שנתגאה "אמר הקב, אל תקרי גויך אלא גאיך, (ד"א י"מ) הכתוב אומר ואותי השלכת אחרי גויך 36433 

 36434 .(7´ברכות י) זה קבל עליו מלכות שמים

והנביא שלח דברי תוכחה , ולכאורה הלא זה נאמר על ירבעם בן נבט בעת שבאה אשתו אצל הנביא אחיה 36435 

ואיך אפשר לייחס אותם הדברים , השלכת אחרי גויך ובתוך הדברים אמר ואותי, על ידה אל ירבעם 36436 

 36437 ?אל מי שאוכל ושותה קודם התפילה, שנאמרו לירבעם בן נבט שחטא והחטיא את הרבים

ולכן עיקר הבחינה של האדם היא מה , ברם ידוע כי תכלית האדם בעולמו היא לעבוד ולעמוד בנסיון 36438 

הרי זו ראיה מוכחת שאצלו העיקר הוא החומר  ,ואם האדם אוכל קודם התפילה, העיקר אצלו ובזאת יבחן 36439 

בזה הוא מבטא את האנוכיות , ורק אחרי שהוא מספק את רצונו של החומר אחרי זה הוא גם מתפלל, שלו 36440 

וזה , וממילא מתנהלים כל חייו על הדרך הזו, ומראה כי התפילה והרוחניות הן אצלו במדריגה שניה, שלו 36441 

 36442 .ל עליו מלכות שמיםה לאחר שנתגאה זה קיב"מה שאומר הקב

אמר רב נחמן ´ ש בגמ"כמ, והרי זו בעצם היתה התביעה כנגד ירבעם שעיקר המכשול שלו נבע מגאוה 36443 

ש אחר הדבר הזה לא שב ירבעם "וכמ, (7א"סנהדרין ק) גסות הרוח שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם 36444 

ל חזור בך "וא, עם בבגדוה לירב"אמר רבא אחר שתפשו הקב? מאי אחר, (ג"י´ מלכים א) מדרכו הרעה 36445 

שם )א  אי הכי לא בעינ, אמר לו בן ישי בראש? אמר לו מי בראש, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן 36446 

 36447 .(.ב"ק

עם כל ההשגות הגבוהות שהיו , מזה אנו לומדים כי עיקר שורש הרע של ירבעם היתה במדת הגאוה שלו 36448 

הוא ויתר על הגן עדן , בכל זאת דחה את ההצעה, ה תפש בבגדו לטייל עמו בגן עדן"עד כדי כך שהקב, לו 36449 

העקמומיות שלו לעמוד , אי הכי לא בעינא, שאם בן ישי יהיה בראש אינו מוכן, הכל בגלל הכבוד והגאוה 36450 

 36451 .ז"הביאה לתוצאות של העמדת העגלים וע, על מדת הגאוה עד תומה

נתגאה זה קיבל עליו מלכות ה לאחר ש"אמר הקב, ל הדגישו לנו כאן"עוד יותר אנו רואים שבזה שחז 36452 

אפילו אחרי שאכל ושתה , ה בעצמו מאשר שאמנם קיבל הוא עליו מלכות שמים"מזה משמע שהקב, שמים 36453 

ובו ברגע אין לו שמץ של גאוה , ובעת הקבלה הרי יש לו התבטלות גמורה כלפי שמים, קודם שהתפלל 36454 

כאן בכלל משום קבלת עול מלכות  שהרי בלי התבטלות מוחלטת אין, ואינו משועבד כלל לאנוכיות שלו 36455 

 36456 .שמים

אחרי הנאה של אכילה ושתיה שבזה הוא מבטא מין , בכל זאת מכיון שהקבלה היתה אחרי שהוא נתגאה 36457 

הרי בזה שמקדים הנאתו לדביקות עליונה של תפילה והכנעה עם כל , הרגשה של עצמיות ואנוכיות 36458 



אשר , עליו נאמר ואותי השלכת אחרי גויך כבר מדמים אותו לירבעם בן נבט אשר, המדרגות האפשריות 36459 

 36460 .בשל גאותו ויתר על גן עדן

עם לא תנחשו , ל"ובדרך זאת נוכל להבין את הסמיכות והשייכות של לא תאכלו על הדם לפי דרשת חז 36461 

ז "הרי יש בזה משום קירבה לע, כי אם הקדמת האכילה לפני התפלה יש בה התגאות ואנוכיות, ולא תעוננו 36462 

ואכן אצל ירבעם מדתו זו של גאוה ואנוכיות , הם יש משום הסחת דעת מבורא עולםשגם ב, וכישוף 36463 

 36464 .ז"הביאתו בסוף לע

ללמדנו בא שגם באכילה המותרת , כאן מקום להעיר שאם כי מדובר כאן באכילה בשעה שאינה ראויה 36465 

ינם לא לח, והתנהגות האדם בשעת אכילתו צריכה לתפוס מקום חשוב במחשבתו, וההכרחית יש גדרים 36466 

ברכות ) ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו, ק קיים מזבח מכפר על ישראל"ל כל זמן שביהמ"אמרו חז 36467 

ו שהאדם יהיה הקרבן "ולא ח, על האדם לדאוג לעשות הכל שהוא יהיה הכהן והמאכל יהיה הקרבן, (.ה"נ 36468 

 36469 .ל"וד

 36470 כי הוא חייך ואורך ימיךשנאמר , ל אמר רבי אלעזר עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך"והנה מצינו בחז

י על חייו לא חס ללמוד "ופירש, (7ט"פסחים מ) על חייו לא חס על חיי חברו לא כל שכן, (´דברים ל) 36471 

שהרי הוא אוכל ושותה , והביאור הוא שהגם שבמציאות אנו רואים כי הוא כן חס על עצמו, תורה ולחיות 36472 

 36473 .ואיך אפשר לומר עליו על חייו לא חס, ושומר על בריאותו

כי עיקר החיים , כי מה שאנו חושבים אותו לחס על חייו טעות היא בידינו, ל מגלים לנו בזה"אלא שחז 36474 

תוך שהוא מתעלם לחלוטין מחיי הנשמה שלו חיי , ובלהיטותו אחרי החיים החולפים, תלוי בלימוד התורה 36475 

עצמו ומתאכזר  הוא מבצע אכזריות כלפי, הרי הוא מתנהג מנהג של התאבדות מאבד עצמו לדעת, הנצח 36476 

 36477 .הוא מתעלם ממה שעיקר החיים תלוי בו וזהו לימוד התורה, על נשמתו

ואם מדותיו , הרי זה אך ורק מצד המדות החומריות שלו, ומה שאנו רואים כי בכל זאת הוא חס על גופו 36478 

 36479 והעיקר שלא נהיה, ולכן אסור להתלוות עמו, מסוגל הוא גם להרוג את חברו באמצע הדרך, יסיתו אותו

אך , ו תהיה במדריגה שניה"והרוחניות ח, שהחומר יתפוס את המקום הראשון אצלנו, משועבדים לעצמנו 36480 

ה יתן חלקנו בין מקבלי מלכות שמים "והקב, זה אפשר רק על ידי קבלת עול מלכות שמים באמת 36481 

 36482 .(נחלת אליעזר)  .בשלמות

 36483 

 36484 מאמר רצו

 36485 .(א"ט ל"ויקרא י) אל תפנו אל האובות ואל הידעונים אל תבקשו לטמאה בהם

ואני אומר היפוך , וריקי המוח אמרו לולא שהאובות אמת לא אסרם הכתוב, ל"ל וז"ע ז"כתב הראב 36486 

שאנו אומרים כי , נהניתי כי מצאתי תנא דמסייע לי, ל"דבריהם כי הכתוב לא אסר האמת רק השקר עכ 36487 

כ "ע, מה הוא זכויות האדם והאמת כי לא ידעו, כי התורה נטלה מהאדם זכויות האדם, ריקי מוח אומרים 36488 

והם אינם יודעים כי התורה באתה להעניק לאדם , לפי פראותם ידמה להם כי נשלל מהם זכויות האדם 36489 

, אבל הכל תלוי במעשה האדם, כי האובות יש בהם ידיעה בצד מה, זכויות על צד היותר טוב באמת 36490 

 36491 .ה משדד המערכות"והקב

וכן בכל הדברים אשר אנחנו מצווים רק מחמת , מת מהםהרי שאסרה התורה אובות מחמת שלא ידעו הא 36492 

כתב , הלא דם בריא לגוף ואסרה התורה, וכן לעיל כי נפש כל בשר דמו בנפשו, שאינם באמת טוב 36493 

ותשוב קרוב , ותהיה עובי וגסות בנפש האדם, כי דם הבהמה יתחבר עם דם האדם, ל טעם"ן ז"הרמב 36494 

ז "האדם גם בעוה, ש"כשאר דברים שישתנו בעיכולים עי כי הדם לא יצטרך עיכול, לטבע הנפש הבהמית 36495 

י שמשחית נפשו בחטאים יהיו לו "ורק ע, ירגיש עונג נפלא משמירת התורה, אם יהיה לו גוף ונפש גם יחד 36496 

 36497 .לרע טוב ולטוב רע, דמיונות כוזבים

טומאה כי והנה הזכיר ל, שלא תבקשו כי אם השם לבדו´ וטעם אני ה, ל שם"ע ז"וגם באובות כתב הראב 36498 

כי , הנראה ממנו כי עיקר טומאת האובות היא, ל"נפש הפונה והמבקש טמאה היא כי איננה דבקה בשם עכ 36499 

כ "ע, כ מטעה את עצמו וסובר כי ידיעתם אמת מכל צד"ע, מחמת שיש להם קצת ידיעות העתידות 36500 

 36501 .החמירה התורה שלא לפנות להם כלל

כי כאשר יוסיף , שוב כחי ועוצם ידי עשה לי החילשלא יח, ואמרנו מזה כמה מסוכן האדם במשא ומתן 36502 

והראיה כי , כי הרי הוא סומך על השתדלותו, מעט השתדלות מאשר הורשה לו הנה יחשוב כוחי ועוצם ידי 36503 

ומי , כי איננה דבקה בשם, הרי הוא פונה ומבקש ומטמא את נפשו בזה, יוסיף השתדלות מאשר הורשה לו 36504 

, ואם כן הלא הוא כאובות? מדת ההשתדלות שהורשה לו ולא יעבירנההוא בן חיל אשר קנה המדה לכוון  36505 

 36506 .כמו הדם המטמטם הלב ומוליד בו גסות ואומר לרע טוב ולטוב רע, שמטמא בעליה ומטמטם הלב

כ יש לנו "ע, ואז ירגיש חיים טובים ומתוקים משמירת התורה, כ באו אזהרות התורה לשמור מטמטום"ע 36507 

, ת בשמחה וטוב לב כי אך טוב הוא לברי לב"ש לנו לקבל עונשי השיוי, לדעת כי חלילה לאל מעול 36508 



ואין לאדם רק , ב איני יודע כמה"ז עונג נפלא ולעוה"והתורה באתה לזכך הנפש ולתת לאדם גם בעוה 36509 

 36510 .(ו"קצ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ר"לזכך לבו ואז יראה בעיניו הזכויות שנתנה לנו התורה אכי

 36511 

 36512 מאמר רצז

 36513 .(ב"ט ל"ויקרא י) ´והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני ה מפני שיבה תקום

הוה תמן חד , יצחק פסאקא´ ל לגמילות חסד וסליק עמהון ר"יוחנן ור´ סליק ר, יוסי ממלחיא´ כד דמיך ר 36514 

יצחק פסאקא קדם אילון ´ ל ר"א, ולא שבקוניה (רצה ליכנס ולדרוש עליו) סבא בעי למיעל ומיפתח עילוי 36515 

, יוחנן שבקוניה דהוא גבר סב יעול וישתבח באתריה´ אמר להון ר? פתח פומיךאריותא דאורייתא את  36516 

יותר ממאה תוכחות חסר שתים שבמשנה תורה , ה"עאל ופתח מצינו שסילוקן של צדיקים קשה לפני הקב 36517 

 36518 .ק כתיב ותרד פלאים"ובחורבן ביהמ, את מכותך´ בתוכחות כתיב והפלא ה, ומחורבן בית המקדש

הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא שלוש ´ יקים כתיב לכן כה אמר האבל בסילוקן של צד 36519 

כ למה ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו "וכ, בחורבן המקדש שני פלאות בתוכחות פלא אחד, פלאות 36520 

´ ל ר"א, (פיו של זה האיש יהא מבורך שיפה אמר) ר יצחק פסאקא יהוי דין גברא בריך פומיה"א, תסתתר 36521 

אילו לא הנחתם אותו לדרוש מניין היינו שומעים ? לא שבקינתון מנן הוינן שמעין דא מרגליתאיוחנן אילו  36522 

 36523 .(ו"ל´ ר איכה א"מד) מרגליותיו

כמה חידושים ותועלת אנו מפסידים , י שאנו מזלזלים באחרים"אמנם כן כמה מרגליות מאבדים אנו ע 36524 

מעטים מעצמנו כשאיננו מחשיבים את כמה אורות אנחנו מכבים ומ, כאשר אנו נוהגים זלזול בחברינו 36525 

וכמה השגות עליונות אנו מאבדים כשאנו , כמה עליות שהיינו יכולים להשיגן אנו מחמיצים, הזקנים 36526 

ואיזה מחיר יקר ונורא אנו משלמים בגלל הגאוה הארורה וקלות הדעת הסוגרות , מתעלמים מן החכמים 36527 

 36528 .בעדינו את שערי החכמה והתבונה

אי איכא צורבא מרבנן הכא ניזל ונקבל , כי מטו להאי מתא אמרי, קלי ואזלי באורחאחייא הוו ש´ רבי ור 36529 

ל רבי חייא לרבי תיב את הא ולא תזלזל "א, אמרי להו איכא צורבא מרבנן הכא ומאור עיניים הוא, אפיה 36530 

אמר להם הקבלתם , כי הוו מיפטרי מקמיה, תקפיה ואזל רבי בהדיה, איזל אנא ואקבל אפיה, בנשיאותך 36531 

אמר ליה רבי לרבי חייא איכו , תזכו לקבל פני שכינה הרואה ואינו נראה, פנים הנראים ואינם רואים 36532 

 36533 .(´חגיגה ה) ,אם לא באתי עמך והאמנתי לך מנעתני מברכה זו, השתא מנעתן מהאי ברכתא

רה אבל רבי בענוותנותו הרגיש שזה לא לפי רוח התו, חייא לשמור על כבוד רבו´ מובן הוא רצונו של ר 36534 

אפילו הוא צורבא , ועדיף בעיניו לזלזל בנשיאותו שלו מאשר לזלזל במישהו אחר, לזלזל במי שהוא 36535 

, שהוא לקוי בעיניו באבר כזה שבלעדיו נחשב כמת, ודי לו לאותו צורבא מרבנן שהוא עלוב בחייו, מרבנן 36536 

לא טעה כי קיבל  והוא, ואף שהוא צעיר בשנים רבי לא רצה לזלזל בהזדמנות זו לקבל חכמה ממי שהוא 36537 

 36538 .את דכא ושפל רוח אשכון, ברכה ממי שהשכינה שורה אתו

הנה כי כמה , להפסיד ברכה והשראת קבלת פני השכינה, פחד עבר על רבי על שהיה עלול ברגע אחד 36539 

נראה , ומביטים על אחרים ממעלה למטה, מפסידים בני אדם אוצרות של חכמה מחמת התנשאות וגאוה 36540 

, על הפסוק רב לך סוב את ההר הזה פנו לכם צפונה, י שמכבד בין זקנים ובין נעריםוניווכח כמה מרוויח מ 36541 

לפי שכיבד עשו את אביו יצחק שהיה בן ששים שנה , ך של סוב"ן על הסמ"כתב בעל הטורים איתא תגי 36542 

ניתנו לעשו זכות וכוח מעולמות העליונים , ולכך עתיד להחריב את הבית שהוא ששים אמות, בלדתו אותו 36543 

 36544 .(מעייני החיים)  .וט על קדושת הבית מפני שכיבד את אביולשל

 36545 

 36546 מאמר רחצ

 36547 .(´ג´ כ) ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אותו מקרב עמו כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי

ל לא "ר, כלשון ולא יחלל את מקדשי, את כנסת ישראל שהיא מקודשת לי, י למען טמא את מקדשי"וברש 36548 

מפני , ל שהוא מטמא כלל ישראל הנקראים מקדש"אלא ר, וון הכתוב דמה ענין מקדש לכאןמקדש ממש כי 36549 

ומה זה , והנה כאן אין טומאה כלל אלא איסור וחטא שעשה יחיד, ´שכנסת ישראל מקודשת לשמו ית 36550 

 36551 ?וכי היכן מצינו שבשביל חטא יטמא המקדש? שקרא הכתוב טמא את מקדשי לשון טומאה

איך תטמא כנסת ישראל שהיא מקודשת לשמו הגדול באיש אחד , בר רמזתי זהוכ, ל"ן ז"וביאר הרמב 36552 

כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל , (7ה"ברכות ל) וכבר אמרו זה במדרשים, אשר יחטא 36553 

ואין אמו , ה"ואין אביו אלא הקב, שנאמר גוזל אביו ואמו חבר הוא לאיש משחית, ה וכנסת ישראל"להקב 36554 

 36555 .לאלא כנסת ישרא

כי החפץ , חבר הוא לירבעם בן נבט שהחטיא את ישראל לאביהם שבשמים, חבר הוא לאיש משחית 36556 

ואם לאו יתעלה בשמו הגדול ותסתלק , משם יהיה קיום העולם, ביצירה שיברכו עליה לשמו הגדול 36557 



כי לכולם יזיק כי , ש כשיקריב הפרי למולך שהוא מתעב את גאון יעקב ומשכנו"וכ, השכינה מישראל 36558 

 36559 .כ"ורם לשכינה שתסתלק מישראל עג

כי בכל מקום ששכינה מסתלקת , ל"ן ז"וענין הטומאה הנזכרת כאן היא מצד סילוק השכינה שהזכיר הרמב 36560 

שכלי מלא שנתרוקן הוא קשה ומתעבה , (.´ברכות מ)א  "וזה לשון הגר, משם שם טומאה באה ושוררת 36561 

´ ושם בפירוש בנו ר, ש כל השוכח דבר אחד"וז, וזה טעם כל טומאות שבתורה, א"יותר שנאחזת שם הס 36562 

 36563 .כל השוכח דבר אחד ממשנתו דומה לאדם שיצא ממנו נשמתו ונאחזין בו, ל"אברהם ז

וכנסת , והיחיד מישראל נקרא בן של האם כנסת ישראל, ה נקרא אב וכנסת ישראל נקראת אם"הקב 36564 

ה אביו ובן לכנסת "ן להקבב, והיחיד מישראל בן לשניהם, ת כמו האשה לבעלה"ישראל מקודשת להשי 36565 

ה "הקב, אלהיכם´ כי מקור החיים הוא ה, אלהיכם חיים כולכם היום´ וכשאתם הדבקים בה, ישראל אמו 36566 

והוא קיום , ה עם הכנסת יש לה להכנסת ישראל כל טוב שבעולם"וכשהקב, תמיד שוכן עם כנסת ישראל 36567 

כי באין מושפע , לאביהם שבשמיםהוא המשחית את ישראל , וכשהיחיד שבחטאו מתפרד ממקורו, העולם 36568 

אלא , ואין קיום לעולם כי נגזלה ההשפעה, ו"באין יונק כביכול מתייבש המעיין והמקור ח, אין משפיע 36569 

 36570 .מתעלה בשמו הגדול ומסתלקת השכינה מישראל

ואומר כי , ש"מבואר פירוש ענין הברכה כביכול לו ית, (ב"פ´ שער ב) נפש החיים´ ביתר ביאור הנה בס 36571 

 36572 (.´ברכות ז) ´ומביא ראיה מגמ, רוך אינו לשון פעול לשון תהלה ושבח כמו ששומה בפי ההמוןמלת ב

ואמר לי ישמעאל , ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים´ אמר ר, דאמרו שם 36573 

נהג עם ותת, אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך, בני ברכני 36574 

ל שלא תהא ברכת הדיוט "וקמ, ונענע לי בראשו, ותכנס להם לפנים משורת הדין, בניך במדת הרחמים 36575 

 36576 .קלה בעיניך

מזה , קראה זה בשם ברכה´ והגמ, ישמעאל שום שבח בברכתו אלא תפלה ובקשת רחמים´ הנה לא אמר ר 36577 

בל האמת כי ברוך פירושו א, הנה כי זאת ברכה היא, שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך´ מוכחת הגמ 36578 

י הברכות והתפלות הכוחות "שנתקן ונייחד ע, ´מטעם כמוס אתו ית´ שזהו רצונו ית, לשון תוספת וריבוי 36579 

ולהמשיך ולהוסיף בהם , שיהיו מוכנים וראויים לקבל שפעת קדושת אור עליון, והעולמות העליונים 36580 

וממילא יושפע זה התוספת , תוכםהמתחבר אליהם ומתפשט ב´ קדושת האור לרב ברכות מעצמותו ית 36581 

 36582 .ש באריכות"שגרמו וסבבו לכל הכבוד הזה עי, ברכה והקדושה גם על עם סגולה

שמתחילה ישובחו כל הנבראים , אלהינו על כל שבח מעשי ידיך´ תתברך ה, זה שאנו אומרים בברכת יוצר 36583 

בטובו מחדש בכל יום ו, גם כל טוב המאורות כענין המאיר לארץ, כפי עצמותם כענין מה רבו מעשיך 36584 

אשר בטובו מחדש תמיד , שמו´ כל הנמצא וכל המתהוה הכל רק מהשפעתו ית, תמיד מעשה בראשית 36585 

, זה תלוי לפי מעשה האדם, אלא שמדת שיעור ההשפעה והקיפה, ואתה מחיה את כולם, מעשה בראשית 36586 

דה אמר רב אדם אמר רב יהו, (.ב"חגיגה י) ל"כן אמרו חז, קודם החטא היתה ההשפעה רבה ומלאה 36587 

ה ידו עליו ומיעטו שנאמר ותשת עלי "כיון שסרח הניח הקב, הראשון מסוף העולם ועד סוף העולם היה 36588 

 36589 .כפכה

ותחת הריבוי באין , וכבר נשתנתה כל היצירה, הוא סוד הסתר פנים הבא מן החטא הסותם בעד ההשפעה 36590 

האדם כן מדת ההשפעה ניתנת וכפי מדת מעשה , הנה לאחר החטא נגבלה ההשפעה, מעצור קודם החטא 36591 

, ´כי כן רצונו ית´ וזה יסוד ענין הברכות שעל ידי הברכות מתגלה השפעת שמו ית, בגבול וקצבה 36592 

והוא , ועל ידי זה ודאי משפיע שפע רב לכל העולמים, וכשמתגלה מתגלה ובהארת פנים מתן ברכה 36593 

והוא לשון ברוך כפירוש בעל נפש , היינו תוספת ברכה באין כל מעצור ועיכוב, אלהינו´ תפלתנו תתברך ה 36594 

 36595 .ל"החיים הנ

אמנם כי , כי הוא ממש מזיק ומקלקל כל הבריאה, היוצא מכל הדברים גודל עונשו של הנהנה בלי ברכה 36596 

אבל היחיד המונע ברכה הנה זה חטא בעצם הכלל משחית , גם בשאר חטאים חטאו של יחיד נוגע להכלל 36597 

ן "וכן בנותן בנו למולך וכפירוש הרמב, נורא למתעורר, אלוגורם לשכינה שתסתלק מישר, בעצם המקור 36598 

שהוא , הוא נותנם למולך´ ותחת לברך לשמו הגדול ית, היא פרי בטנו´ שלוקח השפעת השם ית, ל"ז 36599 

 36600 .מתעב את גאון יעקב ומשכנו

ולא די זה אלא עם הארץ , ומה גדול עונשו ודאי, הנה לכולם יזיק כי גורם לשכינה שתסתלק מישראל 36601 

יסוד הארץ הוא השכינה השוכנת , כי חטא על הכלל ועל הארץ כי העם והארץ אחד הם, מוהו באבןירג 36602 

ן "והוא אשר רמז הרמב, ובהסתלקות השכינה חטא בעיקר, והוא סוד כנסת ישראל העם אשר עליה, בה 36603 

 36604 .(דעת תורה)  .ושמתי אני את פני הוא שמו הגדול והנורא, בדברי הכתוב

 36605 

 36606 מאמר רצט

 36607 .(´ה´ ויקרא כ) ת פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אותוושמתי אני א



אלא ללמדך שאין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולם מוכסין שכולם , ש וכי משפחה מה חטאה"אמר ר 36608 

במעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה ונשאת , (7ו"סוכה נ) ´מצינו בגמ, (י שם"רש) מחפין עליו 36609 

לוקוס לוקוס עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל , במזבח ואמרהם להיכל בעטה "וכשנכנסו עכו, ם"לעכו 36610 

י שהוא "ופרש, וכששמעו חכמים בדבר קבעו את טבעתה וסתמו את חלונה, ואי אתה עומד להם בעת צרתן 36611 

 36612 .קנס לכל המשמר

חדר ´ וחלונות פי, שהיה לכל משמר טבעות לתלות הבהמה להפשיטה, המשנה מבואר יותר´ ם בפי"וברמב 36613 

וכאשר שמעו דברי מרים קנסו כל המשמר , ושבח הוא להם לחלוקי צפון, נה גם היה בצפוןלבגדי כהו 36614 

ד משמרתו שוהה לבוא היינו "בשלמא למ´ ופריך שם בגמ, בבזיון גדול ונכתב בתלמוד לדורי דורות 36615 

י "פרש? משום ברתיה קנסינן ליה לדידיה, ד מחמת מרים בת בילגה"אלא למ, דקנסינן לכוליה משמר 36616 

אמר אביי אין כדאמרי אינשי שותא דינוקא או דאבוה או , לדידיה לאבוה מי הוי לן למקנסיהאפילו  36617 

 36618 .י אם לא שמעה מאביה שהיה מבזה את העבודה לא אמרה כן"ופרש, דאמיה

כ לשבח את "רק לא שמעה ממנו כ, והנה בלי ספק כי אביה לא היה מדבר דברים כאלה לוקוס לוקוס 36619 

ח סגן הכהנים "כמו שמצינו בר, ם בזהירות ושמירת הקדשים בחיבה יתירההעבודה כראוי להם לחנך בניה 36620 

ואחרי שלא הורגלה לשמוע הרבה קדושת המקדש , שהיה תופס על ידו שק תבואה לשמור בטהרה 36621 

 36622 .לכן באת למדה זו, והעבודה

זק קנסו בבזיון גדול לדורי דורות ובהי, בא וראה כי בשביל אשה אחת שלא חינכו אותה כראוי לכהנים 36623 

ואנחנו היינו מבזים כל , יצויר אילו היינו רואים אחד יצא לתרבות רעה, ממון לכמה אלפי אנשים 36624 

ראה מה חכמים עושים , הרי הם אכזרים גדולים, מה היו אומרים על זה אנשי המון מעם הארץ, המשפחה 36625 

וגם , (ח"מ נ"ב) א כענין שאמרו במלבין פני חברו ברבים אזיל סומקא ואתי חוור, שפכו דמם ברבים, להם 36626 

המחסר , הכל בשביל מרים אחת שנחסר לה חינוך, בהיזק ממון ולא למשפחה אחת אבל לכמה משפחות 36627 

היש קץ לעונשו ולמשפחתו כי הם , ורק כוחו ועוצם ידו או גאוה וכבוד, לבניו חינוך האמונה והשגחה 36628 

 36629 .משפחתו מחפים עליו אין לך מוכס שאין כל, ש ונתתי פני באיש ההוא ובמשפחתו"כמ, מחפים עליו

ויצא לנו עוד מן , יצילנו´ ועומק הדין עד היכן הוא ה, יצא לנו חיוב החינוך ולהזהר מלחפות על קרובים 36630 

נצייר נא אילו יש , ד משמרתו שוהה לבוא היינו דקנסינן לכולה משמר"בשלמא למ, מה שאמרו שם 36631 

, כ"יינו קונסים אותם קנס גדול כהאם גם אנחנו ה, נ או לשארי מצות"אנשים שמתאחרים לבוא לביהכ 36632 

 36633 .הלא כרוצחים היינו נחשבים, בבזיון גדול מאד לדורי דורות

, ז בטהרה"ר עובדים ע"ואנחנו בעוה, אבל זהירות ושמירת החטא מזולזל אצלנו? צדיקים אנחנו? ולמה כן 36634 

לנו חלק מידיעת  מי יתן ויהיה, ´ש רוממות האל וגדולתו ית"ומכ, ואין אתנו יודע עד מה היא ערך התורה 36635 

ונזכה לעלות מעלה , ו בחטא"נדע רוממות תורתו ועבודתו וגודל הזהירות להזהר לבל נכשל ח, ´גדולתו ית 36636 

 36637 .(ד"קי´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ר"מעלה אכי

 36638 

 36639 מאמר ש

 36640 .(´ה´ ויקרא כ) ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אותו

שאין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולם מוכסין שכולם  אלא ללמדך, ש וכי משפחה מה חטאה"אמר ר 36641 

כי לא ימלט שכאשר אחד מבני המשפחה מוכס , התורה מגלה לנו סוד גדול, (י שם"רש) מחפין עליו 36642 

י הוא בכרת "וכדאיתא ברש, וחיפוי הרי זה כעובד למולך ולכן נענשים כל המשפחה, שכולם לא יחפו עליו 36643 

ולכן חושב בלבו ומיקל , שעה שאחד מוכס הרי בושה לכל בני המשפחהוהחיפוי הוא שב, וכולם ביסורין 36644 

ומחשבה קלה זו היא כבר חיפוי שעונשו חמור כעובד למולך , כ"את העבירה ואומר כי אין זה גרוע כ 36645 

 36646 .ממש

, ז ממש"י נגיעה זו מחפה והרי הוא כעובד ע"וע, ומעתה נראה כמה קרוב האדם למחשבת כוחי ועוצם ידי 36647 

האם הפריע לנו בראותנו שישראל , מאתנו על זה שמראים מחשבת כוחי ועוצם ידי האם כועס אחד 36648 

הרי יתכן שלו היה באפשרותנו לראות את הכלים , (הכוונה ליום העצמאות) אומרים ומראים את גבורתם 36649 

בודאי שזה , ומעתה ביום זה שרואים הכל היפוך האמונה בקרב בני אדם, והגבורה גם אנו היינו רוצים זאת 36650 

 36651 .ל"פיע על כולנו ואף בנו נכנסת מחשבת כוחי ועצם ידי רחממש

יומא ) ל"ניחזי הא דאיתא בחז, ד כבר מספקת לנו"אל נחשוב כי היותנו בישיבה ושבתנו על ספסלי ביהמ 36652 

אוי להם לשונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקין , למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין, (ב"ע 36653 

ל אומרים אוי "כי ללא יראת שמים אין ערך לאלו שעוסקין בתורה עד שחז, םבתורה ואין בהם יראת שמי 36654 

ומה יעזרנו , ל"כ שלא רק חסרון יראת שמים בנו אלא שהלב ספוג במחשבת כפירה רחמ"ועאכו, להם 36655 

י שהתורה "וברש, ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד´ עוד שם מכריז ר, לימוד התורה 36656 



אמר להו רבא לרבנן במטותא , ס בה ליראת שמים לכך צריך שתקדים לו יראת שמיםאינה אלא שער ליכנ 36657 

 36658 .י"ש ברש"מינייכו דלא תירתון תרתי גיהנם עי

ל נירש "מ כיון שספוגים אנו באוירת הרחוב הרי רחמ"מ, וכן יתכן אצלנו שלמרות שעוסקים אנו בתורה 36659 

ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי , (ו"ט´ ה אברבינו יונ)א  וביותר עלינו לחשוש שהרי אית, תרתי גיהנם 36660 

כן בענין , סרסור ביאורו שמבקש דרכים היאך להרויח פרנסתו, הלב והעינים שני סרסורי החטא, עיניכם 36661 

ואף כאשר יעמדו לפניהם , זה הלב והעינים סרסורים הם ומבקשים אופנים היאך להכשיל את האדם בחטא 36662 

כי כל מטרת הסרסור רק לחפש את , בקשו רק את דרך הרעי, דרכים דרך אחת טובה ודרך אחרת רעה´ ב 36663 

 36664 .הרע

, ומדין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק כארבה לרוב, (´שופטים ז) נאמר גבי מלחמת גבעון במדין 36665 

ויצאו עליהם גדעון וישראל למלחמה והיו שלושים ושנים , ולגמליהם אין מספר כחול שעל שפת הים לרוב 36666 

פן יתפאר עלי ישראל לאמר ידי , עון רב העם אשר אתך מתתי את מדין בידםאל גד´ ויאמר ה, אלף איש 36667 

אל גדעון עוד העם רב ´ ויאמר ה, וישב מן העם עשרים ושנים אלף ועשרת אלפים נשארו, הושיעה לי 36668 

אל גדעון בשלוש מאות האיש המלקקים אושיע אתכם ונתתי ´ ויאמר ה, הורד אותם אל המים ואצרפנו לך 36669 

 36670 .את מדין בידך

ב אלף איש "ולעומת זאת עומדים ישראל רק ל, נוראות להתבונן שהרי היו מדין ועמלק כחול לרוב 36671 

וביותר נראה שהרי לא היה ביד ישראל , שלא יתפארו לומר שידם עשתה זאת, ה אומר שרבים הם"והקב 36672 

ם אלא כמבואר בפסוקים שנתן גדעון שופרות ביד כולם וכדים ריקי, כלי זיין למלחמה כדרך העולם 36673 

נמצא שכל המלחמה לא היתה אלא בגדר , ותקעו בשופרות ובזה נצחו את המדינים, ולפידים בתוך הכדים 36674 

 36675 .ואם כן היאך יתכן שיאמרו ישראל שידם הושיעה להם, נס

אך מכיון שעיני , ובעת שאף אין שום הגיון לומר כוחי ועוצם ידי, הרי לן ראיה כמה קרוב האדם לרע 36676 

ז נאמר בדורו של "וכ, ת"יאמר ידי הושיעה לי ולא יראה כלל את מעשי השייתכן ש, האדם רואות עם רב 36677 

בודאי שכאשר , כ אנו במצבנו שכל מעשינו מורים כוחי ועוצם ידי"עאכו, גדעון דור הנביאים והשופטים 36678 

 36679 .רואים שאנשים משתבחים בגבורתם ודאי שהדברים משפיעים אף עלינו

הכפירים שואגים , תן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראונו, אמירת פסוקי דזמרה כולם חיזוק האמונה 36680 

האדם בעצמו , נתבונן מעט במהות הבריאה ונראה בחוש אמונה, (ד"תהלים ק) לטרף ולבקש מאל אכלם 36681 

הרי כמעט איננו רואים , אבל מי נותן חיים בריאות ומזון לבעלי חיים, יכול לטעות ולומר כוחי ועוצם ידי 36682 

ומדי יום חייבים , מקומות גני חיות שבהם כלואים בעלי חיים בכלובים ויש בכמה, בעלי חיים מתים 36683 

וחיים הם חיים ארוכים ללא , ומי הנותן להם מזונותיהם בעודם במדבר, להכניס להם אוכל ומזון רב 36684 

 36685 .עדות לאמונה —השגחה וטיפול 

ויקרא ) ה לכםכל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהי, לרצונכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים 36686 

ואם יביא בעל מום לא , י לרצונכם הביאו דבר הראוי לרצות אתכם לפני שיהא לכם לרצון"וברש, (ט"י 36687 

היתכן , וכולה מום ואין בה שלמות כלל, ונתעוררתי לומר הנה עוסקים אנו בתורה ובתפילה, יהיה לרצון 36688 

מחויבים אנו לעשות את  אך מכל מקום, ואף שקשה מאד להגיע לשלמות, ת"דלרצון יהיה לפני השי 36689 

כי , והראשית היא לרכוש לעצמו התנגדות לאוירת הרחוב, ובלי זה לא נגיע בודאי לתכלית, ההתחלה 36690 

 36691 .ואם לא נתחזק בחיזוק גדול גם עלינו הדברים משפיעים, בזמננו הסכנה שרויה כמעט בכל בית

וכן בכל מדה ומדה אין , האדםכי בכח חוט השערה לשנות את , אין בין גיהנם לגן עדן אלא כחוט השערה 36692 

כי שאיפת התורה היא , וכל פרט נוגע עד לשיא ממש, כי אף חוט השערה חמור מאד, לזלזל בשום פרט 36693 

ש "וכמ, וכל חוט השערה נוגע עד אין סוף, ולכן כשנוגע אף בחוט השערה כבר מצבו שונה לגמרי, שלמות 36694 

בחיפוי מועט שהוא רק כחוט , י שמחפין עליושאין כולם מוכסין לפ, ל שאין לך משפחה שיש בה מוכס"חז 36695 

 36696 .כבר נקרא מוכס ועונשו כמעביר בנו למולך, השערה

נכון הוא שאין זה מן , עבודה מתמדת ללא ויתור על כל פרט, זו חייבת להיות עבודתינו בתחילת הזמן 36697 

גיע ה בא בטרוניה עם בריותיו ויזכה לה"ואז אין הקב, הקלות אבל התחלת העבודה חייבת להיות 36698 

ואל נתייאש בגישתנו ללמוד מוסר כי קשה , והתחלת העבודה צריכה להיות בתפילה ומוסר, להתכלית 36699 

שאט אט מקנה לעצמו יסודות , אלא חייב ללמוד מוסר כסדר וכתלמיד המתחיל בלימוד אלף בית, הוא 36700 

 36701  .למותכן חייב ללמוד מוסר ולהשיג ידיעות בהבנות התפילה בדרך הדרגתית ואזי יגיע לש, הקריאה

 36702 .(ט"אור יחזקאל קי)

 36703 

 36704 מאמר שא

 36705 .(´ז´ ויקרא כ) אלהיכם´ והתקִדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה



ויהי כי , וסמכו אותם על מקרא דאיוב, נוהגין באשכנז ובצרפת להתענות שני חמישי ושני אחר הפסח והחג 36706 

ועושים אותם , אולי חטאוובשביל שימי המועד הם ימי משתה ושמחה , הקיפו ימי המשתה אולי חטאו בני 36707 

 36708 .(ב"ח תצ"או) כמו תענית ציבור לקרות ויחל

בחג הפסח אנו , ויש להתבונן הרי ימי החג עוברים על האדם בקיום מצוות רבות יותר מבכל ימות השנה 36709 

כ בכל ימות החג וימי "ואח, בעריכת הסדר בליל פסח בלבד ישנן עשרות מצוות, טובלים ממש במצוות 36710 

ט נוספת עליהן "ל שכל המצוות כשמקיימים אותן בשבת וביו"ועוד אמרו חז, השבת המועד ובכללם יום 36711 

 36712 ?כ למה לאחר ימים קדושים אלה צריכים להתענות"וא, (א"זבחים צ) קדושה

והעלה עולות מספר כולם כי אמר אולי חטאו בני וברכו אלהים , אולם סמכו את התעניות על מקרא דאיוב 36713 

ומשום כך הקריב עולות כי עולה מכפרת על הרהור , חטאו בהרהורל שחשש שמא "ופירשו חז, בלבבם 36714 

ובגלל , (´ב ט"ב) ל אמרו גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם"והנה חז, (´תנחומא לך י)ב  הל 36715 

והטור מסיים שלפיכך גם אנו מתענים , זאת חשש שמא מתוך משתה ושמחה באו לידי הרהור עבירה 36716 

, כוונתם שגם אצלנו החשש על חטא שבהרהור, שתה ושמחה ואולי חטאובשביל שימי המועד הם ימי מ 36717 

ומכיון שאין אנחנו יכולים להקריב קרבנות אנו נוהגים , ט נכשל באיזה הרהור קל"שתוך קיום מצוות יו 36718 

 36719 .להתענות

, ה"הנה אדם הראשון יציר כפיו של הקב, במחשבה והרהור קל´ מי יכול להעריך גודל חורבן חטא דק אפי 36720 

ה "ושאלו להקב, מלאכי השרת לא ידעו ולא הכירו במה חטא´ שאפי, היה דק מן הדק עד אין נבדק חטאו 36721 

בתחילה קודם שנברא אמרו מלאכי השרת מה אנוש כי תזכרנו , (ר"בר) ?מפני מה קנסת מיתה על האדם 36722 

יו כ בעיניהם עד שביקשו לומר לפנ"ז לאחר שנברא עלה כ"בכ, (´שם ח) וכן אמרו שיביא שקר לעולם 36723 

שהרי תמהו ושאלו למה קנסת עליו , ואף אחרי חטאו עדיין ראו אותו בגבורתו כמו קודם החטא, קדוש 36724 

 36725 .ולא טענו הלא אמרנו מה אנוש? מיתה

, ואדם בעצמו הכיר וידע מה חטא למרות דקותו, מכאן כמה דק היה חטאו ובכל זאת תבעו את האדם על זה 36726 

, ה ואמר האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי ואוכל"י הקבורק התנצל לפנ, והבין למה נקנסה עליו מיתה 36727 

ה באשה יותר "בינה יתירה נתן הקב, (ה"נדה מ) כלומר מכיון שאתה נתת אותה לי וכתיב ויבן את האשה 36728 

כל אשר תאמר אליך שרה , אמר לו´ ש אצל אברהם שה"כמ, משום כך כשהיא נתנה לי אכלתי, מבאיש 36729 

 36730 .שמע בקולה

כיון ששמע , ל עשיתי תשובה ונתפשרתי"א, ש את קין ושאלו מה נעשה בדינךל שאדם פג"וכן אמרו חז 36731 

באותה שעה אמר , כך הוא כוחה של תשובה ולא הייתי יודע, אדם הראשון כך התחיל טופח על פניו ואמר 36732 

כיון שהכיר , ר חסיד גדול היה"ל אדה"ואמרו עוד חז, (ר י"ויק) אדם הראשון מזמור שיר ליום השבת 36733 

הרי שאדם , (ח"עירובין י) ישב בתענית מאה ושלושים שנה והעלה זרזירי תאנה על בשרובחטאו עמד ו 36734 

הוא הכיר בו וראה בו חומרה כזו , כ דק שהמלאכים לא יכלו להשיג אותו"הראשון למרות שהחטא היה כ 36735 

 36736 .כ התענה בעינויים קשים וזמן רב כדי להתכפר עליו"וגם אח, עד שחשב שלא תיתכן עליו תשובה

הם רואים את גודל קדושתו , המלאכים הם בבחינת עומדים שאין להם בחירה, א גדולתו של האדםכאן הי 36737 

ברא אותו ´ מה שאין כן האדם ה, ובהכרח מקיימים את רצונו מבלי אפשרות לבחור אחרת, ה"של הקב 36738 

טביע כן ה, וכשם שהוא רבון כל העולמים ובידו לפעול ולעשות בכל העולמות כרצונו, בצלם דמות תבניתו 36739 

 36740 .ובזה עולה גדולתו וקדושתו על המלאכים, ולבחור בטוב או ברע, כוח באדם לקבוע את דרכו על הארץ

ל משל למלך שהיה לו מרתף של יין והושיב בו המלך "אמרו חז, (´ויקרא כ) והתקדשתם והייתם קדושים 36741 

ים ולנזירים חלק נתן לשכורים שני חלק, לעת ערב בא ליתן שכרם, מהם נזירים ומהם שכורים, שומרים 36742 

כך , אמר להם המלך אלו שכורים הן ודרכם לשתות יין, לא כולנו שמרנו כאחד! ל אדוננו המלך"א, אחד 36743 

אבל , (´דניאל ד) שנאמר ובמאמר שאילתין קדישין, ר מצוי בהם קדושה אחת"העליונים לפי שאין יצה 36744 

ר "מד) קדשתם והייתם קדושיםד והת"הה, ר שולט בהם הלואי בשתי קדושות יעמדו"התחתונים לפי שיצה 36745 

הוטבעה בו קדושה גדולה משל המלאכים והוא , הרי משום שיש באדם יצר הרע ובכוחו לבחור ברע, (שם 36746 

 36747 .עומד במעלה עליונה מהם

וכן שחכמתו מרובה , ר ומה גדולה היתה בינתו ותוקף דעתו"כבר הסברנו באיזו מדריגה עליונה עמד אדה 36748 

בריאתו מצאנו אותו מתהלך בקומתו מהארץ עד לרקיע ומראש  רק שעה אחת לאחר, משל המלאכים 36749 

ובאותה , יודע ומבין תכונת הנבראים כולם לרבות מלאכי השרת עד שקרא שמות לכולם, העולם ועד סופו 36750 

 36751 .ה והוא הסכים על ידו"שעה הגיע במעלתו להפליא עד כדי לקרוא שם גם להקב

שאברהם אבינו הכיר את בוראו לדעה , ממשה רבינועוד מצינו שהיתה בו גדלות יתירה מאברהם אבינו ו 36752 

ר הכיר מיד עם בריאתו "ואילו אדה, ולדעה אחת בהיותו בן ארבעים ושמונה, אחת בהיותו בן שלוש שנים 36753 

רצו מלאכי השרת לשרפו בהבל , כמו כן מצינו במשה רבינו כשעלה למרום, ה"כי הוא יציר כפיו של הקב 36754 



בגן עדן ומלאכים היו מסננין לו יין וצולין ´ ר הניחו ה"ואילו אדה? בפיהם ותמהו מה לילוד אשה בתוכנו 36755 

 36756 .לו בשר ורצו לומר לפניו קדוש

ואמר רבי יהודה שלא נצטוה , אלהים על האדם´ ויצו ה, והנה לאחר שעמד במדריגה עליונה כזו כתוב 36757 

וכן דורש רב , י אלהותו ציוה על האדם שלא ימירנו באחר"ומפרש רש, ר אלא על עבודה זרה בלבד"אדה 36758 

יש עוד מקום , הרי שבמדריגות העליונות ביותר, (7ו"סנהדרין נ) יהודה אמר רב אלהים אני לא תמירני 36759 

ואם לא יעמוד בזה הריהו כאילו החליף , להזהיר את האדם שלא ימצא בו פגם בדקות שבדקות שבהכרה 36760 

אינם יכולים להגיע , חירהאמנם המלאכים שאין להם כוח ב, באחר והוא נקרא עובד עבודה זרה´ את ה 36761 

 36762 ?שהרי שאלו מפני מה קנסת מיתה על האדם, למדריגה גדולה כזו ואין להם מושג בדקות כזו

קדושתו והשגתו עולה על של , כביכול´ אבל האדם משום שיש בו כוח בחירה בדומה לכוח בחירתו של ה 36763 

לשגות בהכרתו במדה כזו , ןוהוא עלול במדרגותיו העליונות ביותר שאין למלאכים מושג בה, המלאכים 36764 

וככל שיעלה יותר במדריגות , ולא עוד אלא שאין סוף לכוח בחירתו של האדם, שהיא נקראת עבודה זרה 36765 

ואם , כן יתגבר גם כוח בחירתו ושוב יחול עליו הצו שלא ימירנו באל אחר באותה דקות המדריגה, הכרתו 36766 

 36767 לא יעמוד בה הריהו גם אז נחשב כעובד עבודה זרה

, יהודה שם´ ר נצטוה בציווי אחד בלבד לדברי ר"כי הרי אדה, ר"כוח הבחירה שלנו גדול משל אדהוהנה  36768 

ר בשש מאות ושלוש עשרה "ג מצוות ואם כן כוח בחירתנו כפול ומכופל משל אדה"ואילו אנו זכינו בתרי 36769 

ג פעם "תרי ונמצא שציוויינו הם, ג המצוות"ולא עוד אלא שבכל מצוה ומצוה שלנו כלולות כל תרי, פעם 36770 

וככל אשר עולה כוח בחירתנו , ובאותה המדה הולך וגדל גם כוח הבחירה שלנו, ג מרובים משל אדם"תרי 36771 

ואין לשער את חומרתה , וכל סטיה קלה בה פוגעת יותר ברום המעלות, מתרבות גם מדריגות קדושתנו 36772 

 36773 .וגודל קלקלתה

ם בטהרה ובשמחה את ימי החגים חג הפסח כי דוקא לאחר שחוגגי, ב"ומעתה נבין למה תיקנו להתענות בה 36774 

כל הרהור קל וכל היסח , ודוקא משום שטובלים במצוות כה מרובות ומתעלים בקדושה יתרה, וחג הסוכות 36775 

והוא זקוק בהכרח לתשובה חדשה ולחיזוק רוחני , דעת חמור מאד והוא פוגם בכל מדריגתו של האדם 36776 

 36777 .(אור הצפון)  .מחודש

 36778 

 36779 מאמר שב

 36780 מקדשכם´ ושמרתם את חקתי ועשיתם אותם אני ה, אלהיכם´ תם קדושים כי קדוש אני הוהתקִדשתם והיי

 36781 .(´ז´ ויקרא כ)

כל המעשה , ´אמר השכל כשנשים אל לבנו כל סדרי מעשיו ית, ל בתחלת ספר דעת תבונות"ל ז"רמח 36782 

, ´ו יתהנה מה שמתברר לנו מכל זה בירור גמור הוא עוצם יחוד, הגדול אשר עשה מני שם אדם על הארץ 36783 

דרך , ת אינן מתבררים אצלנו כלל שאין בנו כוח להשיג אותם"ותראה שכל שאר המעלות שלמותו הבב 36784 

 36785 .ידענו שהוא יודע אבל לא השגנו ידיעתו, משל ידענו שהוא חכם אבל לא השגנו סוף חכמתו

אדרבה זה  אבל יחודו, אנת הוא מבין ולא בבינה ידיעא, ל אנת הוא חכים ולאו בחכמה ידיעא"כ אמרו ז"ע 36786 

וכיון , ראו עתה כי אני הוא, ופי עליון מעיד בעצמו ומודיע כענין אמרו, מתגלה ומתברר לנו בירור גמור 36787 

, עם כל הצד ההפוך, ה את העולם עם כל הרע"כי על כן ברא הקב, שזהו כל מכוון היצירה לדעת יחודו 36788 

 36789 .כדי שיכירו כי אין לו היפך וישללו את הרע

ענין הרעות , צריכים להבין הרבה הוא ענין החסרונות האלה הנמצאים בבריאהאמר השכל הנה מה שאנו  36790 

היה ודאי יכול לעשות את כל ´ והנה מחוק שלמותו ית, ´הנמצאות בה שהם ענינים שלא כחוק שלמותו ית 36791 

 36792 .ולא יהיה במעשיו אלא טובה גמורה ושלמה בלי שום חסרון ורעה כלל, מעשיו שלמים

הנה המציא סדר חדש ממש שלא כדת השלמות העליון , ראיו בהנהגה הזאתאמנם ברצותו להתנהג עם נב 36793 

פ הדרך הזה נמצא "וע, וכך מזומן הוא הטוב לטובים כמו הרעה לרעים, אלא מאי דצריכה לברייתא, ה"ב 36794 

כי לולי היה , ´ואין דרך זה תלוי אלא בהסתר פני טובו ית, הבריות מתקלקלות לפעמים ונתקנות לפעמים 36795 

ולא היה מניח אלא הטוב והתיקון בלבד , באמיתת ממשלו היה מעביר כל הרעות האלה רוצה להתגלות 36796 

 36797 .וכמו שיעשה לעתיד לבוא

אף על פי כן ודאי הוא , ודע עוד כי ודאי גם עתה אף על פי שהעלים טובו ומנע חוק שלמותו מן הנבראים 36798 

אך , ודאי משפיע הואכ "א, כי מאין להם הויה ומציאות וקיום אם לא מהשפעתו, שהוא משפיע להם 36799 

, לגבי מה שהיה ראוי להשפיע אם כחוק שלמותו היה רוצה להשפיע, השפעתו זאת שהוא משפיע עתה 36800 

ונמצא שכשנזכיר מין , ונקרא כלל מין השפעה הזאת חשך ולא אור, אינה אלא כדמיון הצל לגבי אדם 36801 

 36802 .ח העליוןנקראהו בכלל אחד כמו צל הכו, ´ההשפעה הזאת המחודשת בהסתר פני טובו ית

וכשישנו , כי מאין להם הויה ומציאות וקיום, אין קיום למשהו´ כי חוץ מהשפעתו ית, הנה זה יסוד גדול 36803 

ואיך זה הלא מפי עליון לא תצא , ´בהכרח כי גם זה מהשפעתו ית, ז כל סוד החסרון ההעדר וההפסד"בכ 36804 



ל "על זה מבאר רמח? יםשלם הלא מחייב מעשים שלמ, משלם הלא אי אפשר שיצא חסר, הרעות והטוב 36805 

 36806 .הסתרת פניך הייתי נבהל, ´כי כל סוד העדר המציאות הוא רק מהסתר פני טובו ית, ל"ז

או אם , החוקרים מסתפקים אם החושך הוא מציאות בפני עצמה, ויש להבין את סוד ההעדר על דרך זה 36807 

והנה אנחנו הלא , ארק כשאין אור ממילא חושך הו, כלומר שאינו מציאות עצמית, הוא רק העדר האור 36808 

, וכך אפשר לחקור בענין רעב מהו, הרי כי חושך עצמו גם כן בריאה היא, אומרים יוצר אור ובורא חושך 36809 

כי , המתבונן מבין בפשטות כי רעב אינו מתייחס כלל לאכילה, אם הוא עצמו מציאות או רק העדר שביעה 36810 

, כ כי הרעב הוא מציאות עצמית"ובע, אף אם חסר אוכל איך זה מחייב היסורים הקשים והמרים של רעב 36811 

 36812 .מציאות של חסרון? ומהי מציאותו

וכשאוכלים ושבעים אין ! אולם זוהי מציאות של ממש, הרי רואים אנו שישנה מציאות של העדר וחסרון 36813 

אוכל הוא ענין אחר לגמרי ואינו מצטרף כלל , י האכילה נתמלא החור"להבין כי לפני כן היה שם חור וע 36814 

ס שניהם אחוזים ודבוקים "ובכל זאת יש כאן פלא כי סוכ, עב ואוכל הם שני מציאויות נפרדותר, אל הרעב 36815 

האם נוכל לצייר לעצמנו מה היה חלילה אם לא היה , עד שהשלמות האמיתית יוצאת מהרעב דוקא, זה בזה 36816 

בגלל  או, וכשאוכלים אזל לו הרעב, ובכל זאת רעב הוא ענין לחוד שאינו שייך לאוכל? מציאות הרעב 36817 

 36818 .בכל אופן כשאוכלים אין רעב, שהאכילה מטילה שלום באדם או סתם שהרעב בורח

ובנה , יש לדעת כי היעדר הוא מציאות ממש ומציאות חזקה מאד, כן צריך להבין את סוד ההיעדר והחסרון 36819 

, פשוט חסר, מציאות של רעב, זוהי מציאות של היעדר וחסרון? ומהו המציאות, עליה מצודים וחרמים 36820 

 36821 .ובזה כלולים כבר כל הצרות כל היסורין וכל המחלות

ז הוא "סוד עוה, מלא אינו מחזיק, מידת בשר ודם כלי ריקן מחזיק, (.´ברכות מ) ל"הוא מה שאמרו חז 36822 

רק בריקן במצב של ? איה כל ההנאות והתענוגים, במלא אין כל המציאות הזאת, דוקא בריקן ברעב 36823 

, כל הסוד הוא ברוצה, מי שיש לו מנה רוצה מאתים, חסרון ורעבז הוא ב"כי סוד העוה, תשוקה בחסרון 36824 

מזה , הסוד של רע הוא חסרון מציאות של רעב, מפני שהסוד הוא ריקן מחזיק, ביש לו אין עוד כל הרגשה 36825 

הן אמת , הרי הרעב עצמו דורש שישלימו אותו, אגב להתבונן הלא כשרעבים ואוכלים הולך לו הרעב 36826 

אך המציאות זו עצמה אומרת כי צריכה להיות השלמה , ר וחסרון הוא מציאותהיעד, הרעב הוא מציאות 36827 

 36828 .וכי יש להשלים את החסרון

אמת היא כשאינם אוכלים , (´ה ז"ק ישעיה מ"רד) לפי זה נבין את הסוד של בורא רע כתיב ולא עושה רע 36829 

אם ביכולתו לאכול  אך, וממנה סובלים עינויים קשים ומרים, ורעב הוא מציאות חזקה מאד, סובלים רעב 36830 

בורא רע זוהי אמת אך אינו עושה ! וכשהוא בעצמו מעדיף לרעוב הלא אין מי שאשם בזה, הרי ילך ויאכל 36831 

מי שאין לו תיאבון , י הרעב"וההשלמה השלמה באה דוקא ע, אדרבה הרעב מכריח שישלימו אותו, רע 36832 

מה דוקא מעידים על סוד ה, כל סוד הרע ההיעדר והחסרון, שאינו מרגיש רעב רץ הוא אל הרופא 36833 

 36834 .כי צריכים למלאותם ולהשלימם וזה די ברור, השלמות

סוד השלימות הוא שהוא שלם ואין בו כל , שם להיפך ישנה מציאות של שלימות, כן יש לדעת בצד הטוב 36835 

ה כלי "מדת הקב, אין בו כל המציאות של חסרון, כל טיפה ממנה היא סוד השלמות אינו חסר כלום, חסר 36836 

שלם , ב הוא כלי מלא"המחזיק הוא בכלי מלא כי סוד עוה, ב שם הסוד כלי מלא מחזיק"עוה, יקמלא מחז 36837 

והם הפכים בתכלית ואין להם כל , שתי מציאויות אלו מתגלגלות בכל הבריאה, בתכלית לא חסר מאומה 36838 

ן ומהצד השני גם כ, ז כלי ריקן"מדת עוה, מצד אחד יש מציאות של היעדר וחסרון, שייכות זה לזה 36839 

 36840 .ב כלי מלא"מדת עוה, מציאות של שלמות ומילוי

ומזה יתחייב , ההווה תמיד על ענין אחד מצד עצמו, ל"פירש הספורנו ז, (´שמות ג) אהיה אשר אהיה 36841 

ומזה יתחייב שיאהב , כאמרו כי לא אחפוץ במות המת, שיאהב המציאות וישנא כל הפסד מתנגד למציאות 36842 

בלי שום חסרון לא , הצד הטוב הוא מציאות של שלמות ומילויסוד , משפט וצדקה אשר תכליתם מציאות 36843 

זהו הסוד של , ב כלי מלא וישנא העול והאכזריות המטים עקלקלות אל העדר והפסד"מדת עוה, חסר כלום 36844 

 36845 .ז כלי ריקן"יש לו מנה רוצה מאתיים מדת עוה, צד הרע הפסד והיעדר וחסרון בתכלית תמיד רעב

אם רעב שונאך האכילהו , (ה"משלי כ) ר שונא שנאמר"שלמה קראו ליצה אמרו, (.ב"סוכה נ) ´איתא בגמ 36846 

י שם כתב האכילהו "וברש, אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לך, ישלם לך´ לחם ואם צמא השקהו מים וה 36847 

השקהו מים תורה דכתיב בה הוי , (´משלי ט) הטריחהו במלחמתה של תורה דכתיב לכו לחמו בלחמי, לחם 36848 

 36849 .(ה"ישעיה נ) כל צמא לכו למים

ז הוא רק בחינה של רעב "ראשית יש לדעת כי כל סוד היצר כל סוד עוה, כאן מגלים לנו סוד הדבר 36850 

מציאות של , יש לו מנה רוצה מאתיים, בחינה של רעב העדר וחסרון מצב תמידי של מחסור, שונאך 36851 

אילו היו שואלים  ?וכשיש מחסור מן ההכרח להשלימו ובמה ממלאים החסרון, תאוותנות וחימוד ותו לא 36852 

כי כל , ל מגלים לנו כי זה לא יצליח בשום אופן"ואילו חז, אותנו היינו אומרים כשמתחשק צריך לעשות 36853 

, כ איך אפשר להשביע איש רעב בעצמיות של רעב"א, המציאות הזאת הלא היא רק היעדר חסרון ורעב 36854 



רק בדבר , ור רעב יכולים רק בלחםלשב! ועוד יותר מהר יגוע מרעב, הרי הוא יהיה עוד יותר נפוח מרעב 36855 

 36856 .אם רעב שונאך אין כל דרך אחרת רק האכילהו לחם, של מציאות אפשר להשביע

כן הוא סוד הדברים שאם תתמלא בתורה ישבע הרעב לא יחסר , סוד התורה הוא השלמות האמיתית 36857 

, ווה את הצמאוןלכן מוכרח להיות השקהו מים במים תר, אם צמא הוא כל הסוד הלא הוא רק צמא, מאומה 36858 

סוכה )ב  וזהו הסוד הגדול של מרעיבו שבע משביעו רע, עם צמאון לא תרווה את הצמאון בשום אופן 36859 

מרעיבו ! והרי יגדל הרעב עוד יותר, סוד הדבר הוא רעב וכשתשביע אותו הרי אתה משביעו ברעב, (7ב"נ 36860 

כי על ידי מציאות מתהוה , מהשוב לא חסר לו מאו, שבע מרעיבו הוא סוד השלמות והמציאות ובזה ישבע 36861 

 36862 .האכילהו לחם השקהו מים, ודאי שבע

זה סוד הדבר , כותב אין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, (א"ב כ"ב כ"איסו) ם"הרמב 36863 

כשיש , הרהור זה או אחר כולם בלי הבדל נובעים מהמציאות של היעדר וחסרון, הרהור הוא סוד החסרון 36864 

היינו הרהור , ואם ינסה למלאות חסרון זה על ידי מחקר, אמונה הרי זה איזה חסרוןלאדם הרהור בעניני  36865 

 36866 !מובן שאין כאן מילוי בציור כשילעיטו לאדם רעב עם רעב, נוסף

וכשיש תורה לא חסר , ק היא סוד השלמות כלי מלא"כי תוה, י תורה"הסוד הוא כי מילוי יתכן אך ורק ע 36867 

כי , כשהוא פנוי מתורה הריהו ודאי חסר, א בלב פנוי מן החכמהאין מחשבת עריות מתגברת אל, מאומה 36868 

אלא יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה זה , מציאות של חסר, הסוד של מצד הרע הוא רק היעדר וחסרון 36869 

 36870 .(דעת תורה)  !ודאי ימלאנו וישלימנו

 36871 

 36872 מאמר שג

 36873 .(´ז´ ויקרא כ) אלקיכם´ והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה

ולומר אך ליחידי , מ אין כל אדם מישראל בן חורין להפטר ממנה"מ, בות אין קץ יש בקדושהמעלות ר 36874 

ואתם תהיו לי ממלכת , מתחלה´ כי אם לכל ישראל קרא ה, סגולה היא למרנן ורבנן לכהנים וללויים 36875 

 36876 !על כולם גזר והתקדשתם והייתם קדושים, לכולם ציוה והייתם קדושים! כהנים וגוי קדוש

ל כל ישראל ראויים להיות קדושים ומצווים "ר, ל פמליא של מלך עליה להיות מחוקה למלך"ופירשו חז 36877 

טבועים , ולכן עליהם להיות מעין דוגמה של מעלה, המה פמליא של מלך ולגיונו´ כי עם ה, להיות קדושים 36878 

 36879 .במטבע של מלך העולם וחותמו ניכר בהם

איך יתקדש בן אדם , אם לא יראנו ולא ישיגנו ,ה"ואם ישאל השואל איך יתקדש האדם בקדושתו של הקב 36880 

, ל ברוח קדשם"על זה השיבו לנו חז, שאינו גוף ואינו לו דמיון כלל, בריה קטנה להיות כאלקים אל עליון 36881 

כך , נטל שתים ונתנן בראש בניו ואחת בראשו, משל למלך שהיו עבדיו מביאים לו שלוש עטרות בכל יום 36882 

נטל שתים ונתנן בראש בניו ? מה עשה, ם בשלוש קדושותה בכל יו"המלאכים מקדישים להקב 36883 

 36884 .´ואחת בראשו כי קדוש אני ה, והתקדשתם והייתם קדושים

קדיש , קדיש בשמי מרומא עלאה בית שכנתיה, ענין שלוש הקדושות גילה לנו יונתן בן עוזיאל בתרגומו 36885 

רך נודעת לנו רק בבחינת אילו היתה קדושתו יתב, קדיש לעלם ולעלמי עלמיא, על ארעא עובד גבורתיה 36886 

, אז לא היינו יכולים להדמות אליו בשום אופן, היינו קדיש בשמי מרומא עלאה בית שכנתיה, ´עצמותו יתב 36887 

, כמו שאי אפשר למלך שאין לו אלא עטרה אחת, וכמו שהמליצו קדמוני חכמינו אילו ידעתיו הייתיו 36888 

 36889 .ה גם את הכסאוימסור עם העטר, למסור את העטרה לבניו אם לא שירש כסאו

אנו יכולים , בייחוסה לנו שוכני ארץ ובייחוסה לכל העולמות, בחינות´ אבל עכשיו שהיא נודעת לנו בג 36890 

כי אחרי אשר נתן מלכו של עולם שתי העטרות בראשנו להכירנו , לזכות ולעמוד בה ואנו מחויבין בכך 36891 

שמור נשמרנה מכל משמר ונשאנה ? האם נבעט בעטרת מלכנו? האם נסירן מעל ראשנו, בזה לבניו ועבדיו 36892 

 36893 !לכבוד ולתפארת

קדיש לעלם ולעלמי , קדיש על ארעא עובד גבורתיה, ה נתונות לנו"שתי עטרות מעטרותיו של הקב 36894 

זה מה שאנו אומרים בכל יום בתפלתנו בברכת , והן הן גבורותיו, קדיש על ארעא עובד גבורתיה, עלמיא 36895 

רופא , (כח) סומך נופלים, (פרנסה) מכלכל חיים בחסד, (ייםח) מחיה מתים´ אתה גבור לעולם ה, גבורות 36896 

לא כגבורות בני , (תקוה ואחרית) ומקיים אמונתו לישני עפר, (חרות) ומתיר אסורים, (רפואה) חולים 36897 

 36898 .ה"אדם גבורותיו של הקב

ה להחיות לכלכל להקים לרפא "אבל גבורותיו של הקב, גבורות בני אדם להמית לעשוק לדכא ולאסור 36899 

וסוגרת את , ולא כקדושה המזוייפת המשימה חיץ בינה ובין החיים, יר ולתת אחרית ותקוה לכללהת 36900 

היא פותחת , ובה בשעה שהיא נועלת דלת בפניהם להפרישם מן החברה, נושאיה במנזרים ובבתי תפלה 36901 

ובה בעת שהם פרושים מהחיים מצודתם פרושה על כל , להם שער לכל התאוות והתועבות היותר נמבזות 36902 

 36903 .החיים



היא הגבורה לא ללכוד תמימים , הקדושה האלקית האמיתית הולכת תמיד שלובת יד עם הגבורה הרוחנית 36904 

ש "כי אם לכבוש האדם את יצרו כמ, לא לדכא בני אדם ולא להשתרר עליהם, ולא לפרוש מצודות וחרמים 36905 

ולאסור את , עצמולדכא את תאוותיו הרעות והפראיות ולהשתרר על , ל איזהו גבור הכובש את יצרו"ז 36906 

 36907 .נטיותיו השפלות ולגדר בפניהן גדר מזה וגדר מזה

היא , ולעשות משפט וצדקה חסד ורחמים, היא הגבורה הנותנת לאדם עוז לפעול ישועות בקרב הארץ 36908 

ופותחת לו לרווחה שער בחיים ובחברה להיות דעתו , הקדושה הנועלת דלת בפני תאוות האדם ועלילותיו 36909 

ובה במדה שהאדם מתקדש , מח בשמחתם ובטובתם ומצטער בצרתם וברעתםש, מעורבת עם הבריות 36910 

 36911 .הוא מתדבק עם הבריות ומחבק אותם באהבה ונדיבות הרוח, ומטהר לפני קונו ופורש מתאוותיו

ומל את בשר ערלתו כאשר צוה אותו , ה"בעת שנכנס בבריתו של הקב´ הרי אבינו הראשון אברהם עבד ה 36912 

כי אם יושב פתח , אנו רואים אותו זקן לא סגור בחדר! לפני והיה תמים וכאשר דבר לו התהלך, אלקים 36913 

לסעוד את לבבם פת לחם ולהניחם מעמל , לתת להם מים לרחוץ רגליהם העייפות, האהל ממתין לאורחים 36914 

 36915 .ובבואם רץ לקראתם ברגש ומרגיש את כל בני הבית בשבילם, הדרך תחת העץ

כי אם בעד רעים , ב"לא על עילוי נשמתו בעוה, מבקש ומתחנןבאותה שעה רואים אנו אותו עומד בתפלה ו 36916 

, כי בצרתם לו צר ואסונם נגע עד נפשו העדינה, וחטאים אשר גזר דינם קרוב להחתם מפני רוע מעלליהם 36917 

ובין איש , בהיותו אוהב שלום ורודף שלום בין איש לרעהו? במה נשתבח´ הרי אהרן הכהן קדוש ה 36918 

 36919 .לאשתו ומקרב את הבריות

כן היו , ככל פרישותם מכל תאוה ומידה רעה, כל הצדיקים והחסידים קדושי ישראל בכל דור ודור וכן 36920 

וכן היו תמיד עינים לעורים ורגלים , חבוקים ודבוקים עם כל אחד ואחד מישראל ונושאים בעול עם כולם 36921 

 36922 .ולבם ער תמיד לכל משאלות חיי הכלל והפרט, אבות ליתומים ודיינים לאלמנות, לפסחים

חיי שעה לחיי , יכול כל אדם מישראל להפוך את עולמו העובר לעולם עומד, קדיש לעלם ולעלמי עלמיא 36923 

כי אם להתקדש במאכלו ובמשתהו , אין לענות בצום נפשו ולהתבודד תמיד למען היות קדוש, עולם 36924 

לא , אדםא וכל ימיו יתייסר ה"ל הגר"וז, וחוקי תורתו´ פ ה"בהנאותיו ובכל עניניו ע, במשאו ובמתנו 36925 

ואז יהיו חייו הארציים כולם קודש , בתעניתים וסיגופים כי אם ברסן פיו ותאוותיו ובטוהר נפשו ומדותיו 36926 

 36927 .קיימים לעלם ולעלמי עלמיא

קדושה , גם משאו ומתנו כולם יוסיפו לו קדושה על קדושה, גם אכילתו גם שתייתו גם הנאותיו ושיחותיו 36928 

ומאירה לפניו לעלם , חית הנעשית קנין נצחי בנפש האדםקדושה עולמית ונצ, בלתי חולפת ועוברת 36929 

קדיש בשמי , ל"ואחת בראש עצמו היא כנ! ה בראש בניו"אלה הן שתי העטרות שנתן הקב, ולעלמי עלמיא 36930 

וזהו שאמרו עוד שם , שאין כל מלאך ובריה יכולים להשיגה אף במקצת, מרומא עלאה בית שכינתיה 36931 

עץ )  .קדושתי למעלה מקדושתכם, ל כי קדוש אני"כול כמוני תי, והתקדשתם והייתם קדושים, במדרש 36932 

 36933 .(הדעת

 36934 

 36935 מאמר דש

 36936 .(´ח´ ויקרא כ) מקדשכם´ ושמרתם את חקתי ועשיתם אותם אני ה

כך , ואני אפתח לכם פתח שאפילו עגלות וקרוניות נכנסין בו, פתחו לי פתח של תשובה כחודה של מחט 36937 

כל הרהור של תשובה ! בלב? ואיפה פותחים את הפתח, (´ג´ ר ה"שהש) ה מאת בני ישראל"מבקש הקב 36938 

, מהווה פתח במחיצת הברזל המפרידה בינינו לבין אבינו שבשמים, כל התגברות על היצר, כל מעשה טוב 36939 

יתברך סייעתא דשמיא כה ´ באה לעומתו בחסדי ה, אם זוכה האדם לפתוח רק פתח קטן כחודו של מחט 36940 

 36941 .ומעלה אותו למדרגה נעלה הימנה לאין ערוך ,שמעתקת את האדם ממצבו המגושם, מרובה

, נקב החודר בעד המחיצה על כל עוביה, אולם רק בתנאי אחד שיהיה כפתחו של מחט מפולש מעבר לעבר 36942 

הבא ליטהר , בר קיימא ובלתי פגום בהיסוסים וחוסר החלטה, פתח זה משמעותו שהרצון חזק אמיתי 36943 

! מילוי תנאי זה מה נפלא הוא הריוח לעומת מיעוט הקרןלאחר , מסייעין לו רק אם כוונתו לשאוף לטהרה 36944 

ולא רק בכמות הדברים אמורים אלא ! ערך פתח מרווח שעגלות וקרוניות נכנסים בו לעומת נקבו של מחט 36945 

 36946 .גם באיכות

מלמטה מקדשין אותו , אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה, תנו רבנן והתקדשתם והייתם קדושים 36947 

מה נפלאים חסדיו יתברך שמשפיע עלינו רוחניות , (.ט"יומא ל)ב  "שין אותו לעוהז מקד"בעוה, מלמעלה 36948 

הכל נחשב לנו בשמים , ולא עוד אלא שכל התוצאות הגדולות, בשפע כה רב חלף כל תנודה קלה מצדנו 36949 

 36950 .כשלנו ממש כאילו עשינו הכל

זוכה ? עסוק להועיל לזולתמה היא זכותו כשי, כל זה כשהאדם כובש את יצרו ועושה מצוה בינו לבין עצמו 36951 

, בערך פתח רחב תמורת כל חודה של מחט של מעשיו, הוא לסייעתא דשמיא עבור מעשיו להועיל לחברו 36952 

וגם חברו זוכה לסייעתא דשמיא כזו על כל נקב , ועל ידי סייעתא דשמיא זו שנחשב כשלו משפיע על חברו 36953 



כיון , פת לזכות הראשון ונחשבת כשלווכל הזכות הזאת נזק, של מחט שבמעשיו שעשה בהשפעת הראשון 36954 

 36955 .ולתורתו´ שהוא הביאו לידי ההתקרבות לה

ועל כל , פתח גדול ורחב עבור כל חודו של מחט שבה, ועל כל הזכות הזו הוא שוב מקבל סייעתא דשמיא 36956 

, וכל הסייעתא דשמיא שמקבל על עליותיו נזקפים על חשבון הראשון, העליות שחברו עולה מכאן והלאה 36957 

כל פתח כחודה , ושוב מקבל על הכל סייעתא דשמיא, שהוא נתן את הדחיפה הראשונה לעליית חברוכיון  36958 

 36959 .של מחט מוכפל בפתח שעגלות וקרוניות נכנסין בו

והסייעתא דשמיא שכולם קבלו עבור כל , זכותו מוכפלת בשל מה שהשפיע לכולם, וכן המשפיע על רבים 36960 

הכל שלו , ולדורות דורותיהם והסייעתא דשמיא שלהםוכל מה שנגרם לדורותיהם , חודי המחט שלהם 36961 

ועל הכל מקבל סייעתא דשמיא ביחס של פתח שעגלות וקרוניות נכנסין בו לעומת כל פתח כחודה , הוא 36962 

 36963 .ב שלו"כל זה יהיה שכר עוה, של מחט

תיד וכל הע, כי תכלית כל הבריאה כולה תקויים על ידם ועל ידי זרעם, יתברך לאבות הקדושים´ הבטיח ה 36964 

אולם עד השלמת התכלית , ה לעין כל יהיה על ידי משיח צדקנו"הגדול אשר יתגדל ויתקדש שמו של הקב 36965 

כולם יוצאים אלו מאלו כמו השלשלת הארוכה אשר טבעותיה , עד דורו של משיח ישנם דורות הרבה 36966 

, ים להתקייםאף שמצד מעשיהם אינם ראוי, והיא הנותנת זכות קיום לדורות או יחידים, דבוקות זו בזו 36967 

 36968 .זוכים הם בזה שהם מהווים את החיבור לדורות יבואו

אנו משתתפים בפועל עם האבות בעבודתם הכבירה להשגת , באמת´ אולם כשאנו זוכים לעבוד את ה 36969 

לכן זכות , ונכנסים באופן פעיל לשלשלת גדולה זו של המקרבים את תכלית ישראל וכל הבריאה, התכלית 36970 

מוכפלת , וממילא מתרבה זכותנו באופן נפלא עד למעלה מהשגתנו, ודתנואבות מצטרפת ומסייעת בעב 36971 

 36972 .בפתח רחב מאד פי מיליונים כנגד כל פתח של מחט של זכות האבות המצטרפת

ומכיון שזכות אבותינו , ומה שמתבטל במהרה ערכו קטן, יתר על כן הן ערך כל דבר מתרבה לפי זמן קיומו 36973 

גדל , הרי שערך כל חוד מחט בו אנו זוכים בהצטרף זכותם, מיםה עומדת לעד ולעולמי עול"הקדושים ע 36974 

כל זה נזקף על חשבוננו , ועל הכל אנו מקבלים את הסייעתא דשמיא הרבה, באיכותו ובכמותו לאין שיעור 36975 

 36976 ?הֵישנו מוח שיוכל להכיל חשבונות אלה! לעתיד לבוא

רק תנאי אחד נדרש כדי לתת , ממעשה קטן אחד פתח כחודה של מחט? וממה צומח כל העושר הנפלא הזה 36977 

כי אם מכוון הוא לפניות , שיכוון האדם במעשיו לשם שמים, את כוח הצמיחה הכביר לשורש הזעיר הזה 36978 

הרי לא התחיל לפתוח פתח במחיצה החוצצת , להנאת עצמו ולכבודו ולשאר נגיעות, ז"וחשבונות של העוה 36979 

הצטרף לשלשלת זכות האבות שמצטרפת רק ורק כשמעשהו לשם שמים יוכל ל, בינו לבין אביו שבשמים 36980 

הרי אין כאן אפילו פתח של מחט שיבוא לידי , אולם אם אינו עושה לשם שמים, לנקודת האמת שבכל דבר 36981 

 36982 .הסייעתא דשמיא הרבה

ואם עבודתו תהיה , למדנו מזה כמה טובה תצמח לאדם עצמו ולציבור כולו אם יעסוק עמהם לשם שמים 36983 

כל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם , (ב"אבות פ) מדנו במשנהוכך ל, זכה ונקיה מכל סיג 36984 

כדי שזכות אבות תוכל להצטרף , שזכות אבותם מסייעתם? ולמה בזה יותר מבכל שאר מצוות, שמים 36985 

, שעבורם מקבלים פתחים רחבים של סייעתא דשמיא, ומזכות האבות נעשים שוב פתחי מחט, למעשיכם 36986 

ואתם העוסקים מעלה אני , ע זכות אבות נתעלה כל הענין לגדר עומד לעדבסיו, וצדקתם עומדת לעד 36987 

 36988 .(שם) עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם

ועל , וגם הסייעתא דשמיא על זכות האבות שמצטרפת אל מעשיכם, כל הדרגות האלו בסייעתא דשמיא 36989 

עשיתם לבדכם ונזקף לזכותכם כאלו ממש הכל , הכל הכל בחשבון שמים שלכם הוא, היותה עומדת לעד 36990 

שכל מעשה ממעשינו יהיה בו על כל פנים , עד כמה עלינו להתאמץ בפרט בעסקנו עם הכלל, בעצמכם 36991 

כך יגדל כוח הצמיחה של , וככל שיגדל ויגבר הניצוץ הזה, מאהבה´ שאיפה לעבוד את ה, ניצוץ של לשמה 36992 

דף ´ מכתב מאליהו ג)  .ב"ז ובעוה"לזכות לשפע של סייעתא דשמיא אשר על ידו נצליח בעוה, המעשה 36993 

61). 36994 

 36995 

 36996 מאמר שה

ויקרא ) מקדשכם´ ושמרתם את חקתי ועשיתם אותם אני ה. ´והתקִדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה 36997 

 36998 .(´ח´ כ

איש איש על פי שכלו והרגשיו איך ובמה , המקרא הראשון מצוה על האדם להתקדש בכל מעשיו ועניניו 36999 

כלומר , ש את עצמו כל כך עד שיהיה קדוש במהותווהתקדשות זו משמעה שיהא האדם מקד, להתקדש 37000 

ושמרתם זה הלימוד , המקרא השני מזרז לקיים את החוקים בלימוד ובמעשה, שתתקיים בו הקדושה תמיד 37001 

י "כמו שביאר המס, יתברך´ שהקדושה באה מלמעלה מאת ה, מקדשכם´ ועשיתם זה המעשה וסופו אני ה 37002 



תחילתה השתדלות וסופה , חילתה עבודה וסופה גמולשהקדושה ת, ו בביאור מדת הקדושה"בריש פכ 37003 

 37004 .מתנה

, ה עוזר לו ומקדש אותו הרבה מלמעלה"וסופו מה שהקב, היינו שתחילתה הוא מה שהאדם מקדש עצמו 37005 

מלמטה מקדשים אותו , אדם מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה, (7ט"יומא ל) ל"הוא מה שאמרו חז 37006 

צריך להיות במעשה , היינו הפועל יוצא של החשיבות, חשיבות הוא ענין? ומהו ענין הקדושה, מלמעלה 37007 

 37008 .מעל מנהגי העולם הנפסדים ושפלותו, ההבדלה והתרוממות מעל ההמוניות

הוא בכוח המחשבה של החשיבות המחייבת הרגשי קרבת אלהים , אך הדרך לבוא לידי מעשה החשיבות 37009 

, כל המעשים ומעל האנושות כולה ה מקדש עמו ישראל ומרוממו על"בהכרה מלאה כי הקב, לישראל 37010 

וכך ישאר חי , ומתוך ידיעת העיקר הגדול כי כל בן ישראל הוא נצחי אשר נברא בראשית יצירת העולם 37011 

, וכל אלו שנות החיים שלו בזה העולם אינן אלא חשבון ארעי, בשמי מרום´ וקיים לנצח להתענג על ה 37012 

 37013 .א"י פ"ש מס"כמ יתברך ולעמוד בנסיונות החיים´ שבא לכאן לעבוד את ה

שיחשוב האדם בדעתו שהוא נצחי אשר זכה לקרבת אלהים מתוך חיבה , היש לך חשיבות יותר גדולה מזו 37014 

והם בנים לנצח , כאותה ששנינו חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, ה רוחש לישראל"יתירה שהקב 37015 

אין העובדי כוכבים אתם קרויים אדם ו, (.א"יבמות ס) ש"ולהם לבדם ראוי להקרא אדם כמ, נצחים 37016 

´ שהשכינה תשרה עליו וכבוד ה, ועל כולנה החביבות הגדולה שבן ישראל יכול לזכות בה, קרויים אדם 37017 

ואילו כל אומות העולם , ובזה הוא רם ונכבד מכל באי עולם ונצחי כמלאך השרת, יהא חופף עליו תמיד 37018 

 37019 .מתים כבהמות וכאין הם חשובים

´ אז יבין וישכיל להכיר כי הוא עומד לפני ה, ו מתוך דעה אמיתיתוכאשר ירגיש האדם בדעתו הרגשה ז 37020 

אם כן ודאי חובה עליו להתנהג , והרי הוא מתקדש בקדושתו של מקום, יתברך תמיד כבן העומד לפני אביו 37021 

בין בהנהגת עצמו בין בהנהגת ביתו ובין בכל עניניו , כבן מלך במנהגי כבוד וחשיבות כראוי למעלתו 37022 

וכמו שהאריך במורה , יחוש בנפשו כי הנה הוא כבן מלך העומד לפני המלך לשרתו תמיד, ועיסוקיו 37023 

שהוא הרגשת האדם כמי שמתהלך לפני המלך , לנגדי תמיד´ בביאורו ענין שויתי ה, (ב"ג נ"ח) נבוכים 37024 

כי אז ודאי תהיינה הנהגותיו ותנועותיו ועסקיו במידה הראויה לבני , הגדול אשר מלוא כל הארץ כבודו 37025 

 37026 .(´א´ ח סי"א או"רמ) ים ויועצי ארץמלכ

כי אם אף בעניני הרשות , ולא רק בענינים המחויבים תהיינה פעולות האדם בחשיבות הראויה למעלתו 37027 

ן בריש הפרשה ענין "וכמו שביאר הרמב, עליו לשית לבו ודעתו להתנהג כבן מלך העומד לפני המלך 37028 

היינו שיקיים כל המצוות בחשיבות , יניהםשהוא מוסב על כל תהלוכות בני אדם וענ, קדושים תהיו 37029 

שיהיו כולם נעשים בדרכי הקדושה וההתנשאות מעל כל , ויוסיף לנהוג כן בכל עניני הרשות, דקדושה 37030 

 37031 .לפי מעלת החשיבות הראויה לבן ישראל, דרכי החומר

כלל זאת עד שיכנס ב, ן"ש שם הרמב"עד כי נכלל בענין זה דקדושים תהיו ענין טהרת הידים ונקיותם כמ 37032 

והייתם קדושים אלו מים , והתקדשתם אלו מים ראשונים, (7ג"ברכות נ) ש"הצוואה הנקיות בידיו וגופו כמ 37033 

, עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר, פ שאלו המצוות מדבריהם"אע, כי קדוש אני זה שמן ערב, אחרונים 37034 

 37035 .םשנהיה טהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות וכיעורי

ולא זו בלבד אלא , שנכלל בענין זה דקדושה הנהגת נקיות הידים, ן"מה נפלאים הדברים אשר כתב הרמב 37036 

ולמי , שתהיינה ידי האדם נקיות ויריחו ריח טוב משמן ערב בבשמים, אף גם שמן ערב שלאחר הסעודה 37037 

 37038 ו במדרשעוד אמר, (ברכות שם) שרגיל בו מעכב דבר זה את הברכה כמבואר בסוף פרק אלו דברים

קל וחומר מדיוקנאות של המלכים שמורקין ושוטפים , דהלל היה רוחץ פניו וידיו לכבוד קונו, (ד"ר ל"ויק) 37039 

 37040 .אני שנבראתי בצלם ובדמות דכתיב כי בצלם אלהים עשה את האדם על אחת כמה וכמה, אותם

, י בשביל קונו"ופירשרוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו , (´ב´ שבת נ) וכן שנינו במסכת 37041 

כל אלו , ועוד הרואה בריות נאות אומר ברוך שככה לו בעולמו, לכבוד קונהו דכתיב כי בצלם אלהים עשה 37042 

והיינו דנצטווינו בזה להתחנך בקדושה , הדברים נכללים בהלכה זו של והתקדשתם בכל עניני הרשות 37043 

, כ במעשים בכל עניני החיים"ואח, מתחילה במחשבה בדעה והשכל, ובהתנשאות כראוי לבני מלכים 37044 

 37045 .ברום המעלה ובחשיבות רבה כאדם העליון, להתנהג בכל דבר במידה הראויה לבן מלך

שיקיים אותם בחשיבות יתירה כפי הראוי למשרתו של מלך העומד , ובכל מעשי המצוות יתנהג בדרך זו 37046 

ועל כן נתן , בן יקיר ונחמדמחשיב אותו לעבד מלך ו, ה מקדש אותו"וירגיש בכל מצוה שבזה הקב, בהיכלו 37047 

אהבת אותנו ורצית בנו , ש בתפלת המועדים אתה בחרתנו מכל העמים"כמ, לו מצוות וקרבו לעבודתו 37048 

עד כי זכינו להתעטר , ומשום כך וקדשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ורוממתנו מכל הלשונות 37049 

 37050 .ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת, יביםבתואר הגדול והנכבד הזה להיות בניו של מקום בני מלכים חב

ובזאת , מקדשכם בחוקים הללו´ יחוש האדם בכל הרגשי דעתו ולבו כי אני ה, וכן בעת שמירת החוקים 37051 

, ואתם עמי השומר חוקותי לעשותם, אלהיכם´ הידיעה תתקדשו כי זוהי החשיבות היותר גדולה שאני ה 37052 



וכבר מצינו לאבות העולם שנתעטרו בתואר , וקותיאני אדוניכם ואתם עבדי הנאמנים שומרי פקודי וח 37053 

עוד , לא כן עבדי משה, אל תירא עבדי יעקב, בעבור אברהם עבדי, (בילקוט ריש יהושע) ש"כמ´ עבדי ה 37054 

 37055 .ה עבדי"על דוד מלך ישראל על ישעיה הנביא שקראם הקב, אמרו על יהושע בן נון על כלב בן יפונה

ועליהם ´ שהרי כל ישראל בנים הם לה, ם נקראו בנים למקוםהרי ג´ ועם זאת יחד עם היותם עבדי ה 37056 

וזאת היא חובתנו לחוש בכל נימי , (א"ירמיה ל) הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים, הכתוב אומר 37057 

, ועם זאת יחדיו עבדי המקום עבדי מלך מלכי המלכים, בני מלכים אנו´ הנפש כי בנים יקרים אנו לה 37058 

 37059 .וירצה המקום בנו כעבד יתרצה אל אדוניו, ם אורחותינוומתוך תחושות אלו עלינו לשו

כבר נאמר בסוף הפרשה איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי , ואמנם יסוד הקדושה במנהגי חשיבות 37060 

שירגיש בנפשו שאביו ואמו , נתחייבנו בזה ביראת הרוממות מאב ואם והוא רוממות לאין חקר, תשמורו 37061 

יתברך ´ ליצור אותו כיצור נפלא החי לנצח נצחים שיתענג על ה, ה ביצירתו"שותפות יש להם עם הקב 37062 

הלא הרגשים אלו יפעלו בלב האדם יראת רוממות , ´ובפרט ביום שבת קודש בו יתענג על ה, בזה ובבא 37063 

 37064 .ויתנהג עמהם במידה הראויה למעלתם, נעלית כלפי אביו ואמו

רבה אליו כבניו היקרים וכעבדיו מתוך הרגשי ק´ להתענג על ה, ובאמת זוהי חובתנו תדיר בעולמנו 37065 

אשר במהותו הוא ממש כמו , ז"ב בחיי העוה"וכל ימי חיינו עלינו לחוש בזה ולהרגיש מעין עוה, הנאמנים 37066 

אשר הוא , ועל תורתו ומצוותיו´ ועלינו החובה להפוך את הגיהנם הזה לגן עדן בהתענגו על ה, גיהנם 37067 

כל ´ יתן לנו ה, כה נלך ובדרך זו נסלול נתיבותינו ואם, ´מחבבנו ומצוה אותנו על זאת להתענג על ה 37068 

 37069 .(לקט שיחות מוסר)  .חופף עלינו תמיד´ משאלות לבבנו לטובה ויהיה כבוד ה

 37070 

 37071 מאמר שו

ויקרא ) ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם 37072 

 37073 .(ז"י´ כ

חסד עשה המקום לבנות עולמו , דרשו אם תאמר קין נשא אחותוומ, י לשון ארמי חרפא חסודא"וברש 37074 

ולכאורה מה שייכות השאלה והתירוץ על ענין קין נשא את , עולם חסד יבנה, (ט"תהלים פ) ´ממנו שנא 37075 

אבל הענין הוא הנה מצינו ? וכי בפלפולים קא עסיק הכתוב, לעצם הדין של איסור ערות אחותו, אחותו 37076 

 37077 .אלהיך´ על הכתוב ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה ,(ז"י דברים ט"רש) ל"בחז

הנה בימי , ז"עכשיו שנאה מאחר שעשאוה אלו חוק לע, אמרו אף על פי שהיתה אהובה לו בימי האבות 37078 

כ נתהפכה "ואח, ה אהבה"ומה יכול להיות יותר מזה דבר שהקב, האבות היתה מצבה אהובה לפני המקום 37079 

רואים אנו מזה יסוד גדול כי אמנם אין עצם , בתכליתאלהיך שנאה ´ בקצה ההפכה עד אשר שנא ה 37080 

 37081 .אלא המחשבה שבמעשה היא המסבבת שנאת המקום עליה, המעשה בעוכרו

ויש מטחינו , יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם, אבהו´ תני אבימי בריה דר, (.א"קידושין ל) ´בגמ 37082 

פעם , עשה באחד שהיה מאכיל לאביו פסיוניי מביא ירושלמי מ"ושם ברש, ב"בריחיים ומביאו לחיי העוה 37083 

כלומר לעוס ואכול הראהו , אמר לו סבא מה איכפת לך טחון ואכול, אחת אמר לו אביו מאין לך כל אלה 37084 

ושלח המלך בשביל אביו לבוא , ושוב מעשה באחד שהיה טוחן בריחיים והיה לו אב זקן, שקשה לו 37085 

 37086 .לעבודת המלך

, אותו מעשה כבוד אב לשניהם, תיך לעבודת המלך שאין לה קצבהאמר לו בנו אבא טחון ואני אלך תח 37087 

ב והשני נטרד מן "והנה אחד נוחל על אותו המעשה עוה, אחד גם כבדו במעשה יותר קשה ופחות מהשני 37088 

וזה , ועל אותו ענין אחד אלא שאופני פעולת המעשה היו שונים, מרחק כה רב מן הקצה אל הקצה, העולם 37089 

 37090 .כרם של המעשהגרם לחילוק כה גדול בש

שניהם ביחד על , וניקח לציור אברהם אבינו ואיכר אחד שניהם בשוה אוכלים, שני בני אדם אוכלים 37091 

א שונה לגמרי מאותה האכילה "מכל מקום אכילת א, מעשה אחד ממש, שולחן אחד ולשניהם אותו המאכל 37092 

, הנותנות צורת אכילתו הן, טהרת אברהם אבינו, קדושת אברהם אבינו, מחשבת אברהם אבינו, של האיכר 37093 

 37094 .אלא הכונה שבהם והמחשבות הם הם גופן של המעשה, לא חומר המעשה הוא המעשה

ואשר מזה , הלא תראה כי קין נשא אחותו והיה זה פסגת החסד, גם בעריות לא המעשים הם האשמים 37095 

הנאה שום מחשבה טמאה של , כי אצל קין לא היה בזה המעשה שום מחשבת פיגול, החסד עולם יבנה 37096 

ומעשיהם הם היו , גם יעקב אבינו נשא שתי אחיות עמרם נשא דודתו, כי אם חסד לבנות העולם, ותענוג 37097 

כי הרי , ועד כדי כך אין עצם המעשים גורמים, כי מחשבותיהם היו בתכלית הקדושה, בתכלית הקדושה 37098 

רים תלויים במחשבת הנה כי יסוד כל הדב, גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, (7ג"נזיר כ) ל"אמרו ז 37099 

 37100 .הדברים

וכציור אחיות וכדומה להן אשר , וכל שכן מעשה העריות, אבל ידעה התורה כי כל מעשה קרוב למחשבה 37101 

ודאי כי הם הינם יותר קרובים למחשבות , יחד שחקו מילדותם וכדומה לכזאת, נמצאים תמיד יחד בבית 37102 



אבל , ו בהחלט כל מעשה של עריותכי על כן אסרה לנ, של הנאות וטומאה ממחשבות של לשם שמים 37103 

ולא , כי מחשבת הזימה שבמעשה היא האיסור שבדבר, ביחד לזה למדה לנו התורה במאמר חסד הוא לידע 37104 

ומזה ללמוד כמה מן הגנות הן תאוות ומחשבות גסות בכלל כי הן הכרת , עצם הדבר כשהוא לעצמו 37105 

 37106 .(דעת תורה)  .שבנפש

 37107 

 37108 מאמר שז

 37109 .(´כ´ ויקרא כ) אם ישאו ערירים ימותוואיש אשר ישכב את דודתו חט

ערירים ימותו ערירים , לכך שנה בשני מקראות אלו, אם יש לו בנים קוברן אין לו בנים מת בלא בנים 37110 

ערירים יהיו שאם , אם יהיו לו בשעת עבירה לא יהיו לו כשימות לפי שקוברן בחייו, יהיו ערירים ימותו 37111 

 37112 .(י שם"רש) וא עכשיואין לו בשעת עבירה יהיה כל ימיו כמו שה

אם אותן שהיו לו קודם , אבל לא ידעינן איזה זרע נכרת, סתם כרת הוא וזרעו נכרת, ובשפתי חכמים 37113 

ואתא קרא דערירים ימותו , ואם אותן שנולדו לאחר החטא דוקא שהם בני רשע, החטא שהם בכלל העונש 37114 

דבשעת מיתתן סופן לבוא לידי  ואתא קרא דערירים יהיו דמשמע, דמשמע דימותו כמו שהם ערירים עתה 37115 

 37116 .בין שהיו לו קודם החטא בין לאחר החטא כולן נכרתין, שאם יש לו בנים קוברן, ערירי

ונראה לומר כי באמת הנולדים אינם ? ולכאורה במה אשמים הנולדים קודם החטא של אביהם שייענשו 37117 

א כל אדם נשלח משמי מרום הל, אבל נשלחו ממרום לתפקיד זה כדי שאבותיהם ייענשו ויצטערו, אשמים 37118 

ויש שתפקידם , יש מי שתפקידו ושליחותו משתרעים שמונים או תשעים שנה, ז"לתפקיד מסויים בעוה 37119 

וכיוון שעשה , ויש שתפקידם לא יותר מאשר שנתיים ואפילו ליום אחד או שעה אחת, לחמישים שנה 37120 

 37121 .שליחותו ומסתלק מן העולםהרי כבר עשה את , שליחותו וביצע את המעשה והפעולה שלתכליתם נועד

מן השמים הכינו לאביו את הצער הזה שיוולד לו בן , כך הוא גם לגבי הנולד לפני שאביו חטא בעבירה 37122 

הוא , כי לתפקיד זה נבראו, כ אין להקשות מה אשמים"א, כדי להענישו בעבור העבירה שלו, וימות בחייו 37123 

אם אלהיכם , יבא לטורנוסרופוס על שאלתווכתשובת רבי עק, היה אומר הילודים למות שנולדו למות 37124 

העניים נבראו כדי , (´ר ו"ב) ל כדי שניצל אנו מדינה של גיהנם"א? אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסן 37125 

 37126 .לצרף ולתקן את הבריות

שלחו אתו שמש ללוותו , כשיצא לרגל מחלתו לגרמניה, ל"ישראל סלנטר זצ´ ח מרן ר"מספרים על הגה 37127 

, וטיפל בו ושירת אותו בכל דרכיו, ישראל לשמשו´ מש במקצת והנה נהפך רבדרך חלה הש, בדרכו 37128 

ישראל לחדול ´ והתחנן לפני ר, השמש יהודי תמים וחרד הצטער מאד שגאון וצדיק כמותו משמש אותו 37129 

 37130 .שכאילו כל השימוש הזה אינו אלא לתועלת עצמו, ישראל עמד על שלו והסביר לו´ ברם ר, מזה

ומי יודע אם לא בגלל שירות זה השתלשל כל ענין , ישראל´ מנו הרצה לפניו רדרכי ההשגחה נסתרים מ 37131 

מסבב הסיבות החלה אותי , ההשגחה גזרה עליך שתחלה אבל בהיות שאין מי שידאג לך, המחלה שלי 37132 

כדי שבהזדמנות זו אוכל אני לסייע לך , והם שכרו אותך ללוות לי בדרכי, ה"תחילה שיש לי דואגים ב 37133 

 37134 .שמאחר שתבריא אתה תיבטל הסיבה הראשונה ותוסר גם המחלה ויתכן, במחלתך

ורק תוך אמונה , בחשבון מדוייק´ יבין שהכל מחושב מאתו ית, ת הנסתרים"כל מי שמאמין בדרכי השי 37135 

ל הערה על הפסוק דרך אמונה בחרתי משפטיך "י אברמסקי זצ"שמעתי מהגר, ת יבין את הנסתרות"בהשי 37136 

ישרים ומובנים וכל קושיותיו ´ י האמונה השלמה כל המשפטים של ה"עה אמר כי "דוד המלך ע, שויתי 37137 

 37138 .(אור חדש)  .´י אמונה שבחרתי מתרצים ומתיישרים כל משפטי ה"ע, של האדם נעלמות

 37139 

 37140 מאמר שח

 37141 .(ג"כ´ ויקרא כ) ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם

כי אין לו ידיעה ברורה , וממצב למצבפוסח הוא מסעיף לסעיף , האדם אינו עומד תמיד על סעיף אחד 37142 

כל הנבראים נבראו למינהו , ובזה הוא משונה מייתר הנבראים, ממהותו וממטרתו ומה חובתו בעולמו 37143 

כי הוא מעיד על עצמו , ובמהות כל נברא אין שום הרהורים ופקפוקים אודות מטרתו ומעשיו, כתיב 37144 

והוא פוסח תמיד על , ה החלטית לדעת מטרתוובמין האדם אין ידיע, בתמונתו וצביונו ואף בצבע שלו 37145 

ל בכמה "כמו שמנו חז, פעמים יורד ופעמים עולה ורק בחיצוניות הוא משתוה עם שאר המינים, סעיפים 37146 

 37147 .´אוכל ושותה כבהמה וכו, דברים שהוא משתוה לבהמה

ין מין ומי יוכל לחלק ב, כל האומות שוות בתמונתם, בסוג מין האדם לכאורה אינם מובדלים זה מזה 37148 

ובלא ספק לו היו אף הבהמות הולכות , ולכן אין האדם מוחלט בידיעתו את עצמו, הישראלי לשאר אומות 37149 

וכן אין אנו , בטח לא היינו מבדילים אותם והיינו הולכים שלובי זרוע עמהם, על שתי רגלים בתמונת אדם 37150 

 37151 .מתחלקים מבין האומות



ושאין אנו , פק היינו יודעים כי שונים אנו מהםבלתי ס, לו היינו בתמונה אחרת אף באיזה צבע קל 37152 

, אכן עתה אין לנו ידיעה מוחלטת בזה, ולנו יש מטרה אחרת בחיינו ובמבטינו, משתווים עמהם בשום אופן 37153 

, ז אינם רק בגדר מחשבה קלה אשר היא כחלום יעוף"ובכ, ורק באיזה מחשבות לבד ואפילו כי טובות המה 37154 

, אוי ואבוי להמצב הזה, ל"משתווים אנו כמעט בשיווי גמור רחובאמת כשנביט בעצמנו נראה כי  37155 

 37156 .ל הזהירונו מהסכנה הנוראה"להשתומם עד כמה חכמינו ז

אשר כל מבין יראה , אותנו מן העמים בחוקים ומשפטים צדיקים´ אך האמת הוא שמלבד שהבדיל ה 37157 

מלבד זאת הבדילונו עוד , מהם יותר מאלו נבראנו בצבע ובגוון אחר, ההבדל הגדול בינינו ובין יתר העמים 37158 

אין זאת כי , עד כי אסרו לנו במשא ומתן איתם שמא נלמוד ממעשיהם, ל הקדושים בכל מיני הבדלות"חז 37159 

ואנו פוסחים תמיד , כי בטבעינו אין אנו מבדילים את עצמנו מהם, אם הם ידעו גסותינו ופשוטותינו 37160 

, ה מוחלטת ממהותינו ומטרתינו וזו רעה רבהעד כי לא נדע ידיע, בסעיפים לפעמים כך ולפעמים אחרת 37161 

 37162 .לו היתה לנו ידיעה מוחלטת בלי שום הרהורים ומחשבות, כמה היינו מאושרים

, חביב אדם שנברא בצלם, (´אבות ג) ל"נפתח לנו פתח להבין מאמרם ז, ואחרי כל הצעת הדברים האלה 37163 

חיבה יתירה נודעת להם , קוםחביבין ישראל שנקראו בנים למ, חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם 37164 

חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי , חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, שנקראו בנים למקום 37165 

ל "יתאספו כל החכמים ויבהלו וישתוממו לראות אשר כללו חז, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, חמדה 37166 

 37167 .בדברים קצרים אלה

אין לשער ואין , האהבה והחיבה כי נברא בצלם אלקיםומי יוכל למלל רוב , חביב אדם שנברא בצלם 37168 

אין די זאת לפני האדם , כי אף כי נברא בצלם אלקים, וגילו לנו עוד גודל ערלת לב האדם, להעריך כמובן 37169 

וסוף סוף ישתוה בכל פעולותיו , ל"ואדם ביקר בל יבין נמשל כבהמות נדמו רח, ברוב גסותו ועכירותו 37170 

ואין לו בשום , ך נבוך במחשבתו מהו ומה תמונתו ומטרתו וחובתו בעולמוותמיד הול, ליתר בעלי חיים 37171 

 37172 .אופן ידיעה מוחלטת

וכל אלו המחשבות הם רק קודם שיגמר , כמה מחשבות יחשוב האדם עד שיעשה איזה כלי כמו כף וקערה 37173 

וישתמש בהכלי למטרת עשייתו כאלו לא היו שום , אכן לאחר גמר הכלי נאבדו כל המחשבות, הכלי 37174 

ישתמש בו יאכל וישתה עמו בידיעה מוחלטת , וכל אחד אף שאין לו שום ידיעה באופן עשייתו, חשבותמ 37175 

 37176 .זהו חיבה יתרה נודעת לו כי בצלם אלהים נברא, כי לכך עומד

כי הבורא בעצמו אשר בראנו הוא מודיע אותנו ידיעה מוחלטת כי , טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו 37177 

וכן ! הלא אין למינהו יותר גדול מזה, עתה מה לנו עוד לחשוב מטרתנו וחובתנוו, בצלם אלקים ברא אותנו 37178 

רוב האושר וסגולות , הלא כל חיי האדם לא תשבע עין לראות, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום 37179 

ל כי טובה כפולה ומכופלת "ואחרי כל אלה הודיעונו חז, הנפלאות בחלק גורלנו שנקראנו בנים למקום 37180 

ומה , ועתה מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, וחיבה יתירה נודעת לנו שנקראנו בנים למקום, למקום עלינו 37181 

 37182 .קראנו בנים למקום´ יש לנו לחשוב אחרת אחרי אשר הבורא ית

וחמלה גדולה ויתירה חמל עלינו כי ? אלו נתן לנו את התורה ולא הודיענו טיב חמדתה האין די לפנינו 37183 

, ועתה כמה מעלות טובות למקום עלינו, כלי חמדה שבה נברא העולם, הודיענו כי לקח טוב נתתי לכם 37184 

לו יצוייר אם ינתן לבלתי מבין , אחרי שאחר מתנתו הודיע לנו כי לקח טוב נתתי לכם וזה נפלא מאד 37185 

אכן כשינתן לבלתי , הלא בשווקים וברחובות ישליכנה לעין כל, מרגלית טובה מאד והוא אינו יודע טיבה 37186 

, זהו חיבה יתירה עוד יותר מהמתנה עצמה, ה יודיעוהו כי מתנתו יקרה היא מפניניםמבין ואחר המתנ 37187 

, בעצמו´ מזה נבין איך היה לו לא ידענו מהבורא ית, ו את כבודה והדרה"ואחרי כל הידיעות איך נבזה ח 37188 

 37189  .ירחם עלינו ליתן בלבנו בינה להבין ולהשכיל להכירה ולכבדה´ ה, והיינו סומכים על בינתנו אנו

 37190 .(ג"כ´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)

 37191 

 37192 מאמר שט

 37193 .(ג"כ´ ויקרא כ) ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם

, אזי נופלים לפני רגליו מתחננים ואומרים עבדך אני, ובאם אין לו לפרוע, יסוד היסודות כי בעל חוב פורע 37194 

רואים בעל חוב שלא פורע  ואם, אבל בעל חוב שלא יפרע כפשוטו זה אין בכלל! וכל אשר לי לך הם 37195 

זאת ? ולמה יפרע! אלא כי לא מחזיק עצמו בכלל כבעל חוב אין חייב כלום, אין זה כפשוטו לא פורע, חובו 37196 

וכשאין מקיימים הרי , (7´עבודה זרה ב) שבע מצוות שקבלתם היכן קיימתם, היא התביעה לאומות העולם 37197 

, לבעל חוב הוא יפרע בכל האופנים ובכל המצבים כי המחזיק עצמו, זה ראיה גדולה כי אינם בעלי חובות 37198 

 37199 ?וכשאתם אינכם בעלי חובות תורה מה לכם

ודאי לא תוכלו , ואתם כי אינכם ממין החייבים, ראשית התורה היא כי נושאים ונותנים עם בעלי חובות 37200 

עלי כי הם אנשים הנעשים ב, רק לכלל ישראל מוכנה התורה הם יקבלוה והם יקיימוה, לקבל את התורה 37201 



כן טבע החייב , העדות לזה כי כן קיימוה בנסיונות קשים של נמרוד לבן נבוכדנצר וחבריהם לרעה, חובות 37202 

 37203 !ולהם ודאי נאה ויאה לקבל את התורה, שפורע עד הפרוטה האחרונה בכל המצבים גם הכי קשים

כי עיקר , תכליתהנה זה אמנם מדויק ב, ל אומר תמיד לשון חייב אתה לבוראך"על דרך זה נבין אשר החוה 37204 

שער ) ל"ובחוה! כי בזה הכל נשלם כי בעל חוב פורע, היסוד הוא רק אם מחויבים אם נעשים בעל חוב 37205 

שאת חבולה בטובות בוראך וקנויה , ויאמר לנפש האם התברר אצלך והתקיים בדעתך, (ה"א פ"עבוה 37206 

מחוט ועד שרוך נעל אין , ממש חבול וקנוי בתכלית! זהו מציאות של בעל חוב? ברוב חסדיו ועוצם חנותיו 37207 

 37208 !ותאמר כן? כי מחויבת את? זאת אומרת היודעת את כי הנך בעלת חוב, כי הכל קנוי ממש לבוראו, אתו

אמרה , כי זו הבחינה אם בעלת חוב את? אמר לה השכל האם דעתך לפרוע קצת מה שאת חייבת לבורא 37209 

מרה הנפש כוספי חזק וצערי גדול א, אמר לה השכל והיאך יתכן זה עם רפיון כוספך אליו! הנפש כן 37210 

אמר לה השכל אם יהיה כוספך לו אחר ידיעה ברורה בעוצם מה שאת חייבת , לפרוע מה שתשיג ידי 37211 

ובהשתדלותך בו הצלתך , וכי בהתרפותך בו מפלתך, ומעוט מה שיש ביכולתך ממנו, לאלהים מן הגמול 37212 

 37213 .ואם לאו הוא שקר, כוספך אמת וחפצך נחוץ, וחיותך

הלא זאת כבר דרגת דוד המלך , הלא כבר השיבה הנפש כי כוספי חזק וצערי גדול, דברים מאדנוראים ה 37214 

, בכל זאת עדיין ישנה שאלה אם פרעון זאת באה מצד חייב! נכספה וגם כלתה נפשי, (ד"תהלים פ) ה"ע 37215 

, באם את בעלת חוב כי אז טו, אם באה זאת אחר ידיעה ברורה בעוצם מה שאת חייבת לאלהים מן הגמול 37216 

 37217 .כי כל משא ומתן מחזיקים רק עם בעל חייב

ל שם למנות הרבה כללים שהם תנאים להגעת "וכבר הקדים החוה, להתהוות חייב לא בנקל מגיעים לו 37218 

וכתב אך הדברים אשר יגיע בהם האדם לענין ההערה השכלית המחייבת את , האדם להתהוות בעל חייב 37219 

ובחור בצדק וסור מעול , ל בשבח האמת וגנות הכזבשיתברר אצלו מה שנטע הבורא בשכ, האדם בעבודה 37220 

 37221 .וגמול בעלי הטובה בטוב והודותם

כי , ברוב שרעפי בקרבי על שבח האמת וגנות הכזב, אחרי כי האדם קונה כל אלו המעלות והמדות טובות 37222 

ולא , כי מדת מחויב זו היא מעלה בעצם הנפש, אז דוקא ירכוש לו המעלה בנפש להיות איש בעל חייב 37223 

ומעלת מחויב היא תכלית המעלות המשלמת , כים לה כי אם אחרי קניית המעלות הרבות הנזכרותזו 37224 

נוקב ויורד עד התהום ממש עד , כי החייב פורע החייב משלם עד הטיפה האחרונה, וכוללת כל קומת האדם 37225 

 37226 !האיש הזה לא ישקוט ולא ינוח עד אם כלה לעשות, מסירת נפש ממש

, כי בעבור נח הציל מהם לקיום המין, מבאר בטעם שהותר אכילת בשר לנח, (ט"כ´ בראשית א) ן"הרמב 37227 

מטעם כי בעלי חיים נשארו , הנה מטעם ענין חייב לבד, ונתן להם רשות לשחוט ולאכול כי קיומם בעבורו 37228 

עד כדי כך הוא סוד , עליהם לפרוע עם עצם חיותם כי חיותם בעבורו, מחויבים על העובדא של קיומם 37229 

 37230 !החייב פורע עד תמצית דמו עד הטיפה האחרונה, מצד חייב לבד פורעים בנפשם ממש, בהענין של חיי

ונקנה זה אחרי יתר , היוצא מדברינו כי גמול בעלי הטובה בטוב והודותם הוא מהמדות הנטועים בשכל 37231 

ואשר אין לו מדה זו נופל ממדרגת , ומדה זו היא ממדרגת המדברים, המעלות כשבח האמת וגנות הכזב 37232 

וזה הענין אשר אומות , ב הרעה שאין למעלה ממנה משום שאבד כל עצמיותו"ודינו בעוה, בריםהמד 37233 

הרי כי אין להם , כי אחרי שלא קיימו שבע מצות בני נח, העולם אבדה תקותם להתעלות במעלת התורה 37234 

התהוות והאלף של תורה הוא ל, והם שלא קיימו אינם מסוג החייבים, כי החייב פורע, שייכות במדת החייב 37235 

כ פורעים ומשלמים עד "וע, זה סגולת ישראל על כל העמים כי בעצם מציאותם הינם בעלי חייב, חייב 37236 

 37237 .ושום קשיים שבעולם אין עומדים נגדם או יהודי או צלוב, מיצוי הנפש

, שלחו מתם איזהו בן עולם הבא ענוותן ושפל ברך שייף עייל שייף ונפיק, ל"ומבואר פשוט גם המאמר חז 37238 

כי האיש החייב כל מעשיו בחיובים , (7ח"סנהדרין פ) באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה וגריס 37239 

וסוג ! דינא הכי ומחויב הוא לעשותם, ואיך יחזיק טיבותא לנפשיה, ולא משום חסידות וצדקות, הוא עושה 37240 

 37241 !ב ודאי"הבעלי חייבים שלמים הם בתכלית והם בני עוה

דומה כי אין שום , א אדע באמת איך אפשר להתהוות בעל חייב בלי מוסרל, נבוא ונחזיק טיבותא למוסר 37242 

תיכף עם ראשית לימוד , וזה כל יסוד המוסר לעבד את האדם שיגיע להיות חייב בדברים, דרך אחרת בזה 37243 

תיכף ומיד הוא חודל מלהביט על מעשיו כמילתא דצידקותא , המוסר נעשה האדם מיד בעל חייב 37244 

דדא ביה , ואשרי לאדם שמגיע להיות בעל חייב, הוא מוצא בהם דינים וחיוביםבכל דבר ממש , וחסידותא 37245 

!בקצרה עיקר העיקרים להתהוות בעל חייב והחייב פורע ועובד וזה כל האדם, הכל ביה יותר מזה אין 37246 

 37247 .(דעת תורה)  

 37248 

 37249 מאמר שי

 37250 .(ו"דֿכ"כ´ כ) אתם תירשו את אדמתם ארץ זבת חלב ודבש והייתם לי קדושים



כי כאן ביארה התורה כל תכלית ירושתנו את אדמתם להיות קדושים , פסוקים אלו יראההמתבונן ב 37251 

מכל מקום לא , שאף אם נתענג במדה גדושה בארץ זבת חלב ודבש, ובזה נבדלים אנו מן האומות, בתוכה 37252 

האם ? ולכשתשאלו איך נגיע להפכים אלו, ימנע כל זאת להיותנו קדושים ופרושים מכל תאות העולם 37253 

כי חביב אדם שנברא , הרי זה די בעדכם להשיג זאת ולבוא לידי כך, ´ל כי קדוש אני ה"ת? אדם הםכוחות  37254 

הלא תדעו הלא תבינו כי , אלהיכם´ כי בנים אתם לה, ועוד חיבה יתירה לכם מן האומות, בצלם אלהים 37255 

 37256 .וזהו ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, בכוחותיכם הוא

ובאותה אכילה ושתיה להיות פרוש בלבו , לאכול ולשתות ולשמוחאכן זוהי מעבודות קשות שבמקדש  37257 

שאם פורש אדם עצמו , הרי זה שבור חבית ושמור את יינה, ונפשו מכל תאוה כאילו עינה גופו בצום 37258 

אבל שיטבול אדם כל גופו ובשרו , הרי נתרחק ממנה והיה כלא היה, בפועל ומרחק גופו מאיזו הנאה ועונג 37259 

וכאילו פרוש , מד לא ימשך לבו ומחשבתו כלל לזה הדבר ולא יפגמו רגשי נפשוובאותו מע, בחלב ודבש 37260 

גם בהתמדת , הרי זה עבודה קשה מאד הצריכה למדרגה גבוהה ברום שכל וגדולת הנפש, לגמרי מתענוג 37261 

 37262 .וזהירות עצומה לבל יסיח דעתו אף בכל שהוא, המעלה בכל רגע

על כרחך שיכול אדם , ודבש והייתם לי קדושים בכל זאת הרי הכתוב אומר אתם תירשו ארץ זבת חלב 37263 

כי כל איש אשר בשם , ואין מי שיוכל לומר לא עלי הדברים אמורים, לעשות כן ולהגיע להמעלה הזאת 37264 

 37265 .עמו´ היותו מובדל מן העמים וחלק ה, הוא מוכשר ומוכן באושר נפשי גדול הלזה, ישראל יכונה

ל על רבינו הקדוש נשיא "אחז, תה למעלה למעלהעד כמה רוממות קדושתם הי´ וראה לרבותינו הק 37266 

וגם שומר סוסים דבי רבי הוי עתיר משבור , שעשיר גדול היה ולא פסקו מעל שולחנו צנון וחזרת, ישראל 37267 

ואמר גלוי וידוע לפני , ורבינו הקדוש בשעת פטירתו מן העולם הושיט עשר אצבעותיו כלפי מעלה, מלכא 37268 

ל "וכהנה רבות בפרישותם של חז, באצבע קטנה´ ן העולם אפימי שאמר והיה העולם שלא נהניתי מ 37269 

 37270 .הקדושים להפליא

עד , מכל אויביו מסביב´ דוד מלך ישראל בעת שלוותו שהניח לו ה, ה גר אנכי בארץ"וכן אמר דוד המע 37271 

עבור רום פסגת אושרם והצלחתם של ישראל , שלא קבלו גרים בימי דוד ושלמה, (ד"יבמות כ) ל"שאחז 37272 

ולא , אפשר במי שבא להתגייר שלא יתערב במחשבתו ענין גירותו מחמת הצלחת כלל ישראל שאי, בימיו 37273 

אלא כגר בארץ שאינו רק כעובר , ובמצב מזהיר זה דוד המלך אינו מרגיש כלל בזאת, יתגייר לשם שמים 37274 

אתם  וזהו! נפלא מאד הדבר, כך היו הרגשת חייו של דוד המלך על פני תבל, אורח הנוטה ללון ולמחר ילך 37275 

 37276 .(ע"ק´ ב ד"אור יהל ח)  !תירשו את אדמתם ארץ זבת חלב ודבש והייתם לי קדושים

 37277 

 37278 מאמר שיא

´ ויקרא כ) והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור ולא תשקצו את נפשותיכם 37279 

 37280 .(ה"כ

של  ואם לאו הרי אתם, אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי 37281 

ל שמחונן היה בכשרון עילאי הרגשות "על נבוכדנצר סיפרו חז, (ו"כ´ י כ"רש) נבוכדנצר וחביריו 37282 

שהיתה מכהה את השתפכות נפשו של דוד , ה בצורת הבעה כזו"ויש שהגיע בשירותיו להקב, שמימיות 37283 

עד שבא , עד כדי כך הגיע כשרון ההבעה הפיוטית של נבוכדנצר, ומעמידה בצל כל ספר תהלים, ה"המע 37284 

 37285 .(ב"סנהדרין צ) ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חוקי, מלאך וסטרו על פיו

ויש שלעתים קרובות מתעלים רגשותיו העזים , הרעיון הוא שאמנם עתיר רוח ופיוט עילאי היה נבוכדנצר 37286 

, הרגשות אלה נהפכות לתשוקות גופניות גסות, אך בהעדר כוח הבחירה והכיוון למעשה, עד שמי רום 37287 

כשרון נעלה , לפי מדת ההתרוממות הרגעית החולפת בן רגע, דה והשפלות עוד העמיקה רדת והשפלוהירי 37288 

ואהבת השם מקבלת חלילה צורה של בהמיות , כזה בלתי מכוון בכוח הבחירה למעשה לקללה תיחשב 37289 

ויפה לו לאיש , (ט"שבת קמ) ונבוכדנצר המשורר עלול ליהפך לחיה משתוללת במדבר, עכורה ומסואבת 37290 

 37291 .ישתוק ויאלם (ב"סנהדרין צ) ה שזהב רותח יוצק לתוך פיוכז

זאת אומרת שרק המשכת ההרגשות הנעלות , זהו הפירוש אם אתם מובדלים במעשים הרי אתם שלי 37292 

עלולה להבטיח את קיומן של ההרגשות הזכות שלא תירדנה אל תהום הגסות , והגשמתם במעשים נעלים 37293 

לאור ההבחנה , ממש בחיים המעשיים את הרגשותיכם הנעלותזאת אומרת אם בכוחכם לבצע ול, והניוול 37294 

 37295 .אז הרי אתם שלי, הדקה וההבדלה המדוייקת של הבחירה בין טהור לטמא

ולהיות זהירים על כל , ואם חלילה אין ברצונכם להשתמש בהשגותיכם הגבוהות לשם תיקון וזיכוך הנפש 37296 

תפיסותיכם הרוחניות עדיין משוללים אתם ולמרות , בכל רגע ובכל פינה מה טהור ומה טמא, צעד ושעל 37297 

אם בעת הנסיון חסרים אתם את כוח השלטון בכתרה , הרי של נבוכדנצר אתם, את כוח ההבדלה וההבחנה 37298 

שיבוא המלאך ויסטור על פיותיכם ויוציא , הרי יארע לכם מה שאירע לנבוכדנצר, של ההשגה העליונה 37299 

 37300 .ה חלילה"אתכם ממחיצתו של הקב



לבי ובשרי ירננו אל אל , שכל השגותיו הגבוהות נדבקו ונבלעו בתוך מעיו, ה"ישראל עלא כן דוד מלך  37301 

ובשרו הופך , ההכרה האלוהית הופכת בשר, (ט"תהלים קי) בלבי צפנתי אמרתיך, ותורתך בתוך מעי, חי 37302 

כל השגה וכל התרוממות משתלבת תיכף , כלי שרת להשראת אלהות בלתי פוסקת ובלתי מנותקת לעולם 37303 

אשלם נגדה נא ´ הוא שאמר נדרי לה, בהתאם לכוח הבחירה ההבחנה וההבדלה, בחיים היום יומייםומיד  37304 

 37305 .לכל עמו

כל מגמתי ושאיפתי הוא להשלים ולהגשים את כל רגשותי הנופלים לי , ואומר´ דוד משתפך בנפשו לפני ה 37306 

ויים והאורות כל הגיל, את התשוקות והגעגועים הרמים אשר חולפים ומבריקים לתקופות, בנעימים 37307 

אלא התאמצתי להוציאן לחוץ , לא השארתים כמוסים ואצורים בתוך לבי, שנתגלו לי לא חזרתי מהם 37308 

 37309 .עד שהכל יכירו שלא מעלתי בהאורות העליונים, ולהלבישן במעשים

ומה שמביעים ברגעי הרוממות , העיקר הוא להמשיך ולקיים את הגילויים האלוהיות במעשים ממש 37310 

ובשבת אחים גם יחד נגדה נא לכל עמו , ובשינונו במוסר צריכים לבצע בביתו, רהבתפלה ובעסקו בתו 37311 

ההשגה המחשבתית , מוגן הוא שעליותיו בקודש לא תתהפכנה לתהום, ואם יאחז האדם בדרך כזו, דוקא 37312 

שלא יכנס בגדר כל שחכמתו מרובה , מן ההכרח שתלך בד בבד עם המעשים ללא כל דיחוי והתמהמהות 37313 

 37314 .והכשלון יכול להתרחש בכל רגע ורגע, ב שכזה מרובות הן הסכנותשבמצ, ממעשיו

, לא נאמר פסוק זה אלא בשביל לולב, מי כמוך´ כל עצמותי תאמרנה ה, מני פתח´ אמור ר´ ר פ"ובמד 37315 

אמר דוד , והאתרוג דומה ללב, והערבה דומה לפה, וההדס לעין, השדרה של לולב דומה לשדרה של אדם 37316 

החינוך ´ ובס, ל"הוי כל עצמותי תאמרנה עכ, מאלו שהם שקולים כנגד כל הגוףאין בכל האיברים גדול  37317 

 37318 .מינין אלו ענין אחד שהם דומים לאיברים היקרים שבאדם´ ועוד יש בד, ד"מצוה שכ

הלולב דומה לשדרה שהוא , ולרמז שיעבוד את בוראו בשכלו, האתרוג דומה ללב שהוא משכן האוהל 37319 

ההדס דומה לעינים לרמז שלא יתור אחר עינו ביום , גופו לעבודתורמז שיישר את כל , העיקר שבאדם 37320 

לרמז שיעשה רסן בפיו ויכוון , והערבה דומה לשפתים שבהן יגמור האדם את מעשהו בדיבור, שמחת לבו 37321 

 37322 .ל"ת אף בעת השמחה עכ"דבריו ויירא מאת השי

מאמצינו עלינו להתלמד  שבכל, נראית לנו ההוראה הנעלה והנשגבה ביותר, ל"ל הנ"והנה מכל דברי חז 37323 

כי אם חלילה משאירים את תשוקתינו , לקרב את כל השגותינו העילאיות למעשינו הגשמיים כאן עלי חלד 37324 

הרי מעמידים אנו את עצמנו בסכנת , ורגשותינו הרוחניים מנותקות ובלתי מלובשות במעשים מתאימים 37325 

ביתר שאת וביתר עוז אנו משתקעים כי , ההתעדנות הנפשית מתנוונת ונהפכת לכלי רועץ לנו, כשלון 37326 

 37327 .בגופניות ואנו מסתאבים בתיעוב וכיעור

המרמזים על עבודת השם , י האיגוד והקירוב לאחדים של שלשת המינים הלולב והערבה וההדסים"רק ע 37328 

גם האתרוג המרמז על , הלב —יתאחד יתקיים וישאר בהדרו וזיוו גם האתרוג , במעשה בחיים הממשיים 37329 

, כל תשוקות יה כל תפלה ורנה המשתפכת מקרבו של האדם לעת מצוא, ות העילאיותהתשוקות הלבבי 37330 

 37331 .אסור להשאירם בלי שיבוץ במשבצת ומסגרת של ההגשמה המעשית

, ישתדל שכל השגותיו תבוצענה ותישמרנה במחבואי הלב לנצח נצחים, האדם שזכה להמראה רוחנית 37332 

י המרקיע שחקים יתנשק ויתחבר עם כח ההוצאה שהכוח הרוחנ, בצורת מעשים טובים וכבישת היצר הרע 37333 

כי אם עם נטילת לולב שהוא מהווה ההדגמה הבולטת ביותר , אין אנו מברכים על נטילת אתרוג, לפועל 37334 

 37335  .ש"כתר ההשגה המבוצע באופן הגון ורצוי לפניו ית, של המעשה הטוב הסמוך למחשבה הטובה

 37336 .(אור הנפש)

 37337 

 37338 מאמר שיב

 37339 .(ה"כ´ ויקרא כ) ה לטמאהוהבדלתם בין הבהמה הטהור

כי כח זה נחוץ לו לאדם , כח ההבדלה כדכתיב ויבדל אלקים בין האור והחושך´ מיד בבריאת העולם נתן ה 37340 

ק כשהאדם יוצא מקדושת השבת להחיים היום "ולכן תיכף במוצש, כדי שיוכל לעבור חייו בדרך התורה 37341 

וישראל , קדושה וטומאה, ן אור לחושךהוא צריך להבדיל ולחזק בקרבו כח זה של הבדלה בי, יומיים 37342 

 37343 .כדי שיוכל לעבור החיים של משך כל השבוע, לעמים

, נצרך לו להאדם ביותר כח חוש ההבדלה, וכל מה שהחילוק בין הקדושה והטומאה יותר קטן ויותר חלוש 37344 

 37345 אין צריך לומר בין פרה לחמור שהרי מובדלים, י והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה"וכמפורש ברש

וכמה בין רובו לחציו , בין שנשחט רובו של סימן לנשחט חציו, אלא בין טהורה לך לטמאה לך, וניכרין הם 37346 

לא רק דברים שהכל , כח גדול כזה של הבדלה נחוץ לו להאדם שיוכל להבדיל ולראות, מלא שערה 37347 

ן קדושה כי בחוט השערה זה תלוי החילוק בי, רק חוש כזה שיבדיל בחוט השערה, מכירים שהוא טמא 37348 

 37349 .ואין בין גן עדן לגיהנום אלא חוט השערה, לטומאה



, צריכים כזית מצה ואם אוכל פחות אין מקיים המצוה, חשיבות משהו מצאנו בכל דיני התורה בקיום מצות 37350 

כל זה , ואם חסר משהו אין כרת ואין לאו, כן בעבירת איסורים אם אוכל כזית עובר וחייב כרת או לאו 37351 

אבל כאן למדנו דבר חדש בחשיבות , קובע אם עבר עבירה או קיים המצוה בשיעור הדבר שהמשהו 37352 

י המשהו הדבר נתהפך מטומאה לטהרה מאסור לכשר וכמו "ע, המשהו שזה משנה צורת מציאות הדבר 37353 

בין נשחט חציו לנשחט רובו , לא נאמר בין חמור לפרה אלא בין טמא לך לטהור לך, י כאן"שפירש 37354 

 37355 .ש"וההבדל הוא חוט השערה עי

הוא התחיל , שמציאותו נתהפך מדבר אסור לדבר כשר, היינו שהחוט השערה מהפך דבר טמא לטהור 37356 

 37357 .רק אם שחט עוד חוט השערה נעשה הדבר לכשר, שחט מחצה וזה לא פעל כלום, לשחוט את הבהמה

, י פעולתך עוד משהו נתהפך מטמא לטהור"שע, י טמא לך וטהור לך"והשפתי חכמים מדגיש מלשון רש 37358 

אך היה , וכבר שחט כל הושט וחצי הקנה ונדמה לו שכבר פעל הכשר, ינו שאדם פועל להכשיר הדברהי 37359 

אך חסר לו הכח להמשהו הנוסף וכל , חסר עוד מעט התאמצות עוד מעט פעולה והיה כבר משיג מבוקשו 37360 

 37361 .ונשארה הבהמה טמאה ואסורה באכילה, עבודתו עלתה לתוהו

שלפעמים האדם מתייגע ועובד ולומד ומשתדל להשיג , דש את עצמוזה כלל גדול גם בעבודה להכשיר ולק 37362 

אך פעולתו אינה פועלת , ונדמה לו שעבד ככל הצורך, אך חסר לו המשהו הנוסף הנצרך, חכמה ויראה 37363 

 37364 .משום שחסר לו המשהו הנוסף, לקדשו ולרוממו

ביום צרה צר  שלמה המלך אומר התרפית, המשהו הוא לפעמים החילוק בין קדושה וטהרה או ההיפך 37365 

בעת נסיון לא , ביום צרה כשיבוא צרה צר כחך, ג מפרשת התרפית מדברי תורה"בברכות ס´ והגמ, כוחך 37366 

, והמשהו הזה גורם שאינך יכול לעמוד בנסיון, עדיין הינך לומד אבל נתרפית קצת, יהיה לך כח לעמוד בו 37367 

 37368 .(עץ הדעת)  .וזהו יכול להיות חילוק בין טומאה לטהרה מן הקצה אל הקצה ממש

 37369 

 37370 מאמר שיג

 37371 .(ו"כ´ ויקרא כ) ´והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה

כי ענין מובדל אנו מרגישים , ואין זה תואר למציאותו יתברך שמו, השם קדוש ענינו הוא מובדל ומופרש 37372 

כי אין לו שום , ה אין שייך ענין ההבדל וההפרשה"וכלפי הבורא ב, בשני נמצאים שהאחד מובדל מחבירו 37373 

 37374 .שנוכל להגיד עליו שהוא מובדל ומופרש מזה, לאיזו מציאות המורגשת לנויחס 

על הכתוב והייתם לי קדושים כי קדוש אני , (ד"ו כ"ט) ל בשמות רבה"ובזה נוכל לבאר מה שמצינו לחז 37375 

לכך , אלא הריני מקדש את ישראל והן מקדישין אותי? ה אני קדוש ולעצמי אני מקדש"אמר הקב, ´ה 37376 

כי כל השמות שאנו מתארים בהם את הבורא , מקדשכם´ אני ה, קדושים כי קדוש אני כתיב והייתם לי 37377 

אלא לענייני ההשפעות הנמצאות בהנהגת הבריאה והפועלות , ו על עצמותו יתברך"יתברך שמו אין זה ח 37378 

 37379 .בכל העולמות

הקדושה  כי ענין, אולם ענין קדושה הרי לכאורה לא יתכן לקרוא על הפעולות הנראות בהנהגת הבריאה 37380 

אין זה אלא על , ה בשם קדוש"נמצא שאם נתאר את הבורא ב, הוא הבדלה והפרשה מעניני הבריאה 37381 

וזה לא יתכן כפי שנתבאר שגם ענין קדושה אי אפשר , עצמותו שהוא מובדל ומופרש מכל הבריאה שברא 37382 

 37383 .והוא גם כן הגשמה למציאותו האמיתית, ה"שנייחס לעצמותו של הבורא ב

שבתוך ההתקשרות וההתחברות שיש בכל , רא יתברך השפיע ענין קדושה בעולםאבל אחרי שהבו 37384 

הרי כבר ישנה השפעת , נמצא ענין ההבדלה וההפרשה בין קודש לחול ובין ישראל לעמים, הבריאה 37385 

וזה מה שאמר , פ מציאות השפעה זו נוכל לתאר את הבורא יתברך בשם קדוש"לכן ע, קדושה בבריאה 37386 

הלא אם אקרא , כלומר כל עוד שאין נמצא ענין קדושה בבריאה? צמי אני מקדשה אני קדוש וכי לע"הקב 37387 

 37388 .קדוש אין זה אלא על עצמותי

נמצא שכבר יש ענין קדושה , אלא אני משפיע שפע קדושה בבריאה ופועל ענין זה שאני מקדש את ישראל 37389 

, שהושפע בבריאהכי אז יכולים לכנותי בשם קדוש על פי ענין הקדושה , בבריאה והם מקדישין אותי 37390 

כלומר מכירים אנו , ואפשר לכוון כך בתפלתנו אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה 37391 

כי קדושים שישנם בעולם יהללוך סלה ועל ידם אפשר להללך בשם , שאתה קדוש ויש לך שם קדוש 37392 

 37393 .(עץ הדעת)  .קדוש

 37394 

 37395 מאמר שיד

 37396 .(ו"כ´ כ) מן העמים להיות ליואבדיל אתכם ´ והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה

יודעים אנו , אבל אין אנו יודעים את סיבתה ומקורה הראשון, יודעים אנו את טבעה ומהותה של הבדלה 37397 

אבל , חם לא התנהג כראוי ונעשה עבד, מהם נבנה העולם אחר המבול, שם חם ויפת, שבני נח שלושה היו 37398 



ולא , כ מה יתרון לזה מזה"א, ל כבוד אביהםשם ויפת שוים המה חיו יחד בתיבה כראוי וחסו כאחד ע 37399 

 37400 .שלמות הנפש ומדותיה ביראה בחכמה ובכבוד, יתרון בלבד אלא הבדלה גדולה ונוראה

בסקירה ראשונה נאמר כי קבלת התורה היא שגרמה ? מאין נולד תהום גדול זה המבדיל בין שם ליפת 37401 

ני יפת לא קבלו התורה ונשארו במצבם ב, בני שם קבלו את התורה גדלו והצליחו ועלו למעלה ראש, לזה 37402 

אלה שאלו מה כתוב בה ואלה לא , אבל גם זה צריך ביאור מפני מה אלה קבלוה ואלה לא קבלוה, הקודם 37403 

 37404 ?נעשה´ כל אשר דבר ה, שאלו ואמרו

ל אמרו בן "חז, ויוצאי מצרים, אבות העולם, ל היתה הסיבה להבדל זה שני דברים"כפי הנראה בדברי חז 37405 

גם ´ כי מציאותו ית, לבד´ הכרה זו אינה הכרה שכלית במציאות ה, הכיר אברהם את בוראושלוש שנים  37406 

בראותו את , וטובו´ הכרה זו היתה בגודל חכמתו ית, אדם ונח הכירו ועם כל זה לא קיימו את התורה כולה 37407 

בהתבוננו כי כל ברואי עולם משמשים , חכמת הבריאה וסדרה הנפלא הכיר לדעת את חכמת בוראם 37408 

 37409 .נוכח לדעת את טובו הנצחי המתמיד, טובתו ולאושרו של נברא הנקרא אדםל

, אלא הכרה שכלית חושית שהיה חי בה, הכרתו זאת לא היתה הכרה שכלית מופשטה שאין לה חלק בחיים 37410 

אהבתו הבלתי מוגבלת , כל תנועות החיים שלו היו מתנהגות על ידה להיות דומה לבוראו בחכמה וחסד 37411 

תתן לנו איזה ציור ודוגמא , מסירות נפשו הבלתי מובנת למלא את אהבתו זאת, יקרא לכל אשר בשם אדם 37412 

עד , הכרה זאת היתה הולכת ומתפשטת הולכת ומתגברת כפי רוחב ועומק שכלו הזך, מהנהגת החיים שלו 37413 

 37414 .´אשר עלה למעלה ממדרגת אדם ונח נביאי ה

אבל אברהם עלה , למדרגת נבואה גם המה עלו לאותה שלמות שכלית הראויה, גם המה נביאים היו 37415 

עד שנתגלו לו אופני הנהגת האדם בעולם כפי , שהיא רצונו´ הוא העמיק להתבונן בחכמתו ית, עליהם 37416 

ההנהגה הזאת היא , הנהגה המקפת את כל חיי האדם בדעה בדיבור ובמעשה, אשר תחייב החכמה העליונה 37417 

קיים אברהם אבינו את כל התורה עד שלא , ומכיון שידע קיים אותה וחי בה, התורה הכירה וידע אותה 37418 

 37419 .נתנה

וכן היה דור , רב כוחם להשריש נטעי נאמנים יסודיים ביוצאי חלציו, הכרה רמה כזו וחיים נשאים כאלה 37420 

ואחריו , ש באברהם"יצחק אבינו עלה מעצמו כאברהם עד שנאמר עליו אלהי יצחק כמ, אחר דור אחריו 37421 

, מפני שמהם ועל ידם נבנה בית ישראל, ם אלה אבותינו נקראיםשלושה עמודי עול, יעקב בחיר שבאבות 37422 

אבותינו אלה הניחו את אבן הפינה שלמות הנפש , רחמנים בני רחמנים מאמינים בני מאמינים כך נקראים 37423 

 37424 .אשר בניהם אחריהם יבנו עליה לדורות את עושר נפשם היותר פנימי, וטהרתה הבלתי משוערת

, (7ח"יומא כ) כל מקום שגלו ישראל לא פסקה ישיבה מהם, במצריםבנין נהדר זה נבנה גם בהיותם  37425 

כמו , בישיבות אלה למדו דור אחר דור את תורת אבותינו אבות העולם ומסרו אותה לבניהם אחריהם 37426 

בהיותם שמה טרם נכנסו , ´שהעידה התורה על אברהם אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה 37427 

, ויהי שם לגוי גדול מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, שו את עצמם לעם מיוחדכבר הרגי, תחת עול מצרים 37428 

 37429 .הרגשה זו מתוך הכרה פנימית יצאה שידעו והכירו את ערכם הגדול

ולא , ואם משועבדים היו בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, הכרה זו לא פסקה מהם כל ימי היותם שמה 37430 

השתדלו להתנהג במנהגים כאלה שלא , שים כבירים כראוייכלו להוציא לפועל את גודל הכרת ערכם במע 37431 

בכל , כל ימי היותם שמה לא שינו שמותיהם בגדיהם ולשונם, ישכחו אף רגע את מהותם וערכם הנכבד 37432 

אשר ראויים המה לעלות בשלמות הנפש , פינה שהיו פונים היו נזכרים במהותם האמיתית ועושרם הפנימי 37433 

 37434 .למעלה מכל אומה ולשון

 37435 ויבחר בזרעם אחריהם´ רק באבותיך חשק ה, ת אבותינו הקדושים הניחו את אבן הפינה שלההבדלה זא

אבל בהיותם בעול , י הזכרונות שעשו"הבדלה זו אם כי לא נשכחה מאתם בפנימיות נפשם ע, (´דברים י) 37436 

מדו ויתערבו בגוים ויל, לא היתה מוכתרת במעשים הראויים לה, מצרים לא היתה לה אחיזה ראויה בחיים 37437 

אמרה מדת הדין , ה בלבד"כ עד שלא הכיר בה אלא הקב"נסתרת היתה ההבדלה דקה היתה כ, מעשיהם 37438 

אך באותה שעה התבלט , (מכילתא) ?ז מפני מה אתה מאבד אלו מפני אלו"ז והללו עובדי ע"הללו עובדי ע 37439 

 37440 .מהותם וערכם המיוחד ואמרו שירה

בשנה האחרונה , ת אלהות גם בהיותם במצריםשינוי מנהגו של עולם בטבע הבריאה הביא אותם להכר 37441 

כל פעם שראו את הטבע וביטולו , וגבורותיו הנגלים הכירו את אצבע אלהים´ כאשר ראו את מעשי ה 37442 

חידוש , כל נס היה מחזק בלבם שלושה עמודי אמונה אלה, היתה מתגברת אצלם הכרה אמיתית זאת 37443 

, ר באו אחרי כן אל הים וראו את היד הגדולהכאש, כפי שמוכח מהכתובים, שכר ועונש, השגחה, העולם 37444 

 37445 .אז השיגו את היראה האמיתית והאמונה השלמה

מראים , עד שהיתה כעין מראה חושי, כ בהירה"כ חזקה ההכרה כ"האמונה היתה כ, וייראו העם ויאמינו 37446 

וא קדוש מה ה, הוי דומה לו מה הוא רחום אף אתה, כיון שהכירו אמרו ואנוהו, היו באצבע ואמרו זה אלי 37447 



מה שראתה שפחה של , אז באו לשלמות הנפש במדה מרובה עד אשר עלו יותר ממדרגת נביאים, אף אתה 37448 

 37449 .ש ישראל עצמם זו היא יציאת מצרים"כ, ישראל על הים לא ראה יחזקאל

כפי האמור להם בהוציאך את העם ממצרים , כיון שבאו למדרגה זו התחילו להכין עצמם לקבלת התורה 37450 

והשלימו , יודעים היו שעומדים לקבל תורה מפי הגבורה בכל גדלה וזהרה, על ההר הזה´ תעבדון את הא 37451 

חתרו לתוך עומק נפש האדם ומצאו כי עוד , עצמם בכל מה שיש בידם להשלים בסור מרע ועשה טוב 37452 

עקרו גם , בא נחש על חוה הטיל בה זוהמה, זיק האחרון של פגימה ביציר כפיו, נמצא איזה כוח רע טמון 37453 

 37454 .ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, תו הכוחאו

שלמות אחר שלמות עד אשר באו לדרגה גבוהה שלא , וכן בעשה טוב השלימו עצמם מעלה אחר מעלה 37455 

ששים רבוא יוצאי מצרים מלבד , מדרגה של ויחן ישראל כולם כאיש אחד בלב אחד, היתה עוד בעולם 37456 

, יחד לערך שלושה מליון איש כולם נתכונו לדעה אחתאשר עולים , ויותר מששים´ הנשים ופחות מבן כ 37457 

ויחן כתיב אחד היה שמה ולא יותר זהו , אילו היו שתי דעות בין כולם היה כתוב ויחנו כבכל המסעות 37458 

 37459 .מעמד הר סיני

אחרי זיכוך הנפש ושלמותה עד שהגיעו למדרגת אדם , י מעמד נבחר זה באו ישראל לקבלת התורה"ע 37460 

כלומר מכל הנברא בצלם שעוד לא , מר להם והייתם לי סגולה מכל העמיםנא, הראשון קודם החטא 37461 

ה על כל "תורה זו חזר הקב, ומכיון שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, השלימו עצמם באופן כזה 37462 

מדדו אומות העולם את מצב נפשם ולא מצאו עצמם ראויים לקבל את כל הכתוב , אומה ולשון ולא קבלוה 37463 

ראויים לקבל את התורה כפי עומק מובנה , הם ראו את עצמם מוכנים, ישראל וקבלוה בא אל עם, בה 37464 

 37465 .נעשה´ כל אשר דיבר ה, שהיא תורה אלהית

כלומר השלימו בפועל מה שהיה אצלם בכוח מאבותיהם , מאז עמדו ישראל על הר סיני וקבלו את התורה 37466 

כבודו , חכמתו חכמת אמת, יד ביראתויח, יחיד במדותיו, נהיה עם ישראל ליחיד בין העמים, הקדושים 37467 

 37468 .בריאה חדשה נבראה בעולם ישראל שמה, כבוד שמים

אנחנו כבר איננו במעלת יוצאי , ידיעה זאת מטלת עלינו חוב קדוש ונורא לעלות ולהשתלם עד אין קץ 37469 

אנחנו , כלומר אנשים שיש בכוחם להשתלם במדרגה שאין אומות אחרות יכולות להשתלם כמותה, מצרים 37470 

את אשר , כולנו מושבעים ועומדים מהר סיני, קבלנו את התורה, קרבנו לפני הר סיני, ר עברנו את היםכב 37471 

אנחנו כבר יש לנו בפועל אותה שלמות אשר עם ישראל מצטיין , ישנו פה ואת אשר איננו פה כתוב בתורה 37472 

 37473 .בה

ה "ו כמו שאמר הקבעלינו לומר לנפשנ, עלינו רק לשמור שלא לקלקלה, הבריאה של ישראל כבר נבראה 37474 

אם רוצים אנו , ראה שלא תקלקל ותחריב את עולמי, ראה כמה נאים מעשי כמה מתוקנים דרכי, ר"לאדה 37475 

אז עלינו לעבוד את עבודתנו המוסרית בלי הרף כמו , להיות שומרים נאמנים על נחלת אבותינו הקדושים 37476 

 37477 .(6´ אברהם עמתורת )  .החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך, (´משלי ד) שנאמר

 37478 

 37479 מאמר שטו

 37480 .(ו"כ´ כ) ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי´ והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה

אלהיך אותם ´ אשר חלק ה, אשר סוד האומות הוא טבע, דיברנו בחילוקים שבין האומות והכלל ישראל 37481 

וסוד , הטבעהכל מונח תחת , מהתחלתם עד פסגת מעלתם עד רום חכמתם, לכל העמים תחת כל השמים 37482 

שאפילו הדרגה האחרונה אשר בכלל ישראל , סוד הכלל ישראל הוא, ´הכלל ישראל הוא ואתכם לקח ה 37483 

 37484 .הנהו תיכף למעלה מן הטבעים

עקיבא ´ הודיענו ר, הוא היה אומר חביבין ישראל, (ח"י´ אבות ג) ץ אומר זאת בפירושו על"החסיד יעב 37485 

כאומרו , שליטו על הבעלי חיים בכוח השכל אשר בות ברא האדם וה"כי השי, מעלתנו על שאר האומות 37486 

וזה הצלם אשר בו נברא האדם נושא לכל החכמות כי בו אפשר להשיגם , נעשה אדם בצלמנו כדמותנו 37487 

 37488 .ר שהיה יודע כל מה שאפשר לידע בטבעי הדברים"וכבר אמרו על אדה, כולם

ולהחזיקה , ה מציאות גדולה מאדחכמה הינ, חכמה אינה כמורגלים לחשוב עליה כסתם דבר הפורח באויר 37489 

ר אשר "כל חכמתו של אדה, וסוד הדבר הוא כי המקבל של חכמה הנהו סוד הצלם, צריכים לכלי קיבול 37490 

הכל כלול בצלם , (´ז ה"שם י) חכמתו מרובה משלכם, (´ט´ ר ח"בר) ש בקשו לומר לפניו קדוש"מלה 37491 

 37492 .אלהים אשר ברא אותו

ה בענין "אבל נתייחדנו מהם בזכות אברהם אבינו ע, ר האומותובזה נשתתפנו אנחנו קהל ישראל עם שא 37493 

ושם , והוא הענין האלהי אשר חל עלינו כאומרו להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך, אחד גדול יותר מאד 37494 

ומכאן זכינו לתורה האלהית שלא תפול תחת , בריתו בבשרנו להורות הענין האלהי אשר חל עלינו 37495 

וזה הענין האלהי אשר אמרתי , על כן לא תושג כי אם בנבואה, ממנה החקירה השכלית אבל היא למעלה 37496 

 37497 .(ץ שם"יעב) כמו שהצלם נושא החכמות כולם, הוא נושא התורה



אין המכוון כי קשה השגתה מטעם , כשאנו אומרים כי התורה האלהית לא תפול תחת החקירה השכלית 37498 

בעל חי אשר אין לו יכולת להשיג את אלא שהיא בבחינת , גודל עומקה וצריכים להשגתה יגיעה יתירה 37499 

, ומה שאינו תחת הסוג אינו תחת ההשגה, לא מפני קושי ההשגה אלא כי שני סוגים הם בתכלית, האדם 37500 

 37501 .וחביבין ישראל שנקראו בנים למקום כי שני סוגים הם, ככה הוא סוד הדבר של חביב אדם שנברא בצלם

והכל , ר וכל חכמתו"הזה בו כלול הכל עד מצב אדהוהסוג , חביב אדם שנברא בצלם אלהים זהו סוג אחד 37502 

חביבין ישראל שנקראו בנים , ומלבד זה יש עוד מציאות, והוא נושא כל החכמות, הוא עוד סוד של טבעים 37503 

 37504 .זהו כבר הסוד של למעלה מן הטבע, והוא הענין האלהי אשר חל עלינו, למקום

, עלה מן הטבע גם הדרגה האחרונה של תורהאשר סוד התורה הוא סוד למ, ומכאן זכינו לתורה האלהית 37505 

 37506 ואין לך מצוה קלה שאין תחית המתים תלויה בה, הנה זה כבר למעלה מן הטבע, כמו התוקע לשיר יצא

ואם כן ודאי שלא תפול תחת , הוא סוד התורה, תחיית המתים זה ודאי למעלה מן הטבע, (ט"קידושין ל) 37507 

 37508 ?ם הן ואיך ישיגנהכי שני עולמות הן שני סוגי, החקירה השכלית

ולהוציאם מן הכח אל הפועל , וכמו שכל אחד מן האומות אשר לא נשתמש באותו הצלם לדעת המושכלות 37509 

כן , ייכרת והרי הוא כבהמה, ב"ל עליהם שיש להם חלק לעוה"שאמרו ז, להיות מכלל חסידי אומות העולם 37510 

ולזה , ב בלא טורח ועמל"לעוהנמצא כל המון ישראל מוכנים , עונש כרת לישראל שלא מל בשר ערלתו 37511 

זהו כפי דברינו כי כל המון ישראל כקטן כגדול באין , כ"אמר ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי דייקא ע 37512 

שגם הדרגא הכי אחרונה שבהם , כי הוא סוד הכלל ישראל, ב בלא טורח ועמל"חילוק דרגות מוכנים לעוה 37513 

 37514 !הינה תיכף למעלה מן הטבע

ומהו , כי גם באומות העולם שייך העונש של כרת, ץ עוד יסוד גדול"החסיד יעב ואגב אנו שומעין מדברי 37515 

אשר לא , כן דבריו, הכרת כאן אינו על חטאים אלא אם נפל ממדרגתו, כי נפל ממדרגתו? הסוד של כרת 37516 

ע שאמרו "להיות מכלל חסידי אוה, נשתמש באותו הצלם לדעת המושכלות ולהוציאם מן הכח אל הפועל 37517 

אם , הרי הוא כבהמה הלא זה כרת, ייכרת והרי הוא כבהמה, ב"ע יש להם חלק לעוה"די אוהחסי, עליהם 37518 

 37519 !מובן ודאי כי אין לך כרת גדול יותר מזה, יאמרו לאדם כי יתהווה לבעל חי

אבל , עונש כרת לישראל אשר לא מל בשר ערלתו, שומעין אנו מכאן רעתו הרבה של נפל ממדרגתו 37520 

אבל , כי מדרגתם אחרת ואצלם אין זה נפילה ממדרגתם, ל בשר ערלתוע אין להם כרת על לא מ"אוה 37521 

אכל חלב אכל חמץ בפסח וכדומה בזה , לא מל בשר ערלתו הרי זה נפל ממדרגתו, הכלל ישראל במדרגתם 37522 

אגב אנו רואים כאן כי גם המדרגה , הוא סוד הכרת אשר נפל ממדרגתו, נופלים ממדרגתם כרת יכרתון 37523 

ואינו בא למדרגה אפילו , הכל כלול בסוד צלם אלהים, ע"עולם עד חסידי אומההכי גדולה של אומות ה 37524 

 37525 .ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אשר דרגתם היא ענין אלהי, הכי קטנה של כלל ישראל

 37526 

רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר , (´ז ה"ר י"בר) אלהים תרדמה על האדם ויישן ובמדרש´ ויפל ה 37527 

מוכח כי השינה כאן היתה ויפל ותחילת , ל מלשון ויפל ולא נאמר ויתן"ך דקדקו חזכ, תחילת מפלה שינה 37528 

השם הכולל הוא מפלה , ל בזה כי היסוד המקיף כל הבריאה מתחילתה ועד סופה"גילו לנו חז, מפלה שינה 37529 

 37530 ועל אותו, זה היה טרם נטרד מגן עדן, ר הרי עדיין לא היה בזה כל חטא"אצל אדה, הנפילה מן המדרגות

ר טעו בו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו "ה את אדה"בשעה שברא הקב, (´ט´ ר ח"בר) ל"העת אמרו חז 37531 

 37532 .ה הפיל עליו תרדמה וידעו הכל שהוא אדם"מה עשה הקב, קדוש

מה עשה כאן ? ובמה נשתנה, ש בטעותם לא הכירו בו כל חילוק כביכול"ומלה, הנה היה עוד בקרונין אחת 37533 

הלא זה , כ"רחקות כ! לא אלהים, בן מות הוא, כם מן האדם אשר נשמה באפועד חדלו ל? מהפכה כזאת 37534 

אשר אין לנו כל השגה בקדושתה , ר"על שינה של אדה? ומאיזו שינה, ל תחילת מפלה שינה"השינה וכאז 37535 

ומה נאמר , כי ניים ושכיב רב אמרה להא שמעתתא, (7ד"יבמות כ) והלא על רב מצינו אמרו, של שינה זו 37536 

 37537 ?ר"נה של אדהכבר על השי

ועל זה נאמר , ר היה שם בשינה זו איזו כל שהיא עכבה בטיסתו האלהית"אלא שלפי גודל דרגתו של אדה 37538 

כבר נפל ממדרגתו וכל הבאות אחרי כן , ל תחילת מפלה שינה"וכבר דרשו עליו חז, ויפל כי נפל בשינה זו 37539 

והוא הוא סוד הכרת אצל ! ממדרגתוומבינים אנו היטב איזה סוד כרת הוא הנופל , תולדות זו המפלה הן 37540 

אלה הם , כי לפי דרגתם הם, אכילת חמץ בפסח וכדומה, אכילת חלב, הכלל ישראל בלא מל בשר ערלתו 37541 

 37542 .המפילים אותם ממדרגתם וכרת יכרתו ודאי

למען , (ו"משלי ט) מעתה נבין כבר הסוד הגדול של אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה 37543 

, עכבה כל דהי כבר נופל ממדרגתו, מוכרחים אמנם לרוץ במהירות ויגיעה הכי אפשר, סור משאול מטה 37544 

ל "וכבר למדנו על גודל סוד הכריתות רח, איזו שינה באמצע מרוצתו היא מפלתו, דמיך ולא לעי באורייתא 37545 

 37546 .(דעת תורה)  .בנפל ממדרגתו

 37547 



 37548 מאמר שטז

 37549 .(ו"כ´ כ) ם להיות ליואבדיל אתכם מן העמי´ והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה

אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו הוא , ל"ם בהפרש שבין החסיד ובין הכובש את יצרו וז"כתב הרמב 37550 

אבל החסיד הוא נמשך בפעולתו ויעשה הטובות והוא מתאוה , מתאוה אל הפעולות הרעות ויכבוש את יצרו 37551 

מפני , לם מן המושל בנפשוובהסכמה מן הפילוסופים שהחסיד יותר חשוב ויותר ש, ונכסף אליהם 37552 

 37553 .שתשוקתו לרע היא תכונה רעה בנפש

ואמר בשמחת החסיד במעשה , נפש רשע אותה רע, (א"משלי כ) ה כיוצא בזה"וכבר אמר שלמה המלך ע 37554 

זהו הנראה מדברי הנביאים נאות למה שזכרוהו , שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפועלי און, הטוב 37555 

נמצא להם שהמתאוה לעבירות ונכסף להם הוא יותר , חכמים בזה העניןוכאשר חקרנו דברי , הפילוסופים 37556 

 37557 .חשוב והביאו בזה הדברים

ויותר מזה , (ה"אבות פ)א  ואמרו לפום צערא אגר, (ב"סוכה נ) אמרו כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו 37558 

ללבוש  אי אפשי, ג אומר לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב"רשב, (כ קדושים"תו) והוא אמרם 37559 

ולפי המובן מפשוטי , אלא אפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי, אי אפשי לבוא על הערוה, שעטנז 37560 

 37561 .שני המאמרים בתחילת המחשבה הם סותרין זה את זה

והוא שהרעות הם הענינים המפורסמים אצל כל , ואין הענין כן אבל שניהם אמת ואין מחלוקת ביניהם כלל 37562 

ואין ספק , והן המצות השכליות, דמים גניבה גזילה ואונאה וכיוצא באלו כשפיכת, בני אדם שהם רעות 37563 

ושהנפש החשובה לא תתאוה לאחד מאלו , שהנפש אשר תכסף לדבר מהם ותשתוקק אליה שהיא חסרה 37564 

אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים שהכובש את יצרו מהם הוא יותר חשוב הם התורות , הרעות כלל 37565 

אי אפשי , שהם לא אמרו אל יאמר אדם אי אפשי להרוג, ובמה שהמשילוה "ובחון חכמתם ע, השמעיות 37566 

ואלו , ועריות, ולבישת שעטנז, בשר בחלב, אבל הביאו דברים שמעיים כולם, אי אפשי לכזב, לגנוב 37567 

 37568 .ל"ם ז"ל הזהב של רבינו הרמב"ת חקות עכ"המצות וכיוצא בהן הם אשר קראם השי

, לא יאמר האדם יש לי רצון לעבור עליהם אבל מה אעשה, ´מעתה כיון שלמדנו היסוד שבמשפטי השם ית 37569 

הנה לפי משפט השכל אינו דומה , כ הבה נתבונן במשפטי התורה"א, אלא שאנו גם כן נבין ונשכיל בהם 37570 

ובפרט שהנחתום אשר , שאם אחד גנב ככר לחם באשר הוא רעב, אם עני הוא שגנב או עשיר הוא הגנב 37571 

יחייבוהו לשלם כפל , כ אם יביאוהו למשפט על גניבתו"אעפ, זותו על כךגנב ממנו הוא עשיר גדול אין לב 37572 

כ השכל מחייב שאם עשיר גנב מעני יתחייב לשלם הרבה "א, ואם זוהי המדה במשפט של גנב זה, לנחתום 37573 

 37574 .אבל בדין תורה אין חילוק מי הוא הגנב וממי גנב משפט אחד לכולם, יותר מכפל

ואין חילוק אם אכל משום שהיה רעב מאד ולא , והתראה מלקין אותו וכן אם אחד אכל כזית נבילה בעדים 37575 

בשני אופנים אלו הדין , או שהיה בשר כשר לפניו ואכל בשאט נפש כזית נבילה, היה לו דבר אחר לאכול 37576 

אבל מאידך גיסא לקיום , והנה בשכל האדם אין מקום להשוותם זה לזה בעונש כאחד, שוה להלקותו 37577 

התורה קבעה חוק קצוב , אלא לעשות חוקים קבועים גם למשפטים, אפשר אחרת העולם בדין ובמשפט אי 37578 

שאפילו עני מדוכא גנב פרוטה מעשיר גדול חיובו לשלם , לכל עבירה ולכל עובר העבירה בקצה האחרון 37579 

 37580 .אף על פי כן אין דינו משתנה ואינו משלם יותר מכפל, ואפילו עשיר גדול שגנב מהעני, כפל

שאם , נמצא שאנו מענישים עונש קל מאד את העובר עבירה במצב שהוא חמור הרבהואל תתמה שלפי זה  37581 

איך נסתפק בעונשו שישלם כפל , עשיר ובעל נכסים יגנוב דבר חשוב וחיוני משל עני חבירו וקרובו 37582 

? למה יפטר ויתהלך בשוק רק בתשלום כפל ותו לא, אדם כמותו שהוא אכזרי ביותר? וינוקה מעוונו בזה 37583 

ועתיד ליתן את הדין על אכזריות לבו , כי בדין שמים אין אדם כזה מנוקה עדיין, זו יש תשובהעל תמיהה  37584 

ולנגנב ודאי אין זה , הדיינים נתמנו למלא חסרונו במה שמשתלם כפל ודיו, במה שנוגע לחבירו שגנב ממנו 37585 

 37586 .אבל בדין שמים אכן לא ינוקה על זאת ויענש חמורות, נוגע כלל אם הגנב אכזרי או לא

את נתן אל ´ כתוב וישלח ה, (ב"י´ שמואל ב) ומצינו כן בדוד כאשר בא אליו נתן הנביא במעשה דבת שבע 37587 

לעשיר היה צאן ובקר הרבה , שני אנשים היו בעיר אחת אחד עשיר ואחד רש, דוד ויבוא אליו ויאמר לו 37588 

פתו תאכל ומכוסו מ, ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, מאד 37589 

ויבוא הלך לאיש העשיר ויחמול לקחת מצאנו ובקרו לעשות לאורח , תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת 37590 

 37591 .ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו, הבא לו

אם היה נתן הנביא מדבר כן ? וישאלהו מה דינו של העשיר הלזה, משל זה אמר לו נתן לדוד בנבואה 37592 

ואין חילוק אם הוא נביא או , והתורה אמרה לא יקום עד אחד באיש, לו הרי אתה עד אחד היו עונים, ד"לב 37593 

אבל ראה מה , ואף אם יהיו שני עדים בדבר יחייבוהו לשלם ארבע כבשות ותו לא, לא כך הוא דין התורה 37594 

הכבשה ואת , כי בן מות האיש העושה זאת´ ויאמר אל נתן חי ה, ויחר אף דוד באיש מאד, כתוב בפרשה זו 37595 

את הכבשה ישלם ארבעתים מדין , עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל, ישלם ארבעתים 37596 

 37597 .ובן מות הוא על אכזריותו, תורה על הגניבה



אלא דוד , היכן מצינו דין מיתה על עבירה של גניבה? ויש להתבונן למה חייבו מיתה עבור גניבה גרידא 37598 

במשפט שמים אין מתחשבים רק על המעשה אלא גם על ! ד אלא מדין שמים"חייבו מיתה לא מדין ב 37599 

ומצינו ! ולכן אפשר לאדם שעבור מדת אכזריות שבו יענש במשפט שמים בעונש מות! התכונה שבלב 37600 

כ "כ, שמלך מותר לו לשפוט ולהעניש כמשפט שמים, הלכה מחודשת במלך מה שאין כן בסנהדרין 37601 

 37602 .ג מלכים"ם סופ"הרמב

ועונש זה חמור הרבה יותר , נישים על תכונת האדם ועל הנטיה שבלבוהרי למדנו שבמשפט שמים מע 37603 

אבל על האכזריות , וכמו שמצינו בדוד שעל מעשה הגניבה חייבו לשלם ארבעתים, ממעשה העבירה עצמה 37604 

לא , אף אם לא פעל במעשה, וכן במידות שבאדם האכזריות והגאוה וכדומה! שבדבר אמר כי בן מות הוא 37605 

אם הוא רק ´ וכן בגאוה אפי, אבל מכיון שיש לו בלבו נטיה לאכזריות, ל בני אדםהתאכזר ולא התגאה ע 37606 

כי , ת ולא נועד לבני אדם כלל"אכן משפט זה הוא רק ביד השי, יענש על התכונה הרעה שבלבו, גבה לב 37607 

 37608 .האדם יראה לעינים והשם יראה ללבב

, לא מחכמה שאלת זאת? הזאתת ברא אותי בתכונה הרעה "ומה אשמתי כי השי, ושמא תאמר למה אענש 37609 

יכול אתה לעשות ! הלא לתכלית זאת נבראת לשרש אחר התכונות והנטיות הרעות שלך ולהחליפן בטובות 37610 

אבל , אמת כי לא דבר קל הוא לילך נגד הטבע! ולא תועיל שום אמתלא בזה, כן ומחויב אתה לעשות כן 37611 

לב )  .ה בא בטרוניא עם בריותיו"אין הקבכי , בכוחך ודאי להתגבר ולהיות בן חיל ולמלא שליחותך זאת 37612 

 37613 .(אליהו

 37614 

 37615 מאמר שיז

 37616 .(ו"כ´ כ) ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי´ והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה

, אי אפשי ללבוש כלאים, מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר, י רבי אלעזר בן עזריה אומר"וברש 37617 

שתהא , ל ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי"ת, ר עליאבל יאמר אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גז 37618 

ל היה פרוש ורחוק "א ז"הגר, פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים, הבדלתכם מהם לשמי 37619 

כי , (´ש א"שה) י שם"וכפירוש רש, ואשר אצלו ודאי היה טובים דודיך מיין, ז"בתכלית מכל תענוגי עוה 37620 

 37621 .עונג ושמחה טובים לי דודיך מכל משתה יין ומכל

, ונאמר דוגמא שלו על שם שנתן להם תורתו, ולשון עברי הוא להיות כל סעודת עונג ושמחה על שם היין 37622 

, ז"ל לא היה מחליף תורתו בכל תענוגי עוה"והגאון ז, ואותם דודים עודם ערבים עליהם מכל שעשוע 37623 

וכשנשאלהו , ז"ענוגים של עוההרבה הרבה יותר באין כל דמיון להת, משום גודל התענוג שיש לו בתורתו 37624 

, לא יאמר כי נפשו חשקה בתורה מפני רוב טעמיה ותענוגיה, ל מפני מה הוא יגע ועמל בתורה"להגאון ז 37625 

 37626 .´ל למד תורתו אך ורק מפני שכן רצונו ית"הגאון ז, כאשר אמנם כן היה זה אצלו

מפני שהיו פניו צהובין כל  י"וברש) יהודה מורה ורוי´ אמרה ההיא מטרוניתא לר, (7ט"נדרים מ) ´בגמ 37627 

´ ר, (´קהלת ח) אלא חכמת אדם תאיר פניו, אמר לה הימנותא בידא דההיא איתתא אי טעימנא, (שעה 37628 

ופניו היו מאירים וצהובים ממש מהתענוג , יהודה היה לו הנאה ותענוג מתורתו עד אשר גופו התפטם מהם 37629 

הוא ? ולמה זה כן, ן גזר עלי אבי שבשמיםולימוד תורתו ודאי היה אך ורק מפני שכ, שהיה לו מהחכמה 37630 

ל "ת? אבל יאמר אפשי ואבי שבשמים גזר עלי, ע מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר"מאמר ראב 37631 

 37632 .פורש מן העבירה ומקבל עליו מלכות שמים, שתהא הבדלתכם לשמי, ואבדיל אתכם

, יסור שבתורה עד כדי בחילה ממשומכל מיני א, ודאי כי הצדיק געלה נפשו מבשר חזיר ומלבישת כלאים 37633 

ובפרישתו מן העבירה הנה הוא , יותר הרבה מסרחון של טינוף ושיקוץ, איש צדיק מרגיש סרחון בעבירה 37634 

, ת"אבל אם יפרוש מן עבירה מחמת הסרחון שבעצמות העבירה ולא מחמת גזירת השי, ממש מדושן עונג 37635 

, לם היא רק ליכנס בקבלת מלכות שמיםותכלית המצוות כו, הנה יחסר לו קבלת עול מלכות שמים 37636 

 37637 .הבדלתכם תהיה רק לשמי

לאדם שמשימים דבש על , משל על ענין אונס ורצון´ מצינו בגמ, אמנם נורא מאד מה שדורשין מן האדם 37638 

וכאן אומרים לצדיק ? היהפך את הטבע? ומה יעשה, הרי הדבש הוא מתוק לחיך? לשונו היצעק מר לי מר 37639 

ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי , כשתלמדו בפרשת בראשית! נה ממנושים הדבש על פיך ואל תה 37640 

אל תבינו באופן פשוט שהיו שם איזו תאוות פשוטות של אכילה , תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל 37641 

שהיה , אלא היה זה כענין ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו, ה"ר יציר כפיו של הקב"חס ליה לאדה, ושתיה 37642 

 37643 .ה מזיו השכינהלהם איזו הנא

! הלא נחמדים מזהב ומפז ומתוקים מדבש ונופת צופים? האם תהפכו דבש למרורות? ואלא איך זה אחרת 37644 

והנה ! חיכו ממתקים וכולו מחמדים, התורה וכל מצוותיה עשה ולא תעשה כולם בתכלית המתיקות 37645 

עצמך מכל וכל וכל אלא פרוש , אל יגע עצמו בהנאותיהם, שאל יתחשב עם מתיקותם, דורשים מן האדם 37646 



פרוש מן העבירה אך ורק מחמת לעשות , הבדלתכם תהיה לשמי, מעשיך לא יהיו אלא רק לשם שמים 37647 

 37648 .אבי גזר עלי ומלכותו אני מקבל, רצון אביך שבשמים

כ עד אשר כמעט לא יודעים ולא "מורגלים בה כ, עם ישראל קדושים הם הקדושה בישראל כמעט בטבע 37649 

, פעם בהיותי על נאות דשא דרתי שם בבית אשר בחציו היה דר שם גוי אחד, מכירים מרוממות קדושתם 37650 

ותמחלו , וכשהגוי היה מבשל ומטגן את הדבר אחר שלו לא הייתי יכול ממש לסבול את הריח שבא ממנו 37651 

והכלל , והנה הגוים הלא מתעדנים מזה, לי על כבודכם שהרבה פעמים דחפני לבחול ולקאות מפני הריח 37652 

והנה ציותה התורה שגם זאת הקדושה לא תהוה , והם מזה ממש בוחלים, ים בקדושהישראל אמנם מלא 37653 

אני עושה זה אך ורק מחמת גזירת , אלא פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים, הטעם לפרישה 37654 

 37655 .(דעת תורה)  .מבהיל מאד, אבי שבשמים

 37656 

 37657 מאמר שיח

 37658 .(ו"כ´ כ) ים להיות ליואבדיל אתכם מן העמ´ והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה

, אי אפשי ללבוש כלאים, מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר, אלעזר בן עזריה אומר´ י ר"וברש 37659 

שתהא , ל ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי"ת, אבל יאמר אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי 37660 

, הנה מלבד מה שמובן בפשטות, פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים, הבדלתכם מהם לשמי 37661 

הרי זו מדריגה יותר גבוהה מאשר תהיה הימנעותו , ´כי אם עושה האדם לשם שמים ומחמת רצון ה 37662 

 37663 .ע דרך בעבודה"עוד מגלה לנו ראב, מהעבירה מחמת שנפשו קצה בה

אלא רק , כי אי אפשר להיות פרוש מהדברים שהתורה אסרה, שאין לו לאדם לסמוך על טבעו ועל שכלו 37664 

היינו שיסמוך על טבעו , וזהו מה שלימד שאל יאמר האדם נפשי קצה, צד קבלת עול מלכות שמיםמ 37665 

כי עלול להיות שבעת הנסיון ישתנה , כי זוהי אחת מחולשות האדם ואין לו לסמוך על זה כלל וכלל, ושכלו 37666 

כלומר אלא יאמר אפשי , ויתחלף אצלו הסכמתו הקודמת ויראה את הדברים לגמרי אחרת, אצלו טעמו 37667 

אלא שפורש מן העבירה על ידי קבלת עול מלכות , שיכיר שמצד טבעו ושכלו הוא נוטה ונמשך לדבר 37668 

 37669 .שמים

ל אין צריך לומר בין "י דרשת חז"מביא רש, (´ויקרא כ) וכן איתא והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה 37670 

ט רובו של סימן לנשחט בין שנשח, אלא בין טהורה לך לטמאה לך, פרה לחמור שהרי מובדלים ונכרין הם 37671 

וכמה בין רובו , ל מטעים ואמרו לשון זה בסיום מאמרם"והרמח, וכמה בין רובו לחציו מלא שערה, חציו 37672 

מסילת ) להראות כמה נפלא כוח המצוה שחוט השערה מבדיל בין טומאה לטהרה ממש, לחציו מלא שערה 37673 

 37674 .(א"ישרים י

מי יהיה הפוסק והמכריע אם יהיה הדבר קשור , וועתה נחזי אנן בעת שיהיה אצלו ספק בין רובו לחצי 37675 

כלום הסימן להכריע , כלום יכול הוא אז להכריע על פי קנה המידה של נפשי קצה, בהפסד ממון וכדומה 37676 

לא תהיה נפשו , שאם יהיה כך אז בעת שתהיה לו נגיעה להחליט להיתר? על טריפה יהיה אם נפשו קצה 37677 

אז , ן אם היסוד להכריע יהיה אצלו מצד קבלת עול מלכות שמיםמה שאין כ, קצה ויחליט שאין זה איסור 37678 

 37679 .אפילו למקרה שיצטרך לסבול הפסד, יהיה מופשט מנגיעתו כי כבר קיבל עליו עול מלכות שמים

ידועה , דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו, ובזה נבין מה שנאמר בראש הפרשה 37680 

פנחס בן ´ אחרי שלמדנו מכאן אמר ר, ת בני ישראל שיהיו קדושיםהקושיא איך יכולין לומר אל כל עד 37681 

והוא מונה שם מדרגות נקיות , (7´ז כ"ע) זהירות מביאה לידי זריזות, יאיר תורה מביאה לידי זהירות 37682 

ואיך אפשר , כלומר שזו המעלה העליונה והשיא לאחר כל השלבים, ופרישות עד שמגיע לידי קדושה 37683 

 37684 ?שכולם יהיו בגדר של קדושים תהיו, מכל ישראללדרוש מדריגה של קדושה 

אם רוצים לקיים את התורה יש הכרח לכל אחד להגיע למדרגת , ברם האמת היא כי אין עצה אחרת 37685 

וזהו קנין נטוע בכל אחד , פירוש הדבר שאז לא השכל העצמי יכריע כי אם היראת שמים, הקדושה 37686 

כי כמעט בכל דבר צריך האדם בעצמו להיות , ובלי זה לא תהיה האפשרות לקיים את התורה, מישראל 37687 

לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין , ´ל על הגמ"ס זצ"וכפי שהטעים הגרי, הפוסק והדיין 37688 

 37689 .שלא רק לגבי דיין נאמר אלא גם לכל אדם, (.´סנהדרין ז) ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו

י אם לדין הרי כבר "וברש, (ט"ויקרא י) ו עול במשפטלא תעש, ס מצינו בפרשתנו"היסוד הזה של הגרי 37690 

מלמד שהמודד נקרא , היא המדה והמשקל והמשורה, ומהו משפט השנוי כאן, נאמר לא תעשו עול במשפט 37691 

וגורם לחמשה , וקרוי עול שנאוי ומשוקץ חרם ותועבה, שאם שיקר במדה הרי הוא כמקלקל את הדין, דיין 37692 

ומפיל את ישראל בחרב , ארץ ומחלל את השם ומסלק את השכינהמטמא את ה, דברים האמורים בדיין 37693 

 37694 .ומגלה אותם מארצם



אלא , שלא רק הדיין היושב על כסא דין בידיו לתקן או לקלקל את העולם בהכרעת דינו, כאן אנו רואים 37695 

, והכל תלוי על חוט השערה, גם בו תלוי תיקון העולם, המודד חלב או שמן, גם הסוחר והמוכר הפשוט 37696 

 37697 .ושקולה היא כמשקל הדין של הדיינים היושבים על מדין, עה זו תלויה ביראת שמיםוהכר

ועל כל דבר לא יאמר , והתביעה היא כלפי כל אחד ואחד כקטן כגדול, ולכן צריכים כולם להיות קדושים 37698 

רחוק מרמאות וסומך על נפשו היפה שלא יתן מדה , לא יאמר אדם שהוא מצד עצמו איש אמת, נפשי קצה 37699 

אלא מה אעשה ואבי שבשמים גזר , היינו שמצד טבעו אינו יכול לסמוך על יושרו, אלא יאמר אפשי, החסר 37700 

על , ורק זה יוכל לעצור אותו מלעשות שקר במדה ובמשקל, ולא השכל קובע כי אם היראת שמים, עלי 37701 

מאי אפשי  ,כי בוודאי בעת שתהיה לו להיטות של נגיעה, האדם להכיר את החולשות הטבעיות הנטועות בו 37702 

רק אז יוכל לעצור מעצמו מלהיתפס , ורק אם תהיה לו קבלת עול מלכות שמים, עלול הוא להגיע לאפשי 37703 

 37704 .רק זה יתן לו את היכולת לכוון בכל דבר אל האמת, לחטא

דע מאין באת ולאן אתה , הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, עקביא בן מהללאל אומר 37705 

כי , ם ורבנו יונה שמפרשים"עיין בפירוש הרמב, (ג"אבות פ) תיד ליתן דין וחשבוןהולך ולפני מי אתה ע 37706 

, וההסתכלות באחריתו יביאהו לבזות עניני העולם, בעת שמסתכל מאין הוא בא זה מביא אותו לידי ענוה 37707 

למה צריך עוד את , י שמסתכל בראשיתו ובאחריתו"ז ע"ולכאורה אם יהיה עניו וגם מואס בעניני העוה 37708 

 37709 ?בר השלישי של ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבוןהד

הרי ששני הדברים ההסתכלות , ברם לפי מה שדיברנו שאין לו לאדם לסמוך על מדת היושר הטבעית שלו 37710 

, אבל זה לא יועיל לו בעת התגברות היצר והתאוה, מכוון רק לצד השכל בלבד, בראשית האדם ובאחריתו 37711 

דהיינו שיקבל עליו עול מלכות שמים , י מי אתה עתיד ליתן דין וחשבוןואז מוכרח הוא לדבר השלישי ולפנ 37712 

זו היתה גם כן כוונת שלמה המלך שמתחיל ספר קהלת , י"שלמה ורק זה יגדיר בעד תאוותו וכן מביא ר 37713 

מפני שהחכמה אינה עומדת במקום הנסיון , ומסיים סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא, בהבל הבלים 37714 

 37715 .(נחלת אליעזר)  .ירא אלא רק את האלהים

H 37716 

 37717 אמור

 37718 מאמר שיט

 37719 .(´א א"כ) אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו

בהפרד מעליו צורת הנפש החיה הטובה וישאר , ן בענין טומאת מת ואיסור כהנים ליטמא למתים"עיין רמב 37720 

דכל זמן שלא , טמא כל סביביווגם ראוי שי, שגם הוא בשר פחות וגרוע ומשתוקק אל הרעות, הוא לבדו 37721 

אבל הצדיקים אינם מטמאים משום שגופם טהור ונקי ולא החטיאו , זיכך את גופו הרי הגוף נשאר בטומאה 37722 

 37723 .ועל כן תיטהר נפשם בנשיקה ועל גופם ישכון אור זרוע לעולם, נפשם

וה ממעל לכן לא והנפש הוא חלק אל, ל שכיון שהגוף מחובר עדיין לנפש"י, ומה שאין הגוף מטמא בחיים 37724 

שכל זמן שהנפש מחובר , ל היה מבאר"והסבא מקעלם ז, שהנפש מונעת את הטומאה, תיתכן בו הטומאה 37725 

מכל מקום , לכן אף שעדיין לא עומד במדריגת הזיכוך, לגוף ויתכן שישוב בתשובה ויזכך את גופו ונפשו 37726 

וקרובים אליו אסור להם ´ ה ועל כן הכהנים שהם משרתי, אינו מטמא שהרי ראוי עדיין לזכך את נפשו 37727 

 37728 .וזה יסוד איסור טומאת הכהנים, שההתקרבות לגוף של בעל עבירה מזיקה, ליגע במת

, משום שהטומאה מזקת והקרוב לטומאה נעשה טמא, אסור להם להתקרב לטומאה´ ומעתה אם משרתי ה 37729 

, שהזיק את הנפש ונמצא שכל שלא זיכך את גופו ועוד, ה בעצמו אינו מתקרב לטומאה"כ ודאי שהקב"א 37730 

והרי כל הלאוין , ועלינו לבדוק עצמנו האם זיככנו את גופנו, ת"ודאי שאינו מסוגל להיות קרוב להשי 37731 

תועבת , וכן מדות רעות כגאוה שהיא אבי אבות הטומאה, כחסרון השגחה ובטחון הם נוגעים לגוף, שבלב 37732 

וכל שלא זיכך את גופו בזה , תו בזאתמי יכול להעיד על עצמו שהשלים עבוד, (ז"משלי ט)ב  כל גבה ל´ ה 37733 

 37734 .ת"בודאי אין לו מקום להתקרבות להשי

, ולפי זה מובן מאד גודל חובת העבודה המוטלת עלינו להשמר מהחטא ולהחליש מעט את היצר הרע 37735 

ואם לא נתיגע בעבודת הזיכוך הרי כל יום , לרכוש בלבבנו נטיה לצד הטוב ורק בדרך זה נזכה להזדכך 37736 

הקנאה והגאוה , שהרי הקנאה התאוה והכבוד שולטים באדם, נפש מתקלקלים יותרשעובר הגוף וה 37737 

כ עלינו למצוא עצות ותחבולות היאך נוכל לזכך "וא, ולכן יורדים הנפש והגוף ממעלתם, פועלים פעולתם 37738 

 37739 .ומבלעדי זאת אין תקוה כלל לאדם שיגיע לשלמות, את גופנו ונפשנו

כ צריך לבקש דרך בעבודה שבו יושלם זיכוך "א, חומר הגופניוכיון שעיקר העבודה לתקן ולזכך את ה 37740 

אז יזדכך גופו ונפשו , ועיקר העבודה צריכה להיות בתיקון המדות שהם התאוות הנובעות מהחומר, החומר 37741 

 37742 .תהיה נקיה וזכה כבתחילה ועל גופו ישכון אור זרוע לעולם

הלא בכל המדות , ועיין שם ברבינו יונה, צאו וראו איזה דרך ישרה שידבק בה האדם, (ב"אבות פ)א  אית 37743 

כי טוב לאדם , ל להדבק במדה אחת להיות שלם בה"אלא ר, הטובות והישרות יש לאדם להדבק בהם 37744 



מהיות בו כמה מדות ואיננו , לאחוז במדה אחת בשלמות ונקל אליו להשיג ממנה אל כל המדות החשובות 37745 

עבודה לבחור מדה אחת ולשאוף לתקן אותה ולכן דרך ה, עיקר העבודה היא השלמות, שלם באחת מהן 37746 

והשלם במדה אחת ממילא , כי כל המדות קשורים אחד בחבירו, וממנה יגיע לתקון שאר המדות, בשלמות 37747 

 37748 .תיקן אף שאר המדות

מכל מקום , ואף מדות שלכאורה נראה שאין להם קשר למדת הגאוה, מדת הגאוה היא המפתח לכל המדות 37749 

מכל מקום תלויה , למשל אהבת הבריות שבפשוטו מדה שונה היא, ים יחדיובהתבוננות נראה שכולם קשור 37750 

שהרי הבעל גאוה מחשיב רק את עצמו ומבטל את , שהמתגאה קרוב לשנאת הבריות, וכרוכה היא בגאוה 37751 

יתכן שיוכל לאהוב את , ואילו העניו השפל המבטל את עצמו, זולתו ולכן יביאהו לידי שנאת הבריות 37752 

 37753 .ורק הגאוה ואהבת עצמו מפריעה לכך, נח בטבע האדם אהבת הבריותכי בעצם מו, הבריות

מ הגאוה מחזקת את האכזריות "מ, אף שמדה נפרדת היא, וכמו כן מדת רע עין שהיא מדת האכזריות 37754 

וכן מדת , ולכן מדת האכזריות שבו נותנת פריה, שהמתגאה אינו מתחשב בזולתו ואינו מתייחס אליהם 37755 

ומתאוה ושואף להשיג , שהמתגאה ומחשיב עצמו אינו מסתפק במה שיש לו, התאוה קשורה וכרוכה בגאוה 37756 

שאין התאוה דוחקת , מ תאותו מועטת"אבל השפל והעניו אף שמתאוה מ, את העולם כולו שהכל מגיע לו 37757 

שחייב לבקש מדה , איזה דרך ישרה שיבחר בה האדם, יוחנן בן זכאי´ והיינו דאמר ר, בו להשלים תאותו 37758 

 37759 .לשלמות ועל ידי זה יתקן שאר מדותיואחת שבה יגיע 

ורבינו , ם ההסתפקות במה שיש לאדם והיא ממעלות המדות"ופירש הרמב, אליעזר אומר עין טובה´ ר 37760 

אמר , ל עצות ודרכים היאך לתקן את החומר ולהגיע לשלמות"הרי שביקשו חז, יונה פירש מדת הנדיבות 37761 

שכשם שצריך האדם לבקש עצות ודרכים בעשיית , להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם 37762 

 37763 .ורק בדרכי העבודה הללו יזכה להגיע לשלמות, כן חייב לבקש דרכים בסור מרע, הטוב

 37764 ,´שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה, ל שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו"כתב הרמח

וכאשר יכיר בזאת , ב"ור חיי העוהז אלא עב"עיקר בריאת האדם לא נברא עבור העוה, (מסילת ישרים) 37765 

שהסיבה לכל המדות נובעת , אזי כל הקנאה התאוה והכבוד הממלאים את כל שאיפותיו ותקוותיו יתמעטו 37766 

ואיננו , ז ממלאת את כל מושגנו והבנתנו"ובזמננו השאיפה לעוה, ז הממלאת את חיינו"מחמת שאיפת העוה 37767 

ומשלם לשונאיו אל , ז"ז יקבל רק העוה"השואף לעוהוכל , ז היא אם כל חטאת"יודעים כי השאיפה לעוה 37768 

 37769 .פניו להאבידו

הנה , ב"ז היא כדי לקיים מצות ולעסוק בתורה כדי שנזכה לעוה"ואל נשלה את עצמנו ששאיפתנו לעוה 37770 

האם שמים אנו לבנו לזאת האם , כאשר עובר על אחד מאתנו יום בביטול תורה או כשלא התפלל כראוי 37771 

הלא לא , ואילו בעת שיפסיד אדם מעט מממונו או יתבזה מעט, פת שחרית כראוימפריע זאת לנו מאכילת  37772 

קרוב הוא , מזה ראיה מוכחת מה היא עיקר שאיפתנו ומאוינו, ניתן מנוח לנפשנו ואיננו יכולים לשכוח זאת 37773 

נמצא שרחוקים אנו מאד מאהבת , וכיון שעיקר השלמות היא בלב ובכליות, בפיהם ורחוק מכליותיהם 37774 

 37775 .ב"העוה

כל גבה ´ או בשומענו שתועבת ה, ן שגוף האדם הוא טומאה"ונראה עוד האם בשומענו היום דברי הרמב 37776 

ל אינם נוגעים "אין זאת אלא כי כל הענינים הנ, האם יחרד לבבנו והאם ישתנה מעתה כל מהלך חיינו, לב 37777 

הכל שייך לשאיפת ולכן קרובים אנו לכל המדות הרעות שיסוד , ז"משום ששאיפתנו רק לחיי העוה, לנו 37778 

 37779 .בודאי שישתנה כל מהלך חיינו ושאיפתנו, וכאשר נדע שהכל נתון בערבון, ז"העוה

שאף האדם הגדול ביותר כאשר תתגנב בקרבו איזה נגיעה , וזאת עלינו לדעת יסוד גדול בדרכי העבודה 37780 

תתערב בו  וכשם שהקפידה תורה על הדיין שלא, י נגיעה זו"יתכן שכל מעשיו יודרכו ע, קלה שבקלות 37781 

כן אף בשעה , שנאמר כי השוחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים, נגיעה כל שהיא שעל ידה יפסל לדין 37782 

וכל פעולותיו ינבעו מכוח , ודאי שהתשוקה לנגיעה תכוון את כל מעשיו, שיש לאדם נגיעה למדות וכדומה 37783 

 37784 .ובעצמו לא יבין ולא יכיר בזאת, הנגיעה

וכבר אמר אחד מן החכמים האחרונים שבא אליו לסטים , (´ישי פרק למאמר השל) מובא בספר העיקרים 37785 

אלא שקשה עליו לקבל את המשא הזה לשמור את כל , ל שברצונו לעשות תשובה"מזוין ובעל עבירות וא 37786 

ל החכם קבל עליך "א, ל הן"א, ל החכם שיקבל עליו פרט אחד לשמור עליו כראוי"א, התורה והמצוות 37787 

ל "פגע בו איש אחד וא, לימים הלך אותו ליסטים להרוג וללסטם, והלך לדרכווקיבל עליו , לומר האמת 37788 

וכן פגע באיש , ונזכר אותו הלסטים שקיבל עליו לומר את האמת ואמר לו הליסטים, להיכן אתה הולך 37789 

וכן קרה פעמים רבות עד ששב , כ אמר הליסטים בלבו אילו השנים יעידוני ויהרגוני"ואח, אחר וסיפר לו 37790 

 37791 .בתשובה

ולכך כשמקבל עליו פרט אחד בשלמות ממנו יגיע , והיינו כנתבאר שכל התורה קשורה אחד בחבירו 37792 

, וכן כל הכפירה הנמצאת בעולמנו, ומזה נבוא להתרחקות הקנאה התאוה והכבוד, לשמירת התורה כולה 37793 

ש בעקבתא דמשיחא "וכמ, ז"אינה נובעת מהשכלה אלא כולה קשורה בתאוה וסכלות ואהבת חיי העוה 37794 



ונכיר שעיקר המטרה , ולכן כאשר נדע חובתנו בעולמנו נגיע לשלמות האמיתית, (ט"סוטה מ) חוצפא יסגי 37795 

 37796 .(אור יחזקאל)  .היא עבודת הנפש

 37797 

 37798 מאמר שכ

 37799 .(´א א"כ) אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו

דו מחייב הכרת מעלתנו כבני אשר יסו, בפרשת קדושים התעכבנו על ענין הקדושה שנצטוו בו ישראל 37800 

מתוך תחושה נפלאה כי אכן , דהיינו התנשאות מעל ענינים המוניים וחומריים, מלכים במחשבה ובמעשה 37801 

 37802 .וראוי לנו לנהוג בהתאם למעלה נשגבה זו, ה"בניו של מלך מלכי המלכים הקב, בני מלך אנחנו

ואל העם תאמר התקדשו למחר , (א"במדבר י) משמעות נוספת לענין קדושה מוצאים אנו בפרשת בהעלתך 37803 

, גם הכהנים הוזהרו בענין זה של קדושה דהיינו הזמנה, י התקדשו הזמינו עצמכם"ופרש, ואכלתם בשר 37804 

מכירים באושר ´ שהעבדים עבדי ה, וזהו עיקר כבוד שמים, שיהיו תמיד מוכנים ועומדים לעבודת המקדש 37805 

, ועל כן אין לו לכהן להטמא למת, ה"ים הקבהגדול אשר נפל בחלקם להיות משמשים למלך מלכי המלכ 37806 

ואינו נותן לבו לשמור על טהרתו להיות , שכן בטומאתו למת מראה הוא שאינו חושש לעבודת המקדש 37807 

 37808 .מוכן ועומד לעבודה

הלשון בעמיו מורה על הכבוד והחשיבות שנתעטרו בהם , ובא הציווי בלשון לנפש לא יטמא בעמיו 37809 

היינו , עיין אבן עזרא בכל ישראל שהם עמיו, ראל ביחס אליו בלשון עמיעד כי קורא את עם יש, הכהנים 37810 

על כן , ה"לפי שהכהן הוא שלוחו של העם לפני הקב? וכל כך למה, שישראל קרויים עמו של הכהן 37811 

קראו הכתוב לכהן בלשון , ועוד נאמר שם לא יטמא בעל בעמיו להחלו, חשובים כולם כעמו וכמשפחתו 37812 

כי למעלת כהן בעבור שהוא , ן"שאו כמי שהוא אדון לעם כולו כמו שפירש הרמבעד שע, חשיבות מופלגת 37813 

 37814 .יזהירנו שלא יחל מעלתו לעולם בטומאת המתים, ראוי להיות הגדול והנכבד בעמיו

, כי אמנם הכהן הוא בעל בעמיו להבין ולהורות כי שפתי כהן ישמרו דעת, והספורנו ביאר אף הוא בדרך זו 37815 

שאף על גב , ואין ראוי שיחלל הכנתו אל מקדש וקדשיו כדי לכבד המתים, נשיאות וראוי לאיש כזה לנהוג 37816 

, ולכבוד יהיה לו ולעם כשיכנס אל אהל המת לומר דברי הספד, שכל ישראל חשובים כעמו ומשפחתו 37817 

כ לא יטמא לעמיו כי כבוד המקדש יותר נכבד וחשוב מכבוד משפחת "אעפ, ליקרא דחיי וליקרא דשכבי 37818 

ועל זה סיים ואמר לא יטמא , אם לשארו הקרוב אליו לאביו ולאמו התירו הכתוב ליטמא כי, העם כולו 37819 

 37820 .כי בטומאתו לשאינם קרוביו הרי הוא מזלזל בעבודת המקדש, בעל בעמיו להחלו

אשר מחמתה נאסר עליו להטמא , נתוספה קדושה לכהן הגדול, ועל קדושתם הכללית של כל שבט הכהונה 37821 

היינו דמתוקף , תוב לאמר ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיווהזהירו הכ, אף לקרובים 37822 

 37823 .לבדו´ קדושתו העליונה חייב להיות תמיד מוכן לעבוד ולשרת בהיכל הקדש בלתי לה

לא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו , עוד זאת נצטוו הכהנים באזהרה 37824 

אלהיכם לא תתגודדו ולא תשימו ´ על הכתוב בנים אתם לה, (ד"דברים י) י"ש רש"צריך לפרש כמ, שרטת 37825 

לפי שאתם בניו של מקום ואתם ראויין , לא תתנו גדידה ושרט בבשרכם על מת, קרחה בין עיניכם למת 37826 

נתוספה , ועל אזהרה זו שנאמרה לכל קהל ישראל בניו של מקום, להיות נאים ולא גדודים ומקורחים 37827 

וחובתם , שהם בודאי ראויים להיות נאים בכל עניניהם, הטעם האמור אזהרה לעם הכהנים ואף הוא מן 37828 

ולהיות חשובים בעיני עצמם למען לא ישכחו ויכנסו אל המקדש , להתקדש ולהתנשא באורח חייהם 37829 

 37830 .בניוולם

 37831 אשה זונה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדוש הוא לאלהיו, גם נצטוו הכהנים באזהרה

ויש להבין כי , ק בטעם הדבר מפני שאשתו כגופו ואם היא פגומה הרי הפגם גם בו"יתא בזוהוא, (´א ז"כ) 37832 

אבל מומים הפוסלים בכהונה לא יפסלוהו , דוקא כשיש פגם באישות בהתחברות זו של האשה עם הכהן 37833 

ורק בענין האישות פוגם הדבר גם בכהן עצמו כאשר אין האשה מן , כשאין המום בגופו אלא בגוף אשתו 37834 

ואם ישא את אלה , וכל זאת לגודל מעלתו כמו שסיים הכתוב כי קדוש הוא לאלהיו, הנשים הראויות לו 37835 

 37836 .ושוב לא יהא זכאי לעטרת הקדושה ולכתר הכהונה, הנשים יחלל את כבודו הראוי למידתו

כי  ,כמו ענין התמימות שלא יהא בו מום, ולהיות הכהן ראוי לעבודה צריך שיושלמו בו כמה וכמה ענינים 37837 

כל ענין פסולי מומין בכהנים יש בזה משום טעם של , בנפול בו המום שוב לא יקרב להקריב לחם אלהיו 37838 

כל אלו חשובים שברי , שבר יד או שבר רגל, כמו עור או פסח, יופי והדר הראוי לו למשמש בהיכל המלך 37839 

הגם , ה"ני הקבואין ראוי להם לישראל לשלוח שליח כזה לפ, כלי מאוס לעמוד כשלוחי קהל ישראל 37840 

אבל לישראל אין רשות , ה"אין זאת אלא ממידת ענוותנותו של הקב, ה משתמש בשברי כלים"שהקב 37841 

 37842 .לזלזל בכבוד שמים לשלוח לפני המקום שליח בעל מום

אבל מה , מום גדול וגלוי הוא ולא יאות לעמוד ככה לשרת פני עליון, אלא דיש להבין בשלמא עור או פסח 37843 

ומדוע , הלא הוא אדם שלם אלא שחסר הוא בשלמות היופי, ופי חוטמו איננו כראויפגם יש בחרום אשר י 37844 



נמצאנו למדים מזה עד כמה עלינו להרגיש גם בענין היופי החיצוני הראוי , ´לא יהא ראוי לעבוד בבית ה 37845 

, שלוחי דידן שלמים בכל ויהיו לכבוד ולתפארת´ שיהיו הכהנים משרתי ה, ´לכבוד הדרו של משכן ה 37846 

 37847 .(לקט שיחות מוסר)  .´ים ונכבדים מוכנים לעבודה בהיכל החשוב

 37848 

 37849 מאמר שכא

 37850 .(´א א"כ) אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו

משל לישראל וכהן , לוי אמר´ ברכיה בשם ר´ ר ר"ובמד? מה ענין להזכיר בני אהרן אטו לא ידענו מי הם 37851 

אמר לו הכהן מפני מה אתה , ה את הישראל ומניח את הכהןוהיה מצו, שנכפו נמסר להם רופא מומחה 37852 

אך אתה כהן ואין דרכך , ל זה ישראל הוא ודרכו לילך בין הקברות"א, מצוה את הישראל ואתה מניחני 37853 

ר מצוי בהם אמירה "כך העליונים שאין היצה, לפיכך אני מצוה את הישראל ומניחך, להלך בין הקברות 37854 

אבל התחתונים שיש , (´דניאל ד)א  ן פתגמא ובמאמר קדישין שאילתבגזרת עירי´ שנא,אחת דיה להם 37855 

 37856 .ד אמור ואמרת"הלואי לשתי אמירות יעמדו הה, ר"בהם יצה

והוא מושך , והנה כלל הטומאה היא השפלות והחטא הכרוך בחומר המת שאחריתו עפר רמה ותולעה 37857 

ה שהקטן והשפל ימשך אחרי שמטבע דרכי החכמ, אחריו נשמה עליונה הרי זה עלבון שאין למעלה מזה 37858 

לכן על מי שלא היה בכוחו להשיג איזה , וכל מה שהריחוק יותר העלבון גדול יותר, הנכבד ולא להיפך 37859 

אבל האדם שנפשו עליו תאבל במותו , כמו שהעפר הדומם אין בו טומאה כלל, מעלה אין בו טומאה כלל 37860 

, ולא כן היה, של האדם למדרגת קדושהושהיה בכוחה להמשיך גם נפשו , שנפרדה ממנו נשמתו המקדשתו 37861 

 37862 .הרי הוא מטמא אף באהל מפני שטומאתו מתפשטת על כל סביביו

אותו היום שמת , (ג"כתובות ק) ל"אמנם הצדיק שלא נמשך אחרי החומר אינו מטמא אף במיתתו כמאז 37863 

שום וקודם חטא האדם בודאי לא היה שייך , בשם רבינו חיים הכהן´ ש תוס"ועי, רבי בטלה קדושה 37864 

ורק מעצת הנחש שהטיל זוהמא שהוא הרע נתהווה , אחרי שעדיין לא היה טומאה ומיתה בעולם, טומאה 37865 

עד , ´וישראל כשעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם כי בקבלת התורה נזדכך שכלם והכרתם את ה, ענין זה 37866 

 37867 .עד שעשו את העגל וממנו כל הטומאה, שפסק מהם כל מחשבת עוון וחטא

ואם כי כוונת אהרן היתה , ראש תכלית חיובם להיות ממאשרי העם ומפיהם יבקשו תורההכהנים ואהרן ב 37868 

מ "מ, והתחכם איך להציל את ישראל בראותו כי פרוע הוא ויעש את העגל, לשם שמים בתכלית הטהרה 37869 

ולידע עם מי הוא מחובר מי הוא השומר , והאדם הלזה היה צריך לשמור את יקר תפארת גדולתו, עגל הוא 37870 

הנה כבר טומאתו בשוליו לא ידע , אשר אם רק ישיג איזה מקום אחיזה! הלא זה החומר הגס? וצעדי 37871 

וכבר למדו מאביהם איך , הכהנים מדריכי העם שהם בני אהרן, ולכן אמור אל הכהנים בני אהרן, אחריתו 37872 

, הרי ידעו מכאן כוח החומר הקשור עם הנפש, שעלתה עצה לשם שמים על ידי התחכמות במעשה העגל 37873 

 37874 !אשר על כן לנפש לא יטמא בעמיו

אין בהם , כי העליונים שאין בהם יצר הרע שהוא החומר המתאוה, ל שאמרו"הנה כי כן נראה כוונת חז 37875 

וזהו מה שהמשילו עליהם שאין דרכם לילך על הקברות ולכן די להן במאמר , מיתה ולא זוהמה ולא טומאה 37876 

כי שפלות האדם רבה , י אמירות והלואי יעמדואבל התחתונים שיש בהם יצר הרע נצרכים לשת, אחד 37877 

וישמור את חומרו יצר הרע , ועליו להביא את עצמו בשלשלאות של סייגים וגדרים בגדרי המלכות, מאד 37878 

, והתקדשתם והייתם קדושים, אלא יתדבק בקדושה ויקדש עצמו בלי הפסק תמיד, אשר בקרבו לבל יבעט 37879 

 37880 .אם כן הלואי בשתי קדושות יעמדו, ם לשתות ייןכי בני אדם תחתונים הללו שיכורים הם ודרכ

ר ואין "שהם אין בהם יצה, הרי גדול כוח גבורתו יותר מן העליונים, אכן לכשישכיל אדם ויבין אשר לפניו 37881 

לכן לעת ערב כשבא המלך ליתן שכרם לא נתן , ומכיון שדי להם באמירה אחת וקדושה אחת, דרכם בכך 37882 

ומה , משיב להם המלך כי אתם אין דרככם לשתות יין, ם למה כן הואועל תמיהת, לנזירים אלא חלק אחד 37883 

ויזכור כי , אדרבא משום כך נחשב הוא כי אנוש הוא, שאמרתם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו 37884 

, הלא המה חיבה יתירה שניתן להם כלי חמדה, חלקים´ לכן נוטלים ב, בשר המה רוח הולך ולא ישוב 37885 

 37886 .(ב"אור יהל ח)  .והתקדשתם והייתם קדושים, ובשתי קדושות אמור ואמרתשנצטוו בשתי אמירות 

 37887 

 37888 מאמר שכב

 37889 .(´א א"כ) אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו

זכה ונתנה , ה"ר לוי מיראה שנתיירא אהרן מלפני הקב"א, טהורה עומדת לעד´ ד יראת ה"ו הה"ר כ"ובמד 37890 

´ זו פרשת המת שנא? ואי זו, נו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורותלו הפרשה הזו שאינה זזה ממ 37891 

וצריכים להבין איזו זכות היא לו שאסור לו ליטמא , אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן´ ויאמר ה 37892 

וכן מה שסמך ? ואם היה מותר לו לטמא למתים האם זה היה חובה, ל משמע שזו זכות"ומדברי רז? למתים 37893 

 37894 ?ואיך משמע הדרש הזה מהפסוק ההוא? טהורה עומדת לעד מה שייך לכאן´ הפסוק יראת הדרשתו על 



וכל פעולותיו נחתמים , ואינו עושה אפילו פסיעה קלה אלא אחר הסכמת רצונו, פ טבעו"כשהאדם מתנהג ע 37895 

אינו , אבל האדם השלם הוא הפך מזה, ר שופטן"ל רשעים יצה"הרי הוא בחינת מה שאחז, ר"בטבעת היצה 37896 

ומה שהתורה דורשת ממנו הוא , ט שופטן"ש צדיקים יצה"עושה שום מעשה אלא בהסכמת התורה כמ 37897 

אפילו למדבר שאין שום מבוא להשגת , ש משכני אחריך נרוצה"כמ, ממהר לעשות אפילו אם זה נגד טבעו 37898 

במדבר  ש זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי"כמ, וזהו מן הנסיונות הקשים ביותר, רצונו 37899 

 37900 .ובכל זאת אחריך נרוצה, בארץ לא זרועה

ולכאורה איזה שבח אצל אהרן הכהן שלא היה מרנן אחר , כתיב וידום אהרן´ כשמתו נדב ואביהוא לפני ה 37901 

והיה מוכרח לומר כל מאי דעביד ? מה היה לו לעשות כיון שאין בידו להחיותם? ה"מדותיו של הקב 37902 

, יש גם זו שהיה אומר על כל צרה שלא תבוא גם זו לטובהוכן אצל נחום א, רחמנא לטב הוא דעביד 37903 

איזה שבח , כ על אהרן הכהן הגדול"עאכו, ל חייב האדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה"וארז 37904 

 37905 ?ה"הוא שלא היה מרנן אחר מדותיו של הקב

ה ואינו סימן הוא שמרגיש עצמו בדחיק, אמנם באמת כשאדם אומר כל מאי דעביד רחמנא לטב הוא דעביד 37906 

אבל כשאדם , אזי הוא מגביר שכלו על טבעו ואומר כל מאי דעביד רחמנא לטב הוא דעביד, שמח בחלקו 37907 

ורק זה , ואינו מרגיש לטוב כי אם מה שמסכמת התורה, הגיע לשלמות כזאת שנשתנה בעצם לאיש אחר 37908 

אינו צריך לומר  כי מי שטועם דבר ערב, אזי אין צריך לומר כל מאי דעביד רחמנא, הוא הטוב האמיתי 37909 

 37910 .כי הוא מרגיש בעצם הטוב, לטב הוא דעביד

ואין לו שום נטיה אחרת כי אם מה , הוא מרגיש שזהו הטוב האמיתי, כ גבוהה"וכן מי שהגיע למדרגה כ 37911 

כי אין לו שום , ואינו צריך לומר כל מאי דעביד רחמנא, ומרגיש שהוא עצם הטוב, שבוחרת לו התורה 37912 

אך בעלי הדעה האמיתית אינם , ל"ט וז"י י"כמבואר במס, שמחה עצומה אדרבא הוא מרגיש, דחיקה 37913 

וכל מה שיתגברו עיכובים נגדם עד שיצטרכו הם , כי הרי אין להם לכוון את עצמם כלל, צריכים לטעם זה 37914 

אשר יבחר , הנה יאמץ לבם וישמחו להראות תוקף אמונתם כשר צבא הרשום בגבורה, יותר כוח להעבירם 37915 

 37916 .ש"החזקה יותר להראות תוקפו בנצחונה עי לו תמיד במלחמה

ולא היה לו שום צער אלא , לטוב בעצם´ אהרן הכהן הגיע למדרגה גבוהה זאת שהיה מרגיש גזירת ה 37917 

ולא היה צריך לאמור כל מאי דעביד רחמנא לטב הוא , אדרבא היה שמח כמו מי שמשיג טובה גדולה 37918 

כי , ה אומר אפילו כל מאי דעביד רחמנא לטב עבידפירוש שלא הי, וזהו פירושו של וידום אהרן, דעביד 37919 

לאמור בקרובי אקדש וידום ´ וכיון שאמר לו משה הוא אשר דבר ה, ´לא היה לו שום דחיקה מגזירת ה 37920 

 37921 .קיבל עליו הדין בשמחה שעל ידי בניו יתקדש שם שמים, אהרן

אל אהרן ´ וידבר ה, ייןועל כן זכה שבשכר שתיקתו נתייחד עמו הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי  37922 

עד עתה לא זכה שיתייחד הדיבור עמו , יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל מועד, לאמר 37923 

עד שלא הרגיש בזה רע , כ גבוהה"ובעבור השתיקה וקבלת היסורין באהבה ובמדרגה כ, מפני חטא העגל 37924 

מעלה הגבוהה הזאת אשר לא כל אדם ולפיכך כתבה התורה עליו ה, י בניו"אלא טוב שנתקדש שם שמים ע 37925 

 37926 .זוכה לכך

כי האדם החי על טבעו אינו מוצא בו שום , אמנם כמה יגיעה צריך האדם עד שיגיע למדרגה גדולה זאת 37927 

אבל בבקשת , אדרבא טבעו מסייע לזה כי הוא מרגיש ערבות לשעתו וטועם טעם מתוק לחיכו, התנגדות 37928 

ודמיונו מראה לו היתרים , פסיעה וכל צעד וטבעו מנגדהוהשלמות הוא מוצא מפריעים ונסיונות על כל  37929 

ולשים לב שלא יפול , ועלול להכשל בכל רגע וצריך לזה זהירות גדולה, לטהר את השרץ בטעמים רבים 37930 

 37931 .ו ברשות הרצון"ח

כי הרצון אינו מניחו לראות את האמת כמו שהתורה , כי יקשה לו מאד לפרוש בשעה שהרצון תובעו 37932 

ומוכרח להגדיר את עצמו בגדר חזק ובהסכמה חזקה שלא , שב כסומא בשעת הנסיוןונח, דורשת ממנו 37933 

כי בעת שהרצון תובעו אינו מרגיש אלא רצונו , ובלי גדר וסייג אין אדם בטוח בעצמו, יפרוץ את הגדר 37934 

 37935 .ו"ולפיכך צריך גדר שלא יכשל ח, ונדמה לו שהרצון הוא היתר גמור, ולא יותר

וסוף סוף , לפי העת והזמן ודבר המסור ללבו של אדם, פי מצב הנסיון שלווהגדר הוא לכל אחד ואחד ל 37936 

ואף שבתחלה לא היתה , והכל משבחים אותו כמה נאים מעשיו כמה נאים דרכיו, יתקדש שם שמים על ידו 37937 

דרכי ´ וברצות ה, כ כמה נאים דרכיו"אבל כשמחזיק בדרכיו ישבחו אותו אח, דרכו נכונה בעיני הבריות 37938 

 37939 .ביו ישלים אתואיש גם אוי

ק ואמרה כטל חרמון "יצאה ב, ל שנתיירא שמא מעלתי בשמן המשחה"ואצל אהרן הכהן מצינו שאמרו חז 37940 

מיראה שלא , בודאי היה מגדיר עצמו בכל מאי דאפשר בכל מה שנוגע לקיום התורה, שיורד על הררי ציון 37941 

ו באכילת קדשים "פן יכשל ח מיראה, ומחמת זה עשה גדר לעצמו שלא להטמא למתים, יפגע באיסור גופא 37942 

 37943 .או עבודה בטומאה



ולפיכך היה מגדיר את עצמו מטומאה כדי שיהא , ו"וזהו פירוש מלת יראה שהיה מתירא שמא יכשל ח 37944 

אף שקשה לקבל על עצמו גדר כזה שהכל מרננים אחריו שהוא מובדל מן , בטוח בעבודתו שתהיה טהורה 37945 

בלי להסתכל על שום , ז היה מעמיד את עצמו על הגדר"כב, וגם איננו גומל חסדים עם המתים, הבריות 37946 

 37947 .ולא עוד אלא שאחרים מתלמדים ממנו לילך בדרכיו ולעשות כמעשהו, דבר בעולם

זכה שהתורה , והיה מגדיר את עצמו שלא ליטמא למתים מדעת עצמו, ל בשביל יראה שירא אהרן"וזשאז 37948 

וזה , שהתורה העמידה הנהגתו לדין, בתורהוזה זכות גדול שמהנהגתו נתוספה פרשה , הסכימה על ידו 37949 

היינו שיראתו הטהורה מה שהגדיר עצמו שלא , טהורה עומדת לעד´ ד יראת ה"שמסיים המדרש הה 37950 

 37951 .(ב"אור המוסר ח)  .זכה שתהיה עומדת לעד ונעשה דין לכל העולם, ליטמא למתים

 37952 

 37953 מאמר שכג

 37954 .(´א א"כ) אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו

, בגזירת עירין פתגמא במאמר קדישין שאלתא´ שנא, ר אמירה אחת דיה להם"העליונים שאין בהם יצה 37955 

 37956 ד אמור אל הכהנים ואמרת אליהם"הה, אבל התחתונים יש בהם יצר הרע הלואי לשתי אמירות יעמדו

שכתב רבנו יונה על  והוא על פי מה, הן שני סוגים של אמירות, שתי האמירות הנזכרות, (מדרש רבה שם) 37957 

לאחר שילמוד וידע המצוות ומה הן , כשרון המעשה ועזיבת העבירות יקרא חכמה, לדעת חכמה ומוסר´ הפ 37958 

להרחיק נפשו מהן ולהוכיח עצמו בזכרון , צריך שילמוד גנות העבירות והאבדון הנמצא בהן, העבירות 37959 

 37960 .ל"וזאת הידיעה תקרא מוסר עכ, העונשים

מה שמחויבים לעשות ומה , בד שהיא מלאה עצם ידיעות המצוות והעבירותולכן תורתנו הקדושה מל 37961 

ונפשו , הרי כיון שידיעות אלו אינן מספיקות לאדם מחמת יצר הרע שיש בו, שמוזהרים להמנע מלעשות 37962 

ולכן התורה מאיימת תמיד גם מפני , מתאוה וחושקת אל התאוות ומתעצלת ומתרפה לעשות הטוב 37963 

לומר גם האמירה של עצם , מוסרית באומרם והלואי לשתי אמירות יעמדווזוהי הנקודה ה, העונשים 37964 

 37965 .וגם באזהרה מפני העונש, המצוה

, לפני הסומא בדבר לא תתן עצה שאינה הוגנת לו, (ט"ויקרא י) לפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך 37966 

ינו מסור לבריות לפי שהדבר הזה א, אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו 37967 

לפיכך נאמר בו ויראת , ויכול להשמט ולומר לטובה נתכוונתי, לידע אם דעתו של זה לטובה או לרעה 37968 

 37969 .(י"רש) מאלהיך המכיר מחשבותיך

שהרי זה , יכול יעצום עיניו כמי שלא ראהו לכך נאמר ויראת מאלהיך, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן 37970 

ובעבד עברי הנמכר לישראל , א תרדה בו בפרך ויראת מאלהיךל, (י"רש) דבר המסור ללבו של אדם 37971 

עצור תחת הגפן עד , אל תאמר לו החם לי את הכוס והוא אינו צריך, ומלאכה שלא לצורך כדי לענותו 37972 

הרי הדבר הזה מסור , שמא תאמר אין מכיר בדבר אם לצורך או לאו ואומר אני שהוא לצורך, שאבוא 37973 

 37974 .(י"רש) ללבו לכך נאמר ויראת

אם למי שאינו ירא שמים והוא רוצה להונות , אל מי התורה מדברת, יש בכל אלה הענינים מקום להתבונןו 37975 

מה יועיל לאיש כזה אם , או לייעץ בכונה עצה שאינה טובה, או לרדות בפרך בעבדו העברי, את רעהו 37976 

, מהנאמר ויראתאינו ירא גם , כשם שאינו ירא מן האזהרה והלאו, התורה תוסיף לומר לו ויראת מאלהיך 37977 

 37978 ?הרי מספיקה האזהרה בלבד´ ואם התורה מדברת למי שהוא חרד לדבר ה

או שרואה , אין המדובר באדם היודע בעצמו כי כוונתו להונות את חבירו, ד יש בזה ענין עמוק מאד"ולענ 37979 

עץ או יודע שמתכוון בלבו לתת עצה שאינה הוגנת למי שמתי, את החכם בא ועושה עצמו כאילו אינו רואה 37980 

ואם ישאלוהו איך אתה עושה דברים , וכוונתו לקחת ממנו השדה, עמו אם למכור השדה ולקחת חמור 37981 

בשביל אדם כזה לא תועיל אף האזהרה ויראת מאלהיך , הוא יצטדק בפניהם כי אך לטובה נתכוונתי, כאלו 37982 

 37983 .כי הרי איננו ירא

יטעה את נפשו כי , שדהו של חבירוואם הוא חומד את , אבל העומק בזה שהנגיעה מעוורת עיניו של אדם 37984 

וידמה לו כאילו באמת אינו , וכן הרצון לצער את חבירו יטעהו שלא ירגיש בכך, באמת כוונתו לטובה 37985 

אלא הוא יטעה , ולא רק כלפי אחרים הוא יכול להתייפות ולהצטדק בפניהם שכונתו לטובה, מתכוין כלום 37986 

 37987 .לא יבחין בשקר הטמון בתוך לבוו, גם את עצמו ויחשוב בלבו הרי כוונתי היא טובה

כיצד עליו לרדת לעומק כוחות הנפש ולהבחין בנגיעה , לאיש כזה נתנה תורתנו הקדושה עצה נפלאה 37988 

מאחר , כלומר שאין די בידיעה בלבד שאסור לעשות את העבירה, ועל זה נאמר ויראת מאלהיך, הטמונה 37989 

מוכרח , מנת להכיר את פנימיותו העמוקהאלא על , שהוא טועה ואינו מרגיש את כוונתו הרעה הנסתרה 37990 

 37991 .האדם להזקק למחשבות מיוחדות חשבונות היראה

שיתחיל להרגיש אם אמנם , ורק מחשבות היראה בכוחן לגלות לו את מצפון לבבו ולחשוף את הנסתרות 37992 

שרק הלב היודע אם לעקל אם לעקלקלות , וכל דבר המסור ללב, זהו מה שאמרו לנו, כונתו לטובה או לא 37993 



משום שעל ידי לימוד המוסר מסוגל האדם להיכנס , נלמד מזה חובת לימוד המוסר, אמר בהם ויראתנ 37994 

 37995 .(ג"הגיוני מוסר ח)  .להרגיש מה שיש בו באמת ולא להטעות את עצמו, לתוך מצפוני לבבו

 37996 

 37997 מאמר שכד

 37998 .(´א א"כ) אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו

זכה ונתנה לו הפרשה הזו שאינה זזה ממנו ולא מבניו , ה"אה שירא אהרן מלפני הקבר לוי בשביל יר"א 37999 

אל משה אמור אל ´ ויאמר ה´ שנא, זו פרשת המת? ואיזו פרשה, ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות 38000 

מה זכות היא לאהרן , ויש להבין, (´ו ו"ר כ"מד) טהורה עומדת לעד´ ד יראת ה"הה, הכהנים בני אהרן 38001 

מהו הקשר בין יראתו הטהורה לבין המתנה שבפרשה זו על , רעו כמוהו שאסור להם ליטמא למתיםולכל ז 38002 

 38003 ?איסור ההיטמאות למתים

משרשי , ג באוהל המת ואפילו לששה מתי מצוה"שלא יכנס כה, ר"ונבאר על פי הנאמר בחינוך מצוה ע 38004 

והכהן הגדול , ת תמיד"שיהמצוה שענין הטומאה ראוי להתרחק מן הכהנים שהם קדושים עושי מלאכת ה 38005 

על כן לא , נפשו תשכון תמיד בתוך המשרתים העליונים, הנבדל להיותו קודש הקדשים עם היותו בעל גוף 38006 

כמו לכהנים הדיוטים רחם רחמנא עליהם , תחוש התורה עליו להתיר לו טומאה לעולם ואפילו בקרובים 38007 

כן בכהן גדול כי מרוב דבקות נפשו מה שאינו , שישפכו נפשם בבית המת כי יחם לבבם על קרוביהם 38008 

ועל חברת הקרוב לא תבהל , ז הנפסד"יתפשט לגמרי מטבע בני איש וישכיח מלבו כל עסק עוה, למעלה 38009 

 38010 .נפשו כי כבר הוא נפרד ממנו בעודנו בחיים

כדי שהאדם יתעורר מדמיונו שאם הוא חי ובריא , למדין אנו מכאן כי כל הענין שצריך להיטמא למתים בא 38011 

וכתוצאה מזה הוא ממעט ומקצר , הוא מסיח דעתו מכך שהוא בן תמותה, כאילו כך יימשך לו לנצח עכשיו 38012 

, רואה לנגד עיניו את קרובו שהיה בעל מרץ וחריצות, אבל אם הוא במגע קרוב עם המת, ת"מעבודת השי 38013 

ועמלו והנה מוטל הוא מת ללא כל תנועה והשאיר את כל יגיעו , שקוד היה על מלאכתו והרמת כבודו 38014 

זה הדבר היחיד שמלווה , ונפרד בעל כורחו מתאוות החיים לעולמים ונשאר לו רק רכושו הרוחני, לאחרים 38015 

תתעורר מחשבתו ויגיע לידי , כי אז מהתבוננות זו הנוגעת מאד ללבו, אותו ומגן עליו לעת שיעמוד בדין 38016 

 38017 .חשבון הנפש והרהור תשובה ותיקון המעשים והתעלות למעלה מדרגתו

בא מזה שהתורה דוקא הקפידה עליהם , כי החיוב שחייבה התורה להיטמא למתים על אלו הקרוביםנמצא  38018 

הנהגה זו , ויפסיקו את מחשבתם ואת ההרגלים בהם התרגלו רבות בשנים, כדי שיבואו לחשבון הנפש 38019 

לאנשים הזקוקים לאיזו סיבה של תוכחה והתעוררות כדי , הנהיגה התורה לאלו בעלי הדרגה הנמוכה 38020 

אנשים שאלמלא הלחץ והסיבות כי אז היו שקועים תמיד בטירדות ולא באים לידי , יבואו לחשבון הנפשש 38021 

 38022 .חשבון

אינם מחכים שיבואו להם סיבות צדדיות של צרות , אבל לגבי בעלי העליה המעוררים תמיד את עצמם 38023 

בכל יום בעניני כי הם לומדים מוסר וחושבים , כמו מיתת בני אדם או קרובם, ויסורים ומקרים רעים 38024 

ז מקרוביו "ויבוא יום שיפרד מהעוה, יודעים ומרגישים כי האדם הוא מוגבל בחייו בעולם הזה, הנצח 38025 

הם שילווהו בדרך והם יגינו עליו ליום , וכי הרכוש היחיד שיקח עמו המה תורתו ומצוותיו, וממשפחתו 38026 

שער הפרישות פרק ) ואבלו בלבוהפרוש צהלתו בפניו , ש בחובות הלבבות"ותמיד אבלו בלבו כמ, משפטו 38027 

 38028 .(´ד

ואין , הרי למותר הוא להביא עליו גורמים אחרים להתעוררות, וכיון שאדם כזה מעורר תמיד את עצמו 38029 

ולכן הקפידה התורה שדוקא הכהנים ההדיוטים , עליו מהחיוב להימצא קרוב למתים בשביל להתעורר 38030 

יוכלו מעצמם להתעורר ולפחד על אחרית וקץ כי אין מעלתם ודרגתם גבוהה כל כך ש, יטמאו לקרוביהם 38031 

הוא מופרד מחברת בני , אבל הכהן הגדול שהוא מרומם מעם ותמיד הוא עסוק במחשבות גבוהות, חייהם 38032 

 38033 .הוא אינו צריך לסיבת המתים כדי שיעורר עצמו לזכור את יום המות, מובדל בקדושתו ומחשבתו, אדם

מרומם ומנושא , ה"ה שהיה אדוק כל כך בהקב"א מהקבשכיוון שיר, ה"וזהו גם מה שנאמר על אהרן ע 38034 

ומחשבתו מהלכת תמיד במרומים , הפריש עצמו והתייאש מכל התענוגות החומריים, ז"מכל חושי העוה 38035 

הוא הגיע לדרגה שאינו צריך לסיבות , לכן זכה לפרשת שלא ליטמא למתים, וברעיונות שמימיים 38036 

הוא , מחשבה זו והרגשות אלו קנה בנפשו מעבודת עצמושכן , ולמעוררים המזכירים את המות ואת הנצח 38037 

כי מעצמו מתעורר לרעיון , ואם כן אסור לו ליטמא למתים, השכיל כבר לנטוע בתוכו את ההרגשה הזו 38038 

ופרשה זו אינה זזה מכל הכהנים הגדולים שבכל הדורות שיהיו , ז"הנצח והסוף המוגבל של חיי העוה 38039 

 38040 .בהתרוממות מעל הסיבות הטבעיות

תמיד היה , אחרי שהיה נבדל ומרומם ועניו מכל אדם אשר על פני האדמה, ה רבינו איש האלהיםמש 38041 

למה , טייל בעולמות העליונים גם כשהוא מצוי בחברתם של בני אדם, בדרגה שהוא מוכשר ומוכן לנבואה 38042 

 38043 בודאי שזאת, ן הדרוש השלישי"התשובה לכך נוכל למצוא בדרשות הר? היה טעון פרישות ובדידות



אלא זה בנין אב לכל האחרים שיכנסו למחנה שכינה יטענו , הפרישה לא צריכה למשה ולא היה צריך לה 38044 

 38045 .ושידונו קל וחומר בעצמם ממשה רבינו, פרישה

שבעת ימים קודם יום הכפורים ושבעת ימים קודם שריפת , יומא´ ל במס"וזהו הענין שאמרו רבותינו ז 38046 

, על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים´ ני דכתיב וישכון כבוד הולמדו זה מסי, הפרה מפרישין כהן גדול 38047 

אבל משה בעצמו לא היה , מאי ששת ימים זה בנין אב שכל הנכנס למחנה שכינה טעון פרישה ששת ימים 38048 

 38049 .צריך לפרישות ולהתבודדות

 38050 אין לנו מקום, בדור של השתלטות הרע והדעות הכוזבות ברחובותינו, אנו קטני הערך ומעוטי השכל

אנו צריכים לחפש גורמים וסיבות כדי שנוכל בעזרתם להתרומם , ברשות הרבים ועלינו להתרחק מזה 38051 

והעצה היותר מעולה , להשתלט על הרע ולמנוע ממנו לחדור לתוכנו, מעל לרוחות הזרות המנשבות בעולם 38052 

 38053 .היא הפרישות וההתבודדות

ויקר מן הכל , (ו"מסילת ישרים ט) ל"זמשה חיים לוצאטו ´ בוא ונראה מה מייעץ לנו החסיד המקובל ר 38054 

מי יתן לי אבר כיונה ארחיק , (ה"תהלים נ) ה בשבח ההתבודדות ואמר"ההתבודדות וכבר הזכיר דוד המע 38055 

והנביאים אליהו ואלישע מצאנו היותם מיחדים מקומם על ההרים מפני , נדוד אלין במדבר סלה 38056 

כי מצאו להם זה האמצעי היותר מוכן , ותיהםל הלכו בעקב"והחכמים החסידים הראשונים ז, התבודדותם 38057 

ובחובות הלבבות , למען אשר לא יביאום הבלי חבריהם לההביל גם הם כמותם, לקנות שלמות הפרישות 38058 

 38059 .עזוב אהבת הברואים ואהוב הבדידות, שער הפרישות

´ פ´ רואים אנו מדברי הזוהר הק, ועד כמה גדולה ומועילה ההתבודדות אף לאנשי המעלה אף לנביאים 38060 

, מאי שנא הכא דאמר איש האלהים, ויגש גחזי להדפה ויאמר איש האלהים הרפה לה, בשלח על אלישע 38061 

דהכא הוי חזא דוכתא ולא במתא ולא בשעתא דהווי , אלא הכא ודאי איש האלהים? וכד הוה במתא אלישע 38062 

סיף מעלה אם הפריש את עצמו להתבודד בהר כבר הו, אף נביא וקדוש כמו אלישע, בני נביאי קמיה 38063 

 38064 .יותר ממה שהיה במתא מעורב בין הנביאים, לעצמו ונקרא איש האלהים

זעירא נפל בעוד שהיה מספיד אחד ´ ר) זעירא שרע בדיבוריה´ על ר, (ו"נזיר פ) מצינו בירושלמי 38065 

נכנסו ורצו להקימו ומצאו שנחלש ומחמת חולשה ) אתון בעיי מיזקפוניה ואישכחוניה איעני, (המתים 38066 

בשביל מה באנו לכאן לתת אל לבנו , אמר לון דתנינן והחי יתן אל לבו (?מה זה) ?לו מהו אכןאמרו , (נפל 38067 

ואם , ומרוב עיונו ושומו על לבו דברים אלו נחלש כל כך, ענין המיתה כדכתיב והחי יתן אל לבו 38068 

הרי אנו חלושי הכוח , הראשונים כמלאכים השתמשו בתרופה זו של חשבון הנפש עד כדי התעלפות 38069 

 38070  .על אחת כמה וכמה שצריכים להתבודד ולעורר את הנפש ולשים לב לעתיד הוודאי, וטי הדעתומע

 38071 .(אור חדש)

 38072 

 38073 מאמר שכה

 38074 .(´א ו"ויקרא כ) קדושים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלוהיהם והיו קודש

 38075 כ ולא יחללו שם אלוהיהם שהיא"איך אמר אח, צריך להבין מאחר שאמר קדושים יהיו יותר מכל ישראל

או שמקדשים שם שמים ואם לא , אין דרך ממוצעת´ ואפשר לומר כי בעבודת ה? מדרגה הגרועה ביותר 38076 

 38077 .ולכן מזהירה התורה קדושים יהיו כדי שלא יחללו שם אלוהיהם, מקדשים אזי מחללים כבוד שמים

השמרו , ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ...והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי לאהבה, וכן מצינו בתורה 38078 

או שמגיעים למדרגה , ´אין דרך ממוצעת בעבודת ה, לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים 38079 

ל כיון "ואומרים חז, או שיורדים לוסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, של לאהבה בכל לבבכם ובכל נפשכם 38080 

 38081 .שהאדם סר מן התורה מיד נדבק בעבודה זרה

ולא מצינו שויתר על ביטול , בודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמיםה על ע"ל אומרים מצינו שויתר הקב"חז 38082 

ה מוותר ועל ביטול התורה לא "על שלוש עבירות חמורות הקב, וצריך להבין טעם הדבר הזה, תורה 38083 

כי אם האדם כבר ירד במדרגה התחתונה , ל שאמר"ז הסבא מקעלם זצ"ושמעתי בשם מרן רש? מוותר 38084 

כי כבר , אין מה לדבר ואין מה לדרוש ממנו ולהעניש אותו, רג נפשותז או מגלה עריות או הו"שעובד ע 38085 

ז ושופך דמים בעד הצעד "אלא מענישים את האיש הזה שעובד ע, נאבד ממנו תואר אדם ונחשב כבהמה 38086 

 38087 .שסר מן התורה והפסיק מללמוד תורה, הראשון

ה לא "הקב, ז"ולע, ע"לג, םהלא אז היית בן אדם והיה לך לדעת כי מביטול תורה תגיע לידי שפיכות דמי 38088 

כ "כי האדם שאינו עולה מעלה הוא יורד בע, מוותר על שלוש עבירות הללו כי הם נכללים בביטול תורה 38089 

כי האדם , כ קוראים את הפרשה של עריות"על דרך זה אפשר לומר למה בתפלת מנחה ביוה, מטה מטה 38090 

אם לא ישמור את עצמו כל השנה לעמוד לכן מזכירים לו שיידע ש, כ עומד במדרגה גבוהה מאד"בסוף יוה 38091 

מפני , לעבור על עריות שהן מן העבירות הכי חמורות, יכול לרדת במדרגה הכי פחותה, במדרגה גבוהה 38092 

 38093 .שאין דרך ממוצעת אלא או קדושה או טומאה



אמר אביי כל המקיים ? דאמרינן ואמאי קרי ליה איסור קדושה, (´יבמות כ)א  ובזה אפשר לבאר את הגמר 38094 

ל רבא וכל שאינו מקיים דברי חכמים קדוש הוא דלא מיקרי רשע נמי לא "א, י חכמים נקרא קדושדבר 38095 

כי אין דרך ממוצעת , אם הוא לא מיקרי קדוש ממילא הוא רשע, ואפשר לומר כי זוהי דעת אביי, מיקרי 38096 

 38097 .(ג"דרכי מוסר דף ס)  .בין קדוש לרשע

 38098 

 38099 מאמר שכו

 38100 .(´א ט"כ) מחללת באש תשרף ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא

מה הוא חנון אף , הוי דומה לו מה הוא רחום אף אתה, ל חייבו את האדם להדמות לבוראו בכל מעשיו"חז 38101 

מפני מה ? התתכן איזו השואה בין האדם לבורא יתברך, ולכאורה הדברים תמוהים, (ג"שבת קל) אתה 38102 

וכי חסרים בבריאה מדות ? ו ובעצמו דוקאה בכבוד"את הקב, צריכים להעמיד לנו כדוגמא להטבת מעשינו 38103 

הרי ? ועל האדם לשאוף להגיע אליהם, אשר הם נעלים לאין ערוך מאלו של האדם, טובות ומעשי צדק 38104 

פחותה ומעוטה היא לאין ערוך ממדת שלמותו של , ודאי אף מדת שלמותו של האדם ולו אף הנעלה ביותר 38105 

 38106 .מלאך מהמדרגה הנמוכה ביותר

אבל , ומעוט הערכתנו את כוחותיו וסגולותיו של האדם, ת אצלנו רק מקוצר השגתנואולם שאלה זו נובע 38107 

מגלה לנו כי גדול ועצום לאין , תורתנו הקדושה החודרת אל חדרי לבו צפונותיו ותכונותיו של האדם 38108 

, כי על כן חלק אלוה ממעל הוא, ורוממותו מרקיעה שחקים ללא כל גבולים ותחומים, שיעור הוא האדם 38109 

והואיל והדבר כך הרי , כוחו להדמות בפעולותיו ומדותיו אף להשם יתברך בכבודו ובעצמו כביכולויש ב 38110 

 38111 .אשר מקוצר השגתנו אין בידינו להשיגה, גם חסרונותיו ופגמיו נשקלים במשקל אלהי

´ ור, ל"את אביה היא מחללת באש תשרף ואמרו חז, כתיב ובת איש כהן כי תחל לזנות, נתבונן נא בתורה 38112 

שאם היו נוהגין בו קודש , מיבעיא ליה לכדתניא? אל האי את אביה היא מחללת מאי דריש ביהישמע 38113 

 38114 ארור שזו יצאת מחלציו, ארור שזו גדל, אומרים ארור שזה ילד, כבוד נוהגין בו בזיון, נוהגין בו חול

 38115 .(ב"סנהדרין נ)

שהרי הכתוב אומר סתם , םל בכוחותיו הפנימיים של האד"הרי לנו עד היכן הגיעה עוצמתה של השגת חז 38116 

בתורה וביראה בקדושה , ואפשר שיהא הכהן הגדול בעצמו שיא פסגת המעלה האלהית, ובת איש כהן 38117 

הרי זה פגם בו בעצמו במדה , אף על פי כן אם בתו סטתה מן הדרך הישרה, ובטהרה ואין למעלה הימנו 38118 

ד גדלותו הרוחנית עד לתהום השפלות ויש עליו תביעה עצומה כזו שמורידין אותו מרום כבו, גדולה כל כך 38119 

ולכאורה הרי יתכן מאד שהוא עשה כל מה שהיה , עד כדי כך שנפסק הדין שמותר לקרותו ארור, והבזיון 38120 

 38121 .?והרי עדים אנו לתופעות כאלה יום יום, בכוחו לחנכה בדרך הטובה והישרה ולא עלתה בידו

שאין אנו יכולים להשיגו , וי במעמקי נפשונאלצים אנו לומר שבאמת צפון וטמון אף בו איזה פגם החב 38122 

והיא מגלה לנו עוד יותר שאין זה פגם קל , אבל התורה הבוחנת כליות ולב כן משיגתו, בשכלנו המצומצם 38123 

לא זו בלבד להורידו מגדולתו ! עד שראוי הוא לעונש איום ונורא כזה, אלא חסרון עצום כל כך, וקלוש 38124 

כי הלא התורה חסה , ימנו את הזכויות של האדם באשר הוא אדםאלא אף ליטול ה, ומשיא פסגת רוממותו 38125 

וכאן הפקירו לגמרי את כבודו עד שמותר על פי דין , כל כך על כבוד האדם אפילו הפחות שבפחותים 38126 

עד כדי כך מגיע משקל מדותיו וכוחות הנפש של , וכל זה בגלל איזה פגם בלתי נרגש, לבזותו ולקללו 38127 

 38128 .האדם לאור השקפת התורה

, כהאי תנא? כמאן קרינן רשיעא בר רשיעא ואפילו לרשיעא בר צדיקא, גם מאמרו של רב אשי שם כך 38129 

אולם זה שיש לו בן רשע אף אם , (ה"קידושין כ) והלא נפסק הדין הקורא לחברו רשע יורד עמו לחייו 38130 

אבל מכיון , משום שעשה כל מה שהיה באפשרותו לחנכו בדרך ישרים, לכאורה אין בו אשם כלל 38131 

אפילו אם הוא , הרי זה פוגם בו כל כך עד שראוי להכתירו בתואר רשע, מציאות הבן אינו נוהג כשורהשב 38132 

משום שאי אפשר שיצא ממנו בן כזה אם הוא היה ? וכל כך למה, מתנהג בכל דרכיו כצדיק יסוד עולם 38133 

 38134 .מושלם בכל

, ם לב לשרש אחריואשר אולי בהתחלתו לא ש, הבן הזה מוכיח כי מושרש בו באב איזה חסרון ופגם 38135 

והואיל וכך זוקפים את כל , ושורש פורה ראש ולענה זה הוא שהצמיח את המעשים המחפירים של הבן 38136 

הרי זה מלמדנו עד היכן מגיע עומק , ולא יועילו לו כל צדקותיו וזכיותיו, מעשי הבן על חשבונו של האב 38137 

, אפשר שיהא מלא חסרונות ונטיות, שאף הצדיק היותר גדול וקדוש במושגינו אנו, חיוב זיכוך המדות 38138 

ולפי השקפת התורה הריהו מאבד על ידי זה באופן מוחלט , פגמים ורצונות שהוא אינו מרגיש בהם כלל 38139 

הרי לנו עד כמה גדולה מדת המאמצים הנדרשת בחיפוש ובירור המדות , את כל ערכו וכבוד אישיותו 38140 

 38141 .ותכונות הנפש

ויש מקום להבין , הרי האב עם הבן או הבת מצויים בבית אחדכי , ואם בכל האמור יש עוד שמץ של השגה 38142 

ל מגלים לנו עוד יותר את "אולם חז, שמעשי הבן או הבת יהא בהם משום הוכחה על חסרונו של האב 38143 



כתוב ואשר יתן מזרעו למולך ושמתי את פני באיש ההוא , התכונות הצפונות במעמקי נשמת האדם 38144 

אלא ללמדך שאין לך ? משפחתו מה חטאה, ר אם הוא חטאש אומ"ל תניא ר"ואמרו חז, ובמשפחתו 38145 

 38146 מפני שכולם מחפין עליו, ושיש בה לסטים שאין כולה לסטים, משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסין

 38147 .(ט"שבועות ל)

שאם רק נמצא במשפחה , ועד היכן כוחותיו ומדותיו מגיעים, הרי לנו עד כמה מגיעה התביעה מן האדם 38148 

אם באיזו פינה נדחת הימנה מצוי אחד מוכס או , לו תהא מהמשפחות הטובות ביותרו, מוכס או לסטים 38149 

ואף אם הלה הוא צדיק גמור כולם , אף זה שאין לו כל קשר ומגע עמו, לסטים הרי כל בני המשפחה 38150 

נגיעה רחוקה כזו עושה את האדם מוכס או , מפני שכולם מחפים עליו? למה, נקראים מוכסים ולסטים 38151 

עד כדי כך , הבריות הגרועות ביותר בעולם, והריהו נחשב בין חבורת המוכסים והלסטים, לסטים ממש 38152 

 38153 .מגיעה חובת הבירור והיקף תביעת התורה מן האדם

ונחוצה זהירות יתירה וקפדנית לאין , פ שזיכוך המדות דורש עבודה מתמידה ומאמץ לאין שיעור"אכן אע 38154 

כ אין כל "אעפ, על הגבולות המקוריים בין חסרון ומעלהו, חקר בכדי לשמור על קו הביניים בין טוב לרע 38155 

קושי , זה מפחית אף במשהו את כובד אחריותו ועוצם חיובו בתפקידו העליון של מה חובתו בעולמו 38156 

והריהו נתבע על פגם כלשהו בתביעה , הזיכוך הנפשי אינו מיקל במשהו את עול אחריותו למעשיו ומדותיו 38157 

 38158 .עצומה לאין שיעור

מצד אחד עליו לדעת עד כמה , הינן ידיעות עיקריות ויסודיות למי שניגש ללמוד תורת המוסר ידיעות אלו 38159 

בכדי להתאים לזה את מדת המאמצים וריכוז , מגיעה מדת היקפם ועומקם של כוחותיו ומדותיו הפנימיים 38160 

יו הן לרע והן כדי לשקול במאזני צדק ויושר את כל פעולותיו ומדותיו רצונותיו ונטיות, כוחותיו הרוחניים 38161 

 38162 .לטוב

כי על כל אלה יביא , ומצד שני עליו להבהיר לעצמו כי אין הוא בן חורין להבטל הימנה אפילו במשהו 38163 

לא רק של , אלא בהכרח ישא בכל כובד האחריות, ולא יועיל לו שום התנצלויות ואמתלאות, ´במשפט ה 38164 

ואם את , ל ואין עליהם כל תשובה"כי הלא אלה הם דברים מפורשים לחז, עצמו אלא של כל העולם כולו 38165 

עד , כי אז בהכרח יתאמץ לחנך עצמו לאט לאט, אז ילך לבטח דרכו אל על, הדברים האלה ישים על לבו 38166 

 38167 .(14נתיבות המוסר דף )  .שיחדש את בנין עולמו הפנימי בנין חדש מן המסד ועד הטפחות

 38168 

 38169 מאמר שכז

 38170 .(´א ט"כ) תשרףובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש 

וכאן החמיר , אשר הכלל בידינו הוא ברור לו מיתה יפה, החמיר הכתוב בשתי מדרגות חמורות של מיתה 38171 

את ´ ואמר הכ, מדרגות הרג סקילה שריפה´ ש ג"ולר, בשתי מדרגות בחומר המיתה מחנק לשריפה´ הכ 38172 

, ה ובשמירת מקדש וקדשיםכי בשמירתם בטומאה וטהר, כי חינוך כהנים נעלה מאד´ אביה היא מחללת פי 38173 

ובדעת מתעורר , וזה אי אפשר מבלי שיהיה דעתם ער עליהם תמיד, הורגלו מאד בזהירות וזריזות יתירה 38174 

כי כמו האדם בשעת נערותו , לבוא בכל יום ויום למדרגה יותר מאתמול, יכול האדם ומחויב בטבע השכל 38175 

, ואם כי אין נראה זה לעין אבל בהכרח כך הוא, אין לך יום שלא יגדל יותר מאתמול, והגידול שלו בתוקפו 38176 

 38177 .מוכרח מזה שבכל יום יגדל מעט, כיון שאנו רואים במשך זמן שהוא יגדל

נמצא כי מי , אבל גידול בשכל כל זמן שמשתמשים בו יגדל יותר, והנה גידול הגוף הוא רק עשרים שנה 38178 

, משתמש בשכל נחרב השכל וכיון שאינו, על כרחך אינו משתמש בשכל, שלא יגדל בכל יום בדעת 38179 

והנה כפוי , ויבוא בהכרח להיות איש נתעב ונאלח שותה כמים עולה, ובחורבן השכל בנין הגוף החומרי 38180 

פסיקתא ) ל כל הכופר בטובתו של חבירו כאילו כופר בטובתו של מקום"כאמז, טובה עונשו מרובה מאד 38181 

ביל חינוכו הנעלה אבל היא עוד מחללת ולכן לבד שהיא כפוית טובה שלא לכבד את אביה בש, (ג"רבתי י 38182 

 38183 .ואמר הכתוב להעלות חומר מיתתה ותידון בשריפה, אותו

וכבר בארנו שבטבע מוכרח , ומעתה יש לנו להבין עד כמה חמור העון מי שמחלל כבוד הבית שנתחנך בו 38184 

ובה והנה מדה טובה מר, ו מחלל החינוך הלא זה ממש גדר את אביה היא מחללת"ואם ח, לעלות מעלה 38185 

בזה יכלכל עד היכן , ונוכל להבין ערך חמש מאות פעמים השכר של המכבד החינוך, חמש מאות פעמים 38186 

כי אם היה אדם דחיל חטאין היה מתיירא , יגיע חיוב החינוך לבנים בעין פקוחה מאד למעלה מדעת האדם 38187 

 38188 .ש אביי"לישא אשה להוליד בנים טרם שיתלמד דרכי החינוך כמ

ה "ל זאת על משה רבינו ע"וכאמרם ז, ף אחר המצוות כנאמר חכם לב יקח מצותאם כי בודאי היה רוד 38189 

אמר על מצות כיבוד אב ואם אשרי מי , עם כל זאת מחמת שהיה אביי דחיל חטאין, שלקח עצמות יוסף 38190 

 38191 .וכמו כן יותר יש לפחד פן לא יחנך את בניו כראוי, כי מי יוכל לצאת חובתו, (7א"קידושין ל) שלא חמאן



עד שאם לא מצינו מפורש , להתבונן מזה עומק הדין כמה הוא מכוסה מבני אדם, ה היא מחללתאת אבי 38192 

ת וברוב קדושת "והסיבה לזה כי אין אתנו יודע עד מה בגדלות השי, בתלמוד לא יאומן כי יסופר כזאת 38193 

 38194 .עד שמי שהוא מזעזע אף מעט בתורה מזעזע כל העולם כולו ולכן החמירו כל כך, התורה והעבודה

ם "וכשנכנסו עכו, ם"במעשה דמרים בת בילגה שהמירה דתה ונישאה לעכו, (7ו"סוכה נ) ´מצינו בגמ 38195 

עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל ואי אתה עומד להם בעת , להיכל בעטה במזבח ואמרה לוקוס לוקוס 38196 

, נהקבעו את טבעתה וסתמו את חלו, י כשגברו יד בית חשמונאי"פירש, וכששמעו חכמים בדבר, צרתם 38197 

 38198 .י קנס לכל המשמר"ופירש

´ גם חלונות פי, שהיה לכל משמר טבעות לתלות הבהמה להפשיטה, המשנה מבואר יותר´ ם בפי"וברמב 38199 

וכאשר שמעו דברי מרים קנסו כל המשמר , חדר לבגדי כהונה היה בצפון ושבח הוא להם לחולקי צפון 38200 

ד משמרתו שוהה לבוא היינו "א למבשלמ´ ופריך שם בגמ, בבזיון גדול ונכתב בתלמוד לדורי דורות 38201 

י לדידיה "פירש, ד מרים בת בילגה משום ברתיה קנסינן ליה לדידיה"אלא למ, דקנסינן לכולה משמר 38202 

י אם "ופרש, אמר אביי אין כדאמרי אינשי שותא דינוקא או דאבוה או דאמיה, לאבוה מי הוה לן למיקנסיה 38203 

 38204 .לא שמעה מאביה שהיה מבזה את העבודה לא אמרה כן

כ לשבח וליקר "רק לא שמעה ממנו כ, והנה בלי ספק כי אביה לא היה מדבר דברים כאלה לוקוס לוקוס 38205 

ח סגן "כמו שמצינו בר, את העבודה כראוי להם לחנך בניהם בזהירות ושמירת הקודשים בחיבה יתירה 38206 

קדש ואחרי שלא הורגלה לשמוע הרבה קדושת המ, הכהנים היה תופס על ידו שק תבואה לשמור בטהרה 38207 

 38208 .(ח"ת´ ז מא"אור רש)  .והעבודה לכן באת למדה זו

 38209 

 38210 מאמר שכח

 38211 .(´א ט"כ) ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף

זאת אומרת שכמו שהמחבר כל הסעיפים הם רק , נתבאר במקום אחר שכל התורה היא רק בבחינת מחבר 38212 

א בתורה שגם היא כל דיניה ופסוקיה אינם אלא כן הו, שמהן נלמד כל השאלות שיארעו לנו, היכי תימצי 38213 

לכאורה היה אפשר שיכתבו היכי תימצי אחרות שגם מהן היה , היכי תימצי שמהן נלמד שאלות החיים 38214 

, אמנם ודאי ששאלות וציורי התורה נכתבו במכוון ובזה בחינתו של למדן, אפשר ללמוד כל השאלות 38215 

 38216 .ויודע הוא איך להוציא וללמוד ממנו את הפרטים, מבינוהלמדן בלמדו שולחן ערוך יודע היטב את הכלל ו

, הלמדן בלומדו תורה יודע הוא לכוין ולמצוא לכל פרט את כללו האמיתי, וכמו כן בלימוד התורה 38217 

לכאורה בלמדנו זה בתור פרט רואים אנו כאן גדר זה של טומאת כהן , בפרשתנו מצינו דין טומאת כהנים 38218 

, הבעל הוא הנכבד שבעמו והוא הכהן, ן כתב לא יטמא בעל בעמיו"והרמב, שהכהן אסור לטמא עצמו 38219 

יוצא מזה שאיסור טומאת כהנים הוא מחמת חילול , הנכבד שהוא הבעל מעלה אסור לו לחלל מעלתו 38220 

וכשלומדים באופן זה אם כן טומאת כהנים הוא בנין אב על הרבה דברים לא רק לטומאת כהן , המעלה 38221 

 38222 .בלבד

וכן ובת כהן כי תחל , שגם הוא אסור לו לטמאות עצמו משום חילול המעלה, זירוכן רואים זאת מטומאת נ 38223 

ואם כן כל מצוות אלו , הרי שאיסור זנות לבת כהן הוא מפאת חילול המעלה, לזנות את אביה היא מחללת 38224 

וכן בבעל מום שפסול להקרבה משום שאין זה , והכלל שלהן הוא לא יטמא בעל בעמיו, הינן רק פרטים 38225 

הכלל , וכמו כן פיסול נוגע בקדשים או אוכלם והוא טמא, ואם כן הכלל הוא כבוד שמים, יםכבוד שמ 38226 

 38227 .שלהם הוא כבוד שמים

וכן , וכן המחבר יש לו פנים, והנה כמו שמפרשי השולחן ערוך יש להם פנים שכל דבריהם נכללים בו 38228 

, הקדושה יש פניםכן הוא בתורה הקדושה שהיא הינה כללים וגם בתורה , והמשנה´ הלאה עד הגמ 38229 

וביאר , האריך לבאר איזו מצוות הן מבוארות ואיזו מחודשות, (´ב ו"דברים כ) ן במשנה תורה"והרמב 38230 

ולדוגמא מצות שלוח הקן נכללת במצות אותו ואת בנו לא , שרוב המצוות שבספר דברים הן מבוארות 38231 

ו היינו יודעים שמצות האם אנ, ועשית מעקה לגגך נכללת בלא תעמוד על דם רעך, תשחטו ביום אחד 38232 

אמנם היודע היטב את צורת הכלל הוא יודע את כל הפרטים המסתעפים ? שלוח הקן כלולה באותו ואת בנו 38233 

 38234 .ממנו

, י ולא משנתנו היא זו"א לר"אמר ליה רחב, הטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום, (ז"מ י"ב) ועיין 38235 

הצורה הוא , הכלל הוא שלכל דבר יש צורה, האמר לו אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתא תות 38236 

כמו בזרע שהעיקר היא הצורה שהיא הרוחניות שאי , המחיה ומהוה את כל הדבר כולו, הפנים של הדבר 38237 

וכל הדבר עצמו לגבי הצורה הוא בגדר , וכשנוציא הצורה מהזרע ישאר קש בעלמא, אפשר למששה בידים 38238 

שאנו רואים רק את , הצורה בעצמה אינה נראית לנו כללו, דעיקר המחיה ומהוה הכל הוא הצורה, לבוש 38239 

 38240 .הלבוש



ולא צורת הדברים שהוא הטוען , א לא היה כתוב כי אם הוציאה גט"והנה במתניתין דכתובות שהביא רחב 38241 

הטוען אחר מעשה בית , חייא בר אבא דצורת המשנה היא´ וגילה ר, אחר מעשה בית דין לא אמר כלום 38242 

וגילה שכל המשנה סובבת רק על כלל של , דין הוא כלל המקיף הרבה ענינים דטוען אחר מעשה בית, דין 38243 

 38244 .טוען אחר מעשה בית דין

הצורה האמיתית של תורה אינה , כל התורה גם היא הינה רק בגדר לבוש, וכן הוא הגדר בכל התורה כולה 38245 

ובאמת הלא  שהכלל של מצוה זו הוא כבוד שמים, וכמו שהזכרנו לעיל מענין בעל מום, מפורשת כלל 38246 

ואינו , דכבוד שמים הלא הוא צורת התורה, וזה לא הוזכר בתורה כלל, כבוד שמים הוא כלל לכל התורה 38247 

ונמצא דשורש המקיף לכל התורה והוא הנהו צורת , שהתורה עצמה היא גם כן לבוש, מוזכר בתורה עצמה 38248 

וכן בשילוח הקן יש , כל התורה היא פרטים וכללם הוא כבוד שמים, התורה אינו מוזכר בתורה כלל 38249 

, דהמצוה של שילוח הקן היא רק פרט וכללה לא נזכר כלל, מחלוקת אם צורתה היא רחמים או גזירת מלך 38250 

כל התורה הרי היא ? איה היא התחלת התורה, ובאמת הכלל האמיתי של תורה אינו מוזכר כלל בתורה 38251 

 38252 .שהכלל הראשון אינו מוזכר כלל בתורה, כאילו שמתחלת באמצע הענין

, (7ג"מכות כ) ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות"בקצרה יסוד התורה הוא רצה הקב 38253 

ויתכן שזריזות היא מסכתא , ההתחלה של תורה הוא האדם עצמו, נמצא דהתורה היא באמת באמצע הענין 38254 

ה אבל ולהפך הלומד בהתמדה רבה ויגיע, על ידי זריזות מועטת יתכן שלומד הוא מסכתא שלמה, שלמה 38255 

דהאדם אינו , ויוצאת מזה הערה נפלאה, אי אפשר לו להיות למדן דחסר לו הכלל, מקולקל הוא בזריזות 38256 

, שלכאורה אין לזה שייכות כלל עם תורה, שאם פוגם באיזו מדה כגון זריזות, יודע במה שהוא פוגם 38257 

 38258  .ות מתורתוהרחמן הוא יראנו נפלא, ו"שהוא פוגם בכלל התורה ח, ובאמת פוגם הוא בכל התורה

 38259 .(ב"נ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)

 38260 

 38261 מאמר שכט

 38262 .(´א ט"כ) ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף

כי , ומי שמכלכל עניניו במשפט בהכרח שתתגדל חכמתו, ענין החכמה הוא לכלכל דבריו ועניניו במשפט 38263 

, והנה שכל האדם יש לו רחבת ידים מאד, עלי עיונו איך לכלכל במשפט פעולותיו יוציא כוח השכל לפו"ע 38264 

ונשאר , אין מקום לשכלו במה שיצא לפועל, ורק מי שאינו שם עיניו על דרכיו להטות לבבו לפועל טוב 38265 

כי , אין זה רק פרט מחלק פחות, ואם כי לפעמים יתחכם אדם בחכמה הצריכה לגופו, כגבר אין איל בשכל 38266 

ולא על , וחכמת מה לו אם יתחכם רק על חלק הנקלה גופו, ונפש האדם בעיקרו אינו גוף לבד אבל הוא גוף 38267 

 38268 .חלק נפשו חלק הנכבד לאדם

זה מורה בעליל כי אינו אלא גוף חומרי , די למשכיל לבטל בתכלית את מי שכל עסקו על תכלית הגוף לבד 38269 

שכלו  ונמצא כי חכמתו אינה בו רק פרט קטן ולא יצא, ולא אדם בעל נפש הזך והדק בשכלו, כבעל חי 38270 

ועניני הנפש רחבים , כ בעל הנפש ישים עמל חכמתו איך לכלכל כוחות נפשו במשפט"משא, לפועל כלל 38271 

והמשים עיניו על דרכיו לכלכלם , כן ניתנה לנו התורה רחבה מצותך מאד, וכמו שהנפש רחבה, מאד 38272 

 38273 .ר מהחינוךותמיד מתחנך והולך כענין חנוך לנער גם כי יזקין לא יסו, בהכרח יתחכם הרבה, במשפט

כי היו צריכים לאכול תרומה בטהרה ועוד , והנה הכהנים בהכרח עניניהם היו צריכים להתחנך הרבה 38274 

ולא , וצריכים לשום עיניהם על דרכיהם מאד על כל פסיעה ופסיעה ממש, וביותר עבודת קדשים, קדשים 38275 

ואם היא , בחינוך נעלה כ מי שנתגדלה בביתם מלומדת היא"וא, (.´שבת כ) לחנם אמרו כהנים זריזים הם 38276 

 38277 .מזנה החמיר הכתוב שתי מדרגות יותר במיתה מחנק עד סייף עד שריפה

והקילו בכמה דברים משום ושפטו , והנה מצינו שחס הכתוב על חייבי מיתות לברור להם מיתה יפה 38278 

הלא כי ? ולמה, ובזה החמיר עוד הכתוב בשתי מדרגות מיתה סייף ושריפה ולא בחנק כבת ישראל, והצילו 38279 

´ ועוד את אביה היא מחללת פי, לכן עלתה לה מדרגה אחת חמורה, בת כהן היא והיה לה חינוך נעלה 38280 

 38281 .לכן החמיר הכתוב עוד מדרגה לשריפה, מוציאה לעז על חינוך בית אביה

כי מי שיודע להבין , כי לא לחנם נקראת התורה אמון פדגוג, כמה מוטל עלינו שיהיה מאתנו כבוד התורה 38282 

מנין ידע , ה היה יושב באוהל של תורה"יעקב אבינו ע, אין לך דבר שלא ישכיל מהתורה, הטעמי התור 38283 

! הכל מהתורה ידע, (ג"מגילה י) ש על עצמו אחיו של לבן אני בערמימות"כמ? להיות חריף בערמומיות 38284 

 38285 .(7א"סוטה כ) ל כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומיות"כענין שאחז

כי השכל אינו מושל , אי אפשר זאת בלי ערמה, הטות לבבו הערל לדרכי החכמההרוצה לקיים התורה ול 38286 

אי , והנה מי לא יבין כי להטות לבב פרא אשר האדם יולד בו, רק יועץ הלב כשמשתמש בשכלו, על הלב 38287 

וכענין שאמר אביי בפרק שני דברכות לעולם יהא אדם ערום , אפשר בלי ערמה לפי דרכו של פרא 38288 

 38289 .היות מערים בכל מיני דערמומיות ליראת בוראוי ל"ופירש, ביראה



חובה גדולה , אשריכם שזכיתם בחינוך הנעלה על פי התורה, ודי למבין בזה המעט הכמות ורב האיכות 38290 

ל בסוף יומא ואהבת שיהא שם שמים "וכענין שאחז, ו"עלינו כמו שבארנו מבת כהן שלא יחולל החינוך ח 38291 

, נושא ונותן באמונה מה הבריות אומרים, ומקחו ומתנו נאה שבזמן שאדם קורא ושונה, מתאהב על ידך 38292 

 38293 .(ז"אור רש)  !ואוי להבנים המחללים חינוך הבית ודי למבין דבר

 38294 

 38295 מאמר של

 38296 .(ב"א י"ויקרא כ) ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו

א יחלל את ול, עיקר הכתוב הזה יזהיר בכהן גדול שלא יצא מן המקדש בשעת עבודה על כל נפשות מת 38297 

אבל יהיה כבוד המקדש ועבודתו גדול עליו מכבוד המת ואהבתו , המקדש שיעזוב עבודתו לכבוד המת 38298 

ואסור לו להרשות , הכהן הגדול מפאת גודל מדרגתו נצטוה על רציפות העבודה, (ן"לשון הרמב) אותו 38299 

ויוצא זה נחשב  ואם אכן מניח עבודתו, לשום דבר לבטלו מעבודת הקודש ואפילו מחמת מיתת קרוביו 38300 

 38301 .לחילול ובזיון העבודה

שהרי אפילו כהן הדיוט מצווה לטמא לשבעה קרובים וכל שכן , לכאורה אי אפשר להפיק מזה לקח לדידן 38302 

שהרי , אולם האמת היא שאף לנו נוגעת מצווה זו, ואם כן כל הנהגה זו אינה מתבטאת כלל אצלנו, ישראל 38303 

ומה שמחויבים אנו לבטל מתורתנו עבור דבר מצוה אינו אלא  ,גם אצלנו יש חיוב הרציפות בלימוד התורה 38304 

 38305 .י אחרים"במקום שאי אפשר ע

משום שאין אנו משוקעים די הצורך בתורתנו , והנה אנו רגילים לקפוץ ממצב למצב ומענין לענין 38306 

הרי מצאנו בגמרא אמר רב חלבו אמר רב הונא היוצא מבית הכנסת אל , ובעבודתנו וזה חסרון גדול מאד 38307 

רבנו יונה הטעם משום שנראה כמו שיוצא מן הטרחה אל ´ וביאר הר, (´ברכות ו) פסיע פסיעה גסהי 38308 

ואמרו , מפני שבית התפלה הוא באמת בית המנוחה ויש לשמוח בישיבתו בה, המנוחה וזה היפך האמת 38309 

 38310 .כי לא באתם עד עתה אל המנוחה זה שילה, (´דף י) במגילה

ואם ככה , כ"בהם קרבנות ומתפללים בם נקראים מנוחה ונחלה עאנו למדים שהמקומות שהיו מקריבים  38311 

על אחת כמה וכמה בשעת התפלה והלימוד שאין לקפוץ לדברים , הוא אחרי שגמר תפלתו וכבר הולך לו 38312 

שפעם ירו , ומספרים על חסיד אחד שדבקותו בשעת תפלה היתה כל כך גדולה, אחרים ולהסיח דעתו 38313 

אולם הוא לא הרגיש כלל , חים נבהלו ונסוגו אחור מקול הרעש החזקוכל הנוכ, מאקדח ממש סמוך לאזנו 38314 

 38315 .ולא זז ממקומו

איך יתכן לכהן ? שעל ידו יכול האדם להתרומם מסביבו ולהרקיע לשחקים, מאיפה נובע כוח אדיר כזה 38316 

אין ? גדול לשמור על שויון נפשו ולהמשיך בעבודתו באותה הדביקות והשמחה בשעה שמתו מוטל לפניו 38317 

א "מספרים על הגר, והיו עובדים את בוראם ברגש גדול´ א משום שהיה להם חיות גדולה בעבודת הזה אל 38318 

וכל אותו היום שמח עם התורה ללא מעצור כדרכו , ל ששמע על מיתת אחד ממשפחתו בשמחת תורה"זצ 38319 

א היה מציאות כזו "שמחת תורה עבור הגר, אולם תיכף אחרי הבדלה התעלף מרוב צער, בכל השנים 38320 

רק בפנות היום היה מסוגל להרגיש את , ילאה את כל חלל לבו ולא הניחה שום מקום לרגשי אבלשמ 38321 

 38322 .אסונו הכבד

ולא ירדתי אז אל סוף דעתו להבין עד היכן , ל היה משבח מאד את מי שראה בו רוח חיים"הסבא זצ 38323 

כשאדם מתענג , ל"ד דאבות על המשנה שכר מצוה מצוה וז"ב בפ"אחר כך מצאתי בהרע, הדברים מגיעים 38324 

ונוטל שכר על המצוה שעשה ועל העונג וההנאה שנהנה , בעשיית המצוה נחשב לו למצוה בפני עצמו 38325 

, (ב"אבות פ) כשמעשה האדם ברוח חיים אז נאמר שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, ל"בעשייתה עכ 38326 

 38327 .כל מצוה יש לה תוכן גדול משלה אם אך האדם יגש אליה בהרגש הנכון

מלתת מאה זוז , שטוב לתת מאה פעמים זוז אחד לצדקה, רש מה שאמרו הכל לפי רוב המעשהם מפ"הרמב 38328 

י מצוות קלות יוכל "אז אפילו ע, אם האדם יעסוק במצוות עם חיות וירוץ למצוה קלה כבחמורה, בבת אחת 38329 

 38330 .גם שמצוה גוררת מצוה, משום שהחיות במצוה גם כן למצוה תחשב, להשיג קנין גדול בנפשו

, איתא בגמרא שרבי אלעא ציוה על עולא כשיעלה לארץ ישראל, ל כמה החשיבו דבר זה"לחז ומצאנו 38331 

פעם אחת סמך , משום שאדם גדול הוא ושמח במצוות, שישאל בשלום רב ברונא אחיו במעמד כל החבורה 38332 

זו  כל כך היתה מעלה, (7´ברכות ט)א  ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומ, (´כותיקין התוס) גאולה לתפלה 38333 

א מה נשתנה "ואיתא בתנדב, עד שהשוה מה שהוא שמח במצוות לזה שהוא אדם גדול, חשובה בעיניהם 38334 

 38335 .כ"מפני שהוא היה מקבל עליו עול מלכות שמים בשמחה יותר משאר כל נביאים ע, ישעיהו מכל הנביאים

ך שפניו כאשר ראו התלמידים אי, אבהו הלך לקיסרין וחזר משם כשפניו מאירים´ מסופר במדרש שר 38336 

´ השיב להם ר, מאירים עלו לרבי יוחנן ואמרו לו שרבי אבהו בודאי מצא מטמון ולכן מאירים פניו כל כך 38337 

ואמר להם שמצא , אבהו ושאלוהו איזה חידושי תורה שמע´ עלו לר, יוחנן שמא חידושי תורה שמע 38338 

ה "ם עובד את הקבכאשר האד, (´קהלת ח) קראו עליו את הפסוק חכמת אדם תאיר פניו, תוספתא עתיקה 38339 



אלא קשה , אז אינו קופץ מדברי מצוה לדברי חול באדישות, מתוך רוח חיים ומרגיש חיות מקיום המצוות 38340 

ומי שרואה שאצלו אין הדבר ככה עליו , ואינו עושה כן אלא מתוך ההכרח´ בעיניו להנתק מעבודת ה 38341 

 38342 .(המוסר והדעת)  .לדעת שעוד הדרך ממנו והלאה

 38343 

 38344 מאמר שלא

 38345 .(ב"א י"ויקרא כ)א  מו לא יטמא ומן המקדש לא יצלאביו ולא

דיני טומאה שצריך ליזהר מהם שעל ידם , התורה מלמדת אותנו את המצוות שריבה הכתוב אצל הכהנים 38346 

והתורה דורשת ממנו , ושוב התורה מלמדת אותנו דיני כהן גדול, יגיע למדרגת הקדושה של כהונה 38347 

וטפחוהו עד שזכו שבנם יגיע למדרגת כהן גדול ועכשיו הלכו  אביו ואמו גדלוהו, שלאביו ולאמו לא יטמא 38348 

ומן המקדש לא , ולא עוד שאפילו לילך אחרי מטתם אסור לו, אסרה התורה עליו להטמא להם, לעולמם 38349 

אלא עליו להישאר בכל , ולא עוד אלא אסור לו לצער עצמו, י"יצא שאסור לו ללוות אחרי מטתו עיין ברש 38350 

 38351 .מידת שמחת החיים שלו

כי להקריב קרבנות צריכים להיות בכל השלמות במצב של שמחה , רי סתם כהן אסור לו להקריב אונןה 38352 

הוא צריך שלא להכנע למאורע , אבל כהן גדול מקריב אונן, ולאונן חסר דברים אלו, והתרוממות הנפש 38353 

מחת ולהישאר בכל ש, צריך להישאר בלתי מושפע מהצרות שעברו עליו, הגדול של פטירת אביו ואמו 38354 

 38355 .החיים עד שיהא ראוי להקריב אונן

הוא חי בעולמות , ´חייו נתונים במלואם לה, הוא נושא כתרה של כהונה, וכח זה מנין לו כי נזר אלקיו עליו 38356 

, ושם אין תופסים מקום מאורעות החיים העוברים בעולם פשוט זה, גבוהים ונשאים בעולמות של נצח 38357 

כמובן שלא , לו ומן המקדש לא יצא לא יעזוב את התפקיד שלוולכן עליו להישאר איתן בעבודת הקודש ש 38358 

כי לא הגיע למדרגה גבוהה כזו ואצלו אם , לכהן פשוט מצווה להיטמא לקרוביו, מהכל יכולים לדרוש זה 38359 

דורשת התורה תקיפות , ´אבל מכהן גדול לפי מדרגתו בקדושתו ובהשגותו בה, יתנהג כך זה יהיה אכזריות 38360 

 38361 .הדעת כזאת

כן דרוש דבר כזה , שהגיע למדרגה היותר גבוהה בקדושה, ורה דורשת זאת מנושא הכתר כהונהוכמו שהת 38362 

, שמי שהגיע לדרגת כתר תורה צריך להיות לו תקיפות הדעת, מכתר תורה שיותר חשוב מכתר כהונה 38363 

 38364 .(עץ הדעת)  .מעיונו והתמדתו בתורה, שלא להכנע לשום מאורע בחיים שיפריעהו מעליתו בתורה

 38365 

 38366 שלבמאמר 

 38367 .(ב"א י"ויקרא כ) ´ומן המקדש לא יצא כי נזר משחת אלקיו עליו אני ה

וסביב , ויראו כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם בשירם ובזימרם, ´י אל מקדש ה"בכל עת אשר יבואו בנ 38368 

י מה הגיע "וע, ´יותר מכל עדת ה´ וישאלו במה זכו אלה להתקרב אל ה, יחנו והזר הקרב יומת´ למקדש ה 38369 

יזכרו את הימים אשר באשמת מדיחים ומסיתים אשר לא נאמנה את אל ? ל הכבוד והמעלה האלהאליהם כ 38370 

ועשו להם ´ תעו בני ישראל מעל ה, ולעשות מה שלבם חפץ´ וכל כוונתם היתה להרים יד בתורת ה, רוחם 38371 

 38372 .וכמעט שהופרה הברית בינם לבין אביהם שבשמים, עגל מסכה

עשה לעומת העגל , אם קצרה ידו למחות ביד עושי הרשע אשר אף, לולא אביהם של הכהנים האלה 38373 

אשר סביב לו יאספו כל , ולתורתו´ את המזבח מרכז לה, המרכז לרקודים ולמחולות ולתועבות העמים 38374 

ומחר ממש נטחן העגל , ואמנם המחר ההוא לא הרחיק, מחר´ ונאמן בבריתו ויקרא חג לה´ חרד לדבר ה 38375 

 38376 .ואשר למגפה למגפה, אשר לחרב לחרבאת , ועושי הרשע נדונו, עד אשר דק

אשר עשה ´ ועדיין מרכז ה, (מדרש אגדה) בעובדי העגל´ טביחה לה, מחר´ ויקרא אהרן ויאמר חג לה 38377 

ובאחרית הימים גם על הגויים , ואליו ינהרו כל ישראל, אהרן אז קיים לכבוד ולתפארת בקרב ישראל 38378 

יעלו הזכרונות האלה ´ י סביב לספר תורת ה"נוגם בגלות בכל עת אשר יתרכזו ב, ואת תורתו´ לבקש ה 38379 

זכר להכהן , ואם אין שם כהן נתפרדה החבילה, כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל, על לבם 38380 

 38381 .הראשון אשר אלולי הוא נתפרדה כל החבילה של ישראל

י ועושים "נומדיחים רבים מב, ותורתו´ למען דעת בני ישראל בראותם נעוי לב יוצאים ביד רמה נגד ה 38382 

ומתהוללים , אל יפול רוחם ואל ירך לבבם אם רואים רבים מעם הארץ מרקדים לפני עגל הזהב, ומצליחים 38383 

! מחר´ קורא אליהם חג לה´ אז תשמענה אזנם קול אהרן קדוש ה, לפניו ויוצאים לפניו במחול משחקים 38384 

והעגלים השונים אשר , ואואותו המחר לא ירחק ואם גם ירחק ואם גם יתמהמה בוא יב! הוא´ המחר לה 38385 

 38386 .נעשו ויעשו לפי הזמן יטחנו עד דק ויזרו לרוח והיו כלא היו

ושלומי אמוני ישראל אם קצרה ידם למחות בעושי , ותורתו ינצחו את כל הקמים כנגדם והמה יתקיימו´ ה 38387 

ו איש ויקרא´ ויתחזקו ויתאמצו בה, ולתורתו וליראתו ולעבודתו´ יעשו להם מרכז או מרכזים לה, הרשע 38388 

והמה אשר בתעות , ´ולעשות נפשות לה´ וידברו איש לרעהו להתאסף ולהתאמץ ולהתחזק בה, לרעהו 38389 



.כל הימים ולהיות מורמים מכל העם לעולמים´ יזכו לעמוד לפני ה, ´ישמרו את משמרת ה´ י מעל ה"בנ 38390 

 38391 .(עץ הדעת)  

 38392 

 38393 מאמר שלג

א "ויקרא כ) יקרב להקריב לחם אלקיודבר אל אהרן לאמר איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא  38394 

 38395 .(ז"י

ל נזקק לפרש כן מפני "י ז"בשפתי חכמים כי רש´ ופי, (י"רש) אינו דין שיקרב כמו הקריבהו נא לפחתך 38396 

אבל עדיין יש להבין איזה , כי בפסוק שני נתנה התורה טעם מדוע פסול בעל מום לעבודה, כפל הלשון 38397 

 38398 .ול בעל מוםולמה נזקקה התורה לתת טעם לפס, טעם הוא

ה "וכי נגרע ערכו בעיני הבורא ב, מדוע יהא בעל מום פסול לעבודת המזבח, והנראה בזה כי באמת קשה 38399 

כי , (.ח"סנהדרין צ) ל"ועל המלך המשיח אמרו חז, הלא נאמר ואת דכא אשכון? משום שיש בו מום גופני 38400 

בשלמא פסול ? ´ח רצויה בעיני הומדוע לא תהא עבודתו על גבי המזב, הוא יושב בין עניים וסובל חלאים 38401 

וכל מה שתרבה חשיבות גופה חשוב , כי ענין הקרבתה הוא הקרבת גופה ובשרה, בהמה בעלת מום מובן 38402 

 38403 .הקרבן יותר

, ´הוא מראה בזה יותר את מסירותו לה, מה ששוה יותר´ ועוד כל מה שהאדם מרבה לתרום מנכסיו לה 38404 

אבל , אל מנחתו´ לא שעה ה, בכורות צאנו וחלביהםוקין שהביא מפרי האדמה ולא כמו הבל שהביא מ 38405 

 38406 ?מדוע יפסל בשביל שהוא בעל מום, בכל יכולתו´ הכהן שאין בכחו להסיר את מומו ועובד את ה

 38407 

ה רוצה בו "כי פסול כהן בעל מום אינו משום שאין הבורא ב, לזאת מצאה התורה הקדושה לראוי להדגיש 38408 

, רגש של כבוד לאיש שיש בו מום כמו לאיש בריא בכל אבריואלא מפני חולשת האדם שאינו מרגיש , ו"ח 38409 

כי הוא כי איש כזה יעורר , ואם יהיה צריך איש אשר ימליץ בעדו אל השר יבחר באיש נאה בחיצוניותו 38410 

יפעול זה על רגשות , יהיה בעל מום´ לכן אם הכהן המקריב קרבנו לה, יותר רגש של כבוד בעיני השר 38411 

 38412 .יבות לעבודת הבוראנפשו להרגיש זולות ואי חש

חזר הכתוב והדגיש כי אין , לכן אחרי אשר אמר הכתוב כל איש אשר בו מום לא יגש להקריב לחם אלקיו 38413 

שאין , אלא הטעם הוא כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, ה"זה מפני שאין איש כזה רצוי בעיני הבורא ב 38414 

, א רגש בני אדם לכן אינו דין שיקריבומפני שכן הו, דרך בני אדם לשלוח איש כזה לאיזה שרות חשובה 38415 

 38416 .פ ששם ישנם גם טעמים אחרים"אע, כמו שמצינו טעם כזה גם במומי קרבנות הקריבהו נא לפחתך

ה לא "להראות כי לפני הקב, אמנם אילו היינו דנים על פי שכלנו אנו היינו מוצאים טעם וסברא להיפך 38417 

רגש נפסד כזה להרגיש אי כבוד לאיש אשר בו  ואדרבה כאן יש מקום לעקור שורש, ניכר שוע לפני דל 38418 

כי עד כמה שידע , אבל התורה הקדושה היא תורת חיים וירדה לעמקי כוחות נפש האדם ומצאה, מום גופני 38419 

 38420 .האדם את האמת הזאת אף על פי כן הרגש עושה את שלו

יש ובשקר ש, ובמקום אשר היה צריך לעורר על ידי זה את הכרת האמת בחשיבות מעלות הנפש 38421 

כי לשר וגדול יש , הנה תהיה ההשפעה אחרת שירגיש האדם, בהתחשבות עם מעלות וחסרונות גופניות 38422 

ולכן ההכרח הוא , אבל לעבודת הבורא אין לחזור אחר איש חשוב ומכובד, לשלוח איש נאה בחיצוניותו 38423 

 38424 .שגם לעבודת הקרבנות יהיה הכהן שלם בגופו ונאה בחיצוניותו

אלא תורת חיים היא להתחשב עם רגשות , פ האמת המופשטת"התורה לא נקבעו עלמדים אנו מזה כי דיני  38425 

כי אי ההתחשבות לא תפעול את , ה תוכן לבות יודע"כי הבורא ב, האדם אפילו כשאינם נכונים באמת 38426 

כלומר אין זו תורה , וזהו מה שאמר הכתוב כי המצוה הזאת לא בשמים היא, פעולתה במקום הראוי 38427 

.פ כוחות האדם ותכונותיו"אלא התורה נותנת מדותיה ע, פי ההשקפה השמימית לבד הקובעת הלכותיה על 38428 

 38429 .(עץ הדעת)  

 38430 

 38431 מאמר שלד

 38432 .(´א כ"ויקרא כ) או גבן או דק או תבלול בעינו או גרב או ילפת או מרוח אשך

 38433 למה בני אהרן ולא בנות אהרן לפי שהם גרמו מיתה לדורות, (ג"סוטה כ) בני אהרן ולא בנות אהרן

כדי שיוכלו לצייר בדעתם את ההפסד הגדול , לכן הן צריכות להיות קרובות אל המת, (´ט אמור א"הבע) 38434 

מי שרואה , כי אין דומה ציור המוות וההתעוררות למי שרואה את המת למי שאינו רואהו, שהביאו לעולם 38435 

וכך , המוות יכול הוא להשוות בין החיים לבין, את המת מוטל לפניו מסוגל הוא להתעוררות של תשובה 38436 

 38437 .אפשר להגיע למסקנה עד כמה גדול קלקול החטא



ויערכו , י ההתבוננות במת אפשר להגיע שתתעורר התביעה בלב הנשים שיתבוננו כמה החטא מקלקל"ע 38438 

ילמדו ויחנכו אותם להתרחק מהחטא ולא להתפתות , מחשבות איך לתקן את ביתם ואת זרעם אחריהם 38439 

 38440 .ו שולל אחרי ברק החיים החיצוניים של התאווהללמוד שלא ילכ, אחרי עצת היצר הרע

משל לעירוני שהיה עובר לפני , ע אמר"ז בשם ר"יודן בשם ריב´ ר? וכי סומים היו, ותפקחנה עיני שניהם 38441 

ל ידע אנא "עמד ותפשו א, והיתה לפניו קופה מלאה כוסות ודייטרוטין והפשיט מקלו ושברן, חנותו של זגג 38442 

ר "ב) כך הראה להן כמה דורות איבדו, א בא ואראה לך כמה טובות איבדתאל, דלית אנא מהני ממך כלום 38443 

אז ידעו הרגישו והצטערו על , בשעה שראו בעליל את האסון המר שהביאו לעולם נפקחו עיניהם, (´ט י"י 38444 

י ציור "להשיג כפרתם ע, ואז יכלו לבוא לידי חרטה גדולה ותשובה מעולה, ההפסד הגדול שהביאו בחטאם 38445 

 38446 .ה"יש להם הקבהאסון שהמח

נפקחות עיניו לראות כמה טובות ואורות איבד והפסיד בחטאיו , כאשר לומד האדם מוסר ומתבונן 38447 

אז מתעורר הוא לחרטה והיא מתגברת משעה לשעה עד , וכן גם כמה דורות קילקל ופגם, ובמדותיו הרעות 38448 

ים לראות נסתרות שהיו וזה הודות למעלת לימוד המוסר הפוקח עינ, שהיא מביאתו לידי תיקון ותשובה 38449 

 38450 .עלומים ממנו והוא הפותח שערי אורה

אוי להם לבריות מעלבונה , יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת´ אמר ר 38451 

וביאר , (´פרקי אבות פרק ו) שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף שנאמר נזם זהב באף חזיר, של תורה 38452 

, שכל הנשמות שעתידים להבראות היו במעמד הר סיני, ל"מפורסם הוא אצל חז, ל"בץ זיוסף יע´ החסיד ר 38453 

והוא הנזכר ראשונה , ומשם קנו את הדעת שהוא בכוח היוצא לפועל על ידי הבינה, וסוד גדול הוא אצלם 38454 

וזו טעם המימרא שבת קול יוצאת משם כי נשתעבדו הכל משם שאמרו נעשה , אתה חונן לאדם דעת 38455 

והוא אומרו נזם זהב באף חזיר כי הנזם , לכן תצעק הקול מהר חורב מקום השעבוד של העלבוןו, ונשמע 38456 

 38457 .קנו שם כל ישראל

מתוך רוממות הנפש וגודל השגתם במעמד , קול השעבוד שבני ישראל בעצמם המשיכו והלבישו על עצמם 38458 

הרז שגילו , מיםההכרה העמוקה שנחצבה אז מתוך נשמתם הגבוהה אשר העפילה לגבהי מרו, הר סיני 38459 

הוא הקול המצווח מאותו המקום ותובע את עם ישראל על , בקריאתם נעשה ונשמע והפתיעו מלאכי מעלה 38460 

הכרוז והבת קול , על אשר מעליבים את השגותיהם ואינם מגשימים את התחייבותם, עלבונה של תורה 38461 

הם , ואמרו נעשה ונשמעהן הן אותן ההכרזות וההשגות שבני ישראל בעצמם הכריזו , היוצאת בכל יום 38462 

ומוטל , בזה הם השתעבדו ונעשו מושבעים ועומדים, אותם הדיבורים הנלהבים שהוציאו במתן תורה 38463 

 38464 .עליהם לבצע ולהגשים בפועל

שם גילו את הרז הזה של , כי שם נוצרו ההשגות והגילויים העליונים, ודוקא מהר חורב יוצאת הבת קול 38465 

ואלו ההשגות והגילויים מרחפים באוויר , מעלה ודרי מטה שם הפתיעו והרעישו דרי, נעשה ונשמע 38466 

שבני ישראל שקיבלו עליהם את השעבוד , והם תובעים את עלבונם, ובמיוחד בהר חורב, העולם 38467 

 38468 .וההתחייבות יגשימו ויבצעו הכל

בו , מה שספרה התורה שבמקום אשר הסכימו מלכי סדום ועמורה לעבוד את כדרלעומר, ל אומר"ן ז"הר 38469 

כי , ת שכדרלעומר ינצחם"ולזה היה רצון השי, רדו וערכו בהם מלחמה וכדרלעומר ועוזריו נצחוםעצמו מ 38470 

לפי שהסכימו מלכי סדום ועמורה לעבוד את כדרלעומר הרי , ת ידרוש חמס האומות שעושים זה לזה"השי 38471 

התחייבו ודוקא באותו מקום ש, וכאשר מרדו בו הרי מעלו בהסכמתם והתחייבותם, חל עליהם חיוב לעבדו 38472 

ומציאות , כי המקום סופג את המחשבות קולט את הדיבורים, והסכימו באותו מקום בא עליהם העונש 38473 

 38474 .האמת אינה סובלת מעשים המתנגדים לה

כי אז אותה , מכל שכן כאשר האדם מוציא דיבורו מפיו ומקבל על עצמו איזו הנהגה טובה ומוסרית 38475 

כאשר אין עומדים בהתחייבות היא באה ותובעת את ו, מחשבה נעשית עליו כחיוב והיא מושלת עליו 38476 

במקום שנוצרה , אם מניחים אותה מרחפת באוויר אין היא נותנת מנוח והיא תובעת ללא הרף, עלבונה 38477 

 38478 .מאותו מקום היא מכרזת בלי הפסק ותובעת את הגשמתה וביצועה, אותה מחשבה עליונה

, אברהם, נח, כענין הבל, בזולת מנחה ונסכים הנה עד העגל היה הקרבן ריח ניחוח, ל"אומר הספורנו ז 38479 

ובחטאם בעגל , פרים לא זולת זה´ וכענין וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו שלמים לה 38480 

ומאז שחטאו במרגלים הצריך מנחה ונסכים , הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהוא קרבן ציבור 38481 

, ך גם חלה למען יהיו ראויים שתחול ברכה בבתיהםאחר חטא המרגלים הצרי, להכשיר גם קרבן יחיד 38482 

 38483 .(´ו ג"שם ט) כאמרו וראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך

שבשביל להביא תיקון לחטא צריכים להכפיל , מכאן אנו רואים את חומר החטא גודל פגימתו וקלקולו 38484 

עד שזקוקים לאמצעים , תוכםכי החטא מביא כתם גדול שנספג ונטבע כל כך בתוך , התשובה ולשלש 38485 

 38486 .(אור חדש)  .רבים כפולים ומכופלים כדי לעקור את הכתם

 38487 



 38488 מאמר שלה

 38489 .(´ב ב"ויקרא כ) דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל

לא גבה לבבכם ליכנס לכל הדברים , אם לא שנטעתי שכינה ביניכם, אשר בקרבכם´ יען כי מאסתם את ה 38490 

יגיעו , הכי בשביל נטיעת השכינה בתוך בני ישראל, מופלאת היא הערה זו, (א"י בהעלותך י"רש) הללו 38491 

 38492 ?אתמהה´ י חלילה לידי מצב אשר מאסתם את ה"בנ

עלול הוא , ´י השגת השכינה בלבו הבאה לו בחסדי ה"ע, י רוממות הרוח"אלא לפעמים שהאדם דוקא ע 38493 

והיות שסיבת זחיחות הדעת הוא  !ולהיאחז בגאוה המבריחה ממנו את השכינה, להכשל בזחיחות הדעת 38494 

הרי צריכים שימת הלב והרגשה דקה מן הדקה שלא להיכשל חלילה בכגון , בעקב השראת השכינה דוקא 38495 

 38496 .זה

ודוקא , וכל בתי נפשו נפתחים לרווחה לראות חיי הנצח ונועם יה, יש והאדם זוכה לידי התרוממות רבה 38497 

הבט נא וראה הלא כל העולם ויצוריו כסילים , לעת כזאת מתגנב לו היצר אל נפשו הנישאה ויאמר לו 38498 

וייתכן מאד , ובמה נחשבים ומה ערכם וטיבם, לא ידעו ולא יבינו את העונג הרוחני שאתה מתענג בו, המה 38499 

ידאג וירחם לכל , מהרגשת אמיתותה של תורה שהשיג בעמל וברתת, שראשית הרגשה זו ברחמים יסודה 38500 

ברם אם , ולא טעמו חיי הנצח ונועם זיווה, ולא ראו אור האמת אלה שאינם בני מדריגתו ההולכים בחושך 38501 

יתכן מאד שבקרב הימים הרגשה זו , לא ישמור האדם המעלה על עצמו וימשיך בהבטה זו על בני האדם 38502 

 38503 .תיהפך מרוממות הרוח לידי גבהות וגסות

ם שרוב בני מול החיים החומריי, אמנם בתחילה ההרגשה בהיתר באה לו דרך הכרת אור התורה וערכה 38504 

כי מה הם לעומתי ישאל , אבל במשך הזמן הרגשה זו הופכת ליחס של ביטול להזולת, אדם שקועים בהם 38505 

ישנם עשרות , ואין להשוות קדושת ישראל לבן אדם פשוט, אמנם ישנם הבדלי מדרגות ותחומים, בנפשו 38506 

קדושת כהן כקדושת  ואין, אין קדושת ישראל כקדושת כהן, ומאות מעלות ומדרגות שבין אחד לחבירו 38507 

 38508 .ולהגיע לידי זלזול וביטול לזולת, אבל חס לכל בר דעת להתיימר בגלל זה, כהן גדול

אם תראה חמור , ל"שלא לבוא חלילה לידי חילופי ההרגשות כנ, ל"וכבר ישבו על מדוכה זו חכמינו ז 38509 

, וההתאמצות והחובה של קיום המצוה היא בכל ההידורים, שונאך רובץ תחת משאו עזוב תעזוב עמו 38510 

וראשיתה בהיתר , וכתבו התוספות ששנאה זו באה אצלו בשגגה, וכי מותר לישראל לשנוא, והקשו בגמרא 38511 

אבל לא שמר על הגבולין , ותורתו´ מצד שנאה דקרא קנאות לה, וגם חיוב שחייבה התורה אותו לשנוא 38512 

אנו שישנה מעין רואים , משנאה דקרא לשנאה פרטית האסורה עליו מצד התורה, ועבר את התחום 38513 

הופכים עבירה וגורמים , שבהסתבכם בנימי הפרטיות והאנוכיות, התפתחות עקומה של הרגשים המותרים 38514 

 38515 .הסתלקות השכינה

שמאד צריך איש , ר"ל שאמר בשם אדמו"דוד בליאכער זצ´ מרן ר´ צ והק"ושמעתי ממורי ורבי הגה 38516 

השעה היא , תורה ומוסר והכרת האלוהותאחרי שהכניס אל נפשו מנה הגונה של , התורה והמוסר להזהר 38517 

ומתוך נקודה עילאית ורוממות , ובהשגות מוסריות נעלות תלהט נפשו, שעת רוממות הנפש חם לבו בקרבו 38518 

, ויש שמורה היתר לעצמו להביט בזחיחות דעת על כל אלה שלא זכו להרגשתו, משקיף הוא על כל החיים 38519 

 38520 .וסריוזוהי סטייה מהכיוון המ, ואף זלזול על הזולת

שפנה לאחד ביום הכפורים שהיה שקוע במחשבות עמוקות , ל"ישראל מסלנט זצ´ ח ר"מספרים על הגה 38521 

ז העיר "וע, הלה מתוך מחשבתו בעולמות העליונים לא ענה לו, מה השעה עכשיו, בעניני יום הדין 38522 

ך במדרגות עליך להזהר בכבוד זולתך אף בהימצא? וכי מפני שאתה מפחד מאימת הדין אני אשם, ס"הגרי 38523 

עליו להכפיל ולשלש את מדת , ואכן במדה שהאדם מרגיש שהוא מתעלה במדרגותיו, הרוחניות שלך 38524 

 38525 .(´תענית כ) וכן להזהר מאד אחר לימוד התורה שלא להגיע לידי זחיחות הדעת, הזהירות בכבוד חבירו

שלא יחשבו שלגודל  ,ל"ל וז"הספורנו ז´ ופי, ה את הכהנים שינזרו מקדשי בני ישראל"ולזה הזהיר הקב 38526 

ולא , (מכות אלו הגולין)ב  כענין מנודה לתלמיד אינו מנודה לר, מעלתם יהיו קדשי העם כחולין אצלם 38527 

ולא יחללו את שם אותו ההקדש שישראל מקדישין לי שקראו , יחללו את שם קדשי אשר הם מקדישים לי 38528 

 38529 .ל"עליו שם קדוש עכ

ולחשוב , ו חלילה להביט מגבוה על קדשי בני ישראלשלא ישתבש, אזהרה רבה לכהנים המשרתים בקודש 38530 

המחונן במעלת קדושה רמה , ודוקא ההיפך מזה צריך להיות, שבאופן יחסי למעלת קדושתם שהוא כחולין 38531 

ואין להכניס כאן מחשבת פיגול , הוא שיודע להעריך את קדושתו וחשיבותו של כל אחד מישראל, ונשגבה 38532 

לא לכהנים , (ו"א פט"ח)א  "לכהנים בלבד נתנה כמבואר בתנדב ואכן שהקדושה לא, על קדושת הזולת 38533 

 38534 .דבר אל כל עדת בני ישראל קדושים תהיו´ שנא, בלבד נתנה הקדושה מסיני אלא לכל ישראל

אם רוח , פ בקהלת"בביאורם עה, ל"ל בתפישתם הדקה לרעיון הנ"איך קלעו חז, וראה נא והשתומם 38535 

ללמדך שכל המניח את , לך ממשלה אל תנח מדת ענוותנותך כי באה, המושל תעלה עליך מקומך אל תנח 38536 

ורוח אלהים לבשה , (ד"ב כ"דה) ´וממי אתה למד מזכריה שנא, ענוותנותו גורם מיתה לעולם וחוטא לדורו 38537 



, חתן המלך, אלא שראה עצמו גדול מכל העם, וכי מעל ראשי העם היה הולך, את זכריה ויעמוד מעל לעם 38538 

ומיד , ולא תצליחו´ למה אתם עוברים את מצוות ה, ל מדבר גדולות ואומר להםוהתחי, ודיין, נביא, כהן 38539 

 38540 .(´ה´ ר קהלת י"מד) ויקשרו עליו וירגמו אותו אבן

הנה הכתוב , ל בענין זכריה הנביא"ברעיון שהביעו לנו כאן חז, והנה מבהיל ונורא למעמיק להתבונן 38541 

, תה תוצאת רוח האלהים שלבשה את הנביאהי, בעצמו מעיד שדברי התוכחה שזכריה הטיף לעם בשעה זו 38542 

ורוח , צבאות´ וכל גופו ונשמתו חדורים וספוגים היו קנאת ה, ה ממש"ובשעה זו היה שלוחו של הקב 38543 

ולהטיח קנאה וזעם על עלבון כבוד , ואילצתו לומר דברי תוכחה, ת מקור הנבואה השתלטה על זכריה"השי 38544 

 38545 .ותורתו´ ה

על החוט השערה הדקה , המעודנת להרגיש ולהכיר את חומר הדין ל בהרגשתם"מכל מקום מצאו כאן חז 38546 

ועל , ועל שהיה מדבר גדולות ותוכחות שבאה לו מתוך השראת הנבואה, של זחות דעתו של זכריה 38547 

אכן גם אז לא היה לו , והיה סמוך ובטוח בנבואתו, דיין, נביא, כהן, חתן מלך, הרגשתו האישית המיוחסת 38548 

היה לו להזהר שלא יבוא מתוך התרוממות אלהית , בעת שלבשתו רוח אלקיםגם , להניח את ענוותנותו 38549 

 38550 .אף בעת תוכחה יש לו להזהר שלא תשתרבב אליהן שמץ מני שמץ של זחות דעת, לזלזל בקדשי העם

, הצדיק בצדקתו, הנביא בנבואתו, ל שאף בעת השראת השכינה בדרגה העילאית ביותר"וזה הורונו חז 38551 

ואף בעידנא של , אל יעמוד מעל ראשי העם, אל יניח את ענוותנותו, דלותוהגדול בג, החכם בחכמתו 38552 

אל ישיחנה באופן שיורגש בה זחות דעת וביטול , התעלות נשמתית וצורך הטחת דברי תוכחה ומוסר 38553 

אלא גם הפסד לכל , לא רק שגורם הפסד לעצמו, וחומר הדין והתביעה כרוכה בהעדר הרגשה זו, הזולת 38554 

 38555 .העולם וחטא לדורו

אף בשעה שהוא נמצא תחת השראת , ולזה צריך לימוד גדול להתרגל להעריך את קדשי זולתו ומדרגתו 38556 

לא תשתרבב הרוח הטהורה לזחות הדעת , בפיו´ אף בשעה שתוכחת ה, ´אף שלבשתו רוח ה, השכינה 38557 

אפילו , ול שחלילה לנו לזלזל ולפגוע או לבזות חידושיו וסברותיו של זולת"והלימוד לנו מכל הנ, העצמית 38558 

וקידשו ´ כי גם את חבירך בירך ה, של זה שנדמה לנו שהוא עוד ממנו והלאה ממדרגת קדושתנו ומדרגתנו 38559 

 38560 .(תורת הנפש)  .´וכולם קדושים וחשובים לפני ה, בקדושה המיוחדה והמתאימה לו

 38561 

 38562 מאמר שלו

 38563 .(ח"ב י"כ) לעולה´ איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריבו לה

עולות הן ואין נאכלין והוא הדין דמנחתן , ם שנדר להביא שלמים"עכו, ם עולות"ונא שלמי עכואמר רב ה 38564 

כוונתו היא שיהא קרבנותיו כליל לשמים ולא , ם לבו לשמים"איבעית אימא סברא עכו, י"רש, כליל 38565 

ת חדרו לכל היקף ומהו´ ל הק"חז, (.ג"מנחות ע) לעולה´ א קרא אשר יקריבו לה"ואב, י"רש, שיאכלו 38566 

, לפי תפישתם ענין הקרבנות או כל ענין הרוחניות שלהן, השקפות אומות העולם בעניני הרוחניות 38567 

בכל זאת מובדלות ומנותקות הן , אף שהן לפרקים רציניות וכנות, התשוקות האלוהיות המתעוררות אצלם 38568 

 38569 .המעשים שלהם זהו ענין מיוחד שאין לו קשר אל החיים, מן החיים הגשמיים

הוא תשוקה מופשטת שאין לה קשר לא עם שולחנו ולא עם ארחו ורבעו , אומות העולם הרוחניות של 38570 

, מקושט ומהודר בכל מיני התעוררות נפשית אך רגעית, הרוחניות אצלו זהו ענין של טקס דתי, בביתו 38571 

כל , חלפה ההתרגשות של מחזות שדי והריהו נופל וחוזר לאדמתו, וכשעובר הרגע של לבו לשמים 38572 

עולה התעלות רוחנית זמנית , אבל לחיות חיי ישרים אין בכוחו, מעין תמות נפשי מות ישרים תשוקתו הוא 38573 

החדרת הרוחניות אל שולחנו ואל ביתו בכל רגעי חייו , אבל להשגת ענין השלמים, וחולפת לזה מוכשר 38574 

 38575 .אין זה מגמתו ואין בכוחו

כ "בכדי שאח, ילום מס דתי עילאיהוא מעין כוונה לצאת ידי חובת ש, להיפך כל עצם ההתעלות הזמנית 38576 

בכל , סדר הנהגתו כל רגע ורגע, לא כן נפש הישראלי, יוכל ליהנות מהחיים הארציים במלוא הכף והפה 38577 

כל המעת לעת הוא נושם , הוא רווי וחדור קדושת רוח התורה והאלוהות, מקום ובכל שעה ובכל עת מצוא 38578 

ש בכל דרכיך "כי אם בכל פניותיו ועסקיו כמ, ד"לא רק בבית הכנסת ובביהמ, ושואף אווירא דקדושא 38579 

 38580 .דעהו

כי אם גם בטיפוליו הגשמיים הוא חש ומרגיש לית , לא רק בעת ההתעוררות והתעלות רוחניות המיוחדת 38581 

וגם נימוסי הדרך ארץ של איש התורה רוויים ומבושמים הכרת נועם , אתר פנוי מיניה ומבשרו יחזה אלוה 38582 

ולמדרגת שלמים כאלה אין הנכרי אפילו , ואכילתו היא עבודת הקודש גם שולחנו נעשה מזבח ממש, יה 38583 

 38584 .המפנה לבו לשמים יכול להשיג

וצרת הכסף בידך והלכת , התורה מחנכת ומלמדת אותנו איך להכניס הקדושה בתוך סדר החיים הרגילים 38585 

ר ובכל ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן ביין ובשכ, אלהיך בו´ אל המקום אשר יבחר ה 38586 

הרי בזה הוא מרומם את , מכיון שהוא מוליך את הכסף לירושלים, (ד"דברים י) אשר תשאלך נפשך 38587 



האכילה וההנאה של הגוף נעשים מוחדרים רגשי קדש ותשוקת זיו , כיסופי הטבעיות לכיסופין דקדושה 38588 

כנם בשירם כהנים בעבודתם ולווים בדו, ההתבוננות במערכות הקודש של סדר העבודה במקדש, השכינה 38589 

 38590 .הכל הופך למבצע רוחני מהסוג העילאי ביותר, וזמרם

דוקא במקום שאנו , לצרפנו ולהכניס שפע של קדושה במקום הנסיון דוקא, ה"וזה עיקר מגמתו של הקב 38591 

ת להתעדן ולהתרומם "שם ציוונו השי, עלולים להיות מוסחפים ממדות רעות של קנאה ותאווה וכדומה 38592 

ובמקום , תנו מלמדת אותנו להיות חדורים הכרת יה דוקא בשווקים וברחובותתור, י מעשים של שלמים"ע 38593 

 38594 .ששאון הגשמיות שוקקת ביותר

דוד , (.א"יומא ע) ל זה בתי שוקאות"ופירשו חז, בארצות החיים´ אתהלך לפני ה, ה"ש דוד המלך ע"כמ 38595 

יבות החיים היום בנס, אף בארצות החיים´ ת שיצליח להמשיך דרכו בהרגשת לפני ה"ה מתפלל להשי"הע 38596 

אף בנסיבות אלו תלווהו הרגשתו שהוא לפני , אף בעסקי השוק של המשא ומתן העשייה והבנין, יומיים 38597 

לפי דעתי יותר הוא חייב להתעטף בציצית בשאר , ציצית´ ל בפ"וכבר אמר רבי אברהם אבן עזרא ז, ´ה 38598 

כי בשעת התפלה לא יעשה , למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה עבירה בכל שעה, השעות משעת התפלה 38599 

 38600 .ל"עבירה עכ

אבל בשעה , ´שלבו לשמים וכולו עולה לה, ם בשעה שהוא מתרומם לרגע קט ברוחניות"השגתו של העכו 38601 

, אכזריות, ניאוף, רציחה, הריהו כולו רטוב גזילה, שמתפנה מחווייה והשגה זו ומתחיל להתעסק בעסקיו 38602 

, לא כל אחד זוכה להבין את ענין שלמים שבחיים, ראלאלא שגם ביש, ם"ויש שלאו דוקא עכו, וכולו כזב 38603 

שדוקא בעסקינו , ק"לא כל אחד מוכשר ומוכן להבין את מגמתה ומשימתה העיקרית והיסודית של תוה 38604 

דוקא שם צריכים להתאמץ לכוון ולהשלים את המחשבה והכוונה שיהא לכבודו , המדיניים הגשמיים 38605 

בעת הטיפול בעסקים החומריים צריכים להתרכז , הגוףדוקא בעת האכילה והשתיה בעת הנאת , ש"ית 38606 

 38607 .לשם שמים

ואף , אף בעשיותיו ועסקיו הגופניים, בכוחו של האדם מישראל להתדבק בבוראו דבקות מושלמת ואמיתית 38608 

גם אז מוכשרים ועלולים כל כוחותיו הנפשיים להיות , בהמצאו לכאורה שקוע כולו בחיים מדיניים טבעיים 38609 

וזוהי תכונתו המיוחדת והמסוגלת של עם ישראל שכל חייו הם , ת לבדו"דבקות בהשיקורנים ומאירים ב 38610 

 38611 .(אור הנפש)  .בגדר שלמים

 38612 

 38613 מאמר שלז

 38614 .(ב"ב ל"כ) מקִדשכם´ ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה

תינו נצטווינו בזה להתקדש במחשב, (קדושים´ פ) אלהיכם´ והתקדשתם והייתם קדושים כי אני ה 38615 

מקרא נוסף בהנהגת קדושה , ובמעשינו עד שנהיה קדושים במהותנו ותחול עלינו הקדושה מלמעלה 38616 

, י שם מסור עצמך וקדש שמי"וברש, מקדשכם´ ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה, לומדים אנו בפרשה זו 38617 

´ קדושת ההיינו דנאמרה בזה החובה למסור נפשנו על , וכשהוא מוסר עצמו ימסור עצמו על מנת למות 38618 

 38619 .יתברך

, והשני לקדש שמו יתברך, האחד התקדשות עצמית, הנה נתבאר דענין הקדושה כולל בתוכו שני חלקים 38620 

כ להתקדש "מתחילה לקדש שם שמים ואח, ולכאורה נראה במושכל ראשון כי דרך העבודה בזה היא 38621 

ו יתברך במידה ראשית יש לו לאדם לקבוע בלבו את הנכונות למסור את נפשו על קדושת שמ, בעצמו 38622 

שאם לא יקבע בלבו , ורק לאחר מכן יש להתחיל בעבודת ההתקדשות העצמית, והדבר יחוייב מצד הדין 38623 

בעוד אשר לבבו אינו שלם עם קונו עד , מה הועיל בכל עבודתו וקניניו הרוחניים, נכונות למסירות נפש 38624 

 38625 .נ למען שמו"כדי מסי

כ לא באה מעלת עבודתו לידי "ואעפ, ´שו על קדוש היתכן ויהא אדם מוכן ומזומן למסור נפ, אך באמת 38626 

יסודי התורה ) ה מהלכות"ם בפ"וכבר לימדנו הרמב, מפני שכל עבודתו על מנת לקבל פרס היא, שלמותה 38627 

אלא , לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם, (י"ה 38628 

 38629 .הצדיק עצמו מאשת רבו הרי זה מקדש את השםכמניעת יוסף , מפני הבורא ברוך הוא

ואפשר ´ הרי הוא מקדש ה, הרי דהעושה מצוה או נמנע מן העבירה לשם שמים שלא על מנת לקבל פרס 38630 

אם הנהרג עשה זאת על מנת לקבל פרס ומסר נפשו מתוך שמחה , ´שהוא משובח ממי שנהרג על קידוש ה 38631 

אבל אחר כוונת הלב , מסירות נפש למען שמו יתברך אמנם חובת העבודה מגעת עד, להכנס ישר לגן עדן 38632 

לא נתקיימה בזה התכלית , ואם היתה זאת מסירות נפש מתוך כוונה בלתי טהורה בשלמות, הן הן הדברים 38633 

אך מכיון שנהג מתוך , ומאידך אם עשה אדם מצוה או פרש מן העבירה גם בלא מסירות נפש, הנרצית 38634 

הרי , אלא אך ורק לכבוד קונו שציווהו על הדבר, נת לקבל פרסלבדו שלא על מ´ כוונה טהורה בלתי לה 38635 

 38636 .´זה האדם הוא הוא הראוי להתעטר בכתר מקדשי ה



, דבלא ההכנה המצטרכת למסירות נפש לא יוכל האדם להשיג את התכלית הנכספת הזאת, נתבאר לנו בזה 38637 

ענין הקדושה היא דוקא ועל כן דרך העבודה ב, עקיבא כל ימיו מתוך כיסופין להשיגה´ עליה נצטער ר 38638 

ורק כך ומתוך כך לבוא לידי , ולטהר את הלב במחשבה ובמעשה, להתקדש תחילה בהתקדשות עצמית 38639 

אבל כל עוד מקננת בו באדם בתוככי , קידוש שמו יתברך במידה של בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך 38640 

ואף גם , המצוה הנשגב ביותריהיה זה אפילו מעשה , חדרי לבו איזו שהיא פניה אישית במעשה המצוה 38641 

, אך מכיון שלא נעשית המצוה בטוהר לבב מזוכך ומזוקק, מתוך נכונות למסור את הנפש על קיום המצוה 38642 

 38643 .לא השיג את התכלית המבוקשת

אמר לו חנינא אחי אי אתה יודע , חנינא בן תרדיון לבקרו´ הלך ר, יוסי בן קיסמא´ תנו רבנן כשחלה ר 38644 

שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו , יכוהשאומה זו מן השמים המל 38645 

ת מונח לך "ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וס, ועדיין היא קיימת 38646 

 38647 .אמר לו מן השמים ירחמו, בחיקך

אמר לו מעות של , לידך אמר לו כלום מעשי בא, ב"רבי מה אני לחיי העוה, יוסי´ אמר לו רבי חנינא לר 38648 

אמר לו אם כן מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהי , פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים 38649 

ח בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות "אמרו לא היו ימים מועטים עד שמצאוהו לר, גורלי 38650 

 38651 .(ח"ז י"ע) הביאוהו וכרכוהו בספר תורה, ת מונח לו בחיקו"ברבים וס

חנינא בן תרדיון אשר במסירות נפש ממש יושב ועוסק בתורה ´ ר? היתכן, הדברים מפליאים ביותר 38652 

וכי יעלה על הדעת , היש ספק בלב על זכותו לחיי העולם הבא, ´ומקהיל קהלות ברבים ללמדם תורת ה 38653 

עד , ה לחיי נצחתנא אלהי המוכן למסור נפשו בעד לימוד התורה כלום לא יזכ, שאדם קדוש ונורא שכזה 38654 

 38655 .אתמהה, ב"יוסי אם אמנם יש לו חלק בעוה´ ח הדבר ושאל את ר"כי נסתפק לו לר

הלא זה , ק צריכה תלמוד"כי גם תשובתו של ריב, חנינא מתמיה כל שומע´ ולא רק שאלתו וספיקו של ר 38656 

יאך אינו ואם כן ה, חנינא על היותו מוסר נפש על עסק התורה והרבצתה לרבים´ עתה מתדיין הוא עם ר 38657 

ח שאירע לו פעם מעשה במעות של פורים והיה וותרן "עד שגילה לו ר, ב"מוצא לו זכות לחיי העוה 38658 

והשומע עומד ותמה וכי מסירות , ב"י דודאי מעשה זה דפורים יזכהו לחיי העוה"ואז השיב לו ר, בממונו 38659 

 38660 .ב"אינה דיה בכדי לזכות לחיי עוה, נפש על הרבצת תורה בשעת גזירה

ה "רצה הקב, וכך כתב שם על מימרא של רבי חנניא בן עקשיא, ם לבאר ענין מופלא זה"ד הרמבוכבר עמ 38661 

כי כשיקיים , מעיקרי האמונה בתורה, (´ג ב"מכות כ) לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות 38662 

ה אלא שיעש, ג מצות כראוי וכהוגן ולא ישתף עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנים"אדם מצוה מתרי 38663 

בהיותם הרבה אי , חנינא כי המצוות´ ועל זה אמר ר, ב"הנה זכה בה לחיי העוה, אותה לשמה מאהבה 38664 

ובעשותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו , אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה 38665 

 38666 .מעשה

, ב"חיי עוהחנינא בן תרדיון מה אני ל´ מה ששאל ר, וממה שיורה על העיקר הזה, ם"ממשיך הרמב 38667 

השיבו כי נזדמנה לו מצוה , כלומר נזדמן לך לעשות מצוה כהוגן, והשיבו המשיב כלום מעשה בא לידך 38668 

חנינא בן תרדיון ´ הנה לימדונו ר, כ"ב ע"צדקה על דרך שלמות ככל מה שאפשר וזכה לחיי העוה 38669 

כראוי וכהוגן בשלמות , כי עשיית מצוה אחת כתיקונה ובמתכונתה, יוסי בן קיסמא בתשובתו´ ור, בשאלתו 38670 

 38671 .´ודבר זה מבטיח את האדם יותר מאשר מסירות נפש על קידוש ה, ב"מזכה את בעליה לחיי עוה, הנרצית

לא היה בהם בכדי להבטיחו , חנינא בן תרדיון עד שיצאת נשמתו´ כל אותם יסורי המות שנתייסר בהם ר 38672 

ורים על דרך שלמות ככל מה אלולא אותה מצות צדקה שנעשתה ביום הפ, חיי נצח בעלמא דקשוט 38673 

ונתברר לנו איפוא בזה כי יש לו לאדם להכין את עצמו לקדש שם שמים כראוי מתוך שלמות , שאפשר 38674 

ועל כן ודאי הוא כי דרך עבודת קדושים תהיו להתקדש מתחילה בהתקדשות עצמית , הכונה וטהרת הלב 38675 

 38676 .למסור נפשו על קדושת השם, לורק לאחר מכן ונקדשתי בתוך בני ישרא, ולטהר לבו מכל סיג וסרך

, ועיקר ההצנע לכת הוא במצוות שבלב, ודאי הוא כי עיקרה של ההכנה הוא בהצנע לכת? ומהי הכנת הלב 38677 

שער עבודת ) ל"שאין העבודה נראית בהן כלל לבני אדם כמו שביאר בספר חובה, חובות הלבבות 38678 

, מעשים אשר אינם נגלים לעין כל בשרוהיינו דנקודת המבחן לזיכוך הלב היא דוקא באותם ה, (האלהים 38679 

בצנעה בהשקט רחוק , איש לא ידע איש לא ראה, ח בן תרדיון"כעין ההיא עובדא דמעות פורים של ר 38680 

ונוהג לפניו בתכלית השלמות , רק הוא רבי חנינא עומד בינו לבין קונו, רחוק מן הפרהסיה ומן הפומביות 38681 

 38682 .במצות הצדקה

ולעבדו , (.´תענית ב) ´ל במס"היא עבודת הלב כאמרם ז, בתפילההעצה לעבודת ההכנה היא להתאמץ  38683 

זו היא העבודה העומדת לנו כהיום הזה , הוי אומר זו תפלה? בכל לבבכם איזו היא עבודה שהיא בלב 38684 

היא העבודה היחידה שנשארה בידי , ומכללה של עבודת התפלה ברכת כהנים, במקום עבודת הקרבנות 38685 



יותר מאשר אנו , יתברך´ נו להאמין בכוחה של ברכה זו עליה ציוה הועלי, הכהנים מעבודות המקדש 38686 

 38687 .מאמינים בברכת צדיק מפורסם

כדרך , לרדוף אחריה ולהאזין אליה בכבוד ובהדרת קודש, שומה עלינו להשריש בלבנו כמיהה לברכה זו 38688 

תפלה ´ הלד מ"פי) ם"וכבר פסק הרמב, שהיו העם העומדים בעזרה מאזינים בדחילו לקול ברכת הכהנים 38689 

אלא יהיו מתכוונין לשמוע , שלא יסיחו העם דעתם בשעת נשיאת כפים, (ג"ח סכ"קכ´ ע סי"ז ובשו"ה 38690 

 38691 .הברכה

זו היא השעה של גילוי מצפוני לבב לפני בוחן כליות , שעת תפילה היא שעה של עבודת הלב לפני קוננו 38692 

לפניו בהתקדשות עצמית המביאה ומתעלה , זו היא שעה שבה האדם עומד הוא לבדו בינו ובין קונו, ולב 38693 

עלינו לדעת כי מכללה של מצות ונקדשתי , את האדם להשגת התכלית של ונקדשתי בתוך בני ישראל 38694 

ע דאורייתא של "ש האור זרוע שיש בזה קיום מ"וכמ, בתוך בני ישראל היא אמירת קדושה בציבור 38695 

 38696 .ונקדשתי

ולכוון לנו באמירה זו , ו בשמי מרוםעלינו לומר קדושה ברוממות וחרדת קודש כשם שמקדשים אות 38697 

מכלל , וגם זאת היא חובתנו, ובזה נקדש שמו יתברך בעולמו ונפאר הדר מלכותו, לאמירת המלאכים קדוש 38698 

לעמוד בכבוד ובחרדת קודש לפני ספר התורה בשעה שמוציאים אותו מן , הפאר לכבוד מלכותו יתברך 38699 

, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, והרגשהכדי לפאר ולרומם לנותן התורה מתוך הכרה , ההיכל 38700 

דמצוה ליכנס לבית הכנסת לראות , ל"א בשם המהרי"דברי המ (י"ד סק"קל´ סי)ב  "וכבר הביא המ 38701 

 38702 .(לקט שיחות מוסר)  .ת משום ברוב עם הדרת מלך"כשמוציאין ומכניסין הס

 38703 

 38704 מאמר שלח

 38705 .(ב"ב ל"כ) ִדשכםמק´ ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה

, אמר רב כגון אנא אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר? היכי דמי חילול השם´ איתא בגמ 38706 

מכאן יש , (.ו"יומא פ) ולומד ממני להיות מזלזל בגזל, י וכשאני מאחר לפרוע הוא אומר שאני גזלן"וברש 38707 

אפילו , דעת באיזו מצוה או איסור כי בעת שאדם גורם למישהו התרשלות או קלות, לנו הערה גדולה 38708 

וכמו הציור שנתן רב שמדובר , ועל אף שהחושד הוא אדם ירוד, שהחשד שחושדים אותו בו הוא בטעות 38709 

וזה , שזו אמנם הפחיתות הגדולה ביותר מצד הטבח שיחשוד כך, שם בטבח שיחשוד ברב שהוא גזלן 38710 

 38711 .´בכל זאת נקרא חילל ה, בוודאי שקר מוחלט

י ואין הכל יודעין שנחלשתי "וברש, כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפליןיוחנן אמר ´ ר 38712 

י "א שמביא מהירושלמי שבאמת היה לו לר"ועיין במהרש, בגרסתי ולמדין ממני להבטל מתלמוד תורה 38713 

ו בעת שאדם עושה דבר "וק, נקרא גם באופן שהלומד ממנו טועה וגם חשדן´ הרי שחילול ה, חולי ראש 38714 

, כי אז מלבד שהוא בעצמו עובר על התורה, וחבירו לומד ממנו לעשות כמוהו, א באמת נגד התורהשהו 38715 

 38716 .´ו בוודאי חילול ה"גורם הוא עוד ח

, שפירושו של דבר הוא, אמר כגון אנא´ שרב בבואו לתאר מה נקרא חילול ה, עוד עיקר לומדים אנו מזה 38717 

ורב לא , יוחנן´ וכן גם ר, ה שהוא פגם ופסול בעצמוושיש איז, כי רב הרגיש תיכף במה שנוגע למצבו הוא 38718 

אלא , יוחנן לא הביא את הדוגמה של רב´ וכן ר, יוחנן´ אותה דוגמה שנוגעת לר´ הביא כדוגמה לחילול ה 38719 

 38720 .כל אחד מהם דאג וראה לתקן מה שנוגע למצב שלו עצמו

מעשים והנהגות העלולים  לחפש אולי יש אצלו, כן מוטלת החובה על כל אדם לתקן כל מה שנוגע למצבו 38721 

מכאן כי בעת שבן תורה נמצא בישיבה וישנם הרבה , ולתקן מה שטעון תיקון, ´ו לחילול ה"לגרום ח 38722 

צריך הוא להשגיח על עצמו ביתר שאת וביתר , אז מוטלים עליו חיובים גדולים, שעלולים ללמוד הימנו 38723 

 38724 .יהא בעזרנו שנוכל לקדש שם שמים במעשינו´ וה, דקדוק

למטה דן מגיד , י"פירש, (ד"ויקרא כ) ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן´ בן הישראלית את הויקוב  38725 

שבח לו שבח , כיוצא בו אהליאב בן אחיסמך למטה דן, שהרשע גורם גנאי לו גנאי לאביו גנאי לשבטו 38726 

ס לא רק ביח, מזה לומדים כי מוטלת על האדם האחריות להזהר בענין חילול השם, לאביו שבח לשבטו 38727 

לציבור ולחברה , שחילול השם שלו עלול ליחס גם על הסביבה שלו, לעצמו אלא גם להתחשב עם שבטו 38728 

 38729 .והוא עלול להיות הגורם לזה, שבתוכם הוא נמצא וכן לאסכולה שהוא מייצג

כמו שמצינו אצל הכהן וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא , ובמיוחד בן תורה, זאת צריך האדם לזכור תמיד 38730 

כי את לחם אלהיך , כל זה מפני שהוא כהן ומפורסם, י וקדשתו על כרחו"ופירש רש, (א"רא כויק)ב  מקרי 38731 

ומובן כי , ו חילול השם ממנו"ויכולין לכופו על זה שלא יצא ח, ולכן איננו עומד ברשות עצמו, הוא מקריב 38732 

ו נגד וכל שכן שעל עצמו מוטל החיוב לקדש עצמו בעל כרחו דהיינ, כל בן תורה הוא בבחינת כהן 38733 

 38734 .רצונותיו



נאמר על תיקון המדות שהן , ל דרך ארץ קדמה לתורה"כי מה שאמרו חז, ל באומרו"א ז"ולזה התכוון הגר 38735 

, א על הפסוק יערוף כמטר לקחי"וכן אמר הגר, כי תחילה צריך האדם לתקן את מידותיו, ההקדמה לתורה 38736 

ואם ימטיר על זרעים של סם המות , וכשם שהמטר על מה שימטיר זה יצמיח, כי דברי תורה נמשלו למטר 38737 

הרי , ואם האדם לא ניכש ולא עקר מתוכו את המדות הרעות, כן התורה היא כמטר וטל, יצמיח גם אותם 38738 

 38739 .אז על ידי התורה שילמד עוד תשפיע על מדותיו הרעות שיצמיחו ויכו שרשים עמוקים יותר

תלוי אם העבירה היא ביחידות או , ןההבדל בין מתחייב בנפשו לבין הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלת 38740 

ועד כמה , מזה יבין האדם גודל החיוב כשנמצא בתוך רבים, (ה"ם יסודי התורה פ"עיין הרמב) ברבים 38741 

ו "שלא יגרום ח, בעת שהוא נמצא בתוך רבים במסגרת הישיבה, צריך הוא לדקדק במעשיו ובהנהגתו 38742 

והמקום יהא , ת בין מקדשי שם שמים ברביםבעת שיש לו היכולת להיו, חילול וקרירות במעשיו לרבים 38743 

 38744 .(נחלת אליעזר)  .בעזרנו

 38745 

 38746 מאמר שלט

 38747 .(´ג י"ויקרא כ) כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה

בנימין בן לוי בקשו לגנוז ´ אמר ר, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, (´קהלת א) ד"הה 38748 

אמרו כך היה ראוי שלמה לומר שמח בחור בילדותך , לצד מינותספר קהלת שמצאו בו דברים נוטים  38749 

 38750 (א"קהלת י) ושלמה אמר, משה אמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? ויטיבך לבך בימי בחורתיך

כיון שאמר ודע כי על כל אלה , אלא הותרה הרצועה לית דין ולית דיין? והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך 38751 

 38752 .(ח"ר כ"ויקר) אמרו יפה אמר שלמה, יביאך האלהים במשפט

בקשו לגנוז ספר קהלת שמצאו בו דברים שהם נוטים לצד , אמר רבי שמואל בר נחמני, עוד נאמר שם 38753 

, חזרו ואמרו, יכול אף בעמלה של תורה במשמע, אמרו כך היה שלמה צריך לומר מה יתרון לאדם, מינות 38754 

, הא אינו אומר אלא בכל עמלו, ורה במשמע הואאילו אמר בכל עמל ושתק היינו אומרים אף בעמלה של ת 38755 

למעלה מן , יודן תחת השמש אין לו´ אמר ר, אבל בעמלה של תורה מועיל, בעמלו הוא שאינו מועיל 38756 

 38757 .השמש יש לו

ואם , שכל חללו של עולם איננו דומה למלה אחת של תורה, מאמר זה מלמדנו את חין ערכה של תורה 38758 

בודאי לא דיבר ולא נתכוון כלל , ל עמלו שיעמול תחת השמששלמה המלך אמר מה יתרון לאדם בכ 38759 

 38760 .כי זה כבר נחשב למעלה מן השמש, לעמלה של תורה

וכתיב כי גדול מעל שמים , (ז"תהלים נ) רבא רמי כתיב כי גדול עד שמים חסדך, ´וזהו מה שאמרו בגמ 38761 

וש תמיד מדתו של פיר, (7´פסחים נ) כאן בעושין לשמה וכאן בעושין שלא לשמה? הא כיצד, חסדך 38762 

או כפי שמבואר , ואם עושה האדם שלא לשמה מטעמים של כבוד וכדומה, ה היא מדה כנגד מדה"הקב 38763 

, הרי בגלל זה הם דברים גשמיים שמגיעים רק עד שמים, כי חסר לו הלשמה מטעמי עצלות, בתוספות שם 38764 

עולותיו של האדם שפ, אבל אם הוא עושה לשמה, ה מגיע רק עד שמים"ומטעם זה גם החסד של הקב 38765 

 38766 .ה מגיע מעל שמים"אז גם החסד של הקב, מגיעות מעל שמים

והנה , (ט"ר כ"ויק) ש ודרך חיים תוכחות מוסר"אין אורח חיים אלא יסורין כמ, והנה אמרו במדרש 38767 

עדיין , ם מבאר כי אפילו אם יש בידו נר שיאיר לו"והמלבי, כי נר מצוה ותורה אור, התחלת הפסוק הוא 38768 

ומי , ואם אינו הולך בדרך הנכונה היינו דרך חיים לא יועילו האור והנר, נו הולך בדרך הנכונהיתכן שאינ 38769 

י "וע, שרק תוכחה יכולה ומסוגלת להביאו אל הדרך הנכונה, המוליך אותו בדרך חיים תוכחות מוסר 38770 

 38771 כי עלינו להתחזק, ומה שאנו לומדים מזה למעשה הוא, שיקבל תוכחה מן המוסר ילך בדרך חיים

 38772 .שעל זה הכוונה מה שנאמר דרך חיים תוכחות מוסר, ולהתבצר בלימוד המוסר בכמות ובאיכות

, ב"ז קדושין לעוה"וידוע הוא מאמר החכם גט העוה, גיטין´ והנה עומדים אנו כעת בהתחלת לימוד מס 38773 

ט שכן לא בקלות אפשר לתת ג, ב שורות"י י"ואפשר לומר כי גירושין כאלה אי אפשר לעשות ולבצע ע 38774 

 38775 כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך הנמסך בכוחות נפשך והמעורב במזג רוחך, ז"פיטורין לעוה

 38776 .זקוקים לעבודה רבה ומאומצת ביותר, וכדי לגרש שונא שכזה, (ה"יחוד המעשה פ)

אבות ) הלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק, ל מקלם את המשנה"וברוח זו פירש הסבא זצ 38777 

ז איננו ראוי לקבל ולקלוט "הסבא כי כל זמן שיש לאדם בלבו ובנפשו רשימות מן העוה´ ופי, (ד"פ 38778 

ולכן ישתדל האדם , שהוא בבחינת נייר מחוק, ז"צריך קודם כל למחוק את רשימות העוה, רשימות התורה 38779 

 38780 .ז ואז יצליח"שלא יניח שתחדור אליו רשימות העוה, להיות במדריגה של הלומד ילד

ולפי מושגי ההמון יש , גם בפי ההמון נפוץ הפתגם זמן הוא ממון, (ש אבות"מד) ידה כאבידת הזמןאין אב 38781 

אבל הבה , אשר באמצעותו הם ממלאים כל הצטרכותם ותאוותם בענין הגשמי, לנצל את הזמן להשיג ממון 38782 

מכל חיי  ב"ל יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"אמרו חז, ל על הזמן וערכו"נראה איך היתה השקפת חז 38783 

ז של "שאפילו אם יצורפו כל תענוגי העוה, ולפי מה שהוסיפו וביארו בעלי המוסר, (ד"אבות פ) ז"העוה 38784 



, ב"לא ישווה כל זה לשעה אחת של קורת רוח של עוה, כל הנבראים גם יחד מתחילת הבריאה ועד סופה 38785 

יכולים , תאם להשקפה זוובה, ב"ז מכל חיי העוה"ועוד אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה 38786 

 38787 .ומה אפשר להשיג אם מנצלים כראוי את הזמן, ל את יוקר הזמן"לעמוד על הערכת חז

באומרם משה קיבל תורה מסיני ומסרה , ל את יוקר הזמן של ימי הנעורים"ביותר מצינו כיצד העריכו חז 38788 

חס ולא לשבעים זקנים ולא לאלעזר ולפנ, י פירש ולמה נאמר ומסרה ליהושע"ורש, (א"אבות פ) ליהושע 38789 

שלא רצה למוסרה אלא למי שהיה ממית עצמו מנעוריו באהלי החכמה וקנה שם טוב , המתנבאים במחנה 38790 

פ שכתוב על פנחס תורת אמת "ואע, וזה יהושע שנאמר יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל, בעולם 38791 

 38792 .ל"היתה בפיהו עכ

הרי למרות , ל"הוא הציל את כלל ישראל מכליון ר, וכן כל המעלות שהיו בו שבגללן זכה לבריתי שלום 38793 

אבל מכיוון שלא מצאנו עליו עדות שהיה ממית עצמו מנעוריו באהלי החכמה כמו , כל המעלות שהיו בו 38794 

, ימי הנעורים הם הקובעים בחיי האדם, לא היה יכול לזכות שתמסר התורה על ידו, שמצינו אצל יהושע 38795 

עליהם להכיר בזכות הגדולה אשר נפלה , בל תורה בימי הנעוריםולכן בני תורה אשר זכו ללמוד ולק 38796 

 38797 .שהוא החשוב ביותר בחייהם, ו את הזמן הזה"ולנצל את ההזדמנות שבאה לידם ולא לבטל ח, בחלקם

הרי בכל זאת אם , וזאת עלינו לדעת כי אפילו אם האדם כבר זכה לידיעת התורה במידה רבה וגדושה 38798 

ועיקר הנסיון בזמננו בכלל ולגבי בן תורה , איננו יכול להיות בטוח בתורתו איננו גודר את עצמו מנסיונות 38799 

כמו , ונהייה כזו עלולה לגרום לו שישכח את כל תורתו, שרוצים לחיות חיי נוחות ורווחה, בפרט הוא 38800 

רבי , חלבו חמרא דפרוגייתא ומיא דדיומסת קיפחו עשרת השבטים מישראל´ אמר ר, שמצינו בגמרא 38801 

בעא , כי הדר אתא קם למיקרי בספרא, איקלע להתם אימשך בתרייהו איעקר תלמודיה אלעזר בן ערך 38802 

שבת ) בעו רבנן רחמי עליה והדר תלמודיה, אמר החרש היה לבם, (ב"שמות י) למיקרי החדש הזה לכם 38803 

 38804 .(7ז"קמ

יוחנן ´ אבות כי הוא הגדול מבין חמשת תלמידיו של ר´ אלעזר בן ערך שעליו מצינו במס´ מי לנו גדול מר 38805 

אם איקלע לפרוגייתא ודיומסת ושם נמשך אחר יין המקום , ובכל זאת, והוא היה מכריע את כולם, בן זכאי 38806 

חיי תענוגים אלה גרמו לו שישכח את תלמודו עד כדי כך שלא יכול לקרוא כהוגן אפילו פסוק , ומימיו 38807 

עלולים אנו לגרום לעצמנו שאם תהיה לנו נטיה לחיי מותרות ותענוגים , כל שכן לאנשים כמונו, בחומש 38808 

לכן שומה עלינו להתחזק ולחזק את , (.ט"יומא כ) ל אמרו הרהורי עבירה קשין מעבירה"וחז, לשכוח הכל 38809 

כל שכן מכל תענוגות , ב"ז מכל חיי העוה"היסוד הזה של יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה 38810 

 38811 .(נחלת אליעזר)  .ז"העוה

 38812 

 38813 מאמר שמ

ג "ויקרא כ) מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה וספרתם לכם ממחרת השבת 38814 

 38815 .(ו"ט

´ עי) נקיים של הזבה´ שבועות של העומר ובין ספירת ז´ בספרים הקדושים רמזו על הקשר שבין ספירת ז 38816 

, ל"ל ז"ש המהר"ענין שבעה הוא בנין הרוחניות שלמטה כמ, (ח וברעיא מהימנא שם"בזהר אמור דף צ 38817 

י "וביאור הענין הוא שטומאת הזבה ענינה חטא בדקות והיא סרה ע, בע הספירות התחתונותוהוא גדר ש 38818 

 38819 .כי דרך החיזוק שמתרפאה במשך הזמן, כ צריכה שבעה נקיים"וע, תשובה

וזהו גדר ספירת , על כן מי שמבקש לצאת מטומאה לקדושה צריך לביקורת ממושכת ומוכפלת שבעתיים 38820 

באופן שאם , ושיהיו רצופים בזה אחר זה, נקיים לגמרי מכל סיג טומאהימים שיהיו ´ פי, שבעת הנקיים 38821 

 38822 .רק כך אפשר לצפות לבנין חזק ושלם, תתגנב לביניהם טומאה כל שהיא צריך להתחיל הכל מחדש

הוצרכו בעלייתם לקדושה , ה"שענינה היציאה מרשות אחרת לרשותו של הקב, וכן בגאולת מצרים 38823 

כדי לעיין בכל יום ויום שמא חדרה שוב הטומאה , רת שבע פעמים שבעההעליונה של מעמד הר סיני לספי 38824 

, וההלכה שלמדו מזה שהיא נאמנת על עצמה, ל וספרה לה לעצמה"וזה מרומז באז, בעד איזה סדק שבלב 38825 

 38826 .וטעם הדין בשורשו הוא משום שהבדיקה צריכה להיות בתוך עצמה בפנימיותה

שה שם כתוב ממחרת השבת עד ממחרת השבת השביעית ובפר, וכן מצינו בספירת העומר וספרתם לכם 38827 

ועוד קושי בפסוק , וטעו בזה הצדוקים ופירשו שספירת העומר מתחילה תמיד ביום ראשון, תספרו 38828 

מנחות )א  ובגמר, והאחרון עד ממחרת השבת השביעית פירושו שבוע, שהשבת הראשון פירושו יום טוב 38829 

שספירת העומר מתחילה ממחרת יום טוב , ל"ורת חזמוכיחים בבירור שאי אפשר לפרש אלא כמס (ה"ס 38830 

 38831 ,ראשון של פסח

אבל ברור שהתורה ? ותחת שבת אחרון שבוע, מדוע לא נכתב בפשיטות תחת שבת ראשון חג, ע"אבל צ 38832 

כמו שעל הזבה להיות בטוחה בכל יום , ומלת שבת מרמזת על השבתת הטומאה, מרמזת בזה לתוכן הענין 38833 

 38834 .תחיל לספור הלאהשהושבתה ממנה הטומאה טרם ת



וגדרו לפי הפשט שיתן ישראל ראשית , ענין קרבן העומר על פי ההלכה בא להתיר את החדש בגבולים 38835 

אבל על פי פנימיות המצוה מלמד לנו , י זה שיאכלנו וישתמש בו לצרכיו"והשאר הותר ע, ´קצירו אל ה 38836 

ואין , ת הוא"ולם כולו להשיכי כל הע, ´ז אלא ככלי לעבודת ה"שאין לנו להשתמש בעוה, קרבן העומר 38837 

שהוא השבתת רשות הטומאה , וזהו הגדר הפנימי של ממחרת השבת, להשתמש בו כי אם לעבודתו 38838 

הרי עלינו לבדוק בכל יום אם , ´וכשמצליחים לעורר בקרבנו את השאיפה להשיב הכל אליו ית, מהעולם 38839 

 38840 .לא אבדה ממנו נקודה כל שהיא מהשאיפה הטהורה לעלייה

ועל כן נקראו , הוא השגת מדרגת קבלת התורה, חם שציותה התורה להביא בחג השבועותוגדר שתי הל 38841 

, עולם אחר ממש כלפי המדרגה שלמטה ממנה, כי כל השגה בכל מדרגה היא חדשה לגמרי, מנחה חדשה 38842 

כל התאוות שוות וכל , כי כאן לא שייך כלל דבר חדש, ז כתוב אין כל חדש תחת השמש"בעניני העוה 38843 

רק ברעבונו ישכח ויחשוב , כאשר יתמיד האדם בתאווה תהיה לו לזרא, שמיים מדה אחת להםהישגים הג 38844 

 38845 .´דבר זה הוא גילוי גדול שמבאר את אמיתות האמונה ומתיקות עבודת ה, שחידוש לפניו

, ברוחניות בכל נקודה של עלייה מוצא האדם את עצמו בעולם חדש שאין בו שיווי ודמיון למה שקדם לו 38846 

היא נקודה , נקודת בחירה זאת שמתגלה לפניו ברגע זה תוך כדי עבודתו, ו של כל אדם אחרולא לחווית 38847 

שתוכל להשתלם רק , בחירת כל רגע ורגע תכלית אחרת לה, שלא ניתנה מקודם לכל בריה ולא תנתן עוד 38848 

 38849 וגדר זה הוא הנקרא, ורק הוא המחדשה עכשיו בבחירתו החופשית, י אדם זה לבדו בכל הבריאה כולה"ע

ב "מכתב מאליהו ח)  .שזוכים לה אחר השבתת הטומאה בעבודה צרופה ומזוקקת, בתורה מנחה חדשה 38850 

11). 38851 

 38852 

 38853 מאמר שמא

ג "ויקרא כ) וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה 38854 

 38855 .(ו"ט

והלא מאחר ´ ר החיים הקוכתב או, (´ט א"ר פ"דב) תוסיף ימים´ וספרתם לכם זהו שאמר הכתוב יראת ה 38856 

זהו שאמר ? שאין אנו יודעים אם יכולים אנו לגמור ספירת העומר שהם חמישים יום איך אנו מונים 38857 

תוסיף חיים ותזכה לגמור כל , בהיות המצוה הזאת מכנסת בך יראת שמים, תוסיף ימים´ הכתוב יראת ה 38858 

 38859 .הימים

? אמר לו מפני מה אתה שוחק, וחק ומרקדמעשה באחד שיצא מסעודת מילה ופגע עם מלאך המות והיה ש 38860 

 38861 (להצניע) ואומר שרוצה לסתור, אמר לו מפני ששמעתי לאבי הבן ההוא אשר אתה יצאת משם עכשיו

והייתי משחק מאחר שכל , לשתות בימי חתונת בנו הנימול הזה, חבית של יין ששתו ממנו בסעודת המילה 38862 

אמר לו עשה לי חסד להראות לי ! אמר לו כן? ת האדםאמר וכי אתה יודע מתי ימו, יום ימות אבי הבן הזה 38863 

 38864 .תוסיף ימים´ אמר הכתוב עליך יראת ה? אמר לו ולמה, אמר לו אין אתה כתוב בספרי, פנקסיך

להודיעך מי גרם לו , תרח חי שנים ארוכים יותר מאביו נחור לזה הסמיך חיות תרח ליציאתו עם אברם 38865 

זכה והוסיפו לו על חייו הקצובים לו , שדים ללכת ארצה כנעןאריכות ימים הללו מצד ויצאו אתם מאור כ 38866 

והוא לא , ואפשר שיותר שנים קצבו לו ממה שחי אם היה משלים כוונתו ללכת ארצה כנען, מעולם העליון 38867 

 38868 .(´אור החיים הק) לזה לא השלים שנותיו, השלים נדרו ובא עד חרן וישב שם

, א השתדל להשיג מה שכוונו להשיג בנסעם מאור כשדיםוימת תרח בחרן ול, ל"וכעין זה כתב הספורנו ז 38869 

והפך זה עשה , עם כל גדולת שמו אז´ ולא בא כלל אצל אברהם בהיותו בארץ כנען ובקראו שם בשם ה 38870 

ולא זכו לזה שאר צאצאי תרח הקרובים , ולכן זכה הוא וזרעו בחלק מה ממתנות אברהם, לוט זמן מה 38871 

 38872 .ל"לאברהם כמוהו או יותר עכ

כמשה ´ זכה כלב שנקרא עבד ה, ´ח הק"וכותב האוה, (ד"שלח י) לב עקב היתה רוח אחרת עמוועבדי כ 38873 

להתפלל על ´ והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה פי, הוסיף עוד לומר מלבד המעלה הנזכר עוד, ה"רבינו ע 38874 

, זירהוכוונתו הטובה זו היא שמלבד שלא נכנס בגדר הג, ´וכאן רמז התעצמותו עד שמילא אחרי ה, עצמו 38875 

הבטיחו , שישבו ארבעים שנה במדבר´ שהגם שהיה בן ארבעים שנה אז וגזר ה, אלא הבטיחו בחיים 38876 

 38877 .הרי הובטח בחייו ארבעים שנה מה שלא נעשה לשום צדיק בעולם, שיחיה עד בואו שמה והוא והבאתיו

יזור אחור לא , לומר שהגם שיועידהו הבטחת החיים ארבעים שנה, ואולי כי לזה הקדים לקרותו עבדי 38878 

שנשאלתי ישוב , ו שנה"ט´ וכבר פירשתי במעשה חזקיה שהוסיף לו ה, מעבודת השם לצד שיארך יום קצו 38879 

ואמר לו גזירה היא מלפני , מדת קצי ומדת ימי´ לדוד כששאל ממנו הודיעני ה´ ל שהשיב ה"מאמרם ז 38880 

 38881 ?לחזקיה´ ולמה הודיע ה, שאין מודיעין לו לאדם קצו

אבל תוספות ימים לא נכלל , דכתיב אם חרוצים ימיו, אדם מביא עמו החרוץכי דוקא קץ שה, והשבתי 38882 

שהנותן מתנה , מקדשכם´ להודיע על דרך שאמרו בגמרא בפסוק לדעת כי אני ה´ וחפץ ה, בכלל גזירה זו 38883 

וכן תמצא , והוא מאמר והביאותיו, חסדו כשמוסיף ימים על ימי אדם´ לזה מודיע ה, לחבירו צריך להודיעו 38884 



אותי כאשר דיבר והם דברינו עצמם ´ ועתה הנה החיה ה, ויאמר אליו כלב (יד´ סי) כתוב ביהושעשאמר ה 38885 

 38886 .(מעייני החיים)  .ל"עכ

 38887 

 38888 מאמר שמב

 38889 .(ו"ג ט"ויקרא כ) וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות תמימות תהיינה

תעלה הרי הדבר ההוא מ, וכשאדם משתמש בו לתכליתו, תכלית כל דבר היא להיות כלי לקדושה 38890 

ככל אשר הקדושה גבוהה יותר הטומאה גרועה , וכשאינו מגיע לתכליתו טומאה מתפשטת עליו, ומתקדש 38891 

, מפני שתכלית גוף האדם היא המעולה ביותר, (7ד"י פסחים י"רש) המת הוא אבי אבות הטומאה, יותר 38892 

 38893 .ומעין זה גם טומאת הנידה, וזו נתבטלה במיתתו, להיות מרכבה לנשמה הקדושה

ט שערי "וכן מצאנו שבגלות מצרים הגיעו למ, בגלות כיון שאין זו תכליתם הם בבחינת טומאהישראל  38894 

, היה זמן ההכנה למתן תורה, הזמן שבין יציאת מצרים לבואם אל מדבר סיני בחודש השלישי, טומאה 38895 

וכן כנגד , ל שתקופה זאת היא כנגד שלושה חדשים של הבחנה שמצריכים לגיורת"ל ז"וכבר כתב המהר 38896 

ועיין מה שכתבנו במקום אחר על הדמיון , שלושת החודשים שהוצרכה רות להמתין עד שנישאה לבועז 38897 

 38898 .לספירת שבעה נקיים של הזבה, בין ספירת העומר שציותה תורה בשבועות אלו

 38899 מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא דוקא בימי הספירה, ל בספרו ברית הלוי הקשה"ש אלקבץ ז"והנה הר

ל שכל רב "וביאר הוא ז, חטאם שלא נהגו כבוד זה בזה ודאי נמשך זמן רב קודם לכן הלא? (7ב"יבמות ס) 38900 

אשר על כן נקראו התלמידים , הלומד עם תלמידים משפיע להם מנשמתו היינו מעצם מהותו הרוחנית 38901 

כי רק בהצטרפות כולם יחד השפעתו , ואם התלמידים מתאחדים כראוי אז השפעתו באה לתכליתה, בנים 38902 

 38903 .בכללותה מאירה בהם

, היינו אותו ניצוץ השייך למהות נשמת התלמיד, ידוע שכל תלמיד נוטל רק ניצוץ אחד מהשפעת רבו 38904 

אבל אם התלמידים מתפרדים זה מזה בהתנהגותם מאבדים , וממילא רק בהתכללותם יחד נשלמה השפעתו 38905 

 38906 .ש לעיל"מוזה מצב מסוכן כ, ונשארה ההשפעה ערירית מבלי בוא אל תכליתה, הם את השפעת רבם

 38907 

וממילא לא , י זה נתפרדו זה מזה"לא נהגו כבוד זה בזה כראוי וע, והנה תלמידי רבי עקיבא עם כל גדלותם 38908 

וכשהגיעו ימי הספירה שבהם מתנוצצים האורות של , נתנו להשפעת רבי עקיבא רבם לבוא אל תכליתה 38909 

מתאמץ לזכות בו ולהתעלות  כי מי שרואה אור הקדושה מתנוצץ ואינו, ההכנה למתן תורה נסתכנו ומתו 38910 

 38911 .בודאי זה קטרוג גדול המביא את האדם לידי סכנה, אלא דוחהו ונשאר בקטנותו, על ידו

מה חרי , ככה´ על מה עשה ה, ואנו שואלים לעצמנו, אנו משתוממים על החורבן הנורא שפקדנו בדורנו 38912 

לת שעבוד הגלות מעל עם כל התקופה שקדמה לחורבן היתה זמן הק, אבל נתבונן נא, האף הגדול הזה 38913 

ורק בדורות , עוד לפני מאה וחמשים שנה היו כל ישראל כמנודים ומתועבים בין יושבי תבל, ישראל 38914 

 38915 .האחרונים התחילו הגויים להקל עולינו ולהתחיל להשוות את זכויותינו ודינינו למצבם הם

, לנו למקום מושב ומנוחהובשנים האחרונות כבר התחילו לדבר אודות ארץ ישראל ועל אפשרות נתינתה  38916 

והרי גם אצלם , אותם הגויים אשר מלפנים היינו אצלם ללעג ובוז ונחשבנו בעיניהם כפחותים שבפחותים 38917 

 38918 .בלבם לחשוב שיתנוה לנו´ ועם כל זאת נתן ה, ארץ ישראל היא ארץ קדושה

ולצורך זה , ת לשמש לנו הכנה לביאת המשיח"ברור הוא שתקופת האמנציפציה היתה מזומנת מאת השי 38919 

כי ההכנה לימות המשיח דורשת מאתנו עבודה רוחנית רבה כדי להגיע למדרגת , הוקל עול הגלות מעלינו 38920 

נמצא , ומצב של צרות תכופות והשפלות תדיריות אינו מסוגל להשגת דחף העלייה הנדרש, הגאולה 38921 

שהפכנו את וכיון , שההארה החדשה הזאת וההקלה במצבנו באו כדי שנשתמש בהן לצורכי הקדושה 38922 

השתמשנו במצב , להתכונן לגאולה מתוך שמחה והרחבת הדעת, המטרה ובמקום להכיר את הרמז מלמעלה 38923 

הרי ארבה לנו הסכנה הידועה של הכנה לקדושה שאינה באה , החדש להתערב בגויים וללמוד ממעשיהם 38924 

 38925 .אל תכליתה כמו שביארנו לעיל

מפני , לות היה הולך וגובר כבר זמן ארוךאף שתהליך ההתבול, וזה שלא היה החורבן אלא עכשיו 38926 

ואין עוד תקוה שההשפעה , ה מאריך אפו ואינו מביא את הפורענות אלא לאחר שנתמלאה הסאה"שהקב 38927 

ועדיין היו בו עשרה נסים אף לאחר שהעמיד , וכן מצינו במקדש ראשון שעמד זמן רב, תביא לידי תיקון 38928 

אל לנו לשנות , שת ובאה שוב תקופה של חסדואם לאחר החורבן הנורא ממשמ, מנשה צלם בהיכל 38929 

 38930 .(מכתב מאליהו)  .ונאחוז בהארה לשוב בתשובה גמורה, באולתנו אלא נכיר את הרמזים מלעילא

 38931 

 38932 מאמר שמג

 38933 .(ו"ג ט"ויקרא כ) וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות תמימות תהיינה



ל שאפשר להשיג בתורה רק "ז ח"ש הגר"ידוע מ, ח דברים התורה נקנית"במ, (ה"ו מ"פ) שנינו באבות 38934 

והיינו שכמו שבכל דיני קנין שבתורה אין קונים הדבר , ד"לפי ההכנה במעלות שהתורה נקנית בהם עכ 38935 

ה הרי הוא כנפל "ובלא, כך הוא בתורה דהלכה היא דכך הוא קניינה, אלא בקנין שנתפרש בו ולא זולתו 38936 

אף באלה , ה שייך בכל המעלות שנשנו שםודבר ז, עליה או פירס טליתו עליה במציאה דלא עשה כלום 38937 

 38938 .שלפי הנראה בעינינו אין להם יחס טבעי לקניית התורה

וכמה שיחסר בהם כך יחסר בהשגות , ומבוארים שם כל המעלות וטהרת הנפש וישרות בהשקפות והנהגה 38939 

 38940 ל"ש ז"וכמ, ד מיוחדת"גם לא תתקיים התורה אצלו וגם יחסר לכוון אל האמת שצריך לזה ס, התורה

כי התורה נקראת אמת וצריך למעלות הנפש כדי שתתקיים , עמו שהלכה כמותו´ וה (7ג"סנהדרין צ) 38941 

הנה , כי מלבד שהן עצמן הן גופי תורה ועיקרי השלמות, נתבונן לפי זה בייקרת ערכן, התורה אצלו 38942 

 38943 .התורה נקנית בהם ועל ידה באים לכל המעלות ביתר שאת ויתר עז

בשורש מצות  (ו"מצוה ש) כתב החינוך, ירה נקבעו לקנות המעלות הללומבואר בראשונים דימי הספ 38944 

ומפני כי היא , כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה, העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים, ספירת העומר 38945 

להראות , ט של פסח עד יום נתינת התורה"נצטוינו למנות ממחרת יו, עיקרן של ישראל ובעבורה נגאלו 38946 

 38947 .כ"הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו כעבד ישאף צל עבנפשנו החפץ 

וכן לדורות אנו מחויבים לספור הימים עד זמן , והנה ישראל הכינו את עצמם בזמן ההוא לקבלת התורה 38948 

ואחרי שנקבעה ההכרה ביסודות האמונה וההשגחה בגלויים , ולהכשיר עצמנו בהמעלות הללו, מתן תורה 38949 

ט ימים מכוונים כנגד "ואמרו שֿמ, ה לקנין והתחזקות במעלות התורהמתחילה הספיר, של יציאת מצרים 38950 

ט שערי "ט לחזרה עליהם וגם הם מכוונים כנגד מ"ח מעלות ויום מ"ח ימים כנגד מ"מ, מעלות התורה 38951 

ה "שעל כל דבר ודבר הראה הקב, (´ד ב"סנהדרין פ) ט פנים שבתורה כמפורש בירושלמי"וכנגד מ, בינה 38952 

 38953 .ט פנים טמא"ומט פנים טהור "למשה מ

שלפי מדת החסרון יחסר לו בקנין , והנה חסרון במעלות שהתורה נקנית בהן הוא לא רק חסרון שלילי 38954 

ואפילו מה שכבר השיג מאבד אם ירד , אלא שזהו חסרון חיובי ופועל גורם לאבד התורה ולחסרה, התורה 38955 

ומביא מהלל שהתחיל , לקתכל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסת, (´ו ב"ס) ממעלותיו כמבואר בפסחים 38956 

שהוכיחם על שלא , ש"והנה בודאי הקינטור היה בכוונה טהורה לש, כ נעלמה ממנו הלכה"לקנטרן ועי 38957 

מ היה "מ, ואדרבה מתוך ענוה אמר זאת שהצטער על שהוכרח הוא לישב בראש, שמשו את גדולי הדור 38958 

 38959 .גרם שנתעלמה ממנו הלכה שהיה בזה ניצוץ של יוהרא וזה, כבר בזה חסרון כל שהוא במדת הענוה

והנה בקצפו של משה היה ענין תוכחה נוראה , מנלן שנאמר ויקצוף משה´ וכן אמרו שם כל הכועס וכו 38960 

ת ומצד אהבת "והיה זה אהבת השי, בדבר פעור´ הן הנה היו למסור מעל בה, (א"במדבר ל)ב  מאד וכדכתי 38961 

הרי דחסרון ופגם דכעס שהוא פגם , מ גרם זה שתתעלם ממנו הלכה"מ, ישראל לשמור על כלל האומה 38962 

וכל מה שישיג יותר , ולפי זה הדרך לקנין התורה הוא רק בקנית המעלות, בענוה גורם לאבדן התורה 38963 

ולהיפך כל חסרון במעלות הוא חסרון פועל וגורם איבוד לתורה , שלמות במעלות ישיג יותר בקנין תורה 38964 

 38965 .שכבר השיג

וכולם מתו בין פסח לעצרת בשביל שלא נהגו , ע"דים היו לו לרד אלף תלמי"כ, (´ב ב"ס) יבמות´ ובגמ 38966 

, ועל ידם הוחזרה התורה, ע אצל רבותינו שבדרום ושנה להם"והיה העולם שמם עד שבא ר, כבוד זה בזה 38967 

ולפי גודל ערך קדושתם היה בזה פגם כל , והנה לא היה בהם שום חטא רק זה שלא נהגו כבוד זה בזה 38968 

 38969 .ואפשר שהיה חסר בדקדוק חברים לפי מעלתם, רה נקנית בהםשהוא באחת מהמעלות שהתו

דהחיוב להכריע לכף זכות אינו , ואפשר שהחסרון היה במעלת נושא בעול עם חבירו ומכריעו לכף זכות 38970 

או אולי היה כאן פגם כל שהוא , אלא גם להכריע סברת חבירו לכף זכות, רק הכרעת המעשים שעשה 38971 

זמן שנועד לחיזוק במעלות קניני , ונגזר עליהם להיפטר באותו פרק, באוהב את המקום אוהב את הבריות 38972 

כ נשארה "וע, לפי שחסר להם לפי עוצם קדושתם ההכנה לתורה שתהיה בתכלית הקדושה, התורה 38973 

 38974 .ז מדרגת התורה עד היום"שיתכן שנתמעטה עי, אבילות לדורות

גם שבגלל חסרון קצת , רהה מדקדק עם צדיקים כחוט השע"חזינן מכאן מלבד גודל התביעה שהקב 38975 

כ "והרי נאבד כ, והיה העולם שמם שנשתכחה התורה, במעלות שהתורה נקנית הפסיד עם ישראל כולו 38976 

דלא ´ ומוכח שם בגמ, והכל משום שמחסרון במעלות לא נתקיימה התורה, הרבה תורה והיה הפסד לדורות 38977 

פרט אחד מאחת המעלות בין הרי שחסרון ב, נשתלשלה התורה להימסר על ידם שלא נתקיימה תורתם 38978 

 38979 .כ הרבה תורה"גורם לאבד מן העולם לדורות כ, אדם לחבירו

שלא היתה עליהם התביעה , י רבותינו שבדרום"ואפשר דהיה רצון ההשגחה שתימסר התורה לדורות ע 38980 

בלא שום פגימה ולו , י תורה הנלמדת בשלמות הנפש בכל הפרטים"ותתקיים התורה בישראל ע, בענין זה 38981 

, ואחרי יגיעתם ועמלותם הגדולה בתורה, ע"הרי דאף בגדולי עולם שזכו להיות תלמידי ר, ן הדקהדקה מ 38982 

י חסרון מעט באחת מהמעלות ולא "מכל מקום נאבד הכל ע, ומדרגתם העצומה דמוכח דהיו בסוג תנאים 38983 



אין  באשר, ויש להתבונן ולהתפעל עד כמה שצריך להשתדל בישרות ההנהגה וההרגשים, נתקיימה תורתם 38984 

 38985 .לשער כמה יזכה לקיום תורה ולהשיג בה

ועכשיו כל לימוד התורה עד , י כולם"ע הרי היתה המשכת התורה לדורות ע"והנה אילו התקיימו תלמידי ר 38986 

, וזכו רבותינו שבדרום שתתקיים תורה על ידם לדורי דורות, ביאת הגואל הוא מתורת רבותינו שבדרום 38987 

אם ראית דור , (ירושלמי סוף ברכות) ל"ואמרו חז, ר דורוהם החוליה בשלשלת מסירת התורה מדו 38988 

, והגדר דנתקיים רצון הבורא בבריאה על ידו, שמתרפה בדברי תורה עמוד והתחזק ואתה נושא שכר כולם 38989 

 38990 .במעשה שלו´ כי הוקם כבוד ה, ´ועל דבר זה הוא האמור בפנחס שכיפר על בני ישראל בקנאו לה

ולא רק בקיבול שכר אלא , להתחזק וכמה יש להרויח עד לאין שיעור ולפי מצב הדורות הנוכחי כמה צריך 38991 

היה יקר בימים ההם אין חזון ´ ודבר ה, (´ג´ שמואל א) כ"שמציאות הדבר עצמו יגדל לאין שיעור כמאה 38992 

כ כשהם מוכרחים לקיום "כש, וכמו בכל דבר שערך הדברים עולה ומתייקר לפי מיעוט מציאותם, נפרץ 38993 

ה מתאוה שיהיו ישראל "הקב, כ שתהיו עמלים בתורה"ם בחוקותי תלכו ואמרו בתווכתיב א, העולם ממש 38994 

, ה לעמול בתורה"ואשרי מי שממלא תאוותו ורצונו של הקב, עמלים בתורה להגיע אל האמת שבתורה 38995 

 38996 .(משנת רבי אהרן)  .ומתעמל בהמעלות של קנין והשגת תורה

 38997 

 38998 מאמר שדמ

 38999 .(ו"ג ט"ויקרא כ) תהיינה וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות תמימות

, קוראים את היום טוב חג השבועות, הנה על ידי זה שסופרים ספירת העומר שבעה שבועות עד לעצרת 39000 

ויש להתבונן טובא למה אין , וכן אנו אומרים בתפלה ותתן לנו את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו 39001 

, ות ספירת העומר בשבועות אלו לקבלת התורהועוד מאי שייכ? אנו קוראים את החג הזה זמן מתן תורתנו 39002 

והלא ענין זה של וספרתם לכם מפורש ? ואף מקדימים ומזכירים את חג השבועות לזמן מתן תורתנו 39003 

ש עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה "כמ, בתורה שהוא ענין אחר לגמרי 39004 

 39005 .ולא נזכר ענין קבלת התורה כלל, ´חדשה לה

אבל באותם , דחג השבועות נקרא באמת על שם שבעה שבועות של ספירת העומר עד לעצרת אלא ודאי 39006 

כמבואר , שבעה השבועות כללה התורה ענין הספירה וההכנה להטהר ולהתקדש לקבלת התורה הקדושה 39007 

על כן הפסוקים שבפרשה החל מוספרתם לכם עד הקרבת שתי הלחם הם כנגד , בזוהר הקדוש באריכות 39008 

, ולפיכך אנו כוללים גם בתפלה ותתן לנו את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו, ריתשני לוחות הב 39009 

 39010 .השבועות הם כוללים ההכנה והטהרה לבוא לידי קבלת התורה´ ולמדנו יסוד זה כי אכן ספירת ז

י "ובעלי המוסר תלמידי הגר, ו מפרקי אבות שנינו ארבעים ושמונה דברים שבהם התורה נקנית"והנה בפ 39011 

, ח דברים בימי ספירת העומר כל יום על דבר אחד"היו עובדים לקנות לעצמם כל המ, ל"טר זצוקסלנ 39012 

משל , כלומר יש הבדל רב בין ידיעת התורה לקנין התורה, ח דברים"וביום האחרון היו חוזרים על כל המ 39013 

וא יודע הרי ה, למה הדבר דומה לעשיר שיש לו הרבה בתים גדולים ואיש אחד ממונה עליהם לטפל בהם 39014 

אבל כל זה הוא רק ידיעה בעלמא , ומכיר את כל החדרים מוצאיהם ומובאיהם ומדתם לכל רוח בדיוק רב 39015 

 39016 .כל זמן שלא קנה אותם ושילם עבורם בכסף מלא, ואין לו בהם שום בעלות כלל

ה בתחל, חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה´ כי אם בתורת ה, (´ט א"עבודה זרה י) ל"ש חז"וכן בתורה וכמ 39017 

כי לו רק , ´כשעדיין אין לו קנין בתורה הוי תורת ה, ה ולבסוף נקראת על שמו"נקראת על שמו של הקב 39018 

ובמה קונה אדם את , כ כשכבר קנה התורה הרי נעשה בעלים עליה ונקראת תורתו"אבל אח, ידיעה בתורה 39019 

 39020 !בתשלום של ארבעים ושמונה דברים שבהם התורה נקנית, התורה

כל מה , וזה פשוט ללמוד ולהביא בית אוצר שכלו ולבו, נקנית בו הוא בתלמודהדבר הראשון שהתורה  39021 

והנה קנין זה , ל"ומפרשים ראשונים וגדולי האחרונים ז´ המשנה והגמ, פ"שהוא יותר בלימוד תורה שבע 39022 

אלא בהתמדה , ואינו לומד קטעים קטעים ולא מזמן לזמן, אינו נקנה אלא אם האדם הוא מתמיד בתלמודו 39023 

כמו שהבעל תאוה נהנה בעת מילוי , והמתמיד יש לו הנאה בחוש ממש מעצם הלימוד, בלא הפסקגדולה  39024 

ועוד הרבה יותר כי ניתוסף לו צמאון גדול והנאה יתירה על הנאתו בכל מלה ומלה בתורה , תאותו 39025 

 39026 .הקדושה

היא דרכה  כך, (ו"פרקי אבות פ)ב  וכבר אמרנו על מה שכתו, ומי שאינו מתמיד לא ישיג את זה בחושיו 39027 

אם , של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל 39028 

ב אנו "ולכאורה בשלמא וטוב לך לעוה, ב"ז וטוב לך לעוה"אשריך בעוה, אתה עושה כן אשריך וטוב לך 39029 

? ז איך"שריך בעוהאבל א, ב"כ עמל בתורה ודאי טוב לו לעוה"ז ואעפ"אם מצטער כל כך בעוה, מבינים 39030 

 39031 ?ולבסוף אשרי לו, וישן על הארץ ועוד חיי צער על הכל, אם אוכל רק פת במלח

הרי אמר פת במלח תאכל , אבל נתבונן בשביל מה הוסיף התנא ואמר אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך 39032 

עת איזה ורוצה לד, פ משל לאחד שלא שתה יין מעולם"אבל נבין דבר זה ע? כ איירינן במי שעושה כן"א 39033 



כ "טעם מתיקות אתה ג, בא שני ואומר לו טעם חמוץ אתה יודע ואומר הן, טעם מרגישים בני אדם ביין 39034 

הרי מובן שכל , אם תערב כך וכך אחוזים של חמיצות וכך וכך מתיקות תדע טעם היין, יודע והוא אומר הן 39035 

שוב אין צריך , ו כוס יין וישתהמה שאין כן כשימזגו ל, הסבר זה עדיין לא יבהיר לו לדעת טעם יין בכלום 39036 

 39037 .לשום סברות והוא כבר יידע על בוריו טעם היין

ואם , ב"ז וטוב לך לעוה"אשריך בעוה, וכן המכוון במה שאמר התנא פת במלח תאכל אשריך וטוב לך 39038 

כי ודאי אי , התשובה היא אם אתה עושה כן, ז"תשאל איך אפשר בדברים הללו שיהיה אשריך בעוה 39039 

אשר ימצא מי שעמל בתורה אחרי אכילת פת , לאדם בשום אופן מהות התענוג והעידוןאפשר להסביר  39040 

ז וטוב לך "כי אשריך בעוה, אבל אם אתה עושה כן תראה בחוש ותרגיש בעצמך, במלח ומים במשורה 39041 

 39042 !ובכזה במעלה הראשונה שתורה נקנית בתלמוד, ב"לעוה

כי יש , אבל יש לפרש עוד, מה שמוציא בפיובפשטות שילמוד בקול כדי שישמעו אזניו , בשמיעת האוזן 39043 

, אבל אינו מסוגל לשמוע מאחרים ולהיות דבק עם חברים בלימודו, אנשים שהם מתמידים ועמלים בתורה 39044 

גם לימודו אינו עולה לו ולא , אדם זה לא לבד שהוא נענש על זה נוראות, אמותיו לבדו´ רק מכונס בתוך ד 39045 

וזה פשוט גם בדרך הטבעי כי האדם , האוזן לשמוע סברת חבירוכי לא קנה אותה בשמיעת , מצליח כלל 39046 

ולכן לא יוכל לברר דבר לאמיתו אם לא ישמע , ומשוחד להבין כל אשר עולה על רוחו, קרוב אצל עצמו 39047 

 39048 .וכל זה כלול בהמעלה השניה שהתורה נקנית בשמיעת האוזן, דעת זולתו

ח "אבל יש במ, ´ביראה וכו, באימה, בבינת הלב, והנה רוב המעלות אשר נמנו כאן הוא בין האדם לעצמו 39049 

מעמידו , מכריעו לכף זכות, כגון נושא בעול עם חבירו, דברים אלו גם מעלות שעיקרם בין אדם לחבירו 39050 

לא לבד שהם מדות טובות , ח דברים אלו"למדים אנו מזה שהנושא בעול עם חבירו הנזכר במ, על האמת 39051 

לסעדו ולתומכו בסברא , התורה שלומד להבין אותה יותר אלא שהם מועילים לאדם לקנות, כשלעצמם 39052 

 39053 .(לב אליהו)  .´כי ישרים דרכי ה, ישרה ולהוסיף חכמה ודעת

 39054 

 39055 מאמר שמה

ג "ויקרא כ) וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה 39056 

 39057 .(ו"ט

כי , וזמנה הוא מפסח, לקבלת התורה שמצות ספירת העומר היא הכנה, ו"כתב בספר החינוך מצוה ש 39058 

החל ענין מתן , ן"ש הרמב"ה גילה לבניו את אחדותו השגחתו ויכולתו ביציאת מצרים כמ"לאחר שהקב 39059 

לענין , בשני מקומות נוספים מצאנו מצות ספירה, תורה שהיא הגאולה העיקרית ומאז חלה חובת ההכנה 39060 

ולענין שנת , (ח"ויקרא כ) בעת ימים ואחר תטהרוספרה לה ש, זב וזבה שסופרים שבעה נקיים ומיטהרים 39061 

 39062 .וספרת לך שבע שבתות שנים וקדשתם את שנת החמשים, היובל שסופרים שבע שמיטות ומקדשים יובל

הוא , נמצא שהדרך להשיג טהרה, הזב והזבה כשסופרים את שבעת הימים הם סופרים שבעת ימי טומאה 39063 

י שבעת ימי "מא הוא המכשיר של השגת טהרה ועעצם הידיעה שהוא ט, י ספירה של טומאה"דוקא ע 39064 

ומגביר בעצמו את התשוקה להיטהר ולכן הוא , הרי הוא משריש בעצמו כי עדיין אינו טהור, הספירה 39065 

 39066 .נטהר

תינוק נימול לשמונה כי , ל שמספר שבע מורה על דרך הטבע ושמונה למעלה מדרך הטבע"כתב המהר 39067 

ולכן גם ביום השמיני עצרת תהיה לכם יום שבו , בעברית מילה מרומם את ישראל למעלה מדרך הט 39068 

, נמצא שספירת שבעה נקיים הוא ענין השייך לדרך הטבע, ה מייחד את ישראל מאומות העולם"הקב 39069 

הסופר שבעה נקיים אומר בחדא מחתא כי עדיין , בתורת הכנה לטהרה גנוז גם הגילוי על שורש הטומאה 39070 

ורק ביום השמיני הוא ענין של למעלה מדרך , בע גורם לטומאהוהטעם שאינו טהור כי דרך הט, אינו טהור 39071 

 39072 .הטבע יטהר

שהרי שנת היובל היא גם השנה , כספירת שבעה נקיים כך ספירת שבע שבתות שנים כהכנה לשנת היובל 39073 

, ה"שנת היובל מגלה כי אין לו לאדם כלום יותר ממה שנתן לו הקב, שבו מכריזים על הפקעה מדרך הטבע 39074 

הריהו , אדם שמגיע לחג השבועות ללא הכנה כל שבעה שבועות, ם היא זקוקה להכנהקבלת התורה ג 39075 

ומיד לאחר יציאת מצרים היה כבר ראוי לקבלת , כאומר שהזמן שבין פסח לשבועות הוא ללא צורך 39076 

 39077 .התורה

ומה היא ההכנה לקבוע , כי ללא הכנה אי אפשר לזכות לתורה, התורה מצוה על הכנה לקבלת התורה 39078 

אמנם את ההתחלה של , ט שערי טומאה"עד יציאת מצרים היו שקועים בטומאת מצרים מ בעצמו כי 39079 

, אבל קבלת התורה זקוקה לעבודת האדם וספרתם לכם, ה ביציאת מצרים"היציאה מן הטומאה עשה הקב 39080 

ואז תזכו לקבלת התורה , כי עדיין אינכם ראויים לקבלת התורה עד שתפקיעו עצמכם משבעה שבועות 39081 

 39082 .עלה מדרך הטבעשהיא גם למ



האדם הוא עפר מן האדמה שהכניסו בו , ידענו שמקום המחשבה הוא הקודש קדשים שבאדם´ מספרים הק 39083 

ומקום המחשבה של האדם הוא מקום , והחומר הקרוב ביותר אל הרוחניות הוא המחשבה, נשמה רוחנית 39084 

י שיתבונן לאיזה "את עיוכל למצוא ז, ואדם שרוצה לבחון את עצמו באיזה מקום הוא עומד, האדם כולו 39085 

ו גרוע מזה הרי "ואם ח, אם מחשבתו ריקנית אות הוא שריקן הינהו, מחשבה הוא מתפנה כשאינו עסוק 39086 

 39087 !שם מקומו

ואפילו למאן דאמר מצוות אין , היא המחלקת בין הדרגות השונות של המצוה, המחשבה במעשי המצוות 39088 

גם למאן דאמר זה יש חילוק , שפיע על האדםשמעשה המצוה לעצמה יש בכוחה לפעול ולה, צריכות כוונה 39089 

ג ויום אחד והנחת תפלין של גאון וגדול בישראל היא אותה "הנחת תפלין של בן י, דרגות בחשיבות המצוה 39090 

, וכפי שמזכך עצמו מתדבק יותר ויותר במחשבתו! המחשבה? ומה מבדיל ביניהם, מעשה הנחת תפלין 39091 

 39092 .בוהות יותרומעלה בזה את כל מעשי מצוותיו למדריגות ג

שהיא מצוה של הכנה שהרי אין הכנה אלא , מצוה שהיא מיוחדת למחשבה היא מצות ספירת העומר 39093 

ימי הספירה , אין בה משום הכנה ולא כלום, ומעשה ספירה היום כך וכך לעומר ללא מחשבה, מחשבה 39094 

 39095 .וות גרידאואשר אסור לו לאדם למצוא קורת רוח בזה שעושה מעשי מצ, מלמדים על ערכה של המחשבה

אבל בתפילה כולי עלמא לא פליגי , בכל מעשי המצוות מצאנו שנחלקו אם צריך כוונה או אין צריך כוונה 39096 

כ גם בתפילה עצמה קיימות "ואעפ, כי תפילה היא עבודה שבלב, שאמירה בעלמא לא שמה תפילה 39097 

, לה למחשבות אחרותמעתה נתבונן בגודל העוון של מי שמפנה את לבו בתפי, מדריגות לפי גודל המחשבה 39098 

שהרי הוא עומד , הנה להפסיק באמצע תפילת שמונה עשרה בשיחה בטילה מובן לכל כי זה עוון נורא 39099 

הרי מחשבה , כלום יש הבדל בין דיבור לבין מחשבה כשעומד לפני המקום, באמצע תפילתו לפני המלך 39100 

 39101 .כדיבור דמי

הוא מתדבק יותר עם , עמיק יותר במחשבתוכפי שמ, עיקר מקום גידולו של אדם היא המחשבה, יתירה מזו 39102 

ואפילו נאמרים , ג ששכר תורה מקבלים גם על דברי תורה בעלמא"ואע, אותיות התורה שהוא לומד 39103 

ה שקורין לאהבה "ר אבא אפילו ע"א, ודגלו עלי אהבה, (ג"ב י"מדרש שיר השירים פ) ש"בשיבוש כמ 39104 

ובספרים כתבו עצה להולך , ודילוגו עלי אהבהה ודגלו עלי אהבה "אמר הקב, איבה כגון ואהבת ואייבת 39105 

וכל שמתעמק , זוהי המידה הפחותה שבתלמוד תורה, ב"בדרך ואינו יודע ללמוד יחזור על אותיות הא 39106 

לידע כמה הוא עדיין , וכפי גודל הכוונה שיכוין בספירת העומר, יותר הוא מתדבק אל התורה, במחשבתו 39107 

 39108 .(מערכי לב)  .כך יכין עצמו יותר לקבלת התורה ,וכמה הוא צריך להשתוקק אל הקדושה, טמא

 39109 

 39110 מאמר שמו

ג "אמור כ) וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה 39111 

 39112 .(ו"ט

ויש להבין מדוע כינתה התורה את , ל פירשו שממחרת השבת היינו ממחרת יום טוב ראשון של פסח"חז 39113 

ש ויכלו השמים והארץ "שהשבת הינה השלמת הבריאה כמ, ל"ל מפרג ז"ומבאר המהר, הפסח בשם שבת 39114 

ומשום כך אנו אומרים , ש וביום השביעי שבת וינפש"והשבת הינה גם נפש הבריאה כמ, וכל צבאם 39115 

היתה השבת חסרת , אלא שעד שלא יצאו ישראל ממצרים וטרם נעשו לעם, תפילת נשמת כל חי בשבת 39116 

רק אז הושלמה השבת ועימה הבריאה , ת השבת ומקבל את מתנתהורק כשנעשו לעם ששומר א, שלימות 39117 

 39118 .משום כך נקרא יום יציאתנו ממצרים בשם השבת, כולה

ומדוע דוקא כאן , הלא חג הפסח ויום היציאה ממצרים מוזכר בתורה פעמים רבות, אך עדיין עלינו להבין 39119 

ועוד הלא ? פסח רק בדרך אגבבתוך מצות ספירת העומר אשר בה נזכר חג ה, רמזה לנו התורה ענין זה 39120 

י הספירה אנו מראים "שע, ו"מצות הספירה ענינה הוא הכנה למתן תורה כפי שמבאר החינוך במצוה ש 39121 

 39122 כ מדוע התורה תולה ספירה זו בקציר העומר"א, שכל חפצנו הוא להגיע לחג השבועות ומתן תורה

 39123 ?(ז"דברים ט)

משרשי המצוה כדי שנתבונן מתוך המעשה בחסד , כותב החינוך (ב"מצוה ש) והנה במצות קרבן העומר 39124 

לכן ראוי לנו שנקריב לו , לחדש להם שנה שנה תבואה למחיה, הגדול שעושה השם ברוך הוא עם בריותיו 39125 

ומתוך שנהיה ראויים לברכה בהכשר מעשינו , למען נזכור חסדו וטובו הגדול טרם נהנה ממנה, ממנה 39126 

 39127 .חפץ מרוב טובו בברכת בריותיובנו ש´ תתברך תבואתנו וישלם חפץ ה, לפניו

עלינו להכיר גם שכל מטרת הגשמיות היא אך , הוא´ אך לא די בכך שאנו מכירים שהשפע הגשמי מאת ה 39128 

שמהותה וענינה הוא , ל את מצות ספירת העומר"ר הירש זצ"ובדרך זו מבאר הרש, ורק עבור הרוחניות 39129 

ולקיום ´ תבואה להיותו כלי לעבודת האלא שעבוד קציר ה, לא רק הכנה למתן תורה בצורה רוחנית 39130 

שאין כל ערך לגשמיות אם איננה , מיד בתחילת תקופת הקציר עלינו להשריש בקרבנו, התורה והמצוות 39131 

 39132 .מהוה מטרה לרוחניות



והוצאתי והצלתי , לשונות של גאולה´ נקודה זו רמוזה גם במצות ארבע כוסות בליל הסדר שהן כנגד ד 39133 

והרמז בזה , (ט"ח תע"או) ק שאין להפסיק בין כוס שלישית לבין כוס רביעיתולהלכה נפס, וגאלתי ולקחתי 39134 

והכוס רביעית כנגד ולקחתי , היא שהכוס השלישית מכוונת כנגד גאולת הגוף וגאלתי אתכם בזרוע נטויה 39135 

אך ורק למטרה הרוחנית , ואין להפרידן זו מזו כי כל מטרת גאולת הגוף ממצרים היתה, אתכם לי לעם 39136 

 39137 .´לעם הלהיותנו 

משום שלהבדלת , וכעת יכולים אנו להבין מדוע דוקא במצות ספירת העומר נקרא הפסח בשם שבת 39138 

אמנם כאן בפסח , חסר עדיין את העיקר שהוא מתן תורה, ישראל מן העמים ועשייתם לעם בגאולת מצרים 39139 

היתה רק מכל מקום תכלית השלימות , ל"לקבל את שלימותה כדברי המהר, התחילה השבת נפש הבריאה 39140 

על כן רמזה כאן התורה , ומכיון שתקופת ההשתלמות שלנו למתן תורה החלה בספירת העומר, במתן תורה 39141 

 39142 .נקודה זו

שקרבן העומר הקרב בפסח הוא מן השעורים שהם , ק"נקודה נוספת במצות קרבן העומר מבואר בספה 39143 

יציאת מצרים לפני עבודת מפני שב, ואילו הבאת שתי הלחם בחג השבועות היא מן החיטים, מאכל בהמה 39144 

כ "א, י העבודה וההתעלות בימי הספירה מגיעים אנו לבחינת אדם"וע, ימי הספירה אנו בבחינת בהמה 39145 

שבעה שבועות המכוונים כנגד שבעת רועי , עלינו לדאוג להיות בעליה מתמדת בימים אלו ימי הספירה 39146 

כל יום דרגה נוספת על , יום ליוםמתחילים בחסד שבחסד ומסתיימים במלכות שבמלכות עליה מ, ישראל 39147 

 39148 .יום אתמול עד המעלה של מלכות שבמלכות

הראשונה , שתי משמעויות יש לה בלשון הקודש, כ ענינים חשובים לתקופה זו"במלה עומר נרמזים ג 39149 

והשניה לשון אסיפה ואגידה כמו מלאכת מעמר בשבת , (ד"דברים כ) לשון שעבוד כפי שנאמר והתעמר בו 39150 

ואף את עניני הגשמיות , ת"בימי הספירה עלינו לשעבד את כל כוחותינו להשי, בליםשהוא איסוף הש 39151 

וכמו כן עלינו לאגד ולאסוף את כל הימים הקדושים הללו לחטיבה , ´עלינו לשעבד להיות כלים לעבודת ה 39152 

 39153 .עלינו לאסוף את כל הפרטים יחד לשלימות אחת, למרות שכל יום וכל שבוע הם מידות בפני עצמן, אחת

כפי שנאמר בפרשת בשלח והעומר עשירית , גם המן שירד לאבותינו בהיותם במדבר נקרא בשם עומר 39154 

ימי , ו באייר באותם הימים שהתכוננו ישראל לקבלת התורה"ותחילת ירידת המן היתה בט, האיפה הוא 39155 

אוכלי לא ניתנה תורה לדרוש אלא ל, (´תנחומא בשלח כ) ל"ולא בכדי הוא שהרי אמרו חז, ספירת העומר 39156 

וזה לימוד , ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, שכן המן היה ניתן לכל אחד לפי צרכו בדיוק, המן 39157 

ואין , עליו לדעת שיקבל מן השמים את מה שנקצב לו, עבורנו לדורות שהרוצה לזכות בכתרה של תורה 39158 

 39159  .מאתו יתברך וידיעה זו הינה תנאי קודם לקבלת התורה לדעת שהכל, הוא שולט על הצלחת פרנסתו

 39160 .(מצור דבש)

 39161 

 39162 מאמר שמז

 39163 .(ו"ג ט"ויקרא כ) וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות תמימות תהיינה

ומפני התורה נבראו שמים וארץ , לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, (ו"מצוה ש) כתב בחינוך 39164 

העיקר והסיבה שנגאלו והוא , ש אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"וכמ, וישראל 39165 

כלומר תקבלו , ת למשה וזה לך האות"וכמו שאמר השי, ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה ויקיימוה 39166 

 39167 .התורה שהיא העיקר שבשביל זה הם נגאלים והיא תכלית הטובה שלהם

ום נצטוינו למנות ממחרת י, ומפני כי היא עיקרן של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה 39168 

כעבד ישאף צל , להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד בלבנו, טוב של פסח עד יום נתינת התורה 39169 

כי המנין מראה באדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע , וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות 39170 

 39171 .אל הזמן ההוא

שהרי קבעה התורה למצוה , פה לגדלותלמדים אנו מדברי החינוך עד כמה חשובה וגדולה היא מעלת השאי 39172 

מבלעדי , לטעת בלבו ובנפשו של האדם הכוסף והרצון לקבלתה, שיספרו יום יום עד קבלת התורה 39173 

אלמלא , ולא היו יכולים להשיג ולקבל תוכנה המלא, השאיפה לא היו זוכים כלל ישראל לקבלת התורה 39174 

 39175 .פנימה התורה והחכמה האלוקית כפי שהיאלא היה נספג ולא היה נקלט בקרבם , השאיפה הנפשית לתורה

אלא שהשאיפה לה היתה , ולא רק במדת מה, זולת החפץ והרצון הגדול לא היו יכולים לקבל התורה 39176 

, אשר מלבד חשקו לצל גם מוכן הוא לעבוד בכדי להשיגה, צריכה להיות חזקה ומוגברת כעבד ישאף צל 39177 

לו למדרגות גדולות רק עבור שאיפותיהם הגדולות זכו ונתע, כל גדולי ישראל והחכמים שבכל דור ודור 39178 

עץ )  .מלבד היגיעות הגדולות בעבודת התורה והחכמה אשר יגעו ועמלו אלו החכמים, והכיסופים הנעלים 39179 

 39180 .(הדעת

 39181 

 39182 מאמר שמח



 39183 .(א"ג כ"כ) בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו

, או כולו לכם´ ט או כולו לה"א סבר בכל יו"ר, י"א ור"וגתא דרהביאו פל, (.ד"ביצה י, ח"פסחים ס) ´בגמ 39184 

ט יום שניתנה "מ, א הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם"ואמרינן התם אר, וחציו לכם´ ל חציו לה"י ס"ור 39185 

משום דהוא יום שניתנה בו תורה היה צריך חג , ולכאורה מה זה טעם להא דבעינן נמי לכם, בו תורה הוא 39186 

 39187 .וכבר עמדו בזה רבים, ללימוד התורה´ כולו קודש לה השבועות להיות

ולשם כך עליו לסטות לגמרי , ידוע שהפילוסופים היונים אמרו שתכלית האדם הוא להדבק בשכל הפועל 39188 

כי לא , לא כן תלמדנו התורה הקדושה, ז יוכל להגיע לפעול בשכלו"עי, מחלקי החומר שבו ולסגף את גופו 39189 

כי אם להתרגל בעבודה לשעבד כל הצרכים , הנקודה הרוחנית באדםהסיגופים הם הדרך להגיע אל  39190 

נמצא השימוש ההוא , ואדרבה כשמשתמשים בעניני העולם לשם שמים, החומריים למטרת העליה הנפשית 39191 

ל על קדקדו של אריסטו היוני וכתב "ן ז"וכבר היכה הרמב, (´ל דרך ד"רמח) בעצמו פועל שלמות האדם 39192 

 39193 .ש"כי חוש המשוש חרפה היא לבני אדם עי, פיו של אותו רשע אשר אמר יוצק זהב רותח לתוך, עליו

ת את "כ למה ברא השי"דא, כללו של דבר לא כאשר חשבו היונים שעל האדם להשתמש בשכל לבד 39194 

חצובה מתחת כסא כבודו , שכל נבדל הרבה יותר ממלאכי מעלה, האדם בארץ הרי נשמתו נשמת חיים היא 39195 

אלא ודאי מעלת האדם ? ולמה הורידוה כאן למטה האם לייסרה ולענותה, דםעוד קודם שנופחה בו בא´ ית 39196 

 39197 .בחיר היצורים היא מעלה גדולה ונפלאה

, את עניני גופו והיו לאחדים, לו ניתן הכוח והממשלה לכבוש תחת יד שכלו היינו נשמת חיים אשר בו 39198 

ומעתה שנוצר האדם בהרכבה , והגוף הוא בהופכו, כלומר השכל הרי אינו מוחש כלל כי הוא רוחני לגמרי 39199 

מה שלא נמצא כן בשום בריה לא , נצטוה האדם להרגיש שכלו בחושי חומרו, זו של חומר ורוח כאחד 39200 

 39201 .כי המלאכים כולם רוחניים ובעלי חיים כולם חומריים, בשמים ולא בארץ

כלומר , חיה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש´ וזה סוד וייצר ה 39202 

ז "עי, עפר מן האדמה עם נשמת חיים אשר בתוכו, ה את האדם בהרכבה נפלאה זאת"ז שהרכיב הקב"עי 39203 

לנפש חיה אף בהמה וחיה נקראו נפש , ל"י שם וז"וכמו שפירש, נעשה האדם לנפש חיה נפש המרגשת 39204 

היום והשבות אל כ וידעת "וזה משאה, ל"אך זו של אדם חיה שבכולן שנתוסף בו דעה ודיבור עכ, חיה 39205 

אלא והשבות ידיעה זו שבשכלך לידי הרגש , היינו כי לא די מה שידעת בשכל, הוא האלהים´ לבבך כי ה 39206 

 39207 .אלהיך בכל לבבך´ ואהבת את ה, חושי בלבך

שכשם שיכול האדם לעלות בגופו אורח חיים למעלה , אכן יש בו באדם אליה שמינה אבל קוץ גדול בה 39208 

שיהיה גרוע מכל , ו הקערה על פיה ולסור לרדת שאול מטה"ל להפך חכך מאידך גיסא עלו, למשכיל 39209 

, כי בכוחו לשעבד רוחו ונשמתו אשר בקרבו להשתחוות ארצה לאליל חומרו, חייתו יער ושאר המזיקים 39210 

 39211 .והרי הוא בסכנה גדולה, וללחוך עפר אדמתו ביתר שאת ויתר עז מכולם

ואדם , עלול הוא לשכוח תכלית בריאתו על הארץ, קל וחומר בשעה שהוא עוסק באכילה ושתיה וכדומה 39212 

 39213 ר בראתי לו תורה תבלין"אבל בראתי יצה, אמת שהסכנה גדולה מאד! ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו

וכמו תבשיל בקדירה , להורות על מעלת התורה כי רבה, וענין תבלין שנמשלה בו התורה, (ז"ב י"ב) 39214 

י התורה יכול אדם למתק ולהעלות כל מעשה חומרי להדבק כן על יד, שהתבלין נותן טעם בכל התבשיל 39215 

 39216 .ולא כאשר חשבו הפילוסופים היונים, בשכל הפועל

כשהוא אומר ואהבת איני , ל"אלהיך בכל לבבך וז´ פ ואהבת אל ה"ובזה יש לבאר היטב דברי הספרי עה 39217 

יר את מי שאמר שמתוך כך אתה מכ, ל והיו הדברים האלה על לבבך"ת, יודע כיצד אוהבים את המקום 39218 

ל "ת, התשובה היא? ה מצד הגוף שהוא עפר מן האדמה"כיצד אפשר לאהוב את הקב, כ"והיה העולם ע 39219 

אתה יכול להגיע לואהבת , היינו מתוך תבלין התורה שאתה נותן על לבבך, והיו הדברים האלה על לבבך 39220 

, ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי יצה"אמר הקב, הוא מאי דאהדרו ליה חבריה דאיוב לאיוב! בכל לבבך 39221 

 39222 .וממתקת הבשר ומהפכתו לטוב ומועיל, שהתורה מעבירה רוע עפרורית החומר

מאי טעמא יום שניתנה בו , דלפיכך הכל מודים דבעצרת בעינן נמי לכם, ומעתה נבוא לענין שהתחלנו 39223 

´ העצרת לההיה צריך להיות עסקנו כל יום , ושאלנו אדרבה מכיון שהוא יום שניתנה בו תורה, תורה 39224 

, ת ואהבתנו אותו תלויה בזה"דהא כל עבודתנו להשי, ש מובן מאד"אבל לפימ, בעסק התורה ולא זולת זה 39225 

 39226 .ר"ט וביצה"שזהו בכל לבבך בשני יצריך ביצ, י התורה נוכל לעבדו גם באכילה ושתיה"שע

הלב גם באכילה  בכל´ להראות כי אנו עובדים את ה, ל הכל מודים דבעצרת בעינן נמי לכם"וזה מה שאחז 39227 

רק , לא כן הדבר, להוציא מלבם של הפילוסופים היונים שתכלית האדם הוא להדבק בשכל הפועל, ושתיה 39228 

כי ויהי האדם עם נשמת חיים אשר נופחה , אבל תורתנו תורת אמת תלמדנו בינה, שקר נחלו הם ואבותיהם 39229 

כלומר מה , ל מאי טעמא"בחז ולזאת סיימו, בשותפות גמורה של שניהם ביחד! בעפר אדמתו לנפש חיה 39230 

ומשיבים מפני שיום שניתנה בו תורה , ´הטעם דבעצרת כולי עלמא מודו דבעינן נמי לכם ולא כולו לה 39231 



וזה תכלית ! יכולים אנו לעשות שיהיה לכם גם הוא לשם השם, י התורה שקבלנו בהר סיני"שע, הוא 39232 

 39233 .(לב אליהו)  .בריאת האדם

 39234 

 39235 מאמר שמט

ג "ויקרא כ) אלהיכם´ ך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אותם אני הלא תכלה פאת שדך בקצר 39236 

 39237 .(ב"כ

ולכאורה תמוה , נאמן לשלם שכר´ אני ה, ל הנח לפניהם והם ילקטו ואין לך לסייע לאחד מהם"י ז"ופירש 39238 

כי מלבד שהוא מקיים את המצוה של לקט , הלא בעל השדה איננו מבקש כאן אלא לסייע לעני, הדבר 39239 

ולמה זה נאסר , הוא גם מעלה על לבו את דאגת העניים לעזור להם ולהקל עליהם בלקיטתם, אהשכחה ופ 39240 

 39241 ?עליו

כי מן הסיוע הזה שמבקש להושיט לעני נודף ריח של , אלא ירדה תורה לדקות המחשבה של האדם 39242 

מנות המניע של הגאוה הוא שמעוררו לזו העזרה ולא מצד רח, הוא רוצה להפגין שהוא בעל הבית, עצמיות 39243 

אלא להיפך , כי לא זו בלבד שהעני לא יחוש בכך הקלה ונוחיות, סיוע כזה הוא מיותר, בא לעזור ולסייע 39244 

 39245 .הדבר יגביר אצלו עוד את הרגשת העניות

באמצעות יד ´ שזה בא לו ישר מהבורא ית, ולזה מצוה התורה הנח את העני לבדו ללקט שירגיש שזה שלו 39246 

ועל בעל השדה להרגיש , ה"כי בעל הבית האמיתי הוא הקב, ודם אל תופיע כאן בעלות של בשר, שניה 39247 

ה שכרו "ועבור זה ישלם לו הקב, ולכן עליו להרחיק את עצמו, שזה החלק של העני ולא הוא הנותן 39248 

אלא כל הכבוד למי שנותן חיים לכל , נאמן הוא לשלם בעבור זה שירגיש שאין הוא בעל הבית, מושלם 39249 

 39250 .חי

ויקרא ) מקדשם´ והשיאו אותם עוון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני ה, ישראלולא יחללו את קדשי בני  39251 

הם עצמם כשהקדישו ההקדש עשו שיהיו אשמים , והשיאו אותם עוון אשמה, הספורנו´ פי, (ז"ב ט"כ 39252 

´ והטעם בזה הוא כי אני ה, ולא נאמר שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, כשיהיו מועלים בו ליהנות ממנו 39253 

 39254 .מקדשו ואין לאל ידם להפקיע את קדושתו´ הקדישו את הדבר אני השכיוון ש, מקדשם

ניתקה ממנו כל זכות בעלות ואין , אחרי שהקדיש את הדבר הוא יצא מרשות הדיוט ונכנס לרשות גבוה 39255 

עליו להחדיר , עליו להשתדל שלא תהיה ניכרת אף פעם שהיתה כאן בעלות, עוד מקום להרגשת עצמו 39256 

אלא גם יימנע , ולא רק שלא יחשוב על החזרת הדבר לרשותו, להחזיר בעלותובתודעתו שאין בו עוד כוח  39257 

 39258 .מלעשות כל תנועה המצביעה על הבעלות לשעבר

וכן במקדיש שדהו , עליו לשלם חמישית כסף, מי שמקדיש את ביתו או את שדהו והוא רוצה לגאול ביתו 39259 

י בחקתי "רש) לא בשאר כל אדםרק בהם החמיר הכתוב להוסיף חומש ו, כן והיא נוהגת דוקא בבעלים 39260 

, כי לאחר שהקדיש את הבית או את השדה אין הוא כבר בעלים, הכל כדי שלא ירגיש את הבעלות, (ז"כ 39261 

 39262 .כי הבעלות עברה להקדש והוא נחשב כעת כמו זר לגבי הנכס

ו לשתף כי אסור לנ, ולכן בכל סיפור יציאת מצרים אין לנו זכרון לזכור את משה רבינו, ל"א ז"ואומר הגר 39263 

וכל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר , לבדו´ ואין השבח תלוי במשה רק בה, שום דבר לכבודו ולעצמו 39264 

אדרבא להאמנת ישראל , לא לגדלות משה נאמר זה, ובמשה עבדו´ ולכן כתיב ויאמינו בה, מן העולם 39265 

ין לעשות ומשה אינו רק עבדו ככל הברואים שמחוייב, ת עשה כל זאת"וענוות משה שהאמינו שהשי 39266 

שכל הכבוד , וזהו כבודו ועצמו, כולן יחד ששוין כולן בנס, ולכן אז ישיר משה ובני ישראל, רצונו 39267 

 39268 .והגבורות הן שלו

, (ו"מגילה ט) ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי´ שנא, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם 39269 

מה טעם שיזכה להביא , אומרו והאומר דבר בשם, ה הן מדה כנגד מדה"ל כל מדות הקב"וכתב מהר 39270 

ולא יאמרו שחכמתם ועוצם , פעל כל זאת´ ה מביא גאולה הוא רוצה שידעו כי הוא ית"כאשר הקב? גאולה 39271 

ו אומרת "והיתה ח, ולפיכך אם לא היתה אסתר בעלת מדה זאת לתלות במי שראוי לתלותו, ידם עשו 39272 

 39273 .ה אסתר ראויה שתבוא הגאולה על ידהלא הית, לישראל אני עשיתי ברוב חכמתי כדי להתגדל ולהתפאר

אבל מאחר שאסתר הגידה למלך בשם , עושה עם ישראל´ ת רוצה להודיע החסד והטוב שהוא ית"השי 39274 

ולא עשתה זאת רק אמרה , והיה אפשר לה לומר למלך כי אני עשיתי כדי למצוא חן בעיני המלך, מרדכי 39275 

כי מעתה לא תתלה הדבר כי אם , לעולםכ להביא גאולה "מפני זה היא ראויה ג, בשם מרדכי שעשה 39276 

 39277 .(מעייני החיים)  .(אור חדש על מגילת אסתר) ל"ת עכ"בהשי

 39278 

 39279 מאמר שנ

 39280 .(ד"ג כ"ויקרא כ) בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה



השגת התבואה מהשדה היא מסובבת , כל הדברים שבעולם מורכבים המה ביציאתם לאור מסיבה ומסובב 39281 

קנין הכסף הוא מסובב מסיבות שונות מסחר שכירות , ´רבות הקודמות לה זריעה חרישה וכו מסיבות 39282 

, הזריעה בשדה היא הסיבה הראשונה לצמיחת התבואה, כל סיבה היא מסובבת מסיבה הקודמת לה, וכיוצא 39283 

ת אם להשיג התבואה או להשגת שכירו, וזריעת האדם מסובבת סיבת חפצו, והיא מסובבת מן האדם הזורע 39284 

עד הסיבה , ואין סיבה אשר איננה נולדת מסיבה המסבבתה, סוף דבר אין מסובב בלי סיבה, בעד זריעתו 39285 

 39286 .הראשונה סיבה עצמית היא האלוהית

סיבתם הראשונה הוא , השגת ממון השגת כבוד וכיוצא, בעניני תהלוכות האדם לצרכי גופו ונפשו הארצי 39287 

עד אשר , כ מסובבים אשר המה סיבות למסובבים"גלו אחומזאת יתגל, חפץ רצונו אשר ילך ויוולד מעצמו 39288 

והיא , י פיתוי להעיר חפצו ורצונו"אם מכפיה או ע, י אדם אחר המעוררו"יצא חפץ רצונו לאור או ע 39289 

אשר תוולד ותסובב מאדם אחר אשר לו יש סיבות אשר הביאו , להאדם (לעיני בשר) הסיבה הראשונה 39290 

 39291 .לעורר סיבה ראשונה לזולתו, לזה

גם לכל , ולהתבונן במוסר בחודש אלול, מה תהיה סיבה הראשונה שיתעורר האדם לפקח על מעשיו עתה 39292 

ע חרדו "רבותינו הקדמונים נ, הלא אין חפץ טבעי לזה כמו בעניני הארצי, ש"השנה מה שנוגע לעבודתו ית 39293 

האדם והיא היתה הסיבה הראשונה לעורר , א והתקינו לתקוע שופר באלול"סמכו על פדר, על הדבר 39294 

 39295 ?ש אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו"כמ, משנתו ומהבלי טרדותיו לפקח על מעשיו

ותקיעת השופר , מסובב כבד לא יצא מסיבה קלה, אכן נודע כי מסובב לא יוולד אם לא מסיבה הדומה לו 39296 

וסיבה קלה תעוררהו לפקח על עצמו , ש"היתה סיבה הראשונה להאדם השקוע מבית ומחוץ בעבודתו ית 39297 

והלב , אבל מה לעשות עתה אשר משוקעים אנחנו מבית ומחוץ בהבלי טרדת התבל, בחינה יותר נעלהב 39298 

 39299 !האם ההתעוררות הקלה תעשה רושם באבן החזקה, מטומטם וקשה כצור החלמיש

הדבר נראה בעליל כי לילך לפעמים , אכן אם לא נמשוך חבלי היצר על עצמנו לאמר על הקל כי כבד הוא 39300 

וכאשר ילך , ועם גודל הטרדה יש זמן לזה בלי עמל ביום או בלילה, ל הוא דבר קל מאדלבית המוסר באלו 39301 

 39302 !אשר בידה להוציא מסובבים קשים וכבדים, האדם אל בית המוסר היא סיבה גדולה ונעלה

ד זה עסקו "בהמ, ד שונות יש"בהמ, ד"אם פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ, (´קידושין ל) ל"הוא מאמר חז 39303 

, ד אחר עסקו בענינים הנוגעים באכילת כשרות וכיוצא"בהמ, יכים למשא ומתן באמונהבענינים השי 39304 

פרטי והיא הראשונה , כללי תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא, רפואת התורה להיצר היא כללי ופרטי 39305 

ובכל פרט אשר , לעמל פינו תורה השייך לה, למשא ומתן באמונה התורה השייך לה, וכמעט העיקרית 39306 

ולזאת נצרך ללימוד המוסרי הנדרשת מאד באלול , ד השייך לפרט הלזה"המנוול להאדם ילך לבהמיפגע  39307 

 39308 .אשר פריו שתיים הנה

בזאת ישום האדם לבו , ב התלויים עליו בסכנה גדולה לעת דין הגדול"אשר האדם הוא וב, האחת גופנית 39309 

לבבו מאימת דין הגופני כי בתחילה ישבור , ענינים ולחברם בהתקשרות הגוף ונפש´ ונפשו להרכיב ב 39310 

אכן המנוול , פ"ומזה יבוא לתקן דרכיו ויהיה להועיל ליוהכ, ב וצרכיו תלוי בזה"וחייו וחיי ב, נורא הוא 39311 

אם , ד השייך לזה הוא בית המוסר"אם פגע בך משכהו לבהמ, הוא היצר השונא ואורב לאדם לטמטם לבבו 39312 

 39313 .(´אור ישראל מכתב ז)  .נמוחי לימוד המוסר הוא התורה לטמטום הלב "ע, אבן הוא

 39314 

 39315 מאמר שנא

 39316 .(ד"ג כ"ויקרא כ) בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה

זכרונות כדי שיבוא , מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, ושופרות, זכרונות, אמרו לפני בראש השנה מלכיות 39317 

, דם להתחיל מחדש מן ההתחלהבכל שנה ושנה צריך הא, (.ד"ה ל"ר) בשופר? ובמה, לפני זכרונכם 39318 

בכל זאת על ? אמנם מי הוא זה שאיננו יודע ומאמין בכך, ´מעיקרי היסודות הראשונים והוא מציאות ה 39319 

 39320 .וזה מועיל לאמונה הטהורה כי תמיד ימצא בהם חידושים, האדם לראות כאילו הם חדשים

כל מי שאינו מאמין , (ו"כ ´א) ש אורחות חיים"התורה קשרה זכרונות עם מלכיות וזהו יחוד שלם כמ 39321 

כי היא סגולת ישראל , אלהיך אינו מאמין ואין זה יחוד שלם´ אשר הוצאתיך מארץ מצרים אף באני ה"ב 39322 

והנה בכלל הקצר הזה הקולע אל המטרה הפנימית של , כ"על כל העמים וזה יסוד כל התורה כולה ע 39323 

ונים יסודות גדולים ועמוקים של טמ, ל בספרו אורחות חיים"ש ז"כפי שתיאר הרא, האמונה הטהורה 39324 

ואילו , והם נלאו למצוא את הדרך לאמונה הצרופה, שבהם התלבטו והסתבכו פילוסופים רבים, האמונה 39325 

 39326 .ל גילה לנו את יסוד האמונה במלים מועטות"בעל אורחות חיים ז

ביציאת כי האמונה , ובזכירה זו מייחדים יחוד שלם, חובתו של אדם מישראל להאמין ביציאת מצרים 39327 

ומטעם זה חייבה אותנו התורה לחדש , והאחת תלויה בשניה, אלהיך אחת הן´ מצרים והאמונה באנכי ה 39328 

ולייחד את שמו הגדול ביחוד שלם על ידי , ולקבל עלינו עול מלכות שמים, בראשית השנה את מעשינו 39329 



וים אנו לזכור את כל ימינו מצו, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, זכירה מחודשת 39330 

 39331 .אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ ובזה מתחדשת גם האמונה של אנכי ה, צאתנו ממצרים

אבל לא מתוך אמונה הבאה מחמת חקירה של אמונה , עלינו להמליך מלכות שמים בכל עת ובכל זמן 39332 

נה ללא כל הוה אומר אמו, אלא אמונה פשוטה אמונה בהשגחה פרטית שהיא נגד כל השגה שכלית, שכלית 39333 

 39334 .ה"אלא אמונה טהורה זכה ונקיה המביאה לידי בטחון גמור בהקב, התחכמויות ובלי כל שמץ של רמיה

כי גם אז באו ישראל לאמונה כזו שירדו , י זכירה של יציאת מצרים"ואל אמונה מסוג זה אפשר להגיע ע 39335 

וכן הלכו ישראל במדבר , הש ויבואו בני ישראל בתוך הים ומכוח האמונה נעשה יבש"כמ, לים בעודו מים 39336 

זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא ´ ש כה אמר ה"כמ, מכוח האמונה 39337 

 39338 .´זרועה קודש ישראל לה

ה אמרו לפני מלכיות כדי "וזה שאומר הקב, ה ללא כל חקירה שכלית"כה חזקה היתה אמונתם בהקב 39339 

ובמה בשופר כי , כדי שיבוא לפני זכרונכם בכלל ובפרטאמרו לפני זכרונות , שתמליכוני עליכם באמת 39340 

 39341 .והוא העיקר כדברי הנביא וצדיק באמונתו יחיה, השופר מעורר לקבל עול מלכות שמים ואמונתו

הוא מחליש את כוחו ומביאו , ´אולם יש לו ליצר דרכים להכשיל את האדם ולרפות את ידיו מעבודת ה 39342 

, האדם לידי ענוה פסולה וספיקות מרובים עד שחושב לעצמו מביא את, לעשות את פעולותיו דרך רמיה 39343 

עד שאומר שוא , מה אני ומה חיי רמה ותולעה, האם אני בכלל ראוי לגשת ולעמוד לפני מלך אל רם ונשא 39344 

 39345 .ו"ובכך נתפס האדם בנקל במלכודת היאוש ח, (´מלאכי ג) עבוד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו

עליו לעורר , ל אחד ואחד להתחזק ולעמוד איתן כנגד הדעות הכוזבות הללוולכן חובה גדולה מוטלת על כ 39346 

שהוא , עליו להזכר בצור מחצבתו ובמטרתו הגבוהה עלי אדמות, את עצמו מהבלי הזמן ומכל פיתויי היצר 39347 

ושבחו גדול מאד שמלך מלכי המלכים כביכול , נוצר לגדולות וכל העולם בעבורו נברא וקיים בזכותו 39348 

 39349 !אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, ומבקש הימנורוצה ביקרו 

הרי קל וחומר בראש , ואם בכל ימות השנה צריך האדם לעבוד את הבורא בכל מצב שהוא נמצא בו 39350 

, כי זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון, ביום הגדול הזה שבו בריות יפקדו להזכירם למשפט, השנה 39351 

יך האדם מישראל להיות מאושר שביום קדוש זה יוכל להתחיל את ואיך צר, ומה נכבד הוא היום הזה 39352 

הוא מסוגל לעשות מהפכה מכל , הוא יכול להחליף את עצמו ואת העולם, חשבונו מחדש וכקטן שנולד דמי 39353 

 39354 .(ח"צ´ עמ´ המוסר והדעת חלק ב)  !העבר ולצאת מאפלה לאור גדול

 39355 

 39356 מאמר שנב

 39357 .(ד"ג כ"ויקרא כ) רון תרועהבחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכ

, ראש השנה הוא יום דין ברחמים, ן מאריך את הדיבור על ערך ראש השנה ויום הכפורים ואומר"הרמב 39358 

ל יש לאומות שופטים ויש "לפי דברי חז, והנני לבאר דבריו הקדושים, ויום הכפורים הוא יום רחמים בדין 39359 

אמר לבני ביתו , ה שנכנס הרופא אצלו לבקרומשל לחול, לישראל שופטים ואין אתה יודע מה ביניהם 39360 

 39361 .האכילוהו כל מה שמבקש

אמרו לו לראשון אמרת לאכול כל מה שירצה , נכנס אצל אחר אמר להם הזהרו בו שלא יאכל דבר פלוני 39362 

, אמר להם הראשון אינו לחיים לפיכך אמרתי שיאכל כל מה שירצה? ולשני אמרת שלא יאכל דבר פלוני 39363 

אבל בישראל כתיב בהן , כך לאומות שופטים ואינן עוסקים בתורה, אמרתי הזהרו בואבל זה שהוא לחיים  39364 

 39365 .(ב"כ´ ר שמות ל"מד) ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

ש היוצר יחד לבם "כמ, ה ומדקדק עם כל כלל ישראל"והנה ראש השנה הוא מדת המשפט שבו תובע הקב 39366 

ש רוח "זאת משום שדקדוק המשפט ירים רוחם ויכלכל מחלתם כמ, (ג"ל תהלים) המבין אל כל מעשיהם 39367 

נמצא שהמשפט הוא תרופה טובה לישראל שהם מתרוממים על ידו וזהו , (ח"משלי י) איש יכלכל מחלהו 39368 

מידת הרחמים תובעת גוזרת ומזהירה לכלל ישראל שיתרוממו להיות מוכנים לדין שזהו , יום דין ברחמים 39369 

 39370 .ל"אושרם כנ

י "ש המס"וכמ, עיקרו רחמים אבל יש בו גם דין, כ שהוא יום סליחה ומחילה על מה שכבר עבר"יוהאמנם  39371 

כ "אעפ, ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם שלא היה עומד זולתה כלל וכלל, ל"בטוב טעם ודעת וז 39372 

עונש עצמו וגם שה, לפי שורת הדין ממש היה ראוי שהחוטא יענש מיד תיכף לחטאו, אין מדת הדין לוקה 39373 

וזה , דברים שזכרנו´ אמנם מדת הרחמים היא הנותנת היפך ג, יהיה בחרון אף ושלא יהיה תיקון לחטא כלל 39374 

 39375 .(ד"פ) פ הוא חסד שאינו מכחש הדין לגמרי"אך עכ, חסד ודאי שאינה משורת הדין

פני אמר רב יהודה אלמלא צדקתך כהררי אל מי יוכל לעמוד ל, צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה 39376 

, בראש השנה נוהגת מדת הדין לשפוט את העולם עד עמקי תהום רבה, (7´ערכין ח) משפטיך תהום רבה 39377 

לו נגלו כל תעלומות ויצרי מעללי , ה היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם וחופש כל חדרי בטן"והקב 39378 

שיהיה הדין  לולא גזרה חכמתו, ו"באותה שעה מגיע המשפט עד לתהום רבה ואין מקום לעליה ח, איש 39379 



שת באמצע התהום הרים גדולים שיוכל האדם להיאחז בהם ולעלות מן ´ כי הבורא ית, נכלל ברחמים 39380 

 39381 .התהום

שבת ) ל כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים"ואמרו חז, (ג"דברים י) ונתן לך רחמים ורחמך 39382 

ובכן , להבין מה הם רחמים אות הוא שיש לו דעה, כלומר אם יש לאדם דעת לרחם על הבריות, (7א"קנ 39383 

 39384 .בזכות זו הרי הוא זוכה לרחמים, ה דן אותו ברחמים ומגביה צדקתו במשפט"אם הוא מבין שהקב

זכרונות כדי שיעלה , מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, אמרו לפני בראש השנה מלכיות וזכרונות ושופרות 39385 

ה תקעו לפני "אמר הקב, בשופר של אילאמר רבי אבהו למה תוקעין , ובמה בשופר, זכרונכם לפני לטובה 39386 

 39387 ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני, בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם

 39388 .(א"ז ע"ראש השנה ט)

שכביכול נזקק שיהא הבשר ודם באותו יום שעומד לפניו , והנה צדקה גדולה כזו הינה באמת כהררי אל 39389 

ובכל זאת הוא נותן לו את הזכות הנעלה הזו שימליכו אותו עליהם ועל , רבה בדין ונידון במשפט של תהום 39390 

 39391 .´ה מעלה לו כאילו עקד את עצמו לפניו ית"ניתנת להם הזכות לומר זכרונות והקב, כל העולם כולו

אולם במה דברים אמורים בבעלי דעת שמכירים , ה מרים צדקו עד לשמים"אמנם אלו הם רחמים שהקב 39392 

וכן , על עצמו´ ומתעורר באמירת מלכיות להמליך את הבורא ית, של בעל הרחמים את גודל הרחמים 39393 

 39394 .´מתעורר לקבל על עצמו באמירת הזכרונות לעקוד את עצמו למען קדושת שמו ית

נוגעת בלבו צריך שיהיה מזויין ´ וכל מי שיראת ה, שהרי ידוע לנו כי כיום עוברים עלינו נסיונות מרובים 39395 

היצר , כלל ישראל ותורתו מוקפים שונאים גם בחומר וגם ברוח ובכל מקום שהם כי, במסירות נפש ממש 39396 

אבינו , ולכן עלינו להתחזק בתפלה, ומפתה את האדם ללכת בדרך עקלקלה, מסמא את העינים שלא יראה 39397 

 39398 .(א"רפ´ ב עמ"המוסר והדעת ח)  .מלכנו הפר עצת אויבנו אין לנו מלך אלא אתה

 39399 

 39400 מאמר שנג

 39401 .(ד"ג כ"ויקרא כ) לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה בחודש השביעי באחד

יהודה אומר ´ ר, יוסי´ אחד מלכות דברי ר´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה, (7ב"ראש השנה ל)א  איתא בגמר 39402 

יהודה ´ ר, יוסי´ הוא האלהים אין עוד מלכות דברי ר´ וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה, אינה מלכות 39403 

יהודה ´ ר, הוא האלהים אין עוד מלבדו מלכות דברי רבי יוסי´ את לדעת כי האתה הר, אומר אינה מלכות 39404 

 39405 .אומר אינה מלכות

יש גדר , מהו עיקר העבודה בראש השנה, יהודה´ יוסי ור´ שתי בחינות דקות יש במלכיות ובהן נחלקים ר 39406 

אבל הם , ויש והמורא מביא את האדם לדחות את מילוי רצונותי, של מורא של מלכות והוא בשתי פנים 39407 

ויש שהמורא שולל בלבו לגמרי את סיפוק הרצון אפילו כחוט , אצלו בבחינת דחויים לבד ונשארים בלב 39408 

א  כגדר שכתבנו בשם אבן עזר, ומכיון שהלב מרגיש שמילוי הרצון נמנע ממילא הרצון מתבטל, השערה 39409 

 39410 .בלת עולעבודה זאת מצטיינת בכפיה עצמית וק, בביאור מצות לא תחמוד, (ד"י´ יתרו כ)

, אין הלב מרגיש כלל הכרח וכפיה, שבשעה שממליכים אותו באופן זה, אך יש גם המלכת המלך באהבה 39411 

וזוהי בחינת , וכל הרצונות האחרים בטלים כלפי רצון זה, אלא שעיקר רצונו הוא למלא את רצון המלך 39412 

שלא ישאר שום רצון , וזהו גדר אמרו לפני בראש השנה מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, האחדות והאהבה 39413 

אנו אומרים , ולכן בסוף פסוקי המלכיות היינו שיאם ותכליתם, בלב זולת השאיפה למלא רצונו באהבה 39414 

 39415 .אחד´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה

אם גם במחשבת הרצון לבד , כי כל פירוד אף הדק מן הדק, שאנו מכירים את בחינת האחדות הגמורה´ פי 39416 

להדגיש כפיית רצוננו בציורי , ה היא"ודה עיקר דרך עבודתנו בריה´ נמצא שלר, פוגם הוא באחדות 39417 

ה "עיקר גדר המלכות שעלינו לשאוף אליה בר, יוסי דכוותיה פסקינן´ אבל לר, מוראה של מלכות דוקא 39418 

 39419 .באהבה´ הוא ההתבטלות כלפי יחודו ית

ששופר כנגד כל  הרי, בשופר? זכרונות כדי שיעלה זכרונכם ובמה, אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני 39420 

י השופר יצייר בלבו את עוצם מלכותו "שע, ענינו הזכרת המלכות? שופר של מלכיות כיצד, אחד ואחד 39421 

וזהו גדר ערבוב השטן שמסתתמין , עד שלא תשאר אף נקודה אחת בלב שיאחז בה היצר הרע להטותו, ´ית 39422 

הן , ים בזה כחוט השערה ממשוגדרים דק, וידוע שקטרוג השטן היינו עצם הסתת היצר הרע שבלב, דבריו 39423 

והדבר תמוה וכי , (ו"ה כ"ר) ואין קטיגור נעשה סניגור, שופר של פרה פסול מפני שמזכיר את עוון העגל 39424 

 39425 ?אילו מחשבות עבירה תעלינה על לב האדם אם יתקע בשופר של פרה

י "פשר שעא, שאם יהיה מקרן פרה והפרה אמו של עגל, ל הקדושים שכך הוא באמת"אלא שמגלים לנו חז 39426 

שהרי כך אמרו אין קטיגור , ולא רק אפשר אלא ודאי, זה יזכיר האדם את החטא ויתגנב היצר אל לבו 39427 

, כל רמז דק נתפס אפילו משהו מן המשהו, כי בעומק הלב מתחת לסף ההכרה, נעשה סניגור בתורת ודאי 39428 

לת את המלכתו כ הקרן פסולה כי פוס"וע, ולכן הדק שברמזים יספיק להדביק בלב דקות של הסתה 39429 



ב "מכתב מאליהו ח)  .כי גם הדק שבדק פוסל את הכרת האחדות, ה שהיא גדר היחוד"הגמורה של הקב 39430 

42). 39431 

 39432 

 39433 מאמר שנד

 39434 .(ד"ג כ"ויקרא כ) בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה

, (י שם"רש) ילפסוקי זכרונות ופסוקי שופרות לזכור לכם עקידת יצחק שקרב תחתיו א, זכרון תרועה 39435 

, כ ההתאמצות להקריב האיל"ויש להבין למה היתה כ, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו 39436 

וכי מטרת העקידה ? כאילו בא אברהם להרגיע את עצמו שאם לא הקריב את יצחק לכל הפחות יקריב איל 39437 

´ ונתם ומסירות נפשם לדבר האת אברהם ואת יצחק במדרגת אמ´ הלא זה רק נסיון שניסה ה, היתה קרבן 39438 

הרי נסתיימה השליחות והמטרה , ´ואחרי שהצליחו לגלות את פנימיותם ומסירות נפשם לה, ´ורצונו ית 39439 

 39440 ?מה איפוא נותן כאן האיל ומה מעלה ומה מורידה הקרבתו לעולה, נתמלאה

, והאצילותמעולם הנשמות , עקרוה ממקומה מעולם ההעלם וההסתר, כל מחשבה אשר נוצרה בנפש האדם 39441 

שואפת היא וכמהה כי , משוטטת ומשתוקקת לצאת ממצב ביניים זה, והרי היא תלויה בין שני העולמות 39442 

ואילו לעולם המעשה למטה לא , שהרי מקורה מעולם ההעלם העליון היא יצאה, ילבישוה בגופים ומעשים 39443 

שלא להותירה , להומחשבה זו שהיא משוטטת ללא לבוש וללא צורה צווחת ומתחננת שלא לבט, נכנסה 39444 

 39445 .בלי שתגיע ליעודה

מכיון שיצר מחשבה קדושה וגבורה של , ועל פי זה יובן למה דחק אברהם אבינו להקריב איל תחת בנו 39446 

הרי לפי זה היתה , ת"ובאמת מוכן היה לקיים את רצון השי, מסירות נפש להקריב את בנו יצחק לקרבן 39447 

בלי שתהיה , רצה להשאירה מחשבה ערטילאיתואברהם לא , המחשבה הקדושה משוטטת ומבקשת תיקון 39448 

ועל כן כשמצא את האיל מיד הקריבו על מנת להביא את המחשבה , לה אחיזה לא בעליונים ולא בתחתונים 39449 

 39450 .למעשה ולהגשמה

לעולה תחת בנו תמורת מה שהיה בלבו לזבוח את בנו על דרך ודובר אמת , ל שם"וכן כתב הספורנו ז 39451 

כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה , שה את מדרגותיו והשגותיו פלסתראין הצדיק האמיתי עו, בלבבו 39452 

וכמו כן , שיוציא כל היצירות וההשגות שהבריקו לו בחיים מן הכוח אל הפועל, (ד"עירובין נ) ל"אמרו חז 39453 

, אמר אברהם אוציא ממנו טיפת דם, ל"ש ז"יובן גם מה שנדחק אברהם לעשות איזה רושם ביצחק כמ 39454 

 39455 .כדי שלא תצא לבטלה, שרצה להגשים את המחשבה של מסירות הנפש בפועל ובמעשה אלא? ולשם מה

הספורנו מכל מה שהתאוה לראות ´ פי, ויגוע וימת ויאסף אברהם בשיבה טובה, (ה"חיי שרה כ) ´ובפ 39456 

ההארה האלהית היורדת , היינו שכל היצירות והמחשבות שיצר הוציאן מכוח אל הפועל, ולעשות בימיו 39457 

ואם אינו , הוציאוה בעבורו מן ההעלם כדי שהוא יביאה לגילוי, צירה שגילו לו מן השמיםלאדם היא י 39458 

בלי שתמצא , מגשימה הרי נשארת המחשבה וההארה תלויה ומרחפת בין עולם ההסתר לבין עולם הגילוי 39459 

 39460 .לה מנוחה ומרגוע

 39461 ף ונשמות אני עשיתיכי רוח מלפני יעטו´ שנא, ל אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף"א ז"וזש

צריכות להתלבש בלבוש של , מלמד שכל המחשבות והיצירות שירדו ונמשכו מלמעלה, (ג"יבמות ס) 39462 

 39463 .עולם ההעלם ועולם הגילוי והמעשה, ולא יצטרכו לשוט בלי מנוחה בין שני העולמות, הגשמה ומעשה

ה "הקב, (´ה´ אתחנן כר ו"מד) בכל נפש ונפש שברא בך, אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ואהבת את ה 39464 

מספר ידוע של חדרים , הטביע בנפש כל אחד ואחד מישראל מספר מסויים של נפשות לתיקון ולהגשמה 39465 

 39466 .שעל האדם לפענחם ולגלותם, מלאי אורות חתומים

יש בו סוד , אלהיך ושמעת בקולו בכל לבבך ובכל נפשך´ וטעם ושבת עד ה, (´ב´ דברים ל) ל"ן ז"וברמב 39467 

הגאולה המוחלטת , אין משיח בן דוד בא אלא עד שיכלו הנשמות שבגוף, הם למה שאמרוגדול כי ירמוז ל 39468 

ואמר החכם מה הם , לא תוכל לבוא עד שכל אוצר היצירות הגנוזות תמצאנה את תיקונן ביצירות מעשיות 39469 

אשרי אדם שמתאמץ , כשהזקנה ממלאת ומגשימה את אשר השחרות הבטיחה, החיים הראויים לשמם 39470 

 39471  .ר"זוכה ומזכה ומקרב את בן דוד שיבוא במהרה בימינו אכיה, ל את אשר טמון בקרבולהוציא לפוע

 39472 .(אור חדש)

 39473 

 39474 מאמר שנה

 39475 .(ד"ג כ"ויקרא כ) בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה

כמה הוא יכול לפעול ברגע , אין לתאר בחרט אנוש ערך רגע אחד של חיי בן אדם ואין לשער את כוחו 39476 

, ה את אדם הראשון"לפני שיצר הקב, את הכלל הזה אנו למדים מיצירתו של אדם הראשון, בחייו אחד 39477 

דוממים צומחים ובעלי חיים מכל , הכין בשבילו עולם גדול המכיל אלפים ורבבות נבראים לאין שיעור 39478 

רח השמש הי, ועליהם כל צבא השמים, הסוגים ומכל המינים הממלאים את כדור הארץ בימים ובנחלים 39479 



והכל כדי שיוכלו , והטביע בכולם חזיונות טבע נפלאים וכוחות אדירים, רבבות הכוכבים וכל הגלגלים 39480 

והציגו לפני , ה ביציר כפיו זה האדם"והתפאר הקב, לשמש את האדם שיתענג בהם וימשול עליהם 39481 

 39482 .ראו בריה שבראתי בעולמי, המלאכים

ויהיה הכרח לגרשו מגן העדן שנטע , מגדולתוה שבאותו יום שיברא האדם יחטא וירד "והנה ידע הקב 39483 

להביא עליו קללה ולקלל בגללו את הבריאה , למעט דמותו ושיעור קומתו, בשבילו על כל תענוגיו ועידוניו 39484 

ובכל זאת היה כדאי לברוא תבל ומלואה על כל גדולתם הודם , ולהפחית צורתם של כל הנבראים 39485 

 39486 .שהיה יחיד בעולם לפני שחטא בשביל שעה אחת של חיי אדם הראשון, ותפארתם

, בשעה עשירית צוהו ובאחד עשר סרח, שבשעה תשיעית הכניסו לגן עדן, (´א ח"פ) נתן´ איתא באבות דר 39487 

עד שכדאי לברוא בגללה את כל העולמות עליונים , הרי כמה ערך יש לשעה אחת של חיי בן אדם 39488 

שאינו מצוי בשום נברא בעולם כי אם , מפני שיש באדם כוח הבחירה לבחור בטוב וברע? ולמה, ותחתונים 39489 

 39490 .בו בלבד אשר הוא תכלית הבריאה

כתוב אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני , במדה ובשיעור כזה יש להעריך חיי כל אדם ואדם ובכל הדורות 39491 

ל אפילו תשע מאות "ואמרו חז, (ג"איוב ל) אלף להגיד לאדם יושרו ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת 39492 

יוסי הגלילי ´ אליעזר בנו של ר´ ר, למדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצולותשעים ותשעה מ 39493 

י "ופרש, (ב"שבת ל) אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצול, אומר 39494 

ואפילו הוא עצמו מעיד עליו חובה ניצול באחת של , באותו מלאך שמליץ עליו זכות והוא אחד מני אלף 39495 

 39496 .זכות

וגם מלאך זה מליץ עליו זכות רק בחלק אחד מני , המלאך המליץ הוא אחד מיני אלף המעידים עליו חובה 39497 

הרי כמה ערך יש לרגע , בכל זאת פודים אותו מרדת שחת, ויוצא שהזכות הוא חלק אחד ממיליון, אלף 39498 

, יוני משל חובהאף שאינה אלא חלק מיל, שאם רק מוצאים בהם איזו נקודה טובה שהיא, חיים של בן אדם 39499 

 39500 .כדאים הם החיים האלה שמצילין את בעליהם מרדת שחת ודנים אותו לזכות

ה לאדם "אמר הקב, ר בו ביום חטא ובו ביום עמד לדין ויצא בדימוס"בתשרי נברא אדה´ ל בא"אמרו חז 39501 

ן ביום כן עתידים בניך לעמוד לפני בדי, כשם שעמדת לפני בדין ביום הזה ויצאת בדימוס, זה סימן לבניך 39502 

לכאורה לא מובן מהו , (ט"ר כ"ויק) בחודש השביעי באחד לחודש? אימתי, הזה ויוצאין לפני בדימוס 39503 

גורש , הלא הביא אדם בחטאו עליו ועל כל העולם אסונות רבים וקללות נמרצות, ר"הדימוס שיצא בו אדה 39504 

ל גאוה ויד רשעים אל ובכל מקום שהלך קראו נגדו אל תבואני רג, מגן עדן כל הבריאה התקוממה כנגדו 39505 

 39506 ?ה"ל שיצא בדימוס מלפני הקב"והיאך אומרים חז, והביא מיתה על כל העולם, (ו"ר ט"בר) תנדני

ואין אושר , כי הדימוס היה בזה שנשאר בחיים, אולם כפי שהסברנו את הערך של רגע בחיים מובן הדבר 39507 

חזר בתשובה , ן הרבה בחייואמנם תיקן אדם הראשו, גדול יותר מעצם החיים שהם תכלית כל הבריאה 39508 

ועוד שמסר מחייו שבעים שנה לדוד נעים , אבות העולם וחסידי ארץ, ויצאו ממנו דורות רבים ונאמנים 39509 

שיחזיר את כל האנושות למוטב ויתקן את העולם במלכות שדי , זמירות ישראל שממנו יצא משיח ישראל 39510 

 39511 .ה"ק בזמן שעמד בדין לפני הקבואכן יצא אדם אחרי חטאו בדימוס ר, ´ומלאה הארץ דעה את ה

ודנו אם כדאי להמשיך קיומו של העולם , ר עמד בדין בו ביום שנברא לאחר שחטא"והנה כשם שאדה 39512 

דנים אם הם ראויים שיתקיים , כך מעמידים לדין בכל הדורות את בני האדם ביום שנברא העולם, בשבילו 39513 

כך הבטיח , בשבילם לקיים את העולם ר יצא בדימוס בזה שזכה לחיים שכדאי"וכשם שאדה, בשבילם 39514 

ומשום כך אנו קובעים עיקר בקשתנו בימי הדין לזכות , ה לבניו שיצאו בדימוס מלפניו ויזכו בחיים"הקב 39515 

אף שאסור להפסיק בהן בשום דבר התירו לנו להפסיק , לחיים מיד בברכות הראשונות של שמונה עשרה 39516 

משום שאין לשער גודל ערכם של , ´פר החיים וכדוואנו מתפללים זכרנו לחיים כתבנו בס, בבקשה זו 39517 

ובהם אפשר לתקן הכל על , (´קהלת ט) כדברי הכתוב מי אשר יחובר אל כל החיים יש בטחון, החיים 39518 

 39519 .הבחירה בטוב ולזכות בדין

כך , אולם מצד שני כשם שיש בידי האדם לנצל כל רגע שבחייו לבחור בטוב ולזכות לכל הטוב שבעולם 39520 

הריהו מאבד את חייו והוא בבחינת , נצל את רגעי חייו לתקן את עצמו ונשאר בו איזה פגםאם הוא אינו מ 39521 

ואין הדברים אמורים ברשעים גמורים אלא , (7ח"ברכות י) רשעים בחייהם קרויים מתים, ל"מת כדברי חז 39522 

 39523 יחזקאל) הכתוב מכנה את צדקיהו המלך חלל רשע נשיא ישראל, בכל סטיה קלה עלול אדם להיקרא מת

 39524 .(א ברכות שם"כ

ומפרשים שמלך הכושי זה צדקיהו שהיה משונה בצדקותיו מכל , ל שצדקיהו היה צדיק גמור"אומרים חז 39525 

בזכותו , (ג"סנהדרין ק) ל אומרים עוד שכל העולם התקיים בזכותו"וחז, (´ח ו"י ירמיהו ל"רש) דורו 39526 

לא יגלה שאכל ארנבת חיה אבל מצאו בו חטא שנשבע לנבוכדנצר ש, העניקו חיים לכל ברואי העולם 39527 

 39528 .(ה"נדרים ס) והתיר שבועתו שלא בפניו



למרות , אבל לכתחילה אין לעשות כן, (ן שם"ר) אמנם סנהדרין התירו לו שבועתו ובדיעבד חל ההיתר 39529 

הרי כמה תלויים , ומשום פגם זה מכנים אותו חלל רשע, שסודו גרם לו לבטל ממלאכת שמים כמבואר שם 39530 

אבל מכיון , שאף שמצד אחד זכה צדקיהו שכל העולם התקיים בשבילו, רהחייו של אדם בחוט השע 39531 

ולא רק , הרי כאילו נהפכו כל חייו מזכות לחובה ורואים אותו כמשולל מן החיים, שנמצא בו פגם קטן 39532 

 39533 .כרשע כי אם גם כמת

והוא קרא שמות , ה למלאכים חכמתו מרובה משלכם"מצד אחד אמר עליו הקב, ר"וזה מה שאמר באדה 39534 

ומצד שני אמר , ה בעצמו"ואף כיוון שם להקב, לכל הנבראים עליונים ותחתונים מה שלא ידעו המלאכים 39535 

כלומר מצד אחד אין ערך לגדולתו , (´ז ה"ר י"בר) על עצמו אני נאה להיקרא אדם שנבראתי מן האדמה 39536 

עלול ליפול  ואילו מצד שני הוא, ובגלל רגע של חייו כדאי לברוא את כל העולם הגדול הזה, וחכמתו 39537 

כמה צריכים אנו , ולאבד את עולמו עד שבעודנו בחייו נקרא מת, ממדריגתו בכל רגע בגלל כל סטיה קלה 39538 

שהחיים לא יפגעו בשום מעשה רע או , להיזהר שאף שהובטח לנו שנצא בדימוס בדיננו ונזכה לחיים 39539 

שלמה ולתקן את  ונעשה כל המאמצים לנצל אותם לשוב בתשובה, מחשבה רעה ולא יאבדו את ערכם 39540 

 39541 .(אור הצפון)  .עצמנו

 39542 

 39543 מאמר שנו

 39544 .(ד"ג כ"ויקרא כ) בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה

, ומזה מסתעף גדולת כל הענינים, בנויים על יסוד הגדול של גדולת האדם, התורה כולה ציווייה ואזהרותיה 39545 

אשר עם , על גודל כוח גרעין הכי קטן, יםבעולם הטבעים באו כולם לידי הכרה על חשיבות האטומ 39546 

, ואם בחומריות כן מי ימלל גבורות הרוחניות, זעירותו בכוחו להפוך ממש עולמות שלמות להרוס ולבנות 39547 

הררים תלויים בחוטי , בטבעי הרוחניות הלא פשוט כי מיוסדים חוקותיהם כולם בתנועות הכי זעירות 39548 

בגשמיות מכירים די היטב טבע הענינים , למות שלמותממש בנדנוד עפעף יכולים להניע עו, שערות 39549 

 39550 .וברוחניות מחוסרים בני אדם מכל ידיעה בגדלות ענינים, וגדולתם

וזה , בשביל תנועה קלה של הוצאה מרשות לרשות מיתת סקילה, מאין יוצא דין חמור של מיתת סקילה 39551 

ומר כי עצם מעשה ההוצאה עוד מוכרחין אנו ל, ז"ת על בריותיו להתכפר מחומר העון בעוה"מרחמי השי 39552 

כל דיני טומאה וטהרה לפרטיהם הרי , הרי לנו ציור בגודל הענינים, יותר חמור פי כמה מעונש הסקילה 39553 

כבר מתגלגל מזה מהפכה , בנגיעה כל דהו לטומאה בהיסט לבד, בנויים על יסוד זה של גדולת הענינים 39554 

, וכן בכל דיני התורה כולה! קדשיו ועונשיהןוכל התוצאות מזה בטומאת מקדש ו, נוראה מטהרה לטומאה 39555 

 39556 .בקצרה כל התורה כולה יסודה מסוד גדולת העניינים

וכשאמרו , אלמא מצות אין צריכות כונה, אמר רבא זאת אומרת התוקע לשיר יצא, (ח"ה כ"ר) ´אמרו בגמ 39557 

ן וחיל ורעדה כל סוד תוקף קדושת היום אשר מלאכים יחפזו, יצא הרי כל ענין השופר נתקיים במעשה זה 39558 

גם השטן בשמעו , כל זה הינו בסוד של תקיעת שופר, ויאמרו הנה יום הדין יום הדין שלעתיד, יאחזון 39559 

 39560 .כבר הגיע תקון העולם, קולות השופר מתבלבל וחושב כי כבר הגיעה אחרית הימים

א זכר ואשר בעת מעשה אף ל, כל סודות השופר והרמזים הנשגבים מתקיימים במעשה זה אשר תקע לשיר 39561 

ואיזו שייכות נוכל כבר לייחס אליו , (י"לשון רש) לא התכוון כי אם לשורר ולזמר, כי היום ראש השנה 39562 

, אין זאת אלא כי אם מפני שהיום הוא יום אשר תוקעין בו בשופר, מכל הנשגבות והנוראות שבתקיעה 39563 

מי , בזו התקיעה לשירכל שלמות האחרית נתקיים , ובמעשה זוטרתא כזה יצא ונשלם בו כל העבר והעתיד 39564 

 39565 !כבר יכול להתבונן ולהשיג מה גדול מעשה המצוה

אם אות אחת , ֿבהא נברא העולם (7ט"מנחות כ) ל"שאם על כל הבריאה אמרו ז, אמנם כי כן זה ודאי מובן 39566 

ומעתה לך וראה ! מה כבר מצוה שלמה ודאי בוראת ומקיימת כל העולמות, של הא לבד מקיימת כל העולם 39567 

גם בו , רק תוקע לשיר בעלמא, מה רב הוא מעשה של אדם גם מעשה פשוט בלי כוונה, ניםגדולת העניי 39568 

נורא למתבונן בגדולת האדם ובגדולת הענינים הנולדים מגדלות , כבר נשלם כל תכלית היום הקדוש 39569 

 39570 .האדם

גיעה הנה נ, (7ה"כתובות ק)א  ואמר ליה פסילנא לך לדינ, ההוא גברא דיהיב ידיה לשמואל לעבור במברא 39571 

השמרו לכם פן , עד שיפסל ממש גופו של שמואל, קטנה כמוה כבר עושה מהפכה גמורה בגופו של האדם 39572 

ואין , א"שכיון שאדם פורש מן התורה הולך ומדבק לע, יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים 39573 

י אם פיתוי שאין בו כל איסור כ, אלא פיתוי של ואכלת ושבעת, המדובר כאן על פיתוי של עבירה חלילה 39574 

 39575 .ה"בכוחו לעשות באדם מהפכה גדולה כזאת לבעוט ולמרוד בהקב, וגם פיתוי כשר כל דהו כזה, לב לבד

כי כל , גדולת הענינים הינה עצומה מאד והכל מצד גדולת האדם בעצם טבעיו! ככה הם טבעי הדברים 39576 

, תולדות מהאדם הגדולכל מעשה ותנועה הכי קטנה הרי הם , הנפעל בעצמו של האדם אין כלום חוצה לו 39577 

עד כדי כך שהתוקע לשיר אשר , ובכוחם להפוך עולמות לבנותם ולהרסם חלילה, כגדולתו כן גדולת עניניו 39578 



אבל היודע גדולת העניינים , כמעט ואין לו כל שייכות לא לעצמו של האדם ולא למהותו של המעשה 39579 

סוף כל סוף שייכים , שייכותם להאדםועם כל ריחוקם ואי , וסגולת טבעי הדברים כי אין דבר חוץ לאדם 39580 

 39581 .על כן התוקע לשיר יצא וכגדולתו כן פעולתו, כל הבא מאדם אדם הוא, הם לעצמו של האדם

יוסי אומר אם נפשך לידע מתן ´ ר, (כ"ב פ"ויקרא י) לפי דברינו יבוא לנו ביאור נפלא בדברי תורת כהנים 39582 

שלא נצטוה אלא מצוה אחת בלא תעשה ועבר צא ולמד מאדם הקדמוני , שכרם של צדיקים לעתיד לבוא 39583 

ומה אם מדת פורענות מועטת , ראה כמה מיתות נקנסו לו ולדורותיו ולדורי דורותיו עד סוף דורותיו, עליה 39584 

השב מן הפגול ומן הנותר והמתענה , הרי כמה מיתות נקנסו לו ולדורותיו ולדורי דורותיו עד סוף דורותיו 39585 

 39586 .לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות על אחת כמה וכמה שמזכה, כ"ביוה

אם נתקיימת עדות בשנים למה פרט , עקיבא אומר הרי הוא אומר על פי שנים עדים או שלושה עדים´ ר 39587 

אם כך ענש הכתוב את , אלא להביא השלישי להחמיר עליו לעשות דינו כיוצא באלו, לך הכתוב שלושה 39588 

ע אומר הרי הוא "ראב, שכר הנטפל לעושי מצוה כעושה מצוהכ שישלם "עאכו, הנטפל לעוברי עבירה 39589 

לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען , אומר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה 39590 

אמור מעתה היתה סלע צרורה לו , קבע הכתוב ברכה למי שבאת לידו מצוה בלא ידיעה, א"יברכך ה 39591 

 39592 .כ"הרי הכתוב קובע לו ברכה כשוכח עומר בתוך שדהו ע, בה בכנפיו ונפלה ממנו ומצאה העני ומתפרנס

שאף בנגיעה כל דהו של דברים עושה , ל נוראות הדברים לראות מזה גדולת העניינים"כאן מגלין לנו חז 39593 

כי אין דבר אשר לא יהיה לו שייכות עם טבעי , והמהפכה מתהוה בטבעיו ממש, מהפכה ממש בטבעי האדם 39594 

אם אונס כמאן דלא ? ר"איזה ציור אפשר לנו לצייר בחטא אצל אדה, מוניצא ולמד מאדם הקד, האדם 39595 

וגם מעשה כזה אשר לכאורה אין בו שום שייכות , ר"הלא אין אונס יותר גדול מחטאו של אדה, עבד 39596 

וכבר גרמה מיתה לו ולדורותיו ולדורי , ז עשה בו מהפכה גדולה כזאת מהפכה בטבעיו"עכ, להאדם 39597 

 39598 .ראה מה נגיעה של דברים כל דהי עושה! רותדורותיו עד סוף כל הדו

ראה מה , מצוה של שב ואל תעשה בלי כל פעולת אדם וגם בלי רצון כלל, וכן השב מן הנותר ומן הפגול 39599 

עד כי מזכה לו ולדורותיו ולדורי דורותיו עד סוף , מהפכה עושה גם נגיעה כל דהי כזאת בטבעיו של אדם 39600 

, הרי פשוט שכח בלי כל ידיעה כלל, אין כל שייכות לה עם האדם אשר, הנה לנו מצות שכחה, כל הדורות 39601 

נורא לראות , והנה המצוה שלו היא וכבר נקבע לו ברכות עד בלי די, ס עני מצא והתפרנס בה"אלא שסו 39602 

 39603 !מכל זה גדולת הענינים הבאים מתוך האדם ופעולותיהם עד בלי סוף

הפעולה עושה את שלה בין לטוב , ג וגם לא אונסלא שוג, יוצא מכל זה שאין כל פטור וסלוק במעשה אדם 39604 

ומה , אם כן מי הוא זה הבעל חשבון ללמוד מזה כמה גדולה מצוה במתכוין אפילו שלא לשמה, ובין למוטב 39605 

אדם השובר רצונו איזו מהפכה עושה באדם פעולות , ומה גם אם בידיעה ובקושי, גדולה אם גם לשמה 39606 

 39607 .בון לפי שיעור של התוקע לשיר יצאאין מהנדס אשר יוכל להסיק החש, כאלו

ולהיפך שכן רע וחבר , כ ענין של שכן טוב וחבר טוב"ל הקדושים הגדילו כ"לפי דברינו נבין כבר מה שחז 39608 

מגיד שמפני שנתחברו כאן , על פסוק על גבול ארץ אדום, (´י במדבר כ"רש) ל"עד שמצינו אז, רע 39609 

וכן הנביא אומר ליהושפט בהתחברך עם , הנפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הז, להתקרב לעשו הרשע 39610 

ביאתם קרוב לגבול ? מה שייכות יש כאן לדור המדבר דור מקבלי התורה, כ"את מעשיך ע´ אחזיהו פרץ ה 39611 

עד מיתת אהרן , וכבר עשה מהפכה נוראה כזאת, וגם התקרבות קלה כזאת, ורק לגבול ולא יותר, אדום 39612 

 39613 .(דעת תורה)  !םמה נוראים הדברי! וסילוק ענני הכבוד וכדומה

 39614 

 39615 מאמר שנז

 39616 .(ד"ג כ"ויקרא כ) בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה

מסקיד לך , מלמדך להועיל´ גואלך קדוש ישראל אני ה´ כה אמר ה, חייא בר חנינא פתח´ לוי בשם ר´ ר 39617 

מלמד הפרה מלמד ש, מלמד מרדע דרבן, שמות נקראו לו´ ג, כמה דהדין מסאסא מסקד להדא פרתא 39618 

ה ומה אם "אמר הקב, דרבן שמורה בינה לפרה, מרדע שמורה דעת לפרה, לחרוש כדי שתתן חיים לבעליה 39619 

 39620 .(ט"ר כ"ויק) כ"ב עאכו"ז והעוה"ליצרו הרע שמוציאו מחיי העוה, לפרתו עושה אדם דרבן

ולזה הוא , ןאלא הוא מהדר על הצד היותר טוב ומועיל ועושה לה דרב, לפרתו איננו מסתפק למלמד בלבד 39621 

והכל רק בכדי להשתכר עניני , הכל בכדי שיוכל להפיק הימנה התועלת הרבה ביותר, מלמד את פרתו בינה 39622 

ר מוציא "שהרי יצה, כ שליצרו הרע צריך האדם שיעשה את הגדר הגדול והיעיל ביותר"עאכו, ז"עוה 39623 

 39624 .ב גם יחד"ז והעוה"אותו מחיי העוה

כלומר אפילו כבר קנה לעצמו חיי , ש לכך משמעות רבה ועמוקהל אמרו הביטוי מוציאו הרי שי"ואם חז 39625 

, היינו שלא רק שאינו משתכר אלא שגם מפסיד מה שיש לו, בא היצר ומוציא מידו מה שיש לו, ב"עוה 39626 

ל הקנאה והתאוה "וכפי שאמרו חז, ז"ר מוציאו גם מחיי העוה"ולא עוד אלא שהאדם צריך להכיר שהיצה 39627 

 39628 .ב"ר מפסידו רק מעוה"ולא כפי שהאדם חושב שהיצה, (ד"אבות פ) ן העולםוהכבוד מוציאין את האדם מ



ברכות ) אם נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתה, ר"ל לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ואמרו ז 39629 

ש צופה רשע לצדיק "כמ, ר לרעה לו להמיתו"א שם היינו שיזכיר לו שכל עצת יצה"ובמהרש, (.´ה 39630 

כ הפירוש "וא, (.ז"ב ט"ב) ר הוא מלאך המות"ל הוא שטן הוא יצה"וד אמרו אמר רוע, ומבקש להמיתו 39631 

אי , שהרי איננו רוצה אלא להמיתו, ר שהוא איננו אוהבו"היינו כי יש להזכיר להיצה, יזכיר לו יום המיתה 39632 

 39633 .ר כזה צריך לעשות לעצמו גדר כדי שלא יפול ברשתו"לכך כנגד יצה

כמו מלמד לפרה היא לומדת לחרוש כדי שתתן , ר לדרבן הפרה פירושה"ויש להוסיף שההשוואה בין יצה 39634 

, ר"ת עם היצה"ר היינו גדרים איך לקיים את רצון השי"כן צריך אדם לעשות דרבן ליצה, חיים לבעליה 39635 

, ת"ר לצורך עבודת השי"כן יוכל הוא לנצל את היצה, ר כדוגמת פרתו שחורשת עבורו"שיהא לו היצה 39636 

וכבר , (.ד"ברכות נ) בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע —אלהיך בכל לבבך ´ הל ואהבת את "ש חז"כמ 39637 

 39638 אלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה, ל והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ"אמרו חז

כמו שמנהיג , ר העיקר לעשות גדרים שיהא הוא המנהיג"ועל כן כעת כאשר יש לנו יצה, (7א"שבת קנ) 39639 

 39640 .ושור וחורש עמ

אמרו לו , שמואל בר נחמני´ ל אמר ר"ש חז"כמ, והנה דרך מלחמתו של היצר הרע היא דוקא נגד הגדרים 39641 

ופירש , (ו"ר כ"ויק) אמר להם מפני שפרצתי גדרו של עולם, לנחש מפני מה אתה מצוי בין הגדרות 39642 

אלא הוא מסית , א הכוונה היא ששואלים אותו מפני מה איננו מסית את האדם לעבור מיד על העיקר"הגר 39643 

ומני אז יודע הנחש כי זוהי הדרך היעילה ביותר , לעבור על הגדר של נגיעה בעץ הדעת וזה עלה בידו 39644 

לכן מוטל עלינו , להסית את האדם רק לגבי הגדר, ולכן אחז בידו את השיטה הזו, להחטיא את האדם 39645 

שמירת הגדרים כדי למנוע ולהתחזק ב, לפעול ולעשות בעיקר להגדיר את עצמנו בגדרים לשמירת המצוות 39646 

 39647 .עצמנו מעבירות

שרה אמנו ירדה למצרים וגדרה , חייא בר אבא אמר´ הונא בשם ר´ ר, ל בשבח הגדרים"עוד אמרו חז 39648 

 39649 יוסף ירד למצרים וגדר עצמו מן הערוה ונגדרו ישראל בזכותו, עצמה מן הערוה ונגדרו כל הנשים בזכותה

בשעה שיצא , (ט"בראשית מ) ורת עלי עין בנות צעדה עלי שורוכן אמרו בן פורת יוסף בן פ, (ב"ר ל"ויק) 39650 

והיו משליכות עליו שירין ונזמים , היו בנות מלכים מציצות עליו דרך החרכין, יוסף למלוך על מצרים 39651 

לאמר שעשה יוסף גדרים , (ח"ר צ"ב) כ לא היה מביט בהן"אעפ, וטבעות כדי שיתלה עיניו ויביט בהן 39652 

 39653 .לו הכוח שהיה יכול לעמוד בנסיון של אדונתו וזה הדבר אשר נתן, לעצמו

ל על קצת החסידים שהיו "ש חוה"וכמ, זו הדרך להגיע לשלמות, המסקנה שהכל תלוי בעשיית גדרים 39654 

וכמו הסייגים שציוו עליהם , פורשים משבעים שערים משערי המותר מיראתם שער אחד משערי האיסור 39655 

ובזה , מתייראים משער האסור בוודאי יעשה לעצמו גדריםומי שיהיה מן ה, ל ואמרו ועשו סייג לתורה"חז 39656 

 39657 .(נחלת אליעזר)  .טמון סוד ההצלה מן היצר והעליה בסולם השלמות

 39658 

 39659 מאמר שנח

 39660 .(ט"ג כ"ויקרא כ) כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה

ותהי , ´בונן ביראת הונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות תמיד להת, (ו"ט´ ת ב"בשע) י"כתב ר 39661 

ונאמר כי הנה רחקיך , ונאמר קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם, יראתם אותי מצות אנשים מלומדה 39662 

ותהי יראתם אותי מצות ´ והביא ראיה מן הכ, ´רצה להראות גודל חיוב להתבונן ביראת ה, ל"יאבדו עכ 39663 

ינה רק חיקוי בעלמא ולא הרי כי הכתוב הקפיד מאד על היראה באופן שכזה שא, אנשים מלומדה 39664 

בעצה ותחבולה ´ כי היראה שאינה באה מהכליות יועצות פי, כ הביא ראיה ליותר עוד"ואח, בהתבוננות 39665 

 39666 .כי הנה רחקיך יאבדו, ´כ הביא ראיה מהו העונש העצום של רחוק ממנו ית"ואח, ´נקרא רחוק ממנו ית

ל "י ז"וכתב רש, תי את הנפש ההיאוכל הנפש אשר תעשה מלאכה והאבד, כי כל הנפש אשר לא תעונה 39667 

כשהוא אומר והאבדתי למד על כל הכרת שאינו אלא , לפי שהוא אומר כרת בכל מקום ואיני יודע מה הוא 39668 

ומעתה נוכל להבין אם העושה מלאכה אחת ביום אחד של יום הכפורים בשעה קלה נתחייב , ל"אבדון עכ 39669 

ל "י ז"אשר נאמר עליו כדברי ר, בכליות´ יראת המניעת האינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ב, אבדון 39670 

 39671 .ו יש בו כי החיוב הוא תמידי"כמה כריתות ח, רחקיך יאבדו

אתא משה אמר , למה נקראו שמם אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה, (ב"ט ע"יומא ס) גרסינן 39672 

אתא , לא אמר הנורא ?ם מרקדין בהיכלו איה נוראותיו"אתא ירמיה אמר עכו, האל הגדול הגבור והנורא 39673 

אתו אינהו ואמרו אדרבא זו היא , לא אמר הגבור, ם משתעבדים בבניו איה גבורותיו"דניאל אמר עכו 39674 

האיך , ה"ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקב, גבורתו שכובש כעסו שנותן ארך אפים לרשעים 39675 

אמר רבי אלעזר ? נתא דתיקן משהורבנן היכי עבדי הכי ועקרו תק, אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות 39676 

 39677 .ל הגמרא"ה שאמיתי הוא לפיכך לא כזבו בו עכ"מתוך שיודעים בהקב



הלא ידענו כי גבור ונורא הוא מכל , ו אינו גבור ונורא"ח´ שהוא ית? לכאורה קשה מאד אטו שקר הוא 39678 

ל רגע ורגע בכ, עשה לא נאמר אלא לעושה, לעושה אורים גדולים, גבורותיו ונוראותיו בשמים ובארץ 39679 

אין אנו יכולים לומר , ם מרקדים בהיכלו"שהרי עכו, אלא כיון שאין אנו רואים זאת, כמבואר בנפש החיים 39680 

אבל קודם שחידשו , שהן הן גבורותיו ונוראותיו שמאריך אפו, רק אנשי כנסת הגדולה חידשו, גבור ונורא 39681 

ואין זאת אמת לומר דבר שאינו , ה אמת הוא"היה אסור לומר כן כיון שהקב, אנשי כנסת הגדולה זאת 39682 

 39683 .מבין בשכלו

ו "הרי כאילו ח, גבורותיו ונוראותיו´ יצא לנו מזה שכל זמן שאין האדם מכיר בשכלו היטב גדולת השם ית 39684 

ואריכת אפים ´ ית´ ואם כן חובה עלינו להשכיל ולהבין גדולת ה, ל"התוארים האלו רח´ שולל ממנו ית 39685 

ו כאילו הוא שולל התוארים "הרי ח, ומי שלא ישכיל ויתבונן בזה, וקיום אומה אחת בין האומות, שלו 39686 

וכן במעלות , להשכיל ולהבין זאת בהכרה גמורה? כ מה האמת"וא, ש לפיכך לא כזבו"כמ´ ממנו יתב 39687 

וראה עוד שבשביל דבר קל , ולא בפה מן השפה ולחוץ וזה מבהיל, התורה והמצות להבין בהכרה גמורה 39688 

 39689 .(א"תמ´ ז מא"אור רש)  .הרי שהתבוננות לא דבר קל הוא, ת הגדולהכזה לכאורה זכו לשם כנס

 39690 

 39691 מאמר שנט

 39692 .(´ג מ"ויקרא כ) ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים

ובונה לכם , ופורע לכם מן הראשון זה עשו הרשע, בזכות ולקחתם ביום הראשון אני נגלה לכם ראשון 39693 

כאן הדגישה לנו התורה , (ו"ט´ ר ל"ויק) זה מלך המשיחומביא לכם ראשון , ראשון זה בית המקדש 39694 

עסוקים כלל ישראל בסילוק החשבונות , אחרי שבראש השנה ויום הכפורים, החשיבות של התחלה טובה 39695 

ביום , ואחר כך טרודים הם בהכנות לחג הסוכות, ובקשת הברכה לשנה החדשה, של השנה שעברה 39696 

 39697 .שאנו פנויים בוהראשון של החג שאז הוא היום הראשון בשנה 

ובזכות זה שאת היום הראשון הפנוי לנו אנו , ה"דוקא אז עלינו ליטול הארבע מינים בשבח והודאה להקב 39698 

בנין בית , הובטחו לנו היעודים הכי נשגבים של מפלת עשו, מקדישים להודות ולהלל לשמו בארבע מינים 39699 

, אבל לפי האמור מובן היטב, והולכאורה השכר הגדול נראה מופרז ביחס למצ, ומלך המשיח, המקדש 39700 

ועל אף שאין אנו , אלא מפאת היותה ביום הראשון, שהרי מודגש שהשכר בא לא רק מצד המצוה בלבד 39701 

 39702 .בכל זאת מונח עומק גדול, תופסים את חשיבות הענין במבט ראשון

כל אדם  ובאמת, והעלם טומאה, העלם מקדש וקדשיו, הנה מצאנו אצל דיני טומאה שיש שני מיני העלמות 39703 

, האדם נוטה להתעלם מן המקדש, באשר הוא שם צריך להזהר משני העלמות אלה בנוגע למצבו הרוחני 39704 

ש "כמ, שמוטל עליו לשאוף ולהתאמץ תמיד להגיע לשלמות שלו בבחינת מקדש, שוכח את תפקידו בעולם 39705 

 39706 .בתוך כל אחד ואחד, (ה"שמות כ) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

אולם ראה זה פלא שלא רק שהאדם , לה לכל אחד לבנות את המשכן בלבבו הואהתורה מהווה דרך סלו 39707 

ז אפילו כשאינו עוסק "הרי בעניני עוה, אלא שמתעלם לגמרי מהחיוב המוטל עליו, מתעצל בתפקידו זה 39708 

ודוקא במה , בכל זאת אינו שוכח לרגע את תפקידו להשיג פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו, בהם מאיזו סיבה 39709 

ומתעלם מן הנחיצות של בקשת השלמות לתיקון , עולמו שוכח הוא לגמרי מה היא חובתושנוגע לבית  39710 

, נופל האדם ממילא גם להעלם השני שהוא העלם טומאה, ומרוב השכחה הזאת הגוברת והולכת, נפשו 39711 

אחרי ששכח מחובת העלייה מסיח דעתו גם , אינו מקפיד על עצמו להתרחק מכל דבר רע לבל יטמא בו 39712 

 39713 .דה וגורמיהמסכנת הירי

ואיך שצריכים להקדישו , על כן הקדימה התורה רפואה למכה והדגישה את גודל חשיבות יום הראשון 39714 

, בהתחלת השנה עלינו לשים הצידה כל הדאגות החומריות, ה"לדברים שבקדושה לשבח ולהלל להקב 39715 

ובזה , חותה למעלה ולמטה ולארבע הרו"ולהמליך את הקב, להשקיע מחשבותינו בעניני הידור מצוה 39716 

להתקרב אליו יתברך ולהתרחק מכל דבר רע , נמנעים אנו מלשכוח את מלאכת הקודש המוטלת עלינו 39717 

נזכה להתגלות הדעת לעתיד , ובזכות זה שאנו מגבירים את הדעת בראש וראשונה, העלול להצר צעדינו 39718 

המוסר )  .א"ולביטול עשיו שהוא ראש המפריעים לבנין בית המקדש ולהתגלות משיח בב, לבוא 39719 

 39720 .(ג"והדעת ח

 39721 

 39722 מאמר שס

 39723 .(´ג מ"ויקרא כ) ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים

תהלים ) ד פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם"הה (ר"מד) ל"אחז, ולקחתם לכם ביום הראשון 39724 

ין להם וא, לא כהן ולא אורים ותומים, י פתר קרא בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא"ר, (ב"ק 39725 

תכתב זאת לדור אחרון אלו דורות , ע אל תבזה תפלתם"ה רבש"אמר דוד לפני הקב, אלא תפלה זו בלבד 39726 



ומה עלינו לעשות , ה עתיד לברוא אותן בריה חדשה"ועם נברא יהלל יה שהקב, הללו שהן נטויין למיתה 39727 

 39728 .ם ביום הראשוןלפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר ולקחתם לכ, ה"ליקח לולב ואתרוג ולקלס להקב

ובאין , אלו הדורות שהן כמתים במעשיהם, פ ועם נברא יהלל יה"עה, (ט שם"שוח) ל"עוד איתא בחז 39729 

ומה להם לעשות ליקח הדס ולולב ולהלל , כ ואתה בורא אותן בריה חדשה"ה וביוה"ומתפללין לפניך בר 39730 

היינו כעץ , (ז"ירמיה י) ערבההנה ערער פירושו יחידי כמו והיה כערער ב, הוי ועם נברא יהלל יה, אותך 39731 

אף אחד רק , לא שותף ולא ידיד כל שהוא, יחידי שעומד לבדו בתוך מדבר שמם ואין לו שום עוזר וסומך 39732 

 39733 !ונתון למדרס חיות טורפות אשר ישוטטו שם באין מעצור, הוא לבדו נמצא בתוך שטח גדול ציה וערבה

ואנו רואים כן , חרון לגלותנו יהיה מצב כזההיינו שבדור הא, ומסיים הכתוב תכתב זאת לדור אחרון 39734 

, ואין פוצה פה ומצפצף כאילו לא קרה דבר, ה מכים ורוצחים יהודים לעיני השמש בפרהסיא"בימינו שבעו 39735 

הנה אם , ומה להם וליהודים הנרדפים על צוואריהם, כל אומות העולם ישנים להם שנתם בנחת ובנעימות 39736 

וכאן יהודים , ן שיעזבום כך לנפשם ולא יכנסו להפריד ביניהםלא יתכ, אנשים נצים ברחוב´ רואים ב 39737 

האם אין זאת שאנו ! ואין אף אחד מבין האומות שישמיע אף קול אנחה, נשחטים בתי כנסיות נשרפים 39738 

 39739 .נמצאים בעולם כערער בערבה אשר בו תרמוש כל חיתו יער

ה עתיד לברוא אותן "והקב, תהל תכתב זאת לדור אחרון אלו דורות הללו שהן נטוין למי"וזה מה שאחז 39740 

שיבואו עליו חלילה כל כך הרבה יסורים , להורות על המצב הנורא שהדור האחרון ימצא בו, בריה חדשה 39741 

כאילו לא היינו , ה יצטרך כביכול לברוא אותנו מחדש"שכשיגאל אותנו הקב, גדולים כל חולי וכל מכה 39742 

כל יום קללתו מרובה מחבירו והרשעים , ל הפקרה בדורנו איך דם ישרא"ואנו רואים זה בעו, כלל בעולם 39743 

וכן הדבר במצב הרוחני שהוא ירוד מאד , ירחם על שה פזורה עמו ישראל´ ה, כים נגרש השקט לא יוכל 39744 

 39745 .אלו הדורות שהן כמתים במעשיהם, וכמעט נתקיים בנו המאמר ועם נברא, ה בדור הזה"בעו

על ! ועתיד לברוא אותנו בריה חדשה, זבנו ולא יטשנושהרי הבטיחנו יוצרנו שלא יע, אבל בל נפול ברוחנו 39746 

ר "א, (´ט תהלים ב"שוח) ל על הדור האחרון"צא ולמד מה שאחז, אפם ועל חמתם של כל הקמים עלינו 39747 

וכל אחד ואחד אומר עצתי יפה , לוי ארורים הם הרשעים שהן מקיימין עצה על ישראל´ ברכיה בשם ר 39748 

אני איני , ולא היה יודע שאביו פרה ורבה, ת הבל בחיי אביועשו אמר שוטה היה קין שהרג א, מעצתך 39749 

 39750 .אלא יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי, עושה כן

המן הרשע , ד כל הבן הילוד"הה, פרעה אמר שוטה היה עשו ולא היה יודע שאחיו פרה ורבה בחיי אביו 39751 

ומר שוטים היו הראשונים גוג ומגוג עתידין ל, אלא להשמיד להרוג ולאבד, אמר שוטה היה פרעה 39752 

אנו אין עושים כן אלא מתחלה אנו , ולא היו יודעים שיש להם פטרון בשמים, שמעקפין עצה על ישראל 39753 

´ ה אומר להם והיה ה"והקב, ועל משיחו´ ד על ה"הה, כ אנו חוזרים על ישראל"מזדווגים על פטרונם ואח 39754 

 39755 .למלך על כל הארץ

וג אשר הם בעצמם אומרים שוטים היו הראשונים שמעקפין עצה איך יתכן שגוג ומג! והרי זה פלא גדול 39756 

הרי שהם יודעים שיש לישראל פטרון בשמים שמציל , על ישראל ואינם יודעים שיש להם פטרון בשמים 39757 

ולכן הם מכריזים אנו לא נעשה כן כמו , ואין כדאי להסתבך עמהם, רב את ריבם ונוקם את נקמתם, אותם 39758 

 39759 !יזדווגו אל הפטרון עצמו? כמתםאלא מה יעשו בח, הראשונים

ת כי הוא בשמים "אם יודעים הם את השי, מי בער ולא ידע עד כמה שטות זה גס ומכוער יותר מכולם 39760 

אם , ושכל מי שהזדווג לבניו נטל חלקו מתחת ידו במפלה עצומה כפרעה וכהמן, ממעל ועל הארץ מתחת 39761 

הזה עצמו יכשלו עוד יותר מהראשונים ויצאו  איך בדבר, הם יודעים זה ואוזנם ישמע מה שאומרים בפיהם 39762 

 39763 ?להלחם כנגדו

על נמרוד ועל אנשי , (ו"כ בחוקותי כ"תו) ל"וכבר היה לעולמים שכן אחז, ובאמת גם שטות כזה אינו חדש 39764 

ואם לא , ז בתורה"ל שם שהוזהרנו ע"וכן פירשו חז, סדום שהיו יודעים את רבונם ומתכוונים למרוד בו 39765 

, הנה אנשים בעלי שכל נפלא, אין לי אלא זה שהוא יודע רבונו ומתכוין למרוד בו? יל ל"מה ת, תשמעו לי 39766 

 39767 .ה עד כמה שילוד אשה יכול לדעת"אנשים שיודעים את הקב

ז מתכוונים "ל יודעים את רבונם ובכ"כל זה כלול במה שאחז, ידיעה אמיתית שהוא רבון כל העולמים 39768 

אף אם ! ל נאמנים כמסמרות נטועים"אבל דברי חז? כזאתואנו עומדים ומשתוממים איך יתכן , למרוד בו 39769 

אין לנו אלא להיות עמלים בדברי ! כחוט השערה´ יתאספו כל חכמי עולם לא יוכלו להזיז מדבריהם אפי 39770 

 39771 .ברוך שבחר בהם ובמשנתם, לשמוע ללמוד ולהבין דברי חכמים, תורה

ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם  אלהים את האדם עפר מן האדמה´ והנה ביצירת האדם כתוב וייצר ה 39772 

יצר הטוב בא מכוח נשמת חיים כוח , והיינו בשתי יצירות נברא האדם ביצר הטוב וביצר הרע, לנפש חיה 39773 

ובצירוף שניהם , כוח הגוף שהוא חומר גס ועכור, ר בא מכוח עפר מן האדמה"ויצה, השכל הזך והמצוחצח 39774 

 39775 !יחד ויהי האדם לנפש חיה



יכול האדם , ´בכוח נשמתו שהוא שכל מרומים אשר חוצב מתחת כסא כבודו יתבמעתה נבין כי כשם ש 39776 

כמלאך וכשרף , בדעות נכונות ובכל מעשה טוב להפליא, להתחכם ולעלות עד רום שמים במדות טובות 39777 

לרדת מטה מטה עד עמקי תהום להרע , ו יכול אדם בכוח עפרו מן האדמה"כן להיפוך ח! ´יקדש שמו יתב 39778 

שהם ממש , ובכל מיני דעות ומדות רעות, ולהתגלגל ברפש של תאוות שפלות ומאוסות ,לעצמו ולאחרים 39779 

 39780 !היפוך השכל והטוב והוא הנקרא יצר הרע

? ומה היא רעתו, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, יוצרו קראו רע´ ר שאפי"קשה יצה, (7´קידושין ל) ל"אחז 39781 

ינופצו לרסיסים והיו כלא היו מול תאוה  ואף אלף דברי שכל! שהוא שונא את הטוב ואינו נכנע להשכל 39782 

וכל מי שנתגבר בו הרצון על השכל , והרצון הוא השטות והרע, כי השכל הוא החכמה והטוב, קלה אחת 39783 

כבהמה ממש שיש לה רק רצון ואין לה , והרי הוא בפרט בעת תתעורר תאוותו, אין לך שוטה גדול מזה 39784 

 39785 .שכל כלל

וזהו , נמצא שהוא משתמש עם השכל נגד השכל, היות עבד לרצונועוד גרוע ממנה שהוא כופה את שכלו ל 39786 

כי אחרת אי אפשר ולא יתכן , כ נכנס בו רוח שטות"אין אדם עובר עבירה אלא א, (.´סוטה ג) ל"מאמרם ז 39787 

כ יצא מדעתו "אלא א, וכבקר יאכל תבן באבוס אחד עמהם, שאדם בר דעת יכנס מרצונו לרפת בעלי חיים 39788 

 39789 !הוכן הדבר הז, ונשתטה

כי אמת הוא שאין לך שטות , כ מתכוין למרוד בו"מעתה נבין היטב איך יתכן שאדם יודע את רבונו ואעפ 39790 

´ דהיינו לעבור פי ה, ר כוח עפר מן האדמה שהוא רצון בהמי המתאוה רק לרע"אבל זהו יצה, גדול מזה 39791 

עד , וותיו בלי סוףוכל מי שנתגבר כוח גוף עפרו על שכלו הולך ושוקע בתא, ´ולעשות נגד רצונו יתב 39792 

כי אין , ואין ידיעה זו חוצצת בפני כוונתו למרוד! לתאוה שפלה זו של יודע את רבונו ומתכוין למרוד בו 39793 

 39794 .ואדרבה ידיעת שכלו זה עוד מסייעתו בכוונתו למרוד! מעצור לתאוותו

כן נכנס בו כי אין אדם עובר עבירה אלא אם ! התשובה היא אין הכי נמי? ואם תאמר הרי זה היפך השכל 39795 

ואנו רואים זה מעשים בכל יום שבעלי , וכל מה שהעבירה חמורה יותר השטות גדול ביותר, רוח שטות 39796 

ונאבדים מן העולם בזה ובבא ואין שכלם פוצה פה , התאוה הולכים אחר תאוותם כסוס כפרד אין הבין 39797 

ז הקנאה והתאוה "ובכ, וןומי לנו בעל שכל יותר גדול מבלעם הרשע שעליו נאמר ויודע דעת עלי, ומצפצף 39798 

ובמקום שהתאוה שולטת , ו גם כן תאוה היא"ת ח"וכן הרצון למרוד בהשי! והכבוד הוציאו אותו מן העולם 39799 

 39800 !השטות גוברת והחכמה בורחת

, ת"ו מאתנו את האמונה בהשי"היינו לעקור ח, והנה זה שאמרו גוג ומגוג מתחילה אנו מזדווגים לפטרונם 39801 

, ה עושה"אבל מה הקב, לא יגן בעדנו´ וסבורים כי ה, ר עלינו ולכלותינו חלילהועל ידי זה יוכלו להתגב 39802 

כלומר שכדי שאנו , וזהו ועם נברא יהלל יה! ואז אנו צועקים אליו ומושיענו, מביא עלינו יסורים גדולים 39803 

ין וגודל ענ, אבל הוא בורא אותנו בריה חדשה, נהלל אותו מייסר אותנו כל כך עד שאנו נחשבים כעם מת 39804 

אמר , ב"ה תודיעני איזה פילון מפולש לחיי עוה"אמר דוד לפני הקב, (ר"ויק) ל"היסורים מצאנו בחז 39805 

 39806 .(´משלי ו) כדכתיב ודרך חיים תוכחות מוסר, ה לדוד אם חיים אתה צריך יסורים אתה צריך"הקב

היינו ? חייםשאם היו שואלים לנו מהו אורח , ויש לראות מכאן עד כמה דעתנו קצרה ורחוקה מדעת תורה 39807 

ופרנסה בריוח כדי שנוכל , (7ז"ברכות נ) ודאי משיבים דירה נאה וכלים נאים שמרחיבין דעתו של אדם 39808 

והוא מבקש ואומר , ה שהיה לו כל אלה"והרי לפנינו דוד המע, ללמוד תורה בהתמדה בלא בלבול וטרדה 39809 

כלומר ! ריך יסורים אתה צריךאלא אם חיים אתה צ? ה לא עונה לו כבר יש לך"והקב! תודיעני אורח חיים 39810 

והאדם יכול להלוך ישר וליכנס בלא מכשול וללא תקלה לחיי , פילון שאין לו פתח ולא שומר הפתח 39811 

 39812 .פילון מפולש זה נקרא יסורים, ב"עוה

אלו שבע כתות של , ל אל תיקרי שובע אלא שבע"ואמרו חז, שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח 39813 

זו שעומדת על ימינו של ? ואיזו היא החביבה והמעולה, ב"פני השכינה לעוה צדיקים שעתידים לראות 39814 

תרין אמוראין חד אמר זה שבא מכוח התורה שנאמר מימינו אש דת , שנאמר נעימות בימינך נצח, ה"הקב 39815 

 39816 .ה"שהן עתידין לישב בצלו של הקב, וחד אמר אלו סופרים ומלמדי תינוקות לאמיתן, למו

והרשעות , מה נעשה בדורנו כהיום הזה שאין לנו לא כהן ולא נביא, זה לדעת ל בפסוק"הנה הראונו חז 39817 

כשנתחזק בתורה תצא אש מימינו אש דת , עלינו לבקש את החביב ביותר והוא התורה, מתגברת והולכת 39818 

עוד אנו רואים כאן דבר פלא אשר לא עלה על דעתנו עד , ותאכל את האומרים ערו ערו עד היסוד בה, למו 39819 

ועליהם נאמר שויתי , ה"והם היושבים בצלו של הקב, רים ומלמדי תינוקות הם החביבים מכולםשסופ, כה 39820 

בפרט בדור הזה דור יתום עני ואביון באין ! אשרי להם ואשרי חלקם, לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט´ ה 39821 

 39822 .(אור יהל)  .אין לשער ולהעריך גודל שכרן של מרביצי תורה בזה ובבא, עוזר וסומך

 39823 

 39824 שסא מאמר

 39825 .(ו"ג ל"ויקרא כ) ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם עצרת הוא כל מלאכת עבודה לא תעשו



א אורח "רמ) לפי ששמחין ועושין בו סעודת משתה לגמרה של תורה, קורין יום טוב האחרון שמחת תורה 39826 

חר מא, צריכין להבין דמהראוי היה לקבוע שמחת תורה בזמן אחר ולא בשמיני עצרת, (חיים תרסט א 39827 

מועד ) וקיימא לן דאין מערבין שמחה בשמחה, ש ושמחת בחגך"ששמיני עצרת נתחייב בשמחה אחרת כמ 39828 

למה נקבעה שמחת תורה דוקא בשמיני , ובכלל מה היחס והקשר בין שמחת תורה ושמיני עצרת, (קטן ח 39829 

 39830 .עצרת

, מקרא דשלמהגזירת הכתוב כדדריש לקמן , ה לפי כתבו"בד (מועד קטן שם) ויש לבאר דהנה תוספות 39831 

וטעם נראה קצת דכמו שאין עושין מצות חבילות דבעינן שיהא , ובירושלמי דריש מדכתיב מלא שבוע זאת 39832 

משום דעל האדם להפנות , הרי מבואר דטעם אין מערבין שמחה בשמחה הוא, ל"לבו פנוי בשמחה עכ 39833 

לו לשים לבו כהוגן ובמקום שמתעניין בשמחה אחרת אי אפשר , תשומת לבו לענין אחד לבד ולשמוח בו 39834 

 39835 .וכראוי לחיובו

, הרי דדין אין מערבין שמחה בשמחה נוגע רק באם השמחה השניה תפריע לו להתרכז בשמחה הראשונה 39836 

מובן שמותר לשמוח בה מאחר , אולם במקום שהשמחה הראשונה גורמת שהשמחה השניה תהיה במילואה 39837 

 39838 .אלא אדרבה קיום שלימותה, שאינה סתירה לה

דהנה ראש , למה סוכות ושמיני עצרת גורמים ששמחתו של האדם בתורה תהיה בשלימותלפי זה מבואר  39839 

המביא את האדם , השנה ימי חשבון הנפש והתעוררות לתשובה המה על ידי תקיעת שופר ואמירת מלכיות 39840 

וכן יום הכיפורים אם סגולת עיצומו של היום לבד , לידי הכרה הגדולה בתיקון העולם ומרומם נפשו 39841 

ומסיר ממנו כבלי החטא , ´או בכל מהלך התשובה המטהרת את האדם לפני ה, מטהר את האדםהמכפר ו 39842 

 39843 .המטמטמים לבו ומוחו לבלתי יוכל להכיר את האמת

´ אשר על ידם מתבהר לפני האדם מהות עבודת ה, וכן קיום מצות ישיבת סוכה ארבעה מינים ושמחת החג 39844 

אלא במי , בכל מיני תענוגים ביציבות בדירת קבע שאין השמחה מתקיימת במי שמסדר חייו, מתוך שמחה 39845 

 39846 .ובוטח בו בהיותו בדירת עראי´ שסומך על ה

ש עצרתי "כמ, ה"חג מיוחד המייחד לישראל עם הקב, ´גם חג שמיני עצרת אשר בו מתדבק האדם בה 39847 

מכם כיון שהגיע זמנן להפטר אמר בני בבקשה , כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים, אתכם אצלי 39848 

נמצא דמטרת החגים והשמחה בהם , (ו"ג ל"י אמור כ"רש) קשה עלי פרידתכם, עכבו עמי עוד יום אחד 39849 

 39850 .וההתדבקות בו´ היא עבודת ה

כי שמיני עצרת הוא , לפי זה מבואר הגורם אשר בשמיני עצרת ולא בחג אחר לשמחתו השלמה בתורה 39851 

אולם בשמיני , מתחיל מצד כלל ישראל´ דהנה בשאר הימים טובים ההתדבקות אל ה, ´שיא ההתדבקות בה 39852 

ולכן בשמיני עצרת יוכל האדם , עצרת היוזמה להתדבקות הוא מהשם יתברך עצמו וזה שיא ההתדבקות 39853 

 39854 .ואז לשמוח עם התורה במילואה ובשלימות, להכיר על נכון סגולת התורה ואושרה

דאדרבה ההתרוממות , הולפי זה גם מובן למה בשמחת תורה אין חסרון של אין מערבין שמחה בשמח 39855 

, היא אשר מביאתו לידי הכרה נכונה ביוקר התורה ובסגולתה, אשר האדם קונה בחג´ הנפש והדביקות בה 39856 

מאחר , הרי ששמחת התורה לאמיתה תולדת שמחת החג הוא, ואז יוכל לשמוח עם התורה במילואה 39857 

 39858 .(עץ הדעת)  .וההתדבקות בו´ שתוכנו של שמחת החג הוא עבודת ה

 39859 

 39860 סבמאמר ש

 39861 .(´ג מ"ויקרא כ) אלקיכם שבעת ימים´ ושמחתם לפני ה

יומא , (´ראש השנה טז א) בחג נידונין על המים, ל מצינו ביאורים בענין מהות חג הסוכות"בדברי חז 39862 

הרי לבד מה שנידונין על , (זוהר ג לא)א  שביעאה דחג הוא סיומא בדינא דעלמא ופתקין נפקין מבי מלכ 39863 

ביום הושענא רבה חל גמר , לא נגמרה חתימת הדין של האדם עד הושענא רבהעדיין , המים בחג הסוכות 39864 

, וצריך להבין מדוע נסמל חג הסוכות כזמן שמחתנו, החתימה וניתנה פתקא על חיי האדם לשנה הבאה 39865 

הלא בחג הסוכות עדיין על האדם לדאוג על גורלו שלא נגמר ולא נחתם , אלקיכם´ ש ושמחתם לפני ה"כמ 39866 

 39867 .ו"ם או למות חעדיין אם לחיי

דהנה , אינו אלא זמן עבודה רוחנית מתוך רוח נעלה ורגשי שמחה, ויש לבאר שזמן שמחתנו בחג הסוכות 39868 

שלשתם זמני עבודה למטרת התעלות רוחנית והתרוממות הנפש , ראש השנה יום הכיפורים וחג הסוכות 39869 

די שיוכל להגיע לידי אותה אולם שונה כל חג מהשני באמצעי שצריך האדם לנקוט בכ, בכדי לזכות בדין 39870 

 39871 .התרוממות

ל אמרו "כמו דאמרו חז, וגודל מלכותו´ בימי ראש השנה עיקר עבודת האדם היא להכיר ולהשיג גדלות ה 39872 

ביום , ´ומתוך הכרה זאת להתקרב אל ה, (ראש השנה טז א) לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם 39873 

, ממשא עבירותיו שביצע בשנה שעברה, ת לבוהכיפורים עבודת האדם היא לטהר בחשבון עצמי ופרטי א 39874 



מתוך מצב של ´ ובחג הסוכות העבודה המוטלת על האדם היא עבודת ה, ´ועל ידי זה להתקרב אל ה 39875 

 39876 .(´ב´ שבת ל) שאין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה, רק אז תשרה השכינה עליו, שמחה

, לנטוע בלבו תכונת השמחה בחג הסוכות ללמדנו שעל האדם, לכן מוזהרים אנו על השמחה בשילוש 39877 

בראש השנה בעבודת קבלת , ואך אז על ידי העבודה המשולשת, מתוך מצב רוח מרומם זה´ ולעבוד את ה 39878 

ובחג הסוכות בעבודה כללית מתוך מצב רוח של , ביום הכיפורים בעבודת טהרת הלב, עול מלכות שמים 39879 

 39880 .(עץ הדעת)  .בהושענא רבה הוא יום גמר החתימהאפשר לאדם להתעלות ולזכות בדין על חייו , שמחה

 39881 

 39882 מאמר שסג

 39883 .(ב"ג מ"ויקרא כ) בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות

בחינה זו היא שישיג האדם שאין שום קביעות , ז"סוכה היא דירת ארעי והיא בחינת ביטול היש של העוה 39884 

וגם כל מחשבות האדם שלפיהן יוכל לבסס את , ברותואדרבא כל תאוותיו והנאותיו חולפות עו, ז"בעוה 39885 

הריהי , והשגה זאת בבחינת ידיעה שכלית, אינן אלא דמיונות שוא, עצמו בחיים מסודרים לדורי דורות 39886 

הכרה זו מצויה היא אצל כל בן , וגם בני אומות העולם יכולים להשיגה, הבחינה התחתונה שבענין סוכה 39887 

ורק השאיפות הרוחניות מביאות לידי , ז הבל הם"ששאיפות העוה כי הרי החיים עצמם מוכיחים, דעת 39888 

 39889 .אושר ושמחה

כי אין , ה את אומות העולם בביאת המשיח כשתנתן להם בחירה מחדש"ועל כן במצוה זו מנסה הקב 39890 

כ נותן להם מצוה זאת שגדרה כבר מושג "וע, (7´ז ב"ע) ´ה בא בטרוניא עם בריותיו כמובא במס"הקב 39891 

אינם משיבים אותה , והנסיון בא לברר שאם אמנם מכירים הם אמת זו בשכלם, שכלית להם היטב בידיעה 39892 

עיין )א  ועל כן כשנתקלים הם בצער וקושי מיד כל אחד מבעט בסוכתו ויוצ, אל לבם להביאה לידי מעשה 39893 

לשמוח גם באפשרות , כי אין להם אותה נקודה פנימית המסוגלת לישראל המתבטאת בשמחת מצוה, (שם 39894 

 39895 .היש ביטול

וענני הכבוד באו בזכות , ל שסוכה היא בחינת ענני הכבוד שליוו את ישראל במדבר"אמרו רבותינו ז 39896 

אך לכאורה צריך עיון , ובזה מבואר ענין סוכת שלום כי מדתו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום, אהרן 39897 

חינה נוספת בזה מביא עוד ב (.ג"ק) אמור´ בזוהר פ? מהו הקשר בין מדת השלום ובחינת ביטול היש 39898 

, ´אתה ה (אותיות אהרן) אשר עין בעין נראה, (ד"במדבר י)ב  ענני כבוד בזכות אהרן דכתי, ואומר שם 39899 

הרי שעין בעין ראייה בהירה מאד בגילויו של , ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה 39900 

 39901 .היא בחינת ענני כבוד והיא גם בחינת אהרן מדת השלום, ת"השי

לא תתכן מציאות השלום אלא רק , ין הוא שביטול היש ראייה בהירה ושלום קשורים כולם זה בזהוהענ 39902 

כי , היינו בראייה בהירה מאד שאין ערך לכל השאיפות אלא רק לשאיפה לרוחניות, בביטול היש הגשמי 39903 

רוצה מה כי כל אחד , כל זמן שבני אדם שואפים למטרות גשמיות ואנוכיות אי אפשר שיהיה שלום ביניהם 39904 

על כן מוכרחים תמיד לבוא לידי התחרות , וכל מה שיש לחברו ממעט את רשותו הוא, שיש לחברו 39905 

 39906 .מריבות ומלחמות

כי ברוחניות אין , רק אז תתכן ההתאחדות והשלום, אך כששואפים כולם למטרות רוחניות אמיתיות 39907 

וממילא הכל נוחים זה , עיל לוואדרבה כשמתרצה לאחד זה מקיל לשני ומו, הגבלות ואין אחד מיצר לחברו 39908 

כי הקדושה והפרישות הן , ולפיכך נקרא אהרן האושפיזין אהרן כהנא קדישא, לזה ושמחים זה בזה תמיד 39909 

 39910 .המקור שממנו נובעות מדות החסד והשלום של אהרן הכהן

 39911 כל מאן דאיהו משרשא וגזעא קדישא דישראל, כל האזרח בישראל ישבו בסכת, וכתוב שם עוד בזוהר

ומאן דליתיה מגזעא ושרשא קדישא , ישבו בסכת תחות צלא דמהימנותא, (רח מלשון זריחה אור גילויאז) 39912 

כתיב כנען בידו מאזני מרמה דא אליעזר עבד , לא יתיב בה ויפיק גרמיה מתחות צלא דמהימנותא, דישראל 39913 

זכה למיפק , אובגין דזכה כנען דא לשמשא לאברהם יתיב תחות צלא דמהימנות, אברהם וכתיב ארור כנען 39914 

דכל מאן דייתיב תחות צלא , ´ולא עוד אלא דכתיב ויאמר בוא ברוך ה, מההוא לטייה דאתלטייא 39915 

 39916 .ומאן דאפיק גרמיה אחסין גלותא ליה ולבנוי, דמהימנותא אחסין חירו ליה ולבנוי לעלמין

יא ראיית עין וה, כי סוכה דירת ארעי היא בחינת ביטול היש הגשמי, ולפי מה שביארנו לעיל הדבר ברור 39917 

ובסילוק השקר , שהיא בחינת הישיבה תחת צלא דמהימנותא צל האמונה, בעין ראיית האמונה בחוש 39918 

, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, שהיא בחינת החירות, והשאיפה לגשמיות מתגלה אור האמת 39919 

 39920 .ז"והוהוא בחינת ארור ומתגלה בעבדות וגלות בע, וההיפך האחיזה בשקר הוא גלות האמת

לומר לך שכן אתה מוצא , למה אנו עושין סוכה אחר יום הכפורים, מצינו (ג"תרנ´ סוף סי) ובילקוט אמור 39921 

שמא יצא דינן של , וביום הכפורים הוא חותם את הדין, ה בדין על באי העולם"בראש השנה יושב הקב 39922 

 39923 .ן כאילו גלו לבבלה מעלה עליה"והקב, י כן עושין סוכה וגולין מבתיהם לסוכה"וע, ישראל לגלות



שכל אחד , והפירוד בין בני אדם בא מכוח הנטילה, הוא עבודה זרה´ ביאור הענין כי הפירוד באחדותו ית 39924 

עד כדי שגם עצם היות חברו בעולם , רוצה לחטוף משל חברו ומדמה שכל מה שיש לחברו ממעט את שלו 39925 

כי בהיותו בגלות על כל פנים אין , יקונוועונש זה הוא ת, וזה גדר שנאת חנם המביאה לידי גלות, מעיק לו 39926 

וכן מצות , ועל ידי כך מתקרב לצד ההתאחדות, ובהכרח מתבטל כוח הנטילה במדת מה, ז"לו קביעות בעוה 39927 

 39928 .מביאה לידי התאחדות ושלום בין בני ישראל ובדרך זו מצילה מגלות, סוכה שהיא בחינת ביטול היש

´ בילקוט סי) ל"כמו שאז, נינם גם כן התאחדות ישראלמצות סוכה מצורפת עם מצות ארבע המינים שע 39929 

כך ישראל יש בהם בני אדם שאינם לא בעלי , וערבי נחל אלו ישראל, פרי עץ הדר אלו ישראל, (א"תרנ 39930 

אלא יעשו כולן אגודה אחת והן מכפרין אלו על , ה לאבדן אי אפשר"אמר הקב, תורה ולא בעלי מעשים 39931 

והם זוכים על ידי זה שנעשים , אף אלו שאין בהם לא טעם ולא ריחוהענין הוא שנדון לכף זכות , אלו 39932 

המינים ´ וזה גדר צירוף ד, ובזה מתאחדים הכלים עם המשתמשים בהם, כלים למצוה זו של לימוד זכות 39933 

 39934 .יחד

וצריך לדעת שלא במקרה , וכן כתוב כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים 39935 

אלא את עיקר גדר ביטול , ה והיה יכול להושיבם בארמונות"שייך דיעבד אצל הקב ולא, הושיבם בסוכות 39936 

כי , וכיון דיאה היא צריך לשאוף אליה, (7´חגיגה ט) כי יאה עניותא לישראל, היש רצה ללמדנו בזה 39937 

, ובלי בחינת סוכה ביטול היש הרי עדיין הם במצרים הרוחנית, ההושבה בסוכות היא גדר היציאה ממצרים 39938 

ובה דוקא משיגים אנו את גדרי , ל"ר זה של סוכה הוא השמירה לרוחניות בחינת ענני כבוד כנוגד 39939 

 39940 .האושפיזין קדישין

יהודה וחכמים אם סוכה דירת קבע או ´ שהביא מחלוקת ר, (מצות סוכה) ז"טעמי המצוות לרדב´ ועיין בס 39941 

וסוכה דירת ארעי מתתא , וביאר שסוכה דירת קבע היא בחינת סוכה מלעילא לתתא, דירת ארעי בעינן 39942 

 39943 .ואלו ואלו דברי אלהים חיים בטעמם, לעילא

מתוך עבודת האדם עצמו הלוחם את , ביאור דבריו כי הנה ישנה בחינת ביטול היש הבאה ממטה למעלה 39944 

אך ישנה דרך אחרת והיא גדר אתה נותן יד , הפנימית´ יצרו וכובש דרגה אחר דרגה ביגיעתו בעבודת ה 39945 

ואף , ת משפיע מחשבות האמת אל תוך שכלנו"שהשי, נת הדעת אתערותא דלעילאדרך חני, לפושעים 39946 

, ז ולשאוף לגילוי רוחני"ז מעורר אותנו לחשוב על ארעיות העוה"בהיותנו קבועים עדיין בתוך העוה 39947 

מה יעשה האדם , ל"ם ז"ר כמאמר הרמב"ששומרת מיצה, ופעולת עבודת המחשבה הינה בשני אופנים 39948 

ועוד שעל ידי זה יוכל האדם להכין את הפתחו של מחט של , רחיב דעתו בחכמהוינצל מן התאוות י 39949 

 39950 .(204´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .התבוננות פנימית שהיא תחילת התפתחות הרוחניות

 39951 

 39952 מאמר שסד

 39953 .(ב"ג מ"ויקרא כ) בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות

הלא מיום הכפורים מביאים התעוררות , יום הכפורים יתפס בוכדי ש, חג הסוכות סמוך הוא ליום הכפורים 39954 

אבל , פ זהו אשר צריך האדם להביא ממנו"עכ, קבלות לשינוי המעשים והשאיפה אל הרוחניות, תשובה 39955 

העצה ? כ שלא יאבד ממנו"מהי העצה איך לאחוז ביוה, כ"ר והוא חוזר וניעור אח"כ ליתא ליצה"הרי ביוה 39956 

כן אמרו בתפלה ופרוס עלינו סוכת שלומך ובצל כנפיך , לא ענינה הוא שמירהמצות סוכה ה, היא השמירה 39957 

היושב בסוכה ומתכוון , ומפורש בתיקוני זהר דסוכה היא בחינת תיבת נח דהיינו בחינת השמירה, תסתירנו 39958 

ימצא בעצמו קצת בחינה של שערים סגורים , ר"ש לבלי הנח מקום ליצה"לחשוב ולהרגיש בתורה ויר 39959 

 39960 .הבפני הטומא

כי בסוכה הוא , שיכניס גם כל עניני הגשמיות שלו בסוכה, תשבו כעין תדורו, (ח"סוכה כ) ל"ואמרו ז 39961 

ואדרבא אסור לאכול , שגם העסקים בגשמיות יהיו באים מכוח רוחני ממש ויתוקנו גם הם, המצב המיוחד 39962 

נוסף על זה גם  ,שהסוכה מסוגלת ביותר לעלות בה אל הנקודה הרמה של אכילה לשם שמים, חוץ לסוכה 39963 

כ "דהיינו ג (ז"סוכה ל) והרחקת כל רוחות הרעות וטללים הרעים, מינים שבהם הסגולה לדבקות´ ענין ד 39964 

 39965 .ואדרבא מביאים רוחות של קדושה לעורר ולחזק את הנקודה הקדושה שבפנים לבן של ישראל, שמירה

רוחות בואי ´ ד בבחינת מדלהחיות את רוח הקדושה מכל צ, והשמחה בשמירה זו ובהתחדשות ההתעוררות 39966 

תוסיף עוד יותר תוספת רוח , ו בבחינת מת ברוחניותו"במי שהוא ח´ להחיות את הקדושה אפי, הרוח 39967 

ק "וכתב בשפת אמת שמהשמחה רוה, ק"ל שמחת בית השואבה שמשם שואבין רוה"ואמרו ז, חדשה 39968 

וכתב , שלו לתוך כל השנהכ "ויכניס את בחינת יוה, בכל אלה הנה יוכל המתחזק להחזיק מעמד, נשאבת 39969 

 39970 .כ שבעת ימים בשנה דהיינו שהם לכל השנה"בשפת אמת במש

, והוא נותן להם את מצות סוכה, ה גם להם מצוות"לעתיד לבוא יבקשו האומות שיתן הקב, (´ז ג"ע) ´ובגמ 39971 

 39972 הנה מצינו? איך הוא, ם בגדר ענין הסוכה"מכאן ראיה שיש שייכות אפילו לעכו? למה דוקא מצות סוכה

, אמנם אין תשובתם כתשובת ישראל, כדאיתא ביונה בענין תשובת נינוה, ם בחינת תשובה"גם בעכו 39973 



לכן אין תשובתם מועלת אלא בבחינת , כ האומות דלא שייכי בלשמה"דתשובת ישראל פנימית היא משא 39974 

יזה בחינה ומכיון דשייכי לא, תקנת השבים´ ובס, (´ב י"ב) ב כמפורש"ז ולא לעוה"דהיינו בעוה, חיצונית 39975 

יתן להם , כ לעתיד לבוא כשיבואו לחזור בתשובה ויבקשו מצוות"וע, דתשובה שייכי נמי לבחינת השמירה 39976 

 39977 .ה מצוות סוכה לשמור את תשובתם"הקב

ת את אור האמת על כל הבריאה כולה בלי יוצא "הוא שיאיר השי, פרים בחג הסוכות´ וענין הקרבת ע 39978 

ועל זה מסיק ותמלוך , אלהינו על כל מעשיך´ ובכן תן פחדך ה, יםוכמו שהוא בתפילת ימים הנורא, מהכלל 39979 

שבו נמסרין הפתקים ליד הרצים בשליחות , יום האחרון של חג הסוכות הוא הושענא רבה, לבדך´ אתה ה 39980 

מכניסים את התשובה כולה עם תוספות , דלאחר שנשתמשו ישראל בסוכה ולולב כדבעי, סוף גמר הדין 39981 

דף ´ מכתב מאליהו א)  .ונתברר המצב שהוא עצם סוף גמר הדין, השנה גדרי השמירה שקנו אל כל 39982 

135). 39983 

 39984 

 39985 מאמר שסה

 39986 .(ב"ג מ"ויקרא כ) בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות

, תנו רבנן תשבו כעין תדורו, (´סוכה ב) אמרה תורה כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי 39987 

כבר האריכו קדמאי , (7ח"סוכה כ) ם עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראימכאן אמרו כל שבעת הימי 39988 

ועליו לצאת מהרגשתו שהינו קבוע בזה העולם , שבמצוות סוכה יש רמז לאדם שיזכור שאינו אלא עראי 39989 

 39990 ,וכמאמר הזוהר חליף ואזיל בר נש בהאי עלמא וסביר דדיליה הוא ודישתאר בגוה לדרי דריה, החולף

 39991 .(לם וחושב שישאר בתוכה לדורי דורותהאדם הולך בזה העו)

שאחרי שהאדם הגיע לבחינת סוכה שהיא צלא , אולם נראה שיש גם להדגיש את הצד השני של המטבע 39992 

צריך אז לעשות את סוכתו , ומבין שאינו נמצא אלא לזמן מסוים בהאי עלמא כבדירת עראי, דהימנותא 39993 

ז "ורק אחרי שיזרוק מעליו עולה של עוה, עלהרגיש את עצמו קבו´ כלומר במה שנוגע לעבודת ה, קבע 39994 

, בבחינת תשבו כעין תדורו, יוכל לפנות את עצמו לעבודת הבורא באופן של קבע, וירגיש את עצמו כאורח 39995 

ביודעו שעל ידה יקים עיקר דירתו וקביעותו , שעיקר עסקיו ועמל נפשו ישים דוקא בדירת עראי זאת 39996 

ומאידך עיקר , מצד אחד היא רק דירת ארעי, ינות בסוכהולכן אנו מוצאים את שתי הבח, בעולם הבא 39997 

 39998 .דירתו צריך לשים בה דרך קבע

מלמד , (ח"בראשית כ) איתא במדרש על הפסוק ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה 39999 

ושל יוון עולה ויורד ושל אדום , ושל מדי עולה ויורד, ה ליעקב שרו של בבל עולה ויורד"שהראה הקב 40000 

ו כשם "שמא ח, באותה שעה נתירא יעקב אבינו ואמר, ה ליעקב אף אתה עלה"אמר הקב, ויורד עולה 40001 

לא האמין ולא , ה ואתה אל תירא אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית"ל הקב"א, שלאלו ירידה אף לי כן 40002 

יהו עתידין בניך ש, ועכשיו שלא האמנת ולא עלית, ה אלו האמנת ועלית לא ירדת עוד"ל הקב"א, עלה 40003 

 40004 .(´ט ב"ר כ"ויק) ז במסים וארנוניות"משתעבדין בארבעה מלכויות בעוה

, ז"ופחד מן הגדולה בעוה, יעקב אבינו פחד מעלייה כזו שהיא מצד המזל אשר הירידה כרוכה לה ברגליה 40005 

ואף אם ישאר בגדולתו ינכו , ה שלא ירד לעולם מכל מקום פחד שמא יגרום החטא"ואף שהבטיחו הקב 40006 

וביותר יעקב העדיף להשתעבד במסים וארנוניות כדי , ור עלייה זו אם לא יהיה ראוי אליהמזכויותיו עב 40007 

י זה היה "וע, שהרי השלטון עלול להביאו לידי הרגשה של קביעות, להתחמק מקבלת השלטון בזה העולם 40008 

 40009 .ממיט על עצמו אסון חלילה

הצטער , עליו´ נים ושמירת הואחרי כל ההבטחות הגדולות על הארץ והב, מאידך כאשר קם יעקב משנתו 40010 

, י אילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה"ופרש, במקום הזה ואנכי לא ידעתי´ בלבו באומרו אכן יש ה 40011 

כל כך , ורק הצטער שמא זלזל בקדושת המקום בזה שישן שם, לא שת לבו לכל ההשגות הגדולות שהשיג 40012 

 40013 .טל עליושכל דאגתו היתה רק שלא ימעט מן המו´ היה קבוע בעבודת ה

על אף שנתגדל כבן מלך בביתו של , ה ביקש יעקב אך לחם לאכול ובגד ללבוש"כמו כן בתפלתו להקב 40014 

בכל , (´ד ו"ר ס"בר) עד שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק שוה יותר מכספו וזהבו של אבימלך, יצחק 40015 

שעתה הוגד לו ופרצת אף , זאת ביקש לעצמו רק בצמצום ולא תבע ברכות אביו משמני הארץ דגן ותירוש 40016 

עיקר , בכל זאת עומד ומתחנן על לחם לאכול ובגד ללבוש, ה את הארץ מתחתיו"ימה וקדמה וקפל הקב 40017 

 40018 ושבתי בשלום אל בית אבי שלא ימצא פסול בזרעי, לי לאלהים שלא יגרום החטא´ בקשתו היתה והיה ה

 40019 .ו כדי לזכות לזהעיקר תפלתו היתה על הצד הרוחני ולא איכפת לו לקמוץ מעיסת, (י"רש)

מפני שהעיקר אצלם היה , וכן גדולי ישראל הלכו בעקבותיו של יעקב אבינו ומיעטו בצרכיהם הגשמיים 40020 

, ל שהשיא בתו לעילוי גדול והבטיח להחזיקו על שולחנו"זונדיל זצ´ מספרים על החסיד ר, הצד הרוחני 40021 

ול עם בעלה מלבד בשבתות אולם בתו תמיד השתמטה מלאכ, והיה מקיים הבטחתו ומפרנסו בהרחבה 40022 



ואם אכלו , כשהיו אוכלים מאכלי חלב אמרה שלא עברו שש שעות מעת שאכלה בשר, באמתלאות שונות 40023 

 40024 .בשר היתה אומרת שהבשר קשה לה כעת

ולא סיפק בידו להחזיקו בהרחבה , התנהגות זו היתה מוזרה לבעלה עד שנודע לו שחותנו היה עני ואביון 40025 

ומאז שהשיא את בתו הוסיף , אחרי מקור הכנסתו נודע לו שהיה סוחר בחומץ וכאשר התחיל לעקוב, כזאת 40026 

אם כה כוחו , בראותו את זה התאמץ החתן לשאול, והמים נהפך לחומץ דרך נס, בכל חבית עוד לוג מים 40027 

והשיב החסיד שקשה לו להעמיס על החבית ? גדול יוסיף עוד לוג מים שיהיה לו בריווח גם עבור בני ביתו 40028 

 40029 .משא כזה

, (´ה´ ט אבן שלמה י"משלי ח י)ב  "שלצדיקים מצפינים גם שכר הפירות לעוה, ל"א זצ"ומצאנו להגר 40030 

והיה מכבד את אביו והאמין בכוח ברכותיו עד שנשבר , ובאמת ראינו אצל עשו הרשע שהיה מאמין גדול 40031 

ולם יעקב א, ז"ובכל זאת אבד את עולמו רק בשביל שהיה להוט אחרי הנאות העוה, כל כך כשהפסידם 40032 

כדי לקנות ממנו , והיה מוכן לעשות כרי מכל כספו וזהבו וליתנם לעשו, אבינו לא נתפעל מכל חמודי תבל 40033 

 40034 .(י שם"רש) ל על הפסוק אשר כריתי לי"כמו שדרשו חז, מערת המכפלה

עלינו לפחד כמו שפחד יעקב אבינו שלא , י מצות ישוב ארץ ישראל"בעת הזאת שזכינו לעלייה מסוימת ע 40035 

משום שעלייה כזאת סופה ירידה , ה עלייתנו זאת מצד הטבע והמזל כעלייתם של אומות העולםתהי 40036 

עלייה רוחנית התלויה בבחירת האדם שהיא , עלינו להתאמץ להגיע למין עלייה שבחר יעקב, חלילה 40037 

 40038 .(ג"המוסר והדעת ח)  .העלייה האמיתית וההצלחה הנכספת

 40039 

 40040 מאמר שסו

 40041 יש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראליויצא בן אשה ישראלית והוא בן א

 40042 .(´ד י"ויקרא כ)

דרך המלך לאכול , לגלג ואמר ביום השבת יערכנו, רבי ברכיה אומר מפרשה שלמעלה יצא? מהיכן יצא 40043 

התורה גילתה לנו שמה שהגיע אותו רשע , (י"רש) ?שמא פת צוננת של תשעה ימים, פת חמה בכל יום 40044 

לא ישר בעיניו מה שהלחם משתהה , התחיל ממה שלגלג על לחם הפנים, התחתונה לגדף את השםלדיוטא  40045 

החליט שאין זה הוגן שיעלה לחם צונן על שולחן , על השולחן שבוע שלם מבלי להחליפו ללחם טרי 40046 

 40047 .ולא מצא שום הצדקה לפרשה זו עד שיצא ולגלג עליה, מלכים

ראשית כל הרי למדנו שהלחם נשאר חם וטרי , לטפשות כזאת ואנו עומדים ומשתאים איך נתפס אותו איש 40048 

הרי שכדי ? שנית האם הובא הלחם לצורך אכילת גבוה כביכול, (7ו"דף מ) ל בחגיגה"ש חז"כל הזמן כמ 40049 

, לכן שמים את הלחם בשבת ושוהה שם כל השבוע, שברכת השבת תוריד שפע לכל ששת ימי המעשה 40050 

היה לו , וכי בשביל זה צריך ללגלג על דברי התורה, ר על נכוןואפילו אם המגדף לא הבין את טעם הדב 40051 

כל כך מוזרה הגישה שנקט עד שקשה לעמוד על הדבר שהניע אותו ? ללכת אצל חכם שילמד לו הטעם 40052 

 40053 .לשטות זו

אשר על זה העיר רבינו בחיי שמשום שהיה פגום , אבל נראה שביאור הענין מרומז במלים בן איש מצרי 40054 

ועובדא זו השאירה פגם על נפשו משום שירש , המקלל היה סוף סוף בנו של גוי, כזאתלכן נקלע לעבירה  40055 

 40056 אשר בשר חמורים בשרם, (´ירמיה ט) אשר התורה העידה כי כל הגוים ערלים, את התכונות של אביו

ל שגוים "ש חז"וכמ, שהגוים בטבעם הם נוטים לחומריות ולשקר ומתרחקים מן האמת, (ג"יחזקאל כ) 40057 

 40058 .םמזוהמים ה

אני וחמורי נאכל , ר בכה לפני המקום ואמר"אבל אדה, ר נגזר עליו לאכול עשב כבהמה"אחרי שחטא אדה 40059 

ר היה בחלק הגבוה "וכבר בארנו שהריוח לאדה, ה ונתן לו לחם לאכול"וריחם עליו הקב? באבוס אחד 40060 

בכל , הרמה שאף שנגזר עליו לרדת ממדרגתו הרוחנית, כגון תרומות ומעשרות וכן חלה, הנמצא בלחם 40061 

מה שאין כן אילו היה אוכל עשב , זאת רצה שלכל הפחות פעולותיו הגשמיות יהיו לשם מטרה רוחנית 40062 

 40063 .היתה אכילתו גשמית לגמרי

שבתוך עולם החומרי שואפים הם בכל , ר ירשוה כלל ישראל"והנה מדרגה זאת שנותרה לו לאדה 40064 

במתן תורה זכה כלל ישראל לקנות , לילהואינם מסתפקים בגשמיות לשם גשמיות ח, מעשיהם לצד הגבוה 40065 

, אולם אומות העולם נשארו בבחינה של אני וחמורי באבוס אחד, מעלה זו כקנין נפשי ואכן פסקה זוהמתן 40066 

ושמחים הם עם הגשמיות כמו , אצלם החומר הוא מטרת חייהם ללא שום שאיפה למשהו יותר עליון 40067 

 40068 .החמור בתבן שלו

ולכן הסתכל על כל דבר מצד , משום שהיה פגום מצד אביו, המצוות זה מה שגרם לבן המצרי ללגלג על 40069 

בשום אופן לא היה יכול להבין אחרת ממה שיהיה בהכרח , ה ציוה לשים לחם הפנים"אם הקב, מבט גשמי 40070 

 40071 .האופק שלו מנעה ממנו לקלוט דברים עדינים הרחוקים מחושיו הגסים, לחם טרי כל יום



ל את הלוחש על המכה בין אותם הכתות החמורות שאין להם "ו חזלמה מנ, ל מפראג שכתב"ראיתי למהר 40072 

שעל ידה יהיה מקושר לבורא , ותוכן דבריו משום שנוטל את התורה הקדושה שניתנה לאדם, ב"חלק לעוה 40073 

שבזה מורה כאילו מטרת התורה היא , ומשתמש בה לרפא מכתו, בקשר עליון להשגות גבוהות של קדושה 40074 

ומזה אנו , ולכן נגזר עליו מדה כנגד מדה שלא יזכה לחיי נצח, וא בחיי הנצחובזה כופר ה, הצלחת החומר 40075 

להשתמש בתורה עבור עניניו , רואים כמה שצריכים להזהר שלא לערב את שני התחומים הרוחני והגשמי 40076 

אלא צריכים להבין שכל הענינים , וכל שכן שאין לדון את העבודה שבמשכן על פי מבט גשמי, הגשמיים 40077 

 40078 .ת רוחניות נשגבותהם לתועלו

, ל שם"שגוער באלה שכותבים שמות מלאכים בתוך המזוזה וז, ה מהלכות מזוזה"ם בפ"וכבר מצאנו ברמב 40079 

, ב"אבל אלו שכותבין מבפנים שמות המלאכים או שמות קדושים הרי הן בכלל מי שאין לו חלק לעוה 40080 

ה ואהבתו "ד השם של הקבאלא שעשו מצוה גדולה שהיא יחו, שאלו הטפשים לא די להם שבטלו המצוה 40081 

שזהו דבר המהנה בהבלי העולם , כאילו הוא קמיע של הניית עצמן כמו שעלה על לבם הסכל, ועבודתו 40082 

 40083 .ל"עכ

דמבואר שם דאכן , (א"עבודה זרה י) ך ממעשה דאונקלוס הובא במסכת"והקשה הכסף משנה בשם הרמ 40084 

אלא צריך שיכוין , ה לשמור הביתותירץ הכסף משנה שאין הכוונה בעשיית, המזוזה היא שמירה לבית 40085 

ותירץ עוד שלא שמות המלאכים שכותבים בפנים הם , ה וממילא נמשך שתשמור הבית"לקיים מצות הקב 40086 

 40087 .השמירה אלא עצם המצוה בעצמה

אלא רק תוצאה מקיום מצוות , הרי שאפילו איפה שיש איזו תועלת גשמית מן המצוה אין זה עיקר מטרתה 40088 

שיכולים , וזאת היא סגולתו של העם הישראלי, יתברך ללא שום כוונות אחרותהבורא שאנו עושים לשמו  40089 

ולעבוד את בוראם בהבנה שאין , להתרומם מחשבונות פעוטים של החומר ולפשוט את עצמם מן הגשמיות 40090 

אלא כגבוה שמים מארץ כן גבוהים מחשבותיו , מחשבות הבורא כמחשבותינו ולא דרכיו כדרכינו 40091 

המוסר )  .גוים הכבולים בהבלי החומר ומסרבים להכיר בדברים יותר נעליםלא כן ה, ממחשבותינו 40092 

 40093 .(ג"והדעת ח

 40094 

 40095 מאמר שסז

 40096 .(´ד י"ויקרא כ) ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל

אמר ? בא ליטע אהלו בתוך מחנה דן אמרו לו מה טיבך לכאן, ל וינצו במחנה על עסקי המחנה"י ז"ופירש 40097 

נכנס לבית דינו של משה ויצא , אמרו לו איש על דגלו באותות לבית אבותם כתיב, דן אנילהם מבני  40098 

שרצה ליטע אהלו במחנה , ט בן הישראלית היה מתווכח ועשה ריב עם מחנה דן"ובבעה, מחוייב עמד וגידף 40099 

 40100 .דן וינצו על עסקי שדה

, איש על דגלו לבית אבותיו בהסתמכו על הכתוב, האיש הישראלי מיחה בו שלא יטע אהלו בתוך מחנה דן 40101 

אבל משלא , אילו השלים בזה ושלט על כעסו היה נגמר ענינו בזה, ד של משה יצא מחוייב"גם כשהלך לבי 40102 

, אילו השלים עם גנותו ולא היה יוצא בריב, שלט ביצרו הוסיף אש על אש וקילל בשם ונידון במה שנידון 40103 

, עלב ולא היה מתפרסם קלונו וגם היה נשאר בחייםכי אז לא היה יוצא נ, ולא מתעקש להשיג את שאיפתו 40104 

 40105 .ואז איבד שני העולמות, (ז"ד ט"ט כ"בעה) והשתמש בשם ששמע בסיני, אלא שרתיחת דמו גברה עליו

, כאן ויקוב ויקלל ושמעי בן גרא הלך בצלע ההר הלוך ויקלל את דוד, במסורה´ ט כותב ויקלל ד"ובעה 40106 

ל איוב שלא רצה לקלל כדכתיב ותאמר לו אשתו עודך מחזיק אב, וגלית הפלשתי שקלל וחירף את דוד 40107 

גם , ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי? ומה השיב איוב לאשתו, ל"ברך אלהים ומות עכ, בתמתיך 40108 

את כל ´ ולכן ויוסף ה, ולא קלל רק את יומו (´איוב ב) ?את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל 40109 

ויחי , ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ, עה בנים ושלוש בנותאשר לאיוב למשנה ויהי לו שב 40110 

 40111 .(ב"שם מ) וירא את בניו ואת בני בניו ארבעה דורות, איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה

מכל , אחרי אבדן כל רכושו וכל משפחתו והסבל הגופני הנורא שסבל, אחרי כל היסורים שעברו עליו 40112 

תגובתו היתה מתונה לא הוציא מפיו שום , פיו כנאמר לא חטא בשפתיומקום שלט על עצמו ושמר את  40113 

עשה מאמץ עילאי , קיבל עליו דין שמים בגבורה גדולה, לא הטה אזנו להסתת אשתו, קללה למי שהוא 40114 

ולא , אבל אלו שלא שלטו על עצמם ועל קנאתם וגאוותם, (י שם"רש)א  לשמור מוצא פיו הגם שבלבו חט 40115 

הם שילמו מחיר יקר ואבדו , וגלית הפלשתי, ושמעי, המקלל, כמו אלו השלושההתגברו על יצר הכעס  40116 

 40117 .שני העולמות

כשם שכבדתני , איש חסיד ציוה לבנו בפטירתו, אל תבהל ברוחך לכעוס, כותב (ג"פ´ סי) חסידים´ בעל ס 40118 

ל ותלין את כעסך לילה אחת ועצור ברוחך שלא תדבר כל, בחיי תכבדני גם לאחר מותי וקיים מצותי 40119 

וכשחזר בעיר בא בלילה ועלה , לאחר פטירת אביו הלך למדינת הים ועכב בדרך ימים ושנים, בשעת הכעס 40120 



, שלף חרבו ורצה להרוג את שניהם, ושמע קולו של בחור שהיה מנשק אותה, לחדר אשתו שהיתה שוכבת 40121 

 40122 .ונזכר מצוות אביו והשיב חרבו לתערה

אילו היה יודע שנולד לו בן כבר , הלך אביך מאצליכבר שנים רבות ש, שמע שאשתו אמרה לאותו בחור 40123 

וברוך אבי , אשר עצר כעסי´ ברוך ה, כששמע זה הדבר אמר פתחי לי אחותי רעיתי, הגיע להשיא לך אשה 40124 

ושמחו שמחה גדולה ועשה משתה לכל , שציווני לעצור כעסי לילה אחת שלא הרגתי אותך ואת בני 40125 

 40126  .של שליטת השכל על כוחות הנפש ועל הרגשות הלבזו תוצאה , כ"הנמצאים ושמחו הרבה מאד ע

 40127 .(מעייני החיים)

 40128 

 40129 מאמר שסח

 40130 .(´ד י"ויקרא כ) ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל

לגלג ואמר ביום השבת , ברכיה אומר מפרשה שלמעלה יצא´ ר, לוי אומר מעולמו יצא´ מהיכן יצא ר 40131 

ומתניתא אמרה מבית , כל יום שמא פת צוננת של תשעה ימים בתמיהדרך המלך לאכול פת חמה ב, יערכנו 40132 

נכנס לבית דינו של משה , בא ליטע אהלו בתוך מחנה דן אמרו לו מה טיבך לכאן, דינו של משה יצא מחויב 40133 

 40134 והוא שם המפורש ששמע מסיני, ויקב כתרגומו ופריש שנקב שם המיוחד וגידף, ויצא מחויב עמד וגידף

 40135 .(ב"ר ל"י ויק"רש)

כאשר לפי הפשט כבר , קשה להבין למה נתרבו כאן חילוקי דעות של רבותינו בפירוש המלה ויצא 40136 

איך אדם שזכה , אך מסתבר כי קשה היה להם להבין? פירשוהו האבן עזרא ושאר הראשונים שיצא מאהלו 40137 

מתוך  ש השמע עם קול אלהים מדבר"כמ, ה אנכי לא יהיה לך שזה מן הנפלאות הגדולות"לשמוע מפי הקב 40138 

איך אפשר ליפול בפח היצר עד באר שחת ממש ומברך את , (´דברים ד) האש כאשר שמעת אתה ויחי 40139 

מן המצב הגבוה שבו זכה , מה היתה הסיבה אשר גרמה לו לירידה כה נוראה, ולכן שאלו מהיכן יצא, השם 40140 

 40141 ?במעמד הר סיני

מעולמו יצא כי האדם , ל"נו בחיי וזעיין בפירוש מתנות כהונה שהביא בשם רבי, לוי אומר מעולמו יצא´ ר 40142 

לוי אין כל צורך בהקדמות בכדי ´ לדברי ר, ואם הוא יצא ממדרגת אדם נמצא שיצא מעולמו, עולם קטן 40143 

ואם לא יעמוד תמיד על , שכן האדם זקוק כל ימיו לשמירה מתמדת על מדריגתו, להגיע לירידה כזו 40144 

, לאבד את עולמו פתאום כאשר היצר יתקיפנוועלול הוא לצאת ו, המשמר איננו בטוח במדריגה שהשיג 40145 

 40146 .שלא היה זהיר בשמירתו ויצא מעולמו ולכן ירד לבאר שחת, וזהו מעולמו יצא

בכוחה , די בלגלוג ליצנות אחת לדחות מאה תוכחות, ברכיה אומר מפרשה שלמעלה יצא לגלג ואמר´ ר 40147 

צץ גם על דבר שהוא למעלה ועלול הוא להתלו, של ליצנות להוריד אדם מאיגרא רמה לבירא עמיקתא 40148 

, וכן היה בלחם הפנים כי באמת היה לחם הפנים חם, ומפני מיעוט השגתו בו מלגלג עליו, מהשגתו והבנתו 40149 

אלא שבן הישראלית מפני מיעוט השגתו לא הבין הדבר ולגלג על , (7ו"מנחות צ) כי כסידורו כן סילוקו 40150 

 40151 .אלא מוצא מקום להתלוצץ על אחרים, וזהו טבעו של המתלוצץ שאיננו תולה החסרון בו, זה

מפני , ומצאו חסיד אחד ואמר לו ריקה, ר"מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרה, ´וכן מצינו בגמ 40152 

לימים נצרך למכור שדהו והיה מהלך באותו , לגלג עליו? מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך 40153 

י פירש לגלג עליו לא היה מכיר "ורש, (7´ק נ"ב) אמר יפה אמר לי אותו חסיד, ר ונכשל באותן אבנים"רה 40154 

וזה לבד מספיק לו בכדי שיגיע , זוהי דרכו של ריקה שאיננו מעמיק להבין טעמו של דבר, טעמו של דבר 40155 

 40156 .כי כוח הליצנות הוא גדול עד כדי להביא לחטא החמור ביותר, לחטא של מקלל

כאן מוצאים אנו את היסוד של הרגשת פגיעה  ,ומתניתא אמרה מבית דינו של משה יצא מחוייב עמד וגידף 40157 

כי כוחן של , (ד"אבות פ) ל הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם"וידוע מאמרם ז, בכבודו 40158 

עד כדי כך שיכולות להביא את האדם שהגיע עד למדריגת , המדות הפועלות על האדם גדול הוא מאד 40159 

 40160 .כדי להיות מקלל את השם לעבירות החמורות ביותר עד, מובחר שבמובחר

, שישמור האדם את עצמו שלא תהא לו ירידה מעולמו, ל מה שנוגע לענינינו"הפירושים הנ´ ויש ללמוד מג 40161 

והעיקר יעמול , ויתרחק מן הליצנות ומן הקושיות על דברים גבוהים שאינו מבין בהם מפני מיעוט השגתו 40162 

מאי , מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה´ חר את רשאל א´ וכן אנו מוצאים בגמ, ויטרח על תיקון מדותיו 40163 

אמר לו אלו דברי תורה שקשין לקנותן ? (ח"איוב כ) דכתיב לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז 40164 

אלא מה כלי זהב וכלי , עקיבא רבך לא אמר כך´ אמר לו ר, ככלי זהב וכלי פז ונוחין לאבדן ככלי זכוכית 40165 

אמר , אמר לו אף אתה חזור בך, פ שסרח יש לו תקנה"ח אע"ף תא, פ שנשברו יש להם תקנה"זכוכית אע 40166 

 40167 .(.ו"חגיגה ט) לו כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר

אמר , אמר לו חזור בך, מאיר בא לבקרו´ שבעת שחלה אחר ור, ה שובו מביא מהירושלמי"שם ד´ ובתוס 40168 

בכה , (´תהלים צ) כא ותאמר שובו בני אדםאמר ליה והכתיב תשב אנוש עד ד? אי הדרנא מתקבלין 40169 



מאיר אמר לו ´ כי בעת שר, ביאור הענין הוא, מאיר דומה שמתוך תשובה נפטר´ אמר ר, אלישע ונפטר 40170 

 40171 .שדברי תורה נוח לאבדם ככלי זכוכית, את ההסבר על הפסוק לא יערכנה זהב וזכוכית

? י כבר שמע מאחורי הפרגוד חוץ מאחרוהר, ולמה הוסיף לשאול ברגעיו האחרונים אם תועיל לו תשובה 40172 

דבר זה מוכיח לנו כי כל השאלות והספקות שיש לו לאדם על התורה נובעים כולם מסבך רצונותיו  40173 

אז גם אם שומע , אבל בשעה שהוא רוצה באמת, הם שיוצרים את השאלות והספקות, המנוגדים לתורה 40174 

החסרון הוא רק בו מפני שאיננו רוצה באמת וכל , בכל זאת כל השערים נפתחים, בפירוש מאחורי הפרגוד 40175 

 40176 .ומפני זה נדחה

אפילו השיג אותם במחיר של קשיים , ואם האדם איננו עושה סייגים וגדרים על דברי תורה שקנה 40177 

עלול הוא לאבדם ככלי זכוכית שכך הוא טבעם , ומתוך מצב של קולות וברקים במעמד הר סיני, מרובים 40178 

כי העיקר איננו רק , ובכל זאת נוח לאבדם ככלי זכוכית, תם ככלי זהבשדברי תורה קשה לקנו, של דברים 40179 

אלא גם השמירה עליהן לאחר קנייתן צריכה להיות באותה , קנין המעלות שקנייתן קשה בגלל חשיבותן 40180 

, ואם מזלזל האדם בשמירתם אז קל מאד לאבדם וכדוגמת בן הישראלית, הזהירות בגלל יוקר חשיבותן 40181 

 40182 .(נחלת אליעזר)  .ם הקונים והשומרים מעלת התורהוהמקום יתן חלקנו ע

 40183 

 40184 מאמר שסט

 40185 .(ג"ד כ"ויקרא כ) ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אותו אבן

, (´ג ג"ירושלמי שבת י) ר אילא מלמד שאם עשאן כמצוותן הן מצוות ואם לאו אינן מצוות"אלה המצוות א 40186 

פ הרוב ממגמות "ה שהטבע ונטיות הנפש נובעות עבה בשע, הנה קשה מאד לכוון את המצווה לשם שמים 40187 

או שהיא נובעת , ובכן איך נוכל לברר לעצמנו את האמת אם הכוונה לשם שמים דוקא, וצרכים אנוכיים 40188 

 40189 .מנגיעה או צורך גופני

כי להתענות ביום הכפורים נקל יותר ממצוות עשה של אכילה , ל"ישראל סלנטר זצ´ ח ר"וכבר אמר הגה 40190 

ואיך ידע האדם את התחום איפה מתחילה , כי האכילה הוא ענין של הנאה גופנית, ריםבערב יום הכפו 40191 

תערובות הנטיות , וזה ענין מסובך מאד בכל המצוות, ואיפה מעורבת ההנאה הגופנית, הכוונה לשם שמים 40192 

 40193 .עם החלק של כוונה טהורה לשם שמים, הפרטיות לעשיית מעשה טוב

כלומר בעינן , (´ק ח"מו) ועד לפי שאין מערבין שמחה בשמחהל אין נושאין נשים במ"ולכן אמרו ז 40194 

רבה בר רב הונא אמר מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק , (י שם"רש) שישמח בשמחת מועד לחודיה 40195 

אכן שזוהי משימה קשה מאד לרכז את המחשבה רק , ונאמר ושמחת בחגך ולא באשתך, בשמחת אשתו 40196 

ואיך , ם שהענין השני הוא קרוב ללב האדם מצד הנאת טבעוומה ג, לענין אחד במקום שישנם שני ענינים 40197 

ל שאין "ולכן הורונו חז, יוכל לברר שמכוון לשם שמחת מועד בה בשעה שנתערבה כאן שמחת אשתו 40198 

 40199 .מערבין שמחה בשמחה

והיו דואגים ואומרים שמא נתחייבו , ר יוחנן אותה שנה לא עשו ישראל יום הכפורים"ר פרנך א"א 40200 

 40201 ר"ובב, (´ק ט"מו)ב  "יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי עוה, ל כלייהשונאיהן של ישרא

ואין לך שבעה לפני החג שאין בהן , כי חנוכת הבית עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים, איתא (´ה ג"ל) 40202 

ובסוף חזרו , ואותן שבעה ימים היו ישראל אוכלין ושותין ושמחים ומדליקין נרות, שבת ויום הכפורים 40203 

וכדי , אמרו תאמר שיש בידינו עוון שחללנו את השבת ולא התענינו ביום הכפורים, נצטערו על הדברו 40204 

 40205 .ב"ק ואמרה כולכם בני עוה"יצתה ב, ה את מעשיהם"לפייסן שרצה הקב

גם כל הענין היה , והנה בלי ספק שעשו כן על פי הסכמת הנביאים שהיו אז כגון שמעיה ואחיה השילוני 40206 

ובכן איך עלה על לבם להצטער שמא חיללו את , ה שגם הוא היה נביא בן נביא"ע בהנהגת שלמה המלך 40207 

 40208 ?הלא לא עשו מדעת עצמם, השבת ויום הכפורים

היא , היות ומצוות השמחה האכילה והשתיה לכבודו של הקמת בית המקדש, ברם לפי הסברנו אתי שפיר 40209 

ק הראשון "כבודו של הקמת ביהמהיו מפחדים שמא שמחתנו שלא באה אלא ל, מצווה שמתן שכרה בצדה 40210 

ואף אחרי , ואין תמצית כוונת שמחתנו נקיה וטהורה, שהוא תכלית הבריאה מעורבת בנטיות גשמיים 40211 

ואין כאן , עוד היה לבם נוקפם שמא נתערבה כאן הנאת הגוף, שנביאי הדור התירו והסכימו לשמחה הזאת 40212 

לא חילול שבת וחילול יום הכפורים יש וממי, אלא שמחה של הוללות חלילה, שמחה של קדושה טהורה 40213 

כוונתכם ומעשיכם רצויה , ב"ק והניחה את דעתם שכולכם בני עוה"ועל זה היו דואגים עד שיצתה הב, כאן 40214 

 40215 .ה"לפני הקב

שלא יתערב בה הנאה גופנית , אכן ציוה והזהיר אותנו הכתוב על השמחה ביום טוב שתהיה לשם שמים 40216 

אלא מועדי ´ אחרת אין זאת מועדי ה, יה טהור ונקי משמחת הגוףיה´ יום טוב המוקדש לה, וחומרית 40217 

השמחה שאתם שמחים במועד , חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי´ כענין שהוכיח הנביא בשם ה, עצמיכם 40218 

אמנם כשלא תקראו אותם מקראי , אלה הם מועדי הם המועדים שארצה בהם, ל"ש הספורנו ז"וכמ, שלכם 40219 



לא יהיו מועדי אבל יהיו מועדיכם , בחיי שעה ותענוגות בני האדם בלבד אבל יהיו מקראי חול ועסק, קדש 40220 

 40221 .ל"שנאה נפשי עכ

מפני שבדיבור מתברר , ל מבאר בענין חטא של מי מריבה החילוק בין דיבור להכאה"וראיתי שהספורנו ז 40222 

 40223 וזה היה החטא שכאן, ובהכאה מתברר מעלת השליח יותר מבדיבור, מעלת וכבוד המשלח יותר מבהכאה

שזהו הביאור שכתוב , ל"ירוחם לבוביץ זצ´ צ ר"וראיתי בשם הגה, היו צריכים לברר יותר מעלת המשלח 40224 

ואם , כל הבריאה היא קדשי שמים וכל הנברא לכבודו נברא, בתורה על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל 40225 

יצא כבוד השליח י ההכאה "כ כיון שע"וע, ז להנאת עצמו מעל כאילו נהנה מקדשי גבוה"האדם נהנה בעוה 40226 

 40227 .וזהו על אשר מעלתם בי, יותר ממה שהיה צריך הרי זה נהנה מקדשי שמים

הנה , בלבד´ אלא שיהיו כולם ציווי ה, ו מצד היצר ומנטיית לבנו"וכן בכל המצוות הוזהרנו שלא יהיו ח 40228 

שעשו ומה שייך כאן להדגיש , את משה´ במעשה המקלל שהרגו אותו ורגמוהו באבנים עשו כאשר ציוה ה 40229 

, לא לשנאת בן המצרי שנצה עם הישראלי, את משה´ ל שעשו כאשר ציוה ה"ן ז"ומפרש הרמב, ´כדבר ה 40230 

 40231 .ל"וכזאת כתב גם הספורנו ז, ל"אלא לבער הפגום מתוכם עכ

זהו , ל"אבל עשו לבלתי סור מן המצווה עכ, שלא רגמוהו מפני שנאה על שהיה גר ושהתגרה עם האזרח 40232 

כי אם חלילה בשעת , ללא תערובות של שנאה לגר או לזר, נש בטהרת הלבעדות הכתוב על ביצוע העו 40233 

אלא מעשה , אין בזה קיום מצוות ביעור הפגום מתוכם, העונש מתעוררים כל מיני יצרים טבעיים שפלים 40234 

 40235 .ש בהטלת עונשין על עוברי עבירה"ולא זה כוונת הבוית, רציחה ואכזריות בלבד

ויתכן לפרש אל תהי עד חנם , (ט"רי´ ת שער ג"שע) ל"ונה גירונדי זומה מרהיבים ונפלאים דברי רבינו י 40236 

פ שהוא מצוה "על כן יקרא רעהו כי אע, להעיד עליו על עבירות אשר גם אתה חלית בהם כמוהו, ברעך 40237 

אין , אבל החוטא אם לאיש כמוהו רשעו ולבן אדם חטאותיו, לפרסם את החטאים בנפשותם ואת החנפים 40238 

והשנית כי איך בוש לא יבוש להזכיר , בגלותו מסתריו לטובה כי אם לשמוח לאיד לפרסמו כי אין כוונתו 40239 

פ "הנה כי אע, ונאמר ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, על זולתו דופי מעשים ההוא והוא אוחז בהם 40240 

 40241 .ל"כי גם הוא היה רב פשע עכ, שעשה יהוא מצוה בהכריתו בית אחאב נשא עוונו

פדנות יתירה דק מן הדק על נטיותיו ופניותיו הנסתרות של גואלי הדם ק יש להיזהר בק"כתב הסמ 40242 

אפילו אלו שמצוה להורגן כמו הרודף אחר הזכר ואחר נערה , א"ג בשם ריב"ובסימן רפ, למיניהם 40243 

ו יכשל ההורג "כי אם ח, כ מאבק שלהם"זה שהורגן צריך להזהר אח, המאורסה ואחר חבירו להרגו 40244 

פ שציוה לו "אע, וראיה מיהוא שנענש בדמי אחאב, אותו הנהרג לדם נקי יחשב לו, בעבירה כיוצא בהם 40245 

 40246 .ל"לפי שנכשל בעבירה של בית אחאב עכ, להרגם´ הנביא בשם ה

´ ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לה, עיר הנדחת כתוב הכה תכה את יושבי העיר לפי חרב´ בפ 40247 

דייקא התורה כליל , ל"וד השם תשרפנו באש עכבעבור כב, אלהיך´ כליל לה, ל"ע ז"הראב´ ופי, אלהיך 40248 

, ואם טהור הוא בכוונתו לשם שמים, משום שביצוע מעשה כזה אינו שלם ונכון אלא אם כן כולו לשמים 40249 

 40250 .´הרי נחשב כאילו העלה עולה כליל לפני ה

´ אחרי ה, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן לך אות ומופת 40251 

ולא , ל שיהיה תכלית כל פעולתכם לעשות רצונו"הספורנו ז´ ופי, אלהיכם תלכו ואותו תיראו ובו תדבקון 40252 

יש רשות , וחרב לא תעבור בארצכם´ ואיתא בזוהר הק, ל"תהיה שנאתך על זה מסובבת מאיבה קודמת עכ 40253 

כי ? אימתי, ךש ואתה תבער הדם הנקי מקרב"כמ, ת"לישראל לשפוט דיני נפשות בעת שעושין רצון השי 40254 

 40255 .´תעשה הישר בעיני ה

שלא תאמר הואיל ומותר , סמך לא תשיג גבול רעך לרוצח, (א"דברים י) ומה קולעים דברי בעל הטורים 40256 

כל אדם הוא מעורב בסיגים העלולים , ל"שלא יהא ממונו חמור מגופו עכ, להרוג הרוצח אשיג גבולו 40257 

נו עומדת על משמר התהום הזה שלא יצוף ולא ורק תורת, לשטוף כל חלקה טובה של נשמת אלהים ממעל 40258 

שלא , ומזהירה אותנו בעיקר בשעת ההתלהבות בשעת הקנאות, גודרת גדרים ומסייגת סייגים, יעלה 40259 

בה בשעה שהוא מצרף את שרירות לבו ואכזריותו לקיים כביכול , צבאות´ יתיימר האדם לומר מקנא לה 40260 

 40261 !את מצוות השם

כי אם לא , ת"אותו בשיקול הדעת האמיתי שיתיישב ויכשר בעיני השית שיחונן "כ צריך לבקש מהשי"וע 40262 

ן "אז יכול האדם להיות נבל ברשות התורה כדברי הרמב, ישמור האדם כוונתו ומקורו יהיה רע ונשחת 40263 

הרי , ואינו מצרף ומזכך את מקור מחשבותיו ורעיונותיו, כי האדם אפילו שמקיים את כל התורה, ל"ז 40264 

בכל סוגי , ואכן שזהו הגדרת המאמר המוסרי וכל מעשיך יהיו לשם שמים, ל"רחבתוך תוכו נשאר נבל  40265 

 40266  .´שכל מעשינו יהיו טהורים כדבר ה, מצוות שאנו מקיימים צריך להרחיק מהן את הנטיות הטבעיות

 40267 .(תורת הנפש)

 40268 

 40269 מאמר שסט ב



 40270 .(´ד י"ויקרא כ) וֵיצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי ויקוב את השם ויקלל

אבין לא במדע שנתתי לך יתיר מן הבהמה וחיה ועוף תהא ´ אמר ר, (´קהלת י) במדעך מלך אל תקלל גם 40271 

 40272 .(´ב ב"ר ל"ויק) מחרף ומגדף לפני

אותך ברא , אך מדע לא ניתן להם, לכל אחד סגולות משלו כושר מיוחד לו, ריבוא רבואות של בעלי חיים 40273 

, ולא שהוא עצמו חסר דעת, ודע לא שהנך בר דעתבעל חי אינו י? הידעת כי בר דעת הנך! השם בר דעת 40274 

צרכי בעל חיים אינם זקוקים , לכל בעל חי התאים הבורא את סגולותיו בהתאם לצרכיו. כי אינו בר דעת 40275 

 40276 .כל תצרוכותיהם יבואו אליהם גם ללא סגולה זו, כנראה לדעת

לא יבואו אל הגשמתם צרכיו , ה ברא את הדעת וקבעה באדם אתה למד את תצרוכתו"אך מתוך כך שהקב 40277 

, הומלטו שלמותם עמם, (7ק סה"ב) שור בן יומו קרוי שור, לבעלי חיים אין יעוד, אלא דרך סגולת הדעת 40278 

יעודו של אדם לא יבוא אלא על ידי . התפתחותם תבוא בהתאם לטבעם כפי שנבראו על ידי הבורא עולם 40279 

 40280 .בהתאם להשקעתו הרוחנית ולעמלו בעליה בשלבי שלמותו, עצמו

ואם , (´ב´ ירושלמי ברכות ה) שהרי אם אין דעת הבדלה מנין, ורך חיוני זה הוענקה לאדם סגולת הדעתלצ 40281 

הבחירה סכנה מרובה ? יעוד מנין, שלמות מנין, ואם אין בחירה שאיפה מניין, אין הבדלה בחירה מנין 40282 

, בפני סכנה כזאתבעל חיים לעולם לא יעמוד , שהרי בשל כך ניתנה לו לאדם האפשרות לחטוא, טמונה בה 40283 

להתגבר על משיכת , אך זה תפקידו של אדם זוהי מעלתו ובכך גדולתו, בעל חיים לעולם לא יחטא לא ירד 40284 

אך מה גדול ונעלה , בעל חיים לעולם לא יגדף אינו מסוגל לכך, חטאו ולהקריב את יצרו על מזבח שלמותו 40285 

, בה הוא המנצל את מתת כושר מדעוכמה אויל וכפוי טו, דווקא בשל כך שבידו גם לגדף, הוא המברך 40286 

 40287 .(ברכת מרדכי)  .לחרף ולגדף את אתה חונן לאדם דעת

H 40288 

 40289 ב ה ר

 40290 

 40291 מאמר שע

 40292 .(´ה א"ויקרא כ) אל משה בהר סיני לאמר´ וידבר ה

אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה , והלא כל המצוות נאמרו מסיני, י מה ענין שמיטה אצל הר סיני"וברש 40293 

הכתב סופר מביא מאביו , כ"אמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני כך שנויה בתאף כולן נ, ודקדוקיה מסיני 40294 

כי איך , ולא משה מעצמו אמרה, כי ממצות שמיטה נראה לעין כל שהתורה ניתנה מן השמים, החתם סופר 40295 

ומזה מוכח שהתורה , אפשר שיבטיח ועשת את התבואה לשלוש השנים שהוא דברים שלא כדרך הטבע 40296 

 40297 .היא מן השמים

ובעל , הרי בכל זאת חסרה לנו התחושה להרגיש, אנחנו מאמינים בוודאי שהתורה היא מן השמיםהגם ש 40298 

והוא , אלא אחר שיתברר לה שהתמורה עודפת, כי הנפש לא תתנדב במה שיש לה, חובות הלבבות אומר 40299 

ין היא הסיבה שאנו נתקלים בקשיים ובמניעות מצד הטבעיות בענ, (ג"עבודת האלהים פ) רצות האל אותה 40300 

כי חסרה , את כל הרצונות וכל הטבעיות´ משום שעדיין נפשנו לא התנדבה למסור לרצון ה, קיום המצוות 40301 

והיא ההכרה בעדיפות התורה והמצוות במלוא , לה עדיין הכרת התמורה העודפת על הרצונות שלה 40302 

 40303 .ות התורהלהגיע לקנין התורה והמצוות בהכרה חושית ונפשית באיכ, אשר אליה עלינו לשאוף, איכותן

שהתורה מלמדת אותנו כי כל המצוות כללותיהן ודקדוקיהן ניתנו , טובה גדולה נודעת לנו מן הידיעה הזאת 40304 

מגדיל את ערך הטובה שיש למקבל , משום שידיעת הדבר וקביעתו בלב אחרי התאמת הדבר, מסיני 40305 

נודעת להם שניתן להם  חיבה יתירה, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, וכן הוא בפרקי אבות, הטובה 40306 

ם שהודעת מה שהטיבו "ועל זה אומר הרמב, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, כלי חמדה 40307 

ולא , כי פעמים שיגמול אדם טובה לאיש מבני אדם על דרך רחמנות, לו שיעור הטובה היא הטבה אחרת 40308 

 40309 .יודיעהו שיעור מה שעשה עמו מפני שהוא נבזה בעיניו

כי , אלא צריך במיוחד להודיע להם שזה כלי חמדה, ם נתינת כלי חמדה לבד אינה מספיקההיינו שעצ 40310 

ולכן הידיעה הזו כי התורה , כשיודעת הנפש את איכות המתנה אין לה קושי לתת את המבוקש ממנה 40311 

 40312 .(נחלת אליעזר)  .מעניקה משנה חשיבות לתורה ולמקבלי התורה והמצוות, ומצוות הם מן השמים

 40313 

 40314 מאמר שעא

 40315 .(´ה א"בהר כ) ´ושבתה הארץ שבת לה. אל משה בהר סיני לאמר´ וידבר ה

אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה , י מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצוות נאמרו מסיני"רש 40316 

ועדיין צריך להבין במה נתיחדה מצות שמיטה שממנה בחרה , אף כולן נאמרו מסיני, ופרטותיה מסיני 40317 

 40318 ?המצוות שהן מסיני התורה ללמד על כלל



איסור העבודה בקרקע והחיוב להפקיר , מבאר את טעמי מצות השמיטה, (ד"מצוה פ) משפטים´ החינוך בפ 40319 

וכן ענין הפקר הפירות , לקבוע בליבנו ענין חידוש העולם בדומה למצות השביתה בשבת (א, את הפירות 40320 

י ההפקר נקנה את "ע (ב, ו להפקירםבכדי שנזכור שיש אדון על הארץ ועל בעליה וכשהוא חפץ הוא מצונ 40321 

שלא ניתלה כל ימינו בגידולי קרקעותינו ונחלת ´ לחזק בנו את האמונה והבטחון בה (ג, מידת הותרנות 40322 

 40323 .אבותינו

, כפי שנאמר בתחילת הפרשה כי תבאו אל הארץ, והנה מצות השמיטה אינה נוהגת אלא בארץ ישראל 40324 

ד "י, ארבעים שנה שהיו במדבר, חת שנים אחר מתן תורהולראשונה קיימו ישראל מצוה זו רק שישים וא 40325 

והיה מקום להבין כי עיקר כונת מצוה זו הוא לתועלת , שנים מתחילת המנין´ שנות כיבוש וחילוק וז 40326 

מאחר שלא יחדל אביון מקרב הארץ ניתנה כאן האפשרות , הקרקע שתתחזק או לתועלת חברתית גרידא 40327 

א החינוך לשלול שלא אלה הם טעמיה העיקריים של המצוה אף את זאת ב, לעניים ליהנות משל זולתם 40328 

 40329 .אלא עיקר ענינה הוא חיזוק באמונה ובטחון, (ט"ג פל"מורה נבוכים ח´ עי) ,שגם הם כלולים בה

דוקא משום שהיה מקום לטעות , ומשום כך נבחרה מצוה זו ללמד על הכלל, זהו המיוחד במצות שמיטה 40330 

ראתה התורה צורך להדגיש , ואין בה קדושה כבשאר המצוות, חברתיתשמצוה זו תכליתה היא מדינית או  40331 

, ואין היא נופלת בקדושתה משאר המצוות, שמצוה זו נאמרה בסיני במעמד הגדול והנורא של מתן תורה 40332 

נדע שעיקר תכליתן היא , שגם אלו שנראה לנו טעמן לתכלית מסויימת, וממנה אנו לומדים לכל המצוות 40333 

´ אמרת ה (ח"תהלים י) על הפסוק (ד א"ר מ"ב) וכך אמרו במדרש, ת ישראלרוחנית לטהר ולצרף א 40334 

הוי לא , ה למי ששוחט מן הצואר או למי ששוחט מן העורף"רב אמר וכי מה אכפת ליה להקב, צרופה 40335 

 40336 .ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות

ורים שתכלית הבין אדם ישנם הסב, טעות זו עלולה ליפול במחשבתנו במיוחד במצוות שבין אדם לחבירו 40337 

שדי להתנהג בנימוס , ומתוך השקפה זו באים לטעות נוספת, לחבירו הוא תועלת החברה וישוב העולם 40338 

 40339 .ובדרך ארץ ובזה יוצאים ידי חובה

בתחילת , אבל האמת היא שגם המצוות שבין אדם לחבירו מטרתן היא שנטהר את לבנו ונצרף עצמנו 40340 

ומדייק , כיצד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, שהן ארבע יציאות השבת שתים, מסכת שבת שנינו 40341 

ומבאר שאגב אורחיה קא , ב מדוע נקטה המשנה את מלאכת הוצאה והכנסה בעני ובעל הבית בדוקא"הרע 40342 

והיינו שאין תועלת למצות צדקה שנותן , דמצוה הבאה בעבירה אסורה וחייבין עליה, משמע לן התנא 40343 

לא ניתנו המצוות אלא לצרף את , כי תכלית הכל אחת היא, איסור שבתב לעני כאשר היא נעשית ב"בעה 40344 

 40345 .לא עלה בידו כלום´ והעושה מצוה שלא כרצון ה, הבריות

? אם אלוקיכם אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסם, עקיבא´ שאל טורנוסרופוס הרשע את ר (.ב י"ב) ´בגמ 40346 

אמשול לך משל ! זו היא שמחייבתן לגיהנםל אדרבה "א, אמר לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנום 40347 

וצוה עליו שלא להאכילו ושלא , למה הדבר דומה למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורין 40348 

ואתם קרויין עבדים שנאמר ? כששמע המלך לא כועס עליו, והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, להשקותו 40349 

 40350 .כי לי בני ישראל עבדים

למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית האסורין , לך משל למה הדבר דומהעקיבא אמשול ´ אמר לו ר 40351 

ואנו קרויין בנים ? כששמע המלך כך לא דורון משגר לו, והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, ´וצוה עליו וכו 40352 

בזמן שאתם עושין רצונו של , אמר לו אתם קרויין בנים וקרויין עבדים, אלקיכם´ דכתיב בנים אתם לה 40353 

ועכשיו אין אתם , ובזמן שאין אתם עושין רצונו של מקום אתם קרויין עבדים, תם קרויין בניםמקום א 40354 

הלא פרוס לרעב לחמך ועניים , (´ח ז"ישעיה נ) אמר לו הרי הוא הוא אומר, עושין רצונו של מקום 40355 

, (שוםרבינו גר) האידנא שנרדים מבני אדם ששללום, אימתי עניים מרודים תביא בית, מרודים תביא בית 40356 

 40357 .וקאמר הלא פרוס לרעב לחמך

ונשאלת , מבואר מדברי הגמרא שגם בזמן שאנו עושין רצונו של מקום וקרויין בנים יש עניים ביננו 40358 

התשובה היא שעניות ? מדוע נגזרה עניות על העניים שבהם, השאלה אם כלל ישראל בדרגה גבוהה כזו 40359 

ונסיון , מתוך דוחק ומחסור´ י היוכל לעבוד את הכי אם בתורת נסיון לענ, אינה בהכרח בתורת עונש לאדם 40360 

 40361 .לזולתו האם יתמוך בו ויתחסד עמו

ה "הקב, אך לא כן הוא, השקפת העולם השטחית היא שמצות צדקה תכליתה ומטרתה היא לעזור למסכנים 40362 

זוהי עיקר מטרת העניות וזו עיקר מטרת , מוריד עניות לעולם מפני שרצונו הוא שיתחסד האדם עם זולתו 40363 

אלא העניות הינה , אין הצדקה פתרון לבעית העניות, כדי שנינצל אנו בהן מדינה של גיהנום, הצדקה 40364 

 40365 !אמצעי לעשיית צדקה

ל ברוח חיים מעורר שתי שאלות "ין זצ´ח מואלוז"הגר, (´אבות א) משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע 40366 

מדוע לא נאמר משה , על יהושע מסרראשית מהו שינוי הלשון שעל משה נאמר במשנה קיבל ו, במשנה זו 40367 

 40368 ?ה"שנית מהו הלשון מסיני מדוע לא נאמר משה קיבל תורה מהקב? קיבל תורה מסיני ויהושע ממשה



ומשה רבינו שהיה אבי כל החכמים , ח כי על ידי הענוה זוכה האדם יותר מכל מדה אחרת"ומבאר הגר 40369 

אמנם גם יהושע היה עניו גדול , ותנותווכל מה שזכה הוא בעבור ענ, והנביאים לא נשתבח אלא בענוה 40370 

, שהיה מסדר את הספסלים ופורס את המחצלאות בבית הועד של משה, (ד"א י"ר כ"במ) כמבואר במדרש 40371 

על כן משה קיבל את , אך לא הגיע לדרגת הענוה של משה רבינו, ומשום כך זכה להנהיג את ישראל 40372 

שהיה נמוך ושפל ברך כהר סיני שהוא הקטן , התורה בשלימותה מסיני בזכות הענוה המופלגת שהיתה בו 40373 

היינו שיהושע , ומסרה ליהושע, (.כמבואר בסוטה ה) ומפני שפלותו זכה שתינתן עליו התורה, שבהרים 40374 

 40375 .מפני שבדרגת הענוה שלו לא הגיע לדרגתו של משה, לא זכה להגיע לקבלת תורה בשלימות כמשה

אשר בראשה מדת , פשרית היא ללא עבודת המדותבלתי א, כ שלימות רוחנית וקבלת תורה בשלימות"א 40376 

אין מטרתו רק לתיקון העולם שיחיו , וזאת משום שהבין אדם לחבירו שהוא עיקר עבודת המדות, הענוה 40377 

 40378 .אלא מטרתו היא בראש ובראשונה תיקון האדם עצמו לצרף בהן את הבריות, הבריות בשלום

מה עשה המלך נתן , עטרות למלך´ מדינה שעשו גאבין אמר משל לבני ´ ר, (´ד ח"ר כ"ויק) איתא במדרש 40379 

מה , קדושות´ ה ג"כך בכל יום ויום העליונים מכתירים להקב, בראשו אחת ושתים בראשן של בניו 40380 

דבר אל בני , (ט"קדושים י)ב  הדא הוא דכתי, ה עושה נותן בראשו אחת ושתים בראשן של ישראל"הקב 40381 

 40382 .(´ז´ כ) הייתם קדושיםוהתקדשתם ו, ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו

ששתי , לאור הדברים לעיל נראה לבאר, ישנן כמה דרכים לבאר מה הן הקדושות שנמסרו לישראל 40383 

כשם שמצוות שבין אדם , וחלק בין אדם לחבירו שבתורה, הקדושות הן חלק בין אדם למקום שבתורה 40384 

 40385 .זהואי אפשר לזה בלא , כך גם חלק הבין אדם לחבירו, למקום מקדשות את ישראל

אך הוא מתרשל בעשיית חסד או נכשל חלילה בשקר או , בן תורה הזהיר במצוות שבין אדם למקום 40386 

כי אם גם את בין אדם , עליו לדעת שלא רק את בין אדם לחבירו הוא חסר, באונאת דברים וכדומה 40387 

ם גם את מעלת בין אד, ומאידך אלה הזהירים בבין אדם לחבירו ומזלזלים בבין אדם למקום, למקום 40388 

 40389 !עלינו להתקדש בשתי הקדושות גם יחד, לחבירו הם חסרים

אימתי , (ט"תהלים י) תמימה משיבת נפש´ תורת ה, ל את הפסוק"ר הירש זצ"הוא אשר פירש הרש 40390 

, קדושות אלו קיימות ונטועות הן בנו, התורה הינה משיבת נפש רק כאשר היא תמימה ושלימה ללא חסרון 40391 

אך עלינו מוטל לנצל את הקדושה שבנו , מצאים אנו בארץ הקודשקדושת ישראל חזקה היא ובפרט כשנ 40392 

 40393 .(מצור דבש)  .ולהתעלות מעלה מעלה

 40394 

 40395 מאמר שעב

 40396 .(´ה ב"ויקרא כ) ´כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה

על כן לא , ן שפירושו הוא כאמור בשבת בראשית כי בו שבת וינפש"כתב הרמב, ´ושבתה הארץ שבת לה 40397 

והנה בכאן עוררו אותנו בסוד , ולכך אמרו כי כן נאמר בשמיטה כי היא שביעית בשנים, עשה כל מלאכהת 40398 

ואם כן כמו שבשבת יש עיקר , ש באריכות בהקבלת השמיטין והיובלות לשבת"עי, גדול מסודות התורה 40399 

ישראל צריכים כל , כן הוא בשבת הארץ שבכל השנה הזו, (ח"ישעיה נ) גדול של וקראת לשבת עונג 40400 

 40401 .כמו בכל שבת קודש´ להתענג על ה

, כי בו שבת מכל מלאכתו, על פי מה שכתב בשאלתות בטעם מנוחת השבת ועונג השבת, והסבר הענין הוא 40402 

אינו שאז , ולשון ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, היינו שהוא זמן חנוכת הפלטרין של מלך 40403 

אלא הוא מלשון כלולי בתי חנוכת , (´ט´ ר י"בר, י שם"רש) שהרי שבת ביום השביעי, סיים למלאכתו 40404 

 40405 .והאדם מוזמן לשולחן המלך לשמוח עמו בחגיגת ביתו, הבית

היינו אורחים , כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי, וכן הוא בשנה השביעית במשך השנה כולה 40406 

או שיהיה , לה גבול ומיצרומה עדיף האם להיות בעלים על נחלת שדה וכרם שיש , מוזמנים לשולחן המלך 40407 

 40408 .סמוך על שולחן המלך שהוא אבינו שבשמים

שתלמי גיסו הרג את , בענין הורקנוס בן שמעון בן מתתיהו החשמונאי, (ז"פרק כ) ומצאתי בספר יוסיפון 40409 

עד אשר , הורקנוס נלחם בו ותלמי הסתגר בעיר רגינה והורקנוס צר עליה, אביו ואחיו ולקח בשבי את אמו 40410 

ולא ארצה לשפוך דם בשנת , ´הנה שנת השמיטה באה אשר היא קדש לה, ני מהמלחמהאמר חדל א 40411 

, ויהי לימים אחדים ותבוא שנת השבע שנת השמיטה אשר יחגו בה היהודים וישמרוה כיום השבת, הקודש 40412 

 40413 .כ"ולכן חדל הורקנוס מהמלחמה וישוב ירושלימה ע

ולנו אין כל ידיעה מזה כשאנו משתדלים , זו הרי שכך נהגו בישראל להשמר מדברי חולין כיום טוב בשנה 40414 

ואין אנו חושבים איך לשמוח ולהתענג , חושבים אנו רק מה מותר ומה אסור לאכול, בקיום שנת השמיטה 40415 

ויש לנו לצייר , ובלעדיו הריהי כגוף בלי נשמה, הוא טעם המצוה ונשמתה´ שבת לה! בשבת זו´ על ה 40416 

´ והתענגו על ה, בבגדי שבת ובזיו פנים של שבת, שלמהשנה ´ לעצמנו איך כל ישראל שבתו שבת לה 40417 

 40418 .וידעו דעת אלהים שהם בנים למקום ותושבים עמו וסמוכים על שולחנו



שהם אף אם ישתלמו בעשיית טוב וחסד , הרי בידיעה פנימית זו נבדלים ומתעלים ישראל מאומות העולם 40419 

ויקרא ) ל בתורה כשנאמר וכי ימוך אחיךאב, הרי רק את גוף המצוה יעשו ולנשמתה לא יחדרו, ברצון טוב 40420 

וכסבורים הם שהדגש הוא על המעשה והציווי של , וישנם שמתחילים לפלפל בשיעור המצוה, (ה"כ 40421 

 40422 .והחזקת בו וחי אחיך עמך

, שכל ישראל אחים הם בני אב אחד כולם בנים למקום, אבל האמת היא שיש הקדמה להיות הרגש פשוט 40423 

הוי מסתכל בעצמך , (ב"שמות כ) של אחיו בקיום הציווי את העני עמך ואז קל יהיה לו להרגיש בצערו 40424 

בהתדמות , (´ג ב"שבת קל) מכל שכן כשיש את ההרגש של מה הוא רחום, (י שם"רש) כאלו אתה עני 40425 

 40426 .הן לאומות העולם אין הרגשים כאלו כלל, לבורא העולם שחסדו מלאה הארץ

אלא קבע טעם זה , ו את טעם המצוה שורשה ועיקרהת לא זו בלבד שהשמיענו בחסד"נראה ונתבונן שהשי 40427 

שאת כל דיני המצוה הבאים נלמד באספקלריא זו , והרי זוהי הוראה והדרכה, בתחילתה לפני פירוט דיניה 40428 

 40429 .(לקט שיחות מוסר)  !´להיותה שנת שבתון שבת לה, של טעם המצוה

 40430 

 40431 מאמר שעג

 40432 .(´ה ב"כ) ´כי תבאו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה

על כך שזכינו אנו ´ חייבים אנו להודות לה, ת"ארץ ישראל היא אחת מן המתנות הטובות שקבלנו מהשי 40433 

להתרחק מאוד מטומאת , אך בעיקר עלינו להתחזק לקרב עצמנו לקדושת הארץ, לשבת בארץ הקדושה 40434 

שתנו על מצות נצטוינו בפר, הרחוב בל נהיה חלילה כפויי טובה להשתמש במתנה זו ההיפך מתכליתה 40435 

מהי משמעות המלה שבת במצות , ´כי תבאו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה, שמיטה 40436 

 40437 ?השמיטה

הבאנו לעיל את ביאור , ש וספרתם לכם ממחרת השבת"כמ, חג הפסח גם הוא נקרא בתורה בשם שבת 40438 

י עם "שבת את שלימותה עורק אז קיבלה ה, י יציאתנו ממצרים"שבפסח נהיה עם ישראל לעם ע, ל"המהר 40439 

מצות השמיטה , על פי דבריו יכולים אנו לבאר גם כאן, ישראל השומרים את השבת שהיא נפש הבריאה 40440 

כ "א, י קדושת ארץ ישראל בהתחברם יחד"והשלמת קדושת ישראל היא ע, מסמלת את קדושת הארץ 40441 

כך כניסתנו לארץ , (´א ח"ר י"ב) כשם שיציאתנו ממצרים היה בה תוספת שלימות לשבת שאנו בני זוגה 40442 

 40443 .השבת, ישראל המשלימה את קדושת עם ישראל יש גם בה תוספת שלימות לנפש הבריאה

ואלו הן תורה ארץ , י יסורין"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י אומר שלש מתנות טובות נתן הקב"רשב 40444 

ארץ ישראל , דנותורה מנין דכתיב אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמ, ישראל והעולם הבא 40445 

´ וכתיב בתריה כי ה, אלקיך מיסרך´ וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה (´ה´ דברים ח)ב  דכתי 40446 

ברכות ) עולם הבא דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר, אלקיך מביאך אל ארץ טובה 40447 

 40448 .(.ה

 40449 (ב, ראת מתנה הלא בדין מגיעה לנויש לשאול הלא לכל עם יש לו ארץ משלו ומדוע ארץ ישראל נק

ה ליהושע חזק ואמץ כי אתה "הלא לפני כניסת ישראל לארץ הבטיח הקב? לאיזה יסורים הכוונה כאן 40450 

וגם בעליית היהודים מבבל מצינו בספר עזרא שקיבלו את , (´יהושע א) תנחיל את העם הזה את הארץ 40451 

מהו הסדר הזה תורה ארץ ישראל  (ג, דשוכורש מלך פרס ציוה לבנות להם את בית המק, הארץ בקלות 40452 

הלא ראוי היה להזכיר את ארץ ישראל לבסוף באשר היא פחותה במעלתה מן התורה ומן העולם , ב"ועוה 40453 

 40454 .הבא

והיא נבדלת משאר הארצות גם , שארץ ישראל היא הארץ הקדושה (בהקדמה לדרך חיים) ל מבאר"המהר 40455 

 40456 ודוקא בה שורה הנבואה, אוירא דארץ ישראל מחכים (7ב קנח"ב) ל"אשר על כן אמרו חז, בענין השכל

כי מתנה היא מה שאינו שייך , ב בשם מתנות"י התורה ועוה"ומשום כך נקראו אר, (ילקוט ריש יחזקאל) 40457 

, ודברים אלו הם דברים נבדלים אלקיים והאדם הוא בעל גוף חומרי, לאדם מצד עצמו וניתן לו מזולתו 40458 

עד שראוי , י יסורים שהם ממעטים את החומר"כך לא ניתנו אלא על, ואין הדברים האלו נקשרים אליו 40459 

 40460 .האדם לדברים אלקיים הללו

לך ) כשאברהם נצטוה לעזוב את ארצו ומולדתו ללכת לארץ בלתי ידועה נאמר, ל"נרחיב מעט דברי מהר 40461 

קא מדוע פנה דו, ונשאלת השאלה מאחר שלא נאמר לאברהם לאן ללכת, ויצאו ללכת ארצה כנען, (ב"לך י 40462 

ומבאר הספורנו שהיתה מפורסמת אצלם לארץ מוכנת להתבוננות ולעבודת האל ? לכיוון ארץ כנען 40463 

הזכיר , ן"וכותב האבן עזרא ומביאו הרמב, ויקן את חלקת השדה (ג"בראשית ל) אצל יעקב אבינו, יתברך 40464 

, לם הבאומי שיש לו בה חלק חשוב הוא כחלק עו, זה הכתוב להודיע כי מעלה גדולה יש לארץ ישראל 40465 

ומפרש האבן עזרא שזה נוהג בארץ לבדה בעבור , ומפני גודל מעלתה נוהגים רק בה עניני צרעת הבתים 40466 

 40467 .כי המקדש בתוכה והכבוד בתוך המקדש, גודל מעלת הארץ



ואל ידור , לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, (7כתובות קי) ´איתא בגמ 40468 

ל דומה "וכל הדר בחו, י דומה כמו שיש לו אלוה"שכל הדר בא, יר שרובה ישראלבחוצה לארץ אפילו בע 40469 

אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ ´ ל מן הכתוב בפרשתנו אני ה"ולומדים זאת חז, כמי שאין לו אלוה 40470 

אלעזר כל הדר ´ אמר ר, (.שם קיא) ´עוד איתא בגמ, לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלקים, מצרים 40471 

ל שבהיות "ומבאר המהר? י אין חטאים וחוטאים"וצריך ביאור וכי באר, ל שרוי בלא עווןבארץ ישרא 40472 

ה ומשום כך הריהו מסולק "לפיכך הדר בה כאילו גר עם הקב, י קדושה ואין בה מן החומרי והגשמי"אר 40473 

 40474 .ה אין מקום לרע כדכתיב לא יגורך רע"שהרי במחיצתו של הקב, מן החטא

ה מתנה את "ונתן לנו הקב, אך יכולים היינו לקבל ארץ רגילה וגשמית, רץאמנם גם לעם ישראל מגיעה א 40475 

כמסוגלת במיוחד לעבודת , שכבר בזמן אברהם אבינו היתה מפורסמת אף אצל הגוים, הארץ הקדושה 40476 

כדי לסלק את פחיתות האדם עד שיהיה , י נקנית ביסורין"זוהי הסיבה שאר, ל"האלקים וכפי שביאר המהר 40477 

 40478 .ית זאתראוי למתנה רוחנ

אלא ליסורים כאלו שיסלקו את פחיתות , ל בענין יסורים לתעניות וסיגופים בדוקא"ונראה שאין כוונת חז 40479 

, כשאנו עמלים בתורה מתגברים על תאוות עולם הזה, הגשמיות מאתנו ויעשו אותנו לרוחניים יותר 40480 

ואלו , טול תורה ותפלהאלו הם יסורים של אהבה שאין בהם בי, ומבטלים את כל רצונותינו בפני התורה 40481 

להתעלות , כדי לזכות במתנה רוחנית זו יש לשלם תשלום רוחני, י"הם היסורים שנקנית בהם אר 40482 

, ב"י ועוה"וכעת יש לנו ביאור נוסף על סדר הדברים תורה אר, י לימוד התורה הקדושה"ולהתקדש ע 40483 

יכולים אנו לקנות באותם ועל ידי כן , תורה עצמה נקנית ביסורין בהתגברות ובשבירת הרצון הטבעי 40484 

 40485 .ב לעתיד לבוא"ז ועוה"י בעוה"אר, ב"י ועוה"גם את שתי המתנות האחרות אר, היסורין

כמובן צריך , ישנם שחושבים שמקיימים מצות שמיטה בכך שלא זורקים קליפות של קדושת שביעית 40486 

, ´ק באמונה בהשגחת המוטל עלינו להתחז, אך בכך לבד לא יצאנו ידי חובתנו, להזהר ולדקדק בדינים אלו 40487 

חלילה לנו להיות כפויי טובה , י עליה רוחנית בתורה ויראת שמים"להתחזק לקנות את קדושת הארץ ע 40488 

ואם נתחזק בקדושת הארץ הדבר ישפיע גם על אחרים שמחוץ , ולנצל את מתנת ארץ ישראל לרעה 40489 

 40490 .(מצור דבש)  .שגם הם יושפעו מן הקדושה ולא יחללוה, לכותלי בית המדרש

 40491 

 40492 מאמר שעד

 40493 .(´ה ד"ויקרא כ) ´ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה

, (´ישעיה נ) וישען באלהיו´ שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו יבטח בשם ה´ מי בכם ירא ה 40494 

שהרגיש את הנסיון הקשה כשהנהגת , דוקא זה שנבחן במדה של חשכה, ´מי הוא המאמין והבוטח בה 40495 

ז ולא "אינו מצליח בחיי העוה, ז ובכל אשר יפנה מר לו"והוא סובל ונרדף בעוה, מעיניושמים נסתרת  40496 

זהו האדם שיכול להקרא , אין נוגה לו ועם כל זה לא סר מאמונתו, רואה סימן ברכה בעבודתו הרוחנית 40497 

יהפוך וברצונו , כך מחייבת האמונה למרות החושך להאמין כי הכל מידו יתברך, ושומע בקול עבדו´ ירא ה 40498 

 40499 .החשכה לאורה ואפילו שאין כל מוצא טבעי לכך

כל דברינו ומקרינו כולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים , הם´ כל הכוחות כולם רצון ה 40500 

להכיר את השקר בהבנת , זה יסוד האמונה לא לתלות את התופעות בסיבות, (ן סוף בא"רמב) בין ביחיד 40501 

ועל זה , לדעת כי הכל מתחדש ומתהוה ברצונו של הבורא יוצר הכל, ל הזהכחי ועוצם ידי עשה לי את החי 40502 

ד "וכפי שכותב החינוך במצוה פ, להשריש אמת זו בלבבות, נתנו מצות השבת והשנה השביעית ויובל 40503 

 40504 .ל"מצות שביעית וז

ן והוא כענין שאנו מוני, משרשי המצוה לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין חידוש העולם 40505 

כדי שיזכור , ה להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה"לכך ציוה ב, ששת ימי השבוע 40506 

, כי יש לה אדון על אדוניה, לא בכוחה וסגולתה, האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה 40507 

ון בהשם ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה שמוסיף האדם בטח, וכשהוא חפץ הוא מצוה עליו להפקירם 40508 

 40509 .יתברך

ה את אבותינו ארבעים שנה במדבר "הוליך הקב, יחיה האדם´ וכדי להשריש אמת זו שעל מוצא פי ה 40510 

כי פרנסת האדם כולה נס בכל , ומסע זה במדבר נטע בעם לדורות את האפשרות להכיר, והאכילם לחם נס 40511 

אולם בשטח , ים הגשמייםמקובל הוא לגבי הענינ, והנה ענין זה של הכרת הנס שבטבע, מקום ובכל זמן 40512 

וחושבים כי , לא רואים כלל את ההנהגה הניסית שבענינים הרוחניים, הרוחני אין אנו מורגלים לחשוב כך 40513 

ואילו חסר , פלוני בעל כשרונות מצליח בלימודיו כיון שהוא בעל כשרון, הכל מתנהל במהלך טבעי 40514 

 40515 .כשרונות לעולם לא ידע ללמוד

בכל רואים את , ולא שייך כלל שיזכה להשתוות אליו, גתו של גדול הדורפלוני אין לו כל שייכות למדר 40516 

קל וחומר שבענינים , ושוכחים כי אם בגשמיות כל ההנהגה היא ניסית, המהלך הטבעי של עלייה והשגים 40517 



ואין כל מקום לתלות הצלחה , ´שבהם ודאי קיים אך ורק רצון ה, הרוחניים שלמענם נברא האדם והעולם 40518 

יש , ל עד כמה קיימת הנהגה ניסית בעליה הרוחנית"ואדרבא רואים אנו בדברי חז, ת טבעיותוכשלון בסיבו 40519 

, יהפוך רצונו לטובה, האדם צריך רק לבחור בכיוון האמיתי, ע"בשעה קלה לג, קונה עולמו בשעה אחת 40520 

 40521 .ומיד זוכה להשגים למעלה מדרך הטבע

ב "ב) בואה מן הנביאים וניתנה לחכמיםמיום שחרב בית המקדש ניטלה נ, אמר רבי אבדימי דמן חיפה 40522 

א מבאר שם וניתנה לחכמים שישיגו בשכלם דברים הרבה שאין כוח בשכל הטבעי להשיגם "והריטב, (ב"י 40523 

וכשם שמוכרחים להשתמש במדת הבטחון , הנהגה ניסית קיימת לגבי השגת החכמה והמעלות, כ"ע 40524 

זה שהלך חשכים ואין נוגה לו אינו מצליח  ,כן גם בענינים הרוחניים, והאמונה בשביל הפרנסה וכדומה 40525 

וברגע קטן יכול הוא לזכות לגן , וישען באלהיו ואז יצא מחשכה לאורה´ יבטח בשם ה, בלימודיו ובתפילתו 40526 

 40527 .עדן

ואין בזה מהלך , לא בשמים היא כל אחד יכול לזכות, ה משפיע בלי גבול מידו הפתוחה והרחבה"הקב 40528 

, י קטן יכול לזכות למדרגת אדם גדול אם יעמול ויקרב עצמו לבוראהכ, ההשפעה היא בלתי טבעית, טבעי 40529 

האדם הוא שיוצר את , לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, ה נותן ונותן"הרחב פיך ואמלאהו הקב 40530 

כי קרוב אליך , ובסכלותו מאבד את הטובה הגדולה העומדת קרובה ומוכנה לפניו, המרחק בינו לבין קונו 40531 

 40532 .הדבר מאד

´ שהבטחון הוא שיבטח בה, ל"ועשה טוב וז´ ן ספר האמונה והבטחון שכתב על הפסוק בטח בה"ועיין רמב 40533 

, כשם שקיימת שביעית בחיים הגשמיים שתלמד אותנו את הנהגת הנס שבטבע, שיעזרהו לעשות מצוותיו 40534 

 40535 כיצד´ תמיד רואים את יד ה, הנהגה ניסית קיימת בכל הזמנים, כך קיימת שביעית בענינים הרוחניים

ועצם , כיצד מתקיימת הבטחת לא תשכח מפי זרעו, הענינים הרוחניים מתפתחים למעלה מדרך הטבע 40536 

 40537 .כל זה מורה על ההנהגה הניסית ברוחניות, קיומנו במשך כל הדורות בין אומות העולם

שאפילו אם לא רואים הנהגה ניסית גלויה אולם קיימת הנהגה , אמנם יש להוסיף הערה חשובה בזה 40538 

י מצוות האדם ואין הוא "עולמות עליונים נבנים ע, ההתפתחות הרוחנית מוסתרת מעין האדם, נסתרת בזה 40539 

אדם מקדש , אולם האמת שהצלחתו מוסתרת ממנו, האדם פועל וחושב שלא פעל מאומה, יודע מזה מאומה 40540 

 40541 .(´יומא פרק ג) מקדש עצמו למטה מקדשים אותו למעלה, עצמו מעט מקדשים אותו הרבה

כ "וא, קיימת הנהגה נסתרת, אולם האדם הנמצא למטה אינו מרגיש מאומה, ומתרוממתהנשמה מתעלה  40542 

ואפילו , שהרי פרי עבודתו מוסתר ממנו, אין האדם יכול לפסוק בנקל על עצמו כי אינו מצליח בעבודתו 40543 

 40544 ,ודאי גדול מפלוני הקיים עמנו היום, מדרגות האדם שרגילים אנו לקבוע בודאות כי פלוני מהדור הקודם

הדבר , אין לנו כל מושג מגדלותם של בני אדם, והאמת כפי שהיא אינה ידועה לנו, גם בזה קיים הסתר 40545 

שיתכן כי לאדם פשוט יש ניצוץ מנשמה גבוהה , וטעות היא לקבוע שפלוני גדול מחברו, מוסתר מאתנו 40546 

 40547 .וגדלותו האמיתית מוסתרת היא מעיני בשר ודם, מאד

עד כמה מן הטעות הוא להתייאש בגלל חוסר הצלחה בלימוד , שהמכל האמור יכולים אנו להסיק למע 40548 

רק , וכל אחד אפילו חסר כשרונות יכול לגדול ולעלות בלי סוף, קיימת הנהגה ניסית בזה, התורה ובתפילה 40549 

וכן , החכמה מתנת שמים היא וניתנת למי שמכין עצמו לכך, שיעמול ויבטל את המרחק שבינו לבין קונו 40550 

ואפילו כשאינו רואה פרי לעמלו אין כל ראייה שלא , כל אחד יכול להצליח ולגדול, שבתפילה ומעלות הנפ 40551 

ואפילו כשהרגשתו היא כי במחשכים הוא נמצא , הצלחתו מוסתרת היא מקדשים אותו מלמעלה, הצליח 40552 

 40553 .(קובץ שיחות)  .וישען באלהיו´ יבטח בשם ה, ואין נוגה לו

 40554 

 40555 מאמר שעה

 40556 .(´ה ד"ויקרא כ) זרע וכרמך לא תזמורשדך לא ת´ ובשנה השביעית שבת לה

יצחק נפחא ´ ר, מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו´ ברכו ה, איתא (ג"תהלים ק) ובילקוט 40557 

לשבת אחת לחודש אחד שמא לכל , בנוהג שבעולם אדם עושה מצוה ליום אחד, אומר אלו שומרי שביעית 40558 

יש , וזה רואה שדהו שוממה כרמו שומם ושותק, ושתיקודין חמי חקליה ביירא כרמיה ביירא ? ימות השנה 40559 

 40560 .כ"ע? לך גבור חיל גדול מזה

אבל , וביתר התחזקות יעלה בידו להתגבר שבוע וחודש, בכוחו של אדם להתגבר על יצרו יום או יומים 40561 

וכל דכפין בא , לראות את יבולו שעמל עליו בזיעת אפיו הפקר לכל, לעמוד כנגדו במשך שנה תמימה 40562 

והרי כל התחזקות , זאת למעלה מכוח אנוש, את פרי עמלו במשך שנה תמימה והוא רואה ושותקואוכל  40563 

, אין זאת אלא כי מלאכים המה שומרי שביעית, והחלטה שמקבל אדם על עצמו מתפוררים במשך הזמן 40564 

 40565 .ומכלל מלאכי מרום יחשבו, כוחם של שומרי שביעית הוא למעלה מן הטבע

יצתה בת קול ואמרה מי גילה לבני רז זה שמלאכי , אל נעשה לנשמעל בשעה שהקדימו ישר"אמרו חז 40566 

ברישא עושי , מלאכיו גבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו´ דכתיב ברכו ה, השרת משתמשים בו 40567 



גבורת מלאכים , כי אמירת נעשה ונשמע היא סוד גבורתו של עם ישראל´ למדנו מדברי הגמ, והדר לשמוע 40568 

כי לבן תמותה אין הכוח הנפשי להיות , בכוח זה הגיעו ישראל למעמד הר סיני, המקדימים עשייה לשמיעה 40569 

ואף כלל ישראל , הכנה זו היא בשימוש מלאכים בלבד, עושה טרם ישמע מה נדרש ממנו ומה עליו לעשות 40570 

 40571 .בגבורים כאלו אין היצר שולט כלל, זכה לכוח זה של שומרי שביעית שאינם שואלים מה נאכל

ומכאן , אלא לכל ישראל בכל דור ודור, ליחידי סגולה ניתנה ולא לראשונים כמלאכים מצות שביעית לא 40572 

ולא , אומה שלמה נתבעת לשמור צו אשר ראוי להנתן למלאכי מרום גבורי כח, רוממות מעלתן של ישראל 40573 

שכן על עון שביעית יגלו מעל , והתביעה מעם ישראל על מצוה זו חמורה מאד, לילוד אשה עפר מן האדמה 40574 

זוהי , (ז"ויקרא כ) ש כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתכם עליה"כמ, אדמתם 40575 

 40576 ?למה, ואם לאו הרי עונשם גלות, גדולת ישראל שכולם נתבעים להיות כמלאכים

, כי מן הטעמים שנאמרו במצות שמיטה הגדול שבהן הוא כדי להשריש בלבם של ישראל מדת הבטחון 40577 

כי , ל ישראל לחיות במשך שנה תמימה חיים עילאיים ללא כל בסיס חומרי טבעיאחת לשבע שנים על כ 40578 

וגחלתה לא תכבה עד , ´ובשנה זו תשתרש בקרבם מדת הבטחון בה, ולבטוח בו´ אם להשליך יהבם על ה 40579 

 40580 .על כן הוזהרנו בה בחומר כזה, ´וענין זה הכרח גמור לעם ה, השמיטה הבאה

וציויתי , הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, אכל בשנה השביעיתובפרשת שמיטה נאמר וכי תאמרו מה נ 40581 

ן כוונת הכתוב "הרמב´ ופי, (ח"ויקרא כ) ועשת את התבואה לשלש השנים, את ברכתי לכם בשנה הששית 40582 

יהיה יובל אחר שנת ´ ה שאפי"והבטיחנו הקב, כי בשנה השביעית יאמרו מה נאכל בשנה השמינית 40583 

מאחר שבשנה , ן"הרמב´ ובכלי יקר תמה על פי, ששית עד אחר היובלתספיק תבואת השנה ה, השמיטה 40584 

 40585 ?למה יאמרו בשנה השביעית מה נאכל, הששית תוציא הארץ פירות מרובים כדי סיפוק שלש שנים

ה ועשת את "והבטחת הקב, הכלי יקר כי אמנם לא תוציא הארץ בששית אלא כמדת כל שנה´ לכן פי 40586 

כדרך שאמר הכתוב ואכלתם , קימעא ויתברך האוכל במעיהםהיינו שיאכלו , התבואה לשלש השנים 40587 

שכמות תבואה , במדת בטחון כזו´ נמצא כי כלל ישראל נתבע לבטוח בה, (י שם"רש) לחמכם לשובע 40588 

לא יזרע ´ ועל יסוד בטחון זה בה, תספיק בשנת השמיטה לשלש השנים, המספקת בדרך הטבע לשנה אחת 40589 

ה לא הגיעו ישראל למדרגת אמונה ובטחון זו נחרב הבית "שבעוומאחר , ולא יחרוש ויפקיר את פירותיו 40590 

 40591 .וגלינו מארצנו

 40592 וילקטו המרבה והממעיט וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, וכן מצינו בפרשת המן

, וכשבאו לביתם מדדו בעומר איש מה שלקטו, י יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט"ופירש, (ז"שמות ט) 40593 

והממעיט לא מצא חסר מעומר , ה ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת אשר באהלוומצאו שהמרב 40594 

וכל אדם מקבל מה , פרשת המן באה ללמדנו כי הכמות אינה ולא כלום, וזהו נס גדול שנעשה בו, לגולגולת 40595 

ומי שאסף שאר נכסים , והמרבה לא יעדיף ולא יצליח להשתמש יותר ממה שנגזר עליו לקבל, שנגזר עליו 40596 

 40597 .ש לא העדיף המרבה"בכו עליו הוצאות שונות כמיסת

אלהינו שתשלח ברכה ´ ר ההולך למוד לגורנו אומר יהי רצון מלפניך ה"ת, (ב"מ מ"ב) ´איתא בגמ 40598 

כל , כ בירך הרי זה תפילת שוא"מדד ואח, התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה, במעשה ידינו 40599 

, רך בשם ומלכות לדעת כמה פוסקים השולח ברכה בכרי הזהיכול לב, הפשוט ביותר´ אדם מישראל ואפי 40600 

ומכל מקום , ועל כן לאחר שמדד הרי זו תפילת שוא, דבר שהוא נס גמור כי בדרך הטבע אין לכך כל מובן 40601 

ברכה בכרי ויתוסף בו יותר ממה שיש ´ ית´ ובטוח בנפשו כי ישלח לו ה, לפני שמדד כל אחד ואחד מברך 40602 

 40603 .היא תעשיר´ קובעת כלל וברכת ההרי לך שכמות אינה , בו

כדברי הכתוב לכתך אחרי במדבר בארץ לא , דעת הרבה ראשונים דחיוב הבטחון הוא ללא השתדלות 40604 

כשהיה ירמיהו , (ב"ז ל"שמות ט) י"וכן אנו מוצאין ברש, תכלית הבטחון ללא נקיפת אצבע, זרועה 40605 

הוציא ? מהיכן נתפרנס, ונעסוק בתורהוהם אומרים נניח מלאכתנו , מוכיחם למה אין אתם עוסקים בתורה 40606 

הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון , בזה נתפרנסו אבותיכם´ אמר להם ראו דבר ה, להם צנצנת המן 40607 

וכשם שעשו אבותינו במדבר ולא חסר להם , הרבה שלוחין למקום, תביעה לבטחון בלי השתדלות, ליראיו 40608 

 40609 .כך עלינו לנהוג ולא לדאוג כלל, מאומה

כי הבוטח , ס"בבואם לפניו בטענה כי דרש רבם בביהכנ, לתלמידיו´ דוע מה שאמר האלשיך הקאמנם י 40610 

, יזמין לו פרנסתו כראוי´ ד ולעסוק בתורה ותפילה וה"כי אם לישב בביהמ, אין צריך לעשות דבר´ בה 40611 

והרי , שזימנו לו מן השמים ארגז מלא מטבעות זהב, ומכל שומעי לקחו לא זכה אלא בעל עגלה הדיוט אחד 40612 

ויען להם רבם אין הדברים מתקיימים אלא במי שמאמין בכך בלי פקפוק , גם הם עשו כן ולא עלתה בידם 40613 

 40614 .ובעל העגלה היתה בו אמונה פשוטה וזכה בה, כלל

אין הכוונה שההשתדלות מביאה פרנסה כי , לדעת האומרים כי חיוב הבטחון הוא עם השתדלות´ אכן אפי 40615 

אלא נתחייב האדם , ליד מלאך´ ובפרט פרנסה שמפתחות שלה לא נמסרו אפי ,´זה ברור כי הכל מאתו יתב 40616 

ש בן אלעזר אומר "ר, (7ב"קידושין פ) ´וכן איתא בגמ, בהשתדלות מחמת הקללה בזיעת אפיך תאכל לחם 40617 



ואני נבראתי לשמש קוני אינו דין , מימי לא ראיתי ארי סבל ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא בצער 40618 

 40619 .אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי, ערשאתפרנס שלא בצ

ולכן נתקפחה פרנסתו ואינו יכול להשיגה אלא , כל עמל הפרנסה אינו אלא משום שהרע אדם את מעשיו 40620 

ל גדול הנהנה מיגיע "ואמרו חז, אבל מובן מאליו שלא הצער והעמל מביאים לו פרנסתו, בצער ובעמל 40621 

כי הנהנה מיגיע כפיו רואה בעליל שאין ההשתדלות מועלת , (ח"ילקוט תהלים קכ) כפיו יותר מירא שמים 40622 

שאם כי , יותר מירא שמים´ ורואה השגחה פרטית ויד ה, שכן הוא יגע כאן ומרויח ממקום אחר, ולא כלום 40623 

שיחות )  .אבל לא הגיע לידי ידיעה מוחשית כאותו שנהנה מיגיע כפיו, הוא מאמין בודאי בכל זה 40624 

 40625 .(´א מאמר כ"מוסר ח

 40626 

 40627 שעו מאמר

 40628 .(´ה ד"ויקרא כ) שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור´ ובשנה השביעית שבת לה

´ ר, (ס"רמז תת) ש שם"ובילקו, (ג"תהלים ק) מלאכיו גבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו´ ברכו ה 40629 

בנוהג שבעולם אדם עושה מצוה ליום אחד לשבת אחת לחודש אחד , יצחק נפחא אומר אלו שומרי שביעית 40630 

 40631 .יש לך גבור חיל גדול מזה, ודין חמי חקליה ביירא כרמיה ביירא ושתיק? ימות השנה שמא לכל

, ר שולט בהם"גבורי כוח שאין יצה, כוח של מלאכי השרת, ל ראו בכוחם הנשגב של שומרי שביעית"חז 40632 

 40633 ולא, כן שומרי שביעית המתגברים על יצרם הם גבורי כוח עושי דברו, והם עושי דברו לשמוע בקול דברו

ר מצוי "העליונים שאין יצה, (´ו ה"ר פכ"ויק) ל"עוד אלא שמעלתם עוד גדולה משל המלאכים שהרי אז 40634 

אבל , (´דניאל ד)א  שנאמר בגזירת עירין פתגמא ומאמר קדישין שאילת, בהם אמירה אחת דיה להם 40635 

, ת אליהםד אמור אל הכהנים בני אהרן ואמר"הה, ר הלואי לשתי אמירות יעמדו"התחתונים שיש בהם יצה 40636 

והם מתאזרים בגבורת כוח לעשות דברו לשמוע בקול , ר מצוי ושולט בהם"נמצא ששומרי שביעית שיצה 40637 

 40638 .כוחם רב משל המלאכים, דברו

בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע יצאה בת קול ואמרה מי גילה לבני רז זה  (.ה"שבת פ) ´איתא בגמ 40639 

עושי , ורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברומלאכיו גב´ שנאמר ברכו ה, שמלאכי השרת משתמשין בו 40640 

, ש שהם מקדימים נעשה לנשמע"הרי שמקרא זה איירי במעלה המיוחדת של מלאה, דברו והדר לשמוע 40641 

א "שא, על כרחך שגם מעלתם על דרך נעשה קודם לנשמע, וכיון שגם על שומרי שביעית נאמר מקרא זה 40642 

י אמונה "אלא דוקא ע, הכרה וחשבונות שבשכל י"לעלות אל מעלתם היא גבורתם של שומרי שביעית ע 40643 

 40644 .בחינת נעשה קודם לנשמע, פשוטה ותמימה

מ "מ, ולא עוד אלא שאפילו אם היתה ההכרה השכלית מחייבת את האדם למדת הבטחון והיה עולה אליה 40645 

י אמונה פשוטה "מה שאין כן כשהבטחון בא ע, לא היתה מתקיימת בידו והיתה רופפת אצלו במשך הזמן 40646 

אדם עושה מצוה ליום אחד לשבת , י נפחא"הוא מה שאמר ר, הרי הוא כיתד חזק בל ימוט לעולם, קהוחז 40647 

מחזיקים ´ י בטחונם החזק והאמיץ בה"כלומר שומרי שביעית ע, שמא לכל ימות השנה, אחת לחודש אחד 40648 

 40649 .והיא היא גבורתם, הם במצות שמירת השמיטה במשך שנה תמימה

שתי אמירות היינו חיזוק אחר , ר הלואי לשתי אמירות יעמדו"בהם יצה התחתונים שיש, ל"וזהו אמרם ז 40650 

צריך אמירה , אבל לקום במקום קדשו שלא תתרופף עליתו, ´י אמירה אחת עולים בהר ה"שאף שע, חיזוק 40651 

ובאמת עיקר הבטחון אינו בהכרה שכלית אלא בהרגשה חושית , נוספת וחיזוק נוסף בכל עת ובכל שעה 40652 

הרי זו דרגה גבוהה יותר במדרגת , כולים יותר למשש בידים ולהראות באצבעוככל שי, מציאותית 40653 

 40654 .הבטחון

שפעמים היה הוא , ר אילעי היה עני גדול והיתה לו אך כסות אחת"יהודה ב´ שר (7ט"נדרים מ)א  אית 40655 

, יהודה לא אתא לבי תעניתא´ ר, ג תעניתא"זימנא חדא גזר רשב, מתכסה בה ופעמים אשתו מתכסית בה 40656 

ל לשלוחא חזי "וא (הגביה את המחצלת)א  דלי ציפת, שדר ליה גלימא ולא קיבל, ן לית ליה כיסויאאמרי 40657 

ש שסמך "וברא´ בתוס´ ופי, מיהו לא ניחא לי דאיתהני בהאי עלמא, (ראה כמה עושר יש לי)א  מאי איכ 40658 

 40659 .ש"על הנס שיראה שם מעות עי

שכל כך פשוט היה בעיניו שימצא שם , יר אילע"י ב"הרי לנו מעלה גדולה של מדת הבטחון שהיתה בר 40660 

הבטחון , עד שאמר בפשטות חזי מאי איכא, אף שזה נס למעלה מדרך הטבע, מעות כיון שהיה זקוק להם 40661 

ח בן "אמרו שר (7ד"כ) ובתענית, כמו שהיה מטמין מעות תחת המחצלת, היה נטוע בכל חושיו והרגשותיו 40662 

אש בתנור כדי שלא תיראה בבושתה שאין לה לאפות והיתה אשתו רגילה להבעיר , דוסא היה עני גדול 40663 

 40664 .אמרה מכדי ידענא דלית להו ולא מידי מאי כולי האי, הוה לה הך שיבבתא בישתא, כלום

איתעביד לה ניסא דחזיא לתנורא מלא לחמא ואגנא מלא , איכספא ועיילא לאינדרונא, אזלא וטרפא אבבא 40665 

מפני שמלומדת , נא אף היא להביא מרדה נכנסהת, ל פלניתא אייתי מסא דקא חריך לחמיך"א, לישא 40666 

ואם לא יתרחש , ח בן דוסא כשראתה שהגיעו מים עד נפש"אותה צדקנית אשתו של ר, כ"בניסים היתה ע 40667 



שבודאי יארע נס למעלה מדרך , כה פשוט וגלוי´ היה בטחונה בה, נס תיראה בבושת פנים בפני שכנתה 40668 

 40669 .ה מרדה כדי להוציא הלחמים מן התנורעד שבפשטות נטל, הטבע ויתמלא התנור לחמים

ההכרה השכלית עד כמה שתהיה חזקה אינה , י הכרה שכלית בלבד"מדת בטחון ברמה זו אינה באה ע 40670 

י "והבוטח לעולם לא יוכל להגיע לאותה פשטות מציאותית שהגיעו אליה ר, נמלטת מהרהורי הספיקות 40671 

וליטול , ה המחצלת ולהראות באצבע הנה מעותעד כדי להגבי, חנינא בן דוסא´ ר אילעי ואשתו של רר"ב 40672 

הוא הוא המסוגל , ורק מי שבטחונו הוא בחוש החי בבטחונו ובאמונתו, המרדה להוציא את הפת מהתנור 40673 

עד שהוא יכול להגביה את המחצלת ולבקש את , שיהא הבטחון ודאי אצלו בלא צל של ספק, להגיע לכך 40674 

 40675 .חר דבר שבטבעכמי שמבקש א, הנס הגלוי ושינוי הטבע הגמור

ניתן ´ ואך מיד ה, י מעשיו כלום"חייב האדם להשריש בעצמו את האמת הזו שאין האדם יכול להועיל ע 40676 

ובודאי שאין , (.´ברכות ח) ל גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים"ואז, היא תעשיר´ הכל וברכת ה 40677 

אלא , ו עשו לו את החיל הזהומדמה בעצמו שכוחו ועוצם יד, הדברים אמורים באדם שאינו ירא שמים 40678 

 40679 .שהוא גדול ממי שהוא ירא שמים ואינו יגיע כפים, ביגיע כפים ירא שמים

ואך , וטעם הדבר נראה משום שהיגיע בכפיו רואה בחוש שאין העמל והיגיעה נותנין לאדם ולא כלום 40680 

י כך "וע, ר בזיעת אפיך תאכל לחם"ואין העבודה אלא קללה שנתקלל בה אדה, היא תעשיר´ ברכת ה 40681 

ולא , כ מי שאינו נהנה מיגיע כפיו ולא נתנסה בעצמו במצב זה"משא, ת"מתחזק בטחונו וסמיכתו על השי 40682 

ושמא אף היא , עדיין מקננים בלבו ספיקות שמא יש תועלת בעמל החומרי, חש באמת הזו ולא ירד לסופה 40683 

 40684 .וזו היא גדלותו של הנהנה מיגיע כפיו, נותנת מה לאדם

שהרי לבן , ולא הועיל ולא כלום, קב אבינו שטרח בכמה השתדלות בהעמדת המקלותומי לנו גדול מיע 40685 

י "וקיבל יעקב מה שקיבל שלא ע, היא שהעשירה את יעקב´ ואך ברכת ה, החליף משכורתו עשרת מונים 40686 

 40687 .(ז"ט´ ג מא"שיחות מוסר ח)  ולא הוסיפה השתדלותו כלום , השתדלותו

 40688 

 40689 מאמר שעז

 40690 .(´ה ט"ויקרא כ) שביעי ביום הכפוריםוהעברת שופר תרועה בחודש ה

, עד כמה קשה היא משימת השיחרור, הנה מבחינה טבעית קשה ממש לתאר את מעשה שחרור העבדים 40691 

עומד הנביא ירמיהו ומזהיר את השרים שישלחו את אחיהם העברים , מצינו בתקופת חורבן הבית הראשון 40692 

אך לא יכלו להבליג על , הנביא ושילחום מתחילה נתעוררו לדברי התוכחה של, (ד"ירמיה ל) לחופשי 40693 

והגזר דין יצא , זה גרם למהלומה האחרונה על ארץ יהודה, געגועיהם לשלטון וחזרו וכבשום לעבדים 40694 

 40695 .שתיחרב ירושלים

כאשר הם בעצמם , ת את משה לבני ישראל ללמדם פרק בשחרור עבדים"עוד בהיותם במצרים שלח השי 40696 

עוד בהיות ישראל עבדים כדמצינו , את מצוות שילוח עבדיםולימדם משה , יזכו לשחרור ממצרים 40697 

ר שמואל בר רב יצחק על "א, אל משה ואהרן ויצום אל בני ישראל´ וידבר ה, (ה"ג ה"ה פ"ר) בירושלמי 40698 

, הילא דאמר לא נענשו ישראל אלא על פרשת שלוח עבדים´ ואתיא כר, על פרשת שלוח עבדים? מה צוום 40699 

 40700 .ל"תשלחו איש את אחיו העברי עכ הדא הוא דכתיב מקץ שבע שנים

התחיל משה בהוראה זו , שבכדי לשרשה ולעקרה כליל, עד כדי כך עמוקה היא תאוות השלטון והאדנות 40701 

אשר בגלל מצוה , ואף זה לא הועיל שחזרו וכבשום שוב לעבדים ולשפחות, עוד בהיות ישראל במצרים 40702 

להתחיל בה ולהזהיר , ג המצוות"תוך תרית מ"ולמה דוקא במצוה זו בחר השי, ראשונה זו נחרב הבית 40703 

אם לא מפני חומר המרירות והשורש פורה ראש ולענה הנטוע ? עליה אף בהיותם בארץ מצרים עבדים 40704 

 40705 .נורא הוא הנסיון הזה, עמוק עמוק בתשוקת ההשתלטות

 40706 היאך לקיים מצות שחרור, אם כן באיזה כוח יזכה האדם להתגבר על אותו היצר של שלטון והשתעבדות

יש , קול השופר החודר אל תאי הנפש הטבעיים הנסתרים! התשובה היא בתקיעת שופר, העבדים בשלמות 40707 

קול השופר פוגע בתאוות ההשתלטות , בכוחו לזעזע ולהרחיק את חלאת התאוות אף המשורשת ביותר 40708 

 40709 .ומסיר מן הנפש את השורש פורה רוש ולענה של העבדות בכל צורותיה, וההשתעבדות

משרשי המצוה לפי , לתקוע בשופר בעשירי שהוא יום הכפורים, ל"א וז"החינוך מצוה של´ סוכן מבואר ב 40710 

וענין שילוח העבד שעבד את אדוניו זמן , שידוע כי קול השופר יעורר לב האדם אם לשלום ואם למלחמה 40711 

ה לחזק נפשם ולהזהירם על המצו, על כן לעורר לב הבריות על הענין, רב הוא קשה מאד בעיני אדוניו 40712 

שאין , בראותם כי הדבר שוה הוא בכל הארץ והכל עושים כן נצטווינו על זה, כשומעם את קול השופר 40713 

גם העבד בעצמו מתעורר לצאת ככל העבדים מתחת ידי , דבר שיחזק לבות בני האדם כמו מעשה הרבים 40714 

 40715 .ל"עכומתוך כך המצוה מתקיימת לשוב הכל ברשות אדון הכל , רבו אשר אהב בשומעו את קול השופר

ההתרגשות מחיי , ז על כל עלילותיו והליכותיו בעבדות"זוהי התרופה היחידה למחלת ההרגל שבהנאת עוה 40716 

הן מתאוות , היא המשחררת את האדם שחרור מלא, השוויון והאחוה האמיתית באור פני המלך, הנצח 40717 



לעילא  השופר משרה על הנפש רוח געגועים ותשוקות, האדנות הן מהכנעות השפלות של העבדות 40718 

 40719 .ובהתרומם רוח האדם ממילא כל המוץ וכל תאוות הכבוד הכל נופל, ולעילא

היום או מחר יהיו נקראים לפני , האדם מתחיל להבין ולהרגיש שחיינו כאן עלי אדמות הם רק בבחינת גר 40720 

אז תאוות הכבוד והשלטון נופלים , וכשמגיע האדם להרגשות מעין אלה, המלך מלכו של עולם אדון כל 40721 

, משחררת את האדם מתאוות האדנות, ההיכנעות והרגשת כפיפת קומה לפני אדון כל, ו בקלותממנ 40722 

 40723 .שרק הוא לבדו ואליו מתיחס החופש, ´ואדרבה מציתה בלבו אש קודש להיות עבד ה

ביום ? אימתי זוכה האדם לטעום מנעימות הנצח, ובאיזו שעה קרוב הוא האדם לעליה ולהתרגשות כזו 40724 

שלכאורה נראה לנו הענין , קבעה התורה את מועד שחרור העבדים ביום הכפורים ולא לחנם! הכפורים 40725 

יום שכל ישראל עוקבים אחרי עבודת הקודש של הכהן הגדול הנכנס לפני , כבלתי הולם את קדושת היום 40726 

להכניס טרדות הקשורים בשחרור , הכי מתאים ביום קדוש ונורא כזה שכולו צום ותשובה, ולפנים 40727 

 40728 ?העבדים

ודוקא ביום קדוש זה בשעת , ק מכירה ויודעת את רוח האדם ותכונות נפשו הגסות"תוה! ן הואאבל כ 40729 

אז ינתק את , יש שעת כושר לפעול על האדם שיפקיר את כל תאוותיו לגבוה, השראת רוח עילאית כזו 40730 

 40731 רק ביום הצום הנורא הזה יכיר שגורל חייו תלוי, התקשרותו להרגל העבדות שהוא שקוע בה כל השנה

רק אז יוכל , ואין בינו ובין עבדו ולא כלום, ואיך יתגאה וידמה לאדון אחרי שהוא עובר כצל, ה"ביד הקב 40732 

 40733 .לשחרר את נכסיו ועבדיו וכל שדותיו

ויפנה הרגשותיו והכנעתו לאדון הנצח ולא לאדונו , וכן העבד יחדל מאהבתו הגשמית של אהבתי את אדוני 40734 

הוא המראה הגדול והנורא שכל בן ישראל עטוף , לקראת הנצחונוסף על העידוד וההתכוננות , החולף 40735 

כוח , כורע ומשתחוה מול בית המקדש למשמע הקול של שם אדון העולמים בכל הגייתו וביטוייו, טליתו 40736 

 40737  .וברוב עם מכיר כל יחיד ויחיד הדרתו של המלך, הרבים מסייע לזיכוך וטהרת הנשמה של היחיד

 40738 .(אור חדש)

 40739 

 40740 מאמר שעח

 40741 .(´ה י"כ) ת שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביהוקדשתם א

ואם כי אינם עולים לקדושת השבת , השומר את השבת בפנימיותו גם ימות החול מתקדשים אצלו על ידה 40742 

קדושה זו שנקלטה בתוך ימות החול חוזרת ומשפיעה להעלות יותר את , הכנה הם לשבת הבאה, ממש 40743 

י זה תתעלה עוד "וע, כל שבת מעלה את הקדושה בימי החול שאחריהוחוזר חלילה , קדושת השבת הבאה 40744 

 40745 .וכן בכל שבת ושבת מתעלה הקדושה עוד יותר ויותר קדושה כפולה ומכופלת, יותר קדושת השבת הבאה

וכיון שנתעלו , השנה השביעית מעלה את שש השנים שאחריה, וכן הוא גדר שש השנים ושנת השמיטה 40746 

וכשמגיעים לארבעים ותשע שנים הרי כאן שבע עליות שנכפלו , עית הבאהמעלות הן עוד יותר את השבי 40747 

 40748 .ט היא בחינת הבירור הגמור מזוקק שבעתיים"ועל כן בחינת מ, שבע פעמים שבע

בחינה זו היא בחינת , והתאחדות האדם עם תוכנו הרוחני, שבת ושביעית גדרן מנוחה דבקות באין מפריע 40749 

אך בירידת בחינה זו , הוא ההתאחדות השלמה עם התוכן לשמה גמור ב"כי הרי גדר העוה, מעין עולם הבא 40750 

ב ממש אלא רק מעין "ועל כן לא שייך כאן עוה, ז"כי כך הוא גדר העוה, למטה לה איזו הבחנה חיצונית 40751 

 40752 .וזהו גדר שנת הארבעים ותשע שנה בחינת מזוקק שבעתיים, ב"עוה

ובחינת היובל , ין זיקוק אלא במקום שיש סיגיםכי א, אך שנת היובל עצמה היא למעלה מכל גדר הזיקוק 40753 

שנת החמשים היא בחינת החירות הגמורה , בחינת אמת לאמיתה, היא הדרגה שאינה שייכת כלל לגדר פגם 40754 

אכן בתפיסה שלמטה , ר בלי שום שייכות אל השעבוד"היינו בחינת חירות מיצה, כאמור וקראתם דרור 40755 

 40756 .ב"והיינו מעין פנימיות העוה ,ז לא תתכן דרגה זו אלא בגדר מעין"בעוה

ידוע שמדרגת הטומאה , כמדרגות הקדושה כן לעומתן מדרגות הטומאה, אכן זה לעומת זה עשה האלהים 40757 

בחינת הפירוד הגמור מהקדושה שאינה שייכת בה עוד כל , של מצרים היא בחינת חמשים שערי טומאה 40758 

דרגה זו היא הכליון , (ע ממנו התשובהו תשובה שנתחייב פרעה למנו"ם פ"עיין ברמב) אפשרות לתיקון 40759 

לשער חמשים לא נפלו משום הבטחתו , ט שערי טומאה"ובהיותם במצרים ירדו בני ישראל אל מ, הרוחני 40760 

ש לא מאסתים "וכמ, ו"שלא תנתן רשות לסטרא אחרא להורידם אל מדרגת הכליון ח, לאברהם אבינו´ ית 40761 

ההפך הגמור מבחינת מזוקק , גם כן כפולה ומכופלתט הרי נפלו ונפילה זו היתה "אבל לשער מ, לכלותם 40762 

 40763 .שבעתיים

גם אז הנפילה , ו תתאחר תשובתנו ונצטרך לחכות לבחינת בעתה דור שכולו חייב"וכן לעתיד לבוא אם ח 40764 

גאולה בבחינה זו היא מהפכה מן הקצה , י הגאולה עצמה"דטומאה תתעכב באתערותא דלעילא ע´ לשער נ 40765 

ט שערי טומאה עד "ממ, שלמעלה מדרך הטבע כמו שהיתה בגאולת מצרים ומתפתחת במהירות, אל הקצה 40766 

וכבר ביארנו שבמדרגת קבלת התורה אילו היו עומדים , ט שערי בינה וקבלת התורה פנים בפנים"מ 40767 



והיו מתקנים בזה , היו באים למדרגה שבה לא היו מבחינים עוד מהו רע, במדרגה זו ולא היו חוטאים בעגל 40768 

ממעמקי תהום עד , הרי זו עליה שאין כמוה, למדרגה שהוא היה צריך לעלות אליה ר בהגיעם"חטא אדה 40769 

 40770 .(12´ עמ´ מכתב מאליהו ב)  .רום מרום מסוף העולם ועד סופו

 40771 

 40772 מאמר שעט

 40773 .(´ה י"כ) וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה

שיתכסה , מי שיש לו בגד בארבע כנפים והנה מצוה על כל, כותב (ו"במדבר ט) האבן עזרא בפרשת ציצית 40774 

והמתפללים בטלית בשעת התפלה יעשו זה בעבור שיקראו , בו ביום תמיד ולא יסירנו מעליו למען יזכרו 40775 

רק לפי דעתי יותר הוא חייב להתעטף בציצית בשאר , והיה לכם לציצית ועשו להם ציצית, בקריאת שמע 40776 

כי בשעת התפלה לא יעשה , יעשה עבירה בכל שעהלמען יזכור ולא ישגה ולא , השעות משעת התפלה 40777 

 40778 .ל"עבירה עכ

ולדעתו נהפוך הוא הענין כי בשעת , מבקר הוא האבן עזרא להמתעטפים בטלית מצויצת רק בשעת התפלה 40779 

לנו הלא שעת התפלה היא השעה היותר מוכשרת , אנו הלא לא כן נדמה, התפלה הנה כמעט מיותר הוא 40780 

כי , ל הוא"והחילוק שבינינו לבין האבן עזרא ז! וה היא זאת בעינינוואדרבה הידור מצ, למצות ציצית 40781 

למען , כי כל התורה כולה היא אך ורק עצות לאדם הצריך ומחפש עצות, עלינו לידע כי יסוד הדברים הוא 40782 

 40783 .שיהיה לו נקל להתקדש וליטהר מכל רע וליישר דרכיו אל הנכון

והוא ודאי חיפש בכל מאמצי כוחו , א יכשל בדבריםל הוא הלך כל היום בפחדים רבים של"האבן עזרא ז 40784 

, וכשמצא עצה גדולה כזאת מצות ציצית שמח ודאי ואמר, למען לא יפול ולא יוזק מכל אבני נגף, לעצות 40785 

, למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה עבירה, כי לפי דעתו יותר הוא חייב להתעטף בציצית בשאר השעות 40786 

ל היה איש "האבן עזרא ז! למען תזכרו, ור מצוה כי אם בתור עצהל לבש ציצית לא רק בת"האבן עזרא ז 40787 

, בוטחים אנו ולעצות לא מחפשים, אנחנו לא רואים צורך בעצות! ולו ודאי צורך לעצות, של למען תזכרו 40788 

כי על כן ודאי אנו רואים בשעת התפלה השעה היותר , אצלנו כל מעשינו הינם רק בתור מצוה ולא יותר 40789 

 40790 .יתמוכשרת למצות ציצ

חלק , כולם הינם רק עצות לאדם הצריך עצות, יסוד זה לאו דוקא במצות ציצית כן הוא בכל מצוות התורה 40791 

לו היה ! ובזמננו גם לרבנים אין בהם צורך, התורה של משפטים כמעט שאינו נצרך כי אם ליושבי על מדין 40792 

והיה מחפש , נאה וגזל וכדומהכי עלול הוא לכל נזק ועון כאו, חש האדם בפותחו איזה חנות ועסק לפרנסתו 40793 

 40794 .ואז היה מוצא שולחן ערוך חושן משפט, עצות איך לעשות

אבל במצב שאין מחפשין , להסתכל בו ולמצוא הצלתו, אז ודאי לא היה מניח את החושן משפט אף לרגע 40795 

ש פשוט ודאי כי למי שי, מיסדים כל מיני חנויות ולא עולה על לב סכנות המכשולים וכדומה, כלל לעצות 40796 

אינכם מחפשים , הוא שאמר הכתוב ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם, צורך בדבר הדבר נעדר ממנו 40797 

אם כן מה תקוה , כל מעשיכם אינם רק בתור מצוות ולא יותר, אינכם אנשים של למען תזכרו, לעצות 40798 

 40799 !(א"ל´ שם א) מפרי דרככם תאכלו וממועצותיכם תשבעו? לכם

, והעמידה לו כל הדינים בכל הנהגתו והמשא ומתן שלו בכל חייו, םפרשיות שלמות סדרה התורה לאד 40800 

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את , בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו 40801 

והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי , לפי רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מעוט השנים תמעיט מקנתו, אחיו 40802 

, כולם הינם רק עצות לאדם, כל אופני המשא ומתן שסדרה התורה, בים אתם עמדיהארץ כי גרים ותוש 40803 

כי לענין גרים ותושבים אתם די , ואנחנו מה נאמר, שיבא מכל זה אל ענין גרים ותושבים אתם עמדי 40804 

 40805 .בהתבוננות

רים ג, לא בחכמות יעוצב האדם כי אם בפועל ידיו! לא בהתבוננות כי אם במעשים! הלא דברים בטלים הם 40806 

והיה כי ישב אדם כל , ארעי הוא בכל חייו, תושב אין לו דירת קבע, גר אינו אזרח, ותושבים אתם דייקא 40807 

הלא כבר הפך על , (אני הולך הביתה) ואחרי זה יאמר איך גיי א היים, יומו ויתבונן בענין גריות ותושביות 40808 

וכן , תעצב אך ורק במעשהחייו של האדם מ, אשר יעשה אותם וחי בהם, פיה כל חכמתו והתבוננותו 40809 

וכרגע יוצא בשוק , מה תועלת בכל הגיונותיו, מעשה מבטל ומהפך כל עצמותו של האדם, באידך גיסא 40810 

 40811 .שם הוא כל כולו היפוך של גרים ותושבים, ושם הוא עוקר כל התורה כולה

א את הלא לא יקר, ההולך בספינה ואף אם ישהה עליה כמה שנים! כמה מן הטרפות יש במלה א היים 40812 

איך כל , ולתכלית זו נתנה התורה לאדם עצות! בחיים של גר ותושב אין כזאת אהיים, הקבינה שלו א היים 40813 

וכשינקוט ויאחז העצות אז יהיה בדרגת אתם עמדי , חייו כל הנהגתו ופעולותיו יהיו של גרים ותושבים 40814 

יהיה כי אם להשיב אמרים  וכל מטרתו ותכליתו לא, ז כלום אלא כגר בארץ"כבר לא יהיה לו בעוה, ודאי 40815 

המשתמש , עצות לאדם ליישר דרכיו אל נכון, הוא יסוד התורה כולה, (ב"משלי כ) אמת לשולחך 40816 



הוא אשר לו חלק בתורה ודאי ולא להיפוך , במצוותיה של תורה לשם עצות להתחזק בסנסיני עץ החיים 40817 

 40818 .(דעת תורה)  .ו"ח

 40819 

 40820 מאמר שפ

 40821 .(ח"ה י"ויקרא כ) תם אותםועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשי

ז ונתנה הארץ פריה "והובטחנו ע, פירשו הראשונים דקאי על שמירת השמיטה והיובל, ועשיתם את חקותי 40822 

שיהיו הפירות רבי המזון , והספורנו כתב, י שאף בתוך המעיים תהא בו ברכה"ופירש, ואכלתם לשובע 40823 

ויספיקו פירות הששית , ה ומתברך במעיואוכל קימע, כענין שהיה בעומר שהיה מספיק לגדול כמו לקטן 40824 

כלומר כאשר יסופק זה אצלכם ולא תבטחו שיהיה המעט מספיק , וכי תאמרו מה נאכל, גם לשביעית 40825 

 40826 .ל"באופן שתשבע עין מראות ותראו שיספיק הכמות עכ, ועשת את התבואה לשלש השנים, באיכותו

והיה לו , לל קרא לומר וכי תאמרו מה נאכלדהא יש להתבונן למה צריך בכ, וצריך לפרש בכוונת הספורנו 40827 

אם תבטחו , הפסוקים דהכי קאמר´ ולכן פי, וממילא לא ישאלו מה נאכל, לומר בפשטות וצויתי את ברכתי 40828 

כ תאכלו "אז ונתנה הארץ פריה כרגיל בכל שנה ואעפ, ת ולא תשאלו מה נאכל בשנה השביעית"בהשי 40829 

ולא תצטרכו לעמול יותר מכל השנים גם בשנה , כי תאכלו קימעה ומתברך המזון במעיכם, לשובע 40830 

 40831 .ותוכלו לעסוק בתורה יותר כשתנוחו מעבודת הארץ, הששית

מפאת חוסר הבטחון , ועשת התבואה לשלש השנים, אבל אם תסתפקו ותאמרו מה נאכל בשנה השביעית 40832 

ה של וממילא תצטרכו לקצור בשנה אחת הרבה תבוא, תהיה הברכה בכמות התבואה אבל לא באיכותה 40833 

וגם תבואו על , ויהיה לכם טרחה מרובה, ולהביא עגלות רבות לאסוף באוצרות, שלש שנים בפעם אחת 40834 

 40835 .ידי זה לבטל זמנים הרבה מן התורה

שבמקום , וצויתי את ברכתי לא בדרך נסיי אלא קרוב לטבע, דאם תאמרו מה נאכל´ ם שפי"ועיין במלבי 40836 

אז יאכלו , ת ולא ישאלו"לא כן אם יבטחו בהשי, שתצמיח השדה לשנה אחת תרבה התבואה לשלש שנים 40837 

ויאכלו וישבעו ולא , ויספיק להם תבואה משנה אחת לשלש שנים, קימעא ותתברך האכילה במעיהם 40838 

 40839 .יצטרכו לחשוך מפיתם וזהו דרך נסיי

כמה שהוא בוטח , לאו דוקא בשביעית אלא בכל יום ובכל אדם בפרט, ואכן כן הוא הנהגת שמים בעולם 40840 

ל מה הצל הזה כשאתה מראה לו אצבע "ואחז, צלך על יד ימינך´ ש ה"וכמ, ה מתנהג עמו"כן הקבת "בהשי 40841 

, לפי מדת הבטחון שלך שאתה סומך עליו, אצבעות´ אצבעות אף הוא מראה לך ב´ ב, הוא מראה לך אצבע 40842 

 40843 .במדה כזו הוא עוזר לך

שניהם בדרך נס ופלא , מותובין הברכה בכ, בין הברכה באיכות התבואה, על כל פנים שתי ההנהגות 40844 

לא יתכן ששדה שמוציאה תבואה כל שנה רק , ה בעולם"כי בחק הטבע שהטביע הקב, למעלה מדרך הטבע 40845 

אלא שלפעמים הנס הוא נסתר בטבע ולפעמים , תצמיח בשנה אחת תבואה רבה פי שלש, לשנה בלבד 40846 

 40847 .לכך או לאת אם ראוי הוא "וכל זה תלוי בהנהגת האדם ובבטחונו בהשי, באופן גלוי

, בא´ ן בסוף פ"והא לשון הרמב! וזה אחד מיסודי האמונה כי הכל בהשגחת שמים, גם הטבע עצמו נס הוא 40848 

שאין לאדם חלק , מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה 40849 

מנהגו של עולם בין בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים אין בהם טבע ו 40850 

הכל בגזרת , ואם יעבור עליהם יכריתנו עונשו, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ברבים ובין ביחיד 40851 

 40852 .ל הזהב"עליון עכ

ועל נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך ועל טובותיך , והרי כן אנו מזכירים גם בתפלת שמונה עשרה 40853 

שה אחת , ה מצילנו מידם"דור עומדים עלינו לכלותנו והקבשבכל דור ו, היינו הנסים הגלויים, שבכל עת 40854 

נתאר לנו שבעים , כמה מהם כבר כלו ועברו מן העולם ואנחנו קיימים, בין שבעים זאבים והיא מתקיימת 40855 

האם זה דרך , ובכל זאת לא יכולים לה, קופצים סביב שה אחת חלשה רצוצה ושבורה, זאבים רעבים מאד 40856 

, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת הם הנסים הנסתרים, סיך שבכל יום עמנווזהו על נ! ודאי לא? הטבע 40857 

 40858 .שאינם אלא השגחה פרטית שבכל עת

שאם האדם , תלויים במדת הבטחון הן ביחיד והן ברבים, הנסים שלמעלה מדרך הטבע ושבדרך הטבע 40859 

והרי , נגד מדתוה מודד לו מדה כ"הקב, ת ומגביה את עצמו למעלה מטבעי בני אדם"שלם בבטחונו בהשי 40860 

ולא עוד אלא שעל ידו יורד שפע ברכה ונדבה מן , הוא בכל מעשיו בחינת אוכל קמעה ומתברך במעיו 40861 

כל העולם כולו ניזון , בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, (ד"תענית כ) ל"ש חז"וכמ, השמים לכולם 40862 

´ השפעה באה לעולם בשביל רה, וחנינא בני דיו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, בשביל חנינא בני 40863 

שהוא אוכל קימעא ומתברך במעיו והשאר הוא , ש"ש לע"חנינא די לו בקב חרובין מע´ מפני שר, חנינא 40864 

 40865 .נותן לעולם כולו



היינו שתחיו ימים שמימיים אף שאתם , כימי השמים על הארץ, למען ירבו ימיכם כימי השמים על הארץ 40866 

ובאיזה זכות תזכו לזה ! בכמות וגם ירבו באיכות ימים גדוליםירבו , וזהו למען ירבו ימיכם, על הארץ 40867 

 40868 .ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם למען ירבו ימיכם, וכן מפורש בפסוקים! בזכות לימוד התורה

מכיון שתעסקו בתורה יומם ולילה תקבלו שכר שתחיו , נמצינו למדים גם כאן ענין של מדה כנגד מדה 40869 

ממילא לא תהיו טרודים בענינים , קימעא ותתברך האכילה במעיכם ותאכלו, ימים שמימיים על הארץ 40870 

כ אם יבקשו להם דאגות פרנסה מעצמם ויכנסו בעול "משא, ´הגשמיים ותוכלו להמשיך בטוב בתורתנו הק 40871 

לקצור ולדוש ולאסוף את התבואה , אז במדה שמדדו ימדד להם ויצטרכו לעבוד קשה, חומר הטבע הגשמי 40872 

 40873 .ולא יהיה להם פנאי לעסוק בתורה ,של שלש שנים בשנה אחת

שלא יימסר למהלכים , ת גם מבחינה גשמית"שטוב לו לאדם להיות בוטח בהשי, ל"למדים אנו מכל הנ 40874 

ת למעלה מדרך "ואל יאמר האדם איך אני יכול לבטוח בהשי, הטבעיים כדי שיוכל לעסוק בתורה תמיד 40875 

אדם רשע ממש אם יבטח ´ התשובה היא אפי, ´ואני יודע מעשים שעשיתי והנהגתי בעבודתו יתב, הטבע 40876 

חסד ´ רבים מכאובים לרשע והבוטח בה,  (ב"ש תהלים ל"ילקו) ל"ש חז"כמ, יעזרהו על כל דבר אמת´ בה 40877 

והכי קאמר גם הרשע , חסד יסובבנו´ רשע ובוטח בה´ אפי, אמרו´ ירמי´ תנחום בשם ר´ א ור"ר, יסובבנו 40878 

 40879 .סובבנוחסד י´ הזה דרבים מכאובים לו אם יבטח בה

פ שאין בידך מעשים "אע, (ג"תהלים ל)ב  ועשה טו´ ן באמונה ובטחון הפסוק בטח בה"כן פירש הרמב 40880 

ש ורחמיו על כל "כי הוא בעל רחמים וירחם עליך כמ, ´ותדע בעצמך שאתה רשע עם כל זה בטח בה 40881 

הוא רחום אף על פי ש, ואחר כך אמר ועשה טוב, ´בין שתהיה צדיק בין שתהיה רשע בטח בה, מעשיו 40882 

 40883 .ש"ת שמו מאריך רוחו וגובה דיליה עי"כי הבוי, וחנון אל יבטיחך יצרך שלא תראה רע

באומרם כי בכך , ומחפשים תכלית להבטיח עתידם הגשמי, מכאן מוסר השכל לבחורים המניחים הגמרא 40884 

הפרנסה ולא ידעו ולא יבינו כי במקום השתדלותם ויגיעתם הרבה לרדוף אחר , יוכלו לקבוע עתים לתורה 40885 

ואז היו מרויחים שני , ת"היו יכולים לעשות ההיפך לעסוק בתורה יומם ולילה ולבטוח בהשי, יומם ולילה 40886 

 40887 .(לב אליהו)  .למען ירבו ימיכם כימי השמים על הארץ, הדברים גם יחד

 40888 

 40889 מאמר שפא

 40890 .(ח"ה י"כ) ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו וישבתם על הארץ לבטח

בענין השמיטה , ושבעים שנה של גלות בבל כנגד שמיטות שבטלו היו, ראל גוליםי בעון שמיטה יש"וברש 40891 

ונתנה התורה לאדם פעולות ומעשים , כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי, והיובלות אמר הכתוב 40892 

 40893 .הארץ והוא רק כגר ותושב בה´ כי לה, לקבוע בלבו ולצייר ציור חזק במחשבתו

ולמען לעקור , למא וסבר דדיליה הוא תדיר וישאר בגויה לדרי דריןכתוב בזוהר בר נש אזיל בהאי ע 40894 

על כן באה החובה עלינו להוציא כל זמננו יום יום ושנה שנה , ולשרש מרעיוננו הרהורי דסליקו עליה 40895 

לידע ולהכיר כי האדם , ובכן לא יפרד הענין לעולם מבין עינינו תמיד, למנות שש שנים ולשבות בשביעית 40896 

 40897 .ובהתבוננו בזה יכיר שפלותו ויכנע לבוראו והוא התכלית, ן קצר ומוגבלז רק לזמ"בעוה

ל בפתיחתו "החוה, כן הוטבע והותכן להביאו לתכלית זה, תחילת יצירתו של האדם כל בנינו ומהלך קיומו 40898 

וכן נמצא האדם בהקשתו אצל שאר מיני החיים שאינם מדברים חסר וחלש , לשער עבודת האלהים כותב 40899 

ונסתכל , ועוצם יכולתו וחכמתו ועושרו´ נעמוד במחשבותינו על גדלות הבורא ית וכאשר, מכולם 40900 

ונבחן רב , ושאינו מגיע אל השלמות ורב צרכו ורישו לדבר שימלא מחסורו, בחלישות האדם וחסרונו 40901 

והוא רש וצריך אל מה שיש בו , ושבראהו כמו שבראהו מן החסרון בעצמו, וחסדו עליו´ טובות הבורא ית 40902 

וזה מחמלת הבורא עליו כדי שיכיר את עצמו ויבחן בכל , ולא יגיע אליו כי אם ביגיעת נפשו ,תקנתו 40903 

 40904 .ש"על כל פנים עי´ וידבק בעבודת הא, עניניו

בהתעסק באותן המעשים ופעולות אשר גם בהמות עושין , צריך היה האדם לכסות פניו מבושה וגם כלימה 40905 

האין , ת עצמן ומושכין משאות בעגלות ממש כמו בהמותבהיותי בוילנה ראיתי שני אנשים מאסרים א, כן 40906 

אמרו מימי לא ראיתי ארי סבל ושועל  (7ב"קידושין פ) ל"חז? זה שפלות לאדם כי נוטל במלאכת הבהמה 40907 

היה הסבל והעושה כל המלאכות , יותר מתאים היה ודאי אם הארי הגבור שבחיות ולא האדם, חנוני 40908 

נוני מסתמא כי חנונות ראויה באמת יותר להיות לשועל ולא ל נקטו לדוגמא שועל ח"אם חז, הכבדות 40909 

 40910 .לאדם

והנה הוא המוטל תחת כל עול המשא , ולבסוף הרי חזינן כי דוקא האדם עם עדינות נפשו וטובת שכלו 40911 

כל מיני מחלות ופגעים נמצאים דוקא באדם אשר הבהמה אף , מלאכות די שפלות ובזויות, כסבלות ותגרות 40912 

ובתוך שינתה כשרק ? כמה מחזיק השינה בבהמה, ינה אחת מחלישות האדם היאגם ש, לא יודעת מזה 40913 

והאדם כמה מן העבודה היא להקיצו ולהעמידו , עומדת מוכנה כמקדם, תקראנה הנה כרגע כבר ערה היא 40914 

 40915 .להשפיל את האדם ולהכניעו לפני בוראו, הלא הוא לתכלית אשר הזכרנו? ולמה כל זה, על עמדו



שבאו לפניו שני בעלי דברים מריבים זה עם זה אודות קרקע אחת , ל מוולוזין"זצח "יש סיפור על הגר 40916 

ושאלוהו העומדים , חיים ומטה אזנו לארץ ועומד וחושב´ וכפף עצמו ר, אשר כל אחד טוען כי שלו היא 40917 

הלא , ושמעתיה אומרת, וענה להם רציתי לשמוע מה הקרקע אומרת על זו המריבה, על העובדא מה היא 40918 

יש מעשה על אשמדאי בעת הוליכהו בניהו בן  (7ח"גיטין ס) ´בגמ? לי ועל מה הריב והמצהשניכם ש 40919 

, עביד לי מסאני לשב שני, (אומן של מנעלים)א  ובדרך שמע לההוא גברא דהוה קאמר לאושכפ, יהוידע 40920 

 40921 ?יאמר ליה ההוא שבעה יומי לית ליה מסאני לשב שנין בע? ושאלו בניהו בן יהוידע למה אחיכת, ואחיך

וסעד שם אבא של תינוק והשקה , ש בן חלפתא שהלך לברית מילה"מעשה בר, (´א´ ר ט"דב) ל"הובא בחז 40922 

ש בן חלפתא מלאך המות בדרך "מצא ר, אמר להן מן היין הזה אני מיישן לשמחתו של בני, אותן יין ישן 40923 

יחתן של בריות ל מש"א, ומפני מה אתה משונה, ל שלוחו של מקום"א, ל מי אתה"א, וראה אותו משונה 40924 

אותו האיש שהיית סועד אצלו , ואינו יודע אימתי הוא נקרא למות, שהן אומרים כך וכך אנו עתידין לעשות 40925 

להתבונן מזה עד כמה , יום´ הרי הגיע פרקו ליטלו אחר ל, ואמר לכם מן היין הזה אני מיישן לשמחת בני 40926 

 40927 !בליהןשגם מלאך המות מצטער על שטותי האדם וה, מגיעין שטותי האדם

אבל אין רשות לאדם לעשות תכניות לזמנים , האדם ניתן תחת הטבע ואת דרכיה ודאי מוכרח לשמור 40928 

כאזרח , לא יעשה אדם עצמו כתושב קבוע, אין רשות לאדם להכין דברים על אחרי זמן מרובה, רחוקים 40929 

להיות קבוע  והנהגתם כמשתדלים, ובאי שומרם חוקי שמיטה ויובלות, לעולם כי גר ותושב ארעי עמדי 40930 

אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את , ויכבד העול ויושפלו לארץ כוחם, אז עונשם כי יגלו מן הארץ, בארץ 40931 

´ וידבק בעבודת הא, ויכיר את עצמו ויבחן בכל עניניו, למען ידע האדם כי יש לו בורא המושל עליו, עונם 40932 

 40933 .(דעת תורה)  !על כל פנים

 40934 

 40935 מאמר שפב

 40936 .(ח"ה י"ויקרא כ) שפטי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטחועשיתם את חוקותי ואת מ

, שנשמור את המצוות ונבחר בצד הטוב, אך הוא מתנה את הדבר בכך, הוא שנשב לבטח בארצנו´ רצון ה 40937 

וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף את , ואז יהיה לנו בטחון ושלוה בארצנו 40938 

מכל מקום אין התורה , ´י פשוטי העם ומקורה לכאורה בחוסר בטחון בה"לת עשאלה זו נשא, תבואתנו 40939 

והתשובה היא וציויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלש , שוללת את השאלה 40940 

 40941 .השנים

מתוך התיחסות התורה לשאלה זו לומדים אנו שכדאית , שאלה זו איננה שאלה של ריחוק אלא להיפך 40942 

, ´ועידוד עצום לקוות לישועת ה´ י התשובה מקבל השואל בטחון בה"ע, התשובההיתה השאלה עבור  40943 

ומתחזקת התחושה שאין לנו על מי , י השאלה מתחדדת יותר התשובה"שאלות מסוג זה כדאיות הן כי ע 40944 

 40945 .להשען אלא על אבינו שבשמים

עבור בטחון , בכללותכי אם לענין ישוב ארץ ישראל , נקודה זו איננה נקודה פרטית למצות שמיטה בדוקא 40946 

יש גם לדעת לתלות את הבטחון , בארץ ישראל לא די בשמירת המצוות כפי שראינו בפסוקים הראשונים 40947 

כך גם בכללות , כפי שבמצות שמיטה אנו יודעים שרק הוא המבטיח וציויתי את ברכתי, ה"אך ורק בהקב 40948 

 40949 .הישיבה בארץ ישראל

והתשובה שצריכים אנו להשיב לעצמנו היא , ילד יוםבמצבנו כיום בארץ הקדושה מותר לנו לשאול מה  40950 

, לא בטחון גרידא אלא עלינו לעודד את עצמנו שיש לנו על מי להשען אבינו שבשמים, ´בטחון בה, אחת 40951 

 40952 .ה"ואם זו מטרת השאלה שוב אין היא גורמת ריחוק כי אם התקרבות יתירה להקב

השגת , חפץ מאד גיבור בארץ יהיה זרעו במצוותיו´ אשרי איש ירא את ה, (´ב א"קי) בתהלים נאמר 40953 

א שהחשק "מבאר הגר? מהי ההדגשה במלה מאד, י חשקת המצוות"י יראת שמים וע"הגבורה בארץ היא ע 40954 

 40955 .ז זוכים לנסים"למצוות יהיה מעל הגבול הטבעי ועי

 40956 ל"לנסות בם את ישראל אמרו חז´ ואלה הגוים אשר הניח ה, (´שופטים ג) נרחיב את הדברים על הפסוק

ה והאלקים "הראשונים היו מתנסים ביד הקב, בא וראה מה בין ראשונים לאחרונים, (א"ש שם מ"ילקו) 40957 

, אבל האחרונים נתנסו ביד האומות שנאמר, וכן דור המדבר למען אנסנו ולמען נסותך, ניסה את אברהם 40958 

ם זוכים להתנסות וצריך ביאור למה אין הדורות האחרוני, לנסות בם את ישראל´ ואלה הגוים אשר הניח ה 40959 

 40960 ?ה"י הקב"ע

´ משום ר (7ברכות לה) ´ומצינו בגמ, בכדי להבין זאת עלינו להבין מה בין דורות הראשונים לאחרונים 40961 

דורות הראשונים עשו תורתן קבע , בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים, יהודה בר אלעאי 40962 

זו וזו לא נתקיימה , ם עשו מלאכתן קבע ותורתן עראידורות האחרוני, זו וזו נתקיימה בידן, ומלאכתן עראי 40963 

דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך , הענין נעוץ במאמר נוסף של רבי יהודה בר אלעאי שם, בידן 40964 



דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות חצירות , כדי לחייבן במעשר (שערי הבית) טרקסמון 40965 

 40966 .וקרפיפות כדי לפטרן מן המעשר

אלא שחיפשו אפשרות הלכתית כדי , אין כאן טענה על דורות האחרונים שהם לא שומרי מצוות חלילה 40967 

ובכך נפלו מדרגת דורות הראשונים שהם היו מהדרים להכניס עצמם לחיוב מעשר , להפטר מן המעשר 40968 

 40969 .בדוקא

האחרונים שאינם גם אין טענה על דורות , העיסוק במלאכה עבור פרנסה אין בו שום רע וההכרח לא יגונה 40970 

והתוצאה שדורות הראשונים , מהו העראי ומהו הקבע, אלא מהו העיקר ומהו הטפל, עוסקים כלל בתורה 40971 

אזי מדה כנגד מדה היא שזוכים לניסים שלא , שכאשר החשק למצוות הוא מעל לטבע, זו וזו נתקיימה בידן 40972 

ולא חיפשו להפטר מתורה , ותכ דורות הראשונים כיון שליבם היה מסור לתורה ולמצו"א, כדרך הטבע 40973 

 40974 .ממילא זכו להנהגה של זו וזו נתקיימה בידם, י היתרים"ומצוות ע

נתתה , כפי שמבואר בילקוט שם, ´המושג נסיון מורה על קירבת ה, בכך נוכל להבין גם את ההבדל בנסיון 40975 

סלה כדי ליתן מפני קשט ? למה, מנוס שינצלו ישראל מדינה של גיהנם, (´תהלים ס) ליראיך נס להתנוסס 40976 

ועיני רשעים , (א"איוב י) ´אבל הרשעים אין להם מנוס שנא, ונתתי פעולתם באמת´ שכרם בקשט שנא 40977 

 40978 .תכלינה ומנוס אבד מנהם

בהיותם חסרים את הכוונה והלב לקיום , ה"האחרונים מתוך היותם חסרים את הקירבה הראויה לקב 40979 

, ה בעצמו"י הקב"להתנסות ע, ות הראשוניםלא זכו לקירבה המיוחדת שזכו לה דור, המצוות בשלימות 40980 

וקדושת ישראל בכלל וכל יחיד , י קדושת עם ישראל"הדרך היחידה להשיג את קדושת ארץ ישראל היא ע 40981 

וזכרתם את כל , (ו"במדבר ט) ש בפרשת ציצית"כמ, בפרט תלויה בקיום המצוות והדקדוק בהן בלב ונפש 40982 

 40983 .םועשיתם אותם והייתם קדושים לאלקיכ´ מצוות ה

, בתקופה קשה זו כשאנו רוצים שהמצוות שאנו מקיימים יגנו עלינו חובה עלינו לעשותן כפי שצריך 40984 

חיננא בר אידי כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות ´ אמר ר, (.שבת סג) ´ומצינו בגמ 40985 

רה הוא ה גוזר גזי"ר אסי אפילו הקב"א, שומר מצוה לא ידע דבר רע, (´ה´ קהלת ח) רעות שנאמר 40986 

 40987 .מבטלה

קין , מלבד דקדוק הדין בכל פרטי המצוות יש כאן נקודה נוספת? מהי המשמעות של עושה מצוה כמאמרה 40988 

איך לא הגינה זכות , מעורר שאלה (גור אריה בראשית) ל"והמהר, ´והבל הביאו שניהם קרבנות לה 40989 

היה חסרון בלשם  ל שלשניהם"ומבאר המהר? ודוקא גרמה לו את קנאת אחיו שהרגו, הקרבן על הבל 40990 

היינו שנגרר אחר קין ולא עשה את המצוה , והבל הביא גם הוא (´בראשית ד) גם אצל הבל נאמר, שמים 40991 

 40992 .מעצמו

, ´במצב חירום של כלל ישראל חובה על כל אחד ואחד לבדוק את עצמו באיזו דרגה הוא נמצא בעבודת ה 40993 

, או שהוא רק בגדר של גם הוא, שבההאם אכן הוא לומד ועושה את המצוות בלב ונפש מתוך השקעת מח 40994 

חיזוק בכל המצוות , בודאי שעליהם להתחזק בתוככי בית המדרש, בני תורה שאינם נקראים לצאת החוצה 40995 

ומתוך כל , גיבור באורייתא, כפי שמתרגם יונתן בן עוזיאל גיבור בארץ יהיה זרעו, ובפרט בתלמוד תורה 40996 

 40997 .(מצור דבש)  .זה נזכה וישבתם על הארץ לבטח

 40998 

 40999 מאמר שפג

ויקרא ) וצויתי את ברכתי לכם, ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית  41000 

 41001 .(ט"ה י"כ

אחר שכבר פסק מלדבר , וצריכים אנו להבין סמיכות הפסוקים של וכי תאמרו מה נאכל לואכלתם לשובע 41002 

קודם שנה ששית הרי יש ? ישאלאימתי , ויותר נפלא על עיקר השאלה? בענין השמיטה בפרשה הקודמת 41003 

וכשיבוא זמן קיום , ואינה דוחקת לו שאלת מה נאכל בשנה השביעית, ועדיין לא בא זמן קיום המצוה, לו 41004 

, הרי אז כבר יראה בעיניו ברכה על שלש שנים ולא יהיה לו מה לשאול, מצות השמיטה בשנה השביעית 41005 

? כ אימתי ישאל"וא, א קודם בזמן לשאלהבשעה שהתשובה תבו, ואיך כתבה התורה שאלה ותשובה כזו 41006 

 41007 .בשעת שביעית כבר נתרצה השאלה, קודם שביעית אין דוחקת לו השאלה

לא בשנה , לאחר ההתבוננות נראה כי ישאל אותה השאלה, אמנם עיקר השאלה של וכי תאמרו מה נאכל 41008 

להיות צופה  כי הנה טבע האדם, אלא דוקא בשנה הראשונה, הששית ואף לא בשנה השביעית על להבא 41009 

כבר הוא מפחד לכנוס אל , ואם עולה על מחשבתו שלאחר זמן יצטרך לאיזה דבר הכרחי, ומביט למרחוק 41010 

כ הוא מתחיל לקמץ מן היום בשביל "וע, מפני טרדת נפשו שמא לא ישיג די ספוקו, המחר בידים ריקניות 41011 

וגם , לאכול היום לשובעכי מפני דאגת מחר אינו יכול , וזה שאמר הפסוק ובטן רשעים תחסר, המחר 41012 

 41013 .המחר כשיבוא נעשה היום ולכן תמיד יחסר לו



, כי כאשר יכנסו ישראל לארץ ויזרעו ותצמח הצמיחה הראשונה, וכנסיון הזה יהיה אצל מצות שמיטה 41014 

דין השמיטה לאחר שש שנים , כשיבואו לאכול פריה אז יתחיל להתעורר בלבם הנסיון של דאגת מחר 41015 

ובזה יהיה , ויצטרך שבשנה הששית תצמח תבואה לששית לשביעית ולשמינית ,שהתורה אסרה אז לזרוע 41016 

ועל הצמיחה של שלש שנים אינו , כי הדין הוא מוכרח לקיים כהלכתו, לבו של האדם נוקפו איך יעשה 41017 

 41018 ?כ יהיה מפחד כל הימים מה יאכל בשלש השנים"וא, יכול להיות בטוח

להיות בטוח משנה הראשונה גם על , בר שש שנים הפחד הזה יתחיל משנה הראשונה שאז בידו לצבור 41019 

ויצמצם וידקדק שלא לאכול לשובע לחמו אלא כדי לשבור , לקמץ מכל חודש ומכל שנה, השנה השביעית 41020 

ועוד , שלא יסבול אז דוחק של רעב, כדי שישאר לו מזון מכל שנה לכלכל עצמו בשלש השנים, רעבונו 41021 

כדי שלא להכניס עצמו בנסיון של רעב המעביר את האדם , םיסבור כי טוב הוא עושה ושכוונתו לשם שמי 41022 

 41023 .על דעתו ועל דעת קונו

כי עיקר , נמצא שיש כאן מצודה גדולה של דאגת מחר שתקלקל מטרת מציאות דין השמיטה לגמרי 41024 

, ואף בעסקו בשדהו בששת השנים לא יאמר כוחי ועוצם ידי, הארץ´ תעודתו ללמד דעת את האדם כי לה 41025 

ואסרתו התורה אפילו ספיח קצירך כדי שיצא בקצה האחרון , ´בכוח כי אם ברוחי אמר הלא בחיל ולא  41026 

למען יזכור הארבעים שנה שאכלו , שאפילו מהשתדלות העבר אינו רשאי ליהנות, של היפוך השתדלותו 41027 

ולבסוף מלבד שלא יתלמד , ´וירגיש כי הישוב והמדבר שוים הם לעומת השגחתו ית, ישראל מן במדבר 41028 

 41029 .טחון גם על היום עוד יכשל ברשת גדולה של צרת מחרמדת הב

כ ידאג גם מפני דבר הרשות ונמצא בטלה הרגשת "ואח, מתחילה ידאג דאגת מחר מפני קיום המצוה 41030 

אלא אדם אשר , כי אינו שואל דוקא אדם שאינו מאמין בתורה ואינו רוצה במצוותיה, ההשגחה הפרטית 41031 

ואם יחסר לו , ולקמץ הרבה שנים כדי לקיים מצות השמיטהוהראיה שיכול לסבול , מוסר נפשו לתורה 41032 

בשעה שעיקר מטרת המצוה ללמדו , מדת הבטחון יפול במצודת הקמצנות ודאגת מחר על חשבון המצוה 41033 

 41034 .´ולהגדיל אמונתו ובטחונו בעזר ה, מדת הבטחון

ל למחר הרי זה ל כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכ"ש חז"כמ, נמצא הוא סותר ומהפך כוונת המצוה 41035 

ועוד , שאין דין בלא מציאות, ואיך יקיים דין השמיטה בפועל ויחסר לו קיום מציאות המצוה, מקטני אמונה 41036 

וקשה לו , כיון שחסר לו הבטחון והמסירות אל התורה כמו שהיא, שסוף סוף יבטל קיום המצוה בפועל 41037 

 41038 .ןלסבול ולקמץ שנים הרבה מלחמו עבור קיום המצוה ולא יעמוד בנסיו

כ להזהיר "כי אם ג, ויתכן לבאר כי אין כוונת המקרא להבטיח לבד, ולכן כתבה התורה ואכלתם לשובע 41039 

, מפני שהתורה ירדה לסוף דעתו של אדם, בגדר אני מצוה לכם שתאכלו לשובע ולא תצמצמו כלל 41040 

 41041 ז באה סמיכות השאלה וכי"וע, שבתחילת השנה הראשונה כבר ידאג דאגת העתיד מצד דין השמיטה

הלא דאגת ? כ מה נאכל"א, והשאלה הולכת על האזהרה שלא לקמץ? תאמרו מה נאכל בשנה השביעית 41042 

 41043 ?ואם לא לקמץ מהיום מאין נכלכל צרכינו למחר, מחר הוא חשבון שכלי

אני בעצמי אצוה את , לא עליכם מוטל העבודה להכין אלא עלי, ועל כן מתרץ הכתוב וצויתי את ברכתי 41044 

כי הכנתכם באה מצד הקללה של , אתם בעצמכם לא תכינו כלל, שנים ברכתי בשנה הששית לשלש 41045 

שתהיה ברכה בעצם הצמיחה שיצמח , אבל אני אכין לכם מצד ברכה ועשת לשלש השנים, קמצנות 41046 

´ אלא בטחו בה, ולא תצטרכו להשתמש כלל בסיבה של קמצנות, מזריעה של שנה אחת על שלש שנים 41047 

 41048 .ותראו ברכה

הלא אין זה דבר , מה ההכרח להזהיר על הקימוץ בעת ציווי דין השמיטה, להביןאמנם עדיין צריכים אנו  41049 

אבל אחר , כי עדיין לא ראו בעיניהם מציאות הברכה, כי לא שייך הפחד אלא בשמיטה הראשונה, נצחי 41050 

וממילא לא יעשו , הלא יבינו מראש כי הקמצנות היא לבטלה, שתעבור השמיטה הראשונה ויראו הברכה 41051 

וזה דוחק שתהיה האזהרה רק על השמיטה הראשונה , בלי אזהרה לא יעשו כן בשמיטה שנייה וגם, שוב כן 41052 

 41053 ?לבד

וזה סוד דק מאד בענין , אמנם אם נשכיל נבין כי היתה אזהרת התורה על כל שמיטות העתידות לבוא 41054 

 41055 ה נותן ברכה למעלה מדרך"כי באמת אין הקב, שנכלל במאמר וצויתי את ברכתי בגדר תנאי, הבטחון

ל מה הצל הזה כשאתה מראה "ואמרו חז, צלך´ כ ה"כמשה, אלא להבוטחים בו ומסתופפים בצלו, הטבע 41056 

ולפי מדת התקרבות האדם , וכשאתה מראה לו יד אף הוא מראה לך יד, לו אצבע אף הוא מראה לך אצבע 41057 

 41058 .דדים לובמדה שהאדם מודד בה מו, ה לפי מדת האדם"ומדת הקב, וטובו´ כן תחול עליו השגחת ה´ אל ה

אצלו דוקא לא , ויקמץ מששת השנים על השנה השביעית, ומי שידאג דאגת מחר ויפחד לבטוח על התורה 41059 

מה לו לברכה , יהבו והתנכל להכין בעצת עצמו´ כיון שלא השליך על ה, תהיה הברכה מצד שפע האלהי 41060 

´ י שבוטח בזולת הכמבואר בחובות הלבבות כל מ, ולכן לא תחול עליו ברכה? אחר שיש לו מן הקימוץ 41061 

ולא יצמח לו בשנה הששית על שלש השנים לפי , ה השגחתו מעליו ומניחו ביד מי שבטח עליו"מסיר הקב 41062 

 41063 .´שלא בטח בה



מה שהכין לעצמו ישועה , אבל מי שדואג לא יבין סיבת הדברים ויקח מזה ראיה ומופת חותך כי טוב עשה 41064 

ומאושר הוא שדאג דאגת , הכנה היה מת ברעבואילו לא עשה , בשש שנים מקודם שהרי לא צמח יותר 41065 

אלא , ´ומפני שטותו לא יאמר שלא צמחה לי ברכה מפני שקלקלתי בעצמי שהכנתי ולא בטחתי בה, העתיד 41066 

ועליו כתבה התורה אם תלכו עמי , יטעה לומר יפה עשיתי מה שהכינותי ולא הפקרתי עצמי אל המקרה 41067 

ונלכד במצודת דאגת מחר , ה"ראות בישועתו של הקבולא יזכה ל, בקרי אף אני אלך עמכם בחמת קרי 41068 

 41069 .וממנו עוד ילמדו בניו אחריו, בראיות ומופתים כי כך טוב

, אלא עוד ימשך עד סוף כל השמיטות ועד סוף כל הדורות, נמצא כי הטעות הזה מלבד שלא יתברר למפרע 41070 

כשהראשון נופל יפלו כולם ו, כי הדור הבלתי מתבונן דומה לכת עורים אשר כל אחד נשען על כתף חבירו 41071 

ותוכן האזהרה היא , ועל זה באה התורה להזהירנו אזהרה גדולה ותמידית ואכלתם לחמכם לשובע, אחריו 41072 

הוא המצוה לשמוט הארץ בשנה ´ כי אני ה? שלא לדאוג דאגת המחר לומר איך נקיים דין השמיטה 41073 

א לאכול לשובע ולישב לבטח בבטחון אל, מצוה הברכה ואין לכם לדאוג כלל ולא לקמץ´ ואני ה, השביעית 41074 

גם אז יהיה על שנה השביעית והשמינית , כי גם בלי הכנות והזמנות וקימוצים ודקדוקי עניות, חזק 41075 

 41076 .´ואז אם תתנהגו כן תצמח לכם ברכה ממנו מהשפעתו יתב, בהרחבה

ה בהשגחה והשנית ההכרה הבהיר, האחד הברכה, נמצא כי השומר שביעית עם דרכי הבטחון מרויח שנים 41077 

ושנית , האחד מה שמוכרח לקמץ, והשומר שביעית בדרכי הדאגה והיגון והקימוץ מפסיד כפליים, הפרטית 41078 

לפחמי שאמר שהוא מוצלח ? משל למה הדבר דומה, מה שנשאר מוטעה כל ימי חייו לאמור טוב עשיתי 41079 

הוא פחמי ולא בא והרי עשרים שנה ש, כי אז היה מת ברעב, במה שלא בחר לו אומנותו של הצורף זהב 41080 

הצורף זהב משתכר בשעה אחת , אבל כמה הוא בתכלית העורון ומיעוט ההבנה, אליו אף אחד לתקן טבעת 41081 

אמנם כל ראייתו הוא מפני , ועוד אומר בסכלותו כי הוא המאושר, מה שהוא צריך לעמול מבוקר ועד ערב 41082 

 41083 .(כי הבטחוןמדרגת האדם דר)  .ואילו היה צורף זהב היה רואה ההיפך, שהוא פחמי

 41084 

 41085 מאמר שפד

 41086 .(´ה כ"כ) וצויתי את ברכתי בשנה הששית. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית

וביאר , (ו"משלי ט) אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה, כבר הורנו החכם מכל אדם לאמר 41087 

פשר לעמוד על מפני שאי א, שאם אינו מתאמץ להיות מתעלה תמיד ממילא יהיה מוכרח לרדת, ל"א ז"הגר 41088 

, אליעזר סובר שהדרך הטובה שידבק בה האדם היא עין טובה´ מצאנו במשנה שר, מקום אחד ברוחניות 41089 

וכן כל התנאים שם אמרו דבר , (ב"אבות פ) ולהיפך הדרך הרעה שעליו להתרחק ממנה היא עין רעה 41090 

 41091 .והיפוכו

שתדל עבורה ישאר עם עין ואם אינו מ, נמצא שאם משתדל להשיג עין טובה היא המפתח לכל המעלות 41092 

אלא נעשה , לא רק שלא יהיה בעל מעלה, הרי שאם חסר לו מהמעלות, רעה שהיא יסוד כל העבירות 41093 

שאינו מבקש מותרות ואינו , וביאר שם הברטנורה דעין טובה זו מדת ההסתפקות, בהכרח בעל חסרון גדול 41094 

ידוע היטב מה , ר לו מדת ההסתפקותומי שאין לו עין טובה וחס, מקנא כשרואה שיש לחבירו יותר ממנו 41095 

עד ששוכח לגמרי מענין , שנעשה עבד נרצע להשיג תענוגי העולם והולך מדחי אל דחי, עולה לו בחלקו 41096 

 41097 .תורתו ועולמו

ומי שאינו עומד בזה , שכדי לדקדק בו מוכרחים לעמוד בנסיונות קשים, הוא הדבר בענין שמירת שביעית 41098 

כמה כוח נפשי נדרש בשביעית שיוכל להפקיר , לשפל המדרגותאלא יורד , לא רק שלא קנה מעלות 41099 

רואה פירותיו נאכלים וכובש את יצרו , ל שומרי שביעית נקראים גבורי כוח"ש חז"כמ, לאחרים כל עמלו 41100 

ה במדה כזו שסומך על הנס שיספיק לו "והוא בעצמו צריך לבטוח בהקב, (´תנחומא ויקרא א) ואינו מדבר 41101 

 41102 .מהששית לשלש השנים

ואפשר להעמיס את זה בפסוק , באותה מדה מגיע להצלחתו, יהבו ובוטח בו´ דה שהאדם משליך על הבמ 41103 

שכאשר יש אמת מארץ כאשר האדם השוכן בארץ עושה את המוטל , (ה"תהלים פ) אמת מארץ תצמח 41104 

ל שאין פירות באים לידי רקבון "וכבר אמרו חז, הארץ מצמיחה פירותיה בשפע, עליו באמת אז תצמח 41105 

כלומר מעשה האדם ומדת זכויותיו הם הקובעים את , (´א ז ג"תנדב) מפני דרכיהם של בני אדםאלא  41106 

 41107 .הצלחת היבול

כמו שדרשו על הפסוק תולה ארץ על , שקיום כל העולם תלוי אך באנשי המעלה, יותר מזה מצאנו בגמרא 41108 

זאת , (ט"חולין פ) אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, (ו"איוב כ) בלימה 41109 

שאין לו שום , אבל במה שנוגע לתבואת שדותיו יודע כל אחד בחוש, ל"ידוע לנו ממה שגילו לנו חז 41110 

ה שירדו הגשמים במדה "ומוכרח לסמוך על הקב, הבטחה שאחרי כל טרחו לחרוש ולזרוע שאכן יצליח 41111 

 41112 .ושלא יתקלקלו הפירות מהפגעים שעלולים לבוא, הרצויה ובזמן הנכון



ופירשו התוספות בשם הירושלמי שהאדם מאמין , (א"שבת ל) ל אמונת זה סדר זרעים"זה אמרו חז מחמת 41113 

ה סומך את הארץ ומשקה אותה והיא "אליעזר אדם שוכב וישן והקב´ ואיתא בפרקי דר, ה וזורע"בהקב 41114 

כיו ה יצליח את דר"ואם כן הסברא הפשוטה נותנת שצריך זכויות כדי שהקב, (ב"שם י) נותנת פירותיה 41115 

 41116 .ויראה ברכה במעשה ידיו

, אז תהיה לו השמיטה לעלייה רוחנית, ה ובוטח בו"כאשר האדם מכיר את האמת ומתחזק באמונה בהקב 41117 

נעשה שנת השביעית , ולהוט אחרי רווחים בלתי כשרים, אבל זה שלא התעמק בדבר לעשות לו ניר בלבבו 41118 

אלא אפילו הנזהר לקיים כל העיקרים ורק  ,ולא רק העובר על עיקרי דיני השביעית, עבורו לצור מכשול 41119 

כבר כרה לו שוחה וגורם , ועושה סחורה בפירות שביעית שאינה אלא איסור עשה, נכשל באבק שביעית 41120 

 41121 .(´קידושין כ) לעצמו שירד מנכסיו עד למכור בתו לאמה

עצמו ועל בני והמיט אסון על , איך אדם זה שהיה נבהל להון נעשה זריז ונפסד, ויש כאן מוסר השכל גדול 41122 

היה מגיע , אילו היה מתרומם לקיים המצוה למרות כל הקשיים, וכל רכושו ירד לטמיון באופן רע, ביתו 41123 

 41124 .ועכשיו שנכשל בה ירד לשפל המדרגה עד שנהרס אף מעמדו החומרי ומצב משפחתו, למעלה גדולה

ם בהילות ופזיזות וללא שאז בלי שו, מזה עלינו ללמוד כמה חשוב לפלס דרכיו כדי לכוון לרצון התורה 41125 

, כמה מאושר ההולך בדרך התורה שיכול לשכב במנוחה על מטתו, עמל מרובה יזכה לוצויתי את ברכתי 41126 

ואילו אלה שדוחקים את השעה ואצים להעשיר בכל דרכי , ה שלא יחסר פרנסתו"ולסמוך על הקב 41127 

ותם מוכרחים לעבור על ואם מרוב טרד, גוזלים את מנוחת נפשם ונעשים בעלי מום למצוות, החריצות 41128 

 41129 .(ג"המוסר והדעת ח)  .אין ספק שיצא שכרם בהפסדם וסופם שינחלו רוח, איזה מצוה קלה

 41130 

 41131 מאמר שפה

 41132 .(´ה כ"ויקרא כ) וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית

רק בגדר הכרח של כל שמירת , דורשת מהאדם את דרך הגבוה לא בגדר יתרון ותוספת מעלה´ תורתנו הק 41133 

כי באמת קשה מאד , ודבר זה רואים אנו אצל שמיטה, ק מיחידים אלא מכל הכלל כולוולא ר, התורה 41134 

הראיה שהתורה , שלא יזרע ולא יאסוף שום תבואה ולעזוב הכל על השגחה, ולמעלה מדרך הטבע הוא 41135 

 41136 ?וכי מתחשבת התורה עם שאלות האדם? כתבה זאת לשאלה וכי תאמרו מה נאכל

ופה ? האם תכתוב התורה זאת לשאלה, ה שמבלבל את מוחו ואת לבוואם ישאל האדם את רצונותיו וכל מ 41137 

וצריכים לזה , בוודאי קשה הוא למעלה מדרך הטבע, אנו רואים שכתבה התורה וכי תאמרו מה נאכל 41138 

גבורי כוח עושי דברו , (´ר א"במד) ש"וכמ, גבורה גדולה להיות מאנשי חייל אבירי לב בשלמות הבטחון 41139 

 41140 .חמי חקליה ביירא כרמיה ביירא ושתיק, עיתמדבר בשומרי שבי´ במה הכ

כי לא כל אדם יכול להיות , ז היתה צריכה התורה לענוש בעד זה עונש קל למי שאיננו מסוג זה"לפי 41141 

כ כל ימי "כמאה, ז הוא חמור מאד"ז רואים אנחנו שהעונש ע"בכ, מאנשי חייל אבירי לב בשלמות הבטחון 41142 

וגלות בבל היה בשביל שלא שמרו , שבתכם עליההשמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם ב 41143 

ז "מכ, ל אמרו אדם נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את מטלטליו ואת ביתו"וחז, השמיטות 41144 

ואבירות הלב בשלמות הבטחון אינם בגדר מעלה , מוכרחים אנו לומר שגבורת הנפש והממשלה ברוחו 41145 

 41146 .ותוספת רק בגדר הכרח

וכל משמר ישמור שנת , כי למה לא יתחלקו כל ישראל למשמרות, ולוולא רק מיחיד אלא מהכלל כ 41147 

ז רואים אנו "בכ, וגם זה נסיון גדול, וכל אחד יעזור את חבירו בשנת שמיטתו, השמיטה שלו בשנה אחרת 41148 

ואין אחד יכול להשען על חבירו ? וכולם שואלים מה נאכל, שהתורה נתנה זמן אחד ושנה אחת לכולם 41149 

אין זה , ם כל ישראל ישמרו שמיטה ואחד לא ישמור ומתבואותיו ייטיב לכל הכללוא, אולי ייטיב עמו 41150 

 41151 .וישענו רק על אביהם שבשמים, הטבה אלא אכזריות כי התורה דורשת שיפקירו כולם את הסיבות

כי בתחילה , והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב, ועל זה נאמר ארור הגבר אשר יבטח באדם 41152 

אבל אחר כך יראה , לאדם ימצא הרבה סיבות טבעיים להטיב מצבו בכל הצריך לוחושב שבהתקרבותו  41153 

אף התקוה , כך מי שנשען בבשר ודם עובר, שכמו שהערער בערבה לא יראה כי יבוא טוב הוא דבר טבעי 41154 

 41155 .עליו עוברת גם כן הוא דבר טבעי

כי , ובל ישלח שרשיווהיה כעץ שתול על פלגי מים ועל י, ´אבל צד המעלה ברוך הגבר אשר יבטח בה 41156 

ואינו רואה משום , הוא למעלה משכל אנושי´ מתחילה חושב שלהפקיר כל הסיבות ולהשליך יהבו על ה 41157 

, כ רואה שכמו שעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו הוא בדרך הטבע"אבל אח, צד מאין יבוא עזרו 41158 

כי , משועבדים לו בדרך טבעי יראה איך שכל הסיבות, ועומד חזק בבטחון´ כך מי שמשליך יהבו על ה 41159 

 41160 .(א"חיי המוסר ח)  .מדרגת הטבע אל התורה כמדרגת העבד אל אדוניו

 41161 

 41162 מאמר שפו



 41163 .(´ה כ"ויקרא כ) וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית

וכי , אך יש לשים לב איך התורה מבטיחה את ההבטחה, ברכה נפלאה מבטיחה התורה לשומרי שביעית 41164 

החידוש , ודאי שלא? וכי רק אם יש ספיקות באמונה מובטחת הברכה, תאמרו מה נאכל וציויתי את ברכתי 41165 

ההבטחה היא שאפילו למפקפקים ומסופקים תבוא , כאן הוא שלא רק לבעלי אמונה שלימה תהיה הברכה 41166 

 41167 .הברכה

ואף , נדאג משנת בצורת בפשוטו זוהי ברכה שלא, ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה 41168 

אך נראה שזו לא רק ברכה אלא גם הכנה להבטחה הגדולה , י"המזון שבתוך המעיים תהיה בו ברכה רש 41169 

לאכול לשובע , ´להורות לנו שאל לנו לדאוג אלא להאמין באמונה שלימה בה, של וציויתי את ברכתי 41170 

שהוא יסוד גדול , ייך להר סינירק אז נכיר שענין שמיטה ש, בלי לחשוב חשבונות העתיד´ ולבטוח בה 41171 

 41172 .כי אמונה ללא בטחון לוקה בחסר, אלקיך´ באמונה באנכי ה

אצלו לא תהיה הברכה בשדהו , ומי שלא יאכל לשובע אלא כל שנה ושנה ינסה לחסוך עבור שנת השמיטה 41173 

ן יש וכא, אדם שסגר את הדלת להנהגה הניסית לא יזכה לה, ה עושה נס בחינם"כי אין הקב, לשלש השנים 41174 

שהרי אני לא זרעתי ולא קצרתי יותר , נסיון גדול כי אותו אדם יחשוב להיפך כמה טוב שדאגתי על העתיד 41175 

 41176 .טוב עשיתי שראיתי את הנולד, ואילולא החסכון שלי מה היה לי לאכול בשנה השביעית, בשנה השישית

, והוא בחר להיות נפח לאדם שעמדה ברירה בפניו להיות צורף זהב או להיות נפח? משל למה הדבר דומה 41177 

, כעבור זמן אמר לעצמו כמה טוב שלא נעשיתי צורף זהב שהרי אף אחד לא בא אלי לתקן לו טבעת זהב 41178 

כי הוא יודע שהחיים הם רק , בטחון חזק והגיוני הוא יסוד החיים לבן תורה! הלא אין טפשות גדולה מזו 41179 

במשא ומתן איננו זקוק לניסים בכל עת ובכל וכי מי שעסוק תדיר , הטובה עלינו´ ניסים והכל מסור ביד ה 41180 

 41181 ?שעה

ישנן שתי בחינות , (´ט´ שיר השירים ב) הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים 41182 

, היינו רואים ונראים זה לזה כמו על ידי חלון, הראשונה משגיח מן החלונות, בהשגחה העליונה על ישראל 41183 

ובחינה זו היא בזמן של ניסים גלויים בבית המקדש בארץ , וץ לבפניםשאפשר לראות מבפנים לחוץ ומח 41184 

 41185 .ישראל בזמן גאולה ועליה רוחנית

וזה מרמז על זמן של , היינו שמבפנים לחוץ אפשר לראות אך לא מבחוץ לבפנים, השניה מציץ מן החרכים 41186 

 41187 אסתיר פני מהם אך עלינו לזכור את הכתוב ואנכי הסתר, הסתר פנים זמן שבו ההשגחה נסתרת מעמנו

אלא שאנו עניים בדעת איננו מבחינים , שגם בזמן של הסתר פנים האנכי נשאר על מקומו, (א"דברים ל) 41188 

על ידי , ועלינו החובה להתקרב ולראות גם בזמן הסתר פנים, אך תמיד הוא מציץ אלינו מן החרכים, בו 41189 

 41190 .(מצור דבש)  .משגיח מן החלונות עד שנזכה לזמן של, על ידי חיי תורה ומצוות, לימוד אמונה ובטחון

 41191 

 41192 מאמר שפז

 41193 .(א"ה כ"כ) וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים

ה בעד מעשה המצות של "ב הוא שכר שנותן הקב"שעוה, ז אינו כפי שמורגלים ללמוד"ב מעוה"עוה 41194 

ב הוא מחובר ומקושר "עוה, ז"ב הוא רק מעוה"שכל ענינו וחיותו של עוה, אלא שסוד הדבר הוא, ז"עוה 41195 

אין בו כוח , (ו"ל´ ר א"קה) ב דומה לים"עוה, משלו אין כלום, ז"כי יניקתו היא מעוה, ז"היטב לעוה 41196 

כ "כ, ז"ב אוכלים את העוה"בעוה, חיים בו רק מן המוכן כל אחד אוכל ממה שהכין לו, הצמיחה לגמרי 41197 

עד , יה להתפלל יש בו כוח הצמיחה כל כך רבעד שבמעשה כל דהו של יהיב דעת, מבהיל הוא סוד הענין 41198 

 41199 .שיכולים לאכול ולחיות ממנו נצח נצחים

גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ´ ל אמרו על הפ"חז, ל מלאים ביסוד זה"לאחר התבוננות נראה שדברי חז 41200 

לא ייצר אדם על , שנו רבותינו מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, (ט"משלי י)א  ברגלים חוט 41201 

, לא ישמח אדם על מצוה שבאה לידו, אלא שנפתח לו פתח שיחטא אפילו במזיד, ירות שעשה בשוגגעב 41202 

ילקוט )א  לפיכך אם חטא אדם בשוגג עליו נאמר ואץ ברגלים חוט, אלא שמצוות הרבה עתידים לבוא לידו 41203 

מעתה  כי, שזה כאין לגבי מה שצריך לדאוג, עיקר דאגתו של אדם אינו על עצם החטא של שוגג, (שם 41204 

איך מתהווה מהחטא שלו שעשה בשוגג ריבוי ? ואיך זה מובן לנו, במזיד´ נפתח לו פתח לחטאים רבים אפי 41205 

 41206 ?של כמה עבירות במזיד

אדם מניח גרעין בארץ הגרעין , בעניני גשמיות הלא נראה לעין מה רב כוח הצומח, אמנם הן הן הדברים 41207 

עם כוח , נקלטה הזריעה בארץ ונתחברה כהוגן אם רק, כ גדל ממנו פירות למאות ולאלפים"נרקב ואח 41208 

משום שבאמת הכל כבר , איזה מין שהאדם מניח בארץ אותו מין גדל, הצמיחה מפרה ומרבה גידולים למדי 41209 

חוץ מזה , אלא שעבודת האדם היא רק להתוות השבילים להוציא לפועל מה שהוא רוצה, יש בארץ עצמה 41210 

ששם הגידולים , את ברכתי ועשת את התבואה לשלש השנים סוד של וצויתי, יש עוד צמיחה בלתי רגילה 41211 

 41212 .הם בלי סוף



שהיא הקרקע המצמחת כל עניני , לו היינו יודעים מהי נפש, מה בעניני רוחניות, ואם בצמיחה גשמית כן 41213 

מתהווה מזה ריבוי , נגיעה הכי קלה בנפש האדם, היינו מבינים פשוט שפעולה כל דהו של אדם, הרוחניות 41214 

בלא דעתו יתן הגרעין את , כשאדם מניח גרעין בארץ אין תלוי שוב ברצונו, בלי סוף ממש של גידולים 41215 

וכן בצד הטוב אל ישמח על מצוה , ז אל יצר לו על עבירות שעשה אלא שנפתח לו פתח שיחטא"לפי, פריו 41216 

 41217 .אלא שמצוות הרבה עתידים לבוא לידו, שבאה לידו

ששכר מצוה מצוה , ררת מצוה ועבירה גוררת עבירההוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה שמצוה גו 41218 

עבירה גוררת עבירה זהו כדרך , ענינים´ על אבות שנכלל כאן ב´ י בפי"וביאר הר, ושכר עבירה עבירה 41219 

גוררת עבירה היינו שיש בטבע לבד שבמעשה אחד מצד , ושכר עבירה עבירה שלא כדרך הטבע, הטבע 41220 

שכר , עוד ישנו סוד של צמיחה שלא כדרך הטבע, של האדם יכול לצמוח להגדל משך כל ימי חייו, הטבע 41221 

מה שאפשר ליגדל ממעשה , מי יוכל לשער כבר לפי זה ריבוי הגידולין, מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה 41222 

וכמה זה מחייב את האדם להיות רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה , אחד של אדם בין לטוב ובין למוטב 41223 

 41224 .הכי קלה וקטנה

ויזהר ללמוד בלילה עד שישן מתוך דברי תורה ולא מתוך שיחה , כתב (ח"אות י) ת חייםש באורחו"הרא 41225 

כל הלילה יצמחו , אם הוא מסמיך לשינתו דברי תורה תערב עליו שנתו, כ על פי דרכנו"זה ג, בטילה 41226 

, הוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה, יוצא לנו מזה הערה נוראה, ויגדלו דברי תורה שהכל תלוי בסמוך 41227 

עליו להסתכל על , כ אל לאדם להשקיף על כל מעשה כאילו הוא לעצמו"א, שכיון שישנו ענין של צמיחה 41228 

מפני שמעשה , ולהתחשב עם הגידולים המתחילים עכשיו לגדול, כל מעשה כמו על גרעין המתחיל לצמוח 41229 

ה ומוסר דעת חכמ)  .כ הוי רץ למצוה קלה"וע, כל דהו בכוחו לעשות פרי וגידולים כל ימי חייו 41230 

 41231 .(ז"מ´ ב מא"ח

 41232 

 41233 מאמר שפח

 41234 .(ג"ה כ"ויקרא כ) והארץ לא תמכר לצמתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי

וכן הוא אומר כי , אל תעשו עצמכם עיקר, אל תרע עינך בה כי גרים ותושבים אתם, כ כי לי הארץ"ובתו 41235 

אתם עמדי דיו , י עמך תושב ככל אבותיוכן דוד אמר כי גר אנכ, גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו 41236 

 41237 .כשהיא שלי הרי היא שלכם, לעבד שהוא כרבו

אלא שאינו מבין כלל , והדיבור אינו הפה כי גם התוכי ידבר, כל יתרונו של אדם על הבהמה הוא הדיבור 41238 

, אבל עיקר מעלת הדיבור הוא הרוח המדבר באמצעות הפה בלבד, מה הוא אומר שכן בעל חיים הוא 41239 

ונפח באפיה נשמתא דחיי והות באדם לרוח , מו ויפח באפו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיהכתרגו 41240 

לפי זה אם שני בני , אף אם בפיו ידבר פטפוטי דברים הם כבהמות נדמו, לכן אדם ביקר לא יבין, ממללא 41241 

, חבירוהרי כל מי שרוחו גבוהה מ, פ רוח ממללא"ז מכיון שהמדידה היא ע"בכ, אדם ידברו אותם הדברים 41242 

 41243 .וכן בשמיעתם כל אחד שומע לפי רוחו והבנתו, תוכן מילולו אחר לגמרי הוא

 41244 

שמע , מעתה נראה נא מדהצריכה התורה לומר כי גרים ותושבים אתם ולהזהיר שלא תעשו עצמכם עיקר 41245 

ב "אלא שהארץ שלו ולעולם היא לו וכבעה, ז"מינה כי האדם בכוחו לחשוב שאין הוא גר ותושב כאן בעוה 41246 

וגם , ומי פתי יוכל לחשוב כן והלא רואה אדם בעיניו המיתה בכל עת ובכל שעה, ה להאחז בתוכהידמ 41247 

 41248 .ואין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב, מרגלא בפומייהו דאינשי כי סוף אדם למות

כי אם אין הרוח ממלל מה , אבל לפי מה שביארנו אין בדיבורים כאלו שום הוכחה על הבנתו כן בנפשו 41249 

שגם הם , כל שכן הראיה והשמיעה שאין בזה יתרון האדם על כל בעלי החיים, עקימת השפתים יראו לנו 41250 

באשר אין להם , אלא שאין אותה הראיה או השמיעה נקלטת כלל בנפשם להבין תוכנה, רואים ושומעים 41251 

אה כל זמן שלא הבין בבתי נפשו תכלית ומטרת הענין אשר מדבר רו, אם כן גם באדם כן הוא, רוח ממללא 41252 

 41253 .הרי זה כאילו לא דיבר כלל ולא ראה ולא שמע מעולם, ושומע

מי אשר ישכיל להבין הסכנה האיומה אשר , כל תענוגי העולם הם כסוסים אבירים הדוהרים במרוצתם 41254 

הנה זיכה את נפשו וחכמתו עמדה לו גם לבוא מאושר לביתו , ברגליהם ויקפוץ על הסוס וירכב עליו 41255 

הוא שימת התאוות , ו לאדם אשר ידמה בנפשו להרכיב את הסוס אלוף עצמואבל אוי ואבוי ל, ולמשפחתו 41256 

 41257 .כי אז יפול ולא יוסיף לקום וחיה לא יחיה עוד, לנזר על ראשו ותכלית מטרתו בעולם

כמעשה קוף , כי רק חיקוי הוא שמחקה את אחרים בשומעו מהם כן, ואם כי בפיו ידבר כבן דעת אינו כלום 41258 

ל אזיל איניש בהאי עלמא וחשיב "תדע שהוא כן שהרי אחז, ח אין בקרבווכתוכי אשר מצפצף וכל רו 41259 

שהרי האדם כבר נחר , וגם המציאות מטפחת כן על פנינו, דדיליה הוא תדיר והוא ישתאר בה לדרי דרין 41260 

ומתעסק , ואחרי כל אלה הולך ישר בעוד פזמון זה בפיו, הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל, גרונו מזעקותיו 41261 

 41262 !ומושיט ידו לכל עובר מבקש ומפציר תנו לי מעט הבלים, בהבל הבלים זה יותר ויותר



לא ולא הרי הוא פקח גמור אלא שלא על זאת כוונתו באומרו , ושמא תאמר כי נשתגע ואבד שכלו ממנו 41263 

, אף לא מה שידבר, ולא מה ששומע, הוי אומר כי העיקר באדם אינו מה שרואה, הבל הבלים אמר קהלת 41264 

ולבבו יבין כל מה שרואה ושומע , שאם יראה בעיניו ובאזניו ישמע, ובינת הלב בתוכםאלא רוח ההכרה  41265 

 41266 .אז ושב ורפא לו

היינו בהכרתכם ובינתכם תשכילו לדעת כי גרים , אל תעשו עצמכם עיקר, כי גרים ותושבים אתם עמדי 41267 

ז "אן לאדם בעוהכי כל מה שקנוי לו כ, ומכיון שתדעו כי הארץ שלי הרי היא באמת שלכם, ותושבים אתם 41268 

הרי כשתדעו שהיא שלי היא , ה"וכי עבד הוא למלך מלכי המלכים הקב, היא ההכרה במלכות שמים 41269 

כאן ´ לא קשי, הארץ ומלואה וכתיב והארץ נתן לבני אדם´ כתיב לה, (.ה"ברכות ל) ל"וכן אחז, שלכם 41270 

, הארץ ומלואה ´שלאחר שהכיר אדם והבחין באמיתות דבר זה כי לה, קודם ברכה כאן לאחר ברכה 41271 

 41272 .(ב"אור יהל ח)  0!אז והארץ נתן לבני אדם והיא שלכם, והאדם רק גר ותושב לפניו

 41273 

 41274 מאמר שפט

 41275 .(ג"ה כ"ויקרא כ) והארץ לא תמכר לצמתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי

ולנהוג וראוי ללמוד מכאן כי כך צריך האדם להבין , אל תרע עיניך בה שאינה שלך, כ"י מת"ומביא רש 41276 

לחשוב ולדמות לעצמו כי התורה , טבעו של האדם אם אינו מצוייד במבט הנכון, בכל חושיו ובכל קניניו 41277 

ודבר זה , כאן איננו רשאי לילך שם איננו יכול להסתכל, מצמצמת אותו ומגבילה אותו ומצירה את צעדיו 41278 

 41279 .תומכל זה עלול הוא להגיע למסקנה כי התורה שוללת את חירו, אסור לו לעשות

וכי על כל צעד , כי כל אבריו וחושיו אינם שייכים לו באופן פרטי, ברם אם יבוא האדם לכלל ההכרה 41280 

אם יראה כך את , ה שהוא מסוגל להלך שיכול לדבר או לראות"ושעל צריך הוא ליתן שבח והודאה להקב 41281 

, פסוק כי לי הארץל על ה"והוא יזכור תמיד מה שדרשו חז, ´פני הדברים נקל יהיה לו לקיים את רצון ה 41282 

 41283 .אל תרע עיניך בה שאינה שלך

מפורש בספורנו נתן בה כוח לדבר , (ב"במדבר כ) את פי האתון´ וכעין זה מוצאים אנו על הפסוק ויפתח ה 41284 

ורק , פירוש הדברים כשם שאנו מבינים כי האתון מצד עצמה אין בה כוח הדיבור, שפתי תפתח´ כענין ה 41285 

צריכים אנו , כן צריכים אנחנו להרגיש כי הגם שיש לנו שפתיים, נתן בה כוח באותו הרגע לדבר´ ה 41286 

וכן הוא לגבי , ו אילמים ממש אנחנו"ובלי זה ח, יפתח את השפתיים לדבר´ להתפלל תפילה מיוחדת שה 41287 

ועל כל נשימה , ה"שאם ירגיש האדם שחוש הראיה או השמיעה אינם שלו אלא מתנת הקב, כל החושים 41288 

 41289 .אז יהיה נקל עליו להשתמש עם חושיו אך ורק על פי דרך התורה כי, ונשימה עליו להלל יה

, נצייר לנו בחולה שעיניו חדלו לראות את האור והרופא משתדל לרפאותו, וכדי לקרב זאת אל השכל 41290 

שהחולה יוכל להסיר את תחבושותיו , שמתחילה פועל הוא ברפואותיו כך, וצורת הרפואה היא הדרגתית 41291 

הוא יזיק , אבל אם ישתמש במאור עיניו יתר על המידה, ויוכל ליהנות מן האורמן העינים רק לכמה שעות  41292 

 41293 .במצב זה ישמח שלכל הפחות יש לו את חוש הראיה לפחות למספר שעות ביום, לעצמו ושוב יהיה עוור

ד גומל נפשו איש "וכי ימוך אחיך הה, ל בפרשתנו"לרעיון זה אנו מקבלים חיזוק מדרשה נוספת של חז 41294 

אמרו לו תלמידיו רבי , שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך עמם, זה הלל הזקן (א"י משלי) חסד 41295 

, אמר להם לרחוץ את גופי בבית המרחץ? אמרו לו מה מצוה זו, להיכן אתה הולך אמר להם לעשות מצוה 41296 

מי , אמר להם מה אם איקונין של מלכים שמעמידים אותו בבתי טרטיאות? אמרו לו וכי מצוה היא 41297 

אני , ולא עוד אלא שהוא מתגדל עם גדולי מלכות, ה עליהן הוא מורקן ושוטפן והן מעלין לו מזונותשנתמנ 41298 

 41299 .שנבראתי בצלם ודמות דכתיב כי בצלם אלהים עשה את האדם על אחת כמה וכמה

אמרו לו , שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך עמם, דבר אחר גומל נפשו איש חסד זה הלל הזקן 41300 

אמרו לו כל יום אית לך , אמר להם לגמול חסד עם הדין אכסניא בגו ביתא, היכן אתה הולךתלמידיו רבי ל 41301 

א  יומא דין היא הכא למחר לית היא הכ, אמר להם והדין נפשא עלובתה לאו אכסניא היא בגו גופא, אכסניא 41302 

והגדול , אייוחנן בן זכ´ ובאמת קשה להבין וכי תלמידיו של הלל הזקן שהקטן שבהם היה ר, (ד"ר ל"ויק) 41303 

מן הטעם , לא ידעו שיש מצוה בהליכה לבית המרחץ בעת שנצרך, (.ד"ב קל"ב) שבהם יונתן בן עוזיאל 41304 

 41305 ?ואם כן מה חידש להם הלל הזקן מקל וחומר, של וכל מעשיך יהיו לשם שמים

ו יש לו מצוה מיוחדת בזה שהוא "שכן רק מצד הק, אולם לפי רעיוננו חידש להם הלל דבר גדול מאד 41306 

וזה כי המדרש מסמיך ענין של גומל , ולא רק מצד של וכל מעשיך יהיו לשם שמים, ה חסד עם גופועוש 41307 

דברים שאדם , ש"והכוונה היא שמצד וכל מעשיך יהיו לש, אל הפסוק וכי ימוך אחיך, נפשו איש חסד 41308 

, פובכל זאת הוא עושה את זה לגו, הגם שהוא עושה אותם לשם שמים ומקיים בזה מצוה, עושה לעצמו 41309 

הרי המעשים שעשה בגופו היו בבחינת כאילו , אבל אצל הלל שלא היה לו כל התקשרות עם גופו כלל 41310 

 41311 .כי עם גופו לא היה מקושר, עושה לאחר ולא לעצמו



, הסביר בזה כי הנפש היא בגדר אכסניא? וכאשר אמר להם והדין נפשא עלובתא לא אכסניא היא בגו גופא 41312 

כי כאן , וזו היא ממש דרגה של ביטול הישות עצמית, שרות עם גופוהיינו שלא צריך שתהיה לאדם התק 41313 

ל אמרו הלל "שכן חז, אנו מוצאים אצל הלל שבין בגשמיות ובין ברוחניות לא היתה לו התקשרות לעצמו 41314 

ולענין , ומובא שם באריכות כל הסיפור איך שמסר נפשו על לימוד התורה, (7ה"יומא ל) מחייב את העניים 41315 

כ על "ובוודאי היה זה לפי הרעיון שנאמר בת, (7ב"שבת ל) לם יהא אדם ענותן כהללמדות אמרו לעו 41316 

 41317 .אל תרע עיניך בה שאינה שלך, הפסוק כי לי הארץ

, אל תעשו עצמכם עיקר, אל תרע עיניך בה כי גרים ותושבים אתם עמדי, כ הוא כי לי הארץ"והמשך הת 41318 

ויש להבין זאת עם מה שאמרו , היא שלכם כשתהיו שלי הרי, דיו לעבד שיהא שוה כרבו, אתם עמדי 41319 

לא קשיא , והארץ נתן לבני אדם´ וכתיב השמים שמים לה, הארץ ומלואה´ לוי רמי כתיב לה´ ר, בגמרא 41320 

והוא מברך ומודה , ´פירוש בעת שהאדם מכיר שהכל לה, (.ה"ברכות ל) כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה 41321 

, וכשתהיו שלי הרי היא שלכם, י הוא ליהנות מן העולםאז ראו, לו על שנתן לו את הדבר ליהנות ממנו 41322 

אז תהיו ראויים , היינו כשלא יהיה לכם שום התקשרות עם הגוף והרצונות ותבינו שהארץ היא שלי 41323 

 41324 .(נחלת אליעזר)  .שתהיה שלכם

 41325 

 41326 מאמר שצ

 41327 .(ג"ה כ"ויקרא כ) והארץ לא תמכר לצמתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי

כי כשטעם המצוה מפורש , בחיים נתגלו לנו בפרשה זו בטעמי המצוות המפורשים במקראות הרבה כללים 41328 

והנה , יתברך שננהיג את חיינו לאורם של טעמי המצוה שגילה לנו´ הרי מורה לנו כי זהו רצון ה, בתורה 41329 

 41330 ל"ו זפירשו חכמינ? ולמה דוקא באוזן, מצאנו בעבד עברי שאינו חפץ לצאת לחירות שדינו להרצע באזנו

ה אוזן "אמר הקב, מה נשתנה אוזן מכל אברים שבגוף, יוחנן בן זכאי היה דורש´ תניא ר, (7ב"קידושין כ) 41331 

 41332 .והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע, ששמע על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים

והארץ לא תמכר  ,יש לנו להבין ולהשכיל וללמוד מה שנאמר בפרשה, יוחנן´ על דרך מימרא זו דר 41333 

כאותה הבנה שהבין רבי יוחנן בפסוק כי לי בני , לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי 41334 

גם כאן נתנה התורה טעם לאיסור מכירת הארץ לצמיתות כי לי , ישראל עבדים כך עלינו להבין פסוק זה 41335 

 41336 .הארץ אינה שלכם שלי היא ואתם אינכם בה אלא גרים ותושבים, הארץ

כי לי הארץ אל תרע עיניך בה כי גרים ותושבים אתם , ל"ל מקרא זה על פי דברי חז"ן ז"ן ביאר הרמבוכ 41337 

כלומר בא הכתוב , אתם עמדי דיו לעבד שיהא כרבו כשהיא שלי הרי היא שלכם, אל תעשו עצמכם עיקר 41338 

כאשר נדע  ורק, הארץ אינה שלנו אלא גרים ותושבי ארעי אנו בה, ללמדנו שאין אנו תושבי קבע בארץ 41339 

 41340 .כשהיא שלי אז זכאים אנו לישב בה הרי היא שלכם, ה"באמת שהארץ של הקב

לבל , יתברך אל הארץ´ ובפרט בעדנו שארית ישראל שהביא אותנו ה, זה כלל גדול בחיים לכל באי עולם 41341 

אם רק תנתן להם הסכמת האומות להקים בית לאומי על , ו אחרי הכופרים האומרים שלנו הארץ"נמשך ח 41342 

וכל הארצות כולן אינן אלא של , הארץ ומלואה תבל ויושבי בה´ עלינו לדעת כי אף שלה, מת הקודשאד 41343 

יתברך ´ ארץ שה, ה"הרי שארץ ישראל נתייחדה על ידו יתברך להחשב ארצו של הקב, ה בלבדו"הקב 41344 

יל ובשב, אלא אינו דורש אלא אותה, וכדרשת הספרי שם והלא כל הארצות הוא דורש, דורש אותה תמיד 41345 

 41346 .שהוא דורשה דורש כל הארצות עמה

כנאמר כי לי בני ישראל ´ ואותנו עבדי ה, ה על עולמו"י היא המרכז של ההשגחה הפרטית של הקב"א 41347 

בפלטרין שלו ולשמור כל ´ לעבוד את ה, יתברך בארץ הקדושה הזאת לעבדה ולשמרה´ הושיב ה, עבדים 41348 

ואילו אנו רק , הארץ´ ת אלא גרים ותושבים ולהועלינו לזכור תמיד כי אין אנחנו בארץ הזא, מצוותיו 41349 

למען נשב בה , יתברך שנשבע לאבותינו לתת לנו את הארץ´ אך ורק על פי דבר ה, תושבי ארעי כאן 41350 

 41351 .בקדושה ובטהרה ונעבוד את בוראנו

המורה שאין לנו שום בעלות על , זה הוא יסודה וטעמה של מצוות שביעית שנתנהג שנה שלמה בהנהגה זו 41352 

על כן אל לנו להכריח אותה לחלל את , ´ומפני שהארץ נוהגת שבת בשנה זו ושבתה הארץ שבת לה ,הארץ 41353 

ומצינו פעמיים בתורה שהכתוב קורא את , והרשות נתונה לנו רק לאכלה ולא לסחורה, השבת שלה 41354 

 41355 .(ג"שמות כ) משפטים נאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה´ בפ, השביעית בלשון שמיטה

היינו שבעלי , (ו"דברים ט) ´קץ שבע שנים תעשה שמיטה כי קרא שמיטה להובפרשת ראה נאמר מ 41356 

מפני שהארץ רוצה לשבות שבת , הקרקע נשמטים ממנה להפקירה ולא יהיו עוד עליה בעלים בשנה זו 41357 

וגם בכל שש השנים שאנחנו חורשים , ונצטווינו אנו יושבי הארץ שלא להכריחה לחלל את שבתה, ´לה 41358 

כי אנחנו רק ארעיים בה גרים , ו לזכור שלא למוכרה לצמיתות כדבר הכתוביש לנ, וזורעים אותה 41359 

 41360 .ומה זכות יש בידינו למוכרה לצמיתות, ותושבים



, שהארץ הקדושה הזאת מקומה למעלה בשמים, ובאמת היתה צריכה להקבע בלבנו ההרגשה האמיתית 41361 

יבמות ) ל"ם כדברי חזבעד עם ישראל הקרויים אד, ה בעולמו בעד האדם"והיא הגן עדן שברא הקב 41362 

´ ואם כן כשם שלא יעלה על דעתנו כאשר יזכנו ה, ה את הארץ והושיבנו בה"ולנו הועיד הקב, (.א"ס 41363 

וכל אחד ודאי מרגיש כי המקום , לומר שהגן עדן שלנו הוא, יתברך לאחר אריכות ימים לישב בגן עדן 41364 

יתברך לעשותם ´ אשר זיכהו ה, ע בזכות מעשיו הטובים"אלא זכות היא לו שהוא נמצא בג, אינו שלו 41365 

להתבונן על הזכיה הגדולה שזיכהו , במבט זה יש לכל אחד מאתנו שזכה לדור בארץ הקודש, בחיים 41366 

 41367 .ת עליו"ה להמצא בגן עדן בחסד השי"הקב

יש לנו להכיר בחובה הנוראה אשר נתחייבנו , ומכוח הרגשה נפלאה זו והכרת הזכות אשר נפלה בחלקנו 41368 

ר השולט כאן "ונחוש בנפשנו יראה ופחד מחטאים ופשעים אשר היצה, של מלך בה בשבתנו בפלטרין 41369 

אף , הלא כבר הינך יושב בגן עדן, ואם לחשך אדם לומר מה לן לירא כאן מן החטא, מבקש ללכדנו בהם 41370 

עלול הוא , ´כך כל אחד מבאי הארץ אם יחטא לה, אתה אמור לו שכמו שגורש אדם הראשון מגן עדן 41371 

ואמר , (.ה"בבא בתרא ע) ל"ש חז"כמ, שכן גם את הגן עדן אפשר להפוך לגיהנום, הארץלהיות מגורש מן  41372 

על כל ´ וברא ה, (´ישעיה ד) ´ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק שנא"יוחנן עתיד הקב´ רבה אמר ר 41373 

? הואש בחופה למ, ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה, מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם 41374 

 41375 .אמר רבי חנינא מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו

ר בסיחה נאה שלו "אם רק נמשך אחר היצה, הרי מפורש שגם בגן עדן יכול האדם להיות נכוה באש 41376 

מה כתיב , עיר סיחון אם משים אדם עצמו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה, (7ח"ב ע"ב) ל"כאמרם ז 41377 

כן אנחנו הנמצאים בארץ , ש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשביןתצא א, אחריו כי אש יצאה מחשבון 41378 

שכן אם נלכד האדם , ר המצוי אפילו בתוככי הגן עדן"יש לנו להשמר מפני היצה, הקודש שהיא גן עדן 41379 

 41380 .עלול הוא להשרף וגם להתגרש מכאן, ברשתו והולך אחר שיחתו הנאה

שארץ הקודש שהיא הגן עדן תהא מצויה במצב על יראיו הוא ´ רצון ה, וכהיום הזה בגלותנו המר והנורא 41381 

ולכבות אש הגיהנם בהתענגנו , וחובתנו היא לבצר מקום בתוך הגיהנם הלזה ולעשותו גן עדן, של גיהנם 41382 

ורק , הארץ ואילו אנחנו גרים ותושבים´ מתוך דעה ברורה כי לה, בשמירת השבת והשביעית´ על ה 41383 

כל שכן שלא ניתנה הארץ לצועדים עם הכופרים לומר , שעו לחטא ופ"יתברך ניתנה לנו ולא ח´ לעבודת ה 41384 

כי רק לבעבור שמירת מצוותיו תהיה לנו , לבל נלכד ברשתם ולא נלך בדרך אתם´ יעזרנו ה, מי אדון לנו 41385 

 41386  .ש ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חקותיו ותורותיו ינצורו"הארץ כמ

 41387 .(לקט שיחות מוסר)

 41388 

 41389 מאמר שצא

 41390 .(א"ה ל"כ) וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך

ולדוגמא ענין , וזה מעביר אותו מלהתעמק בעיקרן של דברים, מורגל הוא האדם בהרבה הנחות ראשונות 41391 

שזאת , יענה לך תיכף בהנחותיו הקדומות? כשתשאל לאדם למה ניתנה מצות צדקה, החסד והצדקה לעני 41392 

שזו גופא שאלה למה צריכים כלל , ומלבד שגם מצד הסברא לא מספיקה תשובה זו, ילתכלית הטבת הענ 41393 

אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני , ע"שאל טורנוסרופוס הרשע את ר, (.´ב י"ב) ל"לעניים וכדאיתא בחז 41394 

 41395 .ל כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנום"א, מה אינו מפרנסם

האיך אנו עושים , ה ענש את העניים בעניות"שכיון שהקב, טענתו של טורנוסרופוס אמנם צודקת היא 41396 

ורפא ירפא מכאן , (.´ברכות ס) ל"על אמרם ז (א"ו י"ויקרא כ) ן"וכזה מצינו ברמב, ה"בהיפך מגזרת הקב 41397 

שהרי נחלה בעונש חטאו ויתרפא , אבל בלא הרשות היה אסור לו לרפאות, שניתן רשות לרופא לרפאות 41398 

כ שפיר "כי ע, של טורנוסרופוס באה מההנחה שענין החסד הוא עבור העניוהנה טענתו , ´דוקא ברצון ה 41399 

 41400 .וכדוגמת הרפואה שפשוט הוא שהיא בעבור החולה שנפל למשכב, ה מפרנסם"הקשה מפני מה אין הקב

, דענין הצדקה והחסד הוא כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנום, ע ענה אותו שטעה בעיקר הדבר"אבל ר 41401 

כדי , אלא עבור דברים אחרים לגמרי כדי להנצל, ין ענין החסד עבור התחסדות עם העניע בזה שא"גילה ר 41402 

שאין הכוונה , כדי שינצל בה מדינה של גיהנום וזה סוד המעשים, להעלות את האדם שיהיה איש מתחסד 41403 

 41404 .אלא שעצם המעשה היא תכלית הכוונה, בהם להתכלית שיצא מהם

, הכל לפי רוב המעשה אבל לא לפי גודל המעשה, (ט"י´ ג) ל המשנה דאבות"ם ז"וזהו שמפרש הרמב 41405 

לא כשיעשה אדם , ועם זה יגיע קנין חזק, שהמעלות אמנם יגיעו בכפול המעשים הטובים פעמים רבות 41406 

כ עצתו כי ירבה במספר "וע, ש"כי בזה לבדו לא יגיע לו קנין חזק עי, פועל אחד גדול מפעולות הטובות 41407 

הנה יותר טוב שיחלק ויתן זה , קה לעניים למשל בסך של אלף שקלשכשיש בדעתו ליתן צד, המעשים 41408 

ס "הרי סוכ, לו היינו מביטים על תכלית עצמם של המעשים, למאה עניים מליתן כל הסכום לעני אחד 41409 



אלא כאמור ? ומה איכפת לנו שיתנם דוקא למאה עניים, מתפרנס נצרך אחד באותו הסכום שחשב ליתן 41410 

 41411 .כ ודאי שבכפול המעשים יגיע לו קנין יותר חזק"וא, שעצם המעשה היא הכונה

 41412 ל"אבל גם בכל מצות התורה מצינו כדברינו כן אמרו חז, פ הבנה גם בשכלנו"והנה במצות חסד יש לנו עכ

וכי מה איכפת , רב אמר לא ניתנו המצות אלא לצרף בהן את הבריות, צרופה´ אמרת ה (´ד א"ר מ"בר) 41413 

הוי לא ניתנו המצות אלא לצרף בהם את , מי ששוחט מן העורף ה למי ששוחט מן הצואר או"ליה להקב 41414 

 41415 .הנה כי אין הטעם למצות מפני שהן בעצמן הינן איזה ענין של טוב, הבריות

, אלא המצוה היא ענין של מעשה יבש לכאורה, בעצם השחיטה אין חילוק אם מן הצואר או מן העורף 41416 

סוד המצוות הושם בה סגולה שהיא מצרפת את  אלא על ידי, כאשר אין בעצם המעשה שום ענין של טוב 41417 

שהחדיר במעשה יבש כזה הדברים , ש הכל יכול"וזה אמנם מן הפלאים הנשגבים של הבורא ית, עושיה 41418 

 41419 .ושלהשיג כל אלה יהיה תלוי רק בעשיית זה המעשה, הכי גדולים עניני חכמה ורוממות

ולא מטעם התכלית , א בסוד עצם המעשהעיקרן של דברים הו, אחר שנתבאר לנו שבין לטוב ובין להיפך 41420 

אבל אם ישנה אותם באיזה שינוי , אבל זה דוקא אם עושה אותם במתכונתם כמו שהם, היוצא מן המעשה 41421 

זהו אשר מצינו בטעם איסור הדרישה אל , כבר אין זה אותו המעשה ולא יפעל מה שפועל תמיד, שהוא 41422 

שלא תחקור אחר העתידות אלא כל מה שיביא י "ופירש, א"מעוננים וקוסמים משום תמים תהיה עם ה 41423 

ומה , שאצל נביא אתה רשאי לדרוש העתידות, בכל זאת נביא מקרבך אליו תשמעון, עליך קבל בתמימות 41424 

 41425 ?ס אינו תמים בדרשו אחר העתידות"נפקא מינה הלא סו

בעצם אלא הכל הושם , כי אין ענין המצות והעבירות על תכלית המעשים, אלא הם הדברים אשר אמרנו 41426 

אבל זה דוקא אם יעשה זה במעשה , פ שהתכלית הוא ענין דרישת העתידות"ולכן אע, המעשים כמו שהם 41427 

מעשה אחר , אבל הדורש אחר נביא אין זה כבר אותו המעשה, האיסור דהיינו דרישה אל מעוננים וקוסמים 41428 

! דרבה אליו תשמעוןאלא א, ואז לא רק שלא יצא מזה איסור דרישת העתידות, הוא ולא עליו היה הציווי 41429 

 41430 !מצוה הוא

אלא שעצם , ושהכונה על עצם המעשה ולא על תכליתו של המעשה, אחרי ההנחה שהעיקר הוא המעשה 41431 

נראה להוסיף עוד כי פשוט הוא שכמות החסד נמשך מכמות הטוב , המעשה הוא הפועל לצרף את הבריות 41432 

´ ר ה"רו) ל"זהו ענין שאחז, סדכי רק מדת הטוב והחסד שבו הוא מה שמחייב אותו לעשות ח, שבאדם 41433 

שאלו היה ראובן , ר יצחק בר מריון בא הכתוב ללמדך שאם אדם עושה מצוה יעשנה בלבב שלם"א, (´ג 41434 

 41435 .בכתפו היה מוליכו אצל אביו, ה מכתיב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם"יודע שהקב

בתופים , אתך וראך ושמח בלבוהנה הוא יוצא לקר, (´שמות ד) ה מכתיב עליו"אילו היה יודע אהרן שהקב 41436 

ה מכתיב עליו ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע "ואילו היה יודע בועז שהקב, ובמחולות היה יוצא לקראתו 41437 

התביעה היתה על ההטבה שבקרבם שלא חייבה אותם במעשה יותר , עגלות פטומות היה מאכילה, ותותר 41438 

אלא ההטבה היתה במדה , טומותשלא היתה במדה מרובה כזאת שתוליד מעשה של אווזים פ, גדול 41439 

 41440 .מוגבלת

אמר ירמיה , וימשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אותו מן הבור, (ח"ש ירמיה ל"ילקו) ל"וכן מצינו בחז 41441 

אף , (´יהושע ב) מה זקנתך רחב ותורידם בחבל? ה סולם אתה מבקש"ל הקב"א, הלואי היה לי חדא סולם 41442 

ואף , נענשה רחב על שהורידה אותם בחבל ולא בסולםהנה נתבעה ו, אתה כן וימשכו את ירמיה בחבלים 41443 

אם , אבל הרי אותו המעשה גופא הלא היה יכול להיות ביותר חסד, שעצם המעשה שלה היה כולו חסד 41444 

ולא , הנה מזה כי ההטבה שבקרבה לא היתה באין סוף כי אם מוגבלת, היתה מורידתם בכרים וכסתות 41445 

 41446 .ובזה חטאה לפי גודל ערכה, ין סוףנקרא זה בשם מעשה חסד לאמיתו אשר הוא בא

כמו ענין , וכמו שבצד הטוב מצינו ענינים של זכרון, וזה לעומת זה גם בצד ההיפך מאומת אצלנו יסוד זה 41447 

ופירושו הוא , וכן ענין מצות תפלין והיה לאות על ידך, מצות ציצית למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי 41448 

עד שיניח על אלה הציורים , רים עניני התפילין והסודות שבהםשעד כדי כך יהיו בו מצוי, ביסוד דברינו 41449 

 41450 .לאות על ידו בקיום מעשה התפלין

כל תאותם וחמדתם הוא ענין , כמו כן בצד ההיפך אנו רואים אנשים רבים החוקקים על ידם תמונות 41451 

 41452 והנה פעולתם זאת נמשכת מזה שגם מאז ומקדם נמצא מצויר בו כל אלה התאוות, התפלין בצד הרע

ומכל אשר בקרבו נעשה , בכוח כבר חרותים בקרבו כל אלו ההשחתות עד שבאו לידי מעשה, וההשחתות 41453 

יש לנו לדעת כי , כל עניני מאדע למיניהם אשר לכאורה הינם דברים קטנים ופעוטים, זאת התאוה בפועל 41454 

הן הן , קרבהם הלמען תזכרו לכל הטומאה הרבה אשר בתוך וב, תולדות הן ומשורש הצפעוני תוצאותיהם 41455 

 41456 .המרכבה ודאי

ואז יהיה לכם זה השלמות , אם בחקתי תלכו ועשיתם אותם, (ו"ויקרא כ) וכן מצאנו מבואר בספורנו 41457 

הנה פירש ועשיתם אותם לא , ´באופן שתעשו אותם כמו פועלים הטוב מאהבה וחפץ ברצון האל ית, בקנין 41458 



אז ממילא בטבע יצא , ´רכי האל יתל שאחרי ההליכה העיון והשמירה בד"ר, כתנאי אלא כפועל יוצא 41459 

 41460 .(דעת תורה)  .ועשיתם אותם

 41461 

 41462 מאמר שצב

 41463 .(ה"ה ל"כ) וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך

מסכן , אביון שמתאוה לכל, עני כמשמעו, מך והלך, דך, דל, רש, מסכן, אביון, עני, שמונה שמות לעני 41464 

, דך שהוא מדוכדך רואה דבר ואינו אוכל, דל מדולדל, הנכסים רש שהוא רש מן, שהוא בזוי לפני הכל 41465 

, הלך שכל נכסיו הלכו לו, שהוא עשוי כאסקופא התחתונה, מך שהוא מך לכל, רואה דבר ואינו שותה 41466 

 41467 .לפיכך משה מזהיר את ישראל

לא  כי אז היתה עין המשכיל מגלה בתוכו, אם היו פותחים לבו המר של העני ובוחנים אותו בעין בוחנת 41468 

בלבו המר הזה של העני , ואת כל זה נושא העני בלבו, שמונה מיני צער ובושה, פחות משמונה מיני עניות 41469 

הוא מסכן , כי מפני שאין לו כלום הוא מתאוה לכל ונשאר בתאבונו בלבד, מצוי הצער שהוא מתאוה לכל 41470 

יש בלבו תכונה טובה או חכמה ולכן אפילו , הוא אינו נושא חן, אין אחד שישים לבו עליו, ובזוי לפני הכל 41471 

הוא מדולדל , ואפילו יש בו נכס רוחני יקר ערך אין הוא נחשב בעיני הבריות, מעולה אין מי שירגיש בכך 41472 

מן הנכבד ועד לפחות , מן הקטן ועד לגדול, הוא מדוכא כאסקופא הנדרסת לכל, נע ונד אין לו מקום קבוע 41473 

 41474 .מן החכם ועד השוטה, שבפחותים

ובדמעה אחת , אלא יש בה שמונה מיני צעקה, ק מרוב כאב אין זו צעקה אחת בלבדוכאשר הוא צוע 41475 

ואילו , בוקעים מלבו שמונה מיני בכיה, וכאשר הוא נותן קולו בבכי, הזולגת מעיניו יש שמונה סוגי דמעה 41476 

 41477 .היה המשקל עולה כדי שמונה, היו שוקלים במאזנים את איכות הבושה והחרפה שהוא אפוף בה

הוא מברר ובודק שאילו צעקות רבות ושונות קולות שונים , השומע ובוחן כל צעקה ודמעהה "רק הקב 41478 

כי אם צעוק יצעק , ולכן הוא מזהיר לבני אדם להטות אזניהם ולשים לבם לצעקת העני המדוכא, ומגוונים 41479 

, כי צעקת העני איננה צעקה אחת אלא היא כפולה ומשולשת, ולמה כפל את לשון הצעקה, שמוע אשמע 41480 

ואם הם שומעים אז מסוגלים לשמוע רק את קול , בני אדם אינם שומעים הם אטומי לב וערלי אזנים 41481 

אומר לנו שמוע אשמע אני כן שומע בצעקה האחת ´ אבל ה, להבחין רק בדמעה האחת, הצעקה האחרונה 41482 

 41483 .אני כן רואה את כל אוקינוס הדמעות הצפון בדמעה האחת, את כל מגוון הצעקות המצוי בתוכה

בא וראה מה שהביא בעל החרדים באיש חשוב תם וישר שהתאכסן , (´פרק ז) מסופר בספר קב הישרו 41484 

מה הגמול , ל אמר לו"י ז"וטרם נסיעתו של הקדוש האר, ל ועשה לו כבוד גדול"י ז"אצלו הקדוש האר 41485 

, ואני מוכן לתשלום גמולך הטרחה שטרחת בשבילי, אשר אשלם לך בעד החיבה הגדולה שהראית לי 41486 

 41487 .ל"י ז"וגילה לו האר, כ נעשית אשתו עקרה"ב שהיו לו בנים ואח"שיב לו בעהוה

ידוע לך שהיה סולם קטן עומד בביתך שהיו התרנגולים קטנים עולים ויורדים בו לשתות בכלי של מים  41488 

פעם אחת אמרה אשתך להמשרתת שתסיר את , והיו שותים ומרווים צמאונם, אשר היה סמוך לסולם 41489 

ומאז אשר , לא היה כוונתה לצער התרנגולים כי אם מטעם אחר להיות הבית נקי אף כי, הסולם משם 41490 

שאין יכולים התרנגולים לפרוח כי עדיין קטנים הם וסבלו צמאון , הסיר הסולם יש לתרנגולים צער גדול 41491 

והחזיר בעל הבית , כ נגזר עליה להיות עקרה"וע, ה המרחם על כל מעשיו"ועלתה צפצופם לפני הקב, גדול 41492 

 41493 .(מעייני החיים)  .ת נתן לה הריון וחזרה ללדת"והשי, הסולם למקום הראשון את

 41494 

 41495 

 41496 מאמר שצג

 41497 .(ה"ה ל"כ) וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך

רב הונא , איסי אמר זה שנותן פרוטה לעני, ´ד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה"איתא במדרש הה 41498 

ר יונה "א, בחוליו´ דאמר רב הונא מי שמבקר את החולה פוחתים לו אחד מס, להאמר זה שמבקר את החו 41499 

 41500 .(תנחומא) הוי מסתכל בו איך לזכות עמו, אשרי נותן לדל אין כתיב כאן אלא אשרי משכיל אל דל

כן היא , ככל שהנתינה נעשית יותר בשימת הלב, התמיכה באיש הדל צריכה להיות משכלת עם כל הלב 41501 

וזה העידוד הכי חשוב , צריך להשתתף בצער העני לחוש בטעם מרירות לבו ולהיות עמו, גדולה והולכת 41502 

צריך , את העני עמך הוי מסתכל בעצמך כאילו אתה עני, (ב"משפטים כ) י"ש רש"והכי גדול לעני כמ 41503 

אלא , כאשר הוא מבוייש לא ירגע רק בהשקטת רעבונו, הנותן להיות שותף לדמעות העני שותף לעלבונו 41504 

שהעני יסיח דעתו מעניותו וגם לא ירגיש שהנותן , סיר את חרפת הרעב ולתת את הנדבה בצורה כזויש לה 41505 

עד שירגיש העני , צריך הנותן למחוק את הגבול והתחום החוצץ בינו לבין המקבל, הוא העשיר הנדיב 41506 

 41507 .ה עומד לימינו"שהוא היחסן שהקב



, את האנחות הוא שומר לו בלבד, לעצמו יש מי שנותן ביד רחבה אבל את הלב ואת האהבה הוא משאיר 41508 

צריך לבחון עצמו , אבל במצוות הצדקה הוא מצווה להשקיע בנתינה לעני את כל רגשותיו ואת כל האהבה 41509 

האם גם בלכתו בדרך מבית הדל או , האם גם לאחר שכבר נתן את הנדבה עדיין תפוס הוא בצערו, בזה 41510 

האם גם על משכבו בלילות הוא זוכר את האנחות , ייסרעוד מהדהדות באזניו אנחות המדוכא והמת, החולה 41511 

, אשרי משכיל אל דל, נתבע הוא לתת את לבו ביחד עם ידו וזוהי נתינה משכלת, הללו של העני או החולה 41512 

 41513 .צעקת הדל תקשיב ותושיע

אמר רב יהודה , מאן יחידים, תעניות´ ז במרחשון ולא ירדו גשמים התחילו היחידים להתענות ג"הגיע י 41514 

יוסי אומר כל ´ ר, ח יחידים"תנו רבנן אל יאמר אדם תלמיד אני איני ראוי להיות יחיד אלא כל ת, נןרב 41515 

י ואפילו שאינו "וברש, (´תענית י) לפי שאין שבח הוא לו אלא צער, הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה 41516 

 41517 .וזכור לטוב דצער הוא לו ולא גסות, תלמיד עושה עצמו יחיד להתענות

הרי זהו המהות שלו והוא באמת , ו הדבר ומצטער והתענית הוא אמיתי ולא מלאכותיאם באמת כואב ל 41518 

יכול אף להיות שבאותה שעה שהוא , ואיננו לוקח בזה לעצמו שום גדולה וכבוד, נמנה בין היחידים 41519 

שהרי שקוע בכל רעיונו ומחשבתו , אין אפילו מרגיש בערכו שהוא מן היחידים, מצטער על צער דרבים 41520 

שהרחמים , ת שתבוא הישועה"צער ותפלה להשי, כל חושיו צמודים למחשבה אחת ויחידה, ערבאותו הצ 41521 

 41522 .ועל יחידים האלה אומר הכתוב אשרי משכיל אל דל, וממילא אין כאן גסות וגאוה, יכבשו את הדין

 41523 ק"וכך הוא עודנו עומד במקום ביהמ, שמואל הנביא אחר פטירתו לא רצה ללכת לגן עדן למקומו הראוי לו

תפארת ) עד עולם כפשוטו ממש´ וזה שאמרה חנה והשאלתיו לה, ומתפלל תמיד על בנינו ועל מכונו 41524 

כל פמליא של מעלה יצאה , לשמואל הנביא הכינו במרומים קבלת פנים גדולה ומפוארת, (שלמה קרח 41525 

 41526 .מקומו בגן עדן קושט ועין לא ראתה התענוג שהוכן לשמואל, לקראתו כדי לקבלו

מדוכאים בגלויות , כאשר כל ישראל אבלים על חורבן המקדש, איך אני יכול להתענגאבל שמואל אמר  41527 

מתאבל ומתפלל עד , אני נשאר כאן במקום המקדש, שונות מפוזרים בין האומות ועולמם חשך בעדם 41528 

איך תנעם לי , ש אסתר המלכה איך אוכל וראיתי באבדן מולדתי"וכמ, ביתו ויגאל את עמו´ שיכונן ה 41529 

 41530 .עמי נתון בסכנת מות המלכות כאשר

אלא המקבל נדבה מאיוב מתברך באותו ? איך מתברך, (ב"פסחים קי) כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך 41531 

מן העשירות , אלא מתרשם גם מן הלב של איוב, שלא די שקיבל ממנו תמיכה ונדבה, הלב הטוב של איוב 41532 

, שראו את יחסו החם של איוב ,ובזה היו מתברכים בקבלם פרוטה ממנו, שבאה לביטוי באהבתו לבריות 41533 

והכנעה זו לקחו כברכה ביחד , ההערכה לעני באשר הוא אדם, את החמימות והכבוד שבהם נתן את צדקתו 41534 

 41535 .עם הפרוטה שהושיט להם

אב , כאילו אביו המת קם לתחיה, היתום שהיה מזדמן אליו לא חש עוד ביתמות, איוב היה אב ליתומים 41536 

את כל הלב , (ה"שם כ) אם לא בכיתי לקשה יום, (´שם ל) הייתי לתניםאח , (ט"איוב כ) אנכי לאביונים 41537 

כי מלבד שקיבל את נדבת ידו של איוב , החם הזה היה מרגיש האביון בבואו לאיוב לקבל וזה השפיע עליו 41538 

שהיה , ה"ואיתא במדרש שכל מי שהיה עושה סחורה עם אברהם אבינו ע, הוא גם התברך בלב של איוב 41539 

אברהם אבינו הפיח נשמה חדשה במי שקיבל , בר או סועד אצלו נעשה בריה חדשהמקבל ממנו איזה ד 41540 

 41541 .(מעייני החיים)  .גם נדבק בו משהו ממדת החסד של אברהם, ממנו איזו טובה וחסד

 41542 

 41543 מאמר שצד

 41544 .(ה"ה ל"כ) וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך

תושב גר אוכל נבילות וקבל עליו שלא לעבוד , גר זה גר צדק ,אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו 41545 

י כל לשון "ופירש, משפטים וגר לא תונו ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים´ ובפ, (כ בהר"תו) ז"ע 41546 

וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש , אלא בא ממדינה אחרת לגור שם, גר אדם שלא נולד באותה מדינה 41547 

אם הוניתו אף הוא יכול להונותך ולומר לך , כי גרים הייתם במצרים, צים אותוכמה קשה לו כשלוח, הגר 41548 

 41549 .(י"רש) מום שבך אל תאמר לחברך, אף אתה מגרים באת

שנתאמץ , צריכה לשמש לנו אזהרה רוחנית ואדירה, ק ואתם ידעתם את נפש הגר"והנה קריאת תוה 41550 

האיש המתהלך לפעמים בתוכנו , הגר לחדור ולהשתתף בתוך תוכם של חיי הצער האופפים את נפשו של 41551 

האמנם מתאמצים אנו להקשיב , אבל נפשו קרועה ומתלבטת ביגונה הכבד, ונראה כאחד מאתנו לכאורה 41552 

האם נסינו פעם לטעום מטעם מרירות לבו של הגר הבא ? לאנקות החרישיות של הגר האומלל החי בתוכנו 41553 

 41554 .להסתפח אלינו

לו ידענו לנתח , בון וההשפלה המתרחש בנפשו של העלוב הזההכי נוכל לצייר בדמיוננו את מראה העל 41555 

בגר , נכון שדיברה התורה בהווה, להתבונן ולהקשיב לכל המתהווה בנפשו, קצת את נפשו של הגר הזה 41556 

שננהג , ק מזהירה אותנו בקריאתה ואתם ידעתם את נפש הגר"ותוה, המתאמץ להכנס תחת כנפי השכינה 41557 



אבל כוונת התורה שניזהר מאד מאד ביחסנו אל כל אדם המתהלך וחי , זהמנהג עדינות וחיבה כלפי הגר ה 41558 

 41559 .הרגשת נחיתות ושפלות, שמכמה בחינות ונסיבות נוצרה אצלו הגרות, בתוכנו והוא במצב של גר

, המוצלח על המאוכזב, הגדול על הקטן, החכם על הכסיל, העשיר על העני, הגבור על החלש, על כגון אלו 41560 

כי , אל תזלזלו בשום אדם, ואתם ידעתם את נפש הגר´ ה להם מזהירתנו תורתנו הקעל כגון אלו והדומ 41561 

, של עצבים דקים מן הדקים, מנגנון של גידים ועורקים, בכל אדם באשר הוא אדם קיים מנגנון שלם 41562 

 41563 .או של שמחה והתעודדות, ורגישים הם עד מאד לקבלת חוויות של עלבון ושפלות

גם להשפיל , בתנועת יד בהסבר פנים, חכם לשמח ולעודד את נפש הזולתואתם היודעים את נפש הגר בכו 41564 

ומהאי טעמא מזהירתנו , ולשפוך את דמו פנימה, בעקימת השפתים והאף, ולבייש את הצלם האלוהים שבו 41565 

שלא לבזותו לא להעבידו ולשעבדו , ק בכל מיני אזהרות שנתייחס כהוגן אף אל העבד הנתון בידינו"תוה 41566 

 41567 .(´ז´ ם הלכות עבדים פרק א"רמב) שו שפלה עליומפני שנפ, בפרך

על כל צעד ושעל , אכן שקריאת ידעתם את נפש הגר צריכה להישמע ולהיות מהדהדת בעמקי נפשנו 41568 

שבל נפגע חלילה , נפתח בקרבנו את הכרת עצמו ושגבו של נפש האדם, ביחסינו אל בני האדם בכלל 41569 

 41570 !ו הגרים שפלי הנפש האומללים העלוביםובעיקר בנפשם של אל, בפנימיות האדם הנברא בצלם

ובא להידבק , הפקיר את נכסיו כבודו וכל קרוביו ידידיו ומשפחתו, האיש שנתגייר ועזב את עמו ומולדתו 41571 

ומצפה להארת פנים ולהסברת פנים מצד אלו שבא , והכל לו זר ומוזר והוא כמגשש באפלה, בעם ישראל 41572 

ואם מישהו יואיל לדבר אליו ולהביט , ן משגיחים עליו כללואם חלילה מתעלמים הימנו ואי, להידבק בהם 41573 

שנעקר משורשו ואין לו מקום ! מה מאד תעגם עליו נפשו של הגר הזה, עליו בדרך ביטול והתרחקות 41574 

 41575 !להשתרש מחדש והוא מתגלגל ביגונו

יודע , מי שנתנסה וחזה מבשרו את יסורי הטלטול העוני והסבל האיום של המלחמות העולמיות האחרונות 41576 

להיות מטולטל ומבוזה בין אנשים המביטים עליך בעינים , מה פירושה של נפש הגר מה זו גרות וזרות 41577 

מי שסבל עלבון הגלות , רק מי שיכול לומר על עצמו כי גרים הייתם בארץ מצרים, זועמות ומכלות נפש 41578 

מיתה לגזר דין של ה לקין את עונש ה"ולא בכדי החליף הקב, והטלטול יודע שהגרות היא כמיתה ארוכה 41579 

 41580 .כי הגלות מכפרת על העוונות כמיתה, גלות

, ה עד כדי השוואתו לנסיון העקידה"של אברהם אע" לך לך מארצך"ל שעיינו בעוצם סבל ה"ומצינו בחז 41581 

ואין אנו , ולך לך אל ארץ המוריה, לך לך מארצך, פעמים כתיב´ ר לוי ב"א, ולא ידעו איזו חביבה ביותר 41582 

ברם , וההכרעה היא שנסיון העקידה חביבה יותר וקשה יותר, אם השניה אם הראשונה יודעים איזו חביבה 41583 

 41584 .עצם העיון וההשוואה יכולה להעמידנו על עצם הסבל הכרוך בנדידה וטלטול הגרות

והיום , שאתמול היה מופלג ומצויין ומפורסם, וכמו כן אפשר לנו להעמיק ולומר על האיש היורד מנכסיו 41585 

אתמול חי בעולם של מעדנות , החליף ונשתנה עולמו, ונעשה יורד מנכסיו ועני כמת נהפך מזלו אחורנית 41586 

, ומרוב חרפתו יאלם דומיה, והיום עונה רכות וקולו לא ישמע, מדבר כעשיר בתוקף ובעזות, והתפנקות 41587 

, והוא רואה לפניו עולם חדש עולם חשוך ואפל, כל מרעיו ומעריציו רחקו ממנו, הארי נעשה שועל קטנטן 41588 

 41589  ?האמנם שמנו לב לנפשו של יורד כזה של גר ונכרי גולה כזה, והוא כגר מתהלך בארץ נכריה

 41590 .(אור הנפש)

 41591 

 41592 מאמר שצה

 41593 .(ה"ה ל"כ) וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך

 41594 אברהם עם? מי הוא שעשה חסד עם מי שלא היו צריכים, שיטין´ אליעזר אומר בה ד´ סימון בשם ר´ ר

, יודן נראין כאוכלין ושותין´ אמר ר? וכי אוכלין היו, והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו, מלאכי השרת 41595 

, וענני כבוד מקיפין אותם, והשלו מצוי להם, והבאר עולה להן, המן יורד להם, ה לבניו"ומה פרע הקב 41596 

נו צריך לחסד פרע ומה מי שעשה חסד עם מי שאי, והרי דברים קל וחומר, ועמוד הענן נוסע לפניהם 41597 

 41598 .מי שעושה חסד עם מי שצריך על אחת כמה וכמה, ה לבניו"הקב

? מי הם שלא עשו חסד עם מי שלא היו צריכין לחסד, אליעזר אמר בה שיטה חורי´ סימון בשם ר´ ר 41599 

וכי צריכין היו להם , דכתיב על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, עמוני ומואבי עם ישראל 41600 

והבאר עולה והשלו מצוי , ל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היה המן יורד להןוהלא כ, לישראל 41601 

אלא דרך ארץ היא הבא מן הדרך מקדימין להם , ועמוד ענן נוסע לפניהם, וענני כבוד מקיפין אותם, להן 41602 

 41603 .במאכל ובמשתה

סד עם מי שאינו ומה אם מי שלא עשו ח, ו"והרי דברים ק, לא יבוא עמוני ומואבי, ה"מה פרע להן הקב 41604 

´ ר, מי שאינו עושה חסד עם מי שצריך חסד על אחת כמה וכמה, ראה מה פרע להם שכרם, צריך חסד 41605 

דכתיב ויאמר , יתרו עם משה? מי הוא שעשה חסד עם מי שחייב לו, שמעון בן אלעזר אמר בה שיטה חורי 41606 



ר "ויק) כתיב וגם דלה דלה לנוסימון אמר בשכרו האכילו ד´ ר, (´שמות ב) אל בנותיו קראן לו ויאכל לחם 41607 

 41608 .(ד"ל

כי על אף שהכל יודעים את חיוב , מכל אריכות הציור הזה של המדרש בענין חיוב החסד לומדים אנו 41609 

בכל זאת אם האדם לא יקרב את הדבר אל , ובתורה נאמר הדבר בצורה מפורשת וכי ימוך אחיך, החסד 41610 

ולפי כל , הדבר ולהגדיל החיוב מכל הבחינותוהעיקר הוא לצייר את , חושיו קשה יהיה לו לעשות חסד 41611 

וזה , י ציור הדבר"וזו היא עבודה מיוחדת לקרב אל החוש ע, השיטות שאפשר למצוא באופני חיוב החסד 41612 

 41613 .בלתי אפשרי בלי לימוד המוסר

וידבר , מצאנו בספורנו על מה שנאמר בתורה, שיטה זו להשתמש בציורים בכדי לקרב ענינים אל הלב 41614 

ואומר , (ז"דברים כ) אלהיך´ אלהיך ושמעת בקול ה´ מע ישראל היום הזה נהיית לעם להמשה הסכת וש 41615 

כשתצייר זה ותבין תשמע , אלהיך´ ושמעת בקול ה, ושמע והתבונן, הסכת צייר במחשבתך, הספורנו 41616 

´ וזו כוונתו של ר, לצייר ולהתבונן ולקרב אל השכל וחושיו, וזהו ממש ענין לימוד המוסר, בקולו בלי ספק 41617 

כי בלא זה אי אפשר לעשות את , לקרב ענין החסד אל השכל ואל החושים, שיטין´ סימון שאמר בה ד 41618 

 41619 .(נחלת אליעזר)  .החסד בשלמות

 41620 

 41621 מאמר שצו

 41622 .(ה"ה ל"כ) וכי ימוך אחיך ומטה ידו

כשנחדור ונתעמק , (´י, ד"ר ל"ויק) העני עושה עם בעל הבית, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני 41623 

יובן לנו מושג החסד באופן אחר , שהוא עמוד ויסוד החסד של כלל ישראל, ה"סד של אאעבמידת הח 41624 

כי ענין חסד אצל אומות העולם וגם אנו מושפעים במדת מה מזה נובע , לגמרי מכפי שרגילים לחשוב 41625 

ויש לסדר עזרה לעניים , כי לתיקון החברה ראוי שהעניים לא יסבלו יותר מדי, מנקודת מבט סוציאלית 41626 

אחרת אי אפשר לחיות בשלום ושלוה כי יפריעו את מנוחת , ולים שאין באפשרותם להשתכר די מחייתםוח 41627 

 41628 .החברה

אולם אילו היה אפשר לסדר סדרי החיים של החברה באופן שלא יהיה צריך במעשי הצדקה אז עוד יותר  41629 

ברה טוב שלא שלטובת הח, ומנקודת מבט זה של אומות העולם יש אשר תתעוררנה השקפות אחרות, טוב 41630 

כל , ואדרבה אלה שאין בכוחם להשתכר די מחיתם ילכו לטמיון, להתחשב עם העניים והחולים הסובלים 41631 

ובאמת , שכן זרים וגרים שבאים ממדינה אחרת ודאי אין צריך לדאוג עבורם וכמו שחקקו אנשי סדום 41632 

 41633 .שוררים גם עכשיו חוקים כאלו ברוב המדינות בזמננו

מכיון שאנו רואים , מדת החסד היא מדה הנדרשת לעושה החסד בעצמואבל התורה מלמדת לנו ש 41634 

כ למה היה "וא, אף שאורחים לא באו ולא הלכו בדרכים ולא נצטרכו לחסד, שאברהם נשתוקק לקיים חסד 41635 

אלא זה היה דרוש לו ? ל"הלא כולם יושבים בבתים ויש להם אש, לו צער מזה שאין אורחים נמצאים 41636 

 41637 .ות אמיתיתבעצמו בכדי להגיע לשלימ

לא רק מפני שבעל , העני עושה עם בעל הבית, ל יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני"זה מה שאמרו חז 41638 

ודא ודא אחת , אלא שבעצם שלימותו של האדם דרושה לו עבודת החסד, ב"הבית יזכה על ידו לחיי עוה 41639 

אם אלקיכם אוהב עניים , ע"וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע אל ר, ב"היא הנותנת לו חיי עוה, היא 41640 

 41641 .(.´ב י"ב) ל כדי שניצול אנו מדינה של גיהנם"א, הוא מפני מה אינו מפרנסם

כיצד אדם אומר לחבירו זכי , ר זעירא אפילו שיחתן של בני ארץ ישראל תורה היא"ומצינו עוד במדרש א 41642 

ר לזכות בעני כדי הם הרגישו שזה מציאה וזכות בעד העשי, (´ד ז"ר ל"ויק) זכי גרמך בי, רבי בי, בי 41643 

ל שאפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה "כ מה שאמרו חז"ובזה נבין ג, וזו היא שיחת תורה, לפרנסו 41644 

אבל כיון שזהו , שמצד היושר הסוציאלי אין בזה שום חשבון והפוכי מטרתא למה ליה, (7´גיטין ז) צדקה 41645 

כמו כן העני , ן בשביל שלימותוהרי כשם שהעשיר צריך לבקש נפשות להאכילן ולפרנס, דרכו של האדם 41646 

 41647 .(עץ הדעת)  .צריך לבקש אופנים לדרך החסד שעליו לעשות לשלימותו

 41648 

 41649 מאמר שצז

 41650 .(ה"ה ל"כ) וכי ימוך אחיך ומטה ידו

 41651 הנה כתיב גומל נפשו איש חסד, אך בשורש הדבר שייך הטבה של האדם לעצמו, אף שהטבה היא לזולת

אמרו לו תלמידיו רבי , מהלך והולך עמם´ פטר מתלמידיו היזה הלל הזקן שבשעה שהיה נ, (א"משלי י) 41652 

ל והדין "א, ל כל יום אית לך אכסניא"א, ל לגמול חסד עם הדין אכסניא בגו ביתא"א, להיכן אתה הולך 41653 

 41654 .(´ד ג"ר ל"ויק)א  יומא דין היא הכא למחר לית היא הכ, נפשא עלובתא לאו אכסניא היא בגו גופא

כי ידוע , אלא רק מצד הנותן שהוא צריך ליתן, נובע מצד שהמקבל צריךנראה שמקור החסד דוקא לא  41655 

עולם חסד ´ וכדי להוציא חסדו אל הפועל ברא את עולמו שנא, ´הוא שכל ענין הבריאה הוא מחסדו ית 41656 



שהרי אומרים , ה מילוי רצונו בלתי בריאתו זו"ו מפני שהיה חסר לו להקב"ואין זה ח, (ט"תהלים פ) יבנה 41657 

 41658 .בראת עולמך אתה הואאנו עד שלא 

שברא שפע של חסד וביקש מקום ואופן להעניק , ´אלא זהו רק בסדר הבריאה בשורשה שהיה בחסדו ית 41659 

, שזה מהדברים מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחור, אבל אין זה טעם על עיקר הבריאה, לברואים 41660 

 41661 .מצאו מקבלי החסדמ החסד דורש שי"מ, פ שלא היה כלל מי שחסר לו"פ רואים אנו שאע"עכ

אבל באמת כשנתבונן בדבר ? איזה חסד הוא כשאדם עושה לנפשו, ולכאורה מופלאים עדיין דברי המדרש 41662 

כמו כן כשמטיב לעצמו הרי נמצא המטיב , נראה כי כמו כשמטיב לזולתו יש מטיב ויש מקבל ההטבה 41663 

ההטבה ואין כאן רגש  בטל הטוב במקבל, אלא מכיון שהוא המטיב והוא המקבל, והמקבל ההטבה ביחד 41664 

 41665 .של השגת תענוג מזולת

ולכן בהתאחדם באדם אחד אין , אבל זה רק משום שרגש של בקשת הנאה ותענוג גדול הרבה מרגש הטבה 41666 

ולהיפך בנוגע לעצמו , י התפתחות מדת החסד לזולתו"אבל אם האדם יעדן את עצמו ע, כאן שניים כלל 41667 

גש הדרישה לחסד ממלא את הוייתו להעניק טובה לכל ממילא ר, הוא ממעט את בקשת העונג לתענוגים 41668 

שזה ´ ואז רגש תענוג השגת הנאה בטל ברגש הענקת חסד לבריאת ה, שמכללם הוא עצמו´ ברואי ה 41669 

 41670 .(עץ הדעת)  !והבן, העיקר

 41671 

 41672 מאמר שצח

 41673 .(ו"ה ל"ויקרא כ) אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך

ומורה לעצמו , י שדעתו של אדם נמשכת אחר הרבית וקשה לפרוש הימנולפ, ל ויראת מאלהיך"י ז"ברש 41674 

´ ל מונה כאן ג"י ז"רש, ל"הוצרך לומר ויראת מאלהיך עכ, היתר בשביל מעותיו שהיו בטלות אצלו 41675 

והחוט המשולש הזה ינתק רק עם כוח של ויראת , מורה היתר, קשה לפרוש, דעתו נמשכת, דברים 41676 

הרי זה דבר המסור , התולה מעותיו בנכרי כדי להלוותם לישראל ברבית ,י"וכן הלאה אומר רש, מאלהיך 41677 

 41678 .כ"לכך הוצרך לומר ויראת מאלהיך ע, ללבו של אדם ומחשבתו

הוא רק יראת שמים ועל זה נאמר ויראת , מי שבכוחו לחדור לעומק הלב והמחשבה וימנע מלעשות עוול 41679 

לא יעזור לאדם ללחום עם דבר , עדינות, ןמצפו, נימוס, צדק, יושר, שום דבר אחר כמו רגש, מאלהיך 41680 

ורק כוח של , או בדבר שמסור ללבו ומחשבתו של אדם, וקשה לפרוש או שמורה היתר, שמושך את לבו 41681 

 41682 .יראת שמים יכול לנצח במצבים כאלו

אפילו יש יושר , רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי, ה לאבימלך"וכן אמר אברהם ע 41683 

ר בהתגברותו קשה יותר "כי לנצח את היצה, ם אין יראת שמים והרגוני במקום שיש תאוה ורצוןא, ומצפון 41684 

ואמרו על חסיד אחד שפגע אנשים , ל"כדאיתא בחובות הלבבות יחוד המעשה וז, מלנצח אויב במלחמה 41685 

התעתדו ! אמר להם שבתם מן המלחמה הקטנה, שבים ממלחמת אויבים ושללו שלל אחר מלחמה חזקה 41686 

 41687 .ל"אמר להם מלחמת היצר וחיליו עכ? אמרו לו מה היא המלחמה הגדולה, ה הגדולהלמלחמ

אבל לא , (7´קדושין ל) בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין לו, ואין עצה למלחמת היצר רק בכוח התורה 41688 

על כל מדה ומדה , צריכים ללמוד בעיון ובהתלהבות גם חלק התורה שנקרא מוסר, די בלימוד התורה 41689 

ועל דרך , בלי מוסר אין חיים, החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך, (´משלי ד) וכן נאמר, התורה של 41690 

רק המשתמש באור תורה אור ´ פי, (7א"כתובות קי) ל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו"זה אמרו ז 41691 

 41692 .ועבודת לימוד המוסר הוא להשתמש באור התורה, תורה מחייהו

ס אור ישראל בענין לימוד המוסר "על דרך  שכתב הגרי, עות ובהתפעלותל בקבי"העיון על כל מאמר חז 41693 

עד , להרחיב כל דבר ולקרבו בדמיונות קרובים, בציור רחב, ברעיון נכון, ללמוד בשפתים דולקות, ל"וז 41694 

ובלי לימוד המוסר אין לאדם לתקן , זהו השתמשות באור התורה ואור התורה מחייהו, אשר יתלהב הלב 41695 

כל , למי שעומד בבית מרקחת מלא תרופות, משל למה הדבר דומה, ות דרכו ולהשתלםשום מידה ולשנ 41696 

 41697 .זמן שהוא לא בולע את התרופה לא מתרפא

היא מלחמת היצר , כי המלחמה פרושה על כל החיים המדברים, ס מובא באור ישראל"וכתב הגרי 41698 

אשר כמעט , ו"ה לו תקומה חאשר המה ילכדוהו במכמריהם לבל יהי, תאוות האדם ועלילותיו, ותחבולותיו 41699 

מה נעשה ! אוי, להוציא כל מפעל רע ונתעב לעיני השמש, קט יפשע האדם למרבה באין מעצור לרוחו 41700 

 41701 .במשפט על כל החיים מעשה האדם ותחבולותיו´ כי יפקוד ה, ליום פקודה

רעיון לזכך מעט ה, במה נאזור עוז ותעצומות לעמוד נגד המלחמה החזקה הזו אם לא בלימוד המוסרי 41702 

, עתה נראה נא בעין חודרת, ולתת אחריתנו על לבנו למען להיות לנו לאור מאיר, להלהיב מה את הלב 41703 

כן לא יכון התורה והעבודה אל האדם הנחלה ? הישקיף איש ועינים אין לו? היהלוך איש ורגלים אין לו 41704 

 41705 .(ז"אור רש)  .ל"בתחלואי היצר אם לא בלימוד המוסרי עכ

 41706 



 41707 מאמר שצט

 41708 .(ח"ה מ"ויקרא כ) ר גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנואחרי נמכ

כ לא תבוא עליו "ואעפ, ובגוי שתחת ידך הכתוב מדבר, ל אל תניחהו שיטמע עד שנת היובל"י ז"פירש 41709 

אלא כשבא ליגאל ידקדק בחשבון לפי המגיע בכל שנה ושנה ינכה לו הגוי , בעקיפין מפני חילול השם 41710 

בכל פרשה ופסוק מתגלה אורה הבוקע ועולה ללמד לבני , רכי התורהכמה נעימות ונפלאות הן ד, מדמיו 41711 

 41712 .אדם ארחות חיי יושר וצדק

מצד אחד מזהירה ומעודדת , אלא אף ביחסים שבין ישראל לאומות, לא רק ביחס שבין ישראל לישראל 41713 

מחובתנו להרגיש בצערה של הנפש הישראלית , אותנו התורה לגאול את העבד מיד ללא כל דיחוי 41714 

כל רגע , ועלינו לעשות כל המאמצים בכדי לגאול את העבד מכבלי ההיטמעות, עה לרשותו של הגוישנקל 41715 

ועלינו להחיש את , וכל שעה קלה הוא ענין של מכאובים איומים עבור הנשמה הישראלית שבשביה 41716 

 41717 .פדותה

החשבון בהבלגה ובמתינות לסדר את , לא לעבור את גבול הקנאות, ומאידך גיסא מזהירה אותנו התורה 41718 

סבלנות , קנאות וזריזות מצד אחד כשהדבר נוגע לפדיון השבויים! ולא להונותו בחשבון מפני חילול השם 41719 

מתקדש שם , ל בשעות המתאימות ובמקום המתאים"ומתוך שימוש בשתי המדות הנ, ושקט נפשי מצד שני 41720 

 41721 !שמים ושם ישראל

עיקר הקנאות והזריזות הוא שלטון , עלמושג הזריזות והקנאות לא מתייחס דוקא אל ענין המעשים והפו 41722 

כהנים , (א"משנה י´ שבת פרק א) ב במשנה"כ הרע"כמש, המחשבה והימנעות ממעשים בלתי רצויים 41723 

ולא חיישינן שמא יבואו הכהנים לידי הבערה משתחשך דכהנים זריזים הם , זריזים הם ומאחיזין את האור 41724 

שליטת , מתייחסת על צד השלילה והמניעה, יזותרואים אנו שההוראה העיקרית והנכונה של הזר, ל"עכ 41725 

הקנאות , אכן כי יפות ונעלות הן שתי המדות גם יחד, י התבונה ושיקול הדעת"השכל וריסון הפעולה ע 41726 

הפנימית המזעיקה אותנו על הסכנה העצומה בשהיית נפש הישראלית בשביית הגויים והמצווה אותנו  41727 

 41728 .לגאול מיד

הגע בעצמך כמה סבלנות וכוח הבלגה נחוץ לאדם , ינו אל הגוייםהשנית ההבלגה הטעם והחן ביחס 41729 

ממילא הנפש , והגוי עושה בו כאוות נפשו, ם"בשעה שרואה נפש מישראל נמסר ונמכר ביד עכו, מישראל 41730 

ויש בידנו למחות כי יד ישראל , ם"הישראלית בנסיבות כאלה הולכת ויורדת מיום ליום בהיטמעה בעכו 41731 

ולא להאיץ בהצלת הנפש מידי הגוי , ובכל זאת עלינו להבליג ולכבוש רוחנו, אתקיפה והממשלה בידם הי 41732 

 41733 .בתקיפות

בכדי שיכירו כל עמי הארץ כי שם , עלינו לכלכל את הנהגתנו במשפט ובסבלנות לשלוט על רוח הקנאות 41734 

, ק בדעתה את נפש האדם"ותוה, שרק הצדק והנעימות של תורת אלהים חיים שולט בנו, נקרא עליך´ ה 41735 

בכדי לפתח בנו את הקנאות הפנימית השקולה , למדת אותנו להתרסן ולהתגבר על קנאותנו החיצוניתמ 41736 

זהו הלקח המוסרי היסודי והחיוני , המביאה לידי הזדככות המדה וממילא לידי כבוד ישראל, והמחושבת 41737 

 41738 .(תורת הנפש)  .שפרשת גאולת העבד מעניקה לנו

H 41739 

 41740 בחקותי

 41741 

 41742 מאמר ת

 41743 .(´ו ג"ויקרא כ) צותי תשמרו ועשיתם אותםאם בחקותי תלכו ואת מ

ובזאת נבדל מן בעלי חיים אשר הליכותם אחר , גדר האדם להיות הליכותיו ועניניו אחר השכל הנכון 41744 

כי האדם בכוחו ובממשלת , ו"וזה הוא כבישת היצר לבלי הלוך אחר נטיית הטבע הרע ח, טבעם ומזגם 41745 

ויש , איזהו גבור הכובש את יצרו, ל"בורתו כמאמרם זוזה הוא ג, שכלו לשלוט על אבריו כרצון חכמתו 41746 

קשה מן ´ והבחינה הב, להפוך טבעו לעשות הטוב´ והב, לעצור טבעו לבלי עשות רע´ בחינות הא´ בזה ב 41747 

בתחלה להיות , והאדם צריך לילך בהדרגה, כי כבד יותר לשנות את טבעו מלעצור בעד טבעו, הראשונה 41748 

 41749 .´שה טוב היא הבחינה הבכ ע"ואח, ´סר מרע היא הבחינה הא

לא רק לשמור מה שטבעו , ´והחובה עליו להתיגע בעבודת ה, האדם לעמל יולד ללחום מלחמת מצוה 41750 

ויוכל , רק הטבע עושה שלו´ כי בזה האופן אין האדם עובד ה, מניחו מעצמו ומה שהוא קצת קשה להזניח 41751 

וזה , רק לשמור מה שאין עליו עול ,ש"ית´ להקרא חלילה פורק עול כאשר לא יתן שום יגיעה לעבודת ה 41752 

כי אם לא ישים האדם לבו , ש לשמור ולעשות גם מה שאין לבו חפץ"היסוד מעבודת האדם לבוראו ית 41753 

גם אותן שאינו עובר עליהם מצד , ל"הרי הוא עלול לכל עבירות שבתורה ר, ונפשו לעשות נגד רצון לבבו 41754 

 41755 .הרגלו וטבעו



כדומה האיש המתמיד , כאשר יאלצם כוח אחר המנגד לזה ההרגל והטבע מתחלפים מסיבות צדדיות 41756 

והכוח אינו ניכר יען כי אין לו דרך , ויש לו כוח נסתר המשתוקק לכסף, בלימודו מצד הרגלו וטבעו 41757 

כי הכוחות שבאדם כל זמן שאין להם דבר , ממילא אין להכוח נושא במה להאחז, המסחר ולא ראה מימיו 41758 

 41759 .בל יראו החוצה גם בל נודעו, ימיות הנפשחושי במה להאחז נסתרים המה בפנ

יוכל להתפרץ כוח הלזה , אכן כאשר תהיה איזה סיבה שיצטרך לאחוז מה במסחר לטרף ביתו וכיוצא 41760 

אשר לא היה מאמין על עצמו בשום , עד אשר יזניח כמעט תלמודו לגמרי מחמת הכוח הלזה, בקשת הכסף 41761 

יוכלו להיות , בכל הכוחות והענינים הטובים שבאדם וכן, אופן איך יוכל להיות שיזניח כל כך לימודו 41762 

 41763 .אשר בסיבה קטנה יתעוררו בחזקה להפר כל נתח טוב, מופרים בכוחות מתנגדים

לא יעוררו את נפש האדם לעסוק בלימוד יראת , ל"לזאת גם העבירות הרגילות אשר נעשים כהיתר ר 41764 

ה בפרט ענוש יענש בעונשים קשים ומרים ועל כל עביר, ולזכור אחריתו ימי החושך כי הרבה יהיו, שמים 41765 

ומי יודע עד , ה ותרן הוא יותרו חיוהי אלא מאריך אפיה וגבי דיליה"ל כל האומר הקב"כמאמרם ז, ל"ר 41766 

להיותם נעשים כהיתר אין , כמה יגדל העונש אשר שום אחר לא יסבול רק האדם לבדו העושה העבירות 41767 

 41768 .רואה ואין מרגיש האדם בהם

אשר עם דבר קטן יוכל הטבע להשתנות , להאדם בהתבוננו בחלופי הזמן ומקרי העתים אך זה יוכל לעורר 41769 

לזאת יקדים , אשר ההרגש עדיין בתוקפו כי עבירות המה ויראתם מרחפת על פניו, וליפול בעבירות רמות 41770 

.להעיר ולעורר את רוחו שיוכל לעשות נגד רצונו, האדם רפואה לעצמו ולעסוק בלימוד היראה והמוסר 41771 

 41772 .(ז"אור ישראל מכתב י)  

 41773 

 41774 מאמר תא

 41775 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

הא מה , כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום המצות אמור, יכול זה קיום המצות, אם בחוקותי תלכו 41776 

ל הוא "שכונת חז כפי שרגילים אנו להבין, (י שם"רש) אני מקיים אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 41777 

 41778 .ולכאורה תמוה הלא גם זה נכלל בכלל את מצותי תשמורו, להלימוד בעיון

איני יודע אם לעמל , כי אדם לעמל יולד´ א כל אדם לעמל נברא שנא"אמר ר, (ט"דף צ) איתא בסנהדרין 41779 

איני  ועדיין, כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו הוי אומר לעמל פה נברא, פה נברא אם לעמל מלאכה נברא 41780 

כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך הוי אומר לעמל תורה , יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה 41781 

 41782 .טוביה לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא, והיינו דאמר רבא כולי גופי דרופתיקי נינהו, נברא

עמל  א מסתפק אם תכליתו של האדם הוא"כאילו ר, המתבונן בדבריהם יראה שהם תמוהים וחתומים 41783 

וכן לשונו של רבא גם כן תמוה , ולולא הכתוב היה נכון לומר שהוא עמל מלאכה, תורה או עמל מלאכה 41784 

רק אשרי למי שזכה , כאילו העסק והטיפול במלאכה גם זה ענין ותכלית בעד האדם, שאמר טוביה לדזכי 41785 

 41786 .לעמל יותר טוב שהוא עמל תורה

עד כדי אי יכולת לעמוד על רגליו מתוך אפיסת , ולהענין עמל הוא שיגיע האדם למדת עייפות היותר גד 41787 

למדונו , א שיגיעת שניהם משכחת עון"יפה תלמוד תורה עם ד, (ב"ב מ"פ) ל באבות"וכן אמרו חז, כוחות 41788 

והנה כשאנו לעצמנו לא נוכל להעריך כל כך ענין משכחת , י יגיעה"ל שענין משכחת עון משיגים רק ע"חז 41789 

שלגבי שאר מעלות התורה היא לפי , י מעלה זו"ע´ ערכה של תורה הק כ שלא היינו מודדים"כש, עון 41790 

 41791 .כ קשה לנו לקבל דברים אלו כהוייתן"וע, דעתנו מקלות הערך

וכמו כן עד כמה רחוק הוא , אבל אחרי ההתבוננות יראה האדם עד כמה גדולה דרגא זו של השכחת עון 41792 

ואצלנו אין אותו ענין של משכחת עון , זהשהרי כל עיקר מכוון ותכלית התורה הוא משום ענין , ממנה 41793 

ואין לנו בכל פעולותינו ומצבנו אף רגע אחד , דאין אנו שוכחים את החטא אלא ממשמשים בו תמיד, כלל 41794 

זה אינו כלל , לשכוח עון באמת עד שיהיה מסיח דעתו ממנו מכל וכל, שנוכל לאמר שהסחנו דעתנו מהחטא 41795 

 41796 !מהדברים הקלים

היינו שביגיעת שניהן ישנה לאותה , א שיגיעת שניהם משכחת עון"רה עם דל שיפה תו"ולימדונו חז 41797 

שעיקר , א לא נברא אדם אלא לעמל"וזהו שאמר ר, ז האדם מסיח עצמו מהעון ושוכחו לגמרי"שעי, סגולה 41798 

, ואיני יודע אם לעמל מלאכה או לעמל פה, שבו ישנה הסגולה של משכחת עון, כל הדברים הוא העמל 41799 

 41800 .ואת זה יוכל האדם לראות מחייו היום יומיים, בעמל מלאכה ישנה סגולה זומשום דבאמת גם 

ואין בציורנו כמות הקדושה , כשאדם בא עייף ויגע ממלאכתו הקשה אין במחשבתו שום הרהורי חטא 41801 

, וגם אחרי הגילוי שאדם נברא לעמל תורה, שהרי האדם נעשה פרוש על ידו, שמכיל בקרבו עמל מלאכה 41802 

אין במשמע שעמל מלאכה אינו חשוב , י תורה"ידו יזכה האדם לשלמותו צריך להיות עשאותו העמל שעל  41803 

מאושר הוא מי שעמלו הוא , אלא שזהו בגדר מה שאמר רבא טוביה לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא, כלל 41804 

 41805 .עמל תורה



שכוונת רגילים להבין , כ אם בחקותי תלכו להיות עמלים בתורה"ל נוכל להבין הא דאמרו בתו"ולפי הנ 41806 

ולפי מה שבארנו ענין עמלים , ובאמת הלא גם זה בכלל ואת מצותי תשמרו, ל הוא להלימוד בעיון"חז 41807 

וכמו בעמל מלאכה , ל הוא רק על עמל"דכוונת חז, בתורה הוא צווי חדש שלא נכלל במנין מצות התורה 41808 

חותיו מלימוד התורה כמו כן נצטוינו שהאדם יהיה עייף ויגע עד שארית כו, המכוון הוא העמל שבמלאכה 41809 

 41810 .ובזה התורה היא תבלין

לימדונו , אלא שהרעותי את מעשי, מימי לא ראיתי ארי סבל ושועל חנוני, (7ב"קידושין פ) וזהו שאמרו 41811 

משום דבכדי למנוע מחטא , וגרם לזה החטא, בזה שאילו לא הרעונו את מעשינו לא היו נותנים לנו עמל זה 41812 

וכשהוא עמל הוא שמור , ים מצויים רק כשאדם אינו במצב עמלותדחטא, הוצרכו להעמיס עמל על האדם 41813 

 41814 .אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר, (.ב"ברכות ל) ש"מהם כמ

י תלמידיו שהוא לא היה נוהג "מסופר ע, ל"ישראל מסלנט זצ´ ובזה פתח להבין הנהגתו של הגאון ר 41815 

א הנהגתו היתה שהיה לומד משך מעת לעת ויותר עד שהיה אל, כאחרים שהיו מסגפים עצמם במיעוט שנה 41816 

שזה פירושו של מה שנצטוינו , המקור להנהגה זו הוא מה שבארנו כאן, נופל מתוך עייפות ויגיעה ונרדם 41817 

וכשאדם זוכה לתורה בהכרח , סגולת התורה היא שאינה מניחה לחלות עון כלל, להיות עמלים בתורה 41818 

 41819 .ביטול היצר לגמרי, ה וגדרה של תורה הואשמהות, שיהיה אצלו ביטול היצר

שמהותה של תורה הוא סם החודר בכל גידיו , וזהו דכתיב ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו 41820 

כל תאותו לחטא , לידי הרהור של חטא´ מרגיזו ומרעידו עד שאינו יכול לבוא אפי, ואבריו של האדם 41821 

ואין זה בא מצד האדם אלא מצד התורה , ר"ממנו יצהמתבטלת ונשכחת לגמרי כאילו שנתבטל ונסתלק  41822 

וסגולה זו נמצאת אך ורק בעמלה , שעל ידה מזדעזע כל גופו וחושיו עד שנתבטל יצרו לגמרי באותה שעה 41823 

משום שבהכרח הוא לאדם שיבטל איזו רגעים או יותר לעמל , א"והא דהצריכו לתורה עם ד, של תורה 41824 

וכל הזהירות הוא משום דבביטול רגע , יהיה אף רגע אחד בלי עמלולכן צריך לעמל מלאכה שלא , פרנסתו 41825 

 41826 .אחד מעמל הרי כבר בסכנה כל ענין משכחת עון

בזעת , אבל כיון שחטא הוסיפו לו עמל מלאכה כדכתיב, לולי החטא לא היו צריכים לעמל מלאכה כלל 41827 

וכמו , עמל יותר גדולוגרם לזה החטא דכיון שחטאו הוצרכו ל, אפיך תאכל לחם והוא הוספת עמל לאדם 41828 

אלמלא לא , (ב"נדרים כ) ל"כמו שמצינו בחז, בעמל מלאכה כך עמלה של תורה הוא גם כן מסיבה זו 41829 

מאי טעמא כי ברוב חכמה רוב , חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד 41830 

דעת חכמה )  .טריחן יותרי ולפי שבעטו וחטאו נוסף להם רוב חכמה ושאר הספרים לה"וכתב רש, כעס 41831 

 41832 .(´ט´ א פרק ח"ומוסר ח

 41833 

 41834 מאמר תב

 41835 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

ז והנאות "יש הפרש גדול בין הנאות העוה, ל ביאר על הכתוב שבטך ומשענתך המה ינחמוני"ז זצ"הגרש 41836 

ב עצם הצער יהפך לשמחה "כן בעוה מה שאין, ז עומק טעם העונג בא רק אחרי הצער"בעוה, ב"העוה 41837 

ועל שניהם נאמר , שבטך אלו היסורים ומשענתך זו תורה, (ב"ילקוט תרצ) ל"וכה פירשו רבותינו ז, רבה 41838 

הוא לבדו נשאר , ´עמלו של אדם בתורה ובעבודת ה, כי אדם לעמל יולד ונפש עמל עמלה לו, המה ינחמוני 41839 

וצער העמל הוא העונג , ן היסורים הם הגילוי עצמוההסבר הוא שלפי הבחנת התוכ, שלו בכל העולמות 41840 

שאז , את שיבת ציון היינו כחולמים´ ועל כזה נאמר בשוב ה, הנפלא והנצחי הקנוי לאדם לעולמי עולמים 41841 

 41842 .כי באמת הם הם עצם הגילוי והעונג, נכיר שהגלות והצער לא היו אלא חלום

, ועל הארץ תישן, ומים במשורה תשתה, לפת במלח תאכ, כך היא דרכה של תורה, ל"ז זצ"וכתב הגרש 41843 

דרכה של תורה היא שיעשה האדם את עצמו בן חורין , ז"וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל אשריך בעוה 41844 

עד שגם , וכה חזקה תהיה העמקתו בתורה, י שמעמיק בחכמה במנוחת הנפש ובשכל זך"ע, מטרדות העולם 41845 

 41846 .מעמל תמידי בתורה סבל רב וצער ויסורין לא יפריעוהו ולא יבלבלוהו

כי אין , ז"ואז נאמר עליו אשריך בעוה, כמו שמסיים וחיי צער תחיה ובכל זאת ובתורה אתה עמל דוקא 41847 

ל הוא שהעמל בתורה "ויש להוסיף שביאור דברי רז, ז"חיים טובים מדבקות עזה כזו ברוחניות גם בעוה 41848 

ועל כל זה כתוב , מעצם השכר הםגם הם , והצער והיסורין הגורמים להגברת העמל, הוא השכר עצמו 41849 

 41850 .ז עבור העמל בה"כי שכר התורה מתגלה אפילו בעוה, ז"אשריך בעוה

ואת מצוותי תשמורו הוו עמלים , אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, י"לאור זה נבין דברי רש 41851 

ברכות כי בזה תלויות כל ה, ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה, בתורה על מנת לשמור ולקיים 41852 

כי גם היראה צריכה לימוד , וכן קנין יראת שמים, והנה אין התורה נקנית אלא ביגיעה ובידיעה, והקללות 41853 

כי בהבחנת , ל לא יגעת ומצאת אל תאמין"וכן אמרו ז, ל"ז זצ"למען ילמדון ליראה כך דייק הגרש, ש"כמ 41854 

 41855 .התוכן היגיעה והמציאה היינו הך כמו המצוה והשכר



, ל"הן הן הצער והיסורים עצמם בהבחנת התוכן כנ, הגשמיות שמקבלים בדרך טומאהלעומת זאת ההנאות  41856 

דומה לאדם הטובע , ומתעדן בהנאות הגשמיות לשם הנאה גרידא, מי שרואה את עולמו במבט המגושם 41857 

מי שזוכה , ואיננו מרגיש כי טובע הוא, ונהנה מהליחות החמה שהוא שרוי בה, בביצה חמה וסרוחה 41858 

ובמאמציו להתגבר על הקשיים והנסיונות , רואה בעצם עמלו בתורה ומצוות, רוחניומתעלה למבט ה 41859 

ג "מכתב מאליהו ח)    .ב"ז והן בעוה"את אושרו ועושרו הגדולים הן בעוה, ´בעבודת ה 41860 

 41861 .(152´ עמ

 41862 

 41863 מאמר תג

 41864 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

ואהבתו לדבר זה מתגברת והולכת עם הגברת , לו מתקשר הוא אליוהאדם העמל בדבר מסויים כמדת עמ 41865 

י שהשקיע בו "כי ע, אדם שעמל לנטוע עץ וטורח בגידולו נקשר אליו עד שמתחיל לאהוב אותו, היגיעה 41866 

ומשום כך מרבה הוא לטפחו וליפותו , רואה הוא בעץ חלק מעצמו ולכן מקושר אליו, את כוחותיו ועמל בו 41867 

 41868 .נאהכדי שהעץ שלו יראה 

י "אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חברו וביאר שם רש, (.ח"בבא מציעא ל) ל"יסוד זה הורונו חז 41869 

אם בדבר גשמי , י העמל הדבר מתחבב על האדם"הרי מפורש כדברינו שע, י שעמל בהן"חביבה עליו ע 41870 

ה זאת עד דבק הוא יותר במעל, ככל שעמל אדם יותר לזכות במעלה רוחנית, כ"כך בדבר רוחני עאכו 41871 

 41872 .שהופכת להיות קנין בנפשו

´ שנאמר בתורת ה, ה ולבסוף נקראת על שמו"אמר רבא בתחילה נקראת על שמו של הקב, שנינו בגמרא 41873 

נקראת על שמו של אותו תלמיד שטרח , י"וביאר שם רש, (.ט"ז י"ע) ובתורתו יהגה יומם ולילה, חפצו 41874 

נעשית התורה קנין בנפשו עד , תורה יומם ולילהל מגלים לנו שאם אדם טורח בלימודו והוגה ב"חז, בה 41875 

 41876 .ולכן נקראת על שמו כי שם מציין את התוכן הרוחני, שממלאת את כל תוכן חייו

כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום , י יכול זה קיום המצוות"פירש רש, אם בחוקותי תלכו 41877 

בכך פותחת התורה את , ש"בתורה עיהא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים , המצוות אמור 41878 

י "והרי התורה נעשית קנין בנפש האדם רק ע, כיון שכל הברכות מותנות בקנין התורה, פרשת הברכות 41879 

חסרון , ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה, י"וכן על פתיחת התוכחה פירש רש, עמלה של תורה 41880 

י חסרון "כי ע, י"תונה כמפורש שם ברשהעמל גורר אחריו את נפילת שבעת המדרגות עד לדיוטה התח 41881 

וזה שורש לכל התוצאות החמורות , ו"והתורה יוצאת מלבו ח, העמל מתרופף אצל האדם קנין התורה 41882 

 41883 .המוזכרות בתוכחה

, ל שבית המקדש השני נחרב על שלא ברכו בתורה תחילה"שמבאר אמרם רז, (´ז א"ח מ"או) ז"ועיין בט 41884 

וזה , שלא ברכו בתורה תחילה, ץ על עוזבם את תורתי ולא הלכו בהודרשו זאת מהפסוק על מה אבדה האר 41885 

 41886 שהתורה אינה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, סילוק התורה לפי שלא הלכו בה, ז"לשון הט

ש אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים "כמ, היינו שעוסקים בפלפול ומשא ומתן של תורה, (7ג"ברכות ס) 41887 

, אין התורה מתקיימת אצלם, ומדים דברי תורה מתוך עונג ואינם יגעים בהמה שאין כן באותם של, בתורה 41888 

עבודתנו היא , ל"כי הברכה היא לעסוק בדברי תורה דרך טורח דוקא עכ, וזה שלא ברכו בתורה תחילה 41889 

 41890 .והיא תתקיים בנו ותהפך קנין בנפשנו, י זה נהיה דבקים בתורה"וע, לעמול בתורה בדרך עסק וטורח

ודבק , י זה נעשית יקרה לו מאד"ע, מעלת המצוות שהעושה את המצוה בצער ובעמלכמו כן בקנין  41891 

, כי כל עמל מרבה את הזיקה של האדם לדבר שעמל בו, ומתקשר יותר אל המצוה ומתרבה קנינו במעלתה 41892 

כי , השכר גדל לפי מה שגדל צער עמל המצוה, (ה"אבות פ)א  ל לפום צערא אגר"זהו ביאור אמרם רז 41893 

כך ביאר , י עשייתה"וה הוא השפע הרוחני המיוחד של כל מצוה ומצוה שזוכה בו האדם עהרי שכר מצ 41894 

אם כן הגדלת , שהמצוה עצמה היא השכר, ל שכר מצוה מצוה"ל את מאמר רז"ין זצ´ח מוולוז"הגר 41895 

 41896 !י הצער והעמל הוא ריבוי השכר"הדבקות במצוה וריבוי הקנין בה ע

י זה מתקשר הוא יותר אל "ע, משתדל ועמל לעבור עבירהכשהאדם , יסוד זה נאמר גם לגבי עבירות 41897 

לכן כל , כלומר טומאת העבירה שנדבקת בו היא היא העונש, ומאחר ששכר עבירה עבירה, ל"הטומאה ר 41898 

כי הרי העמל למען העבירה מגביר את הקשר עם טומאת העבירה , הוספה של עמל מכפילה את העונש 41899 

 41900 .שמלפפת אותו ומתדבקת אליו

כי האדם מציאותו דבקה , מל יותר לבצע כסף ולמילוי תאוותיו נעשה הוא גשמי וארצי יותרככל שאדם ע 41901 

ואיתא , ולעומת זה ככל שאדם עמל יותר לרוחניות הופך הוא לרוחני ומקודש יותר, בדבר ששואף אליו 41902 

אולם על ישראל אמר בלעם לא הביט און , בספרים הקדושים שבלעם ועמלק היו שקועים בעמל דטומאה 41903 

 41904 .שלא ראה עמל דטומאה בישראל, (ג"במדבר כ) יעקב ולא ראה עמל בישראלב



ה הראה ליעקב אבינו בחלומו את מראה הסולם "הקב, י עמל"התורה גילתה לנו שעלייה אפשרית רק ע 41905 

כיון שלא יהיה , כדי ללמד שאי אפשר לעלות לרום המעלה בבת אחת, המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה 41906 

, י שמתגברים על כל שלב ושלב של הסולם"לא צריך לעלות דרגה אחר דרגה עא, קיום לעלייה כזו 41907 

י שעמלים להתגבר על הקשיים והעיכובים נעשית "ורק ע, השלבים הם העיכובים והקשיים שבכל דרגה 41908 

נפש עמל עמלה לו דרך העמל היא דרך קנין , ואפשר לעלות למדרגה הבאה, המדרגה קנין בנפש 41909 

 41910 .המדרגות

אולם נהפוך הוא שכן , יוחלש הן גופו והן שכלו´ שעל ידי ריבוי עמלו בתורה ועבודת ה, אדם טועה וחושב 41911 

וכן העייף כשיעמול במוחו , באמת מוצאים אנו שדוקא קבלת עול נוסף מוסיפה לאדם כוחות חדשים 41912 

 41913 .ומקבל אוצרות כוח חדשים ורעננים, ירגיש שנפתחים לו שערים חדשים של סייעתא דשמיא, בעיונו

אחרי שבכל הזמן ההוא לא , ד שנה בבית מדרשם של שם ועבר"שאחרי עמל של י, צינו ביעקב אבינווכן מ 41914 

ונזכר שעבר על המקום שהתפללו בו , בכל זאת בבואו לחרן והגיע למחוז חפצו בערוב היום, שכב לישון 41915 

, הטבעיות ה להתגבר על ההגבלות"לכן עזר לו הקב, יהב דעתיה למיהדר רצה לחזור את כל הדרך, אבותיו 41916 

כי , דוקא ההתחזקות הגדולה ביגיעה מקטינה את ההגבלות הטבעיות, (7א"חולין צ)א  קפצה ליה ארע 41917 

 41918 .האדם הבוחר בדרך העמל והיגיעה זוכה לאוצרות חדשים בלתי מוגבלים של סייעתא דשמיא

מכאן , ללא בשכלו אלא בידו מה שקנה בהשתדלותו בעמ, (´פסחים נ) אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 41919 

נפש  (ז"משלי ט) וכן מפורש, ב אין תורתו של אדם נדונה לפי כשרון שכלו אלא לפי עמלו בתורה"שלעוה 41920 

שהשכל הוא כלי שניתן לאדם להשתמש , רק מה שעמל בו שלו הוא כי נעשה קנין בנפשו, עמל עמלה לו 41921 

 41922 .שוב אין לו כלי זה ויש לו רק מה שהפך לקנין רוחני בנפ"אולם בעוה, ז"בו בעוה

אבל יגיעתו בתורה היתה מעטה יהיה עם הארץ , נמצא שחכם מהיר השכל חזק הזכרון ובעל הרבה ידיעות 41923 

אבל עמל ויגע הרבה בתורה ישיג הרבה , ואילו אחר ששכלו גס זכרונו חלש וידיעותיו מעטות! ב"לעוה 41924 

עליונים למטה והיינו בחינת עולם הפוך ראיתי , י עמלו הוא כולו שלו"מפני שמה שרכש ע, ב"בעוה 41925 

הזריזות היא מדת שלמות , ז"וזה ביאור מה שכתוב במסילת ישרים פ, (פסחים שם) ותחתונים למעלה 41926 

יתנה לו ´ כאשר הבורא ית, ומי שמתגבר ותופש בה כל מה שיוכל לעתיד לבוא יזכה לה באמת, גדולה 41927 

 41928 .(21´ מכתב מאליהו ג)  .בשכרו חלף מה שהשתדל אחריה בזמן עבודתו

 41929 

 41930 מאמר תד

 41931 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

איננו יודעים מדבר , י לימוד"מורגלים לחשוב כי לקנין תורה מגיעים ע, י שתהיו עמלים בתורה"וברש 41932 

איננו מבינים , אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ל"לכן בהגיענו למאמר חז, נוסף חוץ מהלימוד 41933 

לכן אנו מפרשים כי המכוון בעמלים בתורה הוא גם כן , לים בתורה ובין קנין תורהאיזה קשר יש בין עמ 41934 

שיש לו שייכות גדולה לתורה מזה איננו , אבל עמל כשהוא לעצמו כפשוטו של לשון, להתמיד בלימוד 41935 

 41936 .יודעים כלל

 41937 חכמות בחוץ, רואים בספר משלי כמה פרקים שלמים המתארים את המשא ומתן בין חכמה ובין האדם

מבארים אנו הכל , יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב, (´כ´ משלי א) תרונה ברחובות תתן קולה 41938 

, י הלימוד אנחנו היוצרים את החכמה"מדמים אנו שע, אמנם זהו מהשיבושים הגדולים, שהכוונה ללימוד 41939 

 41940 !והיא היא המציאות האמיתית, ק יש מציאות לעצמה"איננו יודעים כלל כי לתוה

ויש לנהל איתה משא ומתן שלם ! זוהי מציאות ודאי, (ב"כ´ ח) נני ראשית דרכו קדם מפעליו מאזק´ ה 41941 

אילו היינו מבינים ככה ! באיזה אופנים ותנאים היא תואיל להתחבר עם האדם, כמשא ומתן של אדם לאדם 41942 

ינו מבינים הי, וכבר היינו מתנהגים אחרת עם התורה, היו מתבארים לנו הרבה דברים ביאור חדש לגמרי 41943 

י עמל מתרצה "דוקא ע, הוא מהדרכים הגדולים ביותר לקניית התורה, כי העמל הפשוט להתיגע בתורה 41944 

 41945 .התורה הקדושה להתגלות אל האדם ולהיות נקנית אליו

יתכן ואין לו קשר כלל עם הדבר , כי עמלו בהמקום אשר בו הוא חושב ויגע, בן תורה יכול להרגיש זאת 41946 

ישנם , סוד הוא רק כשהוא עמל התורה מתגלה אליו כי כך היא רוצה ולא אחרתה, שהוא משיג על ידו 41947 

ח דברים "הסוד הוא שכשיש לו מ! ונקנית היינו מדעתה ובעל כרחה לא, ח דברים שהתורה נקנית בהם"מ 41948 

יגעתי ומצאתי , ועמל הוא אחד מדרכי הקנינים של התורה, ק להתחבר עם האדם"אלה אז מתרצה תוה 41949 

וכשישנה היגיעה מצד האדם , יגעתי הוא לעיכובא בדווקא וכל המרבה הרי זה משובח, (7´מגילה ו) תאמין 41950 

 41951 .אז התורה ממציאה עצמה אליו

, הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר, נפש עמל עמלה לו, (7סנהדרין צט) הוא אשר אמרו 41952 

וכל כך למה מפני , סדריהי עומלת לו שמחזרת עליו ומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי תורה ו"רש 41953 

התורה , ככה הוא סוד הדברים כי נפש עמל הוא מסודם של דרכי הקנינים, שכפף פיהו על דברי תורה 41954 



ויתכן כי , הרי רואים אנחנו כבר איזה סוד טמון בעמל הפשוט, עומלת לו אצל קונה למסור לו טעמי תורה 41955 

 41956 !י עמלים בתורה"בשום אופן לא נזכה לקניית התורה אם לא ע

וכשהוא רצה זאת בהכרח כי , ה רצה למסור גדולתו לבניו"כי מרע, (ד"א י"פנחס כ) ל אומרים במדרש"חז 41957 

למה שמסר נפשו עליה , ה כי זה מגיע ליהושע"ואמר לו הקב, בגדלות ובלמדנות לא חסר להם מאומה 41958 

, הושעבבחינת הגדלות היו בישראל הרבה גדולים יותר מי, שהיה משכים ומעריב להעמיד הספסלים 41959 

והנה שם נמנה יהושע , שנמנו שם הנשיאים לא לפי שבטיהם אלא לפי גדלותם, שלח´ ן בפ"כביאור הרמב 41960 

 41961 .לא בגלל שלמד אלא בגלל שהעמיד הספסלים? ולמה איפוא זכה הוא ומסרה ליהושע, במקום החמישי

מה לזה אלא והיא אינה מסכי, הלא התורה צריכה להתרועע עם האדם, זהו הסוד הגדול של עמל התורה 41962 

נואף , עוד אמרו שם בסנהדרין, אם כן היא רואה בו מסירות בגדר התדבקות להיות דבוק תמיד בתורה 41963 

רק כאשר ? רק כשמתחשק לו? כי למה באמת לומד רק לפרקים, אשה חסר לב זה הלומד תורה לפרקים 41964 

הקשים זהו בגדר  להיות אתה תמיד בכל המצבים, זהו הגדר של זונה ולא אשה? ולמה לא תמיד? נוח לו 41965 

 41966 .ונואף אשה חסר לב זהו הלומד תורה לפרקים, אשה

עד שאמרו , כי אם דוקא עמל, לא להבין, כלומר לא ללמוד, אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 41967 

הרי , שנגזר עלינו לשכוח כי אם לא היינו שוכחים לא היינו עמלים בתורה, (ג"י´ ר א"קה) בירושלמי 41968 

אם כל ? מהו ענין העמל הזה, וכל מה שהעמל יותר יבש טפי מעלי, יא רק העמלמוכרח כי כל התכלית ה 41969 

 41970 ?אבל לא לדעת ולא להבין רק לעמול לשם מה, התכלית היתה הידיעה וההבנה ניחא

ממילא יש שאלות ואינם , הוא אשר אנו רגילים לומר שאצלנו התהפכה העגלה עם הגלגלים למעלה 41971 

הפוך את העגלה בחזרה ותעמידיה על גלגליה אז תראה , העגלהיודעים שהן מתעוררות בגלל התהפכות  41972 

איך , והיינו מכירים ביטול המציאות של הגוף, אילו היינו מתבוננים בחיבור הגוף עם הנפש! הכל נכונה 41973 

שאין לו כלום ללא הנפש אפילו כחוט , שלגוף מצד עצמו אין לו מאומה שהוא מבוטל המציאות ממש 41974 

ואיך שהיא מתפשטת , ם איך שהנפש מוצאת מקום מנוחה דוקא בתוך הגוףומאידך היינו רואי, השערה 41975 

 41976 .בתוך הגוף

כי לא תמצא לעצמה , כי נפשו לא רצתה להפרד מגופו הקדוש, ה לא רצה למות"ל אומרים כי מרע"חז 41977 

! אז היה מתברר לנו תיכף תפקידו של הגוף לשאת את הנפש, ה"מקום יותר הגון מאשר בגופו של מרע 41978 

כי עשוי הוא לישיבה לשאת , א עם קביעותו רפידתו וכל צורתו מבינים תיכף תכלית הכסאכשרואים כס 41979 

צריך הוא לשאת את האדם כי עשוי ? ולא היו שואלים כלל למה צריך הכסא לשאת את האדם, את האדם 41980 

הכל , גם הרגלים שלו גם משענותיו וכל חלקיו, לכך הוא נמצא וזולת זה אין בו שום צורך, הוא לשם כך 41981 

 41982 .לתכלית יחידה הם לשאת את האדם

כי אחרי שערך עצמי ? מחיבור גוף ונפש לבד יש לאדם לראות מהו הגוף ומה תפקידו, כן הוא בענין הגוף 41983 

! מקור שלמותו הוא להיות כתף בריא, הרי כי איננו אלא כתף לשאת את הנפש וזאת היא תכליתו, אין לו 41984 

רצה שהבריאה תשא ´ כי כך הוא ית, בורא כביכולכל הבריאה כולה גם כן אינה אלא כתף לשאת את ה 41985 

 41986 !הבריאה היא זרוע לשאת אותו כביכול זהו סוד המרכבה, ומתחת זרועות עולם, (ג"דברים ל) אותו כנאמר

הלא כל המציאות אינה אלא עמל , אילו ידענו כל זאת שוב אין שאלה למה דורשים מאתנו דוקא עמל 41987 

אמנם קשה לשאת את הנפש לשאת את הבורא עולם ! כלום וחוץ מלשאת אין, להיות כתף בריא לשאת 41988 

, חכמה בינה דעת אין אלו אלא רגלים בכסא! לשאת, אבל זאת היא המציאות ומטרת כל המטרות, כביכול 41989 

הוא נושא משא יותר כבד ואומרים לו שא , כל אשר יגדל האדם! אבל כל המכוון הוא לשאת וזה הכל 41990 

האנוכי הריתי , ובאמת הוא צעק כי המשא כבד! ל משא שבמשאותה הוטל כל הכלל ישרא"ועל מרע! יותר 41991 

איכה אשא לבדי טרחכם , את כל העם הזה כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק 41992 

 41993 !כי חוץ מכתף בריא אין עוד, (´דברים א) ומשאכם וריבכם

אלא שמבקשים לישב ב "ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה"בקש יעקב לישב בשלוה אמר הקב 41994 

שלוה אינה , אלא מפני שאין זה במציאות הבריאה? ולמה באמת לא, (ז"בראשית ל) ז"בשלוה בעוה 41995 

מצוות לאו ליהנות , וכל שהוא יותר יבש בלי טעם הוא התכלית! כאן המציאות היא עמל לשאת, ז"מעוה 41996 

אה אלא לעול על צואריהם י לא נתנו המצוות לישראל להיות קיומם להם הנ"ופירש, (.ח"ה כ"ר) ניתנו 41997 

 41998 !כי כל העבודה אינה אלא להיות סבל! ניתנו ושא אותו

מביא והיינו  (7ט"סנהדרין צ) ´ובגמ! לעמל ממש, (´איוב ה) מעתה נבין את הסוד של כי אדם לעמל יולד 41999 

, ל דרופתקי טרחנים כלומר כל הגופים לעמל נבראו"י ז"ופירש, דאמר רבא כולהו גופא דרופתקי נינהו 42000 

יש לאדם רק להטות , אשרי למי שזכה והיה עמלו וטרחו בתורה, ביה לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתאטו 42001 

אלא דכאן מוסיף עוד , זוהי כל המציאות והתכלית הגדולה שהגוף ישא את הנפש, שכמו ולשאת ותו לא 42002 

שרי למי רק א, ממילא בין כך ובין כך ישא ויסבול, שאם כל מתכונתו של הגוף הוא להיות סבל, יסוד 42003 



תיכף מעמיסים עליו , ואם לא יזכה לתורה ידע כי בלי עול לא ישאר, שזכה והיה עמלו וטרחו בתורה 42004 

 42005 .משאות אחרות

ועבדי , כי כל בני אדם עבדי תאוות העולם הם, כי מילת נזיר מגזרת נזר, (´במדבר ו)ב  ל כת"ע ז"ראב 42006 

הכלל ! זה לא יתכן, א לשאת כל עולוהראיה ינסה נא אדם לסרב ול! התאוות הוא כפשוטו עבדים ממש 42007 

הפורק מעל עצמו , ההבדל הוא רק מה נושאים, כן המציאות שהאדם סבל ותו לא, הוא לשאת מוכרחים 42008 

כל הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות , תיכף מעמיסים עליו מהצד שכנגד, צרור קטן ממשאו 42009 

וכל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול ! הרי סבל אתה, הא לך חבילה ושא אותה, ועול דרך ארץ 42010 

 42011 .(´אבות ג) מלכות ועול דרך ארץ

כי יסוד תורתנו הקדושה הוא שהתורה , תורתנו שונה מכל החכמות שבעולם, בדבר זה נפלינו מכל עם 42012 

התורה , אין פינה בחיים שלא תחדור התורה לתוכה, כי אם תורת חיים תורה בתוך החיים, אינה חכמה 42013 

המחשבה הדקה ביותר יש לה כבר , כ בפנימיות"בכל החיצוניות ומכש, ש כל החיים מכל צדמקיפה ממ 42014 

, איזה רגל להקדים, ימין קודם שמאל, כאשר לובשים בגד כבר יש שם תורה, בכל התורה עוסקת, תורה 42015 

יש תורה שלימה , הרי אינם יכולים לשכב כמו שרוצים? וכששוכבים לישון האם אז חפשים מן המצוות 42016 

גדולי עולם זכו לדברים גדולים ! הרי יש דינים רבים של צניעות? ובבית כסא האדם חפשי, אפרקדןשל  42017 

 42018 !מאד ודוקא מבית הכסא

ומה שאין אנחנו מכירים את החיים הוא מפני שאנו חיים בבתי , תורה היא המפקחת על החיים באמת 42019 

נצייר נא , סוהר זהו אצלנו חייםחיי בתי , נולדנו בבית הסוהר לכן איננו יודעים מחיים אחרים, סוהר 42020 

הלא כבר לא היו זקוקים למנעולים , אם כל בני אדם היו כהחפץ חיים, לעצמנו כיצד היו נראים החיים 42021 

המנעול הלא מזכיר תיכף אשר אנחנו ! כשאדם לוקח מנעול ביד הלא היה צריך להזדעזע! ובריחים 42022 

וחיי , ל הוא רק מפני שאנו חיים בבתי סוהרומה שאין אנחנו מזדעזעים כל! מוקפים מגנבים מוקפים מרע 42023 

 42024 !הבתי סוהר יחד עם נחשים ועקרבים הם הם החיים שלנו

פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל אם אתה עושה  42025 

אנחנו לא  כי, ז מחפשים אנו פשטים על זה"אשריך בעוה, (´אבות ו)ב  "ז וטוב לך לעוה"כן אשריך בעוה 42026 

אילו ידענו את החיים , וזה מפני שאצלנו חיי בתי סוהר הוא המושג של חיים, מבינים אופן כזה של חיים 42027 

 42028 .(דעת תורה)  .היה פשוט כי פת במלח תאכל זהו באמת אשריך וטוב לך, של תורה

 42029 

 42030 מאמר תה

 42031 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

חשבתי מתן שכרן של מצוות והפסידן של , ד חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך"איתא במדרש הה 42032 

ל שלא מספיק מה שאדם רוצה "כאן העירו לנו חז, (´ה א"ר ל"ויק) עבירות ואשיבה רגלי אל עדותיך 42033 

מי לנו גדול מהחסיד שבמלכות דוד , אלא שצריך חשבונות רבים ועצות שונות לזכות לתורה, ללמוד 42034 

עד , את מעיד על עצמו שהיו נחוצים לו חשבונות תדירים שכר מצוות וכנגדם הפסד עבירותובכל ז, המלך 42035 

כל פעם היה עורך מחשבות מחדש לחזק את עצמו בלימוד , שהיה מתעורר לגודל חשיבות לימוד התורה 42036 

 42037 .ואחד מהם תלמוד תורה, (7ב"ברכות ל) ל ארבעה צריכים חיזוק"וכבר אמרו חז, התורה

היינו שתמיד מתעלים , (ד"ברכות ס)ב  "ז ולא בעוה"די חכמים אין להם מנוחה לא בעוהל תלמי"ואמרו חז 42038 

ומכיון שכן מוכרחים תמיד להכנה מחדש לכלכל המדרגה החדשה שאליה , ומגיעים להשגות יותר גדולות 42039 

כ לאנשים כמונו אשר "עאכו, ואם זה נאמר בגדולי עולם שכבר הגיעו למדרגות רמות מאד, רוצים להגיע 42040 

שצריכים להכין את עצמם הכנה , תה מתחילים לגשת אל מלאכת התורה בהשגות קטנות וכוחות מעטיםע 42041 

 42042 .גדולה כדי לזכות להצלחה וסייעתא דשמיא

יתן חכמה ´ שנאמר כי ה, איתא בגמרא מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה ויתפלל למי שהחכמה שלו 42043 

אשר בפני עצמו נחשב מהדברים העומדים ברומו למדנו מזה שענין התפלה , (7נדה ע) מפיו דעת ותבונה 42044 

ל על התפלה שלמרות "אולם כבר אמרו חז, הוא גם כן נחוץ לרכישת התורה, (7´ברכות ו) של עולם 42045 

פ שכולנו מתפללים בכל זאת מעטים מאד "והחוש יעיד אע, חשיבותה בכל זאת בני אדם מזלזלים בה 42046 

והדרכה איך לגשת אליה וגם לזכות על ידה  ועל כרחך שתפלה צריכה לימוד, י התפלה"שמתעלים ע 42047 

 42048 .לתורה

כי לא די הבנה שכלית אלא צריך דוקא רגשי הנפש בשעה שהוא , (´תענית ב)ב  תפלה נקראת עבודה שבל 42049 

אליעזר כשאתם מתפללים דעו ´ ש ר"כמ, וכדי להגיע לרגש אמיתי מוכרחים להכנה לפני התפלה, מתפלל 42050 

היינו שיתבונן לפני תפלתו שעומד לשפוך שיחו לפני מלך מלכי , (7ח"ברכות כ) לפני מי אתם עומדים 42051 

ובודאי שלימוד המוסר לפני התפלה היא תחבולה גדולה ליישב את דעתו ולהכין את לבו , ה"המלכים הקב 42052 

 42053 .לפני המקום



 42054 מצאנו בגמרא אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו שנאמר נשא לבבנו אל כפיים

וכן השתפכות הנפש בבקשת , יש לפרש שהרגש של השתוקקות לסדר שבחיו של מקוםו, (´תענית ח) 42055 

ה "והקשה שם הגמרא שהרי הקב, כאילו יכול להרגישו במשמוש היד, צרכיו צריך להיות כל כך מוחשי 42056 

ומתרץ , ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו, מקבל אפילו תפלה כזאת שנאמר עליה 42057 

 42058 .אבל יחיד מוכרח לכוון את לבו כראוי, בציבור שתפלה כזאת מתקבלת הגמרא שזה רק

ונראה לבאר את זה ? והדבר יפלא איך יתכן כלל שתפלה גרועה כזו שהוא כמכזב תתקבל אפילו בציבור 42059 

שירמיה לא הזכיר בתפלתו נורא ודניאל לא הזכיר גבור מפני שאמרו איה נוראותיו , פ הגמרא ביומא"ע 42060 

וביארה הגמרא שהסיבה שהסכימו , ד שבאו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנהע, ואיה גבורותיו 42061 

ונראה , (7ט"יומא ס) ה הוא אמיתי ולכן לא רצו לשקר"משום שהיו יודעים שהקב, ירמיה ודניאל לשנות 42062 

אבל , שהכונה היא שבודאי מבחינה שכלית היו יכולים לומר הגבור והנורא משום שהיו מאמינים גדולים 42063 

לא היו יכולים לשבח את , ובשעה שהיו רואים גוים מקרקרים בהיכל, ת והתפלה דורשת הרגשת הלבהיו 42064 

 42065 .ה בתוארים של גבור ונורא בלב שלם"הקב

אבל איפה ? אחרת איך תתקבל התפילה, הוא הדבר בנוגע לתפילת הציבור שבודאי מוכרחים לכוון 42066 

תוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו משום שלבו על זה נאמר ויפ, שמתפללים רק בהבנת השכל בלי רגשת הלב 42067 

אולם במי , ה התפילה אם היא של ציבור דוקא"בזה מקבל הקב, היינו שחסר הרגשת הלב, לא נכון עמו 42068 

ש אצל המלאכים ורגליהם "שאינו מכוון כל עיקר בתפלתו כבר העירו על זה כוון רגלך בשעת התפילה כמ 42069 

ואם לא לשחוק , ך הנך חפץ להיות כמלאך כל שכן במוחךאם ברגל, ובזה תעיר למוסר אזניך, רגל ישרה 42070 

 42071 !רגלך כמלאך וראשך כחמור עמוס במשא הסכלות, תחשב

מי שרוצה , הוא מה שנזכר בפרק קנין תורה נושא בעול עם חבירו, כדאי להעיר עוד ענין הצריך חיזוק 42072 

ן עינו צרה בהצלחת ואי, להצליח ברכישת התורה צריך להיות גם בעל עין טובה הרוצה בתועלת חבירו 42073 

כל שכן כשנוגע לרבים שצריך , ולא עוד אלא שצריך לדאוג לחבירו לעזור לו ולקדמו בלימודים, זולתו 42074 

 42075 .ולהמנע מכל דבר שיכול לגרום להם רפיון, ליזהר מאד להיות מאלה שמחזקים את הרבים בלימודם

פעם אחת , לספר בכל פסח ל"יש להזכיר מה שהיה רגיל הסבא ז, ובקשר לענין נושא בעול עם חבירו 42076 

והנה מנהגו היה להדר לאפות מצות מצוה ערב , בהיות הסבא עוסק בתורה בפרישות היה דחוק לו השעה 42077 

כמה צער היה לו שלא עלתה בידו , אבל בשנה ההיא לא הספיק בידו מחמת הוצאות, פסח אחר חצות 42078 

ה בשעה שבעלי בתים פשוטים עשו וגם היה בוש מבני העיר שפרוש כמוהו לא היה מהדר בז, לקיים מנהגו 42079 

כמה צער ובושה , והיה הסבא אומר שאילו היה אחד מאנשי העיר נותן דעתו על מצבו והיה בא לעזרתו, כן 42080 

 42081 .היה יכול למנוע ממנו

ועל , והעיקר שלא לחסוך עמל וטורח ולא לחפש מציאות, אכן הרבה צריך האדם לעמול כדי לזכות לתורה 42082 

בגשמיות אם משלם הקונה יותר מדי הרי , הבדל בין רוחניות לגשמיות ל שיש"כגון זה אמר הסבא ז 42083 

המוסר )  .מה שאין כן ברוחניות כל מה שמשלם יותר עבור השגת המעלות יותר מתעלה, נתאנה 42084 

 42085 .(ג"והדעת ח

 42086 

 42087 מאמר תו

 42088 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

הא מה , ות כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום המצות אמוריכול זה קיום המצ, אם בחוקותי תלכו 42089 

אחת ההבחנות הפנימיות שבנו היא , (ל שם"י ז"רש) אני מקיים אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 42090 

האנכי מרגיש את מציאותו כיחידה בפני , הבחנת מציאות האנכי שלנו שהיא הרגשת הוייתנו העצמית 42091 

ומחמתה דבר טבעי הוא לו , זו הרגשה פנימית עמוקה אצל כל אדם, עצמה נפרדת מכל הויה אחרת 42092 

 42093 .להרגיש על כל פנים בתת הכרה שהוא קודם לכל אדם

כשמגיע אדם למידה זו , וכשהוא משיגם אנוכיותו מתחזקת עוד יותר, האנכי שואף תמיד לסיפוק רצונותיו 42094 

, ות הגרועות הכלולות בכוח הנטילהולבוא לידי כל המד, הריהו עלול לרדוף כבוד ולהתכבד בקלון חברו 42095 

ומרגיש את עצמו ואת , כי אינו רוצה להתבטל אליו, הרגשה זו מכסה ומאפילה גם על הכרת בוראו 42096 

 42097 .ז ממש בלבו של אדם"והרי זו כע, ´שאיפותיו כרשות אחרת נפרדת ממנו ית

ויש , ף ההכרההדחפים הבאים מן האנוכי הם מהחזקים ביותר בכוחות הכהים הפועלים באדם מתחת לס 42098 

אין זאת אומרת שאין אהבתו אליהם , בידם לדחות גם את אהבתו לידידיו וקרוביו החביבים עליו ביותר 42099 

פוק , בתת הכרה עדיין אהבת עצמו קודמת, יכול להיות שלבו מלא אהבה אבל זה בחיצוניות הלב, שלמה 42100 

אף לאחר חטאה נשארה ש, ר"ה ושותפתו של אדה"ל על חוה יצירת כפיו של הקב"חזי מה שאמרו חז 42101 

י "ר מובא ברש"מ) כדי שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת, שנתנה מעץ הדעת גם לאישה עמה, נביאה 42102 

 42103 .(´ו´ בראשית ג



כי רק על ידה , ברור ששאיפה אדירה זו נצרכת לנו? לשם מה ניתנה לאדם הרגשת אנוכיות חזקה כל כך 42104 

ש אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה "כמ, ´דת היהיה לנו כוח הדחף להגיע אל דרגות גבוהות בעבו 42105 

יש בכוחו לדחות , אבל כלי מסוכן הוא זה ואם לא משתמשים בו כהוגן, (´משלי ב) ´אז תבין יראת ה 42106 

ולטובת ´ כדי להרגיל את האדם להשתמש באנוכיותו אך ורק לעבודת ה, ו"האדם לגמרי מעל בוראו ח 42107 

 42108 .רעך כמוךנתנה לנו התורה את המצוה ואהבת ל, זולתו

מאי , ומרגשי עצמו ילמד להימנע מלפגוע ברגשי חברו, היינו שיתרגל ללמוד מאנוכיותו את צרכי זולתו 42109 

, ש וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם"וכמ, (.א"שבת ל) דסני לך לחברך לא תעביד 42110 

ובזה יבוא , עצמו לרצות בעד חברו כל מה שרוצה בעד, גם ישתדל להשיג מדרגה עוד נעלה מזו 42111 

 42112 .ובזה יבנה את עצמו ואת כל סביבתו ואשרי חלקו, להתכללות במקום פירוד

השער הראשי שבו יתקרב , מובן שדבר זה דורש התהפכות מן הקצה אל הקצה מטבעו והרגלו של האדם 42113 

בתפילה מכיר האדם את בוראו שהוא המשפיע לו כל , האדם ליכולת ההשתנות הזאת הוא עבודת התפילה 42114 

 42115 ל שתפילה היא במקום הקרבנות"הרי אמרו ז, ´ולומד להכניע את עצמו לפניו ית, יותו וגם את אנוכיותוח

שעבודת הקרבנות היא להורות ביטול כל הויה אחרת כלפי , ל"וכבר נתבאר מה שכתב מהר, (7ו"ברכות כ) 42116 

 42117 .´הויתו ית

שהריהו מתגדל , האדם לכאורה נראה שעלול הוא להגדיל את אנוכיות, לימוד התורה מאידך גיסא 42118 

, וכל שכן אם זוכה לחדש חידושי תורה הרי לכאורה לא ימלט מהתפאר בהם בלבבו, בידיעותיו החדשות 42119 

א  כמו שמעידה הגמר, כמובן בדקי דקות כפי מדרגתו הרמה, הלא גם לאחד מגדולי התנאים קרה כזאת 42120 

והיה רכוב על החמור ומטייל על , אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו´ מעשה שבא ר, (.´תענית כ) 42121 

הלא זוהי הסכנה שדיברנו , ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה, שפת הנהר 42122 

אם , ראיתי בני עלייה והם מועטים, שמעון בר יוחאי´ אלעזר שעליו אמר אביו ר´ ונזכור נא שזהו ר, עליה 42123 

 42124 .(7ה"סוכה מ) שנים הם אני ובני הם

אמר לו ריקה כמה מכוער , ו אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו שלום עליך רבי ולא החזיר לונזדמן ל 42125 

אמר לו איני יודע אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה , אותו האיש שמא כל בני עירך מכוערין כמותך 42126 

מחול  כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו נעניתי לך, מכוער כלי זה שעשית 42127 

ושלא , אלעזר´ ש גודל תשובתו והתבטלותו של ר"עי, אמר לו איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני, לי 42128 

י שיש אומרים שאותו האיש היה אליהו "ש ברש"ועי, אלעזר ברבים´ רצה האיש למחול לו עד שנתבזה ר 42129 

 42130 .זכור לטוב ונתכוון להוכיחו שלא ירגיל בדבר

אין עצה אחרת אלא שמוכרח ? יעשה זה שאין אליהו הנביא בא להוכיחו ומה, ומעתה מה נעני אנן אבתריה 42131 

יתן ´ ולהכיר שה, ת"כדי שירגיל את עצמו להתבטל אל השי, הלומד לצרף ללימודו את עבודת התפילה 42132 

וכבר ידוע מכל גדולי הדורות שלעומת גדולתם , ושהאדם לית ליה מגרמיה כלום, חכמה מפיו דעת ותבונה 42133 

, (.ט"מנחות כ) ה"עקיבא שעליו אמר משה רבנו ע´ ומי לנו גדול מר, בקיעה שחקיםבתורה גם תפלתם ה 42134 

אדם מניחו בזוית זו , (.א"ברכות ל)א  ואמרו עליו בגמר? יש לך כזה בעולמך ואתה נותן תורה על ידי 42135 

ודי בזה לבייש את אותם החכמים , ומוצאו בזוית אחרת מפני כריעות והשתחויות מעוצם דביקותו בתפילתו 42136 

 42137 .שחושבים את עצמם כה גדולים בתורה עד שמותר להם להקל בעבודת התפילה, בעיניהם

ל על "אמרו ז, אכן מצאנו בענין לימוד התורה דבר שלכאורה סותר יסוד זה של התבטלות האנוכיות 42138 

ולבסוף , ה"אמר רבא בתחילה היא נקראת על שמו של הקב, חפצו ובתורתו יהגה´ הפסוק כי אם בתורת ה 42139 

ותמוה , הרי שלכאורה מעלה היא שהתורה נקראת שלו, י"רש, ל שמו של אותו תלמיד שטרח בהנקראת ע 42140 

המלאכים שגם הם מתגדלים בהשגותיהם , ת"הרי ביארנו שכל תכלית האדם היא להכיר שהכל מהשי 42141 

אבל מה יעשה האדם , י זה אנוכיותם שוב מתקטנת"וע, ת שירגישו נהמא דכיסופא"עשה השי, הנוראות 42142 

מה ענין התבלין שיש , ר בראתי לו תורה תבלין"בראתי יצה? י השגת התורה"תו מתגדלת עשאנוכיו 42143 

 42144 ?בתורה

היינו , ודרך הפיכת הרע לטוב, דרך כבישת היצר ושבירתו, ´אבל הענין הוא שישנן שתי דרכים בעבודת ה 42145 

שאמר  זה, ת עצמו"ל שהיא ממדת השי"על הדרך השנייה אמרו ז, לגלות את האור מתוך החושך עצמו 42146 

ב "עוה, ישראל מאומות העולם, חזקיה מאחז, כגון אברהם מתרח, הכתוב מי יתן טהור מטמא לא אחד 42147 

פירוש שממדת האחדות היא לאחד , (´ט א"ר י"במד) ?לא יחידו של עולם, מי עשה כן מי גזר כן, ז"מעוה 42148 

שברא עולם , ת"והיכולת לעשות זאת מורה על אחדותו המוחלטת של השי, את ההפכים לשם תכלית אחת 42149 

שהיא גילוי , מאוחדים בו לשרת את התכלית האחת, טוב ורע, כזה שאפילו הפכים גמורים כגון אור וחושך 42150 

 42151 .לטובת נבראיו´ כבודו ית

 42152 ל"יש בתורה אור חזק מאד שביכולתו להאיר לכל מחשכי הנפש כאז, מדה זו קיימת גם בתורה הקדושה

ולא רק שמאיר , תורתי שמרו שהמאור שבה מחזירם למוטבהלואי אותי עזבו ו, (´ז´ ירושלמי חגיגה א) 42153 



ובזה , זה שמקודם החשיך מעתה הוא עצמו מאיר, אלא שמהפך גם את החושך עצמו לאור, שם בחושך 42154 

ת ומתמסר "כאשר אדם לומד תורת השי, שאינו סותר לדביקות אלא אדרבה מחזק אותה, נעשית תורתו 42155 

התורה משפיעה בו קדושה , ובזה שלבו דבוק לתורה ,התורה נעשית חלק מעצמותו, אליה בכל לבו 42156 

 42157 .לגמרי´ ת עד שמתבטל כלפיו ית"והתקרבות אל השי

אכן מי שזוכה , שדוקא מהגדלת אנוכיותו מזה גופא מתהווים דביקותו וביטול ישותו, סגולת הענין היא 42158 

פלגת ותענוג מרגיש בנפשו נעימות מו, לטעום מתיקות לימוד התורה ומה גם אם זוכה לחדש חידושים 42159 

מיד , כשמוצא את עצמו מלא תענוג ולבו מתנשא למעלה, אבל בן תורה הדבק בתורה באמת באהבה, גדול 42160 

והוא נמוג , נפשו מתרפקת על דודה ולבו מתמלא הכרת הטוב עמוקה למי שהוא שורש כל התענוג הזה 42161 

רגע אחד בתור  נמצא שהגדלת האנוכיות לא נשארת אצלנו אפילו, ה"בגעגועים גדולים אל קונו ב 42162 

הוא אשר דיברנו לעיל שבכוח , אלא מתחלפת מיד להתבטלות לאהבה ולדבקות, התנשאות והתפרדות 42163 

 42164 .החושך עצמו מתהפך לאור וההסתר לגילוי, התורה

שיכולים לקחת אל חיקם כל מיני תאוות , לא כאותם הטועים לחשוב, וזהו גם ענין בראתי לו תורה תבלין 42165 

אלא הכוונה לבחינה , ובקביעות מועטת בתורה יתובל הכל בקדושה, ז"העוהולבלות כל ימיהם בעניני  42166 

וזוהי הדרך , שהמידבק בתורה בכל נפשו לא יירא מהגדלת אנוכיות כי אור התורה יהפכנו לטוב, ל"הנ 42167 

שגם בלימוד ההלכה שאין לה שום קשר עם מוסר , ל באגרת המוסר"ס זצ"ז הגרי"הסגולי אשר הזכיר אא 42168 

 42169 .האדם ביראת שמיםאו מדות יושפע 

היינו , כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ושל מטה, (7ט"סנהדרין צ) ל"וכן אמרו ז 42170 

כי בפמליא של מעלה היינו במדרגות , שבהתברר לאדם התכלית הרוחנית מתיישבות אצלו כל הסתירות 42171 

גם שם נמצאת נקודה , נמוכותובפמליא של מטה בדרגות ה, קיים שורש גם לבחינות התחתונות, העליונות 42172 

ההתמסרות , וזהו גדר עושה שלום במרומיו בהתהפכות ההסתר לגילוי, פנימית בחינת נקודת נשמה 42173 

שתיהן מכוונות , הן הן שתי הדרכים המובילות לשלמות האדם, ועבודת התפלה בדבקות, השלמה לתורה 42174 

 42175  .והיא תכלית הבריאה´ ו יתוהתבטלותנו אליו שהן גילויי כבוד´ הכרת אחדותו ית, לתכלית אחת

 42176 .(11ד "מכתב מאליהו ח)

 42177 

 42178 מאמר תז

 42179 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

תהלים ) וכן הוא אומר, כ איתא אם בחקותי תלכו מלמד שהמקום מתאוה שיהיו ישראל עמלין בתורה"בתו 42180 

מי יתן והיה , אכניע ועל צריהם אשיב ידי לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו כמעט אויביהם, (א"פ 42181 

 42182 .(´דברים ה) לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור מצותי למען יטב להם ולבניהם לעולם

כ היה משמע מזה כאילו הדבר תלוי בידם לברור אם "דא, לא מלשון תנאי, מפרש התורת כהנים לשון אם 42183 

אלא מחדש לנו התורת , ב עמנו ואל תענישנואל תטי, כאילו יכולים לומר אי אפשנו בתקנה, לקבל אם לאו 42184 

ה מתאוה שיהיו ישראל עמלין "וזה מלמד שהקב, כהנים שלשון אם הוא כאלו היה נאמר לו לשון הלואי 42185 

 42186 .בתורה

ש הוא תכלית "והיא כי האל ית, ת בהבריאה"ל בכוונת השי"ל ז"ביאור הדברים כבר הבאנו דברי הרמח 42187 

ש לברוא נבראים כדי שיוכל להטיב "וזה הוא מה שרצה הוא ית, באמנם מחוק הטוב הוא להטי, הטוב ודאי 42188 

אל , וכאלו נוכל לאמר אי אפשנו בתקנתנו, גם כאן אין ענין טובתנו שלנו כפשוטו טעם להבריאה, להם 42189 

כל הנקרא בשמי , אין טעם הבריאה למעננו אנו, אין אתנו כל עסק בהבריאה, תטיב עמנו ולא תענישנו 42190 

לא אנחנו הם התכלית אלא היצורים כולם נבראו לכבוד , (ג"ישעיה מ) אף עשיתיו לכבודי בראתיו יצרתיו 42191 

 42192 .ת"השי

כי הוא עילת כל , מלבד זה חלילה לנו להגיד כי טובתנו ותועלתנו אנו היה והוה הסיבה לבריאת העולם 42193 

צריכים אנו רק לידע מה הוא , ת את הבריאה"ולא שייך כלל כל השאלה בטעם למה ברא השי, עילאין 42194 

אבל שאלה על מהותו של הדבר קודם שנברא זוהי שאלה , ומה היא ההנהגה אחרי שנברא, הדבר שנברא 42195 

, אתה נברא ולא בורא אתה וידיעותיך מתחילים מאחר בריאתך אבל מלפני בריאתך אינך בורא, שטותית 42196 

 42197 .כי לו ידעת היית, ואיך תדע

כאלו תשאל למה נברא האדם לילך , זה ודאי שטויות ממש, ולא אחרת´ וה´ למה ד? ´וה´ מהו דין ד 42198 

חוקה חקקתי , וכן חוק התורה, כי כן חוק הבריאה, ברגליו ולא להיפך שילך בראשו למטה ורגליו למעלה 42199 

אין לנו , ויהי כן´ כך גזר רצונו ית, ´אנו אין לנו אלא רצונו ית, וגזירה גזרתי ואינך רשאי להרהר אחרי 42200 

מה , ´אלא שאלתנו תהיה רק מה הוא רצונו ית, ה רצה כךאל לנו מעולם לשאול למ, עסק במה שלפנים 42201 

 42202 .´הוא הדבר שעושה רצונו ית



אמר רבי יהושע בן לוי כל מעשה בראשית בקומתן נבראו בדעתן נבראו בצביונם , (.´חולין ס) ´אמרו בגמ 42203 

י שם כתב לדעתם "וברש, שנאמר ויכלו השמים והארץ וכל צבאם אל תקרא צבאם אלא צביונם, נבראו 42204 

הכוונה היא כי בעיקר בריאתן חוננו ברצון , לצביונם בדמות שבחרו להם, דיעם שיבראם והם ניאותושהו 42205 

כי כן רצונו וכן , חוננו בידיעה על קומתן דעתן וצביונן ורצון על כולם, ´לבריאתן כי ירצו ברצון בוראם ית 42206 

ה מגזירת רצונו הפשוט אבל גם הם גם רצונם הכל מבורא אשר בראם על ז, מדתו כי משביע לכל חי רצון 42207 

 42208 .אלא גזירה ודאי מלפני, ולא להם יד וטעם בהם לשאול למה, ´ית

מה היא , ת בבריאה"השאלה היתה רק בכוונת השי, ל לא היתה על למה היתה הבריאה"ל ז"שאלת הרמח 42209 

ה "והיתה התשובה כי רצה הקב, כי הבריאה ורצונו אחת הן ממש, תכונת רצונו יתברך בהבריאה וצורתה 42210 

אין , ומזה מסתעף כל ההנהגה וענין השכר, רצונו להטיב היא תכונת וצורת כל הבריאה, טיב עם ברואיולה 42211 

רצונו יתברך , ה להטיב"אלא השכר הוא מצד שרצה הקב, השכר מסיבת המצוה כי אם צדקת מה תתן לו 42212 

אלא  ,למען צדקו חפץ בטובו של אדם ואושרו´ ה, ת"הוא אוצר הטוב והשכר הוא השלמת רצון השי 42213 

 42214 .אבל לא בשבילם הוא השכר, י תורה ומצות"שהדרכים להגיעהו לאושרו גזרה רצונו יתברך לקבוע ע

ה מתאוה כי "הנה הקב, וכן הוא אומר מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור מצותי כל הימים 42215 

וב שיגיע להם עיקר רצונו הוא הט, למען יטב להם ולבניהם לעולם? ומה ראה על ככה, ישמרו מצותיו 42216 

אלא , השכר והטוב הוא השלמת כל רצונו, הוא רצונו והוא הטוב והשכר כי אחת הן, ולזה הוא שמתאוה 42217 

הוא אשר מפרש , ´הם התורה והמצות כי כן גזר רצונו ית, ´שקביעת הדרכים במה יזכה גבר לרצונו ית 42218 

ועל מה זה , עמלים בתורה ה מתאוה שיהיו ישראל"מלמד שהקב, כ אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם"התו 42219 

 42220 .(דעת תורה)  .כי שם החיים והטוב´ והוא השלמת רצונו ית, כי זאת תכלית הבריאה להטיב לברואיו? ככה

 42221 

 42222 מאמר תח

 42223 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

הא מה אני , אמורכשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום המצוות , י יכול זה קיום המצוות"וברש 42224 

מבואר , הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים, מקיים אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 42225 

וכאשר יעמול בתורה כבר קיים את , שהעיקר הנדרש מאתנו רק עמלות בתורה על מנת לשמור ולקיים 42226 

אם שמרתם את  ר חמא ברבי חנינא"א (´ה ז"ויקרא רבה ל) וראה במדרש שם, התכלית הנדרשת מאתו 42227 

ר חנינא בר פפי אמר להם אם "ועשיתם אותם א, התורה הריני מעלה עליכם כאילו אתם עשיתם אותם 42228 

 42229 .הכל כלול בעמלות התורה, הריני מעלה עליכם כאילו עשיתם עצמכם, שמרתם את התורה

ת ואף היסוד שהעיקר הוא עמלו, שהעיקרים והחובות אינם ידועות לנו כלל, ביסודות עבודת האדם 42230 

י ולא "רש, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, אינו מחוור לנו וזה חדש עבורנו, בתורה 42231 

כ באות "ורק אח, תחילת הרע והחורבן בא במניעת העמלות בתורה, תשמעו לי להיות עמלים בתורה 42232 

 42233 .עמלותאבל ראשיתן של הקללות פותחת באי , ירידות נוספות של הליכה בקרי היינו עשייה לפרקים

כתרים הם כתר תורה וכתר כהונה וכתר ´ שמעון אומר ג´ ר, (´א א"אבות דרבי נתן מ) ל"מצינו בחז 42234 

אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו , כתר כהונה כיצד, מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהן 42235 

אבל כתר תורה אין , מלכותכתר מלכות אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו כתר , כתר כהונה 42236 

הוי עמל בדברי תורה ואל תתעסק בדברי , כל הרוצה ליטול יבוא ויטול שנאמר הוי כל צמא לכו למים, כן 42237 

 42238 .וזה הכתר היחידי שנשאר לנו לזכות בו, מבואר שהמעלה הנקראת כתר תורה הוא עמלה של תורה, בטלה

ות העליונות כאמונה ובטחון וכדומה יזכה וכל המעל, נמצא שבעת שיעמול בתורה כבר הגיע אל התכלית 42239 

, וטעם הדבר כי עיקר סיבת כשלונות האדם נובעות מחמת הריקנות הנמצאת בו, בעת שיעמול בתורה 42240 

ובעת שלבו מלא בעמל התורה , ז"שבגלל ריקנותו ובטלתו נופלות בקרבו מחשבות שונות של אהבת העוה 42241 

 42242 .במצבו הרוחני ואין לו כל סיבה לשנות את מצבוכי מאושר , אינו שואף לחתור ולהשיג דמיונות שוא

כל מצבו של האדם וחיותו הוא יונק , (´אבות ד) הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם 42243 

ולכן יסוד העבודה הוא להתרחק ולעקור את , הם הסיבות העיקריות הגורמים לחטא, מהמידות הרעות 42244 

הנה יש לראות שבעת צרה רחוקים אנו , מקום למדות אלו ובעת שמתיגע בעמל התורה אין, המדות הרעות 42245 

כן הענין כאן שעל ידי עמל התורה מתרחק ממדות , שכיון שטרוד בצרתו אין לו פנאי למדות, מכל המדות 42246 

 42247 .רעות וממילא יגיע אל התכלית

ש "ועי, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון, (´אבות ב) ובזה יבואר דברי המשנה 42248 

, ם ביארו דרך ארץ טורח הפרנסה"י וברמב"אמנם ברש, במפרשים שיש שפרשו דרך ארץ מדות טובות 42249 

ולכן עמל התורה ויגיעת , שכיון שהדרך היחידה לעקור את מדותיו הם העיסוק והטירחה בדברים אחרים 42250 

 42251 .הפרנסה משכחות ממנו את מדותיו ומונעות את החטא



אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא שנאמר כי אדם , (7ט"רין צסנהד) ל"יסודות אלו מבוארים בדברי חז 42252 

כשהוא אומר כי אכף עליו , איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, (´איוב ה) לעמל יולד 42253 

כשהוא , ועדיין איני יודע אם לעמל תורה או לעמל שיחה, הוי אומר לעמל פה נברא, (ז"משלי ט) פיהו 42254 

, והיינו דאמר רבא כולהו גופי דרופתקי נינהו, ה הזה מפיך הוי אומר לעמל תורהאומר לא ימוש ספר התור 42255 

אפילו , היינו שעיקר זכיית האדם תיתכן רק בעת ששקוע בעמל, טוביה לדזכי ליהווי דרופתקי דאורייתא 42256 

 42257 ...ש לא ימוש"אבל הזכות גדולה למי שעמלו בתורה כמ, סתם עמל כמו בעולם

י לומד "ופירש, אמר ריש לקיש זה הלומד תורה לפרקים, (´משלי ו)ב  ל ונואף אשה חסר´ עוד שם בגמ 42258 

והיא מדריגה נוספת יתר , כמי שאין לו אשה ובועל פעמים זו ופעמים זו, תורה לפרקים ואינו לומד תדיר 42259 

נמצינו למדין , שלא רק שאינו עמל בתורה אלא שאינו לומד תורה תדיר אלא לפרקים, מחסרון העמל 42260 

ומבלעדי זאת ישתקע במדותיו הרעות , דה לזכות לחיי נצח היא רק על ידי עמל ויגיעהשהאפשרות היחי 42261 

והיינו דאמרינן אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח , ואין לו תקוה להגיע לקיום חובתו בעולמו 42262 

השכר ניתן , ה אפשרית רק כשקדם לו עמל ויגיעה בתורה"עשיית הנחת רוח להקב, (.ז"ברכות י) ליוצרו 42263 

 42264 .למי שעמל בתורה כי זו עיקר תכלית האדם רק

י חמור בעל "וברש, (ט"בראשית מ) יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים, ודרך העמל מפורש בתורה 42265 

רובץ בין המשפתים כחמור המהלך ביום , עצמות סובל עול תורה כחמור חזק שמטעינין אותו משאוי כבד 42266 

רובץ בין התחומין בתחומי העיירות שהוליך שם וכשהוא רובץ לנוח , ובלילה ואין לו לינה בבית 42267 

אלא , ל לא היה לו זמן שבו הלך לישון"ס זצ"שהגרי, ל מביא"זצ (רבי ירוחם ממיר) והמשגיח, פרקמטיא 42268 

ולכן נעשה , וזו דרגת העמלות בתורה וכמבואר גבי יששכר, שהיה נרדם מרוב עייפות בעוד עסקו בתורה 42269 

 42270 .למס עובד לפסוק להם הוראות של תורה

דוקא תורה הנלמדת מתוך יגיעה ועמל היא הנקראת , והיינו דאמרינן תורה שלמדתי באף היא עמדה לי 42271 

שכיון שתכלית היגיעה , מ לשמור ולקיים"אך זה פשוט שהיגיעה חייבת להיות ע, תורה ומשכחת עון 42272 

ץ הכוונה וכן היגיעה לדרך אר, צריך להיות שהיגיעה לא תבוא מכוח המדות, להשכיח ממנו את מדותיו 42273 

, מה שאין כן בעת שמתיגע להרבות נכסים וכבוד ודאי שאין בכוחם להשכיח עון, היגיעה ההכרחית לקיומו 42274 

 42275 .אלא להיפך היגיעה מחזקת את מדותיו ולא תוכל למנעו מהחטא

ולכן פשוט שאין , ונראה שרחוקים אנו מעמלות התורה, נתבונן נא באופנים שבהם לומדים אנו תורה 42276 

התבוננות , אין בין גיהנם לגן עדן אלא כחוט השערה, ות ואין לתורה כוח לפעול פעולתהמתעלים ברוחני 42277 

י התבוננות קלה "אפשר ע, מועטת והבנה נכונה יכולים להביאנו לתכלית בלומדנו בפרשת השבוע 42278 

אמנם רצונו יתברך הרי זה ללא , והנה רצונות האדם מוגבלים בכוח ובזמן, להתעורר ולהתחזק רבות 42279 

 42280 .ת המפורשות בפרשה הרי הם נתינות לאין סוף"כ כל ברכות השי"וא, גבולתכלית ו

מסילת ישרים ) ל"כ הרמח"ב ממש וכמש"והרי זה עוה, ופניתי אליכם והרביתי אתכם אתפנה מכל עסקי 42281 

וכל זה כלול , וליהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי´ שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה, (א"פ 42282 

והסיבה שאיננו חשים , כן כאשר נתבונן בעונש הגדול הניתן בקללות בהמשך הפרשהו, בפרשת הברכות 42283 

.ומשום הכי איננו רואים את הדברים הגלויים הנצבים לעינינו, בזאת כי לבבנו פנוי ותפוס לדברים בטלים 42284 

 42285 .(ז"ל´ ד עמ"אור יחזקאל ח)  

 42286 

 42287 מאמר תט

 42288 .(´ג ו"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

לומר שהתנה עמהם על מנת , בששי בגמר מעשה בראשית´ י הוסיף ה"רש, ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי 42289 

הוא , א יום הששי כולם תלויים ועומדים עד יום הששי"ד, שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה 42290 

ת בראשית ונחשב נתחזקו כל יציר, בסיון שקבלו ישראל התורה´ שביום ו, ששי בסיון המוכן למתן תורה 42291 

 42292 .א שאותו יום ששי בסיון"וזהו יום הששי בה, כאילו נברא העולם עתה

ואם אין , ותכלית הבריאה היא התורה שנקראת ראשית, הכל בשביל התכלית, סוף מעשה במחשבה תחילה 42293 

אם לא בריתי יומם ולילה חוקות , תורה חסר תכלית קיומם של מעשה בראשית ובהכרח שיוחזרו לתהו 42294 

כל העוסק בתורה לשמה כאילו העמיד פלטרין של  (7ט"סנהדרין צ) ´איתא בגמ, ארץ לא שמתישמים ו 42295 

וכל כוח עמידתן שהן היו , (.ז"שם צ) אלפי תהו´ אלפי שני עד מתן תורה נקראו ב´ וב, מעלה ושל מטה 42296 

 42297 .ולא לבד שהתורה היא המכוון בבריאה אלא שבה עצם קיומה, הכנה לאפשרות של קבלת התורה

וכל הבריאה , הרי שכל הבריאה נבראה לפי התורה, איסתכל באורייתא וברא עלמא, (א"זוהר קס) אמרו 42298 

י מעשי "שהבריאה כולה ע, והכוונה שהמסובב יחזור לסיבה, היא המסובב מהתורה שהיא הסיבה לה 42299 

שהכירו מהמסובב את , ומהאי טעמא קיימו האבות התורה עד שלא ניתנה, האדם תחזור להיות לתורה 42300 



והאבות שהכירו את המציאות לאמיתתה הכירו על ידה , כי הלא בדרך זו ניתנה התורה בלב האדם, ההסיב 42301 

 42302 .את התורה וקיימוה

כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות , י אם בחקותי תלכו יכול זה קיום המצוות"וברש 42303 

ה מתאווה שיהיו "למד שהקבכ מ"ובתו, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, אמור 42304 

והוא לפי המבואר דזה המכוון , ל לומר הלשון מתאווה כביכול"והנה חידשו כאן חז, ישראל עמלים בתורה 42305 

נחת רוח לפני שאמרתי , על דרך שכתוב בקרבנות לריח ניחוח, והרצון בבריאה ושייך בו לשון מתאווה 42306 

, א עולם העשיה הרי התורה קשורה בעמלדאחרי דכאן הו, ואמרו שתהיו עמלים בתורה, ונעשה רצוני 42307 

 42308 .(7ט"סנהדרין צ) ל"אדם לעמל יולד היינו עמל תורה כדפירשו חז (´איוב ה)ב  וכתי

א בן פדת אמאי קא "י לר"ומה שאמר ר, הרי השגת האדם את תכליתו היא עד כמה שמשעבד עצמו לתורה 42309 

ברכות ) בד שיכוון לבו לשמיםשנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובל, בכית אי משום תורה דלא אפשת 42310 

עירובין ) ´א בן פדת בכל כוחו וכדמצינו בגמ"דודאי יגע ר, הכוונה באחד הממעיט אינו דלמד מעט, (7´ה 42311 

דהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של צפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של , מגודל עיונו (7ד"נ 42312 

ולפי גודל , ל"לא דלפי עוצם מדרגת קדמוני חזא, ולא הרגיש מגודל השקעת רעיונותיו בתורה, צפורי 42313 

אחרי דמסר כל כוחותיו , ז אמר לו שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט"וע, ענותנותו חשב דלא השיג כראוי 42314 

 42315 .לתורה

הרי כל חלק מחלקי הבריאה וכל פרט מפרטי כוחות האדם צריכים , ואחרי דתכלית הבריאה היא התורה 42316 

ותכלית כל כוח וכוח וכל נשימה , כוח הוא נברא ומושפע בפרטיותדהרי כל , להיות מכוונים לתורה 42317 

וצריך אדם למסור כל , ואם אינו מוצא לתכליתו לא נתקיים הרצון העליון בבריאתו, ונשימה היא תורה 42318 

וגם כל הענינים החומריים צריכים להיות הכשר , כוחותיו לתורה בין בדיבור בין במעשה ובין במחשבה 42319 

 42320 .והכנה לתורה

כי , ותלה הכתוב כל הברכות באם בחקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ר הוא העסק בתורה עצמווהעיק 42321 

ובאות כל ההשפעות מצד הטוב ומהתחברות , ה שמח כביכול בעולמו"והקב, בזה הושגה תכלית הבריאה 42322 

, (´ג´ ספרא בחקותי א) וההשפעות אז בתכלית הטוב וכמפורש בתורת כהנים שם, ה להעולמות"הקב 42323 

וכל הברכות , שיקצרו ביום הזריעה ועץ השדה יתן פריו ביום נטיעתו, ה הבריאה כמו קודם החטאשתהי 42324 

 42325 .ש"ב עי"מעין עוה

ובזה ירדו מטה , ולאידך גיסא התחלת כל התוכחות היא ואם בחקותי תמאסו שלא להיות עמלים בתורה 42326 

בהכרח דגורם לסילוק  דהחסרון בא, כ"מטה ברוחניות עד שיגיעו למאוס באחרים העושים כמפורש בתו 42327 

ופירשו , ולהיפך בצד הברכה יהיה בתכלית הקירוב כדכתיב והתהלכתי בתוככם, הרצון מעולמו ולריחוק 42328 

וזהו תכלית ההתקרבות והשראת השכינה בגלוי , ל שאטייל ביניכם כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים"חז 42329 

 42330 .בישראל

ופשוטו של עמל , נה גדרי העמל רבים הםוה, ל שתהיו עמלים בתורה"כלשונם ז, אך התכלית הוא העמל 42331 

ז ומכתתים "ח המנדדים שינה מעיניהם בעוה"ת, (.´ב י"ב) ל"ש ז"הוא ללמוד הרבה וליגע הרבה וכמ 42332 

במי שמקיא חלב , במי אתה מוצא חמאה של תורה, (7ג"ברכות ס) ואמרו, רגליהם מעיר לעיר ללמוד תורה 42333 

אין דברי תורה , כתתו עצמכם על דברי תורה, ישראלועוד אמרו שם הסכת ושמע , שינק משדי אמו עליה 42334 

 42335 .(משנת רבי אהרן)  .מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה

 42336 

 42337 מאמר תי

 42338 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד , נשאלה שאלה תלמוד גדול או מעשה גדול (7´קידושין מ) ´בגמ 42339 

אבל הפירוש הוא , י הלימוד הנך יודע איך לעשות"שע, ואין הכוונה כמו שלומדים תמיד, מביא לידי מעשה 42340 

מרגלא בפומיה דרבא תכלית חכמה , והמעשה הוא תולדת התלמוד, שהלימוד מכריח ומחייב את המעשה 42341 

, די מעשיםואדם הלומד ואין בא לי, מחכמה ההכרח שתצא תשובה ומעשים טובים, תשובה ומעשים טובים 42342 

 42343 .סימן הוא כי תורתו לא תורה

אם תראה אדם לומד ואין מעשים , מזה יש לתורת אדם מצרף ומבחן לידע אם טהורה היא אם סיגים בה 42344 

יסוד מוסד הוא בחכמה כי לכל דבר יש מצרף על , זה בחינה כי תורתו אינה בסדר, טובים יוצאים מתורתו 42345 

אדם הלוקח חלב רוצה , גם לכסף גם לזהב למבחן אתה צריך, (ז"משלי י)ב  מצרף לכסף וכור לזה, מהותו 42346 

אדם , הנה אם החלב לא יתן חמאתו הרי לא חלב הוא, או רק מים בצבע חלב, לידע אם לקח חלב באמת 42347 

כי , סימן מובהק כי לא לחם הוא, אם הלחם לא יתן לו שבעו, הלוקח לחם רוצה לידע אם זה לחם באמת 42348 

 42349 .מציאות הלחם משביע וסועד הלב



, הרי זה סימן מובהק כי אינה החפצא של תורה, תורה אם אינה מולדת מה שבסגולתה ללדת והוא המעשה 42350 

, ובלי בחינה הלא בטל תבטלנה ודאי, כל חכמה תעבירנה מקודם בכור המבחן, כללא זו תנקוט בידך תמיד 42351 

לא יקבלו ממנו , ויהיה אפילו הכי חכם שבהם, בחכמת הרפואה אם אחד מוצא איזה חידוש בדרכי הרפואה 42352 

ולא יתקבל חידושו עדי תתברר , ותמשך הבחינה אף כמה שנים, כלום טרם ינסו המצאתו על חיות וכדומה 42353 

 42354 .ובלי בחינה כלום לא מתקבל, כי כלל פשוט הוא כי לאמיתת כל דבר יש כור המבחן, מסקנות הבחינות

וכי מי שיהיה ! כמת האמתמה כבר בחכמת הנפש בח, אם בחכמת הגוף ככה, ולא תהא כהנת כפונדקאית 42355 

יבחנו דבריו יעבירם מקודם בכור ומצרף ונראה ? המגיד דבר הנך צריך לקבל דבריו ולהאמינו 42356 

בזמננו אלה אתה מוצא ארגונים ומפלגות וראשים , ואז יהיה שייך לחשוב אם לקבלם אם לאו! מסקנותיהם 42357 

מייסד לו ארגון , ם ודעות אתומציע דברי, כל הרוצה נוטל לו עוז ועוצמה, עליהם לאלפים ולרבבות 42358 

יודעים , ובטוחים הם כי כבר ימשכו אחריהם, אם ישרות ואם שטויות ועקלקלות, ומפלגה בשיטות שונות 42359 

די להם באיזו סיחה נאה , כי לא ידרשו מהם כל בחינה ואימות לשיטותיהם, הם בעלי כל אלה השיטות 42360 

 42361 .וכעיר זה למושכם אחריהם, להכותם בסנוורים

או , אם השמש היא ההולכת סביב הארץ, הנה יש מחלוקת במהלך השמש והארץ, מרתי בלצוןזה מכבר א 42362 

והנה עברו זמן ועידנים והיו חיים בשיטה כי השמש היא ההולכת סביב , כדור הארץ הוא המסתובב והולך 42363 

י ואמרת, ובא החכם קופרניקוס והורה כי כדור הארץ הוא המסתובב והולך על צירו כל יום ויום, הארץ 42364 

ואז יווכחו דבריו אם כנים , פ שיטתו והוראתו"ינסו נא וימסרו לזה החכם קופרניקוס את הנהגת העולם ע 42365 

ועל כן נקל , ה מנהיג לעולם ובין כך וכך העולם במנהגו יתנהג"טוב לו לקופרניקוס כי יש ב, הם אם לאו 42366 

 42367 !לו ודאי להורות שיטות כפי חכמותיו כי מה יפסיד

אדם הסופג בקרבו דברי , בחינת החכמה היא המעשה, כל דבריה ישנם בחינותלא כן תורתנו הקדושה ל 42368 

בדברי , כי התורה עושה את האדם, ועשיתם אותם קרי אתם, התורה מחייהו ומעצבת שיעור קומתו, תורה 42369 

וכאשר כל , כרכא דכולה ביה, ממנו אהבה, ממנו טוב ממנו חסד, תורה האדם הוא מתחכם והיה לאיש אחר 42370 

וכסימן , כסימן החמאה על טיב החלב, כי תורה היא באמת, זה הסימן הכי מובהק לתורתובו אז ודאי  42371 

 42372 .כי אין דבר ולא בחינה לו, השובע על טיב הלחם

כי כן היא , כי מתורה באמת מוכרח לצאת מעשים טובים, ולפי כלל זה כי תורה מביאה לידי מעשה 42373 

זהו , התחולל עם ראשית תורתו של האדםהנה מזה מובן כי פרי הלמעשה צריך ל, מציאותה של תורה 42374 

כי אחרי שזה , (י"רש) הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים, הענין כי צריכים ללמוד תורה לשמה 42375 

אם כן ודאי כי מתחילתה צריכה להיות מועמדת , עצם מציאותה של תורה אשר ממנה יוצא ובא הלמעשה 42376 

 42377  .ולת עצם מציאותה היא המעשים הטוביםכי תוציא פע, לתכליתה להעמיד מכונתה על מתכונתה

 42378 .(דעת תורה)

 42379 

 42380 מאמר תיא

 42381 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

משונה שינוי גדול מכל , האדם בחיר היצורים ותכלית הבריאה, פליאה גדולה ועצומה נראה בהבריאה 42382 

הרי הם כמעט ולא חסר להם , ר העולםח מיד כשנולדים ויוצאים לאוי"כל הבע, הנבראים לגריעותא 42383 

והאדם הגדול הוא , (7ה"ק ס"ב) שור בן יומו קרוי שור, יש להם כל הצריך להם, מאומה מטבעם ושלמותם 42384 

 42385 .כמעט שאין להכירו כלל

עד , כולו תלוי לחסד אחרים, אינו יכול לשמש עצמו מאומה, בתחילת יציאתו לאויר העולם יוצא חסר מכל 42386 

שאילולי , ת היותר גדולים ששכלו חלוש בעת ההיא"אומר שהוא מחסדי השי (ה"הבחינה פ) ל"שהחוה 42387 

, שצריך הוא לכל תנועה וזיז כל דהו לאחרים שישמשוהו, היה שכלו בשלמות לא היה יכול לסבול את זה 42388 

 42389 .צריך לאמו שתהא אף מקנחתו והיה מת מאותן היסורין

והרי השאלה , וא בא לאיזה מצב כל דהושנים רבות עוברות עליו עד שה, וכן בסדר אופן התפתחותו 42390 

מפני זה יגרע חלקו , וכי בשביל שהוא צלם אלהים תכלית הבריאה כולה, גדולה מאד תמיהה עצומה ביותר 42391 

 42392 .כ עד דלית נגר ובר נגר דיפרקינה"הרי הקושיא חמורה כ, משאר הנבראים כולם

מהו כל ענין העמל שאנו רואים , מתעוררת לנגד עינינו שאלה גדולה, ובכלל כשמתבוננים במצב האדם 42393 

לא נראה בו כלל , כל בעל חי הרי הוא חי חיים של תענוג, כל ימי חייו הוא חי חיים של עמל, אצל האדם 42394 

קידושין ) מעולם לא ראיתי שועל חנוני וארי סבל, כל הבריאה כולה משוררת מרוב תענוג, ענין העמל 42395 

וכשאנו באים אצל האדם שהוא כתר הבריאה , וגוכן הוא פשוט למה נבראה הבריאה אם לא לתענ, (ב"פ 42396 

 42397 .כל ימי חייו הם רק צער ועמל, אנו רואים ההיפוך לגמרי

כ יוכל לחיות "אבל מצד זה היה סגי שיעמול לאיזה זמן ואח, אמנם יש גזירה של בזיעת אפיך תאכל לחם 42398 

א עמל ונותן נפשו בכפו עד וכמעט שרובו ככולו הו, ולבסוף רואים אנו כי רובא דרובא מימי חייו, חיי עונג 42399 



, מחצה עמל ומחצה עונג, פ היה צריך להיות מחצה על מחצה"לכה, הרי זו פליאה גדולה מאד, שמשיג מה 42400 

 42401 .גם זה לא אלא כל ימי חייו הולכים וכלים רק בעמל

לא הספיק , נוטל אוכל ומגיע לתוך מעיו, ס אחרי כל העמל בא לו ליהנות במאומה"כשהוא סוכ, ועוד יותר 42402 

וכן הוא , זהו מצב האדם, האוכל אינו עולה יפה וחסל עם כל ההנאות שלו, יהנות עד שיצא שכרו בהפסדול 42403 

רואים שכל ימי חייו של אדם , עד שכשמעמיקים בענין להתבונן, בכל עניני העולם לאחר ההתבוננות 42404 

הוא עמל כדי לא ש, כאילו שלזה נברא האדם רק בשביל העמל והיגיעה, הולכים וכלים רק ביגיעה ועמל 42405 

 42406 ?והענין נפלא מאד מה נשתנה האדם הגדול מכל הנבראים, לאכול אלא להפך העיקר הוא העמל

רק לשום נפשו בכפו על כל דבר , כן כשנשקיף על מצב הרוחני של האדם נראה שהוא רק יגיעה ועמל 42407 

ח "ר י"מב) קרח שפקח היה מה ראה לשטות זה, ל תמהו ואמרו"כשמתבוננים במעשה קרח הרי חז, קטן 42408 

הרי שגם כשזוכים , וכן במעשה מרגלים, ס הרי נכשל בענין של כבוד בהמי כבוד פשוט"אבל סוכ, (´ז 42409 

 42410 .עוד עליו ליגע ולעמול שלא להכשל בכבוד פשוט, להיות מדור המדבר במצב רם ונישא שכזה

! נוראות ונופלים בבור שחת של דברים פשוטים הרי זה נורא, וכשמסיחים דעת מזה לרגע הסכנה גדולה 42411 

, שלו היה התינוק מכיר איך שאמו צריכה לקנחו לא היה יכול לסבול את זה, ל"עוד יותר מציורו של החוה 42412 

אלא לעמול על , במצבים כאלו של דור המדבר לא היו בטוחים עדיין מדברים פשוטים ונמאסים כמו אלה 42413 

 42414 .דרכאילו שזה מצבו של אדם גם ברוחניות רק עמל ויגיעה כס, זה בכל היגיעה

ה שהתבטא פעם אחת זמירות היו "טענה על דוד המלך ע, (.ה"סוטה ל) ל"כ עד שמצינו בחז"הענין מקיף כ 42415 

עילוי גדול היה כשרון של ? ולמה לא, החוקים היו אצלו כמו שהולכים לריקוד, (ט"תהלים קי) לי חוקיך 42416 

ה אתה אומר "לו הקב שאמר, עמל ויגע בכל היכולת ולמה לא יהיו אצלו זמירות היו לי חוקיך, מלאך 42417 

וטעה בפסוק מפורש , חייך שאתה נכשל בדבר שתינוקות של בית רבן יודעים, זמירות היו לי חוקיך 42418 

 42419 .(מדרש) ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו, בתורה

 42420 ה לא היה רשאי לומר זמירות"ואף במצבו של דוד המלך ע, כן הוא המציאות שזמירות אין בכלל לגמרי

ובודאי , שום תענוג ושום הנאה אין, עד כדי כך כל המציאות של האדם הוא רק יגיעה ועמל, היו לי חוקיך 42421 

הרי , משום שהיסוד הוא רק יגיעה ועמל, ה במצבו לא היה רשאי לומר זמירות היו לי חוקיך"שגם משרע 42422 

 42423 ?כל אלה שאלות גדולות עד מאד

שעליו נבנה כל הבנין ´ אמר השכל היסוד הא, ל"ב וזהחסיד לוצאטו בדעת תבונות כת, פתרון הדבר הוא 42424 

, וזה יהיה זכותו ושכרו, ה שיהיה האדם משלים את עצמו ואת כל הנברא בשבילו"שרוצה העליון ב, הוא 42425 

וכשישיגהו יהיה נהנה רק מיגיע כפיו וחלקו מכל , זכותו לפי שנמצא הוא מתעסק ויגע להשיג השלמות הזה 42426 

 42427 .וא יהיה המושלם ויהיה מתענג בטובה לנצח נצחיםושכרו שהרי סוף סוף ה, עמלו

ה לברוא את עולמו במדת "היסוד הגדול המקיף והכולל הוא רצה הקב, פ דרכנו זהו ביאור הדברים"ע 42428 

כל משהו , אין משיגים כאן כלום אלא במדת הדין, ז היא במדת הדין"סוד הענין הוא שמדת העוה, הדין 42429 

וזה הסוד של יגיעה , י יגיע כפיו לא נהמא דכיסופא"שכר הוא עב, ומשהו צריך להיות בשכר ולא בחינם 42430 

תענוג , ז היא רק יגיעה ויגיעה"כל מדת עוה, ועמל שאנו רואים על כל צעד ושעל משום שבחינם אין כלל 42431 

כאן היסוד הוא רק , שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ב"זהו כבר ממדת עוה, ז כלל"והנאה אינו ממדת עוה 42432 

כ מקיף עד שאין כאן בעולם אף חוט כל דהו שאינו ביגיע כפיו וכולו רק יגיעה "הוא כ והענין, עמל ויגיעה 42433 

 42434 .ועמל

סוד זה של משלים את עצמו , י יגיע כפיו"סוד הענין הוא שהאדם הגדול עליו להשלים את עצמו דוקא ע 42435 

נברא וזהו סוד מה שהאדם , עד שמשננער ממעי אמו כבר עליו להיות משלים את עצמו, כ מקיף"הוא כ 42436 

וזהו העמל , שמאז תחילת יצירתו כבר עליו להיות משלים את עצמו, כ חסר עד שכמעט כלום אין לו"כ 42437 

, דוקא להיות משלים את עצמו, י יגיעה ועמל"סוד הבריאה דוקא במדת הדין דוקא ע, המקיף את חיי האדם 42438 

זמירות היו לי חוקיך , שלא לעמול שלא ביגיע כפיו זה ליכא כלל בהבריאה, עמל ויגיעה זה יסוד הבריאה 42439 

 42440 .ב"ז זהו ממדת עוה"זה אינו כלל ממדת עוה

א כל אדם לעמל נברא שנאמר כי "אמר ר,  (7ט"סנהדרין צ) ל"על דרך זה צריכים להבין מה שאמרו חז 42441 

אלא פשוטו כמשמעו זהו , י העמל"לא כמו שמבינים תמיד שצריכים לעמול כדי להשיג ע, אדם לעמל יולד 42442 

משום שזה הוא היסוד רצה , רק עמל ותו לא מידי, העמל בדוקא שזה כל מציאותו ,התכלית לעמל נברא 42443 

איני יודע אם לעמל פה נברא אם , הסוד הוא דוקא יגיע כפיו רק עמל, ה לברוא את עולמו במדת הדין"הקב 42444 

כ גדול הוא סוד העמל מדת "כ, לומר שכבר בעמל מלאכה הכל נגמר´ א בגמ"הרי היה הו, לעמל מלאכה 42445 

 42446 .אינו כן´ מסקנת הגמ ,הדין

, לומר כי עמל מלאכה בלבד הוא התכלית´ א שהיתה בגמ"מהו, אבל מספיק לנו לדעת גודל הענין של עמל 42447 

י דרופתקי "ופרש, טוביה לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא, והיינו דאמר רבא כולהו גופי דרופתקי נינהו 42448 



כ הוא "סוד גדול כ, ורה העיקר הוא העמלטוביה לדזכי אשריו למי שזכה והיה עמלו וטרחו בת, טרחנים 42449 

 42450 .(ח"ל´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ענין זה של אדם לעמל יולד ונהנה מיגיע כפיו

 42451 

 42452 מאמר תיב

 42453 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

ליו ממקום שצריך לכתת רג, ל הוי גולה למקום תורה"תלכו על דרך משאז, ´בעל אור החיים הק´ פי 42454 

ויש שהיה הולך ששה , ל בגמרא כי כולן היו גולין ללמוד"וצא ולמד דבריהם ז, למקום ללמוד תורה 42455 

והוא אמרו אם בחוקותי שהוא עסק , חדשים וחוזר כמו כן ששה חודשים כדי לעסוק בתורה ביום אחד 42456 

א בביתו כי יטרידוהו גם כדי שתהיו פנויים אין נכון ללמוד והו, צריכים שתלכו ממקומכם אחריה, התורה 42457 

 42458 .ל"לכן יעזוב איש את אביו ואת אמו ויסע ממקומו ללכת אחריה עכ, בצרכי הבית

ד אומרו ובלכתך "ע, לשון הליכה לומר שצריך לעסוק בתורה אפילו בהליכתו בדרך, אם בחוקותי תלכו 42459 

ני מה אסרו מפ, יהושע כשהיו מהלכין בדרך´ ישמעאל את ר´ שאל ר, (´ח הק"אוה) בדרך באהבתה ישגה 42460 

ויש להבין לשם מה נחוץ לנו , (ט"ז כ"ע) ל מפני שמעמידין אותה בקיבה של נבלה"א? ם"גבינות עכו 42461 

איזו תועלת תצמח לנו מן הידיעה ? ם"ישמעאל שאלה זו של גבינות עכו´ לדעת מתי ובאיזה מקום שאל ר 42462 

 42463 ?על המקום שהיה בו המשא ומתן בין שני חכמי התלמוד

צריכים , שאף בשעת טירדות הדרך המעייפים, ב לימוד ההלכה רוצים לעוררכי אג, ונראה הכוונה 42464 

האדם מוטרד ומבולבל מחמת הפרידה מביתו , טירדת הדרך היא גדולה, להתגבר ולעסוק בלימוד התורה 42465 

, ודברים אלה מונעים מחשבה סדירה ותקינה, גם שקוע במחשבה להגיע למטרה שקבע לעצמו, ומשפחתו 42466 

 42467 .למרות כל אלה לא הסיחו דעתם מן הלימוד ובירור ההלכה, אבל אצל חכמי הגמרא

, יהושע באיטליס של עימאום´ אמר רבי עקיבא שאלתי את רבן גמליאל ואת ר, (ו"דף ט) כריתות´ ובמס 42468 

חייב ? הבא על אחותו ועל אחות אביו ואחות אמו מהו, שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל 42469 

פ שהיו טרודין "להודיע שבחן של החכמים שאע, שם´ ובתוס? ת על כולןעל כל אחת ואחת או שחייב אח 42470 

, למדים אנו מזה כי אין מקום לאמתלאות, כאן´ הוא שאמרנו לעיל כדברי התוס, היו עוסקים בדברי תורה 42471 

שכן גם בטירדות הרוחניות ובמצבים הרגישים נתבע , ז"ובשמים לא מקבלים התנצלות על הטירדות בעוה 42472 

 42473 .(מעייני החיים)  .ורההאדם לעסוק בת

 42474 

 42475 מאמר תיג

 42476 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

ועל דעת אנשי הטבע היה האדם מעותד למיתה מתחלת היצירה מפני , (ז"י´ בראשית ב) ן"כתב הרמב 42477 

, ם לעדכי הנשמה העליונית נותנת חיי, ועל דעת רבותינו אלמלא שחטא לא מת לעולם, היותו מורכב 42478 

ודע כי אין ההרכבה מורה , והחפץ האלהי אשר בו בעת היצירה יהיה דבק בו תמיד והוא יקיים אותו לעד 42479 

אבל לדעת אנשי האמונה האומרים כי העולם מחודש בחפץ אלוה , על ההפסד אלא לדעת קטני אמונה 42480 

 42481 .גם הקיום יהיה בו לעד כל ימי החפץ וזה אמת ברור, פשוט

י קיום המצוות כאשר "למדנו שע, שאז תהיה בן מות לא תתקיים לעד בחפצו, תכ ביום אכלך ממנו מו"א 42482 

, ארבעה מתו בעטיו של נחש, (.ז"ב י"ב) ומה שאמרו, הוא זוכה לחיים ללא שיעור´ אדם מקיים חפץ ה 42483 

כי בריאת האדם , ר שהיה בהם היו חיים לעולם"ולולא חטא אדה, פירוש שלא היה להם חטא של עצמם 42484 

 42485 .וחי לעולם היתה באופן של

כי על פי הטבע אדם הלומד תורה , מעתה אם לאחר כמה חודשי לימוד חש אדם בחולשה הרי זה נגד הטבע 42486 

ואם , ´ובכל יום שלומד עולה במעלות התורה ומגביר את כוחו שהרי הוא מקיים חפץ ה, מקבל תוספת כוח 42487 

וכאשר לומד ויגע , פת כוחותפ באותה שעה שלומד עליו לקבל תוס"אמנם אינו זוכה לוחי לעולם אבל עכ 42488 

הלא עליו להתבונן כיצד , בתורה ולאחר כמה חודשים נחלש ומאבד את המרץ שהיה לו בתחילת הזמן 42489 

אמנם כל עוד שבדעתו שעייפותו היא בדרך הטבע אינו משתדל למצוא דרכים להתעלות ? אירע לו כך 42490 

אם באמת היה , יגיעה של רוחניותידע אשר אם יגע ב, ן"אבל מי שיקבע בעצמו את דברי הרמב, ולהתחזק 42491 

 42492 .אדם רוחני כי אז היתה חיותו מתגברת

והיו להם כוחות להתיגע יומם , וכך אנו מוצאים את אלה שהיו חיים ממש בצער ניזונים במעט שבמעט 42493 

ראו גדולי התורה האחרונים שחיברו מתוך יגיעה עצומה ספרים שלמים שעד היום , ולילה בלימוד התורה 42494 

על משה , החיה אותם ולא נחלשו´ וחפץ ה´ דעת ה, ן"מהרמב? כוחות אלה מנין להם, םאנו לומדים בה 42495 

וארבעים יום וארבעים , אדם שחי מאה ועשרים שנה תחת אחריות עצומה, ה נאמר ולא נס לחה"רבינו ע 42496 

י "כי החיות אינו דבר גשמי אשר נחלש ע, ומכל מקום לא נס לחה, לילה לא אכל ולא שתה שלוש פעמים 42497 

 42498 .י רוחניות"אלא ענין רוחני אשר מתחזק ומתגבר ע, גשמי מאמץ



? וכי מותר לנו להשלות את עצמנו ואת הרבים בתירוץ שוא, כאשר התירוץ נסתר הלא חובתנו להתבונן 42499 

היינו לומדים ומתיגעים , אם היינו יודעים ומכירים את כוחה של התורה עבורנו ועבור הבריאה כולה 42500 

למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כוחו , (7ו"בסנהדרין כ) מרווהגם שא, בתורה מבלי להתעייף 42501 

אבל לא את הכוחות שנצרכים , כבר פירשוהו המפרשים שהיא מתשת ומצננת את כוח היצר, של אדם 42502 

 42503 .ללמוד תורה

רב ושמואל ואמרי לה רבי , (ו"ישעיה מ) שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה, (7ז"ברכות י) ´איתא בגמ 42504 

וחד אמר כל העולם כולו נזונין , חד אמר כל העולם כולו נזונין בצדקה והם נזונין בזרוע, י אלעזריוחנן ורב 42505 

בכל יום ויום , כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב, בזכותם והם אפילו בזכות עצמן אינן נזונין 42506 

נא בני די לו בקב חרובין וחני, כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני, בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת 42507 

 42508 .מערב שבת לערב שבת

כך הוא משפיע , והעולם הוא כצינור שבו עוברת ההשפעה, י העולם"ה משפיע טובו ע"היינו כשם שהקב 42509 

חנינא ´ ודבר זה לא נאמר רק על ר, כי כל קיום העולם הוא בשביל הצדיק, את טובו לעולם דרך הצדיק 42510 

והם , שהעולם ניזון גם בזמננו בזכות הצדיקים, את מהר חורבשהרי בכל יום ויום בת קול יוצ, בזמנו 42511 

 42512 .לעצמם אין להם כי אם קב חרובין

כי לפי הערך , ש"ש לע"מבאר איך חנינא בני די לו בקב חרובין מע, (ב"ב צ"חכמה ומוסר ח) ז"והרש 42513 

חכמי , תוהקורת רוח במעט שיש לו מחזיק או, ז"עליו כך הוא ממעט מליהנות מעוה´ שאדם מכיר בחסדי ה 42514 

, ל כבר גילו זאת בשעתם"חז, הטבע שבזמננו אומרים שהיסוד של תועלת האכילה הוא השבעת הרצון 42515 

ט של הכולל וצהלתו "אשר בונים בית יהודי בכמה פונ, ובזעיר אנפין אפשר לראות זאת גם אצל בני תורה 42516 

 42517 .בפניו

יו מה אתה מקבל מכל פיתום והצדיק חוזר ותמה על? מי שאינו בן תורה תמה כיצד אפשר להתקיים בזה 42518 

, צאו וראו את השמחה השורה על פניו של בן תורה שאכל לצאת ידי חובה מחד? ורעמסס שבנית לעצמך 42519 

פ "ועכ, (ג"משלי י) ואת פניו של זה שמילא כרסו במעדנים בסעודה רבתי אשר עדיין בטן רשעים תחסר 42520 

 42521 .יות הוא דבר רוחניכי עצם הח, למדנו מזה כי חיותו של אדם תלויה במזון הרוחני

כי , ירמוז לנו הכתוב מעלת הנפש יסודה וסודה, ל"ן על הפסוק ויפח באפיו נשמת חיים וז"איתא ברמב 42522 

להודיע כי לא באה מן היסודות כאשר רמז בנפש , הזכיר בה שם מלא ואמר כי הוא נפח באפיו נשמת חיים 42523 

כי , שם הגדול מפיו דעת ותבונהאבל היא רוח ה, גם לא בהשתלשלות מן השכלים הנבדלים, התנועה 42524 

שיצר השם את האדם עפר מן , והכתוב הזה כפי משמעו ירמוז כאן, הנופח באפי אחר מנשמתו יתן בו 42525 

, ה נפח באפיו נשמת חיים ואז חזר האדם להיות נפש חיה"והקב, והיה מוטל גולם כאבן דומם, האדמה 42526 

וללא החיות הרוחנית אינו אלא , מית כללהרי שחיותו של אדם אינה חיות גש, ששב להיות נפש בה חיים 42527 

 42528 .כאבן דומם

כ מקום אחיזתה של החיות "וא, והנופח באפי אחר מנשמתו יתן בו, אותה חיות רוחנית הלא היא הנשמה 42529 

´ פ) ק"ש בזוה"שהיא המקשרת את האדם אל נשמתו כמ, י לימוד התורה"הרוחנית באדם אינה אלא ע 42530 

י זיכוך "חייבים להכין את הגוף לעשותו בית קיבול לתורה ע ,ה וישראל חד הוא"אורייתא קוב, (אחרי 42531 

 42532 ש לא נתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות"שגם הם מצרפות את האדם כמ, המידות ועבודת המצוות

ואחר שכבר נעשה בית , וכדי לזכות לתיקון המידות ומעשה המצוות זקוקים לתורה, (ד"בראשית רבה מ) 42533 

 42534 .(מערכי לב)  .ין תלוי חיותו אלא בלימוד התורה שזהו עיקר החיותשוב א, קיבול לקבל בו תורה

 42535 

 42536 מאמר תיד

 42537 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ואם לא תשמעו לי ולא תעשו

כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום , יכול זה קיום המצוות, י אם בחקותי תלכו"הובא ברש 42538 

ואת מצוותי תשמרו הוו עמלים , אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה הא מה אני מקיים, המצוות אמור 42539 

ואם לא תשמעו לי להיות עמלים , ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, ש"בתורה על מנת לשמור ולקיים כמ 42540 

 42541 .אין לי אלא זה שמכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו? ל לי"מה ת, בתורה

ולא תעשו משלא תלמדו לא , שמכירו ומתכוין למרוד בו, (´בראשית י) ´וכן בנמרוד גבור ציד לפני ה 42542 

, את כל מצוותי כופר שלא צויתים, הרי שתי עבירות לבלתי עשות מונע את האחרים מעשות, תעשו 42543 

לא , ואלו הן, הרי שבע עבירות הראשונה גוררת השניה וכן עד השביעית, להפרכם את בריתי כופר בעיקר 42544 

כופר בעיקר , כופר במצוות, מונע את האחרים, שונא את החכמים, מואס באחרים העושים, לא עשה, למד 42545 

 42546 .כ"ע

כי יסוד כל הברכות זהו בחוקותי תלכו להיות עמלים , אנו לומדים מזה גדלות ענין של לימוד תורה בעיון 42547 

, (7´קדושין ל) ל"ההסבר הוא כאמרם ז, ויסוד כל הקללות אם לא תשמעו להיות עמלים בתורה, בתורה 42548 



י "כי אם רק ע, ואין רפואה אחרת בעולם ללחום עם היצר הרע, בראתי תורה תבלין לו בראתי יצר הרע 42549 

והיות שהיצר , ש"ומי שיחשוב להנצל זולתה אינו אלא טועה ע, ל"לימוד התורה כדברי המסילת ישרים וז 42550 

לכן החיוב על האדם להכריז מלחמה על , ש צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו"הרע הוא גיבור מלחמה כמ 42551 

 42552 .י יעשה מלחמה ואל תחטאו"ככתוב רגזו פירש רש, ז"יצר הרע בימי חלדו בעוהה

, לכן צריכים לעמול בתורה בעיון ורק אז עולים ומשתלמים, אמנם הואיל ובמלחמה צריכים כוח מול כוח 42553 

כי התורה ארוכה מארץ מדה , כי בלי עיון ועמלות בתורה לא משיגים עמקות התורה ולא יורדים לסופה 42554 

אלא הפירוש הוא שכל מה שהוא דבר , ואין הפירוש מפני שיש הרבה תורה, (א"איוב י) ני יםורחבה מ 42555 

, וכתיב דדיה ירווך בכל עת, הפוך בה והפוך בה דכולה בה, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, תורה 42556 

הוגה אף דברי תורה כל זמן שאדם , מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב (7ד"נ) ובעירובין 42557 

במי אתה מוצא חמאה של תורה במי שמקיא חלב שינק משדי , (7ג"ברכות ס) כן אמרו, בהן מוצא בהן טעם 42558 

 42559 .אמו

ברכות ) ש"כי יצר לב האדם רע והוא יושב במפתחי הלב כמ, ר"בלי יגיעת התורה לא מנצחים את היצה 42560 

 42561 מות יבאיש יביע שמן רוקחזבובי , ר דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב שנאמר"אמר רב יצה, (.א"ס

ר נמצא "א שני מפתחי הלב על דרך לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו כי היצה"מהרש´ ופי, (´קהלת י) 42562 

כדי לקיים ושמתם את דברי אלה על לבבכם צריכים , וזה לעומת זה, בלב בין בלב חכם בין בלב כסיל 42563 

 42564 .אחרת התורה היא מן השפה ולחוץ, יגיעה ועמלות

ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין , (.ח"פ) אפשר לראות מהגמרא שבת, וד ועיוןמה נקרא לימ 42565 

, ל עמא פזיזא"א, ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמא, בשמעתא 42566 

והצדוקי טען שזוהי פזיזות , כ למד רבא בעיון עד שמיעך את אצבעות ידיו וזב דם מהם ולא הרגיש"כ 42567 

כי כך צריכים ללמוד תורה אחרת לא , והתשובה של רבא היתה זה ישרות ופשטות ולא בהילות, ובהילות 42568 

 42569 .מבינים אותה

אז המאור שבה מחזירו למוטב ובא לכלל קיום כל התורה , ואם אדם לומד תורה בעמל זוכה למאור התורה 42570 

מביא עליו כל , הפ שלומד אבל בלי יגיע"אבל מי שלא עמל בתורה אע, ומצוותיה וזוכה לכל הברכות 42571 

ואין לו במה להלחם עם , כי לא תפס כי אם חיצוניות התורה ולא החמאה של התורה, התוכחות והקללות 42572 

ובכדי לכסות על , בעיון לא עשה´ כ מתוך שלא למד פי"כדאיתא בת, ר ואינו מקיים מצוות התורה"היצה 42573 

, העושים ושונא את החכמיםאז בתור תכסיס הוא מואס באחרים , פשעיו שלא יהיה ירוד נגד חבריו 42574 

ומעשים אלו גורמים לו שכופר במצוות , ולחזק מצבו מונע אחרים מלעשות, שמתוך קנאה באה שנאה 42575 

 42576 .(זכרון מאיר)  .ה יתן בלבנו ליגע בתורה ונזכה לברכותיה"הקב, ל"ולבסוף כופר בעיקר רח

 42577 

 42578 מאמר תטו

 42579 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

כל , דרש מר זוטרא משמיה דרב חסדא, זה הרואה טרפה לעצמו, אמר רב חסדא איזהו שונא מתנות יחיה 42580 

עליו הכתוב אומר יגיע כפיך כי תאכל , מי שקורא ושונה ורואה טרפה לעצמו ושימש תלמידי חכמים 42581 

ב  "וטוב לך לעוהז "אשריך בעוה, ב"ז והעוה"רב זביד אמר זוכה ונוחל שני עולמות העוה, אשריך וטוב לך 42582 

ואמר רבי חייא בר אמי משמיה , (.´ברכות ח) ´והנה על המעלה של יגיע כפים אמרו בגמ, (7ד"חולין מ) 42583 

ואילו גבי , ´דאילו גבי ירא שמים כתיב אשרי איש ירא את ה, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, דעולא 42584 

ולגבי ירא שמים , ב"ז וטוב לך לעוה"ך בעוהאשרי, נהנה מיגיעו כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך 42585 

 42586 .וטוב לך לא כתיב ביה

, כאשר הפסוק אומר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, העולם הגשמי אינו אלא משל לעולם הרוחני 42587 

כלומר כשם שיגיע כפיך בגשמיות משתכר , הרי שהכוונה היא לנמשל של יגיע כפיך ולנמשל של אשריך 42588 

ומעתה ברור שמה שאמרו גדול , גיע כפיך ברוחניות זוכה באשריך ברוחניותכך י, באשריך בגשמיות 42589 

ובא וראה עד כמה גדולה מעלתה של , הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים הכוונה לנהנה מיגיעו ברוחניות 42590 

שמעתי מפיו הקדוש שפעמים רבות השכימו , ל"ח לספרא דצניעותא כותב בזה"בהקדמת מהר, היגיעה 42591 

ולא , בשאלתם ובקשתם שרוצים למסור לו רזין דאורייתא בלא שום עמל, מן השמיםלפתחו כמה מגידים  42592 

 42593 .הטה אוזנו אליהם כלל

, המדרגה של יראת שמים היא ההתבטלות המוחלטת כלפי שמיא, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים 42594 

הוא מייחס כליל אל הן קניניו הגשמיים והן הרוחניים , הירא שמים אינו רואה בקניניו קנינים פרטיים שלו 42595 

הוא חש שכל , בה עקר מעצמו לחלוטין את הכוחי ועוצם ידי, אמנם גדולה ועצומה היא מדרגה זו, ה"הקב 42596 

 42597 .´מה שיש בידו אין זה אלא מעשי ה



 42598 ל"ש חז"וכמ, וכל מה שזוכה הוא מן השמים, אף שכן הוא האמת שאין לשום אדם זכיה בכוחות עצמו

הארה , כלומר גם לאחר היגיעה אין התורה מושגת אלא בדרך מציאה, יןיגעתי ומצאתי תאמ, (7´מגילה ו) 42599 

, ואין שום אפשרות בעבודה של אדם להשיג רוחניות, מיוחדת מן השמים והטעם כי ההשגות הם רוחניות 42600 

 42601 .י הארה הבאה כולה מן השמים"כי אם רק ע

יש מציאה מסוג של , ותקיימים שני סוגי מציא, הגם שלעולם ההשגה מוגדרת כמציאה ביחס אל היגיעה 42602 

, ש זוכה אל המציאה מכוח ההתבטלות המוחלטת כלפי שמיא"היר, ויש מסוג של נהנה מיגיע כפו, מתנה 42603 

באופן , הנהנה מיגיע כפיו זוכה למציאה מתן שכר, ההתבטלות מביאה אותו למצב שבו נותנים לו מתנות 42604 

, כשם ששונא מתנות גשמיות, א מתנותומי שהוא שונ, מציאה זו נמדדת לפי היגיעה, של תמורה לעבודתו 42605 

ז "אשריך בעוה, אדם זה אשריו וטוב לו, הוא שואף ליגיעה להבין מעצמו, כך אינו רוצה מתנות ברוחניות 42606 

 42607 .ב ביגיעתו"ב שמקבל עוה"וטוב לך לעוה

ב ירצה לקבל "ניתן כמשל ללמוד ממנו שגם עוה, הטבע של שונא מתנות יחיה שניתן לאדם בעולם הגשמי 42608 

? האם זו היא שנאת מתנות! תן לי עליה! ע תן לי לימוד"רבש? מהי תפילתו של בן ישיבה, שכר בתורת 42609 

ודאי שיש הבדל בין ! הלא אינך אלא קבצן? היכן היגיעה! התעלה? רצונך להתעלות! למד? רצונך ללמוד 42610 

קש ה ומב"אדם בא אל הקב, לקבצן שמקבץ תורה אבל גם זה קבצן הוא, קבצן של כסף קבצן של כבוד 42611 

אבל כוחה של התפילה היא לאחר , ודאי שכך צריך שהעיקר הוא התפילה, סיעתא דשמיא במידה זו וזו 42612 

אבל , נכון שמי שיחשוב שהיגיעה לעצמה תתן לו כל מה שחפץ ללא תפילה לא ישיג מאומה, "יגעתי"ה 42613 

 42614 ?האם די בזה שיבכה וייאנח פעם אחר פעם ויבקש מתנת חנם ומאומה לא ישקיע בעמלו

וכשם שבעולם הגשמי יתכן ויתנו לו לאדם , ה לסיעתא דשמיא ענינה לבקשת כלים להתיגע בהםהתפיל 42615 

יתכן שישאירו בידו סכום , ואם לא ישכיל כיצד להשתמש בהם אין לו מהם כלום, הכלים הטובים ביותר 42616 

זה  אבל, כן גם ברוחניות חייבים להתפלל על סיעתא דשמיא, נכבד ולא ירויח מאומה כי יתעצל מלעבוד 42617 

אפשר להתפלל , ´וכן בריאות ומשפחה וכו, פרנסה אשר תניח אותו לישב בשלוה, בנוגע לשלות הנפש 42618 

יגיעה בהבנה , אבל עצם הלימוד צריך שיהיה ביגיעה, אפילו על כלים כשרון להבנה וזכרון למה שלמד 42619 

, של הלכה ולהשתקע עמוק עמוק בתוך עומקה, להקשות קושיות ולתרצם, יגיעה בדימוי מילתא למילתא 42620 

 42621 .וכן להתעלות יותר בגדרה של תפילה

הרי יש לו , והרי כל בריאת האדם אינה אלא כדי שלא יהיה מקבל, ב"ז ניתן כמשל לעוה"כאמור העוה 42622 

מכל מקום מאחר שאין בהם בחינה של , ה מלאכים שגם הם מקבלים השפעות ויש בהם מדריגות"להקב 42623 

, הנאה של ריוח הנאה של שכר על יגיעה, ליתן לאנשים ה חפץ"לא ניתנו להם ההנאות שהקב, יגיע כפיך 42624 

תהא הנאתו הנאה של , ורק משום זה נברא האדם כדי שכאשר יגיע לעולם האמת ויתנו לו שכר על היגיעה 42625 

 42626 .י החיים"שרק שונא מתנות הוא אשר גם יחיה ויהנה מההנאה הזאת שבאה ע, שכר

עד כדי כך שהתורה נקראת , עה לקנות בגוף התורהמצאנו עד כמה כוחה של היגי, (7ב"ל) קידושין´ ובגמ 42627 

אינו , אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, (7´ב י"ב) וכן אמרו, דכתיב ובתורתו יהגה יומם ולילה, על שמו 42628 

י "הוא יודע את הסוגיות ע, הוא יגע ולמד מסכתות שלמות והרי הם שלו, אומר ותלמוד בידו אלא ותלמודו 42629 

 42630 .עמלו ורק אז הנאתו שלמה

היינו יותר ממקרא , כיון דאתיא מדרשא חביבא ליה, (7´יבמות ב) ´ולפי דרכנו נבין היטב מה שאמרו בגמ 42631 

חש בה הנאה של שכר ולא של , כי מה שאדם קונה ביגיעתו הרי הוא נהנה מיגיע כפיו, מפורש בתורה 42632 

ב ערכה אינה יראת שמים כמה שר, ומעתה הרי בודאי שגדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים, מתנה 42633 

 42634 .ורק יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, למעלה ממדרגת מקבל

איזהו תלמיד חכם זה הרואה טרפה , בחולין שהבאנו בתחילת דברינו´ מעתה אנו חוזרים לדברי הגמ 42635 

גם את מתנת ההיתר הוא שונא , ואמר רב חסדא איזהו שונא מתנות יחיה זה הרואה טרפה לעצמו, לעצמו 42636 

ז "אשריך בעוה, דרש מר זוטרא זוכה ונוחל שני עולמות, אינו אוכלה עד שיגע בעצמולקבל מאחרים ו 42637 

 42638 .´ושמעתי פירוש הפסוק בזה שאומר אשרי כל ירא ה, ל"א וז"ועיין מהרש, ב"וטוב לך לעוה

ב "הנה אשריו בעוה, ומחמיר על עצמו מספק לאכלה´ ל מי שבא לידו ספק טרפות והוא ירא את ה"ר 42639 

דהיינו שמיגע עצמו וכפיו למצוא , אבל יגיע כפיך כי תאכל יש לו מעלה יתירה, רפהשמנע עצמו מספק ט 42640 

וטוב לך , ז שהרי אוכלה"דכתיב ביה אשריך בעוה, עולמות´ הנה זה זוכה לב, היתר לספקו עד שאוכלה 42641 

הוא בזה , הרי להדיא שהוספת וטוב לך של יגיע כפיך על פני הירא שמים, ב שהתיגע נפשו בתורה"לעוה 42642 

 42643 .תיגע נפשו בתורהשה

נכון שמאז קבלת התורה מתמעטים ויורדים , יש השואלים למה אין רואים בדורנו מה שראו בדור העבר 42644 

החסרון בשונא , התשובה לזה היא, אבל הירידה של דור זה היא ללא ערך לעומת הדור הקודם, מדור לדור 42645 

´ צ ר"סיפר לי הגה, ך וטוב לךהוא אשר ממעט את האשרי, החסרון ביגיע כפיך כי תאכל, מתנות יחיה 42646 



כאשר רב אחד הודיע לבתו שהיתה רבנית , מה שקרה לפני שבעים או שמונים שנה, ל"לפיאן זצ´ אלי 42647 

 42648 .באיזה עיירה רחוקה שהוא מתכונן לבוא לבקרה

האב ישב והתבונן ארוכות בצלחת , כשהגיע הרב אל ביתה של בתו כיבדה אותו במרק אטריות וחלב 42649 

שיהיו שקועים ! אוי לי שלזקנותי הוצרכתי לסבול בזיון כזה אצל יוצאי חלצי, ל בתווהרעים בתוכחתו א 42650 

את הלא חיה על כספי ציבור וכיצד מגיעים , כה עמוק בתוך העולם הגשמי עד כדי מרק אטריות וחלב 42651 

זה חודש שלם שאנו חוסכים וחוסכים כי בקשנו לכבדך ולארח אותך , האמן לי אבי פרצה הבת בבכי? לכך 42652 

 42653 .ריות וחלבבאט

כאשר דיבר פעם על הזהרו בבני עניים שמהם תצא , ל"ישראל יעקב זצ´ צ ר"בשיחה של המשגיח הגה 42654 

דוקא זו הנלמדת מתוך הדחק באופן של יגיע , ואשר עיקר ההצלחה של תורה הוא, (.א"נדרים פ) תורה 42655 

ל הרגיש בזה "זצהמשגיח , והיה לי מזה חלישות דעת כי כאילו אבדה ממני כל תקוה, כפיך כי תאכל 42656 

אם פעם היו זקוקים להשחיר , ולמי שיש יותר הלא חייב להתיגע יותר, והוסיף באמצע השיחה משפט אחד 42657 

 42658 .הלא היו חייבים להתיגע יותר ויותר, עתה שיש סיעתא דשמיא ויש לחם, עצמם כעורב עבור לחם

כי אם לידך המלאה , אתםלא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלו´ כאשר אנו מבקשים ונא אל תצריכנו ה 42659 

פירוש כזה ימעט בעומקה של , אין כוונתה של בקשה זו מיעוט הבזיון גרידא, הפתוחה הקדושה והרחבה 42660 

ובודאי אשר היגיעה , הבקשה היא לזכות ליגיע כפיך כי תאכל הן בגשמיות והן ברוחניות, הבקשה 42661 

ו לפרוע מה שמקבלים יסייענו וכאשר נתחזק בזה ונדע חובתנ, החשובה ביותר היא היגיעה ברוחניות 42662 

 42663 .(מערכי לב)  .ה להגיע וטוב לך"הקב

 42664 

 42665 מאמר תטז

 42666 .(´ו ג"ויקרא כ) ונתתי גשמיכם בעתם. אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו

וכן ונתתי , וכשאמר הכתוב אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם, הרוחניות והגשמיות קשורים זה בזה 42667 

ב קשורים הם זה "ז ועוה"עוה, אלא שכן הוא המציאות האמיתית, זכותיםעשב בשדך אין זה סתם ענין של  42668 

 42669 .הגשמיות תלויה בהרוחניות כי אחד הם, והרוחניות פועלת על הגשמיות, בזה

אמר ליה רב , אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן, (ב"ט ע"שבת קי) ´אמרו בגמ 42670 

העולם מתקשים , ו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטאאמר ליה אינ, פפא לאביי דידי ודידך מאי 42671 

איך יתכן להיות שזכותים של רב פפא ואביי יהיו גרועים מזכותים של הבל תינוקות של בית , על ענין זה 42672 

כמציאות הכרחי דרך , אבל כשמבינים ענין קישור הרוחניות והגשמיות ופעולותיהן זה מזה וזה אל זה, רבן 42673 

כי פני כל חלק וחלק יהיה , במלאכת בנין התנאי הראשון לדיבוק חלקים איש לרעהו הואהנה , בנין וקיום 42674 

 42675 .וכל אבק של עפרורית וזוהמא אף כל דהוא כבר מבדיל ומפריע בהדיבוק, חלק ונקי בתכלית

והבל , אבל חטא מבדיל ומפריע בקישור העולמות, ודאי כי הזכותים של רב פפא ואביי גדולים ורמים מאד 42676 

כן , אבל נקיים הם אין כל אבק להבדיל וזה המקיים העולמות, תינוקות של בית רבן עם זעירותם פיהם של 42677 

כ בהבל טרם עוד נגע "ואח, מתחילה במחשבה אשר עדיין לא שזפתם עין, הוא מהלך קישור העולמות 42678 

הוא סוד ההשפעה אשר , וכל אלה כשונכנסים בעולם המעשה בזה מתקיימת הבריאה, בהם כל חטא 42679 

הוא ענין אשר מתחילים ללמוד עם תינוקות חומש , ניות על הגשמיות בדרכיהם שהותקנו להםלרוח 42680 

כי אמנם טהרה להם וטהרה עומדת , (´ג´ ויקרא רבה ז) מטעם יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים, ויקרא 42681 

 42682 .לעד ודאי

, ולם כימי משהכימי ע, מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות´ וערבה לה, עוד שם במדרש 42683 

ז בקצה "הוא סוד החטא שאפילו אם יש ע, וכשנים קדמוניות כימי הבל שלא היתה עבודה זרה בימיו 42684 

הכניסו , שם עוד משל למלך שהיה מיסב על אקוביטון שלו, ריחו נודף למרחוק וכבר לא ערב לו, העולם 42685 

, ז והוא סוד הקרבנות"עוההוא סוד טעימת , התחיל ממחה בקערה, לו תבשיל ראשון ואכלו והיה ערב לו 42686 

שם האמיתי של לחמי הוא דוקא , את קרבני לחמי כפשוטו, סוד האהבה והרצון עד כדי ממחה את הקדרה 42687 

והוא הסוד , ריח ניחוח ודאי אהבה ודבקות באמת, ולחם אצלנו הוא שם מושאל, בקדושה ברוחניות 42688 

 42689 .ז"שכביכול נהנה מעוה

, קרבנות מיוחדות לכל המועדות, קרבנות מיוחדות לשבת, םולדעתי זה גם כן ענין קרבן התמיד בכל יו 42690 

כל קרבן בשעתו הוא הריח , הימים הם הגורמים ומחייבים הקרבנות, כ"ויוה, ה"ר, סוכות, שבועות, פסח 42691 

תכנת שבת רצית קרבנותיה עם , ט"עם הקרבן טועמים את היו, ט"הריח ניחוח של היו, ניחוח של השעה 42692 

 42693 .הנה ממש טועמים את השבת, טועמיה חיים זכו, כבוד ינחלו מענגיה לעולם, סדורי נסכיה

תבלין אחד יש לנו , (.ט"שבת קי) ח לקיסר"ש ריב"ל מ"ובאבני אליהו על הסידור מביא דברי הגאון ז 42694 

, אמר לו כל המשמר את השבת מועיל לו, ל תן לי ממנה"א, ושבת שמה שאנו מטילין לתוכו וריחו נודף 42695 

ממש מציאות של טעם , הנה ההנאה האמיתית הינה דוקא בקדושה, מועיל לו ושאינו משמר את השבת אינו 42696 



נוטפות מור עובר על כפות המענג את השבת , ומשם הוא דריחו נודף גם בגשמיות! והנאה כפשוטו 42697 

 42698 .והכל פשוטם כמשמעם כמו שביארנו, המשמר את השבת כהלכתו

כי הנאתם הם באה , הם גם חיים זוכים ובהנאתם, ז באמת"ז שדוקא צדיקים הם הנהנים מעוה"נמצא לפי 42699 

ולא בחינם אומרים מה תחזו , מאשר נוטפות מור עובר על כל דרכיהם ומעשיהם, להם ממקור הקדושה 42700 

, ז"והאמנם כי גם לאומות תענוגים בעוה? מה תוכלו ליתן לנו כתחליף לתענוגינו אנו? מה תתנו לנו? לנו 42701 

ויפה אמר חכם אחד בראותו פלאי , ממקור הקדושהאבל לא מקוריים כי אם מהריחות הנודפות אשר  42702 

 42703 .גם עשו קבל חלק טוב הוא לא רימה עצמו בכלל, ז אצל הגויים"תענוגי עוה

הגוים שהלכו בלוית הקיסר וראו את כל , גם בחלק זה יכולים שפיר לשלם להם אלא שבאחת הם טועים 42704 

ואינם , ז"כל מציאות תענוגי עוהזה , דימו כי אמנם זה כל מציאות הכבוד, הכבוד הגדול שקבל המלך 42705 

חיותם שלהם הוא בבואה דבבואה של הכבוד האמיתי של עונג ועידון , יודעים מאיזה דבר טוב יותר 42706 

והראיה שהרי שמועה טובה תדשן עצם , אם כי גם ההנאה מצד הבבואה דבבואה די טוב בה, אמיתי 42707 

 42708 .ושמועה רעה תיבש גרם

כי תענוגיהם שלהם , כי על כן הם גם מאבדים עצמם לדעת, םמהרה עוברים וכלי, אבל אין קיימות בהם 42709 

´ התחנן אל ה, ה כשנגזר עליו להפטר מן העולם"משה רבינו ע, מדומים ועוברים ריק מכל חיות וחיים 42710 

מפני , (´א ה"ר י"דב) כך תהא נפשי כאחת מהן, פ כעוף זה שהוא פורח"ובקש לחיות ולהיות לכה 42711 

 42712 .של חייםשצדיקים ודוקא הם יודעים מהותן 

ואמר כי ? ולמה לא הפיל הוא עצמו אל הים, ל אמר על זה שאמר יונה שאוני והטילוני אל הים"ב ז"הגרי 42713 

ל יפה שעה "וכשאמרו חז, רגע החיים שיתקיים מן כי ישאוהו עד שיטילוהו אין העולם כולו יכולים לקבל 42714 

וטו כי אין כתענוג המונח הנה זה גם כן כפש, ב"ז מכל חיי העוה"אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה 42715 

 42716 .ז"בחיים בעוה

ועיין , מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה, (.ח"סוטה מ) ל"זהו ביאור אמרם ז 42717 

, ולכאורה זה מחוסר הבנה, כתבו דהכוונה הוא דמעוברי עבירה לא ניטל, ה אטו"ד (.ב"ב י"ב) ´תוס 42718 

כי דברי היתר דברי קדושה תלויים בחורבן , תי שפירדבשלמא הא דניטל הטעם מדברים המותרים א 42719 

מה שייכותם , י ביטול הקדושה"אבל מהיכי תיתי יאבד טעם של עוברי עבירה ע, המקדש בביטול הקדושה 42720 

 42721 ?אתמהה? אהדדי

וזה אשר אמרו , שגם הטומאה מקדושה היא נזונת, מה נוראים הדברים לראות מכאן ענין אין עוד מלבדו 42722 

, שבצד הקדושה שם באמת הטעם וההנאה באין כל ערך, צד הקדושה נחסר הטעםשמ, ל הקדושים"חז 42723 

ועדיין מה , ומעוברי עבירה לא ניטלה, אלא שבחורבן הבית נחסר הטעם, ומשם מקור כל הנאה ותענוג 42724 

אשר גם אחרי החורבן והגרעון עדיין יש בה טופח על , שיש להם הוא מהריח הנודף אשר בצד הקדושה 42725 

 42726 .לל ישראל עדיין בתוקפם עומדים בכל הדבקות והאהבהוהכ, מנת להטפיח

, (7´ברכות ז) הם זוכים ומבחינים מה בין בני לבן חמי, הכלל ישראל תמיד הם מבחינים בין טעם לטעם 42727 

אלו אחר היה , הבל הבלים אמר קהלת, (´ה´ ר א"דב) ל"אמת שרוב הנאה אצלם ואין לבטלה כמו שאחז 42728 

אלא שלמה שכתוב בו , אין לו פרוטה לאכול והוא אומר הבל הבליםהיו אומרים זה , אומר הבל הבלים 42729 

הכלל ישראל הם מבחינים בין הנאה , לזה נאה לומר הבל הבלים, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים 42730 

 42731 .(דעת תורה)  .להנאה

 42732 

 42733 מאמר תיז

 42734 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

ה ומשום "בחירת ישראל היא מפני שהם דבוקים במקום ב, ים ונתן לנו את תורתואשר בחר בנו מכל העמ 42735 

התבלין הזה הוא רק לישראל העוסקים , בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, כך ניתנה להם התורה 42736 

, שאפילו הוא עוסק בפלפול ובבירור ההלכה, ובדרך זו יש בתורה סגולה, ´בתורה מחמת דבקותם בה 42737 

ל "ס זצ"הגרי) מכל מקום פועל בו הלימוד לתיקון מדותיו, אין לו שום שייכות למדות בדבר שלכאורה 42738 

 42739 .(באיגרת המוסר

סוף הלכות ) ם"ש הרמב"כמ, י שהוא דבוק לתורה ולחכמתה מתרחק הוא מן התאוות"והטעם משום שע 42740 

עיין בספר ו, שלהינצל מן התאוה יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה, (איסורי ביאה 42741 

שהדבוק בלימוד התורה אינו צריך לעבוד על תיקון המדות , ל"א ז"מעלות התורה מה שכתב בשם הגר 42742 

עד , ובמקום אחר ביארנו שמדבר במי שדבק בתורה כל כך, בדרך סיגופים וכדומה כי התורה היא רפואתו 42743 

 42744 .שלא תשאר לו התעניינות לשום דבר חוץ מהתורה

היינו שהתורה שלמד , (.א"סוטה כ) ל ובשכבך תשמור עליך זו מיתה"זהרי אמרו , ויש עוד טעם עמוק 42745 

, מפרש שהתורה מגינה עליו מדינא דההוא עלמא (7ה"וישלח קע) ובזוהר, בחייו משמרתו גם לאחר מיתתו 42746 



, וכל מאן דאשתדל באורייתא לא יתבעון מיניה דינא בההוא עלמא כלל, (.ב"חיי שרה קל) וכן הוא בזוהר 42747 

ע מה "וצ, דגם מי שלא ישתדל בה לשמה כדקא יאות לא דיינינן ליה בההוא עלמא (7ד"קפ)ב  ובזוהר ויש 42748 

 42749 ?הטעם לזה

דבקות ´ והוא דבק אליו ית, ´כבר הזכרנו שהבסיס ללימוד התורה הוא שלומדה מפני שהיא תורת ה 42750 

וצה למי שר, כל בירור בענין המדות ניתן לדחות, י השכל"אי אפשר לברר שום אמת נפשית ע, נפשית 42751 

, כי אין לדברים אלו הוכחות מוכרחות כבמתמטיקה, להתעקש לא תוכל לברר בשכל אף איסור רציחה 42752 

אבל לא , ´אחר כך יעיין בשכלו איך ומה צוה ה, ´ת נתן לנו תורה שהבסיס שלה היא שכך צוה ה"השי 42753 

לא היתה  ם לא חפצו לקבל התורה כי"העכו, כאילו התורה הקדושה כפופה לביקורת שכלו, ´למה צוה ה 42754 

, ובכן הן כבר ראינו מה עלתה להם ומה הועילה הציוויליזציה, ועל כן חסר להם הבסיס לתורה, לפי רוחם 42755 

 42756 .וגרועים הרבה מחיות טרף תחת מסוה של תרבות חיצונית, הרי נתגלה קלונם לעין כל שנשארו חיות טרף

צריך עיון שהרי ענין , עלמא אבל מה שלמדנו לעיל דמאן דאשתדל באורייתא פוטרים אותו מדינא דההוא 42757 

ואיך יתוקן החוטא בלי , ב"גיהנום ידוע שהוא להכין את נפש החוטא ולתקנה לימות המשיח ולעוה 42758 

, כשיבוא זמן הגילוי יכיר את האמת וידענה בלבו, אך הענין הוא שמי שלמד תורה והוא דבוק בה? עונשים 42759 

ומאחר ועיקר מטרת , ו על פי נגיעותיו כללהיינו שאי אפשר לבנות השגותי, מאחר שכבר למד את הבסיס 42760 

 42761 .זה שדרך התורה כבר חרותה בלבו לא יצטרך להם, עונשי גיהנום הוא לברר לאדם את האמת הפנימית

דכל , ה"וצדיקים ילכו בם בגין דאינון ידעין אורחין דקוב, שכתב כן בהדיא (7ה"קע) ועיין בזוהר וישלח 42762 

ואי לא ישתדלו , בה בההוא עלמא כד יפקון מהאי עלמאמאן דאשתדל באורייתא בהאי עלמא יהכון  42763 

כד יפקון מהאי עלמא לא ידעון למיהך באינון ארחין , באורייתא בהאי עלמא ולא ידעין ארחין ושבילין 42764 

כללו של דבר את האמת שבלב אי אפשר להשיג כלל בלי קבלת התורה והדבקות בה , ושבילין וכשלין 42765 

דכיון דבר נש אתעסק באורייתא אתתקן בנשמתא , ב"ר בראשית יועוד עיין זוה, ובלימודה בלב ונפש 42766 

מכתב )  !כד בר נש לא אתעסק באורייתא לית ליה נפשא קדישא אשרי הזוכה, אחרא קדישא 42767 

 42768 .(ב"מאליהו ח

 42769 

 42770 מאמר תיח

 42771 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום המצוות , צוותיכול זה קיום המ, כ אם בחוקותי תלכו"איתא בת 42772 

כ תלויות "לפי דברי הת, (י"הובא ברש) הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, אמור 42773 

מה שקשה להבין בזה הוא גודל , הכל ביסוד ראשון של עמלות בתורה, כל הברכות שבתורה וכן התוכחה 42774 

 42775 .פרשה זוהשכר של עמלות בתורה המפורש ב

, וזמן הקיום שלהן הוא בימות המשיח, ן אומר שהברכות הכתובות כאן עוד לא נתקיימו עד עתה"הרמב 42776 

ומה שנאמר בברכות , ר"בשעה שתתוקן הבריאה כולה ותגיע לאותה מדרגה שהיתה קודם החטא של אדה 42777 

פרה ודוב תרעינה וכן ו, הוא מה שאמר הכתוב ושעשע יונק על חור פתן, אלו והשבתי חיה רעה מן הארץ 42778 

המה השכר על קיום , פסוקים אלו שנאמרו על מה שעתיד להיות בימי המשיח, ואריה כבקר יאכל תבן 42779 

דבר זה קשה להבין שגאולת עם ישראל ותקותם זה אלפיים שנה תהיה תלויה , המצוה של עמלות בתורה 42780 

 42781 ?איזה עומק נמצא בעמלות זו שיש בכוחה להביא הגאולה לעולם? בלימוד גמרא

כבר בארנו כי בחירת האדם אינה אותה , אך כאשר נעיין בענין הבחירה של אדם נוכל להבין את זאת 42782 

מוצאים אנו בנפשנו את האפשרות , חיים אנו בבחירה של שכל ורצון פשוט, הבחירה שאנו חיים בה 42783 

דעתנו ולכן יעלה על , אפשרות לגזול ולטרוף ולהחריב את כל הבריאה, לעשות ככל אשר יעלה על לבנו 42784 

כלומר שלא יהיו כחיות טורפות , ועל בחירה כזו ניתנה תורה לעם ישראל, כי זוהי הבחירה שניתנה לאדם 42785 

 42786 .לדרוס ולאכול איש את רעהו

בחירה זו היא הדרך ארץ שקדמה , אבל האמת היא כי לא זהו האדם של התורה ולא זוהי הבחירה שלו 42787 

לשלמות זו של שלילת ממשלת תאוה בהמית על , שלא יהיה כחיה טורפת ולא כבהמה אוכלת עשב, לתורה 42788 

די , ת"לא היינו זקוקים לתורה מאת השי, שלילת עשיית הרע בכונה כשאר בעלי חיים, השכל באופן גלוי 42789 

 42790 .היה לנו בחכמה שנתן השם לאדם כדי שיהיה זהיר מעשות כל אלה

יתית שלו ומעטים המה גם המזיד שוגג הוא לפי ההכרה האמ, אלא שהבחירה היא ענין של שגגה וטעות 42791 

ז של דור אנוש היתה שגגה "גם ע, רוב עבירות גם היותר חמורות נעשות מתוך שגגה וטעות, המזידים 42792 

אלא שטעו כי רצון , שהיו יודעים שהשם לבדו בורא העולם ומנהיגו, ם"ם הלכות עכו"כמבואר ברמב 42793 

 42794 .ש"ת לכבד את הכוכבים והגלגלים המשמשים לפניו עי"השי

אנשים אלה רצו , מורה מכל עבירות שבתורה עברו עליה אנשים מאמינים בגלל טעותעבירה זו הח 42795 

לכבד את אלה , וחפשו עצות לזה ומצאו כי כבוד המלך הוא לכבד את עבדיו, להרבות כבוד שמים בעולם 42796 



וזאת היתה העבודה זרה שלהם שנענשו עליה במה שעלה אוקינוס והציף את שליש , שהמלך מכבד אותם 42797 

היה אפשר לאדם וגם לדור שלם לטעות , ירה חמורה כזו שאדם חייב ביהרג ואל יעבור עליהעב, העולם 42798 

 42799 .וכל שכן עבירות קלות שאפשר לאדם לטעות בהן, בה ולעבור עליה מתוך שגגה

, יצירה המורכבת משני חלקים עפר מן האדמה ונשמת חיים, בחירה זו של טעות יש לאדם מטבע יצירתו 42800 

רוחניות היותר גדולה וגשמיות , י היצירה כי המה שני ענינים המנגדים זה לזהמזיגה זו היא אחת מפלא 42801 

עד שאין אחד מהם יכול לעשות דבר בלי השתתפותו , שני ענינים אלה נתמזגו ונעשו לאחד, היותר פשוטה 42802 

ומפני זה אין אבדון גמור , אי אפשר לגוף האדם שהוא חלק העפר שלו בלי השתתפות הנשמה, של חברו 42803 

 42804 .לאדם

מפני זה נאמר אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא , וכן אי אפשר לנשמה של אדם בלי השתתפות הגוף 42805 

ממילא אי , כי מזיגה זו אי אפשר להפריד, מקרא זה נאמר גם על אבות העולם גם על משה רבנו, יחטא 42806 

שמת לא בשם של נ, ר את עצמו בשם אדם"ולכן קרא אדה, אפשר כמעט שלא ישפיע חלק אחד על חברו 42807 

ר סוד זה כי חלק האדמה שלו תופס מקום בנשמת החיים "ידע אדה, מפני שמן האדמה נבראתי, חיים שלו 42808 

ועל אחדות זו בנוי יסוד , כי מאוחדים המה הנשמה והגוף, עד שבכל מקום שהוא נמצא רק אדם שמו, שלו 42809 

 42810 .הבחירה של האדם

היא באפשרותו אלא ממזג היצירה לא מהחיה הטורפת ש, בחירה זו הבאה לא מהרצון הבהמי של האדם 42811 

ולכן עבודה קשה היא לאדם לבחור רק בטוב ולא בטוב , רב כוחה להביא את האדם לידי טעות, שלו 42812 

ושאר חסידי ישראל , (.ז"ב י"ב) לשלמות בעבודה קשה זו הגיעו רק ארבעה אנשים, מעורב עם רע 42813 

, הבחירה שהתורה דיברה אודותהעבודה רבה זו היא , וקדושיו נטו לתערובת זו בדבר אחד או יותר 42814 

הפרדת נשמה , כי אין שכל האדם משיג את אפשרותה של הפרדה זו, לעבודה זו נחוצה תורה מן השמים 42815 

להיות בוחר בטוב בלי תערובת כל , רק יוצר האדם הוא המבין אותו, מן הגוף בשעה שהמה חיים יחד 42816 

 42817 .שהיא של היצירה שלו

כי אם היתה מטרת , עמלות זו אין לה גבול, לשמור ולקיים בחירה זו עמלות שמה עמלות בתורה כדי 42818 

אבל אם חובת האדם בעולמו היא ענין , היתה אז גם העמלות שלו דבר של גבול, האדם דבר שיש לו גבול 42819 

וזה מצד , גם העמלות להשיג ציווי השם עמלות שאין לה גבול היא, כל פרט ופרט ציווי השם הוא, נצחי 42820 

כי , ז נאמר אדם לעמל יולד"ע, עמלות זו אין לה סוף, ועה ושוגג כמעט בהכרחאפשרותו הטבעית להיות ט 42821 

 42822 .וכמו שנחוצה עמלות בתחלת הבחירה כן נחוצה בסופה כי אין לה סוף, אין בחירה בטוב בלי עמלות

כ "ר ג"כי ראשית חטאו של אדה, עמלות זו אם אדם עמל בה כל צרכה רב כוחה להביא גאולה לעולם 42823 

וגם הוא שהיה גדול מהם , גם לא כשגיאות שלנו אלא שגיאה שמלאכים לא עמדו עליה אם, שגיאה היתה 42824 

ואם יעמול האדם או יותר נכון הדור כולו ככל האפשר , אבל מגדר שגיאה לא יצא הדבר, ז"לא עמד ע 42825 

 42826 .ר ויבוא המשיח לעולם"אז תתוקן גם שגיאתו של אדה, לאדם לעמול בתורה

ולעמול בתורה להבין , ול בתורה עד שיוציא האסור והמותר לפי דעתולעמ, עמלות זו בתורה כפולה היא 42827 

ובאמת רב הדרך , כי יש שיחשוב האדם שהוא צדיק וישר ולא חסר לו רק עמלות זו, מהי עמלות בתורה 42828 

אלא חסרות לו העבירות , לא עמלות בתורה חסרה לו שהיא העבירה הראשונה משבע העבירות, ממנו 42829 

עבירה כזו , מא לא יעלה על דעתנו שלאדם משלנו כי שונא את החכמים הואלדוג, האחרונות משבע אלו 42830 

כן אין אדם חושב כי הוא בין אלה שמואסים באחרים העושים , ראויה לפי דעתנו למינים ואפיקורסים 42831 

אבל למאוס באחרים , הוא רק משום עצלות או תאוה לשעה, אם הוא אינו עושה מצוה לפעמים, מצוה 42832 

 42833 .ו"אין איש כמונו חשוד לזה כי בגדר להכעיס הוא ח, תאוה בדברהעושים במקום שאין 

ודבר זה הלא מצוי הוא לבטל , אם יש בידינו העבירה של מונע אחרים מלעשות, אבל האמת לא כן היא 42834 

כי מונע את אחרים הלא היא העבירה , יש בידינו עבירות אלו בודאי, חברו באמצע למודו וכדומה 42835 

, ומואס באחרים העושים היא העבירה השלישית, היא העבירה הרביעיתושונא את החכמים , החמישית 42836 

 42837 .י"כ המובא ברש"וסדר העבירות הוא כי הראשונה גוררת את השניה וכן כולן כמבואר בת

טרם שיגיע להיות מואס באחרים , כ אי אפשר להגיע למדרגת מונע את האחרים מלעשות מצוה"א 42838 

הבנתנו , כי אין אנו יודעים פירושם של ענינים אלה, םוטרם שיגיע להיות שונא את החכמי, העושים 42839 

לכן אפשר שאנו עומדים כבר במדרגה של , בעניני תורה היא שטחית כפי שהורגלנו בלי עמלות בתורה 42840 

ואפשר שנהיה מוטעים , ונהיה סבורים שאנו עומדים בחסרון העבירה הראשונה, העבירה השביעית 42841 

 42842 .שגם עמלים בתורה ונחדש חדושים, ולחשוב כי גם העבירה הראשונה אין בידינ

מזה מוכח כי עברנו על כל עבירות אלו , כ כשאנו מוצאים אצלנו את העונשים היותר מאוחרים בפרשה"א 42843 

חסרון העיון להבין את , ואין אנו מכירים זאת מפני החסרון בעמלות בתורה, כמה פעמים ובכמה אופנים 42844 

האדם צריך לעמול בתורה עמלות הראוי , ן לה סוףולכן עמלות בתורה הוא דבר שאי, גדרי העבירות 42845 

ואז יראה כי , הבנה יותר עמוקה, עמלות כפי ידיעתו בתורה והבנתו בגדריה, להוציא הלכה למעשה 42846 



וישלים את כולן עד שיגיע , מדרגתו היא בחסרון העבירות האחרונות הגרועות ביותר מהראשונות 42847 

 42848 .ועמלות אין שיעור נחוצה לזה, תורת השם הוא צריךכי להבין , וכן חוזר פעם אחר פעם, להראשונות

כשאדם , לא מטרה בחיים היא, שאדם עושה ויוצא בזה ידי חובתו, עבודת עמלות כזו אינה דבר שבמעשה 42849 

ש אמת אמר "כמ, ויחד עם זה הוא רואה את נטית לבו לשגיאה וטעות, מכיר את גדלות השם ועומק תורתו 42850 

, י המזיגה הטבעית שלהם"גם אנשי אמת שקר המה בעצמיותם עכלומר , אל יברא מפני שכולו שקר 42851 

עמלות תמידית ככל האפשר , כשאדם מכיר את כל זה הכרה ברורה אז אין לו בעולמו אלא עמלות בתורה 42852 

ה "והקב, ואם כל ישראל ישלימו עצמם בעמלות אין גבול כזו אז יזכו לגאולה ולבנין בית המקדש, לו 42853 

 42854 .(תורת אברהם)  .םיטייל עמהם בגן עדן כאחד מה

 42855 

 42856 מאמר תיט

 42857 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

, הים0שבהם חקקתי את , שבהם חקקתי את השמש והירח, חוקים שבהם חקקתי את השמים והארץ 42858 

אלעזר הסייף והספר נתנו מכורכין ´ תני בשם ר, (´ה ד"ר ל"ויק) ר"יצה0על 0חקוקים 0שהם 0חוקים 0 42859 

אם בחוקותי , (´שם ה) ה אם שמרתם מה שכתוב בספר אתם ניצולים מן הסייף"אמר להם הקב, ן השמיםמ 42860 

וצריכים להבין למה הסתירה התורה את ענין העמל ולא , (כ"י מהתו"רש) שתהיו עמלים בתורה, תלכו 42861 

 42862 .אמרה בפירוש אם תעמלו בתורה

בכל זאת אין להתיחס לתורה , ת התורהשאף שהעמל הוא האמצעי לרכיש, ונראה שיש בזאת כוונה עמוקה 42863 

וכאילו מנגד , אסור לתאר שהאדם העוסק בתורה מתוך יגיעה מנותק הוא מעולם ומלואה, כאל עמל גרידא 42864 

וציירו את חובשי בית , ובאמת ששונאי הדת למיניהם דגלו בגישה זאת, את המהלך הטבעי של הבריאה 42865 

 42866 .היופי0המדרש כאנשים חשוכים הרחוקים מן 

התורה היא אור , משום שנהפוך הוא, באה התורה לטפח על קדקדם ולגלות הטפשות שבטענתםעל כן  42867 

וכבר אמר שלמה המלך בהתהלכך , לרגלינו ומאירה את דרכינו ועל ידה יש לנו הליכה ושליטה בעולם 42868 

דוגמת האור ששומר את האדם מכל , ב"בשכבך תשמור עליך בשעת המיתה ובעוה, ז"תנחה אותך בעוה 42869 

 42870 .(א"סוטה כ) דרכומכשול ב

, אינם חוקים מופשטים הרחוקים מן המציאות, לזה כוונו חכמי המדרש בהדגישם שהחוקים הנאמרים כאן 42871 

ועל ידם ינצח , אלא אדרבה חוקים אלה הם השורש לכל הבריאה כולה והם מהווים קיום השמים והארץ 42872 

ואם , ת בבריאה כמו הסייףולא עוד אלא שהספר הוא מציאו, האדם את יצרו וישיג את שלמותו בחיים 42873 

 42874 .ואחרת יהיה הפקר לפגעי תבל ללא שום שמירה, יאמץ לו את הספר יהיה מוגן מן הסייף

אבל האיש הנלבב אינו מרגיש את זה לעמל כלל משום שזה כל חיותו , בודאי התורה דורשת עמל רב 42875 

לנו שום השגה בה לולא עלינו להבין שהתורה היא דבר גבוה מאד ואין , (´נצבים ל) ש ובחרת בחיים"כמ 42876 

ויש לפרש בזה למה ישראל הפכו את הסדר ואמרו נעשה ונשמע , העמל רק אז מסוגלים אנו לזכות בה 42877 

כי התורה היא דעת , משום שהבינו שאין בידם להשיג את הנשמע מצד הבנה שכלית, במקום נשמע ונעשה 42878 

וכן ביאר , לפנינו שערי החכמה ה פותח"לולא זכות הנעשה שאז הקב, ה ואין לילוד אשה תפיסה בה"הקב 42879 

בכל ´ וכאשר ישים מגמת נפשו לעיין בתורת ה, ל"מענה לשון וז´ א הפסוק לאדם מערכי לב ומה"הגר 42880 

 42881 .יתן לו דעה ובינה והשכל ללמוד וללמד´ ה, לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו

ורק , החיות שלו שהרי לכך נוצר וזה כל, על האדם לשמוח שמחה גדולה במה שזוכה להיות מעמלי התורה 42882 

ונכנסות בו עצה , ולא רק להבין בתלמודו אלא גם ספקותיו בחיים נהירים לו, י העמל זוכה לאור התורה"ע 42883 

ל היה מחדש מתלמודו "ישראל סלנטר זצ´ הגאון ר, ז"ותושיה לעשות את דרכו בין הקוצים של עוה 42884 

 42885 על הפסוק באשר משפטו פעלו ל"כדוגמא הוציא מדרשת חז, דרכים נפלאים הנוגעים לבין אדם לחבירו

ה ומיד לחפש לו זכות ללמד על "מחויב להדבק במדות הקב, שאם יש קפידה על מי שהוא, (´צפניה ב) 42886 

ובאותו זמן ממש הפך בזכותו ותבע עלבונו , ה תבע את חטא שאול נגד הגבעונים"כמו שהקב, אותו איש 42887 

 42888 .(7ח"יבמות ע) שלא נספד כהלכה

אדם זה אינו מכיר את אושרו , ה למשא סימן הוא שתועה מן הדרך הנכוןאם ירגיש האדם את עול התור 42889 

ואפילו אם יעסוק תדיר בתורה מכיון שאינו מחשיב אותה , האמיתי וטועה בדמיונות של הבלי העולם 42890 

, ונמצא קרח מכאן ומכאן, התורה אינה מאירה בו משום שחסר לו ההכנה הדרושה, וקשה בעיניו עולה 42891 

נמצא שאדם זה עוסק כל היום , ממילא אין התורה מאירה בו, בהרגשה המתאימה שהרי אינו עמל בתורה 42892 

ל מפני מה חרבה ירושלים מפני שלא ברכו "הוא מה שאמרו חז, אבל רחוק ממנה תכלית המרחק, בתורה 42893 

 42894 .ן שלא היתה חביבה בעיניהם לברך עליה"ופירש הר, (א"נדרים פ) בתורה תחילה

בתנאי שיהיה סבלן ולא ידחוק , לחות המובטחות להולך בדרך התורהל היה רגיל לומר שכל ההצ"הסבא ז 42895 

עקיבא לא ´ צריכים לזכור שר, כדי לקצר דרכו דרך חצירות ושבילים, את השעה לרדת מהדרך הסלולה 42896 



על האדם להכיר תמיד את האושר הגדול שנפל בחלקו , זכה למה שזכה עד שלמד עשרים וארבע שנים 42897 

 42898 .הכבוד לבוא מאליו וסוף, בזה שאוחז בעמל התורה

כאילו נעשים אדם , אנו חיים כיום באוירה העכורה הנובעת מההשכלה של הוי יהודי בביתך ואדם בצאתך 42899 

אולם השכלה , על ידי דברים בטלים ולהיטות אחרי תענוגי העולם ושהתורה מפריעה להשגת תואר זה 42900 

ל אתם "ודרשו חז, (ד"יחזקאל ל) ש אדם אתם"י תורה נקראים אדם כמ"שדוקא ע, כזאת אינה אלא סכלות 42901 

וגדולי התורה מתעלים למדרגה עוד יותר גבוהה , (7ד"מ קי"ב) ם קרואים אדם"קרואים אדם ואין עכו 42902 

 42903 .ונקראים בשם איש יהודי

חוקי הים והתהום , חוקי השמש והירח, לזכור תמיד שדוקא חוקי התורה הם הקובעים חוקי השמים והארץ 42904 

מו עינינו ראינו האסון הנורא שהמיטו על כלל ישראל בימינו בזה ולא עוד אלא שב, כנזכר במדרש 42905 

ומכיון שרבים נתרחקו מהספר נתנה שליטה לסייף להתחיל מגרמניה , שהרחיקום מעמלות התורה 42906 

ש כל "כמ, שומה עלינו לאמץ לנו את הספר ואך בזה נזכה לשלום, המשכילה ולהתפשט בין המוני אחינו 42907 

המוסר )  .(7ט"סנהדרין צ) בפמליא של מעלה ובפמליא של מטההעוסק בתורה לשמה משים שלום  42908 

 42909 .(ג"והדעת ח

 42910 

 42911 מאמר תכ

 42912 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

, אבימי מסכתא איתעקרא ליה ואתא קמיה דרב חסדא לאדכורי גמריה, אבימי תני מנחות בי רב חסדא 42913 

 42914 י מסתייעא מילתא משום יגעתי ומצאתי"וברש, יעא מילתא טפיסבר הכי מסתי, ולישלח ליה וליתי לגביה

הנה היא , ודבר זה מלבד שטבע הדברים מחייבו, הנה היגיעה בתורה היא המביאה לידי השגה, (.´מנחות ז) 42915 

דגם , וכפירוש הידוע במה דאמרו יגעתי ומצאתי תאמין, ברית כרותה לישראל שלא תשוב היגיעה ריקם 42916 

י היגיעה זוכים גם לדברים כגון אלה שאין בכוח האדם להשיגם "והיינו דע, ציאהאחר היגיעה הוא בגדר מ 42917 

 42918 .י העמל"ע

אלא גם הטורח עבור , אכן מעובדה זו אנו למדים שלא רק היגיעה בעצם הלימוד מביאה לידי השגה 42919 

כך  ועד כדי, כ גורם להשגה יתירה"וכגון ההליכה ללימוד ג, הלימוד בדבר שאין לו שייכות לגוף הלימוד 42920 

שאף שמשורת הדין ומשום כבוד התורה היה לו לאבימי לקרוא לרב חסדא תלמידו , חשובה היא יגיעה זו 42921 

י "מ הכריע ללכת כדי שיהא הלימוד בא ע"מ, ולישלח ליה וליתי לגביה´ וכמו ששאלו בגמ, שיבוא אצלו 42922 

ה ממציאה לאדם "שהקב, והענין בזה הוא היות שגם אחר היגיעה ההשגה אינה אלא בגדר מציאה, טורח 42923 

י העמל והטורח בהכשר ללימוד זוכה שיתגלו לו עמקי תורה "כ גם ע"א, חלף עבודתו ושכר עמלו 42924 

 42925 .והשגותיה

לא היתה רק בעצם טורח ההליכה וההגליה למקום , אכן בהאי מעשה דאבימי נראה דהיגיעה שהיתה שם 42926 

בלכתו למתיבתא של , יאלא שעיקרה היה בהכנעה והענוה היתירה שגילה אבימ, תורה של רב חסדא 42927 

אלא בכוחות הנפש ובהתגברות על , כי עיקרה של יגיעה אינה רק ביגיעת בשר, תלמידו ללמוד הימנו 42928 

שהרי הענוה יסוד מוסד היא , וביחוד הוא כן ביגיעה במידת הענוה, מניעות הבאות ממדות וכוחות הנפש 42929 

וזהו , (7ג"עירובין י) יו נוחין ועלוביןולא זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם אלא מפני שה, לקניית התורה 42930 

דהיכא דהלימוד בעצמו הוא , שרצה אבימי שיהא הלימוד בדרך הכנעה וענוה ובהכי מסתייעא מילתא טפי 42931 

 42932 .בענוה בודאי הוא דמסתייעא טפי

ת סופו "כל המנבל עצמו על ד, מאי דכתיב אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה, (7ג"ברכות ס) ואמרו 42933 

פ שיש בהם שחביריו "י המנבל עצמו ששואל לרבו כל ספיקותיו אע"ופירש, זמם יד לפה ואם, להתנשא 42934 

סופך שתתן יד לפה כשישאלוך ולא תדע , ואם זמות שסתמת פיך מלשאול לשון זמם, מלעיגים עליו 42935 

אלא שגם עצם , וענין הדבר אינו רק משום דלא הביישן למד וזה שאינו בוש לשאול זוכה להשיג, להשיב 42936 

ומשפיל עצמו על דברי , ה שמבזה עצמו לשאול גם על דברים פשוטים שחביריו מלעיגים עליוהדבר מ 42937 

ותחת שביזה עצמו הרי מתן שכרו מדה במדה שמתנשא בדברי , תורה גורם לו השגות גדולות בתורה 42938 

 42939 .תורה

מעלה גדולה היא זו לזכות על ידה להשגת , העמל בהתגברות על המניעות מצד מדות ותכונות הנפש 42940 

מה טעם ואת צנועים , ל ברית כרותה היא היגע בתלמודו בצנעה לא במהרה הוא משכח"והנה אז, תורהה 42941 

דכיון דכל יגיעתו בצנעה שאין , ונראה דמעלת היגיעה בצנעה הוא בזה, (א"ה ה"ברכות פ´ ירוש) חכמה 42942 

כ זו "א, יגיעתוונמצא שאין לו שום סיוע מכוחות ותכונות נפשו ל, בני אדם מכירים בו הלא אך לשמה היא 42943 

 42944 .הוי ואת צנועים חכמה, עצמה יגיעה גדולה והיא הגורמת לו להחכים

או שסבור שיש לו פטור מללמוד ובכל זאת מתגבר , והנה יש ללמוד שככל שקשה יותר ללמוד תורה 42945 

גבי רב אידי שקרו , (7´חגיגה ה) ´ש בגמ"הרי שבשעה זו יהיה מסוגל להשגות גדולות יותר וכמ, ולומד 42946 



 42947 יוחנן את הפסוק ואותי יום יום ידרושון ודעת דרכי יחפצון´ ודרש עליה ר, בנן בר בי רב דחד יומאליה ר

לומר לך כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה , (ח"ישעיה נ) 42948 

 42949 .כולה

ונראה מכאן , גיעתונתעצמה השגתו לפי גודל י, הרי שמי שנאלץ לטרוח כל השנה עבור יום לימוד אחד 42950 

מלבד עצם הלימוד הרי , ´שכשמתגברים על הקשיים ושוברים העצלות או האהבה לשיחה בטלה וכדו 42951 

 42952 (תנחומא שמות) וכך נאמר, וזה גופא לימוד התורה ממש, שבירת המניעים היא מסייעת בלימודו והשגתו

ש לקיש אמר לא פסע אלא רי, פסיעות פסע´ יוחנן ג´ אמר ר, על הפסוק ויאמר משה אסורה נא ואראה 42953 

 42954 .מיד ויקרא מתוך הסנה, ה נצטערת לראות חייך שאגלה עליך"אמר הקב, צוארו עיקם

מכל מקום לא ניתן להשגה בלי עמל , ה מוכן לנבואה ולגאולה"נראה מכאן שאף כי היה משה רבנו ע 42955 

לא זכויותיו של , ולולי כך לא היה מועיל כל דבר שבעולם, וגם עקימת צוארו נחשבת צער ויגיעה, מצדו 42956 

, כי כל יגיעה חשובה והכרחית בכדי להשיג בגללה, ה נגלה אליו"ולא היה הקב, משה ולא ההכרח לגאולה 42957 

יום לא ´ מ, מסרתי נפשי בסכנה לבין השרפים, ואפילו משה רבינו שאמר דמי נתתי עליה חלבי נתתי עליה 42958 

מקום הסיבה להתגלות הראשונה  מכל, ואמר כשם שלמדתי בצער אף אתם תלמדו בצער, אכל ולא שתה 42959 

מכאן נלמד עד כמה צריך לחוס על , היתה פעולה קטנה כזו של עקימת צואר ורק בזכותה זכה לגילוי זה 42960 

 42961 .כל אפשרות של יגיעה

, ולא נאמר לתורה אלא לעמל תורה, ובאמת זוהי תכלית בריאת האדם דלעמל יולד היינו עמל תורה 42962 

, ותכלית בריאתו היא עמל התורה, י עמל האדם"יא זו המושגת עדחשיבות התורה ופעולתה בנפש האדם ה 42963 

אלא , וגם קודם בריאתו מלמדין אותו כל התורה, שהרי עיקר השגת התורה היא בעולמות העליונים 42964 

ה שלפי העמל גם "ולכן מלבד מה שישולם לו על עמלו סידר הקב, ז שישיג בעמלו"שעיקר בריאתו בעוה 42965 

 42966 .רה והכיוון להלכה תלויים בכך דזהו המכוון בבריאהוגם ענין הזכי, יצליח בהשגתו

ועל זה המשיכה התורה כל היעודים , (´ספרא א) הנה למדנו אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 42967 

ה שמח במעשי ידיו נמשכין כל הברכות בכדי לאפשר "וכשהקב, והברכות מאחר וזוהי תכלית הבריאה 42968 

ים הגשמיים הנזכרים כאן ישנו גם היעוד של ונתתי משכני ובתוך כל היעוד, העמל בתורה באין מפריע 42969 

וכן נראה במדרש , כי זהו הטוב הגדול בעולם בהיות כבוד שמים גלוי לעין כל כי הוא אדוננו, בתוככם 42970 

חוקים שבהם חקקתי שמש , דחשיב בחוקותי חוקים שבהם חקקתי שמים וארץ, (´ה ד"ר ל"ויק) רבה 42971 

ואם נשלם עמל התורה הרי שנשלמים כל חוקי , ים בחוקות התורההרי שכל חוקות העולם תלוי, וירח 42972 

 42973 .הבריאה

כי ידוע שדבר הניתן , עוד יסוד חשוב נלמד בענין עמל התורה ועד כמה יהא עמל התורה חשוב בעינינו 42974 

, וכדאמרי אינשי אין אדם יודע ערך הכסף שלא יגע בו, להשגה בקלות אינו בעל ערך בעיני המשיג 42975 

ולא רק בגלל היות הדבר , וכפי העמל להשיג כך חשוב בעיניו, ת ירושתם על פי רובויורשים מאבדים א 42976 

ומאחר , אלא רוב העמל בהשגתו גורם לחשיבותו היתרה בעיני בעליו, יקר המציאות חשיבותו גדלה 42977 

ורק בעמל ויגיעה אין קץ יגיע , הרי שקשה לו להגיע להכרה האמיתית, והאדם חומרי מצד גופו וכוחותיו 42978 

י דמי שאין לו "וכתב רש, אוצרו אין אי לא לא´ אי יראת ה, (א"שבת ל) ל"ואפילו הכי אמרו בחז, להכרה 42979 

 42980 .הרי עוד יסוד ותנאי איך התורה תהא שמורה וחשובה אצל האדם, יראת שמים אינו חש לתורתו

יר ויתכן שהאדם לא יכ, מצד האמת כל הידיעות הברורות לאדם יש בהכרתם חולשה גדולה ונגיעה עצמית 42981 

כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי , ואף אם יכיר לא יסיק מסקנות הנובעות מהכרתו, כלל וכלל 42982 

הרי בעיוורונו לא יסיק המסקנה , ועורון עיני החכמים פירושו אף כי הוא חכם ויודע בבירור, צדיקים 42983 

 42984 .ל"וזה אפילו בחכמי החכמים כדברי חז, הנכונה

הגאוה היא , (ר"שהש) בוהה עליו ומדבקת במי שדעתו נמוכה עליול תורה מנחת מי שדעתו ג"אמרו רז 42985 

כי כל מה שמחשיב עצמו יותר אפילו מצד ידיעתו בתורה לא יכיר בחשיבות , מניעה גדולה להשגת התורה 42986 

כי המתגאה אף התורה אינה , להיפך כמה שהוא פחות בעיני עצמו תגדל בעיניו חשיבות התורה, התורה 42987 

כ אין חשיבות התורה כה "שאנו רואים לפעמים חכמים שעמלו בתורה ואעפ זה הטעם, חשובה בעיניו 42988 

 42989 .גדולה אצלם

כל זאת כי בעמלנו מעורבים , גם אצלנו אין החשיבות נמצאת כפי שהיתה צריכה להיות גם לפי מדתנו 42990 

מ העמל "מ, ומתוך שלא לשמה יגיע לשמה... פ שלעולם יעסוק אדם בתורה"ואע, הרבה צדדי שלא לשמה 42991 

ורק כשיתגברו נצוצות התורה , אלא גם לתועלתו הפרטית או לסיבות אחרות, מכוון לתורה בלבדאינו  42992 

ש בנדרים והסכים לזה הגאון "ש הרא"כמ, ללמוד ולהבין ולהוסיף לקח, לשמה דהיינו לשם התורה עצמה 42993 

 42994 .(משנת רבי אהרן)  .כן תגדל הכרתו והתקשרותו בתורה, בעל נפש החיים

 42995 

 42996 מאמר תכא



 42997 .(´ו ג"ויקרא כ) תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותםאם בחקותי 

קבוצת אנשים , ל מקלם שאמר משל על זה"ל בנו של הסבא זצ"נחום זאב זצ´ צ ר"שמעתי בשם הרה 42998 

רק , אחר הסעודה קמו כולם והלכו, ישבו על יד השולחן ואכלו ושתו ולא היה ניכר הבדל בין איש לרעהו 42999 

 43000 .הביטו למטה וראו שאין לו רגלים, יבה שאינו זז ממקומואחד נשאר על מקומו ולא ידעו מה הס

כך יש אנשים שיושבים בישיבה יחד עם כל החברים , אבל כיון שהגיע הזמן ללכת נודע שאין לו רגלים 43001 

, אז מכירים הבדל בין זה לזה, כ שצריכים ללכת בעולם הגדול"אבל אח, ולא מכירים הבדל בין זה לזה 43002 

ויש אנשים שכל הרוחות שבעולם , יש אנשים שכל רוח קלה מפילה אותם, יםלמי יש רגלים ולמי אין רגל 43003 

 43004 .תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסולי, ה"ש דוד המע"אינם יכולים להזיזם ממקומם כמ

לא , שתהיינה לכם רגלים ללכת עם התורה בעולם, לכן אמרה התורה אם בחקתי תלכו שתלכו עם התורה 43005 

א  ובדרך זו אפשר לבאר הגמר, כנמר לעשות רצון אביך שבשמיםלהתבייש מפני המלעיגים אלא עז  43006 

, י אחרים שנאמר ועמדו זרים ורעו צאנכם"כשעושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע, (ה"ברכות ל) 43007 

 43008 .ואספת דגנך... לאהבה... והיה אם שמוע תשמעו, אבל כשאין עושין רצונו של מקום

, ובכל זאת הוא נקרא אין עושה רצונו של מקום, ´ת היכול להיות שאדם עומד במדרגה גדולה של אהב 43009 

, א הוא מקיים את התורה רק ביחד עם הרבים"ז, ש נאמרה בלשון רבים"שהרי הפרשה השניה של ק 43010 

אחרי , האיש הזה נקרא אין עושה רצונו של מקום, אבל לבד אין לו רגלים ללכת, הרבים נושאים אותו 43011 

 43012 .שהוא צריך שאחרים יעזרו לו

ואף אם לא תהיה לו עזרה משום , א אדם יחידי כדי שידע שכל המעלות הנפשיות תלויות רק בולפיכך נבר 43013 

, ה יברא האדם בהעדר שלמות"כי לא יתכן שהקב, כ יש בידו לרכוש כל המעלות הנפשיות"אדם ג 43014 

אבל , ומפורש כתוב בתורה בפיך ובלבבך לעשותו, שרכישת המעלות הנפשיות תהיה תלויה גם באחרים 43015 

ויעזור , לכן דרוש שכל אחד יקנה לו חבר או חברים, האדם בטבעו עצל ואינו מגיע למה שידו מגעתכיון ש 43016 

 43017 .´איש לרעהו ויחזקנו בעבודת ה

, אלא צריך האדם להשתדל שאפילו כשהוא לבדו, אבל לא להסתפק בזה לבד שרק עם הרבים יהיה טוב 43018 

ה "כמו שיעקב אבינו ע, ום שינויואפילו אם במקרה הוא נמצא בין חפשים ישמור את התורה בלי ש 43019 

בשביל זה זכיתי ויהי לי שור , ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים"מתפאר עם לבן גרתי ותרי 43020 

אם תלכו עם התורה בכל מקום לא רק כשנמצאים בין , כך אמרה התורה אם בחוקותי תלכו, (ל"חז) וחמור 43021 

כי אז נקראים עושין רצונו של מקום, שבתורהונתתי גשמיכם בעתם ותזכו לכל הברכות , חברים חרדים 43022 

 43023 .(דרכי מוסר)  

 43024 

 43025 מאמר תכב

 43026 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

הא מה אני מקיים אם , כשהוא אומר ואת מצותי תשמורו הרי קיום המצות אמור, יכול זה קיום המצות 43027 

יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל ´ מר רא, (י שם"רש) בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 43028 

ה בעת אשר "כן היא הנהגת הקב, (7´מגילה ו) יגעתי ומצאתי תאמין, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, תאמין 43029 

, אכן אף לאחר היגיעה אינו אלא בגדר מציאה, מתיגע וטורח בכל כוחותיו ללמוד תורה ודאי שישיגנה 43030 

ולא , ז היגיעה הכרחית להשגת התורה"ובכ, ו אלא תמיד היא מציאההיינו שאינו יוצר לעצמו את תורת 43031 

 43032 .ה לא יגעתי ומצאתי אל תאמין"משו, יתכן שישיג ללא יגיעה

היגיעה הכרחית ונדרשת רק להשגת תורה ועל זה , הני מילי בדברי תורה אבל במשא ומתן סייעתא דשמיא 43033 

ואין היגיעה תורמת מאומה , שמיאאבל במשא ומתן תלוי הדבר בסייעתא ד, נאמר אדם לעמל יולד 43034 

ז "כל אשר משיג ומקבל בעוה, (ז"ביצה ט) מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה, ז"לרכישת חיי העוה 43035 

 43036 .ואין שייכות כלל לטרחתו בהשגתם, הכל קצוב לו ממרום

ת כל זה כלול בתוך קללת בזיע, ז"ומה שדומה בעיני העולם שהיגיעה והטורח הכרחיים להשגת העוה 43037 

וכדי שתתקיים הקללה נבראת הבריאה באופן שמטעה את העולם לחשוב שהעבודה , אפיך תאכל לחם 43038 

ג שנה ללא שום סיבה "שמעון בן יוחאי נכנס למערה ושהה בה י´ ר, ז"והטירחה הם הסיבות להשגת עוה 43039 

 43040 .שבעניני משא ומתן סייעתא מן שמיא היא, ה הזמין לו מזונותיו"והקב, ז"לסיפוק חיי העוה

י שם לאוקמי "וברש, בדברי תורה לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקומי גירסא סייעתא מן שמיא הואו 43041 

היינו שמקבל הבנה , אף לאחר היגיעה בכל כוחותיו עדיין לא השיג רק לחדודי, גירסא שלא תשתכח ממנו 43042 

אמנם , יגםכיון שמחמת כוחותיו לא היה צריך להש, ולכן נקרא בגדר מציאה, בתורה אף מעבר לכוחותיו 43043 

וביאור לאוקמי גירסא היינו שיקבע , ולכך צריך סייעתא דשמיא מיוחדת, כל זה עדיין אינו לאוקמי גירסא 43044 

וזה מה , ולכך צריך דבר נוסף יתר על יגיעתו, הדבר לקנין עמוק בתוככי נפשו ויעשה לחלק ממנו 43045 

 43046 .שתכח ממנושכיון שלא הוקבעה התורה בנפשו יתכן שהתורה ת, י שלא תשתכח ממנו"שפירש



בביאור דברי הלל אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה , (ו"כ´ ת ב"שע) וראה מה שכתב רבינו יונה 43047 

ישכחם היצר , פ שנכנסים בלבו ביום שמעו"כי אע, אם האדם לא יעורר נפשו מה יועילוהו המוסרים, אני 43048 

, היצר משכחם ומעבירם ממנואמנם , מפורש שיתכן וזכה לתורה ונכנסו הדברים בלבו, ויעבירם מלבבו 43049 

 43050 .כ צריך סייעתא דשמיא שיוקבעו הדברים בתוכו ולא יוכל היצר לשכחם ממנו"וע

כי , והרי עסקינן באדם שהתיגע וטרח בכל כוחותיו, ועדיין עלינו להבין מדוע לא יזכה לאוקומי גירסא 43051 

שיועילו אף לאוקמי  כ מדוע לא יזכה לסייעתא דשמיא"וא, מבלעדי היגיעה אף תורת לחדודי לא יקבל 43052 

 43053 .ומה הוא הדבר הנוסף שצריך לעשות כדי שתורתו תיקבע בנפשו לעולם, גירסא

ביקש לילך , משל למלך שהיתה לו בת יחידית בא אחד מן המלכים ונטלה, (´ג א"ר ל"שמו) איתא במדרש 43054 

טלה איני יכול לפרוש ממנה איני יכול לומר לך את תי, לו לארצו אמר לו המלך בתי שנתתי לך יחידית היא 43055 

כך אמר , אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור עמך, שהרי אשתך היא 43056 

 43057 .עשו לי קיטון אחד שאדור בתוכו, נתתי לכם את התורה לפרוש ממנה איני יכול, ה לישראל"הקב

וכל שלא עשה , שכוןה ל"ולכן חייב לעשות מקום שבו יוכל הקב, ה"לא תיתכן הפרדה בין התורה להקב 43058 

וכל התורה שיקבל וילמד תהיה רק תורת , ה"ה אינו יכול לזכות בתורתו של הקב"את המקום להקב 43059 

כדי לקנות את התורה בלבבו לא יתכן כל זמן שלא עשה , ולכן יתכן שישכחם היצר ויסירם מלבבו, לחדודי 43060 

כ פשיטא שכאשר אינו "א, שמיאוזה כוונת הגמרא שכדי להשיג תורת אמת חייב סייעתא ד, ה"מקום להקב 43061 

 43062 .ה נמצא במחיצתו"לא יתכן להשיג סייעתא דשמיא שהרי אין הקב, ה"נותן מקום להקב

, והדברים קשורים יחד, לא יבקש גם את התורה, ת"נוסף לכך שבעת שאינו נותן מקום בלבבו להשי 43063 

, אלא תורה לחדודיה אין זה "ואם אנו רואים תורה ללא הקב, ה"ה הוא התורה והתורה היא הקב"הקב 43064 

ארבע מאות בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל , מאי דכתיב איה סופר איה שוקל, (7ו"סנהדרין ק) ´ובגמ 43065 

, בשני דרבי יהודה כולי תנויי בנזיקין, אמר רבא רבותא למיבעי בעיי, הפורח באויר ולא אפשיט להו חד 43066 

ואנן צווחינן וליכא , סאני ואתא מטראורבי יהודה שליף מ, ואנן קא מתנינן בעוקצין תלת סרי מתיבתא 43067 

 43068 .יראה ללבב´ אלא רחמנא ליבא בעי דכתיב וה, דמשגח בן

שהרי ישיבתו של רבא עדיפא משל רבי , מ בהלכה"הרי להדיא דאין התורה חשובה לפי כמות העסק והמו 43069 

, מופלגיראה ללבב ולכן ההבדל ´ וכנאמר ה, ה בלב"אלא העיקר תלוי בתורה שיש בה מקום להקב, יהודה 43070 

ואילו אנן אף לאחר , ה וירד מטר"רבי יהודה לפני שהתחיל בתפילה אלא רק חלץ נעליו כבר נענה לו הקב 43071 

אמר רב משרשיא דואג ואחיתופל לא הוה , ´עוד בהמשך הגמ, ת"התפילה והבקשות לא מאזין לן השי 43072 

, כ"הלכה כמותן עי שם לא זכו לקבוע "וברש, ליראיו´ סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא דכתיב סוד ה 43073 

י שלא "והיינו מה שפירש, לא זכו שתיקבע התורה בלבבם, ה"שכיון שלא נתנו וקבעו את המקום להקב 43074 

 43075 .זכו שתקבע הלכה כמותן

וחדא הוא קביעות התורה בלב וקביעות התורה , כדי שיקבע הדבר לדינא בבריאה צריך שיקבע מקום בלב 43076 

, כל תורתן ששקלו ומדדו כל הקלות והחמורות שבתורהה לא הועיל להם לדואג ואחיתופל "ומשו, להלכה 43077 

נמצא , נמצא כל תורתן חיצונית ולכן ישכחם היצר ויסירם מלבבו, ה"שכיון שלא קבעו בלב מקום לקב 43078 

ובשעה שמונח , ה"שתחילת העבודה להשגת התורה חייבת להיות עשיית הקיטון בלב שבו יש מקום להקב 43079 

 43080 .וכל תורתו אינה אלא לחדודי בעלמא, ה"ז אין לו מקום לקב"באדם מחשבות עוה

אמר להן , יהושע בן חנניא מה יעשה אדם ויחכם´ שאלו אנשי אלכסנדריא את ר, (.´נדה ע) ´איתא בגמ 43081 

אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו , אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה 43082 

משל למלך שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו , (´במשלי ) יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ שנאמר כי ה 43083 

כדי לזכות , י כך חכמה שהיא לאוהביו של מקום ניתנה להם מפיו ולא מאוצר אחר"וברש, ממה שלפניו 43084 

דעדיין יתכן שתורתו תהא , שיקרא חכם לא די בזה שימעט בסחורה וירבה בישיבה דהיינו יגיעת התורה 43085 

ורק בעת שנעשה לאוהבו של , ה הנמצאת לפניו"ורתו של הקבולא תורת אמת שהיא ת, לחדודי בעלמא 43086 

 43087 .ה יוכל לקבל את התורה ממה שלפניו"היינו שקבע בלבו מקום לקב, ה"הקב

והיינו , נמצא שחובתינו להשתדל להיות מאלו הנקראים אוהביו של מקום ואז נזכה לקבל את תורתו 43088 

, בקשה מיוחדת למצוא חן בעיני הבורא, ךדאמרינן בכל יום בתפילה ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיני 43089 

בעת שזכה אדם ונעשה לאוהבו של , וכאשר נמצא חן בעיניו ונקרא אוהביו נוכל לקבל מאשר לפניו 43090 

 43091 .ה מתנה אף שמצד פעולותיו ומעשיו לא מגיע לו"מקבל מאת הקב, ה"הקב

ה "שה לאוהבו של הקבכמו כן בעת שנע, ז נותן אדם מתנה לאוהבו אף שלא מגיע לו"וכשם שבעניני העוה 43092 

ורק בעת שמשתדל בכל , אך אין זה נקל להיות מאוהביו, ונושא חן בעיניו יקבל מאוצר של מתנת חינם 43093 

פ "אע, ´והיינו נמי שמצאנו גבי נח שמצא חן בעיני ה, כוחותיו להתקרב אליו נעשה לאוהבו של מקום 43094 

 43095 .שלפי מעשיו לא הגיע לו מכל מקום זכה משום נשיאות חן



ודע שמי שחכמתו , בביאור המשנה כל שחכמתו מרובה ממעשיו, (´אבות ג) ץ"שכתב החסיד יעבוראה מה  43096 

כיון שלא השיג תכלית , ת"פ שהוא חכם בעיני האנשים אינו חכם כלל בעיני השי"אע, מרובה ממעשיו 43097 

ת "הוא החכם בעיני השי, ואם איננו חכם בעיני האנשים´ אמנם הירא את דבר ה, ´החכמה שהיא יראת ה 43098 

חזינן שיש מדריגה מיוחדת הנקראת חכם בעיני , היא חכמה´ ויאמר לאדם הן יראת ה, (ח"איוב כ) כאומרו 43099 

היינו הסייעתא דשמיא שנתבאר לעיל שזה דרוש , ה ומקבל ממה שלפניו"והוא הנקרא אוהבו של הקב, ´ה 43100 

 43101 .(ה"אור יחזקאל ח)  .והכרחי לאוקמי גירסא

 43102 

 43103 מאמר תכג

 43104 .(´ו ג"ויקרא כ) תשמרו ועשיתם אותםאם בחקותי תלכו ואת מצותי 

הא מה , כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום המצות אמור, יכול זה קיום המצות, אם בחוקותי תלכו 43105 

ואת מצותי תשמרו הוו עמלים בתורה על מנת לשמור , אני מקיים אם בחוקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה 43106 

 43107 .(כ"תו) ש ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם"כמ, ולקיים

יוחנן כי הוה מסיים ספרא ´ ר, (.ז"ברכות י) ´כדי להתבונן בדברי תורת כהנים עלינו לבאר סוגיא בגמ 43108 

אשרי מי שגדל בתורה , סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה והכל למיתה הם עומדים, דאיוב אמר הכי 43109 

יו אמר שלמה טוב ועל, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם, ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו 43110 

 43111 .שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו

ראשית הלא הוא נתון במלחמה , יוחנן רצה להבהיר לנו בזה כי כל חייו של אדם הוא ספר איוב שלם´ ר 43112 

, ומעלות ומורדות במלחמה זו פעם ינצח ופעם ינוצח! מלחמה קשה ונוראה היא מלחמת היצר, תמידית 43113 

? פעם אחת לקונך ורבות לרצונך ואיך יתם עוונך, ופעמיים תשובבי ש האבן עזרא פעם אחת תשובי"וכמ 43114 

וכי יש עולם , לתת דין וחשבון על כל מעשיו´ ממילא האדם יודע שיצטרך לעלות לפני כסא כבודו יתב 43115 

ויודע שצריך לנהוג מסחרו , הוא צריך לדאוג לפרנס עצמו ומשפחתו, הנצחי אשר שם מתחיל עיקר החיים 43116 

והרי , וכן כמה חלאים ויסורים יש לו לאדם במשך ימי חייו, ן זה מהדברים הקלים כללואי, בכנות וישרות 43117 

 43118 !ודאי הוא בעצמו ספר איוב

על כרחך , ולא קאמר סוף בהמה למות כמו באדם, סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה, יוחנן´ וכך אמר ר 43119 

ם בתורה והרי יש תועלת אוכלים בשרה ומקבלים כוח ועוסקי, כי בהמה טהורה ששוחטים אותה איירי 43120 

האם אפשר שיהיה זה סוף ! מניחים אותו בקבר ושם הוא נרקב? אבל סוף אדם למות מה בסופו, ממנה 43121 

, ב טובה אחריתו מאד"אבל לעוה, ז"אלא ודאי זה הסוף כאן בעוה? היתכן זאת? האדם שהוא כתר הבריאה 43122 

 43123 .לכן אשרי מי שגדל בתורה

דע כי הקדמונים חקרו חקירה עצומה באשר ניתן להם מן , ל"ם בהקדמתו לסדר זרעים וז"כתב הרמב 43124 

, עד שנתקיים אצלם שכל דבר נמצא יצטרך להיות לו תכלית אשר בשבילה נברא, החכמה וטוב המחשבה 43125 

אמר רב יהודא אמר רב כל מה שברא , (ז"שבת ע) ל"אכן זהו מאמר חז, כי לא לדבר ריק נמצאו הנמצאים 43126 

יש בעלי , ם שם למנות התכליות מבעלי חיים"ומתחיל הרמב, בטלהה בעולמו לא ברא דבר אחד ל"הקב 43127 

 43128 .´ויש בעלי חיים שיכולים לעשות בהם מלאכה וכו, חיים שאפשר לאכול את בשרם

ברזל , הנה בבטן הארץ נמצא עושר נפלא? ומהו תפקיד האדם כאן, הרי כי כל דבר יש לו תפקיד בעולם 43129 

שזה חיותו , כל מיני תבואות ופירות מהארץ, אות מהארץכל מיני רפו, זהב מהארץ, כסף מהארץ, מהארץ 43130 

כ מי הגורם "א, מה שהאדם צריך לו ביותר הוא מוצא בארץ יותר, והכל במדה לפי צורך האדם, של האדם 43131 

כי אם לא האדם אשר על פני האדמה מה תועלת , הוא האדם? שכל מה שיש בארץ יהיה בתפקיד ותכלית 43132 

 43133 ?בכל הבריאה

הלא גם הוא נמצא ? כ מה תפקיד האדם הלזה עצמו"א, א תפקידו רק לצורך האדםמעתה שכל העולם ממל 43134 

ולנסוע , מה נאמר שתפקידו להתעשר ולהרבות כסף וזהב, וכל נמצא הרי יש לו תפקיד למעלה הימנו 43135 

האם אפשר לומר כן , ולהמציא עוד תענוגים גדולים לנפשו, אורחות ימים ויבשות רחוקות כדי לתור אותם 43136 

לעמל מלאכה לדאגות , לא ינוח ולא ישקוט, יום ולילה לא ישבות? ו לעמול כל ימי חייושזה תכלית 43137 

 43138 .ולטרדות שונות

כ נמצא שהאדם בחיר היצורים ותכלית "א, ז"ודאי שאם האדם חי עבור הנאות גופו וכל תכליתו הוא עוה 43139 

, הפיק תועלת ממנהכי הבהמה אף לאחר מיתתה אפשר ל, ועוד גרוע ממנה! הבריאה חי כל חייו חיי בהמה 43140 

והאדם מת ומניחים אותו בקבר , ואם טמאה נהנים מעורה וכדומה לזה, אם טהורה היא אוכלים את בשרה 43141 

 43142 ?ונרקב איך יתכן זה

אבל סוף אדם למות , פ תועלת ממנה"יוחנן ואומר סוף בהמה לשחיטה ניחא שיש עכ´ הוא מה שמתמה ר 43143 

שם מתחילים החיים ! העולם הנצחי עולם הנשמות אלא צריך לומר שיש עולם אחר הוא? מה התועלת בו 43144 

כי אם בתוך הלבוש לפנים הימנו נמצא האדם , אבל הגוף הוא רק לבוש בשרי ולא זה האדם, האמיתיים 43145 



ל מאן דנפח מדיליה "ואחז, ה נשמת חיים"בגוף הזה של עפר הפיח הקב, ככתוב ויפח באפיו נשמת חיים 43146 

 43147 .וח אלהי בוהנה האדם יש בו נשמה אלהית כ, הוא נפח

יוחנן ´ ולכן מסיים ר, ב"כ ודאי דאגתו של אדם צריכה שתהיה על עיקר החיים הנצחיים שם בעוה"א 43148 

היינו תיכף כשמתחיל , מאושר הוא האדם שמבין כל זה וגדל בתורה! אשרי מי שגדל בתורה, ואומר 43149 

כי בתורה , ו בתורהאף שגדל בתורה צריך שיהיה עמל, להתגדל מחנכים אותו הוריו בתורה ועמלו בתורה 43150 

 43151 .יש לומד תורה בלי עמל ויש עמל ליכנס בעומקה של תורה, גופה יש שני אופנים

ודאי עונשו , יש ביטול תורה שאדם לא לומד כלל, ל שיש שני מיני עוון ביטול תורה"ס ז"ש הגרי"וכמ 43152 

שיהיו דברי תורה  ,(´קידושין ל) ל"דהא כתיב ושננתם ואחז, אבל יש עוד אופן של ביטול תורה, גדול מאד 43153 

ואם יכול אדם להעמיק יותר ואינו מעמיק זה נקרא , כי חיוב הלימוד הוא בעמקות ובהבנה, מחודדים בפיך 43154 

שעמל בה להבינה בטעם ובמתיקות אל , לפיכך אשרי מי שגדל בתורה וגם עמלו בתורה, כ ביטול תורה"ג 43155 

 43156 !אשרי אדם שככה לו, תוך תוכו

וילך יהושע , (´יהושע ה) בא אל יהושע ביריחו וחרבו שלופה בידו ל בהא שהמלאך"ואמר הסבא מקלם ז 43157 

שאמר  (´מגילה ג) ל"ואחז, עתה באתי´ ויאמר לא כי אני שר צבא ה, אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו 43158 

אמר לו על , ועכשיו בטלתם תלמוד תורה, אמש בטלתם תמיד של בין הערבים, תביעות יש עליך´ לו ב 43159 

יוחנן מלמד ´ אמר ר, מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, ביטול תורה באתי על? איזה מהן באת 43160 

 43161 .שלן בעומקה של הלכה

לקיים מצות השם ליכנס לארץ , א מלכים"ויש להתבונן בזה הנה ישראל עסוקים וטרודים במלחמת ל 43162 

עד כדי , הונתבעים הם על שביטלו תלמוד תור, אשר זה ארבעים שנה חיכו לה בכליון עינים, הקדושה 43163 

והרי הם עסוקים , שאיים עליהם שייענשו בחרב על עוון זה, שנגלה עליהם המלאך וחרבו שלופה בידו 43164 

עתה באתי עכשיו שהוא לילה היה לכם , י"אבל כבר פירש רש, במלחמת מצוה ומה היה להם לעשות 43165 

 43166 .לעסוק בתורה שאין נלחמים בלילה

כשבא , מ גם אחרי יום מלחמה ומארב על השונא"מ, פ שביום עשו מלחמה ולא דבר קל הוא ודאי"אע 43167 

, ואמר הסבא מקעלעם שאי אפשר לומר שלא עסקו אז בתורה כלל, הלילה יש להניח הכל ולעסוק בתורה 43168 

ר יוחנן מלמד שלן "וא, ש וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק"כמ, אלא שהיה חסר ההתעמקות בתורה 43169 

כ ודאי שלמדו גם מקודם "א, לא בעומקה של הלכהא, לא אמרו שלן בעסק התורה, בעומקה של הלכה 43170 

 43171 .אלא שחסר היה להם העומק

י בתריה טובא והיה "כשנפטר ריש לקיש הוי מצטער ר, (ד"מ פ"ב) יוחנן וריש לקיש´ מצינו במעשה דר 43172 

א בן "והסכימו כולם על ר, יוחנן´ עד דאמרי רבנן מאן ליזל ליתבי לדעתיה דר, מתגעגע ומתאבל אחריו 43173 

י היה מביא ראיה לדבריו ואומר לו תניא "ועל כל מילתא דאמר ר, א בן פדת וישב לפניו"רהלך , פדת 43174 

, בר לקישא כי הוה אמינא מילתא הוה מקשי לי עשרים וארבעה קושיות, יוחנן´ אמר לו ר, דמסייע לך 43175 

 43176 והיה, ואת אמרת תניא דמסייע לך, ואני הייתי מתרץ עשרים וארבעה תירוצים וממילא רווחא שמעתתא

, והוה קא צווח עד דשף דעתיה מיניה, יוחנן וקורע מלבושיו ובוכה ואומר היכא את בר לקישא´ הולך ר 43177 

 43178 .בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה

, אלא הרווחא שמעתתא היה חסר לו, למדים אנו מזה שבעצם הלימוד לא היה חסר לו כלום גם עכשיו 43179 

ויש להתבונן דהנה על כל העשרה בנים , ה מיניהומשום כך לא יכלו להניח דעתו עד שמרוב צער שף דעתי 43180 

אבל כשחסר לו , ואדרבה גם היה רגיל לנחם אחרים בעצם של בנו העשירי, שמתו לו בחייו קיבל תנחומין 43181 

 43182 .הרווחא שמעתתא לא היה יכול לקבל תנחומין ולהניח דעתו בשום אופן עד דשף דעתיה מיניה

הרגיש , שאם היה חסר לו רק הרווחא שמעתתא, לות בהרואים אנו עד כמה היה אצלם אהבת התורה והעמ 43183 

והיינו מאי שהזכרנו למעלה וילן , ולא היה יכול לחיות בלעדיה, בחסרון זה כחסר לו עיקרה של תורה 43184 

ת לעסוק בתורה כראוי "יזכנו השי! יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה´ ואמר ר, יהושע בתוך העמק 43185 

 43186 .(לב אליהו)  .י תלכו להיות עמלים בתורהאם בחוקות, ונזכה לכל הברכות כאמור

 43187 

 43188 מאמר תכד

 43189 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

הא מה אני מקיים , כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי מצוות אמורות? ל יכול אלו המצוות"אמרו חז 43190 

כשהוא אומר , ו לי יכול אלו המצוותוכן הוא אומר ואם לא תשמע, אם בחוקותי תלכו להיות עמלים בתורה 43191 

כ למה נאמר אם לא תשמעו לי להיות עמלים "א, ולא תעשו את כל המצוות האלה הרי מצוות אמורות 43192 

, אם תהיו עמלים בתורה, הרי שכל הברכות והקללות כולן תלויות בעמלות התורה, (כ שם"תו) בתורה 43193 

 43194 .ח קללותיה"תתקיים כל התוכחה על צ ואם לא תהיו עמלים בתורה, תתקיימנה כל הברכות האמורות



הוו עמלים בתורה על מנת , כתוב שם ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ל פירשו מהי עמלות בתורה"חז 43195 

כלומר שאין העמלות בתורה , (י שם"רש) ש ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם"כמ, לשמור ולקיים 43196 

התורה שתכלול בירור ההלכה על כל פרטיה אלא תנאי הוא בעמלות , ושמירת המצוות שני ענינים נפרדים 43197 

 43198 .ובעמלות זו דוקא תלויות כל הברכות וכל קיום העולם, ותהא מכוונת כדי לקיימה למעשה

ש "כ, ו אם בלימוד המצוות תנאי הוא שיהיו עמלים לברר את הלכותיהן על כל פרטיהן לקיימן"והדברים ק 43199 

הנחה זו , תן ולקיימן בכל פרטיהן ודקדוקיהןשבשעת עשיית המצוות חייבים להתאמץ ולעמול לשמור או 43200 

ופירשו שם , (´ז ג"ע) גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, ל"אנו מוצאים בכמה מאמרי חז 43201 

נאלץ להצטער ולהיות עמל כדי לקיים , הטעם מפני שהוא דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים המצוה´ בתוס 43202 

 43203 .אחר והוא מתגדל על ידה והודות לעמלות זו מקבלת המצוה ערך, המצוה

ואמרו , לפי מה שתצטער בתורה יהיה שכרך, (´אבות ה)א  ם במאמר לפום צערא אגר"וכן פירש הרמב 43204 

אבל קריאת התענוג והמנוחה אין קיום לה ולא תועלת , שלא יתקיים מן החכמה אלא מה שתלמד בטורח 43205 

ש יען נגש "כמ, ת אנשים מלומדהומטעם זה דיבר הנביא בחומרה יתרה על מי שמקיים התורה כמצו, בה 43206 

לכן הנני יוסף , ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני 43207 

כי כשעושים המצוות מתוך הרגל ושיגרא ואינן אלא , (ט"ישעיה כ)א  להפליא את העם הזה הפלא ופל 43208 

ואם לא עמלים , הרי חסרים בהן הטורח והיגיעה ,´ויראת ה´ אף כשיש בהן כיבוד ה, בפה ובשפתים בלבד 43209 

 43210 .ונאמרה על כך התוכחה שבתורה, בתורה יש פגם גם בלימודה וגם בקיומה

שעיקר תוכנה הוא קבלת עול , ואם בכל המצוות כך על אחת וכמה במצות קריאת שמע שחרית וערבית 43211 

קבעו במצות קריאת שמע הפוסקים , שחייבים ללמוד כל הלכותיה ולקיימה בכל תנאיה, מלכות שמים 43212 

ואם לא כיוון בפסוק ראשון לא יצא ידי , (´א א"ח ס"או) ברתת וזיע, ביראה, באימה, שיקרא בכוונה 43213 

שמתוך כך , ובמעשי ידיו´ וזה הטעם שתיקנו לקרוא ברכות לפניה כדי שיתבונן תחילה בגדולת ה, חובתו 43214 

כדי שיקבל , התבוננות והכוונות המיוחדותואם יחסיר אותה ה, יבוא להכיר אותו ויקבל עליו עול מלכותו 43215 

הריהו מחסיר בעמלותו בתורה ונאמרו עליו כל דברי התוכחה , עול מלכות שמים בכל לבו באימה ויראה 43216 

 43217 .ו"ח

ג "רואים אנו שהאמונה היא יסוד כל התרי, (ד"מכות כ) בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה 43218 

צא , ואם אנו רוצים לקבל מושג מה זה חיים, ים חייו בשם חייםורק מי שמושרש באמונה נקרא, מצוות 43219 

מקום , ומסופר בתורה שבתחילת יצירתו שמו אותו בגן עדן, ר שבו נפח אלהים נשמת חיים"ולמד מאדה 43220 

הרי שזאת היא צורת , וחכמתו היתה גדולה משל המלאכים, של עידון העידונים וכל התענוגות שבעולם 43221 

וכל אדם ראוי מטבעו לצורת חיים כזו של גן עדן , בהתאם לדמותו הטבעית ת הטביע באדם"החיים שהשי 43222 

 43223 .כדכתיב וצדיק באמונתו יחיה, י האמונה"ובידו להגיע לחיים כאלה ע, על כל תענוגיו ועידוניו

ולמה כה רב , נבין למה כה חמור כל פגם קטן באמונה, לאור זה שכל ערכי החיים תלוים באמונה 43224 

הוא הפיץ בעולם את האמונה באל , אברהם אבינו ראשון למאמינים היה, אמונהחשיבותה של כל עליה ב 43225 

ובכל זאת כששאל , ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ויחשבה לו צדקה´ והכתוב מעיד עליו והאמין בה, אחד 43226 

בכל זאת הביא בזה פורענות , אם כי לא היה זה אלא פגם בביטוי שפתים בלבד, במה אדע כי אירשנה 43227 

שהשתעבדו ארבע מאות שנה במצרים בחומר , ה רוחנית על דורותיו אחריו בגוף ובנפשגדולה ויריד 43228 

ילקוט ראובני ) ז"ז והללו עובדי ע"עד שהמלאכים טענו הללו עובדי ע, ובלבנים וירדו למדרגה פחותה 43229 

 43230 .(בשלח

כילתא מ) ומצד שני אנו רואים שבשעה שבני ישראל הגיעו לאיזו מדריגה באמונה ויאמן העם זכו לגאולה 43231 

שהרי כתוב ולא שמעו , ואם כי אמונה זו היתה עדיין קלושה והיה עוד חסר בה הרבה, (´בשלח פרשה ו 43232 

ורק לאחר מכן כשהגיעו לים העידה התורה שבאו לידי אמונה שלמה , אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה 43233 

ציאת מצרים המהוה והיא שהביאה לי, בכל זאת ראו בה בשמים ערך רב, ובמשה עבדו´ ככתוב ויאמינו בה 43234 

 43235 .יסוד עיקרי בתורה

שכל פגיעה קלה בה פוגעת קשות בכל מערכי החיים ובמקור , והכל הוא משום שמהות החיים היא האמונה 43236 

וכל אחיזה קלה בה היא אחיזה בסנסיני החיים ומקשרת עם שרשי הבריאה , החיים שהוא חי העולמים 43237 

בכל זאת מנצנצים גם בזמננו נצנוצי , ו ירודים מאדאמנם דורותינ, ומעתה נלמד גם לזמננו, ויסודי תבל 43238 

ורבים מתפללים בהם בכל ימות , שהרי קיימים בכל עיר בתי כנסיות ובתי מדרשות, אמונה מובהקים 43239 

ובכוחה של אמונה באיזו מדריגה שהיא להביא לידי , ובפרט בשבתות ובחגים ובימים הנוראים, השנה 43240 

 43241 .הגאולה

שבעקבתא דמשיחא חוצפה יסגי , דורו של משיח יהיה במצב ירוד מאדל ש"פ שאמרו חז"מכאן נבין שאע 43242 

אבל מכיון שעדיין יהבהבו בו אורות האמונה פה ושם יזכו לבואו , (סוף סוטה) והמלכות תיהפך למינות 43243 

ל שתבוא העליה "וכפי שמשמע מדברי חז, ´באמת אין אנו יודעים דרכי ה, של משיח ולגאולה השלמה 43244 



אלף דור , ה את עולמו היה בונה עולמות ומחריבם"ל אומרים שעד שברא הקב"חז, מתוך הירידה עצמה 43245 

 43246 .(ח"ר כ"בר) ד דורות מהם נמחו"עלו במחשבה להיבראות תתקע

כמו בהוה אמינא שבהלכה , הרי יש לראות גם בחורבן שלבי הבנין, ואם מתוך החורבן עצמו בא הבנין 43247 

ואמנם , של מינות וחוצפה יזרח אורו של משיחולפי זה אין תימה שבתוך הדור , שגם זו נקראת תורה 43248 

באו גם תשועות , י המלחמות של העמים"ראינו בדורות שלנו שלמרות הפורענות הגדולה שניתכה עלינו ע 43249 

ובתוך המצוקות עצמן נתגלו , ושוב שוקמו קהלות ישראל והתקיימו הישיבות, ו"רבות שניצלנו מאבדון ח 43250 

 43251 .גאולות שונות

בונה , מקבץ נדחי עמו ישראל, כנסת הגדולה את התפילות בלשון הוה גואל ישראלומשום כך תיקנו אנשי  43252 

עלינו לראות , כי בכל זמן בכל המצבים ובכל הנסיבות, המחזיר שכינתו לציון ולא בלשון עתיד, ירושלים 43253 

ומי שאינו מכיר בזה חסר לו , פועל באותה שעה עצמה בגאולת ישראל ובקיבוץ נדחי ישראל´ שה 43254 

 43255 .אמונהביסודות ה

 43256 קטופה יתקטפו ימיו, חטופה יתחטפו ימיו, ל כל העונה אמן יתומה יהיו בניו יתומים"ומשום כך אמרו חז

וזהו פירושה של , ומגיע עונש כה חמור על כך כי בברכות מתבטאים עיקר יסודות האמונה, (ז"ברכות מ) 43257 

מונה פגומים כל חייו וכל ימיו ומי שפגום בא, ואם אינו מדקדק באמירתו הרי זה פגם באמונתו, המלה אמן 43258 

 43259 .חטופים וקטופים

, משום שיש בזה פגם באמונה, מי שאינו מדקדק בהן עונשו כה חמור, ואם בברכות שאינן אלא מדרבנן 43260 

שיש בהן קבלת עול מלכות , ש בקריאת שמע עצמה שהיא מדאורייתא"כ בברכות קריאת שמע וכ"עאכו 43261 

ולא עמלים להגיע על ידן לידי אמונה וקבלת עול , ראויכמה חמור הדבר אם לא מכוונים בהן כ, שמים 43262 

אילו , ואם התבטאות קלה בעניני אמונה הביאה שעבוד מלכות לארבע מאות שנה, מלכותו בלב שלם 43263 

ואם אמונה קלושה הביאה לידי , פורעניות חלילה עלולה להביא התרשלות בעצם קבלת עול מלכות שמים 43264 

י עמל באמונה וקבלת מלכות שמים במלוא הכוונה ובכל "להביא עאיזו גאולת עולם אפשר , יציאת מצרים 43265 

 43266 .תנאיה

, וקרא עליהם הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, זה מה שראה בלעם הרשע בישראל שהיה שונאם בנפש 43267 

הרי הן ישנים , ואמר אין אומה בעולם כיוצא בהם, ל שכוונתו לגבורתם ועמלם בקיום המצוות"ופירשו חז 43268 

וכן דורשים על , ה"וחוטפין קריאת שמע וממליכין להקב, צוות ועומדים משנתן כאריותמן התורה ומן המ 43269 

ר "במד) שקורא קריאת שמע על מטתו ומתגבר בזה על כל המחבלים, סוף הפסוק לא ישכב עד יאכל טרף 43270 

ומתגברים על כל , ולקבל עול מלכותו הם נעשים כארי וכלביא´ מתוך עמלם לקיים מצוות ה, (שם 43271 

 43272 .(אור הצפון)  .והמחבליםהמפריעים 

 43273 

 43274 מאמר תכה

 43275 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

אמר דוד רבון העולם כשאני עוסק בחוקיך , ה יהי לבי תמים בחוקיך"זש, איתא במדרש זאת חקת הפסח 43276 

ר ואני "יצה שלא יטעה אותי, דרכך אהלך באמתך´ שנאמר הוריני ה, ר להציץ בי"לא יהא רשות ליצה 43277 

ואני בא להשמיע תלמודי , ועוד מתוך שהוא מטעה אותי אני מונע עצמי מדברי תורה, מתבייש מן הצדיקים 43278 

אלא עשה לבי אחד כדי שיהא עוסק , וקטנים ממני הם משיבים ואומרים אינו כך ואני מתבייש, לפניך 43279 

 43280 .ד יהי לבי תמים בחוקיך למען לא אבוש"הה, בתורה בתמות

ומפני מה דוקא , מהי היראה שהיה דוד מפחד כל כך בלומדו תורה, לו סתום וחתוםהמאמר הזה כו 43281 

, תורה הרי היא מגנא ומצלא, ר"הלא לנו ידמה שבעת שלמד דוד תורה היה כבר שמור מהיצה, בחוקים 43282 

והתנפל , וכאן רואים אנו שדוקא בעת שלומד תורה וביותר חוקי התורה היה פחדו ומוראו גדול עד למאד 43283 

ואחת שאל רק אל , יהי לבי תמים שירחם עליו השם יתברך, והרבה תפילה ותחנונים לרחם עליו´ לפני ה 43284 

 43285 .עומדים אנחנו ותמהים על יראה זו, כי אם רק יציץ הרי הוא בסכנה גדולה, יציץ בי

ולא הורגלנו , כי תמיהתנו נולדה אצלנו מהשיבושים והשגיאות שהורגלנו בהם, ולאחר ההתבוננות נראה 43286 

הנחה שהיא מוסכמת כל כך אצלנו , ל כמין חומר"וכשנציע לענין יתבאר מאמרם ז, דבר לאשורולהבין  43287 

מה שמוסכם לנו כי שליטת היצר הוא דוקא , עד שלא יעלה בשום אופן בדעתנו לבקרה, ופשוטה לנו 43288 

, יתברך אין שם מקום לחלות היצר´ אבל כשאדם עוסק ברוחניות כשעוסק בתורת ה, בדברים הגשמיים 43289 

 43290 .לאחר העיון טעות מעיקרא הוא הנה

שם מחלק הענין לדרגות , פרקים מאריך בפרק שלם בענין כל מעשיך יהיו לשם שמים´ ם בח"הרמב 43291 

כ מושכל ראשון עד שכתב "וזה אצלו כ, האכילה צריכה שתהא לשם בריאות ולא לשם תענוג, שונות 43292 

כילה לשם בריאות אינה עוד התכלית והא, כי זה והבהמה אצלי שוין, שהמכוון לשם תענוג אינו בגדר אדם 43293 



עד שדבר אחד מחייב להשני עד , וגם כוונה זו אצלו מושכלות ראשונות, רק הבריאות כדי לעסוק בחכמה 43294 

 43295 .לשם שמים

כ אם בדבר שהוא מושכל "א, התבונן נא מעתה וראה אם תמצא אחד מאלף שכוונתו לא תהיה לשם תענוג 43296 

בכל , כ"אם במושכל ראשון שהוא פשוט כ, כירוהו בשום אופןראשון בכל זאת הכל כעוורים נחשבו ולא י 43297 

אם באכילה ושתיה יש , כ"בדבר עמוק עאכו, זאת המצב הוא כזה שגם אחד מאלף קשה למצוא שיכיר זה 43298 

אחרי שמביא , (ד"פ´ שער ה) ועיין בחובות הלבבות, כ שליטת היצר שיש בחכמה"עאכו, שליטת היצר 43299 

אבל כשיהיה האדם חזק בחכמה ודעת , זה כשיהיה חלש בחכמה אמר וכל, שם כמה וכמה דברי היצר 43300 

מפני שהוא בא אליך מצד החכמה ואתה , אז יבוא אליך מדרך החכמה ויהיו פיתויו בך יותר חזק, אלהים 43301 

 43302 .בוטח

כאילו הוא בבטחון גמור שכבר יעשה שליחותו גם , מבואר מדבריו שכאשר היצר בא מצד החכמה 43303 

א מצד החכמה מסוכן יותר עד לאין שיעור וערך הרבה מכשאינו בא מצד נמצא שהיצר כשהוא ב, מבלעדו 43304 

וכשבא מצד החכמה כתב , דכשאינו בא מצד החכמה הלא היצר מוכרח להיות עומד על גביו, החכמה 43305 

 43306 .ואינו צריך לעמוד על גביו, החובות הלבבות שכבר היצר בטוח בו

ולבסוף תפשו אותם ושמו , ו כמה נפשותברוצחי לילה שכל ימיהם רצחו והרג, זכורני מעשה בשאוויל 43307 

ונאספו כולם , ובעת הוליכו אותם ברחוב העיר ותהום אז כל העיר, רגליהם וידיהם אסורים בנחושתים 43308 

האם לא ? אז פנו הרוצחים ההם אל ההמון ואמרו מה לכם פה, אנשים ונשים וטף קהל גדול למאד לראותם 43309 

התגנב בקרבם עוד הירהור , כאלה רוצחי נפשות חינםהרי לנו שגם ברוצחים ? ראיתם מימיכם חיה רעה 43310 

 43311 .קדוש כזה שהם חיה רעה

בכל זאת אין אחד , אפילו חוטא ומחטיא את הרבים שצדה בדעותיו הכוזבות אלפים ורבבות עד אין מספר 43312 

הרי לנו ראיה ברורה שצדקו דברי החובות , שישמע מפיו שיאמר וידוי כזאת על נפשו שהוא חיה רעה 43313 

נמצא למדים מזה כי הדבר , טא הבא מצד חכמה אנוש ומסוכן יותר הרבה לאין ערך ודמיוןשהח, הלבבות 43314 

ם "ומניח עכו, (7ב"סוכה נ) ל"וכן אמרו חז, כל מה שהדבר יותר עמוק שליטת היצר בו יותר גדולה, להיפך 43315 

שכל , עד שסיימו שם כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, ומתגרה בישראל ובתלמידי חכמים יותר מכולם 43316 

 43317 .שליטת היצר בו יותר וסכנתו יותר עצומה, מה שהוא נוטה לחכמה יותר עמוק

ה למשה אתה רואה ראיה אחת ואני רואה "ל הקב"א, ראה ראיתי את עני עמי, (.ב"שמות ל) ן"ועיין רמב 43318 

ואני רואה היאך מתבוננים בי שאני יוצא , אתה רואה אותן באין לסיני ומקבלין תורתי, שתי ראיות 43319 

ושומטין אחד מטטראולין שלי , שנאמר רכב אלהים רבותים אלפי שנאן, נין שלי שאתן להם התורהבקור 43320 

 43321 .שכתוב ופני שור מהשמאל ומכעיסין אותי בו

, מהמחזה הגדול והקדוש שחזו נולד העגל, הרי שכל חטא העגל היה מראה ראיתי דוקא מקבלת התורה 43322 

הנה אמר לנו הכתוב שנתכונו לעשות מה , צריםומקרא מלא הוא אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מ 43323 

נמצא כי חטא , ואילו לא היה להם קבלת התורה לא היו חוטאים בעגל מעולם, שראו בשעת מתן תורה 43324 

והענין מבואר לפי דרכנו שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו , העגל נגרם להם ממה שזכו לקבלת התורה 43325 

הסכנה יותר גדולה והיצר שולט שם מאד , ה בפנימיותהשכל מה שאדם נכנס יותר לתור, פשוט כפשוטו 43326 

 43327 .ו"דבהצצה כל דהו אין להנצל ח, ו לא יציץ"וצריך להרבות תפלה ותחנונים שח, מאד

, דעיקר חלות היצר והשימור ממנו הוא דוקא בעניני אכילה ושתיה, הדבר הפוך לגמרי ממה שאנו מדמים 43328 

שאדם צריך לטהר ולקדש עצמו בענינים הגשמיים ובאמת הרבה יותר מ, אבל בתורה אנו הולכים בטח 43329 

הנה , יותר צריך להתקדש ולטהר עצמו קודם שמוציא האדם דבר תורה מפיו, שלא יפול במכמורי היצר 43330 

תמיד לומדים אנו שרק לספר המורה , מ בהקדמתו לספר המורה כתב שמצורע לא יכנס ללמוד ספרו"הר 43331 

קודם מסכת ברכות , ו"ד החזקה צריכים אזהרה זו בקהאמת הוא לפי המבואר שי, צריכים אזהרה הלזו 43332 

 43333 .ם שמצורע לא יכנס"היה ראוי להדפיס הקדמת הרמב

זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם , (7ב"יומא ע) ל כבר יסוד זה באמרם"ובאמת גילו לנו חז 43334 

, אמך תתן דופיתשב באחיך תדבר בבן , מה לך לספר חוקי ותשא בריתי עלי פיך´ ולרשע אמר א, המות 43335 

התשובה אין הכי נמי ודאי תקלקל ? האם תורה תקלקל אותו, יש לך שנאת הבריות אסור לך ללמוד תורה 43336 

תורה , לא זכה נעשית לו סם המות, אם הוא זך נעשית לו סם חיים, ל מלשון זך"הסבא זצ´ זכה פי, אותו 43337 

וקים שהם פנימיות התורה אז ה דוקא בלמדו הח"וזהו ביאור המדרש שדוד המלך ע, תהיה לו סם המות 43338 

והתפלל יהא לבי תמים בחוקיך שלא , והיה מוראו ואימתו לבלי גבול מהצצת היצר, היה בפחד יותר גדול 43339 

 43340 .(דעת תורה)  .ר"יציץ בי יצה

 43341 

 43342 מאמר תכו

 43343 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם



 43344 נברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיוועכשיו ש, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא

עד שכמעט ואין , ב"ל הגדירו לנו את גודל הסכנה שנמצא בה האדם השואף לזכות לעוה"חז, (ג"עירובין י) 43345 

ולכן עדיף , כי קרבתו לרע ולהשחתה אין לה שיעור, כל אפשרות להתגבר על המכשולים העומדים בדרכו 43346 

ב לא מכוח עבודתו והויא נהמא "לא נברא תהא זכותו בעוהג שאילו "ואע, שלא נברא יותר משנברא 43347 

 43348 .מ לרוב עומק הסכנה שלא יזכה כלל עדיף שלא יברא"מ, דכסופא

ל בזה "מ הגדירו לנו חז"מ, ל הקדושים שדרגתם ומעלתם היתה כמלאכים ממש"והדברים אמורים בחז 43349 

לו היתה אמונתנו , לאין שיעור כ אנו יתמי דיתמי בודאי שסכנתנו מרובה"עאכו, גודל הסכנה שנמצאים בה 43350 

, ל אלו"ודאי שרעד וחרדה היו ממלאים את לבותינו בשומענו דברי חז, אמיתית ונכונה´ ל הק"בדברי חז 43351 

אין לו לאדם אלא מה , דורנו עתה דור עקבתא דמשיחא הוא, הסיבה לשיויון הנפש הוא חסרון אמונה 43352 

 43353 .ו מאמיןת אינ"ואינו מאמין לאחרים ואף להשי, שברצונו ותאותו

וסבורים , ולכן חיינו מתנהלים בשלוה, הגאוה הנמצאת בנו מונעת מאתנו לשמוע ולקבל דברי אחרים 43354 

ל אלו "בראותנו דברי חז, והרי ראיה בחוסר אמונתנו, ששלמים אנו וממלאים את חובתנו הרוחנית 43355 

 43356 .הנזכרים ובשים לב לחוסר הענין שאנו מגלים בזה

אלא רק זו הדרך , ס ופוסקים"לא נאמר ועכשיו שנברא ילמד ש, יוועכשיו שנברא יפשפש וימשמש במעש 43357 

בכל פעולה טמונה סכנה רבה , היחידה לבדוק כל מעשה ומעשה מפעולותיו האם ראויים ונכונים הם או לא 43358 

, אין בין גיהנם לגן עדן אלא כחוט השערה, כי בקטנות יכול אדם ליפול עד לשאול תחתית, לאין שיעור 43359 

 43360 .ט קנאה וכבוד יכול האדם לוותר על כל הנצח הצפון לווראו זאת שבעד מע

והיינו שעל אף גדלותו , (´אבות ה) מדות הללו הרי זה מתלמידיו של בלעם הרשע´ כל מי שיש בו ג 43361 

והוזכר , מדות אלו הקנאה התאוה והכבוד הרי הוא מתלמידי בלעם´ אך כיון שנמצאים בו ג, בענינים רבים 43362 

שהרי אמר שאינו יכול לעבור רצון , אף בבלעם מצינו גדלות לאין שיעורכי , במשנה תלמידיו של בלעם 43363 

והיתה אמונתו חזקה ואיתנה כדחזינן שביקש למות מות ישרים ולזכות , לעשות קטנה או גדולה´ ה 43364 

 43365 .ב"לעוה

עד כדי כך מגיעות , היו כל פעולותיו רשעות ורצון לרציחה לאין שיעור, מדות אלו´ אך כיון שהיו בו ג 43366 

ל המדות "או להיפך רחמ, ולכן צריך לבדוק לפשפש במעשיו האם נובעים מאמונה, של האדם מדותיו 43367 

 43368 .ולכן נוח לו שלא נברא יותר משנברא, ב"ממילא אין לו תקוה כלל לזכות לעוה, שולטות בו

כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר , ל"א וז"כתב המסילת ישרים פרק י 43369 

והרי מחשבה זו , א לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבירו"כבוד הוא הדוחק כי אאך ה, ההנאות 43370 

ומוסיף שם ועל דבר זה נכשלו רבים , כי מה יעזור לו אם יגדל יותר מחבירו או לאו, מחשבת שטות היא 43371 

, (ה"סנהדרין ק) ל"הוא מה שאמרו ז, ב אלא בעבור הכבוד"הנה ירבעם בן נבט לא נטרד מהעוה, ונאבדו 43372 

ל בן ישי בראש "ל מי בראש א"א, ה בבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן"סו הקבתפ 43373 

 43374 .ל אי הכי לא בעינא"א

היתה עבור קטנות זו שלא יכול היה , ב"כל מצבו של ירבעם בן נבט שהגיע למדריגה שאין לו חלק לעוה 43375 

יש להתבונן אם ירבעם בן נבט שהיה  מעתה, מחשבה זו טרדתו מן העולם, להתגבר על הבן ישי בראש 43376 

מ לא הצליח לשבור את "ומ, ה כביכול תופסו בבגדו ואומר לו חזור בך"והיה במדריגה שהקב, גדול הדור 43377 

 43378 .כ אנו שרחוקים מאד מגדולתו בודאי לא נוכל להתגבר על מדותינו"עאכו, המדה הקטנה הזו

שכל מה שגרם להם שיאבדו מהעולם  ,ל שהביא ראיות מקרח ומהמרגלים"וראה שם עוד בדברי הרמח 43379 

ל שעבור מעט שוחד פסול לדון כי לא יכול האדם להתגבר על נגיעה קלה "הנה קי, היה מפני אהבת הכבוד 43380 

ומעתה מה נאמר אנו שכל מצבנו , מונה כמה נגיעות קלות שבגללם נפסל לדון´ והגמ, (ה"כתובות ק) ש"עי 43381 

כ היאך נוכל לומר שמעשינו "וא, בת הכבוד כולם נגיעותז ואה"והרי כל תאוות העוה, מלא נגיעות שונות 43382 

 43383 .שלמים בידינו

 43384 ´איתא בגמ, ומה תקוה יש לנו והיאך נוכל להיות אדישים ושלוים, ז"הרי כל ימי חיינו מלאים ברצון העוה

ה לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה אלא שלבם בריא להם "אמר הקב, (א"שבת ל) 43385 

ז "לבנו מלא בתאוות העוה, ה נתבע מעצמנו שאיננו חוששים ויראים ממשפט ודין שמיםודבר ז, כאולם 43386 

ומעתה כמה פשוט הא , ז"שהרי כל חפצינו רק תאוות העוה, ולכן פשיטא ששרשי הרע והמדות פועלים בנו 43387 

 43388 .ל נוח לו לאדם שלא נברא"דאמרו חז

אמות של הלכה ´ הרי אנו יושבים בדכי , ויתכן כי הסיבה לשלוות נפשנו ואי דאגתנו מפני הצפוי לנו 43389 

לכן בדעתנו שתורה זו שאנו עסוקים בה תביאנו , והרי תורה מסוגלת לתקן הכל, ועוסקים בתלמוד תורה 43390 

אך באמת , ולכן איננו שואפים לתקן מעשינו ודרכינו ולשבור את מדותינו הרעות, לידי התכלית הרצויה 43391 

אם בחוקותי תלכו ואת מצותי , הענין מפורש בתורהו, עלינו לדעת מה היא עסק התורה הנדרשת מאתנו 43392 



ואת מצותי תשמרו היו עמלים , י אם בחוקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה"ופירש, תשמרו ועשיתם אותם 43393 

 43394 .ש ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם"כמ, בתורה על מנת לשמור ולקיים

, ין אין זה העמל הנדרשאך עדי, ראשית שתהיו עמלים להשיג ידיעת התורה, מדריגות הם´ מפורש שב 43395 

והא , ובזה תלוי כל עבודת האדם, אלא צריך שתהיו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים את כל המצוות 43396 

וכל , אף זה צריך להיות תולדה מכלל לשמור ולקיים, דנתבאר לעיל שחייב לפשפש ולמשמש במעשיו 43397 

היינו  (´איוב ה) ן אדם לעמל יולדוהא דאמרינ, שלא קיים זאת עדיין אין זה עמל התורה הנדרש מאתנו 43398 

אלא כנתבאר שתהיו עמלים בתורה על מנת לשמור , אין הכוונה עמל ידיעת התורה בפשטות, עמל התורה 43399 

 43400 .ולקיים

ראשית חייב לרכוש בעצמו ידיעה , דרגות בחיובי העבודה´ נאמרו בזה ב, וידעת היום והשבות אל לבבך 43401 

עוד להגיע לוהשבות אל לבבך שלבבו ידע ויכיר ויבין כל  דמחוייב, אך עדיין לא תמה העבודה, והבנה 43402 

, ה מכיר באמת לב האדם"רק הקב, ש כי אתה לבדך ידעת את לב האדם"וכמ, ועבדות הלב קשה מאד, זאת 43403 

מ "ולכן צריך עבודה ויגיעה מיוחדת ע, ומכיון שלבבו טמון וצפון לא בנקל יוכל לרכוש את ההשבה ללב 43404 

 43405 .לשמור ולקיים

אמר דוד , ד חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך"אם בחוקותי תלכו הה, (´ה א"ר ל"ויק) ל"איתא בחז 43406 

והיו רגלי , רבונו של עולם בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך 43407 

שאף , ניה מגדיר את מצבו הרוח"דוד המע, ד ואשיבה רגלי"מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות הה 43408 

, מכל מקום רגליו היו מביאות אותו מאליהם לבתי כנסיות, בעת שהיה מחשב דרכו בעניניו הפרטיים 43409 

 43410 .ל על הפסוק אם בחוקותי תלכו"ומביאים זאת חז

שדרגת העמל בתורה צריכה להיות , ל מבארים את ענין בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה"היינו שחז 43411 

ולמרות זאת יביאוהו רגליו מאליהם למקום , דברים אחרים לגמריעד שיגיע למעלה זו שיהיה עוסק ב 43412 

ועד שישיג מעלה , כי חייב האדם להיעשות מציאות של תורה ולכן מאליו הולך למקום תורה, תורה ותפלה 43413 

 43414 .(אור יחזקאל)  .וכל שלא הגיע לכך עדיין לא הגיע, זו חייב לעמול רבות

 43415 

 43416 מאמר תכז

 43417 .(´ו ג"ויקרא כ) ועשיתם אותםאם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו 

ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר "אמר דוד רבש, ד חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך"במדרש הה 43418 

ד "הה, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ולבית דירה פלונית אני הולך, למקום פלוני 43419 

, חשבתי מתן שכרן של מצות והפסדן של עבירות, אחא אמר´ הונא בשם ר´ ר, ואשיבה רגלי אל עדותיך 43420 

חשבתי מה שכתבת לנו בתורה אם , אלעזר בר אבינא אמר´ מנחם חתנא דר´ ר, ואשיבה רגלי אל עדותיך 43421 

 43422 .ומה כתיב תמן ונתתי שלום בארץ, בחוקותי תלכו

תן אמר יונ´ חייא בשם ר´ ברכיה בריה דר´ ר, מה כתיב תמן ויספתי ליסרה אתכם, ואם לא תשמעו לי 43423 

, ולא עוד אלא שהן הפוכות, א"ו ועד ה"ו קללות מן וי"ברכות מאלף ועד תי, חשבתי ברכות חשבתי קללות 43424 

ד אם בחוקותי "אימתי כשתשמרו את תורתי הה, אבין אם זכיתם הריני הופך לכם קללות לברכות´ אמר ר 43425 

 43426 .(ה"ר ל"ויק) תלכו

? ומה ההבדל איזה חשבון היה לדוד, דרכי ויש להבין מה היה קשה למדרש שמביא את הפסוק של חשבתי 43427 

? הרי חוקים הם דברים שהם נגד השכל, ונראה לומר כי המדרש התקשה מה השייכות בין הליכה לחוקים 43428 

היינו שמצד השכל היו לו חשבונות לילך למקומות , ועל זה מביא ראיה מדוד המלך שאמר חשבתי דרכי 43429 

שאבריו היו מחונכים , היו רגליו מוליכות אותו לשם, ד"רק מכיון שהיה רגיל ללכת תמיד לביהמ, אחרים 43430 

למקום שאני אוהב שם רגלי , ש הלל"ל שמפרש כעין מ"ועיין חידושי הרד, ד"ס ולבמ"ללכת דוקא לבכנ 43431 

 43432 .(.ג"סוכה נ) מוליכות אותי

עד שאבריו יהיו מלומדים ללכת מצד עצמם , ולכן על האדם להתרגל כל כך לעשות תמיד את רצון הבורא 43433 

ועל זה ? ואיזה חשבון הביא לדוד שיגיע למדריגתו, אבל ידוע הוא כי העיקר תלוי בחשבון, לו בחוקיםאפי 43434 

כי אם האדם ישתף , ל"הונא כי החשבון של שכר ועונש בכוחו להביא את האדם אל המדריגות הנ´ אמר ר 43435 

 43436 .זה יביא אותו אל המדריגה הגבוהה, בכל מעשיו החשבון של שכר ועונש

לא , ו תלוי בקיום המצוות"ז קיומו או חורבנו ח"שאם לא יהיה לאדם החשבון שגם עוהמנחם אמר ´ ור 43437 

אלא , ז גם בלי תורה"כי אם האדם יחשוב כי אפשר לחיות בעוה, יספיק לו החשבון של שכר ועונש לבד 43438 

אבל אם ידע כי בלי קיום התורה גם חיי , כי אז יקשה עליו לקיימה, שהתורה הטילה עליו עול מצוות 43439 

ואם לא תשמעו ויספתי , שהרי התורה אומרת אם בחוקותי תלכו ונתתי שלום בארץ, דינה אינם בטוחיםהמ 43440 

 43441 .ידיעה זאת תחזק אצלו את התודעה בקיום המצוות, ליסרה אתכם



וגם ´ עד ה´ והקללות מן ו, ´עד ת´ הברכות מן א, חשבתי ברכות וקללות, חייא מוסיף´ אבא בריה דר´ ור 43442 

אם לא יבין שהתורה ניתנה , ונות אין בכוחם להביא את האדם למדריגה גבוההכל החשב, שהן הפוכות 43443 

רק אז , ולכן מדה טובה מרובה ממדת הפורענות, לאדם רק מצד רחמי הבורא ורצונו להיטיב עם הבריות 43444 

ובזה יוכל לנצח כל המפריעים לקיים את , ה ונמשך אחריו כברזל אחר אבן השואבת"יהיה דבוק בהקב 43445 

דוקא עם חשבון הזה תוכלו להרגיל את עצמכם , ד אם בחוקותי תלכו"שמסיים המדרש ההוזהו , התורה 43446 

 43447 .לקיים בשמחה אפילו את החוקים

ומה כתיב תמן , חשבתי מה שכתבת לנו בתורה אם בחוקותי תלכו, מנחם שאמר´ עוד יש להעיר בדברי ר 43448 

הענין הוא כי ? בפירוש וקשה מה שייך כאן הענין של חשבתי בזמן שהדבר כתוב, ונתתי שלום בארץ 43449 

מסופר , ואינו מבין את הסיבה הראשונה, כי השלום בארץ תלוי בהרבה סיבות, לפעמים נדמה לאדם 43450 

שהתאספו שם גדולי הרבנים לטכס עצה לביטול הגזירות שגזרו על , שפעם באסיפת הרבנים בפטרבורג 43451 

ולאחר שהצליח , להוהם שלחו משכיל חופשי ומתבולל שהיתה לו דריסת רגל אצל הממש, ישראל 43452 

ואילו הרבנים לא , שהרי הוא הצליח לבטל את הגזירה, בשליחותו אמר לרבנים כי דרכו כמתבולל צודקת 43453 

 43454 .פעלו כלום כי אין להם כניסה אל השלטון

והשתמש עם העצה , שאחד נסע בחורף וקפא גופו מחמת הקור העז, על כך ענה לו אחד הרבנים בפקחות 43455 

, ובזה הגוף מתחמם והדם מתחיל לזרום בו, את כל גופו הקפוא בשלגלשפשף , הידועה במקרה כזה 43456 

כי אילו לא היה שלג לא היה , תודה לאל שיש שלג, וכאשר הפעילו סגולה זו והועילה לו אמר בהתרגשות 43457 

השיבו לו שוטה שבעולם אילו לא היה השלג לא היה גופך קופא ולא היית , עם מה להחיות את גופי הקפוא 43458 

הרי כל הגזירות באות , אתה חושב כי אתה בטלת את הגזירה, ך אמר גם לשתדלן החופשיוכ, זקוק לשלג 43459 

 43460 !רק בגלל הפושעים והמתבוללים

כההוא דמי כלילא , דאמר רבי אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ, וזה גמרא מפורשת באמת 43461 

ל "אמרו ליה ערוקינן א, לאאמר להו , אתו לקמיה דרבי ואמרו ליה ליתבו רבנן בהדן, דשדו אטבריא 43462 

ערוקינן , ל ליתבו רבנן בהדן אמר להו לא"אתו הנהו פלגא קמי דרבי א, ערקו פלגיהון דליוה פלגא, ערוקו 43463 

אמר רבי ראיתם שאין פורענות , שדיוה אכובס ערק כובס פקע כלילא, ערקו כולהו פש ההוא כובס, ערוקו 43464 

 43465 .(ת אליעזרנחל)  .(.´ב ח"ב) באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ

 43466 

 43467 מאמר תכח

 43468 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם

ע "אמר דוד רבש, הדא הוא דכתיב חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, (´ה א"ר ל"ויק) איתא במדרש 43469 

ת אותי והיו רגלי מביאו, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך 43470 

לכן היו רגליו , ל מפני שהיה רגיל ואוהב לילך שם תמיד"ומבאר הרד, לבתי כנסיות ולבתי מדרשות 43471 

למקום שאני אוהב לשם רגלי , (.סוכה נג) וכענין מה שהיה הלל אומר, מובילות אותו מעצמן שמה 43472 

, הדעתי מחשבה וישוב "וע, והשפת אמת ביאר כי הראש יש לו השפעה על הרגלים, מוליכות אותי 43473 

 43474 .רגלי אל עדותיך, מתרוממת גם הגשמיות, חישבתי דרכי

עושה ואינו , הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו, ארבע מדות בהולכי בית המדרש, (ד"י´ ה) איתא באבות 43475 

מדות ´ וצריך להבין מדוע אמרו ד, לא הולך ולא עושה רשע, הולך ועושה חסיד, הולך שכר מעשה בידו 43476 

מהי החשיבות המיוחדת בהליכה  (ב? ד"ק שנים יש כאן שהולכים לביהמהלא ר, ד"בהולכי ביהמ 43477 

הלא גם שם יש חשיבות למחשבת , יותר מהליכה לשמוע קול שופר או לביקור חולים וכדומה, ד"לביהמ 43478 

ואף מעלה עליו כאילו , ה מצרף המחשבה למעשה"מ הקב"ואם נאנס ולא עשאה לבסוף מ, ההכנה למצוה 43479 

יותר מתאים לומר לומד ואינו , מהו הלשון שנקט התנא עושה ואינו עושה (ג .(.קידושין מ) עשאה ממש 43480 

 43481 ?לומד

למד אדם תורה הרי בידו , עקב´ א כי הלימוד והמעשה הם שני דברים כדאיתא בספרי פ"ומפרש הגר 43482 

אלעזר עמי הארצות ´ אמר ר, (7כתובות קיא) ´ומביא עוד את הגמ, למד ועשה אין למעלה הימנה, מצוה 43483 

וכל שאין משתמש באור , כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו, ן דכתיב כי טל אורות טלךאינן חיי 43484 

אמר ליה רבי מצאתי להן תקנה מן . כיון דחזייה דקמצטער על עמי הארץ, תורה אין אור תורה מחייהו 43485 

אש אלקיך ´ וכי אפשר לדבוק בשכינה והכתיב ה, אלקיכם חיים כולכם היום´ ואתם הדבקים בה, התורה 43486 

מעלה עליו הכתוב , ח מנכסיו"ח והמהנה ת"ח והעושה פרקמטיא לת"אלא כל המשיא בתו לת? אוכלה 43487 

 43488 .כאילו מדבק בשכינה

לעליה בהבנתו , ד עבור שתי מטרות"הולך ועושה היינו מי שבא לביהמ, לפי זה מתפרשת המשנה כך 43489 

תלמידי חכמים שזה נקרא וגם להדבק בשכינה וב, בתורה בידיעותיו ובמחשבותיו שזה נקרא בשם הולך 43490 

 43491 .אדם כזה הוא חסיד ואין למעלה ממנו, בשם עושה



והוא יקבל רק שכר הליכה באשר הוא , ד רק עבור המטרה הראשונה הלימוד עצמו"ויש אדם שבא לביהמ 43492 

אך הוא עם , שכל כונתו להדבק בשכינה ובתלמידי חכמים, ויש שהוא עושה ואינו הולך, הולך ואינו עושה 43493 

ולא בשביל , ד לא בשביל הלימוד"ויש הבא לביהמ, מ שכר מעשה בידו"מ, לומד בעצמוהארץ שאינו  43494 

 43495 .אלא מטעמים אחרים ולבו בל עמו וזה רשע, להדבק בתלמידי חכמים

זה ´ ואפי, ד בפועל"שהרי ארבע מידות אלו הן כולן בהולכים לביהמ, ומיושבות בזה כל השאלות ששאלנו 43496 

כי , והלשון עושה ואינו עושה הוא בדוקא, הוא מהולכי בית המדרשגם , שאמרו עליו לא הולך ולא עושה 43497 

כי משנה , ד ולא בהולכים לשאר מצוות"ומדות אלו הן דוקא בהולכי ביהמ, הלימוד מכונה כאן בשם הולך 43498 

, ד"אלא בענין שתי המטרות שבהליכה לביהמ, זו אינה עוסקת בענין חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה 43499 

 43500 .יה בלימוד התורה ודביקות בתלמידי חכמיםששם הוא המקום לעל

בית , י הערכה והוקרה של התורה ולומדיה"ועוד יותר ע, אנו נקראים עם הספר על ידי הלימוד גופא 43501 

אם בחקותי היינו אפילו עמי , כולם אחים בדעה הן הלומדים הן הבעלי מעשה, המדרש מאחד ומאגד אותנו 43502 

מ תלכו יש להם חלק גדול בהליכה "מ, ם טעם והבנהאשר כל התורה להם כחוקים בלי שו, הארצות 43503 

ועל , א היא העיקר"כביאור הגר, אבל ההליכה גופא שהיא הלימוד, י דיבוק בתלמידי חכמים"ד ע"לביהמ 43504 

 43505 ?ועלינו להבין מדוע נקרא הלימוד דוקא בשם הליכה, ל שתהיו עמלים בתורה"כן פירשו חז

שיהיו עליכם חדשים כאילו , (א"דברים י) אתכם היום והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצוה 43506 

הלא המעשה הוא אותו , איך אפשר שיהיו הדברים בכל יום כחדשים. (י מהספרי"רש) שמעתם בו ביום 43507 

אלא על ידי לימוד התורה והמחשבה והפנימיות של ? אותה ציצית ואותם תפילין, מעשה של אתמול 43508 

 43509 !י לימוד תורה בלבד"דרכי עבתנאי חשבתי , המעשה הריהי חדשה בכל יום

 43510 (ג. שאיפה ורצון חזקים (ב. התעניינות הלב (א, ההתקדמות הרוחנית של האדם תלויה בארבעה תנאים

ההיפך ממה שנאמר , וכל זה כלול באם בחקתי תלכו. בירור מחשבה תכנית שקולה (ד. שקידה במעשה 43511 

א להתקדם בלי "ועל כולנה א, רצוןבמקרה ולא ב, בהמשך ואם תלכו עמי קרי דהיינו קרירות בלי חשק 43512 

על כן הליכה היינו לימוד כי לא תיתכן התקדמות רוחנית בחיי היהודי ללא לימוד , מחשבה עיון והבנה 43513 

 43514 .שהיא בלבד גורמת את ההתחדשות שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, התורה

אם בחקתי תלכו , תורה או קבלת עול תורה או פריקת עול, וצריכים לדעת שבענין עמל התורה אין ממוצע 43515 

מ "פ שמקיימים את המצוות מ"ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה אע, זו קבלת עול עמל התורה 43516 

 43517 .כשיש פריקת עמל התורה זה כבר בגדר לא תשמעו לי

וכולן מתחילות מפריקת עול תורה ואלו , (י"רש) עבירות´ ל שהן כנגד ז"יש כאן שבעה לשונות ופירשו חז 43518 

כופר , מונע את האחרים מלעשות, שונא את החכמים, מואס באחרים העושים, לא עשה ,לא למד, הן 43519 

בין , כי ההבדל בין עיר לעיר בין משפחה למשפחה, ואנו יכולים לראות זאת בחוש, כופר בעיקר, במצוות 43520 

 43521 !ו להיפך אינו לומד ויורד"יש לומד ומצליח ויש ח, יהודי ליהודי מתחיל עם הלימוד

אי אפשר לו להטמע , זכור את יום השבת לקדשו ועוד, ן שאדם לומד לא תגנוב לא תונופשוט הוא שכל זמ 43522 

ובהליכה יגיע , וגם אם עדיין איננו מתוקן במעשיו סוף סוף יפעל הלימוד על מעשיו ועל בניו, בין הגוים 43523 

 43524 .דםוסופו לאבד גם את מה שהיה בידו מקו, לא כן זה שאינו לומד הריהו עומד במקום אחד, אל המטרה

שכל זמן , על עבד שציוהו רבו לעלות בסולם אל העליה, ל"ין זצ´חיים מואלוז´ ומה נעים משלו של ר 43525 

אבל אם יסדר מחנהו על , אף אם הוא מבלה הרבה זמן בעלייתו לא יכעס עליו האדון, שהוא עולה בסולם 43526 

גם בעבודת , ות עודודאי יתקצף עליו אדונו בראותו שאיננו מנסה לעל, הסולם וישב שם בלי לעלות עוד 43527 

אך מי שנעצר והתייאש , מי שמתעכב בעלייתו מניחים לו, המטרה היא העליה למעלה ההתקדמות´ ה 43528 

כי המטרה היא להתקדם ולעלות , אף שעלה על הסולם כציווי אדונו את העיקר הוא מזניח, מלעלות עוד 43529 

 43530 .עוד ועוד

קדמות והעליה הרוחנית שלנו מכונה הלימוד שהוא עיקר ההת, אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 43531 

יש לו חלק בהליכה בתורה אם הוא עושה , ל כי גם עושה זה שאינו הולך"אבל מחדשים חז, בשם הליכה 43532 

, כשהמטרה וההתעניינות היא חיזוק התורה, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, ה"כדוד המלך ע 43533 

ובראש ובראשונה יהיה שלום תוך , שלום בארץלהיות עמלים עבור בני תורה והברכה על זה היא ונתתי  43534 

קוממיות כשתי קומות לרמז על , (.ה"ב ע"ב) ל"ופירשו חז, ואולך אתכם קוממיות, וסוף הברכה, עמנו 43535 

 43536 .(מצור דבש)  .שתי קומות בגשם וברוח ברכה עדי עד

 43537 

 43538 מאמר תכט

 43539 .(´ו ג"ויקרא כ) אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

בכל יום ויום הייתי , אמר דוד רבונו של עולם, (ט"ט נ"תהלים קי) אשיבה רגלי אל עדותיךחשבתי דרכי ו 43540 

והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי , מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך 43541 



רש צריכים להבין מה הקשר בין דברי המד, (´ה א"ר ל"ויק) ד ואשיבה רגלי אל עדותיך"הה, מדרשות 43542 

אם עלתה במחשבתו של דוד תחילה , ה צריכים ביאור"שנית עצם דברי דוד המלך ע, לאם בחוקותי תלכו 43543 

ואם כן למה , הרי בודאי משום איזה צורך תועלתי ולא הליכה בלתי תכלית, ללכת לבית דירה פלונית 43544 

 43545 .רגליו פתאום הוליכוהו לבתי כנסיות ולבתי מדרשות

הרי גם אבריו , שבנפשו היה טמון חשק ורצון לעבוד את השם יתברך עוד רואים מדברי דוד המלך שמלבד 43546 

וצריכים להתבונן איך יצר , החומריות היו לו כעבדים ושמשים בהשגת המכוון האמיתי בתכלית הבריאה 43547 

 43548 .ולימוד התורה´ שיבינו ויכירו היטב במגמה הנרצית בעבודת ה, וברא כח בכלי גשמיותו

היה מתבונן הרבה לדעת אם אלו , ק בענינים נחוצים ותועלתייםויש לבאר שכאשר היה הולך להתעס 43549 

מאחר שידע שאפשר לאדם לרמות עצמו , אשר מחמתם מותר לבטל מן התורה, הצרכים הם אמיתיים 43550 

אמנם סיים ואמר שהיו רגלי מביאות , ולכן חשב דרכיו אם אינו טועה בהליכה זו, ולטעות בחשבונותיו 43551 

 43552 .אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות

, הדרוש היה מפותח אצלו כבר מזמן, שהרי החוש והרגש הדרוש לדעת ולהבין מה באמת נחוץ ומה לא 43553 

בלבו פנימה היה הרגש שאין כאן צורך , וגם הפעיל על אבריו שידעו מעצמם לאן להוליכו ולאן לסובבו 43554 

ו רגליו לבית ולכן הוליכוה, נחיצות שלמה ואמיתית אשר מחמתה מותר להפסיק מן הלימוד, של מאה אחוז 43555 

 43556 .הכנסת ולבית המדרש

כדי להשיג קנין זה בנפש האדם שישפיע גם , ושלא ליפול בפח היצר, והכרה זו לדעת הנחיצות האמיתית 43557 

רק אז יתפתח החוש על נכון ויחד עם , זה רק על ידי עמל ויגיעה רבה בלימוד התורה, על החומר שלו 43558 

 43559 .חשבונותיו יכוון אל האמת לאמיתה

ל "שהרי דרשו חז, ה"למה המדרש סמך דברי הפסוק אם בחוקותי תלכו לדברי דוד המלך עולפי זה יובן  43560 

שרק לימוד התורה , וזהו לימודו של המדרש, (י"רש) על הפסוק אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 43561 

אשר בלבו היה מפותח , מאפשר לאדם להגיע לידי דרגתו של דוד המלך, ביגיעה עצומה והשתדלות מרובה 43562 

לדעת מהי הנחיצות האמיתית ומה דרוש לאדם בכדי שיוכל ללמוד תורה מתוך , גשה וחוש כטבע שניהר 43563 

רק על ידי עמל ויגיעה בלימוד התורה יכול האדם לזכות שרגליו יוליכוהו אותו באופן , מנוחה ושלוה 43564 

 43565 .(עץ הדעת)  .ממילא לבית המדרש ולבית הכנסת

 43566 

 43567 מאמר תל

 43568 .(´ו ד"ויקרא כ) ונתתי גשמיכם בִעתם. אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו

שהענינים הרוחניים והענינים , אחד העיקרים החשובים בשלמות האנושית הוא נחיצות הדעה לכל אחד 43569 

ובגין כך אין מן התימה שכל הנהגת , ולא יצויר בהם הפירוד מכל וכל, הגשמיים מלוכדים וממוזגים תמיד 43570 

אם , והתורה מאשרת אמיתות הנחה זו, חייו הגשמייםהאדם במובן הרוחני משפיעה בה בשעה גם על  43571 

זאת אומרת ההנהגה הרוחנית הטובה מתאחדת במציאותה עם טובת , בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם 43572 

וכמאמרם אין הערוד ממית , מאידך ואם לא תשמעו דבר זה גורם גם לירידה בגשמיות, הגשמים החומרית 43573 

 43574 .(ג"ברכות ל) אלא החטא ממית

משום שתכלית בריאת שמים וארץ , ע בחיי האדם הוא בבואה נאמנה של אישיותו הרוחניתכל מאור 43575 

ונשמתו שהיא חלק אלוה ממעל תחדיר לבריאה כולה את , שיהיה האדם נזר הבריאה וכל היקום שבה 43576 

למען יסייעו לו לעלות , ובו בזמן יהיו כל יסודות הבריאה ותולדותיה משמשי האדם, השפע הרוחני העילאי 43577 

 43578 .ככתוב ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה, עלות החכמה וליהנות מזיו השכינה לאין סוף ותכליתבמ

, ה לאדם תן דעתך שלא תחטא ותחריב עולמי"אמר לו הקב, הגן עדן כולל בתוכו את איכות הבריאה כולה 43579 

ף צלך כשם שהצל משק´ ה, כל פגם רוחני שבאדם משפיע מיד על כל חלקי הבריאה שהוא קשור עמהם 43580 

, מידת הטוב והחסד ניתנת לו ממרום, כך גם לפי ההנהגה הרוחנית הטובה של האדם, כל תנועה בטבע 43581 

, כך הסתר פנים כביכול אליו ומניעת טובו וחסדו, ומסתבר שלפי ההנהגה הרוחנית הגרועה של האדם 43582 

סיוע והבריאה שתפקידה להושיט , היוצא לנו מדברינו שכל פגם רוחני באדם מקלקל גם את הבריאה 43583 

 43584  .ונמצא האדם מפסיד את מקור חיותו וסיועו באשמתו, מאבדת את כוחה ותועלתה, לאדם לפי צרכו

 43585 .(אורח לחיים)

 43586 

 43587 מאמר תלא

 43588 .(´ו ד"ויקרא כ) ונתתי גשמיכם בִעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו

על מה שיעודי התורה , ונוכל לומר בזה ענין נכבד, משפטי התורה הכל לטובת האדם בין בגוף בין בנפש 43589 

ואם כן למשכיל אין , זרמתם שינה יהיו, הבל ותוהו אין בהם ממש אלא כחלום, כולם בענינים גופניים 43590 



ולפי זה לא היה , כי אין זה אלא רק כשחוק של נערים, שייך בזה הצלחה שירצה להיטיב לזולתו בגופניות 43591 

 43592 .לאדם להתאמץ על טובת זולתו בגוף ורק על נפש זולתו

ולעשות , אלא הזהירה התורה באזהרה גדולה לגמול חסד ולהחיות עניים, אמת דרך התורה אינו כןאבל ב 43593 

כי על נפש זולתו לא כתיב אלא , צדקה עם הבריות יותר מאשר ציוותה התורה לגמול חסד עם נפש זולתו 43594 

חומלים  והיינו משום דעל נפש הזולת, ועל הגוף כתוב בתורה כמה וכמה פעמים, פעם אחת הוכח תוכיח 43595 

, וגם כי מההרגש של עולם הבא האדם רחוק מאד, משום דאין זה דבר הנוגע לעצמו של אדם, רבים יש 43596 

 43597 .ומה היזק יש לו אם ילעיטנו בדבר שאין בו ממש בעיניו

כי הדבר הטוב אינו , אין רודף כל כך להלעיט לזולתו, מה שאין כן בתענוגי הגוף שיש לו הרגש בערבותם 43598 

ציוותה להיטיב , והתורה הקדושה שרצתה שהאדם ידרוש טובת זולתו בכל לבבו, רוצה לתת לאחרים 43599 

ועל כן חובה עלינו להיטיב גם בממון גם , בדברים שנפשו של אדם מחמדתן בטבע ויש לו הרגש בערבותן 43600 

כתובות )א  גם במותרות מצינו בגמר, ולקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, בדיבור בנחת עם הבריות 43601 

ולא כהאנשים רעי הלב הרוצים רק , שרץ שלושה מילין לפני עני בן טובים הרגיל בכךבהלל , (7ז"ס 43602 

 43603 .ב"להלעיט את חברו בעוה

כי , ב"לזה נאה להיטיב לזולתו בעוה, היוצא מדברינו כי מי שרוצה להיטיב לזולתו בגופניות בכל לבבו 43604 

, ולתו רק בדברים הרוחנייםמה שאין כן מי שדורש טובת ז, נתברר לנו כי הוא דורש טובתו בטוב ובאמת 43605 

ומה היזק יש לו אם , ב אינו כלום אצלו"כי שמא אין זה אלא מחמת כי עוה, אין לנו בירור על טוב לבו 43606 

 43607 .ועל כן רואים אנו שהאב לבן מיטיב לו בין בגופו בין בנפשו, ילעיטנו הבל

ת שנפשו של אדם יעדה גם בגופניו, ולכן כשרצתה התורה להסביר לאדם כי היא דורשת טובתו באמת 43608 

ועל כרחך זה לנו לעד על שכר , ז הבל הם ומה שכרו כי ירבה"ובאמת הלא עניני עוה, מחמדתן בטבע 43609 

 43610 .(ז"קצ´ א מא"חכמה ומוסר ח)    .כי זו הברכה תעמוד לעד ביתר שאת וביתר עז, הנצחי

 43611 

 43612 מאמר תלב

 43613 .(´ו ד"ויקרא כ) ונתתי גשמיכם בִעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו

ושעה אחת , ר היה יכול להשלים הבריאה בשעה אחת"כי אדה, ל מבואר"ל ז"דעת תבונות להרמח´ בס 43614 

וכן היתה מעיקר הבריאה להשלימה בשעה אחת , כי אם ברגע אחת ממש בלי המשך כל זמן, לאו דוקא 43615 

הנה אחר החטא צריך לאותה , ומה שעמדה הבריאה בתחילה להשלימה בשעה אחת, אלא שהחטא גרם 43616 

 43617 .כל השיתא אלפא שנין של קיום העולם, תכלית לאותה ההשלמהה

אתה מניח תפוח באדמה והנך צריך , הלא יפלא באמת על כל ענין סוד השהייה, המתבונן בבריאה והנהגתה 43618 

האדמה בה , התפוח יש בו כוח הזרע, הלא הכל עומדים מוכנים, להמתין על התוצאה כמעט שנה שלמה 43619 

, ובתחילת הבריאה הלא אמנם כן היה? אמת לא ינתנו הפירות ברגע אחתלמה ב? כוח הצמיחה ומה חסר 43620 

ומה שרואין עכשיו מציאות של שהייה הלא סוד בזה ודאי , (´ב ד"ר כ"בר) עלו למיטה שנים וירדו שבעה 43621 

 43622 ?ומהו

והשהיות והעיכובים אשר אנו , סוד הענין כי הבריאה בעצמותה אמנם אין בה כל מציאות של שהייה 43623 

בזעת אפך תאכל , הוא סוד הקללה של קוץ ודרדר תצמיח לך, על כל שעל הם תולדות החטאנפגשים בהם  43624 

אין אנו יודעים עוביו וחוזקו של , סוד כעבות העגלה חטאה המונע מהירות הבריאה, לחם הוא העיכובים 43625 

אותה , המוט ברזל הנכנס באופנים מעכב הילוך המרכבה ומאיט מהירותה, מוט הברזל אשר הוא החטא 43626 

יתכן כי לעבור מפתן בית , אם יודעים ריבוי העיכובים וסוד חוזקם, נהגה עצמה אלא בהנהגה של כבדותהה 43627 

הרבה , (´ו ב"ר ע"בר) ל"הוא אמרם ז! ובאין כל מבטח אם גם אז תבוא למטרתך! יתארך זמן של שנים 43628 

 43629 .קטגורין יעמדו מיכן ועד גיחון

קשין , (.ח"פסחים קי) של אדם כקריעת ים סוף ל קשין מזונותיו"על דבר זה צריכים להבין מאמרי חז 43630 

עם הארצות הוא לחשוב כי קריעת ים סוף היו בה איזה קושיים , (7´סוטה ב) לזווגם כקריעת ים סוף 43631 

אלא הענין הוא כי בקריעת ים סוף היו אז , שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם´ הלא בדבר ה, פשוטים 43632 

 43633 .ל"עיכובים רבים וחזקים כאומרם ז

עד עכשיו היו אלו , ע"ה רבש"אמר לפני הקב, צאו ישראל ממצרים עמד סמאל לקטרג אותןבשעה שי 43634 

וכאן מלאך ´ י בכל מקום הוא אומר מלאך ה"וברש, (´א ז"ר כ"שמו) ז ואתה קורע להם את הים"עובדי ע 43635 

ן ובקושי גדול העביר בניו בי, מלמד שהיו ישראל נתונין בדין באותה שעה אם להנצל אם להאבד, אלהים 43636 

להודיענו כמה מן העיכובים המונחים דרך פרנסתו של , והוא הקושי במזונותיו של אדם, גזרי ים סוף 43637 

 43638 .ומי יודע כמה מן העיכובים צריך האדם לבקע עד ירויח אף פרוטה אחת, האדם

ן "רמב) בקוראם אותו בשם שאור שבעיסה, ר"ל שכללו במלים אחדות כל סוד היצה"ומה נפלאו דברי חז 43639 

לחסום בעד מהירות , ר היא לשים אבנים בדרך"עבודתו של יצה, להורנו מה חטא עושה, (א"פסוק י 43640 



היפוך , להשהותו לאדם כל כולו בכבדות, והוא שאור ענין החמצה השהייה, הבריאה ולנהגהו בכבדות 43641 

ל "וזה אמנם כל דברי הרמח, מציאות הבריאה שהיא מציאות של תכלית המהירות ללא כל דהו של שהייה 43642 

 43643 .(ז"י פ"מס) בפרק הזריזותל "ז

וכאילו , אין מהלך הענינים מצד דרכי הנסים, הוא ענין פרשתנו אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם 43644 

מי שיש לו חוש של משק אם משק בית ואם , ל"לא כן נראה זה מרוח הראשונים ז, הם סתירה לענין הטבע 43645 

, של הנהגה ומנהיג ללא כל חקירות ופלפולים מציאות, הוא יראה ויכיר מעצם מהלך הבריאה, משק מדינה 43646 

 43647 .ד הנהגה"המבין יבין הדברים כפשטן ע

, ישנה הנהגה של מהירות כמתוכנן של הענינים, גילתה לנו התורה בזה שישנם בבריאה שתי הנהגות 43648 

אם בחוקותי תלכו אזי ההנהגה על זה , ובשתי אלה מהלך הבריאה, וישנה הנהגה של כבדות ועיכובים 43649 

ותוצאות זו ההנהגה היא ונתתי גשמיכם בעתם כמציאותה , ל מהירות ללא שום עיכובים וכבדותהאופן ש 43650 

ותוצאות , ואם לא תשמעו לי אז ההנהגה היא של עיכובים וכבדות רבה מאד, של הבריאה ומתכונתה 43651 

וכן כל התוכחה היא תוצאה , הנהגה זאת היא ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה 43652 

 43653 .מזו ההנהגה

כאשר היה , כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצות, (´פסוק ו) ל בפרשתנו"ן ז"וכאלה הם דברי הרמב 43654 

ובהיות ארץ ישראל על השלמות תשבות רעת מנהגם ויעמוד על , העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם 43655 

שאין , ל"ן ז"הרמבוזה אמנם סוד של נס נסתר שהזכיר , ש"טבע הראשון אשר הושם בהם בעת יצירתם עי 43656 

ואין הנהגה אחת סתירה , אלא הנהגות הנהגות הם הנהגה בתוך הנהגה, בזה שום סתירה לסוד הטבע 43657 

 43658 .בעיקר להנהגה האחרת

כי , וכן והלכתי אף אני עמכם בקרי בקשיו, ואם תלכו עמי קרי בקשיו, ומה נעימים דברי התרגום שביאר 43659 

וכן , ל פירש קרי עראי במקרה שאינו אלא לפרקים"י ז"ורש, זהו סוד התוכחה הנהגה של בקשיו בכבדות 43660 

קשיו סיבה , שעראי וקשיו חד הן, ושני הפירושים חדא הן בעיקר, ש"איתא בתרגום יונתן בן עוזיאל עי 43661 

בבחינת צמאה לך נפשי כמה לך , כי האדם המלא לב נדיב ונפש שוקקה, לעראי ועראי תוצאה מקשיו 43662 

 43663 .כן עראיותלאדם זה לא ית, בשרי בתכלית הרצון

זה ראיה מכרעת שאין הדברים הולכים אצלו מתוך לב , אם הוא עראי במצוות פעם עושה ופעם לא עושה 43664 

וכשאצלכם הכל הולך בקשיות , והוא סוד הקשיו לא בתכלית הרצון כי אם בכבדות, נדיבה מרצון גמור 43665 

וזו הערה נוראה , כחהה גם כן על דרך זה בקשיו בכבדות וזה סוד התו"אז ההנהגה אצל הקב, ובכבדות 43666 

אולם לא , ויהיה אפילו שומר ומקיים כל התורה כולה, לאדם הרואה כי נתהווה אצלו איזו כבדות בעבודתו 43667 

 43668 .ו"ברצון ושמחה שלמה הנה הוא בתוך התוכחה ח

, שישבו ובכו ופחדו שמא נתקיימה בהם התוכחה, (ה"ש תרע"ילקו) ל"ועל דבר זה נבין מה שמצינו בחז 43669 

כי מי יודע , אלא פחדתם היתה? ואיך יתכן כי בהם תתקיים התוכחה, בשמירת התורה כולהוכי חסר להם  43670 

´ תחת אשר לא עבדת את ה, (ח"דברים כ)ב  הוא ענין שאמר הכתו, מדת רצונם ושמחתם בתורה ומצוות 43671 

כי אם באיזו , אם לא בשמחה אם לא בטוב לבב היינו ברצון הגמור, אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל 43672 

 43673 .כי זוהי סוד התוכחה בהנהגת הכבדות כפי שביארנו נורא מאד, דות שהיא אז אמנם כןכב

כמו שאתה עושה רצונך , עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, (´אבות ב) ל"הוא ענין אמרם ז 43674 

ת כמו כן "ואם ככה תעשה אזי ההנהגה מאת השי, ברצון גמור בלי שום עיכובים כן תעשה רצונו יתברך 43675 

ונראה לי שפירוש , ל"ל על אבות וז"ומצאתי שכן כתב החסיד יעבץ ז, רצון גמור בלי שום עיכוביםב 43676 

שאפילו היו לך מונעים תמנעם בכל יכולתך , עשה רצונו כמו שאתה עושה רצון עצמך, המשנה כך הוא 43677 

ונך כרצונו רצ´ ויעשה ה, כך תשתדל בכל עוז לעשות רצון יוצרך ולא יטרידוך המונעים, כדי להשיג חפצך 43678 

ויהיו , בין מצד הרכבתך בין מכוכבי שמיך לא יעכבו לעשות רצונך, שאפילו יהיו מונעים גדולים בבקשתך 43679 

 43680 .ש"ת עי"כאפס אנשי מצותך שאין מונע לאשר ירצה השי

, ואז יהיה לכם זה השלמות בקנין, אם בחוקותי תלכו ועשיתם אותם, כ ביאור דברי הספורנו שכתב"וזה ג 43681 

אבל תעשו מאהבה , לא כמצווים ועושים מיראה, אותם כמו פועלים הטוב ברצון נפשכםבאופן שתעשו  43682 

ולהיפוך כל , וזו הסיבה לכל הברכות בהנהגה ללא כל עיכובים, כאמרם עשה רצונו כרצונך, ´ית´ חפצי ה 43683 

 43684 .(דעת תורה)  .ו הנהגה בכבדות"התוכחה ח

 43685 

 43686 מאמר תלג

 43687 .(´ו ד"ויקרא כ) דה יתן פריוונתתי גשמיכם בִעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ הש

ולכאורה איזו , (´תענית ז) גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו וגייסות פוסקין בו 43688 

אז , משמע מכאן כי כאשר יש עת רצון? שייכות יש בין יום הגשמים לפרוטה שבכיס שגם היא מתברכת 43689 

ל יום הגשמים שאפילו הישועה פרה וכן גדו, הברכה מתפשטת וחודרת בכל הדברים הנצרכים בעולם 43690 



כיוון , ´כי אין גבולין לברכת ה, משעה שהוסרו הסיבות המעכבים את הרחמים הישועה מתרחבת, ורבה 43691 

, ר חנילאי"תנחום ב´ ל אמר ר"ש חז"כמ, שעשו תשובה ונמחלו עוונותיהן של ישראל העיכובים הסתלקו 43692 

והיא , משנסתלקו המפריעים נתגלתה השכינה, אלכ נמחלו עוונותיהן של ישר"אין הגשמים יורדים אלא א 43693 

 43694 .מתפשטת על עולם ומלואו

ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד "בשעה שברא הקב, (ב"חגיגה י) ל"וכן אמרו ז 43695 

דרוש היה , ה ויבשו"ה את הים היה מרחיב והולך עד שגער בו הקב"ובשעה שברא הקב, ה"שגער בו הקב 43696 

ש נצחי גם הדיבור "וכשם שהוא ית, עצור את הברכה המתפשטת כי אין עצירה לברכותמאמר שני כדי ל 43697 

 43698 .והברכה נמתחת ומתפשטת גם בכיס, נצחי

אוויר העולם התבשם מהברכה ונשפע , הברכה שהיא אות אהבה ממרום משפיעה שגם הגייסות פוסקים בו 43699 

לכת עד שבא צו להעמידה אלא היא נמשכת והו, אין הברכה זמנית ומוגבלת, כולו אהבה ורחמים 43700 

אחרת אין העולם גדול דיו כדי , מגביל אותה´ ורק דיבור נוסף של ה, מלהתרחב ולהתפשט עוד יותר 43701 

 43702 .´שיוכל להכיל את כל שפע ברכת ה

כאשר אמר ששחיטה , כי בימי עלומיו היה מורה הלכה בפני רבו עלי, ל מספרים על שמואל הנביא"חז 43703 

באה אז אמו חנה , ורצה עלי להעמידו לדין ולחייבו מיתה, הן לשחוטכשרה בזר ולכן אין צורך לחפש כ 43704 

ואז נענה עלי , שיחוס על פרי עמלה שעליו התפללה תשע עשרה שנה ומחצה, התיצבה וזעקה בתחנונים 43705 

אבל חנה עמדה בתוקף על דעתה ואמרה אל , שיתן לה בן אחר במקומו´ ואמר כי הוא מוכן להתפלל אל ה 43706 

 43707 .(ח"צל) וקא אותו הנער שהתפללתי בעצמי רוצה אניד, הנער הזה התפללתי

ואולי לא , כי אם יתפלל על בן אחר שאמנם תתקבל תפילתו בפעם הזאת, ולכאורה איך היה עלי בטוח 43708 

אלא עלי הכהן בטוח היה כי תפילתו תתקבל מפני ששעת רצון ? וחכמתו´ יצליח כי מי יודע את מחשבות ה 43709 

כוח הברכה והשפעת עת הרצון , מעל ואז הברכה תתפשט ותתרחבמכיון שנפתח אוצר הברכה מ, היה אז 43710 

 43711 .לא תחלוף ותישאר בעינה

י גרעין הזרע "וברש, (´תענית ד) אמר רבא האי צורבא מרבנן דמי לפרצידא דתותא קלא דכיון דנבט נבט 43712 

ח כיון שיצא שמו הולך וגדל "כך ת, שמתחיל לבצבץ ולעלות עולה למעלה, שתחת גושה של קרקע 43713 

הרי אותו האור מתפשט ומתרחב , כיון שנפתחו בעבורו שערי ברכה והאירו לו פנים משמים ,למעלה 43714 

והחכם המבין רזי מעלה לא יתרשל אלא ינצל היטב את השעה , והדרך פתוחה לפניו לעלות ולהתעלות 43715 

 43716 .(מעייני החיים)  .המוצלחת

 43717 

 43718 מאמר תלד

 43719 .(´ו ח"יקרא כו) ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו אויביכם

אלא אינו דומה מועטין , והלא לא היה צריך לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופו, י וכי כך החשבון"רש 43720 

הנה כוחם של מרובין העושין את התורה גדול פי חמש , העושין את התורה למרובין העושין את התורה 43721 

יכול אני לפטור , שמעון בן יוחאי ר ירמיה משום רבי"א, (7ה"סוכה מ)א  אית´ ובגמ, מכוחם של המועטים 43722 

, ואלמלא אלעזר בני עמי מיום שנברא העולם עד עכשיו, את העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה 43723 

 43724 .ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו

אחד לבין אולם ההבדל בין ה, וכוח השלושה מכוח השנים, גם כאן כוח השנים גדול פי כמה מכוח האחד 43725 

הוא גדול ועצום לאין ערוך מן ההבדל שבין המועטין למרובין , השנים ובין השנים לבין השלושה 43726 

המועטים חמשה והמרובין , וטעמו של דבר כי המועטין והמרובין הנזכרים בפרשה יחידים הם, שבתורה 43727 

כן יש יחס ודמיון  פ"אע, ולכן אף כי כוחם של המרובין גדול מכוח המועטין, מאה וכל אחד לחודיה קאי 43728 

לא כיחידים אלא , י הודגש אלמלא אלעזר בני עמי ויותם בן עוזיהו עמנו"אבל במאמר רשב, בין הכוחות 43729 

וכוח השלושה שוב גדול לאין , על ידי כן כוח השנים גדול לאין שיעור מכוח היחיד, כאיש אחד בלב אחד 43730 

 43731 .ערוך לעומת כוח השנים

שבת ) ´רה עדיין לא היתה קבלת התורה בשלמותה כדאיתא בגמכי בזמן מתן תו, ל"ומתבאר מדברי חז 43732 

, ה עליהם את ההר כגיגית"מלמד שכפה הקב, ר אבדימי בר חמא בר חסא"ויתיצבו בתחתית ההר א, (ח"פ 43733 

ר אחא בר יעקב מכאן "א, ואם לאו שם תהא קבורתכם, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב 43734 

דכתיב קיימו וקבלו היהודים , כן הדר קבלוה בימי אחשורוש פ"אמר רבא אע, מודעא רבא לאורייתא 43735 

 43736 .קיימו מה שקיבלו כבר

היתה בדרגה גבוהה יותר מאשר קבלת התורה בהר , קבלת התורה שקיבלו עליהם ישראל בימי אחשורוש 43737 

מכל מקום בימי אחשורוש הגיעו לאחדות שלמה , פ שבסיני היו ישראל כאיש אחד בלב אחד"אע, סיני 43738 

כי בשעת הסכנה נשכחים , על ידי הסכנה שריחפה על ראש כולם להשמיד להרוג ולאבד, ומוחלטת 43739 



והיא שעת האחדות ושעת הכושר לקבלת , ומתבטלים כל ההקפדות והתרעומות שיש בין אדם לחבירו 43740 

 43741 .התורה בשלמות

תעלות כלומר ביום הפורים יכול אדם לה, פורים"כי יום כפורים הוא יום כ, ל"י ז"ה בשם האר"מובא בשל 43742 

כי כשם שביום הכפורים , ויש לכוין בזה מה שנתבאר, למדרגה רמה מאשר ביום הכפורים יום הקדוש 43743 

י משתה "כן בפורים ע, שאין ביניהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, מגיעים ישראל למדרגת מלאכים 43744 

תה ושמחה י מש"ולא עוד אלא שע, ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים באים לידי כך 43745 

 43746 .ופורים הוא הזמן המסוגל לכך מימי מרדכי וכאמור, פ"האחדות ביניהם גדולה יותר מאשר ביוהכ

אלא צריך שתהא אהבת כל איש לרעהו , וענין שאמרו בלב אחד הוא כי אין די בידידות והנהגה חיצונית 43747 

יחס של כבוד  כי אם אך ורק, ושלא יהא בלבו שמץ טינה ומחשבה לא טובה על זולתו, ממעמקי הלב 43748 

י אל יאמר "ופירש, (ה"ויקרא כ) כתיב לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוהיך, וכן מצאנו בעבד עברי, וחיבה 43749 

ואומר אני לו שהוא , שמא תאמר אין מכיר בדבר אם לצורך אם לאו, החם לי את הכוס והוא אין צריך לו 43750 

 43751 .הרי הדבר הזה מסור ללב לכך נאמר ויראת מאלוהיך, לצורך

אלא איסור על עבודה מיותרת שאין , סור עבודת פרך בעבד עברי אינו איסור על עבודה קשהוהנה אי 43752 

פ שאין העבד יודע "והזהירה תורה על כך אע, שיש בכך משום זלזול בכבוד העבד העברי, האדון זקוק לה 43753 

, טרח וגם לא יידע לעולם כי לחינם, אלא סבור כי האדון צריך לכוס חמה, כלל כי עבודה זו אך למותר 43754 

דכיון שהאדון יודע שאין , ועל זה נאמר ויראת מאלוהיך, ואין אדם יודע מזה אלא לבו של האדון בלבד 43755 

כי חייב האדון , מזלזל הוא בעבדו בלבו ואף זה אסרה תורה, הוא צריך לעבודה זו ולמרות זאת מעבידו בה 43756 

 43757 .לכבד את עבדו העברי ולהחשיבו אף בתוככי לבו

וחייב הבן , אלא אם כן מעריך הבן את אביו למאד, כבוד אב מתקיימת כהילכתהוכן מקובלני שאין מצות  43758 

כי אם לא יעריכנו בלבו , והריהו בהן גדול הדור, למצוא באביו תכונות בהן מצטיין יותר מכל אחד זולתו 43759 

, לא קיים מצות כבוד אב כל עיקר, אז אפילו הוא מאכילו ומשקהו וקם לפניו ורץ לפניו, במעמקי נפשו 43760 

שלא יכבדהו בגינוני כבוד חיצוניים , ש יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלך"ף מצות כבוד חבירו כן וכמוא 43761 

ועל ידי , וכמו שאדם מוצא בעצמו כמה מעלות טובות בה במדה ימצא בחבירו, גרידא אלא שיעריצו בלבו 43762 

 43763 .זה מגיעים ישראל למעלת לב אחד

והבל היופי זה דורו של , הושע שעסקו בתורה הרבהשקר החן זה דורו של משה וי, שקר החן והבל היופי 43764 

אשה , שבדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה, חזקיה 43765 

שהיו ששה תלמידין מתכסין בטלית אחת ועוסקין , ר אלעאי"יהודא ב´ היא תתהלל זה דורו של ר´ יראת ה 43766 

כדאיתא בתנא דבי אליהו טובה אחת בצער , ך הדחק וזו היתה מעלתםי שלמדו תורה מתו"ופירש, בתורה 43767 

דבר , שמתוך שהיו ששה מתכסין בטלית אחת, ויש עוד ליתן טעם בזה, (.סנהדרין כ) ממאה שלא בצער 43768 

 43769 .הרי שכל אחד דאג אך ורק לזולתו ואז כולם מכוסים, שלא יתכן בזמן שכל אחד דואג לעצמו

דורו , דורו של משה ויהושע, ל את שלושה הדורות הללו"עם הזכירו חזולאור האמור נבין אל נכון מה ט 43770 

שכשם שדורו , שדורות אלו היו שוין לדורו של משה לענין קבלת התורה, יהודא´ ודורו של ר, של חזקיה 43771 

י שמדן ועד באר שבע לא נמצאו תינוק "כמו שביאר רש, של משה זכה לקבלת התורה כך דורו של חזקיה 43772 

כלומר כל ישראל מגדול ועד קטן עסקו בתורה והיו , בקיאין בהלכות טומאה וטהרה ותינוקת שלא היו 43773 

 43774 .והרי זו קבלת התורה ממש, בקיאין בכל התורה

פ שבדורו של משה "ל כי אע"ועל כך אמרו חז, נ"ר אלעאי שהיו עוסקין בתורה במסי"י ב"וכן דורו של ר 43775 

וכן בדורו של , אחד כדכתיב ויחן ישראל י שנעשו לאיש אחד בלב"ע, ודאי זכו ישראל לקבלת התורה 43776 

, אחרונים שהכבידו עליהן עול תורה, (7ד"סנהדרין צ) ´ש בגמ"וכמ, חזקיה קיבלו עליהם עול תורה 43777 

 43778 .י אחרונים עמו של חזקיה ראויין לעשות להם נס כיוצאי מצרים"ופירש

עלתה , ביניהם בדור זהכי האחדות והאהבה שהיתה , ר אלעאי עולה על כולנה"י ב"מכל מקום דורו של ר 43779 

כי מדת ששה מתכסין בטלית אחת מורה על מעלת איש אחד בלב , על אחדות שהיתה בימי משה וחזקיה 43780 

המורם , ועל כן היתה קבלת התורה שלהם במדרגה הנעלה ביותר, אחד שאין דוגמתה בכל הדורות 43781 

 43782  .נזכה לקבלת התורה וכל בן ישיבה יכבד את חביריו בלבו, י שנתחזק בכבוד זולתנו"מדברינו כי ע

 43783 .(ב"א כ"שיחות מוסר ח)

 43784 

 43785 מאמר תלה

 43786 .(´ו ח"ויקרא כ) ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו

אלא אינו דומה מועטין ? וכי כך החשבון והלא לא היה צריך לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופו 43787 

, י מצירוף של כוחות משותפיםמשמע מכאן כ, (י שם"רש) העושין את התורה למרובין העושין את התורה 43788 

והרוח הוא , רוח איש יכלכל מחלהו אמר החכם מכל אדם, נוצר כוח שלישי עליון ונסתר אינו נראה בחוש 43789 



כוחות משותפים ממשיכים עליהם כוח , שמזה נתוסף כוחו הגופני של האדם, כוח אלוהי הבטחון והאמונה 43790 

וככל שמתרבים הכוחות , נית ומוחשיתנוצרת עוד יצירה נוספת הנעלמה מבחינה גופ, של מעלה 43791 

 43792 .המשותפים מתרבים גם הכוחות הנעלמים הנוספים

, י שיתוף הכוחות נוצרת סגולת ביטוי הצלם האלהי"ע, י כח הרבים יש גילוי של הצלם האלהים שבאדם"ע 43793 

ורק צירוף של ניצוצות של אנשים , אדם אחד אינו מסוגל לקבל את הזכות שיהיה הצלם האלהי נראה בו 43794 

 43795 .וישאוהו במוט בשנים´ שלח על הפ´ י בפ"ובדרך זו כתב רש, רבים בכוחם לגלות את הצלם האלהי

כל זמן שאדם חי אימתו מוטלת על הבריות כיון שמת בטלה , ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ 43796 

ן חיה אי, ההוא כדרמי בר אבא? והא קא חזינן דנפל, אמר רב פפא נקטינן ארי אבי תרי לא נפל, אימתו 43797 

ל אומר כי על ידי תרי מתגלה צלם "המהר, (ג"שבת ק) כ נדמה לה כבהמה"שולטת על האדם אלא א 43798 

ורק על ידי , אין בידי האחד מידה מרובה כל כך של מעלה וזכות להאיר מתוכו את הצלם האלהי, האלהים 43799 

 43800 .מאפשר הוצאת האור האלהי וצלמו יתברך, סיוע של חלק חבירו שהחלקים מצטרפים ביחד

ומנין לשלושה שיושבין בדין , אלהים ניצב בעדת אל´ מנין לעשרה שמתפללים ששכינה עמהם שנא 43801 

´ שנא, ומנין לשנים שיושבים ועוסקים בתורה ששכינה עמהם, בקרב אלהים ישפוט´ ששכינה עמהם שנא 43802 

, עמואחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה ´ ומנין שאפי, וישמע´ איש אל רעהו ויקשב ה´ אז נדברו יראי ה 43803 

 43804 .ומקשה הגמרא, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך´ שנא

תלתא , תרי´ וכי מאחר דאפי, תרי מכתבן מילייהו בספר הזכרונות? תרי מיבעיא, וכי מאחר דאפילו חד 43805 

ברכות ) עשרה קדמה שכינה ואתיא תלתא עד דיתבי? עשרה מיבעיא, וכי מאחר דאפילו תלתא? מיבעיא 43806 

וכגודל ריבוי , יש בזה צירוף גדול יותר של מעלות, ל מה שמתרבים הכוחות המשותפיםמכאן שכ, (´ו 43807 

 43808 .י עשרה השכינה מקדימה ובאה"שנים יותר מאחד ע, המעלות מתגדלת השכינה בכמות ובאיכות

י "ע, י הרבים"התורה שהיא צורה אלהית מתגלית דוקא ע, (ג"שם ס) אין התורה נקנית אלא בחבורה 43809 

אין בכוחו של אדם אחד לגלות את , בריבוי בני אדם יש ריבוי אור, י ריבוי חלקים"עכוחות משותפים  43810 

י ריבוי חלקי הציבור והשיתוף ההדוק ביניהם מתרבים ניצוצי האורות "ורק ע, האור ואת הצלם האלהי 43811 

 43812 .שבהם

ש י, כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו מפני שהנשמות כלולות יחד, א"ומצאתי בספר תומר דבורה פ 43813 

ולכך , ולכך אינו דומה מרובים העושים את המצוות וכל זה מפני כללותם, בזה חלק זה ובזה חלק זה 43814 

, אפילו מאה באים אחריו מקבל שכר כנגד כולם, ל על הנמנה מעשרה ראשונים בבית הכנסת"פירשו רז 43815 

מהם כלול וכל אחד , הם מאה´ פעמים י´ הרי י, מאה ממש כמשמעו מפני שהעשרה הם כלולים אלו באלו 43816 

 43817 .יבואו מאה הוא יש לו שכר כנגד כולם´ כ אפי"א, ממאה

ל "א, ט נגה ליה למר"ל מ"א, יומא חד ריש ירחא הוה נגה ליה ולא אתא, אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי 43818 

? ולוקמינהו בהדי הדדי, וכן ליצחק וכן ליעקב, אדאוקימינא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה 43819 

אף , (ה"מ פ"ב) לכך אין ניתן לי רשות להעמידן ביחד, י ומייתי ליה למשיחא בלא זמנאסברי תקפי ברחמ 43820 

אין בכוחו להשפיע ולעורר רחמים למיתי משיחא אלא דוקא בהדי , היחיד כאברהם או יצחק או יעקב 43821 

.שזכות הרבים מסייעתו´ לעולם ישתדל האדם להצטרף לרבים להיות בחברת חכמים יראי ועובדי ה, הדדי 43822 

 43823 .(אור חדש)  

 43824 

 43825 מאמר תלו

 43826 .(א"ו י"ויקרא כ) ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם

והנה לשון , ל"ן ז"רמב´ והבנתי מהק, לא הבנתי אחרי כי יתן משכנו בתוכם מה רבותא כי לא יגעל 43827 

כי בשמרנו כל המצוות ועשותנו רצונו לא , ה"ולא ידעתי מה הטעם בזה שיאמר הקב, ן בקצרה"הרמב 43828 

אמר שיתן משכנו בתוכנו והנפש אשר ממנה , אבל הענין סוד מסתרי התורה, נו בגעול נפשוימאס אות 43829 

אבל בכל עת יהיו בגדינו לבנים וחדשים כי , לא תגעל אותנו ככלי שמגעילין אותו ברותחין, יבוא המשכן 43830 

, זככועד שתאיר אורה על הגוף ל, וזה הבנתי כי עיקר התורה באה לזכך הנפש, (העורך) הגעילה פליטה 43831 

 43832 .מי החכם ויבין זאת, שיתאימו כוחות הגוף והנפש יחד וזה תכלית הנעימות

וזהו תכלית הנעימות , הנפש הבאה מאתי תוכל לגור יחד עם הגוף ולא תקוץ בו´ פי, וזהו ולא תגעל נפשי 43833 

ואמרה כי לא , ה"והעונג גדול מאד עד דאיתא במדרש שהנשמה לא רצתה לצאת מגוף מרע, לשניהם יחד 43834 

הדברים מבהילים , וזהו ולא תגעל נפשי, ז רק בגופו"ורצתה להיות אף בעוה, ה גוף טהור כמוהומצא 43835 

 43836 .(ה"קצ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .מהעונג לאדם כזה

 43837 

 43838 מאמר תלז

 43839 .(א"ו י"ויקרא כ) ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם



אין מדרכי לדרוש , בר הבלוע בדברכל גיעול לשון פליטת ד, ולא תגעל נפשי אין רוחי קצה בכם, י"וברש 43840 

מצינו בתורה כי גופו של אדם , ל"י ז"אבל בחפצי להבינכם קצת דברי רש, בענינים שהינם מתורת הנסתר 43841 

, הכתוב אומר אעשה לו עזר כנגדו, הנשמה והגוף הינם שתי יצירות, הראשון לפני חטאו היה בגן עדן 43842 

אלא הוא , והענין הזה אינו דוקא באיש ואשה, כנגדואם זכה עזר ואם לאו , (´ז ג"ר י"בר) ל"ודרשו חז 43843 

 43844 .שיש בגוף שני הענינים אם זכה עזר ואם לאו כנגדו, הענין גם בכל יסוד הנשמה והגוף

שהוא נדרש על איש ואשה , דרכי איש גם אויביו ישלים אתו´ ברצות ה, (ז"משלי ט)ב  וכן מצינו על הכתו 43845 

כי הנשמה והגוף , ואין להבין כמו שמורגלים העולם לפרש, (יל משל"א ז"הגר) וכן על ענין הנשמה והגוף 43846 

בעצם הנה הנשמה והגוף שניהם מאורות , רק בשם הם נקראים שני הפכים אבל לא בעצם, הם שני הפכים 43847 

מראשית , כי יסוד כל הבריאה הוא אורות לגבי אורות´ מובא בספרים הק, והבנת הענין הוא ככה, הם 43848 

דהיינו , הכל הוא בסוד דרגות האורות, ל דרך סוד ההשתלשלות כידועהאצילות עד אחרית עולם השפ 43849 

 43850 .שהאורות נתאצלות זו מזו בדרך סיבה ומסובב

וכן , ובלשון הזוהר אוכמא לגבי חיורא, והאור שלמטה לגבי האור הגבוה במעלתו ממנו הוא הנקרא חושך 43851 

הראשון הגבוה ממנו במעלה והאור השני לגבי האור , עד הדרגא הכי תחתונה כולם הן דרגות באורות 43852 

כן הוא לשון הזוהר בפרשת , ולגבי האור אשר תחתיו הרי אותו האור השני אור הוא ודאי, נקרא חושך 43853 

ה "מה עבד קב, ה הוה נהיר עד דלא הוו יכלין עלמין למסבליה"נהורא קדמאה דברא קב, (7ד"דף ר) בלק 43854 

עד דעלמין כלהו אתקיימו בקיומייהו ויכלין , וכן כל שאר נהורין, עבד נהורא לנהוריה לאתלבשא דא בדא 43855 

 43856 .כ"למסבל ע

דהרי גם , ובעצם אמנם אור גדול הוא ודאי, הנה האור השני כבר נקרא לגבי האור שלפניו רק לבוש לאור 43857 

, להיות ללבוש גם לאור הזה, ה עוד נהורא לנהורא דא"עד דעבד קוב, אותו לא הוו יכלין עלמין למסבליה 43858 

כאוכמא לגבי , אם כי לגבי האורות אשר לפניהם הרי הם רק כלבושין לאור, הסוף וכן כל שאר נהורין עד 43859 

עצם מציאותו הוא ודאי , אבל רק לגבי האור אשר מלפניו ולא לגבי עצמו הוא, חיורא חושך לגבי אור 43860 

 43861 .אשר לגבי שלפניו קראו אותו חושך, ולמיסבליה עוד צריכים למסוה לפני האור ההוא, אור

האם , ר היה בגן עדן"שאחרי שגופו של אדה, ינו בענין הנשמה והגוף בטוהר יצירתםונחזור לראש דבר 43862 

עד שמלאכים אף בקשו לומר , הרי בגן עדן היה בתכלית השלמות, נהרהר כל שהוא באורו הגדול של הגוף 43863 

וכבר , אלא שלגבי האור היותר גדול הוא רק כלבוש לנשמה גוף כלפי הנשמה, (´ט´ ר ח"בר) לפניו קדוש 43864 

, אבל זה רק לעומת הנשמה אבל לא בעצמות מציאותו, ה נקרא שתי יצירות יוצר אור ובורא חושךז 43865 

אלא שניהם הם אחד ממש כי לשניהם רק , בעצמות מציאותו הנה הגוף והנשמה לא רק שאינם שני הפכים 43866 

 43867 .שמחים וששים לעשות רצון קונם, רצון אחד להם

כל אחד ואחד כל אור , קדוש קדוש מלא כל הארץ כבודווקרא זה אל זה ואמר , (´ישעיה ו)ב  וכן כתו 43868 

ואם כי , המאיר לעולם כולו בכבודו וכבודו מלא כל הארץ ודאי, ה הם"ואור בפני עצמו מאורות הקב 43869 

אבל קדושה , זאת אומרת כי העליון נותן להתחתון ממנו, דרגות דרגות הם וכולם מקבלים רשות זה מזה 43870 

מלא ´ כי כן כבוד ה, קוראים´ כולם חיבור אחד הם כולם בשם ה, קדושכולם כאחד עונים ואומרים ביראה  43871 

 43872 .כל הארץ דייקא

חי העולמים מלא כל הארץ כבודו הוא נשמתא , ה המבהיק זיו הדרו מסוף העולם ועד סופו"נמצא כי הקב 43873 

וחות ש הוא האלהים בעל הכ"והוא ית, ל"בסופו וז´ פרק י´ יעויין בנפש החיים שער ג, דכולי עלמין ודאי 43874 

, ש ואתה מחיה את כולם כל רגע ממש"כמ, שהוא נשמת וחיות ושורש השורשים של הכוחות כולם, כולם 43875 

וכל הדרגות עד הסוף הן ריבוי , ש"נשמתא דכל נשמתין ועקרא ושרשא דכל עלמין עי´ ולכן נקרא הוא ית 43876 

וכולם קשורים  ,בסוד הצטמצמות האורות לפי כוח המקבלים, גופים ריבוי לבושים ולבושים ללבושים 43877 

אחד ושמו ´ והוא ודאי סוד ה, ´אחודים ומיוחדים דבוקים וחשוקים לרצונו ית, לנשמתם לנקודת חיותם 43878 

 43879 .מהלך ישר באין כל פירוד, אחד

כי כל הדברים הנאמרים כאן הוא רק על המדות הקדושות , וכבר הגדנו כמה פעמים בשם הדעת תבונות 43880 

אבל מאשר לפני הבריאה אין לנו , להאצילם ולגלותם´ תמהמדות שהיה רצונו י, אשר לאחר הבריאה 43881 

 43882 .כי לא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו כל דמיון ומשל כלל וכלל, רשות לחקור ואף להסתכל בהם

 43883 

באופן תקונם קודם החטא כאשר הגוף , והנה עד הנה דיברנו על ענין הנשמה והגוף בטוהר יצירתם 43884 

כי אז הגוף כמו הנשמה יחד היו בגן עדן שניהם הגוף , יהםוהנשמה היו אחודים בתכלית רצון אחד לשנ 43885 

אבל מעת , (´ב´ ר כ"ויק) ר היה מכהה גלגל חמה"ותפוח עקבו של אדה, כמו הנשמה מאורי אור היו ודאי 43886 

, והגוף תחת להיות כרוך אחר הנשמה ברצון אחד ודעה אחת, חטאו והודחו הותר הקשר ונתפרד החיבור 43887 

 43888 .של בקשת חשבונות רבים הנה עכשיו כבר הותחל המצב



השכינה מן התחתונים , הגוף כבר אינו לבוש לנשמה אלא רשות אחרת כאן, תחת אחד כבר שנים הם 43889 

וככה היו הלוך וחסור עד שנתהוו שני הפכים ממש , הולכת ומסתלקת אל על והאורות הולכות ומתמעטות 43890 

ומה תכלית האדם ומה חובתו , נשמהעד שפל דרגתנו אנו דרגת שליטת הגוף לגמרי על ה, מתנגדים זה לזה 43891 

ובמה יקראו , הגוף והנשמה לא יהיו שנים יתאחדו והיו לאחד, להחזיר הקשר ולהדק החיבור, בעולמו 43892 

רצון אחד לגוף כמו לנשמה והוא , רצוני כרצונך אין ברצוני מה שאין ברצונך, לאחד מה נקרא התאחדות 43893 

 43894 .לעשות רצון קונם

לבי ובשרי ירננו אל , (ד"תהלים פ) ה אמר"דוד המלך ע, האחד האמת להשכין בתוכם זהו ודאי´ רצון ה 43895 

כ חזק עד שגם הבשר ממש יכסוף לרנן "זיכוך הגוף כ, לבי היינו רוחניות נשמה ובשרי היינו הגוף, אל חי 43896 

, וגם בשרו כמה לו´ נפשו של דוד היה לה ממש צמאון לה, ואמר צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, אל אל חי 43897 

ה "לנו אין אף ציור במציאות התאוה הגדולה הזאת של הבשר של דהמע, ´ו ממש תאוה לההבשר היה ל 43898 

וזהו תכלית עבודת , זהו תולדות מאוחדים מקושרים ונמשכים כמו במגנט כי אחד הם, לבורא העולם 43899 

 43900 .האדם

 43901 הנה זה, היינו בתוך כל אחד ואחד מבני ישראל, הכתוב אומר אם בחוקותי תלכו ונתתי משכני בתוככם

וכן הוא אומר והתהלכתי בתוככם אטייל עמכם , ר עם גופו בגן עדן"סוד דרגת הכלל ישראל כדרגת אדה 43902 

ה נשמתא דכולי עלמין יהיה "נפשו של הקב, י"זהו סוד בלוע שמזכיר רש, (י"רש) בגן עדן כאחד מכם 43903 

ף בהבטה לא דבר הבלוע בקדירה לא נשאר בחוץ כל ממש וא, כביכול בלוע בתוכנו בלוע אף בתוך גופנו 43904 

 43905 .כי אם בטעם תטעמנו חכו ממתקים וכולו מחמדים, תראנו

על כותלי , והבליעה כי לא תהיה בשלמות אם תהיה משהו מחוץ לקדירה, הבליעה בתכלית אחד הם 43906 

, גיעול היינו פירוק הכרוכים ופירוד האחדים וניתוק החיבורים, הקדירה ולא בתוכיותיה הוא הנקרא גיעול 43907 

הוא אמרו ולא , רצון אחד כבר לא רצון השני ולפעמים גם יקוץ בו, מרוחקים זה מזהוכבר שנים הם וגם  43908 

אחרי כי , הבליעה תעמוד ותתקיים עד אחד ממש, תגעל נפשי אתכם אין רוחי קצה בכם לא אפרד מכם 43909 

 43910 .בחוקותי תלכו אחרי כי רצוני רצונך הנה רצונך רצוני

היא דרגת , ים בתכלית עד מצב של בלוע זה בזהמיוחד, בקצרה הנשמה והגוף שני מאורות גדולים הם 43911 

ועם , גם הנפש גם הבשר תאוה אחת לשניהם כי אחד הם, ה מצב של צמאה לך נפשי כמה לך בשרי"דהמע 43912 

ותכלית עבודת האדם הוא הורדת השכינה בתחתונים לקיים , התחלת הפרדות הבליעה זה נקרא הגעלה 43913 

וכפי מדת החיבור והדבקות כן מדת האור עד אור , יעורוכאן החילוקים לאין ש, הבליעה בנפש וגוף יחד 43914 

אבל רציתי בעיקר לבאר , ידעתי כי לא בנקל להבין הדברים שהעלנו בזה, ´הפנים עד אור האין סוף ית 43915 

 43916 .(דעת תורה)  .ל נתנם לנו כפשט במקרא"י ז"ורש, ל שהם לכאורה דברי קבלה וסוד"י ז"לכם דברי רש

 43917 

 43918 מאמר תלח

 43919 .(ב"ו י"ויקרא כ) ייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעםוהתהלכתי בתוככם וה

התורה כאן , (י שם"רש) והתהלכתי בתוככם אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים מפני 43920 

יותר מעשרה פסוקים של הבטחות , ´כל כך הבטחות לעם ישראל אם ילכו בחוקות ה, אינה חוסכת במלים 43921 

והשיג לכם דיש , ת קיומם הגשמי בריוח ובלי שום דאגות וחששותאשר רובם מבטיחים לעם א, נפלאות 43922 

י שמא תאמרו הרי מאכל הרי משתה אם "אומר רש, את בציר ואכלתם לחמכם לשובע ונתתי שלום בארץ 43923 

 43924 .תלמוד לומר אחר כל זאת ונתתי שלום בארץ, אין שלום אין כלום

ולכאורה מה צורך לעוד הבטחה של  ,הבטחת הקיום בלי שום דאגה, כל כך הבטחות ונצחונות במלחמות 43925 

, ז"ואין לזה שום קשר להבטחות הקיום בעוה, ב"אטייל עמכם בגן עדן שזה נוגע לעוה, והתהלכתי בתוככם 43926 

 43927 ?ולמה הם צריכים כבר עכשיו לדעת על כזו הבטחה

לא מספיק לתת להם , שבשביל עם ישראל יעודו ותכליתו, אלא רואים מכאן כמה התורה הקדושה הדגישה 43928 

, הדאגה האמיתית היא דאגת הנצחיות, ז ההנאות החולפות"אצלם התכלית לא העוה, בטחות גשמיותה 43929 

מזה יש , הרגשים נעלים, ´דביקות בה, השראת השכינה, דאגות החיים של בן ישראל זה החיים הנצחיים 43930 

ינים קנ, והתהלכתי בתוככם, ונתתי משכני בתוככם! כזו השגה, להם סיפוק ולא מהשגת הנאות גשמיות 43931 

 43932 .ובגלל זה נכתבה בסוף ההבטחות כי היא העיקר, זו ההבטחה המייחדת את עם ישראל, בתיקון הנפש

יהושע בן לוי אלו היו אומות העולם יודעים שהם לוקים כשחוטאים ´ אמר ר, במדרש תנחומא מובא 43933 

לא ירדו אומות העולם , היו מעמידים שני אסטרדיוטין שיהו משמרים כל אחד ואחד שלא יחטא, ישראל 43934 

היו , אילו ידעו מה זה אלהים בשביל ישראל, לסוד הזה השמור רק לעם ישראל שהעיקר זו רוחניות 43935 

היום אנו רואים , מעמידים שוטרים בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות להכריח את ישראל ללמוד תורה 43936 

ה בידם היו ואילו הי, שאפילו יהודים בשלטון אינם מעוניינים שבני ישיבות יתמסרו ללימוד התורה 43937 



רואים כמה גדולה , איזו ירידה, מעמידין שוטרים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות להפריע ללומדי התורה 43938 

 43939 .ההידרדרות כשלא מקיימים אם בחוקותי תלכו

לכל כלל ישראל ואף לאומות , שלימוד התורה בישיבה זה נוגע וטוב לכל העולם? מי היום מרגיש את זה 43940 

אנחנו נתונים תחת השפעת אומות , ראה שבמקום להתגאות במה שזכינואנו כל כך בשפלות נו, העולם 43941 

כל העולם תולים את מצבי המלחמה והיסורין למיניהם בכל מיני , העולם והרשעים ומתביישים במעמדנו 43942 

שכל הבעיות מקורן , ומי יגלה את עיניהם כמה הם רחוקים מהסיבה האמיתית, סיבות ופוליטיקות 43943 

 43944 .ברפיון בלימוד המוסר, בזלזול בעבודת הבורא, בהתרשלותנו בלימוד התורה

, איך תולים הכל במקריות ואינם יודעים את הסיבה האמיתית, עוד דוגמא לגישת הגויים להנהגת העולם 43945 

ויפול , נאמר כל הסיפור שהפלשתים ניצחו את ישראל ותהי המכה גדולה מאד´ פרק ה´ בשמואל א 43946 

אחר כך , ן בכוח שלהם ולקחו בשבי את ארון האלהיםאז תלו כל הנצחו, מישראל שלושים אלף רגלי 43947 

והחליטו , ´והם בעצמם תלו זה בגלל ארון ה, התחילו לראות בחוש את האותות והמופתים שנעשו אצלם 43948 

ויראו אנשי אשדוד כי כן ויאמרו לא , לשלוח אותו בחזרה לישראל ולהשתחרר מהמכות שהובאו עליהם 43949 

 43950 .דו עלינו ועל דגון אלהינוכי קשתה י, ישב ארון אלהי ישראל עמנו

כ ממשיכים לקרוא לדגון "אעפ, הנה לכאורה הגיעו לאמונה חושית מגודלו ועוצמתו של אלהי ישראל 43951 

כ עוד לא משוכנעים "אעפ, עם מתנות ולא לשולחו ריקם´ ואף כי החליטו לשלוח את ארון ה, אלוה שלהם 43952 

הוא עשה , ם דרך גבולו יעלה בית שמשועוד מחפשים סימנים וראיתם א, שכל המכות באו אליהם בגללו 43953 

 43954 .ואם לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה היה לנו, לנו את הרעה הגדולה הזאת

רק הסיבות החיצוניות ! כמו עם פרעה מלך מצרים רק המקריות שולטת! איזה עוורון! איזו קשיות עורף 43955 

גם אחר כך וישימו , אינה מקריתעדיין אינם משוכנעים שהנהגת העולם תלויה ברבון העולם ש, שולטות 43956 

, במסילה אחת הלכו ולא סרו ימין ושמאל, אל העגלה וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש´ את ארון ה 43957 

? האם הפסיקו להיות פלשתים! הרי ראו הכל בחוש, וסרני פלשתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש 43958 

הכל מקרה ואין להם ! א כזו קשיות עורףלא ול? האם באו להתגייר ולקבל עליהם את מלכותו יתברך 43959 

 43960 .השגה בכוחה של התורה להנהיג את העולם

עד כי באים , אז יתבטלו ביטול גמור לפני כלל ישראל, רק לעתיד לבוא רק אז יתעוררו וירגישו את האמת 43961 

, ע הרבה שווקים תקננו הרבה מרחצאות עשינו הרבה כסף וזהב הרבינו"רבש, ה"וטוענים לפני הקב 43962 

עכשיו הם מגלים שכל מה שעשו , (7´ז ב"ע) לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה וכולם 43963 

, מתגלה להם למפרע שזה היה כדאי להם אילו הבינו את זה קודם, היה כדי שבני ישראל יעסקו בתורה 43964 

יהושע בן לוי להעמיד שוטרים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כדי שבני ישראל ´ ואילו עשו כדברי ר 43965 

 43966 .ותולים ענין הנהגת העולם רק במקריות, ז"אבל הם לא מבינים את זה בעוה! יתמסרו רק ללימוד התורה

תקנתם שווקים ליטול בהם את , ה שוטים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם"אמר להם הקב 43967 

וכל  אחרי מלכות רומי נכנסות מלכות פרס, כסף וזהב שלי הוא, מרחצאות לעדן בהם עצמכם, המכס 43968 

מטרת בריאת העולם וסוד קיומו של כל , אינן מבינים את הסוד שניתן רק לעם ישראל, אומות העולם 43969 

כמה עלינו להתחזק בלימוד התורה ובלימוד המוסר כדי , הוא להגיע למצב של והתהלכתי בתוככם, היקום 43970 

אז נזכה , י שנקיים אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה"שרק ע, להשריש בנו את ההרגשה הזו 43971 

 43972 .(דגל המוסר)  .לאושר הנכסף של והתהלכתי בתוככם אטייל עמכם בגן עדן

 43973 

 43974 מאמר תלט

ויקרא ) אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות´ אני ה 43975 

 43976 .(ג"ו י"כ

ואגיד לכם  ?י צריכים הבנה וכי זהו כל השכר"דברי רש, י ואולך אתכם קוממיות בקומה זקופה"רש 43977 

מזה , כתב לראיה על קיום הנפש אחרי הפרדה מן הגוף, רבינו תם בספר הישר שער חמישי, בקצרה וברמז 43978 

ומזה נבין כי נפש הבהמה היא מן העפר והיא , שאנו רואים הבהמות בקומה כפופה והאדם בקומה זקופה 43979 

למעלה ועל כן תעמידהו  ונפש האדם נמשכת, ועל כן היא כופפה גויית הבהמה לארץ, נמשכת אל יסודה 43980 

הלא ודאי כי ראיה , ת מביא זה לראיה"הנה פילוסופים כי יראו ראיה כזאת היו צוחקים ור, בקומה זקופה 43981 

 43982 .חזקה היא יוצאת מקודש קדשים וזהו ביאור הענין

אין באדם כל אבר וכל גיד , צריכים אנו לידע והוא יסוד בכל הבריאה כי כל הגשמיים יסודותם ברוחניות 43983 

וכן בכל הבריאה דומם צומח , עד כל קמט ממנו שלא יהיו מוצאיהם ושרשיהם ממקור רוחני, תנועה וכל 43984 

הגוונים של כל דבר בהבריאה סוד להם , כל מציאותם בכלליהם ופרטיהם תולדות רוחניות הם, חי מדבר 43985 

וחים הינם עגולים מאין זה כי תפ, הצנון גוון לבן לו, מאין זה כי ירק הסלק גוון אדום לו, ולא סתם במקרה 43986 

 43987 .הלא יכול היה להיות גם להיפך, וקשואים הינם ארוכים



אם ירק זה הוא אדום כי רוחניותו , אלא כי לכל דבר טעם ומהלך להם והכל מתולדות הרוחניות שלהם 43988 

אבל סוד , ודאי כי ברוחניות שם אין הגשם של זה הגוון או אחר של זו המדה או אחרת, הוא מציור האודם 43989 

ונקודת רוחניות זו היא אשר התגשמה כאן , או מדותיהם הוא תוצאה דוקא משינוי ברוחניותםהגוונים  43990 

 43991 .בגוון ומדה זו או אחרת

ומתולדה זו בא אשר , הנה זה כי רוחניות הבהמה היא אשר הולכת כפופה, בהמה ההולכת בקומה כפופה 43992 

כי אחרי , ת קומת הבהמהוכל עצות ותחבולות לא יועילו לך לזקוף א, גם החומר ילך בקומה כפופה 43993 

כי האחד הוא תולדת , אם כן זה כבר בהכרח כי גם גופה ילך כפוף, שברוחניות שלה טיבה להלוך כפוף 43994 

סוד הוא והוא הכרח מצד נקודת , וזהו מאמר הכתוב כי מי יודע נפש הבהמה היורדת למטה לארץ, השני 43995 

 43996 .מציאותה

הליכתו בקומה זקופה היא , תולדה מהרוחניות שלוזה , ואדם כי הולך בקומה זקופה לא מקרה הוא חלילה 43997 

בשום אופן לא יעלה בידך לכפוף את האדם כי ילך , צמיחה מצד הרוחניות שלו ההולכת היא בקומה זקופה 43998 

, נשמתו חלק אלוה ממעל הנמשכת למעלה, כי רוח בני האדם היא העולה למעלה, על ארבע ופניו למטה 43999 

וכן , וכמו שמציאות האש לא תשתנה לעולם מלילך למעלה, זקופהועל כן תמשיך ותעמיד גם גופה בקומה  44000 

מצד הקומה זקופה , כי כן הוא חוק הנשמה, כן לא תשנה חוקי האדם, המים מצד עצם חוקם יורדים למטה 44001 

 44002 .באה הקומה זקופה בגוף האדם, שבחוק הנשמה

ומה זה ענין , זקופה הנה בני אדם קורין לאיש גאה כי הוא איש בעל קומה? ומה זה ענין קומה זקופה 44003 

אלא תמיד מתעלה והולכת ומתעלה כן הוא עצם , הנה זה רוחניות כזאת אשר לא יודעת משפלות? גאות 44004 

אשר חוקה , זאת סוד רוחניות? ומה זאת, ויש שפלות אשר היא ההיפך מגאות ההיפך מקומה זקופה, חוקה 44005 

כמהותו כנפש הבהמה היורדת  גופו, וקומתו שלו היא כפופה ודאי, לירד מטה מטה עד שאול תחתית 44006 

 44007 .למטה

לא יכול , הנה זה מקדושת תכונתו מקדושת הגאות של נשמתו? ידוע ליהוי לך מאין נזקף חומרו של האדם 44008 

כי קדושת הגאות שבקרבו היא קדושת , לא קם ולא זע הוא, הוא בשום אופן לכפוף ראשו נגד כל איש 44009 

ל "ת ז"הם דברי ר! ר בקרבו ולא תשנהו מעולםחוק הוא זה אש, היא אשר תנשאהו למעלה ראש, נשמתו 44010 

מחוק הקומה הזקופה שבאדם כי זאת אך ורק מתולדות הרוחניות , ראיה להשארת הנפש כי תשאר לעולם 44011 

 44012 .היא נשמתו הקדושה הרוממה והנשאה, שלו

סוד כי , היינו כי ענין החירות הוא הנקודה והרוחניות של קומה זקופה, ואונקלוס תרגם לקוממיות חירותא 44013 

ואדם כי אינו עולה למעלה אינו הולך , החירות הוא סוד העילאיות סוד נפש האדם העולה היא למעלה 44014 

הוא סוד נפש , בחינה היא על נפשו כי היא אינה בת חורין אלא מסוד עבד הדומה לחמור, בקומה זקופה 44015 

שאתי אתכם נ, ה ואולך אתכם קוממיות בקומה זקופה"הוא אשר אמר להם הקב, הבהמה היורדת למטה 44016 

ואין , אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים´ כי אני ה, בגאות נתתי אתכם חירות 44017 

 44018 .(דעת תורה)  .כי עבד מלך מלך חירות ודאי´ בן חורין כעבד ה

 44019 

 44020 מאמר תמ

 44021 .(ג"ו י"ויקרא כ) אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים´ אני ה

שהרי הוצאתי אתכם מארץ מצרים , שאני יכול לעשות כל אלה ל אומר כדאי אני שתאמינו בי"י ז"רש 44022 

כדאי שתאמינו לי , יש להתבונן על שום מה צריכים להשמיע להם הוכחה זו, ועשיתי לכם נסים גדולים 44023 

הרי מדובר כאן בדור ? ת"וזאת כדי לדרבן אותם לקיים מצות השי, שהרי הוצאתי אתכם מארץ מצרים 44024 

וכי כל זה לא יספיק , הנסים והנפלאות קיבלו את התורה ואכלו את המןראו את , דעה אשר יצאו ממצרים 44025 

 44026 ?כדאי אני שתאמינו בי שהרי הוצאתי אתכם מארץ מצרים, עד שהוא מזכיר להם´ כדי שיאמינו בה

אין אנו מרגישים , אחרי שכל כך התכוננו לחג הקדוש ולמדנו הרבה מוסר, בהיותנו לפני חג מתן תורתנו 44027 

אין כאן ! ולא מפני היותנו עמא פזיזא, ון ואנו מוכנים ומזומנים לקבל את התורהשום קושי ושום נסי 44028 

ומי יחשוד , ואין אנו שייכים יותר לעולם ההבלים והערמימות, פזיזות אלא מדרגות גבוהות שאליהם הגענו 44029 

 44030 ?´בנו שאנו עוד זקוקים להוכחות במציאות ה

כמה , רשת בחוקותי נאמרה במדבר לדור דעהכל פ, אלא שמוכרחים לומר שיש לנו טעות בשיקול הדעת 44031 

וידעה שאין להתפעל מהרגשה , שהרי התורה ירדה לסוף דעתו של אדם! איומים וכמה קללות והפחדות 44032 

עד כדי , ונסיון העבר והשפעותיו רובצות לפתח והאדם אינו יכול להיות בטוח בעצמו, רגעית של התעלות 44033 

 44034 .כ נעשה"שצריך קודם נשמע ואח, כדבר המובן מאליו כך האדם נתון להשפעת העולם והרחוב הגורסים

זוהי הגישה , שלרפא מחלה מסוגל רק רופא וכדומה, אנו מאז ומתמיד אמונים ומחונכים על דרכי האמורי 44035 

אם בחוקותי תלכו ונתתי , אך התורה מכריזה וצועקת אחרת, בכל החיים סיבה ומסובב על דרך הטבע 44036 

ל מנובהרדוק החלו להעתיק את ההקדמה לספר "י הסבא זצומספרים שכאשר תלמיד, גשמיכם בעתם 44037 



אך כשמתקרבים אליו , ושם הוא ממשיל את התורה לאוירון הנראה מרחוק כנקודה קטנה, מדרגת האדם 44038 

בית התבשיל מקום ! וציוה הסבא להוסיף שיש בו גם בית התבשיל, רואים את גדלו וכי הוא מלא אנשים 44039 

ועל כן צריך , מן הדאגה המתעוררת באדם לחשוש לחיים ולתכליתוזו תוצאה , גדול בראשו של כל אחד 44040 

 44041 .כל הזמן להזכיר לו כדאי אני שתאמינו בי שהרי הוצאתי אתכם מארץ מצרים

בשחרית , מעשה בימי הורדוס שהיו הגשמים יורדים בלילות, ומובאים בילקוט מעשים המוכיחים אמת זו 44042 

יוצאין ועושין מלאכתם ויודעין שמעשיהם לשם והפועלין , נשבה הרוח וזרחה החמה ונתנגבה הארץ 44043 

עוד אמרו מעשה בימי שמעון בן שטח היו גשמים יורדים מלילי שבת ללילי שבת עד שנעשו חטין , שמים 44044 

וצררו מהם חכמים והניחו דוגמא לדורות להודיע , ועדשים כדינרי זהב, ושעורין כגרעיני זיתים, ככליות 44045 

 44046 .כמה חטא גורם

, וזה לימוד לדורות כמה החטא גורם, כם הטו אלה וחטאתיכם מנעו הטוב מכםוכן הוא אומר עונותי 44047 

שכל , וממשיך הילקוט ונתנה הארץ יבולה לא כדרך שעושה עכשיו אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון 44048 

ל ראו בעמל התורה אוצר בלתי מוגבל שמביא בעקבותיו שפע של "חז, יום ויום היא עושה פירות מחדש 44049 

 44050 .ברכות

ואם תלכו עמי קרי והלכתי , שם הירידה וההפסדים הם גם כן בלי גבול ובלי סוף, תשמעו ליואם לא  44051 

שוב איתא  בילקוט כשהיה אליהו מחזר על תפוחי , כאלה איומים וקללות מסמרות שער, עמכם בחמת קרי 44052 

וכמה , אמר לו מאיזו משפחה אתה אמר לו ממשפחה פלונית, מצא אדם אחד תפוח ומוטל ברעב, רעב 44053 

 44054 .ל הן"א? אמר לו רצונך לומר דבר אחד ותחיה, וכמה נשתיירו מכם אמר לו אני, שלושת אלפים? יתםהי

לא למדנו אבא ´ צווח עליו ואמר הס לא להזכיר בשם ה, אחד ותחיה´ אלהינו ה´ ל אמור שמע ישראל ה"א 44055 

הוא ויראתו מחבקה ומנשקה עד שנבקע כרסו ונפל , מה היה עושה נוטל את יראתו ונותנה על לבו, כך 44056 

נשאר יחיד מתוך שלושת אלפים ! איזו השתוממות, לכך נאמר ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם, לארץ 44057 

כל כך קשה לאדם להשתחרר ממנו , עד כדי כך מגיע כוחו של חינוך מהילדות, ועודנו מחזיק בחטאו 44058 

 44059 !ולדבוק באמת

וזאת כדי לעודד האדם כשהוא , צריםהרי הוצאתי אתכם מארץ מ, על כן התורה מזרזת האדם להתבוננות 44060 

כאשר , כדאי אני שתאמינו בי, אין מקום לספקות ולהיסוסים, במצבים של יאוש ואינו רואה שום מוצא 44061 

איך הוא סומך , הוא שוכר עגלה עם עגלון וסומך עליו שיגיעהו למחוז חפצו, אדם רוצה לנסוע מעיר לעיר 44062 

, הרגל שתמיד הענינים מסודרים ואין להרהר ולפקפקאלא החזקה וה! והרי יתכן שיקח אותו לבאר שחת 44063 

ויצליחנו גם בגשמיות , יתברך שיקיים את הבטחתו ויובילנו לחוף מבטחים´ ואם ככה איך לא נאמין בה 44064 

 44065 .(דגל המוסר)  .אם בחוקותי תלכו כדאי אני שתאמינו לי, וגם ברוחניות והכל תלוי רק בנו

 44066 

 44067 מאמר תמא

 44068 .(ד"ו י"ויקרא כ) כל המצות האלהואם לא תשמעו לי ולא תעשו את 

, אם יש באדם חכמה הרי הוא לומד מוסר, (ש שם"ילקו) ל"איתא בחז, (´משלי א) לדעת חכמה ומוסר 44069 

, שבעת שלומד מוסר מגלה הבנות חדשות בתורה, ביאור הדברים שהמוסר תנאי הכרחי ללימוד התורה 44070 

ואילו המקלל אביו , חבורה נידון בחנק שמכה אביו ואמו ועשה בהן, ל היה מתעורר מהא"הסבא מקעלם ז 44071 

, ולפי הבנתנו הדברים צריכים להיות להיפך, והנה מיתת סקילה חמורה יותר ממיתת חנק, ואמו בסקילה 44072 

ואף , אמנם הכאה היא מעשה בידים, דקללה בפה ויתכן ויכשל בה האדם, שהרי הכאה חמורה מקללה 44073 

כ היתה צריכה תורה להחמיר יותר בעונש המכה "או, הגרוע שבגרועים יקשה לו מאד להרים יד על אביו 44074 

 44075 .מעונש המקלל

שהכאה כיון , חזינן מהכא שדוקא בגלל שנקל יותר לחטוא בקללה מאשר בהכאה לכן עונשה חמור יותר 44076 

ובודאי לא ישוב שנית על , אף אם נכשל בה האדם מכל מקום לא יתן מנוח לנפשו, שחמורה היא מאד 44077 

, ויוסיף עוד לעשות כמעשהו הרע, שקלה בעיניו יתכן שיתמיד בחטאו אמנם קללה מכיון, חטאו הנורא 44078 

אין , כי ההתמדה בחטא קל חמורה יותר מעשיית מעשה חמור פעם אחת, ומשום כך עונשה חמור יותר 44079 

יצר הרע בתחילה דומה לחוט של , (.ב"סוכה נ) ´והיינו דאיתא בגמ, קטנה בעבירות עם ההתמדה עליה 44080 

 44081 .תות העגלהבוכיא ולבסוף דומה כעבו

הרי זה ראיה , בעת שהאדם חוטא בעבירות קלות ואינו חושש שמא יתמיד בחטאו, בנוסף לכך יש לבאר 44082 

ונזהר מאד לא לפתוח אפילו פעם אחת בעבירות , כי הירא יודע שמסוגל לחטוא שנית, לחסרון יראת שמים 44083 

, בזה הרגש יותר עמוקובאמת יש , ומכיון שאין בו יראת שמים הרי נחשב כמומר ופורק עול, הקלות 44084 

ולבו נוקפו על כך ומתיירא ומתייסר תמיד על , שבעת שחוטא בעבירה חמורה מרגיש החוטא כבעל עבירה 44085 

מ אינו ירא וחושש כלל כי סבור שאין "מ, אמנם בעת שעובר עבירה קלה אף שמתמיד בחטאו, מעשיו 44086 

 44087 .והרי הוא כאומר שהותרה לו, במעשיהו פגם



אף שנכשל בהם מכל מקום אינו אלא לשעה ולא קיבל היצר מקום , חמוריםעוד טעם נוסף כי בדברים  44088 

ולכן מחובתו להקפיד , נותן ליצר מקום אחיזה, כ בעבירות קלות שאינם חטאים בעיניו"משא, אחיזה 44089 

שהרי היצר אורב לנו , ומשום כך חייבים אנו בחיזוק תמידי במוסר ויראת שמים, ביותר בעבירות הקלות 44090 

אתה ישן לו והוא ער לך אתה מתעלם ממנו , (ה"שער יחוד המעשה פ) ובות הלבבותכל עת וכדברי הח 44091 

ואם כן בודאי שרוצה לאבדנו בפרט בעבירות הקלות שבזה קלה עליו העבודה , והוא אינו מתעלם ממך 44092 

 44093 .ופריו רב

י להיות "וברש, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ובזה נראה לבאר הא דאיתא בפרשה 44094 

ולכאורה הא עסקינן במי , ומבואר דתחילת התוכחה פותחת בעבור אי העמלות בתורה, עמלים בתורה 44095 

כ מי "וא, והנה עמל התורה היא מדריגה עליונה, שלומד תורה רק חסרה לו העמלות והיגיעה בתורה 44096 

אלא , כ"ומדוע עבור האי עוון מגיע לו עונש חמור כ, שלומד תורה ללא עמל אינו מרגיש כלל שחטא בידו 44097 

שהרי עוסק בתורה ורק חסרה לו , שדוקא בגלל שנראה בעיניו כעבירה קלה, הן הדברים שנתבארו 44098 

 44099 .קיבל היצר מקום אחיזה וממנה נפתחת התוכחה כולה, היגיעה

ומבלי , כי הנה היצר הרע חזק הוא באדם מאד, (ה"מסילת ישרים פ) ל"התעוררתי השבוע בדברי רמח 44100 

ואם עושה כל התחבולות שבעולם ולא יקח הרפואה , בו ושולט עליו ידיעתו של האדם הולך ומתגבר 44101 

היצר , לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חליו אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו, שנבראת לו שהיא התורה 44102 

אחרי לבבכם זה , ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ל"הרע נמצא באדם מטבע ברייתו כדאיתא בחז 44103 

משום הכי היצר חזק מאד ומתגבר בו , המינות והתאוות מוטבעים באדם, תאוות מינות ואחרי עיניכם זה 44104 

 44105 .ושולט עליו ואינו מרגיש כלל

והוא לא יבין עד שימצא , ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדריגה אחר מדריגה, י"עוד כותב המס 44106 

נמצא , בו לבקש האמתשאפילו הרהורי דברים לא יעלו על ל, שקוע ברעה ורחוק מן האמת הרחק גדול 44107 

, ואף הרהור אינו עולה בלבו לבדוק במעשיו שמא חטא, עיקר הסכנה בעת שאינו מרגיש כלל בחטאיו 44108 

כגון המחסיר תפילה בציבור בישיבה , וביותר בדברים הקלים שאינו חש כלל בחטא וסבור שהותרה לו 44109 

 44110 .ודברים אלו הם סכנה גדולה ביותר, הרי אפשר להתפלל עם בעלי בתים

, כיון שבהם טמונה יראת שמים, ב"תה עיקר הצלחת האדם טמונה בדברים הקלים שעל ידם יזכה לעוהמע 44111 

שכיון שעמלות , י שתהיו עמלים בתורה"אם בחוקותי תלכו ופירש, ובזה מובן הא דאיתא בראש הפרשה 44112 

ההצלחה  לכן עיקר, שהרי סבור שבין כך וכך עוסק בתורה, התורה אינה נראית לאדם כענין חמור והכרחי 44113 

 44114 .(אור יחזקאל)  .טמונה בה

 44115 

 44116 מאמר תמב

 44117 .(ד"ו י"ויקרא כ) ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה

כשהוא אומר ולא , יכול לקיום המצות, אם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה, (כ"י תו"רש) ל"ואחז 44118 

שמעו לי להיות עמלים הא מה אני מקיים ואם לא ת, תעשו את כל המצות האלה הרי קיום המצות אמור 44119 

, ´וכן בנמרוד גבור ציד לפני ה, אין לי אלא זה המכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו? ל לי"ומה ת, בתורה 44120 

מכירים את רבונם ומתכוונים למרוד , מאד´ וכן באנשי סדום רעים וחטאים לה, שמכירו ומתכוין למרוד בו 44121 

, עבירות´ הפרכם את בריתי כופר בעיקר הרי זל, עבירות´ ולא תעשו משלא תלמדו לא תעשו הרי ב, בו 44122 

 44123 .הראשונה גוררת השניה וכן עד השביעית

שהתחיל בחסרון עמלות בתורה וסיים ביודע את רבונו , יש להתבונן בדרשה זו של ואם לא תשמעו לי 44124 

וליכא למימר דעל שם , וכפי הנראה לכאורה שתי עבירות אלו רחוקות הרבה זו מזו, ומתכוין למרוד בו 44125 

ועוד שכופר בעיקר אינו יודע , דהא בעבירה הראשונה של ואם לא תשמעו לי קאי עכשיו, פו קאמרינןסו 44126 

 44127 .את רבונו כלל

, שבכל פעולה ומעשה שאדם מתעסק ודאי קדמה לה מחשבה, והנה בהליכות העולם הגשמי מובן פשוט 44128 

ית הרי לנגד עיניו כבר כגון בונה ב, היינו המטרה במעשה זה הנועדה לתכלית היוצא מזה בסופו של דבר 44129 

כ מתבונן איזו פעולה צריך לעשות "ואח, מצויר במחשבתו כל הבית בנוי על תילו ממסד עד הטפחות ממש 44130 

ג "דהיינו כדי שיהיה לו בית צריך להביא חומר ולבנים ולהניחם שורות שורות זה ע, כדי שיגיע אל מטרתו 44131 

 44132 .וכן בכל מעשה ומעשה, זה

ורק מטורף ינהג בלא דעת , גדול כבר היה אצל האדם במחשבה תחלה כללו של דבר כל מעשה קטן או 44133 

בשעה , שאי אפשר להיות בשום ענין שאדם בריא בשכלו יביא לבנים ויסדרם שורות שורות בטיט, ל"ר 44134 

ולא יתכן שידיו ורגליו יפעלו סתם ככה כל זה ברור , שאין בדעתו כלל לבנות בית לא היום ולא למחר 44135 

 44136 .מאד



שצריך ודאי להיות כן בקל וחומר שכל סוף , ו מתנהגים בהליכות עולם הרוחני הנצחיעתה נראה איך אנ 44137 

שדוקא ברוחניות אנו עושים פעולות רבות , אך מן התמיהה ומן הפליאה הוא, מעשה במחשבה תחלה 44138 

וללא תשומת לב כלל , בלא שום מחשבה ומטרת תכלית היוצא מהם, בידים וברגלים בפה ושפתים 44139 

מי שוהה , ש קודם התפלה"וכ! וראה כמה אנשים יודעים בתפלתם מה הם מדברים צא, כמשוגעים ממש 44140 

, (ט"ישעיה כ)א  וכבר צווח הנבי, לחשוב לפני מי הוא עומד להתפלל וכן בכל עשיית מצוה´ רגע א´ אפי 44141 

, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני 44142 

 44143 .סתם ככה? פירוש מלומדהומהו 

הרי המחשבה הראשונה צריכה שתהיה ודאי שהוא בא לעסוק בתורה כדי שידע , וכן הדבר בלימוד התורה 44144 

וכל בר בי רב מבין כי הרוצה לדעת את , לשמור לעשות ולקיים אם לשמה או שלא לשמה, מה כתוב בה 44145 

 44146 דם לא יגעתי ומצאתי אל תאמיןואם יאמר לך א, ההכרח שיהיה עמל בה והוגה תמיד בדבריה, התורה

 44147 ?ולמה אין אנו רואים מי שהוא עמל כראוי בתורה כי אם אחד מעיר ושנים ממשפחה, (7´מגילה ו)

ורק , לומדי התורה שוכחים או לא זכרו כלל את מטרת ידיעת התורה בלימודם´ אין זאת אלא שאפי 44148 

מיד מפסיקין , איזו סיבה כל שהיא תדע שעל כל דבר קטן ועבור, לומדים מצות אנשים מלומדה סתם ככה 44149 

האם ראינו פעם אדם ? האם גם בעניני העולם הגשמי מתנהגים כן! סוגרים את הגמרא ויוצאים לחוץ 44150 

הרי כי ברוחניות אנו מתנהגים ? יסגור דלתותיו ויצא לחוץ ידבר סתם ככה, באמצע עסקיו במסחר וכדומה 44151 

 44152 !הםכחסרי דעת אשר לא טעמו טעם שכל מימי, בשגעון ממש

אין לי אלא זה שמכיר ? ל לי"ומה ת, ל ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה"מעתה נבין מה שאחז 44153 

, שהוא יודע את רבונו, ואפשר לבאר איך יתכן באדם סתירה מיניה וביה כזו, רבונו ומתכוין למרוד בו 44154 

יכול להיות שאף על פי ואיך , הוא היוצר והוא הבעלים עליו, ה הוא הבורא"היינו שהוא יודע ברור כי הקב 44155 

 44156 !אתמהה? כן יתכוין למרוד בו

דבק בהם ורודף אחריהם אף שהוא יודע ברור כי , וביארנו שאדם ההולך אחר תאוותיו משליט אותם עליו 44157 

יודעים רשעים , (7א"שבת ל) ל"וכן אחז, כי אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו, סופו יהיה רע ומר 44158 

הכא נמי האי מתכוין למרוד בו אינו אלא מין תאווה כזו הנובעת , ש"לם עישדרכן למיתה וחלב להם על כס 44159 

ואדרבה כל מה שבעל תאווה ! לכן הוא מתכוין למרוד, מגאוותו של אדם ורצונו לפרוק עול אדונו מעליו 44160 

ואל תתמה איך הוא משתטה למרוד ! זה יודע יותר את רבונו תתעורר בו תאוותו לפרוק מעליו עול אדונו 44161 

כ נכנס "אין אדם עובר עבירה אלא א, אבל כן נקברים כל העם המתאוים, ודאי שטות נורא הוא ?ה"בהקב 44162 

 44163 .(.´סוטה ג) בו רוח שטות

שכבר נתבאר כי מי שאינו עמל בתורה , דאתינן להכא מובן היטב קירוב שתי עבירות אלו אחת להשניה 44164 

והרי מהותו של , יעקרנו מתלמודובהגיע אליו רוח קל ינידנו ממקומו וכל רצון , להבין ולהשכיל אותה 44165 

כ מה יש לתמוה על מי "א! וכל מעשיו בלא מטרה ותכלית רק בשגעון ינהג, אדם אשר אין שכלו מנהיגו 44166 

העושה זה , זו תאוה וזו תאוה זה שטות וזה שטות? שאינו עמל בתורה שיודע את רבונו ומתכוין למרוד בו 44167 

 44168 .לא תשמעו לי זה היודע את רבונו ומתכוין למרוד בוגם , אם לא תשמעו להיות עמלים בתורה, נופל בזה

שלפום ריהטא אנו תמהים ומשתוממים על הירידה הנוראה , אותו הדבר גם בשבע העבירות זו אחר זו 44169 

ואכן כל תמיהתנו ? עד להפרכם את בריתי כופר בעיקר, מואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה, הזאת 44170 

אבל לפי מה שנתבאר כל זה , עבירה זו של אי עמלות בתורה נובעת ממה שאין אנו מתבוננים בחומר 44171 

ממילא אינו שליט על עצמו , שחושב בלי טעם ומדבר בלא שימת לב ופועל בלי מטרה, שגעון אחד הוא 44172 

והרי הוא מסתובב בעולם הרוחני כבור וריק מכל חכמה ומדע , ואין מעצור לתאותו והורס כל שכלו 44173 

 44174 .שוגע אין מה לתמוה ולהקשות קושיותואמרי אינשי על מ! וכמשוגע יחשב

כך התרופה לזה בראש , שכשם שמקור החולי ועיקרה הוא ואם לא תשמעו, ולרפא מחלה ממארת זו נראה 44175 

וחוץ מעצם החיוב בזה , ובראשונה שיקפיד מאד שישמיע לאזניו מה שהוא מוציא מפיו בתורה ובתפלה 44176 

ומספרים על אחד מגדולי המוסר , יים מעלה מעלהואז ילך לבטח דרכו בח, יקשר גופו ונפשו להיותם אחד 44177 

ואמר שזה הכלל והעיקר ! קבל עליו קבלה זו שיהיו אזניו שומעות מה שפיו מדבר´ שביום הכפורים א 44178 

 44179  .ת כראוי ולעבדו בלבב שלם"הרחמן הוא יזכנו לעסוק בד, ת וכמה אמת יש בדבר"בעבודת השי

 44180 .(אור יהל)

 44181 

 44182 מאמר תמג

 44183 .(ו"ו ט"ויקרא כ) את משפטי תגעל נפשכםואם בחוקותי תמאסו ואם 

ואם בחוקותי תמאסו ואת משפטי תגעל נפשכם היינו , ל ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה"אמרו חז 44184 

, הראשונה גוררת השניה וכן עד השביעית, ושונא את החכמים הרי שבע עבירות, מואס באחרים העושים 44185 



, כופר במצות, מונע את האחרים, שונא את החכמים, יםמואס באחרים העוש, לא עשה, לא למד, ואלו הן 44186 

 44187 .כ"כופר בעיקר ע

ואיך איפוא בא מזה להיות מואס באחרים העושים , הנה ההתחלה היתה בקלות כי לא שמע לעמול בתורה 44188 

תיכף עם לא תשמעו לי באה תוספת , אלא שזהו הסוד של מוסיפים לו טומאה? וגם לשנוא את החכמים 44189 

ועל החכמים , עד להטיל קומקום של חמין על אחרים העושים, בדוקא לא לשמוע הטומאה היינו הרצון 44190 

 44191 .רצון אשר נחלו עם ראשיתו של החטא, המורים אחרת מאשר רצונו הוא

אבל , כ שאפילו באופן שיעשה המעשה ללא כל רצון אלא בהכרח ואם גם באונס גדול"והדבר מבהיל כ 44192 

זהו ענין אשר מצינו אמרו , בו אם לא ימהר להמלט ממנוס הרי נגע עצמו בחטא וכבר יגבר הרצון "סוכ 44193 

מי יוכל להתבונן , כבר לא רצתה לצאת, יודן אמר גוררין בה ויוצאין´ ויקחו את דינה ר, (א"ר י"בר) ל"ז 44194 

ואיך זה יתכן שאחר המעשה היו ! ה"כמה זרה עד כדי בחילה היה ביתו של שכם לבתו של יעקב אבינו ע 44195 

זה מהסוד הגדול של תוספת טומאה הבאה כאחת , לא הם הדברים אשר דיברנוא? כ"צריכים להוציאה בע 44196 

 44197 .שכבר רוצים בדוקא ככה ולא אחרת נורא מאד, עם מעשה הטומאה הוא הרצון והחפץ

, פעמים ולא השגיח על דבריו´ ה ה"כך פרעה הרשע כיון ששיגר הקב, ל"וז (´ג ג"ר י"שמו) והנה במדרש 44198 

הוי כי אני , הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך, והכבדת את לבךה אתה הקשית ערפך "אמר לו הקב 44199 

כי הקשה פרעה לשלחנו וגם הכביד את , רצה לומר אחרי כי פרעה בעצמו הקשה עורפו, הכבדתי את לבו 44200 

 44201 .ה הוסיף כבדות על כבדות טומאה על טומאה"כי אז הקב, לבו כנאמר ויכבד לבו

 44202 ככבד הזה שהיא מתבשלת שניה וארטסים נכנס בתוכהה את לבו "שעשה הקב? ומסיים שם מהו הכבדתי

הוי כי אני הכבדתי את , ה"כך נעשה לבו של פרעה ככבד הזה ולא היה מקבל דבריו של הקב, (הוא קישוי) 44203 

, ענין שהלב משתנה כבר למציאות אחרת ממש, הנה מבואר כאן הענין של מוסיפין טומאה על טומאה, לבו 44204 

מציאות קשה כזאת אשר כבר גם לא מקבל דבריו של , ארטסים למציאות של כבד אשר נכנס בתוכה 44205 

 44206 !ה"הקב

, היודע עד כמה האדם מתפעל ומושפע על ידי אגיטציה של זולת יהיה מי שיהיה! המתבונן יפלא מאד 44207 

הלא ודאי מתעורר וכמעט הוא ממש משוכנע לשמוע , כ אם הזולת הוא איש נכבד וגם משכיל גדול"מכש 44208 

, כאן משה ואהרן בעצמם מדברים ומתעסקים בתעמולה כה גדולה עם פרעהוהנה , לכל אשר יאמר לו 44209 

ופרעה חכם היה וידע היטב עם מי הוא , והכתוב מעיד בפירוש גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים 44210 

 44211 .מדבר

מי , כלומר לאן אקח סחורתי אם לא אצלכם, למתא ירקא ירקא שקול, (´ז´ ר ט"שמו) ל"כן אמרו חז 44212 

כי אתם תבחנו ותבינו , דוקא אצלכם אני מראה את אותותי ונפלאותי, טיב הסחורהכמוכם מבינים על  44213 

והרי ראו במו עיניהם ועל גבם עברו כל העשרה ! הגדול והנורא´ החילוקים בין מעשה כשפים למעשה ה 44214 

לא נע ולא זע אף כחוט , ואיך זה היה כזאת כי לא ירא ולא פחד, ה"מכות וכל היד החזקה של הקב 44215 

 44216 ?אתמהה! חרי בכל מכל כל והוא ממש כמקודם עומדוא, השערה

הארטסים הזה נכנס בתוך לבו ומהפך לבו למציאות אחרת , הוא הדבר כי הוספת הטומאה על טומאתו 44217 

נשאלה פי הרופאים והם יבארו ? ומהו הפלא שלא היו יכולים להדבר עם פרעה, למציאות של כבד קשה 44218 

ואשר בעליהם חושבים כי משכלם , נות המתרבות בעולםכל השיטות והדעות השו? לנו מה זאת מום בלב 44219 

ונטמתם בם הטומאה טמטמה , אבל אינם יודעים שכולם תוצאות המגרעת שבלבם, וחכמתם באים כולם 44220 

, ה"היא המוגלה אשר סותמת לבם ולא מנחת לקבל כל דבר אף לא דבריו של הקב, (.ט"יומא ל) עצם לבם 44221 

 44222 ?השמן לבו ואזניו הכבד ואיך ישמע ויבין ושבכי , הוא כבר לא ישוב? ואיך אתו תתוכח

שאף במצבים היותר שפלים היתה , ל"בדרך זה נבין הפליאה העצומה שאנו מוצאים אצל הראשונים ז 44223 

, (.ז"ז י"ע) ובהתעוררות של דברים פשוטים תיכף חזרו ועשו תשובה כמו שמצינו, התשובה קלה אצלם 44224 

כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן , במעשה דרבי אלעזר בן דורדיא שאמרה לו הזונה 44225 

הלך וישב בין שני הרים הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה , דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה 44226 

 44227 .ב"א בן דורדיא מזומן לחיי העוה"יצתה בת קול ואמרה ר, נשמתו

אחותו של יוסי בן יועזר איש צרידה  ומעשה דיקום איש צרורות בן, (7ו"שבת נ)א  וכן מעשה דנתן צוצית 44228 

דהיה יקום רוכב על סוס בשבת והיו מוליכין לפניו קורה שיהא נתלה , (ב"ה כ"ר ס"בר) כמסופר במדרש 44229 

ראה סוסך שהרכיבך עליו , אמר ליה יקום ליוסי ראה הסוס שהרכיבני עליו אדוני, עליו יוסי בן יועזר 44230 

ל יקום עשה אדם רצונו "א, ו לעושי רצונו"ך למכעיסיו קל אם כ"א, ל הקורה שתהא נתלה עליו"ר, אדונך 44231 

נכנס בו הדבר כארס של עכנאי והלך וקיים בעצמו , ו למכעיסיו"ל ואם כך לעושי רצונו ק"א, יותר ממך 44232 

, נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה וראה מטתו פורחת באויר, ד סקילה שריפה הרג וחנק"ארבע מיתות ב 44233 

כ לתשובה "ל אשר כולם היו קרובים כ"וכן הרבה מעשיות בחז, ש"גן עדן עיאמר בשעה קלה קדמני זה ל 44234 

 44235 ?ואיך הוא זה



כי , אינו עיקר לגבי תוספת טומאה המתגברת מחמת החטא, אלא שזהו סוד הדבר כי החטא ויהא הכי גדול 44236 

לא דברי , מטמטמת וסותמת כל הלב אין יוצא ואין בא, התוספת טומאה מתגברת ונכנסת בתוכיות הלב 44237 

כי על כן ודאי אין תקוה לכל , י התוספת טומאה"נכוחות ולא כל התעוררות כי פתחיו נסגרו כליל ע 44238 

כמו שהגידו , ל הנה זאת היתה גדולתם כי לבם נשאר פתוח ובריא לגמרי"ואצל הראשונים ז, תשובה 44239 

 44240 .ל הקדושים בלשונם הקדוש כי נכנס בו הדבר כארס"עליהם חז

וכל חטאותיהם היו רק בחינה של , גרעת מוכן ופנוי להכנס בו דבריםהרי כי בעצם הלב לא היתה כל מ 44241 

ולא מאשר , שגם מי שחטא פעמים רבות יתכן שבאו כולם על ידי התקפת היצר לפי שעתו, דרך מקרה 44242 

הרי כי לבם ! הסימן לזה הוא גופא דעובדא שברגע אחרון תיכף חזרו בתשובה, חפצו ורצונו למצוא עונו 44243 

נכנס בו ועושה תיכף מהפכה , גם התעוררות איזו שהיא גם הדבר הכי קטן, מקבלוכשיש לב , היה בריא 44244 

טמא , זה סימן מובהק כי מגרעת לו בלב, וכן להיפך מזה גופא אשר אין יכולים להדבר עם האדם, גדולה 44245 

וזה הוא מצבנו אשר , וכשאין לב מקבל מובן ופשוט כי לא יוכלו להדבר אתו בשום אופן, הוא ומום בו 44246 

 44247 .ירחם´ ם אנחנו כל כך מתשובה הרחוקי

, כשאנו רואים גודל הריבוי שמתוסף מחטא קל של אי שימת לב, והנה מרובה מדה טובה ממדת פורעניות 44248 

עשבים מרים ממיתים , שמשורש קל יפרה וישגה ראש ולענה, צמיחה מרובה כל כך של טומאה וטמטום 44249 

יות ככה על אחת כמה וכמה במדת הטוב ואם במדת פורענ, כל לבו של אדם עד שאין כבר עם מי לדבר 44250 

כי לענוים יתן חן ונותן , כמה כבר מוסיפין לו טהרה על טהרתו, במדת הבא ליטהר מסייעין אותו, המרובה 44251 

עד שאמר , כמה רב ועצום הוא הצמיחה הגדולה הבאה ממצוה אחת עד אין שיעור וסוף, בעין יפה נותן 44252 

כ אחריך "אבל אח, למשכני בחוזקה, יכים לסיוע גדולאף שמתחילה צר, משכני (´ד´ ש א"שה)ב  הכתו 44253 

הם הפירות הבאים מכוח המצוה , צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, כבר מעצמו ארוץ אדלג שור, נרוצה 44254 

 44255 .עד מצב של מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, הראשונה

ו עליכם יערב לכם י אם עתה תקבל"ופירש, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, כתוב (´ט ה"יתרו י) בפרשת 44256 

כי כל , כי בכל הדברים שבעולם רואים, ולכאורה צריך להיות להיפך, מכאן ואילך שכל התחלות קשות 44257 

ואיך זה כי מכאן ואילך יערב , מה שאדם מרבה  לעשות הוא יותר יגע וביותר קושי הוא ממשיך לעבוד 44258 

הטהרה עצמה הוא , אותו אין זה אלא מהסוד של הבא ליטהר מסייעין? לכם ורק בההתחלה הם קשות 44259 

אף אם , טהרה מצד עצמה מתגברת לאין שיעור ותכלית, מעשה הטוב שעשה מסייעת אותו להוסיף בטהרה 44260 

מקודם היה צריך למשכני אבל , ההתחלה היתה קשה אבל הצמיחה רבה היא ופרי מעשיו הוא כי יערב לכם 44261 

 44262 .נגילה ונשמחה בך מישרים אהבוך, באחריתו נצמח אחריך נרוצה

שמה שאמר הכתוב והיה אם שמוע תשמעו אל , ל בהקדמתו לפרק חלק מביא בשם הספרי"ם ז"מבהר 44263 

´ שאף שאהבת ה, ולפי דברינו מובן ביותר, ש"עי´ המכוון מכל המצות הוא אהבת ה, ´מצותי לאהבה את ה 44264 

ח היא הפרי והתכלית הנצמ´ שאהבת ה, אבל הענין הוא על דרך גידול וצמיחה, ע מיוחדת"היא באמת מ 44265 

 44266 .´הודיע לנו סגולות המצוות כי בהן ומהן תוולד אהבת ה´ הבורא ית, מכל מצוה ומצוה

ובכל החטא הגדול של , ו מצינו כי תולדת העבירות והצומח מהן הוא הקשיות עורף"בהיפך בצד הרע ח 44267 

ולפי זה יצא לנו מוסר גדול , שהיא הראש והלענה מכל העבירה, העגל נתבעו על הקשיות עורף שבהם 44268 

, כי האדם המקשה ערפו הנה הוא הסופג בעצמו את המיץ והעסיס של עבירות גדולות, תעוררות רבהוה 44269 

הוא אשר אמר , ועבודת האדם צריכה להיות בזריזות גדולה וזהירות רבה לרכך הקשיות עורף שבקרבו 44270 

 44271 .(דעת תורה)  .שומע תוכחת קונה לב ודרך חיים תוכחות מוסר, (´משלי ט)ב  הכתו

 44272 

 44273 מאמר תמד

 44274 .(ו"ו ט"ויקרא כ) אם בחוקותי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכםו

שיש יראה מסוכנת מאד בשעה שירא מהיסורין מהמיתה או מהגיהנם זהו , (ט"פ) כתוב בתומר דבורה 44275 

וכן כתב המסילת , מ כתב להדיא שיראה זו אינה היראה הראויה"אלו דברי קבלה הם מ, יראת החיצוניים 44276 

מפני העונשים אשר לעבירות אם לגוף ואם ´ עונש שאדם ירא מעבור פי היראת ה, (ד"פרק כ) ישרים 44277 

ואין יראה זו ראויה אלא לעמי הארץ , והנה זאת קלה ודאי כי כל אדם אוהב את עצמו וירא לנפשו, לנפש 44278 

 44279 .אך אינה יראת החכמים ואנשי הדעת, ולנשים אשר דעתן קלה

כ יאמרו המושלים בואו "ע, (7ח"ב ע"ב) שוטהכ חשיבות יראת העונש הפ"ל ג"אמנם לכאורה מצינו בחז 44280 

בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד , חשבון אלו המושלים ביצרם 44281 

לעומת ההנאה הרגעית בעת שממלא , חשבון זה של שכר ועונש לחשוב את העונש שיש בעבירה, הפסדה 44282 

 44283 .הרי נכלל בגדרי יראת העונש הפשוטה, תאותו

האריך לבאר חשיבות ענין זה שהיא הכרחית לאדם ומבלעדי זאת אין לו תקוה , (ג"י פ"מס) ל"רמחוה 44284 

אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד , וכתב כי העצה הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמתתה, לזכות 44285 



של  בואו ונחשוב חשבונו, ומה העצה שהם נותנים לנו, ואליהם צריכים אנו להאמין, יצרם ומשלו בו 44286 

כי הם ניסו וראו שזה לבדו הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא מבקש ולא זולת זה , עולם 44287 

 44288 .כ"ע

רואים נמי חשיבות יראת העונש שהרי זה כל , ובאמת כאשר מעיינים בפרשת השבוע פרשת התוכחה 44289 

י תגעל ואם בחוקותי תמאסו ואם את משפט, אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם, הפרשה כולה 44290 

הרי כל זה דברים אודות שכר ועונש להגביר יראת , אף אני אעשה לכם והפקדתי עליכם בהלה, נפשכם 44291 

, והיאך מתאים זאת עם הנתבאר לעיל, חזינן מהכא שיראת העונש היא היראה הנכונה, שמים בקרבנו 44292 

 44293 .שיראת העונש היא יראה הראויה לנשים ולעמי הארץ שדעתם קלה

אמנם תורה מגלה לנו , ת"ודאי היראה הראויה היא יראה מחמת גדלות השי ,ונראה בביאור הדברים 44294 

אף שהשאיפה , אם לא שנקדים בראשית העבודה יראת העונש, שלעולם לא נוכל לזכות ליראת שמים 44295 

מכל מקום ללא יראת העונש לא , האמיתית היא להשיג יראת הרוממות וזו חייבת להיות מטרת עבודתנו 44296 

, כי התורה ניתנה אף לנשים ועמי הארץ, ריגה הנמוכה ביותר שעל ידה יתכן לזכותהיא המד, יזכה למאומה 44297 

 44298 .ולהם האפשרות היחידה לזכות רק בדרך יראת העונש

וכל מעשיו הטובים רק בדרך מלומדה , בלעדי יראת העונש האדם חי רק על פי מהלך טבעו והרגלו 44299 

, י השגת יראת העונש"ב להיות עה אף לכולם ראשית דרך העבודה חיי"ומשו, שעונשה חמור מאד 44300 

כי זו חייבת , ה אמרו המושלים בואו חשבון הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה"ומשו 44301 

ובודאי שאין לנו להסתפק ביראת העונש אלא עלינו לדעת שהמטרה , להיות הראשית שבדרכי העבודה 44302 

 44303 .היא יראת הרוממות

תחילה פותחת הפרשה ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה , הדרגהובאמת שאף בתורה חזינן שהדברים הולכים ב 44304 

כ מוסיף הכתוב ופניתי אליכם "ואח, ז"היינו הנאות גשמיות בעוה, הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו 44305 

י אטייל אתכם בגן עדן כאחד מכם "ועיין ברש, והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם 44306 

וכל זה לאחר שיתבונן בהנאות הגשמיות , בזה ענינים רוחניים ונעלים מפורש, ולא תהיו מזדעזעים ממני 44307 

 44308 .וכנתבאר לעיל שראשית העבודה חייבת להיות ביראת העונש, ב וגן עדן"יוכל אף לחוש עניני עוה

כי לפעמים האפשרות היחידה , שיראת העונש הכרחית מאד להצלחת האדם, הארה נוספת יש בענין זה 44309 

אזי , כי בשעה שעומד בנסיון ויצרו מתגבר עליו ורוצה להכשילו בחטא, ונשהיא להשתמש רק ביראת הע 44310 

כי הפחד מהעונש הפשוט מסוגל להמית , אין לו ברירה אלא לחשוב רק על העונש הצפוי לו בעת שיחטא 44311 

מכל מקום בהתגבר עליו יצרו , ואף האדם הגדול השקוע כבר בעניני יראת הרוממות, את התאווה לחטא 44312 

ורק אחר כך כשינצח את יצרו יוסיף להגביר יראת , בשכר ועונש ויזכה להנצל מהחטאחייב להתבונן  44313 

 44314 .ומשום הכי הזכירו המושלים ביצרם יראת העונש כי זהו הדרך להתרחק מהעבירה, הרוממות בקרבו

אלא מחובתנו לפתוח , אל לנו לגשת תחילה לשלמות המעלה, וכן הדרך בכל השגת המעלות העליונות 44315 

 44316 הנה המעיין בנפש החיים, כ נמשיך בעבודתנו עד שנשיג את השלמות שבמעלה"ואח, גהבתחתית המדרי

יראה מהותה של תפילה שחייב להתפלל על גלות השכינה וכנאמר עבודה צורך גבוה ובודאי , (א"י´ ב) 44317 

ולבקש על , אמנם מחובת כל איש מישראל לעמוד בתפילה ולכוין פירוש המלות, שזו השלמות שבתפילה 44318 

ולאחר כל זה , ויבקש להשיג חכמה ודעת רפואה וברכה, ת"גשמיים כי אין לו כל מבלעדי השיצרכיו ה 44319 

אבל ודאי כל אשר יבקש על ענינים גבוהים אלו לפני , ויזכה להתפלל אף על גלות השכינה´ ית´ יעזרהו ה 44320 

 44321 .ה נותן לו מזונותיו ופרנסתו לא תהא תפילתו ראויה"שהרגיש כלל שהקב

אבל מחובתנו , ו דאבות"ה המדריגה העליונה בתורה הוא לימוד לשמה וכמבואר פכמו כן בלימוד התור 44322 

שזו , ה צריכים להקנות לעצמנו יסודות המחשבה"משו, לישב באהלה של תורה ולשאוף לגדלות בתורה 44323 

, וכמו כן בענין לימוד המוסר, תחילת האפשרות שיוכל על ידה להעמיק בתורה ובתפילה ללא הפרעות 44324 

פ צריכים להתחיל "אבל עכ, שלימוד המוסר עבודה קשה היא ולא בנקל נקבל טעם במוסרמחובתנו לדעת  44325 

כ נזכה "וכן להתבונן בשמיעת השיחות ואח, לחזור ולשנן את הקטע הנלמד ולחשוב על זה, בלימוד המוסר 44326 

 44327 .(ה"אור יחזקאל ח)  .לקבל טעם במוסר

 44328 

 44329 מאמר תמה

 44330 .(ו"ו ט"ויקרא כ) להפרכם את בריתי

ל להיות עמלים "חז´ וכן להלן ואם לא תשמעו לי פי, ל שתהיו עמלים בתורה"חז´ כו פיאם בחקותי תל 44331 

שונא את , כ מואס באחרים העושים"ואח, משלא תלמדו לא תעשו, י סדר המקראות"ולהלן פירש, בתורה 44332 

 44333 .כופר במצוות עד להפרכם את בריתי כופר בעיקר, מונע את אחרים מלעשות, החכמים



פשר שחסרון עמלות בתורה יביא לידי חטאים נוראים כאלה עד כדי לכפור בעיקר האם א! ולכאורה תמוה 44334 

אם לא יעמול בהם כבר עלול , זאת אומרת שאפילו אם ילמוד לדעת את דברי התורה בכל חלקיה? ו"ח 44335 

 44336 !הוא ליפול בפח העוונות הנוראים האלה

אלא כל בן , ת הוא העיקרי העמלו"כי לא רק ידיעת דברי התורה ע, אבל כשנתבונן היטב בדבר נמצא 44337 

לא כן אם לא יעמול , הרי הוא יכול למצוא את האני שלו כפי מתכונתו הנכונה, ישראל בהיותו עמל בתורה 44338 

והנה , בתורה אז ישארו כוחותיו הפנימיים טמונים תחת מכסה החומר הגס ואין נפשו מרגשת את האמת 44339 

 44340 .בדוןהוא מוטל תחת השפעת התאוה הבהמית ועלול ליפול בתהום הא

שהוא מעין מציאותו יתברך והוא פרצוף , ´ל בספר דרך ה"ל ז"ובענין לימוד התורה כבר כתב רמח 44341 

אלא רואה בם את מהותו הפנימית ומוצא את , לא רק שהוא לומד את הידיעות הללו מבחוץ, שבקומה 44342 

הריני אם שמרתם את התורה , (´ה ו"ר ל"ויק) בחקותי´ ל שאמרו שם בפ"ומה נמרצו דברי חז, עצמו 44343 

 44344 .מעלה עליכם כאילו עשיתם עצמכם

ואם , שעל ידי זה הוא פותח את דלתי לבו למצוא את האני שלו, אבל לזה יגיע רק על ידי יגיעה ועמל 44345 

מכל מקום אינו נכשל עד כדי כפירה , ל ולא עם הארץ חסיד"שאמרו חז, ראינו שיש שאינו עמל בתורה 44346 

והמתדבק בהם כמתדבק , ה ביגיעה רבה ועצומהזהו רק כשיש תלמידי חכמים העוסקים בתור, ו"ח 44347 

 44348 .ו"ויכול להשיג מעלה זו על ידי ההתדבקות בהם להינצל מפח הכפירה ח, בשכינה

לדעת כמה תועלת המה מביאים לכלל , כ ראוי לתלמידי חכמים העוסקים בתורה ויגעים לדעת סודה"וע 44349 

, ל בואם לא תשמעו לי"ה שמנו חזו לא ימלט עם ישראל מכל מ"כי אלמלא היגיעה בתורה אז ח, ישראל 44350 

 44351 .(עץ הדעת)  .שלא תהיו עמלים בתורה

 44352 

 44353 מאמר תמו

 44354 .(ח"ו י"כ) ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם

טעות במציאות כשגגת , טעות בידיעה כשגגת מלאכה, רוב העבירות שאדם עובר עליהן של טעות הנה 44355 

וגם אלה לא מזיד גמור הוא , טות הן העבירות שאדם עושה במזידמע, טעות בהלכה שאומר מותר, שבת 44356 

כי ידיעתם אינה ידיעה של תורה , (7ג"מ ל"ב) שזדונות נעשו לו כשגגות, ל על עם הארץ"ש חז"כמ 44357 

, אף אם ידע עם הארץ ששבת היום ואסור לעשות בו מלאכה, כמו מלאכה בשבת, מושגים אחרים יש להם 44358 

מושגו במלאכה הוא דבר שקשה לעשות כחוטב עצים אבל לא , ת בגדר זהלא יבין שהוצאת דבר קל נכנס 44359 

 44360 .ובכן איננו מזיד בעשיית מלאכה אף אם ידע האיסור, הוצאה קלה

כי אין ברצונו לעבור על דבר אסור , וכן עבירה שאדם עבר ושנה בה שנעשית לו כהיתר אין זה מזיד גמור 44361 

ד חייבים בו מדין ושפטו העדה "הלימוד זכות שבובכן אפשר לומר שכל , אלא על דבר המותר בעיניו 44362 

כמו התראה עצמה שניתנה להבחין בין שוגג , ענינו להבחין את המזיד של בעל העבירה, והצילו העדה 44363 

, והתיר עצמו למיתה, ותוך כדי דיבור, דאין פירושה רק ידיעה של האיסור אלא גם קבלת ההתראה, למזיד 44364 

, כמו כן כל צדדי הזכות שחייבה התורה לחפש אותם, יד גמור הואשכל אלה הן בחינות במזיד שלו אם מז 44365 

 44366 .אמת של המזיד שלו, אלא בירור באמת של הדין, אינם ויתור של רחמנות על הדין

שגיאה דקה בהבנה , אותן העבירות של אבות העולם ודור דעה שהתורה מספרת עליהן אינן אלא של טעות 44367 

איך , ברהם אבינו שלמד את התורה וקיימה עד שלא ניתנהכי א, של תורה בדבר אחד או באיזה דברים 44368 

שלפי , וכן יצחק ויעקב ושבטי יה עבירות שלהם הן רק של טעות בענין עמוק! ו"אפשר שירצה לחטוא ח 44369 

אם , כי מה נחיצות יש במצוה של ובחרת בחיים, וזהו ענין הבחירה בכלל, דעתם הגדולה לעבירה נחשבת 44370 

אלא מפני ששכל האדם עלול ? איך אפשר לבחור אחרת, ני מות ורעצד אחד הוא חיים וטוב וצד הש 44371 

 44372 .נצרך האדם לציווי של בחירה בחיים וטוב, לחשוב על הרע שהוא טוב ועל המות שהוא חיים, לטעות

, טעות של יחיד, ונצרך האדם לנבואה לגלות לו טעותו, י טעות הן באו"ובכן רובא דרובא של עבירות ע 44373 

כי המה טעות במציאות לא , לקי הטעות שאי אפשר לברר אותם מתוך התורהאותם ח, טעות של ציבור 44374 

לגלות הדבר התלוי , ובדור שאין נבואה היסורים במקומה באים, אותם יברר הנביא בנבואתו, בידיעה 44375 

 44376 .במצפוני הלב

הנבואה באה רק , ראשית הערכה של חומר העבירה, אך יש יתרון ליסורים על הנבואה בשלושה דברים 44377 

אבל אם גרועה היא מעבירה אחרת או שוה , על דבר שנראה למצוה שהיא עבירה מקצתה או כולה לגלות 44378 

על ידי גילוי עונשיהן במקומות רבים כמו , כי גם הנביא הוצרך להזהיר על עבירות, לה זה נשמע מיסורים 44379 

, ש שעליהםעוד אמרו את העונ, שמלבד מה שגילו על עבירות שלא נתגלו לחכמים ולנביאים, חורבן הבית 44380 

ובמקום שאין נבואה היסורים עצמם מגלים את העון המכוסה , כי העונש מבאר גודל החטא וחומר שלו 44381 

 44382 .עד שמגיע עבורה עונש כזה בזה העולם, ויחד עם זה מגלים המה את חומר העבירה, מבני אדם



להם באור ה שולח נביאים אל החוטאים ומאיר "שהקב, שנית כי חסד השם של אחר החטא הלא הוא בזה 44383 

י אחרים גדולי הדור וחסידיו אשר "חסד זה מגיע לאדם רק ע, הנבואה את דרך התורה כאשר בארנו 44384 

אותם בוחר השם לשלוח על ידם גילוי , (ז"ת פ"יסוה´ ה) ם"השלימו עצמם למדרגה זו כמבואר ברמב 44385 

זה אחר  חוטא, יתירים על זה הם היסורים שהחוטא עצמו צריך להיות לנביא על ידם, סודות אלה 44386 

חוטא זה מכיון , עד שאין התורה מספקת עבורו להורות לו הדרך אשר ילך בה, שנתלכלך בחטא הרבה 44387 

כי האדם , להגיד לעצמו את אשר טמון וסתור בחדרי לבו, שיסורים באים עליו נעשה הוא עצמו לנביא 44388 

 44389 .רואה על עצמו יותר ממה שנביא יכול לראות עליו

ששמואל אמר כשראה אותו , שמואל הנביא למשחו למלך על ישראל מבואר אצל אליאב בשעה שבא אליו 44390 

 44391 אל תבט אל מראהו כי מאסתיהו, יראה ללבב´ והשם אמר לו האדם יראה לעינים וה, משיחו´ נגד ה

כ נמאס בשביל מדה של כעס שנתעוררה "ל כי מתחילה היה נבחר אלא אח"ואמרו חז, (ז"ט´ שמואל א) 44392 

, (7ו"פסחים ס) ס אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמים מורידין אותוומזה הוציאו משפט שכל הכוע, בו 44393 

אלא שאדם על עצמו יכול , ולכאורה דבר קשה הוא שאליאב נתבע וגם נענש על דבר ששמואל לא ראה 44394 

 44395 .עליו´ לראות יותר ממה שרואה נביא ה

חד מישראל נתבע כל א, אינו רק אצל שלמים הראויים אלא אצל כל ישראל, כוח גדול זה של ראיית הלב 44396 

מפני שגם לו יש כוח כזה , חוקר לב בוחן כליות´ אשר לזה נחוצה ההסתכלות של אני ה, על ענינים שבלב 44397 

א  פ שחטא ישראל הו"כאמרם אע, כוח גדול זה לא נאבד אצל עם ישראל גם לאחר שיחטאו, בנוגע לעצמו 44398 

י היסורים "החוטא עצמו יכול עובכן , וכל השייך לכל עם ישראל שייך גם להחוטא, (.ד"סנהדרין מ) 44399 

 44400 .להיות לנביא על עצמו

הנבואה מגלה לו רק את , י גילוי של נבואה יכולה להיות גם מיראה"שלישית כי התשובה שאדם עושה ע 44401 

לא כן היסורים שאלמים המה , אבל באיזה דרך לשוב זה תלוי במצב הרוחני שלו, האמת כי חוטא הוא 44402 

ואחרי שהדבר תלוי , חפש מעצמו להבין ולחקור על מה הם באיםוהאדם צריך ל, אינם מדברים מאומה 44403 

פ שהדחיפה הראשונה לחשוב ולהבין הם "אע, בהבנתו הוא הלא מחפץ לבו ורצונו יעשה תשובה על זה 44404 

תורת )  .תשובה מאהבה היא נקראת, אבל אחר שהבין ודעתו דעתו ושכלו מסכימים לזה, היסורים 44405 

 44406 .(אברהם

 44407 

 44408 מאמר תמז

 44409 .(ז"ו כ"כ ) י והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קריואם לא תשמעו ל

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא על , (א תענית"א הל"פ) ל"ם ז"כתב הרמב 44410 

, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הציבור 44411 

הוא שכתוב , ותוסף הצרה צרות אחרות, להדבק במעשיהם הרעיםהרי זו דרך אכזריות וגורמת להם  44412 

ואם תאמרו , שאביא עליכם צרה כדי שתשובו, בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי 44413 

 44414 .ל"שהוא קרי אוסיף חמת אותו קרי עכ

זו של תליה הלא יותר קרוב הוא לפי פשוטו ליחס דרך , יש לשאול מה ענין התליה במקרה אצל אכזריות 44415 

, כי אם מנהג העולם´ כי מקטנות אמונה שבו אין האדם רואה במקרים הבאים עליו יד ה, במקרה למינות 44416 

ל "ם ז"כי הרמב, אבל לכשנעמיק בדבר נראה, אמנם זה רק לפי ההשקפה השטחית, ואכזריות מאי עבידתא 44417 

ה על אדם כזה שבאים "וגילה לנו כיצד מסתכל הקב, חידש בדבריו הקדושים חידוש גדול בנפש האדם 44418 

ה "שאין הקב, והוא אינו שומע לקריאה מן השמים ונוהג כמנהגו תמיד, עליו צרות כדי שייטיב את דרכיו 44419 

 44420 .אלא רואה בו גם אכזריות נוראה מהאדם על עצמו, רואה בזה רק חטא של קטנות אמונה בלבד

, ומוותר על יסוריך הנוראיםשוטה למה אתה מתאכזר על עצמך , בת קול צועקת אליו מן השמים ואומרת 44421 

חושה נא ומהר להושיע , שהרי עד שאתה עומד ומתפלסף בפילוסופיא של הבל אם מקרה הוא זה ואם לאו 44422 

ומי יודע אם לעת כזאת לא הגענו גם אנו להעונש הנורא של , את עצמך ולהקל לך ממכאוביך הנוראים 44423 

ולכן מי שחס על נפשו בעת הזאת , יםכנגד המדה שמדדנו בה להתאכזר כלפי אחר, אכזריות על עצמנו 44424 

 44425 .ויסייעהו מן השמים שיהפך לרחמני גם על עצמו, עליו להשתדל לרחם על אחרים ומדה טובה מרובה היא

אם תלכו עמי קרי והלכתי גם אני , שפיל לסיפיה דקרא מה כתיב בתריה, אבל אם לא כן יעשה חלילה 44426 

ומהו , ו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קריכלומר אם תאמר, ל"ם ז"ופירש הרמב, עמכם בחמת קרי 44427 

אין הדבר הזה אלא מדה כנגד מדת , לדעתי הדבר כך הוא, באמת החמת קרי שהתורה מאיימת בה עלינו 44428 

ותולה אותם אך , ´שהוא משלה את עצמו מלראות בהעונשים הבאים עליו יד ה, קשיות עורפו של האדם 44429 

 44430 .במקרה של מנהג העולם

יאיר לנו אור גדול בפרשת התוכחה עד שתשתנה לפנינו צורתה , ל"ם ז"רמבואם נעמיק עוד בדברי ה 44431 

למה האריכה התורה כל כך בפרשת העונשים , תדיר כשאנו באים אל פרשה זו מוקשה הוא בלבנו, לגמרי 44432 



ולמה לא האריכה גם כן בפרשת הגמול לפרטיהם ויצאה בזה אך בכללי , לבאר פרטיהם ופרטי פרטיהם 44433 

טועים , לא היינו מקשים את ההבל הזה, ידענו את ערכה האמיתי של פרשת התוכחהאך אלמלי , הברכות 44434 

, למען נירא מהם ונסור מן הדרך הרעה, ז"אנחנו בחושבנו שפרשה זו באה לגלות לפנינו את עונשי העוה 44435 

, ז"לא היתה מסתפקת במה שהיא מציירת לפנינו את עונשי העוה, כי אלמלי היתה כוונת התורה אך לזה 44436 

אינם עולים למה שעולה רגע , שכל יסורי איוב אף אם יסבול אותם כל ימי חייו, ל"ן ז"כתב הרמבשהרי  44437 

 44438 .אחד של יסורי גיהנום

הלא אז , ואם כן אלמלי באה התורה לגלות לפנינו את העונשים כהוייתם למען נכיר את חומרם ונירא מהם 44439 

י באמת כל העונשים הללו בכל שהר, ז"לא היתה מסתפקת במה שהיא מבארת לפנינו את עונשי העוה 44440 

והיתה צריכה לצייר לפנינו את העונשים האלה , כאין הם ממש נגד רגע אחד של עונשי גיהנם, חומרם 44441 

שבאמת אין העונשים , אך האמת היא שאינו כן, שאז היה לנו מושג נכון בחומר העונשים, ודכוותייהו 44442 

ת השם של פרשה זו בלבד היינו מודים על ואלמלי היינו משמיעים לאוזנינו א, הללו אלא תוכחה בלבד 44443 

הרי , והתוכחה אינה אלא ויכוח שכלי והעמדה על האמת, שהלא פרשת תוכחה היא נקראת, האמת הלזו 44444 

 44445 .שאין העונשים הללו אלא תוכחה בלבד

היום , (.ב"עירובין כ) ל"וכבר אמרו רז, ז מקום לשלם בו גמול על הטובות ולענוש על הרעות"אין העוה 44446 

וזה שאנו רואים שאכן יש , ל שלא יצוייר הדבר הזה כלל"ן ז"וכדברי הרמב, ומחר לקבל שכרםלעשותם  44447 

כי , צורה אחרת יש לעונשים אלו וכוונה אחרת להם לגמרי, ה מעניש את האדם"ז שהקב"עונשים בעוה 44448 

אלא אף בשעה שהם באים בתור תשלומין על המעשים , אין העונשים באים אך להפרע מן האדם על רעתו 44449 

ולכן כל עונש שבא על , אינם באים בעיקרם אלא כדי שיקראו להאדם לשוב בתשובה, הרעים שעשה 44450 

 44451 .אינו אלא כעין קריאה של נבואה מן השמים שידע שהוא חוטא וימהר לשוב מחטאו, ז"האדם בעוה

 44452 גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים שעמדו להם, (ד"מגילה י) ל"והרי זה כעין שאמרו רז

ה מעמיד להם נביאים "היה הקב, בשעה שזכו ישראל והיה הדור ראוי לכך שתשרה בו שכינה, לישראל 44453 

ה ברוב טובו וחסדו כל זמן שיש עוד צל של תקוה שיווסרו "ולכן הקב, שיזהירו אותם לשוב מדרכם הרעה 44454 

אך כיון , הוא נמנע מלבוא על האדם באמצעים יותר מכריחים ומחכה לתשובתם, החוטאים בדברים בלבד 44455 

כביכול קורא אל האדם בקול ´ אז כנגד רצונו ית, שהוא רואה כי בדברים לא יווסרו ומתייאש מתשובתם 44456 

, בקול כזה שהוא שקול בתוקפו לפעמים נגד כל הנביאים שעמדו להם לישראל, חזק יותר ומכריח יותר 44457 

 44458 .י הסרת הטבעת"והקול הזה נשמע ע

שהם תולים את ההררים , ל"ין מה שאתה מוצא בדברי רזתב, ובהבנה כזאת בצורתה של פרשת התוכחה 44459 

כמו , את העונשים היותר חמורים שבה הם תולים בהדברים היותר קלים, של דברי התוכחה בשערה 44460 

ואין הדבר הזה , זה הקונה פת מן הפלטר, (7ג"מנחות ק) ל"בעונש והיו חייך תלואים לך מנגד שאמרו רז 44461 

 44462 .לשם פרעון ניתנו אלא לשם קריאה לתשובהאלא מפני שהעונשים האלה בעיקרם לא 

כן בהעונש , ה מעניש את האדם בשעה שעדיין יש תקוה שיספיקו לו דברי הנביאים בלבד"וכמו שאין הקב 44463 

להעיר את , אלא לפי המדה שיהיה בכוח העונש למצוא את מטרתו, ה מביאו על האדם"עצמו אין הקב 44464 

ה אינו מענישו "אז גם הקב, אדם חכם ודי לו ברמיזהולכן אם ה, החוטא מתרדמתו שישוב מחטאו על ידו 44465 

ויש ביד האדם בחכמתו לצאת ידי העונש היותר נורא של , אלא לפי מדה זו ואינו אלא כמרמז לו שחטא 44466 

 44467 .חיים תלואים מנגד בקנית פת פלטר בלבד

ז יענה כי א, אם אך חכם הוא ורואה את הנולד, ובאמת יש בכוח האדם להנצל גם מהעונשים הקלים האלה 44468 

וכל שכן בשעה , טרם שיבואו עליו העונשים עצמם, טרם יקראו אליו ויוסיף לקח מתורת העונשים בלבד 44469 

כי על ידו הוא בורר , ואך זהו האושר הגדול של לימוד המוסר, שהוא רואה שבאים יסורים על אחרים 44470 

 44471 .מתוך העונשים את חלק הנבואה שבהם ונפטר מן העונשים עצמם

שיפשפש במעשיו , ז אלא כמגלים לו להאדם שחטא ומכריחים אותו שישוב בתשובה"אין העונשים בעוה 44472 

ויעמול בשכלו עד כדי מדה זו שיעלה בידו בכוחה , ויעיין בם ויחזור ויחשוב בגדולת השם והחוטא נגדו 44473 

אבל ברור הוא שאי אפשר לו , של הבחירה הנתונה לו להכיר את חטאו לפי ערכו האמיתי כמו שהוא 44474 

ז אלא שם "כי אין שם העונש הנתון לעונשי העוה, ן מתוך העונש בלבד את איכות חטאולהאדם להבי 44475 

ולמה הדבר דומה לאדם , כי באמת לפי המושג הנכון של העונשים אין אלו עונשים כלל, מושאל בלבד 44476 

 44477 .ובא אחד וצבט לו על לחיו הלזה עונש יקרא, שחטא חטא גדול

לפי גודל החטא כן עומקו של הדין , שים לפי מדת החטא ממשכי שם העונ, ב אינם כן"ואילו עונשי העוה 44478 

 44479 ל"וזהו שאמרו רז, ולכן ילמד האדם שם מהעונשים עצמם להכיר את החטא וערכו האמיתי, ועונשו

´ שאז הם מכירים הכרה ברורה את ה, כי הרשעים בגיהנום אומרים יפה דנת יפה חייבת, (.ט"עירובין י) 44480 

ה שם את הגיהנום "ולכן עשה הקב, ´להגיע בבחירתו ובעמלו לדעת את השם אין ביד האדם , וחטאם נגדו 44481 



וזה , ה"י העונשים הבאים עליו עד שילמד להכיר את הקב"שיתעלה שם ע, שהוא יהיה בית לימוד לאדם 44482 

 44483 !טוב מאד זה הגיהנום, (א"ט י"ר פ"ב) ל"מה שאמרו רז

ורב אין , נחנו הלא כעורים נגשש באפלהכי א, ´ולהאמור יש להתבונן איך נמצא ידינו ורגלינו בעבודת ה 44484 

ואנחנו לא נדע מה ´ ואיך נעבוד את ה, כמו שהודיע משה רבינו להדור דעה, לנו שיודיענו את אשר בלבבנו 44485 

ואם יחתור בעצמו , ל כי כל אדם עם לבו לא ננעלו לפניו שערי דעה"אכן מקובלני מפי רבי זצ, נעשה 44486 

לא ייעף ולא ייגע אלא כל ימי חייו בלי הפסק , פשפושלפשפש במעשיו ולחקור את לבו פשפוש אחר  44487 

ודעת אלהים ´ אז יבין יראת ה, ויתחנן לפני קונו שיגלה את עיניו ויאיר לו מחשכיו, והיסח הדעת יבקש 44488 

 44489 .ימצא

אי אפשר שמן , מכיון שהאדם מישראל הוא מחויב על עבודת לבו טהרתו ושלמותו ורחמנא לבא בעי 44490 

שהרי אי אפשר לשום רב , ומה שאי אפשר לו ללמוד מפי אחרים, דאי יעזרוהוהשמים לא יעזרוהו לזה שוו 44491 

אבל להאדם עצמו שהוא , יראה ללבב´ ויראה אותו כמו שה, שבעולם שידע את לב חבירו או תלמידו 44492 

י עמל ויגיעה ובקשת רחמים "הוא באפשרותו להשיג ע, רואה את לבבו´ המחויב לראות את לבו כפי שה 44493 

 44494 (ברהםתורת א)  .´מאת ה

 44495 

 44496 מאמר תמח

 44497 .(ח"ו כ"ויקרא כ) והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי

אלא כל דבר קטן , והשגחה פרטית אין כונתה רק לדברים גדולים וחשובים, אנו מאמינים בהשגחה פרטית 44498 

אין ענין , כ הכריזו עליו למעלה"אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא א, הקטן שבקטנים נחתך דינו בשמים 44499 

 44500 .זהו חטא גדול מאד כשאדם חושב על דבר שקרה עמו שהוא מקרה, עולםמקרה ב

י שהכונה שאם לא תשימו לב "ופירש, אף אני אלך עמכם בחמת קרי, הוא שכתוב ואם תלכו עמי בקרי 44501 

מצד . ´א, ויכפל עונשם בחומרא רבה´ אז זה גופא יעורר חמת ה, לעונשים ותחשבו שזהו מקרה בעלמא 44502 

 44503 .´לא הבינו את עונש המפני ש. ´ב, החטא עצמו

וכמו שמצינו ברות , אבל אם יתבונן היטב יראה שזהו מקרה שלו, ואף שלפעמים נדמה לאדם שזהו מקרה 44504 

כ "וקרה מקרה שהלכה בשדה בועז ומזה יצא אח, שבאה ממואב והיתה עניה והלכה ללקט בשדה אחר 44505 

הוא ראה ענין פשוט שקורה , וכשאדם רואה בהתחלה את כל המעשה, השידוך ביניהם ונולד מלך המשיח 44506 

 44507 .´בכל יום ואינו מכיר בזה את יד ה

אבל אין דבר זה , אפילו דבר שיראה לנו כמקרה פשוט, המקרה שלה, אבל במגילת רות כתוב ויקר מקרה 44508 

שלפעמים מדברים קטנים אלו יוצא דבר , כל מקרה הוא מקרה של אותו אדם מיוחד עבורו, מקרה 44509 

כלידת מלך המשיח דוד שכל יעודנו ותכליתנו לעתיד תלוי , כלל ישראלשפעולתו הוא נצחיות נוגע לכל  44510 

 44511 .(עץ הדעת)  .בו

 44512 

 44513 מאמר תמט

 44514 .(ו"ו ל"ויקרא כ) ורדף אותם קול עלה ונסו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף

מאשר נתברר להם שורשי , הראשונים היה סדר לימודם והנהגתם לסבב כל הדברים לסיבה הראשונה 44515 

ועל זה היסוד הסבו כל הסיבות , ובפרט מתן תורה עין בעין, כל הנסים המפורסמיםהדת מיציאת מצרים ומ 44516 

אם הוזל המקח או ? מפני מה הפסדת? כדומה מי שיש לו איזה הפסד מה שואלים לו עתה, להשגחה עליונה 44517 

זה לא ? השמענו פעם אחת שישאלו לו לאדם איזה חטא טמון בידך שהפסדת, נתאנה במקחו וכדומה 44518 

 44519 !שמענו

עיילי רבנן לגביה ואמרו ליה לעיין מר במיליה איזה חטא גרם , מאות דני דחמרא´ הונא תקיפו ליה דרב  44520 

 44521 (ט"שבת קי)א  "אר? מאיזה עסק נתעשר, כשנראה אחד שיתעשר מה שואלין אותו, (7´ברכות ה) ההיזק

באיזו מצוה פירוש ? פעם אחת נתארחתי בלודקיא והביאו לפני שולחן של זהב ושאלתי לו במה זכית לכך 44522 

, כשנראה אדם מאריך ימים מה אומרים עליו הוא איש בריא אולם, ב"כמבואר שם מתשובתו של בעה 44523 

פירוש באיזו זכות כמבואר , שאלתם היתה במה הארכת ימים, הראשונים כשראו אנשים שהאריכו ימים 44524 

 44525 .ש"הרבה מעשיות כאלה יעו, והשיבו מעולם לא הקפדתי, (.ח"מגילה כ) מתשובתם

יביט אם יש איזה דבר המונח שם ? מה חושב אז, רה לאדם שנשמט ויפול מאיזה מקום גבוהאם יק 44526 

, רב פפא הוי סליק בדרגא ובעי למיפל, (.´ב י"ב) ´וגרסינן בגמ, שבשבילו נשמטה רגלו וכרגע היה נופל 44527 

, רץלא הביט מה מונח למטה על הא, ם"אמר השתא כן איחייב מאן דסני לן כמחללי שבתות וכעובדי עכו 44528 

ח מדיפתי אמר לו שמא עני בא "אף מי שהלך אתו ר, אבל הביט מה מונח על השמים איזה מכשול חטא 44529 

 44530 .ש"לידך ולא פרנסתו עי



מזה נבין כי כן היה דרכם תמיד על כל דבר לסבב , ראו איך תכף ומיד הסב לסיבת שמים סיבת החטא 44531 

שהיה בהם , השכלתם הקודמת י פעולותיה עם"ולכן הושרש בהם ע, פ קיום התורה"לשמים דרכו ע 44532 

אבל , ורק לפתח חטאת רובץ היה דרכם, וגם הרשעים היו מורגלים בכך, השגחה העליונה כמו חוש 44533 

 44534 .השכלת ההשגחה היה מבורר אצלם כמו חי

, אך לחינם פחדתי וברחתי? מה אומר, כ רואה שטעות ודמיון היה"מי שידמה לו שלסטים באים עליו ואח 44535 

ורדף אותם קול עלה , ל הספרא בחוקותי"וז, זה יהיה לנו לאור גדול בכל מצעדנווהנה אעתיק לכם ספרא ו 44536 

עמדנו ורצנו , פעם אחת היינו יושבים בין האילנות ונשבה הרוח והטיחו העלים זה בזה, ק"נדף אמר ריב 44537 

נו וישבנו במקומ, לאחר זמן נפנינו אחרינו וראינו שאין בריה, ואמרנו אוי נא לנו שמא ידביקונו הפרשים 44538 

 44539 .ם עם ספרא"יעויין בחומש מלבי, אוי לנו שעלינו נתקיים הפסוק ורדף אותם קול עלה נדף, ובכינו ואמרנו

האם יעלה על דעת שום אדם להסב , אם קרה לאדם מקרה של פחד בטעות, התבוננו על דבר נפלא כזה 44540 

ולמה , נם ללא הועילורק יתאונן למה פחד בחי, ורדף אותם קול עלה נדף, תיכף ומיד על פסוק של תוכחה 44541 

עד דקבעי דוכתא על זה , אלא להורות על קביעות הבכיה שהיתה, דקדקו ואמרו וישבנו במקומנו ובכינו 44542 

הביטו וראו מעשה כזה מה , וכעין שנאמר שם ישבנו גם בכינו, כמו הדיינים דקבעי דוכתא ואז הוי קביעות 44543 

כ הכסיל שבא "משא! ם ומה שכרם מזהוכמה תועליות מצאו מזה הפחד קל שבא ליד, רושם עשה עליהם 44544 

זה , כ צערו שבא לידו בהלה של חינם"ואח, האימה והבהלה שהיה לו? לידו מקרה כזה מה שכרו מזה 44545 

 44546 !ב אינו יודע"ז לעוה"שכרו בעוה

ולכן אמרו על עם הארץ , מעתה אין כל חדש שגם הרשעים מלפנים אימת הדין היה טמון ומושרש בלבבם 44547 

חולין ) וכן חמצם של עוברי עבירה מותר מפני שחזקתם מחליפים, (א"דמאי פ) מפני שאימת שבת עליו 44548 

כ "משא, מ רשע מיקרי"ורק רוח של שטות נכנס בהם לפרקים ומ, כי היה פחד העונש המר בלבבם, (´ד 44549 

 44550 ר אבדה האמונה וראיה לכך ונכרתה מפיהם"אשר בעוה, ר כל לבב ימס וכל ברכים יכשלו"עתה בעוה

אף לא מפי , לא יזכר שם שמים על שום דבר לדרוש ולהסב לשמים סיבת דבר ודברכי , (´ירמיהו ז) 44551 

באין שם על לב חשבון הפסד מצוה כנגד , אנשים כאלה אשר בעיניהם ובעיני ההמון לצדיקים יחשבו 44552 

 44553 !אהה, ולכן איש שותה כמים עולה, שכרה

רגיש בעצמו פחד הדין הגדול עד שי, ומזה נבין גודל הענין של לימד המוסר במחשבה והתבוננות כראוי 44554 

פ שיהיה אצלו "אבל לכה, ו אינו צדיק"צריך האדם להיות במדריגה שגם אם ח, ובפרט להיות דחיל חטאין 44555 

כי לפי , כי הרשעים מלפנים רשעתם היתה למעלה מהטבע, ו רשע בטבע"למעלה מהטבע ולא להיות ח 44556 

פ דרך הטבע כי אין פחד אלהים "עים עכ עתה הם רש"משא, הטבע לא היו יכולים לחטוא מפני פחד הדין 44557 

 44558 .נזכה להיות צדיקים למעלה מהטבע דחיל חטאין, נגד עיניהם

, עד שירגיש בעצמו פחד יום הדין של מעלה, ל להתרגל בלימוד המוסר בהשכלה יתירה"היוצא מכל הנ 44559 

הגליון גודל  אין די באר על, וגם להרגיל עצמו להסב כל דבר לשמים, וירגיש כי הוא דואג לאחריתו באמת 44560 

 44561 .(´ז מ"אור רש)  .ר"הענין הלזה אחלי נזכה לזה אכי

 44562 

 44563 מאמר תנ

 44564 .(´ו מ"ויקרא כ) והתודו את עונם ואת עון אבותם במעלם אשר מעלו בי

שכן , ומלמדין אותו להתוודות שכל המתוודה יש לו חלק בעולם הבא (´ט´ ב הל"פ) שמחות´ מצינו במס 44565 

ויען עכן את , אלוהיך ותן לו תודה והגד נא לי מה עשית´ וד להמצינו בעכן שאמר לו יהושע שים נא כב 44566 

אנכי , מלמד שמעל עכן בחרם שני פעמים אנכי חטאתי, אלהי ישראל´ יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי לה 44567 

 44568 .ל"מלמד שהתוודה באמונה עכ, ולא ביתי אנכי ולא בני

כי וידוי , ולהוציא מפיו את הווידוי התאמץ יהושע לשחדו, הרי רואים בכמה הבנה ודברים חינוכיים רכים 44569 

הוא מבטל את עצמו ואת כל , הינו סתירה גמורה ושלילת ערך כל המעשים שהאדם פעל ועשה עד כה 44570 

נעשים , ההרגלים באורח חייו במשך תקופה ארוכה, וזה נורא קשה להוציא מפי האדם, הווייתו עד עכשיו 44571 

זוהי משימה , י ווידוי"על אלה לעוקרן ולבטלן עולוותר , מעין רכוש מושקע בתחתיות נשמתו של האדם 44572 

 44573 .שלא תושג בקל

ולהתבטלות כזו צריכים , הוידוי זוהי התבזות עצמית נגד היוהרא ורגש הגאווה שהוא טיפח בה את נפשו 44574 

בו בזמן שבכל חייו פעל , כי איך יכופף האדם את קומתו ועורפו הקשה לומר את האמת, לימוד ארוך 44575 

ועוד יערים למצוא אמתלאות , וודות יגמגם בפה מקוטע לחצאין לשליש ולרביעואף שמתחיל להת, אחרת 44576 

להגיע לדרגה של ווידוי , לזה דרוש לימוד רב וארוך ומאמץ על אנושי וטבעי, ונימוקים בדויים למכשוליו 44577 

 44578 .שלם אמיתי

שכך היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות אומרים לו התוודה , (ג"סנהדרין מ) ל"נראה ונתבונן משאז 44579 

ואם אינו יודע להתוודות , ב שכן מצינו בעכן"שכל המתוודה יש לו חלק לעוה, דרך כל המומתין מתוודין 44580 



, ולא הבינותי מה פירוש הענין אינו יודע להתוודות, אומרים לו אמור תהא מיתתי כפרתי על כל עוונותי 44581 

ומי עוד כמו , את עשיתיהכי יש בזה משום ידיעה מיוחדת להפליט מן הפה את המלים חטאתי וכזאת וכז 44582 

 44583 ?החוטא בעצמו יודע לכוון ולהגדיר את חטאו בכל פרטיו

, ואפילו העומד על סף בית הסקילה, שנוראים ואיומים הם יסורי ההתוודות, ל"אמנם כהסבר מאמרנו הנ 44584 

מעורטל מכל מנעמי חייו שהיה רגיל , ע בכל מה דאפשר להתבזות ולהציג את עצמו ערום ועריה"מונע א 44585 

מוטב לו לרדת לטמיון בדראון נפשו ובלכלוכו , אינו יודע אינו יכול בשום פנים אין לו הידיעה, בהם 44586 

 44587 .מלהתבזות לפני קהל ועדה

אז מאלצים , כי שפתיו נעולות מלבטא את כל האמת, והיות שאינו יודע וגם הלימוד וההסבר לא הועילו 44588 

, ע בגלוי ובווידוי"כ א"שאינו מאשים כ, פ לומר מעין תפלה ותחנון על נפשו מיתתי תהא כפרתי"אותו לכה 44589 

ומהו הרקע הנפשי שעליו מושתת כל הסירוב , אלא שמבקש שמיתתו תשמש לו כפרה כללית על חייו 44590 

וכעת נבין כמה יגיעות , ההרגל ברע שנעשה לבשר מבשרו ודם מדמו? העקשני מלהודות ומלהתוודות 44591 

 44592 .וכמה טרחות צריך להשקיע בכדי לקעקע את ההרגל

על הטוב הממהר לבוא ´ שהבטיח את ישראל בשם ה, (ח"ירמיה כ) נביא השקר מסופר עליו בספרחנניה  44593 

וירמיה הנביא ענה לו שמע נא חנניה לא , אשר לקח נבוכדנצר מלך בבל´ ושישיבו את כלי בית ה, י"לבנ 44594 

אתה השנה , הנני משלחך מעל פני האדמה´ לכן כה אמר ה, ואתה הבטחת את העם הזה על שקר, ´שלחך ה 44595 

והלא אין חודש שביעי מן , וימת חנניה הנביא בשנה ההיא בחודש השביעי, ´מת כי סרה דברת על ה 44596 

ויעלימו את מיתתו אותו היום כדי , ה ולא קודם"ה וציוה לבניו שיקברוהו לאחר ר"אלא מת ערב ר? השנה 44597 

 44598 .(י"רש) ל"לעשות נבואת ירמיה שקר עכ

וכבר גוסס והוא עוזב את עולם השקר ועובר לעולם , ויהנה חנניה נביא השקר הלזה שוכב על ערש דו 44599 

הלא מן המובן וההגון הוא שברגע כזה יעזוב את דרכו חייו ותחבולותיו שהיו מכוונים להרע , הנצח והאמת 44600 

ז בטהרה "הלא ברגע כזה צריך הוא האדם להיות רך כקנה מתוודה ומתרפס בכדי לצאת מן העוה, ולשקר 44601 

האחרונים מרשים לו הלא צריך הוא להתאמץ להיטיב ולתקן מה שעיוות  ועד כמה שכוחותיו, ובנקיון 44602 

 44603 .כי מה יועילו לו השקרים בעומדו על סף הנצח והכי ירד אחריו כבודו, וקלקל

ואף שהוא עומד כבר על פתחי הגיהנם , ובכל אלה רואים כמה קשור הוא האדם לפעמים ככלב אל השקר 44604 

מאיזה מקור שואב הוא ההולך , נוראה הנשאלת כאן היאוהשאלה ה, בכל זאת אינו אץ לעשות תשובה 44605 

התשובה היא אותו הפחד והרתיעה מפני הרגשות , את אומץ שרירות לבו לא להתוודות ולא להיכנע, למות 44606 

ולכן מוטב היה לו לחנניה זה להלין יומיים את נבלתו ולא , ההתבזות בפני בני אדם היודעים את זדון לבו 44607 

ה בכדי שלא תאומת חלילה נבואתו של נביא "ולצוות שיקברוהו לאחר ר, ה"להיקבר בעוד מועד לפני ר 44608 

 44609 .כי אימות דברי ירמיהו עלולה לגלות את קלונו וזדון לבו שהוא חנניה נביא שקר, האמת ירמיה

כי אין אבריו מוכשרים להתעורר לאמירת , נביא שקר בשום פנים לא יתבזה ולא יכנע לומר חטאתי 44610 

ובשום פנים לא ישוחרר מהם עד , שקרן לשקריו שנטע והבליע בדמו ובעצמותיוועבד נרצע הוא ה, האמת 44611 

, והזוהמא הנוראה הזאת אין באפשרות לפוג אפילו כשהמלאך המות נוטה את חרבו על ראשו, עולם 44612 

 44613 .(ט"עירובין י) ל רשעים אפילו על פתחה של גהינם אינם חוזרים בתשובה"וכאמירת חז

ברם אינו יכול ? ה הגדולה איך אינו חוזר בזמן שרואה לפניו הגיהנםולפי הסבר זה תיתרץ לנו התמיה 44614 

אין הוא אדון על כוחות נפשו שהרגיל אותם לעבירה , לחזור כי ניטלת ממנו הבחירה וההחלטה להתוודות 44615 

 44616 .וכמשותק הוא אינו יכול להתהפך, כי מכר את עצמו לעבד נרצע לשקר עד עולם, והשחיתן במדות רעות

, ´ל הק"וז (ח"י´ ת שער ב"שע) ל"המדע האלהי טמונים במלים האחדות של רבינו יונה זכמה מן החכמה ו 44617 

ונפרדת תאותה מעבודת הבורא ונבדלת , ודע כי נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו 44618 

אבל , ויהיה תולדתה כטבע העפר לרדת ולא לעלות, תרד במותו למטה לארץ אל מקום תאותה, משורשיה 44619 

, כאשר יעלו את האבן על ידי כף הקלע, לדין ולמשפט לראות איך החליפה מרום בשאול יעלוה למרום 44620 

והלימוד , כאשר האבן חוזרת ונופלת לארץ אחרי הזריקה, ואחרי עלותה למרום תרד בטבעה למטה לארץ 44621 

ואף בהטוב צריך להיות , לנו שאל נשכח אף לרגע לעמוד על המשמר שאורח חיינו לא יהפך לנו להרגל 44622 

 44623 .(אור הנפש)  .י לימוד המוסר בהתפעלות"נות ותחיית המחשבה עברענ

 44624 

 44625 מאמר תנא

 44626 .(ד"ו מ"כ) ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם

היא ההבטחה שקנה , בכל אחד מישראל יש נקודה פנימית דקה בחינת לא מאסתים ולא געלתים לכלותם 44627 

, תכלה נקודה הקדושה לגמרי מלבבות בני ישראל בכל הגלויותשלא , ה בברית בין הבתרים"אברהם אע 44628 

ע הלא מעט מן "וצ, ו לידי כליון רוחני ותוצאותיו כליון גשמי לעולם"ה לבוא ח"היינו שלא יניחם הקב 44629 



כ "ר ולמה מצליח היצר כ"כ מדוע לא תדחה נקודת אור זו את חשכת היצה"וא, האור דוחה הרבה חושך 44630 

 44631 ?בנו

מרגישים ויודעים את האור אבל הפתח אל , ום הלב אטימה מסביב לנקודת האורהתשובה זהו גדר טמט 44632 

´ וכבר אמר ר, ובאמת נקודת האור פועלת קצת אבל לשיעור מעשה לא תגיע, האני מקור המעשים נסתם 44633 

מכל מקום אפשר שיגיעו רק , ז"כי השומע דברי מוסר הם יעכבו אותו מליהנות בהנאות העוה, ל"ירוחם ז 44634 

 44635 .ר המעשהעד לפני שע

וכיון , הכרת האמת הלא בלב היא, אחר קבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע אומרים אמת ויציב וקיים 44636 

וכיון שכבר קרא את השמע בכוונה לקבלת עול מלכות שמים למה צריך , שהוא אמת בלבו ממילא יתקיים 44637 

מ "מ, מית היא ודאיאלא על כרחך צריך לומר שאם כי קריאת שמע בכוונה בחינה פני? להוסיף תפלה זו 44638 

 44639 .משום דקבלת העול לא נכנסה עדיין בשער המעשה פנימה, ש"עדיין אפשר ששבים על החטאים כקודם ק

עדיין , מ עדיין תחסר מדריגת וקיים"לכן גם המרגיש את האמת בפנים מ, יש חיצון דפנים ופנים דפנים 44640 

הנה הכועס ובפרט אם הרבה , ומצינו הבדל זה באופן מוחשי במדות האדם, היא בחינת חיצון דפנים 44641 

מ יש מדרגות יש קשה לרצות ויש נוח "מ, הרי כעסו הוא הרגשה פנימית עמוקה בו, ובחוזקה יכעוס 44642 

 44643 .אבל הוא בבחינת חיצון שבפנים, גם הכעס של הנוח לרצות פנימי הוא ודאי, לרצות

´ פי, יא המטמטמתכשנסתכל נבחין שהעבירה עצמה ה, עבירה מטמטמת לבו של אדם, (ט"יומא ל) ל"אז 44644 

הרצון לעבירה והדבקות בה לא תניח את האדם להתעניין בדבר המעורר , העבירה עצמה היא הטמטום 44645 

, (´ישעיה ו) כ"ח מוולוזין במש"הגר´ וזהו שכ, הרצון ירא שמא בהתעורר האדם יניח את העבירה, נגדה 44646 

, ש פן יראה בעיניו ושב ורפא לושירא וחוש, השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו 44647 

זהו גדר טמטום הלב ? אם בקרב לבבו ירצה שלא להתבונן למען שלא ישוב, איזו עצה יש לבעל התשובה 44648 

 44649 .כי גם כשחושב לבבו יעכבנו שלא יחשוב בדרך השבה אל הלב כלל, הרצון העז שלא להתבונן

דם מפקד ´ כתובות ה´ בגמ) ידל רשעים מלאים חרטות דהיינו בבחינת מפקד פק"אז´ ק שפי"יש בסה 44650 

אבל , מלאים חרטות החרטות מכונסות בהם, כלומר שאינם בלועים בבשר אלא כמופקדים בכיס, (פקיד 44651 

 44652 .מ נשארים רשעים"וזהו הטעם דאף שמלאים חרטות מ, לא בלועות בכל תוכם ממש

, לבונה של תורהבכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת אוי להם לבריות מע (´אבות ו) ל"אז 44653 

ומזה , ל דמבת קול זו משתלשלין הרהורי תשובה קטנים שעולים לפני האדם"ט ז"וראיתי בשם הבעש 44654 

ולא , זה המעט אינו שלהם´ הרהורי תשובה אלו אינם נבלעים בפנימיותם ואפי, הרשעים מלאים חרטות 44655 

, ותא דלתתא משלהםד דעדיין אין זה אתער"וגם לא שייך ס, שייך ואני אפתח כפתחו של אולם כלל 44656 

 44657 .(111´ מכתב מאליהו א)  .לבסוף גם ההארה שבהרהור הקל ההוא מעמיא ואזלא

 44658 

 44659 מאמר תנב

 44660 .(ד"ו מ"כ) ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם

, פתחודלא ידעין דכד אתי ליליא תרעין דגיהנום את, ווי לון לבני נשא דאינון אטימין ליבא סתימין עיינין 44661 

ותרעין דאיהו לבא דגן , וכמה חילין דיצר הרע מתפשטין בכל אברין דגופא, ועשנין דילה סלקין עד מוחא 44662 

בההוא זמנא כלהו נהורין סתימין בליבא ומתכנשין לגביה כיונים אל ארבותיהם כנח , עדן מסתתמין 44663 

 44664 .ומזיקין ומתגברין על כל אברים דגופא כמי טופנא, ואתתיה בתיבא

, שאינם יודעים שכאשר הלילה בא שערי גיהנום נפתחים, ני אדם שהם אטומי לב וסתומי עיןאוי להם לב 44665 

ושערי גן עדן , וכמה צבאות של היצר הרע מתפשטים בכל אברי הגוף, והעשנים שלה עולים עד המוח 44666 

ומזיקין , באותה שעה כל האורות נסתמים בלב ומתאספים בו כיונים אל ארבותיהם, שהוא הלב נסתמים 44667 

 44668 .(.ב"פינחס רכ, מ"רע) תגברין על כל איברי הגוף כמי המבולומ

, י מבול הטומאה שמבחוץ"תוכן הדבר הוא שטמטום הלב שומר את האור שבפנים הלב שלא יקולקל ע 44669 

יש שהיצר משכח מן , הענין כי יש שני אופנים בהסתת היצר´ פי, וכמו תיבת נח שהגינה מפני מי המבול 44670 

היינו , (7ב"נדרים ל)ב  ל בשעת יצר הרע לית דמדכר ליצר הטו"אמרם זכ, האדם את הטוב שבפנים לבו 44671 

 44672 .אלא שמדחה אותו לפי שעה, שמודה האדם בעצם גדר הטוב וחפץ להשיגו

אבל מהאי טעמא גם אין , היינו שהטמטום סוגר את שערי הלב ואין הקדושה חודרת אל תודעת האדם 44673 

אלא , היצר מעכב את התפשטות הנקודה הפנימית ויש דרך אחרת שאין, ההסתה פוגעת בעצם ידיעת הטוב 44674 

ו עולה בידו "ואז אם היצר גובר ח, שהוא נלחם באתגליא בנקודה הפנימית שאיננה מכוסה בטמטום הלב 44675 

 44676 .ומסית את האדם לכפור בעצם הטוב ואז הוא בצרה גדולה, לשנות את השיטה

, א יפגע היצר בנקודה הפנימיתנמצא איפוא מחסדי הבורא הוא אשר עשה את הטמטום להיות שמירה של 44677 

, כי אז בבוא על האדם יסורין ויתבטלו הרצונות והתאוות ויבקע הטמטום, בבחינת קליפה שמירה לפרי 44678 

מה שאין כן אם נלחם היצר בנקודה הפנימית , הרי שוב תאיר הנקודה הפנימית ותחזיר אותו בתשובה 44679 



ולא יועילו לו יסורין ולא שום , לא ישובון אז הרי כל באיה, ו"עצמה עד שהביא את האדם לידי כפירה ח 44680 

 44681 .תוכחות ושוב אין לו תקנה כלל

כאמור לא , ו בבחינה הגופנית"ת שלא יבוא כלל ישראל לעולם לידי כליון ח"וכמו שהבטיחנו השי 44682 

כן גם , שבהיותנו בזויים בין האומות לא יצאו לקראתנו במלוא תוקפם, מאסתים ולא געלתים לכלותם 44683 

וכן , דוקא אצל עמלק גופא? ואיפה מתחבאים, בה יש בחינת חבי כמעט רגע עד יעבור זעםברוחניות שגם  44684 

מה נפלא הדבר שהכל ממש אפילו , ברוחניות מתחבאת הנקודה הפנימית הקדושה בתוך טמטום הלב עצמו 44685 

 44686 .(11´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .הרע עצמו מביא אל התכלית הרצויה

 44687 

 44688 מאמר תנג

 44689 .(ד"ו מ"כ) אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם ואף גם זאת בהיותם בארץ

כי שתי תכונות רעות אשר כמעט הפכיות הם ושתיהם ממקור אחד , כאשר נתבונן בכוחות האדם נכיר 44690 

אומר עליה , (ד"י כ"מס) ל"ל ז"מצד אחד קושי האדם להיות ירא יראת העונש הפשוטה שרמח, יהלכון 44691 

וכולי האי , ו נתן נפשו דוקא על יראת העונש לרוממה ולסעדהל כל חיי"ישראל ז´ ור, שהיא יראת נשים 44692 

כי כמה שיש לנו אמונה היה , אנו מדברים תמיד שהסיבה שאין יראה אצלנו אינו מפני חסרון אמונה, ואולי 44693 

 44694 .אבל האמת הוא שהאדם פשוט אינו רוצה לכפות עצמו בשום אופן אף לקצת יראה, די להיות ירא

עד שכשיאמרו לו שאפשר שלמחרת תחלה , כ במצב בריאותו"ח הוא כהאדם כשהוא בריא ושלם בטו 44695 

עשיר גדול מימים ושנים כשיאמרו לו שלמחר , ימלא פיו צחוק ויחשוב אי אפשר להיות כן, ותפול למשכב 44696 

כל אחד בטוח במצבו שכן יהיה , יכחיש ויאמר איך אפשר להיות כזאת, יהיה עני המחזר על הפתחים 44697 

האדם הירא ומפחד יודע כי אין , וזה מחסרון יראה, רגע אפשר שיתהפך כל מצבוואינו חושב שבין , תמיד 44698 

מצב האדם הוא כזה , בין רגע אפשר שיתהפך מעשיר לעני ומבריא לחולה, לו לפניו שום מצבי בטחון 44699 

 44700 .אין לו שום הבטחה בעולם, שתמיד הוא באימה ובפחדים

דברים כאלו , קה אי אפשר שיארע כזאתכשנשאל לאמריקני בדבר היטלר יענה ויאמר שאצלנו באמרי 44701 

ל יוכל להיות ההתהפכות כזאת אף "איננו יודע שכהרף עין רח, המה בלי יראה שוטה הוא המדבר כזאת 44702 

שבמדינת אשכנז אשר היה , שמי פילל כזאת לפני עשרות שנים לומר, הלא היטלר יוכיח, של היטלריזם 44703 

א היה "א, כהמן אשר כל יום קללתו מרובה מחבירודוקא שם יהיה מלך קשה , בה שווי זכיות באופן פלא 44704 

 44705 .וברגע קל התהפכה אשכנז למדינת היטלר, אף להאמין

, (א"י´ ר י"אסת) ל"כמאמרם ז, נס הוא מה שאנו חיים בין האומות, האמת הוא להיפך שהיטלר הוא בטבע 44706 

ן שזהו מן הנסים צריך להאמי, כשאנו רואים שמניחים לנו לחיות ביניהם, כבשה אחת בין שבעים זאבים 44707 

כ בטבע צריך לפחוד "וא, היטלריזם אין זה מן הפליאה, נתן את חן העם בעיני מצרים´ וה, הגדולים של 44708 

 44709 .אין זה רק מחסרון יראה? מ הרי אנו מכחישים כל זה ואומרים איך אפשר להיות כזאת"מ, ולירא

היה , ורה ויהי רעב בארץואמר לי שמה שכתוב בת, לפני המלחמה נקרה לי לדבר עם גביר אחד משכיל 44710 

אם יהיה רעב כאן , א זה להיות"היום בעולמות של רכבות ואוירונים א, אפשר להיות רק בשנים קדמוניות 44711 

בעינינו ראינו רעב השם ישמרנו נפוחי רעב בלי מספר , יביאו מאוסטרליה וכדומה, יביאו ממדינה אחרת 44712 

 44713 .דברים כאלו אין זה רק מחסרון יראה, ל"רח

וככה עובר עליו שבוע שתים שלוש ארבע , ל עם מחלה קשה"כשאדם נחלה ר, ראה להיפךלעומת זה נ 44714 

, נפלא הדבר, ת יוכל להושיעו"ואינו חושב כלל שבין רגע השי, מדמה שאין רפואה למכתו, מתיאש 44715 

וכשהוא במצב של חולי אין לו שום מחשבות , כשהוא בריא אינו מניח למחשבתו שום מחשבות של יראה 44716 

אמנם כן הוא שתי הכוחות האלו ממקור אחד , והוא מיואש לגמרי כוחות הפכיות לכאורה, נהבטחון ואמו 44717 

 44718 .ומכונה אחת יצאו

וככה , ידוע למתבונן כשהאדם עומד ביום קיץ בבוקר ורואה שנתקשרו השמים בעבים יום סגריר וסער 44719 

, יעבור כבר כל הקיץ חושב בלבו ואומר שככה, עובר עליו יום יום ויומים אינו רואה אף זהרור של שמש 44720 

שאינו חושב , זהו פחיתותו של האדם, תכונה היא באדם שבכל מצב שהוא נמצא חושב שככה יהיה לעולם 44721 

כ כשנתהפך המצב ההוא חושב להיפך שככה "ואח, שבין רגע יוכל להתהפך המצב מן הקצה אל הקצה 44722 

 44723 .כשהוא בריא אין לו יראה וכשנחלה אין לו בטחון, ישאר לעולם

צו ´ כה אמר ה, כשחלה למות בא אליו ישעיה הנביא ואמר לו, (´כ´ מלכים ב) ל חזקיה המלךמצינו אצ 44724 

אין , כי מת אתה ולא תחיה´ נבואה מאת ה, צריכים להתבונן מה נורא הדבר, לביתך כי מת אתה ולא תחיה 44725 

ני מבית כך מקובל, וכתיב ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל כאילו לא היה כלום, לך מצב יותר נורא מזה 44726 

 44727 .חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים´ אבא אפי

וכבר נמצאים לאחר , ל אף שרק רוב גוססין למיתה"אצלנו במצב של גסיסה ר! מה נורא הדבר למתבונן 44728 

והוא כאילו לא נגעו אליו , י נביא שנחתם גזר דינו"וכאן מצב נורא כזה שומע מפי הגבורה ע, היאוש 44729 



, ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל, אל יתיאש מן הרחמים, חזק באמונה ובטחון שלו כמקודם, כללהדברים  44730 

, אחרי כל ההבטחות נתיראו´ האבות הק, יסודן של דברים שיראה ובטחון הם שלובי יד! נורא ואיום 44731 

 44732 אצלם לא היה שום, שימות לא נפל מבטחונו כלום כאילו לא היה´ וחזקיה המלך אחרי נבואה מאת ה

 44733 .תמיד היה אצלם יראה ותמיד היה אצלם בטחון, חילוק ממצב למצב

´ ר, הבחיר שבאבות והבחיר שבנביאים, ה ונתיראו"בני אדם הבטיחם הקב´ ב, (´ו א"ר ע"בר) ל"אמרו חז 44734 

אמרו מה , ראויין היו ישראל כליה בימי המן לולא שנסמכו דעתם על דעת הזקן אביהם, חלבו´ ברכיה ור 44735 

הוא שהנביא מקנתר את , כ"ה ואמר לו והנה אנכי עמך נתיירא אנו עאכו"יחו הקבאבינו יעקב שהבט 44736 

´ כה אמר ה, (א"ירמיה ל) ל אנשיתון מה אומר לכון"א, עושך נוטה שמים ויוסד ארץ´ ותשכח ה, ישראל 44737 

לא היה לכם , אם ראיתם שמים שמטו והארץ מתמוטטה מנטית שמים וארץ, אם ימודו השמים ממעלה 44738 

 44739 .ל"פחד תמיד כל היום עכללמוד אלא ות

מכיון שרצה המן , במצב כזה שלא היה להם כלל מה לפחוד´ עד שאפי, כ עמוק מאד"סוד היראה הוא כ 44740 

הלא הנביא מעיד ואומר כי כמו ששמים וארץ קיימים לעולם כן הכלל , ל בכל היהודים"לעשות כליה ר 44741 

כן בציור זה , הכל ימלאו צחוק פיהםבציור אם יבוא אחד ויאמר כי מחר ימוטו שמים וארץ הלא , ישראל 44742 

כ עמוק הוא סוד "שכ, מ נתיראו ולמדו מהזקן שאחרי כל ההבטחות נתירא"מ, היה מעשה המן וגזירותיו 44743 

 44744 .ב כלל"כאילו כביכול אינו בעה, ה בעצמו אינו מועיל"הבטחותיו של הקב´ עד שאפי, היראה

ולא היו ´ ואם היו סומכין על הבטחת ה, לויל בזה דבר נורא שכל הצלתן של ישראל בזה היה ת"למדונו חז 44745 

ל ראוים היו ישראל לכליה לולא שנסמכו על אביהם "וזה ביאור דברי חז, ו"מתיראים היו ראוים לכליה ח 44746 

כ גדול הוא אצלם "כ, ו"א אם לא היה מתירא לא היתה לו הצלה ח"ומזה נלמד שגם יעק, הזקן ונתיראו 44747 

, שכבר הפריזו על המדה ונתיראו יותר מדאי, עושך´ ותשכח הסוד היראה עד שהנביא מקנתר את ישראל  44748 

 44749 .ויאוש מן התשועה´ ויש כאן כבר תביעה של חסרון בטחון בה

ואין בזה שום חילוק , כללן של דברים שיראה ובטחון הם צריכים להיות תמיד אצל האדם יחדיו ילכו 44750 

ו "ואין אנו יודעים כלל שח, והיראהואצלנו הוא ההיפוך במצב של טובה חסר לנו הפחד , מצבים כלל וכלל 44751 

ולעומת זה להיפך במצב של רעה חלילה מיואשים אנו מטובה ואין לנו המצב של , יוכל להתהפך לרע 44752 

 44753 .(דעת תורה)  .בטחון

 44754 

 44755 מאמר תנד

 44756 .(ו"ו מ"ויקרא כ) וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי

מהיכן היתה הזכות קיימת לבניהם , ז"כר מצוות שעשו בעוהר סימון אלו בקשו האבות העולם ליטול ש"א 44757 

, (´ה´ ירושלמי סנהדרין ל)ב  הוא שאמר משה לישראל וזכרתי להם ברית עולם ואף בריתי יעק, אחריהם 44758 

הם הורישו כל זכויותיהם לבניהם אחריהם ובזכותם אנו , ז בשביל עצמם"האבות לא נטלו כלום מהעוה 44759 

, והפקידו את זכותם באוצר עליון במקום שאין היד שולטת בו, ם בחייהםהם סירבו לבקש את שכר, חיים 44760 

 44761 .לא היה קיום לעולם ולא היה לו זכות החיים, ואילו השתמשו בזכויותיהם עבור עצמם

אמר לפניו רבון העולם כל העולם כולו בנחת , רבי חנינא בן דוסא הוא קאזיל באורחא שדא מיטרא עליה 44762 

? י אתא לביתיה אמר רבון העולמים כל העולם כולו בצער וחנינא בנחתכ! פסק מיטרא? וחנינא בצער 44763 

 44764 .(ג"יומא נ)א  חנינא בן דוס´ אמר רב יוסף מאי אהניא ליה צלותא דכהנא רבה לגבי ר, אתא מיטרא

וחנינא בני די , כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, ל שבכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת"אמרו חז 44765 

חנינא היה כה חשוב ומקובל כבן לפני אביו ´ אם ר, (.ז"ברכות י) ין מערב שבת לערב שבתלו קב חרוב 44766 

ואם הוא בביתו הוא , וכאשר יורד הגשם בדרכו הוא מפסיקו, ותפלותיו עושות רושם בכל עת, שבשמים 44767 

שלא יתענה משבת לשבת וייאלץ , למה אם כן לא התפלל על פרנסתו שתשופר, מחזיר בתפילתו את הגשם 44768 

 44769 ?הסתפק בקב חרוביןל

שכן הספיק לראות פעם אחת , ח בן דוסא מלהתפלל ולבקש רווחה בחייו"ברם הסיבה שמנעה את ר 44770 

שכל העולם צריכים לגשם וניכר , הוא גרם נזק לכל העולם, שהתפלל שלא ירד גשם כשהוא נמצא בדרך 44771 

 44772 .רק פעם וזה מפני שניצל זכותו להתפלל להנאתו, ההפסד בכל מקום שניזקו שדות וכרמים

מי יודע , ה שישנה את מזלו ולשפר את מצבו הדחוק"שבוודאי אם יבקש תחינה מהקב, ח"הוא דן מזה קו 44773 

צימצם את עצמו עד המיעוט הקטן , ולכן קימץ מהנאתו והסתפק במועט, כמה יגיע מצב העולם לרעה 44774 

 44775 .ן קיום העולםוכל זכויותיו והנאותיו הקדיש למע, ביותר לקב חרובין יבשים מערב שבת לערב שבת

רשע , ז ומבקש ליטול שכרו מיד ליד לא ינקה רע"ר פנחס כל העושה מצוה בעוה"א, יד ליד לא ינקה רע 44776 

מהיכן היתה זכותם , ז"כך אם בקשו אבות הראשונים שכר מצוה שעשו בעוה, הוא ואינו מניח לבניו כלום 44777 

משמע מכאן כי לא רק , (´ו ד"ר ל"ויק)ב  שהרי הוא אומר וזכרתי את בריתי יעק, עומדת לבניהם אחריהם 44778 

, אם אינו מקמץ מהנאתו ומצרכיו, אלא אפילו כל אדם בדורו ותקופתו ואפילו בינוני, האבות הראשונים 44779 



.ד של מעלה אף מכונה בכינוי של רע ורשע"והוא נתבע מבי, ואינו מניח מזכויותיו לבניו אחריו לא ינקה 44780 

 44781 .(ואני תפלה)  

 44782 

 44783 מאמר תנה

ו "ויקרא כ) יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכורוזכרתי את בריתי  44784 

 44785 .(ו"מ

וצריך עיון שעל המצוות בכללן לא שייך לומר , וביארו בתורת כהנים שפסוק זה נאמר על התורה כולה 44786 

את משה אל בני ´ ש אלה המצות אשר ציוה ה"כמ, אל בני ישראל´ ביני ובין בני ישראל אלא אשר צוה ה 44787 

ש "וכמ, ה"משמע שמדובר בברית שנכרתה בין בני ישראל והקב, והלשון ביני ובין בני ישראל, ישראל 44788 

ש אלה דברי "כמ, ואלו הן הברכות והקללות שנקראו בשם ברית, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם 44789 

ולכן אמר ן באומרו "וכן מוכח ברמב, (ח"דברים כ) את משה לכרות את בני ישראל´ הברית אשר צוה ה 44790 

 44791 .כי הוא בשמו הגדול נתן הברית הזאת, בינו ובין ישראל´ אשר נתן ה

ת "ואמרתי בעזהי, ומעתה יש להתבונן מה הם החוקים והמשפטים והתורות שאנו למדים מפרשה זו 44792 

שהרי קיימא לן ששכר מצוה בהאי , שהתורות הן תוצאת ההתבוננות בעצם עניינם של הברכות והקללות 44793 

ברכות ´ ואם כן למה יתן ה, (7´ז ד"ע) היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, (7ט"ושין לקיד)א  עלמא ליכ 44794 

, שאין הברכות והקללות באים לשכר ועונש, (ט מהלכות תשובה"פ) ם"נתבונן מה שביאר הרמב, וקללות 44795 

, על כן מסייעין מן השמים שענייני הגשמיות לא יפריעו לקיום המצוות, אלא הואיל ושכר מצוה מצוה 44796 

 44797 .(7ה"ברכות ל) תקראו משרתי אלהינו יאמר לכם´ זרים ורעו צאנכם ואתם כהני ה ועמדו

 44798 

כענין אם בטלת מן , ולהפריע בעד לימוד התורה וקיום המצוות, הקללות באות לקיים שכר עבירה עבירה 44799 

בא לטמא פותחין לו בא לטהר , (7ח"יומא ל) ש"וכמ, (ד"אבות פ) התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך 44800 

לדעת שכל מעשה הן לטוב , התורה שבברכות והקללות צריכה להנחות אותנו בכל מעשינו, אותו מסייעין 44801 

לסיוע רחב עד אין קץ של בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין , והן למוטב מעמיד אותנו על פרשת דרכים 44802 

 44803 .(ב"ע´ מכות י) אותו

והתנאי לקללות הוא , תורהשהתנאי לברכות הוא אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים ב, עוד נלמד מפרשה זו 44804 

אף כאן יש תורה שלמה לדעת שרפיון בתורה מדרדר את האדם , ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה 44805 

, ותשנאו החכמים ותמנעו אחרים מלעשות, משלא תלמדו לא תעשו ותמאסו באחרים העושים, מטה מטה 44806 

וכנגדן שבע , השניה עד השביעיתהראשונה גוררת , הרי שבע עברות, ותכפרו בציווי עד שתכפרו בעיקר 44807 

, וזהו שאמרו למיימינים בה עסוקים בכל כוחם וטרודים לדעת סודה, (י שם"רש) פורענויות המנויות שם 44808 

שבת ) ולמשמאילים בה היא נהפכת לסם המות, כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא עיקר התורה סם חיים 44809 

 44810 .ל"שאם אינם עמלים בה ירדו עד לשאול תחתית רח, (7ח"פ

´ רק על ידי זה באים לידי שלמות הדבקות בה, הרי זו תורה שלמה לדעת שרק העמל בתורה בכל כוחו 44811 

עלולים חלילה להדחות מטה , ואם היינו עמלים בתורה בשמאל יד כהה שלא בכל הכוח, ולידי סיוע ממרום 44812 

, לו ליטמאועל כל מדרגה שנופלים באה פורענות נוספת ופותחים , מטה וצצים מכשולים אחר מכשולים 44813 

ועל כך נאמר ואם תלכו , ויש לו צורך בהתאמצות מיוחדת, עד שלא מסתייעא מילתא לשוב בדרך בה נפל 44814 

ועשיית המצוות בדרך עראי נחשבת לחטא בפני , י שתעשו את המצוות דרך עראי"ופירש, עמי בקרי 44815 

 44816 .עמי בקרי ככתוב והתודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו, עצמו

ורואה שהתנאי הוא להיות עמל , והמתעמק בפרשת הברכות והקללות ומבקש להבין את התורות שבה 44817 

הן חפץ הוא לדעת מתי יגיעו , כאדם המשתמש ביד ימינו שהוא העיקר, בתורה ולעסוק בה בכל כוחו 44818 

תחת , נה תורהודבר זה יש לנו להבין ממה שנאמר בתוכחה שבמש, והאם יש לכך סימן ואות, מעשיו לזה 44819 

שהסימן לעמילות בתורה , (ח"דברים כ) אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל´ אשר לא עבדת את ה 44820 

ויהיה שרוי בשמחה של , שאין העבודה עליו כמשאוי ובאהבתה ישגה תמיד, הוא´ ושלמות העבודה לה 44821 

אימתי שמחה  ,(.ד"עירובין נ) ואמרו, ושבחתי אני את השמחה שבה השכינה שורה, מצוה שעליה נאמר 44822 

 44823 .לאיש בזמן שמענה של תורה בפיו

 44824 המשפטים הם הנהגת מדה כנגד מדה, ובנוסף יש החוקים והמשפטים שבה, אלו הן התורות שבפרשה

, (.ז"ערכין ט) שאנו יכולים להבין מדוע באו על האדם וכמו שנגעים באים על לשון הרע, (.´סנהדרין צ) 44825 

ולהפך אותן ברכות שבאות על דברים שאדם אוכל , (7ב"שבת ל) ל בעוון נדרים"והפורענות שבאה רח 44826 

שעניינן מדה כנגד מדה כיון שהוא , (ירושלמי ריש פאה)ב  "ז והקרן קיימת לו לעוה"פירותיהן בעוה 44827 

 44828 .(ב"ח פ"נתיבות עולם נתיב הגמ) ל"ל ז"כפי שהסביר מהר, מרבה על ידם חסד וטובה בעולם



יש עלינו ללמוד שעלינו לקבל , ה ובטוב לבב מרוב כלאלהיך בשמח´ ומהקרא תחת אשר לא עבדת את ה 44829 

משום שענין זה נכנס בכלל , הן את הברכות שבמשפט והן את הברכות שבחוק, את הברכות בשמחה 44830 

ולמדו מכאן , (א"חולין צ) ולכן חזר יעקב על פכים קטנים, למלא אחר רצונו בטוב לבב´ עבודת ה 44831 

והרי , ליתן להם פכים קטנים אלו´ ם שהם רואים שרצון המשו, שצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם 44832 

 44833 .´הוא שומר בחביבות ובכבוד את מתנת ה

ועל השמחים ביסורין נאמר , אז אשרי הגבר אשר תיסרנו יה, ת מעניש חלילה את האדם"וכן כאשר השי 44834 

הטוב  הרי נאמר את, ל"ואף אם לקחו ממנו הכל כאיוב רח, (7ח"שבת פ) ואהביו כצאת השמש בגבורתו 44835 

ואף אם הוא במצב של דקדוקי עניות המעבירים את , (´איוב ב) ?נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל 44836 

שיש ´ ואמרו שם בגמ, (7א"עירובין מ) שנאמר עליו שאינו רואה פני גיהנם, האדם על דעתו ועל דעת קונו 44837 

 44838 ש"וכמ, קבלו באהבהל עליו ל"מכל מקום כשניתן לו עונש זה רח, להתפלל שלא יבוא לידי כך חלילה

וכשם שמברך על הרעה כך , אם חסד אשירה ואם משפט אשירה, פ חסד ומשפט אשירה"עה (7´ברכות ס) 44839 

 44840 .מברך על הטובה ולא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה

באלהים אהלל , אהלל דבר זו מדה טובה´ בה, אהלל דבר באלהים אהלל דבר´ בה´ וכן דרשו שם על הפ 44841 

כי גם בחיי , אקרא´ צרה ויגון אמצא ובשם ה, אקרא´ כן כוס ישועות אשא ובשם הו, דבר זו מדת פורענות 44842 

, כמו שחנניה מישאל ועזריה טיילו בכבשן האש עם המלאך, ´גיהנם עליו להיות מאושר אם זהו רצון ה 44843 

אלו הם קצות התורות והחוקים , (.ח"פסחים קי) ושמחו על כך שהם חיים ומקדשים שם שמים בעולם 44844 

וההולך אחר , בשמו הגדול עם ישראל´ שהם דברי הברית שכרת ה, יש ללמוד מפרשיות אלווהמשפטים ש 44845 

וכללים אלו הם יסוד הברית התורה והמצוות והם אושר החיים , ת בכל ענייניו הוא המאושר בחיים"השי 44846 

 44847 .(לקט שיחות מוסר)  .בכל מצב

 44848 

 44849 מאמר תנו

 44850 .(ג"ז י"ויקרא כ) ואם גאֹל יגאלנה ויסף חמישיתו על ערכך

לבעלים שהוא בעצמו , על פי שכל היה צריך להיות בהיפך, י בבעלים החמיר הכתוב להוסיף חומש"וברש 44851 

חילוקים בין ´ ואפשר לומר דהנה מצינו בגמ, צריכים להקל בעדו ולא לתבוע ממנו עוד חומש, הקדיש 44852 

כ זה "וע, ישאבל מקדיש בעין יפה הוא מקד, שאפילו אם ננקוט דמוכר בעין רעה מוכר, מוכר למקדיש 44853 

וכשהוא פודה את הקדוש תובעים ממנו כי צריך , המקדיש אחרי שכבר התנשא פעם לדרגת מקדיש 44854 

 44855 .להיות תמיד מעלה בקודש מקדיש ומקדיש, להמשיך דרגתו וגם להוסיף עליה

גם , כל שמתחיל במצוה ואינו גומרה קובר את אשתו ואת בניו, (´ה ד"ר פ"ב) ל"גדר לזה מצינו אמרם ז 44856 

והשני שלא , הלא זה המתחיל הרי כבר עשה מקצת מן המצוה, אורה היה צריך להיות בהיפךכאן לכ 44857 

אלא הוא , כ"ולבסוף מענישין דוקא להמתחיל בעונש גדול כ, התחיל כלל הרי מאומה לא עשה במצוה 44858 

ולא יפסיק לעלות , יש עליו תביעה כי יעפיל על ההר, הדבר כי אחרי שכבר עלה למעלת אותה מצוה 44859 

 44860 .אלא יוסיף ויוסיף עוד ועודבקודש 

ונכרי שלא עשה כל מצוה , ג מצות חסר אחת מענישין אותו על המצוה החסרה"הנה ישראל כי שמר תרי 44861 

הוא יסוד הדבר כי התורה מטלת דיניה ומחייבת את האדם לפי , אף לא אחת מהן אותו לא מענישין כלל 44862 

וכל אשר , ל"וז (ו"פ´ שער ג) ל"ש החוה"מכי הגדול יותר במעלותיו חיוביו יותר מרובים וכ, הכרותיו 44863 

ומי שנתן לו , ומן הראיה על זה כי התבואות חייבות במעשר, יוסיף הבורא טובה לאדם חייב עליה עבודה 44864 

ומי שנתן לו האלהים עשרה כורים חייב , האלהים מאה כור של תבואה חייב ממנה עשרה כורים לאלהים 44865 

 44866 .צי והשני אחד יהיה הראשון ענוש והשני מקבל שכרואם יוציא האחד תשעה וח, לאלהים כור אחד

הלא הוא כמוכר פשוט ובזה , הוא היסוד בעניננו כי אחר שלא הקדיש מעולם ובא לפדות הקדשו של חברו 44867 

אבל המקדיש הראשון הרי התנדב , שמקדיש מעותיו תמורת ההקדש די בכך ואין עליו חיובים נוספים 44868 

בעין ביתר גדלות בחיזוק מעלותיו ודרגותיו וגם לעלות בקודש עוד אותו ודאי תו, מלבו והיה כבר למקדיש 44869 

י לפי כוח הגמל "וברש, אמרי אינשי לפום גמלא שיחנא, (.ז"כתובות ס) ל"הוא יסוד מאמרם ז, ועוד 44870 

 44871 .(דעת תורה)  .יטעינהו משא והוא יסוד בכל התורה כולה

 44872 

 44873 מאמר תנז

 44874 .(ג"יז "ויקרא כ) ואם גאֹל יגאלנה ויסף חמישתו על ערכך

ויש להבין למה זה דוקא , ל בבעלים החמיר הכתוב להוסיף חומש וכן במקדיש את השדה"י ז"ופירש 44875 

וטעם , נזיר´ ל בפ"ן ז"הרמב´ ויש להבין על דרך שפי? החמירו בבעלים להוסיף חומש ולא שאר כל האדם 44876 

נפשו במלאת  ועל דרך הפשט כי האיש הזה חוטא, החטאת שיקריב הנזיר ביום מלאת ימי נזרו נתפרש 44877 

וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש , כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם, הנזירות 44878 



, ´וכדכתיב כל ימי נזרו קדוש הוא לה, ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים´ כענין שנא, לאלהיו 44879 

 44880 .ל"והנה הוא צריך כפרה בשובו להיטמא בתאוות העולם עכ

מן ההכרח שיחזור בכוח , בן בזה אחרי טעמו מהרגשת הקדושה אפילו רק זמן מועט ואף לרגע אחדוהמו 44881 

שכיון שהצליח האיש הזה , בחירתו החופשית אל המעלה המושלמת שבנזירות ויגיע למעלת נזירות עולם 44882 

 44883 להיות, והביע את רצונו להיות נזיר, אפילו לשעה קלה להתרומם ולהשתוקק לחיי פרישות וקדושה

היות וברגע אחד התנוצצה בו , מתקדש ומתרחק מכל התענוגות הגשמיים המלכלכים את נשמת האדם 44884 

הרי שזוהי ממש תשוקתו האמיתית הפנימית להתחיל , אותה הכמיהה העילאית לעלות במעלות הקודש 44885 

 44886 אילו היה שחטא, ל"ש האבן עזרא ז"י שהוא קדוש וכמ"ובהתאם לדעתו של ר, ולספור מחדש ימי נזירות

 44887 .על נפשו לא היה השם מצווה אותו שיחזור לחטאתו

ומן ההכרח , לא ייתכן שיינתק ממנה לגמרי, כי אחרי שהאדם טעם מעט מטעם ההתעלות הרוחנית הטהורה 44888 

שמוסב על , (´ש ב"שה) ש החכם מכל אדם אחזתיו ולא ארפנו"כמ, שיתגעגע שנית להתחדש ולהתקדש 44889 

ומי שבחר פעם בדרך הקדושה מן , כרח שלא ירפה הימנומי שנאחז בשכינה מן הה, השכינה והקדושה 44890 

וייאחז שנית בקדושה אפילו אחרי כמה וכמה לבטים וריחוקים , ההכרח שימשיך בבחירתו החופשית 44891 

 44892 .זמניים

והרי כהן הדיוט שגם , לאביו ולאמו לא יטמא´ שלא יטמא הנזיר במת שנא, ל"החינוך וז´ וכן ראיתי בס 44893 

תקוה יש בו לקדש עצמו ולהוסיף יום , ת פעם אחת"ם אחרי הזירו להשיכי האד? הוא קדוש מטמא בהן 44894 

ואחר שהזיר אפילו , הבא לטהר מסייעין אותו, ל"ומן השמים מסכימין על ידו וכענין שאמרו ז, טוב בטובו 44895 

 44896 .ל"יום אחד יסתייע וישלים כל ימיו בטהרה עכ

על אותו ההפסק אחרי טעמו והרגשתו , ומטעם זה צריך הוא להביא קרבן אחרי תום שלושים ימי נזירותו 44897 

ועל השתמטות מן הקדושה , כי מן היאה והמתאים היה שישאר בקדושתו זו כל ימי חייו, בקדושה העילאית 44898 

ואף שהכניס את עצמו בחיוב של נזירות מצד , שהצליח לרכוש לעצמו נקרא חוטא וזקוק לקרבן 44899 

ש "וכמ, דו יקודש כמתכונת ימי נזרומ העבר מחייב אותו שגם עתי"מ, התעוררות עצמו ונדבת לבו 44900 

הם שהקדישו , מקדשם´ פ והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני ה"ל עה"הספורנו ז 44901 

כי , ולא נאמר שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ההקדש עשו שיהיו אשמים כשיהיו מועלים לו ליהנות ממנו 44902 

 44903 .ל"ין לאל ידם להפקיע את קדושתם עכוא, מקדשו´ מקדשם שכיוון שהקדישו את הדבר אני ה´ אני ה

ואף אחרי עבור חוק נזירותו של , גדול מאד הוא רושם הנזירות המתרשם בכל הווייתו של הנזיר המתקדש 44904 

הלא צריך הוא להתגלח אחר הבאת הקרבן והוא , הקדושה שנאחז בה מלפפתו מכל צעדיו, השלושים יום 44905 

מראה על יחס הביטול והשלילות לגבי , י תיקון כלשהוכי גידול שער באופן פרע בל, כ מדרכי הנזירות"ג 44906 

שאף בטקס , וכן גם ההתגלחות הגמורה נוטלת הרבה מיופי התואר, כל היופי החיצוני המקובל על העולם 44907 

ואחר ישתה הנזיר ´ ש האלשיך הק"וכמ, של הפסק הנזירות יש מן ההמשך של הקדושה שאדם זכה לכך 44908 

, כי השלושים יום של נזירותו השאירו עליו רושם של קדושה, ירותושנקרא נזיר גם אחר שהפסיק מנז, יין 44909 

 44910 .אם ישתה יין יהיה שתייתו בהיכר של נזירות´ שאפי

ולא , או הגילוח הגמור יפסיד תואר בני אדם, שאין ספק שהשער גדול ביותר, ו שאומר"ועיין בחינוך ש 44911 

זירות מביאה אותו לחיובים אלא שהנ, רק שמתעלה הוא הנזיר בקדושה מופשטת ללא כל ערך מעשי 44912 

מקדש עצמו , שאם האדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, נוספים ממש בהתאם לכלל הגדול 44913 

כן הקדושה , וכאותה השלהבת המתגעגעת לעלות מעלה מעלה, (ט"יומא ל) מעט מקדשין אותו הרבה 44914 

והיא כגחלת אש , חר שלבשנדלקה בנפשו של הנזיר ממשיכה להלהיבו ולהאחיזו במעלות הקודש שלב א 44915 

ובשלהבת ההיא נראים כמה מיני , שהיא כמוסה וסגורה ובהפיח אותה תתפשט ותתלהב מתרחבת והולכת 44916 

 44917 .(ל"ל זצ"עץ החיים לרמח) גוונים

והעירותי , נבין היטב את פרשת המקדיש ביתו או שדהו ובא ליגאל שצריך להוסיף חומש, ובהסבר הנזיר 44918 

התשובה שגם כאן החומש הוא ? עלים להוסיף חומש ולא שאר כל האדםלשאול למה זה דוקא החמירו בב 44919 

הריהו בבחינת מתעלה ´ כי בשעה שהוא מקדיש ביתו לה, מעין עונש וקנס על הפסק וירידה ממדרגה 44920 

 44921 .ומבין את אפסותו של הרכוש פרטי שטרח ועמל להשיגו, ברגשותיו

והנה אחר , אדם באתערותא דלעילאומה ערך לרכושו של האדם ביחס לרגשות הקדושה התופשים את ה 44922 

והרי זו , ונעשה בהול על רכושו שחביב עליו יותר מרגשי קדושתו, כך הוא מפסיק בהרגשותיו ומתחרט 44923 

אבל אצל , לכן קנסו הכתוב בכדי להכביד על הבעלים את היציאה וההוצאה מקדושה לחול, ירידה והפסק 44924 

מר בענין זה שהיה להם הפסק ופרידה מרגש לגביהם לא שייך לו, אחרים הבאים לפדות דבר שבקדושה 44925 

 44926 .טוב

המצוה היא שלמות האדם , ח"ל נתיב התורה פרק י"ל מפראג ז"נתיבות עולם ממהר´ וכרעיון זה ראיתי בס 44927 

וכאשר התחיל האדם בדבר צריך להשלים , כ כפי מה שהיא המצוה"ולכן צריך שיעשה אותה בשלמות ג 44928 



, ועוד כי המצוה היא אלהית בלתי גשמית, פורש מן המצוה ואם לא השלים את כולה נקרא כאילו, כולה 44929 

, כי דבר גשמי מתחלק אבל דבר שהוא בלתי גשמי אינו מתחלק כלל, והדבר שהוא בלתי גשמי לא יתחלק 44930 

 44931 .ולפיכך כאשר התחיל במצוה אומרים לו גמור

עליו הכתוב  ובא אחר וגמרה מעלה, חמא ברבי חנינא כל העושה מצוה ולא גמרה´ ק דסוטה אמר ר"ובפ 44932 

, דכתיב ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו, אליעזר אומר אף מורידין אותו מגדולתו´ ר, כאילו עשאה 44933 

ופירוש זה כמו שאמרנו כי המצוה שהיא השלמה נמשך , שמואל בר נחמני אומר אף קובר אשתו ובניו´ ר 44934 

 44935 .ולכך נקראת המצוה על שם מי שמשלים אותה לגמרי, הכל אחר ההשלמה

כי מאחר שהתחיל לקנות מעלה היא המצוה שהיא מעלה עליונה ופירש , ד שמורידין אותו מגדולתו"כן למו 44936 

וזהו יסוד תפלתו , ל"כ עכ"נחשב שהוא יורד מן המעלה שהתחיל בה לכך מורידין אותו מגדולתו ג, ממנה 44937 

י כל ימי חיי אך טוב וחסד ירדפונ, ה שיאריך ימים בלי הפסק בעסקי התורה והיראה"של דוד המלך ע 44938 

 44939 .(תורת הנפש)  .לאורך ימים´ ושבתי בבית ה

 44940 

 44941 מאמר תנח

 44942 .(ב"ז ל"ויקרא כ) ´וכל מעשר בקר וצאן העשירי יהיה קדש לה

´ ובגמ, היוצר יחד לבם´ ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון שנא"בר, בארבעה פרקים העולם נידון 44943 

רב יהודא אמר שמואל כחיילות , עלות בית מרוןריש לקיש אמר כמ, אמר מאי כבני מרון כבני אימרנא 44944 

כבשים כשמונין אותן לעשרן ויוצאים זה אחר זה בפתח , ל כבני אימרנא"י ז"וברש, (ח"ה י"ר) בית דוד 44945 

כמעלות בית מרון הדרך קצר ואין יכולים לילך זה בצד זה שהעמק עמוק , קטן שאין יכולים לצאת כאחד 44946 

 44947 .ל"ך היו מונין אותם יוצאים זה אחר זה בצאתם למלחמה עככחיילות בית דוד וכ, משני צדי הדרך

ה הוא "שהפיקוד של כל באי עולם מול הקב, ל לענין בני מרון הוא"הנה הצד השווה שבכל ביאורי חז 44948 

כי , ע בחבירו או יסתופף בצלו של חבירו"שאחד יתלה א, ביחידות בזה אחר זה ואין כניסה דרך ערבוביא 44949 

גם , ל לשפוט את העולם"ה לע"מה נורא ואיום הוא כשיבוא הקב, בדק לכשעצמואם כל אחד ואחד נידון ונ 44950 

יש והאדם , לא יועיל כל השתייכויות לכת לחבורה או לקיבוץ, אז יהיה בזה אחר זה כל אחד ואחד לעצמו 44951 

 44952 .ובלבו ידמה שזכות הרבים שהוא חבר אליהם או שהוא פועל עבורם תגן עליו, חוטא חטאים קשים

ובזכותה של מצוה ינצל מן הדין וחשבון , בזכות שיטה או כיוון ידוע שהרבים דוגלים בם ע"הוא תולה א 44953 

, להכשיר ולטהר את עצמו באהני ליה שיטתיה, אלה הם רק דמיונות שוא ואחיזת עינים, של חייו הפרטיים 44954 

ת את ולא תחפה מצוות הכלל לכבו, ה מנתח בפרוטרוט כל יחיד ויחיד עד תחתיות נפשו"לא כן הוא הקב 44955 

ואין טשטוש ואין תערובות , צופה כל הנסתרות יבדיל כל סוג פעולה ופעולה שלו, העבירות הפרטיות שלו 44956 

 44957 .של מצוות ועברות להכשירם ואין ערבוביא של קודש וחול

ביום ההוא ישליך כל פשעיו אשר עשה ויעשה עצמו כאילו בו , (יסוד התשובה) ל"וכבר אמר רבינו יונה ז 44958 

לכאורה למה צריך להשליך גם , ל"וזה היום תחלת מעשיך עכ, בידו לא זכות ולא חובהואין , ביום נולד 44959 

ויתגבר וישוב בתשובה , הלא מוטב לפי עיון שטחי שיחזיק ויתעודד באלה הזכויות שלו, את הזכויות 44960 

 44961 ?אמיתית

קשה  שכל עוד שהוא מתיימר שיש לו זכויות, כי לפי עומק הבירור דרכו של האדם הוא, אבל לא כן הוא 44962 

הוא מעריך את עצמו כהגון וטוב , והוא עושה מין תערובת של פשעים וזכויות, לו לגלות את מומיו ופשעיו 44963 

ולכן צריך בשעת התשובה לא לשים נגד עיניו את , ואז לא תהיה תשובתו שלמה, שצריך אולי קצת תיקון 44964 

בל יחת מהעתיד הוודאי עת , (באגרת המוסר) ל"י סלנטר זצ"כ הגר"וכמש, זכויותיו כי אם חטאיו הקשים 44965 

אחד הוא , הוא לבדו ישא פרי חטאיו, ובשפטים קשים יוסר בל ילכד זר בגללו, על כל מפעליו´ יפקוד ה 44966 

 44967 .ל"עושה העבירה והנענש עכ

אלא להיות , ל הורונו לא לפרוש מן הצבור"והרי חז, אמנם שכמה מעלות ותועליות בהתקשרות עם הצבור 44968 

, מ ישנה בהשתייכות זו צד קלוש"מ, כ לימוד החכמה והרבצת תורה"כש, הפעיל לדבר מצוה וחיזוק התור 44969 

שהאדם נוטה להרגיע עצמו שלעת מצוא יצטדק בכוח התקשרותו לארגון זה או אחר שיגין עליו ועל  44970 

ה "שבבוא יום הדין יעבור לפני הקב, וזו טעות נוראה המכשילה את האדם לחשוב, תהפוכותיו הפרטיות 44971 

 44972 .ורה תשיב על כל הקטרוגים שייטפלו עליווהחב, עם כל חבורתו

פ "ל אע"י ז"וכתב רש, בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי, ה באמרו"וכגון זו היה בלעם מתנחם כלפי הקב 44973 

זוהי השקפתו של כל אדם בינוני המתרחש בתת , ל"חשוב אני בעיני המלכים עכ, שאיני חשוב בעיניך 44974 

פ שאינני חשוב מצד העוונות ומומי "אע, שובה ויום הדיןולבו אומר לו אפילו בשעת ת, נפשו מחשבה זו 44975 

, והנני חבר לארגון של עוסקי תורה ומחזקיה, אבל חשוב ונכבד אני מצד זכויותי ומעשי הטובים, נפשי 44976 

 44977 .וזכותם תעמוד לי לעת מצוא



ולא יהיה לבו גס , אף הרב ביחסיו עם תלמידיו יש לו להתבונן לאותה האחריות הגדולה של אחד אחד 44978 

ע בבחינת קטן שנולד שאין בו "אלא יעמיד א, ושלא יחשוב את עצמו לבטוח בזכיותיו בתור רב, בתלמידיו 44979 

ולא יחליש את התביעה על עצמו מפאת ההכרה שהוא מרביץ תורה וזכות תלמידיו , לא זכות ולא חובה 44980 

 44981 .בתורהאחד אחד זה ענין גדול שמקיף כל סוגי ומדרגות האנשים ובכל שטחי החיים ש, תעמוד לו

נטפלו אליו כמה וכמה , ל כשבא לאסיפה הגדולה להצלת ישראל בעיר וורשה"ושמעתי שהחפץ חיים זצ 44982 

, ועל כל שאלותיהם הוא ענה להם ואמר, אנשים שהיו מעונינים לדעת בנוגע להשקפתו על שיטת החסידות 44983 

ע וישאלו "יו את השויפתחו לפנ, ב"כשיבוא האדם לאחר פטירתו לעוה, אני איש פשוט אינני יודע מחכמות 44984 

אחד אחד , מפלגה אתה משתייך, שיטה, ולא ישאלוהו כלל לאיזה ארגון? אותו הקיימת מה שכתוב כאן 44985 

 44986 .(אור הנפש)  .מה מאד מאיים הרעיון אחד אחד יעברון, יעברון ואחד אחד נושא פרי מעלליו

 44987 

 44988 מאמר תנט

 44989 .(ד"ז ל"ויקרא כ) את משה אל בני ישראל בהר סיני´ אלה המצות אשר צוה ה

רשעים , (ב"ג ה"ירושלמי שבת פי) ר אילא מלמד שאם עשאן כמצוותן הן מצוות ואם לאו אינן מצוות"א 44990 

ל "י הורביץ זצ"ח רי"ר הגה"אדמו, (ר"מד) הפוך רשעים ואינם´ כיוון שהופכין מעשיהן מיד הן כלין שנא 44991 

אינם מתייחסים מצד עצמם ו, כוחות הנפש הכלליים סתמיים הם, הסביר לנו ענין גדול שבכוחות הנפש 44992 

אין הכוחות הרוחניים הכלליים אלא מעין כלי שרת שצריכות להופיע במקומם , ומהותם לצד הטוב או הרע 44993 

זה נקרא , ושלא כסידרם, שלא במקומם, ואם משתמשים בכלי שרת אילו שלא בזמנם, בזמנם ובסידרם 44994 

הרי ממילא , ובנסיבות המתאימות שאינם מכוונים את הכוחות לצורך גבוה בתנאים, שהופכין מעשיהן 44995 

 44996 .הולכת ונוצרת הווייה שלילית של כלייה וכשלון וזהו מיד הן כלין

הטבע שהוא מדת הדין חוק וגזירה מאת , אשריהם לצדיקים שמהפכין מדת הדין לרחמים, ל"א ז"וזהו מש 44997 

לסולם מוצב הופך את הטבע , הצדיק המשתמש בכלי שרת של כוחות נפשו בנסיבות המתאימות, ש"הבוית 44998 

ש ומשחיתים "הרשעים מהפכין כל עת רצון וסד, מהפך הדין הטבע ומעלהו, ארצה וראשו מגיע השמימה 44999 

המקור הברוך הופך אצלם לקללה ומדת הדין , לחבל ולנבל את יופי הבחירה והדר הטבע, אותם ארצה 45000 

 45001 .מענה אותם

לגנזי , הופכת אצלו למפתח שכל תופעה טבעית, ההסתכלות הערה והחיה של הצדיק האמיתי גורמת לו 45002 

, רואה ומקלס, רואה ושר, נמצא שהצדיק רואה ומברך, כלי השרת לגנזי כלי השירה שבמסתרי נפשו 45003 

והמונע את עצמו הריהו כמונע את עצמו מלקבל את מפתחות הארמון , ושר ומזמר ללא הרף, אוכל ונהנה 45004 

 45005 .להכנס ולהיראות לפני המלך פנימה, שעבדי המלך מציעים לו

המובן , (ד"ברכות כ) בשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרע, אלהיך בכל לבבך´ פ ואהבת את ה"ל עה"זואח 45006 

כל החמימות והחשק הכל צריך להיעתק ולזוז ממקומם הצפון להתקדש ולהתרומם , שכל כוחות הנפש 45007 

גם אותם צריך לרתום למרכבת המשנה , כל הכוחות הנראים לכאורה כמפריעים לעבודת הבורא! ש"לש 45008 

 45009 .ר בעבודת הבורא"ט והיצה"של היצה

, (ט"ב ע"ב) מהאש יצאו והאש תאכלם, ונתתי את פני בהם´ ת אש אוכלתו שנא"ל כל הפורש מד"אחז 45010 

, ת"אם יודע לסדרם בהתאם לד, המובן בזה שכל כוחות נפש הטבעית האצורות בתוך לבו של האדם 45011 

ללא שמירה ושימוש לכבודו של  וכשהוא פורש מן התורה ומשאיר את האש, בשלמות´ הריהו עובד ה 45012 

כל כוחות הנפש נהפכים , והאדם כלה ונשרף באש עצמו, הרי האש יוקדת בו כל התאוות הרעות, ת"השי 45013 

 45014 .האדם וכל תכונתו נמסרים ביד היצר, לו לסם המות

הכל תלוי בכיוון הכוחות הנהגתם , וזה מתאים לכלל שקבענו שאין רע ואין טוב החלטי בנפש האדם 45015 

ולא עוד אלא , והצדיק המעמיק ראות כל ההרהורים הבלתי רצויים הולכים ומתבטלים ,וליטושם 45016 

כי החכמה כשמנהיגים , (ה"פ´ שער ה) ש בחובת הלבבות"וכמ, שמתעלים למעלת הכרה במעשה בראשית 45017 

וכשנוטים בה מנתיבתה תהיה מדווה כולל שאין לו רפואה ולא , אותה על דרכה תהיה רפואה לכל מדווה 45018 

ש "מפני שמאירה העינים כמ, (ג"ירמיה כ) ש הלא דברי כאש"על כן נמשלה התורה באש כמו, ארוכה 45019 

 45020 .ל"נשפט עכ´ ש כי באש ה"ושורפת ביקודה מי שנוטה מנתיבתה כמ, ברה מאירת עינים´ מצות ה

´ שיאהב את ה, וכיצד היא האהבה הראוייה, (ג"י י"פ) ל בהלכות תשובה"ם ז"וראה מה שכתב הרמב 45021 

ונמצא שוגה בה תמיד כאילו חולה חולי אהבה , ´זה מאד עד שתהא נפשו קשורה באהבת האהבה גדולה ע 45022 

בין בשעה שהוא אוכל , והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה 45023 

הוא , בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצוונו בכל לבבך ובכל נפשך´ יתר מזה תהיה אהבת ה, ושותה 45024 

הרי עד כמה שיש , ל"וכל שיר השירים משל הוא לענין זה עכ, למה אמר דרך משל כי חולת אהבה אנישש 45025 

 45026 .ש"עד השגת דרגות באהבת הבוית, ללמוד מדרכי הטבע



להפכן , את השמחה וההתפעלות, את רחשי האהבה, ואשרי היודע להתאמץ לכוון את כל כוחות נפשו 45027 

והלא נראה , עד לדרגת הנבואה להגיע, ומדרגה לדרגה, ממעלה למעלה, ולהשתמש בהם לכבוד התורה 45028 

ומשה היה מואס בהן מפני שעשוים לגירויי יצר , במראות הצובאות של הנשים שהביאו לנדבת המשכן 45029 

פקודי ) י העמידו הנשים צבאות רבות במצרים"שע, ה קבל כי אלו חביבין עלי מן הכל"ל הקב"א, הרע 45030 

 45031 .(´ח ח"ל

ו בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאוות זה העולם ונתנו מראותיהן והנה הי, ל שם"ובאבן עזרא ז 45032 

, רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע המצוות, כי אין להם צורך עוד להתייפות, נדבה 45033 

מסרו את כל טיב חושם וכשרונם המפותח בהכרת כל אופני , ל שמסרו את מראות הצובאות"והרעיון כנ 45034 

 45035 .את כל אלה מסרו לחובת הקודש והמקדש, דרות שבדרכי היופי הטבעיוכל ההתה, הסילסול

אלא שתובעת מן האדם שיעלה את , ק רוצה בביטולם והמתתם של כוחות האדם אפילו הנסתרים"אין תוה 45036 

כל , שצריכה תמיד לשאוף לגבוה, ויתן להם אופי וערך כלי שרת במקדש של נפש האדם, כל הכוחות 45037 

ואין לעזוב את כל הכוחות , ון לשיפור הנפש החצובה מתחת כסא הכבודצנורות הרוח צריכים להתכו 45038 

ויש מהן הנייה , ל כל הנהרות כאשר מהלכין על הארץ הם טובים ומתוקים"ש ז"וכמ, הענקיים להפקר 45039 

כך כשמשתמש בכוחות נפשו במקומם הראוי למען הרבות כבוד , נכנסו לים הם מאורים ורעים, לעולם 45040 

 45041 .ברכה והצלחה ואושר רוחני וגופני יחדהוא מקנה לעצמו , שמים

כל רחשי , גילוי כל כוחות הנפש לצרכי גבוה, הבה נא ונרכוש לעצמנו את העיקר הגדול והנעלה הזה 45042 

עוסקי ולומדי , ואנו עם ישראל המובחרים בעם! ת כל ימי חיינו"לבבנו יצרינו לשעבדם לעבודת השי 45043 

י שעבוד "וקדושתו בכל העולם ע, הגדלת שמו יתברךכל עצם משימתנו תהא , ודורשי שמו´ תורת השם ית 45044 

 45045 .(תורת הנפש)  .כוחותינו ונשמתנו אליו

 45046 כרכים´ ב, תם ונשלם ספר ויקרא

 45047 "הזורעים בדמעה"ט מאמרים כמנין "תנ

 45048 ברנה יקצורו

 45049 שבח לאל בורא עולם

H 45050 

 45051 

 45052 

 45053 

 45054 

 45055 

 45056 

 45057 

 45058 

 45059 

 45060 

 45061 

 45062 

 45063 

 45064 

 45065 

 45066 

 45067 

 45068 

 45069 

 45070 

 45071 

 45072 

 45073 

 45074 

 45075 

 45076 



 45077 במדבר

 45078 מאמר א

 45079 .(´א´ דבר אבמ) אל משה במדבר סיני באהל מועד´ וידבר ה

, במדבר שנאמר במדבר סיני, ובמדבר, באש, במים, בשלשה דברים נתנה התורה, איתא במדרש רבה 45080 

, מים, צריך שיהיו בו תכונות כמו שלושת הדברים, מסביר הכתב סופר שכל מי שרוצה להשיג את התורה 45081 

מי שדעתו גבוהה כך דברי תורה יורדים מ, כמו שהמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, ומדבר, אש 45082 

להורות , ה את התורה על הר סיני שהוא נמוך וקטן"לפיכך נתן הקב, והולכים אל מי שדעתו שפלה 45083 

 45084 .שהתורה מתקיימת במי שהוא שפל ועניו ולא בעל גאוה

וניתנה באש שנאמר כי נר , ולכך ניתנה התורה במים כדי ללמד שצריך להיות עניו כדי לזכות לקנין תורה 45085 

וכל אחד ואחד צריך לנהוג , כי התורה היא אור שמאירה לאדם את הדרך ללכת בה ,מצוה ותורה אור 45086 

שהתורה , ולכן אנו אומרים בברכת התורה אשר נתן לנו תורת אמת, בעניניו לפי מה שמראה לו התורה 45087 

אותה תורה למדו , ה והתנאים והאמוראים"אותה תורה שלמד משה רבינו ע, היא אמת לכל אחד ואחד 45088 

ולא רק בעניני רוחניות אלא גם , וההנהגה שכתובה בה מתאימה ואמיתית לכל אחד ,ח"א והח"הגר 45089 

 45090 .בענינים הגשמיים

והיה יהודי אחד שרצה , מספרים שבזמן הצאר ניקולאי נגזרה הגזירה שאסור ליהודי לקנות אחוזה ברוסיה 45091 

ל "ז מקלם זצ"שוהלך לר, לקנות אחוזה ולרשום אותה על שמו של גוי אחד שהיה ידיד טוב ונאמן עליו 45092 

שהרי כששלח , ז כי יש לשאלתו תשובה בתורה"ואמר לו רש, לשאול בעצתו אם כדאי לסמוך על הגוי 45093 

בכל זאת לא סמך אברהם , פ שאליעזר היה עבד נאמן"אע, אברהם אבינו את אליעזר להביא אשה ליצחק 45094 

ואומרים , השליחותוהשביע אותו שבועה בנקיטת חפץ שיעשה את , על עבד כנעני אפילו עבד כאליעזר 45095 

 45096 .אלא שלא היה יכול ולכן שלח את אליעזר, המפרשים שרצה אברהם ללכת בעצמו

ו שעל גוי אפילו שיהא נאמן אין "ק, אם על אליעזר לא יכול אברהם לסמוך, ל לאותו יהודי"ז זצ"אמר רש 45097 

, בא מקלםאותו יהודי יצא ועשה ההיפך ממה שאמר לו הס, כי לבסוף יכפור הגוי בכל הענין, לסמוך 45098 

רואים מזה שבכל ענין ולכל אדם כתוב בתורה ההנהגה , ולבסוף כפר הגוי ביהודי והפסיד את כל רכושו 45099 

 45100 .ולכן נקראת תורה תמימה דבכל הענינים היא אמת ותמימה, איך להתנהג

כך גם בתורה כשמשתמשים בה , כי כמו האש שעלולה לשרוף ולקלקל, עוד טעם שניתנה התורה באש 45101 

כי תלמיד חכם שאיננו , ל ששגגת תלמוד עולה זדון"לכן אמרו חז, להשרף באש התורה לרעה עלולים 45102 

ח "ולכן צריך הת, ח"ה כי למד את זה מהת"וטוען להקב, מתנהג כראוי הרי עם הארץ רואה ולומד ממעשיו 45103 

 45104 .שלא תהא תורה שלמד סיבה שילמדו ממעשיו הרעים, להזהר בתורה מאד

שהיו נזונים רק מהמן ולא היה , ה נמצאת אצל אלו שהם כדור המדברלפי שהתור, וניתנה התורה במדבר 45105 

ל "וכך לימדו אותנו חז, ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן"ש חז"כמ, להם יותר מכדי צרכם בלי מותרות 45106 

כי רק מי , כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן, במסכת אבות 45107 

י "ה שולח לו את צרכיו ע"ומי שעוסק בתורה הקב, ללמוד ולא מי שמבקש מותרותשמסתפק במועט זוכה  45108 

 45109 .נס כמו בדור המדבר שירד להם המן

? האם אביו ישאירו בחדר בלי אוכל, החפץ חיים היה אומר משל לילד שהלך לחדר ושכח לקחת עמו אוכל 45110 

בזמן , ביא לו אוכל כדי צרכוה דואג לה"כך מי שעוסק בתורה בכל כוחו הקב, ודאי שידאג שיהא לו אוכל 45111 

ובדרך נס השתפר המצב יותר ממה שהיה קודם , ההתייקרות בכלכלה יראתי שמא לא יהא כסף לישיבה 45112 

ולכן צריך מי שלומד תורה , י נס"ה דואג למי שלומד תורה שיהא לו כדי צרכו אפילו ע"שהקב, לכן 45113 

 45114 .פ הכתב סופר"הפירוש ע זהו, להסתפק במועט ולא לרצות מותרות לפי שהתורה ניתנה במדבר

כתיב ימצאהו בארץ מדבר ובתהו , ל"א זצ´ר המשגיח דישיבת לומז"ונראה עוד לפרש על פי מה שאמר מו 45115 

כשם שאדם הנמצא במדבר מרגיש שאין לו על מי , יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו, ילל ישימון 45116 

, ה"שאין מי שיעזור לו ובוטח רק בהקב כך כשיודע האדם, ה לבדו"ואין אחד שיעזרהו אלא הקב, לסמוך 45117 

ה גר אנכי "ש דוד המלך ע"ה שומר עליו ומגן בעדו כמ"הקב, אז יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו 45118 

 45119 .ה לבדו"כמו גר שאין לו אף קרוב ומכיר אלא הקב, בארץ

דבר כדי ולכן ניתנה התורה במ, ה עוזר לו"יתברך אז אין הקב´ אבל כשאדם בוטח באחרים מלבד ה 45120 

ולכן אנו מבקשים , יתברך´ ה כמי שנמצא במדבר שאין לו על מי להשען אלא על ה"ללמדנו שיבטח בהקב 45121 

כי הבטחון סיבה להצלחה , בתפילה בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים כן תחננו ותלמדנו 45122 

 45123 .בלימוד תורה

משום שבתוך המים רואה , נהרמה טעם רוקע הסוס ברגליו כשעומד לשתות על שפת ה, מספרים העולם 45124 

ומתכוון הוא להכות , וחושב הוא שסוס אחר עומד כנגדו ושותה את המים שלו, הסוס דמות סוס נשקפת לו 45125 

כך גם האדם סובר שדמות חבירו , ובינתיים מתמלאים המים חול ואינו יכול לשתות מהם, אותו ברגליו 45126 



אבל , ומתוך כך מפסיד גם משלו, וע מחבירוועושה השתדלויות למנ, שכנגדו תחסר ממנו ממה שמגיע לו 45127 

ה עמו אז "ואין מי שירע לו כי הקב, ה כמי שהולך במדבר שאין לו על מי לסמוך"אם האדם בוטח בהקב 45128 

 45129 .(דרכי מוסר)  .וזה הטעם שניתנה התורה במדבר, יכול ללמוד תורה

 45130 

 45131 מאמר ב

 45132 .(´א´ במדבר א) אל משה במדבר סיני באהל מועד´ וידבר ה

, במדין, בארץ מצרים, עד שלא עמד אהל מועד דבר עמו בסנה, (ג"רמז תרפ) קוט שמעוניאיתא ביל 45133 

כל כבודה בת , וכיון שעמד אהל מועד אמר יפה הוא הצניעות שנאמר והצנע לכת עם אלהיך, במדבר סיני 45134 

עד שזכה לנבואת והסנה איננו , ה נשא בעול עם אחיו ודאג להם שנים רבות"משה רבינו ע, מלך פנימה 45135 

וכן במצרים בראותו כי ותבן לא , ואחר כך בהתעוררות אלכה ואראה את אחי זכה לנבואה נוספת, כל0א 45136 

 45137 .כ למתן תורה"ואח, וזכה לנבואת הגאולה ולקריעת ים סוף´ צעק אל ה, ינתן לכם

אבל עדיין תחסר שלמות הנבואה עד שתבוא מסיבה פנימית לבד , כל אלו באו לו מחמת התעוררות מבחוץ 45138 

והיינו משום , שעשיית המשכן היא לשם שמירה, (ז"רמז תרפ) ועיין בילקוט, גדר הצניעות והיינו 45139 

בחינת אהבה התלויה , שאם תיבטל הסיבה תיבטל חס ושלום התועלת, שבחיצוניות עדיין קיימת סכנה 45140 

 45141 .מה שאין כן הבחינה הפנימית היא ממילא שמורה ועומדת והיינו גדר משכן, בדבר

וכן כתב , י המוח"גם רגשותינו ממוצעים ע, נו מבחוץ מגיעות אל תודעתנו דרך המוחכל הידיעות הבאות ל 45142 

הגמרא מלמדת לנו , אבל לא תמיד היה ככה אצלנו, ואפילו הלב מקבל מהמוח, (א"פרק נ)א  בספר התני 45143 

 45144 שכל אדם בהיותו עובר במעי אמו צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו וגם מלמדין אותו כל התורה כולה

אלא השגות פנימיות הן השופעות על הנפש בלי , והשגות אלו ודאי לא דרך המוח באו לו, (7´דה לנ) 45145 

 45146 .ה"ומהעולם העליון הן באות ממקור הדעת ב, בלי הרף ובלי אמצעי, הגבלות זמן ומקום

ומשכחו כל , כשיוצא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו היינו שפוגע בו כוח הטבע של העולם החיצון 45147 

וצריך ללמוד הכל , כי מעתה נסתם המעין של הידיעות הפנימיות השופעות עליו בלי גבול, תורה כולהה 45148 

כי במצב של הידיעות השוטפות אין , למען הבחירה? ולמה הוא זה, בעמל ויגיעה פרט אחר פרט דרך המוח 45149 

ענה לו להבטיח שלא תגי, נמצא שתפקיד המוח הוא להיות מסך והסתרה לנפש האדם, מקום לבחירה 45150 

 45151 .ולפי פעולותיו ומאמציו של האדם עצמו בעולם הבחירה והמעשה, ידיעות אלא לפי מגבלות הגוף והזמן

ומגיעות , אך ידועים מקרים של התנוצצות האור הפנימי דרך המסך, קשה מאד לחדור דרך מחיצה זו 45152 

מצב השתוממות גם כשהאדם ב, לאדם ידיעות פתאומיות על המתרחש לזולתו שלא בדרך החושים טלפתיה 45153 

לפעמים מתרכך המסך ואז עלולה הנפש להרגיש דברים מאחורי פרגוד , או שבריאות נפשו נתערערה 45154 

 45155 .זהו ענין הקוסם שהיה יכול לפעמים להגיד עתידות, הזמן והמקום

שיניע כוח הדמיון מן בעלי הכוחות המגידים , על ענין הקוסם (א"ת ל"ספר המצוות ל) ם"וכן העיד הרמב 45156 

והנה מהם מי שיכה במטה ויזעק זעקות משונות , ודבריהם מתקיימים ברוב, ש קודם היותומה שיתחד 45157 

וכבר ראיתי זה פעמים , עד שימצאהו כמו עניני חולי הנופל ויספר מה שעתיד להיות, ויעזוב מחשבות 45158 

מיום שחרב בית המקדש ניתנה נבואה לשוטים 7] ב"ב י"ב[ל "ואולי זה הוא מה שאמרו ז, בסוף המערב 45159 

 45160 .שאצלם המסך אינו כל כך חזק, לתינוקותו

י אקסטזה כזו הגוף נפרד מהנפש "ע, כי כל זה הוא דרך רוח הטומאה, הכישוף והקסם נאסרו בתורה 45161 

, הקדושה יש לה דרך אחרת להשיג ידיעות פנימיות מהעולם הרוחני, ונמצא שהוא טמא כעין טומאת מת 45162 

ל ידי עבודה רבה של תיקון המדות והשגת המעלות ע, והיא בהשפעת קדושה רבה על הנפש והגוף גם יחד 45163 

, ודרך זו נקרא השגת רוח הקודש, עד שהגוף גם כן מזדכך ומתעלה, בקדושה ובטהרה במשך שנים רבות 45164 

נביא , אלהיך´ ואתה לא כן נתן לך ה, והיינו שאמרה תורה כי הגוים האלה אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו 45165 

 45166 .(231´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .(ח"דברים י) להיךא´ מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה

 45167 

 45168 מאמר ג

 45169 .(´א´ במדבר א) אל משה במדבר סיני באהל מועד´ וידבר ה

ולמה , ובמדבר, באש במים, דברים ניתנה התורה´ בג, מכאן שנו חכמים, אמרו במדרש למה במדבר סיני 45170 

וכל מי שאינו , דברי תורה חינם הםכך , אלא מה אלו חינם לכל באי העולם? דברים הללו´ ניתנה תורה בג 45171 

, (´ו´ ר א"במד) לכך נאמר במדבר סיני, אינו יכול לקנות את החכמה והתורה, עושה עצמו הפקר כמדבר 45172 

בעוד שלמעשה מביא המדרש עוד , מלשון המדרש משמע ששלושת הדברים לומדים אנו מפרשתנו 45173 

בר סיני לומדים רק על ההשואה להיות ואילו מן הפסוק של במד, פסוקים מהם לומדים על האש ועל המים 45174 

 45175 .הפקר כמדבר



כי ידוע שהתורה כוללת בתוכה מצוות עשה ומצוות לא , ד נראה כי יש למדרש כוונה מיוחדת"ולפע 45176 

כוחות של , נזקק האדם לשני כוחות נפרדים בכדי שיוכל לקיימן, וכיון שחלוקים הם אלה מאלה, תעשה 45177 

הם היסודות שיש באדם הגורמים , ועשה נחוץ הכוח של אשואם לקום , קום עשה וכוחות של לא תעשה 45178 

, צריך האדם לכוח של עצלות וכבדות הן הבחינה של מים, הרי ששב ואל תעשה, לו להתלהבות ולזריזות 45179 

ו "המים כוללים בתוכם את הקרירות שתמנע ממנו להזיז אבר בעת שהיצר הרע יתקפנו ויפתהו לעבור ח 45180 

 45181 .ת"על מצוות ל

הרבה דברים טובים יוכל , המסילת ישרים בדברו על משקל החסידות כותב, דיין לא דימאידך גם בזאת ע 45182 

ובאמת שלא יוכל איש , והרבה חטאים לקרבם כאילו הם מצוות גדולות, היצר לרחק כאילו הם רעים 45183 

שלא תהיה פנייתו אלא לעשות , שיהיה לבו ישר שבלבבות, להצליח במשקל הזה אלא בשלושה דברים 45184 

 45185 .´יו יתהנחת רוח לפנ

אם כן מה הועיל , איננו רואה אלא מה שהוא רוצה לראות, הענין הוא כי בעת שהאדם נגוע בנטיה עצמית 45186 

ומה הוסיף לעצמו כאשר ניצל את כוח המים לקיום , לו אם השתמש בכח האש לצורך קיום מצות עשה 45187 

ן אימתי יש לו ומעכב בעדו מלהבחי, הלא שוחד הנטיה העצמית עדיין מעוור את עיניו, ת"מצוות ל 45188 

לכך הצריכוהו להקדים ולהטביע בעצמו את הכוח להיות הפקר , להשתמש בכוח זה ומתי בכוח האחר 45189 

ויסלק הנגיעות העצמיות שיש לו רק אז יוכל לראות את , שאם יפקיר את עצמו עבור התורה, כמדבר 45190 

 45191 .האמת נכוחה ולחיות על פיה

ללמדך כי כל שלושת הדברים נלמדים מן , התורהדברים ניתנה ´ זו כוונת המדרש מכאן שנו חכמים בג 45192 

, כי הלא אצל כל אדם יש מצד אחד, שבבחינת המדבר תלויים גם השנים האחרים, הפסוק במדבר סיני 45193 

אלא שהעיקר הוא לדעת להשתמש בכל , ומצד שני כוח העצלות והקרירות, הכוח של זריזות והתלהבות 45194 

להפקיר מדותיו , אשר יהיה לו האומץ להפקיר עצמווזאת יוכל להשיג רק כ, תכונה במקום הראוי לה 45195 

כדי לרמז שהכל תלוי , אף שידוע לכל שהיו אז במדבר, לזאת כתבה התורה במדבר סיני, ונגיעותיו כמדבר 45196 

נחלת )  .היינו יכולת האדם המקבל את התורה להפקיר את עצמו עבורה, בתכונה שמסמל המדבר 45197 

 45198 .(אליעזר

 45199 

 45200 מאמר ד

 45201 .(´ב´ במדבר א) ישראל למשפחתם לבית אבתם שאו את ראש כל עדת בני

כי היה צורך , ה"ולא הבינותי טעם המצוה הזאת למה צוה בה הקב, כתב בענין המנין (ה"מ´ א) ן"הרמב 45202 

ומבאר שם על פי , אבל ידיעת המספר לא ידעתי למה צוה שידעו אותו, שיתיחסו לשבטיהם בעבור הדגלים 45203 

´ ועוד כי הבא לפני אבי כל הנביאים ואחיו קדוש ה, ם כל שעהמרוב חיבתם מונה אות, ל שאמרו"דברי חז 45204 

כי בא בסוד העם ובכתב בני ישראל וזכות הרבים , יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים, והוא נודע אליהם בשמו 45205 

כי ישימו עליהם עינם לטובה ויבקשו עליהם , וכן לכולם זכות במספר שימנו לפני משה ואהרן, במספרם 45206 

 45207 .רחמים

, דהמנין לא היה לשם מכוון אחר כי אם לשם מנין, ושיא למה היה צריך למנין זהו התירוץונראה דהק 45208 

כאילו , ומורגלים להבין מאמר זה באופן עם הארצי, ל מרוב חיבתן מונה אותם כל שעה"אמרו חז 45209 

כמי שמעותיו חביבות עליו והוא מונה אותן בכל , ה מתוך שישראל חביבין בעיניו הוא מונה אותם"שהקב 45210 

אלא סימן המורה על חביבות הנמנה אצל , ולפי זה המנין אינו ענין שיש לו תכלית בפני עצמו, עהש 45211 

 45212 .´ופשוט אצל כל בר דעת שאין שייך לומר כן אצל הבורא ית, המונה

, ה לישראל"המנין עצמו הוא בחינה ודרגא בחיבתו של הקב, ה הרי היא ברכה"זכירת הקב, זכרנו יברך´ ה 45213 

אין מעלה זו פחותה ממדרגת וקרבנו לפני הר , י המנין"שזכה לה הכלל ישראל ע ואין לשער ההתעלות 45214 

אהבה , ´והיא דרגא בחיבת הבורא ית, קרבנו לפני הר סיני היא מעלה גדולה שזכו לה הכלל ישראל, סיני 45215 

קרבנו לפני הר , י חיבה"דכל מה שיכולים לזכות זוכים רק ע, רבה אהבתנו הלא זוהי כל קבלת התורה 45216 

כמו כן המנין הוא התעלות גדולה שזכו ישראל מסוד אתה בחרתנו דרגת חיבה של , זה עצמו החיבה סיני 45217 

 45218 .מנין

פנחס אמר ´ אמר ר, שוב מצאתי במדבר רבה שאמר, ל"מביא בשם המדרש וז, (´ג´ במדבר א) ן"וברמב 45219 

ר סב כאדם שאומר לקוסטינ, אלא שאו את ראש, גדלו את ראש לא נאמר, רוממו את ראש, רב אידי 45220 

כמה דכתיב ישא פרעה את , שאם יזכו יעלו לגדולה, כאן נתן רמז למשה שאו את ראש, רישיה דפלן 45221 

 45222 .והנה הלשון כפי הכוונה יתפרש בטובה לטובים כיוון שהוא לשון גדולה, ראשך

ש "וכמ, ואם כן ענין המנין הרי הוא התעלות גדולה בעד הכלל ישראל, ל שאו מלשון הרמה"חז´ הנה פי 45223 

שכשם , לכך נתתי לכם תלוי ראש ודמיתי אתכם לי, ה לישראל לא חבבתי בריה יתירה מכם"באמר הק 45224 

לכך נאמר , כך עשיתי להיות לכם תלוי ראש, הגדולה´ שנאמר לך ה, שיש לי תלוי ראש על כל באי עולם 45225 



גויי אלהיך עליון על כל ´ ונתנך ה (ח"דברים כ)א  "וכה, שאו את ראש לקיים מה שנאמר וירם קרן לעמו 45226 

 45227 .הארץ

ונתנך , דמנין זה עצמו הוא וירם, ן אלו מהות של מנין שהוא ענין וירם קרן לעמו"רואים אנו מדברי הרמב 45228 

י "מה שהכלל ישראל הורם והתנשא ונעשה עליון על כל גויי הארץ היה זה ע, עליון על כל גויי הארץ´ ה 45229 

קבלת , בגדר וקרבנו לפני הר סיניזאת אומרת שמנין הוא , שאו את ראש לשון הרמה זהו מנין, המנין 45230 

, בחינה של וירם קרן לעמו, מנין הוא בחינת חיבה יותר גדולה, התורה זוהי בחינה של אהבה רבה אהבתנו 45231 

 45232 .נפגש עם כל פרט ופרט מהכלל ישראל´ והוא כאילו שהבורא ית, שנמנה כל פרט ופרט בפני עצמו

זאת אומרת , שלם בפני עצמו ולא מכולם יחדעל ידי המנין נעשה כל אחד ואחד מהכלל ישראל עיקר ה 45233 

ראובן בן שמעון זוהי , שהמנין הוא כאילו שעל ידו התנשק הבורא יתברך עם כל אחד ואחד מישראל 45234 

 45235 .התנשקות של הבורא יתברך עם ראובן בן שמעון וכן הלאה

שכל ´ יפ, שעשאם דגלים כמלאכי השרת כדי שיהיו ניכרים, איתא בזה הלשון (´ב´ ר פ"במד) ובמדרש 45236 

והאיש הפרטי , וכמו במלך בשר ודם שאינו מקבל לפניו אנשים פרטים, פרט ופרט נעשה ניכר בפני עצמו 45237 

שכל אחד מישראל יכול , כן הוא ענין המנין, שזוכה לראות פני המלך הוא זכיה והתעלות גדולה בעדו 45238 

שיהיו ניכרים כל אחד  התעלות הכלל ישראל, וזהו סוד המנין שהוא וירם קרן לעמו, להקביל פני בוראו 45239 

 45240 .אלא כל אחד ואחד מישראל יכול לקבל פני השכינה, שאין צריכים לציבור שלם, ואחד בפני עצמו

הלא כלל ישראל הוא המעט מכל , ל"ז ז"ר הרש"והעיר אדמו, (´ב א"דה) כי מי ישפוט את עמך הזה הגדול 45241 

יות מלך על עיר גדולה של איכרים שיותר נקל לה, ואמר על זה ציור? ולמה אמר את עמך הגדול, העמים 45242 

וחכמים כל אחד ואחד , אבל רק המון עם, אמנם שם הוא עם רב, מאשר למלוך על כפר קטן של חכמים 45243 

כל , כן הוא הכלל ישראל, ואז הממשלה היא על עיר של יחידים וזה יותר קשה, מהם הוא עיקר בפני עצמו 45244 

 45245 .אחד ואחד הוא עיקר חשוב בפני עצמו

כלל של נביאים זהו עמך הזה , (מכילתא בשלח) על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי מה שראתה שפחה 45246 

כשמדברים אודות , דמנין הרבים מקטין את ערך היחיד, ואין לדבר אודות ישראל כאודות רבים, הגדול 45247 

ציוה ´ בזה שהבורא ית, י המנין"ולזה זכו רק ע, הכלל ישראל מדברים תמיד אודות כל פרט ופרט שבהם 45248 

דעת חכמה ומוסר )  .ז"היא החיבה הגדולה שנעשו ניכרים עי, ´פ ה"א במנין ע"והם עברו כאו למנותן 45249 

 45250 .(ח"נ´ א מא"ח

 45251 

 45252 מאמר ה

 45253 .(´ב´ במדבר א) שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם

ע וכשנפלו בעגל מנאן ליד, כשיצאו ממצרים מנאן, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, ל"י ז"כתב רש 45254 

דברי , באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מנאן, כשבא להשרות שכינתו עליהם מנאן, מנין הנותרים 45255 

שגם , איך נוכל ליחס רגש כזה הנמצא באדם למנות את הדבר החביב לו, ל אלו תמוהים מאד"י ז"רש 45256 

בות הדבר שמפני חבי, הלא מה שהאדם מונה את הדבר הוא, ה כביכול מונה את החביב לו כל שעה"הקב 45257 

 45258 ?הזקוק הוא למנות למען ידע, ה שכל רז לא אניס ליה"אבל הקב, הוא רוצה לדעת מספרו

כ מרפיון בהירות "אבל זהו ג, אמנם ראינו כי יש לך אדם המונה את הדבר החביב לו אף ביודעו את מספרו 45259 

ען דעת יותר למ, שאף בדברים הידועים לו רוצה הוא לראות בעיניו ולספור אותם, הידיעות אצל האדם 45260 

ואם ישנם אנשים אוהבי כסף הנהנים ממעשה , ו ספיקא קמי שמיא"אבל מי איכא ח, ברור את מספרם 45261 

ו "אין זה אלא רגש שפל שלא נוכל ח, כפי שמצוי באנשים שפלים עכברי דשכבי אדינרי, המנין עצמו 45262 

האם יש לו , ה"צל הקבאם היינו אומרים כי שייך מעין הנאה כזו א´ ואפי, ליחסו כלפי קודשא בריך הוא 45263 

 45264 ?ה למנות את ישראל רק בכדי שיהנו אותו כביכול בזה"היתכן שיצוה הקב? צורך בהנאות

, ה נהנה ממעשיהם הטובים של בני אדם"כי הקב, ל"אמנם מצינו בכמה מקומות בתורה ובדברי חז 45265 

אבל זה רק  ,נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, אשה ריח ניחוח (´ויקרא א) ל"י ז"וכדאיתא ברש 45266 

כי בהם נתקן את נפשותינו ונגיע אל מעלות השלמות , ה לעשותם לטובתנו"במעשה המצות שצונו הקב 45267 

שרצה ´ ובעשותנו את המעשים הטובים ממלאים אנו בזה את רצון הבורא ית, אשר לתכלית זו נוצרנו 45268 

ה "אבל שיצוה הקב, ה נהנה ממעשינו הטובים ונחת רוח הוא לפניו"ומתבטאים על זה כי הקב, להטיב לנו 45269 

היתכן , ה"אלא רק ליהנות את הקב, לעשות מעשה שאינו מן המצות הנחוצות לתיקון נפשו של האדם 45270 

 45271 ?ה יבקש לו הנאות"כזאת שהקב

למה לו לצוות למשה ואהרן למנותם ולמנות , ה רוצה למנות את ישראל להנאתו"ועוד אילו נאמר כי הקב 45272 

מלבד כל התמיהות ? מנותם בסקירתו ולמה לו עזרת בני אדםה בעצמו ל"הלא יכול הקב? על זה נשיאים 45273 

ולא יהיה בהם נגף , בפקוד אותם´ ונתנו איש כופר נפשו לה, הללו קשה מאד מה שמצינו בפרשת כי תשא 45274 



, יהיה בהם נגף בפקוד אותם, י אשר זהו סימן חיבה יתירה"היאך יתכן שבמנותם את בנ, בפקוד אותם 45275 

 45276 ?מען ינצלווצריכים הם לתת כופר נפשם ל

, ה לישראל לא חיבבתי בריה יתירה מכם"אמר הקב, ר על הפסוק שאו את ראש"ל במד"אמרו רבותינו ז 45277 

כך עשיתי להיות , כשם שיש לי תלוי ראש על כל באי העולם, לכך נתתי לכם תלוי ראש ודמיתי אתכם לי 45278 

עליון ´ הוא אומר ונתנך ה וכן, לקיים מה שנאמר וירם קרן לעמו, לכן נאמר שאו את ראש, לכם תלוי ראש 45279 

ומדוע זה , ה גדולה וכבוד וחיבה יתירה נודעת להם ממנו"על כל גויי הארץ הרי שבמצוה זו נתן להם הקב 45280 

 45281 ?יהיה בהם נגף בפקוד אותם

אולם מצינו , ה למנות למען ידע המספר"ו צריך הקב"בראותנו כאילו ח, מתפלאים אנו על ענין זה מאד 45282 

הננו אומרים יעלה , ה"כי שייך ענין זכירה קמי קודשא ב, ל"ים ובדברי חזבכמה מקומות בתורה בנביא 45283 

, ה מלכיות זכרונות ושופרות"אמרו לפני בר, ל"אמרו חז (ז"ה ט"ר) ויבוא זכרוננו זכרנו לחיים ובמסכת 45284 

, וזכרתי את בריתי, ומקראות בתורה ויזכר אלהים את נח, זכרונות כדי שיבוא לפני זכרונכם לטובה 45285 

ה "הקב? היש ענין זכירה כלפי שמיא, ועומדים אנו ושואלים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד ובנביאים 45286 

 45287 ?אשר אין שכחה לפניו למה צריך הוא לזכירה

שממשילים את הדבר לאחד הרוצה למנות הדבר , דברים נפלאים כאלו רגילים להסביר כי רק משל הם 45288 

אבל באמת ענין אחר הוא , ר בדבר כשמזכירים אותווכן ענין הזכרון משל הוא לאדם הנזכ, החביב עליו 45289 

ואותו הענין הנמצא במשל , בודאי יש לו למשל איזו שייכות גם לנמשל, אולם אם אמנם משל הוא, לגמרי 45290 

ואם המשילו ענין , לא נוכל לומר כי המשל הוא כך והנמשל עורבא פרח, כ בנמשל באיזו בחינה"נמצא ג 45291 

אשר בה יש מקום להתבטא , ל תוך הדבר ולבקש את הבחינה הנכונהעלינו לחדור א, זכרון כלפי שמיא 45292 

 45293 .ה"במלת זכרון קמי קוב

כי מה אנו שנוכל , ל נפלאים וסתומים ממנו"כי אף על פי שהרבה מדברי חז, בכלל צריכים אנו לדעת 45294 

, ובכל זאת עלינו להשתדל להבין כמה שאפשר לנ, ל העמוקים מני ים"להבין את דברי חכמינו הראשונים ז 45295 

אל לנו לבקש את הפתרון באופן אחר שאינו דומה למה שאנו , ל"וכשמוצאים אנו מאמר מוקשה בדברי חז 45296 

אלא עלינו לחפש ולמצוא את אותו הענין עצמו על פי הבחינה הנכונה אשר לפיה , רואים בפשטות דבריהם 45297 

צאנו את הבחינה וכל כמה שלא מ, כי באותו הענין גופא ישנן בחינות לאין שיעור, יסתבר לנו הדבר 45298 

יאורו עינינו , וכשנתבונן היטב ונמצא את הבחינה הנכונה, נדמה לנו כי הענין מוקשה ותמוה מאד, הנכונה 45299 

 45300 .ונחזה אור

אין , כל מה שנחפש ונשתדל להבינם, ל"כלל אמרו חכמים אין מקרא יוצא מידי פשוטו וכן הוא בדברי חז 45301 

כי אותם הדברים אשר , נה הנכונה נראה ונביןאלא כשנמצא את הבחי, לנו לצאת מפשוטו של מאמרם 45302 

ל שמות "כי כל מה שמצינו במקראות ובדברי חז, וכבר הראנו בכמה מקומות, אמרו לנו נכונים וקיימים 45303 

ו לתארו בשום תואר וליחס לו שום דבר "כי ח, איננו מדברים אודות מציאות האמיתית, ´ית´ ותוארי ה 45304 

 45305 .ני הבריאה בעליונים או בתחתוניםאו שיש לו דמיון בעני, המושג במושגנו

ואנו מדברים רק אודות ! ולית מחשבה תפיסא ביה כלל, נעלם הוא מכל נעלם וסתום הוא מכל סתום 45306 

, ובראה ברצונו עם גבוליה ועניניה העליונים והתחתונים, ה כביכול בבריאה"האלהות אשר צמצם הקב 45307 

 45308 .ורש הבריאה ומנהיגה לתכליתהש, ה אינו אלא הרצון הראשון והעיקרי"ואפילו שם הויה ב

, אלא אפילו מה שמכנים אותו בשלילה, ולא רק התוארים המתארים אותו בחיוב אינם אלא לפי מושגינו 45309 

והמובן הוא כי גם , לא נאמר אלא על האלהות שבבריאה, כמו שאנו אומרים גם חושך לא יחשיך ממך 45310 

אין שום יחס לעניני , פי מציאותו האמיתיתעל ´ ית´ אבל לה, ´בחושך ובערפל חודרים ראייתו ומבטו ית 45311 

 45312 .ואי אפשר לנו לדבר אודותו כלל, ולכל הדברים השייכים לזה, חושך ואור

היה אפשר , וכיון שמדברים אנו אודות האלהות המקושרת עם הבריאה והמסודרת בגבולותיה השונים 45313 

המקושר כבר עם , ´ל ממנו יתכי כל מה שהוא בבריאה אין זה אלא ענין נאצ, לומר ששם שייך ענין זכירה 45314 

יהיה מי , וכל הנכלל בענין הבריאה בכל העולמות משורשה העליון עד סופה, סדרי הבריאה וגבוליה 45315 

ומוגבל כוחם ויש , נבראים או נעשים יש להם גבולים וחוקים קבועים, שיהיה אם נאצלים או יצורים 45316 

 45317 .הכ ענין העלם וזכיר"ושייך שם ג, עליהם השפעה ממעשי בני אדם

ניתן הכוח לאדם שהוא תכלית , י צנורות הבריאה"ע´ ובהיות כל עניני ההשפעה האלהית נאצלים ממנו ית 45318 

וכן בענין הזכירה , ולהמשיך שפע מלמעלה למטה, הבריאה לפעול במעשיו את ההשפעה מלמטה למעלה 45319 

והתורה , אהלהסיר באיזו מדה את ההעלם הנמצא בשורש הברי, ניתן לו כוח לפעול בתפלתו את הזכרון 45320 

יודעת הסיבות העליונות של ההעלם , שהיא למעלה מכל שורשי הבריאה בהיותה שורש כל השרשים´ הק 45321 

 45322 .ומלמדת לנו את הפעולות שעל ידם נוכל להקטין את מדת ההעלם ולעורר את הזכרון, בבריאה

ז "ועי, למעלהכי על האדם לעורר את הזכרון , ה צוה למנותם כל שעה"ומתוך חיבתן של ישראל לפני הקב 45323 

כי , ולכן נוכל להבין, כי הזכרון מחזק את הידיעה והידיעה היא הקירוב, ´הם מתקרבים יותר אל הבורא ית 45324 



כי כשיודעים את האדם , ו"כ להביא נגף ח"ה עלולה ג"י המנין והגורמת קירוב להקב"הידיעה הבאה ע 45325 

לא יראו ´ למען אשר בהתקרבם אל הולכן צריכים לכפרה , יותר הרי נזכרות ונבלטות יותר גם מגרעותיו 45326 

 45327 .ולא יהיה בהם נגף, לפניו עוונותיהם ביותר

´ כזכירת ה, כמה צריך האדם להשתדל לזכור ולדעת את כל הידיעות הנחוצות לבן ישראל, רואים אנו מזה 45328 

 45329 הרי היא חלוקה מידיעה שאינה ערה, כי בהיות ידיעתו אצלו יותר בהירה ומסוימת, ´וידיעת תורתו הק´ ית

, וכל מה שיתרומם האדם בידיעותיו ותהיינה אצלו יותר ברורות וחרותות על לבו, כ בזכרונו בהבדל רב"כ 45330 

אבל בשורש העולם ושורש מציאותו של , אף כי לעינינו ידיעתו יותר ברורה רק במעט מאשר אצל חברו 45331 

יש אשר , אדםל כי בשביל התעוררות טובה בנפש ה"ולכן רואים אנו מדברי חז, האדם ההבדל רב מאד 45332 

 45333 .(ב"שעורי דעת ח)  .בחסדו הגדול יראנו נפלאות מתורתו´ ה, יזכה האדם לאושר נעלה לנצח נצחים

 45334 

 45335 מאמר ו

 45336 .(´ב´ במדבר א) שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם

מה  ,שהמנין עצמו היא החיבה, מתוך חיבתן מונה אותן כל שעה, ל"כבר בארנו ענין המנין והבאנו משאחז 45337 

לכך נאמר שאו את , והבאנו ראיה מדברי המדרש, ה זה עצמו ההתעלות היותר גדולה"שנמנו לפני הקב 45338 

 45339 .מתבאר מזה שמהותו של מנין הוא וירם קרן לעמו, וירם קרן לעמו´ ראש לקיים מה שנא

 45340 

 45341 מתן תורה, אהבה רבה אהבתנו, ת"כ אהבה וחיבה גדולה בין הכלל ישראל עם הבוי"מתן תורה מהותה ג

מנין הוא חיבה יותר גדולה חיבור ודיבוק יותר , ת"הוא חיבה חיבור ונישוק בין הכלל ישראל עם הבוי 45342 

שהכלל הוא שחיבה הוא , זהו וירם קרן לעמו, ה כביכול עם כל פרט ופרט שבישראל"נשיקת הקב, גדול 45343 

 45344 .מלשון חיבוק ודיבוק

, ים כמלאכי השרת כדי שיהיו ניכריםה שעשאן דגל"חיבה גדולה חיבבן הקב, (ב"ר פ"במ) זה מה שאמרו 45345 

וכל האומות היו מסתכלים בהם , קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם, ל כל כך ענין הדגלים"והעריכו חז 45346 

הדבקו לנו ובואו אצלנו ואנו עושים , ע שובי שובי השולמית"אומרים להם אוה, ואומרים מי זאת הנשקפה 45347 

מה גדולה אתם נותנים , וישראל אומרים מה תחזו בשולמית, ואפרכין, דוכסין, הגמונים, אתכם שלטונים 45348 

דגל מחנה , שמא יכולים אתם לעשות לנו כגדולה שעשה לנו אלהים במדבר, לנו שמא כמחולת המחנים 45349 

 45350 .לכך נאמר איש על דגלו, מכאן שהיו הדגלים גדולה וגדר לישראל, ´יהודה וכו

הלא היה אפשר , ע"שמראים ישראל לאוה מהי הגדולה, ולכאורה מהו הרעש כל כך מענין הדגלים 45351 

ה על הר סיני "בשעה שנגלה הקב, הביאני אל בית היין, וכן איתא במדרש, להראות להם על מתן תורה 45352 

כיון שראו אותם , דגול מרבבה´ והיו כולם עשויים דגלים דגלים שנא, ב רבבות של מלאכים"ירדו עמו כ 45353 

, אמרו הלואי כך אנו נעשים דגלים כמותם, לדגלים ישראל שהם עשויים דגלים דגלים התחילו מתאוים 45354 

´ ימלא ה´ חייכם שאני ממלא משאלותיכם שנא, ה נתאויתם להעשות דגלים"ל הקב"א, ודגלו עלי אהבה 45355 

ז "וכ, ואמר למשה לך ועשה אותם דגלים כמו שנתאוו, ה אותן לישראל"מיד הודיע הקב, כל משאלותיך 45356 

 45357 ?זה ישראל להיות כמלאכי השרתסתום אצלנו מהו ענין הדגלים שנתאוו ל

וכמו שאודות מלאכים אין , שענין הדגלים הוא התעלות בעד הכלל ישראל, ולפי הנתבאר הדבר מובן 45358 

כמו , וזהו ענין הדגלים במלאכי השרת, ששם כל אחד ואחד ניכר בפני עצמו, לדבר על חבורה של מלאכים 45359 

שנתחבר כל פרט ופרט , וישראל´ ין הבורא יתכן זכו ישראל להתעלות גדולה של חיבור יותר גדול ורם ב 45360 

וזהו וירם קרן לעמו , וזהו ולתתך עליון על כל גויי הארץ, והוא ענין הדגלים, ´שבישראל עם הבורא ית 45361 

 45362 .ניכרים כמלאכי השרת

חיבה יתרה , חביב אדם שנברא בצלם, ג כפשוטה"המשנה באבות פ´ ואחרי הצעתנו יפקחו עינינו להבין פי 45363 

וכל המפרשים תמהו על כפל לשון , כי בצלם אלהים עשה את האדם´ שנא, רא בצלםנודעת לו שנב 45364 

עם ´ דמהתחלת הבריאה עד הגמר הכל הוא רק חיבור בין הבורא ית, ולפי דברינו מתבאר היטב, המשנה 45365 

וכלול שם חיבה ואהבה , התחלת יצירתו של אדם הוא התנשקות בין האדם עם הבורא כביכול, הבריאה 45366 

 45367 .נודעת לו זהו חיבה יותר גדולה נשיקה יותר לוהטת, בה יתרה נודעת לוחי, בלי גבול

פ שנתינת המתנה "אע, הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו (7´שבת י) בגדר מה שאמרו, מנין זהו נודעת לו 45368 

, אבל אם ידוע מהמתנה להמקבל זוהי אהבה וחיבה עד אין שיעור, לבד הריהו כבר חיבה גדולה מאד 45369 

בנים למקום זוהי , חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנקראו בנים למקום חביבין ישראל 45370 

מההתחלה עד הסוף הכל הוא דרגות ובחינות , וכן הלאה, נודעת להם עוד יותר מזה, חיבה יותר גדולה 45371 

 45372 .´בהחיבור והחיבוק עם הבורא ית, בהחיבה



דכיון שביארנו שענין הדגלים הוא , גליםאחרי דברינו אלה נוכל להבין מה הרעש הגדול שעשו מענין הד 45373 

, להיות עליון על כל גויי הארץ, התעלות הכלל ישראל להעשות ניכרים כמלאכי השרת, וירם קרן לעמו 45374 

 45375 .(ט"נ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .י מנין"מובן כבר גודל ענין זה שזכה לו הכלל ישראל ע

 45376 

 45377 מאמר ז

 45378 .(´ב´ במדבר א) אבתם שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית

שבשבעים נפש ירדו , אם כדי להודיעם ריבויים ושמירתם, ל הרבה לתת טעמים למנין זה"ן ז"הרמב 45379 

או לזכותם לעבור לפני אדון הנביאים איש איש כי ישים , ככוכבי השמים לרוב´ מצרימה ועתה שמם ה 45380 

 45381 .מיד אם לא חטאו שהיו נכנסים, או לדעת מספרם לצבוא למלחמת הארץ, עינו עליהם לטובה

? ומה תועלת יש במספר, ש גלוי הכל והוא יודע כמה הם"יש להבין למה לנו המספר הזה הלא לפניו ית 45382 

ומבאר שהדבר היקר והנכבד ימנה בדיוק , והרבה ממפרשי התורה שואלים כזה כמו בעל העקידה ועוד 45383 

ל פרק "על זה אמרו גם חז אשר, והדבר שהוא פחות הערך והמעלה לא יתן איש דעתו למנותו, ובצמצום 45384 

 45385 .שכל שדרכו לימנות חשוב ואינו בטל ברוב, ממסכת ערלה´ ג

ל שאינו "ם ז"וכתב הרמב, יש כוכבים שאומרים חכמי התכונה שהם מותרות הטבע, מונה מספר לכוכבים 45386 

ועל זה אמר דוד , והמה לצורך העולם במה שלא ניכר לנו לתועלת, ה דבר לבטלה"כי לא ברא הקב, כך 45387 

דהנה דרך העולם הדבר הצריך לאדם מונה כמה פעמים כדי שידע איך , ה מונה מספר לכוכבים"ך עהמל 45388 

ולזה המשיל הכתוב מונה , אבל דבר שאינו מן הצורך והוא מותרות אינו משים לב למנותו, להתנהג בזה 45389 

 45390 .והמה במספר כי לצורך העולם הם, ת בראן לצורך העולם"היינו שהשי, מספר לכוכבים

, כשיצאו ממצרים מנאן, מתוך חבתן לפניו מונה אותם כל שעה, שאו את ראש בני ישראל, ל"י ז"ורש 45391 

היינו שכל אדם מיוחד לתפקיד , ובאחד באייר מנאם, באחד בניסן הוקם המשכן מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן 45392 

´ ר א"יקו) ל אומרים"וחז, שדוקא על ידו יתגשם התפקיד הזה וכל אחד הוא עולם מיוחד, ז"מסויים בעוה 45393 

אילו לא היה משה לא היתה , אתה גואלם ואין אחר גואלם, י משה רבינו"שענין הגאולה היה דוקא ע, (´ה 45394 

 45395 .ה רק דוד"שאדם אחר לא היה לו רשות לומר זמירות לפני הקב, וכן איתא בשוחר טוב, הגאולה

, ון נחשים ועקרביםאפילו דברים שאתה רואה אותן כאילו הם מיותרים בעולם כג, רב אחא בר חנינא אמר 45396 

מה אתם סבורים אם אין אתם הולכים , ה לנביאים"אמר להם הקב, הן היו בכלל ברייתו של עולם 45397 

תדע לך , י צפרדע"י עקרב ואפילו ע"י נחש ע"ע, בכל אני עושה שליחותי? וכי אין לי שליח, בשליחותי 45398 

ה פורע מן "היאך היה הקבואלולי הצפרדע ? ה פורע מן האמוריים"שכן שאלולי הצרעה היאך היה הקב 45399 

 45400 .(´ר ו"שמו) המצרים

ה ברא שקצים ורמשים "מפני מה הקב, שאל אליהו את רבי נהוראי, (י"ט ה"ברכות פ) ובירושלמי 45401 

מה אלו שאין בהן צורך הרי , בשעה שהבריות חוטאין הוא מביט בהן ואומר, ל לצורך נבראו"א, בעולמו 45402 

פשפש , זבוב לצרעה, מר לו אליהו עוד יש בהן צורךא, אלו שיש בהם צורך לא כל שכן, אני מקיימן 45403 

 45404 .שממית לעקרב, שבלול לחזזית, נחש לתפפית, הפשפש לרפואה, לעלוקה

אפילו , ר שמעון את כל אשר עשה סתם"א, וירא אלהים את אשר עשה, בראשית´ פ´ ועיין בזוהר הק 45405 

כולם , ב והנה טוב מאדבכולם כתו, ואפילו אותן הנראות למחבלי עולם, נחשים ועקרבים ויתושים 45406 

´ הכל מחושב מאתו ית, והנה טוב מאד הכל במספר, משמשים העולם מנהיגי העולם והאנשים אינם יודעים 45407 

 45408 .(מעייני החיים)  .לתכלית ולתועלת העולם

 45409 

 45410 מאמר ח

 45411 .(´ב´ במדבר א) שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם

ל שהוא לשון "ן ז"ופירש הרמב, מנין זה הוגדר כנשיאת ראשו, י מתוך חיבתן מונה אותן כל שעה"פירש 45412 

כשם שיש לי תלוי ראש על כל באי , ה לישראל נתתי לכם תלוי ראש ודמיתי אתכם לי"אמר הקב, גדולה 45413 

אף לכם עשיתי תלוי ראש שנאמר שאו את ראש כל , הממלכה והמתנשא לכל לראש´ שנאמר לך ה, עולם 45414 

ומה היא החשיבות , ויש להבין מהי החיבה שבמנין, קרן לעמו לקיים מה שנאמר וירם, עדת ישראל 45415 

 45416 .העליונה שבו

כי היה צורך שיתיחסו , ה"ולא הבינותי טעם המצוה הזאת למה צוה בה הקב, ל"ן וז"שאלה זו שאל הרמב 45417 

ותירץ כי הבא לפני אבי , אבל ידיעת המספר לא ידעתי למה צוה שידעו אותו, לשבטיהם בעבור הדגלים 45418 

כי ישימו עליהם , יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים, והוא נודע אליהם בשמו´ ם ואחיו קדוש הכל הנביאי 45419 

שכל יחיד ויחיד , ביאור דבריו שזוהי החשיבות ונשיאת הראש, ש"עינם לטובה ויבקשו עליהם רחמים עי 45420 

ידי כך  ועל, וישימו עינם עליו ויתפללו עליו, יעבור לפני משה ואהרן ויתוודע לפניהם בשמו וביחוסו 45421 



ת כמו "אלא הוא בעצמו חשוב אצל השי, יתברר לו שאין חשיבותו רק מפאת היותו חלק מהכלל ישראל 45422 

 45423 .הכלל כולו בפני עצמו

ה "אין הקב, פ אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלויים אמרו"עה (ה"במדבר כ)א  ובתנחומ 45424 

מעל ´ לאמר הבדל יבדילני ה´ ה אל הראה מה כתוב ואל יאמר בן הנכר הנלו, מבקש שימות אחד מישראל 45425 

ואף כשאין לעם ישראל זכות , ש"כ בני עי"ומה על בן הנכר אמרתי שלא לפסלו עאכו, (ו"ישעיה נ) עמו 45426 

ונאמר והניעותי בכל הגויים את בית , (ד"י´ מלכים ב) למחות את ישראל´ נאמר ולא דבר ה, מיוחדת 45427 

 45428 .אחד בן יחיד חשוב ויקר ולא ידח ממנו נדחשכל , ישראל כאשר ינוע בכברה ולא יפול צרור ארץ

ל על הכלל ישראל "ך ובדברי חז"שיאמין כל אחד ואחד מאתנו שכל מה שנאמר בתנ, וזה עיקר חשוב 45429 

וזוהי הנשיאת ראש למנות כל יחיד , כי כל פרט לעצמו חשוב ככל הכלל, נאמר גם על כל יחיד ויחיד, כולו 45430 

, שכל אחד מאיר לעצמו, (.ז"מגילה ט) ש"ישראל לכוכבים כמשנמשלו , וחשיבות זו עולמית היא, לעצמו 45431 

ועל כל יחיד ויחיד לדעת שאם קטן הוא בעיני עצמו , (.פסחים צד)ב  וכל הישוב כולו תחת כוכב אחד יוש 45432 

ועליו לחשוב ולרומם את ערכו ומעשיו , כי בעיני התורה ערכו וחשיבותו לאין ערוך, לא כן הוא באמת 45433 

 45434 !מעריכה אותושיתאימו לערך שהתורה 

כי מהו כלל , אבל זוהי אימרה ריקה מכל תוכן, וראינו להדגיש שכיום יש אימרה שגורה של אהבת ישראל 45435 

ההכרה , אין הוא אוהב אלא את הפתגם הקרוי אהבת ישראל, הרי אינו מכירו כלל, ישראל זה שהוא אוהבו 45436 

שבטיהם ולמשפחותיהם יגיע עד שמתוך אהבת כל הפרטים ל, האמיתית היא לאהוב כל בן ישראל בפרט 45437 

ולומר לפניו את שמו , כמו שכלל ישראל נצטוו לעבור לפני משה כל אחד ואחד בפני עצמו, לאהבת הכלל 45438 

 45439 .ן"ומשה הכיר אותו בפרט וברכו כמו שפירש הרמב, ושם אביו למשפחתו ולשבטו

פנים ´ ו דבר השאנו בנים לאותם אבות קדושים שעמדו תחת הר סיני ושמע, ועל כך יש לנו להתגאות 45440 

וברכו והתפלל עליו הוא ואהרן קדוש , ומשה רבינו בזיו פניו ידע את אבי אביו והיה רשום בזכרונו, בפנים 45441 

כך נקנית , חשיבותו בפני עצמו וחשיבות חברו אצלו, זו היא החשיבות שצריכה להיות לכל בן ישראל, ´ה 45442 

ובו ינהיג את , יתרומם למעלת הקדושהשעל ידו , וכך נקנה החינוך הטוב עבור כל אחד, אהבת ישראל 45443 

 45444 .(לקט שיחות מוסר)  !עצמו ואת בני ביתו בדרך טובה יצדקו ויתהללו

 45445 

 45446 מאמר ט

 45447 .(´ב´ במדבר א) שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם

ה שהוא "ראה הקב, ה למנות את שבטו"היה משה עומד ותמה למה לא ציוה הקב, (א"י´ ר א"במד)א  אית 45448 

ה אם נמנה שבט לוי עם "אמר הקב, ל בתוך בני ישראל אין אתה מונה אותן אבל לעצמן מנה אותן"א, תמה 45449 

והגזירה יוצאת עליהן שלא יכנסו לארץ אלא , יבוא מלאך המות להרוג את ישראל, ישראל ומתערב עמהם 45450 

לך כן עוד שם במדרש לא אמרתי , לפיכך לא מנה אותן עם ישראל אלא הפרישם במנין, מתים במדבר 45451 

שכל מי שהוא מקרב , למה שהלוים שלי הן והיו לי הלוים, אלא להוציאם מן הגזירה שלא ימותו עמהן 45452 

ואני מקרבם והיו לי , אלי ויאספו אליו כל בני לוי´ הם קרבו עצמם לי שנאמר מי לה, אותי אני מקרבו 45453 

 45454 .הלויים

והלא חטא העגל מבואר , הדין היה צריך לתקוף אותנו אימה ופחד מעומק, ל"בלומדינו דברי המדרש הנ 45455 

וכל חטאתם היה רק שלא מיחו , ל דדרשינן שחת עמך שרק הערב רב חטאו וישראל עצמן לא חטאו"בחז 45456 

י "רש) ל מצינו"ובחז, ה"כ מאה ועשרים יום בתפילה ובתחנונים להקב"ובנוסף לזה עברו אח, בערב רב 45457 

וראה , ישראל עד שנתן להם דגליםה ל"שארבעים יום אחרונים היו בפיוס ונתרצה הקב (ג"שמות ל 45458 

ועל אף כל זאת חלוקים עדיין בני ישראל משבט לוי עד שלא נמנו , במדרש כמה חביבות בענין הדגלים 45459 

 45460 .ה בין המנינים"עמהן יחד אלא הפריד הקב

שרק הלויים שקרבו עצמם , עדיין אין זה בגדר והיו לו הלויים, ה את ישראל"עם כל הקירבה שקירב הקב 45461 

פחד חייב , וכדאיתא שם במדרש אני עושה אותן בני פלטרי ותשמיש ביתי עליהם, ת נאמני ביתוזכו להיו 45462 

וההבדל , שעל אף המחילה והכפרה עדיין אין זה כמו שהיה, ליפול על האדם שמא יתדבק בשמץ של חטא 45463 

, ןשברוחניות את החסרון אי אפשר להשלים בשום אופ, כ עד שהזר הקרב לעבודת הלויים יומת"גדול כ 45464 

ושנאן המקום , ולכן מובא שם במדרש עשה סטים שנאתי אלו ישראל שסטו מאחרי המקום ועשו את העגל 45465 

 45466 .להיות גזברים שלו

או בראותו שהדור שרוי בחטא מחללי שבתות , נתבונן נא בעצמנו בראותנו אחד חוטא בחטא כל שהוא 45467 

וביותר בזמן האחרון שפרץ נגע , הלא זה החטא שהיה בעגל על שלא מיחו? האם הדבר נוגע לנו, וכדומה 45468 

הלא עון זה שלא מיחו אין הכונה למנוע את , והלא זה גזירת שמד ואנו שותקים ולא חשים כלל, המסיון 45469 

וזו ראיה , אלא שראו ושתקו ולא צעקו כנגדם, שיתכן ולא היה בכח ישראל למנוע זאת מאתם, העבירה 45470 

 45471 .ק במר לבבושבעת שקרוב הדבר אליו צועק וזוע, שלא נגע החטא ללבם



ואף שאינו , זה ראיה שיש לו שייכות לאותו חטא, ויש להוסיף שבעת שרואה חטא ועובר על זה בשתיקה 45472 

, ויסוד זה ודאי מבלעדי לימוד המוסר אין לדעתו בשום אופן, מ אף זה חלק מהחטא"חוטא בפועל מ 45473 

שכיון , מזיק את כולםשפעמון הכנסיה המצלצל וקורא לעבודה זרה מחטיא ו, ל"ס זצ"ושמעתי בשם הגרי 45474 

, ואל נא נזלזל בהשפעה זו, שקרוב האדם לחטא ורואה זאת בעיניו נדבק בו החטא אף שאינו עושה מאומה 45475 

וכל ההבדל היה רק עבור , שהרי חזינן בדברי המדרש את גודל ההבדל בין שבט לוי לשאר שבטי ישראל 45476 

 45477 .שספגו ישראל בעת חטא הערב רב, השפעת החטא

ובאמת , גזירת המסיון שמתגייסים אומות העולם כדי למשוך נשמת יהודי לתוך רשתם ומעתה בראותנו את 45478 

, בראותנו כמה עמל ויגיעה משקיעים בהשגת נשמת יהודי אחד, למאמין יוכל לחזק אמונתו ביתר שאת 45479 

ם כל הזמן רק למשוך "שכל מחשבות העכו, (איגרת תימן) ם"כ הרמב"ודבר זה היה מימי החורבן וכמש 45480 

ומזה אפשר לראות בחוש שהכל יודעים ומכירים שעם ישראל הוא עם אשר , את בני ישראלולהחטיא  45481 

 45482 .ולכן מנסים בכל כוחם להחטיא את ישראל, ומחמת קנאתם בו אינם יכולים לשאת זאת, ´בחר בו ה

שיתבררו  (איגרת תימן) ם"וכמו שכתב הרמב, ת את ישראל"שזו הבחינה שבו בוחן השי, וענין נוסף בזה 45483 

, ז גופא הבירור והבחינה היכן מצבנו הרוחני"ז בשתיקה ה"ובעת שאנו עוברים ע, נו ויצרפו רביםויתלב 45484 

, ל"ם רח"ה הרי לא היינו יכולים לשתוק בראותנו שנשמות נמשכים אל העכו"שלו היה לנו שייכות להקב 45485 

ברת התפילה ראשית חייבת להיות הדאגה בזה והג, ומה עלינו לעשות כדי שלא ניכלל באלו אשר לא מיחו 45486 

 45487 .ל"ה שיחוס על עמו ישראל ויצילם מהנגע הנ"להקב

אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון ´ פרתו של ר (ד"שבת נ) ´ואיתא בגמ 45488 

ל אלו "מבואר בדברי חז, ומתוך שלא מיחה נקראת על שמו, ולא פרתו היתה אלא של שכינתו, חכמים 45489 

´ והביאור בזה שיתכן ויהיה גדול כר, בפרת שכנתו נקראת פרתו ממששכאשר לא מיחה , דברים כפשוטן 45490 

הרי זה , ואם לא יעמוד בחזקה ויעורר וימחה ויכאב על זה, אלעזר בן עזריה ויראה מעשה רע כנגד עיניו 45491 

ומשום הכי נקרא היצר הרע צפון מפני שנמצא במעמקי הלב כל כך , משפיע באיזה מידה על פנימיותו 45492 

 45493 .ה יכול להעיר על כך שנמצא שם איזה פגימה קלה"ורק הקב, בזה כלל עמוק שאינו מרגיש

א "ז נברא בה"העוה, אותיות של השם יצר שני עולמים´ י בב"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם וברש 45494 

ביאור הדבר , שהיא קטנה שבאותיות´ לומר שצדיקים שבאותו זמן מועטים כמו י, ד"ב נברא ביו"ועוה 45495 

מ אין זה עדיין מה שתובע "מ, ב"ואף שכל ישראל יש להם חלק לעוה, ב"ת לעוהללמדנו שלא קל לזכו 45496 

וכנאמר ראיתי , ד ללמדנו שמועטים הצדיקים כי גדולה הסכנה בעולם"ולכן נברא ביו, ה מן האדם"הקב 45497 

וללא עבודה , וביותר שכל חטא הנעשה בעולם משפיע עלינו ודאי, (.ה"סוכה מ) בני עליה והם מועטין 45498 

 45499 .(אור יחזקאל)  .כי יתכן שאף הגדולים ביותר ינזקו וירדו ממדריגתם, ב"יזכה לעוה ויגיעה לא

 45500 

 45501 מאמר י

 45502 .(´ג´ במדבר א) מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם

והוא , פקד את שרה כאשר אמר´ כלשון וה, ן תפקדו אותם ענין פקידה זכרון והשגחה על דבר"כתב הרמב 45503 

כי ידעתיו , וגם פקדון מפני ששמירתו והשגחתו עליו, לא ימלט מהם איש על דעתיפתרונו בכל מקום  45504 

אמנם עיקר , י ארי ידעתיניה לשון חיבה"ן לשון רש"וכתב הרמב, (ח"בראשית י) למען אשר יצוה את בניו 45505 

 45506 .שהמחבב את האדם ומקרבו אצלו יודעו ומכירו, כולם לשון ידיעה

, שהיא השגחתו בעולם השפל היא לשמור הכללים´ ירמוז כי ידיעת ה, והנכון בעיני כי היא ידיעה בו ממש 45507 

אבל בחסידיו ישים לבו לדעת אותו בפרט להיות , וגם בני אדם מונחים בו למקרים עד בוא עת פקודתם 45508 

´ הנה עין ה, כטעם לא יגרע מצדיק עינו, ולא תפרד הידיעה והזכירה ממנו כלל, שמירתו דבקה בו תמיד 45509 

 45510 .אל יראיו

ן כתב שזהו ענין "והרמב, י כתב כי ידעתיו הוא לשון חיבה יודעו ומכירו ונודע אליהם בשמו"והנה רש 45511 

לשמור ´ ן כי ידיעת ה"ומבואר ברמב, ז מתבאר שמהותו של מנין הוא השגחה פרטית"ולפ, השגחה פרטית 45512 

החיבור  ואצל כל הנבראים, והאדם´ זהו ענין החיבור שבין הבורא ית, הכללים שזהו ענין השגחה כללית 45513 

שזכה לחיבור יותר , אבל אברהם אבינו זכה והתעלה לבחינה של השגחה פרטית כי ידעתיו, הזה הוא בכלל 45514 

פסחים ) אחד היה אברהם, שאברהם אבינו זכה לבחינת פרט, והוא חיבור עם הפרט´ עילאי עם הבורא ית 45515 

 45516 .ולכן זכה לבחינת החיבור שעם הפרט, (7ח"קי

מפני שאברהם , אברהם הגיע לדרגה שלא נוכל לכוללו במספר כללי, באברהם נאמר אחד היה אברהם 45517 

אודות בעלי חיים לא נדבר בשום אופן בלשון פרטיות כי אם כעל , אבינו היה אחד וזו היא דרגת פרט 45518 

אודות ישראל , הכלל ישראל זכה במנין להגיע לדרגה פרטית, כמות של הרבה שאין בהם פרטים, כללים 45519 

וכיון שהכלל ישראל דרגתם היא , שבהם כל פרט ופרט הוא ניכר בפני עצמו, יםלא נוכל לדבר אודות כלל 45520 

ל שנתאוו ישראל "וזהו מה שאמרו חז, מכיון שהם פרטים זכו לדרגה של השגחה פרטית, דרגת יחידים 45521 



היינו , וזהו דכתיב ובשם אלהינו נדגול, היינו שמציאות מלאך הוא אחד, להעשות דגלים כמלאכי השרת 45522 

 45523 .ל זכה שלא יהיה בהם ענין של רבים רק פרטים כמלאכי השרתשהכלל ישרא

ח לוצטו "עד שמצינו בדרך עץ חיים להרמ, הכלל ישראל זכה שהמשא ומתן הוא עם כל פרט ופרט שבהם 45524 

רבוא פירושים בכל התורה ´ עד שיש ס, וכבר קבלו הקדמונים שכל שורש מנשמת ישראל כלולה בתורה 45525 

וודאי שהוא מדבר כאן , רבוא של ישראל´ אורות עצמן מאירים בסשה, רבוא של ישראל´ מחולקים לס 45526 

שקבלת התורה לא היתה , רבוא הפירושים של תורה´ רבוא אלו הם ס´ ס, רבוא של דור המדבר´ אודות ס 45527 

כל , רק שכל פרט ופרט שבישראל זכה לקבלת התורה קבלה פרטית, קבלה כללית של הכלל ישראל כולו 45528 

 45529 .רבוא של ישראל´ רבוא פירושים משום שיש ס´ וישנם ס, שלו´ עם הפי´ קפרט ופרט קיבל את התורה ה

וישנם ´ דעד עתה היינו מורגלים שישנם אבות הק, ומזה נשקיף בהשקפה אחרת לגמרי על דור המדבר 45530 

אבל לא הגדרנום בשם כמו האבות , ואת דור המדבר הורגלנו להחשיב לאנשים גדולים וצדיקים, שבטים 45531 

רבוא זהו שם עצם וגדר לדור ´ ס, רבוא´ ינו נבין להגדיר שדור המדבר הם היו סולפי דבר, והשבטים 45532 

´ אבל ס, ואחרי דור המדבר מי שזוכה נכנס להכלל, וזהו ענין הכלל ישראל, המדבר כמו אבות ושבטים 45533 

ולכן זכו , רבוא הוא שהיו ניכרים שזכו להיות פרטים´ מהות של ס, רבוא לא היו רק דור המדבר בלבד 45534 

 45535 .כי פרטים זוכים להשגחה פרטית, ה פרטיתלהשגח

, מכל העולם כולו וזכה להשגחתו הפרטית´ שבחר בו הבורא ית, אברהם זכה להשגחה פרטית כי ידעתיו 45536 

ז והלך נגד העולם באמונתו בבורא "פירש מע, משום שאברהם אבינו היה איש פרטי שפירש מכל העולם 45537 

לילך נגד כל העולם הוא כוח של איש פרטי , כותאג שנה בכפר "אחד היה אברהם להיות חבוש י, ´ית 45538 

כביכול עזב את העולם כולו והתעסק עם ´ שהבורא ית, ולכן זכה להשגחה פרטית, שאינו נמשך אחר הכלל 45539 

 45540 .ולכן זכה להשגחה פרטית, אברהם שזכה לדרגה של אחד היה אברהם

ובזיון גדול הוא , תיו מחבירווהרי רואים אנו שכל אחד משונה בתכונו, באמת כל אדם מיצירתו הוא אחד 45541 

אצל האדם כל אחד הוא אדם , בעלי חיים מוגדרים בגדר מין, לאדם כשמדברים אודותיו כאודות שנים 45542 

והוא , ן באמרו שכל השגחתו בעולם השפל לשמור הכללים כתב כן על כלל האדם"הרמב, בפני עצמו 45543 

 45544 .יצירתו של האדם שנוצר להיות פרט והוא נגד, באמת בזיון גדול לאדם שמכל הצלם אלהים נעשה כללים

והתירו , (.ז"סנהדרין ל) ואמרו שחייב אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי, ל בקשו עצות לזה"חז 45545 

 45546 (7´קדושין מ) ל"וכן אמרו חז, שכל העולם הוא בשבילו, כ גאוה משום שכן צריך האדם להיות"לנו כ

כל אלה הן עצות , שה מצוה אחת מכריע את כל העולםע, לעולם יראה אדם עצמו מחצה זכאי ומחצה חייב 45547 

עובר , שהאדם בלומדו פרשיות אלו של מנין והדגלים, ויוצא מכל דברינו לימוד גדול, איך להעשות פרט 45548 

שנכלל , ולפי דברינו הרי כלול כאן כל סוד סגולת ישראל על כל העמים, ז כלל"עליהן מבלי להתעכב ע 45549 

ימוד גדול לאדם שכל עבודתו צריך שתתנהל רק על מטרה זו איך לזכות ומכאן ל, כאן ענין השגחה פרטית 45550 

 45551 .להעשות איש פרטי

 45552 .(´ס´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 45553 

 45554 מאמר יא

 45555 .(ח"י´ במדבר א) ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני ויתילדו על משפחותם לבית אבותם

אבל , אחד ואחד להתייחס על השבט הביאו ספרי יחוסיהם ועידי חזקת לידתם של כל, ל שם"י ז"וברש 45556 

ידוע היה , כי יחוסיהם מפורסמות שאינן צריכות ראיה, שבט לוי לא צריך היה להביא את ספר יחוסיהם 45557 

 45558 .אצילותם וחירותם הנפשית מהלכת ומכרזת לפניהם, שבט לוי במעלותיו וסגולותיו הנעלות

 45559 

משיצאו מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא  ,פקוד את בני לוי לבית אבותם כל זכר מבן חודש ומעלה תפקדם 45560 

אשר ´ ר שלום למוד היה אותו השבט להיות נמנה מן הבטן שנא"ר יהודה ב"א, שומר משמרת הקודש 45561 

כי מנעוריהם היו ? ומנין היה לו לשבט זה אותה האצילות והיחס המיוחד, ילדה אותה ללוי במצרים 45562 

 45563 .מחונכים בכל מיני עבודת הקודש

וייחוס כזה הוא העדות , ה"ינוך וגירסא דינקותא גדול מאד וחביב לפני הקבמשמע מזה שהייחוס של ח 45564 

וכן כל ימי חייהם , כי בעודם בבטן כבר מתגלה עליהם השכינה, הנאמנה ביותר וראויים הם להמנות מבטן 45565 

המחשבה השמימית והדעת חרותה על לוח , מושפעים ומודרכים במעשים של מסירות נפש וקדושת השם 45566 

ן והעריסה ועד שוק החיים מלומדים הם לשאוף את הרוח והאוויר הצח של הספירות ומן הבט, לבם 45567 

 45568 .העליונות

אינו דומה עבד הלקוח מן השוק לילוד משפחה , ה ואמר אני עבדך בן אמתך"וכבר התייחס דוד המע 45569 

ת בזה מרגיש את יחוסו שהוא ספג א, כאן מתרפס דוד המלך לפני קונו ואומר אני עבדך בן אמתך, שבבית 45570 



´ לעבוד את ה, מתחילת צאתו לאויר העולם עד לעת זקנתו, מנעוריו בעודו בבית אביו ואמו, יראת השם 45571 

 45572 .כאותו בן לאמה נאמנה המנצחת על בית המלך, באותה הרעננות של ההכרה וההבנה שספג בילדותו

, ות המיוחדתלא במקרה הוקנה לו לאותו השבט גנוני הרוחני, למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן 45573 

בגילה וברעדה , פ דרכו סמוך לצאתו מבטן אמו"מכוון ומודרך בדרך ובשיטה בחנוך לנער ע, אלא שלמוד 45574 

 45575 .להרגילו ולחנכו ולעשותו ראוי לתואר בן לגיון המלך, היו מקדמים את פני כל יונק חדש

יות מוריו ומחנכיו עד כדי מינויים לה, ה ומאשר את ייחוסם ורוממותם המיוחדת"ובחינוך זה מתפאר הקב 45576 

והנה השפעת אותו החינוך מן הבטן מגיעה , יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל´ שנא, של עם ישראל 45577 

וכן עובדיה הנביא שאמר ועבדך , זה קנין מסורת ומורשת מתמדת בלתי מנותקת לעולמים, עד דורי דורות 45578 

השם שבה עובדיה מציג את עצמו  שכל ערך יראת, ההדגשה היא על המלה מנעוריו, מנעוריו´ ירא את ה 45579 

כי חינוך שיסודו בראשיתו של האדם הוא המתמיד , ומדרגה זו בוודאי אמיתית היא, הונחלה לו מנעוריו 45580 

 45581 .(אור הנפש)  .והאמיתי

 45582 

 45583 מאמר יב

 45584 .(ח"י´ במדבר א) ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני ויתילדו על משפחותם לבית אבותם

ובאור החיים מפרש , הם ועדי חזקת לידתם כל אחד ואחד להתייחס על השבטהביאו ספרי יחוסי, י"וברש 45585 

נצייר לנו איך שבאים בבתים של צדיקי הדור ושואלים אותם , בצורך עדי חזקת לידה מפני חשש ממזרות 45586 

ל ודורשים על "א ז"באים אצל הגר? ח ושואלים אותו על כשרות לידתו"באים להח? אולי ממצרי אתה 45587 

והנה כאן נצטוו לחפש על כשרות לידתן ! בעינינו הלא זה לחרפה כי יעשה כן בישראל ,כשרות הֵאם שלו 45588 

 45589 .להפליא בזה על צדקתן ופשטותן של עם ישראל! כשרות כל ישראל כקטן כגדול, א"של כאו

ומתימרים היותנו עם הנבחר , וגם שונאים לנו על כי מתגאים אנו בעמנו, אומות העולם מבקרים אותנו 45590 

אבל מעניין הדבר כי למרות כל גאותנו , וקוראים אותנו בעלי אתה בחרתנו! כל היצורים מבחר, מכל עם 45591 

דבר אשר לכאורה לא , עם אשר לא סומכים ולא מאמינים על עצמן בשום ענין, אין כעם ישראל, זו 45592 

הגויים מגחכים עלינו על כל ענין , וכבר הננו לצחוק בעיני האומות! מתאים כלל לבעלי אתה בחרתנו 45593 

מאיר יעמוד תחת חשד בהתייחד עם ´ הלא יתכן כי גם ר, על האי אמונה עצמית של עמנו, וד וגזרותיוהיח 45594 

טרפון אמר ´ וכן ר, מאיר בעצמו הלא אמר לתלמידיו כי ישמרו אותו שלא ישאר לבדו עם בתו´ ור, אשה 45595 

 45596 .(7א"קדושין פ) הזהרו בי מפני כלתי

כיון , לילך למטרוניתא אחת ותלמידיו היו אתו יהושע שהוצרך´ מובא מעשה בר (7ז"שבת קכ) ´בגמ 45597 

אחר שיצא ירד וטבל ושנה , שהגיע לפתח ביתה חלץ תפיליו ברחוק ארבע אמות ונכנס ונעל הדלת בפניהן 45598 

והייתי אני שואל אותם מה , למשל לו קרה כזאת אצלי עם תלמידי? ואמר להם במה חשדתוני, לתלמידיו 45599 

´ וכאן הנה משבח אותם ר! ר חושד אני אותם כי יחשבו עלי לחובהלא מבוישים היו ודאי אש, חשבתם עלי 45600 

כאילו היה היכי תמצא כי ! כשם שדנתוני לזכות המקום ידין אתכם לזכות, יהושע ומברכם לאמור 45601 

אין כל ! עד כדי כך אין אמונה עצמית בכלל ישראל! יהושע מחשבות לחוב´ התלמידים יחשבו על רבם ר 45602 

 45603 !על עצמו של אחר ויהיה מי שיהיהולא , אמונה לא על עצמי אני

ואשר , ישנם כמה ענינים אשר מנהגם אצל הכלל ישראל הוא להיותם דוקא בפרסום ולא בצניעות הראויה 45604 

לפנים ! אבל כן הם הענינים וכן נפסקו להלכה, לכאורה הינם ממש לא לפי הנימוס ולא לפי הכבוד 45605 

אחד שנשא אשה היה הומה כל העיר שגם , בישראל היו עושים נשואיהם בקולי קולות רעש וסערה רבה 45606 

יצא קול כי נשואה היא האשה , והכל זה למען לידע ולהודיע כי נשואה היא, חרשים היו שומעים אותן 45607 

 45608 !ויזהרו בה

וכן מובא בפירוש ! וכל שכן כי לא יאה זאת לאנשי בעלי אתה בחרתנו, הנהגה לכאורה רחוקה מן הכבוד 45609 

אלא , וגם פרסמו קול בתוליה ולא התביישו כלום בזה, שאת יש לה קולכי בתולה הנ, (ב"כתובות פ) ´בגמ 45610 

ועושים כל סערה למען לא לבוא לכל , עד כדי כך לא מאמינים אנחנו בעצמנו, אדרבה הן הן תכלית הכבוד 45611 

 45612 !מכשול חלילה

 45613 כי זאת לפנים בישראל מכניסין, ל"ן ז"ש ברמב"ועיי (ז"ב י"דברים כ) ופרשו השמלה לפני זקני העיר

וכאשר יפרדו נכנסים העדים שם , ובודקין אותן והעדים משמרים להם מבחוץ, החתן והכלה לחופה 45614 

בעינינו זה , ש"וזה ידוע בתלמוד ובספרי אגדה עיי, ולוקחים השמלה אשר שכב אותה עליה ויראו הדמים 45615 

! כלית הגילויכי אנחנו ומעשינו הינם בת, ואמנם היא תפארתנו ודאי תכלית הכבוד, כמעשה לא מנומס כלל 45616 

 45617 !אלא ניקוי בתכלית, גלוי לעין כל בלי כל נדנוד חשש כל דהו

לברר כשרות אנשים הכי צדיקי ! לא מתביישים אנו כלל לבוא לכל בית ובית בישראל ולברר על כשרותם 45618 

וכי מי לא יודע כשרותה של ֵאם ! מבהיל באמת, ל"א ז"לברר כשרות הגר, ל"ח ז"לברר כשרות הח, עולם 45619 

כי אינה שורה אלא על , אבל הוא סוד השראת השכינה? וגם עליה עוד צריכים אנו לבירור? ל"א ז"הגר 45620 



ולעתיד לבוא אמנם יבוא אליהו ! יחוס ודאי! יחוס ברור, (.ט"קידושין ס) משפחות מיוחסות בישראל 45621 

 45622 !הוא סוד קהל ישראל! ובאין יחוס אין שכינה, (.א"קידושין ע) לברר יחוסי המשפחות

כי הוא נכד , וראיתי שם חושבים ומונים כל היחוס של החתן, לתי כרטיס הזמנה לאיזו חתונהבשבוע זו קב 45623 

כי מה , ובראשית המחשבה היה זה בעיני קצת לזרא, עד הרבה דורות מלפנים, של זה ונין של זה וכדומה 45624 

ת אדרבה זאת תהיל, אבל התבוננתי שלא כן הדבר? מה ענין כל הפרסום בזה? לי לידע כל יחוסיהם 45625 

ה הקדוש הזהיר בצוואתו כי לא "ידוע כי השל, לשמור ולפרסם יחוס המשפחות, ישראל והיא תפארתם 45626 

עד היום נמצאת משפחה אשר מתייחסים עצמם דור אחר דור עד , ישאו ולא יתחתנו כי אם ממשפחתם הם 45627 

 45628 .(דעת תורה)  !ויתילדו על משפחותם, מבהיל מאד כל הענין זה באמת הצטיינותינו וגאותנו, ´ה הק"השל

 45629 

 45630 מאמר יג

 45631 .(ה"מ´ א) ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם מבן עשרים שנה ומעלה

כי נצטוה משה ואהרן שידעו מספר , ן הוצרך הכתוב להגיד מספר הכלל לאחר שהגיד הפרטים"וברמב 45632 

ני אל הביא, (´ג´ ר ב"במ) ובמדרש, כי כן דרך המלכים במנותם את העם, מפקד העם וידעו מספר כל שבט 45633 

והיו כולם עשויים דגלים , ב רבבות של מלאכים"ה על הר סיני ירדו עמו כ"בשעה שנגלה הקב, בית היין 45634 

אמרו הלואי , כיון שראו ישראל שהם עשויים דגלים התחילו מתאוים לדגלים, דגול מרבבה´ דגלים שנא 45635 

מיד , מלא משאלותיכםחייכם שאני מ, ה נתאויתם ליעשות דגלים"אמר הקב, כך אנו נעשים דגלים כמותם 45636 

 45637 .איש על דגלו באותות, ה למשה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו"הודיע הקב

 45638 

ם שובי "אומרים להם העכו, ם מסתכלין בהם ותמהין"קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם וכל העכו 45639 

, ןאפרכי, דוכסין, הגמונים, הדבקו לנו בואו אצלנו ואנו עושים אתכם שלטונים, שובי השולמית 45640 

וישראל , שכן אמר יתרו למשה ואתה תחזה, ואין נחזה אלא שררה, שובי שובי ונחזה בך, אסטרטליטין 45641 

 45642 ?מה גדולה אתם נותנים לנו שמא כמחולת המחנים, אומרים מה תחזו בשולמית

אמר ? ´דגל מחנה יהודה תימנה וכו, שמא יכולים אתם לעשות לנו כגדולה שנתן לנו האלהים במדבר 45643 

והם צבאותי וכן , אלהיכם´ למה שהם בני שנאמר בנים אתם לה, שה אותם דגלים לשמיה למשה ע"הקב 45644 

וכן הוא אומר דגל מחנה יהודה תימנה , הוא אומר והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים 45645 

 45646 .(´ג´ ר ב"במד) .ולפי שהם צבאותי אעשה אותם דגלים לשמי, לצבאותם

והכלל ישראל זכו עם יציאת מצרים להיות צבאות , של מלך וצבאותיו סוד ענין הדגלים הוא מסוד הגדול 45647 

יודעים מסוד היחוד השלם עד ששם השם נתייחד , קרובי המלך העומדים פנימה חבוקה ודבוקה בו, ´ה 45648 

ולכל , א אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים"אני ה, עליהם להיות נקרא אלהי ישראל 45649 

להיותם יחד , ורום פסגת אותה הדרגה סוד היחוד השלם זכו להם במתן תורה, םזאת זכו עם יציאת מצרי 45650 

זהו אשר התאוו וזהו אשר , אשר ודאי יחד המה עם המלך, כאשר ראו במלאכי עליון, ממש מלך ועם 45651 

 45652 .ואלה הם סוד הדגלים, השיגו ודאי

המשכן בהיותו במדבר ועתה יגביל את , ל"ל בהקדמתו לחומש במדבר מבואר הענין ביותר וז"ן ז"וברמב 45653 

וציוה ולא , ציוה והזר הקרב יומת כאשר אמר שם כי סקול יסקל, כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד שם 45654 

והנה ציוה איך תהיה , לראות´ כאשר הזהיר שם פן יהרסו אל ה, יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו 45655 

ש ואינו דומה פלטרין של מלך "כמ ,והכל מעלה למקדש וכבוד לו, משמרת המשכן וכליו ואיך יחנו סביב 45656 

 45657 .שיש לו שומרין לפלטרין שאין לו שומרין

היא , פ שנאמר זה במשכן בהיותו בין הדגלים במדבר"אע, ולהלן כתב והלוים יחנו סביב למשכן העדות 45658 

, וטעם ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות, מצוה לדורות גם במקדש כי מכאן תקנו המשמרות 45659 

והם כולם , ש הכהנים שומרים מבפנים והלויים מבחוץ"כמ, וילכו סביב למשכן שישמרו אותו בלילה 45660 

 45661 .כך שנינו בברייתא, כשומרים לראש המלך

עד שאומרים אינו דומה פלטרין של מלך שיש לו שומרין , עד כדי כך פשוט הוא הענין של מלך ועם 45662 

, כשומרים לראש המלךואמרו כולם , בלתי שמירה חסר בעצם הפלטרין, לפלטרין שאין לו שומרין 45663 

, מכבוד המלך כי יהיה לו שומרים, השמירה הוא כביכול על שלמות המלך והכל זה מסוד כבוד המלך 45664 

 45665 !בבחינת אין מלך בלא עם! בלתי שומרים אין מלך! ובלתי שומרים בטל המלכות

גם ו, השמירה משונאים הוא גם מסוד כבוד המלך, ענין השמירה הלא הוא לשמור את המלך משונאיו 45666 

שמירה על , י ראשי המלכות וגדוליה אלופיה וגבוריה"שמירה ע, תוספת השמירה עד תכלית פסגתה 45667 

ואם אמנם יש כאן משל , ואל נבין זה כמשל בעלמא, הכל הוא מסוד כבוד המלך, שמירה ללא כל מחדל 45668 

המשל באמת הוא כי מלכותא דארעא היא , אין אנו יודעים כלל מי הוא המשל ומי הוא הנמשל, ונמשל 45669 



הסוד של , והעדר הבנתנו בזה באה מפאת אי ידיעתנו סוד היחוד, למלכותא דרקיעא שהיא הנמשל באמת 45670 

 45671 .בקרב הארץ´ אני ה

כל הסובב והולך , כל הרוחניות הינה כאן בעולמנו אנו, עיקר שכינה בתחתונים היתה כי הכל נמצא כאן 45672 

? כאורה מה שייך בכלל ענין של שמירהואם אמנם ל, כאן הנה זה מגודל הסוד של לשמור ראשו של מלך 45673 

הכל צריכים לצדקותיך , אמת כי כן הוא ודאי? הלא אם צדקת מה תפעל לו? ואת מי אנו צריכים לשמור 45674 

, אבל סוף סוף הלא עיקר יסוד כל הנהגת הבריאה היא תנו עוז לאלהים, ואתה אינך צריך לבריותיך 45675 

ועל דרך זה כל , ם סוד כל העבודה לכבודי בראתיוזהו אמנ, י מעשה התחתונים"ה מתעוזז ע"כביכול הקב 45676 

 45677 !סוד ההנהגה כולם שומרים לראש המלך

אין הכוונה על זה שטיטוס הרשע , מפני היד השלוחה במקדשיך, אנשי כנסת הגדולה תקנו בנוסח התפילה 45678 

לולא היד , יד זרה אשר נגעה במקדשיך, הנאמר כאן הוא על היד השלוחה בהקדושה, החריב את הבית 45679 

בעמלק ´ כי מלחמה לה, סוד הדבר הוא, נגעה במקדשיך לא היה טיטוס בשום אופן מחריב את הביתש 45680 

ומזה , במלכותא דארעא אין מציאות של שונא כזה, ואנחנו אין לנו אף ציור בגודל זו המלחמה, מדור דור 45681 

, ל לשמירהכן הוא ודאי כי יש צורך גדו, שומרים לראש המלך ממש, השונא יש לשמור על הקדושה ממנו 45682 

לא רק שמירה פשוטה כי אם השמירה , כהנים מבפנים ולויים מבחוץ שמירה ודאי, וזה כל סוד המשמרות 45683 

 45684 .על מקדשיך

תשובה וגבורה מצד , כי מוקפים היו במלוכה תורה ועשירות מצד אחד, וזה סוד הדגלים כמבואר במדרש 45685 

ומובן שכשמשה רבינו ! שמירה ודאי כל אלה הם, ש"וחושך ואור באחרונה עיי, שכינה מצד שלישי, שני 45686 

כי אז לא היתה כל אפשרות לשום אחר לבקוע ולהגיע , ואהרן ובניו בקרן אחר, ה הועמד בקרן אחד"ע 45687 

הם ודאי השומרים הכי מעולים , שום שונא ושום יד זרה לא היתה להם שום שליטה אף כל דהו, שמה 45688 

ואותה השמירה עמדה תמיד יומם ! רוץ בםומי יפ, כמוהם כמעשיהם וכל הסביב להם, לשמירת הקדושה 45689 

קול בן לוי , (.ח"תמיד כ) ´כן אמרו בגמ, ועונשים נתנו להעדר שמירה אף באונס, ולילה ללא כל הפסק 45690 

כי הלא הם שומרים לראש , עד כדי כך נורא הוא ענין השמירה, לוקה ובגדיו נשרפין שישן לו על משמר 45691 

 45692 !המלך

י אהל מועד והארון שהיו נושאין "וברש, (´ז´ ש ג"שה) לההנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב  45693 

י "וברש, כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות, במדבר ששים רבוא סביב לה 45694 

הן מסורת וסימנים שמעמידים על ידם את הגירסא , איש חרבו כלי זיינו, מלומדי מלחמתה של תורה 45695 

כבר אנו רואים טיבה של המלחמה , פן ישכחוה ויבואו עליהם צרות, תמפחד בלילו, והמסורה שלא תשכח 45696 

כי היה , ה"ל מצינו אומרים זה על אברהם אבינו ע"ובחז! והיא מלחמתה של תורה, שהיו מלומדים בה 45697 

 45698 .מנצח על שונאיו מפני כי היה מלומד מלחמה

ימנים שמעמידים על ידם המסורת והס? ומה הם כלי זינם, הוא סוד כל הכלל ישראל שהם מלומדי מלחמה 45699 

ובתרגום שם , ואז כבר יאבדו הדרך ילכו בה, כל פחדם היה פן ישכחוהו, הגירסא והמסורה שלא תשכח 45700 

וכהניא וליואי וכל שבטיא דישראל כולהון אחידין בפתגמי אורייתא , על פסוק כולם אחוזי חרב איתא 45701 

כן לא דחלין מן מזיקיא וטלני דאזלין ובגין , דמתילין לחרבא ושקלן וטרין בהון כגברין מיללפי קרבא 45702 

! כל הששים רבוא כל הכלל ישראל עמדו על המשמר! הנה לנו כי הפחד הוא מן מזיקים פשוטים, בליליא 45703 

והוא כל עבודת , בקרב הארץ´ זהו מן סוד היחוד אני ה! שמירה מן שונא! כולם שומרים לראש המלך 45704 

 45705 !יד זר ושונא לשמור ולהגן על הקדושה מנגוע בה כל, הכלל ישראל

למען לא להניח את , תלמידים עסקו בלימוד כל היום וכל הלילה, בישיבת ולוזין היה נהוג מנהג משמרות 45706 

ומקורו הוא מסתמא מזה , ל"חיים ז´ מנהג זה בא מיסודו של הגאון ר, הישיבה רגע אחת בלי תורה 45707 

כי ישיבה הלא זה פלטרין , ריםאינו דומה פלטרין של מלך שיש לו שומרין לפלטרין שאין לו שומ, המאמר 45708 

אולם לא עשינו זה , כ היה באמת ברצוננו מאד להנהיג ככה"לנו ג! של מלך על כן צריכה ודאי לשומרים 45709 

 45710 .ומרבותינו לא קבלנו זה, ל"מטעם כי מעולם לא עושים אנחנו שום דבר שלא קבלנו מרבותינו ז

זכות גדול הוא לכל אחד כשמתמנה ! המלךסוד עצם הכלל ישראל וכל תפקידו הנהו להיות שומרים לראש  45711 

כל אחד , תדעו כי לא מחכמה היא, ולבסוף הרבה המשתמטים ומסתלקים מן התמנות זו, לתפקיד של שומר 45712 

! הנהו בזה מתקשר בסוד הכלל ישראל, המקבל איזו משרה של שמשות ושמירה על איזה כלל שהוא 45713 

!ת עד הסוף תכלית אחד הוא סוד השמירהמראשי, עבודת כל אחד ואחד אחת היא שומרים לראש המלך 45714 

 45715 .(דעת תורה)  

 45716 

 45717 מאמר יד

 45718 .(ט"מ´ במדבר א)א  אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תש



לאחר שנאמר הציווי , והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל, והלוים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם 45719 

ויש להתבונן על , בתוך בני ישראל נאמר עוד פעמיים שאכן נמנו לעצמם ולא התפקדו, למנותם לעצמם 45720 

ולא עוד אלא , והרי גם בלא ההדגשה המיוחדת מבואר כן שיימנו לחוד, שום מה כפלה התורה דבר זה 45721 

ומה הוצרך הכתוב לומר ולחזור ולומר , י מבן עשרים שנה"שנמנו מבן חודש ומעלה שלא כמנין בנ 45722 

 45723 .שהלוים לא התפקדו בתוכם

והנה בטעם שנמנו , דגיש הדגשה יתירה עובדא זו שהלוים נמנו לעצמםונראה שכפילות הפסוקים באה לה 45724 

ה שעתידה לעמוד גזירה על כל הנמנין מבן עשרים שנה "צפה הקב, (ט"מ´ במדבר א) י"לעצמם כתב רש 45725 

ש במדרש רבה שאילו היו בני לוי נמנים בכלל "ועיי, אמר אל יהיו אלו בכלל, ומעלה שימותו במדבר 45726 

 45727 .במדבר ישראל אף הם היו מתים

ואף , היא חלה על כל מי שנמנה בכלל זה, שמשנגזרה גזירה על הכלל, ה בעולמו"למדנו מזה הנהגת הקב 45728 

ככתוב צדקת הצדיק , מ היו נענשים בעונש של הכלל"מ, אם היחידים כשלעצמם אינם ראויים לעונש הזה 45729 

שלא יכללו בכלל , לעצמם ולכן נצטוה משה בציווי מיוחד למנות את בני לוי מנין, לא תצילנו ביום זעם 45730 

אבל יש והצדיקים שבכלל , אכן זה ודאי לא נאמר אלא בדרך כלל, ישראל ולכן אינם נענשים בכללם 45731 

ואם מטעמים אחרים , אם מגודל צדקתם שראויים להנצל גם כשהם בתוך הכלל, הרשעים נצולים 45732 

 45733 .אשר אין לנו דרך לדעת עומקו, שבמשפט שמיים

וק ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את ח על הפס"והדבר מבואר באוה 45734 

מכלל זה שאילו , שכבר נאמר וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ, ח שם"באוה´ והק, (ד"במדבר י) הארץ 45735 

ח שכוונת הכתוב לומר שהם חיו לפי שהיו מן האנשים "באוה´ ותי, שלא הוציאו דבת הארץ לא מתו 45736 

היתה באה הגזירה , שאילו לא היו מהתרים את הארץ והיו נשארים בכלל ישראל, רץשהלכו לתור את הא 45737 

 45738 .כשיצאו ממצרים´ כיון שהיו למעלה מבני כ, גם עליהם הגם שהיו צדיקים גמורים

כ לא מת במדבר לפי שהיה "ואעפ, שיאיר בן מנשה היה בימי יעקב, (7א"ב קכ"ב) ´והוכיח כן מהגמ 45739 

כ היה ראוי "וא, (ב שם"ב) בן מנשה אמרו שהיה שקול כרובה של סנהדרין והנה על יאיר, ´למעלה מבן ס 45740 

 45741 .ש"ל בזה כי צדקת הצדיק לא תצילנו מהגזירה ההיא יעו"והראונו חז, ´להנצל אפילו היה למטה מבן ס

ל אף הם "שהיחידים הצדיקים אם רק היו בתוך הכלל שנגזרה גזירה רח, ל"והן הן הדברים שלמדונו חז 45742 

וכן כתיב כי לי כל בכור בבני ישראל באדם , כן נצטוה משה למנות את בני לוי לעצמםול, לא ינצלו 45743 

שודאי לא היו , ולכאורה הדבר תמוה, ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי, ובבהמה 45744 

כ משנהרגו בכורי מצרים מה מקום היה "וא, בכורי ישראל ראויים למות כדרך שנתחייבו המצרים במיתה 45745 

 45746 .י כן נתקדשו בכורות ישראל"שע, גו אף בכורי בני ישראל אתםשֵיהר

כיון שניתן רשות למשחית אינו , ל בטעם האמור ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר"אכן אמרו חז 45747 

היה בדין , ואם כן כיון שנגזרה גזירה על הבכורות שימותו, (א"בבא קמא ס) מבחין בין צדיקים לרשעים 45748 

ה והציל את בכורי ישראל ועל ידי "אלא שהנהגה מיוחדת נהג אתם הקב, תו עמםשאף בכורי ישראל ימו 45749 

 45750 .זה נתקדשו בכורות ישראל

שכאשר נתחדש שפע , ל"י וז"בטעם שנתקדשו בכורי בנ, (´דרוש ח) ן"וכבר כתב כעין זה בדרשות הר 45751 

לא שיהא אליו אם , יקבל בו היזק גם האיש אשר איננו ראוי שיענש כפי מעשיו, ממשיך איזה דבר מזיק 45752 

ה בעולם היא הנהגה "ש שהאריך לבאר שהנהגת הקב"ועי, ת מההיזק ההוא"זכות פרטי יגן עליו השי 45753 

ת ממנה "אם לא שיחזק זכותו שיצילנו השי, ולכן מגיע ממנה הפסד גם למי שאינו ראוי שיענש בה, כללית 45754 

 45755 .כ"בשינוי טבע ע

בשעה דדינא שריא בעלמא לא , אמר תא חזי אלעזר´ ר, ק על הפסוק ויזכור אלוהים את נח"איתא בזוה 45756 

וכדין , ה דאין עלמא"ה הוה וקוב"ט דר"דההיא יומא יו, משונמית? ליבעי לאיניש דידכר שמיה לעילא מנלן 45757 

לא בעינן דאידכרון בי , ותאמר בתוך עמי אני יושבת, ה"היש לך לדבר אל המלך דא קוב, אמר לה אלישע 45758 

וזוכה יחד עם כל , שכל זמן שהיא בתוך עמה נדונית היא יחד עם כולםוהיינו , ואשגיחון בי אלא בתוך עמי 45759 

פ "אע, אבל אם תהא נדונית לעצמה עומדת היא בסכנה גדולה, אפילו היא עצמה אינה ראויה לכך, הציבור 45760 

 45761 .וכדאי לה לוותר על ההשתדלות של אלישע ובלבד שתיכלל בתוך עמי, שאלישע הוא מליץ יושר עבורה

י אל "ופירש, (.´ברכות ל)א  ל לעולם לישתף איניש נפשיה בהדי צבור"דברי חז וכזה נראה בביאור 45762 

ויש להבין שאמנם תפילתו על , כ"יתפלל בלשון יחיד אלא בלשון רבים שמתוך כך תפילתו נשמעת ע 45763 

, אך איך יזכה הוא עצמו למה שלא היה זוכה אילו לא היה מתפלל אלא על עצמו, הציבור נשמעת יותר 45764 

ה היא עם הכלל "שהנהגת הקב, פ שאינם ראויים"שבתוך הציבור זוכים היחידים אע, בריםאלא הן הן הד 45765 

ובתוך כך תהא תפילתו נשמעת אף על , ולכן יש לו להתפלל על הכלל כולו, כולו בין לטוב ובין למוטב 45766 

 45767 .עצמו



ועל , תוכםואינו רק צירוף של כך וכך היחידים שב, ועיקר ענין זה הוא לפי שהציבור הוא כמציאות חדשה 45768 

 45769 (´דרוש א) ן"וכן כתב בדרשות הר, כן זוכה הציבור למה שלא היה כל יחיד ויחיד שבו זוכה בפני עצמו

סוטה ) עד שאמרו לעולם תהא אימת ציבור עליך, ל בשבחו ומוראו של ציבור"הפליגו לנו רבותינו ז, ל"וז 45770 

 45771 .ש שכתב שהכלל יקנה שבח ומעלה יותר ממה שראוי מצד פרטיו"ועי, (.´מ

בנוהג , אימתי בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת, לך לאור עולם´ כתיב והיה ה, ל"וכן מצינו בדברי חז 45772 

וכן אין ישראל נגאלים , ואילו אחת אפילו תינוק משברה, שבעולם אגודה של קנים אין אדם יכול לשברה 45773 

אף שכל אחד מישראל , (´תנחומא נצבים א) וכשהן אגודין מקבלין פני שכינה, עד שיהיו כולן אגודה אחת 45774 

, גדולה מעלת האגודה וכוחה, אבל כשכולם אגודים יחד, בפני עצמו אינו ראוי לגאולה ולקבלת פני שכינה 45775 

 45776 .עד שזוכים להגאל ולקבל פני שכינה

ש "ועי, י כאיש אחד בלב אחד"ופירש, (ט"שמות י) כתיב ויחן ישראל נגד ההר, וכן מצינו במתן תורה 45777 

, והם עתה ראוים לקבלת התורה, כנה לקבלת התורה שנעשו כולם כאיש אחדשזו היתה הה´ ח שפי"באוה 45778 

הרי השעה שאתן , ל הואיל ושנאו ישראל את המחלוקות ואהבו את השלום ונעשו חניה אחת"וכן אמרו חז 45779 

י שנעשו "וע, משא של מתן תורה קשה הוא מנשוא ליחיד ורק כלל ישראל מסוגל לזה, ש"להם תורתי יעו 45780 

 45781 .נוצר כאן ציבור אחד שבכוחו לקבל את התורה על ידי משה רבינו, בלב אחדכולם כאיש אחד 

י ששנאו המחלוקות ואהבו השלום ונעשו חניה "הוא ע, למדנו מזה כי צירוף כל היחידים להיות ציבור 45782 

ז "גדול השלום שאפילו עובדי ע, ל"ויותר מזה אמרו חז, זהו המאגדם יחד שאין אדם יכול לשברם, אחת 45783 

ה אין "אמר הקב, הגירסא (א"נשא תשי) ובילקוט, כביכול אין שכינה יכולה לנגוע בהם, הםושלום ביני 45784 

 45785 .השטן נוגע בהם

אלא גם ביחידים כמה , שלא רק שגדול כוחו של כלל ישראל והציבור כולו, ל"ויותר מזה מצינו בדברי חז 45786 

, (ו"ויקרא כ) ירדופודהנה כתיב ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה , שמתאגדים יחד מתגדל כוחם 45787 

, והלא לא היה צריך לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופו, י וכי כך הוא החשבון"כ הובא ברש"ובתו 45788 

 45789 .אלא אינו דומה מועטין העושין את התורה למרובים העושים את התורה

הו וז, הרי כוחה מתגדל פי כמה, שכל כמה שהאגודה גדולה יותר, הרי ההפרש הגדול בין חמישה למאה 45790 

ל שאם "ר, ד"בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ, תנא דבי רבי ישמעאל (7´קידושין ל) ל"כוונתם ז 45791 

 45792 .(ח"י´ ג מא"שיחות מוסר ח)  .פגע בך כשאתה לבד משכהו למקום הרבים שזכות הרבים תגן עליך

 45793 

 45794 מאמר טו

 45795 .(ב"נ´ במדבר א) וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם

וישראל נזהרים , והזהירה באזהרות חמורות על שמירת חוקותיהם, כ בענין הדגלים"כה התורה כהארי 45796 

שעמד וגידף על שלא הניחוהו ליטע אהלו בתוך , (ד"ויקרא כ) כאשר נראה ממעשה דבן שלומית, בזה מאד 45797 

אחת  הלא שניהם מקדושה? ומה בכך, שמשורר ששיער חייב מיתה, (7א"ערכין י) ועוד מצינו, מחנה דן 45798 

, ועונשו הוא על ביטולו מן השיר, ואין לומר הטעם מפני שמשורר מצווה על השירה? שניהם בני לוי, הם 45799 

ומה בכך אם אחד יעזור מעט לחברו , פ שלא ביטל מהמלאכה המוטלת עליו הוא חייב מיתה"כי הרי אע 45800 

 45801 ?הלוי בסגירת הדלתות

ל היה כועס אם לא העמידו את "הסבא זצ, ראני נתחנכתי בקלם מקום שם היו זהירים מאד בענין של סד  45802 

, אני ירשתי ממנו בגד אשר היה נראה כבגד חדש ממש, בדיוק כמו על מעשה דחילול שבת, הכסא במקומו 45803 

הסיבה היא מפני , והנה אצלנו אם הקמטים שבמכנסים נראים יפים תמיד, ל נשאו שלושים שנה"והוא ז 45804 

אלא הבגד היה עומד , אבל בקלם לא עשו כן, קמטיםשאנו מביאים המכנסים לחייט בכל חודש לתקן ה 45805 

 45806 .בעינו זמן רב מפני שנזהרו מאד בשמירתו

ואם היו רואים בקלם אדם המביט לצדדין שלא , ל לא הטה לעולם עיניו להביט אל הצדדין"הסבא זצ 45807 

בקלם ארכה תפילת , ואני בבואי לקלם נכנסתי בשעת תפילת המעריב, היתה זאת לחרפה גדולה, לצורך 45808 

ואף שחשקי , ובית התלמוד תורה לא יותר גדול מחדר זה שאנו נמצאים עכשיו, מעריב כשעה שלימה 45809 

אף על פי כן לא הרימותי עיני להסתכל בו ולא , ל היה גדול מאד כי לא ראיתיו עד אז"לראות את הסבא זצ 45810 

 45811 .ראיתיו עד למחר

היתה אז סיבה , נטה את ראשו ל"ואם לפעמים אירע שהסבא ז! פחד כזה היה שורר שם בענין הרמת עין 45812 

, אבל לא צידד לעולם עיניו לבדנה, וגם אז היה מטה כל גופו להסתכלות, גדולה אשר היה נחיצות לראות 45813 

לפעמים אחורי הראש ולפעמים לצד ימין או לצד , אנו מניעים פעמים אין מספר הכובע שעל ראשנו 45814 

ומאז ואילך לא היה הכובע זז , יום כראויל היה משים כובעו על ראשו פעם אחת ב"אבל הסבא זצ, שמאל 45815 

 45816 .אפילו לא כחוט השערה, כלל ממקומו כל היום



והקשר , אף שהעיקר הם המרגליות, ל היה אומר שסדר דומה לקשר שבשלשלת של מרגליות"הסבא זצ 45817 

כן הוא ענין , אבל מכל מקום אם יתירו הקשר יפלו כל המרגליות ארצה, שבשלשלת הוא רק דבר טפל 45818 

אם האדם מסודר אז , פ שהוא לעצמו איננו אלא דבר טפל"אע, ר הוא השומר כל טוב שבעולםסד, הסדר 45819 

 45820 .ואם לאו כל המרגליות יפלו ארצה, התורה והתפילה וכל המצוות שלו שמורים ובטוחים בקיומם

וגם לפסוק , להתחיל לימודו בזמן קבוע, להתפלל בזמן קבוע, צריך האדם לקום משנתו בזמן קבוע 45821 

שכשמגיעה לדוגמא , ל מוולוזין"ח זצ"ל היה מספר בשם הגר"הסבא זצ, ריך להיות בזמן קבועמלימודו צ 45822 

ולהניח , צריך הוא לפסוק בין תיבת אמר לתיבת רבא, הזמן שקבע לו אדם לגמור סדר לימודו, ב"שעה י 45823 

 45824 .אין לשנות הסדר אפילו אם ירעמו ויברקו סביבו, את תיבת רבא לסדר הבא

סדריו היו ארוכים , אפילו מחלה לא היה תירוץ לפניו, מע שום אמתלא לביטול סדרל לא היה שו"הסבא זצ 45825 

פ "ואע, שעות לימוד התורה בלי כל הפסק יהיה מה שיהיה´ סדרים שלו היו ח, הרבה יותר מסדרים שלנו 45826 

ואחר , פעם אחת נשמע בקושי לבקשת בני ביתו לישן כחצי שעה, שהיה מסוכן גדול לא היה מקצר בסדריו 45827 

סדריו לישן היו ! תולה היה שינתו רק בעצלות! עצלות גדולה מאד! ן רבע שעה קם כלביא ואמר אוישיש 45828 

ואחר התפילה היה , בשבת היו אוכלים בקלם לפני קריאת התורה, שלוש שעות בלילה וחצי שעה ביום 45829 

 45830 .ל דורש כמה שעות"הסבא זצ

אם , בחוט השערה היה העולם חרב מידלו איזה דבר ישנה זמנו אפילו , כל הבריאה מתנהגת בסידור נורא 45831 

מכאן לראות שסדר אינו רק , ו"מיד היו יוצאים חורבנות נוראים ח, השמש זורח במוקדם רגעים אחדים 45832 

ובלעדו לא יוכל להתקיים שום , אלא סדר הוא דבר אשר הכל תלוי בו, ל"כקשר שבשלשלת מרגליות כנ 45833 

 45834 .וכמעט שהוא עטרת כל המעלות, דולותסדר הוא מן המעלות היותר ג, סדר הוא לעיכובא, דבר

ואם , והיא אמנם הסיבה להם לשלמות בתעשיה ובמדע, רואים אנו אומות אשר יש להם מעלת הסדר 45835 

ו שמעלת הסידור תפעול גדולות ודאי כשנשתמש בו "ק, כ גדולות בדברים גשמיים"מעלת הסידור עושה כ 45836 

, כ בענין הסדר של הדגלים"יגה תורה כאחר כל דברינו אלה נבין פשוט מה שהפל, לתורה ולמצוות 45837 

כי משורר ששיער חייב מיתה , יתבונן במה שלמדנו בפרשתנו, והרוצה לדעת חומר עונש ביטול סדרים 45838 

 45839 .(דעת תורה)  .נוראים הדברים, מפני שעבר על חוק הסדר

 45840 

 45841 מאמר טז

 45842 .(´ב´ במדבר ב) איש על דגלו יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו

אמר עכשיו עתידה , ה למשה עשה אותם דגלים כמו שנתאוו התחיל משה מיצר"שעה שאמר הקבל ב"אחז 45843 

הוא אומר אי אפשי אלא , אם אני אומר לשבטו של יהודה שישרה במזרח, המחלוקת להנתן בין השבטים 45844 

ה משה מה איכפת לך כבר יש "ל הקב"א? מה אני עושה, וכן כל שבט ושבט, וכן ראובן וכן אפרים, בדרום 45845 

 45846 .(ר"מד) כך יקיפו את המשכן, כשם שטענו אותו והקיפו את מטתו, להם טכסיס מיעקב אביהם

כי בדור דעה מקבלי , (7´קידושין ל) יוצרו קראו רע´ אנו למדים מכאן עד כמה קשה יצר הרע שאפי 45847 

התחילו מתאוים ואמרו הלואי שאנו נעשין דגלים , הם שראו את המלאכים עשויין דגלים דגלים, ק"תוה 45848 

וגם , בכל זאת חשש משה ואמר עכשיו עתידה המחלוקת להנתן בין השבטים, (ז"ש רבה פ"שה) כמותם 45849 

הרי , אלא מפני שכבר יש להם טכסיס מיעקב אביהם, ת לא ענה לו שאין לחשוש שיעשו מחלוקת"השי 45850 

 45851 !כמה קשה הוא יצר הרע

ר מצוי בהן אמירה אחת "צההעליונים שאין י, אמור ואמרת שתי אמירות, (אמור´ ר פ"מד) ל"והנה אחז 45852 

אבל התחתונים שיש בהם , בגזירת עירין פתגמא ובמאמר קדישין שאילתא (´דניאל ד) שנאמר, דיה להם 45853 

פ והתקדשתם והייתם קדושים שתי "עה (קדושים שם) וכן דרשו, ר הלואי לשתי אמירות יעמדו"יצה 45854 

ר הלואי בשתי קדושות "בהם יצהאבל התחתונים שיש , ר קדושה אחת"העליונים שאין בהם יצה, קדושות 45855 

 45856 !יעמדו

ואם לא ישמור את רוחו עלול הוא להיות נתון , ר"כי גדר האדם יש בו יצה, קדושות´ אמירות וב´ ענין ב 45857 

שגם , א בכל לבבך בשני יצריך"כענין ואהבת את ה, קדושות´ אמירות ולב´ לכן הוצרך לב, לתלאות 45858 

למען יוכל לבוא בטהרת מדותיו לפני , דשם ולטהרםכוחות הגוף ותולדותיו ישעבדם לכוחות הנפש לק 45859 

, (.א"ברכות ס) ל"וכמאמרם ז! ועיקרם תלוי בלב להעלות רגשי לבבו שיתאימו עם הלך רוחו, האלהים 45860 

 45861 !לכן רחמנא ליבא בעי, ש"ר יושב בין שתי מפתחי הלב עי"שיצה

שבת ) ל"וכמאמרם ז, ר שהוא נמצא בגופו"בידיעת השכל ברוחניות עדיין לא הועיל כלום לגבי יצה 45862 

לכן מוטל על האדם לעמול שירגיש בלבבו כל העולה , ר"איזהו אל זר שיש בגופו של אדם זה יצה, (7ה"ק 45863 

אלא , לא לעזוב את שכלו לעוף לבד השמימה, והעצה לזה היא לחשוב חשבון גופו עם נפשו, על רוחו 45864 

כי הגוף לא יבין רק שפת , תרבשכר ועונש הפשוט ביו, יעשה חשבון אחת ואחת אחת ושתים עם גופו 45865 



שלא הסיחו דעתם וזכרו תמיד את הגוף לשמרו , ובזה גדלו חכמי התורה על חכמי העולם, השוט והאבוס 45866 

 45867 !ולסעדו לישא בעול עם הנפש בשכר ועונש אשר הוא מבין בהם, לבל יפרוץ פרץ בתאוותיו

, סכנתו ועד כמה יש להשמר ממנוהם הבינו עוצם ! חכמי התורה ידעו הסוד מהו כוח חומר עפר גוף האדם 45868 

, הגביהו עוף מעל שמים ושמי השמים בקדושתם וטהרתם, ל למעלה למעלה"ואם כי ודאי עלו חכמינו ז 45869 

, (ד"איוב י) ש"ז השכילו לדעת כי הגוף ילוד אשה הוא וכמ"בכ! כמלאכי השרת וקדושי עליון בלי ספק 45870 

וכי מי לא יודע כי אדם ילוד אשה ? הכתוב בזה ומה חידוש משמיענו, אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רוגז 45871 

 45872 ?הוא

יכולים לשכוח לפי שעה כי , ועפים בתבונתם למעלה ראש, מכאן כי החכמים המתחכמים בשכל ובינה 45873 

, ואז הם בסכנה עצומה ליפול מן השמים עד לבור תחתית, ילודי אשה הם ויחשיבו עצמם למלאכים באמת 45874 

זכור ואל , ווח הכתוב אף בעמדך במצב איתן ברקיע השמיםלכן צ, כבלעם בשעתו וכדואג ואחיתופל 45875 

 45876 !תשכח כי אתה אדם ילוד אשה

על כן יאמרו  (7ח"ב ע"ב) ל"ואחז, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, (א"במדבר כ)ב  אמר הכתו 45877 

הפסד מצוה כנגד שכרה , בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם, המושלים אלו המושלים ביצרם 45878 

כי בזה , המושלים ביצרם גילו לנו סוד שאין עיקר הידיעה הסופית מהחשבון, ירה כנגד הפסדהושכר עב 45879 

כי חלב , ז אינם שבים"תדע שהרי יודעים הרשעים שדרכם למיתה ובכ, עדיין לא יבוא אדם למשול ביצרו 45880 

אחר עשיית החשבון והחזרה לו פעם , אלא בואו ונחשוב חשבונו של עולם, (7א"שבת ל) להם על כסלם 45881 

 45882 !כך נעשה אדם מושל ביצרו, פעם תמיד בכל עת

שאין העזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה וביראת , וכן מצינו בחשבון של עקביא בן מהללאל 45883 

, דברים ואין אתה בא לידי עבירה´ הוא היה אומר הסתכל בג, (ו"ה מ"ידים פ) חטא כעקביא בן מהללאל 45884 

ולפני מי אתה עתיד ליתן דין , ולך למקום עפר רמה ותולעהולאן אתה ה, דע מאין באת מטיפה סרוחה 45885 

רק , ולכאורה היה די לאדם שלא לבוא לידי עבירה, (ג"אבות פ) ה"לפני מלך מלכי המלכים הקב, וחשבון 45886 

אשר ´ איך יעיז לעבור פי ה, כ לא יהיה"כיון שמקודם לא היה ואח, בחשבון של מאין באת ולאן אתה הולך 45887 

 45888 !היה הוה ויהיה ושהוא, בראו יש מאין

כי השכל גם בלא חשבון זה ? אבל מי ישמע לו להשכל וחשבונותיו, מיהו כל זה בחשבון שכלי נכון הוא 45889 

שבסופו של , אבל הגוף הוא לא יבין כל הנזכר רק אם תאיים עליו! של מאין באת יודע הוא ומכיר רבונו 45890 

וזה הסוד גילה לנו עקביא בן ! ואז יכנע לבבו הערל ושב ורפא ל, דבר עוד צריך ליתן דין וחשבון 45891 

 45892 .(אור יהל)  .מהללאל

 45893 

 45894 מאמר יז

 45895 .(´ב´ במדבר ב) איש על דגלו יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו

ב "ה על הר סיני ירדו עמו כ"כיון שנגלה הקב, זה שאמר הכתוב הביאני אל בית היין, (ילקוט כאן) ל"אחז 45896 

כיון שראו אותן ישראל שהן עשויין , ם עשויים דגלים דגליםוהיו כול, אלף רבבות מרבבות של מלאכים 45897 

הלואי , לכך נאמר ודגלו עלי אהבה, אמרו הלואי שאנו נעשין דגלים כמותם, דגלים היו מתאוין לדגלים 45898 

ה נתאויתם "אמר להם הקב, וכן הוא אומר נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגול, הוא מדגיל עלינו אהבה 45899 

ה אהבתו על "מיד הודיע הקב, כל משאלותיך´ ה שאלתכם שנאמר ימלא הלדגלים חייכם שאני עוש 45900 

 45901 .ואמר למשה לך עשה אותם דגלים, ישראל

האם יש בידינו לצייר , רואין בעיניהם רבבות מלאכים, הרי לפנינו כמה גדולים וחביבים היו ישראל אז 45902 

והמה בשר ודם , כל שהואהרי המלאך הוא כולו רוחני יורד מן השמים בלא שום חומר ? איך נראה מלאך 45903 

ומתאוין גם הם להיות חונים , ולא עוד אלא שרואים אותם דגלים דגלים! ילודי אשה רואים אותם 45904 

ולכן תקפה עליהם תאוה קדושה , כלומר גם אנו ראויים ויכולים להיות עשויין דגלים כמוהם! כמלאכים 45905 

, ה ממלא משאלותם"והקב, ול גם אנוומתפללים ואומרים נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדג, ורוממה הלזו 45906 

 45907 ?היש לך חיך מתוק מזה

איש על , (´ח´ ר ב"במדב) ל"אך נראה נא מה כתוב בענין זה עוד בחז, והנה עד כאן הכל הולך למישרים 45908 

, אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק (ו"איוב ל) ד"הה, ל לבית אבותם"מה ת, דגלו באותות לבית אבותם 45909 

אמר עכשיו עתידה , עשה אותם דגלים כמו שנתאוו התחיל משה מיצרה למשה "בשעה שאמר הקב 45910 

והוא אומר אי אפשי אלא , אם אני אומר לשבטו של יהודה שישרה במזרח, המחלוקת להנתן בין השבטים 45911 

 45912 ?מה אני עושה, וכן ראובן וכן אפרים וכן כל שבט ושבט, בדרום

כמו שטענו , דייתיקי יש בידן מיעקב אביהם, מעצמן הן מכירין דירתן, ה משה אין צריכין לך"אמר לו הקב 45913 

חמא בר חנינא כיון שבא אבינו יעקב ליפטר מן ´ דאמר ר, אותו והקיפו את מטתו כך יקיפו את המשכן 45914 

האלהים עתיד להשרות , אמר להם אם עשיתם וטענתם את מטתי כשם שצויתי אתכם, העולם קרא לבניו 45915 



ולפועלי אתן צדק זה , בהם דעה איך ישרו דגלים הוי אשא דעי למרחוק שמיעקב היה, אתכם דגלים 45916 

לכך , צדק עמהם שלא שינה הדבר שלא ליתן מחלוקת ביניהם, ה שפעל פעולות טובות עם ישראל"הקב 45917 

 45918 .נאמר לבית אבותם יחנו בני ישראל

שהענקים האלה שהעניקו , ר"כמה גדול כוחו של יצה, מה נורא הדבר ומי בעל לב לא יחרד ולא ישתומם 45919 

, ת מחבבם וממלא תאוותם"והשי, ומתם הרוחנית להסתכל במלאכים ולהתאוות לדגלים כמותםחמה בק 45920 

שאם יאמר לשבט , ומפחד לצוות להם על הדגלים שביקשו ונתאוו, ה"והם מיצר עליהם משה רבינו ע 45921 

וכן ראובן וכן אפרים וכן כל שבט ושבט , יענו לו אי אפשי אלא בדרום, יהודה שישרה במזרח עם דגלו 45922 

 45923 ?היתכן, עשה מחלוקת בין השבטיםותי

וימרדו ולא ישמעו בקולו של משה לשרות במזרח , למה יניחו כל קדושת רצונם לחנות בדגלים כמלאכים 45924 

שהרי כל מה שמשה אומר מפי , עבירה על ציוויו של מקום, מרידה על ציוויו של משה רבינו, אלא בדרום 45925 

מפני שיש להם כבר דייתיקי מאביהם , לחשוש לזה ה עונה לו למשה שאינו צריך"וגם הקב, הגבורה אומר 45926 

ה צדק עמהם שלא שינה הדבר מכפי "שהקב, וזהו שאמר הכתוב אשא דעי אתן צדק, שציוה להם על כך 45927 

 45928 .שציוה להם יעקב שלא ליתן מחלוקת ביניהם

ה מסכים למשה שיוכל להסתעף מזה מחלוקת "הקב, שאם לא היה להם הדייתיקי הזאת, הוי אומר מכאן 45929 

, וללמוד התורה הזאת שתביא אותנו להיות זהירים מאד, ומה לנו יותר מזה לעמוד ולהתבונן, ן השבטיםבי 45930 

, ו"ו בן בנו של ק"ולירא ולפחוד מדין ק, תורה מביאה לידי זהירות, (.´ז כ"ע) פנחס בן יאיר´ כמאמר ר 45931 

ם לולא הדייתיקי עלול ליפול שלהבת אש המחלוקת ולשורפם חיי, אם בארזים כדור דעה מקבלי התורה 45932 

 45933 .שהיה להם

הרי אם גבאי , מה נעני אבתרייהו, כאזובי קיר אין אנו יכולים להחשב לגביהם´ ו אנו הדיוטות שאפי"ק 45934 

יכנס בו זבוב הקנאה התאוה , ולחבירו שלישי או ששי, ד יכבד אותו בעליה לתורה רביעי או חמישי"ביהמ 45935 

ומי , וכל מחשבותיו נתונים לדבר אשר אירע לו, ניוולא יתן שינה לעי, לא יערב לו אכול ושתה, והכבוד 45936 

לב )  !והכל לשם שמים, יודע אם לא תנופח בו הגחלת הזאת ותהי ללהבה בפריצת מחלוקת גדולה 45937 

 45938 .(אליהו

 45939 

 45940 מאמר יח

 45941 .(´ב´ במדבר ב) איש על דגלו יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו

והיו , ב רבבות של מלאכים"ל הר סיני ירדו עמו כה ע"בשעה שנגלה הקב (´ג´ במדבר רבה ב)א  אית 45942 

, כיון שראו אותן ישראל שהם עשויים דגלים דגלים התחילו מתאוים לדגלים, כולם עשויים דגלים דגלים 45943 

ה מה נתאויתם לעשות דגלים חייכם שאני ממלא "אמר הקב, אמרו הלואי כך אנו נעשים דגלים כמותן 45944 

ויש להתעורר מדוע התאוו כלל ישראל , עשה אותם דגלים ה למשה לך"מיד הודיע הקב, משאלותיכם 45945 

היאך , יש להתאוות להיות דוגמת המלאכים, וכי בגלל שראו את המלאכים עשויים דגלים דגלים, לדגלים 45946 

 45947 .השוו עצמם למלאכים עד כדי תאוה ממש לדגלים

שמבינים גדלותו אמנם בשעה , מפני שאיננו יודעים גדלות האדם וקדושת נשמתו, הקושי להבין זה הוא 45948 

אז אין מסתפקים בקטנות אלא שואפים , של אדם ומכירים ענין צלם אלוהים וענין בנים אתם למקום 45949 

ששאיפת הנפש להשיג , (´קהלת ו)א  והיינו דכתיב וגם הנפש לא תמל, להגיע לדברים הנעלים ביותר 45950 

פש מבקשת ההתקרבות ולכן הנ, ה"ששרשי הנפש הם חלק מהקב, מעלות עליונות ביותר חלק אלוה ממעל 45951 

 45952 .ה"וזה מקור התאוה לדגלים שזה מרוב ההתקרבות להקב, הגדולה שאפשר להשיג

אף זו שאיפה , (´ט ג"י י"רש) מצינו במעמד הר סיני שביקשו ישראל ואמרו רצוננו לראות את מלכנו 45953 

אות וכי יש מצי, ת"היאך יעלה על דעת לבקש לראות את השי, גדולה שכמעט אין באפשרותנו להבינה 45954 

 45955 והנה מבואר בראשונים, ז מונח בנפש הישראלי שהוא חלק אלוה ממעל"אלא כ, ה"בעולם לראות את הקב

מ "ה מ"שטעות חכמי אומות העולם היתה שאף שהאמינו בהקב, (ח"מאמר השלישי פרק י, העיקרים) 45956 

 45957 .כפרו בהשגחה

על יצורים שפלים ירד במדרגתו להשגיח , ת הכל יכול מחוייב המציאות"הם סברו שלא יתכן שהשי 45958 

אמנם נפש ישראלי יכולה אף לרצות , וכל זה מחמת שאין בהם נשמת ישראל חלק אלוה ממעל, ונבזים 45959 

כן ישראל , וכשם שהבן יכול לבקש כל מה שבדעתו מאביו, ה עד כדי לראותו ממש"להתקשר אל הקב 45960 

לשיא הגדלות משום  ומצינו באבות הקדושים ששאפו, שהם בנים למקום שואפים לדברים הגדולים ביותר 45961 

 45962 .גדלות הנפש שהיתה בהם

ואף דברים , אז יחוש בכל פגימה קלה כאילו חסרון גדול יש בו, ובשעה שירגיש גדלות הנפש שבו 45963 

והיינו דאיתא , שאחרים אינם חשים בהם כלל מכל מקום הנפש מרגישה בהם וכואבת את שחסר ממנה 45964 



, אף שלפי הבנתנו אין בזה כל חסרון, לחם מן הפלטר והיו חייך תלויים לך זה הלוקח, (ג"מנחות ק) ל"בחז 45965 

 45966 .היינו משום שרחוקים אנו מגדלות הנפש

זו באמת הסיבה מדוע אנו מסתפקים , אמנם הזוכה לגדלות הנפש מבין שאף זה חסרון ופגם בנפש 45967 

 45968 ,ב"וזקוקים אנו לראיות והוכחות למציאות העוה, ב"ז ואיננו יודעים כלל ממהות העוה"בשאיפות לעוה

וכי יתכן שהאדם הגדול יסתפק בדברים , ב פשוט בעיניו"אמנם הבעל נפש אינו צריך כלל לראיות ועוה 45969 

 45970 .ודומה לעשיר גדול ביותר היעלה בדעתו שיסתפק בחייו באגורות, ז"בזויים בעוה

שרוממות הנפש היא בשעה שירגיש בושה ובזיון בעת , (´הכניעה פרק ב) ואלו דברי החובות הלבבות 45971 

וגבהותה , והתנשאה מהשתתף עם הבהמות במדותיהם המגונות, אכל ומשתה כבעלי חייםשנזקק למ 45972 

, ודומה למי שילך וראשו למטה כבעלי חיים, מהידמות במידות פחותי בני אדם ביתרון חכמה ויקרת נפש 45973 

כן חייב להתבייש בעת , הרי ודאי שיבוש בכך שדומה לבעלי חיים, או שיהיה על גופו פרוות בעלי חיים 45974 

והא דאיננו מרגישים כך מפני ששרויים אנו בשפלות הנפש ואיננו יודעים , לו ושתו כבעלי חייםאכ 45975 

 45976 .ש"ש הכוזרי שמעת החורבן חיים אנו בשפלות הנפש עי"וכמ, גדלותה

, וסבורים ששפלות מעלה גדולה, אנו לא מבינים זאת, נמצא דשפלות הנפש היא מהחסרונות היותר גדולים 45977 

טועים אנו בכל , נורא להתבונן שללא תורה ולימוד מוסר, (´אבות ד) פל רוחוכנאמר מאד מאד הוי ש 45978 

ששפלות הרוח הנמצאת , ודברים שאנו סבורים שמעלות הן אינם אלא מדות מגונות, ההבנות העיקריות 45979 

וכעין , ואינו כלל שיש מעלות עליונות, ויש לו סיפוק בדברים קלים ופעוטים, באדם מרחיקה אותו מהאמת 45980 

הרי הוא מהענוים המדומים והם מכלל , שכאשר אדם עניו במעשיו ולא בחכמה, ת הלבבותזה בחובו 45981 

חזינן שמדות שאינם באות מכללי החכמה והמוסר אינם אלא מדות , הצבועים שאין בעולם רע מהם 45982 

 45983 .מגונות

שכל , ולא מחמת כוחות טבעיו, מדת השפלות הראויה היא כאשר באה לאחר החכמה וידיעת גדלות הנפש 45984 

ולכן רק לאחר העמל והיגיעה יתכן , אינם אלא כדוגמת הבעלי חיים, עלות שמקורם בכוחות וטבעיםהמ 45985 

וכן מדת השפלות חייבת להגיע לאחר הכירו בגדלות האדם וחביבות הנברא , להגיע למעלות ומדות טובות 45986 

שכשם , כי שנאת הבריות נובעת מהשפלות הבהמית, ואז יבוא לידי אהבת הבריות ושאר המעלות, בצלם 45987 

אמנם בעת שיכיר בגדלות , ומזלזל בו ובא לידי שנאתו, שאינו מעריך את נפשו אינו מעריך את זולתו 45988 

 45989 .הנפש יבוא לידי התקשרות והתחברות אתו

ה ושואף להשיג מעלות "שמכוחה קרוב להקב, נמצא שהכרת גדלות הנפש מיסודות עיקרי התורה 45990 

, לות האדם יוכל לבוא לידי מדת הענוה והשפלותה וגד"ולאחר שמכיר גדלות הקב, העליונות ביותר 45991 

כי שפלים אנו בעינינו ואיננו מכירים , ס ופוסקים"ה חסר אצלנו השאיפה לידיעה מופלגת בש"ומשו 45992 

שמרוב צער ומכות שקיבלנו נעשינו , ושפלות זו באה לנו בפרט לאחר החורבן והגלות, בגדלות הנפש 45993 

כל מכה שנקבל , שכיון ששפלות שולטת בנו, באים עלינוולכן איננו מכירים בעונשי שמים ה, לשפלים 45994 

 45995 .נראית לנו כטבעית

שלאחר שיודע מה צפוי לאדם ואיזה עונגים , תבוא רק לאחר ההכרה בגדלות הנפש´ אף ההכרה במשפט ה 45996 

ואהבת את , כדי שיוכל להגיע לתכלית´ רק אז מוכן לקבל את משפטי ה, ת"יכול לזכות המקורב אל השי 45997 

נכון למסור , ת"כיון שיודע ומכיר גדלות הקירבה להשי, ל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודךאלוהיך בכ´ ה 45998 

כיון שהעולם הזה יקר מאד , אמנם השפל אינו מוכן למסור מעצמו כלום, ת"נפשו וכל מאודו עבור השי 45999 

 46000 .כי אין לו הבנות נוספות מעבר לזה, אצלו

ח "במ, (´אבות ו) והנה שנינו במשנה, ורהעומדים אנו ימים מועטים לפני חג השבועות יום קבלת הת 46001 

לו היינו בעלי נפש , וחייבים אנו לקנות את המעלות כדי לקנות את התורה, דברים התורה נקנית בהן 46002 

והנה אצלנו לא ניכרת כלל , ח המעלות"היינו שואפים להשיג איזה חלק בכל המ, ומכירים בחשיבותה 46003 

ולכן מסתפקים אנו בקטנות , ו מבינים בגדלות הנפשואיננו מתאוים לזה מפני שאין אנ, השאיפה לכך 46004 

 46005 .ואיננו מקוים להגיע לדברים נשגבים ונעלים

´ למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה, ה ואמרו"התעוררתי מענין הטמאים לנפש שבאו למשה רבינו ע 46006 

והיאך , חולכאורה הרי היו טמאים ואינם יכולים להקריב קרבן פס, (´במדבר ט) במועדו בתוך בני ישראל 46007 

הרי דהישרים מתאוים לגדלות ואינם מסתפקים , באה להם הדרישה שיעשו קרבן פסח מיוחד עבורם 46008 

ומכיון , ולכן התאוה למצוה הביאה אותם עד כדי תביעה שיעשה עבורם קרבן נפרד, בפטורים והיתרים 46009 

 46010 .שהתאוו לכך זכו לפסח שני

לא יזכה לדברים גדולים ומעלות , ים פעוטיםולכן כאשר התאוה לדבר, ת לפי תאותו זוכה"כן הנהגת השי 46011 

שיצאו ממצרים רק חמישית מבני , (´ד ג"ר י"שמו) וכן מצינו ביציאת מצרים שאיתא במדרש, עליונות 46012 

ת ניתנת לפי "נתינת השי, כי הנותרים היו להם שררות במצרים ולא בקשו לצאת ולכן לא זכו, ישראל 46013 

לא נזכה להשיג , לות הנפש ותאותנו רק לענינים קליםולכן בעת שאיננו מכירים בגד, תאות המבקשים 46014 



שרצוננו יהיה לזכות לקיים את התורה , וזו צריכה להיות הכנתנו לקראת מתן תורה, מעלות עליונות 46015 

 46016 .(אור יחזקאל)  .בשלמותה

 46017 

 46018 מאמר יט

 46019 .(´ב´ במדבר ב) איש על דגלו יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו

צבע כל אחד כגוון אבנו , צבעו של זה לא כצבעו של זה, ו מפה צבועה תלויה בוי כל דגל יהיה ל"וברש 46020 

ד נרננה "הה, איש על דגלו (´ב´ רבה ב) ובמדרש, ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו, הקבועה בחשן 46021 

מה שעשית לנו בשמך , ה הרי אנו מרננים בישועתך"אמרו ישראל להקב, בישועתך ובשם אלקינו נדגול 46022 

 46023 .ישראל נגאלים וכאילו הוא נגאל, ביום ההוא את ישראל וישע כתיב כביכול´ ויושע ה, ךנרננה בישועת

, ועשה אותנו דגלים כמלאכי השרת כדי שיהיו ניכרין, ה שמו בשמנו"ובשם אלהינו נדגול שקבע הקב 46024 

אבהו מה ´ אמר ר, שכן שלמה אומר הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה, ומנין שהוא אהבה לישראל 46025 

אומות ומכולם לא מצא הנייה אלא ´ ה ע"כך ברא הקב, ´ד לעשיר וכו"למה, ל הביאני אל בית היין"ת 46026 

 46027 .ומכולם ודגלו עלי אהבה, ´הביאני אל בית היין ומנין יין עולה ע´ שנא, בישראל

ב רבבות של מלאכים והיו "ה על הר סיני ירדו עמו כ"בשעה שנגלה הקב, דבר אחר הביאני אל בית היין 46028 

, כיון שראו אותן ישראל שהם עשויים דגלים דגלים התחילו מתאוים לדגלים, שויים דגלים דגליםכולם ע 46029 

לכך נאמר הביאני אל בית היין זה סיני שנתנה בו התורה , אמרו הלואי כך אנו נעשים דגלים כמותן 46030 

ה "במיד הודיע הק, חייכם שאני ממלא משאלותיכם, ה נתאויתם לעשות דגלים"ל הקב"א, שנמשלה ליין 46031 

 46032 .איש על דגלו באותות, ואמר למשה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו, לישראל

קדושים וגדולים היו , מה תחזו בשולמית כמחולת המחנים, שובי שובי ונחזה בך, שובי שובי השולמית 46033 

בואו , אומרים להם האומות שובי שובי השולמית, כל האומות מסתכלין בהם ותמיהין, ישראל בדגליהם 46034 

וישראל , ואין נחזה אלא שררה, שובי שובי ונחזה בך, אנו עושין אתכם שלטונים הגמונים דוכסיןאצלנו ו 46035 

שמא יכולים אתם לעשות , מה גדולה אתם נותנים לנו שמא כמחולת המחנים, אומרים מה תחזו בשולמית 46036 

 46037 .דגל מחנה ראובן, דגל מחנה יהודה, לנו כגדולה שעשה לנו האלהים במדבר

וישא בלעם את עיניו , (ד"במדבר כ) ויצאת עינו שלא היה יכול ליגע בהם שנאמר אף בלעם הביט בהם 46038 

מכירין את , התחיל אומר מי יכול ליגע בבני אדם אלו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו אלו הם הדגלים 46039 

מכאן למדנו שהיו הדגלים גדולה וגדר לישראל לכך , אבותיהם ואת משפחותיהם שנאמר שוכן לשבטיו 46040 

 46041 .כ"על דגלו יחנו ענאמר איש 

ענין ניכרין מתייחס ודאי עם , כדי שיהיו ניכרין, הבאנו כל דברי המדרש לראות מזה יסוד ענין הדגלים 46042 

וכן , ניכרת היא ודאי, עצמיות אחד אין לו כל התדמות לעצמיות אחר, עצמיות לא מתערב, ענין עצמיות 46043 

דברים נגאלו ´ בזכות ד, (ב"כ´ ר כ"במ) ל"כענין אמרם ז, להיפך מהנהגת ניכרות באים לידי עצמיות 46044 

כי מעולם , לא שינו דתם ולא שינו מלבושיהם, שלא שינו שמותיהם ושלא שינו לשונם, ישראל ממצרים 46045 

 46046 .החזיקו בניכרות

שהיו מציינים עצמם , ל ויהי שם לגוי מלמד שהיו ישראל מצוינים שם"ל על אמרם ז"ועיין אברבנאל ז 46047 

בעצמיות אין עבדות אלא , כי בשלמות העצמיות הגאולה מוכרחת ,בכל אלה כדי שלא יתערבו עמהם 46048 

לא כמו , שאין ענין הגאולה רק כשיוצא להיות ברשות עצמו ואין לו שום צירוף אל זולתו, חירות ודאי 46049 

לשון ) כי אין גאולה רק כאשר אין כאן צירוף, העבד שאינו עומד ברשות עצמו ויש לו צירוף אל האדון 46050 

 46051 .(ל"ל ז"המהר

אין , כל מלאך ומלאך יש לו דגלו שלו, כל מלאך ומלאך לעצמו הוא, ענין הדגלים של מלאכי השרתוהוא  46052 

ואין שני , אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, לכל מלאך שליחות מיוחדת, מלאך אחד מתערב בחברו 46053 

ושני כי עצמיים הם , מיכאל לא מתקריא גבריאל וגבריאל לא מתקריא רפאל וכדומה, מלאכים בשם אחד 46054 

והוא ענין , ש"והוא ענין הדגלים שלהם נתאוו ישראל להיות בדגלים כמה, עצמים לא יבואו בשם אחד 46055 

וכדברי הספורנו כי היה אז כל אחד מאותו הדור , ה לישראל במנין ובמספר שמות"אשר עשה להם הקב 46056 

 46057 .על דרך ואדעך בשם, נחשב בשמו המורה על צורתו האישית למעלתם

יעקב , ללא כל ערבוביה כלל, גוון לעצמו, אבן לעצמו, דגל לעצמו, ואר לעצמוכל שבט היה לו שם ת 46058 

כל השבטים , נפתלי אילה שלוחה, יששכר חמור גרם, יהודה גור אריה, אבינו תיאר לכל אחד בשם לעצמו 46059 

צבעו של זה לא כצבעו של , כל דגל היה לו מפה צבועה תלויה בו, מיוחדים היו בתכונות ומעלות לעצמן 46060 

כשיהודה , ובדוקא אותו הרוח ולא זולת, כל אחד היה לו רוח שלו, כל שבט היה לו מקום מיוחד, אחר 46061 

את משה ´ כאשר ציוה ה, לא היה אפשר בשום אופן שיעמדו בדרום, יששכר זבולון הועמדו לרוח מזרחית 46062 

ם לכל יודע איזה צבע מתאי´ רק הבורא ית, יודע ומכיר טבע כל שבט ושבט´ כי רק הבורא ית, כן היה 46063 

 46064 .שבט



, בואו אצלנו ואנו עושין אתכם שלטונים הגמונים, האומות מפצירים בנו הדבקו לנו, שובי שובי השולמית 46065 

מה גדולה אתם יכולים ? ומה אומרים ישראל, אצלנו תהיו הכי מאושרים, ואין נחזה אלא שררה, ונחזה בך 46066 

, אתן לך אחוזה שלמה ונחלה, ברונצייר לנו איך שאחד יבוא ויאמר לח? שמא כמחולת המחנים, לתת לנו 46067 

מחשבותיך תהיינה ! כי תשליך מאחוריך כל מחשבות שלך, רק בתנאי אחד ופעוט, אתן לך כל הון דעלמא 46068 

 46069 !מוח שלי יהיה מוח שלך! רק מחשבותי

הלא בוז יבוז לו ! השלך מעליך חייך ותשים עליך חיי שלי! השלך מעליך ראשך ותשים עליך ראש שלי 46070 

! מעלותי אני! תכונותי אני! האנוכיות! שירות האמיתית של האדם היא העצמיותהלא כל הע! ודאי 46071 

, הוא סוד הדגלים! הם הרכוש הכי עשיר באמת ללא כל תחליף! ומדות שלי! מוחי שלי! מחשבותי שלי 46072 

כל אחד ואחד ישמור ויגן את העצמיות , לשמור בעד כל התבוללות, סוד נשיאות ושמירות העצמיות שלהם 46073 

 46074 .ניכרותשלו בכל ה

בא ליטע אהלו בתוך מחנה דן , י שם"וברש, (ד"ויקרא כ) וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי 46075 

נכנס בבית דינו , אמרו לו איש על דגלו לבית אבותם כתיב, אמר להם מבני דן אני, אמרו לו מה טיבך לכאן 46076 

לא היה מצד רשעות , ה דןזה אשר לא הניחוהו ליטע אהלו בתוך מחנ, של משה ויצא מחוייב עמד וגידף 46077 

 46078 !ששום אחד לא היה יכול להיות קובע עצמו ברוח שאינו שלו, אלא מיסוד הגדול של ניכרים, ורוע לב

ואמנם כי תמונה זו , איני יודע אם זה להם גם היום, על דגלה של מדינת רומי היה מצויר תמונת חזיר 46079 

הרבה אומות מחקים , זה עצמיותם באמת, (´ג ה"ר י"ויק) את החזיר זו אדום, באמת מתאמת מאד להם 46080 

על אמיתת עצמיותם לא , אבל כולם הינם רק בגדר כסומא בארובה, לבחור להם דגלים עם גוונים שונים 46081 

הוא הבוחר אותנו מכל עם ורוממנו ´ אלהיו הוא הבורא ית´ אשרי העם שככה לו אשרי העם שה, יודעים 46082 

הוא ודאי אשר , ותנו בדגלנו בכל פרטיהם ואופניהםמנת חלקנו וגורלנו לסמן לנו עצמי´ ה, מכל לשון 46083 

 46084  !ודגלו עלי אהבה ודאי! ואין אהבה כאהבת עצמו! כי אין אושר כאושר העצמיות, נתאוו ישראל

 46085 .(דעת תורה)

 46086 

 46087 מאמר כ

 46088 .(´ב´ במדבר ב) איש על דגלו יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו

הנה מסודרים היו , ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו, יה בוי כל דגל יהיה לו אות מפה צבועה תלו"וברש 46089 

הנה זה עובר על , ואיש כי ישנה את דגלו וקביעות רוחו, וכל אחד ברוח קבוע להם, המחנות עם דגליהם 46090 

 46091 .מוכרח הוא להיות דוקא תחת דגלו ורוחו ללא כל שינוי, פסוק מפורש ובאיסור הוא עומד

אל נביט על זה בהבטה שטחית כסתם , מזרח מערב דרום צפון, ותבבריאה ישנם רוח, אגיד לכם בזה כלל 46092 

בחכמה יסד ארץ כונן שמים ´ עלינו להבין שכמו שכללות העולם ה, דבר בעלמא ללא כל ענין וחפץ 46093 

כל , כן ודאי פשוט שגם כל רבבות הפרטים כולם בחכמה עשית, (´משלי ג) בתבונה בדעתו תהומות נבקעו 46094 

הנה גם הרוחות כשלעצמן , העולם כי נברא בצדדים ורוחות, בינה ודעתדבר ודבר בבריאה מלא חכמה  46095 

 46096 .המה´ סודות גדולים ונוראים בם כי מעשה ה, מלאי סודות הם

למה זה , כן הרוחות הינם סוד ודאי, כמו שבעצמות האש או המים הלא סוד המה! ומה רבו וגדלו מעשיו 46097 

, הלא זה אומר ודאי כי סודות בדבר? המזרחלמה האור יוצא דוקא מן ? באמת השמש זורח דוקא ממזרח 46098 

התירוץ הוא ! בכל מקום היותך תמיד מתגלגלת השמש לצד הימין? למה זה מהלכה של השמש לצד ימין 46099 

 46100 .כי עצמן של הצדדים סודות הם לא פחות מסוד עצם השמש

ב על מער, מזרח על שם זריחתה של השמש, רוחות הינן ביחס השמש´ כל עיקר קריאת שמותיהן של הד 46101 

וצפון כי בצד זה השמש צפונה , דרום על רום השמש כשהיא בצד של דרום, שם ערוב השמש קבל החושך 46102 

חלילה לנו לחשוב על יחס הרוחות עם , גם זה עלינו להכניס בסודות הטמונות בבריאת הצדדים, כליל 46103 

עמקו ´ בות הוכולם במחשבה מכוונת ומחש, ודאי´ גם זה בריאה היא מעשה ה, השמש כדבר מקרי בעלמא 46104 

כן גזר , דברים הנמצאים במזרח הנה זה בהכרח שייכים הדברים לרוח המזרח, והכל בדיוק ובדוקא! מאד 46105 

 46106 .וכן חוק נתן ולא יעבור´ רצונו ית

עם כל זעירותו הנה , ואם ישנה איזה בורג ממקומו, מכונה גדולה כל בורג שלה שייך הוא למקומו בדוקא 46107 

רוחות פועלות ומעכבות במהלך כל , וככה הוא בהעולם הגדול, יעכב מהלך כל המכונה הכי גדולה 46108 

, ופועלים בשלמות כל הבריאה, כי גם דברים הצדדים מלאי סוד הם, אין דברים צדדים בבריאה, הבריאה 46109 

כתיקון בכל , הנה זה כחוק נתן ולא יעבור, ודגל מחנה ראובן בדרום, ואם הועמד דגל מחנה יהודה במזרח 46110 

 46111 .הנה זה כשינוי במעשה בראשית, מזרח אם יתעמד במערבמי שב, שלמות ישראל

´ ד ה"הה, והחונים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה, (´י´ ר ב"במ) ולהבלטת הדברים נעתיק דברי המדרש 46112 

מזרח משם האור , מזרח מערב צפון ודרום, ה ארבע רוחות לעולם"ברא הקב, (´משלי ג) בחכמה יסד ארץ 46113 

דרום טללי ברכה וגשמי ברכה , אוצרות ברד וקור וחום יוצאין לעולםמערב אוצרות שלג ו, יוצא לעולם 46114 



´ רוחות העולם כן סיבב לכסא ד´ ה ד"וכשם שברא הקב, צפון משם החושך יוצא לעולם, יוצאין לעולם 46115 

 46116 .ה הדגלים למשה"וכנגדן סידר הקב, ולמעלה מכולם כסא הכבוד, חיות

ועליו שבט , יה כנגדו יהודה שהוא בעל מלוכהיה, ה משה מזרח שממנו אור יוצא לעולם"אמר לו הקב 46117 

בחכמה יסד ארץ כונן שמים ´ לכך נאמר ה, ועליו זבולון שהוא בעל עשירות, יששכר שהוא בעל תורה 46118 

הנה , ש"כך סיבב לכסאו ארבע מלאכים עי, דגלים´ ה ארבע רוחות וכנגדן ד"וכשם שברא הקב, בתבונה 46119 

ושינוי בקביעותן זה ודאי שינוי בסוד , ת עד כסא הכבודענין בריאת הארבע רוחות וסוד הדגלים מגיעו 46120 

 46121 .בריאתן וסידורן

שלא לערבב הכוחות המגדלים הצמחים להיות , כתב טעם באיסור הכלאים (ט"ט י"ויקרא י) ל"ן ז"הרמב 46122 

ר אמר רבי סימון אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו מזל ברקיע "ממה שאמרו בב, יונקים זה מזה 46123 

ולכך , והנה המרכיב כלאים או זורען בכדי שינקו זה מזה מבטל חוקות שמים, ר לו גדלומכה אותו ואומ 46124 

והנה המערב כלאים מכחיש ומערבב במעשה בראשית , אמר בהם את חוקותי תשמורו כי הם חוקות שמים 46125 

כל שכן שיש איסור בערבוב סדר הרוחות סידור , אם יש איסור בערבוב שני מינים של צמחים, כ"ע 46126 

כענין שינוי במעשה , מי שמקומו במזרח ויוצא לדרום הנה זה כענין כלאים, כסא הכבוד המגיע עד 46127 

 46128 .(דעת תורה)  .בראשית

 46129 

 46130 מאמר כא

 46131 .(´ב´ במדבר ב) איש על דגלו יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו

ידה אמר עכשיו עת, ה למשה עשה אותם דגלים התחיל משה מיצר"בשעה שאמר הקב, ל"איתא במדרש וז 46132 

אם אני אומר לשבטו של יהודה שישרה במזרח והוא אומר אי אפשי אלא , המחלוקת להנתן בין השבטים 46133 

אין צריכין לך מעצמן הן מכירין ? ה משה מה איכפת לך"אמר לו הקב, וכן ראובן וכן אפרים, בדרום 46134 

 46135 יקיפו את המשכןכמו שטענו אותו והקיפו את מטתו כך , יש בידן מיעקב אביהם (צוואה) דייתיקי, דירתן

 46136 .(´ז´ ר ב"במד)

אולם כאשר היה , היה השלום על כנו, כל זמן שהיה מתנהג משה כלפי הציבור באופן שווה ללא שינויים 46137 

אז חשש משה מפני המחלוקת שמא לא יסכימו לקבל , צורך לשים הדגלים ולחלק אותם לארבע מחנות 46138 

, ה הרגיע אותו שאין מקום לחששותיו"באבל הק, ויתקוטטו ביניהם ברצות איש את מקום רעהו, דעתו 46139 

סבבו , כשהיו השבטים שרויים באבל על מיתת יעקב, מפני שכבר ידעו בקבלה מקומו של כל אחד ואחד 46140 

ומכיון , ולא עלה על דעת איש לשנות מרצון אביהם בצוואתו, את מטתו לפי הסדר שציוה עליהם אביהם 46141 

ויסכימו לשכון סביב לארון באותו הסדר שסבבו את , שכבר התרגלו לסדר ההוא בודאי לא יריבו ביניהם 46142 

 46143 .מיטת יעקב

שכלל ישראל יחנו סביב לארון באותה מתכונת ששוכנים מלאכי , והנה ענין הדגלים היה ענין נשגב מאד 46144 

וזאת היתה שיא הגדולה לכלל ישראל להראות שהשכינה שורה , (´ט´ ר ב"במד) מעלה מסביב לשכינה 46145 

, ואיתא במדרש שפרעה בעצמו התפעל מסדר הדגלים, מלאכי מעלהבתוכם בארץ כמו ששורה בין  46146 

 46147 .(´ג´ ר כ"שמו) בראותו איך שעבדים לשעבר מתנהגים בגנוני מלכות

, הוא שהביא להם את הכבוד הזה, שדוקא מה שנתחלקו לארבע ולא נשארו בגוש אחד, והמעניין בזה הוא 46148 

ובכל זאת לולא שהיה להם בקבלה , םשאילו היו נשארים ביחד כגוף אחד לא היה שייך סוד הדגלי 46149 

ואילו היה מתרחש , היה מקום לחשוש למחלוקת שזה ירצה בכאן וזה בכאן, מהאבות מקומו של כל אחד 46150 

היו נוטשים , שבמקום שיחנו איש על דגלו מאוחדים כדוגמת צבא מעלה, ככה כמה מן הטפשות היה בדבר 46151 

 46152 .את כל הכבוד והגדולה ומתקוטטים על דברים פעוטים

י "י איש מן השורה ולא ע"כי אילו היה הענין מתנהל ע! מה הסיבה לכשלון הגדול הזה רק חוסר האמונהו 46153 

אולם כשנזכרים שמשה אבי הנביאים כל , אולי היה מקום לרגש של סירוב לבטל דעתם מפני דעתו, משה 46154 

בין שכל דבר והלא כל אחד מ, איך אפשר להעמיד דעתו נגד דעת המקום, ה"פ הקב"מעשיו לא היו אלא ע 46155 

 46156 .יש בו כמה טעמים נשגבים למעלה משכל אנוש, קטן שציוה להם משה

הלא ידוע שבכל מצב בו , אלא אפילו שלא על פי נביא כלל, ולא רק ביחס למשה נאמרים דברים אלה 46157 

הלא כבר הזהירונו , ואם האדם אינו שבע רצון ממצבו, אין מקרה כלל והכל בגזירת עליון, ימצא האדם 46158 

ל בשמך "ש חז"וכמ, אלא להתאזר בסבלנות עד שיוטב מצבו, (ד"ברכות ס) לדחוק את השעהל שלא "חז 46159 

בגישה כזאת היתה סרה חרפת המחלוקת וקנאת , (ח"יומא ל) יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך 46160 

 46161 .ומי יודע איזה דגלים היינו משיגים לו היינו חיים בשלום ובאחוה, איש מעם רעהו

וכאילו יש לנו דייתיקי מאבינו להמצא במצב , ´ים באמונה שכל מקרינו הוא רצון האילו היינו מתחזק 46162 

אולם האדם נופל לחוסר אמונה וחושב שאין , בודאי היינו מקבלים את הכל בסבר פנים יפות, הנוכחי 46163 

ובזה מכניס את עצמו , וחושב שאם אך יתאזר בחריצות הנחוצה תיהפך הקערה על פיה, הצדקה לסבלו 46164 



ועלינו , עלינו להתחזק תמיד באמונה שכל מצבנו וסבלנו אינם אלא נסיון מאת האלהים, מחלוקותלבושות ו 46165 

.ועל ידי גישה כזאת בפרט ובכלל נזכה שוב בקרוב למחולת מחניים, לקבלו בשמחה בלי שום והתמרמרות 46166 

 46167 .(המוסר והדעת)  

 46168 

 46169 מאמר כב

 46170 .(´ב´ ב) איש על דגלו באותות יחנו בני ישראל סביב לאהל מועד יחנו

כל שבט ושבט צבע מפה שלו דומה לצבע של , מפה וצבע לכל מפה ומפה, סימנין היו לכל נשיא ונשיא 46171 

שמעון פטדה ומפה שלו צבוע אדום , ומפה שלו צבוע אדום ומצוייר עליו דודאים, ראובן אבנו אדום, אבנו 46172 

ומצוייר עליו אורים , וםלוי ברקת ומפה שלו צבוע שליש לבן ושליש שחור ושליש אד, ומצוייר עליו שכם 46173 

יששכר ספיר ומפה שלו צבוע שחור , יהודה נופך וצבע מפה שלו כמין שמים ומצוייר עליו אריה, ותומים 46174 

 46175 .(´ו´ ר ב"במד)ב  ב הצבעים ומצוייר עליו זא"בנימין ישפה וצבע מפה שלו דומה לכל י, ומצוייר עליו ירח

היה מתוכנן ומסודר לפי מהותן ומעלתם של כל שבט הכל , הנה סדר הדגלים וקביעותן ברוחות וסדר מסען 46176 

אף רמזו , צבעי המפות של הדגלים גם איכות האבנים ושמותיהן ציינו את מעלותיהם של השבטים, ושבט 46177 

 46178 .ל שם"כמו שהזכירו חז, לפעמים בבקורת שלילית על אופיים של שבט זה או אחר

בן אודם לראובן על שם שהאדימו פניו בחטא ומה שנתן א, ל"תצוה וז´ וכן באר פרשה זו רבינו בחיי בפ 46179 

ומה , שמעון היה מפותח על פטדה היא אבן ירוקה ככרתי הים, בלהה כשבלבל יצועי אביו והודה ולא בוש 46180 

וכן מי שחטא בבנות מואב , שנתן האבן הזאת לשמעון שהוריקו פניו של זמרי בן סלוא נשיא שבט שמעון 46181 

וניתנה ללוי , והיא נקראת ברקת שנוצצת כברק ומאירה כנרלוי היה מפותח על ברקת , הוריקו פניהם 46182 

 46183 .כשנולד נתמלא כל הבית אורה, וכן משה שהיה משבט לוי, מפני ששבט לוי היו מאירין בתורה

ש שהוריקו פניו במעשה תמר ונתגבר "וניתנה ליהודה ע, יהודה היה מפותח על נופך והאבן ירוקה ככרתי 46184 

, יששכר על ספיר והוא מראה תכלת, כ על שחשדו אביו על יוסף"פניו גוהוריקו , על יצרו והודה ולא בוש 46185 

בנימין על ישפה והיא כלולה מגוונים הרבה והיה צבע , ונתנה ליששכר לפי שהיו גדולים בחכמת התורה 46186 

 46187 .ל"ב שבטים עכ"שלו דומה לכל הי

נעמוד , בט ושבטוהנה אחרי שנתברר לנו שכל האבנים הצבעים והציורים הביעו וסימלו מעלתו של כל ש 46188 

ואשר , נא לבאר את טיבה ומהותה של אבנו של בנימין הכלולה וממוזגת מגווני כל השבטים המיוחדים 46189 

נצייר נא לעצמנו , מזה תהיה לנו פינה ויתד להבנת כמה וכמה מתופעות והליכות עמנו בתקופות שונות 46190 

והנה אחד מהם , מקצועו ופינתוכל אחד ואחד ב, שאנו חיים בדור של גאונים וגדולים בעלי שיעור קומה 46191 

ומפאת חריפותו וסמכותו מן ההכרח שיווצר מצב של קבלו , זקן וגדול בחכמה ובשנים על כל בני דורו 46192 

 46193 .והכל כפופים ונכנעים לפניו, דעתי

או גאוני הדור , אמנם תוספת מעלה יש בידי גאון צעיר לימים שחי גם כן בתקופת אותו הגאון הגדול 46194 

והוא עושה , ופג ומעריך ושוקל את סברתו וחוות דעתו של כל גאון וגדול ממנו בשניםשהוא קולט ס, ההוא 46195 

לעת כזאת אין מתפקידו להשמיע את , את נפשו כעין אוצר בלום למערכת כל הדעות ההשקפות והסברות 46196 

עד ששכלו הולך ומתפתח לאורך , אלא שהוא מזכך ומסדר את דעות וסברות הגדולים, תורתו וסברותיו 46197 

פותח הוא את כל מעיינות העיון , וכל בעיה ושאלה שמזדמנת לו נתפשת ונערכת על כל היקפה, ולעומק 46198 

וכל סברא וכל מחשבה , וההשקפות שנרכשו לו בשתיקה ובהתרכזות של כל הגאונים החיים בתקופתו 46199 

 46200 .יוצאת ברורה ומובהקה

גת וכוללת דעת גאונים כי דעתו ממוז, ובגדלו בשנים מן ההכרח שזה הצעיר נעשה לגאון ומנהיג הדור 46201 

נזיר ) וראיתי להמאירי, רבים שמזדמנים לפונדק אחד במוחו של זה שלמד בצעירותו לשתוק ולשמוע 46202 

, וכתב הטעם מפני שרוב פעמים המטה אוזן לשמוע, ל גדול העונה אמן יותר מהמברך"ש חז"עמ, (ו"ס 46203 

המחשבה , מזו של המדבר ריכוזו של השומע היא גדולה, ל"גדולה יותר כוונתו מכוונת המדבר עכ 46204 

, י דיבור"כי המדבר מפעיל את המחשבה ע, י שמיעה היא יותר רעננה מזו של המדבר"המתקבלת ע 46205 

 46206 .והקולט את המחשבה מעמיקה ומזככה מתוך מחשבת דומיה

, כ גאון מפורסם"ל כ"ע גראדזענסקי זצ"שלכן היה הגאון רח, (א"שליט) א יאפין"ל הגר"ושמעתי ממרן זצ 46207 

והוא , מפני שנתגדל בדור של גאונים זקנים ומובהקים, היקף המחשבה הנפלאה והמלוטשה מושלם בכוח 46208 

וכל התפתחותו הגאונית המופלאה באה לו , הזעירא דמן חבריא לא היה יכול לומר חוות דעתו וקבלו דעתי 46209 

דור עד שלבסוף נעשה התלפיות וגאון ה, על ידי שתיקה מרוכזת והקשבה מקיפה של כל דעות גדולי הדור 46210 

 46211 .המוסמך והמוכר ביותר

הצבע שלו היוותה מזיגה משוכללת של הגוונים של , ובזה נשוב להבנת מהותה של מפת בנימין הצדיק 46212 

? כ למה"וכ, היינו שהוא היה כליל המעלות והמדות המצויינות שנמצאו אצל כל אחיו, מפת אחיו וצבעיהם 46213 

היה מקשיב ושומע ומתרכז להעמיק , יעהמפני שהוא היה הצעיר שבכולם והיה לו המצב של שתיקה ושמ 46214 



כל פניני , וכל אמת שבהשקפות אחיו נדבקו נתאחדו בקרבו, הבן את דברי אחיו סברותיהם ושיטותיהם 46215 

ולכן זכה ובחלקו נבנה קדש , החן והחסד של אחיו נשתבצו ונקבעו בכתר המחשבה העילאית של בנימין 46216 

 46217 .הקדשים

ל לאה תפשה פלך הודיה "ש ז"יש פה ושותק וכמ, ישֿפה, מיןגם האבן שלו ישפה מסמלת את טיבו של בני 46218 

ומדה זו נעשתה מורשת כל שבטו , והנהגת אמו סימן לבנה, (א ח"ר ויצא ע"מד) ורחל תפשה פלך שתיקה 46219 

, שאול הראשון מצניע לכת ונחבא אל הכלים, וקוו אופייני לכל גבורי הרוח מזרעו של בנימין, של בנימין 46220 

 46221 .וכן אין אסתר מגדת את עמה ומולדתה כי כן ציוה עליה מרדכי הימיני, ר המלוכהולא הגיד מאומה על דב

שנתלמד ונסגל לעצמנו את כוח , ומה שיש לנו ללמוד מזה לעניני ההשתפרות בדרכי המוסר הוא 46222 

לחדד את כוח השמיעה וקליטת , לשמוע ולהקשיב לדברי רבותינו וחברינו, ההתכופפות וההיכנעות לשמוע 46223 

יותר , ובדרך זו של שתיקה וריכוז אפשר להגיע לידי מעלות מרוממות, י חברים"עת לנו עהמחשבה המוב 46224 

 46225  .ועל זה רמז החכם מכל האדם ושומע לנצח ידבר, מאלו הזוכים אליהן מצד טבעם וכשרונותיהם

 46226 .(תורת הנפש)

 46227 

 46228 מאמר כג

 46229 .(´ב´ במדבר ב) איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל 

כשמנשה שאל וכי לא היה לו למשה לכתוב , וכל פרשה בה מלמדת ומורה דרך, שון הוראההתורה היא ל 46230 

, (7ט"סנהדרין צ)ב  "דרשו עליו והנפש אשר תעשה ביד רמה וכרתוהו מחיי עוה, אלא ואחות לוטן תמנע 46231 

ועלינו ללמוד מזה דעת , הרי זו תורה שלמה, אם כן כשהתורה מספרת על מסעות בני ישראל במדבר 46232 

 46233 .רוצה מיראיו וכיצד מוצאים חן בעיניו כמו אבותינו שבמדבר´ מה ה, אלהים

 46234 ל"שכן אמרו חז, שאמנם יש בהם ענינים הנשגבים מהשגתנו, בפרשה זו נראה להעיר בענין הדגלים

ה "ורצו גם הם כך והקב, שישראל ראו בשעת מתן תורה שהמלאכים חונים בדגלים, (ז"ילקוט רמז תרפ) 46235 

אבל כבר אמרנו , מה הם דגלי המלאכים ומה הענין להתדמות להם, ד הדבריםומי בא בסו, נענה להם 46236 

אף כאן יש לנו להתבונן בענין זה , ופדגוג זה משכיל להבין כל תלמיד כהבנתו, שהתורה היא אומן פדגוג 46237 

 46238 .פ מושגנו"ע

שקפה הדא הוא דכתיב מי זאת הנ, איש על דגלו באותות, (´ג´ ר ב"במדב) ל"ומצאנו דברים נפלאים בחז 46239 

ם מסתכלין בהם ותמהים ואומרים מי זאת "וכל העכו, קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם, כמו שחר 46240 

הדבקו לנו בואו אצלנו ואנו עושים אתכם שלטונין , ם שובי שובי השולמית"אומרים להם העכו, הנשקפה 46241 

 46242 .שובי ונחזה בך וישראל אומרים מה תחזו בשולמית, והגמונין

´ שמא יכולים אתם לעשות לנו כגדולה שעשה ה, ם לנו שמא כמחולת המחנייםמה גדולה אתם נותני 46243 

אף בלעם הביט בהם ויצאת עינו כנגדן שלא היה יכול ליגע , דגל מחנה ראובן, דגל מחנה יהודה, במדבר 46244 

התחיל אומר מי יכול , שנאמר וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו אלו הן הדגלים, בהם 46245 

מכאן למדנו שהיו , מכירין את אבותיהם ואת משפחותיהם שנאמר שוכן לשבטיו, אדם אלו ליגע בבני 46246 

 46247 .כ"לכך נאמר איש על דגלו ע, הדגלים גדולה וגדר לישראל

נוכל , ואם נבצר מאתנו סוד הגדולה, גדולה וגדר, שיש בהם בדגלים שתי בחינות, למדנו מדברי המדרש 46248 

את משה כן חנו ´ ש ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה"כמ, יםלעמוד על סוד הגדר והתחומין שיצרו הדגל 46249 

שהם , ש בלעם בראייתו את הדגלים"וכמ, (´במדבר ב) לדגליהם וכן נסעו איש למשפחותיו על בית אבותיו 46250 

אמנם , והוא איש למשפחותיו לבית אבותיו, הרי לפנינו כלל גדול בחיים, להיכר של אבותם ומשפחתם 46251 

, על יראיו לחיות כן´ אבל יש לנו לדעת שזהו רצון ה, קים לגמרי מחיים אלובטרדת עול הגלות אנו רחו 46252 

שה לבית , (ב"שמות י) ועוד בהיותם במצרים נצטוו משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח 46253 

 46254 .אבות שה לבית

, וכל שבט עבר בנתיבו, (ד"ר כ"שמו) ב שבילין"הים נקרע להם לי, כך יצאו ממצרים בסדרים נפלאים 46255 

, (ו"שמות ט) כ כשמרים הנביאה לקחה את התוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות"ואח 46256 

ודאי , ואיך שבו למקומן, ודאי התהוותה אנדרלמוסיא גדולה בתוך קהל רב של כשלושת אלפים נפש ויותר 46257 

ומבית והיו להם סימנים מיוחדים משבט לשבט , ידעה כל אחת את המקום התחום לשבטה ולמשפחתה 46258 

 46259 .לבית

הכל בסדר , שמן הבאר היה כל אחד מושך מים לדגלו ולשבטו ולמשפחתו (´ר ע"בב) ל"וכן אמרו חז 46260 

היינו , את משה´ אלא שעתה נתחדשה להם מצוה מפורשת בדגלים וישראל עשו כאשר צוה ה, נפלא 46261 

 46262 .ציוויולעשות ולשמור את ´ אלא עבודת ה, שמכאן ואילך הסדר והמשטר לא היו לתועלתם וכהרגלם

שיש להתאגד ולהתאחד כל איש למשפחתו ולבית , ´כדי להורות לנו דרך בעבודת ה, ומדוע נצטוו על כך 46263 

האב צריך , והכל נקראים על שמו והולכים אחר חכמתו ותורתו, שראש המשפחה יהיה נשיאה, אבותיו 46264 



ית אב הכל ונשיא בית אב שורר באותו ב, וראש המשפחה מלך על משפחתו, לדעת שהוא מלך בביתו 46265 

הבנים , וכן מתאחדים כל ישראל בקדושה ומלכות, מעלה על מעלה גבוה מעל גבוה, בטכסיסי כבוד 46266 

 46267 .וכולם יחד נשמעים לנשיאיהם וזקניהם, נמשכים אחר אבותם והאבות מחנכים את בניהם

ראו  שהכל, רוחות ובאמצעם היה המשכן´ והדגלים חנו לד, של העם כולו´ זוהי המשמעת הרצויה בעיני ה 46268 

ממנו הכל ואליו , והוא המרכז שממנו הכל וכולם סובבים אותו, ה שוכן בתוך בני ישראל"בעיניהם שהקב 46269 

שיחיו חיי משפחה ושיהיה ראש , ת"רק כך אפשר לחיות חיי תורה על פי רצון השי, נמשכים הכל 46270 

 46271 .(לקט שיחות מוסר)  .´והוא כפוף לנשיא והכל כפופים למשכן ה, למשפחה

 46272 

 46273 מאמר כד

 46274 .(´ב´ במדבר ב) על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל איש

, ב רבבות של מלאכים"ה על הר סיני ירדו עמו כ"בשעה שנגלה הקב (´ג´ במדבר רבה ב) ל"איתא בחז 46275 

, כיון שראו אותם ישראל שהם עשויים דגלים דגלים התחילו מתאוים לדגלים, והיו עשויין דגלים דגלים 46276 

ה נתאויתם לעשות דגלים חייכם שאני ממלא "אמר להם הקב, ים דגלים כמותןאמרו הלואי כך אנו נעש 46277 

 46278 .ה אהבתו לישראל ואמר למשה לך עשה אותם דגלים"מיד הודיע הקב, משאלותיכם

, י שהתאוו לדגלים"זכו בה ישראל רק ע, חזינן שמעלה עליונה זו של הדגלים שנעשו בה המלאכים 46279 

, ולולא תאותם לדגלים לא היו זוכים לכך, י עושה אותכם דגליםל נתאויתם לדגלים חייכם שאנ"וכלשון חז 46280 

שכל מנין בני ישראל היה בגלל האהבה והחיבה שאהב , ה"ג שהיו ישראל במדריגת קירוב לקב"ואע 46281 

י התאוה והרצון זכו "ורק ע, מ הדגלים שהם תוספת אהבה לא היו זוכים אליהם"מ, ה את ישראל"הקב 46282 

כי , י התאוה והשאיפה לזכות בה"היא רק ע, כות לאיזה מעלה ומדריגההדרך היחידה לז, למעלת הדגלים 46283 

וכל מה שעל האדם לעשות זה רק לשאוף , ה"כל המעלות שאדם מגיע אליהן הם מתנה מאת הקב 46284 

 46285 .ולהתאוות להשגת המעלות

בכלל המעלות העליונות שנמסרו במצות עשה מעלת , (ז"י´ ת ג"שע) וענין זה הוא מה שמונה הרבינו יונה 46286 

ב "ובאמת שענין הבחירה בעוה, והיינו לבחור ולשאוף להשיג את המעלות העליונות, ש"הבחירה עיי 46287 

וממילא תאותו , ז"ז וכל מושגיו נמדדים רק בעוה"כי במציאות קרוב מאד לעוה, הכרח גדול לעבודת האדם 46288 

תפעל , ז"לעוה ב"וכל שלא ישריש בקרבו בציורים שונים שאין דמיון בין עוה, ז"ושאיפתו רק לחיי העוה 46289 

 46290 .ב"ז יוכל לבחור בעוה"י עקירת עוה"ורק ע, ז"ושאיפתו תהא רק לחיי העוה, ז"בקרבו תאות העוה

, שהרי נפשו של אדם היא חלק אלוה ממעל, ב"עוד יש להוסיף שבאמת בנפש האדם מונח כל ציורי העוה 46291 

הוצרך רק לגלות , בלעםאת עיני ´ ויגל ה´ ן על הפ"מובא בשם הרמב, כ כל המעלות טמונות בקרבו"וא 46292 

כי מונח בטבעו ראיית , וכבר ראה את המלאך ולא נצרכה כאן בריאה מחודשת, ולפתוח את עיני בלעם 46293 

 46294 .וברגע שמורידים את הכיסוי רואה הכל, הנצח ורק שהוא נסתר ומכוסה

 46295 ,שבמעי אמו מלמדין את העובר כל התורה כולה ובא מלאך ומשכחו, (7´נדה ל) ל"והיינו דאיתא בחז

ורק צריך , מ בקרבו נמצא כל התורה כולה"ג שהמלאך משכחו מ"ואע, וביאורו שכל התורה מונחת בקרבו 46296 

ז מכסים ומסתירים את "כי ציורי העוה, ב"י ציורי עוה"וגילוי זה נעשה ע, לגלות ולפתוח מעינות התורה 46297 

 46298 .ב מתגלה מחדש"י ציורים ממציאות עוה"וע, ב"העוה

ונפרדת תאותה , ודע כי נפש הרשע אשר כל תאותה לחפצי הגוף בחייו, (ח"י´ ת ב"שע) כתב רבינו יונה 46299 

ותהי תולדתה כטבע העפר , תרד במותו למטה לארץ אל מקום תאותה, מעבודת הבורא ונבדלת משרשיה 46300 

, ב"ממילא לא שייך שיתאוה לעוה, ז"בעת שאדם רוכש לעצמו מדת התאווה לחיי עוה, לרדת ולא לעלות 46301 

ויש להוסיף שבאמת כח התאוה מוטבע בלב האדם והתאוה פועלת , למקום תאותהולכן תרד במותו למטה  46302 

ז "ז פועלת בו תאות העוה"וכיון שקרוב לעוה, ורק יש לו אפשרות לבחור למה תתאוה נפשו, פעולתה 46303 

 46304 .ב"ז תוכל לפעול בנפשו תאוותו לעוה"ורק בעת שיעקור מקרבו תאוות העוה, ב"ומשכחת מאתו את העוה

א כל דבר שלב אדם מתאוה ומייסר נפשו "ומבאר הגר, (משלי כג) בך ואזנך לאמרי דעתהביאה למוסר ל 46305 

האפשרות היחידה לקנות ולזכות , ואם לא ייסר לבו לזה אף שיעשנה לא יתקיים, עליו אותו דבר מתקיים 46306 

בלעדי זאת אף שעושה מעשים טובים מכל מקום לא , י תאוה ושאיפה עזה"במעלות ומדריגות היא רק ע 46307 

 46308 .לא מספיק עשיית המעשים אלא חייב להביא את לבו ואזניו למוסר, יימו בידויתק

ויבקש בלבבו , ל בדרך עץ חיים שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי מכל המחשבות"כתב הרמח 46309 

וכל ´ ה מה עשה דוד משיח ה"מה עשה משה רבינו ע, בהם´ מה עשו הראשונים אבות העולם שכך חשק ה 46310 

ובפשטות הביאור שחייב להתבונן ולראות מעשי האבות והראשונים ולרצות , היו לפנינוהגדולים אשר  46311 

ותשוקה , שחייב לראות מה היתה תשוקת ותאות האבות, ל יתבאר באופן אחר"אך להנ, לעשות כמעשיהם 46312 

 46313 .זו חייבת להיות אף תשוקת כל אחד ואחד



זו היא , ה"ך מלכי המלכים הקבומה מבקש ממנו מל, ולמה בא לעולם, עוד כתב שם לחשוב מה הוא 46314 

מחשבות אלו , התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר והיא קלה ופעולתה גדולה ופריה רב 46315 

שמחשבות אלו המגבירות תשוקת , ולכן כתב והיא קלה, ב"הם המחשבות שעל ידם יקבל תשוקה לעוה 46316 

וביותר למה שנתבאר , התשוקה קלה מאדכי עשיית מעשים קשה יותר אבל השגת , ב בלבו קלה היא"עוה 46317 

 46318 .ב"ז מפרידים ומונעים את תאות העוה"ורק שתאוות העוה, ב"שמוטבע בקרב האדם תשוקה ותאוה לעוה

ב שתגבר ותעקור את תאות "ב ובתשוקת האבות יכול לעורר את התאוה לעוה"י ציורים בעוה"ולכן ע 46319 

ומשום כך , כל להגיע למדרגות הגבוהות ביותריו, ב"ובעת שיזכה לעורר בקרבו את התאוה לעוה, ז"העוה 46320 

אך כיון שמקור , ג שהדגלים מעלה עליונה ביותר הנמצאת בקרב המלאכים"נתאוו ישראל לדגלים אע 46321 

 46322 .יש מקום אף להתאוות להיות כמלאכים, התאוה טבוע במעמקי הנפש

וננו לראות את שמעתי מהם שאמרו רצ, (´ט ט"מכילתא יתרו י) ל"איתא בחז, וכן בשעת קבלת התורה 46323 

אלא , והיאך עלתה זאת במחשבתם, ה"ולכאורה הרי זו מדריגה עליונה ביותר לראות את הקב, מלכנו 46324 

שהרי הנפש חלק אלוה , שכיון שהתאוה מקורה בנפש יכול הוא האדם להתאוות לדברים הנעלים ביותר 46325 

ע מליתן אף את המעלות ה מונ"שאין הקב, ה נתן להם מעמד הר סיני"וכיון שנתאוו לכך זכו שהקב, ממעל 46326 

 46327 .הנשגבות ביותר בעת שהתאוה אליהם אמיתית ונכונה

שכל תשוקת המלאכים היא להתדבק ולהתקרב , ת"וזו כל עבודת המלאכים וכמובא בספר הישר לר 46328 

, ב הנמצאים בנו"כי עבודתינו לחזק את שרשי העוה, וכל עבודת הצדיקים להתדמות למלאכים, לבורא 46329 

ת לעמו "י שנצייר בנפשינו את גודל אהבת השי"ב בלבנו יכולה להיות ע"הוהדרך להגביר תאות העו 46330 

וכמו כן כשישריש בקרבו שרצון , ה"ש במדרש בענין מנין בני ישראל הנובע מחיבת הקב"וכמ, ישראל 46331 

 46332 .ה"כל אלו יהיו דרכים בהגברת התאוה והרצון להקב, יראיו יעשה

ודומה בעינינו כאילו , מבינים יקרות ערך המחשבהמפני שאין אנו , הסיבה שענינים אלו רחוקים מאתנו 46333 

ובעת שנמצאים , וזאת למודעי שכל מחשבה ענינה רב לאין שיעור, והעיקר תלוי רק בעשיית מעשים 46334 

ש ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי "וכמ, ז"ז וכדומה הרי מתקרב לעוה"באדם מחשבות רעות כתאוה לעוה 46335 

פ "וכל מעשי אדם נגררים ונקבעים ע, אלו מזינות את האדם אשר אתם זונים שמחשבות, עיניכם זה תאוות 46336 

 46337 .המזון שמקבל

השמר לך פן תשכח את , (ג"כ´ ת ג"שע) וכתב רבינו יונה, הרי לן להדיא גודל החשיבות הנמצא במחשבה 46338 

וחייב האדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד ההנהגות , בכל עת´ ית´ הוזהרנו בזה לזכור את ה, אלהיך´ ה 46339 

כי זרע הקודש ישיגו כל , כמו היראה והצניעות וקישוט המחשבות וטכסיס המדות, הזכירה המחויבות מן 46340 

.כך כוחה של מחשבה טובה שממנה באים כל ההנהגות הנאות, ת"הנהגה המעטירה בעליה מזכירת השי 46341 

 46342 .(אור יחזקאל)  

 46343 

 46344 מאמר כה

 46345 .(´ב´ במדבר ב) איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל

ולכאורה מן הראוי היה לראות בישיבה חיזוק בלימוד התורה , ימים מועטים לאחר חג השבועות הנה עברו 46346 

אמנם למתבונן יראה שלא רק שאינו , שהרי הכל עסקו בתורה בהתמדה בליל חג מתן תורה, ויראת שמים 46347 

 46348 .אלא להיפך חל רפיון בין כתלי הישיבה בלימוד התורה ובמוסר, ניכר החיזוק

, ולא לדרוש ולשאוף להשיג דברים נוספים, כי נמצא באדם כח ההסתפקות במה שיש לוהסיבה לרפיון זה  46349 

ולא , להסתפק בדברים גשמיים במה שיש בידו, וכח ההסתפקות נחוץ מאד לצורך עבודתנו הרוחנית 46350 

כך דרכה של תורה פת במלח תאכל , (ו"אבות פ)א  וכדאית, להשתדל להשיג חיי עושר ורווחה וכדומה 46351 

הדרך לעליה בתורה ולהשגת השלימות חייבת להיות מתוך חיי , תשתה ועל הארץ תישן ומים במשורה 46352 

 46353 .ה מדת ההסתפקות שלא ישאוף לחיים גשמיים"ולכן נתן בנו הקב, צער ועוני

לאחר חג השבועות שעסקנו , ואנו הופכים את הקערה על פיה ומנצלים כח ההסתפקות בדברים רוחניים 46354 

ה ניכר "ומשו, דומה בעינינו שכבר הגענו לתכלית ומסתפקים אנו בזהו, בתורה כל הלילה די לנו בכך 46355 

יש הלומדים , וכמו כן יש לראות תכונה זאת בכל מהלך עבודתנו הרוחנית, הרפיון לאחר יום מתן תורה 46356 

שכיון שלמדו בערב מסתפקים בכך , כ מזלזלים בתפילת שחרית בישיבה"בהתמדה בשעות הלילה ואח 46357 

 46358 .פילהואינם מבקשים שלימות בת

וכן להיפך אלו שמשקיעים , קשה מאד למצוא מי שעסקו בתורה בהתמדה וגגם עמל בהשגת יראת שמים 46359 

תכונה זאת מהוה הוכחה ברורה שעבודתינו אינה , מאמץ בעבודת התפילה מתרשלים בלימוד התורה 46360 

וגם , (´קהלת א) כי תכונת הנפש שלעולם אינו שבע רצון במה שיש בידו וכנאמר, נובעת מכוחות הנפש 46361 

וכיוון שעבודתנו , כשם שהנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא כן אף הנפש לא תמלא, הנפש לא תמלא 46362 

 46363 .קשורה רק בחומר ולכן מסתפקים אנו במועט



דקדוקי , יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא משנה הלכות ואגדות´ אמרו עליו על ר, (.ד"ב קל"ב) ´איתא בגמ 46364 

דבר קטן ודבר , שועלים שיחת כובסין שיחת דקלים שיחת מלאכי השרתמשלי , סופרים קלות וחמורות 46365 

לקיים מה שנאמר להנחיל אוהבי יש , דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות דאביי ורבא, גדול 46366 

 46367 .ואוצרותיהם אמלא

אלא לשאוף להשגת השלימות בכל השטחים שיכול , כן דרכה של הנפש לא להסתפק במה שיש בידו 46368 

, ה"והיינו דאמר דוד המע, י הנפש הוא חלק אלוה ממעל ולכן חי בהרגשת רעבון תמידיתכ, לרכוש לעצמו 46369 

כן צריך , צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים, ´נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה 46370 

 46371 .שאיפה מתמדת ללא תכלית, להיות הרגשתו של בעל הנפש

וחיים אנו חיים פשוטים ואין לנו אלא , ב"בנצחיות העוהמפני שאין לנו מושג כלל , טעם נוסף לתכונה זו 46372 

ת ויבין מציאותו של "וידע ויכיר בגדלות השי, ב"בשעה שיעמיק הבנתו במהות העוה, מה שעינינו רואות 46373 

 46374 .כי יבין ממילא שאין גבול לאשר ביכולתו לזכות, הרי לא יתכן שיסתפק במועט, הנצח

והיו כולם , ב רבבות מלאכים"ה על הר סיני ירדו עמו כ"קבאיתא בשעה שנגלה ה (´ג´ ר ב"במד) ובמדרש 46375 

אמרו הלואי כך , כיון שראו ישראל שהם עשויים דגלים התחילו מתאוים לדגלים, עשויים דגלים דגלים 46376 

אינם נותנים , כך הנהגתם של בעלי הנפש בעת שרואים איזו מעלה אף אצל המלאכים, אנו נעשים כמותן 46377 

 46378 .ים להשיג את אותה המעלהמרגוע לעצמם ומתאוים ושואפ

אין המנין ענין פשוט אלא זכות גדול וחיבה מיוחדת , ל אומרים מתוך חיבתם הוא מונה אותם כל שעה"חז 46379 

 46380 ובמדרש, מ חזינן חילוקים בנחלתם"ומ, והנה כל ישראל זכה לאותה חיבה מיוחדת, נתגלה בעת המנין

תחיל משה מיצר אמר עכשיו עתידה ה למשה עשה אותם דגלים ה"בשעה שאמר הקב (´ח´ ר ב"במדב) 46381 

ה מה איכפת לך דייתיקי יש בידן מיעקב אביהן היאך לשרות "ל הקב"א, המחלוקת להנתן בין השבטים 46382 

 46383 .בדגלים

וכדאיתא שם עשה אותם דגלים לשמי למה שהם בני שנאמר ´ הרי מפורש שאף שכולם חביבים בעיני ה 46384 

והיינו שברוחניות כל , א קיבל חלק אחר"וכאו מ יש הבדלים בין החביבות"אלוהיכם מ´ בנים אתם לה 46385 

ה אף שאיננו מרגישים בהבדל בין השבטים "ומשו, חילוק אפילו דק מן הדק כולל בתוכו עולמות מלאים 46386 

 46387 .מ חלקיהם שונים ואין דמיון ביניהם"מ

 46388 (ד"י פ"המס) וראה (.ה"ב ע"ב) מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו, ל"והיינו דאיתא בחז

, וההבדל בין מעלה ומעלה גדול מאד, דכיון שיראה אצל חבירו איזה פרט ומעלה נוספת, יירי בצדיקיםדא 46389 

לא היה שייך כלל למצוא אצלנו מדת ההסתפקות , לו היה יסוד זה ברור לנו, לכן יתקנא בחלק חבירו 46390 

מה בעיניו כי הסיבה להסתפקות היא משום שאינו מרגיש את ההבדל בין חלק רב למועט ודו, ברוחניות 46391 

 46392 .שכל החלקים שוים

איתא לטובתן  (´ז´ ר ג"במדב) ובמדרש, שנמנו בנפרד מבני ישראל, ויסוד זה אפשר לראות גבי שבט לוי 46393 

ואילו נמנו שבט , שאת מוצא שישראל שיצאו ממצרים לא נכנסו לארץ, של בני לוי לא נמנו עם ישראל 46394 

ולמה זכו כיון שהיו צדיקים ונתנו , שנה´ כה לכל מספרכם מבן "שכך אמר הקב, לוי עמהם היו בגזירה 46395 

ואף שרק הערב רב חטאו בחטא העגל וכלל ישראל , ה בשעה שעשו ישראל אותו מעשה"נפשם על הקב 46396 

ונמנו , לכן עדיפה מעלתם ממעלת כל ישראל, מ כיון ששבט לוי מיחו ביד החוטאים"מ, רק לא מיחו בידם 46397 

זכו , ור הפרש מועט בין שבט לוי לשאר השבטיםנמצא שעב, בנפרד כדי שלא יענשו בחטא המרגלים 46398 

 46399 .ושכרם רב לאין שיעור

ה שמשפיע עליהם שפע שכר וחביבות עד בלי די "חזינן מהכא גודל חביבותם של שבט לוי גבי הקב 46400 

, ז נגרר מחמת עמידתם במבחן בעת חטא העגל"וכ, ז שכר"כ מקבלים ע"ואפילו במה שאינו מגיע להם ג 46401 

ועד כדי כך מגעת חביבות שבט לוי שההפרש , ה"חביב הוא לעולם לפני הקב ועוד שם לפי שהשבט הזה 46402 

ואילו זר הקרב לעשות , שהם הובדלו משאר ישראל לשמור משמרת הקודש, בינן לבין שאר השבטים 46403 

כי נדע שעבור כל פרט , נעמיק נא בדברים אלו ונחדל להסתפק במועט בעבודה הרוחנית, משמרתם יומת 46404 

 46405 .(אור יחזקאל)  .שנוסיף בעבודתנו שכרנו יהיה רב ללא דמיון כלל ופרט ואף הקטן ביותר

 46406 

 46407 מאמר כו

 46408 .(´ב´ במדבר ב) איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל

והיו כולם , ב רבבות של מלאכים"ירדו עמו כ, ה על הר סיני"בשעה שנגלה הקב, הביאני אל בית היין 46409 

אמרו הלואי , ראל שהם עשויים דגלים התחילו מתאווים לדגליםכיון שראו אותן יש, עשויים דגלים דגלים 46410 

, לכך נאמר הביאני אל בית היין זה סיני שניתנה בו התורה שנמשלת ביין, כך אנו נעשים דגלים כמותן 46411 

ואמר , ה לישראל"מיד הודיע הקב, חייכם שאני ממלא משאלותיכם, ה נתאוויתם לעשות דגלים"ל הקב"א 46412 

 46413 .(´ב´ ר ב"במדב) ל"כמו שנתאוו עכ למשה לך עשה אותם דגלים



באותו הרגע של התגלות האלוהות בכל , ההתרשמות העמוקה ביותר של עם ישראל במעמד הר סיני 46414 

! באה לידי ביטוי בדרישתן הנלהבת הלוואי כך אנו נעשים דגלים כמותן, העולמות העליונים והתחתונים 46415 

שאצלם , דוגמת המלאכים הרוחניים המופשטיםהיינו שהגיעו בשעה זו לידי התפשטות והתעלות רוחנית כ 46416 

אלא שכולם כאחד וברגשי אושר נפלאים , לא עצלות ולא עייפות, אינה קיימת לא תחרות ולא קנאה 46417 

 46418 .ה"שזוכים לעמוד ולשרת לפני מלך מלכי המלכים הקב

וש ולתפ, לקלוט באזניהם זמרת יֿה, זכו בני ישראל במעמד הר סיני להציץ במערכות מלכותא דרקיעא 46419 

לסדר את מלכותא דארעא , ונכנסה בלבם תשוקה לוהטת ועזה עד מאד, את השמימיות הנצחית הזאת 46420 

איש על , שכל אחד ירגיש את עצמו מלוכד בעבודת הקודש כדוגמת המלאכים, שלהם כמלכותא דרקיעא 46421 

 46422 .מחנהו ואיש על דגלו

את חיי הנשמות שבעולמות  להרכין, וכדוגמת המלאכים כן בקשו ישראל בשעה זו להתעלות לרוממות כזו 46423 

ובכדי שהרושם העילאי והנפלא הזה יעמיק וימשיך בהשפעתו וקיומו , ז"העליונים לחיים הארציים שבעוה 46424 

והדגלים ישמשו להם לסמל , ה את משה שיסדר להם דגלים כמו שנתאוו"צוה הקב, אף לאחר מתן תורה 46425 

 46426 .ולזכרון הרשמים הנצחיים שהתרשמו במעמד הר סיני

להתרשמות כזו מעידה התורה ויחן ישראל כנגד , ם היו ישראל במעמד הר סיני להשראה כזואכן מוכני 46427 

, והוא מזרים אליהם את דם החיים והקיום, מה הלב שולט על כל אברי הגוף, כאיש אחד בלב אחד, ההר 46428 

כן היו ישראל בשעה זו מלוכדים , והאברים מקבלים השפעתו במערכת אברים המשרתים כולם קיום הגוף 46429 

ומשום כך זכו לספוג אל תוכם את סדר מלכותא דרקיעא ולשאוף אליו בכל , בלב אחד כאיש אחד 46430 

וקריאה זו היתה הביטוי הנאמן ! וכולם כאחד ענו ואמרו הלוואי כך אנו נעשים דגלים דגלים, הווייתם 46431 

 46432 .ביותר להרגשתם והכרתם את מערכות השמים

שזה גילה את האהבה האחווה וההוקרה ההדדית  ,ל על סדר הדגלים והרוחות"מה מאד נמלצו דברי חז 46433 

ואשר עלולים היו , למרות שוני התפקיד והערך של כל שבט ושבט לכשעצמו, שהשתלטה בין השבטים 46434 

התאחדו לנקודה , אלא שכולם כדוגמת מלכותא דרקיעא, ולא כן היה, לכאורה להטיל תגרה וקנאה ביניהם 46435 

 46436 .חופף עליו כל היום´ אחת מרוכזת להיות משכן יֿה אחד אשר ענן ה

, יהא כנגדו יהודה שהוא בעל מלוכה, מזרח שממנו יוצא אור לעולם, ל"והלא זה תיאור הדגלים לפי חז 46437 

ש ויעבר מלכם "יסעו בראשונה כמ, ועליו זבולון שהוא בעל עשירות, ועליו שבט יששכר שהוא בעל תורה 46438 

יהא כנגדו ראובן שהוא בעל , עולםדרום טללי ברכה וגשמי ברכה יוצאין ממנו ל, בראשם´ לפניהם וה 46439 

ועליו גד שהוא בעל , ה באין לעולם בשעה שעושין תשובה"והתשובה מדה טובה ורחמיו של הקב, תשובה 46440 

ושניים יסעו שהתשובה היא שניה , ושמעון באמצע לכפר עליו, ראובן בתשובה וגד בגבורה, גבורה 46441 

 46442 .לתורה

ושכינה לעולם במערב בגבול , אפרים בנימין ומנשה וכנגדן, מערב אוצרות שלג ואוצרות ברד וקור וחום 46443 

כדי , נאה לתורה לתשובה ולגבורה, ושלישים יסעו, ישכן לבטח´ לבנימין אמר ידיד ה´ שנא, בנימין 46444 

וכנגדו שבט דן למה שהוא החשיך , צפון משם החושך יוצא לעולם, שיתגבר אדם בתורה ויתגבר על יצרו 46445 

ועליו שבט , שנאמר וטובל בשמן רגלו, אשר להאיר את החושךועליו שבט , ז שעשה ירבעם"העולם בע 46446 

 46447 .(´ט´ ר ב"במדב) ז הולך לאחור ולא לפנים"לאחרונה יסעו שכל מי שעובד ע, נפתלי בעל ברכה

על הבלטת מעלות נשגבות שבשבטים , הרי שהיה כאן מקום נסיון גדול להתגרות היצרים שבין השבטים 46448 

מ הסתדרו והתלכדו כולם כאחד מתוך מגמה כנה "מ, מים מהםועל הבלטת פג, ידועים יתר על אחיהם 46449 

והרצון , כדוגמת מלאכי מעלה שנותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח כולם כאחד, וטהורה 46450 

והבטה זו גרמה , בא להם מתוך הבטה אחת במחזה שמימי שבמעמד הר סיני, הכביר לסדר הדגלים 46451 

 46452 .הלוואי אנו נעשים דגלים דגלים, התקופותלתשוקה בנשמת ישראל בכל הדורות ובכל 

מצינו גם בענין , כדוגמת המלאכים´ ודוגמת התרוממות כזו של תשוקת יֿה להתאחדות לכבודו יתב 46453 

נחשון , כי סדר הקרבנות היה בהתאם הבלטת מעלות השבטים, גם שם היה מקום נסיון, קרבנות הנשיאים 46454 

, ראוי היה להוריד השכינה ולהקריב ראשון, הים ה על"בן עמינדב הראשון מפני שקידש שמו של הקב 46455 

לפי שיוסף , וביום השביעי קרבן של אפרים ושבת היה, וקרבן השני של יששכר מפני שהיו חכמים לתורה 46456 

הרי שגם כאן היה מקום לכאורה לגירוי הנפשות על הבלטת מעלות שבטים , (ר נשא"מד) שמר את השבת 46457 

אלא היתה כאן התעוררות משותפת ומאוחדת של כל , ן היהולא כ, ידועים והעמדתם בשורה הראשונה 46458 

 46459 .ש"השבטים להקרבת הקרבנות לכבודו ית

וכן כולם היו ספוגים ואחוזים , זכה נחשון והקריב ראשון, היא הראשונה במעלה´ והיות וקידוש שמו ית 46460 

הלב  ל על המלה קרבן לקרב ולאחד את"ן ז"וכביאורו של הרמב, ש"ברגשות איחוד הלב לכבודו ית 46461 

ש למה קוראן רעים שמכיוון שהיה אחד "אר, ל אכלו רעים אלו הנשיאים"ואחז, (ויקרא´ פ) ש"לכבודו ית 46462 



, שתו ושכרו דודים אלו הנשיאים, היה עושה יום טוב לרעיו ולקרוביו, מקריב קרבן וקרבנו מתקבלת 46463 

 46464 .(´ג ה"ר נשא י"מד) ולמה קוראם דודים שהיו דודים אלו לאלו

את כל ההברקות וההתרשמויות , שעלינו לשמור באוצר נשמתנו, ר מזה המאמר הואומה שיש לנו לעור 46465 

בימי האהבה בהילו חסד , השמימיות שהואר עלינו בתקופות העמל וקבלת התורה בנעורינו בבית מדרשנו 46466 

בימי כלולותינו הנפלאים בחברת , בהמצאנו בסביבת גדולי התורה והיראה האמיתיים, על ראשינו´ ה 46467 

דור דעה שכל מטרתו ותכליתו רק להמליך את מלכות שמים על , ים שם שמים ומזכי הרביםאנשים מקדש 46468 

 46469 .הארץ

עלולות לשמש לנו תריס ומגן בבואנו לפעמים לפרשת דרכים ואנו נתעים , התרשמויות הנשגבות הללו 46470 

ה אדם התוע, תקופה אחת רוממה בחיי האדם יכולה לשמש לו אור נפלא ונעלה, למצוא את הדרך הנכונה 46471 

ברם הברקה פתאומית , תועה הוא ואובד עצות, בחשכת הלילה ומתלבט ביער מסובך של קוצים וברקנים 46472 

כן הוא האור השמימי המוערה , אף שאחר הברק שוב נשאר באפילה, מבהירה לו את הדרך למחוז חפצו 46473 

בקרבו  והזוכה לאצור, האור הזה מאיר אפילו בחשכת תקופת הבגרות וההזדקנות, על האדם בשחר חייו 46474 

 46475 .(תורת הנפש)  .בהתהלכך תנחה אותך, את ההתרשמויות האלה מתקיימת בו ההבטחה

 46476 

 46477 מאמר כז

 46478 .(´א´ במדבר ג) אל משה בהר סיני´ ואלה תולדות אהרן ומשה ביום דיבר ה

לפי שלמדן תורה מלמד שכל המלמד את חבירו ? י ואינו מזכיר אלא בני אהרן ונקראו תולדות משה"פירש 46479 

לומר כי בני אהרן יחשבו על משה לצד שהוא , ח הקדוש"וכתב האוה, ו הכתוב כאילו ילדותורה מעלה עלי 46480 

ל שהועילה תפלתו להציל אלעזר "ואמרו ז, להשמידו´ דכתיב ובאהרן התאנף ה, התפלל בעדם וחיו 46481 

 46482 .אל משה לומר שהתפלל עליהם´ ואומר ביום דיבר ה, ואיתמר

את כל הלב בעבור הצלת חיותם והמשך קיומם של בני  משה רבינו היה מאמץ כל חושיו והעביר והקריב 46483 

הוא הכין את לבבו בתפילה , הוא רתם את כל רגשותיו כדי להתאחד עם צער אחיו אהרן, אהרן הנותרין 46484 

הם , כאילו הוליד משה את אלעזר ואיתמר, כמו שנוצר לבני אהרן אב חדש, עד שנעשה ונהפך לאב בצרה 46485 

 46486 .נהפכו ונעשו לבני משה

משה לא רק התפלל , י אומר חלה משה כשעשו ישראל אותו מעשה העגל"ר, אלהיו´ את פני הויחל משה  46487 

, ותפילה כזו יצרה יצירה חדשה מעין תולדות של משה, אלא נעשה הוא בעל הצרה, על צרת אהרן ובניו 46488 

אלא , י אחות אהרן ולא אחות משה"וכתב רש, בשלח ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה´ ובפ 46489 

ולכאורה למה מייחסים לאהרן את מסירת הנפש שהוא , לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרעה נקראה על שמו 46490 

 46491 ?אל נא רפא נא לה´ הלא משה התפלל עליה והוא שצעק אל ה, התפלל על מרים

הוא הוכיח מסירות נפשית בפנותו אל אחיו משה בלשון אל , אלא יש כאן נקודה אישית מיוחדת לגבי אהרן 46492 

בדברו בלשון רבים , היינו שכלל ושיתף את עצמו לחטא, נו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנונא תשת עלי 46493 

וזו היתה מסירת נפש , פ שהכתוב כיסה ולא פירש שהוא היה שותף לדיבור"אע, אשר נואלנו ואשר חטאנו 46494 

 46495 ,ובזה שבא לאחיו משה והפציר בו שיתפלל על אחותם, מצד אהרן שהכליל עצמו בחטא ודן עצמו לחובה

עד כדי כך מועיל כוח של תפילה שמוסיף , תפילה חזקה כזו השפיעה שמרים תיוחס להיות אחות אהרן 46496 

 46497 .(מעייני החיים)  .לאדם קרוב חדש

 46498 

 46499 מאמר כח

 46500 .(´ו´ במדבר ג) הקרב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרן הכהן

לב , לבה מכוון למעלהמה תמרה זו , ד צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה"הה (´א´ ר ג"במד)א  אית 46501 

מה , כך ישראל מכוון לבן לאביהם שבשמים, העץ ואמצעיתו הוא למעלה שאין בתמר ענפין מן הצדדין 46502 

ר "א, נפשי אויתיך בלילה´ ה שנא"הקב? מה תאותם, תמרה זו יש לה תאוה כך צדיקים יש להם תאוה 46503 

והיו מרכיבים , פירותולא היתה עושה  (שם מקום) תנחום מעשה בתמרה אחת שהיתה עומדת בחמתן 46504 

תמרה זו היא מיריחו והיא מתאוה , (אומן בקי בהרכבת דקלים) אמר להם דקלי, אותה ולא עשתה פירות 46505 

 46506 .ה"כך כל תאותן וצפויין של צדיקים הקב, והביאו ממנה והרכיבו אותה מיד עשתה פירות, לה בלבה

אין תשוקתם של גשמים אלא , אין תשוקתם של ישראל אלא באביהם שבשמים, אני לדודי ועלי תשוקתו 46507 

, (ה"תהלים פ) ודוד המלך אומר, (ז"ט´ ר ז"שיהש) ה אלא על ישראל"ואין תשוקתו של הקב, על הארץ 46508 

שהיו , ענין הנשיקה הוא פגישת הדברים בעלי שורש ויסוד אחד, חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו 46509 

וכאשר , הדדית במשך כל זמן הפרידה אהבה עזה געגועים וכמיהה, במשך זמן נפרדים ומרוחקים זה מזה 46510 

 46511 .כי הנשיקה היא ביטוי להתדבקות מחודשת של השורשים ותחייתם, הם נפגשים הרי הם מתנשקים



נרות ונניחם זה למעלה מזה מקבילים זה ´ אם נדליק ב, כותב (בהקדמתו לספר ויקרא) ל"האבן עזרא ז 46512 

ירד האור העליון על הדרך בעצמו שעלה , וןאם יכבה הנר השפל מהשתי נרות והגיע עשנו לנר העלי, לזה 46513 

ויגיע לו אור הנר , כ יש לו תשוקה גדולה לנר העליון"והנר השפל ג, לו העשן וידליק הנר אשר תחתיו 46514 

כאשר יתאוה האורח שנשבה לשוב לארץ מולדתו להיות עם  (´קהלת א) ´וכן פירש בס, העליון ונדלק 46515 

 46516 .ת הגבוהות עד עלותה אל מערכת אלהים חייםכן תכסוף הרוח המשכלת להאחז במעלו, משפחתו

כאשר מחט , (מגנט) י האבן המושך ברזל"אר, אל הר האלהים חורבה (משה)א  שמות ויבו´ פ´ ובזוהר הק 46517 

ר אבא מוכנים היו מששת ימי "א, כך משה והר סיני כשראו זה את זה דלג עליו, קרוב אצלו מדלג עליו 46518 

, וכיון שראה שנכנס לתוכו ודלג בו עמד ההר, ר למול משהואותו היום נתרגש הה, בראשית זה עם זה 46519 

, מלמד שמת בנשיקה´ פ ה"וימת שם משה ע (א"ג נ"נ ח"מו) ם"וכתב הרמב, מלמד ששמחים היו זה עם זה 46520 

 46521 .הכוונה בכולן שמתו בענין ההשגה ההיא מרוב החשק, וכן במרים, וימת שם´ פ ה"וכן באהרן ע

י "פירש, את כל הארץ´ אש הפסגה אשר על ירדן יריחו ויראהו הויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ר 46522 

י "אז ע, ה את אורו וזיוו על פני ארץ הקודש"כאשר גילה הקב, כמה מעלות היו ופסען משה בפסיעה אחת 46523 

נפגשו מין , נתגלו גם אורו ונשמתו של משה רבינו, הברקה וראיה זו של התגלות השכינה על ארץ ישראל 46524 

 46525 .חד התדבק ונזדווג עם אור העליוןבמינו עד שבדילוג א

רק תלוי מי משתמש בהם ובמה הוא משקיע , כחומר ביד היוצר, כוחות הנפשיים סתומים ועלומים הם 46526 

הטבע נתון בידי האדם ובבחירתו הוא מניעו הן , תלוי במקום ובזמן הנכון, אותם ולאיזה צד מטה אותם 46527 

, וכוח התאוה הוא דוגמה לכל הכוחות, כרצונוהוא משול לעיסה שביד האדם ללוש בה , לטוב והן לרע 46528 

 46529 .אם הוא משתמש בהם לצד הטוב, האהבה והתאוה הם כוחות עליונים

שיום אחד מן , ל"יצחק דמן עכו ז´ י הרב ר"מסופר ע (´שער האהבה סוף פרק ד) ובספר ראשית חכמה 46530 

ויאמר מי יתן , ולהוירא אותה אחד מיושבי הקרנות ויאנח אנחה גד, הימים יצאה בת המלך מן המרחץ 46531 

כשומעו , ותען בת המלך ותאמר לו בבית הקברות יהיה זה ולא הנה, אותה ברשותי לעשות בה כטוב בעיני 46532 

ולא לזה , דברים אלה שמח כי חשב שאמרה לו ללכת אל בית הקברות והיא תלך אצלו ויעשה כטוב בעיניו 46533 

 46534 .שמה ישוו הכל אבל הנה לא, דאבל רצתה לומר כי שם ישוו הקטן והגדול הנקלה והנכב, נתכוונה

ומרוב חשקו בה הפשיט את מחשבתו מכל , ויקם וילך אל בית הקברות וישב לו שם ויקשור מחשבתו בה 46535 

, ויום ולילה ישב בבית הקברות שם יאכל ושם ישתה ושם יישן, מורגש ושם אותה בצורת האשה וביופיה 46536 

ומרוב פרישותו מכל מורגש לקשירת שכלו  ,וכן עשה ימים רבים, כי אמר אם לא תבוא היום תבוא למחר 46537 

עד שמכל מורגש נתפשטה ואפילו , נתפשטה נפשו מהמורגשות ושבה להדבק במושכלות, בדבר אחד תמיד 46538 

עד שתפילתו נשמעת וברכתו פועלת , ושב להיות עובד שלם איש אלהים קדוש, ת"מהאשה ודבקה בהשי 46539 

.ל"עד שהלך שמו למרחוק עכ, יו ויקבלו ברכתווסוחרים אשר יעברו דרך שם יטו אל, לכל עוברי דרכים 46540 

 46541 .(מעייני החיים)  

 46542 

 46543 מאמר כט

 46544 .(ו"ט´ במדבר ג) פקוד את בני לוי לבית אבותם כל זכר מבן חודש ומעלה

כי מבן חודש ולמעלה לא היו רק עשרים , והנה לא היו שבט הלויים כשאר השבטים, ל"ן וז"כתב הרמב 46545 

וזה תמוה איך לא יהיו , ולמעלה לחצי שבט מישראל הפחות בכולםוהנה לא יגיעו מבן עשרים , ושנים אלף 46546 

אף אנו , והתעוררתי להתבונן כי אנו לא היינו שואלים שאלה זו, כשאר כל העם´ עבדיו וחסידיו ברוכי ה 46547 

והסיבה לכך שהכל פשוט , למדנו מספר השבטים ומספר שבט לוי שהוא קטן מכולם ולא התעוררנו בזאת 46548 

אבל המאמין יודע , ולכן יתכן ששבט אחד מנינו פחות משאר השבטים, שמקרה הוא בעינינו וסבורים אנו 46549 

והוא מתעורר לחשוב הסיבה לכל אשר רואות , ת"ומבין שהכל תלוי בהשגחת השי, שאין מקרה בעולם 46550 

 46551 .עיניו

והנה ישראל אשר מיררו המצרים את חייהם , ן כי שבטו של לוי לא היו תחת שיעבוד מצרים"ותירץ הרמב 46552 

אבל , ש וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"כמ, ה מרבה אותם כנגד גזירת מצרים"למעטם היה הקב כדי 46553 

כי אף ששבט לוי גדולים היו משאר , והערה זו נוראה למבין, שבט לוי היו פרים ורבים כדרך כל הארץ 46554 

מלך נמנה ל שלגיונו של "וכדאיתא בחז, עד שנמנו לבדם ולא נכללו בתוך מנין כל ישראל, השבטים 46555 

ודבר זה , לא חלה עליהם ברכת הריבוי, מ כיון שבשיעבוד מצרים לא היו"מ, (ט"מ´ י א"רש) בנפרד 46556 

ורק בעת שסובל צער ויסורים יקבל שכר , מלמדנו שכאשר האדם זוכה בכבוד ובעשירות מפסיד עבור זה 46557 

 46558 .עבור היסורים שקיבל

כי בעת שיודעים שהכל , מקרים הקורים לנוהנוגע לענינינו הוא מדוע איננו מתעוררים לחשוב במהות ה 46559 

שהרי האדם , אך הטעם פשוט מדוע איננו מתעוררים לכך, השגחה מתעוררים לשאול מה הסיבה לכך 46560 



אלא רק שכוחו ועוצם ידו עושה לו ´ ועיניו הגשמיות אינם רואות השגחת ה, יראה ללבב´ יראה לעינים וה 46561 

 46562 .ולכן סבור שהכל מקרה, חיל

כי זה עיקר אמונתנו , עצות ודרכים להשריש בקרבנו יסודות האמונה בהשגחהחייבים אנו לבקש  46563 

אם רואה , (.´חולין ז) וכנאמר אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, הקדושה 46564 

בודאי שאין זה מהדברים הקלים למצוא הסיבה , (´ברכות ה) אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו 46565 

ואיתא , שהרי אין שום דבר במקרה, אבל מחובתו לפשפש ולבקש מה הסיבה לכך, ים עליוליסורים שבא 46566 

לאדם טוב אין נותנין , (ה"ברכות נ)א  ל שאף חלומותיו של אדם באים בהשגחה ובכוונה וכדאית"בחז 46567 

כ חייב "וא, ן ברור מללו שאין לו חלק בתורת משה"וכל שאינו מאמין בכך הלא דברי הרמב, חלום טוב 46568 

 46569 .ש עצות היאך יגיע להכרה באמונת ההשגחהלבק

שהרי יסוד התפילה הוא , דהנה באמת קשה להבין מטרת התפילה, הסבא מקעלם ביאר ביסוד התפילה 46570 

וכשם שחייב אדם לברך על הטובה כן , ולכאורה הא כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, בקשת צרכי האדם 46571 

ונמצא שאף הצרות והרעות הפוקדות אותנו נעשו , ה"שאין דבר רע יוצא מאת הקב, חייב לברך על הרעה 46572 

 46573 .והלא הכל נעשה לטובתינו ואין זה רע אלא טוב, ה"ומעתה היאך יבקש לשנות רצון הקב, לטובתנו

וכבר הזכרנו שהרי בריאת העולם , ת יודע מכל אשר פוקדנו"וכי אין השי, וביותר מדוע הוצרך לבקש זאת 46574 

בכל יום ויום מחדש , המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית ,´י רצונו ית"הוא יש מאין והכל נעשה ע 46575 

כן אף , לא נברא העולם´ וללא רצונו ית, וכשם שבראשית הבריאה הכל נברא מאין, ה את הבריאה"הקב 46576 

ואף הטוב והרע הנמצא בעולם אינו טוב ורע , עתה בכל שעה ושעה אין כוח כלל בעולם ללא רצון הבורא 46577 

 46578 .´אלא רק רצונו ית

, דיסוד התפילה הוא לחזק בלבותינו יסודות האמונה וההשגחה, ל"הורנו מרן הסבא זצ אלא שכבר 46579 

ומי שאינו מאמין בזאת אין לו חלק בתורת משה , שהאמונה בהשגחה היא יסודו של כל איש מישראל 46580 

, לכן ניתנה לנו התפילה כעצה להתחזקות באמונה, ומפני שאין זה מהדברים הקלים להגיע לכך, ה"רבינו ע 46581 

כן מטרת , וכשם שמוסר מטרתו לקרב את האדם לאמת, בר אמרו כי התפילה היא כלימוד המוסרוכ 46582 

 46583 .התפילה לקבוע בלב האדם יסוד זה שאין שום מקרה בעולם

ומכיון , שהוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים, ש"וכל מה שאדם מקבל הוא רק מגזירת הבורא ית 46584 

, כל במראה עיניו שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזהשתולה ה, שטבע האדם מנוגד לאמונה בהשגחה 46585 

כי עבודה , ל לתפילה עבודת הלב"משום כך קראו חז, לכן קשה מאד העבודה בהשרשת יסודות האמונה 46586 

 46587 .להשריש בלב האמונה שאין מעשיו פועלים מאומה והכל בגזירת עליון, רבה היא עבודת התפילה

קביעות , כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו, (7´ו ברכות) ´ל דברי הגמ"ובזה ביאר הסבא זצ 46588 

כי יסוד התפילה הוא להשריש , ה"מקום הוא שיוקבע מקום בלב האדם שאין שום דבר בלי השגחת הקב 46589 

שהמאמין , ורק כשיוקבע בלבו יסודות אלו אזי יזכה לאלוהי אברהם בעזרו, בקרבו את האמונה בהשגחה 46590 

 46591  .ה"יזכה בתפילתו לקבל צרכיו ורצונותיו מאת הקב, ´רצונו ית בהשגחה ויודע שאין כלום ללא

 46592 .(אור יחזקאל)

 46593 

 46594 מאמר ל

´ במדבר ג) אל משה פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבן חודש ומעלה ושא את מספר שמותם´ ויאמר ה 46595 

 46596 .(´מ

בנים משל לפרגמטוט אחד שהיו לו א, בילקוט שמעוני זה שאמר הכתוב ששים המה מלכות אחת היא יונתי 46597 

לפי , ולא היה מוציאן במנין ולא היה מניחן במנין, והיה מוציאם לשוק ולא היה מבחין במנינם, של זכוכית 46598 

כך אמר , והיה לו מרגלית אחת נאה והיה נוטלה ומוציאה במנין, שהיו של זכוכית ולא היה משגיח עליהן 46599 

 46600 שנאמר כל הגויים כאין נגדו, לעובדי אלילים לא נתתי להם מנין לפי שאין חשובין לפני כלום, ה"הקב

, לכך אני מונה אתכם בכל שעה, אבל אתם בני אתם העמוסים מני בטן הנשואים מני רחם, (´ישעיה מ) 46601 

 46602 .לכך נאמר פקוד כל בכור זכר

הלא המטרה היא להדגיש את חיבתם של ? ם הם כאין נגדו"יש להתבונן מה משמעות ההדגשה הזו שהעכו 46603 

אפילו בישיבה כשאנו מתחנכים לביטול העולם לבל ? קיצוני של העמיםולשם מה נחוץ ביטול , ישראל 46604 

כמה , כ כשאנו נפגשים עם איזה נסיון או כשאנו יוצאים לרחובה של עיר"אעפ, נושפע ממנו ומתופעותיו 46605 

כי סוף סוף אנו ניצבים מול מציאות קיימת שקשה להתעלם , אנו מתבטלים ומתעלמים מכל מה שלמדנו 46606 

אינם קיימים אין להם מציאות אין , כל הגויים בלי יוצא מן הכלל כאין, יצוני כזהאבל ביטול ק, ממנה 46607 

 46608 !אפילו ממה להתעלם

, וכן מספרים על אחד העובדים שהיה מבטל את כל העולם והעולמיות כעפרא דארעא בלימוד המוסר 46609 

גיע תורו ה, וכאשר פעם ישבו כל בני החבורה וכל אחד אמר את הרגשתו בנושא ביטול העולם הוא שתק 46610 



שהרי ציפו והיו בטוחים לשמוע ממנו , וכל החברים רואים ותמהים מול שתיקתו, לדבר והמשיך לשתוק 46611 

אך הוא מתמיד , שאין לו שום חשיבות וכל שכן שלא להיות מושפע, מלים כדרבונות נגד העולם 46612 

דות דבר אז ענה להם וכי ראיתם שאנשים מתאספים לדבר או, שאלו אותו לפשר שתיקה זו, בשתיקתו 46613 

, ז הרי הוא כלא קיים בכלל"כן הוא ענין העוה, אם מדברים עליו זה סימן שמחשיבים אותו? מאוס ומגונה 46614 

 46615 .ממילא אין על מה לדבר

ובכל זאת אנו , עד כי כמה שאנו משתדלים לדבר ולבטל, כ שפלים מול העולם החיצוני"אבל אנחנו כ 46616 

אנו מבטלים את עצמנו , ומה אנו ומה חיינו, עולםאנו כלום לעומת ה, מרגישים להיפך שאנו לא קיימים 46617 

כ מחשיבה פקוד כל בכור זכר מצד אחד "כ, ואילו תורתנו הקדושה כאן להיפך, כ את העולם"ומחשיבים כ 46618 

 46619 !ומצד שני כל הגוים כאין נגדו

אבל , כל התפעלותנו היא מערכים חיצוניים, רואים מכאן כמה גדול המרחק בין דעת התורה לדעת שלנו 46620 

ההשגות וכלי המדידה הם כה , היא תתהלל´ ה המלך מכריז ואומר שקר החן והבל היופי אשה יראת השלמ 46621 

מתכופפים מלא קומתם מול בעלי חכמה או עשירים , אנשים שמחים מהישג גשמי כל שהוא, שונים משלנו 46622 

של תיקון כ רחוקים מהשקפה אמיתית "וזה מפני שאנו כ, ז"וכל מי שהשיג הישגים ניכרים וחשובים מעוה 46623 

 46624 .המדות

, אז זה ענין רגעי עובר וחולף, ואם אנו משיגים כמה רגעים של התעלות ושל התרגשות בלימוד המוסר 46625 

ל שאם מציירים "ישראל יעקב זצ´ וכך היה אומר ר, אבל התורה מכריזה שזהו ענין של מציאות תמידית 46626 

ש בימינו "כ, כך הם הרגישו בזמנם שאין לרדוף אחריו ואין לרצות אותו, ז"לעצמנו חזיר מצורע זהו העוה 46627 

 46628 .כ ירוד והתורה מתמעטת"שהעולם כ

כמה זה נראה זלזול בשאר , ה מצווה על מנין מיוחד לבני לוי"הקב, וכך רואים גם בקרב עם ישראל 46629 

וגם בתוך , ´שבט לוי הם מסורים לעבודת ה, אך רואים שהתורה מתפעלת בעיקר מן האיכות, השבטים 46630 

זהו קנה , שנמסרה לה´ שכל אחת יותר חשובה לפי מידת התקרבותה לעבודת ה השבט בעצמו יש משפחות 46631 

 46632 .המדה האמיתי האיכות ולא הכמות

והחכמה היא שלא לחכות עד , כל העולם מסביבנו מתפעלים רק מכמות ומברק חיצוני אך כל זה חולף 46633 

ה אומרת שכל הגויים וזה מה שהתור, אלא כבר מעכשיו להבין את זה, שיחלוף ואיננו ורק אז להרגיש בזה 46634 

אנו , אין לחכות למסקנא זו עד שרואים שכל הערכים שלהם מתערערים ומתבטלים, כאין כבר מעכשיו 46635 

כי הכל כאין , ז וכל השפעותיו"ולא לנהוג בשפלות מול העוה, ´צריכים להתחזק במדת ויגבה לבו בדרכי ה 46636 

דגל )  .הראות חשיבותה בעיניוה מכניס ומוציא במנין ל"ורק אנו המרגלית הנאה שהקב, ´נגדו ית 46637 

 46638 .(המוסר

 46639 

 46640 מאמר לא

 46641 .(ז"ט´ במדבר ד) ופקודת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה

ה מנה "כי הקטורת שס, יהיה משא גדול, ועל דעת הירושלמי שהוא בעצמו נושא אותם, ל"ן ז"כתב הרמב 46642 

יחליפו ´ ה וקוי ה"אבל היה אלעזר חזק ואמיץ כיעקב אבינו ע, ושמן המאור לשנה שלמה ומנחת התמיד 46643 

פירוש כי כבר אמר , (.ב"סוכה נ) ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו"מזה ניחא לי בפשוטו מאחז, כוח 46644 

ואיתא במדרש אם חכמה למה מוסר ואם מוסר למה , (´משלי א) ה לדעת חכמה ומוסר"שלמה המלך ע 46645 

 46646 .ומשני אלא אם יש באדם חכמה הרי הוא לומד מוסר, נינים נפרדיםהרי לכאורה הם שני ע, חכמה

אבל טמונים , רק יש בו דעת להסתירם מבני אדם, פירוש כי בלא מוסר כל מחשבות הילדות יש בו בהכרח 46647 

וידוע כי בנין , ורק היא חלק הנפש ממעל והילדות הם חלק הגוף, והנה החכמה מאין תמצא, בו לעת מצוא 46648 

ולכן אם חכם הוא ויורד לעומקה של , ואי אפשר להתחכם בעמקי מהלכי השכל, הגוף חורבן הנפש 46649 

 46650 .בלי ספק כבר למד מוסר לאסור תאוותיו ורצונותיו הבהמיות, החכמה

ככה אי , כמו שאי אפשר להיות רופא הגוף בלי ידיעת ניתוח, והנה חכמת המוסר תלוי בחכמת הנפש 46651 

למען יכיר דרכי ההטעיות , רוש ידיעת כוחות הנפשפי, אפשר לרפאות נפשו בלי ידיעת ניתוח הנפש 46652 

אי אפשר שלא יהיה , ומי שאין לו ידיעה בכוחות הנפש, הנובעות מנגיעת המדות הרעות המוטבע באדם 46653 

´ הוא סובר שחושש לחילול ה, שתמיד יתחלף באדם, ל"ר ז"כדומה אמר אדמו, מנוגע תמיד בההטעיות 46654 

 46655 .והאמת הוא חושש על חילול עצמו

ארוכה מארץ מדה וגם לגדולי המוסר תעורר אותם חכמת המוסר על חקירות דינים בבין אדם  מדת אשר 46656 

וזהו כל הגדול , ותמיד הם חושדים את עצמם לנגועים, ותמיד יש להם ספיקות, למקום ובין אדם לחבירו 46657 

 46658 .צמואם מצד נגיעה שהוא חושד את ע, אם ממה שהמוסר יעוררהו לזה, מחבירו יש לו תמיד הרבה חקירות

ד בשביל שנתעצלו "ונחסר להם אות יו, הפסוק העיר על הנשיאים שלא התנדבו בראשונה במשכן 46659 

ומה יעשו , וגילה הכתוב שגם לאנשים גדולים כמותם היה להם כחוט השערה עצלות, בראשונה במשכן 46660 



, עמיםוממילא צריך להחמיר הרבה פ, על כן מחייב מוסר לאדם לחשוד עצמו תמיד בנגיעות? אזובי הקיר 46661 

ומוטל , ועל כן יצרו גדול עליו כי יש לו ידיעה יותר בחקירות ובחשדים, ויגדל עליו מדת התורה הרבה 46662 

וצריך להוסיף תמיד יראת , ומובן כי על כן יצרו יותר קשה, עליו עול מלכות שמים באופן היותר קשה 46663 

 46664 .שמים ועול על עול

כי כל הגדול יותר , נושא משא יותר מכולם כי אלעזר שהיה נשיא הנשיאים היה, וזה גילה לנו הכתוב 46665 

וכן הרבה , והכהנים יותר מהלוים, כמו שהלוים נתחייבו במצות יותר מישראל, משאו ועולו יותר קשה 46666 

לבני יוסף לבני אפרים כתב בעל הטורים ולא אמר לבני יוסף , ב"ל. והראנו דוגמא גם בפרשה זו ב, כזאת 46667 

ונקרא הדגל על שם , משום כבוד מלכות לא רצה למנותו בדגליםלפי שיוסף לא נשא במטת אביו , לאפרים 46668 

 46669 .לכך אמר לבני אפרים כדרך שאומר בכולן, בניו

כי לכאורה יש להבין הלא היה , אבל הערנו בזה מוסר נורא, והנה בלי מוסר אין שייך לנו הדבר הזה כלל 46670 

ת בגדר נמנו חבריו לדבר ובהכרח לומר כי זא? אנוס ולמה יש לו פסק כזה שלא יזכר שמו על הדגלים 46671 

ואם כן יש לפחד , כ כי גם באונס לא יהיה לו חלק עמהם"וע? וקשה הלא היה אנוס, מצוה ולא נמנה עמהם 46672 

והרי מכל , כי יש דברים שהאדם מיקל על עצמו שלא ימנה עם הנמנים לדבר מצוה ויאמר אנוס אני, מאד 46673 

, ערה מה שמוסר מוסיף חובות על האדםזו ה, וצריך להזדרז בכל האפשר, מקום לא יקבל שכר עמהם 46674 

 46675 .וקצר היריעה מהכיל, וכהנה יש רבות

, כי זה קידוש השם גדול להודיע כי הגדול יותר עבודתו יותר גדולה, וזה היה הענין של מיתת נדב ואביהוא 46676 

ולא ירצו עדת ישראל להיות , וממילא לא ירצו ישראל להקטין עבודתם כי זה מורה על קטנות הערך 46677 

כמו כל הקדושים שנהרגו , וכדאי היה להם מיתתם לקדש שם שמים, בעולם שכולו טוב וכולו ארוךטפלים  46678 

 46679 .(ג"רל´ א מא"חכמה ומוסר ח)  !על קידוש השם וזכו לשכר עין לא ראתה

 46680 

 46681 מאמר לב

 46682 .(ח"י´ במדבר ד) אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוים

פחת הקהתי הוא באמת רק משפחה ולא שבט ומדוע ועוד שמש? ויש להתבונן שפתח שבט וסיים משפחה 46683 

ל "וז, ובמשפחות הקהתי, בשבט לוי, והנה במדרש איתא שהכתוב מיירי בשני ענינים, קראו הכתוב שבט 46684 

שהם יושבים , אל יראיו זהו שבט של לוי´ ד הנה עין ה"הה, אל תכריתו את שבט, (ה"ר פ"במד) המדרש 46685 

ושם משמע שהכוונה על בני קהת שהיו , ם מן המיתה עצמהה להציל ממות נפש"ומקוים לחסדו של הקב 46686 

וצריכין להתבונן בשלמא על משפחות הקהתי שייך להזהיר אל , ש"מנושאי הארון והיה מכלה בהם עיי 46687 

אבל על שבט לוי מה שייך האזהרה , ל אל תגרמו להם שימותו כמפורש בקרא"י ז"כמו שפירש, תכריתו 46688 

 46689 ?אל תכריתו

כ אבדה האמונה "כמשה, יש כריתות הגוף ויש כריתות הבחירה, י מיני כריתותאך הענין הוא כי יש שנ 46690 

, אינם מדברים איש אל רעהו בתביעת הבטחון´ שיראי ה, שכרתו מדרגת הבטחון מפיהם, ונכרתה מפיהם 46691 

, ל סוף הלכות שמיטה ויובל"ם ז"וכתב הרמב, הוא נחלתם´ והנה שבט לוי לא נטלו חלק בארץ ורק ה 46692 

ולעשות הישר בעיני , לוי אלא כל מי שנדבה רוחו לפרוק מעליו עול חשבונות רבים שלאו דוקא שבט 46693 

 46694 .ש"יזמין לו דבר המספיק לו עיי´ וה, האלהים נעשה קודש קדשים

, כי לאו דוקא שבטו של לוי, אל יראיו למיחלים לחסדו זהו שבטו של לוי´ ד הנה עין ה"הה, ש המדרש"וז 46695 

ועל מדרגה זו אמר הכתוב אל תכריתו שלא יכרות האדם , ט לויזהו שב´ אלא כל מי שמיחל לחסדי ה 46696 

אלא שיכירו כי תמונת שבט לוי זהו , שלא יעשה בחינת חשבונות רבים לדרך התורה, בחירת מדת הבטחון 46697 

 46698 .ואם יגרע מתמונה זו אז הוא במובן הגבוה כריתות הבחירה, דרך התורה

יתכן שהמכוון על כריתות , ותרעא לדרתא עביד ינאי חבל על דלית לו דרתא´ ל מכריז ר"וזה מאמר חז 46699 

, ועושה תמונה חדשה משכל עצמו, וסומך על חשבונותיו בחיי התורה, הבחירה מן התמונה של שבט לוי 46700 

זה , והוא אומר כי השער זהו הדירה ואינו חסר לו כלום, והרי זה דומה למי שאין לו דירה ורק יש לו שער 46701 

אך אם אומר כי גם , ן לו דירה היה מתעורר לפעמים לבקש דירהכי אלו היה מכיר שאי, גרוע ביותר 46702 

על זה , כ לדרתא יחשב לו"כי גם תמונת תרעא ג, שוב אינו צריך לבקש דרתא, בחינת תרעא זהו דרתא 46703 

 46704 .ינאי חבל כי הוא מעוות לא יוכל לתקון´ הכריז ר

ולחיות חיים של שבט , ןוהמכוון על האדם שאין לו תמונה אמיתית והשקפה גבוהה להגיע למדת הבטחו 46705 

אלא עושה לעצמו פשרות , להיות מוכן לעשות צרכי גבוה, ל"ם ז"כלשון הרמב´ להיות כמו חיל ה, לוי 46706 

ועושה התורה לקרדום , ונדמה לו כי התורה אינה מספיקה לתרץ כל שאלות החיים שלו, בתוך התורה 46707 

 46708 .תרועוד נדמה לו כי זה הדרך האמיתי ואינו צריך לבקש יו, לחפור בה

ונדמה לו כי רץ אל , הוא בורח מן הבחירה העליונה, וזה שאמר חבל על כריתות הבחירה בצורת בחירה 46709 

לעשות פשרות בתוך , כיון שהאדם עלול לטעות בחשבונותיו, כ אל תכריתו שבט לוי"ולכן אמה, הבחירה 46710 



בטחון כשבט לוי למען לא יטעה לומר כי גם בלא מדת ה, לכן עליו לצייר תמונת שבט לוי, חיי התורה 46711 

 46712 .כי הרי זה תרתי דסתרי והתמונה תוכיח אותו על פניו, יחשב

ל אם אין אתה מוצא תמונות "רבינו יונה ז´ ופי, ל במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"וזה שאמרו חז 46713 

ועד , ה"השתדל לבקש אותם בדור שלפני דורך ובלפני דלפני עד דוד המלך ע, של אנשים גבוהים בדורך 46714 

שלא יכרית התמונה של שבט לוי , וזה עצמו הוא אזהרת התורה לפי דעת המדרש, ש"ה עיי"בינו עמשה ר 46715 

כי חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק , מתוך כוח הבחירה של כל ישראל 46716 

 46717 .ויעקב

פות גדולות וכבר היה לו תקו, וביותר יש להבין ענין אזהרת אל תכריתו על מי שכבר נכנס לפני ולפנים 46718 

שיתחזק ויעמוד על משמרתו ולא יפסיק ולא יכרית העתיד מן העבר , של עבודת עצמו ועבודת הרבים 46719 

מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה תקרא את התורה הזאת נגד כל , וילך´ ועל כן מצינו בפ, שלו 46720 

שכבר עבר  כשתכלה שנת השמיטה כי אז טבע האדם אחר, דייק הכתוב לומר מקץ שנת השמיטה, ישראל 46721 

אשר כל זה הוא נסיון , שהפקיר כרמו חמדת לבו וכל תאוותיו וכל הקנאה שלו, עליו תקופה של שמיטה 46722 

הלא אז בכליון , כשבא קץ השנה השביעית והאדם עומד על מפתן השנה הראשונה, ארוך של שנה תמימה 46723 

ט אל השעון וצופה על כמו המתענה ותעניתו קשה לו אז יבי, עינים יביט על זמן ההיתר לצאת אל שדהו 46724 

 46725 .שעה המותרת

ותקרא באזניהם את התורה הזאת שכתוב בה אל תכריתו את שבט , ואז דוקא אמר הכתוב הקהל את העם 46726 

ולא יהיו כשנו , שלא יכריתו את המדה של בטחון והפקרות שהשיגו בתקופה הגדולה של שמיטה, לוי 46727 

אלא יקבלו עליהם לשמור כל התורה כולה  ,ליפול מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ופירשו ממדרגה הגבוהה 46728 

וימשיכו התועלת שהשיגו בימי השמיטה גם על , כי שומר מצוה לא ידע דבר רע, ולא יפחדו מחשש היזק 46729 

 46730 .העתיד

כך צריך להחזיק , כמו החיים מצורף מעבר הוה ועתיד, כ החזק במוסר אל תרף נצריה כי היא חייך"וזשה 46731 

שכל , וזהו תמונת שבט לוי, ואל תכריתו העתיד מן העבר, ר להעברשיהא העתיד מחוב, במוסר בגדר חיים 46732 

 46733 .(ב"חיי המוסר ח)  .הוא נחלתו´ וה, מוכן לעשות רצון קונו, ´ימי חייו הוא כאיש צבא לה

 46734 מלים כדי שיתאֵזן יפה´ אם אפשר להוסיף מס

 46735 

H 46736 

 46737 נשא

 46738 מאמר לג

במדבר ) ו ונתן לאשר אשם לווהתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יוסף עלי 46739 

 46740 .(´ז´ ה

והנה , הלא כל הפרשה מדברת על יחיד והשיב ונתן, יש שהקשו על שהכתוב מתחיל בלשון רבים והתוודו 46741 

אמנם והוא , נסביר את הענין על פי סדר השתלשלות המאורעות והמעשים שבחייו הפרטיים של היחיד 46742 

בל גורמי העבירה והנסיבות שהסבו לעשות את א, היחיד הוא המבצע את החטא והעבירה נקראת על שמו 46743 

, יש והאדם שאינו מוצא די מחייתו בגלל התחרות בלתי הגונה מצד חבריו לעסק, העבירה מרובים הם 46744 

ולתת חופש לנטיותיו הטבעיים של , ומתוך עקת המחסור וחרפת הרעב נאלץ היה לסור מהדרך הישרה 46745 

 46746 .גניבה וגזילה

כגון שאשתו ובניו מציקים לו , ו הכלימה והלחץ שאילצוהו לפשוט ידאו יש שאף בתוך כתלי ביתו מצאתה 46747 

והוא , החיים בריוח ובכל תענוגי החיים, ולדוגמא מציגים את השכנים והקרובים, על שהוא איש לא יוצלח 46748 

וכן דברים כאילו העלולים , ואינו שואף לרמת חיים גבוהה, בעל יגיע כפיים מסתפק במשכורתו הדלה 46749 

 46750 .הבינוני על דעתו ולהצעידו לכף הפשע והחטא להעביר את האדם

ועוד כמה מיני גורמים וסיבות שישנם בחיים המביאים את האדם הפשוט לידי דראון החטא ודרדור  46751 

, אבל השותפים והגורמים לחטא מרובים הם עד מאד, היחיד הוא אמנם המבצע את החטא, המוסריות 46752 

וזהו שהתורה רמזה , ולם צריכים לתשובה ולווידויהרי כ, וכיוון שרבים הם בעלי הגרמא לחטאו של זה 46753 

 46754 .כי רבים הם הגורמים המעיקים שאילצו את היחיד להיכנע לפעולת העבירה, לנו והתוודו

ידינו , זקני העיר שבקרבתה נמצא החלל אומרים, וכחיזוק לדברינו יכולה לשמש לנו פרשת עגלה ערופה 46755 

אלא לא בא , ד שופכי דמים הם"י עלתה על לבנו שזקני ביל וכ"ואז, לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו 46756 

פטרנוהו בלא מזונות היינו , ל"י ז"וברש, ולא ראינוהו ופטרנוהו בלא לווייה, לידינו ופטרנוהו בלא מזונות 46757 

י כך נהרג "והוצרך ללסטם את הבריות וע, לא נהרג על ידינו שפטרנוהו בלא מזונות, ידינו לא שפכו 46758 

 46759 .ל"עכ



כי מחובתם לדעת בצער של תושבי העיר ואף של , ח של העיר"צריכים כפרה אף זקני ת לגורמים כאלה 46760 

של האנשים אכולי היאוש , מחובתם לדעת את מצב נפשם של אלה האנשים המתלבטים, אורח נוטה ללון 46761 

כי בוודאי אותו , למען גזול וחמוס ולבסוף להיתפש וליהרג, שלא ימעדו ביותר ויטו לאורחות עקלקלות 46762 

והפליג עד כדי , נתגברו בו הנטיות הטבעיות הפראיות, ח שעזב את העיר רעב מדוכא ומאוכזבהאור 46763 

והוא עכשיו חללה של העיר , ומתוך התגוננות הנתקפים יהרגוהו וישפכו את דמו, ללסטם את הבריות 46764 

 46765 .הקרובה שאשמה במותו

, לבני אדם הצריכים לכך י העדר הארת פנים"וע, י קלות דעת"עד כדי כך יכולים להעמיק עוול ורשע ע 46766 

י הארת פנים וגילוי חיבה "שע, י הנהגה מנומסת"ומצאנו שע, ח"האדם הפשוט צריך לדעת זאת ואף זקני ת 46767 

ולהיות , החיו את נפשותיהם והעלום למרומי ההצלחה הרוחנית והחומרית גם יחד, לאנשים מדוכאים ממש 46768 

ל בחיים המוסריים של הכלל ושל הפרט גם זהו כלל גדו, מקדים ודורש ומתעניין בשלום כל אדם ואדם 46769 

 46770 .(תורת הנפש)  .יחד

 46771 

 46772 מאמר לד

במדבר ) והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יוסף עליו ונתן לאשר אשם לו 46773 

 46774 .(´ז´ ה

במה אפשר , ל ואמר לו"ישראל יעקב זצוק´ ק ר"ניגש אליו הגה, מעשה שבא אורח לישיבת ברנוביץ 46775 

על , אמר לו האורח אגיד לרבנו את האמת אינני יודע ללמוד, א לישיבה בגמרא ללמוד בהלכבד אורח הב 46776 

האמנם מנה האיש בפני את כל , ל שיחה מוסרית ארוכה ואמר בין השאר"ר זצ"מקרה זה השמיע רי 46777 

משום ? למה, אלא שאת האמת כולה לא יספר לאחרים, אולי יש לו מום שבסתר? החסרונות והמומים שלו 46778 

בודאי שהיה , ואילו ידע האיש הזה שחרפה גדולה היא להיות עם הארץ, בייש במגרעותיו ומומיושהוא מת 46779 

אות הוא שאינו , ואם בכל זאת גילה מיד שהוא עם הארץ, מתבייש במום זה ולא היה מספר עליו מיד 46780 

 46781 .מרגיש שיש להתבייש בכך

תשובה ´ ב ה"פ) ם"כתב הרמב וכן, (7ד"ברכות ל) ´ל חציף הוא מאן דמפרסם חטאי"לא לחינם אמרו חז 46782 

אלא ישוב , אבל בעבירות שבין אדם למקום אינו צריך לפרסם עצמו ועזות פנים היא לו אם גילם, (ה"ה 46783 

ולא עוד אלא תנו , כי איך לא יתבייש האדם אם המרה את בוראו, ל"ה ופורט חטאיו לפניו עכ"ב´ לפני הא 46784 

עליו הכתוב אומר ככלב שב , וחזר והתוודה עליהן כ זה ולא שנה בהן"רבנן עבירות שהתוודה עליהם ביוה 46785 

כ עשה תשובה מעולה בחרטה וקבלה "כי אם זכה החוטא וביוה(7ו"יומא פ) על קיאו כן כסיל שונה באולתו 46786 

הרי , ונשאר בדרגה עליונה זו של תשובה במשך כל השנה כולה ולא נכשל בעבירה, בכל גדרי התשובה 46787 

 46788 .ק"בעבירה עד שיבחל להעלותן אפילו על שפתיו ודוכ מרוחק מהחטא וממאס "עליו להיות כ

להצדקת דברי שרה ´ הסבר זה של תורתנו הק, (ח"בראשית י) ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה 46789 

כי יראה לומר חטאתי אבל , ל"וראיתי שכתב הספורנו וז? כי לכאורה איזו הצטדקות זו, אמנו בלתי מובן 46790 

כי יש , כי צריך לפחד אף מאמירת הוידוי חטאתי, יו הקצריםד בעומק דבר"ונלע, הרהרה תשובה בלבה 46791 

ומשום כך דקדקה שרה אמנו להרהר , חשש שאמירה זו תשפיע עליו שיתחיל להתייחס בזלזול מה לחטא 46792 

ומכאן תביעה נגד אלה המתרגלים באמירת וידויים פעמיים בכל יום אשמנו בגדנו בלי , תשובה בלבה 46793 

 46794 !ישמרנו´ ו ה"אלא רק בשיגרא דלישנא ח, בובלי הכאה פנימית בל, התבוננות

כ אחר "כ אם בא יוה"כיצד אדם מתוודה ביוה, תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק בגאוה ובוז 46795 

ל "א, בגאוה ובוז, דברים של סלוקים? מהו עתק, ה תאלמנה שפתי שקר"אומר לו הקב, והזכיר עונותיו 46796 

איך נקרא ולא נבעת , (.ב"ר נ"שמו) ת מתגאה בגאוה ובוזה לא היו בידיך עוונות משל שנה זו שהיי"הקב 46797 

כי הרי אחרי יום הכפורים כבר נמחל לו לחוטא ונתכפרו עוונותיו , למקרא דברים יורדים חדרי בטן אלו 46798 

 46799 .ומה מקום לחזור ולהתוודות עליהם, ונסתלקו מן העולם

ך לבו פנימה חושב שהוא נקי אבל בתו, מלבר הוא מזכיר את חטאיו, אין זה אלא מעין הרגשה של גאוה 46800 

הרי שקר אתה אומר ולמה אינך מתוודה על , אתה אומר בפיך ובלבך חושב אחרת, ה"אומר לו הקב, מהם 46801 

נמצא שאת חטאיך , אלא שאת אלו אינך רוצה להזכיר, ובכל יום אתה נכשל בהם, חטאים שתחת ידך 46802 

, שאתה בוזה ומזלזל בחטאים ועוונותאין זה וידוי אלא בוז ? הכזה וידוי יקרא, האמיתיים אתה מסתיר 46803 

ואנן מה נענה אם מכים על הלב באמירת על חטא בלי שום , דברים נוראים למתבונן ולמפקח על מעשיו 46804 

 46805 .אלא באמירה בעלמא, חרטה

שלפעמים מונע האדם את , ושמעתי רעיון נפלא, (7ח"שבת קי) יהי חלקי עם מי שחושדין אותו ואין בו 46806 

אומר לנפשו הרי , אבל אם כבר חושדים בו, י שמתבייש מבני אדם שיגנוהועצמו מלעשות עבירות מפנ 46807 

משום כך על האדם להזהר מאד , כ אעבור עליה מכאן ולהבא"א, כבר מבזים אותי על אותה עבירה 46808 

וכל שכן שלא יטיל בעצמו חסרונות רוחניים ודברי גנאי בהעדר יראת שמים או מדות , ממידות כאלו 46809 



ובמשך הזמן יסיר מעצמו מדת הבושת , ו ויפסיק מלהתבייש ממומים אלה"בזה ח כדי שלא יתרגל, מגונות 46810 

ומתוך שלא לשמה יבוא , ובזה יחייב את עצמו לעשות טוב, אלא להתלבש תמיד בכסות הצדק והטוב, כלל 46811 

 46812 .לשמה

ובכל זאת מסתייגים מחילול שבת ואכילת , ישנם בני אדם הנמצאים בסביבה רעה או בין חברים רעים 46813 

ומעלימים מחבריהם שהם אינם מחללים שבת ואינם אוכלים , והם מתביישים לומר את האמת, תטריפו 46814 

כי אין הם , רע הדבר שהם עושים, אלא נותנים אמתלאות שונות לכך, טריפות משום יראת שמים שבהם 46815 

י שאינם מפרסמים כי יראת השם מפעמת בלבם "ע, יודעים ואינם מרגישים שעושים רעה נפשית לעצמם 46816 

 46817 .הם יראים´ ה ואת

הרי בזה פושט מעליו ´ אינני מתאמץ לעבור על מדותי וכדו, וכן בן תורה אם אומר על עצמו אינני שקדן 46818 

י האמירה הנעימה "ע, לעומת זה מרובה מדה טובה, ו"ומי יכול לשער התוצאות הרעות ח, כסות הבושת 46819 

ומתוך שלא לשמה , דבריו שמתלבש בלבוש הטוב הרי היא מחייבת אותו שלא יהיו פעליו סותרים את 46820 

 46821 .(הגיוני מוסר)  .יבוא לשמה למדרגות גבוהות

 46822 

 46823 מאמר לה

 46824 .(ב"י´ ה) דבר אל בני ישראל איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל

דכתיב כי תשטה אשתו , כי תשטה אשתו שנו רבותינו אין המנאפין נואפין עד שתכנס בהן רוח שטות 46825 

אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו  (´סוכה ג) ל"כן מצינו לחזו, (י שם"רש)ב  וכתיב נואף אשה חסר ל 46826 

, (ח"ר י"ויקר) ה ממכה עצמה מתקן רטיה"ל שהקב"אמרו ז, שנאמר אשר נואלנו ואשר חטאנו, רוח שטות 46827 

ת "אבל מכל מקום הכין השי, השטן הוא לנו אויב מושבע והוא מתמזג בנו עד שנחשוב שרצונו הוא רצוננו 46828 

כמו הנחש המסוכן אשר לו טבעות בזנבו , כדי שנוכל להיזהר ממנו אם נרצהבחסדו סימני אזהרה  46829 

 46830 .המשמיעים קול כשמתקרב לאדם

ואין לאדם אלא להסתכל עליו במבט האמת וכל , ר הם הרוח שטות שבהסתתו"סימני האזעקה של היצה 46831 

ר נש דאזיל וכמה מגוחך הוא ב, אחת משטויותיו היא לפתותנו שנשכח את יום המות, טענותיו מסתתמות 46832 

ח על מבט האיש הלוזי עלינו "וכבר הבאנו את משל הגר, בהאי עלמא וחשיב דדיליה הוא לדרי דרין 46833 

כי איך ימתקו להם חייהם בהיותם נידונים למות ולא ידעו אימתי יבוא התליין , שחושב שכולנו משוגעים 46834 

אומר לנו תיהנה עכשיו ואל ו, וכן כשמסית אותנו לעבור עבירה ואנו יודעים שיכאב לנו לבסוף, להמיתם 46835 

 46836 .הרי שאין זה אלא רוח שטות מוצהרת, ואנו יודעים שאין זה כדאי, תשגיח במה שיכאב לבסוף

, ולפעמים נוטה להתפתות לרוח שטות, לפעמים הוא מתחזק בו, אבל מבט האמת אינו מתמיד אצל האדם 46837 

הוא מניח את כספו ? ממונוובעת שטותו הוא מאבד את , מה יעשה אדם שהוא עתים חלים ועתים שוטה 46838 

ואיך יסמוך על , (7ב"נדרים ל)ב  וכן האדם בשעת יצר הרע לית מאן דדכיר ליה ליצר טו, ביד אפוטרופוס 46839 

וגם החשש שלא יבזוהו , כי סדרי הרבים ישמרוהו, אין עצה אלא שיצטרף לרבים? עצמו או על קבלותיו 46840 

 46841 .(ד"חמכתב מאליהו )  .חבריו יהיה לו כתריס בפני רוח השטות

 46842 

 46843 מאמר לו

´ במדבר ה) והביא את קרבנה עליה עשירית האיפה קמח שעורים לא יצוק עליו שמן ולא יתן עליו לבונה 46844 

 46845 .(ו"ט

לא , היא עשתה מעשה בהמה וקרבנה מאכל בהמה, שעורים ולא חטים, י קמח שלא יהא מסולת"וברש 46846 

, ולא יתן עליו לבונה, ושךשהשמן קרוי אור והיא עשתה בח, יצוק עליו שמן שלא יהא קרבנה מהודר 46847 

היא השקתה את הנואף יין משובח בכוסות , בכלי חרס, שהאמהות נקראות לבונה והיא פרשה מדרכיהן 46848 

 46849 .(ו"סוטה ט) לפיכך תשתה מים המרים במקידה בזויה של חרס, משובחים

 46850 ובכדי לעשות רושם על האשה שתכיר רעת, כי לבעבור גנות מעשה הסוטה, מפשוטן של דברים מובן

שמעון , ל ונקה האיש מעון"ש חז"כמ, ואף אם לא נטמאה מכל מקום הרי התנהגה שלא כדת, הדבר וגנותו 46851 

אף היא לא תצא מידי , הואיל והביאה עצמה לידי דברים הללו, בן עזאי אומר בטהורה הכתוב מדבר 46852 

ה יעשה לז, או בשביל הרואים שתרשם אצלם הכרת גנות הדבר להתרחק הימנו, (ספרי נשא) פורעניות 46853 

ויעשה את הרושם הנדרש ולכן נעשו בו הסימנים , הקרבן באופן כזה שיזכיר ויבליט את הגנות שבמעשיה 46854 

 46855 .האלו

וכי לא היה אפשר למצוא אותות יותר גלויים וניכרים שיפעלו רושם , אבל אין הדבר מתיישב על הלב 46856 

מי ? רושם שיוכלו לפעולומה ה, הלא הסימנים הללו שקבעה התורה הם בלתי ניכרים כמעט? יותר חזק 46857 

ועוד שאין הסימנים ? ומי משים לב אם יש בו שמן או אין, יתבונן בכך שקרבן זה משונה משאר קרבנות 46858 



ורק באיזו קשר , ואין ניכרת כמעט השייכות שישנה ביניהם, מורים בעליל על תוכן עניניהם הראויים 46859 

 46860 .גנות המעשה היחס שבין שינויי הקרבן עם, רחוק יוכל להתקשר במחשבת האדם

, השמן המזכיר לאדם ענין אור, מרמזים ומזכירים שמעשיה מעשה בהמה, השעורים שהם מאכל בהמה 46861 

הלבונה יש לה איזה יחס בשורשה עם האמהות שנקראו גם , העדרו מרמז ומעורר כי מעשיה נעשו בחושך 46862 

ומי , וש כל זה ויתעורראך מי יח, חסרונה אפשר שיעורר ויזכיר כי היא פירשה מדרכי האמהות, כן לבונה 46863 

והלא אפשר היה למצוא ענינים יותר בולטים שיתרשמו בלבות בני ? זה יזכור שהאמהות נקראו לבונה 46864 

 46865 .אדם

י יביא אותו יביא את "ופירש רש, וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו אל פתח אוהל מועד 46866 

וזה כי אמנם כל הקרב אל מי שיחדש דבר , ל הוא יביא את עצמו"ובספורנו כתב כבר בארו ז, עצמו 46867 

ולזה נכתב , כזה שאין חבוש מתיר עצמו, י נכבד ממנו"נאמר שהוא מובא אל המחדש בו ע, מעצמו 46868 

וכן בעבד והגישו , ובסוטה והביא האיש את אשתו אל הכהן, במצורע בטומאתו וטהרתו והובא אל הכהן 46869 

אבל , אין נכבד ממנו שיביאהו, בו יהפך לאיש אחראמנם בנזיר אשר יחודש בו גלוח ו, אדוניו אל האלהים 46870 

 46871 .הוא יביא את עצמו

דרושה , כי כל אדם כשצריך להתעלות למדרגה יותר גבוהה או לשתחודש בו איזהו מעלה, ביאור הדברים 46872 

מכיון שלא הגיע , י עצמו"והכנה זו אי אפשר שתעשה ע, לו הכנה בכדי שיוכשר להשיג את המעלה ההיא 46873 

כי בזה שצריך , אי אפשר שיעשה בעצמו ההכנה אליה כמו שאין חבוש מתיר עצמו, אעדיין למעלה ההי 46874 

 46875 .צריך הוא להתיר את עצמו בידיו והנה אסורות, להתיר את עצמו הוא חבוש אצלו

כל זמן שלא הגיע עדיין אליה לא , ´כמו כן כשצריך האדם לעבור למעלה יותר גבוהה בתורה וביראת ה 46876 

ורק , ואין לו בנפשו האמצעים שיכינו אותו ויביאוהו להשיג את המעלה ההיא, יוכל להרגיש אותה אל נכון 46877 

ומשפיע עליו מכוחו עד שמכשירו להשיג , הנכבד ממנו אשר רכש לו כבר אותה המעלה הוא מוליכו אליה 46878 

 46879 .את המעלה

י "וצריך להשיג עוד מעלה יותר גבוהה ע, אבל הנזיר אשר נתעלה כבר למדה מופרשת משאר בני אדם 46880 

כי למעלה מיוחדה זו יכול להגיע רק זה אשר היה נזיר , אין נכבד ממנו שישפיע עליו ויכשירו לזה, גלוחה 46881 

אשר הוא יוכל , והגיע למעלת הגלוח ועומד בה עדיין, ואין מצוי תמיד אדם אחר שנהג כבר נזירות, ´לה 46882 

, הוא יביא את עצמו´ הי עצמו אשר הזיר ל"ולכן אי אפשר שתעשה בו ההכנה רק ע, להביאו ולהכינו לזה 46883 

 46884 .בדברי הספורנו בקצור לשונו הזהב´ זהו פירושן של דברים בעזרת ה

האם אי אפשר למצוא ענינים כאלו שיעוררו את האדם לידי התפעלות והתרגשות , אך גם בזה יש להתבונן 46885 

ה י ההשפע"יותר מאשר ע, ואשר על ידיהם יסוגל להשיג את המעלה הדרושה, הנפש וירוממו את רוחו 46886 

אמנם אפשר שיפעל אדם על חברו כשהוא נכבד ? ז שהוא יביא אותו"שאדם נכבד יוכל לפעול עליו עי 46887 

אבל הלא , ועצם הולכתו והבאתו יש בה כדי הכנה למעלה ההיא שהמונהג על ידו הולך להשיגה, ממנו 46888 

ראוי היה למצוא ענינים אפקטיים שיהיה בכוחם במדה גדולה לעורר את נפשו ולהעלותו למצב  46889 

 46890 .ז יוכשר להשיג את המעלה שהוא הולך אליה"ועי, התרוממות

אבל עדיין , ולו גם הטמירים הבלתי ניכרים, אמנם חשובים מאד הרשמים הכי דקים הנעשים בנפש האדם 46891 

והנה כל זה עוררנו , השאלה נשאלת למה לא בחרה התורה בענינים כאלה שיש בכוחם יותר כדי לפעול 46892 

 46893 .אבל כמדומה שהוא הנכון, ך מכפי שרגילים לחשוב תמידוהוא אולי ההיפ, לחידוש גדול

שאז , י דברים שאינם מעוררים התפעלות ורק מניחים רשמים דקים"שהתועלת הרצויה היא דוקא ע 46894 

כי כשנעשים דברים יותר אפקטיים ויותר , מגיעים הם לנימי הדקות שבנפש האדם ומעוררים אותן 46895 

ומביאים אותו לידי התפעלות והתרגשות , שם על האדםאף שבשעת מעשה נדמה שהם עושים רו, ניכרים 46896 

הם מניעים את , שדוקא מחמת שהם עושים רושם חיצוני גדול, כ"אבל באמת אינם פועלים כ, מרובה 46897 

עד שאינו מגיע אל הכוחות , והרושם מתרחב ומתפשט בכל הכוחות ההם, הכוחות היותר קטנים שבאדם 46898 

 46899 .היותר דקים ששם היה צריך להגיע

אחרי שיש כאן מזון לכוחות , והשרצים באים וחוטפים את הכל, ערוך והכל מוכן לסעודההשולחן  46900 

נמצא שרק צדדיו , ממלאים הם את כל המקום והרושם נבלע בכוחות ההם, השפלים ולרגשות הפשוטים 46901 

ואינם , ודוקא הרשמים הדקים הבלתי ניכרים שאינם מעוררים, החיצוניים של הדבר עשו רושם הנרצה 46902 

למקום שהם , אבל מגיעים המה לנימים הנדרשות, לידי התפעלות את כל הכוחות שבנפש האדםמביאים  46903 

 46904 .ומניעים את הכוחות המעולים שבנפשו, צריכים שם לפעול

, אבל לפי האמת אין זה נכנס מעיקרא בגדר קושיא, לפי דברינו נתיישבה ההערה והתשובה נכונה היא 46905 

ומקשה לומר מדוע מניעים את המכונה , ואינו יודע ענינה קושיא כזאת דומה לרואה איזה מכונה נפלאה 46906 

ואין ראוי , כ יקרה"כ יפה כ"הלא מכונה כ? מן הראוי היה להניע אותה בחומר יותר טוב, הזאת בחומר זה 46907 

התורה , אינו יכול לדעת מה דרוש לה, מי שאינו יודע את המכונה ועניניה, להסיקה בחומר פשוט כזה 46908 



נסתכל , כי על פי התורה נבראו העולמות, האדם והעולמות משורשם ותכליתםניתנה לפי ידיעת עניני  46909 

את הנקודה הפנימית , וכלפי שמיא גליא כי רק אילו ראויים להניע את נפש האדם, ה וברא את עולמו"הקב 46910 

 46911 .הצריכה להתעורר לתכלית הנרצה

ונשמתא , נשמתא, פאגו, אבל התורה יש לה לבושא, המבין את טעם התורה בפשוטו יודע רק את הלבוש 46912 

אם נחדור אל פנימיותו נמצא בו טעם , טעם זה שאנו מרגישים בלבוש, וכן למעלה אין שיעור, דנשמתא 46913 

וכן עוד יותר לנשמתא דנשמתא וכן , ואם נחדור אל נשמת הטעם הזה נמצא בו טעם נסתר, יותר עמוק 46914 

רק שהתעלו , טעמים הנגליםוכל אלו הטעמים הנסתרים שישנם במצוות התורה הם אותם ה, למעלה מזה 46915 

כאותה שייכות שיש לגדלות הגוף עם גדלות , יותר אל נשמת אותו הטעם שיש לו שייכות לגוף הטעם 46916 

 46917 .הנשמה

כל אחד לפי כוחו בכל מקצוע שעוסק בו בין , וזוהי התעודה של לומדי תורה לחדור יותר אל נשמתה 46918 

כי מי , ובזה נמצא את נעימות התורה, תהשרק אז אפשר להתעלות ולהבין את אמית, באגדה ובין בהלכה 46919 

 46920 .אי אפשר לו למצוא את העדן והנועם הקדוש שיש בה, שלא ישתדל להתעלות אל נשמת התורה

ולדאבוננו לומדין אותה באופן כזה שאי , אלהינו את דברי תורתך בפינו´ והערב נא ה, ´הננו מתפללים לה 46921 

עד שבאנו , ואין עמלים כלל להבין את הנשמה, שלומדים ורואים רק את הלבו, אפשר למצוא את ערבותה 46922 

, ל אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל"חכמינו ז, לידי כך שנאבד ממנו הטעם בתורה וכל נעימותה 46923 

 46924 .ובלי נשמה גם הגוף לא יוכל להתקיים, הנשמה כמעט שנשתכחה, ואמנם כבר נשתכחה בעולם

איתא , מש רוח הקדש הופיע בבית מדרשומ, ל דברים אחדים אשר נפלאתי מהם מאד"י ז"ראיתי ברש 46925 

, ל"י ז"ופירש רש, למשמאילים בה סמא דמותא, אמר רבא למיימינין בה סמא דחיי, (ח"שבת פ) ´בגמ 46926 

 46927 .כאדם המשתמש בימין שהוא עיקר, למיימינין בה עסוקים בכל כוחם וטרודים לדעת סודה

הרי , ו להבין בתורה ולדעת סודהאם אין האדם משתדל בכל כוח? הראיתם מה הוא ענין משמאילים בה 46928 

וטרודים לדעת סודה כאדם , לימוד התורה הרי הוא סם חיים רק אם עסוקים בה בכל כוח, סם מות היא לו 46929 

אבל אם לא ישתדל האדם , מרגיש את נעימותה וחי בה, הלומד תורה כך הוא מבין אותה, המשתמש בימין 46930 

כי הלא , ובאמת אי אפשר שתהיה אחרת, ות היא לוהרי סם מ, לדעת את פנימיות התורה ולהגיע אל סודה 46931 

ואי אפשר שלא ינגף האדם , תמיד נתקלים בהסתירות שהתורה מלאה מהם בכל מקום לפי פשטות לימודה 46932 

 46933 .אם לא ישתדל לחדור אל נשמת התורה וליהנות מאורה, במכשולים הרבים ההם

אימת סם המות מוטלת רק על , ם המותכ ס"כי אמנם עתה אין זה כ, כ"עכשיו בדורותינו אין זה מורגש כ 46934 

אינם , אלה שאין מבקשים כלל את האמת ואין משתדלים להבינה, אבל למת גם סם המות אינו מזיק, החי 46935 

אמנם היה , אבל בעת שהכל דרשו להבין ולדעת את הכל, מתעניינים בקושיות ואינם נכשלים בסתירות 46936 

פ הלבוש "בות הנראות לעין הלומד את התורה עמפני הסתירות הר, הלימוד בלי ידיעת הנשמה סם המות 46937 

 46938 .בלבד

למצוא את נעימותה ולזכות לסם חיים שבה , לכן מי האיש החפץ חיים המשתוקק להבין את נשמת התורה 46939 

להבין את סודה כל , גם בלימוד ההלכה צריכה להיות עיקר המטרה להגיע אל נשמתה, ישתדל ויתעלה בה 46940 

 46941  .יהיה בעזרנו´ ויערבו דברי התורה בפינו וה, ד התורה וענינהכי זהו עיקר לימו, אחד לפי יכולתו

 46942 .(נשמת התורה´ א מא"שעורי דעת ח)

 46943 

 46944 מאמר לז

´ במדבר ה) והביא את קרבנה עליה עשירית האיפה קמח שעורים לא יצוק עליו שמן ולא יתן עליו לבונה 46945 

 46946 .(ו"ט

אבל , רק לפי מדרגתו´ דת היהיה נתבע מה שמחסר בעבו, סובר הוא האדם שהאיש שהוא במדרגה קטנה 46947 

הטעות הזאת גורמת לאדם שלא יהיה רודף , לא יהיה נתבע על זה שלא הגיע למדרגות רמות ונשאות 46948 

למען לא יהיה נתבע גם על דקות החטאים וחוט , ומבקש אחר המדרגות הגבוהות בשלמות העבודה 46949 

וכמו שמסתכל האדם , תאבל לעומת זה התביעה תהא מצומצמ, ואף שיודע ששכרו יהא מקוצץ, השערה 46950 

למה אינו כמו החפץ , האם ניגש למתגאל בנבלות וטרפות ונוכיחו, על עצמו כך הוא נוהג לגבי אחרים 46951 

 46952 ?ל"חיים זצ

כאשר יבוא ליום הדין יהיה , שגם בהיות האדם במצב הרוחני הכי פחות חלילה, אבל לפי דעת התורה יוצא 46953 

כי הרשות , א היה במדרגה גבוהה כמדרגת האבותאלא גם על של, נתבע לא רק על העבירות  החמורות 46954 

וגם בעת נפילתו הגדולה , להתעלות במעלה היותר עליונה, נתונה ביד כל אדם אפילו הפחות שבפחותים 46955 

 46956 .לא איבד את אפשרותו

לא יצוק עליו שמן ולא , והביא את קרבנה עליה עשירית האיפה קמח שעורים, ל למדנו"ודבר זה מדברי חז 46957 

, לא יצוק עליו שמן, היא עשתה מעשה בהמה וקרבנה מאכל בהמה, שעורים ולא חטים, היתן עליו לבונ 46958 



שהאמהות נקראות , ולא יתן עליו לבונה, שהשמן קרוי אור והיא עשתה בחושך, שלא יהא קרבנה מהודר 46959 

באותו רגע שהתורה תובעת ! מבהיל על הרעיון, (י"ו רש"סוטה ט) והיא פירשה מדרכיהן, לבונה הלבונה 46960 

באותה שעה טוענת התורה אליה למה פירשה , ועשתה מעשה בהמה, וטה על שמעלה מעל באישהמהס 46961 

 46962 !נורא, וירדה ממדרגת האמהות הקדושות

למה באמת לא יתבע לנפשו תמיד לעלות , ואחרי שבין כך ובין כך יהיה האדם נתבע על הגדולות ביותר 46963 

וחייב כל אחד ואחד מישראל לומר מתי , ווהרי הרשות נתונה ביד כל אדם להיות צדיק כמשה רבינ, מעלה 46964 

 46965 .(ג"א עמוד י"הגיוני מוסר ח)  .(ה"א כ"תנדב)ב  יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעק

 46966 

 46967 מאמר לח

 46968 .(ו"ט´ במדבר ה) והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה עשירית האיפה קמח שעורים

הכי אמרו חכמים מוסרים לו שני תלמידי חכמים שמא  ואפילו, מלמד שהאיש מביא את אשתו אל הכהן 46969 

והוא מקנא שמא , אדם שזועם על אשתו לרגלי חשד, לכאורה מבהיל מאד, (.סוטה ז) יבא עליה בדרך 46970 

וכמובן , והוא בעצמו מוביל אותה אל הכהן לבחינה מרה וקשה מאד, חיללה אשתו את חיי הקידושין שלהם 46971 

 46972 ?היש עוד צורך בשמירה נוספת שהאיש לא יגע באשתו, קרבושאיש כזה מלא חרון אף ולבו סוער ב

ורוח זו שעברה עליו ביחס , ומה גם שהתורה מעידה שהאיש הזה קנאי וחרד לקדושת חייו המשפחתיים 46973 

ובכן היש , ל אין אדם מקנא לאשתו אלא אם כן נכנסה בו רוח טהרה"כמו שאז, לאשתו היא קנאות טהורה 46974 

 46975 ?י תלמידי חכמים שלא יבוא לדבר עבירה בעניני אישותעוד לאדם כזה צורך בהשגחת שנ

ידעו והעריכו שאף , ל בהסתכלותם העמוקה הנוקבת עד חדרי תהום הנפש הנסתרים ביותר"ברם חז 46976 

ל בעיניהם ראו ברורות את כל המתהלך והמתרחש אפילו "חז, בתנאים כאלו זקוק הוא האדם לשמירה 46977 

שעלול הוא בן רגע להצטנן מקנאות זו ולעשות , ורהבלבו של האדם המתקנא לכאורה לשם קדושה טה 46978 

ולכן , ל מעיניהם לא נעלמו אף ההתרחשויות הצפונות בתחתיות חדרי נפש האדם"חז, עבירה קשה 46979 

ועוד ילהיטוהו , וזה יכבה בקרבו את זיק הקנאות הטהורה, חשדוהו שעלול להיות מוצף מן המים הזידונים 46980 

 46981 .שיבוא על אשתו החשודה

שפעמיים בשבת בתי דינין יושבין , בתולה נישאת ליום הרביעי, (´כתובות פרק א) נהוכעין זה במש 46982 

י ישכים "ופירש רש, שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין, בעיירות ביום שני וביום חמישי 46983 

ושמא זינתה תחתיו והרי היא , שמא יתפייס ותתקרר דעתו ויקיימנה, ויבוא לבית דין בעוד כעסו עליו 46984 

מ לא בטוחים בו שלא יבוא "מ, הרי שאף איש שכעסו בוער בו מחמת חילול קידושין, ל"סורה עליו עכא 46985 

ל "לכן סדרו וקרבו חז, שמא יתפייס ותתקרר דעתו ויקיימנה ויתרגל לאיסור, חלילה לידי איסור נורא 46986 

 46987 .שהאדם לא יתקרר ולא יתפייס במקרה של איסור, בתקנתם של בתולה נישאת ליום הרביעי

לבירא , שהאדם עלול לפעמים ליפול מאיגרא רמה של קנאות דקדושתא, ל ידעו את סכנת הירידה"זח 46988 

ומהאי טעמא תיקנו שני עדים , המעבר יכול להיות פתאומי ומפתיע, עמיקתא של תהום העבירה והחטא 46989 

י ותיקנו גם את נשואי הבתולה ליום רביע, תלמידי חכמים עבור המוביל את אשתו לכהן לשמרו בדרך 46990 

 46991 .שלא יתפייס האדם ויתרגל לחיי איסור

וכל , שכל התרגשות והתרוממות אל אלהי האמת היא מקרית וקלושה מאד, ם להבדיל"ומצינו אצל העכו 46992 

קטע ראש אזנה ראש חוטמה ראש , (ז"את הע) כיצד מבטלה, (ג"ז נ"ע) ´איתא במס, כעסם וקנאותם מאפע 46993 

י דלפום שעתא "רש´ ופי) הרי זו אינה בטילה, הצואהגררה זרק בה את , רק בפניה השתין בפניה, אצבע 46994 

אמר חזקיה דאמר קרא והיה כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ? מ"ובגמרא מנה, (רתח עליה והדר פלח לה 46995 

, ג דקלל במלכו ובאלהיו"דאע, וכתיב בתריה ואל ארץ יביט והיה צרה וחשכה, ובאלהיו ופנה למעלה 46996 

 46997 .ל"ז שלו עכ"אל ארץ יביט חוזר ועובד ע, נה לבו לשמיםמקלל את עבודה זרה שלו ומבזה אותה ופ

לרגע קט שהציקו הרעב מבטל ונוזף בגילולי , והחושך שוב יכסה ארץ, הרי שיש קנאות מתלהטת ונעלמת 46998 

ואף בן , זוהי קלישותו והעדר הבסיסיות של בן נח, אבל כעבור הרגע ישוב לכסלה, ז שלו ומבזה אותה"הע 46999 

שלא ידרדר פתאום חלילה , שאם עלות בנפשו הקנאות הטהורה, לעת מצואישראל צריך שמירה יתירה  47000 

 47001 .מרום הקנאות ליוון החטא

כיון , משום דמים גנובים ימתקו, ח"מפרש הטעם שזקוקים לשני ת, (´הלכה ג´ סוטה פרק א) בירושלמי 47002 

לעצור  ועל הנאה חדשה זו אין הקנאות הראשונה יכולה, שאין לה היתר לאחר איסורה אם תימצא טמאה 47003 

אבל עדיין לא יכולה לשמש תריס בפני היצר של , שיתכן שהקנאות היתה טהורה ונאמנה, אותו מלהידרדר 47004 

עד כמה צריך האדם לעמוד על , ח לשמרו בדרך"ל לא האמינו לו והזמינו לו שני ת"וחז, הנאה חדשה 47005 

 47006 .המשמר לעיין אם אין אנו נאחזים חלילה בנטיות נסתרות

ויבוא מזה לידי מורא , לצייר נגד עיניו תמיד שרבותיו מלווים אותו בכל דרכיו ,ואין לך עצה טובה מזו 47007 

ושהוא רואה אותו וזוכר כל מעשיו ומה שעובר על לבו מן , שמים שהשקפת הבורא עליו על נגלהו ונסתרו 47008 



חובת ) משוטטות בכל הארץ´ ש עיני ה"והוא רואה ושומר תנועותיו כמ, המחשבות הטובות והרעות 47009 

ובושה זו תצילנו מן , ש"ואז תגיענו הבושה והכלימה הגדולה מפניו ית, (ער חשבון הנפשהלבבות ש 47010 

 47011 .(אור הנפש)  .ר הצפון"הרחמן יצילנו מן היצה, הצפונות

 47012 

 47013 מאמר לט

במדבר ) ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים 47014 

 47015 .(ז"י´ ה

הם , הינם כלים הניתנים לו לבחירתו, בת האדם והמאורעות שהוא נוטל חלק בהםכבר ביארנו שכל סבי 47016 

י "ולאפשר לו להתעלות למדרגה גבוהה יותר ע, וניתנים לו כאמצעים לבחירה´ באים לו ממדת חסדו ית 47017 

אף הם נובעים , ו"אף הכלים הנראים לאדם כאילו הם באים מצד מדת הדין צרות ויסורין ח, בחירתו בטוב 47018 

לעתיד לבוא נבין את האחדות שבין הדין , ל"כי שלוחים הם אליו לשם השגת התכלית הנ, חסדמצד ה 47019 

 47020 .שלעתיד לבוא יברכו על הכל הטוב והמטיב (´פסחים נ) ל"ש ז"כמ, והרחמים בבירור

וכל , וצריך עיון כי הלא מים רומזים בכל מקום לשפע ולחסד, י מים קדושים"מצינו שהסוטה נבדקת ע 47021 

ל רשעים מהפכים מדת "כאמרם ז, אכן הסוטה בקלקולה מהפכת את החסד לדין! יםשכן מים קדוש 47022 

כי זהו הטוב להם והטוב , פירוש שמצד החסד ראוי לעשות דין ברשעים, (ב"סוכה י) הרחמים למדת הדין 47023 

, פירוש החסד שתוצאתו נראית מרה למקבל, וזהו בחינת המים המרים, (ה"ח מ"משנה סנהדרין פ) לעולם 47024 

לרמז שאף , ה מדת החסד העליון"מוחקים לתוכם שם הוי, ין זה קודם שמשקים אותה את המיםולחזק ענ 47025 

מה , וכן הוא בילקוט, (ל מגלת סתרים"רמח) י המים המרים הנהו חסד עליון מפאת תוכנו"הדין הבא ע 47026 

 47027 .זכרון האמור למעלה לטובה אף זכרון האמור כאן לטובה

וזהו שכתב ! מה גדול עון המשתמש בהם לצד הטומאהכ, ´והיות שכל הכלים באים ממדת חסדו ית 47028 

, לכן פוגעת בה מדת הדין, י השם הקדוש"מפני שרצתה לאמת את השקר ע, הריקנטי טעם למיתת הסוטה 47029 

, ולכן אם משתמש בהם לרעה, כל הכלים ניתנים לאדם מצד החסד על מנת לאפשר לו את בחירת הטוב 47030 

וכן העושה מצוה התלויה בכוונה כגון להתקוטט , שים אותווהם שמעני, מדת הדין, הופכים לו למקטרגים 47031 

אך , אם כן העושה עבירה, עבירה, ואם כוונתו להנאת עצמו, שאם כוונתו טובה הרי היא מצוה, ברשעים 47032 

י זה את מדת הדין והמצוה עצמה "מעורר ע, משתדל לכסות את העבירה בנקודת המצוה הכלולה בה 47033 

 47034 .נעשית לו לקטיגור

לכן כל הבא לידו נסיון חייב להתחזק בכל תוקפו , נם כלים הניתנים לנו כדי לעלות על ידםגם נסיונות הי 47035 

אף שבודאי צריך להתפלל , למשל מי שמוצא את עצמו בסכנה ורעה באה עליו, כדי לעמוד בו עד גמירא 47036 

אך מכל מקום , ואפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, להנצל מהצרה 47037 

בחושבו שמן השמים יעזרוהו ויעבירו ממנו את , אסור לו לסמוך על הרחמים כדי לרפות את התחזקותו 47038 

 47039 .הנסיון

כי אדרבא מכיון שמראה שאיננו רוצה להשתמש בכלי , אם עושה זאת עלול הוא לעורר בזה את מדת הדין 47040 

ריך לנצל את היסורים אלא צ, ואפשר שיכבידו עליו את הנסיון עוד יותר, זה כראוי הופך הוא לקטיגור 47041 

י שיבוא "ע, ´ולבטוח בו שישלח את ישועתו ככלי נוסף לדבקות בה´ ולהתפלל אל ה, ככלים לעלייה 47042 

 47043 .ביתר שאת´ להכרת חסדיו יתב

מראה בזה שעיקר מגמתו להקל את המשא ולא , כ"וכן מי שמדמה שאם יעמוד קצת בנסיון יקל לו אח 47044 

הסומך על הנס שינצל על , שיכבד עליו הנסיון יותר ויותר ר עד"והרי זה מחזק את היצה, עבודת העליה 47045 

שאברהם שמסר נפשו על מנת לישרף , כמו שמצינו בנסיון אור כשדים, ידו מן הנסיון לא יעשה לו נס 47046 

והטעם הוא שכל נסיון בא כדי שיעמוד בו האדם בכל תוקפו ויתגבר , והרן שחשב להנצל לא ניצל, ניצל 47047 

 47048 .עליו לגמרי

, רק הוא יזכה לרחמים, ואפילו במסירת נפש, לעמוד בנסיון אפילו על מנת שיכבד עליורק מי שמתחזק  47049 

ובזה עצמו הוא , ´הרי בזה מגלה שאינו חפץ בעבודת ה, אבל כל הסומך על הרחמים שיקילו לו בנסיון 47050 

 47051 .כדי שמתחילה לא יסמוך על הרחמים, ועל כן לא יתנו לו רחמים, מרפה את חיזוקו ולא עומד בנסיון

ו לא יעמוד בו "שהוא מפחד שמא ח, ך אם הבקשה להקלת הנסיון נובעת מתוך יראת חטא אמיתיתא 47052 

וכן מצינו באנשי כנסת הגדולה שביקשו , אז היא מוצדקת, ולא מתוך שאיפה להקלה, ´ויגרום חילול ה 47053 

כונה אך למצוא הדרך הנ, כי ראו בבהירות את החורבן שיש בו, (ט"יומא ס) ז"ר דע"ת שיבטל יצה"מהשי 47054 

עד שנפל להם פיתקא מן השמים , ועל כן לא העיזו להתפלל על דבר זה, זה קשה מאד אף לחכמים ונביאים 47055 

ולא נתערב בה כלום מאהבת , ה שהיתה כוונתם כנה ואמיתית"לאות שאישר הקב, שהיה כתוב בו אמת 47056 

 47057 .ההקלה



נקבל הנסיבות באהבה אלא , עד כמה עלינו לפחד מאהבת ההקלה, מעתה עלינו לשאת קל וחומר בעצמנו 47058 

, על האדם להשתמש בכלים הניתנים לו לעבוד עבודתו, על מנת לעמוד בהם עד גמירא בסיעתא דשמיא 47059 

כי אז יהפכו לו הכלים ממסייעים , אך אל לו לסמוך עליהם שירווח לו על ידם ולהרפות מאמציו 47060 

 47061 .(263דף ´ מכתב מאליהו ג)  .למתנגדים

 47062 

 47063 מאמר מ

 47064 .(ג"כ´ במדבר ה) בספר ומחה אל מי המרים וכתב את האלות האלה הכהן

כשהלכה לביתה מצאה הנר , מאיר שהיה יושב ודורש בליל שבת ואשה אחת היתה בדרשה´ מעשה בר 47065 

אמר לה בכך וכך , מ דורש"אמרה לו שומעת הייתי לר, אמר לה בעלה היכן היית עד עכשיו, שלה שכבה 47066 

מ אמר לו הרי "נגלה אליהו זכור לטוב על ר, מאיר´ אין את נכנסת לביתי עד שתלכי ותרוקי בפניו של ר 47067 

מ הלך וישב לו "מה עשה ר, הודיעו אליהו זכור לטוב איך היה מעשה, בשבילך יצאה האשה מביתה 47068 

 47069 .מתוך אימה אמרה לא, אמר לה יודעת את ללחוש לעין, באתה אותה אשה להתפלל, ד הגדול"בביהמ

אמר לה לכי אמרי לבעלך אתה אמרת שתרוק פעם , כןעשתה , אמר לה רקקי שבעה פעמים בפני וייטב לי 47070 

אילו היית אומר לנו היינו ? אמרו לו תלמידיו רבי כך מבזים דברי תורה, פעמים´ אחת והיא רקקה ז 47071 

, אמר להם לא יהא כבוד מאיר גדול מכבוד קונו, מביאים אותו ומלקין אותו על הספסל ומחזירין לו אשתו 47072 

כבוד , אמר הכתוב שימחה על המים להטיל שלום בין איש לאשתוומה אם שם הקדוש שנכתב בקדושה  47073 

 47074 .(´ט ו"ר פ"במד) כ"מאיר לא כל שכן ע

, כ"מ עצמו כ"למה היה מבזה ר, שהרי לכאורה תלמידיו טענו טענה גדולה, למדים אנו מכאן דבר נפלא 47075 

, ו וליצנותולהלקות את בעלה על אכזריות, במקום שהיה יכול לפעול להשיב האשה אל ביתה באופן אחר 47076 

פירוש , ו משם הקדוש"אלא תשובתו היתה שלמד ק, מ לא השיב להם שזו אינה עצה טובה והוגנת"וגם ר 47077 

אלא הורה לנו , ה לצוות שיבדקוה המים בלא מחיקת שמו הקדוש"שגם הכא בסוטה הרי היה יכול הקב 47078 

יותר , במחיקת שמו כדאי שיבדקו המים את הסוטה, שכדי להטיל שלום בין איש לאשתו, ה בתורתו"הקב 47079 

´ אפי, ולא לחוש לבזיון התורה של עצמו, ו כמו שעשה"מ מזה ק"וממילא למד ר, משיבדקוה בלא מחיקה 47080 

 47081 .במקום שהיה יכול לעשות אחרת

שהאשה הזאת אף אם תצא נקיה , ל חסד0ארך אפים וְגד´ כי חנון ורחום ה, ומה מאד יש לנו להתבונן בזה 47082 

, מ סוטה היא שקינא לה בעלה שלא תיסתר עם איש פלוני"אבל מ, מאהמהשקאה זו כי טהורה היא ולא נט 47083 

וכמה שקועה היא ? מובן איזה יראת שמים היא זו, אלא שלא קלקלה ממש, ולא שמעה אליו ונסתרה עמו 47084 

ה ימחה שמי על המים כדי להתירה "אמר הקב, ובכל זאת מכיון שהיא מותרת באופן זה לבעלה, בתאוה 47085 

מ לאו מדת "נמצא דהאי מעשה דר, והרי אנו נצטוינו והלכת בדרכיו, בעלה ולעשות שלום בינה לבין 47086 

 47087 .חסידות בעלמא הוא

רבנן אמרי מאמונתו של בשר , אלהיך האל הנאמן´ וידעת כי ה, (´ג´ ר ג"דב) ל"כיוצא בזה מצאנו בחז 47088 

של תדע אמונתו , לכשתסתכל ותתבונן במדת נאמנות של בשר ודם, ה"ודם אתה יודע אמונתו של הקב 47089 

והלכו אנשים , פנחס בן יאיר שהיה דר בדרום´ מעשה בר, ה שנאמן לשלם שכרן של עושי רצונו"הקב 47090 

י זורע "והיה רפב, י ושכחו אותן"והפקידו אותן אצל רפב, סאין של שעורים´ והיו בידם ב, להתפרנס שם 47091 

, את שתי הסאין אחר שבע שנים באו אותם האנשים לתבוע, אותן בכל שנה ושנה ועשה אותן גורן וכונסן 47092 

 47093 .כ"ה ע"הרי מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב! ואמר להם בואו וטלו אוצרותיכם

פנחס בן יאיר מטפל בעצמו ומשגיח על העוסקים ´ והנה בכל עבודות הזריעה והקצירה ודאי היה ר 47094 

י הרי "ורפב, מהןהרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ואל ישב ע (ט"ב כ"ב) ´שהרי אמרו בגמ, במלאכה 47095 

והיה יכול למוכרם ולהניח הכסף עד שיחזרו , ועל פי הדין לא היה צריך לזורעם, קיבל עליו לשומרם 47096 

ושמר על , פשוט שלא עזב לאחרים חילם, אבל כיון שנהג לפנים משורת הדין לזרוע ולקצור, הפועלים 47097 

מה שזרע בכל השדה ודשה וכן כשהגיעה שנה שניה קצר את התבואה מ, פקדונם ודאי עוד יותר משלו 47098 

 47099 .וקצרה ודשה וחוזר חלילה בכל שנה, כ זרע שוב כל התבואה שבגורן"ואח, ועשה גורן

, סאין ולהניח הכסף ודיו´ שבמקום שהיה יכול למכור אותם ב, כשנתבונן בזה הרי יש להתפעל נוראות 47100 

, ות נוספות היה צריךולכמה שד, וכמה פועלים ניתוספו לו בכל שנה, טרח טרחות עצומות בכל שנה בזה 47101 

והכל , ולכמה אוצרות היה צריך להכניס את כל העושר הלזה, וכמה גרנות היה עושה בזריעת כל התבואה 47102 

ומה גדולה היתה שמחתם כשבאו וראו עושרם ! הסאין´ בכדי לעשות חסד עם הפועלים המפקידים ב 47103 

 47104 .הנפלא שהגיע להם פתאום

ש בתפלה זורע "ה עושה כן כמ"ומצינו שהקב, כת בדרכיופנחס בן יאיר עשה על פי הכתוב והל´ והנה ר 47105 

זורע , ה זורע את הצדקות שעושה האדם בין בסור מרע ובין בעשה טוב"הקב, צדקות מצמיח ישועות 47106 

גם זריעתו , ה שהוא בלתי גבול ובלתי תכלית"ומובן כי הקב! פעולות אלו ומצמיח על ידי זה ישועות לאדם 47107 



´ מזה למד ר! הישועות הצומחות וגדלות מזריעה כזו בלי גבול ובלי תכלית ומה רבו, בלי גבול ובלי תכלית 47108 

ל מאמונתו של בשר ודם "וזהו מה שאחז, פנחס בן יאיר שגם הוא יעשה כן לזרוע ולהצמיח טובות וחסדים 47109 

 47110 !ה"אתה למד אמונתו של הקב

עאלי היה וכנראה שהישמ, שמעון בן שטח שלקח חמור מישמעאלי אחד´ ר בר"עוד מעשה מביא המד 47111 

ונפל ממנו מרגלית אחת ברכבו על החמור ונסתבך בצוארו , עשיר גדול והיה לבוש אבנים טובות ומרגליות 47112 

ומצאו מרגלית , ש בן שטח את החמור הלכו תלמידיו לראות את החמור שקנה"כשהביא ר, של החמור 47113 

אמר , בצוואר החמורמצאנו מרגלית , היא תעשיר´ רבינו ברכת ה, ש"נכנסו ואמרו לר, תלויה בצווארו 47114 

כשראה הישמעאלי כך קפץ ואמר , הלך והחזירו לאותו ישמעאלי, להם חמור לקחתי מרגלית לא לקחתי 47115 

 47116 !ברוך אלהי שמעון בן שטח

להודות לו ? מה היה צריך הישמעאל לעשות, ש והחזיר את האבן הטובה לאותו ישמעאלי"והנה כשהלך ר 47117 

´ אלא שהנכרי הזה התפעל מאד מהיכן בא לו לר, מדרשאבל לא כן אמרו ב, על זאת כפי הנהוג בעולם 47118 

, וידע שיש מקור למדות נעלות אלו מקור אלהי, כ"שמעון בן שטח עשירות נפשית טהורה ועדינה כ 47119 

ת שיש לו עבדים "הודה להשי! ולכן קפץ ואמר ברוך אלהי שמעון בן שטח, מבורא העולמים אדון כל 47120 

 47121 .כאלה

מדות טובות נטועות ´ א מישראל ג"ה הנחיל לכל או"הקב, לישראל מדות טובות יש להן´ חייא ג´ אמר ר 47122 

ועוד , ביישנים היינו שיתבייש אדם לעשות דבר מכוער, ואלו הן ביישנים רחמנים גומלי חסדים, בלבותם 47123 

, רחמנים מניין, ואמרו עוד ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושה, כמה דינים הנובעים ממדת הבושה 47124 

ה רואה כביכול שמדת הדין מתוחה על "כשהקב, (ק"זוה) ל"ואמרו חז, חמים ורחמךשנאמר ונתן לך ר 47125 

ז מרחמין עליו מן השמים מדה כנגד "ועי, ה עני לביתו שירחם עליו"שולח לו הקב, האדם מפני עוונותיו 47126 

ה מרחם עליך עבור "ועל ידי זה ורחמך שהקב, וזהו ונתן לך רחמים שיתן בלבך שתרחם על העני, מדה 47127 

 47128 .כי במדה שאדם מודד מודדין לו, זאת

ה שומר לך את החסד "הקב, אלהיך לך את הברית ואת החסד´ שנאמר ושמר ה, גומלי חסדים מניין 47129 

הרי כמה גדולה מדת החסד , ש זורע צדקות מצמיח ישועות"זורע את החסד ומצמיחו וכמ, שעשית 47130 

חייא בר אבא אין שבחה ´ ר אמר, עוד במדרש ברוך תהיה מכל העמים! ה שומרה זורעה ומצמיחה"שהקב 47131 

היינו שהנכרים משבחים את , אלא בשעה שמתקלסת משרותיה, של מטרונא שמתקלסת מקרובותיה 47132 

הוי מתוך , ש ישראל אשר בך אתפאר"ה כמ"והרי זה שבח להקב, כ"ישראל שיש להם מדות יקרות כ 47133 

 47134 !ה"אמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב

שהרי התורה ניתנה לכל אדם , ירות רוחנית יש ביד כל אדם מישראלל רואים אנו כמה עש"מכל הנ 47135 

ת "הלא יש בזה ל, ואל יטעה אדם לומר כי זה מדת חסידות, וכולם נצטוו על והלכת בדרכיו, מישראל 47136 

כאילו מי שעשה , כאילו לא היה כאן שום דבר נגדי, ת לא תקום ולא תטור"ול, ואהבת לרעך כמוך, ועשה 47137 

כל זה דורש ! וצריך להיות ידידו הגדול ביותר באהבה וחיבה כמוך ממש, לל מעולםלו רעה לא הרע לו כ 47138 

, נפלא מאד להתבונן כמה גדולים הם כוחות ישראל, ה מכל אחד ואחד מישראל בלי יוצא מהכלל"הקב 47139 

 47140 .(לב אליהו)  .אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון

 47141 

 47142 מאמר מא

 47143 .(ח"כ´ במדבר ה) רעה זרעואם לא נטמאה האשה וטהורה היא ונקתה ונז

רבי עקיבא אומר לא כי אלא שאם , ישמעאל´ שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר, (א"ברכות ל) ל"ואחז 47144 

ויש להתבונן , פ לכולי עלמא נצמח לה טובה מזה"עכ, אחד יולדת שנים, היתה יולדת בצער יולדת בריוח 47145 

ולא שמעה אליו ונתייחדה עם , לוניאשה זו שבעלה התרה בה שלא תיסתר עם פ? למה מגיע לה עוד שכר 47146 

כ למה מגיע לה שכר "וא, אלא שלא הגיעה לגוף מעשה העבירה, והרי היא ודאי פרוצה גדולה, נואף 47147 

 47148 ?לפרוצה הזאת

אדרבה מכיוון שעמדה במצב שפל כזה שהתייחדה עם אדם זה והיא , אכן הוא הדבר ויסוד גדול למדנו כאן 47149 

אם כן למה לא , הרי שיצר התאוה בער בקרבה כל כך, אליו וגם התרה בה בעלה ולא שמעה, אשת איש 47150 

נתגברה על יצרה וכבשתו שלא להטמא , וצריך לומר שכשהגיעו לגופה של עבירה? עברה העבירה 47151 

, ותיענש אם לא עשתה תשובה´ פ שעל היחוד לא יוותר לה ה"ואע, ולכן מגיע לה שכר כזה! וטהורה היא 47152 

 47153 .(לב אליהו)  .ת היצרמכל מקום אין שכרה מקופח עבור כביש

 47154 

 47155 מאמר מב

 47156 ´כל ימי נזרו קדוש הוא לה, ´דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה

 47157 .(´א´ במדבר ו)



, חזינן מהכא גודל ענין הקבלה, ג שעדיין לא השלים נזירותו"כיון שקיבל עליו נזירות נקרא קדוש אע 47158 

כאשר ישמע , (´י´ ת ב"שע) כתב רבינו יונה, קדושת הנזירותשכיון שעשה קבלה טובה כבר התקדש ב 47159 

הנה האיש הזה ברגע , מוסר החכמים והמוכיחים ויקבל בלבו כל דברי התוכחות ושלא יגרע דבר מדבריהם 47160 

מ כיון שהקבלה היתה ראויה ונכונה "מ, אף שעדיין לא הגשים את קבלתו, קטן יצא מאפילה לאור גדול 47161 

חייבים אנו לקבל , שום כך בתחילת הזמן שעומדים אנו בראשית תקופה חדשהומ, אין לתאר גודל מעלתה 47162 

 47163 .קבלה נכונה ושכרה רב לאין שיעור

כל , כי רוב העולם הולכים אחר תאוותם, איש כי יפליא יפריש או יעשה דבר פלא, ובאבן עזרא שם כתב 47164 

וזה אשר קיבל , תאוותיו פ"כי בטבע האדם לחיות ע, ההולך נגד דעת רוב בני אדם נקרא שעושה דבר פלא 47165 

טוב , י הראשית וההתחלה נעשה לקדוש"כבר ע, וכאשר עושה לא כפי הרגליו, עליו נזירות מפליא לעשות 47166 

 47167 .כיון שהראשית טובה אף אחריתו תהא טובה, אחרית דבר מראשיתו

שכל ´ ומובא בספרים הק, אלא אף בכל יום ויום יש ראשית, ובאמת ענין הראשית אינו רק בתחילת הזמן 47168 

, כפי קבלתו´ ובעת שקבלתו ראויה יהיה לו עזר ה, יום חייב אדם מיד בקומו משנתו לקבל עליו עול תורה 47169 

יכול להגיע , י קבלה נכונה ואמיתית"חזינן שע, בשעה קלה הקדימני לגן עדן, (ב"ה כ"ר ס"ב) ל"איתא בחז 47170 

, ש בקרבנו קבלה אמיתיתומשום הכי חייבים אנו להשרי, למדריגות גבוהות יותר מעבודת שנים רבות 47171 

 47172 .ודאי שנזכה לסייעתא דשמיא ולהצלחה אמיתית, ובפרט בעת שהקבלה היא נגד דעת ההמון

ת "ומחמת כי ת, ל לנכדו אודות חיזוק בתלמוד תורה"ח מואלאזין זצ"בתחילת הזמן טוב לראות מכתב הגר 47173 

כי מה שלומדים , גדול לא מנעתי מלחזק אותך ללמוד בזריזות ובחשק, הוא מהדברים הצריכים חיזוק 47174 

אלא אף , אין הכוונה לאלו שבטלים מלימודם, בעצלות כל היום יכולים ללמוד בזריזות בכמה שעות 47175 

ומן , וצריך לימוד כדי לרכוש מעלה זו, מ יתכן שלימודם נעשה בעצלות ולא בזריזות"מ, הלומדים כל הזמן 47176 

 47177 .ההתלהטות החיצונית תבוא הפנימית

ה לא יספיקו "ומשו, ודאי שאין תלמודם נעשה בזריזות, ונשענים על העמוד ולכן אלו הלומדים ברפיון 47178 

ומאחרים לשבת על שולחנם מתוך שיחה , ובודאי בעת שהעצלות ניכרת אף בשמירת הסדרים, בתלמודם 47179 

והגיון לבך יהיה תמיד , בודאי שהזריזים יספיקו ביום אחד מה שיספיקו העצלים בכמה שבועות, בטלה 47180 

ת "ת שיהיו ד"ותלמודך יהיה בד, ועל משכבך רעיונך יהיה בדברי תורה, עת האוכלבדברי תורה גם ב 47181 

וגם אשר יקשה בפעם ראשון , ה"ז תזכור אי"ורק לדקדק בישוב הדעת בפעם אחד ועי, שנונים בפיך 47182 

 47183 .יתורץ בפעם האחרון בעת חזרתך בדיוק

וכד , ם מחודדת אותה תרחקגם א, ואשר אינה ישרה לאמיתה של תורה, וגם העיקר לאחוז בסברא הישרה 47184 

כל הישר , ל לא נשתבחו אלא בסברא ישרה"דייקת שפיר תשכח שכל גדולי הראשונים והאחרונים ז 47185 

הארה זו נחוצה מאד אצלנו שאנו משתדלים לבקש רק את ההברקה הנראית , בסברא גדול מחבירו 47186 

שום אדם בפלפול גם וחלילה חלילה שלא להשיב בקינטור ל, ואיננו שואפים לבקש את האמת, מחודדת 47187 

 47188 .כי אין דעות בני אדם דומים זה לזה, אם הסברא לא אכשר בעיניך

ושלא להכניס שום , ולכן זכו שנקבע הלכה כמותם, וכך היה מדת בית הלל שהיו שונים גם דברי חבריהם 47189 

י מדת הסבלנות משיג האדם "וע, ל שלא להשיב בקפדנות לשום אדם"ואצ, קפידא בלבך על שום אדם 47190 

אך , ולהיות נוח לבריות ושלא להרבות שיחה עם כל אדם, י כל תקיפות שבעולם"יותר ויותר מע רצונו 47191 

 47192 .להקדים שלום ולהשיב בנחת לכל אדם

ותחילת ההכנה צריכה להיות בשאיפה אמיתית לדעת , ענינים אלו הם מההכנה הדרושה לנו לקראת הזמן 47193 

שהלומד תורה למען לדעת ולהבין תורה , בשכת (ג"פ´ שער ד) וראה בנפש החיים, תורה ולגדול בתורה 47194 

דבר מנוסה כאשר ישכים האדם בבוקר ויקבל עליו ביום ההוא עול  (כתר ראש)ב  וכת, נקרא לומד לשמה 47195 

אז בודאי יצליח ביום , שיגמור בלבבו שלא ישמע לשום דבר ושלא יתבטל לשום טירדה, תורה באמת 47196 

וזה ענין כל המקבל , ק ההסכמה כן יעזרוהו מן השמיםוכפי חוז, ההוא בתורה כפי תוקף קבלתו ביום ההוא 47197 

 47198 .עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ

וכל חייו מתנהלים על פי רצונותיו , ומבלעדי קבלה מפורשת לזה חי מתוך הפקרות, וחייב לקבל עול תורה 47199 

לא , זה הוא בין כתלי הישיבהוהזמן המוכשר ל, וכן חייב להרגיל עצמו במדות ומעלות טובות, הגשמיים 47200 

על ידי שימת לב לצרכי חבירו ברוחניות , לשאוף רק להצלחה עצמית אלא אף לדאוג לתועלת זולתו 47201 

אור )  .ז יזכה לצאת מאפילה לאור גדול"ועי, וזו תהיה ההצלחה הרוחנית במשך הזמן, ובגשמיות 47202 

 47203 .(יחזקאל

 47204 

 47205 מאמר מג

 47206 .(´ב´ במדבר ו) ר נדר נזירדבר אל בני ישראל איש או אשה כי יפליא לנדו



אנו מוצאים באדם סתירות בין השאיפות שנוכל לקרוא להן השאיפות , (´סוטה ב) כי יפליא יפריש 47207 

למשל בשטח המעשים יש סתירה בין השאיפות , ובין אותן שאפשר לכנותן השאיפות לכמות, לאיכות 47208 

, שהוא עושה מפאת טהרת הכוונהמצד אחד הרצון לברר ולצרף את מעשי המצוות , לפנימיות ולחיצוניות 47209 

עם מעט לשמה או , או במלים אחרות, כ על טוהר הכוונה"ומצד שני הרצון להרבות מעשים מבלי להביט כ 47210 

ובקיאות בחומר רב ברמה , עיון והעמקה בכמות מועטת מצד זה, בשטח הלימוד, הרבה שלא לשמה 47211 

או הרבצת תורה והשפעה על הכלל , תהתרכזות על עבודה פנימית והתעלות עצמי, שטחית יותר מצד אחר 47212 

הדרך של ביקורת עצמית תמידית ביתרון , גם בעבודה עצמית ישנן שתי הדרכים, בממדים רחבים יותר 47213 

 47214 .או דרך השאיפה לגדולות הבנויה במדת מה על דחף האנוכיות, ענוה והתמעטות

כי אין בהם אלא , בוראם מצד אחד הם מתבטלים לגמרי אל, גם אצל המלאכים נוכל למצוא סתירה מעין זו 47215 

והשגה זו מגדלת את אנוכיותם בניגוד אל , מצד אחר הרי הם משיגים הרבה מאד מאורו יתברך, שליחותם 47216 

, מלאכים נפשם וגופם מן השמים, (ספרי האזינו) ל"וזוהי בחינת נפש וגוף אצל מלאכים כאז, ההתבטלות 47217 

על יישוב הסתירה נאמר , יא המכונה גופםוהגדלת אנוכיותם ה, ההתבטלות לשליחותם היא הנקראת נפשם 47218 

ועל זה מרמז , ס הכל גילוי"נמצא ההסתר כלי לגילוי וסו, כי בלי הסתר אין גילוי, עושה שלום במרומיו 47219 

 47220 .(´ז´ ר ד"ב) ה אש ומים ופתכן זה בזה ומהן נעשו שמים"המדרש נטל הקב

איכות היא בחינת , מעשים ובהרגשיםהם בחינות גוף ונפש הקיימות ב, ל"וכן באדם הסתירות והניגודים הנ 47221 

, היינו לעורר את בחירתנו החופשית, ועל זה נאמר הוא יעשה שלום עלינו, נפש וכמות היא בחינת גוף 47222 

ואם נתעמק בדבר נראה , ובזה נעזר מן השמים ליישב את הסתירות, ראשית כל להתפלל לסייעתא דשמיא 47223 

רחות ואי אפשר לזו בלא זו וכל נטייה לנקוט בצד כי שתי הדרכים נצרכות ומוכ, שבעצם אין סתירה כלל 47224 

 47225 .אחד ולעזוב את השני היא מעצת היצר

, ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות"רצה הקב, ם סוף מסכת מכות"עיין בפירוש הרמב 47226 

 47227 אלא, ולא ישתף עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנים, ג מצוות כראוי וכהוגן"כשיקיים אדם מצוה מתרי

כי המצוות בהיותם הרבה אי , ועל זה אמר רבי חנניא, ב"זכה לחיי העוה, יעשה אותה לשמה באהבה 47228 

ובעשותו אותה מצוה תחיה נפשו באותו , אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה 47229 

יכות וכן בכל הענינים הא, ם דוקא ריבוי הכמות הוא שמבטיח איכות במצוות"הרי שלדעת הרמב, מעשה 47230 

 47231 .והכמות מרבה את האיכות, האמיתית מרבה את הכמות

השכל יכול להרבות השגות עליונות , הסתירה בין השכל והלב, קיימת עוד סתירה שעדיין לא הזכרנו כאן 47232 

, היינו שאין ביכולת האדם להשיבן אל לבו ולהוציא אותם לפועל בחייו למעשה, שהן למעלה מתפיסת הלב 47233 

כל שחכמתו מרובה ממעשיו  (´אבות ג) ועליה נאמר, עשה מסוכנת היא מאדסתירה זו בין הידיעה והמ 47234 

בגלל זה נקראת חכמת הקבלה חכמת הנסתר ולא ניתנה לכל אדם ללומדה כי , הרוח באה והופכתו על פניו 47235 

 47236 ?ומהי הסכנה, (7ד"חגיגה י) ל ארבעה נכנסו בפרדס ורק אחד יצא בשלום"כאמרם ז, סכנה בדבר

כי הלב , אלא בזה שהשגות נשגבות ומופשטות אינן נקלטות בלב, עיות שכליותלא חסרון הבנה ולא ט 47237 

ולא עוד אלא שהרבה פעמים ההשגות הללו עומדות , זקוק לציורים המבוססים על המציאות החומרית 47238 

 47239 .ועלולות גם לפגום את הציורים ולהמעיט את השפעתם על הלב, בסתירה עם שפת הלב

בקשת דכתיב כמראה , כל המסתכל בשלשה דברים עיניו כהות, (.ז"טשם ) ל"ובזה ניתן להסביר אמרם ז 47240 

ובכהנים בזמן שבית המקדש קיים , בנשיא דכתיב ונתת מהודך עליו, ´הקשת הוא מראה דמות כבוד ה 47241 

והענין הוא שבהסתכל האדם יותר מדאי על דבר נעלה ונשגב נעשה , שמברכים את ישראל בשם המפורש 47242 

המקורב למלך , והיינו עיניו כהות עיני לבו, ה פוגמת את עירנות השגת הלבכי הראייה היתיר, לו כחולין 47243 

 47244 .וכן הכהנים, ההרגל ודאי יקטין כבודו בעיניו

ל שמה שאנו אומרים כשהיו שומעים את השם הגדול יוצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה "כתב האריז 47245 

וכן , קרר הרושם אף מנס כזהי הסתכלו ית"כ ע"ואעפ, פירושו שהשם היה יוצא מעצמו מפיו דרך נס 47246 

 47247 .אבל הרגיל בה לא ירגיש כלום, מי שלבו ער יוכל להבחין בה רמז למעשה המרכבה, קשת

ל לספר עץ חיים שמפרט שם את התנאים הנדרשים מהלומד בחכמת "חיים ויטאל זצ´ עיין בהקדמת ר 47248 

, נדנוד חטא אפילו בשוגגויזהר מכל , וכתב שם שעל כולן היא שיתבונן היטב ביראת העונש דוקא, הנסתר 47249 

ל "והיינו כנ, כי הוא בסכנה שיתעוררו הקליפות נגדו לפתותו ולהחטיאו, ויתנהג בפרישות ובקדושה יתירה 47250 

, ואם לא יחזק את לבו בציורים גשמיים מוחשים ביראת העונש, כי כל סוד יש בו מבחינת מקום השכינה 47251 

 47252 .ו"יוזק ויחלש ויהיה חשוף לפיתויי היצר ח

, כי המתנהג בצידקות למעלה ממדרגתו האמיתית, מוסר למעלה ממדרגתו יכול ליפול בפח זהגם הלומד  47253 

ומאידך המרבה יותר מדאי לבקר כל מעשה שהוא עושה מפאת , הוא טועה בגדרי המוסר ויתרחק מהאמת 47254 

, תסייע לו עצלנותו הטבעית להימנע ממילי דחסידותא שהן ראויות לו לפי מדרגתו, חסרון הלשמה שבו 47255 



ודאי , ואם יאמר אדם אם כן לא אלמד מוסר, צא בין כך ובין כך שתוספת השגת המוסר הזיקה לונמ 47256 

 47257 .כי בלי לימוד המוסר ישרור בו טמטום לבו ללא מעצור, שבנפשו הוא

 47258 ל בספר פרי הארץ"מ מויטבסק ז"כבר הבאנו במקום אחר את דברי רמ, ועוד סכנה אחרת טמונה כאן

י "שזה שידיעתו נתרבתה ע, (.´נזיר ב) סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשכתב על הרואה , (פרשת נשא) 47259 

ביאור דבריו , דוקא הוא בסכנה שיכשל באותו קלקול ועליו להזיר עצמו מן היין, ראיית סוטה בקלקולה 47260 

ויש , היא תוספת מוסר בהשגה, ראייה גרידא בלי מעשה לקבוע את הרושם בלב, שראיית סוטה בקלקולה 47261 

י ציורי הרע שמעביר על לבו כדי "שמחשבתו הטובה תיהפך ע, השגה בלי קביעה במעשים סכנה בתוספת 47262 

כתוב בספרים שאין אומרים וידוי , בתת הכרה יהנה ממנו, כי בו בזמן שבשכלו יגנהו, לגנות את הרע 47263 

שיש חשש שבהעבירו לנגד עיניו את פרטי החטא , ל"והיינו גם כן כנ, בראש השנה שלא לקטרג על עצמנו 47264 

 47265 .ואין לך קטרוג גדול מזה, הנה ממנוי

כדי להרתיעו , בפילוסוף אחד שאביו היה שיכור והתבייש ממנו, ל"ז זצ"ציור נאה לענין זה הביא הגרש 47266 

במקום להירתע גחן האב אצל השיכור , הביאוהו לראות בשיכור אחד שהתגולל ברחוב בקיאו ולכלוכו 47267 

כל שחכמתו , ל"גם גדר זה נכלל במה שאמרו ז? ך חזקהגידה לי איפה השגת יין כל כ, ברחוב ולחש באזנו 47268 

 47269 .וגם כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, מרובה ממעשיו הופכתו על פניו

לבסוף להכיר שכל ´ יעזרהו ה, אבל המתרכז לראות כל עניניו במבט האמת והמתפלל על זה בתדירות 47270 

ומזה עצמו תבורר לו הדרך , אחרא נטיות רצונו בין בגשמיות בין ברוחניות באות בדרך כלל מסיטרא 47271 

ל "כאמרם ז, באופן זה לומדים מהיצר עצמו להבחין בין טוב לרע ומשתמשים בו לצורך הקדושה, הנכונה 47272 

הלא , אסור לו לסמוך על הכרעתו בענינים אלה´ מובן מאליו שהמתחיל בעבודת ה, בכל לבבך בשני יצריך 47273 

 47274 .כל פרט ופרט בהלכה לא יפסוק צורבא מרבנן לעצמו

כל שכן בענינים הגבוהים והמסובכים האלה שהם לב לבה של , אלא ידרוש מאדם גדול ויקבל הכרעתו 47275 

לאדם הקל גם תורת הסוד גם חכמת המוסר , וכולן שונות זו מזו´ מדרגות רבות יש בעבודת ה, ´עבודת ה 47276 

 47277    .אבל לירא שמים יוסיפו לו יראה על יראתו, לא יעזרוהו כי ימצא בהן תואנה

 47278 .(5´ ד עמ"מאליהו ח מכתב)

 47279 

 47280 מאמר מד

 47281 .(´ב´ במדבר ו) דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר

ולכאורה , כן כתב בעל הטורים, ונכתב נדר ונזירות שלושים פעמים בפרשה כי סתם נזירות שלושים יום 47282 

יין וכובש רצונו קדוש יען כי משתוקק הרבה לשתות , יום שלושים שגמר נזירותו אז ראוי לקרותו קדוש 47283 

כי , יום´ פעמים כנגד ל´ ולכן נכתב ל, אין תשוקתו מרובה לשתות ואינו נקרא אז קדוש´ אבל ביום א, הוא 47284 

ועוד , בקדושה אחת´ להיות כל הימים כיום ל, ´אחרי שגמר נתעלו כל הימים בקדושה אחרונה של יום ל 47285 

 47286 .ש"ה מחמת נזרו עיילומר לך שאם תשרה עליו שכינ, ל"כתב בעל הטורים שם וז

חל , ולהודיע כי בכל השלושים יום, נכתב עליו פרשה שלמה, הביטו וראו את גודל הכבוד שזכה הנזיר 47287 

למה זאת , והודיע הכתוב עוד שראוי שתשרה עליו שכינה, הקשה יותר´ עליו קדושה עליונה של יום ל 47288 

כן כתב , דבר פלא לשבור תאוותו והוא, כי רוב העולם הולכים אחר תאוותם, הרעש כי יפליא לשון פלא 47289 

והמלך באמת שיש לו , דע כי כל בני האדם עבדי התאוות, ל"ז´ ע פסוק ז"ועיין עוד בא, ל"ע ז"החכם ראא 47290 

 47291 .כל שהוא חופשי מן התאוות, נזר ועטרת מלכות בראשו

ן מאבד ועשה כן כי היי, יום מיין לבד´ הביטו וראו את הרעש הגדול שהרעישה התורה על מי שנבדל רק ל 47292 

כ מרובה אף "ושכרו כ, והנה לא עשה רק שמירה שלא לבלבל הדעת משכרות, ע מפורש"וכן בא, הדעת 47293 

כי שכרות כאשר , מי שהוא עמל לצאת מתרדמה של שטות היותר מצוי משכרות, רק על שלושים יום 47294 

מו להמלט המייגע עצ, אבל תרדמה של שטות אדם נטבע בה ביון מצולה כל ימיו, תפוג יינו ישוב לדעתו 47295 

היש קץ לכבודו וגודלו לפי , ´ולהיפוך לעורר דעתו לחשוב מחשבות להשכיל להטיב כמה פעמים ל, ממנה 47296 

ולפי , ש האחרונים"הראשונים וכ´ תקדש כפלי כפלים כל ימי ל´ כי קדושת יום ס, חשבון הנזיר שכתבנו 47297 

 47298 !חשבון זה עוד ועוד להשתומם

הורו לנו הענין , (.´נזיר ב) בקלקולה יזיר עצמו מן הייןהרואה סוטה , ל"ונוראות להפליא ממליצתם ז 47299 

פירוש להיות דחיל חטאין להתרחק שבעים שערים מן , כי העיקר הנדרש לנו לקבל עול המצוות, שכתבנו 47300 

ה היין "הלא בלא? אטו מי שאינו רואה סוטה אל יזיר עצמו מן היין, וזהו הרואה סוטה בקלקולה, החטא 47301 

, ליעץ האדם שתהיה כוונתו בנזירות להיות בורח מן העבירה שבעים שעריםאבל כוונתם , משחית הדעת 47302 

וקדושתו יותר גדולה שירגיל עצמו , פן ימשך מזה שישתה הרבה ויבוא לעבירות, פירוש שלא לשתות כלל 47303 

ולמדה לנו התורה , היינו קבלת עול המצוות הבא אחרי קבלת מלכות שמים בשלמות, להיות דחיל חטאין 47304 

 47305 .התרחק מן החטא ותתעלה קדושתו יותר מסתם נזירלחשוב תמיד ל



, עד שירגיש בעצמו פחד הדין הגדול, ומזה נבין גודל הענין של עסק המוסר במחשבה והתבוננות כראוי 47306 

אשרי חלקו , כמה פרשיות נזיר יש בזה לפי חשבון המבואר למעלה, ל"ובפרט להיות דחיל חטאין כנ 47307 

עד שירגיש בעצמו פחד , תרגל בלימוד המוסר בהשכלה יתרהלה, ל"היוצא מכלל הנ, מחלקם יהא חלקנו 47308 

וכמה , וגם להרגיל עצמו להסב כל דבר לשמים, וירגיש כי הוא דואג לאחריתו באמת, יום הדין של מעלה 47309 

חכמה )  .ר"אחלי נזכה לזה אכי, אין די באר גודל הענין הלזה, וכמה פרשיות נזיר נכתבו עליו 47310 

 47311 .(ל"ר´ א מא"ומוסר ח

 47312 

 47313 מאמר מה

 47314 .(´ב´ במדבר ו) דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר

כן , (.´סוטה ב) לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר מן היין? למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה 47315 

שכן האישים עליהם מדובר בפרשיות אלו , מסתבר ששתי פרשיות אלו צריכות להיות רחוקות זה מזה 47316 

כשהיא גורמת שיתחלל , הסוטה עומדת מצד שכולו גנות והשחתה, ה מן הקצה אל הקצהמרוחקים לכאור 47317 

ומאידך , בשעה שהוא בא לברר עניינה, כשהכהן מוחק בגללה את השם הקדוש והנורא, שם שמים על ידה 47318 

, ואמרה עליו נזר אלהיו על ראשו, שהתורה קראת לו בשם קדוש, גיסא עומד הנזיר ברום מעלתו הנשגבה 47319 

 47320 .יפלא באמת מדוע נסמכו שתי פרשיות אלו אם כן

בחושפם לפנינו את המתחולל , גילו לנו מפני מה נסמכו שתי הפרשיות, ל מגלי כל טמירין"אך חכמינו ז 47321 

מטבעו של אדם שכשהוא , לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, בנבכי נפשו של האדם 47322 

אדרבה הוא צריך , ולא זו הדרך! אומר אשרי שאין בי מדיליהמיד מתנשא הוא עליו ו, רואה גנות בחברו 47323 

 47324 .שמא יש גם בו שמץ מה ממידה מגונה זו, לחדור לתוך עמקי נפשו לבדוק

פירוש אם ראית אדם מחלל שבת , (.´קידושין ע) ל כל הפוסל במומו פוסל"ועל הדרך שאמרו חז 47325 

ואם בדק בעצמו ומצא , פי שבת קודשבדוק בעצמך שמא אף בך יש אחוז מסויים של זלזול כל, בפרהסיא 47326 

הנה הוא עצמו יש בו תשעים , חייב הוא לתבוע מעצמו יותר משיתבע מזה המחלל שבת בפרהסיא, כגון זה 47327 

כ לא היה בכוח תשעים ותשעה "ואעפ, ותשעה אחוזים של שמירת שבת קודש וחסר לו אחוז אחד בלבד 47328 

 47329 ?מה לו לתבוע ממחלל שבת שחסר בו הכל, האחוזים להשפיע עליו להמשיך ולהשלים את האחוז הנותר

הנה , העשוי למשות את האדם גם כשהוא נתון ביון מצולה, והנה בענין זה ראינו מה גדול כוח הבחירה 47330 

יש , אך אם הוא מתעורר וקורא הריני נזיר, והרואה אותה חייב לבדוק בעצמו, הסוטה מגונה היא ביותר 47331 

 47332 .(דברי בינה ומוסר)  .ר אלהיו על ראשובכוחו להשתנות בן רגע עד שיקרא קדוש ונז

 47333 

 47334 מאמר מו

 47335 .(´ב´ במדבר ו) דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר

כי , והאדם הפשוט הרואה ענין הנזיר מבין, הנה בפרשת נזיר מוזכר כמה מעלות וענינים חשובים ועמוקים 47336 

יודע כי ענין הנזיר הוא כלל הכולל בתוכו כמה  ואינו, כל הדברים נאמרו רק בנזיר שהזיר עצמו מן היין 47337 

וכתב האבן עזרא יפריש או יעשה דבר פלא כי , איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר, פרטים וענינים 47338 

, שהחשיבה אותו התורה קדוש, ל שכל ההתפעלות מנזיר"כוונתו ז, רוב העולם הולכים אחר תאוותם 47339 

, אלא סיבת הדבר מפני שהנזיר עושה דבר פלא, ינו דוקא בנזיראין ענ, והגדירה מעלתו כמעלת כהן גדול 47340 

 47341 .שמפריש את עצמו מתאוותו בזמן שרוב העולם הולכים אחר תאוותם

ואילו הענינים הרפויים בקרב , ואף בשעה שמתחזק בוחר רק בענינים שאף שאר בני אדם מתחזקים בהם 47342 

ולהתחזק בענינים שבני אדם מתרשלים  והקושי הגדול שבעבודה להפריש עצמו, העולם רפויים גם אצלו 47343 

ומעתה כל העושה , מפני שרוב בני אדם הולכים אחר תאוותם, והגדירה תורה ענין זה כדבר פלא, בהם 47344 

שכל שפורש מתאותו והולך כנגד הזרם , דבר פלא ושובר תאוותיו נעשה קדוש כקדושת הנזיר וכהן גדול 47345 

עד הגיעו למדריגת כהן , ה"לה מעלתו בעיני הקבזוכה לסייעתא דשמיא וגדו, השוטף את רוב בני אדם 47346 

 47347 .גדול שהיא המדריגה העליונה ביותר

אלא מיד בעת , עוד יש להתעורר מהא דחזינן שמעלת הקדושה לא מקבל הנזיר בהשלמת ימי נזירותו 47348 

ת "זוכה לעזר השי, ביאורו שבעת קבלת נזירותו ועשיית דבר פלא, קבלת הנזירות זוכה שנקרא קדוש 47349 

התגברות על , ומתוך יסוד זה עלינו להבין מה הנקודה המרכזית הנדרשת מהאדם, ר קדושכאילו כב 47350 

יבדוק כל אחד את עצמו ויראה כמה קשה , התאוות והתחזקות בדברים שרוב בני אדם אינם נזהרים בהם 47351 

 47352 .לו להתחזק בענינים שאינו רואה רבים שמתחזקים בהם

לא בתעניות ובסיגופים רק ברסן פיו ובתאותו וזהו , יסרועד יום מותו צריך האדם להת, א"ואלו דברי הגר 47353 

וזה יותר מכל התעניות , (´משלי ו) ש ודרך חיים תוכחת מוסר"ב כמ"וזהו כל פרי עוה, התשובה 47354 

, וכל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער, והסיגופים 47355 



] מדברים בטלים[ולשונו ] מאכילה יתירה[ש שומר פיו "כמ, ול תחתיתובזה יכופר לו כל עון וניצול משא 47356 

 47357 .שזה עיקר חובת העבודה להתגבר על תאותו ורצונו כענין הנזיר, (א"משלי כ) שומר מצרות נפשו

ל "א, ל למדני כל התורה כולה על רגל אחת"גבי הגר שבא להלל וא, (א"שבת ל) ל"וכן הא דאיתא בחז 47358 

אלא אותו , ל"ונראה ביאור הענין שלא היתה כוונת הגוי לקנטר את חז, תעביד מאי דעלך סאני לחברך לא 47359 

והיינו דאמר למדני כל התורה , מה הכלל הכולל כל התורה כולה, הגר חכם גדול היה וביקש לדעת ענין זה 47360 

ז ענהו מאי דעלך סאני "וע, שבשעה אחת יאמר לו הכלל העיקרי בתורה, כולה בעומדי על רגל אחת 47361 

א אמר להם כלל הזהרו בכבוד "מעתה יש להתעורר שהרי ר, תעביד ואידך פירושא זיל גמור לחברך לא 47362 

כ עלינו לדקדק ולידע האם יש לנו שייכות לאותו הכלל "וא, ונתבאר שמהכלל יוצא כל הפרטים, חבריכם 47363 

 47364 .שהוא כלל גדול שבתורה

בודאי יאמר כי , בכבוד חבירוהאם יש לו שייכות לכלל גדול זה של זהירות , הנה כאשר נשאל אחד מאתנו 47365 

ולא נגענו כלל באפס קצהו , אך כאשר נתבונן במהותם של דברים נראה שרחוקים אנו מזאת, שלם בזאת 47366 

ובחוסר ידיעת פירוש הזהירות בכבוד , וסיבת הטעות מקורה באי הבנת האמת, של הקפדה בכבוד חברינו 47367 

, ר אנו נכללים בין אלה המכבדים את חברינוכב, שדומה בעינינו שבעת שאיננו מבזים את זולתנו, חבירו 47368 

, (ב"ראשית חכמה שער היראה פי) ואיתא בספר, ואיננו יודעים שרחוק ענין הבזיון מאי נתינת הכבוד 47369 

וכשם , השאלות שוין הן´ מבואר דב, כשאדם בא לדין שואלים אותו המלכת את קונך המלכת את חבריך 47370 

וחובה זו להמליך את חבירו , יב אף להמליך את חבירובאותה המידה חי, ה"שמחובתנו להמליך את הקב 47371 

 47372 .עליו כלולה בתוך הזהרו בכבוד חבריכם

וכל נשיא ונשיא הביא קרבנו ביום , פרשת השבוע עוסקת בענין קרבנות הנשיאים שהביאו לחנוכת המזבח 47373 

יא לכל ומכל מקום האריכה תורה וכתבה כל קרבן נש, וכל קרבנות הנשיאים שוים הם בכל פרטיהם, אחר 47374 

וכתב , והרי יכלה לכתוב קרבנות יום ראשון ולהוסיף וכן הקריבו שאר הנשיאים, פרטיו בכמה פסוקים 47375 

והנה , ש ואת מכבדי אכבד"ה חולק כבוד ליראיו וכמ"כי הקב, והנכון בטעם הכתוב (´ב´ ז) ן"הרמב 47376 

, אחד קודם לחבירו ואי אפשר שלא יהיה, הנשיאים כולם ביום אחד הביאו הקרבן הזה שהסכימו עליו יחד 47377 

לא שיזכיר ויכבד את הראשון זה , אבל רצה להזכירם בשמם ולפרט קרבניהם ולהזכיר יומו של כל אחד 47378 

 47379 .כי יהיה זה קיצור בכבוד האחרים, וכן הקריבו הנשיאים איש איש יומו, קרבן נחשון בן עמינדב ויאמר

י כתוב במפורש וכן הקריבו שאר וכי יש קיצור כבוד באי הזכרת שמו והר, נוראים הדברים למתבונן 47380 

ולכן האריכה התורה בזה על אף כל , כ של הרגשי הכבוד"מ הרגישה תורה בדקות גדולה כ"מ, הנשיאים 47381 

 47382 .ומגלה לנו התורה עד היכן מגיע ענין כבוד הזולת, החשיבות הגדולה הטמונה בכל אות ואות

ולא רק דברים הגלויים לעין , פש ממשמעתה פשוט כמה חייב אדם להפליג בכבוד חבירו עד כדי מסירות נ 47383 

חייב למסור את נפשו שלא , אלא טמון בזה איזה הרגשת בזיון, אלא אף במה שלא נראה כחסרון כבוד, כל 47384 

ולכן , נוסף לכך חייב לחפש עצות ותחבולות היאך יוכל להגביר כבוד חבירו, לעשות זאת לחבירו 47385 

ורק , להשתדל להבין אף את הפרטים שאינם כתובים ועלינו, מחובתינו בכל דין ודין לידע שזה רק הכלל 47386 

 47387 .(אור יחזקאל)  .בדרך של ידיעת פרטי הדברים נזכה להגיע לשלימות

 47388 

 47389 מאמר מז

 47390 .(´ב´ במדבר ו) דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר

עצמו מן היין  לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר, י למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה"וברש 47391 

עובדה של , כשהנך רואה סוטה בקלקולה, עצה זו ניתנה לכל ישראל כקטן כגדול, שהוא מביא לידי ניאוף 47392 

עליך להזהר , אתה שהינך בתכלית הריחוק מאותו הקלקול, עליך לפחד על עצמך, קצה התיעוב והשיקוץ 47393 

 47394 !וררותונורא ההתע? אתמהה! ולפרוש אף מן רביעית יין שהוא מביא לידי ניאוף

ושאלתי אותו מדוע לא שותה מעט , היה זה בעידנא דיומא טבא, פעם אמרתי לאיש צדיק ובעל מוסר גדול 47395 

בשלשה דברים , (7ה"עירובין ס) ´שהרי אמרו בגמ, ש לשמוח יחד עם כולם ענה לי כי ירא אנכי לשתות"יי 47396 

לא שרבים הם הכיסוים אשר א, רצה לומר כי האדם בו ובחובו משחתו בו, אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו 47397 

 47398 .האדם מתחבא תמיד תחתיהם

בני אדם גדולים היו , ה ומצאן קיתון של מי רגלים"שלשה בני אדם בדקן הקב (´ו´ ר כ"במ) ל"אמרו חז 47399 

אדם המכיר את עצמו הוא יודע כי האדם כולו , הנה גם כאלה אין ביטוח לפנימיותם, אחד מהם היה חזקיה 47400 

אשר למראה , בעירות גדולות נמצאים באמצע הרחוב בתי כסאות, כוסהאינו אלא כי אם בית הכסא מ 47401 

וכאשר אתה נכנס בהם הינך מופתע לראות לפניך רק , עינים נדמים ככל הבנינים המפוארים בתכלית 47402 

 47403 .צואה והשתנה

כשאדם מתכסה הלא תדמה עליו כל , חטאי לו יריחון בם שכני אזי ברחו ורחקו מגבולי, יש מאמר חכם 47404 

לא רק שתמצא , וקיתון של מי רגלים רצה לומר! ובהתגלותו והנה לפניך קיתון של מי רגלים ,פאר והדר 47405 



כלי שכולו מיוחד , אלא כלי לילה הוא, או איזה כינוסים של מי השתנה, בו פה ושם איזה רגבים של צואה 47406 

כלית ובחיצוניותו הוא נראה בת, מתכסה הוא האדם כל כולו תחת כיסוים עבים מאד? אלא מה, לשתן 47407 

 47408 .ואז גם ריחו ידוף החוצה, אולם רגע התפוצצות הכיסוי נשאר הבית הכסא פתוח, הפאר וההדר

ש "אמנם כי בשתיית היי, ש פן ואולי יתגלה על ידם ויתראה בכל קלונו"איש המוסר מפחד הוא לשתות יי 47409 

מכיר אנכי את  ,אבל ירא אנכי היתה תשובתו, וגם יום טוב היום, יין ישמח לבב אנוש, יש גם צדדי טוב 47410 

אדם המכיר את עצמו הוא אמנם שמח וגם אף משתדל , ועוד שניה בה! עצמי ואינני כלל בטוח בהתגלותיי 47411 

ס על ידיהם משתמר "אבל סוכ, אם כי ברו לא יהיה כתוכו, להתלבש ולכסות את עצמו בכיסוים רבים 47412 

 47413 ירה אומר שלא יראני האדםתדעו כשאדם עובר עב, והיה כי יסור הכיסוי הלא סור תסור שמירתו, הפנים

 47414 .ל ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי"הוא אז, (7ח"ברכות כ)

, יין מגלה את האדם מכיסויו, זהו ענין הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין שהוא מביא לידי ניאוף 47415 

, הפועל מן הכח אל, הרסן מעכב טבעיו מלצאת מן החבוי אל הגלוי, כיסויו של האדם הוא הרסן שלו 47416 

כבר לא רחוק הוא , אין הרסן עליו הכוחות יצאו ויעשו את שלהם, כשהרסן עליו הכל הולך כתיקונו 47417 

כי , ולהדפת הריח כבר אין מעצור, הבית הכסא נפתח, ללא הכיסוי קיתון של מי רגלים הוא, ממעשה סוטה 47418 

ובלי רסן הלא יתגלגל , לשמור את הרסן שלא ינתק ממנו? ומהו עבודת האדם, הולך הוא הריח למרחקים 47419 

 47420 .ויבא גם לידי ניאוף חלילה

המרסנים כוחותיו , אלה השלשה ביחוד הם מצבים המסירים מעל האדם כל כיסויו, דברים אדם ניכר´ בג 47421 

אבל , אם גם יצרו רע בו, כשאדם במנוחה כשאין בקרבו התרוצצות מיוחדות, הפראיות מלבצבץ ולהסריח 47422 

אולם שלח נא , משאו ומתנו עם הבריות נאמנים וכל הליכותיו גם יפים, כוחותיו מכווצים ופעולותיו נכונים 47423 

כי אז כבר כל כוחותיו , הכנס אותו באיזה מצב של כעס, ידך וגע אל עצמו אם לא אל פניך יברכך 47424 

 47425 .כבר מגולה הוא, והיה כבר כלסטים ושודד לילה, המכווצים קפוץ יקפצו אל על

נשאר הוא האדם מגולה בתכלית באין מעצור לכוח , ים כולםגם חכמים גם נבונים בנגע הממון מתעוור 47426 

אין כיין המעביר כל כיסויי האדם באין כל רסן בכוסו , ובכוס יין הוא ודאי מאבד כל מעמד, פראויותו 47427 

ראשית , כי על כן יזיר עצמו מן היין, ואם תבן בו מי יעצרנו מלבצבץ ולקלקל, מתגלה כל תוך תוכיותו 47428 

ואז , לשום כיסוים לבור הטינוף והשיקוץ שלא יפתח ויסריח, ם לכוח בהמיותיועבודתו הוא לשום רסני 47429 

 47430 .קדוש יהיה

יסוד כל התורה הוא להורות ולחנך את , כי אמנם כל התורה כולה כדמיון נזיר הוא, והלימוד מהפרשה 47431 

כי מבאישים וגם מביעים את כל , ודברים המשקצים כן טבעם, האדם להתרחק מדברים המשקצים 47432 

וכשהחבוי מתגלה אין , זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח, (´קהלת י) ים החבוים באדם כנאמרהסרחונ 47433 

הוא יסוד כל התורה " בעל נפש"ל קרא לספרו "ד ז"הראב, מוכן הוא אז לכל קלקולים, סכנה כסכנתו 47434 

.משיבת נפש עדינה וטהורה מכל שיקוץ וטינוף? ומה נקודתה, תמימה´ תורת ה, שישאר האדם בעל נפש 47435 

 47436 .(דעת תורה)  

 47437 

 47438 מאמר מח

 47439 .(´ב´ במדבר ו) דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יפלא לנדור נדר נזיר

ל "ק ז"כמו שביאר הרד, התורה מקפדת מאד על חסרון כל דהו של תאוה, מצינו בתורה ענינים הפכים 47440 

היתכן , טלהושיע את ישראל והיה שופ´ ונשלח בבשורת מלאך ה, בהפטרה בענין שמשון שהיה נזיר מבטן 47441 

אמנם עשה זאת למען , היתה זאת כי בודאי גיירה שתהיה עמו בהיתר´ אמנם מאת ה? שיקח אשה פלשתית 47442 

כי ישראל לא היו יכולים להלחם בפלשתים אז כי , והנה כמה גדול היה האיש הזה, יוכל להושיע ישראל 47443 

 47444 .ורק הוא לבדו לחם עמהם ומפחדו פחדו להלחם בישראל, כ"לא היו ראויים כ

היא כי תואנה הוא מבקש ´ ש כי מה"כמ, נה הפסיד כוונתו הראשונה הטובה שהיתה רצון האלהיםוה 47445 

כ גברה עליו התאוה "ואח, בתחלה היתה כוונתו לטובה לבקש תואנה מפלשתים, (ד"שופטים י) מפלשתים 47446 

, בה והפסיד כוונתו הטובה האלהית בכוונתו הגופנית הבהמית אשר התערבה, בראותו אותה ישרה בעיניו 47447 

כ עזרוהו מן השמים ונקם נקמת עיניו "ואעפ, ולפיכך נענש ונקרו פלשתים את עיניו מדה כנגד מדה 47448 

 47449 .ל"מפלשתים עכ

כענין , והנה מלת ישרה הונח על תכונות והנהגות ישרות, והנה דקדקנו כי כתוב קח לי כי היא ישרה בעיני 47450 

כ מחשבה בהמית "ל שהתערב ג"חזאמנם מאשר כתיב בעיני למדו , איזה דרך ישרה שיבור לו האדם 47451 

י "כי נתקדש מבטן ע, מעתה נשתומם מאד אחרי התבוננות היטב על גדולת האיש הזה, בראותו כי יפה היא 47452 

ולא , וכל ישראל לא היו ראויים שיושיעם תשועה שלמה מיד פלשתים, מלאך להיות מושיען של ישראל 47453 

 47454 .נמנעו מלהלחם בישראלומיראתם אותו , היו ישראל נלחמים בהם כי אם הוא לבדו



כי , בלקיחתו אשה מפלשתים´ ולא נאמר עליו כי עשה רע בעיני ה, ראה זכותו הגדול נגד כל ישראל 47455 

ורק בשביל תערובת מעט תאוה גופנית של , ל"ק ז"כמבואר כל זה להחכם הרד, היתה זאת´ אדרבה רצון ה 47456 

ש של איסור "אוה של היתר ומכומעתה אם יכוין האדם רק לת, היתר הפסיד כוונתו הראשונה ונענש 47457 

מתאוה או מקנאה או מכבוד הכל , ש מעשה של איסור יהיה מה שיהיה"היש השערה לעונש ומכ, ל"רח 47458 

 47459 .הרי ראינו נפלאות דקדוק עצום של מעט חסרון פרטי וכל שכן חסרון כללי, אחד הוא ונלמד הכל מכאן

כ מצינו איש כי יפליא לנדור נדר "ואעפ ,שמי ששובר מעט תאותו אין זה רבותא כלל, ז היה נראה"ועפי 47460 

והתורה , יום´ כי רוב העולם הולכים אחר תאותם והוא שובר תאותו ל, ל לשון פלא"ע ז"הראב´ פי 47461 

עד שגם , ´כ בעיניו ית"התאוה מאוסה ושנואה כ? היש חיך מתוק מזה, מפליאה איש כי יפליא לשון פלא 47462 

ז לא הועיל הון "עכ, ת של כלל ישראל כענין שמשוןכמו הצלת נפשו, מעט תערובת במצוה היותר גדולה 47463 

ונוכל להבין מזה מיאוס וגנות , ז"כדרך צדיקים שנפרעין מהם בעוה, ז"ביום עברה להנקם ממנו בעוה 47464 

 47465 .תאוה אף כל דהוא ובהיתר

והתורה הקדושה מקור החכמה והקדושה בכל מיני , כ"יום מיין אין זה רבותא כ´ כ מי שפורש ל"וא 47466 

מובן מזה גודל השכר של שבירת התאוה אף , יום´ מפליאה על האדם השובר מעט תאוה ל היא, קדושות 47467 

שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער שכר , ל"א ז"וזהו שמבואר בעלים לתרופה להגר, ש הרבה"מעט ומכ 47468 

, כ על מעט תערובת תאוה"כ משמשון אחרי שנענש כ"והדבר מובן ג, החוסם פיו ותאותו על כל רגע ורגע 47469 

מכל זה יבוא האדם לחביבות התורה ראש , והשובר תאותו אף מעט שכרו הרבה מאד, רובה מדה טובהומ 47470 

 47471 .ה חד הוא"כל המעלות כי אוריתא וקוב

למען יוכלו לנדב , הנה הנשיאים רצו להמתין בנדבת המשכן להיות אחרונים, מצינו עוד בזה שני הפכים 47472 

כי אין המצוה נקראת , נתם למען תגמור המצוה על ידםועוד יכול להיות כוו, נדבות גדולות כל מה שיחסר 47473 

י "ד כמבואר ברש"ונחסר להם אות אחת נשיאם בלי יו, ז נענשו שהחמיצו המצוה"ועכ, אלא על שם גומרה 47474 

כי הרבה , ואם כי אין זו רבותא להם, ז בנדבתם שנדבו קערות של שלושים ומאה משקלה"ועם כ, ל"ז 47475 

ז ביאר הכתוב בכל אחד ואחד לבסוף זה קרבן נחשון "עכ, בביזת היםה במצרים ו"כסף וזהב נתן להם הקב 47476 

 47477 .ל כי לא גבו משבטם ורק שלהם היה הכל"י ז"ופירש, בן עמינדב

אבל מרוב חביבות כתבה , והנה לא הודיע באופן כללי זה קרבן הנשיאים וגם מזה נדע כי שלהם היה 47478 

ונראה כי , כ עבודה גדולה"עבודה קלה וכשאף ´ הרי עד כמה חביב לפניו ית, התורה כן לכל אחד ואחד 47479 

 47480 .תקנו מה שהחמיצו בנדבת המשכן ונעשו שלמים

מי פילל , עומק הדין על דבר היותר קל בעינינו, ל"והנה ראינו באר היטב מכתובים מפורשים ומדברי חז 47481 

והנה כל זה בהיתר וגם , כ"אשר נגיעה כל דהוא ממדות אשר לא ישנה המעשה מהלכתה ענוש יענש כ 47482 

, ש"ורק מעט תערובת לש, ומה עוד בדבר שכולו להנאת עצמו, ורק מעט להנאת גופנית, כולו לשם שמים 47483 

כ במחשבת איסור כגון גאוה וכבוד קנאה ושנאה בדבר "וכש, כ אם כל המעשה בשביל הנאת עצמו"ומכש 47484 

´ ז מא"אור רש)  .בבין אדם למקום ובין אדם לחברו, ו במעשה של איסור"ומה עוד ח, היתר 47485 

 47486 .(ג"של

 47487 

 47488 מאמר מט

 47489 .(´ב´ במדבר ו) דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יפלא לנדור נדר נזיר

וכן מי שאמר הריני , (ב"נזיר פ) מ אומר אין אדם אומר דבריו לבטלה"ר, האומר אהא ונזיר עובר לפניו 47490 

המלים  וצריכים להבין האמנם יש בכוחן של שתי, נזיר ושמע חבירו ואמר הריני כמוהו הרי הוא נזיר 47491 

לעשות את האיש הזה לאיש מקודש שנזר אלהים על , האלה אהא נזיר הנראות לכאורה כמקרה ודרך אגב 47492 

י שתי מלים אהא נזיר "שע, הכי מילתא זוטרתא הוא ענין הנזירות של התנדבות לחיים מקודשים? ראשו 47493 

? רו שאמר הריני נזיראו הריני כמוהו אחרי שמיעת קול חבי? שנפלטו אגב הזדמנותו של נזיר שעבר לפניו 47494 

 47495 ?הכי יש באמירה כזו משום קבלת נזירות

ענין היורד עד עמקי תשוקותיו הצפונים שהאדם נושא , אלא שדבר גדול ועמוק מאד משמיענו רבי מאיר 47496 

אין אדם אומר , י נקיפה מקרית מתלהטים ונדלקים התשוקות עד לידי אורות גדולים מאד"יש שע, בחובו 47497 

שהמלות , מלים שהאדם מפליט מפיו לעת מצוא ובתנאים ידועים אפילו פתאום ויש ששתי, דבריו לבטלה 47498 

ולכן אף רגש דק שפתאום מתנוצץ , האלו משקפות ומעידות על ענינים נשגבים שהאדם כונס וכובש בלבו 47499 

 47500 .אלא שהוא מעין התגלות גנזי נפשו הטמונים ביותר, בנפשו של אדם אין הוא לבטלה

והרגשים האלו בעקב הזמן ונסיונות , רגשי קדושה ושאיפות לחיי זוהריש והאדם מטפח ומגדל בנפשו  47501 

והנה מזדמנת לו להאדם איזו תופעה הנוגעת לפינה הנדחת , החיים יורדים לטמיון כאינם קיימים כלל 47502 

הברקה דקדושה זו שוטפת כל מעייני , והאדם מבלי משים מפליט מנפשו גם אני אהיה נזיר, והנסתרת 47503 

 47504 .מוקף בדאגות רגילות ולבו בל פנוי לדברים נשגבים, נפשו של האיש הזה



, אמנם והקריאה הקטנה הזו אהא נזיר או אהא כמוהו, והנה פתאום הבריק אור גדול על פניו והכוח קם 47505 

שם , אבל שם בשמים קריאה כזו נראית במלוא כל הרוחב וההיקף, אינה נשמעת לאזנינו בכל גודל עוזה 47506 

כי אם כל שלשלת התשוקה שהחלה להירקם ולהתהוות באיש , האלונמנים ונספרים לא רק שתי המלים  47507 

 47508 .הלזה משחר נעוריו ועד הנה

שם בשמים בשתי מלים אלה משתמעת כל שירת חייו של האיש , ולזכות ולצדקה גדולה תיחשב קריאה זו 47509 

וההערכה השמימית , ואף תקופת ההפסק לרגלי צרכי החיים הרגילים נעשית לשלשלת מושלמת, הזה 47510 

, פליטת פה זו של אהא נזיר אינה נידונת כמקוטעת וכחסרת גוף, לחבר אף את החסר בין הדבקים יודעת 47511 

 47512 .וממילא דינו כדין נזיר ממש והוא מקודש לשמים, אלא כמו נזירה אריכתא אחת

נוכל לומר בנידון דידן , פ שהכניס שוב ראשו"כשיצא ראשו הרי זה כילוד אע, מבואר (ו"נדה מ) ´ובמס 47513 

ואפילו שרגש זה לא שהה , שאם רק פעם נתעורר אצל האדם רגש ההצצה כלפי מעלה, בדרך השאלה 47514 

, שכל ההשגות וההרגשות הקודמות מצטרפות, ואפילו חזר לעמקי הנפש הגנוזים הריהו כילוד, הרבה 47515 

ואמו טמאת , וכשם שהילוד שהוציא ראשו נידון לכמה דינים כילוד ממש כגון לבכורה לירושה וליבום 47516 

וטעם טעמם של החיים הנצחיים , ם זה שברגע אחד הצליח להתעלות למעלה מן החיים הטבעייםכן ג, לידה 47517 

 47518 .כבר נידון כילוד ויש לו דינים וחיובים כנזירות הנזיר, של חיי נזירות

, הרי הוא ישפט בכל תהלוכות חייו על שלא הנהיג את עצמו כפי הכרתו הגבוהה, ועם חלות עליו דין נזיר 47519 

ואף לאחר שהכניס , עליו התביעה על שלא המשיך לחיות כל ימיו לפי הכרתו הקודמתולעתיד לבוא תהי  47520 

וכל , כי לגבי שמיא כילוד הוא נחשב, אינה מסולקת התביעה ממנו, את כל השגותיו העילאיות לגניזה 47521 

והוא נידון לפי הוצאת הראש אף שלאחרי כן , החובות והאחריות של חיים מקודשים עילאים מוטלים עליו 47522 

נותן ערך עשיר כי , עשיר היה והעני, וכמבואר בדין ערכין, יר פניו כי ירא להביט או נמנע להביטהסת 47523 

 47524 .(ז"ערכין י) אזלינן בתר שעת הנדר

להעמיק בהבנתם ולהוציאם , כן צריך האדם תמיד לחפש את רגשותיו השמימיים המתגלים מעמקי הנפש 47525 

האדם הזה יהא , מציינת לאמר, ות הגבוהיםכי האתערותא דלעילא המקנה לאדם את כוח הרגש, למעשה 47526 

פ שאין אדם מקדיש "אע, כתב לענין נדרים (מהלכות ערכין´ פרק ו) ל"ם ז"הרמב, ב כבן עליה"נידון לעוה 47527 

, הרי זה מחוייב להקדישו כשיבוא לעולם משום נדרו, אם אמר הרי עלי להקדישו, דבר שלא בא לעולם 47528 

, מו בהם והרי הוא קיים כעת בעולם וחל עליו החיוביןמשום שהחיובים שיש בהקדושה הכניס את עצ 47529 

 47530 .וכשיבוא הדבר לעולם הוא כבר בר חיובא לקיום הדבר בקדושה

הרי בזה הוא מכניס עצמו בגדר , האדם המתבטא בחפץ ההתקדשות ובתשוקת ההתעלות לשם שמים 47531 

הרי האיש הזה  ,וכשהדבר שהוא התבטא עליו לקדשו מופיע ונוצר, הקדושה והוא נשאר בחזקת קדושה 47532 

פ ההערכה השמימית אותו הדבר עם הווייתו והתהוותו כבר נלכד ונאחז ברצון האיש "כי ע, חייב להקדישו 47533 

 47534 .שהתבטא עליו להקדישו

מרוממת ומחייבת את האיש לכל חיובי , הרגע הגבוה של טעימת הרוחניות וביטוי החשק לחיות חיי נזירות 47535 

וטעם החטאת שיקריב הנזיר במלאות ימי נזרו מתפרש , (ד"י´ ו) ל"ן ז"וכדברי הרמב, הנזירות כדת וכדין 47536 

, כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם, כי האיש הזה חוטא בנפשו במלאות הנזירות, על דרך הפשט 47537 

ואקים מבניכם לנביאים ´ כענין שנא, וראוי לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלהיו 47538 

והנה הוא צריך , ´אותו הכתוב לנביא וכדכתיב כל ימי נזרו קדוש הוא לההשווה , ומבחוריכם לנזירים 47539 

 47540 .ל"כפרה בשובו להטמא בתאוות העולם עכ

, התנזרת וזכית להתעלות למעלה בקודש, כל הבאת קרבנו של נזיר אינו בא אלא לטפח על פניו ולומר 47541 

וג לכל אלפי אלפים מה מאד צריכים אנו לשים לב ולדא, למה זה תרד עתה ממרום מעלתך שכבשת לך 47542 

שאנחנו הולדנו אותן אבל לא התאמצנו להעלותן לשלמות , ב בשברונם"הרגשות שיוצגו לפנינו בעוה 47543 

ומה מאד צריכים אנו להשתדל , והעלבון יטפח על פנינו, ואכן שקשה תהיה התביעה, בחיים המעשיים 47544 

 47545 .(אור הנפש)  .שילדי רוחנו יהיו שלמים ומשוכללים

 47546 

 47547 מאמר נ

 47548 .(´ב´ במדבר ו) ישראל איש או אשה כי יפלא לנדור נדר נזיר דבר אל בני

הרי שזוהי הדרך הבטוחה להתגבר , שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, (.´סוטה ב) ל אמרו"חז 47549 

שהרי כן מצאנו ברועה מן , אלא גם על יצר הגאווה, ולא על היצר הרע של תאוה בלבד, על היצר הרע 47550 

ואמר לו ריקא אתה מתגאה , איך פחז עליו יצרו להתגאות בשערותיו, יקהדרום שסיפר לשמעון הצד 47551 

וקשה שהרי מצינו נזיר עולם , (7´נזיר ד) ונדר נזירות כדי לגלח שערו לשמים, בעולם שאינו שלך 47552 

ואם כן נשאלת השאלה הרואה סוטה , (7´סוטה י) שהתגאה בשערו ונתלה בשערו כמבואר במשנה 47553 

 47554 ?ה כשאנו רואים נזיר בקלקולוומה נעש, בקלקולה יזיר עצמו



, אבל היא גופא קשיא, (7´קדושין ל) ר"לכאורה העצה היעוצה היא לעסוק בתורה שהיא תבלין ליצה 47555 

נדרים ) ושלא יעשנה עטרה להתגדל בה, שהרי הזהירו הלומד תורה שלא יחזיק טובה לעצמו ולא יתגאה 47556 

סוטה ) ש"ב הסנהדרין ולב כל ישראל כמשגנב את לב אביו ול, ואבשלום ודאי היה גדול בתורה, (.ב"ס 47557 

ותורתו לא הגינה , (´ר ט"במד) ואת אבשלום הלכו מאתים איש בירושלים כולם ראשי סנהדראות, (7´ט 47558 

הרי התורה , והיא גופא קשיא, והראיה שהגמרא לא יעצה להרואה סוטה בקלקולה שיעסוק בתורה, עליו 47559 

 47560 .היא תבלין ליצר ומדוע לא הגינה

 47561 ל"לכן הורונו חז, ואז המצוה עצמה מכוח היצר היא באה, לבש היצר במעשי המצוותאלא שלפעמים מת

ולכן תקנו שבעל קרי אסור , שיש ללמוד תורה באימה וביראה ברתת ובזיע כנתינתה בסיני, (.ב"ברכות כ) 47562 

כמבואר בפרשת , וקשה שהרי קיימא לן שתורה מביאה לידי יראה, בתלמוד תורה משום קלות ראשו 47563 

שהיא יראת  (7´ז ב"ע) ורבי פנחס בן יאיר השמיענו שתורה מביאה לידי זהירות, ן ילמד ליראההמלך למע 47564 

 47565 .אם כן יעסוק אדם בתורה אפילו מתוך קלות ראש והיא תביאהו ליראה, חטא

והוא דומה לגזבר שנמסרו לו , שהלומד תורה ללא יראה מוטב לו שלא למד (.א"שבת ל) ומדוע אמרו 47566 

אבל , ועל כרחנו שאמנם התורה מביאה לידי יראה, פתחות חיצוניות בהי עיילמפתחות פנימיות ולא מ 47567 

וזו , וכשיש בו קלות ראש איננו ראוי לכך, האדם צריך להיות ראוי לקנות יראה מתוך לימוד התורה 47568 

כ קבלו את התורה שהביאתם "ואח, שזו היתה הכנתם לקבלת התורה, הדרשה מה התם באימה וביראה 47569 

 47570 .(´דברים ד) ש ואשמיעם את דברי אשר ילמדון ליראה אותי"כמ, לקניין היראה

ומשתמש לשם , יש המקבל כדי להתגבר על יצרו כאותו רועה מן הדרום, הוא הדין בענין קבלת הנזירות 47571 

מוטב שתתקדש ותתגאה בעולם , לומר לו ריקא למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, כך בגאוה דקדושה 47572 

וניתן בו כוח להתעלות , וכמותו ירבו בישראל´ ידור נדר נזיר להזיר להועליו נאמר איש כי , נצחי ושלך 47573 

שיהיה נזר אלהיו על , אבל יש המקבל נזירות מתוך רצונו להתדמות לקדושת הכהן הגדול, ולגבור על יצרו 47574 

טינא היתה בלבו , אולם בפנימיותו נובעת הנזירות מרצונו להתנשא ולהתגאות, ראשו ואסור לו להטמא 47575 

כי אז , ל הגדירו את קדושתו ונזירותו התגאה בשערו"וכאבשלום שחז, ות היא פרי הסתת היצרוכל הנזיר 47576 

 47577 .אלא אדרבא יטרד משני העולמות, לא תביאהו הנזירות לקדושה

שבית דין וראשי סנהדראות וכל , שאדם גדול כאבשלום, ר מגיע"מכאן יש לראות עד היכן כוחו של היצה 47578 

ה עצמו קונן עליו בהספד נפלא מי יתן "ודוד המלך ע, את דוד ממלכותו ישראל הלכו אחריו ולדחות בגללו 47579 

רק על , הספד כזה לא אמר על אמנון בכורו שאבשלום הרגו, (ט"ב י"ש) מותי אני תחתיך אבשלום בני בני 47580 

הרי לנו מושג מה מגדולתו של , ולא רק שהתאבל והספיד אלא היה מוכן למות תחתיו, בנו הסורר ומורה 47581 

 47582 .אבשלום

אבשלום נתגאה , מדה כנגד מדה, התשובה לכך נתנו מן השמים, ש לנו לשאול כיצד התדרדר עד כדי כךוי 47583 

ומה הקשר בין נזירותו למרידתו ולסופו , ולכאורה התגאה בשערו הוא פרט טפל, בשערו ונתלה בשערו 47584 

ירה את אלא הגב, שבגללה נזירותו לא זו בלבד שלא הביאתו לקדושה, אלא שזו היתה הראשית, הנורא 47585 

ולראות את עצמו , ולדון את מנהגי אביו באופן משובש, גאותו עד שחשב עצמו גדול מאביו החסיד השלם 47586 

 47587 .חשוב יותר עד כדי מרידה נוראה

, והפרד אשר תחתיו עבר, ויאחז ראשו של אבשלום באלה ויותן בין השמים ובין הארץ (ב"סוטה י) ואמרו 47588 

, רבי ישמעאל באותה שעה ראה גיהנם נבקע מתחתיו תנא דבי, שקל ספסירא בעי למיפסקיה לשערו 47589 

אבל נראה שהוא לא היה ראוי , ובפשטות משום כך לא גזז את שערו כי היה נופל לגיהנם הפעורה תחתיו 47590 

והכוונה היא שכאשר נתלה בשערו הבין למפרע את שורש טעותו , לנס כזה ולא ראה מה שאינו נראה 47591 

ולא רק את לב בית דין ולב ישראל גנב , לכו ובכל מעשיווראה שטעה בכל מה, והתגלה לו מבט האמת 47592 

 47593 .ובן הקם באביו הצדיק הגיהנם מחכה לו, ולמעשה הוא מורד במלכות בית דוד, אלא אף את לב עצמו גנב

וקיבל את , אלא קיבל עליו מרצון מיתה משונה ועלבון נורא מיואב בן אחות אביו, לכן לא גזז את שערו 47594 

שם משום דאבשלום נטל ´ ש תוס"כמ, ב"יה כוח בתפלת דוד להביאו לחיי העוהועל כן ה, ז"עונשו בעוה 47595 

מכל זה יש לנו ללמוד לחנך את , ש"ז שנהרג במיתה משונה הועילה לו תפלת אביו ע"את שלו בעוה 47596 

כי אם הוא מצד היצר הדוחק , מהו הכוח הדוחף אותנו לקדושה, לבדוק ולבחון היטב מהו הראשית, עצמנו 47597 

´ אז אין מועיל כוח המצוה להתגבר על היצר ה, הכבוד במסוה של רדיפה אחר המצוות בנו לרדוף אחר 47598 

 47599 .(לקט שיחות מוסר)  !ואשרי משכיל דבר זה, ירחם

 47600 

 47601 מאמר נא

 47602 .(´ב´ במדבר ו) דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יפלא לנדור נדר נזיר

ואף על פי שיש לה שכר צוו  ,מפני שלא נצטוית, אשה שלמדה תורה יש לה שכר אבל אינו כשכר האיש 47603 

אלא הן מוציאות דברי , מפני שרוב נשים אין דעתן מכוונת להתלמד, חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה 47604 



´ ם הל"רמב) אמרו חכמים המלמד את בתו תורה כאילו למדה תפלות, תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן 47605 

 47606 .(ג"י´ תלמוד תורה א

ומי שאין דעתו מכוונת להתלמד פטור , ל תלמוד תורה היא ההתלמדותכי תכליתו ש, ם בזה"מלמדנו הרמב 47607 

הלומד מסכת נגעים העמוקה ופסקי , ההתלמדות הזאת נוכל לראות בכל ספרי היד החזקה, מתלמוד תורה 47608 

ם ימצא שם דברים חוצבים "כאשר יגיע לסיום ההלכות ברמב, ם בהלכות טומאת צרעת בעיון רב"הרמב 47609 

 47610 .וכאילו נקרע וילון מעל עיניו, רעלהבות אש באיסור לשון ה

וישתומם הלומד איך הוא בכל ! יווכח לדעת כי בכל המסכת הוא עסק בספר חפץ חיים בהלכות לשון הרע 47611 

והלא פרשה היא בתורה השמר , לא הרגיש כי בחומר איסור לשון הרע הוא עוסק, שקידתו על המסכת 47612 

י אם באת להזהר שלא "רש, להיך למריםא´ זכור את אשר עשה ה, בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות 47613 

ונוכח הלומד הזה , זכור העשוי למרים שדברה באחיה ולקתה בנגעים, תלקה בצרעת אל תספר לשון הרע 47614 

 47615 .נגעים אבל בלי התלמדות´ כי הוא למד היטב את מס

יכולים ללמוד מסכת שלכאורה , ת פותח לפנינו דרך חדשה בעסק התורה דרך ההתלמדות"ת´ ם בה"הרמב 47616 

לא רק , התלמדות זוהי דרך חיים חדשה ונפלאה, ינה נוגעת למעשה כמו נגעים ולהתלמד בה יראה גדולהא 47617 

בן זומא אומר איזהו חכם , משנה מפורשת היא ונאריך בביאורה, בלימוד תורה אלא בכל שטחי החיים 47618 

שהוא  פ"ע מברטנורא הלומד מכל אדם ואע"ר, (אבות´ ד) מכל מלמדי השכלתי´ הלומד מכל אדם שנא 47619 

ניכרים הדברים שחכמתו היא לשם שמים ולא , שכיון שאינו חס על כבודו ולומד מן הקטנים, קטן ממנו 47620 

 47621 .להתיהר ולהתפאר בה

למשל חייט שרואה אדם יביט , ירגיש מאד כשיראה דבר מה מזה הענין, כל אדם שיש לו חוש באיזה דבר 47622 

וכן סוחר ירגיש מאד בדיבור או מעשה שיצא  ,תופר כובעים על כובעו, סנדלר על מנעליו, תיכף על בגדיו 47623 

מי שיש לו יראת , ת"ולכן בעבודת השי, לא כן איש אחר לא ישמע ולא יראה, לו ממנו תועלת למסחרו 47624 

כ בדברים אשר "משא, יתלמד מזולתו כשרואה אותם אצלו, ע"אלהים לשמור את הדברים המבוארים בשו 47625 

, למנוע היזק מרבים, נושא בעול עם חברו, ת הבריותכמו אהב, לא הורגל בהם לא ירגיש במעשה זולתו 47626 

על כן , אם כן הלומד מכל אדם הריהו סוחר גדול, כל זה אם אין לו הרגש באלה לא יבין להתלמד מזולתו 47627 

 47628 .(ג"ב קי"מ ח"חו) יבין להתלמד מזולתו ולכן נקרא חכם

תופר , ק על הנעליםהסנדלר ר, החייט מסתכל רק על החליפה של הזולת, ז היא זו"כוונת מרן הרש 47629 

ובעל חסד רק על , כן מסתכל ירא שמים רק על דקדוק המצוות של זולתו, כובעים רק על הכובע שלו 47630 

וגם דברים שהיו עד כה מחוץ לתחום , אבל הלומד מכל אדם מתלמד כל מה שניתן ללמוד, מעשי חסד שלו 47631 

הוא לומד צניעות , א לומדולא רק מבני אדם הו, הוא מבחין אצל חברו ולומד מהם, ההתענינות שלו 47632 

, (7´ערובין ק) מבהמות הארץ ומעוף השמים יחכמנו, א מתרנגול"ד, עריות מיונה, גזל מנמלה, מחתול 47633 

 47634 .ל הראו לנו כיצד לומדים גם מחיות בהמות ועופות"חז

 47635 לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין? רבי אומר למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה

גם הוא עצמו עלול להיכשל בה באשר , המתלמד יודע כי כל עבירה שהוא רואה אצל זולתו, (.´ה בסוט) 47636 

אלא מיד הוא , לכן בראותו סוטה בניוולה אינו מתרעם על המושחתת הזאת, ר כמותו"הוא בעל יצה 47637 

ן עשתה ושתית יי, והוא מבין כי בודאי שחוק והוללות היו בעוכרה, מתבונן איך היא הגיעה למצבה העגום 47638 

הרי גם מעוברי עבירה , ומיד הוא מקבל על עצמו זהירות מהיין שלא יסית גם אותו לרדת שחת, את שלה 47639 

המביעים את שאט נפשם , וכמה רחוקה גישה זו של המתלמד מגישת רוב בני אדם! מתלמדים 47640 

ם הם באשר ג, ו להכשל בעבירות דומות"מבלי להתבונן כמה קרובים גם הם ח, מההידרדרות של החוטא 47641 

 47642 !ר כמותו"בעלי יצה

עד שניהפך להיות מתלמדים , פ חצי שנה"ועלינו לעסוק בה לכה, ההתלמדות היא מסכת גדולה ועשירה 47643 

ואלמלא באנו אלא בשביל זה , הרי אין זאת מידה פרטית אלא סגנון חייו של עובד מוסרי, בכל עניננו 47644 

הרוצה , היתה זאת כבר תועלת עצומה, אם כל העבודה המוסרית היתה מביאה אותנו רק להתלמדות, דיינו 47645 

והוא צריך להסכים להעמיד מעתה את כל , לעבוד על עצמו צריך להבין היטב את עומק הדברים האלה 47646 

זאת היא , וזאת ממש עד יומו האחרון, שיהיה בכל עניניו אך ורק מתלמד, חייו על בסיס זה של ההתלמדות 47647 

 47648 .(ב"קצ´ עמב "עלי שור ח)  .דרכו של העוסק בעבודה מוסרית

 47649 

 47650 מאמר נב

 47651 .(´ב´ במדבר ו) דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר

פעם אחת בא , ר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד"א, (7´נדרים ט) ´שנינו במס 47652 

אמרתי לו  ,אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים 47653 

הלכתי למלאות מים מן , אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי, בני מה ראית להשחית את שערך זה הנאה 47654 



אמרתי לו רשע למה אתה , ופחז עלי יצרי וביקש לטורדני מן העולם, המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי 47655 

מיד עמדתי , םהעבודה שאגלחך לשמי, במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה, מתגאה בעולם שאינו שלך 47656 

עליך הכתוב אומר איש כי יפליא , אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, ונשקתיו על ראשו 47657 

 47658 .´לנדור נדר נזיר להזיר לה

אך בלבו פנימה מסתתרת כוונה בלתי רצויה של תאוות , יש שאדם עושה מצוה גדולה לאין ערוך ושיעור 47659 

כלפי , ומד אדם ומכריז על תרומתו הכבירה לטובת הישיבהבמעמד כל אנשי העיר ע, כבוד ובקשת התהלה 47660 

כוונות זרות נתערבו , ה"אבל לא לרצון יעלה לפני המקום ב, חוץ אמנם מעשה מופלא של החזקת תורה 47661 

אבל גדול באיכותו , אך יש ויעשה האדם מעשה מצוה לא גדול בכמותו, אין כוונתו טהורה לשמים, במעשה 47662 

וכמו ששנינו בסוף מנחות אחד , אחר כוונת הלב הן הדברים, ´ן מזבחו יתוהוא יעלה על רצו, לשם שמים 47663 

 47664 .המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את לבו לשמים

וכי זה , יום ומניעה מן היין שלושים יום´ מניעת התגלחות ל? וכי מה נדר לשמים, אותו נזיר מן הדרום 47665 

אמנם כן מעשה קטן יחסית אבל ? פלא ופלאהאם בגלל זה יקראנו הכתוב איש כי יפליא לשון ה? כ קשה"כ 47666 

בשקט ובצנעה נדר נזירותו להפליא , בלי תהלה בלא פרסומת, איש לא ראהו איש לא ידע, ש"בכוונה לש 47667 

עליך , טהורה בטהרת הלב, (ן שם"ר) וזאת ראה בו שמעון הצדיק שכוונתו לשמים בתכלית הכוונה, ´לה 47668 

 47669 .וכתיב קדוש יהיה כיוצא בך קראו הכתוב קדוש, ות שםוכמו שהוסיפו תוספ, אמר הכתוב איש כי יפליא

מוזכרת , אשר כל מסכת חסדו המופלאה של אברהם אבינו עמוד החסד, ובזה יש לבאר גם טעם הדבר 47670 

ובמקום אחד בלבד הוא , ויטע אשל בבאר שבע, בתורה רק ברמז גרידא בפסוק אחד בפרשת וירא 47671 

ולפי , חים שנהג אברהם במלאכים שבאו לבקרובהכנסת אור, שהאריכה התורה בסיפור מעשה חסדו 47672 

בפרהסיה נעשו קבל עם ועדה לפני , ה"שכן כל אותם מעשי החסד שעשה אע, האמור מבואר הענין היטב 47673 

 47674 .עולם ומלואו

ולא נודע טוהר לבו , וכפי שנתבאר שדבר הנעשה בריש גלי יש לחשוש בו משום פניות והעדר טהרת הלב 47675 

הכנסת אורחים שנהג במלאכים שנדמו לו לערבים המשתחוים לאבק  עד שבא מעשה זה של, של אברהם 47676 

מה לו ולכל הטרחה המופלגת הזו והדאגה שמא לא ימצא , והוא זקן מופלג וחולה בחומו של יום, רגליהם 47677 

ולשלוח , ולהמתין לאיזה עובר אורח גם שאינו בן ברית, מה לו לישב פתח האהל כחום היום, אורח היום 47678 

 47679 .הלא איש אין רואה אין פרהסיה אין שבח בני אדם, הולכי דרכיםאת עבדו לחזר אחר 

כך , מי שמדת החסד מקפת את כל הוויתו וישותו מוחו ולבו, אך זוהי דמותו של מי שהוא עמוד החסד 47680 

כי אם מפני שזו היא מדתו של , נראה אדם הרודף חסד לא מחמת פניות אישיות ונגיעות לבב אנוש 47681 

נוהג כמותו מתוך כוונות רצויות הנובעות מתהומות טוהר , התדמות ליוצרווהוא הנברא בחפצו ל, ה"הקב 47682 

אשר כולם חטיבה אחת לשם שמים חצובה , ה"ובא מעשה זה ולימד על כל מעשי חסדו של אאע, לבו 47683 

 47684 .ממעמקי לבו הטהור

´ וכבר נתבאר בפי, לבוא לידי עשיית המצוות בטהרת הלב בכוונה לשמים, זאת היא עבודת האדם 47685 

ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה "רצה הקב, ח בן עקשיא"סוף מכות מאמר ר ם"הרמב 47686 

, כי מריבוי המצוות על כרחך יבוא האדם לעשיית מצוה אחת לשם שמים על מתכונתה ושלמותה, ומצוות 47687 

 47688 .(דרכי מוסר)  .וזהו מעיקרי האמונה בתורה, ב"ובעשיית המצוה ההיא תזכה נפשו לחיי העוה

 47689 

 47690 מאמר נג

 47691 ן ושכר יזיר חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכלמיי

 47692 .(´ג´ במדבר ו)

, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, רבי אומר למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה 47693 

, לכאורה אינו מתרץ את הקושיאוהנה , (.´סוטה ב) י שהיין מביא לידי קלות ראש והוא גרם לה"פירש 47694 

והוא רואה סוטה מנוולת וגסה , למרות שהרואה הוא אדם גדול צדיק וחסיד, הלא אמרו הרואה סתם 47695 

? יזיר עצמו בשביל זה מן היין שמביא לידי ניאוף, מה שייך לומר שהאדם הגדול הצדיק והחסיד, בקלקולה 47696 

 47697 ?הלא הוא לא מסוג אנשים כאלו

לא לחשוב שהסוטה התקלקלה בפעם , סוטה בקלקולה צריך להבין מה הוא רואהשהרואה , אבל הענין הוא 47698 

 47699 (7א"עירובין כ) ל"ש חז"כמ, אלא גם היא בחזקת כשרות היתה, או שהיא מקולקלת מבטן ומלידה, אחת

י "אלא שע, וגם זאת היתה בכלל, אלו בנות ישראל שמגידות פתחיהן לבעליהן, ועל פתחינו כל מגדים 47700 

ויכול להיות שההתחלה , נתקלקלה לאט לאט ונפלה למדרון עד שנעשתה סוטה, ירהעבירה גוררת עב 47701 

 47702 .והלכה מדחי אל דחי עד שזנתה, היתה ששתתה מקידוש יין קצת יותר מדאי שמביא לידי זנות

, כ רק בן אדם ולא מלאך"שהרי הוא ג, זה צריך להפחיד את הרואה אפילו אם הוא אדם גדול צדיק וחסיד 47703 

, הזהר מהתחלת הסיבה שמביאה לידי דברים אסורים שלא ישתה יין בשביל למגדר מילתאוצריך גם הוא ל 47704 



והזהר שגם , אלא אתה כן צריך לפחד, שלא תחשוב שאתה לא צריך לפחד מזה, ומדויק הלשון לומר לך 47705 

 47706 .ואם לא תזהר מסיבה ראשונה אל תאמין בעצמך, אתה לא תתקלקל

וכי לא די מה , ץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים צריך להביןומה שכתוב מיין ושכר יזיר חומץ יין וחומ 47707 

ש האבן "כמ, הלא כל ענין הנזיר הוא דבר פלא? התורה עוד מוסיפה לו, שהוא הנזיר אסר על עצמו יין 47708 

ומי ´ מי יעלה בהר ה, (ד"תהלים כ) ד שנאמר"והענין יובן ע? עזרא על איש כי יפליא יעשה דבר פלא 47709 

כמו כן אפילו אם כבר עלה קשה להחזיק מעמד , ´כמו שקשה לעלות בהר הפירוש , יקום במקום קדשו 47710 

 47711 .וזהו ומי יקום במקום קדשו, ולעלות שוב עליה אחרי עליה

מרפה , והנהו שבע רצון מעצמו, אבל אחרי עליה כבר שמח בחלקו, ´טבע האדם שמתאמץ לעלות בהר ה 47712 

אלא או עולה או יורד , שנקרא עומד והיות שאדם הוא לא מלאך, ומפסיק לטפס, ידיו מלהתחזק הלאה 47713 

מיין ושכר , ובשביל זה אמרה תורה איש כי יפליא לנדור נדר נזיר, ולכן עלול הוא למצב של ירידה, כידוע 47714 

הוסיפה לו , פירוש בתור גדר וסייג שיחזיק מעמד בנזירותו, יזיר חומץ יין וחומץ שכר וכל משרת ענבים 47715 

 47716 .(כרון מאירז)  .ל"התורה פרטי נזירות ופרישות וד

 47717 

 47718 מאמר נד

 47719 קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו´ כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו עד מלאת הימים אשר יזיר לה

 47720 .(´ה´ ו)

ל עד "איתא בחז, (.ט"נזיר י) כ נקרא חוטא על שציער עצמו מן היין"ואעפ, מצאנו שהנזיר נקרא קדוש 47721 

, ו"תנא דבי אליהו רבה כ) סו מעדנים לתוך גופושאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנ 47722 

 47723 ומצד שני עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא אכל ממנו, (.ד"כתובות ק´ תוס

ומצד אחר , (.ד"כתובות ק) רבי נשבע שלא נהנה מהעולם אפילו באצבע קטנה, (ירושלמי סוף קידושין) 47724 

, (.´גיטין ע) סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנה, (.א"תענית י)א  כל היושב בתענית נקרא חוט 47725 

 47726 .(.ברכות לה) כ והארץ נתנה לבני אדם לאחר ברכה"ואעפ

אבל מי , ואפילו רבי חשש לזה, ז"מי שקרוב להיכשל בתאוות צריך לרחק הנאות העוה, ישנן שתי מדרגות 47727 

ת על ההנאה "דאה אל השיכדי שירגיש הו, שכבר ריחק את התאוות מכל וכל צריך להתקרב אליהן קצת 47728 

וטעם , כתב שמי שגדול ושלם יותר ברוחניות הוא נהנה יותר מטעם האכילה (ו"ט´ ג) ובכוזרי, שנתן לו 47729 

 47730 .כי הוא מסוגל להעמיק יותר בברכתו, הדבר כי דוקא הוא הראוי לזה

ב "עוהכי לפעמים עבור מה שאכל כאן משלם ב, ז הוא מלון יקר מאד"ל כתב בשם אביו שהעוה"ז ז"הרש 47731 

כיון שעסקיו , הרי רבי עקיבא חשש על רבו רבי אליעזר הגדול שמא קיבל עולמו, שלו ממש שהוא נצחיות 47732 

לאדם , ולפעמים אפילו עבור הרגשים נעימים משלמים ביוקר, (.א"סנהדרין ק) הצליחו ולא סבל יסורין 47733 

 47734 .(7ה"ברכות נ) י לשמחו שיאכל עולמו"רע מראין חלום טוב ופירש

שהיא היתה עיקר , ם נרצה לדעת כמה משלמים עבור הנאה של כבוד יש ללמוד זאת מרחלוכתב עוד שא 47735 

והיא היתה מוכנת לוותר על בעלה ועל כל העתיד שלה ועל הזכות להעמיד ממנו , ה"מחשבת יעקב אע 47736 

שנואה , כי שנואה לאה´ ואחר כל הגדלות הזאת כתוב וירא ה, הכל כדי שלא לבייש את אחותה, שבטי יֿה 47737 

ויפתח את רחמה בשכר הבזיון הדק , ן התורה היינו לא כמשמעה אלא בדקדוק המדות דק שבדקבלשו 47738 

אלא ללמד שמשום תוספת זו של אהבה , ורחל עקרה למה הוסיף הכתוב לדבר כאן ברחל, שהגיע לה 47739 

ובזוהר שמשום , שילמה מחיר רב שנשארה עקרה שנים רבות, וכבוד מפאת בעלה בהשואה עם אחותה 47740 

 47741 .היינו שעל כל פנים סבלה היה לה לזכות גדולה, זכתה להיות עקרת הבית שהיתה עקרה

כי אז אין צריך לשלם , ס שאין עצה אחרת אלא להשתדל שיהיו רבים צריכים לו"ל בשם הגרי"והוסיף ז 47742 

מכל מקום אם אין אחר , שאפילו אם אינו ראוי מצד מדרגות עצמו, מכיסו במלון כי הוצאותיו על הציבור 47743 

, יגיע לסייעתא דשמיא עצומה, והוא מתעניין וטורח עבורו, עסק בדבר שהוא טובת הרביםהמוכן להת 47744 

כל משהו שהוא נוטל , אבל מי שבא רק בזכות עצמו, ב"ז והקרן קיימת לו לעוה"ויקבל פירותיו בעוה 47745 

 47746 .(135´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .וממילא מפסיד את רוחניותו וזהו יוקר המלון, ז מטמטמו הרבה"מהעוה

 47747 

 47748 מאמר נה

 47749 .(´ו´ במדבר ו)א  על נפש מת לא יבו´ כל ימי הזירו לה

שלא יאמרו , לומר לך שאם תשרה עליו שכינה מחמת נזרו, כתב בעל הטורים בטעם על נפש מת לא יבוא 47750 

, י נזירות בימים מעטים"כבר דיברנו שיש אפשרות לאדם לעלות ע, כ"עליו שהוא דורש אל המתים ע 47751 

, וכעת נראה להתבונן בזה מאידך גיסא, שתשרה עליו שכינה מחמת נזירותולמדרגה כה רמה ונשגבה  47752 

עם כל , על כרחך צריך לומר שיש מקום לחשוד גם נזיר? דהנה איך יחשדוהו בכך שהוא דורש אל המתים 47753 

 47754 .שהוא דורש אל המתים, פרישותו והנהגתו בקדושה יתירה



ודאי גם מעיקרא לאו קטיל קני באגמא , ותוי נזיר"אותו נזיר שזכה שתשרה עליו שכינה ע! נורא ואיום 47755 

ונתגדל ועלה מעלה מעלה בקדושה וטהרה יום , ומסתבר מאד שהנזיר הזה היה קדוש מבטן ומלידה, היה 47756 

, (.ח"נדרים ל) ל"שהרי אחז! עד שנזירותו זאת היתה המכה בפטיש כביכול להשראת השכינה עליו, יום 47757 

 47758 .ש"וחכם ועניו עייה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר "אין הקב

ראוי היה רבינו שתשרה עליו , כי נח נפשיה דרב הונא פתח עליה רבי אבא, (.ה"מועד קטן כ) ´וראה בגמ 47759 

דמי ששכינה שורה עליו מופלא בדורו , וכן תמצא בכמה מקומות בפשיטות, אלא שבבל גרמה ליה, שכינה 47760 

 47761 .אל המתים ו הוא דורש"והנה גם אדם כזה יש מקום לחושדו שמא ח, הוא ודאי

ושיש ללמוד גם מכאן עד כמה יש , ל היו עיניהם בהירות לראות נפלאות בתורה"הרי לנו איך הראשונים ז 47762 

ובעל ! ו מאיגרא רמה לבירא עמיקתא"ויכול להפילו ח, לאדם לפחד תמיד פן יחזק עליו יצרו ויתקפהו 47763 

כלומר יודע , פלאות מתורתךה ואמר גל עיני ואביטה נ"וכבר ביקש דוד המע, ק"הטורים ראה זאת בתוה 47764 

לכן אבקש גל עיני ואביטה נפלאות , אבל העינים שלי מכוסות עפר מן האדמה, אני שיש נפלאות בתורה 47765 

 47766 !מתורתך

שאמר לו לקבוץ את כל ישראל , (א"י´ מלכים א)ב  כיוצא בזה יש לראות במעשה דאליהו הנביא עם אחא 47767 

´ ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה, בחואליהו בנה את המז, אל הר הכרמל ואת נביאי הבעל 47768 

למה אמר אליהו ענני  (7´ברכות ו) ל"ואחז, האלהים´ ענני וידעו העם הזה כי אתה ה´ ענני ה, אלהי אברהם 47769 

 47770 .ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם, ענני שתרד אש מן השמים, פעמים´ ב

הלא עמדו שם מהבוקר לראות דבר , ים הםויש להתבונן מה עלה על דעתו של אליהו שיאמרו מעשה כשפ 47771 

ש ויגש אליהו אל כל העם ויאמר עד מתי אתם פוסחים "כמ, זה שיורד האש מן השמים על ידו של אליהו 47772 

וכתיב גבי , ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר, והיה האלהים אשר יענה באש הוא האלהים, על שתי הסעיפים 47773 

 47774 .מהבוקר ועד הצהרים לאמר הבעל עננו ואין קול ואין עונה נביאי הבעל ויקחו את הפר ויקראו בשם הבעל

, וכעת הם רואים איך אליהו בונה המזבח לשם השם ועומד ומתפלל, כ הלא ראו שאין בבעל ולא כלום"א 47775 

, היום יוודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך, ככתוב ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר 47776 

להכחיש כל , ואם כן איך יעלה על דעתם כשתרד אש מן השמים, ם האלהובדברך עשיתי את כל הדברי 47777 

 47778 ?ו"ולומר על אליהו שעשה אש על ידי כשפים ח, מעשה הגדול והנורא הזה

ויש אפשרות שנזיר השם אשר עליו נאמר , הוא אשר נתבאר מדברי בעל הטורים שאין זה סתירה באדם 47779 

, יה קדוש עוד מלפני נזירותו עד ששרתה עליו שכינהוכבר ה, ´איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה 47780 

ויש מקום , ל"ז צופה רשע זה יצר הרע גם לצדיק הזה ומבקש המיתו להיות דורש אל המתים ר"ובכ 47781 

 47782 .לחשוד אותו בכך אם יטמא למתים

ותעו אחר , כי המון העם ובפרט בני דורו שהיו פוסחים על שתי הסעיפים, הכא נמי חשש אליהו הנביא 47783 

ואז הרי שוב ישארו פוסחים על שתי , י כישוף"לא יהססו לומר גם עליו שהבעיר אש ע, וכישוף ם"עכו 47784 

וזהו שהתפלל אליהו שתסיח , ונמצא כל יגיעתו לריק, ו"ם וכישוף ח"בטעותם ליתן כוח גם לעכו, הסעיפים 47785 

! כוח היצר כזה הוא! כלומר בלי היסח הדעת ודאי שהיו אומרים מעשה כשפים הם, דעתם כדי שלא יאמרו 47786 

 47787 .(7´קידושין ל) !קשה יצר הרע שאפילו יוצרו קראו רע, כי תקיף הוא מאד

פ נס יוצא מדרך "שזהו ודאי ע, וכשם שאמר ענני שתרד אש מן השמים, והנה השוה שתי הבקשות זו לזו 47788 

כי כן דרכם כסל למו של כל הפוסחים על ! כך אמר ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם בדרך נס, הטבע 47789 

ואין מרגישים שום סתירה , (ז"י´ מלכים ב) את השם היו יראים ואת אלהיהם היו עובדים, הסעיפים שתי 47790 

והרי זה נורא למבין , ולכן כפל ואמר ענני השם ענני, ו גם על אליהו הנביא"וכן היו אומרים ח, בנפשם 47791 

 47792 .(אור יהל)  .דבר

 47793 

 47794 מאמר נו 

´ במדבר ו) לאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותםלאביו ולאמו , על נפש מת לא יבוא´ כל ימי הזירו לה 47795 

 47796 .(´ו

וכמו , כי נזר אלהיו על ראשו, הוא הנקרא קדוש, מצינו בתורה כי מדריגת הנזיר היא ברום המעלה 47797 

והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות , ודע כי כל בני אדם עבדי תאוות העולם, שמבאר האבן עזרא 47798 

צא , זה אמור על מי שמקבל על עצמו סתם נזירות שלושים יום, כל מי שהוא חופשי מן התאוות, בראשו 47799 

שזו ודאי מביאה אותו למדריגה גבוהה , ולמד מה כבר לגבי מי שמקבל על עצמו נזירות לזמן ארוך יותר 47800 

לפיכך נקרו פלשתים את , שמשון שהלך אחר עיניו´ שהרי מצינו במתני, ולכאורה תמוה מאד, ונשגבה 47801 

איך יתכן שלא הועילה להם הנזירות , (7´סוטה ט) ו לפיכך ניתלה בשערואבשלום נתגאה בשער, עיניו 47802 

 47803 .להנצל מן החטא



זה , בא וראה שכל מי שמקדש את עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, ונראה לבאר כפי המובא במדרש 47804 

ה "אמר הקב, לפי שמזיר עצמו מן היין ונוהג צער בעצמו שלא יגלח ראשו כדי לשמור עצמו מן העבירה 47805 

מה , מה כהן אסור ליטמא לכל המתים אף נזיר אסור ליטמא לכל המתים, י הוא חשוב לפני ככהן גדולהר 47806 

בא וראה , אף בנזיר הוא אומר כי נזר אלהיו על ראשו, בכהן גדול כתיב כי נזר שמן משחת אלהיו עליו 47807 

פי שהוא מגדלו ול, והלא גידול שער ניוול הוא לאדם שאינו חופף ראשו, כמה המצוות מעטרות את ישראל 47808 

 47809 .(´ר י"במדב) כי נזר אלהיו על ראשו, קראו הכתוב עטרה לראשו, לשם שמים

כ "וכי כ, הלא סתם נזירות שלושים יום, הרי קל מאד לבצע זאת, לכאורה יש להבין מה כל הגדולה הזו 47810 

, אלא פשוט וברור שהעיקר הוא הפנימיות? קשה לפרוש למשך שלושים יום מיין ותגלחת וטומאת מתים 47811 

שהרי ישנם הרבה שאינם שותים יין , וכלשון המדרש כדי לשמור את עצמו מן העבירה זו תכלית הנזירות 47812 

, (7ט"קדושין מ)א  עשרה קבין זנות ירדו לעולם תשעה נטלו ערבי´ ובכל זאת אמרו בגמ, כמו הערבים 47813 

כדי לשמור את  הוא, כי עיקר מעלת המתנזר מן היין, ומה שנמנעים משתיית יין לא מועיל להם מאומה 47814 

 47815 .וכיון שעיקר זה חסר להם נשארים שקועים בתאוותם, עצמו מן העבירה

 47816 ם נודרים נזירות"ישראל נודרים נזירות ואין העכו, לפי זה מתבאר מאמר המדרש דבר אל בני ישראל

די בכ, הרי ענין הנזירות תלוי בעיקר בפנימיות, ם"פ שנדרים ונדבות כן מקבלים מן העכו"אע, (´ר י"במד) 47817 

אהבו , כמו שמצינו חמשה דברים ציוה כנען את בניו, ם"וזה לא שייך אצל העכו, לשמור עצמו מן העבירה 47818 

 47819 .(7ג"פסחים קי) את הגזל ואהבו את הזימה ואל תדברו אמת

וכיון שכל ענין הנזירות אינו , מובן מאליו כי לאנשים כאלה לא שייך שיוכלו לשמור את עצמם מן העבירה 47820 

ורק מטרת הנזירות , נמצא שאין הנזירות מעלה כשלעצמה, ת עצמו מן העבירהאלא כדי לשמור א 47821 

´ להפריש עצמו מכל אלה למען יהיה כולו לה´ להזיר לה, וכן אנו מוצאים בספורנו, ותכליתה היא המעלה 47822 

להנזר מיין ? כיצד, ´והוא אשר דברנו שכל כולה של נזירות אינה אלא אמצעי להיות עובד ה, ש"עיי 47823 

 47824 .דומהומיופי וכ

ואם אינו מקבל עליו מלכתחילה מטרה , ז אם אין הנזיר מקבל על עצמו מראש להגיע לתכלית זו"ולפי 47825 

ולכן אצל שמשון ואבשלום שלא מצינו שקיבלו עליהם את , אין שום בטחון שהנזירות תשפיע עליו, זאת 47826 

הנזירות להשפיע על לכן לא יכלה , או כדי לשמור את עצמו מן העבירה, ´הנזירות ברצון להיות עובד ה 47827 

 47828 .מעלתם ולהצילם בשעת מבחן

´ פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וכו, אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד 47829 

והנה , ן וביקש לטורדני מן העולם לילך אחרי מראה עיני"הר´ ופי, (7´נדרים ט) וביקש לטורדני מן העולם 47830 

שלילך אחרי מראה עיני כבר , שהשכיל להבין ולהרגיש תיכף ומיד, םזוהי גדלותו של הנזיר מן הדרו 47831 

ל בספר "ר זצ"וכפי שמבאר אדמו, (.ב"סוכה נ) בבחינת צדיקים נדמה להם כהר, נקרא לטורדני מן העולם 47832 

 47833 .מדרגת האדם

היינו כי הוא מילא , ´איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה, אמר לו שמעון הצדיק עליך הכתוב אומר 47834 

ולעשות גדרים ולהזכיר לו יום , וקיים את התכלית והמטרה של נזירות דהיינו לשמור עצמו מן העבירה 47835 

, במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה, המיתה כפי שאמר הנזיר רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך 47836 

 47837 .זוהי דוגמא של נזיר אמיתי

וזהו לשון הכתוב איש כי , מן התאוותוהמלך באמת כל מי שהוא חופשי , הוא אשר ביאר האבן עזרא 47838 

, כי באופן כזה יכול כל אדם להיות מלך, הכתוב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים´ וזהו פי, יפליא לשון פליאה 47839 

ולפי שהוא מגדלו לשם שמים קראו , וזוהי כוונת סוף המדרש שהבאנו לעיל, כי כל ישראל בני מלכים הם 47840 

כדי לשמור את , שאם כל כוונתו היא לשם שמים, על ראשוד כי נזר אלהיו "הה, הכתוב עטרה לראשו 47841 

ובוודאי שזהו , אחרי שהוא משתחרר מן העבדות לתאוות, כוונה זו עושה אותו למלך, עצמו מן העבירה 47842 

 47843 .(נחלת אליעזר)  .יופי מאין כמוהו

 47844 

 47845 מאמר נז

 47846 .(´ז´ במדבר ו) לאביו ולאמו לא יטמא להם במותם כי נזר אלהיו על ראשו

כי עשה מעשה במדה של למעלה , נזר אלהיו על ראשו, דבר שהינו למעלה מן הטבע נקרא אלהימבואר כי  47847 

, התורה דיניה ומצוותיה הם כנגד ובתוך אבריו של האדם, כי על כן נזר אלהיו הוא ודאי, מן הטבע 47848 

כל מצוה שעושים מתהוה באדם , (´ה ז"ר ל"ויק) כאילו עשיתם עצמכם, ועשיתם אותם ועשיתם אתם 47849 

והנה , בירושלמי מובא מעשה ברבי עקיבא שהיה יושב בבית המדרש ולומד עם תלמידיו, ממש לאבר 47850 

וכשהראו לו על האיש שעבר , ד"ע מי זה אשר עבר כאן לפני ביהמ"ושאל אותם ר, נתמלא הבית באור 47851 

וסיפר לו אותו האיש על האשה שחמד וכמעט שאנסה וגם , ע ושאל לו על מעשיו"קרא אותו ר, עליהם 47852 

 47853 .וקראו אותו נתן צוציתא על שם האור שהיה דלוק עליו, ית לו ושבר רצונו והניחהנתרצ



עד כדי כך , ומזה זרח על ראשו אור ממש, כבש ושבר רצונו, הנה כאן אדם אשר פירש עצמו מן תאוה 47854 

כן הוא , עד כדי שיכול לעבור לפני בית ותתמלא ממנו הבית אורה, מתהוה התורה באדם למציאות ממש 47855 

, כי רוב העולם הולכים אחר תאותם, ע יעשה דבר פלא"כתוב כי יפליא ומפרש הראב, נזירהענין ב 47856 

והוא אשר אמר הכתוב נזר , והוא ענין אלקות, ליפרוש מן התאוות זהו מן הדברים אשר למעלה מן הטבע 47857 

 47858 .מציאות ממש של נזר אלהי, אלהיו על ראשו

כל מי שהוא , לו נזר ועטרת מלכות בראשו והמלך באמת דיש, ודע כי כל בני אדם עבדי תאות העולם 47859 

אבל נבין הדברים בפשוטם כענין של , אל נבין הדברים כדברי חכמה ומוסר, (ע"הראב) חופשי מן התאות 47860 

כי ההולך , ע הפליא להאיר לנו בטיב מציאותו"והחכם הראב, אודות בעל תאוה יש הרבה דברים, מציאות 47861 

עבד זהו , של עבד אינו מי שמשכיר עצמו לעבודת מלאכה ומציאות, אחר תאותו מתהוה הוא לעבד באמת 47862 

מי שמוכר עצמו לעבד זה שהיה כבר עבד , איש בן חורין לא מוכר עצמו בשום אופן לעבד, תכונה באדם 47863 

 47864 .בתכונתו כבר היה עבד גם קודם שמכר עצמו, גם קודם שמכר עצמו

, מציאותו היא ממציאותו של אדוניומוכר עצמו לעבד כל , תכונתו של עבד היא כי ריק הוא מכל עצמיות 47865 

עם כל קריאה כל שהיא מצד האדון הוא תיכף מוכן , נמשך הוא אחרי אדוניו בתכלית ביטול עצמיותו הוא 47866 

כל מציאות של , הוא אומר הנני טרם כל מחשבה בענין, לקריצה כל שהיא של האדון הוא מתנער ורץ, ובא 47867 

הנהו , לעשות או לא לעשות לא נמצא אצלו מכל וכלכל מציאות של בחירה בדברים , סירוב אין לעבד 47868 

 47869 .בבחינת רצון האדון הוא רצונו

ותכונה זוהי , שהחומריות והחיצוניות מעידות ודאי על התכונה, ככל אשר תארנו ופרטנו בעבד חומרי 47870 

, ע בעבד תאווני"בדיוק ככה הוא הדבר אשר הגיד לנו החכם הראב, מציאות ויצירה באדם ומקיפו כל כולו 47871 

עומד הוא , ההולך אחרי התאוה הוא נעשה לה בטל במציאות, דעו לכם שהתאוה עושה את האדם לעבדת 47872 

היא המושלת עליו , לרמז הכל דהו של התאוה הוא תיכף ממלא הצו שלה, לפני התאוה בהוקרה הכי גדולה 47873 

לות בכל תכונת שפ, עבד הוא לה בתכלית במלוא מובנה של עבדות, גם על מחשבתו גם על רצונותיו 47874 

 47875 .והכנעה

ולהיפך , מעיקרי תכונת עבד כי מונח הוא תחת השפעת אחרים, היפוך תכונת עבדות היא מציאות של אדון 47876 

הוא אשר , אין ביכולת להכריח אותו, עומד הוא תמיד חופשי מכל רשות זולתו, תכונת אדון עצמאי הוא 47877 

שפוף שהיה יושב בפרשת אמר רבי אבא היצר הזה דומה ללסטים , (ב"ר כ"בר)א  "ל על א"אמרו חז 47878 

עבר פקח אחד וראה שאין בו תוחלת לגזול לו כלום התחיל , כל מאן דעבר הוה אמר הב מה דעלך, דרכים 47879 

 47880 .מכתתו

כיון שעמד אברהם אבינו וראה שאין , ודור המבול, דור הפלגה, דור אנוש, כך כמה דורות איבד יצר הרע 47881 

, רוחם נשפל בקרבם באין כל מעמד נגדו, ליהםכל הדורות פחדו מהמאיים ע, בו תוחלת התחיל מכתתו 47882 

לא כן , עד אשר נאבדו כליל באין לעצמם כלום, נפלו תחת שליטת המאיים ונבזזו מכל אשר עליהם 47883 

אינו מושפע מכל , ועצמאי אינו נופל תחת כל זולת! עצמאי הוא! אברהם אבינו אשר תרועת מלך בו 47884 

, ונהפוך הוא מכתת הוא לכל העומדים נגדו, עולםולא תשפילנו מ, וגם לא מתפעל מכל מאיים, העולם 47885 

 47886 .והוא במעמדו קיים ומשתלט עליהם

, ולהיפוך אדנות מציאות היא ודאי! היא המציאות של עבדות! לעבד חסר כל תכונה לסרב ולהגיד לא 47887 

הסירוב , זהו ביאור של נזר אלהיו, תכונת שליטה היא מציאות, שררה היא מציאות, מלכות היא מציאות 47888 

עד שהתורה קוראה לזאת , כיהלום מבהיק ומזהיר, כאבן מלוטשה, ה היא מציאות יקרה מפניניםלתאו 47889 

 47890 !בשם נזר אלהיו למעלה מן הטבע

לא משתחררים אף לא רגע , המלכים המסובבים בכל מיני עידון ותפנוקים המה האסירים והעבדים באמת 47891 

כל מי שהוא חופשי מן , מלכות בראשו והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת, מביצות התאות וכל מיני זוהמות 47892 

כתור הוא ודאי , והוא סוד סגולת הנזיר, והוא סוד מציאות הפרישה, הוא סוד מציאות הקדושה, התאות 47893 

 47894 !בנזר עטרת מלכות בראשו

פרש עצמו מאשר היה רגיל עד , אדם פורש עצמו שלושים יום מלשתות יין! ראו והתבוננו בשכר מצוה 47895 

אני מביט על האנשים המעשנים כעל ! צגת זה לדבר של פלא איש כי יפליאהנה התורה כבר מיי, עתה 47896 

בקושי רב הם , המעשנים הרגילים בזה! אוחזים קנה סיגריה בפיהם ומנשבים רוח והבל! כינזישע מעשה 47897 

 47898 !ועם ההבדלה קודם כל רצים לעשן! ק"מתאפקים לעישון עד עבור יום השב

כבישת הרגל אמנם זה מעשה פלא , תורה איש כי יפליאולא לחינם קוראת לזה ה! זאת תולדות ההרגל 47899 

כל איש יש לו להתרגל ! מסחר די גדול עם רבת הרווח! נזר אלהים? ולכן חזו מה זוכים עבור זה! ודאי 47900 

ואל , ולפעמים גם מאוסים ונבזים, להשתלט על עצמו בהתאפקות מהרגלים בלתי ערכיים, בכבישת ההרגל 47901 

, במלכות שלימה, יתרכש בהון רב, אחת לאחת, לאט לאט, ול אם קטןימעט לפניו כבישת הרגלים אם גד 47902 

 47903 .(דעת תורה)  !בנזר אלהים על ראשו



 47904 

 47905 מאמר נח

 47906 .(´ח´ ו) ´כל ימי נזרו קדוש הוא לה

אבל יש להעיר כי ההעלם מצוי מעצם פירוש , אמנם רגילים אנו להתבונן במעלת הנזירות וקדושת הנזיר 47907 

היינו כתר , נזר אלהיו, עמוד וספור האותיות, זר אלהיו על ראשוכי נ, ק"המלות הנפלאות האלו בתוה 47908 

אנוש זה הקרוץ מחומר נושא כתר אלהים על , הושם כביכול על ראשו של אדם עפר מן האדמה, ת"השי 47909 

האם יש בכח איש על הארץ להקיף בשכלו גודל קדושתו של זה ואושר הצלחת , השומע ישתומם! ראשו 47910 

, כאילו המליכוהו לזה מן השמים ומכריזים לכל באי עולם, פשר לאומרואלמלא מקרא כתוב אי א, נפשו 47911 

 47912 !כי מלך הוא נזר אלהיו על ראשו, צאו וכרעו לפניו ברך בהכנעה והתבטלות הראויה

וגידל פרע שער , אם מפני שלא שתה יין? איך זכה אדם פשוט זה למלכות עצומה ונפלאה זו? כ למה"וכ 47913 

, ז עבדי עבדים הם"ובכ, יום´ מבני אדם עושים כן הרבה יותר מל הרי כמה אלפים, ראשו שלושים יום 47914 

היינו שראה והבין כי לא נברא בעולם לשם , וצריך לומר כי כל עיקר מעלתו היא המחשבה שקדמה לנדרו 47915 

ולהבדל , ´ולכן עליו לנדור נדר נזיר להזיר לה, ושימיו קצובים עלי אדמות, אסיפה של הבל הבלים 47916 

הופרש ונתקדש יותר , ועבור מחשבה ורצון נכון זה עם הוצאתו לפועל, להארץ מדביקותו לחומר עפרו 47917 

 47918 .´כל ימי נזרו קדוש הוא לה, מכל באי עולם

שבפרישות מעטה זו זוכה האדם , ועד כמה גדולה היא מעלת הנזירות, הרי לנו מהי כוח מחשבה מקודשת 47919 

ולא בנקל יעלה לו לאדם מעט , (´לקידושין ) יוצרו קראו רע´ ר שאפי"כי קשה יצה, לכל הכבוד הלזה 47920 

שאין לך מלחמה איומה מזו , נסיון גדול הוא ועצום עד מאד להתגבר על יצרו, ז"נזירות מתאוות העוה 47921 

, אבל לא מהמלחמה הגדולה, שבתם כמנצחים מהמלחמה הקטנה, ש בחובות הלבבות"כמ! ללחום עם עצמו 47922 

, ה שידע לנצח במלחמה הגדולה וכבש את יצרוולכן מה נאה ומשובח גבור ז, היא מלחמת האדם עם יצרו 47923 

 47924 !הנה כי כן נזר אלהיו על ראשו

שאם יהיה לאחד מנה , לא כדברים חומריים, מעתה נבין כי רוחניות אינה נמדדת בכמות אלא באיכות 47925 

אבל במעלה רוחנית אינו דומה הראשון כלל בדרגתו , הרי ההבדל הוא במדת הכמות, ולהשני מאתיים 47926 

לשני בני אדם אחד סומא , למה הדבר דומה, שני סוגים נפרדים המה לגמרי, ו אף במשהולהשני שעלה עלי 47927 

וכן , מי פתי יאמר כי השני עשיר יותר מהראשון רק בשני חתיכות בשר ששיעורם כזית, ואחד פקח בעיניו 47928 

אבל , ז עבד גמור הוא לחומר גופו ותאוות רצונו"האיש שלא השכיל להבדל מתאוות העוה, הדבר הזה 47929 

 47930 !מלך על עצמו ונזר אלהיו על ראשו, ורק לשלושים יום, הנזיר אם רק הזיר עצמו מיין ותספורת

א כי "וי, כי רוב העולם הולכים אחר תאוותם, יפליא יעשה דבר פלא, ל"ומצאנו כן מפורש באבן עזרא וז 47931 

, בדי תאות העולםודע כי כל בני אדם ע, ואיננו רחוק, והעד כי נזר אלהיו על ראשו, מלת נזיר מגזרת נזר 47932 

 47933 .כ"כל מי שהוא חופשי מן התאות ע, והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו

ועל כל ריבוי , עם מרכבות סוסיו ודהרת אביריו, כי מלך בשר ודם על כל כבודו ועושרו, הוא אשר אמרנו 47934 

, ן והכבוד וכדומההרי הוא עבד נכנע ואסיר שפל לתאוות השלטון הממו, בני מדינתו הכורעים ברך לפניו 47935 

אבל באמת עבד עבדים הוא זה לתאוות העולם , ורק דמיונו כי מלך הוא מוליכו שובב בדרך לב רצונו 47936 

אין לך בן , כ המושל ביצרו ומשחרר עצמו מכבלי תאוות החומר החשוך והגס"משא, ל"ע ז"ש הראב"כמ 47937 

ה שרוב בני האדם אין יכולים כי לוחם עם כוח עפרו מלחמה גדול, והוא המלך האמיתי, חורין גדול מזה 47938 

 47939 .(ב"אור יהל ח)  !ולכן נאה לו עטרת מלכות בראשו, והנה הולך וכובש יורד ומנצח, לה

 47940 

 47941 מאמר נט

 47942 .(´ח´ ו) ´כל ימי נזרו קדוש הוא לה

נוהגת יותר מתמיד בעולם של , אבל הענין שפרשת נזירות באה ללמדנו, אף שאין אנו נוהגים בנזירות 47943 

דעות ´ ו מהל"פ) ם"ש הרמב"וכמ, והרי הסביבה משפיעה ואי אפשר להתעלם ממנה, הפקרות כמו בזמננו 47944 

, דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו (א"ה 47945 

וכלל הוא כאשר אדם בא לבחון את נסיונותיו עליו להתבונן , וממילא ההפקרות הוא גם הנסיון שלנו 47946 

, ל"ושמעתי מהרב דסלר זצ, יבקש דרך המתאים לנסיונותיו´ ומי שבא לבקש את קרבת ה ,בסביבתו 47947 

והם התוו דרך , ה הוריד לעולם אנשים קדושים וטהורים"והקב, שבכל מדינה ומדינה הנסיונות שונים 47948 

 47949 .עבודה המתאים למקום זה

מצאנו שני מהלכים  במדרגת הנזיר, פרשת נזיר קשורה לנסיונות שעלינו להתחזק בהן ולעמול עליהן 47950 

ועל , ן שכתב"ועיין רמב, ומאידך כתיב מאשר חטא על הנפש, מחד מתואר בתואר קדוש, סותרים לכאורה 47951 

וראוי , כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם, דרך הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו במלאות הנזירות 47952 



ואקים מבניכם לנביאים  (´עמוס ג) רכענין שנאמ, ´היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לה 47953 

 47954 .והנה הוא צריך כפרה בשובו להטמא בתאוות העולם, השוה אותו הכתוב לנביא, ומבחוריכם לנזירים

, אלעזר הקפר ברבי אומר´ דתניא ר, אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא, (.א"דף י) תענית´ ובגמ 47955 

אלא שציער עצמו , וכי באיזה נפש חטא זה, ל הנפשוכפר עליו מאשר חטא ע (´במדבר ו) מה תלמוד לומר 47956 

המצער עצמו מכל , ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, והלא דברים קל וחומר, מן היין 47957 

ומה , שנאמר קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו, אלעזר אומר נקרא קדוש´ ר, דבר ודבר על אחת כמה וכמה 47958 

ועלינו להבין את צד , כ"המצער עצמו מכל דבר עאכו, א קדושזה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד נקר 47959 

 47960 .החטא וצד הקדושה שיש בהזרת עצמו מן היין

התורה , מצינו בתורה ענינים הפכים, ז העיר בפרשת נזיר הערה נוראה ונעתיק את לשונו"והנה הרש 47961 

שהרי שמשון  ,ל בהפטרה של האי פרשתא"ק ז"כמו שביאר הרד, מקפדת מאד על חסרון כל דהו של תאוה 47962 

? היתכן שיקח אשה פלשתית, להושיע כלל ישראל והיה שופט´ ונשלח בבשורת מלאך ה, נזיר מבטן היה 47963 

, אמנם עשה זאת למען יוכל להושיע ישראל, היתה זאת שבודאי גיירה שתהיה עמו בהיתר´ אמנם מאת ה 47964 

 47965 .כ"כי לא היו ראויים ככי ישראל לא היו יכולים להילחם בפלשתים אז , והנה כמה גדול היה האיש הזה

והנה הפסיד כוונתו הראשונה הטובה , כ"ורק הוא לבדו לחם עמהם ומפחדו פחדו להילחם בישראל ג 47966 

נראה כי , (ד"שופטים י) היתה כי תואנה הוא מבקש מפלשתים´ ש כי מה"כמ, שהיתה רצון האלהים 47967 

הגופנית הבהמית אשר והפסיד כוונתו הטובה האלהית בכוונתו , בתחלה היתה כוונתו לטובה לבקש 47968 

כ עזרוהו מן "ואעפ, ל אמרו כן"ורז, ולפיכך נענש ונקרו פלשתים את עיניו מדה כנגד מדה, התערבה בה 47969 

 47970 .ש"ל בקיצור עיי"ק החכם ז"ל הרד"עכ, השמים ונקם נקמת עיניו מפלשתים

לנדור נדר כ מצינו איש כי יפליא "ואעפ, שמי ששובר מעט תאותו אין זה רבותא כלל, ז היה נראה"ועפי 47971 

, יום´ כי רוב העולם הולכים אחר תאותם והוא שובר תאותו ל´ פי, ל לשון נפלא"ע ז"הראב´ ופי, נזיר 47972 

 47973 ?והנה היש חיך מתוק מזה, ז איש כי יפליא לשון פלא"והתורה מפליאה ע

כי יפליא יפריש עצמו מן הבלי , ל"ותגדל הרבותא עוד בהתבונן בספורנו שפירש ענינו של נזיר וז 47974 

להפריש עצמו מכל אלה למען ´ להזיר לה, להיות נזיר ופרוש מן התענוגים המורגלים, וגות בני האדםותענ 47975 

לא יסגף עצמו בצום שממעט , מיין ושכר יזיר, להתעסק בתורתו וללכת בדרכיו ולדבקה בו´ יהיה כולו לה 47976 

יע יצרו ולא אבל יפריש עצמו מן היין שבזה הוא ממעט את התאוה ומכנ, ל"במלאכת שמים כדבריהם ז 47977 

קדוש , ובזה ישליך אחר גוו כל מחשבת יופי ותיקון שער, תער לא יעבור על ראשו, יתיש כוחו בזה כלל 47978 

 47979 .יהיה נבדל מן התאות החומריות

שהרי אינו מונע עצמו אלא ממותרות מכל מקום מעידה עליו התורה , הספורנו צמצם את מעלתו של הנזיר 47980 

אמנם , ה על כוחו העצום של הרגל שנעשה בעל הבית על האדםלמדנו בז, שעשה מעשה פלא ונקרא קדוש 47981 

ז קדיש "גם אם יפסידו עי, מוצאים כאלה שהתרגלו בשתיית תה לפני התפלה ואין בידם להתגבר על זה 47982 

פתח המגיע עד , פותח לעצמו פתח של התגברות על יצרו, ועל כן מי שעושה דבר כנגד הרגלו, וקדושה 47983 

 47984 .להתעסק בתורתו וללכת בדרכיו ולדבקה בו´ להלמען יהיה כולו , לדבקות ממש

והדבר מתבאר גם מתוך , פ נתבאר לנו כוחו של נזיר שהוא ההליכה נגד רצונות הבאות מכוח הגוף"עכ 47985 

משמע שהקדושה היא בזה שמגדל את שערו , כי מלשון התורה קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו, ´הגמ 47986 

מבואר  (7´נזיר ד) ´אמנם בגמ, חשבות יופי ותקון שערש הספורנו ובזה ישליך אחר גוו כל מ"וכמ, פרע 47987 

 47988 .שהמעלה של הנזיר מתייחסת דוקא לגילוחו בפרישתו מהנזירות, איפכא

חוץ מאדם אחד שבא אלי מן הדרום יפה , אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא, ´ל הגמ"וז 47989 

אמר לי רועה , מה ראית לשחת שער נאה זה אמרתי לו בני, עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים 47990 

ופחז יצרי עלי וביקש לטורדני מן , הייתי לאבי והלכתי לשאוב מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי 47991 

עמדתי ונשקתיו , העבודה שאגלחך לשמים, אמרתי לו ריקה מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, העולם 47992 

 47993 .עליך הכתוב אומר איש כי יפליא לנדור נדר נזיר ,על ראשו אמרתי לו כמותך ירבו נזירים בישראל

אם כן מה לי גדל פרע מה , אמנם לפי המבואר שעיקר הנזירות הוא ההימנעות מההליכה אחר רצונות הגוף 47994 

ואם יופי הוא , י גדל פרע"הריהו עוקרו ע, אם רואה שרצון הגוף הוא יופי תיקון השער, לי אגלחך לשמים 47995 

והרי באותו מעשה של שמעון הצדיק היה רצון הגוף , י אגלחך לשמיםאז עוקרו על יד, השער עצמו 47996 

, עד שאותו נזיר לא היה יכול לפעול בעצמו לגלחם לאלתר ולהפטר מן הנסיון, להתגאות בשערו כה חזק 47997 

ואמנם התגבר על , באופן שימצא את עצמו חייב לגלח את שערו מכח הדין, והוצרך לקבל נזירות על עצמו 47998 

 47999 .ש כמותך ירבו נזירים בישראל"ועל כן אמר לו ר, ררצונו ונדר בנזי

ובדלותנו , מה ראית לשחת שער נאה זה, ש תמה מתחילה על נזיר ושאל לו"אלא שמאידך מצאנו שר 48000 

אבל האמת הוא שכל מה שניתן מן השמים כלים הם , ש"מדמים אנו ששפה זו אינה תואמת לדרגתו של ר 48001 

אמר רבי יוחנן אנא אישתיירי משפירי , (.ד"מ פ"ב) ´ש בגמ"וגם היופי הוא כלי משמים וכמ, ´לעבודת ה 48002 



כי , אמר כי סלקן בנות ישראל מטבילת מצוה לפגעו בי, יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה´ ר, ירושלים 48003 

 48004 .היכי דלהוו להו בני שפירי כוותי גמירי אורייתא כוותי

היינו , ומבקש להתגאות ביופיאבל מיד כאשר בא השטן , אמנם כל זה קודם שמתערבת טרדת השטן 48005 

ומוטלת , כי אז משתנה מיד המהלך, לייחס את היופי למעלה של האדם, ´להשתמש בכלים שלא לעבודת ה 48006 

 48007 .והעבודה שאגלחך לשמים, העבודה לבטל את מעלת היופי שסופך להיות רמה ותולעה

צאנו את מקומן של שתי ומ, אם הנזיר נקרא חוטא או קדוש, ומעתה הרי עמדנו על שורש מחלוקת התנאים 48008 

חטא הוא על כי אינו עומד , כי עצם העובדא שהנזיר קיבל על עצמו נזירות הוא באמת חטא, הענינים 48009 

, באשר אין הוא אלא כלי לעבודתו, בדרגה שירגיש עצמו בטל ומבוטל, בדרגה שיוכל לשתות יין ולא ינזק 48010 

שהרי זה חייב לבטל כלים שהם מוכרחים , וממילא שכל היושב בתענית נקרא חוטא, ומה לו להתגאות בזה 48011 

 48012 .וצריך להחליש עצמו בגלל רוע מזגו אשר ימצא בזה חסרון, ´לעבודת ה

ולאחר שהיצר משיאו שלא לייחס את מעלותיו ואת , מאחר והוא כבר עומד במצב כזה, אמנם מאידך גיסא 48013 

וזה שקיבל על עצמו , י הנזירות"במצבו האידנא זקוק הוא להתקדש ע, ´כל מה שנברא בעולם לעבודת ה 48014 

פ עלינו לידע שהמדריגה היותר "שעכ, ולפי ערכנו למדנו מכל זה, לילך נגד רצונותיו ודאי קדוש הוא 48015 

 48016 .´שבה אפשר להשתמש בכל הכלים הגשמיים לעבודת ה, גבוהה היא

ואל יהא דבר , כי אז מוטלת החובה למעט במותרות, אבל מאידך כל עוד שהכלים לא מנוצלים לשם שמים 48017 

ובודאי זקוקים בזה לעבודה , ש האבן עזרא"כי באמת כל הימנעות מהרגל הוא פלא כמ, ה קל בעינינוז 48018 

ואם כי שאין בכוחנו לקבל עלינו נזירות , קשה עד שההרגל החדש נעשה טבע ואז ימעט מעוד מותרות 48019 

נעמוד , בזמננו שההפקרות שולטת בכל, פ על האדם ללמוד מזה להשליך מותרות מביתו"אבל עכ, בנדר 48020 

ואם נעשה , לייסד את הבית על העדר מותרות עד שההרגל יעשה טבע, נגד זה במניעת עצמנו מכל מותרות 48021 

 48022 .(מערכי לב)  .אז נזכה להגיע בדרך זה עד לדבקה בו, כן לשם שמים ולשם קדושה

 48023 

 48024 מאמר ס

 48025 .(´ט´ במדבר ו) וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטמא ראש נזרו

נכתר בכתר , ובחר לברוח מן העבירה ולפרוש מן היין חודש ימים, ולות הייןמצינו שהנזיר בהכירו מכש 48026 

ודע כי כל בני אדם , ל ויש אומרים כי נזיר מגזרת נזר"ע ז"וכתב הראב, גדול ונכתבה עליו פרשה שלמה 48027 

כל מי שהוא חופשי מן התאוות , והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו, עבדי תאוות העולם 48028 

ואף כי , כ נתקדש עד שנתעלה למדרגת כהן גדול שאסרה התורה ליטמא לאביו ולאמו"וכ, ונקרא קדוש 48029 

ולא עוד אלא , אבל היום אחר שבחר להיות בורח מן העבירה נתקדש, אתמול עוד למצוה נחשבה לו זאת 48030 

 48031 .גם כי ימות מת עליו בפתע פתאום וטמא ראש נזרו אף כי באונס הוא

´ שר, (7ג"כתובות ק) ואיתא בתוספות, אלא מעבירות שעשה בחייווהענין כי באמת טומאת המת אינה  48032 

ברכות ) כי צדיקים במיתתם קרויים חיים, ל היה מטמא את עצמו"ת ז"חיים כהן אמר שאלו היה בפטירת ר 48033 

אך אחרי שמת , ת כי עוונותיו בל יטמאוהו"רצה השי, כל זמן שהאדם בחיים ותקות התשובה לפניו, (.ח"י 48034 

ומי שהוא בעל מעלה יותר , עד כי מפסיד גם לאחרים ומטמא אותם, להתגבר ולהתדבק נותן כוח בהטומאה 48035 

ומאשר נאהב בעיני , מזיק לו גם עבירות של אחרים, ולכן הנזיר אחרי שנתקדש יותר, מזיק לו יותר 48036 

ואמרה התורה לסתור הנזירות גם , שבחירתו לברוח מן העבירה תהיה שלמה´ רצה רצונו ית, ת"השי 48037 

 48038 .ן ולספור מחדשלהביא קרב

באין ערך יותר מטומאת , אם כן כמה מוסיפה טומאה וטמטום לאדם עבירה של עצמו אף היותר קטנה 48039 

והנה האדם הזה אשר אתמול היה יכול ליטמא , מה גם עבירה חמורה ועבירות הרבה, עבירות של אחרים 48040 

פ שהבחירה בזה היא "אע ,והיום כשבחר לברוח מן העבירה, ועוד למצוה נחשבה לו, ולא פעל עליו כלום 48041 

אף כי אינו אלא על פרט , כ עד שמזיק לו טומאת עבירה של אחרים"נתוסף בו קדושה כ, רק בחירת עצמו 48042 

 48043 .אחד ובחירת עצמו

וכמה יפעל עליו כוח העבירה כשהוא , ומעתה מי שהוא בקדושה כל ימיו כמה יפעל עליו כוח העבירה 48044 

על קדושה , ת"אלא קיבוץ כל התורה וציווי השי, מיתולא רק בחירה עצ, בקדושה לא רק על פרט אחד 48045 

, והנה שבת קודש ששקולה כנגד התורה כולה, כוללת כזו כמה תפעל טמטום עבירה אף היותר קטנה 48046 

 48047  .מי שהוא מחלל שבת עד כמה יפעל הטמטום וכוח העבירה נורא מאד, שנכללת בה קדושת כל התורה

 48048 .(ב"רע´ ב מא"חכמה ומוסר ח)

 48049 

 48050 מאמר סא

 48051 .(´ט´ במדבר ו) ימות מת עליו בפתע פתאום וטמא ראש נזרווכי 



אחרי שהוא רק , מה חטאו של הנזיר אם נטמא בפתע פתאום שמת עליו מת, פתע זה אונס פתאום זה שוגג 48052 

כי אילולא איזה חטא שחטא , ברם יש להבין שהתורה חייבתו לנזיר במשפט וצדק? אונס או אפילו שוגג 48053 

עבירה שקדמה לנזירותו , ה מזדמנת לו נסיבה כזו שייטמא בשעת התקדשותולא הית, הנזיר מרצון מקודם 48054 

והוא נאלץ להתחיל את חשבון התעלותו והתקדשותו , י אונס או שגגה"עונשה איתרמיא ליה עכשיו ע 48055 

 48056 .מחדש

ל ושכר עבירה עבירה "והסוד הוא אז, פ ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה"ל עה"האבן עזרא ז´ וכן פי 48057 

שיצטרך , כי מה חטא זה אם מת עליו בפתע פתאום, ומר ולא יקשה עליך מאמר אחד לחטאתכל, ל"עכ 48058 

אלא שחטא , כי ודאי חייבתו תורה במשפט כי לא יאונה לצדיק כל און, להביא על טומאתו אחד לחטאת 48059 

סימן הוא , אם רואים אנו אחד נכשל בחטא, באה לו עבירה זו שנטמא, ובשכר אותה עבירה, אחר קדם לו 48060 

ויש שבתור עונש על אותה אי , ולא היה מונע את עצמו מקרבת העבירה, עובר לחטא זה לא היה נזהרש 48061 

 48062 .למען יזכה ויבין להיות מתרחק מן הסכנה, זהירות מזדמנת לו עבירה אחרת

ויתקן את כתמי נפשו ולא , ולכן מחובת בן תורה לעיין תמיד עיון מתמיד ונוקב לתוך תסביכי נפשו 48063 

ואף שנראים לכאורה כשגגות , כי גורמים בעל כורחם מכשולים חדשים, ומכוסים להשאירם קיימים 48064 

ואין אמתלאות שוגג ואונס יפה לבן , לאמיתו של דבר הם המשך הזדונות שלא נתכבסו כל צרכן, וכאונסין 48065 

ונדע נא שכל שוגג מבחינה מוסרית עילאית , ולבן מוסר היודע תסביכי נפש האדם ותוצאותיהם, תורה 48066 

ולא , הרחמן יזכנו להיות מאלה שזדונותיהם נעשים להם זכיות, ויש שהוא כמזיד גמור, וא למזידקרוב ה 48067 

י לימוד המוסר המביא לידי טהרה "והבנה זו משיגים רק ע, חלילה מאלה ששגגותיהם קרובות למזיד 48068 

 48069 .(תורת הנפש)  .אמיתית

 48070 

 48071 מאמר סב

א  הנפש וקדש את ראשו ביום ההוועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה וכפר עליו מאשר חטא על  48072 

 48073 .(א"י´ במדבר ו)

אלא שציער עצמו מן , וכי באיזו נפש חטא, וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, אלעזר הקפר ברבי אומר´ ר 48074 

נזיר , ולכאורה נפלא מאמר קדוש ונעלה זה, (´נדרים ו)א  מכאן כל היושב בתענית נקרא חוט, היין 48075 

דילמא מודה דנקרא קדוש , א הקפר לא קשיא"כתב דאליבא דרח "והב? שקדוש יקרא היאך יקרא חוטא 48076 

ז קדוש יקרא יהיה "ומה גם מצוה כזו שעי, היאך זה אפשר שבקיום מצוות התורה, אלא דנקרא גם חוטא 48077 

 48078 ?גם חטא

לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר , למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, (´סוטה ב) ל"אמרו חז 48079 

כי אם כל העולם בהבליו הרי הוא סוטה , ה בקלקולה אין זה דוקא מעשה סוטהוסוט, עצמו מן היין 48080 

להזיר עצמו מן היין , צריך הוא להתרומם למדרגה יותר גבוהה, ולמען לא יעשה רושם עליו, בקלקולה 48081 

תענית ´ י במס"והנה רש? ואם עושה כן איזה חטא יש כאן, ולקבל עליו כל עניני הקדושה שבתורת נזיר 48082 

, אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו, (´הוריות ו) שהחטא הוא על פי מה דאמרי במסכת ,א מפרש"י 48083 

 48084 ?ואיך יתכן שיהיה בזה חטא, אבל הרי התורה ציותה בכך והוא מקיים את מצותה

אין דבר ואפילו היותר טוב , כי מאז החטא של עץ הדעת שנעשה הטוב מעורב ברע, אבל ביאור הענין הוא 48085 

, וכל דבר שיעשה האדם אם גם בכוונה ורצון טוב, וגורם בזה מגרעת וחסרון, ו גם הרעשלא יתערב ב 48086 

וכל מדה ומדה כוח וכוח דורש מזה טרפו , מתעורר האדם כולו עם כל מדותיו וכוחותיו הרעים מנעוריו 48087 

מיד יתעוררו כל הכוחות הנמצאים , ואף אם יתעורר האדם לעשות דבר היותר טוב לכבוד קונו, ומזונו 48088 

 48089 .בקרבו וידרשו גם הם את תפקידם להשתמש בזה להנאתם הם

גם , הרי הוא כביבר מלא חיות מכל המינים, האדם שהוא עולם קטן עם כל כוחותיו ומדותיו השונים 48090 

והציור , כל הכוחות והמדות הללו מתעוררים לחטוף מזה, ובכל דבר שהוא עושה, שקצים נחשים ועקרבים 48091 

והעכברים יוצאים מחוריהם וחוטפים את הכל עד שלא , מטעמים שונים לזה כאדם העורך שולחן עם מיני 48092 

ולא יחטפו השרצים את ! וזאת היא עבודת האדם להשתדל שגם בעד נשמתו ישאר מעט, ישאר כלום בעדו 48093 

 48094 .פ טבעו ותכונתו"כן הוא האדם ע, הכל

ובפשוטו רגילים לבאר , כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, (´קהלת ז)ב  וזהו ביאור הכתו 48095 

אבל כפי מה שדברנו מבואר , לא יוכל להיות שלא יעשה גם חטא, כי גם צדיק אשר יעשה הרבה טוב 48096 

כי , ועם זה הטוב לא יהא מעורב שום חטא, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, הכתוב באר היטב 48097 

 48098 .ירוזהו ענין הנז, מעת שנתערב הרע בטוב מעורבים הם בכל דבר ולא יפרדו

, מתעורר בו החפץ לברוח מכל זה, אמת הוא כי בראות האדם את התבל ותשוקותיה בכל חלאתה וזוהמתה 48099 

, ´ז כמו שציותה התורה הק"להפריש את עצמו מכל תענוגי העוה, י דרישה נפשית פנימית"ונדרש הוא ע 48100 

הלא יין לחיך כי , אבל באותו הרגע מתעורר בו מיד רגש אחר המונעו מלהיות גדור ושלא לשתות יין 48101 



והוא רגש של , אבל אז רגש אחר מתעורר בו לסייע את הרצון הטוב להזיר עצמו מתענוגי התבל, ינעם 48102 

וזה הרגש , בין כך ובין כך אין לו הנאה מתענוגי העולם, באומרו אל לבו בלאו הכי איני מפסיד כלום, קצף 48103 

 48104 !הוא המכריע לקבל את הנזירות

שהיא הסתכלותו בכל הזוהמה של תשוקת העולם , בל את הנזירותנמצא שמפני הסיבה שהעירה אותו לק 48105 

שהוא , אבל על הכוח שהכריע אותו לקבל את הנזירות, לזאת קדוש יקרא, וחפצו להתרומם על כל זה 48106 

ומפני זה יש בו רצון להנזר מכל , התמרמרותו על מה שיחסר לו ואשר נדמה לו כי אין לו כלום בעולם 48107 

ולרוב הוא מכריע , וזה החטא גלי ליה לרחמנא שהוא מתלוה בכל נזירות, אזהו הקצת חט, תענוגי העולם 48108 

שקבלתו היתה זכה ונזירותו היתה , ורק נזיר אחד היה שאכל שמעון הצדיק מאשם נזירותו, את קבלתו 48109 

 48110 .לשמים

וכיוון , סבר שמעון הצדיק בני אדם מתוך קפידה הם נודרין, (א"א מנדרים ה"בירושלמי פ) וזה מדויק 48111 

, וזהו ענין ההקפדה שמקפיד ומתרגז על כל העולם ועל כל מה שיש לו, ין מתוך הקפדה סופן לתהותשנודר 48112 

ולפיכך כשרבין עליהן ימי נזירות ונעשה קשה להם לפרוש מתשוקת , והיא היא המכרעת בקבלת נזירותו 48113 

 48114 .העולם סופן לתהות

מפני , לו לקבל נזירות הואכי מה שדרוש , כמעט מוכרח הדבר שרגש אי הסתפקות יתערב בכל נזירות 48115 

שאם לא כן הרי אין לו , ז ומתיירא שימשך אחריהן"שמרגיש כי עוד חיה בו תשוקה גדולה להנאות העוה 48116 

וממילא מוכרח שרגש אי , ואם כן ודאי יש בו המניעה שלא להנזר מן העולם, צורך להבדל מהנאות העולם 48117 

, ל"י ז"ומבוארים בזה דברי רש, יך להביא כפרהועל זה צר, וזה חטאו, ההסתפקות יסייע לו לקבל נזירות 48118 

, ז"כי באמת אין דרוש לצדיק נזירות וראוי ליהנות גם מעוה, אטו צדיקי אי אכלו תרי עלמי מי סני להו 48119 

 48120 .ולכן אי אפשר שלא יתערב בו חטא, ורק מי שמרגיש שמתאוה ליותר מצריכו להנזר

כי נזיר שבא לידי מדרגה גבוהה , רב בהם חטאג שלא מצינו חיוב להביא כפרה על שאר דברים שמעו"אע 48121 

, ולקבל עליו את הנזירות עד שקדוש יקרא, ז"להפריש את עצמו מהנאות העוה, י התעוררותו"כזאת ע 48122 

שכן מצינו , ולכן הצריכתו להביא כפרה, חסה עליו התורה שישאר בקדושתו ולא תפגום בה קצת החטא 48123 

אותם התורה בחובות מיוחדות והטילה עליהם  שחייבה, בכהנים שקדושתם למעלה מקדושת ישראל 48124 

 48125 .זהירות יתירה

לא נדבר אודות המעשים ! עד כמה באים בחשבון עם האדם ומה רב הוא עומק הדין, למדים אנו מזה 48126 

, ובאמת הלא גם בהם מעורב רע, אבל גם המעשים הטובים שנדמה לנו כי רק טוב אנו עושים, הרעים 48127 

אבל הכתם , י קרבן שאין לנו קרבנות בזמן הזה"כי אם לא יכפרו ע ,יבואו בחשבון ונצטרך עליהם כפרה 48128 

 48129 .(ז"קמ´ ב ד"שעורי דעת ח)  .צריך ומוכרח שיעבור ומי יודע במה

 48130 

 48131 מאמר סג

א  ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום ההו 48132 

 48133 .(א"י´ במדבר ו)

ד של שבח שנקרא קדוש ויש עליו דינים של כהן גדול עבור פרישתו צ, בפרשת הנזיר רואים שני צדדים 48134 

שני דברים הסותרים זה את , וצד של תביעה שנקרא חוטא ומביא קרבן על שציער עצמו מן היין, מן היין 48135 

ותירצו כי צד הקדושה יתרה , אך כבר הקשו התוספות על היושב בתענית שנקרא קדוש ונקרא חוטא, זה 48136 

אם רואה , פירוש לדבריהם כי אין התענית דרך של תורה אלא עצה לשעה, (א"נית יתע)א  על חסרון החט 48137 

אך זוהי , י התענית"עצה טובה לו שיכניע התאוה ע, אדם שיצרו מתגבר עליו והתאוה מושלת על השכל 48138 

 48139 .רק עצה בשעת הצורך אבל אסור לעשות כך

, אותם או אפילו למעט אחד מהןאסור לאדם לרחק , ה ברא אותו בריאה משותפת נשמה עם גוף"אם הקב 48140 

אדם נברא , כן אסור לו להיות מלאך נשמה בלי גוף, כי כשם שאסור לאדם להיות בהמה גוף בלי נשמה 48141 

ר לגן עדן מקום "ה את אדה"כמו שהכניס הקב, חייב אדם להחיות גופו יחד עם נשמתו, וכן צריך להיות 48142 

, מלאכים צולין לו בשר ומסננין לו יין, יםומה שחסר לו עוד השלים לו משמ, ז"המובחר לתענוגי עוה 48143 

וכיון שחטא , כי שניהם צריכים להיות בשוה, ומטרתו לעבדה זו מצות עשה ולשמרה זו מצות לא תעשה 48144 

ע ולחיות בצער של ארבעים קללות כדי "הוזקק להגרש מג, שהתגברה התאוה על שכלו לפי ערכו הרם 48145 

 48146 .לתקן החטא

שתי קצוות הרחוקות זו מזו אינה , (ג"א ה"הלכות דעות פ) ם"רמבכמו דאיתא ב, כן דרך התיקון במדות 48147 

והיא הדעה שהיא רחוקה משני , הדרך הישרה היא מדה בינונית, דרך טובה ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן 48148 

אם היה רחוק לקצה האחד ירחיק , בני אדם שנפשותיהם חולות, ב הוא אומר"ובפ, הקצוות ריחוק שוה 48149 

עצה זו של , ש"וג בו זמן רב עד שיחזור בו לדרך הטובה היא מדה בינונית עייוינה, עצמו לקצה השני 48150 



אבל כיון שאין זו דרך התורה נקרא הנזיר חוטא , ם היא העצה של נזירות עד שיגיע לדרך הממוצע"הרמב 48151 

 48152 .ומביא קרבן על זה

היין וכל  כי תלמיד חכם צריך להיות פרוש תמיד מן, ן פרשת קדושים האומר"אבל קשה על זה מהרמב 48153 

דרך של תלמידי חכמים , לדבריו הרי זו דרך ולא עצה, וזוהי המצות עשה של קדושים תהיו, המותרות 48154 

 48155 ?ואם זהו ציווי של תורה איך נקרא הנזיר חוטא, מצות עשה של קדושים תהיו

לא יחלל , שהוא אומר על אזהרת הטומאה, ח יש לנזיר"רואה כי גדר ת (´ו´ במדבר ו) המעיין בספורנו 48156 

מרדכי ) ל המבלי אין קברים בטבריא שלחתיך לנציבין"כאמרם ז, עסקי קדושתו להתעסק בכבוד מתים 48157 

הירושלמי הזה מספר על אחד ששלח בנו מטבריא לנציבין ללמוד תורה , (ט בשם הירושלמי"ק תתפ"מו 48158 

העוסק ונזיר זה , ועל זה שלח לו כי תורה גדולה מגמילות חסדים, ושמע כי עוסק הוא בגמילות חסדים 48159 

 48160 ?ואיך הוא חוטא ומביא קרבן על נזירותו, ח פטרתו התורה מעניני חסד"בקדושה ככהן גדול ות

כ ישתה יין "ואח, ח רק לזמן של שלושים יום"נזיר אינו ת, ח שני ענינים המה"ונראה לומר כי נזיר ות 48161 

ח "אבל ת, צמולכך הוא חוטא כי אסור לאדם לצער את ע, וצער הוא לו שהזיר עצמו מן היין, כמקודם 48162 

מכיר הוא את הציווי של , יודע הוא את תורת השם ומבין בה יותר משאר בני אדם, שדרכו בכך תמיד 48163 

 48164 .כ את טבע האדם יותר משאר אנשים"מכיר הוא ג, קדושים תהיו המחייבו להיות פרוש מהמון בני אדם

לא חכם ולא , בשם אדם ר וקרא עצמו"כמו שהכיר אדה, ז"יודע הוא כי האדם נוטה בטבעו לעניני העוה 48165 

עד שטעו בו מלאכי , ר את הגוף שלו שלא היה כי אם נשמה"ראה אדה, קדוש מפני שהוא נברא מן האדמה 48166 

וזאת היתה חכמתו , והכיר בו את האדמה עד שלא מצא לו שם אחר זולתו, השרת ובקשו לומר לפניו קדוש 48167 

 48168 .כי כוון אל האמת גם בזה

מרגיש , ידיעה זו הרגשה היא אצלו, ה לפניו מלרחק המותרות האלוח זה יודע כי אין דרך יותר בטוח"ת 48169 

ואין בחפצו להיות נבל אף , כי לשון חכמים מרפא לשון חכמים ברכה, הוא את הכיעור שבחלק הדיבור 48170 

ואין , מרגיש הוא באצילות נפשו איך המון בני אדם מלכלכים עצמם באכילה גסה, שהוא ברשות התורה 48171 

עונג הוא לו ביתרון נפשו , ח זה אין לו צער בהנהגת פרישותו"ת, יין וזוללי בשרחפצו להיות בין סובאי  48172 

ח אינו "ות, כי הקרבן של נזיר הוא על שציער עצמו מן היין, והנהנה ומתענג בפרישותו אינו חוטא, זה 48173 

 48174 .(תורת אברהם)  .זהו החילוק בין נזיר לתלמיד חכם, מצער נפשו אלא מתענג ונהנה מדרכו זו

 48175 

 48176 דמאמר ס

 48177 .(ג"י´ במדבר ו) וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו

´ מפני שמרוב קדושתו ומדרגתו בעבודת ה, ן הטעם למה הנזיר חייב להביא קרבן חטאת"כתב הרמב 48178 

ומכיון ששב להטמא , שהרי הנזיר הושווה לנביא, היה מן הראוי שישאר נזיר כל ימיו, שהשיג בנזירותו 48179 

ולא מצאנו , והקשה עליו רבינו בחיי שהרי עדיין לא נדבק בתאוות העולם, כפרהבתאוות העולם צריך  48180 

והוא דמכיון שהתדבק בנזירותו , וכתב שטעם הדבר אינו מתבאר אלא על פי הקבלה? קרבן על העתיד 48181 

ו מאותה מעלה "נראה כמתרחק ורוצה לסלק עצמו ח, לרחמים העליונים ורוצה עתה לצאת מקדושתו 48182 

כ יחזור "ולא לכפרה אלא להמשיך שפע מן המקור ואח, ן הצריכתו תורה קרבןולכ, שכבר דבק בה 48183 

 48184 .ל בקצרה"להנאותיו עכ

, מפחד הוא להניח אפילו דבר קטן מעול עולם הזה, הנה האדם בחיים חיותו נבהל תמיד מקול עלה נדף 48185 

כן חושב ועל , בחושבו שללא השתדלותו אחת דתו לגווע מרעב, בדאגתו המתמדת לשיפור מצבו החומרי 48186 

וכן נמשך הוא אחרי החברה בהנאותיהם , שאסור לוותר על שום השתדלות וחריצות להשיג מטרותיו 48187 

וככה הולכים , שמא יהיה לזרא בעיני חבריו, ומפחד מכל שמץ של התבודדות ופרישות, ובבילוייהם 48188 

ם להשגה באופן שאין לו שום אפשרות להתרומ, לטמיון ימיו ושנותיו בעול הפרנסה ובשעבוד החברה 48189 

 48190 .יותר גדולה

יותר נחלש הכוח שלו , ז"אבל כל מה שנמשך אחרי הזרמים של עוה, בודאי לא נאבד מהאדם כוח הבחירה 48191 

וכמובן שדרך זו הרת אסון ודומה לנוסע בעגלה , לבחור בדרך אחרת ולהשתחרר ממעגל הקסמים 48192 

על כן דבר גדול עשה ? אותו דמי יודע אנה יוליכו, מבלי להדריך את הסוסים ולכוון אותם, במהירות רב 48193 

, והוציא את עצמו לתקופה מסוימת משטף מרוצתם של הבריות, הנזיר שהתנזר מהיין ומחברת הבריות 48194 

גם מתנזר הוא מחברתם בצורתו החיצונה בגידול שערותיו , ומהנטיה להמשך אחריהם ללא הבחנה 48195 

 48196 .וכה לטעום החיים הרוחנייםובזה הנזיר בא בפני מלך מלכי המלכים וז, ומתקדש ומתטהר מכל טומאה

צריך , אולם כשחוזר מפרישתו להכנס שוב לשטף החיים הרגילים אחרי שטעם מצוף נועם אור האמת 48197 

וזה מכוון לאדם שהיה ראוי , ן אחרי שכבר זכה לראות המאורות וחוזר ומזניח אותן"כפרה לדעת הרמב 48198 

 48199 .ם צריך כפרהדמכיון שמסרב לעשות כן לאורך ימי, מטבעו להדבק לחיי הפרישות



ואז אין , שאפילו האדם שלא יכול להשאר במצב כה מרומם הרבה זמן, אולם רבינו בחיי דרך אחרת אתו 48200 

ולפי המובן מעומק , בכל זאת עליו להביא קרבן, שום צד חטא במה שמניח את נזירותו אחרי מלאתה 48201 

ילו מתחרט עליהם ומתרחק וכאשר מניחן נראה כא, י נזירותו זכה למדרגות גבוהות"דע, דבריו הטעם בזה 48202 

ולכן מביא קרבן המסוגל להוריד את המדרגות הגבוהות שהשיג לתוך החיים הרגילים שלו במדרגה , מהם 48203 

אדם שאינו מסוגל לחיות חיי פרישות באופן , וכעין קדושת שבת שמתפשט בתוך ימי החול, יותר נמוכה 48204 

ועליות אלה יחיו אותו בשאר , אפשר לובודאי שכדאי לו להתרומם לכל הפחות מזמן לזמן כפי ש, תמידי 48205 

 48206 .העתים

העיקר הוא ההתחלה שיהיה בכוחו להתרומם מהפחיתות ולהניח את , איך שנפרש ענין קרבן הנזירות 48207 

היינו שאמר לו , (ב"סנהדרין ק) ה לירבעם חזור בך"ואפשר להעמיס את זה במה שאמר הקב, הרגלו 48208 

קודם שנדון על טענותיך נראה אם יש לך היכולת אבל , אפילו אם הכל טוב ויפה והצדק אתך, ה"הקב 48209 

ולכן נאמר לו לשון חזרה ולא , אם תוכל להשתחרר ממרוצת הרגליך, להפסיק ולחזור מהמצב שנוצר 48210 

, ממילא היה מתחרט בקלות, כי אילו היה בכוחו לחזור ממה שעשה ולא להמשיך בדרכו הנלוזה, חרטה 48211 

שכבר נשתרש החטא אצלו , קשה לו לחזור למצבו הקודםכבר , אבל מכיון ששנה בחטא ונעשית לו כהיתר 48212 

 48213 .ונעשה כטבע שני

במה שמוציא את עצמו לו לתקופה קצרה מזרם , ועל פי זה נוכל להבין גודל המדרגה אליה זוכה הנזיר 48214 

ובזה מסוגל הוא לבדוק בעין , ומניח את הרגלו ואת חברתו לשם השגת המושכלות, החיים היום יומיים 48215 

 48216  .ובתום נזירותו לחזור למקומו בחברה מתוך ביקורת עצמית וחשבון הנפש ,חודרת את דרכיו

 48217 .(המוסר והדעת)

 48218 

 48219 מאמר סה

´ במדבר ו) וגלח הנזיר את ראש נזרו ולקח את שער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים 48220 

 48221 .(ח"י

, ר מן הדרוםפעם אחת בא אדם אחד נזי, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד, אמר שמעון הצדיק 48222 

? אמרתי לו בני מה ראית להשחית שערך זה הנאה, וראיתי שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו תלתלים 48223 

ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי , אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי וטרחתי לדלות מים מן המעיין 48224 

במי שהוא עתיד להיות , ו שלךאמרתי לו רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינ, וביקש לטורדני מן העולם 48225 

אמרתי לו כמוך ירבו נוזרי נזירות , מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו! העבודה שאגלחך לשמים! רמה ותולעה 48226 

 48227 !´עליך הכתוב אומר איש כי יפליא לנדור נדר להזיר לה, בישראל

כ "על כומה ראה להתפ, שמעון הצדיק לא רצה לאכול אשם נזיר טמא ומסתמא מפני שנזיר נקרא חוטא 48228 

ההתעוררות הראשונה של טומאה , ודבר גדול גילה שמעון הצדיק, דבר גדול היה בנזיר זה? מנזיר זה 48229 

וכי , ותיכף הרגיש כי פחז עליו יצרו, הצעיר ההוא נסתכל בצלו וראה שהוא נאה! באדם היא הרגשה בגוף 48230 

שבסוף ימי , עצמו נזירות חיפש ומצא עצה נגדו וקיבל על, יצר זה שנתעורר בו יביאהו לידי מעשים רעים 48231 

 48232 .נזירותו יצטרך לגלח כל שערו ולשרוף אותו לשמים

מי אינו ! הגע בעצמך, הרגשה כזאת בהתעוררות הראשונה של טומאה מעידה על קדושתו של צעיר זה 48233 

והצעיר המסתכל בעצמו ורואה כמה נאה שערו יותר ויותר הוא אוהב את ! מזדהה עם גופו ומשוחד מיופיו 48234 

ומי מרגיש כי אהבת עצמו ואהבת גופו , ורואה בגופו את הנכס היקר לו ביותר, ר בעצמועצמו ומתפא 48235 

 48236 !משורש של גאוה ותאוה גם יחד, טומאה היא

ולא עוד אלא שעמד על , וגער ביצרו המתגאה על עולם שאינו שלו, צעיר שהרגיש בכל זה ברגע הראשון 48237 

צעיר זה , ולכן קיבל על עצמו נזירות, ה עצמיתהאמת הגדולה שהגוף ניתן לו ככלי לעבודת השם ולא להנא 48238 

אם בגאוה , ושהיא עלולה להביאו לידי מעשים רעים למיניהם, הרגיש תכף שיש טומאה בהרגשת הגוף 48239 

 48240 .יסודם או בתאוה

אל קרבת ? מבלי להרגיש בטומאה זו לאן תביאהו, והנה מי שמפנק רגשת הגוף ומשתעשע בה תמיד 48241 

היא , ודע כי הרגשת הגוף היא היסוד של כל התרבות המערבית, שלאהבורא ואל גדלות בתורה בודאי  48242 

, דרך התורה מתחילה דוקא בזה, אומנות הציור והפיסול והספורט ביון העתיקה, שהביאה לפיתוח המדע 48243 

 48244 .שהאדם יתלמד לראות בגופו כלי לעבודת השם ולא להנאה

ולכן , ה ומצוות מכוונת אל הגוףכל עבודה בתור, הספרים הקדושים מכנים את הגוף נרתיק של קדושה 48245 

משל לאדם שהיה לו בן והיה אותו הבן חסר , י אומר"נחוניא בשם ר´ ר, ניתנה התורה לנו ולא למלאכים 48246 

אחר ימים בא אביו אצלו ומצאו שלא למד , אצבע אחת והלך ללמדו אומנות אחת שצריך כל האצבעות 48247 

בנך חסר אצבע , ומנות זו צריכה כל האצבעותאמר לו א? אמר לרבו לא למדתו אומנות זו, אותה אומנות 48248 



, למה שאין ביניכם פריה ורביה, אין התורה מתקיימת בכם, ה למלאכים"כך אמר הקב, ואינו יכול ללמדה 48249 

 48250 .(´מדרש תהלים ח) !לא מיתה ולא טומאה לא חולי אלא כולכם קדושים

זכה לנצח ולתחיה בתחית וכל עבודתנו בתורה לקדשו ולהעלותו כדי שי, התורה מתקיימת דוקא בגוף 48251 

כי , או שיש להזניח ולהחליש את הגוף, והנה אין כוונתנו בזה לומר שיש להתעלם מהגוף ויצריו, המתים 48252 

, וכי הרגשה עצמית בגוף יש בה משום טומאה, כוונתנו שאין לגרות הרגשה בגוף, זה אינו ממנהג חכמים 48253 

 48254 .(ט"נ´ א עמ"עלי שור ח)  .בודתנווכי הגישה האמיתית והרצויה אליו היא להבחין בו כלי לע

 48255 

 48256 מאמר סו

 48257 .(ד"כ´ במדבר ו) פניו אליך ויחנך´ יאר ה, וישמרך´ יברכך ה

, ולכן צריכים שמירה שלא יבואו שודדים ויטלו את הכל, י שהברכה הראשונה היא שנכסיו יתברכו"פרש 48258 

´ הברכה השניה של יאר הוהנה ? מה הנאה יש לו במתנה זו, שהרי הנותן מתנה לעבדו ונוטלין אותה ממנו 48259 

, כ"א זה מאור תורה ע"נתן אומר זה מאור השכינה ד´ ר, פניו אליך הולכת על רוחניות כמו שדרשו בספרי 48260 

אולם ביאור הענין שהשמירה מן השמים , ויש לציין שבברכה השניה לא הוזכרה שמירה כבראשונה 48261 

רק , אחד שישמור את רגליו מלהלכדאבל ברוחניות חל חובת השמירה על כל אחד ו, קיימת רק על נכסיו 48262 

שמן השמים עוזרים לו ומוסיפים , אז זוכה לסייעתא דשמיא, אם מתאמץ בעצמו להשמר מכל מכשול 48263 

 48264 .שמירה על שמירתו

 48265 ל הפסוק בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר"ישראל סלנטר זצ´ וכבר ביאר הגאון ר

ל שצריך להקיא "ש חז"כמ, י יגיעה רבה"ה של תורה עשהאדם מחויב למלא ראשו בשמנ, (´קהלת ט) 48266 

אבל אחר שהשיג שמנה של תורה צריך לתאר לעצמו כאילו , (7ג"ברכות ס) החלב שינק משדי אמו עליה 48267 

כלומר עם , שבכל סטייה קלה עלול להפילו וללכלך הבגדים הלבנים שעליו, נושא על ראשו פך של שמן 48268 

כדי שלא תהיה , זהירות לבל יצא חוץ מגדרו ולבל הכשל בגאוהעליו להשמר ביתר , רכישת השגת התורה 48269 

 48270 .משום שהבגדים מרמזים על המדות כידוע, תורתו הסיבה להשחתת טוהר מדותיו

והדבר יפלא שהרי בכל מקום מקדים , כ"ויחנך בדעת ובבינה ובהשכל ובמוסר ובחכמה ע, איתא בספרי 48271 

ובינה על מה שמבין דבר מתוך , בל מרבותיומשום שחכמה מורה על מה שקי, את החכמה לבינה ודעת 48272 

, אמנם דבר גדול השמיענו התנא בזה? ואם כן למה שינה כאן את הסדר והקדים בינה ודעת לחכמה, דבר 48273 

כמו כן הברכה השניה של , דכמו שהברכה הראשונה של נכסים אין לה שום קיום בלי שמירה מליסטים 48274 

ועל כן מדגיש לנו התנא שאחרי שהגיע לשיא , לשמרהאין לה שום ערך אם לא יתאמץ , השגות רוחניות 48275 

בכל זאת עליו להתחזק תמיד במוסר וחכמה ורק אז יהיה קיום לבינה ודעת , השגותיו של בינה דעת והשכל 48276 

 48277 .שרכש

ובלעדי זה לא היה , החכם הכי גדול צריך לזכור תמיד שכל יסוד השגותיו בנוי על החכמה שקיבל מרבותיו 48278 

ולמשמש בה תמיד כפי התפתחות מוחו , זור תמיד על חכמתו שלמד בתחילת לימודווצריך לח, משיג כלום 48279 

על הפסוק החכם עיניו , (ד"ג חשבון כ"שער חשבון הנפש פ) וכמו שכתב החובת הלבבות, והשגותיו 48280 

אלא תמיד ישתדל להבין מחדש כאילו , שלא יסמוך על ההבנה של תחילת לימודו, (´קהלת ב) בראשו 48281 

 48282 .ולא יחשוב שהשכל שלו לא ישתנה ולא יתבגר מכפי שהיה בימי נעוריו ,עכשיו הוא מתחיל

שמאד יתכן אף באנשים מבוגרים שישארו כל ימיהם , ל העמיק להרחיב רעיון זה"שמחה זיסל זצ´ ומרן ר 48283 

, בהשגה של תינוקים מאחר שחומש בראשית שבו יסודות האמונה נקלטו אצלם בילדותם בתור ספורים 48284 

וחכמתו של , ודל החשיבות של אמונת חכמים שהם המוסרים את התורה מדור לדורמכל זה מתבאר לנו ג 48285 

ל כמה צריכים לדקדק "וכבר העיר החוה, הגאון הכי מופלג בנויה על מה שקיבל מרבותיו מהדור הקודם 48286 

ולכתת רגליו אצל חכמי הדור שיבארו לו איזה דבר , בדברי הקבלה שקיבל ולעמול כדי לעמוד על דבריהם 48287 

ואם ידקדק בדבריהם יבין בהם , ולא יהין לדחות את הדברים בקלות אלא יתלה בקוצר הבנתו, לוהמוקשה  48288 

 48289 .סודות שלא היה באפשרותו להשיג בתחילת לימודו

יהושע בן חנניא ייסר את עצמו בתעניות וסיגופים עד ´ איך שהתנא ר, (7ב"חגיגה כ) ס"וכן מצאנו בש 48290 

אחרי שלא מצא שום , י באמרו בושני מדבריכם בית שמאיעל שדחה את דברי בית שמא, שהושחרו שיניו 48291 

משום שהיה צריך לתלות בקוצר , ואחרי שהוסברו לו דברים הרגיש בעצמו שחטא, הסבר לדבריהם 48292 

 48293 .(המוסר והדעת)  .ולא לדחות את דבר קודמיו, הבנתו על אף שהיה חכם גדול

 48294 

 48295 מאמר סז

´ במדבר ז) דש אותו ואת כל כליו ואת המזבחויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אותו ויק 48296 

 48297 .(´א



ותלאו הכתוב במשה לפי שמסר נפשו עליו לראות תבנית , בצלאל ואהליאב וכל חכם לב עשו את המשכן 48298 

איזו מסירת , (י"רש) ולא טעה בתבנית אחת, כמו שהראהו בהר להורות לעושי המלאכה, כל דבר ודבר 48299 

שמסכן את עצמו להציל , כלל במקום שיש בו סכנת הגוף הלא מסירת נפש שייך בדרך? נפש היתה כאן 48300 

או שהוא מחרף נפשו להציל דבר מקודש , או שהוא קופץ לתוך האש כדי להציל את חבירו, אדם ממוות 48301 

 48302 .אבל מה שייך מושג זה במעשה המשכן, מתוך האש

ולאו דוקא , כי למסור תבנית המשכן לגמרי, אלא משמע שמדובר כאן במסירת נפש מסוג אחר ועדין מאד 48303 

האיכות הצורה והתכנית כפי שנמסרו , אלא התבנית הפנימית כפי שהראו למשה בהר, התבנית החיצונית 48304 

כדי למסור ולהעביר בדרגה כזו דרושה , שמשכן של מטה יהא מכוון למשכן של מעלה, לו במקור העילאי 48305 

אחר הירידה מן ההר ולהמשיך זאת גם ל, להעביר כל ההארות שהיו מאירות שם בהר, מסירות יתירה 48306 

לא היה לו , אותו הזיו והזוהר שהיה לו בשמים, ק כי המן שירד במדבר"כתב בזוה, דרושה מסירות נפשית 48307 

וצריך היה לעמול הרבה כדי , ואילו משה רבינו מסר התבנית כפי שראה בהר, ז"אותו הזיו כשירד לעוה 48308 

 48309 .בהר אלא ימסור לישראל בדיוק כמו שראה, שלא ישכח את הצורה של אז

ה "משרע, י מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו אלא מן ההר אל העם"ופירש, וירד משה מן ההר אל העם 48310 

בעוד כל הרגשות חיים עמו , אלא בעודנו בכל עוצמת ההשראה העליונה, לא הלך אף לעסקיו הרוחניים 48311 

וכן ואתה , בצורה שבה שמע דברי אלהים חיים מתוך האש, הלך למסור באותה הצורה לעם, ברעננותם 48312 

י "י שליח ולא ע"ואתה דבר לא ע, ואיתא במכילתא, תדבר אל בני ישראל אך את שבתותי תשמורו 48313 

אלא , י לימוד"אבל לא רק ע, ת ואת כל הלכות התורה"משה רבינו שמע בשמים כל ציוויי השי, מתורגמן 48314 

והשגות , על פניומשה זכה שהשכינה מלטפת , גם התבשם מאוויר הקודש דלמעלה השגות נעלות ונפלאות 48315 

 48316 .הוא ספג טעמים ערבים ומגוונים, קדושות מנשבים עליו

ועם כל , הוא ראה כל השולחנות הערוכים לפני פמליא של מעלה, כל גופו רווה מרינת המלאכים הקדושים 48317 

י "י שליח ולא ע"וזהו ואתה דבר לא ע, העושר הזה הוא יורד כדי למסור לעם ישראל את טעם השבת 48318 

כדי , ולזה צריך היה משה רבינו לעשות מאמץ נפשי מיוחד, ני ושלישי אלא הוא בעצמומתורגמן כלי ש 48319 

כדי שיוכל , שם שמע וראה את צורת הבית צורת המשכן וכל תבניתו, לכוון לאותם הרגעים שעמד בהר 48320 

 48321 .ואת אווירת הרגע העליון שבו היה מצוי שם למעלה, למסור כאן בעולם התחתון את אותה הדוגמה

ל להגיד שבחו "י ז"ופירש, ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה, גם על אהרן הכהן וכך כתוב 48322 

וכי איזה חידוש הוא ומה הוא בעצם השבח לאהרן שלא , ודבר זה מתמיה לכאורה, של אהרן שלא שינה 48323 

 48324 ?וישנה ממה שציווהו´ וכי יעשה אהרן דבר שהוא נגד רצון ה? שינה

מתמלא כל העולם אור עליון ´ ובשעה שיוצא דבר ה, השכינה והארת פניםהוא התגלות ´ אלא ציווי ה 48325 

ומסירות נפש היא לדייק , הדיבור מלווה בהשגת אורות וטעמים מתוקים, והכל מתבשם מן העונג השמימי 48326 

אלא שגם את טעם ההשראה וההשגות , שלא רק את ההלכות והדברים שנאמרו לא ישכח, עד כדי כך 48327 

הוא לא שכח את המעמד של השעה , לא שינה´ ואהרן קדוש ה, לא ישנה העליונות של השעה ההיא 48328 

אהרן כמשה היו מכוונים , הוא המשיך את האור ההוא ולא הירפה ממנו, העליונה שבה נמסר לו הציווי 48329 

 48330 .´לעשות כפי הרגע הראשון שבו נמסרו להם ציוויי ה

לא רק לזכור את הדינים אלא את  ,אלהיך´ ולזה אומרים להם לישראל לזכור את יום אשר עמדת לפני ה 48331 

וכן גם תזכור את יום צאתך , את הדביקות וההשראה העליונה שהיתה בהר סיני, יום היום הנעלה והנשגב 48332 

וכדי לעמוד , הבטחון והאמונה ששררו אז, את ההתרגשות והרוח הנשגבה בעת היציאה ממצרים, ממצרים 48333 

מעייני )  .ושה מסירת נפש מיוחדת במינהדר, כדי לאמת את כל כלי הרגש והמחשבה, בזכרון הזה 48334 

 48335 .(החיים

 48336 

 48337 מאמר סח

´ במדבר ז) ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח 48338 

 48339 .(´א

לפי שמסר נפשו עליו לראות תבנית , י בצלאל ואהליאב וכל חכם לב עשו את המשכן ותלאו במשה"וברש 48340 

ומהו המסירות נפש אשר , ולא טעה בתבנית אחת, להורות לעושי המלאכה כל דבר כמו שהראהו בהר 48341 

כמה דברים אשר נתקשה בהם משה על , (.ט"מנחות כ) ל"והנה מצינו בחז? הלא הראהו הכל בהר? בזה 48342 

והנה ירא אנכי לפרש לפניכם כל הענין , ה בעצמו להראותם כפי שהם"עד שהיה צורך להקב, מציאותם 48343 

 48344 .ביאור אגיד לכם בקצרהאלא מהכרח ה, באריכות

והנה , ה בנבואה"רצה לומר אשר הראהו הקב, שפירוש אשר אתה מראה בהר, ל"י ז"כנראה מדברי רש 48345 

´ ויהי דבר ה, (´ירמיה א)א  ולדוגמא מצינו אצל הנבי, מראות שמראין בנבואה אינן מראות גשמיות כלל 48346 

אלי היטבת לראות כי שוקד אני על ´ ויאמר ה, ואומר מקל שקד אני רואה, אלי מה אתה רואה ירמיהו 48347 



אם אדם ? לירמיהו מקל שקד גשמי´ ולכאורה מה היתה הטבת הראיה אם הראה לו ה, דברי לעשותו 48348 

הלא ודאי אין כל שבח אשר ישכים בבוקר ויגיד כי ראה בחלומו , יחלום בלילה ויראה בחלומו מקל שקד 48349 

 48350 ?מקל שקד

הרוחניות , חומרים מציאותם מתולדות הרוחניות הם באיםביאור הענין הוא שעלינו לידע ולהאמין כי כל ה 48351 

, וכל זמן קיומו של החומר הזה אחודים הם יחד החומר עם הרוחני, התגלמה והתלבשה בהחומר ההוא 48352 

, ניקח לציור את גוף האדם, ובסילוק הרוחני יאפס החומר, והרוחני הוא אשר היוה את החומר והוא קיומו 48353 

מציאות הרוחניות התלבשה בחומר , והוייתו ממציאות רוחניות הוא בא גופו של האדם הנה כל מציאותו 48354 

ומציאות הרוחניות ההיא זה הנפש , הנה כי זה החומר היינו הגוף תולדות מציאות הרוחניות הוא, הוא הגוף 48355 

 48356 .אשר לגוף

ל וכן הרבה מן "ם ז"הרמב, אשר הרוחניות שלה היא הנפש לזו החומריות, וכן הענין בכל חומריות 48357 

, שהגלגל בעל נפש הוא ברור (´ד´ נ ב"מו) ם"ל הרמב"וז, לוסופים סוברים כי המזלות יש להם נפשותהפי 48358 

, בגלל שנדמה לו אמרינו בעל נפש, אבל יעלה על לב השומע שזה דבר שקשה להשיגו או שגם ירחיקהו 48359 

ית מורה אלא ענין הדבר שתנועתו המקומ, ואין זה ענינו של דבר, שהיא כנפש האדם או החמור והשור 48360 

´ ר י"בר) ל"ואמרו חז, ואותו המקור הוא נפש בלי ספק ולא פקפוק, שיש בו מקור שבו הוא נע בלי ספק 48361 

הנה כי אין חומר שאין לו , אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל, (´ו 48362 

אי כי כל האורגניסום של מכל זה מובן וד, בחכמה יסד ארץ´ ה (´משלי ג)ב  הוא מאמר הכתו, רוחניות 48363 

 48364 .הבריאה היא סוגיא אחת גדולה בחכמה

ר מוטל גולם הראה לו "ה עד שאדה"אמר הקב, מה שהיה כבר נקרא שמו, (´ג´ ר מ"שמו) אמרו במדרש 48365 

ויש , יש שהוא תלוי בשערו, יש שהוא תלוי בראשו של אדם, ה כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד ממנו"הקב 48366 

ותדע בשעה שהיה איוב מבקש להתוכח עם , ויש באזנו, ויש בחוטמו, ניוויש בעי, שהוא תלוי במצחו 48367 

ה משיבו אתה מבקש להתוכח "הקב, מי יתן ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו משפט (ג"איוב כ) אמר, ה"הקב 48368 

ה איוב אמור לי האיפה שלך באיזה מקום "ל הקב"ל א"ארשב? מהו איפה, איפה היית ביסדי ארץ, עמי 48369 

אם יודע אתה באיזה מקום היתה איפתך אתה מתוכח , או במצחו או באיזה אבר שלו בראשו, היתה תלויה 48370 

 48371 .כ"הוי איפה היית ע, עמי

ר הוא הרוחניות הוא הנפש של כל "אדה, ר היה צרור כל אדם ואדם"באדה, ר היה שורש כל העתיד"אדה 48372 

ם הצפרנים גם עד שג, התלבשות והתגשמות הרוחניות הוא, הגוף וכל חלקיו לכל פרטיו, האנושיות 48373 

וחילוקי הגופים של אדם ואדם מחילוקי , מה שאין בנפש לא יהיה בגוף, שערות האדם מקור להם בנפש 48374 

אשר באותו הגרעין בו ארוז כל חלקי , בקצרה האדם תולדת גרעין רוחני הוא, רוחניותם הם מתהוים 48375 

ואנחנו רואים רק , יתאלא שרוחניות לא נרא, הוא ודאי יסוד לכל האורגניסם שלו, האדם לכל פרטיו 48376 

הינם השתלשלות , אבל נדע כי הגוף וכל אבריו וגידיו אשר אנחנו רואים אותם, הלבושים הגשמיים 48377 

 48378 .ולבושים לזאת הרוחניות

מובן פשוט שבהגרעין הזה כבר מונחים כל רבבות , כשאנחנו אוחזים גרעין אשר ממנו תוצאות אילן גדול 48379 

כי מה שאין בהבכח לא יהיה , ח הבפועל שלעתיד לבואבהכוח של הגרעין הזה כבר מונ, התוצאות 48380 

איכותו טיבו , אמנם כי אנחנו מבחינים ויודעים כל גרעין, מה שאין בגרעין לא יהיה בתולדות, בהבפועל 48381 

נהיה צריכים , ולולא ראותנו התוצאות ונגיש לפנינו איזה גרעין, ומהותו מהתוצאות אשר אנחנו רואים 48382 

 48383 .ם הגרעין את תבנית כל התולדות שיוולד מזה הגרעיןלחכם מומחה גדול שיכיר מעצ

, ויאמרו לנו להסתכל בה וללמוד כל תוכיותיה, לו היו מציגים לפנינו נשמה קדושה, עכשיו נצייר לנו 48384 

מי זה , לכל חלקיהם ופרטיהם, תבנית וצורת כל תולדותיה, ולהבין איך תערך ותתגלם כל תוצאותיה 48385 

גלמי ראו עיניך ועל ספרך , (ט"תהלים קל)ב  זהו שאמר הכתו, ´ת ההלא זה חכמ? החכם שיודע פשר דבר 48386 

ויהי האדם , היא הנשמה אשר נפח באפו, פ כל הכתוב בספר"ה גולם האדם ע"התאים הקב, כולם יכתבו 48387 

 48388 .התאמה שלמה כמו שאמר ונעשה רצונו, לנפש חיה

זה ודאי , ושנים אחד הם ,ומי יודע פשר דבר שפשר תורה לישראל, מי כהחכם זה משה, (´ה´ ר ח"קה)  48389 

הוא אשר הזכרנו לעיל כי כל האורגניסם של הבריאה כולה היא , אשר חלק מחכמתו ליראיו´ ית´ חכמת ה 48390 

מחצב כל , תרגמו בתרגום ירושלמי בחוכמתא ברא, בראשית ברא אלהים, סוגיא אחת גדולה בחכמה 48391 

חומר ורוח אינם רק קישור , הםמחצב הגוף לכל חלקיו ממוצא החכמה , מחצב כל חומר וחומר, הבריאה 48392 

כל אבר , כל פירור אדמה כל עשב ועשב, אלא כל החומרים חוצבו ממש מתוך הרוחניות שלהם, הדדי לבד 48393 

כ האין זה סוגיא "וא, כל האורגניסם של הבריאה מחצב החכמה הוא, ואבר בגוף האדם מרוחניות חוצבו 48394 

 48395 ?גדולה בחכמה

היתה , ר בהר רוחניות המשכן"בהראות למש! פשר דבר זה משהמעתה נבין כבר ודאי מי כהחכם ומי יודע  48396 

איך נשמת המשכן יעשה בתבניתו , ר לעמוד על תבנית כל דבר ודבר"זאת עבודה גדולה וקשה מאד למש 48397 



כי ! ר לא לטעות ולא לעוות כל דהו אף כל כחוט השערה"וכמה מסירות נפש היתה בזה מצד מש, בפועל 48398 

ה "עד שהוכרח הקב, ר איך ובמה להלביש את רוחניות הענין"משדברים אשר אמנם נתקשה ´ גם בג 48399 

אלא בכיוון , ר"לא במלאכה הפשוטה של המנורה הוא שנתקשה מש, להראותם בתבנית הפועל הגמור 48400 

 48401 .התולדה לרוחניותה הוא אשר נתקשה ודאי

בח כי הנה נשת, וכיוון בדיוק מה שמראים אותו, ה לירמיהו הנביא מחזה של מקל שקד"כשהראהו הקב 48402 

, והוא בכוח הנבואה אשר מדמין צורה ליוצרה, יחזקאל הנביא ראה רק רוחניות המרכבה, היטיב לראות 48403 

להתאים הרוחניות לעולם הגשמיות צריכים ודאי לכוח , כיוון כל המרכבה בפועל לפי תבנית עולמנו אנו 48404 

, כמו שהראהו בהר ל לפי שמסר נפשו עליו לראות תבנית כל דבר ודבר"י ז"הוא אשר כתב רש! נבואה 48405 

ועל כן תלאו ! כי בטעות כל דהוא הלא יצא כל העגל, הנה זה מסירות נפש ודאי לדייק על כחוט השערה 48406 

 48407 .(דעת תורה)  !הקמת המשכן במשה

 48408 

 48409 מאמר סט

´ במדבר ז) ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח 48410 

 48411 .(´א

, רוב האילנות הזית הגפן התמרה נלקטים כאחת, (ז"משלי כ) נוצר תאנה יאכל פריהד "הה, איתא במדרש 48412 

לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא , וכך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה, והתאנה נלקטת מעט מעט 48413 

בכל מקום שאדם יגע ונותן נפשו על הדבר אין , ה מקפח שכר בריה"א נוצר תאנה אין הקב"ד, בשתים 48414 

לא קיפח שכרו ונקרא על , ק"ובשביל שנתן דוד נפשו על ביהמ, ק"שלמה בנה ביהמ, ח שכרוה מקפ"הקב 48415 

וכן אתה מוצא במשה שנתן נפשו על , הוי נוצר תאנה יאכל פריה, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, שמו 48416 

 48417 .(ב"ר י"במד) ואלו הן דינים תורה ומשכן, שלושה דברים נקראו על שמו

מן הדין היה לכתוב מזמור שיר חנוכת , ה אינו מקפח שכר כל בריה"קבשכן אם ה, ובאמת קשה להבין 48418 

למה , וכן אצל המשכן? שהרי גם שלמה יגע הרבה בבנין הבית ולמה יקופח שכרו, הבית לדוד ולשלמה 48419 

נאמר ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן הלא מן הדין להזכיר גם את בצלאל וכל חכם לב אשר עזרו  48420 

 48421 ?בבנין המשכן

העשיר , מה שאין כן בחומריות, כי ברוחניות אין הענין נמדד לפי הכמות אלא לפי האיכות, ידועברם  48422 

הרי השני כפול בעשירות , מי שיש לו אלף ולעומתו יש אחר עם אלפיים, נמדד לפי הכסף שיש לו 48423 

בין  מאי דכתיב בין צדיק לרשע, ל בר הי הי להלל"ל א"ש חז"כמ, אבל ברוחניות אין המדה כך, מחבירו 48424 

, היינו רשע היינו אשר לא עבדו, היינו צדיק היינו עובד אלהים, (´מלאכי ג) עובד אלהים לאשר לא עבדו 48425 

ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה , ל עבדו ולא עבדו תרוויהו צדיקי גמורי נינהו"א 48426 

 48427 .(7´חגיגה ט) ל אין"א? ל ומשום חד זימנא קרי ליה לא עבדו"א, ואחד

אלא נפרדים ושונים , בכל זאת אינם דומים זה לזה, ה מזה כי על אף שתרוויהו צדיקי גמירי נינהונרא 48428 

, צא ולמד משוק של חמרין, כ את הענין לשוק של חמרין"אח´ ולכן מדמה הגמ, לגמרי כשני עולמות 48429 

יהיה הלא גם שם אינו מובן למה מחמת פרסה אחת בלבד , עשרה פרסי בזוזי חד עשר פרסי בתרי זוזי 48430 

, אלא שכשם שבעניני העולם מתנהגים כך ואין שואלים שאלות והוי בגדר חוק, כ גדול"ההפרש במחיר כ 48431 

 48432 .כן צריכים להרגיש ברוחניות שאינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד

אותה אוי לה ל, אמר רבי חנינא מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו, וכן אנו מוצאים בגמרא 48433 

הוא כבר , אף מכאן חזינן שאם אחד עולה מעט יותר על חבירו, (.ב עה"ב) בושה אוי לה לאותה כלימה 48434 

ל להדגיש אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה "עד שראו חז, שונה ונפרד משל חבירו, נמצא בעולם מיוחד 48435 

גות הרוחניות כסוגים שביאר את מציאות המדרי, ל"ל חסמן זצ"צ רי"וראיתי בספר אור יהל מהגה, כלימה 48436 

מי פתי לבוא לאמר כי השני , אחד סומא בעיניו ואחד פקח, על פי משל לשני בני אדם, נפרדים לגמרי 48437 

 48438 ?כשיעור מקום העינים ששיעורם אך כזית, עשיר מהראשון רק בשני חתיכות בשר

לומר מזמור אי אפשר בשום אופן , שאם דוד מסר נפשו על בית המקדש יותר משלמה, לפי זה הדבר מובן 48439 

וכן מה , וכן הוא הדבר אצל משה ובצלאל, כי מדובר ממש בשני סוגים, שיר חנוכת הבית לדוד ולשלמה 48440 

הלימוד הוא שעלינו להבין את איכות , שאמרו במדרש כי התורה נמשלה לתאנה שנלקטת מעט מעט 48441 

חלק גדול בבת  ולאו דוקא בעת שיכול להשיג, כי אפילו מעט וחלק ממנה גם חשוב וחביב מאד, התורה 48442 

 48443 .אחת

, ויתכן שזה היה סוד מדריגת גדולתו של דוד שצבר את האוצרות כל ימי חייו כדי לבנות את בית המקדש 48444 

, שכן אתה מוצא שהיה משה מחזר על האומנין בכל יום ובכל שעה, וכן אצל משה כפי שמובא במדרש 48445 

הכלל כי לחיות על פי התורה  וכפי שידוע, (ב"ר י"במד) ללמדם כיצד יעשו את המלאכה שלא יטעו בה 48446 

 48447 .ועל כן נאמר עליהם נוצר תאנה יאכל פריה, קשה יותר מלמסור נפשו בפעם אחת, בתמידות



י שלומד היום מעט זוכה "דע, היום לומד מעט ולמחר הרבה היינו בדווקא, ונראה עוד דמה שאמרו במדרש 48448 

ממה שנאמר עוד במדרש  וכן אנו רואים, מפני שמחשיב את המעט ואת ערכו, ללמוד מחר הרבה 48449 

אמר לו , אפשר שמעת מאביך מהו בעטרה שעטרה לו אמו, אלעזר בר יוסי´ י את ר"שאל רשב, בפרשתנו 48450 

לא זז , לא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותו, משל למלך שהיתה לו בת יחידה והיה אוהבה יותר מדאי, הן 48451 

ש "שה) אחותי רעייתי יונתי תמתיה מחבב את ישראל וקראן "כך היה הקב, מחבבה עד שקרא אותה אמו 48452 

´ עמד ר, (א"ישעיה נ( )ולאמי כתיב) ד הקשיבו אלי עמי ולאומי"הה, לא זז מחבבן עד שקראן אמו, (´ה 48453 

ר "במד) ל אילולי לא יצאתי לעולם אלא לשמוע טעם זה מפיך די"א, שמעון בן יוחאי ונשקו על ראשו 48454 

 48455 .(ב"י

בגדר הלומד מחבירו אפילו אות אחת , מן התורהשאם חשוב אצל האדם דבר אחד , הוא אשר אמרנו 48456 

י שגדלותו בעומק התורה לאין שיעור "ורשב, אז יזכה ללמוד הרבה, (´אבות ו) שצריך לנהוג בו כבוד 48457 

אמר כי כל , ולהעריך את איכות התורה כששמע פירוש שבשבילו היה חידוש, ק"שהרי גילה לנו את הזוה 48458 

וכן בנוגע , י"ובגין דא זכה להיות רשב, לשמוע פנינה זו ביאתו לעולם היתה כדאית ולוא רק בשביל 48459 

והמדרגה שחסרה לו היא בגדר אינו דומה , שהעיקר להבין שהתורה נקנית מעט מעט דוקא, לקבלת התורה 48460 

, שזה נקרא עבדו וזה אינו נקרא עבדו, למי ששונה פרקו מאה פעמים ואחת, מי ששונה פרקו מאה פעמים 48461 

 48462 .(נחלת אליעזר)  .ת השקפתו בעליית התורהותמיד צריך האדם להגדיל א

 48463 

 48464 מאמר ע

 48465 .(´ב´ במדבר ז) ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם הם נשיאי המטות

שהיו שוטרים עליהם במצרים והיו מוכים עליהם שנאמר ויוכו שטרי בני , י הם נשיאי המטות"מובא ברש 48466 

ובמלאכת , יאים להתנדב כאן בתחילהאמר רבי נתן מה ראו הנש, ויקריבו אותם לפני המשכן, ישראל 48467 

יתנדבו ציבור מה שיתנדבו ומה שמחסרין אנו , אלא כך אמרו הנשיאים, המשכן לא התנדבו תחילה 48468 

הביאו ? אמרו מה לנו לעשות, כיון שראו שהשלימו ציבור את הכל שנאמר והמלאכה היתה דים, משלימין 48469 

 48470 .ילהלכך התנדבו כאן תח, אבני השוהם והמלואים לאפוד ולחושן

כי דברים היותר , אלא לעשות תיכף מה שאפשר, מזה לימוד לאדם שלא לסדר לעצמו תכניות לאחר זמן 48471 

בוצינא , (7ו"סוכה נ) ´כדאיתא בגמ, יש לזה חשיבות יותר מהדברים הגדולים לאחר זמן, קטנים תיכף ומיד 48472 

אם תרצה לתולשה  ,י האומר לחבירו דלעת אני נותן לך במחובר"רש´ ופי, טבא מקרא לענין משמרות 48473 

טוב לו ליטלה מיד שמא לאחר , ואם תרצה להניחה עד שתגדל ותיעשה קרא הניחה ותגדל, עכשיו תלוש 48474 

כי כל מיני , כך בכל דבר ודבר לא להחמיץ לעשות אחר זמן, או שמא לא יצטרך לזה, זמן יתחרט בו זה 48475 

 48476 .ף אפילו בזעיר אנפיןוכדאי לעשות תיכ, סיבות יכולים להיות שימנעו ממנו לעשות הדבר הטוב

אחד , חלקי הזריזות שנים, ל"בביאור חלקי הזריזות וז (ז"מסילת ישרים פ) ש"וכמ, וכן בדרכי הזריזות 48477 

אלא בהגיע זמנה , קודם המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצוה, קודם התחלת המעשה ואחד אחרי כן 48478 

ולא יניח לזמן , בה ולעשות אותהאו בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו ימהר יחיש מעשהו לאחוז  48479 

 48480 .אשר כל רגע שמתחדש יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב, כי אין סכנה כסכנתו, שיתרבה בינתים

וכמו שקרה , מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, ושמרתם את המצות (מכילתא שמות בא) ל"על כן הזהירו חז 48481 

ונכשלו בזה שאמרו יתנדבו הציבור , להביא כ ולא היה להם מה"שהמלאכה היתה דים אח, אצל הנשיאים 48482 

אבל כאן שלא , פ שהיו בעלי מסירות נפש שהוכו בשביל בני ישראל"ואע, ומה שמחסרין אנו משלימין 48483 

אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא , (´אבות ב) ל"ועל דבר זה אמרו חז, הזדרזו לעשות תיכף נכשלו 48484 

 48485 .(זכרון מאיר)  .תפנה

 48486 

 48487 מאמר עא

´ במדבר ז) שש עגלות צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשאים ושור לאחד´ לפני ה ויביאו את קרבנם 48488 

 48489 .(´ג

או שמא , מפני שהיו יראים שמא ימות שורו של אחד מהן, מפני מה לא הביאו חצין עגלות וחצין שוורים 48490 

ה "ויש לבאר כי הקב, (ב"ב כ"ר י"במד) תשבר עגלה של אחד מהן ונמצא אותו השבט אין לו חלק במשכן 48491 

, דוקא לנהוג נשיאותם בהשתתפות עם חבריהם הנשיאים, התכוון לחנך ולהרגיל את הנשיאים 48492 

 48493 .שההשתתפות אל החבר לא תמעיט חריצותו ונאמנותו בעבודה

שלא יפחד שכל עמלו ייקרא גם על שם חבירו , שלא תיחלש דעתו על ששמו נבלע בתוך שם חבירו 48494 

, שיהיו שני נשיאים על עגלה אחת, לו שותף במלאכה זואלא להקים מפעלות רוחניים אף שיהיה , הנשיא 48495 

עגלה על שני הנשיאים לאות אחוה , ל בלשונו הטהור"עיני ומצאתי בספורנו ז´ ולאות חיזוק גילה ה 48496 



, כאמרו ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד, ביניהם אשר בה יהיה ראויה שתשרה שכינה ביניהם 48497 

 48498 .הפך חלק לבם עתה יאשמו

ש אומר "ל ר"כאמרם ז, הללו נשתבחו במדה הלזו לאהוב ולכבד אחד לחבירו ולוותר זה מפני זההנשיאים  48499 

, כאורכן כך רוחבן כך משקלן, מלמד שנתנדבו מעצמן והיה קרבן כולן שוה? ל מאת נשיאי ישראל"מה ת 48500 

מהן לא היה קרבן אחד , שאילו הקריב אחד מהן יותר על חבירו, ולא הקריב אחד מהן יותר על חבירו 48501 

אני חולק לכם כבוד שתקריבו ביום שבת , ה אתם חלקתם כבוד אחד לחבירו"ל הקב"א, דוחה את השבת 48502 

ואף צמצם את רגשותיו שלא , כל נשיא שלט על עצמו, (ו"ד כ"י) שלי כדי שלא יהא הפסק בקרבנכם 48503 

עד כדי  שחלק להם כבוד שחישב את קרבנם, ה כפי מדתם"ואז שילם להם הקב, לפגוע ברגש וכבוד חבירו 48504 

 48505 .שהקריבו ביום השבת

כשפירש יוסף מיעקב היה עוסק , וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם 48506 

את דבריהם אפשר להבין , (ויגש´ בעלי תוספות פ)ב  דכתיב שש עגלות צ, בפרשת עגלות המשכן 48507 

היה תמיד מוכן לוותר בעבור שי, יעקב אבינו השתדל לחנך את יוסף לדיבוק חברים, כביאורנו להלן 48508 

, לסבול את עלבונם לשמוע בעצתם, להיזהר מפגיעה באחים, יהא מוכן לקבל ביקורת של חכמים, זולתו 48509 

להניח גם לאחיו מקום להתגדר , לא להבליט את דעתו מעל לאחיו, להשתתף עמם בעבודה ובעיסוק רוחני 48510 

 48511 .כללו של דבר לחיות בשותפות עם אחיו, בו

בהיות בני ישראל , גילה יעקב ליוסף את פרשת עגלות המשכן, ניו דוגמא של שותפותוכדי להמחיש בפ 48512 

ושני נשיאים ישתתפו בעגלה אחת כדי שלא , במדבר הנשיאים יתאמנו במדת ההסתגלות לחיים משותפים 48513 

ילמדו לחלוק ביניהם , לא יבלע זה את זה ולא יטשטש זה מלאכתו וכבודו של זה, יתרומם אחד על חבירו 48514 

אורכם , משקלם שווה, וכן היה שהקריבו הנשיאים קרבנם, ולא יכנס נשיא אחד לתחום חבירו כבוד 48515 

 48516 .בגלל וויתורם אחדותם ושותפותם, ה"ואשר על כן נשאו חן בעיני הקב, ורוחבם שווה

ללמוד מהנשיאים , ולכן שלח יוסף ליעקב להזכירו שעודנו זוכר את הפרשה ההיא שהשפיע עליו אביו 48517 

דע אבי היקר שהשפעתך , וכן אמר יוסף, חים זה לזה בנשיאותם עד שותפות העגלה לשניםשהיו במדבר נו 48518 

והם הועילו לי גם במצרים תחת יד פרעה שאמר לי רק הכסא אגדל , שמרתי בלבי אמרותיך, עשתה רושם 48519 

וזה כאשר , מכל מקום קבלתי מרותו ואני עובד בשותפות עמו, אף שהוא איש ירוד במוסר וההנהגה, ממך 48520 

אשרי הנשיאים שיכולים לנסוע על עגלה אחת , מדתני טרם פרידתי ממך את פרשת העגלה שבמשכןל 48521 

 48522 .(אור חדש)  .ולעבוד שכם אחד לרומם כבוד שמים, ביחד באהבה וברצון

 48523 

 48524 מאמר עב

 48525 .(א"י´ במדבר ז) אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח´ ויאמר ה

למרות שקרבנות כולם היו , ומונה כל קרבן לכל נשיא באופן נפרד, בפרטי ההקרבההאריכה התורה  48526 

ואפשר , ומובן שיש טעם וכוונה מדוע מאריכה התורה, ואפשר היה לכלול את כולם בהזכרה אחת, שוים 48527 

כי באמת נפרדין היו הקרבנות זה מזה ואינם דומים כלל , להסביר כי הפירוט של הקרבנות מורה לנו 48528 

שהיה מסורת ביד כל , ן שם"וכפי שמרומז בדברי הרמב, למרות שצורתם החיצונית שוה בכולם, בתוכנם 48529 

 48530 .ש"והתחיל נחשון והקריב על סדר המלכות עיי, שבט ושבט כל מה שאירע לו עד ימות המשיח

´ וגם עבודת ה, ומהלך מאורעות המתאימים לתכליתו עד ימות המשיח, לכל שבט יש תוכן חיים מיוחד 48531 

וכל נשיא הקריב את קרבנו בדרכי העבודה , בהתאמה לתוכנו ותכליתו של השבט, א לכל שבטמיוחדת הי 48532 

, אותה קערה וכף אחת מלאה קטורת שהקריב נחשון על סדר המלכות המיוחד לשבט יהודה, המיוחדים לו 48533 

 48534 .ורק צורתם החיצונית של הקרבנות דומים היו אצל כולם, הקריב שבט אחר בגדרי עבודה שונים לגמרי

כל מעשה מקבל ביאור , כי אין החומר מורה על צורה ותוכן אחד, פרשה זו מלמדת אותנו להבחין 48535 

ומעשה אחד יכול לבטא כוונות נפרדות ובלתי דומות , ומשמעות לפי כוונת העושה שכיוון על פי דרכו 48536 

ויות קיימים צורות וכוונות שונות התל, כך היה בהקרבת קרבנות הנשיאים וכך בכל מעשה מצוה, כלל 48537 

אולם תוכן וכוונת המצוה יכולים , ולמרות שפרטי קיום המצוה שוים אצל כולם, בכוונת האדם העושה 48538 

 48539 .להיות שונים לחלוטין

שאינה ידיעה בעלמא כשאר , ל בדרך עץ חיים במעלתה של תורה"לאור דברים אלו נבין מה שכתב הרמח 48540 

ודומה היא לגחלת עמומה אשר , רומיםאלא אור המאיר בנשמתו להגיע אותו אל גנזי מ, חכמות נכריות 48541 

, התורה היא בלי תכלית ואפילו כל אות ממנה כן, אז תתפשט ותתלהב מתוכה שלהבת גדולה, בהפיח בה 48542 

וכבר קבלו הקדמונים שלכל שורש מנשמות ישראל , כן יש כמה פנים לתורה, וכמה גוונים יש לשלהבת 48543 

וזה נקרא , קים לששים רבוא נפשות של ישראלששים ריבוא פירושים לכל התורה מחול, יש כולם בתורה 48544 

, כי בתחילה מתלהטת ואז נראים בה כל האורות הראויים לענין ההוא, שהתורה מתפוצצת לכמה ניצוצות 48545 

 48546 .ואותם האורות עצמם מאירים בששים רבוא דרכים



פני וכל דרך היא תורה ב, אפשר לפרשה בששים רבוא דרכים, אותה תורה מבראשית עד לעיני כל ישראל 48547 

כי בכל מצוה ובכל דיבור , א"ובספר מעלות התורה מובא בשם הגר, עצמה השונה מדרכים אחרות 48548 

זהו המיוחד , נכלל כל התורה וכל המצוות כולם כללותיהם ופרטותיהן ודקדוקיהן, מדיבורי התורה 48549 

אולם צורה זו היא , בצורתה הגלויה בחמשת החומשים היא מוגבלת, שבתורה משמים תורה בלי סוף 48550 

, כל אדם לפי כוחו ומדת מסירותו בלימוד התורה וקיומה, כגחלת הטומנת בתוכה שלהבת אין סופית 48551 

 48552 .והוא יכול לשאוב אור בלי סוף וגבול, מלהיב את השלהבת הנוצרה בגוון המיוחד לו

בעת פטירתו של רבי אליעזר נטל שתי זרועותיו והניחן על לבו , (ח"סנהדרין ס)א  ז נבין הגמר"ולפי 48553 

, הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי, אוי לכם שתי זרועותי שהן כשתי ספרי תורה שנגללין ,ואמר 48554 

הרבה תורה לימדתי ולא חסרוני , הרבה תורה למדתי ולא חסרתי מרבותי אפילו ככלב המלקק מן הים 48555 

 48556 .תלמידי אלא כמכחול בשפופרת

, ת רבי אליעזר בצד תורת רבותיוונעמיד את תור, והנה אם נתבונן על התורה מצד כמות הידיעות שבה 48557 

והדוגמא של כלב המלקק מן , בודאי שחסר הרבה מגודל ידיעת רבותיו, ונחסיר מתורת רבותיו את תורתו 48558 

שאפשר יהיה להבדיל בין רבי , כ הרבה הלכות ודינים בתורה"שהרי אין כ, הים נראית כבלתי מובנת כלל 48559 

 48560 .לתלמיד בצורה כזו

ותורת הרב אחרת , שם המרחקים הם בלי סוף, רה כפי שהיא בפנימיותהונראה שכיוון רבי אליעזר לתו 48561 

ולדון כמה יחסר , ולא שייך להעמיד את תורת הרב והתלמיד זה בצד זה, היא לגמרי מתורת התלמיד 48562 

ולא , חשבון כזה שייך רק בחישוב כמותי של ידיעות, מתורת הרב אם נחסיר ממנו את תורת התלמיד 48563 

 48564 .יותה של התורה הנקלטת בכל אדם לפי מה שהואכשמדברים על תוכנה ופנימ

ל בהבדלי הרב "וכהגדרת חז, גם תורתם שונה לחלוטין מציאות אחרת לגמרי, כשבני אדם שונים זה מזה 48565 

וכוונתם לומר כי הרב הוא מציאות אחרת לגמרי , אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, והתלמיד 48566 

ואין קנה מדה שיכול למדוד בכמה זה גדול , לגמרי זה מזהדברים שונים ´ ב, זה מלאך וזה אדם, מהתלמיד 48567 

ולכן אמר רבי אליעזר כי לא החסיר מרבותיו אלא ככלב , ויחס התלמיד לרב הוא מטעם שטעם מרבו, מזה 48568 

 48569 .המלקק

שצורתם הגלויה מכסה על עולמות ומרחבים רוחניים אין סופיים הטמונים , זהו המיוחד שבתורה ומצוותיה 48570 

ומעת שתקנוה ועד , (ג"י´ ב) ל"ג וז"פש החיים לגבי נוסח התפילה שתקנו אנשי כנהוכן בספר נ, בהם 48571 

ובכל , לא היה ולא יהיה שום תפילה בפרטות דומה לחברתה שקודם לה ואחריה כלל, ב"ביאת הגואל ב 48572 

וכל הכוונות הידועות לנו בתפילה , פעם שמתפללין יוגרם תיקונים חדשים בסידור העולמות והכוחות 48573 

אשר הפליא , ל"עד אחרון הרב הקדוש איש אלוהים נורא האריז, ל קדושי עליון"ו הראשונים זמרבותינ 48574 

ג "ואינם בערך אף כטיפה מן הים נגד פנימיות עומק כוונת אנשי כנה, והגדיל לעשות כוונות נפלאים 48575 

 48576 .ש"מתקני התפילה עיי

במידות נפשיות וחכמה שחנן וכך המצב , דבריו הנפלאים נותנים לנו מושג מהעומק הטמון בענין רוחני 48577 

, ואם האדם זוכה להעלות עצמו, שהבדלי המדרגות אינם בכמות אלא באיכות, בהם הבורא את האדם 48578 

והוא חי , יוצר הוא מציאות אחרת לגמרי מהמצב שקדם לה, להעמיק ולהלהיב אש הגחלת בהשגת החכמה 48579 

 48580 .בעולם חדש המתגלה לפניו בעמלו לרדת לעומקה של תורה

כי באפשרות האדם להבין ולהשכיל , לוצטו בתחילת דרך עץ חיים במעלת שכלו של האדם ח"וכותב רמ 48581 

וכאשר ! אמר להם חכמתו מרובה משלכם, ז"וכדאיתא במדרש רבה י, השכלה גדולה יותר ממלאכי השרת 48582 

ינחהו להשיג עד שמי השמים דברים שהם כבשונו של עולם שכיסם עתיק , יחפוץ בתבונה על פי דרכו 48583 

שכל אדם והתורה המשכלת , הוא מבאר כי אפשרות זו תתכן כיון כי שנים הם בתבונה אחת נבראוו, יומין 48584 

 48585 .אותו

עד , ודומה הוא במעלתו לתורה שנתנה משמים, גם בשכל קיים עומק אין סופי, השכל והתורה שוים הם 48586 

רי הוא שה, ל שם"ולא להשאר ערום מכל חכמה כדברי הרמח, כמה שזה מחייב את האדם להתחכם ולדעת 48587 

חייבים לקדש , ועד כמה שצריך לשמור על השכל, מפקיר עולמות בגלל עצלות ושטות שהוא נכנע להם 48588 

ואם האדם , שנים הם בתבונה אחת נבראו, כיון שהשכל באמת כספר תורה ממש, אותו קדושת ספר תורה 48589 

ודש למטרה השכל קדוש הוא וחייב להיות מק, משתמש בשכלו לדבר הבאי דומה הוא לזורק ספר לרחוב 48590 

 48591  .ולהוביל את האדם למטרת חייו ואושרו הקיים והנצחי, להבין ולהשכיל בתורה ומצות, שלשמו נברא

 48592 .(קובץ ענינים)

 48593 

 48594 מאמר עג

 48595 .(ב"י´ במדבר ז) ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה



תלמוד , בה משבטו והביאאו אינו אלא שג, י יחסו הכתוב על שבטו ולא שגבה משבטו והקריב"ופירש רש 48596 

והנה זה היה לא כבר אחר ביזת הים אשר , וכן כתבו בכל נשיא זה קרבן, לומר זה קרבן נחשון משלו הביא 48597 

שאין לך כל אחד , (7´בכורות ה) ל"ואמרו רז, תורי זהב עם נקודות הכסף, (א"י´ שיר השירים א) נאמר 48598 

ואם כן מאי רבותא שהקריבו , זהב ממצריםמישראל שלא היו עמו תשעים חמורים חזקים טעונים כסף ו 48599 

, ועם כל זה לא מנע הכתוב מלחבבם, ה"קרבנן המעט נגד התורי זהב עם נקודות הכסף שנתן להם הקב 48600 

 48601 .ללמד שמשלהם הביאו, ולהודיע בכל נשיא ונשיא בפני עצמו זה קרבן

, כל ישראל התנדבואף שגם , ה משלם שכר טוב בעד צדקה למקדש כי זה כבוד השם"הרי ראינו כמה הקב 48602 

ובפרט בדבר שלא רבים יחכמו לחזק תורה , ומכל שכן בדור הזה אשר לא היו לנו תשעים חמורים טעונים 48603 

, חכמה ומוסר אוילים בזו, (´משלי א) ה"וכבר אמר שלמה המע, ומוסר גם יחד ואדרבה רבים יבוזו למוסר 48604 

אם כן המבין , חד דוקא אוילים בזואבל חכמה ומוסר גם י, פירוש חכמה לבד יש הרבה אנשים שמחבבים 48605 

 48606 .לכבד השם מהונו בדור הזה שכרו מרובה מאד

הוא מחמת זריזותם , ה לכתוב בכל נשיא ונשיא זה קרבן"ולדעתי עוד כי החיבה יתירה שהראה להם הקב 48607 

כי בנדבת המשכן הביאו , (ה"שמות ל) י על פסוק והנשיאם הביאו"כמבואר ברש, שהתנדבו ראשונים 48608 

ונראה כי באמת נדבתם , ד וכאן נזדרזו ראשונים"ומפני שהתעצלו חסר להם יו, ויין שםאחרונים יע 48609 

לא לבד שלא שבחם הכתוב אבל נתק מהם , ורק מפני התאחרם, במשכן אבנים טובות היה שוה הרבה יותר 48610 

הרי כמה גדול כוח העושה מצוה בשמחת , כ בכל נשיא ונשיא"וכאן בשביל זריזותם חיבבם כ, ד"אות יו 48611 

 48612 .(ה"רע´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .ב ובזריזותהל

 48613 

 48614 מאמר עד

 48615 .(ב"י´ במדבר ז) ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה

וזה אומר אין , זה אומר אין אני יורד תחילה לים, כשעמדו ישראל על הים היו השבטים מנצחים זה עם זה 48616 

וזכה משום כך להקריב קרבנו , (.ז"סוטה ל) ם תחילהקפץ נחשון בן עמינדב וירד לי, אני יורד תחילה לים 48617 

, (´ג ז"במדבר רבה פי) מי שקידש שמי בים הוא יקריב תחילה, ה למשה"ל אמר הקב"א חז"וכמש, ראשון 48618 

והרי דורות בישראל מסרו נפשם על קידוש , ויש לתמוה איך יתכן שהשבטים לא רצו לירד לים תחילה 48619 

 48620 .כן שדור המדבר שנצטוו לירד לים לא חפצו בכךואיך ית, השם וביניהם אנשים פשוטים

שעד סוף הדורות , ואכן לכאורה יקשה להבין את גודל החשיבות של העקידה שעקד אברהם את יצחק בנו 48621 

, ואף פשוטי עם בכלל, והרי בכל דורות מסרו ישראל נפשם ואת בניהם על קידוש השם, אנו חיים בזכותה 48622 

אך נראה שוודאי בעצמותה ענין מסירות נפש הוא גדול , יצחק בנוכ אין בזה מעלה מיוחדת לאברהם ול"וא 48623 

ואברהם מסר נפשו , אך כיון שאברהם ויצחק עשו את העקידה, ומצד עצמו קשה לאדם הדבר מאד, מאד 48624 

פ על השבטים "אך עכ, כ"נ בישראל ועכשיו אין הדבר קשה כ"י כן נטבע כוח מסי"ע, להכנס לכבשן האש 48625 

 48626 .קשה כאמור שלא רצו להכנס תחילה לים

היו כאיש אחד , ִוים להכנס לים כדי למסור נפשם0דאכן ודאי אם היו מצ, ונראה בביאורן של דברים 48627 

ולכוח זה להכנס לים , אך הם נצטוו להכנס לים כדי לעבור בחרבה, קופצים לים בלי היסוס אף לרגע 48628 

והוא , ן בן עמינדב בלבדלא הגיעו השבטים אלא נחשו, רועש וגועש ולהרגיש כאילו הולכים בדרך כבושה 48629 

 48630 .קידש שם שמים בכך שלא היה הבדל בשבילו בין ים ליבשה אלא ציוויו כביכול

אין הכוונה , (´ירמיה ב) זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה 48631 

במדבר הגדול שאם כי הולכים אנשים נשים וטף , אלא הלכו על מנת לחיות, שהלכו במדבר על מנת למות 48632 

אלא כאילו הולכים בארץ , לא הרגישו בדבר כלל, נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים, והנורא 48633 

ואין , וזהו חסד נעוריך אהבת כלולותיך שכל הטבעים לא היו קיימים לגביהם, מיושבת גנות ופרדסים 48634 

 48635 .שם ובכל מקום שאמר להם לילך הלכו בו בלא לשים לב למצב הטבע, ה"לפניהם אלא הקב

אין התינוק , אשר גם כשהיא הולכת אתו למקום חיות רעות וליסטים, משל לתינוק הנישא בזרועות אמו 48636 

שצריך , (7א"שבת ל) ´וזוהי כוונת הגמ, ואין קיים לגביו אלא זרועות אמו החובקת אותו, יודע מכך כלום 48637 

מ לבנותו "סתרוהו עושם , רבה שהרי כל המלאכות למדים ממשכן´ והק, סותר על מנת לבנות במקומו 48638 

כסותר על מנת לבנות במקומו , יסעו´ יחנו ועל פי ה´ ותירץ לו עולא שכיון שנאמר על פי ה, שלא במקומו 48639 

 48640 .הוא

י שעברו "ולא נשתנה מקומם ע, ´פ ה"כי מקומם של ישראל במדבר היה ע, ולאמור יש לפרש הכוונה 48641 

שגם כשהיא מהלכת , זרועות אמוה כביכול כתינוק הנישא ב"שלעולם הם אצל הקב, ממקום למקום 48642 

חנניה מישאל , ל"וכמו שאמרו חז, מקומו של התינוק לעולם אחד הוא בזרועות אמו, ממקום למקום 48643 

ולכאורה תימה , (ע"ילקוט זכריה תק) על מנת שיעשה להם מופת, ועזריה על מנת כן ירדו לכבשן האש 48644 

 48645 .כ איה כאן מסירות נפש מצידם שהרי ידעו שינצלו"שא



מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על , עוד זו דרש תודוס איש רומי, (7ג"פסחים נ) ואכן אמר 48646 

ש כיוון שהיה "ו והרי מצווין היו על קדוה"למה להם ק´ בתוס´ והק, ו מצפרדעים"נשאו ק, קדושת השם 48647 

סא וקשה לאידך גי, ש"אלא אנדרטא שעשה המלך לכבוד עצמו יעו, ז ממש"שלא היה ע´ ותי, בפרהסיא 48648 

ז "ונהרג ולא עבר ה, לדעת הסוברים שכל שדינו שיעבור ולא יהרג, כ איך הותר להם למסור נפשם"שא 48649 

 48650 .(ג"א סק"ש בהגר"ועיי, ח שם"ב ובב"ז סק"קנ´ ד ס"ך יו"ש´ וע) ,מתחייב בנפשו

אך הם , שאכן אסור למסור נפש באופן זה וכל הנהרג מתחייב בנפשו, פ האמור הדברים מבוארים"וע 48651 

ו "ואת זה למדו בק, וביטלו בלבם כל הטבע ולא התחשבו בו כלל, כבשן האש על מנת להנצלנכנסו ל 48652 

כ כשכל "שגם אח, (´ט´ שמות ח) ת"כ בבעה"וכמש, מהצפרדעים שנכנסו לתנורי מצרים ולא נשרפו כלל 48653 

וזוהי , ש"ונכנסו לתנור חם בציווי השם יעו´ לפי שבטחו בה, הצפרדעים מתו אותם שבתנורים לא מתו 48654 

שהוא הולך ´ אלא בוטח בה, למסור נפשו למיתה ואינו מרגיש כלל בדבר, סירות נפש שאין למעלה ממנהמ 48655 

 48656 .(ב"כ´ ג מא"שיחות מוסר ח)  .לחיות

 48657 

 48658 מאמר עה

 48659 .(ב"י´ במדבר ז) ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה

וכן גופן של שרצים מריבויי , (.ה"ין עסנהדר) וכל איסור חמותו מריבוי ילפינן, התורה מקצרת במלותיה 48660 

ונשנו וחזרו ונשנו אותם הקרבנות , כ בקרבנותיהם של הנשיאים"וכאן האריכה התורה כ, ילפינן אותם 48661 

והנה תראה אנשים לומדים איזו , ה"עד כדי כך חביבים קרבנותיהם לפני הקב, בדיוק לכל נשיא ונשיא 48662 

הם מרגישים , כ באיזה ראשון או אחרון"ים אותם אחמתעמקים בה ומחדשים חידושים אשר מוצא, סוגיא 48663 

כי החידוש אינו שלהם אלא של הספר אשר מצאוהו , בסוברם מה יתרון להם על כל עמלם, חלישות הדעת 48664 

 48665 !נבער מדעת הוא זה האיש, כ"בו אח

אדם ההולך על הדרך הישרה מכאן אל תחנת , אמרי אינשי כשהולכים על דרך ישרה מתראים עם אנשים 48666 

אבל אם ילך בדרך עקש , בטוח הוא כי יפגוש עוד אנשים כי על דרך הישרה כל אנשים הולכים, תהרכב 48667 

והשם פעמיו אל תחנת הרכבת , כי מי בר דעת אשר ילך בדרך עקלתון, ועקלתון שם ודאי לא יפגוש איש 48668 

 48669 !יגיעואל מטרתו לא בנקל , זה סימן כי סר מדרך הישרה וכי נבוך הוא, ועל הדרך לא פוגש שום איש

מרבה בסברות כשרוניות והולך בדרכיו , ומגיד חידושים ככל העולה על רוחו, הלומד סוגיא בכל העמקות 48670 

המחדש איזה , סימן לישרות הוא בהיפוך? האם בזה תציינוהו לאיש ישרן! לכל צד שירצה ללא כל מחדל 48671 

ימן מובהק כי ישרן אז ודאי ס, א או בקצות וכדומה"הרשב´ כ מוצא אותו הדבר בחי"דבר בסוגיא ואח 48672 

שמחה גדולה צריכה להיות לזה אשר מוצא חידושיו בנתיבות או , וכי הולך הוא בדרך של ישרות, הוא 48673 

 48674 !הרי נפגש אמנם עם אנשים, כי הלא בהם נבחן הוא כי ישרים דרכיו וסברותיו, א"ברע

אחד מדרכיו היה , ותיוידעתי דרכיו כשרונותיו וכוח, ל"נפתלי זצ´ כשלמדתי ברדין למדתי יחד עם הגאון ר 48675 

היה הולך נבוך במבוכה עד אשר היה בעצמו עומד , ל"א ז"שכשהיו שואלים אותו איזה קושיא בשם הרשב 48676 

ויצא ממני עד אשר בא , א"ופעם אחד הצעתי לפניו קושיא אחת של הרשב, ל"א ז"על התירוץ של הרשב 48677 

ואמרתי לו , סיף לעיין ואמר עוד תירוץהו, וכשאמרתי לו כי עדיין לא כיוון נכונה, עם תירוץ על הקושיא 48678 

ואז גיליתי לפניו כי אמנם , ושוב הביא לי עוד תירוץ שלישי, ל"א ז"שוב כי עדיין לא כיון לדברי הרשב 48679 

כי קנה ממש דרך , ונשתוממתי לראות גודל ישרותו, ל"א ז"כל שלושת התירוצים מכוונים לדברי הרשב 48680 

 48681 !הוכמובן ששמחתו היתה עד למרב, ל"א ז"הרשב

והכניסן בשבעים ושנים בתים , מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים, (.´מגילה ט) ´איתא בגמ 48682 

ה "נתן הקב, ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם, ולא גילה להם על מה כינסן 48683 

התורה לפני המלך ידעו כולם כי אי אפשר לתרגם את , בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעה אחת 48684 

וזה , האמנם כי זה ודאי מן הנסים הגדולים, וכולם כיוונו בדיוק לדעה אחת, כמו שהיא בלי שינויים 48685 

 48686 .פ המטרה אז"כי השבעים ושנים הזקנים כולם כוונו אל נקודת האמת ע, להורות מה זה שכל ישר

כל אחד , לחנוכת המזבחכיוונו כאחד איזה קרבן להביא , התורה מספרת לנו איך ששנים עשר נשיאים 48687 

כי  (ר"מד) ל אמרו"ואם כי חז, כי כל אחד כיוון אל אמיתת הנקודה, הביא אותו הקרבן עצמו של רעהו 48688 

אבל בעצם מעשה הקרבן הלא כולם עמדו על נקודה אחת אל , היתה כוונה מיוחדת בכל אחד ואחד מרעהו 48689 

טוב ישרותם ורוח קדשם כולם לבוא  לראות, הנה זה ודאי מן הפלאים היותר גדולים, הנקודה האמיתית 48690 

 48691 .(דעת תורה)  !והתורה ודאי משתבחת עמהם, אל דרך אחד

 48692 

 48693 מאמר עו

 48694 .(ח"י´ במדבר ז) ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר



ולהזכיר יומו של כל , אבל רצה להזכירם בשמם ופרט קרבנותיהם, ל"ן וז"הנשיאים מפרש הרמב´ בפ 48695 

ויאמר וכן הקריבו הנשיאים איש איש , ת הראשון זה קרבן נחשון בן עמינדבלא שיזכיר ויכבד א, אחד 48696 

ועוד בזה , ´ואחרי כן חזר וכללם להגיד שהיו שקולים לפניו ית, כי יהיה זה קיצור בכבוד האחרים, יומו 48697 

, להביא חנוכה למזבח ושתהיה בזה השיעור, כי לכל אחד מהנשיאים עלה במחשבה, טעם אחר במדרשים 48698 

 48699 .וזולתו כל אחד מהנשיאים חשב בו טעם בפני עצמו, חשב בשיעור הזה טעם אחר אבל נחשון

כ "ל טעם למה התורה מאריכה אצל כל נשיא ונשיא כ"שמחה זיסל זצ´ שמעתי בשם הסבא מרן ר 48700 

פ שהם רבים לא מדברים בשמים "שאם רבים עושים מצוה אע, כי התורה רצתה ללמדנו בזה, באריכות 48701 

ה לכל "ולא נתמעטה אהבת ושמחת הקב, ל אחד ואחד כאילו הוא יחידי בעולםאלא שמחים עם כ, מהכלל 48702 

ופרט בפרוטרוט , ה"לכן כמו עם הקרבן של נחשון שמח הקב, משום שיש הרבה שעשו את המצוה, אחד 48703 

 48704 .כל הדברים שעשה

וכשיש לו בן אחד אז כל , כי האדם מוגבל במדת אהבה שלו, כן היתה השמחה גדולה אצל כל אחד ואחד 48705 

ולכל אחד מגיע רק מקצת , אבל כשיש לו הרבה בנים מתחלקת אהבתו, הבה שיש בו מסורה לבנו היחידא 48706 

ולכן לא נתמעטה אהבתו לכל אחד בשביל , ה היא בלי גבול ובלי תכלית"אבל מדת אהבה של הקב, אהבתו 48707 

 48708 .ומדברים בשמים על כל אחד כאילו יחידי בעולם, שיש עוד אנשים שעושים

כי , אל יעלה בדעת לחשוב מחשבת פיגול, ל זמנינו שדם אחינו באירופה נשפך כמיםמזה אפשר לדון ע 48709 

ואם יש , אלא כל אחד ואחד מישראל יש לו חשבונו, ה דן רק את הכלל וכל יחיד נמשך אחר הכלל"הקב 48710 

ה כבן יחיד ודנין כל "כי כל אחד ואחד מישראל הוא אצל הקב, יחידים שלא צריכים לסבול הם ניצולים 48711 

אלא על כל אחד ואחד מישראל , כ לא על הכלל"ה על עם ישראל ג"וכן הצער של הקב, אחד לבדאחד ו 48712 

 48713 .ה מצטער ואומר קלני מראשי קלני מזרועי"הקב

אני מוצא לנחוץ להודיע שכמה , ל"ל כותב בהקדמה וז"איסר זלמן מלצר זצ´ אבן האזל למרן הגאון ר´ בס 48714 

בהספרים היקרים מרכבת המשנה ואור שמח כי לפני וביחוד , פעמים מצאתי מדברי בספרי האחרונים 48715 

מכיון שחידשתי בעצמי ויש לי ´ הא, ז לא הוצאתי הדברים מספרי משני טעמים"ובכ, עיוני לא עיינתי בהם 48716 

פ שכולם התכוונו "אע, ז מהנשיאים"ולדעתי יש לו סמך וראיה ע, ל"זכות בזה למה אמנע ממני הטוב עכ 48717 

אלא כיון שכל , פ שלא חידש השני יותר מן הראשון"אע, כל אחד ואחדז התורה הזכירה את "בכ, לראשון 48718 

 48719 .(דרכי מוסר)  .יש לו זכות בזה להכתב בתורה הקדושה, אחד חידש הדבר מדעתו

H 48720 

 48721 בהעלותך

 48722 מאמר עז

 48723 .(´ב´ ח) בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות

, לא רק שבזה הגוף כשלעצמו חי הוא, לצד הנפשוכשפניו , החיים האמיתיים של הגוף הינם לצד הנפש 48724 

על הפסוק , (´י´ ר ל"בר) ל"מצינו בחז! סוד כזה נמצא בגוף! אלא עוד זאת שהוא המאיר את הנפש 48725 

הציץ , אברהם דומה לאוהבו של מלך שראה את המלך מהלך במבואות האפלים, התהלך לפני והיה תמים 48726 

אמר לו עד שאתה מאיר לי דרך חלון בוא , ך וראה אותוהציץ המל, אוהבו והתחיל מאיר עליו דרך החלון 48727 

בוא והאיר לפני בארץ ישראל , ה לאברהם עד שתהא מאיר לי מאספוטמיא"כך אמר הקב, והאיר לפני 48728 

 48729 .כ"ע

ה הוא המאיר "הלא הקב? איך אמנם מבינים דבר כזה להיות מאירים אל הבורא עולם, מבהיל מאד הענין 48730 

ותבוא ותגיד שאם הבית לא , בית המקבל אור מן השמש? ´להאיר אותו יתומה שייך , לעולם כולו בכבודו 48731 

ה הוא המאיר את כולם ובלעדו הכל חושך "אחרי כי הקב! יאיר את השמש אז תהא השמש חשוכה 48732 

 48733 ?למה בכלל כל הצורך לזו ההארה? ´כ איך יש יכולת להאיר אותו ית"א, ואפילה

שהרי נאמר ! אמנם כן הוא הדבר? יהיה המאיר לנפש הוא, וכן הגוף אשר כל אורו הוא מקבל מן הנשמה 48734 

, הרי כי הגוף הוא המאיר לנפשו, בראיית הגוף את האותיות הוא נותן חכמה להנפש, אותיות מחכימות 48735 

ומן גוף ונשמה אנו מבינים ! י הגוף"הרי כי חיים מקבל דוקא ע, כשנאמר כי חיים הם למוציאיהם בפה 48736 

 48737 .ן של האור לפני הבורא עולםככה הוא סוד העני, ה"הבריאה והקב

אשר התהלכו , ה"ועוד יותר שהגוף הנהו המאיר את הקב, פ רואים אנו מזה עד היכן הגוף מאיר לנפש"עכ 48738 

י ולמה כדי שלא יאמרו "וברש, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, אבותי לפניו 48739 

אז כבר , אם לא יאירו כלפי פנים אלא כלפי חוץ, רההנה אם לא יהיו אל מול פני המנו, לאורה הוא צריך 48740 

 48741 !אתמהה, אז כבר לא יאמרו לאורה הוא צריך, ואם יהיו הכל אל מול פני המנורה, יאמרו לאורה הוא צריך

, אמר לו פיקח לסומא, משל למה הדבר דומה לפיקח וסומא שהיו מהלכין בדרך, (´ו ה"ר ט"במ) ובמדרש 48742 

, אמר לו הסומא כשהייתי בדרך אתה היית מסמכני, י את הנר והאיר ליכשנכנס לתוך הבית צא והדלק ל 48743 

המה ´ עיני ה, (´זכריה ד) ´ה שנא"כך הפיקח זה הקב? ועכשיו אתה אומר לי הדלק את הנר והאיר לי 48744 



הולך ´ וה, (ג"שמות י) ´ה מנהיגם ומאיר להם שנא"והיה הקב, והסומא אלו ישראל, משוטטים בכל הארץ 48745 

 48746 .לפניהם יומם

שנאמר בהעלותך את הנרות בשביל להעלות , ה למשה ואמר לו תאירו לי"ן שעמד המשכן קרא הקבכיו 48747 

דניאל )א  ה אשר נהורא עמיה שר"איך זה נשיג ענין של להאיר את הקב, הנה זה אמנם תמיהה ודאי, לכם 48748 

מול פני  ובאם יאירו אל, שבאם יהיו כלפי חוץ אזי יאמרו לאורה הוא צריך, ואיפה כאן החילוקים, (´ב 48749 

 48750 ?כבר לא יאמרו כן, המנורה

את יראיו את המיחלים ´ רוצה ה, לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקי האיש ירצה (ז"תהלים קמ)ב  כתו 48751 

ת הוא בגבורת הסוס או בשוקי "האם יתכן לאמור כי חפצו של השי, ולכאורה מה חידש לנו הכתוב, לחסדו 48752 

ה בטובו "אשר הקב, ש הינם ענינים של עזר וסעדשאף שגבורת הסוס ושוקי האי, הכוונה היא? האיש 48753 

, אבל לא יותר, עזר וסעד ודאי, אמנם מעלות טובות הם, הגדול נתנם לאדם לעזור לו בעבודתו הקדושה 48754 

, ´לא באלה יחפוץ ה! לא הם התכלית! אבל לא הם הגמר, אם כי רב התועלת הן, תדע כי אם כי מעלות הן 48755 

 48756 !ולא לזאת הכוונה

, ובלעדם מה אתו! הלא ודאי יענה הן? האם אמנם צריכים לגבורת הסוס ולשוקי האישהאדם אם תשאלנו  48757 

אולם מתוך כוח הרגליו בהם כבר סומך עצמו , ואם כי במחשבתו כוונתו היא אשר הם רק עוזרים בעבודה 48758 

וככה הוא כבר יבוא גם , כאילו שלזאת היא עצם הכוונה! וחושב עליהם כי זה הגמר, על הגבורה שלהם 48759 

שנדע כי לא , ה סוד זה"ולזה בא ומגלה לנו דוד המע, גש ודמיון כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיללהר 48760 

לא בהם , מעצם עצמותם אין בהם כל חפץ ורצון, ´ולא בשוקי האיש ירצה ה´ בגבורת הסוס יחפץ ה 48761 

נת הכל וזאת זאת היא כוו, את יראיו את המיחלים לחסדו´ אלא רוצה ה, הכוונה ולא בהם כלל צורך ועזר 48762 

 48763 .היא התכלית

כי באלה , מן כולם צריך לצאת יראה ואמונה, גם הגבורה וגם השוקים כולם צריכים להגיע לתכליתם 48764 

אם יאמר אדם אני , כל מין הכרחיות כל מין אני צריך אין במציאות, וזולתם חס מלהזכיר, ´חפצתי נאום ה 48765 

וכי לאורה הוא , ריך להם וחלילה מלחשוב ככהה צ"הרי זה אומר כי הקב, צריך לגבורה מוכרח אני לכוח  48766 

, אם תתהוה אצלו איזה משהו שיהיה כלפי חוץ, אם לא אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, צריך 48767 

והרי זה , סוד הדבר הוא כי תיכף עם זה כבר מתהוה מציאות של יש צורך בהם, איזה משהו בשביל עצמו 48768 

 48769 !כבר אומר לאורה הוא צריך

להאיר אך ורק , אך ודוקא אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, אמנם תהיה ההארה סוד הדבר שאם 48770 

מציאות של , כי מה שייך כלל מציאות כזה, ואם כי זה מן הנפלאות הגדולות, ה"ה ולמען הקב"את הקב 48771 

ואם אנחנו לא ! ה"כי אמנם אנחנו כביכול המאירים להקב, אבל סוד הדבר כן הוא? ה"להאיר את הקב 48772 

 48773 .אבל אחרי כי הסומא הוא המאיר לפיקח! כן הוא האמת, כי אז תשת חושך ויהי לילה, אליו נאיר

אלא מה זה כל , ומבינים גם ודאי כי אין באמת כל צורך בכלום? כולם מבינים ודאי וכי לאורו הוא צריך 48774 

כי כשהגוף  ,כדי להעלותך, הנה זה ודאי איננו כי אם מסוד הגדול כדי לזכותך? ה"הענין של ההארה להקב 48775 

ואם כן מה זה כל ענין מצב ומעמד , הלא זה ודאי מן הליצנות הכי גדולה, הסומא הנהו המאיר את הנפש 48776 

הדא הוא דכתיב בהעלותך ! כדי לזכותך ולהעלותך, הלא בהכרח התשובה פשוטה וודאית? הגוף והנפש 48777 

 48778 .(דעת תורה)  .י פניםכולם כלפ, ובתנאי אם יהיו אל מול פני המנורה דייקא, מלשון עם הנרות, את

 48779 

 48780 מאמר עח

 48781 .(´ב´ ח) בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות

לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה , למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, ל"י ז"וברש 48782 

תה שא, חייך שלך גדולה משלהם, ה"אמר לו הקב, שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, דעתו 48783 

והלא קרבנו גדול משל נשיאים , ן שואל מה טעם לחלישות הדעת הזו"והרמב, ל"מדליק ומטיב הנרות עכ 48784 

ובאמת אפילו אם לא היה מקריב בימי המלואים , כ"שהקריב בימים ההם קרבנות הרבה כל ימי המלואים ע 48785 

ואם קרבן , הרי אהרן היה גדול מהנשיאים פי כמה ומושלם במעלותיו, מה מקום יש לחלישות הדעת 48786 

ומה מקום יש לחלישות , כ אי ההקרבה לא פגמה מאומה ממעלתו"א, הנשיאים לא היה מחוייב להקריב 48787 

 48788 .דעת

והיו סורקין את בשרו , ש היה"בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן ק, (7א"ברכות ס)א  בגמר 48789 

אמר להם כל ? נו עד כאןאמרו לו תלמידיו רבי, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים, במסרקות של ברזל 48790 

ועכשיו , אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו, ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך 48791 

 48792 .היה מאריך עד שיצתה נשמתו באחד? שבא לידי לא אקיימנו

 48793 אלא הצטער על, וזה לא היה צער על חיוב שהוא מחויב בו ואינו יכול למלאותו, כל ימיו היה מצטער

ע היה מלא וגדוש בכל "וצריך להבין הרי ר, מעלת מסירות נפש זו שבכל נפשך אפילו נוטל נשמתך 48794 



? וצריך להצטער כל ימיו מתי יבוא לידי ואקיימנה, וכי מעלותיו וגדולתו לא השביעו אותו, התורה כולה 48795 

, בור פרוטותא שבשעת פטירתו בכה על עזיבתו את העולם שאפשר בו לזכות במצוה ע"וכן מסופר על הגר 48796 

ומדוע לא הרגיש שביעה וסיפוק מלא , הרי היה מלא במצוות בלי סוף, א להצטער"וכי מה היה צריך הגר 48797 

 48798 ?ממצבו המרומם

ונתן לנו , דהנה מתפללים אנו בכל יום ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ביאור הענין 48799 

נפש שהיא חיה , חיי עולם חלק אלוה ממעל, חיים באדם נטועה נשמת, תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו 48800 

ז של רשעים שעל זה "יש חיי עוה, ובאמת יש מדרגות בחיים, ומקורה ממלך אל חי וקיים, וקיימת לעד 48801 

 48802 .והניתוק זה הוא מות להם, שהרי ניתקו עצמם משורשם מחיי הנצח, נאמר רשעים בחייהם קרויים מתים

מרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ן בפרשת אחרי מות על הפסוק וש"והרמב 48803 

, כי העושה המצוות שלא לשמן על מנת לקבל פרס, ודע כי חיי האדם במצוות כפי הכנתו להם, ´אני ה 48804 

למשמאילים בה , ועל זה נאמר בשמאלה עושר וכבוד, ז ימים רבים בעושר ובנכסים וכבוד"יחיה בהן בעוה 48805 

, ב שהם העובדים מיראה"ם מתעסקין במצוות על מנת לזכות בהן לעוהוכן אותם אשר ה, עושר וכבוד 48806 

 48807 .זוכים בכוונתם להנצל ממשפטי הרשעים ונפשם בטובה תלין

ב "ובחיי עוה, ז לחיים טובים כמנהגו של עולם"יזכו בעוה, ז"והעוסקים במצוות מאהבה עם עסקי העוה 48808 

יחיו לעד בגופם , ליו כאילו אינם בעלי גוףז ואינם משגיחים ע"והעוזבים כל עניני העוה, זכות שלמה שם 48809 

כי הלשון יכלול מיני החיים , למען תחיה והארכת ימים, ולכן יאמרו הכתובים למען יאריכון ימיך, ובנפשם 48810 

 48811 .ש"כולם כפי הראוי לכל אחד עי

 48812 ,ל"וכפי הכנת האדם זוכה הוא לחיים כנ, המצוות ניתנו לאדם כדי שיחיה בהם כי הם חיינו ואורך ימינו

שתפרח ותגדל הנטיעה , ויש סוגים שונים של וחי בהם אולם מטרת האדם צריכה להיות שיזכה לחיי עולם 48813 

והעוסק בתשובה , ז"חיים שבהם קורת רוח אחת שקולה כנגד כל חיי העוה, שנטע בו מלך אל חי וקיים 48814 

חיותו היא , ז"עוהואילו הרשע שאינו עוסק במצוות ושוקע בחיי ה, ובמעשים טובים כראוי זוכה לחיים אלו 48815 

 48816 .מגושמת והוא ממית עצמו מחיי עונג רוחניים ונצחיים

, מבחן החכם הוא אם לומד הוא מכולם, איזהו חכם הלומד מכל אדם, הכלל הוא כי כל דבר שואף לשורשו 48817 

ולכן לומד הוא מכל , וחכמה מחפשת חכמה, כיון שאם קיימת באדם מעלת החכמה אזי שואף הוא לחכמה 48818 

, ה בו"אם האדם זוכה לפתח את חיי העולם שנטע הקב, לגבי מעלת חיי העולם שבאדםכ "וכך ג, אדם 48819 

לכן יחפש יותר ויותר תורה , וכיון שכל מצוה היא חיות, ממילא הוא מחפש חיים ותמיד שואף לחיים 48820 

 48821 .ומצוות

ם א, שאפשר לבחון כל אדם אם זכה להחיות את חיי העולם בנפשו לפי כיוון חייו, ז מקלם"ואמר הגרש 48822 

חיים מחפשים , סימן שחיי עולם לא נתפתחו אצלו, האדם עצל ואינו מחפש ורודף אחר התורה ומצוות 48823 

תמיד יעמוד במצב של כוננות וצפיה , בהכרח שיחפש חיים, ואם האדם זכה להחיות עצמו בחיי עולם, חיים 48824 

 48825 .ומה שהחיים יותר מתעלים התשוקה יותר גודלת, לקבל יותר ויותר חיות

מיד חלשה , עוד חיות רוחנית שהוא לא זכה לה, א בדבר שאהרן הכהן שראה כי יש עוד מצוהולכן אין פל 48826 

כך מונח בטבע , הוא שאף ליותר ויותר, ולכן הצטער רבי עקיבא כל ימיו מתי יבוא לידי ואקיימנה, דעתו 48827 

, יותרגודלת השאיפה ל, אדרבא ככל שגודלת החיות, שהחיות שואפת לחיות ולא שייך שביעה בזה, חיים 48828 

להגדיל שלהבת חיים , והצלחת חייו של האדם טמונה בזה שיפיח רוח בגחלת חיי העולם הנטועה בו 48829 

 48830 .שבה אין מקום לעצלות ורפיון בקיום המצוות, ותשוקת נצח

ודע כי המעלות , (ז"בשער שלישי י) כפי שכותב רבינו יונה, וענין זה לבחור בחיי עולם הוא מצות עשה 48831 

וכי , ובפשטות לא מובן, ש"כמו מעלת הבחירה שנאמר ובחרת בחיים עי, עשה העליונות נמסרו במצות 48832 

, י קיומה אולם הבחירה לעשות אינה מצוה בפני עצמה"המצוה נוצרת ע, לבחור בתורה ובמצוות זה מצוה 48833 

והיא , שיש מצוה נפרדת בפני עצמה שתוצאותיה כוללות הכל, אמנם מגלה לנו רבינו יונה חיוב חדש 48834 

, האדם מצווה במצות עשה לזכות למעלה זו שחיי עולם יתפתחו בו, לבחור בחיי עד, ייםהמצוה לחפש ח 48835 

ומה תקות , ובעבור המעלות האלה נברא האדם, ומסיים רבינו יונה, והוא יהפך ממילא למבקש חיים 48836 

 48837 .כ"הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים שנברא בעבורם ע

וזה כלל , י הרחבת הדעת בהבנת התורה"ודבר זה יכול לבוא ע, צמומוכרח כל אחד להשתדל להחיות את ע 48838 

לעורר חיות בכל , וכן בקיום המצוות צריך להכניס בקיומם תשוקה וחיות, ידוע כי החכמה מחיה בעליה 48839 

ויגדל ויעלה יותר ויותר להתאחד במקור , ואז נכנס האדם לתהליך עליה שהחיות תחפש חיות, פעולה 48840 

, וכפי שכתב דוד המלך בתהלים, ה המאיר בחסדו לחוסים בצלו"באורו של הקבלזכות , החיים ושורשם 48841 

כי עמך מקור , ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם, מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון 48842 

 48843 .(אור יחזקאל)  .חיים באורך נראה אור

 48844 



 48845 מאמר עט

 48846 .(´ב´ במדבר ח) מנורה יאירו שבעת הנרותדבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני ה

, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, ל"י ז"וכתב רש 48847 

שאתה , ה חייך שלך גדולה משלהם"ל הקב"א, חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו 48848 

ולא ניחמו בקטורת , כי למה ניחמו בהדלקת הנרותו, ן בפירושו שם"ותמה הרמב, מדליק ומיטיב את הנרות 48849 

כ שאינה "ובעבודת יוה, ובכל הקרבנות ובמנחת חביתין, בוקר וערב ששיבחו הכתוב ישימו קטורה באפך 48850 

 48851 .עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו´ ושהוא קדוש ה, ונכנס לפני ולפנים, כשרה אלא בו

ר "במד) ל"אמרו חז, אין בכל עבודות שבמקדשי שיש בהדלקת המנורה ענין מיוחד ש"ונראה מדברי רש 48852 

אמר להם , אתה הוא אורו של עולם? ע אתה אומר שנאיר לפניך"ה רבש"אמרו ישראל לפני הקב, (´ו ה"ט 48853 

, להעלות אתכם בפני האומות? למה, אלא שתאירו לי כדרך שהארתי לכם, ה לא שאני צריך לכם"הקב 48854 

 48855 .מאיר לכל העולם שיהיו אומרים ראו איך ישראל מאירים למי שהוא

אמר לו פיקח לסומא כשנכנס לתוך הבית צא , משל למה הדבר דומה לפיקח וסומא שהיו מהלכין בדרך 48856 

עד שנכנסנו לתוך הבית , אמר לו הסומא כשהייתי בדרך אתה היית מסמכני, והדליק את הנר הזה והאיר לי 48857 

ר לו הפיקח שלא תהא מחזיק לי אמ? ועכשיו אתה אומר הדליק את הנר והאיר לי, אתה היית מלוה אותי 48858 

ה מאיר "היה הקב, והסומא אלו ישראל, ה"כך הפיקח זה הקב, טובה שהייתי מלווך לכך אמרתי האיר לי 48859 

שנאמר , ה למשה ואמר לו תאירו לי"כיון שעמד המשכן קרא הקב, הולך לפניהם יומם´ להם שנאמר וה 48860 

 48861 .כ"בהעלותך את הנרות בשביל להעלות לכם ע

וכאילו משלמים , ל את גודל ענין הדלקת המנורה שישראל מתעלים על ידה"בירו לנו חזכאן האירו והס 48862 

ה לאהרן חייך שלך "וזהו שאמר הקב, ה את דרכם במדבר"בכך את חיובם עבור מה שהאיר להם הקב 48863 

כי עבודה זו היא הכרת הטוב שמכירין ישראל בטובתו של , גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות 48864 

וכל זה אין בשום עבודה בבית המקדש אלא אך ורק בהדלקת , משלמים לו כביכול מעין הטובהו, ה"הקב 48865 

 48866 .המנורה

כתיב וישמע ראובן , י תשלום הכרת הטוב"נתבונן נא בכמה מקומות בתורה ונראה גודל ההתעלות שע 48867 

אני הייתי ? אמר ראובן הוא מונה אותי עם אחי ואיני מצילו, (ו"ד ט"ר פ"ב) ל"ואמרו חז, ויצילהו מידם 48868 

ואחד עשר כוכבים משתחוים לי ´ שנא, והוא מונה אותי עם אחי (בלהה) סבור שנדחתי מכוח אותו מעשה 48869 

על פי דין היה , כשדנו השבטים את יוסף בחיוב מיתה, וישמע ראובן מלשון התבוננות? ואיני מצילו 48870 

, אלא שהתבונן ראובן וראה ,ולא חזר בו ראובן מעצם גמר הדין, ואף ראובן היה עמהם בגמר דין, משפטם 48871 

 48872 .כי חייב הוא להצילו מצד הכרת הטוב על אף פסק הדין

והרי לא היה כאן אלא , וכי מה עשה לו יוסף, ויש להתבונן בעצם חיובו של ראובן להכרת טובה ליוסף 48873 

י אותו חלום שלא נדחה "אלא שבדרך אגב נודע לראובן ע, ועיקר החלום לא היה אלא לטובת יוסף, חלום 48874 

פ שלא השקיע המיטיב כל "ואע, וטובה זו מחייבת הכרת הטוב, וח אותו מעשה ונמנה בשווה עם אחיומכ 48875 

י מדה זו של הכרת הטוב זכה ראובן "וע, מ כיון שקיבל טובה הימנו חייב בהכרת הטוב"מ, עמל בטובה 48876 

 48877 .והעידה עליו התורה וישמע ראובן ויצילהו מידם

כי הוה משכח מידי צייר ליה , חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו ´ר, (.ג"יבמות ס)א  וכן נראה ממה דאית 48878 

אמר לו דיינו שמגדלות בנינו ומצילות , אמר ליה רב והא קא מצערא ליה למר, בסודריה ומייתי ניהלה 48879 

י מסירות "שהרי הדבר בא ע, ונראה שכשם שמה שמגדלות את בנינו מחייב הכרת הטוב, אותנו מן החטא 48880 

בה במדה אנו מתחייבים בהכרת הטוב בגלל שמצילות אותנו מן , ת בניה בצערנפש ממש מצד האם שמגדל 48881 

ואם מקשטת עצמה לפני בעלה נוח לה הדבר ורוצה בכך יותר , פ שדבר זה אינו קשה לה כלל"אע, החטא 48882 

כי סוף סוף הטובה הנצמחת לאדם גדולה , י שניהם בשוה"פ כן החיוב בהכרת הטוב מתחייב ע"אע, ממנו 48883 

 48884 .הבדל כמה השקיע בכך נותן הטובה ואין, בשניהם

ש לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום "כמ, חיוב הכרת הטוב הוא אף למי שאינו בן דעת, ויתר על כן 48885 

הדא אמר שאדם צריך , אלא מאי את שלום הצאן, את שלום אחיך ניחא, (ג"ד י"ר פ"ב) ל"ואחז, הצאן 48886 

ומפליא הדבר שבדיבור אחד ובמעלה , ת הטובוהוא מגדר הכר, לשאול בשלום דבר שיש לו הנייה ממנו 48887 

אלא שהאדם יש לו , וכי הצאן עושה טובה, אחת דרש יעקב אבינו בשלום בניו שבטי יה ובשלום הצאן 48888 

 48889 .הנייה ממנו

עקיבא ´ דוגמת מעשה ר, ויש הרגשת חיוב הכרת הטוב אשר היא נחלת כל אדם וכל אחד מודה בחיובה 48890 

ד שנה "שכן מסרה נפשה כ, א לתלמידיו שלי ושלכם שלה הואעקיב´ שאמר ר, ובת כלבא שבוע אשתו 48891 

אבל , ועל ידיה נעשה רבן של ישראל מרועה צאן בתחילה, ע בתורה"לחיות בבדידות ועוני כדי שיתגדל ר 48892 

התורה דורשת מן האדם הרגשה נעלה ביותר של , חיוב הכרת הטוב מן התורה הוא באופן אחר לגמרי 48893 

 48894 .הכרת הטוב



, משל לאחד שנשכו הערוד (ב"ל´ ר א"שמו) ל"ואמרו חז, ביהן איש מצרי הצילנובנות יתרו אמרו לא 48895 

אמר לו , נתנן לנהר וראה תינוק אחד שהוא שוקע במים ושלח ידו והצילו, והיה רץ ליתן רגליו במים 48896 

אמר לו לא אני הצלתיך אלא הערוד שנשכני וברחתי הימנו הוא , התינוק אילולא אתה כבר הייתי מת 48897 

אמר להן משה אותו מצרי שהרגתי , ישר כוחך שהצלתנו מיד הרועים, אמרו בנות יתרו למשהכך , הצילך 48898 

 48899 .לכך אמרו לאביהם איש מצרי הצילנו, הוא הציל אתכם

התינוק צריך להכיר טובה לערוד שנשך את האדם וגרם לו לרוץ לנהר , עד היכן מגיע חיוב הכרת הטוב 48900 

ובנות יתרו חייבות להכיר טובה למצרי הרשע שהרגו , רודנמצא שהגורם להצלתו הוא הע, י כן ניצול"וע 48901 

כי , נמצא שהמצרי גרם להצלתן, ז הוצרך לברוח למדין ושם ראה אותן נתונות בסכנה והצילן"ועי, משה 48902 

נסתבב הדבר בעקיפין הרי זה חייב ´ ואפי, הנהנה ומקבל טובה מחבירו אפילו לא נתכווין הלה כלל לטובתו 48903 

 48904 .את טובתולהכיר טובה למי שסיבב 

ל בענין "פ המשל שהמשילו חז"ע, וזהו סוד מעלת הדלקת המנורה שיש בה יותר מכל עבודות שבמקדש 48905 

כלומר שהרגשת , שאמר הפיקח לסומא שלא תהא מחזיק לי טובה שהייתי מלווך בדרך, הפיקח והסומא 48906 

זה מגודל חסדו ו, עד שמוכרח הוא לשלמה באיזה אופן שיהיה, החיוב והחזקת טובה כה מעיקה על האדם 48907 

, ה שהאיר להם במדבר ארבעים שנה"ה שהמציא להם מקום כל שהוא לשלם קצת מחובם להקב"של הקב 48908 

שעליה גדולה , והוא שאמרו בהעלותך לעלות אתכם בפני האומות, ק"י הדלקת המנורה בביהמ"והוא ע 48909 

הרן הכהן יותר ה לא"ובכך ניחמו הקב, ה"היא לישראל שמחזירים מקצת חובם למלך מלכי המלכים הקב 48910 

 48911 .מכל המעלות שניתנו לו

שפקח את עיניו העוורות ולימדו , ועד כמה כפולה ומכופלת היא הכרת הטוב שחייב התלמיד לרבו 48912 

אליעזר ´ ר כשחלה ר"ת, (.א"סנהדרין ק) ל את רבותיהם"הבה נראה באיזו מדה העריכו חז, והחכימו 48913 

שטיפה של , אתה לישראל מטיפה של גשמיםטוב , טרפון ואמר´ נענה ר, נכנסו ארבעה זקנים לבקרו 48914 

שגלגל , טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה, יהושע ואמר´ נענה ר, ב"ז ובעוה"ז ורבי בעוה"גשמים בעוה 48915 

, טוב אתה לישראל יותר מאב ואם, אלעזר בן עזריה ואמר´ נענה ר, ב"ז ובעוה"ז ורבי בעוה"חמה בעוה 48916 

 48917 .ב"ז ובעוה"ז ורבי בעוה"שאב ואם בעוה

, ומיכן החומר הנורא של עון מורה הלכה בפני רבו, רש החיוב של כבוד הרב הוא הכרת הטוב לרבושו 48918 

ומאחר שהכרת הטוב מחייבת את האדם , שיש בו משום פריקת עול של חיוב הכרת הטוב כלפי הרב 48919 

אך , ולא יועיל כל הון דעלמא לזה, במה ישלם התלמיד אחת מני רבבות מה שחייב לרבו, לתשלום חובו 48920 

וכל מה , פ דרכו של הרב"שכל שמעתתא של התלמיד תהיה מכוונת ע, בזאת ישולם אפס קצהו של החיוב 48921 

 48922 .שמפרש התלמיד לא יזוז מנקודת מבטו ודרכו של הרב

שדבר זה מורה שהתלמיד יודע ומכיר , כ לבו אומר לו כי כך היה אף רבו אומר כן"ואינו אומר דבר אלא א 48923 

ל בהכרת "ומה שחייבונו חז, ה שיש לו וכל רכושו הרוחני משל רבווכל מ, שאין לו משל עצמו מאומה 48924 

וכל תלמיד שמכיר וקובע , כי חבים אנו למי שעשה עמנו טובה, הטובה הוא כדי לקבוע בנפשנו את ההכרה 48925 

שיחות )  .ואין לך הכרת הטוב גדול הימנו, ברגשותיו את ההכרה כי הוא תלמיד מקיים את חובתו 48926 

 48927 .(ב"ל´ ב מא"מוסר ח

 48928 

 48929 אמר פמ

 48930 .(´ב´ ח) בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות

, (´ו א"ר ט"במ) ובמדרש, ולמה כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך, י ראשי הפתילות למול האמצעי"וברש 48931 

ולילה  (ט"תהלים קל) שנאמר, ה למשה לא בשביל שאני צריך לנרות הזהרתיך על הנרות"אמר לו הקב 48932 

תדע כשאדם בונה בית עושה לו חלונות , ו"ללמדך שאינו צריך לנרות של ב, יכה כאורהכיום יאיר כחש 48933 

ק לא "ושלמה שבנה ביהמ, כדי שיהא האור נכנס מבחוץ ומאיר מבפנים, צרות מבחוץ ורחבות מבפנים 48934 

, ק ומאיר לחוץ"כדי שיהא האור יוצא מביהמ, אלא עשה חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ, עשה כך 48935 

לכך נאמר בהעלותך כדי להעלותך , לזכותכם, ולמה ציוה אתכם, ך שכולו אור ואין צריך לאורםלהודיע 48936 

 48937 .ולזכות אותך

ואין אתה רואה מתוך הלבן אלא מתוך , ה עינים שיש בך יש בתוכן לבן ושחור"ר חנינא אמר הקב"א 48938 

שכולו אורה הוא  ה"הקב, ומה אם עיניך שיש בתוכן שחור ולבן אין אתה רואה אלא מתוך השחור, השחור 48939 

ו מדליק נר מנר דלוק שמא יוכל להדליק נר מתוך "ב, א אל מול פני המנורה"ד? צריך לאורה שלכם 48940 

מתוך החושך הוצאתי אורה , מה כתיב אחריו ויאמר אלהים יהי אור, וחשך על פני תהום´ שנא, החושך 48941 

 48942 .(שם) ולא אמרתי לך אלא להעלות אותך? ואני צריך לאורה שלכם

כד ישראל עבדין עובדין , (זוהר ריש פרשת בא) ל"הנה מצד אחד אמרו ז, ´קיף כל יסוד עבודת הענין זה מ 48943 

וכד עבדין עובדין דכשרן יהבין תוקפא וחילא , כביכול מתישין חילא דקודשא בריך הוא, דלא כשרן 48944 



צריך  ה כביכול"הנה כי הקב, בעובדין דכשרן? במה, ועל דא כתיב תנו עוז לאלהים, לקודשא בריך הוא 48945 

אם , אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו, (ה"איוב ל)ב  ומצד השני אמר הכתו, לעבודתנו 48946 

? ה"מה הינך נותן להקב? ודאי הינך מצווה בנתון תתן אבל מה תתן לו, צדקת מה תתן לו או מה מידך יקח 48947 

העוז הזה אין צורך  אבל גם את, ´אמנם בזה הינך נותן ודאי עוז לה, אפילו ירבה צדקות כחול הים 48948 

 48949 .ה"להקב

למה הדבר דומה לפיקח וסומא שהיו מהלכין בדרך אמר לו פיקח לסומא כשנכנס , (´שם ה) איתא במדרש 48950 

עד , אמר לו הסומא כשהייתי בדרך אתה היית מסמכני, צא והדליק לי את הנר הזה והאיר לי, לתוך הבית 48951 

אמר לו , ומר הדלק לי את הנר הזה והאיר ליועכשיו אתה א, שנכנסנו לתוך הבית אתה היית מלוה אותי 48952 

 48953 .הפיקח שלא תהא מחזיק לי טובה שהייתי מלווך לכן אמרתי לך האיר לי

מטיב , מנהיג את הסומא עם רוב הטרחות על כל אורך הדרך, מה רבה הטובה והחסד מצד הפיקח להסומא 48954 

וצה הוא כי הסומא לא ישאר ר, ועדיין טרם משביע רצונו, עמו מן הצעד הראשון עד הכניסו לתוך ביתו 48955 

והכופר בטובתו של חברו , אם כי איש המקבל טוב ודאי מחויב להיות מכיר טוב, מוכרח בהכרת הטוב 48956 

, רוצה הוא שלא ירגיש עצמו בשפלות מחמת רוב הטובה שקיבל, (´י´ ר א"שמו) כאילו כופר בעיקר 48957 

שבבואו לבית , משום זה הוא מסבבו, שהמקבל טובה ירגיש כי אמנם פרע לו במה שהוא על רוב טובותיו 48958 

וחיוב האדם , מבהיל מאד גודל מדת ההטבה של זה הפיקח, הסומא יהיה מדליק את הנר בשביל הפיקח 48959 

 48960 !ללכת בדרכי זה הפיקח

הולך לפניהם ´ ה מנהיגן ומאיר להם שנאמר וה"היה הקב, והסומא אלו ישראל, ה"כך הפיקח זה הקב 48961 

שנאמר בהעלותך את הנרות בשביל , משה ואמר לו תאירו ליה ל"כיון שעמד המשכן קרא הקב, יומם 48962 

הוא המנחה את ישראל בדרך ומאיר , המאיר האמיתי הוא הבורא עולם ונהורא עמיה שרא, לעלות לכם 48963 

והנה הוא אומר להם , והעוורים האמיתיים אלו ישראל מגששים כעוורים קיר, להם ללכת יומם ולילה 48964 

ה "בזמן שישראל עושין רצונו של הקב, תנו עוז לאלהים, כל לראותכי בלעדכם כביכול לא או, האירו לי 48965 

ובזמן שאין עושין רצונו של מקום , ´א ועתה יגדל נא כוח אד"כמד, מוסיפין כוח בגבורה של מעלה 48966 

 48967 .(ה"ל´ ר א"איכ) מתישין כוח גדול של מעלה דכתיב צור ילדך תשי, כביכול

אל ישראל הוא נותן , אמנם אם צדקת מה תתן לו, ת"וככה העמיד חוק עבודת השי, ´כך היא הנהגתו ית 48968 

, אתם כביכול הנותנים לי, ומאידך גיסא הוא מבקש האירו לי תנו עוז, (ו"תהלים ל) עוז ותעצומות לעם 48969 

לפארם ולרוממם למען יזכו , רצה לשאול מאת העם, כי אם היות העוז בא ממנו אל העם, וזה ממדת טובו 48970 

 48971 .כדי להעלותך ולזכות אותך, עלותךהוא הנאמר בה, אל הטוב בזכותם

כי בגודל עוורונו איננו רואה את הפיקח המנהיג אותו ! נוראים הדברים עד כמה מגיע עוורונו של האדם 48972 

וכי על כן ציוה אל , ה בזה"עושה אדם מצוות ומטעה עצמו לחשוב כי מכבד הוא את הקב! ואיננו מכירו 48973 

שלא יאמרו לאורה הוא , ת לשומרם מכל טעות"מי השינוראים רח, מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות 48974 

 48975 .(דעת תורה)  !צריך

 48976 

 48977 מאמר פא

 48978 .(´ב´ ח) בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות

, ה אל תירא לגדולה מזו אתה מתוקן"אמר לו הקב, א שבטים הקריבו ואהרן לא הקריב עם הנשיאים"י 48979 

ר "במד) אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו, נוהגיםהקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הם  48980 

שהרי הם נוהגים רק בזמן שבית , ן מפרש שאין כוונת המדרש לנרות שמדליקים במקדש"הרמב, (´ו ה"ט 48981 

ולא היה , דכי לא ידע שיש לו כמה עבודות חשובות במשכן, וגם לא היה מתנחם בהם אהרן, המקדש קיים 48982 

, ן על פי מגילת סתרים של רבינו נסים"על כן מפרש הרמב, ק את הנרותשום רבותא במה שהוא מדלי 48983 

ובנרות אלו התנחם והם , שאהרן קיבל הבטחה על נרות חנוכה שעתידים להדליק החשמונאים שהם מזרעו 48984 

 48985 .קיימים לדורות

והיה לו למלך , למלך שעשה סעודה והיה קורא כל הבעלי אומנות, ונראה לבאר על פי המשל של המדרש 48986 

לכל בני , כיון שעברו ימי הסעודה קרא המלך לאותו אוהב ואמר לו, הב אחד ולא קראהו לסעודהאו 48987 

שכל , אהרן הכהן היה האוהב הזה, (´ו ב"ר ט"במ) המדינה עשיתי סעודה ולך בעצמך אני עושה סעודה 48988 

ר כאב לו שנבצ, ´ומכיון שחיבב מאד את מצוות ה, ה ולעשות רצונו"עצמו לא רצה אלא להתקרב לקב 48989 

הבטיח לו שיוכל להוציא , ה שכונתו לשמים"ומכיון שראה הקב, ממנו להביא נדבה יחד עם שאר הנשיאים 48990 

 48991 .י נרות החשמונאים"לפועל מחשבתו הרצויה ע

´ הלכ) ם"ש הרמב"היא מהעבודות הקלות שכשרות אפילו בזר כמ, והנה מצות הדלקת הנרות במשכן 48992 

י על "כמו שפירש רש, יה מדקדק בה מאד בחרדת קודשובכל זאת מצאנו שאהרן ה, (´ז´ ביאת המקדש ט 48993 

ן פירש שאהרן היה מזדרז במצוה "והרמב, הפסוק ויעש כן אהרן להגיד שבחו של אהרן שלא שינה 48994 



וכוונתו , י בניו"פ שהיה כשר גם ע"והיה מקיימו בעצמו כל ימיו אע, הגדולה הזאת הרומזת לדבר עליון 48995 

, בכל זאת היא רומזת להמשכת אור הדעת ממקור עליון, מורהדאף דמצד הדין הדלקת הנרות אינה כה ח 48996 

וגם בגמרא מצאנו שהרגיל בנרות זוכה לבנים תלמידי , (´דניאל ב)א  ה ונהורא עמיה שר"ש על הקב"כמ 48997 

 48998 .(7ג"שבת כ) חכמים

שבערה בלבו זכה למצות הנרות ´ י אהבת ה"ואהרן הכהן ע, הנרות רומזים על המשכת האורות העליונים 48999 

עמדו בניו של אהרן ומסרו נפשם על כבוד , ובימי החשמונאים כשבטל התמיד ונתחלל הקודש, לדורות 49000 

להורות שכמו , נעשה להם הנס של נר חנוכה ודלקה שמונה ימים´ וכדי להראות חביבותם לפניו ית, שמים 49001 

ל ושלא תתבט, מן השמים גם כן דקדקו שלא לשנות, שאהרן דקדק לא לשנות ובניו דקדקו שלא לשנות 49002 

י דביקותו זכה שמצוות "שע, ובזה נתקיים באהרן שלך גדול משלהם, הדלקת הנרות אפילו מחמת אונס 49003 

 49004 .לגרש את הצללים של כפירה ובערות לנצח, הדלקת הנרות הפכה לסמל של קדושה בתוך חשכת הגלות

ול כל כן יכ, כמו שזכה אהרן משום שהיה בעל לב, (7ו"סנהדרין ק) ל רחמנא לבא בעי"הוא שאמרו חז 49005 

, י זכה לכל השגותיו משום שהיה עושה את המצוות בשמחה"ואיתא בספרים שהאר, אחד ואחד לזכות 49006 

ש "זכה אברהם אבינו למה שזכה כמ´ י אהבת ה"ורק ע, ה שנעבוד אותו בשמחה ומתוך אהבה"רצון הקב 49007 

 49008 .(המוסר והדעת)  .אברהם אוהבי

 49009 

 49010 מאמר פב

 49011 .(´ב´ ח) שבעת הנרותבהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו 

, לפי כשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, י למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים"וברש 49012 

ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את "ל הקב"א, שלא היה עמהן בחנוכה לא הוא ולא שבטו 49013 

והיא מעלה , והיו לי הלוייםשנאמר עליהם , ויש להתעורר המעט מה שזכו שבט לוי ואהרן הכהן, הנרות 49014 

וביותר אהרן הכהן הרי קדושתו היתה למעלה מכל , מיוחדת שרק שבט לוי זכו לה יותר משאר השבטים 49015 

ומה לו להתקנא בקרבנות הנשיאים שהקריבו , ה לא זכה להיות כהן גדול"ואף משה רע, כלל ישראל 49016 

ה לפייסו שלך גדול "רך הקבועד כדי כך נתקנא בהם עד שחלשה דעתו והוצ, ישראל ולא שבט לוי 49017 

 49018 .משלהם

ושואף תמיד , לעולם אינו שבע רצון מאשר הגיע אליו, חזינן מהכא שבעת שזוכה האדם להגיע לשלמות 49019 

ומכיון שראה אהרן הכהן שהנשיאים הביאו קרבנות לחנוכת המזבח ושבט , להשיג עוד מעלות ומדריגות 49020 

ג "אע, פריש שלוש ערי מקלט בעבר הירדןה שה"וכן מצינו גבי משה רע, לוי לא הביא חלשה דעתו 49021 

אף אותם שבעבר הירדן , שכל זמן שלא הפרישו ערי מקלט בארץ ישראל, שעדיין לא קלטו את הרוצחים 49022 

מ בראותו שיכול לעשות "מ, ה זכה לאין שיעור הוא אשר נתן תורה לישראל"והרי משה רע, לא קלטו 49023 

 49024 .נו מסתפק במצוות שעשהאף מצוה שאינה שלמה אלא חלק ממצוה אי, מצוה נוספת

וכשם , כי הנפש היא חלק אלוה ממעל, אין קץ ואין גבול לתאות הנפש, (´קהלת ו)א  וגם הנפש לא תמל 49025 

ב הוא "וכפי שעוה, ב"ה ולעוה"שאיפת הנפש לזכות להקב, אף הנפש ללא תכלית, ה ללא תכלית"שהקב 49026 

הנפש , ועזו בקשו פניו תמיד´ רשו הד, ב"כן אין די לשאיפת הנפש לזכות לעוה, נצח נצחים ללא תכלית 49027 

בעת שאנו רואים מדה , נמצא דזו באמת הבחינה למצבו הרוחני, מבקשת לראות פניו תמיד ללא הפסק 49028 

כי בשעה שהנפש חי , זו הוכחה שאין פעולותיו נובעות מכוח הנפש, מסוימת של הרגשת שובע והסתפקות 49029 

כי המצוה גוררת אחריה מצוות , ן סיפוק במצוותלעולם אי, לא תיתכן בשום אופן הסתפקות ושלוה, באדם 49030 

 49031 .נוספות

מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק , ה מדת בשר ודם"בוא וראה שלא כמדת הקב, (.´ברכות מ) ל"מבואר בחז 49032 

, עניני הגוף כולם נמצאים רק בכלי ריק, ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק"ומדת הקב, מלא אינו מחזיק 49033 

וכמו כן יחס האדם , אמנם כשאכל ושבע שוב אינו מתאוה לאכול, רעבתאות האכילה נמצאת רק באדם  49034 

, ה להיפך"אמנם מדת הקב, ואילו כאשר יש לזולתו אינו נותן לו, בעת שחבירו עני ונזקק נותן לו, לזולתו 49035 

אמנם , ולכן אף מלא מחזיק כי לעולם אינו מלא, ואין קצבה וגבול לנתינתו, ה בלי תכלית"כי נתינת הקב 49036 

 49037 .ם כלי ריק אינו מחזיקבעת שהאד

ה "כי כדי לקבל מאת הקב, בעת שיש לאדם חכמה נותן לו עוד חכמה (´דניאל ב) יהיב חכמתא לחכימין 49038 

וכנאמר והיה אם שמוע תשמעו אם שמוע בישן , ה חייב להיות כלי מלא"ומשו, חייב להיות מוכשר לקבל 49039 

לעולם אינה מסתפקת במה שיש , בוולכן בעת שנפשו של אדם חיה בקר, (א"י דברים י"רש) תשמע בחדש 49040 

 49041 .ושואפת להשיג עוד ועוד, לה

כן יהיה תמיד , וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר 49042 

לו זכינו לראות פעם אחת את הגילוי הגדול שיש בענן ובמראה , (´במדבר ט) הענן יכסנו ומראה אש לילה 49043 

ה ונעשים למאמינים גדולים שהרי רואים בחוש כבוד "נו מתעוררים ומתקרבים להקבהרי בודאי היי, האש 49044 



ולכאורה מדוע זכו דור המדבר , והנה דור המדבר זכו לכך במשך ארבעים שנה דבר יום ביומו, ´ה 49045 

 49046 .ה"כ גדולה ולהטבה מופרזת זו מאת הקב"להתגלות כ

ו הענן שהיה במעמד הר סיני הוסיף שאות, וביום הקים את המשכן כסה הענן, (´ט) ואיתא בילקוט 49047 

שלח ואמר לו התקן , משל למה הדבר דומה למלך שהיה לו אוהב, להנחותם במשך כל זמן היותם במדבר 49048 

אמר לו חייך שאני בא אליך ביום , ידע המלך, עצמך שאני בא אליך ליום פלוני ולא האמין אותו האוהב 49049 

ופורפירא שנזרק עלי ביום שנעשיתי , אני רוכב ועל סוס שרכבתי עליו ביום שנהייתי מלך, ובפרהסיא 49050 

 49051 .ואני בא אצלך כדי שידעו הכל מה חיבתך אלי, אגוסטוס אני לובש

ולכן באותו הלבוש והענן שהיה , ה את ישראל"ל את גודל האהבה והחיבה שמחבב הקב"מבארים לנו חז 49052 

, ראה כמה נפלאים הדבריםנתבונן נא בזה ונ, נגלה עליהם במשכן לגלות אהבתו אליהם, במעמד הר סיני 49053 

והכא חזינן ציורים , כי הנה אנו מורגלים בהבנות פשוטות שנזכה לעולם הבא ויותר מזה איננו מבינים 49054 

, ונותן שפע והטבה עד בלי די, ה נותן ומטיב אין גבול ותכלית להטבתו"כי בעת שהקב, ת"באהבת השי 49055 

ישראל ממצרים שזכו להיות מקבלים לא וביציאת , ת"ורק מחובתינו להיות כלים הראויים למתנת השי 49056 

 49057 .ה"היה סוף לשפע שקיבלו מאת הקב

, זכה אחת מהן נטל חמדת כל העולם, חכמה גבורה ועושר, מתנות נבראו בעולם´ ג (´ב ז"ר כ"במד)א  אית 49058 

אימתי בזמן שהן מתנות שמים ובאות , זכה בעושר זכה בכל, זכה בגבורה זכה בכל, זכה בחכמה זכה בכל 49059 

, ה זכה לכל"בעת שזוכה לקבל מתנה מאת הקב, אבל גבורתו ועשרו של בשר ודם אינה כלום, מכח התורה 49060 

ה "אבל כן היא נתינתו של הקב, ג שמתנות נפרדות הן ואין שייכות כלל בין העושר החכמה והגבורה"ואע 49061 

 49062 .ה בזכיה במתנה אחת זוכה אף בשאר המתנות"ומשו, שאין גבול וקץ לנתינה

ולכן , ש וגם הנפש לא תמלא"וכמ, ה לאין שיעור כן היא תאות הנפש"תינת הקבל שכמו שנ"והיינו כנ 49063 

ואיננו שואפים לגדולות , חייבים אנו לירא ולחרוד עד מאד בראותנו שמסתפקים אנו במעט תורה ותפילה 49064 

וכל תורתינו ומעשינו הטובים קשורים רק , הרי זה הוכחה שאין לנו שייכות לעבודת הנפש, ונצורות 49065 

וכיון שלמד מעט תורה שוב יש בו הרגשת רויה ואינו שואף , ה רק כלי ריק מחזיק"ומשו, גוףלתאוות ה 49066 

 49067 .לתוספת גדלות

, אפילו כל העולם אומר לך צדיק אתה יראה עצמו כאילו רשע, (7´נדה ל) ל"ולפי זה יש לבאר דברי חז 49068 

אלא יסודו כפי  ,ונראה שאין הכוונה שיראה עצמו כרשע בתורת עצה כדי שלא יפול בגאוה וכדומה 49069 

ולכן אף כשהגיע למדריגת צדיק מכל מקום תאותו והרגשתו להוסיף , דתאות הנפש אין לה גבול, שנתבאר 49070 

שבנוגע למה שעדיין יכול להשיג , באופן שיחוש עצמו כאילו והוא רשע גמור, יותר ויותר חייבת להיות 49071 

 49072 .(אור יחזקאל)  .הרי נחשב כרשע שלא השיג מאומה

 49073 

 49074 מאמר פג

 49075 .(´ג´ במדבר ח) את משה´ ן אהרן אל מול פני המנורה כאשר צוה הויעש כ

את משה את הלוים כן עשו ´ וכן לקמן כאשר ציוה ה, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, י"ופירש רש 49076 

שאהרן , והנה תמוה מאד, ל"י להגיד שבח העושין והנעשה בהן שאחד מהם לא עיכב עכ"ופירש רש, להם 49077 

ואלמלא שינה הרי היה זה כמומר ? יו שלא שינה בדבר שאין בו חסרון כיסיהיה זה שבח לפנ´ קדוש ה 49078 

וכן ? שאינו מומר להכעיס´ הזה שבח לאהרן קדוש ה, בחינת שביק היתירא ואכיל איסורא, ו"להכעיס ח 49079 

שלא עכבו להניח שיניף אותם , הזה שבח לדור המדבר מובחרים שבכל הדורות, לקמן שלא עכבו הלוים 49080 

 49081 ?אהרן

אשר כל ימיו ´ עד שאהרן קדוש ה, ה רצה לגלות בפירוש כמה שכרן של מצוות"הקב, כך הוא אבל הענין 49082 

, כמוהו´ עם כל זאת לא תעלה בדעתך שלקדוש ה, עמל בתורה ובמצוות ובמדות עד שנעשה בריה חדשה 49083 

ן לכן הכתיב עליו מקרא מלא ויעש כן אהר, אין לו שבח וגדולה במה שלא שינה בדבר שאין בו חסרון כיס 49084 

במה שלא שינה בדבר שאין , לפרסם כי זה שבח וגדולה לאהרן גם כן, אל מול פני המנורה העלה נרותיה 49085 

 49086 .בו חסרון כיס

והרבה , ומכל שכן בדבר שיש בו עמל, ומזה נבין כמה יגדל שכרו הרבה מאד בדבר שיש בו חסרון כיס 49087 

 49088 ל"כפי שאמרו רז, אין תכלית וחשבון דבר זה הולך עד, ´עמל עד לשנות טבעו מכל וכל כאהרן קדוש ה

ואם כן , וכמות הצער לא נתפרש, טוב דבר אחד בצער ממאה פעמים שלא בצער, (.´אבות דרבי נתן ג) 49089 

מה היה כבר עוד , וטוב הוא ממאה שלא בצער, ואם צער כל דהוא חשיב צער, הלא תפשת מועט תפשת 49090 

 49091 ל על האבות"ש רז"וכמ, ´דוש העד לשנות טבעו לגמרי כאהרן ק, ועוד יותר גדול, צער ועוד צער

 49092 .וחשבון דבר זה הולך הלאה עד בלי תכלית, שרצו לפניו כסוסים בין בצעי המים, (7ו"סנהדרין צ)

פירוש לשלם שכרכם המרובה אין אחד יודע רק , אבל אתם חשבון רב יש לי עמכם, וזהו שאומר הספרא 49093 

וכן כאשר , את משה´ ן אהרן כאשר צוה הוהנה נאמר כאן גבי אהרן ויעש כ, וזה דבר נפלא מאד, ה"הקב 49094 



´ כאשר צוה ה, הרי שצריך להקדים בכל דבר טוב שעושה האדם, את משה על הלוים כן עשו להם´ צוה ה 49095 

שכרו , ומכל שכן בצער הן בממון הן בגוף, ואז שכרו מרובה מאד גם בלי צער, את משה בתורתו כן אעשה 49096 

כי ילמדו לקח ממנו , וזהו עד סוף כל הדורות, ש לי עמךה אמר חשבון רב י"עד שהקב, מרובה בלי תכלית 49097 

וכמו שמצינו באהרן מקרא מלא להגיד שבחו וגדולתו שעשה כאשר , עד סוף כל הדורות לקדש שם שמים 49098 

 49099 .ללמד לכל הדורות כי התורה לכל היא, את משה´ צוה ה

בגלוי למנוע אחרים  ושלא להתבייש, והנה בדור הזה אשר העיזו פניהם כמצח זונה להפר תורה ויראה 49100 

מואס , לא עשו, לא למדו, במחלקה החמישית (י"עיין רש) אשר היא מנויה בפרשת בחוקותי, מלעשות 49101 

, כ"אוי לדור שמי מהם העיזו פניהם כ, כ מונע אחרים מלעשות"ואח, שונאים החכמים, באחרים העושים 49102 

 49103  .דוש שם שמים גדול הואכי קי, ומי שמתחזק להרים קרן התורה והיראה גם יחד שכרו מרובה מאד

 49104 .(ו"רע´ ב מא"חכמה ומוסר ח)

 49105 

 49106 מאמר פד

 49107 .(´ג´ במדבר ח) את משה´ ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה כאשר צוה ה

ושכר מצוה מצוה , והוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה 49108 

שבעשותינו מצוה אחת נוסיף ונגרור אחריה , צוהוענין מצוה גוררת מ, (´אבות ד) ושכר עבירה עבירה 49109 

כ הדין נותן "וא, וכל דיבור מדברי תורה הרי היא מצוה, והנה תלמוד תורה כנגד כולם, מצוות נוספות 49110 

ולמרות זאת אנו רואים שאף , תגרור מצות תלמוד תורה מצוות נוספות, שבעת שאנו עוסקין בתורה 49111 

ום אין מונע מאתו להפסיק ממשנתו ולעסוק בדברים בטלים מכל מק, שבתחילת הסדר עוסקין הכל בתורה 49112 

 49113 .באמצע הלימוד

 49114 ם"וראה ברמב, בזמן שהמצוה נעשית כמאמרה, ל שאימתי אמרינן מצוה גוררת מצוה"בפשטות י

ובעת שמצותו , ב"י מצוה אחת לזכות לעוה"שבזמן שעושה מצוה כמאמרה יכול ע, (ש סוף מכות"פיהמ) 49115 

ואז יש בכוח המצוה , י עשיית המצוה"ע´ חה וחדוה שזכה לקיים ציווי המושלמת הרי היא נעשית בשמ 49116 

אין במצוה זו האפשרות , אמנם בעת שעושה המצוה רק לצאת ידי חובה, לגרור אחריה מצוות נוספות 49117 

 49118 .לגרור מצוות אחרות

ה "צפה הקב, ר ינאי מתחילת ברייתו של עולם"א, (´ח´ ר ג"בר) ל"איתא בחז, ונרחיב מעט את הדברים 49119 

בין מעשיהן של צדיקים , ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, מעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים 49120 

ולחושך קרא לילה אלו מעשיהן , ויקרא אלוהים לאור יום אלו מעשיהן של צדיקים, למעשיהן של רשעים 49121 

המדרש חזינן ובדברי , וכל אחד יכול להבחין זאת, ולכאורה ההבדל בין הרע לטוב ברור, של רשעים 49122 

שאין , ל"וביאר הסבא ז, ה הוצרך לבירור והבדלה מיוחדת בין מעשי הצדיקים למעשי הרשעים"שהקב 49123 

, מ נקראים מעשיהם של רשעים"מ, אלא אף במעשים טובים, הכוונה במעשי הרשעים למעשי עבירות 49124 

 49125 .וחלוקים המה בעצמותם ממעשי האור של הצדיקים, ה קרא להם חושך"והקב

, והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע שכרן של מצות, (´אבות ב) ´איתא במתני, ביאור הענין 49126 

יחמיר וידקדק וישים נפשו בכפו על מצוה קלה ´ ודע כי הירא את דבר ה, (ג"כ´ ת ג"שע) וכתב רבינו יונה 49127 

היר עליה אך יבינו לגדולת המז, כי לא יבינו לאשר המצוה הזאת קלה לעומת החמורות, כמו על החמורה 49128 

ולכן אין חילוק בין קלה לחמורה כי הכל ניתן מאת , ´כי עיקר קיום המצוות הוא מפני שזה דבר ה, יתברך 49129 

 49130 .ה מוסרים הצדיקים נפשם אף על מצוה קלה"ומשו, ´ה

אמנם , שאינם מזלזלין בכל מצוה ומצוה ומקפידין על קלה כבחמורה, וזה החילוק בין מעשי הצדיקים 49131 

ולכן אף שמצוות ומעשים , ואילו מצות קלות אינן מענינן כלל, ל מצוות חמורותהרשעים מביטין רק ע 49132 

 49133 .ה וקרא להם חושך"מ הבדילם הקב"מ, טובים הם

זוכה לאור הגנוז שאין שום מלאך , א כי בעבור כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו ותאוותיו"והנה כתב הגר 49134 

על , מצוה קלה ועבור זה זוכה לאור הגנוז והנה חסימת פיו לרגע אחד הרי זה, ושום בריה יכולים לשער 49135 

כי אין אנו מבינים ואין לנו , אחת כמה וכמה בעשיית מצוה בפועל ממש ודאי ששכרו עדיף לאין שיעור 49136 

ולכן הצדיקים היודעים שכר המצוות נזהרין ומקפידים על מצוה קלה , ב"שייכות כלל למתן שכר בעוה 49137 

 49138 .קלות לחמורותואילו הרשעים מבדילין בין מצות , כבחמורה

, את משה´ ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה כאשר צוה ה, ל מבאר הא דאיתא בהאי פרשה"ובזה הסבא ז 49139 

ולכאורה מה הגדלות שמשבחת תורה את אהרן שלא שינה , י להגיד שבחו של אהרן שלא שינה"ופירש 49140 

י זה מצוה קלה שמול פני שהר, אלא ביאור הענין, ´והרי כל מעשיו של אהרן היו קיום דבר ה, ´מדבר ה 49141 

הקפיד לעשות כדבר , ואהרן הכהן משתבח בכך שאף בדבר קל כעין זה, המנורה יעמדו הנרות ולא כנגדן 49142 

וזו השבח הגדול לאדם שמקפיד על , עשה זאת כמאמרה ללא שינוי´ שכיון שכך צוה ה, ללא שינוי´ ה 49143 

 49144 .´שזה דבר ה אלא כל פעולותיו נעשות מפני, מצוה קלה ואין הבדל בין המצוות



בעת , שאימתי בכוח המצוה להוסיף מצות אחרות, ומעתה יבואר שפיר מדוע אין אצלנו מצוה גוררת מצוה 49145 

ולכן נחשבים מעשיו למעשי הצדיקים וגוררים , ומקפיד על מצוה קלה כבחמורה, שהמצוה נעשית כתקונה 49146 

ומצוות כאלו אין בכוחם , םאמנם אנו מבקשים רק את המצוות שנראים לנו כחמורי, אחריהם עוד מצוות 49147 

כי בעשות האדם מצוה קטנה , וכתב רבינו יונה בביאור מצוה גוררת מצוה, המעלה של מצוה גוררת מצוה 49148 

ונקלה בעיניו לעשות מצוה אחרת מפני שכבר הורגל , הוא מתקרב אל השם ומרגיל את רוחו לעבודתו 49149 

 49150 .טבעו למלאכת המצוה

ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל זמן , ין האדם עצמו ללמודשבכל עת שיכ, (´ו´ ד) וראה בנפש החיים 49151 

וגם אם , להתודות על חטאתו מעומקא דליבא ויכוין להתדבק בתורה, טהורה בטהרת הלב´ מועט ביראת ה 49152 

, כי התורה כולה בכלליה ובפרטיה ובדקדוקיה, ה"כ הוא דבוק בדברו של הקב"הוא עסוק בדברי אגדה ג 49153 

קודם שיתחיל , ז"והוסיף עוד בפ, למשה בסיני´ הכל יצא מפיו ית, רבומה שתלמיד קטן שואל מ´ ואפי 49154 

כדי , ולהטהר מעוונותיו בהרהורי תשובה´ בטהרת הלב ביראת ה, ש"ללמוד להתחשב מעט עם קונו ית 49155 

וכן באמצע הלימוד הרשות , ´שיוכל להתקשר ולהתדבק בעת עסקו בתורה הקדושה בדבורו ורצונו ית 49156 

 49157 .ש"עי´ מועט טרם יכבה מלבו יראתו ית נתונה להאדם להפסיק זמן

ולא קדמה לזה מעט מוסר ויראת , אבל ודאי בעת שניגשים לתלמוד תורה, והנה כל אלה מדריגות עליונות 49158 

ה הנתונה "להכיר שהתורה שעוסק בה היא תורתו של הקב, ולא השריש בקרבו יסודות האמונה, שמים 49159 

ה "ורק הקב, ומכוחות עצמו לא נעשה למדן, אה מאליהכי אין הגדלות ב, לא תועיל תורתו מאומה, מסיני 49160 

וכמו כן חייב להקדים תפילה , לכן ודאי שחייב להקדים יראה ואמונה לתלמוד תורה, הוא הנותן גדלות 49161 

 49162 .(אור יחזקאל)  .לתורה

 49163 

 49164 מאמר פה

 49165 .(´ג´ במדבר ח) את משה´ ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה כאשר צוה ה

כי הנה , הענין הוא כך, אטו לא ידעינן כי אהרן יקיים צווי השם, יותר הואוהנה המקרא הזה לכאורה מ 49166 

אם מעשים של , איני יודע איזה מהן טוב, ל"במדרש על פסוק וירא אלהים את האור כי טוב אמרו ז 49167 

 49168 .הוי אומר זה מעשיהן של צדיקים, כשהוא אומר וירא אלהים את האור כי טוב, צדיקים או של רשעים

כמו פיקוח נפשות , אבל דוקא גדולות ונשגבות, רשעים גם כן מבקשים מצות, ך הואביאור המדרש כ 49169 

ונדמו לו כערביים , ה באו לפניו שלושה מלאכים"אברהם אבינו ע, לא כן דרכן של צדיקים, וכדומה לזה 49170 

 49171 ישמעאל החביב לו אז, ורץ לפניהם הוא ואשתו ובנו יחידו אז לעת זקנתו, וכרה להם כירה גדולה, כידוע

 49172 .כמו לפני אלפים ורבבות אנשים, ופרשה שלמה נכתבה שם, לחנכו במצות

ל והוי זהיר במצוה "כאז, מרבין העסק בה כבחמורה, המצוה הקלה לכאורה, הרי כי כך דרכן של צדיקים 49173 

וזהו למבין האור הגדול הגנוז , ´למשכיל מובן כי אין קלות לפניו ית? למה, (ב"אבות פ) קלה כבחמורה 49174 

אבל צדיקים , כי אין להם עינים לראות האור הגנוז, ולכן מעשיהם של רשעים דוקא גדולות, ´במעשיו ית 49175 

 49176 .יש להם עינים לראות

פירוש דבר קל כזה להטות הפתילה לפנים היה אצלו , את משה´ וזהו שנאמר ויעש כן אהרן כאשר צוה ה 49177 

ן לבבו בזה בכוונה גדולה והכי, כמו העבודה הגדולה ליכנס לפני ולפנים להקטיר הקטורת, עסק גדול 49178 

ולכן כדאי לכתוב פסוק שלם על זה , כי ראה האור הגנוז בדבר הקטן כזה, את משה´ לעשות כאשר צוה ה 49179 

חכמה )  .והדבר הנראה לנו יותר קטן הוא באמת יותר גדול, ´להודיע כי אין קטנות לפניו ית, בתורה 49180 

 49181 .(ז"רל´ א מא"ומוסר ח

 49182 

 49183 מאמר פו

 49184 .(´ג´ במדבר ח) את משה´ י המנורה כאשר צוה הויעש כן אהרן אל מול פנ

משלי ) על הפסוק (א"קפ´ ת ג"שע) י"כתב הר, (י"רש) מגיד שבחו של אהרן שלא שינה, ויעש כן אהרן 49185 

, פירוש איש נותן לב לשמוע ולהאזין עד תכונת הדברים אשר ידברו באזניו, ואיש שומע לנצח ידבר, (א"כ 49186 

ומקבל כל כולן בלי כל , מאזין ויורד על מתכונת הדברים, כמו שהןאיש שומע הוא הלוקח דברים כפשוטן  49187 

בלקחו מקצת הדברים ועשאן בנין מעצמו , ג"זה היה חטא שאול המלך לפי דברי הרלב, תוספת וגרעון 49188 

כי , כ הגורע הוא מפסיד כל הדבר"והמוסיף וכש, הנה שמוע מזבח טוב, הוא אשר הוכיחו שמואל, ושכלו 49189 

בדקדוק גדול , ואמרת אלוה צרופה מזוקקת שבעתים, דוקא כמו שהוא בשלמותו מציאותו של הדבר הוא 49190 

 49191 .על כחוט השערה

הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה , ל"ואמרו רבותינו ז, ל"ל וז"מביא משל מחז (´י´ ת ג"שע) רבינו יונה 49192 

ומתן  ,והנה בתורה פורש מה יעשה לכל העובר על מצות לא תעשה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות 49193 

כדי שלא יחדלו לקיים המצות הקלות ויתעסקו בחמורות , שכר על כל מצות עשה לא נתפרש בתורה 49194 



ושכר אמר , למלך אשר אמר לעבדו לנטוע בפרדסו כל עץ נחמד (´תנחומא עקב ב) ומשלו על זה, לבדנה 49195 

עוהו רב על כן יט, כי חפץ המלך אשר לא יחסר כל בפרדסו, לתת להם ולא הודיעם שכר מטע כל אילן 49196 

 49197 .מינים נטעי נעמנים

ולהיות כל המצות , כי הואיל השם לזכות את ישראל בקיום כל המצות להנחילם חיי עולם, וכן ענין המצות 49198 

 49199 ל"הלא ידעת כי אמרו רז, כי בהשלים חוק מלאכתם תהי משכורתם שלמה מעמו, יחדיו לוית חן לראשם

פ שאמרו תלמוד תורה כנגד כולם "אע, לוהכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו א (7ז"ז י"ע) 49200 

 49201 .ש היטב"ועיי

אשר שם שם את , בעדן מקדם´ חלק מהפרדס הגדול אשר נטע ה, כל מצוה ומצוה נטיעה נחמדה היא 49202 

ש שיער כל מצוה ומצוה "הוא ית, ובעל הגן הוא היודע כל נטע ונטע בכל הקיפו וכוונותיו, האדם אשר יצר 49203 

אי , איך ישכיל והוא רק נברא, ה המוסיף ולוקח הדברים לפי שכלווז, בדקדוק גדול להתאימן להאדם 49204 

, לכל פרטיהם´ אין ביכולת שום נברא לדעת מעשה ה, אפשר לו לדעת הקיפן של המצות וכוונותיהן 49205 

 49206 .ה הם ומי יבוא למחשבותיו"התורה ומצוותיה שכל הקב

, כי רב חכמה וישרות בהםואם , מה נואלו החכמים הבודים מלבם ומשכלם שיטות בהנהגת האדם וחייו 49207 

האמת , אבל האמת הוא אמת רק אם הוא מתאים מראשית עד הסוף, וגם אם צודקים הם בחלקים ואופנים 49208 

אי אפשר הוא , אבל אמת של חלקים וקטעים הנה הוא שקר כולו, הוא אמת דוקא אם הוא שלם בכל כולו 49209 

ה יוצר האדם הוא "הקב, הגת חייהםלבשר ודם להקיף כל פרשת חיי האדם כדי להמציא להם כל אופני הנ 49210 

, ה כיוון במצות התורה כל השלמות לחיי האדם"הקב, יודע איך להקיף ולסדר כל אופן חייו של האדם 49211 

 49212 ?וחכמים מה להם לזה

כי מה האדם שיבוא , ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות, (´א´ ר ו"שמו) הוא אשר אמרו במדרש 49213 

על שלמה כיצד כשנתן , פסוק זה נאמר על שלמה ועל משה, (´הלת בק) אחרי המלך את אשר כבר עשוהו 49214 

ה לא "ואמר למה אמר הקב, ה"עמד שלמה המלך והחכים על גזרתו של הקב, ה התורה לישראל"הקב 49215 

מה כתיב ביה ויהי לעת זקנת שלמה , אני ארבה ולבי לא יסור, לא בשביל שלא יסור לבבו? ירבה לו נשים 49216 

 49217 .נשיו הטו את לבבו

אותה הבינה , והייתי מראה לעצמי שאני יודע דעת תורה, מה מה שהייתי מחכים על דברי תורהאמר של 49218 

מי הוא , למה כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו, ואותה הדעת של הוללות וסכלות היו 49219 

 49220 שכל דבר ודבר טרם שיצא מלפניו הוא, ה"ה הקב"שיהיה רשאי להרהר אחר מדותיו וגזירותיו של ממ

וכל , ומודיע להם הדברים כדי שידעו ויעידו כולן כי דינו דין אמת וגזירותיו אמת, נמלך בפמליא של מעלה 49221 

 49222 .כ"כל אמרת אלוה צרופה ע (´משלי ל) דבריו בהשכל וכן הוא אומר

´ כי ה, ´גם הם עוד לא באו בסוד ה, גם משה אף ששכלם כבר היה שכל תורה, גם שלמה החכם מכל אדם 49223 

כל ? מה הוא האדם שיבוא אחרי המלך? ומי כמוהו מקיף, מים פעלו וכל דרכיו משפטת, אלהים אמת 49224 

רק קצות דרכים לו ואיך , ומה יערוך ולא ידע מה, האדם הוא רק חפצא של קרן זוית נקודה קטנה ומוגבלת 49225 

 49226 .יקיף ואיך יבין כללות

בקפיטל שלם הוא , ש"ית מושך ויכוח גדול להראות הבל אלהים אחרים ומציאות האל (´ירמיה י)א  הנבי 49227 

, וכמובן שעל פשוטם של עץ ואבן לא היה צריך להאריך בדברים, מסביר ומונה החילוקים שביניהם 49228 

אלא שהחילוק הוא , ז כאלה שאמנם רב חכמות בהם"המדובר הוא על ע, כ להכירם"וכשהנביא מטריח כ 49229 

באידך גיסא כדנא תאמרון להום ו, אלהים אמת´ לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וה, מה שאמר בסוף 49230 

 49231 .אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו שקר נסכו ולא רוח בם

ואיך יאמתו והמה שמיא וארקא לא עבדו לא יצרו , כי חלקים וקטעים של אמת כולו שקר, והוא כדברינו 49232 

ששה חודשים בשמן המור וששה חודשים בבשמים ובתמרוקי , (´אסתר ב) כענין הזה הרגשתי במגילה, כל 49233 

הנשים , ובהגיע תור אסתר בת אביחיל לבא אל המלך לא בקשה דבר, ובזה הנערה באה אל המלך, נשיםה 49234 

ובהשקפה כזאת כבר מובן מאליו במה שנשארים ומה טוב יכולים , ראו כל הצלחתם בצלוחית הבושם 49235 

אבל לא בהם תבוא כל , אבל אסתר ידעה שאם אף שצלוחית הבושם יש בה משום איזה עזר, להשיג 49236 

.מראש עד עקב לבה בטח במעוז ומבטח, ישנם עוד הרבה צרכים ועוזרים אשר סועדים האדם, עתהישו 49237 

 49238 .(דעת תורה)  

 49239 

 49240 מאמר פז

 49241 .(´ג´ במדבר ח) את משה´ ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה כאשר צוה ה

´ נאפ שהמצוה כשרה בבניו ש"ואע, ויעש כן אהרן לומר שהוא היה המדליק אותו כל ימיו, ן"איתא ברמב 49242 

כאשר , בנוהג אצל אנשים רגילים, כ"אבל הוא היה מזדרז במצוה הגדולה הזאת ע, יערוך אותו אהרן ובניו 49243 

, הם מעבירים את תפקידם ואת שירותם בעבודה לבניהם אחריהם, הם מזדקנים ושבעים במעשים טובים 49244 



והגים להקל הם נ, גם אם העבודה חביבה להם, כשהם מגיעים לגיל הזיקנה והאחריות כבדה עליהם 49245 

 49246 .מעצמם את האחריות ומעבירים אותה לבאים אחריהם

לא הקל על עצמו אלא , מ לא נתרפה ממלאכתו"פ שהעבודה כשרה בבניו מ"ואע, אבל אהרן לא נהג כן 49247 

כמו , הוא המשיך לעשות את העבודה באותה חביבות כמקודם, י עצמו"רצה שהעבודה תיעשה דוקא ע 49248 

ומשה בן שמונים שנה ואהרן בן שלש ושמונים שנה בדברם אל , בעצמובימיו הצעירים עשה הכל בזריזות  49249 

כי מי שהגיע לשמונים גם , הספורנו עם כל זקנתם השכימו והזדרזו לרצון קונם´ פי, (´שמות ז) פרעה 49250 

 49251 .כבר עבר ימי השיבה והגיע לגבורות, בימים ההם

ה זקנים שהם "אלא אמר הקב? רוהלא בחור הוא גם נע? בחורים גם בתולות זקנים עם נערים מהו נערים 49252 

זקנים שנעשים כמו , לכך נאמר זקנים עם נערים, יחליפו כוח´ תתחדש כנשר נעוריכי וקוי ה´ נערים שנא 49253 

 49254 .מתלבשים ומתעטפים ברגשות וכוחות של נערות, נערים

 49255 חמשה בני סמכי הוי ליה, (כיבוד אב) ר אבהו כגון אבימי ברי קיים מצוות"א, (א"קידושין ל) ´ובמס

, אפתח´ פי) ,אין, רהיט ואזיל ופתח ליה ואמר אין, וכי הוה אתא רבי אבהו קרי אבבא, לאבימי בחיי אביו 49256 

אפילו הכי עשה בעצמו , י אחד מבניו או שלוחו"ג דכל זה היה יכול לעשות ע"אע, עד דמטאי התם, (אפתח 49257 

 49258 .כי מצוה בו יותר מבשלוחו

אסתייעא , אדאייתא ליה נמנם גחין קאי ליה עד דאתער, אשקיין לי מיא (רבי אבהו) ל אביו"יומא חד א 49259 

הבין למדרש מזמור אחד שבספר תהלים , י בעודו גחין לפניו"מילתיה ודרש אבימי מזמור לאסף וברש 49260 

הוא לא הלביש על עצמו , מזמור לאסף אלהים באו גויים בנחלתיך, שלא היה מבין בו קודם לכן לדורשו 49261 

.שעה שיכול היה להשתמש בבניו העדיף לעשות את המצוה בעצמוואף ב, מעיל של זיקנה ושל חשיבות 49262 

 49263 .(מעייני החיים)  

 49264 

 49265 מאמר פח

 49266 .(´ו´ במדבר ח) קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אותם

ה מעלה את האדם "אין הקב, צדיק יבחן´ זהו שאמר הכתוב ה, קח את הלוים (´ו ט"ר ט"במד) ל"אחז 49267 

וכן את מוצא , ון שהוא עומד בנסיונו הוא מעלה אותו לשררהוכי, לשררה עד שבוחן ובודק אותו תחילה 49268 

וכן אבינו יעקב נסהו בכל אותן , כ ברכו"וכן יצחק נסהו ואח, כ ברכו"ה ואח"באבינו אברהם נסהו הקב 49269 

אף שבטו של , כ יצא ונעשה מלך על שעמד בנסיונותיו"וכן יוסף באשת פוטיפרע ואח, הצרות ויברך אותו 49270 

ה שכולם צדיקים ניסה אותן ועמדו בנסיון שנאמר "וכיון שראה הקב, ´וש שמו יתבלוי נתנו עצמן על קיד 49271 

 49272 .ש"עי, מיד אמר והיו לי הלוים, אשר נסיתו במסה

י שלא "וזאת הברכה פירש´ ובפ, ה את הלוים שנאמר אשר ניסתו במסה"ש שניסה הקב"ויש להתבונן במ 49273 

י ואין מים לשתות העם "ויסעו כל עדת בנולכאורה הרי כתוב בפרשת בשלח , נתלוננו עם שאר המלינים 49274 

? והנה נסיון זה שצמאו למים היה לכל ישראל, ויקרא שם המקום ההוא מסה ומריבה, וירב העם עם משה 49275 

ת אמנם ניסה את כל ישראל אלא שבני "ה את בני לו היינו שהשי"וצריך לומר שמה שאמרו שניסה הקב 49276 

ה ניסה אותם בעשרה נסיונות ולא עמדו "שהקב, סיונותוכן בשאר נ, י נכשלו"לוי עמדו בנסיון ושאר בנ 49277 

 49278 .בהן אלא שבט לוי בלבד

, צדיק יבחן´ ככתוב ה, ה מנסה אותם"כ לא היה הקב"דאל, פ ידענו שכל אותו הדור צדיקים היו בודאי"עכ 49279 

, אלא שנכשלו ומעדו רגליהם, ש"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים עיי"אין הקב (ב"ר ל"ב) ל"ואחז 49280 

 49281 ה שאמר"ל בדוד המלך ע"ש חז"כמ, כ צדיקים גמורים היו"ואעפ, נו בכמה צדיקים שנתנסו ונכשלוומצי

 49282 .ש"ת בבת שבע ונכשל עי"וניסה אותו השי, ונסני´ בחנני ה (ו"תהלים כ)

אלא שלא זכו , צדיק יבחן´ כלולים בהאי קרא ה, מובן פשוט שגם דור המדבר דור דעה מקבלי התורה 49283 

ן "וכן כתב הרמב, מכאן שלא היה בהם פגם יותר מזה שלא נמצאו שלמים, ו שלמיםלעמוד איתן ולא נמצא 49284 

, ולא כל אדם אלא מנסה הוא את חסידיו, ה מנסה"כן הדבר וכן היא המדה שהקב, (ז"ב י"פ) בשער הגמול 49285 

, ולפיכך נתנסו ישראל במדבר, ולפיכך נתנסה אברהם, (ב"ל´ פ) ר"כך דרשו בב, צדיק יבחן´ שנאמר ה 49286 

זכרתי לך חסד נעוריך לכתך אחרי  (´ירמיה ב) ואומר, וזכרת את כל הדרך למען ענותך לנסותך שנאמר 49287 

 49288 .ש"נמצא נסיון זה מדת הטובה יעו, במדבר

, והיה על ידם עולם התיקון המושלם כבששת ימי בראשית, ולולא המכשולות היו משלימים כוונת הבריאה 49289 

לא היתה מלכות , למשה ולא היו עושים אותו מעשה אילו המתינו ישראל, (´ז ה"ב ע"ר ל"שמו) ל"ואחז 49290 

אכן , ר"ה אני אמרתי אלהים אתם והלכתם אחרי מדותיו של אדה"אמר הקב, ולא מלאך המות שולט בהן 49291 

ומעתה יקשה להבין ! ומה לנו עוד, ר"לאחר מעשה העגל השוה אותם לאדה´ הרי דאפי, כאדם תמותון 49292 

 49293 ?למה נכשלו ונפלו בני עליון אלו



אילו אנחנו היינו שם , מה זאת שניסו אבותיכם את השם במדבר ולא האמינו בו, כוזר להחבר שאל מלך 49294 

ודאי לא , ומים מן הסלע, וירידת המן, וקבלת התורה מן השמים, וראינו כל הנסים כמו קריעת ים סוף 49295 

אותנו ומדמה , ויען לו החבר אתה מתמה על חינם, ולא היינו חוטאים כמוהם, היתה האמונה רופפת בנו 49296 

צא וחשוב כמה עבירות אנו עוברים בכל יום , חלושי דעת וחסרי גבורת הנפש להם גבורי כח ובעלי קומה 49297 

ככתוב בתורת האלהים וינסו , והמה דור הדעה לא חטאו בכל ארבעים שנה כי אם עשרה במנין, אין ספור 49298 

 49299 .יםל אשרי הדור שעוונותיו ספור"וכבר אחז, אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי

אלא , היו רק שנים דתן ואבירם, כמו יצאו מן העם ללקוט, גם באותם עשר עבירות היו החוטאים יחידים 49300 

ש עד "גם משה ואהרן נכוו בגחלתם כמ, שלפי גדולתם של ישראל בדור ההוא נתבעו כולם על חטא היחיד 49301 

י דגם "ופירש, כרבא דאמרי אינשי בהדי הוצא לקי (ב"ק צ"ב) ל"ואחז, מתי מאנתם לשמור מצותי ותורתי 49302 

´ ויחר אף ה, וכן בהא דכתיב וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו איש פתח אהלו, משה ואהרן בכלל 49303 

שנאסרו להם קרובות שהיו מותרות להם , למשפחותיו על עסקי משפחותיו, (.ל"שבת ק) ל"מאד ואחז 49304 

 49305 .קודם מתן תורה

שהרי , ורייתא היו מותרים גם לאחר מתן תורההנה מדא, נתבונן ונראה על מה היה החרון אף הגדול הזה 49306 

ומסתבר שקודם מתן תורה היו מקפידים לישא קרובות דוקא שלא יתערבו , גר שנתגייר כקטן שנולד דמי 49307 

, כדכתיב וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, וכן מצאנו בגדול הדור שנשא דודתו, זרים במשפחה 49308 

והם היו בוכים , ים להוציא מדרבנן היו מיעוטא דמיעוטאואותם שהיו צריכ, ומסתמא נהגו אחריו רבים 49309 

 49310 .ואיך היו יכולים לשלוט בעצמן שלא יבכו, פתח אהליהם

, וחיו בטוב במסירות ונאמנות והולידו בנים ובנות, נתאר לעצמנו נשא אשה אחת או שתים מקרובותיו 49311 

ואינם יודעים , ם חסרי אוניםוהילדים גדולים וקטנים וגם יונקי שדים עומדי, ועתה צריכים המה להתגרש 49312 

ומי גבר , בכל אופן הענין נראה מר ומזעזע ביותר, היכן ילכו אם אחרי האיש או אחרי האשה או יתחלקו 49313 

והוא מה שכתוב העם בוכה למשפחותיו על , יכול להבליג ולהתגבר על עצמו שלא להוריד דמעות בשעה זו 49314 

ועל בכיה זאת נחתם עליהם , רדים איש מרעהופתח אהליהם כשעומדים בפתח האהל ונפ, עסקי המשפחות 49315 

פ ויהי העם כמתאוננים אין העם אלא "י מהספרי עה"ש רש"כמ, שם רשעים´ ועל זרעם לנצח בתורה הק 49316 

 49317 ?למה, על כל קהל עדת ישראל´ וגבר חרון אף ה, רשעים

והנה דור , נאכדאמרי אינשי לפום גמלא שיח, שכל אחד נידון לפי כוחותיו, (ז"כתובות ס) ל"אך כבר אחז 49318 

ומפי , וקבלו התורה בהר סיני, שראו בעיניהם הנסים והנפלאות במצרים בים ובמדבר, של יוצאי מצרים 49319 

אחד ושמו אחד אין ´ ה את השמים והראה להם כי ה"גם פתח להם הקב, עליון שמעו אנכי ולא יהיה לך 49320 

ומשקה אותם מי , אכי השרתמוליכם בענני כבוד ומוריד להם מהשמים לחם אבירים מזון מל, עוד מלבדו 49321 

 49322 .אותות ומופתים בכל יום ובכל שעה, הבאר ועוד ועוד

אלא שהוא טעה והשווה אותם ואת חטאיהם לאנשים פשוטים , ודאי שתמיהת מלך הכוזר עצומה וקיימת 49323 

ולכן אמר שאילו ראינו אנחנו , אשר כל מגמתם ללעוס להנאתם לחם ובצל, ילודי אשה כדורות האחרונים 49324 

שבאמת לפי השגתינו ומעוט , ובזה טעה טעות גמורה, והנפלאות שהם ראו לא היינו חוטאים את הנסים 49325 

 49326 .אין אנו יכולים למצוא גם בעשרה נסיונות אלו שום חטא ועון, דעתנו

, תולדות´ ק פ"וכן בזוה, ולא נמצאו שלמים, ה ניסה אותם בעשרה נסיונות"לפי שהקב, וכל חטאם היה 49327 

בגין דידע דלא , ה מדקדק עם צדיקים תדיר בכל עובדין דאינון עבדין"קוב, ןצדיק יבח´ י פתח ואמר ה"ר 49328 

, לא בגיניה דהא איהו ידע יצרא ותוקפא דמהימנותא דילהון, יסטון לימינא ולשמאלה ובגין כן אבחין לון 49329 

ה בגין לארמא דגלא "אוף הכי קוב, הרימו נס שאו נס, (ב"ישעיה ס)א  "אלא בגין לארמא רישיהון כד 49330 

ובגין כן , ה בדינא"א אמר כל מה דעביד קוב"ר, קיא איהו בחין לון לארמא רישייהו בכל עלמאדצדי 49331 

´ ועל דא כתיב ה, ה עביד לההוא זכאה דיסבול יסורין בהאי עלמא ויתנקי מכולא ויזכה לחיי עלמא"קוב 49332 

 49333 .כ"צדיק יבחן ע

ויחיו חיים רוחניים ´ ה למען יגבהו לבם בדרכי, הנה זה היה כל תכלית הנסים והנפלאות והנסיונות 49334 

הוא מה שאמר הכתוב אני אמרתי אלהים , טהורים שאינם קשורים בחומר טבעי הגוף העכור ותולדותיו 49335 

ופנו אל החושים , כי מעדה קרסולם ונפלו ממדרגתם, אבל לא נמצאו שלמים, אתם ובני עליון כולכם 49336 

כאדם , ון וכאחד השרים תפולווזהו מה שסיים הכתוב אכן כאדם תמות, החומריים וחפצי גופם במעט 49337 

 49338 !הראשון שלאחר החטא

חטא אשר אם נחיה אלף שנה בהתבוננות בזה לא נשיג מה חטא , מכל מקום גם לאחר חטאו בעץ הדעת 49339 

עליהם נאמר אספו לי חסידי כורתי , וכן בדור המדבר על אף שבכל הנסיונות לא נמצאו שלמים, היה שם 49340 

, לכתך אחרי, ך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדברוכן הוא אומר זכרתי ל, בריתי עלי זבח 49341 

ודי ברמז זה לבדו להביננו בינה מה גדולים היו , אלהיכם תלכו´ אחרי ה, (ג"דברים י)ב  והוא כמו שכתו 49342 



ומה לנו עוד , ה קורא אותם חסידי כורתי בריתי שכרתו עמו כביכול ברית"ומה גם שהקב, אלו הענקים 49343 

 49344 !בזה

וכן מפורש בחובות , שלא קבלו היסורים בשמחה ובטוב לבב, ין שכל הנסיון לדור דעה היהולכשנתבונן נב 49345 

חשבון האדם עם נפשו כשתבוא עליו רעה בגופו או , והשבעה ועשרים, ל"וז (חשבון הנפש ז) הלבבות 49346 

 49347 ויסבול סבל רוצה בדין האלהים ולא סבל מתקצף, ויקבל הכל מאלהיו בשמחה, בממונו או בענין מעניניו

, לא היינו משבחים לו עמדו בהם, ודע אחי כי העשרה נסיונות שניסה המקום את אברהם אבינו, על גזרתו 49348 

ויוצאי מצרים לא נתחייבו להאשימם ולהוכיחם במדבר , לולי שהיה מקבל הכל מאלהיו ברצון ובטוב לבב 49349 

והסבל שבעליו  ,והסבל הטוב מדה טובה, ושלא היה לבם טוב עם האלהים ועם נביאו, אלא על התקצפם 49350 

 49351 .ל"הסתכל אחי מה בין שני הסבלים עכ, מוכרח בו אין לבעליו שכר עליו ולא מחילה בו

וכן , ממה שלא היה לבם טוב עליהם בקבלת יסורי הרעב והצמא, הרי שלא היה לדור ההוא אשמה אחרת 49352 

ם לא נכון אלא שלב, אדרבה כתוב עליהם ויפתוהו בפיהם, בפועל´ ולא שסרו מאחרי ה, שאר הנסיונות 49353 

הרי שהתביעה על ענקים אלו היה שלא , עמו כאברהם אבינו שנאמר עליו ומצאת את לבבו נאמן לפניך 49354 

 49355 .ה ולא יותר"נמצאו שלמים בלבם בקבלת היסורים כאברהם אע

אבל יפסיד , יחשוב ויתבונן כי לא ירויח כלום מזה שיצטער, ו באו יסורים על אדם"אם ח, מכל זה לדידן 49356 

והסבל שבעליו מוכרח בו אין לבעליו שכר , ש בחובות הלבבות והסבל הטוב מדה טובה"כמ, הרבה מאד 49357 

יהי רצון מלפניך רבון , ´אבל תפלתנו בפניו יתב, כ"הסתכל אחי מה בין הסבלים ע, עליו ולא מחילה בו 49358 

.י יסורים וחלאים רעים"אבל לא ע, ומה שחטאנו לפניך מחוק ברחמיך הרבים, העולמים שלא נחטא עוד 49359 

 49360 .(לב אליהו)  

 49361 

 49362 מאמר פט

במדבר ) וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו 49363 

 49364 .(´ז´ ח

והיא קרויה זבחי מתים , ז"לפי שנתנו כפרה על הבכורות שעבדו ע, משה הדרשן´ מצאתי בדברי ר 49365 

ז לא הצריכה "ג דבשאר עובדי ע"ואע, (י שם"רש) זקוקים תגלחת כמו מצורעים, והמצורע קרוי מת 49366 

ולכאורה למה צריכים הלוים טהרה ותגלחת , (ח"שפ) שעובדי העגל נלקו בצרעת, אלו שאני, תגלחת 49367 

, לאחר שהבכורים כשלו בעגל והם צריכים כפרה, וכי במה חטאו שהם צריכים לכל זה, וכיבוס בגדים 49368 

והלא הלוים , ם את חטאם ואת הכפרההם מקבלים עליהם ג, האם בשביל שהם קיבלו את קדושת הבכורים 49369 

 49370 ?לא חטאו

ש "כמ, שהלוים נטמאו בשעה שקיבלו צו להרוג בעובדי העגל, ת"רבינו בחיי עה´ ואפילו אם נאמר כפי 49371 

שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו ויעשו בני לוי  49372 

מתחילה התאספו כולם ובעשיה כתיב , ו בני לוי ולא כל בני לויויעש, אבל האבן עזרא פירש, כדבר משה 49373 

ושוב למה צריכים הלוים טהרה , ואם כן לא כולם הרגו ולא כולם נטמאו, ויעשו בני לוי ולא כתיב כל 49374 

 49375 ?וגילוח ועוד

כדי לתקן , פ הפשט"בהעלותך מביא בשם רבינו יוסף בכור שור פירוש ע´ ת בפ"באר מים חיים עה´ בפי 49376 

א מגרמייזא נתן "ובר, ש גבי יוסף ויגלח ויחלף שמלותיו ויבא אל פרעה"כמ, את עצמן לפני המלךוליפות  49377 

כך , בגדים שבישל בהן קדירא לא ימזוג בהן כוס לרבו, (ד"שבת קי) ´דאנו אומרים במס, טעם כעין זה 49378 

ל "רוכן כתב אחיו של המה, השערות האלו הם מלבוש לגוף שנשתמש בהן חול ולא ישתמש בהם קודש 49379 

 49380 .ת"שהוא כדי למוסרם ברשות השי, בספר החיים

והמשיכו עליהם אותו רוח טומאה של זבחי מתים , ויש מפרשים לפי שהלוים נתנו כפרה על הבכורות 49381 

על כן היו צריכים הלוויים לתגלחת , כדרך כל קרבן שנושא עליו עול המתכפר, שהיה שרוי על הבכורים 49382 

והוצרכו להחליש אותו , כי הלוויים באים ממידת הגבורה, אומריםוהמקובלים נותנים טעם אחר בדבר ו, זו 49383 

 49384 ?מדוע חייבים הלוויים טהרה, ואם כן שוב חוזרים אל השאלה, י גילוח שערם"הכוח ע

ל מימי "א? זירא במה הארכת ימים´ שאלו תלמידיו את ר (ז"מגילה כ) ל"ואולי נבין זאת במה שאמרו ז 49385 

מגיע לו תגמול גדול , ל שלא יצא בשווקים לשמוח בתקלת חבירווקשה וכי בשבי, לא ששתי בתקלת חברי 49386 

 49387 ?היה בזה משום שחיתות נוראה, והלא אם היה עושה זאת, כזה לזכות באריכות ימים

, התארעה בביתו שמחה יוצאת מן הכלל, כי אם באותו הזמן שקרה האסון לחבירו, ל כי הכוונה היא"אכן י 49388 

והיא גם , והרי זו שמחה גדולה וחד פעמית, ה מטובי הלומדיםכמו שאירס את בתו היחידה לחתן בן תור 49389 

על אף כל זאת כיון שקרה האסון בבית שכנו , כפולה ומכופלת על שזכה להביא את בתו לארסה לחתן הגון 49390 

, הוא מנמיך את קול השמחה כדי שלא להכאיב את לב חבירו, הוא משתדל למעט ולצמצם השמחה, וידידו 49391 



שלא להוסיף כאב על , וזהו לא ששתי בתקלת חברי, להגדיל בזה את צערו שלא לפגוע ברגשותיו ולא 49392 

 49393 .י שמחה מופרזת"שלא להבליט התקלה שקרתה לחבירו ע, צערו של בעל האסון

שהלוויים נצטוו להיטהר כדי שלא יהא ניכר כשלונם של הבכורים אשר , וזהו גם ההסבר בענין שלפנינו 49394 

וגם לעזור ולסייע ללוויים היורשים , הברכה והגדולה ללוויים והעבירו מהם את, הפסידו מעלה כה גדולה 49395 

אותה הם מקבלים הודות , שלא ייכשלו ברגשי הנאה על זכייתם הגדולה, עתה את מעלת וגדולת הבכורים 49396 

להיטהר בהזאה וגילוח כל גופם , מסיבה זו הוטל על הלוויים לעשות תיקונים אלו, לירידה של בכורים 49397 

הכל כדי להפחית את , כמו כל המיטהרים מחטא וטומאה וכאילו הם מצורעים, הםובשרם ואף כיבוס בגדי 49398 

שלא יהנו מנחת ושמחה יתירה על , ההנאה ולמעט את השמחה בקבלת הקדושה הנוספת שהוענקה להם 49399 

 49400 .ולא יתכבדו בקלון חבריהם, חשבון אחרים שנכשלו

כ "וכש, ת ראוי לו להרחיקכל שאפשר לאדם להרחיק מן המחלוק, (7ז"ד כ"ברכות פ) כתב המאירי 49401 

אין ראוי ליתנה לאותו , ואף כשההכרח מביא לחלוק ולהעביר הנכבד משררתו, כ הציבור"הגדולים וכש 49402 

והוא , מפני שבזו יש למועבר חלישות הדעת יתירה, פ שהוא ראוי לכך"אע, שבשבילו אירע לו דבר זה 49403 

כן מצינו במחלוקת של קרח אמור אל ו, יהושע הוה ליה בעל דבר´ נוקמיה לר, ל מאן נוקים"שאמרו ז 49404 

כדי ללמוד דרך ארץ בכך , ה לומר כן לאהרן עצמו"ולא רצה הקב, אלעזר בן אהרן הרם את המחתות 49405 

 49406 .ש"עי

שלפני שנכנס תחת כנפי בית התלמוד , ל משגיח ישיבת לומזה"משה רוזנשטיין זצ´ צ ר"מספרים על הגה 49407 

ר רוקח ובמשך זמן קצר עזב את עבודתו וסגר את החזיק חנות בתו, הקלמאי והיה עדיין עוסק במסחר 49408 

, שהרי בטבע נהוג שאדם מתפלל על הצלחת עסקיו והוא מצפה ומחכה לקונים, כי מצפונו הציק לו, החנות 49409 

אבל אם הוא רוקח ומצפה לקונים משמע שהוא מחכה , וגם הוא כרוקח היה מצפה שיתרבו הקונים 49410 

, כ הוא מלמד את לבו לאכזריות ונהנה מצרת אחרים"וא, שיתרבו חולים עם חולאים שיזדקקו לתרופות 49411 

 49412 .(מעייני החיים)  .וסיבה זו היא שהביאה אותו לסגירת עסקו

 49413 

 49414 מאמר צ

במדבר ) וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו 49415 

 49416 .(´ז´ ח

לפי שנתנו כפרה על בכורי ישראל ? תגלחתמשה הדרשן טעם למה הוצרכו לוויים ל´ י הביא בשם ר"רש 49417 

 49418 .הזקיקם תגלחת כמצורעים, והמצורע קרוי מת, והיא קרויה זבחי מתים, שעבדו עבודה זרה לעגל

וכל , והנה ידוע כמה הקטינו כל הראשונים את חטא העגל, ל הם"ל דברי חז"י ז"וידוע כי כל דברי רש 49419 

ז אף הלוויים שלא חטאו בעגל ואדרבה "ועכ, החטאוכבר נמחל , עיקר החטא היה על שלא מיחו בערב רב 49420 

בכל זאת יען כפרו עליהם נדבק בהם החטא כאילו , וזכות הוא להם שכפרו על ישראל, כפרו על ישראל 49421 

 49422 .וכענין פרה אדומה שהעוסקים בה צריכים כיבוס בגדים, היה זבחי מתים

ש גאוה שהיא כאילו "ומכ, ז"עוכל שכן כל המדות שהם כעובד , ומעתה מה יהיה העושה עבירה בפועל 49423 

א "חכמה ומוסר ח)  .´נזכה למדת ענוה ללכת בדרכיו ית, ל"כלום תקוה יש לו ר, ו"כופר בעיקר ח 49424 

 49425 .(ח"קפ´ מא

 49426 

 49427 מאמר צא

 49428 את משה ללוים כן עשו להם בני ישראל´ ויעש משה ואהרן וכל עדת ישראל ללוים ככל אשר צוה ה

 49429 .(´כ´ במדבר ח)

כן עשו בני , משה העמידן ואהרן הניפם וישראל סמכו את ידיהם, את משה´ כאשר צוה ה, ל"י ז"וברש 49430 

כל פעם שהגעתי לפרשה זו ולפירושו של , ישראל להגיד שבח העושין והנעשין בהם שאחד מהם לא עיכב 49431 

ומה מעכב , ולמה יעכבו אחד מהם, התקשיתי ולא הבנתי מה זה השבח להעושין והנעשין, ל"י ז"רש 49432 

 49433 .ת"ה כאן שיפריע ויעכב לקיים ציווי השיאיזה נסיון הי? אותם

שלא היו מעכבים ישראל מפני שלקח הלוויים לעבודתו , ת"ל עה"ל ז"גור אריה למהר´ ומצאתי בס 49434 

ומשה , פ שהיו צריכים להיות נזהרים בקדושה שמא יענשו"והלוויים לא עכבו אע, ובישראל לא בחר 49435 

ועכשיו גם הלוויים עמהם , בתחילה היו הם לבדואהרן לא היו מעכבין ולא היו מקנאין בגדולה שלהם ש 49436 

י שיתוף והתאמת "דוקא ע, ´לו היה אחד מהן מתעצל או מתמהמה קצת לא נתקיים אז דבר ה, ל"עכ 49437 

כל אחד וויתר משלו והשקיע חלקו , ש"הפעולות של כל אחד ואחד נתהוותה ונתגשמה כוונת הבורא ית 49438 

 49439 .ואחד מהן לא עיכב, ´הרוחני בקיום דבר ה

ה למשה מנה תחת אותן הזקנים אחרים "ל הקב"באותה שעה א, וכל לבדי לשאת את כל העם הזהלא א 49440 

להודיעך שיום מינוי הזקנים , אספה לי שבעים איש מזקני ישראל וירדתי ודברתי עמך שם´ שנא, תחתיהם 49441 



, ירידה ואף במינוי הזקנים כתוב בו, ´שכתוב כי ביום השלישי ירד ה, ה כיום מתן תורה"חביב לפני הקב 49442 

 49443 ?ה ביום מינוי הזקנים כביום מתן תורה"עלינו להבין מה מהותה של השמחה ששמח הקב

שעל ידי מתן תורה נשאר העולם , ידוע הדבר ששמחת מתן תורה היתה גדולה מזו של בריאת העולם 49444 

? קניםואיזה סוד טמון וגנוז במינוי ז, ובכן מהי ההשוואה של יום מינוי הזקנים ליום מתן תורה, בקיומו 49445 

ובמה איפוא כוחו גדול , ה"וגם משמע שהקילוס והשבח מתייחס למשה רבינו ע? איזה שבח גדול יש בזה 49446 

 49447 ?בזה שנתן את הסכמתו למינוי זקנים

שלא יהיה , שהסכים לצרף אליו עוד שותפים בעבודה, שגדולת מדתו של משה היא בענווה, נראה הדבר 49448 

גם אחרים ישתתפו וגם על שמם ייקרא החלק שנטלו אלא ש, הוא האחד הבולט תמיד בראש הנהגת העם 49449 

ולא זו בלבד שהסכים משה , ושהצלחת העבודה תהיה מוסבת עליו ועליהם כעל שותפים שווים, בהנהגה 49450 

 49451 .ה שישתף עוד מישהו בעבודתו ושררתו"אלא היה מבקש מהקב, לכך

לשתף אחרים בעבודתו עד  הרצון, המעטת הכבוד והביטול העצמי, לב טהור אמיתי כזה, מדה כזו של ענוה 49452 

כאיש , כמוהם ממש כיום מתן תורה, כפי שבאו לידי ביטוי במעשה של משה, כדי הכהיית הצורה העצמית 49453 

ה "ושמחה גדולה ויתירה היא להקב, אחד ובלב אחד חנו בני ישראל ליד הר סיני לקבל את התורה 49454 

 49455 .(אור חדש)  .שמקדשים את שמו באחדות ובלב שלם

 49456 

 49457 מאמר צב

´ במדבר ט) שים אשר היו טמאים ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרןויהי אנ 49458 

 49459 .(´ו

, שמאד מאד צריכים לדקדק ולחזר אחרי מצוות כאלו שהם בגדר מת מצוה, ל"א ז"אומרים בשם הגר 49460 

מן  פ רוב נמשכים בני אדם אחרי מצוות שהן"כי ע, שאין להם קרובים ואין מי שיטפל ויתעסק בהן 49461 

מצוות שהן מקובלות , ההכרה והסבר פנים מטעם הציבור בצידן, המפורסמות שיש להם שם בעולם 49462 

 49463 .ומוסכמות בכל העולם

אין ההכרה והכבוד , אבל ישנן מצוות שהן בבחינת מת מצוה מונחות בקרן זווית ואין הרבה קופצין עליהן 49464 

שאין בביצוען מן , קרובים וגואלים שאין להם, מצוות מקופחות ועלובות שאין רצין אחריהן, לעושיהן 49465 

, ש"וכל עושיהן מקובלים וחביבים לפניו ית, דוקא מצוה כזו גדולה וחשובה לפני המקום, הפרסום והכבוד 49466 

בהצנע לכת ובכוונה לשמה ללא כל צפיה לשם טוב או , היות וכולן מוקפות וחדורות רוח שם שמים בלבד 49467 

 49468 .כבוד

שכל ישראל היו רצין , (ז"י´ ר בשלח כ"מד) ם לב יקח מצוותה את הפסוק חכ"ר ע"ל על מש"ודרשו חז 49469 

וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי , ´אחרי המצוה של שאילת כסף וזהב שהיה אמנם ציווי ה 49470 

מצוה שהיא בגדר , ומשה רבינו פנה והלך לקיום מצוה שאין הנאה טבעית כרוכה בצידה, כסף וכלי זהב 49471 

 49472 .וסף שהיו שקועים בארון בנילוסמת מצוה להוציא את עצמות י

העם רונן ומתעלס בחירותו , ההמון שטופים ולהוטים אחרי קיום מצוות ואחרי כן יצאו ברכוש גדול 49473 

מצווה להם למלא ´ ה, ונוסף לזה דין הענקת עבד עברי, חירות מעול השעבוד האיום, ´הנפלאה בחסדי ה 49474 

חדוותא כזו לזכור מצוה גדולה שהושבעו עליה ומי זה לב פנוי בעידנא ד, את כיסיהם ולנצל את מצרים 49475 

 49476 .מי זה שיעלה על זכרונו את המצוה האילמת הזאת, והעליתם את עצמותי

נשיא , כי איש טהור לב הוא, הוא פונה לביצועה של מצוה צנועה זו, ברם משה רבינו החכם לב האמיתי 49477 

הוא החכם לב עיניו , יום מצוותאף בעת שההמון רוגש וסוער אפילו בק, אלהים שאינו מאבד שיקול דעתו 49478 

ובמקום שבני אדם מתפזרין לכל צד לקיים , מטייפין לחפש לקיים דוקא את המצוה הצנועה והמוזנחה 49479 

, הצדיק הגדול מתרכז למצוא דוקא את הפכים הקטנים, המצוות שיש בהן מן הסיפוק הטבעי והחומרי 49480 

ודרך , ה"וזהו גדולתו של משה רבינו ע ,במקום שבני האדם הרגילים מוצאים להם מצוות של כסא דדהבא 49481 

ועדות הן , ה"לא לבוז לקטנות כי הן החשובות ביותר להקב, זו צריכה להיות להוראה לכל בן תורה ומוסר 49482 

 49483 .ש מצד עושיהן"על קידוש ש

בוודאי שאין המדובר כאן על משתה של , (´קהלת ז) טוב ללכת אל בית האבל מלכת אל בית משתה 49484 

גם בנסיבות כאילו , אלא אפילו סעודת מצוה שמצווה להשתתף בה? ך עצה טובההכי לזה צרי, הוללות 49485 

האחת סעודת מצוה שההנאה הטבעית , שכשמזדמנות לפניו שתי מצוות, ההכרעה היא המוסר האמיתי 49486 

מצוות ביקור ! והשניה, ח"נוסף על ההנאה הרוחנית הגדולה של כינוס צדיקים ושיחת חולין של ת, בצידה 49487 

ביטול , שכל שכרה היא שתיקותא ודכדוך נפש, שהיא מצוה אילמת צנועה ועצובה ,וניחום אבלים 49488 

 49489 .בכל זאת העצה לבעל הנפש ללכת אל בית אבל, ז"הדמיונות על עוה

, שמן הראוי להתבונן בה ולעמוד על עומק הוראתה בהתאם להסברנו, ומצינו בתורה פרשה מאד נפלאה 49490 

עוסקים במת מצוה היו שחל ? אותם אנשים מי היו, הפסחויהי אנשים אשר היו טמאים ולא יכלו לעשות  49491 



ד שהם היו נושאי "ויש מ, (ה"סוכה כ)א  ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההו´ שנא, שביעי שלהם בערב פסח 49492 

, הגע בעצמך הנסיון הגדול והצער הנורא של אלו שבחרו בנפשם להיטמא ולהתעסק במת מצוה, ארון יוסף 49493 

את גודל השמחה והרגשת החירות של שבעה ימים רצופים בנסיבות , החגלהפקיר את כל העונג של ימי  49494 

 49495 .תקופה קצרה כזו לשנה תחשב, משפחתיות וגעגועי שבת אחים

והוא נאלץ להיבדל ולהתהלך , בשעה שבעל המשפחה יודע שאשתו ובניו וכל ידידיו מסובים על שלחן החג 49496 

והידורי המצוה , ותיהם בוקעים רקיעובשעה שחבורות מקריבי הקרבן פסח שירותיהם ותהל, כגלמוד 49497 

 49498 .הוא צריך להיטלטל ממרחק המחנה בתור טמא לנפש, כ מרובים"והנאותיהם כ

הפקיר את הנאתו ושמחת , יען כי בחר במצוה של מת מצוה, ה"והכל כדאי וטוב לו וחביב לפני הקב 49499 

, ן לה פרסום והנאהוהלך לטפל במצוה שאי, המצוה שלו שהיה ראוי ומתוקן ומוכן לה ככל אחד מישראל 49500 

מפני קול ההמון המתעסק , ואין קולה של מצוה זו נשמעת בקרב הציבור, לא הנאת הגוף ולא הנאת הנפש 49501 

וזוהי , ה"ובכל זאת היא החביבה והרצויה ביותר לפני הקב, מצוה זו היא מובלעת ומוצנעת, במצוות 49502 

שנבכר תמיד , ובטהרת הלבשנרגיל את מחשבתנו בישרות הדעת , ל"הוראתה ולימודה של הפרשה הנ 49503 

שהן צנועות אילמות ושותקות כמת , יקרות וחביבות עליו, אפילו מבין המצוות את אלו דוקא שהן לרצונו 49504 

 49505 .(תורת הנפש)  .מצוה

 49506 

 49507 מאמר צג

במדבר )א  ויהי אנשים אשר היו טמאים ולא יכלו לעשות הפסח ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההו 49508 

 49509 .(´ו´ ט

אלא שזכו אלו שתאמר על ידיהן , י משה כשאר כל התורה כולה"ה זו להיאמר עראויה היתה פרש 49510 

ה "הישנם אנשים בעלי זכות יתירה וגדולה מזו של משרע, ותמוה הוא הענין, י זכאי"שמגלגלין זכות ע 49511 

אלא כנראה שאכן יש כאן ענין מיוחד של מסירות נפש ? איש האלהים רבן של כל הנביאים וכל ישראל 49512 

 49513 .לדוגמא לכל הדורותשיוכל לשמש 

שלפעמים צריך האדם , ענין מיוחד של מסירות נפש שהצטיינו בה אלה טמאי נפש ללמד לכל הדורות 49514 

, ולקיים מצוה כרוכה באבלות ובצער, ואפילו שמחה של השראת השכינה, לוותר אפילו על שמחת מצוה 49515 

בתנאים , ו טיפול במת מצוהוהיינ, שכבוד הבריות וכבוד דיוקנו של המלך מלכו של עולם נמצא בהשפלה 49516 

 49517 .כאלה כדאי ומן המוטב לוותר על מצוות שמחה בתוך המון חוגג

ומשום כך נחשב להם הדבר לזכות יתירה שתכתב , ואלה הטמאים הראו התנדבות רבתי וענקית כזו 49518 

י טיפולם בגופם של "ואידך הוטמאו ע, ד אחד בארונו של יוסף"אלה הטמאים למ, ותאמר פרשה זו על ידן 49519 

נגרם להם ההפסד הגדול של העדר היכולת בהשתתפות בחגיגת , י טיפולם במת מצוה"וע, דב ואביהואנ 49520 

 49521 .עם הגדולה והנשגבה

לעת הדודים של התקרבות , י ממצרים"היתה הזדמנות הנפלאה ביותר מאז יצאו בנ, חגיגת קרבן פסח זה 49522 

ולשיר ברון ובקהל , משפחתםלהמצא בחבורת בני , הזכות הרבתי להיות עם כל ישראל בעזרה, ת"להשי 49523 

 49524 .חירות משיעבוד והתענגות על חירות יה, עם את שירת החירות

לוותר ולקיים מצוה , הואילו אלה המתנדבים לטיפול במת מצוה, ועל כל ההזדמנויות הנפלאות והנשגבות 49525 

, נקיוזהו באמת נסיון ע, ושהרבה מן כובד הרוח ואנינות הדעת כרוך בעקבה, שאין עליה הרבה קופצים 49526 

ובגלל משימה נשגבה וקשה שהתנדבו להטיל על עצמם מתוך , ולדוגמא ייחשב להוראה וללימוד לדורות 49527 

 49528 .(אור הנפש)  .זכו ונתגלגלה שתאמר פרשה זו על ידן, רצון

 49529 

 49530 מאמר צד

 49531 במועדו´ ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה

 49532 .(´ז´ במדבר ט)

מדוע לא , ´למה צריכים לבקש את ה? מה ענין דרישה זו, (´י א"דה) ועוזו בקשו פניו תמיד´ שו הדר 49533 

למה צריכים לקרוא , לכל קוראיו´ קרוב ה, (ה"תהלים קמ)ב  וכן כתי? ה בלי דרישה"ממציא עצמו הקב 49534 

, ו של האדםה הלא בוחן כליות ולב ואינו צריך לגילוי דעת"הקב, צרתו וצורכו´ הלא לא נעלם מה, כלל 49535 

 49536 ?ואם כן למה צריך לבקשו ולהתפלל אליו כלל, ´יודע הוא רצונו ותשוקתו לעזר ה

אחרי שהאדם עמל , נותן אלא אם האדם ביקש הדבר מעצמו´ כי אין ה, צריכים לומר כי כך היא המדה 49537 

´ יו בה, כי הלוחות אורכן היו ששה טפחים, (א"תנחומא עקב י) ל"אמרו חז, נותן לו´ ומיגע עצמו אז ה 49538 

טפחים שהיו ´ נתגבר משה וחטף ב, טפחים באמצע´ וב´ טפחים ביד ה´ וב, טפחים של הלוחות ביד משה 49539 

ה נתן התורה למשה במתנה מעצמו בלי שום מעשה "דומים אנו כי הקב, ביד המקום ונמצאו כולם בידו 49540 



טפם לא נתנם אלמלא משה ח, ה אינו נותן אלא אם מבקשים ממנו הדבר"הקב, זה טעות גדול, מצד משה 49541 

 49542 .כל התורה כולה נתנה אך אחר שדרשה, ה"לו הקב

ה אז "אלא אחרי שדרשו פסח שני מהקב, לא היה להם פסח שני כלל, אלמלא אמרו הטמאים למה נגרע 49543 

הוי ? איזו זכות היה להם, י זכאי"מגלגלים זכות ע (י"שם ברש) זהו ענין שנאמר, הוא ציוה אותם עליו 49544 

אם יאמר לך אדם יגעתי ולא , קש דבר טוב אי אפשר שתוחזר בקשתו ריקםאדם המב, אומר זכות הבקשה 49545 

 49546 .(7´מגילה ו) מצאתי אל תאמין

ולא ידע , על שם שנשאר יתום מהוריו בהיותו נער קטן, יש ספר מראשון אחד שקראו בשם ברוך שאמר 49547 

, ידע אחרת כ ופתח את ארון הקודש ואמר תפילת ברוך שאמר כי לא"ונכנס לביה, רק תפילת ברוך שאמר 49548 

ה "ולהיפך אם אדם מתרשל מאיזו מצוה שיש לו כבר הקב, את בקשתו ונעשה לגדול הדור´ וישמע ה 49549 

.המצוה ניטלת ממנו ולא יוכל לקיימה עוד, ו"ש בזמנה ח"ולדוגמא מי שמבטל מצות ק, ו"נוטלה ממנו ח 49550 

 49551 .(דעת תורה)  

 49552 

 49553 מאמר צה

 49554 ובמקום אשר ישכון שם הענן שם יחנו בני ישראל ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל

 49555 .(ז"י´ ט)

סיפר זכותן של ישראל על לכתם אחריו , ל"ובספורנו שם מבאר את כל הפרשה על דרך שבח לישראל וז 49556 

את שבעת הפסוקים שבפרשה , ן והספורנו ובעקבותיהם האחרונים"ועל פי זה מבארים שם הרמב, במדבר 49557 

ונעתיק את לשונו , וב מגדיל את מעלתם של ישראל מעלה אחר מעלהאשר הכת, הנראים ככופלים עצמם 49558 

 49559 .של הספורנו

שנית ושמרו בני , פ שהיה מקום תהו ילל ישימון"ראשונה שהיו חונים במקום אשר ישכון שם הענן אע 49560 

ולא יסעו לתור , פ שהיה המקום רע מאד"שהיו ממתינים את המתנתו זמן ארוך אע, ´ישראל את משמרת ה 49561 

שלפעמים היתה חנייתם במקום , ויש אשר יהיה הענן ימים מספר, שלישית, לחנותם טוב ממנולהם מקום  49562 

, יחנו לא מאהבת אותו המקום´ פ ה"ומכל מקום ע, נאות להם ולמקניהם ושם היה שוכן הענן ימים מספר 49563 

 49564 .פ שהיו נוסעים מאותו המקום הטוב"יסעו אע´ ועל פי ה

שהיתה חניית הענן לפעמים זמן בלתי משוער באופן שהיה , קרויש אשר יהיה הענן מערב עד בו, רביעית 49565 

אמנם עם זה סיפר שלא היתה , שהוא זמן בלתי מוכן ומספיק לצרכי חניה ולצרכי המסע, לילה בלבד 49566 

שבקצת אלה הזמנים לא היה להם פנאי , או יומיים או חודש או ימים, חמישית, תחילת שום מסע בלילה 49567 

וכמו רגע היו מסתלקין תכף והורסים כל , ובקצתם כבר הכינו וסדרו ,לסדר עניינם וענייני מקניהם 49568 

יסעו בהעלות הענן גם ´ ועל פי ה, יחנו גם בזמן הקצר בלתי השגת סידור ענייניהם´ פ ה"ע, הכנותיהם 49569 

 49570 .אחר הזמן הארוך שכבר סידרו שם כל ענייניהם

כי רק כאשר יגיע , האבות הארץ אשר עליה הובטחו, למדים אנו בזה את המדרגה שארץ ישראל דורשת 49571 

עד שדור , הארץ הדורשת נקיות כה גדולה לזכות בה, כלל ישראל לדרגתו השלמה והראויה אז יזכו בה 49572 

והגדול מי שחטאיו , (ג"מאמר ראשון צ) ש הכוזרי"המדבר לא זכה בה עקב עונותיהם המועטים כמ 49573 

ישראל לעבור ארבעים שנה של  הוזקקו כלל, ומלבד הנקיות מעבירות ומלבד השלמות במצוות, ספורים 49574 

 49575 .ולפי העלות

כדי להיות קשורים יותר , היה כלל ישראל מוותר פעם אחר פעם על הטוב הגשמי, כל אותם ארבעים שנה 49576 

אי אפשר להם , ההשתוקקות להיות במקום הענן התגברה על כל החשבונות של מנוחה, אל השכינה 49577 

אלא לאחר ארבעים , גפנו ואיש תחת תאנתו חיים של איש תחת, לישראל לקבל חיים של ארץ ישראל 49578 

יודע איך ´ כי רק מי שמבקש את קירבת ה, שנה של השלכת הגפן והתאנה למען הקירבה לשכינה 49579 

ז שיוכל להשתמש "וכאשר יקבל ידע אשר אין זה אלא בגדר פירותיהם בעוה, להתייחס לטובה גשמית 49580 

 49581 .בהם למצוות

כאשר , אלא אם כן קדמה לה קדושים תהיו פרושים תהיו, אי אפשר לו לאדם לידע כיצד ליהנות מגשמיות 49582 

יבדוק את אכילתו בימי החול אם נוהג פרישות , בא אדם לבחון עצמו אם אכילתו בשבת היא לכבוד שבת 49583 

מי , הרי שכל הלכבוד שבת שבאכילתו אינו אלא כסות עינים, כי אם אז הוא מרבה באכילה, באכילתו 49584 

 49585 .לא יוכל לטעמה אלא לאחר פרישות בימי השבוע, בוד שבתשחפץ להגיע להרגשה אמיתית של לכ

הוא , סכנה היא לו לגשת אל הגשמיות, כל עוד אין האדם בטוח בעצמו שלא ידחה תורה מפני גשמיות 49586 

ארבעים שנה של דחיית , ולשם כך היו זקוקים לארבעים שנה של ענן, עלול להידבק בה ולהיות מגושם 49587 

תהא , כ גם אם ינוחו איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו"ואח, שכינהגשמיות מפני קירבה לענן השראת ה 49588 

 49589 .יחנו´ מנוחה זו מנוחה של על פי ה



כל שעה היו חייבים להיות , מעולם לא היה בידם לקבוע מקום, הבה נתבונן בסדר חייהם של ישראל אז 49590 

ולבל הוא כבר כמה מב, אדם היודע בודאי שעליו לעקור ממקומו בעוד שבועיים, נכונים לעקור ממקומם 49591 

כל אותן , ובני ישראל היו שרויים ארבעים שנה בספק מתמיד זה, היום וכבר אין ביכולתו להתרכז עקב זה 49592 

והרי זו הוראה על כל , ארבעים שנה לא היה להם לילה שבו יוכלו לילך לישון על מיטותיהם ככל אדם 49593 

, החיים אינם אלא לימוד התורהוכל , ז מעניק שלוה כלל"אשר לעולם אין העוה, סדר חייהם לאחר מכן 49594 

 49595 .מצוה עליו´ אלא מה שה, עבודתו של אדם בעולמו אינה לעשות מה שהוא רוצה

היה אחד שהופיע , ל לכל מה שעושה"ימצא גם פסוקים ומאמרי חז, מי שמחפש לעשות מה שלבו חפץ 49596 

הגה שאדם נוהג כל הנ, מה לכם לומדים בישיבה הרי זה נגד התורה שגזרה ששת ימים תעבוד, פעם בטענה 49597 

אשר משני , כיוצא בזה אומרים העולם, יוכל גם למצוא סמך מהנהגתו של צדיק, בה מפני שרצונו הוא כך 49598 

יש הטוענים הנה אחד מגדולי עולם שהיה , כאשר יקח מכל צדיק קולא אחרת, צדיקים יוצא רשע גמור 49599 

 49600 .מתפלל כל ימיו ביחידות ומה יש להתלונן עלינו

אבל כשמגיע , כמוהו אז יוכלו גם לפסוק לעצמם שמותר להם להתפלל ביחידות אם יסכימו להיות צדיק 49601 

אי ? ורק לענין תפילה ביחידות אתה גדול כגדולי עולם, בשינה הנך אדם פשוט, לאכילה הנך אדם פשוט 49602 

חיים שיהא מוכן , ´אפשר לו לאדם לזכות בתורה אלא לאחר שיהא מוחלט אצלו שכל חייו יהיו על פי ה 49603 

ודבר זה יוכל לברר רק , אלא אם כן התורה פוטרת אותו, הגשמיות ובלבד להשאר בחיי תורהלמסור כל  49604 

 49605 .על פי חכם

יש לך , ל"ב וז"ז מכל חיי העוה"יפה שעה אחת בתורה ומצוות בעוה, (´אבות ד) כתב בספר דרך חיים על 49606 

מצד התשובה וזה כי , ב והוא דבר עמוק"לדעת איך התשובה ומעשים טובים הם יפים מכל חיי העוה 49607 

והנה מתנועע האדם אל , ת"האדם מתעלה מן העולם הזה הגשמי להיות אל השי, ז"ומעשים טובים בעוה 49608 

כי המתנועע אל , ואשר הוא מתנועע אל דבר הוא נחשב עמו לגמרי ביותר, ת כאשר הוא בעל תשובה"השי 49609 

 49610 .נועהוכאילו הוא דבר אחד עם מי שאליו הת, הדבר הוא מצד הדבר שאליו הוא מתנועע

אם היה אדם יודע אשר , יסעו´ פ ה"יחנו וע´ פ ה"גם היום יש בכוחו של אדם להיות תדיר באופן זה של ע 49611 

, ה"ו פירוד מהקב"י שמפסיק ממחשבתו בענין הדביקות בזה גורם ח"וע, ת"בעצם הינו דבוק אל השי 49612 

ת הוא "נועע אל השימכל מקום באותה שעה שאינו מת, ואפילו אם אינו נופל ממדרגתו שכבר קנה לעצמו 49613 

נתבונן בזה מאד ונגיע לדרגת , כי אז לא היה מסיר מחשבתו והיה מתעלה ללא הפסק, גם אינו דבוק אליו 49614 

 49615 .(מערכי לב)  .יסעו´ יחנו ועל פי ה´ על פי ה

 49616 

 49617 מאמר צו

 49618 .(ח"י´ במדבר ט) יחנו כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו´ יסעו בני ישראל ועל פי ה´ על פי ה

וכוח זה משמש את , יצר הסקרנות דוחף אותו לדעת ולהבין הכל, ם הוטבע הכוח לשאוף לחדשותבאד 49619 

, אמנם לפעמים צריך להסתייג מהגישה השכלית בהבנת דברים מסויימים, האדם לצורך קנית חכמה 49620 

קיימים לגביו דברים שהוא , כל אחד לפי מדת שכלו והבנתו, למרות שהכוח הטבעי שואף לדעת ולהבין 49621 

 49622 .ו מסוגל להבין כראויאינ

אם אינו מבין דבר מסויים מיד , כי הצעיר שטבעו חי ותוסס והוא ער לנעשה סביבו, והנה מדרכי בני האדם 49623 

אם אינו , כ האדם המבוגר שטבעו נעשה קר ואדיש"משא, הוא שולל ומבקר את הדבר ואינו מקבלו כלל 49624 

לא מתוך ביקורת , לו ומשכיח את הבעיה ממנומבין דבר מסויים אז הוא קובע לעצמו כי דבר זה אינו מובן  49625 

יש האומרים וכי שייך להקשות , וגישות אלו בעניני אמונה שכיחות הם מאד, ושלילה אלא מתוך התעלמות 49626 

לא מקבלים את הדבר אלא משלימים בעל כורחם עם , כך הוא עושה ומה אפשר לעשות, על הבורא 49627 

 49628 .מציאות שאינה מתקבלת על דעתם

ואם לא מבינים אותו אזי לא , הגישה השכלית להבין כל דבר, לו הם היפך האמונהדרכים א´ אמנם ב 49629 

משים עצמו , נקבעת במי שמבטל עצמו ומכניע את כוחותיו´ האמונה בה, מקבלים אותו נובעת מגאוה 49630 

לא , כלל ישראל הקדימו נעשה לנשמע בטלו עצמם, כבהמה ומקבל את הדברים למרות שאינו מבינם 49631 

אזי אני בטל ומבוטל כלפי רצון זה ´ אלא מכיון שזה רצון ה, יון שאני מבין את הדברהסכמה הנובעת מכ 49632 

זו מעלת האמונה לא , עומד לפני ותו לא´ קיום רצון ה, ואין ההבנה או אי הבנה משנה מאומה, ועושה אותו 49633 

 49634 .הוא המחייב אותי´ אלא מכיון שרצון ה, לקבל דבר מכיון שאני מבין אותו

, השטן הסית אותו בטענות שכליות, עקוד את בנו למרות שהשכל שלל פעולה זואברהם אבינו הלך ל 49635 

, בתמימות´ אלא קבלת דבר ה, בלי כל חשבון שכלי בחיוב הדבר או שלילתו, ואברהם ענה על מנת כן 49636 

י "וברש, והוא משתדל להסית את האדם שיבטל מעלה זו מלבו, ומעלת התמימות היא כצנינים בעיני השטן 49637 

לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה , ת חוקת התורהעל הפסוק זא 49638 

 49639 .כ"לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה ע, טעם יש בה



וגישה זו לקבל הדברים מכיון , ´השטן דוחף את האדם לביקורת השכל ולהמנע מהתבטלות כלפי ה 49640 

ר חמא "א, (ח"שבת פ) ´ומפורש בגמ, ישת אומות העולם ולא גישת ישראלהיא ג, שההבנה מחייבת אותם 49641 

לומר לך מה תפוח זה פריו קודם לעליו אף , למה נמשלו ישראל לתפוח, כתפוח בעצי היער, ברבי חנינא 49642 

 49643 .ישראל הקדימו נעשה לנשמע

הו וקא מבען ההוא צדוקי דחזיה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא מייץ ב 49644 

ברישא איבעיא , ל עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו"א, אצבעותיה דמא 49645 

ל אנן דסגינן בשלימותא כתיב בן תומת ישרים "א, לכו למשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו 49646 

דסגינן בשלימותא , י שם"וברש, כ"הנך אינשי דסגן בעלילותא כתיב בהו וסלף בוגדים ישדם ע, תנחם 49647 

 49648 .כ"וסמכנו עליו שלא יטעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו ע, התהלכנו עמו בתום לב כדרך העושים מאהבה

הסכמה לעשות לפני שהדבר נשמע ומובן דבר זה נובע , הגוי קובע כי קבלת דבר בלי ביקורת עצמית 49649 

כ אנן המתהלכים לפניו בתום "משא, תאועל כן ענה לו רבא זו השקפת הנך אינשי דסגן בעלילו, מפזיזות 49650 

מדת התמימות מנחה אותו , ´היהודי מתנהג בתמימות כלפי רצון ה, תומת ישרים תנחם, לב נאמר בנו 49651 

הוליך , ולצורך השרשת גישה זו בכלל ישראל, לקבל כל דבר מתוך התבטלות ודרך זו היא דרך האמונה 49652 

ולפי העלות הענן מעל האהל , בית ספר לאמונהומסע זה היה , ה את אבותינו ארבעים שנה במדבר"הקב 49653 

יסעו בני ישראל ´ על פי ה, ובמקום אשר ישכון שם הענן שם יחנו בני ישראל, ואחרי כן יסעו בני ישראל 49654 

 49655 .יחנו´ ועל פי ה

כי אם יאריך הענן על המשכן ימים רבים , וטעם ובהאריך הענן לומר, ן בהדגשת פסוקים אלו"ועיין ברמב 49656 

כ לא יעברו על רצון "אעפ, והיו חפצים ומתאוים מאד לנסוע מן המקום, ננו טוב בעיניהםוהמקום ההוא אי 49657 

ומשומרם משמרת מצותו לא ´ כי מיראת ה, ולא יסעו´ וזה טעם ושמרו בני ישראל את משמרת ה, ´ה 49658 

ללכת ´ עשו רצון ה, וכן אם יהיה הענן ימים מספר כשנים או שלושה ימים והיו העם יגעים מאד, יסעו 49659 

 49660 .ש"רי הענן עיאח

, והתבטלו לגבי הנהגת המסע וקשייו, ´כלל ישראל מטופלים בילדים ורכוש עקבו בסבלנות אחרי רצון ה 49661 

ומה טעם של נסיעה וחניה הנראים לפעמים , לא באו בקושיות מדוע יעזבו מקום שרק עכשיו נתיישבו בו 49662 

ונסיונות , ´אומה ורק קיימו רצון הלא הרהרו מ, יחנו´ יסעו ועל פי ה´ על פי ה, מיותרים ובלתי מובנים 49663 

ולא מתוך הבנה עצמית של , מתוך התבטלות´ המסע השרישו בכלל ישראל את האמונה לקבל את רצון ה 49664 

ומצד שני צריך , ר"האדם צריך לשאוף להגיע למעלת אדם מדרגת אדה, ´אדם ובהמה תושיע ה, ´ציווי ה 49665 

.לת האמונה ולמעלה זו צריך לשאוף להשיגהזו מע, בלי הרהור´ לשים עצמו כבהמה לקבל את רצון ה 49666 

 49667 .(אור יחזקאל)  

 49668 

 49669 מאמר צז

 49670 .(ט"י´ במדבר ט) ולא יסעו´ ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת ה

כי אם יאריך על המשכן ימים רבים והמקום אינו טוב , ל וטעם בהאריך הענן לומר"ן ז"כתב הרמב 49671 

וזה טעם ושמרו , כ לא יעברו על רצון השם"אעפ, אווים מאד לנסוע מן המקוםוהיו חפצים ומת, בעיניהם 49672 

וכן אם יהיה , כי מיראת השם ומשומרם משמרת מצוותו לא יסעו, ולא יסעו´ בני ישראל את משמרת ה 49673 

יעשו רצון השם ללכת , יהיו העם יגעים מאד ועינה בדרך כוחם, הענן ימים מספר כשנים או שלושה ימים 49674 

 49675 .אחרי הענן

ולפעמים יעמוד , פ שהוא טורח גדול להם"אע, וספר עוד כי יש שלא יעמדו רק לילה אחד ויסעו בבוקר 49676 

, וינוח שם הענן כל היום ההוא וכל הלילה, כי הלכו כל הלילה ובאו במקום ההוא בבוקר, הענן יומם ולילה 49677 

דו שם ופרקו העגלות כי היו העם סבורים שיעמ, ונעלה בבוקר השני ונסעו והוא טורח גדול מן הראשון 49678 

 49679 .ובהעלות הענן לטעון ולא יוכלו לעשות להם תיקון לדרך, והניחו משאם כמנהג הבאים מן הדרך

ראשונה שהיו חונים במקום אשר ישכון , סיפר זכותן של ישראל על לכתם אחריו במדבר, וכן הספורנו 49680 

פ שהיה "נתו זמן ארוך אעשנית שהיו ממתינים את המת, פ שהיה מקום תוהו ילל ישימון"אע, שם הענן 49681 

שלישית שלפעמים היתה חנותם במקום , ולא יסעו לתור להם מקום לחנותם טוב ממנו, המקום רע מאד 49682 

, יחנו לא מאהבת אותו המקום´ פ ה"מכל מקום ע, נאות להם ולמקניהם ושם היה שוכן הענן ימים מספר 49683 

 49684 .פ שהיו נוסעים מאותו המקום הטוב"יסעו אע´ פ ה"וע

שהוא זמן בלתי מוכן , ה הענן לפעמים זמן בלתי משוער ובאופן שהיה לילה אחת בלבדרביעית שהי 49685 

, חמישית שבקצת אלה הזמנים לא היה להם פנאי לסדר עניניהם, ומספיק לצרכי חניה ולצרכי המסע 49686 

יחנו גם בזמן ´ פ ה"ע, ובקצתם כבר הכינו וסדרו וכמו רגע היו מסתלקין תיכף והורסים כל הכנותיהם 49687 

יסעו בהעלות הענן גם אחר זמן הארוך שכבר סידרו שם כל ´ פ ה"וע, לתי השגת סידור עניניהםהקצר ב 49688 

 49689 .עניניהם



כ נתעכב הענן שנה אחת יחנו "שאפילו כ, בהאריך הענן יספר כאן בשבח ישראל, ´האור החיים הק´ וכן פי 49690 

כי בודאי , ה אחתובהעלותו אפילו לא מתעכב אלא לילה אחת לרצון שהיה להם לנסוע אחר שנ, ברצונם 49691 

, לנסיעה אחר לילה אחת לחנייתם, והשוה הכתוב רצון שהיה להם בנסיעה אחר שנה אחת, יחפצו ליסע 49692 

וגמר אומר הטעם , כ ארוך כמו בחנייתם שנה אחת"שלא היו קצים בעכבת החנייה לצד הזמן שלא היה כ 49693 

 49694 .(מעייני החיים)  .´שלא היו חפצים אלא לעשות מאמר ה, פ השם"ע

 49695 

 49696 צחמאמר 

 49697 .(ט"י´ במדבר ט) ולא יסעו´ ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת ה

לומר כי אם יאריך הענן על המשכן ימים רבים והמקום ההוא איננו , וטעם ובהאריך הענן, ן"וכתב הרמב 49698 

ה טעם ושמרו בני וז, ´כ לא יעברו רצון ה"אעפ, טוב בעיניהם והיו חפצים ומתאוים מאד לנסוע מן המקום 49699 

וכן אם יהיה הענן ימים , ומשומרם משמרת מצותו לא יסעו´ כי מיראת ה, ולא יסעו´ ישראל את משמרת ה 49700 

, יעשו רצון השם ללכת אחרי הענן, והיו העם יגעים מאד ועינה בדרך כוחם, מספר כשנים או שלושה ימים 49701 

ולפעמים יעמוד , א טורח גדול להםפ שהו"וספר עוד כי יש שלא יעמדו רק לילה אחד ויסעו בבוקר אע 49702 

ופרקו העגלות והניחו משאם , כי היו סבורים שיעמדו שם, הענן יומם ולילה והוא טורח גדול מן הראשון 49703 

 49704 .ובהעלות הענן יחזרו לטעון, כמנהג הבאים מן הדרך

למה הכריחם ? ו להתעלל בהם"שנראה כאילו רצה ח, וצריך עיון מה טעם לכל ההנהגה המוזרה הזאת 49705 

התשובה היא שכל זה היה נחוץ לשם חינוך לקבלת ? ת להתבטלות כזו בצרכי החיים היותר נחוצים"שיה 49706 

שהחושב לישב בשקט ובשלוה עם כל הנוחיות ואז יעבוד את , ואנו יכולים ללמוד מזה לדורות, עול תורה 49707 

, ופן קיצונירק לאחר שיקנה את ההסתגלות לישא עול כבד בתנאי החיים בא, טועה הוא טעות גדולה, ´ה 49708 

 49709 .(מכתב מאליהו)  .רק אז תיתכן אצלו קבלת התורה

 49710 

 49711 מאמר צט

 49712 .(ג"כ´ במדבר ט) שמרו´ יסעו את משמרת ה´ יחנו ועל פי ה´ על פי ה

מתיב רב חסדא ויחנו על הירדן מבית , אמר רב הונא יושבי צריפין אין מודדין להם אלא מפתח בתיהם 49713 

ותניא כשהן , לי ההוא אתרא והוי תלתא פרסי על תלתא פרסילדידי חזי , ואמר רבה בר בר חנא, הישימות 49714 

אמר ליה רבא שאני דגלי מדבר כיוון דכתיב על , נפנין אין נפנין לא לפניהם ולא לצדיהם אלא לאחוריהם 49715 

 49716 .(´ה ב"עירובין נ) יסעו כמאן דקביע להו דמי´ ועל פי ה, יחנו´ פי ה

, יחנו´ פ ה"לה שבכל הליכות חייהם מרגישים שעא, ´שאלה הדוגלים בשם ה, ל הוא"הרעיון שבמאמר הנ 49717 

וכשם שישנה בחינה רוחנית ידועה הנקראת למעלה מן הזמן שישנה , אלה הם בבחינת למעלה מן המקום 49718 

וממילא אנשים אלה הם אינם עבדי הזמן ואינם נתונים לחרדות ולדאגות , הרגשת אחידות הזמן שבנצחיות 49719 

ותפישתם בענין הנצחיות היא לא , כאילו הוא למעלה מן הזמן היקף מעלתם של אנשים בעלי דרגה, הזמן 49720 

כן גם אלה , יש והם מהפכים העבר לעתיד והעתיד לעבר, מבחינת החלוקה האנושית של עבר הוה ועתיד 49721 

 49722 .יראי השם ואוהביו האמיתיים הם למעלה מן המקום

במקום זה הוא מרגיש את , היינו שהאדם הבינוני כל אושרו מצב רוחו והתפתחותו תלויים בתנאי המקום 49723 

במקום אחד הוא , ובמקום אחר הוא מרגיש את עצמו כגר ושפל, עצמו כבעל הבית העושה בתוך שלו 49724 

אנשים אלו כל , ובמקום שני הוא מרגיש כגר ומיותר, מרגיש את עצמו רצוי לעצמו ולכל אנשי סביבתו 49725 

להמליץ שאנשים אלו הם עבדי ואפשר , שינוי ותנודה למקום חדש מוציא אותם מן שיקול דעתם ונפשם 49726 

 49727 .והם רגישים מאד שנפשם תתבלע לכל שינוי מקום ולכל תנודה גשמית שטחית, המקום במובן הגשמי

שבנשמתו מניע ומדריך ומכוון אותו ´ ודבר ה, מושל בו ורוח קדשו שוררת בקרבו´ אבל מי שרצון ה 49728 

אנשים כאלה אינם נשברים ואינם  ,יסעו´ יחנו ועל פי ה´ בבחינת על פי ה, ללכת למקום זה או אחר 49729 

תמיד ירגישו את עצמם , מ לאיזו מקומות ייקלעו ויטולטלו"אין להם נפק, מתבלבלים עם שינוי המקום 49730 

 49731 .ה"בצלו ובחוסן מחסהו של הקב

לא ינוד ולא ינוע איש המאמין שכבודו , יחנו כמאן דקביעא להו דמי´ פ ה"שאני דגלי מדבר כיוון דכתיב ע 49732 

´ בכל מקום כבוד ה, שוכן חופף עליו כל היום´ ובכל אתר ואתר כבוד ה, אתר פנוי מניהמלא עולם ולית  49733 

ובכל מקום , איש הירא והמאמין בכל מקום שהולך שם ביתו, מקומו של עולם´ כי הוא ית, ואורו ילווהו 49734 

ן כ למעלה מ"ממילא איש המעלה הוא ג, ואין תחומין ואין גבולין למעלה, ה"הוא נמצא באהלו של הקב 49735 

 49736 .המקום

כי הוא נמצא תמיד בבית , (ילקוט) יראי השם אין להם בית, ´ברכו את ה´ יראי ה´ בית אהרן ברכו את ה 49737 

וממילא הרגש זה הנטוע בלבו , ´ושם ביתו של הירא ה, וכבודו מלא עולם´ וכל העולמות הם בית ה, ´ה 49738 



משנה את הדין עד שאהלו  וזה, הרגשה זו של מלכות שמים מתפשטת לכל הרוחות והמקומות, ´של ירא ה 49739 

 49740 .נקרא קביעות כמאן דקביע דמי

לחדד בנפשו את הרגשת הקביעות לכיוון של הנצחיות שאין לה סוף , ולכן שומה על האדם המוסרי 49741 

כי זוהי תמצית , ואת רגש הקביעות הקשורה בסידור ביתו הפרטי הטבעי לרגש של גרות ועראיות, ותכלית 49742 

שכל , ולהיות תמיד ער ומבין, ינו הנפשיים לתפישת הקביעות הנצחיתשיפור כוחות, חיינו כאן עלי חלד 49743 

ובכל חיינו נקשיב , העונג השמימי האמיתי הוא בהרגשת האין סוף שהוא למעלה מן הזמן ומן המקום 49744 

 49745 .(אור הנפש)  .יסעו´ יחנו ועל פי ה´ לקריאה השמימית המכוונת את חיינו בבחינת על פי ה

 49746 

 49747 מאמר ק

 49748 .(ג"כ´ במדבר ט) שמרו´ יסעו את משמרת ה´ פי היחנו ועל ´ על פי ה

כאשר נבחין בתפקיד הגדול שאנו מייעדים ללימוד המוסר ועבודת התפילה בעבודת האדם להשיג  49749 

ולא לצאת ידי חובה בלימוד קל ותפילה , ראוי להתעורר ולהתחזק בעת עסקנו בעצות הללו, השלמות 49750 

ה שיתן התורה "רים אמרו מלאכי השרת להקבל שמיד אחר יציאת מצ"הנה אמרו חז, שאינה מחזקת 49751 

יזונו קצת במן ושלו וישתו מי , אמר להם עדיין לא בא עת זיוון של בני משיעבוד טיט ולבנים, לישראל 49752 

 49753 .(´א ט"ר קהלת י"מד) כ אתן להם התורה"באר ואח

בוד עוד נשאר בהם משהו מהשפעת שיע, היינו שעדיין לא הגיעו ישראל לשלמות ההכנה לקבלת התורה 49754 

לא היה בכוחו לטהרם כליל מהשיעבוד שלא יחסר , וכל מה שראו ביציאת מצרים וקריעת ים סוף, מצרים 49755 

ולהכשירם בשלמות ההכנה הנדרשת לקבלת , ומהו הדבר שהיה בכוחו לטהרם לגמרי, כלום בזיו תארם 49756 

זירם למלוא הוא שהח, המצב במדבר בהיותם נזונים ממן ושליו ומי באר, החיים במדבר זמן מה, התורה 49757 

 49758 .כוחם

במשך ארבעים שנה ראו , שומעים אנו מזה רב התועלת שיכול האדם לקבל מהליכת אבותינו במדבר 49759 

מסוככים הם בענן , ֵמימם מי הבאר, מן ושליו מדי יום ביומו, לחמם היה משמים, בחוש את כל האמת ממש 49760 

ארבעים שנה של , יחנו´ פי ה יסעו ועל´ על פי ה, והענן מיישר ההרים וממלא העמקים, עליהם יומם´ ה 49761 

ורק משום שנדרש הוא לאדם להצלחתו , ת"ופשוט שלא לחינם עשה זאת השי, התגלות האמת בחוש ממש 49762 

 49763 .נעשה כל זאת

, אלא צורך גדול הוא לו כדי להתגדל באמונה, ונבין מזאת שזכרון ההליכה במדבר אינו דבר מיותר לאדם 49764 

אנו בהכנה שמכינים פסוקי דזמרה את האדם ובהכשרה מסתפקים ? ואולם מי הוא המנצל זאת לתועלת 49765 

ואם גם את זאת נזניח וגם בזה , אם כן לפחות נשתדל לנצלם באמת לתועלת, לאמונה שהם יוצרים 49766 

 49767 .איך נעלה על דעתנו שנצליח, נתרשל

הנה אמרו , וגם את החומר רואים בצורה משובשת, מורגלים אנו להבחין בכל את החומר ולא את הצורה 49768 

כלומר , וכתב על זאת מסילת ישרים וזולתה לא יגיע אליו כלל, ר בראתי לו תורה תבלין"בראתי יצהל "חז 49769 

וכל זולת זה , כי רק זה הוא הטוב, כמבואר שם´ ית´ אל השלמות האמיתית אשר היא הדבקות בה 49770 

ת אל הטוב האמיתי לא יגיע האדם בלא שיקח א, שיחשבוהו בני האדם לטוב אינו אלא הבל ושוא נתעה 49771 

 49772 .התורה תבלין

אבל הרי התורה גדולה ורחבה , אולם מורגלים לפרש תורה תבלין דהיינו כגון מסכת קידושין או בבא קמא 49773 

ובודאי כל זה נכלל בבראתי לו , וספר בראשית ושמות ודברים הלא חלקים שלמים מהתורה המה, היא 49774 

רה כולה נדרשת כדי שתשמש וכל התו, י וזולתה לא יגיע אליו כלל"ועל כל זה קרא מס, תורה תבלין 49775 

, וכי בראשית לא חלק מהתורה הוא, ק רק חלק מהתורה המה ולא כל התורה"וקידושין וב, כתבלין 49776 

 49777 .י ניצול כל חלקי התורה לכך"והתורה משמשת כתבלין רק ע

עשרה דורות מנח עד אברהם ולא זכה אלא , בראותנו עשרה דורות מאדם ועד נח ולא זכה מהם אלא נח 49778 

זהו מתבלין , ף על נח הצדיק תמים היו עדיין תביעות וגם הוא לא זכה למדרגתו של אברהםוא, אברהם 49779 

לקנות , י העמל בזה"ולא בהעברה בעלמא מקבלים התועלת מזה אלא דוקא ע, התורה שבספר בראשית 49780 

האם נוציא כל , וכן כל ספר שמות ודברים ומחצית ספר במדבר, הדברים לנפשו עד שיועילוהו בעבודה 49781 

 49782 .אשר זולתה לא יגיע אליו כלל, מהתורה תבליןזאת 

ויראה , ומי שיחשוב להנצל זולתה אינו אלא טועה, ועל כל זה מוסב גם המשך דברי מסילת ישרים שם 49783 

מתי יראה בטעותו זה אשר אינו , חידוש גדול השמיענו כאן, טעותו לבסוף כשימות בחטאו ותאבד נשמתו 49784 

ואילו כל ימי חייו יכול הוא להתהלך במחשבה , ד נשמתורק כשימות בחטאו ותאב, חי בדרכי התורה 49785 

אף אם , ואם לא יקח את עצת הבורא לרפואתו שהיא התורה, ולבסוף יבוא ויווכח בטעותו, שמהזוכים הוא 49786 

אם לא יקח הרפואה שנבראת לו שהיא התורה לא יועילנו מאומה וישאר , יעשה כל התחבולות שבעולם 49787 



ויחשוב , ם לא יקח עצת הבורא שהיא תורה תבלין התורה בשלמותהס א"גם אם יהיה בקי בש, בחוליו 49788 

 49789 .ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו, להנצל זולתה אינו אלא טועה

עד , ומבלי ידיעתו של האדם הולך ומתגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, ר תקיף הוא באדם מאד"היצה 49790 

ר ובכוחו המוטבע בו "שמכיר בחולי היצהכי אין מי , שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על לבו לבקש האמת 49791 

ואם לא נשתדל , בסתר הוא עובד ואין מכירו אלא בוראו, אין לנו מושג בכוח היצר, אלא יוצרו שבראו 49792 

וכפי שמגדיר זאת , ומהי עצת התורה בראתי לו תורה תבלין, להנצל ממנו בדרכי התורה איך נקוה להנצל 49793 

 49794 .ר"המה התבלין ליצה, ציווי התורה ואזהרות שבה ,בראותו דרכיה ציוויה ואזהרותיה, י שם"מס

ת מבקש להביא "כמו שרואים בפרשת השבוע איך השי, ת"אם נתחיל בעבודה כבר מובטח לאדם עזר השי 49795 

והנהיגם במדבר במשך ארבעים שנה הנהגה , ובעצות שונות מדריכם בדרך הזו, את ישראל לשלמות 49796 

ת רוצה מהאדם "זהו מה שהשי, יסעו כמבואר בפרשה´ ה יחנו ועל פי´ על פי ה, שתביאם לשלמות הבטחון 49797 

 49798 .(קובץ ענינים)  .ת בדרך האמת"ואשר זוכה מוליכו ומדריכו השי, שיעמוד תמיד בהתעלות

 49799 

 49800 מאמר קא

 49801 .(ג"כ´ במדבר ט) שמרו´ יסעו את משמרת ה´ יחנו ועל פי ה´ על פי ה

הוא מה שאנו רואים השלהבת והאור הנגלה , למשל אש יש לו נגלה, בכל דבר בכל נברא יש נגלה ונסתר 49802 

ובאמת שהעיקר שבאש הוא , כח האש שאינו נראה כלל הוא הנסתר שבו, ויש לו נסתר, המגיע לעינינו 49803 

ורק נגלה אנו , מורגלים אנו להבין שנסתר אינו מציאות, אותו הכח שאינו נראה ונגלה לכל, הנסתר 49804 

, ו מציאות לא פחות מכפי שאנו מבינים בנגלהלא לבד שנסתר הריה, לא כן הדבר, מרגישים בתור מציאות 49805 

 49806 .אלא אדרבא עיקר המציאות האמיתית הוא דוקא מציאות הנסתר

שזה מורה על מציאות של נסתר , א מבאר הסוד שמטבע הברכות הוטבע על דרך נוכח ונסתר"הרשב 49807 

ולא רק , סתרמפני שזה יסוד כל הבריאה נגלה ונ, אשר קדשנו הרי זה נסתר, ברוך אתה זה נגלה, ונגלה 49808 

ברוך , שרוב הברכה הוא לשון נסתר, אלא שהוא הנהו עוד יותר מציאות, שנסתר הוא מציאות כנגלה 49809 

כ "ואח, ברוך שאמר ברוך הוא ברוך עושה בראשית עד ברוך אתה שהוא נגלה, שאמר כמעט כולה נסתר 49810 

 49811 .שנסתר הריהו סוד המציאות האמיתית, שוב מסיים עד הסוף בנסתר

עד שגם הנגלה לא ישאר , היינו שיבורר לו לאדם מציאות הנסתר שבנגלה, הריהו הנסתרתכלית כל נגלה  49812 

, באופן שלא יהיה אצלו חילוק כלל בין נגלה לנסתר והכל ישוב אצלו נסתר, אצלו כלל נגלה רק נסתר 49813 

שהעיקר והתכלית הוא האמונה שהיא , נקודה זו היא העיקר מה שרצינו לבאר, תכלית הנגלה הוא הנסתר 49814 

 49815 .וזהו עיקר מעמדו של אדם דוקא לעמוד על נסתר, ום מעמדו של אדםמק

והרי אנו , ואין לנו בהם שום מהלך סתום וחתום, נסתר הוא מה שאין לנו כניסה כלל בדבר? מהו נסתר 49816 

אין לו בזה שום כניסה וכלא גמיר , אמונה פירושה אני מאמין, בהם בבחינת עם הארץ גמור וזהו אמונה 49817 

ולא כמו שאנו מורגלים שהעיקר הוא להבין , ית והעיקר שדורשים מהאדם והוא הנרצהוזהו התכל, כלום 49818 

שאדרבא דוקא שם , וזה אינו עיקר כלל, נגלה הריהו דוקא במהלך בשכל בחכמה ובהבנה, שהוא נגלה 49819 

דוקא ערומים , מהי תכלית הרוממות ורום המדריגות, ומה דורשים מן האדם, מגיע עקיצת היצר ונשיכתו 49820 

שלא ישאר , התוצאות מכל הנגלה מכל השכל והחכמה והבנה, (7´חולין ה) משימין עצמן כבהמהבדעת ו 49821 

 49822 .אצלו נגלה כלל אלא כולו נסתר

שאף שהיתה סבורה , למה זה צחקה שרה היתה, שהטענה על שרה אמנו, (ח"בראשית י) ן"כתב הרמב 49823 

שלכן לא אמרה אמן מפני שחדל  והיינו, ´מכל מקום לא אמרה אמן כה יאמר ה, שהיו אורחים ולא מלאכים 49824 

שעל נגלה בודאי , וזו היא הטענה עליה שהיה אצלה איזה חילוק בין נגלה לנסתר, להיות לה אורח כנשים 49825 

 49826 .וצריך שלא יהיה שום חילוק בין נגלה לנסתר, שהיתה עונה אמן

עשה הכל היינו שנ, שדוקא בחלק הנגלה הוא עוקץ ונושך, וזהו מה שהזכרנו שדוקא הוא שליטת היצר 49827 

ולא אוכל לפרש כי היינו צריכים לחסום , ן על אריסטו"כמו שטען הרמב, נגלה עד שנאבד הנסתר לגמרי 49828 

והגיס לו דעתו לחשוב , הנמשכים אחרי היוני אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו, פי המתחכמים בטבע 49829 

היינו שאין , (´ז ח"ויקרא ט) כי כל ענין שלא השיג אליו הוא בסברתו איננו אמת, הוא ותלמידיו הרשעים 49830 

 49831 .ובכאן הוא מקום ריקום העצמו וזהו חטא, וזהו מדת הרע שהכל מתהוה נגלה, לו כלל נסתר רק נגלה

´ יחנו על פי ה´ כל הארבעים שנה עמדו במצב של על פי ה, מצב הכלל ישראל במדבר היה כולו נסתר 49832 

רי דרכים היודעים מהי מגמת נסיעתם כמו שאר עוב, לא ידעו שום מהלך בדרכם, יסעו בלי שום מהלך 49833 

´ לא היה להם שום מהלך רק על פי ה, לא ידעו כלל התועלת שהגיע להם ממקומות שעברו, ומה ישיגו 49834 

וזהו התכלית הגמור ודרגת דור המדבר , וזהו אמונה בלי מהלך כלל כולו רק נסתר, יסעו´ יחנו על פי ה 49835 

 49836 .מקבלי התורה



החסיד , מפני שיצר שולט דוקא בנגלה דוקא במהלך, יטת היצרוזה מה שהזכרנו שאמונה בטוחה משל 49837 

היה , ד שלא היה בבריאה שום מהלך"ה את עולמו ע"כי אם היה בורא הקב, לוצטו בדעת תבונות מבאר 49838 

משום שכן הוא ששליטת היצר הוא דוקא , סותם פיהם של כל הבריות שלא יפצו פה כלל על כל מעשיו 49839 

א כולו "ז, ה גמורים ולא ידעו כלל"והיו ע, הבריאה כולה בלי מהלך ואילו היתה, דוקא בנגלה, במהלך 49840 

 49841 .לא היה היצר שולט כלל וכלל, נסתר

אמנם אצלנו דוקא , ע משיבין עליהן מה טעם יש בהן"שבחוקים שטן ואוה, (´ט ב"י י"רש) ל"הרי אמרו חז 49842 

תי אין לך רשות להרהר חוקים חקקתי גזירות גזר, דוקא בפרה אדומה שהיא בלי שום מהלך כלל, בחוקים 49843 

ודוקא במשפטים יש לו כניסה , שם בטוחים ממנו, שם אין להיצר שום שליטה, אחריהן תכלית הנסתר 49844 

 49845 .ושם היא שליטתו

, נגלה הוא שכר מה שזוכים מהנסתר, ומהו נגלה, יסוד הדברים המציאות העיקרית והאמיתית היא הנסתר 49846 

א שהיו "ז, הכלל ישראל שאמרו נעשה ונשמע, ה מגלה טעמה של תורה"בשכר של נסתר זוכים שהקב 49847 

נתגלה להם , בשביל כך זכו לתורה, היינו שהיה אצלם כולו נסתר, ה גמורים שאינם יודעים כלום"ע 49848 

 49849  .זוכה לנגלה יותר ויותר, כל מה שיראה אדם לזכות בנסתר שזהו אמונה, טעמים עוד יותר ועוד יותר

 49850 .(דעת חכמה ומוסר)

 49851 

 49852 מאמר קב

 49853 .(´ל´ במדבר י) א אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלךויאמר אליו ל

נתבונן נא באשיותו , אם יש את נפשנו להכיר מקרוב ולהתבונן במחזה של גר המתלבט במכאוביו אין חקר 49854 

, ויצא לדרך רחוקה אל מדבר ציה ותוהו, הנה יתרו זה יושב היה בכבודו של עולם, של יתרו חותן משה 49855 

והכתוב מתמיה מאד על יתרו זה שהיה שרוי , ט שבהם נתון היה עד כהזרה לגמרי מחיי השלוה והשק 49856 

 49857 .(מכילתא יתרו) בכבודו של עולם וביקש לצאת למדבר

וראה את כל הכבוד על עם , עם ישראל נביאיו וזקניו, ואחרי שהותו במדבר במסיבה נעלה של משה ואהרן 49858 

ואם נאמר שיתרו בא קודם , כי השרתמזונם מזון מלא, את הנסים הנפלאים של הנהגת עם ישראל, ישראל 49859 

והכי ניתנה עוד , הרקיעים´ בוודאי שראה את כל האורות הגדולים של מתן תורה ופתיחת ז, מתן תורה 49860 

ובוודאי שזכות גדולה היתה ליתרו להתענג במשך , למישהו שאינו מעם ישראל לראות בכל אילו המחזות 49861 

 49862 .זמן ידוע בספירות רוחניות העילאיות ביותר

מה , לכה אתנו והטבנו לך, אתן לכם´ קום כשבישר לו משה נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר המכל מ 49863 

אמר אם , אין נא אלא לשון בקשה, עד שעמד משה להתחנן לו אל נא תעזוב אותנו! לא אלך? השיב יתרו 49864 

היה יתרו כסבור , עכשיו ישראל אומרים לא נתגייר יתרו מחיבה, אין אתה מקבל עליך גוזרני עליך גזירה 49865 

 49866 .עכשיו שראה שאין להם חלק הניחם והלך לו, שיש לגרים חלק בארץ

כמה גרים ועבדים אתה עתיד , ואין אתה אלא ממעט, דבר אחר כסבור אתה שאתה מרבה כבוד המקום 49867 

אם יתרו חותנו , שלא תנעול דלת בפני הגרים הבאים לומר, והיית לנו לעינים, להכניס תחת כנפי השכינה 49868 

אילו אחר שלא ראה , כי על כן ידעת חנותנו במדבר, יבל עליו קל וחומר לשאר בני אדםשל מלך לא ק 49869 

נתן את ´ וה´ שנא, אתה שראית חן שנתן לאבותינו במצרים, נסים וגבורות במדבר הניח והלך לו כדאי הוא 49870 

ן ותהא לא דייך שתהא יושב עמנו בסנהדרי, דבר אחר והיית לנו לעינים, חן העם בעיני מצרים תניח ותלך 49871 

כל דבר ודבר שנתעלם מעינינו תהא מאיר עינינו בהן , דבר אחר והיית לנו לעינים? מורה בדברי תורה 49872 

 49873 .(ו"תשכ´ ילקוט י) ל"עכ

´ איך הרשה לעצמו להיפרד ממקום שבו נתגלה כבוד ה, נתאמץ להבין מה לחץ על יתרו לעזוב את המקום 49874 

ואחרי שזכה לבוא לידי הכרה אמיתית , בדרכי החייםוהלא יתרו זה שהיה כל ימיו תועה , בכל זיוו והדרו 49875 

שחיבבו , חובב שחיבב את התורה, ת"וזכה לכמה תוארי כבוד שהוענקו לו מהשי, ש עתה ידעתי"כמ 49876 

שישב בסנהדרין בתור , ה"מה הסיבה שגברה על כל ההבטחות הטובות שהבטיח לו משרע, ה"המקום ב 49877 

אמר לו , (ח"ילקוט יתרו י) ל"ש ז"וכמ, שרי המאותכשם שזכה לראות בדבר שרי האלפים ו, מורה דרך 49878 

 49879 ?הכי מילתא זוטרתא היא, אתה נתת לנו עצה טובה והמקום הודה לדבריך

לא נתגייר ? ומה יאמרו בישראל, גם הנזקים העצומים העלולים להיגרם לעתידם של הגרים לחזור לסורם 49880 

, רו בעל מדרגה רוחנית עילאית היהוהלא ית, האמנם לא חשש יתרו כלל לכבוד שמים, יתרו מפני חיבה 49881 

ומה הסיבה האמיתית לסרב להצטרף , איך תתורץ לנו חידה סתומה זו, ואיך נפלטה מפיו התשובה לא אלך 49882 

 49883 .´בקרב ישראל בהגדלת שמו ית

הם , ומתוך עיון בדבריהם הקדושים נבין פשר ההתלבטות בנפשו של יתרו! ל גילו לנו נוראות"ברם חז 49884 

וכי מהנה נר בין חמה , אמר לו כלום הנר מהנה אלא במקום חושך, ל יתרו היתהל אמרו שתשובתו ש"ז 49885 

אלא הריני הולך לארצי ואגייר כל בני מדינתי , אתה חמה ואהרן אחיך לבנה מה יעשה הנר ביניכם? ולבנה 49886 



ל ובני קיני חותן משה עלו "ת, יכול שהלך ולא עשה, ואקרבם תחת כנפי השכינה, ואביאם לתלמוד תורה 49887 

 49888 .(א"ילקוט יתרו רע) ל"ואין עם אלא חכמה עכ, ואומר וילך וישב את העם, (´שופטים ב) ר התמריםמעי

ולכאורה מבוססים הם נימוקים אלו על אדני , יתרו מפרש כאן את נימוקיו על החלטתו לשוב לארצו 49889 

ששני במקום , איזה תועלת תצמח לישראל משהייתו במדבר? כי שרגא בטיהרא מאי מהני, ההגיון והדעת 49890 

מול שפע האור הגדול , לאיזו מטרה ישמש בנרו הקטן, המאורות הגדולים משה ואהרן מאירים לישראל 49891 

 49892 .הוא יתבטל ונחשב לאין, הבוקע ועולה משני המנהיגים האדירים האלו

ת שההיל עליו "אור השי, אבל במקום יושבי חושך וצלמוות במדין עלול נרו הקטן להביא תועלת גדולה 49893 

כאן בקרבת , ולאורה יזכו בני ארצו להרגשת כנפי השכינה, במדין כאבוקה גדולה במדבר ישמש לו 49894 

ולכאורה נכונים הם ... אבל בארצי, ישראל כוחותי וכשרונתי ומעט האור שבי כהה ואינו נראה כלל 49895 

וביחוד מבני , ובחזרתו למדין החיה כמה וכמה נפשות, ומה גם שידענו שהלך ועשה מה שהבטיח, הדברים 49896 

 49897 .וקרבתוסביבתו 

ואמרו כל עצמנו לא באנו והנחנו כל מה , ל כשבאו בניו של יתרו נתנו להם דושנה של יריחו"מסופר בחז 49898 

אמרו להם יש , אימתי אנו לומדים תורה, שהיה לנו אלא כדי ללמוד תורה ועכשיו אנו זורעים וקוצרים 49899 

הלכו מעיר התמרים , ו להןכיוון ששמעו כך הלכ, וזה המקום ציה הוא מדבר הוא, אדם לומד תורה בעיר 49900 

, וכל ישראל יושבין שם, ץ יושב בבית המדרש והכהנים והלוויים והמלכים יושבים עמו"ומצאו את יעב 49901 

רואים אנו , (´תנחומא יתרו ד) ישבו להן על שערי בית המדרש, אמרו לו אנו גרים ואיך נשב עם אלו 49902 

 49903 .יו וקרוביו תחת כנפי השכינהואמנם הביא תועלת שהכניס בנ, שהתנהגותו של יתרו היא ישרה

שמוטב לו להישאר בצוותא עם ישראל ולהיכנס , ה היתה לגמרי אחרת"ברם דעתו המאירה של משה רע 49904 

וכי קיימת אצלו עוד , משה איש האלהים גילה ליתרו את הסוד שהוא טועה בחשבונו, איתם לארץ ישראל 49905 

כסבור אתה שמרבה , בקדושת ישראל המונעת ממנו את ההתדבקות האמיתית, איזו נטיה אל ארצי אלך 49906 

 49907 .ל"כמה גרים ועבדים אתה עתיד להכניס תחת כנפי השכינה עכ, כבוד שמים ואין אתה אלא ממעט

הרי ביתר שאת תהיה משימתך , אם מגמתך להאיר לבני מדינתך לגיירם ולהכניסם תחת כנפי השכינה 49908 

ואין , חזרה להרגלי החיים הקודמיםבשובך לארצך ישנה סכנת ה, גדולה אם תחליט להישאר בקרב ישראל 49909 

הישאר אתנו , ואם אתה שואף לקידוש שם שמים באמת, הריוח של החזרת כמה נפשות שווה בנזק המלך 49910 

ילמדו ממך , אלא גם לעם ישראל תוכל להיות לדוגמה, ולא רק סמל לגרים שבעתיד, והיית לנו לעינים 49911 

, וויתר על ארצו רכושו וכבודו, אלוהי ישראלאם אדם רחוק מאתנו ומעמנו שמע ובא להידבק ב, ויאמרו 49912 

 49913 .אנו על אחת כמה וכמה

, אמנם תועלת רבתי צפונה בהישארותך בינינו, אין בו תועלת,, וטענתך שנרך הדולק בין החמה והלבנה 49914 

 49915 אילולי עמד יתרו, י משה"ראויה היתה פרשת שופטים להאמר ע, ל"וכמאמרם ז, וכבר הוכחת יעילותך

ומאחר שכל הבירורים שהגיש לו , ובכן יכול אתה להאיר אף בפני המאורות הגדולים ,(א"ח רע"ילקוט י) 49916 

סימן שטמונה כאן , כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך, נשאר יתרו תקיף בדעתו, ה בכדי להישאר"משה רע 49917 

 49918 .סיבה אחרת שאיננה נכבדה לאשיותו של יתרו

אמר לו יש לך אדם שיש לו ארץ ואין , משהל גילו לנו סוד התעקשותו של יתרו בדברים שאמר ל"אכן חז 49919 

ודיינא הייתי , אני יש לי משפחה ויש לי ארץ ויש לי נכסים, יש לו נכסים ואין לו משפחה, לו נכסים 49920 

למחר , ואם איני הולך מפני נכסי אלך מפני מולדתי, אם איני הולך מפני ארצי אלך מפני נכסי, בארצי 49921 

הריני הולך לארצי ואוכל , ם יתן לי כרם אחד בתוך שלואיזה שבט מכ, כשתחלק ארץ ישראל לשבטים 49922 

 49923 .(ו"תשכ´ ילקוט בהעלותך י) ושותה יין מכרמי

אבל הסיבה העיקרית היתה הפחד מפני חיים עלובים והתשוקה , אף שלכאורה יש משהו הגיוני בדבריו 49924 

הדוחק המריצתו ואותה בהלה מחיי , חיי כבוד וחיי נועם של שתיית יין מכרמו דוקא, לחיי שלוה בארצו 49925 

וזוהי הקריאה , איום ונורא הוא טעם הגרות, במסווה של שאיפה להרבצת תורה ויראה, לשוב לארצו 49926 

איש המעלה שסירב להמשיך , הסתכלו במחזה יתרו, כי אתם ידעתם את נפש הגר, ק"הגדולה של תוה 49927 

 49928 .ובכך וויתר על כמה מעלות טובות שנועדו לו, במצב הגרות

מתאים היה לכתוב וילך לו , ולכאורה מהו וישלח לשון הרחקה, וישלח משה את חותנובזה יובן לנו הכתוב  49929 

, אלא מכיוון שראה משה שכל ההפצרות והנימוקים לא הספיקו לשכנע את יתרו להישאר, מעצמו ומרצונו 49930 

כי עם ישראל , מוטב לו להיות רחוק מעם ישראל, אז הבין משה שאיש כזה שכל כך קשים לו חיי הגרות 49931 

ושיתופו של איש כיתרו , ויענך וירעיבך למען ענותך ולנסתך, להיות מלומד בעינויים ויסורים קשים נועד 49932 

 49933 .ִעם עם ישראל לא יצליח ליצר את המזיגה האמיתית והרצויה, למרות מעלתו הרוחנית

כי אין בכוחו של איש כיתרו להשיג את התועלת שבדרכי , עוד יתכן שנזק רב עלול לצמוח משותפות כזו 49934 

ומוטב לו לאיש כזה להימצא , איש כזה לא יבין סבלם, שראל הממיתים את עצמם באהלה של תורהי 49935 

, והנה מחזה חיי יתרו צריכים לשמש לנו ראי מובהק על מהות נפש הגר, במקום אחר ולהאיר לבני מולדתו 49936 



.ויותבכל המובנים ובכל ההזדמנ, ועד כמה מחובתנו להתאמץ ולהשתדל בקיום מצוות ואהבתם את הגר 49937 

 49938 .(אור הנפש)  

 49939 

 49940 מאמר קג

 49941 .(ג"ל´ במדבר י) נוסע לפניהם´ דרך שלשת ימים וארון ברית ה´ ויסעו מהר ה

בטבע האדם כאשר רואה , הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להבטל ממנה 49942 

, ימה לא יוכלמקיל מעליו עולה של מלאכה שבין כה להשל, שהמלאכה מרובה לפניו ורחוק הוא להשלימה 49943 

וכך כאשר האדם , מאחר שבין כה וכה איני רואה שאצליח בדבר מה לי לעמול בו, לא פעם נשמע מאנשים 49944 

כי אחרי שהבחין גודל , עלול לבוא לרפיון בעמלו, זוכה לראות ההתחייבויות הגדולות שמחייבת התורה 49945 

 49946 .עול המלאכה עלול הוא להקל מעליו, חיובי התורה וכי רחוק הוא שיזכה להשלים חובתו

, אולם לא הגמר הוא המוטל עליך, אמנם המלאכה מרובה, לזה גילה לנו התנא לא עליך המלאכה לגמור 49947 

אלא לאשר בכוחך , חובתך למעשה היא להגיע לא לגמרה של מלאכה, חייב אתה לדעת מה נדרש ממך 49948 

 49949 .נההמלאכה המרובה אין בה לשחררך להבטל ממ, ואי אתה בן חורין להבטל ממנה, להגיע

הרי הוא מאבד סייעתא דשמיא , כי כיון שבא האדם לכלל רפיון בעבודתו, וגדולה הסכנה במחשבה שכזו 49950 

למי , ה מלך עוזר ומושיע ומגן"כי הקב, ונמצא מפסיד גם את המעט שחשוב להחזיק בו מתוך רפיון, לגמרי 49951 

מגן אפילו לפני שיודע ו, ולמי שבכלל אין בו להציל עצמו מושיעו בעת צרה, שיש לו מעט כוח עוזר לו 49952 

, אולם מי שמזניח עצמו, אולם כל זה נאמר במי שעובד ומבקש לזכות בדבר, האדם שצריך לעזור לעצמו 49953 

 49954 .אם הוא לא ירחם על עצמו מי ירחם עליו

מכאן ואילך יערב לכם שכל התחלות , אם שמוע תשמעו, לעשות התחלה בעבודה, ומה היא חובת האדם 49955 

ואם , מכאן ואילך יערב לכם, התחלה תהיה כזו שתתן טעם בעבודה להבאאולם צריך לראות שה, קשות 49956 

משם , כי לא דבר פשוט הוא לעשות ההתחלה, רואה האדם שאינו נמשך בעבודה סימן הוא שלא התחיל 49957 

צריך , גם התחלה זו לא נהיית בקל, ס אמרו שצריך ללמוד שנתיים מוסר לדעת שצריך ללמוד מוסר"הגרי 49958 

צריך לקנות בקרבו יסודי , ולא להשאר מחוצה לה, צעד ראשון בתוך העבודהלראות שההתחלה תהיה  49959 

 49960 .י שיבחין בחוש את האמת"ע, האמונה באופן שתיווצר מזה התחייבות

ת לישראל לפני קבלת "אשר הקדים השי, אבל נראה שגם זו התחלה טובה, קשה לקבוע מה היא ההתחלה 49961 

מאחר שראיתם , על כנפי נשרים ואביא אתכם אליאתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם , התורה 49962 

ההכרה בטוב הצפון לקיום , (י"רש) תבינו מזה מה רב טוב צפון לכם אם תשמעו בקולי, רוב חיבתכם לפני 49963 

וכן במסילת ישרים יסוד החסידות ושורש , זוהי ההקדמה שהקדימו לישראל לפני קבלת התורה, התורה 49964 

שהעולם הזה אינו אלא , וליהנות מזיו שכינתו´ א להתענג על השהאדם לא נברא אל, העבודה התמימה הוא 49965 

 49966 .פרוזדור והכנה לזכות בתענוג האמיתי והעידון הגדול שבכל העידונים בעולם הבא

ולמה נכתב כאן , י עשה לו סימנים מלפניו ומלאחוריו לומר שאין זה מקומו"כתב רש, ויהי בנסוע הארון 49967 

ן ולא פירש לנו הרב מה הפורענות הזו שהוצרך "תב הרמבוכ, כדי להפסיק בין פורענות לפורענות 49968 

אמרו שמא , שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר, אבל ענין זה מצאו באגדה, להפסיק בה 49969 

וזו , ´שהיתה מחשבתם להסיע עצמם משם מפני שהוא הר ה´ וזהו ויסעו מהר ה, ירבה ויתן לנו מצוות 49970 

 49971 .פורענות ראשונה

ה עשה להם כן כיון שמיהר לזכותם בתורה כדי "והקב, ג מצוות"בסיני בבת אחת תרי ישראל קבלו אז 49972 

וחששו , ג מצוות"אבל על קהל ישראל הוטל אז בבת אחת עול כזה של תרי, שיוכלו מיד להכנס לארץ 49973 

ושמחו לנסוע מהר סיני מפני שהוא הר , ויכבד עליהם משאם למעלה מיכולתם, שמא יתן להם עוד מצוות 49974 

 49975 .כ לידי פורענות שניה ושלישית המבוארות בפרשה"י שנכשלו בכך באו אח"וע, ´ה

צריך להיות מוכן לסבול , כי העיקר מה שיש לאדם לראות שלא יתרפה בנשיאת עול, ומתאים עם דברינו 49976 

מכאן והלאה קשה , אבל לשים גבול עד כאן ולא יותר, ה לא יתבע ממנו למעלה מיכולתו"כל העול והקב 49977 

ואם בזה נכשל האדם אזי , בזה מונחת סטיה מכל יסוד האדם שהוא לעבוד כפי כוחו, עול עלי זוהי פריקת 49978 

לעמול בכל כוחו , כי יסוד האדם הוא לעמל יולד, ועלול ליפול מדרגה אחר מדרגה, מאבד גם מה שבכוחו 49979 

קובץ )  .והעיקר שצריך להזהר מרפיון בנשיאת העול, ולשאת עליו כל העול שמטילים עליו 49980 

 49981 .(ענינים

 49982 

 49983 מאמר קד

במדבר ) נוסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה´ דרך שלשת ימים וארון ברית ה´ ויסעו מהר ה 49984 

 49985 .(ג"ל´ י



ויסעו מהר סיני דרך שלשת ימים כתינוק היוצא ,  ל"וז (ה פורענות"ד´ תוס, ז"שבת קט) ל"איתא בחז 49986 

לפי שלמדו הרבה תורה בסיני , םימי´ כך היו בורחים מהר סיני דרך ג, מבית הספר שבורח והולך לו 49987 

שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית , ענין המדרש מצאו אותו באגדה, ל"ן ז"וברמב, ל"עכ 49988 

שהיה כוונתם להסיע עצמם משם מפני שהוא ´ וזהו ויסעו מהר ה, אמרו שמא ירבה ויתן לנו מצוות, הספר 49989 

 49990 .ל"ושמא אלמלא חטאם זה היו נכנסים לארץ מיד עכ, ´הר ה

אחר שתקעו בחצוצרות ´ הלא נסעו על פי ה, מה חטאו ישראל בזה שנסעו מהר סיני, ולכאורה קשה להבין 49991 

שאלמלא חטאם זה היו , כ"ומפני מה גדול החטא כ, ומה היה להם לעשות אם לא לנסוע, ונעלה הענן 49992 

בה תורה לפי שלמדו הר, (´בלשון התוס) ל"עוד צריכים אנו להבין מה שאמרו ז? נכנסים לארץ מיד 49993 

ל כתינוק הבורח "ומהו הציור שציירו לנו חז? וכי איזה גרם הוא לימוד הרבה תורה לנסוע מן ההר, בסיני 49994 

 49995 ?מבית הספר

שם אתה מוצא , ובמקום שאתה מוצא חסרונן של ישראל, אמנם המאמר הזה מגלה לנו עמוקות בחיי האדם 49996 

והכל נכלל במה , וגם דרך לתיקונו, בתול במאמרם הגידו לנו חסרון האדם מהותו וסי"חז, דרך לתיקונם 49997 

אם נתבונן על התועלת שמקבל האדם בעסקו בתורה נחלקת לשני , שאמרו כתינוק הבורח מבית הספר 49998 

ר יוחנן משום רבי שמעון בן "א, (´ברכות ז) ל"ומצינו שאמרו חז, לימוד המעשה, לימוד החכמה, דברים 49999 

, י אליהו"היש פה אלישע בן שפט אשר יצק מים ע´ שנא, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה, יוחאי 50000 

 50001 .ל"מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה עכ, אשר למד לא נאמר אלא אשר יצק

והנה , שידע האדם איך להעמיד צעדיו בחיים ואיך להתנהג בכל פרט ופרט, עיקר הלימוד הוא המעשה 50002 

שאר עדיין נבוך בחיים ואינו יודע מ נ"מ, נראה אצל האדם שאף אחר שלמד והשיג הרבה ידיעות בתורה 50003 

ואין זה מפני שעוד חסר לו איזו , ובפרטי המעשים איך לעשות כך או כך, איך לפנות לכאן או לכאן 50004 

 50005 .יתרבו הספיקות ותגדל המבוכה, כי יתכן שכל מה שיתרבו אצלו הידיעות, ידיעות

שאם לא ראה לפניו , מקבלאלא הוא מחסרון האדם ה, ולא מפני שבתורה אין בירור מוחלט על כל דבר 50006 

לא יוכל בשום , ולא גרע ולא הוסיף אף כחוט השערה, ציור חושי מאחד שהלך כל ימיו בדרכי התורה 50007 

 50008 .מפני ריבוי השאלות שיעמדו לו על הדרך, אופן להבין איך לקבל את התורה ולסדרה אצלו בחיים

עוד צריך , נו תורת החכמהשמלבד מה שהולך אצל רב ללמוד ממ, אשר על כן חייבה התורה את האדם 50009 

על זה , ולא יסתפק בזה שישמש אותו לדעת אופני הלימוד, להיות אצל רב ללמוד ממנו תורת המעשה 50010 

כדי שידע גם הוא איך להתנהג בכל , והוא השימוש בפועל, ל אשר למד לא נאמר אלא אשר יצק"דייקו ז 50011 

 50012 .ועל כל ספק ושאלה שתבוא לידו יוכל לפתרן מהמעשה שראה, פרט

כן התועלת מדיבוק חברים של חבורה , וכמו שעיקר הביקוש מרבו שלמדו חכמה הוא בחינת השימוש 50013 

כי אם בעת , ואין לו להסתפק במה שישב בחברתם בעת הלימוד, בחינת השימוש הוא העיקר, כ"גבוהה ג 50014 

 50015 כי גדול הוא השימוש במה שמראה לו לאדם בחינת, המעשה יפנה לצדדים בודאי שיחסר לו מכל וכל

וזה רק בהמצאו , עד כמה שיכול להגיע במדרגת השלמות, הישרות ובחינת העקמימות ואיכות היכולת 50016 

, מלמד שכל אחד נכוה מחופתו של חברו (ה"ב ע"ב) ל"ש ז"בחבורה ובראותו דרך חבריו בעבודה כמ 50017 

שיגה מדרגה שהיה יכול לה, אלא מצד ראותו עצמו חסר מן השלמות, י שאין זה מטעם הקנאה"וביאר במס 50018 

 50019 .כמו שהשיגה חברו

ה נותן "כי יצייר נא האדם לנפשו אילו היה הקב, ואל יאמר האדם לא איכפת לי אם חברי יהיה גבוה ממני 50020 

בודאי שכוח הקנאה , והגבולין לא יהיו שווין זה לזה, גבולין לכל אחד שעד פה יעלה במדרגות השלמות 50021 

ו על מדותיו "והיה מתרעם ח, שרון ובכוחותלמה חברו זכה לחלק יותר ממנו בכ, שבאדם היה בוער כאש 50022 

ואפילו , ועוד יותר ראיה שאנו רואים בחוש שהאדם דוחק את עצמו בכל המקומות הצרים, ה"של הקב 50023 

 50024 .למקום שאסרה לנו התורה לחשוב ולהסתכל

וכל זה מפני שרוצה להיות מושלם בכל , מכל מקום רוצה האדם לטעום גם משם ואומר שלא יזיק לו 50025 

עד שלא יכול , נו רואים מזה שיש לאדם הרגשה חזקה בהתפשטות הכוחות והרחבת היכולתא, המעלות 50026 

´ ה מהל"ם פ"רמב) ועכשיו שהרשות נתונה לכל אדם להיות צדיק כמשה רבינו, לסבול שום צמצום 50027 

הלא היה , (ה"כ´ א פ"תנדב) וחייב האדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, (´ב´ תשובה הלכה א 50028 

כ "וגילה לו שיש לו כ, להיות מלא ששון ושמחה ממה שנותן התורה לא צמצם אותו כללהאדם צריך  50029 

 50030 .יכולת

, אינו שמח כלל בהחיובים הרבים שהטיל עליו נותן התורה, היפך זה אנו מוצאים אצל האדם בזמן הזה 50031 

יל מבה, ואדרבא עוד מלא תרעומות על שצריך לשאוף להגיע למדרגת הראשונים, למס ועול גדול הם לו 50032 

שבמקום שהיה צריך להיות מלא שמחה בעד יכולת השגתו , הדבר עד כמה מוחלפת השיטה אצל האדם 50033 

ל על "עד שפוטר את עצמו במה שאומר שלא כוונו חז, הוא הולך בתרעומות בעד ריבוי החיובים, הגבוהה 50034 



הוא יכול שאם גם , וגם יש לו חשבון כשר לומר כן, שזה מן הנמנע להגיע למדרגה גבוהה, המעשה ממש 50035 

 50036 .ה"הרי הוא מקטין בזה מדרגת אאע, להגיע במעשיו כמעשה אברהם

ושואף גם הוא , לא כן מי שאינו מסתפק עם הידיעה הכללית אלא הוא מתבונן גם על כל פרטי המעשים 50037 

ועד כמה רחוקים אנו , הוא יראה בחוש מה היא מדרגת הראשונים, לפי יכולתו ומדרגתו מתי יגיעו דוקא 50038 

ואם הראשונים כבני אנשים , אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, (ב"שבת קי) ש"וכמ ממרכז החיים 50039 

לכן היו מרגישים , וזה רק מפני שהם היו עובדים ומשתדלים בקיום התורה והשגת המעלות, אנו כחמורים 50040 

 50041 .ורואים את ההבדל הגדול והמרחק הרב בינם לבין הראשונים

, ה"להגיע למעשיהם הוא מגדיל בזה את מדרגתו של אאעז שלא ישאף "נמצא שמה שחושב האדם שעי 50042 

י העבודה וההשתקעות להגיע "ולהיפך ע, לפי האמת הוא מקטין בזה שאינו יודע בבירור רום מעלתם 50043 

 50044 .בזה הוא מגדיל ומגביה להבין את גדלותם וערכם הרם, למעשיהם

וברוב תשוקות הנפש , וולהתלמד מחבריו וממי שגדולים ממנ, לכן על כל אדם להמצא בחבורה גבוהה 50045 

ולהתחקות על קיומם במה שיבוא , לצייר לעצמו ציורים מפעולות רמות ונשגבות מה שעשו אנשי המעשה 50046 

י שישתדל "שע´ ב, יראה ההבדל הגדול שבכל מעשה באופן עשייתו´ א, ואז יראה שני הדברים, לידו 50047 

עלה במדרגתו לפי כוחותיו וי, בידו יצליח´ וחפץ ה, במעשה יראה מציאות היכולת שיש ביד האדם 50048 

 50049 .כי יפתח בדורו כשמואל בדורו, למדרגה גבוהה

נוכל להבין שזה היה החטא של , ואחר שביארנו שהיסוד העיקרי לחיי התורה הוא בבחינת השימוש 50050 

אבל ישראל צריכים לחשוב עם , כי אף שכבר נעלה הענן ותקעו בחצוצרות, ´ישראל במה שנסעו מהר ה 50051 

ואם כבר יש להם הדרך איך לסדר את עצמם , לם בקנין חזק מה שהשיגו פה בהראם כבר היה אצ, נפשם 50052 

היו , ולו חשבו את כל זה. שלא לגרוע אפילו כחוט השערה מדרכי התורה, בחיים בכניסתם לארץ ישראל 50053 

להתלמד , ה"וחסר להם בחינת השימוש למשה רבינו ע, מוצאין שכל מה שיש להם הוא בבחינת לימוד לבד 50054 

שהיה תמיד , כי על יהושע העידה התורה ויהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל, שהאת דרך המע 50055 

כדאי הוא שישמש , והוא היה מסדר הספסלים, הרבה שרתך (ר פנחס"מד) ש"משמש את משה רבינו וכמ 50056 

 50057 .ל"את ישראל עכ

, ראללכן כדאי וראוי הוא לשמש את יש, ר והתלמד ממנו בכל פרטי המעשים"מפני שהוא שימש את מש 50058 

 50059 ר"אבל כל ישראל לא מצינו רק שלמדו תורה ממש, שידע היטב איך להתנהג הן עם עצמו הן עם אחרים

? ואיך הם הולכים לארץ, ונמצא שחסר להם היסוד העיקרי, אבל לא מצינו ששימשו אותו, (ד"עירובין נ) 50060 

וללמוד את , שימושכ היו צריכים לבקש שעוד יניחו להם זמן במדבר כדי שיוכלו לעמוד על בחינת ה"וע 50061 

 50062 .´פ להתאונן על זה שנוסעים מהר ה"ועכ, דרך המעשה

מפני שהסתפקו במה , אלא שנסעו מהר סיני בשמחה, לא הצטערו כלל על נסיעתם, אבל לא כן אצלם 50063 

חשבו שיוכלו לעמוד בבחינת הלימוד , ואף שלא היו עדיין בבחינת השימוש, שלמדו הרבה תורה בסיני 50064 

כי גם בכל בית הספר יש זמן , כתינוק הבורח מבית הספר, ל את חטאם זה"ו זועל כן ציירו לנ, לבד 50065 

הוא ישאר , והתלמיד המבקש להגיע אל האמת ולדעת כל דבר על בוריו למעשה, הלימוד וזמן השימוש 50066 

 50067 .ואז הוא מקבל את התועלת בבחינת השימוש, בבית הספר אף אחר שכבר נגמר זמן הלימוד

הוא אינו נמצא בבית הספר אלא בשעה שכל התלמידים , לא להראות חכמתולא כן התלמיד שאינו רוצה א 50068 

ולכן ישראל מפני שנסעו מהר סיני בשמחה , אבל אחר שנגמר הלימוד אין לו עוד מה לעשות שם, מצויים 50069 

כדי , שנה´ והיו מוכרחים להשאר במדבר מ, לא היה מאפשרות שיכנסו מיד לארץ, והסתפקו בלימוד לבד 50070 

אבל , בודאי שהיה המכשול הזה אצלם דק מן הדק, י חינוך הנסיון"בגופיהם עשתתיישב התורה  50071 

 50072    .ההתלמדות מזה עד כמה צריך האדם להשתדל בעבודת השלמות בבחינת השימוש

 50073 .(ח"א פ"אור המוסר ח)

 50074 

 50075 מאמר קה

במדבר ) נוסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה´ דרך שלשת ימים וארון ברית ה´ ויסעו מהר ה 50076 

 50077 .(ג"ל´ י

ר חמא ברבי חנינא שסרו "וא, ´פורענות ראשונה דכתיב ויסעו מהר ה (.ז"שבת קט) ´ן מביא הגמ"וברמב 50078 

אמרו , מביא ממדרש אגדה שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר´ ובביאור הגמ´ מאחרי ה 50079 

, ´מפני שהוא הר ה שהיה מחשבתם להסיע עצמן משם´ וזהו ויסעו מהר ה, שמא ירבה ויתן לנו מצוות 50080 

ולמה אם כן קראם זה כתינוק הבורח , והיו מוכרחים ודאי לנסוע´ פ ה"ולכאורה הלא נסיעתם היתה ע 50081 

 50082 ?מבית הספר

אבל נראה בהם כי הלכו באיזו מהירות , כי אם אמנם שהיו מחוייבים לנסוע מהר סיני, ומן ההכרח לומר 50083 

בלי כל התחשבות על עזיבת אוצר כל חמדה הוא , זרזו הליכתם עם הכרזת הנסיעה, מעט יותר מן הצורך 50084 



כאומרים נברחה מהרה ! ´כסר מאחרי ה! נשפטו כתינוק הבורח מן הספר, ובמהירות כל שהיא זאת, ´הר ה 50085 

 50086 !שמא ירבה לנו מצוות

ודאי לא , ´ודאי לא ברחו ודאי לא סרו מאחרי ה, ודאי לא נהיה אלא טועים אם נסבור כפשוטן של הדברים 50087 

אשר כל אחד נשא שני כתרים , הלא על דור דעה אנו מדברים, הרה שמא ירבה לנו מצוותאמרו נברחה מ 50088 

, אלא נתפסו על תנועה קלה, ואשר הקטן שבהם הגדיל לראות יותר מיחזקאל בן בוזי, עבור נעשה ונשמע 50089 

ופעולה הכי קטנה כזאת תגיד על , ´על איזו שהיא פסיעה מהירה יותר מן הרגיל בהליכתם מן הר ה 50090 

לאמור כי היה איזו שהיא , בוחן לב וחוקר כליות´ כי אם אני ה, עמוק עמוק מי ידענו, יות לבבםפנימ 50091 

בקורת נקובה כזאת ! כאומרים שמא ירבה לנו מצוות! כתינוק הבורח מבית הספר! ´הסרה מאחרי ה 50092 

 50093 !נוראים הדברים ומי יאמר זכיתי? ועל מה? העמידה התורה הקדושה על מי

ובודאי כי עליו אמנם ליסע , מבני הישיבה יקבל מברק מהוריו לבוא מיד הביתהנתבוננה בציור כשאחד  50094 

הלא ! והנה יאמרו עליו חבריו כי הוא מרקד משמחה לעזוב את הישיבה, תיכף מצד הכרח בקשת ההורים 50095 

ההכרח ליסע מהר ! כי הרי קבלתי מברק ואני מוכרח ליסע! ודאי יתרעם ויטעון אשר מעלילים עליו בחינם 50096 

ובכל זאת מעיד עליהם הכתוב כי , יה לבני ישראל פי אלפים יותר מאשר ההכרח של מברק מהוריםסיני ה 50097 

נ אסור "שכשיוצאים מביהכ, (ב"י´ ח צ"ע או"שו) ואמנם כי כן יש דין! עזבו בשמחה כבורח מן בית הספר 50098 

כל דהיא והרי כבר אנו רואים במה נתפשו דור המדבר בשביל איזו , וגם לא לפסוע פסיעה גסה, לרוץ 50099 

 50100 !לדמותם על זה כתינוק הבורח מבית הספר, ´פסיעה גסה מהר ה

, עוזב הוא ומעילו בידו טרם מלביש אותו? ההסתכלתם פעם לראות בתינוק היוצא בתום היום מבית הספר 50101 

כל מעשיו אלו מעידים על חוזק רצונו ומאוויו ! וכשכבר לובשו והנה מכפתר אותו אחרי מהלך של בפרסה 50102 

, אם אפילו הוא בעצמו אף לא יודע מאומה מכל הענין אשר אנו מטילים עליו, ת הספרלהתפטר מן בי 50103 

 50104 .(דעת תורה)  !מה נורא עומק הדין גם על פסיעתו של אדם! ´וכדמיון זה הוא אשר הוטלה על כל עם ה

 50105 

 50106 מאמר קו

 50107 .(ה"ל´ במדבר י) ויפוצו אויביך´ ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה

כדי להפסיק בין ? לומר שאין זה מקומו ולמה נכתב כאן, סימניות מלפניו ומלאחריו ל עשה לו"י ז"וברש 50108 

פורענות ראשונה , ויהי העם כמתאוננים, פורענות שניה מאי היא, ז"שבת קט´ ובמס, פורענות לפורענות 50109 

בטרם נתחנכו והטביעו בנפשותם , כל זה בא להם על שמיהרו לנסוע מהר סיני, ´ויסעו מהר ה, מאי היא 50110 

ואיכא למאן דאמר התם , ופליגי התם כמה היו צריכים להתמהמה עוד אצל הר סיני, ללמוד על מנת לקיים 50111 

כ במשך ארבעים שנה שתתיישב התורה "שמה שהיו צריכים לתקן אח, וכמה נפלא הדבר, שלשה ימים 50112 

 50113  .לבדויש מי שאומר שדי היה ביום אחד ב, היו יכולים להשיג ליד סיני בשלושה ימים בלבד, בגופם

 50114 .(דברי בינה ומוסר)

 50115 

 50116 מאמר קז

 50117 .(ה"ל´ במדבר י) ויפוצו אויביך´ ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה

ויתכן , שענייני המקרא הם עזובים ונטושים, כבר אמרנו ששחייבים להשריש בישיבה את הידיעה 50118 

וזה לשון , ןאבל במקרא הם קטנים כהבנת תינוקות של בית רב, שהלומדים הם גדולים בגמרא וסברא 50119 

צריך אדם לגדל את , מנעו בניכם מן ההגיון, אליעזר לתלמידיו´ על ציוויו של ר, (7ח"ברכות כ) המאירי 50120 

שפשוטו מוכיח איזה צד של , ולחנכם מילדותם שלא לפתור פסוק כצורתו בכל דבר, בניו לתלמוד תורה 50121 

 50122 .ל"ו שהוא נקרא עכל מפתרון הפסוק כמ"ר, והוא שנאמר כאן מנעו בניכם מן ההגיון, כפירה

שלפי שטחיות הדברים הרי דור , דוגמא לכך נראה בפרשתנו, מהי כוונתו באומרו איזה צד של כפירה 50123 

ומיד כשזזו ממקומם היו , שישכין שכינתו בתוכם´ ועשו משכן לכבוד ה, מקבלי התורה פנים בפנים 50124 

ונטשו את הר סיני , ת השומיםזכרנו את הדגה ואת הבצלים וא, ובכו´ סרו מאחרי ה, כמתאוננים ומתאוים 50125 

, ´ם כתב בשם האברבנאל שהיה בדברים צד מינות שלא האמינו בה"והמלבי, כתינוק הבורח מבית הספר 50126 

אם ניתן להעלות על הדעת שמקבלי , אם בארזים נפלה שלהבת, והרואה זאת ומקבל דברים כפשוטם אומר 50127 

מפתרון , כך נצטוינו מנעו בניכם מן ההגיון ועל, כ מה יענו איזובי קיר"א, התורה פקפקו באמונתם חלילה 50128 

 50129 .ולחדור להבנת הדברים לעומקם ואמיתותם, הפסוק כפי שהוא נקרא

כולם שמעו מפי , כל העדה כולם קדושים, שכל מעשי אבותינו הקדושים דור דעה, כשנעיין בדבר נראה 50130 

ת היו על מחשבותיהם כל התביעו, ולא נמצאה בהם כל עולה, מעשיהם היו בדבקות של נביאים, הגבורה 50131 

, אלא שאי אפשר לומר אחרת כלל, ואין זו סברא בדרך אפשר, ומעמקי לבם שלא היו שלמים כראוי להם 50132 

האם ברצונם , שהרי מה פירושו של כתינוק הבורח מבית הספר, והעניינים מוכיחים על עצמם שכך היו 50133 

ובפירוש נאמר שם ויש , (´במדבר ט) יחנו´ יסעו ועל פי ה´ והרי על פי ה, פנו עורף והתרחקו מהר סיני 50134 



בהאריך הענן על המשכן לשכון עליו יחנו , או יום או חודש או שנה, אשר הענן יהיה על המשכן ליל אחד 50135 

 50136 .ובהעלותו יסעו וכיצד זה ברחו, בני ישראל ולא יסעו

, (ט"שמות י) הלא כתוב במשוך היובל המה יעלו בהר, ועוד האם נשאר משהו בהר סיני שממנו ברחו 50137 

שלא המקום מכבד את , (7א"תענית כ) ל"ומכאן למדו חז, והצאן והבקר עלו לרעות בו כי פגה קדושתו 50138 

ועוד הרי הקדושה שהיתה בהר סיני התגלתה , ומאיזה בית ספר ברחו, האדם אלא האדם מכבד את מקומו 50139 

, ני הכרוביםבו הושמו הלוחות וממנו נשמע הקול מדבר אליו מבין ש, לשם עבר מחנה שכינה´ במשכן ה 50140 

אם כן הרי , ובכל מסעיהם נטלוהו עמם, כל הוייתם מסביב למשכן היא, ובני ישראל מסביב למשכן יחנו 50141 

 50142 .ומה מקום יש לתביעה כתינוק הבורח מבית הספר, הם לקחו אתם את בית הספר

 50143 ואמת, אמת שלא נשאר כלום בהר סיני, שהתביעה היתה דקה מן הדקה בעומק המחשבה, זו ראיה מוכחת

אבל במעמקי ההכרה חסרו הגעגועים למקום בו היתה התגלות כה , שאתם לוקחים את בית הספר אתכם 50144 

, לא היתה הרגשה של קשה עלי פרידתכם מן המקום בו קבלו את התורה, היתה פרידה קלה מדי, נפלאה 50145 

בו קרא ש, (7ו"תענית כ) בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו זה מתן תורה, המעמד שהנביא קראו חתונה 50146 

 50147 .(ב"ר נ"שמו) ה לכנסת ישראל אמו מרוב חביבותם"הקב

עמדנו , שישנם שם נונים הפוכים כדי להבדיל בין פורענות לפורענות, י על ויהי בנסוע הארון"ועיין בפרש 50148 

ובפשוטו , הפורענות השניה היא ויהי העם כמתאוננים, ´זה עתה על הפורענות הראשונה של ויסעו מהר ה 50149 

ולא בקשה בלבד , כיצד ניתן להבין בקשה זו מצדם של בני דור דעה, ם שומים ובצליםשל מקרא בקשו הע 50150 

אבל בכיה כמדומה , אלא וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר התאוננות והתמרמרות 50151 

 50152 .שאפילו אנו רחוקים מכך

והאספסוף , היא נראה שאף השניה כן, אבל לאחר שנוכחנו לדעת שהפורענות הראשונה אינה כפשוטה 50153 

והאספסוף אלו סנהדרין שנאמר אספה לי , (ו"ר ט"במד) ואיכא למאן דאמר, אשר בקרבו התאוו תאוה 50154 

לא כפי שהיו אז במצב עליון שאין להם , הם התאוו שתהיה להם תאוה שיהיו גשמיים, שבעים איש 50155 

 50156 .יחעל ימות המש (7א"שבת קנ) ש"וממילא אין מקום לשכר ועונש כמ, מלחמת היצר כלל

 50157 ש"שיתאוו ויתגברו על תאוותם ויכופו את יצרם ויקבלו שכר כמ, ואמרו שברצונם להיות כאנשים רגילים

שהרי אמרו לעולם אל יביא , מאד ובעיני משה רע´ ויחר אף ה, נכפיה ליצרין ונקבל אגרא, (7ז"ז י"ע) 50158 

ואם אמנם רצו תאוה רק , שרה הביאם לידי נסיון ונתן להם ב"והקב, (.ז"סנהדרין ק) אדם עצמו לידי נסיון 50159 

, או לאכלו בקדושה יתירה בלי שמץ של הנאה לגרמייהו, כדי להתגבר עליה הרי היה להם לפרוש ממנו 50160 

 50161 .והם לא עמדו בנסיון ולא אכלו כך ונכשלו

ה למשה רבינו לאצול מן הרוח אשר עליו לשבעים "אמר הקב, ובזה יובן מדוע כשבקשו בשר ושומים 50162 

הרי כאן הוכחה שהמדובר היה ברצון , קשר בין אבטיחים לריבוי כוחות הנבואהומהו ה, מזקני ישראל 50163 

הרי כאן שתי , שהיה מקום להוסיף עבורה כוחות נבואיים ולהרבות קדושה בעם, נעלה בבקשה מרוממת 50164 

לקט שיחות )  .כיאות לאותו דור שנבחר מכל הדורות, פורענויות שכל אחת עמוקה ותביעתה במעמקי הלב 50165 

 50166 .(מוסר

 50167 

 50168 מר קחמא

 50169 .(ה"ל´ במדבר י) ויפוצו אויביך´ ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה

להפסיק בין ? ולמה כתבה כאן, ה סימניות מלמעלה ולמטה לומר שאין זו מקומה"פרשה זו עשה לה הקב 50170 

פורענות ראשונה ויסעו , ויהי העם כמתאוננים? פורענות שניה מאי היא, פורענות ראשונה לפורענות שניה 50171 

שנסעו מהר סיני דרך שלושת ימים כתינוק , (ו"שבת קט) ´ר חמא בר חנינא שסרו מאחרי ה"וא, ´המהר  50172 

אמר , לפי שלמדו הרבה תורה בסיני, כך היו בורחים מהר סיני דרך שלושה ימים, הבורח מבית הספר 50173 

 50174 .(שם´ תוס) אלא נפסיק פרשת ויהי בנסוע הארון, ה לא נסמוך פורענות לפורענות"הקב

, ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל, הרי כתוב באותה פרשה, ופלאים מאדהדברים מ 50175 

כ כשנסעו מהר "וא, ולפני כל מסע היו תוקעים בחצוצרות, (´במדבר ט) יחנו´ יסעו ועל פי ה´ על פי ה 50176 

ועוד כתוב , העליהם יומם בנסעם מן המחנ´ אמנם כתוב וענן ה, ´פ ה"סיני בודאי עלה הענן מקודם ונסעו ע 50177 

, ה חפץ להכניסם לארץ מיד"שהיה הקב, י מהלך שלושה ימים הלכו ביום אחד"ופירש, דרך שלושה ימים 50178 

זה הארון היוצא עמהם ומקדים לפניהם , נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה´ וארון ברית ה 50179 

 50180 .דרך שלושת ימים לתקן להם מקום חנייתם

ומה כאן הפורענות , י כפי שנועד להם"וכדי להכניסם מהר לא, ´פ ה"כל עי ה"הרי לפי כל האמור עשו בנ 50181 

? ולמה תיארו אותם כתינוק הבורח מבית הספר, ה צריך להפריד בינה לבין פורענות המתאוננים"שהקב 50182 

אבל בשמים ראו בתוך מצפוני , ´פ ה"שאמנם עצם הנסיעה מהר סיני היתה כהוגן וע, אבל הפירוש הוא 50183 

הליכתם היתה , את הצער הדרוש על אשר עליהם להינתק מהמקום שלמדו בו תורה שלא הרגישו, לבם 50184 



אבל היה צריך להיות קשה , ודאי לשם מצוה כדי להיכנס לארץ ולקיים מצות ישיבה כפי שנצטוו עליה 50185 

 50186 .שכל הפורש ממנה כפורש מן החיים, להם לפרוש ממצות תלמוד תורה שהיא כנגד כולם

 50187 ויסע משה את ישראל מים סוף, כשבני ישראל עברו בים סוף כתוב, וכהאנו מוצאים בתורה דוגמא הפ

שעטרו מצרים סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף , הסיעם בעל כורחם, י בשם מכילתא"ומביא רש, (ו"שמות ט) 50188 

והוצרך להסיען , וגדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים, והיו ישראל מוצאים אותם בים, ואבנים טובות 50189 

כי הרי דור המדבר נקרא דור , י היו להוטים אחר הכסף והזהב"פרש את הדברים שבנאין ל, בעל כורחם 50190 

 50191 .שמה שלא ראה יחזקאל בן בוזי ראתה שפחה על הים, והגיעו למדריגות עליונות בנבואה, דעה

כדברי הכתוב דבר נא באזני , ´אלא שראו בזה קיום רצון ה, ובודאי הכסף והזהב לא נחשבו להם לכלום 50192 

י הזהירם "ומפרש רש, (א"שמות י)ב  איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זההעם וישאלו  50193 

ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים , ועבדום וענו אותם קיים בהם, על כך שלא יאמר אותו צדיק אברהם 50194 

היה משה , וכשהיו צריכים להמשיך בדרך למדבר, הרי כל המרבה בזה משובח´ ואם זה רצון ה, בהם 50195 

 50196 .ץ להפסיק אותם ממצוה זו ולהסיעם בעל כורחםנאל

 50197 (ד פתוחה"יו) שראוי היה להיכתב ויסע, ועל אחת כמה וכמה שכך היה צריך להיות בעוזבם את הר סיני

י היתה צריכה להיות כל "עם הליכתם לא, שהיו צריכים שאמנם הרגלים ילכו אבל הראש ישאר בהר סיני 50198 

ולכאורה נראה , לא נמצאו במדריגה זו ראו בזה פורענות ואם, מחשבתם קשורה לתורה שלמדו בסיני 50199 

 50200 .שלא עמדו באותה המדריגה הגדולה הנדרשת מהם, שאין בזה אלא חטא דק

וכאילו השוו פורענות זו לפורענות השניה של , ל אנו למדים שהתייחסו לזה בחומרה רבה"אבל מדברי חז 50201 

ועוד שהיה צורך לשנות מדברי , דול מאדושקיבלו עליה עונש ג, המתאוננים שהיתה מהעבירות הקשות 50202 

כדי שלא יבואו שתי הפורעניות , ולהעביר לכאן פרשה ממקום אחר ולהעתיקה שלא במקומה, התורה 50203 

 50204 .סמוכות זו לזו

ישעיה ) צור עולמים´ כדברי הכתוב כי ביֿה ה, כבר עמדנו בשיחותינו איזה ערך יש לכל אות שבתורה 50205 

והנה בגלל חטא , (7ט"מנחות כ) ´ואחד בי´ ה אחד בה"ות שברא הקבל שאלו שני עולמ"וכפירוש חז, (ו"כ 50206 

, היה הכרח לעקור ממקומה פרשה שלמה מן התורה, זה שלא היה כל כך קשה להם פרידתם מהר סיני 50207 

כדי להפסיק בין פורענות זו לפורענות של , שיש בזה פגם בכל התורה ומהוה מהפיכה בכל העולמות 50208 

 50209 .א היה יכול העולם לעמוד בפני הקטרוג הגדול שסמיכות זו היתה גורמתומשמע שלולא זה ל, המתאוננים

´ פ צו ה"אם כי נעשתה ע, הרי כמה מתייחסת התורה בחומרה רבה לפגם קל כזה של נסיעתם מהר סיני 50210 

ומכאן עלינו ללמוד לקח למעשה לנו , היתה יותר מדי קלה עליהם, לשם קיום מצות ישוב ארץ ישראל 50211 

ואף שיש צורך , יהיה לנו קל לעזוב את הישיבה המקום שאנו לומדים בו תורה שלא, תלמידי הישיבה 50212 

שהראש , תהיה קשה הפרידה וירגישו בכל מקום את הקשר אל הישיבה, ללכת לפרקים לענינים הכרחיים 50213 

 50214 .יהיה תפוש תמיד במחשבות של תורה ויראת שמים

לא רצה , מכו פורענות לפורענותלמרות שבאמת חטאו בני ישראל וס, ויש לעמוד כאן על עוד נקודה 50215 

ועשה שינוי בסדר כתיבת , ה שיהיה כתוב בתורה קיטרוג גדול כזה עליהם כפי שהם ראויים לו"הקב 50216 

הרי , בילבל פרשיותיה ועקר פרשה אחת ממקומה והעבירה למקום אחר, התורה שגרם פגם בכל התורה 50217 

 50218 .מהכל ואין דבר העומד בפני זה ה לישראל וכמה חס על כבודם היקר לו"כמה גדולה היא אהבת הקב

אלא , ה פרשה רגילה שכל מטרתה תהיה להפסיק בין פורענות לפורענות בלבד"ועוד שלא כתב כאן הקב 50219 

ה "ל אומרים אמר הקב"חז, בחר דוקא פרשת ויהי בנסוע כדי לגלות בה באותו זמן את חיבתו לישראל 50220 

, (´ילקוט י) לכך נכתב ויהי בנסוע הארון, םאלא נכתוב פרשה של כבוד ביניה, לאו, נכתוב צרה אחר צרה 50221 

כדי להפסיק בין פורענות , ה מרוב אהבתו לישראל העביר לכאן פרשה ממקום אחר"לא די שהקב 50222 

ומה כתוב , שלמרות הכל הוא עוד דואג באותו זמן לכבודם, אלא כתב ביניהם פרשה של כבוד, לפורענות 50223 

כלומר שהשכינה היתה שורה , ´ובנוחה יאמר שובה ה ´ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה? בפרשה זו 50224 

 50225 .בתוכם

ביקש משה להודיע לישראל , ה מבקש שיסעו היה הארון מזעזע עצמו"ל בשעה שהיה הקב"אמרו חז 50226 

היה , הולך לפניהם ועוד לפי שהיה מקדים לפניהם´ ש וארון ברית ה"וכמ, (ילקוט שם) שהשכינה עמם 50227 

ה שזה שהפסיק "הרי גילה להם הקב, (י בשם תנחומא"רש) יותר משה אומר עמוד והמתן לנו ואל תתרחק 50228 

ה אוהב אותם ואין השכינה "הקב, שלמרות הפורענות המגיעה להם, בפרשה זו בין פורענות לפורענות 50229 

 50230 .מסתלקת מהם והיא מלוה אותם בצאתם ובבואם

מה צריך אדם לכבד ויש ללמוד מכאן כ, ה"וגם מזה עלינו לקחת מוסר כי חייב אדם ללכת בדרכיו של הקב 50231 

פ "ואע, לא יצרף מעשה למעשה ולא ימנע מלאהוב אותו, ואף כשרואה שהוא עושה מעשה רע, את חבירו 50232 

ויטכס עצות לא רק לא להשפילו כי אם להיפך להעלות כבודו בעיני , שחייב להוכיחו יזהר מלצערו 50233 

 50234 .(אור הצפון)  .הבריות



 50235 

 50236 מאמר קט

 50237 .(ה"ל´ במדבר י) ויפוצו אויביך´ ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה

ולמה נכתב כאן כדי להפסיק בין פורענות , עשה לו סמניות מלפניו ומלאחריו לומר שאין זה מקומו 50238 

ואחריו פורענות , ן שהפורענות השניה היא פרשת ויהי העם כמתאוננים"כתב הרמב, (י"רש) לפורענות 50239 

אולם מצא במדרש אגדה שנסעו , נתפרשה אבל הפורענות הראשונה לא, שלישית שהאספסוף התאוו תאוה 50240 

ולכן הפסיק את , מפני שאמרו שמא ירבה ויתן לנו מצוות, מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר 50241 

 50242 .ש"ונמצאו מוחזקים בפורעניות עיי, הענין כדי שלא יהיו שלוש פורעניות סמוכות זו לזו

רוב העתים בחשכה נהלך למלאות , ל"ס ז"וכמאמר הגרי, האדם שקוע בהבלי העולם כסוס שוטף במלחמה 50243 

מי יודע , ואם לא יעשה לעצמו איזה הפסק לתורה ויראת שמים, בטננו ולרוות תאוותינו השפלים והנבזים 50244 

שמנע היסח הדעת קל , דבר גדול עשה´ אולם אם הפסיק לדבר ה, לאיזה מצב יכול להתדרדר בלי משים 50245 

 50246 .מלהתפתח לירידה גדולה

שהרי השמחה שלהם לא היתה אלא , כמה מסוכן הוא ההיסח הדעת הכי קטן ואם נתעמק בענין נראה 50247 

מוטל , ובכל זאת נאמר עליהם שברחו כתינוק הבורח מבית הספר, הרגשה דקה בעומק הלב דקה מן הדקה 50248 

, אבל לא היה להם לשמוח על כך שמתרחקים מהר סיני שם זכו להשגות נשגבות, היה עליהם לנסוע 50249 

שנאמר עליהם בגמרא אנן דסגינן בשלימותא כתיב , ביעה כזאת נגד יוצאי מצריםובאמת יפלא איך יתכן ת 50250 

וקבלו את התורה מבלי , ה"י שהתהלכו בתום לב עם הקב"ופירש רש, (7ח"שבת פ) בן תומת ישרים תנחם 50251 

, ה שלא יעמיס עליהם דבר שלא יוכלו לעמוד בו"וסמכו על הקב, להכיר אותה כדרך העושים מאהבה 50252 

 50253 ?הזה איך יתכן שיגיעו למצב של תינוק הבורח מבית הספר ואחרי כל השבח

 50254 דור לא הכין לבו ולא נאמנה את אל רוחו, ולא יהיו כאבותם דור סורר ומורה, הוא אשר צווח המשורר

אלא מכיון שלא הכינו לבם כראוי הפסידו , רוחם היה טוב לכתחילה שהרי הלכו בתמימות, (ח"תהלים ע) 50255 

עליהם היה להתבונן באשרם הרב , עו למצב של תינוק הבורח מבית הספרעד שהגי, את המדריגה הזאת 50256 

ואין ספק שהתבוננות כזאת מביאה אותם למצב , ולערוך חשבונות של יראת שמים, שזכו לקבל את התורה 50257 

 50258 .ולא היו מגיעים לפורעניות של מתאוננים, רוח מרומם והיו מתגברים על כל הקשיים

שאין זה אלא חוסר דעת והבנה מצד התינוק , נוק הבורח מבית הספרובאמת יש לדייק בעצם המשל של תי 50259 

הרי כמה , אלמלא בית הספר מה היה סופו, שהרי מטרת בית הספר אינו אלא להנאתו ולטובתו, לברוח 50260 

וכן אמר רבי יוסף אי לאו האי יומא , ורק בזכות שילמד ויתעלה יוכל לזכות לגדולה, בטלנים ישנם בשוק 50261 

אם הדור שקבלו את התורה , (7ח"פסחים ס)א  כמה יוסף איכא בשוק, ו את התורהדקא גרים שבו קבלנ 50262 

אין זה אלא שטבע האדם ליפול לקטנות המוחין אפילו אחרי ההשגות , נחשב כתינוק הבורח מבית הספר 50263 

 50264 .אם ישאר בלי ההתבוננות הדרושה, הכי גדולות

, קלה ממדריגתם מחוסר התבוננות אם דור דעה של קבלת התורה נפלו לשעה, אם בארזים נפלה שלהבת 50265 

ה עדיין התנהג אתם "הקב, ´בכל זאת עדיין היו קרובים לפניו ית, ויתכן שמחמת כן נפלו לשתי פורעניות 50266 

אבל מה נענה אנן אם חלילה תחסר , בהנהגה גלויה ולמדו תורה מפי משה רבינו והיה להם משכן וכהונה 50267 

הרי תינוק הבורח מבית הספר ? פול חלילה מכל המדרגותמי יעכב בעדנו מלי, לנו התבוננות וחשבון הנפש 50268 

 50269 .אינו אלא בורח לפי שעה ויודע שלמחר יחזור על מקומו

ל היה אומר מה ששנה ופירש קשה "ר ז"כמדומני שאדמו? אולם מי יבטיח לנו שנחזור למקומנו הראשון 50270 

, סויימת קשה מכולןאלא אפילו אם רק פירש ממדריגה מ, לאו דוקא פירש לגמרי, (´פסחים נ) מכולם 50271 

כאילו משיג , ובמקום זה נוטה לבטל את עצם המדריגה ההיא, משום שאינו רוצה להודות שנפל ממדריגתו 50272 

 50273 .וככה מחליש דעתם של אחרים, עכשיו שאין השגה ההיא נכונה כלל

נהפוך הוא יתכן שיברח ממש מבית , אולם קצת התבוננות במקומה משנה פני הדברים מן הקצה אל הקצה 50274 

ברבן גמליאל שהזמין שבעה תלמידי חכמים , (א"סנהדרין י)א  וכן מצאנו בגמר, פר ולצדקה תחשב לוהס 50275 

עמד שמואל , אמר רבן גמליאל מי שעלה שלא ברשות ירד, ולמחר מצא שם שמונה, לעלייה לעבר השנה 50276 

אמר ושמואל הקטן , ומבואר שם שאיש אחר עלה שלא ברשות, הקטן ואמר אני הוא שעליתי שלא ברשות 50277 

היו עלולים לרחקו מדבר , אף שבגלל שהודה על מה שלא עשה, כך על עצמו כדי שלא יתבייש חבירו 50278 

 50279 .היות ועשה כן למען כבוד חבירו משבחים אותו על כך, מצוה

בריחה כזאת מבית הספר אינה בריחה כלל ואדרבה היא מהווה בית ספר בפני עצמה ללמוד שם איך לכבד  50280 

, צא מדברינו ללא מחשבה והתבוננות אז המדרגה הכי גדולה סופה ירידההיו, ולהוקיר אחד את השני 50281 

כמו שמצאנו אצל משה , י מחשבה נכונה לפעמים אפילו ביטולה של תורה נהפכת לקיומה"ומאידך גיסא ע 50282 

 50283 .(המוסר והדעת)  .ה יישר כח ששברת"ואמר לו הקב, ששבר את הלוחות

 50284 



 50285 מאמר קי

 50286 .(ה"ל´ במדבר י) ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך ´ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה

כדי להפסיק בין ? ולמה נכתב כאן, לומר שאין זה מקומו, י עשה לו סמניות מלפניו ומלאחריו"וברש 50287 

ן ולא פירש לנו הרב מה הפורענות הזו שהוצרך "ברמב, (.ז"שבת קט) ´פורענות לפורענות כדאיתא בגמ 50288 

ולשון הגמרא פורענות שנייה ויהי , תוב פורענות קודם ויהי בנסוע הארוןכי לא נזכר כאן בכ, להפסיק בה 50289 

 50290 .´חנינא מלמד שסרו מאחרי ה´ ואמר ר, ´פורענות ראשונה ויסעו מהר ה, העם כמתאוננים

אמרו שמא , שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר, וענין המדרש הזה מצאו אותו באגדה 50291 

וזהו , ´שהיה מחשבתם להסיע עצמן משם מפני שהוא הר ה´ ויסעו מהר הזהו , ירבה ויתן לנו מצוות 50292 

וקרא , והפסיק שלא יהיו שלש פורעניות סמוכות זו לזו ונמצאו מוחזקים בפורענות, פורענות ראשונה 50293 

 50294 .ושמא אלמלא חטאם זה היה מכניסם לארץ מיד, פ שלא אירע להן ממנו פורענות"החטא פורענות אע

אשר בודאי אינו יכול להתפרש , ת החטא של כתינוק הבורח מבית הספרונקדים לבאר את משמעו 50295 

הדור שקיבלו בעצמם את התורה וזכו להגיע למדרגות , שהרי מדובר כאן בדור יוצאי מצרים, כפשוטו 50296 

ג שעצם הנסיעה היתה כדי להגיע "ואע, ל למדו זאת מתיבת ויסעו"והנה חז, העליונות של קבלת התורה 50297 

והיינו , ל שנסעו בשמחה"מכל מקום הרגישו בזה חז, ו חייבים להגיע לארץ ישראלוהרי הי, לארץ ישראל 50298 

 50299 .מזה שלא בקשו להתעכב בהר סיני כמו שבקשו להתעכב בים סוף

שעטרו מצרים סוסיהם בתכשיטי זהב , י הסיען בעל כרחם"ופירש, בים סוף כתוב ויסע משה את ישראל 50300 

ומאחר שבנסיעתם , והיו זקוקים שיסיעום בעל כרחם, ביםוהיו ישראל מוצאין אותם , וכסף ואבנים טובות 50301 

ל טענה "מצאו בזה חז, אלא ויסעו מהר חורב שלא בעל כרחם, מהר סיני לא נאמר ויסע משה את העם 50302 

אין זאת אלא ששמחו על נסיעתם מהר , מדוע זה לא נסעו מהר חורב בעל כרחם כמו מים סוף, עליהם 50303 

 50304 .חורב

אבל , זכו למדרגות גבוהות מאד, עמדו שם בקדושה עצומה, ר סיניאמנם קיבלו ישראל את התורה בה 50305 

הם עומדים במדרגה , הרגישו שהם אינם שייכים עדיין למדרגה זו, דוקא משום שהיו במדרגות כה גבוהות 50306 

כי מי שנפשו , ל כתינוק הבורח מבית הספר"ורצון זה הוא הנקרא בפי חז, למעלה ממדרגתם האמיתית 50307 

אינו מתעייף , אלהיכם חיים כולכם היום´ ש ואתם הדבקים בה"כמ, נה חיות ממשהי´ מרגשת שדביקות בה 50308 

 50309 .כשם שאין אדם מתעייף מביקוש החיות, מביקוש הדביקות

הרי הוא בכלל , אם חש עייפות מעבודתו, ל לימוד הנוגע לכל אדם ואדם בעבודתו הפרטית"לימדונו חז 50310 

אין אנו מדברים כאן ממדרגות שאין עומדים , ולותעייפות זו גורמת לכל המכש, תינוק הבורח מבית הספר 50311 

אם הוא עייף בהם אות הוא על , ובתוך העבודות שכן עובדים, אבל בתוך המדרגות שכן עומדים, בהם 50312 

אבל בין הסדרים אינו מוכן , ועל כן בשעות הסדר הוא מתאמץ ומתעייף, ´העדר רצון להתדבק בה 50313 

אות הוא שגם בהיותו בישיבה מפחד , או מחוץ לישיבהאם הוא נראה אדם אחר בבין הזמנים , להתאמץ 50314 

, כי אמרו שמא ירבה ויתן לנו מצוות, ן שהשמחה בנסיעה מהר סיני היתה"ש הרמב"וכמ, הוא מהתעלות 50315 

 50316 .פחד מפני התעלות נוספת

, עליו לפעול זאת בעצמו, כאשר אדם אינו חש קורת רוח בעבודה, ולמעשה למדנו בזה יסוד בעבודה 50317 

וכל , להחיות בעצמו אשר ירידה ממדרגה היא כפרישה מן החיים, מו להגיע  לאותה מדרגהשיעורר את עצ 50318 

עד אשר , עוד לא השתרש בו הדבר אל ירפה מלהתעורר לזה עד אשר יקבע בעצמו את המדרגה שהשיג 50319 

יגיעה רבה צריך כדי להשיג קורת רוח ואושר מעבודתו בשעת , יחוש שם דביקות אשר הוא חפץ בה 50320 

 50321 .יגיעה בשבירת היצר, יגיעה בתפילה, עה בתורה ומצוותיגי, נסיון

כלל הוא בידינו שכל מה שכתוב בתורה אינם , ומעתה נכונים אנו לבאר את ענין ההפסקה שבין הפורעניות 50322 

אלפים ´ וכשהתורה מספרת סיפור שהיה לפני ג, אלא לימודים נצחיים לכל דור ודור, סיפורים שהיו פעם 50323 

אשר התוצאה של , והסמיכות שבין הפורעניות בא להורות, ת הנוגע לנו להיוםעלינו ללמוד ממנו א, שנה 50324 

ועיין שם בספורנו כמתאוננים לא מתאוננים , היא ויהי העם כמתאוננים, ויסעו כתינוק הבורח מבית הספר 50325 

כה , אבל היו מתאוננים בדבריהם לנסות, כי לא היתה אצלם שום סיבה ראויה לזה שיתאוננו, בלבם באמת 50326 

יש ביד , אשר גם לאחר הנפילה הראשונה, וזזה באה התורה ללמדנו, ה היא הנפילה שנופל הבורחעמוק 50327 

 50328 .י הפסקה בין הפורעניות"וזה ע, אדם להתגבר ולעצור את עצמו שלא ימשך ליפול יותר

ופרשה זו מקומה בפרשת המסעות דהיינו שיצאה , פרשת ויהי בנסוע? ומה היא ההפסקה שבין הפורעניות 50329 

לפרשה שבה , יסעו´ יחנו ועל פי ה´ והרי פרשה זו שייכת למדרגה ולמצב של על פי ה, תבה כאןמשם ונכ 50330 

ה זוכרה לנו כחסד נעורים "ואשר הקב, מצויינת הגדלות העצומה והאמונה המוחלטת של כלל ישראל 50331 

זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא ´ ש כה אמר ה"כמ, ואהבת כלולות 50332 

 50333 .(´ירמיה ב) רועהז



מתוך פרשה זו יצאו שני פסוקים אלו המדברים על הנהגתם התמידית של כלל ישראל במשך ארבעים  50334 

ומאידך מתגלים בפסוקים אלה אהבת , וחונים מבלי לידע היכן, תמיד היו נוסעים מבלי לידע להיכן, שנה 50335 

פרשה זו היא , שכינתו ביניהםובנוחו השרה , אשר בנסוע הארון נפוצו אויביו ונסו משנאיו, לעמו´ ה 50336 

, זמן הוא להתבונן בכוחות הטובים של ישראל, כאשר מתחילה ירידה ונפילה, המפסיקה בין הפורעניות 50337 

 50338 .ה"ז יתדבק בהקב"ואדרבא עי, ובזה יתעוררו אותם הכוחות ויצילוהו מרדת מטה מטה

וכי , כעין סיפוק מעבודתו אבל כאשר מגיע סוף הזמן מרגיש, יש ואדם יושב בישיבה ולומד סדריו כדין 50339 

רחמי שמים צריך שלא יפול , הגיע הזמן להרפות מההתאמצות ולהסיר מעל עצמו קצת מעול התורה 50340 

היא פורענות הגוררת , כי השמחה של התינוק הבורח מבית הספר, בענינים שלא חשב עליהם מעולם 50341 

וכי , ה לך כלל ללמוד בישיבהבעצם למ, שיתבונן וישאל את עצמו, מהי תרופתו, אחריה פורעניות אחרות 50342 

אם יגזרו על אחד שלא , אין זה אלא מפני שבחרת לך חיים של בן תורה? שוטרים כפתו אותך לבוא לכאן 50343 

מזה מוכח שהרצון האמיתי המקנן בך הוא , הלא יבקש ויתחנן ויבטיח שיתחזק, יחזור שוב אל הישיבה 50344 

 50345 .להתחזקובכוח רצון זה אפשר לעצור את הנפילה ו, להיות בן תורה

הרגשה שעתה הוכרח לסגור את הגמרא ומוכרח הוא להתעסק , מי שכן זכה יחוש בסוף סדר או בסוף זמן 50346 

אם , פוחד האדם שמא ירבה ויתן לנו מצוות, חוסר הרצון בלימוד המוסר גם כן נובע מזה, בצרכי גופו 50347 

, קוע יותר בתורהשמא יהא ש, חושש הוא שמא יגדל וישאר יותר זמן בתורה, אלמד מוסר אגדל יותר 50348 

, וגם כיצד להתחזק בזה בכוחותיו הרוחניים, שאדם יכול לבחון עצמו בזה, ולמדנו בזה יסוד בעבודה 50349 

 50350 .(מערכי לב)  .ולכשיתחזק יזכה לסיעתא דשמיא

 50351 

 50352 מאמר קיא

 50353 .(´א א"במדבר י) ויחר אפו´ וישמע ה´ ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה

אגיד לכם בזה דבר , מבקשים עלילה היאך לפרוש מאחרי המקום י אין מתאוננים אלא לשון עלילה"וברש 50354 

התורה מגדת על כלל , ראו איך שהתורה מלמדת לאדם להכיר את עצמו, שכדאי לזכור אותו לעולם 50355 

נורא לשמוע , ועוד כי מבקשים עלילות, כי מבקשים הם לפרוש מאחרי המקום, ישראל דור מקבלי התורה 50356 

! חס מלהזכיר? האם היינו סובלים להאמין בכזאת, קר אותנו בכמו אלהלו היה מי שהוא מב, בקורת כזאת 50357 

כי עומדים ברצון ! וכאן אומרים כזאת על דור מקבלי התורה! ה"ודאי כי איננו רוצים חלילה להפרד מהקב 50358 

 50359 !לפרוש מאחרי המקום

של אם למ, הלא תדעו כי לשון עלילה אין הכוונה בזה שבודים דבר שקר, ועוד זאת כי מבקשים עלילה 50360 

ואני מתרץ עצמי לפניו כי נאבד ממני הכסף ולא היה בידי , היה לי לשלוח כסף למי שהוא ולא שלחתי 50361 

הנה זה נקרא טענת שקר אבל לא , אמנם כי שקר בפי מפני שבאמת עדיין הכסף מונחים תחת ידי, לשלחם 50362 

אלא שלמעשה , אתואפשר להאמין בכז, ס זה דבר שאפשר להיות שנאבדו ממני הכסף"כי הרי סו, עלילה 50363 

 50364 .שקרתי בדברי

הנה טענה כזאת , אבל אם אגיד כי הלה בעצמו בא באמצע הלילה במחתרת ובמזוין וחטף ממני הכספים 50365 

כי בזה אני מאשים את פלוני בדברי הבאי רחוקים מן , כבר נקראת שבדיתי ממש עלילה על חברי ורעי 50366 

אחרי שבין כך וכך , יעשה כזאת ומה ירויח בזהוגם למה , כי הלה ידוע הוא לאיש נאמן ולא גזלן, המציאות 50367 

! וזה כמו שהגויים בודים שהיהודים הורגים תינוקות לאפות מצה בדמם, הייתי מוכן לשלוח לו הכספים 50368 

אמר זאת , והנה כעלילות כאלו הרחוקים בתכלית מן המציאות! עלילה שאין בה כל ממש כולה שקר 50369 

נורא ! לפרוש מן המקום? ולמה! ה"על הקב? ועל מי, לותהכתוב על אנשים צדיקים בתכלית כי בקשו עלי 50370 

 50371 !מאד הציור בזה

אמרו אוי לנו , שמתכוונים שתבוא באזניו ויקניט, ´תואנה שהיא רעה באזני ה´ י רע באזני ה"ולהלן ברש 50372 

ניקח לציור הנוסע מאמריקה לכאן במשך , שלושה ימים שלא נחנו מעינוי הדרך, כמה לבטנו בדרך הזה 50373 

והנה בבואו לכאן הוא אומר לרעיו , לתכלית לימוד התורה כי נפשו חשקה בה, ונת ימיםחמשת או שמ 50374 

הלא רק את טרחתו ועינויו הוא ? האם נתפשנו כמתאונן אחרי הישיבה, אוי לי כמה לבטתי בדרך, וחבריו 50375 

יותר מאשר , כאן הרי היה להם ודאי טרחות ועינוים במדבר פי אלף פעמים? ומה בכך, משיח לזולתו 50376 

כמבקשים , והנה תפשם הכתוב על ביטויים של אוי לנו כי לבטנו בדרך, רחת נסיעה מאמריקה לכאןט 50377 

 50378 ?אתמהה! עלילה לפרוש מאחרי המקום

נתאר לעצמנו אם יותן לי ללקוט מקופסא של , הוא אשר הגדנו לראות בקורת התורה על אדם נורא מאד 50379 

צובר ואוסף כסף וזהב יהלומים ומרגליות לאין וימים שלמים ורבים בלי הפסק אני , כמלוא בית כסף וזהב 50380 

ביודעי הרווחים הרבים והאושר , ודאי כי לא איעף ולא איגע ולא אפסיק אף רגע מללקוט וללקוט, שיעור 50381 

כ "אולי אתם הנכם לא כ, ויודע אנכי כי אוהב כסף אני, אני יודע את עצמי, שיהיה לי מליקוט המרגליות 50382 

 50383 !ם על ציוריואתם מביטים ותמהי, חומדי ממון



הלא גם כן לא יכאיב לי כלל אם אפילו לא אפשוט מעלי , ואם אפילו יארך ליקוט הכספים זמן יותר גדול 50384 

והאם יתואר במציאות כי אשב ואתאונן ואבכה על רוע מצבי אשר ! ולא אשכב לישון ימים ולילות, בגדי 50385 

סימן ודאי , תיגע ממלאכה זואם אמנם אתה מתלבט ומ, כי אם ככה את עושה לך? אני עובד עבודת פרך 50386 

 50387 .או כי חסר דעה אתה, או כי הקופסא אינה של זהב ומרגליות, הוא

סימן הוא , באמרם אוי לנו כמה לבטנו בדרך, התורה מבקרת את הכלל ישראל ונבחנו במלים ספורים אלו 50388 

ל מלאכות אם אפילו עושים כ, מצבירת יהלומים ומרגליות אין מתיגעים, כי לא אותי קראת כי יגעת בי 50389 

, אלא מבקשים לפרוש ממני! סימן הוא ודאי כי אין אתם אתי, אם אמנם מתיגעים אתם, הכי כבדות 50390 

נורא ומבהיל ללמוד מן התורה בקורת חריפה כזו על , מקניטים אתם אותי למען שאפרד מכם ואניח אתכם 50391 

סגולה הם היודעים  יחידי! אלו לא באתם לכאן כי אם להתלמד איך להכיר ולידע את עצמכם דייכם, אדם 50392 

 50393 כאמרו, כי מי שאין מכיר את עצמו אינו בכלל אדם, אשריכם במה שאתם מתלמדים כאן! את עצמם

 50394 .(דעת תורה)  .אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו (ט"תהלים מ)

 50395 

 50396 מאמר קיב

 50397 .(´א א"במדבר י) ויחר אפו´ וישמע ה´ ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה

ל דייקו "והנה חכמינו ז, זה לא נתברר בכתוב? ומה היה חטאם, נסעם מהר סיניעל מה התאוננו העם ב 50398 

אילו אמר הכתוב ויהי , ואמרו מימיהם לא חטאו חטא גמור, ף של כמתאוננים שחטאם היה בדקי דקות"מכ 50399 

כבר ביארנו שאין התורה נמנעת , (ילקוט שם) אלא כמתאוננים, העם מתאוננים לא היתה להם סליחה 50400 

כי כן משפט התורה עליו , אדם גדול לשון שמשתמע ממנו חטא חמור אף שחטא רק בדקותמלכתוב על  50401 

 50402 .ברור שהחטא היה בדקי דקות ממש, הרי שאם התורה כתבה כאן רק כמתאוננים, לפי מדרגתו

דכתיב , לא התחיל העונש אלא מן הגדולים שבהם, (ילקוט שם)א  ועוד לפי דברי רבי שמעון בן מנסי 50403 

הזקנים והאצילים ? ומי היו הגדולים האלה, בקצינים שבהם בגדולים שבהם, נהותאכל בקצה המח 50404 

וכתיב , אתה ושבעים איש מזקני ישראל´ שנאמר עלה אל ה, ומן חטא דסיני בא להם, שהוזכרו במתן תורה 50405 

הרי , לפיכך שמרה להם שלא לערב אבל בשמחת התורה, וזנו עיניהם מן השכינה, ויחזו את האלהים 50406 

, אלא על החטא שזנו עיניהם מן השכינה בשעת מתן תורה, ה לא היתה על חטא מתאונניםשעיקר התביע 50407 

וכאן מצאה , לפי המדרגה הרמה של גדולי דור דעה, היינו חסרון דק ביראת הכבוד כלפי ראיית השכינה 50408 

 50409 .ע איזה קשר יש בין שני ענינים אלה"וצ, מדת הדין מקום לגבות

אלא נכנסה , ולא חזרה האש ההיא לשמים, עיין שם בילקוט, העונשעוד יותר מתבררת דרגת החטא מאופן  50410 

ואותה , אותה האש יוצאת ואוכלת אותם, וכל הקרבנות שהיו ישראל מקריבים במדבר, אל אהל מועד 50411 

וכבר ביאר , אין אדם יוצא מן העולם עד שיעבור עליו מאותה האש, האש יצאה ואכלה את בני אהרן 50412 

 50413 .´לביטול ישות כל נברא כלפי הדר גאון מציאותו ית שענין הקרבן מרמז, ל"ל ז"מהר

ומתוך , ובחינה זו היא גם מה שכל אדם רואה בשעת מיתתו, משמע שחטאם היה שפגעו בבחינה רמה זו 50414 

כי לא יראני האדם וחי אבל , ל אין הנפש יוצאת מן הגוף עד שתראה פני שכינה"כאז, ראייה זו הוא מת 50415 

היו מפני שפגעו במשהו בבחינה עילאה של , כאן וכן מיתת בני אהרןמשמע שמיתת הזקנים , במותו רואה 50416 

 50417 .ל שהסתכלו בו בלב גס"שלפי עוצם מדרגתם קראו לזה חז, יראת הכבוד

אמר רבי , (ב"רמז תשל) עיין בילקוט, ל הגדילו את חטאם עד הקצה האחרון"אבל מאידך נראה שחז 50418 

רבי אומר , שנאמר לא אכלתי באוני ממנו ,על עצמן (לבי דוי) יהודה אין כמתאוננים אלא כמדוים 50419 

באזני , להכעיסו במעשי ידיכם´ שנאמר כי תעשו את הרע בעיני ה, אין רע אלא אלילים, כמתאוננים רע 50420 

רבי שמעון אומר משל לאחד שהיה מקלל את , מלמד שהיו ישראל מתכוונים להשמיע את המקום, ´ה 50421 

אמר להם מי יאמר לכם שלא היתה כוונתי , ךאמרו לו שתוק שלא ישמע המל, המלך והיה המלך עובר 50422 

 50423 .כך היו ישראל מתכוונים להשמיע המקום, אלא להשמיעו

היו מצטערים , כאשר התרחקו מהר סיני שהיה מקום קרוב לישוב, ן"כתב הרמב? ועל מה היו מתאוננים 50424 

ו כאנוסים והם הי, שהיה להם ללכת אחריו בשמחה ובטוב לב, לאמר מה נעשה ואיך נסבול העמל והעינוי 50425 

, י כתב כמתאוננים מבקשים עלילה האיך לפרוש מאחרי המקום"אבל רש, ומתרעמים על חסרון הנאותיהם 50426 

שלושה ימים שלא נחנו מעינוי , אמרו אוי לנו כמה לבטנו בדרך הזה, שמתכוונים שתבוא באזניו ויקניט 50427 

 50428 .הדרך

כי לא היתה אצלם שום סיבה  ,לא מתאוננים בלבם באמת, וכן כתב ספורנו כמתאוננים על טורח הדרך 50429 

ואנו תמהים איך יתכן שבני אדם גדולים שזה , אבל היו מתאוננים בדבריהם לנסות, ראויה לזה שיתאוננו 50430 

 50431 ?ועתה יבקשו עלילה לפרוש מאחרי המקום, לא כבר זנו עיניהם מן השכינה

שאלוהו כלום יש לך וכש, כגון אמון הרשע שבא על אמו, יש ענין של יודע את רבונו ומכווין למרוד בו 50432 

מאין בא דבר כזה שהוא ? ענה כלום אני עושה אלא להכעיס את בוראי? הנאה ממקום שיצאת משם 50433 



וככל , ברור שמקורו הוא הגדלת האנוכיות עד שאינו יכול לסבול שום מרות? לכאורה סתירה מיניה וביה 50434 

 50435 .ובאותה מדה גובר רצונו לפרוק מעליו את עול, שיכיר את גדולתו של האדון

גם באנשים גדולים כמו הזקנים שזכו לראות , סכנתה קיימת בכל המדרגות, מדה זאת אינה רק ברשעים 50436 

היינו חסרון דק ביראת , הרי חסרונם היה שזנו עיניהם מן השכינה ולבם היה גס בו, פני השכינה בהר סיני 50437 

אינו רוצה להיכנע  שהאדם, חסרון זה בא בלי ספק מהגדלת האנוכיות, הכבוד ובהתבטלות לפי מדרגתם 50438 

הוא רוצה לשמור את , ´על אף כל מה שהוא משיג מגדולתו ית, ת"לגמרי אפילו לפני הדר גאונו של השי 50439 

והיינו מה שהבאנו בשם המדרש אין רע אלא , זכויותיו להיות רשות בפני עצמו ולא להתבטל לגמרי 50440 

, לא לערב את שמחת מתן תורהה לא נפרע מהם אז ש"הקב, ז שבלב"כי שתי רשויות הוא כבר ע, אלילים 50441 

כי מדה הנמצאת באדם מבצבצת ויוצאת בכל , והמתין להם עד שיצא הדבר לאיתגליא בהזדמנות אחרת 50442 

 50443 .הזדמנות

כי אפילו אנשים , כשהתחילו במסעם מהר סיני עלה בדעתם הרהור קל של תרעומת על טורח הדרך 50444 

מכיר הוא מיד שבא , לאדם הרהור כזהאבל בפשטות כשבא , גדולים מאד לא יצאו לגמרי מהשפעת הגוף 50445 

ויצרו בא , שהרי הוא הולך לעשות רצון קונו, ומיד דוחהו מעליו ומתפלא על שפלותו, מיצרו הרע 50446 

לא ירצה , ואינו מוכן להכניע את אנוכיותו, אבל מי שלבו גס במקום, להטרידו בדברים פעוטים כאלה 50447 

, עלול הוא גם לחזק אותה ולתת לה ביטוי, ובמקום לדחות התרעומת ולבטלה לגמרי, להכיר בשפלותו 50448 

 50449 ?ו ולבקש עלילה לפרוש מאחרי המקום"אבל איך יבואו מזה לידי כוונת להכעיס ח

כי יתכן שהאדם , ל שדבר זה יכול להתפתח מצד כוח היצר הטוב שיש בו"נ מברסלב זצ"ראיתי בשם הר 50450 

, והיה אם יראתו חזקה, בלי ספק שזה בא מצד היצר הטוב, ובתוך חטאו מתעורר בו הרהור חרטה, יחטא 50451 

וכמעשה האיש שהיה , (.ז"ז י"ע)א  כמעשה דרבי אלעזר בן דורדי, י הרהור זה"יכול להציל את עצמו ע 50452 

אדרבא ירגיש את הרהור החרטה כעיכוב בדרך , אבל אם יראתו לקויה, (.ד"מנחות מ) זהיר במצות ציצית 50453 

 50454 .רצונו

ז חושב "כי עי, עמק עוד יותר בחטא ולפרוץ כל הגדריםוכדי לסלק מעליו עיכוב זה יפתהו יצרו להת 50455 

ל לידי פריקת עול גמורה "ובדרך זו יוכל לבוא ר, לשטוף לגמרי את תביעת היצר הטוב ולהשקיטה מעליו 50456 

חסרון דק ? ומה הגורם לכל זה, אפילו עד כדי שמתכוונים שתבוא באזניו ויקניט כביכול, ועבירות להכעיס 50457 

קל וחומר באזובי הקיר , אם בשבעים זקנים יכול לקרות דבר כזה, בהיל הואנורא ומ, ביראת הרוממות 50458 

ד "מכתב מאליהו ח)  .ירחם´ וה, אין לנו אלא לעבוד בכל כוחותינו לקניית יראת שמים בלב, כמונו 50459 

 50460 .(251´ עמ

 50461 

 50462 מאמר קיג

 50463 .(´א א"במדבר י) ויחר אפו´ וישמע ה´ ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה

נאמר כמתאוננים , מבקשים עלילה היאך לפרוש מאחרי המקום, נים אלא לשון עלילהי אין מתאונ"וברש 50464 

שהיו מבקשים למצוא ? ומה זה כמתאוננים, לו היו מתאוננים ממש היה עוד יותר רע, ולא מתאוננים 50465 

אלא השתמשות בו לקיים השקר ולהסתיר הרצון שיש , ולשון עלילה נקרא דבר שאין לו כל עיקר, בלבול 50466 

דבר שכולם , שהורגים תינוקות ומשתמשים בדמם לאפיית מצה, משל העלילות דם על היהודיםל, בחובם 50467 

אלא שונאים הם , וגם המוציאים העלילה בעצמם יודעים כי אין ממש בדבריהם, יודעים כי שקר בפיהם 50468 

 50469 .ומשתמשים בהעלילה להסתיר תכלית שנאתם, את ישראל בתכלית השנאה

והלא נאמר ומקנה רב היה , וכי לא היה להם בשר, מי יאכילנו בשר ,(´פסוק ד) י"גם דוגמא שכתב רש 50470 

וכי אינם , הנה מי שעיניו פקוחות רואה ודאי את השקר שבפיהם, אלא שמבקשים עלילה? לבני ראובן 50471 

וגם , שמלבד מה שהתורה טוענת עליהם שהרי היה להם המן כזרע גד, מבקשים בזה אלא למצוא עלילה 50472 

 50473 !בשר היה להם למרבה

בתוך , וביאתם אל ארץ לא תחסר כל בה, בהגיע להם דברים רמים כאלה כיציאת מצרים ומתן תורהוגם  50474 

לא , לא בשר מבקשים! אלא שמבקשים עלילה? כל זה עוד יתכן להיות להם מקום לטענות על מחסורים 50475 

וכל דבריהם אינם אלא כסות עינים על , ה"רצונם הוא רק לפרוש מהקב, מה שחסר להם הם מבקשים 50476 

 50477 !זה ודאי נקרא בשם עלילה ובלבול! ה"על רצונם לפרוש מהקב, ונם באמתרצ

ושם למדו אתי , זכורני כד הוינא טליא ולמדתי אז בתלמוד תורה אשר בקלם, אספר לכם מעשה שהיה 50478 

ונשרפו , וקרה פעם שפרצה שריפה בבתים סמוך לבית התלמוד תורה, אברכים אחדים גדולים ומצוינים 50479 

וזכורני כי הגיד לי אז אחד ממצויני הלומדים , התלמוד תורה אשר נשארה קיימתהרבה בתים חוץ מבית  50480 

שאוכל ליסע לביתי לראות ! מי יתן וישרף גם התלמוד תורה, שחשב בלבו בעת השריפה, בתלמוד תורה 50481 

מביט בעצמו ורואה כי בעומק נפשו רצונו , אלה תולדות חושב מצוין היודע ומכיר את עצמו, אשתי ובני 50482 

 50483 .העת ליסע לביתו חושק כל



מה זה ולמה זה כי תבוא הביתה באמצע הזמן , אלא חדול יחדול מאשר מתבייש מאשתו כי תשאלהו 50484 

כי יהיה לו אמתלא על מעשיו ולא יתבייש לחזור ! ועם הזדמנות זו של השריפה הלא מוצלח הוא? והלימוד 50485 

הנה להשביע , עד כמה יורדת כי מזה יש ללמוד ולראות שפלות פחיתות האדם, והוסיף אז להגיד! הביתה 50486 

נורא באמת פחיתות ! יתכן לפניו כי תשרף כל התלמוד תורה למען תתקיים מזימתו, רצונו לבקר את ביתו 50487 

 50488 !כזאת באדם

מים רבים לא יוכלו לכבות את , בדבר שיש לאדם חשק חזק הוא יכול לסבול על זה עד דכדוכה של נפשו 50489 

ואם , (´שיר השירים ח) ל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לואם יתן איש את כ, האהבה ונהרות לא ישטפוה 50490 

הנה זה כי בקרבו אמנם , והוא מתייגע ומתרפה, ולאיזו מקרה שתקרהו ותהיה הכי קשה, איננו מן הסובלים 50491 

לכל אדם ישנם , וכל מצבו אינו אלא בבחינת כפו עליו הר כגיגית, שוכנת רצון לפרוש מאחרי המקום 50492 

ובהזדמנות הראשונה , תוך תוכיותו מבקש הוא ומחפש עלילה להתפטר ממשאוועמוק עמוק , כפיות שונות 50493 

 50494 .הוא רץ לתאוותו ורצונו

נורא מאד מי ! שמתכוונים שתבוא באזניו ויקניט´ י תואנה שהיא רעה באזני ה"ופירש רש, ´רע באזני ה 50495 

רחת הדרך שלא ט, להגיד על מלאכי עליון כדור המדבר! ולולא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו! יכילנו 50496 

ומה ! ´אלא סתר לבבם הרע בצבץ ויצא להדיחם להקניט את ה, לא התאוה היתה בעוכרם, היתה בעוקצם 50497 

אבל , אבל כל זה חשבונות של עתיד! ו ויכריתם"הלא יירע להם בכעסו ח? ירויחו כי יקניטו את המקום 50498 

עד כדי כך ! כל העולה וירוח להם מ"כי יפרוש מהם הקב, ´עכשיו רואים רק במה שיהנו בהקניטם את ה 50499 

יתבונן בזה האדם ויתלמד להיות מכיר את עצמו ? ואם בארזים כך מה יענו אזובי קיר, מגיע שפלות האדם 50500 

 50501 .(דעת תורה)  !כי אז אשרי וטוב לו

 50502 

 50503 מאמר קיד

במדבר ) ותאכל בקצה המחנה´ ויחר אפו ותבער בם אש ה´ וישמע ה´ ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה 50504 

 50505 .(´א א"י

ובאו בתוך המדבר , והנכון בעיני כי כאשר נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב ליישוב, ל אומר"ן ז"הרמב 50506 

ואיך נחיה במדבר הזה ומה נאכל ומה , במסע הראשון היו מצטערים לאמר מה נעשה, הגדול והנורא 50507 

שון שהוא ל, מלשון מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו, ואיך נסבול העמל והעינוי ומתי נצא ממנו, נשתה 50508 

 50509 .ש"כואב ומצטער על עצמו יעו

לא כמו במצרים , המצב במדבר היה קשה מנשוא, והנה לכאורה היתה להם לישראל טענה נכונה ואמיתית 50510 

חוסר בטחון מה יהיה מחר זה , ואילו כאן במדבר בלתי אל המן עינינו, שלפחות אוכל היה מוכן בפיהם 50511 

בזה הוא מרגיש , אדם עובד מרויח משכורת, יבנווכך אנו רואים יום יום סב! יותר קשה משעבוד מצרים 50512 

 50513 .יש לו הבטחון של בידו וכסף על כל צרה שלא תבוא, בטוח ובן חורין

, כ מהר משעבוד מצרים שאפילו תבן אין ניתן לעבדיך"שהרי איך שכחו כ, אך כל זה רק למראית עין 50514 

, רי בטנם המושקעים בקירותי פ"השלמת חשבון הלבנים ע, ולבנים אומרים לנו עשו והנה עבדיך מוכים 50515 

, וזוכרים רק את הדגה אשר נאכל במצרים, ופתאום כל זה נשכח, כמה מחשבה זו מזעזעת עד עמקי הנפש 50516 

 50517 ?וכי האדם בעצמו מחליט מה זוכרים ומה לא זוכרים, וכי יש בחירה בזכרון, את האבטיחים ואת השומים

כ מצומצם "הוא כ, ם נתון בנסיון כל שהואכאשר האד, אלא מכאן רואים עד היכן מגיע כוחה של נגיעה 50518 

כך , וזוכר הוא רק מה שהנגיעה שלו מעוניינת להזכיר לו ולא את המחיר ששילם עבור זה, בתוך נסיונו 50519 

מפריעה להתבונן ולראות את , הנגיעה של התקדמות הטכניקה והתפתחות המכשירים, אנו רואים בעולם 50520 

 50521 .המחיר שמשלמים

ומעשים בכל ! רואים רק את הרווח ומתעלמים מן ההפסד, הנגרמים בדרך שוכחים את ההפסדים העצומים 50522 

מי יעיז להזכיר כמה היה יותר , כ אין איש שם על לב"ואעפ, יום כמה תאונות דרכים יום יום קוצרים דמים 50523 

, כי השוחד של הנגיעה גורמים לכך, ללעג וקלס ישימוהו? בטוח לרכוב על חמור כמו בימי אבותינו 50524 

 50525 .ד אחד של המטבע ולא צידו השנישרואים רק צ

היום כל העולם הוא בבחינת , (.´נזיר ב) הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, ל"וכן אומרים חז 50526 

וכמו המשל מאותו שיכור שהבן שלו , ובכל זאת אינם רואים את הקלקול ורואים רק את הסוטה, סוטה 50527 

הוא , ום להתבונן ולהסיק את המסקנא הראויהואילו האב במק, הביאו להתבונן בחרפתו של שיכור אחר 50528 

 50529 !גוחן עליו ושואל מהיכן השיג יין כה משובח

ל הקדושים גילו לנו את סוד "הרי חז, אם אבותינו זכרו במדבר רק את הדגה אשר אכלו במצרים חינם 50530 

 50531 ו שנים כאין וכאפס"כל השעבוד כל העבודת פרך של רד, חינם מן המצוות, הזכירה הזו באומרם חינם

ולא , כל מחשבותיהם נתונים בהרגשת בלתי אל המן עינינו, לעומת עול המצוות הכבד והנורא בעיניהם 50532 

ולא בשאר מעלותיו הנפלאות של , כל הרגשתם ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, רואים והמן כזרע גד הוא 50533 



מכל  איננו מסוגל להקיף נושא, אדם הנתון תחת לחץ כל שהוא של הקפדה שנאה קנאה ותחרות, המן 50534 

 50535 .צדדיו ולהחליט בשפיות הדעת כנדרש ממנו

בואו ונחשוב חשבונו של , ל"ז אומרים חז"כך יש לדייק מן הפסוק על כן יאמרו המושלים בואו חשבון שע 50536 

ל בלשון קצרה על הפסד "הרי יכלו לעורר חז, הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, עולם 50537 

, ל רצו לעורר ולזרז את האדם לזה החשבון"אלא שחז? כות הזוומדוע כל הארי, מצוה ועל שכר עבירה 50538 

נכון , או רק את ההפסד של המצוה, ולא לזכור רק את השכר של העבירה, להעמיד את הדברים זה מול זה 50539 

כשרואים , כן אנחנו בני הישיבה נתונים תמיד במבוכה? הדגה חינם אך בלי מצוות איזה ערך יש לה 50540 

כמה רווחים יש בו ולעומתו כמה הפסדים יש , ייהם רק בעולם החיצוןאנשים שכל מחשבתם וכל מאו 50541 

 50542 ?ממש בזבוז זמן ללא רווחים כספיים ועד מתי? בישיבה

לא היצר מכתיב להם מה כדאי , הם ואינם מוכנעים ליצרם, החשבון האמיתי מסור רק למושלים ביצרם 50543 

כ מקנא "והוא כ, ב על עגלה דוהרתמשל למה הדבר דומה לילד קטן הרואה עגלון רוכ, לראות ומה לחשוב 50544 

ואלו העגלון המסכן לא רק שאיננו מרגיש , בעגלון שזכה לכזה אושר שכל היום הוא רוכב על הסוס ודוהר 50545 

אותו מצב יכול לעורר , אלא כמה עינוי ויסורין מרגיש הוא באותה רכיבה ובאותה דהירה, בזה שום אושר 50546 

 50547 .אצל האחד שמחה ואושר ואצל השני רחמים וחמלה

וכל חייה בתוך הטעם המר של החזרת , התולעת הנמצאת בתוך החזרת חושבת שאין פרי יותר מתוק מזה 50548 

, כך העם המתאוננים מצומצמים בטעם החזרת, כי לא טעמה טעם של תפוח או תאנה, ובו היא מתענגת 50549 

מוסר זהו הסוד של לימוד ה, ה"ב´ ואינם משוחררים להרגיש את הטעם העילאי האמיתי קיום רצון ה 50550 

ולבחירת , ולהקיף כל דבר עד הגיעו למרידה במוסכמות, המעורר את האדם לערוך חשבונו של עולם 50551 

ה בשעתו אשר כל העולם מעבר אחד "וכמו אברהם אבינו ע, הדרך הנכונה אף כי איננה מוסכמת על כולם 50552 

 50553 .(דגל המוסר)  .והוא מעבר השני

 50554 

 50555 מאמר קטו

 50556 .(´א א"במדבר י) ויחר אפו´ הוישמע ´ ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה

שמתכוונים ´ רע באזני ה, מבקשים עלילה היאך לפרוש מאחרי המקום, אין מתאוננים אלא לשון עלילה 50557 

והנכון בעיני כי כאשר נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב , ל"ן וז"כתב הרמב, (י"רש) שתבוא באזניו ויקניט 50558 

היו מצטערים לאמר מה נעשה ואיך נחיה במדבר  במסע הראשון, ובאו בתוך המדבר הגדול והנורא, לישוב 50559 

שהיה להם ללכת ´ והיה רע בעיני ה, מה נאכל ומה נשתה ואיך נסבול העמל והעוני ומתי נצא ממנו, הזה 50560 

 50561 .ל"אחריו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל טובה אשר נתן להם עכ

ם מודים שלא היה שום אבל כול, ן ענין של כאב וצער"ולרמב, י מתאוננים הוא מלשון תואנה"לדברי רש 50562 

כי לא היתה , שלא היו מתאוננים בלבם באמת, וכמו שפירש הספורנו המלה כמתאוננים, סיבה להצטער 50563 

נמצינו למדים שללא שום סיבה באו , אבל היו מתאוננים בדבריהם לנסות, אצלם שום סיבה שיתאוננו 50564 

והנה אין , פה על חטא התאוהובמגי, ונענשו על זה באש על חטא מתאוננים, העם בטענות כלפי המקום 50565 

ולמה ציערו את עצמם , ולמה באמת לא היו שבעים רצון, אדם מוציא דבריו לבטלה וכל שכן כלפי מעלה 50566 

 50567 ?ה"בחינם וחיפשו עלילות על הקב

בצאתם ממצרים , ה"הענין הוא שכאן התנהל מאבק יסודי על הצורה אשר העם היו מוכנים לעבוד את הקב 50568 

ובמתן , (´ירמיה ב) יך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועהנאמר זכרתי לך חסד נעור 50569 

אולם אחרי מתן תורה הרגישו את עצמם שבעים מכל מה , תורה הלכו בתמימות ואמרו נעשה ונשמע 50570 

 50571 .שהשיגו ורצו לחזור לחיים רגילים

פקיר את עצמם היה קשה בעיניהם לה, ל שנסעו מסיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר"וזהו שאמרו חז 50572 

שרצו , ן על הפסוק בלתי אל המן עינינו"כמו שפירש הרמב, ´ולהיות נעים ונדים ולחיות רק מבטחונם בה 50573 

כדי , ובאמת אמרו בגמרא שהסיבה שהמן נפל כל יום במקום פעם אחת בשנה, שיהיה להם פת בסלם 50574 

 50575 .(ו"יומא ע) שיהיו מכוונים את לבם לאביהם שבשמים כל יום על מזונם

והיו באמת שמחים וטובי לב מרוב , היו מבחינים חמלת הבורא עליהם, היו מתבוננים במצבם האמיתיאילו  50576 

שיהיו , ה היתה כדי להדריכם בדרך הנכון שיתרגלו להתפלל על מזונם"הרי כל ההנהגה של הקב, טוב 50577 

הם מן ולכן נתן ל, כדי שיהיו מסוגלים להשגת המושכלות, שמחים בחלקם ושלא ישתקעו בתאוות העולם 50578 

וגם היה בו כדי ליישב , שהוא מזון רוחני שמלאכי השרת אוכלים כדי שיהיו מוכנים להשגות גבוהות 50579 

הרי די , שאם יכינו את עצמם להשגת הדעת, אבל כל זה היה להם לנסיון, דעתם בכל מיני טעמים שירצו 50580 

 50581 .להם המן גם לצרכים הגשמיים

ומכיון שהם לא הכינו את לבם כראוי , גשמיותאולם האדם שאינו להוט אחרי המושכלות דורש יותר  50582 

ש המאכילך מן במדבר למען "לכן היה להם המן לעינוי כמ, (ח"תהלים ע) דור לא הכין לבו, כדברי הכתוב 50583 



 50584 ולאידך לפי שלא ראו מה שטעמו, ונחלקו בזה בגמרא לחד שלא היה להם פת בסלם, (´דברים ח) ענותך

וכן לא היו יכולים להשלים עם , נסתם ויותר הנאה באכילתםרצו מעמד יותר בטוח לפר, (7ד"יומא ע) 50585 

, כל זה לא היה חסר להם כלל, אבל אילו היה להם התבוננות ראויה, איסור עריות ולכן בכו למשפחותיהם 50586 

 50587 .וזה שמעידה התורה והמן כזרע גד הוא

נו עוסקים בתורה וכאשר בני ישראל אמרו בימי ירמיהו אם א, ה להניח צנצנת המן לדורות"והנה צוה הקב 50588 

אבותיכם שהיו עוסקין בדברי , ´הוציא להם צנצנת המן ואמר הדור אתם ראו דבר ה, מהיכן מתפרנסים 50589 

וזה מה שכתב , (ילקוט) ה מפרנס אתכם מזה"אף אתם עסקו בתורה והקב, תורה ראו במה התפרנסו 50590 

 50591 .´ולעבדו לדעה את ה´ שכל אחד שנדבה רוחו לעמוד לפני ה, ם"הרמב

זה נתקדש קדש , ופרק מעל צוארו עול החשבונות אשר בקשו בני האדם, כמו שעשאו האלהיםוהלך ישר  50592 

זה , (סוף שמיטה) ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, חלקו´ קדשים ויהיה ה 50593 

אולם האנשים השקועים בחשבונות רבים , הרי עבורו די דבר המספיק´ שמקבל על עצמו עבודת ה 50594 

 50595 .(המוסר והדעת)  .והכל תלוי בהכנה שמכין האדם את עצמו, לם לא סגי בכךבשבי

 50596 

 50597 מאמר קטז

 50598 .(´א א"במדבר י) ויחר אפו´ וישמע ה´ ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה

ה סימניות מלמעלה ומלמטה לומר שאין זה "פרשה זו עשה לה הקב, ר ויהי בנסוע הארון ויאמר משה"ת 50599 

ולמה כתבה כאן כדי , ידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומהג אומר עת"דתניא רשב, מקומה 50600 

פורענות שניה מאי היא ויהי העם כמתאוננים פורענות , להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שניה 50601 

 50602 .(ז"שבת קט) ´ראשונה ויסעו מהר ה

ל מלפניה אב, והיא הפורענות שבאה על חטאם של המתאוננים, והנה הפורענות שלאחריה מפורשת בתורה 50603 

וכתבו כי אמנם אין זו פורענות אלא חטא , ל"ן ז"והרמב´ וכבר עמדו על זה התוס, לא מצינו פורענות כלל 50604 

, ויש לשאול איזו בריחה היא, והחטא הוא שנסעו מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר, והוא הפורענות 50605 

רי לא מעצמם נסעו אלא על פי ועוד ה, והלא ישבו אצל הר סיני שנה תמימה ובשנה השניה נסעו מן ההר 50606 

ועד כדי כך שהיה מן הצורך לקבוע , כ כפורענות"ומה חטאם בזה שהוא חמור כ, ביד משה ועם משה´ ה 50607 

 50608 .כדי להפסיק בין פורענות לפורענות, פרשה מיוחדת מוקפת בשתי נונין הפוכות

שאם , ן תורה לישראלוהרי לא היתה תעודתו אך כדי לית, אך נתבונן נא מה היה מעמד הר סיני לישראל 50609 

שהלא , להזעיק שמים וארץ וכל אשר בם, רק בשביל מתן תורה הרי לא היה מן הצורך לכל המערכה הזו 50610 

ולא היה צורך , ושם יקבל את התורה וימסרנה לישראל, כ"היה אפשר שיעלה משה לרקיע כמו שעלה אח 50611 

אלא שעיקרו של מעמד הר סיני , להרעיש ולהחריד את כל העולם, על הר סיני ברבבות מלאכים´ שירד ה 50612 

ה נותן להאדם רק את "שהקב, כי לא הרי התורה הקדושה כהרי שאר החכמות, היה ללמד תורה לישראל 50613 

 50614 .הכלים והיינו הכשרונות הכוחות והתכונות ועל ידיהם ילמד האדם מעצמו

ועל , עת ותבונהיתן חכמה מפיו ד´ וכדכתיב כי ה, ´ית´ אבל התורה אינה כן כי עיקרה היא נלמדת רק מה 50615 

ולא אך , ה יחד עם משה רבינו"כי במעמד הר סיני למדו כל ישראל מפי הקב, זה בא מעמד הר סיני 50616 

אשר , (עקב) אלא בכל לימוד התורה כך הוא וכדשנינו בספרי, במעמד הר סיני בלבד וביום ההוא היה כן 50617 

והשומע מפי חכם , חכםאנכי מצוה אתכם היום מנין אתה אומר שאם שמע דבר מפי קטן כשומע מפי  50618 

, ה"והשומע מפי סנהדרין כשומע מפי משה והשומע מפי משה כשומע מפי הקב, כשומע מפי סנהדרין 50619 

כמו שלמדו , ה"הרי שכל תלמודה של תורה כך הוא שלומדים מפי הקב, כ"שנאמר נתנו מרועה אחד ע 50620 

 50621 .מפיו במעמד הר סיני

ברכות ) וכדתנינן, כך היא ההלכה לכל אדם מישראלאלא ש, ואין זו רק מדרגה שעולים אליה יחידי סגולה 50622 

מה להלן באימה , אלהיך בחורב´ וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה, והודעתם לבניך ולבני בניך, (.ב"כ 50623 

מכאן אמרו הזבים מותרים לקרות בתורה , אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע, וביראה וברתת ובזיע 50624 

 50625 .כ"אבל בעלי קריין אסורין ע

, מה להלן אף כאן, שאנו למדין הלכה למעשה באופן לימודנו מאופן הלימוד שהיה במעמד הר סיני הרי 50626 

ושהתורה תמיד נלמדת היא אך מפי , ה רק היאך לומדים תורה"ומפני שבמעמד הר סיני הראנו הקב 50627 

א כי אין תורה אל, וכדשנו בסיפרי להדיא שכל השומע דבר מפי קטן הוא כשומע מפי הגבורה, הגבורה 50628 

 50629 .מפי הגבורה

וכמו שבמעמד , אלא כמו שהוא ביראה כן הוא גם באהבה, ולא אך בענין הלימוד באימה וביראה הוא כן 50630 

 50631 ל שעל כל דיבור ודיבור היו רבוא רבבות מלאכים מנשקים את כל אחד ואחד מישראל"הר סיני אז

אלא , את הלומד תורה ולא רק המלאכים הם המנשקים, כן הוא גם בכל לימוד ולימוד, (ג"י´ ר א"שהש) 50632 



על , ישקני מנשיקות פיהו, (´ב´ א) שהרי המקרא האמור בשיר השירים, ה בכבודו ובעצמו"כביכול הקב 50633 

 50634 .ה מלמד לישראל הוא נדרש"תורה שבעל פה שהקב

, אלא נשיקה מנשיקות פיהו, ק על לימוד התורה שבעל פה"אין תיאור אחר בשיר השירים שנאמר ברוה 50635 

אלא עצם הלימוד הוא נשיקה , את הלומד תורה בשעת לימודו להראות חיבתו כ לא אך שמנשקין"וא 50636 

ומה הוא זה אם לא , ה לפיו של האדם"כלומר מפיו של הקב, ועל כן נקרא שבעל פה, מנשיקות פיהו 50637 

אינה מתחננת בלשון , ה שילמד אותה תורה שבעל פה"ולפיכך כשכנסת ישראל מתחננת לפני הקב, נשיקה 50638 

 50639 .נשיקות פיהואחרת אלא ישקני מ

, שהיא הודאה וגם בקשה על ערבות התורה והערב נא, ג בברכת התורה ברכה מיוחדת"וזהו שקבעו אנכה 50640 

והלא הם מתוקים מדבש ונופת , ולכאורה האם אין התורה די ערבה ומתוקה שאנו צריכים לבקש והערב 50641 

אך לפי האמור אין  ,ולמה אין אנו מבקשים שיערב לנו את המצוות, ועוד למה דוקא בתורה, צופים 50642 

ואין לבקש על דבר שהוא כבר , כי היא ודאי ערבה היא בעצמותה ומהותה, הבקשה באמת על עצם התורה 50643 

 50644 .ושאין לו מציאות אחרת אלא זו, קיים במציאות

האחת הערבות של התורה , שכיון שיש שתי בחינות של ערבות בתורה, אלא שהיא בקשה אחרת לגמרי 50645 

ה ונשיקותיו "והשנית הערבות המיוחדת מחביבותו של הקב, ופת צופיםעצמה שהיא מתוקה מדבש ונ 50646 

ג על "ולפיכך קבעו אנכה, וערבות זו הלא היא לפי מה שהוא אדם ולפי מעלתו בלימודו, מנשיקות פיהו 50647 

והיא על יסוד הבקשה שמבקשת ומתחננת , ערבות זו ברכה ובקשה מיוחדת שנתיחדה רק לתורה דוקא 50648 

 50649 .שגם אנחנו קודם לימודנו אנו מבקשים ומתחננים מלפני המקום והערב נא, יה ישקנ"י לפני הקב"כנס

, (ריש תרומה) ל"ן ז"ש הרמב"אלא נעתק אל המשכן וכמ, והנה מעמד הר סיני עצמו לא נסתלק מישראל 50650 

 50651 (ה"שמות כ) ש"וכמ, במשכן היה קבוע תמיד, ולא עוד אלא שבמקום שבהר סיני היה המעמד עראי

וכל , משום שאין לימוד תורה שלא יהיה מעין מעמד הר סיני, תי אתך מעל הכפורתונועדתי אליך ודבר 50652 

 50653 .לימוד הוא לימוד מפי הגבורה כמו במעמד הר סיני

אבל בזמן נסיעתם לא היה המשכן בהקמתו , אמנם כל זמן שישבו ישראל אצל הר סיני עמדו במצב זה 50654 

ולא יהיה הפסק , ה שלא יזיזם משם"ש מהקבוכיון שכן היה עליהם להתחנן ולבק, והיה הפסק במעלתם זו 50655 

ומדמים את הדור דעה , ל בריחה"ולזה קוראים חז, והם לא עשו כן אלא הלכו, במעלתם זו אף לשעה קלה 50656 

ואנו למדים כי זהו השם הראוי להפורש מחביבותו ונשיקות פיהו של מקום , לתינוק הבורח מבית הספר 50657 

 50658 .(דליות יחזקאל)  .אף לשעה קלה

 50659 

 50660 מאמר קיז

במדבר ) ותאכל בקצה המחנה´ ויחר אפו ותבער בם אש ה´ וישמע ה´ ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה 50661 

 50662 .(´א א"י

, שמעון בן מנסיא אומר בקצינים שבהם ובגדולים´ ר, בקצה המחנה במוקצין שבהם לשפלות אלו ערב רב 50663 

ורק על ביאור  ,שמעון בן מנסיא שמשמעותה רשעים´ ק ור"הגם שאודות ההגדרה העם לא נחלקו ת 50664 

, שמעון בן מנסיא אין הכוונה שוב לפשוטים ולנחשלים שבעם´ ולדעת ר, התיבות בקצה המחנה נחלקו 50665 

כ לפי זה כיצד נזדווגו לעונש זה הרשעים יחד עם הגדולים "א, אלא דוקא הקצינים שבהם והגדולים 50666 

ואם חטא העם למה יצאה  ,אם חטאו הגדולים מדוע נענש העם, וכי טוביא חטא וזיגוד מינגד, והקצינים 50667 

 50668 .האש דוקא על הקצינים שבהם

אם משום שלא , אמנם הגדולים נענשו בשל הקטנים, והנראה שאכן העם הם הרשעים והם החוטאים 50669 

ובמקום , ואם משום שלא נזהרו די הצורך במעשיהם, וגם לא מיחו בידם, השפיעו עליהם שיטיבו דרכם 50670 

ומכאן ילמדו הטובים , תם והרשו לעצמם לקלקל הרבהשהקלו על עצמם מעט הוסיפו הרשעים על רשע 50671 

 50672 .שכאשר יש רשעים בהמון לא ינקו הם מן האשמה, והגדולים שבעם

והנכון בעיני כי כאשר , ן בפירושו על התורה מבאר מה היה החטא של המתאוננים וזה לשונו"הרמב 50673 

היו מצטערים , הראשוןובאו בתוך המדבר הגדול והנורא במסע , נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב לישוב 50674 

שהיה להם היכולת ללכת אחריו , ´והיה רע בעיני ה, בעצמם לאמר מה נעשה ואיך נחיה במדבר הזה 50675 

 50676 .ש"בשמחה ובטוב לבב מרוב כל טובה עיי

הרי הם חשים עצמם , שגם כאשר לומדים הם בשקידה, והנה גם בקרב בני תורה נמצאים כאלה 50677 

, ז"להם הכשרונות והאמצעים איך להסתדר בעניני העוה וחושבים שכיון שיש, כמתרחקים מן הישוב 50678 

ובשל כך , הרי בזה שמסרו עצמם לתורה הרחיקו את עצמם מן הישוב, בהשכלה ובבית ספר וכדומה 50679 

אולם דרך זו היא , ן מה נעשה ואיך נחיה"וכלשון הרמב, פעמים הם מתאוננים נאנחים ודואגים על העתיד 50680 

כלומר דוקא בשל מה שזכו , ללכת אחריו בשמחה ובטוב לבבמפני שבאמת היה להם , ´רע בעיני ה 50681 



עליהם להיות בשמחה יתירה ובטוב לבב כי , שמקומם הוא בין כותלי המדרש ועוסקים הם בתורת חיים 50682 

 50683 .(נחלת אליעזר)  .הולכים הם אחריו

 50684 

 50685 מאמר קיח

א "במדבר י) שרוהאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו ב 50686 

 50687 .(´ד

אלא שקיבלו את התורה מפי , גדלותו של דור המדבר היתה לא רק בזה שהגיעו כולם למדרגת נבואה 50688 

הלא היתה מדרגה יותר , ומה שדיבר השם עמהם פנים בפנים, דבר שהיה רק פעם אחת בבריאה, הגבורה 50689 

מדרגה זו אינה ענין לשעה , ווזה לא קרה לשום נביא בנבואת, גדולה מנבואה כי פרחה נשמתם על ידי זה 50690 

כל שכן , הלא איש אחר הוא גם אחר ירידתו, ק פעם אחת בחייו"כי מי שזכה לרוה, רק דבר נצחי הוא 50691 

גם הגוף שלהם נשתנה והיה כעין נשמה כל , ל אמרו כי דור זה לא שלטה רימה בהם"וחז, מדרגה רמה כזו 50692 

 50693 .י רק דעה היתה מהותםכ, ל בשם דור דעה"ולכן קראו אותם חז, שכן הנשמה שלהם

, לא רק מצד האמונה אלא גם מצד התאוה, אחר שנדע את כל אלה יפלא בעינינו אותו חטא של בשר תאוה 50694 

אבל כמה הוא המרחק מנבואה , כי מן השמים בקשו שיותן להם, אף כי לא היה רצון של אכילת דבר אסור 50695 

ות טהרה קדושה הלא הן רק הקדמה פריש, פ בן יאיר"הלא כל המדרגות של הברייתא דר, לאכילה גסה 50696 

ונבואה היתה רק , א"ק אפשר להשיג גם היום כמבואר בתדב"רוה, ק מנבואה"וכמה רחוק רוה, ק"לרוה 50697 

, ואדם שהגיע למדרגת נבואה ועוד יותר הרבה, וגם אז רק בארץ ישראל, בבית ראשון ומעט בבית שני 50698 

 50699 ?איך יחפוץ בבשר תאוה

התורה ניתנה , לא קדוש כמלאך, שים תהיו היא להיות תלמיד חכםכי הכוונה של קדו, אך יובן הדבר 50700 

עד מדרגה של מרכבה , ואם בכוח אנושי הוא לעלות גם למדרגה של קדושה ממש, לאנשים לא למלאכים 50701 

אלא דרך עליה שלו הוא לירד , ולא לו ניתנה התורה, כי אז אינו אדם, אין לו להשאר במצב זה, לשכינה 50702 

אלא , וזה היה דרך הנביאים שלא עמדו כל הזמן במדרגת הנבואה, מיד חכםמקדושתו ולהיות איש תל 50703 

 50704 .כ חזרו להיות אנשים כרצון התורה"ואח, הכינו עצמם אליה בשעת נבואה

אחר שקיבלו את התורה שלא ניתנה למלאכים רק , לפי זה אין להבין הנהגת השם עם דור המדבר 50705 

מבארה של מרים , דגן שמים אכלו, מלאכי מעלה היתה הנהגת ההשגחה עם אנשים אלה כמו עם, לאנשים 50706 

חיים כאלה איך מתאימים המה , גשמיות היותר הכרחית נעשתה מרוחניות, העננים כבסו את בגדיהם, שתו 50707 

, ט יום שניתנה בו תורה לישראל"מ, ל אמרו הכל מודים בעצרת דבעינן לכם"חז? עם תורתנו הקדושה 50708 

ודור זה הראשון לקבלת , ורק בשביל התורה, או חציו לשםשונה מכל שאר מועדים שיש בהם כולו לשם  50709 

 50710 ?אלא כולו לשם הוא, התורה לא תהיה להם שום שייכות לחיים של לכם

נחיצות הכשרה זו הבינו דור דעה , הכשרה של קדושה הראויה לדור דעה, אלא שחיים אלה הכשרה היו 50711 

הענין של והיה מחניך קדוש בטל כל , אף כי כמה חלקי תורה חסרים על ידו, וקבלו את המן באהבה 50712 

ומצוות , ע"אם רצו לקיים מצוה זו הוכרחו לקנות ירקות מאוה, כי מכניס ואינו מוציא הוא, באכילת מן 50713 

, כדי להכשיר עצמם להיכנס לארץ ישראל, בכל זאת קבלו מדרגת קדושה באהבה, רבות כאלו חסרו להם 50714 

, ך כעבור שנה תמימה ויותר בהכשרה של קדושהא, ששם יחיו כבני אדם ויקיימו המצוות התלויות בארץ 50715 

ובקשו שיתן להם השם , מצאו עצמם מוכשרים לקיים התורה שניתנה לאנשים, וכבר עמדו להיכנס לארץ 50716 

 50717 .אבל להוסיף על זה גם מאכל אדם חפצו מאד, עוד לא בקשו לבטל את המן לגמרי, בשר לאכול

כי עומדים היו , שעות או של יום אחד לא יותרטעות של כמה , החטא שלהם היה במה שטעו מעט בחשבון 50718 

אין זה רק , כי למה שגו בחשבון, שגיאה קלה זו קראה התורה תאוה, להכנס מיד לארץ לולא חטא זה 50719 

ומה נפלא הדבר , כי השוחד יעור פקחים, שנשאר בקרב לבם שמץ של תאוה שעל ידה באו לידי טעות 50720 

י מבאר את הכתוב מאסתם את השם אשר "כי רש, הל קוראים את חטא הזה בשם של גאוה לא תאו"שחז 50721 

 50722 .בקרבכם

, תאוה זו באה ממקור הגאוה, אם לא שנטעתי שכינתי ביניכם לא גבה לבבכם ליכנס לכל הדברים הללו 50723 

והגאוה באה בשביל השראת השכינה , שגבה לבבם לחשוב כי הוכשרו כבר לקיים תורה הראויה לאנשים 50724 

אי אפשר לדור , חטא כזה ראוי הוא לדור דעה, ן באו לכלל טעותוחשבו כי הצדק אתם ולכ, שהיתה בהם 50725 

 50726 .אחר לחטוא כמוהם

ולמה נכתבה כאן כדי , כי פרשת ויהי בנסוע שלא במקומה היא, (.ז"שבת קט) בזה יובן מה שאמרו 50727 

ופורענות , פורענות של ויסעו מהר השם כתינוק שבורח מבית הספר, להפסיק בין פורענות לפורענות 50728 

אך לדברינו שוים המה שני הענינים , אשר לכאורה אין עניינם שוה, אוננים כמבואר בתוספותשניה של מת 50729 

, כי גם שם נסעו על פי השם, שקל היה אצלם ליסע ממדרגה של קדושה כדי לקיים מצות השם, בזה 50730 



וכן כאן בקשו , ויחד עם השבח היה בזה חטא במה שנסעו בקל מהר השם, והכתוב משבחם בשביל זה 50731 

 50732 .אך נסעו בקל ממדרגה של קדושה המכשירה לזה, את התורה כראוילקיים 

טרם , כי אין לאדם למהר לעזוב את ההכשרה של פרישות או של קדושה (א, מזה אנו למדין שני דברים 50733 

ותוכל להביא גם האדם היותר , הקדמה של יום או שעות כבר גאוה היא, ידע ברור כי מוכשר הוא כראוי 50734 

ואחר שישלים האדם את העצה , כי מעלה של קדושה אינה דרך רק עצה (ב, לילהגדול לידי תאוה וחטא ח 50735 

כל אחד כפי , או לעשות הפסקות בירידה ועליה וחוזר חלילה, אז עליו לסור מקדושה ולחיות כבני אדם 50736 

, כי דרך התורה היא להיות תלמיד חכם, מדרגתו ישתדל שלא תהיה המדרגה של קדושה למצב קבוע אצלו 50737 

אך גם הפרישות אינה מלאכיות אלא , פרוש משאר בני אדם בכל הנהגת החיים, מעלהאדם ברום ה 50738 

 50739 .(תורת אברהם)  .כי לאנשים ניתנה התורה, אנושיות

 50740 

 50741 מאמר קיט

א "במדבר י) והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר 50742 

 50743 .(´ד

כי אם אמנם , והענינים נפלאים ומבהילים, וקנאה, כבוד, אוהקוראים אנו באלה הפרשיות על מדת הת 50744 

וגם זאת , שנתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל (ז"י ט"רש) ל"נכשל קרח במדת הקנאה כמאמרם ז 50745 

כי אמרו לנפשם שבבואם , והמרגלים כי נכשלו במדת הכבוד, הטענה הלא אינה אלא לפי גודל דרגתו 50746 

 50747 .(זוהר שלח) ובזה יתמעט כבודם, אם אחרים לארץ לא יהיו הם הנשיאים כי

עד , ומעתה איך איפוא סרים ומתגלגלים מזה מרחק כה גדול, כאמור שהטענה אינה אלא לפי גובה דרגתם 50748 

ותמיד מורגלים לבאר כי תאוה מעבירה את , י כביכול כלפי מעלה אמרו"וברש, להגיע כי חזק הוא ממנו 50749 

אלא סוד הדבר , אבל אין זה ענין של דרך גררה והבאה, ינותוגוררתו מאחת לאחת עד שבא ליד מ, האדם 50750 

 50751 !בתאוה גופא כבר מין הוא, הוא כי בתאוה כבר הכל נגמר

ר נתפתה אחר התאוה והתשוקה "אבל אדה, ל"דעת תבונות וז´ ל בס"ל ז"המה הדברים אשר כתב הרמח 50752 

לא עבדו , (7ג"סנהדרין ס) ל"והרי זה כעין מה שאז, ואז חזר וחשב סברות רעות כדי להקל לעצמו, שלו 50753 

 50754 .כ"ר מין היה ע"אדה (7ח"שם ל) ל"ואז, ז אלא להתיר להם עריות בפרהסיא"ישראל ע

יוצא מזה כי חזר וחשב סברות רעות , וכי מתוך איזה פיתוי שהוא של תאוה? ולכאורה מי נתלה במי 50755 

ולא מפיתוי , התאוהכי מסברות רעות שייך לצאת פעולות , לכאורה צריך להיות הדבר בהיפוך! אתמהה 50756 

כי ! לראות מהי תאוה, וזהו אמנם סוד גדול, אבל הוא הדבר אשר דיברנו? ז"של תאוה תצא מחשבת ע 50757 

ז אלא "כי לא עבדו ישראל ע, ל"ועכשיו מובן היטב היסוד שאז! מינות תהיה רק כפרט היוצא מתאוה 50758 

, כי אדם הראשון מין היה ל"ל כי מסמיך מאז"והרמח, כי עבודה זרה נתלה בתאוה, להתיר להם עריות 50759 

ורואים אנו מזה בהיר כי תאוה , זאת אומרת כי זו המקור לזה המאמר, למה שנאמר וכי תאוה היא לעינים 50760 

 50761 .עד כדי כך עמוק הוא סוד הדבר, ומינות היא רק פרט שבריבוי פרטים, היא הכולל

והתורה , תחלל ונעשה חוליןנ, (´ו ג"ר ל"ב) ל"כבר נאמר ויחל נח ודרשו חז, על תאוה של נח איש צדיק 50762 

איזדהר , ל מביאים שכשהלך ליטע הכרם פגע בו שידא ואמר לו שותפי עמך"וחז, ד פעמים וי"צוחה עליו י 50763 

כי אנחנו לא יודעים כלל סוד ! שערוריה כזאת מתהפכת על תאוה של נח הצדיק, בך דלא תיעול לחלקי 50764 

וראו , ל נח הצדיק אין בכוח לשאת אותהועד כדי כך שגם תאוה ש, אף חוט השערה של התאוה, התאוה 50765 

 50766 !מה שיצא מזה

הגיע לו עונש נורא בנקירת עיניו וכל הפרטים שהתלוו עם , שמשון נזיר אלהים ושופט ישראל ומושיען 50767 

, להיות קדושתו מן הבטן´ ויש לתמוה היאך מי שצוה עליו הבורא ית, (ג"שופטים י) ק"ומבאר הרד, זה 50768 

כי חלילה , ראה בזה כי הנשים אשר לקח גייר אותן והושיבן לדת ישראלוהנ? איך נטמא בבנות הפלשתים 50769 

 50770 .היא´ וכן אמר הכתוב כי מה, ולא נמצא בכתוב שנענש על זה, משופט ישראל ומושיען להתחתן בפלשתים

אבל נקירת עיניו לפי שאמר , ש היה בזה"ורצון הקל ית, היתה´ כלומר לקחת אשה מבנות פלשתים מה 50771 

והנה הפסיד כוונתו , ידמה כי חשק בה ליופיה, ואמר אותה קח לי כי היא ישרה בעיני, ןותישר בעיני שמשו 50772 

ולפיכך נענש ונקרו פלשתים את עיניו , בכוונתו הגופנית הבהמית אשר התערבה בה, הראשונה הטובה 50773 

כי אזל מיהא בתר ישרותיה אזל , הוא´ ג דכתיב כי מה"אע (7´סוטה ט) ל אמרו כן"וחז, מדה כנגד מדה 50774 

 50775 .ש"עי

, ולא נזכר במעשיו שום ענין של תאוה חלילה, הלא מעשיו היו בהיתר גמור כי גייר אותה, מה נורא הדבר 50776 

וכל הטענה עליו היתה רק לפי גודל ערכו , הלא אין לנו ודאי מושג בהטענה, כי אם היא ישרה בעיני 50777 

! את קיבל עונש רע ומר כזהועל כז, איזו כל שהיא התערבות גופנית, כי אזל בתר ישרותיה אזל, וקדושתו 50778 

! כבר שקול הוא כנגד הכל, כי משהו אף כחוט השערה של תאוה, זהו הסוד הגדול והנורא בסוד התאוה 50779 

 50780 ?האם אין הדברים נוראים, כבר אי אפשר להתנקות ממנה



כי היה להם המן , שלא היה להם חסרון בדבר, ל"ן ז"כתב הרמב, והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה 50781 

אבל המשילו בנפשותם תאוה רעה , היו עושים בו מטעמים שונים בטעם חשוב מאד כאשר יספרו, לשובע 50782 

הלא לא היה , מבהיל באמת במה היה שם רצונם, כמתאוים לאכול הפחמים והעפר והמאכלים הנבאשים 50783 

ומה הכצעקתה , אלא שרצו להיות להם גם קשואים ובצלים, חסרון ממשי בדבר כי הכל טעמו במן 50784 

עד כדי כך אין לערוך מה האבדון , שהתורה הקדושה קראה למקום בשם קברות התאוה עד, הגדולה 50785 

אמנם כן גם בתאוה כל ? אל קשואים ובצלים? ואל מה, בתאוה של דור המדבר, הנורא בתאוה זוטרתא כזו 50786 

 50787 !דהי כזאת

קשר  הלא נאבד כל, אדם הנסבך באיזה רצון ותאוה, יכול אדם לראות זה בעצמו על כל פסיעה ופסיעה 50788 

מה מקום בשכל וחכמה , גם כשתוכיח ותגיד לו היתכן, אין כל יכולת להתדבר אתו ולהפרישו ממנה, אתו 50789 

ועל ? האם אינך מאמין כי יש בורא העולם המשגיח על הכל? האם אינך מאמין בשכר ועונש? יש לרצונך 50790 

? כל מחשבה וחשבוןואיך זה אובדים , לא איכפת לי כלום, רק אחת יענה, כולם הוא לא ישיב לך כלום 50791 

 50792 .(דעת תורה)  !ירחם´ עד שגם מינות איננה כי אם פרט בתאוה ה, ין0הוא סוד הגדול כי נגד התאוה הכל א

 50793 

 50794 מאמר קכ

א "במדבר י) והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר 50795 

 50796 .(´ד

הנה נפלאות גדולות , ו שם בכל פרטי עניני הפרישותובדבר, ל ייעד שער מיוחד בענין הפרישות"החוה 50797 

ונביא כאן קטעים אחדים בקיצור , שכמעט כל התורה כולה ודיניה כולל במדת הפרישות, לחזות בהם 50798 

מהם הסברת פנים , אבל דרך הפרישות הראויה לנו בהתחברותינו עם בני אדם, ל"ה שם וז"האפשר מפ 50799 

ומהם הרחמים והחנינה , ת ולשון הרכה ורוח נמוכה לכולםעם הכניעה והשפלו, והראות השמחה בחברתם 50800 

ולכאורה מה שייכות יש לכל אלה הדברים , עם הסרת הטורח מעליהם וזכרם בטוב, והחמלה עליהם 50801 

וודאי יש להם שייכות , ל כללם לכולם בזו המדה"והרי החוה? אתפלא, הגדולים והרמים למדת הפרישות 50802 

 50803 !גדולה

, או שיהיה בטבע הכוסף לו כזנות והגזל, יננו נמלט מאחד משלושה דבריםועוד שם שכל מה שנאסר לנו א 50804 

כלבוש בגד , או שיהיה מה שלא ישנאהו הטבע ולא יכסוף לו, ולהרבות מן המאכל והמשתה האסור לנו 50805 

הנה כי גם מצות שעטנז , ואכילת בשר בחלב ואכילת חלב והרבה מהדומה לזה, שעטנז והרכבת כלאים 50806 

 50807 ?אם כן איפה נשארו כבר ענינים שאינם מכלל מדת הפרישות, בחשבון של פרישות כוללם, ומצות כלאים

עד שתגיע מן התיעוב , וראוי לך אחי שתייסר נפשך בפרישות מכל מה שצוך האלהים לפרוש ממנו 50808 

המתועב מן האיסור , עד שיהיה שוה לזה בטבעך, והמיאוס במיני התענוגים המנועים והתאוות האסורות 50809 

ושתתכבד בקלון חבירך וגנותו אשר , ויהיה אצלך המשגל האסור ולקיחת איסור, לו ממנו עם מה שנכספין 50810 

 50811 .כאכילת העכבר והדם והשקץ אשר יתעבהו טבעך ותשנאהו נפשך, ימהר אליהם חפץ האדם בטבעו

כי צריך הוא להרגיל עצמו עד שיגיע למצב שיתהוו אצלו דברים שנפשו של האדם , הנה דורשים מן האדם 50812 

יודע , ל"דומה לי שמי שמכיר את החפץ חיים זצ, כאכילת העכבר והדם והשקץ, ומתאוה להןמחמדתן  50813 

? אמנם מה זה מן החידוש, ל היה דיבור של לשון הרע מתועב לפניו עד לזרא"היטב שאצל החפץ חיים זצ 50814 

 50815 ולועסו לרסיסים עד, דורכו למרמס, איך שלוקח את חברו בפיו, איש חושב יתבונן במעשה זה המכוער

 50816 .המתבונן הלא בחול יבחול די היטב בלשון הרע לא פחות מאכילת עכבר, מיצוי כל דמיו

, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, (´אבות ג) ל"כבר אמרנו כמה פעמים את המליצה על אמרם ז 50817 

 50818 והוא ממש כחיה, אלא שהיו בולעים זה את זה בעודם חיים, ל שהיו הורגים איש את אחיו"ולא אמרו חז

וכאשר ירבה הנטרף לצעוק מתוך , טורפת הדורסת ואוכלת בעוד שטרפה מפרפר וצועק בשארית כוחותיו 50819 

וזהו אופיו וגדרו של , זהו אופיו וגדרו של טורף, כן עוד יגדל כעסה ותוסיף לטורפו ביתר שאת, יסורים 50820 

זהו ציור אמיתי  ,לאיש מתבונן וחושב, כי כוסף ומתאוה לבלוע את חברו דוקא חיים בלעו, אדם מושחת 50821 

 50822 .ר ולמתכבד בקלון חברו"למדבר לה

הנה , אשה חמת מלא צואה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה, (.ב"שבת קנ) ל באמת תמהו ואמרו"אמנם חז 50823 

אכילת עכבר ? היש בחילה יותר חזקה מזאת, ל היתה כל זו התאוה כעריבה מלאה צואה ודם"לפני חז 50824 

אם כי סוד , אלא כי כל ההנאה מזה אינה מצד עצמה! רצין אחריה והכל, איננה אף כל דמיון לה בהכיעור 50825 

ללא , ל מתבטא על כעין זה כמתאוים לאכול הפחמים והעפר והמאכלים הנבאשים"ן ז"והרמב! ודאי בזה 50826 

גם לדם , רק חזק לבלתי אכל הדם, (ב"דברים י) והתורה כבר הזהירה כמה פעמים ואמרה, כל מהלך בזה 50827 

 50828 !כדי כך הוא סוד המחלהעד , אנו צריכים חיזוק

עד שיהא בעיניך בתכונת התענוגים , וראוי לך אחי שתתנהג בפרישות מן התענוגים המותרים ביכולתך 50829 

 50830 את המלך באמרו´ וכבר עמדת על מה שצוה הבורא ית, פן תעזוב תורתך ותניח חובתך, האסורים עליך



לך שתשתדל לאסור חושיך ותנועת  וראוי, ואמר לא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו נשים, (ז"דברים י) 50831 

ותפרוש מן , והוא שתתחיל בראשונה לאסור לשונך ולבלום שפתיך, אבריך הנראים כמו שאספר לך 50832 

 50833 .יותר קלה מהנעת לשונך, הדברים הבטלים עד שתהיה בעיניך הנעת האבר הכבד שבאבריך

הדבר אלא מה שלא תוכל ואל תתיר לו מן , וכפי זה אחי יש מן הדין עליך להשתדל לבלמו ולמשול בו 50834 

או מה שיטריד , מהביט אל מה שאיננו צריך לך, כ לעצום עיניך וחוש ראותך"והשתדל אח, לעמוד בלעדיו 50835 

כ לאטום אזניך משומעך מה "והשתדל אח, ופרוש ממותרי הראות כפי יכולתך, לבך מחשוב במה שיועילך 50836 

כ השתדל "ואח, לאסור חוש הטעם כ"והשתדל אח, ופרוש ממותרי השמע כפי יכולתך, שאינך צריך לו 50837 

 50838 .ש"ופרוש ממיני הגנבה והאונאה והגזל עי, למנוע ידיך מגעת במה שאינו שלך מהון העולם

אנו , אנחנו לא יודעים כלום מזה, להרגיל את האברים, רואים אנו כאן עוד חידוש ביסוד העבודה 50839 

אצלנו הלא ? ק לנו עם הידיםאבל מה עס, מתעסקים ומנהלים כל משא ומתן רק עם האדם נושא האברים 50840 

ל העמיד כאן סדר עבודה "והנה החוה! נגררים אחרי האדם ולא יותר! הם כדברים מדולדלים בעלמא 50841 

כי כל ענין העבודה הוא סוד , ונקוט זה לכלל גדול, ללמדן ולהרגילן במעשה הטוב, שלמה עם האברים 50842 

צריך האדם ללמד ולהשכיל את , הידים כן ישנה מסכת גמורה בלימוד, כמו ששייך לימוד בחכמה! באברים 50843 

 50844 .שכל את ידיו ומתרגמינן אחכמינון לידוהי, (ח"בראשית מ) ביעקב אבינו נאמר, הידים

ממש , דברים כפשוטן, ושומר ידו מעשות כל רע (ו"ישעיה נ) שנאמר, ל מביא מקראות על זה"החוה 50845 

כ תתנהג כן ברגליך "ואח, חיךפתוח תפתח את ידך לא, (ו"דברים ט)ב  ואמר הכתו, לשמור את הידים 50846 

 50847 ל"וכבר הבאנו מאמרם ז, ללמד את הרגלים בעשות טוב, הכל כפשוטן ממש, ומנעם מלכת עם הרשעים

ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה "אמר דוד רבש, חשבתי דרכי (ה"ר פל"ויק) 50848 

, ד ואשיבה רגלי אל עדותיך"הה, לבתי מדרשותוהיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ו, פלונית אני הולך 50849 

 50850 .ולמרות כל מחשבותיו האברים בעצמם עשו תפקידם, דרכי דוד היו נתונים באברים

וזהו סוד אשר דיברנו כל , ל כלל בדרך כלל כל התורה בסוד הפרישות"הנה הבאנו לדוגמא איך שהחוה 50851 

כך היא  (´אבות ו) ל"כשאמרו חז, רותובאידך גיסא סוד המות, כי סוד התורה כולה הוא צמצום, הזמן 50852 

אין הענין כמו , פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה, דרכה של תורה 50853 

 50854 .שעל ידי מיעוט המפריעים יקל עליך לקנות התורה, שרגילים ללמוד

צמצום , כילתךצמצום בא, כי עיקרה היא סוד הצמצום, ל סוד כל התורה כולה"אמנם בזה גילו לנו חז 50855 

, וזה אשריך ודאי בזה ובבא, אמות ולא זולת´ איש בעל ד, צמצום בכל חייך, צמצום בשינתך, בשתיתך 50856 

אנחנו גם , ל שכזה"ודאי מחפשים פשטים במאמר חז, אנחנו אשר חסר לנו כל ידיעה בחיי האושר הזה 50857 

נו לומדים כל הדברים כבר היי, לו ידענו וראינו אף קצהו מזה החיים, מפחדים ממחשבת חיים שכזה 50858 

 50859 ?בתכלית הפשטות

, כי היה להם המן לשובע, ן שלא היה להם חסרון בדבר"וכתב הרמב, והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה 50860 

אבל המשילו בנפשותם תאוה רעה כמתאוים לאכול , והיו עושים בו מטעמים שונים בטעם חשוב מאד 50861 

כי יתכן להיות איש שלא יחסר לו , כ להבין"כ הנה כי גם בפשטות לא יפלא, הפחמים והדברים הנבאשים 50862 

 50863 .כ יגווע אחרי איזו תאוה של בצלים ושומים"ואעפ, כלום

ודאי כי , הנה ענין ההנאה באכילה, אולם לפי דברינו יבואר הסוד של התאוו תאוה בהבנה אחרת לגמרי 50864 

טעם רוחני ודאי  ל היה"א ז"טעם אכילתו של הגר, ל והאכילה שלנו אינם שוים בטעמן"אכילת הגאון ז 50865 

הנה זה טעם של קדושה , ח יין"הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונן של ת, (.א"יומא ע) ל"כענין אז 50866 

 50867 .ולא טעם שלנו כלל

, לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו, לחם אבירים אכל איש, (7ה"יומא ע) ל"אצל דור המדבר אמרו חז 50868 

, טעם ההנאה שלהם הינו טעם אחר לגמרי, כי השרתוהרי פשוט כי לחם של מלא, לחם שנבלע באברים 50869 

בחינה של , כי אם הנאה של שעשועי תורה, ש אין זה סתם הנאה"אצל מלה, אין לה כל דמיון להנאתנו אנו 50870 

שהיה להם לפי מדרגות שלהם איזו נטיה כל דהי , וסוד ענין של התאוו תאוה היה, נהנין מזיו השכינה 50871 

ובזה המשיכו עליהם קברות , ופני כדוגמא של טעם שומים ובצליםרצו להיות להם טעם ג, לגופנייות 50872 

!ירחם´ נורא עד כמה מביאה נטיה גופנית אף כל דהי ה, והוא כל השאול תחתית והאבדון, התאוה ודאי 50873 

 50874 .(דעת תורה)  

 50875 

 50876 מאמר קכא

א "במדבר י) והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר 50877 

 50878 .(´ד

כ כל מה "ומכוח זה נגרר אח, שתקפתם מדת התאוה להתאוות, מפורש לשון הכתוב שהתאוו תאוה כפשוטו 50879 

ועתה נפשנו יבשה אין , זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם את הקשואים ואת האבטיחים, שאמרו 50880 



, תבטאה בבקשות אלוורק שהתאוה ה, היינו שלא היתה כל סיבה לשאוף אל הדגה, כל בלתי אל המן עינינו 50881 

 50882 .שלא היה להם חסרון בדבר כי היה להם המן לשובע, ל"ן שם וז"ומפורש כל זה ברמב

אבל המשילו בנפשותם תאוה רעה כמתאוים לאכול הפחמים , והיו עושים בו מטעמים שונים בטעם חשוב 50883 

שהוא כזרע  ולכן אף שהיה להם מן, היינו שהיתה התאוה כוח ממדות האדם, והעפר והמאכלים הנבאשים 50884 

כיון שהתאוה לא נבעה מהרגשת החסרון אלא נוסדה , לא הספיק זאת להם, גד וטעמו כצפיחית בדבש 50885 

והכל כדי למלאות את התאוה העמוקה שהיתה , ה התאוו לדברים הנפסדים והנבאשים"ומשו, בכוחותיהם 50886 

 50887 .בהם

הבשר עודנו בין , מריםויקם העם כל היום ההוא וכל יום המחרת ויאספו את השלו הממעיט אסף עשרה ח 50888 

ויקרא שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קברו , חרה בעם ויך בעם מכה רבה מאד´ שיניהם ואף ה 50889 

שהתאוה היא אשר גרמה לקבורתם , ונראה לבאר ענין שם המקום קברות התאוה, את העם המתאוים 50890 

חטא עצמו ממית את שהרע וה, (ד"תהלים ל) תמותת רשע רעה, שהתאוה עצמה המיתה אותם, ולמיתתם 50891 

 50892 .הרשע

והרי אותו קטיגור עומד , שהרי לא יעשה האדם עון שלא יברא משחית, והיינו מה דכתב התומר דבורה 50893 

והרי המשחית הזה , ה"ואין בריה מתקיימת בעולם אלא בשפעו של הקב, ה ואומר פלוני עשאני"לפני הקב 50894 

ילך אצל מי שעשאו ויתפרנס , משחיתיםה איני זן "הדין נותן שיאמר הקב? ובמה מתקיים, עומד לפניו 50895 

 50896 .ל"או נענש עליו כפי עונשו עד שיתבטל המשחית ההוא עכ, והיה המשחית יורד ונוטל נשמתו, ממנו

ה צריך לזון "עד שהקב, מבואר בדבריו שהחטא והעון הוא מציאות ויצירה המזקת את עושה העבירה 50897 

, אוה עצמה המיתה וקברה את העם המתאויםשהת, ולכן קראו למקום קברות התאוה, ולפרנס את המשחית 50898 

אלא כן הוא המציאות שהמדה עצמה מענישה , ובזה יתבאר ענין מדה כנגד מדה שאינו רק הנהגה בעלמא 50899 

יוכל לבדוק זאת בהתבונן , ב"והאדם הרוצה לבחון היאך יהיה מצבו בעוה, תמותת רשע רעה, את החוטא 50900 

 50901 .ב"כן יהיה מצבו בעוה, וה וכבודז קנאה תא"וכאשר יצרו בעוה, ז"אל מעשיו בעוה

ל מאן חשיב "א, אזל אסקיה לטיטוס בנגידא, אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס בעי לאיגיורי 50902 

שזו טענת , ל מילייהו נפישין ולא מצית לאיקיומי"א? מהו לאידבוקי בהו, ל ישראל"א? בההוא עלמא 50903 

זיל איגרי בהו בההוא עלמא , שרות לקיימהאומות העולם שהתורה רחבה ועמוקה עד מאד ואין להם אפ 50904 

ל דינא דההוא גברא "א, כל המיצר לישראל נעשה ראש, היו צריה לראש (´איכה א)ב  והוית רישא דכתי 50905 

 50906 .כל יומא מכנשיה אקיטמא ודייני ליה וקלו ליה ומבדרו אשב ימי, ל במאי דפסיק אנפשיה"א, במאי

ל דינא דההוא גברא "א, אזל אסקיה לבלעם בנגידא, ב"וההיינו שהוא בעצמו קבע את הגיהנם שבו ידון בע 50907 

שכיון שבלעם יעץ להחטיא את בני ישראל , י מדה כנגד מדה"ופירש, ל בשכבת זרע רותחת"א? במאי 50908 

ל מהו "א, אזל אסקיה בנגידא לפושעי ישראל והוא הנוצרי, לכן אף עונשו היה באותו החטא בעצמו, בזנות 50909 

ל דיניה "א, כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבת עינו, רעתם אל תדרוש ל טובתם דרוש"א? לאידבוקי בהו 50910 

שהרע הוא המציאות שהאדם יצר לעצמו בהיותו , (ו"גיטין נ) ל בצואה רותחת"א, דההוא גברא במאי 50911 

 50912 .ז"בעוה

ודע כי נפש הרשע אשר כל תאותה לחפצי הגוף  (ח"י´ ת ב"שע) והנה דברים אלו מפורשים ברבינו יונה 50913 

ותהי , תרד במותו למטה לארץ אל מקום תאותה, תאותה מעבודת הבורא ונבדלת משרשיהבחייו ונפרדת  50914 

י תאותו יצר לעצמו את העפר שהיא תולדת "היינו כיון שע, תולדתה כטבע העפר לרדת ולא לעלות 50915 

, וטבע העפר לרדת ולא לעלות, מכיון שמציאותו הוא עפר, ב"לכן לא יוכל להתרומם ולזכות לעוה, התאוה 50916 

ומבואר נמי , ואחרי עלותו למרום תרד שנית בטבעה למטה לארץ, כל רק לעלות לדין ולמשפטלכן יו 50917 

ש כפועל "וכמ, ב"ומכיון שמעשיו יצרו מציאות של עפר כן מצבו בעוה, שהכל תלוי ביצירת מעשי האדם 50918 

 50919 .התשלומין והשכר הם כפי מעשי האדם, (ד"איוב ל) אדם ישלם לו

, נשכח מאתו כל הידיעות וההבנות, י התאוה"שבעת שנשלט ע ,נפלא מאד לראות עומק כוח התאוה 50920 

ורק לקיום התאוה נשאו , וכדחזינן אצל המתאוננים שנשכח מאתם כל ענין יציאת מצרים וטעם המן 50921 

ובשעת יצירת הכוח אין , כי התאוה הוא כוח רוחני באדם, והתחרטו בהם וביקשו לשוב מצרימה, עיניהם 50922 

כי אינם , (ט"עירובין י) ם אפילו על פתחה של גהינם אינם חוזריםרשעי, מקום והבנה לכל דבר אחר 50923 

 50924 .מכיון שהכוחות שולטים בהם אין אפשרות כמעט להתגבר על כח הרע הרוחני, יכולים לחזור בהם

ביאור , (א"ספרי עקב י) בעת שמשמר את הספר ניצול מן הסייף, הסייף והספר ירדו מכורכים לעולם 50925 

וצריך להדבק בספר כדי , הוא המציאות הטבעית המאבדת את האדם, והחטאכי הסייף שהוא הרע , הענין 50926 

ואינו יוצר בעצמו כח , ולכן בשעה שאדם לא משריש בקרבו נטיה חזקה לתורה, שהספר יצילו מן הטבע 50927 

, והרע שולט בו באין מעצור, הרי נשאר בקרבו התאוות והכוחות הקודמים, חדש של אהבת התורה 50928 

הגיעו עד לירידה , כיון שהתאוה קיבלה שליטה בפועל, אחר יציאת מצרים והמןוכדחזינן בפרשה דילן של 50929 

 50930 .מוחלטת שהתגעגעו למאכלים הנבאשים שהיו במצרים



אבל בעת שהחטא בקביעות הרי , (א"סוטה כ) והיינו ענין עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה 50931 

ולכן , תן תורה כדי להמלט מכח התאוהולכן לא הועיל למתאוננים כל יציאת מצרים ומ, מכבה אף תורה 50932 

שבעת שאינו , כ לעשות טוב"ראשית חייב להקדים סור מרע ורק אח, עבודתנו הוא סור מרע ועשה טוב 50933 

, י כח הרע"שאור הטוב נשכח ע, סר מן הרע הרי כוחות הרע שולטים בו ואין תועלת בעשיית הטוב 50934 

י כך ישיג מעט פנימיות "וע, ימוד המוסרי ל"אפשר רק ע, ועקירת כוחות הרע השולטים בו מנעוריו 50935 

 50936 .ובזה יחליש את ממשלת כח הרע, בהבנת הטוב

והתעוררנו בענין זה , ודאי שקשה מאד להמלט מהשפעת הרע, בזמנינו שגובר כח הרע ברחובה של עיר 50937 

החטא התחיל באספסוף הם , מהא דכתיב והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל 50938 

ואילו כלל ישראל היו , ואף שהאספסוף היו מחוץ למחנה, ומכוחם הושפעו גם בני ישראל, ב רבהער 50939 

מכל מקום השפעת החטא של הערב רב השפיעה על כל כלל , במחנה יחד עם משה והארון היה עמם 50940 

 50941 .ישראל

הם כדי שלא יוכלו במעשי, אומות´ ומשום כך הזהירה תורה בכניסת ישראל לארץ להשמיד ולאבד את הז 50942 

ר "ר הפנימי ויצה"שיש באדם יצה, (ח"משלי י)א  "וכבר הזכרנו דברי הגר, להשפיע על עם ישראל 50943 

ר החיצוני חזקה מאד "אך השפעת היצה, ר הפנימי יכול להמלט"ומיצה, החיצוני דהוא השפעות חיצוניות 50944 

כך יוכל י "ורק ע, ה חייב להגביר בעצמו שליטה לכוחות הטוב"ומשו, ואין כמעט דרך להזהר ממנה 50945 

 50946 .(אור יחזקאל)  .להתגבר על הרע

 50947 

 50948 מאמר קכב

א "במדבר י) והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר 50949 

 50950 .(´ד

י "בכוחו לפוגמם ע, גם הדברים היותר נעלים והאצילות היותר רוממה, אם האדם ישקיע עצמו בתאוה 50951 

ולטעום , ילו אם יגיע האדם למדרגה היותר גדולה לראות עולמו בחייוואפ, פרישת כנפי תאותו עליהם 50952 

דבר זה מתורת , גם אז אפשר שיתן מקום לתאותו לשלוט בו ולפוגמו בזוהמתה, ז"ב בעוה"טעם עוה 50953 

ויחזו את האלהים , ל מפרשים שאותם זקני ישראל אשר עליהם נאמר"חז, רבותינו בעלי המדרש למדנו 50954 

עליהם נאמר אספה לי שבעים , כלומר הסנהדרין, האספסף אשר התאוו תאוההם אותם , ויאכלו וישתו 50955 

אלא , ושראויים היו לישרף באותה שעה שנאמר עליהם ויחזו אלהים ויאכלו וישתו, איש מזקני ישראל 50956 

אבל לאחר זמן גבה מהם כשנתאוו , לא רצה לפגוע בהם בו ביום, ה"מפני שהיה מתן תורה חביב לפני הקב 50957 

 50958 .אותה תאוה

להיות יושבים ועטרותיהם בראשיהם , ה טעם גן עדן"אנשים אלה אשר הטעימם הקב! תה צא והתבונןמע 50959 

היה לו איזו שייכות למה שקוראים בשם , מצאו שטעם גן עדן זה? מה מצאו בהם, וליהנות מזיו השכינה 50960 

 50961 וכי, כ בשפת התורה בשם תאוה לבשר או לשאר בשר"וכי התאוה הזאת התבלטה אח, אכילה ושתיה

אלא שזכות מתן תורה עמדה להם להאריך אף עד אשר שנו , ראויים היו לקבל עונשם מיד בשעה ראשונה 50962 

 50963 !אכן זהו כוחן של מדות, בחטא ואז קבלו עונשם

והאמר רב חסדא קולפי טבא בלעי מאבימי ? ואבימי בי רב חסדא תני, רבי אבימי תני מנחות בי רב חסדא 50964 

, ואתא קמיה דרב חסדא לאדכוריה לגמריה, י איתעקרא ליהאבימי מסכתא אתעקור? עלה דהא שמעתא 50965 

 50966 .(´מנחות ז) י"משום יגעתי ומצאתי רש, סבר הכא מסתייעא מילתא טפי? ולישלח ליה וליתי לגביה

שהרי יגיעה זו אפשר לה גם אם היה רב חסדא , והנה יגיעה זו אין לה כל שייכות להבנה בלימוד ההלכה 50967 

היא אשר תסייעהו לזכרון , אפשר לומר שהיגיעה החיצונה של ההליכה גם אי, בא לבית רבי אבימי רבו 50968 

ומחשבה עמוקה אי אפשר לה לבוא מבלי מנוחת , שהרי יגיעה כזאת אדרבא מפריעה את העיון, המסכתא 50969 

השפלה זו שהשפיל רבי , ביגיעה פנימית של כפיפת המדות, ואלא באיזו יגיעה מדברים כאן, הגוף והנפש 50970 

את היגיעה הרוחנית הזאת מצא למסייעת לקנית , ל בית תלמידו לקבל ממנו תורהאבימי עצמו ללכת א 50971 

שכפיית הרצון וכפיפת המדות הוא תנאי מוכרח בהבנת התורה גם , יוצא לנו מזה חידוש גדול, ההלכה 50972 

 50973 .בחלק ההלכה

ולי אחד מגד! הגע בעצמך, אחרי ההתבוננות הראויה בפרטי הסיפור הזה, דעה זו תפליא את לבנו ביותר 50974 

לא , רצה לשנן הלכה אשר ידע אותה אך נשתכחה ממנו, האמוראים אשר הקטן שבהם היה מחיה מתים 50975 

הלא אין אנו ? ומה היו מדותיו של איש כזה, סמך עצמו על השינון לבד ואחז באמצעי של כפיית המדות 50976 

 50977 !רק לשבר את האזן, רשאים להתבטא בשם זה על מלאכי עליון כאלו

ובכל זאת אחרי שסוף סוף היה נמצא בו איזה כח טמיר שיש ! עלה מן המדות כולןהלא אנשים אלו היו למ 50978 

ז לקבוע "הלך וכפף עצמו כדי לזכות עי, לזו שאנו קוראים מדה, אם כי רק לשבר את האזן, לו איזה יחס 50979 



כמה כפיות היה עושה לפני לימוד , אמור מעתה, בלבו את ההלכה אשר כבר ידע אותה רק שכחה לשעה 50980 

 50981 !כ"ואם הגדול שבגדולים והחכם שבחכמים כך אנו עאכו, חדשהההלכה ה

פרשה שלמה , ל במקום אחר"ומקבלת צורה יותר בולטת ויותר מקפת מדברי חז, דעה זו מסתייעת הרבה 50982 

עד , המדברת ברוב ענין על רגש ההתפעלות שמצא פרעה בפתרון חלומו על ידי יוסף, מקדישה לנו התורה 50983 

מפני שהכיר שבלב יוסף צפונה חכמה נסתרת מכל , והכתירו בכתר המלוכה שמסר בידו את ביתו ואת עמו 50984 

הנמצא כזה איש אשר , והתוארים אשר תיאר אותו בהם, התורה מעתקת את דברי פרעה עליו, באי עולם 50985 

ואם אמנם אין אנו , וחותמת אותם בגושפנקת התורה האלהית, אין נבון וחכם כמוך? רוח אלהים בו 50986 

, כמו שאין אנו יודעים בכלל מה זאת נבואה, וקה אשר היתה צפונה בפתרון יוסףמכירים את החכמה העמ 50987 

 50988 .אבל דיה לפנינו עדות התורה על רוממות ערכה של חכמת יוסף, וכיצד מקבלים השפעה אלהית ממרום

שבשעה שקפץ עליו רוגזה של אשת , כי רזי עולם אלה נתגלו ליוסף מפני זה, ל סוד גדול"ומגלים לנו חז 50989 

ה מחשבה שלא הרהרה בעבירה תבוא ותקרא "ואמר הקב, כפה את מחשבתו ולא הרהר בעבירה, פוטיפר 50990 

ויקראו לפניו אברך אב , חכמה עמוקה אשר כל באי עולם יכירו וידעו שאין כמוה בכל הארץ, חכמה 50991 

ופירוש חדש , הנה לפנינו הכרה ברורה עד כמה מועילה כפית הרצון להבנת התורה, בחכמה ורך בשנים 50992 

 50993 .(תלמידי סלבודקא)  .ת ומגלין לו רזי תורהבמשנ

 50994 

 50995 מאמר קכג

א "במדבר י) והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר 50996 

 50997 .(´ד

ן שלא היה להם חסרון "וראה ברמב, י האספסוף אלו ערב רב שנאספו אליהם בצאתם ממצרים"וברש 50998 

אבל המשילו בנפשותם תאוה רעה , יו עושים בו מטעמים שוניםבדבר כי היה להם המן לשובע וה 50999 

ולכאורה כלל ישראל היו במדבר במדרגה עליונה , כמתאוים לאכול הפחמים והעפר והמאכלים הבאושים 51000 

והיאך השפיע עליהם הקלקול של , נס המן לבד היה ראיה חושית שיש בורא עולם, ת"של התקרבות להשי 51001 

 51002 .האספסוף

מחשש שמא ישפיע הרע , ה תורה לא תכרות עמהם ברית ולא תחיה כל נשמהבכניסתם לארץ הזהיר 51003 

ולכן יתכן שהרבים ישפיעו על השוכנים , אמנם התם מובן יותר שהגויים היו רבים, שיעשו על ישראל 51004 

 51005 .היאך הושפעו כלל ישראל מתאוותם של הערב רב, ה"אמנם בהיותם במדבר גבי הקב, עמהם

על יצר הרע , ר הפנימי ויצר הרע החיצוני"יצה, יצר הרע´ שיש ב (ח"י משלי)א  "כבר הזכרנו דברי הגר 51006 

יצר הרע הפנימי הוא , אמנם היצר הרע החיצוני קשה מאד לנצחו, הפנימי אפשר להשתלט ולכבוש אותו 51007 

ולכן , אמנם החיצוני הוא יצר כללי המקיף את העולם כולו, יצר פרטי שבכל יחיד ויחיד ולכן יוכל לנצחו 51008 

ומשום כך לאחר שהאספסוף התאוו תאוה השפיע זאת על בני ישראל אף , פשר להמלט ממנוכמעט שאי א 51009 

שבעת שאדם רואה ושרוי אצל , מפני כוחו הגדול של היצר הרע החיצוני, שלא היתה להם כל סיבה לתאוה 51010 

ם וכנאמר ותראו "וכל החורבן והגלות נגרם בגלל השפעת העכו, הרע מוכרח הדבר שיצור רושם בנפשו 51011 

 51012 .שקוציהם ואת גלוליהםאת 

ומה נואלו האנשים שאינם חוששים , ויש לראות זאת בעליל שמצב האדם תלוי לפי הסביבה בה שרוי 51013 

שהרי התורה מגלה לנו שאפילו הגדולים ביותר כדור , להפגש עם הרע וסבורים שעליהם לא ישפיע 51014 

ודאי שהרחוב , ירה ותאוהוביותר בזמנינו שהרחוב מלא וספוג בכפ, המדבר הושפעו מהרע הקרוב אליהם 51015 

הרי , וזו הסיבה מדוע אין האדם מחפש עצות להכיר את עצמו ומצבו, ישפיע בתוקף על כל מי שסמוך אליו 51016 

והביאור בזה שכיון שמושפע , והיאך לא יתבונן לבקש דרכים להטיב את מצבו, יצר לב האדם רע מנעוריו 51017 

 51018 .הוא מושפע מכך ומחקה את מעשי האחרים אף, מסביבתו ורואה שכל הציבור אינו משתדל לתקן דרכיו

 51019 י"ל עיין ברש"איתא בחז, והנה כאשר נלמד בפרשת השבוע יש לראות עונשי שמים עד היכן מגיעים

ן "וראה ברמב, שהפסיקה תורה בויהי בנסוע הארון כדי להפסיק בין פורענות לפורענות (ה"א ל"במדבר י) 51020 

, אמרו שמא ירבה ויתן לנו מצוות, הבורח מבית הספר שהפורענות היתה שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק 51021 

מ תובעת התורה מישראל שהיו צריכים להתעכב "מ, ג שהיו חייבים ללכת שהרי הענן התחיל לנסוע"ואע 51022 

ומגלה התורה שבנסיעתם מהר סיני התגנב איזה מחשבה שחששו , א לעזוב את הר סיני"ולא לנסוע כי א 51023 

 51024 .שמא ירבה להם מצוות

ואפילו דברים שאין נראים בעינינו כחטא , ה על כל פרט ופרט"ן מגיע דקדוק תביעת הקבחזינן עד היכ 51025 

מעתה לאחר שנתבאר דקדוק הדין עד , ה בוחן ובודק ומוצא איזה פגימה קלה של חטא"מ הקב"מ, כלל 51026 

ומדוע איננו , חייב כל אחד מאתנו לנסות ולבחון את מעשיו האם יש בם איזה פגימה קלה, היכן מגיע 51027 

אלא כיון שנמשכים אחר הרבים ואיננו רואים גבי אחרים שימת לב על , קים כלל את מעשינובוד 51028 



נמצא שההסתכלות על אחרים וההמשכה אחריהם היא אם כל , גם אנו מתנהגים באופן כזה, המעשים 51029 

 51030 .חטאת והסיבה העיקרית לכשלון האדם

וכל , ת כולל ומקיף כל האדםלמרות שענין המדו, כ עבודת תיקון המדות"ומשום כך רחוקה מאתנו כ 51031 

וכל שלא יעבוד בלימוד המוסר לתקן מדותיו , וכפי מדותיו כך הם תורתו ותפילתו, מעשיו קשורים במדות 51032 

ומה נענה , (אור ישראל) ל"ס ז"וכה דברי הגאון החסיד הגרי, לא יוכל להגיע לשום מעשה טוב, הרעות 51033 

ואף בזאת , ו תקוה כלל שנוכל להגיע לאיזה מעלההרי ודאי שאין לנ, אנן יתמי דיתמי ללא לימוד המוסר 51034 

אור )  .שכיון שאיננו רואים רבים עוסקים בלימוד המוסר מושפעים אנו מהם, ל"הסיבה כנ 51035 

 51036 .(יחזקאל

 51037 

 51038 מאמר קכד

במדבר ) זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשואים ואת האבטחים ואת הבצלים ואת השומים 51039 

 51040 .(´א ה"י

כולם הגיעו , וראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, בר בדור דעההלא מדו, צריך להבין 51041 

רואים מזה דבר מפליא ? ופתאום הם בוכים שחסר להם בצל או חתיכת אבטיח או שומים, לנבואה 51042 

לומדים , שאנשים שהגיעו כבר למדרגה הגבוהה ביותר יכולים לשכוח את הכל ולהתגעגע לחתיכת בצל 51043 

צריך האדם לפחד שלא יפול , שאפילו הגיע למדרגה הכי גדולה, אדם מפחד תמידמזה יסוד גדול אשרי  51044 

 51045 .למדרגה הכי שפלה

ל "כי חז, ז"ל מקלם מרן הרש"וביאר הסבא זצ, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, ל אומרים"חז 51046 

ים שאנשים שאם רוא, ל על עצמם אמרו את זה"אפילו חז, כל הרואה בלי שום הבדל, מלמדים אותנו בזה 51047 

אני אף פעם לא אגיע למעשי השחתה , אל יחשוב כל אחד מה ממני יהלוך, עושים מעשי השחתה גדולים 51048 

צריך , אפילו אם הוא צדיק ורחוק כרחוק מזרח ממערב מהשחתה כזו, אלא כל הרואה מעשה השחתה, כזו 51049 

 51050 .לגדור את עצמו בגדרים שלא יגיע להשחתה כזאת

אלא כבר היה גרעין , לא בפעם אחת הגיעו אליהם, עשי ההשחתהאף האנשים המושחתים שעשו את מ 51051 

, ואם כן יכול להיות אמנם רחוק אני מקצה האחרון של ההשחתה, ממנו צמח וגדל הרע לאט לאט, ראשון 51052 

שממנו אפשר לה לצמוח , אולי עדיין ההשחתה אצלי בגרעין הראשון שלה? אבל אולי קרוב אני להתחלתה 51053 

 51054 .מן היין שזהו התחלת סוטהלכן יזיר עצמו , ולהתפתח

איך ירדו כל כך פלאים , ל משגיח דישיבת לומזה אמר על דור המדבר"ר משה רוזנשטיין זצ"צ מו"הגה 51055 

או יתגעגעו , ו"הלא לא מצינו על נביאים אחרים שיעבדו עבודה זרה ח, אחרי שכבר הגיעו למדרגת נבואה 51056 

לכן נשארו במדרגתם כל ימי , י עמל ויגיעה"אלא כל הנביאים הגיעו לנבואה ע? אחרי דברים קטני ערך 51057 

ה נתן להם מתנה כי רצה "אלא הקב, אבל דור המדבר לא הגיעו למדרגת נבואה על ידי עמל ויגיעה, חייהם 51058 

לכן תיכף שסרה הנבואה מהם היו אנשים , אבל לא נשתנתה הפנימיות שלהם, להכשירם לקבלת התורה 51059 

 51060 .פשוטים וחטאו

במעמד הנבחר , ל על הפסוק וקדשתם היום ומחר"אהרן מקרלין זצ´ רר "כעין זה ראיתי בשם האדמו 51061 

ה לא יכלה "מובן שקדושה זו שנתקדשו ישראל בזמן ראיית פני הקב, נתעלו ישראל לדרגת מלאכי עליון 51062 

וזהו וקדשתם היום התקדשו היום בקדושה שכזו שתשאר לכם גם למחר , לשמש ערובה שתמשך להבא 51063 

 51064 .(סרדרכי מו)  .אחרי קבלת התורה

 51065 

 51066 מאמר קכה

במדבר ) זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשואים ואת האבטחים ואת הבצלים ואת השומים 51067 

 51068 .(´א ה"י

אם תבן לא היו נותנים להם חינם דגים היו נותנים להם , י והלא כבר נאמר ותבן לא ינתן להם"וברש 51069 

ל ישראל על אשר הרגישו עול וסבל מן הנה זה בקורת על הכל, חינם מן המצוות, ומהו אומר חינם? חינם 51070 

! לישראל יש יום שבת קודש, נתבונן נא, על אשר הרגישו כי ישנם תענוגים בעולם זולתי מצוות, המצוות 51071 

ונדמה כי יום השביתה שלהם הנהו ביתרון תענוגים , ולהבדיל אלף הבדלות גם לגויים יש יום שביתה 51072 

הולכים ופוחזים מטיילים , אופים ומבשלים לכל רצונם ,הגויים חופשים לעשות מה שרוצים, מאשר אצלנו 51073 

 51074 .ומשחקים ככל אוות נפשם באין כל הגבלה

אבל להיות אסור לסרק השערות ולילך כל , סיפרו לי פעם שישראל אחד התאונן ואמר הכל טוב בשבת 51075 

רו אם תאמ, ם לא מאמינים כלל במציאות שביתתנו"עכו! זה כבר רחוק מלהיות עונג שבת, היום פרוע 51076 

ואנחנו לא לבד שזה לא , ם כי יום אחד בשבוע אסורים לבשל אף כל שהוא הלא יחשבו זה לשחוק"לעכו 51077 

ה ביום "אוכלים אנו ב, אלא אדרבה מתענגים אנו מזה, נמנה אצלנו לשום קושי ונסיון שיפריע שביתתנו 51078 



דגים וכל אנחנו שמחים באכילת משמנים ושתית ממתקים בשר ו, ק מן המוכן מכל טוב שבעולם"הש 51079 

 51080 ?ם להשיג תענוג שלנו"היוכלו עכו! ולא תחסר כל בו אם אפילו לא מבשלים בו, מטעמים

 51081 

דאמר , (.ט"שבת קי) ´איתא בגמ, ק יותר תענוגים מאשר אנו כיום"אמנם כי אבותינו היה להם ביום הש 51082 

יש לנו ושבת אמר לו תבלין אחד , מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף, ליה קיסר לרבי יהושע בן חנניא 51083 

, אמר לו כל המשמר את השבת מועיל לו, אמר לו תן לנו הימנו, שמו שאנו מטילין לתוכו וריחו נודף 51084 

והנה נסיכי הגוים נתכבדו , מצווים אנו שבעת ימים תאכל מצות, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו 51085 

 51086 .א אפו הם בעצמםולמה ל! והיה זה אצלם למתנה גדולה מי יודע כמה, בשלוח להם שתי מצות

ואין עונג כעונג , ואין עונג כעונג השבת, במצות שלנו ישנו הטעם של חג הפסח הקדוש, הוא הענין הנזכר 51087 

להם כבר השבת למשא , ו"ולמחללי שבת ח, בשר ודגים וכל מטעמים טועמים כל אשר בו דבקים, הפסח 51088 

אשר אמנם , השביתה של הגוייםגם השער שעל ראשם כבר לעינוי להם כשרואים להבדיל את יום , ודאי 51089 

אבל אוי ואבוי לתענוגים , דומים לכאורה כי זה עונג הוא, עושים הכל ככל אוות נפשם ללא כל הגבלה 51090 

 51091 !הבלים וריקות אינם מן המשביעים את האדם, כאלה

וכשרואה אדם שהוא מרגיש איזה עול וסבל , להביט על עצמו בעין בוחנת, צריך האדם להסתכל בעצמו 51092 

ב "לא מצד העוה, כשנשאל לעצמנו למי יש יותר תענוג בעולם! הנה זקוק הוא לבדיקה רבה, יהודימהיותו  51093 

גם מתנסך , לאיש יהודי פשוט וכשר או לאיש הולל מושך ביין את בשרו, ז ממש כפשוטו"אלא מצד העוה 51094 

 51095 רהכתוב אומ! ז כשמחת יהודי"אין שמחה ותענוג מעוה? בשמחת כל תענוגים החומריים אשר בעולם

 51096 !היינו בשמחה מצד זה העולם ודאי, א בשמחה"תחת אשר לא עבדת את ה (ח"דברים כ)

ופעם נתן לו המלך כסף וזהב למאוד להצילו ממצוקות , מובא מעשה בפילוסוף אחד שהיה עני מדולדל 51097 

ויאמר לו הנה כספך אשר נתת לי קח לך כי איני , וישכם בבוקר ויקח בידו הכסף ויבוא לפני המלך, העוני 51098 

וישב הפילוסוף את , ויתמה המלך ויאמר לו מה זאת עשית לי למה בעטת במנחתי אשר נתתי לך, חפץ בו 51099 

כי מעולם לא , אדוני מיום היותי עד היום הזה ישבתי במנוחות שאננות ובמשכנות מבטחים, המלך לאמור 51100 

 51101 .הייתי להוט אחר הממון תמיד נסתפקתי בהכרחיות

, ל חכמתי היתה בחכמת הטבע לדרוש ולחקור עניניו כי רבו מעשיווכ, והיה די לי והותר במה שהיה לי 51102 

אם , אמנם אתמול אשר לקחתי הכסף סעיפי עצבוני וילכו אחר ההבל ויהבלו לחשוב מה אעשה בכסף 51103 

, או אקנה קרקע ויהיה טרף לביתי, או אם טוב לי להפקידו ביד אדם נאמן, אקנה ממנו סחורה להשתכר 51104 

ותתפעם רוחי פוסח על שתי , כי סבבוהו גלי המחשבות והמון הטרדות, נגרש ותדד שנתי מעיני ולבבי כים 51105 

 51106 .כ"ובכן הכסף נתון לך והוא בעוניו החזיק ע, ולכן לא אוכל ללכת באלה, הסעיפים

שכאשר הרגישו תענוגי החכמה הפקירו , כמה מעשיות כדומה להם מובא על חכמים באומות העולם 51107 

אמנם לא כן היא דעת , ז הפריעו אותם מחיי החכמה"ר עניני עוהבאש, ז"והפרישו עצמם מכל עניני עוה 51108 

בזמן שרטיה  (7´קידושין ל) ל אומרים"חז, התורה לא דורשת מהאדם פרישות בתכלית, תורתנו הקדושה 51109 

ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואי אתה , אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך, על מכתך´ זו התורה הק 51110 

 51111 .מתיירא

לא סיגופים , וכל היושב בתענית נקרא חוטא, (.´נדרים י)א  יין כבר נקרא חוט אף המצער עצמו מן 51112 

היינו שלא תתנהג כמעשה בהמה אלא , קדש עצמך במותר לך (.´יבמות כ) ל"ואם אמרו חז, דורשת התורה 51113 

כי אז יהיה לך חיים שלמים , ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם! תהא יהודי 51114 

צריך להרגיש כי הוא , איש יהודי המברך ברכת שלא עשני גוי, ע"ן והראב"עיין שם ברמב, לם הזהגם בעו 51115 

 51116 .האיש הכי מאושר בעולם גם בחיי העולם הזה

עם שהם מדושנים , ומניח בקדושה לעם מדושני עונג! ז כאשר שמחת איש יהודי"אין שמחה ותענוג מעוה 51117 

יכול גוי לאכול מאכלים הכי טובים , עם האמיתי של החייםהאומות אף לא יודעים ולא מרגישים הט! בעונג 51118 

כי הוא עם , והנאתו של הגוי אף לא תדומה לההנאה של היהודי, ויהודי יאכל קשואין בלחם, ומשובחים 51119 

 51120 !ז"מדושני עונג כאן בעוה

גוי הנכנס באיטליז מכל אשר רוצה הוא , חינם מן המצות, זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם 51121 

ויהודי עם פסיעתו , ומיד הוא אוכלם, נבילה וטריפה שקצים ורמשים מכל אשר עיניו שואלות, חלוק 51122 

ועוד שואל אם נקרו הגידים והוסר החלב , מוצא איזה נתח של עגל דל, הראשונה אפשריותיו מצומצמות 51123 

יש  האם אמנם! כמה טרחות עד אשר משים משהו בפיו, הגבלות על הגבלות, שאלות על שאלות, וכדומה 51124 

 51125 ?מה לקנא את הגוי

, מתגלגלים בכל טינוף עם פיות פתוחות! הלא מחזירים יש יותר מה לקנאות, מבקש אני מחילת כבודכם 51126 

ויהודי החש בכמו אלה ודאי צריך ! באין כל טרחה שהיא והמאכל כבר בפיהם! הלא זאת תכלית חינם 51127 

זה הגוי , ל חתיכת לחם ללא כל הכנהאני אף לא יכול להביט על גוי עת אוכ? בדיקה מה אתו ומה מציאותו 51128 



הלא בה כל עונג ! עת עושה ברכה, כמה מן המתיקות ומלואת טעם באכילת יהודי! ובהמה שוים בעיני 51129 

 51130 .(דעת תורה)  !עם מדושני עונג! והנאה ממש

 51131 

 51132 מאמר קכו

במדבר ) זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשואים ואת האבטחים ואת הבצלים ואת השומים 51133 

 51134 .(´א ה"י

שהעם היוצא ממצרים מבית עבדים , הנה אם לא היינו קוראים בתורה ובא אחד וסיפר לנו מעשה כזה 51135 

´ ונצעק אל ה, ואשר היו שם בזויים ושפלים והפקר לכל מצרי לעשות בהם כטוב בעיניו, מעבודת פרך 51136 

על הים שמעו עמים ולאחר שאמרו שירה , ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה´ ויוציאנו ה, אלהי אבותינו 51137 

ולאחר מתן , הנוראות והנפלאות והכבוד הגדול אשר הרעישו כל יושבי תבל, ירגזון חיל אחז יושבי פלשת 51138 

והיו נכונים לבוא לארץ , אשר כל הגדולה הזאת לא נעשה לשום עם מימי בראשית עד עתה, ´תורתנו הק 51139 

 51140 .ותכנען לאכול מפריה ולשבוע מטובה ולהיות רבתי בגוים שרתי במדינ

כי דגן שמים ניתן להם ולחם , הנה אם יבוא מי ויספר לנו שגם שהיו בדרך ולא היה חסר להם לחם ומים 51141 

ולא חסר להם כי אם הדגה אשר נאכל במצרים , ופתח צור ויזובו מים, אבירים אכל איש בלי טורח ועמל 51142 

היו בוכים , יםומפני שחסר להם דגים ובצלים שהורגלו בהם במצר, את הבצלים ואת השומים, חינם 51143 

והיה טוב בעיניהם למען הדגים והבצלים להשאר במצרים כמו שהיו , ואומרים למה זה יצאנו ממצרים 51144 

כל טובם וכבודם , ולהיות משוללים מכל הטובות הגדולות אשר לשמי שמים יגיע שיאן, עבדים שפלים 51145 

ומפניהם היו בטלים , ליםהכל היו מוחלין אך למען ינתן להם לאכול את הדגים ואת הבצ, ועתידם הגדול 51146 

 51147 !כל הנסים והנפלאות של יציאת מצרים

לא שקר אתה דובר ולא , כמדומה שלא היינו אומרים לו מאומה? מה היינו אומרים לזה המספר לנו כזאת 51148 

כי מיד ידענו שהוא משוגע גמור ונסגירהו בבית המשוגעים פן ישתגע ביותר ויזיק את , משוגע הנך 51149 

ה בעצמו אשר על ידו "כי אם משרע, מספר הוא לא איש נכרי אשר לא נדעהואבל מה נעשה שה! הבריות 51150 

והוא בעצמו סיפר לנו דבר זה אשר ´ ואשר על ידו ניתן לנו תורתנו הק, נעשו כל הנסים והנפלאות האלו 51151 

, לשמוע דבר מבהיל כזה אשר קרה לעם היוצא ממצרים בשירות ותשבחות, ישבר את מוחנו לרסיסים 51152 

 51153 .אשםושמחת עולם על ר

, לא שולחן של מלכים, בעת התגבר יצרם ותאותם עליהם והתגעגעו אל ארוחת תמיד הניתן להם במצרים 51154 

, למרות תמהוננו הגדול, ולא פחדה התורה לספר לנו כזאת, כי אם סעודת עבדים השפלים דגים וירקות 51155 

של אדם והשפעתו שהיא לבדה ידעה להורות לנו כח יצרו , ´הנה נראה בעינינו אמיתת תורת אלהינו ית 51156 

 51157 .שישר בעיניו לאבד עולמות עליונים ותחתונים עת התגבר יצרו ותאותו עליו, הגדולה עליו להוליכו שולל

האחד להכיר חשיבותם של צרכינו הגשמיים אף כאלו הנראים לנו לקלי , ואשר נלמד מזה שני דברים 51158 

רו יוצאי מצרים על המנע מהם הרי ראינו כמה הצטע, עליהם´ ונדע להכיר טובותם ולהודות לה, הערך 51159 

וכמה היו מתגעגעים עליהם עד ששכחו כל הרעות והעינויים שהיו , דברים קלי הערך כשומים ובצלים 51160 

 51161 .ומזה נדע להכיר טובותם בהמצאם במדה המספקת לנו, להם במצרים מפני תאותם לירקות האלו

שיהיה מצוי לו , דל אם יש לאל ידווראוי לו להשת, והשני שאין ראוי לאדם לסמוך על כוחותיו הרוחניים 51162 

וידמה לו כאילו הוא , לבל יתגרה בו יצרו להגדיל חסרונותיו בעיניו, כל צרכי גופו אף היותר קלי הערך 51163 

שהדברים הקלים נדמו להם כדברים הרמים אשר חסר , וכאשר קרה לאבותינו במדבר, משולל מכל טוב 51164 

להשתדל שיהיה מצוי לו , הכנס אתו במלחמת הרשותלבל יצטרך ל, כ ראוי לאיש היודע כח יצרו"ע, להם 51165 

 51166 .צרכי גופו ולא יהיה מקום ליצרו להתגרה בו ולא יסמוך על כוחותיו הרוחניים ללא צורך

למען יראה , לחסר מנפשו דברים אשר הורגל בהם, גם ראוי לאיש בעת שהפת בסלו לנסות כוחו וטבעו 51167 

ועוד דבר נכבד אנו למדין , עת הצורך אם יזדמן לושיוכל להשתמש בו ל, כמה כוחו גדול לפרוש מתאותו 51168 

ולהיות מדושן , ´שהאיש העוסק בתורה אשר ראוי לו להתענג על ה, ה"מפרשה זו שזה רע בעיני המקום ב 51169 

אשר אין להם , שיקנא בטובות הגשמיות אשר יתענגו בהם אנשי העולם, עונג מכל תענוגיו הרוחניים 51170 

ראוי שיהיה די לו התענוגים האמיתיים אשר ימצא בלי , ם לבדבחייהם כי אם אותם התענוגים הגשמיי 51171 

 51172 .´ית´ שיעור ותכלית בתורה ועבודת ה

אשר יש , כמו שראינו בענין המתאוים´ ועבודתו ית´ ואם יהיה ההיפך אות הוא שהוא מואס את תורת ה 51173 

לה גם לא נחטא אם נאמר שגם לא ע, לשער שלא אמרו זאת בפיהם מפורש למה זה יצאנו ממצרים 51174 

ולא שבעו רצון מכל , כי אם מפאת בכייתם על התענוגים הגשמיים אשר התאוו להם, במחשבתם דבר זה 51175 

שאני , נחשב להם כאילו אמרו מפורש למה זה יצאנו ממצרים, התענוגים הרוחניים אשר היו להם למכביר 51176 

 51177 .ארץ מצריםהחרטה על יציאתם מ, ראה ומצא שבסתר לבם טמון ההרגש הזה, חוקר לב ובוחן כליות´ ה



אות הוא שאין תורתו , ומתאונן על מיעוט הנאותיו הגשמיות´ ית´ כן הוא לכל מי שעוסק בתורה ועבודת ה 51178 

, ואומר בסתר לבו למה לי עסקי בתורה אם אצטרך לסבול ולענות את נפשי מכל תאוה, משביעה את נפשו 51179 

, תאונן על מיעוט טובותיו הגשמיותומתאוה ומ, לכן נדע כי כענין המתאוים כן הוא ענינו של העוסק בתורה 51180 

והנה נאמר דבר אמת ונכון לבל יתמה , אות הוא על רוע לבו ומעוט הבנתו וחשיבות עסקו בתורה ועבודה 51181 

ולבל יקנאו באלו המבלים את ימיהם בתענוגי , בעינינו על מיעוט טובתם הגשמית של העוסקים בתורה 51182 

 51183 .ז וכל טוב לא יבצר מהם"עוה

מצוי לראות שכל המשרתים אשר אין העסק , חר גדול אשר רבים המשרתים בווהוא שנראה בבית מס 51184 

, המה שומרים בדיוק את העיתות הפנויות למנוחה ולאכילה ולשתיה ולטיול, שלהם כי אם עובדים בשכר 51185 

לא כן הבעל הבית איננו יודע מעת הפנוי ומעיתות , אינם מַותרים מאומה מהעת הפנויה הקבועה להם 51186 

הוא הבעל , הו תמיד עסוק בעסקו בעת אשר משרתיו אוכלין ומטיילין ונותנין עונג לנפשםכי נרא, המנוחה 51187 

ויקרה לפעמים אשר , ואכילתו ושתיתו במהירות, הבית אינו נותן מנוחה לנפשו ותמיד הוא עוסק במלאכתו 51188 

 51189 .והטעם מובן לכל אין צורך לבארו, ישכח גם מלאכול ולשתות

ה בעולמו לא "ל כל מה שברא הקב"ש חז"כמ, העולם הוא כבוד שמיםשתכלית מציאות , כן הוא בענינינו 51190 

נמצא שעסקו של , מ כל העוסק בתורה לשמה כל העולם כולו כדאי הוא לו"ואמר ר, ברא אלא לכבודו 51191 

ולזה נחשב העולם לקנינו ורכושו , ´ומורה לבני אדם כבודו וגודלו ית, עולם הוא אך למי שעוסק בתורה 51192 

ולסדר עניניו , ושאר הבריות אינם כי אם למשרתים ופקידים לנהל עסקו של עולם ,והוא בעליו של העולם 51193 

 51194 .לתכלית התיקון להשתמש בו באופן הטוב והמועיל

שיהיה להם השכר הטוב לאכול ולשתות , הנה ראוי לאלו הפקידים והמשרתים מנהלי עסקו של עולם 51195 

חלקם מכל עמלם וזולת זאת אין להם  וזהו, פרי שירותם ועמלם בתיקונו של עולם, ולרוות בטוב נפשם 51196 

כראוי , ומפני זה ראוי להם כל טובה ועונג נפשם וכל הטובות הגשמיות, מאומה בקנינו של עולם 51197 

 51198 .בעסקו של עולם גדול ונפלא כזה, להעוסקים בעסק גדול ורב הערך

סק הגדול אשר כל עסקו של עולם והריוח הנפלא אשר ירויחו מהע, ´אבל אלו העוסקים בתורה ויראת ה 51199 

הנה די להם הריוח והעושר הגדול אשר , והמה הבעלי בתים של העולם הנכבד הזה, הזה הוא אך להם 51200 

כי אם , ואין להם עתה לבקש מנוחה ותענוג לנפשם, ירויחו ואשר ישאר להם לעולמי עד מעסקו של עולם 51201 

ואין , ל עסקו של עולםלהרבות ולהגדי, להיות תמיד טרודים בסבל העבודה הגדולה בלי הפוגה יום ולילה 51202 

כי אם שכר , אשר אין להם בעסק מאומה בהריוח הגדול, להם להביט על מנהגם של הפקידים והמשרתים 51203 

, זהו הסוד והטעם היותר פשוט והיותר מובן לכל, פרי עמלם וטרחם בעסקם של אחרים, בטנם ועונג נפשם 51204 

.ול משולחנם וכתרך גדול מכתרםששלחנך גד, להתאוות לשולחן של שרים´ ית´ שאין ראוי לעובדי ה 51205 

 51206 .(יסודי הדעת)  

 51207 

 51208 מאמר קכז

במדבר ) זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשואים ואת האבטחים ואת הבצלים ואת השומים 51209 

 51210 .(´א ה"י

ה אם שמרתם מה שכתוב בספר הזה "אמר להם הקב, א הסיף והספר נתנו מכורכין מן השמים"תני בשם ר 51211 

י הככר והמקל נתנו מכורכין "תני בשם רשב, ואם לאו סוף שהוא הורג אתכם, יףהרי אתם נצולים מן הס 51212 

אם , ואם לאו הרי מקל ללקות בו, ה אם שמרתם את התורה הרי ככר לאכול"אמר להם הקב, מן השמים 51213 

 51214 .(ה"ר ל"ויק) ואם תמאנו ומריתם חרב תאוכלו, תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו

כל מאכל אם הוא כתיקונו הוא בריא לאיש ויתן לו קיום , והיפוכו בעניני הגשמיות כל דבר יש בו דבר 51215 

אכן , ולכאורה פלא, לא די שלא תבריאהו כי אם תחליאהו בחולאים קשים, ואם נתקלקל ונתעפש, וחיות 51216 

, וביחוד לקיום האדם בעניני הגוף ובעניני הנפש, וכן בכל עניני העולם, הוא שכל דבר יש בו דבר והיפוכו 51217 

ואם יצא ממדתו יחליאוהו , אבריו מתענגים ומתדשנים, אם ינהג עצמו כשורה ובמזג הראוי בעניני הגוף 51218 

 51219 .כי הרבה חלאים באים על רוב אכילה, בחלאים רעים

הם הנותנים בו כח וגבורה , פ השכל"בריאותו וקיומו היא התורה והמצוות והנהגתו ע, וכן בעניני הנפש 51220 

ואם יצא מגדרי התורה , תתן בו קדושה וטהרה לו ולגופו וכל מחשבה טובה ומעשה טוב, מתענג ומתדשן 51221 

, כי הרצון הוא מחלה בנפש, היא בעצמה תחליאהו ותיסרהו בחלאים רבים, והשכל ויכנס בגדר הרצון 51222 

כי הבריא , וזה בלי ספק חולי רע, ן על ענין התאוו תאוה כמתאווים לאכול הפחמים והעפר"ש הרמב"וכמ 51223 

 51224 .אין זאת כי אם מחלה בנפש, דברים בריאים ומתוקניםלא יבקש דברים נבאשים כי אם 

זכו שנענשו במדה אשר חטאו כדי , ולכן דור המדבר אשר נכשלו פעם אחת במחלת התאוה לפי ערכם 51225 

כנאמר לא יום אחד תאכלון עד אשר , ונענשו במילוי התאוה, להורותם כי הרצון היא מחלה בנפש ובגוף 51226 



עד כי התאוה המיתה , מה שבקשו בזה נענשו למלאות להם תאותםנמצא כי ב, יצא מאפכם והיה לכם לזרא 51227 

 51228 .ולפי זכות נפשותם וגופם לא יכלו לסבול את מחלת התאוה ומתו, אותם

עד אשר יצא מאפכם כתרגומו די תקוצון ביה ויהיה דומה לכם כאילו אכלתם , ל"י ז"וכן מבואר בדברי רש 51229 

משה הדרשן ´ ובדברי ר, ו יותר ממה שקרבתםוהיה לכם לזרא שתהיו מרחקין אות, ממנו יותר מדאי 51230 

היא עצמה היתה להם , נמצא כי התאוה אשר השליטו בנפשם, ל"ראיתי שיש לשון שקורין לחרב זרא עכ 51231 

ואם לאו הרי , אם תאבו טוב הארץ תאכלו הרי ספר, ר"הרי כדברי המד, משה הדרשן´ לסיף כדברי ר 51232 

 51233 .בר אחד ספר וסיףבד, כי הספר והסיף נתנו מכורכין מן השמים, סיף

ודור , וזה אשר דברנו כי התאוה בעצמה תדין את האדם ותיסרהו עד שתמיתהו ותדינהו בדינים קשים 51234 

וזהו הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם , ז"המדבר מרוב זכותם וקדושתם קיבלו העונש תיכף בעוה 51235 

, כי בדבר הזה תאריכו ימים, זה ה ענין"ובמשנה תורה ביאר מרע, מן העולם ממש, (´אבות ד) מן העולם 51236 

 51237 .ולהיפוך לא תאריכו ימים, בשמירת התורה והמצוות כי הם חייכם ממש

, במצוה עצמה יש ברכה, ל תשכיל ותתבונן ותכיר כי בעשיית המצוות"ר, והוא ענין ברכה וקללה 51238 

עתם ה לא לר"רבנן אמרי אמר הקב, ת כמבואר במדרש ראה"וזהו מחסדי השי, ובהיפוכה נמצא קללה 51239 

ל אחרי כי בהטוב יש ברכה "ר, אלא להודיען איזה דרך טובה שיבחרו אותה, נתתי להם ברכות וקללות 51240 

 51241 .מי לא ירוץ להחזיק בברכה ולברוח בתכלית הריחוק מן הקללה, ובהרע יש קללה

כי החולה יחזיק תמיד רק , ומכתינו אנושה מאד, ו"ה לא יועיל לנו ח"אכן כל הטוב והחסד שטרח הקב 51242 

ואנחנו שותים כמים , ואך בריאים ירגישו תיכף שהמה חולים, קללה כפחמים ומאכלים הנבאשיםדברי  51243 

ובשביל זה מתענגים אנחנו בדברים , כל ראש לחולי וכל לבב דוי, עולה ואין בנו מתום רחמנא ליצלן 51244 

 51245 .הנבאשים כמו הקנאה והתאוה והכבוד

ש "לה המשפטים אשר תשים לפניהם עייכמו בא, לכן נצטוינו בלשון הכתוב ראה אנכי נותן לפניכם 51246 

לכך נאמר , פעמים עד שתהא סדורה בפיהם´ או ג´ לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק ב, י"ברש 51247 

כן הוא בענינינו מוטל על האדם , ל"אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם עכ 51248 

וזהו עבודת האדם להתבונן עד , מוכן לפניולהתבונן ולהכיר את ענין הברכות והקללות כשולחן ערוך  51249 

 51250 .ומי לא יחזיק בברכות, שיראה בחוש ברכה וקללה

שנתנו שליטה , ן התאוו תאוה"ז שלא ישלוט בו התאוה כאשר ביאר הרמב"ולכן על האדם לתקן זאת בעוה 51251 

שישוב החוטא בתשובה ויכלהו , ואף אחרי השליטה לבטלה כמובא בתומר דבורה, בקרבם מצד התאוה 51252 

לאדם אין , ל"או ילך בגיהנום ושם יפרע חובו עכ, או יבטלהו שופט צדק ביסורים ומיתה, ויבטלהו בסגופיו 51253 

שיכיר רעתו וכל אשר יכיר יותר את המרירות זהו , א לבטל הרע שיכלהו ויבטלהו בתשובה"תיקון כ 51254 

 51255 .ביטולו

אותו עד שיהיה הגוף צח יכול לכבס , שהנפש בהרהוריו הטובים ובצערו ויגונו, כך הוא טבעו של גוף 51256 

וזהו מצד טבע קישור הגוף , ואין לך ביטול יותר גדול מזה, וירחק מן העבירה כמטחוי קשת, מצוחצח 51257 

וכמה עבודות קשות על האדם , אחרי כי גם תאוה כזאת נקראת מות, ומזה נוכל להבין, ז"והנפש יחד בעוה 51258 

ומי יכול , ת הדין של תאוה ממש אף של היתרמי כבר יוכל למלל גבור, ב"ז ומי יכילנו בעוה"לבטלה בעוה 51259 

 51260 .(´ח´ ד ז"דעת חכמה ומוסר ח)  .הרחמן יצילנו, ל מי יכילנו"לשער ולערוך תאוה של איסור ר

 51261 

 51262 מאמר קכח

במדבר ) זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשואים ואת האבטחים ואת הבצלים ואת השומים 51263 

 51264 .(´א ה"י

דור שראה , (´ש מלכים א"ילק) כאן בדור המדבר שהיו כולם מלאים דעההרי מדובר , ותמוה הדבר למאד 51265 

שראתה שפחה על הים מה , ראה קריעת ים סוף והגיע למדרגות עליונות, את כל הנסים והנפלאות במצרים 51266 

דור מקבלי התורה מסיני ששמע קול אלהים , (´מכילתא בשלח ג) שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים 51267 

הרי לא ? כן שיתאוו תאוה לאכול דוקא בשר ויתגעגעו לאבטיחים ושומים ובצליםהית, מדבר מתוך האש 51268 

ואיך מתקבל על הדעת שאותו דור , ש על גאון וצדיק"היינו מאמינים כזאת על איזה רב שהוא בישראל וכ 51269 

 51270 ?הגיע למצב ירוד כזה

משתנה היה , י"והיו טועמים בו טעמים שונים כדברי רש, ולא עוד אלא שהמן היה מאכל מובחר למאד 51271 

וכדברי הכתוב טחנו בריחיים או דכו במדוכה ובשלו בפרור ועשו , טעמו לנטחנין ולנדוכין ולמבושלין 51272 

ולמה התאוו , ומה הרע שמצאו בו שנפשם קצה בו, (א"י שם כ"רש) אותו עוגות והיה נבלע באיברים 51273 

 51274 ?דוקא למאכלים גשמיים פשוטים

אלא שהאדם מגשם אותם , דברים גשמיים בעולם שלאמיתו של דבר אין, אולם כבר עמדנו על כך 51275 

אם , ומהוה מושגים רוחניים´ כלומר כל המציאות היא חכמת ה, (´משלי ג) בחכמה יסד ארץ´ ה, במעשיו 51276 



הלחם שהוא אוכל , ´הוא הופך את כל פעולותיו הגשמיות לעבודת ה, האדם מגיע למדריגה רוחנית עליונה 51277 

הרוצה , היין שהוא שותה כאילו מנסך נסכים, ד עליו הוא כמזבחהשולחן שהוא סוע, ´הוא כעין קרבן לה 51278 

וזה מה שאמר הכתוב ויבא אהרן , (.א"יומא ע) לנסך יין על גבי מזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין 51279 

וכן ויחזו את האלהים ויאכלו , (ח"שמות י) וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלהים 51280 

 51281 .(ד"שם כ) וישתו

, (ז"שמות ט) הם לא הסתפקו במן שהוא לחם מן השמים, נה דור המדבר השתוקק להגיע למדריגה זווה 51282 

בשר ודגים אבטיחים וקישואים שיהפכו אותם , הם רצו מאכלים גשמיים פשוטים, שבעצמו היה מזון רוחני 51283 

ת המזון הם שאפו לקדש א, כאכילה לפני האלהים כאילו אכילת קרבנות וניסוך נסכים, ללחם מן שמים 51284 

 51285 .הגשמי ולהתעלות להתפשטות מוחלטת ולהתקדשות עילאה

אלא שאין אדם ? בהם והביא עליהם עונש כה חמור´ למה חרה אף ה, אולם אם כך הדבר מה היה חטאם 51286 

ה המטיר להם ַמן מן השמים ולא המציא להם במדבר "אם הקב, דורש ממנו´ צריך להתאוות יותר ממה שה 51287 

, ואם הם לא מצאו סיפוק בכך, עליהם להשיג מאכילת המן מה שניתן להשיגו, מזון גשמי הרי זה רצונו 51288 

שהתבטאו עליהם , הבחין בוחן הלבבות שבשרשים הפנימיים של ליבותיהם חבויות נטיות בלתי רצויות 51289 

 51290 .וכאילו התגעגעו לקישואים לאבטיחים לשומים ולבצלים, בלשון התורה התאוו תאוה

, ה לירבעם בבגדו ואמר לו"ל אומרים תפסו הקב"חז, בעם בן נבטבדומה לזה נבין גם את חטאו של יר 51291 

סנהדרין )א  אי הכי לא בעינ, בן ישי בראש? אמר לו מי בראש, חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן 51292 

, שחידש דברים שלא שמעה אוזן מעולם, ל מספרים על ירבעם שלא מצאו בתורתו שום דופי"חז, (.ב"ק 51293 

ואיך יעלה , ושכל טעמי תורה היו מגולים לפניו כשדה, היו דומים לפניו כעשבי השדהכל תלמידי חכמים  51294 

יוותר על האושר הרוחני הנצחי הגדול ביותר שבעולם , על הדעת שבשביל כבוד מדומה שהוא יהיה בראש 51295 

 51296 ?ולמרוד בו ולומר לא בעינא, שהוא קרבת אלהים לטייל עמו בגן עדן

 51297 

אלא דוקא מתוך גדולתו ועליונותו , ´אש הסיר את לבבו מאחרי האולם לא הכבוד המדומה של מי בר 51298 

לא היה יכול להסכים להיות מוגבל בעלייתו , השתוקק להגיע לשיא המדריגה ללא שיעור וללא הגבלה 51299 

ראה בזה קיפוח תכלית חייו , ´ואם לא יכול להגיע לשיא ההתדבקות בה, שישאר במדריגה פחותה מבן ישי 51300 

ה "בשעה שאמר הקב, ומצינו הרגשה זו גם אצל משה רבינו, בתור אדם עליון ,בעולם בתור צלם אלהים 51301 

כלומר , אמר משה אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה, לישראל לאחר חטא העגל ושלחתי לפניך מלאך 51302 

´ הם מוותרים על כל הבטחות ה, שהוא בעצמו ילך לפניהם´ שאם לא יגיעו למדריגה להיות קרובים לה 51303 

 51304 .מות במדברלהיכנס לארץ ול

ה קבע שבן "אם הקב, אולם ירבעם עבר בזה על המדה, לאור זה היתה דרישתו של ירבעם להיות בראש 51305 

ואם לא , אין דורשים ממנו יותר והיה צריך להסתפק בכך, ישי בראש ששושלת מלכות בית דוד בראש 51306 

טיה זו היתה דקה ואם כי נ, התרצה גילו בשמים שבתוך תוך מעמקי נפשו מעורבת נטיה כל שהיא לכבוד 51307 

ללכת בדרכים ´ וסובבה את דעתו מה, הטעתה אותו ושיבשה את השתוקקותו הרוחנית העליונה, מן הדקה 51308 

, והרי זה דומה למה שאמר משה רבינו לקרח ועדתו, שהיו להם תוצאות חמורות מאד´ לא רצויות לה 51309 

וזה היה גם , (ז"ר טבמדב) המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל ובקשתם גם כהונה 51310 

למרות שלא ´ שמרוב גדולתו השתוקק יותר מהראוי לו להקטיר קטורת לפני ה, חטאו של עוזיהו המלך 51311 

 51312  .אלהיו ונענש שהיה מצורע כל ימיו´ בגלל זה גבה לבו עד להשחית וימעל בה, היה כהן גדול

 51313 .(אור הצפון)

 51314 

 51315 מאמר קכט

 51316 .(´א ו"במדבר י) המן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדולחו, ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו

ה הכתיב בתורה והמן כזרע "והקב, ישראל אומרים בלתי אל המן עינינו, מי שאמר זו לא אמר זו, י"ברש 51317 

ויש להתבונן מאי תמיהה , כ"כלומר ראו באי עולם על מה מתלוננים בני והמן כך וכך הוא חשוב ע, גד הוא 51318 

ויענך וירעיבך , (´עקב ח) ה בעצמו ובכבודו כתב בתורה"הרי הקב, אל המן עינינוהיא זו על שאמרו בלתי  51319 

! ובודאי עינוי היה כאן, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך 51320 

, םעד כדי תביעה גדולה כזו עליה, כ מה תימה אם הרגישו בעצמם את העינוי והרעבון"וא! ורעב היה כאן 51321 

 51322 .וגם נענשו על כך באופן חמור מאד

כך היא דרכה של תורה פת , (ו"אבות פ) ל"נבאר בהקדם משאחז, וכדי לקרב ענין זה קצת אל שכלנו 51323 

ואם אתה עושה , ובתורה אתה עמל, וחיי צער תחיה, ועל הארץ תישן, ומים במשורה תשתה, במלח תאכל 51324 

, הנה ודאי מה שאמרו כך היא דרכה של תורה, כ"ב ע"ז וטוב לך לעוה"אשריך בעוה, כן אשריך וטוב לך 51325 

 51326 .אבל ודאי לא שזוהי התורה עצמה, פירושו שכך היא הדרך להגיע לתורה



והאושר הנצחי והגדול , מעתה צא וחשוב הרי התורה היא תכלית כל התכליתים בחיי האדם עלי אדמות 51327 

טובה וסלולה לכל הרוצה ללכת למה לא תהיה דרך רחבה , כ גם הדרך להגיע לתורה"וא, ביותר בזה ובבא 51328 

הרי בודאי זוהי דרך , משל למה הדבר דומה לדרך המוביל לארמון המלוכה ששם העושר והאושר, בה 51329 

גם , וכל רואה יראה שאם ילך בדרך זו יגיע ויבוא לארמון ההצלחה, סלולה וישרה בלא שום מכשול 51330 

כדי לידע כבר , נות בהן בני האדםנטועים בצדדיה כל מיני פרחים יפים ואילנות טובות להתענג וליה 51331 

 51332 .בראשית הליכתם על גודל האושר וההצלחה אשר יגיעו בדרך זו

, תהיה דרך צרה מלאה קוצים וברקנים, אבל לא יתכן כי דרך המלך אשר ממנה יבואו לארמון המלוכה 51333 

ארמון כל הרואה אותה דרך ידע ברורות כי משם לא יבוא ל, אשר לא יוכלו לעבור בה כי אם בקושי רב 51334 

שדוקא דרכה של , כ התמיהה גדולה שבעתים"וא, כי אם לבית אסירים או לקברות יובל, מלוכה והצלחה 51335 

ולא די בזה אלא , תהיה הדרך אליה פת במלח ומים במשורה ושינה על הארץ, תורה שאין חיים אלא תורה 51336 

ך זו של חיי צער י דר"ובהשקפה ראשונה אנו עומדים ותמהים איך אפשר שע, גם נוסף וחיי צער תחיה 51337 

והרי כן מסיים התנא אם אתה עושה כן ? יוכל אדם להגיע אל פסגת האושר וההצלחה בחייו, רעב וצמאון 51338 

 51339 ?ואיך, ב"ז וטוב לך לעוה"אשריך בעוה, אשריך וטוב לך

ובלא , שאמנם נכון הוא כי התורה היא האושר וההצלחה האמיתית בחיים, אכן מכאן אנו למדים בהכרח 51340 

דרך המלך ודאי היא , ו דרך של קוצים ופחתים ובורות"אינה ח, שעל ידה באים לתורה ספק שגם הדרך 51341 

ומעטים המה הדורכים בה , אלא שלאו כל אדם זוכה להכיר דרך זו, סוגה בשושנים ורוחב לב בתענוגים 51342 

והולכים ! אבל נזורו אחור ויצאו כלעומת שבאו, ויש גם אנשים שכבר הגיעו לה כמעט! והבאים אליה 51343 

 51344 .כים עקלקלות אשר אינם מובילים כלל להחיים והאושרבדר

בצירוף של ובתורה אתה , אימתי נעשים הפת במלח והמים במשורה לאשריך וטוב לך, אך יש תנאי בדבר 51345 

י פת במלח תאכל ומים במשורה "ז ע"נמצא דבלי עמלות בתורה לא יתכן שיהיה אשריך בעוה! עמל 51346 

אז התורה היא תבלין שממתקת את , בל אם בתורה אתה עמלא, ב"ש שאין כאן וטוב לך לעוה"וכ, תשתה 51347 

ונותנת לו , (.ז"ב ט"ב) ר בראתי לו תורה תבלין"ל בראתי יצה"ש חז"וכמ, הפת במלח ומים במשורה 51348 

! וכל זמן שאתה ממשמש בה אתה מוצא בה טעם, אושר שלום ושלוה בכל אשר יפנה ובכל מצב שימצא 51349 

 51350 !ה בעיניו את האשריך וטוב לךאז ירגיש וירא, ובפרט עם לימוד המוסר

והרי הם רצים אצים לרעות בגנים וללקוט שושנים של , אכן רוב אנשי העולם אינם חפצים בעמל תורה 51351 

ומגבירים על עצמם כח הדמיון עד אשר , משתכרים שם ומאבדים את הדעת והתבונה, ז"הנאות עוה 51352 

ופעם פחד דאגה , ירים ייעפו וייגעופעם ירקדו כשע, נופלים ישנים שוכבים וחולמים כל מיני חלומות 51353 

דרך סלולה ובטוחה ישרה , וישכחו ולא ישימו לב כי דרך המלך לפניהם, יאחזון וישימו בכוס עיניהם 51354 

וכאשר מגבירים על עצמם תאוותיהם ואינם יכולים לזוז , ונכוחה לבוא אל ארמון המלוכה החיים והאושר 51355 

 51356 .בכת לא יוכלו לעבור בהטענת כזב בפיהם כי דרך המלך קשה ומסו, ממקומם

ז הנאות רגעיות "לא ידעו ולא יבינו כי כל הנאות עוה, אבל מה נואלו האנשים ההם ושקר הנחילו להם 51357 

ומאידך גיסא בעל ההנאות מתקשר על ידם בחובות עצומים לא יוכל להנתק , לרגעים ממש תבחנם, המה 51358 

א שמצא מים מלוחים בחבית ושתה מהם ז לאדם צמ"ל כל הנאות עוה"א ז"וכבר המשיל הגר, מהם כל ימיו 51359 

אבל רגעים ממש לאחר שתייתו מתגבר בו , הרי בשעת שתייתו נדמה לו שמרווה צמאונו, בצמאון רב 51360 

 51361 !הצמאון שבעתיים מאשר היה לו קודם ששתה

י עמלות "בחיים של אושר ונחת ע, עדיין איני מבין איך יתחלף פת במלח וחיי צער, ואם יתעקש ויאמר 51362 

למה הדבר דומה לאחד שלא שתה יין מעולם ושואל , אתה אמור לו כי אין להשיבו אלא במשלאף ? בתורה 51363 

כגון שיערב כמה , אף אם יסביר לו זה בכל מיני הסברים, מחבירו שיברר ויגיד לו מה טעם יש ביין 51364 

 51365 .לא יועיל לו כלום והוא נשאר בלא הבנה מה טעם היין, אחוזים מתיקות וכמה אחוזים חמיצות ויערבם

וזהו מה שאמר התנא אם אתה , אז תדע בבירור טעם היין! קח לך כוס יין ושתה, אבל העצה הטובה ביותר 51366 

הלא אמר פת במלח תאכל הרי שהוא , ולכאורה מה צריך להוסיף אם אתה עושה כן, עושה כן אשריך 51367 

כן אז  לכן אמר אם אתה עושה, אלא שאם יבוא אחד וישאל האיך אשריך וטוב לך בפת במלח? עושה כן 51368 

ההכרח ´ היינו לדעת כי טוב ה, ´ה טעמו וראו כי טוב ה"וזהו מה שאמר דוד המע! תדע כי אשריך וטוב לך 51369 

 51370 .´אז תראו ותווכחו כי טוב ה, לטעום מתחילה

אלא לא יחסרו כל , יש להם כל טוב´ לא כתוב ודורשי ה, לא יחסרו כל טוב´ כפירים רשו ורעבו ודורשי ה 51371 

משל , צריכים ואין מבקשים הנאות ותענוגים אלו שכל העולם רודף אחריהם לא חסר להם כי אין, טוב 51372 

ויען באנחה כי לא , וישאלו אותו מה זאת, למה הדבר דומה לאחד שנכנס לבית שכנו ויצא ודאגה על פניו 51373 

כי ידועים בני , אמרו לו זו אינה ראיה, כנראה מזה שהם עניים מרודים, מצאתי בבית הזה שום תרופות 51374 

 51375 .ריאים וחזקים ואינם זקוקים לתרופותהבית לב



, ח אמיתי אשר תורתו אומנותו"ישנם הרבה אנשים מחוסרי תבונה כשנכנסים לבית של ת, וכן הדבר הזה 51376 

, והכלים והקישוטים היפים המסנוורים את העינים של הזולת, ואינם מוצאים שם את הרהיטים המודרנים 51377 

ח העמל בתורה "אבל לא הבינו ולא ידעו כי אדרבה הת, תח אין לו במה לחיו"נאנחים ואומרים אהה זה הת 51378 

ולכן אינו , ואינו חולה במחלת הקנאה והתאוה והכבוד של כל העולם, הרי הוא בריא וחזק בנפשו ורוחו 51379 

 51380 .זקוק לשכך ולהשקיט כאבי מחלתו

ת ראו באי עולם על מה "ל שאמר השי"ואמרו חז, והמן כזרע גד הוא, מעתה נבוא למה שהתחלנו 51381 

אמנם נתבונן עוד , ושאלנו הלא כתוב בתורה על המן ויענך וירעיבך ויאכילך את המן, וננים בנימתל 51382 

אל משה הנני ממטיר לכם לחם דבר יום ´ על הפסוק ויאמר ה, (´ז ד"במכילתא בשלח ט) אמרו, בדבר 51383 

היום כל מי שיש לו מה יאכל , מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר, מי שברא יום ברא פרנסתו, ביומו 51384 

מכאן היה רבי שמעון בר יוחאי אומר לא ניתנה תורה לדרוש , ואומר מה אוכל למחר הרי זה מחוסר אמנה 51385 

, הא כיצד היה יושב ודורש ולא היה יודע מהיכן אוכל ושותה ומהיכן היה לובש ומכסה, אלא לאוכלי המן 51386 

 51387 .כ"לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן ע

מפני שהם לא היו טרודים , לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המןהנה לדעתנו היינו מפרשים הא ד 51388 

אבל במכילתא טעם אחר לגמרי היפך , לעסוק במלאכה לצורך פרנסתם והיה להם פנאי לעסוק בתורה 51389 

שלא היו בטוחים כלל אם יהיה להם מה , שדוקא מפני שלא היו יודעים מהיכן יאכלו וישתו, מסברתנו 51390 

ודוקא משום כך הוכשר ביותר ליתן להם תורה , ויסתם בארה של מריםשמא יפסק המן , לאכול למחר 51391 

 51392 .לידרוש

ש בן יוחאי מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם "שאלו תלמידיו את ר, (.ו"יומא ע) ´וכן מפורש בגמ 51393 

א בשנה ולא "פסק לו מזונות פ, ו שיש לו בן אחד"אמר להם משל למה הדבר דומה למלך ב, אחת בשנה 51394 

אף , עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקבל פני אביו כל יום, י אביו אלא פעם אחת בשנההיה מקבל פנ 51395 

נמצאו , בנים היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב´ וה´ ישראל מי שיש לו ד 51396 

 51397 .כ"כולן מכוונים את לבם לאביהם שבשמים ע

י דאגה זו הפנו עצמם מעול החשבונות הרבים "שע, הרי מפורש שזהו הטעם שניתנה תורה לאוכלי מן 51398 

ואף כאן כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים , ושיעבדו את לבם לאביהם שבשמים ולכן זכו 51399 

אם תכיר מה שאתה מרויח בכל הנזכר ואתה עושה , אם אתה עושה כן, במשורה תשתה ובתורה אתה עמל 51400 

 51401 .(לב אליהו)  .ב"ז וטוב לך לעוה"בעוה אשריך, זאת בלב נכון ובנפש חפצה אשריך וטוב לך

 51402 

 51403 מאמר קל

 51404 .(ב"א י"במדבר י) האנכי הריתי את כל העם הזה כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האֹמן את היונק

ולהכין לו כל מיני עונג ושמחה כפי , מי שהוא אהוב אצלו עושה לו נחת רוח הרבה לשמחו, דרך בשר ודם 51405 

ה "משה רבינו ע, מרבה עליו משא כמעט לא יכול לשאת, אהוב לו ביותר מי שהוא, ה"לא כן הקב, יכולתו 51406 

ה "ומצא חן בעיניו של הקב, שהתעורר מעצמו לשאת בעול עם ישראל במצרים כנאמר וירא בסבלותם 51407 

כי תאמר אלי שאהו ? מה היה שכרו, וזכה עבור זה לשכר גדול להוציאם ממצרים ולמתן תורה, עבור זה 51408 

לך נחה את העם על מנת שיהיו , י היכן אמר לו כן"ופירש רש, את היונק בחיקך כאשר ישא האומן 51409 

 51410 .סוקלים אתכם ומחרפין אתכם

אומר ? ואם תרצה לדעת כמה עמל הוטל עליו בזה! ראה כמה מקיף תיבה אחת מן התורה להשתומם מאד 51411 

ה "עומשה רבינו ? השמעת אדם שימית עצמו בשבי לטובת זולתו ומכל שכן שלא לראות ברעתו, לך 51412 

ועם כל זאת לא , י בהעלותך"עיין ברש, ה פורעניות שיבוא עליהם אמר הרגני תחילה"כשהראה לו הקב 51413 

 51414 .הרגו וראה ברעתם

כמה היה , ומזה נוכל להבין מכל הפורעניות שבא עליהם, הרי מפורש כי היה קשה לו רעתם מר ממות 51415 

היה לטובת  (א"במדבר י) הזהומה שאמר לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם , קשה לו באין מספר 51416 

ה שם עליו "דאם לא כן לא יתכן שיאמר שהקב, והרי זה תפילה ככל התפילות שהתפלל עליהם, ישראל 51417 

 51418 .אבל היה זאת תפילה לטובת ישראל, ו"עבודה יותר מכוחו ח

, (ד"י´ שמות ה) שנאמר ויוכו שוטרי בני ישראל, שוטרי בני ישראל בשכר שהיו מרחמים עליהם במצרים 51419 

 51420 ,עיין בפסוק אספה לי שבעים איש כי הם זקני העם ושוטריו, תה יתמנו בגדולתם כדרך שנצטערו בצרתןע

י "ופירש, ש בפסוק שאחריו ונשאו אתך במשא העם"כמ, לסבול טרחתם? ומה היה גדולתן, (א"במדבר י) 51421 

 51422 .ראה מה גדולתן להשתומם ולהתפעל, על מנת שיקבלו עליהם טורח בני שהם טרחנים וסרבנים

ומכל שכן הגזרה שנגזרה עליהם , תוכל להבין כמה היה קשה למשה הרבה מר ממות, כ חטא מרגלים"ואח 51423 

והנה כל הסבל הרב הזה היה משה רבינו עובר באהבה וביראה , כ חטא קרח ועדתו"אח, והבכיה לדורות 51424 

כול בכל צרתם כי כבי, ´והכל מתנה לו ולכל רועי ישראל להדמות אליו ית, וגילו ברעדה כתיב, ובשמחה 51425 



ה שמח במעשיו לא "ואף הקב, קלני מראשי קלני מזרועי, ואף יחיד השרוי בצער שכינה מה אומרת, לו צר 51426 

ובשביל זה עובדים וסובלים באהבה , ה"והצדיקים הסובלים ישמחו בשמחתו של הקב, נאמר אלא ישמח 51427 

 51428 .(ד"רל´ א מא"חכמה ומוסר ח)    .יהיה חלקנו עמהם, ובשמחה רבה מאד

 51429 

 51430 מר קלאמא

 51431 .(ב"א י"במדבר י) האנכי הריתי את כל העם הזה כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האֹמן את היונק

יוחנן גדול ´ אמר ר, (7´תענית ז) גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ, ר חנינא"חמא ב´ אמר ר 51432 

דאילו תחיית המתים , אבהו גדול יום גשמים מתחיית המתים´ אמר ר, יום הגשמים כיום קבוץ גלויות 51433 

הגשמים כיום , ופליגא דרב יוסף דאמר רב יוסף, ואילו גשמים בין לצדיקים ובין לרשעים, לצדיקים 51434 

עד , ומאחר שכה רבה מעלת הגשמים, (´שם ז) רבא אמר יותר מיום שניתנה בו תורה, שניתנה בו תורה 51435 

וארץ כתחיית המתים כמתן  כבריאת שמים, ל לדברים החשובים ביותר בתולדות הבריאה"שדימוה חז 51436 

ובאיזו זכות בא מאורע , בודאי יתעורר כל אחד לדעת מהו הכוח המסבב את ירידת הגשמים, תורה ויותר 51437 

 51438 .כה נשגב

פ מה "ביאור בעלי אמנה הוא ע (.´שם ח) אמי אין הגשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה´ אמר ר 51439 

שמאמין , בשם הירושלמי´ ופירשו התוס, זרעים אמונת זה סדר, והיה אמונת עתיך (.א"בשבת ל) ´דאמרי 51440 

, ה ובוטח בו שיוריד גשמים ולכן הוא זורע את שדהו"היינו שמאמין בהקב, ש"בחי העולמים וזורע יעו 51441 

 51442 .ובשביל בעלי אמונה אלו יורדים גשמים

ן ומה המאמי, מנין מחולדה ובור, אמי בא וראה כמה גדולים בעלי אמונה´ אמר ר, שם´ וכך מבואר בגמ 51443 

שם דהכוונה למעשה שהיה בבחור אחד ´ י ותוס"רש´ ופי, כ"ה עאכו"המאמין בהקב, בחולדה ובור כך 51444 

אמר הבחור בור , והיו שם בור וחולדה? אמרה מי מעיד, שנתן אמונתו והבטחתו לריבה אחת שישאנה 51445 

מת ואחד אחד נפל לבור ו, לימים עבר הבחור על אמונתו ונשא אחרת והוליד שני בנים, וחולדה מעידים 51446 

 51447 .נשכתו חולדה ומת

הריהו נותן בהם כוח לקיים את הדיבור היוצא , י אמונתו בחולדה ובור"שע, בביאור ענין זה נראה לומר 51448 

ה על אחת כמה וכמה שאם בוטח "המאמין בהקב, ואם יפר את הבטחתו הרי הם נפרעים ממנו, מפיו 51449 

וזהו מה שאמרו שאין , טחונו ואמונתוכל שכן שכביכול נותן כוח בהנהגתו לנהוג עמו כמדת ב, ה"בהקב 51450 

הם , ה שיוריד להם גשמים"י בטחונם ואמונתם בהקב"כי ע, הגשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמונה 51451 

 51452 .נותנים כוח בבריאה והגשמים יורדים

וילבש ויתכסה , לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו, עוירה´ דברי ר´ וכך מתבאר מדברי הגמ 51453 

שהן תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה , (י"רש) בד אשתו ובניו יותר ממה שיש לוויכ, במה שיש לו 51454 

שכיוון שהם , ל"הוא גם כן על פי היסוד הנ, ומה שנאמר כאן שאשתו ובניו תלויין בו, (7ד"חולין פ) העולם 51455 

ל "אמרו חז ועל כן, הרי על ידי אמונתם בו נתנו לו הכוח לפרנסם, סמוכים על שולחנו ועיניהם תלויות בו 51456 

אלא כפי מידת בטחונם בו בה במדה , כי אין גבול ליכולתו, שיכבדם יותר ממה שיש לו ולמעלה מיכולתו 51457 

 51458 .יוכל למלא משאלותם

מאין לי בשר לתת לכל , ה האנכי הריתי את כל העם הזה"שאמר משה להקב, וסוד ענין הזה נרמז בתורה 51459 

, שאילו הוא הרה וילד אותם היה לו בשר לכולם ,ומדאמר משה האנכי הריתי מכללא אתה למד, העם הזה 51460 

אבל אלו אינם בוטחים בי ומנין לי , על כן יש לו כל הנצרך להם, כי הבנים סומכים על אביהם ובוטחים בו 51461 

וזה כי , הנה האב יוכל להנהיג את בניו, ל את הכתוב האנכי הריתי"בספורנו ז´ וכך פי, בשר לתת להם 51462 

 51463 .דל בכל כוחו להטיב להםכולם חושבים אותו לאוהב שישת

הנה אין ספק אצלם שאין , מאין לי בשר, אבל אלה אינם בוטחים בי כלל ומנסים לראות מה אעשה בעדם 51464 

י בכייתם "ושע, כ כשהם בוכים עלי ואומרים תנה לנו בשר כאילו יש לאל ידי"וא, לי בשר לתת להם 51465 

 51466 .אתך בעדם והן הן הדבריםומה אשיג מ, אין זה אלא לנסות אם הנהגתי במצותך, אעשה רצונם

ש אצל יפתח "כמ, לא יהא בו כוח להנהיג את העם אם לא יאמינו בו ולא יבטחו בכוחו, וכן במנהיג העם 51467 

וכך ענה להם אם משיבים אתם אותי , הגלעדי שאמר לזקני גלעד בפנותם אליו שילך להלחם עם בני עמון 51468 

, במצפה´ וידבר יפתח את כל דבריו לפני ה, אשאנכי אהיה לכם לר, אותם לפני´ להלחם בבני עמון ונתן ה 51469 

וכי יפתח סתם רודף אחר , ודרישה זו של יפתח שהתנה עמהם שימנוהו לראש עליהם מעוררת תמיהה 51470 

ומה דיבר , במצפה´ מה זה שכתוב וידבר יפתח את כל דבריו לפני ה, ואם יתעקש אחד לומר כן? הכבוד 51471 

 51472 ?האם זאת שדורש כבוד לעצמו? ´יפתח לפני ה

יהיה לי הכוח לנצח את בני , אם מאמינים אתם בי וראש שבטי ישראל אני בעיניכם, לא כך אמר יפתחא 51473 

למען אלך עם הריקים והפוחזים , אבל אם איני אלא הדיוט ואינכם צריכים לי אלא בשעת מלחמה, עמון 51474 

 51475 .(ם שם"במלבי´ ועי) ,כי רב ועצום הוא ממני, כי אז לא אוכל לבני עמון, אשר עמדי



כמו כן המאמין בעצמו הוא מחדיר בקרבו כוחות בלתי , ם שהמאמין בזולתו נותן לו כוח בבטחונו בווכש 51476 

על הכתוב ויבואו  (ה"שמות ל) ן"וכמו שמתבאר מדברי הרמב, מוגבלים לפעול פעולות למעלה מכוח אנוש 51477 

הקימו את והכוונה לחכמי לב אשר , ´כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו הביאו את תרומת ה 51478 

כי לא היה , ן וטעם אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה"וכתב הרמב, המשכן ועשו את כל אשר ציוה השם 51479 

, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן, בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד או מי שיאמן בהם ידיו כלל 51480 

 51481 .לבוא לפני משה לאמור לו אני אעשה כל אשר אדוני דובר´ ויגבה לבו בדרכי ה

 51482 

ולא למדו את המלאכה הזאת , ורש בדבריו שהאומנים העושים מלאכת המשכן לא היו אומנים מומחיםמפ 51483 

ובכוח , ´ובטחו בכוחם ככתוב ויגבה לבו בדרכי ה, אלא חשו בעצמם כי מטבעם הם מסוגלים לכך, מימיהם 51484 

יו הריהו המתיאש מכוחו ומכשרונות, ויסוד זה הוא הקדמה להצלחת כל בן ישיבה, זה עשו כל מה שעשו 51485 

ומקיים בעצמו , והבוטח בכוחותיו ומאמין בעצמו שמסוגל הוא להתגדל בתורה עד מאד, מתרפה מתלמודו 51486 

 51487 .(ו"כ´ ב מא"שיחות מוסר ח)  .הוא יתגבר ויתאזר בכוח ויעלה ויצליח, ´את הכתוב ויגבה לבו בדרכי ה

 51488 

 51489 מאמר קלב

 51490 .(ב"א י"במדבר י) א האֹמן את היונקהאנכי הריתי את כל העם הזה כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר יש

כי כל הנמצא בכל , ידוע כיסוד וכלל ודאי, (ב"שמות ל) לך נחה את העם? י והיכן אמר לו כך"וברש 51491 

הכל לצורך , כ שכל האורגניסם של האדם מצפרניו עד שערות ראשו"וכש, מציאות שהיא לצורך נמצא 51492 

א לו "סירם האדם ממנו יווכח תיכף כי אאם י, צפרנים הנראים לכאורה כמיותרות, ותכלית נבראו 51493 

הבשר והעצמות והמיתרים והעור , ידים ממשמשות הן ולמחסה הן צריכות ודאי, להתקיים בלעדיהם 51494 

איש אחד אשר נפלו ממנו כל , (´ה´ ל ב"חוה) והשער והצפרנים כולם מגינים להגן על האדם מהפגעים 51495 

ל שמבאר תועליות כל אברי האדם לכל "חוהש ב"ועיי, שערותיו סיפר לי כל יסוריו אשר סובל מזה 51496 

 51497 !כי אין כל דהו בכל הארגניסם שלו ללא תכלית, חלקיהם לקיום גופו ולצורך תכליתו

מביא כי האדם לא נברא אלא להתענג על , א בביאור חובת האדם בעולמו"ל במסילת ישרים פ"ל ז"הרמח 51498 

וכי האמצעים המגיעים את , שיכולים להמצאכי זה העידון הגדול מכל העידונים , וליהנות מזיו שכינתו´ ה 51499 

שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך , ש"האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר צונו עליהן הקל ית 51500 

כ חשובה ועליונה שתהיה גדולה יותר מן המלאכים "לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כ, ז"העוה 51501 

 51502 .עצמם

לעובדה לשומרה , מציאותו מחייב את האדם לתפקידו עצם! מעצם מציאותו רואה הוא האדם את תכליתו 51503 

זה כשלעצמו הצו הכי גדול על , כ חשובה ועליונה גדולה מן המלאכים"אם נופח בו נשמה כ! ולקיימה 51504 

ואם תכלית האדם היה , בהמה שאין לה תכלית למחשבות לא נברא בה מחשבה! האדם על מילוי תכליתו 51505 

אם ! אין מותרות באורגניסם הוא כלל ודאי? ת בלתי סופיותלמה לו לנפש עם מעלו, רק לאכילה ושתיה 51506 

ומה תקות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים , יש באדם מעלה הרי נברא בעבורה 51507 

 51508 .(ז"י´ ת ג"י שע"הר) !שנברא בעבורם

בנו  צדוק שהיו מסובין בבית המשתה של´ יהושע ור´ אליעזר ור´ מעשה בר, (7ב"קידושין ל) ´איתא בגמ 51509 

, יהושע וקבלו´ נתנו לר, אליעזר ולא נטלו´ נתן הכוס לר, ג עומד ומשקה עליהם"והיה ר, של רבן גמליאל 51510 

אברהם גדול , ל מצינו גדול ממנו ששימש"א? ג עומד ומשקה עלינו"א מה זה יהושע אנו יושבים ור"ל ר"א 51511 

, לא נדמו לו אלא לערביים ,ושמא תאמר כמלאכי השרת נדמו לו, הדור היה וכתוב בו והוא עומד עליהם 51512 

צדוק עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם ´ ל ר"א? ואנו לא יהא רבן גמליאל עומד ומשקה עלינו 51513 

ה משיב רוחות ומעלה נשיאים ומוריד מטר ומצמיח אדמה ועורך שולחן "הקב, עוסקים בכבוד הבריות 51514 

 51515 .כ"ע? ה עלינוואנו אל יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשק, לפני כל אחד ואחד

וכי מפני שמצינו ? ג"זה יתרץ מעשה ר, וכי מפני שמצינו כן באברהם ששימש לערביים, ולכאורה תמוה 51516 

צדוק ´ ויותר תמוה ראייתו של ר? זה יכשיר לקטנים לבוא לגדול ולבקש שימושו אליהם, עובדה כדומה 51517 

 51518 ?י אחר"וכי אפשר זה ע, ה משיב רוחות ועורך שולחן"ממה שהקב, מכבודו של מקום

שאם חונן האדם בכוחות גדולים וביכולות , שאם ניתנה לאדם נפש גדולה, ל ידיעה גדולה"כאן גילו לנו חז 51519 

ולמילוי תפקידן הוא מצווה , הכוחות והיכולת לתכלית וצורך ניתנו, לא לעצמו ולהנאתו ניתנו, כבירים 51520 

? היכולת לקטן לעזור לגדוליםכי מה , לגדול הרי היכולת ביותר לעזור לקטנים! ודאי כי לכך נבראו 51521 

, הצו של זו הגדלות הוא להעניק לקטנים, ואתה כי גדול אתה ולך כוחות גדולות! כוחותיו קטנים ומוגבלים 51522 

´ הרי הוא ית? ה בעולמו"כאילו תאמר מה עושה הקב, ומבוראך תלמדנו, להעניק לנעדרי כוחות וכשרון 51523 

, רוצה הוא לשמש ולהעניק לכל נצרך, ו לנעדרי יכולתרצונו הוא לחונן יכולת, גדול היכולת ובעל יכולת 51524 

 51525 !והיא גדולתו והיא תהלתו



, הרי אתה נוטל ממנו את כל מציאותו, אם לא תתן לו להוציא כוחותיו, ולגדול אם לא תניח אותו כי ישמש 51526 

כי מה תקות הנברא אם לא ישים עמל ? כ למה לו כל אנוכיותו למה זה הוא"א, כי אם ככה את עושה לו 51527 

י "צדוק קבלו והניחו עצמם להשתמש ע´ יהושע ור´ כי על כן ודאי ר! פשו בדברים אשר נברא בעבורםנ 51528 

 51529 !רבן גמליאל

! הכל לצורך נברא! אין שעשועים בבריאה? על מה ולמה עשהו ככה, עשהו למשה רבינו´ הבורא עולם ית 51530 

ולתו לשאת את משא הכבד ומי כמשה ביכ, ואחרי כי לשאת את הכלל ישראל צריכים לאומן גדול וענק רב 51531 

אם ! ר ניתן כדי שישא האומן את היונק"כל המש, כ ודאי לשמש את הכלל ישראל כל בריאתו"ע? הזה 51532 

כל , ידעו היטב כי ביכולתו לתת להם כבקשתם, ישראל בקשו ממשה רבינו כי יתן להם בשר לאכול 51533 

כי אם לא יתן להם , לתת להםמוכרח הוא , כל דבר, בשר, מן, מים, ר ניתן לפרנס את הכלל ישראל"המש 51534 

 51535 ?ואם לא לעת כזאת הגעותיך למה! אין מותרות בעולם, על מה זה כל יכולתו

כי אין צו יותר גדול מאשר עצמיות ? והיכן אמר לו כן, ר כי תאמר אלי שאהו בחיקך"הוא אשר אמר מש 51536 

היא המאמר הכי היכולת שחוננת בה ! הינך מוכרח לשאת, אם יכולת לך הנך מוכרח על ידה, המציאות 51537 

ל ישראל צריכים "ר, אלא שמשה חשב וטען כי לא אוכל אנכי לבדי לשאת, ברור שהנך מחוייב בו ודאי 51538 

משה חשב כי לא יספיק להם , והיתה זאת שקלא וטריא בהנהגת הכלל ישראל, יותר מיכולתי אני לבדי 51539 

 51540 .לרוחניות העם צריכים לכוחות זולתו, כוחותיו לבדם

, תאמץ לנצל כוחותיו הגדולים שניתנו לו להיות יכול גם לבדו לשאת את העם הזהוהנה תחת להתחזק ולה 51541 

ולא הייתי , ה אני נתתי בך רוח ודעת לפרנס את בני"אמר לו הקב, הנה על אמרו לא אוכל לבדי לשאת 51542 

ואתה מבקש אחר תדע שמשלי אינן נוטלין כלום אלא , כדי שתתייחד אתה באותה גדולה, מבקש אחר 51543 

 51544 .רוח אשר עליךואצלתי מן ה

אחר זמן אמר לו , ושכר לתוכו שומר ונתן לו שכר השמירה, למה הדבר דומה למלך שהיה לו פרדס 51545 

אמר לו המלך נתתי לך את , אלא הבא עוד אחרים שישמרו עמי, השומר איני יכול לשומרו כולו לבדי 51546 

, חרים שישמרו עמיועכשיו אתה אומר הבא לי עוד א, הפרדס כולו לשמרו וכל פירות שמירתן לך נתתי 51547 

אלא מתוך שכר , והוי יודע שאין אני נותן להם שכר שמירה משלי, הריני מביא אחרים שישמרו עמך 51548 

ראו והתבוננו החטא הגדול שעל האדם אשר , (ש"ה עיי"ו כ"ר ט"במד) שנתתי לך משם הן נוטלין שכרן 51549 

 51550 .(דעת תורה)  !לא מנצל כוחותיו אשר בהם חונן

 51551 

 51552 מאמר קלג

 51553 .(ג"א י"במדבר י) לתת לכל העם הזה כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלהמאין לי בשר 

האם הוא , האם הוא הנותן להם בשר, ר מאין לי בשר"לכאורה קשה להבין מה היתה טענתו של מש 51554 

מנהיג אצל הכלל ישראל הוא ענין אחר לגמרי מאשר לפי הבנת המון ? הוא´ והלא הכל מיד ה, נושאם 51555 

שהמנהיג הוא מי שמקל בידו , מו שר צבא באומות העולם שהמוליך אותם הוא המנהיגמנהיג אינו כ, העם 51556 

דהיינו על דרך האב שהוא , מנהיג אצל הכלל ישראל הוא מושג אחר לגמרי, והוא מנהיג אותם בשרביטו 51557 

 51558 .נושא את בניו

, ת וחייםי חשבונותיו בשמים הוא מקבל בעדם זכו"ע, האב נושא את הבנים הן בגשמיות והן ברוחניות 51559 

הרי שבעבור , (7ב"שבת ל) בעוון ביטול תורה בנים קטנים מתים, ואלמלא האב לא היו מקבלים כלל 51560 

בזכות לימודו של , ל להפך"ומובן מחז, משום שהאב הוא הנושא אותם, עוונותיו של האב נענשים הבנים 51561 

ויש , ב נושא את הבניםשהא, דמדה טובה מרובה וכן הוא מהלך הדברים, האב נוחלים הבנים חיים וזכותים 51562 

 51563 .להם זכות וחיים ברוחניות ובגשמיות מצד זכיותיו של האב

ר "מש, מזכיותיו הוא משפיע עליהם הן בגשמיות והן ברוחניות, כמו כן המנהיג גם הוא נושא את עדתו 51564 

המנהיג צריך , הוא ידע שהמנהיג צריך לתת בשר לעדתו, טען מאין לי בשר משום שידע סודו של מנהיג 51565 

אשר יצא לפניהם , הרוחות לכל בשר איש על העדה´ אל´ יפקוד ה, ועל דרך זה כל הפרשה, ת אותםלשא 51566 

ואשר , י ואשר יוציאם בזכיותיו"וכתב רש, (ז"במדבר כ) ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם 51567 

 51568 .היונקזהו ענין מנהיג שצריך לשאת את עדתו בזכיותיו ממש כאשר ישא האומן את , יביאם בזכיותיו

ואם אין בכוחו לא יוכל להיות מנהיג , גם חטאיהם צריך הוא לשאת על כתפיו, ואת הכל עליו לשאת לבדו 51569 

 51570 ל"ואמרו חז, הרבה אתכם´ אל´ לא אוכל לבדי שאת אתכם ה (´דברים א) וזה שאמר משה רבינו, בישראל

מכם ונתנו על הדיינים  נטל את העונש, הרבה אתכם הגדיל והרים אתכם על דייניכם, (י שם"מובא ברש) 51571 

 51572 .זהו מהותו של מנהיג שהוא צריך לשאת הכל על כתפיו, ש"עיי

וכתב , ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, (ב"שמות ל)ב  ובחטא העגל כתי 51573 

מנהיג צריך , י מספרך מכל התורה כולה שלא יאמרו עלי שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים"רש 51574 



שאין ביכולת המנהיג , ואם איני כדאי לבקש עליהם רחמים, כל סבל עדתו וכל חטאתםשיוכל לשאת  51575 

 51576 .שלא אוכל להיות מנהיג שאיני כדאי, מחני נא מספרך אשר כתבת, לשאת את עדתו

כמו האב שהוא נכון בכל עת ובכל רגע להקריב את , ר הרגני נא הרוג ואל אראה ברעתי"וזה שאמר מש 51577 

ש לא אוכל אנכי "וז, הרגני נא הרג ואל אראה ברעתם, יך באמת להיות המנהיגכמו כן צר, עצמו בעד בנו 51578 

כ כשאין לי בשר אז לא אוכל "א, דכיון דזהו גדרו של מנהיג שהוא הנהו הנושא את עדתו, לבדי לשאת 51579 

 51580 .לבדי שאי אפשר לי להיות מנהיג

ולא הייתי מבקש אחר  ,אני נתתי בך רוח ודעת לפרנס את בני, ה למשה"ר כך אמר לו הקב"ואמרו במד 51581 

תדע שמשלי אינן נוטלים כלום אלא ואצלתי ונענש , ואתה מבקש אחר, כדי שתתייחד אתה באותה גדולה 51582 

ואתה , וביכולתך להיות מנהיג אותם ונושאם, שזו היתה טענה עליו שהלא אנכי נתתי לך כוח, משה רבינו 51583 

 51584 .אומר לי מאין לי בשר

אלא שהוא , שאינו מצוה ומפקד בלבד, ו מנהיג ופרנס על הציבורממאמרנו זה יוצא לימוד גדול להבין מה 51585 

וכמו שמי שיחסרו לו רחמי אב מובן , צריך ומחוייב לשאת את עדתו בכוחותיו הן ברוחניות והן בגשמיות 51586 

כמו כן מי שיחסרו לו גדרי המנהיג אי אפשר לו להעשות , לכל שהוא בגדר סריס שלא יוכל להיות אב 51587 

, ך להמנות פרנס על הציבור ראשית עבודתו לראות אם מוכשר הוא להיות מנהיגוההול, מנהיג בישראל 51588 

דזהו גדר מנהיג בכלל , וכשהנהו מנהיג עליו להשגיח היטב על עצמו שיהיה מנהיג הנושא את עדתו 51589 

 51590    .לשאת את הכלל כאשר ישא האומן את היונק הן בגשמיות והן ברוחניות, ישראל

 51591 .(ח"ס´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)

 51592 

 51593 מאמר קלד

 51594 .(ד"א י"במדבר י) לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני

אספה לי שבעים איש ´ שנא, ה למשה מנה תחת אותן הזקנים אחרים תחתיהם"באותה שעה אמר לו הקב 51595 

ה כיום מתן "להודיעך שיום מינוי הזקנים היה חביב לפני הקב, מזקני ישראל וירדתי ודברתי עמך שם 51596 

כ משה "ואעפ, ואצלתי מן הרוח, ואף במינוי הזקנים כתיב בו ירידה, ´שכתוב כי ביום השלישי ירד התורה  51597 

ה למשה קח לך את יהושע בן נון ונתת "אמר לו הקב, תדע לך שהרי לאחר ארבעים שנה, לא חסר כלום 51598 

יקתו לא ואור דל, משל לנר שהיה דלוק והדליקו ממנו כמה נרות, שלא תחסר ממנו כלום, מהודך עליו 51599 

 51600 .(ז"תנחומא בהעלותך ט) חסר כלום

ומה הדמיון של ? ה שמח ביום מינוי הזקנים כביום מתן תורה"שהקב, עלינו להבין מה מהותה של השמחה 51601 

י מתן "וע, והלא ידוע ששמחת מתן תורה היתה גדולה מזו של בריאת העולם, פעולת המינוי ומתן התורה 51602 

, ובכן מהי המשימה הקדושה הגנוזה במעשה מינוי הזקנים, (רופ ית"ק סו"זוה) תורה העולם נשאר בקיומו 51603 

אם השבח מתייחס למשה במה ? ולמי נייחס גדלותו של היום שבו נעשתה שמחה בכל העולמות העליונים 51604 

ועל זה אמר לו , הלא כל המינוי לא בא אלא בעקב קובלנותו באומרו איכה אשא לבדי, גדול כאן כוחו 51605 

 51606 ?איזו פעולה מיוחדת יש כאןו, ה מנה אחרים תחתיהם"הקב

התאמץ ויגע בשקידה רבה , ה האדם הנבחר מכל אדם והוא אדון הנביאים"שאם משרע, אלא משמע לנו 51607 

ושהם יהיו כשותפים שווים בכל , לצרף ולשתף עמו בהנהגה זקנים חדשים שיקחו חבל בהנהגתו ובמלכותו 51608 

הרי אין עליה ודרגה יותר גדולה , כבודובנצחונותיו ובהדרת , הנעשה בהצלחתו ובכל ימי עלייתו בקודש 51609 

הלא מכבר השתדל איש האלהים להתחמק ולהשתמט לגמרי , ה"במעלת הענוה שבה מקולס משרע 51610 

 51611 .ועשה כל התחבולות והאמצעים כדי שירגישו שאין הוא מסוגל להיות מנהיג, מעמידתו בראש העם

ואם אתה השלם נמנע משלמות , ל"ג וזואם ככה את עושה לי הרגני נא הרו, פ"ל עה"וכן מובא בספורנו ז 51612 

ולא תשתף אחרים עמי , ההנהגה הראויה מאתך ותנהיגם ככה באופן חסר כהנהגת נקבה בשבילי ולכבודי 51613 

, הרגני נא הרוג כדי שתוכל למנות אחרים שעל ידם תהיה הנהגת העם שלמה, כדי שלא לפגום כבודי 51614 

ואל אראה , (במה בהמה´ שבת פ) בית דודל על שמואל שמת קודם ימיו כדי שתעמוד מלכות "ש ז"כמ 51615 

 51616 .ל"כי זה יהיה עלי קשה מן המות עכ, ברעת חסרון ההנהגה המסובבת בגללי, ברעתי

, עוד מעט וסקלוני, רואים אנו שמשה משתדל להבליט את חלישות הנהגתו עד כדי כך שהם מוכנים לסקלו 51617 

אור ´ בפי´ עיי? שהם מוכנים לסוקלו האמנם יואיל משה להתאונן על בניו חביביו, כי לכאורה קשה מאד 51618 

הוא שמסר נפשו עליהם בכל עת מצוא יאשים אותם בנכונות למעשה , החיים שם שהתעכב על שאלה זאת 51619 

 51620 ?נורא כזה

, ואמר שאין פלא אם אפילו יהיו מוכנים לסקלו, אלא המובן בזה שהוא השתדל להבליט את מיעוט ערכו 51621 

ות המתרחשים לישראל הם רק לרגלי חולשתו והעדר הכשרון הלא הוא איננו המנהיג הראוי וכל החסרונ 51622 

ומאחר שהפצרתו זו , אם כן הצעד הנכון והמתאים ביותר הוא שיסתלק ויפטר מן שררתו, והוא האשם בכל 51623 



כי לא אוכל לשאת , י שישתף עוד מנהיגים"פ ימעט פרסומו ע"ה שלכה"לא נתקבלה אז ביקש מלפני הקב 51624 

 51625 .ה בקשתו כי בזה הגיעה ענוותנותו לזיכוך הנעלה ביותרובזה נתקבל, את העם הזה לבדי

ואכן שמשה הביא את ערך הענוה , וקיווה שבסידור החדש יתייחס כל הכבוד של ההנהגה אליהם ולא אליו 51626 

ה כביום שמחתו זה יום מתן "וזה גרם לשמחה הגדולה כביכול להקב, לידי הביטוי האמיתי והנעלה ביותר 51627 

התבטלות והתמזגות הדדית מתוך הכרת רוממותו האין , ישראל למדרגת יחדיושביום זה הגיעו כל , תורה 51628 

 51629 .ה ואחדותה של נשמת ישראל"אחדותו של הקב, כי אז נתגלו ונשתלבו יחדיו, ה"סופית של הקב

, וביארו המפרשים שהאני מוסב על השכינה, (ג"סוכה נ) וכמאמרו של הלל אם אני כאן הכל כאן 51630 

ובמקום שישנה הכרת האלוקות האמיתית מן ההכרח , הרי הכל כאן כשהשכינה מתגלה ונמצאת כאן 51631 

השכינה מושכת כל חלקי האור שנפוצו בנשמות של , שתיווצר האחדות הישראלית עד לנקודה הפנימית 51632 

 51633 .(פרי חיים)  .כל אחד ואחד מישראל ומזווגם לאחד

 51634 

 51635 מאמר קלה

א "במדבר י) הם זקני העם ושוטריו אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי´ ויאמר ה 51636 

 51637 .(ז"ט

ע איני "רבש, ה"אמר משה לפני הקב, ה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל"איתא במדרש כשאמר הקב 51638 

אותן הזקנים והשוטרים שהיו , אמר לו אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, יודע מי ראוי ומי אינו ראוי 51639 

מכאן אתה למד שכל מי שמוסר , יבואו ויטלו בגדולה הזו, מיסרין עצמן ללקות במצרים במתכונת הלבנים 51640 

 51641 .(ו"במדבר רבה ט) זוכה לכבוד ולגדולה ולרוח הקודש, עצמו על ישראל

לא חשק בהם מצד מעלתם הרוחנית וגדלותם בתורה , הגם שבעת שפרעה בחר אותם להיות שוטרים 51642 

זכו , שר מסרו נפשם עבור ישראלמכל מקום כא, רק משום שמצא אותם גיבורים ואנשי חיל, ויראת שמים 51643 

בכל זאת אחר כל המעלות שהשיגו לא מצאנו שזכו בהם , לכל הגדולה הראויה ואף לרוח הקודש´ מאת ה 51644 

 51645 .וכל זה משום שכל מסירות נפשם למען כלל ישראל היתה רק בעד גופם, לדורות כי אם לעצמם בלבד

מסירות נפש למען הגשמיות של עם שגם במעלת המסירות נפש ניתן לחלק בין , ובטעם הדבר נראה 51646 

שמעלתה גדולה , ובין מסירות נפש עבור הרוחניות של כלל ישראל, שהיא מעלה חשובה ביותר, ישראל 51647 

רק עבור , לכן הזקנים שהצטיינו במסירות נפשם, ממנה כפלי כפליים וגם מביאה למדרגה גבוהה ועליונה 51648 

לוים שבזכות מסירות נפשם עבור הרוחניות של לא כן ה, זכו בנבואה לעצמם בלבד, הגשמיות של ישראל 51649 

זקוקים , רואים מכאן שכדי לזכות למעלות התורה לדורות, זכו במעלתם לדורי דורות, עם ישראל 51650 

 51651 .למסירות והקרבה על התורה עצמה

אין גדולתו מובטחת לו , אך בלא שמסר נפשו להשיגה, ולא זה בלבד אלא אף מי שזכה להגיע לגדולה 51652 

שנסעו מהר סיני בשמחה , ´ש בילקוט על הפסוק ויסעו מהר ה"כמ, רגתו ומעלתוואפשר שירד ממד 51653 

´ הגם שנסעו אחרי ארון ה, ואיתא שם שנסעו ביום אחד דרך שלושת ימים, כתינוק הבורח מבית הספר 51654 

ובאו לכדי ירידה , ´ז התורה גילתה להם שהיתה שם זריזות יתר על המידה בנסיעתם מהר ה"בכ, לפניהם 51655 

עליהם היתה זאת להביאם אל המעמד ´ רק שמחסד ה, שלא זכו לקבלת התורה במסירות נפשמפני , זאת 51656 

 51657 .הגדול והנורא הזה של קבלת התורה

ונשאו אתך במשא , אספה לי שבעים איש ולפי שמסרו עצמן ללקות על הציבור, עוד איתא במדרש שם 51658 

אולם אלדד ומידד , ירת נפשי מס"ולא זכו להיות זקנים אלא רק ע, ה למשה"ללמדך שהשוון הקב, העם 51659 

היו גדולים מהם בחמשה דברים ואחד מחמשת , מפני שהיו ענוים ואמרו שאינם ראויים להיות זקנים 51660 

שנאמר ואצלתי מן הרוח אשר עליך אבל אלו היתה רוח , שהזקנים השיגו רק מצד משה, הדברים היה 51661 

 51662 .(נחלת אליעזר)  .ה ותנח עליהם הרוח"נבואתם מן הקב

 51663 

 51664 מאמר קלו

א "במדבר י) אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו´ יאמר הו 51665 

 51666 .(ז"ט

 51667 שנאמר ויחזו את האלהים, וראויים הם מסיני לכך, באש תבערה מתו? והזקנים הראשונים היכן היו

ואונקלוס תרגם , (י"רש) וזה ויאכלו וישתו, שנהגו קלות ראש כנושך פתו ומדבר בפני המלך, (ד"שמות כ) 51668 

והנראה לומר שאכן , כ רחוקה"וקשה לומר שיש מחלוקת כ, ששמחו שנתקבל קרבנם כמי שאוכל ושותה 51669 

כי צריכים היו להקטין את , אלא שהם נתבעו לפי הכרתם, היתה קלות אצל הזקנים אולם באופן דק מאד 51670 

רבינו הרגיש במיעוט  משה, וכמו שעשה משה במראה הסנה שהסתיר פניו, עצמם לפני גילוי השכינה 51671 

 51672 .והזקנים שלא עשו כן נענשו, יביט´ ובגלל זה זכה ותמונת ה, ערכו מצד היותו בשר ודם



עליו להיות יותר שפל רוח ולהצטער על חסרונו מצד , כל מה שהאדם משיג יותר ורואה מראות אלהים 51673 

אבינו בשעה שנתגלה לו  כן מצאנו אצל יעקב, כי יתכן להגיע להשגה אמיתית ולהיות נפגע בגללה, החומר 51674 

וכן במשה רבינו כשהיה על הר סיני בקשו המלאכים , המראה של הסולם שבקשו מלאכי השרת לפגוע בו 51675 

ולכן הזקנים , האדם הכי גדול רחוק הוא מהשגות מצד טבעו? באמרם מה לילוד אשה בינינו, לפגוע בו 51676 

 51677 .שלא הרגישו הסכנה בדבר הציצו ונפגעו

כמו שמצאנו באהרן ומרים , משיג צריך האדם להזהר אלא גם מהשגת חבירוולא רק ממה שהוא בעצמו  51678 

וטעותם היתה בזה שגם הם היו , על זה שדנו את משה לכף חובה במה שפירש מאשתו, שנענשו קשות 51679 

, (כדאיתא בספרי) וגם האבות היו נביאים ולא פרשו מדרך ארץ, נביאים ולא נצטוו לפרוש מדרך ארץ 51680 

גדול הזה במה שלא עלה על דעתם שנבואת משה עולה על נבואתם ונבואת ולכאורה מה חרי האף ה 51681 

 51682 ?האבות

שזאת באמת היתה התביעה , ה ששיבח את מעלתו של משה בנבואה אנו למדים"ואולם מתשובתו של הקב 51683 

והן לפי הדעה , י שמשה נצטווה פה אל פה מפי הגבורה לפרוש מן האשה"הן לפי מה שפירש רש, נגדם 51684 

ולא היה להם , מכל מקום יוצא שהם לא העריכו מספיק את מדרגתו של משה, מדעתושמשה כיוון זאת  51685 

פ שאינו משה "בעבדי אע, י על הפסוק בעבדי במשה"ופירש רש, למהר ולהחליט שעשה שלא כהוגן 51686 

היה לכם לומר אין , וכל שכן שהוא עבד ועבד מלך מלך, במשה אפילו אינו עבדי כדאי הייתם לירא מפניו 51687 

 51688 .ל"ואם תאמרו איני מכיר במעשיו זו קשה מן הראשונה עכ, חינםהמלך אוהבו 

, שהרי הם לא הגיעו למעלה זו, במציאות אי אפשר היה לאהרן ומרים להשיג מעלתו של משה בנבואה 51689 

שהיה , ועל כן מפרש המקרא ומדוע לא יראתם לדבר? ואיך היה אפשר להאשים אותם במה שטעו בזה 51690 

, ´והן מצד מה שהוא עבד ה, ב אולי הוא משיג מה שהם לא משיגיםולחשו, להם לירא ממשה מצד עצמו 51691 

ולכן אשמים הם על מה שמדדו את משה לפי מדת , ומצד זה נתגלה לו דברים עליונים למעלה מהשגותיהם 51692 

 51693 .עצמם

, כ מעצמו"ראשית לא להתפעל כ, ל אנו למדים על מדת ההכנעה לפיה צריך האדם להתנהג"מכל הנ 51694 

וכל שכן שאין לשים לב לפיתויי היצר הרוצה למנוע ממנו , רבה יידע שלכך נוצרואפילו אם למד תורה ה 51695 

ואם שחבירו , ושנית צריך לכבד השגתו של חבירו, להטיב עם חבירו שאינו עומד במדרגה שווה אליו 51696 

וכך היא דרכה , מוכרחים להתחשב גם בדעתו של הזולת, תופס את הענין אחרת ממה שהוא תופס אותו 51697 

 51698 דברי המתירים ודברי האוסרים, אזנך כאפרכסת לשמוע דברי המטהרים ודברי המטמאים עשה, של תורה

אלא , ואין לאף אחד הזכות לומר קבלו דעתי, כלומר אין שום פסול בזה שיש חילוקי דעות, (7´חגיגה ג) 51699 

 51700 .(המוסר והדעת)  .מוכרח כל אחד להבין שיתכן גם גישות אחרות משלו

 51701 

 51702 מאמר קלז

 51703 .(ח"א י"במדבר י)א  עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזר לא יום אחד תאכלון

והיה , ויהיה דומה לכם כאילו אכלתם יותר מדאי, ל עד אשר יצא מאפכם כתרגומו די תקוצון ביה"י ז"רש 51704 

הנראה מפשטות הענין שהיה העונש מדה , ´ל הק"לכם לזרא שתהיו מרחקין אותו יותר ממה שקרבתם עכ 51705 

כי המשילו בנפשותם תאוה רעה , ל ענין חטאם"ן ז"וכפי אשר ביאר הרמב, תאוו תאוההם ה, כנגד מדה 51706 

ולולא המשילו בנפשותם תאוה רעה לא היו מבקשים דברים , כמתאווים לאכול העפר והפחמים הנבאשים 51707 

 51708 .כאלה

, (´ה ג"ר כ"שמו) ל"וכידוע מאמרם ז, אחרי כי הכתוב מעיד ומספר בשבחי המן כי היה טעמו כלשד השמן 51709 

וזכרנו את הקישואים והבצלים , ואיך בקשו מי יאכילנו בשר, כי טעמו בו כל המטעמים שבעולם 51710 

אשר התאוו לאכול פחמים ודברים נבאשים , אין זאת כי אם ששלטה עליהם מחלה והיא התאוה? והשומים 51711 

היה ה מלא משאלותם ונתן להם תאותם עד אשר יצא מאפם ו"כי הקב, ובמה שחטאו נענשו, ככל החולים 51712 

 51713 .ומהתאוה עצמה מתו, ומאסו בתאותם עד כי מתו מהתמלאות תאותם, להם לזרא

ל מאן חשוב בההוא "א, אונקלוס בעי לאיגיורי אסקיה לטיטוס בנגידא, (7ו"גיטין נ) והענין כך הוא אמרינן 51714 

, אזל אסקיה לבלעם בנגידא, ל במאי דפסיק אנפשיה"א, ל דינא דההוא גברא במאי"ל ישראל א"א, עלמא 51715 

ל דינא "א, אזל אסקיה לההוא גברא בנגידא, ל בשכבת זרע רותחת"א, ל דינא דההוא גברא במאי"א 51716 

מבואר מזה כי לכל , ע"תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אוה, ל בצואה רותחת"דההוא גברא במאי א 51717 

 51718 (.ז"ב ט"ב) ל"וזהו תיסרך רעתך ומבואר בחז, במה שחטאו בזה נדונו, נדונו במעשי רעתם´ אחד מאלו הג

 51719 .כי הוא היצר הוא השטן הוא המסית הוא המקטרג הוא הגובה ופורע דינו

ז כל זמן שהוא חי אין מניחין לה לגבות "אכן בעוה, כלל הוא כי החטא בעצמו הוא הגיהנום והוא הממית 51720 

והרע , תיכף שולטין עליו וגובין את דינם, ואחר המות כשנסתלק ממנו ההנהגה במדת הרחמים, דינם 51721 

טיטוס לפי רעתו במאי , א דנה אותו כדינה"רעות כאו´ ולכן אלו הג, צמו הוא דן אותו וממית אותובע 51722 



ולכן אחרי , (.ה"סנהדרין ק) ל"וחסרונו היה בענין זנות כמבואר בחז, ובלעם לפי רעתו, דפסיק אנפשיה 51723 

 51724 .הוא נמסר ביד התאוה שלו, מותו דנוהו בשכבת זרע רותחת רוחנית

ושם הטעימו לו טעמה בכל הזוהמא , א הכל בשלמות כל כוח הטומאה של זנותז זרע ושם מצ"בעוה 51725 

הלא הפחות שבפחותים , ז רותחת"ומי יוכל לצייר ולשער תוקף הדין של הש, בתכונתה וצורתה הרוחנית 51726 

כל , ז"ובאמת הלא היא תאותו אשר קרבה ואהבה מאד בעוה, אך בגיהנום אין מניחין לו למות, ימות תיכף 51727 

ואם , ז"אשר תמיתהו במטעמים שלה מריבוי הש, כ"ואיך נתהפכה לו לאויב כ, תו היה בהחשקו ומגמ 51728 

 51729 .מהריבוי ימות הלא גם חלק ממנה הוא סם המות

, ל"ה וז"כמבואר בחו, לו ידעו כי העולם ומלואו רוחני הוא, יסוד המינות והכפירה הוא מגשמיות העולם 51730 

בחכמה ´ ה (´משלי ג) ש"היה בחכמה ובתבונה כמ´ תרוחניות העולם ודקותו וכלי אומנותו של הבורא י 51731 

וממנה נברא העולם וכל אשר , ואחרי כי כלי אומנותו היא רק החכמה, יסד ארץ ובדעתו תהומות נבקעו 51732 

 51733 .עד כי מלוא כל הארץ כבודו, הוא וגדלו וטובו מלא עולם, מי פתי לא יבין כי העולם אינו גשמי, בו

וכל דבריהם וחידותם ידועים , וראו מעשיו ונפלאותיו, ´ית החכמים היו תמיד בבית החכמה היא ב 51734 

אכן הכסיל אשר כל עולמו הוא מה שרואה בעיני , וממקום קדוש יהלכו, ופשוטים למביני דרכי החכמה 51735 

וכל מבטו לא יכול להיות , הוא דר תמיד בעולם גשמי, ומה שאינו רואה הוא אצלו רק בגדר אמונה, בשר 51736 

ירמיה ) ומזה סובב הולך עד שנאמר עליו וסורי בארץ יכתבו, הוא רק בגשמיות וכל ציורו ומושגו, אחרת 51737 

 51738 .(ז"י

מאכילין אותו , כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת, (.ז"גיטין נ) ל"וזהו ענין אמרם ז 51739 

ולא רצה לדעת מחלק העליון , אחרי שהוא נשרש בהחלק השפל שבעולם, המטעמים שלו במדה מרובה 51740 

, וזה היה כל חפצו וחשקו ועינוגו רק מעניני פחיתות האדם, שה לו מטעמים רק מיגיעת בשרוע, שבאדם 51741 

כ דנוהו בעניני "ולכן אחרי מותו ג, (.ב"שבת קנ) צואה מגוף האדם אשר היא עריבה מלאה דם וצואה 51742 

ים ושם בגיהנום כאשר יש לו חושים אחר, והאכילוהו תאותו ורצונו היא צואה רותחת רוחנית, הפחיתות 51743 

, הלא טוב מות מחיים, מי יצייר יסורי הגיהנום, יחוש ויריח הצואה ככל הנצרך, ובטלה מחלתו היא תאוותו 51744 

 51745 .ומאכילין אותו את הצואה לשובעה, אכן אין מניחים אותו למות

והיה חכם אחד , ז הרגישו בעצמם חרפה ובושה מחוש המישוש אשר ההכרח לא יגונה"החכמים גם בעוה 51746 

ורק התורה , ח"כי בזה יש לו השתוות עם בע, לא אכל בפני בני אדם מרוב הבושה ה אשר מעולם"מאו 51747 

והיוצא לנו מזה כי באמת התאוה היא , ש"ואמרו כל מעשיך יהיו לש, היא הורתה לנו גם בזה דרך חכמה 51748 

, והתדבקות התאוה היא התדבקות להרע, כי התאוה הולכת ממקום הטומאה, סם המות ממש מצד מציאותה 51749 

 51750 .ומי לא ירעש ויפחד מזאת, ו נאמר הוא השטן הוא המסית הוא המעניש ולוקח את דינואשר עלי

עד כי אחרי אשר חטאו לפי ערכם , כ היו נבדלים מהגוף"וכ, כ זכה וטהורה"דור המדבר היתה נשמתם כ 51751 

ולפי גדולתם ופרישותם תיכף לקחו , והשליטו בנפשותם לפי ערכם מחלת וזוהמת התאוה, בענין התאוה 51752 

וקראו , ותאותם היא המיתה אותם, ומרוב קדושתם נדונו ומתו, נתן להם תאותם´ כי ה, ז"דינם בעוהאת  51753 

 51754 .כי התאוה קברה והמיתה אותם, שם המקום קברות התאוה

ולהיפוך מדה טובה , כל אחד ימצא שולחן ערוך לפניו בהמטעמים אשר יערוך שמה, נורא הדבר מי יכילנו 51755 

ברכות ) ל"ואמרו ז, ה לעשות סעודה לצדיקים"שעתיד הקב, (.ה"ב ע"ב) ל"וזהו שמצינו בחז, מרובה 51756 

ז "ממה שנהנו בעוה, ב אין בו לא אכילה ושתיה אלא צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה"העוה, (.ז"י 51757 

 51758 .(´ו´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ימצאו שמה שולחן ערוך מיין המשומר להם

 51759 

 51760 מאמר קלח

 51761 .(ט"א י"במדבר י) ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יוםלא יום אחד תאכלון ולא יומים 

שאילו סלקתי , אמר להם המקום מי גרם לכם לומר דברים הללו שנתתי שכינתי ביניכם, ל בספרי"אז 51762 

ובספרי זוטא משל למה , ´לכך נאמר יען כי מאסתם את ה, שכינתי מביניכם לא נכנסתם לתוך דברים הללו 51763 

והיו הכל אומרים תדעו שהוא שפוי , בניו ועבדיו גונבין ומביאין לפניו והוא מקבלהדבר דומה למלך שהיו  51764 

 51765 .(ל שם"י ז"ש ורש"ילקו) כ"במעשיהם שהוא מקבל מידן ע

, איך להבין את לשונות התורה ודרכי תביעותיה על הדורות הראשונים, ל"ראשית אנו למדים מדבריהם ז 51766 

אספה לי שבעים איש ´ ויש מי שאומר אלו הזקנים שנא, כי בפרשה זו שנאמר בה והאספסוף אשר בקרבו 51767 

ועתה , זכרנו את הדגה, התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר, מזקני ישראל 51768 

, עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא, ואל העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר, נפשנו יבשה אין כל 51769 

 51770 .ר ומילוי התאוהולפי פשוטו היתה זו תאוה של בש

, (.ז"שבת קט) ל"שהרי אז, כי אין הדברים כפשוטם ומשמעם, אכן הדבר פשוט לכל מי שיש לו לב להבין 51771 

ומה היתה פורענות , שפרשת ויהי בנסוע הארון נכתבה קודם פרשה זו כדי להפסיק בין פורענות לפורענות 51772 



סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית  ל שנסעו מהר"ודרשו ז´ ויסעו מהר ה´ ל הוא מה שנא"אז, הראשונה 51773 

שהיתה מחשבתם להסיע עצמן משם מפני ´ וזהו ויסעו מהר ה, אמרו שמא ירבה ויתן לנו מצוות, הספר 51774 

 51775 .(ל שם"ן ז"רמב) וזוהי פורענות ראשונה, ´שהוא הר ה

אלא שהחטא עצמו הוא , פ שלא אירע להם ממנו פורענות"אע, ל פורענות"ותביעה זו שקראו לה חז 51776 

, (.ו"שבת קמ) ל העידו עליהם"וחז, נתבעו בה אלה שזה עתה עמדו על הר סיני, (ל שם"ן ז"רמב) תפורענו 51777 

 51778 וכאיש אחד בלב אחד אמרו נעשה ונשמע, שפסקה זוהמתן ונגלה להם רז שמלאכי השרת משתמשין בו

הסיעו והם הנתבעים ש, ת"מוכנים ומזומנים לשמוע בלי גבול בתמימות ובטחון מלא על השי, (.ח"שבת פ) 51779 

 51780 .עצמן מהר שמא ירבה ויתן לנו מצות

שהם לפי מדרגתם , אלא שזהו לשון שמדברים בה עם מלאכים, היש ספק כל שהוא שזה אינו כפשוטו 51781 

החוקר לב כי נסיעתם מן ההר לא היתה כפי המדרגה של ´ ראה בהם ה, בהר סיני´ כמלאכים לפני ה 51782 

, עלות במעלתם העליונה של נעשה ונשמעובמקום שלאחר השמיעה היה עליהם ל, עמידתם בהר סיני 51783 

ובלשון התורה כבר מעלה עליהם הכתוב כאילו היו נוסעים מהר סיני , נמצא בהם איזה צל של ירידה בזה 51784 

 51785 .בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר שמא ירבה ויתן לנו מצוות

אפשר להעלות האם , והאספסוף אלו הזקנים התאוו תאוה, סמוך לתביעה ולפורענות זו נתבע הדור דעה 51786 

אחר שהעידה תורה עליהם שפסקה זוהמתן מכל שמץ של , על הדעת שתאוה זו תאות בשרים היתה 51787 

ירדו חלילה פתאום לשאול תחתית , ר קודם החטא בצלמנו כדמותנו"והגיעו למעלתו של אדה, חומריות 51788 

היתכן כן , הםוענני כבוד חופפים עליהם ומשה רבינו עמ, והרי הארון עמהם והשכינה עמהם, של שפלות 51789 

 51790 .גם כפי דעתנו

אלא הגורם הוא , שאין הנדון כאן בתאות בשרים חלילה, ומה גם שהתורה העידה בפירוש שלא כן הדבר 51791 

, ל אמר להם המקום מי גרם לכם לומר דברים הללו"ופירשו ז, אשר בקרבכם´ יען כי מאסתם את ה 51792 

הרי שאין כאן , לתוך דברים הללו שאילו סלקתי שכינתי מביניכם לא נכנסתם, שנתתי שכינתי ביניכם 51793 

אלא אדרבא הגורם היה המעלה העליונה שנתעלו בה ועל ידה , תאוה שהגורם שלה היא הירידה והשפלות 51794 

 51795 .באו לידי כך

ל על "י ז"ש רש"וכמ, אלא גם בבית ראשון, אמנם לא אך בדור המדבר היתה המעלה היתרה הגורם 51796 

ה במקדש זה אי אפשר להשיב לכם ארון "אמר הקב, (´ו ש"שה) המקרא הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבוני 51797 

הרי שגם , כ"שהם הרהיבוני בבית ראשון להראותכם חיבה יתירה עד שמעלתם בי ע, וכפרת וכרובים 51798 

גם שם לא השפלות גרמה אלא , ד"ע וש"ז ג"ומצינו שנתבע בו על ע, הדור הזה שהיה חורבן הבית בימיו 51799 

 51800 .הכרובים הם הרהיבוניהארון הכפורת ו, המעלה והחיבה יתרה

שמעון ממגדל ´ מעשה שבא רבי אלעזר בר, (.´תענית כ) ולא אך בדורות אלא גם ביחידים מצינו כעין זה 51801 

והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה , והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת הנהר, גדור מבית רבו 51802 

ולטוב נתכוין כדי , ותו אדם היינו אליהודא´ ועיין בתוס, נזדמן לו אדם אחד שהוא מכוער ביותר, הרבה 51803 

ל ריקה כמה מכוער אותו האיש שמא כל בני "א, ל שלום עליך רבי ולא החזיר לו"א, שלא ירגיל בדבר 51804 

 51805 .כמה מכוער כלי זה שעשית, ל איני יודע אלא לך ואמור לאומן שעשאני"א, עירך מכוערין כמותך

היא שגרמה למה שקראו עליו , ´חה גדולה עליש שהיה שמח שמ"הרי שמעלת תלמודו העליונה של ראב 51806 

עד שבא לידי מכשול גדול כזה שידע בעצמו שחטא ונצטרך להשתטח ולבקש , ל היתה דעתו גסה עליו"חז 51807 

כן באנשים גדולים יתכן שהגורם , ומכאן שכמו באנשים קטני דעת הגורם לירידתם היא שפלותם, מחילה 51808 

אינה , רת האזינו וישמן ישרון ויבעט ויטוש אלוה עשהוותוכחת משה רבינו בשי, לירידתם היא מעלתם 51809 

שגם על ידי כך , אלא אף על שומן של מעלות עליונות וחיבה יתרה, אמורה רק בשומן בשרים ועובי הגוף 51810 

 51811 .יכול לבוא לידי ויטוש אלוה עשהו

שלא  ועומד במלחמה כנגדו, ולפי זה השטן המשטין ומסית את האדם לחטא קודם שיגיע למעלות ושלמות 51812 

כמו השראת השכינה וחיבה , יותר מזה הוא מסוכן אחרי שהגיע כבר למעלות העליונות ביותר, יכשילו 51813 

, ודוקא מעלתו תהיה גורמת לירידתו, שגם אז השטן מתריס כנגדו להחטיאו, ה אליו"יתרה מאת הקב 51814 

 51815 .ירידה כזו שתגרור אחריה שואה וחורבן יותר מהירידה הבאה על ידי שפלות

, שיזכה לעשות ולא יעכבוהו המעכבים והמכשולים הטבעיים, על האדם להתירא קודם המעשהולכן כמו ש 51816 

כמו , וכמו שעליו להתירא אם הוא מתכוין אל האמת הגמורה במעשיו אם לא נמצא בהם שמץ חטא 51817 

והיה , ה אחרי מלחמתו מלחמת מצוה שמא היה ביניהם צדיק אחד או ירא שמים אחד"שנתירא אאע 51818 

כן צריך האדם לירא , (´ד ה"ר פמ"ב) ה אמר לו אל תירא אברם אנכי מגן לך"שהקב מצטער והולך עד 51819 

שלא יהיה נפגע חלילה , ה"וזכה לשלמות מעלתה ולחיבתו של הקב, ולפחד אחרי שכבר זכה לקיים המצוה 51820 

 51821 .י עליתו לבירא עמיקתא"ומאיגרא רמא שנתעלה לא יפול חלילה ע, י מעלתו"ע



י שישים בטחונו "ע´ כ לעזר ה"ואח, ה צריך האדם לכל ההשתדלות מצדווכמו שלזכות לעצם קיום המצו 51822 

, י מעלתו"כן גם בשמירה שלא יהיה נפגע אחרי המעשה ע, ה עוזרו אינו יכול לו"כי אלמלא הקב, עליו 51823 

וכמו שנזקק , ה עוזרו אינו יכול לו"ואחר כל זה אלמלא הקב, כ לאותה היגיעה כפי שידו מגעת"זקוק הוא ג 51824 

כמו כן , על מה שנתיירא אם הגיע לקיום המעשים בשלמותם, ה אנכי מגן לך"בטחה מפי הקבה להה"אאע 51825 

 51826 .להמגן העליון של מגן אברהם, היה נזקק לזה אחרי שזכה להמעלה העליונה של אלהי אברהם

וכמו שתקנו לנו , וזהו הבטחון שנזקק לו האדם אחרי הגיעו להמעלות העליונות ביותר ולהשלמות הראויה 51827 

ויתן בלבנו בינה , שיגלה לנו סודו ויכווננו אל האמת´ שאחרי שאנו מבקשים מה, ש"ג בברכת ק"אנכנה 51828 

שבזה כלולות כל המעלות והמדרגות , ויאיר עינינו בתורתו וידבק לבנו במצותיו, להבין לשמור ולעשות 51829 

 51830 .ת בכמות ובאיכות עד השלמות העליונה"העליונות בת

גדולה , כי כל מה שהמעלות הן גדולות יותר, דול והנורא בטחנואנו חוזרים ואומרים כי בשם קדשך הג 51831 

ולפיכך אחרי , י מעלותיו"ושלא ירד לשאול תחתית חלילה ע, היראה ורב הפחד שלא יהיה לו למכשול 51832 

וכל תקותנו , י גורם המעלות האלו"שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד ע, שזכינו כבר לכל המעלות המנויות 51833 

 51834 .(דליות יחזקאל)  .כי בשם קדשך הגדול והנורא בטחנו בזה היא רק על הבטחון

 51835 

 51836 מאמר קלט

א "במדבר י) אשר בקרבכם´ עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את ה 51837 

 51838 .(´כ

, כל מי שנקי מחטאי התאוה צריך שמירה יתירה בעניני כעס ורציחה (ז"קי´ סי) מובא בספר צדקת הצדיק 51839 

וכל זרעא דיוסף הם שומרי הברית , והם ימין ושמאל ברע, הפכים´ ולא תנאף הם ב וכידוע דלא תרצח 51840 

 51841 .בשכם שכיחי רוצחים, (´מכות י) ש"כנודע ורציחי שכיחי שם כמ

והחלל שנמצא אינו עוד , שהיו מכירים בהם, משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופה, (ז"סוטה מ) ´ובמס 51842 

, משבא אלעזר בן דינאי שהיה רוצח מפורסם בימיהם, בכלל ספק ואין מתקיים בו לא נודע מי הכהו 51843 

יש סוברים שהיה זה בתחילה מראשי הקנאים שנלחמו נגד , וכשהרבה ברציחות חזרו לקרותו בן הרצחן 51844 

 51845 .כ נהפך להיות שודד ורוצח"ואח, הרומאים בתקופה שלפני חורבן בית שני

ור על התחומין שלא לעבור את לשמ, מכאן שיש ליזהר ולעמוד על המשמר שלא יתחלף מאוהב לאויב 51846 

מתפתחים חסרונות , י המעלות וההצלחות"כי לפעמים דוקא ע, לא לעבור מקנאות לכעס ורציחה, הגבול 51847 

וזה מה שמביא את האדם , דוקא ההשראה העליונה ששרתה עליו היא עילה לזחיחות הדעת, ומכשולים 51848 

 51849 .שיעבור את הגבול הדק

אם לא שנטעתי שכינתי , אשר בקרבכם´ פ יען כי מאסתם את ה"ל עה"י ז"ודבר זה נלמד ממה שאומר רש 51850 

שכאשר השכינה , ולכאורה הרי ההיפך צריך להיות, לא גבה לבכם ליכנס לכל הדברים הללו, ביניכם 51851 

י המעלות באה זחיחות הדעת "שלפעמים דוקא ע, אבל כפי רעיוננו, בתוכם היא צריכה להבריח את הגאוה 51852 

 51853 .ואז אוהב נהפך לאויב

, והיה רוכב על החמור ושמח שמחה גדולה, ר שמעון שבא ממגדל גדור מבית רבו"אלעזר ב´ ברומעשה  51854 

, ל שלום עליך רבי"א, נזדמן לו אדם שהיה מכוער ביותר, והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה 51855 

, יודעל איני "א? שמא כל בני עירך מכוערים כמותך, ל ריקה כמה מכוער אותו האיש"א, ולא החזיר לו 51856 

כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור , אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית 51857 

תענית ) ל איני מוחל לך עד שתלך לאומן ואמור לו כך וכך"א, ל נעניתי לך מחול לי"וא, ונשתטח לפניו 51858 

 51859 .(´כ

ריק מחכמה ותורה  אלעזר הכיר באותו האדם שהוא´ ר, ונראה לבאר כי כל הענין מדובר במושג אחר 51860 

וגם אם קשה עליו הלימוד הלא , אלעזר להוכיחו על שאינו עוסק בתורה´ ובא ר, שזהו הכיעור האמיתי 51861 

א הרגיש בעצמו שלמד תורה הרבה ביגיעה "וכפי שר, בעמל ויגיעה רבה יכול כל אדם להגיע למדריגה זו 51862 

כול כל אדם להגיע לדרגה עליונה שי, ומתוך זחיחות דעת של תורה עמד והוכיח אותו, ועמל רב והצליח 51863 

 51864 .א"מ שגיאה קלה יצאה מפיו של ר"מ, וכוונתו היתה לעורר בו רגש של תורה, י יגיעה"ע

, אם באתה לך ממשלה אל תנח מדת ענוותנותך, (´קהלת י) אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח 51865 

ורוח ´ שנא, ה למד מזכריה הנביאוממי את, ללמדך שכל המניח ענוותנותו גורם מיתה לעולם וחוטא לדורו 51866 

למה אתם , האלהים´ ויאמר להם כה אמר ה, אלהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמוד מעל לעם 51867 

 51868 ?וכי מעל ראשי העם היה הולך, ויעזוב אתכם´ ולא תצליחו כי עזבתם את ה´ עוברים את מצות ה

למה אתם , חיל מדבר גדולות ואומר להםהת, חתן המלך כהן נביא ודיין, אלא שראה עצמו גדול מכל העם 51869 

ולכאורה , (´ה´ ר י"קה) מיד ויקשרו עליו וירגמוהו אבן במצות המלך, ולא תצליחו´ עוברים את מצות ה 51870 

, אלא רוח אלוהים לבשה אותו, ומה גם שלא מלבו בדה תוכחה זו, הלא זה תפקידו להורות ללמד ולהוכיח 51871 



ומה הטענה , ´חת ישראל ומוכיחם שלא יעזבו את מצוות ההוא רוצה בהצל, השכינה דיברה מתוך גרונו 51872 

 51873 ?נגדו

הרי מעלות אלה לא שינו את , ואם כי הוא כהן נביא דיין וחתן המלך, אלא שצריך היה לרכך את אמירתו 51874 

´ שלא לעבור את הגבול שבין כאב לבו לכבוד ה, והיה לו להנמיך את קולו, מהותו ומציאותו העצמית 51875 

שמעתי משמו של , וכד הוינא טליא, ממנה עלולה להתפרש איזו שהיא זחיחות דעתלבין נימה ש, ומצוותיו 51876 

ל שיעקב נענש על שהחביא את דינה בתיבה שלא "א ז"עמש, משגיח דישיבת מיר, ל"ירוחם זצ´ צ ר"הגה 51877 

דלכאורה , (´ג´ ר וישלח פ"מד) ה לא רצית להשיאה בהיתר הרי נישאת באיסור"ואמר הקב, תנשא לעשו 51878 

 51879 .אלא התביעה היא שסגירת התיבה היתה חזקה למעלה מן המידה, רצויה הלא כוונתו

דכתיב ויהי בשחת אלהים את ערי הככר , ה הוא זוכר את הצדיקים"ר יוחנן אפילו בשעת כעסו של הקב"א 51880 

משפיע הדבר , טבע הנברא הוא כי כאשר הוא כועס על מישהו, (ד"ברכות נ) ויזכור אלהים את אברהם 51881 

אף על מי , הוא כועס על כל העולם, ואי אפשר באותה שעה לדבר עמו, פשט בועליו שרוח הכעס מת 51882 

, ואם הוא בכעס על החוטאים, ה אינו כן"אבל הקב, הסיבה לכל הכעס, שאינם קשורים בכלל באותו הענין 51883 

מדוייק במידה ובמשקל ולא יחליפנו , כי אז הכעס הוא מוגבל ומכוון רק למי שהתביעה מכוונת אליו 51884 

 51885 .לאחר

שתהיה לו , חוץ מעצמיותו ומהותו, שהכעס יהיה חוץ ממנו, ´הוא הלימוד לבני אדם ההולכים בדרכי ה וכן 51886 

, (´שער הפרישות פרק ד) ש בעל חובת הלבבות"כמ, שיהיה רק שלוחו ולא הוא עצמו, שליטה על הכוח 51887 

כועס אבל אמנם , שיהיה כעס בלי קצף, היינו שלא יהיה הכעס מהותו, הפרוש אפילו יכעוס לא יתקצף 51888 

 51889 .הכעס איננו עצמיותו

זו אומנות , אומנות זו של רציחה חמס הוא בידכם מברכת עשו היא, שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם 51890 

, מצויה בדברים הללו גם מחמאה גדולה, והנה אגב התוכחה, (י ויחי"רש) שלו ואתם חמסתם אותה הימנו 51891 

היא רק , שהיא אינה שלהם אינה מתכונתם, ה בידםכי אותה מידה רעה ומגונה של חרב איננה אלא גזיל 51892 

ואין זה מורה על מהות נפשם , רק במקרה נקלט בהם החמס, איננה אלא אבר זר שנשתל בגופם, מקרית 51893 

כעס , היה מדבר לעצמו, כשהיה משתמש לפי הצורך בכעס, ל"ר ישראל סלנטר זצ"הג, והוא שבח גדול 51894 

 51895 .(מעייני החיים)  .הפנים ולא כעס הלב

 51896 

 51897 מר קממא

א "במדבר י) אשר בקרבכם´ עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את ה 51898 

 51899 .(´כ

עד שיוצא ונגעל לחוץ , יהא דומה לכם כאילו אכלתם ממנו יותר מדאי, די תקוצון ביה, י כתרגומו"וברש 51900 

ידיעה כלל במהותה של  אין לנו כל, והיה לכם לזרא שתהיו מרחקין אותו יותר ממה שקרבתם, דרך האף 51901 

שבת ) ל"מצינו בחז, אבל אגיד לכם רק במעט ממנו, לא אוכל להגיד לכם כל הענין בכל היקפו, תאוה 51902 

דבר מאוס כזה , אשה חמת מלאה צואה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה, שתמהו על תאות הזנות (.ב"קנ 51903 

 51904 .והכל רצין אחריה

כאשר האדם בתוך התאוה סובר , לתאוה כל יסוד ומציאות אין, רואים אנו מכאן מה זאת כל ענין של תאוה 51905 

, באמיתות של דבר אין אף רצון ממשי אליה, טעות גמור הוא, הוא כי לתאוה נעימות ועריבות באמת 51906 

אותו הדבר , עד ממש די תקוצון בה, והראיה שהרי אחרי שהתאוה עוברת ממנו הלא אז גם מאוס ימאסנה 51907 

 51908 .גם יקיא מתוך רוב המיאוס שבוהלא יבחול ו, ממש ללא התאוה שבו

אבל המשילו בנפשותם תאוה רעה כמתאוים לאכול הפחמים , ל"ן קורא לתאוה בשם מחלה וז"הרמב 51909 

ילדים קטנים אוהבים לאכול , ישנם חולים המתענגים לאכול דוקא פחמים, והעפר והמאכלים הנבאשים 51910 

אשר דוקא בהם הוא , ן על העפר שלולא יחליפם בשום אופ, ואם אף תתן לו כל מעדנים באמת, דוקא עפר 51911 

ואחרי כי תניחנו מחלתו אז יקוץ באותם הדברים עצמם אשר מקודם , הנה כי חולה הוא ומום בו, מתענג 51912 

 51913 .התענג בהם

בעל תאוה אינו אוהב , נפלא באמת, כי לתאוה אין כל מציאות ממשי אלא מחלה היא זאת, הלא תווכח מזה 51914 

איך קצים מפני חכמה אשר אין אהבה , וקץ הוא מפני כל טוב ואהוב, אלא דברים מאוסים ומוסרחים בלבד 51915 

אם אתם ממאסים בתורה , ´התירוץ הוא יען כי מאסתם את ה? ומתאוים דוקא לטינוף, רבה יותר ממנה 51916 

, אבדתם כל מעמד למציאות, הרי כי חולים אתם, אם אתם קצים וממאסים בדברים אהובים באמת, וחכמה 51917 

די , כי על כן עונשכם יהיה כי מה שהתאויתם יהיה לכם לזרא, ים והעפראלא כמתאוים לאכול הפחמ 51918 

 51919 .(דעת תורה)  .כי מאסתם את אשר אהוב באמת, ´יען כי מאסתם את ה, תקוצון ביה

 51920 

 51921 מאמר קמא



א "במדבר י) אשר בקרבכם´ עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את ה 51922 

 51923 .(´כ

אזהרה יתירה צריך , לא גבה לבכם ליכנס לכל הדברים הללו, שכינתי ביניכם י אם לא שנטעתי"ופירש 51924 

לא רק בדרכי החיים החומריים העלולים להביא את האדם לידי התנשאות , האדם המצליח בדרכי החיים 51925 

, אלא גם נחוצה והכרחית היא האזהרה לאלה המצליחים בדרכי החיים הרוחניים, וגסות של וישמן ויבעט 51926 

מתנקש ומתנכל ללכוד , היצר האורב על האדם להפילו, והבעיטה מסוכנת וגרועה ביותר שם ההתנשאות 51927 

 51928 .בפח את המצליחים דוקא בחיים הרוחניים

שלפעמים השראת השכינה הבאה לנו , אם לא שנטעתי שכינתי ביניכם לא גבה לבכם, ל"וזוהי האזהרה הנ 51929 

כי אין היא משתכנת אלא , לקות השכינהוהתוצאה היא הסת, גורמת התנשאות בלתי רצויה, בחסדו הגדול 51930 

כיון , ומנחליאל במות, וממתנה נחליאל, ל אמר רבא מאי דכתיב וממדבר מתנה"ש ז"כמ, במקום נמוך 51931 

וכיון שניתנה לו , וממדבר מתנה´ שעושה אדם עצמו כמדבר הפקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנא 51932 

ולא עוד אלא ששוקעין אותו , מבמות הגיאו´ שנא, ה משפילו"ואם הגביה עצמו הקב, במתנה נחלו אל 51933 

 51934 .(7ה"נדרים נ) ונשקפה על פני הישימון´ שנא, בקרקע

הרי , אלא שמתרומם ומתנשא, כנטיעה שמימית עדינה, אם האדם אינו יודע להעריך ולשמור את מתנת יה 51935 

יודע  אם האדם אינו, (´ה ה"ר מ"שמו) ש השפלתי הגבהתי הגבהתי השפלתי"וכמ, ה משפילו"בסופו הקב 51936 

ולדוגמא על זהירות ושמירת , אזי הוא מפסיד את שעתו והצלחתו, להזהר ולשמור הצלחתו ודעתו זחוחה 51937 

ע מכבשן "חנילאי בשעה שיצאו חנניא מו´ ר תנחום בר"א, ההצלחה מצינו אצל חנניה מישאל ועזריה 51938 

מיד פתחו , צלםאמרו להם יש לכם אלוה כזה ואתם משתחווים ל, באו כל האומות וטפחו על פניהם, האש 51939 

 51940 .הצדקה ולנו בושת הפנים´ ואמרו לך ה

, דתו לא מידכר להו בכולהו כתובי, ע להיכן אזלו כשיצאו מכבשן האש"חנניה משו´ פי? ורבנן להיכן אזלו 51941 

ל "א ז"והמהרש, (ג"סנהדרין צ) יוחנן אמר עלו לארץ ישראל ונשאו נשים´ ור, אמר רב בעין הרע מתו 51942 

וירא ) ובמדרש רבה, אלא עלו לארץ ישראל, של מלך ולכך לא הוזכרו עוד שלא רצו עוד במינוי, מבאר 51943 

ד שמע נא "הה, ל אמר שינו את מקומם והלכו להם אצל יהושע בן יהוצדק ללמוד תורה"ריב, (´ו כ"נ 51944 

 51945 .ל"יהושע הכהן הגדול אתה וריעך היושבים לפניך עכ

גדולה ושקולה כעצם המעשה של  היא, צניעותם והסתתרותם שהצניעו לכת והתחמקו מפרסומת גדלותם 51946 

נפסד ומתקלקל בגלל העדר הכשרון , כי יש והנסיון הגדול שהאדם מתנסה בו, ההשלכה לכבשן האש 51947 

, כי מדת הצניעות המלווה את הנסיון אחרי ביצועו, ולא להתפאר בהצלחת הנסיון המעשי, להצניע לכת 51948 

ויש שהרבה בעלי ההצלחה בנסיונות , יוןוהיא הקובעת את ערכו של הנס, עולה שוה בשוה עם עצם הנסיון 51949 

ואינם נזהרים מלגלות להם את נצחונם , נכשלים לרגלי הפרסומת המופרזת, נעלים ונשגבים מאד 51950 

 51951 .ורבים חללים הפילה שלא ידעו מלאכת הזהירות והשמירה, והצלחתם

ר המלכות מ כששלחו ידם בכת"מ, הלא אף החשמונאים הגבורים שהצליחו בנצחונותיהם למעלה מן הטבע 51952 

 51953 ל"ן ז"וכביאור הרמב, (7´ב ג"ב)א  כל מאן דאמר מבית חשמונאי קא אתינא עבדא הו, נאבדו וירדו לטמיון

כי היו חסידי עליון , וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, ל"וז (ויחי לא יסור שבט מיהודה) 51954 

ואפשר שהיה עליהם חטא , כ נענשו עונש גדול"ואעפ, ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל 51955 

שהיו כהנים ונצטוו תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת ועבדתם עבודת , במלכותם 51956 

 51957 .ל"עכ´ ולא היה להם למלוך רק לעבוד את ה, מתנה אתן את כהונתכם

שהם ברחו מן המלכות שלא רצו במינוי של , ע"על פי זה נוכל להעריך את גודל קדושתם של חנניה מו 51958 

יש להזהר מאד בענין הצלחת הרב , ולדוגמא מעשית, הצניעו את עצמם עד כדי כך שלא ידעו מקומם, ךמל 51959 

והרב צריך זהירות יתירה שלא , והם נעשים למורי העם ומדריכיו, שזוכה לגדל תלמידים הגונים ונעלים 51960 

מדה גדולה זו  ומצינו, בכגון זה יפה ונעלה מאד הוא מדת ההצנעה, י הרגשת התנשאות"לקפח את עצמו ע 51961 

, ל שהיה בורח מן הגדולה"ואמרו ז, שצוה על אסתר שלא תגיד את עמה ואת מולדתה, במרדכי הצדיק 51962 

אמר לו , אצל מי גדלת ואעשה אותם גדולים ומלכים ושלטונים, שהיה המלך אומר לאסתר בת מי את 51963 

 51964 .(ג"ילקוט אסתר תתרנ) חייך שאני מגדלך, ה אתה בורח מן הגדולה"הקב

סמל ותמצית , כ שלמה ונאה כאסתר"וזכה לגדל צורה כ, ה היה לו למרדכי שהתגבר על רגשיוכמה גבור 51965 

והמלך משתוקק לכבד , שכל מחמדי הנועם שבה הפליאו את כל רואיה, כל יופי מדות טובות ואצילות 51966 

 51967 והוא מרדכי מונע את עצמו מלפגום בהצלחתו הרוחניות, ולהנאות בכל כיבודי המלכות את מגדלה ומחנכה

 51968 .והוא צוה עליה אשר לא תגיד, י קבלת גמול משהו"הגדולה ע

, כי באת לך ממשלה אל תנח מדת ענוותנותך, (´קהלת י) אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח 51969 

ורוח אלהים ´ שנא, וממי את למד מזכריה, ללמדך שכל המניח ענוותנותו גורם מיתה לעולמו וחוטא לדורו 51970 

, אלא שראה את עצמו גדול מכל העם, וכי מעל ראשי העם היה הולך, לעם לבשה את זכריה ויעמוד מעל 51971 



ולא ´ התחיל מדבר גדולות ואומר להם למה אתם עוברים את מצוות ה, נביא ודיין, חתן המלך וכהן 51972 

אחר , הרי שדוקא אחר הנצחון וההצלחה, (´ה´ ר קהלת י"מד) מיד ויקשרו עליו וירגמו אותו אבן, תצליחו 51973 

 51974  .דוקא אז הזהירות היתירה צריכה להיות שלא להפסיד ההצלחה, שה את האדםשרוח אלהים לב

 51975 .(פרי חיים)

 51976 

 51977 מאמר קמב

 51978 .(ב"א כ"במדבר י) הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם

 51979 כי מי שכתוב בו בכל ביתי נאמן הוא, י בביאור שאלת משה הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם"עיין רש

הנה אמרו ישראל למשה תנה לנו בשר ונאכלה דיברו , אגיד לכם בזה כלל גדול? יאמר אין המקום מספיק 51980 

אלא ודאי ידעו ישראל היטב כי , וכאילו הדבר תלוי ברצונו של משה אם לתת אם לאו, למשה כנותן בשר 51981 

הנה , את העםה למשה לך נחה "ידעו היטב כי אחרי שצוה הקב, יכולת לו למשה לתת להם מה שמבקשים 51982 

אשר עליו יהיה , כגדול המנחה את הקטן, מסר לו לנחותם בכל צרכיהם, מסר לו ולידו כל הנהגת העם 51983 

 51984 .וכל יוכל, הדבר לשאת את העם ולעשות עמהם כבעלים גמורים

הרם את מטך ונטה את ידך , ה רצה בנס קריעת הים ואמר למשה"והקב, בעת שעמדו ישראל לפני ים סוף 51985 

אשר הגרזן , אל נדמה כי משה רבינו ופעולתו בהרמת המטה היה זה רק כגרזן ביד החוצב ,על הים ובקעהו 51986 

טעות גמור הוא מחשבה , י מי שהוא"ושייך היה ליעשות הדבר ע, לא מעלה ולא מוריד בעיקר הדבר 51987 

 51988 .הוא המסיעם ומניחם בדוקא, כן ביד משה´ הנה כעל פי ה, ביד משה´ אם הכתוב אומר על פי ה, כזאת

היתה השכינה , ´וכאשר משה אמר לשכינה שובה ה, היו נוסעים ודאי´ משה אמר לשכינה קומה ה כאשר 51989 

ה עם משה רבינו בכל הנהגת הכלל "שותפים היו הקב, הנה כי משה איננו כגרזן ביד החוצב, שבה ונחה 51990 

אמרו גם שם , ה בכבודו ובעצמו הוא הוציאם"גם יציאת מצרים אשר הקב, ובדיוק משה ולא אחר, ישראל 51991 

 51992 .כ כי למשה חלק גדול ביציאה"בתו

אמר רבי , (´ח א"ר כ"שמו) במדרש אמרו, הנה משה זה אשר נתן להם, התורה שהשיגו הכלל ישראל 51993 

´ ובידו של משה ב, טפחים´ כביכול היו ביד מי שאמר והיה העולם ב, טפחים´ ברכיה הלוחות היו ארכן ו 51994 

וכיון שעשו ישראל אותו , ל"וז (ב דתענית"ף פבירושלמי סו) כ המשך מאמר זה"ש במ"ועיי, טפחים 51995 

הוא שהכתוב משבחו בסוף ולכל היד החזקה , ה לחטפן מידו של משה וחטפן הוא ממנו"מעשה בקש הקב 51996 

 51997 .ל"יהא שלמא על ידא דגברת על ימינא עכ, ולכל המורא הגדול

משה רבינו הוא  הנה, כל הניסים כולם שאנו מוצאים בתורה, הנה בגבורה נטלה לתורה ונתנה לישראל 51998 

, ובמשה´ קריעת ים סוף בה, ובמשה´ יציאת מצרים בה, ובמשה´ כולם נעשו בה, בעל הניסים ובעל הדעה 51999 

כי משה , נקוטו כללא זו בידכם בכל מקום, ובמשה´ כל נסיעותם וחניותם בה, ובמשה´ מתן תורה בה 52000 

, אין לו מאומה מבלעדי האומןהיונק , רבינו הוא היה הנושא כל ישראל ממש כאשר ישא האומן את היונק 52001 

 52002 .וביד האומן לעשות בו ככל רצונו כי בידו הם ודאי, והאומן הוא המספיק להיונק בכל מכל כל

הכתוב מעמיד בשורה אחת את ובעיני משה , מאד ובעיני משה רע´ וישמע משה את העם בוכה ויחר אף ה 52003 

, פנים הרי זה נוגע ודאי בכל העסק הגדולעל כל , כאילו שקולים הם, מאד´ רע בשויון גמור עם ויחר אף ה 52004 

בהקמת הכלל ישראל והבטחת כל , ה"ת עם משה רבינו ע"עסק המפעל והמשימה המשותפת של הבוי 52005 

, אמר זה על נשיאת הכלל ישראל מאז יציאת מצרים ועד הלום, ומשה רבינו שאמר כי כבד ממני, עתידו 52006 

עלי מוטל כל , סר כל שהוא מידי תבקשנואם יח, אני אחראי על כולם, הטלת עלי משא כבד מנשוא 52007 

 52008 ?ומי יוכל לעמוד בכל, ואני אהיה נתבע עליהם, מחסורם

על הפסוק ויסע מלאך האלהים , עבודה גדולה היה לו למשה עד שנצח והבטיח את קריעת ים סוף לישראל 52009 

מלמד , אין אלהים בכל מקום אלא דין, וכאן מלאך האלהים´ בכל מקום הוא אומר מלאך ה, ל"אמרו חז 52010 

מובא , (´א ו"ר כ"שמו) ובמדרש, שהיו ישראל נתונין בדין באותה שעה אם להנצל אם להאבד עם מצרים 52011 

 52012 .ל"כל הרפתקאות שהיה לו למשה עד שעלה לו שיבקע הים וז

אני גדול ממך שאני , ל הים מפניך איני נקרע"א, וכיון שהלך לקרוע את הים לא קיבל עליו להקרע 52013 

מה , ה אין הים רוצה להקרע"כיון ששמע משה כך הלך ואמר להקב, ראת בשישינבראתי בשלישי ואתה נב 52014 

מיד כיון , מוליך לימין משה זרוע תפארתו, (ג"ישעיה ס) ה נתן ימינו על ימינו של משה שנאמר"עשה הקב 52015 

 52016 .ל"י משה עכ"וכל הניסים הללו נעשו ע, שהרים משה ידו על הים נבקע

, עלה ונצח, לחם ונתגשש, בכולם עמד בפרץ, קבלת התורה ועודב, בקריעת ים סוף, הנה ביציאת מצרים 52017 

ידע , ש"י תשש כוחו של משה כנקבה עיי"וברש, וכאן הכתוב בעצמו מעיד שאמר ואם ככה את עושה לי 52018 

, ידע משה היטב כל הפלפול שבסוגיא יסודותיה ודרכיה, משה עסקו וראה שכאן לא יכול לעמוד בפרץ 52019 

ואמר הרגני נא הרג ואל , וגם כוחו של משה כבר תשש כאן, ´ן כוח הוהפעם לא ראה דרך כי יגדל כא 52020 



זה כבר נוגע , תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא´ ה ואמר אל משה היד ה"עד שבא הקב, אראה ברעתי 52021 

 52022 !לא תקצר´ תראה כי יד ה, עתה תראה יותר ממה שראית עד הלום, תקצר´ בעצם כבודי כי יאמרו יד ה

נאמן נקרא מי שמכניסים אותו בכל האוצרות , ב על משה בכל ביתי נאמן הואומה זה אשר אמר הכתו 52023 

מסרו לו ענין , כי נאמן הוא ולא יטול כלום, ואדרבא מסרו לו הכל, כלום לא מעלימים ממנו, והסגולות 52024 

אמרו , ולנאמן מוסרים הכל, מאשר בכל ביתי נאמן היה, י משה"מתן תורה ליעשות הכל ע, יציאת מצרים 52025 

ה מביא "אתה מוצא כל מי שהוא נאמן הקב, (ח"משלי כ) איש אמונות רב ברכות, (א א"ר נ"מוש) ל"חז 52026 

שנאמר לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן , ה"איש אמונות זה משה שהוא נאמנו של הקב, ברכות על ידיו 52027 

 52028 .(דעת תורה)  .ואיש אמונות נאמן הוא ויודע מתי להביא ברכות ומתי למנוע, הוא

 52029 

 52030 מאמר קמג

 52031 .(ח"א כ"י) מר אדִני משה כלאםויא

ה "ל הקב"שא, זה יהושע שירש כבוד ממשה רבינו, (´תנחומא תצוה ט) ואיתא במדרש, כבוד חכמים ינחלו 52032 

´ ליהושע ויאמר שר צבא ה, ה של נעליך מעל רגליך"ל הקב"למשה א, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך 52033 

, ´ויהושע אז ידבר יהושע לה, ה ובני ישראלמשה כתוב בו אז ישיר מש, אל יהושע של נעליך מעל רגליך 52034 

ויהושע , שמשה כתוב בו ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו, אבל שנות יהושע לא היו כשנות משה רבינו 52035 

 52036 .ולמה פחתו לו עשר שנים, בן מאה ועשר

ויען יהושע בן נון משרת משה ויאמר אדוני משה ´ שנא, בשביל שאמר לפני משה רבו עשרה דברים 52037 

שכל המורה , מכאן אתה למד שאין תלמיד רשאי לומר דבר לפני רבו, פיכך פחתו לו עשר שניםל, כלאם 52038 

, כ"או אפילו אינו מורה אלא אומר לאחרים הלכה במקום שרבו מצוי שנותיו מתקצרות ע, דבר לפני רבו 52039 

 52040 ב מיתהשכל המורה הלכה לפני רבו חיי, וכן מצינו בשמואל שהורה הלכה לפני עלי רבו ועלי רצה להמיתו

 52041 .כ"ב מהו חומר העון בזה אשר בעבורה חייב עונש החמור כ"וצ, (7א"ברכות ל)

ר "בשמו)א  ואית, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו (ד"שמות כ)ב  כתי 52042 

הושעיא רבה אמר כבוד גדול עשה ´ ר, אל משה´ בשכר שהסתיר משה פניו בסנה זכה וידבר ה (´ה ה"מ 52043 

ואל אצילי בני ´ שנא, אבל נדב ואביהוא פרעו ראשיהם וזנו עיניהם מן השכינה, משה שהסתיר פניו 52044 

והלא תכלית בריאת העולם היא ליהנות מזיו , וצריך ביאור מהו הטענה על נדב ואביהוא, כ"ישראל ע 52045 

 52046 .ומהו הכבוד שעשה משה רבינו במה שהסתיר פניו? כ מה התביעה עליהם"וא, השכינה והם נהנו

אבל צריך , דאין הכי נמי דתכלית הבריאה היא ליהנות מזיו השכינה, אלא התביעה על נדב ואביהוא היא 52047 

וזהו כבוד הגדול שעשה , כ אפשר להסתכל וליהנות"ואח, מתחילה ליישב עצמו ולהרגיל עצמו עם השכינה 52048 

, ש לגילוי שכינהפירו, אל משה´ ולכן זכה לוידבר ה, משה רבינו שהסתיר פניו ולא הסתכל תיכף ומיד 52049 

דהתביעה היה שהיו , ל"י על נדב ואביהוא שהיו מסתכלין בלב גס מתוך אכילה ושתיה עכ"וזהו מה שפרש 52050 

אבל הם , וצריכים היו להמתין עוד מעט ואז היה מותר להם, כ"מסתכלין בלב גס ועדיין לא היה הקירבה כ 52051 

 52052 .חטפו לפני הזמן

ושכל אחד יעמוד במקומו , רות רבות שלא יעלו להרוזהו הביאור בהא דבמעמד הר סיני נזהרו באזה 52053 

היה מקום לחוש שירצו לחטוף ואין זה , ה שבעה רקיעים וראו הכל"דבשעת מתן תורה שפתח הקב, וגבולו 52054 

דמקודם צריכים להתיישב ולהתקרב מעט מעט והחוטף קודם זמנו , המדה כמו שלמדנו מנדב ואביהוא 52055 

 52056 .ולכן הוצרכו לכמה אזהרות, נענש

השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות , ל על הא דכתיב"רך זה יש להבין מה דדרשו רזועל ד 52057 

 52058 (.א"כתובות קי) ´ודרשו במס, (´ש ב"שיה) השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ

, דהביאור הוא דהגאולה היא חזרה להיכל המלך, ה את ישראל שלא ידחקו את הקץ"שהשביע הקב 52059 

כים לראות שלא יחטפו קודם הזמן כמו שעשו נדב ואביהוא שזנו עיניהם מן השכינה קודם וממילא צרי 52060 

 52061 .שנתקרבו קירוב הראוי

וזה הביאור בהא דאמרו דהגאולה באה מתוך היסח , כן הוא הגדר עם הגאולה שלא יחטפו קודם הזמן 52062 

ת הזקנה אשר וזהו מעל, דאילו מתוך חשק ובלב חפיצה יש מקום לחוש שיחטפו קודם הזמן, הדעת 52063 

ואיתא , ברך את אברהם בכל´ כמו דכתיב ואברהם זקן בא בימים וה, בעבורה זכה אברהם אבינו לברכה 52064 

דמעלות הזקנה הוא , אתא אברהם בעא רחמי והוה זקנה, עד שבא אברהם לא היה זקנה, (.ז"מ פ"ב) ´במס 52065 

 52066 .שנעשה בישוב ובמתון בלי לחטוף קודם הזמן הראוי

ואמר דלעולם צריך האדם , ולא בשם חכם סתם, ן תורה נקרא בשם תלמיד חכםהסבא מקלם ביאר למה ב 52067 

דבשעה שחושב , ולא יראה עצמו כחכם שלם, לראות עצמו כאילו הוא תלמיד וצריך להוסיף על חכמתו 52068 

, לא ישתדל להוסיף חכמה על חכמתו ובזה איבד מעלות החכמה, עצמו לחכם וכבר הגיע למדת השלמות 52069 

להורות דעדיין צריך ללמוד , ולכן נקרא תלמיד חכם, וסיף חכמה על חכמתודמדרך החכמה הוא לה 52070 



דמראה עצמו כאילו כבר הגיע למדת , וזהו חומר עון המורה הלכה לפני רבו, ולהוסיף חכמה על חכמתו 52071 

דכל אלו , וזה עון חמור, וחוטף מדריגתו לפני הזמן, ויכול להורות מעצמו ואינו צריך עוד לרבו, הרב 52072 

 52073 .ולכן המורה הלכה לפני רבו ראוי ליענש, ם זמנם נענשושחטפו קוד

, ל ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לך"א, הנה מצינו אצל יהושע דבשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן 52074 

מיד תשש , לא כתבת בי לא ימוש מתוך האוהל, ל רבי כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר"א 52075 

ב מה "וצ, (.ז"תמורה ט) ונולדו לו שבע מאות ספיקות, מאות הלכות כוחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלוש 52076 

 52077 .עון מצאו בו הלא אמר נכון

שלא יהיה חוטף המדריגה קודם , דלעולם צריך תלמיד להיות תלמיד ולא להורות לפני רבו, ל"הביאור כנ 52078 

ו נפטר קודם מפני שחטף המדריגה קודם זמנ, ותלמיד שהורה לפני רבו חייב מיתה מדה כנגד מדה, הזמן 52079 

וגם כאן תשש כוחו ונשתכחו ממנו שלוש מאות , ולכן יהושע שהורה לפני רבו נתקצרו שנותיו, זמנו 52080 

, שכבר הגיע למדריגה דתו אינו צריך למשה, מפני שאמר למשה רבינו שאין לו מה לשאול ממנו, הלכות 52081 

להיות מתנהג בדרך  דכל זמן שרבו חי צריך, ולקה מדה כנגד מדה שנשתכחו ממנו שלוש מאות הלכות 52082 

 52083 .ולא יחטוף המדריגה כאילו הוא כבר הגיע למדרגת הרב, תלמיד

שכל זמן שברוך בן נריה קיים , ת יותר מבנין בית המקדש"אמר רב ואיתימא רב שמואל בר מרתא גדול ת 52084 

 52085 לא עזב מקום רבו ונשאר, הרי דעזרא עם כל גדולתו בתורה ובנבואה, (7ז"מגילה ט) לא הניחו עזרא ועלה

דידע מסוד הגדול דכל זמן שהרב קיים צריך לידע דהוא תלמיד ולא יחטוף , בבבל כדי להיות מקורב לרבו 52086 

, ולכן נשאר עזרא בבבל ודחה בנין בית המקדש כדי שלא ליכשל בזה, לעלות במעלה קודם זמן הראוי 52087 

הפוצה פה לדבר ו, דגם גדולי הדור כרבו דמי, ממוצא הדברים יוצא לנו דסכנה פרושה על כל צעד וצעד 52088 

קובץ )  .והירא לנפשו צריך לשום לב ליזהר בזה, בפניהם הרי הוא בכלל מורה הלכה לפני רבו 52089 

 52090 .(שיחות

 52091 

 52092 מאמר קמד

 52093 .(ח"א כ"י) ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו ויאמר אדִני משה כלאם

מבהיל , כ נכשל בה"אין אדם עומד על דברי תורה אא, והמכשלה הזאת תחת ידך, (.ג"גיטין מ) ל"אמרו חז 52094 

י "ופירש! כי בלי מכשול אין אדם עומד על דברי התורה בשום אופן, מאד כי התורה נקראת בשם מכשלה 52095 

היא כספר חתום וסתום מאין יכולת לעמוד על אף מלה אחת , פ"בלעדי מכשלה כל התורה בכתב ובע 52096 

עדי מוסר לא מכירים ואין בל, כי על מכשולים אי אפשר לעמוד בלי מוסר, והנה יסוד גדול הוא! ממנה 52097 

הנה , ת"ואחרי שבלי מכשולים אין אדם עומד על ד, מוסר הוא המראה לפניו מכשוליו, רואים כל מכשול 52098 

המוסר הוא  המפתח לכל ! כ החזק במוסר אל תרף"וא, איפוא כי בלי מוסר לא יעמוד על דברי התורה 52099 

 52100 !כ לימוד המוסר"ומה גדול א, התורה כולה

ראה ויתר  (7´ז ב"בע)א  אית, שבלי מוסר אי אפשר לעמוד על זה בשום אופן, לכך נביא בזה ציור אחד 52101 

אמר , כ מצינו חוטא נשכר"א, ראה שבע מצוות שקבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתירם להם, גויים 52102 

אלא כמי שאינו , אין מקבלין עליהם שכר כמצווה ועושה, פ שמקיימים אותן"מר בריה דרבינא לומר שאע 52103 

יבוא נמרוד ויעיד באברהם , ר חנינא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה"דא, צווה ועושהמ 52104 

 52105 .כ"יבוא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על גזל ע, ז"שלא עבד ע

מה ראשונות באמונה אף , י הקישן לראשונות"וברש, עוד שבע שנים אחרות (ט"בראשית כ)ב  אמר הכתו 52106 

עשרים שנה אנכי עמך רחליך , כ יגיעה הנאמר שם"אחרי כ, מאות בא עליופ שבר"האחרונות באמונה ואע 52107 

ה יכול להורות "והיה יעקב אע, הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני, ועזיך לא שכלו 52108 

ז ודאי יבוא לבן ויעיד ביעקב "ע, והוא לא עשה כן אלא אף אחרונות באמונה, לעצמו היתר בכמה דברים 52109 

 52110 !על הגזל גם במצבים הקשים ביותרשלא נחשד 

ה "והקב, מיד כל אחד הולך ועושה סוכה בראש גגו, כ מצוה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה"אעפ 52111 

, והאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה, וכל אחד מבעט בסוכתו ויוצא, מקדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז 52112 

בין מצווה , ע"ם להבחין בין ישראל לבין אוההנה רואים כאן שכשרוצי, נהי דפטור בעוטי מי מבעטי 52113 

אלא רק בדבר של מצטער פטור ובעוטי מי , לא מבחינים בדברים גדולים, ועושה לשאינו מצווה ועושה 52114 

 52115 !מבעטי

ואם כל אחד מבעט הוא הסימן הברור של אינו מצווה ! מצווה ועושה אפילו אם הוא פטור אבל אינו מבעט 52116 

אבל , גם אינו מצווה ועושה מקיים היטב, יהם חמה כבתקופת תמוזבמצב רגיל שלא מקדיר על, ועושה 52117 

שם יכולים כבר להבחין בין מצווה , במצב של מקדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז, במצב של קושיים 52118 

 52119 .המצווה ועושה אינו מבעט לעולם, ועושה למי שאינו מצווה ועושה



בביעוטו בהיסורים של , בלנות שהואבאי ס, כי בדבר קטן כזה, ל כאלה קשים מאד להבינם"דברי חז 52120 

הוא הדבר אשר הגדנו כי בלי מוסר לא מבינים פשוטן של , יתפש ויבחן כאין לו כל חלק בתורה, המצוה 52121 

הם יבינו ויעמדו היטב על , החודרים ומכירים ויודעים את נפשם, בעלי מוסר הלומדים ממכשוליהם, ל"חז 52122 

 52123 .עומקן של דברים

אם הבנות יורשות בדין הוא , אמר משה הרי השעה שאתבע בה צרכי ,(ד"א י"ר כ"במ) איתא במדרש 52124 

, בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, (ז"משלי כ) ה נוצר תאנה יאכל פריה"ל הקב"א, שירשו בני את כבודי 52125 

הואיל והוא , והוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאות, יהושע שרתך והרבה חלק לך כבוד 52126 

לקיים מה שנאמר נוצר תאנה יאכל , י הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרושרתך בכל כוחו כדא 52127 

 52128 .פריה

ן "והרמב, בפרשת המרגלים נמנה יהושע במקום החמישי, לא מפני שהיה גדול מכולם זכה יהושע לגדלותו 52129 

מפני שהרבה , אבל זכה יהושע בגלל נוצר תאנה יאכל פריה, כתב שם כי מנה אותם לפי סדר מעלתם 52130 

אך , יכולים לתאר לעצמנו איך כל הדור ההוא מסר נפשו על השירות, ל התקופות ובכל המצביםשרתך בכ 52131 

פסוק זה נאמר רק על , הרי ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל, נראה שליהושע לא הגיעו 52132 

 52133 .יהושע

למיד מלוה ואומר אני שהיה הת, לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן, י ויקם משה ויהושע משרתו"וברש 52134 

, ומשם ויעל משה לבדו אל הר האלהים, לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר שאינו רשאי לילך משם והלאה 52135 

למדנו שלא , שכן מצינו וישמע יהושע את קול העם ברעה, יום´ ויהושע נטה שם אהלו ונתעכב שם כל מ 52136 

 52137 .כ"היה יהושע עמהם ע

בשביל זה לבד זכה יהושע בכל עד ומסרה , מעיטבחילוקים שכאלה מי הרבה יותר להיות נוצר תאנה ומי ה 52138 

אם , אם במצב של מקדיר חמה כבתקופת תמוז, כי בנצירת התאנה במסירת הנפש בכל המצבים, ליהושע 52139 

ולו החלק והקנין , שם הבחינה באמת שהוא מצווה ועושה, במצב של חורב ביום וקרח בלילה וכדומה 52140 

 52141 .להיות אוכל פריה ועל כן יהושע זכה להיות יורש מקום משה, ודאי

, ה מקפח שכרו"ר אין הקב,בכל מקום שאדם יגע ונותן נפשו על הדב, (´ב ט"ר י"במ) ל"עוד אמרו חז 52142 

ובשביל שנתן דוד נפשו על , שלמה בנה בית המקדש שנאמר ויבן שלמה את הבית ויכלהו, רצונך לידע 52143 

אבא באהל ביתי אם אתן שנת  לדוד את כל ענותו אם´ זכור ה, (ב"תהלים קל) בית המקדש שנבנה שנאמר 52144 

, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ה שכרו והכתיבו על שמו"לא קיפח הקב, ´לעיני עד אמצא מקום לה 52145 

 52146 .הוי נוצר תאנה יאכל פריה, לשלמה אין כתיב כאן אלא לדוד

שכן היה משה מחזר , משכן, וכן אתה מוצא במשה שנתן נפשו על שלושה דברים נקראו על שמו ואלו הן 52147 

ה "לפי שאמר לו הקב, ללמדם כיצד יעשו את המלאכה שלא יטעו בה, האומנין בכל יום ובכל שעה על 52148 

שלא היה זז מעל גביהם לכך נקרא , את משה´ ולכך כתיב על כל דבר כאשר צוה ה, וראה ועשה בתבניתם 52149 

וגם , גם בצלאל גם שלמה בנו את המשכן ואת המקדש, כ"ביום כלות משה להקים את המשכן ע, על שמו 52150 

ובהיתרון הזה הבחינה , כי משה ודוד יותר מסרו נפשם עליהם, אלא החילוקים למרבה, מסרו נפשם עליהם 52151 

הוא השייך בדבר ולו הקנין , ומי שדרגתו בדבר דרגת מצווה ועושה, עד כמה שהוא מצווה ועושה בדבר 52152 

 52153 .באמת

לא ימצא את המבעט ויוצא על ה, כשאדם יתן עיניו על עצמו ועל דרכיו, זוהי הערה נוראה על מצבנו אנו 52154 

אם אין דבר קשה לפניו ואינו נרתע , כי הבחינה למצווה ועושה הוא,כבר הראנו לדעת, כל צעד וצעד 52155 

, נו מהיכא תיתי, והאינו מצווה ועושה כשהדבר קל לעשות! כי איך יחדול והלא מצווה הוא, משום עמל 52156 

וזה בקורת גדולה על אלה המתרפים , תיכף הוא מבעט ויוצא, אבל כאשר מקדיר חמה כבתקופת תמוז 52157 

ו בבחינת אינו מצווה "ז לא יוטל ח"יפחד האדם מאד אם עי, בלימודם בימי הקיץ כשהחמה בתוקפה 52158 

 52159 .(דעת תורה)  !שזה שקול כנגד כל השנה, כמה עלינו להתחזק לעמוד דוקא בתקופת תמוז, ועושה

 52160 

 52161 מאמר קמה

 52162 .(ד"א ל"במדבר י) ו את העם המתאויםויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קבר

כפי שטהרו נפשם בחייהם כן הם באים לאחר מותם , ב"ז כך הוא נכנס לעוה"כפי שהאדם יוצא מן העוה 52163 

ובאותו הענין שעסקו בו קודם פרידתם מן העולם , באותה הדרגא הם מוצאים שם את מקומם, ב"לעוה 52164 

באותה השפה , הטובים שהרגילו עצמם בחייהם בכל ההרגלים, באותו מקום יעסקו שם בעולם הנצח, הזה 52165 

 52166 .ב"בכל אותן הדברים שחקוקים בנפשם הם ימצאו את מקומם לעוה, בה דיברו בעולם הזה

נימא אילו הוה קיים , (לענין המנין) רואין אותו כאילו חי ועומד במקומו, אחד מן התלמידים שזיכו ומת 52167 

ואולי , ש להבין מי אומר שהשתא לא הדר ביהוי, ומתרצת הגמרא השתא מיהא לא הדר ביה? הדר ביה 52168 

וההלכה מתגלה יותר מכפי שהיה סובר בחייו שהיה נמנה בין , ב שכולו אור והכל בהיר"כשבא לעוה 52169 



, ב"ז עד הרגע האחרון לחייו שבו עבר לעוה"אלא משמע מכאן כי באותה הדרגא שהיה בעוה? המזכים 52170 

 52171 .גה ובאותה השגה הוא בא לעולם העליוןבאותה דר, ובאותן השגות שהשיג ועליהן יגע ועמל

כ דנין את "וא, ז"הוא ניצב שם באותה מדריגה שהכין והכשיר את עצמו בעוה, וכך הוא עומד גם שם 52172 

הריהו גם עכשיו נמנה עם , ז בדעה של זכות"וכשם שיצא מהעוה, ז"התלמיד שדן וזיכה את הנידון בעוה 52173 

אבל זה תלוי , האמת כמה חילוקי דרגות והשגות שונותואף שיש שם בעולם , חבריו המזכים ולא הדר ביה 52174 

 52175 .לפי מדרגתו כאן כמו כן תהיה מדתו גם שם, ז"כפי עמלו בעוה

ל עולם הפוך ראיתי עליונים למטה "א, ל אבוה מאי חזית"אינגד א, יהושע חלש´ כי הא דרב יוסף בריה דר 52176 

י היכי דחשבינן הכא חשבינן התם כי ל כ"א, ואנן היכי חזיתין, ל עולם ברור ראית"א, ותחתונים למעלה 52177 

באותה ההתחשבות ובאותן ההשגות שהינכם כאן , היכי דאיתנין הכא חשובים ונכבדים הכי איתנין התם 52178 

 52179 .ב ותלמודכם בידכם"את אותה המדרגה תקחו אתכם לעוה, ז"בעוה

ים והנטיות באותם החוש, ב"ז כך הוא נכנס לעוה"כפי שהוא יוצא מן העוה, וכן הוא הדבר גם בצד הרע 52180 

מעומק החטא ומגודל השקיעה , ב עולם שהכל ברור ואין מקום לטעות"והגם שהוא נמצא בעוה, הרעות 52181 

האיש המשובש , אי אפשר להשתחרר במהרה מכל הדעות הכוזבות בפעם אחת, בטעות ובשיבוש הנפש 52182 

 52183 .לא בבת אחת הוא מתרפה מחושיו המתועבים, והמלוכלך הנמצא בתהליך מתמיד של טהרה

ולכן הכין , ז זמן רב"בנקל הוא נפרד ומשתחרר מהנטיות הרעות בהם הרגיל ופינק את יצרו בעוה לא 52184 

וזמן הטהרה , שם מסירים כל הכתמים והזוהמה שדבקו בה, ה את הכור שהנשמה מיטהרת ומזדככת"הקב 52185 

עדיין , וכל זמן שלא נזדכך מחטאיו ומכתמיו, נמשך לפי גודל החטאים והזמן שהעביר כדי להתרגל בהן 52186 

 52187 .קשור הוא ונמשך אחר טעויותיו שהיו לו בעולם הזה

ל העם "היה צ, (פרשת חוקת) ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קברו את העם המתאוים 52188 

דכל , אלא שעדיין גם עתה מתאוים, כך מקשה בעל העקידה? מהו המתאוים לשון הוה? שהתאוו לשון עבר 52189 

ל שם קברו "ת, יכול על שם המאורע, ובמדרש שם, ם אחר פרידת הנפשהמתאוה בחייו נקשר בו התאוה ג 52190 

גם , אלא על שהם מתאוים גם עכשיו, לא קראו המקום על שם המאורע של העבר, את העם המתאוים 52191 

 52192 .בקבר אחר מותם נשארו בטבעם ובחמדתם

ה דלא קביל עלי, חלש (ב"שאין להם חלק לעוה) אבהו הוה רגיל דהוה קא דריש בשלושה מלכים´ ר 52193 

אמר אינהו מי הדרי ? ל לא קבלית עליך דלא דריש בהו"א, הדר קא דריש (נתרפא) כיון דאיתפח, דריש 52194 

למחר אתי מנשה ואיתחזי ליה , וכן היה רב אשי קובע לדרוש בשלושה מלכים? בהו דאנא אהדר בי 52195 

ת הכל ברור הלא בעולם האמ? ואיך יתכן הדבר, משמע שטרם הדרי בהו, ומתווכח ומטיח דברים, בחלמא 52196 

 52197 ?ובהיר

, ולא בנקל אפשר להשתחרר מהדיעות הכוזבות, ב"ז כן הם נכנסים לעוה"אלא משמע שכפי שיצאו מהעוה 52198 

הצריכים טיהור וזיכוך לפי גודל החטאים , המטהר את נשמות ישראל, ´ורק לאחר זמן בהתאם לקביעת ה 52199 

אבל באמת , ו וניטהרו והדרי בהואבהו שהגיע כבר הזמן שנזדככ´ וסבר ר, ולפי ערך הזוהמא שנדבק בהם 52200 

 52201 .(ואני תפלה)  .עוד לא הדרו ומחוסרי זמן כפרה הם

 52202 

 52203 מאמר קמו

 52204 .(´ב א"במדבר י) ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח כי אשה כושית לקח

, גדולהוהפליאה , קל וחומר למספר בגנותו של חברו, ומה מרים שלא נתכוונה לגנותו כך נענשה, י"וברש 52205 

והיטב שאלו , הלא שקלא וטריא בענין הלכה היתה כאן, איפה יש מקום טענה על מרים בדיבור לשון הרע 52206 

בשני , (7ח"ק ק"ב)א  איתא בגמר? ר"ומה ענין ללה? ולא נצטוינו על הפרישות´ הלא גם בנו דיבר ה 52207 

ולא מצינו שום , ל משועמם ואין לו לב"ר, אמוראים שבתוך מחלוקתם בהלכה קרא אחד לחברו תרדא 52208 

וכאן קראה התורה לזה , ואין חטא בזה, כי במריבה של הלכה כל הדיבורים תורה היא, בקורת על זה 52209 

כ "ואעפ, ובודאי מתוך אהבתה הגדולה אליו בא הדיבור, ובפרט כי מרים היתה אחותו של משה? ר"לה 52210 

 52211 .ר"תפשם הקרא כמדברים לה

ולא פלפולי , לא שקלא וטריא, אף איזה שהוא הרהורלראות מזה כי במעשיו של משה רבינו אסור להיות  52212 

מה אומנותו של אדם , על הכתוב האומנם אלם צדק תדברון (.ט"חולין פ) ´ולא על חינם מצינו בגמ, הלכות 52213 

הנה שגם בדברי תורה אין בטוח , ל צדק תדברון"ת, יכול אף לדברי תורה, בעולם הזה ישים עצמו כאלם 52214 

 52215 וזה על דרך שאמרו, ולהיתר מיוחד היו צריכים להוציא כי צדק תדברון, להיותם נקיים מכל דיבור רע

כן בקושי התירו דיבור בדברי , מדוחק התירו לשאול שלום בשבת, (7ג"ירושלמי מובא בתוספות שבת קי) 52216 

 52217 .תורה

והולכים , מבחוץ נראה בתחילה נגע קטן שחור, ראיתם היאך בודקים פירות מתולעים, ואתן לכם ציור 52218 

וכן , והנה רואים שעדיין לא סלקו הנרקב, אך אחרי שמתחילים לנתק, הנקוב ולאכול השאר לנתק החלק 52219 



עד שלבסוף רואים שאין בו מתום , פ איזו חתיכה קטנה נקייה ובריאה"הולכים ומנתקים הלאה למצוא לכה 52220 

ב בתחילה נדמה לאדם שצריך להוציא מן הדיבור רק מעט והרו, כן הוא בדיבור, וכי כולו נרקב הוא 52221 

ואין כמעט עצה כי אם לשתוק , אך כשמתחילים לבדוק ולחדור תוך תוכיותיו רואים שהכל נרקב, ישאר 52222 

 52223 .לגמרי

בודאי לא אמרה מה שאמרה אלא אחר , והוא הענין במרים, יעשה כאלם? ז"מה אומנותו של אדם בעוה 52224 

ובכל זאת לא , רהוגם הדיבור היה פלפול בדברי תו, כדרך הצדיקים בכל מעשיהם, פשפוש ומשמוש גדול 52225 

הנה מזה ודאי קל וחומר למספר בגנותו , ר"עדיין נמצא בתוך תוכיות איזה כיעור של לה, נצלה מהחטא 52226 

 52227 .(דעת תורה)  !של חברו

 52228 

 52229 מאמר קמז

 52230 .(´ב א"במדבר י) ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח כי אשה כושית לקח

, יר ולדקדק מאד על כל תכונה דקה ממדות האדם וכוחות נפשועל שום מה יש להחמ, והנה האדם מתמיה 52231 

, שלא כדאי להקדיש להם תשומת לבו ולדקדק בהם יתר על המדה, נדמים הם עליו כדברים של מה בכך 52232 

ניווכח כי טועים אנו , אחר שנתבונן בדקות הענין, אבל בהסתכלנו בפרשת ותדבר מרים ואהרן במשה 52233 

תביעת , דבר שנתפרש בעיניהם כפרישות יתירה? ומה דיברה, אחיהלפני ? לפני מי דיברה, בהשגתנו 52234 

בשביל כך נצטרעה ונסגרה שבעת ימים ועכבה מסען , וצא וראה מה עלתה להם, עלבונה של צפורה אשתו 52235 

 52236 .מהפכה נוראה כזאת בשביל דבר קל כזה, של ישראל

מכל , אמר החכם מכל אדם וכבר, הרי שאין עניני המדות ופנימיות לב האדם הקלים בעיניו קלים באמת 52237 

כל החיים ומלואם וכל אשר תחת השמש המה תוצאות , (´משלי ד) משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים 52238 

ז אפשר שדבר קטן וקל יתפשט "בכ, ואם בעניני החומר שהם כולם דברים מוגבלים ותכליתיים, לב האדם 52239 

מאזינים לקול , ת אנשים בכל קצוי תבלצא וראה כמה רבבו, כ בענינים רוחניים"עאכו, לממדים גדולים 52240 

 52241 .(דברי בינה ומוסר)  ?ולמה לא יטו לקול נימי לבבו של אדם, נימי כינור העשויים מזנבות סוסים

 52242 

 52243 מאמר קמח

 52244 .(´ב א"במדבר י) ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח כי אשה כושית לקח

ל בשם עם "נקרא בלשון חז, יש איזה פגם שהוא בחכמתו אם, כבר עמדנו על כך שיתכן שאף גדול הדור 52245 

, ל סוג עם הארץ"אנו מוצאים בדברי חז, ל מציינים סוגים שונים של בני אדם כעמי הארצות"חז, הארץ 52246 

יש עם , (ב"אבות פ) והוא נקרא בור, אלא גם אינו יודע בטיב משא ומתן, לא רק שאינו במקרא ובמשנה 52247 

ויש שקוראים עם הארץ למי , (7ט"פסחים מ) אסור להתלוות עמו בדרךהארץ שחשוד על שפיכות דמים ש 52248 

ש "כל שאינו קורא ק, ל איזהו עם הארץ כל שאינו מעשר פירותיו כראוי"ש חז"כמ, שאינו מקיים מצוות 52249 

 52250 .(7ז"ברכות מ) כל שאין לו מזוזה בפתחו, כל שאינו מניח תפילין, שחרית וערבית

כל , ם הארץ למי שאינו במדריגה גדולה של חכמה ובהידור המצוותל מכנים ע"ומצד שני אנו מוצאים שחז 52251 

מי שאפילו קרא ושנה ולא שימש , כל שיש לו בנים ואינו מגדלם לתורה, שאינו אוכל חולין בטהרה 52252 

דהרבה עניני עם ´ וכבר ציינו שם בתוס, (ב"סוטה כ) ויש אומרים שזה אף נקרא בור, תלמידי חכמים 52253 

 52254 .ל בסוג עם הארץ"לדברי חזוכל אלה נכללים , הארץ הן

כל ששואלים ? ל איזהו תלמיד חכם"אמרו חז, מאידך גיסא מצינו שגם בתלמידי חכמים ישנם סוגים שונים 52255 

כלה ´ ס ואפילו במס"י בכל מקום בכל הש"ופירש רש, (´תענית י) אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה 52256 

אין אומרים , על מנת שאני תלמיד חכם ומצד שני אמרו שמי שמקדש אשה ואומר, דלא רגילי בה אינשי 52257 

אלא כל ששואלים אותו דבר אחד בלימודו ואומרו ואפילו במסכתא , כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומא 52258 

 52259 .(.ט"קדושין מ) כלה שהיא קלה´ י שאף אם יודע רק באחד מן המקומות ואפילו במס"ומפרש רש, דכלה

, כלומר שהוא מדקדק כראוי בהלכות דרך ארץ, (ד"שבת קי) ח זה המקפיד על חלוקו להופכו"איזהו ת 52260 

ובדבר שאין לו סוף אין , החכמה אין לה גבול והיא בלתי סופית, ל אלה"ובאמת אין ניגודים בדברי חז 52261 

ולכן יש להעריך את החכמה בקנה מדה אחר , ולא יתכן בו כלל לא שיעור ולא מדה, לתאר בו גם התחלה 52262 

ולהיפך יש שאף החכם הגדול , שאין בו יותר מזה כלום נקרא חכםאף , מי שצעד צעד אחד בחכמה, לגמרי 52263 

 52264 .הריהו כאילו שאין בו חכמה כלל ונקרא עם הארץ, כשהוא עושה מעשה שיש בו פגם בחכמה, ביותר

אברהם אבינו נחשב , ל"לאור הדברים נבין את ההבדלים ביחס לשכר ועונש שמצינו בתורה ובדברי חז 52265 

, עד שהעיד עליו עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה, ה"נסיונות שניסהו הקבהאדם הגדול בענקים עמד בכל ה 52266 

אם כי ברור שלא , במה אדע כי אירשנה´ והנה אברהם זה כשאמר לפני ה, ומצאת את לבבו נאמן לפניך 52267 

העניש , אבל מכיון שמצאו איזה פגם בביטויו, אלא חשש שמא יגרום החטא, ה"פקפק בהבטחתו של הקב 52268 



ואמר לו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם , קשה למאדה בעונש "אותו הקב 52269 

 52270 .ארבע מאות שנה

וכתב שלמא , שמרודך מלך בבל שלח אגרת לחזקיהו מלך יהודה, (ו"סנהדרין צ) ל"ולעומת זה מסופר בחז 52271 

קריתו ליה  ,והעיר לו נבוכדנצר שהיה סופרו, שלמא לאלקא רבא, שלמא לקרתא ירושלם, למלכא חזקיהו 52272 

ורץ אחר השליח , אמרו לו קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא? אלקא רבא וכתביתו ליה לבסוף 52273 

יוחנן אילמלא בא גבריאל והעמידו לא היתה ´ ואמר ר, להחזירו ארבע פסיעות ואתא גבריאל ואוקמיה 52274 

ועם , ה דורותובשכר ארבע פסיעות אלה זכה למלכות בכיפה במשך שלוש, תקנה לשונאיהם של ישראל 52275 

כי , ז בלבד"וערכה של מלכות זו לא היה רק מבחינת הגדולה והכבוד בעוה, ישראל היה שרוי אצלו בגולה 52276 

גם לחיי הנצח , אם ניתנה לו ההזדמנות והאפשרות לעשות חסד עם הבריות ולקנות עולמו מכל הבחינות 52277 

 52278 .ב"והעוה

שר הוגלה מירושלם אשר הגלה נבוכדנצר א, ברכיה כשהיה מגיע לפסוק זה´ ר, ל"אכן מצינו בדברי חז 52279 

אלא שכל נבוכדנצר שכתוב בירמיה חי ? ולמה לא הוה אמר כן בירמיה, הוה אמר שחיק עצמות, מלך בבל 52280 

כל עוד היה חי לא גינו אותו משום שהיתה לו האפשרות לשוב , (ט"ר מ"בר) ברם הכא מת הוי, הוי 52281 

אבל מצד השכר שהגיע לו ניתנה , שע עד יום מותואמנם נבוכדנצר החמיץ הזדמנות זו ונשאר ר, בתשובה 52282 

לגדולה וכבוד , הוא ודורותיו להצלחה כזו, הפסיעות´ הרי זכה איפוא נבוכדנצר בשכר ד, לו היכולת הזאת 52283 

 52284 .ולאפשרות להגיע לחיי העולם הבא, של מלכות בכיפה בעולם הזה

אולם אין בזה , זה כסתרי אהדדיושל נבוכדנצר מצד , ולכאורה נראים הדברים של אברהם אבינו מצד זה 52285 

אברהם אבינו , ואינה נמדדת בקנה המדה שלנו, שהחכמה אין לה תחילה ואין לה סוף, סתירה כלל 52286 

ואילו נבוכדנצר מאחר , גרם לדורותיו עונש חמור מאד, כשמצאו בו פגם דק מן הדק בשיא מעלותיו 52287 

 52288 .מרובה זכה הוא ודורותיו לשכר, שביצע פעולה כל שהיא שיש בה מן הטוב

מסופר בתורה ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות , את הסוד הזה אנו מוצאים גם בפרשת אהרן ומרים 52289 

זהו שאמר הכתוב ברוב דברים לא יחדל פשע , (ילקוט שם בשם ספרי) ל"ואמרו חז, האשה הכושית 52290 

חושך אלא ו, ה שתאלם פיך ותהא יושב ושותק כחרש"אמר שלמה לא אמר הקב, וחושך שפתיו משכיל 52291 

הבאר עולה ומשקה את ישראל , אין לך גדול מאהרן ומרים, תן דעתך שלא תענש, שפתיו מלהסיח בחבירו 52292 

וכיון שנתנו רשות בפיהם והסיחו במשה לא , וענני כבוד מקיפין את ישראל בזכות אהרן, בזכות מרים 52293 

ולא למעט , חומה מרים שלא נתכוונה לדבר באחיה לגנאי אלא לשב, ו"והרי הדברים ק, שתקתי להם 52294 

המכוון לדבר בחבירו לגנאי , כך נענשה, ובאחיה הקטן ממנה ובינה לבין עצמה, מפריה ורביה אלא לרבות 52295 

 52296 על אחת כמה וכמה

? ל וכי מה ענין לפרשת נגעים"ואמרו חז, (ד"דברים כ) אלהיך למרים´ עוד כתוב זכור את אשר עשה ה 52297 

ומה מרים שלא דיברה אלא שלא , ו"דברים קוהרי ה, ללמדך שאין נגעים באים אלא בגלל לשון הרע 52298 

המדבר בגנותו של , כך נענשה, ולשבחו של מקום ולבנינו של עולם, בפניו של משה ולהנאתו של משה 52299 

 52300 .(ספרי שם) כ"חבירו ברבים עאכו

ולטובתה של צפורה אשתו ולשבחו של , הרי שלא נתכוונה מרים לדבר בגנותו של משה אלא לשבחו 52301 

, (ילקוט שם) ל שהיו יושבים ונושאים ונותנים בדבר"אהרן בדיבוריהם כפי שאמרו חזודקדקו היא ו, מקום 52302 

´ וכפי שמשמע מהכתוב שאמרו הרק אך במשה דיבר ה, ומצאו שמצד ההלכה הם חייבים להגיב על כך 52303 

והלא גם בנו דיבר , ה ולא פירשו מפריה ורביה"והלא אף עם האבות דיבר הקב, (ספרי שם) ל"ואמרו חז 52304 

פה אל פה , ה השיב להם לא כן עבדי משה פה אל פה אדבר בו"אלא שהקב, פרשנו מפריה ורביהולא ´ ה 52305 

 52306 .אבל הם חשבו שפרש מעצמו ומדעתו, אמרתי לו לפרוש מן האשה

מרים היא מאותן המילדות העבריות שכתוב עליהן , מרים נמנית בין שבע הנביאות שקמו לישראל 52307 

ומתוך יראתה מרתה את פקודת פרעה וסיכנה בזה את , הילדיםותיראנה המילדות את האלהים ותחיינה את  52308 

והיא שכתוב עליה , י ממצרים"מרים התנבאה לפני שנולד משה שאמם תלד בן שיוציא את בנ, עצמה 52309 

, ובזכותה ירדה לישראל הבאר שסיפקה להם מים, כי גאה גאה´ בשירת הים ותען להם מרים שירו לה 52310 

יברה במשה דברים שראתה בהם חובתה ומתוך כוונה לשבחו כשד, והנה נורא הדבר שלמרות גדלותה 52311 

נהיתה מצורעת כשלג , ודנו אותה כאחד ממספרי לשון הרע ומוציאי דיבה, נפגם בזה ערכה, ולטובתו 52312 

 52313 .ונסגרה שבעה ימים מחוץ למחנה

? (ג"ויקרא י) מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ל אומרים על המצורע"חז 52314 

 52315 ולכן נאמר בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ה הוא הבדיל בין איש לאשתו ובין איש לרעהו"הקב אמר

ושני , לפי שהנגעים באים על גסות הרוח? וכן אמרו למה מביא המצורע בטהרתו עץ ארז, (ז"ערכין ט) 52316 

 52317 .(י ויקרא שם"רש)ב  ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת ואזו? מה תקנתו, תולעת ואזוב



ראו אותה בשמים כאילו היתה , עריכה את משה כשאר הנביאים בלבד ואמרה גם בנו דיברוהנה מרים שה 52318 

ודנו אותה , ר"ומתוך כך באה לדבר עליו לשה, כאילו החשיבה עצמה יותר ממשה רבינו, בה גסות הרוח 52319 

עד שאהרן אמר עליה אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו , כאחד המצורעים לשבת בדד מחוץ למחנה 52320 

 52321 .(ב"במדבר י) חצי בשרו ויאכל

ושלא היתה בלבו שום קנאה עליו כשעלה , ה בעצמו מעיד על נאמנותו למשה אחיו"הקב, וכן מצינו באהרן 52322 

, למרות שאהרן היה מנבא לישראל במשך כל השנים, ה שלח אותו לגאול את ישראל"והקב, לגדולה 52323 

, (´שמות ד) וראך ושמח בלבוהנה הוא יוצא לקראתך , וכשמשה הגיע למצרים אומר הכתוב על אהרן 52324 

 52325 ומשם זכה לשאת את חשן המשפט על לבו, ו"ללא כל שמץ של עין רעה או קנאה ח, שמחה בכל הלב

 52326 .(י שם"רש)

, נבעה שיחה זו מתוך אהבה שלמה ונאמנות גמורה למשה אחיהם, ובודאי כשדיבר עם מרים על דבר משה 52327 

ל על הכתוב ויפן אהרן אל "רעת כפי שדרשו חזובכל זאת לקה גם בצ, ומתוך בירור ההלכה ודרך התורה 52328 

מלמד שאף , בם וילך´ וכן נאמר בגמרא על הכתוב ויחר אף ה, (ב"ספרי במדבר י) שנפנה מצרעתו, מרים 52329 

 52330 .(ז"שבת צ) אהרן נצטרע

הוא אשר אמרנו שהחכמה , ר"כלומר שגם את אהרן ראו כאילו מתגאה על משה אחיו ומדבר עליו לשה 52331 

כי הלא באהרן ומרים נתגלה , ויש אשר פגיעה קלה בחכמה פוגעת בכל החכמה ,אין לה תחילה וסוף 52332 

ונפגעה , ובכל זאת דנו אותם כאילו ירדו מגדולתם, וזה פגם דק מן הדק ברום מעלותיהם, בדיבורים 52333 

 52334 .(אור הצפון)  .חכמתם בצורה קיצונית וחמורה

 52335 

 52336 מאמר קמט

 52337 .(´ב ג"ר יבמדב) והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה

התורה מצאה לנכון לציין , במצב שנוצר בין אהרן ומרים ומשה רבינו, (י שם"רש) עניו מאד שפל וסבלן 52338 

ומילא את , ובאמת משה רבינו היה מלא מעלות ומידות טובות, את המידה הטובה של משה רבינו הענוה 52339 

רים האלו לא מצאה ומכל הדב, ועשה הרבה נסים ונפלאות לישראל, כ קשים"בתנאים כ´ שליחות ה 52340 

בסך הכל אהרן , כ גדול"מה גם שכאן הנסיון הוא לכאורה לא כ? התורה שום מידה טובה כדי לשבח אותו 52341 

ומדוע התורה , ולא אמרו עליו דברים קשים ורעים, ומרים הם גדולים ממנו בשנים והם גם כן נביאים 52342 

 52343 !ודוקא במידת הענוה, מצאה דוקא כאן לשבח אותו

האדם יכול בקלות יותר לסבול נסיונות מכל , ים כמה זה נסיון לאדם קבלת עלבונותאך מזה דוקא לומד 52344 

זהו , אבל כאשר מישהו מתנגד לו ואינו מקבל את דעתו ואינו מסכים אתו, כגון עניות בזיונות וכדומה, סוג 52345 

כבדו וכתוצאה מכך י, כל אדם רוצה שכולם יסכימו אתו ויקבלו את דבריו, נסיון שקשה מאד לסבול אותו 52346 

, אז הוא מוטרד ומרגיש הרבה עוגמת נפש וצער גדול, וכשהוא רואה שלא השיג את המטרה הזו, אותו 52347 

ה "לא כן משה רבינו ע, ואז מתברר לו כמה רחוק הוא ממידת הענוה האמיתית, וקשה לו לעבור נסיון כזה 52348 

שעל ידה הוא , ה זוועל זה התורה משבחת אותו דוקא במד, שפל וסבלן יותר מכל אדם, היה עניו אמיתי 52349 

ולא היה בלבו שום טינה או הקפדה אל אהרן ומרים אשר לא הסכימו על דעתו , שובר את מידותיו 52350 

 52351 .בהתנהגותו

אשר בלטו , ל"ל והסבא זצ"ישראל סלנטר זצ´ ובראשם ר, וכן ראינו אצל כמה מגדולי בעלי המוסר 52352 

מה גם שברוב המקרים , סכמהבמיוחד ביכולתם להבליג על בזיונות ולעמוד בנסיונות של חוסר ה 52353 

אך הם היו תקיפים , אלא גדולי הדור בתורה וביראה, שהמתנגדים לשיטתם היו לא סתם בעלי בתים 52354 

להסכים לחיות בלי , והמשיכו בדרכם ולא התפעלו מכל מה שאחרים חושבים, בדעתם בעקשנות גדולה 52355 

סס את עלייתו הרוחנית של האדם לב, זה אות על ענוה אמיתית הנובעת מעבודה של תיקון המדות, הסכמה 52356 

 52357 .בלימוד המוסר בהתפעלות ובהשתפכות הנפש

ועל הכל סבילת , כמה חיזוק אנו צריכים לקבל מזה ולהשתדל שתפילותינו יהיו יותר באריכות ובהרגש 52358 

ל משבחים את המדה הזו של הנעלבים ואינם עולבים שומעים "ידענו כמה חז, עלבונות כי זה העיקר 52359 

כמה מצומצמים אנו מלצייר , עליהם הפסוק אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, יביםחרפתם ואינם מש 52360 

, וזוהי הוכחה כמה אנו רחוקים מלהעריך נכונה את המידה הזו, לעצמנו מהו ענין כצאת השמש בגבורתו 52361 

ובזה אנו , לא לצפות רק להסכמות ולכבוד, אך חובה עלינו להתאמץ להכניע את עצמנו לסבול עלבונות 52362 

 52363 .(דגל המוסר)  .מידת עניו מאד שפל וסבלן, כ משבחת"חים בנו את המידה שהתורה כמפת

 52364 

 52365 מאמר קנ

 52366 .(´ב ג"במדבר י) והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה



לכאורה , (ו"תנחומא צ) שאם היה שומע דברים יודע היה לענות ולהשיב טענות כנגדן, עניו מלשון עונה 52367 

הלא לפי השקפתנו הענוה היא מדת ההכנעה , ועונה למחרפיו דבר, עניו, תרינראה בביאור זה תרתי דס 52368 

ובולם פיו וסוגר עיניו ומטה שכמו לקבל חצים , עיניו למטה וסופג גידופין וחירופין, והשתיקה הגמורה 52369 

 52370 ?והיאך יאמר כאן על העניו מכל האדם שעונה דברים למחרפיו, ובליסתראות

בענייה , שמשה העניו מכל האדם ידע לענות בקיצור למתקיפיו, ו לנול שהור"אבל מה מאד עמקו דברי חז 52371 

פ "אע, כי העניו השתקן העושה את עצמו כאלם גמור, זו התבטאה מדת הענוה במדרגה העילאית ביותר 52372 

וכולם מקלסים אותו , מכל מקום הרי בזה ניכר שהוא עניו, ששומע חרפתו ואינו משיב, שמפליא לעשות 52373 

ביחס לשתקן הזה , כ שפל ונבזה"ואף המחרף לעניו כזה מרגיש את עצמו אח, ועל גבורתו וענוותנות 52374 

ברם עם עבור זעם יודע , כי בעידנא דריתחא המחרף נדמה לו שהצדק אתו, הסופג את עלבונותיו ושותק 52375 

 52376 .הוא שהעניו השתקן עולה עליו

והעניו זוכה לשמוע אבל יש , כי היא מונעת מהתפשטות המחלוקת, אמנם ענוה כזו גדולה היא ומשובחת 52377 

הענוה , זו איננה הענוה השלמה, והוא שוב שותק ונהנה בקרבו, מהמסובים דברי קילוס על מדתו זו 52378 

ובזה מסיר , ולכאורה נראה כאילו גם הוא נוטה מעט לריב, השלמה היא כשהנעלב עונה מלים ספורות 52379 

והוא נשאר בלי , ל ענוה פגהכל מעלתו בתור בע, הנעלב את רושם מדרגתו העליונה שהוא בעל ענוותנות 52380 

 52381 .כל אהדה מצד המשקיפים בריב שבינו ובין זולתו

תשובה , ה שהיה עניו מכל האדם"וזו התשובה הקצרה מהווה את מדת הענוותנות שבה ניחן משה רבינו ע 52382 

אין , (ט"חולין פ) ל"א ז"ובזה יובן לנו שפיר מש, קצרה של העניו האמיתי מסירה ממנו את חן הנרדף 52383 

ולכאורה מהי , תולה ארץ על בלימה´ שנא, תקיים אלא בשביל מי שבולם פיו בשעת מריבההעולם מ 52384 

הלא יותר מן הראוי לפי השקפתנו לתלות את , גדלותה של מדרגה זו שמתחיל לריב ופוסק ובולם באמצע 52385 

 52386 .שלא התחיל אפילו לענות, זכות קיום העולם בזה ששותק לגמרי

ברם הבולם פיו בשעת מריבה שעונה , הוא אמנם בעל מדרגה השתקן, ברם לפי הסברנו יאירו הדברים 52387 

זוהי המדה הנעלה ביותר , ומרחיק מעל עצמו את האהדה ומתנער מאיצטלת הענוה, מלים ספורות ומפסיק 52388 

וזהו הבאמצע שבעל המדות , זהו הבאמצע שממנה תשתיתו וקיומו של העולם, שבשבילה העולם מתקיים 52389 

פעמים קורא , אין אנו יכולין לעמוד על אופיו של דוד, ה"ל על דוד המע"ואז, האמיתיות צריך להיאחז בו 52390 

כי , (ב"בילקוט ק) שמרה נפשי כי חסיד אני, ע חסיד ומלך"ופעמים הוא קורא א, תפילה לעני, עצמו עני 52391 

.כדי לכוון ולקלוע אל האמצע, אלא להתהפך ולהחליף את גווניו, בהכרת המדות ותיקונן אין כלל בהדרכה 52392 

 52393 .(ט"חיים קלפרי )  

 52394 

 52395 מאמר קנא

 52396 .(´ב ג"במדבר י) והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה

, פעמים והיה סבור שעלי קורא אותו´ שהרי קראו המלאך ג, ה"גדולה ענוה שבה נתגדל שמואל הנביא ע 52397 

ה ולא הי, קרוא שמואל בשלישית´ ויוסף ה´ שנא, פעמים´ והיה מזדעזע וניעור משנתו לבוא אצלו ג 52398 

אבדה ממנו הנבואה הגדולה , ואילו היה ישן ולא היה עומד, מתגאה ואומר עד מתי יהיה זה קורא אותי 52399 

והלך מדי שנה ´ שנא, ולא עוד אלא שהיה משוטט ממקום למקום לצורך ישראל אבל לא לצרכו, הזאת 52400 

ואתם , ליכםלא אמר להם הריני כמלך ע, ולא עוד אלא כשאמרו לו ישראל תנה לנו מלך לשופטינו, בשנה 52401 

 52402 .(ז"הענוה פ, ראשית חכמה) ?מבקשים מלך

יודעי העתים שיודעים לעבר שנים ולקבוע , רבנן? מאן חכמים, ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים 52403 

שלא רצתה לבוא , דיינוה לי איך לעשות עם ושתי המלכה, אמר להו אחשורוש, כדת מה לעשות, חדשים 52404 

למחר מפכח ליה , היכי נעביד נימא ליה דלקטלה, רו רבנןאמ, כדבר המלך ערומה לפני השרים והמלך 52405 

אלא , לימא לא איכפת להו בזילותא דיליה ומלכותיה, נימא ליה לשבקה, חמרא ודכיר לה ובעי לה מינן 52406 

ואין אנו יודעין , אמרו לו מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה ממנו עצה, מוטב ניסלק נפשין 52407 

 52408 .(ב"מגילה י) ל לגבי עמון ומואב דיתבי אדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייהאלא זי, לדון דיני נפשות

שישימו , ראשי ומנהיגי עם חכם ונבון ומורי דרך לעם ישראל, אין זה קל לאישים מפורסמים בחכמתם 52409 

הלא הם פוגעים , שאינם מסוגלים להשיב תשובה על שאלה שהובאה בפניהם, עצמם כחסרי עצה ותבונה 52410 

אלא שבזה טמונה גדולתם של רבנן חכמי , גם מפחיתים מכבודו של עם ישראל, מםבזה בכבוד עצ 52411 

כי בכך הסירו מעצמם את האחריות , שהיה בהם הכוח להסתיר את חכמתם ולבטל את עצמם, התלמוד 52412 

ורק רבנן גדולי ישראל מסוגלים , זו חכמה גדולה לדעת מתי יש להסתיר חכמה, והצילו את חייהם 52413 

, אין בכוחו להסתיר עצמו אפילו לשעה אחת, ר למדות רעות ולתאוות הכבודמי שקשו, להשתמש בה 52414 

 52415 .ואפילו קשור הדבר להצלת עצמו



ר עת לבקש שלום ועת לאבד "ואיתא במד, (´קהלת ג) עת לבקש ועת לאבד עת לשמור ועת להשליך 52416 

 52417 (חרסו) עובדא הוה בחד פרגמטוטים, עת לשמור בשעה טובה ועת להשליך בשעה רעה, בשעת מלחמה

יהיב , (סכום כסף גדול, היה מביא עמו דינרים) ,והוה אייתי גביה קובין, דהוה אזיל פריש בימא הוא ובריה 52418 

והיה שומע קולם של , הסוכן נתן להם מקום מושבותם בספינה במקום חושך ואפילה, מותיבהון באפילה 52419 

ם אותם לתוך הים ולוקחין אנו הורגים אותם ומשליכי, כשאנו נכנסים באמצע הים, הספנים שהיו אומרים 52420 

 52421 .ממנו המשא הזאת של דינרים

, עד שהגיע הריב לשיא של קולות, עשה את עצמו כאילו הוא כועס ומריב עם בנו? מה עשה אותו האיש 52422 

כיון שראו , ובתוך כעס מעושה לקח בהפתעה לעיני כל וזרק והשליך את האוצר של כסף ודינרים אל הים 52423 

כיון שנכנסו למדינה הלך אותו האיש וקבל , יחו אותם ובטלה מזימתםעזבו והנ, הספנים שאבדה תקותם 52424 

אמרו ליה מנן , והביאו הספנים בבית האסורים לשלם לו המשא של דינרין, עליהם אצל המושל של קסרין 52425 

 52426 .(´ה´ ר ג"קה) אמר להון משלמה המלך שאמר בחכמתו עת להשליך, את הכא דיינא ליה דחייבון

אילו , היה ממיט על עצמו אבידת חייו שלו ושל בנו גם יחד, ב רק על כבודואילו היה אותו הסוחר חוש 52427 

כי ירד מהאניה עני וחסר כל , ובלי זה לא ישווה לו מאומה, היה שבוי בדמיון שהעושר הוא כל עולמו 52428 

שיצטרך לחזר על , ולבד מזאת צפוי לו מעתה גורל של עני ופושט יד, ויהיה מושפל ומבוזה מבני אדם 52429 

אבל הוא השתלט על כל החשבונות הללו והחליט כי קודם צריך להציל , י להשיג את מחייתוהפתחים כד 52430 

למול , ו על המשקולת את עצם החיים שלו ושל בנו, ורק על יד שהצליח להשתלט על הדמיון הזה, את חייו 52431 

 52432 .(מעייני החיים)  .הציל את עצמו ונתקיים בו החכמה תחיה את בעליה, העשירות שהיתה עמו

 52433 

 52434 ר קנבמאמ

 52435 .(´ב ג"במדבר י) והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה

והוא וכל , ´כי האדם נברא לשם תכלית קידוש שמו ית, המושג בעלות כמו שרגילים להבינו בטעות יסודו 52436 

כמו , הם שלנו רק בלשון מושאל, החפצים והנכסים שאנו משתמשים בהם, חפציו קנויים הם לתכלית זה 52437 

נמצא שגדר בעלות , שהוא משתמש בהם לצורך עבודתו, כליו לאותם כלים של מעבידו שהפועל קורא 52438 

 52439 .´אינו אלא הזדמנות להשתמש בחפץ לצורך עבודת ה

כדי שכל אחד ירגיש , ´הרגשת האנוכיות והפרטיות שהיא שורש מושג הבעלות נצרכת בעולם לעבודת ה 52440 

מזה נשתלשלה הטעות לחשוב כאילו קנינים  ,איך הוא מתקדם בעבודתו ומשיג עוד ועוד מעלות ומדרגות 52441 

, אבל באמת אין קנין לאדם אלא מה שקנה בתוך נפשו ועצמותו, גשמיים יש להם חשיבות מצד עצמם 52442 

יומא ) ל"זהו מה שאמרו ז, כי הם שלו לעולם ועד, דהיינו התורה שלמד ומצוות ומעשים טובים שעשה 52443 

לעתיד לבוא יבררו לך מה היתה , בשמך יקראוך, לך בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו, (.ח"ל 52444 

, ומשלך יתנו לך, במקומך יושיבוך הראוי לך לפי מילוי תכליתך, תכליתך בעולמך שהיא זהותך האמיתית 52445 

 52446 .ב"ורק מזה נותנים לו בעוה, ז קנייה עצמית"מה שקנה בעוה

מה שמבקש , במה שאינו שלו כל הנותן עיניו, (.´סוטה ט) ל"ז לעצמו אמרו ז"ועל הרוצה לחטוף מהעוה 52447 

שלש מתנות טובות , (פרשת מטות) ל במדרש רבה"וכן אמרו ז, ומה שבידו נוטלין ממנו, אין נותנין לו 52448 

אימתי בזמן שמתנתן מן , עושר, גבורה, חכמה, זכה באחת מהן זכה בחמדת כל העולם, נבראו בעולם 52449 

שמים כדי להשתמש בהן לצרכי התורה היינו שהאדם מכיר שניתנו לו מן ה, השמים ובאין בכוח התורה 52450 

 52451 .הקדושה

סופן , שאין האדם רואה בהן מתנת שמים אלא חושב שהן שלו ממש, ה"אבל בזמן שאינן באין מן הקב 52452 

, ומביא דוגמאות מחכמים גבורים ועשירים מישראל ומאומות העולם שמתו מתוך גדלותם, להיפסק ממנו 52453 

? ולמה, רש אם ניטל החפץ ממנו או שהוא ניטל מן החפץכי בקנינים אין הפ, והיינו סופן להיפסק ממנו 52454 

 52455 .ל"אלא חוטפין אותה להם כנ, ה"מפני שלא היתה מתנתן מן הקב

ומקווים שסוף סוף יוכלו ליהנות מן , ככל שמרבים בקנינים ובמכשירים טכנולוגיים, ז"כך דרכה של העוה 52456 

לעומת זה , שב בכל תכלית רוחניתבלי טורח ובלי מפריע ובלי להתח, ז ולחיות בו חיים שקטים"העוה 52457 

בעינינו , עד שאין אף רגע אחד של בטחון ושלוה אמיתיים, מתרבים בעולם פחדים ודאגות מכל הסוגים 52458 

השקט וביטחה יבואו לעולם רק כשיחדלו בני אדם , מרבה נכסים מרבה דאגה, ל"ראינו מה שאמרו ז 52459 

 52460 .וישאפו לקנינים אמיתיים נפשיים, לחטוף קנינים מדומים

זה לאות שעדיין , יש שהוא קונה מעלות רוחניות ומתגאה בהן, אבל גם בקנינים רוחניים ישנם שני סוגים 52461 

כמו שאין , כי אין האדם מתגאה במה שכבר נעשה מציאותו הפנימית, הן מבחוץ לעצמותו ואינן הויה בו 52462 

היינו שכל כך פשוט  ,זהו גדר עשיית תורה ומצוות לשמן, אדם מתגאה במה שיש לו שתי ידים ושתי עינים 52463 

אדם כזה הוא , עד שאינו מוצא בעצמו מקום להתגאות בהן כלל, אצלו שכך צריך להיות וכך צריך לעשות 52464 

אין לו בעלות כלל , ה"כי הוא מרגיש שאין לו שום דבר בעולם חוץ מהשתעבדותו להקב, הענו האמיתי 52465 



, העידה עליו והאיש משה ענו מאדוהתורה , ´ה שנקרא עבד ה"וזהו שמצאנו במשה רבינו ע, אלא עבדות 52466 

 52467 .ת היא הענוה"כי השגת דרגת העבדות המוחלטת להשי

ושיעשיר , בתפילתו יחזיר פניו מעט לצד דרום, הרוצה שיחכים ידרים, (7ה"בבא בתרא כ)א  למדנו בגמר 52468 

ל שהקשה שלכאורה משמע "וסימנך מנורה בדרום ושולחן בצפון וראיתי לרב נחמן מברסלב ז, יצפין 52469 

ונראה , כי הפונה לדרום אינו יכול לפנות גם לצפון, שאי אפשר לאדם להיות חכם בתורה וגם עשיר מכאן 52470 

אבל קשה הרי מצאנו כמה גדולים שהיו להם תורה וגדולה במקום , שלחכמה ולעושר מקומות מחולקים 52471 

 52472 .ותירץ שזה על ידי ענוה שאז אין לו מקום, (.ט"גיטין נ) אחד

הרי , כי כל זמן שמשיג שהחכמה או העושר שלו, שתהא לו חכמה וגם עושר שאי אפשר, ל"ביאור דבריו ז 52473 

כי כל מה שנותנים ? ולמה, ואז אי אפשר לתת לו שתיהן, שהרי בזה עושה רשות לעצמו, זה בחינת מקום 52474 

לראות אם יתגאה בו ויטלנו לעצמו או ישתמש בו , בין חכמה בין עושר הרי זה נסיון עבורו, ז"לאדם בעוה 52475 

ואין נותנים לאדם עבודה כה קשה של שני נסיונות , ולא הרי נסיון העושר כהרי נסיון החכמה, ´הלעבודת  52476 

שהכל אצלו רק עבדות ולא , אבל מי שכבר התרומם למעלה מנסיונות אלו ועלה לדרגה של ענוה, כאחד 52477 

 52478 .אצלו יתכן שיהיו לו תורה וגדולה ביחד, עניו כזה אינו עושה רשות לעצמו כלל, בעלות

כי , ב"ז מכל חיי העוה"יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעוה, ל"ה מבואר עומק אמרם זובז 52479 

דרך נתינה ולא ´ הריהו דבוק ברצונו ית, י הידבקו בתורה ומצוות דרך עבדות"ז ע"ת בעוה"הדבק בהשי 52480 

היינו זיו ´ הרי אין לו אלא קצת הארה מכבודו ית, ב בבחינת נהנין מזיו השכינה"אבל בעוה, נטילה וקנין 52481 

סוף סוף אין קנין ורכוש , ז מעולה מזו הרבה"ועל כן הדביקות בעוה, וגם זו דרך הנאה ונטילה, השכינה 52482 

 52483 .ואם לא אין לו כלום, ת נפל לגורלו אז יש לו הכל"אלא אם השי, לאדם

השכל אשר שפע עלינו מהשם יתעלה הוא הדיבוק אשר בינינו , ם בפרקי הנהגת המתבודד"כתב הרמב 52484 

כשתפנה מחשבתך לדברי הבל , ודע שאתה לו היית החכם בבני אדם באמת החכמה האלהית, ´נו יתובי 52485 

ודע שמעשה העבודות האלו , ואינך עמו אז וכן הוא אינו עמך, ת"כבר פסקת הדיבוק אשר בינך ובין השי 52486 

ת אין תכלית כוונתם אלא להתלמד ולהתעסק במצו, כולם כקריאת התורה ותפילה ועשות שאר המצוות 52487 

כי , ל"והיינו כנ, וכאילו התעסקת בו יתעלה ובטלת מכל דבר זולתו, ת ולהיפנות מעסקי העולם"השי 52488 

, ´ולזה ישאף כל עובד ה, ´בעשיית תורה ומצוות לשם שמים היא הדבקות בו ית´ הדבקות ברצונו ית 52489 

תחת השמים  ואין רכוש וקנין, והיא המעולה שבעסקים, ת ולא זולתו כלל"שתהיה כל התעסקותו רק בהשי 52490 

 52491 .(12´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .אשר ישוה לו אפילו במשהו

 52492 

 52493 מאמר קנג

ב "במדבר י) פתאום אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם´ ויאמר ה 52494 

 52495 .(´ד

ולכבוד משה באה להם מבלי הזמנה , וטעם פתאום שלא היו בעת ההיא נותנים לבם ומתכוונים לנבואה 52496 

ופתאים , פתאום הוא ענין מהירות, כי פתאום על דעת המפרשים דבר שלא עלה על לב מגזרת פתי ,לדבר 52497 

 52498 .(ן"הרמב) והוא כמו פתי מלשון פתאום! הם הנמהרים ביותר שאין להם עיון בדבר ולא עצה כלל

, רתן מפרש לגמרי אח"אבל הרמב! כי אנו מפרשים פתי מי שאין לו שכל, ן סוד גדול"הנה גילה לנו הרמב 52499 

ומכיון ! שאינו מתבונן על כל דיבור או מעשה קודם שידבר או שיעשה, כי פתי הוא האדם הנמהר ביותר 52500 

ואם , שאם אדם מתבונן בדיבוריו או במעשיו הרי הוא פיקח לכל דבריו, הצדדים´ שכן הרי למדנו מכאן ב 52501 

 52502 !הרי הוא באותה שעה פתי, החכם ביותר´ אינו מתבונן לו יהא אפי

ואף לדברים הגרועים , אם תוכיחו על פניו בהשכל ודעת ישמע אליך ויודה כי לא נכון עשהש, טבע האדם 52503 

והטעם פשוט כי לדעת חסרון החכמה ! אבל בדבר אחד לא יודה כי הוא פתי, ביותר הוא מוכן להודות 52504 

ן "אבל דברי הרמב! מראה על הכל שתופס בידו כי זוהי חכמה, ומי שאינו מכיר חכמה מהי, צריכים חכמה 52505 

וישאל נא כל אחד לעצמו אם הוא מתבונן בדרכיו קודם כל מעשה או , מאירים לנו שלא נרמה עצמנו 52506 

 52507 !ואז לא יצטרך למוכיח, או שאינו מתבונן, דיבור

נוח לו שנהפכה שלייתו על , כל הלומד תורה ואינו משמר אותה, (תנחומא עקב) ל"הרי אחז, מעתה נתבונן 52508 

ועל אדם כזה , כ אינו נקרא לומד אלא סתם מדבר"דאל, מה שהוא לומדהלומד פירושו שיודע ומבין , פניו 52509 

והרי זה גנאי גדול גם קללה נמרצת , ´אמרו שאם אינו מקיים נוח לו וכו, שהוא יודע ומבין ולומד תורה 52510 

 52511 לץ"א ז"וענין נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ידוע בשם הגר, ל"ר

נוח לו , כ אם אדם לומד ואינו מקיים"וא, התורה כולהשמלמדין לעובר במעי אמו כל  (7´נדה ל) ל"אחז 52512 

ונורא הוא , כי אם ללימוד התורה בלבד הרי במעי אמו למד כל התורה כולה, שלא היה יוצא לאויר העולם 52513 

דברים רבה ) ל"ואכן כבר אמרו ז, ו"באופן תמידי אם אינו מקיים ח´ שאין כדאי כל לימודו אפי, למאד 52514 

 52515 .רה ואינו מקיים עונשו חמור ממי שלא למדכל מי שלמד דברי תו, (ז"פ



היא ´ כי הן יראת ה, שיתבונן בכל מה שיעשה או שמוציא בפיו! והנה עיקר לימוד המוסר הוא ההתבוננות 52516 

ו שזהו "הרי זה בכלל הלומד ואינו מקיים ח, נמצא שכל מי שלומד מוסר ואינו מתבונן, (ח"איוב כ) חכמה 52517 

ואמר לו ידידי הזוכר , ולי המוסר שרצה לקרב אברך אחד למוסרומעשה באחד מגד! עיקר לימוד המוסר 52518 

 52519 ?אתה בפרוטרוט מה שעשית היום

פ למדנו שהאדם "עכ! כי אם היה מתבונן במעשיו היה זוכר, בזה רצה להעירו על הליכותיו בלי התבוננות 52520 

של אדם  זה חומר גופו? ומהו הכוח המונע מלהתבונן, בלא התבוננות הרי הוא פתי, אף הגדול ביותר 52521 

לכן אל ? ומי הוא אשר יכול לומר זכיתי לבי מעפר חומר הגוף, המתאוה וממהר לעשות הכל בטרם יתבונן 52522 

 52523 .(אור יהל)  !תאמין בעצמך עד יום מותך

 52524 

 52525 מאמר קנד

ב "במדבר י) פתאום אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם´ ויאמר ה 52526 

 52527 .(´ד

והרי כל הקריאה והדיבור לא היו אלא לאהרן , קרא לשלשתם לצאת לאוהל מועד למה, נתעוררתי להבין 52528 

מה לו למשה ? כ למה נמנה גם משה איתם"א, כדי להוכיח אותם על אשר דיברו במשה אחיהם, ולמרים 52529 

רצה , וראיתי בספורנו שהוא מתעכב על זה ואומר? לאחיו אהרן ולמרים אחותו´ לשמוע את תוכחת ה 52530 

כי ? וטעם צאו שלשתכם, ל"ן ז"הרמב´ וכן פי, המקפיד על כבודו´ את טוב האל יתה שידע משה "הקב 52531 

, להם רק על ידו´ ויהיה מצוי להם שלא ימחול ה, ת שיהיה משה שם ויראה בקנאת השם לכבודו"רצה השי 52532 

 52533 .שיאמר שבחו שלא בפניו, כ ויקרא אהרן ומרים"ואח, כאשר יתחננו אליו ויתרצה להם

 52534 

שמן , שלא לנטוש את הנעלב ולא לעמוד מרחוק כאשר פוגעים בכבודו, יים שלנווזהו לימוד בדרך הח 52535 

כי מטבע האנשים שאינם , לתבוע את עלבונו לעודד אותו ולהקפיד על כבודו, היושר והחיוב להגן עליו 52536 

הם עומדים מרחוק ומתיחסים , וכל עוד הכבוד שלהם לא נפגע, מתעוררים לעמוד על צרת חבירם 52537 

שירגישו כי , נו לומדים שמחוייבים לעודד את הנפגע ואף למחות באלה שפוגעים בכבודווכאן א, באדישות 52538 

ה תובע "ואף שכוונת האל היתה שיצאו שלשתם כדי שידע משה שהקב, עשו דבר שאינו כהלכה וכראוי 52539 

שיאמר שבחו של משה שלא , ה את אהרן ומרים לבד"כ הקב"מ קרא אח"מ, עלבונו ומקפיד על כבודו 52540 

 52541 .(עייני החייםמ)  .בפניו

 52542 

 52543 מאמר קנה

ב "במדבר י) פתאום אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם´ ויאמר ה 52544 

 52545 .(´ד

במשה אפילו אינו עבדי כדאי הייתם , פ שאינו משה"בעבדי אע, אינו אומר בעבדי משה אלא בעבדי במשה 52546 

ואם תאמרו איני , ר אין המלך אוהבו חינםהיה לכם לומ, ש שהוא עבדי ועבד מלך מלך"כ, לירא מפניו 52547 

 52548 .מכיר במעשיו זו קשה מן הראשונה

ענין אשר , אפיקורסות ממש, ה מוכיח למרים כי כופרת היא בידיעתו הפרטית"להשתומם נורא איך שהקב 52549 

ודיברה זאת מגודל , רק דיברה עם אהרן אחיה בדבר הלכה, לא עשתה כלום, לא עלה כלל על מחשבתה 52550 

ה על "וברור הדבר שלולא ענשם הקב, כי סברה שחטא משה בפרשו מאשתו, ולתועלתואהבתה לאחיה  52551 

ועתה כשכבר תבעם , בלי יודעם כלל כי יש בו משהו משום חטא, לא היו מתחרטים כלל על זה הדיבור, זה 52552 

 52553 !אתמהה, והנה תופשים אותם אף במכשול של אפיקורסות, ה בכבוד משה"הקב

כשמביאים מן , המעשה ולעשות אנליזה מדויקת על כל פרט וחלק שבולנתח , הוא סוד הענין של תוכחה 52554 

כי אין רואים אלא השורה , ובהבטה ראשונה אין יודעין כלל על טיבן של הקטניות, החנות שק של קטניות 52555 

, ופורסים ורואים כל הקטניות שבשק כל אחת בפני עצמה, אבל כשמריקים כל השק לתוך מפה, העליונה 52556 

, ככה היא בפעולות האדם, ויודעים היטב מה שלקחו מן השוק, אפון ואפון בפני עצמואז רואים ברור כל  52557 

אחרי שתמשמש ותנתח את , רק אחרי פשפוש ומשמוש רב, בהבטה ראשונה לא תתברר לך על אמיתתה 52558 

כי אז תראה מהותה , אחרי ראיות ומופתים חותכים, הפעולה לכל פרטיה וחלקיה בעיון והתבוננות רבה 52559 

 52560 .האמיתית

ה ויוכיח כל אחד "לכשיבוא הקב, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה (´ג י"ר צ"בר) ל"מרו חזא 52561 

הלא העונשים על החטאים ביום , ולכאורה מה הפחד הגדול על יום התוכחה, כ"ואחד לפי מה שהוא עאכו 52562 

ואחד לפי מה ה ויוכיח כל אחד "לכשיבוא הקב, אולם הוא אשר אמרו שם? הדין באים ולא ביום התוכחה 52563 

ה ויחלק וינתח לפנינו כל מעשה ומעשה של "לעתיד לבוא יבוא הקב, כלומר כפי מה שהוא באמת, שהוא 52564 



ופחד יאחזנו ודאי בראותו אז , כי אז החשבון יגדל, עד שיהיו צלולים וגלויים כמו שהם, האדם הדק היטב 52565 

 52566 .וניוחטאים אשר לא פלל ולא עלו על רעי, במו עיניו כל ריבוי החטאים שלו

וכן שני , מפרשת מרים תצא לנו התעוררות גדולה בחיוב האדם תמיד להתבונן ולנתח כל מעשיו כמו שהם 52567 

לידע כולם לעומקם , חברים איש את רעהו יחזקו תמיד לעשות אנליזה מדויקת מכל מעשה ומעשה שלהם 52568 

 52569 .(דעת תורה)  כי אז דוקא יצליחו ויזכו, שלהם

 52570 

 52571 מאמר קנו

 52572 .(´ב ט"י) הענן סר מעל האהל והנה מרים מצורעת כשלגבם וילך ו´ ויחר אף ה

נענשה בעונש , על אף כוונתה לטובה ולמרות דקות שגגתה, עמדנו כבר עד כמה דיבורה של מרים במשה 52573 

מעשה מרים מהוה אזהרה לכל בני , כאחד ממוציאי דיבה ומספרי לשון הרע במלוא חומרתם, קשה כזה 52574 

על כל אדם ואדם התורה מזהירה , כי אם על הכלל כולו, למדלא על מרים לבד בא מעשה זה ל, האדם 52575 

 52576 .(ד"דברים כ) למרים בדרך בצאתכם ממצרים´ זכור את אשר עשה ה

, כשמוצא בחבירו איזו עוולה, רק כשיש בו משום גנות, לפי מושגינו נחשב דיבור בחבירו כלשון הרע 52577 

הוא שוגה ואיננו מעריך אותו כערך אלא ש, אבל מי שיושב ומספר בשבחו של חבירו ומונה את מעלותיו 52578 

, לא עולה כלל על דעתנו לראות בדיבור זה איזה פגם, ובפרט כשחבירו אינו מקפיד כלל על כך, גדולתו 52579 

ואף , אלא שלא העריכוהו כראוי, שאף שאין בדיבור שום גנאי עליו, והנה מגלה לנו התורה ממעשה מרים 52580 

כלומר שמשה לא הרגיש , האיש משה ענו מאד מכל האדםכי הרי כתוב מיד ו, שחבירו אינו מקפיד על כך 52581 

 52582 .ובכל זאת יש בזה משום לשון הרע בכל חומר הדין, כלל שדיבור זה פוגע בו

, שבאותו לשון שהתורה הזהירה זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, ומופלא ביותר 52583 

שהתורה אמרה עליו , רועים ביותרעמלק נמנה על רשעי אומות העולם הג, הזהירה גם על זכירת מרים 52584 

והתורה , שלם ואין כסאו שלם´ שכל עוד יש עמלק בעולם אין שם ה, בעמלק מדור דור´ מלחמה לה 52585 

הגם שלא , אף על דיבורה של מרים, מזהירה שלא ננוח ולא נשקוט בכל הדורות עד שנמחה זכר עמלק 52586 

ציותה התורה באותו סגנון שנזכור , וכל הכוונה היתה לטובה, היה בו שום גנאי כי אם טעות בהערכה 52587 

 52588 .ר"שלא יהיה בנו שום מעשה הגובל עם איזה שמץ של דיבה או לשה, לעולם להיזהר מכמו זו

ל אמרו חביב אדם שנברא "חז, מפני שפוגעים בכבוד האדם? ר"כ בעוון לשה"ולמה באמת החמירו כ 52589 

שופך דמים מעלים עליו כאילו  ל כל מי שהוא"וזה מה שאמרו חז, בצלם אלהים שהוא חלק אלוה ממעל 52590 

 52591 כי בצלם אלהים עשה את האדם? מפני מה, שופך דם האדם באדם דמו ישפך? ט"מ, הוא ממעט את הדמות

כפי , ה כביכול"ולאו דוקא בשופך דמים אלא בכל פגיעה שפוגעים באדם כאילו פוגעים בקב, (ד"ר ל"בר) 52592 

 52593 .(7ח"סנהדרין נ) שכינהל הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של "שאמרו חז

כאילו מדבר בשכינה , אף שחבירו אינו מרגיש בזה כלל, ולכן גם מי שמדבר סרה בחבירו ופוגע בכבודו 52594 

מה תלמוד לומר , ל על הכתוב ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה"וכן אמרו חז, ופוגע בכבודו כביכול 52595 

, ואין הכוונה כאן למשה דוקא, (טא במדברספרי זו) אלא לא עליו העליתם את הסרחון כי אם עלי? בעבדי 52596 

הוא , כ כל מי שמדבר ובכל מי שמדבר"וא, כי הרי הזהירה התורה לכל אדם שלא יעשו כמעשה מרים 52597 

 52598 .פוגע בצלם האלהים וממילא גם במקור הצלם כביכול

אם  ואף, הוא פוגע בעצמו בצלם אלהים שלו עצמו, ועוד בזה שאדם מוציא מפיו דברי רכילות ולשון הרע 52599 

ורואה , והוא מקפיד על כבודו´ חביב האדם שנברא בצלם בעיני ה, אינו מקפיד על כך ואינו מרגיש בזה 52600 

המרגלים נענשו על אשר הוציאו , וראיה לדבר מעצת המרגלים, פגיעה באדם כאילו פגיעה בו כביכול 52601 

 52602 .(ד"במדבר י) ´כדברי הכתוב וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני ה, דיבה על הארץ

ורשעים , לפי שלקתה מרים על עסקי דיבה שדיברה באחיה, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים 52603 

הרי , שאמרו ארץ אוכלת יושביה? ומה היתה הדיבה שהוציאו, (ר שם"במ) הללו ראו ולא לקחו מוסר 52604 

, ים קשים ומריםהוכיחו אותם ממרים ונענשו בעונש, שאף שלא דיברו רעה בשום אדם כי אם בארץ לבד 52605 

ובזה שפגעו בכבוד , שלא שמרו את לשונם והוציאו מפיהם דבר שאינו הגון, וחטאם היה שפגעו בעצמם 52606 

 52607 .פגעו בשכינה כביכול, האדם בכבוד עצמם

, ושלא תצא מהם פגיעה בכבוד שמים, מכאן כמה צריך האדם לשמור על כבודו ועל מעשיו שיהיו נאים 52608 

ועל , שחייבים לשמור על בריאות הגוף, (´דברים ד) ד לנפשותיכםהתורה מזהירה אותנו ונשמרתם מא 52609 

כבר אמרנו שמי שאין משאו ומתנו נאה ואין דיבורו , ו"אחת כמה שיש לשמור על הנפש שלא תיפגם ח 52610 

הוא מטיל צל על מי שהוא נברא , כי בזה שהוא גורם שדמות האדם לא תהיה נאה, ´בנחת הוא מחלל את ה 52611 

הן , פ שעבירות אלה הן בין אדם לחבירו"נמצא שאע, ן לך חילול השם גדול מזהואי, בצלם דמות תבניתו 52612 

 52613 .נוגעות בעבירות החמורות שבין אדם למקום



יש , מכיון שהוא נברא בצלם אלהים, כל יחיד שאין הליכותיו נאות ואין התנהגותו עם הבריות מתוקנת 52614 

גם להיפך שמי שנזהר בדיבורו ושיחתו  ומכאן, (ו"יומא פ) ה כביכול וחילול שמו"בזה פגיעה בכבוד הקב 52615 

, אלהיך´ והוא מקיים בזה את הכתוב ואהבת את ה, הרי שומר על כבוד האדם ומקדש שם שמים, נאה 52616 

 52617  .ועליו הכתוב אומר ויאמר לו עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר, שיהא שם שמים מתאהב על ידך

 52618 .(אור הצפון)

 52619 

 52620 מאמר קנז

 52621 .(´ב י"במדבר י) ורעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצורעתוהענן סר מעל האהל והנה מרים מצ

ולשבחו של , ולהנאתו של משה, ו ומה מרים שלא דברה אלא בפניו של משה"ל והלא דברים ק"איתא בחז 52622 

 52623 ם"ובדברי הרמב, (ספרי תצא) כ"המדבר בגנות חבירו ברבים עאכו, כך נענשה, ולבנינו של עולם, משה

רי הוא אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדברה באחיה שהיתה גדולה ה, זכור, (צרעת´ סוף הל) 52624 

והיא לא דיברה בגנותו אלא שטעתה , וגידלתו על ברכיה וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, ממנו בשנים 52625 

 52626 .ו לבני אדם הרשעים והטפשים"ק, כ מיד נענשה בצרעת"והוא לא הקפיד ואעפ, והשוותו לשאר נביאים

לזכור ולהשמר מעון לשון הרע שעונשו חמור , בר עמדנו על כוונת התורה במצוה זוחושבים אנחנו שכ 52627 

וגם יש לחוש , כ כמו שעולה על הדעת בהשקפה ראשונה"אבל המתבונן רואה שאין הענין פשוט כ, מאד 52628 

ואומר בפיו זכור את אשר , ר על מרים הנביאה באותה שעה שהוא בא לקיים מצוה זו"שהוא חוטא בלה 52629 

ואפילו אחר ידיעתו , שהרי הוא חושב על מרים הנביאה שדיברה לשון הרע על משה רבינו, עשה למרים 52630 

 52631 .פ היה שם אבק לשון הרע וראויה היתה לעונשה החמור"שעכ, הרי הוא מדמה בנפשו, את דברי הספרי

ולומר שמרים חטאה בחטא , וחלילה להעלות על הדעת להוציא שם רע כזה על מרים, והאמת לא כן הוא 52632 

שהמתרגם מעשה ראובן כפשוטו הוא עובר על , א פסק"א בתשובותיו סימן י"והרמ, פשוטו כמשמעוזה  52633 

כדי לעמוד על , ועל כן מצוה להעמיק בבירור ענין עמוק זה, לאו של הוצאת שם רע על ראובן הצדיק 52634 

ליה ומה יש ללמוד לעצמנו מזכירה זו שנצטוינו ע, מה דיברה מרים ובמה חטאה, האמת בהבנת פרשה זו 52635 

 52636 .בתורה

וכל זמן שתחסר לנו , לדעת בבירור מהותו של הנביא וענינה של נבואה, עיקר גדול הוא בהבנת התורה 52637 

ואנו רואים בהם , הרי אנו משקיפים ומחשבים על הנביאים כמו על בני אדם שכמותנו, הכרה ברורה זאת 52638 

אין ביכולתנו , מלאכי מרוםואם בפינו נאמר שהנביאים הם ממש כמו , מהרהורי לבנו ומדמות חיינו אנו 52639 

שמעולם לא ראינו , מפני שאין לנו מושג מהו דמותו של מלאך, לצייר אותם בלבבנו לראותם כמו מלאכים 52640 

 52641 .אותו

ובעת שתנוח עליו הרוח , ל"ם המבאר מהותו של הנביא וכותב בזה"ואפילו אחרי שאנו לומדים ברמב 52642 

אלא , ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה, ש אחרתתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים ויהפך לאי 52643 

יסודי התורה ) ש בשאול והתנבאת ונהפכת לאיש אחר"כמ, שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים 52644 

כ אין לנו הכח והיכולת לצייר לעצמנו מה הן רגשותיו ומחשבותיו של האדם העליון הזה "אעפ, (ז"פ 52645 

ם את דמות המלאכים אלינו ומצמצמים ומקטינים ובהכרח אנו מורידים ג, שנפשו נתערבה עם המלאכים 52646 

 52647 .אותם שיהיו כמו אישים המהלכים בארץ כמונו

ובאותו היום הגדול שפנים בפנים , מדבר מתוך האש´ אודות הדור ההוא שזכו כולם כאחד לשמוע קול ה 52648 

ציור יש איזה , ונתערבו בגופם ובנפשם עם גדודי מעלה מלאכי עליון שירדו על הר סיני, עמהם´ דיבר ה 52649 

אבל איך , והעורים והפסחים והחרשים נתרפאו מכל מום, ל אומרים שפסקה זוהמתם"לנו מהם רק שחז 52650 

אבל , מאמינים אנו בזה בכל לב, נוצרה העין לעור ורגלים לפיסח ונתמלא כל חסרון טבעי כאלו לא היה 52651 

מפני , להעלות על לב אי אפשר לנו, ואיך הרגישו את עצמם גבורי חיל אלו, ציור נכון איך נעשה כזאת 52652 

 52653 .שהכל הוא למעלה מהשגתינו הגשמיים

להשיג איזה , על כן המצוה עלינו להתאמץ ולהתגבר בכל מה דאפשר להתרומם אל על בהבנה יתירה 52654 

ובדור דעה שנפתחו לפניהם השמים , וביותר בקבלת התורה ומעמד הר סיני, מושג נעלה בנביאים ובנבואה 52655 

ויחזו את האלהים , ויתנבאו כולם כאחד שעה אחת, מדבר אליהם´ ה ושמעו קול, ויראו מראות אלהים 52656 

ת לגשת אל הקודש להשכיל ולהבין ספורי התורה על "אז נשכיל ואז נצליח בעהשי, ויאכלו וישתו 52657 

 52658 .אמיתתן

שהשתדל בכל כוחו לצייר ולהסביר את מעלת , ג"ומה ישרים דברי החבר בכוזרי מאמר ראשון סימן ק 52659 

נבדלים מבני אדם , עד שבאו בני יעקב כולם סגולה ולב, ל"שקיבלו את התורה וזהנביאים והדור ההוא  52660 

מבקשים כולם מעלת הנבואה ורובם , כאלו הם מין אחר ועצם אחר מלאכותי, בענינים מיוחדים אלהיים 52661 

ודע כי , והקדושה והטהרה ופגיעת הנביאים, בעבור שהיו קרובים אליה במעשים הנרצים, מגיעים אליה 52662 

מתחדש לו רוחניות ונפרד מסוגו בזכות , פגע נביא בעת פוגעו אותו ושומעו דבריו האלהייםכל אשר י 52663 



זאת תהיה אצלם הגדולה הנראית והאור , הנפש והשתוקקה אל המדרגות ההם והדבקו בענוה ובטהרה 52664 

 52665 .ל"ב עכ"הבהיר בגמול העוה

אפשר לנו , בלי התורהעד היכן מגיעה מעלתם של הנביאים ושל מק, אחרי שנכנס מעט בהתבוננות זו 52666 

שמעתה לא נוכל לצייר לפנינו ענין זה כמו אצל אנשים , להסתכל ולהתבונן בענין עמוק זה מעשה מרים 52667 

שהיתה שיחה משפחתית שהאחים מבקרים איש את אחיו מתוך אהבה לטובתו ולהנאתו של , שכמותנו 52668 

ח שרפי קודש המקדישים לשמוע סוד שי, אלא נתחזק בכל תוקף להתעלות אל עולם המלאכים, המבוקר 52669 

 52670 .במרום´ את שמו ית

ומדברים מפרישותו של משה , ומרים הנביאה´ ה יושבים אהרן קדוש ה"והנה בפניו של משה רבינו ע 52671 

שבכל ימי , ומתוך דבריהם אלו פתאום זכו לנבואה במדרגה היותר גדולה שבעולם, מחובת האיש בביתו 52672 

בענן ויעמוד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו ´ ה וירד, חייהם שנתנבאו לא הגיעו לידי מדרגה כזו 52673 

 52674 .ויאמר שמעו נא דברי, שניהם

העמיקו , שהנביאים הקדושים האלו עסקו בתורה בדביקות נפלאה כראוי להם, הרי הענין מעיד על עצמו 52675 

עד שהגיעו לפשפש במעשיהם , ק"שנתגלה בתוה´ פ רצון ה"לחקור בתורה לעמוד על סוד שלמות האדם ע 52676 

ש ותדבר מרים ואהרן "וכמ, אולי גם הם מחוייבים להתפשט מגשמיות כמו משה שפירש מן האשהש, הם 52677 

ואמרו הרק אך במשה דיבר , וכתרגום אונקלוס שפירש ממנה, במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח 52678 

, כמו שהוא פירש מן האשה כן עליהם לעשות כמוהו, לומר שיש להם ללמוד ממשה, הלא גם בנו דיבר´ ה 52679 

ממילא חל החיוב גם , ולו נאמר ואתה פה עמוד עמדי כדי שיהיה מזומן לנבואה, כיון שהם נביאים כמותו 52680 

 52681 .עליהם

´ ובתוס, (ז"שבת פ) ה למעשיו כמפורש"כ הסכים הקב"ואח, ודחו סברא זאת מטעם שעשה משה מדעתו 52682 

שבדרך שהאדם , ה מצוה לו על זאת"ת שיש לומר אילו לא עשה משה מדעתו לא היה הקב"שם פירש ר 52683 

כ אין הם "וע, וחידוש מצוה זו היא רק למשה ואין למדין ממנה על נביאים אחרים, הולך מוליכין אותו 52684 

 52685 .ועליהם חל המצוה שנאמרה לכל ישראל שובו לכם לאהליכם, מחוייבים להתקדש כמותו

דביקות מתוך אהבה ו, הם ישבו לפני משה אב הנביאים רבן של ישראל ודנו כהלכה בענינה של תורה 52686 

לא רק משום שלא הקפיד עליהם שהשוו , ומשה ענו מאד לא אמר להם כלום, שהוא למעלה מהשגותינו 52687 

אלא גם משום , ולא רצה להתפאר במעלתו עליהם לבאר להם את הענין כראוי, את עצמם למדרגת נבואתו 52688 

שעל זה אמר , ´ואין לו לומר בענין זה שום הוראה קודם ששמע מפי ה, שפרשה זו צריכה להכתב בתורה 52689 

וכיון שלא שאלו ממנו הלכה למעשה לא , אינו אומר מדעתו שום דבר, ה בכל ביתי נאמן הוא"עליו הקב 52690 

 52691 .´אמר להם עמדו ואשמעה מה יאמר לכם ה

כנאמר , ´ורצונם הטוב לעשות רצון אביהם שבשמים מצאו חן בעיני ה, ´אבל הם בקדושתם ודביקותם בה 52692 

´ ר לא יתגלה כבוד ה"שבשביל דברי לה, אותם מדברים במשה´ השאי אפשר לפרש ששמע , ´וישמע ה 52693 

אלא צריך להבין ששמיעה זו לשבחם , ג עיקרים באמונה"לבאר לפניהם עיקר אחד מי, בנבואה גדולה כזו 52694 

 52695 .וישמע´ איש אל רעהו ויקשב ה´ אז נדברו יראי ה, ש על שנים שעוסקים בתורה"כמ, אמרה תורה

לשמוע מפי הגבורה תורת אמת בביאור ענין זה על בוריו כפי רצונם שראויים השלמים הללו ´ שמע ה 52696 

י "ש ראויה היתה פרשת נחלות ליכתב ע"וכמ, והיה אפשר לומר פרשה זו למשה שהוא יאמר להם, הטוב 52697 

וכאן לא רק , (ט"ב קי"ב) ללמדך שמגלגלין זכות על ידי זכאי, משה אלא שזכו בנות צלפחד ונכתב על ידן 52698 

בחביבות יתירה כזאת בכבוד , בענן ויאמר שמעו נא דברי´ וירד ה, ה אלא להן ניתנהעל ידן למשה נאמר 52699 

 52700 .גדול כזה

תבע , מה בין נבואת משה לנבואת כל הנביאים, ה את השלמים האלו פרשה זו שבתורה"אחרי שלימד הקב 52701 

בדי אין זו תביעה על לשון הרע שזה אסור אפילו שלא בע, אותם ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה 52702 

כ "כיון שמעלת משה גדולה כ, ´אלא תביעה זו יוצאת ברורה מתוך הפרשה ששמעו עתה מפי ה, במשה 52703 

אי אפשר לדבר בו ולדרוש הנהגותיו , ה ואינו אומר כלום מדעתיה דנפשיה"שהוא נאמן ביתו של הקב 52704 

בכלל שדבר זה נכנס , שבדרך שאדם הולך מוליכין אותו, הסכים לו´ ולומר עליו שפירש מדעתו וה 52705 

כמו שעשו בנות צלפחד והאנשים שרצו , והיה להם לחוש לזה ולשאול את פיו, במופלא ממך בל תדרוש 52706 

 52707 .לעשות את הפסח במועדו

שזכו לקבל פרשה שלמה בענין מאד גבוה בביאור מדרגות ´ בקדושתם ושלמותם מצאו חן בעיני ה 52708 

ורק בתורתם נמצא איזה פגם לפי  ,נגלה עליהם בכבוד גדול וחביבות יתירה´ וכבוד ה, ושלמות הנבואה 52709 

ונחשב להנביאה מרים שמיעטה בכבודו של , ´שדרשו במופלא מהם ולא שאלו את פי ה, רום מעלת ערכם 52710 

עד שנענשה בכל תוקף מדת הדין כמדת הצדיקים שמדקדקים עמהם כחוט , ר"משה ונקרא בשם עון לה 52711 

 52712 .השערה



כ "ועל פי סברא שהיא ג, מדות שהתורה נדרשתבכל התורה הרשות נתונה לכל אדם לדון ולדרוש על פי  52713 

וכך , ם בהקדמתו לפירוש המשנה"ואין לנביא יתרון על החכם בענין זה כמפורש ברמב, אחת מהמדות 52714 

ומשה קצף עליהם ואמר מדוע לא אכלתם את החטאת כאשר , שמיני בשעיר ראש חודש שנשרף´ מצינו בפ 52715 

וייטב בעיני משה והודה ואמר שמעתי , דורות ואהרן השיב לו לחלק בין קדשי שעה לקדשי, צויתי 52716 

שאפשר לחלוק אפילו עם משה רבינו בהבנת , והוציא כרוז במחנה ללמד את ישראל תורה, ושכחתי 52717 

 52718 .התורה

כמו בנדב ואביהוא שעשו , אבל יש ענינים כמו הלכה למשה מסיני שאין דנים במדות שהתורה נדרשת 52719 

, ללמד את ישראל דעת תורה, ש ועל פני כל העם אכבדונאמר עליהם בקרובי אקד, שלא בעצה ונשרפו 52720 

נוטל , רק בלא עצה בדעת תורה, והבא אל הקודש מתוך שמחה ודביקות, בלא תורה´ שאין לעבוד את ה 52721 

 52722 .את חייו מן העולם

עון שלא עשתה , כן נשנה הדבר במעשה מרים הנביאה שנענשה בעונש היותר חמור על העון היותר חמור 52723 

מתוך הרצון הטוב להיות כמלאכי השרת , רק משום שדרשה במופלא ממנה, תוולא נתכוונה לעשו 52724 

כמו , ´לעסוק בעניני הגשמיות ולהיות דבוקים בה´ ודנה על האפשרות לנביאי ה, בהתפשטות הגשמיות 52725 

נסגרה שבעת ימים והעם לא נסע עד , אבות העולם שהיו מרכבה לשכינה ולא פרשו מחובות האיש לביתו 52726 

ישראל למדו שבעה ימים פרשה זו שלא לסמוך על שיקול הדעת בעניני התורה שהם וכל , האסף מרים 52727 

 52728 .(לקט שיחות מוסר)  .למעלה משכל ודעת האדם

 52729 

 52730 מאמר קנח

 52731 .(א"ב י"במדבר י) ויאמר אהרן אל משה בי אדִני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו

אינה אלא על בשרו של אבא עמרם היא ? נהכסבור שצרעת זו על מרים היא נתו, אמר לו אהרן למשה 52732 

פ שנתנה ממקום "אע, לאדם שנתנו לו גחלת בתוך ידו? למה הדבר דומה, אל נא תהי כמת´ שנא, נתונה 52733 

צרעת מרים איננו מתייחס רק , אהרן אמר למשה, (ט"ב רפ"מדרש הגדול י) למקום מכל מקום בשרו נכוה 52734 

זה יפגע בכבודו כי חולשת בניו תתפרש , יע אף לאבינוהדבר עלול לפגום בכל העבר שלנו עד שיג, אליה 52735 

 52736 .ולכן עלינו להתפלל להסיר את החשד הזה בכבוד אבינו, כחולשת האב שלא חינך אותנו היטב וכראוי

והראה לו דוד , ר דור דור ודורשיו ופרנסיו"ה לאדה"הראה הקב, (א"בראשית רמז מ) מסופר בילקוט 52737 

ל "א, ל הן"א? יש מתנה ברקיע? ע לא תקנה לזה"אמר רבש, יו אדםנצטער על, שעות´ חקוקים לו חיים ג 52738 

ה "מה עשה אדם הביא השטר וכתב עליו שטר מתנה וחתם עליו הקב, שבעים שנים משנותי יהיה למזל זה 52739 

 52740 .ומטטרון ואדם

ל "וכן היה חי תתק, מוסיף ואומר בשם המדרש, אל תבטחו בנדיבים, בסידור בפסוקי דזמרה´ ה הק"ובשל 52741 

ה "ל הקב"א, ל שנה והגיעה המיתה נתחרט ורצה לחזור"וכשהגיע לתתק, וא אלף פחות שבעיםשנה שה 52742 

, ומנו יעקב, הבט ביוצאי חלציך ותראה שיקום אחד שיקיים כל נדרו, אל תעשה כן מוצא שפתיך תשמור 52743 

 52744 .מיד חזר אדם ונשאר בנדרו, ש וידר יעקב נדר ומה שנדר קיים"כמ

ומה שיוצא , וזה היה לטובת דוד המלך שורש למלך המשיח, נדר נדראדם היה הראשון בבריאת העולם ש 52745 

ר שיקום אחד מיוצאי "ה לאדה"ומה שהראה הקב, ר"יש לזקוף לזכותו של אדה´ חלציו אחריו נדר לה 52746 

הראה לו כי כוח השפעתו , אליה וקוץ בה, היה זה בבחינת חרב פיפיות לאדם, חלציו שידור ויקיים נדרו 52747 

והרי זו ממילא , אשר הודות לאדם הראשון למד הוא לנדור, ארוך עד ליעקב אבינו לטווח, הולך למרחקים 52748 

 52749 .גם תוכחה על קיום הנדר מאותו יעקב יוצא חלציו

קום עלה בית , כי יעקב אבינו איחר מלשלם את נדרו עד שאמר אלהים אל יעקב, ל"אבל מצינו שאמרו חז 52750 

באו עליו , ועל שאיחר יעקב הנדר, ו אחיךאל ושב שם ועשה מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עש 52751 

, ר"ויתכן שאותו איחור של יעקב הושפע במקצת מאדה, צרת רחל וצרת דינה, צרת עשו וצרת המלאך 52752 

ר בקיום "גם הרגע הקט של החרטה או ההיסוס שהיה לאדה, לאחר שרצה לחזור מנדרו בעבור דוד המלך 52753 

ר היו חשבונות "והגם שלאדה, קב באיחור קיום נדרוכבר הותיר אחריו השפעה והיה גורם ליע, נדרו לדוד 52754 

הרצון להרוויח עוד ממה שניתן להשיג ולזכות בחיים כאן , הם הגעגועים לחיים, טהורים ורגשות נאצלים 52755 

 52756 .מכל מקום די הפסק דק זה כדי להוות גורם באיחור של יעקב בקיום נדרו, ז"בעוה

למה מייחסים את החורבן , ל"ל הסבא מקלם זצושוא, (ז"גיטין נ) אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים 52757 

ואילו , שהם היו אב ובנו בר קמצא בנו של קמצא, א"ומתרץ המהרש? לקמצא הלא בר קמצא היה המלשין 52758 

לא היה הבן , והוא בעצמו היה נזהר בזה, ר ורכילות"היה האב קמצא מתמסר לחינוך בנו ומרחיקו מלשה 52759 

 52760 .(מעייני החיים)  .לק בחורבן המקדשומשום כך גם לאב קמצא יש ח, בא למלשינות

 52761 

 52762 מאמר קנט



 52763 .(ב"ב י"במדבר י) אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו

והטעם , מצורע דכתיב אל נא תהי כמת, עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בנים, תניא ארבעה חשובים כמת 52764 

ש יסור "כמ, יסורים שבעולם אינם כמיתהכל ´ שאפי, אינו בגלל יסוריו וכובד חוליו, שמצורע חשוב כמת 52765 

קידושין ) ל"ופירשוהו חז, (´איכה ג) ונאמר מה יתאונן אדם חי, (כ"תהלים ק) יסרני יה ולמות לא נתנני 52766 

, אחר כל החסד שאני עושה עמו, י למה יתרעם אדם על הקורות הבאות עליו"ופירש, דיו שהוא חי, (7´פ 52767 

 52768 .שנתתי לו חיים ולא הבאתי עליו מיתה

כי כל הצרות והיסורים הם , באים עליו יסורים כיסורי איוב´ רי שאין לאדם להתאונן על מר גורלו אפיה 52769 

ובכן אין לומר כלל שהמצורע חשוב , ה והוא החיים שניחן בהם"לעומת החסד הגדול שנתן לו הקב, כאין 52770 

וץ למחנה בגלל הנאמר בו בדד ישב מח, אלא דטעמא דמצורע חשוב כמת, כמת בגלל יסורים הקשים 52771 

 52772 .לפיכך הוא חשוב כמת וכאשר יתבאר לפנינו, (ג"ויקרא י) מושבו

ן שם דליכא "וכתב הר, דכתיב כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, שם עני חשוב כמת´ והנה בגמ 52773 

והכתוב הזה נאמר על דתן , דהא כתיב בקרב כל ישראל, למימר שמא היו מצורעים ולכן נחשבו כמתים 52774 

ן ודילמא היו מצורעים במצרים ונתרפאו במתן "הר´ והק, ורע להיות בקרב כל ישראלא למצ"וא, ואבירם 52775 

אלו בהרות טהורות , (א"ז מ"בנגעים פ) האחרונים דתנן´ והק, דבמעשה העגל חזרו למומן´ ותי, תורה 52776 

ם היו מצורעי´ כ אפי"וא, וילפינן מדכתיב כי יהיה בעור בשרו יהיה לשון עתיד, שהיו בו קודם למתן תורה 52777 

ה חשובים "ל שהיו עניים ומשו"ומנ, כיון שהיו מצורעים קודם מתן תורה, מותרין להיות בקרב כל ישראל 52778 

 52779 ?דילמא היו מצורעים, כמת

שכיון שהמצורע קודם מתן תורה , ה נחשבו כמת"שאין לומר שהיו מצורעים ומשו, ולפי האמור לא קשיא 52780 

כ "וע, כ לא היה חשוב כמת בגלל היותו מצורע"א, ולא נאמר עליו בדד ישב, לא היה נוהג בו דין מצורע 52781 

, כי נראה דמה שאמרו ארבעה חשובים כמת, וביאור הדברים הוא, ה כתיב בהם כי מתו"ומשו, שהיו עניים 52782 

אלא כולם ענין אחד ומלמדים זה על , אין כאן סתם צירוף של כל מיני מקרים אומללים הנחשבים כמיתה 52783 

 52784 .זה

ולא , חרשו נותן לו דמי כולו (7ה"ק פ"ב) ´ין העולם ממה שאמרו בגמומקש, אחד מן הארבעה הוא סומא 52785 

פ שהסומא חשוב "אע, ואילו סימא את עיניו נותן לו דמי עיניו ולא דמי כולו, אמרו על החרש שחשוב כמת 52786 

וכמו , ועיקר החשיבות אצל האדם הוא האוזן, ונראה לבאר דדין מזיק קשור בהפסדו של הניזק, כמת 52787 

כי ישמע בו שמועה , ונכבד ממנו האוזן, העין אבר נכבד (ב"י´ שער ב) ל"לרבינו יונה זת "שע´ שכתב בס 52788 

וכיון שהשפעת האוזן היא על , ש"ולא ידושן בראיית עינים יעו, טובה המדשנת את העצם שאין בה הרגשה 52789 

 52790 .לכן חרשו נותן לו דמי כולו, כל גופו של אדם

ש "וכמ, מ היא הגורמת לאדם להרגיש את הזולת"מ, פ שאינה חשובה לאדם כשמיעה"אכן הראייה אע 52791 

כי , י נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם"ופירש, שמצינו במשה ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם 52792 

י נתן "י ראיית העין חש האדם בצרות הזולת ומיצר עמו ולא די בראיה בעלמא אלא כמו שכתב רש"רק ע 52793 

וכן מבואר על הפסוק ועיני , וכשנותן עיניו מגיעין הדברים אל לבו היינו שצריך ליתן עיניו, עינו ולבו 52794 

וכתב , (ח"בראשית מ) ויגש אותם אליו וישק להם ויחבק להם, ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות 52795 

וכל זה משום שלא , שהוצרך לחבקם ולנשקם כדי שתדבק נפשו בהם ותחול עליהם ברכתו, ל"הספורנו וז 52796 

 52797 .היתה ברכתו חלה עליהם בראותו אותם, היה יכול לראותהיה יכול לראות שאילו 

וכמו ששרוי לבדו , שבלא חוש הראיה אינו מסוגל להרגיש את זולתו, הוא הטעם שסומא חשוב כמת 52798 

ואין לו כל , שמאחר שחייב לישב בדד מחוץ למחנה, כ"וזה ענין המצורע ג, בעולם והבודד כמת יחשב 52799 

והרי כל , ולכאורה מה חסר לזה, חשוב כמת גם מי שאין לו בנים ומטעם זה, קשר עם זולתו הרי הוא כמת 52800 

ואין אדם בעולם שיכול לקבל , אלא שטבעו של אדם להטיב בעיקר עם בניו, תענוגות העולם לרשותו 52801 

כ חשוב "ובאין אפשרות להטיב עם הזולת הרי זה ג, הטבות כשם שיכולים בניו של אדם לקבל מאביהם 52802 

 52803 .כמת

, וזו שמת בנה גנבה את בן השניה ואמרה בני הוא, ים שעמדו למשפט שלמהבא וראה במעשה שתי נש 52804 

כ "וע, והרי יודעת בעצמה כי ילד זר הוא, י הגניבה"וכי יהיה לבנה ע, מה גניבה היא זו, ולכאורה יפלא 52805 

הרי , ויקבל טובותיה וחסדיה כתינוק הגמול עלי אמו, צריך לומר שכיון שהוא עצמו יהא סבור כי זו אמו 52806 

ומה עקוב , עד כדי כך זקוק האדם להטיב עם זולתו, אינו פרי בטנה´ ואפי, ספק את רצונה העז לבןזה מ 52807 

וכדאי לה , גנבה את בן חבירתה וקרעה תינוק מחיק אמו, י גודל חשקה להטיב עם זולתה"שע, הלב באדם 52808 

לא , מתוכן העני חשוב כ, לגרום עול מחריד לזולתה ובלבד שתוכל להטיב כאשר מטיבה אם עם בנה 52809 

נמצא שכל הארבעה החשובים כמת , אלא משום שאין ביכולתו לתת לזולתו כלום, משום שחסר לו עצמו 52810 

 52811 .ענין אחד הם



, והוא מדה כנגד מדה, וכמעשה מרים שדיברה במשה ולקתה בצרעת, ר נגעים באים"ל על עון לה"אחז 52812 

המשניות ´ וכן בפי, ין בני אדםלכן נמנע ממנו משבת ב, ואינו מכיר במעלתם, הוא דיבר סרה על בני אדם 52813 

כי יפרד מן , ר"הצרעת הנזכרת בתורה הוא עונש בדברו לה, ל"וז (ה"ב מ"נגעים פי) ל"ם ז"להרמב 52814 

כי בהנהגתו הנפסדת ניתק עצמו , ומיכן שהמצורע חשוב כמת, ל"האנשים וירחיקו אותו מהיזק לשונו עכ 52815 

אם חזר , כי הנגעים יתחילו בביתו, (צרעת´ לם סוף ה"ו ורמב"תוספתא נגעים פ) עוד אמרו, מבין החיים 52816 

יבוא על גופו , אם לא חזר בו עדיין, ואם לא יבוא בבגדיו, חזר בו מוטב, ואם לא יבוא במצעות, בו מוטב 52817 

 52818 .ועור בשרו

והוא מפני שתכלית העונש הוא להעמיד את האדם על , וכבר ביארנו שענין העונש הוא מדה כנגד מדה 52819 

ועל כן מתו המרגלים במגיפה והיו תולעים יוצאים מלשונם , רך הנכונה ילך בהטעותו ולהורות לו את הד 52820 

כדי שיוכח , ואף הנגעים באים על האדם קימעא קימעא, ר מתו"כדי להראות לכל כי בעון לה, ועד טבורם 52821 

כמו , ועונש זה של צרעת הבית והבגדים הוא למעלה מדרך הטבע, לראות את טעותו אולי ישוב ורפא לו 52822 

ואחרי , ה"והכל כדי להוכיחו שאין מעשיו רצויים לפני הקב, הראשונים כי הנגעים בדרך נס הםשכתבו  52823 

 52824 .הכל באים הנגעים על גופו

הלא תראה שהם דברים בלתי טבעיים ואינם חוליים , וזה על דרך המוסר והתוכחה, ש שם"כ בפיהמ"וכ 52825 

צרעת אלא דרך נס כמו מי סוטה  כי הבגדים והבתים הם חומר דומם שלא יקרה להם, טבעיים בשום פנים 52826 

ש בתורה והיה "וכמ, ורואה בכל זה מקרה בעלמא, ואחרי שלא חזר בו מן המקרים הבלתי טבעיים, ש"יעו 52827 

אף אני אלך עמכם בחמת קרי ולבסוף באים עליו נגעי , בדבר´ אם תלכו עמי בקרי שאינו רואה את יד ה 52828 

והנהגה , בהשקפתו הטבעית כך שלא יראה מאומהומשאירים אותו , הגוף שהוא חולי שישנו בטבע העולם 52829 

 52830 .זו היא הסתר פנים וגלות השכינה

ונצטוינו ללמוד את חומר , ר"אנו למדין חומר החטא של לה, ר שהוא כעונש מיתה"ומתוך חומר עונש לה 52831 

ן והחרדים הוא מצות עשה מדאורייתא להזכיר מעשה מרים "שלדעת הרמב, י זכירת מעשה מרים"החטא ע 52832 

למרים בדרך בצאתכם ´ ל זכור אשר עשה ה"ואחז, ר"בכדי לשנן היטב חומר איסור זה של לה, בכל יום 52833 

כלומר בשעת הטירוף מחמת טלטול , בצאתכם ממצרים בשעת גאולתכם, בדרך בשעת טרופכם, ממצרים 52834 

פ כן לא הועיל הדבר להקל "ואע, ובשעת הגאולה שאז מרוב חדוה עלול אדם ליכשל בלשונו, הדרך 52835 

 52836 .כמלוא נימא´ פיבעונשה א

הרי הוא אומר התבוננות מה , למרים´ זכור אשר עשה ה, ל"טומאת צרעת וז´ ם כתב בסוף הל"הרמב 52837 

וסיכנה בעצמה , וגדלתו על ברכיה, שהיתה גדולה ממנו בשנים, אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה 52838 

והאיש ´ א לא הקפיד שנאוהו, אלא טעתה שהשוותה אותו לשאר הנביאים, והיא לא דיברה בגנותו, להצילו 52839 

 52840 .ל"ו לרשעים הטפשים עכ"ק, כ מיד נענשה בצרעת"ואעפ, משה עניו מאד

, ר שלא מתוך כונה רעה אלא מחמת טעות"לה´ ואפי, היינו שאין מועיל לחטא זה שום טצדקי שבעולם 52841 

הוא  ה"אלא הקב, ר"היינו שלא היה בעולם שהיה שומע מדברי מרים ענין של לה, ´ואמר הכתוב וישמע ה 52842 

כי פשעי ´ כ נתבע האדם עליו על דרך שנא"פ שהחטא כה דק וכה עמוק אעפ"ואע, שמע כאן לשון הרע 52843 

´ מכל מקום האדם בעצמו מרגיש אפי, ת לבדו"שאף שאין כל בריה משגת את חטאו בלתי השי, אני אדע 52844 

 52845 .(ב"שיחות מוסר ח)  .וכח זה ניתן לאדם שיוכל לבחון את מעשיו, הפגימה הדקה ביותר

 52846 

 52847 מאמר קס

 52848 .(ג"ב י"במדבר י) לאמר אל נא רפא נא לה´ ויצעק משה אל ה

 52849 שלא יהיו אומרים אחותו עומדת בצרה והוא עומד ומרבה בתפילה? מפני מה לא האריך משה בתפילה

הלא אדרבא השכל מחייב שדוקא , לכאורה בלתי מובנת היא אמירה זו שיהיו אומרים, (ד"ברכות ל) 52850 

כי הלא , הוא האח המסור והנאמן צריך להיות מרבה ומעתיר בתפילה ,בשביל שאחותו נמצאת בצרה 52851 

לעורר עליה רחמים , ש"ולכן הוא מתאמץ בתפילה אצל הבורא ית, מרגיש הוא בנפשו את צערה ועלבונה 52852 

 52853 .לרפאותה ולהחלימה

וכל מה שהיה , אלא שיש לומר שמשה רבינו כשהיה מתפלל היה עולה ומתעלה אל העולמות העליונים 52854 

עד כדי השתכחות , היה הולך ומתגבר בדבקות יה ובהתקשרות השכינה, ומתעלה בסוד שיח התפילהעולה  52855 

שיוכל להיפרד בנקל משעשוע ונועם יה אין סופי , ומי האיש שזכה להתקרבות כזו, מכל הענינים הגופניים 52856 

רות וקשתה עליו הירידה ממרומי הספי, ומתוך דבקות עילאית כזו נאלץ היה כאילו להאריך, כזה 52857 

 52858 .השמימיות לענינים הגשמיים אפילו ההכרחיים והקרובים לגופו ביותר

לעת מצוא ידע לשלוט , מכל מקום התגבר והבליג ומיצה את תפילתו במשפט קצר ובזה ויתר על הנאתו 52859 

ומסוד שיח שרפי , מהרי הזוהר השמימיים אל אחיו, ולהפסיק נעימת יה עילאית ולשוב מן ההר אל העם 52860 



שיקרה לו התקרבות , בכדי שלא יאמרו שחביב לו תענוג התפילה? ולמה, הנתונה בצרהקודש אל אחותו  52861 

 52862 .יה הפרטית שלו על כל ענינים הגשמיים של הכלל והפרט

, כי טעמו מהדבקות האלוהית בשירת הים, העם ידעו והכירו בטובה של רוממות נפש והתעלות נפשית 52863 

זכרו את טעם רזי יה עת השתפך מפיהם , םזכרו את השתפכות נפשם בראותם את מלכם צועד לפניה 52864 

עלולים היו לומר , וכשראו שמשה עומד ומאריך בתפילה כשאחותו מוטלת בצרה, הקריאה זה קלי ואנוהו 52865 

מתענג ומענג את נשמתו עד כדי שכחת , מתהלך הוא במעדנות הדבקות ונועם יה, מאריך הוא בתפילה 52866 

 52867 .קים בנשמותיהם בכל עת מצואוזהו שלטון הצדי, ומשום כך הפסיק וקיצר, אחותו

י "ה מה תצעק אלי דבר אל בנ"שאמר לו הקב, ה בתפילה על הים"ל היתה גם עמידתו של מרע"וכענין הנ 52868 

ולכאורה תמוה , (י בשלח"רש) ה לא עת להאריך בתפילה שישראל נתונים בצרה"אמר לו הקב, ויסעו 52869 

ילה עד כדי הרגשת נצחון והגעה לכסא צריך להרבות בתפ, הלא דוקא כשישראל נתונים בצרה גדולה כזו 52870 

 52871 ?הכבוד

עלולה לפעמים להשכיח את הצרכים הארציים , י התפילה"החדירה לעולמות העליונים ע, ל"אלא הענין כנ 52872 

אף בשעה שהמראות , וכל גבורות הצדיק הוא לדעת לשלוט בנשמתו, שבגללם נפתחו שערי התפילה 52873 

או אל הכלל דבר , ך לרדת אל הפרט אל האחות החולהגם אז צרי, האלוהיות מושכות את לבו אין סופית 52874 

חשובים לפני המקום לפעמים יותר מדבקות יה , כי הצורך החומרי של הכלל ואפילו הפרט, י ויסעו"אל בנ 52875 

 52876 .והתעלות הצדיק היחיד

ובא , ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, תניא אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך 52877 

לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי בני למה , ל ושמר לי על הפתח והמתין לי עד שסיימתי תפילתי"אליהו ז 52878 

באותה שעה למדתי ממנו שלושה , אמר לי והיה לך להתפלל בדרך, אמרתי לו להתפלל, נכנסת לחורבה זו 52879 

לה ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפי, ולמדתי שמתפללין בדרך, למדתי שאין נכנסין לחורבה, דברים 52880 

 52881 .קצרה

הלא , יוסי תפילתו´ מדוע המתין עד שסיים ר, אליהו שידע שאסור להתפלל מפני הסכנה, ונשאלת השאלה 52882 

והיה צריך , י"ועוד שבכל רגע ורגע הסכנה היתה צפויה לר, מוטב היה להפסיקו מתפילתו שהיא כנגד הדין 52883 

עד איזו , צום הוא כח התפילהאלא מכאן יש להבין מה ע, להפסיקו וללמדו תיכף ומיד ענין תפילה קצרה 52884 

יכולה היא להעלות את , כ את האדם העליון"ועאכו, מרומים עלולה היא התפילה לרומם את האדם הפשוט 52885 

יוסי שצלל ונשתקע בזיו ´ ור, ולהטעימו מנעימות הנצח שאין לשער, האדם אל חדרי החדרים של השמים 52886 

לא , אליהו שידע את איסור התפילה בחורבהעד שאפילו , היה הולך ומגביר חיילים בהתלהבות, התפילה 52887 

 52888 .היה יכול להפסיקו מהרגעים הנפלאים והנעימים שנמצא בהם בשעת התפילה

והראיה ששאלו מה , יוסי בתפילתו זו הרבה השגות גבוהות ורמות´ ברור היה לאליהו שבוודאי השיג ר 52889 

האהבה והגעגועים האין סופי של יוסי את החידוש והגילוי שנתגלה לו בענין יחסי ´ וגילה לו ר, שמע שם 52890 

אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי , שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, השכינה על בניה 52891 

אלא בשעה שישראל , חייך וחיי ראשך לא שעה זו בלבד, ואליהו הנביא השיבו, ם"את בני בין העכו 52892 

ה מנענע ראשו ואומר אשרי "הקב, ול מבורךנכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגד 52893 

 52894 .המלך שמקלסין אותו בביתו כך

, לא באו אלא לגלות מה רבות ועצומות הן ההשגות, יוסי´ רואים אנו שכל השאלות ששאל אליהו את ר 52895 

וכי , העלולים להימשך ולהיאצל על המתפללים, ומה נעלים ונפלאים הם פניני ההשראה והתגלות הקדושה 52896 

 52897 .ה בכבודו ובעצמו"פילו להקשבת בת קול שהיא הקבאפשר להגיע א

, שהיא ככלי שרת היעיל ביותר לקרבנו אל חצרות קדשו, ועד כמה צריכים אנו להשתלם בדרכי התפילה 52898 

באומרו אל תפן אל מנחתם , ה התפלל תפילה מיוחדת שלא תקובל תפילתו של קרח"הלא משה רבינו ע 52899 

תפילת כופר בנביאותו של אב , ´רער וחולק על משיח ההגע בעצמך תפילת מע, זוהי תפילתו של קרח 52900 

עד כדי התאמצות מיוחדת מטעם משה רבינו להדוף , גם תפילתו של טועה עושה רושם בשמים, הנביאים 52901 

 52902 .(הערה זו בשם הסבא מסלבודקה) !מבהיל הענין! את התפילה הזאת אחורנית

התפילה היא האומנות הגדולה ביותר איך , ל איזו עבודה שבלב זו תפילה"ואמרו חז, ´אכן זהו עבודת ה 52903 

איך להגיע למדרגת התפשטות הגשמיות וההתנערות מכל המחשבות , להתקרב אל אבינו שבשמים 52904 

.ואשרי הזוכה, ומעלה אותנו לההתדבקות האמיתית של שערי שמים וכל העולמות העליונים, החומריות 52905 

 52906 .(תורת הנפש)  

 52907 

 52908 מאמר קסא

 52909 .(ג"ב י"במדבר י) א נא להלאמר אל נא רפ´ ויצעק משה אל ה



ה "הקב, לשם מה היה צריך משה לתשובה, (י"רש) השיבני אם אתה מרפא אותה אם לאו? מהו לאמר 52910 

צעקה היא מעשרה לשונות ? ה"האם שינה כאן לשונו ותובע תשובה מהקב, שקרא לו עבד נאמן בכל ביתו 52911 

, בו חזק שאי אפשר לבטאו במליםכאשר אדם צועק סימן שכא, והיא יותר חזקה מכל התפילות, של תפילה 52912 

 52913 ה יותר מן התפילה ואנחה"וזו קרובה להקב, ´ד צעק לבם אל ה"הה, גדולה צעקה שצעקה היא בלב

האי מאן דצלי ובכי וצעיק עד דלא יכול למרחיש בשפוותיה האי צלותא שלימתא , (´ק שמות כ"זוה) 52914 

 52915 .(´א א"ר כ"שמו) ה תפילתם"לפי שצעקו בני ישראל על הים שמע הקב, ולעולם לא הדרה ריקניא

ובשכר שזעק תלה לו , מלמד שהיה יהושפט ראוי ליהרג באותה שעה, ויזעק יהושפט ויסיתם אלהים ממנו 52916 

יום , אסתר המלכה יום ראשון אמרה אלי, (ב"א כ"ילקוט מ) ה שבע שנים ועלתה מנין מלכותו לבניו"הקב 52917 

צעקה היא דרגא , (ה"ילקוט תהלים תרפ) תנישלישי צעקה בקול גדול אלי אלי למה עזב, שני אמרה אלי 52918 

כואב היה לבו על צער ועלבון , וזה שהיה אצל משה רבינו, עילאה שיוצאת מן הלב ומתקבלת בשמים 52919 

תפילתו של משה היתה עולה עד לצעקה , ויותר מזה היה כואב לו שבגללו נכשלה ונענשה, אחותו מרים 52920 

 52921 .מתוך צער וכאב הלב

ומתוך כאב וצער הלב שינה משה , יצעק משה זה יורה שהיה בצער על אחותוו, ל"וכן כתב האבן עזרא ז 52922 

כי אם לא מספיקה תפילתו אז יוסיף , ה אם תפילתו נתקבלה אם לאו"לבקש תשובה מהקב, לשונו וטעמו 52923 

כל דיבור ודיבור כל מלה ומלה שלו הם נגד הטבע שהרי , להשתטח לפני השכינה ביותר הכנעה ובקשה 52924 

, ומפני זה דיבר בסגנון ובלשון שנשמע כתובע, וצה לפרסם שאין הוא צד בעלבון הזההוא ר, הוא שנעלב 52925 

 52926 .והוא מוכן להוסיף עוד תפילה להראות את טוהר לבו שלא קרה כלום, כי הוא לא נפגע כלום

אם היה , לא היה רוקק בפניה, שאם היה צועק לו קודם, ואביה ירוק ירק בפניה לומר, כותב´ ח הק"והאוה 52927 

ואף ששערי תפילה ננעלו שערי , הצעקה היא שיא דרגת התפילה, לל קודם לא היתה נענשתמשה מתפ 52928 

שהיא מלווה , אלו הן תפילה וצעקה חזקה היוצאת מן הלב? ומה פירוש שערי דמעות, דמעות לא ננעלו 52929 

 52930 .דמעות וזו שבוקעת רקיעים

, ונקראו תולדות משה, אהרןי ואינו מזכיר אלא בני "ופירש, (א"י´ במדבר ג) ואלה תולדות אהרן ומשה 52931 

לומר כי , ולא מנה אלא תולדות אהרן, ´ח הק"וכתב באוה, לפי שלמדן תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדן 52932 

ל "ואמרו ז, להשמידו´ דכתיב ובאהרן התאנף ה, בני אהרן יחשבו על משה לצד שהוא התפלל בעדם וחיו 52933 

כ לבבית וחדורה צער על האסון שקרה עם "כ תפילת משה היתה, שהועילה תפילתו להציל אלעזר ואיתמר 52934 

תפילתו הצילה את אלעזר ואיתמר , עד שנתבטלה הגזירה על שאר בניו, אחיו במות שני בניו נדב ואביהוא 52935 

 52936 .המצטער ומתפלל יכול לברוא יצירה חדשה, ולכן ייחשבו הם כבניו של משה, שגם הם היו בגזירה

י אחות אהרן ולא אחות "רש´ ופי, אהרן את התוף בידהבשלח ותקח מרים אחות ´ גם על אהרן נאמר בפ 52937 

ומה המסירות נפש שהראה אהרן כלפי , אלא לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרעה נקראת על שמו? משה 52938 

אלא שמסירותו היתה בזה שהעליב את ? נ"ומה כאן המסי, על שפנה אל אחיו משה שיתפלל עבורה? מרים 52939 

הודה , אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנושאמר , שכלל גם עצמו בחטא הדיבור, עצמו 52940 

בכל זאת האשים גם את , פ שהתורה כסתהו ולא האשימה אותו"אע, שהיה שותף במעשה ודיבור מרים 52941 

הצער שנצטער , ועל מסירות כזו נעשתה מרים אחות אהרן, וזוהי מסירת נפש וענוה מיוחדת, עצמו 52942 

 52943 .בעבורה גרם שתיקרא על שמו

ויקרבו לפני משה ולפני אהרן , שר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההואויהי אנשים א 52944 

´ למה נגרע לבלתי להקריב את קרבן ה, אנחנו טמאים לנפש אדם, ויאמרו האנשים ההמה אליו, ביום ההוא 52945 

תם במה צודקים הם בטענ? ולכאורה על מה צעקו ועל מה התרעמו, (בהעלותך) במועדו בתוך בני ישראל 52946 

כלום נתעלמה מהם הלכה ? וכי לא ידעו שטמאים אסורים להשתתף בקרבן הפסח, הרי טמאים היו 52947 

י הגלילי "ובין לר, עקיבא שאמר טמאי מת מצוה היו´ והלא בין לר? שטמאים אסורים באכילת קדשים 52948 

נו הלא טעמם בפיהם אנח, ´ח הק"וכן כותב האוה? בכל מקרה טמאים היו, שאמר נושאי ארונו של יוסף 52949 

 52950 ?ומה הם מבקשים ליתן להם תורה חדשה, טמאים

שהיתה חסרה להם מצוה כה , אבל הם צעקו מתוך כאב לב ומתוך שהיה צר להם, ל כי הם כן ידעו זה"וי 52951 

ומתוך צער גדול והשתוקקות למצוה זו פרצה , הם לא יכלו להשלים עם כך שיפסידו אותה, גדולה וקדושה 52952 

בכל , עומדים ומתחננים אולי יש משהו לעשות, ברים המכאיביםולכן התריעו בד, הזעקה מלבם הכואב 52953 

 52954 .אופן באו להוכיח את ההשתוקקות הגדולה המקננת בלבם למצוה זו

הם נענו מן השמים שחידשו למענם פרשה , הודות לצערם והשתוקקותם זכו שתאמר פרשה זו על ידן 52955 

, (י"רש) ה כשאר כל התורה כולהי מש"פ שהיתה ראויה פרשה זו להאמר ע"אע, מיוחדת בתורה פסח שני 52956 

או שיש לו מניעות , שאף אם יקרה מצב כזה שאי אפשר לו לאדם לקיים איזו מצוה, וזהו לימוד מאלף 52957 

וכן מה שנוגע להרגשת צער זולתו , ת"שלכל הפחות יצטער ויזעק להשי, והפרעות בהתמדת התורה 52958 

 52959 .(מעייני החיים)  .´שיגע זה ללבו ויצטער ויזעק אל ה, וחבירו



 52960 

 52961 מאמר קסב

 52962 .(ו"ב ט"במדבר י) ותסגר מרים שבעת ימים והעם לא נסע עד האסף מרים

לפיכך נתעכבו לה כל ישראל שבעת ימים , ותתצב אחותו מרחוק´ מרים המתינה למשה שעה אחת שנא 52963 

זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת , ת"י עה"וברש, (´סוטה ט) והעם לא נסע עד האסף מרים 52964 

שעה אחת לאו דוקא נקט שעה , ובתוספות, ותתצב אחותו מרחוק´ כשהושלך ליאור שנא שנתעכבה למשה 52965 

 52966 .אלא שליש שעה או רביע

ומערך השכר נוכל לעמוד על טיבו של המעשה , ה משלם להאדם את שכרו כפי פעלו"הקב, צא נא וחשוב 52967 

עשות מעשה זה או כי לפני עיני בשר ודם אינם גלויים כל הגורמים הממריצים את האדם ל, שהאדם עשה 52968 

אלא אחרי הכירו את , נסתרים לפניו כל הנימוקים הדוחפים את חבירו לבצע מפעל זה או אחר, אחר 52969 

מוכשר הוא האדם לעמוד קצת על טיב השתדלותו של חבירו בעשיית , ה מעניק לחבירו"השכר שהקב 52970 

 52971 .מצוה זו או אחרת

בעומדה על משמרתה מרחוק לדעת מה , םומהבנה זו נוכל להכיר את ערך פנימיות מסירות נפשה של מרי 52972 

מה עמוקה ורצופת השגות וחוויות היתה שעה זו של ההמתנה שהמתינה , יעשה באחיה המוטל בתיבה 52973 

שעה ספוגת אור יה ותשוקות , כ גדול היה אוצר ההרגשות שהכילה שעה זו"כ, למשה כשהושלך ליאור 52974 

 52975 .שמימיות לשם הצלת אחיה

קהל של ששים רבוא נפש מישראל מלבד , בות למשך שבעת ימיםוהוערכה שעה זו בתגמול של התעכ 52976 

וכל אחד ואחד לפי מעלת לבו ומדרגת נפשו מתרכז בהכרת שעה זו של רוממות נפשה של , הנשים והטף 52977 

ומוערכת שעה זו במשקל של שש מאות אלף נפש מישראל לגמול , בעת מסירות נפשה לאחיה משה, מרים 52978 

 52979 .חסד עם הנביאה הצדקת הזו

עד שלעומתה הוצגו , ר הזה נוכל להבין מה פטומה וכלילת יופי אלוהי היתה שעה זו של מריםומהשכ 52980 

שכדי להקבילה , מה עשירה הגיונות היתה שעה זו, שבעה ימים של אורות דולקות של כל בית ישראל 52981 

מזה , הוערכה מערכת של השתפכות לב של ששים רבוא מישראל במשך שבעת ימים, ולהשתוות אליה 52982 

שאפשר למלאותה בכל מיני עדנים של הרגשות , עמוד על ערכה ויכולתה של שעה אחת קטנהנוכל ל 52983 

 52984 .משילומי מרים נוכל ללמוד על ערך איכותה של כל שעה ושעה, שמימיות בלתי רגילות

שכל השעות המתרגשות עלינו בעשיית מצוות ומעשים , והלימוד המעשי בשבילנו שנתאמץ ונשתדל 52985 

שאפשר לנו להורידו , שהשעות תהיינה מלאות ברב טוב הצפון, ח"בודה ובגמבעסקנו בתורה בע, טובים 52986 

וכמשקל מעשינו נזכה לגמול הטוב של עילוי ושיפור השגותינו , ולהכניסו לתוך פנימיות מעשינו 52987 

 52988 .(תורת הנפש)  .הלוך והתעלות למעלה בקודש מעלה אחרי מעלה, והרגשותינו

H 52989 

 52990 שלח

 52991 מאמר קסג

 52992 .(´ג ב"במדבר י) ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראלרו את 0שלח לך אנשים וית

הנה על ענין , ה שלח"אמר הקב, ה אמר עלה רש והם אמרו נשלחה אנשים"הקב, ל"א אבן עזרא ז"כתב ר 52993 

ועוד ? כ מה חטאו"ה גם יהושע שלחו לרגל וא"הלא גם מרע, ל מה פשעם"ן ז"מרגלים כבר תמה הרמב 52994 

, וגם כלב השתטח על קברי אבות להתפלל, לא יתפתה בעצתםיש לתמוה הלא משה התפלל על יהושע ש 52995 

ה שיהושע תלמידו שלא מש מתוך האהל יתפתה "וגם מוקשה איך עלה על דעת מרע? ואם ידע למה שלחם 52996 

 52997 ?אתמהה, להניא לב הכלל ישראל מבוא לאדמתם בשביל כבוד המדומה, בעון חמור כזה

ותקרבון אלי כולכם , (´דברים א) ת כנאמרהם היו אצים בדבר ועשו במהירו, אמנם עיקר הדברים 52998 

ה אם נצרך הוא "היה להם להמתין על משרע, ואם כל כוונתם רק לעשות מה שיוכלו, י בערבוביא"ופירש 52999 

והנה מפאת מהירותם לבקש ממשה , כ היה במהירות ובערבוביא"ונראה מזה כי היו מפחדים וע, ישלח 53000 

ה כי נתנו פתח לשטן "והבין מרע, וליכין אותוובדרך שאדם רוצה לילך מ, נשלחה נתנו פתח לשטן 53001 

אבל , והנראה לכאורה מן ותקרבון אלי כולכם שגם יהושע וכלב היו בם, להתגבר עליהם שלא כפי מצבם 53002 

וכלב , ולכן התפלל משה על יהושע תלמידו, אבל כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין, קשה לומר כן 53003 

 53004 .נשתטח על קברי אבות

ונמשך , והיו מעט בחימום, בלבול הדעת שנכנס בם ממעט הפחד לכן נכנסו בערבוביאוהנראה כי בשביל  53005 

, בה תמיד´ וגרם למרגלים בשביל כבוד מדומה להוציא דבה על הארץ שעיני ה, מזה שגבר עליהם השטן 53006 

אשר , ראה כמה קשה חטא כל דהוא, ולא זכו להכנס לארץ המוכנה להם, במדבר´ ולהמית את עם ה 53007 

וכיון שהקדימו מצא שטן מקום , מה שצריך היה באמת לשלוח מרגלים רק בלא חימום הקדימו לעשות 53008 

 53009 .´שהמדה כן הוא בדרך שאדם רוצה וכו, להשטינם



, (´דברים א) אותם המרגלים אשר הכתוב עליהם אומר ואקח מכם, וראה מה עלתה בידם מהקדימה 53010 

, וררין ומסולתים בדורו של משההתבונן מה הוא מב, י מן הברורים שבכם מן המסולתים שבכם"ופירש 53011 

כי , עד שנמשך מהבכיה שבכו בלילה ההוא בכיה לדורות, ונכשלו בעון חמור כזה בשביל כבוד מדומה 53012 

, כי הבכיה מורה על חימום הדבר, עיקר קביעת בכיה לדורות על חורבן בית מקדשנו היה בשביל הבכיה 53013 

וכמו שמצינו הנוגע בנבלה אינו טעון כיבוס , ואינו דומה העושה עבירה בחימום למי שעושה בלי חימום 53014 

 53015 .כי הנושא מחמם מעט הגוף ותתדבק הטומאה יותר, והנושא צריך כיבוס בגדים, בגדים

ויטה תמיד לעשות רצון , רק הכל מאת השם, הרי כמה האדם צריך ליזהר שלא יבוא במחשבתו דרך הטבע 53016 

מיד נאמר , ה נתן דעתו ללכת ארצה כנען"אברהם אבינו ע, ואז נותנין לו מלאך ללכת ברצון השם, השם 53017 

וזו קבלה גדולה באלול על ימי הדין הבאים עלינו לטובה בתוך , ה"י ע"ח בשם רשב"לו לך לך כמובא בר 53018 

 53019 .(ח"קל´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .י"כ

 53020 

 53021 מאמר קסד

 53022 .(´ג ב"במדבר י) רו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל0שלח לך אנשים וית

ה נתן רשות "הקב, ש"לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים עי, לח לך אנשים לדעתךש, ל"י ז"וברש 53023 

והראיה שגם , כי אליבא דאמת אין זה מופרך לגמרי, לשלוח מרגלים ולא מנע את דרישתם של ישראל 53024 

אולם היו לישראל שתי , ואף בפעם הזאת הצליחו יהושע וכלב בשליחותם, יהושע שלח בשעתו מרגלים 53025 

י "והנה תכלית הבריאה היתה שתתנהג ע, למעלה מדרך הטבע (ב, בדרך הטבע (א, אל הארץדרכים לבוא  53026 

, בפרטי פרטיותו´ פ השגחת ה"שגם היא מתנהלת ע, והיה ראוי שיבחרו בדרך הטבע, ההשגחה בהסתר 53027 

 53028 .ל שכל הטבע הוא נס נסתר"ן ז"וכדברי הרמב

י לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה "שכמו שפירש ר, ההכרעה בין שתי הדרכים היתה תלויה בהם עצמם 53029 

, אך הבחירה בפרשת דרכים כגון זו דומה לנוסע באוירון, משום זה נתאשרה שליחות המרגלים, אנשים 53030 

לא כנוסע על הקרקע , אשר כל מרחבי אויר העולם פתוחים לפניו והוא חופשי לנטות ימין ושמאל 53031 

ומוכרח לשמור , נה בסטיה בדרך האוירכ גדולה הסכ"אעפ, שעומדים בפניו מכשולים על כל צעד ושעל 53032 

עמדה לפניהם הבחירה החופשית , כן הדבר כאן, על נתיב האויר לפי כללי ההוראות לבל יאבד את דרכו 53033 

 53034 .לכן היו כרוכות בזה שתי סכנות, וכיון שבחרו להם ללכת בדרך הטבע, ללכת באחת מן הדרכים

מפני שהיתה להם נטיה לא להכנס  (ב, ´הכיון שבחרו בדרך הטבע נקל מאד להפסיד את הבטחון ב (א 53035 

, ן"ש הרמב"כ שאינם ראויים לניסים כמ"מתוך כך עשויים לומר אח, לארץ ישראל שמא יפסידו נשיאותם 53036 

הוא צריך להכנה מוקדמת שתכשיר אותו לפחות לעמוד על , כשאדם עומד לצעוד צעד חדש שיש בו סכנה 53037 

 53038 .הזהירות לבלתי הכשל

י שאלות לרבו היודע ומכיר את הנסיון העומד "שיסלול לו דרך תחילה ע ראשית, ויש בזה שתי דרכים 53039 

כענין עשה לך רב כי אין האדם יכול לקבוע בעצמו בשעה שהוא עומד בפני דבר חדש שלא נתנסה , לפניו 53040 

וכך מצינו אצל יהושע , והוא מוכרח לסמוך על דעת מי שהוא גדול ממנו שיגלה לו מה שנעלם מאתו, בו 53041 

הוא הקדים בזה סייעתא דשמיא מרובה לבל יכשל , יֿה יושיעך מעצת מרגלים, ינו יהושעשקראו משה רב 53042 

כי המרגלים נתנו בו אמון שידבר , ומצינו באמת כי כלב לבדו השמיע את דבריו ככתוב ויהס כלב, בעצתם 53043 

מפחדו מפני הנסיון , אבל יהושע שינה כפי הנראה מתחילה את הנהגתו ולא התערב כלל עמהם, כמותם 53044 

 53045 .ה בעצת המרגלים"שגילה לפניו משה רבינו ע

ובלי הכנה מוקדמת נכנס בענין והסתבך , הדרך השניה אם לא השיג מתחילה ולא הרגיש בסכנת הנסיון 53046 

כי אז צריך הוא לתת דעתו על כל , והמכשלה התחילה לשלוח חציה לרשותו של בעל הנסיון, בנסיון 53047 

ולסור מן האמת ולהתקרב , התעלם מההשגחה העליונהלהרגיש איך הוא נוטה לשנות ול, פסיעה ופסיעה 53048 

אלא הלך לבקש , לא במובן הפשוט בלבד, וכך מצינו כי כלב הלך להשתטח על קברי אבות, לחפץ הנטיה 53049 

 53050 .את דרכי האבות איך להתחזק בנסיון לבל יכשל בו

, תרתי דסתריכי המרגלים אמרו שני דברים שהם , והנה הכל תלוי באדם עצמו איך הוא רואה את הדברים 53051 

, דבריהם סתרו זה את זה, ומצד שני ושם ראינו את הנפילים בני ענק, מצד אחד אמרו ארץ אוכלת יושביה 53052 

אך יהושע וכלב דנו ? ומה מקום יש לפחד, שהרי אם הארץ אוכלת את יושביה הלא תאכל גם את הענקים 53053 

לעומתם המרגלים , ב לאלוה עשה זאת לטובה להטרידם באבלות ולא יתנו ל"שהקב, את הדבר לכף זכות 53054 

 53055 .לכן נפלו ברשת הנסיון, כיון שלא ערכו הכנה מוקדמת ולא חשדו בעצמם בעקבות הנסיון

והיה קשה , לכן סמכו על דעתם ובטחו בעצמם שלא יכשלו, ויתכן כי דוקא מפני שהיו חשובים וכשרים 53056 

הם היו צריכים איפוא , כי כל ראייתם וטענתם נבעו מן הנגיעה העצמית, להם להטיל על עצמם חשד דק 53057 

אך בטחו , כי אז היו נצולים, להשתטח על קברי אבות לעורר זכות אבות ולבקש רחמים על עצמם 53058 



 53059  .כי בכל נסיון צריך לנהוג בזהירות ובהכנה מוקדמת כדי לעמוד בו, בכשרותם ודבר זה היה בעוכרם

 53060 .(דברי בינה ומוסר)

 53061 

 53062 מאמר קסה

 53063 .(´ג ב"במדבר י) שר אני נותן לבני ישראלרו את ארץ כנען א0שלח לך אנשים וית

הלא בכל ? איך אפשר שנבחין את האמת, מאחר שהשוחד יעור עיני חכמים ואין אדם רואה חובה לעצמו 53064 

התשובה היא שאין הנגיעה מכסה לגמרי ? דבר שיש לנו התעניינות כבר יש לנו נגיעה באחד מן הצדדים 53065 

מכל מקום יודע הוא , כי גם דרך השקר אמת הוא כי גם אחרי אשר יפתה היצר את האדם, את האמת 53066 

 53067 .ורק יחשוב את השקר כמו תחליף לאמת, בעצמו שדרך האמת אמיתית יותר

אלא כל אדם יוכל להבחין בלבו , ה שלא נתן רשות ליצר לכסות את האמת לגמרי"וזה מחסדי הבורא ב 53068 

ים ולא געלתים לכלותם כן בה לא מאסת´ שנא, וכמו שהוא בגלות הגוף, באיזה דרך הוא האמת לאמתו 53069 

אלא כל אדם יוכל להבחין , א"שאין הכרת האמת כלה לגמרי בתוך גלותו של הס, הוא גם בגלות הנפש 53070 

ואשר , ולהתבונן תמיד כי רק האמת היא המציאות, וצריך האדם להתרכז על זה, בלבו דרך האמת לאמתו 53071 

בשעה שמבחין האדם , צל מן השקרובהתבוננות היראה ישתמש להנ, ידמה אליה שקר הוא ואינו כלום 53072 

 53073 .זהו מבט האמת, פ הסתכלות זו"עניניו ע

בעד טעות דקה ´ וכמה האדם אחראי אפי, לראות עד כמה כוחו של מבט האמת מגיע, ודבר נפלא יש בזה 53074 

אמרו ישראל למשה נשלחה , ל הילקוט ריש שלח"ז, פ מבט האמת"מכיון שיכול לבררה ע, מן הדקה 53075 

אמרו , שקודם חטא המרגלים היה דבר פשוט שאין לעשות השתדלות כזו? הם למהאמר ל, אנשים לפנינו 53076 

אם , והרי שמעו שאנו נכנסים, ה שאנו נכנסים לארץ כנען ויורשים כל טוב"לו שכבר הבטיחנו הקב 53077 

 53078 .אלא ילכו מרגלים, ה בטל"ולא נמצא כלום נמצא דברו של הקב, מטמינים הם את ממונם

כ חשבו בדעתם שכל חפצם לשלוח המרגלים "ואעפ, ולא בקל היו טועים הלא דור דעה היו, נתבונן נא 53079 

גם משה רבינו , דור מקבלי התורה עם כל עוצם הבנתם לא עמדו על טעות זו, אינו אלא למען קידוש השם 53080 

כיון ששמע משה כן נלכד , דמסיק בילקוט שם, לא היה יכול לעמוד בזה שאין כוונתם לשם שמים ממש 53081 

 53082 .בעיניבידם שנאמר וייטב 

הטמונים ´ פ כל צדדי כוחות נפשו אפי"היה מכיר כל אדם בתוך תוכו ע, והנה משה רבינו בעוצם חכמתו 53083 

, וכבר כתבו הרבה מזה בזוהר, פ חכמת הפרצוף"ל שהבחין ע"כ ואתה תחזה מכל העם ואז"כמש, ביותר 53084 

ך כל עוצם עלייתו וכמה למד בהבנתם במהל, וגם זולת זה מובן עד כמה הגיעה חכמת משה בכוחות הנפש 53085 

והרי אדם עומד על טעיות אחרים יותר משל , ואחר כל אלה לא עמד על טעותם של ישראל, ´בעבודת ה 53086 

 53087 .עצמו

ה תבע "כי הקב, משה רבינו לא הרגיש בה´ שאפי, כ"על כרחנו שהטעות היתה דקה כ, איך אפשר דבר זה 53088 

שהיו באים ישראל , (דברים´ יהו פבאדרת אל) ל"א ז"והנה כתב הגר, חטא המרגלים מישראל ולא ממשה 53089 

ומשה היה מלמדם עצות ודרכים לכל אחד כעניינו , הפרטית שלו´ אל משה לשאול כל אחד על עבודת ה 53090 

 53091 .´הפרטי על פי ה

בנבואה בירר ´ פ ה"א להבחין בתוך דקותם של כוחות הנפש ורק ע"הרי כי גם בחכמה היותר גדולה א 53092 

כ שלח לך "לות למשה את האמת בענין שילוח המרגלים כמשלג´ א שלא רצה ה"וכבר כתבנו במק, להם 53093 

אם , ומעתה נתבונן, ועל כן עם כל עוצם חכמת משה רבינו טעה בדקות ההיא כי לא יכול להרגישו, לדעתך 53094 

 53095 ?ה לא נתפס על טעות זו היאך נתבעו עליה ישראל"משה רבינו ע

הם בעצמם , משה רבינו על אחריםשלא יוכל להרגיש , טעות כזו´ הרי לנו מכאן לימוד גדול כי אפי 53096 

, ל"עד כדי בכיה לדורות ר´ ונענשים על זה אפי, יכולים לראותה במבט האמת שלהם אם אך ירצו 53097 

כי אז לא יוכל , כי עליו רק להתחזק הרבה ולהתרכז על האמת ולידבק בו, ותנחומין גדולים בדבר זה לאדם 53098 

 53099 .(30דף ´ מכתב מאליהו א)  .עוד היצר הרע להטעותו בשום פנים

 53100 

 53101 מאמר קסו

 53102 .(´ג ב"במדבר י) רו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל0שלח לך אנשים וית

והעיד הכתוב וכל , ל משננער ממעי אמו רע הוא"ופירשו חז, אמר הכתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו 53103 

ום בכל אשר וכך הוא כל הי, וצורת המחשבה רק רע הוא בטבע האדם, יצר מחשבות לבו רק רע כל היום 53104 

ולפי זה מהראוי היה שירגיש האדם בקרבו , ויצר מחשבות לבו רק רע כל היום, יפנה יצר לבו רע 53105 

והפלא הוא מאחר , והמציאות היא שאין מרגישים כן כלל ונדמה שאך טוב הוא, ובמעשיו את הרע 53106 

 53107 ?מפני מה אין חשים בזאת, שהכתוב מעיד רק רע כל היום



ז "בעוה, ז שדומה ללילה"תשת חושך ויהי לילה זה העוה, ג"י בפ"ב מסהתשובה לכך היא על פי מה שכת 53108 

ז הנה הוא "י כן חומריות וגשמיות העוה"ומבאר מס, יש בריאה של חושך ולילה במצב זה שרוי האדם 53109 

, אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם (א, וגורם לו שתי טעויות, חושך הלילה לעין השכל 53110 

והטעות השניה והיא קשה מן , ונופלים ואובדים מבלי שהגיעם פחד תחילה והפתאים הולכים לבטח 53111 

ומתוך כך , והטוב כאילו הוא רע, שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, הראשונה 53112 

 53113 .וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת, מתחזקים במעשיהם הרעים

שכך הוא מצב האדם כל זמן שנתון תחת שליטת חומריות , הרעאם כן לא יפלא בעינינו שאין מרגישים  53114 

י "ז כתב מס"וע, לכן רואים רק טוב ואין מבחינים כלל ברע, לראות הרע כאילו הוא ממש טוב, ז"העוה 53115 

שלא כמורגל להבין שהרעה היא מה שנכשלים ברע בלא , שהיא רעה גדולה והיא קשה מהראשונה 53116 

והטוב , מה שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, דולה וקשה היאאלא ג, להרגיש בו תחילה להזהר ממנו 53117 

 53118 .וזוהי הרעה הגדולה המביאתם אל באר שחת, כאילו הוא רע

להכיר עצמו וכוחותיו , על האדם להכיר דברים כהווייתם, ´מהנכון הוא שלא לרמות עצמו בעבודת ה 53119 

ם בטבעו נמצא האדם תחת ואול, ולדעת היכן הוא בעולם ומה פשר מעשיו, אמונתו יראתו ומידותיו 53120 

רק , ומי הוא אשר יוכל ליעץ לנו על האמת לדעת על הרע שרע הוא, ממשלת החושך המסתיר האמת ממנו 53121 

 53122 .י"כפי שממשיך לבאר שם מס, המושלים ביצרם אשר כבר יצאו מתחת ממשלת החומריות

אין אנו במצב , תננולומדים תקופה ארוכה בישיבה וחושבים אנו שהש, וכך היא המציאות הנגלית לעינינו 53123 

אבל האם גם בנקודה הפנימית של יצר לב האדם רע , אמנם כן ודאי משתנים ומשתנים, שהיינו לפני כן 53124 

כשעוזבים כתלי הישיבה , עובדה היא שיתכן ולאחר תקופה ארוכה של לימוד בישיבה? מנעוריו השתננו 53125 

וכל , ז לא נשתנתה"ה של אהבת עוהוהטעם כי הנקודה הפנימית שבלב הנקוד, חוזרים למה שהיו קודם לכן 53126 

להשתנות בנקודה , ולכן אפשר לחזור לקדמותו, העבודה והעליה היו על גבי הנקודה של רע מנעוריו 53127 

 53128 .לזה זוכים רק יחידי סגולה, לשנות המדות והאמונה, הפנימית הלזו

שנה ולבסוף  ג שימש בכהונה גדולה שמונים"ל אל תאמין בעצמך עד יום מותך שהרי יוחנן כה"אמרו חז 53129 

תמיד עליו לעמוד , אל תאמין בעצמך אל לו לאדם לסמוך על עצמו וטבעו שטוב הוא, נעשה צדוקי 53130 

עדיין אין לאדם לסמוך על , ואפילו אם עברו עליך כל ימי חייך בטוב, בהסתכלות ובדיקת עצמו לאור זה 53131 

עדיין אין ראיה מזה , וב הואואף אם למראית עין האדם ט, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, טבעו כי טוב הוא 53132 

ומתחת לכל נשארה , ויתכן וכל מעלותיו מלמעלה הם, שכבר תיקן בנקודה הלזו של יצר לב האדם רע 53133 

 53134 .ואיך יבטח בעצמו שלא יושפע מכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, נקודה זו

לזו של רע מנעוריו וכך ינצל מהנקודה ה, אין לו לאדם אלא לעמוד על המשמר ולנהל עצמו על פי התורה 53135 

ובודאי עלה , ג שימש בכהונה גדולה שמונים שנה"והראייה לזה שהרי יוחנן כה, החבויה בלב האדם 53136 

ודאי עוד מנעוריו ? ואיך זה וכי הכהונה הגדולה סיבה לכך, ולבסוף נעשה צדוקי, ונתעלה במעלות רבות 53137 

, אה כל הזמן על הרע כאילו הוא טובוהיה נר, ובמצב זה עשה כל עליותיו, נשארה בו נקודת המינות שבלב 53138 

 53139 .עד שיצאה הנקודה הפנימית החוצה ונעשה צדוקי

אין לו לאדם אלא לעמוד תמיד על , כ איך יסמוך האדם על טבעו אם נקודה פנימית כזו טמונה בקרבו"א 53140 

ולמה לא יעמוד , ל בדרך עץ חיים"והוא שכתב הרמח, המשמר ואל תאמין בעצמך וכך ינצל בעזרת השם 53141 

כך צריך , יום לפחות שעה אחת פנוי מכל המחשבות לחשוב מחשבת ממש מה הוא ולמה בא לעולם בכל 53142 

ומהי האמת , מהי האמת הנדרשת ממנו, תמיד לחדש בעצמו מחשבות האמת, האדם תמיד לחיות חייו 53143 

 53144 .במהותו ומציאותו ולאור זה לכוון חייו

הלא כבר נאמר שלח לך , ים היו המרגליםל וכי כסיל"אמרו חז, ועל דרך זה ניתן להבין ענין המרגלים 53145 

, אלא על שהוציאו דיבה שנאמר ומוציא דיבה הוא כסיל, וכל מקום שכתוב אנשים הן צדיקים, אנשים 53146 

שנבחרו מכל , ועליהם אמר משה כי דור תהפוכות המה, כ בני אדם גדולים היו ועשו עצמם כסילים"ואעפ 53147 

ואף משה לא רצה לשלחם מדעת עצמו עד שנמלך , הישראל שהרי צדיקים היו בעיני ישראל ובעיני מש 53148 

כי , יום נהפכו ועשו כל אותה צרה´ כ לסוף מ"ואח, ה ראויין הם"ואמר לו הקב, ה על כל אחד ואחד"בהקב 53149 

 53150 .יכול האדם לגדול ולהתעלות ואף להיות צדיק ועדיין לא נעקר ממנו לב רע שבו

אין הרע שבקרב לבו משפיע , ז בטוב ועסוק בואלא שכל זמן שאוח, הנקודה הפנימית הלזו נשארה בקרבו 53151 

המות והרע ניתנו , ואת המות ואת הרע ובחרת בחיים, ש ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב"כמ, עליו 53152 

אולם , יעסוק בחיים ובטוב וימלט מדרך הרע, ובחרת בחיים? מה יעשה וימלט מדרך הרע, לפני האדם 53153 

עלול להתעורר בקרבו כל , כי אם לרגע יעזוב הטוב, הרע בסכנה גדולה נמצא האדם כל זמן שלא תיקן 53154 

אם , אם הנקודה הפנימית שבעמקי הלב נשארה רע מנעוריו, ואז אף אם זכה להיות גדול וצדיק, הרע 53155 

 53156 .יתעורר יצרו הרע תהפך הקערה על פיה



כי יצר לב , יאולם משבאו לידי נסיון נהפכו לגמר, גדולים וצדיקים, אמנם אם לא היו באים לידי נסיון זה 53157 

ועל זה הזהיר הכתוב השמרו לכם פן יפתה , וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, האדם רע מנעוריו 53158 

כי אם , אלא כל פיתוי הלב סכנה הוא, ז"אין האזהרה דוקא מפיתוי ע, לבבכם ועבדתם אלוהים אחרים 53159 

 53160 .ויבוא לידי ועבדתם אלוהים אחרים, ימשך האדם בזה עלול להתעורר הרע שבו

ולחשוש תמיד , ולא לסמוך על עצמו, ולהכיר הרע שרע הוא, אין לו לאדם אלא להכיר עצמו וכוחותיו 53161 

ואם יעזוב האדם עצמו למהלך , ולהחזיק תמיד במחשבות האמת ולכוין חייו על פיהם, מהרע שבקרבו 53162 

ע האדם וכל הטוב שבו יהיה טוב רק מפני שטב, אף אם יעלה ויתעלה הרי הרע שבקרבו נשאר רע, טבעו 53163 

ודבר זה מלמד מוסר לאדם לדעת להכיר , ובמצב כזה יעבור כל ימי חייו, לראות הרע כאילו הוא טוב ממש 53164 

 53165 .(קובץ ענינים)  .ולזכות שהטוב יהיה טוב אמיתי, ולדעת שהרע הוא ולהמלט ממנו, הרע

 53166 

 53167 מאמר קסז

 53168 .(´ג ב"במדבר י) רו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל0שלח לך אנשים וית

ורשעים הללו ראו , לפי שלקתה על עסקי דיבה באחיה, י למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים"פירש 53169 

ז "שעי, וזהו ענין מדה כנגד מדה בעונשים, תכלית העונשין היא ללמד את האדם מוסר, ולא לקחו מוסר 53170 

הכתוב ויבא יוסף  על, ל ביוסף"וזה ביאור מאמרם ז, נקל לאדם להבין מה היה חטאו ומה נדרש ממנו לתקן 53171 

שהיו אוכלים אבר מן , י כל רעה שהיה רואה באחיו היה מגיד לאביו"כתב רש, את דבתם רעה אל אביהם 53172 

וישחטו שעיר עזים , על אבר מן החי, ובשלשתן לקה, וחשודים על העריות, ומזלזלין בבני השפחות, החי 53173 

ועל העריות ותשא אשת , מכר יוסףלעבד נ, ועל דיבה שקורין לאחיהן עבדים, במכירתו ולא אכלוהו חי 53174 

 53175 .אדוניו

הרי זה עונש על מה שסיפר כי קורין לאחיהן , דבשלמא לעבד נמכר יוסף, ולכאורה אין הדבר מובן כלל 53176 

שהוטל , וכן ותשא אשת אדוניו אף הוא עונש גדול, והעונש הוא חמור מאד שהרי העבד הוא שפל, עבדים 53177 

וישחטו שעיר עזים ולא ´ אבל מה עונש היה במה שנא, לסכנה גדולה עד כדי לאבד את עולמו בחייו 53178 

 53179 .אכלוהו חי ובמה לקה כאן

והעמדת האדם על טעותו בכל דרך שהיא , שתכלית היסורים כדי להעמידו על טעותו, הן הדברים שאמרנו 53180 

הראו ליוסף , י ששחטו את גדי העזים ולא אכלוהו חי"וע, הרי זו בבחינת לקה והיא תוכחתו על פניו 53181 

ועל כל שלשת הדיבות שהוציא עליהן לקה , בשעת קלקלתם היו זהירים באיסור אבר מן החי´ שאפי 53182 

 53183 .הוכיחוהו והעמידוהו על טעותו

, להעמידו על האמת לבל ישוב על קיאו, אמנם אם כי תכלית העונש והיסורים היא ללמד את האדם לקח 53184 

ובשום פנים , נש בדרכים שונותומטבעו הוא נוטה לפרש את העו, בכל זאת קשה מאד לימוד זה על האדם 53185 

 53186 .אף כי רואה בעליל כי העונש בא על חטא שנכשל בו, אינו רואה את טעותו

בטענה , כ לאחד מגדולי הדור"מסופר על אשה אחת שהתנגדה לשידוך שהוצע לבתה עם בחור שנעשה אח 53187 

מעדה , שבו בזמן אירע לה שהגישה השכם בבוקר כוס חלב חם לבעלה החלו, כי הוא צולע על רגלו 53188 

וטחו עיניה מראות כי , אמרה מן השמים נענשתי על כי נתתי לאישי לשתות לפני התפילה, ונשברה רגלה 53189 

כי אין אדם רואה נגעי עצמו ומהפך את תוכחתו לכוונה , נענשה בגלל שעיכבה את השידוך ההגון לבתה 53190 

 53191 .אחרת

אל ´ והיה דבר ה, א לשקרשהרי חנניה בן עזור ניב, בא וראה עד כמה קשה לאדם להודות על טעותו 53192 

באותה שנה , (ז"ח י"י ירמיה כ"רש) ל"ואחז, ´ירמיהו לאמר לחנניה השנה אתה מת כי דברת סרה אל ה 53193 

כדי לעשות את דבריו של , ה"וציוה לבניו אל תקברוני אלא לאחר ר, בערב ראש השנה מת חנניה בן עזור 53194 

ואתו של ירמיהו שיענש על חטאו הגדול הן בעיניו ראה זה כי נתקיימה בו נב, ש"ירמיהו בדאים יעו 53195 

 53196 .ובלבד שלא להודות על טעותו, ועדיין עומד במרדו ומטכס עצה להכחיש את דברי ירמיהו, שחטא

ש למה נסמכה פרשת מרגלים "וכמ, אלא אף מעונשי זולתו, ולא רק מעונשין שבאין על האדם יש ללמוד 53197 

מללמוד , ד מעונשי הזולת שאינו נוגע בדברועוד שקל יותר ללמו, לפרשת מרים שהיה להם לקחת מוסר 53198 

 53199 .שהוא נוגע וקשה לו להודות כי אכן טעה וראוי הוא לעונש, מעונשין על גופו

, (7ט"יומא י) ´וכן מצינו בגמ, שפעמים וכל העונש ניתן אך ורק ללמד את הזולת, וגדולה מזו אנו רואים 53200 

, ביציאתו היה שמח שמחה גדולה, ורתכדעת הצדוקים בקט, מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס 53201 

י מחוטמו דהוא "ופירש, והיו תולעין יוצאין מחוטמו, לא היו ימים מועטים עד שמת והוטל באשפה, אמרו 53202 

, אלא להראות לכל את טעותו, והרי עונש זה בא לאחר מיתתו ואין זה ללמדו, ראשון לאברים ליכנס לבית 53203 

 53204 .י שיראו את עונשו מדה כנגד מדה"ע

י באותה מדה "ופירש, ´וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה, ינו במרגליםוכך מצ 53205 

ותולעים יוצאים מלשונם , הם חטאו בלשון ונשתרבב לשונם עד טבורם, ההגונה להם מדה כנגד מדה 53206 



אף כאן , ה מדה כנגד מדה"פ מדותיו של הקב"באותה הראויה להם ע´ וזהו לפני ה, ובאים לתוך טבורם 53207 

 53208 .ה תכלית עונשם להראות טעותם לעיני כל ישראל ויקחו מוסר מהםהי

´ עי)א  שלדעת כמה ראשונים היא מצות עשה דאוריית, וזה ענין מצות עשה של זכירת מעשה מרים 53209 

כדי ללמוד מזה חומר האיסור של , וחייב כל אדם מישראל לזכור בכל יום מעשה מרים, (פ תצא"ן סו"רמב 53210 

אלא לכל תורת בין אדם לחבירו , ר בלבד"ל זכירת מעשה מרים אינו לענין להל כי חיוב זה ש"וי, ר"לה 53211 

, כתיב ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד האסף מרים, שאנו למדין מפרשת מרים 53212 

ומהאי טעמא , שכן נתקיים בה המקרא בדד ישב, מצד אחד היה בהסגרה של מרים עונש ובזיון גדול 53213 

 53214 .ועל ענין זה נאמר באשר משפטו שם פעלו, מאידך גיסא נתכבדה כבוד גדולו, מצורע חשוב כמת

ואל בית הדמים על , אל שאול שלא נספד כהלכה, אל שאול ואל בית הדמים, (7ח"ביבמות ע)א  וכן אית 53215 

, וקא תבע על אשר המית הגבעונים, ומקשה קא תבע אל שאול שלא נספד כהלכה, אשר המית הגבעונים 53216 

י במקום שדנים "ופירש, באשר משפטו שם פעלו, ל מאי דכתיב אשר משפטו פעלו"רומשני אין דאמר  53217 

כלומר בשעה שמענישים אדם ותובעים אותו על חטאו יש אז להזכיר , האדם שם מזכירים פועל צדקותיו 53218 

 53219 .וכשם שראינו במעשה מרים שבתוך העונש והבזיון לא נשכח לה גם צדקתה וכבודה, גם צדקותיו

עלינו לראות שיתכבד גם כן באותה , ואף בשעה שבאין להעניש אדם, והלכת בדרכיונתחייבנו בתורה  53220 

אמר , ולקח אתו סכום כסף שהיה צריך לתת לו, ל שהלך להוכיח לאדם אחד"ס ז"וכידוע בשם הגרי, שעה 53221 

ל שדינא דגמרא הוא שאני "ס זצ"ל הגרי"א, י שליח"לו אחד מתלמידיו והרי אפשר לשלוח את הכסף ע 53222 

 53223 .(א"שיחות מוסר ח)  .ש ביבמות באשר משפטו שם פעלו"כמ, את הכסףאביא לו 

 53224 

 53225 מאמר קסח

 53226 .(´ג ב"במדבר י) רו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל0שלח לך אנשים וית

ורשעים , לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, י"וברש 53227 

זה , נתפשו ביחוד על לא לקחו מוסר ממעשה מרים, מלבד חטאם הפליליהנה , הללו ראו ולא לקחו מוסר 53228 

העיקר הוא קבלת , בכל אשר אתה רואה בכל אשר אתה שומע, אמנם מן החידושים של חכמת המוסר 53229 

 53230 .ישמע חכם ויוסיף לקח, ולהביא כל לימוד לידי מעשה, למשוך כל הדברים אל עצמך אתה, הלימודים

לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים ומשה נמלך , ה לך אם תרצה שלחאני איני מצו, שלח לך לדעתך 53231 

שאני , חייהם שאני נותן להם מקום לטעות למען לא יירשוה, אמר אני אמרתי להם שהיא טובה, בשכינה 53232 

להמציא לאדם עיכובים ´ הנהגת ה, עמם לעכבם מחטוא´ היינו כי לא יהיה עזר ה, נותן להם מקום לטעות 53233 

הנה הוא , ה לא יעזרנו ולא יעכבו מחטוא"שאם הקב, ´א עיקר הצלחת האדם בעבודת הלמונעו מחטוא הי 53234 

 53235 .אובד עצות ודאי

ה עוזרו אין "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו ואלמלא הקב, (7´קידושין ל) ל"אמרו חז 53236 

הם כי היו כולם אשר התורה מעידה עלי, הנה לנו פרשה שלמה של המרגלים, אין יכול לו ממש, יכול לו 53237 

והרי יהושע בן , ן כתב כי סדר מנין כולם לפי מעלתם וחכמתם"והרמב, (י"רש) אנשים חשובים וכשרים 53238 

וגם לצדיקים , זאת אומרת שהארבעה שלפניו היו עוד יותר גדולים מיהושע בן נון, נון נמנה החמישי בסדר 53239 

, לתפילתו המיוחדה של משה רבינו וליהושע בן נון היה מן הצורך! ´כאלה לא הועיל כלום ללא עזר ה 53240 

 53241 .וכלב בן יפונה השתטח על קברי האבות שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם

וחלילה לנו לחשוב כי נתינת מקום ! ´על אשר נוטל מהם עזר ה, עד כדי כך היו בסכנה להכשל בחטא 53242 

אבל הבא לטמא , ומסייעין אות (.ד"שבת ק) הלא רק בהבא לטהר נאמר, ל כשלון ממש לחטוא"לטעות ר 53243 

ואם רק , י ברשותו שלא עיכב על ידו היינו ענין פותחין לו"כתב רש, ´על פי ה, פותחין לו אבל לא מסייעין 53244 

אדם ההולך בשוק לבוש באיזה בגד נכבד ויפה וחוזר לביתו ללא , פותחין לו כבר אין עצה אין מנוס לו 53245 

באה הצלתו ללא כל יחוס של שבח לו  ´בחמלתו ית, יידע ברור כי מן השמים עיכבוהו מחטוא, חטא 53246 

ואחרי כי כבר בא לטהר אז ישכיל , ´כל עבודת האדם היא רק לעמול להיות ראשית פנייתו לה, לעצמו 53247 

 53248 .ומסייעין אותו לעכבו מחטוא, ויצליח

י מלאך של רחמים היה "ופירש, בדרך לשטן לו´ ויתיצב מלאך ה, (ב"במדבר כ) אצל בלעם הרשע נאמר 53249 

ה מרחם ומעמיד להם עיכובים רבים למונעם מן "גם לנכרים הקב, נעו שלא יחטא ויאבדוהיה רוצה למו 53250 

, לולא מתנת הבושה לא היה לאדם כל מעצור מרע, (ושם במזרחי´ ד´ י בראשית כ"ועיין רש) ,החטא 53251 

, (´אבות ג) הוי מתפלל בשלומה של מלכות כי לולא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, אמרו כעין זה´ בגמ 53252 

 53253 .היא הבושה הניתנת לאדם למונעו מחטאים´ מתנת ה, בושה לא פחותה היא ממוראת המשטרהגם 

כי לא היה מאמין את עצמו והיה מפחד להתייחד לבדו על יד קופה של , ל מסלנט אמר על עצמו"ס ז"הגרי 53254 

י לא כי אנ, ואני ביודעי ומכירי קא אמינא, באין עוברים ושבים באין רואה, מעות לא מנויים מהבעלים 53255 

יודע , אדם המכיר את עצמו היודע את יצרו אשר בקרבו, הייתי מאמין עצמי גם על קופה של מעות מנויים 53256 



וחושב , טועה הוא האדם כשעובר עליו יום שלם ללא חטא! אין בטחון לו מחטוא, היטב כי לא לו הגבורה 53257 

מעכבים לו ואין מניחים ש´ כל זה אינו אלא מחסדי ה, אל לו להתהלל, כי זה מחמת תפארתו וטובו הוא 53258 

 53259 .אותו לחטוא

והסומך , בחרו בשילוח אנשים בעצמם לתור את הארץ ולראות טובה, ישראל אמרו נשלחה אנשים לפנינו 53260 

הוא המקום לטעות אשר , לא מיחה בידם ולא עכבם מכל אשר רוצים לעשות, על עצמו מניחין לו לעצמו 53261 

יתבונן האדם , לא יכלו וכלום לא הועיל להם ונכשלו ,כבר אבדו כל תקוה´ ובלי עזר ה, ה בו"הזהירם הקב 53262 

 53263 .(דעת תורה)  .כי אז מסייעין אותו ועזר השם אתו, וישים כל עמלו להיות לכל הפחות מהבאים ליטהר

 53264 

 53265 מאמר קסט

 53266 .(´ג ב"במדבר י) רו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל0שלח לך אנשים וית

חייהם שאני נותן , אני אמרתי להם שהיא טובה, ים לפנינוי לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנש"ברש 53267 

דטעו מה שאמרו ארץ , ועיין בשפתי חכמים שם, להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא ירשוה 53268 

אם טעו מדוע מגיע להם , ולכאורה צריך להבין, שראו שקוברים הרבה מתים ביום אחד, אוכלת יושביה 53269 

 53270 ?כ חמור שלא ירשוה"עונש כ

היות , ה ברא את העולם לא צריכים חכמה יתרה"כדי להבין שהקב, ´דיש מדרגות באמונת ה, בארונראה ל 53271 

אפילו מחט קטן שראשו אחד חד וראשו , ה ברא את העולם"וכל מי שרק אינו כסיל ושוטה מבין שהקב 53272 

עון כ אם יאמר על ש"עאכו, הרי יהיה ללעג וקלס, אם אדם יאמר שמחט זה מאליו נעשה, השני יש בו נקב 53273 

ואם יאמר מישהו שכל הבריאה כולה , הרי יגידו עליו שהוא חסר דעה, שכל הגלגלים שבו נעשו מאליהם 53274 

 53275 .נעשתה מעצמה הרי אין גבול לסכלותו

שאפילו מה שהאדם עושה בעצמו שלא יאמר על זה כוחי ועוצם ידי , אך יש מדרגה יותר גדולה באמונה 53276 

לפי , ת כי אין עוד מלבדו"י השי"ה שהכל נעשה עאלא להאמין באמונה שלמ, עשה לי את החיל הזה 53277 

אלא התורה רואה , אלוהיך אשר בראתי שמים וארץ´ דברים אלו מתבאר מדוע לא כתוב בתורה אנכי ה 53278 

 53279 ?אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ צורך לכתוב אנכי ה

אבל , ה"י הקבכל מי שיש בו דעה מבין ששמים וארץ נבראו על יד, והטעם היות ועל בריאת שמים וארץ 53280 

לכן רואה התורה צורך , יציאת מצרים יש מקום לטעות שמשה רבינו לבדו הוציא את עם ישראל ממצרים 53281 

כפי שנאמר , ה"משה לא עשה כלום אלא רק הקב, אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים´ להדגיש אנכי ה 53282 

א היה לו חלק בזה אלא שום דבר טבעי ל, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך אני ולא שליח 53283 

 53284 .ת לבדו"רק השי

שלא יחקור כי אם יאמין אמונה , והיא מה שהאדם רואה נגד שכלו, ´אך יש מדרגה גבוהה יותר באמונת ה 53285 

ה יוציאם ממצרים כתוב "בשעה שמשה רבינו בא לבני ישראל ואמר להם שהקב, פשוטה בלא שום שאלות 53286 

הרי כעת עבדו בפרך , ת ומה הפסידו שהאמינו בדבריוזו הרי מדרגה לא גבוהה באמונה היו, ויאמן העם 53287 

וכן בשעת קריעת ים סוף מדוע לא ? מדוע שלא יאמינו, ומבטיחים להם כי יקבלו ארץ זבת חלב ודבש 53288 

לא זו ? מי לא יאמין ויאמר שירה, יאמינו בשעה שרואים את שונאיהם פגרים מתים וראו נקמה בשונאיהם 53289 

 53290 .ת"המדרגה הגבוהה באמונה בהשי

אז "לכאורה מה חסר קדושה ב, ל כל השירים קודש ושיר השירים קודש קדשים"פי זה מובן דברי חזול 53291 

אך היות ובני ישראל בשעה שאמרו שירה על הים ראו ? מה חסר בשירת דוד ובשירת דבורה, "ישיר משה 53292 

ויביו אותו מכל א´ דוד המלך אמר שירה ביום הציל ה, איך לא יאמרו שירה, את אויביהם פגרים מתים 53293 

אך בשיר השירים מתאר שלמה המלך , לכן לא זו המעלה הגבוהה? ומי לא יאמר בזמן כזה שירה, ומשאול 53294 

פ שמיצר לי אומרת "אע, מצאוני השומרים הכוני פצעוני, את כל הגלות הקשה וכל הסבל של עם ישראל 53295 

 53296 .´ובמצב כזה אם ישראל אומרים שירה זוהי המדרגה הגבוהה באמונת ה, בין שדי ילין

זוהי המדרגה , אני מאמין או אשרינו מה טוב חלקנו, כשבני ישראל הלכו בכבשני האש ובפיהם שרו 53297 

וכן אצל אברהם אבינו כשאמר לו , זוהי אמונה פשוטה ללא חקירות ואפילו שזה נגד השכל, העליונה 53298 

ה הלך אלא באמונה תמימ, לא שאל הלא אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, ה העלהו לעולה"הקב 53299 

ת אתמול אמרת לי כי "ת שלא ישחט שאל את השי"רק לאחר מכן כשאמר לו השי, ת"למלא רצון השי 53300 

 53301 .כ אמרת לי העלהו לעולה"אח, ביצחק יקרא לך זרע

לא יתכן , ה אמר על ארץ ישראל טובה הארץ"אם הקב, ולדברים האמורים נראה לבאר את חטא המרגלים 53302 

בני ישראל , שהנכם רואים שקוברים מתים הארץ נשארה טובהואפילו , שיהיה טבע שיסתור את הדברים 53303 

ש ויאמן העם אבל כפי שביארנו לעיל לא היתה זו המעלה העליונה "יצאו ממצרים בזכות האמונה כמ 53304 

אבל להיכנס לארץ ישראל ארץ חמדה היה , ומעלה זו הספיקה להוציאם ממצרים מעול הגלות, באמונה 53305 



עלינו ´ למרות שלנו נראה כסתירה לדבר ה, ´עליונה באמונת הוזוהי המדרגה ה, צורך בזכות גדולה 53306 

 53307 .(דרכי מוסר)  .כי ללא מדרגה זו לא היו זוכים להכנס לארץ ישראל, להאמין באמונה תמימה

 53308 

 53309 מאמר קע

 53310 .(´ג ב"במדבר י) רו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל0שלח לך אנשים וית

לפי , י אני איני מצוה לך אם תרצה שלח"וברש, מדעתךאמר ריש לקיש שלח לך  (7ד"סוטה ל) במסכת 53311 

אמר אני אמרתי להם שהיא טובה , ומשה נמלך בשכינה, שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו 53312 

חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי , שנאמר אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ טובה ורחבה 53313 

עוד , ל"י ברשותו שלא עיכב על ידו עכ"פירש, ´ל פי הוישלח אותם משה ממדבר פארן ע, ל"המרגלים עכ 53314 

, וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט, (´דברים א) כתוב במשנה תורה 53315 

 53316 .אמר ריש לקיש בעיני ולא בעיניו של מקום, סוטה שם וייטב בעיני הדבר´ ל במס"ובחז

ולמה ? וכי ברצון של משה תליא מילתא, מצוה וצריכין להבין איך זה מתאים אם תרצה שלח אני איני 53317 

אני אמרתי להם שהיא טובה חייהם שאני נותן , ה"ואדרבה יש תביעה מהקב? ה אינו מצוה"ירצה אם הקב 53318 

ואיך אפשר להבין ? איך זה ברשותו? ´י שרצה איך זה נקרא על פי ה"ואם שלח ע, להם מקום לטעות 53319 

אתמהה הלא משה אמת , א טוב בעיני המקום טוב בעיני משההיתכן מה של, וייטב בעיני ולא בעיני המקום 53320 

 53321 ?ותורתו אמת ועליו נאמר בכל ביתי נאמן הוא

, אלהיך לפניך את הארץ עלה רש אל תירא ואל תחת´ ראה נתן ה, (´דברים א)ב  ואפשר לומר דהנה כתי 53322 

ולו היו עם ישראל , ל"ובספורנו כי לא יתיצב איש בפניכם עכ, כתוב נתן ולא יתן שכבר נתן רק עלה רש 53323 

כי למה , לא היו צריכים לשלוח את המרגלים, ממש´ לקבל דבר ה´ במדרגה גבוהה באמונה ובטחון בה 53324 

הלא כבר אמר להם לא יתיצב , להם לדעת את הדרך אשר נעלה ואת הערים אשר נבוא לדעת איך לכבוש 53325 

 53326 .איש לפניכם

איך לכבוש , דרכי הטבע להקטין את הנסולפי מדרגתם היו צריכים לחפש , אבל הם לא היו במדרגה זאת 53327 

שבשביל זה , והיו צריכים להכיר את האויב ואת הדרכים ואיך לכבוש את הארץ, ואיך לנצח את האויבים 53328 

, ובספרי באיזה לשון הם מדברים, וישיבו אותנו דבר, אמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ 53329 

י "רש´ ואת הערים אשר נבוא אליהן פי, ין בה עקמימותי אין דרך שא"רש´ פי, את הדרך אשר נעלה בה 53330 

 53331 .לכבוש

שנאמר אעלה אתכם , זאת אומרת אני אמרתי להם שהיא טובה, ועל פי זה הפירוש הוא אם תרצה שלח 53332 

אם אתה יכול להשפיע עליהם , ואני משאיר הדבר בידך בתור רבן של ישראל, כ הבחירה בידי האדם"ואח 53333 

ומשה לא יכול להוציא , לא היו צריכים את שליחת המרגלים, י עלה רששלא יפחדו ויקיימו את הציוו 53334 

זכרון )  .כ כדרך הטבע לפי מדרגתם"ובכן היו צריכים לשלוח מרגלים ג, מלבם הפחד כדרך הטבע 53335 

 53336 .(מאיר

 53337 

 53338 מאמר קעא

 53339 .(´ג ב"במדבר י) רו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל0שלח לך אנשים וית

 53340 ש"לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו כמ, י מצוה לך אם תרצה שלחאני אינ, י לדעתך"וברש

חייהם שאני , אמר אני אמרתי להם שהיא טובה, ותקרבון אלי כולכם ומשה נמלך בשכינה, (´דברים א) 53341 

י נראה שחטאם היה על "מפשטות לשון רש, נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוה 53342 

, כי מה חטא בזה לשלוח אנשים לתור את הארץ, ן מתקשה בזה הרבה"אולם הרמב, םאמרם נשלחה אנשי 53343 

כי הכתוב , וכן ביהושע שנים אנשים מרגלים, אשר כן עשה משה עצמו שנאמר וישלח משה לרגל את יעזר 53344 

 53345 .ש"לא יסמוך בכל מעשיו על הנס ועיי

והתביעה היתה רק על , הארץ כי אין חטא בעצם שליחת אנשים לרגל את, י יסבור כן"ויתכן כי גם רש 53346 

, כי אם אמנם שלא לסמוך בכל מעשיו על הנס, (י"רש)א  אופן בקשתם ותקרבון אלי כולכם בערבובי 53347 

אבל הם בדרגתם ובמצבם היה להם ברירה לסמוך גם , ומותר היה להם לאחוז באמצעים טבעיים במלחמה 53348 

לפי דרגתם צפויה היתה , ום הזהה לעשות איתם במצרים ובמדבר עד המק"כאשר הפליא הקב, על נסים 53349 

 53350 .במקום רצון והתאמצות לשלוח אנשים דוקא בעצמם להיווכח על טובת הארץ, מהם הנהגה יותר הגונה

ש אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב "כמ, אשר אמר להם כי טובה היא´ לא סמכו על מאמר ה 53351 

כי , ה מצוה בשלוח אנשים"כי לו היה הקב ,אני איני מצוה, ה לרצונם ובחירתם"על כן הניחם הקב, ודבש 53352 

כ ברוחניות כי עושי מצוה "כש, ואם בעניני גשמיות שלוחי מצוה אינן ניזקין, אז שלוחי מצוה אינן ניזקין 53353 

וכבר הם עומדים לסכנות כל נזק וכל , ה"אינם שלוחי הקב, הוא ענין אמרו שלח לך, לא ידעו דבר רע 53354 

 53355 .נותן להם מקום לטעות ולהכשלחייהם שאני , מכשול אשר בדרכי הטבע



יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום , (7´קידושין ל) ´אמרו בגמ, ´כאן לנו כלל גדול בתורה ובעבודת ה 53356 

, זה יסוד גדול מעיקרי התורה אשר העולם לא יודע מזה, ה עוזרו אין יכול לו"ומבקש המיתו ואלמלא הקב 53357 

מעיקרי האמונה הוא כי הבורא עולם שומר , ד המעשהסוד גדול הוא בסו, ומי אמנם אשר יודע באמת מזה 53358 

לא במעשיו יגבר ? ובמה יזכה גבר דרכו, שומר אותו לבל יחטא´ ביותר הוא ית, את האדם בכל עניני חייו 53359 

לא יעזבנו ישמרנו ´ כי אז ה, אם האדם אך עומד במצב של אי רדיפות לחטא, נפש עבדיו´ פודה ה, איש 53360 

ואוי לו ואוי , כי אז נעזב הוא לעצמו, אשר נפשו לחטא ולחטא מגמתוואם הוא אדם , ויחשכנו מחטוא 53361 

 53362 !אתו´ לנפשו באין עזר ה

ה לא "ל כי הקב"ר, על המשנה הוי רץ למצוה קלה כבחמורה ששכר מצוה מצוה (´אבות ד) וברבינו יונה 53363 

בטובה אם , ואחר שבחר לו הדרך האחת, ש ובחרת בחיים"נתן ביד האדם הרע והטוב אך הבחירה לבד כמ 53364 

, ואם בחר את המות ואת הרע ועשה עבירה אחת, עמו כי בפני עצמו אין לו יכולת גם להטיב´ הולך וה 53365 

כי לא לאדם דרכו , ה מתרחק ממנו ומניחו ומוסר אותו ביד טבעו הרע ואין בידו לסור מן הדרך ההיא"הקב 53366 

, ו בא לטמא פותחין לובא לטהר מסייעין אות, (.ח"יומא ל) ל"ועל זה אמרו חז, בשכבר בחר לו הדרך 53367 

כי מניחין אותו לעשות הישר , אבל פותחין לו ליכנס בהן ולהרע, כלומר שאם בא לטמא אין מסייעין אותו 53368 

 53369 .ש"אבל הצדיקים שבוחרין בדרך טוב מסייעין אותם עיי, בעיניו

ותו מלמטה מטמאין א, אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה, תנו רבנן ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם 53370 

הנה המאמר הראשון לא איירי במטמא עצמו ממש כי אם רק בא , ב"ז מטמאין אותו לעוה"בעוה, מלמעלה 53371 

בתחום החטא הוא , אבל הרי בחר את הרע בא ליטמא, מחטא גופא עדיין רחוק הוא האדם הרבה, ליטמא 53372 

וכבר , יד הרעואז המדה כי מניחין ומוסרין אותו ב, נתקרב כבר לגבול החטא יותר מאשר מקודם, נמצא 53373 

 53374 !אבד תקוה הוא כי לא יכול לו

כי לו היה בזה ענין של חטא לא , לא היה בזה עצם חטא, זהו ענין המרגלים באומרם נשלחה אנשים לפנינו 53375 

והם כי לא , שלח לך לדעתך נאמר להם, ס גם מצוה לא היתה כאן"אבל סוכ, ה מסכים לשאלתם"היה הקב 53376 

והבא , הנה העמידו עצמם בזה בסוג של הבא ליטמא, עים טבעייםיראו לנפשם ולא פחדו כלל מאחוז באמצ 53377 

פתחין הרבה כבר יהיה להם ליכנס בהן ! הוא ענין חייהם שאני נותן להם מקום לטעות, ליטמא פותחין לו 53378 

ה עוזרו לא יכול "כי בלי הקב, וחטאם כבר ודאי יבוא, מניחין אותם לעצמם לעשות הישר בעיניהם, ולהרע 53379 

 53380 .לו

אחד אומר עלה נעלה , ושניהם הכל ראו, ושני אנשים הולכים בו, מעשה אחד ודרך אחדהנה לפנינו  53381 

החילוק שביניהם , והשני אומר לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, וירשנו אותה כי יכול נוכל לה 53382 

באחד שולט בו , החילוק הוא בעיקר מצבם, האחד חושב ישר והשני חושב מעוקם, אינו מצד יושר שכלם 53383 

 53384 .´והשני נמסר ביד הטוב הוא עזר ה, האחד נמסר ביד הרע, הרע ולשני שולט בו הטוב

ואותן הראיות עצמן אשר האחד מוכיח מהם לכל מיני , לפעמים תראה שני אנשים מתווכחין בענייני אמונה 53385 

ום לאחד ניתן לו מק, הוא סוד של מקום לטעות, השני משיב מהם גופא ומוכיח חיזוק לאמונה, אפיקורסות 53386 

והמסקנא היתה כי לא , המרגלים אמנם השיבו הכל אמת, ולשני נשמר ולא ניתן לו מקום לטעות, לטעות 53387 

, והמסקנא אצלו כבר היתה להיפך לגמרי, וכלב גם כן אמר כדבריהם את האמת כמו שהוא, נוכל לעלות 53388 

ה "ד של אלמלא הקבסו, הוא סוד הגדול החילוק בין בא ליטמא ובין הבא ליטהר, אלא כי יכול נוכל לעלות 53389 

 53390 .(דעת תורה)  .עוזרו לא יכול לו

 53391 

 53392 מאמר קעב

 53393 .(´ג ב"במדבר י) רו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל0שלח לך אנשים וית

לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו ומשה נמלך , י אני איני מצוה לך אם תרצה שלח"עיין ברש 53394 

חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא , אמר אני אמרתי להם שהיא טובה, בשכינה 53395 

שהרי הבטיח , ה"זו היתה תחילת התביעה מכלל ישראל שנמצא פה חסרון אמונה בהבטחות הקב, ירשוה 53396 

ולא היו צריכים כלל להרהר אחר דבריו ולבקש לשלוח מרגלים לראות את , שהיא ארץ טובה´ להם ה 53397 

 53398 .היה תחילת החטא של כלל ישראל, בו חסרון אמונה והרהור קל זה שהתורה מצאה, הארץ

ז לא "ואף בעוה, ב"הרי מובטח לנו שאם נעסוק בתורה ויראת שמים נזכה לעוה, עלינו ללמוד דעה להבין 53399 

וכאשר נתבונן , ה ולא לדאוג כלל"כ עלינו להיות סמוכים ולבטוח על דברי הקב"וא, יחסר לנו דבר 53400 

וטרודים אנו בדאגות החיים ומבקשים כל הזמן עצות , כל זהבמצבנו נראה שרחוקים אנו מאמונה ב 53401 

והנה להמתבונן בזה יראה שחטאינו דומה ממש לחטא , ז"ותחבולות היאך להטיב את מצבנו ומעמדנו בעוה 53402 

כן אף , ה מקום לטעות"ובאמת כשם שמצינו במרגלים שנתן להם הקב, ´המרגלים שלא האמינו בדבר ה 53403 

 53404 .ן כוחי ועוצם ידי שהוא המקום לטעותה את עני"בדידן נותן לנו הקב



והלא אף יהושע שלח מרגלים קודם הכניסה , ן שתמה מה היה חטא ברצון לשלוח מרגלים"וראה ברמב 53405 

ל היה "הסבא מקעלם ז, והרי כן מהלך הטבע לשלוח שלוחים לראות היאך הדרך לכבוש את הארץ, לארץ 53406 

ולהלן הוא , כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינוותקרבון אלי , י בפרשת דברים בענין זה"מביא דברי רש 53407 

אותה קריבה היתה הוגנת ילדים מכבדים את הזקנים , אומר ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם 53408 

ילדים דוחפים את הזקנים וזקנים , אבל כאן ותקרבון אלי כולכם בערבוביא, וזקנים מכבדים את הראשים 53409 

 53410 .(ב"כ´ דברים א) דוחפים את הראשים

וערבוביא זו נובעת ממידת , י שתחילת חטא המרגלים היה הערבוביא שבאו בה בני ישראל"אר ברשמבו 53411 

ש והבטחותיו ודאי "ביאור הדבר שהרי כל חיינו בהשגחת הבורא ית, והבהילות גרמה לחטא, הבהילות 53412 

חת אך השתדלות זו חייבת להיות מתוך מנו, ´ורק מחובתנו לעשות השתדלות וזה רצונו ית, שיתקיימו 53413 

ה מדריכו אין "שכיון שהקב, מעשיו נעשים בשובה ונחת´ הבוטח בה, הדעת שהרי בכל אנו מובטחים 53414 

 53415 .אמנם בשעה שהדברים נעשים בבהילות ובחפזון הרי זה נובע מכוח היצר. בהילות ופחד

ל שכבר "א? ל למה"א, אמרו ישראל למשה רבינו נשלחה אנשים לפנינו, (ילקוט שמעוני) וראה במדרש 53416 

והרי שמעו שאנו נכנסים והם עושים בהם בתי , ה שאנו נכנסים לארץ כנען ויורשין כל טוב"נו הקבהבטיח 53417 

, כיון ששמע משה כן נלכד בידן, ה בטל"נמצא דברו של הקב, ואנו נכנסין ולא נמצא כלום, מטמוניות 53418 

קיים שברצונם ל, מפורש שטענת ישראל לשלוח מרגלים היתה טענה ראויה, שנאמר ויטב בעיני הדבר 53419 

הרי שדבריהם , ואף משה נלכד בידן, ´ובדרך זו יתקיים רצון ה, שהבטיח להם את ממון הנכרים´ דבר ה 53420 

 53421 .מ סופם שהגיעו לחטא"מ, היו נכונים

, ובבהילות זו נתנו מקום ליצר, הן הן הדברים שהיתה בהילות בדבר והתבטא רצון עז לשלוח המרגלים 53422 

ה "ומשו, ומכיון שקיבל היצר מקום קשה מאד להימלט ממנו, ´שהיה פה רצון עצמי נוסף לקיום רצון ה 53423 

, וכן כלב בן יפונה הלך לקברי אבות להתפלל, יצילך מעצת מרגלים´ הוצרך משה להתפלל על יהושע ה 53424 

ללא תפילות ובקשות כמעט ודאי שיפלו בעצת , שמכיון שהדבר נעשה ברצון עצמי וניתן בו מקום ליצר 53425 

ה העיד עליהם שצדיקים היו "והקב, יו כשרים וראויים לשליחותובאמת אף המרגלים עצמם ה, היצר 53426 

 53427 .מ נתהפכו מטוב לרע משום שנתנו מקום ליצר בתחילת מעשיהם"מ, באותה שעה

שצריך ליזהר ולא ליתן מקום ליצר אפילו בדבר , (´שער יחוד המעשה פרק ה) וכבר כתב החובת הלבבות 53428 

ה סייעתא "אזי יתן לו הקב, ´ת לקיום רצונו יתדבשעה שהראשית נעשי, והעיקר תלוי בהתחלה, מועט 53429 

והסימן , אמנם בשעה שהראשית נעשית לקיום רצונו העצמי סכנתו מרובה, דשמיא ומעשיו יצליחו בידו 53430 

ה יצר את הבריאה שתחילת הדרך תהא "כי הקב, לכך בעת שהדרך קלה הרי זה ראיה שנובע מכוח היצר 53431 

 53432 .ל תחילתה קוצים וסופה מישור"ש חז"וכמ, קשה ורק לאחר שיצעד בה תיעשה נוחה יותר

כי , (ב"סוכה נ) ה עוזרו אינו יכול לו"והיינו דאמרינן יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב 53433 

וזה יוכל לקבל רק לאחר שיצעד צעדים בדרך הקוצים , צריך סייעתא דשמיא להתגבר על עצת היצר 53434 

ה נלכד בידן ולא "שאף משה רע, למוד מפרשה זוודוגמה לגודל הקושי הנמצאת בתחילת הדרך יש ל 53435 

 53436 .הבחין כי זו איננה הדרך הנכונה

ואילו הדרכים , שאנו מחפשים רק את הדרכים הנראים כמישור בעינינו, כן יש לבחון בכל דרכי העליה 53437 

הנה לימוד החזרה על מסכתות שנלמדו בעבר קשה מאד ולכן איננו עוסקים , הקשים נמנעים אנו מהם 53438 

ואף שזו הדרך האמיתית לשוב ולשנן , א מבקש לעצמו לימוד חדש משום שהחזרה קשה יותר"ווכא, בכך 53439 

כי , וכמו כן אפשר לראות הקושי בעבודת התפילה ותקון המדות, מסכתות כדי לקבל ידיעה מקיפה בהם 53440 

דע ז ובוחן אותם בעצמו ואזי י"אשרי למתבונן בכ, דרך זו תחילתה קוצים ואנו בוחרים רק בדרך המישור 53441 

 53442 .(אור יחזקאל)  .לילך בדרך הנכונה

 53443 

 53444 מאמר קעג

 53445 .(´ג ב"במדבר י) רו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל0שלח לך אנשים וית

למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה ורשעים הללו ראו  53446 

מה שלא לקחו המרגלים מוסר ממעשה לכאורה קשה איך אפשר להתעכב על , (י"רש) ולא לקחו מוסר 53447 

שהרי הגיעו לידי כפירה באומרם אפילו בעל , הרי חטאתם היתה הרבה יותר גרועה משל מרים, מרים 53448 

 53449 ?(ה"סוטה ל)א  וגרמו גלות לדור ההוא ובכייה לדורות כדאיתא בגמר, הבית אינו יכול להוציא כליו משם

שבא לבדוק את מה שכתב שלמה שאין לנמלים , המצאנו בגמרא שרבי שמעון בן חלפתא עסקן בדברים הי 53450 

והקשו בתוספות למה אין נחשב זה מלגלג על , (7ז"חולין נ) אם באמת זה ככה שאין מושל לנמלים, מלך 53451 

בכל זאת רצה לאמת , פ רוח הקודש"פ שבודאי הבין ששלמה ידע ע"א שאע"ותירץ המהרש, דברי חכמים 53452 

שהרי כתב החובות הלבבות שיש לחקור מצד , י חכמיםאת הדברים מצד השכל ואין זה מלגלג על דבר 53453 

 53454 .המופת את הדברים שיודעים מצד הקבלה והאמונה



שהרי , לא בתור מצביאים שיעריכו את הסיכויים לכבוש את הארץ, משה רבינו שלח את המרגלים 53455 

אות כל שליחותם לא היתה אלא לתור את הארץ ולר, ה שיפיל לפניהם את יושבי הארץ"בטוחים היו בהקב 53456 

וכי משה שם אותם לשר ושופט , ולהודיע להם על פירותיה ויושביה ולהביא מפרי הארץ, הטובה היא 53457 

ובאמת בהתחלת דבריהם השיבו כהוגן שהארץ היא זבת ? שיחליטו אם יוכלו לכבוש את הארץ אם לאו 53458 

 53459 .חלב ודבש

שתרבב מזה בכייה בזה יצאו מגדרם בבחינת כל המוסיף גורע ונ, אבל ברגע שהוסיפו אפס כי עז העם 53460 

ובמקום לעשות שליחותם ללא , נמצא שחטאם נבע ממה שפרשו כחוט השערה מדרך התמימות, לדורות 53461 

 53462 .תוספת וללא מגרעת העיזו  לנסיון זה כבר לא עמדו בו ויצאה תקלה מתחת ידם

שחשבה מרים שמצד נבואתה , כמו שאצל מרים החטא נבע מהנחה מוטעית, זאת הסמיכות לפרשת מרים 53463 

ולא הלכה בתמימות לומר מי אנכי שאתערב בדברים , לה לחוות דעתה במה שנוגע למדרגת משהיכו 53464 

אילו עשו המרגלים כרבי שמעון בן חלפתא לחזק את האמונה , כמו כן בחטא המרגלים, למעלה מהשגתי 53465 

בזה , ה"כמו שהבטיחם הקב, להודיע לשולחיהם שאחרי שתרו אותה ראו שאמנם טובה היא, מן המציאות 53466 

על ידי , אולם במה שקיבלו על עצמם להביע דעתם, ו מקרבים את האמונה לשכל ומחזקים את רוח העםהי 53467 

 53468 .סטייה זו באו לידי טעות והוציאו תקלה מתחת ידם

, (ב"סוכה נ) ר נראה לצדיקים כהר גדול ולרשעים כחוט השערה"ל היה מפרש הגמרא שיצה"הסבא זצ 53469 

אבל הצדיקים רואים את הנולד ומבינים שאם , ה בהתחלהשהכוונה היא שגם לצדיקים נראה כחוט השער 53470 

ז "ע) ל תורה מביאה לידי זהירות"וזהו מה שאמרו חז, יוותרו על חוט השערה עלול לצאת מזה הר גדול 53471 

ויודע שתמיד צריכים לבדוק את , מטעם שהעמל בתורה מתרגל שלא לבנות על מושכל ראשון, (7´כ 53472 

 53473 .(המוסר והדעת)  .טעות קל אפילו כחוט השערה ההנחות אם אכן כנים הם שלא יהיה בהם

 53474 

 53475 מאמר קעד

 53476 .(´ג ב"במדבר י) רו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל0שלח לך אנשים וית

בא אליו גד הנביא ואמר , להעביר את עונו´ ה במניית ישראל ביקש דוד מאת ה"אחרי שחטא דוד המלך ע 53477 

ואם , התבוא לך שבע שנים רעב בארצך, הם ואעשה לךשלוש אני נוטל עליך בחר לך אחת מ´ לו בשם ה 53478 

עתה דע וראה מה אשיב שולחי , ואם היות שלושת ימים דבר בארצך, שלושה חודשים נוסך לפני צריך 53479 

אבל , ר הוא ֶדֶבר באותיות0ב0ד? מה אשיב שולחי, ק ויש אומרים גם רמז לו"וברד, (ד"כ´ שמואל ב) דבר 53480 

ואם אני בורר , ב עכשיו ישראל אומרים הוא בטח בגבוריו שלא ימותי אמר דוד אם אני בורר לי חר"ברש 53481 

פ סברה ולא "הרי פירש שהכריע דוד ע, אברר לי ֶדֶבר שהכל שוין בו, ברעב יאמרו בוטח הוא בעושרו 53482 

 53483 .הזכיר את הרמז

היה יכול גם לראות את הרמז שרמז , רק אחרי שהגיע אל האמת מדעתו, יסוד גדול ונפלא נוכל למצוא כאן 53484 

אם יביט במבט , לאחר שמחליט מרמזין לו מן השמים היכן היא האמת, וכן בכל בחירה ונסיון, ת"לו השי 53485 

י היצר הרע נעלם הרמז "אך אם מבטו מודרך ע, ימצא את הנקודה הנכונה בודאי, האמת ירכז עצמו לאמת 53486 

כאדם האומר  ,ל על הפסוק ובחרת בחיים אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים"י ז"וכן כתב רש, ממנו 53487 

ולא עוד אלא אומר לו את זה ברור , ולא עוד אלא מעמידו על חלק היפה, לבנו בחר לך חלק יפה בנחלתי 53488 

 53489 .הנחת ידי על גורל הטוב, מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי´ ועל זה נאמר ה, לך

ליעזר המודעי רבי א, ל"על הפסוק ושים באזני יהושע אמרו ז (ז"ילקוט שמואל קכ, סוף בשלח)א  במכילת 53490 

, יעקב לא חש, משה לא חש, שנים חשו ושנים לא חשו, זה אחד מארבעה צדיקים שנתן להם רמז, אומר 53491 

ובסוף משה עומד , יהושע מנחיל את הארץ, ושים באזני יהושע, משה מנין, דוד ומרדכי נתן להם רמז וחשו 53492 

ב אבינו אוי לי שמא יגרום והוא היה מפחד וירא שאמר יעק, יעקב והנה אנכי עמך ושמרתיך, ומתחנן 53493 

 53494 .החטא

שהכיתי חיות  (חשוב) וכי מה אני ספון, שנאמר גם את הארי גם את הדוב הכה עבדך, דוד נתן לו רמז וחש 53495 

מרדכי נתן לו רמז וחש שנאמר , שמא עתיד ליארע לישראל דבר והם עתידין להינצל על ידי, רעות אלו 53496 

אלא שמא עתיד ליארע לישראל דבר והם , שא לערל זהאפשר חסידה זו תנ, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך 53497 

 53498 .עתידין להינצל על ידה

מעת לקיחת אסתר לבית המלך עד עת גזירת , הרי שדרכם של צדיקים לשמור את הרמז בזכרונם זמן רב 53499 

ואז בשעת ההכרעה הם יכולים להשתמש בו לשם בירור בחירתם כאילו הרמז ניתן , המן עברו חמש שנים 53500 

נטל קולמוס וכתב באיזה יום  (ב"ד י"פ) ובבראשית רבה, עקב כתוב ואביו שמר את הדברוכן בי, אתמול 53501 

ויותר מעשרים , ורוח הקודש אומרת שמור את הדברים שעתידים הדברים ליגע, באיזו שעה ובאיזה מקום 53502 

 53503 .ושתים שנה עברו עד שהבין את הרמז



מובא בילקוט ´ שלח ה)א  ש תנחומכן יוצא ממדר, דרכם של רשעים שלא להשגיח ברמזים הניתנים להם 53504 

מה , (ד"ישעיה מ) זה שאמר הכתוב לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכל לבותם, (ריש לח 53505 

ר "ה שיהיו באין ואומרים לשוה"אלא שהיה צפוי לפני הקב, ראה לומר אחר מעשה מרים שלח לך אנשים 53506 

, ינו יודעים עונש של לשון הרע מה הואה לא יהיה להם פתחון פה לומר לא הי"אמר הקב, על הארץ 53507 

שאם בקשו לומר לשון הרע יהו , כדי שידעו עונשו של לשון הרע, ה הענין הזה לזה"לפיכך סמך הקב 53508 

 53509 .לכך נאמר לא ידעו ולא יבינו, כ לא רצו ללמוד"אעפ, מסתכלין מה נעשה במרים

ת את שארית הפליטה "מביא השיוכי לחינם , כ הרבה רמזים שעוד מעט ויבוא משיח צדקנו"לנו ניתנו כ 53510 

בגרמניה ארץ הדמים בגבור עליהם רוח , ו"ז בארץ ח"ודאי שאין הכוונה לעבוד ע? לארצנו הקדושה 53511 

והתחדשה הסתה לשוב אל עבודת , התחילו להעלות את האלילות מקברה, הפשיזם הלאומנות הקיצונית 53512 

קיצונית שלנו כשמגרשים את נשמת ולאן הולכת הלאומנות ה, האלילים הגרמניים ממש כלפני אלפי שנה 53513 

בכל זה מרמזים לנו להידבק בקדושת , כבר שמעתי תובעים לשוב אל האלילות? מה נשאר לנו? ישראל 53514 

 53515 .(מכתב מאליהו)  .עד שלא יהיה מאוחר מדאי, ישראל המאוחדת עם קודשא בריך הוא ואורייתא

 53516 

 53517 מאמר קעה

 53518 .(´ג ב"במדבר י) י ישראלרו את ארץ כנען אשר אני נותן לבנ0שלח לך אנשים וית

אני אמרתי להם שהיא טובה , ל לך לדעתך אני איני מצוה לך אם תרצה שלח"ואמרו חז, שלח לך אנשים 53519 

, גם אחר שהיה מקום לטעות, וצריך להבין איך הלא יכולים לטעות, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות 53520 

ם להביט גם על צד הרע כי הוא טוב בלי ספק שהיו צריכי, שהארץ היא טובה´ אבל בשעה שיש דבר ה 53521 

מפני מה הוטב בעיניו לשלוח , וייטב בעיני הדבר, דברים ותקרבון אלי ותאמרו נשלחה אנשים´ ובפ? ודאי 53522 

 53523 .ולמה להם לחפור את הארץ ולראות בעיניהם אם טובה היא, למה לא יסמוכו על הבטחת המקום, מרגלים

´ ושמעתי בשם מרן ר, להגדיל היראה ולהקטין הנסיון צריך לשני דברים´ שעובד ה, מבואר באור ישראל 53524 

שכתוב בתורה ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה , ה שאמר מקור על זה"שמחה זיסל זצלה 53525 

שדוקא מפני שאין , ולכאורה תמוה מאד על החשבון הזה, כל אשר אמר אליך אלהים עשה, בבית אבינו 53526 

יפלא על אמהות העולם לחשוב במקום שיש , ימות לקיים דבר אלהיםלהם חלק ונחלה בבית אביהן הן מסכ 53527 

ואמר שמזה לימוד שהאדם צריך גם להקטין ? י קיומו אם לאו"אם יארע להן הפסד ע, ציווי מפורש 53528 

ואמרו כל אשר אמר אליך אלהים עשה להגדיל , ולכן אמרו אין לנו חלק ונחלה כדי להקטין הנסיון, הנסיון 53529 

 53530 .היראה

הראשון בשעה שעומד לפני האדם ריוח גדול אם יעבור על , קטין הנסיון יש בחמשה אופניםוהנה ענין לה 53531 

, אז צריך להקטין את הנסיון במה שיראה את הנולד כי אין זה ריוח אלא הפסד, מצוה אחת ממצות התורה 53532 

לל נשיאים ורוח וגשם אין איש מתה, ר יהודה הכי אמרי להו"א, ל על איום העדות"כענין שמצינו בחז 53533 

אלא אמר רב אשי , לא שכיב´ אמר רבא יכלי למימר שב שני הוה מותנא ואיש בלא שני, במתת שקר 53534 

 53535 .(ט"סנהדרין כ) אמרי להו סהדי שקרי אאגרייהו זילי

חקרו ומצאו כי בשעת הנסיון בשעה שתשוקתו , ל לסוף דעתו של אדם"מבהיל על הרעיון כמה ירדו חז 53536 

כי על כל האיומים , ר מפני תוכחת מוסר ביראת העונש בידי שמיםלא ישוב אחו, בוערת ורודף אחר הממון 53537 

שגם ישיג , ורק אם הדיינים יוכיחוהו ויבררו לו המציאות, של עונשי שמים יתגבר בנחמה שאליו לא יגיעו 53538 

 53539 .אז לא ימצא נחמה לנפשו, עונש בידי אדם כי סהדי שקרי אאגרייהו זילי

העדים מגידים עדותם בשביל ריוח הממון שהשוכר נותן שאם אלו , ל כמו חזקה"והיה ברור הדבר לחז 53540 

, אם רק ישמעו כי בזה הם מאבדים הכבוד שלהם וישארו נבזים גם אצל השוכר מיד יפרשו מהגדתם, להם 53541 

ואם , כי לא שוה להם להיות זולים כל ימיהם בשביל הנאת הריוח שיש להם עתה, כי אז הנסיון הוא להיפך 53542 

 53543 .ם אות הוא כי אומרים אמתאחר הבירור הזה יעמדו בהגדת

כי במה ! לפעמים יותר מועיל מהעצה של להגדיל היראה, י מילי דעלמא"הרי שהעצה להקטין הנסיון ע 53544 

ועל ההיקש הזה בכל מקום , במה שביררו להם כי סוף ריוח הממון הפסד הכבוד, הקטינו הנסיון שלהם 53545 

שירבה לחקור על , ראת עונש בידי שמיםוקשה לו להתגבר על יצרו בי, שעומד לפני האדם ריוח של רצון 53546 

כי המדות מוציאין את האדם מן העולם והרודף אחר הכבוד הכבוד בורח , גנות הדבר ויתבונן את הנולד 53547 

ה שלפעמים הרוצה "ר זצלה"ואמר אדמו, בזה ישבר כח הדמיון, א שכן הוא בכל המדות"וכתב הגר, ממנו 53548 

, הוא דומה ליורה חצים ובליסטראות להרוג זבוב, םלגרש הרהורי שטות במחשבה גדולה של עונשי שמי 53549 

 53550 .ש"ויש אופן שני שלישי ורביעי עיי

, כי אינו דומה דבר שקרוב לשכל האדם וחושיו, ויש אופן חמישי להקטין הנסיון בענייני האמונה והבטחון 53551 

להקטין וזה נקרא , ר משיב עליהם"כי אז הוא מהדברים שיצה, לדבר שאין לו בו שום ציור חושי ושכלי 53552 

חולין ) ש בן חלפתא שהיה עסקן בדברים"כענין שמצינו על ר, י שיקרב הדבר אל השכל והחוש"הנסיון ע 53553 



אמר איזיל , ר משרשיא דכתיב לך אל נמלה עצל אשר אין לה קצין שוטר"א, מאי עסקן בדברים, (ז"נ 53554 

 53555 .ואיחזי

מלגלג על דברי חכמים , מנתיוחנן אלמלי לא ראית לא הא´ א דאין זה כההיא שאמר ליה ר"וכתב המהרש 53556 

אף שידע אותם בקבלה צריך כל אדם לחקור , ש חובת הלבבות בדברים התלויים באמונה"והענין כמ, אתה 53557 

אחר שכבר הגדיל יראתו , כ להקטין הנסיון בדברים התלויים באמונה"ויתכן שהיה זה ג, כ"אותם במופת ע 53558 

 53559 .אלא סמוך אהימנותא דשלמה, וה בהדייהוש שם ודילמא ה"וכמ, ואמונתו גם על מה שלא הכיר בשכלו

למען יגדיל ההתפעלות מכל הדברים , י כוח הציור שלו לקרב כל דבר בשכל וחוש"וכן צריך האדם ע 53560 

ויבין גם במילי דעלמא כוח , וישוב לבו מיראת הברואים ויבטח על הבורא לבדו, התלוים באמונה ובטחון 53561 

ה אם יבטח אדם על כוח גופו והשתדלותו "ש החו"כמ, ם ידיי שיקטין נסיון הריוח של כחי ועוצ"הבטחון ע 53562 

והדברים האלו הם יסוד המילי דעלמא במדת , יגע לריק ויחלש כוחו ותקצר תחבולתו מהשיג חפצו 53563 

 53564 .כהרף עין´ כי ישועת ה, וכבר הנסיון מעיד שהמחר מבייש את דאגת האתמול, הבטחון

למען , קטין את הנסיון בדברים התלוים באמונהויתכן שמה שבקשו ישראל לשלוח מרגלים היה למען ה 53565 

והיה צריך להיות הראיה הזאת , ן"ש הרמב"יראו בעיניהם טובת הארץ שעל זה יגדל החשק לילך כמ 53566 

אמנם המרגלים טעו , ועל זה נאמר וייטב בעיני הדבר, ´להקטין את הנסיון ולמען תגדל האמונה בדבר ה 53567 

שאם לא כן , אלא להעמיד הענין על יסוד שכלם וראייתם, לבדוסברו כי אין שליחותם להקטין את הנסיון  53568 

ה מתיר להם שישפטו "וכאלו שהקב, ה על השליחות הלא האמונה יש להם גם בלעדינו"מדוע הסכים הקב 53569 

והבטחתו כי הארץ טובה ויכולין ´ בלי שום הנחה קדומה ומוחלטת מדבר ה, הדבר לפי מראה עיניהם 53570 

 53571 .לכובשה

אלא אמרו אי יעלון ישראל לארעא , ו זכאין הוו רישי דישראל אמאי נטלו עיטא דאכלה, זו כתב´ ובזוהר פ 53572 

אחר שנתנו רשות לשכלם לבד לעיין כמו על דבר , נתעבר אנן מלמהוי רישין וימני משה רישין אחרנין 53573 

כי אם היו המרגלים הולכים , אז מצאה הנגיעה מקום תחת מסוה השכל ולהביט רק איך שיפה בעדם, חדש 53574 

לא היה בכוח , והבטחתו´ אחר היסוד של אמונת הלב בדבר ה, את הארץ כדי להקטין את הנסיון לבדלתור  53575 

ואיך יאמרו רע על דבר , מפורש כי טובה הארץ´ מאחר שעומד נגד הנגיעה דבר ה, הנגיעה לעוור עיניהם 53576 

ל עליהם לכן היה בכוח הנגיעה לפעו, אבל מאחר שהלכו לראות בראיה שכלית לבד, ה אומר טוב"שהקב 53577 

 53578 .והם לא הרגישו כלל

, ה רשות לילך היה להם מקום לטעות"במה שנתן להם הקב, ל אני נותן להם מקום לטעות"וזה שאמרו חז 53579 

וכאשר באו ואמרו אפס כי עז העם , שסברו כי שולחים אותם שישפטו ויכריעו על יסוד שכלם וראייתם 53580 

ואם אומרים שהוא רע בודאי שהוא , שכלםכי גם הם סברו שהדבר עומד על הכרעת דעתם ו, בכו כל העם 53581 

כי אז יש בכוח , ויש לנו לימוד כי האדם בעסקו בדברים להקטין הנסיון אל יעשה את זה לבד ליסוד, רע 53582 

וכל להקטין את הנסיון יהיה רק , אלא צריך להעמיד את היסוד להגדיל את היראה, נגיעותיו להתגבר עליו 53583 

 53584 .(המוסר והדעת)  .שמיאלקרב אל השכל במילי דעלמא את המילי ד

 53585 

 53586 מאמר קעו

 53587 .(´ג ב"במדבר י) רו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל0שלח לך אנשים וית

והלא נאמר , וכי כסילים היו המרגלים, שולח דברים ביד כסיל, (ח"משלי כ)ב  ל זה שאמר הכתו"אחז 53588 

, ה שנאמר ומוציא דיבה כסילאלא על שהוציאו דיב, וכל מקום שכתוב אנשים הם צדיקים, שלח לך אנשים 53589 

שנבחרו מכל ישראל על פי , ועליהם אמר משה כי דור תהפוכות המה, גדולים היו ועשו עצמם כסילים 53590 

ואף משה לא רצה לשלחם מדעת עצמו עד , שהיו צדיקים בעיני ישראל ובעיני משה, ה ועל פי משה"הקב 53591 

יום נהפכו ועשו כל אותה צרה ´ וף מלס, ה ראויין הן"ה על כל אחד ואחד ואמר לו הקב"שנמלך בהקב 53592 

 53593 .כ"ע

עוד , יהפכו לרשעים גמורים בזמן קצר כזה, כבר עמדו רבים היאך יתכן שאנשים צדיקים גדולים כאלו 53594 

י מקיש "י משום רשב"אר, דרשו את הפסוק וילכו ויבואו אל משה, (.ה"סוטה ל) ´יותר קשה שבגמ 53595 

, הרי שכבר בהליכתן נהפכו לרשעים, כ"צה רעה עמה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בע, הליכתן לביאתן 53596 

פ "פ משה וע"פ ישראל וע"שאחרי שנבחרו הצדיקים האלו לתור את הארץ ע, וזה תימא יותר גדולה 53597 

היאך יתכן ירידה נוראה כזו ובזמן מועט , ורק התחילו בשליחותם כבר נהפכו להרשיע בעצה רעה, ת"השי 53598 

 53599 ?כזה לאנשים צדיקים גדולים כאלה

י אמר דחבר אין צריך התראה "ריבר, יש מחלוקת אם חבר צריך התראה או לא (7א"נהדרין מס) ´בגמ 53600 

אבל רבנן , והחבר בודאי מזיד הוא שיודע שזה אסור, שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד 53601 

 53602 למדים מכאן דחבר הזה שקיבל עליו, דאם מתרין בו היה פורש מהעבירה, חבר צריך התראה´ סברי דאפי

אלא מכיון שתקפו יצרו מעלים הוא מעצמו הפחד והמורא , להזהר בקלות כבחמורות וגם השתא חבר הוא 53603 



י תוקף תאוותו והוי "כי שכלו ומחשבתו מעורפלים ע, ולא הוי מזיד גמור להתחייב מיתה, מהאיסור ועונשו 53604 

ראתם יקבל המורא אז בשומעו הת, ד"ולכן בעינן שיתרו בו בפה מלא את העונש שיקבל בב, דינו כשוגג 53605 

 53606 .מהעבירה ויפרוש

אמרו לו , יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, (7ח"ברכות כ) ז לתלמידיו"וזה שאמר ריב 53607 

, ת"היינו שיודע שזוהי עבירה על רצון השי, תדעו שהרי אדם עובר עבירה, אמר להם הלואי? עד כאן 53608 

את אפשר שיתעלם מזה ויעבור כל זמן שאין אדם בכל ז, ויודע גם שיענש על עבירתו בכל חומר הדין 53609 

פ שהוא באמצע "ואע, כ אם תפתח הדלת ויש חשש שמא יראהו אדם הרי הוא פורש מיד"משא, רואהו 53610 

ה החשש הזה שעינו של אדם תשורנו מסלקת ממנו כל התאוה כאילו לא "אפ, העבירה ובתוקף תאוותו 53611 

 53612 !שמים כמורא בשר ודם הרי כמה גדולה ונפלאה היא שיהיה באדם מורא, היתה

פ שידע שיש "אע, שצעק נורא בי עמרם (.א"קידושין פ)א  ועל פי זה מובן מאד מעשה דרב עמרם חסיד 53613 

שוב , ר עד שכבר עלה על הסולם"אבל ידע גם זאת שמכיון שתקפו יצה, כאן חשש גדול של חילול השם 53614 

, בא כל שתחילתה באונס וסופה ברצוןאמר ר, (7א"כתובות נ) ומצינו עוד, לא יועיל לו רק מורא בשר ודם 53615 

י "ופירש, מאי טעמא יצר אלבשה, חשיב אונס, היא אומרת הניחו לו שאלמלא נזקק לה היא שוכרתו´ אפי 53616 

 53617 .ל"יצר אלבשה וגם זה אונס שבתחילת בעילה שהיא באונס הלבישה הבועל יצר עכ

היינו משום שהביאה , צוןשכל מה שהאשה נאסרת על בעלה כשנטמאה בר, הרי מה עצום הוא כוח היצר 53618 

כ תקף עליה תאוותה "פ שאח"אע, אבל כשכבר לבשה יצרה מתחילה באונס, את עצמה ברצון לידי היצר 53619 

 53620 .מ חשיבה אנוסה מתחילה ועד סוף"מ, ונתרצתה

אבל , שאמרו לנפשם אמנם במדבר זכינו להיות נשיאים, ש בזוהר הקדוש בחטא המרגלים"ידוע מ 53621 

, ש"לכן הוציאו דיבה על הארץ שלא יכנסו לארץ עיי, רידו אותנו ממעלתנוכשניכנס לארץ לא נזכה ויו 53622 

אלא היתה מעוטפת , אמנם פשוט הוא שלא היה כאן תאות הכבוד גסה כמו שאנו מציירים לנו בדורנו 53623 

שכל זמן שהיו עוד , אבל איך שיהיה הביאור הוא, ´ומכוסה בכמה כיסויים של כבוד שמים ועשיית רצון ה 53624 

 53625 .לא היתה נגיעת הכבוד יכולה למשול על שכלם הבהיר של גדולים אלו, מליכנס לארץ במדבר רחוקים

ואז , התחילו להרגיש כניסתם לארץ, אבל כשהגיעו לראות בעיניהם את הארץ אשר עוד מעט ינחלו אותה 53626 

ואמרו לנפשם שבארץ לא , ויצאו מגאוה לתאות הכבוד, נתעורר בעומק לבם נקודת גאוה של נשיאותם 53627 

ז שלא "אבל כ, ועשו מה שעשו נכשלו והכשילו את כולם בחורבן ובבכיה לדורות, היות נשיאיםיזכו ל 53628 

ר שום סיבה להכשילם בגאוה ותאות "היו באמת אנשים גדולים שלא היה ליצה, נבחרו לרגל את הארץ 53629 

 53630 .כי לא היה שום חשש שיורידו אותם מנשיאותם, הכבוד

כי אם , השם יושיעך מעצת מרגלים, הוסיף לו על שמוז למה התפלל משה על יהושע ו"ויש להבין עפי 53631 

ש יהושע היה לו נגיעה רוחנית ללכת "כ, ר בשביל נגיעת נשיאותם"אנשים צדיקים כאלו נפלו בפח יצה 53632 

, כ היה דבק ברבו לא ימיש מתוך האהל"והוא כ, כי יהושע ידע שמשה רבינו לא יכנס לארץ, בעצתם 53633 

 53634 .לכן התפלל עליו, רגלים כדי שישאר אצל משה רבו במדברוחשש משה רבינו שמא יטה עצמו בעצת מ

, יצחק משה אסתכל וידע דלא יצלחון בארחייהו כדין צלי עליה דיהושע´ אמר ר, ל"ק וז"ואכן מצאנו בזוה 53635 

מה עבד כלב אישתמיט , כדין כלב הוי בדוחקא אמר מה אעביד הא יהושע אזיל בסייעתא עילאה דמשה 53636 

י אורח אחרא נטל ועקים שבילין ומטא על קברי "אר, הן וצלי תמן צלותיהמינייהו ואתי לגבי קברי דאב 53637 

הרי כמה גדולים היו המרגלים וכמה , ש"דהא כתיב ושם אחימן ששי ותלמי עיי, דאבהן ואסתכן בגרמיה 53638 

שמשה רבינו הוצרך להוסיף אות על שמו של , מכוסה היתה עצתם הרעה בתוך כיסויים של מצוה וקדושה 53639 

וכלב העמיד עצמו בסכנה בכדי להשתטח על קברי אבות להנצל , ושיעו מעצת מרגליםת י"יהושע שהשי 53640 

 53641 .מעצתם הרעה

אבל זה רק בשכל , ג דחבר יודע חומר איסור העבירה וגם עונשה"דאע, סוד ההצלה בלימוד המוסר הוא 53642 

למנעו  ובזמן שתתקפהו התאוה העין רואה והלב חומד לא יועיל לו ידיעת שכלו, כ הלב אינו מרגיש"משא 53643 

סרסורים גדולים , עינא וליבא תרי סרסורי דעבירה (´א ה"ירושלמי ברכות פ) וזהו שאמרו, מהעבירה 53644 

אבל לימוד המוסר הוא מעין התראה לעורר הרגשת הלב בגנות העבירה וההפסד , שאינם מרפים מהאדם 53645 

, ור העבירהונמצא בא לידי מורא ופחד מלעב, ולהוכיח עצמו בזכרו עונשה, והאבדון אשר נמצא בה 53646 

 53647 .ז לתלמידיו יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם"ש ריב"וכמ

כדי לעורר לבו של , ל אמר שצריך לקבוע שעה אחת כל יום ללימוד המוסר בהתפעלות"ס זצוק"הגרי 53648 

ב "מעשה שהיה לנו וועד אצל הגרי, וליכנס לדרך חיים הנצחיים בזה ובבא, האדם לעזוב ארחות פריץ 53649 

יסוד , הרים את קולו והתחיל בניגון המוסרי וצעק, והראה לנו בפועל איך לומדים מוסר, ל"זצוק בלאזער 53650 

נזדעזענו כולנו וירדו , שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, החסידות ושורש העבודה התמימה 53651 

 53652 .כי חדרו הניגון והמלים אל עומק הרגשת הלב! דמעות מעינינו



וכשאמר והסר שטן מלפנינו , ורי בא חזן גדול לעירנו והתפלל לפני העמוד בערבכמו כן אני נזכר בימי נע 53653 

ויש לשאול וכי לא ידעו גם מקודם פירוש המלים מה שאמרו ובכל זאת לא , ומאחרינו געה כל העם בבכיה 53654 

ופירוש המלים שידעו מכבר בשכלם הרגישו , אבל החזן בקולו הנעים וניגונו נגע בנימי הלבבות, בכו 53655 

 53656 !גם בלבותיהם ויבכו עכשיו

זכה להציל את עצמו מצפרני , ולכן כלב שנתן כל לבו בהשתטחו על קברי אבותיו שינצל מעצת מרגלים 53657 

, אשחור שהושחרו פניו בתעניות, אמרו שכלב נקרא בכמה שמות (.ב"סוטה י) ל"ובחז, ר הרוחני"יצה 53658 

שישר את , י"ופירש, את יצרושובב ששיבב , ישר שיישר את עצמו, תקוע שתקע את לבו לאביו שבשמים 53659 

ארדון שרדה , והכי נמי קרי ליה מרד על שם שמרד בעצת מרגלים, עצמו מלטעות את טעות המרגלים 53660 

ותקע את לבו לאביו , וקיבל עליו תעניות הרבה שינצל מעצת מרגלים, ביצרו שהיה מסיתו לטעות עמהם 53661 

 53662 .כ"שבשמים שלא להיות בעצת מרגלים ע

כי כל הגדול מחבירו יצרו גדול ? כ למה"וכ, עבוד בכדי להנצל מעצת מרגליםהרי כמה היה צריך כלב ל 53663 

ר הרוחני תפס אותם במלקחים מכוסים באש "כ גדולים היו שיצה"ואותם האנשים כ, (.ב"סוכה נ) ממנו 53664 

וכלב חל עליו שם מרד ושובב שהיה צריך , ולכן הוצרך משה רבינו להתפלל על יהושע, של קדושה 53665 

הרי נוראות ישמיעונו באיזו סכנה היה , ע חכם ויוסיף לקח בהצטרף כל השמות יחדישמ, למרוד בעצתם 53666 

אלא זכה , ועצתם היתה יכולה להפיל גם את כלב, כלב בעת ההיא לטעות אחרי עצתם כי גדולים מאד היו 53667 

אלא נסתייע , כלומר ברוח שלו לבד היה עלול ליפול בעצתם, כלב ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו 53668 

 53669 .(לב אליהו)  .שמים והיתה רוח אחרת עמו והגיע לכל ההצלחה שהגיעמן ה

 53670 

 53671 מאמר קעז

 53672 .(´ג ג"במדבר י) כולם אנשים´ וישלח אותם משה ממדבר פארן על פי ה

, (י שם"רש)ב  ואותה שעה כשרים היו שהרי חברים היו ליהושע וכל, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות 53673 

אבל יש בהם גדול מחברו בחכמה , ראה למנותם לפי מעלתם שוהונראה ש, ל"ן וז"ויתר על כן כתב הרמב 53674 

רואים אנו במי , ש"כי ממעלת עצמם מנאם ולא למעלת השבט עי, והקדים הנכבד קודם במעלה, ובמנין 53675 

ראשי , חבורת שלוחים שכלב השלישי בהם ויהושע החמישי, מי הם האנשים ומה פירוש כשרים, עסקינן 53676 

, גדולי הדור ההוא שהיה הנעלה מכל הדורות, ים והחשובים שבדור דעהבני ישראל פשוטו כמשמעו הגדול 53677 

 53678 .ה"דור מקבלי התורה מפי הקב

ירדו אנשים אלו , כ במשך ארבעים יום בלבד"שבזמן מועט כ, ומן החובה להתבונן כיצד אירע הדבר 53679 

, לומהם גדולים מיהושע נשיאם ומנהיגם של ישרא, ה בתורתו בתואר אנשים חשובים"שהכתירם הקב 53680 

להוציא דיבת הארץ רעה ולהמריד את כלל ישראל , ואילו ירדו ממעלתם העליונה עד לדיוטא התחתונה 53681 

, שאמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, ו"ולא עוד אלא שכפרו בעיקר ח, ´כנגד משה עבד ה 53682 

היתכן כדבר , כ"כירידה איומה , חזק הוא ממנו כביכול כלפי מעלה אמרו, י שם"ל והובא ברש"וביארו חז 53683 

 53684 .הזה

, ל אל המרגלים שיוציאו דיבה על הארץ"הוא שגרם לפי דעת חז, ל"א וז"י´ י פ"אך מצאנו פשר דבר במס 53685 

שלא יהיו נשיאים לישראל ויעמדו , מיראתם פן ימעט כבודם בכניסת הארץ, וגרמו מיתה להם ולכל דורם 53686 

ימעט כבודם התחילו לטכס עצות למנוע את מיראתם פן , ל סוד הדברים"כאן גילו לנו חז, אחרים במקומם 53687 

הכבוד הוא סם , י הוצאת דיבת הארץ עד לאמירת כי חזק הוא ממנו"מתחילה ע, ישראל מלהיכנס לארץ 53688 

יתדרדר עד לבירא עמיקתא של , והרודף אחריו אפילו יהיה ברום המעלה ומראשי בני ישראל, המות 53689 

 53690 .ת האדם מן העולםל כי הכבוד מוציא א"הוא מה שאמרו ז, כפירה ומינות

שלא היו , אין מדובר כאן בנשיאות שבט, וביותר שכל הפחד הגדול פן ימעט כבודם ותתבטל נשיאותם 53691 

המה עולה חמישים מלמד שהיו , וכמו שכתב בעל הטורים ראשי בני ישראל המה, כלל נשיאים לשבטיהם 53692 

ואף כמה אלפים של , נמצא שהיו בישראל שמונה עשר אלף אנשים חשובים כמותם, ל"שרי חמשים עכ 53693 

 53694 .שרי מאות וכן שרי אלף הגדולים מהם במעלה

אך , שישארו ישראל במדבר ולא יכנסו לארץ הקודש, כדאי היה להם בגלל מעמד זה של שרי חמישים 53695 

הריהו , למדנו מיכן שבשעה שאדם מתיירא פן יפגע כבודו אפילו כלשהו, ורק מחשש שמא יפגע כבודם 53696 

והכל בגלל הפחד שמא יסלקוהו , ס כל אשר סביבו ויורד לתהום האבדוןמאבד עשתונותיו ודורס ורומ 53697 

 53698 .מה גדולה הסכנה הטמונה בבקשת הכבוד, מלהיות שר חמישים

הוא הכבוד המגונה והמדה הרעה שירחק ממנה , במה דברים אמורים בכבוד האנוכי הנובע מאהבת עצמו 53699 

מקבלו ´ שאדם מבקש כבוד כזה ואפיוכ, פ התורה"אולם יש בקשת כבוד הנובעת משיקולים שע, האדם 53700 

וביקוש כבוד כזה הוא ביקוש של מצוה , והרי זה כאילו ביקש כבוד למען זולתו, אינו חש בו טעם איסור 53701 

 53702 .ושל קדושה



, בשעה שנלחמו בני עמון בבני ישראל הלכו זקני גלעד ויאמרו ליפתח, הבה נתבונן בפרשת יפתח הגלעדי 53703 

אחר כך כתוב וידבר יפתח את כל , ויאמר אנכי אהיה לכם לראש, עמון לכה והיית לנו לקצין ונלחמה בבני 53704 

כלומר מה שהתנה עמהם , י את כל דבריו התנאי שביניהם"ופירש, (א"שופטים י) במצפה´ דבריו לפני ה 53705 

 53706 .ואז ילחם להם עם בני עמון, שישימוהו לראש עליהם

, נראה שהמפרש כן אינו אלא טועה אבל, אנכי אהיה לכם לראש, ולכאורה לפנינו ענין של בקשת הכבוד 53707 

ולא עוד , כל שכן שופט ישראל, פחות שבפחותים יכלם ויבוש מתבוע כבוד בפה ולעיני הכל´ שהרי אפי 53708 

ודאי לא בקשת כבוד , ה כביכול לעד על הדבר הזה"שהעמיד את הקב, ´אלא שדיבר את דבריו לפני ה 53709 

א יעלה בידו לנצח את בני עמון אלא אם כן אלא יודע היה יפתח של, היתה כאן ולא רדיפה אחר השררה 53710 

 53711 .יאמינו בו ישראל וישימוהו עליהם לראש

ומאחר שבקשת , האימון שמאמינים העם במנהיגם הוא הנותן בידו כוח לנהלם וללחום את מלחמותיהם 53712 

כאילו אינו נוגע בדבר כלל ´ יכול לדבר את דבריו לפני ה, הכבוד היתה מתוך כונה טהורה להצלת ישראל 53713 

ונתעלה יפתח ועמד ממעל למדות האדם , ואילו הוא עצמו שוה בעיניו הגנות והשבח, מדבר למען זולתווכ 53714 

 53715 .הנטועות בטבעו

אלהים זכרני נא וחזקני נא אך ´ ויאמר ה´ ויקרא שמשון אל ה, וכענין זה אנו מוצאים בשמשון הגבור 53716 

שנה ששפטתי ´ זכור כ, כרני נאי ז"ופירש, (ז"שופטים ט) ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים, הפעם 53717 

ושכר עין , נקם אחת משתי עיני, את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל זה ממקום למקום 53718 

בנקמה זו המית פלשתים רבים יותר מאשר , ל"וכאן ְפרע לי שכר אחת מהן עכ, ב"השנית הנח לי לעוה 53719 

ואילו , העבר לי מקל ממקום למקום וכל זה השיג בזכות שלא ביקש מעולם לאחד מישראל, המית בחייו 53720 

ל כי "ס ז"כידוע בשם הגרי, פעם אחת לא היתה לו זכות לבקש נקמת עינו שכבר אכלה´ היה עושה כן אפי 53721 

 53722 .ב"ז מחירה רב מאד בעוה"וכל הנאה בעוה, ז הינו בית מלון יקר"העוה

ים והרכבתי את כשהלכתי למצר´ י אפי"פירש, לא חמור אחד מהם נשאתי, ה"וכך אמר משה רבינו ע 53723 

וכן בשמואל הנני , ל"לא נטלתי אלא משלי עכ, והיה לי ליטול החמור משלהם, אשתי ואת בני על החמור 53724 

ואף באלו נשאל וכי לא נטלו , (ב"א י"ש) את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, ונגד משיחו´ ענו בי נגד ה 53725 

 53726 .אלא שלא היה הכבוד שוה בעיניהם כלום, כבוד מישראל

וחובה על , אף הוא הגיע למידה נשגבה זו, (ו"ה כ"ר) ל משלושה קלי עולם"ון שמנו אותו חזשמש´ ואפי 53727 

ויהיה בעיניו כאילו נעשה , לבל התפעל מכבוד המדומה, כל אחד ואחד מאתנו להשתדל להגיע למדרגה זו 53728 

יב אדם אבל חי, אין זה אלא לעצמו, פ שאהבת הכבוד מגונה היא לאין שיעור"אך זאת לדעת שאע, לזולתו 53729 

 53730 .(´ג מא"שיחות מוסר ח)  .לכבד את זולתו בכל האופנים ובכל יכולתו

 53731 

 53732 מאמר קעח

 53733 .(´ג ג"במדבר י) כולם אנשים המה´ וישלח אותם משה ממדבר פארן על פי ה

, הנהגות´ ה בעולמו אף היא מורכבת מב"הנהגת הקב, נסתר ונגלה, דברים´ הבריאה כולה מורכבת מב 53734 

אך , מעשיו החיצוניים גלויים, האופנים´ אף מעשי האדם מורכבים המה מב, הנהגה נסתרת והנהגה גלויה 53735 

אלא מחובתנו לשעבד את הלב הנסתר , ואין לנו להסתפק במעשים החיצוניים, לבו ונשמתו נסתרים 53736 

אבל עיקר , טבע האדם להסתפק במעשים החיצוניים, יראה ללבב´ האדם יראה לעינים וה, ´לעבודת ה 53737 

וכל , כי למעשים הגלויים אין שום מציאות, ´תר היינו הלב יהיה מושלם בעבודת המאתנו שהנס´ תביעת ה 53738 

 53739 .ולכן עיקר עבודת האדם נקבעת לפי הלב, מהותם נקבעים לפי הלב שעומד מאחוריהם

אמר נבל , ויאמר עשיו בלבו רשעים ברשות לבם, (´ז ח"ר ס"בר) ל"ובזה נראה לבאר הא דאיתא בחז 53740 

ביאורו שהרשעים אין להם רשות , יקים לבם ברשותם ויאמר דוד אל לבוצד, אמר ירבעם בלבו, בלבו 53741 

, ולבם פועל רק רע כנאמר כי יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, עצמית אלא מסורים בידי שלטון לבם 53742 

, הם הבעלים על לבבם, ואילו הצדיקים להיפך לבם מסור ברשותם, ואין לנפש כל השפעה על מעשיהם 53743 

אל ´ הצדיקים דומים אל בוראם שנאמר ויאמר ה, איפות הנפש חלק אלוה ממעלהלב פועל ורוצה כפי ש 53744 

 53745 .לבו

, צדיקים יצר טוב שופטן (א"ברכות ס) ל"א לבאר הא דמובא בחז"איתא בספר מעלות התורה בשם הגר 53746 

צדיקים יצר טוב , וביאר שענין שופטן הכוונה מנהיגן, בינונים זה וזה שופטן, רשעים יצר רע שופטן 53747 

וביאורו שהצדיקים יצרו בעצמם , ולכן עלינו לדונם לכף זכות, יינו שכל הנהגתם על פי יצר טובה, שופטן 53748 

ולכן חייב לדונם לכף זכות דכל , י הלב טוב"וכל מעשיהם מודרכים ע, לב טוב ולכן הלב טוב מנהיגם 53749 

 53750 .מעשיהם טובים

ו שהרשעים עושים מעשי ואף בראותנ, י הרע"שכל מעשיהם מודרכים ע, ואילו הרשעים יצר הרע מנהיגן 53751 

, יש בהם יצר טוב ויצר הרע, בינונים זה וזה שופטן, לא להחשיבם אלא לדעת שהרע שולט בהם, צדקות 53752 



ולכן אם מכוון מעשיו בשעת מעשה שיפעלו , החלקים הטוב והרע´ ה מעשיהם יתכן שיודרכו מב"ומשו 53753 

מנם בעת שאינו פועל בכוונה א, אז מעשיו מעשים טובים יקראו, ולוחם כנגד כוח הרע, מכוח הטוב 53754 

 53755 .יפעלו מעשיו מכוחות הרע, מיוחדת לכך

זה , שיש באדם כוח נוסף וענין זה גרידא חייב להטיל עלינו פחד ואימה, ל"ונראה עוד להוסיף בענין הנ 53756 

והנה בכוחות הטוב מצינו כוח מסויים , כפי כוחות הטוב כן הם כוחות הרע, לעומת זה עשה האלוהים 53757 

י מעשה אחד "היינו שע, כי ברגע קטון יצא מאפילה לאור גדול, (´י´ שערי תשובה ב) יונה וכדכתב הרבינו 53758 

ל כמה פעמים ברגע קטן הקדימני לגן "וכדמצינו בחז, והרהור טוב יצא מהרע ונעשה לבעל תשובה גדול 53759 

 53760 .כן אף בכוחות הרע ניתן כוח שיכול ברגע אחד להפוך את האדם ולעשותו רשע גמור, עדן

והלא , וכי כסילים היו המרגלים, (´ז ה"במדבר רבה ט) מפורש במדרש דהאי פרשה גבי המרגלים וענין זה 53761 

, כ בני אדם גדולים היו ועשו עצמן כסילים"אעפ, מ אנשים הכוונה צדיקים"כבר נאמר שלח לך אנשים ובכ 53762 

באדם מדה  וביאור הענין שנמצא, (ב"דברים ל) עליהם אמר משה כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם 53763 

והיינו לא אמון בם שאין , ומסוגלת ברגע אחד להפוך אותו מצד הטוב לצד הרע ממש, ושמה תהפוכות 53764 

ועל ידי , שיכול להתהפך ברגע אחד ממדריגה עליונה לדיוטא התחתונה ממש, להאמין בו ובמצבו 53765 

 53766 .ועובר לגמרי מצד הטוב אל צד הרע ממש, התהפוכות משתנה כל מצבו ומהותו

שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה , אל תאמין בעצמך עד יום מותך, (ט"ברכות כ) ´יתא בגמוהיינו דא 53767 

אין זאת , ל"ודבר זה נפלא מאד היאך הגיע להיות צדוקי רחמ, גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי 53768 

היו והיינו דנתבאר גבי המרגלים ש, אלא שמדת התהפכות מסוגלת להפוך כהן גדול עד לעשותו לצדוקי 53769 

ומכל מקום , ה הסכים עליהם שכשרים הם"ואף הקב, צדיקים וכשרים ועברו את בחינת ישראל ומשה 53770 

 53771 .ש"נהפכו הצדיקים ונעשו לרשעים עיי

העיקר הנדרש מאתנו , (ש"שיה) אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז 53772 

ואל נהיה במדריגת דלת שאינה קבועה , תנו האמיתיתשלא נזוז כלל מהבנתנו וידיע, להיות במדריגת חומה 53773 

אולם , והוא בגדר בינונים שהובא לעיל דזה וזה שופטן, תמידית אלא מתנדנדת לפי המצבים והזמנים 53774 

שזו מדריגה שמסוגלת להפוך את כל מצבו הרוחני , הגרוע מכל להיות במדריגת בנים לא אמון בם 53775 

 53776 .או ממדרגת אנשים כשרים הראויים עד להיות כסיליםולחולל מהפיכה גמורה באדם ולהבי, מעיקרו

אלא דור שלם יכול להתהפך ולעבור ממדריגות , אין הדברים אמורים רק ביחידים, כי דור תהפוכות המה 53777 

שכיון שנמצאת בו מדת , נמצא שאסור לאדם להיות בטוח במעשיו והנהגותיו, עליונות עד לשאול תחתית 53778 

ונוסיף בזה שכיון שהלב נסתר ואין האדם רואה , השגותיו הרוחניים התהפכות מסוגל ברגע קט לרדת מכל 53779 

וכמו במרגלים שנתהפך לבבם ולא , יתכן שיתהפך לבבו של האדם ואינו מרגיש בזאת כלל, אלא לעינים 53780 

כי לא הרגישו , ה ודיברו דברים שהיו נראים בעיניהם כנכונים"שהרי באו אל משה רבינו ע, חשו בזאת 53781 

 53782 .תהפוכות הלבכלל שהיו במצב של 

לפי שלקתה מרים על דיבה , למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים, (´ז ו"ר ט"במדב) ל"איתא בחז 53783 

תובעת התורה מהמרגלים מדוע לא התבוננו במעשה , שדיברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר 53784 

שהיו המרגלים במצב ואף , לא היו מגיעים לחטא לשון הרע על הארץ, משמע שלו היו מתבוננים, מרים 53785 

וכל מה שנגרר מזאת , מכל מקום ההתבוננות במעשה מרים היתה מונעת כל תהפוכות, של תהפוכות 53786 

והתבוננות , ל"הרי להדיא כמה יקרה התבוננות בדברי חז, י התבוננות"כחורבן הבית ועוד היו נמנעים ע 53787 

 53788 .(אור יחזקאל)  .םשבכוח כל התבוננות לשנות את מצב האד, בהפסד מצוה כנגד שכרה וכדומה

 53789 

 53790 מאמר קעט

 53791 .(ז"ג ט"במדבר י) אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע

היוכל אדם לחשוב כי , הנה חטא מרגלים גדול מאד, (י שם"רש) התפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגלים 53792 

להחטיא כל ישראל ולגרום , חטא גדול כזהמקבלי התורה פנים בפנים יכשלו ב, אנשי שם כאלה בדור דעה 53793 

היאומן כי , ואם הם נכשלו שלא כדרך הטבע, וכל זה מפני מעט כבוד שלא יהיו נשיאים, בכיה לדורות 53794 

ואיך חששו על עצמם בחוזק אמונתם , ראה שני תמיהות, יהושע וכלב יחשדו פן יכשלו בזה ללמוד מהם 53795 

 53796 .על חטא כזה

והנה אנחנו אפילו בין הרבה , חיר תלמידיו שיכשל בחטא זר כזהה חשש על ב"ולא עוד אלא שגם מרע 53797 

, ה חשש על האדם שמסר לו כל התורה פן יכשל בחטא גדול כזה"ומשה רבינו ע, לצים אין אנו חוששים 53798 

הנה הבחירה מסורה ביד האדם , ואל ידחני הבלתי מבין בקש כי ראו זאת בנבואה, והוצרך להתפלל עליו 53799 

והבינו כי נקל לאדם היותר גדול ליפול בחטא , אלא ודאי כי הם היו חכמי הניתוח, ש לגדולים כמותם"ומכ 53800 

ראה מי שאין לו חכמת הניתוח אם יהיה , על כן התפלל לכל הפחות שלא יכשלו עמהם, ו"היותר גדול ח 53801 



 53802  .´הכרח חכמת הניתוח ובקשת עזר ה, הרי מבואר מפרשה קטנה בתורה, גם כן דחיל חטא כמותם

 53803 .(ז"רמ´ א מא"חחכמה ומוסר )

 53804 

 53805 מאמר קפ

 53806 .(ז"ג ט"במדבר י) אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע

ואנו לא עלתה בידינו , מרגלים על שם מעשיהם נקראו, אמר רב יצחק דבר זה מסורת בידינו מאבותינו 53807 

איתא , (7ד"סוטה ל) שעשה עצמו מךמיכאל , ה"סתור שסתר מעשיו של הקב, סתור בן מיכאל, אלא אחד 53808 

והקשה שם והרי הם היו , (ו"משלי כ) שולח דברים ביד כסיל, במדרש זה שאמר הכתוב על המרגלים 53809 

ומוציא דיבה הוא כסיל , ותירץ מפני שהוציאו דיבה על הארץ? צדיקים ואיך יתכן לקוראם כסילים 53810 

 53811 .(´ז ד"ר ט"במ) כ בני אדם גדולים היו ועשו עצמן כסילים"ואעפ

ולא רק שהוציאו דיבה , ויש לתמוה למה באמת אנשים גדולים ונשיאי ישראל יעשו את עצמם לכסילים 53812 

עד שדרשו , אלא ניהלו מאבק מתוכנן נגדו כביכול ונגד משה רבינו כדי להשפיע על העם, מחוסר זהירות 53813 

שבמקום , םראשית כל מעלו בשליחות, ל שבעצם שמותיהם נשרש המעשה הרע שהיו עתידים לעשות"חז 53814 

, קבעו את עצמם לאחראים להחליט אם יוכלו לכבוש את הארץ, להודיע על טוב הארץ כמו שנתבקשו 53815 

, ברגע שאמרו אפס כי עז העם הקדיחו תבשילם, ן שכאשר השיבו על שאלותיו של משה"וביאר הרמב 53816 

י היה כ, ועל השאלה המעט הוא אם רב לא ענו כלל, שבזה הכניסו רמז שאי אפשר לכבוש את הארץ 53817 

ולכן עמד כלב לחזק את רוח העם שלא יתיאשו , כ בדרך דיבה ארץ אוכלת יושביה היא"בדעתם לומר אח 53818 

י דבריו של "אולם משהלכו מלפני משה בראותם שחלק מן העם נתחזקו ע, ממה שהבינו מדברי המרגלים 53819 

 53820 .(ן"עיין רמב) אז הוציאו דיבת הארץ בגלוי לכל העם עד שנמס לבבם, כלב

ושלמי שמצאו המרגלים את משה ואהרן וכל ישראל עוסקים בהלכות חלה וערלה הנוהגות רק ואיתא ביר 53821 

מיד ותשא כל העדה את ? אמרו להם לארץ אין אתם נכנסים ואתם עוסקים בהלכות חלה וערלה, בארץ 53822 

ואיך זלזלו במשה , מזה אנו רואים באיזה גסות רוח התנהגו, (´ה´ ד הלכ"ירושלמי תענית פ) קולם ויבכו 53823 

שהרי , ה"ואיתא בגמרא שכפרו בטובתו של הקב, ואהרן ובכל העם והחלישו את דעתם באמצע לימודם 53824 

והם הוציאו דיבה , ה העסיק את הגויים בכל מקום שבאו במיתת הגדול שבהם שיהיו עסוקים בהלויה"הקב 53825 

 53826 .(.ה"סוטה ל)א  ואמרו ארץ אוכלת יושביה הי

רץ ישראל יבחרו נשיאים אחרים ויעבירו אותם ואיתא בזוהר שהמרגלים חטאו משום שידעו שבא 53827 

ובספר מסילת ישרים מראה מזה גודל , ולכן התאמצו בכל מחיר שלא יעלו העם לארץ ישראל, מגדולתם 53828 

ובגללם יצא , שבשביל חשבון של כבוד נכשלו צדיקים אלה במעשה כסילות כזה, הסכנה במדת הכבוד 53829 

ה "אחרי שמשה הקפיד לברור רק צדיקים והקב, ולפי זה מתעוררת שאלה גדולה, הקצף על כל הקהל 53830 

למה עלתה בידם כזאת שדוקא האנשים ששמו ? למה באמת נכשלו ישראל בצורה כזאת, הסכים עליהם 53831 

סילפו את העובדות וניצלו את האימון הניתן , בם אימון היו לקויים בנגיעה גדולה והפכו הקערה על פיה 53832 

 53833 ?בהם להניא את לב העם

למלך שזימן לבנו אשה נאה ובת טובים ועשירה והודיע לבנו על , ל פי משל המדרשאולם הענין יתבאר ע 53834 

חשב המלך בלבו , ודבר זה היה רע בעיני המלך על זה שלא האמין אותו, אמר הבן אלך ואראה אותה, כך 53835 

בסוף אמר המלך טוב תראה , אם לא אראנה לו יחשוב הבן שמכוערת היא ולכן מסרב המלך להראותה לו 53836 

אבל מכיון שלא האמנת בי אני מייעד אותה לבן שלך ולא , ראה אם אמרתי את האמת או לאאותה ות 53837 

, והם לא האמינו ורצו לשלוח מרגלים, ה אני אמרתי שארץ ישראל טובה היא"כמו כן אמר הקב, עבורך 53838 

 53839 אלא יראו אותה כרצונם אבל אני נשבע שהם לא יכנסו בה אלא בניהם, אם אני מעכב יאמרו שאינה טובה

 53840 .(´ז ו"ר ט"במ)

, אלא רצו להיווכח בעצמם שארץ טובה היא, ה"בזה חטאו העם על חוסר תמימותם שלא סמכו על הקב 53841 

ה שהמרגלים יהיו אלה שיהיו מעוניינים להניא את לבם מלעלות מחמת "ומכיון שהגיעו לכך סיבב הקב 53842 

ולעמוד בנסיון כזה היו , וםהמרגלים לא עמדו בנסיון שלהם והכניסו גם את העם בנסיון עצ, הנגיעה שלהם 53843 

אולם , ובזה היה עולה בידם לתקן מה שפגמו קודם בשילוח המרגלים, צריכים להתחזק מאד מאד באמונה 53844 

 53845 .כ קשה ונענשו ונטרדו מישיבת הארץ"לא היו יכולים לעמוד בנסיון כ

ב לא תשמע וכתי, הוא מקרא מלא בענין נביא שקר הנותן אות ומופת לאמת דבריו, תורת עמידה בנסיון 53846 

´ אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה´ אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה ה 53847 

י מדת האהבה יש להתגבר על הסתירה שבין האמונה לבין "רק ע, (ג"דברים י) בכל לבבכם ובכל נפשכם 53848 

 53849 .(´משלי י) כמו שעל כל פשעים תכסה אהבה, המופת של נביא השקר

רק באופן , ´ובמקום שקצרה יד השכל צריכים להתבצר באמונה ובאהבת ה, לה מהשכלאהבה היא למע 53850 

על גבורת יושבי הארץ ועל מיתת , כזה היו יכולים לדחות כל המחזה העגום שתיארו לפניהם המרגלים 53851 



י האמונה יש בכוחו "השכל המודרך ע, מילה אחת של אמונה בכוחה לדחות כל ההוכחות שבעולם, יושביה 53852 

 53853 .(המוסר והדעת)  .כל ההוכחות שמגבבים נגד האמונהלהפריך 

 53854 

 53855 מאמר קפא

 53856 .(ב"ג כ"במדבר י) ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי

אמר להן אבותי בקשו עלי , אמר רבא מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות 53857 

איתא בזוהר שכלב סיכן , (7ד"סוטה ל) םיהושע כבר ביקש עליו משה רחמי, רחמים שאנצל מעצת מרגלים 53858 

אבל מכיון שהיה בצרה לא , את עצמו כשהלך לחברון מחמת ילידי הענק שהיו שם והיו יכולים להורגו 53859 

בעצם המרגלים הלכו בעצה רעה , ובא להתפלל על קברי אבות כדי להנצל מעצת מרגלים, הסתכל על זה 53860 

מקיש הליכה לביאה מה ביאה בעצה רעה אף  י"ר יוחנן בשם רשב"א, כבר מההתחלה כדאיתא בגמרא 53861 

 53862 .וכלב שעמד על כוונתם מההתחלה מסר נפשו להשתטח על קברי אבות, (ה"סוטה ל) הליכה בעצה רעה

, וכי הכריחוהו על כך, היה לו הברירה לא ללכת בעצתם, ויש להבין דמאחר שהבין כלב שדרכם נלוזה 53863 

לוא כל הארץ כבודו ולמה שם נפשו בכפו ללכת הלא מ, ´ועוד שאם הרגיש שנחוץ לו להתפלל לעזר ה 53864 

אבל הענין הוא שכלב ראה איך שהמרגלים התחילו לטכס עצות ? במקום סכנה ולא התפלל במקומו 53865 

במקום ללכת בפשיטות ובנאמנות ולהשיב לשולחיהם דבר מבלי , ולסמוך על חכמתם מה להשיב למשה 53866 

 53867 .לערב דעות שלהם

כדאיתא במדרש שבסוף הארבעים יום נהפכו , מה ישיבו למשהויתכן שהמרגלים לא החליטו עד הסוף  53868 

אולי הכוונה , ומה שנאמר בגמרא עליהם שהלכו בעצה רעה מראש, (´ז ד"ר ט"במ) מצדיקים לרשעים 53869 

משום שברגע שהאדם פורש , וזאת סכנה גדולה מאד, שהחליטו להשיב על דעת עצמם ולא על דעת משה 53870 

ברגע שסרים כבר אוחזים , ש וסרתם ועבדתם אלהים אחרים"כמ, מדרך התמימות פותח לפניו פתח חטאת 53871 

 53872 .אצל עבודה זרה שהיא אבי אבות הטומאה

ועל כן , שמא במשך הזמן ישפיעו עליו גם כן להזניח תומו ולחפש מזימות שונות, זאת היה הפחד של כלב 53873 

עצמו לא יוכל משום שבכוחות , הבין שאין לו עצה אחרת אלא לזרוק חייו מנגד ולברוח לקברי האבות 53874 

הם הגבורים אשר מעולם אנשי , ומוכרח היה להתאזר בכוחם ובזכותם של האבות, לעמוד בנסיון כזה 53875 

רק , אשר סללו דרך התמימות לדורות בעומדם בנסיונות כבירים מבלי לסטות ימין או שמאל, השם 53876 

ק שהועילה ובאמת לא ר, תפילתם של האבות לפני כסא הכבוד היתה מסוגלת להוציאו מפח יוקשים 53877 

עד שברגע , אלא עוד אזר כח כגבור להראות את כוונתו האמיתית ולהטעות את המרגלים, תפילתם עבורו 53878 

 53879 .(´ג ל"י) י"הנכון ניצל את האימון שנתנו בו להשפיע על העם לטובת משה רבינו כדאיתא ברש

 53880 שלים ביצרםל על כן יאמרו המושלים בואו חשבון אלה המו"הוא אשר פירש המסילת ישרים מאמר חז

וכמו גן השרים המלאה , היצר הרע מטעה את האדם ומבלבלו עד שאינו יודע מה לפניו, (ח"ב ע"ב) 53881 

אולם העומד על האכסדרה הוא , שבילים שרק מי שעבר שם ומכיר את הדרכים יודע להגיע למבוקשו 53882 

כבר יצאו מכל כמו כן אלה המושלים ביצרם , רואה את הדרכים ויודע לכוון את ההולכים לדרך האמיתי 53883 

ורק הם יכולים ליעץ למי שירצה לשמוע אליהם ואליהם אנו צריכים , השבילים והבלבולים של היצר 53884 

 53885 .כ בזכותם ותפילתם של אבות העולם"רעיון זה הנחה את כלב להאחז כ, (ג"י פ"מס) להאמין

ס "ביאר הגריו, (ח"ברכות י) ידוע מחסיד אחד שהקניטתו אשתו ערב ראש השנה והלך ולן בבית הקברות 53886 

ומכיון , משום שרצה לתקן את מדת הכעס על שנתן לאשתו להרגיז אותו, ל הטעם שלן בבית הקברות"זצ 53887 

על כן שת ? שהזמן היה לפני ראש השנה איך יבוא לפני המלך בראש השנה בלבוש שק של כעס וקפידה 53888 

ועוד , כתו מדת הכעסושם ישבר רוחו בקרבו במהירות ותעלה ארוכה למ, עצה לנפשו ללון בבית הקברות 53889 

הרי שבבית הקברות מצליח האדם , (ו"אור ישראל כ) יספיק לקבל פני מלכו של עולם בלבוש מחלצות 53890 

לשכוח קנאתו ושנאתו ולבטל את עצמו , לשחרר את עצמו להתרומם מהדברים הקטנטנים שלוחצים עליו 53891 

 53892 .וסגולה זו היתה בעוזרו של כלב בהשתטחו על קברי אבות, לקונו

שהולכים על קברי ישראל כדי , ני הטעמים גם יחד מוזכרים בגמרא ובפוסקים גבי תעניותובאמת ש 53893 

ואם אין קברי ישראל הולכים על קברי נכרים להראות שאנו חשובים , שיבקשו המתים רחמים עלינו 53894 

ומזה יש לנו מקום התבוננות כמה חשוב שהאדם , (ז"א והוא מתענית ט"א ומג"ט ברמ"ח תקע"או) כמתים 53895 

ואז לא יבלבלוהו הבלי הזמן , (ז"ברכות י) את עצמו עראי בעולם ויזכור תמיד שסוף אדם למות יראה 53896 

ולבוא בזכותם של , ובמיוחד יראה ללכת בעקבי הצאן וללמוד מדרכי אבות, המדריכים תמיד את מנוחתו 53897 

 53898 .(המוסר והדעת)  .ואז יזכה ללכת בדרך אשר ישכון אור, הזקנים ולא לסמוך על עצמו

 53899 

 53900 

 53901 קפב מאמר



 53902 .(ו"ג כ"במדבר י) וילכו ויבואו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל

וכמו שאנו אומרים בתפילה על , והגדולה שבהן היא הנקראת עבד נאמן, בחינות רבות יש במעלת העבדות 53903 

, היינו שהוא עבד נאמן, בכל ביתי נאמן הוא, ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו, משה רבינו 53904 

אלא , ואינו מחשב חשבונות רבים, ונראה שעבד נאמן אינו מהרהר לעולם, ההבדל בין עבד לעבד נאמן מה 53905 

הוא סמוך ובטוח על המקום , עושה דברו לשמוע בקול דברו, עומד ומשרת לפני המקום כמלאך השרת 53906 

ומזומן הוא מוכן , כאילו לא היה צורך גם בשמיעה, והעשיה שלו היא רק לעשות רצונו של מקום, ה"ב 53907 

 53908 .זהו הנקרא עבד נאמן, לשרת את המקום ולעשות רצונו בלי שום הרהור עצמי כל שהוא

כל אחד מהם , על האסון הנורא שקרה למרגלים שהיו נשיאי ישראל, מתוך כך נוכל לקבל מושג כל שהוא 53909 

, ה הסכים לבחירתו"ומשה רבינו בחרם והקב, היה הגדול והמובחר שבשבטו כמפורש כל נשיא בהם 53910 

ונקבעה על ידם בכיה לדורות לשני , י כשלונם כל החורבנות"שהביאו ע, סוף נכשלו במכשול נורא כזהול 53911 

ופזורם של ישראל לגליות וחורבן נורא ואיום לכל הדורות עד דורו של משיח שנזכה , החורבנות יחד 53912 

 53913 .לגאולה העתידה

והיה , כניס את ישראל לארץהלא היה משה מ, ואלמלא היו טועים והיו מסכימים לדעתם של יהושע וכלב 53914 

והיו מתקיימות כל , ודור יוצאי מצרים היה זוכה להיות גם הדור של לעתיד לבוא, העולם שב לתיקונו מיד 53915 

היה זורח עליהם ´ ולא היה פרץ ולא צוחה ורק אור ה, הברכות שבפרשת בחוקותי ובפרשת כי תבוא 53916 

 53917 .גע בפירושו למצוא במה כמוס סוד הכשלוןל עמל וי"ן ז"וגם הרמב, והפרשה חתומה וסתומה מאד, תמיד

ויתכן כי משה בעבור שידע כי היא שמנה , ל"אולם לכשנתבונן בדבריו הקדושים נמצא איזה שמץ דבר וז 53918 

כדי שיגידו לעם וישמחו , בעבור כן אמר להם שיתנו לב לדעת כן, ש אל ארץ טובה ורחבה"וטובה כמ 53919 

, זה נקודת המוקד ומקור השריפה אשר שרפו את עצמםונראה שב, ל"ויחליפו כוח לעלות שם בשמחה עכ 53920 

אלא שהיו צריכים לעשות , כי המרגלים היה להם לקבוע את דעתם על ארץ ישראל לא לאחר שתרו אותה 53921 

 53922 .כן קודם לכן

אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני אל , ה שאמר למשה"היה צריך להיות די להם מאמרו של הקב 53923 

הבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב וכן ו, ארץ זבת חלב ודבש 53924 

וגם הבטיח להם , ברור מלל להם שהארץ היא טובה´ ואם כן הלא דבר ה, ´ונתתי אותה לכם מורשה אני ה 53925 

 53926 .נאמנה שיקיים את הבטחתו להאבות ויתן אותה לזרעם מורשה

וודאי זקני ישראל מסרו , גם המרגלים היו בתוכםשוודאי , כל זה דיבר משה לישראל באסיפת זקני ישראל 53927 

י "ולכן כמו שלמשה רבינו לא היה שום ספק בלבו על טובה של אר, לכל ישראל וכולם שמעו´ את דברי ה 53928 

וכל כוונתו בשלוח המרגלים היה , ודבר אחד מדבריו לא ישוב ריקם, ´ועל כבושה שוודאי יתקיים דבר ה 53929 

 53930 .וימסרו להם מה שראו בעיניהם אז יחליפו כוח לעלות בשמחה שבבוא המרגלים, רק לעידוד לישראל

כך עשו יהושע וכלב שדעתם היתה שוה כדעת משה רבינו ודבר , כן היה צריך שיהיה אצל המרגלים עצמם 53931 

אבל , ביד משה בראשית שליחותו´ והגידו לישראל אחרי שתרו את הארץ כדבר ה, היה חי בלבבם´ ה 53932 

אלא הלכו לרגל ולקבוע דעתם על הארץ לפי ראות , ´ובטחו על דבר ההמרגלים לא כן עשו ולא סמכו  53933 

ולפיכך אין בכוח ישראל לכבוש את , ובאו והגידו לישראל כפי שעלה במחשבתם אפס כי עז העם, עיניהם 53934 

 53935 .הארץ

מה ביאתן בעצה , מהו וילכו ויבואו להקיש הליכתן לביאתן, ל שדרשו וילכו ויבואו"ונראה שזוהי כוונת חז 53936 

ולמה יהיו , ולכאורה איזה מקום היה לעצה רעה כבר בהליכתן, (.ה"סוטה ל) ף הליכתן בעצה רעהרעה א 53937 

ה "היתכן שנשיאי ישראל שמשה רבינו בחרם מפני שהיו המובחרים והקב, יועצים רעה עוד קודם שראו 53938 

 53939 שתהיה עצתם רעה כעצה הרעה שנכשלו בה, יהיו כבר בתחילת הליכתן רשעים כאלה, הסכים לבחירתם

 53940 .כ"אח

והיינו שעיקר המבחן בין המרגלים הרשעים ליהושע , ל"דבריהם ז´ אולם לפי מה שנתבאר נראה שזה פי 53941 

, כי יהושע וכלב כמו משה רבינו קבעו את דעתם והחלטתם מיד בתחילת השליחות, וכלב היה רק בהליכתן 53942 

וגם הם הלכו בעצה  ,למשה רבינו בתחילת שליחותו לישראל כנר לרגלם ואור לנתיבתם´ כי היה דבר ה 53943 

אלא הלכו על מנת , נר לרגלם´ ואילו המרגלים לא שמו להם דבר ה, טובה ובאו באותה עצה שהלכו עמה 53944 

י זה הרשיעו וגמלו לנפשם ולכל "ורק ע, ובזה היה טמון הפח לרגלם, לשפוט הדבר לפי ראות עיניהם 53945 

ולכן נאמר , ´לבם לדבר ה והכל מפני שהיתה עצתם רעה משעת הליכתן לא ליתן, ישראל רעה איומה 53946 

 53947 .עליהם וילכו ויבואו שהוקשה הליכתן לביאתן

ואיך אפשר לדרוש כך על , הלא בקרא וילכו ויבואו גם יהושע וכלב בכלל, וניחא בזה מה שקשה לכאורה 53948 

, שגם אצלם הוקשה הליכתן לביאתן, אכן לפי מה שנתבאר יפה נדרש זה גם על יהושע וכלב, יהושע וכלב 53949 

בין , וההבדל בזה הוא במעלת העבדות, רגלים היה ההיקש לרעה ואצל יהושע וכלב לטובהאלא שאצל המ 53950 

, ´אלא שהיתה חסרה הנאמנות שלא להרהר אחרי דבר ה, ´כי גם המרגלים עבדו את ה, עבד לעבד נאמן 53951 



למשה רבינו לאמר לישראל כי הארץ ´ וכיון שהיה דבר ה, ´ושלא יהיה שום מקום ספק בקיום דבר ה 53952 

היה להם להתחזק בזה ולחזק ולעודד גם את ישראל כמו שעשו יהושע , יא וגם שיורישה להםטובה ה 53953 

ולכן נכשלו וירדו לבאר שחת והכשילו את , לא היו נאמנים´ אבל המרגלים אף כי עבדו את ה, וכלב 53954 

 53955 .ישראל

לא ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימ, ולכשנתבונן נמצא כי הדבר מפורש בתורה כי כך נאמר 53956 

ואמרה ועבדי כלומר , הרי שגילתה לנו התורה הסוד מה גרם שכלב ניצל מעצת המרגלים, אחרי והביאותיו 53957 

, ל"ע ז"ופירש הראב, הוא מה שגרם שהיתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי, עבדות של כלב שהיה עבד נאמן 53958 

היה ´ ה איזה דבר הולכאור, ל"וימלא אחרי רדף אחרי דברי ומילא אותו שהארץ טובה מאד ואין דיבה עכ 53959 

ה למשה "שהוא הדבר שדיבר הקב, ל"ן ז"ש הרמב"אלא שהוא כמ, להם שכלב רדף אחריו ומילא אותו 53960 

 53961 .והיה די לכלב דיבור זה שירדוף אחריו וימלא אחריו, בתחילת שליחותו

כי אסונם היה שהיתה חסרה להם נאמנות זו בדבר , ומתוך שבחו של כלב אנו באים לגנותם של המרגלים 53962 

שהמעלה העליונה של עבד נאמן אינה , ולפי זה נמצא, ולא רדפו למלא אחריו ולפיכך נכשלו והכשילו, ´ה 53963 

אפשר , אלא שבחסרונה בגדולי עולם לפי גדולתם, מעלת שלמות שהיא הפסגה של מעלת העבדות בלבד 53964 

 53965  .ושרק עבד נאמן ניצול ממנה, שתהא סכנה גדולה בדבר להסתכן ברעה המביאתם לבאר שחת

 53966 .(ליות יחזקאלד)

 53967 

 53968 מאמר קפג

 53969 .(ח"ג כ"במדבר י) אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאד וגם ְיִלֵדי הענק ראינו שם

, כי היו צריכים למסור מה שראו בכדי לקיים שליחותם, כל מה שספרו ואמרו עד ויהס כלב היה בסדר 53970 

ואת העם היושב עליה החזק הוא , ה היאוראיתם את הארץ מ, והם נשלחו לדעת את כל הפרטים שאמרו 53971 

ומה הערים אשר הוא יושב , ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא אם רעה, המעט הוא אם רב, הרפה 53972 

אם כן היו צריכים , היש בה עץ אם אין, ומה הארץ השמנה היא אם רזה, בהנה הבמחנים אם במבצרים 53973 

מה חטאו ומה פשעו עד , ויהס כלב את העם אל משהוהלא נהגו כראוי ולמה כתוב , לענות על כל השאלות 53974 

 53975 ?שכלב היה צריך להשתיק אותם, הנה

אמר רבא מלמד ? ויעלו בנגב ויבוא עד חברון ויבואו מיבעי ליה (7ד"סוטה ל) ´גם קשה מה דאיתא במס 53976 

אמר להם בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת , שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות 53977 

יה יושיעך מעצת , ויקרא משה להושע בן נון יהושע, יהושע כבר ביקש משה עליו רחמים, מרגלים 53978 

מאיפה ידע כלב , ולא מובן מה הפחד, כ"והיינו דכתיב ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו ע, מרגלים 53979 

מה ? וכן משה למה ביקש רחמים על יהושע עוד לפני שהלכו? שיחטאו עד שהיה משתטח על קברי אבות 53980 

 53981 ?הלא כל מה שסיפרו היה בסדר? לשנות שמוראה 

משה רבינו הרגיש שענין שליחות המרגלים , (´משלי כ) מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה 53982 

שהרי אחרי ויהס כלב נאמר והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא , לא בסדר 53983 

כי חזק הוא , פפא דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה אמר רבי חנינא בר (.ה"סוטה ל) ´ובמס, ממנו 53984 

 53985 .כ"אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם ע, ממנו אל תקרי ממנו אלא ממנו כביכול

סוטה דרש רבא ´ ובמס, הארץ אשר עברנו בה ארץ אוכלת יושביה היא, וכן הוציאו דיבת הארץ באומרם 53986 

מת חשיבה , דכל היכא דמטו, אני חשבתיה לטובה, עהה אני חשבתיה לטובה והם חשבו לר"אמר הקב 53987 

י אוכלת יושביה בכל מקום שעברנו מצאנום "רש, כ"כי היכי דניטרדו ולא לשאלו אבתרייהו ע, דידהו 53988 

ובאמת היה זה חוסר , ה עשה לטובה כדי לטורדם באבלם ולא ישימו לב להמרגלים"והקב, קוברי מתים 53989 

 53990 .´אמונה בה

ה "לא היתה מן הקב, ה למשה שלח לך אנשים"פ שאמר הקב"אע, (´תנחומא שלח ה) איתא במדרש 53991 

אלהיך מביאך אל ארץ ´ כי ה, (´דברים ח) י שנאמר"ה שבחה של א"מפני שכבר אמר להם הקב, שילכו 53992 

אלא ישראל הם שביקשו שבשעה שהגיעו אל התחומים אמר להם , ומה הוא אומר שלח לך אנשים, טובה 53993 

באותה שעה נתקרבו כל ישראל לפני , (´דברים א) את הארץ עלה רשאלהיך לפניך ´ ה ראה נתן ה"הקב 53994 

 53995 .משה שנאמר ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ שלא האמינו

למלך שזימן לבנו אשה נאה בת טובים ועשירה שאין כמותה , יהושע אומר משל למה היו ישראל דומין´ ר 53996 

אמר אביו מה , מיד הוקשה הדבר לאביו, ה אותה שלא היה מאמין באביול הבן אלך וארא"א, בעולם 53997 

ל ראה "לבסוף א, הוא אומר כעורה היא לפיכך לא רצה לראותה, אם אומר לו איני מראה אותה לך, אעשה 53998 

אלא לבניך אני , ובשביל שלא האמנת בי קונם שאין אתה רואה אותה בביתך, אותה ותדע שלא כזבתי לך 53999 

 54000 .נותנה



ה אם "אמר הקב, אמר לישראל טובה הארץ ולא האמינו אלא אמרו נשלחה אנשים לפנינו ה"כך הקב 54001 

אלא יראו אותה ובשבועה שאין , מעכב אני עליהם הם אומרים לא טובה הארץ ולכך לא הראה אותה לנו 54002 

ואומר וטפכם , שנאמר אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, אחד מהם נכנס לתוכה אלא לבניהם 54003 

 54004 .לבז יהיו המה יבואו אשר אמרתם

, (7ד"בסוטה ל) ´וכן לשון הגמ, ובמשה עבדו וחטאו בזה´ ובאמת היה להם לכבוש את הארץ באמונה בה 54005 

כתיב הכא ויחפרו לנו את הארץ , חייא בר אבא מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראל´ אמר ר 54006 

י אותה שאלה ששאלו תחילה שלוח "י לבושתה של א"רש´ ופי, וכתיב התם וחפרה הלבנה ובושה החמה 54007 

מה ביאה , יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי מקיש הליכה לביאה´ וכן וילכו ויבואו אמר ר, ל"המרגלים עכ 54008 

 54009 .כ"בעצה רעה אף הליכה בעצה רעה ע

ומטעם , וכלב השתטח על קברי אבות כדי שלא יכשל, ומשה התפלל על יהושע, וזה הרגישו כלב ויהושע 54010 

, כמו ביהושע ששלח ליריחו רק שני אנשים, לא שנים או שלושה אנשים, ים עשר אישזה שלח משה שנ 54011 

ובמדרש ואקח מכם , ובחר דוקא כל נשיא בהם ליתר בטחון, כי אולי דעת רבים יחזיקו מעמד ולא יכשלו 54012 

הואיל , הכל עשה כדי להמעיט הסכנה שלא יוציאו דיבה, מן המושלמים שבכם, מן הברורים שבכם 54013 

 54014 .ל"השליחות לא היתה בסדר כנומלכתחילה 

, מצא שבדבריהם עד ויהס כלב דיברו כבר לא טוב שאמרו אפס כי עז העם, ל"ן ז"ובאמת החכם לב הרמב 54015 

כאילו אמרו מה יועיל שזוהי ארץ זבת , כי המלה אפס מראה על הפחד הגדול שהיה להם מגבורת האויב 54016 

אבל כשכלב השתיק אותם כדכתיב , רק ברמז וזה אמרו, אבל לא נוכל לכבוש אותה כי עז העם, חלב ודבש 54017 

 54018 .ואמרו לא נעלה כי עצום הוא ממנו כביכול, ויהס כלב את העם ויאמר עלה נעלה אז נתגלה מה שבלבם

ל בשעה שאדם מצטער "שאמר הסבר לדברי חז, ל"ז זצ"צ רנ"והנה זכיתי לשמוע בקעלם מפי מורי הגה 54019 

ה הטוב "היות שהקב, ז"ואמר הסבר ע, (ו"סנהדרין מ) קלני מראשי קלני מזרועי, שכינה מה לשון אומרת 54020 

ובטובו ואהבתו מוכיח לבן אדם , חושב מחשבות בטובו איך להציל בן אדם שלא ידח ממנו נדח, והמטיב 54021 

אז , ובשעה שמצטער סימן שעוד לא שב בתשובה ולא חזר מדרכו, ביסורים שאלו יחזירוהו בתשובה 54022 

קלני מראשי פירוש כואב לו כאחד שתוכניותיו , י מזרועיהשכינה מצטערת ואומרת קלני מראשי קלנ 54023 

 54024 .ח"כ ללא הועיל ודפח"קלני מזרועי פירוש גם הזרוע נטויה היסורים ג, ומחשבותיו לא השיגו את מטרתם

והם כן נכשלו , וגם כאן לא עזר התחבולות לשלוח שנים עשר איש ראשי בני ישראל כדי שלא יכשלו 54025 

כי דאגו שבארץ ישראל הם ירדו ממדרגתם ולא יהיו נשיאי , ה היתהוהסיב, והוציאו דיבה על הארץ 54026 

ל הקנאה והתאוה "ועד כמה קדושים דברי חז! מה נפלא הדבר, (כדאיתא בזוהר) וראשי בני ישראל 54027 

י קנאה "וכן המרגלים נפלו במדבר ולא זכו לעלות לארץ ישראל ע, והכבוד מוציאין את האדם מן העולם 54028 

 54029 .(רזכרון מאי)  .תאוה וכבוד

 54030 

 54031 מאמר קפד

 54032 .(ח"ג כ"במדבר י) אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאד וגם ילידי הענק ראינו שם

מאין בא להם , ויניאו את לב העם מלכת במלחמה, אצל המרגלים מצינו שדיברו לשון הרע על הארץ 54033 

ש "כירו כי הכל לפניו יתוה, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, הלא יצאו ממצרים וראו הנסים? החטא הזה 54034 

ועוד איך אמרו על הארץ אוכלת יושביה היא מפני שעוסקים כולם , ואיך אמרו עתה אפס כי עז העם, כלא 54035 

מית חשיבא דידהו כי היכי דניטרדו , דכל היכא דמטו, ל אני חשבתיה לטובה"הלא אמרו חז, בקבורת מתים 54036 

 54037 ?ואיך לא הבינו זאת, ולא לישאלו אבתרייהו

באופן שההצלחה ישיגו ולא יהיה להם , לסבב שלא ירגישו יושבי הארץ את המרגלים´ כול האמנם היה י 54038 

וצדיקים ילכו בם , כ מקום לטעות"אלא שלכך גזר הבורא ההצלה באופן זה כדי שיהיה ג, מקום לטעות 54039 

ולכן המרגלים שהיתה להם נגיעה לטעות ולתלות החסרון בארץ כי אוכלת , ובלתי צדיקים יכשלו בם 54040 

ומיד שראו , (.ה"נ´ ד´ זוהר במד) שפחדו שאם יכנסו לארץ יסלקו אותם מנשיאותם לכן טעו, ביה היאיוש 54041 

וגם כשראו את הענקים טעו בגבורתם כי , הכריעו כי החסרון הוא מהארץ, עוסקים כולם בקבורת מתים 54042 

 54043 .פ דרך הטבע לא יכול להיות במציאות"לכבוש האנשים האלה ע

במצרים , לכן אמרו אפס כי עז העם ואין אנו ראויים לנס, חנו ראויים לנסיםן שאמרו אין אנ"מבואר ברמב 54044 

לא טעו , ויהושע וכלב שהיו נקיים מהנגיעה הזאת, היינו במדרגה גבוהה ועכשיו אין אנו ראויים לזה 54045 

ודנו מזה כי , להטריד את כולם בקבורת מתים כדי להצילם´ כי ראו בזה ישועת ה, ואדרבה התחזקו מזה 54046 

, כי ידעו כי לפניו כאין המה, ולכן גם כי ראו הענקים לא התפעלו מזה כלל, שגיח עליהם ומצילםהבורא מ 54047 

 54048 .כ"ומהכרת ההשגחה דנו כי המה ראויים לנס ג

ל על "ש חז"כמ, אלא תלוי לפי מדרגת האדם, אין זה ספק הלכה, אמנם בענין זה אם ראוי אם לא ראוי 54049 

ואם אתה מראה לו אצבע , מראה לו יד אף הוא מראה לך יד מה הצל אם אתה, צלך על יד ימינך´ הכתוב ה 54050 



כמו כן בעת שהאדם מסכים בדעתו כי ראוי הוא לנס ולא מתהפך בדעתו כלל , אף הוא מראה לך אצבע 54051 

זה גופא הגורם שלא , ואם נתרפה בדעתו ומפחד שמא אינו ראוי, זה גופא הגורם שיהיה ראוי, לצד אחר 54052 

 54053 .יהיה ראוי

, וראו המציאות כי טובה הארץ וראויים המה לנסים, לא היה להם נגיעה בכניסת הארץולכן יהושע וכלב ש 54054 

ופעלה עליהם הנגיעה להפחידם אולי אינם , והמרגלים שהיתה להם נגיעה בזה, לכן לא טעו כלום בהענין 54055 

, ובאמת לגבם היה עז העם ולא יוכלו לכובשם, זה גופא הגורם באמת שלא יהיו ראויים לנסים, ראויים 54056 

ורק רוח הנגיעה , שהיה להם להרגיש הנגיעה ושכל טענתם הוא שוא ושקר, אלא שהתביעה עליהם היא 54057 

ועכשיו שלא הרגישו טעו בהמקום טעות ועוד נפלו , כי אז היו מתעלים מן המקום טעות הזה, דובר בם 54058 

 54059 .(ב"תיקון המדות פ´ מדרגת האדם מא)  .ממדרגתם

 54060 

 54061 מאמר קפה

 54062 .(´ג ל"במדבר י) ר עלה נעלה וירשנו אותהויהס כלב את העם אל משה ויאמ

ומתוך , השומע היה סבור שבא לספר בגנותו? השתיק את כולם צווח ואמר וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם 54063 

, אמר והלא קרע לנו את הים, שהיה בלבם על משה בשביל דברי המרגלים שתקו כולם לשמוע גנותו 54064 

והאנשים אשר , ר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל להויאמ, והגיז לנו את השלו, והוריד לנו את המן 54065 

 54066 .(´ג ל"י י"רש) עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו

מתוך שטעו שגם הוא בא לספר בגנותו של , קשה להבין איזו תועלת השיג כלב בהשתיקו את העם לרגע 54067 

ת הארץ ולהעריץ את משה ולהגביר והלא מיד לאחר ששמעו את דבריו לשבח א, משה ובגנות הארץ 54068 

ועוד הסעירו את רוחם של ישראל עד שפרצו , שוב הוציאו דיבה על הארץ, האימון בו שוב חזרו והתלוננו 54069 

כ שלא הועיל ולא "וכש, הלא בזה עוד הרתיח את רוגזם במדה מוגברת, בבכי ונתנו לבם לשוב מצרימה 54070 

 54071 ?אל מה איפוא כיון בהסותו את העם, הטיב את המצב

, הוא הפסיק את כעסם ורוגזם שלא יהיו בנשימה אחת, אכן הרבה הועיל כלב באותו הרגע בו השתיקם 54072 

שהוא עז , ר"עקר את הכוח הראשון של היצה, הוא צינן את רתיחתם שלא תהיה עבירתם בוערת כאש 54073 

שבון וח, שאז חלים עליהם דינים אחרים, העביר את כל אלו מכלי ראשון לכלי שני וכלי שלישי, ועצום 54074 

עבירה כזו מביאה , עבירה הנעשית מתוך אש בוערת של כלי ראשון וכוח ראשון בלי הפסק, העוון משתנה 54075 

, אבל העבירה הנעשית בלי התלהבות, כ נידון ברותחים"חרון אף גדול ונידון בעונשים קשים והוא ג 54076 

 54077 .ובכוח שני חלוש וקלוש אז אין הדין חמור כל כך

היתה מעשה גדול , ים על משה ואהרן ומדברים בגנותם ובגנות הארץההפסקה שהפסיק כלב את המתלוננ 54078 

, ו"כי מי יודע כמה חרון אף היה נשפך עליהם וחומר הדין לא היה נפסק לעולם ח, ושקול בחכמה רבה 54079 

וכעסם ורתיחת דמם אשר פסק , כלב עצר אותם מכוח הראשון, אלמלא הפסיק כלב את החטא לאותו רגע 54080 

ל על הפסוק ועבדי כלב עקב היתה "וכן משמע באבן עזרא ז, שאינו בוער כל כך לאותו רגע עבר לכלי שני 54081 

 54082 .וזה מתאים לרעיוננו, הזכירו לבדו ולא גם את יהושע בעבור ויהס, רוח אחרת עמו

וזקני , ובדעת זקנים מבעלי התוספות מקשים, ויאמר אליהם לינו פה הלילה וישבו שרי מואב עם בלעם 54083 

אם כן למה ? אמרו כלום יש אב ששונא בנו, אמר להו לינו פה הלילה הלכו להםכיון ד? מדין להיכן הלכו 54084 

אלא אחרי שבלעם הפסיק , למה לא עלה בדעתם אז הרעיון של כלום יש אב ששונא בנו, הלכו לכתחילה 54085 

הפסק , הפסק קל זה דיו לעורר את מחשבתם ולהגיע לידי מסקנה שאין אב שונא לבנו, ודחה אותם למחר 54086 

, רתיחת דמם נצטננה במקצת, ופתח את עיניהם שנסתמאו משנאה, שכרון שנאתם לישראלזה הפיג את  54087 

 54088 .כל זה השיגו בהפסקה קלה, וכאשר באו לשכל הישר הבינו שאין אב שונא לבנו

שאדם ינסה לעצור , העצה הטובה ביותר אז, כאשר אדם נופל ממקום גבוה אין ספק שגורלו נחתם למוות 54089 

הרי נפילתו לא תהיה בחבטה עצומה שבאה , כ יפול"ואז אף אם אח, נהאותו מתנופת נפילתו הראשו 54090 

 54091 .אלא עוצמת הנפילה לארץ תהיה כמדת הגובה שבו האדם עצרהו, מהנפילה החזקה מן הגובה

ל האב אתה מכבדני בחיי תכבדני "א, מעשה בבן שכיבד את אביו ביותר (ה"סימן תרנ) בספר חסידים 54092 

לאחר פטירת אביו הלך לו למדינת הים , אחד ועצור רוחך שלא תדבר אני מצוך שתלין כעסך לילה, במותי 54093 

וכשחזר בעיר בא בלילה ועלה לחדר שאשתו , והניח אשתו מעוברת והוא לא ידע ועיכב בדרך ימים ושנים 54094 

 54095 .היתה שם שוכבת ושמע קולו של בחור שהיה מנשק אותה

שמע שאמרה אשתו לאותו , ב לתערהונזכר מצות אביו והשיב את החר, שלף חרבו ורצה להרוג את שניהם 54096 

אלו היה יודע שנולד לו בן כבר הגיע להשיא לך , כבר שנים רבות שהלך אביך מאצלי, בחור שאצלה 54097 

שעצר כעסי וברוך אבי שציווני לעצור ´ ברוך ה, כששמע זה הדבר אמר פתחי לי אחותי רעיתי, אשה 54098 

ועשו משתה לכל העם שנמצאים ושמחו  ושמחו שמחה גדולה, כעסי לילה אחת שלא הרגתי אותך ואת בני 54099 

 54100 .ל"הרבה מאד עכ



כל מדה שאינה נכונה לכל הפחות , להתרגל להפסיק באמצע בהילות הרצון, העובדה שיש לנו ללמוד מכאן 54101 

י "אלא להטיל בה מום ע, ולא בנשימה אחת, שהעבירה לא תהיה מתוך אש בוערת, שלא תיעשה בשלמות 54102 

ואז אפשר להגיע לידי החלשת היצר במדה , ורדיפת הממון, בתאווה ,בנקמה, כך צריך לנהוג בכעס, הפסק 54103 

 54104 .מרובה

והוא היה מתכוון לדחותם שמא , עתה הוא עת שכרות ולא נכון להראות לפניו, את אשר לו´ בוקר ויודע ה 54105 

, ה להפסיק את קורח ועדתו מהאש הזרה שאחזתם"בעצה מחוכמה זו השתמש משה רבינו ע, יחזרו בהם 54106 

הקנאה האוכלת את , משכרות הכבוד המדומה והמגונה, ותם למחרת להפיגם משכרותםהוא השתדל לדח 54107 

 54108 .לטובת החוטאים נתכוונו משה וכלב להפסיקם אף לרגע שיהיו חוטאים בסירוגין, הגוף והנפש גם יחד

ושם האשה המוכה כזבי בת צור ראש , ושם איש ישראל אשר הוכה זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני 54109 

לגלות המוכים היה לו ´ אם חפץ ה, מקשה´ אור החיים הק, (ה"פנחס כ)א  ת אב במדין הואומות בי 54110 

כ את "וכשהזכיר ג, שם להזכירו ולומר איש זמרי, להזכירם בשעת מעשה כשאמר והנה איש מבני ישראל 54111 

למה נמלך , ואם התורה כיסתה עליהם כדרך שכסתה על המקושש בשבת, המדינית היה לו להזכיר שמה 54112 

 54113 ?והוצרך להוסיף תיבות יתירות בתורה, ר שמםלהזכי

שיהא לו כוח , שהתורה למדה דרך ארץ לאדם איך יתנהג במדותיו, ואולי יש עוד להוסיף ולבאר כדרכנו 54114 

, שידחה כעס זה לשעה אחרת, ותורתו´ ית´ ש לכבוד ה"אף בכעסו ובקנאתו לש, המעצור לשלוט בנפשו 54115 

ולהמתין מעט , פחות ישתדל האדם להתאפק ולרסן כל דברכי לכל ה, מה שעלינו ללמוד מכל העניינים 54116 

דחיה מועלת לכל צרכי החיים הרוחניים , דחיה בכל מדה, לדחות את הכעס לשעות, טרם ירצה להוציאו 54117 

 54118 .(אור חדש)  .והחומריים

 54119 

 54120 מאמר קפו

 54121 .(א"ג ל"במדבר י) והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו

ויהושע שלח לרגל , כי גם משה שלח לרגל את יעזר, ין שילוח המרגלים לא היה עליהם שום חטאהנה בענ 54122 

ן "ש הרמב"פ הטבע ולא תסמוך על נסים כמ"ואדרבה התורה תצוה לעשות כל מה שאפשר ע, את יריחו 54123 

רפה בידם ´ זה מורה שהאמונה בעזר ה, וחטאם היה מה שהקדימו הם לשאול נשלחה אנשים לפנינו, ל"ז 54124 

וכיון שמתחיל , פ הטבע ולא לסמוך על הנס"לעשות כל מה דאפשר ע´ יען ידעו דרך ה, לפי ערכם הרם 54125 

ונמשך מעט בכוח הרע של כוחי , נמשך אצלו צורת החומר הוא הטבע, האדם בחומר שהוא היפוך נס 54126 

 54127 .ולכן נמשך מעט דעתם ללכת בטבע, ועוצם ידי

ויש לסמוך , ו בודאי ידע שהם צדיקים גמוריםאמר, ה בחר אותם לתור הארץ"כאשר ראו העם שמרע 54128 

נמצא כי , לא היו מקבלים דבריהם כלל, יודע כי לולי נמשכה דעתם לטבע´ אבל ה, עליהם והאמינו להם 54129 

כי , ותוך לבבו צריך להיות הכל נס נסתר, עוסק כדרך הטבע, האדם צריך להיות מלומד בכוחות הפכיים 54130 

ואנו אומרים בכל , ש לעדת ישראל"ם נסתרים מלוא כל הארץ וכאמנם נסי, ג שאין לנו נסים גלויים"אע 54131 

ורק נגזר על האדם בזיעת אפך , בכל יום בלי הפסק הכל נסים נסתרים´ פי, יום ועל נסיך שבכל יום עמנו 54132 

 54133 .וזה דבר קשה מאד שבור החבית ושמור יינה, שיעסוק בטבע באבריו היפוך מחשבות לבבו, תאכל לחם

 54134 א מלכים"ת כמו שמצינו בעת שכבשו ישראל ל"כי כן דרך השי, הדעת והלאה ונגזר זה עליו מחטא עץ

י נסיון "כי אינו יכול האדם לבוא למדרגות נעלות רק ע, ואלה הגוים לנסות בם את ישראל, (´שופטים ג) 54135 

כ עמל להגיע "ולא היה צריך כ, עשה את האדם ישר´ והיא הכוונה בפסוק הא, אם ינצח ויהי לבן חיל 54136 

כמו האוכל דבר המזיק לו יחלה וצריך רפואות מרים , אמנם והמה בקשו חשבונות רבים, נעלהלמדרגתו ה 54137 

 54138 .להתנהג בדרך שבור חבית ושמור יינה, כן בשביל החטא הוצרך לרפואות מרות וקשות,עדי ישוב לאיתנו

בעל , הוא האלהים´ כי אחרי שהשיגו מושג אמיתי כי ה, וכן בחטא מרגלים היה זאת כי היה להם לדעת 54139 

בזיעת , ´היא רק גזרה מאתו ית, ואם יצוה לעשות הכל בדרך הטבע, ´ואם כן הכל מאתו ית, הכוחות כולם 54140 

, וכן בקרח ומחלוקתו היה להם במה לטעות, אבל באמת הטבע גם כן נס והוא נס נסתר, אפך תאכל לחם 54141 

צריך להיות להם מושג שהיה , אבל נתפסו בשביל היסוד הזה, ´דאם לא כן לא היו מקריבים קטורת לפני ה 54142 

אם ריק הוא מכם , ואם יש להם קושיא עליו, ולבנות על המושג הזה, ה"אמיתי בנבואת משה רבינו ע 54143 

 54144 .ולבסוף יתברר לכם וכאשר כן היה

, יהיה עליו למשא גדול ולמיאוס, לפי זה יתחייב כי האדם כשהוא עוסק בעסק העולם כמשא ומתן וכדומה 54145 

כאשר אנו רואים האדם , ם לא ירגיש זאת בנפשו ובפרט אם יקבל נחת מזהוא, כי זה רק קללה בזיעת אפך 54146 

כי זה לאות , דע כי חולי גדול הוא בנפשו, ובפרט אם ירויח זה לו לנחת גדול ולעונג, העוסק במשא ומתן 54147 

ויסוד , אשר על כן מבורר כי העסק סכנה גדולה לאדם, ל"ורק כוחי ועוצם ידי ר, שאינו מאמין בנס נסתר 54148 

א "נ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .השיג מושג נכון ולבנות עליו בנינים היפוך השרשתו הקודמתהכל ל 54149 

 54150 .(ב"נ



 54151 

 54152 מאמר קפז

במדבר )א  ויוציאו דבת הארץ אל בני ישראל הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה הי 54153 

 54154 .(ב"ג ל"י

ם שלמה היה להם לבטוח בשם כי אם היתה אמונת, חטא המרגלים נראה בעינינו כחסרון באמונה ובטחון 54155 

, אבל האמת לא כן היא? ולמה להם לשלוח אנשים לרגל את הארץ, וללכת לארץ כנען בלי שאלה כלל 54156 

כי צריך האדם ללכת בדרך הטבע ולא לסמוך על מעשה , שלוח אנשים לרגל את הארץ אין בזה חטא כלל 54157 

דבר נגד הסדר הזה רק לפרקים  ואינו עושה, כמו שהבורא סידר את העולם בחכמה הנקראת טבע, נסים 54158 

 54159 .רחוקים

עומד דוד המלך ושואל מה לך הים כי תנוס הירדן , על דברים שהיו פעם אחת בעולם, וגם על נסים אלה 54160 

ת את הסדר שהטביע בהבריאה "כי על שינוי סדר הטבע צריך טעם חשוב למה שינה השי? תסוב לאחור 54161 

 54162 .נו אף במקום שאפשר לוכן ראוי לאדם להתנהג בסדר הזה ולא לצאת ממ, שלו

קודם שנברא האדם היה אפשר לאור וחושך להשתמש , כי סדר הטבע של הבריאה הוא בשביל האדם 54163 

ולהיות , כל הסדר של הבריאה להפריד העליונים מהתחתונים, למים עליונים ותחתונים להיות ביחד, כאחד 54164 

הכל הוא , אה מדור לעצמוולקבוע לכל חלק הברי, השמש לאור היום והירח וכוכבים למשול בלילה 54165 

אם היה העולם , אדם זה בעל בחירה יהיה וראוי שתהיה הבריאה מתאימה לו, בשביל האדם העומד להברא 54166 

 54167 .מתנהג בדרך נס לא היה מקום לבחירה

אי אפשר לו לומר כוחי ועוצם ידי עשה , לא היתה שום אפשרות לאדם לטעות אם היה מן יורד מן השמים 54168 

אז הוא , אם רצונו להכיר האמת, טוחן ואופה, קוצר ודש, ו שאדם חורש וזורעעכשי, לי את החיל הזה 54169 

ואם , ונותן הודאה להבורא על מה שזן את העולם המשמש אותו, רואה כי כל אנשי העולם עמלים לצרכו 54170 

כסבור הוא , אז הוא כסומא וחרש שאינו רואה ואינו שומע מכל הנעשה סביב לו, רצונו להטעות את עצמו 54171 

זוהי החכמה של סדר הטבע שתהא מתאימה לבחירת , עושה את הפת והוא משלם לו מיגיע כפיו שהחנוני 54172 

, כי לעתים נחוץ לבחירת האדם גם השינוי, לכן שאל דוד על שינוי הסדר עד שמצא תשובה מספקת, האדם 54173 

 54174 .להראות לו את האמת כי מלפני אדון חולי ארץ ההופכי הצור אגם מים

כ שצריך האדם להתנהג כפי "כש, וקי טבע לטובת האדם ובחירתו החופשיתואם הבריאה כולה סודרה בח 54175 

כ בענין כניסה לארץ וכיבוש של שלושים "כש, ואם בחיי יום יום כך, חוקים אלה בכל דבר הנחוץ לו 54176 

כמו שציוה הנביא להחבא , רק בדרך הטבע, מלחמה זו של כיבוש הארץ לא היתה בדרך נס, ואחד מלכים 54177 

המעט , החזק הוא העם או רפה, ולכן נחוץ לדעת קודם את טוב הארץ ואנשיה, כדומהבמארב במלחמת עי ו 54178 

וגם , וכן שלח יהושע מרגלים לפני כניסתו לארץ, וכן כל השאלות שסידר להם משה רבינו, הוא אם רב 54179 

 54180 .משה רבינו שלח לרגל את יעזר

כי , כנה שמא אין עושין לו נסלכן אסור לאדם לעמוד במקום ס, אין סומכין על הנס, ל"כלל גדול אמרו חז 54181 

ואברהם אבינו היה ירא בשעה שנצח את , ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו, נגד סדר הבריאה הוא 54182 

דבר פלא הוא לקבל שכר כל המצוות של אברהם אבינו , י נס זה"ארבעת המלכים שמא קיבל שכרו ע 54183 

בחירה שבשבילה נברא הוא וכל היפך ה, אלא שנס הוא היפך מטרת האדם בעולמו, בשביל נס אחד 54184 

לכן , והתורה ניתנה לאדם לא למלאכים, וכל שנעשה לו נס יצא מכלל אדם ונהיה כמלאכי מעלה, העולם 54185 

 54186 .וכל הנהגת חייו צריך לסדר הכל בדרך הטבע, צריך האדם להיות נזהר מן הנס

גם רוחניות , ם רוחנייםאינו רק בענינים גשמיים אלא גם בעניני, כלל זה לסדר עניני החיים בדרך הטבע 54187 

ם לומר כי "לכאורה מנין לו להרמב, האדם ושלמותו אינה ראויה להיות כמלאכי מעלה אלא כאדם השלם 54188 

וכל הנוטה לאחד מן הקצוות בין לצד הרע בין לצד , דרך השלמות היא הדרך הממוצעת בין שתי הקצוות 54189 

והלכת בדרכיו מה הוא רחום אף , ´הלא דרכי השלמות למדין אנו מן הבורא ית, הטוב הוא בעל חסרון 54190 

ואם האדם מוגבל באפשרותו אבל במה שאפשר לו להגיע , ת בלי גבול המה"ורחמיו של השי, אתה רחום 54191 

 54192 ?איך יתכן למונעו מזה

ם את "הרשו לעצמם חכמים אחדים לומר כי מחכמי האומות לקח הרמב, אולי בשביל קושיא גדולה זו 54193 

ויש לו , א כתב זה בספר חכמה שכלית אלא בספר הלכה ביד החזקהכי ל, אבל אסור לומר כן, הכלל הזה 54194 

כי אף אם נאמר שמדותיו של , התשובה היא, ס בבלי וירושלמי כמו בשאר ההלכות של ספר זה"מקור בש 54195 

גם אז היתה צריכה הנהגת האדם להיות באופן מוגבל מפני שאדם , ה הן הנהגה של רחמים בלי גבול"הקב 54196 

 54197 .הוא

מה שיש לו , אסור לאדם לעמוד במדרגה של קדושה, כמלאך אף אם זה היה אפשר לואסור לאדם לחיות  54198 

, אבל לא לחיות כקדוש, כדי שיוכשר בזה לרוח הקודש ונבואה, רשות בזה היא הכניסה למדרגת קדושה 54199 

כי בלי גבול סוג מלאכי הוא לא , ולכן אסור לו להיות רחום בלי גבול, רק אדם, אין האדם מזבח ומשכן 54200 



לא רק בגלל אי יכולתו להוציא לפועל מדות שאינן , האדם באשר הוא אדם מדותיו מוגבלות הן, נושיסוג א 54201 

 54202 .אלא מפני שזה תנאי היצירה שלו, מוגבלות

אי אפשר לאדם להיות נשמה בלי , אי אפשר לאדם לסלק עצמו מכל וכל השייך לעצמיותו, אמנם כן הוא 54203 

בתור הכשרה לרוממות כשהוא , ת קדוש אבל רק לשעהאפשר לו להיו, קדוש כמזבח משכן ומרכבה, גוף 54204 

לא אדם שקוע , כי סוף סוף אדם הוא ולא מלאך, אבל לא להחזיק בקדושה במצב קבוע, רואה נחיצות לזה 54205 

לכן אף , ולאדם אין דרך אחרת כי אם דרך הממוצע, אבל אדם במדה שתחייב היצירה שלו, במדות גרועות 54206 

מדות טובות , צריכות מדותיו של אדם להיות רחמים של גבול, י גבולה רחמים בל"אם היו מדותיו של הקב 54207 

, ם"זהו המקור של הרמב, יצירה מורכבת מנשמת חיים עם עפר מן האדמה, שמתאימות ליצירת האדם 54208 

 54209 .מקור המתאים למציאות האדם כפי הבנת התורה

כי כל הבריאה , מדרך הטבעאין לאדם להתנהג באופן יוצא , ובכן בין בעניני רוחניות בין בעניני גשמיות 54210 

, חכמת הטבע של כל הנבראים וחכמת היצירה המורכבת שלו, וסדר הטבע הכל מתאים לאדם ולבחירתו 54211 

שתהיה לו בכל דבר קטן וגדול אפשרות של , הכל נעשה כדי לאפשר לאדם את הבחירה החופשית שלו 54212 

 54213 .סביב לו משניהם כאחדכי כלול הוא וכל הבריאה אשר מ, תכלית הטוב ותכלית הרע, שני אופנים

וזה היה הרצון של , ולכן נחוץ לאדם בשביל מטרת הבחירה להתנהג בדרך הטבע ולא לסמוך על נס כלל 54214 

ולכן לא היה שום חטא במה שרצו לשלוח , להשתמט מן הנס כפי האפשר ולהתקרב אל הטבע, דור דעה 54215 

והחטא בא רק , יחות חשובה זווגם משה רבינו הסכים ובחר באנשים צדיקים הראויים למלא של, מרגלים 54216 

ק שלא יהיו הם נשיאים כשיכנסו ישראל "ל שראו ברוה"ש חז"כמ, ק"י רוה"י שגיאה הבאה להם ע"ע 54217 

 54218 .לארץ

כי אילו , שגיאה כזו נקראת בתורה חסרון באמונה ובטחון, שגיאה כזו אפשרית היא גם באדם היותר גדול 54219 

החטא שלהם מונעת אותם מלבוא אל שגיאה  אז היתה יראת, היתה אמונתם שלמה כפי מדרגתם הרמה 54220 

וכן , כי גודל היראה משגיאה הביאה את כלב להשתטח על קברי האבות, וטעות כמו שנמנעו יהושע וכלב 54221 

כי ידעו , ק שלהם מתכלית השלמות שעמדו בה"יראים היו מרוה, את יהושע לקבל את ברכת משה רבינו 54222 

בשגיאה כזו אפשר לאדם , ש הן בקדושיו לא יאמין"מכ, את האדם שאינו יוצא מגדר הבחירה שלו לעולם 54223 

כי אין סומכין על הנס היא דעת , אבל לא בחטא שלא סמכו על הנס, לטעות כי קרובה היא לבחירה שלו 54224 

 54225 .(תורת אברהם)  .ובדעת תורה חיו דור מקבלי התורה, תורה

 54226 

 54227 מאמר קפח

במדבר )א  ארץ אוכלת יושביה היויוציאו דבת הארץ אל בני ישראל הארץ אשר עברנו בה לתור אותה  54228 

 54229 .(ב"ג ל"י

ועם בקשתם לשלוח אנשים לחפור את , מתקשה הרבה בפרשת המרגלים על חטאתם (´ג ב"י) ל"ן ז"הרמב 54230 

תיכף כבר נאמר להם חייהם שאני נותן להם , הארץ את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהן 54231 

, יה יושיעך מעצת המרגלים, לל משה על יהושע בן נוןומגודל הסכנה התפ, (´ג ב"י י"רש) מקום לטעות 54232 

זאת אומרת שראה רשעתם תיכף עם בקשת , הלשון יושיעך מן הדור הזה (´ז ט"ר ט"במ) ובמדרש 54233 

ונאמר וייטב בעיני ´ וישלח אותם משה ממדבר פארן על פי ה, ן שהרי נאמר"ומתמיה הרמב, השליחות 54234 

 54235 .הדבר

וכן ביהושע בן נון שנים , וישלח משה לרגל את יעזר, (ב"א ל"במדבר כ) גם משה בעצמו כן עשה שנאמר 54236 

כ "ומה שהשיבו אח, כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, ל"ן ז"ומבאר שם הרמב, אנשים מרגלים 54237 

ואל תחשוב כי ? וכי על מנת שיעידו שקר שלח אותם, המרגלים אפס כי עז העם והערים בצורות גדולות 54238 

וכן כתוב , כי טרם שיאמרו להם כן היה מריבת כלב עמהם, יושביה בלבד היה פשעם באמרם ארץ אוכלת 54239 

והנה , ובכאן כתיב לנפול בחרב נשינו וטפינו יהיו לבז, אחינו המסו את לבבינו לאמר עם גדול ורם ממנו 54240 

משה רבינו אמר לבניהם כדברים האלה והפליג להם בחוזק העם ובמבצר עריהם וכוח הענקים יתר מאד  54241 

 54242 .ש"מרגלים לאבותם עייממה שאמרו ה

י שם "רש) ל כביכול כלפי מעלה אמרו"ואפילו עם פירוש חז, והנה מה שאמרו המרגלים כי חזק הוא ממנו 54243 

רק , לא יודעים אנו השפה של התורה מה נחשב בתורה הלשון אמרו, אל נבין זה בשפתינו אנו, (א"ל 54244 

אומרת התורה , נימיותו בדקי דקותובחדרה בתוך תוכיות האדם ובפנימי פ, התורה הקדושה בשפתה שלה 54245 

מנה הכתוב , (´שם ד) ל"ן ז"וכבר אמר הרמב, במחשבה של כלפי מעלה, כי אמרו כי חזק הוא ממנו 54246 

ונוכל כבר לידע מזה דרגות , והנה יהושע נמנה כחמישי, השבטים לא לדגליהם אלא לפי מעלת השלוחים 54247 

 54248 !ועם כל זה טעו ונכשלו, כולם וגדולתם

´ שהיו רואים את ישועת ה, ועל דעת רבותינו חטאו באומרם נשלחה אנשים לפנינו ,ן"וכתב שם הרמב 54249 

ומשה קיבל מהם , והיה להם ללכת אחרי הענן אל אשר יהיה שם הרוח ללכת, אשר יעשה להם תמיד 54250 



, והשם צוהו שישלח, ויהיה טעם וייטב בעיני הדבר שסבלתי רעתכם והוריתי לעשותו, למלאות תאוותם 54251 

 54252 .שמואל שמע בקול העם כי לא אותך מאסו כי אותי מאסוכענין שנאמר ב

כי היו , לא היה להם לחשוב ולהרהר, חטאם בזה הוא שכאשר נאמר להם עלה רש! נוראות קחזינן כאן 54253 

נתבעים הם כי היה להם לעמוד , והיה להם ללכת אחרי הענן, אשר יעשה להם תמיד´ רואים את ישועת ה 54254 

ובדרגא ההיא לא יתכן להיות כל , גתם תמיד ללכת אחרי הענןהיא דר, במצב של למעלה מדרך הטבע 54255 

לא נושכו נחש ולא עקרב , בדרגא של למעלה מן הטבע אין מתקבל שם כלום קלקולים, ספקות והרהורים 54256 

כי האם הנהגת , ואף שהיה זה היתר גמור, והם שאמרו נשלחה אנשים וכבר נגעו במשהו בטבע! עוקצו 54257 

כי האמת כן הוא שאין סומכין על , וגם וייטב בעיני הדבר! ´פ ה"א הוא עטבע הל? הטבע אינה היתר גמור 54258 

 54259 .הנס

, וגם וישלח אותם כולם אנשים, כי כבר הוצרכו לתפלות ובקשות, כ הוא סוד הסכנה הכרוכה בטבע"כ 54260 

ס לא הועילה "וסו, (ל"ן ז"הרמב) חפץ למען צדקו למען ינצלו´ כי ה, נשיאים וגדולים, צדיקים וכשרים 54261 

 54262 .מצב של נושכו נחש, טבע הוא הוא המקום לטעות! וטעו, חייכם שאני נותן לכם מקום לטעות, כלום

וגם באיזו ! עד נגיעה כזאת בטבע, עד כמה מגיעים החילוקים מן מצב של עלה רש, נוראים הדברים ודאי 54263 

? ל מיואצ, בטבע של אין סומכין על הנס, בטבע של וייטב בעיני הדבר, ´פ ה"בטבע של ע, מדה של טבע 54264 

סכנה כזאת היא , וגם אנשים כאלה לא יכלו לעמוד בפני הסכנה, אצל כולם אנשים ראשי בני ישראל המה 54265 

 54266 !אף רק נגיעה כל דהי

אצל נח הרי לא היה , הדין דידי הוא, כשהלך נח ליטע כרם פגע בו שידא שמדין ואמר (´ו ג"ר ל"בר) ל"אז 54267 

אלא , ה במעשה בראשית"שותף להקב, העולםישוב , קודש קדשים, שם באמת היה בהיפוך, שום חטא 54268 

אבל אצל פרשת המרגלים , וכבר נתחלל ויחל נח ונפל ממדרגתו איש האדמה, ס נגע עצמו בטבע"שסו 54269 

וייטב ´ פ ה"גם הכי טהורים כמו ע, ויהיה איזה טבע שיהיה, עד כדי כך היא סכנת הטבע! אמנם טעו וחטאו 54270 

 54271 !ז חייכם שאני נותן לכם מקום לטעות"ועכ, ל המהוגם כולם אנשים ראשי בני ישרא, בעיני הדבר

לא בגופם , והכלל כי בהיות ישראל שלמים לא יתנהג ענינם בטבע כלל, בחקתי כותב´ ל בפ"ן ז"הרמב 54272 

ויסיר מחלה מקרבם עד שלא יצטרכו לרופא ולא בדרך מדרכי , לא בכללם ולא ביחיד מהם, ולא בארצם 54273 

ומה חלק לרופאים בבית , לא ידרוש ברופאים´ בל הדורש הא, רופאך´ ש כי אני ה"כמ, הרפואות כלל 54274 

 54275 .והוא מאמרם שאין דרכם של בני אדם ברפואות אלא שנהגו, ´עושי רצון ה

אבל , ´ויתרפא ממנו ברצון ה, יחלה האדם כפי אשר יהיה עליו עונש חטא, שאילו לא היה דרכם ברפואות 54276 

כוונתם ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא וזו היא , הם נהגו ברפואות והשם הניחם למקרה הטבעים 54277 

כי התורה לא , יש על המכה תשלומי הרפואה, כ אנשים שהכו זה את זה באבן או באגרוף"וע, לרפאות 54278 

 54279 !דרכי איש אין לו עסק ברפואות´ אבל ברצות ה, תסמוך דיניה על הנסים

מצב של למעלה , ואותהנה דורשים מכל אדם מישראל כי יהיה במצב של אין דרכם של בני אדם ברפ 54280 

וכשנהגו ברפואות הנה הניחו המצב , אבל הם נהגו ברפואות, רופאך´ והוא אמרו כי אני ה, מדרך הטבע 54281 

בטבעים של , ואם אמנם עדיין הינם בטבעים נכונים, ונמצאים במצב של טבע, של למעלה מן דרך הטבע 54282 

כאן מתחיל הסוד של חייכם שאני , כבר נשתנה המצב והשם הניחם למקרה הטבעים, אין סומכין על הנס 54283 

ועד כדי כך כרוכה , עד כדי כך היא התביעה על חיים במצב של למעלה מן הטבע, נותן לכם מקום לטעות 54284 

 54285  !הסומך לגמרי על טבע, מעתה מה זה כבר אדם החי לגמרי בטבע! הסכנה בחיים במצב של טבע

 54286 .(דעת תורה)

 54287 

 54288 מאמר קפט

במדבר )א  ני ישראל הארץ אשר עברנו ארץ אוכלת יושביה היויוציאו דבת הארץ אשר תרו אותה אל ב 54289 

 54290 .(ב"ג ל"י

כאילו יש בהם , בריבוי שאלות ותשובות קושיות ותירוצים, מורגלים לחשוב ולהביט על ענינים מסובכים 54291 

כי הרי פשוט הוא כי כשמתרצים הקושיאאין , אבל כשמתבוננים רואים כי כל הענין תמוה מעיקרו, ממש 54292 

מה זה ענין של קושיות ? ואיך מבינים זה באמת, וכשאין קושיא ממילא אין תירוץ, קושיאכל מציאות של  54293 

בזמן קטן והנה פתאום גדלו , כשנתעמק יותר הלא פלאים לראות כל האופן של הקושיות? ותירוצים 54294 

כ יציבים וחזקים "ואלה הקושיות לפניו כ? הכי בן לילה נתהוה חכם גדול כזה! והצמיחו קושיות לאלפים 54295 

 54296 ?ואיך מבינים זה באמת! לא קיים שום קושיא! ואילו לזולתו הכל חלק בתכלית! ללא כל הזזה

כ נאמר לו והעלהו "ואח, ה כי ביצחק יקרא לך זרע"איך אפשר כי קושיא זאת חזקה מאשר נאמר לאאע 54297 

שיא הלא קושיא זו היא קו? הכל חלק לפניו ללא הרהור? והוא עבר על זה כאילו אין כאן קושיא, לעולה 54298 

 54299 ז"ל כבר אמרו ע"וחז? ה היתה חלק בתכלית ללא כל מכשול"ולפני אאע, גדולה מאד ללא כל תירוץ ודאי

איך מבינים זה האם חלילה לא , ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה, (א"ש בראשית ק"ילקו7 ´חולין ה) 54300 



? זו של חלקותאבל איך אפשר מציאות ! הלא אין זה אלא שלפניו היתה חלק בתכלית? הבין להקשות 54301 

 54302 ?אם כן איך זה כי שאול ישאלו בדבר כל קושיא, ולאידך גיסא אם הדבר באמת חלק

וכשלא מוציא תירוץ הוא מסיק כי , ל מצינו כמה פעמים כשמתקשה באיזה דבר"בפירוש האבן עזרא ז 54303 

, נכוןל תירוץ הכי "ע ז"היה זה לפני הראב, צריכים להבין כי דעתם רחבה מדעתנו, דעתם רחבה מדעתנו 54304 

ואיך , משולל מכל קושיות בעצם, הרי הכל חלק בתכלית? כי אחרי שדעתם רחבה מדעתנו מה יש להקשות 54305 

אחרי שרואים הקושיות ? ל הקדושים"איך יתקשה על חז? זה לאדם כי ישאל קשיות על תורה מן השמים 54306 

מציאות הקושיות , םלא קושיות ולא תירוצי, הלא רואים בהיר כי הכל בטלין ומבוטלין, ורואים התירוצים 54307 

ויותר אין מה , יותר אין יכולין להגיד, זה תשובת כל הענין, וכמו כן החלקות זה סוד גדול, זה סוד גדול 54308 

 54309 !להגיד

יוסי בן יועזר איש צרידא שהיה ´ מספרים על יקום איש צרורות בן אחותו של ר (ב"ה כ"ר ס"בר) ל"חז 54310 

חמי סוסי דארכבי , שאל אותו יקום ליוסי, תלותראה את דודו מוליכין אותו לה, רוכב על סוס בשבת 54311 

ל יקום עשה אדם "א! ו לעושי רצונו"אמר ליה יוסי אם כך למכעיסיו ק? וחמי סוסא דארכבך מארך, מארי 54312 

נכנס בו הדבר כארס של עכנא ! ל יוסי ואם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו"א? רצונו יותר ממך 54313 

, נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידא וראה מטתו פרחה באויר, ד"בוהלך יקום וקיים בעצמו ארבע מיתות  54314 

 54315 .ש"אמר בשעה קלה קדמני זה לגן עדן עיי

? ומה היו תשובותיו, הקושיא של צדיק ורע לו רשע וטוב לו, הלא שאל יקום ליוסי קושיא גדולה מאד 54316 

העמיד לפניו הדבר , כל תשובתו היתה כי אין מקום לקושיא! אמנם כן לא הציג לו שום חידושים במיוחד 54317 

אם ! הלא באמת התשובה פשוטה בתכלית? כי אמנם מה כל הקושיא באמת, כמו שהוא כי חלק הוא 54318 

 54319 .כ"ואם לעושי רצונו כך לעוברי רצונו עאכו, כ"לעוברי רצונו כך לעושי רצונו עאכו

הרבה הלא המרגלים ששלח יהושע סבלו בדרכם הרבה ? איך באמת ניתן להבין כל הענין של המרגלים 54320 

כ "א, ר הלכו בגלוי ולא הוצרכו להתחבא משום איש"המרגלים של מש, יותר מהמרגלים של משה רבינו 54321 

שבכל , לתרץ אשר ראו כל הארבעים יום שהלכו שם, איך לא עלה על דעתם ולא חפשו בעצמם רעיון זה 54322 

להטריד את כדי , ה עשה זאת למענם ולטובתם"שהיתה זאת מפני שהקב, מקום שעברו מצאו קוברי מתים 54323 

האם אין זה ? ואיך לבוא ולהגיד כי ראו שהארץ אוכלת יושביה, יושבי הארץ באבלם ולא יתנו לב לאלו 54324 

הנה היה הכל זה לפניהם , י נאכלם כלחם"וברש, והרי יהושע וכלב אמרו כי לחמנו הם, רעיון פשוט מאד 54325 

 54326 ?כל ריבוי של קושיות ואיך זה מתהוים לאחרים! אתנו אל תיראום פשוט בתכלית´ וה, חלק בתכלית

י שם פסוק "רש) חייהם שאני נותן להם מקום לטעות, ל הקדושים בביאור הענין"אלא הוא אשר אמרו חז 54327 

! וענין זה הסוד הוא סוד של נתינת מקום לטעות ולא יותר! קושיות הנה זה אמנם סוד גדול, (´ב 54328 

כי אז באמת הפלאים הכי , תוכשמבינים ככה כל ענין של קושיות שהוא מסוד הגדול של מקום לטעו 54329 

 54330 ?איך זה באמת לאחרים הכל חלק, גדולים הינם בצד השני

והיה כל זה כי , ציוה על השליחות´ ל בתחילת פרשת שלח כתב בביאור הענין של המרגלים שה"ן ז"הרמב 54331 

הנה הדבר , ושתהיה בכל שבטיהם ובגדוליהם למען ינצלו, חפץ למען צדקו שתהיה השליחות במצותו´ ה 54332 

גם , ה"אשר כל הדבר עבר תחת פקוחו של מרע, הלא היה ראוי שינצלו גם בזה לבד! ת נורא נוראותבאמ 54333 

חפץ למען צדקו ועשה ´ והנה ה, ה מביא תקלה על ידו"הלא אין הקב, זה יש בו רבת השמירה עליהם 54334 

יו כולם ונוסף על כולנה הלא ה, הנה ודאי לא יתכן כבר להסבב מזה איזו תקלה, ´שיהיה הכל בצוויו ית 54335 

 54336 !ולמרות הכל לא הועיל ונכשלו, אנשים ראשי בני ישראל

כמה מלאכי רחמים צריכים לחלץ את , סביב ליראיו ויחלצם´ כמה צריכים למלאך ה, נוראות לראות מזה 54337 

ענין הסוד של ! הסוד של קושיות ותירוצים חלק ולא חלק זהו סוד גדול מאד! האדם שלא יסתבך בטעותים 54338 

ואז יתכן , וענין הסוד של חלק הוא כי נוטל כל מקום לטעות, ים מקום לטעותקושיות הוא כי נותנ 54339 

 54340 !עד שלא יהיה סתירה גם מן כי ביצחק יקרא לך זרע נגד והעלהו לעולה, כ"להתהוות חלקות כ

גם יותר מן יציאת , בקרב הארץ´ כי אני ה, יכול האדם להכיר סוד האמונה, ההתבוננות בכל זה הענין 54341 

לשומרהו כי , נו מושג מריבוי מלאכי מעלה הסובבים את האדם על כל פסיעה ופסיעהכי אין ל! מצרים 54342 

כי טועים אנחנו בחשבנו כי סייעתא דשמיא היה להם , ל היה אומר"ב זצ"הגרי! יבוא הכל במישור וחלקות 54343 

ולפי דברינו מובן זה , לא יודעים אנחנו כמה סייעתא דשמיא יש לנו על כל צעד וצעד, ל"להראשונים ז 54344 

הנה לא יודעים אנו , אשר יתכן לאדם להיות במחשבתו והשקפתו מצב של חלקות, מאד בזמנינו אלה 54345 

!כמה מלאכי רחמים נצבים לשמרנו על כל פסיעה ופסיעה! באמת כל סוד ההשגחה הפרטית אשר מסבבנו 54346 

 54347 .(דעת תורה)  

 54348 

 54349 מאמר קצ



א  רץ אוכלת יושביה היויוציאו דבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל הארץ אשר עברנו בה א 54350 

 54351 .(ב"ג ל"במדבר י)

שאמרו ארץ אוכלת יושביה היא ולא , מפורש בתורה שהמרגלים הוציאו דיבה על הארץ באופן מגונה מאד 54352 

אין בעל הבית יכול להוציא , ל ממנו כלפי מעלה אמרו"ואמרו חז, נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו 54353 

אותנו ´ ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה, ברים קשיםועל כלל ישראל נאמר שדיברו ד, כליו משם 54354 

שהוא ילחם ´ ומשה רבינו מוכיחם להאמין בה, הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו 54355 

אמנם המסתכל בעין , אלהיך כאשר ישא איש את בנו´ ובמדבר אשר נשאך ה, לכם כאשר עשה במצרים 54356 

 54357 .הרי הם סותרים את עצמם, פשוטם כמשמעם שאם נפרש הדברים, טובה ושכל ישר רואה

 54358 

ב הרי יודע שיכול הוא "היודע שיש בעה, הרי הדבר בלתי מובן, אין בעל הבית יכול להוציא את כליו 54359 

הצרעה מין שרץ , לשלוח את הצרעה וגרשה אותם מהארץ´ וביותר הרי שמעו דבר ה, להוציא כליו מביתו 54360 

ומה הפחד מהענקים שהצרעה החלשה , ארס והם מתיםהעוף שהיתה מכה אותם בעיניהם ומטילה בהם  54361 

ומהי הראיה הרי ככה , ארץ אוכלת יושביה היא שבכל מקום שעברו מצאו אותם קוברים מתים, חזקה מהם 54362 

אבל , אין הארץ הקדושה מקיימת רשעים אלו, כמפורש בתורה ולא תקיא הארץ כאשר קאה, צריך להיות 54363 

 54364 .הם הצדיקים המה ירשו ארץ

י על פי "הנה ברש, שהמפרשים טרחו הרבה לישבם, א עוד הרבה מאמרים נפלאים בפרשה זווהמעיין מוצ 54365 

ופירש עוד במקרא וילכו ויבואו מה ביאתן , ל שהמרגלים היו אנשים כשרים כשנבחרו לשליחות זו"חז 54366 

ויבא עד , וזה בלתי מובן איך באו והלכו אנשים כשרים בעצה רעה, בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעה 54367 

שכלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות שלא יהא ניסת לחבריו להיות , ל"י על פי חז"ן פירשחברו 54368 

 54369 .בעצתם

ואם ידע משה שיש בלבם עצה רעה למה , יושיע אותו מעצת מרגלים´ וכן משה התפלל על יהושע שה 54370 

, עשו זאת וגם עצם שליחות המרגלים אין אנו יודעים לאיזה תועלת, שלח אותם ולמה לא הזהירם על זאת 54371 

, ולמה להם מרגלים´ וישראל הולכים אחרי ענן ה, למעלה מדרכי הטבע´ פ ה"כיון שכל מלחמתם היה ע 54372 

, והלא היה מוכן לכבוש את יריחו בנסים נפלאים, וגם יהושע ששלח מרגלים ליריחו למה צריך מרגלים 54373 

 54374 .ואיזה תועלת היה לו מהמרגלים לכבוש את יריחו

אלא רק שלא נמצאו שלמים , ן להצדיק את הצדיקים שלא חטאו מעולםפליאות אלו ראיות גדולות ה 54375 

, למען הבין את ענין שליחת המרגלים, ה ונמצא שלם"לעמוד בנסיון כמו אברהם אבינו שהתנסה מהקב 54376 

שהם נערכים לפי מדת , ה עושה עם הצדיקים"עלינו לשים לב לדברי הראשונים שכתבו על הנסים שהקב 54377 

במדה זו יש להם הכוח ´ שכפי שיעור דבקותם בה, ת"ה ויראה לפני השיהדבקות שיש לצדיקים באהב 54378 

 54379 .לשנות את טבע העולם בתפילתם כרצונם

יש בכוח החסידים בהדבק נפשם בשורשם , ל"א בחדושיו על חולין וז"ונזכיר בזה מה שכתב הרשב 54380 

ולהוציאם , יםואם הם נפעלים ומתנהגים בכוח הגלגל, להתעלות על כל מעשה התחתונים ולשנות הטבעים 54381 

, וכל שכן מה שאינו יוצא מגדר הטבע לגמרי, לגמרי מגדר הטבע כענין שעשה משה בקריעת ים סוף 54382 

וזה מפני שהם מתעלים למעלה והעליון פועל , כמניעת משיכת הנהרות שהם מתיבשים ופוסקים לעיתים 54383 

 54384 .בתחתון

שר ידעו השם פנים אל והנה האבות לא הגיעו מעלתם לדבקה בשם כמשה א, וארא כתב´ ע פ"והראב 54385 

ולחדש אותות ומופתים שלא יכלו האבות , כ היה יכול משה לשנות תולדות העולם השפל"ע, פנים 54386 

והנה גם בנסים שעשה משה אנו רואים חילוקים , א בענין זה"ן וצדקו כל דברי ר"וכתב הרמב, לחדשם 54387 

 54388 .כמו המן והשלו, ויש שהיו לא רחוקים מהטבע, יש מהם שהיו למעלה מהטבע לגמרי, גדולים

מן הים ברוח כדרך ´ והשלו הגיז אותו ה, המן היה יצירה נפלאה בשמים מתולדות האור העליון שנתגשם 54389 

ואת המן , מלא משאלותם אך לא בפנים מאירות´ וה, וזה מפני שהבשר שאלו ישראל שלא כהוגן, העולם 54390 

יו מוצאים טעם במן מכל מה ומפני זה ה, לחם שמלאכים אוכלים, דרך חיבה´ ששאלו כהוגן נתן להם ה 54391 

 54392 .(בשלח´ ן פ"הרמב) כי הנפש במחשבתה תדבק בעליונים ותמצא מנוח חיים ותפק רצון מלפניו, שירצו

שלא שלחו את , פ השקפה זו נשכיל להבין מטרת שליחות המרגלים ששלחו משה ויהושע במלחמותיהם"ע 54393 

´ פ ה"כי הרי מלחמתם היתה ע, ולםהמרגלים לראות ערות הארץ מאיזה צד נוח יותר לכובשה כמנהג הע 54394 

אלא ענין המרגלים היה שיראו , ואת מבצר יריחו כבשו בהקפות ותקיעת שופר, וזרועם לא הושיעה להם 54395 

 54396 .ומתוך כך ישכילו לחזות את הנסים שיהיו בנצחון המלחמה, להם בדרכם´ בעיניהם את הנסים שיעשה ה

ובמלחמת סיחון ועוג שלח , ע למען יזכו לנסים אלועליהם להגי´ ידעו כל ישראל לאיזה מדרגה בדביקות ה 54397 

כי היו בטוחים , כ וירש ישראל את האמורי"וילכדו המרגלים את בנותיה ואח, משה מרגלים לרגל את יעזר 54398 



כי הכל , כ באו כל ישראל וגמרו את מצותם"ואח, בכוח תפילתו של משה ונעזרו מן השמים ללחום ולנצח 54399 

 54400 .´פ ה"היה בנסים ע

את , ואמרו נשלחה אנשים ויחפרו לנו את הארץ, טרת השליחות ששלחו ישראל את המרגליםוכן היתה מ 54401 

כי הרי , שאין לפרש כל הענין כפשטות המאמרים, הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן 54402 

עליהם יומם להגביה ´ וענן ה, ימים לתור להם מנוחה´ נוסע לפניהם דרך ג´ מפורש בתורה שארון ברית ה 54403 

ומכיון שכן מה יש להם לדעת את הדרך ואת , הנמוך ולהנמיך את הגבוה ולהרוג נחשים ועקרביםאת  54404 

והיאך אפשר לעלות על הדעת , ההולך לפניהם´ הלא אפשר להם ללכת בעינים עצומות אחרי ה, הערים 54405 

 54406 .פ הטבע"שדברו לפני משה שיש לעשות ע

לפי נסים שעליהם לצפות , ת"ביקות להשילדעת עד היכן עליהם להגיע בקדושה וד, אלא הכל ברוחניות 54407 

ולכן , ושמא לא יצליחו לעמוד בנסיון המלחמה, גם פחדו ביראת חטאם שמא יגרום החטא, ´שיעשה להם ה 54408 

לראות באיזה דרך ובאיזה עיר ללכת וללחום שלא יצטרכו לנסים , התחכמו והשתדלו בשליחות המרגלים 54409 

לשנות טבע העולם , ו לא יעמדו במדרגה גבוהה"אם חלמען יהיו בטוחים בעצמם שאפילו , כ"גדולים כ 54410 

 54411 .כ גבוהה לנצח בנסים קרובים לטבע"יצליחו במדרגה לא כ, לגמרי כמו במלחמת יריחו

שבודאי נזהרו מאד ממרגלים , הכניסו את עצמם לסכנה ללכת אל ארץ האויב, והשליחים נשיאי ישראל 54412 

שתיכף בבואם חפשו אותם ורדפו , ושעכמו שהיה ביריחו כשבאו שם המרגלים ששלח יה, מישראל 54413 

שבודאי יראה להם בדרכם זו , שהסכים להם שילכו לרגל את הארץ´ והיו בטוחים ודבוקים בה, אחריהם 54414 

והיו אז כשרים , וישכילו לדעת איך על ישראל ללכת לכבוש את הארץ בנסים יותר גדולים, נסים פלאים 54415 

יצאו מלפני משה נכשלו במחשבה בלתי הוגנת ורק כש, לדרכם זו´ פ ה"וצדיקים שלמים כשנבחרו ע 54416 

 54417 .לפקפק בדבר שליחותם מתוך מורא ופחד מפני מדת הדין בשעת סכנה, שעלתה בלבם

קשה היה להם להאמין שכל העם כולו יעמדו על מדרגתם הגבוהה בשעת מלחמה כמו בשעת שלום  54418 

והם חששו , ים הגדוליםוחששו כי אולי העם כולו לא ידעו להכין עצמם למדרגה הדרושה לנס, ושלוה 54419 

שהגם שהיו בטוחים שלא יפלו , לעצמם פן גם הם לא יעמדו בנסיון ויפלו ממדרגתם בהליכתם הקשה הלזו 54420 

אבל פחדו על שלמות נפשם שמא יגרום החטא ואז מה ישיבו למשה וישראל , ביד האויב ויבואו בשלום 54421 

כלומר הנקודה הפנימית שגרמה  ,הוא העצה הרעה שהיה בלבם, פחד זה אף שמיראת חטא בא, שולחיהם 54422 

 54423 .להם שלא לראות את האמת לאמיתו

ולמען חזק את רוחו הוסיף לו משה , יהושע בן נון בענותנותו אמר שהוא איננו ראוי לשליחות חשובה כזו 54424 

וכלב בצדקת נפשו ראה בדרך , שלא להכשל בדרך´ והתפלל עליו שיהיה נושע בה, אות אחת בשמו 54425 

, פחד לנפשו והלך להשתטח על קברי אבות לבקש עזר ממרום, בשליחותםשחבריו נבוכים ומפקפקים  54426 

ולמה נפגעו , רק יתר הנשיאים הציצו ונפגעו, וזכו יהושע וכלב לעמוד בנסיון ולהשאר במדרגתם הגבוהה 54427 

כי בחביון לבם היה טמון אי רצון , ל את סוד לבם"וגילו לנו חז, מפני שהיה איזה פגם דק בעומק לבם 54428 

 54429 .כי בבואם אל הארץ עליהם להסתלק מנשיאותם ואחרים יתמנו תחתיהם, לבוא אל הארץ

שגם בשעה שיצאו לדרכם חסרה להם , ל שהליכתם וביאתם בעצה רעה"ועל מחשבותיהם אלו אמרו חז 54430 

ובבואם אל , שיהיו נעזרים בכבוש הארץ שלא להכשל בשום חטא, בעד העם כולו´ שלמות הבטחון בה 54431 

ואם נפלו הם ממדרגתם , או בנסיון בעצמם שנפלו ממדרגתם בהליכתם זוהארץ נתחזקה אצלם דעה זו שר 54432 

ואם הם נפלו מהמדרגה מה , מכל שכן שגדול הפחד ליפול מהמדרגה במלחמה עצמה, בהכנה למלחמה 54433 

 54434 .גדול הפחד לנפילה לעם כולו

ציא כליו ב אינו יכול להו"כביכול בעה, ל שאמרו לפרש דברי המרגלים כי חזק הוא ממנו"וזוהי כוונת חז 54435 

כמו שבאמת היה במלחמת יריחו , כי חששו פן יחטא העם ואשמו בטרדת המלחמה ותעכב מדת הדין, משם 54436 

ועל כן הוסיפו לחזק את דבריהם באומרם ארץ אוכלת יושביה , שמעל עכן בחרם ויצא קצף על כל ישראל 54437 

מקיימת עוברי שהארץ קדושה היא שאינה , וכוונתם היתה למה שלמדו בתורה ולא תקיא הארץ, היא 54438 

 54439 .ועל כל חטא קל בא תיכף העונש ויפלו במלחמה, עבירה

וששאלת להודיעך עיקר , ל"וז (ז"קכ´ כלבו ס) מ מובא בספר"מתשובת הר, ראיה ברורה לדברינו אלה 54440 

שאם יחטא יענש יותר מאם , ויזהר מכל מיני עון ויקיים כל המצוות הנוהגות בארץ, י"המצוה ההולך לא 54441 

ואינו דומה מורד במלכות בפלטין , בה והשגחתו תמיד´ דורש אותה תמיד ועיני ה ´כי ה, ל"חטא בחו 54442 

אבל מי שהלך להתנהג , לפי שהיא תקיא כל עוברי עבירה, והיא ארץ אוכלת יושביה, למורד חוץ לפלטין 54443 

מ הא אלו הם דברי "הקשה על הר (´ט´ פאת שולחן א) ובספר, ל"בקדושה ובטהרה אין קץ לשכרו עכ 54444 

רק דהמרגלים חשבו זה לרעה וגינוה כי , מ סבר דודאי המרגלים לא דיברו כזב"ותירץ דהר, המרגלים 54445 

 54446 .קשה לישב שם וליזהר בכל התורה

הוא נסיון קשה , והנה המשכיל על דבר אמת רואה שהנסיון לכבוש את הארץ במלחמה במשך שנים רבות 54447 

ובמשך , היו רק לאדם אחד שלםשהרי כל הנסיונות , מכל הנסיונות שנתנסו בהם כל הצדיקים שבעולם 54448 



אבל עם שלם לרבבותיו במשך תקופה כה , כ לעמוד במדרגה היותר גבוהה"ולא קשה כ, זמן קצר מאד 54449 

ולא יפסיקו מדביקותם בקיום התורה , שילחמו בטרדות רבות ומשונות של מלחמה, ארוכה שבע שנים 54450 

 54451 .והמצוה

, והתורה מעידה שמציאות נפלאה כזו היתה ,דבר נפלא כזה אין בכוח שכלנו לצייר איך יהיה במציאות 54452 

ולא נפקד מהם איש , משה וישראל לחמו ונצחו את סיחון ועוג הענקים, על מדרגה זו´ שעמדו אבותינו הק 54453 

´ שהרי הטף הילדות הפחותות מבנות ג, ב אלף מישראל נצחו במלחמת מדין שהיו עם רב מאד"י, לעבירה 54454 

 54455 .ולא נפקד מהם איש לעבירה ,ב אלף"שנה שהביאו אל מחנה ישראל היו ל

רק שני מקרים , א מלכים ולא נפקד מהם איש לעבירה"וכן היה בכל מלחמותיו של יהושע וישראל ל 54456 

, והתביעה על יהושע שביטל לילה אחת את שיעורו בתורה, מעשה עכן, שנים´ במשך המלחמה של ז 54457 

אשרינו שזכינו , עסקו בתורהביום עסקו במלחמה ובלילה , ותיכף וילן יהושע בעמק בעומקה של הלכה 54458 

 54459 .(לקט שיחות מוסר)  .לשמוע את זה ומה מאושר הוא מי שיכול לצייר זאת בלבבו

 54460 

 54461 מאמר קצא

א  ויוציאו דבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל הארץ אשר עברנו בה ארץ אוכלת יושביה הי 54462 

 54463 .(ב"ג ל"במדבר י)

וכי כסילים היו המרגלים והלא , (ו"משלי כ) ילה שולח דברים ביד כס"זש, (´ז ד"ר ט"במד) איתא במדרש 54464 

, ובכל מקום שנאמר אנשים בני אדם צדיקים הם ואלו אתה קורא כסילים, כבר נאמר שלח לך אנשים 54465 

כי דור תהפוכות המה , (ב"דברים ל) עליהם אמר משה, כ בני אדם גדולים היו ועשו עצמן כסילים"אעפ 54466 

מכאן שהיו צדיקים בפני ישראל ובפני , ה ומפי משה"קבשנבחרו מכל ישראל מפי ה, בנים לא אמון בם 54467 

לסוף ארבעים , ה על כל אחד ואחד ואמר לו ראויין הן"ואף משה לא רצה לשלחם עד שנמלך בהקב, משה 54468 

 54469 .יום נהפכו וגרמו לאותו דור שילקה באותה מכה שנאמר כי דור תהפוכות המה

מפני , מרגלים להוציא דיבה על ארץ ישראלשהסיבה שהביאה את ה (א"מסילת ישרים פרק י)א  והנה מוב 54470 

, ולכן ביקשו עצות כדי שישארו במדבר, שבמדבר היו נשיאים וחששו שמא בכניסתן לארץ ימעט כבודם 54471 

הלא הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את , כ"ולכאורה תמוה כיון שהיתה בהם אהבת הכבוד במדה רבה כ 54472 

 54473 .קים וראוייםכ היאך אפשר לקרוא להם צדי"וא, האדם מן העולם

כ היאך עברו את בחינת משה ואף את "וא, מדות הללו הרי הוא מתלמידי בלעם הרשע´ כל מי שיש בו ג 54474 

וילכו ויבואו כשם שבאו במחשבה רעה אף הליכתם היתה , (ה"סוטה ל) וביותר שמבואר, ה"בחינת הקב 54475 

והיאך יתכן , עז העם עד כדי כפירה ואפיקורסות שאמרו אפס כי, במחשבה להוציא דיבה רעה על הארץ 54476 

 54477 .שאנשים צדיקים וכשרים יגיעו ברגע אחד לדרגה נמוכה של אפיקורסות

וכיון , שאנו סוברים כי הצדיק הוא אדם השלם שהגיע לאיזה מדרגה, אך באמת קושיא זו בטעות יסודה 54478 

, דהומסוגל להיות מכאן ולהבא ללא השתדלות ועבו, שהגיע למדרגתו הראויה יכול להיות בטוח במעשיו 54479 

זה , (´דברים ל) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת המות את הטוב ואת הרע ובחרת בחיים, אך אינו כן 54480 

 54481 .ועד יום מותו עומד במצב שהחיים והמות עומדים שניהם כנגדו וחייב לבחור בחיים, מצב האדם בעולמו

למדרגות היותר נעלות  ואף בהגיעו, ואם לא ישקיע עבודה כדי לבחור בחיים אז המות והרע ימשול בו 54482 

וממילא חייב כל ימי חייו לעמוד במלחמה תמידית , עדיין חייב לירא ולפחוד שמא יפול ביד המות והרע 54483 

שנמצא , (ב"דברים ל) והיינו דאמר הכתוב כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם, שמא ינצחו הרע 54484 

 54485 .האדם במצב של תהפוכות שיכול ברגע קט להתהפך מהטוב אל הרע

, בכל עת נלחם היצר עם השכל, ל שם"מבאר ענין זה בארוכה וז (שער הששי) ספר הישר לרבינו תםב 54486 

וזו כל העבודה לחזק את כוח השכל והנפש ולהלחם ולנצח את , ובכל עת האדם עומד במלחמה בין שניהם 54487 

ז "ר ס"בר) ל"והיינו דאיתא בחז, וזה אשר נקרא צדיק שמצליח לנצח במלחמה התמידית עם היצר, היצר 54488 

 54489 .רשעים ברשות לבם וצדיקים לבם ברשותם, ויאמר המן בלבו (´ח

ורק כוח , שהרי יצר לב האדם רע מנעוריו, ביאור הדבר שאף הצדיק עומד במלחמה מתמדת עם היצר 54490 

וכל חייו נלחם ומכניע את תאוות הלב ומגביר את כוח , הצדיק מנצח ושולט על כוחות הרע הטמונים בו 54491 

ואילו הרשע , י השכל"והכוונה שהלב נשלט ע, ל שהצדיקים לבם ברשותם"נאמר בחזוהיינו ש, השכל שבו 54492 

וזה גדר שהרשעים ברשות לבם שהלב , אינו מצליח להגביר השכל וממילא פועלים כוחות הרע שבלב 54493 

 54494 .פועל ומדריך אותו ושולט על השכל

, הרע שנמצאים בוורק מתגבר ומשליט את השכל על כוחות , נמצא שאף הצדיק עומד במלחמה תמידית 54495 

כי , ומי אשר אינו חש עצמו במלחמה אין לו תקוה כלל, ז להיות במלחמה תמידית"ונמצא שמציאותו בעוה 54496 

וכל צדקותו רק בגדר שמצליח להשתלט על הרע , עדיין נמצא בסכנה שלעולם אינו יכול לעקור את הרע 54497 

שלפי המצב שעמדו , צינו במרגליםוהיינו מה שמ, ה מנסה בו את האדם"והוא ענין הנסיון שהקב, שבקרבו 54498 



ולכן נקראו , אך עדיין בדרגה שכאשר יבוא נסיון חזק לא יכולים לעמוד בו, בו עתה היו כשרים וראויים 54499 

שעדיין יתכן שיגיע נסיון שלא יעמדו בו ועל ידו יפלו ממדרגתם לדיוטא , ל בנים לא אמון בם"בחז 54500 

 54501 .התחתונה

מ בעת שנלחם בארבעת המלכים וביקש מלך "מ, ו נאמן לפניךה שנאמר עליו ומצאת את לבב"אף גבי אאע 54502 

כי חשש שמא לא יעמוד , נשבע ואמר הרימותי ידי לאל עליון אם מחוט עד שרוך נעל, סדום להעשירו 54503 

מעתה מה נואלו האנשים שלדעתם אפשר להיות ללא , לכן נשבע שבועה למנוע מעצמו את הנסיון, בנסיון 54504 

שאין בכוחה למנוע את , בעת שאינו מתחזק הרי כל עבודתו בגדר מלומדהש, לימוד המוסר וחיזוק התפילה 54505 

נמצא שהטוענים שאין בכוחם ללמוד , ורק בשעה שהעבודה קשורה בתשוקה יש תקוה להתעלות, השנאה 54506 

 54507 .ולחוסר הבנה בעיקרי עבודת האדם, מוסר הרי זה ראיה לטמטום הלב

ובעת שישמע שיחה , ד המוסר ולהתבונן מעטחייב להקדיש עצמו ללימו, והרוצה לקבל תועלת ולזכות 54508 

עד שיחשבו אצלו כענין אישי , מוסרית יתבונן בדברים וישריש אותם בקרבו כדי לקבל טעם בדברים 54509 

וכן אף בתורה חייב לקבל את הדברים ושלא יהיו אצלו מן , ולא יסתפק בשמיעה בעלמא, הנוגע לו בעצמו 54510 

, כ עזבו הלימוד בבת אחת"שלמדו בישיבה שנים רבות ואחולכן אין כל פלא שמצינו אחרים , השפה ולחוץ 54511 

ולכן לא , משום שאף בעת הלימוד בישיבה לא היה זה מכוח תשוקה פנימית אלא רק מהשפה ולחוץ 54512 

 54513 .(אור יחזקאל)  .הועילה להגביר ימי האהבה

 54514 

 54515 מאמר קצב

במדבר )א  ה היויוציאו דבת הארץ אשר תרו אותה הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושבי 54516 

 54517 .(ב"ג ל"י

אשר המסו את לב העם מפחדם של הענקים והערים הגדולות , התורה מספרת ממעשה המרגלים 54518 

דבר זר ונפלא אשר לא ´ הנה ספרה תורתנו הק, העם בכו בלילה ההוא ויאמרו לשוב מצרימה, והבצורות 54519 

ובמופתים וביד חזקה  היה אפשר לעלות על דעתנו שיקרה כמו זה לעם היוצא ממצרים במסות באותות 54520 

ומשה , מי ים סוף מפניהם´ שמעו עמים ירגזון ויושבי כנען נמוגו לשמוע אשר הוביש ה, ובמוראים גדולים 54521 

 54522 .ומצור החלמיש מעינות מים, ולחם מן השמים, וענני כבוד מקיפים אותם, ואהרן ומרים עמהם

יראו ופחדו , נים בפנים דיבר עמהםבאש על הר סיני ופ´ אחרי אשר ירד ה, ואחרי כל הגדולות והנפלאות 54523 

אשר אפשר , אשר כל כוחם וגבורתם הוא כוח בשר ועצמות, מן הגופות הגדולים וכוחם של הענקים 54524 

האם אפשר למי בעולם לחשוב שיקרה כזה לאנשים אשר , להחלישם ולהסיר כוחם מהם ויהיו לאפס ואין 54525 

ועוד , וכו המצרים ומכת בכורות בראשוראו בעיניהם כל המכות אשר ה, זה לא כבר עברו הים ביבשה 54526 

מפני הבלים , ולאחר כל השבח והכבוד הזה נמס לבם מפני בעלי הגופות הגדולים, נפלאות לאין מספר 54527 

גם מהבעל , ל"איך באו אנשים כאלו לשטות גדול כזה לאמר כי חזק הוא ממנו ואמרו חז, כאלו יראו ופחדו 54528 

 54529 .הבית שאין יכול להוציא כליו משם

להוליך שולל , לדעת ממנו כוחו הגדול של יצרנו הרע, דבר גדול ונפלא מאד´ ה לנו תורתנו הקהנה הודיע 54530 

והוא אך מפני , באופן מבהיל כזה אשר אין ראוי להכשל בכזה אף נער בן עשר שנים, אנשים גדולים בדעת 54531 

תיד הגדול והע, ´אשר בזה היה תלוי קיומה של התורה כולה ועבודת ה, שהיתה המצוה להכנס לארץ כנען 54532 

ונבנה המקדש על ידם ומחו זכרו של , אילו נכנסו מיד עם משה ואהרן, של עם ישראל ותיקון העולם כולו 54533 

, אשר בה היה תלוי תיקונו של עולם, ומפני המצוה הגדולה הזאת, אז היו משיגים לתכלית הבריאה, עמלק 54534 

ר היתה בטוחה להם עוד אש, היה יצרם גדול שהביאם לשטות גדול ומבהיל כזה למאוס בארץ חמדה 54535 

 54536 .ארץ זבת חלב ודבש, מאבותיהם הקדושים

לדעת כמה גדול כוחו של יצר הרע להתעות לבות בני , במעשה המרגלים´ ז למדתנו תורתנו הק"הנה כ 54537 

והראיה שהיה אך , אשר לא היה אפשר לעלות כזאת על דמיונו של אדם, אדם באופן מבהיל ונורא כזה 54538 

ה את דבר "שמיד שסר יצרם מהם אחרי שהודיע משרע, אשר שחק עליהם ר"דברי היתול ומשחק של יצה 54539 

 54540 .כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, אם אתם תבואו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, ´ה

מיד ויתאבלו העם מאד וישכימו בבוקר ויעלו על ראש ההר , הנה בעת שבטלה המצוה מהם סר יצרם 54541 

שאז סר יצרם ונפתחו עיניהם וראו איך התעה , כי חטאנו´ מקום אשר אמר ההננו ועלינו אל ה, לאמר 54542 

להכשילם בשטות גדול ומבהיל כזה אשר אבדו ביום אחד כל חייהם וכל הטובות , אותם יצרם הארור 54543 

 54544 .הכל אבדו מפני הסכלות הגדולה אשר היתה להם, היותר גדולות

, ת ונכבדות הנוגעות לנו למעשה בכמה עניניםהמה הלכות רבות גדולו, ואשר נלמד מעניינם של מרגלים 54545 

או דבר הנוגע , האחד שאין ראוי לאדם כאשר יבוא לעשות מצוה, ואשר התועלת מהם גדולה וחשובה מאד 54546 

אין ראוי לו לעיין היטב בכל הדברים הקשים והמכשולים הרבים אשר יתכן שיפגש , לעניניו הרוחניים 54547 

כי אם יעשה כן יהיה ענינו כמו שקרה להמרגלים שיפגש , הםולהתבונן היוכל לעמוד ב, בדרך שהולך בה 54548 



, (ל"חז) חייך שאני נותן להם מקום לטעות, ה למשה"כמו שאמר הקב, בדרכו מקום מכשול להכשל בו 54549 

כן הוא בכל דבר תורה , והיה להם לחטא, ה"מפני שלא היה להם לתור את ארץ כנען אשר שבחה הקב 54550 

אין ראוי לשלוח תיירים לתור דבר הטוב והמשובח בעיני , שו של אדםובכל ענין רוחני הצריך לנפ, ומצוה 54551 

 54552 .ויהיה בטוח שבודאי ימצא עזר משמים, לא יירא ולא ייחת מכל, ´ית´ ה

השני אשר נלמד מעניינם של המרגלים שלא לאדם דרכו ואין חכם בעולם אשר ידע כל ענייניו ומקריו  54553 

או הנראים לרעים והמה , ובים ויתכן להיות רעיםכי ישנם דברים הנראים לט, הטובים המה או רעים 54554 

אין מי בעולם אשר יוכל לידע מראש תכליתם , באמת טובים מאד אשר בהמשך הימים יראה בטובתם 54555 

כ אין ראוי לאדם להיות חכם בעיניו וללחום תמיד כנגד מקריו הנראים "ע, ופעולתם של כל מקריו הרבים 54556 

 54557 .לו לרעים

ויצא לריב עמהם וירבה השנאה והכעס , עשו לו דברים הנראים לו לרעיםולא ילחם כנגד בני אדם אשר י 54558 

והמה באמת לו טובה , כי מצוי הדבר מאד אשר יעשו לו בני אדם דברים המכעיסים אותו מאד, עמהם 54559 

ויפריע בזה עצת עליון , ומצוי מאד אשר יבטל האדם בסכלותו דברים טובים ומועילים לו מאד, גדולה 54560 

 54561 .ה הטובים וימנע הטוב מנפשו"ל מעשי ידיו של הקבויהרוס ויחב, הטובה

, ולא ימהר לבטל ענייניו ומקריו הנראים לו לרעים, ´אין דרך אחרת לאדם כי אם לבטוח על בוראו ית 54562 

וימשוך ידיו מהם ולהניחם בידי ההשגחה , ויתבונן היטב אולי טועה בזה ואולי טובה גדולה צפונה בהם 54563 

שהדברים הטובים אשר נעשו להם הפכו לרעה להוציא דיבה , מרגליםוזה אשר נראה במקרה ה, העליונה 54564 

היה ראוי להם להתבונן , מפני שראו בכל מקום בואם יושבי הארץ עסוקים לקבור מתיהם, רעה על הארץ 54565 

לבל ישימו לבם עליהם , שנעשה זה בהשגחה להטרידם לקבור מתיהם, ולפתור זאת לטובה´ בדרכי ה 54566 

הנה העדה הרעה הזאת מפאת הרע שהיה בלבם , את בהשגחה לטובתםשנעשה ז, ואשר כן היה באמת 54567 

 54568 .פתרו לרעה לאמר שהיא ארץ המשכלת יושביה

בודאי מפני שראו שאינם , ומנין להם לידע שכן היו בעיניהם, וכן ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם 54569 

כ לחשוב שזה "היה להם ג, יהםכ אמרו וכן היינו בעינ"ע, משימים לבם עליהם ואין מסתכלין בהם מאומה 54570 

אבל הם פתרו זאת לרעה , ולא יתפשו כמרגלים את הארץ, היה בהשגחה שאינם נותנים את לבם עליהם 54571 

והשחיתו את כל העם למאוס בארץ חמדה ולגרום בכיה , והפכו את הברכה לקללה ואת הטובה לרעה 54572 

שיבכה בכיה של חינם מפני דברים  כן יתכן לכל אדם, לדורות מפני בכיה של חינם אשר בכו בלילה ההוא 54573 

ואשר מפני זה יגרום רעה לעצמו ויהפכו באמת הדברים , טובים הנעשים לו ואשר נראים בעיניו כרעים 54574 

 54575 .ותסור ממנו טובתו אשר היתה ראויה לבוא לו מהם, הטובים לרעים ויבכה מהם בכיה לעולם

ואינם מבקשים , וצדיקים ילכו בם ´כי ישרים דרכי ה´ הנה כמה יש לאדם המשכיל להתבונן בדרכי ה 54576 

ומדותיו הטובות ´ במה שאינם מבינים דרכי ה, ופושעים יכשלו בם, עצות ותחבולות לבטלם ולהנצל מהם 54577 

ויהפכו להם , הטובים והישרים´ ואשר בזה יכשלו בם בדרכי ה, ה"ומפריעים עצתו של הקב, ה"של הקב 54578 

ומנהגו ´ כי לא דבר קל הוא לדעת דרכי ה, דעכ ראוי להאיש המשכיל לי"ע, לרעים ולעקשים ונלוזים 54579 

ד ועצת יועציו "כי דרוש חכמה גדולה רבה ועצומה לעמוד על דעתו של מלך בו, הטוב עם בני אדם 54580 

 54581 .כ שדבר קשה לעמוד על דרכי החכמה העליונה"מכש, ותחבולותיהם המחוכמות

והשאר לקיים מה שכתוב  ,כמה שאפשר לשכל האדם´ ית´ האיש המשכיל צריך ללמוד ולהשכיל בדרכי ה 54582 

ולהניח זאת בידי שמים לעשות הטוב , כ ימנע עצמו מלהרבות בענייניו הגשמיים"ע, בהמות הייתי עמך 54583 

וירבה בתורה ובמעשים טובים אשר בזה אין ספק באמיתתם , לגופו ונפשו כבהמה המצפה לאבוס בעליה 54584 

ו הכתוב כי סיבת אובדן של דור הנה ספר לנ, ואומר עם תועי לבב הם והם לא ידעו דרכי, ותועלתם 54585 

 54586 .´בעבור שלא השכילו לדעת דרכיו ית, המדבר היה

כ מסיבה זו של אי ידיעתו "שעיקר אבדון של אדם בענייניו הגשמיים והרוחניים הוא ג, וכן ראוי לנו לדעת 54587 

 54588 ה הודיעני נא את"וכמו שביקש משרע, ´לכן נדע שעיקר עבודת האדם הוא להשכיל בדרכי ה, ´דרכיו ית

וראוי לכל אדם לעמוד בדבר , ´ית´ הרי לא דבר קל הוא לדעת דרכי ה, וכתוב יודיע דרכיו למשה, דרכיך 54589 

 54590 .(יסודי הדעת)  .זה כל ימיו

 54591 

 54592 מאמר קצג

 54593 .(´ד א"במדבר י)א  ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההו

ומם ולהגיע לפנימיות אלא יש צורך להתר, ישנם דברים שאי אפשר להשתמש בהם בדרך חיצונית 54594 

אחד מהם הוא גאולת , כי רק בדרך זו אפשר להגיע למטרה המיוחלת, הדברים ולהתרכז בנקודת האמת 54595 

אתם בכיתם בכייה של חינם לפיכך אקבע לכם , שהיא תכלית ותוכן אבל תשעה באב, השכינה מגלותה 54596 

 54597 ?מהי בכייה של חינם, בכייה הינה ביטוי לצער פנימי, בכייה לדורות



, כשעמדו בני ישראל על גבול ארץ הקדושה סרבו להכנס, ה של חינם איננה נובעת אלא מחוסר בטחוןבכי 54598 

אותנו הוציאנו מארץ מצרים ´ בשנאת ה, (ד"במדבר י)ב  מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחר´ ולמה ה 54599 

ם "עכו על מה שעבדנו, אותנו´ וכתב על זה הספורנו בשנאת ה, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו 54600 

אף על פי שיש לאל ידו לכבוש את האמוריים ולהמיתם יתן אותנו בידם , לתת אותנו ביד האמורי, במצרים 54601 

 54602 .להנקם

אך מערמומיות היצר היה להפך את , הרי שלכאורה בכייתם היתה בכייה של תשובה ויראת שמים 54603 

וידוע פירושו על פי , ולהצמיחו עד כדי כי חזק הוא ממנו, מחשבתם ולערב בה שמץ של חסרון בטחון 54604 

אי אפשר היה לתקנו , ת"בדביקות בהשי, ופגם זה בבטחון שהוא חסרון בפנימיות, (א"ג ל"י י"רש) ל"חז 54605 

 54606 .אלא בקביעת בכייה לדורות

ל ושכנתי "כאז, בפנים הלב היא השראת השכינה בישראל´ הכרת ה, וכך הוא ביאור הענין על עמקותו 54607 

אין פוסק , ילו בהיות האדם בהסתר גדול במצב של טומאה ממשאפ, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוכם 54608 

לא מאסתים ולא , ´כי דבר זה נכלל בהבטחת ה, ממנו הניצוץ הקדוש הפנימי החבוי בתוך לבם של ישראל 54609 

יוצר האדם חומת ברזל בין הנקודה , י עבירות וחטאים והתקרבות לטומאה"אך ע, געלתים לכלותם 54610 

י זה נופל הניצוץ הקדוש לתוך הטומאה ואינו מסוגל עוד להאיר "וע, הקדושה שבלבו ובין האני שלו 54611 

 54612 .וזה ענין שכינתא בגלותא שהנקודה הפנימית של האדם אינה גלויה ומאירה אלא חבויה וחשוכה, לנשמתו

כשהאומה , ויש גלות השכינה של הכלל, בחינת הנקודה הפנימית של היחיד, יש גלות השכינה של הפרט 54613 

זהו המצב הגרוע ביותר שאפשר לאדם , י חומריות ועם הארצות"ניצוץ הקדוש עבכללותה דוחה את ה 54614 

כשהמצב , ו"והריהו קרוב לאבדון רוחני ח, שכמעט וניתק פתיל חייו הרוחניים וזיקתו לקדושה, להמצא בו 54615 

הרי זה סימן , מי שלא מרגיש בזה ולא מצטער בזה, ו"הזה מתפשט באומה הרי זה מצב של חורבן ח 54616 

 54617 .ו"הגיע החורבן חשאצלו כבר 

ועל חורבן , ת כדבעי"ומצטער על אי יכולתו להדבק בהשי, אך מי שמרגיש את גלות השכינה שבתוך עצמו 54618 

, (7´תענית ל) ל"הרי זה כבר תיקון לגלות השכינה שבלבו כאז, בית המקדש שבלב ויגדל צערו עד כדי בכי 54619 

וזהו , ה התיקון בפנים לבבו ושמח בופירוש גם עתה רוא, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה 54620 

ולא עוד אלא , אף שמשמעותה עונש אין היא אלא דרך התיקון היחידה, ענין של קביעת בכייה לדורות 54621 

תכליתן לסבב לאדם סיבות נפשיות שיצטער על חורבן בית המקדש , מביא על עמו´ שכל הצרות שה 54622 

 54623 .והיא דרך הגאולה, הרוחני שבלב

י מציאת "אלא חסרון של פנימיות צריך לתקן ע, נגד היצר תיקון בדרך חיצוניתכאן לא מועילה הערמה כ 54624 

, כל השערים שערי בקיעת הטמטום, נגד בכייה של חינם עלינו להציג בכייה של אמת, דרך לפנים האדם 54625 

הוא גם , שער השכינה, שער השמים, (7ב"ברכות ל) חוץ משער הדמעות, ננעלו מאז נחרב בית המקדש 54626 

באותה המדה , בה במדה שזוכה האדם לפתוח את לבו ולהחדיר לתוכו מהאמת הצרופה, דםהשער ללב הא 54627 

, באמצעות חמשה העינויים שבתשעה באב וציורי החורבן שבקינות, פתוחים לפניו גם שערי השמים 54628 

והיא שורש התיקון לגלות השכינה ופתיחת שער , אפשר להתעורר לידי בכייה אמיתית הנובעת מן הלב 54629 

 54630 .ה סודו של תשעה באבוז, הגאולה

מאורעות היסטוריים כבירים , המנהיגה והמסבבת במשך הדורות´ ומפליא הדבר עד כמה רואים את יד ה 54631 

מלחמת , גירוש ספרד, גירוש היהודים מאנגליה, חורבן בית שני, חורבן בית ראשון, קרו באותו היום 54632 

שלו ידע הרודן הספרדי כמה , ואמר אחד מחכמי ההיסטוריה, כולם חלו בתשעה באב, העולם הראשונה 54633 

היא המכוונתם ´ י זה שרק יד ה"שראו ע, אמונה ובטחון הוא נוטע בלב היהודים בגרשו אותם בתשעה באב 54634 

 54635 .היה מתחרט על מעשיו, ושתכלית נעלה ונשגבה להם בגלותם, והמוליכתם גם בעת צרתם

ל "חכמינו ז, יך צער זה להביאולידי מה צר, עבודת תשעה באב היא להבין ולדעת על מה צריכים להצטער 54636 

וקשה לשמחה מה זו , מיד אחר תשעה באב באה שבת נחמו, סמכו לשלושה דפורענותא שבעה דנחמתא 54637 

שלמרות סכנת העצבות לעלייה , (ו"פרק כ)א  ש בעל התני"והענין הוא כמ? עושה מיד אחרי האבל 54638 

אשר חטא ´ תבונן בגדולת הצריך האדם לעשות קביעות עתים ושעת הכושר בישוב הדעת לה, הרוחנית 54639 

, אך ביאר שמיד אחר שנשבר לבו בעתים הקבועים ההם, י זה יהיה לבו נשבר במרירות אמיתית"שע, לו 54640 

´ וזו היא השמחה האמיתית בה, העביר חטאתו ורב לסלוח´ יסיר העצב לגמרי ויאמין אמונה שלמה כי ה 54641 

 54642 .הבאה אחר העצב

, מכינים את דרך הגאולה, אים לידי הכרה בגלות השכינהי הצער והבכייה ב"אם ע, וכן הוא בתשעה באב 54643 

ל "וכבר אמרו ז, וזה ענין תקנת שבעה דנחמתא אחר תשעה באב, וכאן הוא מקור השמחה והנחמה 54644 

יזכנו לראות את אורו בקרוב בהקמת השכינה מעפרה והרמת קרן התורה ´ ה, שהמשיח נולד בתשעה באב 54645 

 54646 .(13´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .א"בב

 54647 



 54648 ר קצדמאמ

 54649 .(´ד א"במדבר י)א  ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההו

גם על המרגלים התמיהה גדולה שהוציאו דבת הארץ רעה , קשה מאד להבין את אשר היה בחטא המרגלים 54650 

כי , ל שחששו שיפסידו נשיאותם כשיעלו לארץ ישראל"כמבואר בחז, מחמת הנגיעה שהיתה להם בענין 54651 

ואינו מובן כלל ומה , ולכן לא רצו שיעלו ישראל לארץ, ים לשמש כנשיאים בארץ ישראללא יהיו ראוי 54652 

 54653 ?ואם יחזרו למצרים וכי אז תשאר נשיאותם? האם ישנה אפשרות להשאר במדבר הזה, חשבו כעצה לכך

מה שייך קושי בזה לגבי , איך יכולה להפחיד טענת עם גדול ורם כענקים, וביותר הפלא על קהל ישראל 54654 

ת כל בכור בארץ מצרים ברגע "הרי בעיניהם ראו שהמית השי, ת שהבטיחם להביאם לארץ ישראל"השי 54655 

, ת עמם"מה שייך שיפחיד דבר זה מאחר שהשי, ומה שייך קושי של וגם ילידי הענק ראינו שם, אחד 54656 

זונים וני, ת"עין בעין ראו את השי, ת המנחם בעמוד הענן יומם ובעמוד אש לילה"ובעיניהם רואים את השי 54657 

 54658 ?ומה שייך שגבורת יושבי הארץ תפיל עליהם פחד, ממן ושליו ובאר

בבכי נתנו את , ותשא כל העדה ויבכו העם בלילה ההוא, ומפליא לראות תגובת ישראל לדברי המרגלים 54659 

מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב נשינו וטפנו ´ ולמה ה, קולם כאילו עומד לפניהם אסון מוחלט 54660 

דבורים כאלו אשר ניתנים להאמר רק מתוך שכחה גמורה מהיותם , טוב לנו שוב מצרימה הלא, יהיו לבז 54661 

איך באו לידי כך קהל , עמם כלל´ דברים הנוצרים ממבט כאילו לא היה ה, י הבורא עולם"מונהגים ע 54662 

 54663 ?ישראל

לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו , שלח לך לדעתך, י ריש שלח"הביאור בזה מובן ברש 54664 

חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי , אמר אני אמרתי להם שהיא טובה, ומשה נמלך בשכינה 54665 

אין בכוחו לינצל אילולי , ופשוט הוא שאפילו אם יפקח האדם על עצמו (ב"י פ"מס)ב  וכבר כת, המרגלים 54666 

יעזבנו לא ´ וכמאמר הכתוב צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה, ר תקיף מאד"כי היצה, ה עוזרו"הקב 54667 

ת "ובדור המדבר כיון שלא סמכו עצמם על השי, ה עוזרו"אך אם האדם מפקח על עצמו אז הקב, בידו 54668 

ת יש לאדם מקום לטעות "ובלי עזר השי, ת"נגזר דינם להסיר מהם עזר השי, שאמר להם שטובה הארץ 54669 

 54670 .אף בדברי המרגלים

ר המדבר אחר כל מה שראו אותו ויתכן שדו, ת הרי האדם כחסר דעה ואינו זוכר מכלום"בלי עזר השי 54671 

ת "זהו מצב האדם ברגע שמסיר השי, ימוג לבם מפחד ערים בצורות בשמים, מצב ניסי שחיו בו במדבר 54672 

ולהעמידו כערום בלא דעה בפני אשר , כי גדול כוח היצר באדם להשכיח ממנו כל חכמתו, עזרתו ממנו 54673 

´ כתוב צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו הכמאמר ה, וכל תקות האדם היא בסייעתא דשמיא, רואות עיניו 54674 

 54675 .לא יעזבנו בידו

י "ש מס"וכמ, אלא זו פרשה הנוגעת מאד לכל אדם ואדם, נמצא שאין זו פרשת מרגלים שאינה נוגעת לנו 54676 

כי אם הוא אינו חס , ה לא יפקח עליו"ודאי שהקב, אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, שם בהמשך הדברים 54677 

והוא מה שאמרו אם , ל כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו"ן מה שאמרו חזוהוא כעני? מי יחוס עליו 54678 

 54679 .אין אני לי מי לי

ת נקרא מלך "השי, ת עמו"אין עזר השי, אם אין האדם מפקח על עצמו כפי דרכי הפיקוח בפרקי הזהירות 54680 

א דשמיא אולם בלא עבודת האדם לא תהיה לו סייעת, שיש עובד שמסייעים בידו, עוזר המושג עוזר הוא 54681 

 54682 .ובלא סייעתא דשמיא הלא ראינו בפרשת מרגלים באיזה חושך נמצא האדם, ולא יהא לו עוזר

ויש מדרגה למעלה מזה עין לא , ב"כל ישראל מאמינים שיש עוה, הלא פליאה היא, ובזה נבין פשר מצבנו 54683 

מה הם חיי כי , י"ודבר פשוט הוא בשכל האדם כמו שמבאר מס, אלוהים זולתך יעשה למחכה לו, ראתה 54684 

הרי כל עמל האדם לעבוד כדי שיהיה , ז"וכי אפשר לתת איזה פירוש של תכלית לחיי העוה, ז"האדם בעוה 54685 

, ויותר מזה הרי דבר ידוע לכל החכמים, ומה התכלית מכל זה, ולאכול כדי שיוכל לעבוד, לו מה לאכול 54686 

פשוט אצלם , ת כפי שהיא"גם חכמי האומות שלא השיגו האמונה בהשי, שנפש האדם היא בריאה מיוחדת 54687 

אדרבא ככל שהנפש , ז אין לאדם צורך בבריאה זו כלל"והרי לחיי העוה, שנפש האדם היא בריאה מיוחדת 54688 

 54689 .ומה תכלית בריאה זו, ז"מגושמת יותר אפשר ליהנות יותר מחיי העוה

לידיעה זו  ועינינו רואות כי אין, ב לנצח"ז הם חיי העוה"על כן פשוט הוא למתבונן שתכלית חיי העוה 54690 

כל תאוות , ב"אפילו רצון קלוש אינו נדחה אצל האדם מפני אמונתו בחיי העוה, השפעה על חיי האדם 54691 

מאמין הוא האדם בעונגי , ב כוח לעורר איזו דחיפה בלב האדם"ז בתוקפן ומפני מה אין לחיי העוה"העוה 54692 

, חייו כאילו לא ידע מזאת כלל וחי את, ז"ויודע הוא מעונשי הרשעים גם בעוה, ב ובעונשי הגיהנום"העוה 54693 

 54694 .פליאה היא

, ת עמו"וכך הוא מצב האדם אם אין עזר השי, אלא שאין הפלא גדול בזה יותר מהפלא על דור המדבר 54695 

כה גדול כוח היצר באדם ´ ית´ ובלא עזר ה, ת זוכים רק אם מפקח האדם בעצמו על עצמו"והרי לעזר השי 54696 

ד במה שבטבעו אומר האדם ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי וזה גם הסו, עד שמשכח הימנו כל ידיעותיו 54697 



והטבע רק הסתר הוא , והרי האמת היא שאין עוד מלבדו והכל מעשה שמים הוא, עשה לי את החיל הזה 54698 

 54699 ?ואיך אומר האדם כוחי ועוצם ידי, לנסות בו האדם

כאילו לא רואים ולכן חיים , ומבלי שיתחזק בעצמו קשה מאד להנצל ממנו, אלא שזהו כוח היצר באדם 54700 

ומזה , רואים הכל בפשטות כפי שעיני הבשר רואות, לא עתיד לא הווה ולא עבר, ולא יודעים מכלום 54701 

ופשוט הוא שאפילו יפקח האדם באמת על עצמו אין בכוחו להנצל אילולי , נפעלים כל הרגשי האדם 54702 

לא יעזבנו ´ המיתו הוכמאמר הכתוב צופה רשע לצדיק ומבקש ל, ה עוזרו כי היצר הרע תקיף מאד"הקב 54703 

, הוא מאמר הכתוב ובחרת בחיים, ה עוזרו וניצול מן היצר הרע"אך אם האדם מפקח על עצמו הקב, בידו 54704 

 54705 .(קובץ ענינים)  .ת עמו וינצל ויצליח"תפקיד האדם להיות בוחר בחיים ואז יהיה השי

 54706 

 54707 מאמר קצה

 54708 .(´אד "במדבר י)א  ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההו

כאדם שיש לו מת , (ח"משלי י) דברי נרגן כמתלהמים, יוסי הגלילי אומר´ א בנו של ר"ר, בילקוט שמעוני 54709 

כל אחד ואחד בתוך , כך הם באו מתור הארץ עמדו ופיזרו עצמם בכל שבטי ישראל, והוא צווח ובוכה 54710 

ובעוד שהוא , ו מה לך מריובניו ובנותיו באים עליו והיו אומרים ל, שבטו ומתנפל לתוך כל זוית של ביתו 54711 

היאך האמוריים עתידים לתעתע , אמר להם אוי לי עליכם בני ובנותי וכלותי, עושה עצמו נופל לפניהם 54712 

 54713 .בכם

מיד כולם גועין בבכיה בניהם ובנותיהם , מי יוכל לראות פני אחד מהם, היאך הם עתידים לשלוט בכם 54714 

עד שהיתה משפחה למשפחה משמעת , ו בוכותעד שהיו השכנות שומעות את הדבר אף הן הי, וכלותיהם 54715 

וכן חברו מבכה שבטו וכן כל אחד ואחד עד שנעשו ששים רבוא חבורה אחת , עד שהיה כל השבט בוכה 54716 

אחרי זה כתוב , כ"מנין ממה שקרינו ותשא כל העדה ויתנו את קולם ע, וגעו ונתנו קול בכיתם למרום 54717 

 54718 .דת בני ישראלהכתוב ויפול משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל ע

כל אדם כשרואה דמעות זה , מטבע האדם להתפעל מבכי ומדמעות ואף של תינוק, ויש להתבונן בתופעה זו 54719 

אלא זה עולה מעמקי הלב ומעיד על אמיתות הכאב , הרי דמעות זה לא דבר שמזייפים, מעורר ומרגש אותו 54720 

ות הדעת זה גורם למגיד כמה חליש, בישיבה למשל כשתלמיד אחד מתרעם כל שכן אם בוכה, והצער 54721 

אלא שנים או חבורה שלמה או , כל שכן אם לא רק תלמיד אחד בוכה ומתמרמר, שיעור שלו למחנך שלו 54722 

 54723 .הלא זו תופעה נוראה, כמה חלישות הדעת, כמה עוגמת נפש זה גורם, כל הישיבה כולה

´ ולמה ה? מריםומה הם או, והנה כאן במדבר יושבים להם כל ישראל ובוכים כל משפחה בפתח ביתה 54724 

כמה , מלים היוצאים מתוך מרירות וצער, מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב נשינו וטפינו יהיו לבז 54725 

עד כדי כך שבאמת משה , איזה ייאוש נורא זה גורם בקשר לכל השקפת החיים ולכל העתיד! זה מכאיב 54726 

 54727 .ואהרן נפלו על פניהם

, ואני אקבע לכם בכיה לדורות, יתם בכיה של חינםה ומכריז אתם בכ"והנה דוקא לעת כזאת בא הקב 54728 

הלא זה בכיה של דור , קשה לקרוא לזה בכיה של חינם, באב´ וכתוצאה מזה נחרבו שני מקדשות בליל ט 54729 

אלא מכאן אנו למדים כמה תורתנו הקדושה ! וזה מעורר התפעלות אדירה, של ששים ריבוא ישראל, דעה 54730 

א להיות נתון לכל השפעה מבחוץ בלי לשקול את הדברים בפלס ל, תובעת מהאדם אמיצות הדעת ועצמיות 54731 

כ "ומשמיעים דברים לכאורה הגיוניים אעפ, אף כשרואים ששים רבוא בני אדם בוכים כאיש אחד, האמת 54732 

 54733 .לא להתרגש אלא למצוא את הכינוי הנכון לתופעה בכיה של חינם, לא להתפעל

זה לא השפיע , יבות מפורסמים התנגדו לדרך המוסרבדור שלפנינו אפילו בזמן שרבנים גדולים וראשי יש 54734 

וכן במדבר , ולבסוף האמת יורה דרכו והאמת מנצחת, ל ואת מייסדי דרך המוסר"ולא הרתיע את הסבא זצ 54735 

מיד התפכחו וישמע העם , ה גזר עליהם"תכף אחרי שמשה רבנו אמר לבני ישראל את הגזירה שהקב 54736 

? והיכן כל הרעש הנורא במשך כל הלילה? נעלמו כל הבכיותוהיכן , ויתאבלו מאד ויעפילו לעלות ההרה 54737 

 54738 .וזהו הבירור שהיתה כאן אך בכיה של חינם, כל המצב השתנה פתאום מן הקצה אל הקצה

, עלינו תמיד לבדוק ולברר את המציאות ולא להתפעל מן העולם ומן הביטולים והמושגים החיצוניים 54739 

לעמוד תמיד איתן על המשמר ואז מתברר , אמיצות הדעתמנוחה ו, ולעבור את הנסיונות מתוך שקט נפשי 54740 

ומסירת נפש שלא לוותר ´ הסוד הוא בטחון בה, וברגע אחד הכל משתנה, כי כל החששות אין בהם ממש 54741 

 54742 .אף על קוצו של יוד

ומול עינינו תמיד , לא להחניף ולא להתפעל ממוסכמות, לא להיות סמוך על שולחנם ועל דעתם של אחרים 54743 

ואין להם יכולת , ומה יועילני שבח בני אדם והשם הטוב שיהיה לי בתוכם, חובות הלבבותיהיו דברי ה 54744 

, ומזה נשאב חיזוק ועידוד לאמיצות הדעת, והרי הם כמו הצמח ובעלי חיים שאינם מדברים, להועילני 54745 

 54746 .(דגל המוסר)  .אורח חיים למעלה למשכיל, ללכת תמיד בדרך האמת הצרופה והגבוהה

 54747 



 54748 מאמר קצו

 54749 .(´ד א"במדבר י)א  כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההו ותשא

ומן אותה שעה נגזרה על בית , אני אקבע לכם בכיה לדורות, ה אתם בכיתם בכיה של חינם לפני"ל הקב"א 54750 

ותרגנו , (´דברים א) ופירושה של חטא הבכיה מפורש, המקדש שתחרב כדי שיגלו ישראל לבין האומות 54751 

ואי אפשר לבעלי חטא , ר"נמצינו למדים כי שורש החורבן הוא חטא לה, י לשון הרע"באהליכם ופירש רש 54752 

ונעמוד בזה על הבנה חדשה באיסור , והרפואה לחטא זה הוא גלות בין האומות, זה להיות בארץ ישראל 54753 

 54754 .ר"לה

י "וענינו הוא הנזק הנגרם לחבירו ע, ר חטא שבין אדם לחבירו גרידא"רגילים אנו לראות בענין לה 54755 

ר "ר של המרגלים הוא ענף של לה"שהרי לה, אולם הנחה זו נסתרת היא מפרשה זו, ר"שמדברים עליו לה 54756 

למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על , י תחילת פרשת שלח"כמבואר ברש, דעלמא 54757 

 54758 .עסקי דיבה שדיברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר

וגם מה , י דיבור"אילו המרגלים דיברו על ארץ שאינו ניזוק כלל עו, והרי מרים דיברה על משה רבינו 54759 

ר אינו "ואם חטא לה, ר"גם אינו שייך לנזק של לה, שאמרו כי חזק הוא ממנו שהכונה היא כלפי מעלה 54760 

ואיזה מוסר , הלא אין שום קשר בין הדיבה של מרים לדיבה של המרגלים, אלא חטא שבין אדם לחבירו 54761 

 54762 .וגם על מרים תמהו איך נכשלה בזה? שת מריםהיו יכולים ליקח מפר

רבי יהושע בן לוי אומר מצינו , וזה לשונו (´חוקת ד)א  ר נמצא במדרש תנחומ"ההסבר של גנות לה 54763 

שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן , שעקם הכתוב שתים ושלוש תיבות בתורה שלא להוציא דבר טומאה מפיו 54764 

אמר רבי יודן כשבא לפתוח , יב מן הבהמה הטמאהולא כת, (´בראשית ז) הבהמה אשר איננה טהורה 54765 

אלא כי מעלה , את הגמל כי לא מפריס פרסה אין כתיב, בסימני בהמה טמאה לא פתח אלא בסימני טהרה 54766 

את החזיר כי לא מעלה גרה הוא , אלא כי מעלת גרה, את הארנבת כי לא מפרסת פרסה אין כתיב, גרה הוא 54767 

 54768 .אלא כי מפריס פרסה, אין כתיב כאן

היו יודעין לדרוש , תינוקות שהיו בימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא, מר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לויא 54769 

´ והיה דוד מתפלל עליהם ואומר אתה ה, ט פנים טהור"ומ, את התורה בארבעים ותשעה פנים טמא 54770 

 54771 .יב כליהתצרנו מן דרא דהוא חי, נטר אורייתהון בלבהון, תשמרם´ אתה ה, תשמרם תצרנו מן הדור זו

הוא שדוד אומר נפשי בתוך לבאים , י שהיה בהם דלטורין"ואחר כל השבח הזה יוצאים למלחמה ונופלין ע 54772 

נפשי בתוך לבאים זה אבנר , (ז"תהלים נ) ִשניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה, אשכבה להטים בני אדם 54773 

ִשניהם , אחר לשון הרעאשכבה להטים זה דואג ואחיתופל שהיו לוהטים , ועמשא שהיו לבאים בתורה 54774 

ולשונם חרב חדה אלו , (ג"א כ"ש) שנאמר היסגירני בעלי קעילה בידו, אלו אנשי קעילה, חנית וחצים 54775 

, באותה שעה אמר דוד, (ד"תהלים נ) שנאמר בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו, הזיפים 54776 

 54777 .סלק שכינתך מביניהם´ רומה על שמים א

השורש , מבואר בזה ששורש אחד לשני הענינים, ר"ומסיים בענין של לה המדרש פתח בלשון נקיה 54778 

, כי שורש הטוב שבאדם מצמיח פעולות טובות, ר"המגונה של לשון שאינה נקיה הוא אותו שורש של לה 54779 

, ואדם שהוא רע כל פעולותיו לרוע, ובכל מה שרואה הוא רואה את הטוב, ואדם שהוא טוב גם מבטו טוב 54780 

אלא שהרע שמוציא בשפתו מתחלק , ולפיכך גם שפתותיו דוברות רע, וא מוצא רעובכל מה שמביט ה 54781 

 54782 .ואופן של הוצאת דיבה, אופן של לשון שאינה נקיה, לשני אופנים

היא חפצה לברר עם אהרן כיצד לחזק את משה בדבר שלפי , הלשון הרע של מרים ודאי שהיה לתועלת 54783 

כיצד זה ראתה את הפגם באדם , ה היתה עליה תביעהאלא שלפי עוצם קדושת, דעתם היה זקוק להתחזקות 54784 

גם , באדם אשר כל כולו אינו אלא טוב, נאמן, עבדי, ה מעיד עליו אוהבי"באדם אשר הקב, כמשה רבינו 54785 

הוי דן את , (.´שבועות ל) ל"ופירשוהו חז, (ט"ויקרא י) אנו במדרגתנו נצטוינו בצדק תשפוט עמיתך 54786 

באופן שנדון כל , לקבוע בנפשנו את מידת הטוב, ל"פרש על הדרך הנותוכן מצוה זו ית, חבירך לכף זכות 54787 

 54788 .מעשה שאנו רואים בחברינו לצד הטוב

, במעשה מרים ראו את העונש המגיע למי שרואה ראיה רעה את הטוב, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר 54789 

טיחם אשר היא ה בכבודו ובעצמו מב"בארץ שהקב, ולא לקחו מוסר שלא לראות ראיה רעה בארץ ישראל 54790 

´ כפי שהעיד הכתוב ארץ אשר עיני ה, ארץ שהמציאות הרוחנית בה היא מציאות של טוב, זבת חלב ודבש 54791 

ומציאות הטוב שברוחניות משפיע על הכלים הגשמיים שבארץ , בה מראשית השנה ועד אחרית שנה´ א 54792 

אין זאת , יושביה ואם למרות זאת ראו בארץ ישראל ארץ קשה וארץ אוכלת, שגם המה אינם אלא טוב 54793 

 54794 .וזו העוולה הגדולה ביותר, ר הרואים רע בטוב הגמור"אלא מפני שהם בעלי לה

ועל , ר"גם הם נקראו בעלי לה, ש ותרגנו באהליכם"וכלל ישראל שהשתתפו עם המרגלים בראיה זו כמ 54795 

לב טובה ש כ"שהרי אין בה שום רע וכמ, אתם בכיתם בכיה של חינם ללא שום סיבה, דבר זה נגזר עליהם 54796 

´ פאה ח) ל"דומה למה שאמרו חז, אני אקבע לכם בכיה לדורות בכיה שאינה של חינם, הארץ מאד מאד 54797 



וכל מי שאינו לא חיגר , וכל מי שאינו צריך ליטול ונוטל אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות, (´ט 54798 

אף כאן מפני , ד מהםאינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאח, ולא סומא ולא פיסח ועושה עצמו כאחד מהם 54799 

 54800 .שבכו בכיה על הטוב בא הרע של החורבן

שכל דבר שיראו , שיעמדו במצב הטוב במידה כזו, ה דורש מכלל ישראל"ולמדנו את הגדלות אשר הקב 54801 

כי העולם שנברא בשביל , (7א"תענית כ) על כל דבר ודבר לראות כי גם זו לטובה, לא יראו בו אלא טוב 54802 

, וכל מאורע ומאורע לא יתפרש נכונה אם לא על צד הטוב, חייב להיות טובחסד ככתוב עולם חסד יבנה  54803 

נדרש האדם , ועל ארץ ישראל שעליה נאמר טוב להדיא, ובדבר זה נבחן מידת הזכיכות של הנשמה 54804 

אמי ורבי אסי קיימי משמשא לטולא ´ ר, (.ב"כתובות קי)א  ועיין בגמר, להפקיע כל ראיה שאינה של טוב 54805 

 54806 .י כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל"פירש רשו, ומטולא לשמשא

תנו רבנן לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא , מצאנו עומק נוסף בגנות המוציא דיבה (.תענית כ) ובמסכת 54807 

והיה רכוב על החמור ומטייל על , מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו, קשה כארז 54808 

נזדמן לו אדם אחד שהיה , והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה, שפת נהר ושמח שמחה גדולה 54809 

כמה מכוער אותו האיש שמא כל בני ! אמר לו ריקה, אמר לו שלום עליך רבי ולא החזיר לו, מכוער ביותר 54810 

 54811 .אמר לו לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית, עירך מכוערין כמותך

אמר לו איני מוחל , ואמר לו נעניתי לך מחול לי, ן החמור ונשתטח לפניוכיון שידע בעצמו שחטא ירד מ 54812 

, היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו, ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית, לך עד שתלך לאומן שעשאני 54813 

, אמר להם למי אתם קורין רבי, יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו שלום עליך רבי רבי מורי מורי 54814 

אמר להם , אמרו לו מפני מה, אמר להם אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל, לזה שמטייל אחריךאמרו לו  54815 

אמר להם בשבילכם הריני מוחל לו , כ מחול לו שאדם גדול בתורה הוא"אמרו לו אעפ, כך וכך עשה לי 54816 

 54817 .ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן

כי , ת דיבה על האומן שעשה את האדםהוא כהוצא, מתוך עובדא זו למדנו כי גנות הוצאת דיבה על אדם 54818 

אלא שכאן , וכבר ביארנו העוולה שבהבטה לרעה על דבר טוב, ה לטובה בראה"כל בריאה שברא הקב 54819 

אלא גם הפיכת היחס אל , אינה רק הפיכת היחס אל הטוב מטוב לרע, נוסף שהמבט הרע על הדבר הטוב 54820 

 54821 .ו"ה ח"עושה הטוב הקב

אין , ו"גם כאשר באים עלינו יסורים ח, ´לקבל על עצמנו את הנהגתו יתעלינו ללמוד מתוך זה כיצד עלינו  54822 

וכדי להפקיע את עצמם , אנו עומדים במדרגה של התנאים שביקשו יסורים על עצמם בשביל כפרה 54823 

, אסור לנו לקבוע שם רע על מצב זה, אבל כאשר הם כבר באים עלינו אסור לנו לבעוט בהם, מהגשמיות 54824 

להבין כי הדין דין אמת , אבל דיין האמת חייבים לומר, והמטיב על בשורה רעהאין בידינו לומר הטוב  54825 

הרי הוא עצמו הופך להיות טוב באופן שחוזר ורואה את הכל , וכאשר אדם משריש בעצמו הנהגה זו, וטוב 54826 

 54827 .(מערכי לב)  .במבט של גם זו לטובה

 54828 

 54829 מאמר קצז

 54830 פנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימהמביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב נשינו וט´ ולמה ה

 54831 .(´ד ג"במדבר י)

נאמר וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר ויאמרו הננו ועלינו אל המקום ´ הנה אחר תפילת משה אל ה 54832 

וקשה מה נשתנה אצלם שעד עכשו בכו ורצו לשוב מצרים ולא להיכנס לארץ , כי חטאנו´ אשר אמר ה 54833 

מדוע מתחילה , והלכו להלחם במסירות נפש להיכנס לארץ ישראל ועכשיו להיפך התאבלו מאד, ישראל 54834 

 54835 .כ להיכנס"לא רצו כ

וכשאין לו מצוה , כי כשיש צווי על האדם קשה עליו מאד לעשות את הדבר, ל"אומר הסבא מקלם זצ 54836 

פיתה אותם , ולכן כל זמן שהיתה להם מצוה להיכנס לארץ ישראל, לעשות אז נקל לו המעשה מאד 54837 

ה את המצוה שלהם "וברגע שביטל הקב, ז שהוציאו אותם ממצרים"כו ובכו והתרעמו ער שלא יל"היצה 54838 

ואז חזרו לשכל הישר והבינו שארץ ישראל היא הארץ הטובה , ר ונגמר תפקידו"ליכנס לארץ בטל היצה 54839 

 54840 .ר"כיון שלא היתה מצוה לא היה להם כבר יצה, עבורם ומסרו נפשם עליה

ל לעלות לארץ "מה טעם אסרו הרבנים בחו, קר בארץ ואמרניץ כשבי´ר מקוז"שמעתי בשם האדמו 54841 

, אלא כיון שיש צורך בבנין הארץ וצריכים לזה צעירים שיש להם כוח, לא משום שעבירה היא, ישראל 54842 

ל ולא עושים את המצוה "היו הצעירים נשארים בחו, ואם היו אומרים שיש מצוה לעלות לארץ ישראל 54843 

ר מסית את הצעירים החופשיים לעלות דוקא לארץ "אז היצה, רהלכן אמרו שזו עבי, ולא היתה נבנית 54844 

ר על המצווה אומר "כי כך היא דרכו של היצה, וכעת יש מקום לעלות לארץ הבנויה, ישראל ולבנות אותה 54845 

 54846 .וכשהיא עבירה מסית הוא לעשותה, לו לא לעשות



, י אין נא אלא לשון בקשה"וכתב רש, (´א ב"י) דבר נא באזני העם וישאלו, וכדבר הזה מצינו בפרשת בא 54847 

וקשה , ועבדום ועינו אותם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים, שלא יאמר אותו צדיק אברהם 54848 

הרי בחפץ לב יקחו אם , האם היה צריך לבקש מבני ישראל לקחת כסף וזהב ולהסביר טעמים למה לקחת 54849 

ר שלא "מצוה שנצטוו עליה היה כאן יצהמכיון שהיה זה , ל"ומסביר הסבא מקלם זצ, יאמר להם לקחת 54850 

ר משדל שאסור ליקח "גם כאן היה היצה, ר משדל את האדם שלא לעשות"כמו בכל המצוות שיצה, לקחת 54851 

ר שיעשו ההיפך אפילו שהשכל "וכן בכל המצוות תמיד יסית היצה, שיש בזה גזל וגניבת דעת הבעלים 54852 

 54853 .מחייב

, ואם התחיל אין צריך להפסיק, ור לאכול סמוך למנחהשאס, בשבת´ שמעתי להסביר על פי זה דברי הגמ 54854 

כ "ועוד וכי כ, שיתפלל כך בלא אבנט´ ושואלת הגמ, ומאימתי נקרא תחילת סעודה מזמן שפתח את אבנטו 54855 

שיש מצוה הכון לקראת אלוהיך ´ ומתרצת הגמ, א להטריחו להפסיק למנחה"קשה לחזור ולחגור אבנט שא 54856 

ועדיין קשה ´ והקשו תוס, לה ואי אפשר להתפלל כשהתיר אבנטוומשום כך צריך אבנט לתפי, ישראל 54857 

כיון שחיוב לחגור אבנט , והתירוץ, שיחזור ויקשור את האבנט הרי אין בזה טרחה בכלל, השאלה השניה 54858 

אפילו שדבר קל הוא מאד כיון , ר כבר לא יניח לאדם לחגור מחדש"כ יצה"א, לתפילה ויש כאן מצוה 54859 

 54860  .פ שאין בזה טעם ושכל בכלל"ר למנוע ממצוה אע"אן כוחו של היצהרואים אנו מכ, שזוהי מצוה

 54861 .(דרכי מוסר)

 54862 

 54863 מאמר קצח

 54864 .(´ד ה"במדבר י) ויפול משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל

ואילו על , פירש האבן עזרא ברצונו, גם על הפסוק וישמע משה ויפול על פניו, פירש האבן עזרא ברצונו 54865 

פירש האבן עזרא , (ב"ז כ"ט) פניהם ויאמרו האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף הפסוק ויפלו על 54866 

ואמרתי , פירש האבן עזרא להתפלל, (´ז י"י) וכן על הפסוק הרומו מתוך העדה ויפלו על פניהם, להתפלל 54867 

ומה כוונתו ? ופעם שהנפילה היתה להתפלל, פעם שהנפילה היתה ברצונו, ז בביאורו"בלבי למה שינה האע 54868 

 54869 ?הרי כל פעולה שהאדם עושה לרצונו היא, פירושו לרצונוב

מדה כנגד מדה , פשוטי בני אדם יגידו נקמה? מה יעשה האדם להפיג את צערו בשעה שמבזים אותו 54870 

הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינן , לא כן דעת התורה, והנקמה מתוקה מדבש, ולהוסיף משלו 54871 

צריך האדם להתגבר על יצרו , (7ו"גיטין ל) ו כצאת השמש בגבורתועליהם הכתוב אומר ואוהבי, משיבין 54872 

וכמו הלל שגם על בזיון גדול לא , גם בשעה שפוגעים בכבודו ומצערים אותו, ולא להשתמש במדת הכעס 54873 

 54874 .הקפיד

ויאמר הגר שפחת ´ שנא, מנא הא מילתא דאמרי רבנן חברך קרי חמרא אוכפא לגבך מוש, ´ואמרו בגמ 54875 

הרי ברחה הגר מפני , (7ב"בבא קמא צ) ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי בורחתשרי אי מזה באת  54876 

וגם לא היתה שפחה אחר שנשאה אברהם אבינו וכבוד גבירתה הוקל , שלא יכלה להיכנע לשרה אמנו 54877 

והנה , ואם כינה אותה המלאך בשם שפחה שורת ההגיון מחייבת להגיב על כינוי גנאי זה בטרוניא, בעיניה 54878 

הסכימה לקבל על עצמה את השפחות , זו בלבד שלא הגיבה כלל אלא ענתה בפה מלא מפני שרי גברתילא  54879 

 54880 .ואת שרה אמנו לגבירתה

לא זו , שאם חבירך קורא אותך בשם חמור כינוי של גנאי, ל כיצד על בני אדם להתנהג"ומזה למדו חז 54881 

כלומר קבל , ים את האוכף עליךאלא אדרבא תש, בלבד שלא תתן להרגיש כאילו איכפת לך קריאת הגנאי 54882 

כי רובא , כי כאן צריך לגרוס דאמרי רבנן ולא דאמרי אינשי, א שם"ויפה כתב מהרש, עליך את דבריו 54883 

 54884 .אלא רבנן ואנשי מעלה, אינשי דעלמא לא יודו על גנותם אם אינה נכונה

כאשר , ישראלוילונו על משה ועל אהרן כל בני , אחרי שבאו המרגלים מתור הארץ ודברו מה שדברו 54885 

מה , הרי בזיון גדול הוא, ´וכולם אמרו מדוע תתנשאו על קהל ה, הקהיל קרח עליהם את נשיאי העדה 54886 

עשו , ויפלו על פניהם השפילו את עצמם עד לעפר ממש? ´עושה משה העניו מכל אדם ואהרן קדוש ה 54887 

ישות הדעת הבאה אין הנפילה מחמת חל, ע לרצונו"וזה שפירש הראב, פעולה קיצונית במדת ההשתוות 54888 

אלא נפילה שהיא פעולת ההכנעה בבחירת השכל והמחשבה , והתרשמות טבעית מדברי בזיון, מרכות הלב 54889 

 54890 .לרצונו

אלא שמעו מפי הגבורה הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה , אבל בשעה שלא התלוננו ולא דברו עליהם סרה 54891 

אז ויפלו על פניהם , ה אותם כרגעהרומו מתוך העדה הזאת ואכל´ וכן כאשר שמעו דברי ה, אותם כרגע 54892 

 54893 .(הגיוני מוסר)  .הלימודים מכאן רבים, ´להתפלל להרבות בבקשת רחמים ותחנונים על עם ה

 54894 

 54895 מאמר קצט

 54896 .(´ד ו"י) ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם



ר שיהושע וכלב הרגישו הנוכל לומ, ולא עשו כן משה ואהרן, למה דוקא יהושע וכלב קרעו את בגדיהם 54897 

שהם , סמל המסירות נפש לכבודם של ישראל, בשעה זו סרחונם וכשלונם של ישראל יותר ממשה ואהרן 54898 

 54899 ?וצערם של יהושע וכלב הגיע עד כדי קריעת הבגדים, רק נפלו על פניהם

אי אמנם נחלצו ממזימת מוצי´ ובתשועת ה, ויש להסביר היות יהושע וכלב מסובכים היו בתוך הנסיון 54900 

אולי התגנב ללבותיהם , אבל חוששים היו בנפשותיהם שמא נדבק חלילה משהו מרעל המרגלים, הדיבה 54901 

והתחילו להפגין בכל , לכן התאמצו והשתדלו להתנער בעצמם מחשש זה, איזה שמץ של מחשבה זרה 54902 

זה בכדי וכל , צעקות ותפילות ותנועות שונות עד כדי קריעת בגדים, בכל מיני אופנים של מחאות, כוחם 54903 

 54904 .ומלב כל עדת בני ישראל את ההרהור שידם היתה אפילו במשהו בעצת המרגלים, להוציא מלב עצמם

ודיה , לא היו צריכים בכל ההסתייגות מן הרעה הזאת, מה שאין כן משה ואהרן שלא היו בתוך הנסיון 54905 

כי , שמצוה להרגווכגון זה מצינו בדין מסית ומדיח , התגובה של נפילת אפים להשתתף עם יהושע וכלב 54906 

, והוא מטעם הנזכר, ל מצוה ביד הניסת להמיתו"י ז"ופירש, הרג תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיתו 54907 

שאולי עשה המסית בלבו , יפלוט מנפשו את הרושם, י הקנאות ומעשה הסקילה שירגום את המסית"שע 54908 

וברגימת האבן הוא , הטהרולכן הניסת צריך במעשהו זה כאילו ל, של הניסת איזו שריטה בתת הכרתו 54909 

 54910 .מגלה שנקי הוא מזוהמת ההסתה אף כלשהיא

, ועל הכשר לבו לעבודת הקודש והאמת, ויש לנו ללמוד מזה עד כמה שהאדם צריך לעמוד על משמרתו 54911 

ואם נזדמן לו להימצא בקרבתם , וידע שכל אלה המעונינים לרחקהו ולהורידו ממדרגתו מסוכנים מאד 54912 

אם , לבדוק את עצמו בשבע בדיקות ועיונים רבים לתוך תוכה של נפשו כ"יתאמץ אח, ובשיחותיהם 54913 

י לימוד המוסר יצליח להתנער ולהקיא את רושם "וע, נתדבק בו איזה שמץ של ארס העלול לחדור אליו 54914 

ולצאת , ההכרח הוא להפגין בבכיות ותחנונים, וכשיש חשש התדבקות ברע, השמועה או השיחה בטילה 54915 

 54916 .(תורת הנפש)  .ובמלחמת תנופה נגד עצמ

 54917 

 54918 מאמר ר

ד "י) אל משה עד אנה ינאצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו´ ויאמר ה 54919 

 54920 .(א"י

ואני שאלתי אחד מהנחשבים מחכמי התורה במקצת מה שהזכרתי לך בחכמת , ל בהקדמתו הביא"החוה 54921 

החובת הלבבות חולק על זה , ובמה שדומה לווהשיב אותי כי הקבלה תעמוד במקום העיון בזה , המצפון 54922 

פ "אבל עכ, וכמו שכתוב וידעת היום והשבות אל לבבך, ומביא כמה ראיות מפסוקים כי מחוייבים להבין 54923 

´ וכן בעלי התוס, ענה אותו כי הקבלה תעמוד במקום העיון, רואים אנו כי אחד מהנחשבים מחכמי התורה 54924 

ולולי , והקבלה עצמה מספיקה על הכל, ין צריכים לשום דברם ואמרו שמבלעדי הקבלה א"חלקו על הרמב 54925 

לא , שעטרת תפארת של הכלל ישראל וכל קיום האומה, דמסתפינא הייתי אומר שרואים את זה בעליל 54926 

 54927 .מראיות ומופתים אלא מהקבלה ומהאמונה

, יוכל דבריהם הם רק הר סינ, ל הקדושים רואים שלא העמידו יסודם כלל על ראיות ומופתים"בחז 54928 

 54929 השיב מקרא אני דורש, וכי בחינם ספדו ספדייא וחנטו חנטייא, י שאמר יעקב אבינו לא מת"כששאלו לר

כל הראיות והמופתים , לא יועילו כבר כל הראיות, ואם מקרא אני דורש אין אחר זה כלום, (7´תענית ה) 54930 

של בלי הבנה וזהו  לחיים, לחיים של בלי ראיות ובלי מופתים, אינם אלא בכדי להוביל לדרגת אמונה 54931 

 54932 .המכוון והתכלית

ואיזה טעם היה בחיים , אינם בנויים על יסוד של ראיות ומופתים, ולציור חיים משותפים של איש ואשה 54933 

שמכל , החיים המה על יסוד של אמונה, לו היתה צריכה בכל פעם ראיות שבעלה נאמן לה, כמו אלו 54934 

האמינו ומסרו עצמם זה לזה ויותר אינם צריכים הכירו ו, הראיות והמופתים באו לידי הכרה ונאמנות 54935 

יכולים , הרי יכולים המה להיות מפורדים זה מזה מעבר לים ושום דבר אין מזיזם ממקומם, לשום דבר 54936 

 54937 .בשום אופן לא תאמין, והיא לא תתפעל מזה כלל, לבוא ולספר לה על בעלה מי יודע מה

ובלי , כי אינה צריכה לראיות אלא מפני אמונה, ולא שיש לה ראיות שאינו כן, תמלא בוז פי הדובר לה 54938 

גם אז אם , ג לבן איזה דבר על בעלה"ואף כשיבואו ויגידו לה שחור ע, שום ראיות היא מאמנת בו וחסל 54939 

כל העקמומית שבעולם תגיד , תאמר שאין כוונתו רק לנסות אותי, לא תמצא עצה אחרת איך ליישב 54940 

מאמין הוא , בן באביו אינו צריך ראיות, אליו והאמינו זה לזהמשום שמסרה נאמנותה , ומאמונתה לא תזוע 54941 

 54942 .לא חיים של ראיות ומופתים, זהו חיים של אמונה, בו ותו לא

מכל הראיות האותות והמופתים , התכלית מכל התורה כולה הוא לבוא ולהגיע לאמונה, זהו סוד הדבר 54943 

וכשמגיעים לידי , חיים של אמונה, פתיםצריכים להגיע ולבוא לידי מצב של חיים של בלי ראיות ובלי מו 54944 

 54945 .אז מתבטלים כל הראיות והמופתים אצלו הם כדבר צדדי ומיותר לגמרי, חיים של אמונה

 54946 



שהתכלית שהיה צריך לצאת מכל , עד אנה לא יאמינו בי בכל האותות, מצינו שתבע הכתוב מדור המדבר 54947 

, ימים´ כשלא היה להם מים ג, וזהו אמונה ,להגיע לחיים של בלי אותות ומופתים, האותות והמופתים הוא 54948 

והנה במצבים , אותם´ והיה להם לחשוב כי מנסה ה, לא היה צריך להזיז אותם אף זיז כל דהו ממקומם 54949 

 54950 .היותר גדולים וגבוהים מצינו שהיתה התביעה רק על אמונה

על דאבדין ולא  חבל, לא נודעתי להם´ וארא אל אברהם באל שדי ושמי ה, (´ד´ ר ו"שמו) מצינו במדרש 54951 

ולא הזיז אותו זה , כ אמרתי לו והעלהו לעולה"ואח, מתחילה אמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרע, משתכחין 54952 

כ והעלהו לעולה והרי זה מצב "מתחילה כי ביצחק יקרא לך זרע ואח, זהו חיים בלי אותות ומופתים, כלל 54953 

עדות היא שאינם חיים על ראיות אלא , הווכשמצב זה אינו מזיז אף זיז כל ד, נורא של חיים חשך ואפילה 54954 

 54955 .ומצאת את לבבו נאמן לפניך, על אמונה

, שתכלית כל החכמה הוא, (7´חולין ה) ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה´ וזהו שנאמר על האבות הק 54956 

לחיים של , מכל הערומים בדעת צריך להגיע להסכלות מעט, (´קהלת י) יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט 54957 

שראיות אינם לוקחין את לבבו ואינם , הראיה והסימן על מצב זה הוא, לאמונה, ות ובלי מופתיםבלי ראי 54958 

כשרואים שאותות ומופתים כגון , זוהי התוכחה הגדולה שאינו חי ועומד על יסוד של ראיות, מזיזים אותו 54959 

זו סימן שהחיים  הרי, לא הזיזו אותם ממקומם, מן השמים יוכיחו, אמת המים יוכיחו, אלו של חרוב יוכיח 54960 

והרי זה ? אלא מאי האותות והמופתים, שהיו חיים של אמונה, שלהם לא היה תלוי באותות ומופתים 54961 

 54962 .מוקשה באמת

אנשים חולים צריכים , א אתכם לדעת אם יניחו הקבלה והגמרא שבפיהם"כי מנסה ה, אבל לא כלום 54963 

ל גם כן אי "אפילו בראיותיו של החוה, אבל לחיות על ראיות ומופתים חלילה, ראיות ומופתים על אמונה 54964 

כ עב ושמן לא משער היחוד "מה שהחובות הלבבות נעשה כ, החיים הוא רק מאמונה, אפשר לחיות בהם 54965 

אין זאת ממאמריו , ושהשבת קודש תשלח לו אגרת, מה שזכה האבן עזרא להיות קדוש עליון, הוא זה 54966 

ואנו , וקא מהשורות האחדות שמביא תמידאלא ד, איפה שמדבר מחכמת התולדות, הארוכים באבן עזרא 54967 

ומזה שאבו כל החיות , על זה הוא שעמדו גם הם בעצמם והחזיקו מעמדם, אין לנו אלא דברי הקבלה 54968 

 54969 .והיניקה שלהם

יצחק פתח אכן בגדה אשה ´ ר, (´ב ה"ר ל"שמו) ל רואים אנו התביעה על דור המדבר מה היתה"בחז 54970 

שהייתם מהלכים אחרי ואני מהלך , מה עשיתי לכם, ר מכםמה נסים עשיתי לבריה בעולם יות, מרעה 54971 

מאישה אין , אכן בגדה אשה מרעה, ואתם מה עשיתם, הולך לפניהם יומם´ שנאמר וה, לפניכם ומאיר לכם 54972 

אפילו העני אשתו אינה , אלא אדם שהוא נוטל אשה ועושה עמה ימים הרבה? למה, כתיב כאן אלא מרעה 54973 

ובשעה , ועכשיו שהעני איני כופרת בו, ה עשיר האכילני והלבישניאלא אומרת בשעה שהי, כופרת בו 54974 

לכך נאמר אכן בגדה אשה , ואם לא נתן לה אינה מכירה אותו, שהיא זונה אם נתן לה הרי היא מודה לו 54975 

 54976 .מרעה

לחיות חיי אמונה , התביעה היתה שדור המדבר היה צריך להיות כמו אשה נאמנת, זהו היסוד של דברינו 54977 

, הארוסין הם באמונה, (´הושע ב) וארשתיך לי באמונה, ות ובלי שום מופתים אלא אמונהבלי שום ראי 54978 

צריך לצאת חיים של , שמכל הראיות האותות והמופתים, היינו מצב של אמונה, תכלית הכל הוא אמונה 54979 

ולא הרהר אחרי , תכלית הכל הוא, אבי תקראו לי אישי תקראו לי, בלי אותות ובלי מופתים אלא אמונה 54980 

 54981 .(´נ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .מדותי וזוהי אמונה

 54982 

 54983 מאמר רא

ד "י) אל משה עד אנה ינאצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו´ ויאמר ה 54984 

 54985 .(א"י

, ה ישאר בחיים"היה צריך שימותו כולם מיד ורק משרע, הרי לנו שעונש כלל ישראל עבור חטא המרגלים 54986 

ה שהדבר יגרום לחילול "ורק לאחר תפילת משרע, מדת הדין גרידא שימותו ויכלו מן העולם ולכאורה זה 54987 

ה "המתיק הקב, להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם´ שיאמרו הגויים מבלתי יכולת ה, השם 54988 

אלא שעונשם יתארך למשך , ה לא ביקש שיתבטל לגמרי העונש"ן שמשרע"ש ברמב"ועיי, את גזר דינם 54989 

 54990 .שנה ארבעים

והכא יש , שהרי עינוי הדין הוא צער גדול מאד, נמצא שאף לאחר תפילת משה היה עונשם חמור מאד 54991 

שהיו הולכים למדבר , (איכה רבה פתיחתא) ל"וכדאיתא בחז, עינוי הדין שכולם יודעים באיזה יום ימותו 54992 

וביותר , ה יום ימותואין לך צער גדול יותר ממי שיודע באיז, חופרים קבריהם ושוכבים שם עד שימותו 54993 

והמשילו זאת למי שטרח ויגע להכניס את בתו לחופה , שהרי כל שאיפת כלל ישראל היתה להיכנס לארץ 54994 

והיאך תואם זאת עם דברי , ז נראה שהוא עונש חמור ללא מדת הרחמים"מכ, וקודם כניסתה לחופה מתה 54995 

 54996 .ל ששיתף מדת הרחמים בדין"חז



, ן שביאר"ש ברמב"ועיי, מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע הבדלו, אף במחלוקת קרח יש לראות כן 54997 

, וכתב דמתחילה היה לב העם אחר משה ואהרן, ה להעניש את כל העדה"ואם קרח חטא מדוע רצה הקב 54998 

וייטב הדבר , ל כי בכבוד כולם הוא מקנא"וא, וכאשר לקחו קרח ועדתו איש מחתתו קרא קרח לכל העדה 54999 

והנה נתחייבו כליה , ולי ישר בעיני האלוהים ותשוב העבודה לבכוריהםא, בעיניהם ונקהלו כולם לראות 55000 

ומשה ואהרן למדו עליהם זכות שלא חטא אלא , וחייבין מיתה בידי שמים... שהיו מהרהרים אחר רבם 55001 

וזו דרך מבקשי רחמים שיקלו החטא מעל , והוא הגורם וראוי שימות לבדו לפרסם עונשו ברבים, קרח 55002 

 55003 .היחיד הגורם העם ונותנין אותו על

הגיע להם עונש חמור שימותו כולם כשם , הרי שעבור מעשה אחד של מחשבה לא טובה שנכנסה בלבם 55004 

, עוד מצינו והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה, וגם כאן לכאורה ליכא מדת הרחמים, שמתו קורח ועדתו 55005 

הרי ניתן , (א"במדבר י) דבעם מכה רבה מא´ חרה בעם ויך ה´ ואף ה, הבשר עודנו בין שיניהם טרם יכרת 55006 

 55007 .ה משתף מדת הרחמים במדת הדין"ל שהקב"ע הרי אמרו חז"ושוב צ, ת מיד ללא רחמים כלל"עונש השי

ושלחתי לפניך מלאך כי לא אעלה בקרבך , ת עם ישראל במדבר היתה הנהגה אחרת"מבואר שהנהגת השי 55008 

ת בעת ששולח מלאך אז "גת השימבואר ששונה הנה, (ג"שמות ל) כי עם קשה עורף אתה פן אכלך בדרך 55009 

אז כיון שעם קשה עורף הוא הסכנה , ה עצמו מנהיג את העם"מה שאין כן בעת שהקב, יש תקוה לאדם 55010 

, (ג"שמות ל) ה אמר אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה"ולקמן מבואר שמשרע, גדולה פן אכלך בדרך 55011 

ומכיון שהנהגתו במדבר היתה , םה בעצמו ילך עם הע"י מלאך אלא הקב"ולא רצה שהנהגתו תהיה ע 55012 

כי לא יתכן שחוטא יהיה , לכן ההנהגה היא רק במדת הדין ללא שיתוף מדת הרחמים, באופן של פני ילכו 55013 

 55014 .ה"במחיצתו של הקב

והיינו מה שביקש , ה עמו היא גופא הנהגת הרחמים"אבל אם נתעמק בזה נראה שהנהגת הדין בעת שהקב 55015 

שהרי מה שביקש , ו את ישראל אף שההנהגה תהא במדת הדיןה ינהיג בעצמ"ה שעדיף שהקב"משרע 55016 

כי , אלא שזו גופא מדת הרחמים, ה להנהיג את עולמו במדת הדין לא היה רק בחינת עונש גרידא"הקב 55017 

כי בשעה שלא יתנהגו עמו במדת הדין ויבוא עם , עיקר ההצלחה האמיתית של האדם תלויה רק במדת הדין 55018 

ב קשה מאד לתקן את חטאיו ולכן זה גופא "כי בעוה, נש גדול יותר מזהאין לך עו, חטאיו לעולם הנצח 55019 

ב הרי זה "ז ויבוא בטהרתו לעוה"אמנם בעת שמתנהגים עמו במדת הדין ויענש על חטאיו בעוה, מדת הדין 55020 

אבל , משום שאין קיום לבריאה באופן אחר, ת מדת הרחמים היא בדיעבד"ומה ששיתף השי, מדת הרחמים 55021 

 55022 .חמים אלא להיפך הדין הוא רחמיםבאמת אין בזה ר

אלי נאספו אליו ´ ובשעה שאמר משה מי לה, דהנה בחטא העגל שבני לוי לא חטאו, ומעתה יש להתעורר 55023 

, (ג"שמות ל) איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה´ ויאמר משה מלאו ידכם היום לה, כל בני לוי 55024 

מכל מקום בעת שנבחרו הלויים , יתן עליהם ברכהחזינן ששבט לוי נמצאו שלמים ללא שום פגימה וזכו ש 55025 

וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם , קח את הלויים מתוך בני ישראל וטהרת אותם, לעבודה איתא בקרא 55026 

מאת ´ והניף אהרן את הלויים תנופה לפני ה, והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו, מי חטאת 55027 

 55028 .´בני ישראל והיו לעבוד את עבודת ה

ואף שהיו , ´כדי שיוכלו להיות כשרים לעבודת ה, מבואר שהוצרכו טהרה נוספת ומיוחדת כטהרת מצורע 55029 

, אלא בעינן טהרה על טהרה, ה אינה מספקת טהרתם"מפני שלהתקרב אל הקב, שלמים זכים וטהורים 55030 

ת מפני שלזכו, לכן היתה ההנהגה רק במדת הדין, י מלאך"ת במדבר היתה לא ע"שכיון שהנהגת השי 55031 

 55032 .חייבת להיות טהרה מוחלטת ללא שום פגם´ להתקרבות לעבודתו ית

כ חייבים אנו לבוא אליו עם "א, ´כ יש לנו להבין והרי תכלית כל חיינו לזכות להתקרבות אליו ית"א 55033 

ה חייב להיות "אבל לזכות להקב, ז"ולא יעזור לנו מדת הרחמים שהיא רק בעוה, נשמותינו זכות וטהורות 55034 

כי רק בדרך , ת במדבר שהיה עומק הדין ללא גבול"חייבים אנו ליקח דוגמא מהנהגת השיו, מושלם לגמרי 55035 

 55036 .(7´ק נ"ב) ה וותרן יוותרו מעיו"ואל נשלה עצמנו שיש ויתור כי כל האומר הקב, ה"זו אפשר לזכות להקב

יפלו כל התירוצים והאמתלאות , ה כדי להתקרב אליו היא מדת הדין"ומעתה כאשר נתבאר שמדת הקב 55037 

, אלעזר בן חרסום מחייב עשירים´ הלל מחייב עניים ר, (7ה"יומא ל) ל"והיינו דאיתא בחז, שיש לאדם 55038 

והעצה היעוצה לאדם להתחזק בעבודת התורה , ה"אמתלאות ותירוצי העוני והעושר לא יתקבלו אצל הקב 55039 

נאמר רק חזק  ל היה מעיר שגבי יהושע"הסבא מקעלם ז, והחיזוק חייב להיות תמידי ללא הפוגה, והמוסר 55040 

.אף יהושע היה צריך להתחזקות מתמדת ורק בדרך זו יוכל לנצח את המלחמה החזקה, (´יהושע א) ואמץ 55041 

 55042 .(אור יחזקאל)  

 55043 

 55044 מאמר רב

 55045 .(ב"ד י"במדבר י) אכנו בדבר ואורישנו ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו



ראל יושבים על אדמתם ויטמאו בן אדם בית יש, (ז"ו ט"ל) ענין שכינתא בגלותא אנו מוצאים ביחזקאל 55046 

כדרכם וכעלילותם , ואשפוך חמתי עליהם ואפיץ אותם בגוים ויזרו בארצות, אותה בדרכם ובעלילותם 55047 

, אלה ומארצו יצאו´ ויבואו אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם עם ה, שפטתים 55048 

והושעתי אתכם מכל טמאותיכם , הואחמול על שם קדשי אשר חיללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמ 55049 

 55050 .בושו והכלמו מדרכיכם בית ישראל, וזכרתם את דרכיכם הרעים ונקוטתם בפניכם על עונותיכם

הרי שגם , הרי בזה מתחלל שם קודשו עוד יותר, ה מענישם על עוונותיהם ומגלה אותם מארצם"כשהקב 55051 

כדי לקרבנו אל ? ם מה בא החילול הזהולש, חילול על גבי חילול, שכינתא בגלותא והרי בזה חילול נורא 55052 

מוטב , ת"כך אומר השי, כמו שקדושת נזיר וכהן גדול נדחה מפני מת מצוה, הרי זה גדר דחייה, התשובה 55053 

 55054 !כמה גדול החסד, יתחלל שמי הגדול למען ישוב הרשע

ה כשאדם חשוב עובר עבירה ופורענות בא, (ה באמור להם"ב ד"ו ע"פ)א  ל ביומ"י ז"כ רש"עיין מש 55055 

, שנאמר ויחללו את שם קדשי, ראה החסידים והחכמים רעה באה עליהם, אומרים מה הועילו לו, עליו 55056 

 55057 .אלה ולא יכול להצילם´ ראו עם ה, ובמה חללוהו באמור עליהם האומות שגלו ביניהם

יש כאן גדר של צדיקים , ה מדקדק עם חסידיו"כי הקב, כשהצדיק נענש קשה בדבר עבירה כחוט השערה 55058 

, כ אירע לו כזה"ואעפ, כי בעיני הבריות הרי צדיק גמור הוא, ממש´ בם ופושעים יכשלו בם בדרכי הילכו  55059 

מכל , ´והרי זה הסתר גדול לכבודו ית, ו והכל רק במקרה"אם כן לפי דעתם הרי כאילו לית דין ולית דיין ח 55060 

עולם מלא , רובים מאדואפילו הם מ, מקום נדחים האנשים ההם וקלקולם למען יזכה הצדיק וילמד מעונשו 55061 

הרי רואים מזה ממש , מכל מקום הם נדחים בשבילו, של רשעים שילמדו מזה את ההיפך והצדיק רק אחד 55062 

 55063 .שבזכות צדיק אחד העולם עומד

וכל החילול הזה נדחה למען אפשרות , וכולם היו מכעיסים ובאים לפניו, עשרה דורות מנח ועד אברהם 55064 

ת כל החילול הזה ויתקומם נגדו ויבוא לאמונה טהורה ויזכה לו שיראה א, י אברהם"התיקון שיבוא ע 55065 

, וכי מה תועלת בנו, בזה נוכל לראות את הטעות שבמחשבה המתגנבת לפעמים אל ראשנו, ולדורות 55066 

התשובה היא הרי אינך יודע את ? כשכל העולם ממש הולך בכיוון הפוך, ´מיעוטא דמיעוטא של עובדי ה 55067 

, אדרבה במקום להתרפות עלינו להתחזק במצב כזה, ´הדברים לפניו ית איך נראים, הערכים האמיתיים 55068 

כשהם , י מעשינו"ואם כן למה לא נשתדל שנזכה בכל קידוש השם העצום היוצא ע, הרי אוהבי עצמנו אנו 55069 

 55070 ?נעשים כנגד כל החילול המצורף והמאורגן של כל העולם יחד

ואם כן מה גדולה , ו הוא להביא לידי תשובתנוכל תכלית, נמצא שכל החילול הנורא שאנו רואים בעולמנו 55071 

אם כן בשלנו הוא כל החילול הנורא והאיום , ו"האחריות ומה נורא העונש אם גם אנו לא נקדש שמו ח 55072 

עבורנו מכיון ´ ולא היה ראוי שידחה קידוש ה, כי אנחנו גרמנו שכל החילול הרב היה ללא תכלית, ההוא 55073 

 55074 .פנימית´ לעבודת ה שלא השתמשנו בהזדמנות זו כדי להגיע

היינו שיש שני , אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב (.ח"סנהדרין צ) ל"אמרו ז 55075 

´ ממילא אין צורך עוד לחילול ה, כשכל ישראל זכאים (א, מצבים שבהם אין תועלת עוד בהסתרים 55076 

נו אומרים בקדושה של ימים והיינו מה שא, הכללי´ ואין טעם עוד לדיחויים של קידוש ה, שבגלות 55077 

, ו"המצב השני הוא בכולו חייב ח (ב, על כל מעשיך כמו שידענו שהשלטון לפניך´ א´ תן פחדך ה, נוראים 55078 

ולא נשארת ברירה אלא להביא את התיקון , הרי אז אין תועלת בתוספת חילול כי אין מי שילמד ממנו 55079 

 55080 .באתערותא דלעילא

, ת ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול"ל כשאמר השיוזה ביאור תפילת משה לאחר מעשה העג 55081 

, וכן אחר חטא המרגלים חזר כענין הזה, ה למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם"והשיב משה רבינו ע 55082 

ומשה השיב ושמעו מצרים ואמרו מבלתי יכולת , אמר אכנו בדבר ואורישנו ואעשה אותך לגוי גדול´ שה 55083 

כ עד שכל העולם יהיה בבחינת כולו חייב "ינו שטען שיהיה חילול גדול ונורא כהי, להביא את העם הזה´ ה 55084 

, ואעשה אותך לגוי גדול במקומם´ ועל מה שאמר ה? ואם כן מה תועלת בחילול, ולא יהיה מי שילמד מזה 55085 

וזהו שאמר , וגם הוא לא יהיה מסוגל ללמוד ממנו, טען משה בענוותנותו שחילול נורא כזה לא יוכל לסבול 55086 

 55087 .אין דרך אלא למצוא תיקון במדת הרחמים, ומכיון שלא תהיה תועלת בחילול, ואם אין מחני נא מספרך

, (ד"במדבר י) ארך אפים´ כאשר דברת לאמר ה´ וזהו שהזכיר משה בתפילתו ועתה יגדל נא כוח אד 55088 

מרום כשעלה משה ל, (.א"סנהדרין קי)א  ל דבר נפל"י ז"וכתב שם רש, שהזכיר עליהם מדות הרחמים 55089 

אמר לו , ה אף לרשעים"אמר לו הקב? אמר לו לצדיקים, ארך אפים´ ה יושב וכותב ה"מצאו להקב 55090 

כשחטאו ישראל בעגל ובמרגלים נתפלל משה לפניו בארך , אמר לו חייך שתצטרך לדבר! לרשעים יאבדו 55091 

´ ח היגדל נא כו! אמר לו הלא אמרת לי אף לרשעים! ה והלא אמרת לי לצדיקים"אמר לו הקב, אפים 55092 

 55093 .לעשות דבורך

, וכותב שיהיה הדבר גלוי לכל, בקביעות´ שכך הנהגתו ית, ה יושב בחינת קבע"מצאו להקב, זה ביאורו 55094 

אבל לרשעים גמורים הרי יתרבה חילול , היינו לצדיקים שנכשלו בעבירה? אמר לו לצדיקים, ארך אפים 55095 



וגם , ב"מדתי ֵלַאֶחר פורענותם עד לעוהאמר לו אף לרשעים כי היא , וימלטו´ כי יאמרו בחנו ה, בעולם´ ה 55096 

אמר לו רשעים יאבדו כי איך  (ה ארך"ד´ תוס, ב"עירובין כ) זה לטובתם שיש להם שהות לחזור בתשובה 55097 

 55098 .לסבול חילול כזה כי סוף סוף אינם עושים תשובה

ירה כ יש סת"ה והלא אמרת לי לצדיקים וא"אמר לו הקב, כשחטאו ישראל נתפלל משה לפניו בארך אפים 55099 

כי קיבלתי דבריך על פי אמונת , אמר לו והלא אמרת לי אף לרשעים היינו שאין סתירה? בכוונת תפילתך 55100 

הוא הרבה יותר גרוע מהחילול , ו"עכשיו אני רואה שהחילול שבכליון ח, פ שלא היו מובנים לי"הלב אע 55101 

 55102 .שברחמים לרשעים

וה כפי יכולתנו נגד כל העיכובים בהו´ מכל זה אנו למדים שכל חובתנו היא אך לגלות כבודו ית 55103 

אוי לו למי שאמר מכיון שאין , אם בעתה או אחישנה וכדומה, ואין לנו ענין מתי תהיה הגאולה, וההסתרות 55104 

ובזה אחיש את , ו ואסייע שיהיה דור שכולו חייב"אעשה עבירות ח, בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב 55105 

הגדול ´ כ שעשה נגד רצון ה"ועלת לו בגילוי כשימצא אחכי מה ת, אין לך שטות גדולה מזו, ביאת המשיח 55106 

 55107 .והנורא

ואשר זהו גם , שבמעשינו יצדיק את מציאות כל ההסתר והחושך´ שנעבוד קשה כדי שקידוש ה´ רצונו ית 55108 

ת "כי כך קבע השי, ועלינו להכיר שהגילוי הסופי בוא יבוא בודאי, תיקונו של החילול שנמצא עכשיו 55109 

כמו שאנו אומרים יתגדל ויתקדש שמיה , ילותינו אינן אלא שאנו נזכה לראותוכל תפ, בתחילת הבריאה 55110 

 55111 .רבה בחייכון וביומיכון

 55112 .(213´ ד עמ"ח, מכתב מאליהו)  

 55113 

 55114 מאמר רג

 55115 .(ז"ד ט"במדבר י) להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר´ מבלתי יכלת ה

העסק עצמו עושה את האנשים המתעסקים בו לאישים כי , הנה בעסק כללי של חברה משותפת רואים אנו 55116 

, איש פרטי אינו עושה אלא דבר פרטי, החילוק בין איש כללי לאיש פרטי ניכר בכל צעד ופסיעה, כלליים 55117 

ולדוגמא כשאחד מתמנה להיות שר , י עסק כללי מתהוה איש כללי"ע, ואיש כללי עושה תמיד דבר כללי 55118 

 55119 .מחשבותיו ומעשיו הוא בעד הכללכל , הנה נעשה הוא לאיש כללי, צבא

ללמדך דרך ארץ שיהא הגדול נמלך , מלמד שנמלך בפמליה של מעלה, ל על נעשה אדם בצלמנו"אמרו חז 55120 

ולולא מקרא כתוב אי , וצריכים להבין שאין זה ענין רק לפנים אלא נמלך ממש, ונוטל רשות מן הקטן 55121 

ה "הדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף להקב, (.´שבת י) ל"וכמו שאמרו חז, אמנם כן הוא, אפשר לאומרו 55122 

שלכולם , שכל הבריאה היא עסק כללי של חברה משותפת, יסוד גדול אנו למדים מכאן, במעשה בראשית 55123 

וכל אחד עוסק בשלו ויש לו חלק , שכן היתה הנהגתו מתחילת הבריאה על דרך שותפים, יש חלק ממש 55124 

 55125 .וזהו עבודת האדם, בריוח

שעבודתם היתה כללית והיו בעלים , בהם´ ל האבות הקדושים שכך חשק הבזה היתה הצטיינותם ש 55126 

מלמד שהקריא שמו ´ ויקרא בשם ה, ה"מה עשה אברהם אבינו ע, ולא כמו שכירים בשל אחרים, בהעסק 55127 

, ואף שגם לפני האבות היו צדיקים וחסידים, זוהי עבודתו של בעלים, (ד"ט כ"ר ל"בר) בפי כל בריה´ ית 55128 

אמנם לא כן היו , אבל הם היו לפי מדרגתם רק פקידים ולא כמו בעלים, ´או בשם הומסתמא גם הם קר 55129 

 55130 .הם עסקו כאדם העושה בתוך שלו, האבות הקדושים

שמדת בכל היתה לאברהם אבינו , ברך את אברהם בכל´ ביאר על וה, (´ד א"כ) חיי שרה´ ן בפ"הרמב 55131 

ו בנאמנות גמורה שהוא יהיה לבעלים והיינו שמסר ל, ה במתנה שיזכה במקומו"שנתנה לו הקב, לבת 55132 

והנה מצינו שאברהם אבינו לא היה חפץ לברך את יצחק , ושיהיה כאדם העוסק בתוך שלו ממש, בבריאה 55133 

זה מראה לנו שהיה בעלים , (ה"י כ"רש) ואמר יבוא בעל הברכות ויברך למי שירצה, שחשש מפני עשו 55134 

 55135 .וחשש בעד העסק ולא ברך ליצחק בנו בשום אופן

והנה ליצחק תלה בזכות , כתב על הפסוק עקב אשר שמע אברהם בקולי (´ו ה"כ) רנו פרשת תולדותובספו 55136 

וזה היה קודם שהתעורר יצחק לקרוא בשם , ולא כן אמר ליעקב כל שכן לאברהם, אחרים עתה וכן למטה 55137 

ל פקיד ובשבי, שליצחק אבינו היה חסר עוד בעלות בעסק, ולולא כתב הוא זה אי אפשר לאומרו, ל"עכ´ ה 55138 

אז נאמר עליו אתה ´ ורק אחר שקרא בשם ה, ורק בזכות בעלים שהרי לו נוגע הדבר, אינם עושים כלום 55139 

 55140 !ומבהיל מאד הדבר, ´עתה ברוך ה

שאמר , הנני מביא מבול´ על הפ (´י ו"רש) ל"מצינו בחז, יסוד זה הוא פתח להבין כמה ענינים סתומים 55141 

, בבריאת האדם מצינו שכל אחד אמר דעתו, וש ותזכרנוה הנני מוכן להסכים עם מי שאמר מה אנ"הקב 55142 

וכן , ואם שואלים פירכא הרי זו פירכא, וכל אחד חיוה דעתו על דרך משא ומתן, והיינו על דרך שותפים 55143 

אמרות ´ וזהו אמרות ה, שכל דבר טרם שיצא מלפניו הוא נמלך בפמליה של מעלה, ל על תורה"מצינו בחז 55144 

 55145 .´כן היא הנהגתו ית, (ב"י תהלים) טהורות מזוקק שבעתים



אמר , אליהו הטיח דברים, (7א"ברכות ל) בזה נבין מה שמצינו בכמה מקומות הטיח דברים כלפי מעלה 55146 

כסף , וכן משה הטיח דברים באומרו ודי זהב, ה"ומצינו שהודה לו הקב, ואתה הסיבות את לבם אחורנית 55147 

וזהו מה , ותפים בעסק ובעלים ממשכל הטענות הם מצד שהם ש, וזהב שנתת להם גרם לעשות העגל 55148 

שם ) כאדם שתופס לחבירו בבגדו ואינו מניח לו, ה ועתה הניחה לי"שמצינו במעשה העגל שאמר לו הקב 55149 

 55150 .(.ב"ל

מפני שכיון , ה יכול לעשות כלום כביכול אחר שמשה אינו מניח לו וזהו ענין התפילה"כן הוא שאין הקב 55151 

כי לא יעשה , (ח"בראשית י) מכסה אני מאברהם אשר אני עושהוזהו ענין ה, ששותף הוא יכול לחוות דעה 55152 

דכיון שהם שותפים והעסק נוגע להם איך , (´עמוס ג) דבר בלתי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים´ ה 55153 

 55154 .יעשה בלתי ידיעתם

ושיתפו , במעשה דמכירת יוסף שהחרימו מי שיגלה, (ב"ש בראשית קמ"ילקו) ל"בזה נבין מה דאיתא בחז 55155 

אשכחיה רבה בר שילא  (7ו"חגיגה ט) וכן מצינו, עמהם ולא גילה משום שהשותפים אינם מניחים ה"להקב 55156 

, ל קאמר שמעתא מפומייהו דכלהו רבנן ומפומא דרבי מאיר לא קאמר"א, ה"ל מאי עביד הקב"לאליהו א 55157 

ל "א ,ל רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק"א, משום דקא גמר שמעתא מפומא דאחר? ל אמאי"א 55158 

, ובספר חסידים מבאר שמפני שרבה בר שילא אמר רבי מאיר רימון מצא, השתא קאמר מאיר בני אומר 55159 

ואם מוצאים פרכא נקבע , שכן הנהגתו יתברך על דרך נמלך, ה ונפסק הלכה כמותו"מיד הודה לו הקב 55160 

 55161 .(דעת חכמה ומוסר)  .הלכה כן

 55162 

 55163 מאמר רד

 55164 .(ח"ד י"במדבר י) ינקהארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ´ ה

י "וברש, (ו"דברים כ) האמירך היום להיות לו לעם סגולה´ וה, האמרת היום להיות לך לאלוהים´ את ה 55165 

כל כמה , ת"מגלה לנו התורה יסוד גדול בכל הנהגת השי, הפרשת והבדלת מכל אלוהי הנכר, האמרת 55166 

ה מייקר אותו ומבדילו להיות לו "בבאותה מידה אף הק, ה ומבדילו מכל אלוהי נכר"שאדם מייקר את הקב 55167 

ה יבדילו "ורק בשעה שמבדיל את הקב, הכל תלוי במעשי האדם, וכן ההנהגה בכל דבר, לעם סגולה 55168 

 55169 .ה מכל העמים"הקב

ורק בזמן , ה משתמש במדות אלו עם כולם"אמנם אין הקב, ג מדות של רחמים"ה בעל י"וכן כאן הלא הקב 55170 

ואף שאין לנו אפשרות להגיע למדותיו , ה במדת רחמים"מו הקבשיש לאדם שייכות למדות אלו יתנהג ע 55171 

ג מדות אין לו "ובשעה שרחוק האדם מי, מ צריך שיהיה לנו זיקה מסוימת במדות אלו"מ, ה"של הקב 55172 

והוא בעצמו דיין ופוסק , כי הכל נמדד לפי מדרגת האדם, פ המדות הללו"ה יתנהג עמו ע"לצפות שהקב 55173 

 55174 .והכל כפי מעשיות "היאך תהיה עמו הנהגת השי

הוציא דבר מפיו , משל למלך שעלה אחד לבימה לידון, (א"ז כ"ר ט"במד) על פי זה יבוארו דברי המדרש 55175 

ל בדין שהוצאת מפיך בו "א, הניח המלך את האילגון שלו וחייבו במה שהוציא מפיו, במה שחייב את עצמו 55176 

שכיון שאמרו , באזני כן אעשה לכם אם לא כאשר דברתם´ חי אני נאום ה, ה"כך אמר להם הקב, אני דנך 55177 

ביאור הדברים נראה שאין זה בגדר , ה עימם כפי שאמרו והמיתם במדבר"כך התנהג הקב, לו מתנו במדבר 55178 

ה "אף הקב, וכיון שאמרו לו מתנו ובחרו בכך, שהאדם דיין ופוסק על עצמו´ אלא כן הנהגתו ית, עונש 55179 

 55180 .פוסק עליהם דין זה

וביארו המפרשים שהרשעים מקבלים שכר מצוות שעשו , (´דברים ז) בידוומשלם לשונאיו אל פניו להא 55181 

נמצא , (´אבות ד) ז"ב יותר מכל חיי העוה"והלא יפה קורת רוח בעוה, ולכאורה קשה, ז"בהנאות העוה 55182 

ט "תשובה פ) ם"וכתב הרמב, ב"ז אינם שוות להנאת רגע אחד משכר מצוה אחת בעוה"שכל הנאות העוה 55183 

, ז אינם מספיקות לתשלום שכר מצוה אחת"משום שכל הנאות העוה, עלמא ליכא שכר מצוה בהאי, (א"ה 55184 

נמצא דמשתלם בפרוטות על , ז"ומעתה היאך יתכן שהרשע מקבל שכר עבור כל מצותיו בהנאות עוה 55185 

 55186 .ובכוסית יין שרף מקבל שכר כל המצוות, מצוות שבאמת מגיע לו שכר רב לאין שיעור

שהרי עבור הנאה חולפת , ז"מייקר ומחשיב מאד את הנאות העוה שכיון שהרשע, ונראה ביאור הענין 55187 

כ פסק בעצמו שאצלו תשלום בהנאות "וא, ה ולאבד את מצוותיו"ז מוכן לעזוב את הקב"מהנאות העוה 55188 

וכן , ז"ת עמו כפי הנהגתו ומקבל שכרו בחיי עוה"לכך אף הנהגת השי, ז הוא תשלום הגון ומכובד"העוה 55189 

ולכן אי , ז חשובים בעיניהם"ואין הנאות העוה, ב"מחשיבים למאד את עוהלהיפך גבי שכר הצדיקים ה 55190 

וכדי שלא , כי אין בזה תשלום ראוי לפי הבנתם, ז"אפשר ליתן להם שכר עבור מצוותיהם בחיי העוה 55191 

 55192 .ז"ב היקר בעיניהם ניתן להם עונש עבור מקצת עבירותיהם שעשו בחיי העוה"יפסידו מעוה

ולא הזכיר , ג מדות בחטא המרגלים כי בדין הם חייבים"ולא הזכיר אמת בי, (ד"במדבר י) ן"וכתב הרמב 55193 

, כי לא בזכות אבות נתפלל משה עכשיו ולא הזכיר בתפילה זאת אברהם יצחק ויעקב, נוצר חסד לאלפים 55194 

והם מורדים באבותם ולא חפצים במתנה שלהם אשר האבות , והטעם שהארץ ניתנה לאבות ומהם ירשוה 55195 



והם אומרים אי אפשינו , יאמר אשר נשבעת להם בך וכל הארץ הזאת אתן לזרעכם והיאך, בוחרים בה 55196 

 55197 .במתנה זו

ג מדות הוא דוקא בשעה שיש לו שייכות "שכל האפשרות להשתמש בי, ל"ן יסוד הנ"מבואר בדברי הרמב 55198 

ה כוח "אין למשה רבינו ע, ולכן כיון שחטאו ישראל ומאסו ומרדו באבות הקדושים, לאותם המדות 55199 

ומעתה עלינו לירא ולחשוש מאד שהרי כל הבטחתינו לזכות הוא רק בזכות , לל עבורם בזכות האבותלהתפ 55200 

, ה יושב בפתחה של גיהנם ומונע את כניסת בניו לגיהנם"שאאע, (´ח א"ר מ"בר) ל"ואיתא בחז, אבות 55201 

 55202 .ומכיון שאנו מורדים ומואסים באבות לא נוכל לקבל עזר מהאבות

מה הוא רחום אף אתה , (7ג"שבת קל) ל"חובת מצות הדביקות וכדאיתא בחזז יבואר ביתר עמקות "ולפי 55203 

ולדברינו יש לומר עוד שהרי , והביאור המקובל שזה קיום מצות דביקות, רחום מה הוא חנון אף אתה חנון 55204 

ה רק בעת שיש לו שייכות "ומכיון שהזכות להנהגת הקב, ג מדות"י הי"ע´ חובתינו לזכות בהנהגתו ית 55205 

וכן לזכות בחנון ובשאר , מוכרח אף הוא להיות רחום, ה"לכן כדי לזכות למדת רחום דהקבו, למדותיו 55206 

ג מדות רחמים אין לזכות "שהרי מבלעדי י, ת היא גם עצה והצלה עבורנו"נמצא שהדביקות בהשי, המדות 55207 

 55208 .בדין

 55209 מן השמים וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו, כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים

ל "אך להנ, ה על שאינו מתנהג ברחמים עם הבריות"בפשטות מתבאר שזה עונש מהקב, (7א"שבת קנ) 55210 

ולכן , ה הם רק כפי הנהגת האדם בעצמו"שכל הנהגות הקב, מבואר היטב כי הענין מוכרח מעצם מהותו 55211 

שלא יתנהגו עמו כי פסק לעצמו , ת ירחם עליו"כאשר אינו מרחם על הבריות לא יתכן בשום פנים שהשי 55212 

 55213 .ברחמים

ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני , ב"וכן הבנת הדברים בכל חיי העוה 55214 

כי העושה מצוות על מנת לקבל , ן ודע כי חיי האדם במצוות כפי הכנתו להם"וכתב הרמב, (ח"ויקרא י) ´ה 55215 

היינו בשעה שמחשיב , בשמאלה עושר וכבוד ז נאמר"וע, ז ימים רבים בעושר וכבוד"פרס יחיה בהם בעוה 55216 

ב "ג שמוכר את כל העונג הרב שיש בעוה"אע, ז"ז והנאותיו יהיה אף שכרו בהנאות העוה"ומייקר חיי עוה 55217 

, עמו´ מבואר שהרוצה לבחון ולידע הנהגת ה, מ כן פסק ודן לעצמו"מ, ז"עבור הנאה חולפת ורגעית בעוה 55218 

 55219 .ה"הגת הקביתבונן בהנהגתו הפרטית ולפיה תהא הנ

ג יזכה לקבל זכות אבות "ורק בכה, נתבאר שכדי לזכות בזכות אבות חייב שיהיה לו שייכות להאבות 55220 

ומעתה מה נואלו האנשים , כי הכל תלוי בהנהגת האדם, ב"שהוא המפתח העיקרי להצלחה לזכות לעוה 55221 

אמנם , וב לכלה ט"חייבים למידע שאמת הקב, ה טוב ומטיב וודאי ייטיב עמהם"הסבורים שהרי הקב 55222 

, (´פרק ד) וכבר הזכרנו דברי המסלת ישרים, וכל קיום הבריאה רק במשפט, הנהגתו במשפט ובדין 55223 

ורק מכיון שלא יתכן קיום העולם , י זה"ה רק שיתף מדת הרחמים אבל אין מדת הדין נפגעת ע"שהקב 55224 

ן כפי הנהגת האדם לכ, ה אוהב משפט"ומכיון שהקב, ה מדת הרחמים"לכן שיתף הקב, במדת הדין גרידא 55225 

 55226 .עמו´ כן תהא אף הנהגת ה

עלינו להתיגע ולא , והעמל חייב להיות בתורה ותפילה, ב"עלינו לדעת שכפי העמל והיגיעה יזכה לעוה 55227 

, שכתבה תורה ויהי בנסוע הארון באמצע הפרשה, (ה"ל´ י י"רש) ל"ואיתא בחז, להיות מוחזקין בחולשה 55228 

כי עונש המוחזק חמור מאד , פעמים´ יהיה מוחזק בחטא ג כדי להפריד בין פורענות לפורענות שלא 55229 

אור )  .ולכן מחובתינו להתאמץ לא להיות מוחזקין ברפיון, שכמעט אין אפשרות לעקור את החזקה 55230 

 55231 .(יחזקאל

 55232 

 55233 מאמר רה

ד "י) ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו ירשנה 55234 

 55235 .(ד"כ

, ה כשליח מצוה שהוא משתלח לעשות מצוה ונותן נפשו כדי שיצליח בשליחותו"ביב לפני הקבאין לך ח 55236 

כאותן שני שליחים ששלח , ואין לך בני אדם שנשתלחו לעשות מצוה ונותנין נפשם להצליח בשליחותן 55237 

 55238 חותםהלכו ונתנו נפשם והצליחו בשלי, שנו רבותינו אלו פנחס וכלב? ומי היו, (´יהושע ב) יהושע בן נון

 55239 .(´תנחומא שלח א)

והלא כל שליחות ובמיוחד ? ה"כ נתחבבו לפני הקב"איזו מסירת נפש מיוחדת היתה להם לפנחס ולכלב שכ 55240 

ויש לבאר שמסירות הנפש המיוחדת שהיתה אצל פנחס ? כאשר מדובר בשליחות מרגלים היא מסוכנת 55241 

ית גדולה בענין שבו גם הראו גם גבורה נפש, שמלבד הסכנה שנטלו על עצמם, וכלב התבטאה בכך 55242 

 55243 .גבורה עילאית שכמותה תמצא אך ורק באנשי רוח, וזוהי כבישת היצר, הגיבורים הגדולים נכשלים

, כולם שמעו את לקחו והיו נכנעים לקבל את הוראותיו, ידוע שיהושע וכלב היו תלמידים של משה רבינו 55244 

במקום , ההנהגה נשתנה המצב אבל כאשר מת משה רבם ויהושע קיבל את, והיו שווים בכל הדברים 55245 



פנחס וכלב הצטרכו לקבל עכשיו את מרות , שכולם יהיו שווים נתפרדה החבילה ויצאו מכלל השתוות 55246 

 55247 .של מי שרק לפני זמן מועט היו חברים שווים בכל, הם ירדו בדרגה להיות תלמידים שלו, יהושע חברם

בשליחות של רב גוזר , תלחו כעת מיהושעמפני שנש, כ פנחס וכלב כמצטיינים בשליחותם"ולכן הוחשבו כ 55248 

כי , יש בה משום מסירות נפשית מיוחדת וכפולה, וקבלת עול ומרות בשליחות זו בכל ההכנעה, ומצווה 55249 

ברית שלום וברכת כהונת ´ והעניק לו ה, ´הלא פנחס היה זה שהצליח במסירות נפש גדולה לקנא לכבוד ה 55250 

וגם הוא נשתבח , נגד נשיאי ישראל ופירש עצמו מדעותיהםוכן כלב בגבורתו שעלה בידו להתקומם , עולם 55251 

ולאחר כל , מתפאר בו ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי´ ה, ה"בקילוסים רבים מאת הקב 55252 

לא זחה עליהם דעתם ולא שינו מן השליחות שהטיל עליהם יהושע ועשו , ההצלחות הללו של שניהם 55253 

 55254 .גדולה ומיוחדת וזוהי בודאי מסירות נפש, כמצוותו

´ ועתה בא לעיר ר, ל מלמד תינוקות אני במקומי"א? ל רבי אלעזר מה מעשיך"א, (לך´ פ) ק"ואיתא בזוה 55255 

מכל מקום נתנו לי כל בני עירי את שכרי , יוסי דכפר חנין ולקחו ממני את התינוקות והושיבו אותם אצלו 55256 

השכרתי את , לי ליהנות מהם בחינם אלא שהסתכלתי בנפשי שלא ראוי, כמו בעת שהיו התינוקות אצלי 55257 

ש בן "בר) אמר רבי אלעזר, יוסי ללמד תחת פיקוחו עם אלו התינוקות´ דהיינו לר, עצמי אל חכם הזה 55258 

 55259 .י"צריכים כאן לברכותיו של אבי הוא רשב (יוחאי

הוא נתקף בהתפעלות עילאית וכמעט יצא מכלי נפשו , אלעזר את הסיפור מאותו אדם´ כאשר שמע ר 55260 

, הרגיש שפיו קטן משיוכל להביע לו הילולים ושבחים, הוא חש עצמו כאילו חסר אונים, תרגשותמרוב ה 55261 

כי , אלא חש שפעולתו מגלה את סוג כוחו של האיש ההוא, לא רק על הפעולה הנוכחית של האיש ההוא 55262 

את  כי אין הוא בר הכי שיהיה מסוגל לבטא, הפעולה הכבירה הזו מעידה שהנה הוא בעל מדרגה עילאית 55263 

 55264 .כי לזה כבר צריכים אישיות יותר עילאית ומרוממת בכדי להעריכו ולברכו, ההערכה האמיתית המגיעה לו

למסור , ואם בכל זאת יאלצוהו לעשות כן, קשה לו לאדם לעזוב את מקומו שהוא מכהן בו בתור רב ומלמד 55265 

אבל שונה הדבר ומופלא , או אפילו לעיר אחרת, כי אז יעתיק עצמו למקום אחר, את מקומו למישהו אחר 55266 

מוריד את עצמו , אבל הוא עצמו נשאר באותו מקום, עת שאדם מפנה את מקומו למישהו אחר, מאד 55267 

בפני כל התינוקות , לפני כל אלה שהכירוהו בתוך מחנך טוב והגון, למדרגה יותר נמוכה לעיני עם ועדה 55268 

כי , זוהי מדרגה גבוהה ביותר, וריהםוהוא מוריד עצמו בפניהם ובפני ה, שהכירו בו החשיבוהו והעריצוהו 55269 

 55270 .הנמכתו והשפלת כבודו ניכרת על כל צעד ושעל ובכל יום ויום

הוא ראה כי מדובר כאן , לא יכול היה לשלוט על התפעלותו, אלעזר על מעשה זה´ ולכן כאשר שמע ר 55271 

עצמו כלפי  כקטן ראה, ומפני זה אין הוא ראוי לברכו, באיש שבפנימיותו פועל איזה כוח טמיר וקדוש 55272 

עד כמה ירודים אנחנו מאותו בעל , סיפור זה טופח על פנינו, רק אביו הוא שיכול לברכו, האיש ההוא 55273 

כדי שלא להיות באותה מחיצה , שאילו זה קרה לנו היינו בורחים כמה אלפי מילין מהמקום ההוא, מדרגה 55274 

 55275 .(מעייני החיים)  .עם האיש שבא במקומנו ונטל כל הכבוד

 55276 

 55277 מאמר רו

 55278 .(ג"ד ל"במדבר י) יכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה ונשאו את זנותיכם עד תום פגריכם במדברובנ

אם כי נאמר לא , ע הנה האבות חטאו ובניהם יסבלו"ועיין ראב, י כתרגומו ויקבלון ית חוביכון"וברש 55279 

ם בגוים להפיל אותם במדבר ולהפיל זרע´ נשבע ה, וכאן תיכף עם חטא האבות, יומתו בנים על אבותם 55280 

וידעו את הארץ ידיעה בלבד אבל לא שירשו אותה , מפרש (´פסוק א) ן"והרמב, ולזרותם בארצות 55281 

ש נתנה "וכן אמר הכתוב וימאסו בארץ חמדה כמ, והכל זה בחטאם את הארץ אשר מאסתם בה, לדורות 55282 

 55283 .ראש ונשובה מצרימה

על  (.ז"ב י"ב) ´ומצינו בגמ, עולםר לא היה מות ב"כי לולא חטא אדה, הנה מקובל לנו וכן אנו מאמינים 55284 

ולא מתו מחמת , גדר הדבר שאמנם אלו הארבעה לא היה להם חטא, ארבעה אשר מתו בעטיו של נחש 55285 

החטא שהביא , והבנת הענין הוא שרואים כאן נוראות כוח החטא, חטא עצמם כי אם בעטיו של נחש 55286 

, ר לא מתפטרים"ר ומיצה"היצה בחטא מקנן, ר אין מתטהרים ואין מתנקים ממנו כליל"המיתה לאדה 55287 

 55288 .אבל המעט שהיה אתו היה די, ה היה"יציר כפיו של הקב, ר בפשוטו"ר לא היה לו יצה"אמנם כי אדה

כיון שראה , ר חסיד גדול היה"אדה, (7ח"עירובין י) ר מגודל התשובה שעשה"ל מספרים על אדה"חז 55289 

והעלה זרזי תאנים על , ל שנה"ן האשה קופירש מ, שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלושים שנה 55290 

הרי תשובה הכי גדולה אשר ודאי היה בכוחה לכפר ולקנח כל חטא וזוהמא שאפשר , ל שנה"בשרו ק 55291 

ללמדך שנתוסף לו תאוה על ? י ומהו עוד"וברש, ולבסוף אמר הכתוב וידע אדם עוד את אשתו, להיות 55292 

 55293 .כליל ר לא מתנתקים"מיצה! עד כדי כך גדול כוח החטא, תאותו



ר לא "גם באדה, היצר טרם נתבטל כליל, כל אחד לפי דרגתו אם קטן אם גדול, מזה באה מיתת כל אדם 55294 

וממדה הכי קלה של , ר כי חד הם"אלא שבגלל החטא חל בו היצה, היתה המיתה ככל עונש על עבירה 55295 

 55296 .לו אין חייםכי הוא השטן הוא המלאך המות באה, ר כרוכה מיתה בה"מדרגה הכי קטנה של יצה, ר"יצה

ועל דעת , ל"אנהירן לעינן בכל סוד המיתה של אדם וז, (ז"י´ בראשית ב) ל"ן ז"ביתר ביאור הנה הרמב 55297 

אבל גזר עתה שאם יחטא ימות , אנשי הטבע היה האדם מעותד למיתה מתחילת היצירה מפני היותו מורכב 55298 

שהכוונה בהם , בגדים וזולתםכאוכל תרומה ושתוי יין ומחוסר , כדרך חייבי מיתה בידי שמים בעבירה 55299 

כי הנשמה העליונית נותנת , ועל דעת רבותינו אלמלא שחטא לא מת לעולם, שימותו בחטאם טרם בא יומם 55300 

 55301 .חיים לעד

ודע כי אין ההרכבה מורה , החפץ האלהי אשר בו בעת היצירה יהיה דבק בו תמיד והוא יקיים אותו לעד 55302 

גם , נשי האמונה האומרים כי העולם מחודש בחפץ אלוהאבל לדעת א, על ההפסד אלא לדעת קטני אמונה 55303 

שאז תהיה בן מות , אם כן ביום אכלך ממנו מות תמות, וזה אמת ברור, הקיום יהיה בו לעד כל ימי החפץ 55304 

 55305 .כ"כי עפר הוא ואל עפר ישוב ע, לא תתקיים לעד בחפצו

ודאי היינו אומרים לא יומתו ועל כזה , ר לא היתה כעונש המיתה על עבירה"הנה כי גזירת המיתה על אדה 55306 

הוא ודאי המפריד אלוף מבעד החיים והחפץ האלהי , אלא כאמור שעם החטא בא היצר, בנים על אבותם 55307 

הנה בן , והפירוד כל דהו מן החפץ האלהי הדבק בו, א חיים כולכם"ונאמר ואתם הדבקים בה, הדבק בו 55308 

 55309 .ת נתתי לפניך אין בינתים כלוםהוא אשר נאמר החיים והמו, מות הוא כשאר הוויות המורכבים

נשתנה מצבו מן בן חיים כשאר , כי עפר אתה ואל עפר תשוב, בסור כל שהוא מן החיים והנה תיכף המות 55310 

והנה הגיעה לו מיתתו לא כשאר עונשי המיתה על עבירה , הוויות המורכבים המיועדים להתכה והפסד 55311 

ומצב זה כבר נשאר בו לדורות גם , שחל בואלא מצב כזה להיות בן מות הוא מחלות היצר , שעוברים 55312 

 55313 .עד כי יסור המפריד את הדבקים, לבניו אחריו עד תיקון הכללי

והנה שורש חטאם של המרגלים מצינו , כן היא הבנת העונש בחטא המרגלים אשר עדיין אנו סובלים בו 55314 

וימאסו בארץ , (ו"תהלים ק) ומפורש יותר כי זה גרם לעונשם מצינו בספר, בקרא הארץ אשר מאסתם בה 55315 

שבת ) ´וביאור הענין הנה אמרו בגמ, חטאם היה בסוד הארץ, חמדה וישא ידו להם להפיל אותם במדבר 55316 

 55317 .ש בן אלעזר אומר כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליה למיתה עדיין היא מוחזקת בידם"ר, (.ל"ק

תורה ארץ , י יסורין"אלא ע ה לישראל וכולן לא נתנן"מתנות טובות נתן הקב´ ג, (.´ברכות ה) ´אמרו בגמ 55318 

שנסעו מהר סיני כתינוק היוצא ´ על הכתוב ויסעו מהר ה, (.ז"שבת קט) ל"וזהו מאמרם ז, ב"ישראל ועוה 55319 

אין , הנה זה שמואסין בתורה, ´חמא ברבי חנינא שסרו מאחרי ה´ ואמר ר, מבית הספר שבורח והולך 55320 

ואדם החוטא כלפי התורה , כלפי עצם התורה זהו חטא וחסרון, ונוסעים בנקל ממנה, מוסרין נפשם עליה 55321 

 55322 .אובד אותה ודאי

כבישת , ארץ ישראל היא אחת מן המתנות הטובות כתורה וכעולם הבא, וכן הוא הענין בסוד ארץ ישראל 55323 

 55324 ל"אמרו חז, היא יסוד כל התורה כולה, ארץ ישראל היא מעיקרי התורה, הארץ וישיבתה היא מצות עשה

, ומי שאין לו אלוה הרי שכלום אין לו, חוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוהכל הדר ב, (7י"כתובות ק) 55325 

אינה , וכסוד התורה כן סוד ארץ ישראל, יסוד הארץ הוא שישתלם ישראל על ידה בתכלית השלמות 55326 

וכשאין , אינה מתקיימת אלא כשממיתין עליה, אינה מתחזקת אלא במסירת נפש, מתחזקת אלא ביסורין 55327 

 55328 .הנה זה טענה בעיקר סוד הארץ ומתנתה, ה חטא וחסרון כלפי עצם הארץממיתין עליה הנה ז

גילתה לנו התורה כי , מביא אותנו אל הארץ לנפול בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז´ כשאמרו ישראל למה ה 55329 

כי מסוד הארץ הוא מסירת נפש , החומד הארץ אין פחד נגד עיניו, פחדתם זו באה מן וימאסו בארץ חמדה 55330 

חמדו , האמינו כי ארץ חמדה היא, כלום לא עמד לפניהם, יהושע וכלב לא פחדו כלל, ג עליהממש גם ליהר 55331 

וזה אינו ענין של עונש כשאר עונשים על , באין מסירת נפש אובדים את הארץ? את הארץ ואיך יפחדו 55332 

 55333 ?ובאין נתינה איך יקיימו אותה, אלא זה חטא וחסרון בעיקר מתנת הארץ, עבירה שעושים

, וכן אהבתה מצוה ככל מצות התורה, ר ככל החטאים"חטא מסוד יצה, רץ הנה זה חטא ממשהמאיסה בא 55334 

לא תטהר ממנו , גדול כוחו של חטא, ר לא מתפטרים"ומן יצה, ר כי חד הם"וחטא המאיסה איתה בא היצה 55335 

י כ, הנה חטאם לארץ נשאר גם לבנים, עד ביטול היצר בתכלית, עד תיקון הכללי, ולא תתנקה ממנו כליל 55336 

די ומספיק , כי גם המעט מן זה החטא יהיה פחות שיהיה, על כן אמר להפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות 55337 

ומזה כל הגלויות עד עת , כי אם בכל נפשך, מתנתה אינה ניתנת כי אם ביסורין, להיות אובדים את הארץ 55338 

 55339 .עד וכפר אדמתו עמו, הקץ

יהיו אפילו ענינים גשמיים ממהלכי הטבע כעל  ,צריך אדם תמיד להביט על ענינים המתרחשים בבריאה 55340 

, אשר לא היתה כזאת בכל שנות גלותנו, כל הענין המסתובב כיום בנוגע לארץ ישראל, אותות ומופתים 55341 

ביחוד כיום אשר פוליטיקה , ו"הנה שום שוטה שבעולם לא יגיד על זה כי הינם דברים פשוטים מקריים ח 55342 



ובתוך כל , הינם כיום שאלה עולמית, זוית של קצה העולםכל המתרחש אף ב, מקפת כל העולם כאחת 55343 

 55344 .אלה מה שייכות לענין היהודי

נוסף על כולנה ענין ארץ , אשר על פיהם לא יעלה שם ישראל, לא יאומן כי יסופר שאין מקום בעולם 55345 

זה ודאי אות , כל העולם יושבים ודנים על שאלת ארץ ישראל כבעיה היחידה של כל העולם, ישראל 55346 

, הנה מחשבות השם מי ידעם, מה זה מורה, אבל מה כל ההתעוררות על ארץ ישראל! ת שמימי הואומופ 55347 

 55348 ?´ומי יעמוד בסוד ה, כי לא פשוט הוא, אבל דבר אחד פשוט הוא

יקום ´ דבר ה, כי אפילו אם שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה, ברם עיקר גדול ויסוד עלינו לדעת 55349 

עם כל הגילויים והמופתים ! לא תתחלף חלילה בשביל ענין ארץ ישראל אף קוצו של יוד בתורה, לעולם 55350 

פעם , אבל אל לנו חלילה להטות ימין ושמאל מן הדרך שנחלנו מאבותינו, שמראים לנו בענין ארץ ישראל 55351 

א "שר, א וחכמים"במעשה דר (7ט"מ נ"ב) ´על הא דמצינו בגמ, (7ט"ברכות י) הראיתי דברי רבינו נסים 55352 

חזר ואמר , אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו, ים אמרו טמאאמר טהור וחכמ 55353 

 55354 .אמת המים יוכיח

יצתה בת קול ואמרה מה לכם , חזר ואמר להם מן השמים יוכיחו, ד יוכיחו"חזר ואמר להם כותלי ביהמ 55355 

לא בשמים היא מאי , יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא´ עמד ר, א שהלכה כמותו בכל מקום"אצל ר 55356 

, שכבר כתבת בתורה אחרי רבים להטות, י שכבר ניתנה תורה בהר סיני אין אנו משגיחים בבת קול"אר 55357 

שלא היתה הכוונה אלא לנסות את החכמים אם , וזה שאמרו יצאה בת קול ראיתי בו, ל"נ וז"ז הר"וכתב ע 55358 

א "כי מנסה ה (ג"רים ידב)ב  ודומה למה שכת, שבפיהם בשביל בת קול´ יניחו הקבלה שבידם והגמ 55359 

 55360 .כ"והנה נודע עם כל זאת בירור קבלתם ע, אתכם

א לאו מילתא זוטרתא "הרי דעתו של ר, ל הקדושים להזיזם ממקומם"שום דבר שבעולם לא פעל על חז 55361 

וכל זה לא , א"ועל כולם מן השמים בעצמם פסקו הלכה כר, ואחרי כל זה כל האותות ומופתים שראו, היא 55362 

עם כל האותות ומופתים שאנו רואים בענין ארץ ישראל עלינו , ולא לקח את לבםפעל עליהם כלום  55363 

והלא כבר למדנו מה זה ! א אתכם"כי מנסה ה, ולא לנטות אף כקוצו של יוד מן התורה, להשאר חזקים 55364 

בשביל חטא כזה וימאסו בארץ חמדה יכול לגרום , מה נקרא מסירת נפש בעד ארץ ישראל! ארץ ישראל 55365 

, אבל לא שירשו אותה לדורות, ואמר והבאתי אותם וידעו את הארץ ידיעה בלבד, לעולםלישראל גלות  55366 

 55367  .ואשרי הזוכה באמת! למדנו נוראות ענין כוח החטא, מפני חטא של ארץ ישראל? וכל זה מפני מה

 55368 .(דעת תורה)

 55369 

 55370 מאמר רז

 55371 .(ד"ד ל"י במדבר) יום לשנה תשאו את עונותיכם, במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום

מעלה , אלא לומר לך כל העובר עבירה אפילו יום אחד, וכי ארבעים שנה חטאו והלא ארבעים יום חטאו 55372 

הלא ? למה נענשו ארבעים שנה תחת ארבעים יום שחטאו, (7´חגיגה ה) עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה 55373 

של האדם שיהא שקול ולהעריך בדיוק את מדת עונשו , ה הוא לשלם מדה כנגד מדה"ממדותיו של הקב 55374 

ועוד הלא בעיקר ? כ למה זה השתרעה מדת עונשם עד כדי יום לשנה שלמה"א, ומוגבל לפי מדת חטאו 55375 

ולמה זה נידונו כשש מאות אלף אנשים , והם כבר קיבלו את עונשם שמתו במגפה, המרגלים הם שחטאו 55376 

 55377 ?על חטאם של עדה קטנה

, האדם אינו נמדד למעלה לפי הממדים שנראים לעינינושחטאו של , אמנם לימוד גדול נובע לנו מפרשה זו 55378 

שהוא מכה , אבל איום הוא בשרשיו הארסיים, יש שלעינינו כמות החטא נראית כמצומצמת ומוגבלת 55379 

אבל איכותו של החטא וחלחולו למרחקי הזמנים , הכמות קטנה לכאורה, בתחתיות נשמת הפרט או הכלל 55380 

הוא יודע להעריך , ומות וסתרי ההשפעה של כל מעשה ומעשהורק היודע תעל, והדורות הוא נורא ואיום 55381 

אבל לפי , לנו נראה כאילו מספר של יחידים חטאו, ולשקול וגם להעניש באופן מקביל לתוצאות החטא 55382 

ומכאן ילמד , מאזני שמים נשקלים ונערכים גם כל אלו שבאופן מסתורי משתתפים עם היחידים בחטאם 55383 

, יש ולנו נדמה כקיסם דק, כי אין אנו יודעים את ממדי החטא, חטא האדם את חומר הענין במושג יראת 55384 

 55385 .ובעיני שמים נערך כקורת בית הבד

יום אחד עלול להיות עמוס במשקל , מכאן נבין איך יום אחד של חטא יוכל להשתרע עד כדי שנה שלמה 55386 

יום אחד של ובכדי לנקות את חלאת , משקל מלא של חטאי שנה כרוך ביום אחד, חטאים של שנה שלמה 55387 

עד כדי כך צפה ועלתה הזוהמא שהטילו , זקוקים לשנה שלמה, המרגלים שנחרתה עמוק בלב ישראל 55388 

ואשר גם הצליחו , לארבעים שנה צריכים בכדי לנקות ולכבס נפשם של המורדים, המרגלים בישראל 55389 

 55390 !למשוך את לב העם למרי ולזדון

אלה , (ח"תענית כ) ובע לכם בכיה לדורותואני ק, ה אתם בכיתם בכיה של יום אחד"וכמו שאמר הקב 55391 

הוצרכו לנאדות דמעות של שנה שלמה בכדי , הדמעות שנשפכו בתור כפיית טובה כלפי מעלה ביום אחד 55392 



ויש שכמה דורות צריכים לעמול בכדי להטיב , לרחוץ את כתמי דמעות של אותו דור עיקש ופתלתול 55393 

ה לקבוע בכיה לדורות "נאלץ הקב, כל ההתמרדותוכיון שהבכיה שביום זה היתה ב! קלקולו של דור אחד 55394 

 55395 .י אלא לפי איכותן של הדמעות"לא לפי כמות הדמעות נדונו בנ! לבטל את רושמי אותה הבכיה האחת

עתיד בן לצאת , ש בר נחמני אמר רמז רמזה לה"ר, פ וטבלת פתך בחומץ"עה (7ג"שבת קי) ל"א ז"וכמש 55396 

אך מנשה התארך , שהרבה ממלכי יהודה הרשיעו מאדפ "ואע, ממך שמעשיו קשין כחומץ ומנו מנשה 55397 

וכמו שחומץ שכל שמתיישן , וכל היצרים הקשים נחרשו עמוק בנפשו במשך חמשים וחמש שנים, בחטא 55398 

, ל לענין מצוה"י ז"ש האר"וכמ, וצריך הרבה זמן להוציא את טעמו של החימוץ, וכיבוסו קשה, קשה יותר 55399 

, ת אפיית המצות לחג הפסח מכבסות וממרקות את עוונות האדםובע, שהחמימות והזיעה בעת המצוה בכלל 55400 

 55401 .וצריך חיטוט נוסף עד עומק היסוד, ויש שאף אחרי תשובה ממושכת כתמי החטא טרם נמחקים לגמרי

, את כל הארץ´ ואולם חי אני וימלא כבוד ה, ת אמר סלחתי כדבריך"השי, כזאת היתה במעשה המרגלים 55402 

אמנם , ואת אותותי אשר שמתי במצרים ובמדבר אם יראו את הארץ כי כל האנשים הרואים את כבודי 55403 

אבל התביעה הנוראה על הדור הזה הרואים את כבודי ואת , מתוך לחץ תפילתו של משה נסלח להם החטא 55404 

התביעה , י נסי מצרים והמדבר"ת ע"שניתנה להם ההזדמנות להכיר את רוממותו וגדלותו של השי, אותותי 55405 

שהוענקו ´ כי כל אחד נתבע לפי הכרתו וחסדי ה, לח להם אבל טרם נתרצה להםנס, עליהם עודנה חזקה 55406 

אבל הסרחון שנבלע באיברי האומה צריך לעוד ארבעים , ולכן אף שבאמירת סלחתי הוסרה הגזירה, עליו 55407 

 55408 .שנה של זיכוך וזיקוק

ותקרבון  כ נשלחה אנשים לפנינו"כמשה, רובא דרובא של עם ישראל נמשכו ונשתתפו במזימת המרגלים 55409 

 55410 אף הליכה בעצה רעה, וכשם שביאתן היתה בעצה רעה, שכולם השתוו בעצת המרגלים, אלי כולכם

גלויה היתה , אבל בתחתית נפשם שאינו נראה אלא לשמים, ואף שבאותה שעה כשרים היו, (ה"סוטה ל) 55411 

א נעשו להם ורוב העם במצפונות נפשם היו מתאהדים עם המרגלים וממיל, ´מזימתם מזימת מרד ברצון ה 55412 

בכדי לשטוף את זוהמת הבכיה של , לצמצם את העונש עד ארבעים שנה´ וזה היה בחסדי ה, שותפים 55413 

 55414 .המרגלים

ובעיקר , לפחד מפני עשיית חטא גלוי, מה מאד צריכים אנחנו אחים יקרים להיות נזהרים ביראת חטא 55415 

וחטא , משמע ניחא ליה ויש והשתיקה, שתיקה כהודאה דמיא, מפני ההשתתפות במעשי חטא של אחרים 55416 

עלול להמיט עלינו חלילה עונשין של שבועות , של שעה אחת ואפילו רגע אחד, כזה אפילו של יום אחד 55417 

 55418 .(אור הנפש)  .הבה ונזהר ביראת חטא עד מאד, חודשים ושנים

 55419 

 55420 מאמר רח

 55421 .(ה"ל ד"במדבר י) דברתי אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת במדבר הזה יתמו ושם ימותו´ אני ה

אלא דוקא בעונש כה חמור הנוטל מהם את האושר , בעונשים אחרים´ ויש להבין למה לא הענישם ה 55422 

למה , עונש הנוטל מהם את הקדושה ואת ראיית פני השכינה שהוא משרה בה, הגדול הזה כמו ארץ ישראל 55423 

בעלייתו ה רוצה "והלא הקב, גבה מהם מחיר כה כבד בשלילת המקום שהבחירה והסגולה תלויות בה 55424 

 55425 ?ולמה ישלול מהם דבר שהנשמה תלויה בו, והתרוממותו של עם ישראל

אילו היו באים , אי אפשר להם יותר לסבול את אוויר ארץ ישראל, ל שהחטא שינה את מהות נפשם"י 55426 

אין , מפני שהם קלקלו את תכונתם, אילו הותרה להם העליה לא היו מתקיימים שם, מיד היו מתים, לארץ 55427 

כמו שיש מקומות שהאדם איננו מסוגל , אין חומרם סובל קדושה יתירה, עוד לחומר גופם הארץ מתאימה 55428 

רגישים , כן נעשו בני ישראל לאחר חטא המרגלים, והם נעשים חולים בבואם לשם, לאקלים שלהם 55429 

 55430 .לאווירה דארץ ישראל שלא יוכלו לעמוד בו

שלא , ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, דרךויסעו מהר ההר ותקצר נפש העם ב, (ב"ט י"ר חקת י"במ) ומצאתי 55431 

ר עקיבא כשהיו מגלים להם התגרים פירות הארץ "א, היו יכולים לטעום אותו הדור מפירות הארץ כלום 55432 

, כל טוב הבא מן הארץ, אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה´ שנא, היו מתים 55433 

 55434 .לכך ותקצר נפש העם בדרך

עד שלא היו מסוגלים לא רק לנשום את האוויר הצח של , ופם וכלי נפשםכל כך ירדה איכות חומר ג 55435 

אלא אפילו לראות , ולא רק להריח לא יכלו, אלא גם לא היו מסוגלים להריח את פירות הארץ, ´הארץ הק 55436 

כי היתה זו התנגשות של עצמים , ולהסתכל בדבר הבא מן הארץ לא היו יכולים כי מיד היו מתים 55437 

 55438 .לזה המנוגדים בתכלית זה

והיה מהלך , שלא היתה אשה יכולה להסתכל בפניו שלא תמות, ל בא וראה מאלישע בן שפט"וכן אמרו ז 55439 

, והלך לשונם אשה גדולה אחותה של אבישג השונמית אמו של עדו הנביא, מהר אל הר וממערה למערה 55440 

בדמותו שלא הנה איש האלהים הזה אין אשה יכולה להסתכל , אמרה האשה לבעלה, וקבלתו בכבוד גדול 55441 

לאחר ימים היה עובר אל , וכל פעם שהוא עובר יסור שמה אל העליה, נעשה נא עלית קיר קטנה, תמות 55442 



ילקוט ) אלא שלא היתה יכולה להסתכל בפניו? ולמה עמדה בפתח, קרא לשונמית, שונם ויסר אל העליה 55443 

 55444 .יוזה מוכיח כי מי שקדושתו פחותה אין הוא מסוגל להסתכל בפנ, (ה"רכ´ מלכים ד

, קרה גלגול שהיה זורק הספרים מעל השולחן על הארץ בבית שהיה נמצא, ל"א ז"מספרים שבימי הגר 55445 

הוא השיב כי כאשר הוא רואה ספרי קדושה אז חלחלה אחזה בו , וכאשר שאלו אותו למה הוא עושה כן 55446 

 55447 .שמפחידה אותו ומצערתו ואינו יכול להסתכל בדבר שיש בו קדושה, שאינו סובל הקדושה

את הכתרים , שיורידו את עדיים שקבלו מהר חורב, ה אחרי מעשה העגל"ה למשה רבינו ע"כן אמר הקבול 55448 

כי במראה האור , שיטלו מהם את האור שזרח עליהם בעת מתן תורה, שמלאכי עליון שמו על ראשם 55449 

מורד  כי אז הוא, וחומר העוון הוא אם יהיה מצוי תחת האור, ואז הקטרוג יותר גדול, החטא בולט יותר 55450 

ן הורד עדיך "וכן כתב הרמב, ואין ברירה אלא שיכבו את האור או שהחוטא יגורש ויסולק מהאור, באור 55451 

לטובתו של האדם הוא שהאור , פן אכלך בדרך בקשה ערפך, כי לא אעלה בקרבך לטובתך, דרך ריצוי 55452 

וג גדול הרבה כדי שהחטא לא יהיה בולט שאז הקטר, השכינה מסתלקת לטובת האדם וטובת הכלל, יסתלק 55453 

 55454 .יותר

ומאותו טעם גירש , כי לטובתם לא אעלה בקרבך שלא יהיו חוטאים לפני האור, לאמר להם´ ולכן ציוה ה 55455 

, גם זה לטובתו שלא יתכן להשאיר אותו בגן עדן לאחר שחטא בעץ הדעת, ר מגן עדן"ה את אדה"הקב 55456 

הראה לו חורבן , ויגרש את האדם (א"א י"ר כ"בבר)א  ואית, שאז יהיה עונשו חמור ולא תהיה לו תקומה 55457 

ובית , ולכאורה איזו נחמה היא לו שהראה לו שגם בניו יגורשו מגן עדן של ארץ הקדושה, בית המקדש 55458 

ה "שגם עם בניו יתנהג הקב, ל"אלא כנ? וגם למה להוסיף לו עוד צער? ה יכבה"המקדש אורו של הקב 55459 

 55460 .(מעייני החיים)  .ר ובולט לפני האורשלא יהיה חטאם ניכ, שהם יגורשו מן ארץ ישראל, ברחמים

 55461 

 55462 מאמר רט

 55463 .(ז"ד ל"במדבר י) ´וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה

, עצות כדי לזכות בזהירות לשלמי הדעת ולפחותים מאלה, קניית הזהירות´ כתב המסילת ישרים בפרק ד 55464 

בראות עומק הדין , שכר ועונש עצמםוהיא בענין ה, ולבסוף כותב הערה לכל ההמון עצה השוה לכל נפש 55465 

והתבוננות זו בשכר ועונש תביא , ש"אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרד תמיד עיי, עד היכן מגיע 55466 

 55467 .לזהירות ממעשה החטא

אינה דומה עבירה , משנה זהירות צריך להזהר מגודל העבירה, והנה מלבד הזהירות מריבוי העבירות 55468 

גודל החסרון והנזק מהעבירות לא נמדד בכמות , נעשית בקרירותלעבירה ה, שעושים אותה ברצון וחשק 55469 

מי שזכויותיו יתירות על עונותיו , מהלכות תשובה´ ם בפרק ג"וכפי שפוסק הרמב, החטאים אלא באיכותם 55470 

, ושיקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות אלא לפי גודלם, ומי שעונותיו יתירות על זכויותיו רשע, צדיק 55471 

, ויש עון שהוא כנגד כמה וכמה זכויות, כנגד כמה עונות שנאמר יען נמצא בו דבר טוב יש זכות שהיא 55472 

ועשה , אפשר שיראה לנו שהוא רשע גמור, שם" כסף משנה", כ"שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה ע 55473 

 55474 .ל"יען נמצא בו דבר טוב עכ, מצוה שבעבורה ראוי שיזכה כענין שנאמר באביה

י "וכן להיפך לפעמים ע, י זכות אחת הוא זוכה בשעה קלה להכנס לגן עדן"ע ,יש קונה עולמו בשעה אחת 55475 

כ ולהיפך "ומהי הזכות שזוכים על ידה כ, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, עבירה אחת מאבד האדם הכל 55476 

הוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד , דבר זה תלוי בדעתו של אל דעות, העבירה שמפסידים על ידה 55477 

חשיבותם של מעשים אינה נמדדת לפי החשיבות שבני אדם נותנים , ם שם"סיים הרמבהעונות כפי שמ 55478 

 55479 .להם אלא כפי החשיבות הניתנת להם משמים

וכמה שאפשר להרויח אם לא עושים את , לאור דברים אלה נבין עד כמה צריך להתבונן בתוכן המעשים 55480 

פך עד כמה שאפשר לזכות וכן להי, אלא מכניסים במעשה קצת שברון רוח, העבירה במלוא החשק 55481 

ופרשת חטא המרגלים יכולה לשמש דוגמא , אם מגדילים בו את התוכן והכוונה לשם שמים, במעשה מצוה 55482 

בשעה , אם נעמוד ונתבונן בפרשה נתפלא כיצד איבדו המרגלים את עולמם ממש, ל"מאלפת לדברים הנ 55483 

 55484 .קלה ירדו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

י כולם אנשים כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות ואותה שעה "מביא רשהרי מגדולי הדור היו וכפי ש 55485 

ואף משה לא רצה לשלחם , גדולים היו, בכל מקום שנאמר אנשים צדיקים הם, ובמדרש איתא, כשרים היו 55486 

יום ´ לסוף מ, ה על כל אחד ואחד פלוני משבט פלוני ואמר לו ראויים הם"מדעת עצמו עד שנמלך בהקב 55487 

ובפרשת דברים ואקח מכם מפרש , ש"וגרמו לאותו דור שילקה באותה מכה עיי ,נהפכו ועשו כל הצרה 55488 

 55489 .כ"מן הברורים שבכם מן המסולתים שבכם ע, י"רש

כ בשעה קלה "אעפ, וכי אפשר לתאר את גדלותם הרוחנית של נבחרי דור המדבר דור מעמד הר סיני 55490 

שנאמר וימותו האנשים מוציאי , ב"ל מרגלים אין להם חלק לעוה"כדאיתא בחז, נהפכו ואיבדו את עולמם 55491 



והמתבונן יתפלא כיצד , (.ח"סנהדרין ק)ב  "ז במגפה לעוה"וימותו בעוה, ´דיבת הארץ רעה במגפה לפני ה 55492 

 55493 .מבטל מעשה אחד מעלה כה גדולה מציאות נפשית של התעלות וזיכוך

לא כמות , י חטא אחד בלבד"הכל נאבד ע, פרשה זו מלמדת אותנו כיצד חוטא אחד יאבד טובה הרבה 55494 

חטא כזה , חטא המרגלים היה בתוכנו וכפי שנקבע בדעתו של אל דעות, החטאים קובעת אלא איכותם 55495 

החטא אינו , במדבר הזה יפלו פגריכם, שהרי בחטאם גרמו לאותו הדור שילקה באותה מכה, שמאבד הכל 55496 

שעושה פירות יש לה עבירה , (´קידושין מ)א  וכדאיתא בגמר, נמדד כפי שהוא אלא גם כפי הפירות שיצר 55497 

 55498 .כ"שאדם חשוב עובר עבירה ואחרים למדין ממנו לעשות כן ע´ י כגון חילול ה"וברש, פירות

מאחרינו בקשה על מעשים , והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, ז מקלם את התפילה"ועל דרך זו ביאר הגרש 55499 

ם הנעשים בעולם לאחר כי אדם מקבל עונשים על חטאי, שלא ֵיצאו מהם פירות שיזיקו לנו, שכבר נעשו 55500 

ואין , כ ברור עד כמה גדול חטא מרגלים שאיבדו דור שלם"וא, מותו שהוא בחייו יצר את השורש להם 55501 

שהרי מעלות האדם , ואם נכרת הקשר מתבטלת המעלה, ה"פלא בדבר שעונשם כה גדול והם נכרתו מהקב 55502 

והכרת יכול לבוא , בטלת הנתינהוכשנפסק הקשר עם הנותן מת, ומדרגותיו הרוחניות נתונים כסדר משמים 55503 

 55504 .כיוון שהאיכות היא הקובעת בדין בשמים, בגלל מעשה אחד

כיון , ז קבעו בכיה לדורות וחורבן המקדש ביום זה"שעי, ל"ולכן על ויבכו העם בלילה ההוא איתא בחז 55505 

יל את וכן להיפך אם האדם מגד, עמקות זו הביאה פירות בכיה לדורות, שהחטא היה כה עמוק שיצר בכיה 55506 

, ואם יכניס האדם בתוכו את עצמו ואת העולם כולו ששקולים הם במעשיהם, התוכן במצוה מתרבה שכרו 55507 

אם מחשבה זו תהיה בו ועומק כוונה זו , והוא במעשיו מכריע את עצמו והעולם כולו לזכות או לחובה 55508 

דיק כי טוב כי פרי שנאמר אמרו צ, בזה יוצר הוא את הזכות שיש לה קרן ויש לה פירות, יכניס במעשיו 55509 

 55510 .(קובץ שיחות)  .מעלליהם יאכלו

 55511 

 55512 מאמר רי

 55513 .(ח"ד ל"במדבר י) ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם

אלו תשע מאות ושבעים , שמעון החסיד אומר´ תניא ר, (ב"איוב כ) אשר קומטו בלא עת נהר יוצק יסודם 55514 

ה ושתלם בכל דור ודור והן "עמד הקב, לא נבראווארבעה דורות שקומטו להבראות קודם שנברא העולם ו 55515 

ה מן העולם קודם מתן תורה "ד דורות שהעביר הקב"על תתקע, על אשר קומטו בלא עת, עזי פנים שבדור 55516 

, נגזר עליהן להבראות קודם מתן תורה, שקומטו להבראות, (ד"י חגיגה י"רש) ולא בראם ונתנן בגיהנם 55517 

וכשראה שאין העולם , אויה היתה תורה להינתן לסוף אלף דורר, לקיים מה שנאמר דבר צוה לאלף דור 55518 

 55519 .ר עד משה רבינו"ו דורות מאדה"עמד וטרדן ונתנן לסוף כ, מתקיים בלא תורה

ואין תנועה קטנה בעולם שאין לה תכלית , ה בעולם מחושבים בעצה עמוקה וחכמה רבה"כל מעשי הקב 55520 

וכל היצירות , יש לה מקום וכל מקום יש לו זמןלכל אדם יש שעה וכל שעה , ותועלת לבריאה ולברואים 55521 

לאיזו תכלית נבראו אלו הרשעים עזי פנים , ת בחכמתו לדורי דורות"מסודרות בסדר שסידר השי 55522 

אנשים שאינם מהוגנים רשעים ועזי , לשם מה צריכים בריאה כה גדולה, ה שתלן בכל דור ודור"שהקב 55523 

 55524 ?ישראל בפרט מה התועלת שיביאו אלו לבריאה בכלל ולעם, פנים

רשעתם ועזותם נועדו , ה בראם והכינם ושתלם בכל דור ודור"אכן תכלית מיוחדת נועדה לאלו אשר הקב 55525 

קיומם בכל דור ודור מיוחדת היא כדי , ומקדשי שמו´ על מנת להעמיד צדיקים גמורים שומעי קול ה 55526 

ווכחו ברשעתם של וכאשר יראו וי, ולעורר את כוח ההתנגדות הטמון בתוכם, לדרבן את הצדיקים 55527 

והם יצאו להאדיר כבוד התורה ויחוללו בזה , ותורתו´ תתגבר בתוכם אש המלחמה למען כבוד ה, הרשעים 55528 

 55529 .´קידוש ה

מעשיהם , הרשעים הם הגורמים האמיתיים לעלייתם של הצדיקים וגיבורי הרוח השתולים בכל דור ודור 55530 

האור הגנוז בנפשות הצדיקים והם יוצרים  ואז מתגבר, הרעים מכאיב לצדיקים ומפריע לעבודתם הקדושה 55531 

למנוע מהם להתעלות בקדושה ובטהרה , ´כוח התנגדות למזימת הרשעים לשלול מהם את עבודת ה 55532 

עוד מששת ימי , קיום הרשעים הוא המדרבן את הצדיקים לחזק את עבודתם בקודש, ת"ודביקותם בהשי 55533 

 55534 .בראשית נבראו הרשעים הללו לתפקיד גדול ונכבד זה

ד דורות של צדיקים גדולים "כדי ליצר ולרומם תשע מאות וע, ד דורות של רשעים נבראו"מאות ועתשע  55535 

מידת העליה של הצדיקים , התלהבות נפשם היא כפי מידת עזות פניהם של הרשעים, קדושי עליון 55536 

מידת יצירתם ובריאתם של אלו , היא כמידת חציפותם של הרשעים, וחתירתם להתעלות במעלות אלוהיות 55537 

 55538 .לפי המדה שקבע לעלייתם של הצדיקים שבכל דור ודור, ה"הרשעים מדודה ושקולה מהקב

, (´ז ט"ר ט"ב) ?וכי יצר הרע הוא טוב מאד, וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד זה יצר הרע 55539 

, כדי שהיצר הרע יציק לצדיקים ולאלו המסוגלים להיות מבני עליה, ש"אלא שזו בריאה מיוחדת מאתו ית 55540 

הרשעים ועזי הפנים מחוננים בסגולות , שהלחץ הכבד יפיק את האור הגנוז הנטוע וצפון בנפשות הצדיקים 55541 



ובכך הם מעוררים את האור ופותחים את האוצרות הטובים , מיוחדות מגזירת כוח עליון להציק לטובים 55542 

 55543 .הגנוזים בצדיקים

לתפקיד זה הם מאד , הצדיקים כי הרשעים הם טובים מאד להרים את קרן, וזו ההגדרה של טוב מאד 55544 

אבל הרע הזה הוא יצירה כדי לגלות את הטוב הצפון , גם שלעצמם הם תכלית הרע, מסוגלים ונחוצים 55545 

ר לא "ולולא היצה, ר נחוץ ומועיל לעולם כמו הגשם לארץ"כי היצה, ק תולדות"ש הזוה"וכמ, בעולם 55546 

 55547 .ק"הרגשנו טעם בלימוד תוה

ז "וכן גם עונשם בעוה, י שיתגלה גודל ועומק רשעתם והשחתתם"ע ,ועוד תועלת בבריאת הרע והרשעים 55548 

על ידם יכיר העולם את הכוח הרע , הרי תהיה זו אזהרה לכל אלו שעמדתם הרוחנית מתרופפת, ב"והעוה 55549 

ברואי העולם יוכלו לראות דוגמה מתאימה כיצד לגונן על נפשם שלא להיקלע לרשת , והמשחית שלו 55550 

למטרה זו , (´ירמיה ב) ש תייסרך רעתך ומשובותיך תוכיחוך"כמ, מוסר מהרשעים יראו ויקחו, החטא 55551 

 55552 .ה אותם דורות של רשעים בכל דור ודור"שתל הקב

עד שההשחתה , כ התפתח"כה השחית הרע וכ, ו דורות וכבר היתה השעה כשרה למתן תורה"עברו כ 55553 

שהיא , ה למתן תורהוכך באה השע, והעולם לא יכול להתקיים בלי תורה, הגיעה לשיא גזילה וחמס 55554 

הכל נבראו לתועלת , נמצא שהיצר וכל ברואי עולם בין הטוב ובין הרע, ´מחושבת מראש מהבורא ית 55555 

ש כדי לרומם את "וגם הגלות היא בריאה מכוונת מאתו ית, עזי הפנים נבראו ליצור עזים דקדושה, העולם 55556 

 55557 .ילות נולדת השמחה הנצחיתבתוך הגלות נוצרת הגאולה בתוך האב, לרומם את עם ישראל, האנושות

? מה צריך העולם למזיקין? למה ולאיזו תכלית בראם, (´א ה"פק) ש בין השמשות"המזיקין שנבראו בע 55558 

כדי להכיר את , ´ל פי"יוסף יעבץ ז´ ר, כדי שעל ידם יתרומם האדם להשיג את השלמות וטהרת המדות 55559 

ש קהלת ויתרון לחכמה מן הסכלות "כמו, כי אין האור ניכר אלא מתוך החושך, ההבדל בין הטוב והרע 55560 

 55561 .כיתרון האור מן החושך

המרגלים הם שיצרו וגידלו , ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ 55562 

י חטאתם של המרגלים חיו יהושע "ע, הם העלו והעמידו אותם על מדרגתם הגבוהה, את יהושע וכלב 55563 

לא , בלי התאמצותם של כלב ויהושע, ו אותם להתאמץ ולהתרומם מעל לטבעהם עוררו אותם ודחפ, וכלב 55564 

 55565 .היו זוכים להוסיף עוד קומה ומעלה על קומתם הראשונה

לא כן המרגלים , שמם הונצח בתולדות האומה כגיבורי חיל היודעים להתגבר על הנסיונות הגדולים ביותר 55566 

יהושע וכלב שראו את , רבים מעם ישראלהפסידו וגרמו לאיבוד , אף שהיו נשיאים וגדולים בעצמם 55567 

הרוו , קרעו בגדיהם פצעו לבותיהם, התאמצו התפללו ובכו, הגיהנום מתחת רגלי הנשיאים למדו לקח 55568 

וכך הם זכו שחיו נתעלו וגדלו , ד על הטעות של חבריהם"בדמעותיהם את קברי האבות עד שגברו בס 55569 

 55570 .דוקא מהמרגלים

מלמד שנטלו חלקם של מרגלים בארץ וקמו תחתיהם , ן האנשים ההםויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מ 55571 

הם היו המנוף שהעלה אותם , המרגלים היו המדריכים המובהקים של יהושע וכלב, (ז"ב קי"ב) לחיים 55572 

והם מעיזים , משום כך אין פנינו נופלים ממה שהרשעים מתכחשים לאור הנצח, לחיים ארוכים ונצחיים 55573 

למען עליית הטובים המאמינים והולכים בתומם , י הלא לתכלית זו הם נבראוכ, מרשיעים ומבזים אותנו 55574 

 55575 .´לפני ה

הרי זה מתוך קנאה על מוסריותו ותקיפותו , כי זה שהגויים קוצפים על ישראל, יותר מזה יש לדעת 55576 

המתמיד באמונתו על אף כל הרדיפות , מתפעלים הם מן הנסתר שמפעם בתוך עם ישראל, ´באמונה בה 55577 

´ וכן גם החופשיים ופורקי עול התורה המתגרים ביראי ה, ם שהסבו לנו במרוצת שנות הגלותוהעינויי 55578 

ואינם זזים , הסובלים חרפתם ועלבונם´ כל זה נובע אך ורק מתוך קנאה בגבורת יראי ה, ובחרדים לדברו 55579 

 55580 .(אור חדש)  .´אפילו כחוט השערה מהתורה ואהבת ה

 55581 

 55582 מאמר ריא

ד "במדבר י) כי חטאנו´ הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה, ההר לאמרוישכימו בבוקר ויעלו אל ראש  55583 

 55584 .(´מ

על המעבר הפתאומי , י בנידון כניסתם אל ארץ ישראל"המתבונן בפרשה זו בהתנהגותם של בנ 55585 

אתמול צעקו שיהושע וכלב , יבוא לידי תמהון, אל ההכנעה הננו ועלינו אל המקום, מהעקשנות וההתנגדות 55586 

, והיום היכנעות חטאנו הננו ועלינו, ון וזעם נגד רעיון כיבוש הארץ שאוכלת יושביהחר, ראויים להירגם 55587 

ולבוקר צהלה ורינה ואומץ לב להשליך , בערב ילין בכי, אמש בועטים ולבוקר מתאבלים ומתחרטים 55588 

 55589 .נפשם בשביל כיבוש הארץ

שהם הפסידו השעה  וביאר להם, שאחרי הכירם רום קדושתו של משה רועה ישראל, פלא נוסף הוא הענין 55590 

מה מאד מסובך הוא לב , ושוב הם מתעקשים ומעפילים לעלות, וגורלם נחתך למות במדבר, הרצויה 55591 



ועבדו ´ איך אפשר ששוב יהינו להקניט ולקנתר נגד ה, משתולל ומתהפך מן הקצה אל הקצה, האדם 55592 

 55593 ?חידה היא שבתוך רחשי התשובה יסתבכו שנית במרי ובזדון, הנאמן

תשובה אמיתית הנובעת מהכרת החטא ומהכרת גדלותו וחסדו של , שישנן שתי מיני תשובהברם יש לבאר  55594 

החרטה היא מעמיקה עד , באמת´ לכבס את החטא ולשוב אל ה, ויש הכרח גדול לתקן את החטא, ת"השי 55595 

 55596 .תשובה כזו נאמנה וזכה היא, דכדוכה של נפש הרוצה באמת להיטהר ולזכות לראות באור פני עליון

וכולה מיוצרת מעצת היצר הכובש את , ה עוד מין תשובה שכולה אינה אלא המשך של החטאאבל ישנ 55597 

הרי אותו היצר שוב מתחיל ומפתהו , מקודם לחטוא ואחרי שנלכד החוטא במלכודת היצר, האיש ומפתהו 55598 

ואחרי שחטא , מקודם הוא מנעים תענוגות החטא, ר"זוהי התשובה שמצד דרישת היצה, לעשות תשובה 55599 

 55600 .א זורק בלבו טיפות מרות של רעל ולענה במסווה של רגשי תשובהשוב הו

, מגזים ומפריז את גודל החטא עד כדי רפיון ידים ואפס תקוה, ר מפיל על האדם עצבות נוראה"היצה 55601 

איש כזה מתחיל להתייסר ביסורים , ועושה אותו כאסקופה נדרסת, ממאיס את האדם בעיני עצמו ומקטינו 55602 

תשובה וחרטה שאינה נובעת מעצם הכרת החטא ולא מהכרת , ותיה של תורהקשים שהם למעלה מדריש 55603 

 55604 .זוהי תשובה פחותה, ´גודל ה

וכשהוא מוצא גובר , השב מחמת שלא מצא דרך לעבירה, (ב"שער התשובה פ) וכן מצאתי בחובת הלבבות 55605 

בה וזה  וכאשר ישלים עשותה יראה גנות מעשהו ויתחרט על מה שעבר, יצרו על שכלו ולא ימנע ממנה 55606 

שנעשה עצב ושפל בעיני עצמו , היינו שהחרטה הזו באה מכוח העבירה והטבע, ל"שב בפיו לא בלבו עכ 55607 

והרי הוא חוזר על , וכשהריק חמתו שקט מזעפו, והנה אך פגה ממנו המרירות הטבעית, ומתאוה להצטער 55608 

 55609 .קיאו

שסירובם , ה מההכרה הזכהי במעשה המרגלים לא נבע"תשובת בנ, בביאור זה יתורץ לנו הפליאה דלעיל 55610 

, אלא שהכנעתם היתה המשך של המכשול שבלבל את הדור ההוא, פגע ברצון הבורא להכניסם לארץ 55611 

כי אין , ומשה אמר להם על חרטתם והיא לא תצלח, ומנע אותו מבצע את תפקידו הנעלה של כיבוש הארץ 55612 

 55613 .זו חרטה אמיתית

אבל לקויות , כדין לכל הדיוקים וההדוריםשלכאורה נעשית כדת ו, וכן קיימת מין תשובה וחרטה 55614 

, יש והתשובה נעשית לא מפני עומק העוון והחרטה על הפגם במוסר האלהי, בפנימיותן מכמה בחינות 55615 

אלא שמתחרט הוא , או מפני כבוד חברך יהיה חביב עליך כשלך, בצווי התורה של ואהבת לרעך כמוך 55616 

 55617 .לרבוץ עליומצד המורא שאותה פגיעה שפגע בחבירו עלולה לשוב 

אבל לרגלי עסקיו מתעלם , לדוגמה מי שטרוד בעסקיו ושמע שחבירו דחיקא ליה שעתא והוא נצרך גדול 55618 

ומשמיע , וכעבור זמן הוא בא לחבירו להשתתף בצערו, בינתים חבירו מתלבט וסובל, מלבוא לעזרת חבירו 55619 

ואין אנחותיו , א באאבל לא מפאת החרטה על התעלמותו ממנו הו, אנחות על כאב רוע מצב חבירו 55620 

כי ההאשמה העצמית הטבעית מטרידה , אלא להשקיט מעט את מצפונו הוא בא, ודמעותיו רצויים וכנים 55621 

אם חברא את עד השתא למה לא , והשאלה צווחת, אותו ללכת להיפטר מחובת השתתפות בצער חבירו 55622 

ת חבירך מירידה אם בעל נפש אתה למה לא באת בזמן שהצלה פורתא עלולה היתה להציל א? אתית 55623 

 55624 .מוחלטת

כשיצא מן התיבה וראה את העולם , ה לנח"דברים שהשיב הקב, (7ז"נח דף ס) ´ומצאתי בדברי הזוהר הק 55625 

היה לך לרחם על מעשה , רבון העולמים הרי נקראת רחום וחנון, ה ואמר"התחיל לבכות לפני הקב, חרב 55626 

אמרת כך בשעה שאמרתי לך כי אותך  למה לא, ה רועה שוטה עכשיו אתה אומר כך"השיב לו הקב, ידיך 55627 

כ עכבתי בעבור שתבקש "כ, עשה לך תיבת עצי גופר, הנני מביא את המבול מים, ראיתי צדיק לפני 55628 

עשית , לא נכנס בלבך לבקש רחמים על העולם, ומאז ששמעת שאתה ניצל בתיבה, רחמים על העולם 55629 

 55630 .ל"נים עכועתה שנאבד העולם פתחת לדבר לפני בקשות ותחנו, תיבה וניצלת

שאף הנבחרים הנאמנים מנותחים לכל , ה"אכן נורא נוראות הוא עומק הדין לפי אורו הבהיר של הקב 55631 

, ה עמהם"ומגלים להם בשעת הדין את הטעות כחוט השערה שמדקדק הקב, פרטי פרטי תאיהם הנפשיים 55632 

ה "נח זה שהקב ,אלמלי הקריב נח קרבן לפני המבול לא היה המבול בא לעולם, (ק"שם בזוה) ´עוד נא 55633 

לכמה עיון וזריזות אנו צריכים , מה נאמר אנו אזובי הקיר, ה נוזף בו"והקב, מעיד עליו שהוא צדיק תמים 55634 

 55635 .(אור הנפש)  .לעשות תשובתנו מתוקנת בזמנה וכהלכתה

 55636 

 55637 מאמר ריב

 55638 ד"במדבר י) כי חטאנו´ הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה, וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמר

 55639 .(´מ

כדכתיב ויעפילו לעלות ואמרו חטאנו , לכאורה עם ישראל עשו דבר טוב ומסרו את נפשם על כיבוש הארץ 55640 

אלא צריך לומר שאין מעשה טוב ? ולמה קבלו העונש הנורא ויכום ויכתום עד החרמה, על שלא עלו קודם 55641 



זה ´ לא רצון הומה שהוא , זהו מעשה טוב´ אלא כל מה שהוא רצון ה, ומעשה רע מצד עצם המעשה 55642 

י "ופרש, ´אשה ריח ניחח לה, (´ויקרא א) וזהו מה שכתוב בתורה, ´עיקר הטוב הוא רצונו ית, מעשה רע 55643 

 55644 .ל"ניחוח נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני עכ

שלא נראה זבוב בבית המטבחים מפני ריח , הלא אחד מעשרת הנסים שנעשו בבית המקדש, לכאורה קשה 55645 

ומעשה טוב לא , אלא שאמרתי ונעשה רצוני זהו הריח ניחוח? ב כאן ריח ניחוחולמה כתו, הרע שיש שמה 55646 

ולכן ענין ויעפילו לעלות נהפך , נהפך למעשה רע כי לא לרצון הוא לפניו, ´במקומו הראוי על פי רצון ה 55647 

 55648 .וקבלו עונש ויכום ויכתום עד החרמה, לחטא גדול

על שאפשר לו לעסוק בתורה , וכה עליהן בכל יוםה ב"שלושה הקב, (7´חגיגה ה) ל"ועל דרך זאת אמרו חז 55649 

ולכאורה לא מובן הלא הוא עוסק בתורה במסירות , ועל שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק, ואינו עוסק 55650 

פ דין הרי הוא פטור ואסור והוא כן "וע, אלא בזמן שאי אפשר לו ועוסק? ה בוכה עליו"נפש ולמה הקב 55651 

זכרון )  .והדבר נפלא לעין, הוא´ התורה הזה לא לרצון ה זה נהפך לחטא כי לימוד, עוסק בתורה 55652 

 55653 .(מאיר

 55654 

 55655 מאמר ריג

 55656 .(ב"א מ"במדבר מ) והיא לא תצלח´ ויאמר משה למה זה אתם עוברים את פי ה

, ולכאורה יפלא בעינינו, ולא ויתר על עון ביטול תורה, ד"ע וש"ז ג"ה על עון ע"ויתר הקב, ל"אמרו חז 55657 

יש לו שיעור , האחד שהנזק המגיע מהשלוש עבירות החמורות האלו, דעתה בטוב טעם ו"אכן נבארהו בע 55658 

אין לו שיעור ´ אבל ההפסד מביטול תורה ומהמנע מלעסוק בחכמה ויראת ה, ומידה לכמה רעתו מגיעה 55659 

כי כל מעלה ומדה , י עסק התורה"כל המעלות הגדולות והדעות הישרות אשר היה אפשר לקנותן ע, ותכלה 55660 

, ז"היא עולם אחד מעולמות עליונים אשר ירכוש האדם אותם בעוה, הכרה אמיתיתנכונה ודעה ישרה ו 55661 

ואיך יתכן לוותר , אין שיעור לכל העולמות העליונים אשר יפסיד אותם, ובהמנע מעסק התורה והחכמה 55662 

 55663 !עליהם

אשר יש , ´י תנאי התשובה המבוארים בספרים הק"אפשר לכפר ע, השני כל עבירה אף היותר חמורה 55664 

אבל עון , ככתוב אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכור, להעביר חטא ועון ופשעבכוחם  55665 

אי אפשר להשיבו ולמלאות חסרונן , ביטול תורה והפסד המעלות העליונות אשר היה רוכש מעסקו בתורה 55666 

ים הרי בזה ימלא חובתו להתנהג כן לימ, שכל מה שיוסיף וירבה לעסוק בתורה, י תנאי התשובה"ע 55667 

הנה עון ביטול תורה הוא מעוות שלא יוכל , אבל איך יתקן בזה הימים שעברו עליו בביטול תורה, הבאים 55668 

 55669 .לתקן

הרי הוא בצורת האדם הנברא בצלם אלהים אך עם לכלוך , השלישי מי שעוסק בתורה אף שיחטא ויפשע 55670 

, ומושלל הוא מכל מעלהאבל מי שאינו עוסק בתורה , כמו הבגד הטוב והיפה עם כתם בלתי טהור, עבירה 55671 

 55672 .ואיך יוותרו לו על זה, הרי חסר לו צורת האדם וסר צלמו ממנו ואינו בגדר אדם

ימצא נוחם , שאם יכשל מי בעבירה אף היותר חמורה, ל אלו נוכל להרגיש בנפשנו"הנה אמיתת דברי חז 55673 

י כשרון "נו עוישכח כל אשר עשה וירגיש בלבו כי חלף צערו ממ, י תשובה ומעשים טובים"לנפשו ע 55674 

ובילה מבחר ימי עלומיו , אבל מי שעברו עליו ימים ושנים הרבה בביטול תורה, מעשה הטוב אשר עשה 55675 

הנה כאבו ישאר , כ יתן דעתו לשוב מדרכו הרעה לעסוק בתורה וחכמה"ואח, בדברי בטלה ומושב לצים 55676 

 55677 .לנצח

גונו על כל השנים הטובות אשר כן ירבה י, כל מה שיוסיף לעסוק בתורה ולעלות במעלות התורה והיראה 55678 

על כל הימים הטובים , ולא ישקוט ולא ימצא לעולם נוחם לנפשו, בילה אותן בדברי הבל ותענוגי בני אדם 55679 

וכמו שהוא אינו מוותר לעצמו על , ז לעולם"ולא יוותר לעצמו ע, אשר עברו בלי טובה ובלי שארית לנפשו 55680 

 55681 ש.ביטול תורה ה על עון"כן למעלה לא וויתר הקב, ביטול תורה

שלא נמחל להם ולא הועילה תשובתם ובכייתם לפני , ובזה נבינה חטאם של דור המדבר במעשה המרגלים 55682 

אשר לכאורה , מה שלא היה זה במעשה העגל, כי חטאנו´ לאמר הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה, ´ה 55683 

ל שעבודה זרה "למדו חז שמזה, ככתוב אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, היה חטא העגל יותר חמור מזה 55684 

ומה יעשו אם לבם נפחד , לא כן בחטא המרגלים היה רק חטא של רפיון אמונה בלבד, יכונה בשם גדול 55685 

 55686 .כמו שאמרו אנה אנחנו עולים אחינו המסו את לבבנו, ונמס מדברי המרגלים

דהיינו אבל הדבר שהביא אותם לחטא זה , בודאי מעשה העגל יגדל ממנו, הנה אם נעריך גוף המעשה 55687 

, זה לא ניתן למחילה, זאת אומרת חסרון המעלה, הוא עון ביטול תורה, ונאמן ביתו´ מיעוט האמונה בה 55688 

אבל עון ביטול , ומאסם בארץ חמדה שבו בתשובה ואמרו הננו ועלינו כי חטאנו´ ואם על עצם מרדם בה 55689 

פלאות שראו בעיניהם זה ובמשה עבדו ומעוט הבנתם להכיר כל הגדולות והנ´ תורה הוא חסרון האימון בה 55690 



כ לא נסלח עונם בכולו כי אם על מעשה "וע, וחלישות אמונתם נשארה כמו שהיתה, לא נתקן בתשובתם 55691 

 55692 .זה לבד נאמר סלחתי כדברך

כי חטא זה הוא עון ביטול תורה נשאר עוד ולא נתקן , אבל מעוט אמונתם וחסרון מעלתם זה לא נסלח להם 55693 

וזה ניתן לתשובה , אבל מעשה העגל הוא מעשה עבירה, ם מה שנגזרכ נגזר עליה"ע, בתשובתם ובכייתם 55694 

שהרי אנחנו מכירים לחטא רק אם יכשל מי בדבר הניכר והנגלה , מזה יצא לנו מוסר גדול ונעלה, ולמחילה 55695 

אבל אין אנו מכירים לחטא ועון מעוט האמונה והבטחון , כמו באכילת בשר נבלה וטרפה וכדומה, לעינים 55696 

 55697 .מעשים ודברים שונים במשא ומתן וכדומה לעשות, אשר בנו

ז למה אתה עושה "ואם יוכיח אותנו ע, ´ורק החכם יבינם שתולדותם מחלישות ורפיון האמונה והבטחון בה 55698 

לא ? ואיה אמונתך, כ בעסקיך"ומדוע אתה ממעט מעסק בתורה ומרבה כ, כ על מעשיך"ולמה תבהל כ, כן 55699 

ונביט עליו כמעט , ישובו של עולם או למדמה דמיונותונחשבהו לאיש הרחוק מ, נתבייש מאומה מזה 55700 

ולא יעלה על דעתנו שאנו חוטאים בזה , ונתברך בלבנו שאנחנו הולכים בדרכי היושר, בשחוק והיתול 55701 

 55702 .ואשר ראוי לעשות תשובה על זה, בדרכי האמונה

, ולא יבוא בקהלםלא יעלה חטא זה במניינם , וגם ביום הכפורים עת שנשים על לבנו כל חטאתינו ופשעינו 55703 

והלואי שנשים לבנו על דברים , כי מי ישים את לבו על דברים דקים כאלו אשר המה כחוט השערה 55704 

הנה אנחנו תמהים ושואלים לנפשנו , כן הוא מנהגנו, אשר נשים וקטנים יבינו לחטא ועון, הנראים והנגלים 55705 

צדיקים אנחנו ונזהרים מעבירות הלא , מה חטאנו עוינו פשענו, לכמה דברים רעים וקשים הבאים עלינו 55706 

 55707 ?ולמה באה עלינו הצרה הזאת, ח"ועושים צדקות וגמ

ולבלתי , להיות ממעטים בעסק ועסוק בתורה, ´ולא נשים לבנו פן חטאנו ועוינו בדרכי אמונה והבטחון בה 55708 

חוטאים אנו , שהרי מלבד עצם המעשים הבלתי ראויים, התנהג בדרכי השקר ולשון תרמית וכדומה להם 55709 

שאילו היינו שלמים במדת , אשר העון הזה הוא יותר חמור מעצם העבירות האלו, מדת האמונה והבטחוןב 55710 

 55711 .לא באנו לכל המדות הרעות ולכל המעשים הבלתי ראויים אשר עושים תמיד, ´האמונה והבטחון בה

אשר ראוי  ל בזה דבר גדול מאד"למדונו חז, ל בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה"אמרו חז 55712 

והן בענייניו לבני , שכל מה שיחטא האדם הן בענייניו שבינו לנפשו, ´להודיע ולפרסם זאת למבקשי ה 55713 

הוא רפיון האמונה שזה המביא לכל החטאים , כולם תולדותם ממקור אחד ואב אחד לכולם, אדם 55714 

האדם בהם  ולכל הדברים אשר ישקע, ולכל המעשים הבלתי ראויים והמדות הבלתי ראויות, והפשעים 55715 

דבר זה הוא המניע לכל המעשים , הוא החסרון באמונתם, כולם מקטנם ועד גדולם אב אחד לכולם, לרע לו 55716 

 55717 .זהו המניע והמעולל לכל המעשים ומדות בני אדם, אם טובים ואם רעים

, בא חבקוק והעמידן על אחת, לדעת להעריך יקר המאמר הנפלא הזה, דבר זה נעלם מרוב אנשי העולם 55718 

והוא אור גדול שבעתים כאור הבוקר אשר האירו לנו , זה יקר לנו מכל הסודות העליונים ותחתוניםשדבר  55719 

תחת מלך אחד , הוא העולם הגדול והנורא של כל מעשינו ודרכינו, לכבוש העולם כולו, ל בדבר זה"חז 55720 

מה בלי היא מדת האמונה השל, והוא יהיה המצוה והמפקד לכל, אשר ימלוך עליהם ויכבשם תחת רגליו 55721 

הוא דבר הנביא , ובלעדה לא ירים איש את ידו ואת רגלו, היא תוכל למלוך על העולם כולו, חסרון מאומה 55722 

 55723 .וצדיק באמונתו יחיה

כל בריה ובריה בפני , שתחת לכבוש כל בריות העולם לאלפי רבבות, ל"הנה אור גדול מאד האירו לנו חז 55724 

ל דרך נוחה וקלה "הנה הורו לנו חז, שלימהכמה קשה העבודה הזאת וכמעט נמנעת היא מלה, עצמה 55725 

היא , לרכוש לנו רק מדה אחת בשלמותה, הם מעשינו ודרכינו לאלפי רבבות, לכבוש כל הבריות שבעולם 55726 

הוא העולם הגדול של כל מעשי האדם אשר המה בלתי , ונמליכה על העולם כולו, מדת האמונה הטהורה 55727 

 55728 .תכלית

ונשאר לפנינו רק דבר אחד אשר יניע כל מעשינו , ון העולם כולותק, הנה הקל מעלינו עול העבודה הזאת 55729 

אשר עליה עומד , אשר יש בכוחו להניע העולם כולו היא האמונה, המֹאטֹאר הגדול והחזק מאד, ודרכינו 55730 

הינם המון כל , והוא הדבר המניע והמביא לתנועת החיים כל המון אלפי רבבות בריות העולם, כל העולם 55731 

 55732 .ל בזה"היש קץ ושיעור ליקר הדבר הזה אשר גילו לנו חז, מעשינו ודרכינו

אמר להם שמא , כשרצה יעקב אבינו לגלות לבניו את הקץ סרה השכינה ממנו, ל"בזה יבואר לנו דברי חז 55733 

לאמר שאנחנו כולנו שלמים באמונתנו , אחד´ אלהינו ה´ השיבו לו שמע ישראל ה, יש איזה פסול בכם 55734 

וכי משום זה לא יבצר מהם להיות נכשלים באיזה , מה תשובה היא זו, ולכאורה יפלא בעינינ, אחד´ בה 55735 

ואין מי מאתנו , הלא אנחנו כולנו בעינינו לשלמים בשמע ישראל שאומרים זאת פעמיים ביום, חטא ועון 55736 

ז לא יבצר ממנו להיות נכשלים בכמה וכמה מיני "ובכ, חושד את עצמו חלילה להיות לחוטא בדבר זה 55737 

 55738 .מה תשובה היא שהשיבו לאביהם שמע ישראלו, חטאים ופשעים

שהסיבה העיקרית לכל , ל בא חבקוק והעמידן על אחת"הוא שגילו לנו חז, אכן הוא הדבר אשר בארנו 55739 

שאיזה נזק והפסד , הוא החסרון אף היותר מועט בהמאטאר המניע לכל המעשים היא האמונה, הפשעים 55740 



ואם תהיה אמונתו בשלמותה אז ימנע , הוא עושההוא המביא את האדם לכל הרעות אשר , אשר יקרה בה 55741 

שמע , כ השכילו בני ישראל להשיב לאביהם הזקן"ע, מן האדם מלהכשל בשום דבר רע ובשום מדה רעה 55742 

, לאמר ששלמים אנחנו בדבר זה אשר העמיד עליו הנביא כל התורה כולה, אחד´ אלהינו ה´ ישראל ה 55743 

 55744 .סול ולכלוך עבירהומפני זה מהנמנע להיות בידינו איזה שמץ של פ

ולא נשים לבנו על זה הדבר הזה היה העיקר , נשוב לדברינו שדבר זה אשר לא נחשב בעינינו לעון ופשע 55745 

מה , במדבר הזה יתמו ושם ימותו, שנגזר על דור המדבר שלא יראו את הארץ הטובה, להגזירה הרעה 55746 

´ ח להם מעשה המרדם בהאבל נסל, סלחתי כדבריך´ ואף שאמר ה, שלא נעשה להם זה במעשה העגל 55747 

כי לא נתקן בתשובתם הננו , ובמשה עבדו´ אבל לא נמחל להם רפיון אמונתם בה, ק"לבלתי היכנס לאה 55748 

 55749  .כ נגזר עליהם מה שנגזר"אבל רפיון אמונתם נשאר להם ע, ועלינו כי אם מעשה המרד בלבד

 55750 .(יסודי הדעת)

 55751 

 55752 מאמר ריד

והיא לא ´ ויאמר משה למה זה אתם עוברים את פי ה, כי חטאנו´ הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה 55753 

 55754 .(ט"ד ל"י) תצלח

רגשי נוחם וחרטה עמוקים , התורה בעצמה מעידה שבני ישראל עשו תשובה והתחרטו ויתאבלו העם מאד 55755 

ומאחר , עד כדי הצטערות והתאבלות על סירובם לעלות ולכבוש את הארץ, וכנים הכו את לב בני ישראל 55756 

הלא , למה תשובתם לא נתקבלה, נכונותם לתקן מה שקלקלו בהתנגדותם הראשוןשזה עכשיו מראים את  55757 

, למה זה מחליש משה את ידיהם ונוטל מהם את התלהבות התשובה, גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד 55758 

ולכאורה צריך היה משה להחזיק את ידיהם והבא , ועוד שופך עליהם קיתון של צוננים והיא לא תצלח 55759 

 55760 ?אותוליטהר מסייעין 

י היה שהחטיאו ואיבדו את שעת הכושר "שעיקר חטאם של בנ, משמע מן המילים והיא לא תצלח 55761 

קלקלו ובזבזו את הרגע הנכון והמתאים שנועד מלכתחילה מקדמת דנא , וההזדמנות הרצויה והנועדה 55762 

קבע זמן לכיבוש הארץ בשעה זו , והקובע את הזמנים והעתים לכל חפץ ומשימה, ה"מטעמו של הקב 55763 

ועל כגון זה אף התשובה והחרטה העמוקה והכנה , והם מרדו ועיקפו את השעה הזאת, וברגע זה דוקא 55764 

 55765 .ביותר אין בכוחה לפעול

, אותו אתן לכם´ נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה, ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן משה 55766 

, מטרה להיכנס בהקדם לארץ ישראלבמסע הראשון נסעו בתכלית וב, עד שלושה ימים אנו נכנסים לארץ 55767 

וכד חלפה שעתא הפסידו , ואיחרו אותו הרגע של ההצלחה המובטחת, אלא שחטאו במתאוננים ובמרגלים 55768 

היינו השעה החדשה הזאת , זה שמשה רבינו מרמז והיא לא תצלח, הפסד מרובה שאין לו חליפין ותשלומין 55769 

אחרתם את , אש ומקדם להצלחת הכיבושלא הוקבעה מר, שאתם בחרתם עכשיו לשם כיבוש לא תצלח 55770 

 55771 !המועד

ע ומה דוד "רבש, ה"אמרה מדת הדין לפני הקב, ה לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג"ביקש הקב 55772 

חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא , מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח 55773 

אבל , אמנם שלא אמר חזקיה שירה סמוך לנסים, מאד גם כאן הדבר תמוה, אמר שירה לפניך תעשה משיח 55774 

הצעת הארץ והערת שר , ובודאי שהרגיש וידע על מדת הדין, הלא יכול היה לומר את השירה אחרי כן 55775 

 55776 ?ולמה כבש את מעיין השירה אחרי שהחטיא את תפקידו בשעה המוקדמת, העולם

תפקידים ומשימות מסוימים ומותאמים , םשיש סדר וייעודים לזמנים מיוחדי, סוד גדול ועמוק נלמד מכאן 55777 

וכן סדר לייעודים המיועדים לכל אלפי רבבות , הן מהבחינה והסדר שבהוויה הכללית, לכל רגע ורגע 55778 

כל תפקיד וזמנו , כל משימה ומשימה ושעתה, וכן סדר מדויק לכל הנבראים, הרגעים של חיי האדם היחיד 55779 

כל רגע ורגע מסודר , ש מששת ימי בראשית"אתו יתקיים סדר ותוכנית מתוכננת מראש מ, הנועד לו 55780 

כל שעה וכל תקופה צריכה להכליל מעשה רב ידוע המתאים לאותה , להיות כלי שרת למצוה זו דוקא 55781 

 55782 .לאותו רגע דוקא, תקופה דוקא

האיש המיוחד , קיים ייעוד ותיאום למבצעים ידועים בהם יתמזגו לאחדים לחטיבה מושלמת מכל הבחינות 55783 

וחדת דוקא ומהאי טעמא ניטלה מחזקיה ההזדמנות והיכולת לתקן את אשר איחר בשתיקתו ובשעה המי 55784 

והיא ציפתה , אמנם שהתוכנית של החכמה העליונה היתה שחזקיה יהיה המשיח, לומר שירה בזמנה 55785 

 55786 .אלא שהוא שתק ולכן נסתתם, וימלא את תפקידו שאליו נועד, שחזקיה יתפוש את הרגע הנכון

לתפוש את רמזי ההשגחה , יות השאיפה של כל יחיד בתור יחיד ושל כלל בתור כללומה מאד צריכה לה 55787 

וזוהי תחינתנו שאנו , הקוראת להגשים ולבצע את המשימה הכלולה בכל שעה ובכל רגע המיוחד, העליונה 55788 

ואין שום אדם , לדעת בכל עת מצוא את המוטל עלינו, מזכירים מדי פעם בפעם שזקוקים לסייעתא דשמיא 55789 

ואם האיש שעליו מוטל הענין מחטיא ומפסיד או , של השני, וליעודו, לרגעו, להיכנס לתחומויכול  55790 



הרי הוא נדחה משורת סדר הרגעים שנסדרו לשמש , ד וההצלחה עבורו ברגע זה"שמשתמט מלנצל את הס 55791 

ובזה הוא כפוגם במערכה הסדורה שהוקבעה מראש , לטובתה ולתיקונה של כל ההוויה, לברואי עולם 55792 

כי כל רגע ורגע מצפה ומתגעגע להיות מותאם ומסודר לאיש המיוחד ולתפקיד , ם החכמה העליונהמטע 55793 

 55794 .המיוחד

כי הם איחרו ובזבזו לבטלה את שעת הכושר , וכעת נבין למה לא הועילה התשובה והחרטה למרגלים 55795 

ז היה תרתי א, כ להעפיל ולעלות ההרה"וכשהתאמצו אח, וזה נעשה מעוות לא יוכל לתקון, להיכנס לארץ 55796 

ועוד שהם מקלקלים את הרגע השני החדש שנועד לענינים , את הרגע הראשון איחרו והפסידו, לריעותא 55797 

היינו לא רק שהפסדתם והחמצתם את השעה , ה והיא לא תצלח"וזו היתה אמרתו של משרע, אחרים 55798 

ית אחרת של היות ואתם רוצים להכניס בה תוכנ, אלא שגם השעה השניה לא תצלח לתפקידה, הראשונה 55799 

 55800 .העפלה

קלקלו את השעה הראשונה הנועדה לקיום כל ! ושתים רעות עשו עמי, ואכן שלא הצליחו בשתיהן 55801 

לכן יזהר , ´ועוד בלבלו את השעה שלאחריה לתוכנית ולמשימות מסוכנות נגד רצון ה, ההבטחות לאבות 55802 

ם ומוכנים לו ודוקא לו ידע שאלה הרגעים מזומני, האדם להיות ער לקראת הרמזים הרגעים המתנוצצים 55803 

 55804 .(אור הנפש)  .יקבלם נא בסבר פנים יפות ולא ירדימם, מששת ימי בראשית

 55805 

 55806 מאמר רטו

במדבר ) ויין לנסך רביעית ההין, מנחה סולת עשרון בלול ברביעית ההין שמן´ והקריב המקריב קרבנו לה 55807 

 55808 .(´ו ד"ט

שמים לראות את הפגמים שהחטא גורם אילו פתחו לו שערי , אילו היו מרשים לו לאדם להסתכל במרומים 55809 

ועל כל פנים היה מעכב עצמו קמעא לחשוב , אז היה אולי מונע את עצמו מלחטוא, בעולמות העליונים 55810 

ואפילו אם היה מתבונן בפגמים שהחטא משאיר , ולא היה עושה את חטאו בחריצות ובמהירות, פעמיים 55811 

כן אחר החטא נמצא האדם פגום וצריך להוסיף ש, או לפחות היה מאיט מעשהו, בנפשו היה נמנע מלחטוא 55812 

להרבות בתוכחות ובאמצעים רבים כדי להשיב את נפשו למקומה הראשון ולמחוק את , תיקון לתיקון 55813 

 55814 .רושם החטא

עד העגל היה הקרבן ריח ניחוח בזולת , ל"אומר הספורנו ז, עולה או זבח לפלא נדר´ ועשיתם אשה לה 55815 

´ וכענין וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו שלמים לה, מנחה ונסכים כענין הבל נח ואברהם 55816 

ומאז שחטאו , ובחטאם בעגל הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהוא קרבן ציבור, פרים לא זולת זה 55817 

אחר חטא המרגלים הצריך גם , חלה תרימו תרומה, במרגלים הצריך מנחה ונסכים להכשיר גם קרבן יחיד 55818 

 55819 .(´ו י"ט) יים שתחול הברכה בבתיהםהחלה למען יהיו ראו

הוסיפו אמצעים ותרופות כדי לרפא את פגם , ככל שהוסיפו לחטוא כן צריכים לעומת זה תיקון נוסף 55820 

חטא המרגלים נוסף על חטא העגל הפגם , ולפי גודל איכות הוספת החטא כן הגדילו את הרפואה, החטא 55821 

וכן גם תרומת חלה כדי , ונסכים אף בקרבן יחיד ולכן הוסיפו להם תיקון ורפואות של מנחה, יותר גדול 55822 

כי במקום החטא והפגם , להכין את לבבם ולטהר את נפשם שיוכלו לקבל את הברכה, לתקן את פגם החטא 55823 

שכן נפשו , ביתו של אחאב אינו מזומן לברכה, (.ט"סנהדרין ל) ל"ש ז"כמ, אין הברכה יכולה להיות שורה 55824 

והפגם כה גדול , רומת חלה עשתה בסיס לברכה לתיקון הפגםות, נשתרשה בחטא ואין מקום לברכה 55825 

 55826 .א"שצריכים תיקון אלפי שנים עד ביאת גואל צדק בב

והלא התחרטו בכו ואמרו , כ יותר מחטא עבודה זרה שצריכים לתיקון נוסף"ולמה חטא המרגלים חמור כ 55827 

ומתרץ ? הם מיתה במדברלמה לא נתקבלה תשובתם ונגזרה עלי, ´ש ותשובו ותבכו לפני ה"כמ´ חטאנו לה 55828 

במה היה חטא המרגלים יותר , אך שוב השאלה, שעשו שאינו מתכפר אלא במיתה´ הספורנו מפני חילול ה 55829 

, בעבור שהם מרו דבר השם ואמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה, ל"ן ז"אומר הרמב? גדול מחטא העגל 55830 

 55831 .(ב"ו כ"ט) להיות שם במצרים כאשר היו בראשונה בלא תורה ובלא מצוות

והוא מראה לכל כאילו אין בכוח התורה להעניק את , עזיבת התורה ומקום השכינה הוא בזיון התורה 55832 

הרי על , סם חיים הממתיק את החיים, שאין היא יכולה להשביע ולהשקיט את צמאון האדם, סיפוק הנפש 55833 

קש מתיקות ומי שעוזב את התורה לב, התורה משמחת את הנפש, התורה נאמר מתוקה מדבש ונופת צופים 55834 

הרי זה כאילו מוציא שם רע על נעימות חיי התורה , ממקורות שאינם קדושים, בחיים במקומות זרים 55835 

 55836 .´ומחלל את שם ה

לא , לא עזבו את השכינה ואת ענני הכבוד, ´כ את שם ה"אבל בזה לא חיללו כ, חטא העגל היה אמנם גדול 55837 

מרגלים שטענו ואמרו נתנה ראש ונשובה אבל ה, הוציאו שם רע על חיי התורה ולא ביזו את השכינה 55838 

בזה הם אמרו שאין חיי התורה , עשו חטא חמור ביותר, מצרימה כאשר היו בראשונה בלא תורה ומצוות 55839 



חטא , ואין לך חילול השם גדול ונורא מזה, אין בהם להמתיק את החיים, והמצוות עונים על דרישות הנפש 55840 

 55841 .זמן רב והתיקון נמשך עד לביאת הגואלפגם כזה צריך לתקנו , זה אינו ניתן לסליחה

מי שאינו חוזר על משנתו , (ט"סנהדרין צ) נתן אומר כל מי שאינו משגיח על משנתו´ ר, בזה´ כי דבר ה 55842 

אלא מפני שאינו מוצא , אין ההימנעות הזו באה לו מטעם התרשלות ועצלות גופנית, ולהשגיח על לימודו 55843 

שכן הוא , באופן כזה הוא מבזה את התורה, חיים וסיפוק נפשיאין התורה מעניקה לו עונג ב, טעם בתורה 55844 

מי שלומד תורה ואינו מלמדה , בזה´ דבר ה, מראה לכל כי אין בכוח התורה למלאות את כמיהת נפשו 55845 

אילו היה מרגיש , אינו יכול למסור את לימודו לאחרים, אם אינו מוצא טעם ומתיקות בתורה, לאחרים 55846 

 55847 .היה מוצא לנכון למסור את תורתו גם לאחרים, שהתורה נותנת חיים ללומדיה

לכה אתנו , אותו אתן לכם´ נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה, משה רבינו עומד ומתחנן בפני יתרו 55848 

שוב עמד משה והתחנן אל נא תעזוב ! לא אלך? ומה השיב יתרו, דיבר טוב על ישראל´ והטבנו לך כי ה 55849 

אם יתרו חותנו , שלא תנעול דלת בפני הגרים הבאים לומר, עינייםוהיית לנו ל, אין נא אלא בקשה, אותנו 55850 

, אם בן תורה מתרשל בחיי התורה, (´ילקוט בהעלותך י) קל וחומר שאר בני אדם, של מלך לא קיבל עליו 55851 

בזה הוא דוחה , לנעימות שבה ולאושר שהיא מביאה לאדם, הרי הוא כאילו אומר שאין בסיס לחיי התורה 55852 

 55853 .ת כנפי השכינהאחרים מלהיכנס תח

סנהדרין ) אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו, אליעזר בן יעקב´ תנא דבי ר 55854 

א אומר שלא יראה "והמהרש, י שלא יראה מבוהל ומפוחד ומתביישין שונאיו מפניו"ופירש רש, (ב"צ 55855 

היא צורת תלמיד חכם  כזו, אבל מקבלו באהבה ובשמחה ודרך כבוד, האדם מצטער ומתאבל על דין שמים 55856 

ז והן "הוא מוצא בה סיפוק ואושר הן בעוה, חוזר ומשגיח על משנתו כי אהובה עליו, ובן תורה אמיתי 55857 

 55858 .ב"בעוה

חילול השם , הרי זה חטא ופגם גדול ביותר, המבזה את התורה ומחלל את שמה ודוחה רבים מלהתדבק בה 55859 

מעוות לא יוכל לתקון זה , נשובה מצרימההריהו כאומר ניתנה ראש ו, שלא ניתן לכפרה אלא במיתה 55860 

חוזר ומשגיח על משנתו , ולהיות מיושבי אהליה, והתיקון הוא להתדבק בתורה, (´חגיגה י) ת"הפורש מד 55861 

 55862 .(אור חדש)  .ומלמדה לאחרים

 55863 

 55864 מאמר רטז

 55865 .(´ו כ"במדבר ט) ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן

וראשית עריסותיכם תתנו לכהן , מכל תרומותיכם לכהנים יהיה, וראשית כל ביכורי כל וכל תרומת כל 55866 

וזה יהיה , חלק ראשון מעיסה עד שלא תאכלו ממנה להניח ברכה, (ד"יחזקאל מ) להניח ברכה אל ביתך 55867 

 55868 .(מצודות) הסיבה להשרות ברכה בביתך

משיבים ומן השמים , ברכה על הצלחה בהתגלות חכמת התורה, אין אדם שלא יאחל לעצמו ברכה ממעל 55869 

מר בריה , ואז יפתחו לפניו שערי ברכה, בתנאי שיעשה קודם איזו פעולה, כי מוכנים למלא את בקשתו, לו 55870 

ונפשי , ולמקללי נפשי תדום, אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, דרבינא בתר צלותיה אמר הכי 55871 

 55872 .(ז"ברכות י) פתח לבי בתורתיך ובמצוותיך תרדוף נפשי, כעפר לכל תהיה

אבל התנאי , ואומרים לו ניחא, שיפתחו לפניו שערי חכמה, ה שיפתח לבו בתורה"דם מתחנן לפני הקבהא 55873 

שלא ישיב דבר לכל חורפיו , שנפשו כעפר לכל תהיה, ר"לזכות בזה הוא שלא ידבר מרמה ולשה 55874 

 55875 הובסוט, ישלשלו לו מן השמים מלוא חפנים אורות, שערי חכמה, ואז יפתחו לו שערי אורה, ומעליביו

שמתחילה ישפיל , והחכמה מאין תמצא´ שנא, ת מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו"אין ד (א"כ) 55876 

 55877 .ע אז פתוח תפתח לבי בתורתיך"א

וכי הוה אתא רבי אבהו , חמשה בני סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביו רבי אבהו, (א"קידושין דף ל) ´ובמס 55878 

יומא חד אמר , ואינו מניח לאחד מבניו לילך, רץ ופותח לוהיה אבימי , קרי אבבא רהיט ואזיל ופתח ליה 55879 

אסתייע מילתא ודרש אבימי מזמור , גחין קאי עלה עד שיתער, עד דאייתי ליה נמנם, ליה אשקין מיא 55880 

שלא היה מבין קודם לכן , שהבין מזמור אחד בספר תהלים, איסתייע מילתא בעודו גחין לפניו, לאסף 55881 

 55882 .לדורשו

שלא , אותה עשה במידה של חיבה וענוה ללא גבול, לה בקיום מצות כיבוד אבבהתנהגותו הבלתי רגי 55883 

והפליא לעשות כשעמד וגחן וחיכה עד שאביו רבי אבהו , השתמש בבניו אלא לקח לעצמו המצוה הזו 55884 

שיש בזה כדי להבליט מידה , ולא ידוע כמה זמן עמד כך בכריעה וגחינה עד שהתעורר, התעורר מתרדמתו 55885 

, על ידי זה זכה שנתגלה לו סוד החכמה שהיתה סתומה בפניו זמן מסויים, ומסירותגדושה של כבוד  55886 

מעייני )  .נפתחה לפני אבימי חכמה משער החכמה העליונה, בקיימו בפועל ונפשי כעפר לכל תהיה 55887 

 55888 .(החיים

 55889 



 55890 מאמר ריז

 55891 .(´ו ל"במדבר ט) הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה´ והנפש אשר תעשה ביד רמה את ה

למדנו מזה כי , וכן פירש בתרגום בריש גלי, ´להראות לכל כי איננו ירא מלפני ה, ל"ע ז"פירש הראב 55892 

בזה עונה ´ ונאמר שם כי דבר ה, העושה דבר הנראה מזה כי איננו ירא אלהים הרי זה כעושה ביד רמה 55893 

ראה , ש"לעולם עא כי אחר הכרת העון דבוק בה להיות נדונת בייסורין "ל מפרקי דר"ן ז"הביא הרמב, בה 55894 

 55895 .כמה גדול עון עושה ביד רמה

אין אנו מבינים איך , אבל היא כמו האוכל אכילה המזקת לו, והסברנו כי העבירה אינו ענין בפני עצמו 55896 

ככה עבירה בנפש היא מחלה בנפש אשר תסבול הנפש הרבה , יסבול מזה יסורין אבל אנו רואים הנסיון כן 55897 

 55898 .וכל שכן אם יעשה ביד רמה, ממחלתה

, ומרובה מדה טובה מאד, כי גורם שיתקדש שם שמים בריש גלי, נמצא מזה כמה גדול המזכה את הרבים 55899 

, ה"ל´ ל בפ"ע ז"על פסוק הנועדים עלי פירש הראב, וכן הראנו לדעת כמה מרובה עון מי ששונא תוכחה 55900 

, ´וש כבוד הוהנה התוכחה הוא לדר, בעבור שאמרו כבוד השם´ הנועדים שאמרו לרגום באבנים עבדי ה 55901 

חכמה )  .הוא´ ומובן האוהב תוכחה כמה שכרו מרובה כי אוהב ה, ´והשונא תוכחה כשונא ה 55902 

 55903 .(ח"ס´ א מא"ומוסר ח

 55904 

 55905 מאמר ריח

 55906 .(א"ו ל"במדבר ט)א  בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההי´ כי דבר ה

עליו אומר כי , ינו עוסקנהוראי אומר כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה וא´ ר, (.ט"סנהדרין צ) ל"אמרו ז 55907 

, לדוגמא? אבל ואת מצותו הפר מהו, בזה זו תורה´ הנה מבואר כי דבר ה, בזה ואת מצותו הפר´ דבר ה 55908 

כגון מלון אורחים שיש שם הרבה אנשים שכולם , עבד הנמצא במקום שיש הרבה מלאכה לעשות לאדוניו 55909 

או מקום לפנות משאו , מקום לשינהועוד אחר , ואחר מבקש לשתות, זה מבקש לאכול, צריכים לשימוש 55910 

 55911 .וכדומה

כדרך בעל המלון הרוצה למלאות בכי טוב לב כל , והנה כל המשמשים רצים למלאות רצון כל אחד ואחד 55912 

כשנתבקש איה , והנה עבד אחד עם כל רוב המלאכות שיש לעשות, אורח למען גם להבא יסורו תמיד אליו 55913 

הלא מתוך מעשיו ? עצמך מה יהיה משפט עבד חצוף כזההגע , הוא והנה יושב לו בחדר ומשחק בקוביא 55914 

ראוי לו וזה חלקו לחצוף , וכל מה שיעשה לו האדון עבור זה, ניכר ברור כי פרק ממנו עול אדוניו לגמרי 55915 

 55916 .שכזה

ל שהכוונה על "י ז"ופירש ר, המלאכה מרובה (´אבות ב) ל"והנה האדם יש עליו הרבה מלאכה לעשות כאז 55917 

והפועל העבד הרע יושב , והפועלים עצלים, והימים קצרים, וקניית המעלות, הנפשותקון , מלאכת התורה 55918 

ומן הסתם אין עליו כל עול המצוות הרבות שישנן , הרי זה לאות כי שבר מעליו עול אדוניו לגמרי, ומשחק 55919 

והנה האדם לא נברא אלא לקבל עליו עול מלכות , לא שבין אדם למקום ולא שבין אדם לחברו, על האדם 55920 

 55921 .ולכן הפורק עול אינו כדאי שנברא, כדאיתא באגרת התשובה לרבינו יונה, מיםש

כלומר יש לו פנאי וצריך לעסוק בתורה לדעת המעשה , ל מי שאפשר לו לעסוק בתורה"וזהו כוונתם ז 55922 

וזה מצד עסק , בזה´ הרי כי דבר ה, ואינו עוסק הלא זה לאות כי פרק עול האדון והמצוה, אשר יעשה 55923 

ומכל שכן כי הרי , כגון הילכתא למשיחא שחיוב לימוד איכא, אף שלא על מנת לעשות התורה עצמה 55924 

כ הרבה לדעת והוא "כי הרי יש כ, הרי ואת מצותו הפר פרק עול המצוות, מחוייב ללמוד על מנת לעשות 55925 

חכמה )  .לקבל עליו עול מלכות שמים לגמרי, ת להיות עבד נאמן לפניו"יעזרנו השי, יושב לו ושוחק 55926 

 55927 .(ח"רע´ ב מא"וסר חומ

 55928 

 55929 מאמר ריט

 55930 .(א"ו ל"במדבר ט)א  בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההי´ כי דבר ה

´ א כי דבר ה"ד, זה האומר אין תורה מן השמים, בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת´ תנו רבנן כי דבר ה 55931 

, ה המפר ברית בשרואת מצותו הפר ז, בזה זה המגלה פנים בתורה´ א כי דבר ה"ד, בזה זה אפיקורוס 55932 

והמבזה , המחלל את הקדשים, אליעזר המודעי´ מכאן אמר ר, ב"ז תכרת לעוה"הכרת בעוה, הכרת תכרת 55933 

והמלבין פני חבירו , והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, והמפר בריתו של אברהם אבינו, את המועדות 55934 

 55935 .(.ט"סנהדרין צ)ב  "ט אין לו חלק לעוה"פ שיש בידו תורה ומע"אע, ברבים

אפילו אמר כל התורה מן השמים חוץ מפסוק , זה האומר אין תורה מן השמים, בזה´ תניא אידך כי דבר ה 55936 

ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמים , בזה´ זה כי דבר ה, ה אלא משה מפי עצמו"זה שלא אמרו הקב 55937 

ב "בוד החלק בעוהכי אי, מתברר בזה, בזה´ הוא דבר ה, מגזרה שוה זו, מקל וחומר זה, חוץ מדקדוק זה 55938 

שזה לכאורה הטעם , האומר אין תורה מן השמים לא מחוסר אמונה נגעו ביה, ´נעוץ בבזיון של דבר ה 55939 



כי מי שאינו מאמין אין לו שום שכר , ן בהקדמתו לספר איוב"וכן כתב הרמב, ב"העיקרי להפסד עוה 55940 

, ה"פסוק זה לא אמרו הקב שהוא אומר, אלא הפגיעה בכבוד התורה, (ט למכביר"אף אם עשה מע, ב"בעוה 55941 

 55942 !ב"היא המונעת ממנו חלק בעוה

והמלבין פני , ב"ד ויש לו חלק לעוה"הרוצח נהרג בב, מלבין פני חברו ברבים הוא ענף משפיכת דמים 55943 

, ז"ומגיע לו עונש בעוה, ז"הרציחה היא נטילת חיי האדם בעוה, ב"אין לו חלק בעוה, חברו ברבים 55944 

למה , ענין זה צריך ביאור, ב שלו"ובעד זה הוא נענש בעוה, ברו אלא כבודווהמלבין פנים אינו נוטל חיי ח 55945 

 55946 ?ב"אין לו חלק בעוה, והאדם, ח"הת, דוקא הפוגע בכבוד התורה

הרי מהותה של הנשמה , הנשמה נקראת כבוד ככתוב למען יזמרך כבוד, ה על דבר גדול"נעמוד כאן בע 55947 

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף , עולםתכלית יצירת האדם להרבות כבוד שמים ב, היא כבוד 55948 

ת להודיע "ידוע כי מדרכי קידוש השי, ל"מבאר רבינו יונה וז, מגיעים´ ועד היכן חיובי כבוד ה, עשיתיו 55949 

, כי יסוד לנפש האדם וצבי עדיו, ובכל הנהגה ופועל ידים, ובכל אשר ירמזון עינים, בכל מבטא שפתיים 55950 

 55951 .כי זה כל האדם, ת ויראתו ותורתו"עבודת השי, ת אשר בווהטוב והעיקר והיקר והתועל

, ח ויראתו מבטלים הידיעה הזאת ומראים ההיפך בהנהגתם"והמבזים לת, ת"ודבר זה הוא כבוד השי 55952 

והם מחללים את , ת"וכי שורש דבר נמצא מבלתי עבודת השי, וכאילו אומרים כי אין העבודה עיקר 55953 

בכל , צריך להראות על כל תנועה ומבט´ הרי כבוד ה, (ח"קמ´ ג ת שער"שע) על כן יאבדו מהקהל, התורה 55954 

 55955 !הנהגה ופעולה וזה כל האדם

כשאני מכבד אדם הנני מגלה את , אלא הכרה וגילוי מעלת הדבר, כבוד אינו ענין של נימוס ודרך ארץ 55956 

, ת"יכשאני מכבד את הש, ח הנני מכיר ומגלה קדושת התורה"כשאני מכבד ת, מעלתו וחשיבותו לעין כל 55957 

ותורתנו הקדושה אינה מחייבת אותנו הכרה מופשטת , כי אין עוד מלבדו´ הנני מכיר ומגלה אלהותו ית 55958 

בכוח ? ובכוח מה אנחנו יכולים לכבד, שזהו הגילוי וזו היא ההכרה בלב ובמעשה, פילוסופית אלא כבוד 55959 

, רוממות האדם, ראלכבד ולגלות רוממות הבו, הנשמה שהיא מציאות של כבוד שזוהי פעולתה העיקרית 55960 

 55961 !רוממות התורה והתלמיד חכם

 55962 איזהו מכובד המכבד את הבריות, הרי זוהי עבודתה ופעולתה של הנשמה בעולם לגדל לרומם ולכבד

רואים שנשמתו , מכיר ומגלה מעלתו של כל אחד ואחד, כשרואים שאדם מכבד את הבריות, (´אבות ד) 55963 

אינו נותן לנשמתו לפעול בקרבו , והמקטין ומחפש מומים והמזלזל! והוא עצמו מכובד, פועלת וחיה בקרבו 55964 

והוא זוכה , מכובד כלומר נשמתו של אדם זה מכבדת אותו, והוא עצמו אינו מכובד, אורה אינו מאיר לו 55965 

מתעוררות בו מדות טובות המביאות למעשים ! ומתגלה בקרבו אור אלוהי, לרוממות והתעלות עצמית 55966 

 55967 .ותומאירות לו השגות אמיתי, טובים

ה "י עתיד הקב"אמר רבה בר בר חנא אר? מהו חלקו של אדם בעולם הבא! ב"הוא בן העוה, מכובד זה 55968 

על כל מכון הר ציון ענן יומם כי על כל כבוד ´ שנאמר וברא ה, ע"לעשות לכל צדיק וצדיק שבע חופות בג 55969 

 55970 .(.ה"ב ע"ב) ה עושה לו חופה לפי כבודו"י מלמד שכל צדיק וצדיק הקב"אר, חופה

נעלה מזו שהנשמה , ובזה האדם זוכה לרוממות ולהארה עצמית מאד, ב"ה מכבד את הצדיק בעוה"קבה 55971 

כל עבודת האדם בעולם היא , ה"מעתה מתבררים הדברים כמין חומר בע, ז"היתה מכבדת את האדם בעוה 55972 

בחייו מי ש, ולא זוכה רק מדה כנגד מדה, ב הוא כבוד השכינה החופף עליו"וכל חלקו בעוה, כבוד שמים 55973 

אחת היא אם , ב"מבזה אין לו חלק בעוה, (´ב´ שמואל א) שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו, כולו מכבד 55974 

 55975 .או צלם אלהים, ח"ת, התורה, הוא מבזה את השם

אינו ענין של נימוס אלא גילוי , כבוד חברים, כבוד הבריות, מה נוראים החיובים של כבוד המוטלים עלינו 55976 

, ב"א רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העוה"כששאלו התלמידים את רו! כבוד של צלם אלהים 55977 

שהכבוד האמיתי הולך , זוהי מחלת תקופתנו, דא עקא, (7ח"ברכות כ) אמר להם הזהרו בכבוד חבריכם 55978 

ודברים , וכל המרבה לזלזל הרי זה משובח! יראי חטא יימאסו, ורבים הם השונאים אותו, ונעלם בה 55979 

בני התורה בדור כזה נדרשים לעמוד בנסיון ולא לתת , ו של עולם בני אדם מזלזלים בהםהעומדים ברומ 55980 

 55981 .גם ביניהם דריסת רגל למדת הזלזול

ועד לזהירות , החל מקיום הלכות דרך ארץ של כבוד הבריות, דרך החינוך לזהירות בכבוד ברורה היא 55982 

מעיקרי יסודות החינוך להקפיד מאד ובודאי זהו , ובתורה עצמה, ח"בת, עצומה מזלזול בצלם האלוהים 55983 

עד , מהחמור שבכל מצוות דאורייתא כיבוד אב ואם, סבר פנים יפות וכבוד, בכל הלכות קימה והידור 55984 

 55985 !והכלל הגדול הוא הזהרו בכבוד חבריכם, הלכות בזיון אוכלים מדרבנן

ו להעמיק חקר וכמה עלינ, לתת כבוד לאלוהי ישראל, מכל האמור למעלה ניכר כי עבודה גדולה היא 55986 

, וכמה עלינו להתבונן בכל אדם המזדמן למחיצתנו לראות בו מעלות, ברוממות התורה ובגדלות האדם 55987 

הלא זוהי , ולשמוח בכל גילוי מעלה באדם כמו בתגלית גדולה ונכבדה, ולגלות את העיקר הטוב אשר בו 55988 

, את עצמו בעולם חדש והעוסק בעבודה זו מוצא, לגלות טבעם ומעלתם של כל הדברים, עבודת הכבוד 55989 



קובץ )  .כי בקטן שבנבראים הוא מגלה סגולות יקרות עד להפליא, בעולם שאין בו שפלות וקטנות 55990 

 55991 .(ענינים

 55992 

 55993 מאמר רכ

 55994 .(א"ו ל"במדבר ט)א  בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההי´ כי דבר ה

, ן אמר רבי אליעזר המודעימכא, בזה זה המגלה פנים בתורה´ ר כי דבר ה"ת (.ט"בסנהדרין צ) ל"אמרו ז 55995 

, ה והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה"המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות והֵמפר בריתו של אאע 55996 

 55997 .ש"ב עי"פ שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעוה"אע, והמלבין פני חבירו ברבים

מועדות אינם מעבירות  הלא מחלל קדשים ומבזה, ומעולם לא עמדנו בזאת, מזה אנו רואים דבר חדש 55998 

ז עונשם חמור הרבה יותר "ובכ, ד ולא מחייבי כריתות"כי הרי אינם לא מחייבי מיתות ב, כ"חמורות כ 55999 

ב ולאלו אין להם חלק "כי חייבי סקילה יש להם חלק לעוה, מהעבירות היותר חמורות כמו חייבי סקילה 56000 

כי כל העבירות שבתורה , בזה´ כי דבר ה ל מפסוק"ואמרנו כי זהו גילוי חדש אשר גילו לנו חז, ב"לעוה 56001 

כל העבירות אף היותר חמורות אם עושה אותם , ´כ כמו בוזה דבר ה"אינם חמורות כ, אף היותר חמורות 56002 

שמבזה את , ואף אם הוא במרד אינם כלום נגד עבירה של בוזה, מצד כי יצרו תקפו עליו לאותה עבירה 56003 

אף מחייבי כריתות ומיתות , חמורה מכל עבירות שבתורההיא עבירה בפני עצמה ויותר , ת וכבודו"השי 56004 

 56005 .ד"ב

ומצוה זו היא שקולה כנגד כל , ´בזה יש לנו אזהרה על כבוד ה´ כי מפסוק דבר ה, ל"ובזה הורונו חז 56006 

אף כי העבירה עצמה שעשה אינה , כ חמור כנגד כל התורה כולה"הוא ג´ ולכן בוזה דבר ה, התורה כולה 56007 

א "ל מכאן אר"ולכן הוא שאמרו רז, אכן עבירת הבזיון שבה היא החמורה מאד, כ"מהעבירות החמורות כ 56008 

אכן עבירת , כ"אף כי עצם העבירות אינם חמורות כ, המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות, המודעי 56009 

 56010 .ב"הבזיון היא היותר חמורה ומשום זה אין להם חלק לעוה

ברכות ) ´הוא אשר מצינו במס, ´הוא כבוד השהעיקר היותר גדול , ואמרנו עוד כי היסוד הגדול הזה 56011 

אמרו לו רבינו למדנו ארחות חיים ונזכה בהן לחיי , א נכנסו תלמידיו לבקרו"ר כשחלה ר"ת, (7ח"כ 56012 

וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים ובשביל כך תזכו , אמר להם הזהרו בכבוד חבריכם, ב"העוה 56013 

בין אדם למקום ובין אדם לחבירו , י כלל לנו כל התורהכ, ואמרנו בביאור דבריהם, ל"ב עכ"לחיי עוה 56014 

 56015 .בשתי היסודות האלו

ולא צוה לנו לכוון את כוונת , וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים, על בין אדם למקום צוה לנו 56016 

ז תוכלו "בכ, כי אף אם התפילה תהיה יפה ומהודרה, כי לא סגי בהכי, התפילה כנראה משטחיות הענין 56017 

אם לא עמדתם לפניו כפי הראוי לעמוד , ´והוא כבוד ה, פול בעבירה יותר חמורה מכוונת התפילהבקל לי 56018 

 56019 .מוטב שלא התפללתם כלל´ ואם תנקשו בעבירה של בוזה כבוד ה, לפניו

לבל יאמר האדם , אמנם הזהירנו גם על כל מצות שבין אדם למקום, עיקר כוונתו לאו דוקא בענין תפילה 56020 

אלא הזהירנו כי עלינו להתרחק מהרע , מהעבירות שבין אדם למקום ודי לפני אקיים המצות ואשתמר 56021 

ע "וזהו יסוד ומצוה בפ, ת"ע ובין בריחוק הל"בין בקיום המ, ´עד לכנוס בגדרי כבוד ה, בתכלית הריחוק 56022 

וממילא תתרחק מכל הרע , ז היסוד"ובכל דבר ודבר תביט בעין פקוחה רק ע, ´להיות זהיר בכבוד ה 56023 

 56024 .´היינו שתשמור הנקודה והיא כבוד ה, יחוקבתכלית הר

א "כ, לבל יסתפק האדם בשמירת הדינים שבין אדם לחבירו, כ בענין שבין אדם לחבירו"ז הזהירנו ג"ועד 56025 

זה ספר תולדות אדם זה יותר , (´ד´ בנדרים ט) ל בירושלמי"ד שאמרו ז"וזהו ע, הזהרו בכבוד חבריכם 56026 

שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חבירי עמי ודע למי אתה , כי בצלם אלהים עשה את האדם, כלל גדול 56027 

כי חייב האדם לכבד את חבירו יותר , ולכן הוא יותר כלל מאהבת לרעך כמוך, (´ד ח"ר כ"בר) מבזה 56028 

, היינו לכבדו בכבוד מלכים כי בצלם אלהים הוא, המלכת את חבירך בנחת רוח, ל"ד שאמרו ז"ע, מלעצמו 56029 

, ל להזהר בכבוד חבירו"וזהו חוב חדש שהטילו עלינו חז, שבין אדם לחבירוממילא כלול בזה כל המצות  56030 

 56031 .וזו היא מצוה בפני עצמה מלבד הדינים שבין אדם לחבירו, וזהו התבוננות חדשה בענין המלכת את חבירך

א "מכאן אר, נתבונן בינה ונשתומם בכל המאמר שם, בזה´ נחזור לתחילת דברינו בביאור כי דבר ה 56032 

ט אין "פ שיש בידו תורה ומעש"אע, לל הקדשים והמבזה המועדות והמלבין פני חברו ברביםהמודעי המח 56033 

ואיך הוא , כ"וכמה ראשונים נתקשו בענין של המלבין פני חברו מדוע עונשו חמור כ, ב"לו חלק לעוה 56034 

מדוע ובאמת אני בעניי לא אבין , אכן אחר ביאורינו הלא כמין חומר הוא, ת של לא תרצח"חמור יותר מהל 56035 

, כ אינה מעבירות חמורות"הלא המבזה המועדות ג, יתפלאו על בין אדם לחבירו יותר מבין אדם למקום 56036 

ב והמבזה חול "ז המחלל שבת יש לו חלק לעוה"בכ, והמחלל שבת הוא יותר חמור ממבזה חול המועד 56037 

 56038 ?ב"המועד אין לו חלק לעוה



כי העבירה היותר , בזה´ בפסוק כי דבר הל הורונו "כי חז, ובביאורנו שלפנינו הכל עולה בקנה אחד 56039 

א על עבירת "ואל תבט על העבירה כ, והעבירה בעצמה אינה העיקרית בזה, ´חמורה היא בוזה כבוד ה 56040 

א המודעי כי המבזה כבוד חבירו היא "גילה לנו ר, וכמו בבין אדם למקום כן הוא בבין אדם לחברו, הבזיון 56041 

 56042 .יותר חמור מלא תרצח, עבירה מהיותר חמורות שבין אדם לחבירו

כי היא רק אבק , ודאי היא חמורה מאד יותר מהלבנת פנים, ת של לא תרצח"אף כי העבירה בעצמה הל 56043 

היא יותר חמורה מלא תרצח ואין לו , ובדמות יוצרו´ אכן מצד מבזה כבוד חבירו שהוא בצלם א, רציחה 56044 

והוא כלל של , ת חמש מאות פעמיםוממדת הפורענות נבין כמה גדול שכר של המכבד הבריו, ב"חלק לעוה 56045 

 56046 .נורא ומבהיל הדבר, ועוד יותר כלל מואהבת לרעך כמוך, כל התורה

כל מקום , ´אין חכמה ואין תבונה נגד ה, המוצא כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק, אמר רב יהודה אמר רב 56047 

ם מהפסוק אין לכאורה למה הוצרכו לתת טע, (7ט"ברכות י)ב  שיש חילול השם אין חולקין כבוד לר 56048 

 56049 .בכל נפשינו ובכל מאודנו´ הלא פשוט הוא כי מחויבים אנו לעבוד את ה, חכמה

ולפי שטחיות הסוגיא נראה כאילו , כשנתבונן שם בכל הסוגיא שמקשים מכמה ברייתות על מימרא דרב 56050 

ודעת המקשה שמביא הברייתות מורים , חידש לנו רב חידוש גדול שלכאורה הוא היפוך כל הברייתות 56051 

, ואף בשביל כבוד לבד, ואף בקום ועשה, אף של דאורייתא, כי אין דבר שעומד נגד כבוד הבריות, להיפוך 56052 

ואין , ´איך יוכל להיות שכבוד הבריות ידחה כל דברי ה, ולכאורה פלא גדול, ולא רק להשמר מן הבזיון 56053 

 56054 .דבר ואף כל התורה שיעמוד בפני כבוד הבריות

כי עיקר כל התורה כולה , וכמה הלכתא רברבי יוצאים מזה היסוד, ר רחבאכן לפי דברינו מבואר זה בביאו 56055 

אם יאמר כי עיקר מלכות , ד"אם נשאל לאחד מה זאת עבודת מלכות בו, ז משל"ואמרנו ע, ´היא כבוד ה 56056 

והמשכיל שיוכל ליתן , אין תשובה זאת מדרכי החכמה, הוא שישמעו עבדיו לעשות רצונו ומצוותיו 56057 

העיקר שבעיקרים הוא , וכל מכוון של מלך וכל הנימוסין, וידע כי עיקר המלכותיבין , השקפה כללית 56058 

ומזה תסתעף כל העבודה וכל הפעולות וכל , וזה כל ענין המלוכה שיהיה כבוד מלכות, כבוד מלכות 56059 

 56060 .אבל העיקר המכוון לא העבודה והפעולות כי אם כבוד מלכותו ותפארתו, המשפטים

בכל זה ניכר שלא זה המכוון , אף כי יש בה כמה חוקים ומשפטים, ולהכן כשנתבונן בשטחיות התורה כ 56061 

? ומהו כבוד, איך ליתן לו כבוד וגדולה, הלכות כבוד שמים, ותפארתו´ כל התורה היא רק כבוד ה, והעיקר 56062 

וחמורות נקראות מה שיותר נגד כבוד , ומנקודה מרכזית זאת יתחלקו הדינים לכמה אופנים קלות וחמורות 56063 

ובזה החילוק בחילוק שבת שהיא בסקילה ויש לו , ´וקלות נקראות מה שאין בהן בזיון כבוד ה, ו"ח´ ה 56064 

נמצא כי כל לימוד תורתינו , ב"והמבזה את המועדות שהיא איסור דרבנן אין לו חלק לעוה, ב"חלק לעוה 56065 

 56066 .הם הלכות כבוד שמים´ הק

, ´ק מסתעפים לפי חוקי הצלם אוכל הדינים הם ר, ´ואחרי שכל התורה כולה היא בשביל כבוד צלם א 56067 

לא היינו יודעים בשום אופן כי כבוד הבריות נדחית אף , ולכן אם לא היה הפסוק אין חכמה ואין תבונה 56068 

כי איך יתכן שיהיה , והכל בשביל כבוד הבריות, וכאילו שאין תורה למעלה מכבוד הבריות, מכבוד שמים 56069 

והמקשה אמנם מביא ראיות , ים כי שקולים המהואף בשביל כבוד שמ, איזה דין שידחה כבוד הבריות 56070 

 56071 .שהכל נדחית מפני כבוד הבריות, ומפסח, ומאבידה, מטומאה, מכמה ברייתות על יסוד זה

, שכבוד הבריות נדחית מפני כבוד שמים, ´אכן רב חידש יסוד חדש מהפסוק שאין חכמה ואין תבונה נגד ה 56072 

ומזה לימוד גדול מה , וגזירת הכתוב הוא, בוד שמיםהיינו שאינה חשובה לכלום נגד כ, מפני שאין חכמה 56073 

 56074 .וכל המכבד את הבריות עוסק הוא בעיקר העיקרים של התורה כולה, הוא עסק כבוד הבריות

 56075 .(ג"ב ל"ל´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 56076 

 56077 מאמר רכא

 56078 .(א"ו ל"במדבר ט)א  בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההי´ כי דבר ה

ולאחוז , בתחבולות תעשה מלחמה (ד"משלי כ) כ"חבולות והתחכמות רבה וכמאהלמלחמת היצר נחוץ ת 56079 

והנה ישנן , ת ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו"כ רבינו יונה בשע"וכמש, בכל דרכי החריצות האפשריים 56080 

לא ללחום נגד השונא במקום שהוא , אך יסוד עיקרי הוא להקטין קושי הנסיונות, כמה אופנים בתחבולות 56081 

וכמו במלחמה כשרוצה לכבוש מבצרו של , כי אם למצוא את המקום שהוא חלש ושם לנצחו, ותרחזק בי 56082 

 56083 .אלא מחפש מקום שאינו מבוצר ומשם כובש כל המבצר, אינו בא עליו מהצד שהוא מבוצר, האויב

האמצעי לכך הוא להידבק , ממילא לא יבוא לידי נסיון, היסוד הראשון שישאר האדם רחוק מהחטא 56084 

, דבעידנא דעסיק בה מצלת מן החטא, ותורה אגוני אגנא ואצולי מצלא, רה מביאה לידי זהירותתו, בתורה 56085 

האכילהו לחמה של , ר"א שונאך זה היצה"ופירש הגר, אם רעב שונאך האכילהו לחם, (ה"משלי כ)ב  וכתי 56086 

, ד"יהמאם פגע בך מנוול זה משכהו לב, (.´קידושין ל) ל"וזהו מה שאמרו חז, ללמוד שלא לשמה, תורה 56087 

 56088 .ומתוך זה יבוא לשמה, כי גחלים אתה חותה על ראשו, שם ימלא רצונו בלימוד שלא לשמה



אך בענין שצריך להלחם אז , והנה כל זה הוא להישאר רחוק מהחטא ולא לבוא לידי מלחמה עם היצר 56089 

 56090 ס"וכמו שכתב הגרי, למצוא צדדי התורפה של האויב ולכבשו משם, צריך תחבולות מאיזה צד ללחום

גם אם יחזור הרבה פעמים , י התעוררות קטנה"היועיל לאיש העלול לרגזנות יתירה ע, (.א"אור ישראל ל) 56091 

 56092 .עד אשר המאמר יאיר תמיד מול פניו, כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו, (.ב"נדרים כ) ל"מאמר חז

מצד זה אינו יכול  והנה, לבו בל עמו ונהפך אז לאיש אחר, עם כל זאת כאשר תעלה אליו רוח הרגזנות 56093 

בלתי , ס"כ שם הגרי"וכמש, וצריך תחבולות למצוא את המקום שמשם יוכל לכבשו, לכבוש את יצר הכעס 56094 

מה הם הכוחות הכלליים אצלו העלולים להיתפש , אם ישים עין בינתו לחתור במעמקי שרשי לבבו 56095 

עד , כ בחפזון עצום"ו כולשפוך עליהם מי תבונתו לכבותם מעט שלא ילכ, בהתעוררות קטנה מחוצה להם 56096 

 56097 .ש"אשר יהיה בכוחו להיות איש עוצר ברוחו עיי

לגלות הסיבות המונעות אותו בין , וכן צריך להעמיק עיונו בנוגע לקבלת עול תורה שקידתה ועיונה 56098 

, י התבוננות בדעת ובחשבון"ולפעול לסילוקן של הסיבות ע, בין מהעליה בתורה, מהשקידה בתורה 56099 

ומצד , י עצלותו"יתבונן בזה מצד ההפסד הגדול הרוחני הנגרם לו ע, עצלות טבעית ולמשל אם הסיבה היא 56100 

השני יחשוב על שביעות רצונו והרגשת העונג שירגיש כשישיג הרבה בתורה והעריבות הגדולה שתשיגהו  56101 

 56102 .אז

ם וא, ויהיה זריז כפי הדרוש לגודל הענין, הלא כל אדם עצל אם יש לו ענין מכריח לא ישעה אל עצלות 56103 

ה שאמר שש "ויחשוב בדברי המלך דוד ע, ב"ז ולנצחיותו בעוה"יחזק עצמו בהכרת ערך התורה בעוה 56104 

וההתבוננות זו , היהא מקום לעצלות, ויתבונן שיוכל לזכות באוצר רב, אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב 56105 

 56106 .תרחיק ממנו העצלות ודאי

האם , משנתו באמור לו לך הנצל מהר ויעירוהו, עוד יוסיף להתבונן אם ימצא בבית שנפלה בו דליקה 56107 

ודבר , ומאן דלא יליף קטלא חייב, (´אבות א) הלא שנינו? תעצרהו העצלות מלקפוץ החוצה בזריזות רבה 56108 

, זה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק (.ט"סנהדרין צ) ל"ואמרו חז, בזה הכרת תכרת הנפש ההיא´ ה 56109 

 56110 .לה כמה הוא צריך ללמוד ולהשיג במשך השנה הבאהכמו לקבוע מתחי, ונכלל בזה גם לטכס עצות בזה

עד שאפשר שיגיע למצב שהבטלה תקשה , ועל הכל יברר לעצמו בבירור גמור שההרגל יקל עליו הרבה 56111 

וגם ילהיב עצמו במטרה גבוהה , ויתבונן הרבה ביקר התורה, עליו באותה מדה שעתה קשה עליו השקידה 56112 

ובדרך כלל צריך לקבל על , וזה יוציאנו מעצלות ורשלנות, שבגבוהות לידע ולהבין בכל התורה כולה 56113 

 56114 .עצמו ולהסכים בדעתו הסכמה חזקה שצריך לידע ולהבין כל התורה כולה

הוא טמטום , דהעיכוב הגדול ביותר המעכב בני תורה מלתת דעתם על דרכיהם ולתקנם, ולכשנתבונן נמצא 56115 

מצבם השפל אנו חושבים עצמנו למעולים  אשר בראותנו, הלב הבא מכוח מצבו הירוד של הדור והסביבה 56116 

, וממילא אין אנו רואים הכרח ללחום ולעבוד להטיב עצמנו בדרך כלל, מהם בדרגות הרבה לאין שיעור 56117 

 56118 .אף שישנם צדדים שאיננו שבעי רצון מעצמנו במצבנו הרוחני

ובאמת אנו , אבל אין אנו מגיעים לידי הרגשה שהכרח גמור הוא לנו ההשתדלות בתיקון מצבנו הרוחני 56119 

אבל מצד שני , אף כי מצד אחד אמיתית היא המחשבה שאנו מעולים מסביבותינו בכמה דרגין, טועים בזה 56120 

, כ התומר דבורה"וכמש, שהרי מצד פחיתות הסביבה יש בכל אחד חלק בפחיתות זו, זה מחייב אותנו יותר 56121 

 56122 .ק אשר לחבירו בווכשחוטא האחד פוגם את עצמו ופוגם חל, שיש בכל אחד חלק אחד מחביריו

כי אחרי שהוא לומד תורה ויש לו , ומצד אחר אין לו לבן תורה להביט על מה שעושים אנשי העולם 56123 

רק אתכם ידעתי מכל , (´עמוס ג)א  ומפורש בקר, הרי הוא נתבע באופן אחר, דרכים איך להתחזק 56124 

חשיבותם החטא פוגם ובשביל , דדוקא בשביל האהבה פוקד עליהם, משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם 56125 

ה מדקדק "ט הקב"ומה, וכדי לרפאותם ולנקותם יסורים באים לרפאות ולנקות מחולי ופגם החטא, יותר 56126 

ובפרט שיודע , ז אדרבא כל שלומד יותר ומתאמץ בעבודה החיוב מתגדל"ולפי, עם צדיקים כחוט השערה 56127 

וכשיתרגל בלימוד המוסר , סרולהשיג הרגש זה מוכרח לימוד המו, בעצמו עוצם החסרונות בכל הפרטים 56128 

 56129 .(משנת רבי אהרן)  .יתוספו לו הרגשים ודעת מכל לימודו וגם מלימוד ההלכה

 56130 

 56131 מאמר רכב

 56132 .(א"ו ל"במדבר ט)א  בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההי´ כי דבר ה

 56133 על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו, ה בוכה עליהם בכל יום"ל אומרים על שלושה דברים הקב"חז

ל שמי שאי "והרי בודאי שאין כוונת חז, (´חגיגה ה) ועל מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק, עוסק 56134 

בין עני בין , כי הלא כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, אינו רשאי לעסוק בה, אפשר לו לעסוק בתורה 56135 

הצער שיש לו  ה בוכה על"אלא שהקב, (ח"א ה"ת פ"ם ת"רמב) עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין 56136 

 56137 .בשעה שהוא לומד



ל אומרים "חז, על כל איזו אי נעימות שהיא, כי אם גם על צער כל שהוא, ואין הכוונה לצער גדול דוקא 56138 

הן , כמה עונג ועידון עדנים היו לאוכלי המן במדבר, (מכילתא בשלח) לא ניתנה התורה אלא לאוכלי מן 56139 

פירוש הדבר , ואם לא ניתנה התורה אלא לאוכלי מן, מעצם אכילת המן והן מענני הכבוד ובארה של מרים 56140 

הוא נחשב כמו שאי אפשר לו לעסוק , העניק להם במדבר´ שאם יחסר לאדם משהו מהעונג הזה שה 56141 

 56142 .ה בוכה עליו"בתורה והקב

ב מכל חיי "ל יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"אמרו חז, נתבונן נא איזה עונג יש לאדם העוסק בתורה 56143 

ואם כן אי אפשר , (ד"אבות פ)ב  "ז מכל חיי העוה"שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוהויפה , ז"העוה 56144 

ז ואף מכל תענוגות "שהוא יפה מכל תענוגות העוה, כלל לשער איזה עונג יש ברגע אחד של לימוד תורה 56145 

 56146 ש לפום צערא"וכמ, כ לימוד תורה מתוך צער"עאכו, ואם כל רגע של לימוד תורה כך, ב"הנצח של העוה

 56147 .אגרא

, שעולה בערכו לאין שיעור על לימוד תורה מתוך מנוחה, ל מאד לימוד תורה מתוך צער"וכבר החשיבו חז 56148 

, והבל היופי זה דורו של חזקיהו, שקר החן זה דורו של משה ויהושע, ל אומרים שקר החן והבל היופי"חז 56149 

מתכסין בטלית אחת  היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה בר אילעאי שהיו ששה תלמידים´ יראת ה 56150 

ערכו גדול יותר מלימוד התורה , הרי שלימוד התורה מתוך עניות ודוחק, (.´סנהדרין כ) ועוסקין בתורה 56151 

 56152 .עד כדי כך שהם מקבלים תיאור של שקר והבל, של משה ויהושע

 56153 ובודאי, כ אין לנו מלים ומושגים לתאר את עונגו של אדם זה שאי אפשר לו לעסוק בתורה והוא עוסק"וא

כ "כי בגללו עולה ערך לימודו כ, שלא רק שאינו שם לב לצער שיש לו אלא שעוד שמח עליו שמחה רבה 56154 

ה שהוא מקור החסד אינו מתעלם משום דבר "אולם הקב, עד שכל הדורות הן בבחינת שקר והבל לעומתו 56155 

הכיל את כי הוא שם את האדם מיד עם תחילת יצירתו לתוך גן העדן ש, הפוגם במשהו מכליל התענוגות 56156 

 56157 .כל התענוגות שבעולם ללא פגם כל שהוא

ז "ואף אם יש לו כל תענוגות העוה, לפיכך אף אם יש לאותו אדם העוסק בתורה מתוך צער עונג נצחי כזה 56158 

ואף אם אינו מרגיש , אלא שבתוך אלפי התענוגות חסר לו משהו מאותו שיעור הראוי לאדם, כאוכלי המן 56159 

ובוכה על אותו פגם כל , רואה בו שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסקה אינו מתעלם מזה ו"הקב, בו כלל 56160 

 56161 .שהוא בכליל תענוגותיו

ועוד יותר מתורתם של משה ויהושע , יחד עם זה הקדוש ברוך הוא גם נהנה ושמח כביכול בתורתו של זה 56162 

בשלמות  ובכל זאת לא נעלם ממנו גם אותו חסרון כל שהוא, היא תתהלל´ ואומרים עליו יראת ה, וחזקיהו 56163 

ולא עוד אלא , ובתוך המצב של עוז וחדוה במקומו נשאר מקום לבכייה כביכול, עונגו של אותו אדם 56164 

ה על מי "דומה לבכייתו של הקב, ה על אותו פגם בשלמות תענוגותיו של אותו איש"שבכייתו של הקב 56165 

 56166 .שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק

שהוא מאבד את כל עולמו ומפסיד חיי , ו עסוק בתורהאנו מבינים איזה אסון ממיט עליו אותו אדם שאינ 56167 

הוא בוכה על זה שעוסק בתורה אלא שחסר לו , ה בוכה על אדם זה"והנה כשם שהקב, הנצח ותענוגות עד 56168 

עד כדי כך מגיעה מדת החסד של , ה רוצה להעניק לו"משהו מתענוגות העולם שהוא ראוי להם והקב 56169 

 56170 .ה כלפי בריותיו"הקב

יש , ה ברוב חסדו יעד לבריותיו"ם אין לאדם זה העוסק בתורה כל התענוגות שהקבא, והנה מצד שני 56171 

הרי שאם אין לאדם כל , ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן"כי אם אמרו חז, בהכרח גם פגם בתורתו 56172 

ל שקבעו את "מצינו בחז, אין התורה שלו שלמה, וכל העידונים שהיו לאוכלי המן במדבר, תענוגות המן 56173 

שרב ביבי אמר הלכה ומתיב עליו רבי יצחק בר ביסנא , (7ג"מנחות ק) ´מסופר בגמ, ה לגבי עצמםהכלל הז 56174 

 56175 .ושתק רב ביבי

דאמר רבי חנין והיו חייך , אמר ליה היכי אהדר ליה? אמר ליה רבי זריקא מאי טעמא לא קא מהדר מר 56176 

בואה מערב שבת לערב ופחדת יומם ולילה זה הלוקח ת, תלואים לך מנגד זה הלוקח תבואה משנה לשנה 56177 

י אדידיה קאמר דהא "ופירש, וההוא גברא על פלטר סמיך, ולא תאמין בחייך זה הסומך על הפלטר, שבת 56178 

ל הכירו בעצמם שאם אין להם כל השלוה הדרושה "הרי שחז, אפלטר סמכינא ואין דעתי מיושב להשיב לו 56179 

 56180 .אין דעתם מיושבת להתעמק בתורה, באותה המדה

לא רק בגלל זה שחסרים לו התענוגות , ל מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסקה בוכה ע"כ הקב"וא 56181 

אלא גם על זה שהתורה שלו חסרה ויש פגם בתענוגותיו הרוחניים שלשמם ברא , הגשמיים של אוכלי המן 56182 

ה בוכה על מי שאפשר לו לעסוק בתורה "ולפי זה אין לפרש את תחילת המאמר שהקב, ה את האדם"הקב 56183 

אלא אף מי שעוסק בתורה ואיננו מתעמק , שהכוונה היא רק על מי שאינו עוסק בתורה כלל, ואינו עוסק 56184 

ה רואה אותו חסר התענוגות הרוחניים "הרי הקב, ואינו משיג בה כמה שאפשר לו להשיג, בה בכל כוחו 56185 

 56186 .השלמים לאדם ובוכה עליו



מיום שנחרב בית המקדש  ר אלעזר"א, (ט"מ נ"ב) ´איתא בגמ, ל משמעותו של בכי"וכבר גילו לנו חז 56187 

פ ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות "ואע, ננעלו שערי תפילה שנאמר גם כי אזעק ואשוע שתם תפילתי 56188 

י שמשום שכתוב אל "ופירש, ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש´ שנאמר שמע תפילתי ה, לא ננעלו 56189 

ה עובר בשתיקה "אין הקב משמע שהוא בטוח שעל דמעותיו של אדם, דמעתי אל תחרש ולא ראה דמעתי 56190 

הרי כמה גדולה , ה בוכה ומוריד דמעות על מי שאין תורתו שלמה"ל אומרים שהקב"ואם חז, ומקבלן תמיד 56191 

 56192 .חמלתו עליו וכמה חסר אדם זה מתענוגותיו המיועדים לו

אהבה רבה אהבתנו חמלה , אנו אומרים בברכה השניה שבברכות קריאת שמע המכוונת ללימוד התורה 56193 

ה חומל עלינו חמלה גדולה ויתרה בזה שנתן לנו את התורה ולימד אותנו "הקב, יתרה חמלת עלינוגדולה ו 56194 

כ בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם "כי הרי כתוב אח, ואין המדובר כאן בלימוד תורה סתם, חוקי חיים 56195 

שאם לא , הרי משמע שהחמלה הזאת אמורה גם לגבי המדרגה של אבותינו, חוקי חיים כן תחננו ותלמדנו 56196 

על מי שאינו זוכה , ה כביכול"ומכאן כמה גדול צערו של הקב, ה חס ומצטער עלינו"נגיע אליה הרי הקב 56197 

 56198 .והתענוגות העליונים הכרוכים בהן, ללימוד התורה בשלמותו על כל המעלות הגדולות הקשורות בו

ישראל נהנים מהגדולה על אשר אין , ה ברוב חסדו מצטער"ל המגלים לנו כמה הקב"מצינו עוד מאמרי חז 56199 

, ה טופח שתי ידיו זו על גב זו ואומר"ל אומרים הקב"חז, והטובה הרבה שהוא הטביע בבריאה בשבילם 56200 

ה הטביע בכל "הקב, (´אליהו רבה פרק ו) למה לא נתמלא כל העולם כאברהם יצחק ויעקב וכמשה ודוד 56201 

בות הקדמונים ולהשיג תענוגות אדם כוחות גדולים מאד שיוכל להגיע למדרגות רמות ונישאות כמו הא 56202 

חמלתו עליהם רבה מאד עד שהוא , ואם אין בני האדם מתאמצים בכל כוחותיהם לבוא לידי כך, עליונים 56203 

 56204 .על שחסרה להם הטובה הזאת, מוחא כף על כף ומביע צערו הגדול כביכול

ת אברהם שהוא אלא שהוא מתאוה שיגיעו למדרג, ה אף אם יגיעו למדרגות גדולות מאד"ולא מסתפק הקב 56205 

שכל העמים נכנעו לממשלתו ושמו יצא , ´לאיזו גדולה הגיע שלמה המלך שישב על כסא ה, ראשון לאבות 56206 

אלא דוקא , ה אם היה העולם נתמלא כשלמה"ז לא היה מסתפק הקב"ובכ, לכל העולם בחכמתו ובעושרו 56207 

 56208 .כאברהם

אפילו אם אתה , נן בן מתיא לבנויוח´ שאמר ר, כן מצינו שגם בתענוגות הגשמיים עלה אברהם על שלמה 56209 

, (ג"מ פ"ב)ב  עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהם שהם בני אברהם יצחק ויעק 56210 

ה מסתפק "ומכיון שכן אין הקב,  (7ו"שם פ) לומדת מכאן דסעודתא דאברהם אבינו עדיפא מדשלמה´ והגמ 56211 

ה עדיין טופח ידיו זו על גב זו למה חסר להם הי, ואף אם היה העולם מתמלא כשלמה, בגדולתו של שלמה 56212 

 56213 .הן ברוחניות והן בגשמיות שלו, המדרגה של אברהם

חבקוק , רשע מכתיר את הצדיק, (´חבקוק א) אנו קוראים, הרגשת צער כזו אנו מוצאים גם אצל הנביאים 56214 

מרדכי הצדיק  שהכוונה על, (ילקוט שם) ל"ופירשו חז, י רשע"קורא תגר על עלבון הצדיק שהוא מוכתר ע 56215 

ש ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור "כמ, שאחשורוש הוא שמלבישו בגדי מלכות 56216 

כי המלך בעצמו הלבישו בגדי , ולכאורה הרי יש בזה כבוד גדול, ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן 56217 

, בבריאה לטובת האדםה הטביע "ולפי גודל החסד שהקב, אבל לפי ערכו האמיתי של האדם, מלכות יקרים 56218 

הרי יש בו משום עלבון , י רשע"שאף כבוד מלכות אם בא ע, אין גבול לגדולה שהוא חפץ להעניק לו 56219 

 56220 .ופחיתות ויש להצטער ולקרוא תגר על כך

הוא ראוי להיות , כי כל אדם מישראל אף הפחות שבפחותים, ודברים אלה אינם אמורים דוקא באדם צדיק 56221 

הרשים שבכם , ה לישראל"אמר הקב, (´שיר השירים ז) ם ראשך עליך ככרמלל אומרי"חז, כגדולי עולם 56222 

ויש , ה הדלים שבכם חביבין עלי כדוד"אמר הקב, ודלת ראשך כארגמן, חביבין עלי כאליהו שעלה לכרמל 56223 

הרי שכל אדם אף מן הרשים והדלים ביותר ראוי לכבוד ולגדולה , (א"ל´ ויקרא רבה פ) אומרים כדניאל 56224 

, ואם איננו מגיע לכך וחסר לו מתענוגות אלה, גות ועידונים שהם למעלה מכל מושגינולתענו, מרובה 56225 

למה אינם משיגים גדולה זו ותענוגות , ה מצטער על כך וטופח ידיו זו על גבי זו"עלבון הוא לאדם והקב 56226 

 56227 .אלה

יים ותענוגות תענוגות רוחנ, ב"תענוגות גן עדן בעוה, ואין גבול לתענוגות הגדולים´ אין שיעור לחסד ה 56228 

ה בזה "ואם חסר לו משהו מאותם התענוגות רואה הקב, שברא וממציא בשביל כל אדם ואדם, גשמיים 56229 

ה כלי קיבול כזה להרגיש כל פגם שהוא "וגם האדם הטביע בו הקב, סבל לאדם ומצב של קללה ותוכחה 56230 

ו מגיע למדרגה וכמה נורא הוא אם האדם איננ, בכליל התענוגות האלה ולשאוף לכל הישגי השלמות 56231 

 56232  .ה ממנו"ה על אשר האדם מונע בכך את חסדו של הקב"וגורם עם זה צער להקב, ה רוצה"שהקב

 56233 .(א"ב קי"אור הצפון ח)

 56234 

 56235 מאמר רכג

 56236 .(ב"ו ל"ט) ויהיו בני ישראל במדבר וימְצאו איש מקושש עצים ביום השבת



המאורעות הנזכרים בתורה הלא כל ? ולמה הוצרך לומר שהיו ישראל במדבר, מה בא הכתוב להשמיענו 56237 

? לשם מה יש להזכיר כי מעשה המקושש היה במדבר, והכל יודעים שזה אירע במדבר, היו רק במדבר 56238 

 56239 .ש"ח הקדוש שואל ומתרץ עי"בעל אוה

, כי מי שחוטא מתוך שובע ושלוה, ונראה לבאר כי הכתוב רוצה להדגיש את גודל החטא של מקושש עצים 56240 

הרי חטאו גדול וחמור מאד ממי שעשה חטאו מתוך רעב ועוני צרה , ריםכשהוא מכובד ובני ביתו מסוד 56241 

 56242 ל"אומרים חז, וכאשר הזקן מנאף, כאשר העשיר מכחיש, אין הדעת סובלת כאשר הדל מתגאה, ומצוקה

 56243 .(ג"פסחים קי)

כ כמי שעשיר בדעת וכרסו מלאה תורה "אין חטאו כ, וכן אם האדם חוטא בהיותו עני בחכמה ובדעת 56244 

הרי עונשו חמור , וכאשר נמצא בחברת חכמים, אדם חוטא במקום שיש לו עזר וסיוע רוחני אם, וחכמה 56245 

חמור מאד חטאו של , משולל עזר להילחם ביצרו ובמסיתיו, יותר ממי שרחוק מחברת חכמים והוא בודד 56246 

 56247 .ממי שעושה זאת בחשכת לילה, האדם החוטא נגד אור היום

ושיקול זה אינו לפי מנין הזכויות והעוונות אלא לפי , אומר (´בהלכות תשובה פרק ג) ל"ם ז"והרמב 56248 

ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות , יען נמצא בו דבר טוב´ יש זכות שהוא כנגד כמה עוונות שנא, גודלם 56249 

והוא היודע היאך עורכין , ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה´ שנא 56250 

 56251 .הזכיות כנגד העוונות

בתקופה של שיא המדרגה מבחינת גילוי , ש עצים חטא וחילל שבת בתקופה של אור גדול ומזהירמקוש 56252 

, בדור שנשא את הכינוי דור דעה, גילויים על הים ובהר סיני ביום הנשגב והגדול של מתן תורה, השכינה 56253 

מברואי  שעלה והוריד אוצר כלי חמדה הנעלמה אף, דור שחסה בצלו של אבי הנביאים רבן של כל ישראל 56254 

בתוך ענני כבוד , בדור של אוכלי לחם אבירים, נמצא בסביבת אהרן הכהן ובניו וכל הזקנים, מעלה 56255 

וכנגד אור גדול כזה של גילוי והתגלות , בדור ששפע הקדושה יורד עליו במדה גדושה, המקיפים ישראל 56256 

מת תנאי הזמן ואין לך חטא גדול מזה לעו, חטא אז מקושש עצים וחילל את השבת, האהבה לישראל 56257 

 56258 .אין לתארה ואין לשערה´ מידת מרדו באור ה, והמקום דאז

בזמן , דולק ומזהיר מאד´ באותו מקום ובאותו זמן שאור ה, ולכן הדגיש הכתוב כי החטא נעשה במדבר 56259 

וכענין שאמר אלישע לגחזי , ש"חילל את השבת ומרד באור יחודו ית, שהקדושה מרחפת הוא העיז לחטוא 56260 

הללו , (א"יבמות קכ) ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה"וסביביו נשערה מאד הקב, הכעת לקחת כסף 56261 

כי בסביבתו לא יגורו חטא , ה סובל שיהא בהם חטא"לגבי אילו אין הקב, שנמצאים סביביו ובמחיצתו 56262 

 56263 .ועוולה

איתם , גדולה התביעה כלפיהם, קרובים לשכינה, ה"לכן גדול עונשם מפני שהם נמצאים מסביב להקב 56264 

המחונן , (ו"ל גיטין נ"מהר) ה"ה כחוט השערה יותר ממי שאינו נמצא בסביבתו של הקב"דקדק הקבמ 56265 

כי הוא , לא יוכל לנחם את עצמו בזה שיש לו מדרגה יפה ומעולה יותר מחבירו, בהשגות יותר נכבדות 56266 

 56267 .נתבע יותר ונענש לפי הכרתו

מה שרבים התקשו , ם מאד סבוכה"כי פעם תירץ קושיא על הרמב, ל"ישראל סלנטר זצ´ סיפרו על ר 56268 

כי אם מחונן הוא , וכאשר תמהו ושאלוהו תלמידיו נענה ואמר, ולאחר שתירץ פרץ בבכי מר מאד, להבינה 56269 

הרי מהשמים יתבעו אותו תביעה גדולה שצריך היה להצליח לפי הכרתו ולפי כשרונו , כ"בכשרון נפלא כ 56270 

הוא ייתבע ביותר על שלא , הדין כלפיו חמור מאדהרי , מי שנמצא בחברת חכמים ויושב בישיבה, הנפלא 56271 

הוא נמצא , שכן נמצא בסביבה שבה שורה השכינה במידה גדולה יותר, הכפיל את עלייתו ומדרגותיו 56272 

 56273 .(אור חדש)  .כל שכן שעליו להיזהר שלא יחטא לפני האור מקום גילוי שכינה, במחיצתם של חכמים

 56274 

 56275 מאמר רכד

 56276 .(ג"ו ל"במדבר ט) שש עצים אל משהויקריבו אותו המוצאים אותו מקו

רב יהודה כי הוה שליף חד מסאנא אתי , אמר ליה רב פפא לאביי מאי שנא ראשונים דאיתרחיש להו ניסא 56277 

מביא  (7ד"תענית כ) ובמסכת, (.ברכות כ) ואנן מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן ולית דמשגח בן, מטרא 56278 

ה אי שלפת אחרינא מחריבנא "אמר קוב, ואמר ליה כי מטא למישלף אחרינא אתא אליהו, שם באריכות 56279 

 56280 ].והביאור של מחריבנא לעלמא הוא כי העולם לא יוכל לסבול צער שליפת המנעל השני[, לעלמא

כי הצער של רב יהודא של חד , מי הוא שיכול לחשוב החשבון של החילוק בין הראשונים לאחרונים 56281 

, לשער כי גם צערם היותר קל היה בוקע רקיעיםשנקל , פפא ואביי´ מסאנא היה שקול הרבה מאד מר 56282 

, רואים מזה את החילוק בין יותר איכות לפחות! ולבסוף מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן ולית דמשגח בן 56283 

 56284 !כ"והחילוק מבהיל כ, הצער של רב יהודא שהיה יותר באיכות נצח

ויש פנימי , יותר איכות יותר נצח הביאור של פנימיות מה שהוא, יודעים אנו שיש חיצוניות ויש פנימיות 56285 

וזה , והחילוקים שבין פנימיות לחיצוניות הוא עד אין לשער, וזה חיצון לגבי זה, פנימיות שזה פנימי מזה 56286 



, הנהו חטא עד אין סוף ממש, מה שהוא יותר פנימי יותר איכות, כ כך"ולהיפך בצד הטומאה ג, בצד הטוב 56287 

 56288 .והחילוקים אין לשער

ויליף , דדרשינן ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם זה הרהור עבירה, (7ב"ברכות י) ´דבר מבהיל בגמ 56289 

והביאור של ישרה , ו מה שאנו חושבים"ואנו מבינים שלא היה שם ח, משמשון שאמר כי היא ישרה בעיני 56290 

ל תפסו שלפי מדרגתו היה קצת "אלא שחז, (´קהלת כ) הוא על דרך אשר עשה האלהים את האדם ישר 56291 

ועל הרהור כזה של , אחרי עיניכם זו זנות´ ומזה יליף הגמ, ענין שאין להשיג בשכל אנושי, עבירה הרהור 56292 

ל כי "וזה לפי הנ, הרהורי עבירה קשין מעבירה, (.ט"יומא כ) שמשון נזיר אלהים שופט ישראל אמרו 56293 

 56294 .החטא הוא יותר באיכות מהעבירה עצמה, הרהור עבירה הוא יותר בפנימיות

כי במכה אביו כתיב , (ו"א ט"ן שמות כ"ז הרמב"וכבר עמד ע, ד"רכ´ מ א"חו) ל"הסבא זוזהו מה שאמר  56295 

, ולכאורה היה צריך להיות עונש מכה חמור ממקלל, ובמקלל סקילה החמורה שבמיתות, מות יומת בחנק 56296 

כבר , ואם הוא יותר באיכות ונצח, כי המקלל הוא יותר באיכות ונצח ממכה, ולפי דברינו הביאור הוא 56297 

 56298 .חילוקים רבו ועצמוה

, ד"ע וש"ז וג"דברים שהיו בו ע´ מקדש ראשון מפני מה חרב מפני ג, (7´יומא ט) ל"וזה מה שאמרו חז 56299 

! מבהיל, מפני שנאת חינם שהיתה בו, ח מפני מה חרב"אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה במצוות ובגמ 56300 

כי שנאת חינם היא , ללמדך מהו איכות! דברים שהם ביהרג ואל יעבור´ שנאת חינם תהיה חמורה יותר מג 56301 

ולכן , דברים שהם יותר חיצוניות משנאת חינם´ מהג, והחטא הוא יותר בנצח, יותר פנימיות ויותר איכות 56302 

 56303 .רואים אנו מהו חטא באיכות, שנאת חינם חמורה מהם

ותר כ הוא החילוק של חטא מי"כ, יוחנן טובה צפורנן של ראשונים מכרסן של אחרונים´ ושם אמר ר 56304 

, אחרונים שלא נתגלה עונם לא נתגלה קצם, ראשונים שנתגלה עונם נתגלה קצם, איכות לפחות איכות 56305 

זהו , ראשונים שחטאם היה בחיצוניות נתגלה עונם, ל"הביאור לפי הנ? ולמה לא נתגלה עונם וגם קצם 56306 

בחטא של , ימימפני שאין בחטא פנ, אחרונים שלא נתגלה עונם, מפני שיכול להתגלות, הבחינה שנתגלה 56307 

שנאמר על חטא של , בגדר משפטיך תהום רבה, כי הבחינה היא עד אין סוף ממש, להתגלות, איכות 56308 

 56309 .(דעת תורה)  .איכות

 56310 

 56311 מאמר רכה

 56312 .(ח"ו ל"במדבר ט) ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת

הן מצות , ציצית´ זה נלמד מפ? ן בערכים השכוחיםוהיאך יבחי, היאך ישתדל האדם לזכור בפנים לבבו 56313 

י "דבר אל בנ, ציצית בהכנה מיוחדת´ התורה לימדה אותנו פ (א, כ למען תזכרו"ציצית לזכירה ניתנה כמש 56314 

כי הרך נכנס בלב , כ ואמרת אליהם באמירה רכה"ואח, שדיבור קשה מבעית ופותח את האוזן, קשות 56315 

 56316 .בהכנה של יראה ואהבה יחד, באהבה

, שמקום הסתכלות זו יהיה בהכנה, ועשו להם ציצית, מציץ מן החרכים´ בחי, הסתכלות מרוכזת, ציצית (ב 56317 

שיעשו במקום שיהיה מוכן להם תדיר , על כנפי בגדיהם, שיבחינו היטב שעושים אותם להסתכלות 56318 

ודל עד כי מג, שההכנה תקבע בהם חשיבות המצוה כל כך הרבה! דבר נורא הוא, לדורותם, להסתכלות 56319 

 56320 .תוקבע חביבות ועיקריות המצוה גם בלבות בניהם ובני בניהם בכל הדורות, ערך המצוה בלבות האבות

, וים לרקיע, תכלת דומה לים, אלא צריך להוסיף בהם רמז עיקרי, ל לזכירה"לא די בהנ, ונתנו פתיל תכלת 56321 

, (כסא הכבוד´ בחי) יכוולמען קדש שמו והמל, ממש´ לעורר כי המצוות הם ממנו ית, ורקיע לכסא הכבוד 56322 

להסתכלות המרוכזת שתוציא את השכחה , אז מוכן הוא לענין הציצית, ´ובהכיר האדם את ערך מצוות ה 56323 

 56324 ?ומה היא, דרושה עוד הכנה, אבל אין די גם בכל אלה, מן הלב

, להתרכז ולהתעמק ביחוד, י כלי זה"שהם ירגישו שהולכים להסתכל ע, הכנת עצמם, והיה לכם לציצית 56325 

שאין לנברא , כמובן לא בראיית עצמותו הכתוב מדבר, (7ג"מנחות מ) ה"וראיתם אותו את הקב (ז ג"יוע 56326 

וכיון , והיינו שכל מה שיש בעולם וכל המתרחש בו הוא חסדו, הבחנה בעצמותו אלא בהנהגתו מדברים 56327 

ינו דברי דהי, ´כי כל מציאות הבריאה היא לעשות רצונו ית, שרואה בעין לבו בבהירות וברירות רבה 56328 

 56329 .´הרי זה ראיית אותו ית, תורתו

אמיתית ולא מוטעת אל ´ רק אז מגיעים בבחי, וראיתם אותו´ הנקראת בתורת ה, ורק אחר ראיה בהירה זו 56330 

, כי בדמיון ובשקר יסודה, בלי הקדמות כאלה לא תקרא זכירה, ג שייכת זכירה אמיתית"רק בכה, וזכרתם 56331 

אם לב האדם מרוכז תמיד אך ורק , ´את כל מצות ה, נתחייבנולא דבר קל הוא לזכור בלבנו ממש כפי ש 56332 

 56333 .ואם אין זכירה כראוי אין מעשה, ואז ועשיתם אותם, רק אז אפשרית זכירת כל מצוותיו, ת"להשי

והוא כוח , נברא הכוח למען לשאוף לדעת דברי תורה, יש בלב האדם כוח הסקרנות, ולא תתורו (ד 56334 

כמה , שממות וחורבנות הוא עושה באדם, ר בכוח הסקרנות"האבל כשמשתמש יצ, המעורר את העיון 56335 

נטעום לכל הפחות פעם אחת בחיינו את טעמו של איזה ענין מתאוות , פעמים נשמע בני אדם אומרים 56336 



, כן הסקרנות שבו דוחקת אותו? וכי מפחד הוא שלא יפטר מן העולם בלי טעימת ההבל ההוא, העולם הזה 56337 

 56338 .ייו לדעת הטעם ההוא כדבר גדול ומוכרח אצלוומשוה את ענין הטעימה האחת בח

ר "מי שנופל ברשת יצה) ,ז ועריות שהסקרנות בהם רבה מאד"ועל כן יש לחוש מאד פן יתור אחר ע 56339 

א "א, ו סקרנות זו רבה"ואם ח, (כ הנופל ברשת התאוות"וכש, דספרי מינות כמה תגדל הסקרנות בהם 56340 

, כי הלא ברור בטבע, ודוקא את כל מצוותי, ועשיתםוזכרתם וגם ´ אלא אחר וראיתם אותו ית, לנצחה 56341 

 56342 .ואחר כל אלה עולים, כ זו העצה היחידה"ע, אשר אתם זונים אחריהם

לא היתה עדיין הזכירה בכל , וגם העשיה על פיה´ זכירת כל מצוות ה, הן הזכירה דמקודם, למען תזכרו 56343 

אם , הזכירה האמיתית היא, מצוותיוהיא את כל , כל אלה היו רק הכנות אל הזכירה האמיתית, עמקותה 56344 

את מצוותיו עבורנו ´ אלא כהערכתו ית, ´לא רק כהערכת האדם את ענין מצות ה, זוכרים את כל המצות 56345 

כי הוא הקדוש והמובדל מכל , ´אשרי המגיע לבחון בהערכתו ית, ואז והייתם קדושים! היינו כל מצוותי 56346 

שהיא לאלהיכם שהוא מעיד על , ושה האמיתיתוהיינו הקד, ר המטעה ומבלבל את הערכין"יצה´ בחי 56347 

 56348 .(212דף ´ מכתב מאליהו א)  .קדושתה

 56349 

 56350 מאמר רכו

 56351 .(ט"ו ל"במדבר ט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם´ וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה

מה ו, מה הם תכונותיו הטובות והרעות, יסוד עיקרי בעבודתנו הרוחנית היא שהאדם יכיר את עצמו ומצבו 56352 

נסמכה פרשת ציצית לעבודה זרה , הדברים המפריעים ומונעים אותו מלזכות בטוב ובהשלמת עבודתו 56353 

ביאור הדבר שבפרשת , כי אף היא שקולה כנגד כל המצוות שנאמר ועשיתם את כל מצותי, ולחילול שבת 56354 

והמצוות  ומה הם המפסידים המונעים אותו מקיום התורה, ציצית מבואר כיצד להגיע לקיום כל המצוות 56355 

אנו מזכירין פרשת ציצית פעמיים בכל יום ואיננו יודעים כי בפרשה זו נמצאים כל , ל"ומביאים לאבדון רח 56356 

 56357 .עיקרי התורה והדת

מבלעדי הזכירה אין אפשרות , ועשיתם אותם´ והיה לכם לציצת וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה 56358 

ומבלעדי הראיה אין אפשרות לזכירה , אותו והדרך המביאה אל הזכירה היא וראיתם, לעשיית המצוות 56359 

י הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו "וברש, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ולעשיה 56360 

נמצא שראית העין היא המפסיד העיקרי , העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירה, את העבירות 56361 

 56362 .תגבר על כךוחייבים אנו למצוא דרכים היאך לה, שיש לנו

י עדר לפני "וברש, ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני וריוח תשימו בין עדר לעדר 56363 

, (י שם"ב וברש"בראשית ל) חבירו מלא עין כדי להשביע עינו של אותו רשע ולתווהו על ריבוי הדורון 56364 

י "והיינו מה שכתב רש, סיפוקה י ראיה העין שבעה ובאה על"וע, ז"עינו של האדם רעבה ותובעת עוה 56365 

 56366 .שהעין מרגל לגוף ומיד הלב חומד וכלי המעשה גומרים

, ואף הגדולים ביותר אינם יכולים להמלט מהשפעת ראיית העין, כוח זה של ראיית העינים תוקף את כולם 56367 

ותם אסור לו לדון א, שנים באים לדין ואחד לבוש בבגד יותר חשוב מחבירו, (א"שבועות ל) ´איתא בגמ 56368 

שבעת שהדיין יראה שאחד לבוש , או שילביש אף את שכנגדו באותו בגד, עד שיוריד את בגדו הנאה 56369 

 56370 .שלופו פוזמקייכו וחותו לדינא´ לשון הגמ, באופן יותר נאה ימשך אחריו ויבוא לפסוק את הדין לטובתו

, גיהנם פתוח מתחתיושהדיין חייב לראות עצמו כאילו חרב שלופה כנגדו ו, (ט"יבמות ק) ´והנה איתא בגמ 56371 

ומכל מקום באותה שעה כיון שרואה בגד נאה יותר משפיע , ובודאי שפוסק לפי המבואר בשולחן ערוך 56372 

הרי לן להדיא כמה כוח ניתן בראיית העינים שכמעט , זאת עליו עד כדי לעוות את הדין ולפסוק לטובתו 56373 

קר מקרב אליו כל אשר רואה ועל זה נאמר מדבר שקר תרחק כי הש, ואין אפשרות להתחמק מהשפעתו 56374 

 56375 .בעיניו

י ראיה זו יעקור "וע, ליצור ראיה חושית המתנגדת לראיית העין הרעה, העצה להמלט מהשפעת העין הוא 56376 

ולכן ניתנה מצות ציצית כדי שיהיה כנגד עיניו ראיה , את כל ההשפעות השליליות שרכש לו בראיית העין 56377 

וראיית הציצית תזכיר אותו , ידי הזכירה וקיום המצוותוראיה זו תביא ל, חושית כדכתיב וראיתם אותו 56378 

והנה יהיה הציצית לאות ולסימן , וראה באבן עזרא שכתב, שיש מצוה בעולם וזה ימנע אותו מהעבירות 56379 

, ן ביאר שהראיה היא בפתיל תכלת"והרמב, שלא ירדוף אדם אחר הרהור לבו וכל אשר שאלו עיניו 56380 

היינו שרואה בעיניו את הכסא הכבוד וזה יפריע , לכסא הכבוד שהתכלת דומה לים והים לרקיע והרקיע 56381 

 56382 .להשפעת העין הרעה

וכנאמר כי יצר לב , שהרי קרבת האדם לרע טבועה בו מראשית ברייתו, ל בפשטות"וטעם כוח העין י 56383 

בשעה שהעין רואה דבר רע , כ לרע"ומכיון שקרוב כ, (ב"סוכה נ) ה קראו רע"והקב, האדם רע מנעוריו 56384 

שמבלעדי , ה שקולה פרשת ציצית כנגד התורה כולה"ומשו, את הרע שבקרבו ומשפיעה עליומעוררת  56385 

ויסוד זה שזקוקים אנו , ראיית העין שבציצית אין באפשרותו להמלט מהשפעות השליליות שרואה בעיניו 56386 



 56387 ,לנגדי תמיד´ וזה ענין שויתי ה, תמיד להשפעות מנוגדות רחוק מאד מהבנתנו ואיננו מכירים בו כלל

 56388 .א להתנגד להשפעת העין"שמבלי השויתי תמיד א

י העבירות "ופירש, (´קהלת ד) וראיתי אני את כל העמל ואת כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו 56389 

ע "והראב, כל עבירותיו וחטאיו מקורם בקנאתו את חבריו, ה היא קנאת איש מרעהו"שהן עמל בעיני הקב 56390 

וירצה להתפאר על חבירו , בור בני האדם שיקנאו זה בזהמבאר רוב עמל האדם גם כשרון מעשיהם בע 56391 

 56392 .ושלא יהיה הוא חסר ממנו בדירתו ומלבושו ובניו וחכמתו וטוב השם

ולידת הבנים , ומי שאין לו בנים נחשב כמת, נורא להתבונן אף הרצון לבנים שהוא הרצון הגדול ביותר 56393 

שאינו מסוגל להיות פחות , נאתו ברעהובכל זאת כל הסיבה לתשוקה רק משום ק, שמחה גדולה היא למאד 56394 

וכל חייו עובר עליו , וכאשר התינוק נולד כבר הקנאה בוערת בו, הרי שהורתו ולידתו רק מקנאה, מחבריו 56395 

וכל שרואה , ומעתה פשוט שראיית העין משפיע עליו, לכן נהפכת הקנאה למהותו ומציאותו, עם הקנאה 56396 

 56397 .ה מחוייב להרגיל בעצמו השפעות מנוגדות"משוו, בעיניו מיד הלב חומד וכלי המעשה גומרין

לכאורה יפלא היאך תוכל להעלות מחשבה זו , (זוהר) אדם אזיל בהאי עלמא וחשיב דיליה הוא לדור דור 56398 

נגרר אחר מה שעיניו רואות ומדמה בעצמו כאילו וישיג , אלא כיון שעיניו רואות עולם ומלואו, בלב האדם 56399 

ובאמת ההתבוננות בפרשת יעקב ועשו יכולה לתת לנו מושג להבין , ז כולו לעד ולנצח נצחים"את העוה 56400 

אלא , יעקב לא הוסיף לו מאומה, וריוח תשימו בין עדר לעדר להשביע עינו של רשע, ז"מהותו של העוה 56401 

ז שהאדם רואה תענוגות "כן כל העוה, דומה בעיניו כאילו ויש לו הרבה, כיון שהפרידם עדרים עדרים 56402 

שכל , ואינו יודע שאין בהם ולא כלום, מדמה בעיניו כאילו והכל מלא תענוגות, הרבים מופרדים זה מז 56403 

ולכן בעת שישיג ציורים , י הפיזור נדמים בעיניו לחשובים"ורק ע, כ"הנאה בעצמה איננה חשובה כ 56404 

 56405 .ז"אחרים יאבד ממנו כל יקרות ערך העוה

רוח מלפני יעטוף זה הנפש , כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, (פרק הצלחה) ם"כתב הרמב 56406 

והזהר , ונשמות אני עשיתי לעבודת הנפש המדבר, צלם אלוהים ודמותו המוקפת בהנהגה הגשמית, המדבר 56407 

ז "ותהיה אתה אחי עובד ע, עד שתשים הנפש עובדת לחושים ותהפך רצונו בכך, שלא תהפוך את הדברים 56408 

ואתה אמנם התעסקת , ענינים מותרים במה שתדמה אותו ממאכל ומלבוש ומשגל ותאמר אלה הם, בטהרה 56409 

 56410 .ש תחת עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע לחם"בחושים והעבדת נפשך היקרה בת מלך לעבד נבל וכמ

כל שהנפש עובדת לחושי הגוף כמאכל ומשתה וכדומה , ז"שיתכן שאנו נקראים עובדי ע, והדברים נוראים 56411 

 56412 ל אל זר שבך"ופירשו חז, ולא תשתחוה לאל נכרוהיינו דכתיב לא יהיה בך אל זר , ז ממש"הרי זה עובד ע

מעתה פשוט שכל שלא ישריש בקרבו תאוה לרוחניות , והיינו כוחותיו הגשמיים של האדם, (ה"שבת ק) 56413 

 56414 .הרי הוא עבד לתאוות הגוף

ורק , כ הלא כולו מלא נגיעות ובודאי שעובד לנגיעותיו"וא, חזינן שנגיעה קלה משנה כל השקפותיו 56415 

ו כל עבודתו ויגיעתו "ומבלעדי זאת ח, כעין וראיתם אותו ימנעו אותו מעבודה זרה לגוףציורים חושיים  56416 

שיחזור וישנן , י שמירת העין והכנסת השפעת אמונה חושית"וע, מפני שעובד את כוחות הגוף, לאבדון 56417 

 56418 יצליח לעקור מקרבו את ההשפעות הרעות שרכש בראיית, בעצמו כל עניני יציאת מצרים ומעמד הר סיני

 56419 .(אור יחזקאל)  .עיניו

 56420 

 56421 מאמר רכז

 56422 .(ט"ו ל"ט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם 

כמעט ? אם אמת יהגה חיכי, ליתן לבבכם עליהם ולהתבונן בם, את מגמת רצוני אשר הצעתי לפניכם תמיד 56423 

אין זאת כי אם החסרון , ת הלכובאוזן אחת באו ובאוזן אחר, ועוד מעט קט ואיננה, רגע נכנס דברי באזנכם 56424 

שלא לתת לב בענינים הנוגעים ביראה ומוסר כי אם להתנהג בהם אחר התאוה החופשית לפי נטיות הרצון  56425 

 56426 .כמעשה הבהמה

הסוחר , לתת עיון והתבוננות בכל הענינים הגשמיים, הלא תראו במנהג הידוע המשוטט על פני תבל 56427 

יחשוב בנפשו ויתיעץ עם רעיו , אם לעשות או לחדול, העסקבמרכולתו כמה התבוננות יתבונן טרם יבצע  56428 

כן בלימוד התורה , עד יוצא הדבר לאור לפי כוחו, יבקש מקום הטעות, יתור על הפרטים, הנאמנים לו 56429 

לא ידלג , ולחדש חידושים ולפרק הויות, יעיין ויתבונן בה לגלות מטמוניה, הקדושה כל אחד לפי ערכו 56430 

 56431 .חלטה פסוקהבסקירה אחת להחליט הדבר ה

, להשמר מנטיית הרצון, לא כן בדרכי המוסר אשר ההתבוננות בה החיפוש בכל דרכי ומעשה האדם 56432 

ולא יקום המוסר וההנהגה , הכרחי ומחוייב להשגת היראה, ומהיצר המפריע ומונע כל דבר טוב ומעולה 56433 

וז ותעצומות עד שיעשה רושם חזק בלב לתת ע, לאסור כלי המוח לזה, טובה בלא תחבולות גדולות 56434 

הקנאה והכבוד , בל יעצרוהו תאות הגופניות הפחותה, להוציא לפועל הענין המעולה, לאברים החיצונים 56435 

 56436 .הבזויים



עד גם לביטול הזמן יחשב , למעמסה תהיה לו אם יפנה עצמו זמן קצר לזה, ז עצלות האדם רבה בזה"בכ 56437 

, כלי המלחמה אין, המידות מרגשות ,התאוה משוטטת, היצר אורב, המלחמה נכונה, עתה מה לעשות, לו 56438 

בלתי אם נחזיק בכלי המלחמה , אין תקוה להנצל ממוקשי מות, היעשה כלי למעשהו בלתי פועל נרצה לזה 56439 

 56440 .עניני היראה והמוסר

, עסקיו הולכים קדורנית, האיש המוטרד בכל אשר יפנה ירשיע, ולזאת אחת דיברתי כה תעשו וטוב לכם 56441 

והיה כי יקרב אליו איש , במאסרי הדאגה והבלבול המכלה את כוח האנושי כוחו ושכלו נבוכים ונתונים 56442 

תוכל להרויח אלף אלפים דינרי , אם תעשה את הדבר הזה לפי ההשערה הנכונה, לאמר הלא חזיתי לך אור 56443 

בודאי יתן לב , ולא תצטרך לבלות זמן הרבה על זה, לא יטרידך הענין הרבה מתהלוכותיך ועסקיך, זהב 56444 

, יצייר עד אשר ישריש הדבר בלבבו דבר נכון ומקויים, וב עוז ותעצומות וכל כוחות התבונהנבון לזה בר 56445 

לא יחוש על מעט , לבקש לו ריעים כלבבו אשר יעזרו אותו לזה, להפריש מעט זמן לזה בהתבוננות רחבה 56446 

 56447 .ביטול הכבוד והסבלנות

הרחק מאד מהמרכז , איש לפי ערכו עונותינו עברו ראשינו איש, מעונים בעינוי נפש, כן אנחנו אלה היום 56448 

ועתה ראינו אור בהיר , ומהתכלית אשר בא לעולם הגשמי הלזה להכין לו לאחריתו, אשר לזה נברא 56449 

לתת עצה ותחבולה לעשות מנהג נכון בזה , ולחזק ידיים רפות בלימוד המוסרי, מתנוצץ לזכות את הרבים 56450 

האיש הלזה ידו תקיפה בחכמת היראה  לאמר הראיתם, עד אשר ישלוט הגאוה המרחפת בענין הלזו 56451 

, את דרכינו אין ערוך להנולד כמה יגדל ערכו´ אם יצליח ה, אשר מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, והמוסר 56452 

 56453 .(´אור ישראל מכתב א)  .ובזאת נבנה גם אנחנו מה אם מעט ואם הרבה

 56454 

 56455 מאמר רכח

 56456 .(ט"ו ל"ט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם

כוח זה ניתן לנו , שרוצה לטעום ולעמוד על טיבם של דברים שמחוץ ממנו, יש כוח באדם וסקרנות שמו 56457 

ר מפתה את האדם "אבל היצה, שנשאף אליהם בטרם שטעמנו טעמם, כדי לעורר את העיון בדברי תורה 56458 

הרע באדם מסית היצר , אפילו לפני שטעם מהרע, ז"ומשתמש בכוח הסקרנות לשאוף לטעום עניני עוה 56459 

 56460 .(ב"ברכות י) ואחרי עיניכם זה הרהור עבירה, אחרי לבבכם זו מינות, ואומר לו לנסות ולו פעם אחת

יש לאדם חשק ותאוה לטועמם , לפני שטעם טעם החטא ועדיין אין לו קשר אליהם, לשני דברים אלה 56461 

, ם זונים אחריהםובא לידי אשר את, ר מקום כניסה לאדם"ולאחר הטעימה כבר יש ליצה, מתוך סקרנות 56462 

כי רק צעד אחד מבדיל , (´משלי ה) הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה, כבר נסחב אחרי התאוה 56463 

כי התאוה היא , ז"כ ע"ואח, תחילה באה התאוה, התאוה והעבודה זרה מסובבות זו מזו, בינך לבין העבירה 56464 

ז אלא להתיר להם עריות "לא עבדו עו, ז שאין בה ממש"ל יודעין היו ישראל בע"כאמרם ז, ז"הסיבה לע 56465 

הרי , האדם הולך אחרי המינות כדי להתיר לעצמו את כל רצונותיו באין מפריע, (ג"סנהדרין ס)א  בפרהסי 56466 

 56467 .שהנגיעות הן סיבת המינות

הוא בא לידי , ז"מכאן למדנו שאי אפשר שינצל האדם ממינות כל זמן שהוא מלא פניות של תאוות העוה 56468 

לכן גם גדולי השכל , ות משחדות ומעוורות את שכלו להתיר לעצמו את רצונותיוכפירה כיון שהנגיע 56469 

, משום כך אין עצה למי שעסק בספרי מינות אלא בביטול הנגיעות, נכשלו ונכשלים גם היום בכפירה 56470 

 56471 .ז"ולהתרחק מפניות לעניני עוה, לשאוף להקטין את השלא לשמה במעשיו

הוא לא יבוא לידי ? ז"מלא נגיעות של שאיפות לערכי עוה והוא, ומה יעשה זה שיש בו ממדות התאוה 56472 

בחינוך , אלא יעסוק באמונה פשוטה בלי התחכמות, כי רצונותיו יהיו בעוכריו, י חקירות שכליות"אמונה ע 56473 

ולאט לאט יוחלשו תאוותיו , ובלימוד התורה בהתמדה, אם גם חיצוניים בראשיתם, והרגל למעשי מצוות 56474 

 56475 .(245דף ´ מכתב מאליהו ג)  .לאמונה פנימית זכהואז יזכה , ויזדכך לבו

 56476 

 56477 מאמר רכט

במדבר ) ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם´ והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה 56478 

 56479 .(ט"ו ל"ט

והנה מצוה על כל מי שיש לו בגד בארבע כנפים שיתכסה , כותב (ו"במדבר ט) האבן עזרא בפרשת ציצית 56480 

בעבור שיקראו , והמתפללים בטלית בשעת התפלה יעשו זה, ולא יסירנו מעליו למען יזכרובו ביום תמיד  56481 

רק לפי דעתי יותר הוא חייב להתעטף בציצית בשאר , בקריאת שמע והיה לכם לציצית ועשו להם ציצית 56482 

כי בשעת התפלה לא יעשה , למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה עבירה בכל שעה, השעות משעת התפלה 56483 

 56484 .ל"עכעבירה 

כי בשעת , ולדעתו נהפוך הוא הענין, מבקר האבן עזרא להמתעטפים בטלית מצויצת רק בשעת התפלה 56485 

הלא שעת התפלה היא השעה היותר מוכשרת למצות , אנו הלא לא כן נדמה לנו, התפלה כמעט מיותר הוא 56486 



כי עלינו לידע , הואל "והחילוק שבינינו לבין האבן עזרא ז! ואדרבה הידור מצוה היא זאת בעינינו, ציצית 56487 

למען שיהיה לו , כי כל התורה כולה היא אך ורק עצות לאדם הצריך ומחפש עצות, כי יסוד הדברים הוא 56488 

 56489 .נקל להתקדש וליטהר מכל רע וליישר דרכיו

והוא חיפש בכל מאמצי כוחו לעצות למען לא , ל הלך כל היום בפחדים שלא יכשל בדברים"האבן עזרא ז 56490 

שמח ואמר כי לפי דעתו יותר חייב , וכשמצא עצה גדולה כזאת מצות ציצית, בני נגףיפול ולא יוזק מכל א 56491 

ל לבש ציצית לא "האבן עזרא ז, למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה עבירה, להתעטף בציצית בשאר השעות 56492 

ולו ודאי צורך , ל היה איש של למען תזכרו"האבן עזרא ז! למען תזכרו, רק בתור מצוה כי אם בתור עצה 56493 

בוטחים אנו ולעצות לא , אנחנו לא רואים צורך בעצות, (ד"משלי י) וכסיל מתעבר ובוטח! עצותל 56494 

כי על כן אנו רואים בשעת התפלה השעה , אצלנו כל מעשינו הינם רק בתור מצוה ולא יותר, מחפשים 56495 

 56496 .היותר מוכשרת למצות ציצית

כי כולם הינם רק עצות לאדם הצריך , כן הוא הדבר בכל מצוות התורה, יסוד זה לאו דוקא במצות ציצית 56497 

ובזמננו כמעט שגם לרבנים , חלק התורה של משפטים כמעט שאינו נצרך כי אם ליושבי על מדין, בעצות 56498 

כי עלול הוא כל היום לכל נזק , לו היה חש האדם בפותחו איזה חנות ועסק לפרנסתו! כבר אין בהם צורך 56499 

, אז היה מוצא תורת חושן משפט, לעשות ואיך להסתדר והיה מחפש עצות איך, ועון כאונאה וגזל וכדומה 56500 

 56501 .כי אז ודאי לא היה מניח את החושן משפט אף לרגע להסתכל בו ולמצוא הצלתו

, מיסדים כל מיני חנויות ולא עולה על לב סכנות המכשולים וכדומה, אבל במצב שאין מחפשין כלל עצות 56502 

מר הכתוב ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא הוא שא, פשוט כי למי שיש צורך בדבר הדבר נעדר ממנו 56503 

כל מעשיכם אינם רק בתור מצוות ולא , אינכם אנשים של למען תזכרו, אינכם מחפשים עצות, אביתם 56504 

 56505 .מפרי דרככם תאכלו וממועצותיכם תשבעו? אם כן מה תקוה לכם, יותר

, לו בכל חייווהעמידה לו כל הדינים בכל הנהגתו והמשא ומתן ש, פרשיות שלמות כתבה התורה לאדם 56506 

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את , בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו 56507 

והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי , לפי רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מעוט השנים תמעיט מקנתו, אחיו 56508 

לם רק עצות לאדם שיבא כל אופני המשא ומתן שסדרה התורה כו, הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי 56509 

כי לענין גרים ותושבים אתם די בידיעה , ואנחנו מה נאמר, מכל זה אל ענין גרים ותושבים אתם עמדי 56510 

 56511 .מספיק בהתבוננות

גרים , לא בחכמות יעוצב האדם כי אם בפועל ידיו! לא בהתבוננות כי אם במעשים! הלא דברים בטלים הם 56512 

והיה כי ישב אדם כל , ארעי הוא בכל חייו, אין לו דירת קבע תושב, גר אינו אזרח, ותושבים אתם דייקא 56513 

כבר הפך על פיה כל חכמתו אשר יעשה , ואחרי זה יאמר איך גיי א היים, יומו ויתבונן בענין גר ותושב 56514 

וכן באידך גיסא מעשה מבטל ומהפך כל עצמותו , חייו של האדם מתעצב אך ורק במעשה, אותם וחי בהם 56515 

שם הוא כולו , ל הגיונותיו וכרגע יוצא בשוק ושם הוא עוקר כל התורה כולהמה תועלת בכ, של האדם 56516 

 56517 .היפוך של גרים ותושבים

הלא לא יקרא את , ההולך בספינה ואף אם ישהה עליה כמה שנים! היים´ כמה מן הטרפות יש במלה א 56518 

איך כל , עצות ולתכלית זו נתנה התורה לאדם! בחיים של גר ותושב אין כזאת אהיים, הקבינה שלו א היים 56519 

, וכשינקוט העצות אז יהיה בדרגת אתם עמדי ודאי, חייו כל הנהגתו ופעולותיו יהיו של גרים ותושבים 56520 

וכל מטרתו ותכליתו כבר לא יהיה כי אם להשיב אמרים , ז כלום אלא כגר בארץ"כבר לא יהיה לו בעוה 56521 

והדורש ומחפש , דרכיו אל נכוןעצות לאדם ליישר , לא להשתקע הוא יסוד כל התורה כולה, אמת לשולחך 56522 

הוא אשר לו חלק בתורה , להתחזק בסנסיני עץ החיים, המשתמש במצוותיה של התורה לשם עצות, לעצות 56523 

 56524 .(דעת תורה)  .ו"ודאי ולא להיפוך ח

 56525 

 56526 מאמר רל

 56527 .(ט"ו ל"ט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם

, אבל בסיפרי זוטא שנו, ולכאורה אין ענין זה לזה, פרשת ציצית פרשת שלח היא פרשת המרגלים וסופה 56528 

ואנו , והדבר צריך ביאור, כי מרגלים בלשון תרגום אליליא, מרגלך´ ולא תתורו אל יהיה לבך אלילך פי 56529 

אלא תורה שלמה היא , כי ענין המרגלים אינו ענין דלשעבר שאין מה ללמוד ממנו, ל"למדים מדבריהם ז 56530 

 56531 .לבבנו לנו בעבודתנו עם

יראה לעינינו , אם נבוא להשוות בין פרשת המרגלים בתורה ששלח משה לענין המרגלים ששלח יהושע 56532 

כי המרגלים ששלח משה הלכו את כל הארץ ורגלו אותה כרצונם מסוף הארץ ועד סופה , דבר מפליא מאד 56533 

והיו , אף גבורתםוגם כרתו אשכול גדול משונה במשקלו שנשאוהו במוט בשנים על , ולא הפריע להם איש 56534 

 56535 .ל"והכל היה בדרך נסים ונפלאות כמבואר בחז, בארץ ארבעים יום בלי שהיה פוצה פה ומצפצף כנגדם



שכדי להסיח דעת , ל"י מחז"כ מן הנפלאות כמובא ברש"היה ג, וגם מה שאמרו ארץ אוכלת יושביה היא 56536 

קום בואם מת שר העיר והיו ה שבכל מ"הפליא הקב, יושבי המקום מהם שיוכלו ללכת כרצונם בלי הפרעה 56537 

ולו היו המרגלים מסתכלים בכל זה הסתכלות נכונה , כ היו מסיחים דעתם מהם"ועי, טרודים כולם בלוייתו 56538 

´ והיו רואים בכל זה הוכחה גלויה כי ה, בכל דבר ודבר´ הלא היו רואים יד ה, בעין טובה ולא בעין רעה 56539 

ם עם ישראל ויראה נפלאות לעמו ויוריש להם ארצות ג´ והיו למדים מזה כי יהיה ה, עמהם לשמרם בדרך 56540 

וגם החסד שעשה , וכאנשי תהפוכות הפכו הכל לצד הרע, כי ראו בעין רעה, אך למעשה היה להיפך, גוים 56541 

 56542 .הוציאו דיבה ואמרו ארץ אוכלת יושביה היא, עמהם והמית כל שריהם´ ה

באו חרש כמרגלים ממש היראים  כי הם, ואילו מהלך המאורעות של מרגלי יהושע היה שונה לגמרי 56543 

וגם בביתה היו , לא זזו מן החומה ולהלן אף פרסת רגל, ובאו לבית רחב שבחומה היא יושבת, לנפשם 56544 

כ כשראתה כי כבר "ואח, עד שהעלתה אותם הגגה ותחביאם ותכסם בפשתי העץ, במצב של אימת מות 56545 

ונחבתם שמה שלושת ימים עד , יםאמרה להם ההרה לכו פן יפגעו בכם הרודפ, אפשר שימלטו על נפשם 56546 

, כ היה להם למסור לשולחיהם כי היו מלאים פחד ואימת מות"וא, שוב הרודפים ואחר תלכו לדרככם 56547 

ואיך יוכלו , ויושבי המקום עומדים על נפשם ושומרים שמירה מעולה שלא תדרוך רגל זרה בארצם 56548 

 56549 .לכבוש את ארצם

כי שמענו את אשר הוביש ונשמע , לכם את הארץ´ ן האולם כיון ששמעו מרחב שאמרה להם ידעתי כי נת 56550 

ומסרו כן , ודנו מדבריה כי אמנם כן הוא הדבר, לא חשבו לכלום כל מה שעבר עליהם, ונמס לבבנו 56551 

והמרגלים של משה עם , והביאו ישועה לישראל, לישראל ויחזקו את לבם לבוא בבטחה לרשת את ארצם 56552 

והביאו אסון על ישראל שלא , ו עליהם הפכו הקערה על פיהכל הישועות והנפלאות שראו בעיניהם ושעבר 56553 

וכבר , אתם בכיתם בכיה של חינם, י"ל הובא ברש"ש ז"שורש כל החורבנות והגליות וכמ, היה דוגמתו 56554 

 56555 .מאז נקבע היום הזה יום תשעה באב ליום מר וחושך לישראל עד היום

או שלא לשמור ולקיים את , על דעתואנו למדים מזה כי לא המסיבות הן הגורמות לו לאדם להעבירו  56556 

י לבם הרע "וע, אלא לבם הטעם, ה"שהרי במרגלי משה היו המסיבות נפלאותיו וחסדיו של הקב, התורה 56557 

שכל המסיבות , ובמרגלי יהושע היה להיפך, קפחו והרעו את המעשים להתלונן בהם על המקום ולהכעיסו 56558 

 56559 .יעו אליההיו נגדם שראוי היה לבוא לידי מסקנה אחרת מזו שהג

וראו , שעל ידו הסתכלו הסתכלות נכונה ואמיתית, רק לבם הנכון והישר, ומה גרם לדעתם הנכונה הלזו 56560 

ובדברי רחב דברי בת קול הקוראת להם מן השמים ללכת לרשת את , בכל מה שעבר עליהם רק חסדים 56561 

אלא הלב , שרי טובואת מרגלי יהושע למב, הרי שלא המסיבות עשו את מרגלי משה למוציאי דיבה, הארץ 56562 

 56563 .והוא היה למגיד האמת במרגלי יהושע, היה למוציא דיבה במרגלי משה

, וזהו ששנו בספרי זוטא ולא תתורו אל יהיה לבך אלילך, הרי תורת המרגלים תורת הלב היא, ולפי זה 56564 

המלמדת לנו כמה עקוב הוא , כלומר אחרי פרשת המרגלים שהיא פרשת תורת הלב הטועה והלב הטהור 56565 

אל יהיה , באה פרשת ציצית ומזהירה אותנו לא תתורו אחרי לבבכם, וכמה אנוש הוא ומי ידענו, ב מכלהל 56566 

, כי הכל תלוי בלב ואך ממנו תוצאות מות וחיים, ה"ואל תחריב את עולמך ועולמו של הקב, לבך אלילך 56567 

 56568 .הוא המלמדך והוא המדריכך בדרך תלך

והן , והן המונעות אותך מעשה טוב, הגורמות לך ואל ישיאך יצרך כי המסיבות שאתה נמצא בהן הן 56569 

כי שתי פרשיות המרגלים מרגלי משה ומרגלי יהושע מלמדות שלא , המדיחות אותך לנטות מהדרך הטובה 56570 

ולכן לבך יהיה מסור ונתון שלא תתור אחרי , שאין הסיבה לטוב ורע תלויה במסיבות אלא בלב, כן הדבר 56571 

עד שתראה , ת ותכלת הדומה לרקיע ורקיע הדומה לכסא הכבודאלא הסתכל בציצית הדומה לתכל, לבבך 56572 

 56573 .בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך, ה"ובקו האמת שהוא חותמו של הקב, אותו והלכת בדרכיו

כי יש שהאדם הוא מסובב , ולא עוד אלא שכל מצבו של האדם בעולם נערך באמת אך ורק לפי כיוון לבו 56574 

וכל מה , והוא מלא תרעומות על מצבו, והוא אינו מכיר כלל בנסיו, ה עושה עמו"בנסים ונפלאות שהקב 56575 

אולם מי שיכוון לבו להביט אל , וחייו אינם חיים, שיש לו מאשר חננו האלהים חסר לנו כנגדו כפלים 56576 

אף כשיהיה עני חסר כל יהיה עשיר השמח , ומתבונן אל רחמיו וחסדיו המרובים, שעושה עמו´ מעשה ה 56577 

 56578 .בחלקו

ואם יהיה לבו מרגל יחשך עליו , כי אך לפי כיוון לבו יקנה את עולמו, ם ניתן בלבו של אדםנמצא שהעול 56579 

והמסקנה , כהמרגלים האלה שראו את כל הדרכים לפניהם כחתומות, כי יראה בכל שהוא כנגדו, עולמו 56580 

ואחרי , ה בהוציאו אותם ממצרים"אחרי כל מה שהראה להם הקב, היתה שיתנו ראש וישובו מצרימה 56581 

 56582 .והכל היה להם הבל הבלים, רע להם את הים והעמידם לפני הר סינישק

ונדמה להם כי , אל המקום שהיו בו בשפל המדרגה בעבודת פרך בחומר ובלבנים, ורצו לחזור לאחוריהם 56583 

ל את "ולא לחינם קראו חז, ולא היה כל זה אלא דמיון כוזב ומעשה שטן, הכל לרעתם ולא לטובתם 56584 



ורק לבם הרע גרם להם , כי כל דאגתם וצרתם של שוא ושקר היתה, של חינם בכייתם בלילה ההוא בכיה 56585 

 56586 .שיראו את עצמם ברעה הזאת

ל אתם בכיתם בכיה של חינם ואני אעשה לכם בכיה "כמאמרם ז, ולפיכך נענשו על בכיתם זו בעונש מר 56587 

ן החמור ביותר כי בכיה של חינם הוא עו, וזהו יום תשעה באב המר שבו נחרבו שני המקדשים, של דורות 56588 

, בדו מלבם רעות שלא היו בעולם כלל, ונפלאותיו´ כי תחת לשמוח בחסדי ה, וכפית טובה שאין דוגמתה 56589 

ורק זה , וכן יארע לכל אדם שלבו לב מרגל, חשבה לטובה חשבו הם לרעה ובכו עליהם´ ומהמחשבות שה 56590 

ולכן הלימוד , ות עולמו בחייוהוא הזוכה בכל המצבים ובכל המסיבות לרא, שלבו טוב וישר ורואה נכוחה 56591 

אל יהיה , לא תתורו אחרי לבבכם, שלמדתנו תורה מפרשת המרגלים לטוב לנו כל הימים להחיותנו הוא 56592 

 56593 .(דליות יחזקאל)  .לבך אלילך

 56594 

 56595 מאמר רלא

 56596 .(ט"ו ל"ט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם

למשל שהנחתי חפץ על , כדמיון שכחה בדבר גשמי, ופן פשוטמורגלים לחשוב על ענין זכירה ושכחה בא 56597 

ש וניגמריה בחד "דאין דנין בע, (.ה"סנהדרין ל) ´אולם מצינו בגמ, איזה מקום ונשכח ממני כל הדבר 56598 

נהי דפומא כותבין , ג דשני סופרי הדיינין עומדים לפניהן וכותבין"ואע, בשבתא משום דמינשו טעמייהו 56599 

נשכח מלבו , ג שזכור לו ליסוד הטעם"ואע, י שם ליבא דאינשי לא כתבי"שובר, ליבא דאינשי אינשי 56600 

הנה אמנם כי הענין כמו שהוא לא נשכח ממנו , ואין יכול ליישבו ולתת טעם הגון כבראשונה, ישובו לטעמו 56601 

ברם לב הענין , והרי גם רואה הוא הכל מתוך הכתב, זוכר הוא כל מה שנשא ונתן בענין לכל פרטיו, כלל 56602 

 56603 !שכח ממנוהוא נ

רגילים להתבטא כמה , כי הידיעה שהלב יודע עמוקה ודקה עד מאד, הוא הענין אשר אנו מדברים תמיד 56604 

, כבר אני מרגיש נקודת הענין וטעמו, פעמים בעת יגעים באיזו בסוגיא גדולה וטרם מוגדר לו כל עניניה 56605 

אלא , עת הלב רחבה עד מאדידי, הלב אמנם יודע הרבה, רוצה לומר כי בלבו כבר הוא עומד על הסוגיא 56606 

כי אחרי שכבר עמד על הסוגיא , ומצד שני יש ומתרחש להיפוך, שצריך עוד להוציא הדברים בגדריהם 56607 

אבל שכוח הוא מנקודת , והנה אחרי איזה זמן ועדיין זכור אצלו כל אשר עמד בה, בכל פרטיה ודקדוקיה 56608 

 56609 .נשמת הסוגיא הלכה ממנו, הסוגיא

אבל ידיעת הלב שהיתה לך בסוגיא , גם אם תעלה כל חידושיך על הכתבכי , מחדשת יותר´ אך הגמ 56610 

אם לא תחזור על חידושיך עוד , כי ליבא דאינשי לא כתבי, אם תעזבנה יום עזובה תשאר, שכוחה היא לך 56611 

, כי בלתי ידיעת הלב עיקר חסר מן הענין, שכחת ידיעת הלב שכחה נקראת, פעם עם כל היגיעה שבדברים 56612 

עומדים לפניך כמו , אם עדיין הסוגיא וחידושיך בה עומדים לפניך בכל דקות ידיעת הלב זכירה נקראת רק 56613 

הוא אשר מזהיר הכתוב רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים , חי כבתחילת החידוש 56614 

על שכחת הדברים ועל , הנה על שתי שכחות הכתוב מזהיר, אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך 56615 

 56616 .חת הלבשכ

האם אמנם אפשר לשכוח ! ´בעל גאוה שוכח את ה, א"ורם לבבך ושכחת את ה, (´דברים ח) הכתוב אומר 56617 

הלא ישיב , וכשאמנם תשאלנו על זה? הלא בעיניו ראה ובשכלו הכל הבין ואיך פתאום ישכחהו? ´את ה 56618 

כחת ההשגה של בש, אלא בשכחת ידיעת הלב, אלא לא בשכחת דבר גשמי מדבר הכתוב! ´לך בודאי יש ה 56619 

וזאת אשר מגלה לנו , כי שכחת ידיעת הלב שכחת כל הדבר הוא כי היא עיקר הענין, הלב מדבר הכתוב 56620 

 56621 .הוא´ כי בעל גאוה לבו לאו עם ה, התורה

לנגדי ´ ה אמר שויתי ה"הוא אשר דהע, היינו זוכר אותו חדש ורענן לא כענין ישן כלל´ ענין זוכר את ה 56622 

זכורה , אין אדם שוכח את יד ימינו כי אחד הוא עימה, כי מימיני בל אמוט´ ה אני רגע לא אשכח את, תמיד 56623 

יודע כל כולו בכל לבו בכל , זכור אצלו תמיד באין הפסק אף לרגע´ כן השם ית, היא לו באין כל הפסק 56624 

אלא מלבו , בידיעותיו לא חסר לו כלום, ´ובעל גאוה כי רם לבבו גם הוא יודע את ה, הרגשיו כעומד נגדו 56625 

 56626 .ושכחת הלב שכחת כולה היא, כבר שכוח הוא

אתה שומע מזה שאם יתורו אחרי לבבם אף שלמעשה יודע כל , ולא תתורו אחרי לבבכם למען תזכרו 56627 

לנגדי ´ בשויתי ה, וראיתם אותו וזכרתם אין זכירה כי אם בוראיתם אותו, שכוח הוא ולא זכור, המצות 56628 

שכחת הלב ולא , אף שכחה כל דהיא´ והשוכח את ה, ודוקא הנך בטוח בועשיתם אות´ ובזכירת ה, תמיד 56629 

פן , (ה"אות צ) ל"ש ז"הוא אשר כתוב באורחות חיים להרא, כבר הוא מיועד לחטאים, שכחת הידיעות 56630 

ה פרשת ציצית "כי על כן נתן הקב, כל הסדרה שלח מלאה בריבוי חטאים, תשכח את בוראך ותחטא 56631 

תכלת דומה לים וראיתם אותו , לך זכרו למשיב נפשכי תזכור את בוראך והיה , שמירה נגד חטאים 56632 

 56633 .(דעת תורה)  .וזכרתם ועשיתם ודאי

 56634 



 56635 מאמר רלב

ו "במדבר ט) ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם´ וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה 56636 

 56637 .(ט"ל

כי מי יעמוד , ד תמידראוי להזדעזע ולהתחר, בראות עומק הדין עד היכן מגיע, (ד"י פ"מס) ל"כתב הרמח 56638 

ודייק בלשונו , באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטן או גדול, ביום הדין ומי יצדק לפני בוראו 56639 

, ל"ובתוספת ביאור י, ביאורו שהיראה חייבת להיות תמידית ללא הפסק כלל, להתחרד ולהזדעזע תמיד 56640 

אלא כל הזמן , ים אף לרגעכי לבו ורעיוניו אינם שוקט, שהנה מצב האדם נמצא תמיד בגדרי עבודה 56641 

ויתכן שבכל רגע תהא לאדם , ולכן לרגעים תבחננו מפני שאין רגע ללא פעולת לבו ומחשבתו, פועלים 56642 

 56643 .י לבו ורעיונותיו"ירידה ונפילה ממצבו ע

, ובזה מבאר הא דאנו מבקשים בתפילה, דאף בשעת השינה פועלת המחשבה, ל"בשם הסבא מקעלם ז 56644 

ויתכן , ואז אין השכל שולט בו, כי אף בשנתו פועל לב האדם, נו מלכנו לחייםלשלום והעמיד´ השכיבנו ה 56645 

כ "וע, ולא יהיה מעצור בכוח השכל למנוע המחשבות הרעות, שיפלו בו מחשבות שיכולים להביאו לאבדון 56646 

שלא נרד ממדרגתנו , אף התעמידנו למחרת תהא לשלום, לשלום´ בקשתנו בתפילה כשם שהשכיבנו ה 56647 

, שהרי כל עת יכול להדרדר ממדרגתו, מעתה פשיטא שחייב תמיד להיות תחת יראת שמיםו, בשנת הלילה 56648 

 56649 .ואם לא יירא ויחרוד תמיד מי יערוב לו שלא יפול ויחטא

אף העצות והתחבולות שאנו עושים להשגת , ומעתה לאחר שנתבאר ענין זה בהבנתה של יראת שמים 56650 

מורגלים אנו שלימוד המוסר במשך חצי , ורגליםחייבים להיות באופן שונה מכפי שאנו מ, יראת שמים 56651 

ז כיון שהיראה תמידית אף לימוד מוסר חייב להיות "אך לפי, שעה בכל יום מספיקים לו שיהיה ירא שמים 56652 

 56653 .תמיד במשך כל היום כולו

כי , ורק שאיננו רואים זאת, ובאמת כאשר נעמיק יותר נראה שהתורה מחייבתנו ללימוד המוסר כל היום 56654 

וכשם שבלימוד תורה יש , ואין אנו יורדים לעומק הבנת צורת הדברים, בתורה אלא החומר גרידאאין לנו  56655 

ח "לבין ת, ואינו דומה נער הלומד דף גמרא המבין רק פשוטם של דברים, כמה אופנים בדרכי הלימוד 56656 

תר וביו, ענינים שאותו הנער לא ראה אותם כלל´ ומגלה באותו דף גמ, מופלג הלומד בהעמקה ועיון 56657 

ס לומד אותו פרק בחומש שאף גדולים וחכמים לומדים אותו ורואים בו "בלימוד החומש שאף תינוק בביה 56658 

 56659 .וכמו כן בלימוד המוסר רק המעמיק יראה היאך מפורש זאת בתורה, עולם אחר

והנה מן הדין היה ללבוש את הציצית על , ´וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה, גבי פרשת ציצית מפורש 56660 

הטעם , ואנו מסתפקים בעטיפת הטלית בשעת התפילה, וללכת כל היום בציצית על הבגדים, הבגדיםכל  56661 

ונזכור , ולכן חויבנו בעטיפת הציצית כדי שנראה אותו, לכך כי נמצאים אנו תמיד בגדר שכחת כל המצוות 56662 

א רק ל, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, חובתינו בקיום המצוות 56663 

ולכן , אלא נוסף לכך נמצאים בו כוחות המושכים אותו לחטא ולהשכחת המצוות, שהשכחה שולטת בו 56664 

 56665 .´ודאי שחייב לעשות ציצית על מנת להזכר במצוות ה

ולפי דעתי , כנפות שיתכסה בו תמיד´ והנה מצוה על כל מי שיש לו בגד ד, וראה באבן עזרא שם שכתב 56666 

למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה עבירה , אר השעות משעת התפילהיותר הוא חייב להתעטף בציצית בש 56667 

והנה יהיה , ועוד שם באבן עזרא אחרי לבבכם המתאוה, כי בשעת התפילה לא יעשה עבירה, בכל שעה 56668 

המעמיק בדברים אלו יראה , הציצית לאות ולסימן שלא ירדוף אדם אחר הרהור לבו וכל אשר שאלו עיניו 56669 

שהרי אף הציצית מעין לימוד מוסר המחייב את האדם לזכור מצוותיו , כל היום היאך חויבנו בלימוד מוסר 56670 

כי חויבנו לעשות מעשים , וזה עדיף מלימוד המוסר, ורק שאיננו יורדים לעומקם, ולהרחיקו מתאוות לבו 56671 

 56672 .בפועל כדי להזכירו חובתו בעולמו

לאדם , ינו מקיים שאר מצוותשהיה מדמה את המניח תפילין ומלבד זה א, ל"שמעתי בשם הסבא מקעלם ז 56673 

, וכדי להזכירו ביקשו שיעשה קשר בבגדו לסימן, שנסע למרחקים וביקש מזולתו שיעשה עבורו דבר מה 56674 

כי מטרת , הלא לשוטה יחשב, וענהו כי עשה את הקשר לסימן, בחזרתו שאלו אם עשה אשר ביקש ממנו 56675 

ן התפילין הם לאות ולסימן להזכירו כ, הסימן כדי להזכירו לעשות המעשה ולא להסתפק בעשיית הסימן 56676 

ומבואר כן בטור שקשר תפילין הוא לאות שלא , ומה יעזור לו הסימן אם ישכח את העיקר, קיום המצוות 56677 

 56678 .הרי להדיא גודל חובתנו להתמיד תמיד במלאכת הזכירה שלא ישכח מאתנו חובתנו, ישכח עשיית המצוות

וראה , הלב והעינים סרסורין לגוף שהן מזנין את הגוף ,(´ז ו"ר י"במד) וביותר יתבאר בזה דברי המדרש 56679 

, משל לאחד מושלך לתוך המים, למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי, י שם העין רואה והלב חומד"ברש 56680 

אף כך אמר , שאם תניחהו אין לך חיים, ל תפוש חבל זה בידך ואל תניחהו"הושיט הקברניט את החבל וא 56681 

וכן , אלוהיכם חיים כולכם היום´ מדובקים במצוות ואתם הדבקים בה כל זמן שאתם, ה לישראל"להם הקב 56682 

 56683 .הוא אומר החזק במוסר אל תרף כי היא חייך



ונתן לו , ומונח תמיד בתוך הדין, ל המשילו מצבו של האדם כמי ששרוי בתוך המים שהוא החטא"חז 56684 

הם כלימוד מוסר נמצא שכל מטרת המצוות , ה עצה להחזיק במצוות כדי להצילו מטביעה בחטא"הקב 56685 

הדביקות במצוות , וכן הוסיף המדרש החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך, המצילו ומרחיקו מהחטא 56686 

 56687 .ולכן נצרה ואל תעזבנה כי רק על ידה תזכה לאור החיים, כמוה כלימוד המוסר

, החטאקשה יותר מאשר המלחמה המתמדת נגד הלב והעינים סרסורי , ויש להוסיף כי עבודתנו הרוחנית 56688 

וחייב לעבוד עבודה עצומה , כי יצר לב האדם רע מנעוריו, כי מלבד זאת טמון בלבו רע מתחילת ברייתו 56689 

מדה , וביותר שנמצא באדם מדת תהפוכות, וכל שלא יחזיק בחבל למה לו חיים, לעקור הרע הנמצא בקרבו 56690 

הלכך מחובתנו להחזיק , ולהורידו מטה עד אבדון, זו מסוגלת היא להפוך את האדם ברגע ממדרגת עליה 56691 

 56692 .י היראה הרי הוא מחזיק בחבל"כי ע, ולכן חובת היראה היא תמידית, בחבל ולא להרפות

וחייב לעקור , ובפרט בדורנו, וכמו כן מצווים אנו לעקור את מדותינו הרעות הנמצאות בנו מטבע ברייתנו 56693 

משלי ) ´עקב ענוה יראת ה, כי מדות רעות מנוגדות ליראת שמים, מדותיו עוד בהיותו תינוק בעריסתו 56694 

שהרי המתגאה אומר אני , ואילו הבעל גאוה לא יתכן שיהיה ירא שמים, הענוה קשורה ליראה, (ב"כ 56695 

 56696 .(אור יחזקאל)  .וממילא אין מקום ליראת שמים בלב בעל הגאוה, ואפסי עוד

 56697 

 56698 מאמר רלג

 56699 אשר אתם זונים אחריהםועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ´ וזכרתם את כל מצות ה

 56700 .(ט"ו ל"ט)

הכל , אבל המעשים והפעולות אינם בכוח האדם, ש ובחרת בחיים"כל כוח האדם הוא רק לבחור בטוב כמ 56701 

ולפעמים אין , ת כוח ואפשרות להגשים את בחירתו"ולעתים נותן השי, ´נעשה על פי רצונו והשגחתו ית 56702 

וכל , ה"כי הבפועל והמעשה רק ביד הקב, רתו לבדמעשיו נעשים על פי בחירתו ויקבל שכר רק עבור בחי 56703 

ז לא ניתן לאדם הבחירה "אבל בעניני העוה, ה את הדרך היאך לבחור בטוב"זה בעניני הנפש שהראה הקב 56704 

 56705 ל"וכבר האריך החוה, ה והשגחתו הפרטית"כי הכל נתון ביד הקב, ז"ואינו יודע כלל היאך יקבל עוה

לבין עניני , ב שנמסרה הבחירה ביד האדם לבחור בטוב"העוה לבאר סיבת החילוק בין, (ד"הבטחון פ) 56706 

 56707 .ז"ז שאין אדם יודע כלל מה הדרך בה ישיג העוה"העוה

ועל כל צעד ושעל ממעשי האדם יש חיובי התורה מה , כל חיובי התורה מדריכים את האדם בכל דרכיו 56708 

ואיתא , ולתו ודעתוולא השאירה תורה מאומה לבחירת האדם לעשות כפי יכ, לעשות ומה לא לעשות 56709 

אמר לו החבר כן , שאמר לחבר שאני רואה שאין לאדם אפשרות לעשות כפי דעתו, (צט´ מאמר א) בכוזרי 56710 

 56711 .הוא שכל תורותנו כתובים בתורה מדברי האלוהים למשה

ולו ישתנה פרט קטן , וכמו דההויה הטבעית אין אפשרות לשנותה, כל מצוה וכל פרטיה נמסרו למשה 56712 

ובלעדי , ´ב חייב להיות מכוח דבר ה"כן בכל פעולה כדי לזכות לעוה, לא תוכל לעמוד מצורה בה נבראת 56713 

אבל כאשר יבקש אדם , על כל מעשה ורק כך יוכל לזכות´ ולכן ציוה ה, ב"זאת אין מציאות של זכיה בעוה 56714 

 56715 .דרכים משל עצמו לא יזכה בהם

, י עיניכם אשר אתם זונים אחריהםועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחר´ וזכרתם את כל מצוות ה 56716 

כדי שלא תתורו אחרי לבבכם ´ לזכור ולעשות את כל מצוות ה, זו עבודת האדם ואלו הם כל חיובי התורה 56717 

העין רואה , י הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות"ש ברש"ועיי, ואחרי עיניכם 56718 

ב "ברכות י) ל אחרי לבבכם זה מינות"איתא בחז ,ומה היא חמדת הלב, והלב חומד וכלי המעשה גומרין 56719 

 56720 .(ב"ע

ועיני , לעשות כפי רצונו ודעתו ואין כל שליטה עליו ואין הכרח במעשיו, הלב רוצה מינות ואפיקורסות 56721 

ולכך האפיקורסות , כי בעיניו נראה כן שאין שליטה על מעשי האדם, האדם מביאים אותו למחשבה זו 56722 

כי כל המצוות עשויות למטרה זו להרחיק אותו , ´לזכור את כל מצוות הוזו עיקר העבודה , שולטת באדם 56723 

וכל מעשי האדם כפופים להשגחתו , כי המצוות מראים שאין האדם חופשי במעשיו, ממחשבת המינות 56724 

 56725 .´ואין כוח כלל לעשות נגד והיפוך רצונו ית, ולהדרכתו

שיאמין שכל דברינו ומקרינו כולם  בא שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד´ ן פ"ואלו הם דברי הרמב 56726 

ובפשטות הביאור בדברי , וכוונת כל המצוות שנאמין באלוהינו, נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם 56727 

גדול העצה ורב העליליה , ן שכל שאינו מאמין בהשגחה אינו מאמין בתורה דהרי יסוד התורה הוא"הרמב 56728 

שהרי , שאינו מאמין בהשגחה לא יתכן לתת לו כדרכווכל , (ב"ירמיה ל) לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו 56729 

 56730 .ה"ולכן כל שאינו מאמין בהשגחה אין לו חלק בתורת משה רע, סבור שאין משגיח על דרכיו

וכבר כתב , ´שכל התורה וכל מצוותיה מטרתם רק למען להכיר השגחתו ית, ואפשר לומר בתוספת ביאור 56731 

ה "וכולו מונח תחת רשות ושליטת הקב, ´ל מאתו יתאם הכיר יסוד זה שהכ, ל דזו בחינת האדם"החוה 56732 

כדי שידע ויכיר שכל צעד מצעדיו כפוף , ולכן ציותה תורה מצוות על כל צעד, א"והוא המנהיג ומדריך כאו 56733 



כי , ומעתה פשוט הוא שכאשר לא יתבונן ויכיר בזאת האפיקורסות תדריכהו, ת"ומשועבד להנהגת השי 56734 

 56735 .כאילו ואין שליטה עליו אלא הפקר לכל, היינו הפקר לשון אפיקורסות נובע מלשון פוקר

ל "אמרו חז, ה ואין ביד אדם מאומה"להאמין כי הכל מסור ביד הקב, זו היא עיקר יסוד אמונתנו הקדושה 56736 

כל העתיד כבר נמצא והאדם , (´ב´ ן ד"רמב) שבקרבנות הנשיאים מונח כבר כל העתיד של כלל ישראל 56737 

וחובתנו רק , ל דבתורה כתוב כל העתיד של כל יחיד ויחיד"מובא בחזו, רק משלים בפעולתו את הנברא 56738 

 56739 .ולהסכים לדבריו´ להשלים את ובחרת בחיים דהיינו לבחור ברצון ה

י אל "ופירש, אמר בן עזאי בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך, (.ח"יומא ל) ל"מה מרעידים הם דברי חז 56740 

אין אדם נוגע במוכן , יבך במקומך ומשלך יתנו לךכי בשמך יקראוך להוש, ידאג אדם שמא יתקפח פרנסתו 56741 

הכל נקצב כבר לאדם ורק , ואין מלכות נוגעת בחבירתה ואפילו כמלוא נימה, לחבירו אפילו כחוט השערה 56742 

וכשם , חייב אדם להרגיש כאילו הוא גרזן ביד החוצב, ´ולילך בדרך בה בחר ה´ חובתו לבחור ברצון ה 56743 

 56744 .´כן אין כוח לאדם ללא השגחת ה, החוצב בו שאין בכוח הגרזן לפעול ללא רצון

מלכות אשור , הוי אשור שבט אפי ומקל ביד זעמי לשלול שלל ולבוז בז, (´ישעיה י)א  ואלו הם דברי הנבי 56745 

כל יכולתה הוא רק מכוח שהוא שבט אפי ומקל , הגדולה שכבשה והחריבה את כל העולם אין בכוחה כלום 56746 

וזו עבודתנו לחוש , ולכן נתן כוח ביד אשור לכבוש ולהחריב בהם, ה כועס וזועם על ישראל"שהקב, זעמי 56747 

 56748 .כי כל מעשי האדם אינם אלא כלי להשלים רצון השם יתברך

ולכן כיון שאנו מבקשים כל צרכינו מאת , ה"להאמין שהכל ביד הקב, יסוד אמונה זו הוא ענין התפילה 56749 

, ת מקבלים כל צרכינו"מה ורק מהשיאנו מגלים בבקשתינו שאין בכוחנו ליצור לעצמנו מאו, ה"הקב 56750 

´ כל האומר פותח את ידיך ג (7´ברכות ד) ´ואיתא בגמ, ה ימלא את בקשתנו"ובשכר הכרה זו נזכה שהקב 56751 

הוא המשביע לכל , ´היינו שאומר ומכוין יסוד זה של אמונה בהשגחתו ית, ב"פעמים ביום הרי זה בן עוה 56752 

ב ניתן לאדם המאמין בהשגחתו "כי עוה, ב"יות בן עוהממילא זוכה לה, חי מקרני ראמים עד ביצי כנים 56753 

 56754 .(אור יחזקאל)  .ב"וכאשר יגביר בלבו מחשבת האמונה יש תקוה לזכות לעוה, הפרטית

 56755 

 56756 מאמר רלד

 56757 .(ט"ו ל"ט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם

אמרו כך היה ראוי , נוטין לצד מינות שמצאו בו דברים שהן, ר בנימין בן לוי בקשו לגנוז ספר קהלת"א 56758 

משה אמר ולא תתורו אחרי , (א"קהלת י) ?שלמה לומר שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך 56759 

אלא הותרה הרצועה לית דין ולית ? ושלמה אמר והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך, לבבכם ואחרי עיניכם 56760 

 56761 .(ח"ר ויקרא כ"מד) אמרו יפה אמר שלמה, ם במשפטכיון שאמר ודע כי על כל אלה יביאך האלהי? דיין

ולמה צריך להביא מסוף דבריו ולא הביא מתחילת ? לכאורה איך יכולים לפרש בדבריו נגד ולא תתורו 56762 

למדנו מכאן שהאדם המתאוה והולך ? שכבר אמר בראש ספרו הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל? דבריו 56763 

ב "ב) והרי הוא כעיר זה המהלך אחר סיחה נאה! ברי חכמהלא יועילו לו שום שכל וד, אחר מראה עיניו 56764 

כן דבר ? ומי הוא זה אשר מפניו יתבייש? ולמה ימנע ממעשה שטות? ומה לו ולעיר בדברי חכמה, (7ח"ע 56765 

כ "א! עיקר שפתו אשר הוא מבין זה השוט והמקל אשר לנגד עיניו, כי הגוף שהוא החומר הגס! זה ממש 56766 

רק ודע כי על כל אלה , אין בדברים אלו בכדי להכניע את החומר העכור, כל דברי קהלת בחכמתו הגדולה 56767 

 56768 !יביאך האלהים במשפט רק זה יוכל להציל

גדולה היא במעלתה שכן היא מכריעה ! גדולה היא במעלתה ונפלאה היא בערכה, ידיעה זו גדולה היא מאד 56769 

לך בדרכי לבו לא היה זה ההו, שעל אף כל הבל הבלים הכל הבל שאמר שלמה! כל חכמתו של שלמה 56770 

, ונפלאה היא בערכה שהרי לולא ודע בקשו לגנוז ספר קהלת, נרתע ולא היה עוזב ללכת אחר מראה עיניו 56771 

אבל לאחר שאמר ודע כי על כל , מפני שדברים אלו של והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך נוטים לצד מינות 56772 

 56773 !ה יפה אמר שלמהואדרב, שוב לא הותרה הרצועה כלל, אלה יביאך האלהים במשפט

ואם דא חסרת מה , שהידיעה השכלית תשוב אל הרגשת הלב, כבר ביארנו כי עיקר תכלית האדם הוא 56774 

והנשמה שהיא שכל , הגוף שהוא עפר מן האדמה, כי האדם מורכב משני כוחות אשר בשני הקצוות? קנית 56775 

וזהו ! הלב מחברן יחדרק הנפש שהוא הרגש , ואין הגוף מבין את שפת השכל וכן להיפך! עליון ממעל 56776 

 56777 ?אבל באין לב מבין מה לו להגוף עם השכל, היינו החזרה מהשכל אל הלב, וידעת היום והשבות אל לבבך

כוח הבוחר בטוב הוא יצר הטוב הוא השכל , צא וחשוב הרי האדם נצטוה לבחור בטוב ולמאוס ברע 56778 

ופליאה , בגוף וכל תולדותיו היינו הרצון שהוא, וכוח המתאוה לרע הוא יצר הרע, והנשמה העליונה 56779 

ואיזה כלי נשק הוא ? במה הוא לוחם כנגדו? עצומה היא היאך עומד הרצון בקשרי מלחמה נגד השכל 56780 

נופלים תחת יד יצרם , והרי לפנינו שרוב אנשי העולם עם שכלם צלם אלהים אשר בם? מפעיל עליו 56781 

 56782 ?ומה זאת! ם שם לבלי קוםונעשים עבדי התאוות הנמבזות ביותר ונרמסי, כעמיר מאחרי הקוצר



ולא ינום ולא יישן כי אם אחרי , ולא עוד אלא שגם האדם הגדול אשר עיני שכלו פתוחות לדעת דרכיו 56783 

! ז גם הוא מסוכן מאד שלא יתגבר עליו יצרו היינו הבשר והדם"בכ, ר"תיקון עניני השמירה ממחלות יצה 56784 

זה שהכתוב קורא אותו צדיק שכל זך , תוצופה רשע לצדיק ומבקש להמי, (ז"תהלים ל)ב  כמאמר הכתו 56785 

, ר הוא הגוף לצדיק זה השכל ומבקש המיתו"ז צופה רשע זה יצה"ובכ, ונקי עם הרגש לב נכון וטוב 56786 

מעשי בהמה , בלא הרגש נימוס ודרך ארץ, כלומר בלא חשבון ודעת! להמית אותו מיתת השכל לגמרי 56787 

 56788 .(´קידושין ל) ין יכול לוה עוזרו א"ואם אין הקב, לא יעזבנו בידו´ רק ה! ממש

 56789 

ואף מי שהגיע למדרגה , לעוור עיני שכל אדם אף היותר שלם! הרי מה עצום הוא כוח הגוף העכור הלזה 56790 

י ההכרה "י ההכרה השכלית ובין ע"בין ע, היותר גבוהה ובמצב המעלה את האדם לרום פסגת נפשו 56791 

בכל יום ולהכשיל את האדם לצודו  ז עדיין לפתח חטאת רובץ מתגבר עליו ומתחדש עליו"בכ, החושית 56792 

ומה ! כוחות הגוף והמדות הטמונות אשר במארב ישמרו צעדיו, י שלוחיו"ולהטיל בו זוהמת הטעות ע 56793 

 56794 ?יעשה אם כבר נפל פעם בידיו בחטא אשר נכשל בו

ת "לכן ריחם השי! או אז יכנע לבבו הערל ושב ורפא לו! אין עצה ואין תבונה כי אם לפנות אל הגוף עצמו 56795 

ופקדתי , (ן תזריע"רמב) בחירי העם בארץ הנבחרת ויתן להם את הנגעים, על שאר עמו שומרי מצוותיו 56796 

ב "ב) ל"והנה עון מר כלשון הרע אשר עבור זה נגעים באים וכבר אמרו חז, בשבט פשעם ובנגעים עונם 56797 

ירה ושנה וגם עבר אדם עב? ואחרי שרבים דשין בו כמה קשה לפרוש, כי כולם באבק לשון הרע (ה"קס 56798 

ב "ב) ר אין אדם ניצול בכל יום"שהרי מעבירה זו של אבק לשה, (´קידושין ט) בה נעשה לו כהיתר 56799 

יש , או בבגד או בבית, ז נגע כגריס יסורים כאלו שהם רק שריטה קלה כשני עדשים בגוף"בכ, (ד"קס 56800 

 56801 !ר"בכוחם להזהיר את האדם להזכירו ולהחזירו למוטב אף בעון חמור כלשה

ר בכוחו להחשיך עיני השכל שלא "שכשם שגרגיר אבק כל שהוא של לשה, פשוט הוא? זה ואיך הוא 56802 

כן ! כמי שמעצים עיניו ואינו רואה מאומה אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו, יראה עולם ומלואו 56803 

לם נפתחו עיניו והנה עו, להיפך בצד הטוב אם רק יגביה ראשו וינקה עפעף עיניו מזוהמא אשר קלט לתוכו 56804 

 56805 !ומלואו פתוח לפניו

, הלא שעה זו שישן הרי הוא כסומא וכמת אשר אין לו מאומה, והנה אדם שהוא ישן ונרדם בשינה עמוקה 56806 

הכל , ואם יבוא אחד ויאמר אלך ואגע במחט באחד מאבריו ואפתח לפניו עולם מלא, עולם חשך בעדו 56807 

בדקירה קלה בגופו יתעורר האדם  !אבל כן הוא הדבר? בנגיעת מחט יפתח עולם ומלואו? יתמהו היתכן 56808 

 56809 !והנה כל העולם כולו לפניו, משינתו ויפתח לרגע עיניו

ותורתנו ! גם אחריתו! גם את בוראו, גם את חייו, כן האדם השוכח חובתו בעולמו שוכח הכל גם את עצמו 56810 

וזכור את בוראך השכחה היא התרדמה הנופלת על האדם על , הקדושה מזהירה השמר לך פן תשכח 56811 

, (´קידושין ל) !ואף אם אחריהם בפיהם ירצו סלה לבם בריא להם כאולם, גשי לבבו ונימי נפשוהר 56812 

והדקירה היותר קלה בכוחה לעורר את האדם שיפתח , ולתכלית זו בא העונש שיתעורר משינתו העמוקה 56813 

 56814 .(אור יהל)  !את עיניו לראות מי ברא אלה

 56815 

 56816 מאמר רלה

 56817 .(ט"ו ל"במדבר ט) ´ת כל מצות הוהיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם א

לעיירה אחת כל דריה , צריך האדם לשום לפניו ציור של שני שבילין המוליכין לשתי עיירות שונות 56818 

וכשהנך , בעיירות שלנו הנה הכל בערבוביה נכרים ויהודים כאחת, ולעיירה אחרת כל דריה נכרים, יהודים 56819 

, כי ההבדלים ביניהם כהים מאד, די הוא או נכריהנך זקוק לשאול עליו יהו, מהלך ברחוב ופוגע באיש 56820 

 56821 .עיר אשר אין בה אף גוי אחד, ועתה נקח לדוגמא שתי עיירות בארץ ישראל

כי תבוא , או יותר מזה עיר שכולה נביאים, נצייר לעצמנו לו היתה עיר אשר דריה כולם בעלי חפץ חיים 56822 

כולם נביאים ובני , ם איש מי הואלא יעלה על דעתך לשאול על שו, בתוכה כי תסתובב ברחובותיה 56823 

לכל צד , ולעומתה תקח עיר אחרת שכולה גוים ללא יהודי אחד! הנך בטוח בזה ללא כל הסתכלות, נביאים 56824 

הלא , שמה לא תשאל על אנשיה אם יהודים הם, יהודי לא תפגוש שמה, שתפנה תדע מראש כי גויים הם 56825 

 56826 !כל העיר יהודי אחד לא תמצא שמה! כולם ערביים

שתי מרכבות שונות , קדושה וטומאה הפכיות הן, גמא זאת עלינו להביט ולידע בענין קדושה וטומאהכדו 56827 

, וכן להיפך בצד הטומאה, בצד הקדושה לא תמצא אף שמץ כל דהוא מן הטומאה, עיירות שונות הן, הן 56828 

, טובותאחת כולה מדות , מובדלות הן בתכלית, לשוא תהיה עמלך למצוא שמה שמץ כל דהוא מן הקדושה 56829 

בה אין כל ריח של , כולה חמס והשחתה, הכל משוקץ ומתועב, ואחת היא להיפך, כולה קדושה וטהרה 56830 

 56831 !עיר נכרית בתכלית ההיפוך, לא תורה לא יראה ולא כל מדה טובה ונכונה, קדושה



ערבוביה גדולה ללא כל היכר והבדל בין קדושה , בעוונותינו כיום הנה כל העולם ערבוביה אחת היא 56832 

הלא , כשתבקש על מהות יהודית טהורה, כשתסתכל הלא לא תמצא אף זוית אחת ללא ערבוביה, מאהלטו 56833 

גם בגויים להבדיל אלף הבדלות ישנם ? תפילה! תענה בכתפים נשואות גם אנכי לא יודע איפה כזאת 56834 

כיום כל העולם קוראים בשם של חסד , גם בגויים לכאורה תמצאנה? רחמנות, דברים שנקראים תפילה 56835 

 56836 .אבל אוי ואבוי לחסד לאומים, רחמיםו

זוית של תורה ? טהרת טוב ישראלית? מי כחכם שידע פשר דבר להבחין ולידע טהרת הטוב על מתכונתו 56837 

בתורה הנך רואה תיכף כי אין בה אף חוט דק , עם התחלת למודך בה תיכף הנך חש כי בתורת ישראל אתה 56838 

, ועבודת האדם היא כי תעשה כן בכל מדה נכונה! תורה הינה ודאי עיירה ישראלית, מן הדק של נכרים 56839 

 56840 .אף חוט דק מן הדק של נכריים, שלא תהיה בה אף שמץ כל דהו, בולטת ניכרת בכל טהרתה וזכותה

חסד של , אין בו אף מן הדומה דדומה מן חסד של נכרים, צריכים לידע כי בחסד של ישראל לאמיתו 56841 

כל מעשה של ישראל אין כל שייכות כל דהי עם  ,מדה טובה של ישראל, רחמים של ישראל, ישראל 56842 

הסימנים של הדברים , שמה אין אף אבק מן גוי, בהמרכבה הקדושה שמה לא דר אף גוי אחד, נכריות 56843 

ללא כל היכי , כי בולטים וניכרים נראים וגלוים בכל ישראליותם, מן המרכבה הקדושה הם, והמעשים 56844 

 56845 .תמצא של טעות

! שני שבילין להן! שתי עירות הן! קדושה ללא כל זכר של טומאה, אהקדושה מובדלת בתכלית מן טומ 56846 

איננו אף על , סימן הוא כי איננו בעיר ישראלית, ואיש המסתפק והשואל איה החפץ חיים איה הנביא 56847 

, עם תחילת הפתיחה, כי בעיר ישראלית כולם אהובים כולם גיבורים וכולם עושים, השביל של זו העיר 56848 

 56849 .וטהרה ותיכף תכלית הקדושה

שמה בטוחים יהיו כי לא , כי יכנסו בשביל של המרכבה הקדושה, ה צוה למשה לזרז את ישראל"הקב 56850 

 56851 ´ולכן אמר וזכרתם את כל מצות ה, שהיא תכלית הכל, והיא מצות ציצית, יסורו ולא יטו ולא יטעו

, ת אותו בכלכי מקפת היא את האדם ושומר, (ט"בעה) שקולה מצות ציצית ככל התורה כולה, (ן"הרמב) 56852 

היינו ריכוז הראיה , (י"רש) ציצית מלשון מציץ מן החרכים, שמה של המצוה הוראה על עיקר תכליתה 56853 

תכלת דומה לים וים , כל כולו במרכבה הקדושה, וראיתם אותו דייקא, להסתכל רק באחת ולא בשתים 56854 

 56855 .(.ז"סוטה י) דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד

הלב והעינים הם מרגלים לגוף , י כמו מתור הארץ"וברש, רי עיניכםולא תתורו אחרי לבבכם ואח 56856 

ראה והזהר להיותך נמצא , העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות, ומסרסרים לו את העבירות 56857 

, כבר נכנסת בהעירה הגויית, אף הבטה קטנה מחוץ לעיר וכבר הינך בחוץ, כל כולך בהעירה הישראלית 56858 

מחשבה לך חשוב וזכור בתורה , הבט בתכלת רקיע כסא הכבוד, רה הישראליתהבט בהעי, עינים לך 56859 

פן יפתה לבבכם אף רק בתור , כל הגיוניך והרהוריך עטופים יהיו בהסתכלות התורה והמצות, ובמצות 56860 

 56861 .הארץ

? כי אם ראיה בעלמא רק לתור ולראות מה שם, במבט קטן להעירה הגויית אף אם אין מחשבתך לדור שם 56862 

והמדמה , ז מתדבק ועושה"מיד הוא מתדבק בע, וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, זונה אחריהוכבר אתה  56863 

, שם גם הטוב מקושר לשורש רע, שם הכל רע, שגם בהעירה הגויית ימצא לפעמים מן הטוב טועה הוא 56864 

, מחשבה אחת מבט אחד, ולא יסוף עד אחזו כולו, מחובר הוא לכל האילן, האוחז גם בענף דק מן האילן 56865 

, כי עין רואה ולב חומד ואיברים עושים! לא תתורו, מיד הוא מתדבק בכל המרכבה, ר או בונה עולמותסות 56866 

 56867  !למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים! לא תסור מהיות כל כולך בהעירה הישראלית

 56868 .(דעת תורה)

 56869 

 56870 מאמר רלו

 56871 .(ט"ל ו"ט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם

, וכי אין סומא שעושה כל תועבות שבעולם, מגיד שהעינים הולכים אחר הלב, ולא תתורו אחרי לבבכם 56872 

פירוש האם הלב חומד , (´ספרי ע)ב  מגיד שהעינים הולכים אחר הל? ל ולא תתורו אחרי לבבכם"מה ת 56873 

 56874 .בריםאו שהלב הוא הקובע ומשפיע גם על העינים איך לראות את הד, מפני שהעינים רואות

והנה דעת רבים שהתעוררות חמדת הלב על העבירה בא מסיבת , ל"ם שמסביר הספרי וז"ועיין במלבי 56875 

כי , ל דייקו ההיפך"אמנם חז, אין אדם מתאוה אלא ממה שראו עיניו, העין רואה והלב חומד, החושים 56876 

לא היה , ´ה או דרכי המינות שמשלו בלבו להסיר מפניו יראת, לולא קדמו ציורי התאוה למשול בלבו 56877 

זה אות כי כבר סללו ציורי התאוה מסילה , ומה שנפעל ממראה עיניו אל התאוה, נפעל ממראה עיניו 56878 

 56879 .ש"בלבבו מקודם עיי

ובזה היה נעוץ ההבדל בין , המסקנה היא כי אם נפגם הלב רק אז רואה האדם בעיניו כפי תאוות לבו 56880 

שעל אף , יהושע לבין המרגלים ששלח משהוכן בין המרגלים ששלח , יהושע וכלב לבין יתר המרגלים 56881 



, בכל זאת מכיון שלמרגלים היתה נגיעה, וכולם ראו את אותם האנשים ואותם הדברים, שכולם ראו ביחד 56882 

כי אחר , הושפעה גם ראייתם שלא יראו נכוחה, ´שבבואם לארץ יעבירום מהנשיאות כמובא בזוהר הק 56883 

לעומתם יהושע וכלב שלא , רו ארץ אוכלת יושביהואמ, שנפגם הלב ממילא ראו את הכל בעינים אחרות 56884 

 56885 .וכל זה משום שהעינים הולכות אחר הלב, נפגם לבם ראו כי טובה הארץ מאד מאד

וכל שחכמתו מרובה , הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת, וכן אמרו במשנה 56886 

, ך יתכן שיהיו מעשיו מרובין מחכמתואי, והקשה רבינו יונה, (ג"אבות פ) ממעשיו אין חכמתו מתקיימת 56887 

שלא , שזו המשנה דיברה עצה טובה למי שאינו יודע, ל"ותירץ וז? שהרי אם אינו יודע איך יכול לעשות 56888 

ולא יסור מהן ימין ושמאל , יאבד נפשו ושיקבל על עצמו לעשות את כל הדברים אשר יגידו לו החכמים 56889 

 56890 .כאשר ידעם

כל שמעשיו , נתן´ ומביא מאבות דר, משפט אשר יאמרו לו יעשהעל פי התורה אשר יורו אותו ועל ה 56891 

והיה להם , שהקדימו ישראל העשיה לשמיעה, מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת שנאמר נעשה ונשמע 56892 

אלא שקיבלו עליהם , כי קודם שיוכלו לעשות המעשה צריכים לשמוע מה יעשו, לומר נשמע ונעשה 56893 

 56894 .קיבלו שכר כאילו עשאום ומיד, תחילה לעשות כל אשר יצוה עליהם

דהיינו שלמות , שתהיה לו לאדם אמונת חכמים ורצון טוב לעשות, מכאן אנו רואים כי עיקר החכמה היא 56895 

כי אם יש אמונה בלב האדם והוא צריך , והעיקר תלוי בתפיסה של הלב, ובזה תהיה חכמתו מתקיימת, הלב 56896 

אבל אם רק קבל על , למד מה עליו לעשות פ שעדיין לא"אז אע, לחפש אצל החכמים שיורוהו מה לעשות 56897 

 56898 .כי העיקר תלוי בקבלת הלב, מעלה עליו הכתוב כאילו כבר עשה, עצמו לעשות כמו שיורוהו החכמים

ומעשיו מרובין מחכמתו , שפירוש מרובה אינו מלשון כמות אלא לשון עיקר, ץ ביאר"יוסף יעב´ והחסיד ר 56899 

ומצאנו , מנת לעשות זה נקרא מעשיו מרובין מחכמתוכי אם הוא לומד על , היינו שהם העיקר אצלו 56900 

, הלב והעינים הם סרסורין לגוף שהם מזנין את הגוף, ולא תתורו אחרי לבבכם, במדרש בסוף הפרשה 56901 

הושיט הקברניט את החבל ואמר לו , משל לאחד המושלך לתוך המים, למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי 56902 

כל זמן שאתם , ה לישראל"כך אמר הקב, יחהו אין לך חייםשאם תנ, תפוס חבל זה בידך ואל תניחהו 56903 

 56904 .(ז"ר י"במד) אלהיכם חיים כולכם היום´ מדובקין במצוות ואתם הדבקים בה

העצה היא לקיים את למען תזכרו , המדרש מלמדנו כי כדי לזכות ללא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם 56905 

´ ב מהל"כ) ר שורה אלא בלב פנוי מן החכמה"ם שאין היצה"וכמו שאמר הרמב, ועשיתם את כל מצוותי 56906 

ואז , למען תזכרו ועשיתם, היינו שהעיקר הוא המעשה ושילמד על מנת לעשות, (א"כ´ איסורי ביאה הל 56907 

 56908 .(נחלת אליעזר)  .חכמתו מתקיימת ורואה את הכל בראייה נכונה

 56909 

 56910 מאמר רלז

 56911 .(ט"ו ל"ט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם

ילקוט ) אשר אתם זונים אחריהם זו עבודה זרה, ואחרי עיניכם זו זנות, אחרי לבבכם זו אפיקורסות 56912 

ולא תתורו אחרי לבבכם , יש להתבונן במטרה שהתורה הציבה בפנינו למצוות ציצית, (ן"שמעוני תש 56913 

וכן , ה לעשותהולא על פעולה חיובית שמצוו, הרי שהתורה מצווה על מה שאין להכשל בו, ואחרי עיניכם 56914 

ואין עליו מצוה , להימנע מפעולה של דיבור האסור, ר שתכלית המצוה היא בשב ואל תעשה"בענין לשה 56915 

אינו מספיק להזהיר , והרי לכאורה מן הראוי היה שליד השלילה צריך לבוא החיוב, לעשות דבר בפועל 56916 

 56917 !אלא צריך גם להגיד לו מה עליו לעשות, את האדם מה לא לעשות

כאן , ז ובא לישיבה לעולמה של תורה"עוזב את העוה, י שחוזר בתשובה ונוטש את דרכו הרעהלדוגמא מ 56918 

מצד אחד הוא עוזב את חיי השלילה של העולם ומתנזר ממעשיו הרעים עד , רואים את החיוב ליד השלילה 56919 

ייך לומר ולא ש, לימוד תורה קיום המצוות ותיקון המעשים, ומצד שני הרי הוא עוסק בדברים חיוביים, כה 56920 

להימנע מהרע זה , לעזוב את העולם זה טוב, לאדם שרק יפרוש עצמו מדבר עבירה והכל יסודר מעצמו 56921 

 56922 !להתעלות בתורה וביראת שמים, אך הכרח גם לעסוק בדברים של חובה, טוב מאד

ן "וכפי פירושו של הרמב, אך אפשר ללמוד ממצות ציצית שכאשר התורה דורשת מן האדם קדושים תהיו 56923 

שכאשר האדם מצליח בדרך של השלילה של , הרי לנו מכאן שהתורה קובעת, קדש עצמך במותר לך ,ל"ז 56924 

אין לחשוב , אז כתוצאה מוכרחת גם מצב החיובי של קדושים תהיו, י פרישות מן המותר לו"סור מרע ע 56925 

ת כל פרישו, כל דבר הוא מוכרח ומועיל, שהתורה דורשת מן האדם דבר ללא שום מטרה או ללא תמורה 56926 

בבחינת והיה כאשר ירים משה ידו וגבר , ז מביאה בעקבותיה בהכרח עליה בקדושה ובטהרה"מענין העוה 56927 

 56928 .אם אין שלילה אין חיוב, הא בהא תליא, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, ישראל

שעל זה בודאי , כידוע המשיל על כך המגיד מדובנא לאותה ציפור שהוציאוה מקינה וכלאוה בתוך כלוב 56929 

, אך אם רוצים לשחררה אין צורך בשום פעולה, ולה לקחת את הציפור ולהכניס אותה לכלובצריך פע 56930 

וזה סוד הדברים כופין , אלא מספיק שפותחים את דלת הכלוב והציפור יוצאת מעצמה ומשתחררת מאליה 56931 



ואם יש עיכוב , הרצון הטוב לקיום המצוה נטוע הוא בלב כל איש מישראל, אותו עד שיאמר רוצה אני 56932 

ואז , אין זה אלא מצד המפריעים המסבכים את האדם בהמון טענות ואמתלאות למיניהם, הוצאה לפועלב 56933 

והעצה להשתחרר ממאסרו זה הוא פריצת , רואה את עצמו כאילו מוקף הוא בחומת ברזלשאין מוצא ממנה 56934 

דוחה הרבה  ומעט האור, ואפילו סדק קטן יועיל להחדיר אליו מעט אור, החומה על ידו או על ידי אחרים 56935 

 56936 .ואז הרצון הטוב יורה לאדם דרכו, מן החושך

כאשר ילד אחד , כאותו משל לשני ילדים שהיו משחקים במשחק הסוס, וכמה מגוחך הוא המצב ההפוך 56937 

, הלך לביתו ושכח אותו, והנה הרוכב קשר את הסוס לעץ והסתלק, מתכופף והוא הסוס והשני רוכבו 56938 

והילד עונה ? אלים מדוע בוכה ולמה לא מנתק עצמו והולך הביתהושו, עוברים אנשים ורואים ילד בוכה 56939 

יוריד את החבל ואת המרדעת ! איזה גיחוך, והרוכב צריך לבוא ולשחררו, איננו יכול שהרי הוא סוס 56940 

כן האדם משועבד ומוכנע ליצריו ואיננו יודע שהוא יכול לשחרר את ! ואז יראה כמה הוא בן חורין, מעליו 56941 

 56942 .ובדומה לאלוה הוא בלתי מוגבל בשאיפותיו ובאפשרויותיו, א חלק אלוה ממעלהאדם הו, עצמו לבד

שמאחר והינו חלק אלוה , זוהי הדרך להבין את רצון האדם ושאיפתו התמידית לבלוט מעל כל היצורים 56943 

, כך שאיפתו של האדם להיות אחד ומיוחד ומכובד מעל כולם, ת הוא אחד ושמו אחד"ומאחר והשי, ממעל 56944 

, או נגיעה כל שהיא, אם זו רדיפה אחר הנאה שאין בהישג ידו, כל דבר המתנגש עם שאיפתוואם לא אז  56945 

כל זמן שאין האדם יודע על האור הבלתי מוגבל שבו אין הוא , ממרמרים את חייו והוא נעשה קטן בעיניו 56946 

 56947 .אך בהיוודע אליו האור אז לא יוכל יותר לחיות במצב החושך, סובל מן החושך

הוא מסביר את זה לעצמו בכך שהרי הוא נולד להורים , בוקר ברוך שלא עשני גויהאדם מברך בכל  56948 

האדם צריך להרגיש את האור הגדול שבהיותו , אך כל זה לא מספיק, מקיים מצוות וכדומה, יהודיים 56949 

אשר ממנה , האור הגנוז בחיי ההסתפקות ושלילת החומריות, כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה, יהודי 56950 

משל למלך שהיה חולה מאד ורפואה למחלתו רק , להרגשת האושר האמיתי, לעולם החיובי המעבר ישר 56951 

חי ללא עצבות , אם ילבש חולצה של אדם מאושר אז נודע לו על רועה אחד שהוא הכי מאושר בעולם 56952 

, הא בהא תליא, ואז נודע כי לרועה אין חולצה, המלך ציוה להביא לפניו את הרועה, וללא דאגות כל ימיו 56953 

זהו הנוסך בו את האושר האמיתי כי לא חסר לו , ה שהרועה איננו מרגיש אפילו את חוסר החולצהמ 56954 

 56955 .מאומה

מי שהעוולה היא אצלו כמו מים ששותים בגלל , (ו"איוב ט) זוהי כוונת הפסוק איש שותה כמים עוולה 56956 

ך את עצמו לדבר כך האדם הולך אחר לבו ואחרי עיניו ומוש, הצמאון או שמוכרחים לכך ולא בגלל טעמם 56957 

, אך אם ישכיל לשמור על מחשבות לבו ועל עיניו, מגרה יצר הרע בעצמו עד שנהיה צמא לעבירה, עבירה 56958 

כפי , ומאליהם יצוצו ויתעוררו שאיפותיו הזכות והטהורות, אז כתוצאה הכרחית יתבטלו תאוותיו הרעות 56959 

ומן הרקיע לכסא , ומשם לרקיע ,י הסתכלות בצבע התכלת הדומה לים"שהאדם צריך להגיע להתעוררות ע 56960 

ואשרי , י השלילה וההתרחקות מן העבירה יגיע האדם עד החיוב הבלתי מוגבל עד כסא הכבוד"ע, הכבוד 56961 

 56962 .(דגל המוסר)  .למשכיל ללכת בדרך זו

 56963 

 56964 מאמר רלח

במדבר ) ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ´ וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה 56965 

 56966 .(ט"ו ל"ט

האדם עטוף , (7ג"מנחות מ) ל תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד"אמרו חז 56967 

ובאותה שעה מזהירים אותו להזהר ממינות , ומתדבק במחשבתו לכסא הכבוד, ש"בציצית וקורא ק 56968 

 56969 בשעה שהתורה מעלה, אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה, כן הוא דרך התורה, ומעריות

לרחף בשמי , סדרה לו תחבולות להבין ולהשכיל עד כסא הכבוד, את האדם באורח החיים למעלה למשכיל 56970 

 56971 .אבל באותה שעה תעורר להאדם שעליו לפקח לסור משאול מטה, שמים בהשגות גבוהות

כי אם לא יתבונן על , מגלה לו סוד נפשו´ התורה הק, להזהר מתרי סרסורי דעבירה העין רואה והלב חומד 56972 

, לא יועיל לו אף שהגביה עוף לשוט במחשבתו והשגתו עד כסא הכבוד, ינו ולבו הנוטים לעניני הטבעע 56973 

ואמר לנפשו שאין מוטל עליו , יתכן שיהיה כאותו חכם שנשא עיניו למעלה להתבונן במהלך השמש והירח 56974 

אבל , דרקיעשהלא עסוק הוא למצוא דרך ושבילי , להיזהר בדרכים הדורכים ברגליהם האנשים הפשוטים 56975 

זהו סוד , ונעשה גם הוא בעצמו לאבן נגף שיתקלו בו אחרים, באותו רגע שהרהר מזה נתקל באבן 56976 

 56977 .להנאמר מקודם וראיתם אותו וזכרתם, הסמיכות ולא תתורו אחרי לבבכם

מצות לחוט של תכלת ´ זכו בניו לב, אמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל 56978 

, אלא חוט של תכלת מאי היא, בשלמא רצועה של תפילין כתיב וראו כל עמי הארץ, ןורצועה של תפילי 56979 

ורקיע דומה , מפני שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע, מ אומר מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין"דתניא ר 56980 

 56981 .ל"י ז"פירש´ עי, (ח"חולין פ) לאבן ספיר ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד



עמד על סוד כוחות , שהרגיז נפשו ונשבע שלא ליקח מחוט ועד שרוך נעלאברהם אבינו , ויתכן לבאר עוד 56982 

ואף , עד שראוי לדקדק על לקיחת חוט של חבירו חינם, הנפש עד כמה מסוכן להאדם חמדת הממון 56983 

עד , כי אפילו פעולה אחת קטנה תוכל להטיל ארס של חמדת הממון בנפש האדם, שחבירו מרוצה ליתן לו 56984 

´ אמר ר, (ב"סוכה נ) ל"ש ז"כ הקפיד לדקדק על חוט הראשונה וכמ"וע, ל גמורשיערב לו לטעום טעם גז 56985 

הוי מושכי העון בחבלי ´ שנא, ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה"יוסי יצה 56986 

 56987 .השוא

צרפה וזיככה מחוט השערה של נטיה , בשביל שדקדק ועמל על סוד נפשו, וזהו שזכו בניו למצות ציצית 56988 

לזכות על ידה לבני אברהם שיהיה ביכולתם להתרומם בהשגתם , ראוי הוא למצות ציצית, מדה וכדומהלח 56989 

, ובדין הוא שיזכו לאותה איצטלא, כי ידקדקו מענין לענין מתכלת לים עד לכסא הכבוד, עד כסא הכבוד 56990 

ויועיל , מפני שהם בני אברהם שהקדים להשריש מדה זו של דקדוק בנפשו לטהרה מכל חלאה וזוהמא 56991 

וגם ולא תתורו אחרי לבבכם שלשניהם מוכרח , להם מצות ציצית לקיים על ידה וראיתם אותו וזכרתם 56992 

 56993 .(המוסר והדעת)  .התבוננות ודקדוק גדול

 56994 

 56995 מאמר רלט

 56996 .(א"ו מ"במדבר ט) אלהיכם´ אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני ה´ אני ה

, ה אני שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור"אמר הקב, יתלמה נאמר יציאת מצרים בציצ 56997 

ג "ואע´ וכתבו התוס, (א"מ ס"ב)א  אני הוא שעתיד להפרע ממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הו 56998 

ל שביאר "א ז"ועיין במהרש, מכל מקום איצטריך קרא לעבור עליו משעת עשיה, דעובר על מצות ציצית 56999 

שמערב בכשרים ומכשיל אחרים או ברבית שגונב , ינך שם כמו משקלות או בשרציםדבכל א, כוונתם 57000 

 57001 .ה מבחין ויודע"שפיר צריכים להזהירו דאף שחבירו אינו יודע אבל הקב, דעתו

כ בכל מצוה שעובר בינו לבין "א, אולם בתולה קלא אילן בבגד שלו שיודע שעובר על המצוה של תכלת 57002 

ויהיה לו עונש על , לעבור עליו משעת תליה´ ה מפרשים תוס"ומשו, עצמו לכתוב התורה יציאת מצרים 57003 

מדוע החמירה התורה בכאן לענוש על , והדבר מפליא, ש"המחשבה שחשב בזה לעבור מצות ציצית עיי 57004 

והרי לא עשה שום מעשה לבטל מצות , יותר מכל התורה דמחשבה אינה מצטרפת למעשה, מחשבה גרידא 57005 

 57006 .גברא וחיובה משעת לבישהל דציצית חובת "דקיי, ציצית

מפני שתכלת , מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין´ תניא ר, (ט"חולין פ) ´ונראה דהנה איתא בגמ 57007 

נמצא דיסוד מצות , דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לאבן ספיר ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד 57008 

עד שמתדבק , לה ובדומה לדומהשמועיל ההסתכלות בצבעה להתעורר ולדמות בדומה , תכלת הוא 57009 

שצבע התכלת , שנתן לנו מצות התורה לתבלין´ והוא מתחבולות הבורא ית, מחשבתו בדמות כסא הכבוד 57010 

לעמוד על הכוח הקדוש הטמור במצות ציצית כשהיא בשלמותה , יפעול על מחשבתו להתדבק בבוראו 57011 

 57012 .ציצית כהלכתה וזה ניתן רק למקיים מצות, עד שמחשבתו תתדבק לכסא הכבוד, בתכלת

ומרגיל , אז אדרבה נותן מקום בלבו להמשך אחר הבל היופי, אבל צבע קלא אילן דהסתכלותו חולני 57013 

כ בדין הוא שיענש על מחשבה "וא, מחשבתו להרחיב בציורים של צבעים יפים עד שלמראה עיניו ישפוט 57014 

מצות תכלת שתכליתה מבלי יכולת להתעורר עוד מ, כזו שהשחית בהרגלו להסתכל בצבע של קלא אילן 57015 

כ וראיתם אותו וזכרתם "וכמשה, ´לקיים כל מצות ה´ ולהתדבק במחשבתו לבורא ית, דמות כסא הכבוד 57016 

מפני שבהרהורים השריש , כ מחשבה כזו הוא כעין הרהורי עבירה שקשים מעבירה"וא, ´את כל מצות ה 57017 

 57018 .בתוכו שורש פורה ראש ולענה שבהכרח תצמיח מהם עבירות גדולות

להתעלות אף ממעשה קטנה כמו ראיה והסתכלות , ם מזה אנו רואים עד כמה יגיע מעשה האדםוהנה ג 57019 

וכמו כן יש להתעורר עד כמה יפגום , שאפשר להתדבק במחשבתו עד דמותו של כסא הכבוד, בתכלת 57020 

, עד שענוש יענש עבור מחשבה לבד, ויקלקל אף במחשבה בלתי נכונה שבחר לו קלא אילן להסתכל בו 57021 

, הדרגא של טוב מאד זה האדם שמתעלה מפעולה אחת עד כסא הכבוד, הדרגות שניתן להאדם וזהו שני 57022 

אז יתחלף , שאם לא ידקדק שפעולותיו יתקיימו בתכלית הדקדוק, ר"ודרגא שניה הטוב מאד זהו היצה 57023 

 57024 .אצלו בין תכלת לקלא איל

´ ת הענינים דאני הה מזכירו ביחוד שלא יאבד ההבחנה וההבדלה מדקו"הסכנה היא כה גדולה שהקב 57025 

שהבחנה זו היתה הבחנת דקות מושגים בין בכור , שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור 57026 

כן נתן הבחנה , ובין טיפה שאינה של בכור שהוא מושג אחר ומשפטו לחיים, שמשפטו חרוץ למיתה 57027 

מכל הנמצאים ואפילו  שחונן בזה האדם יותר, והבדלת המושגים הדקים להאדם להעלותם עד טוב מאד 57028 

 57029 .ר"אם רק יזהר שלא ישלוט בהם יד הטוב מאד של היצה, מהמלאכים

הספיק להם הערת השכל ומכל שכן , ל שהיה שכלם חזק ויצרם חלש"אמנם צריכים לדעת שהראשונים ז 57030 

אבל אנן שאנו חיים בתקופה של התגברות והתפתחות , הערת התורה למלא התפקיד אשר מוטל על האדם 57031 



יספיק שנעשה מעשה , אין לנו להתאנה שמפני שאנו מדמים וחושבים בהערות עצומות, כלנו חלשהיצר וש 57032 

אין לנו , ונשפר ונעלה פעולתינו עד טוב מאד´ שמעשינו יהיה בסוג כל חלב לה, בפועל לכוף יצרנו 57033 

ל ולואי שיהיו לכ, להתרמה ששאיפתנו צדקתנו וחסדנו הוא מהיפה והמשובח לדקדק להעלותם לטוב מאד 57034 

, ל"כי גם על זה אי אפשר לנו בלי התחבולה שהמציאו לנו רבותינו בעלי המוסר ז, הפחות בבחינת טוב 57035 

וכולי , ובהתבוננות עמוקה לזכך הרעיון, י לימוד המוסר בהתרגשות הנפש להלהיב הלב"להתעורר תמיד ע 57036 

 57037 .(המוסר והדעת)  .האי ואולי נזכה לראות בטוב ראיה כזה שמביא לידי זכירה ועשיה

H 57038 

 57039 קרח

 57040 מאמר רמ

 57041 .(´ז א"במדבר ט)ב  ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליא

כי נולד בו קנאה מאליצפן בן עוזיאל שהיה אחרון , איתא במדרש ויקח קרח מה לקח אבל לקחו לבו 57042 

 57043 ות זהכענין שאמרו קרח שפיקח היה מה ראה לשט, והוא היה יודע בעצמו שהוא גדול בתורה מאד, לאחים

, כמו שהעיד הכתוב נשיאי עדה קריאי מועד, והנה כל הנלוין עמו כולם היו חשובים מאד, (ר שם"במד) 57044 

 57045 .אנשי שם טוב שם משמן טוב, לכל ועד שהיה בישראל המה נקראים´ פי

, ב"ונאמר עליהם במדרש כי לעתיד לבוא יזכו לעוה, ה"גדולים בתורה בדורו של מרע, היאומן כי יסופר 57046 

היאומן צדיקים , שלבסוף גם הוא ינקה ויזכה, צדיק כתמר יפרח סופי תיבות קרח, ל"י ז"שם הארוראיתי ב 57047 

כי רוצים , ש הם עושים"כי היו מוטעים וסברו כי לש, ו"כמותם יקחם לבם לרגל חטאים לעקור הדת ח 57048 

ו ה וקחו איש מחתת"כי כשאמר להם משה רבינו ע, והראיה שהיו מוטעים, עבודת השם לשמש בכהונה 57049 

 57050 .נתרצו

ולכן נתקדשו המחתות שהקריבו בהם , ש"כי היו סבורים שכוונתם לש, הרי כי סברו שהשם יבחר בהם 57051 

איום ונורא הוא , והם לא הרגישו בזה כלל, ורק התורה גילתה לנו במילת לקחו לבו מחמת קנאה, הקטורת 57052 

ושם היתה , פועל והפעולהוהנה אף שהכל נידון לפי ה, מי יברר לנו את מעשינו הטובים הם אם לא, הפחד 57053 

נביאים מקבלי דת , אבל נלמד משם תוקף הפועל של הקנאה שהביאה גדולים כמותם, הפעולה לעקור הדת 57054 

 57055 .יעזור לנו להזדכך בטהרה´ ה, מה נאמר ומה נדבר, התורה פנים בפנים לחטא כזה

עד כל תלתין יומין , אמר תא אחוי לך בלועי דקרח, עמו´ ח אזל ההוא טעי"רבב, (.ד"ב ע"ב)א  והנה אית 57056 

הרי כי מימות משה עד ימות , ושמע דאמרי משה אמת ותורתו אמת, מהדר להו גיהנם כבשרא בקלחת 57057 

איום ונורא הוא להזהיר אותנו , והראיה שנתרצו במבחן הקטורת, אף שהיו כמו שוגגין, כ"ח נדונין כ"רבב 57058 

 57059 .בפועל טוב

היה אלא בשביל הנקודה הראשונה של קנאת  לא, לפי המבואר כל הרעה שהביאו על עצמם קרח ועדתו 57060 

בסוברם , רק זו הנקודה הרעה הביאם להטעות רצונם לשמש בכהונה, אליצפן בן עוזיאל והם לא הרגישו 57061 

ולכן כתיב בכל לבבכם , (ג"משלי כ) עתה אנו מבינים כוונת הפסוק תנה בני לבך לי, ש מכוונים"שלש 57062 

הרחמן יעזרנו לבוא למדרגת ולעבדו בכל , לבו הסרסור ולא כקרח שלקחו, דוקא ואז ינצל מכל פגע רע 57063 

 57064 .(ז"קי´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ר"לבבכם אכי

 57065 

 57066 מאמר רמא

 57067 .(´ז א"במדבר ט)ב  ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליא

, םזהו קצת פירוד שאין שם החיבור השל? מהו פיתוי הלב ומהי נטיה בלב, השמרו לכם פן יפתה לבבכם 57068 

הזהירה כבר התורה השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם , ואם יש פירוד ונטיה כל דהו בלב 57069 

נטיה כל דהו הריהו מיד מתדבק , ז"ל כיון שאדם סר מן התורה מיד מתדבק בע"ואמרו חז, אלהים אחרים 57070 

אך יש נטיה ואם , שגם מצד הרע הוא חיבור והתדבקות אל הרע, ל בלשון מיד מתדבק"ודקדקו חז, ז"בע 57071 

 57072 .מצד הטוב הריהו כבר מתדבק תיכף לרע

שבהכרח הוא שהאדם יהיה מחובר בדיבוק חזק להרע בלי , והזהירה התורה שהסרה כל דהו תיכף ועבדתם 57073 

ולא תתורו אף בשמץ נטיה , עד שהוזהרנו ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שום פגם כל דהו 57074 

 57075 .אלא כולו מדובק ומקופל בקדושה ודבקות, ורלהריח בצד הרע אס´ ואפי, והבטה כל דהו

, היסוד הוא שמוכרח להיות חיבור גמור בתכלית בלי שום שמץ ופגם, זהו יסוד בתכלית החיבור השלם 57076 

, קרח´ יסוד זה צריך שילמדהו האדם מפ, ז"ובנטיה הכי קטנה תיכף הריהו כבר וסרתם ומיד מתדבק בע 57077 

ואיך , כפר בעיקר, העירו בקרח שנכשל בליצנות (ח"ר פי"במ) ל"חז, ז"בלומדו פרשה זו יתעורר מאליו ע 57078 

 57079 ?ל העידו עליו"כמו שחז, נוכל להבין זה ביודענו רוב מעלתו של קרח

, נחלק משאר העדה מה יקחך לבך, י לקח עצמו לצד אחר"וברש, ויקח קרח תרגם אונקלוס ואיתפליג קרח 57080 

כי הלקיחה , ונת המדרש שלקח עצה בלבואבל כו, ן כתב"והרמב, לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם 57081 



או מה , לית דין ולית דיין ולא תגלה אותה, וכן מה יקחך לבך שתחשוב בסתר, תאמר על העצה והמחשבה 57082 

ויחלוק וידבר ויצו קרח אינו אומר , ואמרו עוד במדרש, ירמזון עיניך שמתוך רמיזותך ניכר שאתה כופר 57083 

 57084 .טלולא לקח כלום אלא לבו נ? מה לקח, אלא ויקח

כ חיכה עד לאחר "אעפ, הגם שמעשה זה היה הרבה קודם, והנכון במדרש שכעס קרח על נשיאות אליצפן 57085 

, ל גילו לנו שכל מעשה קרח"חז? מהו ענין ואיתפליג, ואיתפליג´ י פי"ורש, וזהו ענין לקח עצה בלבו, זמן 57086 

יש כלל מאין יצאו שיתכן שקרח עצמו לא הרג, מואיתפליג, כל הכפירה יצאה מנטיה כל דהו שבלבו 57087 

ובכל זאת יצאה פרשת קרח מהנטיה הכל דהו שהיתה בלבו , שזה היה כבר אחר ימים רבים, טענותיו אלו 57088 

ומזה יוצא לימוד גדול לאדם מהו , שנתקנא בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, של קרח ימים רבים לפני כן 57089 

 57090 .(ד"ס´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ועד היכן הדברים מגיעים, ומהי נטיה קלה שבלב, סוד החיבור

 57091 

 57092 מאמר רמב

 57093 .(´ז א"במדבר ט)ב  ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליא

שמואל , עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו? ל וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו"ובחז 57094 

ולכאורה כיון שהיה כל כך , ולהוחשב שבשביל זה הוא ראוי לגד, (.ח"ר י"במד) ששקול כנגד משה ואהרן 57095 

כ אדרבה הקושיא עוד יותר גדולה "א, גדול עד שהיה לו גם כן רוח הקודש שראה מה שעתיד לצאת ממנו 57096 

 57097 ?מה ראה לשטות כזו

קודם הרגיש הטעם של , אצל קרח כך היה, ויש והאמת נולד מהטעם, אלא יש שהטעם נולד מהאמת 57098 

אם כן היה לו טעם , ´מדוע תתנשאו על קהל ה אשר עיקר תביעתו היתה, ש בתורה"השררה כמ 57099 

כיון שהוא מיוחד כל כך עד , והטעם הזה יצר לו האמת שעשה לו החשבון אשר רק הוא ראוי, בההתנשאות 57100 

 57101 .שיצא ממנו שמואל הנביא

כי אדרבה יען שיצא ממנו שמואל הנביא לא צריך עתה , ולולא שהיה הטעם קודם לא היה נולד האמת מזה 57102 

היה , ק מבטלת כל ענין השררה שהוא הבל ושוא"ועוד כיון שהתוה, יה לו שררה לעתידכי יה, לשררה 57103 

הטעם הזה נתן לו האמת , אלא כיון שהרגיש הטעם של הכבוד, צריך לברוח מן הכבוד ולא להיות רודף 57104 

ה "ל אילו ידע אהרן שהקב"שארז, והיפך מזה מצאנו אצל אהרן, ולכן בא לו השטות הזו, להיות לו לעזר 57105 

ומאמרם אינו , היה יוצא לקראתו בתופים ובמחולות, הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו, תב עליוכו 57106 

היה עושה הפעולה ביתר , שאילו ידע שהתורה תפרסם פעולתו, וכי התורה באה להקטין מעלת אהרן, מובן 57107 

 57108 ?שלמות

שהגם ששמח על , ושכוונתם לגלות עד כמה אהרן השתלם במדותי, אמנם כשנתבונן בדבר נראה להיפך 57109 

עד שלא הרגיש בזה שום , היה כל זה אצלו בגדר טבע שני מצד שלמותו בתיקון מדותיו, ה"גדולת משרע 57110 

עד , כ"אהרן היה במדרגה רמה אשר טבעו נתהפך כ, ולא ידע כי יש כאן שום מקום הקפדה, יתרון כלל 57111 

אז היה מרגיש , ז"ח אותו עשאילו היה יודע שהתורה תשב, שהרגיש שמחה בלבו מה שאחיו עלה לגדולה 57112 

אלא היה חושש שמא , ולא היה מאמין בעצמו ולא היה סומך על מדותיו המתוקנות, שיש כאן מקום הקפדה 57113 

ולכן , ועוד שמא יכיר משה רבינו הקפדתו מה שיקשה עליו לסבול גדולתו, לא ישמח אז בעת שיפגשהו 57114 

 57115 .חולות כדי להיות בטוח בשמחתווהיה יוצא לקראתו בתופים ובמ, היה הולך אז בדרך של הקצה

ולו ידע זה , עד שלא היה מרגיש כאן שום מקום הקפדה, ומפני שהדרך שלו היה שבא אל הטעם מן האמת 57116 

לא , אשר מיד שמרגיש כי יש מקום הקפדה, לא היתה הידיעה הזאת פועלת עליו כמו אצל האדם שלנו 57117 

דה עליו התורה אשר לו ידע שהתורה תשבח ואצל אהרן העי, ינוח ולא ישקוט עד כי ינקום נקמתו ממנו 57118 

והיתה זאת סיבה אצלו שלא יסמוך על תיקון , היה דן מזה להבין כי יש כאן מקום הקפדה, אותו על כך 57119 

פעולות המשמחות כדי שיהיה בטוח , והיה יוצא עם תופים ומחולות, מדותיו לפגוש אותו בלב שמח בלבד 57120 

 57121 .אשר יפגשהו בלב שמח

, כ מתוקן עד שלא היה צריך לזה"אלא טבעו היה כ, ו שלא היה צריך לעצת הקצהאבל התורה העידה עלי 57122 

ואם , ונמצא שדרכו היתה היפך ממש מן הקצה אל הקצה מדרכו של קרח, אלא מיד כאשר פגש אותו שמח 57123 

ואצל קרח , שמח בלבו בגדולת אחיו, הנה אצל משה שבא הטעם אחר האמת, שלשניהם היה טעם ואמת 57124 

וההתלמדות , ואני ראוי יותר ממך´ חלק על משה בטענת מדוע תתנשאו על קהל ה, עםשבא האמת אחר הט 57125 

הטעם הזה אינו מניחו להכיר , שבשעה שלפני האמת יש כבר טעם, להקדים האמת לפני הטעם, אצלנו היא 57126 

עד , והוא מוכרח לצאת במלחמת תנופה קשה להגביר האמת על הטעם שלו, את האמת כמות שהוא 57127 

 57128 .(ח"בירור המדות פ´ מדרגת האדם מא)  .עם לפי האמתשיתהפך אליו הט

 57129 

 57130 מאמר רמג

 57131 .(´ז א"במדבר ט)ב  ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליא



ובאמת איך התחבר בעצה אחת עם דתן , (ר"במד) אמרו במדרש קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה 57132 

הם , ל על דתן ואבירם"חז (´ר שמות א"מד) רוכמו שאמ, הנה על קרח לא שמענו שום חסרון? ואבירם 57133 

והם , הם שהלשינו בפני פרעה על משה, הם שיצאו ללקט את המן בשבת, ברשעם מתחילתם ועד סופם 57134 

ל תירצו עינו הטעתו ראה שמואל "וחז, ואילו קרח לא נבדל בהשקפתו ממשה רבינו, מהנצבים בכל מקום 57135 

 57136 .הנביא יוצא ממנו ששקול כנגד משה ואהרן

, אדרבה כיון שזכה למדרגה גבוהה של רוח הקודש איך זה בא לידי טעות, ורה גם זה צריך ביאורולכא 57137 

כי בכל דבר מענייני העולם יש שני דברים שעל פיהם הם , ל"זצ (הסבא מנובהרדוק) ר"וביאר אדמו 57138 

, מתכי הוא עשה זאת למען הא, ואמת כדי לתרץ לאחרים, טעם כדי לתרץ לעצמו, והם טעם ואמת, נעשים 57139 

 57140 .אם כי הוא עושה זאת מטעם אישי שנעים עליו הדבר הזה

, אך ההבדל הוא כי בענייני התורה האמת קודמת להטעם, כיוצא בזה יש בתורה טעם ואמת בכל דבר 57141 

עושים זאת , תחילה צריך לעשות ולקיים אף שאין מרגישים עדיין את הטעם, ´ש טעמו וראו כי טוב ה"כמ 57142 

אף שבשעה , ל"א ז"ש הגר"כמ, כ ירגישו גם טעם ונעימות בהמצוה"אח, מפני שהאמת מחייבת לעשות כן 57143 

 57144 .כ היא תערב לנפש ונהנה מזה מאד"מ אח"מ, שתאותו מתגברת עליו והוא שובר אותה הוא מצטער

עושים כל דבר רק מפני שיש להם בזה טעם ערב , אבל בעניני העולם הוא להיפך הטעם קודם להאמת 57145 

הרי , מי יערוב כי זו אמת, את האמת כדי לתרץ לאחרים כי הוא אמת ואחרי כן מצרפים לזה, לשעתו 57146 

נמצא כי הטעם , כ מעוור השוחד"כדי לזכות את הזכאי ולחייב את החייב ג´ ואפי, השוחד יעור עיני חכמים 57147 

 57148 .וכן היה אצל קרח הטעם קדם להאמת, הוא שיוצר את האמת

 57149 ל שאמר"ואמרו ז, כדי מחלוקת על משה אמנם עינו הטעתו עד, אמנם צריכים עדיין הדברים ביאור

כי אילו הביאה אותו טעותו לידי כפירה , אך קשה לומר שכפר לגמרי, מלבך אתה בודה (תנחומא קרח) 57150 

ועוד ? היה לו לכפור לגמרי כיון שאינו מאמין, למה לו לשאול שאלות בדיני ציצית ומזוזה, בתורת משה 57151 

מצינו באשתו של און בן פלת שישבה בפתח ביתה ושערותיה  (´תנחומא ו) ועוד הרי? מה ענין ציצית לכאן 57152 

הרי מכאן אתה למד שהיו פרושים , וכל מי שראה אותה ברח משם כדי שלא להסתכל בה, מגולות 57153 

ה איננו "ועוד הם לא אמרו שמשה ע, כמו שהעיד עליהם הכתוב כי כל העדה כולם קדושים, וקדושים 57154 

, אלהיך והיו מטועני הארון´ וכולם שמעו בהר סיני אנכי ה, כ קדושים"אלא הוסיפו שכל העדה ג, קדוש 57155 

 57156 ?כ עלינו להבין במה חלקו"א

ונבארם , ושנית בויתור כחוט השערה הראשונה, ראשית בבירור המציאות, ונראה לומר שטעה בשתים 57157 

כי הוא מכיר את המציאות יותר ממשה , היינו שחלק על משה רבינו בזה, בבירור המציאות, אחת לאחת 57158 

אבל הוא טען כי על , ´ובכלל זה בכל דיני ציצית ומזוזה שעל זה ציוה ה, אמנם הוא האמין בקבלתו, ורבינ 57159 

וכן על בית מלא ספרים שאיננו זקוק , ומשה בדה את הדברים מלבו´ מציאות של כולו תכלת לא ציוה ה 57160 

כן חלק על , פריםכי התורה ציותה רק על מציאות של בגד שאינו של תכלת ועל בית שאינו מלא ס, למזוזה 57161 

והנהגתו בדויה מלבו כיון , לדעתו משה אינו מכיר את העם, כל ההנהגה כי איננה הולמת עדה קדושה כזו 57162 

 57163 .שהיא היפוכה של המציאות

אך הוא היה סבור כי , ש מדוע תתנשאו"הוא אמנם ראה כי משה ואהרן עומדים במעלה גבוהה ממנו וכמ 57164 

כ מגיע אל המעלה כמו שהגיעו הם בהנהגתם "ר המנהיג היה גואילו היה אח, עצם הדבר מקנה את המעלה 57165 

, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, על הפסוק לך רד (ר כי תשא"מד) ל"ש רז"וכמ, ´את עם ה 57166 

, ל ראה שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא"על זה אמרו חז? ומה גרם לו שראה ראיה שונה משל משה 57167 

התלהטה , וכיון שראה וכן שמע מאחרים כי מעלתו רמה, נו על עצמווהיה דן מפירותיו העתידים לצאת ממ 57168 

כי כך , עד שהעלה בדעתו כי כדאי למרוד במשה כדי להשיג מבוקשו, בקרבו תשוקת הנשיאות עד מאד 57169 

 57170 .טבעה של הגאוה

ל "ס ז"כמו שהורה הגרי, ולדון מעצמו על הסובב אותו, אבל מדרך הישר הוא להביט מעצמו על אחרים 57171 

אדרבה דע את , ז להגיע אל עצמו"ועי, שלא כדעת האומרים שצריך לדעת ולהכיר העולם, לתלמידיו 57172 

כי ראיית האדם , תבין את הכל בראייה נכונה, כי אם תכיר ותבחין במצפוני לבך, עצמך ותדע את הכל 57173 

עבודת האדם היא לפקח על ראיית עינו , ומה שהוא רוצה לראות כך הוא רואה, נתונה לנטייתו ורצונו 57174 

 57175 .בלי שום עורון מנגיעה טבעית עצמית, תהיה נכונה בדיוק נמרץש

כיון שהסתכל בעין רעה שנבעה מנגיעה , חסרון כזה גרם האבדון לקרח עם כל רום המעלה שהיתה בו 57176 

דבר זה השפיע עליו לראות את המציאות בצורה שונה מכמות , עצמית שאליצפן בן עוזיאל נתמנה לנשיא 57177 

ולהרגיש כל נגיעה שמראה , הוא לעמוד על הכרת הערך הרוחני בכלל ובפרטולכן עיקרו של דבר , שהיא 57178 

תכלית המטרה היא , ושיעשה האמת מפני שהוא אמת, ולא שבעצם הוא אמת, לו אמיתיות להטעם שלו 57179 

 57180 .(דברי בינה ומוסר)  .ואז יצליח, הכרת ערך הדבר ובירור והכרת עצמו

 57181 



 57182 מאמר רמד

 57183 .(´ז א"במדבר ט) תן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובןויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי וד

פירוש קרח שפיקח , (י"רש) נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, ומה ראה קרח לחלוק עם משה 57184 

ן ראשי "ב עם ר"מה דחפו לחלוק ולאבד עצמו לדעת בעולם הזה ובעוה, היה ומנושאי הארון היה 57185 

ל "וחז, שנתערב כאן אחת מן המדות המגונות באדם, ל"משיבים חז על זה, סנהדראות כמבואר בפרשה 57186 

 57187 .ראו כל זה בטענתם של קרח ועדתו שאמרו רב לכם ומדוע תתנשאו

כולם קדושים מכף רגל ועד ´ בספורנו שפי´ ועי, כי כל העדה כולם קדושים, שבאמת טענה גדולה טענו 57188 

ושם אין לשאול מה ראו , ת שמאי והללהיתה מחלוקתן כמחלוק, ולולא שהתערב בזה מדת הקנאה, ראש 57189 

הרי שיסוד , אבל במחלוקת זו שהזדקר בטענתם ומדוע תתנשאו, כי אלו ואלו דברי אלהים חיים, לחלוק 57190 

ל תשובה ברורה על "ומכיון שכן כבר ראו חז, מחלוקתן היה מפני מדת הקנאה על נשיאותו של אליצפן 57191 

 57192 .קושיא זו של מה ראה קרח לחלוק

ואם אבן הוא , מפוצצים להבה לכל עבר, הם כתותחים כבדים העומדים על ראש ההרכלומר כי המדות  57193 

אם דומם או , ואין שום חילוק מי הוא הנפגע, ואם עבר בה איש הנהו מתרסק, גם ברזל מתפוצץ, נימוח 57194 

אם יעבור דרך שם הרי הוא אבוד , גוף קטן או גדול חלש או חזק, צומח חי או מדבר כולם לרסיסים ישברו 57195 

הרי הם מפוצצים ומשליכים , אם רק יתעוררו ויתחילו לפעול! וכן הדבר במדותיו של אדם, העולם מן 57196 

 57197 !מההדיוט שבהדיוטים עד לגדול שבגדולים, לבאר שחת יהיה מי שיהיה

והלך מדחי אל דחי עד , מכיון שנתקנא אין מפלט לו, ולכן אף קרח שפיקח היה ומנושאי הארון היה 57198 

מדת הקנאה היא שהביאה כל קהל עדת , נהדראות אתו ונאבדו מן העולםן ראשי ס"שהסית והדיח ר 57199 

, (´קידושין ל) ל"אכן זה מה שאמרו חז, ישראל לצרה האיומה של בלועי קרח ושרופי קרח והנגף בעם 57200 

עם עשרים , ראו כמה קשה הוא שעל ידו נפלו ראשי העם ובחיריו, יוצרו קראו רע´ ר שאפי"קשה יצה 57201 

 57202 !וכזה הוא טבעו של אדם! כך הם כוחן של מדות, ור דעה על דבר קרחוארבעה אלף מישראל בד

והוצרך האדם , כלומר אין מי שיכול לו בדרך הטבע, ה עוזרו אין יכול לו"ל שאלמלא הקב"עוד אחז 57203 

כי בלא נסים אי אפשר להחלץ מתחת ידו אף המובחר , פ נס"לעזרתו של מקום מחוץ לדרך הטבע היינו ע 57204 

נשים פחותי ערך כמונו שצריך לשפוך תחנה לפני נורא עלילה כי לא ימנע ממנו ו לא"ומינה ק, שבאדם 57205 

 57206 .ויושיט לנו עזרתו להצילנו מיצר הרע ולטהר לבנו לעבדו באמת, חסדו

שמכיון שהתחילו במחלוקת ושלט עליהם , וראה והתבונן עד כמה משתטה האדם שממשיל עליו מדותיו 57207 

הנה לפניך גדולים בדעה אלו אשר , שים והדיוטים גמוריםן ראשי סנהדראות לטפ"נעשו אותם ר, ר"יצה 57208 

הדור אשר נאמר עליו , ´על עדה אשר כולם קדושים מכף רגל ועד ראש ובתוכם ה, נבחרו לסנהדרין 57209 

, ובדור זה המה היו ראשי סנהדראות, השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי 57210 

ז לא הבינו לדעת דברים פשוטים אשר אשתו של און בן פלת "ובכ? היש לך השגה בקדושתם וגודל דעתם 57211 

 57212 .(ט"סנהדרין ק) ואי מר רבה אנת תלמיד, באומרה אליו מאי נפקא לך מינה אי מר רבה אנת תלמיד, ידעה

ל "ואחז, הוא הקדוש´ והיה האיש אשר יבחר ה, זאת עשו קחו לכם מחתות, והמה כאשר אמר להם משה 57213 

ואתם מאתים וחמשים , ג אחד"אחד ותורה אחת ומשפט אחד וכה´ ו אלא האנו אין לנ, שהתרה בהם ואמר 57214 

ויקחו איש מחתתו , כ נתרצו"ואעפ, יצא חי וכולכם אובדים´ מי שיבחר בו ה, איש מבקשים כהונה גדולה 57215 

, (ר שם"מד) וכי לא טפשים היו שכך התרה להם וקיבלו עליהם, ויתנו עליהם אש וישימו עליהם קטורת 57216 

! ואנו שואלים וכי טפשים היו והלא ראשי העם היו, צמו שהוא יבחר לקדוש וכהן גדולשכל אחד חשב לע 57217 

 57218 !היש שוטה גדול מזה, אלא שהמידה מטפשתו לאדם ומאבידה ממנו כל שכלו

מה , ן ראשי סנהדראות הפילתם מדת הקנאה"אם קרח ור, מעתה צא וחשוב אם בארזים נפלה שלהבת 57219 

שים השמחים לנפשם ומחשבים בדעתם כי מטוהרים המה מכל מדות ולכן מה נואלו האנ, יעשו אזובי קיר 57220 

אוי להם באשר בחושך ילכו ולא פחדו לנפשם לחשוד את , ושכל מעשיהם לשם שמים, רעות ומגונות 57221 

ואנו אין לנו אלא מה שאמר ? וכי גדולים המה ממאתים וחמשים ראשי סנהדראות, עצמם אולי טועים הם 57222 

 57223 .(ב"אור יהל ח)  .סר אל תרף נצרה כי היא חייךהחזק במו, (´משלי ד) ה"שלמה ע

 57224 

 57225 מאמר רמה

 57226 .(´ז א"במדבר ט)ב  ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליא

ויש חוטא בארץ ואינו , יש לך אדם שחוטא בשמים ואינו חוטא בארץ, (ב"ט י"ר קהלת פ"מד) ל אמרו"חז 57227 

שתו בשמים פיהם  (ג"תהלים ע) שנאמר, ובארץר חוטא בשמים "אבל מי שאומר לשה, חוטא בשמים 57228 

האדם צריך לידע שהוא כמו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע , ביאור מאמר זה כך, ולשונם תהלך בארץ 57229 

כן , וכמו בסולם רגליו העומדות על הארץ מתלכלכות בעפר, כי הוא מורכב מגוף ונשמה יחד, השמימה 57230 

 57231 !כי אלהים עולים ויורדים בו באדם הזהומלא, אבל בראשו מגיע השמימה, האדם מצד גופו



מעולם הבריאה לעולם , ומעולם האצילות לעולם הבריאה, עולם האצילות, עולמות´ ה ברא ד"והנה הקב 57232 

וכן יורדת ובאה ההשפעה מעולם האצילות עד לעולם , ואחר כך עולם העשיה, היצירה וזה עולם המלאכים 57233 

זה היה בלתי אפשרי , מעולם העשיה לעולם היצירה, אבל שתהא עולה מלמטה למעלה, שלנו עולם העשיה 57234 

 57235 .קודם בריאת האדם

מכל מצוה ומצוה , כל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד היינו מלאך אחד, (ד"אבות פ) ל"ואחז 57236 

ל כותב כי על ידילימוד התורה נברא מלאך מכל תיבה ותיבה "א ז"והגר, שעושה האדם נברא מלאך 57237 

, י מעשיו הטובים הם עולים מלמטה למעלה"שע, המלאכים שעולים ויורדים בווהם , שהאדם מוציא מפיו 57238 

 57239 .ויורדים חזרה אליו מלמעלה בהשפעת טובה וברכה למטה בארץ

! והנה מלאכי אלהים היינו המלאכים שנבראים ממעשיו הטובים של האדם עולים (ויצא) כ"וזהו משאה 57240 

ויש מעולם , אדם שנשמתו מעולם העשיהכי יש , עד שורש נשמתו של האדם? ועד היכן הם עולים 57241 

, ל שם"ש חז"וכן להיפוך ויורדים בו וכמ, כל אחד ואחד עולה נשמתו עד לשורשה, וכן הלאה, היצירה 57242 

י העבירה שעשה נברא מלאך חבלה ועושה חורבן "שע, שכל העובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד 57243 

 57244 .חדוהוא הקטיגור שאמרו קונה לו קטיגור א, למעלה בשורשו

ק "ק שלמעלה מכוון כנגד ביהמ"וביהמ, והנה כשם שיש בית המקדש למטה כך יש בית המקדש למעלה 57245 

אבל באומות , ק שלמעלה רק נשמת ישראל"שאף אחד לא יכול להגיע לביהמ, ל"ח ז"וכותב הגר, שלמטה 57246 

, למטה ממנוכי שורש נשמתו הרבה , הפילוסוף הכי גדול אינו יכול בשום אופן להגיע עד שם´ העולם אפי 57247 

ו גם חורבן למעלה "יכולה נשמה זו שתעשה בחטאה ח, אבל נשמת ישראל ששורשה למעלה למעלה 57248 

 57249 .הרבה

שביקש , (ט"סנהדרין ק) ל"ולא כתוב בן יעקב ואחז, כ ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי"וזהו משאה 57250 

ונתו לזה שלא יזכר והיתה כו, ש בקהלם אל תחד כבודי"כמ, יעקב רחמים על עצמו שלא יזכר שמו כאן 57251 

וכי אם לא נזכר שמו אין ? ויש להתבונן מה ענין זה שלא יזכר שמו בזה, שמו במחלוקת קרח ועדתו 57252 

 57253 ?יודעים שלוי היה בן יעקב

קרח , (תנחומא שם) ל"ש חז"ושורש נשמתו גבוה הרבה וכמ, אלא יעקב אבינו ידע שקרח גדול מאד 57254 

? ואיך ראה כל זה, ה שיוצא ממנו ומנו שמואל הרמתישלשלת גדולה רא, שפיקח היה מה ראה לשטות כזה 57255 

כ מבינים אנו איזה גדול היה אדם "וא! אלא ודאי ברוח הקודש ראה, דבר שיהיה אחריו כמה מאות שנים 57256 

! והגיעה עד שורש נשמתם של אבות אבותיו עד קהת, ולכן עבירתו עשתה חורבן למעלה הרבה מאד, זה 57257 

 57258 !ועד לוי

וזהו ביאור שביקש יעקב רחמים על ! יקש רחמים שלא יגיע לשורש נשמה שלויעקב אבינו ראה כל זה וב 57259 

ק "וברוה, ז חטא והחטיא"ק ובכ"ואגב יש להתבונן כי קרח היה בעל רוה, עצמו שלא יזכר שמו בעדת קרח 57260 

צריך ללמוד מוסר בכל יום ואל יסמוך על , ק"מכאן שגם בעל רוה, שלו עצמו נכשל וירד לשאול מטה 57261 

 57262 !ראינו בקרח ועדתוגדולתו כאשר 

עד , והוא מחלוקת קרח ועדתו שעשה חורבן גדול שם, זהו שאמרו יש חוטא בשמים ואינו חוטא בארץ 57263 

וכל ישראל , שכיון שקיבלו עונשם כאן, אבל אינו חוטא בארץ, לשורש נשמתם של אבותיו ואבות אבותיו 57264 

ויש חוטא בארץ ואינו חוטא , סרז כי ראו הכל בעונשם ולמדו מו"לא פגע חטאם בעוה, פחדו ונסו לקולם 57265 

, שנכנס לבית קדשי קדשים ופשט ספר תורה על הארץ ועשה שם תיעוב נורא, הוא טיטוס הרשע, בשמים 57266 

, שיצא חי מבית קדשי הקדשים כאילו לא פעל שום עוולה, ל"הנה בארץ חטא שהיה חילול השם גדול רח 57267 

י שורש נשמתו של טיטוס היה ממקום כ, ק של מעלה לא פגע כלל וכלל"בביהמ, אבל לא חטא בשמים 57268 

 57269 .ולא יכול לעשות חורבן למעלה משורשו, שפל

ל על הפסוק שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך "ש חז"וכמ, ר חוטא בשמים ובארץ"אבל המספר לשה 57270 

שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר , ר עד שהוא כופר בעיקר"ר יוחנן אין אדם אומר לשה"א, בארץ 57271 

אולם בל נשכח מה , להצילו מרדת שחת´ הנה ההכרח לכל אדם לבקש עזר ה, לנו שפתינו אתנו מי אדון 57272 

ו מתועב "צריך האדם שלא יהיה ח´ אשר כדי להשיג עזר ה, (´ז´ שער א) ת"ל בשע"שכתב רבינו יונה ז 57273 

עוד כתוב , שפתי שקר´ והנה כתוב תועבת ה? ´שיעזרהו ה´ כי איך יקוה אדם שהוא תועבת ה, ´בעיני ה 57274 

כי אין עזר השם עמו אחרי אשר ! וכתב רבינו יונה כי בעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כל גבה לב ´תועבת ה 57275 

 57276 !הוא תועבת השם

החזק במוסר , (´משלי ד) ה"ש שלמה המע"וכמ! כי בלא מוסר חוטאים, והעצה היא ללמוד מוסר בכל יום 57277 

, נשים מאמינים גדוליםכי במחשבה יש א! מוסר הנכנס אל הלב הוא העיקר, אל תרף נצרה כי היא חייך 57278 

כי הראש והלב הם כשני אנשים ! אבל כשמגיעים לכוחות הנפש הנתונים בלב שם נכשלים ונופלים 57279 

 57280 .כ הלב עושה מה שהוא רוצה לעשותו"ואעפ, הראש יודע הכל, נפרדים



, הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד´ כי ה, ש וידעת היום והשבות אל לבבך"וכמ 57281 

´ באמונה שלמה ובהבנה שכלית נכונה כי ה, אם האדם הגיע לידיעה החלטית במחשבתו ובמוחוולכאורה  57282 

אלא אם השיבות ידיעתך אל לבך ! הנה בא הכתוב ומכחיש זה ואומר לא כי? מה צריך יותר, הוא האלהים 57283 

מאומה לא יועיל לו לאדם ב, הוא האלהים´ כי אם הלב אינו מרגיש שה! ואם לאו העלית חרס בידיך, מוטב 57284 

 57285 !לעמוד כנגד יצרו אף הידיעה היותר גדולה

הוא ´ כי כשם שיש ודאי מרחק רב בין מי שאינו יודע כלל כי ה, ל שאמר"ר איצל בלאזער ז"ושמעתי מהג 57286 

לבין , בין הידיעה בלא הרגשת הלב, כן יש מרחק רב ועוד יותר הרבה מאד, האלהים לבין מי שיודע זאת 57287 

י עבודתו של האדם שנשמתו תעדן ותטהר את חומר גופו ורגשי לבבו ואכן זוה! הידיעה עם הרגשת הלב 57288 

ז "וע, ואם לאו למה לו חיים, עיקר חיות האדם הוא שבירת המדות, ל"א ז"ש הגר"וכמ! ת"לדעת את השי 57289 

 57290 .(ז"קל´ לב אליהו ד)  !ת"צריך לבקש עזר מאת השי

 57291 

 57292 מאמר רמו

 57293 .(´ז א"במדבר ט) ןויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ואון בן פלת בני ראוב

מפני שדומה ? א"ז בה"ומפני מה נברא העוה, בראם´ ל בה"ואחז, אלה תולדות השמים והארץ בהבראם 57294 

לא ? וליעייליה בהך, דאי הדר בתשובה מעייל ליה? ט תליא כרעיה"מ, לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יוצא 57295 

בא , בא לטהר מסייעין לו, ן חןל מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים ית"דאמר ר, מיסתייעא מילתא 57296 

 57297 .(י"רש) הילכך עבדי ליה סיוע פתח יתירה, (7ט"מנחות כ) לטמא פותחין לו

ביאור הענין נראה כי , כי בריאת העולם היתה באופן שכל הרוצה לצאת מן העולם יצא, ל בזה"גילו לנו חז 57298 

, כך ומחר אומר לו עשה כךר יכול להחטיאו אלא בדרך היום אומר לו עשה "שאין היצה, האדם גדרו הוא 57299 

והיא היציאה , אך קיימת בחינה של יציאת פתע מן העולם, שמפתהו לפרוץ את הגדר קימעה קימעה 57300 

ר צריך לנהוג בדרך "שם אין היצה, ושם מחוץ לגדרות העולם הכל פרוץ ופתוח, מגדרות העולם בהחלט 57301 

אין די , להכנס שוב אל תוך העולםוכדי , אלא מדרדרו לשאול תחתית ללא מעצור, היום אומר לו עשה כך 57302 

 57303 .ה להשיבו אל עולמו"היינו לסיוע מיוחד מאת הקב, אלא צריך הוא לפתח מיוחד, באותו פתח שיצא בו

, קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו, אחת מהם הקנאה, הדרכים שעל ידם יוצא אדם מעולמו רבים הם 57304 

וכיון שיצא קורח מן העולם הרי נמצא פרוץ , אל נתקנא באליצפן בן עוזיאל שנתמנה להיות נשי"אמרו חז 57305 

ועדיין לא נתיישב אלא , ואין הפקחות מועלת ללא גדר, ומתוך כך הוא מסוגל לכל שטות, ללא גדרים כלל 57306 

במה הצליח קרח ? אך מאתים וחמשים איש נשיאי עדה מה ראו הם לשטות זו, היאך הגיע קרח לכך 57307 

 57308 !הלא אצלם לא היה קנאה וכבוד? למשכם ברשתו

קפץ קרח ואמר , ועשו להם ציצית, מה כתוב למעלה מן הענין, ויקח קרח (´ח ג"ר י"במד) ל"אמרו חז 57309 

ל קרח טלית שכולה "א, ל חייבת בציצית"א, טלית שכולה תכלת מהו שתהיה פטורה מן הציצית, למשה 57310 

? המזוזהבית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן ? ארבע חוטים פוטרים אותה, תכלת אינה פוטרת את עצמה 57311 

, שתי פרשיות שבמזוזה פוטרות את הבית, ל כל התורה כולה אינה פוטרת את הבית"א, ל חייב במזוזה"א 57312 

ונתעטפו בהן אותן , מיד ציוה קרח ועשו טליתות תכלת, ל קרח לא נצטוית עליהן ומלבך אתה בודאן"א 57313 

 57314 .נ ראשי סנהדראות"ר

קרח שפיקח היה מה ראה לשאול שאלות של ועליהם יש לתמוה , הנה כל קושיותיו של קרח שטות והבל 57315 

עד שמרדו במשה וכפרו בתורה מן , נ ראשי סנהדראות"כ הצליח לפתות על ידן ר"ואעפ, שטות אלו 57316 

זה , ועל ידי כן נמשכו אחריו ואבדו עולמן, והטעם מתוך ששאלות הללו ריח של ליצנות נודף מהן, השמים 57317 

 57318 .כוחה של ליצנות

מיד עשה כן לקרח , קח את הלויים מתוך בני ישראל וטהרת אותם, משהה ל"ל כשאמר הקב"עוד אמרו חז 57319 

אמר להם ? אמרו לו מי עשה לך כך, התחיל לחזור על ישראל ולא היו מכירים אותו, וגילח את כל שערו 57320 

והביא את אהרן , ולא עוד אלא נטלני בידי ורגלי והיו מניפין אותי ואמר לי הרי אתה טהור, משה עשה בי 57321 

דבר שהיה בו משום נס , ב אלף איש ביום אחד"הניף אהרן כ, ככלה והושיבו באהל מועד אחיו וקישטו 57322 

, וזה הדבר אשר הוציא את קרח מן העולם, ואף בנס כזה מצא קרח מקום להתלוצץ, ש החזקוני"גדול וכמ 57323 

 57324 .נ ראשי סנהדראות עמו"והוציא ר

ויקרא ) אלית ויקוב את השם ויקללויצא בן אשה ישר, י הליצנות"וכן אנו מוצאים אדם שיצא מעולמו ע 57325 

י "פירש, ויצא בן אשה ישראלית, יפלא איך הגיע אדם מישראל מיוצאי מצרים לעבירה חמורה זו, (ד"כ 57326 

אין כל , שכיון שיצא מעולמו ולא היה גדור כלל, מעתה אין קושיא, רבי לוי אומר מעולמו יצא, מהיכן יצא 57327 

ברכיה ´ י שם אמר ר"רש? ומה גרם לו לצאת מעולמו, כי מה יעצור בעדו, פלא אם הגיע למה שהגיע 57328 

שמא , דרכו של מלך להיות אוכל פת חמה, אמר כתיב ולקחת סולת ואפית אותה, מפרשה של מעלה יצא 57329 

 57330 ?פת צוננת של תשעה ימים



מאחר שנתלוצץ מלחם הפנים הרי נעשה הפקר , י הליצנות"ל איך אדם יוצא מעולמו ע"כאן גילו לנו חז 57331 

, ובאמת לחם הפנים נס גדול היה בו, ליצנות אחת דוחה ומוציאה את האדם מעולמו, מווכבר יצא מעול 57332 

ואומרים להם ראו , מלמד שמגביהים אותו ומראים בו לעולי רגלים לחם הפנים, (סוף חגיגה) ´ש בגמ"וכמ 57333 

י בן לוי נס גדול נעשה בלחם "דאמר ר, סילוקו בשבת הבאה חם כיום סידורו, חיבתכם לפני המקום 57334 

בדבר שמראה חיבתן של ישראל , ומעתה בא וראה כוחה וגנותה של הליצנות, כסידורו כך סילוקו, ניםהפ 57335 

, ז מוציא עצמו מן העולם"ועי, ממנו גופו יתלוצץ הלץ וילעיג, ומשום כך נעשה בו נס גדול, לפני המקום 57336 

 57337 .ו ועד לשאול תחתית"ובא לידי גידוף ח

ומי שטובע בהם כמי שטובע בים , ת הם השחוק והלצוןמפסידי הזהירו, (ה"המסילת ישרים פ)ב  כת 57338 

, שכבר אין הטעם והדעה מושלים בו, כי הנה השחוק מאבד את לב האדם, שקשה לו מאד להמלט, הגדול 57339 

, העולם נברא למען בני דעת, אשר אי אפשר להנהיגם כי אין מקבלים הנהגה, והרי הוא כשיכור או שוטה 57340 

וכיון שנפרצו גדריו אין גבול , השקולה והריהו יוצא מן העולםי הליצנות מאבד האדם את דעתו "וע 57341 

 57342 .להתדרדרותו

כי כמו המגן המשוח בשמן אשר ישמיט , ותראה קושי הלצון והשחתתו הרבה, (י שם"המס)ב  עוד כת 57343 

כך הלצון בפני התוכחה , ומשליכם לארץ ולא יניח אותם שיגיעו אל גוף האדם, ויפיל מעליו החצים 57344 

מה , צנות אחת ובשחוק קטן יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלותכי בלי, והמרדות 57345 

, שהלה מתעורר ומתפעל בעצמו מדי ראותו או שמעו ענינים שיעירוהו אל החשבון והפשפוש במעשיו 57346 

אלא מפני כוח , ולא מפני חסרון הבנת הלב, ובכוח הליצנות יפול הכל לארץ ולא יעשה בו רושם כלל 57347 

 57348 .רס כל עניני המוסר והיראההלצון ההו

כי , ואף גורמת לו לצאת מעולמו, לסלק מן האדם כל התעוררות של מוסר ויראה, זה כוחה של הליצנות 57349 

הרי אין , וכיון שתוכחה ומוסר אינם מועילים ללצים, העולם רציני עד מאד והמתלוצץ יוצא מן העולם 57350 

, ה הליצנות שתחילתה יסורין וסופה כליהקש, (ח"ז י"ע) ל"ואמרו חז, י יסורים"דרך להשיבם אלא ע 57351 

 57352 .עלינו להתבונן בכל זה והבא לטהר מסייעין לו, וכתיב נכונו ללצים שפטים

 57353 .(א"כ´ א מא"שיחות מוסר ח)  

 57354 

 57355 מאמר רמז

 57356 .(´ז א"במדבר ט) ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי  ואון בן פלת בני ראובן

שמינהו משה נשיא על בני , של אליצפן בן עוזיאלנתקנא על נשיאותו , ומה ראה קרח לחלוק עם משה 57357 

עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה אחד מלך ואחד , אמר קרח אחי אבא ארבעה היו, קהת על פי הדיבור 57358 

והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן , מי ראוי ליטול את השניה לא אני בן יצהר שני לעמרם, כהן גדול 57359 

 57360 .בריוהריני חולק עליו ומבטל את ד, מכולם

ואומר מפני , כתב טעם על מה שלא נצטוינו בתורה על המדות, ל"בספר שער הקדושה לרבי חיים ויטל ז 57361 

אבל מדות מקומם בנפש , ג אברי הנפש והגוף שכולם בנפש העליונה"שהתורה אינה מדברת אלא בתרי 57362 

הרבה יותר מן  וכתב עוד כי המדות הרעות חמורות, היסודות דומם צומח חי ומדבר´ השפלה המורכבת מד 57363 

והנה ענוה , ב והשיבו ענותן ושפל ברך"ל שלחו מתם מאן הוא בן עוה"כאשר אמרו חז, העבירות הגדולות 57364 

! ב"ז בה תלויה העוה"ועכ, וכמעט שלא נזכרה בתורה, ג מצוות"להרבה פוסקים אינה כלל במספר של תרי 57365 

, איני מדבר אלא במי שאינו קפדן וגם אני, ואמר אליהו שאין דברי תורה מתפרשין אלא למי שאינו קפדן 57366 

 57367 .ש"עד כאן תורף דבריו עיי

בודאי הכל מבקשים את ? את העץ או את הפירות, והנה כשנתבונן בעץ מאכל ונשאל את מי מבקשים יותר 57368 

אבל אם נשאל שני בני אדם שקרה להם , וכל חשיבות העץ רק מפני פירותיו, הפרי כי הוא המשביע 57369 

שבאבידת , בודאי מי שאבד את האילן הוא הפסיד ביותר, אבד את האילן אחד הפסיד פירות ואחד, הפסד 57370 

אבל מדות הם , התכלית אמנם היא עשיית המצוות והשמירה מן העבירות, האילן אבד גם את הפירות 57371 

ל שכל הכועס כאילו "כן אחז, ועל כן חמורות הן ודאי יותר מן העבירות, השורשים המצמיחים חטאים 57372 

 57373 .בכמה מדות דברים שלא אמרום בעבירות רבותוככה אמרו , ז"עובד ע

כל , אל תתן בלבבך קנאה שזו חולה רעה שאין לה רפואה, כתוב (ג"אות קי) ש"באורחות חיים להרא 57374 

גם אם תשרש אותה , אמנם הכל אפשר לאבד חוץ מן האדמה, הנמצא בארץ צומח ושואף כוח ממנה 57375 

ל על "אמרו חז, שאי אפשר לשרש אותה לגמריוכן במדה רעה , במקום אחד עדיין ישאר עפר במקום אחר 57376 

ל "ואמרו חז, כ כתיב וידע אדם את אשתו"ואח, ל שנה שפירש מן האשה"ר שעשה תשובה ק"אדה 57377 

מעבירה אפשר , מדה רעה אי אפשר להכרית כליל כי חזקה היא מאד, שנתוספה לו תאוה על תאותו 57378 

 57379 .לפרוש אבל לא ממדה רעה



דאגת משה היתה בעיקר שמא יש בישראל בעל , ש פורה ראש ולענהפן יש בכם שור (ט"דברים כ)ב  כתי 57380 

כי שרשים אי , אלא מן שורש של עבירות, כ מעבירות שבישראל"משה לא היה מתירא כ, שורש רע 57381 

אבל , וגם שורפים שם השרשים הנמצאים שמה, אפשר לכלותם כי גם אם חופרים אחריהם במקום אחד 57382 

הן , עיקר דאגת משה רבינו היתה שמא ישנם בישראל מדות רעותכל , עדיין יש להם ספיחים במקום אחר 57383 

 57384 .(.ט"יומא כ) וזהו גם כן ענין הרהורי עבירה קשים מעבירה, ענין שורש פורה ראש ולענה

איה סופר איה  (ג"ישעיה ל)א  דאשכחיה שמואל לרב יהודה דהוה בכי כשקר, איתא (7ו"חגיגה ט) ´בגמ 57385 

, ב"ותנן אין להם חלק לעוה, מאות הלכות במגדל הפורח באויר´ ן געל דואג ואחיתופל שהיו שוני, שוקל 57386 

כי תורה , רואים אנו מכאן יסוד נורא, טינא זהו מדות, ש"ל טינא היתה בלבם עיי"א? אנן מה תהוי עלן 57387 

 57388 !ואינה מגינה בפני מדות, (.א"סוטה כ) מגינה ומצלא בפני עבירה

ואיך זה חטא , תו ותורתו הם למעלה מהשגתינווגדול, תמהים אנו מאד על חטאו של קרח שהיה נביא 57389 

כי בעד מדה רעה של קנאה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל , הוא הענין? ונאבד ולא עמדה לו כל תורתו 57390 

הנה רואים אנו זה ברור מהמעשה של ? ל שקנאה אין לה רפואה"ש ז"מאין ידע הרא, אין תורה מגינה 57391 

 57392 !מדות חזקות הן יותר מתורה ,וכמדת הקנאה כן הוא גם בכל המדות, קרח

והנה בנפש הזאת תלויות המדות , ל"וז (שער שני, ´בשער הקדושה חלק א) ל"חיים ויטל ז´ וכן כתב ר 57393 

, ג מצוות התורה"אשר בה תלויין תרי, והן יסוד ושורש אל הנפש העיונית השכלית, הטובות והרעות 57394 

, ג המצוות בקיומם או בביטולם"יות אל תריואמנם הן הכנות עקר, ג מצוות"לפיכך אין המדות מכלל התרי 57395 

אלא באמצעות נפש היסודית המחובר אל , ג אברי הגוף"י תרי"כי אין כוח בנפש השכלית לקיום המצות ע 57396 

ולפיכך ענין המדות הרעות קשים מן העבירות עצמן , בסוד כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, הגוף עצמו 57397 

 57398 .ש"ת עיי"ע ול"רעות יותר מן קיום המונמצא כי יותר צריך ליזהר ממדות ה, מאד

על כן המדות חמורים , ג המצוות"ביאור הדברים כי המדות להיותם עיקרים ויסודות לכל הבנין של התרי 57399 

ועוד דבר כי מדות , וממילא ודאי סתירת היסוד חמורה מסתירת הבנין, כי אם אין יסוד אין בנין, ממצות 57400 

וכלל בידינו כי דבר שאדם מבין בעצמו גנותו עונשו חמור , םוהם קרובים להבנת האד, השכל מחייב אותן 57401 

על שהיא מצוה , בטעם שהמבול נחתם הגזר דין מפני החמס, (´בראשית ו) ן"וכן מבואר ברמב, יותר 57402 

 57403 .שכלית

ש בספר ישעיה על אשור שהוא שבט אפו של "כמ, ה נענשו על מדות רעות"ובזה יבואר מה שמצינו שאו 57404 

אתה אשור אינך אלא גרזן ביד , ואמר שם היתפאר הגרזן על החוצב בו, העמים ה להעניש בו את כל"הקב 57405 

אפקוד על פרי גודל לבב , את כל מעשהו´ והיה כי יבצע א, ואתה מתפאר מנצחונך ומייחסו אליך, החוצב 57406 

ואיך שייך להעניש גוים על ! הנה בא עונשו של אשור על מדת גאותו, מלך אשור ועל תפארת רום עיניו 57407 

למד על  (ז"דברים י) ן"כאשר הרמב, בשלמא ישראל יש למצוא בדוחק בתורה שנזהרו על מדות? מדות 57408 

ג "ם שאפילו התרי"אבל עכו, ש הדיוט"שכתוב בו לבלתי רום לבבו מאחיו וכ, ו ממלך"מדת הגאוה מק 57409 

 57410 ?ש שאינם מצווים על המדות"כ, מצוות אינם נוהגים בהם

ממילא , וכי הם יסוד הבנין, דות הם קודמים לפני המצוותהרי שמ, ל"אולם לפי דברי רבי חיים ויטל ז 57411 

ישראל נשתנו מאומות רק במה שלישראל ניתנה תורה , פשוט הוא שאין חילוק במדות בין ישראל לאומות 57412 

רוצה אני בזה שלא תשמעו דברי , אבל במה שלפני התורה אין חילוק בין ישראל לאומות, ולא לאומות 57413 

, שיותר צריכים ליזהר ממדות מאשר מן העבירות, ע"בתור דין בשו ו אלה בתור דברי מוסר אלא"רח 57414 

 57415 .ל"ל התמוהים ביותר בלי כללו של רבי חיים ויטל ז"וביסוד הנורא הזה יבוארו לנו הרבה מאמרי חז

בשלמא מקדש ראשון חרב מפני עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים שהיו , (7´יומא ט) ל"אמרו חז 57416 

ותירצו מפני שנאת ? ו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים מפני מה חרבאבל מקדש שני שהי, בהם 57417 

, זו נפלאה מאד´ גמ, ז גילוי עריות ושפיכת דמים"ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד ע, חינם שהיתה בהם 57418 

ל "אבל לפי יסוד הנ! ובכל זאת חרב הבית, ועוד שהיו גומלי חסדים, שהרי בבית שני קיימו כל המצוות 57419 

שחמור עונשם כעבודה , ה לכל המדות הרעות"אלא ה, ואין דבר זה נאמר דוקא על שנאת חינם, ואפשוט ה 57420 

, ראשונים עדיפי או אחרונים עדיפי, ולא זו בלבד אלא ששאלו שם, זרה גילוי עריות ושפיכת דמים 57421 

דה מדה רעה אחת איזו מ, סוף דבר, והשיבו תנו עיניכם בבירה שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים 57422 

 57423 .חמורה יותר מכל התורה והמצוות, שתהא

´ שהרי משה רבינו ג, בא וראה כמה צריך אדם להתרחק מן הכעס, חנינא היה אומר כל ימיו´ רבי יוסי בר 57424 

לא הגיע לכעס ממש אלא רק לכלל , וכיון שבא לכלל כעס בא לכלל טעות, פעמים בחייו בא לכלל כעס 57425 

רק התורה היא אשר מבקרת אותו על דבריו שמעו נא , הכעס וגם אין בנו כוח להבין מהותו של זה, כעס 57426 

 57427 .(דעת תורה)  !עד כדי כך הוא סוד המדות, המורים שהגיע בזה לכלל כעס

 57428 

 57429 מאמר רמח



 57430 .(´ז א"במדבר ט) ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ואון בן פלת בני ראובן

מה לקח לא לקח כלום אלא , אלא ויקחויחלוק ויקבוץ וידבר ויצו קרח אינו אומר  (ג"ח י"ר פי"במ) ל"אז 57431 

ש כי כל העדה כולם קדושים "וכמ, והרי קודם שפשע היה לבו לב קדושה, ובמה לקחו לבו, כ"לבו נטלו ע 57432 

, היינו שהשכינה היתה שורה בתוך כל אחד ואחד מישראל, ´א וביניהון שריא שכינתא דה"ות, ´ובתוכם ה 57433 

 57434 .כל אחד ואחד בתוכו של, ש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"וכמ

, וגם בדור דעה לא היו הכל שוים במעלתם, והרי ודאי שמעלת השראת השכינה היא לפי מעלת הלבבות 57435 

ולא עוד אלא שהיה מנושאי , ´ודאי היה לבו קודש קודשים לה, וקרח שהיה גדול מכל שבט לוי הנבחר 57436 

כי היסח הדעת מועט , לבלי היסח הדעת כל´ ובעת נשיאת הארון הלא על הנושא להיות דבק בה, הארון 57437 

איך יתכן שיקח את , ´כ לב זה קדוש הדבק בה"וא, שהיה בימי דוד בשעת נשיאת הארון גרם לפרץ עוזא 57438 

 57439 .´בעליו מעם ה

אמר קרח ומה , אמר אני בנו של שמן כלומר בן יצהר שזה שמן, למה חלק קרח על משה, ל שם"אולם אז 57440 

אני שאני בנו של שמן איני נמשח ונעשה כהן , אלו שנמשחו בשמן המשחה בלבד נטלו כהונה ומלכות 57441 

ו שלפי מעלתו ומעלת אבותיו ראוי "כלומר שלמד בק, כ"ויקח שלקחו לבו ע, מיד נחלק על משה, ומלך 57442 

ותשוקה יתרה זו גרמה לו לצאת חוץ למחיצתו , הוא למעלת הכהונה ומלכות ומיד נשתוקק למעלה זו 57443 

 57444 .חת הלב שלקחו לבו לתשוקת קדושה ומעלות יתרותוזוהי לקי, ולמרוד במשה רבינו ולחלוק עליו

והזהירות שלו היא מה , כי גם הפרוש אינו יכול לפטור עצמו מחובת הזהירות, (ו"י בפט"המס)ב  וכבר כת 57445 

וממה שצריך ליזהר בקניית פרישות הוא שלא ירצה האדם לדלג ולקפץ אל הקצה האחרון שבו , שכתב 57446 

והכונה שם כי אף בדרכי הקניה , אלא יהיה פורש והולך מעט מעט ,כי זה ודאי לא יעלה בידו, ברגע אחד 57447 

שלא יבוא , ויש בזה גם צד של סכנה חמורה, הטבעיים לא יעלה בידו אם יקפוץ בפעם אחת יתר על מדה 57448 

אלא עוד יותר בחסידות , וזה לאו דוקא בפרישות, י ההשתוקקות היתרה לידי פשע חמור ומרד בתורה"ע 57449 

 57450 .מעלה יותר גדולה הסכנה גדולה יותרכי כל מה שה, ובקדושה

לאו היינו שזהו , הצדיקים לבם ברשותן והרשעים הם ברשות לבן, (´ז ז"ר ס"ב) ל"ולפי זה מה שאז 57451 

אלא שזהו , לבין לב טמא ומלא תאוות גסות, ובין לב קדוש וטהור ומלא קדושה, ההבדל בין צדיק לרשע 57452 

כי החטאת רובץ , ז יתהפך מצדיק לרשע"יקחהו ועישלבו , שלא יתן פתח ללבו, המבחן של צדיק בצדקתו 57453 

ויתכן שגם הצדיק בצדקתו והקדוש בקדושתו לא יעמוד , אם לבו ברשותו או הוא ברשות לבו, לפתח הזה 57454 

 57455 .שאז יקחהו לבו ויוליכהו לבאר שחת, אם אך רגע אחד יהיה הוא ברשות לבו הקדוש, במבחן

 57456 (ר שם"במד) ל"גם זה שאלו חז, לא תלכד רגלו בפחואם תאמר איך יתכן שלא תמנעהו צדקתו ויראתו ש

הרי לכם תשמיש החביב מן הכל הוא הקטורת שהיא , זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו, והשיבו 57457 

והיה האיש , לפיכך היתרה בהם, וסם המות נתון לתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא, חביבה מכל הקרבנות 57458 

מי שיבחר מכם יצא חי וכולכם , אני אומר לכם שלא תתחייבול משה הרי "א, הוא הקדוש´ אשר יבחר ה 57459 

את מחתות ´ אלא הם חטאו בנפשותם שנא, ולא טפשים היו שכך היתרה בהם וקיבלו עליהם לקרב, אובדין 57460 

 57461 .החטאים האלה בנפשותם

שמואל ששקול , עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו, וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו 57462 

ד משמרות עומדות מבני בניו שכולם "כ, משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו´ ן שנאכמשה ואהר 57463 

ולא ראה יפה לפי שבניו עשו , אמר אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום, ק"מתנבאים ברוה 57464 

ין ולא ע, שלמשיכת הלב קדמה טעות העין, ל"הרי גילו לנו חז, כ"תשובה ועומדין מהן ומשה היה רואה ע 57465 

היא שהטעתו שלא , ק את השלשלת הגדולה העומדת הימנו"אלא העין הרואה ברוה, חוטאת רואה ברע 57466 

כי הוא הקדוש והוא יהיה , אלא שהיה בטוח בנפשו שינצל, תעמוד לו יראתו ולא יירא מהתראת משה 57467 

 57468 .האחד אשר יבחר

כלומר , א יהא לבך אלילךל בספרי זוטא ל"ואז, ולפי זה הלאו של לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם 57469 

ק "אלא גם בעין הרואה ברוה, אין הדברים אמורים רק בעין רואה ברע ולב חורש מחשבות און, מרגלך 57470 

, שגם העין הלזו עלולה היא שתטעה את בעליה ותבטיחו בבטחון כזה, ולב קדוש שהשכינה שורה בתוכו 57471 

 57472 .עד שיהיה נמשך אחר תשוקת לבבו הקדוש עד שיהיה הוא ברשות לבו

י "ע, עד שיהיה אובד ברשעו, ובזה עלול הוא הצדיק והקדוש הזה ליהפך להרשע היותר גדול בעולם 57473 

עד כדי , ופצתה האדמה את פיה ותבלע אותו ואת כל אשר לו´ שבריאה יברא ה, אבדון שלא היה כמותו 57474 

א מדה אבל הל, כך היא הסכנה שהוא מסתכן בה שלקחו לבו לקדושה ומעלות יתרות שאינן ראויות לו 57475 

 57476 .(דליות יחזקאל)  .כ כמה גדולה היא התקוה והבטחון להאדם שלבו ברשותו"וא, טובה מרובה היא

 57477 

 57478 מאמר רמט

 57479 .(´ז א"במדבר ט) ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ואון בן פלת בני ראובן



ת איזו היא מחלוק, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים, כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים 57480 

, (ה"אבות פ) ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו, שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי 57481 

פסחים ) שמתוך שלא לשמה בא לשמה, הכלל הוא לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה 57482 

, תורהאו לחלוק בהלכות ה, כגון לחלוק על הרשעים והכופרים, אבל במחלוקת אפילו במקום מצוה, (7´נ 57483 

מפני שבמחלוקת אין הכלל שמתוך שלא , ושלא לשמה אסורה היא איסור גמור, מצותה היא רק לשמה 57484 

 57485 .אלא שמתוך שלא לשמה תתגבר אש המחלוקת ותחריב את העולם, לשמה יבוא לשמה

שמביאה לדברים רצויים ושני , וזהו שמסיימת המשנה כי רק מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים 57486 

בסופה אין תקוה , מה שאין כן במחלוקת שאינה לשם שמים אין סופה להתקיים, על ידה הצדדים חיים 57487 

וממילא לא יצא מזה קיום אלא , שממנה אין באין לידי לשמה לעולם, שיבואו ללשמה ויהיה ממנה קיום 57488 

 57489 .ולפיכך אסורה היא המחלוקת שלא לשם שמים באיסור גמור, חורבן והרס

, את מחלוקת הלל ושמאי ומחלוקת קרח, להעמיד זה לעומת זה מה ראתה המשנה, אלא שיש לשאול 57490 

והלא מרדו , והכי רק מעלת לשמה היתה חסרה להם לקרח ועדתו, תנאים גדולים לעומת רשעים גדולים 57491 

ואיך אפשר ללמוד ממחלוקתם את הגריעותא של שלא , ונהיו לרשעים גמורים´ במשה רבינו וניאצו את ה 57492 

 57493 .לשמה במחלוקת

ל קרח "וכשאלת חז, ורה ירדה לסוף דעתם של קרח וכל עדתו מה היתה תחילת מחלוקתםאכן נראה שהת 57494 

, נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם, גם התורה העידה שהיו אנשים גדולים, שפיקח היה מה ראה לשטות זו 57495 

, כי השלא לשמה הוא שהיה בעוכריהם, וגילתה לנו המשנה סודו של דבר, ואיך ירדו למדרגה שפלה כזו 57496 

כי אם מחלוקת של בקשת , מחלוקתם לא היתה בתחילה מחלוקת בעלמא של בקשת שררה וכבוד כי 57497 

 57498 .ולא זכו אליה כמו שזכה לה אהרן ובניו אחריו, על שנשללה מהם מעלת כהונה גדולה, המעלה

ברב בישר רב לכם , ר לוי ברב בישר ברב בישרוהו"תניא א, רב לכם בני לוי (7ג"סוטה י) ´וכן איתא בגמ 57499 

הרי שנתבע משה רבינו על מה שאמר לקרח , כ"אלי רב לך ע´ ברב בישרוהו דכתיב ויאמר ה, לוי בני 57500 

ואם היתה כוונתם מתחילה ועד סוף רק שררה וכבוד איך יתכן שיתבע משה רבינו על מה , ועדתו רב לכם 57501 

תכן ואיך י, והלא בקשת משה רבינו היתה רק רדיפה אחרי המצוות ובקשת המעלה, שאמר להם רב לכם 57502 

 57503 .כגמול על מה שאמר רב לכם שלא יבקשו שררה, לומר לו רב לך

ועל זה אמר להם משה רבינו שאין להם לבקש , על כרחך לומר שגם הם בתחילה ביקשו מעלה רוחנית 57504 

ולכן נתבע משה רבינו על , ויש להם להסתפק במעלתם שזכו אליה, גדולה יתרה רוחנית שלא ניתנה להם 57505 

פני שלא יתכן לומר לשום אדם מישראל שרב לו במעלתו שזכה אליה עד מ, שהוכיחם בלשון רב לכם 57506 

 57507 .לבקש מעלה יותר גדולה´ ואין לו להגביה לבו בדרכי ה, היום

וכל אדם מישראל חייב שיהיו עינוהי , כי אין גבולים בזה, כ לאנשים גדולים ויחידי סגולה בישראל"כש 57508 

ב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי חיי, (ה"כ´ א פ"בתדב) מטייפין למעלה למעלה וכאמרם 57509 

ועל , ה שאמר לבני לוי רב לכם"וכזו היתה התביעה על מרע, ז תעלה בידו"אולי בכ, אברהם יצחק ויעקב 57510 

כלומר אל תבקש מעלה כזו שכבר נגזר שלא תגיע , ה גם לו רב לך"שאמר הקב, זה נענה במדה כנגד מדה 57511 

 57512 .אליה

ולא עוד אלא שאנו למדים , נין של בקשת המעלה ורדיפה אחריההיה ע, הרי שגם במחלוקת קרח ועדתו 57513 

אלא , ולא אך מפני קרח לבד היה מתירא, בפרשה שם שהיה משה רבינו מתירא שלא תעמוד להם גדולתם 57514 

אל תפן ´ גם עליהם נאמר ויחר למשה מאד ויאמר אל ה, גם מפני דתן ואבירם בעלי מחלוקתו עוד במצרים 57515 

וזה טעם , ל דתן ואבירם היו אנשים גדולים והקריבו מנחה קודם זה המעשה"ע ז"וכתב הראב, אל מנחתם 57516 

 57517 .ל"אל תפן אל מנחתם ופנה אלי עכ

ולכאורה איך עלה על דעתו כן והרי זבח , הרי שנתירא משה רבינו שתתקבל מנחתם ותדחה בקשתו 57518 

ינם לרשעים ועל כרחך שעד גמר המעשה לא חרץ משה רבינו את ד, ואיך תתקבל מנחתם, רשעים תועבה 57519 

ולכן היה חושש אולי תתקבל מנחתם כי היו אנשים , וחזר אחריהם להחזירם בתשובה, אלא לטועים 57520 

, עד כדי כך שמשה רבינו היה מתירא, ועם היותם בעלי מחלוקת היו להם גם זכויות גדולות, גדולים 57521 

 57522 .והתפלל שלא תעמוד להם זכותם ולא תצא תקלה לישראל

שאנשים אשר , שהרי התורה העידה בפירוש, וקת רגילה של אנשים פשוטיםנמצא שאין כאן ענין של מחל 57523 

נשיאי עדה מיוחדים , (.י"סנהדרין ק) ל"קמו לפני משה היו נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם ופירשו ז 57524 

אנשי שם שהיו מהיושבים בסנהדרין , קריאי מועד שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים, שבעדה 57525 

, ולא לחינם עלה בידם להקהיל כל העדה לפני משה להתריס כנגדו, ניהם בכל העולםושמם היה הולך לפ 57526 

ה בסידורו "וכבר הביא החסיד בעל השל, כי גדול היה קרח ודבריו היו נשמעים כדברי הלכה מפי השמועה 57527 

 57528 !ומה נשגבים הדברים, סופי תיבות קרח, צדיק כתמר יפרח, ל"י הקדוש ז"רמז האר



איך העמידה המשנה מחלוקתו של קרח בהשואה למחלוקתם של , יישב השאלהעל פי הדברים האלה תת 57529 

שירדה תורה לסוף דעתם , כי כל האסון במחלוקתם בתחילתם היה רק בהשלא לשם שמים, הלל ושמאי 57530 

כי לא היתה כאן מחלוקת מופשטת , לא היה הכל לשם שמים, כי עם כל רדיפתם אחרי המעלה, הטועה 57531 

אם רק , אלא שהדיון היה מי ראוי להיות כהן גדול, היה מעלת הכהונה גדולהאיך ובאיזה צורה ת, בהלכה 57532 

והשכינה שורה בתוך , ´שכל העדה כולם קדושים ובתוכם ה, או גם אחרים בכלל, ´אהרן הכהן שבחרו ה 57533 

 57534 .ולמה נבחר אהרן דוקא, ולפיכך כולם ראויים לשרת בכהונה גדולה, כולם

היינו עינו הטעתו , שראה שושלת גדולה, (ר"במ) ל"וכמשז כאן היה המקום שיתגנב ללבם השלא לשמה 57535 

ודימה בנפשו שהוא דן שאלה מופשטת במשפטי הכהונה , שלא ראה שהוא דן בכבוד עצמו וגדולתו 57536 

וסופה להתקיים ולהביא קיום , ומחלוקתו עם משה רבינו דומה היא למחלוקתם של הלל ושמאי, בישראל 57537 

אך טעה בזה ולא ראה את לבו באספקלריא המאירה שראוי , איוברכה לעולם כמו המחלוקת של הלל ושמ 57538 

ולא ראה את לבו , חוקר לב ובוחן כליות´ ולא ירד לעמקי לבבו על דרך אני ה, לגדולי עולם שיסתכלו בה 57539 

 57540 .כמו שראו אותו בשמים

כלומר שלא היה בזה לבו ברשותו כדרכם של הצדיקים אלא הוא היה , ל ויקח קרח לקחו לבו"וכבר אז 57541 

אלא להעמיד האמת , ואין לו במחלוקתו שום ענין אחר, והטעהו לבו לחשוב כי דינו דין אמת, שות לבובר 57542 

ובלבו היתה כונה טמירה ונעלמה של תשוקה להיות כהן , אלא היה ברשות לבו, אבל לא כן היה, על תילה 57543 

אלא לשם  ואם הוא עצמו מעורב בדבר כבר אין זה לשם שמים, ולרשת שררה וגדולה בישראל, גדול 57544 

 57545 .עצמו

, ל כי על האדם להזהר מאד שלא יתחלף לו קידוש שם שמים בקידוש עצמו"ס זצוק"ואומרים בשם הגרי 57546 

וכאשר היה באמת , וכל מחלוקת שאינה לשם שמים אין לה קיום ותקוה ועלולה להביא חורבן נורא 57547 

ונדונים בכל , ים שאולהוירדו חי, שמחלוקת קרח ועדתו הביאה חורבן לכולם עד שנהיו לבלועים ושרופים 57548 

 57549 .ולחד מאן דאמר נאבדו גם מעולם הבא, מיני דינים

כי גם מחלוקת כזו של קרח ועדתו , וזהו הלימוד שלמדה לנו המשנה מה היא מחלוקת שלא לשם שמים 57550 

שהיו נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם בדורו של , שלא קמו בדורות שאחריהם גדולים כמותם בגדולתם 57551 

גם הם כיון שנתגנבה בהם מתחילה מחשבה פסולה , ל"ייתם ראיית רוח הקודש כאמרם זושהיתה רא, משה 57552 

שאל יתהלל , וזהו לימוד נשגב לכל באי עולם, מה עלתה להם ומה מר היה סופם, של שלא לשם שמים 57553 

לדמות בנפשו כי ראוי הוא להחזיק , חכם בחכמתו ולא צדיק בצדקתו ולא בעל רוח הקודש ברוח קודשו 57554 

 57555 .וראה מה היה בסופם, כי כל המעלות היו אצל קרח ועדתו, כפי שתעלה על דעתובמחלוקת 

, ובדיקה אחרי בדיקה, ואין ראוי להחזיק במחלוקת אלא זה שבדק וחקר את לבבו חקירה אחרי חקירה 57556 

וימצא את מחשבתו טהורה ונקיה מכל שמץ פסול , ואז אם יעמוד על כנות לבבו ויושרו, מאה פעמים ואחד 57557 

וכמו שהיה אצל קרח שראה , ויהיה בטוח בתכלית הבטחון בלי שום ספק כל שהוא, ל שהיאונגיעה כ 57558 

אלא כולו טהור ונקי ומכוין אל האמת ולכבוד שמים ולא לכבוד , אין לו שום נגיעה וחשש נגיעה, שושלת 57559 

 57560 .לםכי סופה קיום וחיים לעו, ומחלוקת כזו סופה להתקיים, אז יוכל להכניס עצמו במחלוקת, עצמו כלל

יתר על , כי כשם שחייב האדם לירא שלא יסיתהו לבו לעשות הרע, עלינו לקחת מזה מוסר השכל גם לנו 57561 

ולא יעבור את התחומים , ולא יקחהו לבקש את הטוב יתר על המדה, כן צריך לירא שלא יטעהו לבו 57562 

הטועה ומטעה  וישמור נפשו שלא יפול בפח לבו, ולא יסיג גבולי עולם שהציבה התורה, שקבעה לו התורה 57563 

עד שפיקח זה נכנס , ק שושלת גדולה ועינו הטעתו"כמו שאירע לקרח שראה ברוה, אותו בכל מיני טעות 57564 

 57565 .ליפול מאיגרא רמא אל בירא עמיקתא, לשטות זו

, שעלול הוא להיות כאויב הגדול ביותר בעולם, הלא יחרד לב האדם בזוכרו מה עלול הוא לעשות לנפשו 57566 

כי רק היא דרך ההצלה , ולא נסיח דעתנו ממנה אף לרגע, בלבנו שנזכרה תמידוידיעה זו עלינו לשנן  57567 

למען העמיד את , הפרשה לכל צדדיה רוחבה ועומקה´ ל בפי"ולזה הרחיבה התורה וחז, להשמר מן הסכנה 57568 

כדי , גם לגדול שבגדולים והקדוש שבקדושים, האדם על האמת במצב לבבו והרשת הטמונה לרגליו 57569 

עד שיבוא בשלום למחוז חפצו לאור באור , ולאורה יסע וילך בכל ימי חייו, רגליושהתורה תהיה נר ל 57570 

 57571 .(דליות יחזקאל)  .החיים עד העולם

 57572 

 57573 מאמר רנ

 57574 .(´ז א"במדבר ט)ב  ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליא

פרשיות אלו ענינם חטאת וסבורים אנו כי , עוסקים אנו בפרשיות אלו בעניני המרגלים ובענין קרח ועדתו 57575 

כי ענינים אלו , אך באמת כאשר נתבונן במהותם של דברים נראה, הראשונים ולנו אין נוגעים כלל 57576 

היא ´ רבות מחשבות בלב איש ועצת ה, עוסקים לא רק בראשונים אלא אף בנו ממש הדברים אמורים 57577 



ואינו יודע כי עצותיו , ונותיוהאדם עומד ומחפש עצות היאך להטיב מצבו ולהגשים רצ, (ט"משלי י) תקום 57578 

 57579 .´ותכלית הכל היא רק עצת ה, לא יועילוהו מאומה

אפילו , (ח"ברכות נ) ל"הממלכה והמתנשא לכל לראש וכדאיתא בחז´ להאמין כי לך ה, יסוד האמונה היא 57580 

כל התנשאות שיש בעולם מן המלכות שהוא עיקר השלטון ועד הממשלה , ריש גרגיתא משמיא מנו ליה 57581 

י "ואין לאדם שום אפשרות להטיב מעמדו ע, י האדם אלא רק משמיא"אינם נעשים ע, יותרהקטנה ב 57582 

קרח רצה ליקח ולשנות את העולם וליטול את הכהונה , ודבר זה למדנו מפרשת קרח, תחבולות שיעשה 57583 

 57584 .למרות שרבות מחשבות בלב איש, היא תקום´ ולא הועילוהו מאומה כי עצת ה, לעצמו

החומר הוא הנראה לעין , הנה ידוע שהעולם מורכב מחומר וצורה, נמצאים אף בנומחשבות ושאיפות אלו  57585 

וכשם שבלימוד התורה למדן יקרא , אולם החומר אינו עיקר אלא הצורה שעומדת מאחריה זו התכלית, כל 57586 

ואינו , וכל אשר יורד לתוך הבנת הדברים ביתר דקות, מי שמבין את הלומדות והדקות שבצורת הדברים 57587 

כן חייב להיות אף , הוא אשר נקרא גדול בהבנת התורה, דברים הנראים בהסתכלות ובעיון קלמסתפק ב 57588 

 57589 .לא להסתפק בשטחיות החומר אלא להעמיק לתוך צורת הדברים, בהבנת כל עניני התורה

אלא מחובתנו לידע , ולכן בעוסקנו בפרשיות אלו אסור לנו להסתפק בידיעת ענין מעשה דקרח ומרגלים 57590 

וכאשר נבין , ומה היו הסיבות אשר הביאו את מעשה קרח, ל הכוחות והמדות הטמונים בזהולהבין את כ 57591 

לילך , אלא אף בקרב כל אחד ואחד נמצאת שאיפה זו, זאת נדע שמדות אלו לא רק בקרח ועדתו היו 57592 

כ נוסיף להתבונן בסוף הנעשה בקרח ועדתו ונדע כי "ואח, ולכבוש את העולם להטיב את מצבו ותכליתו 57593 

 57594 .היא תקום´ העצת 

ואף שאנו איננו שואפים לכהונה גדולה מכל , מכל מקום צורת הדברים אחת היא, אף שהחומר שונה הוא 57595 

היו , וכאשר נדע להשכיל זאת, והצורה היא שאיפה להשיג מעמד ומצב, מקום הכהונה היא רק החומר 57596 

י "ה שנגזר ונקצב עבאשר נדע שאין בכוחנו להשיג מאומה יתר על מ, חיינו מתנהלים בהשקט ושלוה 57597 

מכל מקום , ואף בעת שדומה בעיני האדם שיכול להשיג מעמד על ידי שאיפותיו ותאוותיו, ה"הקב 57598 

כי צורת הדברים אינה , י מעשיו ורק הפסיד את זמנו וחייו"בהתבוננות מתמדת יראה כי לא שינה מאומה ע 57599 

 57600 .רק לשעה אלא לדורי דורות

וכל מעשיו ופעולותיו לא , ה"י הקב"נעשה כפי שנקצב עוחייב להעמיק ולהתבונן עד שיראה שהכל  57601 

מתחלקת להנהגה גלויה ולהנהגה ´ שהרי הנהגת ה, ובודאי שלא בנקל יוכל לראות זאת, הוסיפו מאומה 57602 

אך זו , ת והשגחתו"ולכן קשה לעיני בשר להבחין בהנהגת השי, ובזמנינו הכל בהנהגה נסתרת, נסתרת 57603 

ת אינה משתנה ושוה "מ הנהגת השי"מ, ן ולהבין שאף כי הכל נסתרחומר העבודה המוטלת עלינו להתבונ 57604 

 57605 .בכל הנהגתו הנסתרת להנהגתו הגלויה

והלא קרח , ה ואהרן הכהן"שעלה במחשבתם שיוכלו להדיח את משרע, וכבר דיברנו בענין קרח ועדתו 57606 

עו קרח ועדתו וכי לא יד, ועדתו מהאנשים הגדולים שבדור היו וכנאמר קרואי מועד נשיאי עדה אנשי שם 57607 

שראו הכל בחוש , וכן הלא לא מכבר היה כל ענין המרגלים, ה בחר במשה ואהרן"ממעמד הר סיני שהקב 57608 

עשרה  (´באבות ה)א  אית, ´והיאך סברו שיוכלו בכוחם לשנות מרצון ה, ´שאין לשנות מאומה מרצון ה 57609 

 57610 .וחד מינייהו פי הארץ, דברים נבראו בערב שבת בין השמשות

והיה , בריאה חדשה ופתחה הארץ את פיה ובלעה את קרח ועדתו´ שמה שברא ה, מביניםוהנה בפשטות  57611 

וראו הכל , שלחני´ כמעמד הר סיני נוסף שאמר משה בזאת תדעו כי ה, ה"מזה התגלות חדשה של הקב 57612 

וכדי , ואנו מבינים כי הוצרכה התגלות זו לאחר מעשה קרח ומחלוקתו, ´פ ה"בחוש שמתקיים דבר משה ע 57613 

שפי הארץ נברא בערב ´ אך חזינן במתני, ה בריאה חדשה פי הארץ"ת ישראל באמונה ברא הקבלחזק א 57614 

, והיינו דמתחילת הבריאה הוצרכה ליסודות האמונה התגלות זו של פתיחת פי הארץ, שבת בין השמשות 57615 

 57616 .אלא רק שמעשה הרשעים היה האמצעי שנוכל להגיע להתגלות זו שנבראת כבר בתחילת הבריאה

אבל אין , ורק הרשע עצמו סבור שחוטא הוא ועושה נגד רצונו, ´אף מעשי הרשעים הם רצון הכי באמת  57617 

כי התכלית הנוצרת , ´אבל במעשיו נעשה רצון ה, העולמות´ זו האמת כי רק את עצמו מאבד בב 57618 

לעתיד , אחד ושמו אחד´ למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה´ והיה ה, ´ממעשיהם היא גופא רצון ה 57619 

כי לא , היו עצות ודרכים להגיע לתכלית הנרצה, יראה בחוש כי כל המעשים אשר נעשו בבריאהלבוא  57620 

י מעשה "ואף ע, אין לה קיום כלל´ כי כל הבריאה מבלעדי רצונו יתב, ´שייך לפעול מאומה נגד רצון ה 57621 

 57622 ולכן יענשו עבור מחשבתם, ´ורק הרשעים סבורים שעושים נגד רצונו ית, ´הרשעים נעשה רצון ה

 57623 .´להמרות את פי ה

ואף לולי קרח ועדתו היתה מוכרחת להיות התגלות , והיינו שחזינן גבי פי הארץ שנבראת בתחילת הבריאה 57624 

וכן בענין , דפתיחת פי הארץ´ י הרשעים התמלא רצון ה"נמצא שע, זו שהרי נבראת בבריאת העולם 57625 

שיותר , השאר ימותו כולםג ו"הוא יהיה כה´ ה הזהירם שרק אשר בו יבחר ה"שהרי משרע, המחתות 57626 

מכל מקום לקחו כל המאתיים וחמישים איש מחתותיהם וישימו , ג אחד לא יתכן שיהיה לכלל ישראל"מכה 57627 



ולא טפשים היו שכך , ר לעוור עיני אנשים"עליהם קטורת חזינן מזה נוראות כמה גדול כוחו של יצה 57628 

ר יביא את האדם עד "ו שיתכן והיצההיינ, אלא הם חטאו על נפשותם, היתרה בהם וקיבלו עליהם לקרב 57629 

 57630 .למסירות נפש ממש עבור חטאתו

ויקדשו ´ ועשו אותם רקועי פחים ציפוי למזבח כי הקריבום לפני ה, ה"עוד בהמשך הפרשה אמר הקב 57631 

שאין הביאור שכיון , נמצא דהוצרכו המחתות כדי להיות לאות לבני ישראל, ויהיו לאות לבני ישראל 57632 

, אלא שמעיקר תכליתם הוצרכו המחתות להיות לאות לישראל, יות לאותשחטאו הוצרכו המחתות לה 57633 

ואף שהרשעים יענשו עבור מחשבתם שסברו שבכוחם לעבור , לתכלית´ י חטאתם הגיע רצון ה"נמצא שע 57634 

אור )  .´ואף ממעשה הרשעים נוצרת עשיית רצונו ית, מ אין אפשרות לעבור רצונו"מ, ´דבר ה 57635 

 57636 .(יחזקאל

 57637 

 57638 מאמר רנא

 57639 .(´ז א"במדבר ט)ב  בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליא ויקח קרח

יעקב אבינו נקלע , (י"רש) ולא הזכיר בן יעקב שביקש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו במחלוקתם 57640 

שהה עשרים שנה במחיצתו של , ולא נסתיים מחלוקת זו עד יום מותו, למחלוקת עם עשו עוד טרם הוולדו 57641 

 57642 כמו שמעיד המקרא ארמי אובד אבי שבא לבן לעקור את הכל, נהל מאבק קשהלבן הארמי וגם אתו הת

הוי אומר לא , בכל זאת בחל יעקב אבינו ששמו יזכר על מחלוקתו של קרח ושל מרגלים, (ו"דברים כ) 57643 

 57644 .אלא שפסל את מטרותיהם של אלו שקמו על משה רבינו, שדחה יעקב אבינו את המחלוקת כאמצעי

לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע שנאמר , ל"דומה להא דפקדו עלינו חזמחלוקת של יעקב אבינו  57645 

הרבה מסירות נפש דרושה להעמיד את הדת על תילה ולקדש שם שמים , (´ברכות ה) רגזו ואל תחטאו 57646 

 57647 .י התורה הקדושה וזה חלקנו מכל עמלנו"ועל מלחמה זו נגד יצר הרע נצטוינו ע, בעולם

תהלים ) ועל משיחו´ למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק על ה, א דאמר דודמחלוקת קרח ועדתו דומה לה 57648 

הרי שהבחנה דקה נדרשת לקבוע מה היא מטרתה האמיתית של , ועליו נאמר ולא יהיה כקרח וכעדתו, (´ב 57649 

ואם המניע , מה טוב, אם הכוונה להרים קרן התורה ולקדש שם שמים, המחלוקת אם לעקל אם לעקלקלות 57650 

קרח היה חכם ובעל , ´הם עלולים להובילו למצב של בהצותו על ה, שיים ולא כבוד שמיםהם חישובים אי 57651 

זה , ואל נחשוב שמרוב דקותה לא הצליח להגיע לנקודת האמת, ובכל זאת לא עמד במבחן זה, רוח הקודש 57652 

ו על אף שבודאי היו קטנים ממנו בחכמה בכל זאת הטיב, אינו שהרי אשתו של און בן פלת ובניו של קרח 57653 

 57654 .לראות

ואם קרח הרי קרח , באומרה אם ינצח משה הרי הוא בראש, אשתו של און בן פלת מנעה מבעלה להסתבך 57655 

הרי כולם חייבים , בני קרח הכריעו שלמרות חיוב כיבוד אב, ולמה לך להתעבר על ריב לא לך, בראש 57656 

, מה לו לסכן את עצמוגם קרח היה יכול לערוך לעצמו חשבונות כאלה ול, (ילקוט) בכבודו של משה רבינו 57657 

ומה שראה ברוח , ואחת דתו למות, ה"שמא מה שעשה משה היה על פי הדיבור ונמצא שמורד נגד הקב 57658 

וכי לא ? ולמה לו לחלוק על משה, הרי גם בשב ואל תעשה יצא ממנו, הקודש שעתיד לצאת ממנו שמואל 57659 

 57660 ?ובמדה שיכשל יפסיד את הכל גם חייו, הבין קרח שנקט צעד גורלי

, לא נתפס לחטא העגל ולעצת מרגלים, יתכן שאדם גדול כקרח שעמד בכל הנסיונות של דור המדבראיך  57661 

ומזה אנו רואים גודל הסכנה אם האדם לא ? ינהג בכזה קלות ראש בעצמו, ועמד בצדקו למרות הכל 57662 

עלולים , אפילו גדולי עולם אם לא יעמדו על סוד נפשם, יתאמץ לפשפש ולמשמש תמיד בנגעי נפשו 57663 

 57664 .ולצאת בפחי נפש מן העולם כשידם על ראשם, ר"לכד בחרמו של היצהלה

והצליח במדה כזו שבמותו עמדו , יעקב אבינו בחיר האבות מסר נפשו להעמיד שנים עשר שבטי ישראל 57665 

הוא שהצליח לברר את , ונשאוהו בסוד הדגלים שהוא כעין מחנות מלאכי מעלה, בניו מסביב מטתו 57666 

ואת שנים עשר שבטי יה הקים דוקא בביתו , ת הבכורה נטל מעשיו הרשעא, הקדושה מבין שיני אריות 57667 

שבמעשיהם המקולקלים , ראה יעקב ברוח הקודש שעתידים לעמוד מבניו אנשים כאלה, של לבן 57668 

 57669  .וביקש רחמים שלא יזכר שמו עליהם, ובמחלוקתם יערערו היסודות שעליהם הקים את בית ישראל

 57670 .(המוסר והדעת)

 57671 

 57672 מאמר רנב

 57673 .(´ז א"במדבר ט)ב  רח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאויקח ק

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד , בילקוט שמעוני איתא זהו שאמר הכתוב 57674 

שלא , אשר לא הלך בעצת רשעים, אשרי האיש אלו בניו של קרח, (´תהלים א)ב  ובמושב לצים לא יש 57675 

שנאמר את מחתות , ובדרך חטאים לא עמד, ר סורו נא מעל אהלי האנשיםהלכו בעצת אביהם שנאמ 57676 

כי אם בתורת , זה קרח שהיה מתלוצץ על משה ואהרן, ובמושב לצים לא ישב, החטאים האלה בנפשותם 57677 



והכריעו ? או לא נחלוק על משה רבינו, אנו חייבין בכבוד אבינו, אלו בניו שאמרו שירה ואמרו, חפצו´ ה 57678 

 57679 .כ"דו של משה עעצמם בשביל כבו

וכי זו מצוה או דרגה לחלוק על ? לכאורה איזו התפעלות היא זו מבניו של קרח שלא נמשכו אחר אביהם 57680 

הרי , ואם אכן לא הלכו אחריו? איך יעלה על הדעת ללכת אחרי מי שמתלוצץ ממשה רבינו? משה ואהרן 57681 

ריכו נכונה את כוח ההשפעה ל הע"אך כאן רואים כמה חז? כך צריך להיות ומה יש להתפעל מזה כל כך 57682 

בראותו סוטה בקלקולה הרי עיניו , וכמה קשה לו לעמוד על דעתו העצמאית, השלילית שמקבל האדם 57683 

 57684 .תרות אחר הסוטה ולא אחרי הקלקול

כי אז הכל , ומכל שכן אם הוא במצב של כתלמיד חכם נדמה לו, מטבע האדם הוא שעין רואה והלב חומד 57685 

הרי קרח הצליח להשפיע על מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות שאינם , נעשה להיתר ואולי אף למצוה 57686 

שהרי קרח פיקח היה , הליצנות שלו לא היתה מורגשת בצורה גסה, וכן על דתן ואבירם ואון בן פלת, בניו 57687 

, וידע להגיש את דבריו בטוב טעם ודעת עם חשבונות צודקים שקשה לעמוד בפניהם, ורק עינו הטעתו 57688 

 57689 ?ר לכל אדם לעמוד מול שכנוע כזהולפי זה איך אפש

מסופר שהסבא , י בירור המדות"היא ע, אלא שהתרופה היחידה במצבים כאלו לדעת באיזו דרך ישכון אור 57690 

שהתחיל להשפיע עליו שאין , ל קיבל פעם לביקור תלמיד חכם גדול ומופלג עם הדרת פנים מרשימה"זצ 57691 

הסבא שיסע אותו בקול , ה וקצת לימודי חולבכך שום אסון אם תלמידי הישיבה ילמדו גם קצת השכל 57692 

בהסבירו שהזקן המהודר שלו מכסה את , גלח צא מכאן והוציאו מן האולם בבושת פנים, זעקה אדירה 57693 

 57694 .הגלח שבו

כאשר ההדגשה היא על , אנו מבקשים תמיד וטהר לבנו לעבדך באמת, הכוונה שחסר כאן בירור המדות 57695 

כי אדם אין , ל את הפסוק"ל בלוך זצ"על דרך זו מסביר הגרי ,כדי להגיע לאמת צריך טהרת הלב, באמת 57696 

חסר לו , גם בעשיית הטוב שלו הוא חוטא, ´היינו שגם בעבודת ה, צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא 57697 

 57698 .ויש בו חטא כי חסר בירור המדות בכדי לדעת לכוון אל הטוב בשלמותו, כוונה טובה

ל טורחים "חז? מי יוכל להסביר לו את מקור טעותו? ת לקרחומי הוא זה אשר יעיז לעשות בירור המדו 57699 

כאשר האדם אינו עושה בירור לעצמו הוא חושב ? ומתאמצים למצוא את פירוש המילה ויקח מה לקח 57700 

וכד גנבא לא מצי למיגנב נפשיה , ואין עליו שום טענות אלא להיפך, שכל מעשיו צדיקים ומצודקים 57701 

, זוהי תופעה כללית, שהרי אין הוא גונב, ב אז חושב את עצמו צדיקכאשר אין לגנב מה לגנו, לשלמא נקט 57702 

אך בראותו העכברים שוכח , אז הוא כמו אותו חתול מאולף, כאשר אין האדם נמצא תחת לחץ של נסיון 57703 

תוך , ועט אחר העכברים כמוצא שלל רב, את הדרך ארץ את הכבוד ואת האנשים מסביבו, את האילוף 57704 

 57705 .רה על דרכודריסת ורמיסת כל מי שנק

ירא , שאמור היה להיות מוזמן בעיר מסויימת אצל אחד מנכבדי העדה, ל"מספרים בשם החזון איש זצ 57706 

ואותו האיש הרגיש אחרי כניסת השבת שהאש עומד , שמים ונשוא פנים להתארח אצלו בשבת קודש 57707 

יון שייגרם לו וכל זאת כדי למנוע מעצמו את הבז, וגרם לכך למנוע כיבויו תוך חילול שבת, ליכבות 57708 

ומכאן הסיק החזון איש שאין , בלי שיתאפשר לו לכבד אותו בארוחה מתאימה, בקבלת אורח כה חשוב 57709 

 57710 .ועל כן תפילתנו יום יום ונא אל תביאנו לידי נסיון, לסמוך על שום אדם בשעת הנסיון

החשבונות  ולא נתפסו לכל, ולפי זה אנו מבינים כמה גדולה ההתפעלות מבני קרח שלא שמעו לאביהם 57711 

וגם לפי התורה הם חייבים בכבודו ובקבלת דבריו ולהכיר את , והטיעונים שהעלה אביהם שגידלם וחינכם 57712 

דרך , שאכן גילו שיש להם דרך, דרך צדיקים אלו בניו של קרח´ כי יודע ה, וכך ממשיך המדרש, טובתו 57713 

כדי לא לקבל השפעה , ורךאלא גם מדת אכזריות כפי הצ, עצמאית הדורשת מן האדם לא רק חינוך לטוב 57714 

ומכאן כמה עלינו להיות גאים בחינוך שלנו לדרך העצמיות ואמיצות הדעת הנוסכת בנו , מכל סטיה שהיא 57715 

אנו זקוקים , לעמוד בפני השפעות רעות וחשבונות הנראים כצודקים, את הכוחות הנדרשים לעת הצורך 57716 

 57717 .(דגל המוסר)  .לבירור המידות

 57718 

 57719 מאמר רנג

 57720 .(´ז א"במדבר ט)ב  ר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאויקח קרח בן יצה

, יכולים אנו לעמוד על זה היטב מפרשתו של קרח ועדתו, אם יש את נפשנו להכיר את הלב והעין וסכנתם 57721 

אלא , כלומר לא שקרח לקח את לבו כדרך הצדיקים שלבם ברשותם, ל ויקח קרח לבו לקחו"שדרשו חז 57722 

היה ההיפך שהלב לקח את בעליו , יות שבעל הלב ישלוט עליו שלטון גמורבמקום שצריך לה, שלבו לקחו 57723 

עינו הטעתו , קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו, (ר"במ) ל"וכמו כן שאלו ז, להדריכו ולהסיעו לצד אחר 57724 

 57725 .י שראה ברוח נבואה"והטעות באה ע, ראה שלשלת גדולה



וראיה , וגם ראה באמת, ק"היה במצב של רוהשהגיעה לקרח דוקא כש, פוק חזי עד היכן הוא מקום הטעות 57726 

ולא , האם יש לך מפורש יותר מזה מה גדולה היא הסכנה לאדם הטמונה לרגליו, קדושה זו היא שהטעתו 57727 

 57728 .ה גידיו"ח אבריו ושס"עוד אלא שהיא צפונה בקרבו ארוגה ושזורה ברמ

ם ואחרי עיניכם אשר אתם והזהירה ולא תתורו אחרי לבבכ, ולפיכך באה התורה בקושט אמרי אמת ודעת 57729 

ל "וכעדות חז, ולא אך שהוזהרו אלא שגם נכשלו, ובאזהרה זו הוזהרו גם קדושי דור דעה, זונים אחריהם 57730 

וכעדות משה רבינו , ולא אך היחידים שבהם נכשלו אלא גם הדור כולו, על קרח שלבו לקחו ועינו הטעתו 57731 

והידיעה היא , י שהעיד משה רבינו כי הוא יודעהר, (א"דברים ל) כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון 57732 

 57733 .ה שאמר לו וקם העם הזה וזנה"מפי הקב

והננו , אולם אין אנו בקיאים בלשון התורה, היאך יתכן קדושים וזונים, אכן שאלה גדולה נוקבת ויורדת 57734 

הרה משום שאנו מפרשים את האז, ולפי דעתנו נראים הדברים כסותרים, מפרשים את לשונה לפי מושגנו 57735 

בלכתנו בשוק , ר שבכל עת ובכל שעה"שזו היא מלחמת הקודש נגד היצה, ולא תתורו אשר אתם זונים 57736 

אך זוהי טעות כי זנות זו זהו זנות כל , ולזה נתכוונה התורה באזהרתה, המכוער הפרוץ בכל מיני פריצות 57737 

 57738 .ה תורה במתיםולא דיבר, וזנות זו בא לישראל על ידי ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, הגויים

כמו האזהרה לקרח שהיה פיקח , אבל האזהרה שהזהירה תורה מן הזנות היא אזהרה דוקא לקדושים 57739 

והיא אזהרה , ולא יזנה אחריהם, ק"שלא יקחהו לבו ולא תטענו עינו העין של רוה, ומראשי הסנהדרין 57740 

וזנות זו כבר , ו אחריהםשלא יתורו אחרי לבבם ואחרי עיניהם ולא יזנ, לדורו של משה דור מקבלי התורה 57741 

כלומר שכל היסח , כ"כי מי שילך אחרי תאותו הוא זונה מתחת עבודת אלהיו ע, ל"ע וז"פירשה הראב 57742 

אלא שאנחנו ירדנו , וזוהי תביעת התורה, וזהו הנקרא זנות, הדעת קל מקדושה העליונה היא יציאה מרשות 57743 

הזנות המתועב והמשוקץ המהלך ברחובותינו שגם , בירידה כזו ונתגלגלנו לאשפתות של גויים עד כדי כך 57744 

 57745 .גם הוא בכלל זה

א שהעמיד חתימתו של המורה נבוכים בפירוש "נבין היטב דעת הרמ, י לעמוד על זה"ואחרי שזכינו בעה 57746 

ועל זה , דהיסח הדעת והפסק כל דהו במעלת שויתי היא זנות, ע בסעיף הראשון"שויתי בתחילת השו 57747 

כ הרי ודאי שאין אדם מישראל שיהיה "וא, לבבכם אשר אתם זונים נאמרה האזהרה ולא תתורו אחרי 57748 

 57749 .(דליות יחזקאל)  .והכל חייבים בה אף שהיא מעלה עליונה, מופקע ממעלה זו

 57750 

 57751 מאמר רנד

 57752 .(´ז א"במדבר ט) ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן

, נ ראשי סנהדראות והלבישן טליתות שכולן תכלת"מה עשה עמד וכינס ר, לקח עצמו לצד אחד, ויקח קרח 57753 

התחילו לשחק , ל חייבת"א, אמרו לו טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או פטורה, באו ועמדו לפני משה 57754 

, י"רש, זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה, חוט אחד של תכלת פוטרה, עליו אפשר טלית של מין אחר 57755 

ל "לא היו חז, ו של קרח מטלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים היה קשה לתרצםוהנה אם טענות אל 57756 

 57757 .משאירים אותנו ודאי בלי תירוצים

מדרש ) ש"וכמ, דברים בטלים ומבוטלים הם שאין צורך להשיב עליהם, כ ודאי שכל קושיות אלו"וא 57758 

עשה כינס עליהם כל מה , שהיה מתלוצץ על משה ועל אהרן, ובמושב לצים לא ישב זה קרח, (א"ט פ"שוח 57759 

שעסק , י"ה ברש"וכ, התחיל לומר לפניהם דברי ליצנות, הקהל שנאמר ויקהל עליהם קרח את כל העדה 57760 

 57761 ?ל דברי שטות וליצנות אלו"כ יש להתבונן משום מה הביאו חז"וא, ש"בדברי ליצנות כל הלילה עי

קרח שפיקח , (מדרש תנחומא) ל"ש חז"שהרי קרח פיקח גדול היה וכמ, ל כאן"אבל יסוד גדול לימדונו חז 57762 

נשיאי עדה קריאי מועד אנשי , והנה הפיקח הזה מקבץ מאתים וחמישים ראשי סנהדראות? היה מה ראה 57763 

מתעטפים , מתקבצים כולם וקרח הפיקח בראשם! ק"דור מקבלי תוה, ראשי סנהדראות בדור דעה, שם 57764 

כמו נערים ריקים ופוחזים , ילהומתלוצצים ומשחקים על משה ועל אהרן כל הל, בטליתות שכולה תכלת 57765 

 57766 ?היתכן, משחקים בבתי הוללות ושכרות

בדברי ליצנות , ´ראו באיזה טענות ודברים באו אלו על משה ואהרן קדושי ה, ל ואמרו"וזהו שגילו לנו חז 57767 

תוכחה פירושה שכל , ל ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות"ש ז"וכמ! זהו כוחו של ליצנות! שטות והבל 57768 

, וכחות היינו מאה מיני שכל שמוכיחים ומראים לאדם בבירור את הדרך הישרה והנכוחהומאה ת, והבנה 57769 

צא וחשוב מאה אנשים גדולי בעלי דעה וחכמה , ז יש בכוח ליצנות אחת לדחות את כל המאה תוכחות"ובכ 57770 

 57771 הרי אנו מבינים עד כמה דברי, לכל אחד בשכל ובסברא שלו, עומדים ומוכיחים לבני אדם, הנאמנים בעם

ובזה דוחה כל המאה שכליים כאילו לא נאמרו , והנה בא לץ אחד ומדבר דברי שטות! החכמה שולטים שם 57772 

 57773 !כלל

שכשם שהעין הגשמית אם , אלא די בליצנות ושטות, הרי שללחום עם השכל אין צורך בשכל אחר כנגדו 57774 

, ינים השכלייםכן הדבר ממש בע, תשים אף גרגר חול זעיר מאד בתוך העין יחשך לפניו עולם ומלואו 57775 



כי , (ה"מסילת ישרים פ) ש"וכמ! שבכח לכלוך גרגיר אחד של ליצנות אחת שתחשיך מאוד השכל 57776 

ולא יבואו , כן בכוח הליצנות יסור הלב מן המחשבות הישרות, הליצנות הוא כמו מגן המשוח בשמן 57777 

מפני כוח הלצון  אלא, ולא מפני חסרון הבנת הלב, ולא מפני חולשת הענינים, הרהורי היראה בלבו כלל 57778 

 57779 !ההורס כל עניני המוסר והיראה

אבל קרח שפיקח היה איך הגיע לשטות , והנה כל זה מובן איך השתמש קרח למשוך את כל עדתו אחריו 57780 

פ אנו "עכ! התשובה היא נתקנא בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, (תנחומא) ל כן"וכבר שאלו חז? כזה 57781 

הסיבה העיקרית היתה שבטחו , ק שירדו לבאר שחת"הם בתוהרואים בכל הני גברי רברבי שמסופר עלי 57782 

וכשם שהצדיקים חושדין את ! ולא פחדו על נפשם שמא הטעה אותם היצר! בעצמם והתגאו במעלתם 57783 

, כן ההיפך ברשעים, אל תאמין בעצמך עד יום מותך (ד"אבות פ) ל"ולזה אחז, עצמם ומשביעין את יצרם 57784 

ולכן אינם נשמרים ממארב יצרם ונופלים בידו , ין את עצמםולפיכך הם נופלים ברשעתם שאין חושד 57785 

 57786 .ל"רח

והרי כל ישראל שעמדו במעמד הר סיני לקבל ! ק לכל אחד ואחד כולה במילואה ניתנה"תדע שהרי תוה 57787 

אלהיך אשר הוצאתיך ´ אנכי ה, ה כביכול"והדיבור יוצא מפי הקב, ה כל הרקיעים"ופתח להם הקב, ק"תוה 57788 

וגם לאותם האנשים רמי מעלה ! לנו השגה במדרגה יותר גדולה ונפלאה מזוהאם יש , מארץ מצרים 57789 

כ נאמרו שאר הדברות לא תרצח לא "להם ג, כמלאכים ושרפים העומדים ממעל באותו מעמד קדוש ונורא 57790 

לכל , כי התורה במילואה ניתנה, לא מיניה ולא מקצתיה, ולא תאמר שכל זה נאמר על לאחר זמן, תגנוב 57791 

 57792 !וגם לישראל באותו מעמד נאמר כן הכל במילואו, בכל מקוםאדם ובכל זמן ו

 57793 ל"ש חז"וכמ, ו"ר אורב לו לאדם בכל עת להפילו ח"כי יצה, ל אל תאמין בעצמך עד יום מותך"וזהו שאחז

ל יצרו של אדם מתגבר עליו "ואמר רשב, ר יצחק יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום"א, (7´קידושין ל) 57794 

ר אינו מסיח "הנה מפורש שיצה, אלהים לא יעזבנו בידו, (ז"תהלים ל) נאמרבכל יום ומבקש המיתו ש 57795 

ואל תאמר שכל זה , עומד ומצפה מתי יפול זה לידו, דעתו אף לרגע מלהפיל את האדם בפח אשר טומן לו 57796 

גם לאדם כזה שנקרא בתורה ! ל צופה רשע לצדיק"ת, ר ונכנס לרשותו"הוא באדם שכבר פתח פתח ליצה 57797 

לא ! ל ומבקש המיתו"ת, ושמא תאמר שצופה לו להחטיאו באיזו עבירה קלה, ר להשחיתו"הצדיק צופה יצ 57798 

 57799 !פחות ולא יותר

ומי יודע , לפחד תמיד שמא יקפוץ עליו יצרו המבקש המיתו, ומכיון שכן יש לו לאדם אף הגדול שבגדולים 57800 

יוצרו ´ ר שאפי"ה יצהל קש"ש חז"וכמ, ר תקיף הוא וחזק הרבה מאד"כי יצה, ו לא יעלה זאת בידו"אם ח 57801 

אלא , יצר זה אינו מסתפק ברעתו של אתמול ושלשום, ולא די בזה אלא שמתחדש עליו בכל יום, קראו רע 57802 

ולוחם תמיד בכל , אינו עייף ולא מתייאש, שבא עליו בכל יום בחידושי מלחמה ורעות שהמציא מחדש 57803 

 57804 .ומוסיף גבורה והולך בכל יום, כוחותיו

! לא יעזבנו בידו רחמי שמים´ רק ה? ואם כן מה תקות אנוש להנצל מצפרניו, םוזהו מתגבר עליו בכל יו 57805 

שמא חס ושלום נגזר עליו שלא יסייעוהו ויעזבו , (7ד"פסחים נ) אבל הרי עומק הדין מכוסה מבני אדם 57806 

ומצינו כיוצא בו בשערי תשובה לרבינו יונה , ו"ואז הרי עתידו ברור ח, אותו לנפשו להתגושש עם הרשע 57807 

 57808 .אחרי אשר הוא תועבת השם, כי אין עזר השם עמו, ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, שכתב (´ז´ שער א) ל"ז

, פ לקדושים אשר בארץ המה"עה, (ז"מדרש תהלים פט) ל"והנה מתקיפות היצר וגבורתו מצינו עוד בחז 57809 

דושים עד כ לא נקראו ק"ואעפ, פנחס אילו ביקשו אבות העולם שתהא דירתן למעלה היו יכולין´ אמר ר 57810 

אחא בר פפא מאי קרא ומשך ´ אמר ר, לכך נאמר לקדושים אשר בארץ המה, שמתו ונסתם הגולל בפניהם 57811 

, דור הפלגה, דור המבול, ומי הם דור אנוש, ר שמשך אבירים בכוחו"זה יצה, (ד"איוב כ) אבירים בכוחו 57812 

 57813 .לפיכך יקום צדיק ולא יאמין בעצמו כל זמן שהוא בחיים, וסדומיים

א "ל שפירשו כן א"אלמלא מקרא כתוב וחז, לב לא יחרד ולא יזדעזע בראותו דברים נוראים אלו ומי בעל 57814 

היינו , פנחס אילו ביקשו אבות העולם שתהא דירתן למעלה היו יכולין´ צא ולמד מה שאמר ר, לאומרו 57815 

ים שהיו יכולין לעוף ולעלות באמצע היום בכוחות עצמם מהארץ עד לרקיע שמ! מלאכים ושרפים ממש 57816 

האם יש בכוח שכל אנושי להשיג , ולהיות מרכבה לשכינה בקביעות דירתן שם, תחת כסא כבודו יתברך 57817 

הי תורה והי ? ואנן מה נענה אבתרייהו! ואף על פי כן לקדושים אשר בארץ המה? דבר יותר גדול מזה 57818 

 57819 .(אור יהל)  .(ש"א עי"ברכות ל) מצוה דמיגנו עלן

 57820 

 57821 מאמר רנה

ז "במדבר ט) ם מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שםויקומו לפני משה ואנשי 57822 

 57823 .(´ב

איזו היא , ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם, כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה 57824 

כל מחלוקת שהיא , ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן, אהבה התלויה בדבר זו אהבת אמנון ותמר 57825 



איזו מחלוקת שהיא לשם שמים זו , ם סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקייםלשם שמי 57826 

 57827 .(´אבות פרק ה) ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח ועדתו, מחלוקת הלל ושמאי

ונתן לנו התנא דוגמא , בכל אהבה יש מקום עיון אם היא בגדר אהבה התלויה בדבר או שאינה תלויה בדבר 57828 

אם באהבה לזולתו מעורבת סיבה גשמית , יכול כל אחד לשפוט בעצמו וימצא בקלות ולפיה, חיה ומאלפת 57829 

שיהונתן היה , ואם היא כמו אהבת יונתן לדוד, הרי היא אהבה התלויה בדבר, כגון תאוה כבוד או ממון 57830 

כ נפשו קשורה "ואעפ, ראוי לעמוד במקום אביו למלוך על ישראל ודוד עומד למנוע ממנו כתר המלוכה 57831 

אהבה מסוג זה היא אהבה , אלא אף הצילו מיד אביו, ולא זו בלבד שלא נתקנא בו, דוד בקשר אמיץבנפש  57832 

 57833 .שאינה תלויה בדבר

ומביא , אולם התנא מוסיף ללמד אותנו ההבדל בין מחלוקת אם היא לשם שמים או אינה לשם שמים 57834 

ובודאי , וכל עדתו ושלא לשם שמים מחלוקת קרח, לדוגמא של מחלוקת לשם שמים מחלוקת הלל ושמאי 57835 

ויש להבין הרי כל אדם כאשר הוא במחלוקת עם , גם זה מביא התנא שעלינו ללמוד מכאן הליכי חיים 57836 

 57837 .ובמה יבחן האדם אם כוונתו באמת לשם שמים, טוען ואומר שכוונתו לשם שמים, חבירו

ו מחייבין והללו הלל, הללו אוסרין והללו מתירין, שנים רבות נחלקו בית הלל ובית שמאי! נתבונן נא 57838 

ערובין ) ואלו אומרין הלכה כמותינו, אלו אומרים הלכה כמותינו, הללו פוסלין והללו מכשירין, מזכין 57839 

מתוך שמקשים זה לזה ואין , והרי גם אב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה נעשים אויבים זה לזה, (ג"י 57840 

עמדו להם מלמטה והיו הורגין בתלמידי  ש"ובירושלמי איתא תלמידי ב, (7´קדושין ל) זה מקבל דברי זה 57841 

כ מסרו נפשם "כ, (´ד´ ירושלמי שבת א) והשאר עמדו עליהם בחרבות וברמחים, תני ששה מהן עלו, ה"ב 57842 

 57843 .כ היתה המחלוקת"כ, כדי להעמיד את האמת

לא נמנעו מלעשות , בגט ישן, באחיות, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות, לעומת זה אמרו 57844 

לקיים , ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה, ולא נמנעו מלישא נשים אלו באלו, ת אלו על גבי אלוטהרו 57845 

באו , ורק את האמת ביקשו, מאחר שהכל היה בטהרת הלב, (7ד"יבמות י) מה שנאמר האמת והשלום אהבו 57846 

 57847 .ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, מתוך זה לידי שלום ואהבה

כל שהם עוסקים בתורה , אב ובנו הרב ותלמידו שאין דרכם להתקנא זה בזה´ אפי, יריוזה לשון המא 57848 

מ אחר "מ, וכל שאין הסכמה אחת אין כאן אהבה, שגדר האהבה הוא שווי הרצון, נעשים אויבים זה לזה 57849 

אין זזין משם עד שנעשו , אלא ששניהם מכוונים להוציא הדבר לאמיתו, שאין מחלוקתם לכוונת ניצוח 57850 

ומתוך שביקשו רק לברר את האמת היו שני הצדדין , ל"שמסכימים לדעה אחת עכ, ים זה לזהאוהב 57851 

 57852 .שואלים ומשיבים מקשים ומתרצים מה שיש לכל אחד על דעתו של חבירו, נדברים תמיד איש את רעהו

בתנחומא ) ש"וכמ, ל שגם הוא השתמש בהלכה לביסוס טענותיו"דורשים חז, והנה במחלוקתו של קרח 57853 

בית מלא ספרים מהו שתהא , קפץ קרח ואמר טלית שכולה תכלת מה היא שתהא פטורה מן הציצית, (´ב 57854 

ר אמר להם חייבים "שמש, ומי יגלה לנו את כל הפלפולים שנאמרו בדברים הללו, פטורה מן המזוזה 57855 

כל הדברים האלה פייס משה לקרח , ל"אבל נראה נא מה שאמרו חז, והוא טען שפטורים, בציצית ומזוזה 57856 

, אמר אם אני משיבו יודע אני שהוא חכם גדול, לפי שהיה פיקח ברשעתו, ואין אתה מוצא שהשיבו דבר 57857 

 57858 .מוטב שלא אזקק לו, עכשיו יקפחני בדבריו ואני מתרצה לו בעל כורחי

משום שחשש , ומשום כך לא השיב כלום למשה רבינו, לא ביקש קרח את האמת, זהו סוד הדברים 57859 

ויקהל ? ומה עשה, ר"ולכן נמנע מלהתווכח עם מש, אמת ויהא מוכרח להודותשבודאי משה יברר לו את ה 57860 

וכל הטענות , (ילקוט) כל הליצנות שהיה מתלוצץ על משה ואהרן, עליהם קרח את כל העדה הלך בעקיפין 57861 

 57862 .ומכאן הוכחה שלא חיפש ולא רצה את הבירור אלא את המחלוקת, נגדם היו שלא בפניהם דוקא

ששני בעלי הפלוגתא דברו , איזו מחלוקת לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי, התנא ובזה יאירו לנו דברי 57863 

ומתוך שביקשו להגיע , וזה הביא ראיה לשיטתו, זה הביא ראיה לשיטתו, ביניהם והתווכחו בכל החריפות 57864 

אבל אם אחד בורח לו ואינו עומד להתווכח עם הבר , אל האמת זוהי ההוכחה שלשם שמים נתכוונו 57865 

משום שידע , ר לא רצה קרח להתווכח"כי עם מש, וכמו קרח ועדתו שלא נאמר קרח ומשה, ופלוגתא של 57866 

הרי התנא הביא לנו דוגמא למופת , מכאן ראיה שמחלוקת כזו היא שלא לשם שמים, שיהא מוכרח להודות 57867 

 57868 .ה"והוא נכון ונפלא בע, שממנה יכול האדם לברר את מעשיו אם הם לשם שמים

מפני שנוחין ועלובין היו , ה לקבוע הלכה כמותן"רי אלהים חיים מפני מה זכו בוכי מאחר שאלו ואלו דב 57869 

, (7ג"ערובין י) ש לדבריהם"ש ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב"ושונין דבריהם ודברי ב, ]י סבלנין"פירש[ 57870 

ה דורשין "היו ב, ה מביאין ראיה ממקרא אחר"וב, ש מביאין ראיה לדבריהם מן התורה"י כשהיו ב"פירש 57871 

 57872 .ש"ולא היה קל בעיניהם יעו, ש למה בא"את המקרא של ב

י קול רם "יש לפעמים שאחד מנצח את חבירו בוויכוח לא בבירורי דברים אלא ע, כלפי דידן ומצבנו אנו 57873 

והשני משתתק ונסתתמין , או שאומר לו הרי הקושיא שלך הוא דברי הבל ושטות, י זלזול"וצעקה או ע 57874 



רק אומר דברי עצמו ועומד על דעתו לחזק , וע ולרדת לדעת חבירואו שאינו משתדל לשמ, טענותיו 57875 

 57876 .ו כאחד מכל אלו"ל כי בית הלל לא התנהגו ח"ומלמדין אותנו חז, סברותיו

ש אלא שונין "ו עלבון לב"ועלובין הם ולא גרמו ח, אדרבה היו נוחין זה לזה ודברי חכמים בנחת נשמעים 57877 

ואם כן היו , (ד"יבמות י) ש מחדדי טפי"והרי ב, ש לדבריהם"ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב, ש"דברי ב 57878 

וזכו , ואחרי כל זה הכריעו בית הלל את ההלכה כפי דעתם, ש עם כל החידוד שלהם"חוזרים על כל דברי ב 57879 

האלהים ישים חלקנו מאלו שמבקשים את האמת ומודים על , שמן השמים הכריעו את ההלכה כמותם 57880 

 57881 .(הגיוני מוסר)  .האמת

 57882 

 57883 רנומאמר 

 57884 .(´ז ג"במדבר ט) ´ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה

היינו שכיון שהיו במעמד הר סיני ודאי , י כולם קדושים כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה"וברש 57885 

קדושים ביקשו הכל וכיון שכולם , בענני כבוד´ שעומדים בקרב ה´ ובתוכם ה, הגיעו למדרגת הקדושה 57886 

ה בעצמו ולא מפי "ואמרו שאהרן הכהן נבחר לכהן גדול על ידי משה רבינו ע, להיות כהנים גדולים 57887 

ולכאורה והרי יסוד מעמד הר סיני היה , נמצא שכל טענתם היתה מכוח אמונתם במעמד הר סיני, הגבורה 57888 

כדכתיב הנה אנוכי בא , ה"משרעוכמו כן מעמד הר סיני חיזק את האמונה ב, למען להוציא מלבם כל ספק 57889 

והיאך יתכן שלמרות אמונתם במעמד הר סיני באו , (ט"שמות י) אליך בעב הענן וגם בך יאמינו לעולם 57890 

 57891 .ה"שמשה עשה זאת מדעתו ולא מפי הקב, ה"לידי כפירה במשרע

 57892 וכומרים הרבה, ם יש נמוסים הרבה"ל בדרכי העכו"א, (י"רש) ל"ובאמת תמיהה זו מובאה בדברי חז

נ "ואתם ר, אחד ארון אחד תורה אחת מזבח אחד וכהן גדול אחד´ אנו אין לנו אלא ה, מתקבצים בבית אחד 57893 

ומי , הא לכם את הקטורת שסם המות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא, איש מבקשים כהונה גדולה 57894 

קיבלו עליהם ולא טפשים היו שכך היתרה בהם ו, מ לא עזר להם"מ, שיבחר בו יצא חי וכולם אובדים 57895 

 57896 .אלא הם חטאו על נפשותם שנאמר את מחתות החטאים האלה בנפשותם, לקרב

ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו שמואל ששקול כנגד , וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה עינו הטעתו 57897 

, ולא ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה, אמר אפשר שכל הגדולה הזאת יוצא ממני ואני אדום, משה ואהרן 57898 

היאך הוסיפו לקבל על עצמם ולא חששו , כיון שהיו מאמינים וידעו שהקטורת ממית, ל"ינו תמיהת חזוהי 57899 

וכדחזינן גבי און בן , ובפרט כל המאתים וחמישים איש שלא היה הדבר נוגע להם כלל, להוסיף במחלוקת 57900 

פשם עבור שהיו מוכנים אף למסור את נ, ל שחטאו בנפשותם"ועל זה מפרשים חז, פלת שאשתו הצילתו 57901 

והיאך הלכו , אך עדיין אינו מחוור והרי האמינו במעמד הר סיני והכירו בכוח הקטורת להמית, חטאתם 57902 

 57903 .למסור נפשם למיתה

כל השם ארחותיו בעולם הזה , (.´מועד קטן ה) ´מביא דברי הגמ (ב"י פ"המס) ובפשטות יש לבאר דהנה 57904 

היינו , ה חייב לשום אורחותיו"אות בישועת הקבולר´ כדי לזכות בעזר ה, ה"זוכה ורואה בישועתו של הקב 57905 

הבא לטהר מסייעין אותו , ומבלעדי זאת לא יזכה לסייעתא דשמיא, לדקדק ולהשגיח על מעשיו ודרכיו 57906 

וכל , כדי לזכות למסייעין אותו חייב לחיות במצב של הבא לטהר, (.ד"שבת ק) הבא ליטמא פותחין לו 57907 

בטבע האדם ששואף , ליטמא שפותחין לו שערי טומאה שאינו בגדר הבא לטהר הרי הוא בכלל הבא 57908 

 57909 .ל"וכל שאינו מבקש הטוב הוא במצב נגדי רח, ומבקש

ה עוזרו כי "ופשוט הוא שאפילו אם יפקח האדם על עצמו אין בכוחו להנצל אלולי הקב, ל"והוסיף הרמח 57910 

, לא יעזבנו בידו ´צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה (ז"תהלים ל)ב  וכמאמר הכתו, ר תקיף מאד"היצה 57911 

ר כשם שמחזיקים כלב נושך בשלשלת ברזל שלא יזיק "ת מחזיק את היצה"א שהשי"וכבר אמרו בשם הגר 57912 

ה לא "אבל אם אינו מפקח על עצמו ודאי שהקב, וכל שמרפה מעט מהשלשלת מיד הכלב נושך, את האדם 57913 

כל מי שאין בו דעה , ל"מרו חזוהוא כענין מה שא, כי אם הוא אינו חס על עצמו מי יחוס עליו, יפקח עליו 57914 

 57915 .(.ג"ברכות ל) אסור לרחם עליו

שבשעה שקרח נפגע בכבודו בעת שמינו את , ה"בזה נבין היטב חטאת קרח ועדתו למרות אמונתם בהקב 57916 

ובעת , שקרח סבר שמגיעה לו הנשיאות שהוא חשוב יותר, (´ח ב"ר י"במד)א  וכדאית, אליצפן בין עוזיאל 57917 

א בשום אופן "וא, נמסר ביד יצרו התקיף ממנו, שת מיד לבטל כוח השפעתהשפגעה בו המדה ולא נתע 57918 

בעת שמסור ביד ´ כי אין לו עזר ה, הגיע לידי כפירה ומינות´ ולכן אף שהאמין בה, ר"להנצל מן היצה 57919 

´ שבעת שאין לו עזר ה, ´יבין לבבו כי רע ומר עזבו את ה (´י´ ת א"שע) והיינו מה שכתב רבינו יונה, יצרו 57920 

 57921 .לו יכולת לעזוב דרכי היצר אין

יודעים רשעים שדרכם למיתה ויש , דרש רבא מאי דכתיב זה דרכם כסל למו, (.א"שבת ל) ´איתא בגמ 57922 

ולכאורה תימא היאך , ל ואחריהם בפיהם ירצו סלה"ת, שמא תאמר שכוחה היא מהן, להם חלב על כסלם 57923 



ואמר בזה , ילו ואינו זכור מיום המיתהמ חייו מתנהלים כא"מ, יתכן שלמרות שיודע הרשע שדרכו לאבדון 57924 

 57925 .שמגדרי הטבע לא יתכן מציאות כזו של תערובת שכחה וזכרון יחד, ל"הסבא ז

ועשה , שלמרות הזכירה יתנהג כאילו שכח הכל, ה"מ מצינו כהאי גוונא כוח רוחני מיוחד שיצר הקב"מ 57926 

מיד חייבים אנו לחזק את להורותינו שת, ת בריאה מחודשת זו שאינה מתאימה עם המהלך הטבעי"השי 57927 

ולכן לו היה הזכרון הקבוע מוסיף , ת הוא שכל זכייתנו תהא בגדר עמל ויגיעה"כי רצון השי, היסודות 57928 

ה בריאה זו שהזכרון "ה יצר הקב"ומשו, לא היינו חייבים להתיגע בחידוש היסודות האלו, להשפיע עלינו 57929 

 57930 .לא ישפיע על השכחה

ואמרו כל העדה כולם , שאף על גב שהאמינו במעמד הר סיני, חומעתה יבואר שפיר חטאם של עדת קר 57931 

ה את עולמו שלא יפריע הזכרון "שהרי כך יצר הקב, ה ובמשה עבדו"מכל מקום כפרו בהקב, קדושים 57932 

מ לא משפיע הזכרון על "מ, ז"ולא עדיף זכרון מעמד הר סיני מזכרון יום המיתה שאין חולק ע, לשכחה 57933 

ואינו סותר הכפירה , ם כאן מעורב זכרון מעמד הר סיני יחד עם השכחהוג, זכור ושכוח יחד, הנהגתו 57934 

תהא הנהגתו , כי ללא חידוש וחיזוק תמידי של מעמד הר סיני, במשה את האמונה והידיעה במעמד הר סיני 57935 

 57936 .כאילו ואינו מכיר בהר סיני

ה "יקש מהקבה ב"משרע, כתיב אל תפן אל מנחתם, ל אודות התפילה"בפרשת השבוע יש הערה מהסבא ז 57937 

ה חשש שמא יעמדו עדת קרח "משרע, והסבא ביאר מנחתם הכונה תפילה, שלא ישעה לקרח ועדתו 57938 

ה הוצרך "ומשו, וכאשר האדם מתפלל באמת ובתמים יתכן שיתמלא בקשתו, ה"בתפילה לפני הקב 57939 

חזינן כוחה של תפילה ולכן כאשר נחדש , ה אל תפן אל מנחתם"ה לעמוד בתפילה ולבקש מהקב"משרע 57940 

 57941 .(אור יחזקאל)  .ר"בקרבנו את התפילה נזכה להתגבר על יצה

 57942 

 57943 מאמר רנז

 57944 .(´ז ג"במדבר ט) ´ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה

הוא , כי בעשות האדם מצוה קלה פעם אחת, שמצוה גוררת מצוה זה בטבע, (ב"אבות פ) כתב רבינו יונה 57945 

ונקל בעיניו לעשות מצוה אחרת שיש בה טורח כנגד , ם ומרגיל את רוחו לעבודתומתקרב אל הש 57946 

 57947 .הראשונה

, כאן רואים אנו שיסוד התורה והמצוות הוא דיבוק וחיבור, מפני שכבר הורגל טבעו למלאכת המצוה 57948 

כי בעשות , והרי רבינו יונה כתב זאת בהדיא, ´שהמצוה היא דבק המדבק ומחבר את האדם עם הבורא ית 57949 

מדבריו , שכבר הרגיל טבעו למלאכת המצוות, ומרגיל את רוחו´ האדם מצוה אחת מיד מתקרב אל ה 57950 

עד שבעשות האדם מצוה קלה פעם אחת מיד , כ דיבוק וחיבור יש בין הבורא יתברך עם האדם"רואים שכ 57951 

 57952 .מתחבר ומתדבק עמו, ´הוא מתקרב אל ה

חביב אדם שנברא בצלם שהטבע עצמו הוא , זהדכל הטבע הוטבע על יסוד , יסוד זה אינו במצוות לחוד 57953 

י "והא דאיתא בספרי שאהבה היא רק ע, אהבה וקדושה עד אין שיעור ותכלית, סוד של חיבור ודיבוק 57954 

שקודם החטא לא היה צריך , בארנו לפי הספורנו בענין המשכן שנצטוו עליו אחר חטא העגל, מצוות 57955 

ורק אחר החטא שלא היו יכולים להשיג , א אליךשאז היה בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבו, משכן 57956 

מה שהיה קודם החטא בכל מקום , היו צריכים לתנאים ומקומות מיוחדים והוא המשכן, זאת בכל מקום 57957 

 57958 .נשאר לאחר החטא רק המשכן

כ אהבה יש בטבע שכל תנועה ותנועה של "כ, קודם החטא היה כל סוד האהבה גם בטבע לבד, וכן בענין זה 57959 

ואחרי החטא כל מה שהיה מקודם , עם כל מחשבה כל דהו מיד אבוא אליך וברכתיך, ז שלוהאדם בכל זי 57960 

, י שמצוה גוררת מצוה הוא בטבע"נמצא שמה שכתב הר, ´בטבע נשאר רק במצוות ששם חל מיד שם ה 57961 

וזהו יסוד , כ במצות הריהו בטבע"א, ואחר החטא נשאר רק במצות, באמת היה זה יסוד כל הבריאה כולה 57962 

ורבינו יונה מגלה לנו , שהבריאה כולה הריהי חיבור ודיבוק עם הבורא כביכול, שכינה בתחתוניםעיקר  57963 

שתיכף בעשותו מצוה אחת מיד , (ט"ר י"בר) מהו יסוד עיקר שכינה בתחתונים, בזה מהו יסוד הטבע 57964 

 57965 .שזה היה יסוד כל הטבע קודם החטא, ´מתקרב אל ה

ואמר דע כי כבר בארנו בפרקי שמירת הבורא , בור והדיבוקא יסוד החי"נ´ ג מבאר בפ"נ ח"ם במו"והרמב 57966 

והאיש השלם המשיג השלמות הוא אשר , כי כפי שכל כל משכיל תהיה שמירת הבורא דבקה בו, לברואים 57967 

ומבאר שם שיסוד הכל הוא , ותהיה שמירת הבורא דבקה בו, תמיד´ לא יסיר שכלו ולבו מהיות לפני ה 57968 

יש ´ שבבחינה שיש התקרבות לה, ´שגחה שהוא התקרבות ודבקות להשזהו כל יסוד הה, ´בהתקרבות לה 57969 

 57970 .השגחה´ וכשאין התקרבות אל ה, השגחה

כבר נפסק , ותתעסק בעסקיך הצריכים לך, ולעיל מזה כתב ודע כי בעת שתפנה במחשבותיך מהבורא 57971 

ר נפסק בפועל כי המחבר אשר בינך ובינו כב, ואזי אינך עמו וכן אינו עמך, ´החברה אשר בינך ובינו ית 57972 

, והיו מזהירין על זה ואמרו, ועל כן היו החסידים מקפידים בשעות אשר היו מתעסקים בם, בשעה ההיא 57973 



תהלים ) לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט´ ה שויתי ה"ואמר דוד ע, (.ט"שבת קמ) אל תפנו אל מדעתכם 57974 

 57975 .(ז"ט

ענין שיהיה מספר עם בני אדם ושמחתו במה שהשיג ל, אבל בהגיע איש מבני אדם מהשגות האמיתיות 57976 

פ שגופו עם בני "והוא לפניו תמיד בלבו ואע, ´ית´ ושכלו כולו בעת ההיא יהיה עם ה, ומתעסק בצרכי גופו 57977 

זאת הדרגה איני אומר שהיא מדרגות , (´ש ה"שה) אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק´ על הדרך שנא, אדם 57978 

כ מדרגת האבות אשר "וזאת ג, ´ש משה לבדו אל הה הנאמר עליו ונג"רק מדרגת משרע, כל הנביאים 57979 

 57980 .אברהם´ עד שנודע שמו בהם לעולם אל, ´הגיע קרבתם אל השם ית

משום שהאבות בכל מעשיהם ובכל תנועותיהם , מתבאר מזה שזה שהיה אצל האבות התאחדות בשם הוא 57981 

מחובר ´ שאין שם ה שלא היה אצלם זיז כל דהו, ´לא נפסק מהם החיבור והדיבוק שבינם ובין הבורא ית 57982 

בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך , הטבע עצמו הריהו סוד החיבור והדיבוק השלם, ומדובק בו 57983 

 57984 .וברכתיך

דהכלל , יתבונן נא בצד הרע, ´שכל זיז ותנועה תהיה מחוברת רק לשם ה, בכדי שיהיה לאדם ציור מזה 57985 

בעבירה גוררת , כנגד מרכבה קדושה מרכבה טמאה, (´קהלת ז) הוא את זה לעומת זה עשה האלקים 57986 

ובאמת כן הוא בכל מעשה , דאין שום מעשה מצד הרע שלא יהיה בו דיבוק וחיבור, א"עבירה מבין כאו 57987 

ישן מטייל עושה שאר , אדם הולך לאיזה מקום, שאין שום מעשה בעולם שלא יהיה בו דבקות, האדם 57988 

רוצה להווכח מזה ינסה למונעו ויראה עד כמה וה, אין ביניהן מעשה כל דהו שלא יהיה בו דבקות, צרכיו 57989 

 57990 .שבשום אופן אי אפשר להפרידו, גדול החיבור

הנועם ? הלא אינם אלא מים פשוטים, מה המתיקות שבמים אלו, מים גנובים ימתקו (´משלי ט) כ"אה 57991 

והראיה שאותם שאינם באותו , החיבור שבמעשה העבירה זהו כל הנועם שלהם, שבהם הוא רק מהרע 57992 

כ ואיך יש "דבר מאוס כ, חמת מלאה צואה ופיה מלא דם והכל רצים אחריה, ק אין להם הנועם הזההדיבו 57993 

, ז"והרי לנו ציור מע, בלעדי החיבור אין שם נועם כלל, והוא משום החיבור שעם הרע, בזה נועם גדול 57994 

, ם הרעכל הנועם הוא רק מהחיבור ע, ז מביטים אנו על זה כעל עצים ואבנים"שכיון שבטל יצרא דע 57995 

 57996 .וכשהוסר היצר אין מרגישים בזה שום נועם

, ´שכל מעשיהם ותנועותיהם היו כולם מחוברים ומדובקים לשם ה, מצד הטוב´ וכן היה אצל האבות הק 57997 

והיו , ´משום שהיו מכוונים תמיד בכל מעשיהם אך ורק לשם ה, ´וזהו הסוד שהיו תמיד עם הבורא ית 57998 

בכל זאת כל , ז"מ ובשאר עניני העוה"פ שעסקו במו"ואע, ´תמחוברים בכל מעשה ותנועה שלהם עמו י 57999 

כן , ´בכל תנועה שבטבע יש חיבור ודיבוק עמו ית, ובאופן זה בכל הטבע, ´עניניהם היו אך ורק לשם ה 58000 

הכל , (ג"ישעיה מ) כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, הועמדה כל הבריאה דאין בה שום דבר לעצמו 58001 

 58002 .´לשמו ית

ישראל ´ וזהו שאמר ר, ´יהיה מחובר ומדובק לשם ה, הכי פשוט´ הוא שכל מעשה ואפינמצא שסוד היחוד  58003 

, ועל כל תפירה ותפירה היה מיחד יחודים, ל שחנוך תופר מנעלים היה"ל אהא שאמרו חז"מסלנט ז 58004 

של יחודים הוא שהיה מדקדק בכל תפירה ´ והוא היה אומר שהפי, ורגילים להעמיס בזה סודות גדולים 58005 

לשם זהירות מגזל , והיה חושב בשעת מעשה לשם מדת החסד, שתהיה מלאכתו כראוי, וגןלעשותה כה 58006 

 58007 .וזהו יחוד הגמור´ באופן כזה הרי כל מעשה מכוון לשמו ית, ואונאה

כל זה הוא ? שאין לנו בטבע יחוד ודיבוק, ´איך באה הבריאה לידי מדרגה כזו שנפרדה כולה מהבורא ית 58008 

במצוות ´ אם שהוסיף הבורא ית, אכן במצוות נשאר עדיין סוד היחוד, ומשום שנתהווה ענין של לשם עצמ 58009 

זיכך וצירף וטיהר את המצוות ´ או משום שהבורא ית, תוספת קדושה יותר מבכל הדברים הטבעיים 58010 

והוא , ז"אבל החיבור אינו נקל עי, ת"פ במצוות נשאר עדיין יחוד השי"עכ, בתכלית הקדושה והטהרה 58011 

כשלא יעשה האדם , משום השלא לשמה ובאמת גם במצות אפשר שיתהוה כן עמו´ דבטבע אין לנו וה 58012 

המפריד את החיבור והדיבוק , השלא לשמה הוא המפריד בין הדבקים, המצות לשמן אלא לשם עצמו 58013 

 58014 .שהיה בכל הבריאה

ל שהיה "חטאו של קרח ועדתו אמרו חז, קרח´ בכדי להשיג מושג מהו ענין שלא לשמה צריך להתבונן בפ 58015 

ל חטא "ולא מצאו חז, (ה"אבות פ) איזוהי מחלוקת שאינה לשם שמים מחלוקת קרח ועדתו, שמהשלא ל 58016 

הלאו של ולא יהיה כקרח , המתבונן בכל הפרשה לא ימצא שם שום חטא, אחר על קרח אלא שלא לשמה 58017 

הרי שחטאו של קרח , ´שלא ירצה האדם להתקרב אל ה, הוא שלא לחלוק על הכהונה (ז"במדבר י) ועדתו 58018 

 58019 .´א שרצה להתקרב אל ההו

על אהרן שכשראה שכל הנשיאים , (י ריש בהעלותך"רש) ל אמרו"והלא חז, ולכאורה איזה איסור יש בזה 58020 

ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד שנתקנא  (´בראשית ד) וכן בקין נאמר, הקריבו חלשה דעתו 58021 

, (.א"ב כ"ב) סופרים תרבה חכמהולא היה זה אלא קנאת סופרים שבאמת צריכה להיות קנאת , בהבל 58022 

 58023 .נתקנא בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, קרח´ י בפ"וברש



ודאי שנתקנא אבל לא , ורגילים אנו להבין הענין לפי מושגינו הקטנוניים שהיתה שם קנאה באיזה גבאות 58024 

על  ומדוע תתנשאו (ז"במדבר ט) וכן איזה חטא הוא במה שאמר, שבזה´ כי אם בהתקרבות לה, בגבאות 58025 

, (י שם"רש) ל"הלא גם יתרו הוכיח את משה מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך ואחז, ´קהל ה 58026 

 58027 .ובמה נשתנית תוכחתו של קרח, שהיה מוכיחו על שזלזל בכבודם של ישראל

שחייב אדם לומר מתי יגיעו , (א"בתדב) ל אמרו"והרי חז, ר"במש´ בודאי שצריך האדם להתקנא אפי 58028 

כתב שצריך האדם לחשוב תמיד מה עשו אבותינו  (דרך עץ חיים) ח לוצאטו"והרמ, תימעשי למעשי אבו 58029 

 58030 ר"ואדמו, מאתים וחמישים איש שרצו כהונה כוונתם היתה בתכלית הקדושה, ה בהם"שכך חשק הקב

, כוונתם בבקשם כהונה היה כמו אצל אהרן, הוכיח זה ממה שהמחתות נשארו קדושות (ז"קי´ מ א"חו) 58031 

והרוצה , א שלא לשמה"שום חטא בעולם לא היה שם כ, ו לנו חטאם שהיה שלא לשמהל גיל"אלא שחז 58032 

ומזה , כ יצא מה שיצא"שכל חטאם היה רק שלא לשמה ואעפ, לידע מהו שלא לשמה ילמד פרשת קרח 58033 

 58034 .(ה"ס´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .למדנו תוצאות שלא לשמה

 58035 

 58036 מאמר רנח

 58037 .(´ז ג"במדבר ט) ´לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב

ישארו בתחום הידיעה ורחוקים , אם לא יעמול האדם להחדירם ללבו, גם הדברים הפשוטים ביותר 58038 

, ותתן כיוון ודחיפה בחיי האדם, כדי שההכרה תשמש יסוד במהלך החיים, מהשפעה על מהלך החיים שלו 58039 

, כבר עמדנו על הפלא שבחיי האדם, מה שיודע ולהשיבו אל לבונחוץ שישים האדם עצמו להתבונן ב 58040 

רץ הוא , ואילו במהלך חייו אין לידיעה זו שליטה כלל, ב ורוב טוב הצפון בהם"מאמין הוא בחיי העוה 58041 

כי כל זמן שלא ישיב ללבו את אמונתו זאת ויקבע , במהלך הרגלו ורצונותיו כאילו אינו מפסיד בהם דבר 58042 

 58043 .יא ידיעה בלבד ולא יותר מזהנשארה ה, זאת בנפשו

ואינם צריכים לעמול , הנה כל בעלי החיים מתלווה עמם כל צרכם, והנה המתבונן יכיר אמת זו בחוש 58044 

, ודוקא האדם אם לא ישקיע כל כוחותיו בעמל ויגיעה אין גופו יכול להתקיים, כ לצורך קיומם"ולהתייגע כ 58045 

אם רק יזניח , ולא יהיה מזוהם ומנוול, יה בריא ושלםכמה טורח וטיפול צריך האדם להקדיש כדי שגופו יה 58046 

ח אינם צריכים לכל זאת ומתקיימים כל אחד "ואילו הבע, עצמו לזמן מה כבר אי אפשר לעמוד במחיצתו 58047 

 58048 .ואחד על תכונתו

לא כן האדם שכל הכוחות , ח יש לו הטבע שלו"כל בע, ח יותר מהאדם"גם מצד טבעו מושלם הוא הבע 58049 

ל "הוא שאמרו חז, ומצד מעמד גופו בעולם הזה פחות הוא מכל מיני בעלי חיים, בוהפראיים מוטבעים  58050 

אין , ז אינו עולמו של האדם"העוה, שאדם נברא לאחר כל מעשה בראשית ויכולים לומר לו יתוש קדמך 58051 

ולצורך עולמו נשלח הוא בזה , והאדם עולם אחר עולמו, ז עולמם של בעלי חיים הוא"העוה, זה מקומו 58052 

 58053 .העולם

כל אחד מרגיש שאם , ז הוא עולמו של האדם"לא נוכל לחשוב שהעוה, גם כאשר נבחין ביצר הטמון באדם 58054 

לשם מה נוצר האדם במצב , רוצה הוא לחיות עם איזו מדה טובה או הנהגה טובה מופיע יצרו ומעכב בעדו 58055 

לבבך בשני  ל בכל"ל אומר שזה מה שאמרו חז"והיה הסבא ז, מה צורך יש בדבר זה, של קלקול שכזה 58056 

ואדם לעמל יולד כדי שיהא ראוי לזכות בחיי , מהיצר הרע יכול האדם לראות שתכליתו עולם אחר, יצריך 58057 

 58058 .הנצח

ש "כ, וליהנות מזיו שכינתו´ שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה, מפה ומשם יוכל המתבונן להרגיש 58059 

ושרשה מעולמות , זה העולם בנשמה שבו שדבר אין לה עם תענוגי, כשיבחין בבריאה המיוחדת שבקרבו 58060 

ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא , כמה פשוט הוא להבחין מה חובתו בעולמו, הרוחניים 58061 

 58062 .עמל כל ימי חייו

יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך  58063 

, אבל לחסידות, גם בלי לקבוע ביסוד החיים עיקר זהיהודי פשוט אפשר להיות , שישים מבטו ומגמתו 58064 

שחיי האדם בעולם הזה הם , לא יתכן אם לא ישים כיסוד חייו יסוד זה, להגיע למעלות, לעבודה התמימה 58065 

 58066 .רק הכנה לעולמו האמיתי שהוא העולם הבא

, המה שומעים אנו בזה מה לומדים לנפשנו מז, קרח, שלח, הנה כששומעים פרשיות אלה בהעלותך 58067 

אולם החי עם , כל זה משום שאין חיים עם יסוד החסידות, ותו לא, במרגלים, מבחינים בזה מעשה בקורח 58068 

הוא , הוא ישמע מה מפרשיות אלה, ועוסק כל חייו לזכות לשלמות האמיתי וחיי הנצח, יסוד ושורש זה 58069 

, נו ולמה עליו להגיעמה תובעים ממ, מה עלול להפילו, מה גודל סכנתו, יראה דברים הנוגעים לחייו הוא 58070 

 58071 .פרשיות אלה פרשיות חיים הם ויהיו לו לתועלת

וכבר , את קרח הפילו לשאול תחתית הכבוד והקנאה, הנה פרשה שלמה בתורה בכוחם של מדות האדם 58072 

ב "גם מי שכבר יכול לזכות לעוה, ל הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם"אמרו חז 58073 



אפילו לחשוב עליהם אינו , והאדם חי לו עם מדותיו ואינו חש להם כלל, הללומוציאות אותו ממנו המדות  58074 

 58075 .ל"י וז"ש במס"הם המנהלים אותו בכל צעדי חייו וכמ, חיי האדם מתנהלים על פי מדותיו, חושב

לולי זה היה האדם מתרצה לאכול מה , הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות שבעולם 58076 

והיה פרנסתו קלה עליו ולא צריך , ולשכון בבית שתסתירהו מן הפגעים, כסה ערותוללבוש מה שי, שיוכל 58077 

אלא שלבלתי ראות עצמו פחות מרעיו מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת ואין קץ , להתיגע להעשיר כלל 58078 

 58079 .לכל עמלו

, תשוקה זו מנהלת כל דרכיו, לתפוס מקום חשוב בעולם, כך היא השפעת מידת הכבוד על חיי האדם 58080 

ויש לו , כ על האדם"ואף על פי כן שולט הוא כ, פירוש נכון צריך להתייגע למצוא? אולם מהו הכבודו 58081 

והחש לנפשו ועסק , כל זה מלמדת אותנו פרשת קרח, ואף להוציאם מן העולם, שליטה אף באנשים גדולים 58082 

רעות לא להתעלם מהמדות ה, ישמע בפרשה זו התחייבות חזקה, חייו לזכות לשלמות ולעולם הבא 58083 

 58084 .הטבועות באדם

מה גדולה פחיתות האדם שגם באדם גדול , וכבר זכרנו שמהרע שבאדם ניתן לראות שאדם לעמל יולד 58085 

וכן מה שרואים אצל , ולהביאו לכל מה שהגיע ולהוציאו מהעולם, כקרח יכולה לשלוט מדה פחותה 58086 

דה פחותה באופן איך השתלטה עליהם מי, החמישים ומאתים איש ראשי העדה קריאי מועד אנשי שם 58087 

ומציאותו , ב"ז אלא לחייו בעוה"ונבחין בכל זה שאין תכלית בריאת האדם לחייו בעוה, פחות ביותר 58088 

ולכן נברא באופן שיהיה לו תמיד מקום לעמל ויגיעה , ז רק לשם תיקון והכשרת עצמו לחיי הנצח"בעוה 58089 

 58090 .(קובץ ענינים)  .בהשגת השלמות

 58091 

 58092 מאמר רנט

 58093 .(´ז ג"במדבר ט) ´ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם הויקהלו על משה ועל אהרן 

 58094 איתא במדרש בוטח בעושרו הוא יפול, (י"רש) כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה, כולם קדושים

חכם , קרח היה בעל כל המעלות, (ילקוט שם) וכעלה צדיקים יפרחו זה משה ואהרן, זה קרח (א"משלי י) 58095 

הוא ראה את עצמו כליל השלמות ועל כן לא היה יכול , ובעל רוח הקודש והן היו בעוכריו ועשיר מיוחס 58096 

 58097 .לבטל עצמו למשה רבינו

שאל איך יתכן שטלית שכולו תכלת יצטרך , ל אומרים שקרח התלוצץ על הוראותיו של משה רבינו"חז 58098 

שהרי , דורש לטובת עצמו בזה היה, בית מלא ספרים למה לו מזוזה, חוט תכלת נוסף לפטור אותו בציצית 58099 

אם הוא בעצמו בית מלא ? ולמה לו לבטל את עצמו למשה רבינו, הוא החשיב את עצמו לבגד כולו תכלת 58100 

 58101 ?בשביל מה נחוץ לו משה כמזוזה, ספרים עד השגת רוח הקודש

ממילא , והשתכנע בגדלותו ולא הבין לבטל דעתו למשה רבינו, כיון שלא היה יכול לראות חוב לעצמו 58102 

וכל מה שעשה היה אפשר לעשות גם , בש והגיע להחלטה שהנהגתו של משה רבינו היא לאו דוקאהשת 58103 

ולמה לו למשה ליטול גדולה לעצמו , בסיני´ לכן טען שכל העדה גם כן שמעו את קול ה, בצורה אחרת 58104 

צמו ומכיון שראה את ע, י שבאמת נתקנא על נשיאות שבט לוי והבין שהיתה מגיעה לו"ופירש רש, ולאחיו 58105 

 58106 .מקופח עמד לבטל את כל דברי משה

שכל זמן שהיה חינו של משה בעיני העם והם , ן שקרח חיכה לשעת הכושר לחלוק על משה"כתב הרמב 58107 

אולם אחרי מעשה המרגלים שאז לא הצליח משה , הבין שלא יהיו דבריו נשמעים, אוהבים אותו כנפשם 58108 

אז היתה נפש כל העם , העם שימותו במדבר ומתו כל הנשיאים במגפה ונגזר על כל, לבטל את הגזירה 58109 

ואז מצא קרח מקום לחלוק על משה וחשב שישמעו , י משה יצא להם תקלה"מרה והיו אומרים בלבם שע 58110 

 58111 .אליו העם

? וכי לא היה לו עם מי לשחק משחק הפוליטיקא אלא עם משה רבינו! והנה הדברים ממש מרפסן איגרי 58112 

? וכל החולק עליו כאילו חולק על השכינה, היו על פי הדיבור וכי לא עלה על דעתו שכל מעשיו של משה 58113 

וכי תימא ? הרי לזה לא צריכים רוח הקודש, ובמשה עבדו´ ומה עם האמונה פשוטה של ויאמינו בה 58114 

ומשה רבינו , זה אינו שהרי כל המאבק התרכז מסביב הקטרת הקטורת, שמינות נזרקה בו וכפר בעיקר 58115 

וכי אנשים העוסקים , ן שלא יקבל תפילתם וקרבנם"ופירש הרמב ,ה אל תפן אל מנחתם"ביקש מהקב 58116 

 58117 ?בהקרבת קרבנות ובתפילות כופרים בעיקר הם

הקנאה , שלמרות כל מעלותיו הגדולים היה קרח הבעל מום הכי גדול במדותיו, מכל זה נראה בעליל 58118 

ולו היה אכול קנאה כל כ, ולמרות חיצוניותו המבריקה ומעלותיו השונות, ורדיפת הכבוד הוליכוהו שולל 58119 

, שהיו מסונוורים מגדולתו ומעלותיו ושמו בו את האימון שלהם, באופן שהוא היווה סכנה גדולה לציבור 58120 

ח "ל במ"וכבר מנו חז? ואך הבולמוס של הקנאה והכבוד לנגד עיניו, מי היה מאמין שאדם כזה אין בו ממש 58121 

י שאינו מכיר את מקומו רחוק הוא מן נמצא שמ, (ו"אבות פ) דברים שהתורה נקנית המכיר את מקומו 58122 

 58123 .התורה אפילו אם כגובה ארזים גבהו



ר פנחס אין אני יכול לעמוד על דעתו של "א, (ב"תהלים ק) ל על הפסוק תפלה לעני כי יעטוף"אמרו חז 58124 

זאת היתה גדלותו של דוד , (ילקוט שם) פעמים קורא את עצמו דוד ופעמים קורא את עצמו עני, דוד 58125 

ובשעת הצורך היה מגביה את , לבטל את עצמו לגמרי, כול לראות את עצמו כעני וכתולעתשהיה י, המלך 58126 

ואיך , השכיל דוד לדעת מתי להקטין את עצמו לפני מי שגדול ממנו, עצמו למלוא שיעור קומתו בתור מלך 58127 

ומתי לתבוע צרכיו כמנהיג העם ולצאת בגבורה כמלך , ה כבן המתחטא בפני אביו"להתחטא לפני הקב 58128 

, ה0וכל מדותיו ִהְשע, אולם כל זה אפשר רק במי ששולט על עצמו בשלמות, גדוד בראש צבאות ישראלב 58129 

 58130 .לא לזה המתגאה בעשרו והשיכור ממעלותיו שלעולם אינו רואה חובה לעצמו

ש "וכמ, ל היה אומר שאמנם הנסיון של עוני יותר קשה מזה של עושר"ישראל סלנטר ז´ מרן הגאון ר 58131 

בכל זאת יש הבדל גדול , (7א"עירובין מ) יות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונול ודקדוקי ענ"חז 58132 

וברגע שמבחין בסימני מחלתו מיד , האחד גר בעיר גדולה אשר בו בית חולים, משל לשני חולים, ביניהם 58133 

לעומתו החולה השני בן כפר ומתעצל לנסוע לעיר לטפל , מזדרז לשאול בעצת הרופאים המומחים 58134 

, ורק אז מטריח את עצמו לנסוע לעיר לחפש מזור ותרופה, עד שלאט לאט הולך מצבו ומחמיר, יובמיחוש 58135 

 58136 .ובינתים נעשית מחלתו אנושה

שיוכל , ה"מבחין מיד במצבו ומיצר ודואג ושופך לבו לפני הקב, כמו כן העני למרות שמחלתו כבדה מאד 58137 

ין כלל שהעשירות היא מחלה חמורה אולם העשיר אינו מב, לעמוד בנסיון הקשה עד שסוף סוף נושע 58138 

, ובין כה וכה הולכת ומשתרשת אצלו היהירות, בחשבו שהוא עשיר ולו יאה גדולה, המביאתו לידי גבהות 58139 

ל בעצמו ידע מתי להיות "ס ז"הגרי, (´משלי ט) ´עד שמגיע למצב של פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה 58140 

, יה מתנהג תמיד בבחינה של תפלה לעני כי יעטוףל ה"ר הסבא ז"ואילו אדמו, קשה כאבן ומתי רך כחמאה 58141 

 58142 .(המוסר והדעת)  .אבל כשנזקק לעמוד בפרץ לא היה חת בפני כל

 58143 

 58144 מאמר רס

 58145 .(´ז ג"במדבר ט) ´ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה

קרח שפיקח היה , (´ז ז"י ט"תנחומא רש) ל"ז חז"וכבר עמדו ע, מחלוקת קרח ועדתו הוא דבר מתמיה מאד 58146 

דאחרי שהיתה לו , קשה עוד יותר, ל עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה"ומה שאמרו ז, מה ראה לשטות זו 58147 

וביותר תמוה דאחרי כל ההשגות הגדולות והעצומות , השגת רוח הקודש איך טעה לחלוק על משה 58148 

וכל ההנהגה השמיימית , זה אלי ואנוהו´ ינו בהויאמ, מ ובקריעת ים סוף ובמעמד הר סיני"שהשיגו ביצי 58149 

 58150 איך עלה על הדעת לחלוק על משה רבינו, במדבר בעמוד אש וענן במן ובבאר

וגם , כ עד כי היה צורך במופתים חדשים ובעונשים נוראים השרופים והבלועים"ונתעצמה המחלוקת כ 58151 

, עוד היתה תרעומת של הקהל ואחרי כל זה, והכל כדי להעמיד ענין הכהונה, ד אלף במגפה"מיתת י 58152 

כי עקב מדרגתם הגדולה והשגותיהם , וביאור הדבר, והוצרכו לנס המטות והנחתם לזכרון באהל מועד 58153 

 58154 .גדולה מאד´ היתה תשוקתם להתקרבות לעבודת ה, הרוחניות הנוראות

לב לסכנה ז לא שמו "ובכ, (א"י´ ר ג"במד) כי בבני קהת היה הארון מכלה, והוכחה גדולה לעוצם התשוקה 58155 

וכן , ומגודל תשוקתם היו דוחפים זה את זה והיה כבזיון ונענשו על זה, והיו מתאמצים לשאת את הארון 58156 

לא , ואף שהיו קרובים ליהרג שהקיפום שונאים, בעת החורבן היו הכהנים עומדים על משמרתם בעבודה 58157 

, ברים מעיקרי הקדושהוזה היה בבית שני שכבר חסרו חמשה ד, זזו כמלוא נימה עד הנשימה האחרונה 58158 

 58159 .שאז היתה כל הנהגתם למעלה מן הטבע, ועוד יותר במשכן שעשה משה, כ בבית ראשון"כש

אך לא היה איסור , ואף כי העבודה היתה בבכורות, ולפני שנבחרו הכהנים היו כל ישראל ראויים לעבודה 58160 

כיון שהיתה השתוקקותם ו, ועל ידי בחירת הכהנים נתרחקו מהעבודה, מיתה בזרות דהיו ראויים כולם 58161 

היה הריחוק מעבודת המשכן והמזבח קשה , וגם הרגישו בעצמם שראויים לדרגות גבוהות בעבודה, גדולה 58162 

ודימו בנפשם כי אלמלא רצה משה לבקש , וזו היתה סיבת המחלוקת של קרח, להם ונצטערו על זה מאד 58163 

ועל כן התרעמו וטענו , ל ומרגליםהיה פועל עבורם כמו שפעל בעג, עבורם שיזכו גם הם לעבודת הקודש 58164 

 58165 .וגם כל ישראל נתקנאו בשבט לוי על עבודתם, וזה שורש המחלוקת, על משה שנתרצה למצב זה

, היינו שהרגיש בעצמו שראוי לגדולות, כי קרח ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו, ל"וזהו כוונת אמרם ז 58166 

ריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן המעט מכם שהק, (´ז ט"ט) ומוכח ענין זה מקרא דאמר להם משה 58167 

הרי מפורש דהיה זה אצלם מדרגה רמה ואושר גדול לעסוק בעבודת המשכן , מוכיחם לפי שיטתם, ´ה 58168 

דאם לא כן , דהרי חשבו שמשמים יסכימו על ידם, וראיה ברורה דידעו דרגת קדושתם, ושירות הכלל 58169 

אלא ודאי דכסבורים היו , רה לכהונה גדולהוהרי אמר להם שבזה תהיה בחי, היאך קבלו להקטיר הקטורת 58170 

 58171 .שמשמים יסכימו על ידם

ואילו היתה השתוקקותם , כשהיא בטהרת הלב אין תקלה יוצאת´ והנה מהשתוקקות לקדושה ועבודת ה 58172 

ולא היו , לא היתה יוצאת ממנה תקלה נוראה כזו לריב עם משה, נקיה לגמרי מכל תערובת של מדות 58173 



ולמרות חשקם הגדול והקושיות לא היו באים , ´מזה לחלוק על מצות ה יוצאים כל הקלקולים שיצאו 58174 

י ידיעת "אך ע, והיו מכירים כי כך הוא רצון הבורא והיו מקבלים באהבה והכנעה מה שייעד להם, לחלוק 58175 

י ידיעת המדרגה תתעורר הרגשת גאות ולו אפילו באופן דק מן "כי יתכן שע, מדרגת קדושתם נפלו בגאות 58176 

 58177 .הדק

וכסבור היה קרח , ונתעוררה בהם הרגשת גיאות עד שגרמה לקנאה, ה בקרח ועדתו שידעו מדרגתםוכן הי 58178 

והיינו , שנתקנא בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל (תנחומא קרח) ל"ואמרו חז, שנטלו ממנו המגיע לו 58179 

אך בכוחות , כ חשב קרח ששינו נגדו את הדרך"וע, דהלא בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו 58180 

וגילו לנו כיצד יצא מכשול כזה מידי אנשים , ל לעומק המדות"וירדו חז, נימיים היה הרגש של קנאההפ 58181 

 58182 .גדולים כאלה

שהרי אף בשעת קלקלתן עמדו במדרגה של , למדנו מכאן גודל ערכם של הקדמונים אפילו בשעת תקלתן 58183 

עצמו גרם להם  אלא שדבר זה, כ על הריחוק"עד שנצטערו כ, הכרת העילוי והטוב שבעבודת השם 58184 

ועד , ועוד למדנו עד היכן כוחה של נגיעה ואפילו קלה לעוור עיני חכמים, ו"לטעויות גדולות עד אבדון ח 58185 

שהנגיעה , היכן מגיע כוחה אפילו באנשים בעלי השגות גדולות והשתוקקות לקדושה עד כדי מסירת נפש 58186 

והיו , לפי מדרגתם´ התקרבות להכי אילולא הנגיעה היו משתמשים בתשוקתם ל, מהפכת כוח הטוב לרע 58187 

 58188 .עולים בתכלית העליה האפשרית להם לפי מצבם

כי אילו היו מכירים שזהו ענין , ועקב הנגיעה בפנימיותם נהפכה התשוקה הגדולה לגורם לירידה נוראה 58189 

שהרי , ה ובמשה עבדו"וביחוד נוכח האמונה בהקב, של רצון וכבוד לא היו מעיזים כלל לצאת למחלוקת 58190 

אלא שמצד רוממותם ועמלם , ובודאי היו מתיראים, כוחו וכל היד החזקה שעשה לעיני כל ישראלהכירו  58191 

 58192 .י הנגיעה לרועץ"ונהפכה להם תשוקתם ע, להתקרב יותר הרגישו בעצמם כוח גדול וגם מסירות נפש

 58193 כ ואיבוד"ויצא מזה תקלות נוראות ועונשים נוראים כ, ואם הם לפי גודל מדרגתם פעלה בהם הנגיעה

אבל היסוד , כ היאך הוא עוורון השוחד בנמשכים אחרי החומר אף כי הינם שומרי תורה ומצוה"א, נפשות 58194 

וכל רצון הן רצון עצמי , וגם נמשכים אחרי הסביבה בבקשת מותרות, והעיקר אצלם הוא הסידור החומרי 58195 

, ושיחות בטלות, ורהביטול ת, וגורם עזיבת התורה, הוא שוחד מעוור, י הסביבה או קרוביו"והן הנוצר ע 58196 

 58197  .כי הנגיעה מהפכת צד הטוב לרע, ש צד מצוה הרי זה יותר מסוכן"ואם מוצא הוא צד היתר וכ

 58198 .(משנת רבי אהרן)

 58199 

 58200 מאמר רסא

 58201 .(´ז ג"במדבר ט) ´ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה

לא , אם לקחת אתה מלכות לא היה לך לברר לאחיך כהונה, בורהי כולם שמעו דברים מסיני מפי הג"וברש 58202 

שהיו , ´שכל העדה כולם קדושים ובתוכם ה, אלוהיך כל העדה שמעו´ אתם לבדכם שמעתם בסיני אנכי ה 58203 

חזינן שאף , ה"מכל מקום באו קרח ועדתו לחלוק על משה רבינו ע, ה הולך עמם"והקב´ ית´ דבקים בה 58204 

ענין זה מהוה סתירה מוחלטת לכל מה , מכל מקום יתכן שיבואו לידי חטא, חזקה´ ית´ שהיתה אמונתם בה 58205 

ודאי היינו , דהנה לנו ידמה שלו היינו זוכים ורואים בעינינו יציאת מצרים ומעמד הר סיני, שאנו סבורים 58206 

´ והכא רואים שאף לאחר האמונה שכולם שמעו אנכי ה, זוכים לעולם הבא והיינו נקיים מכל חטא ועון 58207 

 58208 .מכל מקום נכשלו קרח ועדתו וחלקו על הגבורה, גבורהמפי ה

הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו , וביותר דהא מפורש בכתוב 58209 

ועיין שם , ה ובמשה"ה שלאחר מעמד הר סיני יאמינו כלל ישראל בקב"הובטח לנו מפי הקב, לעולם 58210 

יתכן שיבוא נביא , יציאת מצרים גרידא עם כל האותות והמופתים לו היתה, ן שללא מעמד הר סיני"ברמב 58211 

´ אבל לאחר מעמד הר סיני ששמעו דבר ה, שקר ויעשה אותות אחרים ויביאם לידי כפירה באמונה 58212 

ואם כן איך יתכן שבאו קרח ועדתו למרות , תשאר אמונתם תמידית כי לא יוכלו להכחישם, באזניהם 58213 

 58214 .ה ובמשה"האמונה לידי כפירה ומחלוקת בקב

הסוס מיועד לרכוב עליו , הנה כל דבר בבריאה מזומן ומוכן לתפקיד מסויים, חזינן מהכא יסוד גדול 58215 

אמת שאפשר לשנות את התפקיד ולהשתמש בסוס למשא , פרה לחלבה וצאן לגזיזה, והחמור למשא 58216 

, שהחמור נושאוהסוס לא ישא משאות כראוי כפי , אך לא יפיק מזה את התועלת הראויה, ובחמור לרכיבה 58217 

ובעת שלא ימלא את , ומעתה מה התפקיד הראוי המוטל על האדם, וכמו כן הצומח יש לו תפקיד מסויים 58218 

ויפח באפיו נשמת חיים ויהי לנפש חיה לרוח , ונראה שמפורש הוא בכתוב, תפקידו אינו נקרא בשם אדם 58219 

ובעת , להבין ולהשכיל וכנאמר בצלמנו כדמותנו, תכלית האדם ומטרתו היא להבין ולהשכיל, ממללא 58220 

 58221 .שאינו משתמש במדת ההבנה וההשכלה אינו בגדר אדם

ותנו בהן אש ושימו , זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו, ובזה נראה לבאר הא דאיתא בפרשה 58222 

י "וברש, (ז"במדבר ט) הוא הקדוש רב לכם בני לוי´ והיה האיש אשר יבחר ה, מחר´ עליהן קטורת לפני ה 58223 



נ "אחד וארון אחד ואתם ר´ אנו אין לנו אלא ה, י הגויים יש נימוסים הרבה וכומרים הרבהאמר להם בדרכ 58224 

שאין כל אפשרות שיהיו כהנים , ביאר להם משה שלא יתכן שתתקיים טענתם, איש מבקשים כהונה גדולה 58225 

 58226 .והיינו שמבחינת ההגיון טענתם אינה נכונה, ג אחד"ה רק בכה"כ שיבחר הקב"כ ע"וא, גדולים רבים

ויקרב אותך ואת , עוד הוסיף המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו 58227 

, ולעבודת הלויה´ הרי זכיתם להתקרב אל ה, ביאור כוונתו, כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהונה 58228 

רי אתם חולקים ה, ´לכן אתה וכל עדתך הנועדים על ה, ומדוע אין די לכם בזאת ואתם מבקשים גם כהונה 58229 

שתובע , ה הם החמורים יותר"ולכאורה הרי סיום דברי משה רבינו ע, ת"על השכינה וכופרים בציווי השי 58230 

 58231 .ומדוע הקדים להם טענות אחרות, ת"מאתם חסרון אמונה וכאילו כופרים בהשי

מבואר בזה שתחילת הטענה על האדם היא לבררו ולהודיעו שמעשיו אינם תואמים עם הבנת השכל  58232 

ה עיקר הטענה בעת שאין מעשיו שוים להבנת "ומשו, כי עיקר מטרת האדם להבין ולהשכיל, ההגיוןו 58233 

שהנקודה , יש לראות ולהוכיח גם מענינים אחרים, ורק לאחר שנתבררו הדברים במאזני השכל, השכל 58234 

כי  ,כ יש לו תקוה שיתעורר אף מעונש"ורק אח, העיקרית בזכות האדם היא כאשר מפעיל את הבנת שכלו 58235 

ואף אם יראה גיהנם ממש בחוש יכול לבוא לידי , בעת שאין בקרבו להבין ולהשכיל לא יעזרהו מאומה 58236 

ה רק בעת שיש בו הבנה והשכלה יוכל "ומשו, י להבין ולהשכיל יוכל לשבור את טבעו"כי רק ע, חטא 58237 

 58238 .ראיית הגיהנם להשפיע עליו

עקור מקרבו מדות רעות כמדת הגאוה ולדוגמא בעת שרוצה ל, וזו חייבת להיות דרך עבודת האדם 58239 

, וכי מה תוסיף לו הגאוה, שיחשוב וישקול במאזני השכל, חייב להשתמש במדת להבין ולהשכיל, וכדומה 58240 

ורק יאמר לנפשו כי אסור להתגאות , ז"אמנם אם לא יתבונן בשכלו ע, י התגאותו"והרי מצבו לא ישתנה ע 58241 

ואף שיתנהג בהכנעה , ומדת הגאוה שבו לא תיעקר, שעהלא יעזור לו אלא ל, כי כל המתגאה נוחל גיהנם 58242 

 58243 .אין זה אלא שקר כי הגאוה תשאר בו

ואף הפחד , שכל אפשרות להתעלות רוחנית יתכן רק בעת שיתעסק בהבנה והשכלה, זה הכלל בעבודה 58244 

כ "שיחשוב בלבו וכי כדאי לו לאדם שעבור הנאת רגע אחד יסבול אח, מפני הגיהנם חייב להיות בדרך זה 58245 

שיוכיח , וזו יסוד המוסר להתבונן ולדבר עם עצמו בדברים מושכלים ומובנים, עונשים רבים לאין סוף 58246 

 58247 .לעצמו מה הדרך האמיתי שחייב ללכת בה

כי אם אינו מתבונן , חוב הוא על האדם לשים עצמו להתבונן, (דרך עץ החיים) ל"וכן מפורש בדברי הרמח 58248 

ואין לך דבר מחליש הנשמה לפני היצר , ושך בלא ידיעהונשאר בח, ומחשב לא תבוא חכמה לבקש אותו 58249 

אף לא היה , ואם היתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם לא היו חוטאים לעולם, כחסרון הידיעה 58250 

הידיעה דהיינו החכמה והבנתה היא הגודרת , היצר קרוב אליהם ושולט עליהם כמו שאינו שולט במלאכים 58251 

 58252 .כי יסוד מציאות האדם היא החכמה וההשכלה, על האדם ר שלא ישלוט"העיקרית בפני היצה

, ל גבי און בו פלת שאשתו הצילתו"וכן חזינן בחז, נמצא שהחכמה היא הדרך היחידה לתקון האדם 58253 

דברי חכמה אלו שנובעים , (´ח כ"ר י"במד) ה או קרח"ג משרע"שאמרה לו ומה איכפת לך מי יהיה הכה 58254 

 58255 .(אור יחזקאל)  .לת שזו דרך ההצלחהמהבנה ושכל הצילו וזיכו את און בן פ

 58256 

 58257 מאמר רסב

 58258 .(´ז ג"במדבר ט) ´ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה

ומדוע הם , אלא שכולם שווים ללא הבדל, טענתו של קרח לא היתה שמשה ואהרן פחותים הימנו במעלה 58259 

הוא טוען שמשה נטל גדולה לעצמו ולא מפי הגבורה אלא , בהםזה היה עיקר החסרון שמצא , מתנשאים 58260 

וקרח עשה עצמו כאילו כל דאגתו לכבוד הכלל בלבד , ומשה עושה כך מצד גיאותו, (תנחומא) בדה מלבו 58261 

 58262 .ולא עצמו הוא חולק

על הפסוק , והנה בדיוק על המדות שבהם הצטיינו משה ואהרן עליהן נתפס קרח באמרו ומדוע תתנשאו 58263 

ולא ויפלו כי אהרן במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר בכל , ן"שה ויפול על פניו אומר הרמבוישמע מ 58264 

אבל הוא עושה כדבר משה ומקיים , ויהי כמחריש וכמודה שמעלת קרח גדולה ממעלתו, המחלוקת הזו 58265 

ה נאמר בפירוש והאיש משה עניו "ועל משה רבינו ע, הרי הצטיינותו של אהרן במדת הענוה, גזירת מלך 58266 

י נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן "כתב רש, וכל זה למה, ד ובכל זאת טען קרח נגדם ומדוע תתנשאומא 58267 

 58268 .וזה בגדר כל הפוסל במומו פוסל, וקרח לא הרגיש כלל בנגיעתו וטען כי כל העדה כולם קדושים, עוזיאל

שמואל , ממנו ראה שלשלת גדולה יוצאה, עינו הטעתו? עוד אמרו וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה 58269 

לכך נשתתף לבוא , אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום, ששקול כנגד משה ואהרן 58270 

, טעה ותלה בעצמו, הוא הקדוש´ אשר יבחר ה, שכולם אובדים ואחד נמלט, לאותה חזקה ששמע מפי משה 58271 

 58272 .(י"רש) ולא ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה ומשה היה רואה



ואם האדם נוגע ומשוחד אינו מסוגל לראות את האמת כי , זה עד כמה עלול האדם לטעותלומדים אנו מ 58273 

והיה ממש , שהרי קרח עם שהיתה לו רוח הקודש עינו הטעתו, (ז"דברים ט) השוחד יעור עיני חכמים 58274 

מצד אחד היה , ומצד שני הסתמך על דבריו, שהרי מצד אחד כפר בדברי משה, סותר את עצמו מניה וביה 58275 

 58276 .ולפי זה לא היה לו להאמין בדברי משה כלל וכלל, ואין הוא אב לנביאים, שאין ממש בדברי משה טוען

שינה עורו לבטוח בדברי משה שרק , אולם בשעת המחלוקת כששמע ממשה שכולם אובדים ואחד נמלט 58277 

, כדי לגנותו´ כך שנמצא שבאותו זמן שהוא טוען על משה כאילו הוא מתנשא על קהל ה, אחד יינצל 58278 

אותה עת ממש הוא מסכים שכולם אפילו אלה התומכים , ומעמיד עצמו כאילו הוא דורש את טובת הכלל 58279 

 58280 .כי חושב הוא שהוא ראוי יותר ממשה, ורק הוא יינצל ואז ינצח, בו יאבדו

רק מדותיו הטעו אותו לטעון דברים שלא , קרח בפנים פנימיותו ידע בבירור כי משה אמת ותורתו אמת 58281 

והיה כדאי , ולא דאג כלל לטובת הציבור אלא רק לכבוד עצמו, ומעשיו סתרו את דבריו, ןהאמין באמיתות 58282 

, להיפך ממשה שביקש מחני נא מספרך למען כלל ישראל, לו שיאבדו בעד כבודו מאתיים וחמשים איש 58283 

מבהיל הדבר עד כמה מטמטמת , ומצד שני סמך על דברי משה, קרח מצד אחד כפר בתורה ובדברי משה 58284 

ויכול ללכת בטעותו אף בחזון של רוח , עד שהוא ממשש כסומא שאינו רואה כלום, לבו של אדם העבירה 58285 

 58286 .וממשיך בטעותו בכל שלבי גדלותו עד שנאבד מן העולם, הקודש שנתנת לו

יען אשר , צדקיהו בן מעשיה ואחאב בן קוליא, כ בעובדא דנביאי השקר"אותו דבר ממש אנו מוצאים ג 58287 

כי אתו , אזול לגבי ברתיה דנבוכדנצר? מאי עבוד, (ט"ירמיה כ) פו את נשי רעיהםעשו נבלה בישראל וינא 58288 

והא חנניה מישאל ועזריה שאלתינהו , ה"אמרו הקב? אמר להו מאן אמר לכון, לגבה שדרתנהו לגבי אבוה 58289 

אמר להו אנא , לדידהו לא אמר להו לדידן אמר לן, אמרו ליה אנן נמי נביאי כוותייהו, ואמרו לי אסור 58290 

אמר , אמרו ליה אינון תלתא הוון ואנן תרין, עינא דאבדיקינכו כי היכי דבדקתינהו לחנניה מישאל ועזריהב 58291 

 58292 סברי ליתי יהושע דנפיש זכותיה ומגנא עלן, אמרו יהושע כהן גדול, להו בחרו לכון מאן דבעיתו בהדייכו

 58293 .(7ג"סנהדרין צ)

, עו שיהושע גדול מהם וזכותו יגן גם עליהםבכל זאת יד, הרי שגם שהיו נביאי שקר וכפרו ולא האמינו 58294 

כי האדם יהיה מי , וזהו לימוד גדול, מבהיל עד כמה מטמטמת העבירה את לבו של האדם, ובכל זאת חטאו 58295 

כל זמן שלא תיקן מדותיו עלול הוא להכשל וליפול בפח היצר עד שנאבד , שיהיה אפילו בעל רוח הקודש 58296 

 58297 .מן העולם

איך שצריכים להזהר מתאוות הכבוד שבמצודתה נלכד קרח וחללים רבים , וביחוד לומדים מפרשת קרח 58298 

כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו , יתירה עליה חמדת הכבוד, וכבר כתב המסילת ישרים, הפילה 58299 

, א לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו"אך הכבוד הוא הדוחק כי א, על הממון ועל שאר ההנאות 58300 

ל "ש ז"הוא מ, ב אלא בעבור הכבוד"הנה ירבעם בן נבט לא נטרד מהעוה, בים ונאבדוועל דבר זה נכשלו ר 58301 

, ל בן ישי בראש"ל מי בראש א"א, ל חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן"ה בבגדו א"תפסו הקב 58302 

 58303 .(.ב"סנהדרין ק)א  ל אי הכי לא בעינ"א

ל הגידו "וחז, א הוא ובקשתם גם כהונהומקרא מל, מי גרם לקרח שיאבד הוא וכל עדתו עמו אלא הכבוד 58304 

כלל הדברים , ז נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל נשיא והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו"לנו כי כ 58305 

ואי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא , הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים אשר לאדם 58306 

 58307 .(א"י) וד שמים מפני סכלותופ יצטרך למעט בכב"כי עכ, חס על כבוד עצמו

זהו , (´תהלים א)ב  ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא יש, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים 58308 

, שלא הלכו בעצת אביהם, אשר לא הלך בעצת רשעים, אשרי האיש אלו בניו של קרח, שאמר הכתוב 58309 

חפצו ובתורתו יהגה ´ בתורת ה כי אם, זה קרח שהיה מתלוצץ על משה ואהרן, ובמושב לצים לא ישב 58310 

הרי קרח שהיתה לו נגיעה וטען שמשה בדה הכל , (ז"ש קרח ט"ילקו) אלו בניו של קרח, יומם ולילה 58311 

ומה הציל את בניו רק כי , כפר בתורה ולא הועיל לו כל פקחותו ורוח הקודש שבו ונאבד מן העולם, מלבו 58312 

 58313 .(נחלת אליעזר)  .בלו את התואר אשריולכן מרים אותם הכתוב על נס וקי, חפצו´ אם בתורת ה

 58314 

 58315 מאמר רסג

 58316 .(´ז ג"במדבר ט) ´ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה

זכה להציל ארבעה , לפי שהלך משה לפתחו של דתן ואבירם, ויקהלו על משה ועל אהרן אומר המדרש 58317 

, ומה זכות היה בידן של בני קרח שינצלו, קרח ואון בן פלתשלושה בני , צדיקים מדינה של גהינום 58318 

אמרו אם נעמוד מפני , רואין את משה וכובשין את פניהן בקרקע, שבשעה שהיו יושבין אצל קרח אביהן 58319 

 58320 (ט"ויקרא י)ב  ואם לא נעמוד הלא כתי, וכבר נצטוינו על כיבוד אב ואם, משה רבינו נוהגין בזיון באבינו

באותה שעה הרחישו , פ שאנו נוהגין בזיון באבינו"וטב שנעמוד מפני משה רבינו אעמ, מפני שיבה תקום 58321 

 58322 .(ב"ילקוט קרח תשנ)ב  ועליהם אמר דוד רחש לבי דבר טו, את לבם בתשובה



ועוד ? כיון שהיו בני קרח צדיקים למה היו זקוקים לזכותו של משה כדי להנצל, ולכאורה קשה להבין 58323 

כ מה "א, אם לחלוק כבוד למשה אם לאו, תפקו והתלבטו כיצד לנהוגהלוא נראה מהמדרש שבתחילה נס 58324 

גם מה שמנה המדרש את און בן פלת ? לבסוף הכריע אצלם להעדיף כבודו של משה על פני כבוד אביהם 58325 

נמצא , אמר רב און בן פלת אשתו הצילתו, (7ט"סנהדרין ק) ´בין הניצולים בזכות משה קשה מגמ 58326 

 58327 .שסותרים המאמרים זה לזה

שכל חייו לא נתקררה אצלו החרטה על , נם אמרו במדרש למה נקרא שמו און שכל ימיו באנינותאמ 58328 

ואף מתוך השוואת התנהגותו של און אל מול , והיה ממש כאונן שמתו מוטל לפניו, תקלתו בתחילה 58329 

ל טענה אשתו של און בפניו אי "ש חז"כמ, נלמד על התהום שהפריד והבדיל ביניהם, התנהגות עדת קרח 58330 

פירוש אם אהרן יהיה כהן או אם קרח יהיה , אי קרח כהנא רבא את תלמידא, אהרן כהנא את תלמידא 58331 

ובכח טענה פשוטה זו נטש כל המערכה וויתר על , בין כך ובין כך אתה תהיה התלמיד, הכהן הגדול 58332 

 58333 .המחלוקת

הוא ´ ה זאת עשו קחו לכם מחתות והיה האיש אשר יבחר, מאידך גיסא משה אמר לקרח ולכל עדתו 58334 

משה העמיד בפניהם את הברירה אם לחיים ואם , י מי שיבחר בו יצא חי וכולם אובדים"ברש´ ועי, הקדוש 58335 

ובכל זאת לא השפיעו , חשבון שהוא בוודאי בעל משקל חזק יותר ממה שטענה אשתו של און, לאבדון 58336 

שלא היה זקוק , פלת הרי לנו מושג על מדרגתו של און בן, והטעם משום שחטאו בנפשותם, דבריו עליהם 58337 

ומוכרחים לומר שאף על פי כן מכיון שהתחילו , אלא להתעוררות קלה וכבר שב בתשובה שלמה 58338 

והיו נצרכים לעזרת , הגם שצדיקים היו כבר לא היה אפשר בידם להינצל בזכות עצמם בלבד, במחלוקת 58339 

 58340 .כוחו של משה שיצילם מדינה של גהינום

אם להעדיף ולכבד את , לבחור בין כיבוד אב ובין והדרת פני זקןוהנה הא דבני קרח שהיתה להם ברירה  58341 

פ "נראה להסביר ע, מה הביאם לבחור כבחירתם כהוגן, או להתחייב בכיבוד אב ולעמוד לצד אביהם, משה 58342 

מלפנו מבהמות  (ה"איוב ל) ה"זש, כי אתם באים והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, מאמר המדרש 58343 

אל תירא , פר, אמר לו אליהו פר, ה למדו מפרו של אליהו"אמר להם הקב, והארץ ומעוף השמים יחכמנ 58344 

אמר לו , ה מתקדש על אותו שעמי כך מתקדש עליך"שכשם ששמו של הקב, לך עמהם ואל ימצאו עלילה 58345 

 58346 .(´ג ט"מסעי כ) שבועה איני זז מכאן עד שתמסרני בידיהם? וכך אתה מיעצני

כי אף שהיתה לו , להתעורר וללמוד במדה זו מפרו של אליהושיש , ל"י בלאזר זצ"צ ר"ואמר על זה הגה 58347 

בכל זאת כיון , י הליכתו לצד נביאי הבעל והאשרה יתקדש שם שמים"הבטחה מהנביא אליהו שע 58348 

כך , (המאורות הגדולים) לא רצה לזוז עד שימסרוהו בעל כורחו, שהפעולה החיצונה היא רעה ונשחתה 58349 

יהיה זהיר , ואף שנראה לו בדבר כל שהוא שאינו אלא מצוה ,צריך האדם להיות שקול ומדוד במעשיו 58350 

 58351 .הם שמושכים אותו ומפתים אותו אל המעשה, לבדוק אם לא הנטיה העצמית או רדיפת הכבוד וכדומה

שהרי הספק שעמד בפניהם נתעורר , מכאן באנו להבנת הסיבה שהכריעו בניו של קרח כפי שהכריעו 58352 

או לבחור במצוה של קימה והידור , להעדיף המצוה של כיבוד אבאם , מחמת שעמדו בפניהם שני ברירות 58353 

גם אחר שהתורה , אמנם כידוע שמצוות כיבוד אב ואם, שני אפשרויות שסתרו ונגדו זו את זו, פני זקן 58354 

מה , הרי בכל זאת גם הנטיה הטבעית מחייבת אותה, מצווה על זה והיא חובה גדולה ומצוה דאורייתא 58355 

, ואין לה שרשים בנטייה טבעית מלב האדם, ב שכל כולה מיוסד על ציווי התורהשאין כן מצוות כיבוד הר 58356 

וכל , אבל בשאר המצוות לא היה מן המדקדקים ביותר, כמו אצל עשיו שהיה זהיר מאד במצוות כיבוד אב 58357 

 58358 .זה מחמת הנטיה הטבעית שהיתה לו במצווה זו

כ גבי כיבוד הרב בזה אין נטיה "משא, אםשיש הרבה שנזהרין בכיבוד אב ו, כיוצא בזה אצל אומות העולם 58359 

לכך משנסתפקו בני קרח אם להעדיף מצוות , וכל עיקר מצוה זאת בנוי ומיוסד על דין התורה גרידא, כלל 58360 

או להעדיף מצות כיבוד הרב הנקיה מכל נטיה , כיבוד אב המחוייבת גם מצד הטבע והנטיה העצמית 58361 

, ואכן הם הכריעו לבחור במצוות מפני שיבה תקום, וקאהבינו כי עליהם לבחור בברירה השניה ד, עצמית 58362 

וקיבלו החלטתם לפי ששמו , שהרי אצלם היה לפחות ענין ההתלבטות, וכאן נעוץ ההבדל בינם לבין קרח 58363 

 58364 .ואילו האחרים כלל לא רצו לשמוע ולחשוב, שני הדברים במאזני צדק

, בהבדל התהומי שבגישתם אל הבעיהנעוץ , והנה הטעם שקרח לא הגיע לאותה מסקנא אליה הגיעו בניו 58365 

אולם קרח , יכלו להגיע להכרעה הנכונה, כי בני קרח מתוך שבאו לידי התלבטות קשה ובירור הדרך 58366 

הגיעו בשל כך אל אחריתם , ועדתו שמיאנו לבוא בחשבון עם עצמם ולשמוע על אפשרות של צד אחר 58367 

כי חשש שמא יקפחני בדבריו ואני , לווכפי שמובא במדרש שקרח סירב לשמוע דברי משה ולענות , המרה 58368 

וכתוב , וכן דתן ואבירם לא נענו ואמרו לא נעלה, (ח"ר י"במ) מוטב שלא אזדקק לו, מתרצה לו בעל כרחי 58369 

עד שהעדיפו אפילו לרדת לגהינם בשביל , כ עקשים בדעתם"שהיו כ, בילקוט לא נעלה מדינה של גהינם 58370 

 58371 .(נחלת אליעזר)  .זה ובלבד לא להישמע

 58372 



 58373 רסד מאמר

 58374 .(´ז ג"במדבר ט) ´ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה

כי כל העדה כל אחד , והספורנו, ל כולם קדושים כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה"י ז"אומר רש 58375 

ההקפדה של קרח  לכאורה, כולם קדושים מכף רגל ועד ראש כמו שאמר והייתם קדושים לאלהיכם, מהם 58376 

שהרי קינאו במעלות שהושגו , אבל זוהי קנאת סופרים תרבה חכמה הקנאה הטובה המותרת, נבעה מקנאה 58377 

וישמע משה ויפול על פניו , ן"כך אומר הרמב, אמנם אהרן הכהן נטה להצדיק את קרח, י משה ואהרן"ע 58378 

יהי כמחריש וכמודה שמעלת ו, כי אהרן במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת הזו, ולא ויפלו 58379 

 58380 .קרח גדולה ממעלתו

ל "הרב אליהו לופיאן זצ, כ גבוה"ובכל זאת איך להבין את הקפידה הגדולה של התורה על קרח שהיה כ 58381 

כמה שלומדים יותר מוסר מרגישים , ממנו´ שאילו קרח היה לומד מוסר כמה היה גדול קידוש ה, מעיר 58382 

ואנו יודעים על כמה ישיבות ומקומות , אה ומתקנים אותהמבררים את הקנ, פחות הקפדות פחות מידות 58383 

ומאותו שורש נובעים , מי בראש, לא בגלל חוסר כסף ואמצעים אלא בגלל מידות והקפדות, תורה שנחרבו 58384 

 58385 .גם המצבים בין איש לאשתו עד לכדי גירושין

, ה מלך אתה עבדאם מש, אמרה לו אם קרח מלך אתה עבד, ל"ואילו און בן פלת אשתו הצילתו כדרשת חז 58386 

הניגוד , ואיוולת בידיה תהרסנו זו אשתו של קרח, וזהו חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלת 58387 

, והסיתה את בעלה נגד משה שלקח את כל הכבוד לעצמו, בין שתי הנשים הוא שאשת קרח רצתה כבוד 58388 

ל שלא קנאת סופרים היא "זאבל אשת און בן פלת ראתה שבין כה וכה אין פה כבוד כאן מגלים לנו ח 58389 

והראיה שהגיע למחלוקת כזו שאפילו יונקים ועוללים באו על , אלא קנאה פשוטה לכבוד, שדחפה את קרח 58390 

 58391 .וזה נובע מחוסר לימוד המוסר ובירור המידות, זה מגלה השלא לשמה, עונשם

 58392 

מביאות לקידוש שם להיפך כוונות טהורות , לא נובע מקנאת סופרים ומכוונות טהורות´ עונש וחילול ה 58393 

ל אומרים שאילו "וכך חז, ואפילו במותו התקדש שם שמים על ידו, משה רבינו לחם למען האמת, שמים 58394 

אך חכמינו מגלים , והיו ישראל זוכים לגאולה שלמה, משה רבינו נשאר בחיים לא היה נחרב המקדש 58395 

וסביביו , יג לרצון הבוראבגלל שהם הגיעו לתיקון האדם ולהתמסרות ללא סי, ´שפטירתם היא קידוש ה 58396 

והתמסרות זו מקורה , ונמצא שמו מתעלה ומתקדש, ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"הקב, נשערה מאד 58397 

שכל חייו , והבריחה מן הכבוד היא שאיפיינה את משה רבינו, הכבוד הוא שהפריע לקרח, בביטול הכבוד 58398 

 58399 .וגם פטירתו היו רק גורם לקידוש שם שמים

לא היה בודק , שכאשר היה בוחר מתלמידיו לייסד ישיבות ולזכות את הרבים, ל"מסופר על הסבא זצ 58400 

כמה הם מסוגלים להיות , אלא כמה הם מסורים כמה הם מוותרים על כבודם, בהשתלמות השכלית שלהם 58401 

רק , ואכן כל מי ששלח הצליח במשימתו, דבקים רק במטרה שלהם בלי להסתכל על המפריעים של הכבוד 58402 

כי לא כל קנאה היא קנאת , על ההקפדות ועל הקנאה, במידת הויתור על הכבוד, תבמידת ההתמסרו 58403 

כי כולה מבוססת על ביטול כבוד עצמו ודאגה , קנאת סופרים האמיתית מביאה לקידוש שם שמים, סופרים 58404 

איננה קנאת סופרים כי אם קנאה בזויה , אבל קנאה המולידה חורבן וחילול שם שמים, לכבוד הבורא 58405 

 58406 .(דגל המוסר)  .י לימוד המוסר ותיקון המידות"אשר יש לבטל אותה ע, ופשוטה

 58407 

 58408 מאמר רסה

 58409 .(´ז ג"במדבר ט) ´ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה

נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו ? מה ראה קרח לחלוק עם משה, י"בתנחומא הובא ברש 58410 

עמרם הבכור נטלו שני בניו , אחי אבא ארבעה היו, אמר קרח, נשיא על בני קהת על פי הדיבור משה 58411 

, שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, מי ראוי ליטול את השניה לא אני, אחד מלך ואחד כהן גדול, גדולה 58412 

 58413 .עמד וכינס ראשי סנהדראות, והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם

נ ראשי "ובכוח שכלו השפיע על ר, והרהיב עוז בנפשו לחלוק על משה ואהרןוהנה קרח שפיקח היה  58414 

מה , ושידעו בשבעים לשון, ן טעמים"חריפי מוח שיכלו לטהר את השרץ בק, סנהדראות גדולי ישראל 58415 

, הביא על עצמו ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש 58416 

ותאכל את החמשים ´ ואש יצאה מאת ה, להם חיים שאולה ויאבדו מתוך הקהלוירדו הם וכל אשר  58417 

ואחר כך היתה , מאתים וחמישים איש גדולי ישראל נקברו חיים בפעם אחת, מה נורא הדבר, ומאתים 58418 

 58419 .מגפה ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר אלף ושבע מאות

אוי לקנאה , אותו של אליצפן בן עוזיאלל ברוח קדשם נתקנא בנשי"מגלים לנו חז? מי גרם כל החורבן הזה 58420 

וכמה קדושים דברי , (.ג"ברכות ל) ל אין ערוד ממית אלא החטא ממית"וכמו שאמרו ז! האויב הרע הלזה 58421 



מה ששונא גדול לא יכול לעשות לאדם , ל שאמרו הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם"חז 58422 

 58423 .ו הרעותי מידותי"יכול אדם לעשות לעצמו ע, להחריבו

וכן אומרים , מזה צריך כל אדם ללמוד ולהתרחק מקנאה וכבוד וממחלוקת שהורס ומחריב עולמו של אדם 58424 

וכן להיזהר , כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר ולא יהיה כקרח ועדתו, (.י"סנהדרין ק) ל"חז 58425 

 58426 .(מאיר זכרון)  .כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה, ל שאמרו"בגחלתן של חז

 58427 

 58428 מאמר רסו

 58429 .(´ז ד"ט) וישמע משה ויפול על פניו

ויהי , כי אהרן במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת, ל ויפול על פניו ולא ויפלו"ן ז"כתב הרמב 58430 

 58431 .ל"אבל הוא עושה כדבר משה וגזרתו עכ, כמחריש וכמודה שמעלת קרח גדולה ממעלתו

מ הואיל "מ, ם הכופרים בשליחות נבואתו של משה רבינואף שאין לך מדה גדולה ומצוה הגונה מלהלח 58432 

וחושש היה שמא יהיה בקנאתו איזה שמץ של כבוד אישי , אהרן לעיין יפה יפה ובמתינות בעומק נפשו 58433 

והניח את , לכן מנע את עצמו מלצאת חוצץ נגד קרח ועדתו, הואיל ועירער על כהונתו, ופניה עצמית 58434 

המדע )  .היה אהרן שרק משה הוא הראוי והמתאים לכך והבןכי בטוח , מעשה הקנאות לאחיו משה 58435 

 58436 .(ז"והחיים רי

 58437 

 58438 מאמר רסז

 58439 .(´ז ו"במדבר ט) זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו

ד משמרות "וכ, ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו שמואל ששקול כנגד משה ואהרן אמר בשבילו אני נמלט 58440 

אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לצאת ממני ואני , עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש 58441 

 58442 .(י שם תנחומא"רש) ולא ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה ומשה היה רואה, אדום

שירה זו , (ילקוט תהלים) ל הרהרו תשובה במחלוקתם ונתבצר להם מקום בגיהנם ואמרו שירה"אמרו חז 58443 

ובאיזה זכות התבצר להם , בתשובה מה עורר את בני קרח שהוטלו כבר לגיהנם להרהר? על שום מה 58444 

כידוע אין אושר גדול בחיים כהשגת כוח הבחירה השיקול השכלי ? ועל מה אמרו שירה, מקום בגיהנם 58445 

ואין לנו החלטה , ואפילו כשאנו נקלעים ללחץ נפשי מסובך שנדמה לנו שאין ברירה, בכל הנסיבות 58446 

ואנו מכוונים , וזורח עלינו כוח הבחירהאם בתנאים שכאלה מאיר , מוצלחת שתוליכנו אל המעשה הטוב 58447 

מין הרגשת כבוד האדם שנברא בצלם , אז מרגישים תענוג עילאי שמימי, ש אל האמת הרצוי והנאות"בסד 58448 

 58449 .אלהים

ונדמה שאין מוצא כי אם , ו לירידת הגיהנם"כ כשאנו נמצאים בתסבוכת נפשית המובילה ח"עאכו 58450 

ומחזירים לנו , כזה מאיר לנו אור חסד ברחמי ההשגחה ואם ברגע, להתייאש להיות נקלע לשאול תחתית 58451 

אז גם בתוך פי השאול נפתח לנו , את כוח השיקול וההרהור הטוב בכוח הבחירה לדרך התשובה הנכונה 58452 

 58453 .שביל ומתבצר לנו מפלט מאש הגיהנם

יהה שירת כמ, בוודאי שפיו יתרונן וישתפך בשירת, י הרהורי תשובה"מי שרואה את עצמו מוצל ועולה ע 58454 

וזה הענין של בני קרח שהרהרו בעוצם המחלוקת וניצלו ואמרו , ת על חסדיו האין סופיים"והודייה להשי 58455 

גם משם יתרומם בכוח הבחירה , כי אף בהיות האדם כבר שקוע בתהום הרע ונידח עד קצה השמים, שירה 58456 

 58457 .והתשובה הגנוזה בתוכו

דם שיכול לבלום את פיו אף בעת הסתבכותו וזה כל גבורתו של הא, הבחירה היא כתר הבריאה והיצירה 58458 

ומוכיח שהוא ראוי לשם , הרי בזה כל עדיו ותפארתו, ואם בשעה כזו הוא מצליח לבלום את פיו, במריבה 58459 

ובזה , וברגע זה הוא שם על ראשו את נזר הגבורה העילאית ביותר על ראשו, אדם שנברא בצלם אלהים 58460 

 58461 .מוכיח שהוא עמד בנסיון שנטפל לו משמים

אמר , מהו ידידות, ומשעשו תשובה ואמרו שירה נקראים ידידים ושושנים, ל על בני קרח"אמרו חזו 58462 

שמשה ואהרן וכל ישראל באו לשמוע שירה ? מנין אתה יודע, ה כל אחד ואחד מהן ידידות הן לפני"הקב 58463 

לכן , ה"משמע ידידים של הקב, למנצח על שושנים לבני קרח משכיל שיר ידידות´ שנא, של בני קרח 58464 

 58465 .´וכל בניך לימודי ה´ מתחיל שיר ידידות ומלמדים לומר שירה שנא

ולבסוף , י את כוח הבחירה המביאה לידי תשובה"שירת בני קרח הוכנה ונוצרה לשרת לדוגמה ללמד בנ 58466 

גם הוא נמשך בחיבה לשירת בני , ה שעלה למרום והקשיב לשירת המלאכים"שאפילו משרע, לידי שירה 58467 

המלאכים יצורי מעלה המופשטים מכל כבלי החומריות אין , ת הנאמנה לכח הבחירהשירה היא העדו, קרח 58468 

אבל בני אדם שבגלל תאוותם , ומעצם הווייתם שרים את שירתם להדר פני עליון, בהם מכוח הבחירה 58469 

בזה גילו ולימדו הטמיר סוד הבחירה , ובכל זאת הצליחו להרהר, נתעו עד כניסתם תוך שערי הגיהנם 58470 

 58471 .ה כשושנים"ושירה זו חביבה לפני הקב, רההתשובה והשי



אמר לו מה , פגע בו אדם הראשון, יצחק אמר יצא שמח´ חנינא בר´ חמא בשם ר´ ר, ´ויצא קין מלפני ה 58472 

אמר כך כוחה של , התחיל אדם הראשון מטפח על פניו, נעשה בדינך אמר לו עשיתי תשובה ונתפשרתי 58473 

ק מסיים טוב לשבח "ובזוה, (ח"ב כ"ר כ"ב) ום השבתעמד ואמר מזמור שיר לי, תשובה ואני לא יודע 58474 

, והיינו כבני קרח שלימדו לעולם את האושר הצפון בתשובה אפילו על פי גיהנם, ה"ולהתוודות לפני הקב 58475 

עד שאדם הראשון התפעל ואמר מזמור שיר , כן גם קין לימד לעולם את האושר הגדול של כוח הבחירה 58476 

 58477 .ליום השבת

ל יפה נוף "כאמרם ז, היטהרות הנפשית הנוצרת בעקב התשובה ונקיון החטאאין לך שמחה כהרגשת ה 58478 

ר נחמן "א, דאגה בלב איש ישיחנה, עליו אמר שלמה, אדם עובר עבירה ודואג ולבו שח, משוש כל הארץ 58479 

 58480 .(ח"ילקוט תהלים מ) עלה לירושלים והקריב קרבן ונסלח לו ויצא משם שמח

שמיני בעת השראת השכינה ביום הגדול ´ בפ, ל"ז ז"לם רשוראיתי דבר נורא ומפליא בכתבי הסבא מק 58481 

ה להטיל את הצער האיום והנורא של "למה דוקא ביום כזה בחר הקב, שנטל עשר עטרות וירא העם וירונו 58482 

אבל דוקא מתוך , אמנם מבחינתנו אנו זה נראה כצער וכערבוב השמחה, וביאורו הוא? המתת בני אהרן 58483 

, שאין לפניו שמחה גדולה מזו מנקיון ישראל וקדשיו, ה להורותנו"הקב אותו המבצע האדיר והנורא רצה 58484 

לא בא אלא ללמדנו ולהשכין בלבותנו את ההכרה של , ומבצע הטיהור והנקיון שחל ביום גדול כזה 58485 

 58486 .שהנקיון הכרחי הוא לשלמותה של השמחה, בקרובי אקדש

כדי שיוליד האדם מעשים , שמו´ תכי הבחירה היא תכלית ההטבה מהבורא י, ´דרך ה´ ל בס"וכתב הרמח 58487 

ומבליטים , היינו שבעת המשפט מראים לפני האדם את כוח גדלותו ורוממותו, ל"כאילו בראם מעצמו עכ 58488 

ואז האדם בעצמו מתחיל להשתומם ולהתפעל מעוצם , את כוח אדנותו על כל מסתרי לבו ומבוכי נפשו 58489 

ומתקלס שכוח הבחירה האלהי מתגלה ומתוך כך שם שמים מתעלה , ה העניק את האדם"המתנה שהקב 58490 

 58491 .(אור הנפש)  .בעולם

 58492 

 58493 מאמר רסח

במדבר ) קחו לכם מחתות ותנו בהן אש ושימו עליהם קטורת  והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש 58494 

 58495 .(´ז ו"ט

, וארון אחד, אחד´ אנו אין לנו אלא ה, ם יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה"בדרכי עכו, כך אמר להם 58496 

והיה האיש , ואתם מאתיים וחמישים איש מבקשים כהונה גדולה, וכהן גדול אחד, מזבח אחדו, ותורה אחת 58497 

מי שיבחר בו יצא חי וכולם , אמר להם משה הריני אומר לכם שלא תתחייבו, הוא הקדוש´ אשר יבחר ה 58498 

שנאמר את , אלא הם חטאו על נפשותם, ולא טפשים היו שכך היתרה בהם וקיבלו עליהם לקרב, אובדים 58499 

 58500 .(י"רש) תות החטאים האלה בנפשותםמח

, איך שייך להיכנס בדבר כזה, אף אם היו מוכנים להסתכן בנפשותם כדי לזכות במבוקשם, ועדיין תמוה 58501 

, י אבדון ודאי לא יגיעו לכהונה גדולה"וע, הרי רק אחד מכולם יכול להיות כהן גדול וכל השאר אובדים 58502 

ואף מוכן לשם כך , אמנם חפץ הוא בכהונה גדולהאם , וכמה רחוק הדבר שדווקא הוא ישאר בחיים 58503 

 58504 ?אבל הרי זו אינה הדרך ואיך הסכימו לדבר כזה, להיכנס לסכנת חיים

הנה אמר , (´אות ג" שערי אור") ל"ב זצ"וכבר הרחיב הדיבור בזה הגרי, אלא שמתגלה כאן ענין גדול 58505 

אם מות הוא ממילא אינו נחשב , אדםוצריך להבין וכי המות נתינה היא ל, הכתוב החיים והמות נתתי לפניך 58506 

וכי ספק יש בדבר שנחוץ להשתמש , ומה שייך להזהיר ובחרת בחיים, ומה שייך לומר נתתי לפניך, לאדם 58507 

 58508 .במידת הבחירה להכריע בו

כי גם את החמדה והתאוה יאהב , כי גם המות נתינה הוא לפני האדם, אולם כמוס כאן סוד מפלאי הבריאה 58509 

לפי שנאמר החיים והמות נתתי , ל דברי הספרי שם"ב ז"ובזה מבאר הגרי, רכי מותהאדם אף כי אחריתה ד 58510 

, שמא יאמרו ישראל הואיל ונתן המקום לפנינו שני דרכים נלך באיזה מהם שנרצה, לפניך הברכה והקללה 58511 

 58512 .ולמדתנו התורה ובחרת בחיים, כי תתכן אצל האדם הסכמה לילך בדרך המות, תלמוד לומר ובחרת בחיים

אמנם כל אחד מפחד , אולם האמת אינה כן, בים אנו כי האדם הפשוט גם הוא חרד לחייו ופוחד מהמותחוש 58513 

לא ימצא רק אצל הירא , אבל אהבת החיים באמת ופחד אמיתי מהמות, מהמות וזה יתכן מסיבות שונות 58514 

ואפשר , הואומפלאי הבריאה , ואילו אצל האדם הפשוט ענין המות זול הוא ובקל יוכל להסכים לכך, שמים 58515 

הלא רק הירא שמים , מיהו הזוכר יום המות תמיד ומכין צידה לנפשו, מיהו הפוחד מהמוות, להבחין בזאת 58516 

 58517 .זכור יום המות תמיד וצידה לדרך הכן, ש באורחות חיים"וכפי שהזהיר הרא, חש לזאת

צורך להכין ומרגישים ה, חיים הם תמיד בפחד ומדאגה מיום המות, כך חיים הצדיקים האוהבים החיים 58518 

אבל האדם הפשוט הרי חי לו את חייו ואין המות העתיד עושה עליו רושם כלל לחפש עצות , צידה לדרך 58519 

כי להרגיש את ערך החיים , יתכן וגם כשהוא זקן מופלג והמות אינו מטיל רושמו עליו כלל, ולתקן עצמו 58520 

כי , טבע באדם לקרר ענין המותבטבע הו, צריך להיות ירא שמים, ולהחשיב כראוי ענין המות ולפחד ממנו 58521 



והיראה היא המצלת , גם את החמדה והתאוה אוהב האדם אף כי אחריתה דרכי מות וצעדיה שאול יתמכו 58522 

 58523 .ועל זה זרזה התורה ובחרת בחיים, ומכלל העבודה בקנין היראה לקבל הרגש ביקרות החיים, מזאת

לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות  דומה, ל כל מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמים"הנה אמרו חז 58524 

, ב"ל לגזבר ולא לבעה"ל מה שהמשילו חז"ב ז"מדייק הגרי, בהי עייל, ומפתחות החיצוניות לא נתנו לו 58525 

מתוך ההכרח אשר לו להיכנס ימצא כבר איזו , ומבאר כי בעל הבית גם אם אין לו מפתחות לא ישאר בחוץ 58526 

באשר , אם המפתחות לא יהיו בידו ודאי ישאר בחוץ ,אבל הגזבר שאין הבית שלו, עצה ותחבולה לזאת 58527 

 58528 .אין לו הכרח להיכנס דוקא פנימה

, אבל אין בו יראת שמים שהיא המפתחות החיצוניות, כן מי שיש בידו תורה ויש בידו מפתחות הפנימיות 58529 

ותו אלא בחוץ ישאר כא, אינו כן, לא תחשוב שכיון שיש בידו מפתחות הפנימיות כבר יבוא להיכנס פנימה 58530 

ומי שיראה , כי גם הדחף והלחץ להיכנס פנימה מכוח היראה הוא, גזבר שאין לו כל מחייב להיכנס פנימה 58531 

וגם אם האדם גדול בתורה אם לא , והרי הוא כגזבר הנשאר בחוץ, אף ההכרח להיכנס אין לו, לא קנה 58532 

ודחף להיכנס  ללא לחץ, ונשאר הוא מבחוץ בחיים פשוטים, עמל בהשגת היראה לא יבוא לכך ממילא 58533 

 58534 .כי גם לחץ זה אינו בא אלא מתוך יראת שמים, פנימה אל הקודש

מאחר שתורה בידו ויודע הוא את כל האמת שהחיים והמות תלויים בטוב , אולם תופעה זו צריכה ביאור 58535 

אלא שגם הרגשה זו שדרך המות אינה , למה באמת לא יבוא מאליו להשיג המפתחות החיצוניות, והרע 58536 

וכמו שאמרו בספרי שמא יאמרו ישראל נלך , י העבודה והשגת היראה"לא תבוא באדם אלא ע, דרך עבורו 58537 

י העבודה ובחרת בחיים יבוא האדם לידי כך שרצון החיים ופחד המות "ורק ע, באיזה דרך מהם שנרצה 58538 

 58539 .אינו אלא כגזבר הנשאר בחוץ, וכל שאין בו יראה אף אם התורה בו, ידריכוהו במהלך חייו

, ובמקום לחץ הרצון בטל ערך החיים, זהו כוח הרע באדם, ל הם חטאו על נפשותם"ן בדברי חזוזהו המוב 58540 

ולא הוקשה בעיניהם , י כך"לא עמד בפניהם ערך החיים אשר מאבדים ע, וכיון שרצו בכהונה גדולה 58541 

ם וכן שומעים אנו לא פע, זהו טבע האדם ומפלאי הבריאה הוא, להסכים למות אם נדרש זה למהלך הרצון 58542 

 58543 .אשר אנשים מפקירים חייהם למילוי רצונם

העסק , והנה למעלת היראה ישנה התחלה, ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבד"אין לו להקב 58544 

ליראה שבלב שהוא , אבל לזכות ליראה פנימית, ובהתחלה זו נשארים העולם, בתורה והזהירות במצוות 58545 

ה בעולמו אלא אוצר של יראת "אין לו להקב, נאמר ועל יראה פנימית זו, ת לזה אין נגשים"הפחד מהשי 58546 

אולם זו היראה לא תקום ולא תהיה , והוא הדבר החשוב בעיניו לאצור לעשות סגולה לזכרון, שמים בלבד 58547 

וכל שאין בו יראת שמים גם אהבת החיים , לעסוק עם עצמו להתקרב בלבו ליראה, בלי עמל ויגיעה 58548 

ויתכן שאיזה רצון חזק יביאנו להקריב עבורו , לא תמצא בקרבוגם דאגה לאחריתו , ושנאת המות אין בו 58549 

 58550 .(קובץ ענינים)  .גם נפשו וחייו

 58551 

 58552 מאמר רסט

 58553 .(´ז ו"במדבר ט) והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש רב לכם בני לוי

ברב בישר רב לכם , ר לוי ברב בישר ברב בישרוהו"אלי רב לך א´ ויאמר ה, (7ג"סוטה י) ל"איתא בחז 58554 

ה מדקדק עם "והקב, ברב בישר את בני מחלוקתו רב לכם בני לוי, י"וברש, ברב בישרוהו רב לך, יבני לו 58555 

לפי , ישמעאל לפום גמלא שיחנא´ תנא דבי ר, כ למה"וכ, הצדיקים כחוט השערה ונענש באותה מדה 58556 

 58557 .(י"רש) צדקתו מדקדקין אחריו

משה רעיא מהימנא שמוסר נפשו עבור צא וחשוב , מי בעל לב לא יחרד על עומק הדין המכוסה מבני אדם 58558 

משה רבן של ישראל שאומר על עצמו יאבדו משה ואלף כיוצא בו , א מישראל בכל עת ובכל שעה"כאו 58559 

וגם כאן וישמע משה ויפל על פניו מפני המחלוקת שזה כבר סרחון רביעי , וצפורן אחת מישראל אל תינזק 58560 

כל , כמה דברים אמר להם לפייסם (ילקוט) ל"ואחז, ומשה הולך אצלם ומפייסם המעט מכם, בידם 58561 

 58562 .לפי שהיה פיקח ברשעו, הדברים האלה פייס משה לקרח ואין אתה מוצא שהשיבו דבר

די לכם , כ בלשון הזה שאמר להם רב לכם בני לוי"ואעפ, כמה ענוה ופיוס יש בדברים אלו שפייסם משה 58563 

שבשעה שהתחנן ! ות מדה כנגד מדהעל מלים אלו נתבע ונענש נורא, גדולה שיש לכם ואל תבקשו יותר 58564 

אל תוסף דבר אלי עוד בדבר ! ה רב לך"עונה לו הקב, כמנין ואתחנן´ להיכנס לארץ ומתפלל לפניו ית 58565 

כך גם אתה אל , כשם שאתה אמרת לקרח ועדתו די מה שיש להם עד עתה ולא יבקשו גדולה יתירה, הזה 58566 

 58567 .תבקש יותר ליכנס לארץ ודי לך להישאר במדבר

צדקתך כהררי אל משפטיך תהום , (´ג א"ר ל"ב) ל"ואין לנו אלא מה שאחז, ים ומשתוממיםאנו עומד 58568 

אתה עושה עמהם צדקה כהררי , י אומר בזכות הצדיקים שקיבלו את התורה שניתנה מהררי אל"ר, רבה 58569 

רבי עקיבא אומר אלו ואלו , אתה מדקדק עמהם כתהום רבה, אבל רשעים שלא קיבלו את התורה, אל 58570 

כדי , ז"מדקדק עם הצדיקים וגובה מהם מיעוט מעשים רעים שעשו בעוה, הם עד תהום רבהמדקדק עמ 58571 



משפיע שלוה לרשעים ונותן להם שכר מצות קלות שעשו , ב"להשפיע להם שלוה וליתן להם שכר לעוה 58572 

 58573 .כ"כדי להפרע מהן לעתיד לבוא ע, ז"בעוה

כשם שאין אתה יכול להגיע עד לסוף היינו , ה מדקדק עם הצדיקים עד תהום רבה"הרי למדנו מה שהקב 58574 

נמצא שכל מי שהוא צדיק , ולפום גמלא שיחנא, כן לא יוכל אדם להשיג עד כמה הוא הדקדוק, התהום 58575 

מלמד  (.´ק נ"ב) ל"ואחז, וזהו גם מה שנאמר וסביביו נשערה מאד, ה מדקדק עמו ביותר"יותר הקב 58576 

´ ה עמו אפי"מסביביו יותר מדקדק הקב ממילא כל מי שהוא, ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה"שהקב 58577 

 58578 .חטא דק מן הדק

אנו בראותנו את השלוה , אולם יש לעמוד ולהתבונן בדבר אשר לפי מצבנו בחיים חידוש גדול הוא 58579 

אבל אין אנו , ב"אף כי ידענו שכל שלוותם והנאתם הוא כדי לאבדם מעוה, ז"והאושר של הרשעים בעוה 58580 

אלו ואלו מדקדק עמהן עד , ק כאן"ש רע"וזהו מ, ובאמת פשוט הוא, מרגישים שכל זה משפטיך תהום רבה 58581 

וזו השלוה , ומשפיע שלוה לרשעים כדי להפרע מהם לעתיד לבוא, ´מדקדק עם הצדיקים וכו, תהום רבה 58582 

ז "שעי, לזה בפרעון ולזה בשלוה, עד היכן הגיע הדקדוק הנורא, כ משפטיך תהום רבה"עצמה הרי היא ג 58583 

 58584 ?הועילו בשלותם ב ומה"הם נאבדים מעוה

הרי סוף סוף כאן , ז"הנה עד שאנו מתמיהים והולכים על משפטיך תהום רבה של יסורי הצדיקים בעוה 58585 

אך מה שיש לנו לתמוה שבעתים הוא על משפטיך תהום רבה , הימים קצרים ויגיעו לתכלית הטוב והחסד 58586 

הרי , עומד לעד לעולם שנותנים להם פה בעולם חולף תחת חיים אמיתיים בעולם, שבשלוות הרשעים 58587 

 58588 ? והרשעים בעולם האמת יטענו טענה זו, ו"לכאורה לקתה מדת הדין ח

כי , ב"ז כדי להאבידן מעוה"בהא דמשלם לרשעים שכר מצותן בעוה, ל"צ בלזר זצוק"אבל כבר אמר הגרי 58589 

ין ב א"שהרי העוה, ב"כי אין שכרן יכול להשתלם לעוה, ה עם הרשעים בזה"חסד גדול הוא שעושה הקב 58590 

, (.ז"ברכות י) אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, בו לא אכילה ולא שתיה 58591 

ב "כ עוה"וא, איך יוכל ליהנות מזיו השכינה, ז"והרשע שכל ימי חייו הטביע עצמו בתאוות והנאות עוה 58592 

לפיכך משלם להם  ,(7ח"ק ל"ב) ה מקפח שכר כל בריה"אבל אין הקב, לרשע אין זה שכר אלא פורענות 58593 

.ר"הרחמן הוא יזכנו לעשות רצונו בלבב שלם אכי, ב"ז כדי להאבידן מעוה"שכר מצות קלות שעשו בעוה 58594 

 58595 .(לב אליהו)  

 58596 

 58597 מאמר ער

 58598 הוא הקדוש רב לכם בני לוי´ מחר והיה האיש אשר יבחר ה´ ותנו בהן אש ושימו עליהם קטורת לפני ה

 58599 .(´ז ז"במדבר ט)

אלא הם , ולא טפשים היו שכך היתרה בהם וקיבלו עליהם לקרב, תנחומא י והוא מדברי המדרש"וברש 58600 

עינו , וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה, את מחתות החטאים האלה בנפשותם´ שנא, חטאו על נפשותם 58601 

לכאורה אם לא היו טפשים מדוע קיבלו עליהם לקרב זו , שמואל, ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו, הטעתו 58602 

כי הרי אין אדם , וכיון שחטאו אז בטלות כל הקושיות, שובה היא הם חטאו בנפשותםהת, פליאה גדולה 58603 

 58604 .עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות

, קריאי מועד, שהרי מדובר כאן על אנשי שם, ולקח הוא לנו עד כמה אין אנו יכולים לסמוך על חשבוננו 58605 

מה , כל שכן אדם פשוט בעת שהוא חוטא, ובכל זאת בעת שחטאו בנפשותם נעשו טפשים, כולם קדושים 58606 

וראה , ואפילו אצל קרח שפיקח היה והיתה לו רוח הקודש? כבר נחשבים אצלו שכלו וחשבונותיו ברגע זה 58607 

בכל זאת בעת שהיתה לו נגיעה לבקש את הכהונה הטעתו , שלשלת גדולה מה שיהיה אחרי מאות שנים 58608 

ודאי שאי אפשר להם לסמוך על חשבון של מה , ותםאנשים פשוטים שכל נגיעה קלה מסוגלת להטע, עינו 58609 

כי במקום שישנה נגיעה ונטיה אין לסמוך על חשבון כלל , ו באיזה דין ובאיזו הנהגה טובה"ולהקל ח, בכך 58610 

 58611 .וכלל

אצל אהרן עיקר מה שזכה , עיקר מדרגת האדם תלויה איך הוא עומד בנסיון במקום שיש לו נגיעה 58612 

, י"את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו כתב רש´ הפסוק בקר ויודע ה על, למדרגתו מפני שעמד בנסיון 58613 

יכולים אתם להפוך בוקר לערב כן תוכלו , ה בעולמו"אמר להם משה גבולות חלק הקב, ומדרשו בוקר 58614 

כבר , כך ויבדל אהרן להקדישו ואת הקדוש והקריב אליו, שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר ויבדל, לבטל את זו 58615 

כי , כך אי אפשר להפוך את מדרגת אהרן, וכשם שאי אפשר להפוך את הבריאה, (ח"ר י"במד) הוא מתוקן 58616 

 58617 .הוא זכה לכבודו מפני מדרגתו

, (´שמות ד) וכמו שמצינו בתורה הלא אהרן אחיך הלוי וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו 58618 

ן לעדי החושן הנתון על ומשם זכה אהר, י לא כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה"וברש 58619 

אלא אדרבה עוד שמח , ולא טען כנגד משה מדוע תתנשאו, רואים כי דוקא במקום הנסיון הוא נתעלה, הלב 58620 



שמאז ששמח , כבר הוא מתוקן, זו גם משמעות המדרש שהבאנו לעיל ואת הקדוש והקריב אליו, בלבו 58621 

 58622 .יהיה על לבוומשום זה זכה לעדי החושן ש, בלבו על גדולתו של משה הוא מתוקן

בריאה שאין , ´מדרגתו של אהרן היתה בבחינת בריאה מוצקה ואיתנה כמו בריאה של בראשית שברא ה 58623 

הוא מתחשל , כ שהנסיון איננו מהפך דעתו אלא להיפך"עמידתו במעלתו איתנה כ, להופכה ואין לשנותה 58624 

ה במעלה גבוהה וזכה שגם הוא הי, בזאת נבדל הוא עם מדרגתו הגבוהה מקרח, מזה ומתעלה עוד יותר 58625 

רחוקות הן האחת , כי אף שלשניהם מדרגות גבוהות, עד שנפרדו דרכיהם למזרח ולמערב, לרוח הקודש 58626 

 58627 .(נחלת אליעזר)  .מהשניה כרחוק מזרח ממערב

 58628 

 58629 מאמר רעא

ז "במדבר ט) ´המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן ה 58630 

 58631 .(´ט

מפני שהיו , כמו פרשת המרגלים קרח דתן ואבירם ועוד, ים שהיו במדבר היו במדת הכבודכל המכשול 58632 

כאשר לוקה אדם בעינו , ולכן התרכזו כל הנטיות בתאוות הכבוד, מסודרים בפרנסה ושאר כל צרכי החיים 58633 

 58634 כאשר לוקה אדם בחוש אחד עובר, וכן בכל החושים, מתרכז כל כוח הראיה בעין השניה הבריאה, האחת

אמר רבי חמא בר חנינא שלוש מטמוניות הטמין , קרח עשיר גדול היה, הכוח לחושים האחרים הבריאים 58635 

 58636 .ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא, ואחת לאנטונינוס, אחת נתגלתה לקרח, יוסף במצרים

אמר רבי לוי משא שלוש מאות , ל זה עשרו של קרח"אמר ר, (´קהלת ה) עושר שמור לבעליו לרעתו 58637 

י רוב ממונו נתגאה ונטרד מן "י שע"וברש, (ט"פסחים קי) לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרח פרדות 58638 

כי כאשר , מובן שכל כלי נפשו של קרח היו פנויים למדה הרעה של כבוד, עם עשירות כה מופלגת, העולם 58639 

האחת  הוא מרוכז כולו בשאיפה, אדם רעב או שהוא נתון במצוקה אחרת אין לו פנאי לבקש מותרות 58640 

ובעיקר שיוכל להרגיע את , בין אם יבוא לו בכבוד ובין אם יצטרך להתבזות על זה, להשיג לו ככר לחם 58641 

נתנה ראש ´ שנא, ואבירם במקומו של אהרן, נמנו ישראל במדבר למנות את דתן במקום משה, רעבונו 58642 

ו את כל מעייניהם ולכן הפנ, דתן ואבירם התהלכו שבעים ומדושנים, (ד"ילקוט שלח י) ונשובה מצרימה 58643 

 58644 .לתאוה של קנאה וכבוד

שמא בין כך וכך , אמר משה שמא מתוך מאכל אמרו דבר זה, את אשר לו´ וידבר אל קרח בקר ויודע ה 58645 

לבם פתוח לתאוה הגרועה , היושבים בשלוה עם כל הנוחיות, (´ח י"ר י"מד) לכך נאמר בקר, יעשו תשובה 58646 

טות לכבוד מביאה אותו למצב שהוא מסוגל לרדוף ולהרוג הלהי, והוא הכבוד המוציא את האדם מן העולם 58647 

 58648 .´והוא לא נעצר אף אם מדובר באיש מרומם וקדוש ה, קטן וגדול חשוב ופשוט, כל מי שעומד לו בדרך

מי ראוי ליטול , משה למלכות, עמרם הבכור זכו אהרן ובניו לכהונה, קרח עשיר בממון אך עני בכבוד 58649 

והוא עשה בנו של עוזיאל הקטן של אחי , הר הייתי ראוי על משפחתי נשיאואני בנו של יצ? השניה לא אני 58650 

כל אותו הלילה הלך קרח ומטעה את ישראל , הריני מבטל כל מה שנעשה על ידו, אבא שיהא גדול עלי 58651 

אני מבקש שתהא הגדולה חוזרת על ? ומה אתם סבורים שאני עוסק ליטול את הגדולה לעצמי, ואמר להם 58652 

 58653 .ומפתה כל שבט ושבט עד שנשתתפו עמו והיה הולך, כולנו

קרח הפיקח איננו מרגיש , מבהיל הרעיון עד כמה הכבוד עלול לסמא ולטמטם עיניו ולבו של האדם 58654 

הוא , כשהוא מעמיד פנים שכבודם של אחרים הוא תובע, הוא לא מבחין בצביעותו, באיוולת שהוא עושה 58655 

אבל , אלא כל כוונתו לכבודם של אחרים, עצמומתלבש בלבוש של צדק ויושר שאיננו דואג כלל לכבוד  58656 

, בחכמתו כי רבה גילה מצפונו וכוונתו הרעה של קרח לעיני כל העדה, משה רבינו העניו איש האלהים 58657 

 58658 .רב לכם בני לוי, שאין הוא צועק אלא על כהונתו שלו

ומה , ג לעצמוזוכה לכל ההנאות שיכול בן מלך להשי, אבשלום בנו של דוד המלך יושב בכבודו של עולם 58659 

כך נולדה בו , דוקא מפני שלא חסר כלום התעורר בו התיאבון למלכות, אבל היא הנותנת? עוד חסר לו 58660 

עד שהסית בדבריו וגילה כוונתו , והיה מפתה במרמה את לבות בני אדם, המחשבה הרעה למרוד באביו 58661 

וכל מעשיו , שפט והצדקתיובאומרו מי ישימני שופט בארץ ואלי יבוא כל איש ואשה אשר יהיה לו ריב ומ 58662 

וכל המעשים הללו נבעו , הנתעבים שבא על פלגשי אביו היו בכוונה להראות כי הוא כבש את המלוכה 58663 

מה שביקש לא ניתן , מצב השלוה הוא שעורר בו את תאוות הכבוד, מכך שהיה שבע בכל אשר ראו עיניו 58664 

 58665 .(ר"ב) לו ומה שהיה בידו ניטל ממנו

מי גרם , וגורמים לאדם רעות רבות, ן והכבוד שניהם כאחים ורעים מאדשחמדת הממו, ל כותב"הרמח 58666 

ל אמרו כי כל זה "וחז, ומקרא מלא הוא ובקשתם גם כהונה, אלא הכבוד? לקרח שיאבד הוא וכל עדתו עמו 58667 

הכבוד הוא שגרם לפי , נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל נשיא והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו 58668 

שמא לא יהיו , מיראתם פן יתמעט כבודם בכניסה לארץ, לים שיוציאו דיבת הארץ רעהל למרג"דעת חז 58669 

 58670 .ובזה גרמו מיתה להם ולכל דורם, הם הנשיאים וימנו תחתם נשיאים אחרים לישראל



, שאמר לו דוד אם לא שר צבא תהיה לפני כל הימים, הכבוד הוא שגרם? מי גרם ליואב שימית את עמשא 58671 

ולולי זה כבר היה , א הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולםכללו של דבר הכבוד הו 58672 

והיתה , ולשכון בבית שתסתירהו מן הפגעים, האדם מתרצה לאכול מה שיאכל ללבוש מה שיכסה ערותו 58673 

מכניס עצמו , אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעיו, פרנסתו קלה עליו ולא היה צריך להעשיר כלל 58674 

 58675 .(א"י י"מס) ואין קץ לכל עמלו, הזאת בעובי הקורה

, ´כי כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה, ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם 58676 

אבל עכשיו , ואילו רק אתם שמעתם לבדכם הייתם אומרים, אלהיך´ קרח אמר כולם שמעו בסיני אנכי ה 58677 

, לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה לכם לב´ ולא נתן ה, כולם שמעו ומדוע תתנשאו 58678 

באו , ש ויתנה אל הכהנים בני לוי"כמ, שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, ל"י ז"ופירש 58679 

משה רבינו אתה משליט את בני שבטך עליה ויאמרו לנו מחר לא , כל ישראל לפני משה רבינו ואמרו לו 58680 

היום הזה הבנתי שאתם דבקים , על זאת אמר היום הזה נהיית לעםו, ושמח משה על הדבר, לכם נתנה 58681 

 58682 .ל"וחפצים במקום עכ

קרח בא וקובל כולנו , וממבט שטחי עלול להיראות כאילו יש דמיון בין הטענות, כאלה היו טענות ישראל 58683 

, ורהוישראל טוענים אף אנו עמדנו בסיני כולנו קיבלנו הת, אלהיך ומדוע תתנשאו´ שמענו בסיני אנכי ה 58684 

, ויש בדבריו גם כפירה, מטענת קרח נודף ריח רדיפת הכבוד, אבל ההבדל בין השנים הוא בולט וברור 58685 

והלא , הדאגה שלא תמוש התורה מפיהם לדורי דורות, אבל מטענת ישראל בולט הרצון לשמירת התורה 58686 

ועל גילוי לב זה , אשר הבין כי רצונם הטהור שהם חפצים להיות דבקים במקום, כך העיד בהם משה רבינו 58687 

 58688 .(מעייני החיים)  .הביע משה את שמחתו

 58689 

 58690 מאמר ערב

ז "במדבר ט) ´המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן ה 58691 

 58692 .(´ט

כי טבע , להפוך כל מהלך מחשבותינו ורעיונותינו, עיקר התועלת שצריכים לקחת מלימוד החומש הוא 58693 

! דומה לו כמו ששואלים ממנו הרים וגבעות, יו דרך היפוך הרגליו ומחשבותיוהאדם כשמציעים לפנ 58694 

, יביט על זה כמהפכה בכל מהלך חייו, כשתציעו לאיכר אשר חי כל ימיו בכפר קטן כי יעתיק דירתו לעיר 58695 

הנולד באפלה לא , זולת החיים אשר בו הורגל כל ימיו, הכפרי לא יודע ואין לו כל השגה של חיים אחרים 58696 

 58697 .דע מאוריו

, אם מדות רעות יש להם דרכים, בר דעת צריך להבין כי דרכי החכמה אינם גרועים מדרכי השטויות 58698 

מחשבה תורתית היא צחה מצוחצחת צרופה וטהורה , כ מדות טובות ודאי יש להן דרכים ומהלכים"כש 58699 

א עולה כלל ל, מביטים כן גם על הקדמונים, וכשמורגלים במחשבות והשקפות טמאות ושפלות, בתכלית 58700 

וכשכבר מעוררים אותם , על דעתם לראות על הקדמונים מחשבות טהורות יותר גבוהות מאשר הם בם 58701 

 58702 !דומה להם תמיד כי מהפכים אותם עם הרגלים למעלה, לגישה אחרת לא בנקל משתנים

 58703 העולם! ממה שהעולם מורגלים ללמוד ומה שאנחנו למדנו, הביטו וראו מה רב המרחק בלימוד פרשת קרח

אתמול עמד קרח אצל , שטות וגסות שנפלה על אדם, לומדים ומביטים על קרח כאיש פשוט יצא מדעתו 58704 

רודף אחר כבוד של , פתאום נהפך לגס רוח, פיקח היה ונביא היה, עמכם´ הר סיני פנים בפנים דיבר ה 58705 

פיקח ונביא  ?כי איך יצויר להיות ככה, טעות גמור הוא לחשוב כן על קרח! מבקש גדולה וחסל, נשיאות 58706 

 58707 ?יתהפך פתאום להיות רודף אחר כיבודים

אבל הדברים הם כפי שאנחנו למדנו כי כל החילוק בין מחלוקת הלל ושמאי למחלוקת קרח ועדתו היה רק  58708 

ואילו היתה , מעשה קדוש וטהור היה, עצם בקשתם ורדיפתם לכהונה, אבל עצם המעשה, בטהרת הכוונה 58709 

וגם מה , ה"ש וב"הוב ונחמד לפני המקום ממש כמו מחלוקת בהיתה מחלוקתם א, כוונתם לשם שמים 58710 

כי נצטער קרח על , ו כפשוטו"לא נתרגם זה ח, ל כי נתקנא בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל"שאמרו חז 58711 

 58712 .ומזה יצאה מחלוקת על משרה שניה של כבוד, משרת הנשיא שהגיע לאליצפן בן עוזיאל

ביקש כהונה כי רצה גם הוא להיות קרוב , קרוב להשם מאדאלא בראות קרח את אהרן , חלילה לחשוב כן 58713 

א  וכן מצינו בצדיקים לעתיד לבו, וזה בודאי דבר טוב מאד והוא ענין קנאת סופרים תרבה חכמה, ה"להקב 58714 

אלא , ה"לא מפני שמצטער במה שחברו קרוב להקב, שכל אחד נכוה מחופתו של חברו, (.ה"ב ע"ב) 58715 

 58716 .וזו קנאה קדושה בודאי, ה"שמצטער במה שהוא רחוק מן הקב

שגם בפסגת , (ו"ש קהלת תתקע"ילקו) הוא סוד הענין של אין בין גהינום לגן עדן אלא כחוט השערה 58717 

מהקנאה , ר"גם שם יש פתח ליצה, ´בתכלית הרדיפה לקרבת ה, הקדושה של קנאת סופרים תרבה חכמה 58718 

להצטער במה , יתרון חברואפשר שתצא חוט השערה קנאה של על , הקדושה שהוא הצער מחסרונותיו 58719 



אגב , ל שלא לשם שמים"הוא אשר קראו חז, ובחוט השערה זו נכשלו קרח ועדתו, ה"שחברו קרוב להקב 58720 

 58721 .הכל על כחוט השערה ולא יותר, ומה נקרא שלא לשמה, למדין אנו מכאן רוממות הדרגה של לשמה

והבל הביא , ´מפרי האדמה מנחה להויבא קין , (´בראשית ד) כעין זה צריכים להבין גם הנאמר בקין והבל 58722 

כאן ודאי , ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו, אל הבל ואל מנחתו´ גם הוא וישע ה 58723 

וכשקין חרה לו , קנאתו היתה ודאי קנאת סופרים, ´היתה הקנאה על רוחניות בראות קין כי הבל קרוב לה 58724 

כעס על , קנאה לשם שמים, כמו הבל אחיו´ נו קרוב להודאי סבר כי חרה לו על מה שהוא אינ, על זה 58725 

אולם הבוחן , נביא היה וקנאתו כשרה היתה בעיניו ודאי, ´עצמו ולא הרהר חלילה כלל על צדקת מעשה ה 58726 

הלא אם תיטב , אם כן למה נפלו פניך, אם קנאתך היא באמת על חסרונך אתה, לב אמר לו למה חרה לך 58727 

 58728 .אבל ראוי להשתדל להשיג תיקון לעתיד, בראין ראוי להצטער על מה שע, שאת

כי , ה גילה לו בזה"טרם חטא הקב, ל פתיחה לחטא היינו חלות היצר"ר, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ 58729 

גם מקנאה טהורה יכולה לצאת ממנה פניה בלתי , גם בפסגת המדרגות הכי גדולות כמו קנאת סופרים 58730 

גילה לו על הקנאה , אשר סביביו נשערה מאד´ וה, ט השערהכי אין בין גיהנום לגן עדן אלא כחו, טהורה 58731 

והראיה , (ספורנו) ר"שכך דרכו של יצה, כי תוסיף על חטאתך פשע, אשר כשערה המתפתחת כבר בקרבו 58732 

מפני חלות היצר שיש ברוחניות גם במדרגות הכי , שבאמת יצאה מקנאה זו הקדושה מעשה רציחה ממש 58733 

 58734 .יםהמוסיף עוד פשעים על חטא, גבוהות

מפני מעשה שהיה בשני כהנים שהיו שניהם , אמרו בטעם שתקנו פייס לתרומת הדשן, (.ג"יומא כ) ´בגמ 58735 

איך זה , נטל סכין ותקע לו בלבו, קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חברו, שוים ורצים ועולים בכבש 58736 

, גות הכי גבוהותאלא מפני חלות היצר שיש ברוחניות גם במדר? מתאמת חביבות עבודה עם שפיכת דמים 58737 

לצאת מן השורה , אך מזה נוכל לתאר לנו גודל תשוקתם למצוות, ואשר יכול להכשילו עד רציחה ממש 58738 

 58739 .´כ גדלה תאותם להתקרב לה"כ, והכל כדי להשיג רוחניות, כ עד כדי הריגת איש את אחיו"כ

, וא ולא שבטושלא היה עמהם בחנוכה לא ה, שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, ל"אמרו חז 58740 

לא , היא ודאי קנאה קדושה, ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות"אמר לו הקב 58741 

ותוקף זו הקנאה והתשוקה , ´אלא מאשר הוא אינו זוכה לזו ההתקרבות לה, ו"מאשר הנשיאים מקריבים ח 58742 

נכוה מחופתו של חברו  שכל אחד ואחד, הוא סוד הענין אשר בצדיקים, נורא מאד עד כדי חלישות הדעת 58743 

עד , הכוסף והתאוה ברוחניות אין שיעור, (ש"שיה) כי קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה, נכוה ממש 58744 

ולא צמאון פשוט אלא כמו מי שנמצא בארץ ציה ועייף בלי , צמאה לך נפשי כמה לך בשרי צמאון ממש 58745 

 58746 .מים

לה מאד הסכנה מחמת חלות היצר אשר כן גדו, ומגלה לנו התורה כי כגודל החשק הקדוש לעליות רוחניות 58747 

להיות טועה ומחליף , בפסגת הקדושה שמה פתח לחטאת להיות עובר על הגבול שבין קדושה לטומאה, בו 58748 

הוא אשר אמר המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם , לקנאה של אנוכיות, בין קנאה לעליות רוחניות 58749 

הוא ! ן בין גיהנום לגן עדן אלא כחוט השערהאי? מעדת ישראל להקריב אתכם אליו ובקשתם גם כהונה 58750 

גדולה הסכנה להיות סוף , יותר מן המדה´ הרדיפה להתקרבות ה, ענין האזהרה ולא יהיה כקרח וכעדתו 58751 

 58752 .סוף כקרח וכעדתו

, אמרו בני ישראל אל משה הן גוענו אבדנו כולנו אבדנו, ואחרי נוכחם לראות אמנם באבדון קרח ועדתו 58753 

כי גדולה , (י"רש) אין אנו יכולין להיות זהירין בכך? ימות האם תמנו לגוע´ כן הכל הקרב הקרב אל מש 58754 

עליכם אני מטיל עונש ! עד שהעמידו להם שומרים למען אשר לא יקרב איש זר? התשוקה ומי יעצור 58755 

אתם , הוא האהל הארון והשלחן וכלי הקודש, הזרים שיחטאו בעסקי הדברים המקודשים המסורים לכם 58756 

אלא , לא היתה די האזהרה לעצמה כי כל זר לא יקרב, (ח"י י"רש) רו על כל זר הבא ליגעתשבו ותזהי 58757 

עד כדי כך היתה תאותם ותשוקתם להיותם עובדים , צריכים להעמיד שבט שלם לשמרם על הקירוב 58758 

 58759 .(דעת תורה)  .אין מעצור לרוחם והיו צריכים לשומרים מיוחדים, ´בקודש ולהקרב אל ה

 58760 

 58761 מאמר רעג

 58762 .(א"ז י"ט) ואהרן מה הוא כי תלינו עליו´ וכל עדתך הנועדים על ה לכן אתה

אלו אהרן אחי נטל לעצמו את , ל משה"כך א, ה"המחלוקת הזו אינה כנגדנו אלא כנגד הקב, ובמדרש שם 58763 

כל מי , ה נתן לו שהגדולה והגבורה והמלכות שלו"עכשיו הקב, הכהונה יפה עשיתם שנתרעמתם עליו 58764 

חזינן מהכא כוחן של מדות רעות שמסוגלים להביא עד שאול , ה הוא עומד"בשעומד על אהרן על הק 58765 

הגאוה הביאתו לידי שאר המדות כקנאה וכבוד , ונראה שמדת הגאוה היתה הסיבה לכך, תחתית ממש 58766 

 58767 .וכולם נבעו מהגאוה



ן שאמרו דת (ז"ש ט"ילקו) ל"עיין בחז, (ב"ז י"ט) וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם ויאמרו לא נעלה 58768 

חזינן , ומכל מקום איננו יכולים לפרוש מן המחלוקת, יודעים אנו שמקומנו בגיהנם ולא נעלה, ואבירם 58769 

 58770 .שמסוגל לאבד את עצמו לדעת ולא לפרוש ממנה, מהכא עד היכן מגיע כוח המדות

, כי זאת לנו למודעי שהמדות הרעות טמונים עמוק במצפוני בני אדם, ואל נאמר שאנו טהורים ממדות אלו 58771 

ורק כל , המדה נמצאת בקרבו ופועלת את פעולתה באופן מתמיד, כל זמן שלא עקר את המדה משורשהו 58772 

אבל המדה לא נעלמת ועומדת , זמן שלא בא לידי נסיון נמצאת המדה רק בכוח ולא יצאה אל הפועל 58773 

 58774 .לפרוץ ולצאת החוצה ולהראות את כוחה, וממתינה לשעת הנסיון

ענין הגאוה הוא שהאדם מחשיב , ל"בביאור מדת הגאוה וז (א"ים ימסילת ישר) ל"וראה מה שכתב הרמח 58775 

כי יש מי , ואמנם זה יכול לימשך מסברות רבות מתחלפות, ובלבבו ידמה כי לו נאוה תהילה, עצמו בעצמו 58776 

, ויש שיחשיב עצמו חכם, ויש שיחשיב עצמו גדול, ויש מי שיחשיב עצמו נאה, שיחשיב עצמו בעל שכל 58777 

אם יחשוב האדם שישנה בו הרי הוא מסוכן ליפול , מן הדברים הטובים שבעולם כללו של דבר כל אחד 58778 

 58779 .לכן חושב שמגיע לו תמורת מעלתו, שכיון שמחשיב עצמו לבעל מעלה, בשחת זה של גאוה

, ולא תהיה התולדה היוצאת מן המחשבה הזאת אחת בלבד, וכל התוצאות הנובעות מהגאוה הם מפני זה 58780 

אבל שורש כולם , ולכל אחד משפיעה מדת הגאוה באופן אחר, תצאנה ממנה אלא תולדות רבות ומשונות 58781 

החשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן , והיינו דחזינן גבי קרח שהחשיב עצמו לאדם גדול, נובע מחמת הגאוה 58782 

 58783 .ונתקנא בנשיאותו של אליצפן, ומשום כך הביאה אותו הגאוה לחשוב שמגעת לו הנשיאות, יצהר

שקרח  (´ח י"ר י"במדב) שאיתא במדרש, תולדות משונות יכולות לצאת מכוח הגאוה ויש עוד לראות איזה 58784 

ולכאורה היאך מתאימה הנהגה זו הראויה לליצים , היה הולך כל הלילה ומדבר דברי ליצנות עם ישראל 58785 

שאין קץ לכל התולדות שיכולות להיות נובעות מכוח , אלא הן הדברים, ופשוטי עם לאדם גדול כקרח 58786 

 58787 .מצאת בוהגאוה הנ

, ומכוח מעלתו בא להתגאות, והנה כל דברי המסילת ישרים נאמרים באדם שמחשיב עצמו לבעל מעלה 58788 

, אמנם מצבנו אנו גרוע מזאת שאיננו כלל בעלי מעלה, ובאמת יש לו במה להתגאות כי בעל מעלה הוא 58789 

 58790 מהן דל גאה ה שונאן ואחד"הקב´ ל ג"ש חז"אנו במצבנו כמ, מ מתגאים"ואין לנו במה להתגאות ומ

כי , ה שונאו"כ שהקב"וגאוה זו גרועה כ, כי גאוה כוח הוא באדם ואף ללא סיבה וטעם, (ג"פסחים קי) 58791 

, אמנם גאוה זו איננה בכלל הגאוה, ז צריך עבודה ועמל לעוקרה"ע, לגאוה רגילה שיש לו במה להתגאות 58792 

 58793 .ה שונאו"כ גאוה זו עד שהקב"ה מאוסה כ"ופשוט שיכול לעוקרה ומשו

ם "וכתב הרמב, (´אבות ד) לויטס איש כפר יבנה אומר מאד מאד הוי שפל רוח שתקות אנוש רימה ´ר 58794 

היינו שענוה עדיין אין זה , ש שהענוה היא ממעלות המדות והיא ממוצעת בין הגאוה ושפלות הרוח"בפיהמ 58795 

ד מן וכבר ביארנו שאדם צריך שיטה מעט לאח, אלא העיקר הנדרש הוא שפלות הרוח, המעלה הראויה 58796 

לגודל חסרון זאת המדה אצל , ל בגאוה"אבל במדה הזאת ר, הקצוות עד שיעמוד באמצע המעשים 58797 

 58798 .החסידים ודעתם בנזקה רחקו ממנה עד הקצה האחרון

, איזה יום ששמחת בו יותר מכל ימיך, וראיתי באחד מספרי המדות שנשאל לאחד מן החסידים ונאמר לו 58799 

, ומי בפחות שבמקומות הספינה והיו בספינה סוחרים ובעלי ממוןוהיה מק, אמר יום שהייתי הולך בספינה 58800 

ותמהתי מהתחזק תכונת , ואהי נקל בעיניו עד שגלה ערותו והשתין עלי, ואחד מאנשי הספינה קם להשתין 58801 

ושמחתי שמחה גדולה כשהגעתי לגבול שלא , וחי השם לא כאבה נפשי למעשהו כלל, העזות שבנפשו 58802 

 58803 .גישה נפשי אליויכאיבני ביזוי ההוא ולא הר

כ "שאף בשעה שקיבל בזיון גדול כ, זו היא המדה הראויה לחסידים החשובים שבאו לדרגת שפלות הרוח 58804 

ובאותה שעה חושב רק על מאיסות גודל מדת העזות , אינו מרגיש כלל בבזיונו ואינו שם לב לזה כלל 58805 

לא , מר מאד מאד הוי שפל רוחוהיינו דנא, שישתין על אדם הנחשב נקל בעיניו, שיכול אדם להגיע אליה 58806 

 58807 .להסתפק במדת הענוה הממוצעת אלא להגיע עד שפלות הרוח

, שלא ירגיש הגוף כלל בבזיונו ובהשפלתו, ובאמת קשה להבין איך יגיע אדם למדה כזו של שפלות הרוח 58808 

 58809 ואין לו בעולמו, ונראה שלמעלה זו יכול להגיע רק מי שכל מציאותו היא הנפש שהיא חלק אלוה ממעל

ולכן לא משנה לו יחס בני אדם אליו ואינו , ומלבד זאת אין נוגע לו מאומה, אלא את הרבונו של עולם 58810 

, ובאמת זה יכול להיות סימן, שכל מאוויו ושאיפתו היא רק להדבק בבוראו, מרגיש כלל בהשפלת בני אדם 58811 

, ות רק מכוח הגוףשכל הרגשות אלו נובע, שאם מרגיש בבזיונו ובהשפלתו הרי מוכח שגופו שליט עליו 58812 

ולכן החסיד החשוב לא שם לבו כלל להשפלת , אמנם כשהנפש מושל באדם אזי אין יכולים לפגוע בו כלל 58813 

 58814 .ורק התבונן עד היכן מגעת כוח העזות בבני אדם, הסוחר

יקל מאד להתרחק , הנה מי שזוכה להגיע לאמונה השלמה ומכיר שהוא נברא ואין לו מעצמו מאומה 58815 

וכל , והכל להשריש בקרבו שהוא נברא, קנו ברכת אלוהי נשמה ושאר ברכות השחרולכן נת, מהגאוה 58816 

ל היה אומר שהלימוד בסוגיות "ס ז"מרן הגרי, י כך יתרחק מהגאוה"ת וע"מציאותו רק מתנת השי 58817 



ז נזכה "ועי, סוטה המבארת ענין הגאוה´ ולכן טוב ללמוד הגמ, העוסקות בענינים אלו הם דרך להשתלמות 58818 

 58819 .(אור יחזקאל)  .אוה ולבוא לידי ענוה ושפלות הרוחלהתרחק מהג

 58820 

 58821 מאמר רעד

 58822 .(א"ז י"ט) ואהרן מה הוא כי תלינו עליו´ לכן אתה וכל עדתך הנועדים על ה

, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ר שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל"ת 58823 

נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר , א נבראוהללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משל 58824 

 58825 .(7ג"עירובין י) ואמרי לה ימשמש במעשיו, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, משנברא

כי הנה הפשפוש במעשים הוא , ל"על ההבדל בין פשפוש במעשים למשמוש עומד בעל מסילת ישרים וז 58826 

פ מצות "לא יעשו אשר אינם הולכים עהנמצא בהם מעשים אשר , לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו 58827 

אך המשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים , כי כל אשר ימצא מאלה יבערם מן העולם, וחוקיו´ ה 58828 

, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו, לחקור ולראות היש בענינם איזו פניה אשר לא טובה, עצמם 58829 

כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית , ש ובלויוהרי זה כממשמש בבגד לבחון הטוב וחזק הוא או חל 58830 

 58831 .(ג"פ) ההבחנה

ועכשיו שנברא עליו לפשפש , ונראה שכאשר נמנו וגמרו והחליטו כי באמת נוח לו לאדם שלא נברא 58832 

ואפילו אם הוא האדם העליון שאין לו , הרי אם לא יפשפש במעשיו כי אז עצם קיומו אינו כדאי, במעשיו 58833 

ובלי המשמוש אין כדאיות , כי אז עליו למשמש במעשיו החיוביים, שפש ולא ימצאואפילו אם יפ, עבירות 58834 

 58835 .לעצם ברייתו

אנו מוצאים בין , לבין אדם שאינו עושה כן, את ההבדל הגדול הזה בין אדם שמפשפש וממשמש במעשיו 58836 

בשעה שהציק משה שמן המשחה על , בא וראה חסידותו של אהרן הצדיק, ש במדרש"אהרן לקרח כמ 58837 

אחי שמא לא הייתי ראוי להמשח בשמן הקודש ומעלתי , אמר למשה, ו נזדעזע אהרן ונבעתראש 58838 

 58839 .(´ח ט"ר י"במד) ,ה על בשר אדם לא ייסך"שאמר הקב, ונתחייבתי כרת

והיה חושד את עצמו אפשר , שהיה ממשמש במעשיו, מדרגתו של אהרן באה לו מצד הענוה שהיתה לו 58840 

 58841 וישמע משה ויפול על פניו, ן"ועל מדת הענוה של אהרן אומר הרמב, אינו ראוי לכך ונזדעזע ונבעת ממש

ויהי כמחריש , כי אהרן במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת הזו, ולא ויפלו (ז"במדבר ט) 58842 

נחלת )  .אבל הוא עושה כדבר משה ומקיים גזירת מלך, וכמודה שמעלת קרח גדולה ממעלתו 58843 

 58844 .(אליעזר

 58845 

 58846 מאמר ערה

 58847 .(ו"ז ט"במדבר ט) אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי´ ויאמר אל ה ויחר למשה מאד

והיה לי ליטול , בשעה שהלכתי למצרים והרכבתי את אשתי ואת בני על החמור, (י שם"רש) ל"ופירשו חז 58848 

ולא הרעותי את אחד מהם ששום אחד מישראל לא נשא , לא נטלתי אלא משלי, אותו החמור משלהם 58849 

, כאורה מאי איכפת לנו להענין אם היה לוקח חמור משלהם לילך למצרים בשבילםול, חבילה בשבילו 58850 

 58851 ?הלא זה היתר גמור

שיש בזה איזה אפשרות להתערב אף רק , שאם היה לוקח מה משלהם, ובעל כרחך צריכים אנו לומר 58852 

זכות ה במה ל"לא היה כבר למשה רבינו ע, מחזי דמחזי של חומר איזה חשש של רצון קל, בבואה דבבואה 58853 

 58854 .נורא מאד הדבר, והיה אפשר שהטענה של מדוע תתנשאו היה אמת, על טענתו של קרח

שהרי , וגם מחזי דמחזי של חומר, רואים אנו מכאן עד כמה מסוכנת היא מעשה שיש בה איזה נטיה כל דהו 58855 

ואם רצה שיהיו , ה שלם שבשלמים לא היה יכול כבר לברר מעשה כזה אם היה נקי לגמרי"גם משרע 58856 

שמר מעשיו וזיכך אותם , טהורים מכל סיג ונקיים אף ממחזי דמחזי של חומר וגוף, שיו נקיים בתכליתמע 58857 

דעת חכמה ומוסר )  .ששום אדם לא נשא בשבילו אף חבילה קטנה, כ עד לא חמור אחד מהם נשאתי"כ 58858 

 58859 .(ב"כ´ ב מא"ח

 58860 

 58861 מאמר רעו

 58862 .(ו"ז ט"במדבר ט) נשאתי אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם´ ויחר למשה מאד ויאמר אל ה

רבי חנינא בן תרדיון היה מקהיל קהילות ברבים בשעת גזירת שמד ללמד תורה , (.ח"ז י"ע)א  איתא בגמר 58863 

וכששאל את רבי יוסי בן קסמא מה אני לחיי , ונתפס ונגמר דינו לשריפה וספר תורה עמו, במסירות נפש 58864 

האם לא די במסירות , ל הרי הדבר תמוה"זצר "ושאל אאמו? אמר לו כלום מעשה בא לידך? העולם הבא 58865 

, ועוד מה השיבו מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים? ב"נפש כזו לזכות לעוה 58866 



מה ראה איפוא רבי יוסי בן קסמא להשיבו ? וכי מעשה קטן זה גדול הוא ממסירות נפש ללמד תורה ברבים 58867 

 58868 ?מה התפעל כל כך ממעשה קטן זה! יאם כן מחלקך יהא חלקי ומגורלך יהא גורל

אמר לי , פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד, אמר רבי יוסי בן קיסמא, (´באבות ו) עוד שנינו 58869 

אמרתי לו ? ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות, רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו 58870 

וכי זה שכל עושרו , איני דר אלא במקום תורה, רגליות שבעולםאם אתה נותן לי כל כסף ואבנים טובות ומ 58871 

 58872 ?יש לו להתפעל ממעשה קטן של מעות פורים, של עולם איננו נחשב לו למאומה לעומת תועלת רוחנית

שכן הרבה , שבדברים גדולים אינה ניכרת המדרגה האמיתית של פנימיות האדם, אולם פשר הדבר הוא 58873 

דוקא בהם מתגלה , דברים קטנים שלכאורה אין להם ערך וחשיבותאבל ב, התלהבות חיצונית עושה 58874 

, הלא אנו רואים שאין אדם מקפיד על פחות משוה פרוטה, פנימיותו של האדם והיא מדרגתו האמיתית 58875 

ובכל זאת דרך הסוחרים לעגל בסוף חשבונם פחות משוה , ואינה נזכרת בחשבונות אלא אם חזי לאצטרופי 58876 

וכשמגיע הדבר לכלל , מכאן שחמדת הממון שולטת אפילו במשהו, מהחשבון פרוטה לפרוטה ולא לנכותה 58877 

 58878 .הוא מוסיפה לעצמו, אם לחשב מחצית הפרוטה לחברו או לעצמו, מעשה

כן הוא , (7ו"ב ט"ב) שהיה מוותר על חצי פרוטה משלו, ל שגדולתו של איוב היתה בזה"זה הסבר דברי רז 58879 

אלה הם דברי , ודוקא שם מהותו של האדם ניכרת, דרך המדות ששולטות אפילו בדברים הקטנטנים 58880 

ה נותן גדולה לאדם "אין הקב (´ג´ בשמות רבה ב) ושנינו, ל הנפלאים בחכמת כוחות הנפש"ר זצ"אאמו 58881 

כי בירור , ש"ה את משה ודוד בדברים קטנים עיי"ומובא שם במדרש שבחן הקב, עד שבודקהו בדבר קטן 58882 

 58883 .רים קטניםהמדרגה האמיתית של האדם הוא דוקא בדב

שאם יפלו מספר , הרי גם אנו עושים לפעמים כמעשה דרבי חנינא בן תרדיון, ועדיין אפשר לשאול 58884 

האם גם לנו זה לאות שהננו בני , פעמים שנוותר עליהם לטובת הצדקה, מטבעות לתוך קופה של צדקה 58885 

אלא שנחשוב , הוא כי אנו עושים זאת לא מפני שקטן הדבר בעינינו ומובן מאליו, לא כן הדבר? ב"עוה 58886 

אולם בעיני רבי חנינא , ב שלנו"וכיון שכן אין מזה הבחנה על מדרגת עוה, זאת למעשה צדקה הראוי לציון 58887 

 58888 .ולא עלה על דעתו כלל בשעת מעשה כי עושה הוא בזה דבר טוב, בן תרדיון לא נחשב הדבר למאומה

אר שעל ידי קיום מצוה אחת בפירוש המשניות שמב, (סוף מכות) ם"בזה מיושבים היטב דברי הרמב 58889 

דחה  (´פרק ה) ל בספר תפארת ישראל"ומהר, ל"ומביא ראיה ממעשה הנ, ב"לשמה זוכה לחיי העוה 58890 

ל אתו שפיר דברי "ולפי הנ, והסביר שאין זה אלא סימן על שקיים את כל המצוות כתיקונן, ראייתו 58891 

טלה בחינת נחת רוח ותענוג הנה ב, כי בהיות הדבר הזה נחשב בעיניו למאומה בשעת מעשה, ם"הרמב 58892 

ונמצא שדוקא במעשה זה הגיע ללשמה הגמור אשר , שהיא גם כן בחינת שלא לשמה, שמרגיש בעבודתו 58893 

 58894 .ב"רק בו זוכים לעוה

בשעה , י שם"ה שאמר לא חמור אחד מהם נשאתי ועיין רש"לפי האמור יובנו גם דברי משה רבינו ע 58895 

, ולכאורה תמוה, חמור אחד משלהם והוא לקח משלו שהלך משה ממדין לגאול את ישראל היה לו לקחת 58896 

? וכי זוהי גדולתו של משה, הרי גם בימינו הרבה מהעוסקים בצרכי ציבור תורמים הוצאות הדרך משלהם 58897 

 58898 .אלא משום שאצל משה מילתא זוטרתא היא לא החשיב זאת כנדבה כלל

שפעמים עלול להכשל , עליהם שאפילו הצדיק צריך לשים לבו, עוד חשיבות אנו מוצאים לדברים קטנים 58899 

כך מצינו בדברי , יכול להגנב לתוכם צל של חטא, כי כיון שלא ראה צורך להתחזק גם בהם, דוקא בהם 58900 

י שם אין צו אלא לשון זירוז "ועיין ברש, ל על הפסוק צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה"רז 58901 

הרי , ולכאורה תמוה, במקום שיש בו חסרון כיסאמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז , מיד ולדורות 58902 

ל כהנים "ש רז"כמ, יתר על כן אכילתם מהקדשים היתה אכילה קדושה ורמה מאד, הכהנים זריזים הם 58903 

, ולא עוד אלא גם את אהרן עצמו זירז הכתוב? ואם כן מה צורך לזרזם בזה, אוכלים ובעלים מתכפרים 58904 

 58905 .י מיד ולדורות"כדברי רש

ו "דוקא בגלל גודל מעלת הכהנים שאין צריכים לחזק את עצמם כלל שלא לאכול ח ,אלא הביאור הוא 58906 

, ולא יעלה על דעתם שבמניעת האכילה הם כובשים את יצרם, וכיון שלא יחשבו בזה כלל, מבשר העולה 58907 

על , דוקא משום כך אפשר שיגנב אל תוך מחשבתם הרהור קל של צער, כי דבר זה נמנע אצלם מכל וכל 58908 

לכן גם כאן , ומשום זה יתרפו בכחוט השערה בעבודתם, לו לאכול מן בשר הקרבן הקדוש הזהאשר לא יוכ 58909 

דוקא , בדברים שהם קטנים מאד בעיני האדם, כללו של דבר, צריך זירוז וחיזוק אפילו לצדיקים גדולים 58910 

 58911 .(204דף ´ מכתב מאליהו ג)  .וגם בהם אסור להזניח את החיזוק התמידי, בהם מדרגתו ניכרת

 58912 

 58913 מר רעזמא

 58914 .(ו"ז ט"במדבר ט) אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי´ ויחר למשה מאד ויאמר אל ה

ל "ז הסבא זצ"אמר ע, לפי פשוטו הקטורת שהם מקריבים לפניך מחר אל תפן אליהם, ל"י ז"ומפרש רש 58915 

לה משה רבינו היה צריך להתפלל תפי, רואים מכאן עד כמה גדול כוח התפילה, מקלם הערה נפלאה 58916 



אף שאם היו מתקבלות התפילות שלהם היו , ה לא יקבל את הקטורת התפילות שלהם"מיוחדת שהקב 58917 

ה "בכל זאת פחד משה מתפילתם והתפלל להקב, והיתה מתבטלת כל התורה כולה, כופרים במשה ובתורתו 58918 

ה וכמה גדול כוח התפילה שאנחנו מתפללים על "כ כמה חשוב לפני הקב"א, שלא יקבל את תפילתם 58919 

 58920 .עלינו  לדעת כמה פועלת תפילתנו למנוע מאתנו צרות רבות, ועמו´ שועת הי

, מנין יודע האדם שאין תפילתו חוזרת ריקם, ל"ל בחוברת תבונה וז"יחזקאל סרנא זצ´ יפה כתב הגאון ר 58921 

, ה"ואף שאין אנו זוכין ורואין ישועתו של הקב, ל אל כביר לא ימאס"כ תפילת הציבור שעליה אז"כש 58922 

ומי יודע כמה נפשות הצילה התפילה , י תפילתן וזעקתן של ישראל"ודע כמה נתרככו הגזירות עאבל מי י 58923 

אבל אם לא יזעקו הרי זו דרך , ם שאמר"ומבאר את דברי הרמב, גם בתוך גזירת השמד והכליון חלילה 58924 

 58925 .והתבונן שלא כתב רשעות אלא אכזריות, אכזריות

ומרגיש , ובמקום שאינו רואה דרכי הצלה בדרך הטבע, כי כשהאדם עומד בצרה קרובה, רואים אנו בחוש 58926 

בכל זאת בשעה זו שהצרה נוגעת , כ"גם אם אינו ירא וחרד כ, שאין לו להשען אלא על אביו שבשמים 58927 

והוא , כי אז יתעורר אצלו רגשי אמונתו הכהים בלבבו, ´לעצמו או לקרובו ואהוב נפשו הוא צועק לה 58928 

 58929 .בכל לבבו ונפשו´ צועק ומתחנן לה

כמו , אם היה כל יחיד ויחיד מרגיש בצרת הציבור והיה כואב בכאבם, לפי זה כשבאה צרה על הציבור 58930 

ולא היה הולך ´ אז בודאי היה צועק לה, שהוא מרגיש בצרתו הוא כשהיא קרובה אליו ואין לו מנוס ממנה 58931 

שאין לבם מרגיש אכזריות יש כאן , כ שאינם מרגישים בה כראוי"ע, אבל אם באה צרה ולא זועקים, בקרי 58932 

 58933 .ל"ם הרי זו דרך אכזריות עכ"וזהו שכתב הרמב, ובקשיחות לב עומדים על דם רעיהם, את צרת הציבור

מצינו כשהשליכו את יונה הנביא הימה , אמנם טבע האדם הוא שיכול להתרגל עם הצרות הגדולות ביותר 58934 

לדג ופלט אותו ובלעה אותו ´ ז הרמ, מפני שהיה לו שם מקום מרווח´ ולא התפלל אל ה, בלע אותו דג זכר 58935 

פ "בדג זכר אע, רואים פלאות מה שהאדם יכול להתרגל, ´והיה לו צר ואז התחיל להתפלל אל ה, דג נקבה 58936 

 58937 .ה היה מוכרח להביא לו צרה יותר גדולה"עד שהקב, ´שהוא נמצא בסכנה לא התפלל אל ה

י הכרתו במלך מלכי המלכים לא כי לפ, ואפשר לומר טעם על יונה הנביא למה באמת לא התפלל קודם 58938 

לכן התחזק במדת , ה"ועוד שהתבייש מלפניו אחרי שברח מהקב, הרהיב בנפשו עוז לערוך תפילה לפניו 58939 

ה מתאוה לתפילתן של צדיקים ולא מסתפק "אבל הקב, שיוציאו מן הדג´ האמונה והבטחון שהיה בוטח בה 58940 

יכול , לקויו´ ל את הגמרא טוב ה"לאזר זציצחק ב´ כמו שמבאר מרן הגאון ר, במדת הבטחון של הצדיק 58941 

ואמר על זה כי כוונת , וקשה איך הייתי אומר יכול לכל הלא כתוב מפורש לקויו, ל לנפש תדרשנו"לכל ת 58942 

ל לנפש תדרשנו שצריכים דוקא תפילה ולא "ת, ה"הגמרא הייתי אומר כי מספיק מה שמקוים להקב 58943 

 58944 .(דרכי מוסר)  .מספיק בטחון לבד

 58945 

 58946 מאמר רעח

 58947 .(ט"ז י"במדבר ט) אל כל העדה´ קהל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא כבוד הוי

בדיקה כוללת זו חייבת להיות , מהיכן מקורם ומה סיבת עשייתם, חייב כל אחד לבדוק לעתים את מעשיו 58948 

ח הכרה ובחינה זו תלמדהו אם מעשיו נובעים מכו, בין במעשיו הטובים ובין במעשיו הרעים, בכל מעשיו 58949 

שכיון שרואה את סביבתו , או שפעולותיו נעשות בדרך הרגל ומתוך חיקוי אחרים, פנימית ואמיתית 58950 

 58951 .וכן במעשיו הרעים יתכן שאין זה נובע מרוע פנימי אלא מפני חיקוי הזולת, פועלת כך נמשך אחריהן

, רצון לחקות אחרים וכל שעושה רק מתוך, כי ההכרה הפנימית היא מעיקרי תכונות האדם, וזה עיקר גדול 58952 

מנחה את הבהמה , הרועה בהמות ורוצה שכולם ילכו בדרך אחת, אינו בדרגת מדבר אלא כבעל חי נחשב 58953 

לו , אמנם המדבר פועל מחמת רצון פנימי, ולאחריה צועדות ממילא שאר הבהמות, הראשונה בדרך הנכונה 58954 

שכל מעשינו הטובים אינם אלא שהיינו מוצאים , תיעשה הבדיקה הנזכרת היינו מתמלאים בושה עמוקה 58955 

 58956 .חיקוי

ובעת , הנה לומדי תורה רבים יותר מלומדי מוסר ויראי שמים, ובאמת יש לראות כן בבדיקה פשוטה 58957 

ואילו בשעה שתובעים מאדם מדוע תפילתו אינה , שמוכיחים אחד מדוע אינך לומד תורה הוא בוש במעשיו 58958 

זה ראיה שמקור כל מעשיו רק , פילתם אינה הוגנתותשובתו בפיו כי יש רבים שת, כראוי אינו בוש בכך 58959 

שאיפתו לחקותם רבה יותר על הרצון לחקות יראי , ולכך כיון שרבים הם לומדי תורה, בחיקוי אחרים 58960 

והתקרבו אל , שאף דור המדבר דור דעה שהיו מקבלי התורה, בענין זה נתעוררתי בפרשת השבוע, שמים 58961 

ולא הועילה כל חכמתם , מכל מקום נתפתו והלכו אחר עיניהם, ה וראו נסים ונפלאות עד אין סוף"הקב 58962 

 58963 .להנצל מן הפיתוי

ואמר להם , כל הלילה הלך אצל השבטים ופיתה אותם (תנחומא) ובמדרש, ויקהל קרח את כל העדה 58964 

משה , הם נטלו לעצמם כל הגדולות, איני מקפיד אלא בשביל כולכם, כסבורים אתם שעלי לבד אני מקפיד 58965 

, מבואר שכל העדה התפתתה והסכימה לדברי קרח, רן כהונה גדולה עד שנתפתו כולםנטל נבואה ואה 58966 



ה ואהרן הכהן היו "ולולא תפילת משרע (א"ז כ"ט) וכדכתיב הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע 58967 

שמסוגל בלילה אחד להתפתות , חזינן עד כמה חמורה מדת ההתפתות שיש באדם, כל כלל ישראל נאבדים 58968 

 58969 .ר שיחה נאהולילך אח

דתן ואבירם מתוך שהיו סמוכים אצל קרח נתפתו , מכאן אמרו אוי לרשע ואוי לשכנו, עוד שם במדרש 58970 

חזינן כמה יש כוח לשכנים , ה לא נתפתו"ואילו שבט יהודה שהיו סמוכים למשה רבינו ע, אחר קרח 58971 

שבת ) רכם למיתהיודעים רשעים שד, ז מחמת הרצון להתדבק ולהתדמות לשכנים"וכ, להשפיע על האדם 58972 

ורק מתנהגים , ואף אומות העולם מאמינים בהשארת הנפש, כל הרשעים מאמינים בעולם הבא, (א"ל 58973 

הסיבה , ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, ברשעות מפני שמתבוננים באחרים ועושים כפי שכולם עושים 58974 

 58975 .םוזו מביאה אותם ללמוד מעשיהם הרעי, לכל חטאת היתה ההתערבות בקרב הגויים

לא מפני , ד וסקלוהו"מעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת והביאוהו לבי, (ו"סנהדרין מ) ´מובא בגמ 58976 

מ חייבוהו "מ, ג דהאיסור לרכוב על סוס בשבת רק מדרבנן"ואע, הוא לכך אלא שהשעה צריכה לכך 58977 

ונש מפני שראו שהדור פרוץ בכך וחששו שמא ימשכו רבים אחריו ולכן דנו אותו בע, חכמים סקילה 58978 

שכאשר יראו רשע רוכב על סוס ולא נענש ילמדו , חזינן עד היכן גדול כוח החיקוי הנמצא באדם, מיתה 58979 

 58980 .אחרים ממעשיו

כיון שהרפיון , (´ירושלמי ברכות ט) אם ראית דור שמתרפין בו עמוד והתחזק ואתה נוטל שכר כנגד כולם 58981 

וכל זה מחמת כח הפיתוי שנמצא , ן שיעורלכך שכרו רב לאי, גבר וכל חיזוק של יחיד גורם חיזוק לאחרים 58982 

מפני שאף כאשר יחיד , ולא עוזר כל מאמצינו בענין, ולכן ענין לימוד המוסר נחלש מאד בישיבה, באדם 58983 

מ בשעה שרואה שהרבים אינם עוסקים בכך קשה לו להמלט מהשפעת "מ, מתחזק ורוצה ללמוד מוסר 58984 

 58985 .הרבים

וכל שלא , תפעל מפיתוי אחרים אלא יעשה לפי הכרתווכדי לעמוד בפרץ חייב להחדיר בעצמו שלא י 58986 

ויכול , כי יתכן שאינם אלא חיקוי למעשי אחרים, החדיר בקרבו יסוד ההכרה ידע שאל לו לבטוח במעשיו 58987 

שמכיון , שבימי בין הזמנים בעוזבו כותלי הישיבה מיד תורתו ותפילתו נחלשת, לראות דוגמא נוספת לכך 58988 

לכך אורחות חייו משתנים בימי , וק לעבודתו הכרה פנימית וזו חסרה לושאינו נתון לחיקוי אחרים וזק 58989 

 58990 .דפגרא

ואף במחשבה קלה יתכן , וכל שיוסיף מחשבה והתבוננות כדי להשיג הכרה פנימית שכרו רב לאין שיעור 58991 

און בן פלת אשתו הצילתו , (´ח כ"ר י"במד) וחזינן במדרש, שיגיע על ידה למדרגות עליונות ונעלות 58992 

ש שישבה פתח הבית "ועיי, ואם הצדק עם קרח לך אתו, ה צודק לך אתו"אם משה רבינו ע, ושאמרה ל 58993 

מ "מ, ואף שזו היתה מחשבה פשוטה, וכאשר באו אנשי קרח לקרוא לו לא יכלו להיכנס, ופרעה את ראשה 58994 

יזכה  ז"וכמו כן חייב להתעורר בדברים פשוטים בכל הענינים ועי, כיון שהתעורר ממנה זכה וניצל מאבדון 58995 

 58996 .(אור יחזקאל)  .להגיע לתכלית

 58997 

 58998 מאמר רעט

 58999 .(ט"ז י"במדבר ט) אל כל העדה´ ויקהל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא כבוד ה

כסבורין , כל הלילה ההוא הלך אצל השבטים ופיתה אותם, ויקהל עליהם קרח את כל העדה בדברי ליצנות 59000 

לו המלכות , אלו באין ונוטלין כל הגדולות, לא בשביל כולכםאיני מקפיד א, אתם שעלי לבדי אני מקפיד 59001 

ל הניח יסוד חזק ואיתן המאיר עיני האדם בדרך "ם ז"הרמב, (י"רש) ולאחיו הכהונה עד שנתפתו כולם 59002 

המתעים את האדם מדרך האמת , שלא יסתבך אחר פיתויי היצר ודברי חלקלקותיו, החיים הסוערים 59003 

 59004 .לגל לתהום החטאוהמוליכו שובב עד שמתג, והיושר

כל דעה והשקפה נפסדת שורשה במדה שהאדם נאחז ! שדעות רעות נובעות ממדות רעות, יסוד דבריו הוא 59005 

הרי נאלץ הוא ליצר לעצמו איזה רקע מחשבתי , כי כיון שהנהגתו מתדמה לו כנכונה, בה ומתנהג על פיה 59006 

, נף בשורש המדה הרעהואין ההשקפה המסולפת והדעה הנפסדת אלא ע, שיצדיק ויגן על הנהגתו 59007 

 59008 .ובהיווסר המדה הרעה בנקל אפשר ליישר את הסילוף שבהשקפה

ראשית דרכו היתה לעמוד על , כשהיה מתווכח עם בעלי שיטות שונות, ל"י הורביץ זצ"ח רי"ר הגה"אדמו 59009 

, טיב מדותיהם כי בוויכוח דברים על שיטות והשקפות רוחניות נטולות כל מגע עם החיים הממשיים 59010 

תתברר כוונתו לפי טהרת , ברם כשהענין נוגע להנהגה מעשית, שכל אחד ואחד יכול למלל רברבן בוודאי 59011 

ל היה משתדל להבהיר לכל אחד עד "ר זצ"ואדמו, ויש שהנגיעה של המדות מדברת מתוך גרונו, מדותיו 59012 

 59013 .כמה שהשקפותיו אינן משקפות אלא את הנהגתו ואת מדותיו המעשיות שהוא כרוך בהן

ובאמצע הוויכוח ציוה הלז למשרתו שירתום את מרכבתו , ר שהתווכח עם אחד בנווה קיץ"וומעשה באדמ 59014 

סימן שכל , ונימוקו היה היות והלה מוכן להפסיק ולנסוע, ל את הוויכוח"ר ז"בן רגע הפסיק אדמו, לנסוע 59015 

הלא , כ"כי אחרת איך היה ממהר כ, ללא כל שאיפה אמיתית להכרת האמת, הוויכוח אינו אלא וויכוח סרק 59016 



, אלא שכבר קשור הוא לאורח חייו, יתכן שעוד מעט תתברר לו האמת ויצטרך לשנות את כל אורח חייו 59017 

 59018 .וקשה לו לפרוש מדרכו, ומה שהוא מתווכח הוא סתם לשם פטפוטי מלים בעלמא

כן צריך האדם , אמנם לפי הכרת מדות הזולת שהאדם צריך להכיר לפני הכנס בשיחות עיון ופילוסופיא 59019 

, ירד נא אל העיון הדק ויכיר את עצמו, ר את נפש עצמו ואת השקפותיו לפי הנהגתו שהוא מתנהג בהלהכי 59020 

, אולי רדיפת הכבוד, הן במילי דעלמא והן במילי דשמיא, מהו המניע העיקרי להשקפותיו ולשיטותיו 59021 

ומם שאף הדברים שלשם שמים יהיו במק, ירא נא וישפוט את עצמו ויכלכל דבריו, תאוות המחלוקת 59022 

ואכן שהחכמה הגדולה ביותר שהאדם יברר לעצמו את האמת , ובעיקר שממקור טהור וזך יהלכון, ובזמנם 59023 

 59024 .ומה הן המדות שהשקפותיו בנויות עליהן, את אמיתות מדותיו, שלו

ובאו בני , שנקלע לעיר אחת שברוסייא בימי חירום לתכלית הרבצת התורה, ל"ר זצ"מספרים על אדמו 59025 

ר על השוחט דמתא שאינו בקי בהלכות וגם "מצא שם אחד שקבל והתאונן בפני אדמוונ, העיר להקבילו 59026 

ר ואמר לו אתה אסור לך לאכול משחיטתו כי שוויית אנפשך חתיכא "ענה אדמו, ´אינו נאמן במלאכתו וכו 59027 

ותיכף התחיל האיש ההוא לגמגם , אבל לאוסרו על כל העיר אי אפשר לך כי עד אחד אתה, דאיסורא 59028 

וכן , י הכרת השקפותיו"הנה דוגמה של חדירה למדות נפשו של האדם ע, לא התכוון לפסלובדיבורו ש 59029 

אלא , ומן הדין אסור לדבר עמך, ר לפי דבריך הרי מין אתה"ואמר לו אדמו, התווכח עם חופשי במדות 59030 

 59031 .בוא ונתדיין ואוכיח לך שאינך מין כלל וכלל אלא בעל רצון ובעל תאוה

קרח זה התייצב , שחתר לגלות מצפוני לבו ומדותיו הנפסדות של קרח, ה"ער "וזאת היתה חכמתו של מש 59032 

והמון העם התפתה , דאגת הכלל היא שנוגעת עד לבו, לפני השבטים כדואג להם וכתובע את עלבונם 59033 

וגילה את כוונתו , אלא שכיוון ישר אל תוך לבו, משה לא נכנס עמו בוויכוחים רבים, ונמשך אחריו 59034 

בעבור כי קרח , אבל טעם רב לכם בני לוי, ל"ן ז"וכן כתב הרמב, עצמו הוא דורשומזימתו שרק לטובת  59035 

, רוצה להחזיר העבודה לבכורים כאשר אמר כי כל העדה כולם קדושים, היה מפתה לכל השבטים לכבודם 59036 

רב לכם , ואמר שדי לו בכבוד שבטו, ומשה בחכמתו גילה מצפון לבו לכל העם כי הוא על כהונתו צועק 59037 

 59038 .ל"וחזר ואמר שמעו נא בני לוי לקרח גדולם עכ, בני לוי

את שורשי מדותיו והשקפותיו הצצות מהרגליו , ולכן יסתגל ויתלמד להכיר עמוק עמוק את כוחות נפשו 59039 

כ "שיטהר וישפשף את נפשו לבל יציצו בה השחתות המקבלות אח, ´ש הולך ביושרו ירא ה"וכמ, ומדותיו 59040 

 59041 .(תורת הנפש)  .תהיה תמיד על פנינו לבלתי נחטא´ יראת האלא ש, צורת השקפות רוחניות כוזבים

 59042 

 59043 מאמר רפ

 59044 .(ה"ז כ"במדבר ט) ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל

שנאמר ולא יהיה , דאמר רב כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו, ל מכאן שאין מחזיקין במחלוקת"ואמרו חז 59045 

שאם משה לא היה הולך אל דתן ואבירם להשפיע עליהם  משמע מכאן, (י"סנהדרין ק) כקרח וכעדתו 59046 

, כלומר שעשה מעשה קרח ועדתו, היה עובר על הלאו ולא יהיה כקורח וכעדתו, להסתייג מהמחלוקת 59047 

 59048 .משה נהג כאן בלכתו לדתן ולאבירם מנהג חסידות שאין דוגמתה, הדברים האלה לכאורה תמוהים מאד

דתן ואבירם הם אותם שני , א הם רבו אתו בכל הזדמנותאל, הרי משה לא בא לריב עם דתן ואבירם 59049 

ובגללם היה משה נאלץ , אנשים עברים נצים שאמרו למשה במצרים מי שמך לאיש שר ושופט עלינו 59050 

עליכם וישפוט אשר ´ ירא ה, הם שפגעו במשה ואהרן בצאתם מבית פרעה ואמרו להם, לברוח ממצרים 59051 

 59052 .לתת חרב בידם להרגנו הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו

, ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר ויקצוף עליהם משה, הם שכתוב עליהם בפרשת המן 59053 

וגם לגבי מחלוקת קרח כתוב , (א"מגילה י) ל הם ברשעם מתחילתם ועד סופם"הם שאמרו עליהם חז 59054 

 59055 הם הצו את ישראל על משה ,אשר הצו על משה ואהרן בעדת קרח, עליהם הוא דתן ואבירם קרואי העדה

והם השיבו לו בעזות פנים , ולמרות כל זה ניסה משה לפייס אותם בדברים ושלח לקרוא להם, (י שם"רש) 59056 

 59057 .העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה, כי תשתרר עלינו גם השתרר

, עה אמר למשה הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרג"עד שהקב, והנה הגיעו למצב של שחיתות כזו 59058 

, ואף על פי שבתחילה כתוב עליו וישמע משה ויפול על פניו, ´ולמרות כל זה לא השלים משה עם גזירת ה 59059 

בכל זאת התאמץ , (י תנחומא"רש) ל שמאחר שזה כבר היה בידם סרחון רביעי נתרשלו ידיו"ופירשו חז 59060 

האיש אחד יחטא ועל , ככתוב ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחות לכל בשר, והתחזק והתפלל עליהם 59061 

 59062 .כל העדה תקצוף

וזו היתה כבר , התרצה להם ואמר למשה דבר אל העדה לאמר העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם´ ה 59063 

הלך ´ ולמרות גזירת ה, ברם משה נהג במדת חסידות עליונה ולפנים משורת הדין, ´גזירתו האחרונה של ה 59064 

ואולי יצליח , (ר שם"במד) אולי ישאו לו פנים, לביתם של דתן ואבירם כדי לעשות עוד נסיון אחרון 59065 



 59066 עד שיצאו נצבים פתח אהליהם בקומה זקופה לחרף ולגדף, לשכך את המחלוקת ולהביא לידי שלום

 59067 .(י"רש)

ל לפי שהלך משה לפתחו של דתן "כפי שאמרו חז, ואמנם היתה למעשה זה של משה השפעה רבה 59068 

ילקוט שם רמז ) שלושה בני קרח ואון בן פלת, ינוםזכה להציל ארבעה צדיקים מדינה של גה, ואבירם 59069 

כדוגמה הגרועה ביותר של בעל מחלוקת שלא , וכנגד זה אנו מתארים לנו את קרח בדמות הפוכה, (ב"תשנ 59070 

שבגלל רדיפת הכבוד , מחלוקת קרח ועדתו? איזוהי מחלוקת שלא לשם שמים, (ה"אבות פ) לשם שמים 59071 

 59072 .הסית את כל העדה נגד משה ואהרן, עוזיאל שלו שרצה להיות נשיא במקום אליצפן בן

שנאמר , אמר רב חסדא החולק על רבו כחולק על השכינה, ל"כדברי חז´ ולא רק עליהם חלק כי אם על ה 59073 

ומעשהו היה כה חמור עד שהיו צריכים לברוא בריאה חדשה שתפצה , (י"סנהדרין ק) ´בהצותם על ה 59074 

איך אפשר לומר שאם משה לא היה נוהג במעשה , אלהונשאלת הש, האדמה פיה לבלוע אותו חיים שאולה 59075 

 59076 ?היה עושה מעשה קרח ועובר על לאו ולא יהיה כקרח וכעדתו, החסידות ולא היה הולך לדתן ואבירם

ולא היה אלא משגה דק , אלא בעל כורחנו שגם החטא של קרח לא היה כלל וכלל כפי שאנו מתארים אותו 59077 

הבה נתבונן בגדלותם של הדורות , של קרח ראו בו חומרה כזואשר רק לפי מושגי התורה ולפי מדרגתו  59078 

ונאמר עליו , ה"כבר עמדנו על גדולתו של האדם שנברא בצלם דמות תבניתו של הקב, הקדמונים 59079 

ה אדם זה "וכששאלו המלאכים להקב, והוא גדול מכל מלאכי השרת, (´תהלים ח) ותחסרהו מעט מאלהים 59080 

וזה נאמר בכל מי אשר בשם אדם , (ג"ש בראשית כ"ילק) םאמר להם חכמתו מרובה משלכ? מה טיבו 59081 

ועל אחת כמה וכמה במי שגדול , וכל שכן אדם מישראל העוסק בתורה במדרגת תלמיד חכם, יכונה 59082 

 59083 .בתורה

כשאנו מעיינים בספרי האחרונים אנו , ונמשיך להתבונן לפי זה מהי מדרגת חכמי התורה בדורות שלפנינו 59084 

וקודמיהם , והם אינם אלא מפרשים את דברי קודמיהם, ומעומק חידושיהם מתפעלים מחריפות מוחותיהם 59085 

ואין , והאחרונים מפרשים את דברי הראשונים דרגה אחרי דרגה, מפרשים את דברי האחרונים קודמיהם 59086 

של רבנן , ומעתה נחשוב כמה גדולתם של הגאונים, שיעור לעומק הדברים ולהרחבת ההבנה וההשגה 59087 

 59088 .שנאמר עליהם שהקטן שבהם היה יכול להחיות מתים, ודשל חכמי התלמ, סבוראי

ואם , זירא אמר אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אנשים´ עד שר, וכל דור היה גדול מהדור שלפניו 59089 

פנחס בן יאיר ´ חנינא בן דוסא ולא כחמורו של ר´ ולא כחמורו של ר, ראשונים בני אנשים אנו כחמורים 59090 

לומר שדור אחד לעומת השני היה מסוג אחר לגמרי כהבדל בין אדם כ, (ב"שבת קי) אלא כשאר חמורים 59091 

 59092 .כ לגבי דורות התנאים"עאכו, ואם לגבי דורות האמוראים כך, לחמור

יש , כך בין דורנו לדורו של אבא, כשם שבין זהב לעפר, יוסי בן חלפתא´ ישמעאל בנו של ר´ וכך אמר ר 59093 

יוסי שדורו של אביו היה בשבע ´ ישמעאל בר´ יך רוהנה הער, שבעה סוגי מתכת זה מעולה מזה עד לזהב 59094 

אנו העלובים , יוסי היה אומר´ וגם רבי כשהיה מבקש להשיב על דברי ר, מדרגות יותר גדול ממדרגת דורו 59095 

 59096 יוסי´ כך בין דורנו לדורו של ר, שכשם שבין קדשי הקדשים לבין חולי חולין, יוסי´ משיבים על דברי ר

 59097 .(´ה זהלכ´ ירושלמי גיטין פרק ו)

, כ כמה התרחקו דורות התנאים הראשונים מהתנאים האחרונים"וא, דברים אלה אמורים בדור אחד 59098 

דור יוצאי , מעתה נעשה חשבון באיזו מדרגה עמד דור המדבר, הנביאים, ולמעלה מהם אנשי כנסת הגדולה 59099 

זקאל בן בוזי ל אמרו עליו שמה שלא ראה יח"ושחז, מצרים שראה את כל האותות והמופתים שנעשו להם 59100 

שרויים , מדבר אליהם´ שעמדו על הר סיני וראו ושמעו את קול ה, במעשה מרכבה ראתה שפחה על הים 59101 

 59102 .הולך לפניהם´ וארון ברית ה, ענני הכבוד סככו עליהם יומם ולילה, תמיד תחת כנפי השכינה

נשיאי עדה , כפי שכתוב בתורה על כל אותה העדה שהוא עמד בראשם, וקרח היה מגדולי אותו הדור 59103 

וכן אמרו קרח , (ז"תנחומא במדבר ט) ל מעידים עליו במיוחד שפיקח היה"וגם חז, קריאי מועד אנשי שם 59104 

האם לאחר כל זה אפשר לנו לקבל איזה מושג שהוא בגדולתו של , חכם גדול היה ומטועני הארון היה 59105 

 59106 .היה זה מתוך טענות וכוונות כנות, ואם הוא בא לחלוק על משה, קרח

היה צריך הוא להימנות לנשיא בני קהת , ל שלפי חשבונו מתוך יחוס משפחתו"שבאמת אמרו חזכפי  59107 

שמואל הנביא , ועוד שהיה לו רוח הקודש וראה ששלשלת גדולה יוצאת ממנו, במקום אליצפן בן עוזיאל 59108 

תנחומא ) ד משמרות יעמדו מבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש"וכ, שהוא שקול כנגד משה ואהרן 59109 

 59110 .וכל חטאו לא היה אלא דק מן הדק, אלא שעינו הטעתו כלומר היתה פה איזו טעות בחזונו של קרח, (שם

הם לקחו , כי הרי קרח ועדתו העמידו עצמם במבחן והתמודדו עם משה ואהרן, ובעל כורחנו לפרש כך 59111 

האיש הקדוש וקרח היה בטוח שהוא , ולהווכח עם מי הצדק´ מחתות ונתנו עליהן קטורת להקריב לפני ה 59112 

ל מספרים ששלושה בני קרח לאחר שירדו "חז, וראיה מוכחת מבני קרח, (תנחומא שם) ´אשר יבחר ה 59113 

והם היו לנביאים שאמרו שירות , (ב"ילקוט רמז תשנ) נתבצר להם שם כעין עמוד וחזרו בתשובה, לגיהנם 59114 



, יוחסים לבני קרחכפי שמצויין במזמורים רבים שהם מ, בתוך זמירות דוד המלך´ ותשבחות לפני ה 59115 

 59116 ?´ולכאורה היאך נהפכו פתאום מבעלי מחלוקת שנמנו על עדת קרח לנביאי ה

ולאחר , ורק טעות דקה הכשילתם, אלא בעל כורחנו שגם קודם היו במדרגה של נביאים ובעלי רוח הקודש 59117 

הדקה אלא שהוא נשאר בטעותו , ומבני קרח נבין גם מדרגתו של קרח, שעמדו על טעותם חזרו למדרגתם 59118 

ונגזר עליו דין איום כזה , ולכן נחתם עליו שם בעל מחלוקת לדורי דורות, הזאת ולא נמנע מן המחלוקת 59119 

שאם משה היה מסתפק בכל , ולפי זה נוכל להבין את ההשוואה בין משה לקרח, שלא נשמע כמוהו בעולם 59120 

, יתם של דתן ואבירםולא היה נוקט במדת החסידות ללכת לב, ´פיוסו כלפי דתן ואבירם כפי שאמר לו ה 59121 

והיה בזה , שלא ניסה הכל כדי למנוע את המחלוקת, היו רואים אותו כאילו עשה איזה משגה דק בזה 59122 

 59123 .כדוגמת קרח ועדתו

בכל זאת , שלמרות שחטאו של קרח לא היה אלא לפי מדרגתו הוא, ומה שיש לנו ללמוד מכאן הוא 59124 

ווה את כל אחד מאתנו בלאו מפורש ולא יהיה ומצ, מזהירה התורה גם אותנו שגם אנחנו לא ניכשל בזה 59125 

, לא מוותרת התורה על הדמות האלהית שאדם נוצר בה, לאחר כל הירידות של הדורות, כקרח וכעדתו 59126 

כמו שדורשים מאת משה , בהתאם ליצירתו המקורית, ודורשת ממנו שיעמוד במדרגה שהוא ראוי לה 59127 

ומי שאינו עומד במדרגה זו , להביא לידי שלוםרבינו שנתרחק מכל זיק של מחלוקת ועשה כל המאמצים  59128 

הריהו כאילו מחזיק במחלוקת ועושה , ואינו מתנהג באותה מדת חסידות להיות אוהב שלום ורודף שלום 59129 

 59130 .(אור הצפון)  .ועלול לעבור על הלאו מדאורייתא ולא יהיה כקרח ועדתו, מעשה קרח

 59131 

 59132 מאמר רפא

 59133 ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם מסביב ודתן

 59134 .(ז"ז כ"ט)

, שהרי בית דין של מטה אין עונשין אלא עד שיביא שתי שערות, י בא וראה כמה קשה המחלוקת"ופירש 59135 

למה במחלוקת , אמנם הך גופא טעמא בעי, וכאן אבדו אף יונקי שדים, ד של מעלה עד עשרים שנה"ובי 59136 

 59137 .אם גדולים חטאו הללו מה חטאו ולמה נענשים, אובדים אף יונקי שדים

לומר לך שכל הנושא יפת תואר , למה נסמכה פרשת בן סורר לפרשת יפת תואר, ל"פ מאמר חז"ונראה ע 59138 

על הכתוב פן יש בכם  (ן נצבים"וכתב הרמב, (א"י דברים כ"רש) סופו להוליד ממנה בן סורר ומורה 59139 

ובימים הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח , פרה וישגהששורש רע אצל האב י, שורש פורה ראש ולענה 59140 

לומר כי הוא יכול להביא כאלו בדורות , והזכיר השורש, כי האב שורש והבן נצר משרשיו יפרה, מרורות 59141 

 59142 .הבאים

סופו שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו , הגיעה תורה לסוף דעתו, ל שבן סורר נהרג על שם סופו"אחז 59143 

סנהדרין )ב  אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חיי, ת דרכים ומלסטם את הבריותועומד בפרש, ואינו מוצא 59144 

הרי אף , מכיון שהאבות בעלי מחלוקת והיא שורש פורה ראש ולענה, י"ובזה יתבארו דברי רש, (7´ע 59145 

על כן אובדים כולם , שהרי השורש יפרה וישגה אצל הבנים, בניהם אחריהם יהיו בעלי מחלוקת יותר מהם 59146 

, י בא וראה כמה קשה המחלוקת"כ רש"והוא מש, מוטב ימותו זכאים ואל ימותו חייבים, נקי שדיםיו´ ואפי 59147 

עד ששורש מורעל זה בהכרח יצמיח מרורות , היינו עד היכן מדת הרעל הראש והלענה המצויים במחלוקת 59148 

 59149 .ועל כן כאן אובדים אף יונקי שדים, אצל הבנים

ישראל ´ גדול השלום שאפי, א הקפר אומר"ליעזר בנו של רא´ ר, (א"ילקוט נשא רמז תשי) ל"ואמרו חז 59150 

הושע ) חבור עצבים אפרים הנח לו´ שנא, ה אין השטן נוגע בהם"אמר הקב, ז ושלום ביניהם"עובדים ע 59151 

, הוי גדול השלום ושנואה המחלוקת, (´שם י) חלק לבם עתה יאשמו, אבל משנחלקו מה נאמר בהן, (´ד 59152 

דורו של , (א"א פאה ה"פ) שכן איתא בירושלמי, צדיקים וטובים´ יוכמה מרעילה המחלוקת שמכלה אפ 59153 

אבל דורו של אחאב , י שהיה להם דילטורין היו יוצאין למלחמה והיו נופלים"וע, דוד כולן צדיקים היו 59154 

 59155 .י שלא היה דילטורים ביניהם היו יורדים למלחמה ונוצחין"וע, ז היו"כולם עובדי ע

ומקום שהשלום שורר בו אינו מדור , ן הוא בתוככי פירוד ומחלוקתכי משכנו של השט, ביאור הדברים 59156 

הוו קא מינצו בהדי  (כל ערב שבת) כל בי שימשי, הנהו בי תרי דאיגרו בהו שטן (.ב"גיטין נ) ש"לשטן כמ 59157 

דקאמר ווי  (לשטן) שמעיה, עכבינהו תלתא בי שימשי עד דעביד להו שלמא, מאיר להתם´ איקלע ר, הדדי 59158 

אבל במקום השלום , מקום שיש בו מחלוקת הוא ביתו של השטן, ר לההוא גברא מביתיהמאי´ דאפקיה ר 59159 

 59160 .אינו

נראה כי יום השבת הוא יום מנוחה וקדושה , ש בין השמשות דוקא"ומה שהיה השטן מתגרה בהם בע 59161 

, וזה טבעו של יום השבת שהוא זמן מנוחה ושלום ושלוה, מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח, לעמך נתת 59162 

, איתא על הכתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת שהכוונה על אש המחלוקת´ הר הקובזו 59163 



אוזר השטן כל כוחו בערב שבת להבעיר אש כל שהיא של , וכיון שיום השבת אינו מסוגל למחלוקת 59164 

 59165 .מחלוקת

 59166 וכל מחלוקת שאינה, כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, (ז"ה י"פ) ובמשנה באבות שנינו

ש מחלוקת קרח "ושאינה לש, ש זו מחלוקת שמאי והלל"איזוהי מחלוקת לש, ש אין סופה להתקיים"לש 59167 

כי מי שיחלוק לא לכוונת סתירת דברי חבירו אלא לרצותו , ל"וז´ ם פי"המשניות להרמב´ ובפי, וכל עדתו 59168 

ה מהי מחלוקת ל בזה את ההגדר"ם ז"הורה לנו הרמב, ל"יתקיימו דבריו ולא יפסקו עכ, לדעת את האמת 59169 

ואם דעת , בשעה שהצדדים מוכנים לשמוע כל אחד את דברי חבירו, ש"ש ומהי מחלוקת שאינה לש"לש 59170 

זוהי מחלוקת , ואינו חולק עליו אלא בגלל שסבור כי דעתו היא האמת, חבירו תתקבל עליו יסכים עמו 59171 

 59172 .ואם לאו הרי זה מחלוקת שאינה לשם שמים, ש"לש

לפי , ואין אתה מוצא שהשיבו דבר, כל הדברים האלה פייס משה לקרח, ל"זובמחלוקת קרח ועדתו אמרו ח 59173 

עכשיו יקפחני בדבריו ואני מתרצה לו , אמר אם אני משיבו יודע אני שהוא חכם גדול, שהיה פיקח ברשעו 59174 

וישלח משה לקרוא לדתן , כשראה משה שאין בו תועלת פירש הימנו, מוטב שלא אזקק לו, בעל כרחי 59175 

 59176 .(ז"ש קרח רמז תש"ילקו) עמדו ברשען ולא נזקקו להשיבואף הן , ואבירם

, לא זו בלבד שלא היו רוצים לשמוע את דברי משה, ש"קרח ועדתו הן אבות בעלי המחלוקת שלא לש 59177 

ה "מפני מה זכו ב, (.ד"עירובין י) וזהו מה שאמרו, כ חלקו עליו"אלא שהיו יודעים שהאמת עמו ואעפ 59178 

ש "ולא עוד אלא שהיו מקדימין דברי ב, ש"שונים דבריהם ודברי במפני שהיו , לקבוע הלכה כדבריהם 59179 

מכאן שאסור לדיין לשמוע , לא תשא שמע שוא´ ל ממה שנא"פ מה שדרשו חז"ביאור הענין ע, לדבריהם 59180 

 59181 .(7´סנהדרין ז) ד חבירו"ד אחד קודם שיבוא בע"דברי בע

, ד זה"הדברים ששומע מפי בע שהטעם בזה כדי שלא תיכנס לנפשו צורת, א כתב"ת רפ"ובספר המצות ל 59182 

ג שלראשון יאמין ויהיה בעיניו "הרלב´ ופי, ח צדיק הראשון בריבו ובא רעהו וחקרו"ש משלי י"וכמ 59183 

, ד"פ שהדיין יודע שאדם זה הוא נוגע ובע"ואע, ש"אבל לשני לא יאמין ויחקור בדבריו הרבה יעו, כצדיק 59184 

פ כן נכנסים הדברים בלבו ונקבעת "אע, סוףד השני ויכחיש את כל דבריו מראש עד "ומיד יבוא הבע 59185 

 59186 .ועל כן אסור לו לדיין לשמוע דברי האחד בטרם יבוא השני, בנפשו צורת הדברים ששמע לראשונה

שנקבעים בנפשו , אלא שהוא עצמו חושבם לנכונים ואמיתיים, ו בדברים שלא שמע אותן מאחרים"וק 59187 

לא ישמעו לו כלל ויהיו דברי חבירו בעיניו , יםואם יאמר אדם כי אין דבריו אמיתי, לדברי אמת וצדק 59188 

שלא תהיה , ש לדבריהם"ה התחכמו להקדים דברי ב"ומאהבת האמת שהיתה לב, כסילוף ועיוות האמת 59189 

וזהו שאמרו כי מחלוקת , ועל כן זכו שתקבע הלכה כמותם, נטיה קלה להכריע כדברי עצמם´ בהם אפי 59190 

 59191 .ל"ם ז"וכמו שכתב הרמב, תה לכוין לתכלית האמתשכן כל מטרתם הי, ש"ה היא מחלוקת לש"ש וב"ב

ואינם זזים , האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקים בתורה נעשים אויבים זה את זה´ אפי (7´בקידושין ל)א  אית 59192 

י נעשים אויבים מתוך שמקשים זה "ופירש, שנאמר את והב בסופה, משם עד שנעשו אוהבים זה את זה 59193 

על כן הוא , מתחילה סבור כל אחד שחבירו חפץ להטותו מדרך האמת כלומר, לזה ואין זה מקבל דברי זה 59194 

אכן לאחר המשא ומתן בהלכה באים שניהם לנקודת האמת כיון שאין מחלוקתם לכוונת , נעשה אויבו 59195 

י "וכיון שהם רואים שע, (לשון המאירי שם) אלא ששניהם מכוונים להוציא הדבר לאמיתו, ניצוח 59196 

 59197 .מובן מאליו שנעשו אוהבים זה את זה, ר האמתהמחלוקת שהיתה ביניהם זכו לאו

י רז זה "וכתב רש, ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם 59198 

ויש להבין על שום מה גילה לו מלאך , שהקטורת עוצרת המגיפה, גילה לו מלאך המות כשעלה לרקיע 59199 

, (7ח"בשבת פ)א  ונראה דהנה אית, מ"מהותו של מלהדבר שמתנגד לכל עצם שליחותו ו, המות רז זה 59200 

ה "ל הקב"א, ד"חמדה גנוזה אתה מבקש ליתנה לבו, ה"ש לפני הקב"בשעה שעלה משה למרום אמרו מלה 59201 

אלהיך אשר ´ אנכי ה, ע תורה שאתה נותן לי מה כתוב בה"אמר לפניו רבש, למשה החזר להן תשובה 59202 

 59203 ?השתעבדם לפרעה? למצרים ירדתם, הוצאתיך מארץ מצרים

ויתן את ´ שנא, מ מסר לו דבר"ואף מלה, וכל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר, ה"מיד הודו להקב 59204 

ש הכירו בצדקתו של משה "י הויכוח שהיה בין משה רבינו למלה"נמצא שע, הקטורת ויכפר על העם 59205 

אותם מאויבים י משה הפכה "והכרת האמת שהגיעו אליה המלאכים ע, שראויה התורה לינתן לישראל 59206 

ולבסוף נעשו לו אוהבים וכל , שהרי מתחילה היה משה בסכנה גדולה שישרפוהו בהבל פיהם, לאוהבים 59207 

 59208 .מ מסר לו סוד הקטורת"אחד נתן לו מתנה ואף מלה

ולא נחרבו , ועד כמה קשה המחלוקת שראינו כמה ישיבות קדושות שהחזיקו מעמד במצבים קשים ביותר 59209 

ה בעולמו "ואין להקב, ד הריהו מקדש מעט שהשכינה שורה שם"פי שביהמואף על , י המחלוקת"אלא ע 59210 

והיפוכה של , ו ביתו של השטן"אבל על ידי המחלוקת השכינה מסתלקת ונעשה ח, אמות של הלכה´ אלא ד 59211 

ל הואיל ושנאו "ש חז"וכמ, המחלוקת הרי הוא השלום והאחדות שעל ידן זכו ישראל לקבלת התורה 59212 

 59213 .הגיעה השעה שאתן להם את תורתי, ו את השלוםישראל את המחלוקת ואהב



כשישראל יחד באחוה ´ רבותינו בעלי התוס´ ופי, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל 59214 

כלל , ה מלך עליהם"אבל בשעת מחלוקת הם עושים כאילו אין הקב, ה מלך עליהם"אז הקב, ורעות 59215 

, ה מלך עליהם"רק בשעה ששלום ביניהם ואז הקב אבל, ישראל הם מקום השכינה דכתיב השוכן אתם 59216 

 59217  .יברך את עמו בשלום´ ה מלך עליהם ה"א ואין הקב"ו נעשים מדור הסט"אבל בשעת המחלוקת אז ח

 59218 .(ג"ל´ ב מא"שיחות מוסר ח)

 59219 

 59220 מאמר רפב

 59221 ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם מסביב ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם

 59222 .(ז"ז כ"ט)

ד של "ובי, בא וראה כמה קשה המחלוקת שהרי בית דין של מטה אין עונשין אלא עד שיביא שתי שערות 59223 

ולמה באמת אשמים יונקי שדים שלכאורה , (ז"ז כ"י ט"רש) וכאן אבדו אף יונקי שדים, שנה´ מעלה עד כ 59224 

בעריסה שהיו בכלל וכן מקשה רבינו בחיי על התורה מה חטאו הקטנים המוטלים ? לא טעמו טעם חטא 59225 

 59226 .והשם צדיק לא יעשה עולה? והטף מתי חטאו, העונש

הרעל של מחלוקת וכפירה נגע ופגע , ל כי הרעל שקרח ועדתו זרעו בארץ ופיזרו והפיצו באוויר"אבל י 59227 

הם נשמו אותו מבלי , אבק הכפירה וההשחתה נספג אפילו בקטנים, אף ביונקי שדים המוטלים בעריסה 59228 

ואמר , ויתגלו כל הפגמים שנחקקו בנפשם ובנשמותיהם, דלו יתעורר בהם אותו הרעלוכאשר יג, ידיעתם 59229 

שמבלי ידיעתו של האדם הולך ומתגבר בו ושולט , היצר הרע הוא כוח חזק באדם, בעל מסילת ישרים 59230 

 59231 .(´פרק ה) אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חוליו, עליו

ורואיו יאמרו לו , ו עקרב והוא בז לנשיכה ודוחק רגלו על הארץ להעביר הארסת דומה למי שנשכ"ובשע 59232 

ל כל האומר "ה שאמרו עליו חז"ואף שלמה המלך ע, הלא ידעת כי תעלה הארס מכף רגלך עד קדקדיך 59233 

מה שלא , ל שלעת זקנותו הטו נשיו את לבבו"מכל מקום אמרו ז, (ו"שבת נ) שלמה חטא אינו אלא טועה 59234 

 59235 .י נערותוהיה ניכר בימ

, ה יש בידו להמית ולהחיות"מה הוצרך לומר הבדלו מתוך העדה הזאת והקב, ורבינו בחיי שואל ומקשה 59236 

ל שנים "ש ז"וכמ, שהרי הוא יכול להמית את הרבים ולהציל את היחיד בתוכם, ולא היה צריך הבדל אצלו 59237 

אלא כדי ? לומר הבדלו כ מה צורך"וא, השנים מתים והאמצעי נצול, ושלושה היו מתכסים בטלית אחד 59238 

ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב , שלא ידבק בהם האויר הרע שבמכת הדבר כענין האמור באשתו של לוט 59239 

 59240 .מלח

איה הרחמנות הרב אשר למשה העומד בפרץ , קרח שמקשה הלא כמו זר נחשב´ פ´ ועיין באלשיך הק 59241 

, ת שם"וכן מקשה רבינו בחיי עה ?ועתה לא די שלא ביקש רחמים כי אם נהפך לאויב, תמיד להשיב חימה 59242 

והיה מתפשט בישראל כאשר , ה ותורה מן השמים נזרק בקרח ועדתו"אמנם הכפירה בנבואת משה רע 59243 

והיה הולך ומפתה ומקהיל את כל , ן אנשים ששאלו על ציצית שכולה תכלת ובית מלא ספרים"דבק בר 59244 

והנה , היה העולם חוזר לתוהו ובוהוו ו"ו מתפשט אל כל ישראל היתה כליה בכולם ח"ואם היה ח, העדה 59245 

 59246 .אם קרח נשאר חי לא יבצר מהתפשט נגע צרעת כפירתו בהם

והעתיד , כ הספיק קרח להשחית את האוויר עד שחדרה ההשחתה אף לגופם ולנשמתם של יונקי שדים"כ 59247 

וגרעין הרעל יצמח ויתפשט ויתפתח ויסתעף עם כל , הרעל כבר הספיק לעשות את שלו, שלהם ברור 59248 

 59249 .ובעתיד יוולדו כמה אנשי קרח ואש המחלוקת תבער ותכלה את הדורות הבאים, שיושר

אזל למדינתא אחריתי דשמא , תמיד מסופר על אלכסנדר מוקדון שהיה מטייל במדינות אפריקא´ במס 59250 

חד אמר אנא חורבתא זבנית מהאי גברא וגרפתיה ואשכחית , אתין תרי גוברין לדינא קדם מלכא, אפרקא 59251 

אנא , אמר (והאחר)א  וחרינ, ואמרי ליה סב סימתך דחורבנא זבנית וסימתא לא זבנית, (אוצר)א  בה סימ 59252 

אמר ליה אית לך , קרא מלכא לחד מנהון, כי זבנית להדין גוברא חורבתא וכל מה דאית ביה זבינית ליה 59253 

לון ויסבון אמר להן יז, ל אין"א? ולאחרינא אמר אית לך ברת נקבה, (כן) אמר לו אין (בן זכר) ביר דכר 59254 

 59255 .ויתנו דין לדין ויאכלון סימא תרוויהון

ל "א, כי בארצו היו דנין שניהן למיתה והמלך היה יורש האוצר, על משפט הזה תמה אלכסנדרוס ואמר 59256 

ל היש בארצכם "א, הן? האם יורד שם מטר השמים, כן? האם השמש זורח בארצכם, מלכא לאלכסנדר 59257 

ש אדם ובהמה תושיע "כמ, בזכות הבהמות אתם נעזרים, בראל תיפח רוחא דההוא ג"א, ל הן"א? בהמות 59258 

, ולכאורה היה צריך לשאול אותו אם יש במדינתו יונקי שדים וטף, (נ"פסיקתא דר) אדם בשביל בהמה´ ה 59259 

גם הטף , אלא משמע שמדינה זו שדיניהם דיני רשע ואכזריות? שבשבילם זורחת השמש ויורד גשם 59260 

 59261 .(עייני החייםמ)  .מורעלים וספוגים ארס של רצח

 59262 

 59263 מאמר רפג



 59264 .(ט"ז כ"במדבר ט) שלחני´ אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם לא ה

, אנו מתפלאים איך אפשר שיהיה כדבר הזה, כשאנו קוראים בתורה מחלוקת קרח ועדתו על משה רבינו 59265 

´ צרים נאמר ויאמינו בהעוד בצאתם ממ, שהשלמים בתכלית השלמות יחלוקו על האמת שראו בעיניהם 59266 

ואיך יכפרו בו אלו שעמדו עמו תחת , ובמעמד הר סיני נאמר עליהם וגם בך יאמינו לעולם, ובמשה עבדו 59267 

קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר , ובעצמם אמרו היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי, הר סיני 59268 

 59269 .אלהינו ואת תדבר אלינו ושמענו ועשינו´ ה

כי עשו , ל"ן בפרשה זו על הפסוק אם כמות כל אדם ימותון אלה שכתב וז"לאו דברי הרמבועוד יותר יפ 59270 

גם במעמד הר סיני שנאמר , אשר עשה במצרים ובמדבר´ ביזו כבוד הרב וכפרו בכל מעשי ה, שתים רעות 59271 

, ל"והם אמרו שאינו כדאי להשתרר עליהם ולא בא להם על ידו רק רע עכ, בו וגם בך יאמינו לעולם 59272 

ויהיו הם עצמם נביאים בדברי לא , ל"בריו סותרים גם למה שכתב בעצמו על וגם בך יאמינו לעולם וזוד 59273 

 59274 .כ"וגם בך יאמינו לנצח בכל הדורות ע, שיאמינו מפי אחרים

, כאדם הנכנס ערב לחבירו ודי לנו בערבותו´ וכבר הבטיחנו הבורא ית, ל"ם באגרת תימן וז"וכן כתב רמב 59275 

על הר סיני שהם מאמינים בנבואת משה רבינו בכל מה שבא על ידו הם ובניהם  והודיענו שכל מי שעמד 59276 

הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך ´ ה ית"שכך אמר הקב, ובני בניהם עד עולם 59277 

לפיכך יש לדעת שכל מי שנטה מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא שאינו מזרע , וגם בך יאמינו לעולם 59278 

המקום יצילנו , ל על כל המסתפק בנבואה לא עמדו אבותיו על הר סיני"כן אמרו רזו, האנשים ההם 59279 

וכיצד יתכן הדבר , ל"ויצילכם מן הספק וירחיק ממנו ומכם המחשבות המביאות לידי ספק ולידי מכשול עכ 59280 

אשר עשה במצרים ´ ויכפרו בכל מעשה ה, שהם בעצמם שעמדו תחת הר סיני יכפרו בנבואת משה רבינו 59281 

 59282 .רובמדב

שכל אלו הדברים , פ הכרה ברורה שיש בידינו"אם נסתכל ונתבונן בדור דעה ע, פתרון לשאלה זו נמצא 59283 

שכל חייהם היו חיי מחשבה בעולמות , והמעשים אמורים על שלמים בשלמות של רוח הקודש ונבואה 59284 

ברום  ושגו בטעות קל, וכיון שהגיעו לנקודה שהיא למעלה מהשגתם, העליונים כמלאכים בשמי מרום 59285 

נחשב להם הדבר לחטא ופשע ולא נעזרו עוד , המחשבה מפני שנמצא פגם בטוהר נפשם בעומק הלב 59286 

 59287 .ולבקר בהיכלו´ ת לחזות בנועם ה"מהשי

וגם קצצו בנטיעות שלא להכיר את האמת הטהור ולהחליפו , הציצו ונפגעו בפרדס השמימי שטיילו בו 59288 

כשהגיעו בבטחונם זה להוציא לפועל מחשבת , ובהיותם בטוחים בעצמם וברוח קדשם, בשקר וטעות 59289 

, וכעונש על שיבושי המחשבות שנכשלו בהם, ננעלו בפניהם דרכי התשובה וההכרה האמיתית, טעותם 59290 

והעונש מעשה , החטא היה המחשבה והטעות הדק בעומק הלב, הוכרחו לעשות מעשים אשר לא יעשו 59291 

 59292 .החטא כעונש על ברק המחשבה הבלתי נכונה לפי רום מעלתם

יאמר כי כשיבוא , הפרו תורתך´ עת לעשות לה, ל"ם בפירוש המשנה סוף ברכות וז"ואלו דברי הרמב 59293 

וזה הענין , העת להפרע מהם יזדמנו סיבות לבני אדם להפר התורה כדי שיבוא עליהם העונש במשפט 59294 

הבין את בהשקפה רוממה זו יש לנו לראות את השלמים האלו ול, ל"ארוך ורחוק עמוק עמוק מי ימצאנו עכ 59295 

ונשכיל להבין בפרשה זו שמה שנאמר בתורה ויקח קרח היה חטא שלו , המסופר עליהם בתורה 59296 

עד שנענשו ברוח , ונפגע בשכלו הוא וחבריו הגדולים, שהציץ להרהר אחר משה בעומק לבו, במחשבתו 59297 

 59298 .קדשם בטעות להוציא לפועל מה שהיה בלבבם

ודעתם ברוח קדשם הוליכם שולל והכריחם לעשות  ושכלם, ונענשו בזה שננעלו לפניהם דלתי התשובה 59299 

, כיון שהוציאו דברים אלו מפיהם ולא פרחה נשמתם, ´ויקהלו ויאמרו מדוע תתנשאו על קהל ה, מעשה 59300 

´ טעו לחשוב שהם נעזרים מן השמים להעמיד הענין הק, והיה בכוחם לעמוד על עמדם לפני משה ואהרן 59301 

והם עומדים להיות נשפטים בעונש , בפניהם דלתות התשובהוהם לא ידעו שכבר ננעלו , הזה על מכונו 59302 

להיות מציצים למעלה , ולא יהיו כקרח ועדתו, למען ישמעו כל ישראל ויראו מגשת אל הקודש, נורא 59303 

 59304 .מהשגתם לחטוא על נפשותם

אין להבין את , שהם רשעים מתחילתן עד סופן, (א"מגילה י) ל"גם דתן ואבירם שאמרו עליהם חז 59305 

ד יש "למ (בסנהדרין חלק) שהרי מפורש, פורקי עול וחסרי אמונה, עת הרשעים הגרועיםרשעותם כרש 59306 

י "פירש, שעליהם נאמר המקרא תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי, ב"להם חלק לעוה 59307 

אלא צריכים להבין את רשעותם שהיתה רק במדה , שקיימו כל מצותיך כדכתיב כי כל העדה כולם קדושים 59308 

 59309 .אבל בכל התורה כולה היו יראים ושלמים, מחלוקתזו של 

והיה להם הכוח לשמוע דברים נוראים אלו , ואיך השתתפו במעמד נורא זה גם נשיהם ובניהם וטפם 59310 

ולעמוד נצבים לראות מה יעשה בהם בעוד , שכל דיבור שלו אש לוהט הוא, יוצאים מפורש מפה קדוש 59311 

או , בע היה להם לצעוק ולבקש רחמים מבעליהן ואביהןשכפי הנהוג בדרך הט, רגע שירדו חיים שאולה 59312 

ואיך לא זזו , או אל משה שהוא אב רחמן כי יחמול עליהם, לברוח אל עדת ישראל המתרחקים מאהליהם 59313 



אלא ברור הדבר שהנצבים לא היו חטא אלא הוא , ממקומם כאלו אין כל דבר עומד להתרחש עמהם 59314 

לשמוע את דברי משה דבר מלך שלטון , שרות לזוז ממקומםלעמוד נצבים כנציב מלח בלא כל אפ, העונש 59315 

 59316 .(ד"ב ע"ב) לצעוק עד היום משאול תחתית משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאים, עד שירדו חיים שאולה

ומה זכות היה בידן של בני קרח , ל"ש ובני קרח לא מתו אמרו חז"כמ, והנה על בני קרח שנשארו בחיים 59317 

מוטב שנעמוד , רואין את משה וכובשין את פניהם בקרקע, אצל קרח אביהן שבשעה שהיו יושבין, שינצלו 59318 

ש קרח "ילקו) באותה שעה הרחישו את לבם בתשובה, פ שאנו נוהגין בזיון באבינו"בפני משה רבינו אע 59319 

זהו מפני שננעלו בפניהם , מכאן ראיה לדברינו שקרח ועדתו שעמדו בקלקולם ולא עשו תשובה, (ב"תשנ 59320 

הרי זכות , ומהי השאלה, ל שואלים על בני קרח מה זכות היה בידם שינצלו"שהרי חז, דלתי התשובה 59321 

למה , אלא השאלה במה זכו לעשות תשובה, וכיון שהרחישו בלבם תשובה ניצלו, התשובה יש לכל אחד 59322 

 59323 .כ גדול שאי אפשר היה להם לעשות תשובה"שחטאם היה כ, לא ננעלו גם בפניהם דלתות התשובה

אלא שנגררו אחר אביהם , שלא הרהרו אחר רבם מרוע לב, כשול נפשם היה קל מכולםל שמ"ופירשו חז 59324 

כי ודאי לא , שאין הכוונה עמדו כפשוטו, וכשהלך משה לדתן ואבירם עמדו לפניו, וכבשו פניהם בקרקע 59325 

ח "כי יתכן שהאדם עומד בפני ת, אלא הכוונה על תוכיות הלב, נמצא איש בישראל שלא יעמוד לפני משה 59326 

, ובני קרח עמדו לפני משה בלב שלם, בתוך לבבו אינו מכבדו, ובתוכיות לבבו הרי הוא יושב, קומתומלא  59327 

 59328 .ואמרו שירה לעיני כל ישראל, מקום נתבצר להם בגיהנם, וזכו לעשות תשובה ולהנצל בנסים נפלאים

ש "ינה לשושא, ש סופה להתקיים"כל מחלוקת שהיא לש (ז"ה י"אבות פ) ומאירים דברינו אלו במשנתנו 59329 

ש זו מחלוקת קרח וכל "ושאינה לש, ש זו מחלוקת הלל ושמאי"איזו היא מחלוקת לש, אין סופה להתקיים 59330 

ומחלוקת הלל ושמאי , ש"הרי אמרו שמחלוקת קרח דומה למחלוקת הלל ושמאי רק שלא היתה לש, עדתו 59331 

וכן גם היתה , המתוך אמונה שלמה ומסירות נפש לקיים את התורה לאמיתת, הרי היתה בהבנת התורה 59332 

 59333 .להם´ שפלפלו בחכמה לפני משה רבינו לשמוע מה יצוה ה, מחלוקת קרח ועדתו

וכמו שדרשו בנות צלפחד וביקשו , וכמו ששאלו האנשים שהיו טמאים לנפש אדם ורצו להקריב את הפסח 59334 

ודע כן אמר משה גם להם בוקר וי, לכם´ עמדו ואשמעה מה יצוה ה, ומשה ענה להם, לנחול נחלת אביהם 59335 

כך יש לנו להבין , ואין בזה כבוד שמים, והודיעם שהם מבקשים כהונה שהוא רב להם, את אשר לו´ ה 59336 

המצוה עלינו להבין , ועוד הרבה יותר מדברים אלו שנאמרו בזה, ולצייר בשכלנו הבנת עניני פרשיות אלו 59337 

ר ביותר אריכות עם עוד נכון וראוי לעיין במקו, שקבלו התורה מהר סיני, ולהשכיל באור קדושת אבותינו 59338 

 59339 .(לקט שיחות מוסר)  .(ל"המו) הוכחות והסברים בהיקף עצום ונפלא על דקות המכשולים של דור דעה

 59340 

 59341 מאמר רפד

במדבר ) ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה´ ואם בריאה יברא ה 59342 

 59343 .(´ז ל"ט

דרש משה עונש זה שהוא ההיפך מהנהגתו , לל ישראללמה במקום להתפלל ולבקש על כ, נשאלת השאלה 59344 

ונראה כי במקרה זה היתה צפויה סכנה לכל היסוד של כלל , לבקש רחמים על כלל ישראל בכל החטאים 59345 

כי בעת שהשמיעו הטענה ומדוע תתנשאו ואמרו כי משה עשה הכל , ישראל ולעצם קיומה של התורה 59346 

הרי שבאו לחטא זה בכוח הקדושה , ´דושים ובתוכם הותלו טענתם בסיבה כי כל העדה כולם ק, מדעתו 59347 

 59348 .חטא כזה גלומה בו סכנה גדולה הרבה יותר, כביכול

, ב"מדוע מלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה, ל"על פי ביאורו של רבינו יונה ז, ואפשר להבין זאת 59349 

אחר שמלבין פני , ב"הומה שלא אמרו כן על הרוצח שאין לו חלק לעו, ב"ורוצח ממש יש לו חלק לעוה 59350 

כי , ב"ולא אמרו בה שאין לו חלק לעוה, לא גרעה הרציחה מן ההלבנה, חבירו היא תולדות הרציחה 59351 

על כן הוא רחוק מן , ואין נפשו מרה לו על עונו כמו הרוצח, המלבין פני חבירו איננו מכיר גודל חטאו 59352 

כ "ועאכו, וחושב שעושה מצוה וכל שכן בעת שהאדם עובר עבירה, (א"קמ´ שערי תשובה ג) התשובה 59353 

 59354 .בעת שהוא חוטא ובא בטענת קדושה

על כן , ישנם תלמידים שיש לפעמים טענות נגדם אבל אין זה נוגע לקיום הישיבה, וכן הוא הדבר בישיבה 59355 

, אבל ישנם כאלה שעושים עוולה ועוד טוענים שיש להם שיטה על זה, אפשר עדיין להפוך בזכותם 59356 

דוגמה לזה מצינו במה שאמר ישעיה הנביא , להם אי אפשר למחול ולסלוח ,ומתכסים בטלית של תכלת 59357 

בימים ההם חלה חזקיהו המלך ויבוא אליו ישעיה הנביא ויאמר לו צו לביתך כי מת , לחזקיה מלך יהודה 59358 

ל משום "א, אמר ליה מאי כולי האי, ב"ז ולא תחיה לעוה"מת אתה בעוה, (ח"ישעיה ל) אתה ולא תחיה 59359 

ל בהדי "א, אמר ליה משום דחזאי לי ברוח הקודש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו, ה ורביהדלא עסקת בפרי 59360 

 59361 .(.´ברכות י) מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, כבשי דרחמנא למה לך

הרי בכל זאת איננו , אם אמנם החטא של מי שאינו עוסק בפריה ורביה גדול וחמור, גם כאן השאלה היא 59362 

אלא ודאי כי עיקר החטא הוא בזה דחזאי לי ברוח , ב"חלק לעוה נכלל בחטאים שהחוטא בהם אין לו 59363 



, וחטא כזה שעושה אדם עם רוח הקודש טמונה בזה סכנה גדולה וחמורה, הקודש שהסתמך על רוח הקודש 59364 

והוא בא בטענת רוח , לפי שראה ברוח הקודש שמואל הנביא עתיד לצאת ממנו, וכן הוא המצב אצל קרח 59365 

 59366 .דולה לכלל ישראל ולעתיד התורהצפונה בזה סכנה ג, הקודש

ומעשה באחד שהיה הולך מארץ , ל במדרש לסוף פרשתנו"ויש על זה משל נאה מעובדה המובאת בחז 59367 

הלך והביא , הרג אחד מהם את חבירו, כשהיה אוכל לחם ראה שני צפרים מתנצין זה עם זה, ישראל לבבל 59368 

והלך להחיות בו את , שב שנפל מן הצפורהלך אותו האיש ונטל אותו הע, עשב והניחו על פיו והחייהו 59369 

 59370 עמד הארי ואכלו, הניח העשב על פיו והחייהו, כשהגיע לסולמה של צור מצא ארי מושלך ומת, המתים

 59371 .(ח"ר י"במד)

והיא סגולת רוח הקודש , כי בעצם היה לו העשב הזה שאפשר להחיות בו מתים, והדמיון לזה לענין קרח 59372 

אבל הוא , ום הנכון והראוי יכול היה להחיות את עצמו ואת האחריםואילו היה מנצלה במק, שהיתה לו 59373 

ובזה איבד , שהוא מן הדברים המוציאים את האדם מן העולם, השתמש ברוח הקודש לתבוע לעצמו כבוד 59374 

 59375 .את עצמו וגם אחרים עמו

י אם כ, חייב הוא להיות זהיר בהם ולשמרם, כי כאשר הוא מגיע למעלות ומדרגות, וזהו לימוד לכל אדם 59376 

וכן אפשר לדמות את , יהיה מאושר וזה יביא אותו לתכלית הרצויה, ישתמש במקום הראוי ובמדה הראויה 59377 

, ולא רק לאדם אחד אלא מעשים בכל יום וברובא דעלמא, המשל הזה מן המדרש למצב של העולם כיום 59378 

על האדם כ קם הארי "משתמשים בהם להחיות את הארי ואח, שכל החכמות וההמצאות שהעולם המציא 59379 

 59380 .ואוכל אותו

היינו שמשתמשים בכל החכמות וההמצאות רק כאמצעי לאבד את העולם ולהחריבו ולא בכדי לבנותו  59381 

, כי אז היה לו הענין לברכה והיה מאושר, כך כל אדם אם היה משתמש במדותיו במקום הראוי, ולשכללו 59382 

, יסרך רעתך רע יהיה גורלוומתקיים בו תי, אבל אם הוא משתמש בזה דוקא שלא במקום ובזמן הראוי 59383 

כי בזה קונים ידיעה רחבה איך וכיצד להשתמש באוצרות והכוחות , והעצה להינצל מזה היא לימוד המוסר 59384 

 59385 .(נחלת אליעזר)  .להיות לו לברכה לשני העולמות´ שחננו ה

 59386 

 59387 מאמר רפה

במדבר ) ולהופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שא´ ואם בריאה יברא ה 59388 

 59389 .(´ז ל"ט

אשרי , ומאידך גיסא יתכן שבעל מוח לא גדול יהיה לאדם גדול, כ הוא אדם קטן"יש בעל מוח גדול ואעפ 59390 

האדם הגדול יודע להבחין בגדלות האפשרויות שלפניו ולא , מי שהוא גדול בשכלו וגם בכוחות נפשו 59391 

הגדול מעשיו גדולים , ק בחיצוניותהוא מבחין כל ענין באופן פנימי ואיננו משח, יבזבזם בקטנוניות 59392 

כל אחד יוכל להיות גדול אם אך ישים לבו ויעריך נכונה , וכערך גדלותו כן ערך שלמות מעשיו, בתוכנם 59393 

ולא יטביעם בים ההבלים ולא , וינצלם עד תומם ברצינות ובכובד ראש, את אפשרויותיו אשר לפניו 59394 

 59395 .יבזבזם בענינים פעוטים וקטנים

כשהאדם יודע , והיא הפותחת את כל שערי ההצלחה, גבהות זו גדלות היא בעצם, ´הויגבה לבו בדרכי  59396 

בכל בחינה ובכל מדרגה יש , ואינו מסתכל עליהן מתוך קטנותו, להגביה את עצמו לקראת המטרות הנעלות 59397 

אשרי מי שיעלה אליו ויסתכל משם על כל אשר , שהוא הקצה העליון של המדרגה, המקום הגבוה שלה 59398 

, כי ממעל יראה ובתוכנם הפנימי של הדברים יבחין, ן במבט אחר יראה ובהבחנה אחרת יבחיןה, סביבו 59399 

נקודת טהרת לבו לפי , המגביה את עצמו אל הנקודה הכי גבוהה שבמדרגתו, הוא יעלה ויצליח באמת 59400 

 59401 .אחר לגמרי מאשר הורגל בו עד עתה, האם לא ימצא עולם אחר לפניו, ערכו

מקום שבו בחינת הגיהנם מתהפכת , מקום שמתעלה מעל ליסורי הגיהנם ,גם בגיהנם יש מקום גבוה 59402 

מקום נתבצר להם , תנא משום רבנו אמרו, ל בגמרא ובני קרח לא מתו"את זה גילו לנו רז, למקום שירה 59403 

וישבו עליו ואמרו  (י"רש, כ בגיהנם ולא מתו"ה מקום גבוה שלא העמיקו כ"התקין להם הקב) בגיהנם 59404 

ומה זכות היתה בידם של בני קרח , (ב"רמז תשנ) ענין מפליא זה נתבאר בילקוט, (י"סנהדרין ק) שירה 59405 

אמרו אם , רואין את משה וכובשין את פניהם בקרקע, שבשעה שהיו יושבין אצל קרח אביהם? שניצלו 59406 

מוטב שנעמוד , ואם לא נעמוד כתיב מפני שיבה תקום, אנו נוהגין בזיון באבינו, נעמוד מפני משה רבינו 59407 

עליהם אמר דוד רחש , באותה שעה הרחישו את לבם בתשובה, פ שאנו נוהגין בזיון באבינו"משה אע מפני 59408 

 59409 .לבי דבר טוב

וזוהי בחינת , אלא שעלו לתחילתה של תשובה כאמרם מוטב, מבואר שלא היו לגמרי על צד משה 59410 

ליונה שבמדרגת דהיינו נקודה היותר ע, בבחינה זו ניצלו שעלו לראות ממקום גבוה שבגיהנום, הרחישה 59411 

לאחוז בכנפות הארץ והצדיקים , ה לעשות לצדיקים לעתיד לבוא"יוחנן דוגמא שעתיד הקב´ אמר ר, חטאם 59412 

אז מי שדבוק בה , (.ז"סנהדרין צ) כשתתבטל החומריות אחרי שית אלפי שנין, תלויין ברומו של עולם 59413 



לא יסבול כלל בביטול חומריות , דהיינו זה שעלה למקום שהוא רומו של עולם, ומי שהוא צדיק, יפול עמה 59414 

 59415 .ז"ה לבני קרח מאותה דוגמא בעוה"כך עשה הקב, ז"עוה

קידוש , רבי יהודה הנשיא אומר כמין עמוד נתבצר להם בגיהנם ועמדו עליו והיו כל ישראל רואין אותם 59416 

 59417 ה קיבל את הסנגוריא"י שראו שהקב"ע, ´השם זה שבני ישראל הכירו את אמיתות הדקדוק שבמשפטו ית

כאשר , באותה שעה פתחו פיהם ואמרו שירה, כי נעשו כלים לזה וניצלו, הדקה הזאת זה היה תיקונם 59418 

 59419 .ה לבנות ירושלים בנין שאין לו הפסק"שעתיד הקב, ´שמענו כן ראינו בעיר ה

דאפילו קצת מחשבה לטובה , במשפטם´ הם ראו את דקות רחמיו ית, המסתכלים מגבוה רואים את הכל 59420 

, ה"אף שלא פרשו מבית אביהם אפילו אחר התראת משה רבינו ע, משפט בעולם העשיההצטרפה לזכות ב 59421 

ושפטו מזה ללמוד את האמונה בתיקון כל הפגמים , בזה ראו את האמת הגמורה ואת השלמות הנצחית 59422 

 59423 .ה לבנות ירושלים בנין קבוע שאין לו הפסק"שעתיד הקב, לנצח נצחים

זכות העלייה , מכל מקום בחינה זו, תשובה שייכת בגיהנםואין , אף שאין מעשה וחשבון ודעת בשאול 59424 

בכוח של התעלות זו , י הרהורי תשובה"זכו בחייהם כשהגיעו לתחילת התשובה ע, למקום הגבוה בגיהנם 59425 

אשר שם בחינת הגיהנם מתהפכת למצב של שירה שאומרה האדם , כבר יכלו לעלות למקום הגבוה 59426 

לראות גם שם את רחמיו ואת , ן הגיהנם במבט הגדלותמשם הסתכלו בעני, כשמגיע לשלמות ההכרה 59427 

והיינו לא מתו שגם בגיהנם לא נאבדו , שאפילו הרהור קלוש שהוא טוב אינו בטל, אמיתת דקדוק משפטו 59428 

 59429 .ונתבטלו בקטנותם

אינם דומים ליסורי גיהנם , שכל יסורי איוב במשך כל ימי חיי האדם, ל בשער הגמול"ן זצ"כתב הרמב 59430 

איך שאדם צריך לצייר לעצמו ציור חי מעונשי , ל"ס זצ"שמענו מרבותינו בשם הגרי, חדעבור חטא קל א 59431 

, ואם יעכב אצבעו שני רגעים, ידמה לעצמו אם ישים אצבע קטנה לרגע לתוך האש כמה יכאב לו, הגיהנם 59432 

ל וגם השלישית וכל ידו וגם רגלו וראשו וכ, ואף יוסיף אצבעו השנית, ומה גם חצי שעה, שלושה רגעים 59433 

וכל שכן פי , פי שלושה, כ יצייר לעצמו אש כפולה פי שנים"אח, וזה רק הציור של אש פשוטה, גופו 59434 

בגודל לבבם , כך ציירו לעצמם גדולי בעלי המוסר! ב חודש בלי הפסק"ולא רק חצי שעה אלא י, ששים 59435 

 59436 .למדו דעת את ענשי הגיהנם והתגדלו ביראת שמים

ל שענין גיהנם הוא "הבאנו את דברי המהר, בונות מופשטים יותרכיון שנתקטנו הלבבות אנו זקוקים לחש 59437 

הרי הבדידות היא , וציירנו איך ירגיש האדם בהיותו בבית הסוהר נפרד מכל אשר יעניין אותו, העדר 59438 

אבל במותו הלא , ומכל מקום עדיין יאכל ויישן ויחשוב בדברים המעניינים אותו, העונש והצער הכי גדול 59439 

כמו כן שם בעולם , וכמו שכאן לא הכיל בקרבו שום ערך רוחני אמיתי, ר התעניין בויעזוב פה את כל אש 59440 

אין צער יותר , זהו ההעדר הגמור הויה ללא כלום, האמת אין לו שום רכוש רוחני שיוכל להתעניין בו 59441 

הרגשה איומה של העדר , בלי שום התעניינות ושייכות לאיזה דבר שהוא, עמוק מצער שהווייתו היא ריקה 59442 

 59443 .בכל המובנים

המשבר כליו , ל בגנות הכעס"אמרו רז, יש הבחנות אחרות בעונש גיהנם שנשיגם יותר בהבחנות שכליות 59444 

הכועס משבר כלים של עצמו כתחליף לרצונו לשבר כלי , (ה"שבת ק) ז"בחמתו יהא בעיניך כעובד ע 59445 

ז את "ס פנימי משביע עיואם ראינו שהמשבר כלי עצמו במרץ רב וכע, ומה גם כתחליף לרצחו נפש, אויבו 59446 

עד כמה היתה , וכל שכן אילו הצליח להכותו ממש, מה היה סיפוקו אילו הצליח לשבר כלי אויבו, יצרו 59447 

 59448 .בזה כל מהותו באה לידי סיפוק ונחת רוח

ו אילו היה מוציא לפועל את כעסו בעצם הענין שכעסו "ק, כ"אם בתחליף נהנה כ, הרי קל וחומר הוא 59449 

אשר ישנא , כי כל השנאה שבעולם אינה אלא תחליף לשנאת המצפון, ו אנשי החכמההן אמר, מכוון אליו 59450 

אם כל השנאה והקנאה וההיזקים , אם כן הרי הדברים קל וחומר, האדם את עצמו מפני רוע מעשיו 59451 

אם כן כמה גדולה השנאה המחריבה שישנה בלבו , והחבלות והחורבנות שבעולם אינם אלא מצד התחליף 59452 

 59453 !שהוא מקור לכל התחליפים, ם העון והחטאובמצפונו על עצ

שהוא ענין החרטה והשנאה שיהיה במצפונו על מעשי , ואם כן הרי יש לנו דרך להבין את עונש הגיהנם 59454 

, ז"ובאה במקומן שנאת הבריות בעניני הבלי העוה, אלא שכעת נדחו פנימה מתחת לסף ההכרה, עצמו 59455 

כל החרטה על , חורבן והשנאה העצמית שבפנימיותויתגלו כל ה, ז"וכשיסתלקו במותו כל עניני העוה 59456 

 59457 .אלה הם יסורים וצער איומים ונוראים מאד שאין דומה להם, מעשי עצמו

ל שרק החוטא מפחד שנאמר פחדו "אמרו רז, עוד נוכל לצייר לעצמנו יסורי גיהנם מצד הבחנת הפחד 59458 

שנדמה לאדם , אינו אלא דמיון ז"ובזוהר מבואר יותר שהפחד בעניני העוה, (.´ברכות ס) בציון חטאים 59459 

ז אינו "כלומר הפחד בעניני העוה, האדם מפחד מפני חטאיו, אך בקרב לבו, ז"שמפחד מפני סכנת העוה 59460 

כשחרב חדה של , נצא נא ונחשוב ונתאר לנו את הפחד אשר יפחד האדם, אלא תחליף לפחד מפני החטא 59461 

מכל מקום פחד זה אינו אלא , ל לרצחו נפשכשברור לו ששונאו רוצה ויכו, שונאו בנפש מונחת על צוארו 59462 



כי אילו היה שלם בנפשו בלי שום פגם לא , ושורש פחדו הוא פחדו מפני עונשי הגיהנם על חטאיו, תחליף 59463 

 59464 .היה מפחד כלל

, ו"הרי הדברים ק! לי לא אירא מה יעשה אדם לי´ ה? מה יש לו לפחד´ ית´ הדבק בדבקות גמורה אל ה 59465 

כמה , כל שכן אילו נתגלה לפנינו שורש הפחד דהיינו החטא עצמו, כ גדול"אם הפחד מחרב חדה הוא כ 59466 

הרי לנו ציורי הגיהנם , זהו ציור חזק להבין ענין הפחד הנורא שבגיהנם, היה מתרבה פחד בכפלי כפלים 59467 

ועד כמה , ה"אולם אם יגיע למקום הגבוה שבגיהנם ימצא את עצמו מלא שירה להקב, בבחינתו התחתונה 59468 

 59469 .באותה מדה ימצא תנחומים מיסורי גיהנם, ה זושגדולה בחינ

כי , אז חטאו אינו שלם, בשעה שעדיין לא נשתחרר לגמרי מחטאו´ אם החוטא עומד בגדלות מדרגתו אפי 59470 

אבל כיון שבמחשבתו יש אחיזה , ואם גם חוטא הוא במעשה, פ של תשובה וחרטה"יש בו נקודה דקה עכ 59471 

כבר יש לו , י נקודה זו הדקה של קידוש השם"וע, וה שבגיהנםז למקום גב"וניצוץ קל של תשובה זוכה עי 59472 

ועד , כי הרי הגיהנם הוא צער ההעדר והסבל מטומאת החטא, תנחומים ולא נשלמה לגמרי בחינת הגיהנם 59473 

ויכול להתעלות , וניצל מההעדר הגמור, יש בו מציאות רוחנית, כמה שיש בו ניצוץ של קידוש השם 59474 

 59475 .בתוך עונשי הגיהנם עד לדרגת שירה´ להכרה בדקדוק משפטי וחסדי ה

אפילו , כ בין הבחינה התחתונה של המדרגה לבחינה העליונה שבה"אם ההפרש גדול הוא כ, מעתה למדנו 59476 

של חשבון הנפש ומחשבה , כמה מוסיפה כל נקודה של חיזוק, כל שכן לצד הטוב והחסד והרחמים, בגיהנם 59477 

עד כמה צריך , ום גבוה של מדרגתו בתורה ובמצוותוכמה יזכה האדם אם מגביה את עצמו למק, טהורה 59478 

ולנצל כל , ולהתרומם להעריך את הכל במבט הגדלות, להתאמץ בכל הכוחות לצאת מקטנות דמוחין 59479 

נוכל לעלות משם , כשנבצר את המקום הגבוה שבמדרגתנו, שבמדרגתנו´ האפשרויות של עבודת ה 59480 

 59481 .(110´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .´ית´ וכך נתרומם מעלה מעלה בעזרת ה, למדרגה השניה

 59482 

 59483 מאמר רפו

ז "במדבר ט) ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש 59484 

 59485 .(ב"ל

מכנף הארץ ´ שנא, אינה אומרת שירה בפיה אלא בכנפיה, מיום שפתחה הארץ את פיה לבלוע דם הבל 59486 

סנהדרין ) לרעה פותחת ולא לטובה? ע את קרח ועדתווקשה הלא כתוב ותפתח הארץ פיה ותבל, זמירות 59487 

, ה בשביל שקיבלה את דמו של הבל"האדמה נענשה מהקב! קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, (ו"ל 59488 

לא להשתיק את צעקת דם הנרצח , כי צריכה היתה שלא לקבל את דמו, ושוב אינה יכולה לפתוח את פיה 59489 

 59490 .(עיון יעקב שם) קבלה דמו של הבל שוב לא יפתחה בשביל ש"שהיה עונש מאת הקב, המצווח

כדי להעלות את חרון , אלא שדמו יהיה דוקא מגולה תוסס ורותח, שומה היה על האדמה לא לקבל את הדם 59491 

, והפה אשר העלים וכיסה על הדם, כדי לעורר את הלבבות בגנות הרוצח ומעשה הרציחה, אף של הדין 59492 

שירה , שירה היא שפת מלאכי עליון, ירה היא מעין עולם הרחמיםכי ש, אותו הפה אינו מסוגל לומר שירה 59493 

רוצח מטמא את , ורציחה היא סילוק שכינה, שירה היא הורדת שכינה ממעלה למטה, היא גאולת הנפש 59494 

י "ואומר הספרי ע, (ה"מסעי ל) אשר אני שוכן בה, ולא תטמאו את הארץ אשר אתם יושבים בה, הארץ 59495 

 59496 .שפיכות דמים השכינה מסתלקת

, לפי שהנפש תלויה בדם, ושפך את דמו וכסהו בעפר´ שנא, מצוה לכסות הדם אחר זביחת חיה או עוף 59497 

ולכן ראוי לכסות הנפש ולהסתירו מעין רואין טרם נאכל הבשר כי גם בזה נקנה קצת אכזריות בנפשנו  59498 

ועוד , ישים לזהאם יהיה הדם מגולה והוא צועק ואנו אד, (ז"החינוך קפ) לאכול הבשר והנפש נשפך לפנינו 59499 

שהכיסוי ואי כיסוי נובע מאותו ? איך ינעם לנו, והדם הוא מאותו בשר, אנו מרשים לעצמנו לאכול הבשר 59500 

 59501 .הטעם האחד

הפה שנועד להיות כלי שרת לשבח להלל ולקלס לאל , (´תהלים נ) ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי 59502 

אין הוא ראוי ליעודו ואין הוא מתאים , וממית ונעשה כחרב מזיק, אם הוא מדבר בו רע על חבירו, עליון 59503 

כשאתה מגיע לפרשת רוצחים , רשע מה לך לספר חוקי, ה אל דואג"אמר הקב, ´יותר לספר את חוקי ה 59504 

 59505 .(´ילקוט תהלים נ) ותשא בריתי עלי פיך? ר מה תהא דורש"ולפרשת מספרי לשה

והי כמה רברבין ותמהוהי כמה את, פתח הרשע נבוכדנצר ואמר, כשהחיה יחזקאל המתים בבקעת דורא 59506 

שאלמלי , ר יצחק יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע שחיק טמיא"א, תקיפין מלכותיה מלכות עולם 59507 

, (ב"סנהדרין צ) ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהלים, לא בא מלאך וסוטרו על פיו 59508 

אין שירה וקילוסין , להגלות את עם ישראלפה טמא ומלוכלך שמצוה וגוזר על עבדיו שיחריבו המקדש ו 59509 

 59510 .(מעייני החיים)  .אין הם מסוגלים לעלות למרום, שלו מקובלים

 59511 

 59512 מאמר רפז



ז "במדבר ט) ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש 59513 

 59514 .(ב"ל

כי איננו רומז , נענים קנין כספומצריים וכושיים וכ, עבדים ושפחות היו לו, ואת כל האדם אשר לקרח 59515 

רחש , (ן שם"הרמב) כי היו גדולים צדיקים וטובים וזכותם עמדה להם, לזרעו דכתיב ובני קרח לא מתו 59516 

ה מקלס "להודיע שלא יוכלו בני קרח להתוודות בפיהם אלא כיון שרחש לבם בתשובה הקב, לבי דבר טוב 59517 

 59518 .ה מבין"מבין אין אדם צר מחשבה בלבו הקב וכל יצר מחשבות´ כי כל לבבות דורש ה, להם ומקבלם

ולמה , ה בפיהם עד שרחש לבם בתשובה וקיבלם מיד"כך בני קרח לא היו יכולים לומר שירה לפני הקב 59519 

והיו רואין שאול , לפי שהיתה שאול פתוחה מתחתיהם? ה בפיהם"לא היו יכולים לומר שירה לפני הקב 59520 

והלא היו , ם להתוודות בפיהם עד שרחשו תשובה בלבםולא היו יכולי, פתוחה מכאן ואש מלהטת מכאן 59521 

, אלא ללמדך כל מה שזה כיון בלבו כיון זה בלבו? ולמה אמר הכתוב רחש לבי לשון יחיד? שלושה 59522 

 59523 .(ה"מדרש תהלים מ) ושלשתן שווין בלב אחד

שהיו ? מנין אתה יודע, כל אחד ואחד שלו ידידות הם לפני, ה"ועוד שם משכיל שיר ידידות אמר להם הקב 59524 

ואיזה זכות , ה"משה ואהרן וכל הגדולים באין לשמוע שירתן של בני קרח ומלמדים לומר שירה לפני הקב 59525 

שבשעה שהיו יושבין אצל קרח אביהן רואין את משה וכובשין את פניהם ? היה בידן של בני קרח שינצלו 59526 

ואם , טוינו על כבוד אב ואםנוהגים אנו בזיון באבינו וכבר נצ, אמרו אם נעמוד לפני משה רבינו, בקרקע 59527 

, פ שאנו נוהגין בזיון באבינו"מוטב שנעמוד מפני משה רבינו ואע, לא נעמוד כבר כתוב לפני שיבה תקום 59528 

 59529 .(ב"ז תשנ"ילקוט קרח ט)ב  עליהם אומר דוד רחש לבי דבר טו, באותה שעה הרחישו את לבם בתשובה

עים בבקעת האדמה והשאול פתוחה לפניהם גם כאשר היו כבר שקו, לכן נתקבלו הרהורי התשובה שלהם 59530 

אבל בכל זאת היודע תעלומות , ואין זו תשובה נבחרת שהרי הבחירה כבר נלקחה מידיהם, והאש מתלהטת 59531 

אינם חוזרים תרתי , שהרי רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים, קיבל את הרהורם ברצון 59532 

אין בהם כוח השליטה , נם מסוגלים לחזורכ בחטאם וקשורים בו עד שאי"שכבר נשתרשו כ, משמע 59533 

ואין בכוחם וברצונם להתחרט ולבוא בהרהורי , הלא קרח אביהם נמצא בצדם יחד עם עדתו, והרצון לחזור 59534 

 59535 .תשובה

וזה בתנאים קשים , אבל בני קרח זכו להשתחרר משבי הטבע ונשאר בהם כוח השליטה להיפרד ממנו 59536 

, צמודים למרידתם ואינם זזים מעזותם וממרידתם, ועדתו שכן יושבים הם יחד עם אביהם קרח, ביותר 59537 

פעלו נגד עצמם ונגד כל , זזו ועלו בגבורה על עצמם ועל כל סביבתם, ואילו בני קרח שברו את הקרח 59538 

הרהרו , ואז נתגלה להם פתח כרוחבו של אולם, פתחו פתח קטן של אור כחודו של מחט, הקרוב להם 59539 

 59540 .לבם מכל מקום ניצלווהגם שהיה זה רק ברחשי , והתוודו

זו לא היתה ראשית התשובה , לא בכדי באו להם הרהורים טובים, אולם לא לחינם התרחש להם הנס הזה 59541 

כבר אז לא היו אתו ולא , תחילתם היה כבר בהרהורי תשובה בראשית המחלוקת של קרח אביהם, שלהם 59542 

התעוררו בהם היסוסים והיו , כההיתה בהם מבו, הם לא הלכו אתו בכל שלמות הלב, לרוחם היה כל הענין 59543 

הביאו אותם להרהר שנית בשעה , הרהורים אלה אם להימשך אחרי אביהם, מתלבטים אם להימשך אחריו 59544 

האם לקום , ומשה רבינו עבר לפניהם ואז התעוררה בקרבם סערת רגשות מנוגדים, שישבו עם אביהם 59545 

ראשון הביאם לידי הרהור שני יותר ואותו הרהור טוב ה, מפני משה רבן של ישראל אף שיתבזה אביהם 59546 

 59547 .בולט ואמיתי

, (´ח י"ר י"מד) ל"הסוד העיקרי שהיה הגורם הראשון שהביא אותם לכל ההרהורים הטובים מגלים לנו חז 59548 

לפני מסיתים ומדיחים ? לפני מי, השפיל עצמו לפניהם, לפי שהלך משה ברגליו לפתחן של דתן ואבירם 59549 

, ולהשפיע עליהם בדברי שלום, נבזים הלך משה לנסות להשלים עמהםבפני אלו ה, עזי פנים מאז ומתמיד 59550 

נתחכם בזה לדבר עמם ביחוד שלא בשעת הוועד אולי ירויח דעתם , פ וישלח משה אומר"עה´ ח הק"ובאוה 59551 

גם באמצעות החשיבות אשר הוא מחשיבם לדבר אליהם מכללות הנועדים יתרכך לבם להטות , אחד לאחד 59552 

הכל מחמת האפשרות שמא , ולא התחשב בבזיון כבודו, ה בפומבי"משה רבינו ע י הענוה שהפגין"ע, אוזן 59553 

 59554 .זה יועיל להביא שלום

להימשך בהכרעת לבם אחר משה , הציתה גם בתוכם את אור האמת, דוגמה זו שראו בני קרח ממשה רבם 59555 

 59556 בן פלת שלושה בני קרח ואון, זכה משה להציל ארבעה צדיקים מדינה של גהינם, ל"ותורתו וכמאמרם ז

אי , אי קרח כהנא רבה את תלמידו, ל אשתו הצילתו שאמרה לו"ועל און בן פלת אמרו ז, (ז"ילקוט ט) 59557 

והיתה יושבת על פתח , מה עשתה השקתה אותו יין והשכיבתו וישן לו, אהרן כהנא רבה אתה תלמידו 59558 

ראשונה שעזרה אבל הסיבה ה, וכל מי שבא לקרות בעלה חוזר, ביתה היא ובתה וסותרת קליעות שערה 59559 

זו היתה סיבה כה חזקה שהיא משפעת אפילו על , היא התמונה של משה רבינו וענוותנותו המופלגת, להם 59560 

 59561 .(מעייני החיים)  .המהססים

 59562 



 59563 מאמר רפח

 59564 .(ה"ז ל"במדבר ט) ותאכל את החמשים ומאתים איש´ ואש יצאה מאת ה

ועי פחים ציפוי למזבח כי כ נצטוה משה את מחתות החטאים האלה בנפשותם ועשו אותם רק"אעפ 59565 

ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחושת אשר הקריבו השרופים וירקעום ציפוי , ויקדשו´ הקריבום לפני ה 59566 

ל כי קדשו המחתות ואסורין בהנאה שהרי עשאום כלי שרת "י ז"ופירש, למזבח זכרון לבני ישראל 59567 

אמרו החטאים ´ ובגמ, ה"על הקב שנעשו פושעים בנפשותם שנחלקו, (ו"יומא ל) החטאים האלה בנפשותם 59568 

 59569 .(.ב"סנהדרין נ) שנשמתן נשרפת וגופן קיים, מהו בנפשותם, האלה בנפשותם

י "אמר ראב, תניא מנין שמעלין בקודש, ציפוי למזבח, עוד אמרו שנתחייבו שריפה על עסקי נפשותם 59570 

תשמישי מזבח ועכשיו בתחילה , ויקדשו´ דכתיב ועשו אותם רקועי פחים ציפוי למזבח כי הקריבום לפני ה 59571 

ל דאין מורידין אמר רבי "ומנ, ועוד אמרו התם שמעלין בקודש ולא מורידין, (.ט"מנחות צ) גופו של מזבח 59572 

 59573 .ומנלן דמעלין דאמר קרא את מחתות החטאים כדלעיל, דאמר קרא ויקם משה את המשכן

, ´ם שנחלקו על השהמחתות שהקטירו בהם החטאים האלה בנפשות, אנו למדים מכאן דבר נשגב ונורא 59574 

ועם כל זה נצטווה משה להרים את המחתות כי קדשו ואסורין , ושנתחייבו שריפה על עסקי נפשותם 59575 

, החטאים האלה בנפשותם גם בשעת הקטרה, ומי הם שעשאום כלי שרת, בהנאה שהרי עשאום כלי שרת 59576 

, ותם ציפוי למזבחולא עוד אלא שנצטוה משה לעש, ה"כי הלא הקטירו כדי לקיים את מחלוקתן על הקב 59577 

ולא עוד אלא שכל עיקר ההלכה , שבתחילה תשמישי מזבח ועכשיו גופו של מזבח, כלומר להעלות בקודש 59578 

וזה שמעלין רק , שמן המשכן לא ילפינן אלא רק שאין מורידין, של מעלין בקודש מהכא הוא דילפינן 59579 

 59580 .מקדושתן של אלו המחתות של החטאים בנפשותם, מהכא ילפינן לה

שיתכן ובמחיצה אחת עם חטא חמור שאין כמותו שעל ידו ירדו , נינו גילוי בסוד קדושת המחשבההרי לפ 59581 

כ עד שעל ידה יקדשו "ומחשבה זו קדושה כ, תשכון גם קדושה בתוך תוכה של הטומאה, חיים שאולה 59582 

קדשו , כיון שגם חשבו מחשבת קדושה לשמים, אף שבהם שרתו את יצרם הרע וחטאו בנפשותם, הכלים 59583 

ולא עוד אלא שנצטוו להעלות אותם , כאותם הכלים שהם כלי שרת למזבח, לים האלה ונעשו כלי שרתהכ 59584 

´ כי הקריבום לפני ה, ותחת שהיו רק תשמישי מזבח יהיו עכשיו לגופו של מזבח ציפוי למזבח, בקודש 59585 

 59586 .ויקדשו

שהוא טעם על , ווירם את המחתות כי קדש, ויש להתבונן כי כפלה התורה מה שכבר נאמר בפסוק הקודם 59587 

בפסוק , שלא יניחם שישרפו כי קדשו מפני שעשאום כלי שרת, ההרמה מבין השריפה וזריית האש מהם 59588 

´ שחזרה ונתנה טעם כי הקריבום לפני ה, ועשו אותם רקועי פחים ציפוי למזבח, שלאחריו על הצווי 59589 

אבל לא , בהם קדושה היינו שממקרא דכי קדשו לא שמענו אלא שיש, ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל 59590 

שמתשמישי מזבח שהיו אצל המקטירים יעשו , שיש בהם מעלה של קדושה כזו שדינם להעלות בקודש 59591 

כלומר במעלת קדושה כזו שדינם גם , ויקדשו´ ולפיכך אמרה תורה כי הקריבום לפני ה, לגופו של מזבח 59592 

 59593 .להעלות בקודש

כ מה ענינו בנתינת "וא, ענין להא דמעלין בקודש לכאורה הרי אינו, וסיום הכתוב ויהיו לאות לבני ישראל 59594 

, ויהיו לאות´ ל פי"י ז"שהרי רש, ונראה שגם זה בכלל האות לבני ישראל, הטעם למה שהעלום בקודש 59595 

ואלמלא פירשה התורה את מעלת , כ"לזכרון שיאמרו אלו היו מאותן שנחלקו על הכהונה ונשרפו ע 59596 

כי מה שנכשלו הוא מפני שלא היו קדושים , קום לומרהיה עוד מ, קדושת מחשבתם של החולקים האלה 59597 

אבל אחרים שהם קדושים יותר יוכלו לחלוק על הכהונה , ולפיכך לא עלתה הקטורת שלהם לרצון, כ"כ 59598 

 59599 .י הקטרתם"ע´ וימצאו רצון מאת ה

עד כדי כך שחל בהם הדין של מעלין , ולזה באה התורה וגילתה מעלת קדושת מחשבתם בהקטרתם 59600 

כלומר גופו , ה העלה קדושתם שיהיו ציפוי למזבח"ר על כן שהם עשאום רק לכלי שרת והקבוית, בקודש 59601 

הלא יהיה לאות לזכרון לבני , וכיון שהם עם כל קדושתם הנשגבה והעליונה נכשלו ונשרפו, של מזבח 59602 

שאין מעלת , כ"כלומר גם אלו שהיו קדושים כ, אלו היו מאותן שנחלקו על הכהונה, ישראל שיאמרו 59603 

הלא כבר נסתם הגולל על המחשבה שיש אפשרות לחלוק , שה שהיא עולה על מעלתם גם הם נשרפוקדו 59604 

 59605 .יהיה החולק מי שיהיה אחת דתו להשרף, על הכהונה

דכתיב , דלהילפותא מקרא זה דמעלין בקודש הובא כל הפסוק, מנחות שם´ ולפי זה מדויק מאד לשון הגמ 59606 

ה הרי הלימוד של מעלין בקודש הוא רק מרישא דקרא ועשו שלכאור, ועשו אותם ויהיו לאות לבני ישראל 59607 

שעיקר האות לבני ישראל , ולפי מה שנתבאר מבואר יפה, ולמה הביאו גם סיפא דקרא, אותם ציפוי למזבח 59608 

כי רק הוא הזכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר להקטיר קטורת לפני , הוא מהמעלין בקודש 59609 

 59610 .´ה

שלא יעלה על , כלומר כי זה הוא הזכרון לבני ישראל, ביד משה לו´ אשר דבר הולא יהיה כקרח ועדתו כ 59611 

ולא יעלה על דעת איש זר אשר לא מזרע אהרן , דעת שום אדם בישראל בכל הדורות לחלוק על הכהונה 59612 



י קדושתם זכו שכלי שרת שלהם יעשו גופו של "שע, כי כבר ניסו לעשות כן קדושי עליון, להקטיר קטורת 59613 

 59614 .(דליות יחזקאל)  .ם הם עם כל קדושתם נשרפווג, מזבח

 59615 

 59616 מאמר רפט

במדבר ) וירם את המחתות מבין השרפה ואת האש זרה הלאה כי קדשו, אמור אל אלעזר בן אהרן הכהן 59617 

 59618 .(´ז ב"י

ולא ידעתי , ל"ן ז"הקשה הרמב, (י"רש) והם אסורים בהנאה שכבר עשאום כלי שרת, כי קדשו המחתות 59619 

אבל יש , וזה שעשה כלי שרת להקטיר בחוץ באיסור אינו מקודש, הקריבוטעם זה שהרי קטורת זרה  59620 

לפי שחשבו שיענה אותם , כי הם הקדישו אותם לשמים, פ משה היו קודש"לומר כי בעבור שעשה כן ע 59621 

 59622 .ל"ותהיינה המחתות האלה כלי שרת באהל מועד לעולם עכ, האלוהים באש

שהנהגת המשפט האלוהי השיקול וההערכה השמימיית הוא , מה שיש לנו להתבונן בפרשה זו ולהעמיק בה 59623 

וכשם שהצילומים שאנו מקבלים מבליטים , הם כדרך שאנו מצלמים את תופעות הטבע, של מעשי האדם 59624 

כן הוא הצילום , את הבליטות והשקיעות שבעצמים בהופעתם החיצונית, ומגלים את האורות והצללים 59625 

הכל , וכל רחשי ויצרי תת נפשו המסותרים, הצלולות כל מחשבותיו, השמימי של נפשו ורוחו של האדם 59626 

 59627 .מצטלם והכל משתקף

את חוטי הפיסול , נקודות הרע שבטוב ונקודות הטוב שברע, הכל מתרשם בגנזי הדין וחשבון השמימיים 59628 

של מגמות יושר המשתרבבות לפעמים אל בדי , וגם החוטים הדקים, שביריעות הנארגות על טהרת הקודש 59629 

מסוייג ומנותח , הכל ברור ונפרד, ואין עבירה מכבה מצוה, אין מצוה מחפה על עבירה, השעטנז והטומאה 59630 

רע , ואין שכר ועונש מעוכבים אף על מעשים מוסתרים שבמוסתרים, ש עד דקה מן הדקה"לפני אורו ית 59631 

 59632 .בטוב או טוב ברע הכל נדון וצפוי

והם , אם רשעים וחוטאים בנפשותםהכתוב קור, כל אלו שנסתבכו ונמשכו אחריו, הרי נראה במעשה קרח 59633 

כגון במעשה , מ כיון שהיה במעשיהם איזה שמץ של מחשבה וכוונה טהורה"מ, ירדו לטמיון ונאבדו לעולם 59634 

שמץ של מחשבה דקה , יענה כי הם הצדיקים´ וה, ´ההקטרה שהם אמנם נואלו להאמין שהם נבחרי ה 59635 

אף כי האש של הכלים , השרת בקדושה ידועהובזכות זו נתקדשו הכלי , טהורה נזרקה בכל זאת בהקטרתם 59636 

, אף שכל מעשה ההתקוממות והמריבה על משה, היתה זרה ומתועבת וצריך להרחיקה ולזרותה מחוץ 59637 

בכל זאת נשתרבב כאן איזה חוט דקיק של כוונה לשם שמים שהועיל , בטומאת הגאוה וההתנשאות יסודה 59638 

 59639 .שכלי השרת יתקדשו

אף כל חלק וחלק דק , ה הכל מצטלם"אבל לאורו של הקב, להבחנה כזואמנם עין בשר ודם אינה מוכשרת  59640 

והלא משה רבינו ביקש , ואין שכחה ואין התעלמות מלפני כסא כבודו, הכל מובלט ומובחן, מן הדק 59641 

ומשום מה צריך לבקש שלא תתקבל מנחתם , הלא חוטאים ורשעים היו, ה אל תפן אל מנחתם"מהקב 59642 

משום כך נתאמץ בתפילה , איזה נדנוד של מחשבה קלילה לשם שמים אלא שכיוון שהיה בהם? ותפילתם 59643 

ומטרת , כ איתנה"ותפילתו של משה בדרך כלל היתה כ, ה שלא יקבל את תפילתם ומנחתם"לפני הקב 59644 

התפילה היתה לדחות חוט דקיק אחד של כוונה מקודשת שנטוותה אל מסכת גדולה של מחשבה בלתי  59645 

 59646 .טהורה

ובתנו להרכיש לנו את ההכרה על מציאותו ופעולתו הבלתי פוסקות של ל עלינו ללמוד שמח"מכל הנ 59647 

ומה תועיל לו לאדם , וההולך אחרי עקבותינו בכל ימי חיינו עלי חלד, הצילום האלהי המחזר אחרינו 59648 

, קולט ורושם נבכי תנועות נפשותינו, הסתתרותו והתחפשותו בשעה שהצילום פועל וחודר לכל הוויתנו 59649 

ואל נצטרך ליבוש , הבה נא ונתאמץ שלא נכשל חלילה, צופינו לעיני כל הבריותמציג ומבליט את פר 59650 

ונרו יאיר ´ ויתן ה, בשעה שיציגו לפנינו את אלפי הצילומים המשקפים את כל הצללים והאורות שבנפשנו 59651 

 59652 .(תורת הנפש)  .נקרא עלינו´ וראו כולם כי שם ה, על ראשנו תמיד

 59653 

 59654 מאמר רצ

 59655 ה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונותם מעליאל משה השב את מט´ ויאמר ה

 59656 .(ה"ז כ"במדבר י)

ומה , לא שינה מן הדיבור אף על דק מן הדק, לא פחות ולא יותר´ משה רבינו כיוון לעשות בדיוק כדבר ה 59657 

ולא רק מעשיו אלא אפילו הדיבור והביטוי שלו היא השפה , ה"שעשה עשה מדעתו ובהסכמתו של הקב 59658 

כך היא שפתו הרכה וכך היא , הביטויים בהם דיבר לבני ישראל מדוייקים כפי ששמע מרבו, ה"קבשל ה 59659 

ואף , ה על כל צעד ושעל"משה לא זז רק לפי הוראת הקב, ה וציוויו"שתיהן מהנהגת הקב, שפתו הקשה 59660 

בעל ´ ה כמו שפי"היה ביטוי שלמד מהקב, מה שקרא לבני ישראל ממרים הייתם שמעו נא המורים 59661 



מכאן למד משה , אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי´ ויאמר ה, וריםהט 59662 

 59663 .שקראם ממרים

מדעת , ה"מעולם לא ההין לעשות אפילו תנועה קלה ודיבור כלשהו בלי שבא מתוך לימוד והוראה מהקב 59664 

אלא היה זה , ונהואף בביטוי הזה של שמעו נא המורים לא היתה פליטת פה שלא בכו, עצמו לא דיבר 59665 

 59666 גם בילקוט, ה"היה מכין את דבריו שיהיו מכוונים כדיבור וכלשון קוב, ´ביטוי שבא מתוך לימוד בתורת ה

אמר משה , ה"מפרש שהיה כאן ביטוי מתוך לימוד ומתוך כוונה להתדמות ללשון הקב (ד"ואתחנן תתי) 59667 

תחילה , הלא אתה החילות? וריםע למה איני נכנס לארץ מפני שאמרתי שמעו נא המ"רבש, ה"לפני הקב 59668 

 59669 .אמרת למשמרת לאות לבני מרי

מתוך לימוד שלמד , כי ביטוי זה שהתבטא על בני ישראל היה מתוך טהרת הלב, משה הרגיש בעצמו 59670 

ומשה תלמיד נאמן היה , ה חינכו ולימד את לשונו איך לדבר ואיך להנהיג את העם"שהקב, ה מראש"מהקב 59671 

בכל תחינותיו ובקשותיו ונימוקיו כדי שיזכה , ניס טענה זו בכל התנצלותוואכן משה הכ, לדבר כלשון רבו 59672 

הרי צריך היה להשתבח מאתו , ה רבו"ה היה מדבר כלשון הקב"אבל אם משה רבינו ע, להיכנס לארץ 59673 

אלא לא כל הנהגה ולא כל דיבור יכול משה ללמוד , למה איפוא נענש על הביטוי שמעו נא המורים, ´ית 59674 

לא בכל דבר אפשר להתדמות לאלהים , ינו צריך היה להבין ולהבדיל בין ביטוי לביטוימשה רב, ה"מהקב 59675 

 59676 .קדושתי למעלה מקדושתכם, ל כי קדוש אני"ת, יכול כמוני, ש קדושים תהיו"כמ, ולדבר בלשונו

ויקרא , כי סר לראות´ וירא ה, ה מנע את משה מלהתדמות לאברהם אבינו בביטוי הנני"וכן מצינו שהקב 59677 

אתה ענית הנני כמו ´ אמר ית, ויאמר אל תקרב הלום, תוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנניאליו מ 59678 

לא לכהונה דכתיב ביה קרב , אל תקרב הלום´ אמר לו ית, וכתיב במקום גדולים אל תעמוד, אברהם זקנך 59679 

 59680 .(´בעלי תוס) ולא למלכות דכתיב ביה הלום, אל המזבח

הלא ביטוי זה מורה על , י הנני ולהתדמות לאברהם אבינוולכאורה למה נאסר על משה להשתמש בביטו 59681 

וכן ביוסף הצדיק , לשון ענוה ולשון זימון, י שלשון הנני ענוותן של חסידים"רש´ כמו שפי, מדרגה גדולה 59682 

ל אמרו "גם חז, בלשון ענוה וזריזות למצוות אביו, כאשר שלח אביו יעקב אותו אל אחיו אמר מיד הנני 59683 

ש הנני ממטיר "כמ, זכו בני ישראל לאכול מן במדבר ארבעים שנה, ומשה הננישבזכות שאמרו אברהם  59684 

למה דחה ? ה למשה אל תקרב הלום"ולמה באה תשובתו של הקב, (´ה ה"ר כ"שמו) לכם לחם מן השמים 59685 

 59686 .את משה שרצה להתדמות לאברם אבינו במידה טובה של ענוה וזריזות

לא כל , לא כל הדורות דומים, ים שווים בקומתםלא כל האנש, אלא שלא כל המדות והמשקלות שווים 59687 

הנני של אברהם הוא רק ביטוי וצורה של , הנני של משה שונה מהנני של אברהם, ההתדמויות טובות 59688 

, מה שאין כן משה רבינו, ´מלחמה נגד השטן שבא להפריעו ולמנעו מלבצע את מעשה העקידה כמצוות ה 59689 

הנני של משה היתה הזמנה , ה ולכוונת לשמה של המעשהלעצם המעש, שעליו להילחם מלפניו ומלאחריו 59690 

ועל משה לכוון היטב שלא יתערב אצלו משהו מן , (´ז´ ר ואתחנן ב"מד) והכנה לכתר מלכות וכתר כהונה 59691 

 59692 .כאן איפוא מדובר בנקודה רגישה ומסוכנת, המשהו של הנאת מלוכה וכהונה

הרי , משה היתה כולה קדושה ענוה וזריזותפ שאמירת הנני של "ואע, ה באדישות"ולכן התנהג עמו הקב 59693 

יכוון בגדולתו , יטהר הגוף והנפש, שיעצור ויתבונן מעט בעצמו, ה ולימדו שיתעכב לשעה ולרגע"בא הקב 59694 

י התבוננות יוכל לתקן ולכוון שהמשרה החיצונית לא תבלבל ולא "כי רק ע, ובמלכותו רק לשם שמים 59695 

י שהייה קצת יוכל להשיג את "וע, ני של משה מידמשום כך לא נתקבלה אמירת הנ, תפחית מלשמה 59696 

 59697 .ה הבטיחו מלכות וכהונה רק בתנאים אלו של שהייה התבוננות והכשרה"והקב, המטרה

ר "דב) וכאשר אמר הנני אמר הנני לכהונה ומלכות, ה כהונה ומלכות"אברהם אבינו ביקש גם הוא מהקב 59698 

כי אינו , ה למשה"לכן אמר הקב, דת יצחקאבל בקשתו של אברהם באה אחר שאמר הנני לעקי, (´ז´ ב 59699 

, אין האחד יכול לחקות את חבירו, כי אינה דומה צורה לצורה, יכול להתדמות לאברהם ולומר הנני כמוהו 59700 

, ואם כי התלמיד צריך ללמוד מרבו, גם את האבות אי אפשר לחקות, גם התלמיד אינו יכול לחקות את רבו 59701 

אבל צריך לדעת כי ישנם גם דברים , עשות כפי שרבו לימדווחייב אדם לדבר בלשון רבו וכל שכן ל 59702 

 59703 .ויש לדעת להבדיל בין קודש לקודש, שאינם מותרים לתלמיד

, ששית, ´עוונות ולא גיליתי לך אחד מהם לכן לא תכנס לארץ וכו´ ה למשה הרי אתה עשית ו"אמר הקב 59704 

חטאים היו שאמרת לבניהם וכי אברהם יצחק ויעקב , והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים 59705 

ה אני אמרתי "ל הקב"א, ממך למדתי שאמרת את מחתות החטאים האלה, אמר לפניו רבון העולמים? כך 59706 

ויש שטועין ואינן , לא כל דבר מותר להתלמד מהרב, (´תנחומא ואתחנן ה) בנפשותם ולא באבותם 59707 

 59708 .מבדילין בין קודש לחול ובין טמא לטהור

, מלך חלש לא השבעתיך שלא תראה בארץ ישראל, אה את הארי ואמר לוחנינא בן דוסא שר´ מעשה בר 59709 

תנחומא ) ומי שבראך קראך גבור, רץ אחריו רבי חנינא אמר ליה נעניתי לך שקראתיך חלש, מיד ברח 59710 

בצורתו האלהית שלט , הוא הבריח את המזיקין והמית את הערוד, חנינא מלומד בנסים היה´ ר, (´ויגש ג 59711 



אין הערוד , ובהמיתו את הערוד אמר, התגבר ושלט על הטבע´ בבטחונו בה, ומתםעל החיות וכפף את ק 59712 

, הכוח והממשלה ובידו נפש כל חי´ הוא הפגין בנשאו את הערוד על גבו שרק לה, ממית אלא החטא ממית 59713 

 59714 .הוא הכה את המכשפים על קודקודם והללו לא יכלו לפגוע בו

י שהאדם שומר על צלם האלהים "שע, קהל ועדהגם בענין זה עם הארי קידש השם בהראותו בפני  59715 

מתוך כוונה , והביטוי הזה מלך חלש היה ביטוי של אמונה ובטחון, בשלמותו יכול הוא לשלוט בבריאה 59716 

הוא רצה , ´כי רק אתה גיבור לעולם ה, הוא האלהים ואין עוד מלבדו´ לנטוע בלבו את האמונה שרק ה 59717 

ורצונו ´ אפשר להכניע את כל חיות הארץ התלויות בכוח ה ובטחון בו´ י כניעה לתורת ה"להוכיח כי ע 59718 

 59719 .ואינם יכולים להזיק

להסיר כל רושם של פחד , אלא הוא ביטוי של בטחון, מלך חלש לא היה פליטת פה, חנינא´ ביטוי זה של ר 59720 

ולחזק בלבו את ההכרה כי אין עוד , לרומם את רוח הבטחון וההכרה באלהי השמים והארץ, מן הנבראים 59721 

ועל ידי שהאדם מתעלה , וכי כוח החיות להזיק ולהשחית רק משמים הוא, כי הכל בידי שמים, דומלב 59722 

 59723 .יכול הוא לבטל את כוח החיות ולהתגבר ולהשתלט עליהן, ´לדרגה נעלה של שמירת התורה ובטחון בה

מיד , משתמש בו כלפי האריה שמכנהו ליש גבור´ למרות זאת כיוון שהרגיש שאין זה הביטוי שהבורא ית 59724 

נכנע לפניו ואמר נעניתי , רץ ורדף אחרי הארי פייסו והאשים את עצמו על הביטוי הזה, חזר בו מביטויו 59725 

לא נמנע , חנינא לא היסס לרגע לא עצר ולא המתין´ ר, אקרא לך כלשון בוראך, לך חוזר אני מביטוי זה 59726 

אה אילמת לרדוף אחרי חיה ואין לך הכנעה מזו שאדם ייכנע לברי, ולא התבייש אלא רץ אחריו ופייסו 59727 

 59728 .ולהתנצל בפניה נעניתי לך

כ לעבדיו עושי רצונו ולומדי "כש, ה המחבב את ברואיו"כל שכן שאנחנו צריכים ללמוד לדבר בלשון הקב 59729 

הכל מתוך הבנה , ומה שאין לו ללמוד ממנו, על האדם להבין ולהבדיל מה שצריך ללמוד מרבו, תורתו 59730 

 59731 .(חדש אור)  .ומתוך הגיון יושר ואמת

 59732 

 59733 מאמר רצא

 59734 .(´ח י"במדבר י) בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אותו קדש יהיה לך

כי הכתוב אומר , כי קודש הקדשים אינו מקום אכילת הקרבנות, ולא הבינותי זה, ל שם"ן ז"והקשה הרמב 59735 

ש "כמ, וקודש הקדשים הוא במקום הארון לפנים מן הפרוכת, במקום קדוש תאכל בחצר אהל מועד 59736 

וכתיב ונתת את הכפורת על ארון העדות בקדש , בדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קדש הקדשיםוה 59737 

 59738 ?ג ביום הכפורים"ואין שם אכילה ושתיה שאין נכנס שם אלא כה, הקדשים

מנין לקדשי , הרי כותים שהקיפו את העזרה, וראיתי בספרי רבי יהודה בן בתירא אומר, ן"ואומר הרמב 59739 

יהודה בן בתירא נתעורר בזה ´ והנה ר, ל בקודש הקדשים תאכלנו"ת, ו בהיכלקדשים שנאכלין אפיל 59740 

שתאכלנו בקדושת קודש , ועל דרך הפשט נפרש בקדש הקדשים תאכלנו, והעמיד הכתוב במקום האונס 59741 

מכאן משמע שמי שמתנהג , כ"לא כקדשים קלים ע, שתהיה אכילתם בהם בקדושה חמורה, הקדשים 59742 

 59743 .מו שנמצא אוכל בקדשי קדשיםבקדושה באכילתו הרי הוא כ

וסימניך , והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות עניני קדושה ממש 59744 

אך הקדוש הדבק , ל כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים"ואמרו ז, אכילת קדשים שהיא עצמה מצות עשה 59745 

הנה נחשב לו כאילו הוא , ויראתו תמיד לאלהיו ונפשו מהלכת בין המושכלות האמיתות באהבת בוראו 59746 

, והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן כמקדש וכמזבח, ז"בארצות החיים עודנו פה בעוה´ מתהלך לפני ה 59747 

 59748 .(ו"כ´ מסילת ישרים פ) כ"ע, ומעתה המאכל שהם אוכלים הוא כקרבן שעולה על גבי האישים

 59749 ,ם עולות"אמר רב הונא שלמי העכו ,עולה´ איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריבו לה

, עולה´ אשר יקריבו לה, איבעית אימא קרא, (י"רש, ם שנדר להביא שלמים עולות הן ואינן נאכלים"עכו) 59750 

כוונתו הוא שיהא קרבנותיו כליל , א סברא עובד כוכבים לבו לשמים"ואיבע, כל דמקרבי עולה ליהוי 59751 

 59752 .(ג"י מנחות ע"רש) לשמים ולא שיאכלו

אינו משיג שכל החיים צריכים , אינם חדורים בגופו ומהותו, ם הם מחוצה לו"רוחנים של עכוהמושגים ה 59753 

, שכל מהלך היום וכל העסקים צריכים להתנהל על פי תורה ומצוות, להיות מיוסדים על הכוח הרוחני 59754 

אמונתו מובדלים הם וסבורים כי האדם ו, רחוקים הם ממושג זה, שכל צעד וכל פסיעה מלוווים ברוח עליון 59755 

מיחדים הם לעצמם מקום מסויים שבו מבלים זמן מה באוירה רוחנית שם , הם שני עולמות נפרדים 59756 

מלאים מרמה , עושים הם את חייהם חיים טבעיים, אבל בבית ובשדה בשוק ובמסחר, עובדים לאמונתם 59757 

 59758 .ללא כל קשר עם האמונה, תאוות ורצונות

כי האכילה אצלם היא פשוטה , אין מושגם להביא שלמיםו, ולכן מושגם להביא קרבן עולה כולו רוחניות 59759 

בשדה הוא , בשוק הוא גוזל ונוהג להונות את הבריות, מתועבת ומעורבת בכל מיני תענוגות ותאוות, וגסה 59760 

אבל הוא מוכן להקריב עולה , אין עליו שום עול של מוסר אנושי ומוסר אלוהי, עושה את כל התועבות 59761 



דהיינו להעלות גם את , אך אינו מוכן להקריב שלמים, תו רק לרגע קטלעבוד את אמונ, בבית פולחנו 59762 

 59763 .לתבל גם את אכילתו בקורטוב של רוחניות, הגשמיות שלו

חייו , כפיו נקיות, הוא אוכל בקדושה ובנקיון הדעת, שהוא וקרבנו שלמים הם, שונה הוא איש מישראל 59764 

אין לו רגע ואין לו מקום , ומצוות שמעיותמוקף ומצוייד בכל רגע במצוות שכליות , כולם תורה חיה הם 59765 

כל חייו , כן גם נפש ישראל מלאה וחדורה קדושה, ´וכמו שכל הארץ מלאה כבוד ה, שהוא מחוץ לתורה 59766 

, פנויה ממנו´ לית אתר שרוח ה, משעת קומו ועד שכבו´ דבוק הוא בה, הם חטיבה אחת של כבוד שמים 59767 

, ניכר עליו´ ואף בשכבו על מיטתו שם ה, וק וברחובבש, האלוהות ניכרת בו בכל עסקיו בבית ובשדה 59768 

מרחפת על ראשו ומנהיגתו בדרך החכמה ´ יראת ה, באכילתו ובשתייתו בהליכתו ובלבושו במקח וממכר 59769 

 59770 .בכל דרכיך דעהו שכל מעשיו יהיו לשם שמים, ולכן קרבנו קרבן שלמים הוא, היושר והצדק

אם , ´ית´ הרי הם גופם נחשבים קרבנות לה, וטהרהואם הגשמיות וכל צרכיה נעשים בדרך של קדושה  59771 

, ביין ובשכר ובכל אשר תשאל נפשו, מביא הוא את כספו לירושלים ושם מותר לו לאכול מבקר ומצאן 59772 

כקרבן וכעולה , ואכילה זו נחשבת לו, בקדושה ובטהרה וברוממות הרוח´ אבל גם אז אוכל הוא לפני ה 59773 

 59774 .וכאישי ניחוחים

, ואמר רב יהודה זה מקום שווקים, (א"יומא ע) בארצות החיים´ אתהלך לפני הה התפלל "דוד המלך ע 59775 

עד שיהיה כקרבן כמזבח , ´היינו שיהיו כל דרכיו ועסקיו וכל מהלך חייו חדורים רוח אלהים לפי רצון ה 59776 

השכינה שורה עליו וכל חייו ופעולותיו , שיהא גופו קודש קדשים, שהגשמיות תיהפך לרוחניות, וכמקדש 59777 

ל "ע ז"ראב, אלא בכל דרכיו ובכל מעשיו, ת רק בעת תפילתו"לא שיידבק בהשי, ן תפילה ארוכהכעי 59778 

למען יזכור , יותר חייב להתעטף בציצית בשאר השעות משעת התפילה, (ו"שלח ט) אומר בפרשת ציצית 59779 

 59780 .כי בשעת התפילה לא יעשה עבירה, ולא ישגה ולא יעשה עבירה בכל שעה

אלהינו ´ חג וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני הויעש שלמה בעת ההיא את ה 59781 

לפי ששבעת ימים , אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפורים, ר יוחנן"ר פרנך א"א, ארבעה עשר יום 59782 

דכתיב ויעש שלמה בעת ההיא את החג שבעת ימים ושבעת ימים , שלפני סוכות כל יום עשו שמחה ומשתה 59783 

יצתה בת קול ואמרה להם , והיו דואגים שמא נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה, י"שר, ארבעה עשר יום 59784 

ולכאורה הלא אכילתם היתה לפי הוראתו של שלמה מלך ונביא , (´ק ט"מו)ב  "כולכם מזומנין לחיי עוה 59785 

 59786 ?ובודאי שכדין עשו

פ שלפי הוראת "ואע, שמא כוונתם לא היתה טהורה ומספיק מכוונת כלפי שמים, אולם הם דאגו וחששו 59787 

בכל זאת היססו שמא אכילתם ושתייתם לא התנהלה לפי , השעה עשו הכל כדין וכהלכה לפי ציווי המלך 59788 

, רום הקדושה והטהרה ושמא במסווה הדין וההוראה נהנו בגופם הנאה מרובה שהאפילה על טהרת המצוה 59789 

, קול והרגיעה אותם ולזה יצאה הבת, לכן דאגו שמא לא היתה אצלם שמחת השכינה אלא שמחה עצמית 59790 

בכוחו של אדם מישראל , כי יש בכוחו של אדם מישראל לכוון לגבוה גם אם יש הנאה עצמית וגשמית 59791 

גם אז , גם כשהוא שקוע בחיי יום יום, להתדבק בבוראו בדביקות מושלמת ואמיתית אף בעשיות גופניים 59792 

 59793 .(אור חדש)  .ת"יכולים לצרף הכל בתוך מסכת הדבקות בהשי

 59794 

 59795 במאמר רצ

 59796 .(ט"ח י"במדבר י) נתתי לך ולבניך ולבנותיך אתך´ כל תרומות הקדשים אשר ירימו בני ישראל לה

למה חביבה פרשה זו יותר , (י שם"רש) מחיבתה של פרשה זו כללה בתחילה וכללה בסוף ופרט באמצע 59797 

צא אכן כאשר תעבור על הפרשה כולה תמ? מהי החביבות המיוחדת? מפרשיות אחרות ומה סיבת החיבה 59798 

, תרומה ומעשר, מתנות לכהנים ולויים, כמה קדושות ואזהרות, שנאמרו בה כמה ענינים וחלקי מצוות 59799 

ואחד העקרונות הבולטים של מצוות אלו אשר בשבילו נתחבבו , בכור אדם ובהמה, בכורי כל פרי האדמה 59800 

הראשון  הברק, פ שהראשית חביבה על האדם"אע, להפריש ולוותר עליו, הוא ענין הראשית, כל כך 59801 

 59802 .יקר מאד הוא בעיניו ומאד יקשה לו לוותר עליו, מהנאות העולם הזה שווה לאדם הון רב

 59803 כי המלך נוטל את החלק הראשון המובחר והיפה כמבואר, ל אף הם החשיבו מאד את הראשית באמרם"חז

ורר ראשון י מפרש חלק היפה ב"ורש, כל העם בוזזין ונותנין למלך והוא נוטל חלק בראש, (´סנהדרין כ) 59804 

למדים , וכן נצטוו בני ישראל לכבד הכהן שיהיה הראשון לכל דבר שבקדושה מטעם וקדשתו, ונוטל מחצה 59805 

ואם כן הגע בעצמך אדם מתייגע ועמל , אנו מכל אלו כי הראשית דבר חשוב ונכבד עד מאד בעיני הבריות 59806 

ראשון לו ציפה כמה שנים הפרי ה, וכאשר הפרי בשל כבר, כמה שנים עד שגדל אצלו אילן נושא פירות 59807 

 59808 .באה התורה ומצווה עליו כי פרי זה יקדיש לשמים, כ"והוא יקר לו כ

לא הפרי שקנה בשוק אלא זה שעליו יגע ועמל , הדבר החביב עליו ביותר, דוקא ראשית פרי אדמתו 59809 

 59810 שאין לתאר ולהעריך את הרגש שיש לאב ולאם לפרי, ומכל שכן בבכור אדם, והשקיע בו מכוחו ועמלו

כמה גדולה התרגשותם לראות במו עיניהם בפעם הראשונה כי יש המשכיות לחייהם , בטנם הראשון 59811 



ודוקא באותה שעה שאוצרות כה מרובים של , שהם זוכים בפעם הראשונה להיקרא אב ואם, ולקיומם 59812 

קדש לי כל בכור פטר , ת"דוקא אותו הרגע הראשון ציוותה התורה לקדש להשי, שמחה ספונים בלבם 59813 

 59814 .באדם ובבהמה לי הוא רחם

תיכף שהוציא התינוק ראשו כבר חלה עליו , הרגע הראשון שהוא המובחר היצירה נתפס לרשות הבורא 59815 

ללמדם כי כל , ´וכוונת התורה להורות לאב ולאם לוותר על מיטב הרגש שלהם להשם ית, קדושת הבכור 59816 

ואף שלאחר הפדיון , צריך לפדיוןת ו"והבן הנולד אינו אלא מושאל להם מאת השי, הבריאה קנויה לבורא 59817 

 59818 .יוצרים אצל האב מחשבה קדושה´ אולם הרגע הראשון והראשית שהוקדשו לה, חוזר ונעשה שלהם

ת לזכותנו במצוה בראשית פריינו למען "משרשי מצוה זו שרצה השי, ח"בא מצוה י´ וכן כתב החינוך בפ 59819 

ויבין האדם זה בראותו כי אחר , ת בחסדיו"ואין לנו דבר בעולם רק מה שיחלק לנו השי, דעת כי הכל שלו 59820 

, והגיע זמן שעשה פרי וחביב עליו ראשית פריו כבבת עינו, שיגע כמה יגיעות וטרח כמה טרחות בעולמו 59821 

 59822 .ה ומתרוקן רשותו ממנו ומכניסו לרשות בוראו"מיד נותנו להקב

גם שמואל הנביא  ,ה בהפרישו לו את הראשית המובחר והחביב על האדם"לא לחינם נעשה אהוב להקב 59823 

תענית ) היה כדי שלא יתבטל מעשה ידי בחייו, שכל כך הצטער על שאול המלך והתפלל עליו כל הלילה 59824 

ראשית פעולתו , כי צער גדול לאדם שנתבטל הראשית של ימי חייו, המלך הראשון שנמשח על ידו, (´ה 59825 

עות על המגרש את אשתו כענין שמצאנו כי אף המזבח מוריד דמ, החביבה עליו שחרותה ברגשי נפשו 59826 

 59827 .(´גיטין צ) הראשונה

והבחינה העיקרית בשליטת יצרו , ה מנסה את האדם להיות שולט על אבריו וכלי גופו וחשקי נפשו"הקב 59828 

שלא ליקח לעצמו את החלק היפה אלא להפרישו , היא בנכונות לקדש את חשקו הראשון והמובחר 59829 

וכן הוא בכל עניני , שונות ומדברים שבראשיתוימשוך ידו בצניעות מהנאות רא, ת"ולהקדישו להשי 59830 

, ז"שקודם שמפריש מעשר ותרומה אסור לו לאכול ולהשתמש וליהנות מהנאות העוה, הצדקה והמעשר 59831 

 59832 .י ההפרשה הראשונה יכשיר עצמו ליהנות מכל חפציו"ודוקא ע

והכבוד  י אחד מתלמידיו איך יבטל את הנאת הגאוה"נשאל פעם ע, ל"ר הסבא מנובהרדוק זצ"האדמו 59833 

ואז , והשיב לו כי ישאיל את הבגד החדש לחברו ביום הראשון לפני שהוא ילבש אותו, מלבישת בגד חדש 59834 

כי כל הטעם והנאת היופי של בגד חדש מרוכזים ברגע , יסור ממנו כל הטעם והנאת היופי של בגדו החדש 59835 

ובודאי , לבגד ישן ולאחר שעה או לאחר יום הוא מאבד את היחוד החדש שלו ונעשה, הראשון דוקא 59836 

 59837 .שההנאה הראשונית שיש בה הרבה מרגשי היצר כבר אינה קיימת באותה מידה ברגע השני

כי לא הביאו עד , שמאשים את הבל שלא נתעורר מעצמו על הקרבן, צרור המור´ הכלי יקר מביא בשם ס 59838 

´ ובפי, חר קרבנובמלת גם רמז שאי, ועל כן נאמר והבל הביא גם הוא, אחר שראה את קין הולך ומקריב 59839 

הרי מי , מ ירד מטה מטה"מ, מטעם היותו ראשון בתשורה´ הגם שהיה נחת רוח מקין לפני ה, אור החיים 59840 

גם אם הבל הביא מבכורות צאנו , ה"שמפריש את הראשית שלו הוא משובח ומשתבח בפני הקב 59841 

הדבר בעונש חמור עלה לו , מ מפני שהיה מאחר בקרבנו ולא היה הראשון המזדרז למצוה"מ, ומחלביהן 59842 

 59843 .כל כך

שמרוב חביבותה כללה , ופדיון הבן וביכורי פרי האדמה, ולכן חביבה היא פרשה זו של תרומות ומעשרות 59844 

את כל , כדי להדגיש חשיבותם וגדולתם של בני ישראל המפרישים את חלקם הראשון, ופרטה ושוב כללה 59845 

דברים ´ בזכות ג, מתנא אמר´ בשם ר הונא´ ר (´ו´ ר א"בר) ל"ואמרו חז, חלבם הם מקדישים לשמים 59846 

ואין ראשית , בראשית ברא אלהים´ שנא, ובזכות ביכורים, ובזכות מעשרות, בזכות חלה, נברא העולם 59847 

ואין ראשית אלא , ש ראשית דגנך"ואין ראשית אלא מעשר כמ, ש ראשית עריסותיכם חלה"כמ, אלא חלה 59848 

 59849 .ש ראשית ביכורי אדמתך"ביכורים כמ

 59850 ולך ולבנך תעשי באחרונה, עשי לי עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי, האשה מצרפתויאמר אליהו אל 

, (ג שם"רלב) ה הברכה בקמח ההוא ובשמן"יביא הקב, בזכות שתקדים לו בראשונה (ז"י´ מלכים א) 59851 

, כי הלחיים ראשית הגוף, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, פ"ג אומר עה"נ פ"מו´ ל בס"ם ז"והרמב 59852 

כי הראשית בכולם ינתנו למשרתי השם , ור היותו ראשית האיברים והקיבה ראשית המעייםוהזרוע בעב 59853 

 59854 .´לכבודו ית

וכי , עד שבעבורה ובזכותה נברא העולם, מתגלה לפנינו כאן באופן נפלא עד כמה זכות יש במדת הראשית 59855 

וכן , המשקלה רב עד שעולה בערך גדול שהבריאה כדאית בעבור, הפרשה שעושה אדם מהראשית שלו 59856 

ה מי שהוא "עד כמה חביב לפני הקב, מכאן אנו לומדים, ל כל דבר ראשית שקול כנגד הכל"אומר המהר 59857 

ה בחיבה יתירה ולהתברך בחיים "ואמנם מי לא יחפוץ להתנאות ולהתחבב לפני הקב, מתחיל בדבר מצוה 59858 

אדם להטיבם לשמח את לבות בני , מי לא יהיה הראשון לרוץ לדבר מצוה לתורה ולעבודה? ארוכים 59859 

זהו שורש המעלה של עם ישראל שנקרא , אכן כדאי לו לאדם מישראל להיות ראשון בכל דבר? ולאושרם 59860 

 59861 .(אור חדש)  .ראשית תבואתה´ קודש ישראל לה´ שנא, ראשית



 59862 

 59863 מאמר רצג

ח "י) ולבני לוי הנני נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אהל מועד 59864 

 59865 .(א"כ

ה "כי הקב, כ בארץ גושן"ולפיכך נתיישבו ישראל אח, ל שפרעה כתב לשרה ארץ גושן בכתובתה"אחז 59866 

י "ז שהיה שייך לשרה אמנו שכבר ניתן לה ע"הכין מקודם מקום לישראל שישבו במקום שנתקדש עי 59867 

מפני שארץ גושן נתקדשה בזה ששרה קיבלה הבעלות על , ולכן בחר יוסף הצדיק את ארץ גושן, פרעה 59868 

שאפילו הדומם , למדים אנו מכאן, ולכן נבחר המקום הזה מפני שאין שולט בו טומאת מצרים, רץ זוא 59869 

ומוכח מכל הפרשה שפרעה לא לקח , ז שנכנס לבעלות של נשמה גבוהה"מקבל השפעה של קדושה עי 59870 

 59871 .כשם שלא לקח את המתנות שנתן לאברהם, בחזרה את ארץ גושן משרה

דהנה , ולא נשקעו בטומאת מצרים כשאר השבטים, דו כלל במצריםזה הסוד שכל שבט לוי לא נשתעב 59872 

דהיינו שמתחילה לא הכריחו , י בפרך בפה רך"פ ויעבידו מצרים את בנ"עה, (א"סוטה י) ל"כבר אמרו חז 59873 

ואף , גם נתנו שכר לכל בונה פיתום ורעמסס וכדומה, אלא פיתו אותם בכל מיני פיתויים, אותם לעבוד 59874 

לכן לא התחשבו ההמון ונעו כולם ובאו , של זהב על לבו והראה חיבת העבודה המלך בעצמו תלה לבנה 59875 

 59876 .למצרים לעבוד עבודתם של המצרים

אבל נתפתו , פ יעקב אבינו ויוסף הצדיק"מקום ישיבתם של ישראל שנבחרה ע? ואיך עזבו את ארץ גושן 59877 

ונשארו שם , לא את גושןכ שבט לוי לא עזבו את הישיבה ו"משא, מפני שכר עבודתם שנתנו להם בתחילה 59878 

אלא ביקשו שכל אחד , כי מתחילה הרי לא הכריחו אף אחד שיעבוד בעל כרחו, יושבים ועוסקים בתורה 59879 

לפיכך שבט לוי שלא נתפתו ולא יצאו מארץ גושן למצרים נשארו בלא , ז"ילך ברצונו וגם נתנו שכר ע 59880 

וכך נשארו בכל גלות מצרים , ותםכ לא יכלו המצרים לשנות דיבורם ולהכריח א"וגם אח, שעבוד כלל 59881 

 59882 .משוחררים מכל עול ועוסקים בתורה

וגם המשפחה של העובד , והמלוכה הרי נתנה לכל עובד לאכול ודאי, וכשפרעה ראה ששבט לוי לא הלך 59883 

ממילא יבוא גם ! אז הוציא פרעה כרוז כי מי שאינו עובד לא יקבל מזון, קיבלו פרס מבית המלך למזונותם 59884 

ומהיכן נזונו , אבל הם בקדושתם לא נפלו ברוחם גם מגזירה זו ונשארו לעסוק בתורה, שבט לוי לעבוד 59885 

שכל משפחה ומשפחה ממה שהיו , ל ומספרים לנו דבר פלא"שאלה זו שואלים חז? שבט לוי כל הזמן 59886 

וזה נמשך ! היו מפרישים חלק מזה ומביאים לארץ גושן ונותנים לשבט לוי, מקבלים מזון מבית המלוכה 59887 

 59888 .מי גלותנו במצריםבכל י

, שלא רק שלא התאוננו על שבט לוי שאין זזים ממקומם, התבוננו אחי כמה גבורי רוח היו אז בני ישראל 59889 

אלא שפרסו מלחמם הדל ולחם בני ביתם וטפם שנתן , והם משועבדים לפרעה במצרים בכל מיני שעבודים 59890 

מאף אחד שיתאונן ויאמר למה אני ולא שמעו , ונתנו לשבט לוי בכבוד גדול, להם פרעה בצמצום גדול 59891 

לא , לא כן היה שם, ואם לא הזקנים לכל הפחות ישלחו בניהם לעבוד, ילכו ויעבדו גם הם, צריך ליתן להם 59892 

כי כל משפחה ומשפחה הכירו והבינו כי , ו על קדושי אנשי שבט לוי העוסקים בתורה"דיברו ולא הרהרו ח 59893 

ולכן , יה תורתם אומנותם וכל מעיינם בעסק התורה לבדצריך שישאר וימצא חלק הגון בכלל ישראל שיה 59894 

 59895 .וזנו ופרנסו את כל שבט לוי, פרסו כל אחד ואחד מלחמו

ובאים שני נכבדים לאסוף כסף עבור מצוה , אם יש לו לאדם מסחר גדול ומרויח הרבה, מעתה נתבונן 59896 

יר גדול הוא וגם אנשים שהרי עש, אבל אין בזה התפעלות, דבר טוב עשה, חשובה ונותן להם נדבה הגונה 59897 

אבל אם נכנסים אל , ואיך יעיז לסרב ולא ליתן כפי הראוי לו, נכבדים באו אליו לבקש עבור ענין חשוב 59898 

 59899 .בזה רואים גבורה נפשית עילאית, עני גדול והוא פורס מלחמו אשר ניזון בו ונותן לאחרים

כ אדם "וא, בעלי הרגשים נעליםוהרי כבוד גדול יש לאב שבניו עדיני נפש ו, אלהיכם´ בנים אתם לה 59900 

ודאי מכבד הוא , מישראל שחוסך מפתו ועושה חסד עם אחרים בפרט עם בני תורה העוסקים בתורת השם 59901 

ולא אמרו כאותם , במצרים שחסכו מפיתם ונתנו לשבט לוי´ וכך כיבדו בני ישראל את ה, ת"בזה את השי 59902 

מכל זה אנו למדים מה גדול היה , ם בעצמםשילכו לחפש אחר מזונות, הדיוטות הנה אנשים אוכלי חינם 59903 

 59904 .פ"ש תורה שבע"וכ, שבזמן כזה שלא היה להם תורה שבכתב, דור יוצאי מצרים

, לא נס חנוכה ולא נס פורים, ולא היה להם לא מקדש ראשון ולא מקדש שני, לא ראו עדיין נסים ונפלאות 59905 

כ גדולת הנפש וגבורת "היה להם כ כ"ואעפ, ולא ירד להם המן ארבעים שנה, לא נקרע להם עדיין הים 59906 

ונתנו כל משפחה ומשפחה חלקם לשבט לוי , הרוח לחסוך מעמל כפיהם ולא לחוס על רעבון בניהם 59907 

ק מצינו "ובזוה! אכן לא לחינם זכו הם להיות דור הדעה דור מקבלי התורה, העוסקים בתורה בארץ גושן 59908 

 59909 .ר לא היה ולא יהיה עד ביאת הגואלשמעון בן יוחאי שאמר כי דור נפלא כזה של דור המדב´ לר

המרבה לא העדיף והממעיט לא , בירידת המן ארבעים שנה, כ הרבה נסים"צא וראה בדורנו שעברנו כ 59910 

וכבר כתב , עומרים´ ובערב שבת מצאו כל אחד ואחד ב, ולמדנו מדת הבטחון שלא להניח למחר, החסיר 59911 



, כל הנסים היו לשעה כגון קריעת ים סוף וכדומהכי , סעדיה גאון שהנס הגדול ביותר היה ירידת המן´ ר 59912 

כ כל הנסים "אח, וכן העמוד אש והעמוד ענן, אבל נס ירידת המן נשתהה ארבעים שנה יום אחר יום 59913 

 59914 .י שבע הקפות עם שופרות שהקיפו סביב"וכן חומת יריחו שנפלה ע, א מלכים"במלחמת ל

כ בית מקדש "ואח! רי זה מציאות היסטוריתה, ראו כמה נסים ונפלאות שעברנו שאין יכולים להכחישם 59915 

ועל הכל הרי יש לנו תורה , ונס פורים ונס חנוכה, וכן מקדש שני, הראשון ועשרה נסים שנעשו במקדש 59916 

שלא , כ אין אנו מגיעים כלל לעדינות הנפש וטוב לבם של יוצאי מצרים"ואעפ, שבכתב ותורה שבעל פה 59917 

וחילקו לחם המצומצם ופרס כל אחד מפיתו בשמחה , ןהיה להם במצרים שום דבר מכל אשר מנינו כא 59918 

לב )  !הא ודאי לא לחינם זכו לקבל התורה, גדולה להחזיק כל שבט לוי שאינם עובדים לזונם ולפרנסם 59919 

 59920 .(אליהו

 59921 

 59922 מאמר רצד

ז "במדבר ט) ´המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן ה 59923 

 59924 .(´ט

לשם כך עליו , בחינת אורח חיים למעלה למשכיל, עולם לעלות תמיד מעלה מעלהתפקיד האדם ב 59925 

וכפי המאמצים שישקיע בזה כן , להגיע למעלות העליונות, להתאמץ ולבקש בכל הלב ותשוקת הנפש 59926 

, ה שהתורה תתחיל בה"ובקשה מהקב, ו דורות"החזיקה בכסא הכבוד כ´ ל שהאות א"איתא בחז, ישיגם 59927 

יש להתחיל את , שלטובת הבריאה ועם ישראל, ה הסביר לה"והקב, באותיות משום שהיא הראשונה 59928 

אנוכי ´ ה שעשרת הדברות יתחיל באות א"הבטיח לה הקב, אבל כשהתאמצה בדרישתה, ´התורה באות ב 59929 

 59930 .(´בראשית רבה א)א  וכל שכן בדברי שמי, חוצפא אפילו כלפי שמיא מהניא! אלקיך´ ה

ש על רות אמה של "כמ, ית דוד וביסס את מעלתם של ישראלהמאמץ להתעלות הצמיח את מלכות ב 59931 

, כמו כן האנשים שהיו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח, (´רות א) ותרא כי מתאמצת, מלכות 59932 

אבל , ´ואסור לנו להקריב קרבן ה, קרבו לפני משה ואהרן ואמרו יודעים אנו שטמאים אנחנו לנפש אדם 59933 

 59934 ?במועדו בתוך בני ישראל´ את קרבן ה בכל זאת למה נגרע לבלתי הקריב

הם הרגישו פגם בנפשם מחוסר מעלה זו , אך הרגישו כי פטור זה גורע מהם מעלה, הם ידעו שהם פטורים 59935 

הם רצו להשיג את אותה רוממות הנפש וקרבת , שמעניקה מצות ההקרבה למקריב את קרבן הפסח 59936 

והשיגו את עשיית המצוה , אמצם זהאנשים אלו ראו ברכה במ, האלוקים שיש בעשיית קרבן הפסח 59937 

ובכך אף הוסיפו פרשה שלימה , שלא בזמן יציאת מצרים, הנוספת לעשות את קרבן הפסח בחודש אייר 59938 

 59939 .בתורה

מה היתה התביעה , ואם כן נשאלת השאלה, להאיר פניו לדורשים חיים ברצונו´ כי רצונו ית, למדנו מכאן 59940 

להקריב אתכם , יל אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראלהמעט מכם כי הבד, של משה ואהרן מקרח ועדתו 59941 

אדרבה היא , ´למה לא יבקשו לעלות מעלה נוספת בעבודת ה? ומדוע לא? ובקשתם גם כהונה, אליו 59942 

הם מחפשים דרך כיצד להוסיף מעלה יתירה , ´משום הרגשת הנועם של המעלה בדביקות בה, הנותנת 59943 

לא רק ישאר חסר , מעלות נוספות יותר גדולותכי אם האדם אינו חותר תמיד לקראת , מתוך ההכרה 59944 

 59945 .אלא עונשו הולך וגדל, וערום ממעלה זו בלבד

ומסיים ובעבור , ומונה שם עשר מעלות, דע כי המעלות העליונות נמסרו במצות עשה, וכן כתב רבינו יונה 59946 

ברא ומה תקות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עיסוקו בדברים שנ, המעלות האלה נברא האדם 59947 

 59948 .ז כותב ודע כי לפי גודל המצוה יגדל העונש מי שיחדל לעשותה"ט´ ובסי, (ז"י´ ת ג"שע) בעבורם

ברכיה אף כנסת ´ אמר ר, אליעזר עבד אברהם שאול ויפתח, שלושה שאלו שלא כהוגן (7´תענית ד)א  אית 59949 

, א כגשם לנוכשחר נכון מוצאו ויבו´ נרדפה לדעת את ה, (´הושע ו) ישראל שאלה שלא כהוגן שנאמר 59950 

ולא כגשם , תבוא אליה כטל שהוא הדבר המתבקש לעולם´ וכנסת ישראל צריכה היתה לבקש שדעת ה 59951 

ואם לא ישתדל , רואים אנו שבקשת דבר ברמתו הפחותה זוהי בקשה שלא כהוגן, שאינו מתבקש כל כך 59952 

ש שלא כהוגן כמו אצל יפתח שנענש בצורה חמורה על שביק, האדם לתקן בקשה כזו אפשר שיענש על כך 59953 

 59954 .שנפלו איבריו לפני מיתתו

והיה מוכן להקריב את בתו היחידה ובלבד שלא יחזור , והרי גם יפתח בודאי היה בטוח בצדקת הליכותיו 59955 

הוא גם בטוח שהצדק אתו במה שאינו רוצה ללכת אל פנחס , והעלתיו עולה´ שאמר והיה לה, בו מדיבורו 59956 

אבל הוא ביקש , קיהו מלך יהודה לא הלך אל ישעיהו הנביאכשם שחז, להתיר לו את נדרו, הנביא, הכהן 59957 

 59958 .על שלא תיקן את הפגימה בבקשתו, שלא כהוגן ונענש באופן חמור מאד

אהיה כטל , כהוגן´ שאף על פי שבקשה שלא כהוגן ענה לה ה, אמנם זכות הרבים עמדה לה לכנסת ישראל 59959 

אם יש ? ומה המובן שלא כהוגן, וגןזכות זו אינה עומדת לכל יחיד כשהוא מבקש שלא כה, לישראל 59960 

והוא נענש על שלא ביקש , אל לו לאדם להסתפק בדרך פחותה מזו, אפשרות לבקש דרך של עליה נוספת 59961 



ככהנים ´ שביקשו להוסיף מעלה ולעבוד את ה, ואם כן מה היה חטאם של קרח ועדתו, יותר´ לדעת את ה 59962 

 59963 .שמשה נענש על שאמר רב לכם בני לוי ,(7ב"סוטה י)א  ואכן אית? ´העומדים תמיד לשרת את ה

דכתיב , ר הוה"י כההיא דקרח לשה"ומציין שם רש, ר"קטורת מכפרת על לשה, (7ה"יומא מ) ´שנינו במס 59964 

וזה היה המשך המחלוקת של קרח שנאמר בה ויהיו המתים במגפה ארבע עשר , ´אתם המתם את עם ה 59965 

שהתביעה נגד קרח , י בפירושו היא"רש נראה שכוונת, מלבד המתים על דבר קרח, אלף ושבע מאות 59966 

השם הסכים לו אחרי שהוא , מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה, ועדתו זהה לתביעה נגד אהרן ומרים 59967 

 59968 .בחר דרך זו

מביא לדוגמא את ירבעם ואת , להיות נקי וטהור מכל ענפי העבירות, ל מדבר על מידת נקיות"כאשר הרמח 59969 

בשרות המקדש ´ הם לא יכלו לסבול לראות עצמם בעבודת ה, בודשנאבדו מחמת הרדיפה אחרי הכ, קרח 59970 

הוא ראה רק את השלשלת הגדולה העומדת , רוח הקודש שהיתה בקרח הטעתו, במדרגה פחותה מחבריהם 59971 

ד משמרות עומדות מבניו שכולם מתנבאים ברוח "וכ, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן, לצאת ממנו 59972 

כדי לתקן עצמו , צליח להתעלות על מידת הכבוד והקנאה שלואך לא ה, (ז"ש במדבר ט"ילקו) הקודש 59973 

 59974 .ולבטל הימנו כל רצון של כבוד ושררה, ´בחכמה וביראת ה

לזכות בתוך הצלחותיו להפיק רצון , כאשר אדם פיקח כקרח זוכה להגיע לאותו רצון נעלה של הצדיקים 59975 

, בלבו את המצוה ויופיה הרוחני ואדם כזה יחמוד תמיד, הרי זוהי הארת פני אלוהים, מהשם שיחפוץ בהם 59976 

וכאשר נמצא אדם במעלה כזו יתכן שיטושטשו אצלו הגבולות בין תאוה וחמדה להשגת מעלה נוספת  59977 

לבין תביעה לתוספת מעלה , ´בין בקשת מעלת הכהונה כמעלה נוספת להתקרבות לעבודת ה, בקדושה 59978 

עוד צעד אחד להיגרר למחשבה רעה  ומכאן רק, וקדושה שמקורה בקנאה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל 59979 

 59980 .ר"על משה רבינו ולדבר עליו לשה

טמון שורש פורה ראש ולענה , ´שכולם קדושים ובתוכם ה, מתחת לדבריו היפים, בתת הכרתו של קרח 59981 

נשיאי עדה , ולא רק לפני מחלוקתם נאמר על קרח ועדתו שהיו כשרים וקדושים, של כפירה וחמדת הכבוד 59982 

´ ונזהרו שלא לעבור על פי ה, אלא גם בתוך אש המחלוקת נשארו יראים וצנועים, קִראי מועד אנשי שם 59983 

 59984 .(7ט"סנהדרין ק) אפילו בעבירות קלות

אמנם עדת קרח , ה"טען דוד המלך לפני הקב, יתר על כן מצינו על הפסוק תעיתי כשה אובד בקש עבדך 59985 

שקיימו , מצוותיך לא שכחתי ב כי"בקש עבדך ותביאם לעוה, אבל אתה ברחמיך הרבים, תעו כשה אובד 59986 

אך , שהם אמנם תעו וסטו מן הדרך´ בקשת דוד מה, כל מצוותיך כדכתיב כי כל העדה כולם קדושים 59987 

ואין בהם לא מידת , כי הם כבר הגיעו לשיא יכולתם הרוחנית, כוחות הנפש שלהם הטעו אותם לחשוב 59988 

 59989 .בירו יצרו גדול הימנוושכחו את ההלכה כי כל הגדול מח, הקנאה ולא מידת התאוה והכבוד

שמנעו עצמם מלהיכנס לביתו של און בן פלת משום שאשה פרועת , הם ראו עצמם קדושים עד כדי כך 59990 

היו , אף כשזה נוגע לעצם מלחמתם, והרי לא נאה לאנשים קדושים לעשות זאת, שיער עמדה בדלת 59991 

כאן היתה טעותם , בגדולהבקטנה וכל שכן ´ צנועים ונזהרו על כל פסיעה ופסיעה שלא לעבור את פי ה 59992 

מפעפעת בהם ומתעה אותם ולכן , הם לא ידעו כי מידת הכבוד שהיא אחת המידות הרעות ביותר, המרה 59993 

אף , כמו כל מידה רעה יש בה ללא ספק כח להעביר כל אדם, חמדת הכבוד, אינם מכירים עוד את האמת 59994 

 59995 .הגדול ביותר על דעתו ועל דעת קונו

דקות החטא , ומה התורה דורשת מהם לפי גדלותם, לותם של ארזי העולםמפרשה זו למדים אנו על גד 59996 

עד שהם וכל אשר להם , כ"ונענשו בעונש חמור כ, ועומק הדין בו נתבעו, הנובע משורש של מידה רעה 59997 

אין לנו אלא להחזיק בלימוד המוסר ולבצר לנו ? ומה אנן איזובי הקיר נענה ליום הדין, ירדו חיים שאולה 59998 

ובזה , משה אמת ותורתו אמת, כבני קרח שזכו ברגע האחרון להכיר את האמת ואמרו, ´ל המקום לשוב א 59999 

מן הרמתים , העלו עצמם לרומו של עולם ונתבצר להם מקום לעולמי עד שזכו ויצא מהם שמואל הנביא 60000 

מבני קרח שנתבצר להם מקום בגיהנם ועמדו עליו ואמרו , צופים מבני האדם העומדים ברומו של עולם 60001 

 60002 .(מבית אברהם)  .השיר

H 60003 

 60004 

 60005 חקת

 60006 מאמר רצה

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60007 

 60008 .(´ב

, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, ופרשת פרה אדומה חקרתי ושאלתי, אמר שלמה על כל אלה עמדתי 60009 

למשה נתגלו טעמי פרה , (ר חקת"מד) הה למשה לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחר חוק"ל הקב"א 60010 

, בענין חוקים ומשפטים, ולשלמה שנתגלו לו מעיינות החכמה לא נתגלתה לו פרשת פרה והיתה אצלו חוק 60011 



וחוקים הם דברים שאין אנו משיגים , שמשפטים הם דברים שנוכל להשיגם בשכלנו, רגילים אנו להבין 60012 

 60013 .ראה שהבנה כזו הוא מהדברים שאסור לאומרםוהמתבונן י, מקוצר המשיג או מעומק המושג, אותם

כשאדם מתבונן באופן מופשט קצת מהי , החוקרים כתבו דתכלית הידיעה היא אי הידיעה ודבריהם נכונים 60014 

אינו כי אם מעין פרה אדומה חוק , מגיע הוא לידי מסקנא שכל ענין הידיעה כל המהלך שיש לו, ידיעה 60015 

אין לו שום , יבוא לידי מצב שאינו יודע בכל הבריאה כלום תכלית הידיעה היא שהאדם, בלתי ידוע לו 60016 

 60017 .מה למעלה ומה למטה, הכל סתום אצלו מה לפנים ומה לאחור, מהלך

שינסו נא לבאר לו מפני מה , באחד מספרי המקובלים הוא משיב לאלה המתימרים ליודעים ומבינים הכל 60018 

ומה , כ אין האדם יודע בזה שום מהלך"פשאלה קטנה ואע, בטני כל האווזים ואפילו השחורים לבנים הם 60019 

כ שלא ימצא בזה "כש, ח ואופן יצירתם"כגון דמותם ותבניתם של הבע, גם אם נשאל שאלה חמורה מזו 60020 

אבל כשהוא הולך הלאה ומוסיף , אמנם בתחילת החקירה נדמה לו לאדם שיש לו מהלך, ידיו ורגליו 60021 

ויוצא מזה דכל , ´א רצונו ית"בכל הבריאה כומתברר לו שאין , לחשוב לאט לאט נאבד ממנו כל מהלך 60022 

 60023 .´מהותו של מהלך אינו אלא אנו אין לנו אלא רצונו ית

וניגש הוא , כשאדם לומד משפטים ומבינם ויש לו מהלך בהם, על דרך זה הוא ענין החוקים והמשפטים 60024 

לית היוצאת התכ, שאין לו בזה שום השגה כלל, ללמוד ענין פרה אדומה המטהרת טמאים ומטמאת טהורים 60025 

, ´באמת כל מהלכו אינו אלא רצונו ית, הוא שגם המשפטים שנדמה לו שמבינם ויש לו בהם מהלך 60026 

כשלומד האדם מעשה המשכן בפרשיות , וכשאדם יודע זה יכול הוא לעמוד על התורה כולה ויבינה היטב 60027 

ווי העמודים נכפלו  ושנתה בהן עד שגם, מיתרים ויתדות פשוטים, שלמות אודות מיתריו יתדותיו ובריחיו 60028 

אבל הלומד בלי מהלך , הנה אם ילמד על פי מהלך יתחיל להקשות ולהתפלפל איך להבין זאת, כמה פעמים 60029 

 60030 .מובן לו הכל על הצד היותר טוב, שיודע שאין לו שום ידיעה בזה

, עצי שיטים הלא הוא השראת השכינה על ישראל? האם אפשר להביט על עצי שיטים כעל עצים פשוטים 60031 

עד שמצינו , שהם קדוש קדוש שאין לנו מושג כלל בהם, יראת הכבוד הכי גדולה צריך להביט עליהםוב 60032 

דבלימוד בלי מהלך עצי שיטים הם , מעשה בעיר אחת שלא השתמשו שם בעצי שיטים לבנין, במדרש 60033 

מה , ה למעלה ברא למטה"כל מה שברא הקב, (ג"ל´ ר פ"שמ) עד שאמרו במדרש, השראת השכינה 60034 

ר חייא בר אבא "א, מה למעלן כוכבים אף למטן כן, רפים עומדים אף למטן עצי שיטים עומדיםלמעלה ש 60035 

 60036 .(ה"ל´ שם פ) מלמד שהיו קרסי זהב נראים במשכן ככוכבים הנראים ברקיע

אבל ? שבאותה עמידה אין לנו מושג כלל, ולכאורה איזו השואה היא מעמידת עצי שיטים לעמידת שרפים 60037 

כמו , דכשאין לנו בכל הבריאה שום מהלך ואין אנו יודעים כלום, כאן שום תמיההבלימוד בלי מהלך אין  60038 

ומתקבל על דעתנו בלי שום , כמו כן סתום אצלנו עמידת עצי שיטים, שסתום אצלנו ענין עמידת שרפים 60039 

 60040 .שאלות מה למעלה שרפים עומדים אף למטה עצי שיטים עומדים

ה כי "אמר לו הקב, יהן נדבה והיה משה מואס בהןכשבנו המשכן הביאו הנשים מראות, איתא במדרש 60041 

, מבטא שרק הכלל ישראל זכה לו, ה חביבין"הנה על מראות אמר הקב, המראות האלו חביבין עלי מן הכל 60042 

אולם בלימוד בלי מהלך מתקבל זה על הלב מבלי , זה מבהיל מאד, וגם מן הכל חביבות מראות אלו 60043 

מסקנת הדברים היא שתכלית האדם בבריאה הוא , מן הכל אין הכי נמי דהמראות חביבין עלי, הרהור 60044 

שיהיה מחונך להתנהג כפי שמוליכים אותו בלי הרהורים ופקפוקים , שיבוא לידי מסקנא של אי ידיעה 60045 

דעת חכמה )  .´ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה דאין לנו אלא רצונו ית, (7´חולין ה) ש"כמ 60046 

 60047 .(´ל´ א מא"ומוסר ח

 60048 

 60049 מאמר רצו

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ ת התורה אשר צוה הזאת חק 60050 

 60051 .(´ב

היה לו לומר זאת חקת הטומאה או זאת חקת , למה נקראה מצוה זו בשם חקת התורה, ´ח הק"ותמה האוה 60052 

בלא שאם יקיימו מצוה זו על אף היותה חוקה , ותירץ כי בדרך רמז ירצה באומרו חקת התורה, הטהרה 60053 

כי קיום מצוה בלא טעם יעיד על הצדקת , ´מעלה עליהם הכתוב כאילו קיימו כל התורה אשר ציוה ה, טעם 60054 

 60055 .´והסכמת הנפש לקיים כל מצוות הבורא ית, האמונה

עדיין אין אנו יודעים שאדם זה מוכן לקיים , שבזמן שאדם מקיים מצוה שיודע בה טעם, ´ביאור דבריו הק 60056 

מצות בני נח שרובן מחויבות מצד ´ ואף בז, ינו מקיים אלא מה שדעתו מכרעתכי יתכן וא, מצות בוראו 60057 

ולא מחסידי אומות , כי המקיימן מחמת הכרע הדעת אינו גר תושב, ה מלכים"ם פ"כתב הרמב, השכל 60058 

והיינו שאף במצות , י משה מפי הגבורה"אלא צריך לקיימן מפני שנצטוה עליהן ע, העולם ולא מחכמיהן 60059 

, כי גם לולא הציווי היה נמנע מלגנוב ולרצוח וכדומה, האדם לומר אי אפשי לעשות רע השכליות שצריך 60060 



, ´הרי עיקר המנעו מעשותן צריך שיהיה מחמת ציווי הבורא ית, ה"אכן לאחר שנצטוה בהן מאת הקב 60061 

 60062 .´וסלידתו מהרע אינה אלא כטפל לסיבה העיקרית שהיא קיום מצות הבורא ית

ובל , עבד שאין לו אלא מצות רבו, קר עבודת האדם היא שיהיה עבד לקונושכל עי, ובמקום אחר ביארנו 60063 

שאם הוא עושה כך כבר אינו עבד אלא , הם חשבונות של כבוד שמים´ ילך אדם אחר חשבונות רבים ואפי 60064 

מאי , ל ישעיה לחזקיהו המלך בהדי כבשי דרחמנא למה לך"וכן א, בן חורין העושה על דעת עצמו 60065 

ואם משום , כלומר אל לך לשקול את הדבר על דעתך אלא עשה מה שנצטוית, מיעבדדמיפקדת איבעי לך ל 60066 

´ אמנם עיקר הקושי בעבודת ה, ואין לך לדאוג עבורו כביכול, ה לעביד"מאי דניחא קמי דקוב, כבוד שמים 60067 

דהיינו לקיים אך ורק מחמת ציווי הבורא , שקשה מאד לאדם להרגיש את עצמו עבד ומוכרח, הוא ענין זה 60068 

 60069 .ונוח לו לעשות לפי שיקול דעתו ובלבד שלא יהיה כבול, ´ית

בשעה שאמר משה ליתרו תנה לי , ויואל משה לשבת את האיש, (ד"ש שמות רמז קע"ילקו) ל"אמרו חז 60070 

אמר לו משה מה , ל קבל עליך דבר אחד שאני אומר לך ואני נותנה לך לאשה"א, את צפורה בתך לאשה 60071 

ט "וביאר הבעה, וקבל עליו, מכאן ואילך לשם שמים, ז"יהיה לעאמר לו הבן שיהיה לך תחילה , הוא 60072 

 60073 .ש"שכוונתו היתה להחזיר את יתרו למוטב יעו, הטעם שהסכים משה לתנאי זה

כי מתחילה היה יתרו כומר , (ב"ל´ ר א"שמו) ל"והרי אמרו חז, אך מן התימה על יתרו איך התנה תנאי זה 60074 

וכתיב ויושיען שהצילן , ה תשובה ועמדו בני עירו ונידוהוועש, ראה שאין בה ממש עמד וכפר בה, ם"לעכו 60075 

נמצא שהפקיר עצמו ובנותיו לסכנת , ורבנן אמרו מלמד שהשליכו אותם למים והוציאן משה, ע"מג 60076 

כ יפלא איך התנה עם משה כי בן ראשון "וא, ז ממש"וכל זאת בגלל הכרתו המוחלטת כי אין בע, נפשות 60077 

 60078 .עמד על כך שפתי חכמיםוכבר , ז"אשר יולד יהיה כומר לע

כל זאת עשה מדעתו , ז"פ שחזר יתרו בתשובה שלמה ופירש מע"כי אע, פ האמור"אולם הדבר מתבאר ע 60079 

והרי , בהכרח´ אך לא חפץ יתרו שצאצאיו יהיו מאמינים בה, ומהכרתו שראה בשכלו שאין בה ממש 60080 

, ז"ון יחנכו להיות כומר לעעל כן התנה שאת הבן הראש, בביתו של משה יהיו מוכרחים להיות מאמינים 60081 

אבל לא ידע ולא הבין שעיקר התורה הוא שיעשה , ואם יבוא מעצמו לידי הכרה שאין בה ממש מה טוב 60082 

 60083 .פ הכרעת דעתו"האדם עבד ולא ע

שציוה דוד המלך טרם , ועד כמה קשה על האדם להיות כבול ומוכרח אנו רואים במעשה שמעי בן גרא 60084 

והורדת את שיבתו בדם , כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו מותו לשלמה בנו ועתה אל תנקהו 60085 

אמר הכתוב וישלח המלך ויקרא , הבה ונראה כיצד קיים שלמה את צוואת דוד אביו, (´ב´ מלכים א) שאול 60086 

והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון ידוע תדע כי מות תמות , ויאמר לו בנה לך בית בירושלים, לשמעי 60087 

ואיה חכמת שלמה שסמך עליו דוד אביו כאומרו כי איש חכם , היכן כאן קיום הצוואה ,דמך יהיה בראשך 60088 

והרי כמה וכמה , האם זו היא העצה להוריד את שיבתו בדם שאול, אתה והורדת את שיבתו בדם שאול 60089 

 60090 .זקנים בירושלים שלא יצאו מימיהם את שערי העיר הקדושה

, ויהי מקץ שלוש שנים ויברחו שני עבדים לשמעי ככתוב, אמנם כך היה ולא שמר שמעי את דבר המלך 60091 

הלא , וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר אליו, ויחבוש את חמורו וילך גתה אל אכיש לבקש את עבדיו 60092 

אך עדיין הדבר , ואעד בך לאמור ביום צאתך והלכת אנה ואנה ידוע תדע כי מות תמות´ השבעתיך בה 60093 

שהרי נשבע לשלמה שלא , גם על שמעי קשה, כי כך יקרה לותמוה ביותר כי מנין היה שלמה המלך יודע  60094 

ומה ערך לשני עבדים שברחו בכדי לסכן את חייו ולעבור על השבועה ועל , יצא מירושלים והדבר בנפשו 60095 

 60096 .פקודת המלך

כ למה היה צריך להשביעו "א, עוד יש להבין שמאחר שהרגו לבסוף מטעם שלא שמר את פקודת המלך 60097 

הרי אם לא היה מזהירו היה המכשול , וכן למה הזהירו ידוע תדע כי מות תמות, םשלא יצא מירושלי´ בה 60098 

 60099 .י השבועה הרי הוא מרחיק את הסיכוי לקיים את מצות דוד אביו"וע, קרוב יותר לשמעי

פ שירושלים משוש לכל הארץ ויכול אדם לדור בה כל ימיו "שאע, מיכן אנו למדים את היסוד שאמרנו 60100 

אולם בשעה שנעשה , אך כל זאת בזמן שאדם עושה כן מדעתו ומרצונו הטוב ,מבלי צאת את חומותיה 60101 

והרי הוא עושה כל , הופכת ירושלים בעיניו לבית האסורים, מוכרח לשבת בה מבלי אפשרות לצאת ולבוא 60102 

כל זאת ראה שלמה , ולפרוץ את חומת בית האסורים ויהי מה, טצדקי שבעולם כדי לשבור את כבליו 60103 

כל אלו כבלים הם על ידיו , שלא יצא´ וה עליו לדור בירושלים ועוד הוסיף שבועה בהי שצי"וע, בחכמתו 60104 

קרית מלך רב כירושלים ´ ואפי, שלשלאות של ברזל שבמוקדם או במאוחר ישברם בעל כרחו, של שמעי 60105 

 60106 .ל"כי ההכרח להמצא בתוכה קשה מנשוא וכנ, לא תוכל שאתו

כי יפה כוח שכלו לקבוע מצוות , אומר´ מצות ה שכל המוסיף על, אף הלאו לא תוסיפו עניינו כך 60107 

את , ל"והוא מה שכתוב בוידוי דרבינו נסים גאון ז, הוא מקיים מפני הכרעת דעתו´ ואף מצות ה, ואיסורים 60108 

כן , וכשם שלהתיר האיסור הוא עון גדול, האחד תלוי בשני, אשר אסרת התרתי ואת אשר התרת אסרתי 60109 



כי קיום החוקים , ועל כן נאמר זאת חקת התורה, משורש אחד באיםכי שניהם , עון גדול לאסור המותר 60110 

 60111 .כי לי בני ישראל עבדים הוא יסוד כל התורה כולה, הוא קיום כל התורה

 60112 .(ה"כ´ א מא"שיחות מוסר ח)  

 60113 

 60114 מאמר רצז

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60115 

 60116 .(´ב

כך אמר , יבו משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך אמר המלך תבוא אמו ותקנח את הצואהר א"א 60117 

? מה הקשר בין פרה אדומה לבין חטא העגל, (´ט ד"ר י"במ) ה תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל"הקב 60118 

שכבר אמר שלמה המלך אמרתי אחכמה והיא , הנה לקרב ענין פרה אדומה אל השכל הוא דבר נואש 60119 

שאחרי שאזן וחקר כל גופי תורה לא מצא לבאר הסתירה שבפרה אדומה , (´קהלת ז) רחוקה ממני 60120 

ומכיון שאי אפשר לעמוד על סוד פרה , (´ט ג"ר י"במ) שמטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים 60121 

 60122 ?גם לא נוכל להבין איך היא מכפרת על חטא העגל, אדומה

דוקא בזה , ורפל בזה נעוץ ביאור כל העניןכ מע"שדוקא מה שהנושא של פרה אדומה כ, אולם נהפוך הוא 60123 

נלמד הוראה גדולה , (´מדרש שם ג)א  שניתן לנו פרה בתור חוק שלא נוכל לעמוד על סודה עד לעתיד לבו 60124 

, בודאי חיוב תלמוד תורה מחייבת אותנו גם על סביר כמו על גמיר! שאין לאדם לצפות להבין כל דבר 60125 

אולם כל , (7´ברכות ו)א  ל אגרא דשמעתתא סבר"ש חז"כמ, אוגולת הכותרת של הלימוד היא הבנת הסבר 60126 

אבל מוכרחים להשלים עם העובדא שאי אפשר תמיד לעמוד על טעמו של , זה רק עד היכן שידינו מגעת 60127 

ועל ידה , אלא צריכים להתאזר גם בתמימות, ה על פי שכל הישר בלבד"לא מספיק לעבוד את הקב, דבר 60128 

 60129 .קום שלא מגיע שם החכמהה אפילו במ"אפשר לעבוד את הקב

, אולם במעשה העגל אבדו את תמימותם, י תמימות באמרם נעשה ונשמע"קבלת התורה קבלו ישראל ע 60130 

וגם עצם הטעות של חטא העגל , מבחינה שכלית נסיון העגל היה עצום שהרי משה רבינו בושש לבוא 60131 

ועל , וונתם היתה לשמיםוכ, ן"היתה נעוצה בצורת השור שבמרכבה שראו במתן תורה כמו שכתב הרמב 60132 

 60133 .הכל רק הערב רב עסקו בזה והכלל נתפס על מה שלא מיחו

שעם כל , אולם מבחינת התמימות היתה כאן חריגה גדולה, מבחינה שכלית אי אפשר להאשימם במצב כזה 60134 

ואף אם היו יכולים לטהר את השרץ , הסברות היפות איך הולכים ועושים צורה אחרי שנצטוו על זה בסיני 60135 

ואם רצונו בעגל שיצווה להם על , ה לעשות עגל"בכל זאת עובדא היא שלא ציוה להם הקב, ן טעמים"בק 60136 

 60137 ?ה"למה להם לחפש דרכים מדעתם ולא לסמוך על הקב, כך

ש אני "כמ, נגזר עליהם שוב מיתה אחרי שנתבטלה בסיני, ומכיון שנתקו את עצמם מהאמונה התמימה 60138 

והכוונה שנפסקה דביקותם , (ב"תהלים פ) ן כאדם תמותוןאמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם אכ 60139 

הוא מה , (7ח"ברכות י) ל רשעים בחייהם נקראים מתים"ש חז"ומצב זה היא בחינת מיתה כמ, לקדושה 60140 

בעלי  (בעגל) על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו, ל"י על הפסוק פרה אדומה תמימה וז"שפירש רש 60141 

חטא העגל שהיה פגם באמונה התמימה הביא , כ"ויחזרו לתמותם ע ותכפר עליהם (פרה) תבוא זו, מומין 60142 

מבלי להבין מטהרת ´ לעשות רצונו ית, ומעשה פרה שהיא מחזירה את האמונה התמימה, מיתה לעולם 60143 

 60144 .מטומאת מת

ועלינו לבטל דעתנו לפני , תמימות שייך ביותר לאמונת חכמים שנצטווינו על יראתם כעל יראת המקום 60145 

לרב אחד , (ה"נ´ ד סי"יו) עקיבא איגר´ אמונת חכמים מוצא ביטוי בדברי תשובת ר החיוב על, דעתם 60146 

מי יתן והיה מקדיש עיתות אלה אשר בהן יגע , ל"ן וז"א המיוסד על שיטת הר"שרצה לדחות דברי הרמ 60147 

אלה דברי מוכיח לחכם , אל היגיעה ועמל להבין אף קצה דבריהם העמוקים והרחבים, למצוא תואנה 60148 

ולמען היות , כי יחם לבבי וכאש בוערת על תתו לדברי רבותינו הקדמונים כתף סוררת, תרתמאהבה מסו 60149 

או אז יכנע לבבו לשים פסקי ראשונים לראש עטרת , לו למזכרת להבין שדעתם רחבה ודעתנו נבערת 60150 

אז , והיה אם יקח אמרי ויצפנם לעד ולמשמרת, לתכלית הנרצה הלזה באו דברי זאת האגרת, תפארת 60151 

 60152 .ל"עצמי אוהבו ומכבדו עכאחתום 

עליו לתלות שלא יגע , שאף אם מוצא סתירה, עד כדי כך צריכים להגיע לאמונת חכמים כלפי הראשונים 60153 

ואם בדברי , ואם נמהר להשיב על דבריהם סימן הוא כי תואנה הוא מבקש, כראוי להבין דבריהם 60154 

שכן לתורת משה רבינו שכל ומכל , כ לדברי תנאים ואמוראים ולדברי נביאים"הראשונים כך עאכו 60155 

ומי שלא מקבל את כל דברי התורה הן בכתב והן , הקושיות והסתירות הם רק בבחינת תואנה הוא מבקש 60156 

כמו שמוכיחה לנו פרשת פרה , אין לו חלק כלל בתורת ישראל, בעל פה כצורתו למרות קוצר שכלו להבין 60157 

 60158 .אדומה אשר טעמיה נעלמו אף מהחכם מכל אדם



יראה לקדש ולטהר את עצמו ולהרבות , שנבער לעמוד על טעמי תורה עם כל עמלוואם רואה האדם  60159 

ט "ר י"במ) כמו שמצאנו במשה רבינו שמרוב קדושתו ודביקותו נמסר לו טעמה של פרה אדומה, בתפילה 60160 

כל שכן לשאר דברי תורה שנגלו טעמם שהם בהישג ידינו אם אך , על אף שלכולנו הוא בבחינת חוק, (´ד 60161 

 60162 .(המוסר והדעת)  .עצמנו כראוינכשיר את 

 60163 

 60164 מאמר רחצ

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60165 

 60166 .(´ב

, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חוקה 60167 

אבל יש כאן גם , הנה בפשטות קאי על מצות הפרה, (י"שר) גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה 60168 

ואין לך ´ גזירה מלפניו ית, וגם זו חוקה היא, ת עם כלל ישראל בעולם"רמז וסוד על עצם הנהגת השי 60169 

 60170 .רשות להרהר אחריה

אדומה אלו ישראל , פרה אלו ישראל שנאמר כי כפרה סוררה סרר ישראל, (ש פרשה יז"ילקו) ל"אמרו חז 60171 

אשר אין בה מום אלו ישראל שנאמר , תמימה אלו ישראל שנאמר יונתי תמתי, עצם מפנינים שנאמר אדמו 60172 

והוציא אותה אל מחוץ למחנה , אשר לא עלה עליה עול זה דורו של ירמיה, כולך יפה רעייתי ומום אין בך 60173 

רף את וש, ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עיור, ושחט אותה לפניו, ועמה הגלה לבבל 60174 

טהור זה , איש מלחמה´ ה שנאמר ה"ואסף איש זה הקב, ואת בית המלך´ וישרוף את בית ה, הפרה לעיניו 60175 

והניח במקום טהור זה , את אפר הפרה אלו גליותיהם של ישראל, ה שנאמר טהור עינים מראות ברע"הקב 60176 

 60177 .כ"ירושלים שהיא טהורה ע

, לא פלשו אחר מדת הדין והיא לא פלשה אחריהםכ הם "היתה כאלמנה אראב, (´א ג"איכה רבה פ) ל"אחז 60178 

, כי פרה סוררה לא נאמר אלא כפרה סוררה, כי כפרה סוררה סרר ישראל, הם לא פלשו אחר מדת הדין 60179 

י ודעתו "כאשה שהלך בעלה למדה, היתה אלמנה אין כתיב אלא כאלמנה, אף מדת הדין לא פלשה אחריהם 60180 

 60181 .כ"ב כאן אלא כאויב עדרך קשתו כאויב אויב אין כתי, לחזור אליה

ל ויקחו אליך "ש חז"כי לענין המעלה אנו נמשלים לפרה עצמה כמ, הרי מתוך הגנות למדנו שבח גדול 60182 

שם קוראים עלינו שאנו רק כפרה סוררה ולא פרה , רק מה שנאמר בגנות שסררנו, פרה אלו ישראל 60183 

רשת בשדה וחולבת בבית שחו, נמצא כי המשל להפרה עצמה אשר לא סוררה הרי זה שבח נפלא, עצמה 60184 

 60185 .ומה לנו עוד, ויולדת ומניקה ומגדלת

ש כל "כמ, בזה אין צריך לומר שהוא שבח, אדמו עצם מפנינים (´איכה ד) אדומה אלו ישראל שנאמר 60186 

גם בזה מבואר , יונתי תמתי (´ש ו"שה) תמימה אלו ישראל שנאמר, הפסוק זכו נזיריה משלג צחו מחלב 60187 

ל "ורבים הם המאמרים שנאמרו בחז, חת היא לאמה ברה היא ליולדתההשבח אחת היא יונתי תמתי א 60188 

ומאמר אחד נביא להערכת שבח כנסת ישראל על אף הגלות , בשבח זה שנמשלה כנסת ישראל ליונה 60189 

 60190 .והיסורים

וכן מושרש , ואי לא לא מידדי, בטבע היונה דכל דמידדי והדר חזי ליה לקיניה מידדי (.ד"ב כ"ב) ל"אחז 60191 

שאין מרחיקין את עצמן ממקור מחצבתם ! ה יונתי תמתי"של כנסת ישראל אשר קראם הקבבטבע הרוחני  60192 

 60193 אשר אין בה מום אלו ישראל שנאמר! ואי לא חזו לקינייהו לא מידדו, עד שלא ידעו לחזור לקן שלהם

כולך יפה רעייתי ומום אין , כאן המכה בפטיש בשבח ישראל, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, (´ש ד"שה) 60194 

 60195 .בך

בדרש זה , ה"ל זה דורו של ירמיה שלא קיבלו עליהם עולו של הקב"ודרשו חז, אשר לא עלה עליה עול 60196 

והוציא אותה אל מחוץ למחנה ועמה הגלה , ונתתם אותה אל אלעזר הכהן זה ירמיה, כבר הלכו הלאה 60197 

, ית מקדשנוגלינו מארצנו וחרב ב, משום כך נהפך עלינו הגלגל, ושחט אותה לפניו, (´עזרא ה) לבבל 60198 

את אפר הפרה , ה"ועדיין לא נושענו עד ואסף איש טהור זה הקב, ח קללות שבתורה"וקויים בנו כל הצ 60199 

כ מה המה השבחים והמעלות הטובות שפיזרו עלינו הכתובים בראש "א, אלו גליותיהם של ישראל 60200 

 60201 .ו"מכיון שבשעה שהגענו לאשר לא עלה עליה עול כאילו נעלם הכל ח? המקרא

הרי יש בכל הדורות ספרי , ל כאן עם הפשט בדרך אחד"זנך ושמע איך מכוון הדרש שדרשו חזאך הט א 60202 

ציוויים ואזהרות הממשלה , אלא שיש בזה שני מינים, חוקים ואזהרות שאנשי העולם מצטוים ומוזהרים 60203 

יש , וכתוב בו גם כל מיני עונשים לכל מי שיעבור עליהם, הציוויים והאזהרות נחקקים בספר! אל העם 60204 

ציווי הרופאים ואזהרותיהם בהנהגת האדם באכילתו ושתייתו , עונשים קלים ויש עונשים חמורים יותר 60205 

 60206 .בשכבו ובהליכתו

אבל חלוקים הם מעונשים , גם בציוויים אלו של הרופאים יש עונשים קלים וחמורים למי שיעבור עליהם 60207 

מלכות לא יענש כל זמן שלא יתפס כי העובר על חוקי ה, שהמלכות מענשת את העובר על הציוויים שלה 60208 



ואף , ואף לאחר שימצא אשם יש ביד השופט להקל בעונשו, ביד המושל ויעמידוהו להמשפט ויצא חייב 60209 

כי הכל תלוי ביד המלכות לשבט או לחסד אף לעובר על מצות , למחול לו על עוונו ולפטור אותו מעונש 60210 

 60211 .כאן ואילך על כל חוקי המלך וגזרותיוויבטיח לשמור מ, בפרט אם יתחרט ויבקש על נפשו, המלך

, בזה תייסרנו רעתו ומשובתו שופטתו ומביאתו לעונשו המיוחד לו, לא כן בעונש העובר על פקודת הרופא 60212 

וגם יש שנידון למות מיד או , ואם להפילו בחולי ומחלה, אם להתייסר ביסורים ומכאובים גדולים וקטנים 60213 

אף אם יבקש ממנו , גם הרופא בעצמו מה יועיל לו, סירם ממנוכל העונשים לא יוכל איש לה, לאחר זמן 60214 

אם ימציא לו תרופה חדשה , ורק באחת יכול הרופא אולי להצילו מרעתו, מחילה ויתחרט על עבירתו 60215 

 60216 !להבריאו ולהביאו למצב הקודם, לכלכל מחלתו אשר חלה בה

אם הם רק כציווי , ובר עליהםמעתה יש לחקור בציוויים ואזהרות התורה והעונשים הכתובים בה למי שע 60217 

אלהיך כל ´ ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה (ו"בשלח ט)ב  והנה מצינו בכתו, או גם כפקודת הרופא, המלך 60218 

לא אשים עליך ואם , ל"י שם וז"וראה רש, רופאך´ המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה 60219 

 60220 .רופאך זהו מדרשו´ אשים הרי היא כלא הושמה כי אני ה

כרופא הזה האומר לאדם אל תאכל דברים , רופאך ומלמדך תורה למען תנצל מהם´ ולפי פשוטו כי אני ה 60221 

למדנו , ל"רפאות תהי לשרך עכ (´משלי ג) וכן הוא אומר, שמחזירים אותך לידי חולי וזהו איזון מצות 60222 

ורמז , ה מזהאלא שיש כאן הרבה למעל, ה המצוה הוא בחינת רופא"שעונשי שמים הם בחינת מחלה והקב 60223 

ואם אשים , כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, ה לישראל באמור להם"סוד אהבתו של הקב 60224 

 60225 .רופאך´ הרי היא כלא הושמה כי אני ה

, אשר אין בה מום, והכל בשבחן של ישראל נאמר, וזהו מה שהקדים הכתוב ואמר ויקחו אליך פרה אדומה 60226 

וכן לא אמר ומום אין , לא אמר אשר אין לה מום, ומום אין בך שרמוז בזה מה שנאמר כולך יפה רעייתי 60227 

הרי הוא בודקו ושואל אותו אם מחלה זו שנחלה בה , ד לחולה הבא אל הרופא"מלה, אלא ומום אין בך, לך 60228 

ואז קשה מאד לרפאותו כי המחלה , שההורים שלו או גם למעלה מהם היה להם מחלה זו, היא תורשתית 60229 

, י שהודבק בה מאחרים וכדומה"מה שאין כן אם קיבל מחלתו מחדש ע, ומו עמומושרשת בדמו ונולד ומ 60230 

 60231 .אופן זה הוא קל בהרבה

אבל המום אינו , כלומר גם לישראל לפעמים יש להם מום, ובהכי מתפרש יפה מה שנאמר ומום אין בך 60232 

וזהו כולך , כ מבחוץ"ולא נולדו במומם רק בא להם אח, כי הם בני אברהם יצחק ויעקב, בדמם ובנפשם 60233 

וכן ויקחו אליך פרה אשר אין בה מום ! אבל בך אין מום, לך אפשר שיש מום, יפה רעייתי ומום אין בך 60234 

ה והיינו כפרה "שלא קיבלו עליהם עולו של הקב, אשר לא עלה עליה עול זה דורו של ירמיה, אלו ישראל 60235 

, כנעת וכופפת ראשה תחת העולכי היא תמיד נ, וכמו אי כניסת הפרה תחת העול אינו בטבע הפרה, סוררה 60236 

 60237 .ה"כן ישראל בדורו של ירמיה לא קיבלו עליהם עולו של הקב, אלא שעבר עליה רוח סוררות

ל לפי שהשטן ואומות העולם מונין את "שכבר אחז, והנה הדרש כאן מכוון כפי הפשט במצות הפרה 60238 

יא מלפני אין לך רשות לפיכך כתב בה חקה גזירה ה, מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, ישראל לומר 60239 

וזהו , נמצא כי מצות הפרה היא הבחינה הראשונה של גזירת מלך ולא כפקודת רופא, כ"להרהר אחריה ע 60240 

, כ אינו בהם בדמם ובעצמיותם"והמום הזה ג, ה"אשר לא עלה עליה עול שלא קיבלו עליהם עולו של הקב 60241 

אה לטהר את מי שנטמא במת בנפש וזהו שוב כמצות הפרה הב, אלא ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם 60242 

ושרף את הפרה , ושחט אותה לפניו זה נבוכדנצר, ולכן ונתתם אותה אל אלעזר הכהן זה ירמיה, אדם 60243 

 60244 .לעיניו את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף

והם עורה ובשרה ודמה של , הצדיקים והבעלי בתים המחזיקים התורה, את כולם ישרפו בכבשני האש 60245 

, ז שהפרש נמצא עוד בתוך הגוף ולא יצא לחוץ"אבל כ, ף הפרש שהיא הצואה שנדחקת לחוץוא, הפרה 60246 

כי מי שיצא מכלל , וגם פרשה ישרוף לטהרו מטומאתו, הרי הוא נידון עם בשרה ועורה כהפרה עצמה 60247 

אבל ששם יהודי נקרא עליו הרי הוא , ישראל והמיר דתו שוב אין אנו ערבים לו ולא אחראים למעשיו 60248 

, שניספו שש מליון יהודים בכל מיני מיתות משונות, וכמו שראינו בשואה במלחמת העולם שעברנו, בכלל 60249 

אל מקום טהור זה ירושלים שהיא טהורה , את אפר הפרה אלו הגליות, ה"עד ואסף איש טהור זה הקב 60250 

 60251 .(לב אליהו)  .א"תובב

 60252 

 60253 מאמר רצט

ט "במדבר י) אליך פרה אדומה תמימה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60254 

 60255 .(´ב

כגון , מי יתן טהור מטמא לא אחד (ד"איוב י)ב  זה שאמר הכתו, זאת חקת, (ט"במדרש רבה י)א  אית 60256 

מי , עולם הבא מעולם הזה, ישראל מאומות, מרדכי משמעי, יאשיה מאמון, חזקיה מאחז, אברהם מתרח 60257 



, בהרת כגריס באדם טמא, (´ב´ נגעים ב) תמן תנינן, ולםלא יחידו של ע, מי גזר כן, מי צוה כן, עשה כן 60258 

 60259 .לא יחידו של עולם, מי גזר כן, מי צוה כן, מי עשה כן, פרחה בכולו טהור

והאשה ´ החיה טמאה טומאת ז, האשה שמת ולדה במעיה והושיטה החיה ונגעה בו, (.א"חולין ע) תמן תנינן 60260 

, מי עשה כן, יצא מתוכו הרי הוא טמא, הבית טהור (כ"בבטן האשה מ) המת בבית, טהורה עד שיצא הולד 60261 

העוסקין בפרה מתחילה ועד סוף מטמאין , (´פרה ד) תמן תנינן, לא יחידו של עולם, מי גזר כן, מי צוה כן 60262 

ה חוקה חקקתי גזרה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזרתי "אמר הקב, היא גופה מטהרת בגדים, בגדים 60263 

 60264 .ל"עכ

ונבאר מה שנראה ללמוד , כ בא הסיום מי עשה כן"אח, כאן ארבעה מחלקות הסדר במדרש מורה אשר יש 60265 

, וכיצד מתחזקים בתורה, כיצד מתעלים בתורה, כיצד לומדים תורה, זאת חקת התורה, מכאן לעבודתנו 60266 

אינו מוצא את , יש אדם שרואה את עצמו כטמא, י ארבעה סוגי אנשים שצריכים חיזוק"שאלה זו נשאלת ע 60267 

וכאשר עולה בלבו , איש עולם הזה, ה"בהיותו נעדר דביקות בקב, ינה של כלל ישראלעצמו קשור לבח 60268 

ליפול ביאוש עקב , ודבר זה מאד מצוי, מיד הוא מחליט שאין בידו לעשות כן, מחשבה על הצלחה בתורה 60269 

 60270 .מצבו הרוחני הירוד

כל הטמא והמגושם כיצד זה יו, בעיקרא דדינא הצדק אתך, ל ומחדשים לאמר"אל מול טענה זו פונים חז 60271 

הוא גזר אשר כל אדם ואדם יוכל , אלא שיחידו של עולם שהוא ברא את כל העולם, לזכות ולהצליח 60272 

מקומו של יאוש אינו אלא בשכל , להציתה ולשלהבה לגדלות מופלגת, להשתמש בנקודה הפנימית בנשמתו 60273 

אבל , תוצאה היא זואם עשיתי כך בהכרח שה, השכל רואה בכל דבר סיבה ומסובב, המוגבל של האדם 60274 

 60275 .הוא יוכל בבת אחת להעניק הצלחה למי שחפץ, הוא החונן לאדם דעת, ה יחידו של עולם"הקב

יש המקבל על , ולפתע הוא חש בשפע של סיעתא דשמיא, יש אדם היגע בתלמודו ואינו עולה בידו מאומה 60276 

תשובתם של אלה היא ? יעד מת, ונכשל וחוזר ונכשל עד שמתחיל ליפול ביאוש, ´עצמו קבלות בעבודת ה 60277 

כעבור רגע ביכולתך להתעלות למעלה , עתה הנך עומד במדרגה ירודה ופחותה, מי יתן טהור מטמא 60278 

, לבן תורה המפקיר עצמו לתורה במסירת נפש, ב"אדם מגושם בכל מהותו מסוגל ליהפך לבן עוה, למעלה 60279 

ר ברא לי אלהים מחדש דוד בפסוק לב טהו, אם רק תחפוץ תזכה שתהיה אדם חדש לא אותו אדם מגושם 60280 

 60281 .ה מחליף את הלב בלב חדש למי שבא להתחזק"אשר יש והקב, המלך

יש ומשליכין אדם אל תוך , פרחה בכולו טהור, תמן תנינן בהרת כגריס באדם טמא, הבחינה השניה 60282 

יש טמא אשר זקוק להלכות טומאה כדי לעלות , ודוקא שם הוא מקבל האפשרות להתעלות, התהום 60283 

כאשר הטומאה משאירה לו אחיזה של , אבל יש טמא גם מבלעדי הלכות יעלה על עצמו, הרהמטומאה לט 60284 

באה התשובה מי יתן טהור , כנגד הטמא החושב שאינו ראוי להתעלות, מקום טהרה ברור שיטהר עצמו 60285 

 60286 .מטמא

והוא מושלך מטה , ובבת אחת מרגיש איך שהסיעתא דשמיא סרה הימנו, אבל אדם שהיה במצב רוחני 60287 

מן השמים דורשים ממנו , כי סימן יפה הוא לאדם אשר מדברים עמו, ידע אשר פרחה בכולו טהור, מטה 60288 

כאשר אדם , ובספרים קראו לימים אלה ימי הבחינה ובספרי מוסר ימי הירידה, עוד התעוררות וגבהות 60289 

, ישואם עבר זמן ולא הרג, ולשם כך עליו לקיים את ההלכות, נטמא אות הוא שתובעים ממנו התעלות 60290 

 60291 .אז מפילים אותו עד שבעל כורחו מפנה עצמו להתעלות, ואדרבא מוצא קורת רוח ממצבו

, על אלה שכל עוד הם בין כתלי הישיבה שומרים על תוארם, הוא מה שהרבה שואלים, הבחינה השלישית 60292 

ם ואינם מבינים למה זה ישפיע עליה, אבל מיד כאשר יוצאים לחוץ נטמאים כי קולטים את השפעת הרחוב 60293 

כלפי אלה התשובה היא לא , ז ליאוש"ויש ונופלים עי, הרחוב לנהוג בהנהגות שאינם של בן תורה 60294 

עליו לידע כי , וכאשר ההכרח מביא לפגוע בו בעולם, בריאה של עולם הנסיון, גם זו בריאה, להתפעל מזה 60295 

 60296 .הוא נמצא עתה במצב שהוא עלול יותר לקבלת טומאה

כי דוקא מחמת שהוא נמצא בנסיון יש בידו להתעלות , שאין בבית אבל מאידך יש בעולם הנסיונות מה 60297 

ולא לרמות עצמו כאילו כבר הגיע למדרגה , מחד לא לשכוח אשר הרחוב הוא רשות הנסיון, מעלה מעלה 60298 

הם הנסיונות שמעמידים לפניו מן , ומאידך הנסיונות המזדמנים בהכרח, שהנסיון כבר אינו נסיון עבורו 60299 

 60300 .השמים להתעלות

יש המקדישים , הן המשפיעים על אחרים והן המשפיעים על עצמם, יעית נוגעת לעולם המשפיעיםהרב 60301 

י לימוד תורה "היינו ע, י שלילה"יש אמנם טהרה ע, הרבה זמן בעבודת מטהר ומתוך כך נדבקת בו טומאה 60302 

 60303 ואמנם, ג שיש וחייבים להתעסק בה"אע, י עקירת הטומאה בחיוב"אבל הטהרה ע, המטהרת והמכפרת

אשר אם מתעסקים בענייני , אבל מאידך קיים ענין המוכר בעולם המוסר, מצליחים ומטהרים את הטמא 60304 

לרצון להתדבק מעט בעבירה כדי ללמוד , עלולים להגיע מלימוד הענין והעסק בה, ירידות ועבירות 60305 

א אז דוק, ואין להקשות כיצד זה אשר בתוך עסק במצוה ובאמצע עסק הטהרה, ואלה מטמאים, אודותיה 60306 

 60307 .כי חקה חקקתי גזירה גזרתי, ועל ידה מקבלים טומאה



ומזה מי , ל"ש בכלי יקר וז"וכמ, היא עצם הידיעה על הסכנה האורבת לו בדרכו, והעצה כיצד לעמוד בזה 60308 

למה הפרה המטהרת הטמאים תטמא , רוב המפרשים יצאו ללקוט ולא מצאו טעם מספיק, הנדה יכבס בגדיו 60309 

ואיך , כי מצינו שכל אוכל אינו מוכשר לטומאה עד שיפול עליו מים, שמעועתה הט אזנך ו, הטהורים 60310 

שכל דבר , שכך הוא בטבעיות, אלא ביאור הענין כך הוא, אפשר המים שמקורם טהרה יסבבו הטומאה 60311 

 60312 .אינו מתפעל כי אם מהפכו ולא ממה שהוא ממינו

, לפי שכולם הפכיים לו, םובתלמיד חכם יותר מכול, כדרך שהיצר הרע מתגרה יותר בישראל מבאומות 60313 

כי כל דבר מתפעל , וזה טעם שסמוך לעליית השחר החושך מתגבר, על כן הוא רוצה להתגבר עליהם 60314 

עד שיבוא עליו מים שכולם , לפיכך כל אוכל וזרע אינו מתפעל מן הטומאה לעשות בו רושם, מהפכו דוקא 60315 

 60316 .ואז הטומאה רצונה לנצח הטהרה ותתגבר עליה, טהרה

לפיכך אם , והם מעורבין יחד, ויש שם אפר פרה שכולו טומאה, שיש בהם מים שכולם טהרהכך מי נדה  60317 

אבל הוא מתפעל מן המים , אז אין האדם מתפעל מן האפר שהרי הוא ממינו, מי נדה זורק על אדם טמא 60318 

אבל אדם טהור , על כן המים פועלים בו ומנצחים הטומאה, כי הוא טמא והמים טהורים, שהם הפכיים לו 60319 

אבל הוא מתפעל מן האפר שהם , אינו מתפעל מן המים כי הם ממינו ששניהם טהורים, הנושא מי הנדה 60320 

 60321 .על כן האפר פועל בו ועושה בו רושם לטמאו, כי הוא טהור והאפר טמא, הפכיים לו

תשובה לדבר שיש צורך בזריקת האפר , יטהרו במים בלא אפר, ואם תשאל לומר אם כן האפר למה לי 60322 

, לומר הרי לך שטר ושוברו עמו, א יוכל להטהר עד שידע מקור הטומאה וישתדל להסיר הסיבהכי ל, עליו 60323 

ועל כל פנים למדנו אשר באיזה דרך , שהם מנצחים מקור הטומאה, ובעירוב זה כוח המים אתי לאשמעינן 60324 

חוקה הם יחידו של עולם עשה ציוה , שהאדם מתעלה נוהגים אתו בנסים עצומים שאי אפשר להסבירם 60325 

 60326 .(מערכי לב)  .ואשר על האדם לידע אותם, וגזר כן

 60327 

 60328 מאמר ש

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60329 

 60330 .(´ב

שעיר , כלאים, אשת אח, ארבעה דברים שטן ואומות העולם משיבין עליהם ואומרים מה טעם יש בהם 60331 

האם דוקא האומות הם ? לכאורה למה דוקא האומות הם השואלים, (´ה ט"ר י"מ) ופרה אדומה, המשתלח 60332 

ולמה לא שמענו מישראל שהם יתקשו ? החכמים להבין ולידע היטב טעמי כל התורה חוץ מאלה הארבעה 60333 

דוקא המסולפים מתקשים ונכשלים בכל איזה חושך , אלא הדבר הוא? בטעמיהם של אלה ארבעת הדברים 60334 

 60335 .וע ולעבורוכבר אין בכוחם לבק, שהוא

האנשים החלקים עוברים דרכי החושך עם כל דרכי יצירתם , אבל אנן דסגינן בשלימותא לא מקשים בכלל 60336 

העמידו קיום כל התורה על פחות , כל כמה שנתגבר החושך, כל כמה שנתמעטו הדורות, הוא דרך האמונה 60337 

בר לא נראה כל זוהר באפלה כזאת שכ, עד שבא חבקוק בדורו שהחושך כיסה כל הארץ, ופחות יסודות 60338 

כל , וצדיק באמונתו יחיה, וזה אשר בא חבקוק והעמידן על אחת, של אור כי אם היצירה של אמונה 60339 

 60340 .היצירה של חושך היא היצירה של אמונה

כי מה טעם יש בזה שאותו דבר , פרה אדומה היא באמת פרשה תמוהה בשכל ללא כל ביאור, אמנם כן הוא 60341 

, אמנם אנחנו הלא לומדים פרשת פרה עם כל המסכת שלה! יטהר טמאים עצמו שמטמא טהורים הוא עצמו 60342 

אף שגם לנו רחוק , הלא גם רוח הקודש יכולים לשאוב מזו הפרשה, וגם מתעלים אנו עם לימודה עד מאד 60343 

וממנה ומעצמה יצא כי , פרה וגם יתחכם בה מאד´ כי יתכן יהיה אדם אשר ילמוד כל מס, ממנו הטעם שבה 60344 

מתקשה הוא בזו השאלה באין יכולת לו , משום שאינו מוצא טעם בה? ומשום מאי, גמריעל ידה יתפקר ל 60345 

 60346 .ואנחנו זו השאלה הלא אף לא מזיזה אותנו כל דהו, להתפטר ממנה

אבל באמונה אנו עוברים היטב כל , אמנם כי נמצאים אנו בחושך, לנו אין בעצם כל קושיא ושאלה כלל 60347 

אנו ודאי , היא התורה של אמונה, כי מהחושך עצמו יוצא תורהעוד זאת , הדרכים ללא מכשול כל דהו 60348 

לא מתעלים , וכי מפני שאין אנו יודעים טעם אשת אח, נזיקין וכדומה´ פרה לא פחות ממס´ מתעלים מפ 60349 

ואם , ל מבריסק שמסדר קדשים יכולים ביותר להתעלות"ח זצ"אומרים בשם הגר, יבמות´ אנו מלימוד מס 60350 

אולם בקדשים , הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות, (7ג"ברכות ס) שאומריםל "כי מצינו בהיפוך בחז 60351 

 60352 .משיגים ביותר הדרך האמיתי בלימוד

כי בהם באמת שייך להגיד בקצתן , פ מהלך שכלנו"כשלומדים נזיקין סוברים כי כל הענינים הולכים ע 60353 

אבל בלימוד , ייבתןס הרי הן מהמצות שהשכל מח"סוכ, למה נקטה התורה כן או אחרת, איזו סברות 60354 

אלא כולם הינם , פ סברותינו אנו"הקדשים תיכף בהתחלתו רואים כבר שהענינים אינם הולכים כלל ע 60355 

דוקא , והנה דוקא באלה גזירות הכתוב, דינים שלולא גזירת הכתוב לא היה לנו כל יד בהם, גזירת הכתוב 60356 

הוא סוד , ו מתעלים עד רוח הקודשבהם עוד יותר אנ, באלו שאין יד שכלנו תופסת בהם כל דרך ומהלך 60357 



וכל מה שהחושך יותר גדול יותר , כי בחושך אמנם מתעלים עוד הרבה יותר מאשר באור, הענין של חושך 60358 

 60359 .מתעלים

איך שאיש פשוט התעורר מאד מדרשת הרב על גודל הענין , ל"י ז"בספרים מובא מעשה שהיה בימי האר 60360 

ואיך שמעת חורבן המקדש שורה מארה גדולה בעולם , של לחם הפנים שהיו מקריבין מידי שבת בשבתו 60361 

ומהתעוררותו זו הגדולה החליט זה האיש , ה יש מהעדר זה הלחם הרבה צער"ולהקב, מהעדר אלה הלחם 60362 

באמונתו , והיה מניח בארון הקודש בכל ערבי שבתות לפני השקיעה שתי חלות, כי הוא אמנם ככה יעשה 60363 

ובכל פעם שהיה מניח בארון את שני , לפניו לחם הפנים שבמקדש ה כאילו היו"הודאית כי יעלה זה להקב 60364 

ואחרי השבת כשהיה , כי יקובל זה לרצון´ ומבקש מלפני ה, אלה הלחם היה מתפלל בדמעות שופכות 60365 

וככה , לקח אותם´ וכי ה, והיה ברור לו כי מנחתו נתקבלה, פותח את הארון לא היה מוצא שם את החלות 60366 

 60367 .רבהיה מתנהג בזה תמיד זמן 

וראה איך שהאיש מניח את החלות בארון , ד"פעם אחת בא הרב דמתא מעט זמן קודם לפני השבת בביהמ 60368 

והראה לו , ענה לו האיש להרב בכל תמימותו כי אלו החלות בארון הינם לשם לחם הפנים, ושאלו על זה 60369 

שלא יאמין תמה הרב ואמר לו , ה לוקחן מפני שאחרי השבת כבר אינו מוצא אותן"בברירות כי הקב 60370 

ואמר לו הרב , ד לפני השבת הוא ודאי לוקח אותן"ד בהכינו את הביהמ"אלא השמש של הביהמ, בכאלה 60371 

 60372 .ואז יווכח כי השמש הוא אשר לוקח את החלות, שישב אתו ויעשה עצמו כאילו אינו רואה כלום

בשמים יש טענות  ואמרו לו כי, ל חלום"י ז"כ היה לו להאר"אח, כן היה ומאז האיש הפסיק מלהניח הלחם 60373 

, ומפני זה חדל מלהניח בארון את החלות, גדולות על הרב שגילה לאותו האיש כי השמש לקח החלות 60374 

ה נחת רוח הכי גדול שהיה לו "נוטלה מהקב, ל כי מעת הפסיק האיש מלהניח את החלות"י ז"ואמרו להאר 60375 

 60376 .שלא היה לו כזאת מעת חורבן המקדש, ממעשה זה האיש

ה "כי יניח אדם חלות בארון הקודש ויסבור כי הקב, נו אי ידיעה יותר קטנטנה מזההיתכן לצייר לעצמ 60377 

כל מה שרבה ביותר האי ידיעה כל מה שגדול ! ה נחת רוח נפלאה"ומאי ידיעה זאת קיבל הקב? אוכלם 60378 

אלו בני אדם שהן ערומים , ´אדם ובהמה תושיע ה! ה"יותר גדולה הנחת רוח של הקב, ביותר החושך 60379 

 60380 .(7´חולין ה) מין עצמן כבהמהבדעת ומשי

בשעה שהקדימו ישראל , (.ח"שבת פ) ל"עמד על מאז (ז"רמ´ מא´ מ ב"חו) ל מקעלם"ר הסבא ז"אדמו 60381 

אחד כנגד נעשה , כתרים´ א מישראל וקשרו לו ב"באו ששים רבוא של מלאכי השרת לכאו, נעשה לנשמע 60382 

´ כנגד נשמע ג´ אחד כנגד נעשה ב, כתרים´ והקשה הלא היה להם לקשור לכל אחד ג, ואחד כנגד נשמע 60383 

ולפי דברינו יש לומר כי כל אשר זכו בכתרים היתה אך ורק על , ש"על מה שהקדימו נעשה לנשמע עיי 60384 

וזהו אמנם ענין קדימתם נעשה לנשמע כי אין לנו אלא , קבלתם לעשות הכל ללא כל ידיעה כי אם באמונה 60385 

 60386 .דיעה גדולים מבידיעהכי מעשים באי י! ולא שכלנו וידיעתנו, ´רצונו ית

 60387 (´ז´ ר ג"בר) ואמרו! כי מדרגת החושך גדולה הרבה יותר ממדרגת האור, זהו אשר אנו מדברים כל העת

הנה יתכן כי במעשה ? ואם במעשה הרשעים, אם במעשה הצדיקים, ה"איני יודע באיזה מהם חפץ הקב 60388 

אין קץ לאישי חובותינו , נעילהוזה אומרנו בתפילת ! רשעים נמצא אור יותר רב מאשר במעשה צדיקים 60389 

הרי הניחוחים האלו ? אלא מה! אין מספר לריחי ניחוחים הבאים מאשמתנו, ואין מספר לניחוחי אשמתנו 60390 

! וידוי אחד! מה פועלת אנחה אחת? אמנם לא יודעים מאין התשובה מתחלת, י תשובה"לא באים כי אם ע 60391 

בתוך חטאנו נמצאים אורים יותר ! רשת התשובהבדברים פעוטים ותיכף הננו כבר בפ, בדורנו זה החשוך 60392 

 60393 .(דעת תורה)  !גדולים אישים וניחוחים

 60394 

 60395 מאמר שא

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60396 

 60397 .(´ב

, הרשותמלומדה בדברי , שני סוגים יש בענין זה, מחלקי העבודה במוסר הוא לתקן את ענין מלומדה 60398 

עושה מעשים בלי , מלומדה בדברי הרשות היינו אדם ההולך בעולמו בלי התבוננות, ומלומדה במצוות 60399 

מלומדה זה , ולפעמים גם לאחר המעשה לא יתבונן עליהם, לא קודם המעשה ולא בשעת מעשה, חשבון 60400 

יא קורא מלומדה במצוות הוא אשר הנב, ש"מבואר כל צרכו בספר מסלת ישרים במדרגת הזהירות יעו 60401 

מלומדה זה פירושו שאדם עושה מצוות בלי , (ט"ישעיה כ) ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, תגר 60402 

, מלומדה זה שייכת לכאורה רק במצוות מעשיות כתפילין וציצית, מחשבה והרגשה כל אחד לפי מדרגתו 60403 

 60404 .שאדם עושה מעשה המצוה בלי השתתפות המחשבה

, לא הרגשה של הודאה במה שיש לו, ל ומברך בלי מחשבה והרגשהוכן בתפילה וברכות יש שאדם מתפל 60405 

אבל שיהיה מלומדה , י תפילה ורחמי שמים"ובמה שאפשר להשיג ע, ולא הרגשה של בקשה במה שאין לו 60406 

דבר זה , בלי יגיעה ועמלות רבה, בלי שכל וכשרון, שאינו נקנה בלי מחשבה ועיון, כזה גם בלימוד התורה 60407 



, כן הוא נמצא בתלמוד תורה, האמת היא כי מלומדה זה כמו שהוא נמצא בכל המצוותו, לא יצוייר בדעתנו 60408 

 60409 .ולא עוד אלא שהוא נמצא בלימוד התורה במדה שאין כמוהו בשאר המצוות

ע "ז ג"ע, דברים שאלמלא נכתבו דין הוא שיכתבו ואלו הן, ר את משפטי תעשו"ת, (ז"ביומא ס)א  אית 60410 

התורה מתחלקת לשני חלקים , דברים שהשטן משיב עליהן, שמרואת חוקותי ת, ד גזל וברכת השם"ש 60411 

חלק המשפטים היינו דברים שדעת האדם , חלקים אלה נראים בעינינו כי אינם שוים, משפטים וחוקים 60412 

וכן , ר ואומות העולם משיבים עליהם"וחלק החוקים דברים שיצה, מחייבת אותם המה רובה של תורה 60413 

, וכלאים, אשת אחיו, ואלו הן, ר משיב עליהן ובכולן כתיב בהן חוקה"איתא בפסיקתא ארבעה דברים יצה 60414 

בחייו , החוק שבדברים אלה הוא הסתירה שבדבר (ז"ילקוט ויקרא ט) ופרה אדומה, ושעיר המשתלח 60415 

 60416 .וכן כלאים שמותר סדין בציצית, מת בלא בנים מותרת לו, אסורה לו

מצות , ואין לחלק המשפטים רק מעט מזעיר, המהכי רובה של תורה עניני חוקים , אבל כאשר נעיין נראה 60417 

על זה אמר , מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים, פרה ידוע לנו שהיא חוק מפני הסתירה שיש בה 60418 

אבל הפלא ניתן להאמר רק אם היה ענין טומאה , (ד"פסיקתא פי) שלמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני 60419 

ומדוע נטמא האדם או הכלים באופן זה ונטהר , טומאה וטהרהאם היינו יודעים מה זה , וטהרה מובן לנו 60420 

 60421 .כי אז היה הפלא איך אפשר להיות בדבר אחד טומאה וטהרה כאחד, באופן זה

דבר שאין לנו שום , סתרי תורה הוא, כל הענין של טומאה פלא הוא, אבל אצלנו אין הפלא רק בדבר זה 60422 

והיותר פלא , מבוא לשכל אנושי בכלל בענינים אלה ולא רק לשכל שלנו אלא שנדמה לנו כי אין, מושג בו 60423 

מחלת העור הצריכה לרופא , חלק זה הלא ענין של מחלה הוא, בענין טומאה וטהרה הוא חלק הנגעים 60424 

או שישאל לאיזה , אין בתורה חיוב לכהן שיהיה גם רופא, והתורה אומרת כי זה שייך אל הכהן, ורפואות 60425 

בהלכות אלה צריך הכהן להיות , (א"נגעים פ) שנים שהם ארבעהמראות נגעים , אלא הלכות יש, רופא 60426 

וכיון , אין זה נגע, אם הנגע ישנו והכהן עדיין לא אמר עליו טמא, והכל תלוי באמירתו, בקי ולא יותר 60427 

 60428 ?היש דבר פלא יותר מזה, שאמר נעשה לנגע בכל פרטיו

´ על ר, ן היותר חמורות שבתורהוהלכות אלה ה, ענינים של מחלה ורפואה נכנסו בהלכות טומאה וטהרה 60429 

התלי תילים של הלכות שהיה , (.ד"חגיגה י) כלך אצל נגעים ואהלות, ל מה לך אצל הגדה"עקיבא אמרו חז 60430 

סדר טהרות אחד מששת הסדרים והיותר , דורש על כל קוץ שבתורה ראויים ביותר לדורשם בהלכות אלה 60431 

 60432 .דבר שאין לשכל מבוא בו, כולו חוק הוא, יםסדר זה אין לו שום שייכות לחלק המשפט, עמוק שבכולם

גדרים , חידושים מלאים שכל וסברא חכמה וכשרון רב, וכן סדר קדשים הרבה חידושי תורה נאמרו בו 60433 

דבר נפלא הוא לראות , ויחד עם זה נעלם מעין כל מהותה של קדושה, השוואות וחילוקים נפלאים, חדשים 60434 

הפרט היותר צדדי נאמרו , פרט מובן ומוסבר בהבנה נפלאהכל , את אי ההתאמה של הכלל להפרטים שבו 60435 

ואיך נעשה דבר חול , מהו הענין של קדושה, והכלל כולו אין לו שום מבוא בשכל האדם, בו סברות רבות 60436 

 60437 .כל הענין של קדושה חוק הוא, י פדיון או השתמשות"ואיך נפקעת הקדושה ע, לקודש

אבל קביעת , זכירה ליציאת מצרים, ירה למעשה בראשיתט המה ענינים של זכ"שבת ויו, וכן סדר מועד 60438 

אם הם יאמרו מקודש החודש , קביעות זו נמסרה לבית דין לעשות בהם כחפצם ורצונם, המועדים איך היא 60439 

האוכל , העושה מלאכה ביום זה בתשרי הרי הוא לוקה, נעשה יום זה ראש חודש והמועדים נמשכים אחריו 60440 

וכן כל הלכותיו של סדר , וביום הקודם לזה מצוה גדולה מדברי סופרים, ביום שחל בו עשירי חייב כרת 60441 

 60442 ?האם אפשר להכניס סדר זה בחלק המשפטים, י אמירת מקודש החודש נעשה ונגמר"הכל ע, מועד

, איך נעשית פנויה לאשת איש ואשת איש לפנויה, כולם אין שכל האדם משיגם, וכן סדר נשים וזרעים 60443 

גם , ואפילו סדר נזיקין שכולו משפט הוא, הלא כולם חוקים המה, אים וערלהואיסורי תרומה ומעשרות כל 60444 

ואולי גם , כמו חלק העונשים ואופניהם כאין עונשין מן הדין ותשלומי קנסות, בו נמצא חלק של חוקים 60445 

 60446 .כ התורה כולה חוק היא ואין לחלק המשפט בה רק מעט מזעיר"וא, גדרי הקנינים

תהיה כולה רק , א שערנו מעולם כי תורת השם המלאה חכמה בלי גבולל, השקפה זו חדשה היא אצלנו 60447 

, אך בהיות שלא חשבנו בזה אפשר שהשקפה מוטעת היתה אצלנו עד עתה, חוקים מלבד מצוות אחדות 60448 

בה , וממקור החכמה היא נובעת, התורה כולה חכמה היא, אבל האמת הוא שאין טעות בהשקפה הקודמת 60449 

תורה זו המלאה חכמה ודעת , ז כולו מלא חכמה ותבונה אין שיעור"עוה, (א"ר פ"ב)א  הסתכל וברא עלמ 60450 

כל הנבראים בצלם אלהים מכירים , ונתינת התורה מעידה על מקבליה כי חכמים המה, לבני אדם ניתנה 60451 

 60452 .יהיב חכמתא לחכימין, ולהם ניתנה התורה כי הם יבינו אותה, את חכמת ישראל שהיא למעלה מחכמתם

בכל , דברים שדעת האדם מבינה אותם ורק חלק קטן מאד הוא חוקים, ולם משפטים הןולכן כל המצוות כ 60453 

ובכל סדר מועד אין חוק רק שעיר המשתלח כפי המבואר , סדר טהרות אין חוק כי אם פרה אדומה 60454 

ורק בשעיר , כי קרבנות אין אומות העולם משיבין עליהם כי הם אשי השם, (ז"ויקרא ט) ן"ברמב 60455 

וכן בפרה אדומה מפני שהיא נעשית מחוץ , נו כי יחשבו שאנו עושים כמעשיהםהמשתלח ישיבו עלי 60456 

 60457 .ש"וענינה דומה לענין שעיר המשתלח עיי, למחנה



ומה שאין , ובסדר נזיקין וקדשים אין בהם חוקים כלל, ובסדר זרעים רק כלאים, ובסדר נשים רק אשת אח 60458 

אין לנו אהבה לחכמה ולא דרישה , ובינה הוא בשביל שאין לנו שכל, אנו מבינים את המשפטים שבתורה 60459 

לא יגעתי ומצאתי אל , ל"וכלל גדול אמרו חז, חסר לנו לגמרי ענין העמלות ויגיעה בדברי חכמה, אליה 60460 

 60461 .(7´מגילה ו) תאמין

אלא גם בדברים שכבר מצאנו אותם ונראה , חסרון היגיעה ניכר לא רק בדברים שעוד לא מצאנו אותם 60462 

כ ירדנו פלאים עד שלא נדע לחלק "כ, גם דברים אלה אין בהם ממש בלי יגיעה ,לנו כי ישנם כבר אצלנו 60463 

לא חסרון של הבדלה בפרטים אלא גם , חסר לנו דעת המבדיל בין דבר לדבר, בין חוקים למשפטים 60464 

 60465 .הבדלה של כללים וכללי כללים

כשם , של חיקוי היאההבנה שלנו הבנה , כי אין אנו יודעים מה זה הבנה, חסרון ההבנה שלנו בתורה מראה 60466 

רואה הוא חכמה של גדולי , שאדם מחקה את שכל חברו, שיש מעשים של חיקוי כן יש הבנה של חיקוי 60467 

בצדק , מלומדה הוא השכל שלנו, והוא חוזר עליהם כאילו הוא מבין אותם, הדורות ראשונים ואחרונים 60468 

 60469 .נוכל לומר עליו בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו דעתו ושכלו רחק ממני

מצד אחד , אז אי אפשר היה להיות שני הפכים בנושא אחד, היינו מבינים את דברי החכמה בשכל שלנו אם 60470 

ומצד שני אין , אנו מתחכמים להבין דבר מדבר ולדמות דבר לדבר בכל פרטי הלכות של קדשים וטהרות 60471 

ידבר האדם ש, האפשר להיות כדבר הזה בענינים מוחשים! מה זה טהרות, אנו יודעים כלל מה זה קדשים 60472 

כעין ? ויחד עם זה לא ידע להבדיל בין אור לחושך, יומם ולילה בתועלת של אור היום ואופני זוהר שלו 60473 

דבר פלא הוא שאלמלא ראינו אותו אי , פתוח הוא מצדדיו וסתום הוא באמצעיתו, צונמא יש בשכל שלנו 60474 

 60475 .אפשר להאמין בו

המלומדה של , אינו אפשרי במצות אחרות, סתימה שכלית בדברי חכמה והמשא ומתן שלה, מלומדה כזה 60476 

, חסרון התבוננות בתוכן המצוות ופירוש דבריהן, העלם של הרגשה, העלם של מחשבה, מצוות העלם שמו 60477 

גם אחר החידוש הגדול , אחר היגיעה והעמלות בה, אבל מלומדה של תורה הלא הוא אחר המחשבה ועיון 60478 

ואחר מערכות גדולות של הרכבת , גדר וגדר לעצמו, מוענין וענין לעצ, בסברת הענינים והבנת גדריהם 60479 

 60480 .ענינים וירידה לסוף דעתם של ראשונים

מלומדה כזה אי אפשר לעקור אותו בלי , במחשבה של הבנה, אחר כל אלה נמצא מלומדה בשכל עצמו 60481 

אף תורה , ש כל האומר אין לו אלא תורה"כמ, ומי שתחסר לו מדרגה במוסר תחסר לו גם בתורה, מוסר 60482 

אם נחוצה תורת המוסר , אם נחוץ לימוד המוסר לעקור את המלומדה בדברי הרשות, (7ט"יבמות ק) אין לו 60483 

כמה נחוצים לימוד המוסר ותורתו בכדי לעקור את המלומדה של , לעקור גם את המלומדה של מצוות 60484 

 60485 .(תורת אברהם)  .תורה

 60486 

 60487 מאמר שב

ט "במדבר י) חו אליך פרה אדומה תמימהלאמר דבר אל בני ישראל ויק´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60488 

 60489 .(´ב

מי עשה כן מי גזר כן , ז"ב מעוה"העוה, ה מי יתן טהור מטמא לא אחד כגון אברהם מתרח"זש, זאת חקת 60490 

, ת וכשעבר יעקב על בית המקדש מדוע לא עכבו שם"ל וא"אמרו חז, (ר שם"מד) ,לא יחידו של עולם 60491 

כי מטא , איהו עד חרן אזל, אבותיו ומן השמים יעכבוהואיהו לא יהיב ליביה להתפלל במקום שהתפללו  60492 

יהב דעתיה למיהדר וחזר עד בית , לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו 60493 

 60494 .אל וקפצה לו הארץ

להכלל , הבטחה לדורי דורות, נצב עליו´ זכה לוהנה ה, והנה מאותו לילה שלן יעקב אבינו בהר המוריה 60495 

והכל היה תלוי ועומד על מחשבה קלה זו של יהיב , את הכל זכה מכאן, ל האחרית והנצחלכ, ישראל 60496 

ואיך זה מובן שענין כזה שתלוי בו כל , ואם לא היה יהיב דעתיה לא היה זוכה ולא כלום, דעתיה להתפלל 60497 

שממחשבה , יהא תלוי בהתעוררות קלה של יהיב דעתיה להתפלל, זכותה וקיומה של האומה הישראלית 60498 

 60499 ?ל דהו יחיה הכלל ישראל לנצח נצחיםכ

כל , (ט"ד י"שם כ)ב  גם לגמליך אשא, י מעשה כל דהו השקאת מים"רבקה אמנו הגיעה לכל מה שזכתה ע 60500 

, ס לא היה זה יותר ממעשה פשוט של השקאת מים"אבל סו, מה שנגדיל בערכה ואיכותה של מעשה זו 60501 

אין זה כמו ´ ל הק"כפי רוח חז, ז"עוהב מ"עוה? ואיך אפשר לזכות ממעשה כל דהו לכל האחרית 60502 

ב "אלא שכל הנועם והזיו של עוה, ז"ב הוא שכר שמקבלים בעד מעשה עוה"שמורגלים לחשוב שעוה 60503 

ואיך , שמזה יקבל חיותו לנצח נצחים, ב כלום"ז אין לו בעוה"ויותר מעוה, ז"מתהוה ונוצר אך ורק מעוה 60504 

 60505 ?ז שאינו אלא עשיריות שנים"בעוה, ב הנצח נצחים יהא תלוי בקטנות כזו"זה מובן שעוה

פרחים נאים , אילן גדול הנושא פירות טובות ויפות, כשנתבונן היטב בענין הצמיחה נראה נפלאות גדולות 60506 

ויש אילנות הנושאים פירות מאות , נתגדל מזריעה של גרעין קטן שנתן אדם באדמה, וריחות נעימים 60507 



הכל גדל מכוח הזריעה מהגרעין שניתן בארץ , ל העתוכל הגידולים השורשים הענפים והפירות כ, שנים 60508 

וכל , וכוח זה הוא האומר לו כל העת גדל, שנתחבר אז עם כוחות הארץ עם כוח הצומח, לפני מאות שנים 60509 

ולו יצוייר שיופסק , משך גידולו הוא מחובר עם כוח הצמיחה שקיבל בשעה ראשונה מזריעת הגרעין 60510 

שכל קיומו וחיותו הוא מכוח הזריעה שלפני מאות שנים המתקיימת , האילן רגע מכוח הצומח מיד הוא מת 60511 

 60512 .בו כל העת

הכל הותקן והוטבע על דרך זריעה , עלינו לידע שכל עניני רוחניות של האדם, כ ברוחניות"כן ממש הוא ג 60513 

 60514 ז"עוה, ז הוא סוד של צמיחה וגידולין"ב ועוה"עוה, ז"ב מעוה"ל עוה"וסוד זה הוא שגילו לנו חז, וצמיחה

הכל גדל , ב העונגים והשכר"כל חיותו של עוה, ב הוא מקום הגידולין והפירות"עוה, הוא מקום הצמיחה 60515 

כל החיים שבו לנצח נצחים הוא עד , ז"ב הוא מחובר ומקושר היטב אל עוה"עוה, ז"מכח הצמיחה של עוה 60516 

צוייר שיופסק ולו י, ב"שהוא המהוה והמקיים את כל עוה, ז"כמה שהוא מחובר לסוד הצמיחה של עוה 60517 

 60518 .ב ואין לו חיים"יתבטל מיד העוה, רגע אחד´ ז אפי"החיבור מעוה

אבל מעשה כל , התעוררות כל דהו של יעקב אבינו, לכאורה אין זה אלא מעשה קל, יהיב דעתיה להתפלל 60519 

מגדל ומצמיח פירות וגידולים לאין שיעור , דהו של האבות הקדושים שהיה מחובר כראוי עם כוח הצמיחה 60520 

רבקה אמנו זכתה לכל הטוב , עד שכל האחרית גדל באמת מהיהיב דעתיה להתפלל, ית לדורי דורותותכל 60521 

שכל כך יש , ז"ממעשה כל דהו כזה שזהו סוד הצמיחה של עוה, והנצח לה ולדורותיה מהשקאת מים 60522 

 60523 .במעשה כל דהו לגדל ולהצמיח עד אין סוף

, ז רק צמיחה"כל מהותו של עוה, ז"דוקא בעוהסוד הצמיחה הוא , ז"ב מעוה"ל עוה"סוד זה גילו לנו חז 60524 

, ז של משה רבינו"בעוה´ ז אפי"יותר מצמיחה אין בעוה, (.ב"עירובין כ) היום לעשותם ומחר לקבל שכרם 60525 

שם חיים מן המוכן מסוד הצמיחה , ז"אין בו אלא ממה שהכינו בעוה, ב אין בו צמיחה למתים חופשי"עוה 60526 

ולא כל הזמנים , הרי פשוט שלא כל המקומות שוים, כוח הצמיחהכשמבינים שהכל תלוי על , ז"של עוה 60527 

אבל אינו דומה צמיחה של קרקע סלע לצמיחה , אף שכוח הצמיחה בכוחו לגדל ולהצמיח בכל מקום, שוים 60528 

שיש זמנים ויש מקומות , ´שכך גזרה חכמתו ית, צמיחה של חורף לצמיחה של קיץ, של קרקע מעולה 60529 

 60530 .שבהם כוח הצמיחה מצוי ביותר

כי מן הבאר ההוא ישקו שמשם היו שואבים , רגלים´ עדרי צאן אלו ג´ והנה ג, והנה באר בשדה זו ציון 60531 

ר הושעיא למה היו קוראים אותו בית השואבה שמשם "א, והאבן גדולה זו שמחת בית השואבה, ק"רוה 60532 

האבן שמשם  וגללו את, באים מלבוא חמת עד נחל מצרים, ונאספו שמה כל העדרים, ק"היו שואבין רוה 60533 

לסתום , ולמה צריכים להשיב את האבן, (´ח´ ר ע"בר)א  והשיבו את האבן לרגל הב, ק"היו שואבין רוה 60534 

וקמת ועלית אל , יש זמנים שבהם המעין פתוח, משמע שזה מן הנמנע שיהיה תמיד פתוח, את המעין 60535 

ם שבהם כוח הצמיחה יש מקומות ויש זמני, המקום ואז צריך לשאוב ולהמלאות רוח הקודש עד רגל הבא 60536 

וכל העת הבא הוא צריך לחיות וליזון ממה , ובהם צריך האדם למלאות בסלו כל מה שבכוחו, גדול עד מאד 60537 

 60538 .שהכין לעצמו

ובמקום זה צריך להתמלאות כוח וחיות משך כל , על כל בן ישיבה לדעת שהישיבה היא מקום של צמיחה 60539 

כ הוא מהצמיחה שנשרש בו בהיותו "כל חיותו אח, כוח של צמיחה כזה לא ימצא בעולם בשום אופן, העת 60540 

מה שלא הצמיח בהיותו בישיבה לא , כ הרי עליו לנצל את המקום בכל מאמצי כוחותיו"וא, במקום התורה 60541 

הבאר נסתם ושוב אי אפשר לשאוב יותר מונח , והשיבו את האבן על פי הבאר, יגדל אחר כך בשום אופן 60542 

 60543 .(דעת חכמה ומוסר)  .וא להתמלא מחדשמזמן לזמן שוב צריכים לב, לרגל הבא

 60544 

 60545 מאמר שג

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60546 

 60547 .(´ב

לפיכך כתב , י לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה"וברש 60548 

האם חלילה קמצנות כאן , לכאורה יש לתמוה, שות להרהר אחריהגזירה היא מלפני אין לך ר, בה חוקה 60549 

ואל לנו להבין כי ענין פרה אדומה אין לה הבנה ? ה לחשוך ממנו טעמיהון של החוקים"בטובו של הקב 60550 

ועל ענין , אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני (´קהלת ז) ה אמר"הלא שלמה המלך ע, ולכן אין לנו טעמיה 60551 

 60552 .(´נחומא ות) פרה אדומה הוא שאמרו

ה עשה בזו המצוה ערבוביא "וצריך לומר שהקב, הנה כי רב החכמה ומהלך בה אלא שנתרחקה ממנו 60553 

´ כי כן רצונו ית? ולמה, מטהרת טמאים ומטמאת טהורים, שלא נשיג טעמיה ולא יהיה בה כל מוצא, כזאת 60554 

, ינו יודעים מהלכןה כל שהוא לא הי"גם בכל מצות התורה לו סבכן הקב, בזו המצוה לא לגלות טעמיה 60555 

 60556 .ובזו המצוה כן רצה שלא ינתן לנו סוד טעמיה ומהלכה, ה וגילה לנו טעמיהן"אלא בכל המצות רצה הקב



, וניקח לציור כשאנו רואים לפנינו שולחן ומעשהו, אומרים אנו תמיד וכל איש ישראל צריך לדעת זאת 60557 

עשוי בארבע רגלים עם קרש , לאכול עליו כי עשוי הוא למען, אנו מדמים כי מובן לנו ודאי מהותו ומעשהו 60558 

תיכף יהיה תשובתנו ? האם כן צריך להיות מעשה השולחן, ואם ישאלו אותנו על מעשהו, רחב מלמעלה 60559 

 60560 .אבל כשנתבונן נעמוד משתוממים בכמה שאלות? איך אפשר להיות אחרת! כן צריך להיות! ודאי

מכל ! ן צריך להיות עוד צריכים לביאוריםעל ההנחה כ, הלא באמת חסרים כמה ענינים וצרכים שונים 60561 

ס יש לו טעם "מרגיש האדם בקרבו קורת רוח שסוכ, מקום עם כל הספקות שיהיו לאדם על הנחותיו 60562 

חילוק גדול בין דבר , כן טבע האדם! אבל טעם לו בדבר, יהיו טעמים קלושים שיהיו, ומהלך במה שלפניו 60563 

 60564 !הלךלבין דבר שיש לו בו טעם ומ, שאין בו כל מהלך

ה כי למספר "אלא שכן רצה הקב, לכולן ישנם טעמים ומהלכים, ובמצות אין כל חילוק בין מצוה למצוה 60565 

פ דברינו זהו ביאור "וע, ולמספר מהן לא יתגלו טעמיהן הם החוקים שבתורה, מהן יתגלו מהלכן בטעמיהן 60566 

לא יצליח , עם וסבראאם כל מה שילמד איתם לא יגיד להם כל ט, מדרך הפדגוג שמחנך תלמידים, הענין 60567 

ולהיפך אם על כל הדברים אשר יגיד להם יבארם , כי אין להם כל טעם בדבריו, להכניס הדברים בלבם 60568 

כי בריבוי הטעמים והשכלים , זה עוד גרוע יגרע יותר מן אופן הראשון, לכל אחד בטעמים מוסברים בשכל 60569 

 60570 .ב לויקלקל אותו בזה יותר מאשר ייטי, אשר על פיהם ילמד את התלמיד

יחסר לו כל הקשר בין , התלמיד הזה לא יצליח לעולם, תלמיד הלומד מרבו רק מאשר משיג ומבין בשכלו 60571 

, פדגוג מומחה קצת מסביר לתלמידו וקצת הוא מלמד לו דוקא בלי כל טעמים? ואיך יתלמד, תלמיד לרב 60572 

, ומתמסר לרבו וכן הוא הולך, מקודם כשהתלמיד שומע מילתא בטעמא מתרגש הוא בהם מי יודע כמה 60573 

, כ יעניקהו וימלאו בכל מילי דמיטב גם ללא כל טעמים"ואח, ובזה כבר קונה אותו להתלמיד להיות כשלו 60574 

 60575 .כי באמונה הוא כבר אתו וזה התכלית ודאי

אין כל חילוק בין חוק , בתורה ישנם ודאי חוקים ומצות, הבורא עולם הוא הפדגוג האמיתי מלמדך להועיל 60576 

לכולם , אין כל חילוק בין פרשת פרה אדומה לבין פרשת ארבעה וחמשה, עיקרםובין משפט בעצמם וב 60577 

ומרגישים אנו בהם כל מתיקותם , ה בטעמים גלויים"אלא שדיני ארבעה וחמשה נתנם הקב, טעם להם 60578 

ה חוקים בלי להגלות "וגם נתן הקב, מתוקים מדבש ונופת צופים, מחכימות פתי ומאירות עינים, ודאי 60579 

כי תכלית התורה כולה כחוקים כמשפטים היא , היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריהםגזירה , טעמיהם 60580 

 60581 !זה כל התכלית´ אנו אין לנו אלא רצונו ית, ´לעשות רצונו ית

ראינו , על הפסוק חכו ממתקים וכלו מחמדים (ח"ר´ מ מא"חו) ל מקעלם היה אומר"ר הסבא ז"אדמו 60582 

ועל זה עוד יעדה לנו התורה , משקצים הנפש ומכלים הגוףשמרחקת אותנו מהדברים ה, בתורתנו הקדושה 60583 

לא , נבין מזה כי כל אזהרותיה אף שנדמה לנו כאילו דוחקת את האדם? היש חיך מתוק מזה, שכר הרבה 60584 

מהם ניתן , ה טעמיהם"המשפטים שגילה לנו הקב, כן הוא כי כולו מחמדים אף שלא נבין עדיין טובו בזה 60585 

מזה להבין כי חיכו ממתקים וכולו מחמדים להתלמד ולהתרגל בקבלת , ´תלנו להרגיש עריבות דבריו י 60586 

 60587 .(דעת תורה)  .אין לך רשות להרהר אחריה היא תכלית כל התורה, בלי כל הרהור´ גזירתו ית

 60588 

 60589 מאמר דש

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60590 

 60591 .(´ב

, חזקיה מאחז, כגון אברהם מתרח? מי יתן טהור מטמא לא אחד, (ד"איוב י) כ"רה זשהזאת חוקת התו 60592 

ר "מד) ?לא יחידו של עולם? מי עשה כן מי גזר כן, ז"ב מעוה"העוה, ישראל מאומות, מרדכי משמעי 60593 

את , ש"וכל הנבראים מסודרים ומכוונים בתפקידיהם מאתו ית, למדים אנו מכאן שיש סדר בבריאה, (ט"י 60594 

אף הרשעים בכל דור , וכל הנמצאים נוצרו ביצירה מיוחדת לתכלית הנועד להם, עשה יפה בעיתוהכל  60595 

ה יצר את אומות העולם כל אומה "הקב, לתכלית הנדרשת והכמוסה רק לו, ה כסדרם"ודור שתלם הקב 60596 

 60597 .שעל ידה יתגדל ויתרומם עם ישראל, לתכלית´ ואומה בתקופתה מיועדת לפי גזירת הבורא ית

בגלל טבעם , זכות יצירתם וקיומם הוא מטעם יצירת עם ישראל, ישראל לא היו האומות נבראות לולא עם 60598 

אומות הללו הן , גורמים הם להעלותו להיות עם סגולה, תכונותיהם ומעשיהם המנוגדים לטבע עם ישראל 60599 

יצירתם , הרשעים בגודל רשעותם מלהיבים את הניצוץ של עם ישראל, שמעצבות את צורת עם קודש 60600 

במידה , שבמידה זו יתרומם החלק הטוב הגנוז בעם ישראל, במידה גדולה של רשעות מכוונת היא 60601 

כן גם הצדיקים נעשים מופלאים , שהרשעים מופלגים ומופלאים ברעתם למעלה מן הטבע האנושי 60602 

 60603 .ומובדלים בנשמתם הטובה

לשאול למה נבראו  ואין, כ לא תחיה כל נשמה"עממים כמש´ להרוג ז, ה"כתב בספר החינוך מצוה תכ 60604 

ומפני , כי אפשר שהיה בזמן מן הזמנים שעת הכושר? אחר שסופן ליאבד מן העולם, האומות הרעות אלו 60605 

וכענין שמצינו , או שיצא מבין כולם אדם הגון ובשבילו זכו כולם להבראות, אותה השעה זכו להבראות 60606 



אצל הבורא ליבראות כמה בני אדם ואין מן הנמנע , חכם אחד שהיה מבני בניו של עמלק והוא אנטיגנוס 60607 

 60608 .יודע מה צורך אל האחד המיוחד כי יבראו כולם בשבילו, הוא המבין את כל מעשינו, בשביל אחד

ואף הרשעות היותר גדולה , כל האומות נבראו לתכלית העלאת רמתה של כנסת ישראל, ל"הרעיון כנ 60609 

הוא בריאה , השטן היצר שהוא החושך ,ר"ה יצה"בשביל התורה ושומריה ברא הקב, ´יצירה היא מאתו ית 60610 

לא היו ישראל , (´ז ד"ע) ל"ואל יהא לפלא שהלא מצינו בחז, ויצירה מיוחדת ומיועדת לתכליתה בעולם 60611 

, ולא עשו אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, ראויים לאותו מעשה העגל ולא דוד ראוי לאותו מעשה 60612 

כדי , אותה שעה לתכלית הגדולה כדי להורות תשובהניטלה הבחירה ב´ מאנשי דור דעה ומדוד משיח ה 60613 

 60614 .שיתגלה לכולם מושג הבחירה לדורות

נמצא כי המכשולים והרעות , כדי להמחיש את מציאות הבחירה, כדאי היה לשלול את הבחירה מדור דעה 60615 

כל שכן , (ו"ט´ ר ג"קה) ל ויפה דבר בעתו אפילו לדבר עבירה"ואמרו חז, הם יצירה לשם תכלית ידועה 60616 

רשעותם מופלגת מתמדת ובלתי , רצועות מרדות לעם ישראל´ הרשעים המפורסמים שהם שלוחי ה 60617 

ואם כי , ערים ורעננים הם כאתמול כן היום וכן מחר ומחרתיים, הם לא מצטננים מיצרם להרע, פוסקת 60618 

שטבע הנחש כשמזקין נחלש  (´ז ל"ע) ש"כמ, לפי הטבע צריכים הרשעים לשכך מעט את כעסם וחמתם 60619 

מפני שהם שלוחי דרחמנא לתכלית עליית עם ? ולמה, ואילו הרשעים עומדים ברשעותם תמיד, וארס 60620 

 60621 .זה לעומת זה, ישראל

, הוא עשו ברשעותו מתחילתו ועד סופו, הוא אחשורוש ברשעותו מתחילתו ועד סופו, בכל דור ודור ישנם 60622 

לא נשתנתה , לתו ועד סופוהוא המלך אחז ברשעתו מתחי, הוא דתן ואבירם ברשעתם מתחילתם ועד סופם 60623 

נגד הטבע , זדון לבם וארסם אינו פג, רשעותם בוערת כאש מתלקחת, צורת רשעותם כתחילתם כך סופם 60624 

 60625 .והמטרה להעלות ולרומם את עם ישראל לדרגה עילאית, אבל הם מצווים כך מכוח עליון, וחוקי הבחירה

, ודוד הקטן, דקתם מתחילתם ועד סופןבצ, הוא משה ואהרן, הוא אברהם הוא בצדקו מתחילתו ועד סופו 60626 

כך , כשם שבקטנותו הקטין את עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, הוא בקטנותו מתחילתו ועד סופו 60627 

הרשעים נבראו כדי לרומם את מדריגת , (מגילה יא) במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה 60628 

ור את רשעותם של הרשעים במידה גדולה הכרח היה ליצ, הטוב שבהם שבישראל ולהפליא את מעשיהם 60629 

כדי להוציא אל הפועל את הטוב והענוה של גדולי , רשעים מתחילתם ועד סופם ללא גבול, ועצומה 60630 

 60631 .שיתמידו בצדקתם המופלגת מתחילתם ועד סופם ללא התיישנות וללא החלשה, ישראל

, ירם במקומו של אהרןאיתא בתנחומא ביקשו ישראל במדבר למנות את דתן במקומו של משה ואת אב 60632 

דתן ואבירם שהיו רצועת מרדות למשה ולכל ישראל לא נשתנו , נתנה ראש ונשובה מצרימה´ שנא 60633 

הם שאמרו ניתנה ראש , הם הותירו מן המן, הם היו נצים זה עם זה ורצו להרוג זה את זה, ברשעותם 60634 

 60635 .והם היו יצירה מיוחדת ומכוונת לעומת משה ואהרן, ונשובה מצרימה

רו ברע ונבחרו מן השמים לעמוד כנגד משה ואהרן לצערם ולהקניטם לצרף את נפשותיהם הם בח 60636 

חלק גדול יש להם , הם הגורמים לכל המדרגות הגבוהות של משה רבינו, ולהעלותם לדרגות נעלות יותר 60637 

ת אומו, כן הכלל וכן הפרט, הם נבראו לתכלית זו זה לעומת זה, בענוותנותו של משה בגדולתו וברוממותו 60638 

תרח נולד בשביל אברהם , כך אברהם מתרח, רשעי הדור לעומת צדיקי הדור, העולם לעומת ישראל 60639 

 60640 .ואמון בא בשביל בנו יאשיה, וכן אחז בא לתכלית חזקיה, לרוממו עד דרגה של אב המון גויים

 60641 אני הוא, אני הוא שאמרתי לאביך אל תרד מצרימה, ה ליעקב אל תירא מרדה מצרימה"ולכן ציווה הקב

כי אם היו בניך יושבים בה היו , וזה כי לגוי גדול אשימך שם, שאומר אליך אל תירא מרדה מצרימה עתה 60642 

אבל במצרים לא יקרה זה כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים , מתחתנים בכנענים ומתערבים עמהם 60643 

 60644 .(´ה ג"רנו ויגש מספו) ל ויהי שם לגוי מלמד שהיו מצויינים שם"ובכן יהיה לגוי נבדל כאמרם ז, לחם

סגולה מועילה היא לרומם את ישראל לדרגת פרישות וגילוי , גלות מצרים השטופה בטומאה ובהשחתה 60645 

בעוצמת תאוותה וזוהמתה תגרום לעליית עם , מצרים בגודל רשעתה, תכונותיו הנפלאות והנשגבות 60646 

, ים במידת רשעותםכך הם גם פושעי ישראל הנפלא, ישראל בדרגת הקדושה ולעשותו עם נבדל ונבחר 60647 

נתגדל ונתעלה , בגלל התנגדותם של דתן ואבירם, נועדו ונוצרו כדי לרומם את רוח הכשרים בישראל 60648 

כדי ´ זוהי יצירה וקריאה מכוונת מאתו ית, וזהו מי יתן טהור מטמא לא אחד הוא, משה מושיען של ישראל 60649 

 60650 .לעצב את צורת הטהור

הן הפרטיים והן אלו של עם , פנים מול נסיונות החיים משום כך אל יפול לב האדם בהיתקלו פנים אל 60651 

י הנסיונות הוא מסוגל להתפתח "כי רק ע, כי כל זה בא לגדל את העם ולקרב את המושיע, ישראל כולו 60652 

ולהיות נמנה עם לגיונו של מלך מלכי , להיות גבוה מעל שכניו ומעל שבטו, ולהיות נבדל מכל העמים 60653 

 60654 .ולהשיג כל זמן שקיים כוח הבחירה ועל האדם לחטוף, ה"המלכים הקב

יפרעו את חובותיהם , יהיו אוהדים אותו, ז"נזכה כי כל אלו הנוגשים לעם ישראל בעוה, בימות המשיח 60655 

ל את החזיר זו "ש חז"וכמ, הידים שהרסו והחריבו בית ישראל הם יבנו את ביתנו, שעינו את ישראל 60656 



כי , ת"רבינו בחיי עה´ ופי, (´ג ד"ר י"ויק) עליהולמה נקרא שמה חזיר שמחזרת עטרה ליושנה לב, אדום 60657 

בית שני בנה זרובבל שהיה , בית ראשון בנה שלמה שהוא מזרע יהודה, י ישראל"שני המקדשים נבנו ע 60658 

, כל הכוחות הרעים אשר הרעו לישראל, אבל הבית השלישי עתידה אומה זו לבנותו, כ מזרע יהודה"ג 60659 

.יתהפך להיות חלק מהטוב ולשמש להועיל מה שטוב לישראל הרע, יכנעו לפני ישראל לרוממם ולפארם 60660 

 60661 .(אור חדש)  

 60662 

 60663 מאמר שה

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60664 

 60665 .(´ב

אתם , ז אילין עובדיא נראין כמו כשפים"ם אחד את ריב"שאל עכו, (´ט ח"ר י"במד) איתא במדרש 60666 

ל ראית אדם שנכנס בו "א, טיפין ואומרים טיהרת´ ונוטלין אפרה ומזין עליו ג, ה ושורפין אותהמביאים פר 60667 

, ל מביאין עיקרין ומעשנין תחתיו ומרביצים עליה מים והיא בורחת"א, ומה עושים, ל כן"א, רוח תזזית 60668 

לאחר , ורחהרוח הזה רוח טומאה מזין עליו מי נדה והוא ב, ל ישמעו אזניך מה שאתה מוציא מפיך"א 60669 

 60670 .לנו מה אתה אומר, ל תלמידיו רבינו לזה דחית בקנה"שיצא א

ה חוקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי "אלא אמר הקב, ל חייכם לא המת מטמא ולא המים מטהרין"א 60671 

וכפי , נמצינו למדין שיש לפרה אדומה מהלך להבינו בטבע, דכתיב זאת חקת התורה, לעבור על גזרתי 60672 

ז אמר לתלמידיו שאין זו הנקודה הפנימית של פרה "אמנם ריב, בן זכאי לאותו הנכרייוחנן ´ שביאר ר 60673 

וקיום המצוה הוא , כך עלתה ברצונו יתברך, אלא יסודה חוקה חקקתי ואי אתה רשאי לעבור עליה, אדומה 60674 

 60675 .´והעומק האמיתי זה קיום רצונו ית, כי התורה היא לבושים ולבושים שונים, קיום רצונו

, דומה בעינינו כאילו ואנו מבינים ויודעים את התורה, יבים אנו לדעת בגישתנו להבנת התורהיסוד זה חי 60676 

ורק ניתן לנו איזה , כי התורה היא בלא תכלית, אך באמת מחובתנו להבין שעדיין אין זה עומק התורה 60677 

אמיתית אבל בהבנה ה, ם הבנה בענין פרה אדומה"וכשם שניתן לאותו עכו, גישה מסויימת להבנת התורה 60678 

, אבל אין זו התורה האמיתית, כן כל הבנתנו בתורה היא רק הבנה בלבוש התורה, של פרה אדומה לא נגע 60679 

 60680 .ותורה עצמה היא ללא תכלית, וכל אחד לפי מדרגתו יש לו הבנה בתורה

אליעזר אמר אילו כל הימים דיו וכל העצים קולמוסים וכל ´ ר, (´ה ב"אבות דרבי נתן כ) ל"איתא בחז 60681 

, א למד מרבו במשך זמן מוגבל"אף שר, לא יכולים לכתוב את התורה שלמד מרבותיו, ם לבלריםהאנשי 60682 

כיון , אליעזר היתה´ ויש לבאר שכוונת ר, ואיך יתכן שלא יוכל לכתוב אותה תורה שלמד באותו זמן 60683 

תורה ולכן לו היו באים לכתוב את עומק ה, וכל אחד יש לו הבנה כפי מדרגתו, שתורה עמוקה ללא תכלית 60684 

ועומק הבנתו , לפי שמדרגת רבו היתה מעל מדרגתו, לא היו יכולים לכותבה בשום אופן, כפי שהיה לרבו 60685 

וכל אחד לפי עומק הבנתו נוגע רק , היינו שהתורה מורכבת מלבושים שונים, היתה מעל הבנת התלמיד 60686 

 60687 .´והנקודה הפנימית העמוקה ביותר היא רצונו ית, בלבוש

, ´ש מה רבו מעשיך ה"נורא הוא ורחב ועמוק לאין תכלית כמ´ כי כל מעשה ה ל וצריך שתדע"כתב הרמח 60688 

והוא ענין הכתוב מאד עמקו , א לרדת לעומקה לעולם"והקטן שבכל מעשיו יש בו מן החכמה שא 60689 

ואין התוכן , אלא שטחיותם הוא הנראה והתוכן מסתתר, מובנים לנו כלל´ והנה אין מעשי ה, מחשבותיך 60690 

ודוגמא זו , אך לעתיד לבוא נראה ונשיג הכל להטיב לנו באחריתנו, טוב ולא רע הזה נראה שכולו רק 60691 

אבל העומק האמיתי הוא רק , שכל מה שנראה לנו בתורה הוא רק שטחיותו, עלינו להבין בענין התורה 60692 

 60693 .´וזה ביאור יחוד שאין כלום מלבד רצונו ית, ´רצונו ית

ובאמת התפילה עמוקה , טה בצורתה אשר ניתנה לנואנו מבינים תפילה כפשו, וכן נראה בענין התפילה 60694 

כי בעומק פנימיות כוונת התפילה אין אתנו יודע עד  (ג"י´ שער ב) ח בנפש החיים"וכתב הגר, לאין שיעור 60695 

כי גם מה שנתגלה לנו קצת כוונת התפילה מרבותינו הראשונים ועד האחרון הרב הקדוש איש , מה 60696 

כ "ג שהיו ק"מן הים נגד עומק פנימיות עומק כוונת אנשי כנה אינם אף כטיפה, ל"אלוהים נורא האריז 60697 

לכלול ולגנוז במטבע , דלא איתי אינש על יבשתא שיוכל לתקן תיקון נפלא כזה, זקנים ומהם כמה נביאים 60698 

 60699 .התקונים של כל העולמות עליונים ותחתונים, תפילה קבועה וסדורה בנוסח אחד

שמעת שתקנוה עד ביאת הגואל לא היה ולא יהיה שום , ובכל פעם שמתפללין יוגרם תקונים חדשים 60700 

, מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל קריאת שמע או תפילה (7´חגיגה ט) ל"ולכן ארז, תפילה דומה לחבירתה 60701 

ולכן אצלנו , כי אנו רואים רק את הלבוש הנגלה לעינינו, נמצינו למדין שאין אנו יודעים מהותה של תפילה 60702 

ואת התקונים בכל העולמות , אבל את הנקודה העמוקה הנמצאת בתפילה, כולםמטבע תפילה רגיל ושוה ל 60703 

התורה והמצוות עמוקים ורחבים לאין שיעור הרבה יותר מכפי הבנתנו , שתפילה עושה איננו יודעים כלל 60704 

 60705 .הדלה



 60706 אבל עדיין, ולנו ניתנה הבנה בתורה רק כפי יכולתנו, הנקודה הפנימית של התורה היא רק יחידו של עולם

אף שהעולם , יסוד זה חייב להורינו בינה בכל הנהגות הבריאה, אין זה עומק ההבנה האמיתית של תורה 60707 

ואילו כאשר לא , הרעב בעת שאוכל נעשה שבע, מתנהג בדרך סיבה ומסובב ונראה כי יש מהלך בטבע 60708 

כל , זה אמת מכל מקום עלינו לדעת שאין, וכן בעת שטורח לפרנסתו ימצא ממון וכדומה, יאכל ימות ברעב 60709 

כן , וכשם שכל הבנתנו בתורה רק שטחית ואינה נקודת האמת, הסיבות הנראות לפנינו הם רק לבושים 60710 

 60711 .בעניני העולם כל מושגנו והבנתנו הם רק חיצוניים ואינה האמת האמיתית

 60712 ועלינו, ת"כי איננו יודעים מאומה מהנהגת השי, לו היה יסוד זה ברור לנו היה כל מהלך חיינו משתנה

שבין כך איננו מבינים , ויותר מזה אין עלינו לדעת, ת"לעשות חובתנו במה שנצטוינו להאמין בהשי 60713 

וכתב , (ח"דברים י) אלוהיך´ וזה ביאור תמים תהיה עם ה, ומחובתנו לעשות רק מה שנצטוינו, ´הנהגתו ית 60714 

וממנו לבדו , ל עתידן שנייחד לבבנו אליו לבדו ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמיתת כ"הרמב 60715 

כי הוא אלוהי , אבל אם נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים, נדרוש העתידות מנביאיו או מאנשי חסידיו 60716 

 60717 .האלוהים עליון על הכל היכול בכל

אם לא  (א"תהלים קל) ה"וכשם שאמר דוד המע, ה ואין הסיבות גורמות מאומה"היינו שהכל עושה הקב 60718 

כן אין עלינו לדעת רק , כשם שאין התינוק יודע מאומה רק שדי אמו, י אמושויתי ודממתי נפשי כגמול על 60719 

אך בראותנו שאף את התורה איננו יודעים , ובודאי שקשה מאד להגיע להכרות אלו, ´את רצונו ית 60720 

נוכל ללמוד מזה אף לכל , ומלבד זאת איננו צריכים לעשות, ´ועלינו לעשות רק כפי רצונו ית, ומבינים 60721 

 60722 .´ומעשינו ופעולותינו חייבות להתאים לרצונו ית, ´צריכים רק רצונו ית הנהגתנו שאנו

אל משה עשה לך ´ ויאמר ה, בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל´ וישלח ה 60723 

ן והנראה בעיני "וכתב שם הרמב, (א"במדבר כ) שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי 60724 

וידוע מדרכי הרפואות , כי הוא מדרכי התורה שכל מעשיה נס תוך נס מסיר הנזק במזיק ,בסוד הדבר הזה 60725 

עד כי נשוכי הכלב השוטה וכן שאר הבהמות השוטות אם , שכל נשוכי בעלי הארס יסתכנו בראותם אותם 60726 

 60727 .יביטו במים יראה להם שם בבואת הכלב וימותו

והיינו ללמדנו שאין לנו רק , רפאו במזיקה למשה לעשות להם דמות שרף כי צוה השם שית"וצוה הקב 60728 

ורק רצונו , ולא הנחש ממית ואין הרפואה מרפא, וכל הסיבות המורות בטבע אינם אלא טעות´ רצונו ית 60729 

כי תפילה כפשוטה היינו לבקש , והדרך להשריש יסודות אלו הם בעבודת התפילה, עושה הכל´ ית 60730 

 60731 .(אור יחזקאל)  מנו כי מלבדו אין מאומהולבקש מ, תחנונים ולעמוד כעני בפתח לפני בוראנו

 60732 

 60733 מאמר שו

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60734 

 60735 .(´ב

היה לו לומר זאת חוקת הטומאה או , למה כינה למצוה זו שם כללות התורה, ל"מקשה האור החיים וז 60736 

כי כל התורה , ואפשר לומר שלכן כתוב זאת חוקת התורה? הפסחכדרך אומרו זאת חוקת , חוקת הטהרה 60737 

כך אין בשכל האדם להשיג את עומק החכמה , כמו שבפרה אדומה אין בשכל האדם להבינה, היא חוקה 60738 

אלא צריכים לזה נשמת וקדושת , א ללמוד אפילו משפטי התורה רק בשכל האדם"וא, שבמשפטי התורה 60739 

 60740 .כל האדםכי כל התורה היא למעלה מש, ישראל

אף השופט בעצמו יודה שאין בהכרח לומר שסכום , בדינא דמלכותא כשקונסים נאשם בממון או במאסר 60741 

אלא שאין לשופט ברירה , ושאם נתן פרוטה פחות מזה לא ריצה עונו, הקנס הוא מדויק לריצוי העון 60742 

, של תורהלא כן עונשה , והוא מוכרח להעניש את הנאשם לפי אומדן הדעת שנקבע בחוקים, אחרת 60743 

ירדה תורה לנפש הגנב שסכום זה יפעול על נפשו שלא יגנוב , כשהתורה קנסה לגנב לשלם תשלומי כפל 60744 

כי העונש שקבעה , וכן עונש יותר מזה מיותר, ועונשו בפחות מזה לא יספיק להניאו מן הגנבה, יותר 60745 

וזה נקרא דין אמת  ,וכן הדבר בכל דיני ממונות, התורה כבר מספיק לפעול על נפש הגנב שלא יגנוב 60746 

 60747 .לאמיתו וזהו דבר שאין שכל האדם משיגו

כי אפילו הגוי המחוכם ביותר לא יבין בשום אופן את הסוגיא יאוש , ל מקעלם"שמעתי בשם הסבא זצ 60748 

מפני ? ולמה, הם מבינים את הדבר על בוריו, וכשלומדים את הסוגיא לילדי ישראל זרע קודש, שלא מדעת 60749 

, וזהו חוקה, אלא צריכים לזה נשמת וקדושת ישראל, ו מספיק שכל גרידאשלהבין בתורה הקדושה אינ 60750 

 60751 .משפטים´ ודבריו מתאימים מאד למה שמצינו במדרש בפ

כמה בזיתי ? ל לאומה זו אתה מבקש"א, ברצוני להתגייר ולהיעשות ישראל, ל עקילס לאנדרינוס המלך"א 60752 

ה "ל הקטן שבהם יודע איך ברא הקב"א? מה ראית בהם שאתה רוצה להתגייר, אותה כמה הרגתי אותה 60753 

, ועל מה העולם עומד, וכמה יש משנברא העולם, מה נברא ביום ראשון ומה נברא ביום שני, את העולם 60754 



, ל עקילס אפילו חכם שבמלכותך אינו יכול ללמוד תורתן אם אינו מל"א, ל לך ולמד תורתן ואל תמול"א 60755 

 60756 .וישכן כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל ג

כ מה נואלו האנשים הרוצים "א, ה"א לו להבין אפילו המשפטים שבישראל כי הכל מהקב"הרי כי גוי א 60757 

לא , עורך דין חילוני אפילו אם ילמד כל היום משפטי הגוים, ם"להחליף משפטי התורה במשפטי העכו 60758 

ת או שור אבל אדם מישראל כשלומד שנים אוחזין בטלי, תצא לו מזה יראת שמים ולא אהבת הבריות 60759 

ואינו דומה התפילה שמתפלל אחרי כמה שעות , מתוספת בו יראת שמים ואהבת הבריות, שנגח את הפרה 60760 

לכן ההבנה , ה"כי משפטי התורה הם מהקב, לתפילה שמתפלל בלי לימוד התורה, של לימוד התורה 60761 

 60762 .כי להבנת התורה דרוש לב זך לבו של בן ישראל, א לגוי להבין"בחכמה שבתורה א

אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך פירושא , אנו מבינים את דברי הלל לגר שרצה להתגיירובזה  60763 

כי אי אפשר ללמוד התורה רק על פי השכל , אם יהיה לך לב ישראל אז אתה יכול ללמוד תורה, זיל גמור 60764 

רה נקנית ח דברים שהתו"ל באבות במ"וזהו מה שאמרו חז, אלא צריכים ללמוד אותה בלב ונשמה, הפשוט 60765 

אלא צריכים טהרת הלב ונפש , כי לקנות את התורה הקדושה אי אפשר רק בשכל גרידא, באימה וביראה 60766 

 60767 .זכה

שגדולי המדע , כפי שאנו רואים למעשה, לכן לשם לימוד שאר חכמות שבעולם לא דרוש תיקון המדות 60768 

ח המדע מפריעה להם ואין חכמתם הגדולה בשט, שבחכמי האומות הם גם מושחתים מאד בחייהם הפרטיים 60769 

ורק אחרי שבני ישראל תקנו , ח דברים"לשם קנינה דרושים מ, לא כן תורתנו הקדושה, בקלקול מדותיהם 60770 

עם האחדות ותיקון , כנאמר ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד, המדות זכו לקבל את התורה 60771 

 60772 .(דרכי מוסר)  .המדות נעשו בני ישראל ראויים לקבלת התורה

 60773 

 60774 שז מאמר

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60775 

 60776 .(´ב

עמדו בביאור הענין למה נאמר כאן חקת התורה , זאת חקת התורה מפרשי התורה אור החיים ומאור ושמש 60777 

ל מאור ושמש בע? שזהו העיקר שנאמר בפרשה זו, זאת חקת הטומאה או הטהרה, ולא נאמר חקת הפרה 60778 

כ מצות פרה אדומה יצאה מכלל שאר מצוות ללמד שהיא חוקה בלי "הנה ג, מאריך באופן הרביעי ואומר 60779 

שגם כל המצות המה חוקים בלי , אלא ללמד על הכלל כולו יצא, ולא ללמד על עצמו בלבד יצא, טעם 60780 

על כן המצוות אף  ,כ אי אפשר להבין פלאי סודותיה וטעמיה"אעפ, פ שאפשר לומר בהם טעם"אע, טעם 60781 

 60782 .בלי טעם וחקר כלל וכלל, ידעו בני ישראל שהמה גזרות וחוקות, הגלויים

´ ושם בגמ, (7ג"ברכות ל) האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותו, ויש להביא לזה סמך מן המשנה 60783 

ה "הקב חד אמר מפני שעושה מדותיו של, פליגי בה תרי אמוראי? על קן צפור יגיעו רחמיך מאי טעמא 60784 

והוא לא לרחמים עשה אלא להטיל על ישראל חוקי , י מדותיו מצותיו"וברש, ואינן אלא גזירות, רחמים 60785 

ם להשיב "אף בדברים שיש לשטן ולעכו, להודיע שהם עבדיו ושומרי מצוותיו וגזירות חקותיו, גזירותיו 60786 

רים שיש בהם טעם כמו שאפילו דב, י הגמרא מלמדת אותנו"ולפי פירוש רש, עליהם מה צורך במצוה זו 60787 

 60788 .ה ולא מצד הטעם שבדבר"גם כן צריך לקיים רק מצד גזירה וחוק מהקב, קן צפור

ר ישמעאל בן אלישע אני "א, ר לא יקרא לאור הנר שמא יטה"ת, ´א על הגמ"ובענין זה ראויים דברי הגר 60789 

ים לא יקרא אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומר, פעם אחת קרא וביקש להטות, אקרא ולא אטה 60790 

, שם לא הוזכר טעם של שמא יטה, א כי העיקר הקובע הוא המשנה"ומסביר הגר, (ב"שבת י) לאור הנר 60791 

שבמשנה אמרו רק לא יקרא לאור הנר ולא , ישמעאל בן אלישע כמה גדולים דברי חכמים´ ועל זה אמר ר 60792 

, א לא יבוא להטותישמעאל למכשול וסבר שהו´ ורק מחמת שבברייתא כן נתנו הטעם בא ר, נתנו טעם 60793 

 60794 .(נחלת אליעזר)  .לא היה עולה על דעתו לעבור ולקרוא, אמנם אם היה הדבר כחוק בלא טעם כלל

 60795 

 60796 מאמר שח

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60797 

 60798 .(´ב

ופה מטהרת בגדים וכתיב בה חוקה זאת והיא ג, תנן כל העוסקין בפרה מתחילה ועד סוף מטמאין בגדים 60799 

 60800 שהיא מטמאה את הטהורים ומטהרת את הטמאים, מעיקרי ההעלם בזה הוא, (´ט ג"ר י"במ) חקת התורה

שמאותו , קטני המוח לפי קוצר השגתם מיאנו להסכים לסוד היחוד המחייב את האמונה, (לשון הספורנו) 60801 

 60802 .וכבר מצאנו בתלמוד איך שבזה פקרו המינים, ע ודיןיורד גם ר, מקור השופע טוב וחסד בלי גבול ותכלית

´ עד שהשיבם מסוף הפסוק ה, באומרם מי שברא אור לא ברא חושך שנאמר יוצר אור ובורא חושך 60803 

, וכן מצאנו תלונתם על בריאת הרוח וההרים, (א"י ברכות י"תר) ה בלבדו ברא שניהם"צבאות שמו שהקב 60804 



א שלא יתכן שמי שברא את הרוחניות ברא את "ופירש המהרש ,(ט"סנהדרין ל) שמי שברא זה לא ברא זה 60805 

שם ) והחלק התחתון ברא שד, ה"ולא עוד אלא שטענו שהחלק העליון שבגוף כל אדם ברא הקב, החומר 60806 

 60807 .(´בתוס

איך , משום שעל פי השכל לא היו יכולים להבין איך יתכן שני הפכים בנושא אחד, וכל זה הגיע להם 60808 

מבלי שנייחס אותם לכוחות מנוגדים , רוחניות וגשמיות, וותא אור וחושךבמסגרת הבריאה יפעלו בצ 60809 

ומוזכר בספר איוב שאמר ארץ נתנה , ובענין טוב ורע ידוע שהתלבטו בזה הפילוסופים הקדמונים, בעולם 60810 

אבל , ה סילק את עצמו מהשגחה על העולם שבראו ומסרו לכוח הרע"כלומר שהקב, (´איוב ט) ביד רשע 60811 

ואפילו הכוחות ההפוכים פועלים , בני מאמינים יודעים בבירור שהכל ברא אל אחד ומיוחד אנחנו מאמינים 60812 

וכבר , הוא מעומק המושג וקוצר המשיג, ומה שהשכל אינו משיג הנהגתו, על פי השגחתו באחדות גמורה 60813 

 60814 .(י"תרגום שם ורש) ה משלים בין שר האש לבין שר המים"שהקב, אמרו על הפסוק עושה שלום במרומיו

האחד לטהר והשני לטמא מה שאין שכל , כמו כן הפליאה בפרה אדומה שיש בה שני כוחות הפוכים 60815 

שאנו מאמינים באמונה שלמה , ובמקום שאין השכל משיג כלל מתחלת האמונה, האנושי יכול להשיג 60816 

מכל מקום אמת הוא מבלי להבין , ואף שאינו מצד השכל המושג, שבכוחה של פרה גם לטמא וגם לטהר 60817 

מה שיש להשיג , והוא הדין לשאר מיני סתירות וקושיות שהערימו המינים והפילוסופים, מו של דברטע 60818 

 60819 .´ואם לאו מספיק לנו האמונה שהכל מהבורא ית, בשכל מה טוב ומה נעים

כמו כן באדם שהוא עולם הקטן הנברא בשני יצרים יצר טוב ויצר , והנה כמו שבעולם הגדול יש סתירות 60820 

ש בכל לבבך בשני "כמ, ´נו לא רק להתגבר על יצר הרע אלא להכניס גם אותו לעבודת הוכבר נצטווי, רע 60821 

וכבר אמרו בגמרא , והוא דבר שאין השכל סובלתו ואין בכוח האדם לעשותו כלל, (ד"ברכות נ) יצריך 60822 

 60823 היינו שאין בכוח, (7´קידושין ל) ה עוזרו אינו יכול לו"בכל יום יצרו של אדם מתחדש עליו ולולא הקב

כל שכן ופלא הוא שבן אדם המורכב משני הפכים , האדם אפילו לעמוד נגד יצרו הרע בלי סייעתא דשמיא 60824 

 60825 .י שניהם"באחדות ושלמות גמורה לעבוד את בוראו ע, יוכל להשליט אחד על השני

יהיה פלא בעיני הצדיקים איך הצליחו להתגבר , ובאמת איתא כך בגמרא שבשעה שישחטו את יצר הרע 60826 

וכל תקוותו של האדם לנצח את יצרו , פ השכל אין שום הסבר איך זה יתכן כלל"שע, כ חזק"על יצר כ 60827 

, (קידושין שם) ש בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין"כמ, י לימוד התורה"אינו אלא מדרך הסגולה ע 60828 

 60829 .(שםילקוט ) ה ישלים יצרו עמו"היינו שהקב, (ז"משלי ט) דרכי איש גם אויביו ישלים אתו´ ברצות ה

כמו כן לימוד התורה יפה , נמצינו למדים שכמו שלפרה אדומה יש הכוח להמתיק את הטומאה ולטהרו 60830 

, ן וביתר ביאור רבינו בחיי"ולפי דברינו כמה נפלאים דברי הרמב, ר ולטהר אותו"כוחה להמתיק את יצה 60831 

קשה שתחזור והיא ממתקת את מדת הדין ה, שכתבו על דרך הקבלה שפרה אדומה רמז לתורה שבעל פה 60832 

שיצטרף לעבוד , ר שכל עצמו לא בא אלא לטמאות"שכוחה של עמלות בתורה שבעל פה להפוך יצה, רפה 60833 

לא היתה יכולה לטהר , וכמו אצל פרה לולא שהיתה מטמאה את הטהורים, ה בבחינת בשני יצריך"את הקב 60834 

ר "מה שיש בו יצהכמו כן בטהרת האדם לתועלת גדולה עבורו , על אף שנסתם טעם הדבר, את הטמאים 60835 

 60836 .י לימוד התורה"שאלמלא כן לא היה מגיע לדרגא שמגיע אחרי שהמתיקו ע, הבא לטמאו

, ל"ואיתא בילקוט וז, (´ויקרא ט) ´בגמר מלאכת המשכן כתוב זה הדבר אשר תעשו וירא אליכם כבוד ה 60837 

כשם , מקוםר העבירו מלבבכם ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני ה"אמר משה אותו יצה 60838 

אחרי כל , ל"עכ´ עשיתם כן וירא אליכם כבוד ה, שהוא יחיד בעולם כך תהא עבודתכם מיוחדת לפניו 60839 

בכל זאת לא היה ראוי , י בצלאל בצירופי שמות וכוונות נשגבות"העמל במלאכת המשכן שנעשה ע 60840 

כולים להגיע י, ר שמטמא את הטהורים"רק אחרי תיקון היצה, ר"י שבירת היצה"שתשרה שם שכינה רק ע 60841 

, (ג"גיטין מ) ל אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם"ואמרו חז, לזה שתטהר את הטמאים 60842 

 60843 .י התגברות על המכשולים יכולים להגיע בזה העולם לתכלית המבוקש"רק ע

וקודם לכל צריכים יישוב , בודאי מלחמת היצר אינו מהדברים הקלים וצריכים לזה עצות ותחבולות 60844 

, וכמאמר החסיד הפילוסוף האלהי, כי בלי מחשבה נכונה לא תוכל לעזור לו שום עצה, בוננות במצבווהת 60845 

וכבר , ורק אחר כך יועיל לו דבורים של יראת שמים ובקשת עצות, ישימך האלהים מהאנשים אשר יחשבו 60846 

בודקת את  כי הפה הוא בודק את המחשבה כמו שבדיקת הצפורן, ל"ח מוואלוזין זצ"ידוע מאמר מרן הגר 60847 

המוסר )  .ואם ככה יעשה בסדר הנכון יתקיים בו מאמר החכם ותשועה ברוב יועץ, הסכין של שחיטה 60848 

 60849 .(והדעת

 60850 

 60851 מאמר שט

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60852 

 60853 .(´ב



לפיכך כתב , המצוה הזאת ומה טעם יש בהמה , לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר, י"רש 60854 

ולכאורה קשה אם מצוה זאת היא למעלה , גזרה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה, בה חוקה 60855 

מה איפוא קובעת בזה שאלת השטן , מפני שכזאת היא תכונתה המיוחדת, ´מהשגתנו והיא חוק וגזירת ה 60856 

בה יש כאן באומרו שאין רשות להרהר מה תשו, ואם יש לזה כן שייכות לשאלתם? ואומות העולם 60857 

 60858 ?אחריה

כי האדם מטבעו יש לו נטיה למצוא חן ולצאת ידי כל הדעות אף של השטן ואומות , אבל האמת היא 60859 

לכן כתב , ומובן שיש בזה חסרון עיקרי לקיום התורה, ולא להיות מוקשה ומופרך בעיני העולם, העולם 60860 

בלא להרהר אחריה , וחוזק הדעת לשמור מצוותיהשצריך שתהיה לאדם האמיצות , זאת חוקת התורה 60861 

 60862 .ובלא להתחשב כלל עם דעת האומות

, משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, משה הדרשן´ א העתקתי מיסודו של ר"י ומ"ולקמן אומר רש 60863 

ולכאורה קשה להבין את הדמיון בין , כך תבוא פרה ותכפר על העגל, אמרו תבוא אמו ותקנח הצואה 60864 

ולכן עליה לנקות ולקנח את , כי שם הבן שמטנף את פלטין של המלך הוא בן של אמו ,המשל והנמשל 60865 

שעם מצוותה מתבצע קינוח חטא , איזו שייכות יש לפרה אדומה לחטא העגל, מה שאין כן כאן, צואת בנה 60866 

 60867 ?העגל

והמסובב נקרא בן לגבי הסיבה , ברם סיבת כל דבר המכונה בשם אם על כי היא המולידה את המסובב 60868 

כי חטא העגל לפי דברי , וכאן קבעו כי לחטא העגל ישנה סיבה שהולידתו, המולידה את המסובב 60869 

בלי שום ממוצע בין המשפיע , הראשונים נבע מזה שלא הסכימו לחיות תחת השגחת הבורא המופשטת 60870 

וכך טענו כי זה משה האיש לא , אלא רצו שיהיה מתווך שיעביר להם את השפע, למקבלים את ההשפעה 60871 

כי היה זה לגמרי , משה הגשמי הקרוב להשגתם, הם הדגישו משה האיש, (ב"שמות ל) נו מה היה לוידע 60872 

 60873 .נגד שכלם לחיות תחת ההשגחה הבלתי אמצעית

וזאת על ידי , לבער ולשרש את הסיבה והגורם שהביאו אותם לחטוא בכך, והתשובה לחטא זה היא 60874 

שאין להרהר אחריה ובכל זאת מקיימים אותה אך שכיון , שיקיימו מצות פרה אדומה שהיא חוק בל יעבור 60875 

זהו הפירוש של תבוא , הרי נמצאת מחלתם מתרפאת וטעותם מתיישבת, ורק משום שזהו רצונו של הבורא 60876 

כ גם בפירוש כלי יקר "ואמנם מצאתי אח, שתבוא הסיבה ותכפר על המסובב, האם ותקנח את בנה 60877 

 60878 .(נחלת אליעזר)  .בשמפרש גם הוא ענין אם ובנה בגדר של סיבה ומסוב

 60879 

 60880 מאמר שי

ט "במדבר י) לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה´ זאת חקת התורה אשר צוה ה 60881 

 60882 .(´ב

יאשיה , כגון אברהם מתרח חזקיה מאחז, מי יתן טהור מטמא לא אחד, איתא במדרש זאת חוקת התורה 60883 

עשה כן מי ציוה כן מי גזר כן לא יחידו של מי , ז"ב מעוה"העוה, ישראל מאומות, מרדכי משמעי, מאמון 60884 

לא יחידו , מי עשה כן מי ציוה כן מי גזר כן, פרחה בכולו טהור, תמן תנינן בהרת כגריס באדם טמא, עולם 60885 

´ החיה טמאה טומאת ז, תמן תנינן האשה שמת ולדה במעיה והושיטה החיה את ידה ונגעה בו, של עולם 60886 

מי עשה כן לא יחידו של , יצא מתוכו הרי הוא טמא, ת הבית טהורהמת בבי, והאשה טהורה עד שיצא הולד 60887 

ה חוקה חקקתי "אמר הקב, העוסקין בפרה מתחילה ועד סוף מטמאין בגדים היא גופה מטהרת בגדים, עולם 60888 

 60889 .ש"גזרה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזרתי עיי

יכול לקשר את אברהם אבינו איזה קשר טבעי , החוקים בבריאה ובתורה הם המורים על יחידו של עולם 60890 

ז מה קשר לעולם הרוחניות "ב מעוה"וכן עוה, הרי הפרי צריך לגדול בהתאם לזרע שנזרע? עם תרח אביו 60891 

ב של "י קשר זה נוצר העוה"ודוקא ע, ובכל זאת קיים קשר זה שבין חומר ורוח? עם עולם החומר הגס 60892 

וכן לגבי התורה חוקי טומאה וטהרה הם , מי עשה כן מי ציוה כן מי גזר כן לא יחידו של עולם, האדם 60893 

 60894 .המורים על מחוקק כל יכול בעל חכמה בלי תכלית

הכרה זו צריכה לשנות את , מקבלים אנו מזה הכרה מחודשת במעלת התורה ערכה וגדולתה האין סופית 60895 

י כ כל קושיא וא"א, כיון שמתברר לנו כי חכמה אלהית בלי גבול טמונה בתורה, גישתנו לתורה ולחיים 60896 

אלא , וחסרון ההבנה אינו נובע מהדבר עצמו, הבנה אינם יכולים להפחית מערך הדברים ואמיתותם 60897 

 60898 .מהגבלת שכלו והבנתו של האדם

יש בו תועלת רבה לחזק , הנה מוסרי בידכם מסור, ם שכתב באגרת המוסר לבנו"ומאירים דברי הרמב 60899 

מר נבון בתורה או בספרי החכמים כאשר תמצאו כתוב עמוק ומא, האמת ולישב הדעת ולהסיר המבוכה 60900 

אל תזוזו מאמונתכם ואל , ונראה כסותר פינות התורה או דברי הבאי, אשר לא תבינהו ולא תדעו מסתרו 60901 

הניחוה בקרן , כי לא דבר ריק הוא מכם, עמדו בחזקתכם והפחיתות ההיא חשבוה בכם, יתבלבל שכלכם 60902 

 60903 .ל"והים הבין דרכה והוא ידע מקומה עכאל, זוית ואל תשקצו אמונתכם אל חסרון הבנת דבר חכמה



אולם ידיעה ברורה כי מוגבל , חייב הוא להשתדל וליגע שכלו בהבנת התורה, עד כמה שהאדם יכול להבין 60904 

, המונח בה´ והגישה בכללה לתורה צריכה להיות מתוך התבטלות לחכמה עליונה ורצון ה, הוא בהבנתו 60905 

מצד אחד חייב , (ל"חז) דעת ומשימים עצמם כבהמהאלו בני אדם שערומים ב, ´אדם ובהמה תושיע ה 60906 

ומצד שני צריך להתבטל ולקבל את התורה , האדם לעמול בכל כוחו להבין ולהשכיל להיות ערום בדעת 60907 

 60908 .משים עצמו כבהמה, מתוך תמימות וביטול עצמו

קבלת זוכים ל´ ולקבל בתמימות את רצון ה, דוקא מתוך גישה זו של ביטול עצמו להקדים נעשה לנשמע 60909 

ומי , בלבד הוא המהווה ומנהיג את הכל´ רצון ה, וכך צריכה להיות הגישה לכל תופעות החיים, התורה 60910 

הרי חכמה אלהית שלמעלה , הוא האדם שיבוא אחר המלך לחקור מדוע נעשה הדבר כך ולא אחרת 60911 

הדברים וכיצד אפשר לשאול בלי שקיימת בידינו אפשרות להבין את , מהשגתנו מסובבת את פני הדברים 60912 

 60913 .עד תומם

בפי ´ ודבר ה, היא הגישה היחידה והאמיתית בקבלת תופעות החיים הנעימות והבלתי נעימות´ האמונה בה 60914 

וישען ´ שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו יבטח בשם ה´ מי בכם ירא ה, (´ישעיה נ)א  הנבי 60915 

אין נגה לו אין כל , יח ונפשו מרה לובכל אשר יפנה לא יצל, אפילו אם חשכה אופפת את האדם, באלהיו 60916 

 60917 .ולהשען באלהיו´ גם במצב כזה חייב האדם לבטוח בה, קו אור של אושר ושמחה לפניו

בזה עומד בנסיונו הגדול ומביא את , מתוך בטחון והתמסרות לבורא´ לא להקשות אלא להתבטל לרצון ה 60918 

כי קשיי החיים ונסיונות היצר , ונו בבוראלגיבוש אמונתו וחיזוק הכרתו ובטח, יסוריו לתכליתם שניתנו לו 60919 

בצורה זו , י עמידתו בנסיון נבנה עולמו הרוחני של האדם"וע, ר"טוב מאד זה יצה, לתועלת האדם נתנו 60920 

 60921 .מתוך החשכה לזכות לאורה, ז"ב מעוה"נבנתה הבריאה עוה

, ט"י´ בהעלותך טן "ועיין ברמב, דור המדבר בחיר הדורות זכה למעלתו דוקא על ידי הנסיונות שנתנסה 60922 

והמקום ההוא איננו טוב , לומר כי אם יאריך הענן על המשכן ימים רבים, וטעם ובהאריך הענן על המשכן 60923 

וזה טעם ושמרו בני , כ לא יעברו על רצון השם"אעפ, בעיניהם והיו חפצים ומתאוים לנסוע מן המקום 60924 

נסיון הצמא , ותכלית לחיזוק האמונהכל מסע וחניה נתנו בכוונה , ש"ולא יסעו עיי´ ישראל את משמרת ה 60925 

 60926 .כיון שדוקא על ידי הנסיונות נבנה האדם, כל זה שימש לצורך עלייתו של דור המדבר´ וכו

נתנו לנו חוקים וגם יצר השואל , בזה נוצר עולמנו הרוחני, בהתגברות על המצבים בנצחון במלחמת היצר 60927 

לקבל את הדברים מתוך , ת התמימותועל ידי זה נוצרת האפשרות לזכות במעל, מה טעם יש בהם 60928 

, ז משמשת התורה סם חיים לזוכים לקבלה מתוך אמונה ותום"ועי, בלי הרהור´ התבטלות וקבלת רצון ה 60929 

חוקי התורה , להם משמשת התורה והבריאה כולה סם מות, ואילו בעלי הגאוה הסומכים על עצמם ושכלם 60930 

 60931  .לפרוק עול ולנתק מוסרות יותר ויותרומקרי הבריאה יוצרים אצלם קושיות ונותנים להם פתח 

 60932 .(אור יחזקאל)

 60933 

 60934 מאמר שיא

ט "במדבר י) ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת בני ישראל 60935 

 60936 .(´ט

להוציא מדעת צדוקים שאמרו שאינה נעשית אלא , מצינו בפרה אדומה שלפי שהקילו לעשותה בטבול יום 60937 

דהיו יולדות במערות ועל , (ב"ג מ"פרה פ) רו בה כמה חומרות כמבואר במשנההחמי, במעורבי שמש 60938 

למדנו מזה עד כמה צריכים להזהר , ואמר הסבא דקעלעם, ש"השוורים דלתות והתינוקות מלמעלה עיי 60939 

 60940 .כדי למנוע ההפסד שיוכל לצאת מהרפיון, ועד כמה צריכים לעשות משמרת למשמרת, מרפיון כל שהוא

וגם מעשיה של הפרה הם לעתים , ואדרבא היה חיזוק לקבלה האמיתית, פ התורה"ם עוהרי כל מעשיה ה 60941 

מ כיון שנראית כקולא בעניני טהרת "אך מ, ק קיים"פ סנהדרי גדולה והכהנים בזמן שביהמ"וע, רחוקות 60942 

כי מכל מקום קולא היא זו ויכולה לגרום חסרון זהירות , כ שלא יצא קלקול"הוצרכו להחמיר כ, פרה 60943 

 60944 .הפוסל בטהרתהבאופן 

, ל ביאור המשנה כך"ולפי הנ, אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך, (ו"ד מ"פ) ואמרו באבות 60945 

י "מ נברא רפיון ע"מ, ולא לבד בהיתר גמור אלא גם במצוה גדולה, אף אם יהא הביטול לצורך ועל פי דין 60946 

ש היכא שביטול הוא יותר "כומ, שהרי התם בפרה הקולא היתה מצוה להוציא מלבן של צדוקים, זה 60947 

 60948 .כמה רפיון נולד מזה, ו בכמה דרגין ביטול שלא כדין"וק, מהמוכרח למצוה

חדא דעל ידי זה נחלשת , וענין זה של אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך הוא מכמה פנים 60949 

ואמרו , נווגם דמתרוקן האדם מתוכ, וזוהי התרחקות גדולה מהתורה, הרגשת החיוב של העסק בתורה 60950 

וכל מה שמתרוקן יותר הרי מסתלקת התורה , כלי מלא מחזיק כלי ריקן אינו מחזיק, (.´ברכות מ) ל"חז 60951 

 60952 ל"ז אמרו חז"שע, ובכל אופן שהיה הביטול ואפילו עסק בהצלת נפשות, ממנו ומחשבתו מסולקת יותר

 60953 .ביה ורצוי לרוב אחיוומקורו ממרדכי דכתיב , גדולה תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, (7ז"מגילה ט)



נמצא , וכל דבר פעוט ובלתי חשוב לא יעורר תשומת לבו, י הביטול פועל בטבעו שיהא קל מאד הדבר"ע 60954 

דנתרבו הסיבות המבטלות , וזהו יש לך בטלים הרבה, דמלבד העצלות נברא בו מציאות של קטנות ובטלה 60955 

מהתורה נעשה הכלי קיבול שלו ריקן  מצד פנים לפי שנתרחק, בין מצד פנים בין מצד חוץ, לאין שיעור 60956 

ומצד חוץ שמתחדשות סיבות , מבטלתו, ממילא סיבה כל שהיא שקודם לכן לא היתה סיבה לבטלו, יותר 60957 

אחרי שביטל מן התורה , ולכן נחוצה התחזקות יתירה באופן גבוה, חדשות לביטול הן קטנות והן גדולות 60958 

 60959 .מעט כדי שיעמוד על עומדו

וכאמור רגלי , כ"אבל הוא תלוי בהשגחה ג, כי ענין הרוחניות אף שהוא בבחירה, עוד יש בזה ענין נשגב 60960 

שמלבד שאם עושה אדם כל מה , ואדרבא ממציאים לו לעשות טוב, חסידיו ישמור שאינו בא לידי נסיון 60961 

ובין במעלות היראה , בין בתורה שמגלין לו רזי תורה יותר מכוח השגתו, שבכוחו זוכה לדברים הרבה 60962 

ו ממציאים לו מכשולים "ובהיפך ח, זולת זאת זה שכרו שמסייעין לו בטוב, אהבה ויראה פנימיתשזוכה ל 60963 

תשובה ´ הל) ם"ומפורש ברמב, ש כי אני הכבדתי את לבו"וכמ, ומכבידים עליו דרכי הטוב יותר מטבעו 60964 

 60965 .עונשוונענש בהכבדת הלב יותר מטבעו כדי שיקבל , כי זה בתורת עונש על שהכביד את לבו, (ג"ו ה"פ

ואינו חוזר בו והוא נועל לבו מן ´ ג´ ב´ ה מתרה בו באדם בפעם א"שהקב, ובמדרש אם ללצים הוא יליץ 60966 

וזהו שאמרו , הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך, פעמים ולא השגיח´ ה ה"כיון ששיגר הקב, התשובה 60967 

ומאידך , ו מלמעלהמלמטה מטמאין אות, אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה, (.ט"יומא ל) ל"חז 60968 

במדה שמתנהג בה , והנה ענין זה הוא בכל אדם ובכל זמן, הבא ליטהר אף מתחילה מסייעין לו, בצד הטוב 60969 

 60970 .כ על הצלחה בתורה"ט אנו מתפללים גם על רוחניות ומכש"ומה, בערך זה הוא הסיוע והמפריעים

משלי ) ביום צרה צר כוחךהתרפית , ו הכבדה וקשה לו להעלות מזה"י ביטול תורה נעשית ח"והנה ע 60971 

דקאי על  (.ג"ברכות ס) ל"ואמרו חז, שבשביל הרפיון מתישין כוחו שלא יוכל לפעול באמת, (ד"כ 60972 

ואם יתרבו , כמה חשוב בשביל אנשים כמונו הדלים בכוחות רוחניים וקטנים בהשגות, ת"המתרפה מד 60973 

ו בביטול "יוב לא להשתרש חומה מאד יגדל הח, כמה קשה יהיה עלינו להתקרב, ו"עלינו המפריעים ח 60974 

 60975 .מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה, וכשישתדל בזה יסייעוהו, תורה

, והיינו דאין אדם יכול לקבל תועלת מדבר שבז לו ואינו מחשיבו, בז לדבר יחבל לו, (ג"משלי י)ב  כתי 60976 

את הבגדים סוף  כל המבזה, אמרו בדוד שנאמר בו ויקם דוד ויכרות את כנף המעיל (7ב"ברכות ס) ל"ובחז 60977 

והרי דבר שטבעו לחמם לא , והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו´ שנא, אינו נהנה מהם 60978 

שאם אינו מחשיב הענינים לא , כ"ואם בדברים טבעיים כן בענינים רוחניים עאכו, הועיל משום הביזוי 60979 

ח "כל המבזה ת, (7ט"שבת קי) ל"ו זואמר, בין מצד עונש ובין מצד טבע הדברים, יקבל התועלת הראויה 60980 

 60981 .ממילא אין דברי מוסרם ותוכחתם משפיעים עליו, שכיון דמבזה החכמים והנביאים, אין רפואה למכתו

זה גופא , והנה כשלומדים הדברים והענינים הרוחניים ואין הדברים עושים איזה רושם הנהגה למעשה 60982 

 60983 וכן אמרו, ל הלומד ואינו מקיים"ופירשו ז, יהחכמת המסכן בזו (´קהלת ט)ב  וכדכתי, נקרא בז לדבר

ובז , ו"הוא בכלל ביזה ח, בזה מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק בה´ כי דבר ה (.ט"סנהדרין צ) 60984 

כ נמצא כשמורגלים שאין הידיעות משפיעות למעשה "וע, והיש לך חבלה גדולה יותר מזו, לדבר יחבל לו 60985 

כ "וע, ומצד טבע הדברים כבר אין עושה רושם מה שיודע יותר ויותר, ו"הרי זה בבחינת בז לדבר ח, כלל 60986 

 60987 .(משנת רבי אהרן)  .מההכרח הוא להתחזק לפחות במדה כל שהיא להנהגה למעשה

 60988 

 60989 מאמר שיב

 60990 .(ד"ט י"במדבר י) זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים

, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל? לא במי שממית עצמו עליהמנין שאין דברי תורה מתקיימין א 60991 

ולרבי , ז"לאחאב העוה, חנינא בן דוסא´ לא איברי עלמא אלא לאחאב בן עמרי ולר, (7א"ברכות ס)א  אית 60992 

אך הבינוני בעל , מכאן שהאושר שמור רק לזה שמוסר את עצמו למען שאיפתו, ב"חנינא בן דוסא העוה 60993 

 60994 .ה עולה בידוהפשרות לא זה ולא ז

כי מעשי , (ברכות שם) ל בביאור אגדות"א זצ"וכן כתב הגר, למדנו שצריך לשאוף בקיצוניות אל המטרה 60995 

, ז"ר שופטן ויש להם עוה"רשעים יצה, ועיקר עבודתם בו, ר מסייע לצדיקים"בראשית הכל טוב שגם יצה 60996 

ר מסייע לצדיקים "תב שגם היצההנה מה שכ, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי, אבל הבינוני יש לו מלחמה 60997 

 60998 .(ב"סוכה נ) שהרי כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, ע"צ

שכן אין , ת"ר רק כלי לעבודתו ולדבקותו בהשי"רואה ביצה, ´הצדיק המגיע לדרגה עליונה בעבודת ה 60999 

 61000 ה זכה"שאברהם אבינו ע, (ט"ברכות פ) וכדאיתא בירושלמי, דבקות אלא כתוצאה מהתגברות על הקשיים

, נמצא שחייו של צדיק כזה הינם חיי אושר ונחת שאין לשער, ר לטוב והשלים עמו"להפוך את היצה 61001 

אך זאת מכוחות הטומאה בהיותם חיילותיו של שטן לנסות בהם , ז לפי שעה"והרשעים יתכן שיקבלו עוה 61002 

 61003 .אבל הבינונים נמצאים תמיד בחזית המלחמה, בני אדם



חד אמר אפילו כל העולם כולו , חייא דכפר רחומין´ ברכיה ור´ ר, (א"א הל"פאה פ) גרסינן בירושלמי 61004 

, וחד אמר אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה, אינו שוה לדבר אחד של תורה 61005 

חפצים אלו אבנים , וכתוב אחד אומר וכל חפציך לא ישוו בה, כתוב אחד אומר וכל חפצים לא ישוו בה 61006 

וצריך עיון הרי לימוד התורה , ´דכתיב כי באלה חפצתי נאום ה, ך אלו דברי תורהחפצי, טובות ומרגליות 61007 

 61008 ?ואם כן מה פירוש כל מצוותיה אינן שוות לדבר אחד מן התורה, הוא למען קיום המצוות

ה כוח השפעת "מצד עצמן שהטביע הקב, מצד עצמן ומצד קושי עשייתן, הנה שני ערכים יש למצוות 61009 

ל יפה פעם אחת בצער ממאה פעמים "מצד קושיין כאמרם רז, ת ואחת כענינהכל אח, קדושה בכל מצוה 61010 

, שאפילו הדרגה הקטנה שבצער מגדילה את ערך המצוה מאה פעמים, ל"ר ז"ופירוש אאמו, שלא בצער 61011 

יוצא לפי זה , וכן לעולם, מוכפל השכר במאה פעמים נוספות, ובכל מדרגה נוספת של צער כל שהוא 61012 

 61013 .י מדת ריבוי הצער שכרוך בקיום המצוה"באה ע, היא שכר המצוהשעיקר השפעת הקדושה ש

כהכבדתו על תלמוד , שאין הכבדת היצר על קיום כל המצוות כולן יחד, הירושלמי גילה לנו סוד גדול 61014 

הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבה , כי הוא יודע שתלמוד תורה הנהו שורש התיקון, תורה 61015 

לכן אין אושר ואין הנאה בכל העולם שישוו לאושרו ושכרו , (א"חגיגה פירושלמי )ב  מחזירם למוט 61016 

זוהי כוונת הירושלמי , ומוסר את כל עצמו לתורה ממית עצמו עליה, והנאתו של המתגבר על כל הקשיים 61017 

 61018 .שכל המצוות אין שוות ללמוד דבר אחד מן התורה

ואז , ו"ת חולשתו ויתעצב ויפול חולבסוף ירגיש א, מי שאינו לומד במסירות נפש אינו מצליח לעלות 61019 

ועיין , ימלא לבו תרעומת ועל הכלים יזעף לבו, במקום לחפש את טעותו בתוך עצמו ולחזור בתשובה 61020 

שאין ? למה, ואם הוא ריק מכם הוא, אמר רב מנא כי לא דבר ריק הוא מכם (א"א הל"פאה פ) בירושלמי 61021 

כ תהיו עמלים ויגעים בעיון "א, אתם יגעים בואימתי הוא חייכם כש, כי הוא חייכם, אתם יגעים בתורה 61022 

 61023 .אזי התורה תהיה לכם למקור החיים והאושר, ובהתמדה כאחת

י "אך לא יבוא לידי כך אלא ע, אשרי האיש הוא יזכה לרוב אושר והצלחות, (´תהלים א)ב  אמר הכתו 61024 

, הוא בעל המקצועואף שהרשע , אשר לא הלך בעצת רשעים אפילו במילי דעלמא, קיצוניות ומסירות נפש 61025 

ובמושב לצים לא ישב אפילו כשאין , ובדרך חטאים לא עמד אפילו בלי עסק עמהם, בכל זאת לא ישמע לו 61026 

ואז , חפצו לבדה ממש´ כי אם בתורת ה, כי כל אלה עלולים לעורר את ההתעניינות בהם, הלץ שם 61027 

 61028 .בתורתו יהגה יומם ולילה יהיה דבק בתורה בלי הפסק

האומר שעלייה בתורה ועלייה ביראת שמים שני דברים נפרדים , שטועים בו רבים קיים עוד עיקר גדול 61029 

ל "חז! מחריב את הכל, כי אי אפשר להתמסר לשניהן כאחת, והאומר שסותרות הן זו לזו, טועה, הם 61030 

, היא אוצרו´ ואפילו הכי אם אין יראת ה, שאפשר ללמוד את כל התורה, (.א"שבת ל) הורונו את ההיפך 61031 

וזו בלא זו אינה , כי חכמה ויראה באמת אחת הן? כ למה"כ! א העלית מוטב שלא למדת כללמוטב אם ל 61032 

 61033 !כלום

וצריך עיון איך אפשר לעלות אם , ואם אין יראה אין חכמה, אם אין חכמה אין יראה (´באבות ג) שנינו 61034 

הן  ימצא כי אחת, אולם השואף באמת לשניהם? במה נתחיל, רכישת האחת היא תנאי לרכישת חברתה 61035 

כי , הלומד בכל המרץ ממית עצמו עליה עבודתו המסורה תהיה בתורה ומוסר ותפילה גם יחד, ולא שתים 61036 

האם מת , כיצד יזכה ללמוד בכל המרץ, בלי התעוררות המוסר ובלי תפילה אמיתית לסייעתא דשמיא 61037 

וככל , מרצו ביודעו כי רק זה מקור, אלא מי שבאמת שואף ללמוד תורה יאהב גם ללמוד המוסר? ר"היצה 61038 

.ת יסייעו וכך יגיע לכי הם חיינו"ובתפילתו השי, שיתעורר יותר ביראה ידבק יותר בתורה וחוזר חלילה 61039 

 61040 .(23דף ´ מכתב מאליהו ג)  

 61041 

 61042 מאמר שיג

 61043 .(ד"ט י"במדבר י) זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים

, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, רפה עצמו עליהןאין דברי תורה מתקיימין במי שמ 61044 

אמרו חכמים , ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה, אלא במי שממית עצמו עליהן ומצטער גופו תמיד 61045 

אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה באהלי , זאת התורה אדם כי ימות באהל, דרך רמז 61046 

 61047 .(´ג א"ת פ"ת תם הלכו"הרמב) חכמים

ובמשך כמה שנים לא הצליח לפתור , יבמות´ במס´ ש התקשה פעם להבין ענין בתוס"מספרים כי הרש 61048 

ואז הציע , ש"ב מוואלזין דרך וילנא מקום מגוריו של הרש"עד שפעם עבר הנצי, לעצמו מה שהיה קשה לו 61049 

ב במשך שעה "עיין הנצי, ´ב את שאלתו ואת מצוקתו שהוא מצטער להבין את התוס"ש לפני הנצי"הרש 61050 

ש על שלא מצא במשך "חלשה עליו דעתו של הרש, ואז פתר לו את השאלה ותירץ את קושייתו´ בתוס 61051 

וכדי , ד להבין הדבר"ב כתום שעה לאחר העיון כבר זכה בס"ואילו הנצי, כמה שנים להבין את הענין 61052 



ומד תורה בעשירות כי היה ש ל"כי סוד הדבר הוא מפני שהרש, ש"ב להרש"להניח את דעתו גילה הנצי 61053 

 61054 .ולזה זכה להבין שזיכו לו מן השמים, ב לומד תורה בעניות"ואילו הוא הנצי, עשיר

כי פרעה ראה בקסם , נראה הטעם שלא שעבדו מצרים בשבט לוי היה, וארא´ ומובא בתפארת יהונתן בפ 61055 

מי , נוצר תאנה יאכל פריהכי , ופרעה חשב מי שאינו בצרה אינו יכול להושיע, כי משבט לוי יקום המושיע 61056 

וזו , ולכך לא שעבד בשבט לוי כלל ולא יוצדק להקים משבט לוי מושיע, כ לראש"שסבל גלות יהיה אח 61057 

שהם בעבודה רבה ושבט לוי , כ ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה"היתה טענת ישראל ג 61058 

 61059 .בו למושיע´ ואיך יתכן שהוא יתנשא ויבחר ה, חופשי מכל

מלמד שחזר , הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עוני (ח"ישעיה מ)ב  מאי דכתי, לבר הי הי ל אליהו"א 61060 

היינו , אמר שמואל ואיתימא רב יוסף, ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות"הקב 61061 

ה "ר הקבחיז, וברבינו חננאל פירש, (´חגיגה ט)א  דאמרי יאה עניותא ליהודאי כברזא סומקא לסוסיא חיור 61062 

ועיניהם תלויות , כדי שיהיה לבם שבור וכוונתם לשמים, על כל המדות ולא מצא נאה לישראל כעניות 61063 

 61064 .וישמן ישורון ויבעט´ שנא, ה כשמרבין עושר בועטין בו"שגלוי וידוע לפני הקב, לרחמיו וחסדיו

 61065 ´ובמס, (´ו´ נ ג"אבדר) טוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה בריוח, יפה אחד בצער ממאה שלא בצער

אף דברי תורה אין מתקיימין , כמו ששלושה משקין אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים, מובא (´תענית ז) 61066 

אי חכמה מפוארה בכלי , יהושע בן חנניה´ כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר, אלא במי שדעתו שפלה עליו 61067 

אף התורה מתקיימת בי , הביותר מכלי כסף וז (כלי חרס) והשיב לה דיין משתמר בכלי מכוער, מכוער 61068 

 61069 .יותר מאילו הייתי נאה

ל אם היו שונאים היופי הוו תלמידי "א, שהם נאים וגם חכמים, ל הקיסר והא איכא שפירי דגמירי"א 61070 

שאי אפשר לנאה להשפיל דעתו ובא , אותם נאים שהם חכמים טפי הוו גמירי, (שם´ תוס) חכמים ביותר 61071 

היופי והשלוה מפריעות להצלחת הנפש , פניות והנאות הכבודכל ההנאות הגו, (י שם"רש) לידי שכחה 61072 

 61073 .(מעייני החיים)  .וממעטות בחכמת התורה

 61074 

 61075 מאמר שיד

 61076 .(ד"ט י"במדבר י) זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים

נאמר זאת התורה אדם כי ש, אמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה 61077 

ה לישראל "תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלוש מתנות טובות נתן הקב, (.ג"ברכות מ) ימות באהל 61078 

 61079 .(.´ברכות ה)ב  "תורה וארץ ישראל והעוה, י יסורין"וכולן לא נתנן אלא ע

בלים יותר ולא מק, וצריך לשלם בעד הכל, כי במידת הדין נברא העולם, האדם אינו משיג כלום בחינם 61080 

מה שאדם מחשיב , וכללא הוא כי האדם אינו משלם יותר מכפי מה שמעריך את הדבר, ממה שמשלמים 61081 

ולזכות ברוחניות זוכים רק עד , ומה שאינו מחשיב אינו משלם עבורו, עבור זה הוא משלם הון תועפות 61082 

י חכימין יודעים כ, (´דניאל ב) יהיב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה, כמה שמחשיבים ומשלמים 61083 

ה חכמה "אילו נתן הקב, אומרים (´ז´ ר א"קה) ל"חז, ולכן גם משלמים עבורה ביותר, להעריך חכמה 61084 

כתר מלכות אין מביאים , לטפשים היו יושבים והוגים בה בבתי כסאות ובבתי תיאטראות ובבתי מרחצאות 61085 

 61086 .סימן הוא שהוא נחשב אצלו כסמרטוטים, ומה שאדם מביא לשם, לבית כסא

כל אחד מבין היטב איזו ! לא היה קשה לפניו לתת בעדה כל אשר לו, ק"אלו הכיר אדם ערכה של תוה 61087 

כ בדקות "כש, כבר אינו בטוח שיוכל ללמוד באותו יום, כשהוא כועס פעם אחת, מידה גרועה היא הכעס 61088 

אינו מוכן ואם , אי לזאת ברצותו לזכות לתורה צריך לשלם עבורה בתיקון מדת כעסו, המחשבה ובעיון 61089 

והוא יודע כי תורה ומדה , כי אילו היתה חשובה בעיניו, סימן מובהק כי התורה אינה חשובה אצלו, לשלם 61090 

שאיך , ץ כותב"החסיד יעב? איך זה אינו משלם במחיר מדה זו, רעה זו אינן יכולות לדור בכפיפה אחת 61091 

 61092 .הרי אין זמן מתי לכעוס, אפשר לכעוס

כי היסוד הוא שצריך לקנות תורה , נקנית בהם וכולן מדות טובותח דברים שהתורה "המשנה מונה מ 61093 

ואז יהיב , והתשלום הוא הסימן עד כמה מעריכים את התורה וכמה מעריכים מעלתה, ולשלם עבורה 61094 

ה לישראל תנו לי ערבים "שאמר הקב, (´תנחומא ויגש ב) ל"בעת קבלת התורה אמרו חז, חכמתא לחכימין 61095 

מזה , ה ונתן את התורה לישראל"מיד קבלן הקב, נו יהיו ערבים שלנואמרו לו בני, שתקיימו אותה 61096 

ואז ודאי יכולים לתת להם את , שמוכנים למסור עבורה את הילדים זהו סימן שמחשיבים את התורה 61097 

 61098 .התורה

אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת על מה אבדה  (.א"נדרים פ) ל"אמרו חז 61099 

, שאין מברכין בתורה תחילה, על עוזבם את תורתי´ ה בעצמו דכתיב ויאמר ה"ו הקבעד שפירש, הארץ 61100 

הרי , כ שיהא ראוי לברך עליה"שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ, ל"י ז"ן שם ביאור הר"והובא בר 61101 

ומגיעים , יסוד הברכה הוא להעריך את הדבר ולהכיר מעלתו, ק בגלל שלא ברכו על התורה"שחרב ביהמ 61102 



כי יסוד היסודות הוא שצריך להכיר ולהעריך ! עד כדי כך שבגלל אי הערכת התורה אבדה הארץהדברים  61103 

 61104 .שכן חובת כל היצורים להודות ולהלל, וזה מקיף את כל האדם, מעלתו

כי הרי כל סוד הבריאה , וגם זה עדיין מעט מזעיר! כל אדם חייב לחבר ספר תהלים שלם! מבהיל הענין 61105 

אין זה כפי שאנו מורגלים להבין שיש להכיר , ומה שהורשו לנבראים להכיר ,הוא בגין להשתמודע ליה 61106 

, ´שחייב אדם להכיר ולראות גדולתו ויכולתו ית, אלא הכוונה היא להכיר מעלת הדברים, מהות הדברים 61107 

י יסורין וזוהי מתכונת "ב ע"וזהו הענין של עוה, במדה זו משלם עליה, ועד כמה שאדם מכיר המעלה 61108 

 61109 .הבריאה

יכולתו ´ יסודו של שער זה הוא לראות מעלתו ית, ל העמיד בראש ספרו את שער הבחינה"חוה בעל 61110 

סוד העבודה הוא להודות , וכך הוא בכל ענין, זוהי ההתחלה ובלי זה אין שום כניסה לעבודה, וגדולתו 61111 

יכף צריך לראות ת, ש"כאשר לומדים תורה צריך להכיר תיכף גדולתו ית, ולהלל לראות מעלה וחשיבות 61112 

ומהכרה , כי לולא זה לא תתכן תורה כזאת שארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, כי בהכרח תורה מן השמים 61113 

וכשאינם מכירים , ואם אין עושים ברכה אינם מכירים מעלת התורה, זו מוכרח שתצא ברכת התורה 61114 

גן במגן מגן אסיא דמ, יהיב חכמתא לחכימין! וכשלא משלמים אין לאדם בה כל חלק, מעלתה אין משלמים 61115 

 61116 .(.ה"ק פ"ב) שוי

, היינו שאין מכירים את המעלה, כי אם אין מברכים, לא אבדה הארץ אלא על שלא ברכו בתורה תחילה 61117 

עכשיו הרי עומדים , (.´שם ל) האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דברכות, זהו היפך כל התכלית 61118 

ואם כן פשוט הוא כי למיהוי חסידא לקיים , ת הכלוכי זוהי תכלי! אנו כבר לעומק הענין של מהות הברכות 61119 

 61120 .מילי דברכות

כי כאשר ייסר איש את בנו  (´דברים ח) ן מבאר על הפסוק"הרמב, י יסורין"זהו גם ענין ארץ ישראל ע 61121 

א מיסרך "ה, א על הארץ הטובה"ואכלת ושבעת וברכת את ה, א מביאך אל ארץ טובה"כי ה, א מיסרך"ה 61122 

א "על כן אמר אחריו כי ה, כדי שתערב לנפשך טובת הארץ ופירותיה, סיון המןמתחילה בעינוי מדבר ונ 61123 

תברך , וכאשר תאכל ותשבע בארץ הטובה, כי תזכור עבודת מצרים ועינוי המדבר, מביאך אל ארץ טובה 61124 

הרי כי מצוה היא , הוא כדי להכיר מעלת ארץ ישראל, אלהיך מיסרך´ נמצא כי כל מה שה, עליה את השם 61125 

 61126 .יכולתו וגבורתו´ ומזה באים להכרת גדולתו ית, חשיבותה של ארץ ישראללהתבונן ב

, ש בן שטח שלקח חמור מישמעאלי ומצאו בו תלמידיו אבן טובה"מעשה בר, (´ג´ ר ג"דב) ל"מצינו בחז 61127 

כיון , חמור לקחתי אבן טובה לא לקחתי, אמר להם לכו והחזירוה, היא תעשיר´ אמרו לו רבינו ברכת ה 61128 

, אנו אומרים תמיד אם על פרי אפשר לברך, אלהי שמעון בן שטח´ י כן אמר ברוך השראה הישמעאל 61129 

מעשה של , כ שיכולים לברך על מעשה אדם"עאכו, חכמתו ויכולתו´ היינו שבפרי מכירים בו מעלתו ית 61130 

כי על כן באמת עשה הישמעאלי ברכה ! ש"כי מזה בודאי ובודאי מכירים חכמתו ויכולתו ית, צלם אלהים 61131 

 61132 .בדיוק כמו שמברכים בורא פרי העץ, ברוך אלהי שמעון בן שטח, עון בן שטחעל שמ

כי על כן פשוט הוא כי אדם , וכי זוהי כל תכלית האדם, התברר מזה איזה יסוד גדול הוא להכיר מעלה 61133 

ועוד יותר גרוע הוא , אם אדם אינו מכיר חסרונותיו הרי מופרך הוא, ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו 61134 

ומי שאינו מכיר ואינו מעריך אינו , אינו מכיר אינו מחשיב את האדם ביקר שבו, נו מכיר מעלותאם אי 61135 

, מלך היודע היטב כי דבר מלך שלטון, ל מקלם מצאו כתוב"בפתקא קטנה של הסבא זצ, נותן כלום על זה 61136 

לו היה , ונוהוא אין צריך ללמוד מוסר על שמירת פיו ולש, היודע כי בדיבור אחד שלו מתהפכות מדינות 61137 

 61138  .בהכרח היה יוצא ממנו הנהגה אחרת לגמרי, את האדם ביקר שלו, אדם מכיר ויודע באיזו מדה שהיא

 61139 .(דעת תורה)

 61140 

 61141 מאמר שטו

 61142 .(ז"ט י"י) ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי

ואי שרפני , תי עפראמר אברהם אילו הרגני אמרפל לא היי, פ ואנכי עפר ואפר"עה (ט"ר מ"ב) ל"אחז 61143 

, חייך שאני נותן לבניך כפרה בהם, ה אתה אמרת ואנכי עפר ואפר"אמר לו הקב, נמרוד לא הייתי אפר 61144 

, תנינן סדר תעניות כיצד, ואסף איש טהור את אפר הפרה, שנאמר ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת 61145 

ותו של אברהם שאמר אנכי חד אמר זכ, ג התיבה"מוציאין את התיבה ברחוב העיר ונותנין אפר מקלה ע 61146 

הלא כל , ואנכי עפר ואפר, ה"ויש להתבונן מה החידוש כאן במה שאמר אברהם אבינו ע, כ"עפר ואפר ע 61147 

עפר ? ומה זה האדם, אפילו ההדיוט ביותר מרגלא בפומיה סוף כל אדם למות, אדם יודע זה ואומר כן 61148 

 61149 !ואפר

אלא ידיעה בדרך , ידיעה אינה ידיעה אמיתית וכל מה שאנו קוראים, אבל לכשנעמיק נראה שאין הדבר כן 61150 

אבל כל זמן שאין הלב מרגיש ! כי ידיעה אמיתית נקראת רק אם הלב מרגיש מה שיודע השכל! דמיון 61151 

וכן , הרבה יותר רחוק לאין שיעור, והמרחק בין ידיעת המוח להרגשת הלב, ידיעתו אין זו ידיעה ולא כלום 61152 



ואיך , והוא ישתאר בה לדרי דרין, למא וחשיב דדיליה הוא תדירק אזיל בר נש בהאי ע"י בזוה"אמר רשב 61153 

והלב אצל רוב בני אדם באמת אינו מרגיש ! אלא האי וחשיב דדליה הוא תדיר על הלב קאי? אפשר כן 61154 

שגם היא אינה יודעת כלום , כי אם עוסק כל היום לרעות את עצמו כבהמה בבקעה, כלל מה יהיה בסופו 61155 

 61156 .חוץ מאבוסה

הרגיש כן בכל לבו ונפשו הגדולה כאילו , שאברהם אבינו כשאמר ואנכי עפר ואפר, יטבמעתה נבין ה 61157 

היינו שהיה כאן הרגשת כולו מכף רגל ועד ראש כי , ואם מודגש בתורה אמירתו זאת, רואה זאת בעיניו 61158 

כי אמירה בפה בלא הרגשת הלב אין זה , ו לא היה כן לא היה כתוב בתורה"שאם ח! הוא עפר ואפר ממש 61159 

 61160 .דובר שקרים לא יכון לנגד עיני (א"תהלים ק)ב  וכתו, מת כללא

, לא כתוב ואהבת בכל שכלך אלא בכל לבבך, אלהיך בכל לבבך וכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה 61161 

שבשעה שהוציאו , (א"ברכות ס)א  וכמו שמצינו ברבי עקיב, היינו אהבה אמיתית התלויה בהרגשת הלב 61162 

שהיה קורא את , היה מקבל עליו עול מלכות שמים, מסרקות של ברזלאותו להריגה וסרקו את בשרו ב 61163 

ואדרבה הרגיש עונג גדול בקבלת עול מלכות , כ עד שלא הרגיש ביסוריו כלל"שמע באהבה גדולה כ 61164 

וממילא לא היה ! ת בהרגשת כל הלב"וזהו בכל לבבך אהבת השי, שמים באהבה כאוהב המתדבק באהובו 61165 

 61166 .ריןמקום פנוי בלבו להרגיש היסו

הרי כבר אמרו ? ק"ולכשתשאל איך יכול אדם להגיע לאהבת השם בהרגשת כל לבו שנתחייבנו בתוה 61167 

ל והיו הדברים האלה "ת? אלהיך איני יודע האיך אוהב את המקום´ לפי שנאמר ואהבת את ה, בספרי שם 61168 

עסוק בתורה והיינו כשי, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, אשר אנכי מצוך היום על לבבך 61169 

וזהו , תתיישב האהבה בלבו בהכרח, ה שאין לו ערך ולא קץ"ויתבונן בה יכיר את גדולתו של הקב 61170 

 61171 !ז שתגיע לאהבת השם"עי, כ והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך"כ אח"משאה

לומר כ, בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שמצאו בו דברים שסותרים דברי תורה (´שבת ל) ל"אחז 61172 

מפני שתחילתו דברי , ומפני מה לא גנזוהו, שיש מקום לטעות בדבריו ולפרשם כנגד מה שאמרה תורה 61173 

סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו , סופו דברי תורה מאי היא, תורה וסופו דברי תורה 61174 

 61175 .הבל הבלים הבל הבלים הכל הבל, תחילתו דברי תורה מאי היא, שמור כי זה כל האדם

הרי שהאדם מוזהר שלא ישקע בהבל , ה הם דברי תורה"הנה מכיון שהבל הבלים שאמר שלמה המלך עו 61176 

ז כל "ובכ, ז הכל הבל"ויודע אני שתענוגי עוה, אבל אם יאמר לך אדם למדתי דברי תורה אלו, הבלים 61177 

ים האלה איך אפשר לומר שקיים מצות והיו הדבר, ואינו מרגיש בלבו כלל ידיעה זאת, עסקו בהבל הבלים 61178 

אותם , (´ירמיה ב) וילכו אחרי ההבל ויהבלו, הרי ודאי שלקח כל הדברים רק בפיו ולא בלבו? על לבבך 61179 

אלא ! נשקעים בהבל ומטמטמים את לבם עד שהם עצמם נעשים חתיכה של הבל, שהולכים אחרי ההבל 61180 

 61181 .פירושו שצריך להכיר בלב, ודאי כשאמרו תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה

אין עצה ואין תבונה אחרת זולת לימוד , נו למדים שכדי להכיר את ההבל הבלים בהרגשת הלבנמצי 61182 

, כ למדנו בפשיטות שלימוד המוסר הוא דברי תורה"א, ל קוראים זה תחילתו דברי תורה"והרי חז, המוסר 61183 

ם ולא כמו אותם המתמידים הגדולים שבשעת לימוד המוסר יוצאי, וזהו והיו הדברים האלה על לבבך 61184 

, זולת אם אדם מתפלל בהתלהבות וברגשת הלב! וכלל זה נקוט בידך כי בלא מוסר עוברים עבירות, לחוץ 61185 

 61186 !ולעבדו בכל לבבכם איזוהי עבודה שבלב זו תפילה, (´תענית ב) ל"ש חז"וכמ! הרי התפילה עצמה מוסר

ואם , בלב כי כל עבודתה רק, נמצא שאם אדם מתפלל בפה בלבד לא נכנס בסוג עבודת התפילה כלל 61187 

ל היתה "החזון איש ז, הרי זה לימוד המוסר, ויודע לפני מי הוא עומד, האדם מתפלל בהרגשי הלב כראוי 61188 

לכן הגיע ! כי למד מנעוריו תורה לשמה? א לזה שתפילתו תהיה מוסר"והאיך הגיע החזו, תפילתו מוסר 61189 

אבל אנחנו , ם ביום מוסרפעמי´ א ג"כ למד החזו"וא, לידי כך שתפילתו תהיה עבודת הלב שזהו מוסר 61190 

מהיכן נקח , וממילא גם התפילה אצלנו רק כדי לצאת ידי חובה ולהפטר, שאין אנו לומדים תורה לשמה 61191 

 61192 ?לנו לב ולקיים מצות והיו הדברים האלה על לבבך אם לא בלימוד המוסר

ים שראינו ואם היו עוד יחיד, ואדרבה יבוא מי שהוא ויראה לנו עוד אדם גדול כהחזון איש בלא מוסר 61193 

, והיו מרטיבים את הגמרא בדמעות מרוב התלהבות ומתיקות בתורה, אותם לומדים כמה דפים גמרא 61194 

והדרך בשביל כל אנשי העולם הוא רק , אבל הרי צריכים לתת דרך להמון הלומדים בעולם, יחידים היו 61195 

 61196 .(לב אליהו)  !לימוד המוסר

 61197 

 61198 מאמר שטז

 61199 .(´ג´ במדבר כ) ´אחינו לפני ה וירב העם עם משה ויאמרו ולו גועני בגוע

ל שאין בדעתנו השפלה לבוא בביאור דבריהם "אנו מורגלים לומר תמיד שישנם הרבה מאמרי חז 61200 

 61201 ה"ש דוד המע"וכמ! אבל אנו עומדים על דבריהם רק להתבונן ולראות הנפלאות שבהם, ל"הקדושים ז

אבל אינני רואה , יש נפלאות בתורהכלומר יודע אני ש, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך (ט"תהלים קי) 61202 



פ לראות את "אבל אני מבקש גל עיני שאוכל עכ, כ שלא אוכל לבוא עד קצה הבנתם"ויודע אני ג, אותם 61203 

 61204 .הבה נתבונן בפרשה ונראה נפלאות! הנפלאות במו עיני

אשריהם הצדיקים , (ש"ילקו) ל"הנה על הפסוקים וירב העם עם משה למות שם אנחנו ובעירנו אחז 61205 

לקיים , וכן מצינו ביעקב שאמר לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ביבה עליהן בהמתן כגופןשח 61206 

ולמה נקראו , ל הקדושים"נפלא מאד בהירות אור עיני חז, יודע צדיק נפש בהמתו (ב"משלי י) מה שנאמר 61207 

 61208 .(.´קידושין ל) !שמם סופרים שהיו סופרים כל אותיות שבתורה

הריב בין העם לרועה הנאמן משה עבד , פרשה עם כאבי נצח, ירב העם עם משההא קמן בפרשה זו של ו 61209 

אשר , אנו רואים ותמהים ודאי על עזותם של העם הזה, ´המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה, ´ה 61210 

ז עשרה "ובכ, ויעשה להם נסים ונפלאות אותות ומופתים, ממצרים ושלח להם משה בחירו´ הוציאם ה 61211 

שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו , (ה"אבות פ) בותינו את המקום במדברנסיונות ניסו א 61212 

והנה אבוקה של אור , כ על מדוכה זו"ל עמדו ג"ואילו חז, כן אנו רואים ונזכרים בפרשה זאת, בקולי 61213 

 61214 ?האם אין זה מן הנפלאות שבתורה! העלוה לעינינו והכריזו אשריהם הצדיקים! בידיהם

דזה לאו דוקא בבהמה , לא ענין של צער בעלי חיים, ביב עליהם בהמתם כגופםאשריהם הצדיקים שח 61215 

כ למה מפני שאין "וכ, צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם, (א"חולין צ) ל"אלא כענין שאמרו ז, שלו 61216 

וכל זה נראה כתאוה ? כ בממונו"אדרבה איך מדקדק אדם כ, ולכאורה לא נבין זאת, פושטים ידיהם בגזל 61217 

כי אמנם דוקא משום כך שהצדיקים , ל ידעו הסוד וראו איפכא במדת הצדיקים"אבל חז, ו"יתירה ח וחמדה 61218 

כדי שלא , לכן חביב עליהם ממונם ומדקדקים שלא לאבד פרוטה בחינם, חוששים שלא יפלו בתאות הממון 61219 

 61220 !ו"ז אצלם תאות הממון ויבואו לידי גזל ח"ותתפשט עי, יצטרכו לחפש ממון

! והלא גם אנו חביב עלינו ממוננו הרבה מאד, ת מה שאמרו צדיקים חביב עליהם ממונםואל תתמה על זא 61221 

ולכן אנו עמלים כל היום להוסיף על כספנו אשר אתנו ונכשלים , אצלנו חביב ממון אחרים עלינו, אינו כן 61222 

, כ הצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם"משא, ו בעון גזל החמור העולה ומקטרג בראש כולם"ח 61223 

, ומדקדקים בו ביותר שלא לפזרו בחינם, לפיכך מסתפקים הם במועט שלהם! ממונם ולא ממון אחרים 61224 

כלומר שאין פושטים ידיהם לחפש אחר ממון שאינו ברשותם ! מפני שאין פושטים ידיהם בגזל? כ למה"וכ 61225 

 61226 !שלא יכשלו בגזל

כתב המסילת ישרים בראש , אשריהם הצדיקים שחביבה עליהם בהמתם כגופם, מעתה נבוא לנידון דידן 61227 

י "המס! יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ספרו 61228 

אלא שעל האדם , כי האדם בעל חוב הוא כאן בעולם, מדבר אחרי ההנחה הפשוטה אצל מי שעמד על דעתו 61229 

לעמול בנפשנו לדעת כי , י זהאבל אנו בעניותנו צריכים להתחיל עוד מלפנ? לדעת מה חובתו בעולמו 61230 

, והא חזינן רבבות בני אדם מסתובבים בשווקים וברחובות כל ימי חייהם! האדם בעל חוב הוא בעולמו 61231 

 61232 !וחושבים אדרבה שכל העולם חייב להם

וכל מה , ועליהם לשלם ולהחזיר החוב לבעליו, ז"לכן אשריהם הצדיקים שיודעים שהם בעלי חובות בעוה 61233 

ה מסר "אלא הקב, לא חטפו אותם בשוק מעצמם, הן בהמתם והן ממונם וכל אשר להם שיש בידם הן גופם 61234 

הרי , לכן יודעים הם כי אם נזדמן להם בהמה ברשותם, ז ולא יותר"להם זאת למשך זמן שהייתם בעוה 61235 

וניתן , וכמו שיודעים כי גופם אינו שלהם רק עולם חסד יבנה, המה חייבים לזונה להחיותה ולשמור עליה 61236 

, יודעים הם מה חובתם לעשות איתם, כן הוא גם בבהמתם, (ד"ר ל"ויק)א  לגמול חסד על עלובתא דלו  61237 

 61238 !אשריהם לצדיקים שיודעים זאת! ולכן חביבה עליהם בהמתם כגופם

ימצא חן ושכל טוב זה גם בכלכלת , כשישריש האדם בקרבו יסוד זה בכל פעולה הנעשית על ידו לבהמתו 61239 

היינו שהוא בעל חוב גדול על , כי אם גם ברוחניות ידע מה חובתו בעולמו, תולא רק במדה הגשמי, גופו 61240 

והנהנה שוה פרוטה והמוציא שוה ! והוא רק גזבר של הקדש! ושלל שמים הוא, גופו שנמסר לו מן השמים 61241 

 61242 .(אור יהל)  !פרוטה בשל הקדש שלא ברשות הקדש מעל

 61243 

 61244 מאמר שיז

 61245 .(´ח´ במדבר כ) ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיוקח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך 

מזה , מלאה הארץ קניניך´ מה רבו מעשיך ה, ג"כמו שתקנו לנו אנשי כנה, יסוד הבריאה הוא מלכות 61246 

שום בריה בעולם לא נבראת , טוב יצר כבוד לשמו, שמלאה הארץ קניניך יוצא לנו שהוא המלך המרומם 61247 

שזהו מציאותם , יו קדושים רוממי שדי תמיד מספרים כבוד אלפנות צבא, ´בעד עצמה רק לכבודו ית 61248 

שזהו , יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם, ´ועצמותם של כל הנבראים רק לכבודו ית 61249 

 61250 .מציאות כל הנבראים משרתים למלך הכבוד ולא לעצמם כלום עד קבלת מלכות שמים

הכל אינם אלא , א כבוד הדר מלכותו ולא זולת זה כללאינו אל, כל עיקרה של הבריאה מציאותה ומהותה 61251 

שמכל המעשים יתראה , (´ישעיה ס) מעשי ידי להתפאר, משרתיו ועבדיו שמראים ומספרים כבודו 61252 



במעשה דשמעון בן שטח שקנה חמור ומצא עליו מרגלית  (´ה´ ר ג"דב) ל"ש חז"וכמ, ´תפארתו ית 61253 

כי ידע שאין , לא שבח את שמעון בן שטח, עון בן שטחשמ´ ואמר אותו הכותי ברוך אל, והחזירה לבעליה 61254 

 61255 .´וראה בזה רק תפארת ה, בכוחות האנושות תפארת כזאת

וכל , רק לתכלית כבוד שמים, דכיון שכל הבריאה אינה בעד עצמה כלום, ויוצא לנו מזה יסוד נורא 61256 

, ראים ומספרים כבודומ, הנבראים כל מציאותם אינו אלא להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו 61257 

ואין לו לאדם לקבל שום הנאה כל שהוא , נמצא שאין בבריאה כולה שום כלשהו של הנאה עצמית לאדם 61258 

מי הוא המכין לו את , ואם היה האדם מתבונן קצת, כי לא בשביל תענוג והנאה נבראת הבריאה, מהבריאה 61259 

 61260 .כל דהו מהבריאה היה נרתע לאחוריו מליקח שום הנאה, הנאותיו ומי הוא המטפל בזה

אלא כיון שהאדם הוא וכל אשר לו אינו אלא , נמצא שאין דרך ליטול הנאה מן העולם אף הנאה משהו 61261 

יכול הוא , וכמו מלאכי מעלה משרתיו עושי רצונו שזהו מציאותם, שכולו הוא כבוד לשמו, צורך גבוה 61262 

, ליטול שום הנאה מן העולם וזולת זאת אין מקום כלל, ליטול פרס מבית המלך שמשולחן גבוה הוא חי 61263 

, והנה בתחילת מחשבתי לא היה בדעתי לגלות זה, ואם אינו על דרך זה אסור לו ליהנות כלום מן העולם 61264 

ז בלא "ר אסור לו לאדם שיהנה מן העוה"ת, (.ה"ברכות ל) מפורשת´ אבל לאחר העיון מצאתי שהוא גמ 61265 

ז בלא ברכה כאילו "ואל כל הנהנה מן העוהי אמר שמ"אר, ז בלא ברכה מעל"וכל הנהנה מן העוה, ברכה 61266 

 61267 .נהנה מקדשי שמים

כ אסור לו "שזהו חובתו של אדם שכשנהנה מן העולם הוא צריך לברך וע, ורגילים אנו להבין דין זה 61268 

, ז אין בשביל האדם כלום"כי הנאת העוה, ´ולפי דברינו נראה שהכונה האמיתית בהגמ, ליהנות בלא ברכה 61269 

ונמצא שהוא ´ ורק אחרי שמברך ויוצא מזה כבוד ה, ´שמים רק לכבודו יתהבריאה כולה היא קדשי  61270 

זולת זה הנאה לשם הנאה אסור , אז משלחן גבוה קזכי וכנוטל פרס מבית המלך דמי, ´ממשרתי כבודו ית 61271 

 61272 .ז"ליהנות מן העוה

רשי אמנם הוא עיקר גדול מש, ואף שזאת מדרגה גדולה מאד, ´נמצא שכל דברינו הם הלכה מפורשת בגמ 61273 

וכמו שנאמר על אברהם , ועליו לחשוב ולומר מתי אגיע לידי מדרגה זו, האמונה שכל אדם מחוייב בה 61274 

ולהיות מיצר , ז החיוב הוא על כל אדם ואדם להיות ירא שמים"בכ, עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, אבינו 61275 

 61276 .דואג ודורש להגיע לה

בריאתו , הכלל הוא דוקא בעד אחרים, המתברר מכל זה שיסוד הבריאה הוא ההיפוך מאהבת עצמו 61277 

וכל מה שהוא רחוק מאהבת עצמו הוא , רק לא לאהבת עצמו, בעד חברו´ ומציאותו הוא בעד הבורא ית 61278 

כי כל מה שהאדם עושה בכוונת הנאת , אהבת עצמו מקור הרע ותכליתו, יותר קרוב לכוונת הבריאה 61279 

, ז הערה מבהילה עד מאד"נמצא לפי, באמת והיפוך טבעה ומציאותה, זהו ההיפוך מכוונת הבריאה, עצמו 61280 

ק "ב) והמתפלל בעד חברו הוא נענה תחילה, ה הוא דוקא בשביל הכלל"שהרי עיקר כל התפילות מר 61281 

 61282 .מתפללים ומדגישים רק לעצמנו וזהו ההיפוך מהכל, והאדם מהפך קערה על פיה, (7ב"צ

כ מה "א, תורה כולה הוא קידוש השםותכלית כל ה, דכיון שתכלית הכל, מזה יוצא חומר עון חילול השם 61283 

שעון חילול השם חמור יותר מן , (.ו"יומא פ) ל"כ אז"וע, חמור הוא חילול השם שעושה היפך כל התכלית 61284 

, ד חילול השם"ה´ והנה איתא בגמ, משום שהוא היפך הכל, ואמרו שאין לו כפרה בלא מיתה, כל העבירות 61285 

נראה מזה שכל פעולה שיוצא , יהיבנא דמי לאלתר אמר רב כגון אנא אי שקילנא בישרא מטבחא ולא 61286 

 61287 .חילול השם הוי, ממנה קצת אי נעימות וחסר בה תפארת

עלה אל הר העברים ומות , (ב"דברים ל) נוכל להבין מה שמצינו כתוב בענין מי מריבה, ואחרי כל דברינו 61288 

גרמתם לי שלא , י שם"ופרש, בהר כאשר מת אהרן אחיך על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל 61289 

, ואילו דברו עמו ונתן מימיו בלא הכאה היה מתקדש שם שמים, אמרתי לכם ודברתם והם הכוהו, אתקדש 61290 

, שהראשונים נלאו למצוא במה היה שם החטא, ונורא הדבר מאד, ´שהיו ישראל אומרים ומה הסלע וכו 61291 

 61292 .י דיבור"ש השם שעמקידו, ובמה יגרע הקידוש השם שיצא מההכאה שמכין אותו ויוצאים ממנו מים

הנה אם נתעכב על ידו הכבוד , פ יסוד דברינו שחיי האדם הוא רק כבוד שמים עד אין סוף ותכלית"אכן ע 61293 

כבר נתפס , שהיה יכול לצאת ממעשה זו במדה יותר מרובה, אף גם רק בעמקות שכזה בלתי סופית, שמים 61294 

וכל מציאותו , לנו ציור ומושג בגודלו ה שאין"שמשה רבינו ע, מבהיל מאד הדבר, על זה בעון חילול השם 61295 

הנה לא הועילו כל , ז בעיצור מה מכבוד שמים שהיה יכול לצאת ולא יצא"בכ, היתה רק קידוש השם 61296 

 61297 !נורא מאד ומי יכילנו, ז בדקדוק גדול"ונענש ע, תפילותיו

נבאר  ועתה, והנה מה שדברנו עד כאן לא חדשנו בזה דבר אלא הכל מבואר בכתוב על אשר לא קדשתם 61298 

, אכן התורה ניתנה להדרש, ואף דמסתפינא שאפשר שאין זה הביאור האמיתי, עוד ענין על אשר מעלתם 61299 

, ואם אמת הוא אמת ואם לאו הרי הם בטלים ומבוטלים, ומכיון שיש לנו סמך מהספורנו נוכל לומר את זה 61300 

תברר מעלת וכבוד מפני שבדיבור מ, הספורנו מבאר בענין חטא מי מריבה החילוק בין דיבור להכאה 61301 



שכאן היו צריכים , וזה היה החטא, ובהכאה מתברר מעלת השליח יותר מבדיבור, המשלח יותר מבהכאה 61302 

 61303 .לברר יותר מעלת המשלח

ז להנאת עצמו מעל כאילו נהנה "שמכיון שאם האדם נהנה בעוה, ז נראה שזהו ביאור של מעלתם בי"עפ 61304 

, הרי זה נהנה מקדשי שמים, יח יותר ממה שהיה צריךי הכאה יצא כבוד השל"כ כיון שע"ע, מקדשי גבוה 61305 

אף שהם דברים של היתר , קדש עצמך במותר לך (.´יבמות כ) ל"וזהו שאז, וזהו הטענה אשר מעלתם בי 61306 

וגם מה שמותר , נמצא מה שאסור מן הדין הרי אסור, ז"אמנם יש כאן משום נהנה מעוה, ואין כאן איסור 61307 

כי הבריאה לא היתה , לא נשאר לאדם באמת כלום ליקח לעצמו ובסך הכל, הלא יש משום קדש עצמך 61308 

 61309 .לעצמו כלל

אבל יש לו כפרה אם , אף שלענין חילול השם אין לו כפרה על דרך שאר עבירות, כתב´ ת ה"י בשע"הר 61310 

ונראה דהבני תורה בזמנינו הם בגדר קדשי שמים , תשובתו על דרך משובתו, לקדש שמו ברבים´ יזכהו ה 61311 

, הלא רק בהבני תורה, אם ישנה עוד קצת תפארת במין האנושי, ה תפארת מלכות שמיםעליהם עוד נרא 61312 

שרק בהם נראה כבוד , ולדעתי כי במצב הזה יש שכר לבני תורה שלנו יותר מלגדולים בדורות הקודמים 61313 

 61314 .(ו"פ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .´והם מקדשים שמו ית, שמים

 61315 

 61316 מאמר שיח

´ במדבר כ) ויאמר להם שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מיםויקהילו משה ואהרן את הקהל  61317 

 61318 .(´י

ואין דור שאין בה , והיו ישראל רואין אבן עומדין ומקיפין אותה, משה ואהרן מהלכין וכל ישראל אחריהן 61319 

ומשה הפך פניו סבור שישראל אחריו והיו , ה כך ציוהו מכל סלע שרוצים הוצא להם מים"והקב, ליצנין 61320 

אם מן , אמרו ליה מזה אנו מבקשין, אמר להם בואו עמי שאוציא לכם מים, ן כיתות כיתות על אבניםעשויי 61321 

ונתכרכמו פניו של משה ונשבע שאינו מוציא , הסלע הזה אי אתה מוציא אף מן אחרת אין אנו מבקשים 61322 

 61323 .(ל הילקוט"עכ) להם מים אלא מאותה שהוא מבקש

ושומה על האדם להיות ער תמיד , זמניו ובכל מאורעותיו חיוב היראה הוא חיוב המקיף את האדם בכל 61324 

ויש שמצבים , יש שהמקום גורם שאסור לעסוק שם בדבר תורה, לעשות רצון הבורא באשר הוא שם 61325 

הגע , אבל אין שום דבר בעולם שיפטור אותו מיראת שמים, אחרים פוטרים אותו מתפילה ותפילין וכדומה 61326 

נמצינו ? האם אין שורשו ביראת שמים, להתפלל במקום האסורבעצמך עצם הדבר שמתאפק מללמוד או  61327 

 61328 .למדים שאין שום דבר בעולם שיפטור את האדם מלערוך תמיד חשבונות של יראת שמים

ל על הפסוק "כמו שדרשו חז, מה גדלה הסכנה האורבת לנפשו, אולם אם יקל מעליו עול היראה לרגע קט 61329 

קידושין ) אפילו בשעת אנינותו של אדם יצרו מתגבר עליו ,(´איכה ג) מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו 61330 

אלא , י שאפילו אנינות אינה מועילה לאדם שיוכל לסמוך עליה מלהיות זהיר ביצרו"ופירש שם רש, (7´פ 61331 

כמה נוקבים הם דברי , שאילולא כן יהיה יצרו מתגבר עליו, כל זמן שהוא חי צריך להתגבר על חטאיו 61332 

אי אפשר להסיח דעת כלל מערמימות היצר הרע הפורש , ל וזעזוע נפשישאפילו בשעה של שכו, ל"חז 61333 

 61334 .ומוכרח אפילו אז להתאזר בחשבונות של יראת שמים, רשת לרגליו תמיד

ניחר גרונם ונפלו ברוחם עד שצעקו , בשעה שבני ישראל צמאו למים, והרי דוגמא חיה מהפרשה שלנו 61335 

באותה שעה קשה הלך משה רבינו על פי , צמאשמוטב היה להם שהיו גוועים מזמן ולא מתים כעת ב 61336 

ודוקא בשעה זו מצאו ליצני הדור מקום , האם לא היו צריכים לרקוד משמחה, הדיבור להשיג עבורם מים 61337 

אדם ? האם יש דרך מגונה יותר מזה, מאיזו אבן עומד משה להוציא את המים, להתגדר בפלפולי סרק 61338 

 61339 ?אם השעה כשירה לחקור על מקום המיםה, שכמעט מת מצמא וחבירו עומד לרוות צמאונו

שבמקום ציה ועייף הזמין , ה על השגחתו וטובו"במקום להודות להקב, כלל ישראל נמצאים בצרה גדולה 61340 

עד שמסרבים , י הליצנים להטיל ספק בשליחותו של משה רבינו"דוקא בשעה זו מתפתים ע, להם מים 61341 

התוצאה היתה , יצא מזה שנגררו לליצנות זו בוא וראה מה! לשתות מאף מים כי אם מהסלע שבחרו להם 61342 

ואלמלא חטא זה היה מכניסם לארץ ומי יכול לתאר כמה צרות לדורות היו , שנגרם למשה למות במדבר 61343 

 61344 .אילו זכינו שמשה רבינו היה בעצמו מכניסם לארץ ישראל, נמנעות

שוך את האדם למצבים שאין שום מעצור בעד פחיתות הטבע למ, מזה אנו רואים עד היכן הדברים מגיעים 61345 

ולא עוד אלא שיש בכוח היצר , אם לא יעמוד על המשמר תמיד לסכל מזימותיו, מגונים ולהפילו לפח 61346 

, חושב הוא שעוד נחל נצחון גדול, שבמקום להבין שגורם לעצמו בכיה לדורות, להפיל אותו לקטנות כזאת 61347 

רוב לחשבון הנפש היה תופס כל ענין אילו היה האדם ק? וכי מילתא זוטרתא היא שהכשילו את משה רבינו 61348 

 61349 .אולם האדם הסומך על מושכל ראשון עלול להטעות את עצמו בצורה חמורה, בהקפו הנכון

על כן יאמרו המושלים בואו חשבון אלו המושלים , ל שאמרו על הפסוק"כמה מדוייקים הם דברי חז 61350 

ספק כאשר כבש סיחון את עיר  ללא צל של, (7ח"ב ע"ב) ביצרם שאומרים בואו ונעשה חשבונו של עולם 61351 



לא רק שלא , אולם הימים הבאים טפחוהו על פניו, חזר לארצו עטור נצחון ונערץ בפיות עמו, חשבון 61352 

י ההשגחה העליונה אלא "אלא כל מעשה תוקפו בכיבוש מואב לא נועד ע, האריך ימים על ממלכתו 61353 

 61354 .(7´חולין ס) הרו בסיחוןל עמון ומואב טו"כמאמרם ז, להכשיר קרקע זה שיסתפח לארץ ישראל

אבל , את עיר חשבון אמנם כבש סיחון, אלמלא סיחון אסור היה לעם ישראל לכבוש שטח זה ממואב 61355 

האדם החי על פי חשבון הנפש , נשאר רחוק לא רק מחשבונו של עולם אלא אפילו מחשבונו של מעשיו 61356 

עצמו להסחב אחרי חיי שעה  אולם מי שמרשה את, וחשבונות של יראת שמים יזכה שעמלו יהיה לתועלת 61357 

אלא אפילו הנצחונות , לא רק שמבזבז את חייו וכוחו על הבלים, ולהתדרדר להתנצחויות פעוטות 61358 

 61359 .(המוסר והדעת)  .המזהירים שלו אינם אלא כשלון חרוץ

 61360 

 61361 מאמר שיט

 61362 .(א"י´ במדבר כ) וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם

והמה , לפי שלא ציוה המקום להכותו אלא ודברתם אל הסלע, י בראשונה לא הוציא אלא טיפין"וברש 61363 

ונזדמן להם , אמרו שמא צריך להכותו כבראשונה שנאמר והכית בצור, דברו אל סלע אחר ולא הוציא 61364 

 61365 .י"ועיין במזרחי ביאור דברי רש, אותו סלע והכהו

הנה , צבאות מלא כל הארץ כבודו´ רים אנו קדוש קדוש קדוש האומ, אגיד לכם כלל גדול ותזכרו זה תמיד 61366 

´ אומרים אנו ג? ומה הקשר, צבאות מלא כל הארץ כבודו כהמשך ותוצאה מקדוש קדוש קדוש´ אמרנו ה 61367 

אומרים אנו את שם האל המלך הגדול הגבור ? פעמים´ האם יש חילוק מפעם אחד לג, פעמים קדוש 61368 

 61369 ?אשר אנו מוסיפים קדוש הואכבר הגדנו הרבה ומה עוד , והנורא

קדושה היא , עלינו לדעת כי קדושה אין זה שבח כזה שמשבחין בו את מי שהוא על הנהגתו ועל פעולותיו 61370 

קדושות ´ ב, (´ד ח"ר כ"ויק) ל"כן אמרו חז, ´למי שמתקדש בקדושתו ית´ מציאות כזאת הנאצלת מאתו ית 61371 

כן ישנה , מציאות של תפארת, מציאות של גבורהכמו שישנה , והייתם קדושים, קדושים תהיו, נתתי לכם 61372 

 61373 .הנה זה המציאות של קדושה וקדושתכם קדושתי, ´כי קדוש אני ה´ הוא אומרו ית, מציאות של קדושה

אשר מלך בטרם כל יציר נברא מלכותו לא בכלום , מלכות´ והכוונה שהוא ית, ת מלך"כמו שנקרא השי 61374 

והוא , כאן בסוד כל ההשתלשלות´ כן האציל והשרה הוא ית כי, ומדת המלכות הוא כאן בתחתונים, תלויה 61375 

וכן כל התוארים שעניינם , הנהו גבורה´ וכן נקרא גבור שכביכול ית, סוד ומלכותו בכל משלה כי מלך הוא 61376 

 61377 .הנהו אלו המציאויות´ והוא ית, ´ריבוי המציאויות הנאצלים מאתו ית

, בכל שאדם מסתכל בכל אשר יחשוב, על רגל אחת והוא כלל כל התורה כולה, כלל זה יהיה לפניכם תמיד 61378 

כשאומר הגדול הכוונה על מדת , בקרב הארץ´ כי אני ה, נמצא כאן´ צריך הוא לזה היסוד כי הבורא ית 61379 

וכן הוא בכל , ´כי גדולתנו היא מגדולתו ית, על מדת הטבה וחסד אשר בקרבנו, הגדלות אשר בנו 61380 

כי אין אתנו כלום כי אם מקדושתו , בשרנו נחזה אלוההנה מ, ´התוארים אשר אנו משבחים אותו ית 61381 

 61382 .(´ה´ ר ג"דב) והוא סוד ברוך אלהי שמעון בן שטח, קדושתנו

אנו רואים כל העולם הזה הגשמי אבל , אנו רואים רק מה שנראה בעיני בשר, הרבה מציאויות בעולם 61383 

מציאויות אמיתיות , אויות הםמצי´ לא יודעים כי כל המדות ושמות הק, רוחניות העולם איננו רואים כלל 61384 

אדם , בקרב הארץ´ והם ניתנות לנו בסוד ושכנתי בתוכם כי אני ה, בקרבם´ מציאויות אשר שם ה, ודאי 61385 

וכל פעולותינו ומעשינו אינם כי אם כלים ולבושים לקניית , הוא רוכש´ הרוכש כל מדה נכונה את ה 61386 

 61387 .הרוחניות אשר בהם

אלהים ´ הוא מציאות החיים מציאות ה, רק הרוחניות שבו? א חימה החילוק בין נברא חי לבין נברא ל 61388 

ככה צריך כל אחד , א חיים כולכם היום והוא כשהמציאות כמתכונתה"וזהו ואתם הדבקים בה, חיים 61389 

כי ישנה בבריאה המציאות הרוחנית שנקרא בשם הקדוש , כה פשוט, כה יבש, כה חושי, מישראל להאמין 61390 

זהו סוד שם הקדוש ? ומהו זה? ואיך הוא זה, הבריאה מציאות של קדושה נפגשים ורואים בכל, ברוך הוא 61391 

 61392 !ברוך הוא

כל אשר חפץ עשה ללא ´ הנה הוא יתב, בחוקים וטבעים מוגבלים, גם הארץ אשר אנו רואים בעיני בשר 61393 

וההגבלות שאנו רואים בטבע הנה הם גם כן מאשר כן , מובדל ומופרש מכל חוק והגבלה, כל גבול וטבע 61394 

אבל לאמיתן של , ´כי תהיה הנהגה של גבולים לזמן שקבע רצונו ית, כי חוק נתן ולא יעבור, ´וא יתחפץ ה 61395 

´ גם בטבע אומרים קדוש קדוש קדוש ה, דברים הנה גם הטבע קדוש הוא למעלה מכל גבול גם בארץ 61396 

 61397 .(ל שם"א ז"הגר) פעמים להגדיל הענין שאין למעלה ממנו´ קדוש ג, צבאות מלא כל הארץ כבודו

אין חיים , קדושה היא נשמת כל ההויה, קדושה? איה הוא ומה מציאותו, ש מלא כל הבריאה"כבודו ית 61398 

איפה ומתי אנחנו , ה"הקדוש ב´ הוא שמו ית, כל הנבראים הם בסוד הקדושה, לבריאה בלעדי קדושה 61399 

באין כל כי הטבע של סלע יתן מים , בעת שרואים כי מן הסלע נוזל מים, רואים כי יש קדושה בבריאה 61400 

כל הגבולים שבטבע אינם אלא מאשר כן נתן , אל לנו ליתן גבולים לטבע, חילוק מן המעיין הנותן מים 61401 



חלמיש ומעין , אין הענין כי יש כאן שני דברים, הופך חלמיש למעינו מים´ וכאשר הבורא ית, ´רצונו ית 61402 

אלא מי שאמר , לחשוב ככהאסור לנו , חלילה וחס, ה עשה כאן מעשה של הפיכה מדבר לדבר"והקב, מים 61403 

אלא קדוש קדוש , לא של חלמיש ולא של מים, אין כל מציאות בכלל, הוא אמר ויהי מים, והיה חלמיש 61404 

 61405 .קדוש ואין עוד

והייתם קדושים אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשים אותו , והתקדשתם מובדל ומופרש מכל גשמיות 61406 

המתקדש בקדושת בוראו ישאר בדביקות , ה ישרה עליו קדושתו ויקדשהו"הקב, (.ט"יומא ל) מלמעלה 61407 

ומסוד הקדושה סוד כל , (ו"י כ"מס) ויהיה האיש הזה מציאות הקדושה ממש, בתמידות´ הזאת עמו ית 61408 

ל מעשיות למרבה אשר אנשי קודש עשו "מצינו בחז, קדושה היא למעלה מכל טבע גבוה מעל גבוה, הנסים 61409 

עשה עם הבריאה ככל אשר חפץ , רבינו עשה נסיםמשה , כי סוד הנסים הוא מסוד הקדושה, נסים בנקל 61410 

 61411 .וקדושה היא המקור של נסים, כולו קדוש מציאות של קדושה, ´מפני שהיה קדוש לה

ומובא במפרשים כי החטא היה כאן באמרו שמעו נא המורים בא לכלל , יען לא האמנתם בי להקדישני 61412 

ר "כי זאת כבר היוותה פגם בקדושת מאלא ? ואיך מבינים זו הטענה בקשר ענין הנס שיצאו מים, כעס 61413 

הנה מלבד העבירה מתלוה אתו עוד ענין של חילול , כל חטא ויהיה אפילו בסתר ובחדרי חדרים, ה"ע 61414 

אם הסלע הוציא בראשונה רק טיפים טיפים אין זה , וקדושה כי תפגם גם הנס יפגם, חילול בקדושה, השם 61415 

 61416 !´ה מה רבו מעשיך, אין כל גבול לו´ מעשה ה, ´מעשה ה

זה , אם הטבע לא נסוג אחור כי אם בהכאה ולא בדיבור, וכן בצד ההיפוך גירעון בנס הוא גירעון בקדושה 61417 

, י הכאה נס די גדול הוא"כי גם בהופכי הצור אגם מים ע, ויהיה הגירעון כל שהוא שיהיה, כבר גירעון בנס 61418 

כ "כי ע, ו שהיא סרבנות מצד הטבעעדיין היתה כאן איז, ס עדיין אין כאן התבטלות כליל להטבע"אבל סוכ 61419 

אבל כשיהיה גירעון כל דהו זהו , קדוש אינו רק אלא כשמלא כל הארץ כבודו, אין זה כבר קדוש קדוש 61420 

 61421 .(דעת תורה)  .והוא אמרו יען לא האמנתם בי להקדישני, זהו כבר אי קדוש, כבר אי כבוד

 61422 

 61423 מאמר שכ

 61424 .(ב"י´ במדבר כ) א תביאו את הקהל הזה אל הארץיען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן ל

? ה"למה יצאה הגזרה שלא הועילו כל תחנוניו של משה רבינו ע, אכתוב מה שרחש לבי בענין מי מריבה 61425 

ואם , ואם אמת הוא אמת, אמנם תורה היא וללמוד אני צריך, אם כי יראתי לדבר בדברים שאין לי ידיעה 61426 

על כן רצוני לכתוב עד היכן ישתדל לזכות , י מוסר נורא יוצא מזהויען כ, לא הלא הם בטלים ומבוטלים 61427 

 61428 .י ידיעת השם"אשר הוא קידוש השם האמיתי שיתקדש שמו הגדול ע, הרבים

י הדיבור היו "ידע כי ע´ והוא ית? כי מי יודע כוחות הנפש כהבורא אשר בראה, הענין יכול להיות 61429 

כי היה אז עושה בם רושם יותר חזק באמונת ´ וידע הוא ית, מתפעלים יותר מאשר נתפעלו מההכאה 61430 

ורק , והיה בית המקדש קיים ולא היו גולים מארצם מעולם, עד שלא היו באים לידי חטא, השגחה פרטית 61431 

וכילה חמתו על עצים , ברבות הזמן באו לידי חטא ונתחייבו גלות לכפר עון, ל"י חסרון הרושם הנ"ע 61432 

ואז לא היה להם כפרה , ה היה מכניסם לא היו גולים"רבינו עואם משה , ואבנים וישראל יתכפרו בגלות 61433 

 61434 !לטובת כלל ישראל´ ומאד עמקו מחשבותיו ית, ו"שלמה ח

ועל כן אין פלא שבשביל הקידוש , ו"כי חטא כל דהוא יכול להתפשט ח, וכבר דברנו על זבובי מות יבאיש 61435 

ואין העולם יכולים לתאר נקודה קטנה  ,לא היו באים לידי חטא ולא היה נחרב הבית, יותר אף כל דהוא´ ה 61436 

על כן חובה על האדם לזכות רבים ובפרט , בין לטוב וכל שכן למוטב, ברוחניות עד כמה היא מתפשטת 61437 

ה היה בזה "והנה משה רבינו ע, ושכרו מרובה מאד מאד, כי אינו יודע עד היכן מתפשט, בשולחן ערוך 61438 

ה "אך הקב, מה שכתבו בזה, ל"ע ז"והראב, ל"ם ז"והרשב, ל"ן ז"כידוע לראשונים הרמב, קרוב לאנוס 61439 

 61440 .(ג"צ´ חכמה ומוסר מא)  .ל"אבל הלימוד נורא הוא כנ, מדקדק עם סביביו

 61441 

 61442 מאמר שכא

 61443 .(ב"י´ במדבר כ) יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ

פ חטאו היה דק "עכ, ן ובאבן עזרא"ועיין ברמב ,ה"כל הראשונים טורחים לבאר מה היה החטא של מרע 61444 

נתבונן ונראה מה רב העונש שקיבל , שהרי לא ברור כלל לראשונים מה היה חטאו, מאד כחוט השערה 61445 

כ אשר מעלתם "והתורה נוקטת בלשון חמור כ, ה להכנס לארץ"שעבורו לא זכה משרע, עבור חטא דק זה 61446 

כ "עאכו, ת בשיתוף מדת הרחמים"שהרי הנהגת השי, כ"ז שאין בו דקדוק וחשבון כ"וכל זה בעוה, בי 61447 

ז במדת פורענות "והנה כ, בודאי שהדקדוק חמור יותר, ה מתנהג במדת הדין גרידא"ב שהקב"בעוה 61448 

א יקבל שכר "וכאו, ודאי שהדקדוק יהיה חמור ודק יותר, כ במדה טובה היינו השכר הניתן לצדיקים"עאכו 61449 

 61450 .לפי מדרגתו



מכאן אמרו פני משה כפני חמה ופני , ונתת מהודך עליו ולא כל הודך (.ה"ב ע"ב) ל שם"והיינו דאיתא בחז 61451 

, ראו את ההבדל הגדול בין פני חמה לפני לבנה, אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה, יהושע כפני לבנה 61452 

ז עבור הבדל במלה אחת ונתת מהודך לבין כל "וכ, מצבים שונים´ שזה הבדל תהומי לגמרי וכאילו ב 61453 

בראותו שחילוקי המדרגות אינם של מה בכך אלא , ה הבושה והכלימה יהיו לאין שיעור"ומשו ,הודך 61454 

 61455 .עולמות ובחינות שונות

ודומה בעינינו שהכל שוה ושכר , הסיבה שאין אנו מתעוררים לכך משום שאין אנו מכירים במהות הנצח 61456 

זו שמדרגות חלוקות הם בשכר ועלינו לחפש דרכים ועצות היאך להגיע להבנה , ב יהיה בדרגה אחת"העוה 61457 

וכל פרי פרי טעמו , ז פירות רבים ושונים"הנה יש בעוה, ז"ודוגמא לזה אפשר לראות אף בעוה, ב"עוה 61458 

 61459 .ז יש חילוקי מדרגות ואין כל הענינים שוים"חזינן שאף בהנאות העוה, פירות טעמם שוה´ שונה ואין ב

והנה , כל אחד מחבירו במראה ובדיבור ובדעתדברים שונה ´ ל בג"הנה אמרו חז, כמו כן יש להתבונן 61460 

דברים אלו ואין ´ א שונה מחבירו בג"וכאו, מימות אדם הראשון עד עתה נבראו מאות מליוני בני אדם 61461 

ב "כ פשיטא שעוה"א, חזינן שאף העולם הגשמי הוא בלי תכלית בשינויים גדולים, שויון כלל ביניהם 61462 

ין זאת ידע כמה עליו לדאוג ולהצטער שמא מדרגתו תהא וכאשר יב, עולם הנצח ניתן בשינויים שונים 61463 

 61464 .ולא יוכל לסבול את הצער הגדול במניעת השלמות, נמוכה יותר

ה אמר ואנכי "אברהם אבינו ע, (ז"חולין פ) ל"ויש לראות עד היכן מגיע חילוקי המדרגות מהא דאיתא בחז 61465 

חזינן שאף במדרגות הגבוהות , נו מהה אמר ונח"משרע, ה אמר ואני תולעת ולא איש"דוד המע, עפר ואפר 61466 

ל להגדיר שיש בהם חלוקי מדרגות במעלת "מצאו חז, ה"ה ומשרע"ביותר של אברהם אבינו דוד המע 61467 

 61468 .ובודאי ששכר כל אחד בעולם הבא יהיה לפי מדרגתו, וכל אחד הגיע למדרגה אחרת, הענוה

, שהיה לאהרן הכהן לפני מיתתו את גודל הפחד, (ז"ט י"ר י"במד) ובזה נראה לבאר הא דמצינו במדרש 61469 

ב חלוק "אלא כיון שידע והכיר ששכר עוה, ו"ונראה שהפחד והחרדה לא היו מחמת חשש שיירש גיהנם ח 61470 

ולכן דוקא אהרן הכהן , לכן חשש שמא לא יזכה להגיע למעלות העליונות ביותר, כפי שלמות המדרגות 61471 

שנענש , והרי אהרן הכהן ראה זאת, זה בגלל מעלתו העליונה הכיר בחלוקי המדרגות ולכן חשש מכל 61472 

שהרי אהרן הכהן , שהרגישו בזה (´ט ט"ר י"במד) ל"וראה בחז, כ עבור חטא מי מריבה"בעונש חמור כ 61473 

כי תביעת ודקדוק הדין , ז"ה נענש אף ע"ולמרות זאת כיון שבא יחד עם משרע, לא אמר שמעו נא המורים 61474 

 61475 .חלוקי המדרגות ב יהיה כפי"כ בודאי ששכר עוה"וא, לאין שיעור

נח איש צדיק תמים את , ל להדיא חלוקים במדרגות אף גבי הגדולים ביותר"גם מצינו בתורה ובחז 61476 

ג "מבואר דאע, נח היה צריך סעד לתומכו אבל אברהם היה מתחזק מאליו, י"וברש, האלוהים התהלך נח 61477 

ועדיין רחוק היה , ותמ מציינת התורה שעדיין לא הגיע לשלמ"מ, דקראה התורה לנח איש צדיק תמים 61478 

וחילוק זה בין המתחזק מאליו לבין הצריך סעד לתומכו הוא , ה והוצרך סעד לתומכו"ממדרגתו של אאע 61479 

 61480 .ז אף לאחר שנקרא נח בשם צדיק תמים"וכ, ומדרגות שלמות מפרידות ביניהם, חילוק תהומי

ולכן איננו יכולים להבין , ב"כי אין לנו מושג במהות העוה, הסיבה העיקרית מדוע איננו מבינים כל זאת 61481 

ל שני שערי מרגליות יש בגן עדן ועליהם ששים "איתא בילקוט ארשב, ב"שיש כמה מדרגות בשכר עוה 61482 

ובשעה שהצדיק בא אצלם מפשיטין , וכל אחד מהם זיו פניו כזוהר הרקיע מבהיק, רבוא מלאכי שרת 61483 

ראשו אחד של אבנים טובות ומרגליות כתרים נותנים על ´ וב, מעליו הבגדין ומלבישין אותו ענני כבוד 61484 

 61485 .ונותנין שתי הדסים בידו ומקלסין אותו ואומרים לו לך אכול בשמחה לחמך, ואחד של זהב פרוים

, ה אל לנו להסתפק בעשיית מצוות כפשוטם"משו, ב"כאשר מתבוננים ורואים עד היכן מגיע השכר בעוה 61486 

וראה בספר , עומק המצוה שכרה שונה לחלוטיןכי כל תוספת ב, אלא עלינו לירד לתוך פנימיות הדברים 61487 

, כגבוה שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם, מעלות התורה שביאר הכתוב 61488 

שכרה גבוה יותר כדוגמת ההבדל בין שמים , שהכוונה שכל תוספת מחשבה וכוונה טובה בעשיית מצוה 61489 

האדם מסתפק בחיצוניות ואינו יורד לעומק כי טבע , בודאי שדרוש לזה עבודה ויגיעה רבה, לארץ 61490 

 61491 .ורק לאחר שיזכה ויטעם טעם פנימיות המצוות יזכה לשלמות, פנימיותם

ה עם כל "הנהגת הקב, (ב"ירמיה ל) עיניך פקוחות על כל דרכי איש לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו 61492 

לא יותר מכפי הראוי לו ולא והכל מדוקדק כחוט השערה , יחיד ויחיד מישראל היא לפי דרכו וכפרי מעללו 61493 

כי אנו חיים מתוך הרגשה כי מה שיקרה עם כולם יקרה , ענין זה רחוק מאד מהבנתנו והרגשתנו, פחות 61494 

 61495 .א נידון כיחידי לפי מעשיו ודרגתו"ואיננו יודעים האמת הזו שכאו, אתנו

ז "שאת בעוהשכפי שלא יוכל ל, ב"ז חייבת ללמדו בינה ולידע מצבו בעוה"ההתבוננות במדות העוה 61496 

והסיבה שאיננו מרגישים בזאת כי אין , ב"כן לא יוכל בשום פנים לסבול כן בעוה, שחבירו מרומם ממנו 61497 

ה מחלק לכל אחד חלק "ה כאשר יראה היאך הקב"ומשו, ב יהיו חילוקי מדרגות"אנו מבינים שאף בעוה 61498 

הרי לן , ב"יהיה מצבו בעוהכן ודאי , ואין לו אפשרות כלל לשנות מצבו וחלקו הנועד לו, שונה מזולתו 61499 



´ ה עמ"אור יחזקאל ח)  .להדיא שכל אחד תהא לו מדרגה אחרת ובשום אופן לא יקבל חלקו שלא נועד לו 61500 

 61501 .(ד"קצ

 61502 

 61503 מאמר שכב

 61504 .(ב"י´ במדבר כ) יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ

ואומרים מה סלע זה , אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדהלהקדישני שאילו דברתם , י"ופירש רש 61505 

כי , לומדים אנו מזה, קל וחומר אנו, שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דבורו של מקום 61506 

בכל זאת מדקדקים ובאים אליו , פ שהאדם נמצא בעיצומה של פעולה שהיא בעצם קידוש השם"אע 61507 

וכי היה יכול לדקדק יותר , יכות פעולת קידוש השם שלו תהיה יותר מעולהמדוע לא השתדל שא, בתביעה 61508 

, ת"ואפילו אם יהיה האיש הזה כל חייו עוסק ועובד להרבות את כבוד השי, ולהגדיל את קידוש השם 61509 

ובכל זאת נתבע גם הוא בנקודה , שכן מי לנו גדול ממשה שכל התורה נקראת על שמו, נפרעין ממנו על זה 61510 

 61511 .´זהרה חמורה לאדם שלא יהא מסתפק במועט בעבודת הומכאן א, זו

כדי שלא יאמרו , גילה הכתוב שאילולי חטא זה בלבד היו נכנסין לארץ, י יען לא האמנתם בי"ברש´ ועי 61512 

והלא הצאן ובקר , כך היה עון משה ואהרן, עליהם כעון שאר דור המדבר שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ 61513 

וכאן שבמעמד כל ישראל לא חסך עליו הכתוב מפני , חסך עליו הכתובאלא לפי שבסתר , ישחט קשה מזו 61514 

ו רפיון מצידו "שלא יהיה ח, יש ללמוד מזה כמה צריך אדם להזהר בעת שהוא נמצא ברבים, קידוש השם 61515 

לא רק מצד עצמו , כי עצם ההימצאות בתוך הרבים מטילה על האדם חובות גדולים יותר, בקידוש השם 61516 

 61517 .(נחלת אליעזר)  .אלא גם מצד הרבים

 61518 

 61519 מאמר שכג

 61520 .(ב"י´ במדבר כ) יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ

, לפיכך הכתוב מקלסו? ע אני הקפדתי אהרן מה חטא"ה רבש"אמר משה לפני הקב, (ד"תשס´ ובילקוט כ)  61521 

דוקא משתדלים לשתף אחרים , עליהם אנשים שהטבע והחומריות שולטים, וללוי אמר תומיך ואוריך 61522 

´ אמר ה, כענין פרעה הרשע שאף בשעת ווידוי שלו, כדי למעט את עלבונם ואת עונשם, במכשוליהם 61523 

, אך משה רבינו איש האלהים, שיתף את עמו והטיל גם עליהם את האשמה, הצדיק ואני ועמי הרשעים 61524 

ה משתף את אהרן בתביעה "אף שהקב, הסיר את האשמה מאהרן אחיו ולא שיתף אותו בדבר הכאת הסלע 61525 

ומשה מקבל על עצמו בלבד את , שכלל את אהרן והענישו יחד עם משה, יען לא האמנתם בי להקדישני 61526 

 61527 ?בטענו אהרן מה חטא, העונש

אלא שתק וכבש כוחו ולא למד על , ואהרן מצידו היה יכול לומר אני לא חטאתי, ל שם"ובהמשך מאמר חז 61528 

אבל לא עשה זאת , משמע שהיה יכול לגונן על עצמו והיה לו במה להצטדק, ועצמו סנגוריא ומשה מקלס 61529 

לא עמד לומר , האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו´ ומשה מקלסו שנא, אלא שתק וכבש את כוח ההצטדקות 61530 

שלא היה לו , ואת אחיו לא הכיר, שלא תכנס שכולה בשלושה בניה, עשה בשביל אמא, עשה בשביל אבא 61531 

 61532 .(שם) כשנשרפו בניו ושתק, עו נא המורים ואת בניו לא ידעעסק עם אחיו בשמ

איך משה משתדל ומתייגע להסיר השותפות ומקבל , הרי לפנינו דוגמה מגדולי ומאורי עמנו משה ואהרן 61533 

באומרו שלא , כדי למעט ולסלק את אשמת אהרן וכדי להצדיקו ולזכותו, על עצמו את האחריות לטעות הזו 61534 

שרק משה , לא בהכאת הסלע כמו שלא היה שותף באמירת שמעו נא המורים, היה שותף כל עיקר בענין 61535 

לא עשה דבר כדי להשתמט מן הטענה ולא , ואילו אהרן מצדו לא השתדל להצטדק, התבטא ואמר כך 61536 

שהאם לא תהיה , להתחשב עם צער ההורים, הגם שהיו לו נימוקים מאד עדינים, השתמש בהצדקות 61537 

 61538 .רחמים נימוק מעורר, בניה´ שכולה מג

לפיכך , אחות אהרן לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרעה, ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה 61539 

והלא באמת ? ולכאורה איזו מסירות נפש מיוחדת אנו רואים כאן באהרן, (י בשלח"רש) נקראת על שמו 61540 

מה שייך מסירת וכן , לאמר אל נא רפא נא לה´ ש ויצעק משה אל ה"כמ, משה רבינו הוא שהתפלל עליה 61541 

 61542 .כאשר ביקש ממשה אחיו שיתפלל על אחותם מרים, ל כי מסירות הנפש של אהרן היתה"ונ? נפש בתפילה

אהרן כלל את , כשאמר למשה בי אדוני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו לשון רבים 61543 

התורה עצמה , מן הדבר הוא שיתף עצמו בענין וייחס גם לעצמו חלק, עצמו בחטא הדיבור יחד עם מרים 61544 

מלמד שאף , בם´ פ ויחר אף ה"עקיבא שדרש עה´ ור, אינה מגלה לנו דבר על חלקו של אהרן בחטא הזה 61545 

, עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין, יהודה בן בתירה ואמר´ הגיב מיד על זה ר, אהרן נצטרע 61546 

 61547 .(ו"שבת צ) יא לעז על אותו צדיקואם לאו אתה מוצ, אם כדבריך התורה כסהו ואתה מגלה אותו

והטענה עליו כה , הרי זו הוכחה שאין לחייבו ואין להאשים אותו בשיתוף בחטא הדיבור, אם התורה מכסה 61548 

הוא משתתף בענין באומרו , אך מכל מקום אהרן כן מאשים את עצמו, חלושה עד שאין להאשימו בגלוי 61549 



שבגלל , צמו במה שמנה את ישראל בלא שקליםה האשים את ע"דוד המלך ע, אשר נואלנו ואשר חטאנו 61550 

תהי נא , האשים את עצמו ואמר הנה אנכי חטאתי ואלה הצאן מה חטאו, זה באה המגיפה בתוך בני ישראל 61551 

 61552 .כך היא דרכם של מורי וגדולי עמנו, ידך בי ובבית אבי

כשהוא יוצא ו, בשר ודם כשהוא יוצא למלחמה יוצא בבני אדם מרובין, ה מדת בשר ודם"לא כמדת הקב 61553 

´ שנא, כשהוא יוצא למלחמה אינו יוצא אלא יחידי, אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, לשלום יוצא יחידי 61554 

רכב אלהים רבותים אלפי ´ שנא, וכשהוא יוצא לשלום יוצא באלפים ורבבות, שמו´ איש מלחמה ה´ ה 61555 

 61556 .(ו"ח תשצ"ילקוט תהלים ס) שנאן

אף על אלו של בני אומותיהם , ינם חסים על חייהם של אחריםטבעם של אנשים שהם אוהבים את עצמן וא 61557 

בכדי , ולכן הם יוצאים למלחמה בבני אדם מרובים, הם מעוניינים למעט את סכנת עצמם, ומולדתם 61558 

שכל ההישג , הוא רוצה לצאת יחידי, אבל כאשר המלך יוצא להשיג שלום, להבטיח את עצמם ואת חייהם 61559 

, יצליח במשא ומתן בינו לבין האויב יוכל לייחס רק לעצמו את ההישג ואם, בהשגת השלום ייקרא על שמו 61560 

 61561 .כי הכל בא הודות לכשרונותיו וחכמתו

כי במלחמה צריך המנהיג לדאוג לשלום נתיניו , ה מקור האמת והצדק לימד את בניו ההיפך מזה"ברם הקב 61562 

שיהיה מספרם רק כפי , לצמצם את מספר חייליו היוצאים לחזית, ומטעם זה יש לו למעט את סכנת העם 61563 

כדי , וכנגד זה בשביל להביא את השלום אל לו לצאת יחידי, הכרח כדי למנוע שרבים יפלו בחרב השונא 61564 

שיקחו חלק , אלא ישתף בכך מחכמיו יועציו ומשרתיו, כ את הצלחת השלום רק לעצמו"שלא ייחס אח 61565 

ולא יזקף רק על שמו , ין כולםכך שהכבוד על השגת השלום יתחלק ב, במהלך ניהול השיחות עם האויב 61566 

 61567 .(מעייני החיים)  .ולזכותו בלבד

 61568 

 61569 מאמר שכד

 61570 .(ב"י´ במדבר כ) יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ

אך , וכתב שזה סוד גדול מסודות התורה, ל דהחטא היה שהכו שתי פעמים ולא פעם אחת"ן ז"כתב הרמב 61571 

אבל יש להראות , כי הפילוסופים מתקשים מאד בחלק המעשה ואינם מבינים זאת, דרך המוסר הערנו על 61572 

ואם כי אנו , הלא ידוע כי כל הדברים המגושמים אין אנחנו יודעים מה הם, בעליל כי שגו בזה הרבה 61573 

ח הרו, אבל מקור היסודות אין אנו יודעים מהו, רואים כי הם מורכבים מעפר ורוח וכדומה מהיסודות 61574 

כי גדר הרוחני , על כרחך צריכים להודות כי גם הדברים המגושמים הם רוחניים, והאש וכדומה מה הם 61575 

כדמיון נפש האדם שאין אנו יודעים מה , רק אנו מבינים שעל כרחך כן הוא, מה שאין אנו רואים ויודעים 61576 

 61577 .רק אנו מבינים שעל כרחך יש נפש באדם, היא

למה כוח זה ביסוד , שאין אנו יודעים מהות עצמי של המורכב וסיבתהכי אחרי , מעתה המשכיל יבין היטב 61578 

והמעמיק בזה יבין כי עמקות , נמצא שעל כרחך עצמות המהות כולה רוחנית היא, זה וכוח זה ביסוד זה 61579 

ובמה שנדמה לו שיודע אינו , כי האדם מורגל שבמה שאינו יודע אינו חושב כלל, הרוחנית גדול יותר 61580 

מבין הוא כי אינו יודע , מהו מלאך, וכשבא לחשוב מהי נפש, וכן בזה, ו כי יודע הואחושב בעומק בחושב 61581 

ולא יתפעל , זה זהב וכדומה, אבל בגשמיות נדמה לו שיודע כי זה ברזל, ומתיישב בנפשו כי הוא רוחני 61582 

גשמי ויתפעל יותר שזה ה, מה שאין כן להמעמיק ומבין כי אינו יודע יודה שזה רוחני, מהם כי הוא יודע 61583 

 61584 .ובאמת שאינו גשמי אלא רוחני, שהיה דומה לו כי גשמי הוא

מעולמו ´ כולם פונים להתאחד לתכלית שיש לו ית, הכל לתכלית אחד, ה בעולם"כל הדברים שברא הקב 61585 

אין זה , ת"ו תכלית כוונת השי"נמצא כי מה שאנו מדמים כי הרשעים מפריעים ח, בעת שתושלם הבריאה 61586 

, אמר´ שהם חשבו להפריע יוסף ממלכותו והוא ית, גבי מכירת יוסף ש בעל העקידה"כמ, כלום 61587 

, ואם לא היו עושים מעשיהם היה מתגלגל ענין מלכותו של יוסף באופן אחר, בהפרעתכם תסובב מלכותו 61588 

דרכי , י הפרעתם"אבל לבסוף יגולגל שע, הם חושבים להפריע דרכי התורה, וכן בכל מעשי הרשעים 61589 

 61590 .מו להתאחד הכל יחדבעול´ התורה וכוונתו ית

, ת אין אנו יודעים אותו"כי עצם השי, אחד ושמו אחד´ ביום ההוא יהיה ה, (ד"זכריה י) וזהו כוונת הפסוק 61591 

הם רק מצד שאנו מכירים ´ כי כל שמותיו ית, ´הוא שמו ית, ורק מצד התחברותו לעולמו היינו פעולותיו 61592 

, סרים מדרכי התורה מפריעים התכלית האחדכי כל ה, ולכאורה עתה אין השם אחד, ´אותו ממעשיו ית 61593 

וזהו ביום ההוא כשתושלם , מהמפריעים את התכלית האחד כמו גבי יוסף´ אבל באמת יסבב השם ית 61594 

 61595 .אחד ושמו המחובר לעולמו אחד´ יהיה ה, השלמת הבריאה

 61596 כי באמת העולם הגשמי עולם, ז נבין להכות על קדקוד הפילוסופים שמקשים על מעשה המצוות"לפי

ואם כן כמו שהאדם והעולם שנברא , ש למעלה"ולפי הבנתנו יותר רוחני כמ, המעשה הוא גם עולם רוחני 61597 

מעשה המצוות , כן צריך להנתן לו תורה כדמותו וכצלמו, כי עצם הגשמי רוחני הוא, בו גשמי ורוחני 61598 

 61599 .ואשר עצם המעשה באמת רוחני



יכול  (ספרי כי תבא) ל"ם וכן אמרו רבותינו זנמצא על פי זה כי מה שנצטוה האדם בזעת אפיך תאכל לח 61600 

אבל , ואין אנו מבינים למה כן הוא, (ד"דברים י) תלמוד לומר בכל מעשה ידיך אשר תעשה? ישב בטל 61601 

ה "וכמו שכתוב אצל יונתן בן שאול המלך ע, (ד"שמואל י) מעצור להושיע ברב או במעט´ באמת אין לה 61602 

האם מעשה , כי אמר הלא עצם המעשה אין אנו מבינים, שהלך עם נערו להלחם עם פלשתים והצליח 61603 

להושיע ולכן ´ ואם כן אין מעצור לה, ת הוא רוחני ואין אנו מבינים"ורק ציווי השי, האדם יש בו ממש 61604 

 61605 .מי שאמר לשמן וידליק הלא זה גם כן רוחני הוא יאמר לחומץ וידליק, (ה"תענית כ) ד"אמר רחב

, אינו מכוין המדה כמה יעסוק בדרך הטבע בפרנסה, ו עושה חילוהנה האדם בחושבו כי כוחו ועוצם יד 61606 

וילמד מזה בכל מעשיו כי , ויעשה המעשה שהוא גם כן רוחני מאד, ה להכות פעם אחת"והיה צריך משרע 61607 

וחטא במה שהכה שני , ומעשה האדם שנצטוה גם כן רוחני, המחובר בעולם המעשה הכל רוחני´ שמו ית 61608 

 61609 .ן"ש הרמב"פעמים כמ

 61610 .(פ"ר´ ב מא"מה ומוסר חחכ)  

 61611 

 61612 מאמר שכה

 61613 .(ב"י´ במדבר כ) יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ

אמנם מפורש בתורה יען , ל"ורבו בזה דעות הראשונים ז, החטא של מי מריבה היא פרשה סתומה בתורה 61614 

! ו"הוא אי שלמות האמונה ח, צד מה בקידוש השםהרי עיקר הסיבה למעט ב, לא האמנתם בי להקדישני 61615 

כ היכה "הרי מתחילה דיבר אל הסלע ולא נתן מים ואח, עוד יש להבין מה החטא בזה שהיכה את הסלע 61616 

ומה שכתבו המפרשים שנתחלפו ! הלא היה מוכרח להכותו כיון שלא הוציא מים! ולמה דקדק עמו, אותו 61617 

כ מה היה לו לעשות "י דבורו אינו מספיק דא"לא נתן מים ע ולכן, ´האבנים ולא כיון אל הסלע שציוה ה 61618 

 61619 ?מאחר דנתחלפו האבנים

וידוע , ה למשה סלע שידבר אליו דוקא ולא אחר"שייחד הקב, ר שם"הענין יתבאר לפי מה דמבואר במד 61620 

´ למען יכירו כולם וישיבו אל לבם גדולתו ויכולתו ית, ש"כי תכלית כל הנסים והנפלאות הוא רק לקדש ש 61621 

שהתחילו ישראל לומר יודע משה , ואיתא שם, אף להולכים במדבר שמם, והשגחתו הפרטית בכל מצב 61622 

ונמצא משה עומד בספק אם שומע להם הוא מבטל דברי , אם הוא מבקש יוציא לנו מים מזו, חוק הסלע 61623 

 61624 .ל"המקום עכ

בריהם ולדבר אם לעשות כד, נמצא שגרמו למשה בהרהורי לבם ובטענותיהם ספק עצום ומבוכה גדולה 61625 

או לדבר אל , ובנפול חשדם יגדל קידוש שם שמים, מהחשד שלהם´ לסלע אחר כדי שלא יהיה חילול ה 61626 

ואילו ידע כי אם גם יקיים , ´ואף שיצא מזה חילול ה, הסלע שייחד לו המקום כדי שלא לבטל ציווי השם 61627 

א אנשים היה אצלו כאין ודעתם של ששים רבו, ש בלי גרעון לא היה חת מפני כל"ציווי השם יהיה קה 61628 

כי מה נחשב אף אם יתקבלו כל דעות בני אדם מיום ברוא אלהים אדם על , ואפס לעומת דעת המקום 61629 

 61630 ?´הארץ עד סוף כל הדורות מכל אומה ולשון חכמיה מביניה לעומת דבר ה

הכללית ´ כי כל כוונת ה, ה"ש ולא יצא לפועל כוונת הקב"אלא דבריהם גרמו לו שיפחד פן לא יתקיים קה 61631 

ואם יאמרו כי זה מעשה , ש ולמען ספר שמי בכל הארץ"וכמ, בכל הנסים הוא להגדיל שמו בקרב הארץ 61632 

ועל כן היה עומד ושוקל באיזה אופן יגדל , כ כל עיקרו של נס הוא לבטלה"א, טבע לפי שיודע חוק הסלע 61633 

ואיך הכריע ? מותאו מקיום דברי המקום בתמי, אם משינוי קצת דבורו של מקום לצורך שעה, ש"הקה 61634 

 61635 ?הספק

ש יהיה דוקא אם ידבר אל הסלע "כי הכריע בדעתו כי הקה, י שהם דברו אל סלע אחר"מבואר ברש 61636 

ז יכירו כי אין עוד מלבדו וגם "ועי, שלא יהיה להם שום הרהור ופתחון פה לטעון עליו, שבקשו כל ישראל 61637 

ריך לפרנסה מכל מקום מקיים דבורו מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צ, יהיה להם התלמדות 61638 

ובחר באופן זה מלבחור בקיום דברי המקום בשביל הפחד מפני חילול , (י שם"רש) ו אנו"של מקום ק 61639 

 61640 .ואין לך חילול השם יותר גדול מזה, שאם יעשה כמו שהוא מצווה ישארו עם חשדים, השם

אלא מכוח החשבון , ציוהו המקום כיון שלא על הסלע הזה, על כן דיבר מתחילה אל הסלע ולא נתן מים 61641 

אמנם לפי , והיכה אותו שני פעמים עד שיצאו המים, נתן לו עוז ותעצומות´ הטהור לברוח מהחילול ה 61642 

ומצד , ש"הלא כל אומץ רוחו לעמוד בחשבונו היה רק לש? חשבון זה צריכים להבין מדוע נענש משה 61643 

, ´ו חילול ה"ד מטענותיהם כלל אלא פן יוולד חכי לא פח, ´עצמו לא היה לו שום פניה לעבור על ציווי ה 61644 

ואף לפי דרך התורה לפעמים ביטולה זה קיומה ואם ראה שהשעה צריכה לכך לבטל דברי המקום להגדיל  61645 

 61646 ?מדוע נענש על זה, ש לדורות"קה

משה היכה את הסלע וכל הצורים שבמדבר הובקעו , ל"ר סימון בשם ריב"י ב"אר, ר"אמנם איתא במד 61647 

ומעתה כל החשבון לעשות , צרור קטן נתן מים´ יבקע צורים במדבר אפי´ שנא, ים מיםוהיו מוציא 61648 

מדרכי ההשגחה , ז המשקל הוא רק ענין של מקום לטעות"בכ, פ שיש בו משקל גדול"כדבריהם אע 61649 



ובאמת אם היה מדבר אל הסלע שציוהו המקום כמו כן לא היה , העליונה לבחון את כל אחד לפי מדרגתו 61650 

והיו כולם מכירים הנס בבירור , כי גם אז לא היה להם שום פתחון פה למעט גודל הנס בחשדם, ´חילול ה 61651 

 61652 .צרור קטן´ וגם אותו הסלע שהראו עליו באצבע ואפי, אחר שכל הסלעים נתנו מים

י חשבונו גרם "וע, ונתגלה כי חשבונו מוטעה, נכלל גם חשבונו´ ובציווי ה, כ הרי יש בכלל מאתים מנה"א 61653 

י "היו יוצאים המים ע´ ואילו עשה כדבר ה, ועוד להכות פעמיים, ש בזה שהיה צריך להכאה"הגרעון בק 61654 

אבל , אמנם הבוחן לבבות ידע כי יהיה פה מקום לטעות, וגם מכל הסלעים היו יוצאים המים, דיבורו לבד 61655 

י בההוה כ, ואף ששכל האדם אינו יכול לכלכל הדברים, ש למפרע"גם היה בידיעתו כי לבסוף יתברר הקה 61656 

והלא אין לו לדיין ! וכי הנכון הוא שלא להביט אל חשדם, כ יתברר"ומאין לו לדעת כי אח, דבריהם חזקים 61657 

 61658 ?אלא מה שעיניו רואות

שם מתחלת האמונה , כי במקום שכלתה עין השכל לראות, על משה רבינו´ ז היתה התוכחה מה"אמנם ע 61659 

והיה צריך להרחיק , ש"האמין כי ודאי יסתבב מזה קההיה לו ל, מפורש´ וכיון שהיה לו ציווי ה, ´בדבר ה 61660 

כשם שלא יצא , כי זה דבר נמנע בהחלט, ´מציווי ה´ ו לצמוח חילול ה"שיתכן ח, מלבו את ההרהור הזה 61661 

ואף כי ששים רבוא בני אדם הסכימו בדעה אחת לחשוד , ´כן לא יתכן שיצא מציווי חילול ה, חושך מאור 61662 

, היה צריך לבטל כל דעות בני אדם לעומת ציווי מפורש של המקום, ל מזהגדו´ ואין לך חילול ה, הדברים 61663 

ודעתם יהיה לפניו כדעת יחיד קטן אשר כל דעתו , ש"והיה צריך להאמין באמונה שלמה כי בודאי יהיה קה 61664 

 61665 .היא דמיון כוזב

יען לא ולא אמר , ה בלשון יען לא האמנתם בי להקדישני"הוכיחו הקב, ובשביל שלא הכריע בשכל התורה 61666 

ומצד , וכוונתו היתה רצויה למאד, ו מפני שפחד לעבור על דעת העם"כי לא עשה כן ח, קיימתם את דברי 61667 

ועל זה , ´אלא שעשה כן מפני שפחד פן יהיה מהמצוה חילול ה, ´עצמו היה כמלאך מוכן לקיים את דבר ה 61668 

לא היה לך אמונה , להקדישניומתבאר בדיוק לשונו יען לא האמנתם בי , שאין נכון לחשוד כן´ בא מאמר ה 61669 

שכל התורה , ואף בשעה שכל החשבונות מראים מקום לטעות, ´יצא ודאי קידוש ה´ חזקה אשר מציווי ה 61670 

בעל כרחך שחסרה בבחינה דקה האמונה בכלל , ואם היתה ההכרעה בלתי נכונה, צריך להכריע על הכל 61671 

ש יבוא מקיום המצוה ולא זולת זה "ר קהאמנם עיק, ´מתוך ציווי ה´ אשר לא יתכן להוולד חילול ה, הזה 61672 

 61673 .(בירור המדות´ מא, מדרגת האדם)  .כלל

 61674 

 61675 מאמר שכו

 61676 .(ב"י´ במדבר כ) יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ

והנה בהרבה מדרשים , מספור המעשה בתורה לא נתברר לנו מהו החטא כי לא נתפרש שם חטאם 61677 

ה אמר להם ודברתם אל "הקב, ´שהחטא היה בזה ששינו מאשר צוה ה, ל נתבאר"רושי הראשונים זובפ 61678 

י הכאת "כי טעו וסברו שגם הפעם יוציא הסלע מים ע, ומשה הרים את ידו ויך את הסלע, הסלע ונתן מימיו 61679 

 61680 .למשה והכית בצור ולא ודברתם´ כפי אשר היה ברפידים שאמר ה, המטה

ולא האמין שבדיבורו עם הסלע יוציא , ה קח את המטה"טעה במה שאמר לו הקב ם מבאר כי משה"והרשב 61681 

וזהו , ה מדקדק עם הצדיקים"כ נענש שהקב"ואעפ, אלא בהכאת מטה כמו שעשה ברפידים, ממנו מים 61682 

ם כהרבה "הרי שמפרש הרשב, י דבורכם אל הסלע"ה יען לא האמנתם בי להקדישני ע"שאמר הקב 61683 

ה מדקדק "וחטא של שוגג הוא ולכן נענשו שהקב, שחטאם היה במה שטעו ראשונים וכפי שמובא במדרש 61684 

 61685 .עם הצדיקים

כי חשבו שגם הפעם נצטוו , אבל יש להבין ולחקור היאך נענשו כל כך קשה בשביל חטא של טעות ושגגה 61686 

ועוד במה נמצא בהם עון אשר יען לא האמנתם בי להקדישני ? להכות על הסלע כפי מה שהיה ברפידים 61687 

והאם לא היה , י הכאת משה על הסלע"האם לא היה נס ופלא שיצאו מים מן הסלע ע, בני ישראללעיני  61688 

 61689 ?בזה קידוש שם שמים

כי גם לחטא בשוגג יש מקום ושורש בנפש , ל נראה לאמר"ם ומדרשי חז"והנה על יסוד הביאור של הרשב 61690 

לכן כשטעו משה ואהרן ו, כי אלמלא כן לא היה האדם נכשל בחטא גם בשוגג, האדם וחלק ממזיד הוא 61691 

ומתוכה , היה לטעות זאת מקום ושורש בנפשם ונשמתם, י הכאה"בחושבם שהוצאת המים צריכה להיות ע 61692 

א לו להזדכך להיות "א, כי האדם היותר גדול וקדוש כל זמן שהוא מלובש בחומר, נבעה ויצאה הטעות 61693 

וזאת הטבעיות באיזה , ומר האדםמנוקה ומתוקן מכל המגרעות הטבעיות הנמשכות עם ח, כולו זך ומזוקק 61694 

 61695 .נמצאת היא בכל אדם שולטת בו ופועלת עליו, מדה שתהיה

ואף האדם הכי גדול , מכל מקום חיים בו כוחותיו הטבעיים ופועלים עליו, עד כמה שיעדן ויזכך את עצמו 61696 

ת והיו, להנקות מהטבעיות שלא תשלוט עליו כלל, כל זמן שהוא בחומרו אי אפשר לו להזדכך כולו 61697 

ממילא , שהאדם בטבעיותו וחושיו רגיל הוא לראות ולהרגיש את הדבר המוחשי והמעשי לכוח יותר מועיל 61698 

ירגיש בנפשו כי זה יעלה ביותר נקל כשישמש לזה כוח של פעולה , יש שגם הדבר הנעשה בדרך נס 61699 



וטה האדם בכל זאת נ, י דיבור"י הכאה מכפי שיצאו ע"ואף שבאמת לא יקטן הנס כשיצאו מים ע, גשמית 61700 

מה שאין כן בדיבור אל הסלע שאין זה אלא ענין , להרגיש שבהכאת המטה על הסלע נקל יותר שיצאו מים 61701 

 61702 .רוחני

, בהירה וברורה כל כך´ כי לפי ערכם ורום מעלתם ראוי שאצלם תהא האמונה בה, זהו החטא שחטאו 61703 

שמדת מה , תקיפה אצלםה צריכה להיות חזקה ו"הכרתם בכוחו של הקב, שלא ימשכו אחרי כוח הטבעי 61704 

וכיון , י דיבור"לחשוב שבהכאת המטה על הסלע יצאו מים ולא ע, מטבע האדם לא יהיה בכוחו להטעותם 61705 

לידע ולהרגיש , הרי נמצא בהם חסרון בבהירות האמונה האמיתית, שנמשכו אחר כוח הטבעי הזה וטעו 61706 

 61707 .יען לא האמנתם בי ולכן אמר להם השם, ה"שאין דבר העומד בפני רצונו ויכולתו של הקב

ממילא נגרע ונעדר , להרגיש את הדבר המוחשי ליותר מועיל ויותר פעיל, ומכיון שטבע האדם כך הוא 61708 

אינו מורגש אצלו , כי כשיראה הנס של הוצאת מים מן הסלע כי הוא בא בהכאה, ז מדת קדושת השם"עי 61709 

בראותו את המים יוצאים מן הסלע כפי שהיה פועל עליו , כ מדת ההתפעלות"ואינו מעורר בו כ, כ הנס"כ 61710 

מכל מקום כך מוטבע בחושיו , ז הנס אפילו כמלוא נימה"ואף שבאמת לא יקל ולא יקטן עי, י דיבור לבד"ע 61711 

, ולכן נאמר יען לא האמנתם בי להקדישני, שמרגיש יותר את הנס שהוא בא בלי כוח גשמי כלל, והרגשיו 61712 

 61713 .לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ

, ן לפי היסוד שהוא מגלה לנו"או הרמב, ם"ל והראשונים כמו הרשב"אם על דעת חז, לראות מזהוהנה יש  61714 

אחר שהיה בידם להשפיע , כ עם משה ואהרן"ה התחשב ודקדק כ"שהקב, מה נכבד הוא ענין קדושת השם 61715 

שנענשו לבלי לבוא לארץ , היה עונשם מר וקשה, ולפעול שיתקדש שם שמים יותר ולא הועילו בזה 61716 

 61717 .אל משאת נפשם ותקות חייהם במשך עת נדודיהם במדברישר

מדוע , נתעוררה אצלי פליאה עצומה, אולם אחר הטעמים והביאורים השונים בענין החטא של משה ואהרן 61718 

כל המאורע וסיפור המעשה ? ולא פירשה כלל מה היה החטא ובמה חטאו, סתמה התורה את ענין החטא 61719 

ושמא נאמר שאך מפני , בר מהות החטא שעליו נענשו כה קשהולא נתפרש בתורה על ד, מובא אך ברמז 61720 

ל "הלא רואים אנו כי גם חז, קוצר מושגנו ועניות דעתנו לא נוכל לעמוד על סוף ענין החטא ונסתם ממנו 61721 

 61722 .והראשונים נתלבטו ויגעו למצוא פשר הדבר וביאורו

וזה פלא , סתומים לפנינוכעין זה מוצאים אנו בכמה מקומות שהתורה נמנעת מלפרש הדברים וישארו  61723 

ואין לומר שהתורה נכתבה ? מדוע תסתום התורה מלפרש לנו אלו הענינים באר היטב ואך ברמזים יאמרו 61724 

מפורשים ומבוררים , שהרי רואים אנו בכמה סיפורי התורה וענינים שונים שנכתבו בה, ונתנה באופן כזה 61725 

 61726 .די צרכם

אך , ה כולה עם הסיפורים והענינים המובאים בהכ שהרי כל התור"אבל באמת הקושיא אינה חמורה כ 61727 

כהבל נחשבה , ק שהתורה המסורה לנו בעולמנו"נמצא בספה, לבוש הוא מענינים יותר נעלים יותר נשאים 61728 

, ויש אומרים שהיא כקליפה שיש בה טעם ושהיא אך כלבוש, לגבי התורה שעתידה להיות בימות המשיח 61729 

הענין בזה הוא כי התורה , כתובה באש שחורה על גבי לבנהבעצמה ´ ק כי התורה הק"ועוד נמצא בספה 61730 

 61731 .ה"גם נמצא שכל אותיות התורה הן שמותיו של הקב, נתחברה מהאורות העליונים האלהיים

ואלה הכוחות ואלה האורות , נמצאים הם בתורה בשורשה, כל שורשי הבריאה והכוחות הנמצאים בה 61732 

נו אנו בדמות אלה הענינים והכוחות שאנו רואים עד שמגיעים לעולמ, משתלשלים מדרגה אחר מדרגה 61733 

כ כשרואים "ואם כן לא יפלא כ, ומצטיירים בכתב באלה הסיפורים שבתורה בצורת אותיות אלה, לפנינו 61734 

כי אף שפה בלבוש התורה היה ראוי שהדבר יפורש , אנו בתורה סיפורים מקוצרים ונכתבים רק ברמז 61735 

לא נמצא עוד , יונים שמהם משתלשלות אותיות התורהאבל בשורשי העולמות והאורות העל, ביותר 61736 

ועדיין לא התיישב על , בכל זה עדיין לא ניחא לן, אורות כדי שיוכל הדבר לבוא אלינו בכתב ביתר אריכות 61737 

 61738 ?מדוע יחסרו האותיות דוקא באלו הענינים, הלב

לגבי הענינים  התורה בפשטותה היא אך כלבוש, א שענינים כאלה יבוארו בתורה מפורש"אבל באמת א 61739 

וענינים כאלה כמו החטא , אך גופי התורה בעצמם לא נתגלו בלבוש, הגבוהים שגופי התורה תלויים בהם 61740 

פ הסוד "ל ובין ע"כי בין לפי דעת הראשונים ז, של משה ואהרן במי מריבה אין להם מקום בלבוש התורה 61741 

, פ סתרי עמקי נפש האדם"ע אלא עיקר ענין החטא הוא, לא היה חטאם ממש מעשה ההכאה, ן"של הרמב 61742 

 61743 .וענינים אלה הם מגופי תורה שאינם נכנסים בלבוש

שאף אם היה כתוב בתורה למה לא דברתם אל הסלע לא היה מתברר לנו , חטא מי מריבה אין לו כל לבוש 61744 

, והם היכוהו´ שהחטא לא היה בזה שהיה להם לדבר אל הסלע כמו שציוה ה, על ידי זה יותר החטא בעצמו 61745 

כי אם עצם החטא היה זה אשר היסב והגיע להם על , יה להם להכות פעם אחת והם היכו פעמייםאו שה 61746 

 61747 .ככה

שימו נא לב , עד היכן מגיע חומר הדין בזה´ ויש ללמוד מזה הרבה במה שנוגע לענין קדושת שם ה 61748 

בות במקום שהיה בידם להר´ מלקדש שם ה, והתבוננו מה שעלה למשה ואהרן כשמנעו באיזו מידה שהיא 61749 



עד כמה , כ"עאכו´ על חילול ה, ש כך"ואם על אי קדוה! העונש המר והקשה שקיבלו על ככה, ´כבוד ה 61750 

 61751 !יקשה ויתמצה עומק הדין בזה ובבא ביום הגדול והנורא ועד היכן החשבון מגיע

רצוני , ´אלא מה שנוגע לענין של קדושת כבודו ית, ´אולם אין רצוני לדבר עכשיו בנוגע לענין חילול ה 61752 

, ש"ו על שום אפשרות ויכולת של קידוש ש"להעיר ולעורר עד כמה שיש להזהר ולהשמר שלא לעבור ח 61753 

שימו לב לזה לעבדו , ו"ז ולא למנוע ח"יש להשתדל ע´ במקום שיש להשפיע ולפעול למען קידוש שמו ית 61754 

 61755 .(31´ א עמ"שיעורי דעת ח)  ´ולקדש שמו ית

 61756 

 61757 מאמר שכז

 61758 .(ב"י´ במדבר כ) י בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץיען לא האמנתם בי להקדישני לעינ

מכאן שהנטפל ? אהרן מה חטא, ואמר לא האמנתם, יען לא האמנת היה לו לומר, (תנחומא כאן) ל"אחז 61759 

אלא שתק וכבש כוחו ולא לימד על , והיה אהרן יכול לומר אני לא חטאתי, לעובר עבירה כעובר עבירה 61760 

ל הלוה אם אני חייב שכני "א, ח שבא ליטול גרנו של לוה ונטל שלו ושל שכנו"בעמשל ל, עצמו סנגוריא 61761 

לפיכך הכתוב מקלסו וללוי , ע אני הקפדתי אהרן מה חטא"רבש, ה"אף כך אמר משה לפני הקב, מה חטא 61762 

 61763 .אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה

כי , אדם להשיגו אף אם יחיה אלף שנה ויותרשאף חטאו של משה רבינו הרי לא יוכל , מכאן נוראות נראה 61764 

נאמר עליו יען אשר לא , ולפי מדרגתו העצומה והנפלאה של משה רבינו, הוא דק מן הדק עד אין נבדק 61765 

שכל הצדיקים מוכיחין , ר"נפש צדיק זה אדה´ ה לא ירעיב ה"זש, ל"ל על פסוק הנ"וכבר אחז, האמנתם בי 61766 

לכך , ה על עבירות קלות שלא יהא אדם הראשון נתפש על ידיהםהצדיקים נענשים מית, לו אתה גרמת לנו 61767 

והכתוב , פ שהוא לא חטא"ועבירה קלה זו שהיה יכול אהרן לטעון עכ, ש"נאמר על אשר מריתם את פי ע 61768 

יען לא האמנתם בי על אשר מריתם את , ק לעולמי עד"ז על שניהם נחקק בתוה"ובכ, אמנם משבחו על זה 61769 

 61770 .פי

ללמדך שהנטפל לעובר עבירה ? וכל כך למה, בעונש גדול ועצום לכן לא תביאוולא עוד אלא שנענשו  61771 

משה רבן של ישראל ? מי חטא כאן! כי חטא מחלה היא והנטפל לחוטא גם הוא נדבק בה, כעובר עבירה 61772 

! ´אהרן קדוש ה? ומי נטפל לו, ר ואמר לו אתה גרמת"אשר על חטא זה מוכיח הוא את אדה, הרועה הנאמן 61773 

 61774 .הוי עד כמה עומק דין שמים המכוסה מבני אדם, פל לעובר עבירה כעובר עבירהללמדך שהנט

ו מדה טובה שמרובה ממדת "ק! כך, ומעתה אם אהרן הנטפל למשה בחטא כזה שלא ידענו אותו ולא נדענו 61775 

אם נטפל אהרן , כ שכרו כפול ומכופל"עאכו, אם נטפל אדם לעושה מצוה, פורענות חמש מאות פעמים 61776 

, ו הנטפל לעושה מצוה גמורה"ק! הדק שהתערב בתוך מסירות של מצוה ביד משה רבינו כךלחטא דק מן  61777 

 61778 .ו עד כמה שכרו של עושה עיקר המצוה עצמה"ו בן בנו של ק"וק

, ש"כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה עי´ אפי, (א"ירושלמי פאה ה) ל"וכבר אחז 61779 

ה אין מביט "ו בדור הזה שבעו"ועוד ק, וד תורה כנגד כולםשהרי תלמ! כ העוסק בתורה כמה שכרו"וא 61780 

 61781 כ טול שכר כולן"ואם ראית ישראל שפשטו ידיהם מן התורה עמוד והתחזק בה ואח, וכתר תורה מונח, בה

אלא מצוה עצמה , לא רק הנטפל לעושה מצוה, הרי לך מדה טובה כפולה ומכופלת, (ירושלמי סוף ברכות) 61782 

ת שאתה עומד ומקבל "ובדור שמרפין עצמן מד, ת שהיא כנגד כל המצוות כולן"ולא זו בלבד אלא ת, בידך 61783 

 61784 .(ב"אור יהל ח)  !שכר כולן על אחת כמה וכמה

 61785 

 61786 מאמר שכח

 61787 .(ב"י´ במדבר כ) יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ

וכן , מי מריבה היה קטן מאד כמבואר בכל המפרשיםידוע כי חטא , וזאת הברכה על אשר מעלתם בי´ ובפ 61788 

הרי כי החטא קל , ל נסתקפת לו לבוא בעלילה"י ז"פירש, בפרשת וזאת הברכה תריבהו על מי מריבה 61789 

ה שהיה בוחר להיות כל ימיו "ל על שלמה המלך ע"ונודע מאחז, ז נאמר עליהם דברים מבהילים"ועכ, מאד 61790 

הרי כי לכתוב גנאי בתורה שהיא לנצח נצחים בלי תכלית וגבול , גורף ביבין רק שלא יכתוב עליו בתורה 61791 

, על אשר מריתם, ומה גם לשונות מבהילים על רועה ישראל שעל ידו נתנה התורה, אין עונש גדול מזה 61792 

 61793 .ויפלא איפוא מה זה ועל מה זה, מבהיל ומחריד

חוטא נשכר שלא ידקדק ופליאה היא וכי , ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה"אבל הענין הוא כי הקב 61794 

כמו הכוכב היותר גדול נראה , היינו מחמת שהדבר רחוק נראה קטן, ביאור הדבר כי החוט השערה? עמו 61795 

וכן בזה להחכם אשר , אבל המתקרב אל הכוכב יראה כי לא קטן הוא, לנו קטן באשר רחוקים אנחנו ממנו 61796 

 61797 .מאד יבין כי לא דבר קטן הוא אבל גדול, צעד הלאה ונתקרב אל החכמה

וזהו מה , תבין גודל החסרון גם לדבר הנדמה יותר דק, לכן משפט החכמה המתפשטת לפנימיות הענינים 61798 

אבל , לא כן הוא, שמצינו בתלמוד כמה פעמים שהוכיחו זה את זה בגלוי כאילו כוונו לקנטר חלילה 61799 



רת חכמת התרגשות והכ´ פי, כי אורייתא היא דקא מרתחא בם, התפשטות החכמה היא המקנטרת בם 61800 

 61801 .התורה היא המדברת מתוך גרונם

ולהנצל , יעזרנו להנצל מחמורות וקלות כי הכל חמורות´ וה, הדברים האלה ארוכים מאד מאד, סוף דבר 61802 

, אל יחשוב אדם שחטא מי מריבה איננו בידו, מיום הדין ויום התוכחה ובזה לעובדו בהשכל דעת ובדקדוק 61803 

והלא אין אנו מבינים מה הקידוש שם , הנה חטאם דיבור, חייונהפוך הוא הנהו חוטא במי מריבה כל ימי  61804 

כ מי שמרפה עצמו מדברי תורה "א, (ם"עיין רשב) י הדיבור יותר מהכאה"שמים שהיה יכול להיות ע 61805 

כמה גרם מניעת קידוש , בדיני ממונות ובמדות, מקיום התורה בין אדם למקום ובין אדם לחברו, ומתפילה 61806 

ועוד מה נכתב , והלא נראה עונשם של אדירי עולם בשביל חטא קל כזה, ידוהשם שהיה יכול להיות על  61807 

הרחמן יעזרנו לקדש , ש בפועל חלילה"כ המחלל ש"ועל עאכו, ואנחנו מה נאמר ומה נדבר, עליהם בתורה 61808 

 61809 .(´ג´ ב ע"חיי המוסר ח)  .שם שמים

 61810 

 61811 מאמר שכט

 61812 .(ב"י´ במדבר כ) הקהל הזה אל הארץ יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את

ולהבין שבני , אנו רגילים לעורר תמיד להעלות את מושגנו ולרומם את השקפתנו אודות דורות הראשונים 61813 

ולא , ל ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי בחזון המרכבה"דור דעה שעליהם אמרו חז 61814 

כתב במעלת דור המדבר בסוף , (ד משמונה פרקיו"ספ) ם"שהרי הרמב, היתה זו התגלות חד פעמית בלבד 61815 

´ ואם כן הרי עבדו את ה, שהקטנה שבנשיהם היתה כיחזקאל בן בוזי כמו שזכרוהו חכמים, ארבעים שנה 61816 

והתביעה עליהם היתה שלא , וחטאיהם היו בבחינת פגמים וצללים שהעיבו על עבודתם, בדבקות נפלאה 61817 

 61818 .התעלו לשלמות הראויה להם

תשובתם של אלו מפורשת בפרשת מי , שזוהי נטיה מפשוטו של מקרא, היו מי שיאמרואמנם יתכן שי 61819 

כאשר כעס על בקשת , ה היה בנטיה ממדת הסבלנות"ם מסביר שחטאו של משה רבינו ע"הרמב, מריבה 61820 

, והואיל ועם ישראל הביט אחר כל תנועה של משה רבינו כתורה שלמה, המים ואמר שמעו נא המורים 61821 

היה כאן לימוד , ומים שאלו כהוגן, ה לא כעס"והרי הקב, ה כועס עליהם"שבו שהקבוכשכעס עליהם ח 61822 

, ל התרנו ספק מספיקי התורה שנאמרו בו דברים רבים"ם ז"וסיים שם הרמב, טעות ותכונה שאינה טובה 61823 

על אשר מריתם , ולאור אמת זו נראה מה שנאמר בפרשה לא האמנתם בי להקדישני, והאמת יעשה דרכו 61824 

הם רק לפי ערכם הנעלה , הרי לנו ראיה מוכחת שכל החטאים הנקובים בדור המדבר, י מריבהאת פי במ 61825 

 61826 .והמרומם

ויעל אהרן הכהן אל הר , אלא כל מעשה ממעשי דור דעה, במבט כזה יש לבחון לא רק את עבירותיהם 61827 

וכל ציווי  ,קרב אל המזבח´ לגביו היתה זו עבודת קודש כמו בעת שמשה אמר לו על פי ה, ´ההר על פי ה 61828 

ואמרו , הכל עבודת קודש´ הכל עשה על פי ה, הכנס אל המערה ושכב על המיטה, וציווי שאמר לו משה 61829 

שתהיה עבודה שלמה ותמימה ככל עבודותיו של אהרן הכהן , ל שמשה רבינו חמד לעצמו מיתה כזו"חז 61830 

ואסור לצאת בהם מן למרות שיש בהם שעטנז , והראיה שהותר לו לעלות להר עם שמונת בגדיו, ´לפני ה 61831 

 61832 .(.ט"יומא ס) ש"המקדש כמ

ולמדוהו , (ח"מועד קטן כ) ל שמיתת צדיקים מכפרת על ישראל"שהרי אמרו ז, ובדרך צחות אפשר לומר 61833 

ולא רק , ואהרן עסק במיתתו בהקרבת קרבן חטאת עבור כלל ישראל, מסמיכות מיתת אהרן לבגדי כהונה 61834 

אלא אף המיתה עצמה מיתת נשיקה עבודת קודש , בודת קודשע´ העליה להר וההכנות למיתה היו על פי ה 61835 

א "כמו שפירש הגר, ´שהמיתה עצמה היתה עבודת ה, ´על פי ה´ שכן נאמר וימת שם משה עבד ה, היתה 61836 

 61837 .ש"והוא התכוון לקיים בה מצות עשה עי, באדרת אליהו שהיתה זו מיתה רצונית ולא טבעית

 61838 שנכנסו לפרדס´ אבל מצינו בענין ד, כי יכול אדם למות ברצונוו, אמנם אין אנו מבינים מהי מיתה רצונית

, ל שנשמתו התדבקה בעליונים ולא רצתה לשוב לגופו"א ז"והסביר מהרש, שבן עזאי מת (7ד"חגיגה י) 61839 

ואילו כאן שנצטוה אהרן למות דיבק את נשמתו בעליונים ועלתה לצרור , ושם נחשב לו הדבר לעונש 61840 

מדוע לא עלה משה השמימה ברכב אש וסוסי , מתורצת קושית האברבנאלובהשקפה זו , החיים בדבקות 61841 

 61842 .ומדוע מת ככל האדם, אש כמו אליהו הנביא שהיה זה לפי כבודו

ומיתתו , במיתתו כבחייו´ הוא עבד את ה, ´אלא וימת שם משה עבד ה, אך האמת היא שלא מת ככל אדם 61843 

ואילו היה אליהו הנביא יכול להגיע , תבכל נפשך בשיא השלמו, היתה קיום מצות עשה מיתה רצונית 61844 

 61845 .וזוהי דרגה נעלה יותר מרכב אש ועליה בסערה השמימה, למדרגת משה היה אף זוכה למות כך

 61846 

וממילא היה זה דור , שהקטנה שבנשיהם היתה כיחזקאל בן בוזי, כאשר זו תהיה השקפתנו על דור המדבר 61847 

ושההשכלה שלהם , כופרים קרויים אדםם וה"וחלילה מלהעלות על הדעת שהעכו, של מלאכי השרת 61848 

ז שדומה "זה העוה, אין הם קרויים אדם תשת חושך ויהי לילה, יכולה להחשב כשלמות עבור היהודי 61849 



והמשכילים שבהם , (7ג"מ פ"ב) אלו רשעים שבו שדומין לחיה שביער, בו תרמוש כל חיתו יער, ללילה 61850 

וקרא לנו בני ´ לא כן אנחנו אשר בחר בנו ה, ותםזוהי שלמ, (7ו"ק ט"ב) אינם אלא בבחינת ארי בן תרבות 61851 

 61852 .על פי התורה והמצוות´ צריכים להשתלם ולהיות כמלאכי ה, בכורי ישראל

, היה זה רק כאשר היו כולם כמלאכי השרת, ובזה יובן שמה שישראל נצטוו להחרים את כל מלכי האמורי 61853 

אבל לאחר מות יהושע ירדו , יתו יערוכן יהושע ודורו כולם היו כמלאכים וממילא נצטוו לבער את הח 61854 

, זה פנחס אל הבוכים´ ויעל מלאך ה (´שופטים ב) ונאמר, ואז לא יכלו עוד להחרים את הגויים, ממדרגתם 61855 

וישאו העם את קולם , ויאמר לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת מזבחותיהם תתוצון ולא שמעתם בקולי 61856 

אלא שהרגישו , ם פנחס ללחום ולהחרים את הגוייםולמה לא עלו ע, ויבכו וקראו שם המקום בוכים 61857 

לכן בכו על שפל , ואין עוד בכוחם להחרימם, בעצמם שירדו ממעלתם ואינם עוד מלאכים אלא בני אדם 61858 

 61859 !אוי לאותה בושה, מצבם

קל וחומר , אם אנשי דור המדבר היו כמלאכים, חובה עלינו להעפיל מעלה מעלה ואין גבול להשגות 61860 

אף , ואף הוא לא הסתפק בהשגתו, ולאהרן קודש קדשים ומשה רבינו איש האלהים, םלשופטיהם ולנשיאי 61861 

ת אמר לו כי לא "בקשה כזו שהשי, וביקש עוד הראיני נא את כבודך´ לאחר שעלה למרום ויהי שם עם ה 61862 

לקט שיחות )  .כמה שבכוחנו להשיגו´ כ חייבים אנו להעפיל ולהשיג את כבוד ה"עאכו, יראני האדם וחי 61863 

 61864 .(מוסר

 61865 

 61866 מאמר של

 61867 .(ב"י´ במדבר כ) יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ

עד שיש להכיר ולראות בחוש אם , כי כל פעולות האדם ומעשיו מתפרדות זה מזה, כאשר נתבונן נראה 61868 

יד משיג כובד ראש וקנה מ, כל אדם יכול להרגיש כשהוא עושה איזה דבר מצד הטוב, טוב ואם רע הוא 61869 

מרגיש בסיס לרגליו , לאחר מעשה טוב מרגיש הוא בנפשו שמשתרש ומתחבר להמציאות, בנפשו מציאות 61870 

מרגיש הוא , מיד נעשה בו מהפכה, לעומת זה בעשותו איזה מעשה שהיא מצד ההיפך, ואינו תלוי באויר 61871 

יכול להרגיש שעוקרתו מכל , של רעבכל פעולה ומעשה כל דהו , ונשאר תלוי ועומד באויר, שאיבד המצב 61872 

 61873 .ונכרת מכל מצב של מציאות, ענין חיבור ובסיס

לא , תאוה וחמדה הרי היא בלתי שום מהלך, בלתי מצב ובלתי שום מהלך, זה מהותו וסודו של הרע 61874 

 61875 וסוד הדברים הוא וילכו אחרי ההבל ויהבלו, רק התגלגלות מרצון אחד לרצון אחר, התחלה ולא סוף

אז ויהבלו גם הוא עצמו , שבעשות האדם מעשים שמציאותם הוא בלי מהלך ובלי מצב, (ז"י´ מלכים ב) 61876 

והרי הוא בלי , עד שכל רוח קל מנדנדהו ומגלגלהו, בלתי מהלך אובד הוא את הבסיס לרגליו, מתהוה הבל 61877 

 61878 .שום חיבור

ד הטוב הוא שסו, והיה כעץ שתול´ אשרי האיש אשר לא הלך וגו, (´תהלים א)ב  סוד זה גילה הכתו 61879 

נעשה כעץ שתול מתחבר הוא , שבעשות האדם מעשים טובים שבהם מונח סוד הנטיעה, שנעשה נטוע 61880 

, בלתי מתנדנד וממקומו לא ימישוהו, משיג מצב אשר כל הרוחות שבעולם לא יזיזוהו ממקומו, להמקור 61881 

בורו ודוחפהו כל מעשה כל דהו מצד הרע עוקרהו ומטלטלהו ממקום חי, לא כן הרשעים ההיפך מכל זה 61882 

, (ז"ישעיה נ) והרשעים כים נגרש, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח ומקלעהו מסוף העולם ועד סופו, באויר 61883 

זהו , נתוק מכל מין חיבור תלוי באויר, בלי שום מצב בלי שום מנוחה, כים נגרש זהו הסמל של רשע 61884 

 61885 .מציאותו של רשע

ענין שורשים הוא שהם בלתי מתנדנדים , רשיםסוד האבות הוא שהמה שו, ´ענין זה הוא סוד האבות הק 61886 

ס הרי אפשר עוד "אבל סו, האילן וענפיו כמה שהוא נטוע ומושרש באופן היותר טוב וחזק, בשום אופן 61887 

אי אפשר להזיזו , סודו של שורש הוא שאינו מתנדנד בשום אופן אף תנועה כל דהו, לנדנדו באיזה נדנוד 61888 

כי , ´הוא מה שאמר בלעם בראותו את האבות הק, קראו שורשיםוזהו סוד האבות שנ, ממקומו אף זיז קל 61889 

ואני רואה אותם מיוסדים , י אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם"מראש צורים אראנו וכתב רש 61890 

 61891 .אי אפשר להזיזם ממקומם אף זיז קל זהו סוד האבות, י אבות ואמהות"וחזקים כצורים וכגבעות הללו ע

, (´שמות ו) לא נודעתי להם´ וארא אל אברהם ושמי ה, ה"יעה על משרעעל דרך זה צריכים להבין התב 61892 

כ והעלהו "ואח, מתחילה כי ביצחק יקרא לך זרע, ואיך מבינים זה, (י שם"רש) ולא הרהרו אחרי מדותי 61893 

שאי , ולא יחול בו שום נדנוד בכל אופן, אלא שזהו הסוד של שורש שאינו זז ממקומו, לעולה ולא הרהר 61894 

באמונה אי , אמונה הוא מלשון יתד נאמן שאינו זז ממקומו, זהו הסוד של אמונה, מקומואפשר להזיזו מ 61895 

שאי אפשר להזיז , משום שסוד האמונה הוא מציאות בלתי מתנדנדת, אפשר להיות שום הרהור שבעולם 61896 

 61897 .(´נחמיה ט) וזהו ומצאת את לבבו נאמן לפניך, אף זיז כל דהו

משמע שתובעים  (´ט ה"ר י"במ) ל"יען לא האמנתם בי ובחז, ונהבזה נבין חטא מי מריבה שהוא טענה באמ 61898 

? ומה ענין כעס לאמונה, וכיון שבא לכלל כעס בא לכלל טעות, אותו בענין הכעס שאמר שמעו נא המורים 61899 



מציאות שאי אפשר להיות שום נדנוד כל , סוד האמונה הוא ומצאת את לבבו נאמן לפניך, זה סוד הדבר 61900 

ורק לפי רוממותו היה זה , ה הוא תורה לנצח נצחים"הלא כעסו של משרע, הדברוכמה מבהיל מאד , דהו 61901 

 61902 .כעס

הרי זה , ונדנוד זה איך שיהיה ועל איזה אופן שהיה, בזה תובעת התורה שהיה שם איזה זיז ונדנוד משהו 61903 

אי אפשר שיהיה אף , בדרגא של האמנתם בדרגא של ומצאת את לבבו נאמן לפניך, כבר לא האמנתם בי 61904 

ושום דבר לא יזיזהו , נאמן אמונה הוא מציאות קיים שאי אפשר שתפול בו שום תנועה בעולם, וד כזהנדנ 61905 

 61906 .אף זיז כל דהו ממקומו

זה נקרא כבר נדנוד והזזה ממקומו , ה שהוא גוף תורה"אם כעסו של משרע, וכמה מבהיל ענין זה למתבונן 61907 

ומה זה רצון שלנו איזה מהפכה הוא , צון ממשו איזה תנועה הוא ר"ו בן בנו של ק"ק, לפי מצבו ורוממותו 61908 

מסוף העולם , דוחפהו במצב של כף הקלע, הרי עוקרהו ממש עם השורש, וכמה הוא מזיזו ומנדנדו, עושה 61909 

 61910 !איום ונורא מאד למתבונן, ועד סופו כמוץ אשר תדפנו רוח

ב  "הוא מעין עוה שהרי שבת, ב"הרי מעלת המנוחה הוא הסוד של עוה, ז נבין מהו מעלת המנוחה"ולפי 61911 

משום שבאמת סוד זה של מנוחה , (´י בראשית ב"רש) בא שבת באה מנוחה? ומהו שבת, (7ז"ברכות נ) 61912 

 61913 ל"כ אחז"וע, ב"הוא כל סוד עוה, אינו מונח תחת שום שינוי, השקט ובלתי מתנדנד, ם ִנגרש0ההיפך מי

הוא ההכנה , וד זה של אמונהמשום שס, ע"כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי ג, (7ט"שבת קי) 61914 

 61915 .ב"היותר גדולה לעוה

ואם רואה אדם , נמצא שכל עבודת האדם הוא שהמעשים שלו יהיו בגדר נטיעה וחיבור בלתי מתנדנדים 61916 

ושמא , עליו לפחד הרבה פן ושמא הוא נתוק לגמרי ממקום חיבורו, בעצמו שכל דבר קטן מנדנדו ומזיזו 61917 

פחדו מפני איזה טרדה קלה מפני ´ ל הק"ומצינו איך שחז, לא יוכלהוא בבחינת והרשעים כים נגרש השקט  61918 

מי יודע למתי יחזור שוב למקומו לידי נטיעה , משום שהם ידעו שאם ניזזים זיז כל דהו, זיז כל דהו 61919 

הם ידעו מהי , מה נקרא אצלם נדנוד, ´ל הק"מה מיקרי טרדה אצל חז (.ה"עירובין ס) ´ועיין בגמ, וחיבור 61920 

.ולכן ראו למנוע מעצמם אף נדנוד וטרדה קלה שבקלות, יראו ופחדו מאד אף מזיז כל דהוו, עבודת האדם 61921 

 61922 .(דעת חכמה ומוסר)  

 61923 

 61924 מאמר שלא

 61925 .(ב"י´ במדבר כ) יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ

באמת , ´נות ועיונים עמוקים ביחוד הי חקירות עליו"רבים מן הראשונים חייבו את האדם לדעת אלהים ע 61926 

ל חייב אדם לומר מתי "אמרו חז, וחכמה עליונה´ יש בעצם קיום המעשים הטובים גילוי רב של דעת ה 61927 

לא אמרו שישאף שתגיע דעתו לדעת , (תנא דבי אליהו)ב  יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעק 61928 

 61929 .עשי אבותיוכי אם שיגיעו מעשיו למ, אבותיו אברהם יצחק ויעקב

המעשים הטובים אינו , וכי שיא הדעת והחכמה בא עם הקיום המעשי, הרי שזוהי המדרגה הגדולה ביותר 61930 

הבה נתבונן במעשי האבות וניווכח , אלא הם המהוים תורה וחכמה וזוהי דעת אלהים, קיום מצות בלבד 61931 

ולכן פירטה , הדורות לכל´ שדוקא בביצועם בפועל הגיעו לידי תכלית התעלותם והביאו להתגלות ה 61932 

כי כל נקודה חיובית זעירה שבהם יש לה ערך רב ופועלת לדורי , התורה כל פרט ופרט שבכל מעשיהם 61933 

 61934 .לעומתם כל נקודה שלילית שבביצוע המעשה רישומה ניכר לשלילה לדורות, דורות

עשה , עצמוכל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת ב, אמר רב יהודה אמר רב, (ו"מ פ"ב) ל"אמרו חז 61935 

ואל הבקר רץ , י שליח"ה לבניו ע"עשה הקב, י שליח"וכל מה שעשה אברהם ע, ה לבניו בעצמו"הקב 61936 

והוא , הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, ויקח חמאה וחלב, ויגז שלוים מן הים´ ורוח נסע מאת ה, אברהם 61937 

הולך לפניהם ´ וה, ואברהם הולך עמם לשלחם, הנני עומד לפניך שם על הצור, עומד עליהם תחת העץ 61938 

הרי שבשכר כל פרט שבמעשה חסד של , והכית בצור ויצא ממנו מים ושתה העם, יוקח נא מעט מים, יומם 61939 

 61940 .ולא עוד אלא שהופיע לפניהם בכבודו ובעצמו, ´זכו בניו לאחר כמה דורות להתגלות ה, אברהם

שהלך עמהם , העץ עומד עליהם תחת, לכאורה לא עשה אברהם עם המלאכים כי אם מעשים רגילים 61941 

והלך , ה לפני בניו על הצור"והנה בשכר פעולה פשוטה זו התגלה הקב, לשלחם ולווה אותם בדרכם 61942 

, מכאן כמה יש בכל פעולה מעשים של חסד חכמה ודעת אלהית, לפניהם במדבר להראות להם את הדרך 61943 

 61944 .עד שהיא מביאה לידי התגלות לדורות

, י שליח"ל שהיא במעשה אברהם שלא עשהו בעצמו כי אם עאם חסרה נקודה כ, ומכאן גם לצד השלילי 61945 

כי לעומת החשיבות בכל פרט שבמעשהו , ולא זכו בניו לאותה מדרגת ההכרה והדעת´ נתמעטה התגלות ה 61946 

כן היתה ניכרת שלילת ההשפעה בהעדרו של כל פרט , של אברהם וההשפעה החיובית הכבירה שבו 61947 

ואמר , הושיט להם בעצם ידיו את המים לרחוץ את רגליהם בשכר זה שאברהם לא, ונקודה שבאותו מעשה 61948 

ה בעצמו מים "לא המציא הקב, י אחד מעוזריו"וכנראה הגישם להם ע, בלשון אדיבה יוקח נא מעט מים 61949 



כלומר ששלח את משה להוציא להם את , כי אם אמר למשה והכית בצור ויצאו ממנו מים, לבניו במדבר 61950 

 61951 .המים מן הצור

, וגמל איתם את מעשה ההטבה והחסד, ו אהבה ומסירות נפש קיבל אברהם את האורחיםויש להתבונן באיז 61952 

, ועמד ביום השלישי למילתו שיש בו כאב רב, אברהם כבר היה זקן ושבע ימים בגיל תשעים ותשע 61953 

שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם , ביום השלישי כואב הוא להם, חנינא בן דוסא כל הנימולין´ כדאמר ר 61954 

כשנימול אברהם ביום , יהודה הנשיא´ וכן אמר רבן גמליאל בנו של ר, (ט"א פכ"פרקי דר) כואבים 61955 

, (ו"מ פ"ב) והיה טרוד בתחבשותיו וקאסר ושרי, (ב"ילקוט שם רמז פ) השלישי היה לו כאב הרבה מאד 61956 

עד ששום בריה לא יכלה לצאת ולבוא , ה חמה מנרתיקה והרתיח את כל העולם"ובאותו יום הוציא הקב 61957 

 61958 .(א שם"פרקי דר) עולםב

ורץ לקראת האורחים למרות , ועם כל זה לא התחשב אברהם לא בכאביו וטרדותיו ולא בחום הרותח 61959 

, ועשה כל המאמצים לשרת אותם במהירות האפשרית, שחשב אותם כערבים המשתחוים לאבק רגליהם 61960 

מאכלים הטעימים והכין להם את ה, ודוקא בעצמו כדכתיב ואל הבקר רץ אברהם וימהר לעשות אותו 61961 

ו "מ פ"ב) שחט להם שלושה פרים כדי להאכילם שלוש לשונות בחרדל שהוא מעדן מלכים ושרים, ביותר 61962 

 61963 .(י שם"ורש

ובודאי לא היה סיפק בידו משום , בהגשת המים לרחיצת רגליהם, רק בדבר אחד לא טיפל אברהם בעצמו 61964 

אבל משום שסוף כל סוף לא , שבילםכדי שהוא יוכל להשתחרר ולהחיש את הכנת המאכלים ב, האורחים 61965 

 61966 .לבניו´ נגרם ממילא העדר בהתגלות ה, בידיו וברגליו ממש, עסק בנקודה זו למעשה בעצמו

ואם חסרה , ובכל פרט ופרט שבו כלולה תורה וחכמה לאין שיעור, הוא אשר אמרנו כי המעשה הוא הדעת 61967 

והעדר זה בהתגלות , ´ובהתגלות ה´ נרשם ממילא חסרון בדעת ה, נקודה שהיא אף באופן ביצוע המעשה 61968 

מסופר בתורה , לאו מילתא זוטרתא היא, י שליח"ה בעצמו הוציא להם את המים כי אם ע"שלא הקב, ´ה 61969 

השיב משה אם אין פניך הולכים אל , ה למשה ושלחתי לפניך מלאך"כשאמר הקב, לאחר מעשה העגל 61970 

 61971 .תעלנו מזה

 61972 נחש שרף ועקרב וצמאון, במדבר הגדול והנורא, ותמשה התרצה יותר שכל העם ישאר במדבר ציה וצלמ

בעצמו ילך לפניהם ולא ´ ובלבד שה, ולוותר על כניסת הארץ ועל כל היעודים התלויים בה, (´דברים ח) 61973 

ויש להוסיף , ה בעצמו הולך לפניהם או על ידי שליח"אם הקב´ הרי כמה גדול המרחק בקרבת ה, מלאך 61974 

כדברי הכתוב יען לא האמנתם , תגלגל הדבר שנתבעו בעניני אמונהנ, שמסיבת הוצאת המים על ידי שליח 61975 

 61976 .בי

הסיבה , עד שכל נקודה שלילית באיזה פרט בביצועו, ומכאן כמה חכמה ודעת כלולה במעשה אברהם 61977 

וכל זה הוא אף , י שליח"שבין הופעתו בכבודו ובעצמו לבין פעולתו ע´ הבדל עצום כזה בהתגלות ה 61978 

כ "ועאכו, המצוות מעצמו לפני נתינת התורה ומבלי להיות מצווה ועושה במעשה אברהם שקיים את כל 61979 

 61980 ש"כלולה בכל מעשה מצוה לאחר שניתנה התורה לישראל ומקיימים אותה בתור מצווה וכמ´ כמה דעת ה

 61981 .(אור הצפון)  .גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה (ז"ק פ"ב)

 61982 

 61983 מאמר שלב

 61984 .(ב"י´ במדבר כ) לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ יען לא האמנתם בי להקדישני

ויסוד החטא הוא חסרון , ה יכול להכשל בחטא"התורה מגלה לנו כי יתכן שאף גדול הדור כמשה רע 61985 

, (´איוב ה) אדם לעמל יולד, ה מדוע לא למד מהגר שפחת אברהם"וכדאיתא שנתבע משה רע, תשומת לב 61986 

א ועד יום מותו "ש הגר"וכמ, וכל ימי חייו ללא הפוגה, יעמול האדם בכל כוחותיותכלית הבריאה היא ש 61987 

ושלא לעשות שום פעולה ללא , ועיקר העמל בשימת לב מתמדת על כל מעשה, חייב האדם להתייסר 61988 

אלא , עדיין אין לו לבטוח שמעשיו יהיו מושלמים ללא פגם, ה"ואף אם הגיע לשלמות כמשרע, מחשבה 61989 

 61990 .מיד ושימת לב על כל מעשיוחייב בחשבון מת

כשהוא אומר , אדם לעמל יולד איני יודע אם לעמל תורה או לעמל מלאכה, (7ט"סנהדרין צ) ´ואיתא בגמ 61991 

ועדיין אינו יודע אם לעמל תורה או לעמל , הוי אומר לעמל פה נברא, (´קהלת ו) כל עמל האדם לפיהו 61992 

 61993 .הוי אומר לעמל תורה (´א יהושע) כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, שיחה

בהך , ה למשה אתה מחית בחוטרא שאמרת רב לכם"רב לכם בני לוי אמר הקב, (ח"ח י"ר י"במד)א  אית 61994 

ל "א, ´בעת שביקש משה להכנס לארץ ישראל והתחנן לפני ה, למחר אתה שומע רב לכם, חוטרא את לקי 61995 

מכל מקום , ה היו בדין ובמשפט"רעואף שכל דברי מש, ה רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה"הקב 61996 

הרי שחייב אדם לדקדק , ז נתבע ובאו עמו בדין ונענש"ואף ע, ה פגימה קלה בלשון רב לכם"מצא הקב 61997 

ואף , ואף כשהדיבור כראוי חייב לשים לב על הלשון והסגנון שבו נאמרים דבריו, בכל דיבור ודיבור 61998 

 61999 .עליהם יבוא במשפט



כי מי יעמוד ביום הדין ומי יצדק , ראוי להזדעזע ולהחרד תמיד, (ד"י פ"מס) ל"והיינו מה שכתב הרמח 62000 

אפילו שיחה , (7´חגיגה ה) ל"וכן אמרו חז, באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטן או גדול, לפני בוראו 62001 

אלא אף על לשון , ולא רק על דיבור מיותר יבוא בדין, קלה שבין איש לאשתו מגידין לו בשעת הדין 62002 

יפול האדם ולא תהא , ובעת שלא ישים לבו על דרכיו ומעשיו, ויק כל הצורך יתן את הדיןוסגנון שאינו מד 62003 

חייבים אנו בפיקוח מתמיד מתוך התבוננות בשכר , ובפרט בזמננו שאיש כל הישר בעיניו יעשה, לו תקוה 62004 

 62005 .ו"ועונש וכדומה כדי שלא נכשל ח

תכונה , ת לב מתמדת על כל מעשה ודיבורוהנה יש לשאול היאך יוכל בן אנוש להגיע למדרגה כזו של שימ 62006 

ואם , (.´ז ג"ע) ה בא בטרוניא עם בריותיו"אמנם זה טעות כי אין הקב, זו ראויה למלאכים ולא לבני אדם 62007 

, זו ולחיות בחשבון על כל מעשה ודיבור, ז ראיה שמסוגלים בני אדם להתגבר על זה"ה, ז"נתבעים אנו ע 62008 

אין אדם נכשל בהפסד ממון וכדומה כתוצאה מאי תשומת לב על  שלעולם, ויש לראות זאת בעניני העולם 62009 

 62010 .מעשיו

ב ברורים לנו "ולו היו עניני עוה, וסוף מעשה במחשבה תחילה, כל מעשיו נעשים בשיקול דעת כהוגן 62011 

והסיבה היחידה לכך היא מחוסר הבנה בחשיבות , לא היינו נכשלים בחסרון תשומת לב, ז"כעניני העוה 62012 

בעת , (´משלי ב) ´אמר בקרא אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת הוהיינו דנ, ב"העוה 62013 

 62014 .ודאי שישגיח על כל מעשה שלא ינזק, שיראת שמים חשובה בעיניו ככסף וזהב

יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה , ל בתחילת ספרו פתח"הרמח 62015 

ובעת שיכיר , ב"שכל תכלית בריאתו היא עוה, עשיו חייב להקדיםכדי להגיע לשלמות במ, חובתו בעולמו 62016 

כמו כן הסוחר , וכשם שהסוחר שם לב על עסקיו שלא יפסיד, ב"זאת ממילא יעשה לסוחר בעניני העוה 62017 

כלל הדבר יהיה האדם מעיין על כל מעשיו , (ג"י פ"מס)ב  והיינו מה שכת, ב יפקח על כל מעשיו"בעוה 62018 

שבעת שנמצא בו , ש עבירה ופשע"שלא להניח לעצמו הרגל רע ומדה רעה כ, כולם ומפקח על כל דרכיו 62019 

 62020 .י מחשבתו אלא הרגליו הם המנחים אותו"כל מעשיו מודרכים לא ע, הרגל ומדה רעה

כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד , והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו 62021 

, (7ח"ב ע"ב) והוא מה שאמרו, ל הורונו בפירוש צורך החשבון הזה"וחז, כל עסקיהם למען לא יתקלקלו 62022 

בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה , על כן יאמרו המושלים בואו חשבון 62023 

גודל ההפסד בעשיית , ב חייב לחשוב חשבונות אלו"כדי שיעשה לסוחר בעניני העוה, כנגד הפסדה 62024 

 62025 .ב"ולזה צריך להכיר בחשיבות ויקר עוה, הצפוי לאדם בעשיית המצוה וכן רב השכר, העבירה

כל העולם נברא עבור כל יחיד , (.ז"סנהדרין ל) האדם נברא יחידי ללמדך שבשביל יחיד נברא העולם 62026 

ובעת שיחטא , לו היינו מתבוננים בזה שכל העולם המרכבה והגלגלים נבראו עבור כל אחד, מישראל 62027 

, ל"וכן כאשר יתבונן במה שאמרו חז, ב"ודאי שהיה לסוחר בעניני העוה, פוי לויפסיד את כל העושר הצ 62028 

ושכר גדול זה ודאי עדיף על , (7ט"קידושין ל) אין לך מצוה קלה שבתורה שאין תחיית המתים תלויה בה 62029 

 62030 .ולאחר שיחזק בקרבו כל זה ודאי שישים לב על כל מעשיו, ההפסד שיש לאדם בשבירת התאוה והרצון

ולא צריך להיות במדרגות , ואר שפיר שיכול אדם להגיע לכך שישים לב על כל מעשה ומעשהמעתה מב 62031 

וממילא מתנהג , ב"אלא זו מדרגה פשוטה באשר האדם מחשיב ויודע ערך עוה, גבוהות כדי להשיג זאת 62032 

נמצא שמחובתינו להרחיב התבוננות במהות השכר , ז שמשים לב על כל היוצא מפיו"כסוחר בעסקי עוה 62033 

שעל , וממילא נבין גודל ההפסד שבעשיית העבירות, ב"כדי שנחשיב ונייקר את העוה, וי בעולם הבאהצפ 62034 

 62035 .(אור יחזקאל)  .ב"ידם ימנע מאתו השכר הגדול שבעוה

 62036 

 62037 מאמר שלג

 62038 .(ד"י´ במדבר כ) וישלח משה מלאכים אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל

ושעל ידה נגיע לשלמות היא רק בדרך , נו בעולמנוהדרך היחידה בה נזכה לקיים חובתי, לפום צערא אגרא 62039 

ולכן אף בעת שאנו מכירים את החובה , וחסרון העמל הסיבה העיקרית לכשלון האדם, עמל ויגיעה 62040 

כי חסר לנו , מ נשארים במצבנו הקודם"מ, ויש בקרבנו שאיפה עזה להגיע לשלמות, הנדרשת מאתנו 62041 

ונשארת שאיפתנו בגדר רצון ערטילאי ללא , נו אליהםהרצון לעמול ולטרוח להשיג את כל ההכרות שהגע 62042 

 62043 .ביצוע

מ "מ, ניכרת ההתמדה והכל לומדים בחשק ורצון, בתחילת הזמן ניכר אצל כל בני הישיבה רצון עז לזכות 62044 

הסיבה לכך הקושי לעמול , ומיד כעבור תקופת מה פושט הרפיון בקרבנו, אין החיזוק מחזיק זמן מרובה 62045 

הנה באים לישיבה , צא שעיקר מאמצנו חייב להיות בהרבות היגיעה והעמלנמ, ולהמשיך בדרך הקשה 62046 

ויצליחו להגיע לשלמות בהשגת , וסבורים שפה יעלו במעלות התורה והאמונה, תלמידים מכל קצוי ארץ 62047 

מכיון שאין ביכולתם , אבל אינה תופסת לזמן מרובה, בתחילה ניכרת אצלם התעלות, המעלות והמדות 62048 

 62049 .וללא עמל לא יגיעו למאומה, יגעתלהתמיד בעבודה המי



הרי כמה , ס"ל שלעקור מדה אחת משורשה קשה יותר מלרכוש בקיאות בכל הש"ס ז"אמרו בשם הגרי 62050 

כ להשריש בקרבו אמונה ויראת שמים חייב "עאכו, עבודה וטורח חייב להשקיע כדי לרכוש מעלה אחת 62051 

פילו להשיג מעלה ככבוד הבריות שהיא וא, ומבלעדי זאת לא ישיגם, למסור נפשו וכוחותיו בכל מאודו 62052 

מ חייב לטרוח עד שיוריקו פניו כדי להשיג מעלה "מ, וכל העולם מכיר בחשיבות מידה זו, מידה מושכלת 62053 

 62054 .זו

כשמוע עשיו את דברי אביו ויצעק צעקה גדולה , ב"ב ורצה להשיג עוה"אף עשיו הרשע האמין בעוה 62055 

כ אמונתו היתה חזקה בברכות יצחק אביו עד "כ, (ז"כ בראשית) ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי, ומרה 62056 

מ נותר עשיו הרשע "מ, ב"ובקשתו היתה לברכות יצחק לזכיה בעוה, שמסר נפשו עבור השגת הברכות 62057 

זו , ב"וללא עמל לא מועיל כלום האמונה בעוה, ב"כי לא היה בכוחו לעמול להשיג עוה, לדראון עולם 62058 

הכוונה שאינו , י איש שדה אדם בטל"ופירש, יודע ציד איש שדה ויהי עשיו איש, היתה תכונתו של עשיו 62059 

 62060 .מוכן להתייגע ולעבוד אלא אוהב את הבטלה

, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו 62061 

ר לו כי גר יהיה אלא אמר לו אחים אנחנו בני אברהם שנאמ, מה ראה להזכיר כאן אחוה, ל"י מחז"ופירש 62062 

אתה ידעת את כל התלאה לפיכך פירש אביכם מעל אבינו וילך , ועל שנינו היה אותו החוב לפרעו, זרעך 62063 

זו הסיבה להבדל הגדול בין , מפני השטר חוב המוטל עליהם והטילו על יעקב, אל ארץ מפני יעקב אבינו 62064 

והיינו , יהיה זרעך בארץ לא להם עשיו לא היה מוכן לקבל על עצמו את השטר חוב של גר, יעקב לעשיו 62065 

 62066 .ל שמי שאינו מוכן להתייגע ולעמול אף שאמונתו ראויה לא יזכה"כנ

י אין לך לעורר על הירושה של ארץ ישראל כשם שלא פרעת את "וברש, עוד שם נעברה נא בארצך 62067 

שכם י אתם מתגאים בקול שהורי"וברש, ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך, החוב 62068 

חזינן , ואני אצא עליכם במה שהורישני אבי ועל חרבך תחיה, וישמע קולנו´ ואמרתם ונצעק אל ה, אביכם 62069 

והברכות , שכל המשא ומתן בין ישראל לאדום היה על פי האמונה בתורה הקדושה, הכא הערה נפלאה 62070 

וידעו שהכל מאת כי אף הם האמינו , ולא הכחישו וכפרו אנשי אדום בכך, שהבטיח יצחק אבינו את בניו 62071 

אלא כל ההבדל בין הזוכים לשאינם זוכים תלוי רק במדת , כ מה החילוק בין אדום לישראל"וא, ´ה 62072 

 62073 .להתייגע על מנת לקיים את האמונה, היגיעה

ומצינו שכל יצורי הבריאה חיים בהשקט ושלוה ואינם , הנה האדם נזר הבריאה כולה, ויש לראות זאת 62074 

ואילו האדם כליל המעלות חייב לטרוח בכל , מעולם לא ראיתי שועל חנוני, חייבים לטרוח למצוא פרנסתם 62075 

וכמו כן כל חיינו רצופים בצער ומכאובים כצער לידה ועיבור וצער גידול , כוחותיו להכניס מזון לפיו 62076 

 62077 .ואף המעלה הקטנה ביותר לא נשיגנה אלא ביגיעה, כ שהשגת רוחניות קשורה בעמל וטורח"עאכו, בנים

יגיעה עצומה דרושה להשגת המעלות ולהקרא , ראיתי בני עליה והם מועטין (7ה"סוכה מ) ל"מובא בחז 62078 

ובודאי היתה , (ז"במדבר ט) וראה גבי קרח ועדתו שהיו נשיאי העדה קרואי מועד אנשי שם, בעל מעלה 62079 

ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ , מ כאשר פגעה בהם המדה לא הצליחו להתגבר עליה"ומ, אמונתם שלמה 62080 

י "רש) אלא שעוד רוצים לישב בשלוה, ב"לא דיין לצדיקים שמזומן להם שכר בעוה, רוגזו של יוסף עליו 62081 

 62082 .ה אין לצדיקים לישב בשלוה"כי עיקר ההצלחה קשורה רק בעמל ויגיעה ומשו, (ז"בראשית ל

יי אין תקופה בח, ש מה רבו צרי רבים קמים עלי"וכמ, ה שהיו חייו רצופין ביסורין ועמל"וכן דוד המע 62083 

ה "משה רבינו ע, ואף הגדולים ביותר עדיין חייבים להתייגע כל חייהם, האדם שמותר לו להפסיק מהעמל 62084 

מ הרי התורה "מ, אכן כל הראשונים מתקשים בהבנת חטא מי מריבה, נכשל בחטא מי מריבה באחרית ימיו 62085 

ואיננו מבינים , עהואנו בורחים ומשתמטים מהיגי, נמצא כי העמל תכלית כל הנבראים, כותבת זאת לחטא 62086 

 62087 .כי זו תכלית כל הבריאה ורק על ידה נגיע לשלמות

שרצה העליון שיהיה האדם , היסוד הראשון שעליו עומד כל הבנין (´ד´ דעת תבונות עמ) ל"כתב הרמח 62088 

דנמצא שהוא מתעסק ויגע בהשגת , וזה עצמו יהיה זכותו ושכרו, משלים את עצמו ואת כל הנברא בשבילו 62089 

שמו הוא תכלית הטוב ´ כי האל ית, אשר ישיגהו יהנה מיגיע כפיו וזה חלקו מכל עמלווכ, השלמות הזה 62090 

וכדי שתהיה , ש לברוא נבראים כדי להטיב להם"והוא מה שרצה ית, ואמנם מחוק הטוב הוא להטיב, ודאי 62091 

ואז יהיו בעלי הטוב , ידע בחכמתו הנשגבה שראוי שיהיו מקבלים אותה ביגיע כפם, ההטבה הטבה שלמה 62092 

כל תכלית הבריאה ליצור הכל , הוא ולא ישאר להם בושת פנים בקבלת הטוב כמו שמקבל צדקה מאחרה 62093 

 62094 .וכל מעלה חייבת להיווצר רק בדרך יגיעה ואז נהפכת המעלה למעלתו הקנויה לו, י יגיע כפים"ע

לא וב, כדי שכל המעלות יהיו מעשי כפינו, המלאכה מרובה מלאכת העמל והיגיעה בדרכי השגת השלמות 62095 

ואף אצלנו מחזרים אחר , היגיעה דומים אנו לעשיו הרשע שברח מהיגיעה וביקש רק ברכות יצחק אבינו 62096 

כיון שהיגיעה , (7´מגילה ו) יגעת ומצאת תאמין לא יגעת ומצאת אל תאמין, הברכות ומתחמקים מהיגיעה 62097 

, קרא מלך עוזרה נ"וכן הקב, ודאי שכאשר ימצא ללא יגיעה אין זה מאומה, היא עיקר מטרת העבודה 62098 

 62099 .ה לא יקבל"אבל מי שבדעתו לקבל הכל מתנה מאת הקב, הכוונה שמסייע למי שטורח מעצמו



 62100 .(רצו´ ה עמ"אור יחזקאל ח)  

 62101 

 62102 מאמר שלד

 62103 .(ט"י´ במדבר כ) ויאמרו לו בני ישראל במסילה נעלה ואם מימיך נשתה ונתתי מכרם רק ברגלי אעבורה

והלא אדום מנה עם , ול אם יתן לעם ישראל לעבור דרך ארצוויש להבין למה היה פחדו של אדום כה גד 62104 

גם ישראל הציעו לו תנאים נוחים ביותר שיעברו במסילה מיוחדת , מזויין בנשק חם כדרכו וכאומנותו, רב 62105 

במה יכול הוא להזיקו אם יעבור בדרך שמלך אדום בעצמו יתווה עבור , כ"ומה חשש כ, לא דרך הערים 62106 

 62107 ?חד ואימהולמה נפל עליו פ, ישראל

כי אם מן , הוא לא חשש מישראל בתכסיסי מלחמה, ל כי פחדו של אדום לא היה מסיבות פיסיות"י 62108 

מפונק , עם ישראל היה עם מוסרי ואצילי, ההשפעה הרוחנית והמוסרית של עם ישראל על בני האומה 62109 

מופרש , יניעם מקבל תורה מס, עם החוסה תחת ענני הכבוד, עם אוכלי מן, ה"בקירבתו הגדולה להקב 62110 

מעם קדוש ונפלא זה פחד מלך אדום , טהור ומקודש בכל תחומי החיים, ז"ומובדל מכל תאוות העוה 62111 

 62112 .להיות משפיע על עמו אפילו בדרך מעבר, בעוברו דרך ארצו

זה עצמו יכול להחדיר בלבותם השפעה , כאשר בני אדום יראו את בני ישראל בצורותיהם המרוממות 62113 

, יהיו נחותים בעיני עצמם, על קיומם ועל גאוותם הלאומית, ה על העם הזהרוחנית חזקה שתביא מהומ 62114 

ואם יגיעו לידי , ירגישו שפלות ואפסות מול אותו העם הצועד ברמה מוסרית מתוך גדלות ורוממות הנפש 62115 

 62116 .כמוה כנצחון של עם ישראל על אדום גם מבחינה פיסית, הרגשה כזו כמוה כתבוסה

ירד לסוד ולעומק ההשפעה העמוקה שעשויה להתפתח בקרב בני עמו מעצם הוא , לכן פחד מלכו של אדום 62117 

הרי הפריז שמנע את , ואם שהיה צודק בפחדו זה, עד שהוא עלול להיכנע לגמרי, המעבר של בני ישראל 62118 

, אפילו רק מהבטה ומהצצה, שכן פחד כי השפעתם עלולה לחדור אפילו ממרחק, מעברם אפילו על הגבול 62119 

 62120 .השפעתו וקדושתו של עם ישראל כולועד כדי כך מגיעות 

עד כמה עלולה להגיע השפעתו של הרע אף על היותר תמים , אולם יש להתבונן גם להיפוכו של דבר 62121 

רק על גבול , גם לרע יש כוח גדול של השפעה המסוגל לחדור ולהזיק אפילו לקדשי בני ישראל, וישר 62122 

, ונפרצה בהם פירצה, דבק רע מהאויר בלבד כבר נדבק בהם איזה, וכבר נתרשמו לרעה, ארץ אדום עברו 62123 

 62124 .(ג"כ´ י כ"רש) ,מגיד שמפני שנתחברו לעשו הרשע נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה

יושב בשלוה ונהנה , טובל בים של אורה וזיו עליון, עם ישראל ארבעים שנה במדבר שרוי תחת ענני כבוד 62125 

הענן היה , א בלתה מעליו ורגלו לא בצקהשמלתו ל, כל צרכי החיים באים לו בדרך נס, מזיו השכינה 62126 

וכיון שהתרגלו כך , הכל בא להם בלא כל יגיעה ועמל, באכילת המן מצאו אלפי טעמים, מכבס שמלותם 62127 

כן טבעו של אדם שבדבר שהוא מתרגל לו אין , שאפו והתגעגעו לסדר חיים טבעי, נמאסה עליהם הנהגה זו 62128 

 62129 .ואפילו אם השינוי הוא לרעה, נוייםהוא רוצה בשי, הוא מרגיש את הטוב הצפון בו

ראו מרחוק שאנשי אדום חיים את חייהם בדרך של , כאשר בני ישראל עברו רק על גבול ארץ אדום 62130 

מה שראו היה חידוש אצלם לעומת מה שהורגלו , מיד התעוררה בקרבם תאווה לחיים אלו, זריעה וקצירה 62131 

הם קינאו בצורת , חיים נסיים ועל טבעיים, חההם נלאו כבר מחיי שלוה ומנו, בו במשך כל ארבעים שנה 62132 

וקנאה זו כבר היה בה משום , התגעגעו לצאת מחיי המדבר וההתבודדות, החיים של עבודה ומלאכה 62133 

זו היתה הפירצה שפרצו בחומה , זו היתה הסתכלות שכמוה כחיבור והתקרבות לעשו הרשע, התחברות 62134 

 62135 .כך נעשו כבר חברים לעשו הרשע, שלהם

הגם שנגזרה , ´ש האור החיים הק"כמ, ביאה לידי התקרבות מיתת אהרן הכהן החביב עליהםפירצה זו ה 62136 

ראה והרגיש ברושם , אהרן הרודף שלום ואוהב הבריות, אפשר שהיה חי עוד ימים, גזרה זו כבר עליו 62137 

נתקרבה מיתתו , הרגיש בחלישות הדעת שתקפה עליהם מפני קנאתם בעשו הרשע, שנדבק בעם ישראל 62138 

 62139 .ביל גזירת המקום עליו על החטא בלב של בני ישראלוזאת בש

כל בריות שבים אם עשה , מפני שהוא בורח ליבשה דברי רבי עקיבא, כל שבים טהור חוץ מכלב המים 62140 

אף , מה בגד גידולו מן הארץ, או בגד או עור או שק (א"ויקרא י)ב  מעורן כלים אין מקבלין טומאה דכתי 62141 

לפי שכל שאר בריות שבים אין אחד מהן בורח ליבשה כשבאים , המיםעור מן הגדל על הארץ חוץ מכלב  62142 

, ואם עשה כלי מעורו מקבל טומאה, הלכך הוי בכלל עורות היבשה, לצוד אותם אלא כלב הים בלבד 62143 

 62144 .(.ג"ז י"ב כלים י"רע)א  והלכה כרבי עקיב

בר דן את הבריה בדין כ, כי הרצון לברוח למקום שאין גידולו שם מן הים ליבשה, לומדים אנו ממשנה זו 62145 

אף שזוהי טעות מצדו שכן , אבל אם הוא בורח ליבשה, כלב הים הרי חיותו וקיומו בים ולא ביבשה, אחר 62146 

ומי שעושה כלי מעורו הכלי , מכל מקום נידון הוא כמו בריה של יבשה, צריך לשוב לים למקום חיותו 62147 

מקנא בסידור החיים אצל , י התורהמי שמוציא את ראשו מחוץ לחי, מטמא כעין בריה שגידולה מהארץ 62148 



ואם הוא , מקום מחשבתו של האדם שם דינו ושם גורלו, הרי הוא נידון כמוהם, אלו שאינם בני תורה 62149 

 62150 .נידון כמו אלו שרגילים שם, מוציא עצמו לתחום אחר

א דלצפר, חזי לי ההוא מרבנן דהוה שכיח אליהו גביה, אישתעי לי רב חביבא בר סורמקי, אמר רב חביבא 62151 

בבוקר ראיתי את עיניו יפות ולערב ראיתי אותן ) ,הוה שפירין עיניה ולאורתא דמיין כדמיקלין בנורא 62152 

ואמר לי דאמרי ליה לאליהו אחוי לי רבנן כי סלקו , ואמרי ליה מאי האי, (י"דומות כאילו נשרפו באור רש 62153 

ולא , דלא תסתכל ביה חייא´ אמר לי בכולהו מצית לאיסתכולי בהו לבר מגוהרקא דר, למתיבתא דרקיע 62154 

למחר אזלי , דנורא וסמינהו לעיניה (ניצוצות) איסתכלי ביה אתו תרי בוטיטי, מצאי לאוקמיה אנפשאי 62155 

 62156 .(ה"מ פ"ב)א  אשתטחי אמערת

וכיון שמדרגת רבי חייא שהיה מרביץ , ל שם כי ההסתכלות הוא חיבור אל מי שמסתכל"וביאר המהר 62157 

כי אל דבר שיש לאדם צירוף וחיבור עמו , להתחבר אל מדרגתו אי אפשר, תורה ברבים והיה בחייו נבדל 62158 

 62159 .ואין ראיה שולטת אל דבר שאין לו צירוף וחיבור אליו כלל, שולט בו הראיה

, ה למשה רב לך אל תוסף דבר"אמר הקב, את כל הארץ´ ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ויראהו ה 62160 

ועכשיו הריני , היית מספיק לראות כולה כל ימיך אילו היית נכנס לשם לא, הרבה ממה שבקשת נתון לך 62161 

ה בקשת ממני "אמר הקב, י ואתחנן"וברש, (כ"תת´ ילקוט ואתחנן ג) מראה אותך כולה כאילו באצבע 62162 

כאמור שההסתכלות הוא , את כל הארץ´ ויראהו ה´ אני מראה לך את כולה שנא, ואראה את הארץ הטובה 62163 

, י וכאילו נכנס בה"בתו של משה שנתדבק בראייתו לאונתקיימה קצת מחש, חיבור אל דבר שמסתכל 62164 

 62165 .(אור חדש)  .ויותר מזו שהספיק לראות את כולה

 62166 

 62167 מאמר שלה

 62168 .(ו"כ´ במדבר כ) והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם

אמר , רן למותוכיון שהגיע זמן של אה, ה לא השיב להם"והקב, המלאכים תהו על יצחק שנעקד ולא סירב 62169 

, (ילקוט ראובני) ראו אהרן הולך למיתה, אתם תמהתם על יצחק שנעקד ולא סירב, ה למלאכי השרת"הקב 62170 

כי היה , והלא עקידת יצחק היתה בבחירתו של יצחק? מה כאן ההשוואה בין עקידת יצחק לבין מיתת אהרן 62171 

 62172 .בידו וברשותו שלא לציית ולא לשמוע בקול אביו

שמי שאינו , ואף שאביו אברהם היה נביא מוחזק, מצוה זו שעל ידה יתקפחו חייו היה יכול לסרב לקיים 62173 

אולם בכל זאת שייכת לכאן בחירה שהיה , (7ט"פ) שומע לקול נביא מוחזק חייב מיתה כמבואר בסנהדרין 62174 

כי אף שיסרב לא יועיל הסירוב , ואילו מיתת אהרן הלא אינה תלויה ברצונו, יכול לעבור על דברי הנביא 62175 

 62176 ?כיצד, ה יוצא שעקידת יצחק ומיתת אהרן שווים זה לזה"ומתשובתו של הקב, אין שלטון ביום המוותו

כי אף שהוא מוכרח לקיים את הגזירה ואין לו בחירה , ויש לבאר כי אמנם יש בחירה גם במקום של הכרח 62177 

הדבר  נחשב לו, אולם אם הוא מקבל באהבה וברצון ובשמחה אף שהוא מוכרח לכך, להשתמט הימנה 62178 

כאילו היה , וההסכמה והקבלה נקראות על שם הבוחר באהבה, כאילו קיבל את הגזירה בבחירתו וברצונו 62179 

 62180 .בידו לבחור ולא לקבל

כ הרשעים "משא, ל שצדיקים בשעת מיתתן פושטים את צוואריהם ומוסרין עצמן למיתה"וכן אמרו ז 62181 

, כי בעל כורחם הם מתים, ן מקום לסרבואי´ ואם כי מסורים הם ביד ה, מתקשים ומסרבין להימסר למיתה 62182 

אבל הצדיקים פושטין את , ונפטרים מן העולם שלא ברצונם, באהבה´ מ אינם יכולים לקבל את גזירת ה"מ 62183 

הם גוברים על יצר המיאון והסירוב הפועל אז כשצריכין לעזוב , צוואריהם ומקבלים באהבה את הגזירה 62184 

 62185 .מכאן שקיימת בחירה במקום הכרח, ז"את העוה

מה יונה זו כל העופות כשהן נשחטין הן מפרכסין , וזהו מדתם של עם ישראל בכלל שהם נמשלים כיונה 62186 

כך אין אומה בעולם נהרגת על קדושת שמו ומוסרת עצמה להריגה אלא , אבל היונה הזו פושטת צווארה 62187 

וימת , (´תצוה ה תנחומא) כ הנך יפה רעיתי הנך יפה עינים יונים"זשה, כי עליך הורגנו כל היום, ישראל 62188 

שלא סירב להמסר עצמו למיתה ולקבל , (ל"ע ז"ראב) אפילו במותו עשה מה שצוהו כעבד, ´שם עבד ה 62189 

 62190 .ונחשב לו כאילו הבחירה בידו, ´באהבה גזירת ה

שפושטים צוואריהם כאילו , אף לגבי הגזירות הקשות שאי אפשר להימלט מהן הרי הם בגדר בוחרים 62191 

שאף , ´כ במדרגה של אהבת ה"ולכן אהרן הכהן התעלה כ, ´את שמו יתהבחירה בידם להתמסר ולקדש  62192 

מכל מקום הוא התעלה עד שגם , ואף לגדול אין שלטון ביום זה, בשעת מיתה שאי אפשר להתחמק מזה 62193 

כה , ה הראה למלאכים את אהבת אהרן ומדרגתו הגבוהה בבחינת בוחר"והקב, במקרה זה נחשב לבוחר 62194 

 62195 .ה השווה את בחירתו של אהרן ליצחק"עד כי הקב, גדול כוחו של האדם הבוחר

שלא סירב , כ גבוהה בבחירה"מה אתם תמהים על יצחק שהגיע למדרגה כ, ה השיב למלאכי השרת"והקב 62196 

, ה למלאכי השרת למדים אנו"ומתשובת הקב, הנה גם אהרן הגיע לבחירה, להיעקד על המזבח´ במצות ה 62197 

כי אצל הצדיקים , זאת גם בחירתו של יצחק נחשב להכרחעד היכן מגיע כוח הבחירה בדרי מטה לעומת  62198 



בן מאה ועשרים שנה אנכי , ה"ש משה רבינו ע"כמ, מצווה הרי זה הכרח´ כיון שה, הוא הכרח´ דבר ה 62199 

? אלא מהו לא אוכל, ל לא כהתה עינו ולא נס ליחה"ת? יכול שתשש כוחו, היום לא אוכל לצאת ולבוא 62200 

 62201 .לית לך רשו למיכל, וכל לאכול בשעריךוכן לא ת, (י וילך"רש) איני רשאי

ל עלה למטה "א, ראה מיטה מוצעת ונר דלוק, ל לאהרן הכנס למערה ונכנס"א, חוקת´ י פ"מבואר ברש 62202 

האזינו ´ ובפ, מיד חמד משה לאותה מיתה, עצום עיניך ועצם, קמוץ פיך וקמץ, פשוט ידיך ופשט, ועלה 62203 

, באותה מיתה שראית וחמדת, אשר מת אהרן אחיךאל משה עלה אל הר העברים ומות בהר כ´ וידבר ה 62204 

ומעולם לא הבנתי מה , ל"אמר משה אשרי מי שמת במיתה זו עכ, אותה שעה שהפשיט משה את אהרן 62205 

 62206 ?כ חמד לה"מה ראה במיתה זו שכ? התשוקה

שקיבל באהבה ובמסירות כאילו היה , שחמד לאותה בחירה שבהכרח שראה באהרן אחיו, ל"ולפי דרכנו י 62207 

המותה ´ וזה שאמר הכתוב יקר בעיני ה, וזוהי מיתת נשיקה, וזוהי דרגא עליונה, צמו הבוחר במיתההוא בע 62208 

ופושטים צוואריהם ומוסרים את עצמם למיתה , מיתה כזו שמקבלים הצדיקים והחסידים באהבה, לחסידיו 62209 

 62210 .(אור חדש)  .בבחירה אף בהכרח

 62211 

 62212 מאמר שלו

 62213 .(ט"כ´ במדבר כ) שלשים יום ויבכו את אהרן, ויראו כל העדה כי גוע אהרן

לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש , כל בית ישראל האנשים והנשים 62214 

יש , (י"רש) אבל במשה רבינו לא נאמר כל בית ישראל רק בית ישראל שהיה מוכיח אותם, ואשתו 62215 

, בלת התורה וכל הנסים שהיו במדברק, דור דעה עם השגות גבוהות ברוחניות, בני ישראל במדבר, לתמוה 62216 

כ צורך אצלם לאהרן כדי להשכין שלום "ומה כ, ´שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה המן הבאר וכו 62217 

עד כי השכיח מהם את חובותיהם כלפי משה רבנו שלא כולם , שבכו אותו כולם רק בגלל דבר זה, ביניהם 62218 

 62219 .בכו אותו

כמה , וזה הודות לחינוך שלנו לויתור להכנעה, קת וללא קטטותהנה כמה אברכים חיים בישיבה ללא מחלו 62220 

אז אנו מבינים שכדאי לחיות בסביבה ! כמה מריבות! כמה קטטות, זה מנוגד למה שאנו שומעים בעולם 62221 

לא כן בני ישראל , אבל להסיק מכך שזהו העיקר זו גוזמא, ´גבוהה של תיקון המידות עמידה בנסיונות וכו 62222 

, עד שכל נטייתם היתה רק לאהרן, שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, גדול במדבר עשו מזה ענין 62223 

מצטערים ודואגים שמא , ועכשיו שאהרן הסתלק הם בוכים, בגלל שהיה משכין ביניהם אהבה ושלום 62224 

ה ולכאורה לא יהיו צריכים להגיע בכלל "פ שנמצא על ידם משה רבינו ע"ואע, יחסר להם שלום בית 62225 

 62226 .בכל זאת רואים את ההיפך, ומריבות למצבים של קטטות

כמה שהיו בני ישראל במדבר בדרגות , יצרו גדול ממנו, שזה בגדר כל הגדול מחברו, ואפשר להעיר מכאן 62227 

, עד כי הרגישו כמה גדולה היא המעלה של השלום, אבל זה גופא הביא לערעור ביחסים ביניהם, גבוהות 62228 

דולה שלו נגרמה אצלו הטעות ובא לחלוק ולריב עם שדוקא בגלל המעלה הג, וכן רואים בקרח ועדתו 62229 

המעלה והפיקחות , עינו הטעתו, ל וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו"וכן אומרים חז, משה רבינו 62230 

 62231 .עד כי הגיע לבאר שחת, הגדולה שלו הן הן שגרמו לו לטעות

שמע משה ויפול על ש וי"ובודאי שהוא ניסה והשתדל וכמ, גם אהרן לא הצליח במקרה זה להשכין שלום 62232 

כי אהרן במוסרו ובקדושתו לא ענה , ן ויפול על פניו ולא ויפלו"ש הרמב"וכמ, אבל אהרן אינו מוזכר, פניו 62233 

אבל הוא עושה כדבר משה , ויהי כמחריש וכמודה שמעלת קרח גדולה ממעלתו, דבר בכל המחלוקת הזו 62234 

כי , אך לא הצליח, ולהשכין שלוםהוא היה מוכן לוותר על הכל לתת הכל לקרח , ומקיים גזירת מלך 62235 

 62236 .מעלתו של קרח גרמה לו שהוא ערער על כל המנהיגות

, אלא זה בגלל המעלה הגבוהה שבה היו נמצאים? איך יתכן, לא נהגו כבוד זה בזה, עקיבא´ וכך תלמידי ר 62237 

הכי  דוקא שם הסכנה, והכל עם סימוכין מהתורה, ובוודאי כל אחד מעשיו כשרים בעיניו והכל לשם שמים 62238 

זה נובע הרבה , וגם אצלנו אם אנו רואים כמה פעמים מריבות והתמודדויות, גדולה כפי שראינו שמה 62239 

שדוקא בנובהרדוק מרובים המצבים של קפידה על , וכך אמרו תמיד מתנגדי נובהרדוק, פעמים מהמעלה 62240 

 62241 .כי המעלה גורמת לכך שהאדם מכשיר את כל מעשיו והכל בעיניו רק לשם שמים, הכבוד

ושם בתחנה ראינו בן אדם שישב בהרגשה של חשיבות גדולה , עם אחת נסעתי עם רב גדול אחד ברכבתפ 62242 

כ "באילו מחשבות הוא כ? שאלתי את הרב שעל ידי מה הוא חושב עכשיו האדם הזה, ולא זז כמו פסל 62243 

האדם , רק בזה הוא נתון, ורק אני, אני ואני, הוא נתון במחשבה אחת ויחידה, שקוע וכך היתה התשובה 62244 

, ואז אינו מתחשב עם דעת הזולת, והכל מגיע לו וכל מה שהוא עושה זה לשם שמים, רואה רק את עצמו 62245 

 62246 .וזהו המקור למריבות ולחוסר שלום בית

במקום שישימו את לבם לרוב , ´כ קשה בעיניו ית"והדבר כ, ת"גם בני ישראל במדבר התרעמו על השי 62247 

וטוב , כל שכן אם יש כפיות טובה, באים אליו בתרעומותגם האדם אינו סובל כש, הטובות שעשה להם 62248 



ועל כן בני ישראל הרגישו את הטוב שבאהרן הכהן רק , כשיש אחד שמשכין שלום ומשכך את התרעומות 62249 

כי חששו שמהיום , ויראו כל העם כי גווע אהרן רק אז בכו, רק כשנעדר מהם הטוב ההוא, אחר פטירתו 62250 

 62251 .יונות ואת המצביםאין מי שיעזור להם לעבור את הנס

ולא , כך גם עלינו להרגיש כמה טובה הסביבה שלנו שבה אנו מתחנכים להתגבר על הנסיונות ולשלום בית 62252 

לא לחכות עד לויראו כל העם כי גווע אהרן , לחכות עד שמגיעים למצב של אין הטוב ניכר אלא בהעדרו 62253 

, הגאוה הארורה ואת השאיפה לכבודלהכניע את , כ להתחיל לבכות אלא יש להתמיד בלימוד המוסר"ואח 62254 

 62255 .(דגל המוסר)  .ואז מתבטלות מאליהן כל המריבות ומשיגים את השלום האמיתי

 62256 

 62257 מאמר שלז

 62258 .(´א ב"במדבר כ) ויאמר אם נתון תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם´ וידר ישראל נדר לה

כדי , ה את לשונו לדבר בלשון כנעןושינ, שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב, יושב הנגב זה עמלק, י "ופירש 62259 

ראו ישראל לבושיהם כלבושי , והם אינם כנענים, ה לתת כנענים בידם"שיהיו ישראל מתפללים להקב 62260 

 62261 .אמרו נתפלל סתם שנאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי, עמלקים ולשונם לשון כנען

מרות זאת לא מנע אותם ל, פלא הוא שמחד גיסא האמינו העמלקים שתפילת ישראל יכולה להזיק להם 62262 

עוד פלא למה לא חשבו מלכתחילה שבני ישראל יתפללו סתם על העם הזה כפי , הדבר להלחם עמהם 62263 

ונזהרו , מסתבר שהגם שהקדימו מחשבה למעשה והגיעו לידי חשבון אמיתי וצודק לדעתם? שהיה באמת 62264 

 62265 .הבין כיצד באו לידי כךויש ל, בכל זאת טעו ונכשלו כשלון חרוץ, מצעד פזיז והליכה בלתי מחושבת

י לפי שהמן נבלע באיברים "וברש, וידבר העם באלהים ובמשה ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, עוד בפרשתנו 62266 

ויש כאן ? כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא, אמרו עתיד המן הזה שיתפח במעינו, קראוהו קלוקל 62267 

, ואת המן אכלו ארבעים שנה, כניסתם לארץכי זה היה כבר אחרי מיתתו של אהרן וסמוך ל, פליאה עצומה 62268 

כ כיצד לבוא בטענה שעתיד "א, ולא תפחו מעיו של אחד מהם, ונוכחו לדעת כי לא מת אחד מאכילת המן 62269 

 62270 .בפרט שהרבה מהם היו בגיל קרוב לארבעים שנה ולא טעמו מעולם לחם, המן לתפוח במעיהם

שאף שהם עצמם , ינו כוחו העצום של הטבעראשית מתגלה לעינ, אלא שיש להצביע כאן על שתי הבחנות 62271 

, ולא ידעו שכך דרכו של אדם להכניס ולהוציא אלא רק מפי אבותיהם, לא חשו בעצמם פעולת המעיים 62272 

היה בה כוח לעשות רושם רע בלבותיהם ולהפחידם מפני , אפילו ידיעה זו בלבד שהעבירו להם אבותיהם 62273 

 62274 .ניזוקו ואף שכבר נתנסו במן זה ארבעים שנה ולא, העתיד

אי אפשר בשום , שנית כי לעיל כתוב ותקצר נפש העם בדרך ומטבע הדברים כי בעת שנפש האדם קצרה 62275 

על , ל"כי יש לנו כלל ממה שאמרו חז, ויכולים לטעות אפילו בדברים פשוטים, אופן לעשות חשבון אמת 62276 

ביצרם יכולים לעשות דוקא המושלים , (7ח"ב ע"ב) אלו המושלים ביצרם, כן יאמרו המושלים באו חשבון 62277 

לכן באו לידי טעות אף בדברים , אבל מי שאינו מושל ביצרו אין חשבונו נחשב לכלום, חשבון צדק 62278 

 62279 .פשוטים ביותר

כי היתה להם נטיה , ולא חששו שבני ישראל יתפללו סתם על העם הזה, מסיבה זו טעו העמלקים בחשבונם 62280 

וכמו כן בעת שהיתה , החשבון הפשוט ביותרונגיעה זו לא נתנה להם לעשות את , ללחום עם ישראל 62281 

 62282 .לא הרגישו שכל טענותיהם הן נגד הנסיון שכבר צברו משך כמה שנים, לישראל טרוניא על המן

´ ואמרו בגמ, (´א ח"כ) אל משה עשה לך שרף והיה כל הנשוך וראה אותו וחי´ ויאמר ה, עוד בפרשתנו 62283 

לין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם אלא בזמן שישראל מסתכ, וכי נחש ממית או נחש מחיה 62284 

והנראה בעיני בסוד , ן על התורה"ועיין ברמב, (ט"ה כ"ר) ואם לאו היו נימוקים, שבשמים היו מתרפאין 62285 

כמו , ותרפא החולי במחליא, תסיר הנזק במזיק, כי הוא מדרכי התורה שכל מעשיה נס בתוך נס, הדבר הזה 62286 

האדם מביט בכוונה אל נחש הנחושת שהוא כעין המזיק לגמרי כשיהיה , עץ´ שהזכירו בפסוק ויורהו ה 62287 

 62288 .להודיעם כי השם ממית ומחיה, היה חי

ואפילו רק , ולפי דברינו לעיל שטענתם על הלחם הקלוקל היתה מצד התרשמותם הטבעית שהיתה להם 62289 

וא לב, ולכן היתה תשובתם תשובת המשקל, כבר נבהלו ושקעו לתוך דאגה, מצד ידיעתם שיש טבע כזה 62290 

 62291 .הוא באמת הממית ומחיה´ ורק ה, לכלל הבנה שאין הטבע שולט בעולם כלל

, עד כמה צריך איש המעלה להתרחק מרושם הטבעיות שלא ישפיע על חשבונותיו, ל"ולומדים אנו מחז 62292 

במי שמקיא חלב שינק משדי , במי אתה מוצא חמאה של תורה, (´משלי ל) למדנו כי מיץ חלב יוציא חמאה 62293 

ל נקטו את הביטוי מי שמקיא שהוא הגדרה לגבי מי שאיננו יכול לסבול "וחז, (7ג"כות סבר) אמו עליה 62294 

וזה אפשרי רק לגבי מי שקלט לתוכו את המוסר של מושל , הילדות והטבעיות עד שהוא מקיא את זה 62295 

נחלת )  .והוא חי רק על חשבונות של צדק, כי רק אדם כזה איננו סובל את ההנחות הטבעיות, ביצרו 62296 

 62297 .(ראליעז

 62298 



 62299 מאמר שלח

 62300 .(´א ה"במדבר כ) וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים

הענין של השוואת עבד לקונו , (י שם"רש) למה העליתונו שניהם שווים, באלהים ובמשה השוו עבד לקונו 62301 

אלא שבתלונתם זו דימו , לשון כי אין האמירה הזאת איזו פליטת! מכיל רעיון עמוק מאד האומר דרשני 62302 

 62303 .להשוות להביע איזה זלזול כלפי מעלה

עוד יזיק לאמונה , ל"באזהרת זריעת כלאים והרכבת כלאי בהמה וז, (קדושים´ פ) ג"ראיתי בפירוש הרלב 62304 

, כי זו הצורה היא יותר נכבדת מצורת בעל חי אחר, הבדיל בחלוקת המינים בחילוק הצורות´ כי הוא ית 62305 

עד כי יגיע עוז וכבוד , לת הצורות הוא המגיע בסדר המדרגות להחשיב הצורה היותר נכבדתוההאמנה במע 62306 

וכן למעלת , ´וזה יישירנו להשגתו ית, אשר הוא נבדל בצורה היותר נכבדת בכל הנמצאים, ´אליו ית 62307 

 62308 .החכמה במעלת הצורה

חשיב כלל מעלות הרי מערב צורה בצורה כי אין מ, אם כלאי זרעים, אולם בהרכבה אם כלאי בהמה 62309 

כי זה , כי צורת הפשתן הבא מהצמח הוא יותר שלם מהצמר, וכן בכלאי בגדים, והיא כפירה גדולה, הצורה 62310 

´ והוא ית, אבל הוא בא ממותרות החומר, וזה אף כי הוא מבעלי חיים, בא מפועל המין המכוון לעצמו 62311 

ומזה נעמוד על , יותר על קצתם קצתם במעלה, החכימנו באלה המצוות להשיג מדרגות הצורות בהנמצאים 62312 

 62313 .ל"ת עכ"מציאות השי

כי בהשוואת העבד לקונו ישנה כפירה בעצם מעלות , כעת נבין את חטאם של אלו שהשוו עבד לקונו 62314 

, השלבים והעליות שבקודש יסודותם, ביטול התחומין והריסת הסייגים והגבולות, ומדרגות הקדושה 62315 

שישנם , על העדר ההכרה שיש גדול וקטן, פירה שבלבהשקפה כזו המשווה עבד לקונו מגלה את הכ 62316 

על העדר האמונה בכוח הבחירה להתעלות ולהתקדש דרגא אחרי , עצמים אחד מקודש למעלה מחבירו 62317 

ל שהבינו וחדרו "וחז, הרבה יותר גדול מעצם התלונה על העדר בשר לאכילה, וזהו חטא גדול ונורא, דרגא 62318 

 62319 .ה שבדבריהם שהשוו עבד לקונולנפש המתלוננים הראו לנו מקום התורפ

והוא נמנה , כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו, (ט"שם קי) ל"ויובן בזה שפיר מה שאמרו ז 62320 

אלא שמונח הרעיון , ח הוא לא רק זלזול בכבודו בעלמא"מפני שביזוי ת, (י"סנהדרין ק) בכלל האפיקורסין 62321 

, אין דבר נבחר ומעולה בבריאה והכל שווים שלפי דעתו המשובשה, של פורה רוש ולענה של השוואה 62322 

 62323 .כי אינו חושב שחטא כי הכל שווה, היינו שאין לו גם רגשי חרטה ותשובה, לכן אין לו רפואה

ר גינוי וזלזול בכבוד "כל הענין של לשה, (ו"ערכין ט) ל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר"ולכן אז 62324 

הוא כופר במציאות מעלות ומדות גבוהות , וואהחבירו נובע מאותו מקור העכור של מחשבת ההש 62325 

ובקלות ראש הוא , ואינו רואה שום סיבה ועילה לעיין במעלותיו ומדותיו של חבירו, שבבחירת האדם 62326 

וכופר , כי כופר הוא במציאות המעלות והבחירה החופשית, משחיר ומכהה את פני חבירו ואין לבו נוקפו 62327 

 62328 .הוא בעיקר

כי ידוע שהנחש ? ולמה דוקא נחשים, ה את הנחשים"ששלח עליהם הקב ולכן נענשו דור המדבר בזה 62329 

וסיבת לשונו הרע היתה הקנאה באדם בחיר היצורים שנצטווה לא , ר"הקדמוני הוא סמל החטא של לשה 62330 

ת "שהכחיש בכוח העילאי וקדושתו של השי, י רמזי כפירה"והוא הטיל את זוהמתו ע, לאכול מעץ הדעת 62331 

השווה וטשטש כל , השוה עבד לקונו ואמר והייתם כאלהים יודעי טוב ורע, תשהיא למעלה מכל הקדושו 62332 

 62333 .הגבולין והתחומין וזהו מקור הכפירה

הנחש אפילו אוכל כל , למה נפרע בהם בנחשים, (תנחומא חקת) ל"אמרו לנו חז? מה היה עונשו של הנחש 62334 

ן את המן שנהפך להם למטעמים ואילו אוכלי, דכתיב ונחש עפר לחמו, מעדנים שבעולם נהפכין בפיו לעפר 62335 

, אלהיך עמך לא חסרת דבר´ ואומר ארבעים שנה ה, ויתן להם שאלתם ותאוותם יביא להם´ שנא, הרבה 62336 

 62337 .ל"ויפרע מאוכלי מין אחד וטועמים מינין הרבה עכ, יבוא נחש שאוכל מינין הרבה ובפיו טעם אחד

, בארס ההשקפה של העדר בחירה ולשבש את שכלם, הנחש הוא ששאף להכשיל ולהחטיא את אדם וחוה 62338 

ולכן נקנס ונענש בהשוואה בכל מה , ובזיוף של דרך ההשוואה שבחטאם יהיו כאלהים יודעי טוב ורע 62339 

 62340 .אפילו במעדנים המוטעמים והמבושמים ביותר הוא מרגיש רק טעם שוה טעם עפר, שהוא אוכל

, בם את הנחשים ליפרע מהם ´שילח ה, י בדברם סרה באלהים ובמשה שהשוו עבד לקונו"עם כשלון בנ 62341 

מאלה בעלי הטעם האחד בעלי ההשוואה השוללים את קיומן של צורות נכבדות המושגות בכוח הבחירה  62342 

יביטו על עונשו של הנחש שנידון , יתעמקו ויעיינו יפה, והתקנה שיביטו אל נחש הנחושת וחי, החופשית 62343 

יבוא נחש זה , במעלות וצורות נכבדותבשביל שהכחיש בחירת הקדושה וכפר , לניוון תמידי והשוואה 62344 

 62345 .י אוכלי המן שטועמין טעם מינין הרבה"ויפרע מבנ

ש וברדת הטל על המחנה לילה "כמ, י"המן היה מברר ומבליט את צורות הנכבדות ומדרגותיהן של בנ 62346 

משמע , וכתיב שטו העם ולקטו, יציאה מחוץ למחנה משמע, וכתיב ויצא העם ולקטו, בתוך המחנה משמע 62347 

, רשעים שטו ולקטו, בינונים יצאו ולקטו, צדיקים ירד על פתח בתיהם? הא כיצד, י"קום רחוק רשלמ 62348 



רשעים טחנו בריחים או , בינונים עוגות, צדיקים לחם? הא כיצד, וכתיב וטחנו, וכתיב עוגות, כתיב לחם 62349 

ן את הבחירה וכאילו מכחישי, ועל האור המאיר הלזה היו מתרעמין ומרננין, (ה"יומא ע) דכו במדוכה 62350 

לכן תקנתם שיביטו אל הנחש , והם שנזרקה מפיהם ביטויים כאילו להשוות עבד לקונו, וצורת הנבדלות 62351 

 62352 .(ה"רכ´ פרי חיים ע)  .ועונשו

 62353 

 62354 מאמר שלט

 62355 .(´א ה"במדבר כ) וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים

במצרים ´ הדור אשר ראה כל האותות והמופתים שעשה ה, לאות ביותרדור המדבר הגיע למדרגות המופ 62356 

לשמוע את דברות קדשו וקיבל את , בהר סיני´ הדור אשר זכה לחזות בהופעתו של ה, ובקריעת ים סוף 62357 

ה תמה מי גילה לבני רז זה שמלאכי "שהקב, הוא עמד על סודם של מלאכי עליון נעשה ונשמע, התורה 62358 

 62359 .השרת משתמשים בו

ומשמעותו של התואר דור , שהיו כולם מלאים דעה, אלא שהנבואה הכתירה אותם בשם דור דעה, ודולא ע 62360 

 62361 ה שאמר על עצמו ואני תפילה"בדומה לזה מצינו לגבי דוד המלך ע, דעה היא שכל מהותם היתה דעה

שכל מציאותם , וכך גם משמעותו של דור דעה, הכוונה שכל עצמיותו היתה תפילה, (ט"תהלים ק) 62362 

 62363 .מאותם היתה דעהועצ

עם , (ה"תהלים צ) ה עליהם ואמר ארבעים שנה אקוט בדור ואומר עם תועי לבב הם"עם כל זה כעס הקב 62364 

, אשר אי אפשר להיות גדול מזה, עם היותם דור דעה שכולם מלאים דעה, כל מדרגותיהם המופלאות 62365 

ה שנמצאו במדבר היו לו ובמשך ארבעים שנ, והוא קורא אותם תועי לבב´ עדיין לא הפיקו רצון מאת ה 62366 

 62367 .לזרא והוא קץ בהם

אל תקשו לבבכם כמריבה , ה מזהיר את הדורות הבאים אחריהם ואומר"שבאותו הזמן הקב, ומופלא הדבר 62368 

והדברים , שלא יקשו לבבם כמותם ולא יהיו תועי לבב, כלומר שלא ילכו בדרכיהם, כיום מסה במדבר 62369 

, והנה תמוה הדבר למאוד, וגם עלינו חלה האזהרה הזאת, אמורים כלפי כל הדורות לרבות גם דורותינו 62370 

ואין בכוחנו להתמודד להגיע אף לחלק , האם יתכן שאנו דור היתום הרחוקים מדור המדבר אלפי מדרגות 62371 

 62372 ?היאך מזהירים אותנו שלא נלך בדרכיהם ונתרומם מעל למדרגותיהם, קט מרוממותם

לדורותינו יתרון על אותו הדור ויש בנו מה שלא היה  כי יש, אכן נכון הדבר בידינו ובכוחנו להגיע לכך 62373 

הם חיו כאילו בשמים בין , היה מופשט לגמרי מהעולם הגשמי, דור המדבר שהיה כולו דור דעה, בהם 62374 

וניזונו מהמן , ואף לא היו להם מצרכי אכילה, ומרוחקים מכל תנאים גשמיים, עמוד הענן ועמוד האש 62375 

כי בהיותם , ודוקא משום כך ראו פגם במצבם, ם מן השמיםלח (ח"תהלים ע) הנקרא לחם אבירים 62376 

כדי להתרומם על , היו זקוקים דוקא לפעולות הנראות בעינינו כגשמיות, במדרגות העליונות של דור דעה 62377 

 62378 .ידן למדרגות יותר גדולות

, ל אמרו לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לאכילה ושתיה"חז, את הכלל הזה אנו למדים מיום השבת 62379 

כלומר שמתוך אכילה , (´ו ג"ירושלמי שבת פט) י זה שהפה מסריח התירו לו לעסוק בהם בדברי תורה"וע 62380 

ולא עוד , ושתיה יכולים להגיע לעונג הרוחני ולקדושה העילאה של שבת יותר מאשר תוך לימוד תורה 62381 

שבת ) אלא שראו בלימוד תורה בשבת המביא לידי מניעת העונג של אכילה ושתיה חילול קדושתה 62382 

 62383 .(.ט"קי

מהותה היא רוחב לב , (ז"ביצה ט) ה נותן באדם בערב שבת"י שהנשמה היתרה שהקב"וכן הסביר רש 62384 

כלומר שהנשמה היתרה , ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו, למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרווחה 62385 

אדם למדרגות ודוקא מתוך זה מגיע ה, שואפת עונג וקדושה מתוך ריבוי אכילה ושתיה אינה קצה בהן 62386 

 62387 .הרוחניות שעליו להשיג ביום השבת

, הלחם הקלוקל פירושו המן, אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, וזאת היתה תלונת דור המדבר 62388 

ודוקא משום כך שהיה רוחני ולא היה להם מאכל , (י שם"רש) שלפי שהיה נבלע באברים קראוהו קלוקל 62389 

לפי המדרגות , התלוננו שלפי מדרגתם הם, ה ושתיה במובן הרגילשיש בהם אכיל, גשמי כגון לחם ומים 62390 

 62391 .חסר להם האמצעי שיוכלו להגיע על ידו לשיא המטרה הרוחנית שהם מיועדים לה, העליונות שהם השיגו

להם ניתנה , הדורות שלאחריהם שנכנסו לארץ וזכו לאכול מפריה ומתנובתה הגשמית, אולם לעומת זה 62392 

ה אל תקשו לבבכם "ולכן הזהיר להם הקב, וכן כל הדורות אחריהם, רגותהאפשרות להגיע לשיא המד 62393 

הודות , עם כל המרחק הרב שביניהם לבין דור המדבר, כי דוקא הדורות הללו, כמריבה כיום מסה במדבר 62394 

בכוחם לכוון ולהעלות את ההנאות הגופניות , ליתרון זה שהם נתונים בעולם הגשמי ובתנאים גשמיים 62395 

, שנמנעה מהם האפשרות הזאת, ולעלות על ידן למדרגות יותר גדולות מדור המדבר, למשימות רוחניות 62396 

בודאי שהדורות שלנו שיש בהם התנאים של , ועל אחת כמה וכמה בשבתות שבהן ניתנה הנשמה היתירה 62397 



בכוחם להתעלות על ידם לקדושה עילאה ולהגיע לרוחב לב פתוח לרווחה ולמנוחה נפשית , אכילה ושתיה 62398 

 62399 .עליונה

י "יותר מאשר ע, י עונג שבת למדרגות של קדושה עילאה"לאחר הנחה זו שיש בכוחו של אדם להגיע ע 62400 

ל על מצוה של תקיעת שופר בראש השנה שחל "נבין למה ויתרו חז, פעולות רוחניות ולימוד התורה 62401 

ל אומרים מדאורייתא מישרא שרי לתקוע בשופר "חז, משום גזירה של זהירות בשמירת שבת, בשבת 62402 

אמות ´ ורבנן הוא דגזור ביה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד, ה שחל להיות בשבת"רב 62403 

ה "אמר הקב, תקיעת שופר היא עיקר צורתו של ראש השנה, ולכאורה תמוה הדבר, (7ט"ה כ"ר) ר"ברה 62404 

ות כדי שיעלה זכרונ, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, אמרו לפני בראש השנה מלכויות זכרונות ושופרות 62405 

 62406 .(.ז"שם ט) בשופר? ובמה, זכרונכם לפני לטובה

פ "אע, שאין תוקעין בשופר של פרה משום שקטיגור דעגל הוא ואין קטיגור נעשה סניגור, ל"עוד אמרו חז 62407 

כיון , ואילו שופר מבחוץ הוא, שדין זה לא נאמר אלא בבגדי זהב של כהן גדול שנכנס לפני ולפנים 62408 

י "ורש, ו"שם כ) י כיון דלזכרון קאתי כבגדי כהן גדול שלפנים דמי"ופרש, דמידלזכרון הוא כמבפנים  62409 

כ היאך "וא, ה כמוה ככניסתו של כהן גדול לפני ולפנים בעצם יום הכפורים"הרי שתקיעת שופר בר, (שם 62410 

 62411 מצוה גדולה זו שכל, שכל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, ל ביום הדין האיום והנורא הזה"ביטלו חז

שמא יימצא פעם יהודי אחד בעולם שישכח וייכשל , זכותם של ישראל תלויה בה בגלל חשש רחוק 62412 

 62413 ?ובמה נזכה ביום זה בדין? במלאכה אחת בשבת בשגגה

י עצם "ובכוחו של אדם לעלות בה ע, אולם כפי האמור שערכה של השבת עולה על כל הפעולות הרוחניות 62414 

מובן הדבר שיש לדחות אף מצוה גדולה כתקיעת , ביותרמהותה לקדושה עילאה ולמדרגות העליונות  62415 

כי ראויה היא שמירת השבת בלבד לרומם , מפני חשש רחוק ביותר של פגיעה בשבת, שופר בראש השנה 62416 

 62417  .ואף ענין שכלפני ולפנים דמי, את ישראל ולזכותם בדין יותר מאשר המצוות הגדולות ביותר

 62418 .(אור הצפון)

 62419 

 62420 מאמר שמ

 62421 .(´א ה"במדבר כ) נחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראלבעם את ה´ וישלח ה

לא הוזקו מן השרצים , ארבעים שנה הלכו במדבר מקום נחשים ועקרבים ולא קרה להם שום דבר 62422 

סר הפחד של החיות , ונגד משה מנהיגם´ אבל כיון שהתחילו להתרעם ולדבר נגד ה, המזיקים לפגוע בהם 62423 

י מקום "רש) פעם אחת הלכתי לוועד, אמר רב הונא בר תורתא, הם לנשכםהרעות מפני ישראל והותר ל 62424 

לימים יצא ערוד מביניהם והיה נושך בני אדם , וראיתי נחש שהוא כרוך על הצב, (רשעים ומרביעי כלאים 62425 

 62426 ה הם הביאו בריה שלא בראתי בעולמי"אמר הקב, שמעון החסיד אמר לי´ וכשבאתי לפני ר, וממית

 62427 .(ז"חולין קכ) אף אני מביא עליהם בריה שלא בראתי בעולמי היינו ערוד, (מזווגי כלאים היו)

וצייר את כל הצורות לפי מה שהוא , ברא את עולמו בחכמה בתבונה ובדעת´ הנה הבורא ית, ן"כתב הרמב 62428 

וציוה לכל מין ומין להיות עושה פירותיו , הוא ידע את מקומם הנכון להיות, לצורך עניינם ותועלתם 62429 

ה את "כאילו יחשוב שלא השלים הקב, והמרכיב שני מינין משנה ומכחיש מעשה בראשית, וקאלמינהו ד 62430 

גזרה שכל ´ וכיון שחכמתו ית, ויחפוץ הוא לעזור בבריאתו של עולם להוסיף בריות, עולמו כל הצורך 62431 

נים זה ושלא יתערבו המי, הן הבריות והן הצמחים, היצורים יהיו נפרדים כל מין ומין יונק ממינו ושורשו 62432 

 62433 .בזה

ולכן תשמישן ועיבורן אינו שוה ואינם מתעברין זה , לכן המינים בבעלי חיים מין בשאינו מינו לא יולידו 62434 

מבטל חוקות השמים ומביא בריות שלא ברא , והנה המרכיב כלאים או זורען בשביל שיינקו זה מזה, מזה 62435 

אבל , ובסידור מעשה בראשית ויוצר יצירה שלא היה בתכניתו, ה לפי מדתו"לכן משלם הקב, ה"הקב 62436 

 62437 נושך וממית, היא יצירה שמאיימת על הבריות ומסכנת את חיי האדם, היצירה ההיא מאד רעה לבני אדם

 62438 .(ן קדושים"הרמב)

נתרבו ונתחדשו יצירות ובריות , א"לכן אין זה פלא כי בדור האחרון לפני בואו של משיח צדקנו בב 62439 

ואין כיום פינה , עים ומהפכים את סוד החיים וממאסים אותםמפרי, משונות המאיימות על חיי בני אדם 62440 

אנו מסובבים חיות מבהילות מין במינו ומין בשאינו , לא בשדה ולא בעיר, בעולם שהחיים בהם בטוחים 62441 

האדמה רועדת , שאש של גיהנם שולטת בעולם כמו לבת אש, ולמה נשפך עלינו כל החרון אף, מינו 62442 

חיות ובריות רעות שלא ? למה כך ומנין כל היצירות המטורפות הללו, תחתינו והכל מסביב רוחש פחד 62443 

 62444 .מי הביא לנו את כל אלה? ה מקדם"בראם הקב

כי הם הביאו בריה שלא , הונא בר תורתא´ שמעון בתשובתו לר´ התשובה לכך כבר הביא לנו החסיד ר 62445 

הם שיצרו והולידו את , הרשעים הם שיצרו בריות רעות ונשחתות, מהרסיך ומחריביך ממך יצאו, בראתי 62446 



הגולם קם על , והחטאים הללו מתנקמים ביוצריהם ובעושיהם, הם החטאים יצרו מלאכי חבלה, המחבלים 62447 

 62448 .החטאים בראו את הערוד שנושך וממית מהרס ומחריב, יוצרו

מוטב להוכיח את עצמנו על אשר יצרנו במו ידינו את , למדים מכאן כי במקום לצעוק ולקלל את הנחשים 62449 

ומתרעם על , ד לאחד שדרך על קצה המגרפה ונפל על ראשו וקיבל מכות"ולמה, ם השרפיםהנחשי 62450 

 62451 .י אי זהירות שלך שדרכת על קצה המגרפה קיבלת המכות"הלא אתה בעצמך ע, המגרפה

כמה מלאכים היו לפני יעקב אבינו בכניסתו , ואיתא במדרש, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים 62452 

ויש להבין הלא מלאך אחד יצא והרג בלילה אחת את כל , (ד"ר ויצא ע"ב)א  כ רבו"קרבנן אמרי ? לארץ 62453 

ולמה יצאו רבבות רבות של מלאכים להגן על יעקב אבינו , מחנה של כמה אלפי חיילים, מחנה סנחריב 62454 

י רבבות מעשים טובים ומצוות של "אלא אלו המלאכים נוצרו ע? וכי לא די אפילו במלאך אחד, מפני עשו 62455 

 62456 .(א"חיד) כי מכל מצוה ומצוה נולד מלאך אחד, הם היו המלאכים שבאו להגן על יעקב, ביעק

, ה נותן לו מלאך אחד לשמרו"עושה אדם מצוה אחת הקב, יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש 62457 

, ה נותן לו שני מלאכים לשומרו"עושה אדם שתי מצוות הקב, סביב ליראיו ויחלצם´ חונה מלאך ה´ שנא 62458 

ר "מד) ה חצי מחנהו"עושה מצוות הרבה נותן לו הקב, כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך´ שנא 62459 

שנמסר לה אלף , יצחק אומר היד שהיא שולטת על מצוה אחת זו מצוות תפילין´ ר, (´ב ו"משפטים ל 62460 

 62461 הרבבה של מלאכים נמסרים ל, אבל הימין שהיא שולטת במצוות הרבה ורבבה מימינך, מלאכים לשמרו

הרי הוא יוצר רקיעים , ´כאשר תלמיד חכם מתייגע ומצטער להבין את תורת ה, (´ב ג"ר נשא י"מד) 62462 

 62463 .מלאים זכיות ומליצים טובים

ה מאזין "לפי שהקב, כמה יש לו לאדם לעמול בתורה יומם ולילה, (בהקדמה) ק"וראה מה שכתב בזוה 62464 

, איש העמל בתורה עושה רקיע אחדי ה"וכל דבר שנתחדש בתורה ע, לקולם של אותם העוסקים בתורה 62465 

, ה"זה הדבר חידוש עולה ומתייצב לפני הקב, למדנו שבשעה ההיא שדבר תורה נתחדש מפיו של אדם 62466 

והדבר חכמה , ה לוקח דבר חידוש ההוא ומנשקו ומעטרו בשבעים עטרות מצויירות וחקוקות"והקב 62467 

 62468 .בשבעים אלף עולמות שנתחדש עולה ויושב על ראש הצדיק חי העולמים ופורח משם ומשוטט

המצוה ההיא , בא אדם ועשה מצוה אחת, מצוות התורה עליונות הן למעלה, ק במדבר תא חזי"ובזוה 62469 

כי כמו שהוא עורר את , פלוני עשה אותי ומן פלוני אני, ה ומתעטרת לפניו ואומרת"עומדת לפני הקב 62470 

ח "כל ת, (ח"פרק י) ר"באובתנד, כך היא מתעוררת למעלה ועושה שלום למעלה ולמטה, המצוה למטה 62471 

נפש ´ ל בס"ין זצ´ח מואלוז"וכתב הגר, ה יושב כנגדו וקורא ושונה עמו"הקב, שיושב ושונה ועוסק בתורה 62472 

כל תיבה שמוציא מפיו הן הן הדברים היוצאים מפיו של , בשעה שהאדם עוסק בתורה למטה, החיים 62473 

 62474 .(מעייני החיים)  .ה באותו העת ממש"הקב

 62475 

 62476 מאמר שמא

 62477 .(´א ו"במדבר כ) בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל ´וישלח ה

מחמת חוזק הציור , י כלב שוטה"והיוצא מדבריו כי הנשוך ע, ן מה שכתב גבי נחש הנחשת"יעויין ברמב 62478 

ולכן בדקו הרופאים ומצאו בהשתן שלו דמות כלבים , מפחד הכלב שנשכו נצטייר בנפשו דמות כלב 62479 

 62480 .אך במים המסוננים שוב יתראה דמות הכלבים, סונן במסננת לא ישאר כלוםואם י, קטנים

ונבראת בריה , כי מחשבה עמוקה בנפש חזקה מאד בפועל, ונראה מזה ענין נפלא מאד בכוחות הנפש 62481 

הוא , ל חקוקים באדם"וכל זמן שהציורים והדמויות הנ, חדשה בגוף כדמות הכלב הנראה גם לעין הגשמית 62482 

וכמו שמחשבה איומה מולידה בנפש ובגוף , כל שכן מראה כלב, זכיר לפניו שם כלבבסכנה גדולה לה 62483 

 62484 .כן ציור טוב עמוק מוליד בנפש ציורים טובים ודמויות משמחות האדם, ציורים רעים כדמותם לסכן נפשו

, העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד, (´אבות ד) ל שאומרים"וכמה קרוב על פי זה לצייר אמונת חז 62485 

ויצטייר , גם מכל מחשבה ומחשבה הבאה מעומק הנפש, רוש נברא כוח רוחני באדם מכל מצוה ומצוהפי 62486 

כל שכן בעומק , ו ממחשבה רעה שהאדם חושב בעבירה"ולהיפוך ח, בנפש כוח רוחני משמחה של מצוה 62487 

אחרות או דמויות רוחניות מזיקות , יצטייר בנפש כוח הרע כדמות הכלב הנזכר לעיל, הנפש בתאוה עמוקה 62488 

ואותו המקור הרע , אשר מקורם למעלה ברוחניות מקור רע, ל"מבהמות או עופות או שרצים ורמשים ר 62489 

הם מלאכי חבלה הרודפים , ונצטייר אותו מקור הרע בנפשו כדמות הכלב, השייך לעבירה שעשה או חשב 62490 

 62491 .ל"את האדם עד חורמה רח

עד שעפרו שצועד , שלשון הרע מוליד באדםבענין הארס , ל"ן ז"ועתה נבין יותר את אשר דברנו מהרמב 62492 

, (7ו"ערכין ט) ל"כאמרם ז, והכל מציור הנחש שהוא שייך ללשון הרע, עליו מזיק הוא והבל פיו מזיק 62493 

והם , יתרבה ארס הנחשים בתוכו, ומריבוי הנחשים שנבראו בתוכו, מתקבצות כל החיות אצל הנחש 62494 

 62495 .שבות שחושב בהנהל מכל עבירה ועבירה וממח"מלאכי חבלה לרוב מאד ר



, כי ההרהורים באים בעומק הנפש, שקשים הרהורי עבירה מעבירה עצמה, (ט"יומא כ) ל"ולכן אמרו ז 62496 

י הטוב שעושה בכוונה גדולה מצטיירים "ולהיפך ע, ומצטיירים ונבראים מלאכי חבלה לרוב בנפש 62497 

רו האמוראים כל אחד ובזה הסברנו מה שבח, המשמחים ומטיבים עם האדם, ונבראים בנפש מלאכי קודש 62498 

היינו כי טוב לאדם לקבל כל התורה בשמחה עצומה , (7ח"שבת קי) ענין פרטי להזהר בו הרבה תיתי לי 62499 

ב "חכמה ומוסר ח)  .כ בחרו פרטים"אך מי יוכל לשער בנפשו כי מוכשר הוא לזה ע, בעומק הנפש 62500 

 62501 .(פעולת מחשבה´ מא

 62502 

 62503 מאמר שמב

 62504 .(´א ו"במדבר כ) את העם וימת עם רב מישראל בעם את הנחשים השרפים וינשכו´ וישלח ה

יבוא נחש שכל המינין , יבוא נחש שלקה על הוצאת דיבה ויפרע ממוציאי דיבה, י וינשכו את העם"וברש 62505 

כי , לומדים אנו מזה, ויפרע מכפויי טובה שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים, נטעמין לו טעם עפר 62506 

כי אף בשעה שהוא , לוי בציווי המקום וברצונו וראיה מהנחשאלא הכל ת, הטעם שישנו במאכל אינו קבוע 62507 

ולזאת , שיטעם רק טעם עפר´ משום שרצון ה, אין הוא מרגיש בפיו אלא טעם עפר, אוכל מעדני מלך 62508 

 62509 .כי אף טענתם נבעה מחסרון ידיעה זו, נענשו בנחשים

מדרכי התורה שכל  כי, והנראה בעיני בסוד הדבר הזה, ל"ן על הפסוק עשה לך שרף וז"וכתב הרמב 62510 

ידוע מדרכי , ´עץ´ ויורהו ה´כמו שהזכירו ב, תסיר הנזק במזיק ותרפא החולי במחליא, מעשיה נס בתוך נס 62511 

עד כי נשוכי הכלב השוטה וכן , הרפואות שכל נשוכי בעלי הארס יסתכנו בראותם אותם או בראות דמותם 62512 

וכן ישמרו אותם , או המזיק וימותו אם יביטו במים יראה להם שם בבואת הכלב, שאר הבהמות השוטות 62513 

כי נפשם תדבק במחשבה ההיא ולא תפרד , הרופאים מהזכיר בפניהם שם הנושך שלא יזכרו אותם כלל 62514 

 62515 .ממנה עד שתמית אותם

אם יקובל , כי נשוך הכלב השוטה אחר שנשתטה בחוליו, וכבר הזכירו דבר מנוסה מפלאות התולדות 62516 

ואם תעביר המים בטלית ותסננם לא תמצא , מות גורי כלבים קטניםיראה בשתן ד, השתן שלו בכלי זכוכית 62517 

תחזור ותראה שם גורי הכלבים , וכשתחזירם לכלי הזכוכית וישתהו שם כשעה, מהם שום רושם כלל 62518 

ולא יזכרו ולא יעלו על לב , כ ראוי היה לישראל נשוכי הנחשים שלא יראו נחש"וא, מתוארים וזה אמת 62519 

שיתרפאו במזיק ´ והכלל כי ציוה ה, שות להם דמות שרף הממית אותםה למשה לע"וציוה הקב, כלל 62520 

וכשיהיה האדם מביט בכוונה אל נחש הנחושת שהוא כעין המזיק לגמרי , ועשו דמותו ושמו, הממית בטבע 62521 

 62522 .להודיעם כי השם ממית ומחיה, היה חי

וכן בדברי , ש"עיי מכאן יכולים לראות כמה גדול כוח המחשבה, ן"ז מקעלם העיר על דברי הרמב"והרש 62523 

אלא שנשיכת הנחש ממהרת , כל הנשוך אפילו כלב או חמור נושכו היה ניזוק ומתנונה והולך, י"רש 62524 

שלא היה ממהר נשוך , ובנשיכת הנחש נאמר והביט, לכך נאמר כאן וראה אותו ראיה בעלמא, להמית 62525 

אלא בזמן שהיו , או מחיהואמרו רבותינו וכי נחש ממית , הנחש להתרפאות אלא אם כן מביט בו בכוונה 62526 

 62527 .ואם לאו היו נימוקים, ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים

לכן , כי נשוך הכלב אין בו סכנה בעת שמסתכל על הנחש, י"ן מתבארים יותר דברי רש"ולפי דברי הרמב 62528 

על כן הכריחתו , עת שמביט על הנחשלעומת זאת נשוך הנחש מפני שיש סכנה ב, היה די בראיה בעלמא 62529 

מה , כלומר הבטה לזמן ממושך, שזו משמעות הביטוי והביט, התורה להסתכל דוקא זמן ממושך על הנחש 62530 

 62531  .הוא ממית ומחיה´ להודיע בזה כי ה, ודוקא אז באה לו הרפואה, שלפי דרך הטבע מהווה סכנה

 62532 .(נחלת אליעזר)

 62533 

 62534 מאמר שמג

 62535 .(´א ו"במדבר כ) ינשכו את העםאת הנחשים השרפים ו´ וישלח ה

יש , ומוסכם בפי כל שכל רשימות החיצון מתהווה מהפנים, בכל דבר אשר בגידולין יש חיצון ופנים 62536 

יש אילנות ולהם , אף הקליפה שלהם משתנית מחבירתה, אילנות שאינם דומים זה לזה אף במראיתם 62537 

וכאשר , משונים הם בקליפותיהם זה מזהוכן כל מיני אילנות , ויש ולהם קליפות אחרות, קליפות לבנות 62538 

ומהחיצוניות יביט המבין , נבין כי הסיבה לזאת כי פנימיותם אינם שוות, נראה כי בחיצוניותם מתחלקים 62539 

ומזה יבין מה נמצא , ולפעמים יש גם במין אחד אשר ישתנו זה מזה אף באיזה נקודות, על הפנימיות 62540 

, והעיקר הן הפנימיות, ימיות כן יתראה שינויים בהחיצוניותוכפי ריבוי הכוחות הנמצאים בפנ, בהפנימיות 62541 

 62542 .והחיצוניות הן רק סימנים מובהקים

, אות הוא כי שונים גם בפנימיותם, ח כי ישנם כוחות מיוחדים שונים זה מזה"ועתה כאשר אנו רואים בבע 62543 

, בין כי הוא הואנ, ח ההוא"ולכן אם נראה פעולות המתייחסות לכוח הבע, ח יש פנים מיוחד"כי לכל בע 62544 

, וכאשר נמצא במין הנחש כי הוא ממית אף בלא הנאה, ח אינו עושה דבר כי אם להנאתו"למשל כל בע 62545 



כי לא מצאנו , ח אחר"ולא נוכל ליחס הכוח הזה לבע, ל הכוח הזה נקרא נחש"נבין כי זאת פנימיותו ר 62546 

כי ידוע לו , בין מי הוא זה המיןמזה בעצמו י, ואם יראה מעשה של איזה כוח, ל"באיזה מין אחר הכוח הנ 62547 

 62548 .ל"ל מיוחס רק למין הנ"כי הכוח הנ

זו , זריזות ועצלה, אמת ושקר, כמו גאוה וענוה, וכאשר נראה במין האנושי פעולות הרבה שונות זה מזה 62549 

, כי כל הכוחות שבעולם מקובץ במין האנושי, היא פליאה עצומה וזה מאמת מה שמוסכם אצל הפילוסופים 62550 

ולכן נמצא במין האנושי פעולות אשר , ל העולם אין קליין פארמאט"ר, ו בשם עולם קטןולזה קראוה 62551 

וכאשר נראה בו עוד כוחות אחרים , ובזה הוא משותף עמהם, כמו אכילה ושתיה, ח"נמצאים גם בבע 62552 

 62553 .נבין כי הם לקוחים מהם ומשותפים בו, ח"ונמצאים גם בבע

וכוחותיו , זה יתרונו שלו, נפש משכלת להבין ולהשכילאך היתרון להאדם הוא אשר נופח בו רוח חיים  62554 

תמשילהו , ח כי זהו כבודו"וזה פשוט כי לא לחינם נתנו בו אף כוחות הבע, אלה הם התייחסות מין האנושי 62555 

ל אם ימשול בכוחותיו אלה ויתנהג בהם כפי התבונה "ר, (´תהלים ח) במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו 62556 

 62557 .והדעת זה הוא כבודו

כי עיקר , בעבור כי הוא הולך על שתי רגלים, המבין לא יביט על האדם לקרוא אותו בשם אדםולכן  62558 

ח "עלינו לדעת כי כוח הבע, ח"ואם יתראה בו תמיד פעולות המתייחסות ליתר הבע, הנברא הם הפעולות 62559 

ממנו ואם נראה , ח ההוא"ובעד פעולה כזאת מוכרחים אנו לקרוא אותו בשם הכוח של הבע, ההוא שלט בו 62560 

 62561 .זהו האדם האמיתי ובזה נקראהו אדם, פעולות המתייחסות לאדם

היה , בעם היו בגדר לאו דוקא´ חלילה לנו לחשוב כי הנחשים אשר שלח ה, ובזה ביארנו ענין נכבד מאד 62562 

כתוב הנחשים לפי , (´א ו"כ) ומצאתי בבעל הטורים, חלילה לנו לחשוב זאת, ח אחר"יכול להיות מין בע 62563 

 62564 .וכפי אשר ביארנו נבין כמה נוראים דבריו, ר על המן"שהוציאו לה שעשו מעשה נחש

 62565 

ר מה הנאה "אמר להם לכו אצל בעלי לה, כי החיות שאלו לנחש מה הנאה יש לך, (.´תענית ח) ל"אמרו ז 62566 

ובאמת זה הוא כוחו של , ר"מבואר כי הנחש מעיד בעצמו כי תוכל לראות כוחותיו אצל בעלי לה, יש להם 62567 

ה כי אחזו בכוחות המתייחסים "זכו לפי גדלותם והראה להם הקב, ר על המן"ציאו להוכאשר הו, נחש 62568 

 62569 .נורא הדבר, חברים עם הנחשים, ושלח עליהם את הנחשים להורות כי המה החברים שלהם, להנחש

, שתבין ותדע בהחלטיות מהו האדם, אך את אשר אני חפץ להשכילך, הרבה לימודים יש עלינו ללמוד מזה 62570 

מה נואלו האנשים אשר אין , שקוראים למי שהולך על שתי רגלים שהוא האדם, ות העולםולצאת מטע 62571 

ועתה קח ספר , ולא יוכלו לדון מהו האדם האמיתי, ומביטים על כל דבר רק מן החוץ, להם שום מחשבה 62572 

שאילו ידומה בגופו ולא בפעולות , כתב שם, תומר דבורה ותראה כי כל דברי רמוזים במלותיו הקצרות 62573 

 62574 .שהרי עיקר הצלם והדמות העליון הן פעולותיו לפיכך ראוי שיתדמה, י הוא מכזיב הצורההר

ואיזהו דרך ישרה , כבוד והדר תעטרהו, ועתה עלינו לפעול פעולות הנותנים כבוד ותפארת למין האנושי 62575 

ול אם ואין לנו בזיון יותר גד, (´אבות ב) שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם 62576 

ובאמת כאשר האדם יסיר מעצמו הנהגת , לעשות פעולות השייכות להנחש, נרצה לדור בין הנחשים 62577 

כי באמת נמצא בו כל , הלא הוא עוד יותר גרוע מכל הבעלי חיים, ויהיה בלי עול מנהיגו הוא השכל, השכל 62578 

ת של האדם אם לא אין די באר קצה הרשעו, ונוסף לזה הוא חכם להרע נורא מאד, הכוחות רעות ושפלות 62579 

 62580 .(ג"ג רע"דעת חכמה ומוסר ח)  ישליט עליו את עול השכל

 62581 

 62582 מאמר שדמ

ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה ´ ובך התפלל אל ה´ ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו בה 62583 

 62584 .(´א ז"במדבר כ) בעד העם

כיון שאמרו , ח התשובהולהודיעך כו, ויתפלל להודיעך ענוותנותו של משה שלא נשתהה לבקש רחמים 62585 

יש לציין כאן ענוותנותו של משה , (ב"ט י"ר י"במד) שאין המוחל נעשה אכזרי, חטאנו מיד נתרצה להם 62586 

אלא כיוון , והיינו שענוותנותו של משה לא היתה רק בזה שנתרצה להם, שצריכה לשמש לנו לדוגמא 62587 

ואף רגע אחד לא , בה רבהההתרצות היתה ברחמים גדולים ובאה, שנתרצה לא נשתהה אף לרגע קל 62588 

בן רגע הרגישו שלפניהם עמד רועה נאמן המוכן להשליך נפשו , י לפני משה בבושה ובכניעה"נשארו בנ 62589 

 62590 .עבור כל אחד ואחד מישראל

ראשית נטה אוזן , שלעת מצוא בעת הסתבכותנו באיזה דין ודברים עם חברינו, מכאן לנו לימוד גדול מאד 62591 

לא נשתהה אף רגע שחברך לא ישאר בבושה , ולמחול תיכף ומידקשבת לדברי מחילה והתפייסות  62592 

, שבזה מבליט חטאיו וכלימתו, שלא יתן ריווח זמן להסס במחילה, ובהכנעה בעומדו לפניך לבקש סליחה 62593 

עד כדי כך שנוכל תיכף ומיד להתפלל , סליחה צריכה להיות שלמה ומושלמת בלי כל כתם של טינא 62594 

 62595 .עליהם



שהמחילה והסליחה לא תהיה מזוייפת ומעורבבת ברחשי , ו של לב האדם מישראלוזו צריכה להיות תכונת 62596 

איך יוכל להתפלל על , ואם הלב אינו טהור בכל הטהרה הנכונה, כי מהי התפילה עבודה שבלב, קפידא 62597 

להילכד חלילה , ל מבליטים לנו את גדלותו וצדקתו של משה שלא נשתהה אף רגע דק מן הדק"וחז, חבירו 62598 

העניו מכל אדם , אחרי שבאו אליו בווידוי חטאנו, בכניעתם ובבושת פניהם של ישראלבהנאה קלה  62599 

ובנקודת הזריזות אצורה כל חן הענוה , מיהר למחול ומיהר להתפלל עליהם, תנועתו מזורזת ונתרצה מיד 62600 

 62601 .והמדרגה העליונה שלא נשתהה

ולא נשתהה אף רגע , בןכעין זה מצינו אצל אליעזר שהציג את עצמו בפגישה ראשונה עם משפחת ל 62602 

ל שקלסתר פניו של אליעזר דומה לקלסתר פניו של "וידוע מה שאמרו חז, מלומר עבד אברהם אנכי 62603 

זוהי מין הנאה של , והיה מקום לטעות שהאנשים יחשבוהו לזמן מה שהוא אברהם, (ט"ר נ"ב) אברהם 62604 

אף שיתגלה סוד אמיתת , םשבני אדם להוטים לנשיאות חן וכבוד בלתי ראוי לה, התקשטות אף לזמן קט 62605 

שאף לרגע קלוש , ברם אליעזר היה בעל מדרגה כזו, כי די להם להתעטף אף בהנאה רגעית, כ"הדבר אח 62606 

 62607 .לא היה רוצה ליהנות מכבודו של רבו אברהם

ולכן הצהיר גלויות תיכף ומיד עבד אברהם , אליעזר מנע את עצמו מלמעול בקדושת הכבוד הנשגב הלזה 62608 

אפילו במרחקי מרחקים במקום שבני אדם לא הכירוהו בתגא הגדולה של אברהם על ולא השתמש , אנכי 62609 

אלא מיד טרם שיפול הטעות , ולא הניח מקום לטעות לבני אדם אף על דקה קלה שהוא אברהם, ראשו 62610 

 62611 .(תורה תמימה´ עי) ורק עבד של אברהם, נענה לומר עבד אנכי

תכף ומיד , רינו מזדקק אלינו בבקשת סליחהעלינו להתלמד ולהזהר עד מאד לא להיות שוהים כשחב 62612 

וחלילה לנו מלשמוח בלבנו על הכנעתו בהימצאו , לאהבו עד כדי נכונות להתפלל עבורו בלב טהור ושלם 62613 

להזהר מאד לא להתהדר במעלות שאינן הולמות אותנו לשם התגדלות בעיני , במיצר ווידויו האמיתי 62614 

מן יהיה בעזרנו בכל מצעדנו והליכותינו שנדע לכוון והרח, אף במקום שאינן מכירין אותנו, הבריות 62615 

 62616 .(אור הנפש)  .ה וללכת בדרכיו של וויתור ומחילה שלמה לחברינו"לאמיתו של הקב

 62617 

 62618 מאמר שמה

 62619 .(´א ח"במדבר כ) אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי´ ויאמר ה

לבזבז מרכושו על עשיית השרף לתרופת בני ישראל ותיקון משה צריך , עבודה זרה עשה לך משלך´ ובמס 62620 

ואם משה , הם שעיוו וקלקלו דיברו במשה וגינוהו, י הם שחטאו"ולכאורה מוזר הדבר הלא בנ, נפשם 62621 

והם , י גרמו להם מחלה וסכנה"הן בנ? הכי מן הראוי שהוא עוד ישלם בעד הרפואה, מטפל בעשיית הנחש 62622 

 62623 .כאורה היה צריך להיות משלהםול, שישלמו בעד הרפואה והמזור

ש וידבר העם "י חטאו בלשון הרע כמ"היות ובנ, ברם לקח מוסרי הדגישה לנו התורה בעשה לך משלך 62624 

תכף הכירו בחטאם ובאו והתנצלו , אבל תוך כדי קבלת העונש כשהנחשים נשכו אותם, באלהים ובמשה 62625 

י הכירו ברוע "בנ, ויסר מעלינו´ ה התפלל אל, ובך´ באומרם גלויות חטאנו כי דברנו בה, לפני משה 62626 

ומשה רועה ישראל לא נמנע , התחרטו עד מאד וביקשו סליחה ומחילה, ר שנאחזו בו"המעשה של לשה 62627 

להודיע ענותנותו של משה , (ב"ט י"ר י"מד) ל"כמבואר בחז´ מלהתפלל ולבקש סליחה עבורם מלפני ה 62628 

 62629 .שלא נשתהה לבקש רחמים

ובוודאי שמשה רבינו מחל להם , שה מכאן שלא יהא אדם אכזרי למחולויתפלל מ, (ק"ב) ל"ועוד אמרו ז 62630 

אלא בכדי ללמד את כל העולם כולו עד , וויתר על עלבונו וחנן אותם באהבתו הגדולה כמובן, בכל לבו 62631 

להראות , ה למשה עשה לך משלך"ל הקב"א, היכן צריכה להגיע מדת המחילה כשהחוטא מתרפס לפניך 62632 

וצריך לעשות מעשה של , לה הוא עד הקצה האחרון ללא כל שמץ של קפידאולהוכיח שהוויתור והמחי 62633 

´ עי) אלא נכונות לאהבה יתירה ומעשית, בזבוז כסף ורכוש שיוכיח לא רק צד הסרת העלבון הראשון 62634 

 62635 .(.ד"ד מ"ב בפרקי אבות פ"הרע

, כלית הקצהצריך הוא האשם והחייב להכנע ולהראות אותות חרטה בת, וכן הוא בבקשת המחילה והכניעה 62636 

 62637 (ב"ק צ"ב) וכן ראיתי בשיטה מקובצת, עד שהמוחל יתעורר ויתרגש מעצמו ומרצונו למחול לו באהבה

כלומר שתבקש ממנו עד שימחול , שנאמר באבימלך השב אשת האיש ויתפלל בעדך, שמביא בשם המאירי 62638 

ולהכיר גנות , רהת שנזכה להכירו הכרה ברו"נבקש מהשי, ל"כ עד שיהא מתפלל בעדך עכ"לך בלב טוב כ 62639 

 62640 .(ט"רנ´ פרי חיים עמ)  .ר"ולגאולה שלמה וקרובה אכי, לחרטה ותשובה מעולה, החטא

 62641 

 62642 מאמר שמו

 62643 .(´א ח"במדבר כ) אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי´ ויאמר ה

וכאשר , ה ידו וגבר ישראלוהיה כאשר ירים מש, ל שני מאורעות יחד"כרכו רבותינו ז (.ט"ה כ"ר) במשנה 62644 

לומר לך כל זמן שהיו ישראל , וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, יניח ידו וגבר עמלק 62645 



כיוצא , ואם לאו היו נופלים, מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים 62646 

אלא , וכי נחש ממית או נחש מחיה, תו וחיוהיה כל הנשוך וראה או, בדבר עשה לך שרף ושים אותו על נס 62647 

מה הקשר בין , בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין 62648 

 62649 .שני מאורעות אלו

´ בענין מלחמת עמלק מפורש בפרקי דר, ה חינך את אבותינו במדבר להיות שלמים כראוי"אלא שהקב 62650 

ואהרן וחור עמדו משני , ה היה שליח ציבור"ומשה רבינו ע, בתפילהשהם היו עסוקים בתענית ו, אליעזר 62651 

הוא , הוא כרע וכל ישראל כרעו, וישראל עשו כשם שמשה רבינו עשה, צידיו כדין התפילה בתענית ציבור 62652 

ומדוע הוצרכו להתפלל , משה פרש כפיו לשמים וכל ישראל פרשו כפיהם, השתחוה וכל ישראל השתחוו 62653 

שעמלק בחר באנשים שראה באיצטגנינות שאינם יכולים , (ילקוט ראובני בשלח) ל אמרו"אלא שחז, כ"כ 62654 

 62655 .ולא זו בלבד שלא ימותו אלא שלא יהיו ניזוקין בשום היזק כבד או קל, למות באותה שנה

והיו צריכים להתעלות בדבקותם עד אביהם שבשמים למעלה מן , ועל כן מצד הטבע אי אפשר לנצחם 62656 

ש "ת בטוח מכל רע כמ"והדבק בהשי, (ו"שבת קנ) צא מאיצטגנינות שלך ת לאברהם"ש השי"כמ, הטבע 62657 

י "וכך נצחו את מערכות השמים ע, וזו היתה העצה היחידה כנגד עמלק וכוחו, (א"נ´ נ ג"מו) ם"הרמב 62658 

ואין הטבע חשוב לפניו , ת"בהתדבקות באמונה וטוהר לב ובבטחון בהשי, תפילה ונשיאת עינים לשמים 62659 

 62660 .(7´חולין ז) לבדו אפילו כשפיםואין עוד מ, לכלום

, הוא האלהים´ ולאחר שהגיעו לדרגת אתה הראית לדעת כי ה, לאחר קבלת התורה, ובתום ארבעים שנה 62661 

ולאחר , היו צריכים שוב חיזוק באמונה והכרה זו, אין עוד מלבדו, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם 62662 

ולאחר ששבו בתשובה וביקשו ממשה , רע במןששולחו בהם הנחשים השרפים כעונש על דברם לשון ה 62663 

שעל פי הטבע , ן ביאר"והרמב, למשה לעשות נחש נחושת´ ציוה ה, ´ה להתפלל בעדם אל ה"רבינו ע 62664 

, כי ידוע בדברי הרפואה שמחשבתו ודמיונו של הנשוך תקועים בנחש, אסור לנשוכי הנחש להביט בצורתו 62665 

 62666 .ואסור לו לראות דמות נחש

ואין , ונצטוו דוקא לראות ולהביט כדי להשריש בהכרתם שהטבע אינו כלום, במרה מרפא מר "אבל הקב 62667 

ודומה הדבר , זוהי רפואתו עצם הידיעה שאין הנחש ממית, (.ג"ברכות ל) הנחש ממית אלא החטא ממית 62668 

והביאו לבית , שהניח את עקבו על חורו של הערוד ומת הערוד, חנינא בן דוסא´ להמסופר שם על ר 62669 

באותה שעה אמרו אוי לו לאדם שפגע בו , אין הערוד ממית אלא החטא ממית, הם ראו בניהמדרש ואמר ל 62670 

ח בן דוסא השתדל להפיץ ולפרסם דבר "ללמדנו שר, חנינא בן דוסא´ ואוי לו לערוד שפגע בו ר, ערוד 62671 

 62672 .הנס כדי לדעת שאין הערוד ממית

ושיראו איך הם חיים , מתפלליםה מחנך את בני ישראל שידעו איך "איך שהקב, רואים אנו שני דברים 62673 

ואף מי שהשיגה אינו בטוח בה , ורואים אנו איך שיש לחזור ולחזק אמונה חושית זו, למעלה מן הטבע 62674 

ולכן אף אחר מלחמת עמלק ולאחר אתה הראית , והיא עלולה להתעמעם אם לא ישובו וישרישו אותה 62675 

הנה , זה נראה גם בפרשה אחרת בתורה וענין, היה צורך לשוב ולהזכיר זאת בענין נחש הנחושת, לדעת 62676 

, וגם בני ענקים ראו שם, וראו את הערים הגדולות ובצורות בשמים, יהושע וכלב היו מן התרים את הארץ 62677 

´ התאזרו יהושע וכלב באמונה איתנה ואמרו ה, והמרגלים המסו את לבב העם וכולם נשאו את קולם בבכי 62678 

 62679 !אל תיראו את עם הארץ, אתנו אל תיראום

ויהושע , והמרגלים עצמם מתו במיתה משונה, ה כעבור ארבעים שנה מתו כל הבוכים בחטא המרגליםוהנ 62680 

, ה ואת יהושע צויתי בעת ההיא לאמר"אמר משה רבינו ע, לא מש מאהלו של משה כל אותם ארבעים שנה 62681 

תה לכל הממלכות אשר א´ כן יעשה ה, אלהיכם לשני המלכים האלה´ עיניך הרואות את כל אשר עשה ה 62682 

ה "אבל משה רבינו ע, הרי שבנוסף לאמונה יש כאן אף הוכחה מוחשית מכיבוש סיחון ועוג, עובר שמה 62683 

, והרי אלו המלים עצמן אותן אמר יהושע עצמו, אלהיכם הוא הנלחם לכם´ המשיך וציוה לא תראום כי ה 62684 

 62685 .הרי מפורש שאין שיעור לחיזוק אמונה! אל תיראו את עם הארץ, אל תיראום

כי אנו , כ חובה עלינו לעסוק תדיר בקניית אמונה"עאכו, גבי דור דעה שעמדו בפיסגת האמונהכל זאת ל 62686 

מעשה , (´תנחומא וישב ג) על השלבים באמונה נוכל להיווכח מהמסופר, עדיין עולים בשלביה ובקנייניה 62687 

´ ראה ר, שמעון בנו ורבי חייא הגדול´ והלך עמו ר, באנטונינוס שבא לקיסרין ושלח אחר רבינו הקדוש 62688 

 62689 .ראשו מגיע לכותרות של עמודים, אחד נאה ומשובח (חייל) שמעון שם לגיון

חייא והוליכו לשוק והראהו סל של ענבים ´ נטלו ר, ראה כמה פטומין עגלין של עשו, חייא´ אמר לו לר 62690 

, אביושמעון אצל ´ כשעלה ר, חייא זבובין אלו ואותו לגיון שוין´ אמר לו ר, ושל תאנים והזבובין עליהם 62691 

? חייא הבבלי ממש שהשוה אותן לזבובים´ כ נתן ר"אמר לו כ, חייא וכך השיב לי´ אמר לו כך אמרתי לר 62692 

שנאמר והיה , ה עושה שליחותו בהן"אבל זבובין הקב, לכלום (חשובים) לפי שלגיונות הללו אינן ספונין 62693 

 62694 .(´ישעיה ז) לזבוב אשר בקצה יאורי´ ביום ההוא ישרוק ה



, שמעון אף הוא התבטא ואמר כמה פטומין עגלין של עשו´ שר, א ומתן בהלכות דעותהרי שהיה כאן מש 62695 

´ ור, חייא הראהו לזבובים שהם בריה של כלום´ ור, ובכל זאת היה כאן במשמע שהפיטום תופס מקום 62696 

אלא , ורבינו הקדוש פסק דלא כחד מינייהו, כך אמרתי וכך השיב לי, שמעון הקריב את הדין לפני אביו 62697 

, והרי אלו מדרגות בהכרת אמונה ואין עוד מלבדו, רועים מן הזבובים שעושים שליחותו של מקוםשהם ג 62698 

ואף בפיסגת , ונמצאנו למדים שיש להעפיל מעלה מעלה בהכרת האמונה מדרגה לדרגה לאין שיעור 62699 

 62700 .(לקט שיחות מוסר)  .המעלות יש לשוב ולשנן ואסור לפסוק מלהתחנך

 62701 

 62702 מאמר שמז

במדבר ) וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי ויעש משה נחש נחשת 62703 

 62704 .(´א ט"כ

כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו , וכתת נחש הנחושת אשר עשה משה, דרש להם מקרא זה 62705 

והלא כל עבודה , בא יהושפט ולא ביערו, אפשר בא אסא ולא ביערו, (ח"י´ מלכים ב) ויקרא לו נחושתן 62706 

י מקום "ופירש, (´חולין ו) אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו? זרה שבעולם אסא ויהושפט ביערום 62707 

ופירושו של , הניחו כשיבואו בנינו אחרינו אם לא ימצאו מה לתקן במה יגדל שמם להתגדר להתגדל 62708 

 62709 .להתגדל הוא כמובן להתעלות למדרגה גבוהה מאד

והא קחזינן גברי דאזלי כי מתברי ואתו , וכבים דלית בה מששאע לבי ולבך ידע בעבודת כ"ל זונין לר"א 62710 

שנתפרקו איבריהן מחמת חוליין וחוזרין באיברים מצומדים , פיסחים ההולכין לעבודת כוכבים) כי מצמדי 62711 

, אמר לו בשעה שמשגרין אותן על האדם משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני? מאי טעמא, (י"רש 62712 

כיון שהגיע זמנן לצאת הלך זה לבית , י סם פלוני"י פלוני וע"וני ובשעה פלונית ועולא תצאו אלא ביום פל 62713 

וחוזרין ואומרים וכי מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן , אמרו יסורין דין הוא שלא נצא, עבודת כוכבים 62714 

 62715 ?אנו נאבד שבועתנו

דאמר רב , ים בשבועתםרעים בשליחותן ונאמנ, יוחנן מאי דכתיב וחליים רעים ונאמנים´ היינו דאמר ר 62716 

ז "ע) מלמד שהחליקן בדברים כדי לטורדן מן העולם? אלהיך אותם לכל העמים´ מאי דכתיב אשר חלק ה 62717 

בידו הבחירה להמתין עד תום , י שהחליקן בדברים ומניחן לטעות הניח להם מקום לטעות"ופירש, (.ה"נ 62718 

 62719 .חר בדרך אחרת והניחו לו מקום לטעותוהוא ב, ואז מתברר לו כי נאמנים היסורים בשבועתם, זמן הגזירה

כי בדרך כלל טועה האדם וסבור הוא , מקום להתגדר ומקום לטעות צריכים ביאור, שני המושגים הללו 62720 

לדעתו מקום להתגדר הוא מוצא להצלחה ולהתעלות , ששני הדברים הללו עומדים בסתירה זה לזה 62721 

ונשקפת ממנו סכנה כי הוא , תדרדרות רוחניתואילו מקום לטעות גורם לאדם ה, במדרגות ובמעלות נעלות 62722 

ואינה , כי בחירת האדם היא חופשית לחלוטין, ואליבא דאמת אין הדבר כן, יאבד את כל קניניו הרוחניים 62723 

 62724 .היא עומדת למעלה מן המקום ומן הזמן, מצטמצמת במקום מסויים ובזמן מסויים

, הבחירה תלויה בו עצמו, ובשום אדם זולתוכשנעמיק בענין ניווכח שאכן הבחירה אינה תלויה בשום דבר  62725 

הנה דוקא , ודוקא מכוחה הוא עלול להחליף את המושגים ולהפוך מקום להתגדר למקום לטעות ולהיפך 62726 

היה אדם אחר אומר כי אין לך מקום , במעשה של חזקיהו שהרגיש בעצמו שהניחו לו מקום להתגדר 62727 

והלא כל עבודה זרה , בא יהושפט ולא ביערו ש שם אפשר בא אסא ולא ביערו"וכמ, לטעות גדול מזה 62728 

שאילו , מסתבר איפוא כי דוקא משום שהם לא ביערוהו לא צריך לבערו, שבעולם אסא ויהושפט ביערום 62729 

ומנין מצא אומץ בנפשו , נמצא כי זה נראה מקום לטעות, היה צריך לבערו הרי היו הם מבערים אותו 62730 

 62731 ?לכתת את אשר לא כתתו אבותיו הצדיקים

כיון שבתורת , דוקא משום שהניחו לו אבותיו מקום לטעות הוא מצא בזה מקום להתגדר, היא הנותנתאלא  62732 

, הוא זיכך את נפשו ואת שכלו מתוך עמל רב, חפצו מצא עוז בנפשו לעמוד בפני כל הנסיונות הרוחניים´ ה 62733 

ב אדם לעמל יולד הוא קיים בעצמו את הכתו, כדי להפוך את הטעות שהניחו לו אבותיו למקום להתגדר בו 62734 

כי אם ימצא את הכל , העמל הוא שלו, (ז"משלי ט) א את הפסוק נפש עמלה עמלה לו"וכמו שביאר הגר 62735 

 62736 .מתוקן לפניו במה יתקן האדם את נפשו

והדבר היה לו , היה לו מקום להתגדר והוא הפכו למקום לטעות, והיפוכם של הדברים מצינו אצל קרח 62737 

ראה שלשלת גדולה עומדת , עינו הטעתו? קח היה מה ראה לשטות זול וקרח שפי"שהרי אמרו חז, לרועץ 62738 

ח "ר פי"במד) אמר אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום, הימנו שמואל ששקול כמשה ואהרן 62739 

ואליבא דאמת היה לו בזה מקום , ובגלל זה הקפיד על מינויו של אליצפן בן עוזיאל קטן שבאחים, (´ז 62740 

והראיה שהוא רואה כי שמואל ששקול כנגד משה , ך היה להעביר על מדותיולהתגדר ומחמת כן צרי 62741 

 62742 .נמצא כי דוקא במידה זו יש מקום להתגדר ולהתעלות, ואהרן יצא מחלציו

, ה מכתיב עליו וראך ושמח בלבו"אילו היה יודע אהרן שהקב, ל"וכמו שמצינו לגבי אהרן שאמרו ז 62743 

בזה מקום להתגדר בהעבירו על מדותיו למען משה אחיו  שכן מצא, בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו 62744 



ולא עוד אלא שניצל את הסייעתא דשמיא שניתנה לו לראות ברוח , אבל קרח הפך את הדברים, הצעיר 62745 

דוקא המקום שהניחו לו להתגדר ? ואמר אפשר שכל הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום, הקודש 62746 

אלא שבני קרח מצאו בזה גופא , וסופו שהוא איבד את הכל, ותשהרי הפכו למקום לטע, היה לו לרועץ 62747 

שלא המקום עושה את האדם אלא , מכאן נראה איפוא בעליל, מקום להתגדר ומהם עמד שמואל הנביא 62748 

 62749 .כי בבחירתו תלוי הכל, האדם עושה את המקום

יכולתו הבלתי ובהשגחתו הפרטית וב´ שהיו נשיאי עדה אשר הכירו בה, כיוצא בזה מצינו אצל המרגלים 62750 

אלא אמרו ? אמאי נטלו עיטא דא, ק כולהו זכאי הוי רישי דישראל"ש בזוה"וכמ, כ נכשלו"ואעפ, מוגבלת 62751 

חשבונם האנוכי הטעם בחושבם , אי יעלון ישראל לארעא נתעבר אנן מלמהוי רישין וימני משה אחרנין 62752 

אך , מתו רבים מיושבי הארץ ההשגחה העליונה סייעה בידם בעלייתם שבו בזמן, שלא יוכלו לעלות לארץ 62753 

 62754 .הם הפכו את הדברים ואמרו ארץ אוכלת יושביה

נוצר להם , הבאה להטריד את לב יושבי הארץ´ במקום שיראו בזה מקום להתגדר ולהיווכח בישועת ה 62755 

אך יהושע וכלב אשר ראו את המצב , מקום לטעות והניאו את לב העם מלעלות בטענת כי חזק הוא ממנו 62756 

שכן רצו להפוך את , לא נהו אחריהם והמריצו את העם לעלות אל הארץ, קום לטעותהחדש כי נוצר מ 62757 

עמוד אתה והחזק בה ואתה מקבל שכר , אם ראית דור שרפו ידיהם מן התורה, הענין למקום להתגדר דוקא 62758 

 62759 .והתעלותו של המקום להתגדר בו הוא בהתאם למקום לטעות, (´ה´ ברכות ט´ ירוש) כולם

כי , (7ב"יומא ע) לא זכה נעשית לו סם המות, זכה נעשית לו סם חיים, ל"ר מאמר זובזה נעוץ גם ביאו 62760 

אלא שהאדם בבחירתו הגרועה עלול להטיל בה סם מות שתפגום בכל ותהפוך כולו , התורה היא סם חיים 62761 

יכול הוא להטיל בה תבלין של תורה , אחר שנכשל ולקח לעצמו סם מות, והוא הדין להיפך, לסם מות 62762 

ש כה "וכמ, עד שהזדונות יהפכו לזכיות והמקום לטעות למקום להתגדר, את סם המות לסם חייםולהפוך  62763 

כי אין שום גורם אשר ימנע את החיים אלא , (´עמוס ה) דרשוני וחיו ולמה תמותו בית ישראל´ אמר ה 62764 

 62765 .(דברי בינה ומוסר)  .ולכשנקיים זאת יתקיים בנו דרשוני וחיו, שמצווים אנו לדרישה יתירה

 62766 

 62767 מאמר שמח

במדבר ) ויעש משה נחש נחשת וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי 62768 

 62769 .(´א ט"כ

ל איש לשון בל "כאמרם ז, שמועתו מצומצמת ולשונו ארוכה מאד, טבעו של הנחש הוא שכולו ארס ולענה 62770 

בלתי קיים אצלו כוח המחשבה וכמעט , פיו פתוח וחוש שמיעתו לקוי, (ט"ר כ"ב) יכון בארץ זה הנחש 62771 

 62772 .והשיקול

, ה נחש רשע זה בעל תשובות"אמר הקב, ה כלל כמו שעשה עם אדם וחוה"ולכן לא נשא ונתן עמו הקב 62773 

מפני מה הניחו צוויך והלכו , עכשיו הוא אומר לי אתה צווית אותם ואני צוויתי אותם, ואם אומר אני לו 62774 

ה במקום התורפה והלקהו במקור "ולכן הענישו הקב, (´ם כש) אלא קפץ עליו ופסק את דינו, אחרי ציוויי 62775 

והראשונה היתה , קללות נתקלל הנחש´ י, (ב"פרק מ) נ"ש באדר"וכמ, הזוהמא הוא פיו של הנחש ולשונו 62776 

 62777 .שנסתם פיו

, פ חמת למו כדמות חמת נחש"ל עה"י ז"ש רש"כמ, הרשע הזה הוא אדוק בזוהמת רשעתו אף לעת זקנתו 62778 

הנחש כשהוא מזקין , אטם אזנו אשר לא ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחוכםכמו פתן חרש אשר י 62779 

כ "כ, שלא ישמע את הלחש כשהחבר משביעו שלא יזיק, נעשה חרש באזנו אחת ואוטם אוזן השנית בעפר 62780 

י כוח "מקיף את עצמו באמצעי הגנה שלא תגיעהו השפעת הטוב ע! משתרש הוא הנחש בחטאו וטומאתו 62781 

ארור אתה מכל ´ שנא, ב והנחש אינו מתרפא"ל שכל בעלי המומין מתרפאין בעוה"ולכן אחז, השמיעה 62782 

 62783 .(כ מצורע"ת)א  שהכל מתרפאין והוא אינו מתרפ, מאי מכל, הבהמה

אוחז בכל מיני אמצעיים אלא להינתק ממדה זו אף בעומדו על , עשיית הרע זה כל חיותו ואשרו של הנחש 62784 

היינו שבשום , (ט"עירובין י) על פתחו של גיהנם אינם חוזריםל רשעים אפילו "ש ז"כמ, פתחו של גיהנם 62785 

ואין ! הוא והרשעות נעשו כאחד, שנעשה לדם מדמו ובשר מבשרו, אופן אי אפשר להם להשתחרר מהרע 62786 

ודע כי נפש הרשע אשר , (ח"י´ ת ב"שע) ל"וכן כתב רבינו יונה ז, תקנתו אלא כליון ללא שריד ושארית 62787 

תרד במותו למטה לארץ אל , ונפרדת מעבודת הבורא ונבדלת משורשיה, ייוכל תאוותה לחפצי הגוף בח 62788 

ולכן נפסק דינו של הנחש להיות נכרת , ויהיה תולדתה כטבע העפר לרדת ולא לעלות, מקום תאוותה 62789 

 62790 .ונשמד מן העולם הנצחי

, שבויאזינו ויח, מאשר ישמעו ויאזינו, ואתה בני ישימך אלהים, ומה יקרו דברי בעל החובת הלבבות 62791 

וכן , שכוח השמיעה מבוא אל ההאזנה והמחשבה, (´שער הפרישות פרק ז) וידעו ויעשו, ויחשבו וידעו 62792 

אבל אורך הדיבור והפטפוטים , (´שם פרק ה) מעורר עוד ושים תמורת רוב דבריך אורך מחשבתך 62793 

 62794 .כ האסורים והרעים ממעטים המחשבה ומטמטמים את השמיעה"הבטלים וכש



שזה יהיה רפואה לכל בעלי הלשון , ות נחש הנחושת והביט אל נחש הנחושת וחיה לעש"ולכן ציוה הקב 62795 

התאוננו והתלוננו במקום לשמוח על כל , ובמשה עבדו´ ששירבבו את הלשון ודיברו ארוכות בה, במדבר 62796 

ת "את המן ואת הענן אשר גם האומות נשתוממו מרוב טוב וכבוד שהשפיע השי, ה"הטוב שהכין להם הקב 62797 

פרחה מהם ההתבוננות , הארכת הדיבור ושירבוב הלשון מיעט ועמעם את כוח מחשבתם, לעמו הנבחר 62798 

 62799 .קול האמת הנצחית, האמיתית ונסתלק מהם כוח השמיעה

סמל שירבוב הלשון , ההתבוננות ולימוד המוסר מן נחש הקדמוני, ההבטה והשמיעה? ומה היתה רפואתם 62800 

, והביט אל נחש הנחושת וחי, ישובו ויירפא להם ובהבטה המרוכזת הזאת, והארס עד כדי טמטום השמיעה 62801 

ומתוך מחשבה לידי הכרת , באים לידי התעוררות והתבוננות המחשבה, י שמיעה וראיה מרוכזת"נמצא שע 62802 

 62803 .ובמקום האמונה שם הענוה והשלוה, הנס והאמונה

, ה"מלך עש דוד ה"וכמ, האוזן הזאת הפתוחה לשמוע דברי תוכחת חיים, ואכן מה נכבד הוא האבר הזה 62804 

כריית האזנים היא אמנות , (´תהלים מ) עולה וחטאה לא שאלת, זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי 62805 

ש הטו אזניכם אלי שמעו ותחי "וכמ, פיתוח כוח השמיעה והקבלה הוא יסוד להכרת האלוהות, נפלאה 62806 

בעניני  הוא מסוגל לשאת דברותיו, איש בעל נפש וחכם המטה אזנו והמרכז את מחשבתו, נפשכם 62807 

 62808 .הנצחיות

ונסעתי אז , ל לעיר באראנאוויטש"אברהם יאפין זצ´ זוכרני פעם בימי עלומי בנסעי בשליחות מרן הגאון ר 62809 

, אלא שבגלל נחיצות הדבר נאלצתי לרכבת זו, דבר שנחשב בימים ההם למותרות ובזבוז, ברכבת המהירה 62810 

יות שהיו כורכים על האזנים בכדי לקלוט האזנ, ואז נזדמן לי לראות דבר פלא תגלית חדשה של הזמן ההוא 62811 

והנה אחד משרי המלוכה ישב לו בפינה כולו ריכוז והשקט על אזניו , את החדשות והמנגינות מגלי הרדיו 62812 

עד שהיה נדמה לכל שהוא חרש לא יפתח פיו , וכשהיו פונים אליו בשאלה לא נענו כלל, כרוכות אזניות 62813 

 62814 .וכשוטה מטומטם

שהמה כחמורים , לו הרשות לחשוב ולהביט מגבוה על כל בני לווייתו ברם לאמיתו של דבר היתה 62815 

ורק הוא המצוייד בכלי , ולא ישמעו ולא יבינו מכל הפלאות המתרחשות בעולם, אמותיהם´ יסתובבו לד 62816 

והוא מלא תענוגים מקולות הערבים המגיעים לאזניו , השמיעה מטייל בשמיעתו ומחשבתו ברחבת העולם 62817 

 62818 .ושתיקתו הן הן גבורותיו וזהו דיבורו ,ממרחקים מקצה הארץ

בעל , הוא האדם המוסרי הגבוה ביחס לבני לווייתו וסביבתו, כדוגמת אותו השר המצוייד באזניות הרדיו 62819 

וראוי לתואר העילאי בתור היצירה האלוהית , המחשבה השותק והשקוע בעולמות הנצח הוא המדבר 62820 

טס הוא האדם הזה בעולמות טמירים , יקתו הן דבריושמיעתו ושת, העילאית ביותר אשר בשם מדבר יכונה 62821 

סופג אל נפשו את זמרת יה ורואה נפלאות , מטייל הוא בין מלאכים וקדושי עליון, ונשגבים מבינתנו 62822 

 62823 .ומי ידמה לאיש השותק הזה הרואה ונוחל את שני העולמות, וחדשות עד כלות הנפש

, זהו התפארת והמגמה של כל הבריאה, בורק מחשבתו דבר נש הוא הנשמה המחשבה והדי"ש בזוה"וכמ 62824 

ר הוא הנחש המאטם אזנו "וכל מעשה שטן הוא היצה, והמטה אוזן לדפיקת לבו הוא ממילא ירגיש ויבין 62825 

וכל אדם מוסרי צריך לפחד תמיד שלא ייכשל ולא יפול בזוהמת הנחש , מלשמוע ומלקבל דברי חכמה 62826 

ויקויים בו אוזן , תוח הדעת לדעת מה שלמעלה ממךי פיתוח השמיעה ופי"וזה יכולים להשיג רק ע, ל"ר 62827 

.וכמאמר חובת הלבבות ושים תמורת רוב דבריך אורך מחשבתך, שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין 62828 

 62829 .(תורת הנפש)  

 62830 

 62831 מאמר שמט

במדבר ) ויעש משה נחש נחשת וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי 62832 

 62833 .(´א ט"כ

כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו , להן מקרא זה וכתת נחש הנחשת אשר עשה משהדרש  62834 

והלא כל העבודה זרה , אפשר בא אסא ולא ביערו בא יהושפט ולא ביערו, (ח"ב י"מ) ויקרא לו נחושתן 62835 

 62836 .(´חולין ז) אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו, שבעולם אסא ויהושפט ביערום

, ומץ רוחו של חזקיהו לשבור את נחש הנחושת שעשה משה על פי הדיבור והיה זכר לנסיש להתפעל מא 62837 

על אף שמדרך הטבע הדבר , י הנחש הסתכל בו ונתרפא"שמי שנושך ע, ולא נס גרידא אלא נס בתוך נס 62838 

והנה כאן נשדדו המערכות ועצם צורת הנחש שנשך בו , ן"ש הרמב"שהזיקו עלול לסכנו כשיביט בו כמ 62839 

בכל זאת היה לו לחזקיהו ללמוד , ועל אף שבמשך הזמן עשאוהו לעבודה זרה, יבת רפואתונהפך לס 62840 

ובכל זאת לא שם חזקיה לב לכל זאת , ממעשה אבותיו אסא ויהושפט שכפי הנראה נרתעו מלפגוע בו 62841 

 62842 .וכתת אותו אחרי שכינהו שם גנאי של נחושתן

ומה שלא כתתו קודמיו את נחש הנחושת  ,האמת היא שחזקיה אמנם צדק בפעולתו והנביא משבחו על כך 62843 

א שלא שהיתה בכוונה חלילה שהניחוהו "ומפרש המהרש, מסביר הגמרא שהניחו לחזקיהו מקום להתגדר 62844 



שהרי עצם הדבר , הנה יש כאן התבוננות נפלאה, אלא שלא הרגישו בדבר ורק חזקיה הרגיש בזה, קודמיו 62845 

אם הצדיקים , שהרי היה מקום לטעון, ון על חזקיהוהכביד את הנסי, שקודמיו לא נקטו פעולה בענין זה 62846 

 62847 .יש פה חשש של יהירות מצדך אם תעשה אתה, הראשונים לא מצאו לנכון לעשות כך

, היות ולא הרגישו בדבר ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות, והאמת שהצדיקים הראשונים היו פטורים מזה 62848 

האחריות אם היה טומן ידו בצלחת ונלאה לבער את היתה רובצת מלוא , אולם על חזקיהו שכן הרגיש בזה 62849 

כדי שיבוא חזקיהו ויטול שכרו , ואדרבה הסיבה שנעלם כל הענין מעיני הראשונים היתה מן השמים, הרע 62850 

 62851 .ויתגדל לעיני בני דורו

תיקן שלא , (´חולין ז) התיר בית שאן ובטל את המנהג הקודם, כמו כן רבינו הקדוש הנהיג כמה חידושים 62852 

שעד זמנו עסקו במשנה ורבי , שינה את דרך הלימוד, (7ד"ק צ"ב) שלום מגזלנים שעשו תשובהלקבל ת 62853 

בדבר , ´כך בכל תקופה ראו חכמי ישראל לחדש דרכים בעבודת ה, (ג"מ ל"ב)א  הדגיש את לימוד הגמר 62854 

ובהקדמת החובת הלבבות מתפלא על מה , שהיתה השעה צריכה לכך כדי לגדור חומת הדת ולתקן הפרצות 62855 

ועל כן , על אף שחיובם ברור מדרך השכל ומפורש כמה פעמים בתורה, שלא חברו ספר על חובת הלבבות 62856 

 62857 .אזר מתניו לקראת משימה זו

אבל , שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם´ במסקנת הגמרא שרבים עשו כדברי ר (.ה"בברכות ל)א  ואית 62858 

ברם בדורות אלה הרבה , ו מעיקר הדיןוזה, ישמעאל להנהיג בתורה מדת דרך ארץ עלתה בידם´ כדברי ר 62859 

ל שאין לנו ברירה "ס זצ"וכבר אמר הגרי, י"ישמעאל ממה שדברי רשב´ יותר קשה לקיים דברי ר 62860 

, ישמעאל ולעסוק גם במלאכה´ פ שבזמנים כתיקונם עדיף לעשות כדברי ר"אע, ומוכרחים להיות פרושים 62861 

 62862 .ד ולפרוש מעסקי עולם הזהוכן הנהיגו הגדולים בתקופה האחרונה לעסוק בתורה בלחו

ישראל בעצמו ושאר חכמי המוסר אחריו הדגישו והנהיגו לימוד המוסר בהתפעלות יחד עם ההתבוננות ´ ר 62863 

משום שראו שזהו קיומה של תורה , למרות טענת המתנגדים שיגרם מזה ביטול תורה, במילי דעלמא 62864 

ולא נתעוררו כל הצורך , מיםהוא הבחין שנתקררו הלבבות ונתרחקו מיראת ש, והשעה צריכה לכך 62865 

 62866 .והבין שנחוץ לעבוד במיוחד על קנין היראה, ל כמו הדורות הקודמים"מפשוטי המקרא ומאגדות חז

, משום שעליהם מוטל התפקיד להיות ערים לכל סכנה חדשה, לא לחינם נקראו חכמי ישראל עיני העדה 62867 

ללכת בעקבותיהם ולקיים דבריהם  על כן שומא עלינו, ומן השמים מעוררים אותם על תקונו של הכלל 62868 

ומה שרואים , משום שמן השמים הניחו להם מקום להתגדר בו, ואף שנראים לפעמים כדרכים חדשים 62869 

אין להביא ראיה , לפעמים שהרבה נמשכים לדרך אחרת ואינם מקבלים עליהם מרותם של מנהיגי הדור 62870 

עצמו בטוח בחברת קבוצה גדולה של שמרגיש את , והוא דומה למשל החכם על העוור, מזה לצדקת דרכם 62871 

 62872 !למרות העובדא שכולם עוורים כמוהו, עוורים ואומר ימצאני מה שימצאם

, תרם סכום גדול בשעה שהיה שקוע בחובות של הישיבה, ל כשעמד על הפרק ענין ציבורי נחוץ"הסבא זצ 62873 

י חוסר פרוטות לקנות כ גדולה עד שהיו יושבים בחושך מפנ"וידעתי אני שהדחקות היתה אז כ, והיה לפלא 62874 

בתמימות ולא באו בטענות ´ ככה היו נראים הצדיקים שעבדו את ה, מאחר שכבר סרב החנווני להקיף, נפט 62875 

ועליהם ועל כיוצא בהם , שמחים היו לעשות רצון קונם בכל צורה שנדרשה מהם, על קיפוחים מדומים 62876 

 62877 .(המוסר והדעת)  .בצדק נאמר וכעלה צדיקים יפרחו

 62878 

 62879 מאמר שנ

 62880 .(ז"א י"במדבר כ) ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו להאז 

אלא כשם שרבו , בשעה שעמדו ישראל לומר שירת הים לא הניחן משה שיאמרו לעצמן, ר אבין הלוי"א 62881 

כנער העונה , אז ישיר משה ובני ישראל´ כך אמר משה עמהם שנא, של אדם אומר פרשתו כשהוא נער 62882 

אז ישיר ´ שנא, התחילו אומרים שירת הבאר לעצמן, ו על פירקןלאחר ארבעים שנה עמד, אחר רבו 62883 

 62884 .(א"ילקוט חוקת כ) ישראל

ועדיין , אשר אינם יכולים לחדש ולערוך מחשבות בתורה ויראה, כי רק אלו, מקובל הוא אצל התלמידים 62885 

חדד אלו צריכים לחינוך ולרב אשר ילמדם וי, רכים הם בשנים ומחוסרי השגות והארות בחיים הרוחניים 62886 

ובלבם עולים , אבל אלו אשר הגיעו כבר לכלל השגות וחידושים, את שכלם ויגלה להם את חכמת התורה 62887 

דעתם זחה עליהם ונדמה להם שאינם זקוקים יותר לרב ולמחנך אשר , מחשבות ורעיונות בתורה וביראה 62888 

 62889 .לראות מה טוב ומה אינו כן, ידריכם במחשבתם ויבקר את חידושי תורתם

דוקא מי שכבר מגיע לדרגה , כי דוקא מי שכבר מסוגל להשיג השגות, טעות גסה וגדולה ובאמת הרי זו 62890 

שיישר את דעתו שלא תהיה סוטה מן , דוקא הוא זקוק לרב שיעמוד על גבו, של מחדש ויוצר רעיונות 62891 

כי דוקא מי שמלא , וישתדל לכוון לאמת ולדעת תורה, שלא יתקלקל ולא יסלף דעות אמיתות, האמת 62892 

הוא זקוק לכוח מדרבן אשר יוליכהו ויצעידהו קדימה ביושר ושלא יסתבך בסיבוכים , חזיונותרגשות ו 62893 

 62894 .הרגשיים כוזבים



דוקא אלו ששרים שירות וזמירות ושלבם , בין איוב לאויב, אין בין גיהנם וגן עדן אלא כחוט השערה 62895 

יך שיכוון אותם לא הם צריכים למדר, צריכים מי שיסלול לפניהם את הדרך, מכוון אותם לשיר שירה 62896 

שלא יעורבב הגיון מסולף או , שלא תתערב בשירתם נטיה של תערובת פסולה, לנטות הצידה בשירתם 62897 

 62898 .שמץ של שירה זרה

מתוך התפרצות , עלה בלבם לומר שירה, עם ישראל שראה על הים חזיונות נפלאים של התגלות אלהית 62899 

אבל משה רבינו אומר , וטוב אמנם שזכו לזהנכון , של שמחת הנפש והכרת הבורא עלה בלבם לומר שירה 62900 

אולם צריכים אתם שמירה וזהירות , אמת שזכיתם להגיע לידי השגות והתעוררות עליונות ונשגבות, להם 62901 

 62902 .ולא הניחם משה לומר שירה לעצמן, והדרכה

עלולה היא , אבל כאשר נאמרת השירה המתחילה בלי הדרכה, אמת כי תחילת שירתם נובעת ממעיין נאמן 62903 

שהרי לא , איזה רגשות זרים יתערבו בתוכה, ומי יודע מה עוד עלול להתערב בתוכה, לנטות מנקודתה 62904 

עדיין לא הספקתם להפשיט מעליכם , נפשכם לא טוהרה, מכבר יצאתם ממצרים ועדיין גופכם לא נזדכך 62905 

 62906 .בלי הדרכה אסור לכם איפוא לשיר, משירותיהם וזמירותיהם, את אווירתה של מצרים

כך אמר משה , כמו הנער שרבו מפרש ואומר לו את פרשתו, רחים לעשות זאת עם רב ומדריךאתם מוכ 62907 

הוא פתח והם הלכו אחריו בטעמו , הוא התחיל והם השיבו אחריו, אתו ביחד והם ענו אחריו, את שירתם 62908 

כאשר ספגו בנפשם את , ורק לאחר ארבעים שנה כאשר נתיישבה כבר התורה בתוך גופותיהם, ובניגונו 62909 

רק אז ניתנה להם הרשות לשיר , נפשם נסתפגה באווירת השכינה, ור התורה והרבה תוכחות והוראותא 62910 

 62911 .שירה בעצמם

כבר שרים הם , והרי זה לימוד ותוכחה לאלו אשר רק פקחו את עיניהם וכבר הם חכמים בעיני עצמם 62912 

ת בשירתם שירה מתערב, ומזמרים זמירות ושירות בזחיחות הדעת עד שלפעמים נוטים לשיר שירה זרה 62913 

וכך לפעמים גם מעוותים את הדין ואינם מחכים להיות מורה , עצמית טבעית בלתי טהורה ובלתי זכה 62914 

ואף לאחר שהגיע להיות מורה הוראה ולכהן פאר צריך שירגיש שהכהונה שאולה , הוראה לארבעים שנה 62915 

 62916 .וזקוק הוא לרב, רק בתנאי שלא יאבד את רגש ההתלמדות, לו

וראיתי ברבינו , אלהיך´ אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה ובאת, תבוא´ בפ 62917 

אבל אילו אמר ? ושלא יוציא עצמו מכלל אמונת האלהות? אלהינו´ היה ראוי שיאמר לה, ל"ת וז"בחיי עה 62918 

ו ומי הוא שמקבל עלי, ´ולא היינו יודעים כוונתו למי הוא קורא ה, כן לא היתה אמונתו מבוררת אצלנו 62919 

כשהוא אומר , אבל עתה בבואו לפני הכהן הגדול שהוא מיוחד לעבודת אלהי ישראל וידע אותו, אלהותו 62920 

ע כי אלהי הכהן הוא אלהיו "כי הוא מעיד ע, אלהיך נסתלק הספק מאצלנו ונתברר אמונתו הטוב´ לה 62921 

 62922 .ל"שבשבילו בא אל הארץ עכ

הכא ואידך ִאולת קשורה , במסורה´ ב, נפשוועתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה ב 62923 

זה , (ט שם"בעה) בלב נער ומפני שִאולתו קשורה בו צריך שתהא נפשו קשורה בנפשו של אביו לחנכו 62924 

ומה נאמר אנו , הוא עצמו צריך עוד לחינוך של אביו, נאמר על בנימין הצדיק שהיה כבר אב לעשרה בנים 62925 

מי , מי יתקן ִאוולתו ובמה, היות תלמיד וכבר לא צריכין לרב כאשר בגיל צעיר כבר יוצאים מגדר, בדורנו 62926 

 62927 .(אור חדש)  ?יחדד שכלו ומי ידריך את לבבו

 62928 

 62929 מאמר שנא

 62930 .(ח"י´ במדבר כ) באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם וממדבר מתנה

ום ל העמיד"עליו להתבונן באותם הענינים שחז, ולקבל עליו עול תורה לכל ימיו, מי שרוצה לזכות בתורה 62931 

, (´תנחומא בשלח כ) ל אמרו לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן"ומאחר שחז, כתנאי לקבלת התורה 62932 

ג שהתנאי של אוכלי מן "כי אע, הרי עליו מי שמתכונן לקבל תורה לבחון עצמו אם הוא עומד בתנאי זה 62933 

 62934 .י זהודאי שגם בנוגע לקבלת התורה המתחדשת מדי שנה נאמר תנא, נאמר בדור מקבלי התורה

עליו ללמוד מדור מקבלי התורה שלא היה להם מזונותיהם כי , מי שרוצה שאור התורה יספג בכל עצמותיו 62935 

, ואם כי אי אפשר להגיע למעלה זו ממש, ה שגם למחר יספיק להם מזונם"ובוטחים על הקב, אם ליום אחד 62936 

וא מקבל עליו עול תורה הרי ה, לקבוע בעצמו כי באיזה מצב שיהיה, אבל עד כמה שכן ניתן להגיע לכך 62937 

ואם לא יסייעוהו יעזוב את , ומי שמתנה את לימוד התורה בזה שידאגו לכל צרכיו, בדוגמא לאוכלי מן 62938 

יתכן שילמד בכולל , לא יזכה שהתורה תיקלט בפנימיותו, הרי גם אם יימצא מי שיסייע בידו, לימודו 62939 

 62940 .כ אינו זוכה לכתר תורה לעולם"אעפ, ונדמה שלומד היטב

כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא , וממדבר מתנה, ל בפני הבא לקבל תורה"נוסף העמידו חז תנאי 62941 

וכן אמרו אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין , (ה"נדרים נ) ניתנה לו תורה במתנה, מופקר לכל 62942 

ינו עושה עצמו ומכאן שמי שא, (ד"עירובין נ) ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו, תלמודו מתקיים בידו, בו 62943 

 62944 .כמדבר אינו זוכה לתורה



ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר , גם פעמים ביום אנו מתפללים נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה 62945 

שהוא כלום והוא , רק לאחר שהוא עושה עצמו כעפר לכל, ורק לאחר מכן פתח לבי בתורתך, לכל תהיה 62946 

משה רבינו שאמר ונחנו מה הוא אשר זכה , פר הינהוואינו מרגיש שפוגעים בו כי הלא ע, שותק למקלליו 62947 

ספרי ) מיד בא לכלל כעס בא לכלל טעות, וכשהיה איזה פגם דק לגודל ערכו של משה רבינו, לכתר תורה 62948 

 62949 .(ח"מטות מ

אין אנו מבינים שיתכן ואחד יעלה , במהלך החיים שלנו אין אנו רואים סתירה בין קבלת תורה לגאוה 62950 

אך האמת שרק לאחר ונפשי כעפר לכל תהיה בא פתח לבי , במעלות התורהבמעלות החכמה אבל לא  62951 

ופתיחת הלב לתורה היינו ניצול כוח התאוה שבלב , א שלב הוא מקום התאוה"וכפי שפירש הגר, בתורתך 62952 

 62953 .דהיינו יצר חמדת הממון יהפך לחמדה למצוות, ובדרך זה פירש גם ובמצוותיך תרדוף נפשי, לתורה

כדי לזכות לתורה , לנצל כוחותיו לצד הקדושה הוא זוכה לדביקות בתורה, ללומי שזוכה למדרגות ה 62954 

, וכפי שמרגיש את האני שבו באותה מידה מצטמצם הכלי קיבול שלו, חייבים להיות בית קיבול לתורה 62955 

משה רבינו הוא גם עניו מכל , כך מתרחב הכלי לקבלת התורה, וכפי שממעט עצמו ועושה עצמו לעפר 62956 

 62957 .מכך הוא גם מקבל התורה וכתוצאה, האדם

אבל , ב"או שהוא מכוער בחיצוניותו וכיו, מצוי לייחס את מידת הענוה לעני מרוד שגם בר דעת גדול איננו 62958 

אבל בגמרא מצאנו את כל המעלות , לייחס ענוה לאדם נאה שהוא גם בר דעת ומופלג בעושר אין מצוי 62959 

ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר חכם "יוחנן אין הקב´ אמר ר, הללו בחדא מחתא עם מעלת הענוה 62960 

עשיר מופלג , ומתוך מה שלמדנו מגמרא זו כי גם גיבור מופלג כמשה, (.ח"נדרים ל) ועניו וכולן ממשה 62961 

 62962 .וחכם כמשה יכול להיות גם עניו מופלג כמשה, כמשה

גדול  פשיטא שמשה רבינו ידע שבחכמה הוא, למדנו כי פירושה של ענוה אינה מה שמצוי לפרש כענוה 62963 

פ שידע על מדרגותיו "אברהם אבינו אמר ואנכי עפר ואפר ואע, ובכל זאת היה גם עניו ושפל רוח, מכולם 62964 

פ שהוא גבור עשיר וחכם אין מגיע "פירושה האמיתי של ענוה היא כי אע, הגדולות ועל עשירותו האדירה 62965 

כי אם , ל עשיר בעושרואל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהל, לו הלל עבור כך 62966 

, ´כל ההשכלה והידיעה אינה נחלתו כי אם נחלת ה, (´ירמיה ט) בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי 62967 

, החכמה הגבורה והעושר ראויים אמנם להילול, והוא עצמו אינו אלא בית קיבול לחכמה לגבורה ולעושר 62968 

 62969 .אמנם ההילול הוא לבעל החכמה הגבורה והעושר ולא לאדם

אם לא שיקבע לעצמו זמן שיתבונן ברצינות אם הוא מוכן , כיצד ניתן להגיע להיות דכא ושפל רוח! ירבות 62970 

ל על "לקבוע זמן להתבונן במאמרי חז, מהו מקום מעמדו בנוגע לתפילה, וכמה הוא מוכן לקבלת התורה 62971 

ד מוסר הלא יש שעה קבועה ללימו, כדי שיוכל גם הוא לזכות לקבלת התורה, ההכנות לקבלת התורה 62972 

למה זה יצטרכו , לייסר את המידות והשקפת עולם, שבאותה שעה אפשר לפעול את הרצינות בתפילה 62973 

היכן הרצינות הפנימיות המחייבת לא לבטל רגע אחד , בעלי דעת לחפש חיזוקים כדי לשמור על סדר מוסר 62974 

 62975 .מסדר מוסר

, שנים ימשיך ללמוד בישיבה כמה, הלא כל החיים בהוה ובעתיד תלויים בחצי שעה זו של לימוד המוסר 62976 

ל מאחר "ס זצ"אחד שאל את הגרי, ובשעת לימודו איך ילמד וכמה יתעמק בלימודו הכל תלוי בחצי שעה זו 62977 

ענה לו למד מוסר , בעיון התורה או בלימוד מוסר, שאין לו אלא חצי שעה פנויה ביום במה יעסוק אז 62978 

והרי אנו עומדים עתה ערב קבלת , בלת התורהמי שחפץ לזכות לק, ותמצא שיש לך יותר מחצי שעה פנויה 62979 

ובזה יטהר ויזכה , יתחזק בחצי שעה של לימוד המוסר אשר זה יחזק את היום כולו ואת כל החיים, התורה 62980 

 62981 .(מערכי לב)  .לקבלת התורה

 62982 

 62983 מאמר שנב

 62984 .(ח"י´ במדבר כ) באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם וממדבר מתנה

עמוד והתחזק בה ואתה מקבל , ות שנתייאשו ידיהן מן התורה מאדי אומר אם ראית את הברי"תני רשב 62985 

ברא צדיקים ברא רשעים , (.ו"חגיגה ט) ל"והנה בכל המצוות אמרו חז, (ירושלמי סוף ברכות) שכר כולם 62986 

זכה צדיק נטל חלקו , ע ואחד בגיהנום"כל אחד ואחד יש לו שני חלקים אחד בג, ברא גן עדן ברא גיהנום 62987 

וכתיב ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו , נתחייב רשע נטל חלקו וחלק חבירו בגיהנום ,ע"וחלק חבירו בג 62988 

אלא מלמד שנטלו , ל חיו מן האנשים ההם"מה ת, י"וכתב רש, מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ 62989 

 62990 .(7ח"ב קי"ב) חלקם של מרגלים בארץ וקמו תחתיהם לחיים

דהבלתי זוכה מכביד את ´ הא, טעמים´ לתי זוכה הוא מבע חלקו של הב"ביאור הדבר דנוטל הזוכה בג 62991 

היה צורך התאמצות , וכמו במרגלים דאחרי שהוציאו דיבה והלינו את כל העדה, עבודת השם על חבירו 62992 

וגם נטל שכר , וכלב הלך ונשתטח על קברי אבות, ולכן הוצרך משה להתפלל על יהושע, יתירה לילך נגדם 62993 



דהרי תכלית הבריאה תורה ועבודת ´ והב, אגרא ומגיע לו שכר יותר גדולדהא לפום צערא , המוכן לחבירו 62994 

 62995 .דקיום התכלית הוא על ידם, וממילא מגיע להם הכל, י הזוכים"השם מתקיימת ע

בגדר דברי , חדא דהרי היה לו ממי ללמוד וזה מגדיל עונו, פנים´ כ מב"נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנום ג 62996 

י עד שלא "ופרש, מה לי ולך איש האלוהים באת אלי להזכיר עווני, (ז"א י"מ) האשה הצרפתית לאליהו 62997 

משבאת אלי לא נחשבתי לכלום ואין צדקתי , באת אלי היו שוקלין מעשי ומעשה עירי והייתי ראויה לנס 62998 

 62999 .כיון שיש לה ממי ללמוד ביותר, דכלפי אליהו היתה בלתי זוכה, ניכרת

שראוי היה הלל שתשרה עליו , (.א"סנהדרין י) ש"כמו, י הבלתי זוכה נתמעטה מדרגת הזוכה"דע´ ב 63000 

ואף דשכרו , נמצא דהבלתי זוכים ממעטים ממדרגת הצדיק, שכינה כמשה רבינו אלא שאין דורו זכאי לכך 63001 

פנים אלו נוטל חלקו וחלק ´ ומב, מ עצם המדרגה מתמעטת"מ, מרובה בשל כך שהרי צריך להתגבר יותר 63002 

ל דאם ראית דור שנתייאשו ידיהן מן התורה עמוד "אך מה שאמרו ז, אכן זה בכל המצוות, חבירו בגיהנום 63003 

שמציאות התורה , הוא ענין מיוחד בתורה, (ה"ט ה"ירושלמי ברכות פ) והתחזק בה ואתה נוטל שכר כולם 63004 

 63005 .בכלל ישראל הוא חיות לכלל כולו

דאמר ההוא גברא  וכמו, דהיא שייכת בעצם להכלל כולו במציאות ממש, ובאמת יש עוד ענין מיוחד בתורה 63006 

וכל מה , (´ג´ ר ט"ויק)ב  מורשה קהלת ינאי לא נאמר אלא מורשה קהלת יעק, ינאי ירושתי גבך´ לר 63007 

הרי זה כמי שעובד ומשביח ומוציא פירות בשדה של נחלה , שיחיד מישראל עמל ומייגע עצמו בתורה 63008 

סנהדרין ) ואמרו, להוושייכא לכו (7ג"ב קמ"ב) שדינא הוא שהשביחו אחים השביחו לאמצע, משותפת 63009 

ואמרו שם דזה מגלה , הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן לדידהו קרו לדידהו תנו, אפיקורס כגון מאן (7ט"צ 63010 

וכן כתיב , אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי, (ג"ירמיה ל)ב  פנים בתורה הוא דכתי 63011 

 63012 .ונשאתי לכל המקום בעבורם

לא אמרו לנו ) מעולם לא שרו לן עורבא ולא אסרו לן יונה, אהני לן רבנןוכן אמרו כגון הני דאמרי מאי  63013 

, ח היא מציאות בכל כלליות ישראל"לא יאמינו כי התורה דת, (י"שום חידוש שלא מצינו בתורה רש 63014 

י "ולא לבד ע, שנותנים חיות לכל הגוף, והזקנים נקראים לבם של ישראל, וסנהדרין נקראים עיני העדה 63015 

אלא גם מציאותם בלבד היא החיות של כלל , פ התורה"להורות המעשה אשר יעשו ע ,ההוראה בפועל 63016 

 63017 .ישראל

, ואילו התורה היא כללית, שהן במקומן ובזמנן הינן פרטיות, ובזה חלוקה התורה מכל עניני המצוות 63018 

 63019 ,(א"א מ"פאה פ) אמרו, המצוות שהם לבריות, ז"ל המצוות שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ט כשמנו חז"ומה

דתלמוד תורה של , ושיש בהן תועלת לעולם, דנחשבת בכלל המצוות שבין אדם לחבירו, ת כנגד כולם"ות 63020 

 63021 .יחיד מציאותו היא כללית לכל הכלל כולו

תורה ניתנה , וממתנה נחליאל כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל (.ה"נדרים נ) ל"ואז 63022 

ב מה דהמשילה התורה את "וצ, בר מלמד תורה בחינם לכלי כמד"וברש, שנאמר וממדבר מתנה, לו במתנה 63023 

, ונראה דכבר נתבאר דלימוד התורה שייך לכלל האומה, ענין ללמדה לכל להפקר כמדבר שמורה על ענוה 63024 

צריכה להיעשות אך ורק לכבוד השם ולטובת הכלל ואז היא , אכן עבודה שהיא לצורך ולתועלת הכלל 63025 

 63026 .פועלת בכלל

אזי ניתנת לו התורה , מתוך מחשבה טהורה עבור הכלל והוא הפקר בעיני עצמווכן בתורה דאם מלמדה  63027 

, נמצא שנתינה זו עצמה היא צורך כלל ישראל, שהרי אין לו מציאות בפני עצמו והוא שייך לכלל, במתנה 63028 

היינו שמפקיר מציאותו ומוסר , כיון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, ל"וזהו כונת אמרם ז 63029 

י כלל "ט שבט לוי מתפרנס ע"ומה, שהרי מציאותו היא כלל ישראל, תורה ניתנה לו במתנה, כללעצמו לה 63030 

דמלבד הטעם שיהא לישראל חלק בתורתם מצד החזקת , כדי שתהא מחשבתם קשורה יותר בכלל, ישראל 63031 

 63032 .הלומדים בעצמם יהיה להם הרגש ואחריות בעד העם כולו, תורה

י "וברש, דקרו לאינשי חמרי, ח מבניהן"ח לצאת ת"אין מצויין תמפני מה , (.א"נדרים פ) ל"ואמרו חז 63033 

והענין הוא כיון דהכלל הם שותפים בתורתם של , שאין נוהגין להן כבוד ומבזין אותן מפני תורה שבהם 63034 

ח "ח יבזו להיד של הת"וכשם שאין שייך דהראש או הלשון של הת, נמצא דהתורה בלולה בכלל, ח"הת 63035 

כי , אף שאינם תלמידי חכמים ואינם יודעים את התורה, ייך לבזות שאר ישראלכן לא ש, ויקראוהו חמרי 63036 

 63037 .התורה שייכת במציאות לכלליותם

ובכל , כי כל ישראל שותפים בתורתו ודילם היא, ומי שאינו נוהג בהם כבוד נמצא דאינו מכיר בעיקר זה 63038 

ולפיכך אין התורה , ות זושאינה ניתנת רק למכיר במציא, כי האי גוונא אין התורה ניתנה לו במתנה 63039 

 63040 ל"וכדבריהם ז, י שניתנת לו התורה במתנה"דהתקיימות התורה אצל האדם הוא ע, מתקיימת בביתו

ויתן אל ´ שנא, ר יוחנן בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה"וא, (.ח"נדרים ל) 63041 

, ם זוכים שתתקיים התורה אצלם תמידאינ, וכיון שאין התורה ניתנת להם במתנה, משה ככלותו לדבר אתו 63042 

 63043 .ח"ושיהיו גם בניהם ת



הרבה שרתך , (ד"א י"ר כ"במד) ל"ואמרו ז, נוצר תאנה יאכל פריה, (ז"משלי כ) וזהו שנאמר ביהושע 63044 

אף שיגע יהושע בתורה , פרס את המחצלאות הוא יטול שררות, הרבה חלק לך כבוד סידר את הספסלים 63045 

ולא זכו , אך היו עוד חכמים גדולים ועמלים בתורה, ה נקנית בהםח מדות שהתור"בכל כוחו ובכל מ 63046 

 63047 .אלא עבור סידור הספסלין, למלאות מקומו של משה ולהיות ראש למקבלי התורה

אך הפקיר , י אחרים"ויכול הדבר להיעשות ע, אף שלכאורה הרי חבל על זמנו של יהושע לעסוק בכגון דא 63048 

וכדכתיב , ל זה זכה גם לחכמה יתירה כי ממדבר מתנהובשבי, עצמו לטובת הרבים להכשירם לתורה 63049 

כי הפקיר עצמו למען לימוד , ושפע חכמה יתירה השפיעו עליו מן השמים, ויהושע בן נון מלא רוח חכמה 63050 

 63051 .(משנת רבי אהרן)  .תורה לכלל

 63052 

 63053 מאמר שנג

 63054 .(ח"י´ במדבר כ) באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם וממדבר מתנה

, וכמה שהוא מוסר גופו ונפשו עליה בעמל והשתדלות להשיגה, תו לחכמהעיקר מעלת האדם בחביבו 63055 

ואחרי , זה אות שהוא מחבב חכמה, ולהכניע את עצמו להיות משרת ועבד לבעלי החכמה למען ילמד מהם 63056 

יהיב חכמתא ´ והוא ית, אות הוא כי יש לו יד ושם בחכמה להבין נעימות החכמה, כי הוא מחבב חכמה 63057 

ממדבר מתנה אם אדם משים עצמו הפקר כמדבר התורה ניתנת , (.ה"נדרים נ) ל"וד אזומצינו ע, לחכימין 63058 

ואז נותנין לו החכמה במתנה שכר עמלו , הרי דעיקר החביבות של חכמה להפקיר עצמו עליה, לו במתנה 63059 

 63060 .ומסירות נפשו עליה

לא , בר לים היאולא מע, לא תמצא במי שמגיס עליה דעתו, לא בשמים היא, (.ה"עירובין נ) ל"כ אז"וע 63061 

ואי אפשר להמחבב ממון יותר מדי לחבב , שהם מחבבים ממון יותר מדי, תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים 63062 

ומי שאינו , בעבור חביבות החכמה´ החכמה היא רק מתנה מאתו ית, כי זה כמו אש ומים בכלי אחד, חכמה 63063 

מחבב חכמה בעמל והשתדלות בגופו כי מי שאינו , ומעתה יצא לנו, מחבב אין נותנין לו חכמה מן השמים 63064 

החונן , (א"נדרים מ) ודא לא קנית מה קנית, ל"דבר ברור הוא כי נעור וריק הוא מחכמה ר, ונפשו ומאודו 63065 

חכמה )  .ואז נדע כי חיים אנו כי היא חייך כתיב, יחוננו להיות מחבבים החכמה בגופו ונפשו ומאודו 63066 

 63067 .(י"ש´ ב מא"ומוסר ח

 63068 

 63069 מאמר שנד

 63070 .(ו"א כ"במדבר כ) המושלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון על כן יאמרו

בואו , ר שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם"א 63071 

תבנה ותכונן , הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם 63072 

צריכים להבין איך להתאים לפי ביאור , (7ח"ב ע"ב)ב  "לעוה, ז ותכונן"האם אתה עושה כן תבנה בעו 63073 

לענין הפרשה שמדברת בענין סיחון וחשבון , ז"תבנה ותכונן בעוה, ל בואו חשבון חשבונו של עולם"חז 63074 

 63075 ?והפרשה לא מדברת כלל בענין חשבון הנפש, שנוצחו במלחמה

כי ידוע להם שסיחון מלך האמורי ועוג מלך , מיםואפשר לומר דהנה בלי ספק אז היתה זו הפתעה בין הע 63076 

לסיחון מלך האמורי כי לעולם , עד שבתפילה מזכירים אותם באופן מיוחד, הבשן היו גבורים מפורסמים 63077 

ואדום ועמון לא היו , יחד עם לעושה נפלאות גדולות לבדו, ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו, חסדו 63078 

אבל על אדום נאמר ולא נתן אדום את , חון ועוג נצחו עם ישראלוהסוף היה שאת סי, מפורסמים לגבורים 63079 

ובודאי אמרו אז כל מיני ! כי עז גבול בני עמון, ואת סיחון נצחו אבל בני עמון לא, ישראל עבור בגבולו 63080 

והורם קרנם של אדום ועמון מפני , ובעיני העולם ירד כל הגדולה והחשיבות של סיחון ועוג, השערות 63081 

 63082 .הגבורה שהראו

וקרבת מול בני , (ז"י´ ב) כדכתיב במשנה תורה, האמת היא שכל ההשערות של הגויים פיהם דיבר שואו 63083 

וזוהי , כ"עמון אל תצורם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה כי לבני לוט נתתיה ירושה ע 63084 

פ "ו מגבורתו אלא עלא מפני שפחד, וכן אדום ויט ישראל מעליו, ל"י ז"רש´ הסיבה של עז בני עמון כפי 63085 

אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירושה ´ ויאמר ה (´א´ שם ב)ב  כדכתי´ צווי ה 63086 

אלי אל תירא אותו לא שמשה פחד מגבורתו ´ וכן מה שכתוב אצל עוג ויאמר ה, לעשו נתתי את הר שעיר 63087 

לו זכות ששימש לאברהם אבינו שהיה משה מתירא שמא תעמוד , (.א"נדה ס) ל"ש ז"של עוג אלא כמ 63088 

 63089 .הוא עוג שפלט מן הרפאים, שנאמר ויבוא הפליט

י "וברש, והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי הוא 63090 

כתב לנו שסיחון לקחה מהם , לפי שנאמר אל תצר את מואב וחשבון משל מואב היתה? למה הוצרך לכתוב 63091 

והוא חשב שלוחם , נמצא שסיחון לחם והשתמש בגבורתו לכבוש את חשבון, ל"טהרה לישראל עכ ועל ידו 63092 



נמצא שכל ענין המלחמות הנצחונות , ה סבב כך כדי שיטהרה בשביל ישראל"ובאמת הקב, לטובת עצמו 63093 

 63094 .נסוגו´ פ ה"נצחו וע´ פ ה"ע, היו מלחמת פסוקים בתורה בלי שום כוח אחר, והנסיגות

בואו , כ יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם"ל ע"אומרים חז, מאד שדוקא מענין הפרשהלפי זה מובן  63095 

רואים שציווי , חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה 63096 

ל כ כמה גדול שכר של מצוה וכמה גדו"א, אין נצחון בעולם´ ונגד ציווי ה, מנצח אפילו את הגבורים´ ה 63097 

, ועמל על עולם לא לו, סיחון לחם והקריב קרבנות כדרך המלחמה, ´הפסד עבירה למי שעובר על ציווי ה 63098 

 63099 .כ רואים שבואו חשבון חשבונו של עולם"א, בכדי שיבואו ישראל ויקחו מידו

טעות גדולה טועים אם , הגלויות המלחמות והצרות שיש בעולם ובפרט בארצנו, מזה לימוד על כל החיים 63100 

זו טעות נוראה כי , ותולים בכל מיני פוליטיקאים שבעולם, ם שהגוי שונא ישראל הוא עושה הצרותחושבי 63101 

ל אין "והאמת כדברי חז, כ מכריזין עליו מלמעלה"ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא, איש מלחמה´ ה 63102 

, ו"ואם לא תשמעו לי מביא קללות ח, אם בחוקותי תלכו מביא ברכות, הערוד ממית אלא החטא ממית 63103 

ובפרט בארץ , והוא ירחמנו´ פ רצון ה"לסדר על פיהם את עצמו שיהיה ע, והעצה היא להשתמש בפסוקים 63104 

 63105 .(זכרון מאיר)  .הוא ישים עלינו ברכה ושלום, דורש אותה תמיד´ הקדושה אשר ה

 63106 

 63107 מאמר שנה

 63108 .(ז"א כ"במדבר כ) על כן יאמרו המושלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון

הפסד מצוה כנגד , בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם, ים אלו המושלים ביצרםל המושל"ובחז 63109 

נמצא כי יכול אדם לעשות , אם נתבונן בכל מיני חשבון הנוהג בעולם, ושכר עבירה כנגד הפסדה, שכרה 63110 

 63111 י"בעניני ממון רואים אנו כי כל התחלת העסק ואמצעיתו וסופו יושלם רק ע, חשבון בלי שום טעות כלל

אבל אם , והגם שהאפס בעצמו אינו שוה כלום, ולו יצויר אם יוסיף המחשב אפילו אפס אחד, החשבון 63112 

אלפים יצא מזה היזק ´ עד שאם יחבר אותו למס, יגדל המספר כמה וכמה פעמים, יחבר אותו למספר מה 63113 

 63114 .גדול

בכל זאת כל , ון רבכי גם אם יגרע אפס אחד יפסיד ממ, הגם שיש סכנה גדולה בהטעות הן ביתר והן בחסר 63115 

יען כי יכול האדם לעשות חשבון מדויק , וכל אחד בטוח בו ומסור אליו, י החשבון"עניני העסק יוגמר רק ע 63116 

ומוציא כל עניניו על פי , החשבון ינחה אותו ונותן ולוקח על פיו, לכן בכל ענין ועסק שיתעסק, בלי טעות 63117 

 63118 .חשבון ישר ונכון

והגם ששמה הסכנה , עשות חשבון מדידה למדוד את חמימות החולהיכול האדם ל, וכן בעניני הרפואה 63119 

וגם הרפואה תשתנה במה , כי המחלה תתחלף לפי מספר מדרגת החמימות, יותר גדולה אם יטעה במדידה 63120 

כי שמה יכול , י חשבון המדידה"בכל זאת כל עניני הרפואה יוגמרו רק ע! בחמימות או בקרירות, לרפאותו 63121 

 63122 .ויגמור הרפואה על ידה, ת כמות שהוא בלי שום טעות של חסר ויתרהאדם למדוד את החמימו

ובעניני השלמות מצינו כי לא , אם כן מפני מה בכל הענינים יכול האדם לעשות חשבון צדק בלי שום טעות 63123 

יחיה , ואם בעניני ממון ורפואה שאין הפסדם אלא חיי שעה? ימלט האדם ממכשול וטעות בחשבונותיו 63124 

שצריך האדם לעשות , ש בעניני השלמות אשר סכנתו הוא אבדון נצחי"כ, ות שהואהאדם על חשבון כמ 63125 

 63126 !חשבון בלי טעות

שבכל עניני התורה אם יבקש , ומן הקבלה, מן השכל, ויתבאר זה היטב כפי המקובל אצלנו מן התורה 63127 

, יעתולא ישאב ממנה רק לפי מדת נג, אף אם ישוטט בכל רוחב ועומק של התורה, שמה האדם עם נגיעתו 63128 

עד שכל כוחות השכל ודרכי החכמה , זה כוח הנגיעה וגבורתה להטות כל כלי המוח שיעבדו למה שנוטה 63129 

וסר , ומלקט כל הסיבות והטענות אשר נוטים אל הנגיעה, משועבדים מאהבה לעשות רצון הנגיעה 63130 

אדם אחד עד שלפעמים נפגוש הפכיות ב, ומתרחק מכל מה שנותן לפקפק בדבר שלא יפה אל הנגיעה שלו 63131 

 63132 .ושניהם נולדו מהנגיעה עצמה, בשעה אחת

ואמר לי שאסור לאכול משחיטת פלוני כי לפי דעתו , וכמו שקרה כשהייתי במדינה פלונית אצל איש נכבד 63133 

ובא מן הראיות למסקנא , והביא לי הרבה ראיות מנסיונות מוכיחים על השערתו, נוטה הוא לאפיקורסות 63134 

, ועד אחד, יען כי היה קרוב, ן לא היה לי לחוש עליו מהרבה טעמיםועל פי די, שאסור לאכול משחיטתו 63135 

אבל על עצמך הרי שוית , ואמרתי לו עדות שלך עלי אין אני מחוייב לקבל, ואינו שוה בשוה עמו ועוד 63136 

 63137 .לנפשך חתיכה דאסורא

? פיקורוסוכי אני אומר שהוא ודאי א, ותוך כדי דיבור התחרט והפך את דבריו, ענה לי אמת לא אוכל ממנו 63138 

והיה נראה , וכה חזר לכל דבריו ועשה ספק מודאי בכל דבריו, אני אומר שצריכים לחוש ולבדוק אחריו 63139 

וכאשר השיג את הנגיעה לצד אחר הפך , בחוש איך שקודם הנגיעה נקט כל הראיות לעשותו כאפיקורוס 63140 

 63141 .כל טענותיו לכף זכות



, אל איזה צד שרוח הנגיעה הולכת, הפכותכה עושה הנגיעה את האדם להפכפך ולאיש של סתירות והת 63142 

כי לא יוכל להוציא , ולא יוכל למצוא מהתורה יותר מרצון הנגיעה, שמה הולכים אחריו כל השכל וחייליו 63143 

בכל זאת במקום שיש לו נגיעת שם לא יוכל , ואף שבעצם שכלו רחב ועמוק מאד, ראשו חוץ מחוג הנגיעה 63144 

ולא יכול , שמה קשור, אל הצד שנגיעתו נוטה, כל הצדדיםלהשתמש בשכלו לעיין ולהשקיף את הדבר ב 63145 

ואין לו אז אלא לעשות נגד , כי אל הצד ההוא דבוק השכל וחושב מה שרוצה, להזיז שכלו משם כלל 63146 

 63147 .הנגיעה

וכל , ד"והכל הוא רוצה לעצמו ואינו מוותר אף כקוצו של יו, זה כוח הנגיעה שלא להניח מקום בעד השכל 63148 

והראיה כשתתעורר בו נגיעה , תוך התורה הוא רק למצוא מה שסדרה לו נגיעתוהיגיעות שהוא יגע ב 63149 

או , יעזוב הראשונה ויבחר באחרונה, אחרת גדולה אשר מטרתה הפוכה מקצה אל הקצה מנגיעה הראשונה 63150 

 63151 .יפשר בין שתי הנגיעות ויפסח על שני הסעיפים לצאת ידי חובת שניהם

אשר יוולדו מהסביבה הרעה וממדותיו , והפכיות ימצאו בו תמיד ימצא האדם את עצמו כי נגיעות רבות 63152 

ואם לא יבחר את התורה , אשר לא יוכל האדם להמלט מהם בשום ענין ואופן, הנשחתות וממקרי הזמן 63153 

ויהיה משולל הדעת לגמרי , וכל ימיו יתחלף פעם כך ופעם כך, הנקיה מכל סיג אז אין קץ לסתירותיו 63154 

הן טעות של , כי לעשות חשבון בלי שום טעות כלל, יראה סתירותיו ונפרד מן האמת פירוד קצווי ולא 63155 

 63156 .צריך להיות מושל ביצרו דוקא, והן טעות של מר ומתוק, תוספת אפס

רק הוא יכול להשיג את , והיכול להעמיד הרגלו ולחשוב קודם המעשה, המושל בנגיעתו, רק המושל ביצרו 63157 

וידועים לו כל , לולא זה הגם שידועים כל החשבונותו, וזה כל האדם, ולא יניח חלק מן השלמות, ההבל 63158 

ויהיה , ובנגיעה קלה יפול ממדרגתו לגמרי, בכל זאת יחיה כל החיים שלו חיי הבל, ההבלים אשר הם הבל 63159 

, בעת שתבוא אצלו הנגיעה תהפוך את שכלו ויהיה בטוח שהוא דורש אמת, כסומא שלא ראה אורות מימיו 63160 

 63161  .וכאילו עושה הלהטים הטעה אותו ונעשה ערום מכל, ורת אמתכ יראה שהיה רק שקר בצ"אבל אח

 63162 .(דרכי התשובה´ מדרגת האדם מא)

 63163 

 63164 מאמר שנו

 63165 .(ז"א כ"במדבר כ) על כן יאמרו המושלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון

בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה , בואו חשבון, אלו המושלים ביצרם, כ יאמרו המושלים"ע 63166 

העצה האמיתית הזאת לא יוכלו , ל"י כתב וז"המס, (.ח"ב ע"ב) ושכר עבירה כנגד הפסדה, שכרהכנגד  63167 

כי מי שהוא עדיין , אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו, לתת אותה ולא לראות אמיתתה 63168 

 63169 ש"עיכי היצר מסמא את עיניו ממש , חבוש במאסר יצרו אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירו

 63170 .(´פרק ג)

ואם יחסר אחד מהם אי , דברים´ ידוע שכל מעשה נעשה באמצעות ג, אחר ההתבוננות הענין עמוק מאד 63171 

הכלים  (ג, האדם הפועל (ב, הסיבה המעוררת על תכלית המעשה (א, אפשר להוציא שום מעשה לפועל 63172 

המעוררת את האדם התכלית היא הסיבה , תכלית, פועל, צורה, חומר, ובלשון מחקר, לפעולת המעשה 63173 

אמנם הדברים אמורים בכל , ועל ידם יוולד המעשה, לפעולת המעשה באמצעות הכלים והחומר הדרוש 63174 

ולא יחסרו , שכוח החמדה מעורר אותו לפעול, כמו הפועל להרויח כסף, מעשה שיש חפץ ורצון טבעי אליו 63175 

 63176 .וגם הוא פועל נרצה בזה, הכלים הדרושים לזה

ומה היא הסיבה שתעורר על ? מי יהיה הפועל? י איזה חומר"ע? ורתהאבל השלמות מאין תמצא צ 63177 

ואיך ישתוקק האדם , כי אין חפץ טבעי מעורר לתכלית השלמות כל עוד מחוסר שלמות הוא? השלמות 63178 

? ומה יתקן שכלו אם שכלו עדיין אינו מתוקן, ומי יהיה הפועל הנרצה אם עדיין חסר הוא? החסר למעלות 63179 

, לא יוכל להמציא לעצמו מזור ותרופה, בים שחלה באותה מחלה ונפגע במוחוודומה הדבר לרופא עצ 63180 

תגבר השאלה מאין תמצא , כ כשנתבונן בתולדתו ובסדר התפתחותו של אדם שהוא חסר הבנה"עאכו 63181 

 63182 ?האם מתוך שקר תבוקש? האמת

מלחמה  גם אז צריך להלחם, אף אם היה עומד על שלמות דעתו בבת אחת, ידוע כי האדם עיר פרא יולד 63183 

ובפרט שהשכל הוא כגר , כי בדרך כלל צדיק הראשון בריבו, כבירה לשנות את טבעו ולעזוב הרגליו 63184 

דקמא , ב שהשכל מתפתח באדם טיפין טיפין"ל פ"כמו שהאריך בחוה, בארץ נכריה בעולם הגופות הגסות 63185 

שני שולח את ואילו הצד ה, ודומה הדבר למלחמה בה הצד האחד ערוך מחנה אחד כאיש אחד, קמא בטיל 63186 

 63187 .י המדינה הקטנה ביותר"אין ספק שבאופן זה אף המדינה הגדולה ביותר תנוצח ע, חייליו אחד אחד לקרב

, יתר על כן ידוע ששכל האדם הוא חומר היולי שאפשר להשתמש בו לדברים העומדים בסתירה להשכל 63188 

? לו שכל ולא השתמש בו האם נאמר על הגנב שאין, למשל גניבה שאינה מדרכי השכל לגנוב ממון חבירו 63189 

כי חכמה רבה צריך להשקיע איך , ובלעדיו לא היה עולה בידו, אדרבה כל מעשיו נעשו באמצעות השכל 63190 



אלא שרצונו וחמדתו לגנוב מונעים בעד , ופקחות גדולה איך להזהר לבל יתפסוהו, לשבור את המנעול 63191 

 63192 .שכלו להשכיל תחבולות הגניבהוהוא השתמש ב, רצונו הוא לגנוב, שכלו לברר אם לגנוב אם לחדול

אם לא , ואילו בעניני השלמות הוא כסומא שלא ראה אור מימיו, ז עשוי אדם להיות חכם ופילוסוף"לפי 63193 

לא עמד בחייו אף רגע , והשתמש בשכלו רק לעזור לטבעו ולפתח את רצונותיו, עמד נגד טבעו וחמדתו 63194 

אלא , מה אמת ומה שקר, צריך לילך בה לחשוב ולחקור על הדרך שהאדם, אחד בשכל מופשט מן הטבע 63195 

איך יוכל האדם בשכל בלתי מתוקן לבקש , ומעתה תגבר השאלה, משועבד לצו הטבע להמציא לו מבוקשו 63196 

כי עיקר התביעה היא על המרחק שבינו ובין , כ נמנעת היא"ותביעת האדם את עצמו ג? דרך התיקון 63197 

 63198 ?חייו מחיי האמת במה ימדוד את מרחק, אך אם אינו יודע את האמת, האמת

יבחן בדעתו , ובטרם ידע מה לרחק ומה לקרב, בטרם יחשוב האדם בכלל על דרך הנהגת האדם, כך הוא 63199 

, אם יבוא איש נעלה ויציע לפניו הנהגה ודרך בחיים, אם מצדו לא יבצר לעשות כפי אשר תורהו האמת 63200 

, אם שלא כדרכו והרגלו, דםאם כדרכו והרגלו הקו, אם נפשו מוכנה לכל דבר אמת באיזה אופן שתהיה 63201 

, ויצייר בנפשו ושכלו דרכים הרחוקים מנפשו אם יוכל לעמוד בהם בהכירו כי האמת דורשת זאת ממנו 63202 

 63203 ואל יהיה רשע שעה אחת בעיני המקום, ל מוטב לאדם שיקרא שוטה כל ימיו בעיני הבריות"וכמשאחז

 63204 .כי אז באמת לחכם יחשב וכבוד חכמים ינחל, (ד"עדיות פ)

ומזה גופא ילמד עד , כי אם לא יוכל בתחילה על כל האופנים ברור כי שקר בימינו, הבחינה האמיתיתזוהי  63205 

שמא מחייב אותו , כי הנה גם בטרם ידע את דרך האמת מפחד הוא להביע ספק, כמה הוא רחוק מן האמת 63206 

ות עם אך אם יהא נכון בלבו הטהור להשתו? ומי הוא המפחד אם לא השקר, האמת להסכים לבחור בה 63207 

, כי אז יוכל באמצעות שכלו הטהור הנוטה רק אל האמת, האמת כפי אשר תורהו לאיזה צד שיהיה 63208 

 63209 .ואורייתא וישראל חד הוא, ואז יהיה שיקול דעתו כדעת התורה, להתאים עצמו לדרישת התורה בדיוק

מוכנים מבלי שהיו , בזה באה אצלם הבחינה על תיקונה, ה שאמרו הנני"וזהו שמצינו אצל אבות העולם ע 63210 

ואילו , ה לאן"וזהו ענין אל הארץ אשר אראך ולא פירש לו הקב, שום מפריע גם בטרם ידעו צורת הציווי 63211 

והחכמה ´ רק כרצון ה, ה היה מוכן לילך מארצו ומולדתו לכל אשר יראהו מבלי בחירה עצמית"אאע 63212 

ל "ואז, שה קודם לנשמעוכן נהג כלל ישראל במעמד הר סיני בקבלת התורה באומרם נע, העליונה בלבד 63213 

 63214 .(.ח"שבת פ) ק ואמרה מי גילה רז זה לבני"יצאה ב

י הסכמה ברורה והתפשטות "רק ע, היינו להיות מוכן שלא יהיו שום עיכובים מצידם לכל אשר יצוום 63215 

ל וילכו ויעשו כיון שקיבלו עליהם "ולכן אז, אפשר להגיע להכרת האמת הברורה, אמיתית בציור הנסיון 63216 

אזי כל חושיו אינם אלא ככלים להוציא מחשבתו , כי אם קיימת הסכמה, (מכילתא בא) עשו לעשות כאילו 63217 

 63218 .ולכן מעלה עליו כאילו עשאו, כי אין לאחר ההסכם כלום, לפועל כאשר תורהו האמת הישר

, היא המכשירה את האדם להיות פועל נאמן, ההכנה לקראת הסכמת ההשתוות הלזו היא הסיבה המעוררת 63219 

ודאי שלא דבר נקל הוא ולא כל , הנכון שמכוחו תוכל לצאת לאור צורת השלמות האמיתיוהוא החומר  63220 

כי רק המושלים ביצרם שיצאו , (.ח"ב ע"ב) כ יאמרו המושלים"ל ע"הוא משאחז, אדם זוכה לבחינה זו 63221 

הם אשר יוכלו לראות את האמת לאמיתה ולחשוב חשבונו של עולם כמות שהוא על דרך , מתחת ידו 63222 

 63223 .(דברי בינה ומוסר)  .שיכירו את העבירה לעבירה ואת המצוה למצוה, י טעות ומבוכהמבל, האמת

 63224 

 63225 מאמר שנז

 63226 .(ז"א כ"במדבר כ) על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון

בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו , ל אמרו המושלים אלו המושלים ביצרם"חכמינו ז, כתב בדרך עץ חיים 63227 

אך המושלים ביצרם הם יעשו את הדבר , כי מי שאינו מושל ביצרו לא ישים עצמו לזה לעולם, של עולם 63228 

והם , שהיו מושלים ביצרם הם עשו את הדבר הזה´ ל הק"רק חז, הזה וילמדוהו לאחרים לעשות אותו 63229 

הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו עסקי חיי , באים ללמד גם אחרים לעשות כן 63230 

לחשוב חשבונו של עולם , ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם לזאת לחשוב מחשבת ממש ,שעה 63231 

 63232 .הלא כך דרכו בעסקי גופו לעשות חשבון ענייניו, היה צריך להיות דבר טבעי אצל האדם

להעצר לחשוב מחשבת ממש מה הוא ולמה בא לעולם לשם מה , וכך היה ראוי שיתנהג גם בעסקי נפשו 63233 

זאת היא התרופה היותר , ומה יהיה סוף כל עניניו, ה"מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקבו, נמצא כאן 63234 

שיעמוד האדם בכל יום , והיא קלה ופעולתה גדולה ופריה רב, גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר 63235 

 63236 .לפחות שעה אחת פנוי משאר כל המחשבות לחשוב רק על הענין הזה שאמרתי

ויבקש בלבבו , ומלמדנו אופן מחשבה שאין מורגלים בה לגמרי, בדרכי החשבוןל להדריכנו "ממשיך הרמח 63237 

, ´מה עשה דוד משיח ה, ה"מה עשה משה רבינו ע, בהם´ מה עשו הראשונים אבות העולם שכך חשק ה 63238 

אז , ויעלה בשכלו מה טוב לאדם כל ימי חייו לעשות כן גם הוא וטוב לו, וכל הגדולים אשר היו לפנינו 63239 

 63240 .תיו לדעת באיזה מצב הוא עומדיתורו מחשבו



כאילו לא קיים , ה"ת באברהם אבינו ע"נפלאות לראות חשק השי, בהם´ שכה חשק ה´ מה עשו האבות הק 63241 

לשמירת התורה זכה אברהם , ומה עשה אברהם אבינו שזכה לכך, בעולם אלא אברהם והכל מתנהל סביבו 63242 

היה כשאברהם אבינו , אל אברם לך לך´ הת עמו ויאמר "הדיבור הראשון שדיבר השי, רק באחרית ימיו 63243 

ת עד שהגיע לכל "שבזה נתרצה לפני השי, ומה עשה אברהם אבינו במשך שנותיו, ג שנה"היה כבר בן ע 63244 

ומה עשה דוד , באיזה דברים זכה לכך, להיות נביאו´ ה שבחר בו ה"מה עשה משה רבינו ע, מה שהגיע 63245 

בזה , או שנבחר מכל ישראל להיות מלך על ישראלבמה נתרצה כל כך לפני בור, ´שזכה להיות משיח ה 63246 

 63247 .´צריך האדם להתבונן ולהתעורר להכיר במה חפץ ה

ל הכל "ש חז"וכמ, בעד היראה בלב האדם´ ת סגר ה"שבנוגע ליראה מהשי, ב לבאר"כבר האריך הגרי 63248 

בו מידת היראה ש, י עמלו להשיגה"ולא תתכן היראה בלב האדם אלא ע, בידי שמים חוץ מיראת שמים 63249 

ואם בכל זאת נדמה לו שיראת , ואם לא עמל כלל בדרכי השגתה לא יתכן שישנה בו, היא כפי עבודתו 63250 

אולם היראה האמיתית אינה נקנית אלא ביגיעה , שמים בקרבו עליו לידע שהוא מעשה היצר לרמותו 63251 

 63252 .ובדרכי קנייתה

של העקידה לא היה יכול  בכל זאת כל זמן שחסר לו המעשה בפועל, ה נפשו עבור האמונה"כמה מסר אאע 63253 

י עשותו "כי המעלה לא תיקנה לאדם אלא ע, ן שם"וכפי שמבאר הרמב, להאמר עליו כי ירא אלהים אתה 63254 

, בזה מגיע האדם ליראה, י עשיית המעשים בניגוד לרצון האדם מכוח האמונה"וע, המעשים המביאים לכך 63255 

, ת"ות ולבטל רצונותיו מפני רצון השילדח, י התמדה רבה לעשות שוב ושוב היפך הרצון ומהלך הטבע"ע 63256 

 63257 .ת"בזה יבוא האדם ליראה את השי

, פעמים ביום שרגיל האדם לאכול´ כמבואר בכוזרי שכנגד ג, עיקר גדול בדרכי קניית היראה היא התפילה 63258 

אם יגש האדם לתפילה מתוך , כי התפילה היא מזון הנפש, פ ביום תפילה להיותו ניזון לנפשו"תקנו לו ג 63259 

מיציאת מצרים , ה"שומע האדם האמונה מפי דהמע, ת"רי כל פסוקי דזמרה מלאים בכבוד השיה, הכנה 63260 

ת "ואחר זאת ניגש לפני השי, כ בא לקבלת עול מלכות שמים"אח, ומקריעת ים סוף ומכל הבריאה כולה 63261 

, אבל אם מתפללים ואין שומעים מה שמדברים, כך מתקרב הלב לאט לאט לאמונה ויראה, ומדבר לפניו 63262 

 63263 .מהיכן תיווצר היראה, ין שייכות בלב לענינים הנאמריםוא

וכך רואים אנו באמת , אולם אם יעזוב האדם עצמו לטבעו ולא יעמול בקניית האמונה איך תמצא בלבו 63264 

וכל , כבר מופרעים תורתו תפילתו ועבודתו, ל כי יפגע באדם כבר נשבר הוא"פגע קטן רח, במהלך חיינו 63265 

והאדם חושב שהאמונה , אולם היכן האמונה היכן היראה שיחזיקוהו, וזה משום שצער הגוף לוחץ עלי 63266 

אולם כל זה אם היא נלמדת , ודאי התורה יכולה לתת הרבה לאדם, והרי עוסק בתורה הוא, והיראה בקרבו 63267 

ובתפילה , אולם אם התורה לומדים לתכליות שונות, ת"כפי שצריכים ללמוד התורה לקיים רצון השי 63268 

 63269 .אין תבוא היראהומוסר אין אוחזים מ

בגשתו ללמוד שיטהר נפשו וישוב בתשובה , כ בנפש החיים באופן הראוי ללימוד התורה"בא וראה מש 63270 

וגם באמצע הלימוד הרשות לאדם שנחלשה בקרבו היראה להפסיק ולהתבונן , ´ויכין עצמו לידבק בדבר ה 63271 

כאשר נגש האדם עם כל אולם , ת יזכה האדם מכוח התורה"וכך כשהתורה נלמדת כתורת השי, בתשובה 63272 

 63273 .איך תגיע היראה מכוח התורה, רצונותיו ותאוותיו לתורה

ואם בכל זאת , קבע שזהו האופן הראוי לתלמודה, אחרי כל מה שהאריך בנפש החיים לבאר מעלת התורה 63274 

וזו דרכו של היצר להטעות , אין זאת אלא אונאה עצמית, נדמה לאדם שיש יראה בקרבו גם בלא עבודה 63275 

אולם האמת היא , כך הוא דרך היצר, בזה´ חשבה שמקיימת רצון ה, חוה כששמעה לקול הנחש גם, האדם 63276 

 63277 .שהמדרגה באמונה ויראה היא כפי העמל והיגיעה בקניינם

ש רבינו יונה על המעלות של קדושה אהבה יראה "וכמ, וזאת חובת האדם לעבוד בקנין מדרגות האמונה 63278 

ומה תקות הנברא , ש כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו"כמ, ובעבור המעלות האלו נברא האדם, דבקות 63279 

וחובת האדם לשים עיקר עסקו ועמל נפשו , אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים שנברא בעבורם 63280 

אולם להחזיק , לפחות לאחוז באיזו מדרגה, ואם לא יגיע לרום המעלה, להגיע לאיזו דרגה מדרגות המעלה 63281 

 63282 .ה וקניינהבה ולחיות עמה ולעמול בהשגת

ל גילו לנו בזאת כי "ל שחז"וביאר הסבא ז, אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי, ן"ל וייצר בשני יודי"והנה אמרו ז 63283 

התאוות ורצונות העולם , נתון הוא תחת האוי לי מיצרי, אם לא לוחץ עליו האוי לי מיוצרי, זהו מצב האדם 63284 

אם לא למען עלות מעלה הריהו , ינוח לבולעולם לא , לב האדם תמיד תפוס ועסוק, הם הרודפים אותו 63285 

או , אולם האדם אינו עומד במצבו, נמצאים הם במצבם הקבוע, המלאכים הם הנקראים עומדים, יורד מטה 63286 

ואם אין האדם נתון תחת עול , ו"שהולך ומתעלה או שתאוות ורצונות הגוף סוחפות אותו למטה ח 63287 

, ונתון הוא תחת שלטון יצרו, י מצבו הוא אוי לי מיצריאז, ואינו בגדר אוי לי מיוצרי, ת"ההתקרבות להשי 63288 

קובץ )  .אולם אם יתרפה בזה מי יודע מה יהיה גורלו, בעבודה בתפלה ובמוסר תקוות האדם 63289 

 63290 .(ענינים



 63291 

 63292 מאמר שנח

 63293 .(ז"א כ"במדבר כ) על כן יאמרו המושלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון

כי הצדיק אשר הציל כל , י יש בו אזהרה יותר מפרשת נזירותונכתב ענין היין בנח כ, ל"ן ז"כתב הרמב 63294 

מפרשת הנזירות למדים אנו רק את , כ"גם אותו החטיא היין והביא אותו לידי בזיון וקללת זרעו ע, העולם 63295 

הרואה סוטה , (.´סוטה ב) ש"אף שגם היא מיוסדת על הזהירות מכשלון וכמ, תורת הנזירות והלכותיה 63296 

 63297 .היין בקלקולה יזיר עצמו מן

וכמה עקוב הלב , נח אנו למדים עד היכן הדברים מגיעים בסוד עומקה של נפש ונבכי הלבבות´ אולם מפ 63298 

 63299 ל"ועליו אז, שהרי נח הוא שהעידה עליו תורה איש צדיק תמים היה בדורותיו, מכל אנוש הוא מי ידענו

, את כל העולם שנה תמימהועמד במבחן להיות זן ומפרנס , צדיק יבחן בכניסתו לתיבה´ ה (´ב ג"ר ל"ב) 63300 

 63301 .(´ט´ תנחומא ה) אמרו על זה הן צדיק בארץ ישולם, וכשפעם אחת איחר מזונות לארי והכישו

עד שגרם לו , כ בממשלתו על נפשו"כ ביציאתו מן התיבה נכשל מושל הבריאה הזה כשלון גדול כ"ואעפ 63302 

מושלים שעמדו במבחן הממשלה אלו ה, כי על כן אף המושלים, י זה שליש העולם"שיתבזה הוא ויתקלל ע 63303 

שהיא הגבורה העולה על כל , גם הם יבחנו בגבורת ממשלתם על נפשם, של בחינת תמשילהו במעשי ידיך 63304 

ורק מעלת ממשלה זו היא הנותנת לו , איזהו גבור הכובש את יצרו, (ד"אבות פ) גבורה וממשלה וכדתנן 63305 

 63306 .לאדם את תפארת הממשלה של בחינת תמשילהו

וכמה עולה היא ממשלה זו על כל מעלות , ה גדול הוא ערכה של הממשלה על הלבוכדי להבחין מ 63307 

, ל שאמרו"עלינו להתבונן במה שגילו לנו חז, שעליו נאמר תמשילהו במעשי ידיך, הממשלה של האדם 63308 

זה יוסף הצדיק שהיתה אשת פוטיפר מפתה אותו ושלט , (ג"ב כ"ש) מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים 63309 

הרי , (ש"ילקו) ה לא שמעת לה חייך שאני ממליכך על מצרים והכל נשמעים לך"ו הקבאמר ל, ביצרו 63310 

ואך , י הממשלה שמשל על לבו ושלט ביצרו"זכה לה רק ע, שהממשלה שהיה יוסף מושל על כל מצרים 63311 

 63312 .י ממשלתו על לבו היו הכל נשמעים לו"ע

אלא גם לממשלה בטבע עצמו , אמנם לא רק למשול בעמים ומדינות זוכה המושל על לבו ושולט ביצרו 63313 

, אלישע פקד עקרות, ה פוקד עקרות"הקב, ה מושל"ל הצדיקים כביכול מושלים במה שהקב"ש ז"וכמ 63314 

אלישע ריפא , ה מרפא את החולה בלא רטיה"הקב, אלישע החיה את בנה של שונמית, ה מחיה מתים"הקב 63315 

, שמים אליהו עוצר גשמיםה עוצר ג"הקב, משה המתיק את המר, ה ממתיק את המר"הקב, את נעמן 63316 

וכל זה נמסר , כ"ה מוריד אש אליהו הוריד אש ע"הקב, ה מוריד גשמים שמואל הוריד גשמים"הקב 63317 

 63318 .למושל יראת אלהים היינו מושל על לבו

, ה כביכול"אלא שהוא מושל גם במדותיו של הקב, ולא אך הממשלה בשידוד מערכות הטבע מסורה לו 63319 

ואיזהו צדיק מי שהוא , מי מושל בי הצדיקים, ישראל מושל באדם צדיקש שם אמר אלהי ישראל צור "וכמ 63320 

ומי מושל בי צדיק , וכן אמרו שם מושל באדם אני, הוי אומר זה הכובש את יצרו, מושל ביראת אלהים 63321 

 63322 .כ"שאני גוזר גזרה והוא מבטלה ע

מפני ? הכ למ"וכ, הוא מהפך מדת הדין למדת הרחמים, היינו שהצדיק בצדקתו וממשלתו על לבו 63323 

ל איזהו "ש ז"וכמ, ובה יבחן האדם, שהממשלה על הלב גדולה היא וקשה והיא עולה על כל הממשלות 63324 

והממשלה העולה על כל הממשלות , כלומר גבורת הנפש העולה על כל הגבורות, גבור הכובש את יצרו 63325 

לכל הממשלות  הרי הוא ראוי, ומי שזכה לגבורה וממשלה זו, היא ההתגברות על יצרו והממשלה על לבו 63326 

 63327 .למשול בעליונים ותחתונים

דיבור , והשני החשבון, האחד הדיבור על לבו, ודרכי הקניה שיהיה לבו ברשותו והוא ימשול בו שנים הם 63328 

ויאמר , ויאמר ירבעם בלבו, אמר נבל בלבו, הרשעים ברשות לבן, ל ויאמר עשו בלבו"אז? על לבו כיצד 63329 

וישם דניאל על , ויאמר דוד אל לבו, נה היא מדברת על לבהוח, אבל הצדיקים לבן ברשותן, המן בלבו 63330 

הרי שמה שהצדיקים לבם ברשותם הוא בזה שהם , (ז"ר ס"ב) אל לבו´ דומין לבוראן ויאמר ה, לבו 63331 

 63332 .מדברים על לבם

, בתפילה וחנה היא מדברת על לבה, ל שהוא מצוי בכמה ענינים"מבואר בחז, אמנם דיבור על הלב מהו 63333 

, וגם במחשבות הצדיקים בינם לבין עצמם, ים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבךבתורה והיו הדבר 63334 

בין כשעומדים בתפילה , וישם דניאל על לבו אהיינו שדיבורי הצדיקים ומחשבותיהם, ויאמר דוד אל לבו 63335 

אינם נעשים אצלם מן השפה ולחוץ או , בין כשמדברים וחושבים בינם לבין עצמם, בין כשלומדים בתורה 63336 

, שכל כוונתם בעבודתם עם קונם ובינם לבין עצמם היא, אלא אל לבם ועל לבם, ות אנשים מלומדהכמצ 63337 

עד שאמנם זוכים הם שיהיה לבם ברשותם בכל דרכיהם , לשעבד את הלב לטהרו ולקדשו שיהיה ברשותם 63338 

 63339 .ובכל מצפונם



או חשבון בואו ונחשוב בו, אלו המושלים ביצרם, על כן יאמרו המושלים, (7ח"ב ע"ב) ל"אז, החשבון כיצד 63340 

אם אתה עושה כן , תבנה ותכונן, הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, חשבונו של עולם 63341 

עיר סיחון אם משים אדם עצמו כעיר הזה שמהלך אחר סיחה נאה מה כתיב , ב"ז ותכונן לעוה"תבנה בעוה 63342 

ולהבה מקרית סיחון צדיקים , שביןתצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מח, כי אש יצאה מחשבון, אחריו 63343 

 63344 .כ"אכלה ער מואב זה המהלך אחר יצרו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה ע, שנקראו שיחין

מיהו פרשה יתרה היא דמה , פשטיה דקרא מיירי כשנלחם סיחון, על כן יאמרו המושלים, ל"ם ז"ופירשב 63345 

, תיב והוא נלחם במלך מואב הראשוןהרי כבר כ, אם להשמיענו דעמון ומואב טיהרו בסיחון, צריך לכתוב 63346 

, (ז"משלי ט) צדיקים דכתיב ומושל ברוחו מלוכד עיר, הלכך לדרשה כתבה משה רבינו המושלים ביצרן 63347 

תצא אש מן , כעיר זה שמתפתה ביצרו ובדברי האפיקורסים ואינו מושל ביצרו, צדיק מושל יראת אלהים 63348 

חופתו של קטן , אחד נכוה מחופתו של חבירוכל אחד ו, המחשבים הצדיקים ותאכל את שאינם מחשבים 63349 

 63350 .כ"ער מואב כעיר שמהלך אחר תאוותו ע, מחופתו של חבירו הגדול ממנו

ולא , כי כל פרשה זו יתירה היא ואינה צריכה ליכתב, נתייחדה פרשה בתורה לחשבון האדם עם נפשו 63351 

וכמו , שכרו והפסדווללמדנו חובת החשבון לחשוב חשבונו של עולם , כתבה משה רבינו אלא לדרשה 63352 

ודבר זה בלבד דיו , כן יחדה תורה פרשה לחשבון הנפש, פרשת נחלות, שיש בתורה פרשת משפטים 63353 

אלא שהוא מגופי , כי חשבון הנפש אינו חסידות יתירה וענין לחסידים ואנשי מעלה, להעמידנו על האמת 63354 

 63355 .תורה

נראה לכאורה , ב חשבונו של עולםולמי יאמרו המושלים בואו ונחשו, אכן מי הם המחוייבים בדבר זה 63356 

י כך ימשלו "וע, להם מעירים שיחשבו חשבונו של עולם, שהם אומרים לאלה שאינם מושלים על יצרם 63357 

ל תצא אש מן המחשבים הצדיקים ותאכל את שאינם "ם ז"הרשב´ שהרי פי, אמנם לא כן הדבר, ביצרם 63358 

הרי , ו של קטן מחופתו של הגדול ממנוחופת, כדאמרינן כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו, מחשבים 63359 

ה לעשות שבע חופות לכל "שאמרו עליהם עתיד הקב, שגם המחשבים וגם האינם מחשבים צדיקים הם 63360 

ועל האש הזה כתב , אלא שגם בחופות אלו יש עשן וכל אחד נכוה מחופתו של חבירו, צדיק וצדיק 63361 

 63362 .ם שהוא יוצא מן המחשבים ואוכל את שאינם מחשבים"הרשב

המושלים עצמם הם שאומרים כן אחד , כ מה שאומרים המושלים בואו ונחשוב חשבונו של עולם"וא 63363 

ולא אך , ומעלת ממשלתם וצדקתם היא לפי חשבון עולמם, כי גם הם לחשבון הם צריכים, לחבירו 63364 

הוא לפי , שזה שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו, ב"במעלתם בלבד אלא גם במדת שכרם בעוה 63365 

כלומר מאלה שהשלימו , שיוצאת אש מן המחשבים ואוכלת את שאינם מחשבים, ון שלהםמעלת החשב 63366 

נכוה כל , שאף ששניהם צדיקים הם, כ"ואוכלת את אלה שלא השלימו עצמם כ, עצמם בחשבון עולמם 63367 

וכשיביא האדם הדברים אל לבו , רק בשביל ההבדל ביניהם במעלת החשבון, אחד מחופתו של חבירו 63368 

דליות )  .הצדיקים לבם ברשותם, יזכה להיות מאלה שעליהם אמרו, ל עולםויחשוב חשבונו ש 63369 

 63370 .(יחזקאל

 63371 

 63372 מאמר שנט

 63373 .(ז"א כ"במדבר כ) על כן יאמרו המושלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון

הפסד מצוה , בואו ונחשוב חשבונו של עולם, המושלים אלו המושלים ביצרם (7ח"ב ע"ב) ל"דרשו חז 63374 

ש "היינו שחשבון זה מסור רק בידיהם של המושלים ביצרם כמ, ירה נגד הפסדהכנגד שכרה ושכר עב 63375 

כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתה אלא אותם , (´פרק ג) במסילת ישרים 63376 

אין עיניו רואות האמת , כי מי שהוא חבוש עדיין במאסר יצרו, שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו 63377 

 63378 !כול להכירה גם אם תהיה לנגד עיניו ממשואינו י, הזאת

אבל לאחר שהם גילוה הרי היא מחובתו של כל אחד , אמנם כן העצה היא עצתם של המושלים ביצרם 63379 

ואליהם צריכים , המושלים ביצרם הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, י שם"וכמו שסיים המס, ואחד 63380 

כי הם כבר ניסו וראו , ואו ונחשוב חשבונו של עולםבואו חשבון ב? ומה העצה שנותנים לנו, אנו להאמין 63381 

זוהי משנה מפורשת המטילה , והראיה שעצה זו מסורה לכל, וידעו שזה הדרך האמיתי להגיע אל הטוב 63382 

נתבונן איפוא , (ב"אבות פ) ושכר עבירה כנגד הפסדה, הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, חובה על הכל 63383 

 63384 .ביצרם שכבר יצאו מכל שבילי גן המבוכהפרי מסקנתם של המושלים , במשנה זו

הואיל והתורה , שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, בתחילה אמר רבי הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה 63385 

, הרי זו הוראה עבורנו להזהר אף במצוה קלה שבאה לידינו לבל נחמיצנה, נמנעה מלפרט שכרן של מצוות 63386 

, ינו כשאין מצוה לפנינו ועלינו לבחור איזו מצוה לעשותהי, כ הורה לחשב שכר מצוה כנגד הפסדה"ואח 63387 

כדוגמת תלמוד תורה , ם שם"יעמיק בתורה לראות איזו מצוה גדולה וחשובה יותר כמו שפירש הרמב 63388 

 63389 .שהיא כנגד כולם



הקדים רבי ואמר איזוהי דרך ישרה , אמנם כדי לתת בידינו את האפשרות לחשב ערכן וגודלן של המצוות 63390 

זו צריכה להיות הדרך הישרה שלאורה , כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, שיבור לו האדם 63391 

, הן לעצמו והן לחברו, טכסיס המדות וקישוט המחשבות בהנהגה הראויה ובנעימות, יפלס האדם את דרכיו 63392 

שזוהי ההנהגה על פי השכל האנושי , ל"כפי שהסביר המהר (ג´ ר ט"ויק) זוהי דרך ארץ שקדמה לתורה 63393 

 63394 .נהגות טובות בין אדם לחברובה

, אלא היא חלק ממנה והחלק החשוב, לא רק שדרך ארץ קדמה לתורה, כאן נוספת לנו ידיעה חדשה 63395 

, (.א"ברכות ס) והרבה פעמים מצינו בגמרא לימדה תורה דרך ארץ, ולאורה נבחון את חשיבות המצוות 63396 

, ה מהמדות שהתורה נדרשת בהןהיא מד, ולא זו בלבד אלא שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום 63397 

גיטין ) ואמרו, ב דרשוהו לענין לולב והדס"ובסוכה ל, (ו"יבמות ט) ובמסכת יבמות למדו ממנה לענין זיקה 63398 

שזהו כלל גדול בכל ההנהגות שצריכות להיות בנועם , כל התורה כולה מפני דרכי שלום היא (7ט"נ 63399 

 63400 .הליכות שהן תפארת לעצמו ולאחרים, ובשלום

שענין זה נכלל באזהרה גדולה שנאמרה בתורה השמר לך פן תשכח  (ז"כ´ ת ג"שע) רבינו יונהומצאנו ב 63401 

כמו היראה , וחייב אדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד ההנהגות המחוייבות מן הזכירה, אלהיך´ את ה 63402 

כי זרע הקודש ישיגו כל הנהגה נאוה והמעטירה בעליה , והצניעות וקישוט המחשבות וטכסיס המדות 63403 

 63404 .ל"יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל עכ´ ש בה"כמ, ת"ירת השימזכ

אבל לדעתי זוהי , אלהיך´ על פי הגירסא השמר לך פן תשכח את ה, והנה הציון שם הוא לפרשת עקב 63405 

אלא הכוונה , ולא ענייני דרך ארץ, כי שם נאמר בפירוש לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו, טעות 63406 

, אלהיך אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים´ שמר לך פן תשכח את הלמקרא שנאמר בסוף ואתחנן ה 63407 

´ אלא זוהי אזהרה כללית שלא לשכוח את ה, ושם נאמר בסתם בלא איסור גאוה או הזכרת קיום המצוות 63408 

 63409 .אלהיך

, ופירש רבינו יונה שאזהרה זו מחייבת את האדם להשתדל לקנות בנפשו את ההנהגות היוצאות ממנה 63410 

ת "י ידיעתו שהשי"ע, אורחות נועם ושלום והנהגות ישרות וטובות, ת חיצוניות במעשהוכוונתו להנהגו 63411 

בצניעות וקישוט מחשבות ותכסיס , לכן ינהג בהנהגות טובות ביראת שמים, רואה מעשיו ויודע מחשבותיו 63412 

 63413 .ת רוצה לראותו כבן יקיר הנוהג בתפארת לעצמו ולאחרים"כפי שהשי, המדות שזהו דרך ארץ

שבזה מקיימים מצות עשה של והלכת , (ה"א ה"הלכות דעות פ) ם"ת מצאתי מפורש ברמב"יובחסדי הש 63414 

והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת , מצווים אנו ללכת בדרכים אלו הבינונים, ל"בדרכיו וז 63415 

ולפי שהשמות האלו נקרא בהן , מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, כך למדו בפירוש מצוה זו, בדרכיו 63416 

 63417 .´נקראת דרך זו דרך ה, והם הדרך הבינונית שאנו חייבים ללכת בה, היוצר

לעשות צדקה ´ והיא שלימד אברהם אבינו לבניו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ושמרו דרך ה 63418 

ם "אלא שהרמב, ´הרי זוהי דרך ה, ממילא כששאל רבי איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, ל"ומשפט עכ 63419 

י מוסיף "ור, אלא על המידות עצמן ליישרן בדרכי הבורא, אמרה על הנהגת דרך ארץ גרידאמפרש שלא נ 63420 

 63421 .קישוט המחשבות וטכסיס המידות, שבזה קונים לב טהור ורוח נכון

וחייב האדם להשתדל לקנות לנפשו , וזכירתו´ על כל פנים כל התורה כולה היא דרך נועם ושלום דרך ה 63422 

ולחשב את , וחוב זה יהיה לנגד עיניו בבואו לפלס מעגל רגליו, ירהתמיד ההנהגות המתחיבות מן הזכ 63423 

´ ובפרט פרק ה, ם הלכות דעות"על בני הישיבה ללמוד ברמב, חשבון עולמו כדי לדעת ענין זה על בוריו 63424 

ונזכור שהנהגותיו צריכות , והרי אנו רוצים להיות תלמידי חכמים, בו מבוארות הנהגות התלמיד חכם 63425 

, (ג"ברכות ס) ואז יקויים בנו מה שאמרו, ´הרה הגדולה של השמר לך פן תשכח את הלהיות על פי האז 63426 

לקט שיחות )  .בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך, איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה 63427 

 63428 .(מוסר

 63429 

 63430 מאמר שס

 63431 .(ז"א כ"במדבר כ) על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון

בואו , אלו המושלים ביצרם, מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים, ר יוחנן"שמואל בר נחמן אאמר רב  63432 

, תבנה ותכונן, בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, חשבון 63433 

 63434 .(ש"ילקו)ב  "ז ותכונן לעוה"אם אתה עושה כן תבנה בעוה

ז "הבטחות המקיפות את העוה, י מי שעושה חשבונו של עולםיש להתבונן בהבטחות האמורות כאן לגב 63435 

, לימוד מוסר, י חשבון צדק"שע, ב אפשר להבין"והנה בשלמא ההבטחות לגבי העוה, ב"וגם את העוה 63436 

, וכן היה בדורות האחרונים לפני השואה, ב"האדם מגיע לשלמות אשר היא המפתח לעוה, תיקון המדות 63437 

כדי להתעלות , ת רבות היו באים לנובהרדוק לתקופת הבטחוןהיו תקופות שהרבה בחורים מישיבו 63438 

וכל שאיפתם , היו מפקירים הפקרות מוחלטת כל עניני הגשמיות, ולהתחזק במידה זו ולהגיע ליראת שמים 63439 



אך התורה מבטיחה כאן למושלים ביצרם , ב"ואם כן מובנת היא דאגתם לחיי העוה, היתה רוחנית בלבד 63440 

 63441 ?ב"ז לפני העוה"ולא עוד אלא שמקדימים את העוה? כןאיך זה יית, ז"גם את העוה

, בין של הכלל ובין של הפרט, היינו הפתרונות של שאלות החיים, ז"אך אחר העיון רואים שעניני העוה 63442 

אלא דוקא מעשי ההשתדלות , ולא במעשיו והשתדלותו בעניני הגשמיות, תלויים במעשיו של האדם 63443 

ים לחשוב שקיומה של הישיבה תלוי בבעלי בתים התורמים כסף אנו רגיל, לדוגמא, שבעניני הרוחניות 63444 

, וממילא הדבר תלוי בתקופות ובמצב רוחם, או בוועדים שונים המתארגנים לתמוך בישיבות, לישיבה 63445 

 63446 .ו מצב שיביא לסגירת הישיבה מאין תומכים ומאין תורמים"ולפי זה ייתכן ח, ובמצב קופתם של התורמים

הרי הוא תלוי בעזרתו של פלוני ובתמיכתו של , ל תלמיד חושב מאין יבוא עזריכ, כמו כן הדבר אצל הפרט 63447 

בפרשתנו זו אנו לומדים , אך לא נכון הדבר, ואם לא יעמדו לימינו הרי הוא על סף הייאוש, אלמוני 63448 

, אינם תלויים במסחר או בכל מקור אחר התלוי בהשתדלות, ז"שעושר או השגת אמצעים כספיים בעוה 63449 

 63450 .ז תלויים במעשיו הרוחניים של האדם"י העוהאלא גם הישג

, ש השתלטו על הגיטו וסכנה ריחפה על כל היישוב היהודי"אפילו בתקופת החירום כאשר הגרמנים ימ 63451 

בכל זאת תוך , ה למרות שלא היה שום סיכוי הגיוני שהישיבה תתקיים ותחזיק מעמד"פתחנו ישיבה ב 63452 

ה מאז ומאותו גרעין התפתחה כל "וב, תקיימה והתבססהנפתרו כל שאלות החיים והישיבה ה, ´בטחון בה 63453 

 63454 .הזמן ובלי הפסק עד היום הזה

ז הוא מגיע לא רק לתכונן "עי, ז ומפקיר את כל הבליו ומושל ביצרו"כמה שהאדם מתפשט מעניני העוה 63455 

האדם צריך להתבונן בזאת ולא לנהוג כמו הצבי במדבר אשר בורח מפני , ז"אלא גם לתבנה בעוה, ב"לעוה 63456 

וברגע שהוא , לא העצים מפריעים אלא הקרניים מפריעות לו, וחושב שהעצים מפריעים לו לברוח, רודפיו 63457 

ועל כן מקדימה התורה תבנה בעולם , הקרנים מפריעות ולא העצים, מנפץ אותם הוא בורח לנפשו וניצול 63458 

 63459 .הזה לפני תכונן לעולם הבא

תלמידיו של , הם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשעמה בין תלמידיו של אבר, ל בפרקי אבות"זוהי כוונת חז 63460 

אבל תלמידי בלעם הרשע , ב"כ ונוחלין לעוה"אח, גם כאן מקדימים את העולם הזה, ז"א אוכלים בעוה"א 63461 

כמה נואלו אלו החושבים שמחוץ לכותלי הישיבה יש להם לפחות , יורדין לגיהנם ואין בידם לא זה ולא זה 63462 

ל על ההבטחה ונתתי גשמיכם "ם ז"וכן אומר הרמב, ב"ז ולא עוה"א עוהאין בידם ל, אין זה נכון, ז"עוה 63463 

ומתרץ ! ובכלל הרי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא! והרי מגיע יותר? וכי זהו השכר, (ו"ויקרא כ) בעתם 63464 

 63465 .זו רק הבטחה המאפשרת לאדם להמשיך בלי דאגות, שזה לא שכר

אלא הם נעוצים בו עצמו ומקורם , אותהגבולות המוצבים לפני האדם וצרים את צעדיו אינם במצי 63466 

, וכל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו, בבחינת כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו, בהתנהגותו 63467 

ועל זה שואל אור יהל מדוע , כמידת הבריחה כן מדה הרדיפה וכן להיפך, והכל נעשה באותה המידה 63468 

? לא נותנים לו וכשבורח ממנו אז דוקא רודף אחריוכשרוצה כבוד , להתאכזר על האדם וללכת נגד רצונו 63469 

 63470 .אלא זוהי המציאות

אך מי , ועל כן יש לתת לו כי זה לא יזיק לו, מי שבורח מן הכבוד הרי שבעיניו אין שום ערך לכבוד 63471 

ואז זו , ואם יתנו לו הרי זה יזיק לו הרבה, הרי שיש לכבוד ערך גדול בעיניו, שרודף אחר הכבוד 63472 

עלינו ללכת בדרך של המושלים ביצרם ואז נצליח גם , ית אם נותנים לו דבר המזיק לוהאכזריות האמית 63473 

אלא אדרבא , לא רק שאין הפרעה בכיוון זה´ ומצד התורה והבטחות ה, ב"ז וגם בעניני העוה"בעניני העוה 63474 

 63475 .(דגל המוסר)  .הלואי והאדם לא יפריע לעצמו ולהצלחתו בזה ובבא

 63476 

 63477 מאמר שסא

 63478 .(ז"א כ"במדבר כ) ים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחוןעל כן יאמרו המושל

ה לשאול לך "בשעה שאמר לו הקב, אמר רבי מני על עסקי נחל, וירב בנחל, (7ב"יומא כ) ´איתא בגמ 63479 

ואם אדם , כ"כל הנפשות הללו עאכו, ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה, והכית את עמלק אמר 63480 

, יצאה בת קול ואמרה לו אל תהי צדיק הרבה, חטאו קטנים מה חטאוואם גדולים , חטא בהמה מה חטאה 63481 

קהלת ) יצתה בת קול ואמרה לו אל תרשע הרבה, ובשעה שאמר לו שאול לדואג סוב אתה ופגע בכהנים 63482 

אלא שהיתה יותר מן המדה ואל , משמע כי היתה זאת מעשה צדקות, הנה כשאמר אל תצדק הרבה, (שם 63483 

, ואם לא הרבה, וכן מה זה שנאמר לו אל תרשע הרבה? ולמה לא הרבה ?מה ביאור הענין, תצדק הרבה 63484 

 63485 ?האם אז כשר היה הדבר לעשות

מה הדמיון של , חכמה לשלמה כחול אשר על שפת הים´ כתיב ויתן א (´ט ג"ר י"במ) ל"עוד אמרו חז 63486 

, מהר לוי מה חול גדר לים כך היתה חכמה גדורה לשל"א? חכמה שהיא רוחנית לחול שהוא דבר גשמי 63487 

אמרו  (´ו ב"ר מ"בר) הנה במדרש, ביאור המאמר, מתלא אמרין דעה חסרת מה קנית דעה קנית מה חסרת 63488 

עד עכשיו היו , שאילולא שאמרתי להם די, אני הוא שאמרתי לשמים די ולארץ די, בביאור השם שדי 63489 



והרי , ד אין קץוהיו נבראים עולמות ע, הנה כי לולא השם שדי היתה הבריאה לאין סוף, נמתחים והולכים 63490 

 63491 .נמצא שמטעם החכמה אין כל מעצור, בחכמה יסד ארץ´ ה

למרות שמטעם החשבון לא טוב , ובמדה של כוח זה היתה הבריאה לאין קץ, חכמה זה כוח שאין עיכוב לו 63492 

השם הקדוש , אלא שיש מדה אחרת, ה לעולמו די"לא היה אומר הקב, כי לו היה נכון להיות כן, היות כן 63493 

מה , שהיא מפקחת ומנהלת חשבון מה למתוח ומה לעצור, ופירושה של מדה זו היא, ולמו דישדי שאמר לע 63494 

ומדה זו היא מדה על כל כוח , וכי הכל על מקומם יבואו בשלום בתכלית ההתאמה, לעשות ומה לחדול 63495 

לולא השם , וכן מדת החכמה, כי לולא המדה של די היה כל כוח ענין של אוטומט ללא כל הבחנה, וכוח 63496 

 63497 .גם היא ככל כוח היתה נמתחת והולכת ללא כל מעצור וחשבון, לולא המדה הקדושה די, קדוש שדיה

שכשהלך לעקידת בנו , ה"ביקורת על אברהם אבינו ע, (ב"י בראשית כ"רש) ל"הוא אשר מצינו בחז 63498 

כי היה ראוי במעשה , שהאהבה מקלקלת השורה, ויחבוש את חמורו הוא בעצמו ולא צוה לאחד מעבדיו 63499 

והיא , וזהו יציאה מן הסדר, אלא שהאהבה הגדולה שלו קלקלה השורה, חבישה להשתמש בעבדיו שלוה 63500 

שעושה את שלו בלי כל , צריכה להיות בפיקוח והבחנה ולא ככוח אוטומטי´ הבקורת שגם אהבת ה 63501 

 63502 .והיא המדה הקדושה של אמר לעולמו די, קאנטראל

ה מצינו שמוכרח היה כביכול למדה זו של "שאצל הקבוכמו , מדה מעל כל כוח וכוח, מדה מעל כל המדות 63503 

ובאופן זה ודאי , כמו כן צריך להיות אצל האדם מדה זו המעמדת כל הענינים על מכונן, אמר לעולמו די 63504 

, ´אם במדת החכמה ואם באהבת ה, כל הענינים יתנהלו אצלו בגדר וגבול, לא יתרחש שום קלקול שורה 63505 

 63506 .וכן בכל מדה נכונה

והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום , ל"וז (´פרק ג) י"דברי המסזהו ההסבר ב 63507 

צורך ´ ל הורונו בפי"וחכמינו ז, כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם למען לא יתקלקלו, ביומו 63508 

שבון על כן יאמרו המושלים אילו המושלים ביצרם בואו ח, (7ח"ב ע"ב) ל"והוא מה שאז, החשבון הזה 63509 

וזה כי העצה , הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, בואו ונחשוב חשבונו של עולם 63510 

אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו , האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתתה 63511 

 63512 .ל"בו עכ

אנו מוכרחים ונצרכים ומה זה ש, ולכאורה ענין החשבון הלא זה דבר מובן ומוסכם לכל סוחר ואיש ריאלי 63513 

כי חשבון המעשים אין זה רק ענין של יתרון , הוא הדבר אשר ביארנו? להוראתם של המושלים ביצרם 63514 

 63515 ענין נוח לו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, י חשבון עסקיו"רווחים אשר יגיעו לו ע

אלא שהענין , ר המשתדל להטעותו"השבזה יהיה ער להתנגד ליצ, אינו רק עצה נגד הרע, (7ג"עירובין י) 63516 

 63517 .זה נחיצות והכרח והוא גופא גופי תורה, האמיתי הוא שעכשיו שנברא יפשפש וימשמש

אשר בלעדה כל , היא המדה הקדושה של די, אף בצד הטוב נחוץ ענין זה של חשבון מצד מעמיד הענינים 63518 

י כוח אוטומטי אם "ם הנמשך עואוי לאד, ככוח אוטומטי באין מעצור, המעשים ילכו מטעם הכוח שלהם 63519 

הוא סוד החשבון ? דעה קנית מה חסרת, הוא אשר מתלין אינשי דעה חסרת מה קנית, טוב ואם למוטב 63520 

 63521 !אשר אמרו לנו המושלים ודאי

אלא שהחול מגדיר , שבלתי החול הים יתפשט וישטוף כל העולם, ל מה חול גדר לים"לפי דברינו נבין אז 63522 

שעניניו התנהגו והלכו יחד עם המעמיד שלהן , היתה חכמה גדורה לשלמהכך , אותו ועוצרו על מקומו 63523 

כי גם , אף שגדורה הזאת לא היתה מטעם עצמה של החכמה, ובזה היתה חכמתו גדורה, והוא החשבון 63524 

והיתה , אלא שמעשיו התלוו תמיד בחשבון ואחרי החשבון והיו לאחד, לחכמה חסרה מדה זאת של די וגדר 63525 

 63526 .דר הודאי כחול היםהחכמה עם החשבון הג

ובמעשיו אלה שהחיה את אגג ומיטב הצאן , ו"שהרי נשא ק, וזה גם הענין שנתבע שאול אל תצדק הרבה 63527 

והתביעה היתה רק שחסר היה לו לצדקותיו , היה מונח שם עניני צדקות ורוממות, ´והכרים לזבוח לה 63528 

כי לא תדע ודאי לאן , ן עצמךאל תסמוך על כוח ללא חשבו, הוא ענין אל תצדק הרבה, הגדר והחשבון 63529 

, כי אמנם ישנם אופנים שרשעות משתבחת, וזאת גם התביעה של אל תרשע הרבה? ימתח ויולך אותך 63530 

אלא , ומעשיו של שאול בנוב עיר הכהנים אולי גם עשה מצד הדין, והעושה דין ברשעים גם מתקלס 63531 

אל תניח את , אל תרשע הרבהוהוא ענין מאמרם , שחסר היה שם הגדר וההשליטה שלא תתקלקל השורה 63532 

 63533 !ואם דא חסר ודאי אין מלכות! אלא משול תמשול בו, הכוח כלעצמו

כ מוכרח החשבון במעשה הטוב חכמה "אם כ! ו"והלא דברים ק, יוצא לנו למעשה גודל הענין של חשבון 63534 

מה כ, כ במעשים וכוחות הנוטים מצד הטוב"עאכו, שגם אלו בבלתי חשבון אינם על מכונם, ´ואהבת ה 63535 

 63536 .(דעת תורה)  .פ יהיה הרע גדור ולא יהיה חלילה במדרגת אין קץ"שעכ, מוכרח הוא החשבון

 63537 

 63538 מאמר שסב

 63539 .(ז"א כ"במדבר כ) על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון



בפשטות מבינים שכל , כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שם (´בקהלת ט)א  אית 63540 

היכולת , ז יזכה לתיקונו"האדם צריך לחשב דרכיו ועי, ו של חשבון הוא אמצעי לשיפור המעשהעיקר 63541 

ככלי למצב הבחירה של טוב ורע שהאדם נמצא , לחישוב הדרכים היא אחת ממתנות שמים שניתנו לאדם 63542 

י אולם התוצאה דומה למ, ואם יעשה האדם את המעשה הטוב בלי חשבון אזי חשך לו עמל נפשי בלבד, בו 63543 

 63544 .כך מבינים, שעשה המעשה הטוב מתוך חשבון

הרי אין צורך שם , ולפי זה צריך להבין מה האזהרה לאדם כי אין חשבון בשאול אשר הוא הולך שמה 63545 

אמנם כל השאלה נובעת מכך שאין אנו , שהרי אין שם מעשה כפי שמדגיש המאמר קודם לכן, בחשבון 63546 

חשבון הנפש הוא עולם , וא מעשה תכליתי מצד עצמואלא החשבון בעצמו ה, מבינים כראוי מהו החשבון 63547 

אלא גם על , תובעים מהאדם בדין שמים לא רק על המעשה הרע, בפני עצמו שצריך כל אחד לזכות בו 63548 

 63549 .חוסר החשבון

ותוכחה על חסרון התוכחה של האדם כלפי , דין על המעשים, אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה 63550 

מה עשיתי איך לא היה פחד אלהים , י שחייב אדם להתחרט"שון של התשובה לרועיין בעיקר הרא, עצמו 63551 

וכיצד לא נזהרתי לאחר שנכנסתי למצב , א לא חשבתי עם עצמי שלא להכנס למצב של חטא"ז, לנגד עיני 63552 

לא מועילה חרטה רק על המעשה מה , י חשבון על חשבון"ומונה ר, איך הייתי על הנפש היקרה אכזרי, זה 63553 

 63554 .א מחוייבים להתחרט על חוסר החשבוןאל, עשיתי

ומבאר שהשתדלות , שחשבון הנפש הוא אחד מתנאי התשובה, החובת הלבבות בריש שער חשבון הנפש 63555 

שוב צריך להדגיש שאין הכונה , זהו הגדרת חשבון הנפש, האדם בעניני תורתו ועולמו בינו ובין שכלו 63556 

וכפי , שזה גופא חוב המוטל על כל אחדאלא , שהשתדלות בינו לבין שכלו היא רק מכשיר ואמצעי 63557 

, אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים´ האותי לא תראו נאם ה, (ב"כ´ ה) שמפורש בנביא ירמיה 63558 

מוכרחים להתבונן בבריאה ולהסיק , הנותן גשם יורה ומלקוש בעתו´ ולא אמרו בלבם נירא נא את ה 63559 

רפה בזה נקרא סכל סורר ומורה כפי שמובא בדברי והמת, חייבים בחשבון הנפש´ לגבי יראת ה, מסקנות 63560 

 63561 .ש"הנביא עי

, ובמדרש מובא על הפסוק ותצחק שרה בקרבה, החשבון הוא חלק בתורה שכל אחד מחוייב לקיימו 63562 

האם אין הנפח יכול , משל לנפח שיצר כלי ונשבר הכלי, דבר´ היפלא מה, למה זה צחקה שרה´ והקפדת ה 63563 

תביעה על חוסר חשבון זו , היפלא ממנו לתקנך, ה יצר אותך"הרי הקבוכך היתה התביעה לשרה ? לתקנו 63564 

 63565 .וכיון שהחשבון ממש תורה חיוב תורה על כל אחד ואחד, פרשה בתורה

תצא אש , כי אש יצאה מחשבון, ב על הפסוק על כן יאמרו המושלים בואו חשבון"ואיתא בגמרא ב 63566 

וחסרון החשבון הוא אש האוכלת את , חייבים לעשות חשבון, ממחשבין ותאכל את שאינם מחשבים 63567 

אין כל עצה לזכות בשלמות בלי , עולם בפני עצמו איבד האדם הזה, חסרון בתורתו ובשלמותו, בעליה 63568 

 63569 .(אור יחזקאל)  .קיום החיוב של בואו חשבון

 63570 

 63571 מאמר שסג

 63572 .(ז"א כ"במדבר כ) על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון

המושלים אלו , מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, ר יונתן"נחמני אאמר רב שמואל בר  63573 

הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד , בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם, המושלים ביצרם 63574 

 63575 .(7ח"בבא בתרא ע)ב  "ז ותכונן לעוה"תבנה בעוה, אם אתה עושה כן, תבנה ותכונן, הפסדה

 63576 

דברים כה גדולים , (7´עירובין ק) ה היינו למדים גזל מנמלה עריות מיונה צניעות מחתולאלמלא נתנה תור 63577 

ואיך זה נמצאים אצל בחיר הנבראים , הפכים אינם נמצאים בשום נברא! ויכולים ללמוד אותם מהבריאה 63578 

 63579 ומאידך יתוש, מצד אחד בצלם אלהים ברא אותם? רחמנות ואכזריות הלא הם הפכים? הפכים כה גדולים

 63580 ?איך זה שני הפכים בנושא אחד? הרי הפכים בתכלית, קדמך

זה עצמו מורה שצריכה , וכשרואים מצד אחד מציאות של היעדר וחסרון, בהכרח לומר כי אין כאן הפכים 63581 

וזה באמת מהפלאים של הכל יכול שבהעדר וחסרון אפשר להסתדר , להיות השלמה ושישנה השלמה 63582 

גוף ונפש מאוחדים , להבין שחסרון ושלמות הכל מציאות אחתאבל מצד עצם היצירה צריך , ולחיות 63583 

, ממה שזה נהנה גם זה נהנה, מה שזה רוצה זה רוצה, אחד בלא שני הוא פלג גופא חצי דבר ממש, בתכלית 63584 

 63585 .הוא מאוחד עם הנפש וכרוך אחרי הנפש, כמעט אין לגוף שם בפני עצמו

הנשמה לבדה שולטת ומושלת לגמרי בלא  שתהיה, שמצב השלמות אשר להאדם הוא, ל מבאר"ל ז"רמח 63586 

וכאילו אינו כי כולו יהיה משועבד וכפוף לגמרי תחת ממשלת הנשמה , שיהיה שום שליטה לגוף כלל 63587 

כי הרי אין ענין הגופניות אלא הסתר , וזה פשוט כי שליטת הגוף אינו אלא חשכה ואופל לנשמה, בטהרתה 63588 

ילו קטנה לגוף שלא יחסר כנגדה איזה אור וכוח מן כי אי אפשר לשליטה אפ, ומשהו ממנו מעכב, הארה 63589 



הוא הזמן , כ הזמן שתהיה הנשמה בכל גבורתה שלא יחסר כל בה ממה שראוי לה לשלמותה"ע, הנשמה 63590 

 63591 .(ת"דע) ודאי שאין לגוף שום שליטה

העונגים שלו הם אותם עונגים , אין לגוף קיום בלי נפש, גוף ונפש מאוחדים לגמרי, הרי כי אין הפכים 63592 

הגוף , ואז בודאי היה יצירה אחת, ע"ר קודם החטא היה עם גופו בג"הלא אדה, שהנפש מתענגת עליהם 63593 

גוף ונפש הינם על דרך , כי כולו היה משועבד וכפוף תחת ממשלת הנשמה, בטל לגבי הנפש וכאילו אינו 63594 

 63595 ובאופן זה גוף ונפש שהתחלקו רק, מה שאנו מחלקים חכמה בינה דעת שהן דרגות בעצם אחד

 63596 .אבל מאוחדים בעצם כאחד ממש, הנשמה דרגא אחת והגוף דרגא אחרת, בבחינותיהם כדרגות שונות

והגוף היה כפוף ומשועבד לנפש , ר קודם החטא שהגוף והנפש היו אחד ממש"נמצא כי במצבו של אדה 63597 

וף לא היה יכול להיות סוד החסרון בג, ר היתה בשלמותה הגמורה"ואם נשמתו של אדה, ללא כל שליטה 63598 

היינו שתוכל להיות , רצה לברוא את האדם באופן שיהיה חסר´ אולם כשהבורא ית, בהיותם אחד ממש 63599 

, כי על כן אמנם נברא האדם במתכונת זו, ותוכל להיות שליטה של הגוף לבד, מציאות נפרדת של הגוף 63600 

 63601 .ואנו מקווים כי בתכלית הכל שוב יהיו מאוחדים הגוף והנפש

ערומים בדעת ומשימים עצמם , כ סוד התמימות שבה נשתבחו האבות"ים כל מדגיש"בזה נבין מה שחז 63602 

מה החיוב בזה , כ והעלהו לעולה ולא הרהר אחר מדותי"ואח, כי ביצחק יקרא לך זרע, (´חולין ה) כבהמה 63603 

וכשהיה צריך לקבור את שרה לא , כאשר נאמר לו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל? שלא להרהר 63604 

 63605 ?מה חיוב בזה שלא להרהר, הרהר אחר מדותי אמות ולא´ מצא ד

וכן , ה לא ביקש מאברהם אלא שיהיה תמים שנאמר והיה תמים"הקב, אומרים (ט"ט תהלים קי"שו) ל"חז 63606 

שאף הוא תמים שנאמר , א"אם היית תמים הרי אתה עם ה, אלוהיך´ אמר משה לישראל תמים תהיה עם ה 63607 

בתמימות קיבלו ישראל את , תמימה´ תורת ה´ ה שנאוישראל תמימים והתורה תמימ, הצור תמים פעלו 63608 

וערלתם , ולא אמרו לו למה אלא קיבלו עליהם, אמר להם כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו, התורה 63609 

ואף משקבלו עליהם לא אמרו לו מה שכרנו , אלא קיבלו עליהם, ערלתו את פריו ולא אמרו לו למה 63610 

 63611 .לכך נאמר אשרי תמימי דרך, שנעשה אותם

אבל , ה אצלי הם תמימים כיונה"אמר הקב, מהו יונתי, יונה אין כתיב כאן אלא יונתי, י בחגוי הסלעיונת 63612 

, ה נתתי להם מצוות עשה וקיבלו עליהם"אמר הקב, אצל אומות העולם ערומים כנחשים לכן נאמר יונתי 63613 

באו לים , תדע לך שהם תמימים, ולא פרשתי להם מתן שכרן ולא אמרו לי דבר, ת וקיבלו עליהם"ל 63614 

´ ואמרו כל אשר דיבר ה, אמרתי להם לקבל התורה וקיבלו, וכן למדבר ויצאו, ואמרתי להם לירד וירדו 63615 

 63616 ?ל מתמימות ומהו ענינו"הרי איזה עסק עשו חז, הוי אשרי תמימי דרך, נעשה ונשמע

שועבד מ, ואין לגוף שום שליטה, הסוד של גוף ונפש הוא בבחינת פלג גופא, ולפי דברינו מבואר היטב 63617 

ידו של אדם לעולם אינה שואלת על ? כ מה שייך לשאול למה"א, שניהם אחד ממש, וכפוף לגמרי לנפש 63618 

כי כל מה שזה , כשגוף ונפש מאוחדים אין מקום לשאלות, מצווים על היד להרים והיא מרימה, מה ולמה 63619 

וכשאין , הגוףזה סימן מובהק שאינה מאוחדת עם , ואם היד היתה שואלת שאלות, רוצה גם זה רוצה 63620 

זוהי מהסוד של , לא הרהר אחר מדותי משימים עצמם כבהמות זוהי תכלית השלמות, איחוד שייך לשאול 63621 

 63622 .אחד ממש ואז ודאי אין שאלות, חד הוא שמאוחדים לגמרי

אין מקום , כשהנשמה בשליטתה לגמרי, כשגוף ונפש מתאימים, לשון תמימות הוא מלשון תאומים מתאים 63623 

כמו שהגוף אינו , וכן למדבר ויצאו ולא שאלו כלום, באו לים אמר להם לירד וירדו, לשאלות ולהרהורים 63624 

אצלם , כן הוא להיפך, תיכף הגוף מוכן לעשותו בלי שאלות, כשהרצון מבקש משהו, שואל את הרצון 63625 

 63626 .לכן לא שאלו, והגוף היה מאוחד לגמרי עם הנשמה אחד ממש, המנהיג היה השכל הנשמה הקדושה

פתאום אני , חשבתי ללכת לאן שביקשתי, ה אמר חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך"דוד המלך ע 63627 

אצלנו כל האברים והגידים כפופים להנהגת , נוכל להבין זאת מהצד שכנגד, מוצא עצמי בבית המדרש 63628 

ה היו כל "אצל דוד המלך ע, ולכן הם פועלים והולכים בהצד של הרע, מחוברים הם עם הרצון, הרצון 63629 

, האברים היו חדורים מהנשמה כמה לך בשרי, והגידים מאוחדים עם הנשמה הקדושה אחד ממשהאברים  63630 

 63631 .כ חזק עד שמעצמם הלכו אחרי השכל"והיה החיבור כ

רק איזה , ע"וגופו היה בג, גוף ונפש היו מאוחדים, ר קודם החטא הלא בודאי היו מחוברים יחד"אצל אדה 63632 

שלא תוכל , וזה היה עליו להשלים, שם אפשרות שליטת הגוףשהיתה , מקום חלות של גוף, חסרון היה בו 63633 

ולפי מצבו הרם , וכשלא תיקן זאת, שהגוף בשום אופן לא יוכל להיות בלא נפש, להיות שליטה מצד הגוף 63634 

 63635 .היינו שבמצבים מסויימים נשאר הגוף כחוט השערה לבד בלי נפש ויצא מה שיצא, נהייתה שליטת הגוף

ע וציוויתיו "ר הכנסתי אותו לג"ה אדה"אמר הקב, ר"דם עברו ברית זה אדהאבוה פתח ואמר והמה כא´ ר 63636 

ודנתי אותו בשלוחין וגרושין וקוננתי עליו איכה הרי כל איכה ישבה בדד מקוננים על , ועבר על ציוויי 63637 

גוף זה , והוא עצמו כולו חסרון הזקוק להשלמה, הגוף שכל חיותו וקיומו הוא הנפש, הגוף שנשאר בדד 63638 

יש לקונן על הגוף הלא נהיה עבד עבדים לכל , ה איה אתה נמצא0ע שאלו ַאֶיכ"הוא אשר הבו! דנשאר לב 63639 



הרי מוכרחים להחליט כי עיקר העיקרים ? ניצבת השאלה מה נעשה, כאשר נתברר יסוד זה היטב! התאוות 63640 

נן מה ומי יוכל להתבו, ר"כבר נוכחנו לראות מה יצא מהבדד של אדה! הוא שלא להשאיר את הגוף לבדו 63641 

 63642 !ולאן הוא יוביל אותנו, יהיה כאשר משאירים את הגוף לבד כסוס שוטף

כ רם מענין על כן יאמרו המושלים "העושה עסק כ, ל"ל ז"לפי זה נבין היטב את כל היסודות של רמח 63643 

ולהחזיק , זו הסכנה הכי גדולה, כי כל המכוון הוא לא להשאיר את הגוף לבדו! ורק חשבון, בואו חשבון 63644 

הרי אחרי הכל אמרו , ודאי צריך אתה לחשבון ושוב חשבון וכולי האי ואולי, ברסן על כל צעד את הגוף 63645 

ס אחרי כל "כי סו, והיודע את הכלל של הדיוט קופץ בראש יודע, ר נוח לאדם שלא נברא"על אדה 63646 

חשבון על חשבון ולא , ובהכרח עכשיו שנברא יפשפש או ימשמש במעשיו, הזהירות הוא יקפוץ קודם 63647 

 63648 .(דעת תורה)  .ה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"כל השם אורחותיו בעוה, איר הגוף לבדלהש

 63649 

 63650 מאמר שסד

 63651 .(ז"א כ"במדבר כ) על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון

לחטט , עליו לחדור לתוך עמקי נפשו, כדי שהאדם יוכל להגיע לתכלית השלמות שזו חובתו בעולמו 63652 

חוקר לב ובוחן כליות יעיד ´ עד שה, כדי שיוכל לישרם ולתקנם, ולבחון בהם כל מגרעתבכוחות נפשו  63653 

אלו המושלים ביצרם בואו , וזוהי כוונת הכתוב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, שאין בהם שום פגם 63654 

כלומר על האדם הרוצה למשול ביצרו לעשות חשבונות בנפשו , (7ח"ב ע"ב) ונחשוב חשבונו של עולם 63655 

, ולהכיר את חסרונותיו הדקים ביותר כדי שיוכל לעוקרם ולשרשם, א סוף וללא הפסק והסיח דעתלל 63656 

 63657 .ולהשתלט על כוחותיו ורצונותיו להביא אותם לידי שלמות מוחלטת

הוא נתבע , ומשייר בעמקי נפשו פגמים שאינו מבחין בהם ואינו מתקן אותם, ואם אינו מגיע למדרגה כזאת 63658 

יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה ´ אמר ר, עים חמוריםעליהם כעל עוונות ופש 63659 

י גבורים "ופירש, (´ז ד"ע) שנאמר מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים, לבעלי תשובה 63660 

אלא גזירת המלך היתה לשלוט בם כדי ליתן , ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם, ושליטים ביצרם היו 63661 

אומרים לו צא ולמד ממעשה העגל , שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני, לבעלי תשובה פתחון פה 63662 

 63663 .שכפרו ונתקבלו בתשובה

וגם לאחר , י באותו זמן במדרגה רמה שהכתוב מעיד עליהם שהיה לבבם ליראה אותי"הרי שעמדו בנ 63664 

ן שנרשם בהם בכל זאת מכיו, שלא אירע אלא למטרה נשגבה להורות לדורות, שנכשלו במעשה העגל 63665 

וקשיות עורף זו גרמה להם שלא , כפי שהכתוב אומר כי עם קשה עורף אתה, משהו משום קשיות עורף 63666 

לא , ועדיין נשארו פגמים דקים שלא הכירו בהם ולא שירשו אותם, ירדו לתוך עומק כוחותיהם עד הסוף 63667 

 63668 .נמחל להם לגמרי וכל הדורות סובלים את עוונם

שנאמר , ד בהכרע ליטרא של עוון העגל"שבאה לעולם שאין בה אחד בכ ר יצחק אין לך פורענויות"א 63669 

השיור הזה של קשיות עורף המהוה עוון העגל שלא בחנו בו אותו , (ב"סנהדרין ק) וביום פקדי ופקדתי 63670 

, נשאר מושרש לדורי דורות, ומנע אותם מלהכיר לגמרי בחטאם ולשוב עליו, הדור ולא עקרו אותו מלבם 63671 

, ומשום כך נצטוינו במצות עשה לזכור כל יום את מעשה העגל, קן הפורענויות בעולםובגללו באות בחל 63672 

כדי להזכירנו תמיד , אלהיך במדבר´ ן מהכתוב זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה"כפי שדורש הרמב 63673 

 63674 .לחטט ולעקור הרושם הזה

כל הקרבנות באים  מפני מה, ל על פרה אדומה"אמרו חז, ולשם תיקון זה בא גם הענין של פרה אדומה 63675 

אמר המלך תבוא האם ותנקה , ר אייבו משל לבן שפחה שטינף פלטרין של מלך"א? זכרים והיא נקבה 63676 

הרי שכל ענין פרה , (ט"ילקוט חוקת תשנ) ה תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל"כך אמר הקב, צואת בנה 63677 

ויש , אדומה לפני חג הפסחגם בדורותינו אנו חיבים לקרוא פרשת פרה , אדומה בא לתקן את מעשה העגל 63678 

נמצאנו למדים כמה חמור הדבר אם אין , ובודאי משום אותו הטעם, אומרים שזו מצות עשה מדאורייתא 63679 

ומשאיר בהם אי אלו שיורים ורשמים פגומים , האדם יורד בכל יכולתו לתוך עמקי חביון נפשו ומצפוניו 63680 

 63681 .שלא בחן בהם ולא הכירם

שכל המשפט בא על האדם בעיקר על , (´ירמיה ב) על אמרך לא חטאתי וזו כוונת הכתוב הנני נשפט אותך 63682 

והוא אינו יורד עד תכליתו ואינו , וכל אימת שעוד נשאר בקרבו איזה פגם שהוא, אשר אינו מודה בחטאו 63683 

ודוק בדברי הכתוב שלא אמר הנני שופט , הרי אינו מכיר בחטא זה וכמוהו כאומר לא חטאתי, מבחין בו 63684 

תהלים ) בבחינת עמו אנכי בצרה, ה כביכול נשפט יחד עם האדם על תקלה זו"ם הקבכלומר שג, אותך 63685 

ה מצטער על כך "הקב, ואינו מבחין בו לשורשו, כל אימת שישנו באדם איזה חסרון אף דק מן הדק, (א"צ 63686 

 63687 .(ו"סנהדרין מ) ואומר קלני מראשי קלני מזרועי

הרי מרובה מדה טובה , ם בעמקי מצפוניואם כה חמור חוסר ההבחנה והחדירה של האד, מאידך גיסא 63688 

, וכמה חשוב כל הרהור קל שבאדם שיש בו משום ביקורת על מעשיו ותזוזה לתשובה, ממדת פורעניות 63689 



הודיעך שלא יכלו להתוודות , (ט"תהלים מ)ב  למנצח לבני קרח מזמור רחש לבי דבר טו! ובני קרח יוכיחו 63690 

וכל , וכן הוא אומר וכל יצר מחשבות מבין, ה"אלא כיון שרחש לבם בתשובה קיבלם הקב, בפיהם 63691 

למה , ה מבין"עד שאין האדם יוצר את המחשבה בלבו הקב, מחשבות אינו אומר אלא וכל יצר מחשבות 63692 

ילקוט ) לכך אמר רחש לבי, שאול פתוחה והאש מתלהטת סביבותיהם? לא יכלו לומר בפיהם שירה 63693 

 63694 .(ט"תהלים תשמ

לא היה עוד בכוחם לומר משהו בפיהם , תית ובאישה של גיהנוםהרי שבני קרח שכבר נמצאו בשאול תח 63695 

בכל זאת מצא בהם , ורק לבם רחש איזה רחש כל שהוא שהיה בו דבר טוב, ולחשוב מחשבה שלמה 63696 

וכל יצר מחשבות ´ וזהו מה שאומר הכתוב כל לבבות דורש ה, ה איזו תזוזה שהיא והכיר בתשובתם"הקב 63697 

מעריך , ה בוחן הלב וחוקר הכליות"הקב, טיה כל שהיא במחשבהכל משהו ברחש לב וכל נ, הוא מבין 63698 

 63699 .אותם ורואה בהם התחלה להכרה ולתשובה

הרי כמה גדול הוא , ונתאפשר להם לומר שירה, מיד שבני קרח הגיעו לידי כך נתבצר להם מקום בגיהנום 63700 

שהוא  וכשם שכל המשפט בא על כל שיור קל בהכרת החטא, ערך ההבחנה ומה רב כוחה של הכרה 63701 

 63702 .(אור הצפון)  .כן אין שיעור להערכה מצד שני לכל רחש קל בהכרת החטא, בבחינת לא חטאתי

 63703 

 63704 מאמר שסה

 63705 .(ז"א כ"במדבר כ) על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון

הפסד מצוה , בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם, על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם 63706 

עיר , ב"ז ותכונן לעוה"אם אתה עושה כן תבנה בעוה, תבנה ותכונן, כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה 63707 

תצא , מה כתיב אחריו כי אש יצאה מחשבון, סיחון אם משים אדם עצמו כעיר זה שמהלך אחר שיחה נאה 63708 

שכשנלחם , פשטיה דקרא מיירי, ם"וכתב הרשב, (7ח"ב ע"ב) אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשבין 63709 

אם , ומיהו פרשה יתירה היא דמה צריך לכתוב זה, סיחון במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו 63710 

הלכך לדרשה , הרי כבר כתיב והוא נלחם במלך מואב הראשון, להשמיענו דעמון ומואב טיהרו בסיחון 63711 

 63712 .ל"כתבה משה רבינו עכ

ת שלמות שאין בהן הלכות ודינים אלא ופרשיו, מלבד דברי המוסר שנכתבו בתורה בתוכחות ואזהרות 63713 

שלא כתבם משה רבינו , ל להבין"גם מאלו הפסוקים למדונו חז, ´לימודים מוסריים ומעשה אבות וכדו 63714 

הרי כמה גדול , ר ותאוות הלב"ולא להמשך אחר היצה, אלא לזרז את האדם שיהא מחשב ושוקל דרכיו 63715 

בפרשיות שונות המדברות בענינים שאין להם  שגם, וחשוב הוא ענין המוסר וחשבונו של אדם עם נפשו 63716 

ל מצאו בהם חובה "כתבה לנו תורה פסוקים שלמים שחז, לכאורה כל קשר עם מוסריות של האדם 63717 

 63718 .להתבוננות וחשבון

אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד , ולא לראות אמיתה, וזה כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה 63719 

, אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה, ין חבוש במאסר יצרוכי מי שהוא עדי, יצרם ומשלו בו 63720 

שהנטיעות עשויות כתלים , הוא הגן הנטוע לצחוק הידוע אצל השרים, הא למה זה דומה לגן המבוכה 63721 

והתכלית בם הוא להגיע אל אכסדרה , כתלים וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבין כולם דומים זה לזה 63722 

 63723 .אחת שבאמצעם

כי כולם שווים ואין , אמנם ההולך בין השבילים לא יוכל לדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב 63724 

והנה העומד כבר על האכסדרה הוא רואה כל הדרכים לפניו ומבחין בין , הפרש ביניהם לעין הרואה אותם 63725 

שעדיין לא משל כן מי , הוא יכול להזהיר את ההולכים בם לומר זה הדרך לכו בו, האמיתיים והכוזבים 63726 

, אך המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האכסדרה, ביצרו הוא בתוך השבילים לא יוכל להבחין ביניהם 63727 

ומה , הם יכולים ליעץ למי שירצה לשמוע, שכבר יצאו מן השבילים וראו כל הדרכים לעיניהם בבירור 63728 

 63729 .(ג"י פ"מס) בואו ונחשוב חשבונו של עולם, בואו חשבון? היא העצה שהם נותנים לנו

מי שעומד על האכסדרה מראה , שהרי בגן המבוכה, כי אין המשל דומה לנמשל, ויש כאן מקום עיון 63730 

אבל מה אומרים , ואומר להם זו הדרך האמיתית לכו בה, באצבע לכל אלו המסתובבים בין השבילים 63731 

אין ! נחשובבואו ו! בואו חשבון, ז"המושלים ביצרם לאותם האנשים התועים בדרכי החיים בחשכת העוה 63732 

אלא , אין הם מבהירים ספיקותיהם ואין הם מוציאים אותם ממבוכתם, הם מצביעים על דברים ברורים 63733 

 63734 .אומרים להם עמדו וחשבו

ובא אל חברו ומשיח לפניו , ואובד עצות בעניניו ועסקיו, אין זה דומה אלא לאדם הנמצא במבוכה גדולה 63735 

האם נושע השואל , ומר לו צריך להתיישב ולטכס עצהוידידו שומע וא, כל לבו וצערו ומבקש ממנו עצה 63736 

 63737 ?הרי הספק אוכל בו והוא מבקש פתרון מה עליו לעשות, י תשובה כזו"ע

ההכרעה האמיתית בכל המבוכות , אמנם יסוד וחידוש גדול משמיענו רבינו לוצאטו בדבריו הקדושים 63738 

כי רובן , לכות נפשך לא תשבוקיהיו לך ומ (יועצים) וכבר אמרו שיתין מלכין, תלויה רק באדם עצמו 63739 



ואם הוא האדם בעצמו לא , ככולן של המבוכות נעוצות בטבע האדם עצמו השקוע בענינים של כבוד וקנאה 63740 

כי אף אם יראו לו את הדרך הנכונה , אין ביכולתם של אחרים להועילו, ימצא דרך כיצד להתגבר על טבעו 63741 

 63742 .ללכת בה מפני מידותיו הרעות שיעכבו בעדוגם אז לא יוכל , והשביל הישר המוליך אל דרך האמת

, בן אדם עמוד וחשוב, אלו שכבר יצאו מחרצובות הטבע לאיש הנבוך, לכן מה אומרים המושלים ביצרם 63743 

וזה לשונו הזהב של , ואז תראה אור תצא מאפילה ותמצא את הדרך! ובלשוננו אנו למוד מוסר והתבונן 63744 

כי כבר הם , בואו ונחשוב חשבונו של עולם, בואו חשבון ,אמנם מה העצה שהם נותנים לנו, ל שם"הרמח 63745 

 63746 .הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא מבקש ולא זולת זה (החשבון) ניסו וראו שזה לבדו

ויש דרך אניה , כי יש דרך ביבשה כמו כביש או פסי הרכבת, ל"ושמעתי ממרן הגאון רבי אברהם יפהן זצ 63747 

יכול ללכת אחרי עגלה הנוסעת , כי ביבשה אפילו מי שאינו יודע את הדרך, ההבדל ביניהן הוא, בלב ים 63748 

ועל רב , אבל אניה בלב ים מן ההכרח שכל אניה תהיה מצוידת במצפן המכוין לה את הרוחות, לפניו 63749 

אבל מן , ואז יצליח למצוא את הדרך ולהגיע למחוז חפצו, החובל להסתכל ללא הפסק היכן מכוון המצפן 63750 

 63751 .ניה אחת תיסרך אחרי חברתההנמנע הוא שא

, כי אין דעתם דומה זה לזה, לכל אדם ואדם יש לו דרך בפני עצמו לילך בה, (´ז ד"משלי ט)א  "ל הגר"וז 63752 

, ´וכשהיו הולכין אצל הנביאים לדרוש את ה, ואין טבע שני בני אדם שווים, ואין פרצופיהן דומין זה לזה 63753 

וכשבטלה , לך בה לפי שורש נשמתו ולפי טבע גופופ משפט הנבואה דרכו אשר י"היה הנביא אומר ע 63754 

, ורוח הקודש יש לכל אדם ואדם, ואיש רוחו הוא יודיענו איך להתנהג, הנבואה היה רוח הקודש בישראל 63755 

וכאשר ישפוך האדם , ש"שאין ברוחו שום דופי יעו, לו עון ואין ברוחו רמיה´ אך אשרי אדם לא יחשוב ה 63756 

יזכה להתעלות ולבקש את האמת , ברגש נפשי עמוק וסערת הרוח מים רבים על נפשו בלימוד המוסר 63757 

 63758 .באמת וימצאנה

ד "אמר להם משל למה, ל לומר דברי התעוררות בימי התשובה"איצל פטרבורגר זצ´ ושמעתי שביקשו מר 63759 

פתאום ראו מרחוק , וכבר כמה שבועות שהולכים ותועים ואין יודעים לצאת, לשיירא שתעו ביער גדול 63760 

, אתם תועים רק כמה שבועות, אמר להם האיש אחי, אליו ובקשו ממנו שיראה להם הדרך רצו, איש אחד 63761 

נתחבר נא ביחד , ואינני יודע איך לצאת מן הסבך, אבל לדאבוני אני תועה ביער זה כבר כמה חודשים 63762 

להציל אתכם מאותם השבילים , אולם בדבר אחד אוכל להועיל לכם, יהא בעזרנו´ לחפש את הדרך וה 63763 

 63764 .עיתי בהם שלא תסבכו בהםשאני ת

אולם ממה , גם אני תועה כמותכם ועוד יותר מכם לפי זקנתי, איצל ברוב ענותנותו´ כך אמר להם ר 63765 

תוכלו כבר , שראיתי בימי חלדי מתוך הנסיון על כמה וכמה דברים שהם הבל הבלים ואין בהם ממש 63766 

 63767  .דרכך´ פלל הורנו הונתחבר נא יחד בתפילת רבים להת, לסמוך עלי שלא כדאי להתעסק בהם

 63768 .(הגיוני מוסר)

H 63769 

 63770 בלק

 63771 מאמר שסו

ב "במדבר כ) ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה 63772 

 63773 .(´ד

האמר רב יהודה אמר , שם´ והקשו בתוס, כל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא (.ז"ברכות י) שנינו 63774 

ויש , (7´פסחים נ) שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ובמצות אפילו שלא לשמה רב לעולם יעסוק אדם בתורה 63775 

חילוק זה בין , והתם מיירי שלומד על מנת שיכבדוהו, לומר דהכא מיירי שאינו לומד אלא לקנטר חבריו 63776 

וזכה ויצתה , ב קרבנות שלא לשמה"בלק הקריב מ, שני סוגי שלא לשמה מצינו בשני אישים בפרשתנו 63777 

ואילו , שיצא ממנה שלמה המלך שהקריב אלף עולות בשלמות הלשמה, עגלון בנו ממנו רות בתו של 63778 

 63779 .ומאי שנא, בלעם שהיה שותפו בהקרבת הקרבנות יורש גיהנם ויורד לבאר שחת

ואמר עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את , אלא שבלק מלך מואב פחד מפני בני ישראל 63780 

לומר , י עיר מלאה שווקים אנשים נשים וטף בחוצותיה"פירש, צותולקח את בלעם לקרית חו, ירק השדה 63781 

וכדרכו של גוי שאם הוא רוצה לחיות נקל בעיניו להמית אחרים והביא נביא , ראה ורחם שלא יעקרו אלו 63782 

ואמר , והבין שאפשר לעשות זאת רק בכוחו של בורא עולם, אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ, לקללם 63783 

 63784 .אלהים וקבותו לי משםאולי ישר בעיני ה

, ואילו בלעם שהיה גדול ממנו, הנה היה חבוי גרעין טוב בשלא לשמה שלו שבגינו זכה לכל קרבנות שלמה 63785 

ואיבד את כל חלקו , שהיה בכוחו להתאמץ כנגד משה רבינו וששים רבוא ואבות העולם, נביא כמשה 63786 

וכל סכנה לא , שהרי בארם נהרים ישב, מדוע מפני שכל בואו ומטרתו היו אך ורק עלמנת לקנטר, ב"לעוה 63787 

 63788 ב כליל"לכן איבד חלקו בעוה, והתעבר על ריב לא לו רק בשנאתו שקלקלה את השורה, איימה עליו

 63789 .(.´סנהדרין צ)



אין הכוונה שכל תכלית לימודו הוא רק על , ובענין זה חשבתי שהלומד על מנת לקנטר שנוח לו שלא נברא 63790 

דבר זה ! גם זה קרוי לומד על מנת לקנטר, ער אדם אחד מישראלאלא אם רק על ידו מצט, מנת לקנטר 63791 

היינו לומדי , בני אדם העולים משם לכאן, שלח רבי אביתר לרב יהודה, (7´גיטין ו) למדנו ממה שאמרו 63792 

והיו בניהם ובנותיהם משתעבדים בשביל , התורה שעלו מבבל לארץ ישראל ללמוד תורה ונשתהו שם 63793 

 63794 .מזונות

למדנו ! אין זו תורה אלא שתיית יין, ואת הילדה מכרו ביין, (מזון) את הילד בזונהעליהם נאמר ויתנו  63795 

ואם הוא גורם בזה לחבירו שלא יוכל , שיוכל בן ישיבה ללמוד כל הלילה ללא הפסק, מכאן דבר נורא 63796 

 63797 .(לקט שיחות מוסר)  .והדברים מבהילים, ו"עליו לחשוש שאין זה לימוד תורה אלא שתיית יין ח, לישון

 63798 

 63799 מאמר שסז

א  ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההי 63800 

 63801 .(´ב ד"כ)

ובארנו כי אם נרצה להגדיר גדר אדם ? הוקשה לי למה לא הקדים לכתוב תיכף כי בלק הוא מלך מואב 63802 

, בב יודעת אבל לא את הסיבהובהמה המסו, נמצא גדר אדם הוא מבין מהמסובב על הסיבה, וגדר בהמה 63803 

האם ילכו ויתבוננו מהמסובב אל , והנה אנחנו רואים כי רוב האנשים אשר רואים אילן היוצא מן הארץ 63804 

אולם החכמים הלכו והתבוננו אל ? כי הלא בארץ לא נמצאים עצים, מה היא הסיבה להגידול, הסיבה 63805 

, ה חכמה אשר אצלנו זאת כמו נבואהונתחכמו בזה הרב, ומזה ראו והשכילו בטבעי האילנות, הסיבה 63806 

 63807 .ל עסקו בזו החכמה"כי גם חז, באדם גם בלא נבואה´ ובאמת הרבה חכמה נתן ה

אבל לא התבוננו ולא בקשו סיבת , אמנם ודאי כולם ראו את נצחונם של ישראל ונבהלו ונרעדו מהם 63808 

והנה זה ? שלהם מי הוא המנהיג, אולם בזה הצטיין בלק כי הוא התחיל לילך אל הסיבה, הדברים 63809 

ומזה הלך הלאה לדרוש ? וגם לחשוב מאין יוודע לו כוח שלו? כ השכיל לדרוש מה כוחו"אח, ה"משרע 63810 

ונודע לו כי . והלך שם במדין לדרוש כוחו במה, ונודע לו כי במדין היה? אנה הוא מקומו אשר שם נתגדל 63811 

אבל , ואמנם זה לפלא ודאי, לעםכ אותו הכוח עד שמצא את ב"והתיישב לבקש אדם שיש לו ג, כוחו בפיו 63812 

אבל באומות העולם , ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, (ד"דברים ל) על פסוק (ספרי) ל"כן באמת אחז 63813 

 63814 .ואיזה זה בלעם בן בעור, קם

ומה גם כי דואג הוא טובת , ראו כי חכם גדול הוא לבקש בכל דבר על הסיבה שלו, זאת אשר ראו בו מואב 63815 

´ כ) ובאמת מצאתי במדרש רבה, כ ובלק מלך למואב"וזהו אשר כתוב אח, תו למלךועל כן מינו או, הכלל 63816 

אחרי כל דברינו כבר , וגם היה מבני בניו של לוט, כי היה חכם גדול עד שבלעם הלך אחריו כסומא, (ו"ט 63817 

כ "אלא שהיה חכם לרשע וע, כי ראייתו אמנם ראיית חכם היתה ולא ראיית תינוק ופשוט, תראו ותבינו 63818 

 63819 .(ו"קס´ מא´ חכמה ומוסר א)  .מזה מה שיצאיצא 

 63820 

 63821 מאמר שסח

 63822 .(´ב ה"במדבר כ) וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמר

אילו היו לנו , כדי שלא יהא פתחון פה לאומות העולם לומר, ה שכינתו על גוי רשע"מפני מה השרה הקב 63823 

שבתחילה היו גדורים בעריות וזה נתן , להם נביאים והם פרצו גדר העולםהעמיד , נביאים חזרנו למוטב 63824 

 63825 .(י שם"רש) להם עצה להפקיר עצמן לזנות

כשהיה אוכל לחם ראה שני צפורין מתנצין זה , ובמדרש מובא הסיפור באחד שהלך מארץ ישראל לבבל 63826 

אותו האיש נטל את העשב  הלך, הלך והביא עשב והניחו על פיו והחייהו, הרג אחד מהם את חברו, עם זה 63827 

הניח העשב , מצא ארי מושלך מת, כשהגיע לסולמה של צור, שנפל מן הצפור והלך להחיות בו את המתים 63828 

 63829 .(קרח´ סוף פ) עמד הארי ואכלו, על פיו והחייהו

, ואילו השתמשו במעלותיהם במקום הראוי, כי קרח זכה לרוח הקודש ובלעם זכה לנבואה, הנמשל הוא 63830 

החיו בזה את המדות , אבל לאחר שהשתמשו במעלותיהם שלא במקום הראוי, וטוב לעולםהיה טוב להם  63831 

 63832 .ובזה הם קלקלו לעצמם וקלקלו העולם עמהם, כמו אותו אדם שהחיה את הארי המת, הרעות שבקרבם

ואז יהפכו להיות מכשירים , ביכולתו לרתום את הנבואה והחכמה לרצונות שלו, וכן הוא אצל כל אדם 63833 

אלא הידיעה הנכונה והנבונה איך להשתמש , נמצא כי לא השגת המעלות היא העיקר, למותלהשחתת עו 63834 

, כי החכמה כשמנהיגים אותה על דרכה תהיה רפואה לכל מדוה, ועל זה אמר בעל חובת הלבבות, בהם 63835 

והדבר תלוי , (שער יחוד המעשה) וכשנוטים בה מנתיבתה תהיה מדוה כולל שאין לו רפואה ולא ארוכה 63836 

 63837 .(נחלת אליעזר)  .ובעצמנ

 63838 

 63839 מאמר שסט



 63840 .(´ב ו"במדבר כ) ועתה לך ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ

ולא עוד , כי פשוט היה להם כי כוחו של בלעם רב הוא להביא ברכה או קללה, מכל ענין הפרשה משמע 63841 

עד , ה צפויה לישראל פן יקללם בלעםשבאמת סכנה גדולה הית, אלא שמפשטות המקראות מבואר 63842 

 63843 .ולהניא את קללתו של אותו רשע, שהוזקקו מלמעלה לאחוז בכמה אמצעים להפר את עצתו

ל בדרך שאדם "מטעם שאמרו חז, כ כשקיבל רשות ללכת"ה לא תלך עמהם ואח"בראשונה אמר לו הקב 63844 

סנהדרין ) כלפי שמיא מהני´ פיאו כפי הנימוק האחר חוצפא א, (7´מכות י) רוצה לילך בה מוליכין אותו 63845 

לשטן לו ושוב הזהירו ´ בדרך התיצב מלאך ה, הוזהר אך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה, (ה"ק 63846 

ל חכה נתן בפי בלעם "ודרשו חז, דבר בפי בלעם´ ואחר כל זה כתיב וישם ה, ´לדבר רק מה שידבר אליו ה 63847 

 63848 .(י"סנהדרין שם וברש) שלא היה מניחו לקללו

י "ה בגודל רחמיו הצילם ע"והקב, כי עם ישראל עמד בסכנה גדולה פן יקללם בלעם, נו רואיםמכל זה א 63849 

´ ולא אבה ה (ג"דברים כ)ב  ומקרא מלא דבר הכתו, כמה תחבולות שהניא את בלעם מלהוציא את מזימתו 63850 

כירו וכן הנביא בהז, אלהיך´ אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה´ אלהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך ה 63851 

ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן , עמי זכר נא מה יעץ עליך בלק מלך מואב, ונפלאותיו אומר´ חסדי ה 63852 

 63853 .(´מיכה י) ´למען דעת צדקות ה, השטים עד הגלגל

, ה יברך"אם בלעם רוצה לקלל יקלל והקב? מה כל החרדה הזאת, בלומדי פרשה זו נתקשיתי בה מאד 63854 

אבל , ואף ברכת וקללת צדיק קשה להבין מה היא? א מועלתובכלל קשה להבין קללת רשע איך הי 63855 

עד כדי שיהיה , שתהיה ממש סכנה גלויה וצפויה לכלל ישראל אם יקלל, שתועיל קללת רשע במדה כזו 63856 

 63857 .ה כביכול יאחז באמצעים שונים להניאו מזה אין מובן כלל"דרוש שהקב

ומי , הרבה דברים סתומים שבתורה כמו על עוד, כשלומדים דברים כאלה עוברים עליהם בלי שים לב 63858 

כי פשטות , אולם ענין זה היה קשה לי ביותר! בער יאמר להבין את כל דברי תורה הנשגבים והנישאים 63859 

כי , אלא זהו דבר פשוט וטבעי, שנמצא איש כזה עושה נפלאות, המקראות מראה כי אין כאן שום חידוש 63860 

, הפלא הגדול שהכתוב מרבה לספר בו הואואדרבא , בלק ביראו את ישראל שלח אחרי בלעם לקללם 63861 

 63862 .והצילם מקללת בלעם, ה בגודל חסדיו ובאהבתו את ישראל לא הניח לעשות להם רעה"שהקב

ביקש שלא יהיה להם , מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, (סנהדרין שם) ל"ועוד אמרו חז 63863 

´ אמר ר, משכנותיך ישראל, ינה עליהםלא תשרה שכ, מה טובו אוהליך יעקב, בתי כנסיות ובתי מדרשות 63864 

אלהיך את הקללה ´ שנאמר ויהפוך ה, אבא בר כהנא כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות 63865 

פ שעכבוהו מן השמים להוציא את "רואים אנו מזה כי אע, קללה ולא קללות, אלהיך´ לברכה כי אהבך ה 63866 

 63867 .עד אשר בזמן מן הזמנים חזרו ברכותיו לקללה, כ"מ עשתה מחשבתו הרעה רושם חזק כ"מ, קללתו בפיו

בכל אתר דהוה מסתכל , עינוי דבלעם חייבא עינא בישה בכולא, ל"ק וז"וביותר מבואר כן בדברי הזוה 63868 

בעא לאסתכל בהו , כיון דחמא בלעם דלא יכיל בחרשוי וקסמוי לאבאשא לישראל, כשלהביא שדי ליה 63869 

ה "אלמלא דאקדים לון הקב, ינוי בישין הוה מתלטייאבגין דכל אתר דהוי מסתכל בע, בעינא בישא 63870 

כי אילו קיללם בלעם , ל"יוצא לנו מכל המקראות ודברי חז, הוה מאבד לון באסתכלותא דעינוי, אסוותא 63871 

 63872 .ורק בזה שלא הניחו לו מן השמים לקלל היתה הצלתם, ו תקומה לשונאיהן של ישראל"לא היתה ח

כי רואים אנו כאן דברים אשר , את המקרא אלא להעיר באתי אמנם לא באנו לתרץ קושיות אלו ולישב 63873 

עד שלא היה להם , ולהם לדורות הראשונים היו פשוטים וידועים, אצלנו הם נשגבים בלתי מובנים כלל 63874 

ולדברים , אין זאת אלא מפני שכל חיינו אנו רק בעולם התחתון והשפל? ולמה הוא כך, בזה שום חידוש 63875 

, הוא מכיל בקרבו רק את הטבע הגס והפשוט, השיעור קומה שלנו קטן, יעהגבוהים מעולמנו זה לא נג 63876 

השיעור , אבל הם חיו בעולמות יותר גבוהים, ולכן אין שום מושג בדברים טבעיים שהם למעלה ממנו 63877 

ולכן אף ענינים נשגבים , הכילו בקרבם ענינים נעלים והשיגו דברים נשגבים, קומה שלהם היה יותר גדול 63878 

 63879 .היו בעיניהם פשוטים וטבעיים, ושגינו הפשוטים בעולמנו זהשהם למעלה ממ

אלא כל נמצא יש לו שיעור קומה , מה שמצינו בספרי קבלה ענין שיעור קומה אין זה בכלל הבריאה לבד 63880 

התחלתו פה למטה והולך ועולה עד שמגיע לעולמות היותר נשגבים , האדם הגדול שיעור קומתו גדול, שלו 63881 

ואף ראש קומתו לדברים הגבוהים , פה היא התחלתו ופה גם סופו, ומתו פעוטוהקטן שיעור ק, ורמים 63882 

 63883 .מעולמו הקטן לא יגיע

ה ידיו עליו "וכיון שסרח הניח הקב, אדם הראשון מן הארץ לרקיע, (.ב"חגיגה י) ל"זהו מה שאמרו חז 63884 

ידו עליו ה "וכיון שסרח הניח הקב, ר מסוף העולם ועד סופו"אדה, אמר רב יהודה אמר רב, ומיעטו 63885 

מתחילה היה האדם מכיל את כל רוחב הבריאה וכל , גרע קומתו ונעשה מאה אמה, ובילקוט איתא, ומיעטו 63886 

כיון שסרח מיעטו והקטינו עד מאה , ובשיעור קומה שלו הגיע אל העולמות הכי גבוהים עד לרקיע, עניניה 63887 

 63888 .וכן הלאה נקטן האדם ונעשה פעוט יותר ויותר, אמה



´ ולא רק נגד אבותינו יודעי ה, להיווכח כמה נפלנו ממדרגתם של הדורות הראשוניםמזה עלינו ללמוד ו 63889 

, כי גם הם חיו בעולם יותר גדול, אלא גם נגד קדמוני אומות העולם שהיו רחוקים מן האמת, ולומדי תורתו 63890 

 63891 .ואף לדרכי טעותם והתפתלותם שימשו דברים נעלים ונשגבים אשר אנחנו לא נשיגם

ועומדים אנו במדרגה , כי הננו צועדים קדימה במעלות הנפש והשכל, של אלו האומרים מה גדולה סכלותם 63892 

מפני שאין , מקורה של טעות זו הוא, תרבותית גבוהה נגד הדורות הקדמונים קטני השכל עובדי האלילים 63893 

, םידעו כמה כוחות נפלאי, הם שחיו בעולמות גבוהים ונעלים, לנו לב להבין את דרכי העבודה זרה שלהם 63894 

, וגם הבינו איך להשתמש בהם, ואת דרך פעולת כל כוח וכוח, הכירו את הכוחות המניעים את הבריאה 63895 

מצאו מקום לטעות ולחושבם לכוחות נפרדים , לכן בראותם את כוח ממשלתם אשר ניתן להם בבריאה 63896 

 63897 .ולעבדם

ם את הסידור הנפלא איננו רואי, כי אין לנו שום מושג בענינים האלה, אבל אנחנו לא נוכל לטעות בזה 63898 

איננו יודעים את כוח כל דבר ואת , ואת ההנהגה הנשגבה שהנהיג בו, ה את עולמו"שסידר בו הבורא ב 63899 

איננו מכירים את אלפי הכוחות השונים המניעים בהנהגה , שורשו הרוחני שהוא מקבל השפעתו ממנו 63900 

המאמין , ן בעדנו מקום לטעותולכן אי, ולא נבין את כוח פעולתם, הכללית כפי שנסדר בתחילת הבריאה 63901 

אבל הם ידעו כמה גדול , הפשוט עם כל אמונתו אין לו בציורו אלא עולם זה שאנו רואים ויש רבון העולם 63902 

ולמעלה מזה , ואיך כל נברא שורשו הוא למעלה הימנו, כמה כוחות לאלפים בהנהגתו, ה"עולמו של הקב 63903 

 63904 .שורש שורשו עד אין סוף

ואם ראשונים בני אנשים , אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים, ימונאזירא אמר רבא בר ז´ אמר ר 63905 

הם , (ב"שבת קי) אלא כשאר חמורים, פנחס בן יאיר´ חנינא בן דוסא ור´ ולא כחמורו של ר, אנו כחמורים 63906 

כמה גדול היה שיעור קומה , בדעתם הגדולה הכירו את ההבדל הגדול שבין אלו שהיו לפניהם וביניהם 63907 

עד כי , ועד היכן נתמעטו הלבבות ונקטן השיעור קומה מדור לדור, עולמות נפלאים הכילו כמה, שלהם 63908 

או מבני , הוא במדה כזו כמו ממלאכים לבני אדם, ראו שההפרש בין הדורות הראשונים לדורות האחרונים 63909 

 63910 .אדם לחמורים ממש

גורם עוד רעה שחושבים  וזה, קטנות המוחין של הדור הזה גורמת שאין רואין את גדלותם של הראשונים 63911 

משפילים , והמחזיקים בשיטה זו מהפכים קערה על פיה, והדורות מתרוממים ועולים, כי העולם מתקדם 63912 

אי אפשר ליהודי , חסרון ההכרה בגדלותם של ראשונים היא ראשית המינות, הגבוה ואת השפלה מגביהים 63913 

אם לא ידע רק ממה , יכולה להיות לו לאדם ´כי איזו אמונה ואיזו ידיעה במציאותו ית! להיות יהודי בלעדה 63914 

שמהם אפשר לראות ´ ואת דברי חכמינו הק? ויותר מזה לא ידע ולא ישאף לדעת, שרואה בעיניו הכהות 63915 

 63916 ?לא יבין ולא יאמין בהם, נפלאות הבריאה ועולמות אין קץ

פשר לאלו שהם מסוגלים באיזו מדה להתקרב כפי הא, והחובה היותר גדולה מוטלת על תופשי התורה 63917 

להכיר יותר את דרך ההנהגה הנפלאה שהנהיג הבורא , למען התעלות משפל המדרגה, הידיעות הנשגבות 63918 

ורק בזה נוכל להכניס בעולם , ז נתקרב קצת לאותם הענקים הרוחניים שהיו לפנינו"שרק עי, בבריאה 63919 

 63920 .ולהחזיר העטרה ליושנה´ הכרה בכוחות הרוחניים ורוח אמונה בה

כי אז היו אנשי , ה"וטלת עלינו עתה היא אולי יותר קשה מתעודת אברהם אבינו עהתעודה הזאת המ 63921 

, ועתה אנשי העולם רחוקים מכל דבר רוחני, ´והיו מסוגלים להכיר את ה, העולם גדולי שכל ורחבי לב 63922 

ומה קשה , פשוטו כמשמעו, נטמטמו הלבבות במדה כזו עד שעומדים במצב כה נמוך לאמר לעץ אבי אתה 63923 

 63924 .ז אפשר לבוא לידי אמונה נכונה וטהורה"שרק עי, להשיג את כוחות הענינים הרוחניים הוא עתה

, ל ולירד לעומק כוונתם"להבין את דברי חז, י ההרגל ללמוד בעיון הגיוני את חלק ההלכה"וזה יתכן רק ע 63925 

ת והלומד את אגדו, פ אמיתתה ולירד לעומק חכמתה"ז יתפתח הלב להבין גם את חלק האגדה ע"כי עי 63926 

ומתוך כך יכיר את מי שאמר והיה , יוכל להכיר את עניני העולם הגדול והנפלא, ל בדעת ובלב מבין"חז 63927 

למד אגדה שמתוך , רצונך שתכיר את מי שאמר והיה העולם, (ספרי עקב) ל"זהו מה שאמרו חז, העולם 63928 

 63929 .(61א דף "שעורי דעת ח)  .ה ומדבק בדרכיו"כך אתה מכיר את הקב

 63930 

 63931 מאמר שע

ב "במדבר כ)ב  אלי וישבו שרי מוא´ יהם לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר הויאמר אל 63932 

 63933 .(´ח

עשרה דורות מנח ועד  (´אבות ה) וכדתנן, ה עם בריותיו היא במדת הסבלנות וארך אפים"הנהגת הקב 63934 

ם אך כל זה בעת שאד, ומדת סבלנותו והטבתו היא ללא תכלית, אברהם להודיע כמה ארך אפים לפניו 63935 

עמו היא באופן אחר ´ אזי הנהגתו ית, אבל בזמן שמתחיל לטעות ולשגות בדרכו, מתנהג כהוגן וביושר 63936 

אשרי , ומשום כך חייב כל אחד ואחד להזהר ולא לעשות את הצעד המוטעה שאחריתו מי ישורנו, לגמרי 63937 

ש שאם ופירשו במדר, האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב 63938 



כי בעת שאינו נזהר בראשית דרכו ונכשל , (´ש תהלים א"ילקו)ב  הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו ליש 63939 

 63940 .כ לצאת מתוך החטא"שוב יקשה עליו אח, בחטא ובטעות

ולכאורה וכי מדותיו , בהתבונן בפרשת בלעם יש לראות את גודל הירידה שנפל עד הגיעו לשאול תחתית 63941 

ומכל מקום חזינן , ומה היה מצבו ומדרגתו טרם ביאת זקני מדין אליו, ק עתהורשעותו של בלעם התחילו ר 63942 

אזי התחילה התדרדרותו של , ורק כאשר נכשל ונתן מקום לטעות, ה דיבר עמו והתנהג עמו כשורה"שהקב 63943 

ובשעה שהחל כבר לנפול שוב לא היה בקרבו כוח לעצור והמשיך את הנפילה , בלעם עד לסופו האחרון 63944 

 63945 .עד לתהום

´ ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר ה, מה היתה תחילת נפילתו של בלעםו 63946 

שהרי אמר לשרי מואב , והנה בפשטות נראה שתשובתו של בלעם נכונה, וישבו שרי מואב עם בלעם, אלי 63947 

תחילת וזו היתה , אך כאשר נתבונן נראה שחטא בדברים אלו, ה"שיחכו פה עד שיקבל תשובה מאת הקב 63948 

וכל יציאת , והרי בנים הם למקום, ה לקלל את ישראל"כי מה שייך כלל לבקש רשות מאת הקב, כשלונו 63949 

ובאמת חזינן שאף , וכי יתן האב רשות לקלל את בניו, מצרים והליכתם במדבר היתה למען כלל ישראל 63950 

 63951 .זקני מדין ידעו והכירו זאת

ואם ידחנו אין , יבוא עמנו בפעם הזאת יש בו ממשאמרו אם , י קסם זה נטלו בידם זקני מדין"וראה ברש 63952 

שנאמר וישבו , אמרו אין בו תקוה הניחוהו והלכו להם, לפיכך כשאמר להם לינו פה הלילה, בו תועלת 63953 

ה אין "משום שהבינו שאם זקוק בלעם לרשות מאת הקב, שרי מואב עם בלעם אבל זקני מדין הלכו להם 63954 

אין זאת אלא כי השנאה שהיתה , כ לא הכיר בלעם"ה פשוטה כולכאורה היאך הבנ, תקוה שיתן לו רשות 63955 

וכל גדלותו , ה רשות לקלל את ישראל"והטעתו לחשוב שמא יתן הקב, בו לישראל העבירתו על דעתו 63956 

 63957 .וזו היתה תחילת טעותו של בלעם, ונבואתו לא הספיקה להפר את השנאה שהיתה בו

ויבא אלוהים , עמו באופן אחר ונתן לו מקום לטעות´ היתה הנהגת ה, וכיון שטעה וסטה מן הדרך הנכונה 63958 

אמר פעמים שאין הכל גלוי לפניו ואין , י להטעותו בא"אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך וברש 63959 

ה בנוסח זה שיהיה לו מקום "ולכן אמר לו הקב, אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבין, דעתו שוה עליו 63960 

אלא שעוד לפני זה כבר טעה בלעם בעצם מה שלא , ת שיוכל לטעותה אפשרו"ומדוע נתן לו הקב, לטעות 63961 

ונותן לו אפשרות כדי לטעות , ה עמו באופן אחר"וכיון שטעה שוב הנהגת הקב, שלח מיד את שלוחי בלק 63962 

 63963 .ולהכשל

, קין חזקיהו ובלעם, ה ומצאן קיתון של מי רגלים"שלוש בדקן הקב (´ו´ ר כ"במדב) והיינו דאיתא במדרש 63964 

ע הכל גלוי לפניך "היה צריך לומר רבש, ה מי האנשים האלה עמך"ל הקב"ח בלק אצלו אבשעה ששל 63965 

, ה"שעד עתה לא בדקו הקב, ולכאורה מדוע הוצרך בלעם לבדיקה, ואין דבר נעלם ממך ולי אתה שואל 63966 

 63967 .בדרך אחר באופני בדיקה ונסיון לראות היעמוד בהם´ מבואר שלאחר טעותו הראשונה שוב הנהגתו ית

ת בנסיון שיותר קשה "מנסהו השי, לינו ללמוד מפרשת בלעם שבזמן שנכשל אדם בראשית דרכווזו ע 63968 

ואחר כך הנסיון יותר חזק עד שכמעט ואין לו , ולו לא היה טועה בתחילה לא היה בא לידי נסיון, לעמוד בו 63969 

, מו כן כאןוכ, ל"ה בקושי הנסיונות עד הגיעו לגיהנם רחמ"וכך מוסיף הקב, אפשרות כלל להתגבר עליו 63970 

, ויכול היה בלעם להתגבר על הנסיון בנקל, בתחילה שלח בלק שלוחים פשוטים ולא הבטיחוהו מאומה 63971 

שהשלוחים השניים היו , ת לנסותו שנית בתוספת קושי"הוסיף השי, וכיון שלא עמד בנסיון הראשון 63972 

ועל נסיון זה יותר  ,כי כבד אכבדך מאד וכל אשר תאמר אלי אעשה, והבטיח לו בלק, נכבדים מהראשונים 63973 

 63974 .קשה להתגבר מהנסיון הראשון

שוב אמר בלעם לינו פה הלילה ואראה היאך יצווה , וכך חזינן שכאשר באו אליו השלוחים האחרונים 63975 

ה הורהו במפורש לא תלך עמהם לא תאור את "והלא הקב, ולכאורה מה מקום לשאלה נוספת, ה"הקב 63976 

והוכיח מעשה זה את , ספים נכבדים ישתנה דעתו של מקוםוכי מפני שבאו שלוחים נו, העם כי ברוך הוא 63977 

דרך הנהגה ´ ולכן הורהו ה, אבל ממעשיו מוכח כוונתו´ ואף ששואל את פי ה, כוונתו ורצונו של בלעם 63978 

אך בלעם אינו חש כלל , והרי פשוט לכל מבין שאין פה רשות לילך ולקללם, ל קום לך עמם"אחרת וא 63979 

 63980 .ת"יבזאת וסבור שיש לו רשות מאת הש

וילך עם שרי מואב לבו ולבם , מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה, ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו 63981 

כי ידע בלעם את , לא היה בדעתו ממש לקלל את ישראל, י שקודם שבאו אליו השלוחים"ועיין ברש, שוה 63982 

כ היאך יתכן "וא, ש תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו"כמ, כל האחרית הצפוי לכלל ישראל 63983 

והיה , התפתחה אצלו מדת אהבת הממון והשנאה לכלל ישראל, ורק לאחר שנכשל בנסיון הראשון, לקללם 63984 

 63985 .ולא היה מסוגל לחזור בו, שבוי לגמרי עד שנהפך ממש להיות כמו שרי מואב לבו כלבם

נפלא , נעריו עמו בדרך לשטן לו והוא רוכב על אתונו ושני´ ויחר אף אלוהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה 63986 

ושלח , ה נושא בעול עמו בעצות ותחבולות שלא יכשל"שהקב, וחסדיו על בלעם´ לראות גודל רחמי ה 63987 

עד שהאתון עצמו מרגיש , פעמים עומד המלאך ומונע מבלעם לעבור הלאה´ וג, מלאך של רחמים להצילו 63988 



ו בלעם שבוי מכוח המדה ואיל, את פי האתון ויאמר ההסכן הסכנתי´ ויפתח ה, שאין הדברים פשוטים 63989 

, אתון רואה ואילו נביא כבלעם אינו רואה, ראו והתבוננו כמה הקושי להתגבר על המדה, ואינו מרגיש כלל 63990 

 63991 .נעצמו עיניו ואינו רואה דברים גלויים לעין כל, כי כאשר נוגעת המדה באדם

וכל , מוכיחו על פניוה דורש בטובתו שהרי המלאך נראה לבלעם ו"ועדיין הקב, את עיני בלעם´ ויגל ה 63992 

, ההתגלות הנוראה הזו אינה עוזרת לבלעם להשתחרר מהמידה המלפפת אותו ומכריחתו לעשות כרצונה 63993 

ה קום לך ואתה אומר "ל אני לא הלכתי עד שאמר לי הקב"א, בלעם עומד במריו ועוד מתוכח עם המלאך 63994 

למוד הוא לומר , אל תשלח ידך כ ויאמר"ואח, כך אומנותו לא כך אמר לאברהם להקריב את בנו, שאחזור 63995 

 63996 .(ר שם"מדר) דבר ומלאך מחזירו

עד שאינו רואה ואינו מבין דברים ברורים שאף , נוראות להתבונן כוחה של מדה המסנורת עיני האדם 63997 

וילך , ל המלאך לך עם האנשים שחלקך עמם וסופך ליטרד מן העולם"שא, ל"ועוד שם בחז, הדיוט מבינם 63998 

אף שהמלאך מורהו מפורש את סופו , שכשם שהם שמחים לקלל כך הוא שמחמלמד , בלעם עם שרי בלק 63999 

 64000 .ה שולחו לקלל את ישראל"מ עדיין עומד בטעותו וסבור שהקב"מ, המר

שוב לא יכול היה לעמוד בנסיון והשיאם עצה , בעת שהגיע בלעם לבלק וראה שלא יוכל לקלל את ישראל 64001 

אלא , ת בלעם מקודם ומדוע לא יעץ עצה זו לפני כןולכאורה וכי לא ידע זא, להכשיל את ישראל בזנות 64002 

ורק לאחר שלא עמד בנסיון ומדת חמדת הממון בערה בקרבו נכשל , ודאי שידע אבל לא רצה לייעץ כן 64003 

 64004 .כבר אין בכוחו להתגבר עליה, כי כך כוחה של מדה לאחר שאדם נכשל בטעות, והשיאם עצה זו

ואל נא נאמר שענין מחודש הוא בבלעם ולנו אין , ותיסודות אלו נאמרו לנו ללמוד כמה כוחן של מד 64005 

מדות הללו הרי הוא מתלמידיו של בלעם ´ שהרי משנה באבות מפורשת כל מי שיש בו ג, שייכות לזה כלל 64006 

 64007  .י תורה ותפילה יזכה להגיע לתיקון מדותיו"ורק ע, ולכן בעל המדות לא שייך כלל לתורה, הרשע

 64008 .(ד"אור יחזקאל ח)

 64009 

 64010 מאמר שעא

במדבר ) ויאמר בלעם בלק מלך מואב שלח אלי. א אלהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמךויבו 64011 

 64012 .(´ב ט"כ

ומי שאינו מרגיל עצמו , ומי ישים מחסום לפיו אם לא השכל, ידוע כי הרצון אינו מבחין בין טוב לרע 64013 

ש "יחלש כו מחוש שאין משתמשים בו הלא "ק, יוחלש כוח שכלו לאט לאט, להשכיל על דבר ביגיעה 64014 

על כן חובה רבה על האדם ליגע את שכלו בכל יום , ונשאר כגולם בלי מנהל לו וכדי בזיון וקצף, שכל 64015 

והחכם הגדול שבאומות נכשל בזה היינו בלעם , ואין זה פשוט כלל, בקביעות עתים בהסכמה חזקה וטוב לו 64016 

הלא ראה כי ידע , חכם כזההיאומן על , ה מי האנשים אמר יש עתים שאינו יודע"כשאמר לו הקב, הרשע 64017 

 64018 ?כ למה באו"שבאו אצלו ומן הסתם יודע ג

עד כאחד מקטני הערך , כ לא פעלה חכמתו על לבו הרע"וע, אבל הענין כי החכמה לא תנוח בלב רע 64019 

על כן חובה נפלאה על האדם להתלמד , י שם"צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם כפרש, כ"לטעות כ 64020 

ודי בזה להרהיב , חכם גדול יותר מהחכם הגדול שבאומות, מאד יקרא בזהוחכם גדול , להחליש רצונו 64021 

להתלמד להשכיל על דבר  (א, דברים´ המורם מזה כי לבוא להצלחה עליונה צריך לג, האדם לשבור רצונו 64022 

ואין לומר שחכם גדול שבאומות העולם לא ידע כי קנין המדות טובות , הרגל המדות לטוב (ב, ביגיעה 64023 

היינו , אמנם חלק השלישי היה חסר להם, כי זה דבר מפורסם בין הפילוסופים, חכמהנצרך לקניית ה 64024 

זו , וזה ידוע לנו מהכתוב והשבות אל לבבך, לעשות שותפות בין השכל לבין הלב, ההשבה אל הלב 64025 

 64026 .וכבר נראה לי גם כן מספר המדות לאריסטו שלא ידע זאת, השלישית לשתף השכל עם הלב

, הוא אמר תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו הרי שדאג לאחריתו, בבלעםולכן מצינו דבר נפלא  64027 

האם לא ידע ששופט הכל יכול לשלם לו גמולו , כ הלך ויעץ לבלק להכשילם בזנות בשביל ממון"ואח 64028 

, ונשאר ממונו על קרן הצבי ונפל כפגר מובס, וכמו שהיה אחריתו ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, מושלם 64029 

אינה יכולה לעשות שותפות , והחכמה לא תנוח בלב רע, שבה לא ידע על כן נשאר לו לב רעאלא שהה 64030 

 64031 .ונשאר הגולם בלא מנהל ועושה כגולם, בלב רע

פליאה , אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, ה פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה"וזהו כוונת דהמע 64032 

והתורה הודיעה לנו עם קדוש זרע אברהם , הטבע וזה למעלה מן, נשגבה איך לא תשלוט הידיעה על האדם 64033 

.ת"ובזה נבוא להצלחה עליונה בעזרת השי, שצריך דוקא ההשבה אל הלב והשבות אל לבבך, יצחק ויעקב 64034 

 64035 .(ח"קכ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  

 64036 

 64037 מאמר שעב

 64038 .(ב"ב י"במדבר כ) ויאמר אלהים אל בלעם לא תלך עמהם לא תאר את העם



שלאורו חייב האדם , ובה למדנו עד היכן מגיע חשבונו של עולם, בלעם פרשה עמוקה היא פרשתו של 64039 

ובה , ´ואם אינו מחשבו כראוי הרי אפשר שיתעלה עד לשמי מרומים לשמוע את דבר ה, לחשב את דרכיו 64040 

בדרך שאדם , (7´מכות י) ל"יסוד הענין הוא מה שאמרו חז, עד שיהיה אבוד לנצח´ בעת להתגבר כנגד ה 64041 

כ הורה לו לך "ואח, ה לא תלך עמהם"ולמדוהו מבלעם שבתחילה אמר לו הקב, ין אותורוצה לילך מוליכ 64042 

 64043 .(.ד"שבת ק) הבא לטהר מסייעין אותו והבא לטמא פותחין לו, כי לאדם יש בחירה לבחור בדרכו, עמהם

כנגד עשרה , בעשרה נסיונות נתנסה בלעם הרשע, ל"כתב וז (´ב ל"בלק כ) ל באדרת אליהו"א ז"הגר 64044 

, ל"ובלעם הרשע עבר על כולן ולא השגיח בהם כלל עכ, ה בכולן"ת שעמד אברהם אבינו ענסיונו 64045 

כי שם היו כל , ה"והסברתי שהנסיונות שהיו אצל בלעם היו ההיפך ממש מהנסיונות של אברהם אבינו ע 64046 

והוא לא הרהר אחד מדותיו של מקום והתאמץ , ´הנסיונות לגרום לו מפריעים ובלבולים בעבודת ה 64047 

ורמזו לו וגילו לו , ´ואילו בבלעם הנסיונות היו להפריעו שלא ילך נגד רצון ה, בתמימות´ רצון ה לעשות 64048 

כדי להוציא לפועל את רצונו , והוא התגבר על נסיונות אלו וחיזק את עצמו באמתלאות שונות, דעת עליון 64049 

 64050 .ה"נגד רצון הקב

ויחר , בסוף הרשהו לילך על מנת לברךול, עמו ואמר לו לא תאור את העם כי ברוך הוא´ פעמיים דיבר ה 64051 

ובשנאתו את ישראל השכים בבוקר , היינו שהוא הולך מתוך כוונה למצוא פתח לקלל, כי הולך הוא´ אף ה 64052 

שנאה  (7ב"סנהדרין ק) ל עליו"כמאמרם ז, וחבש בעצמו את אתונו בזריזות הנובעת משנאת ישראל 64053 

ולא , פעמים את אתונו שלא הלכה כרצונו´ ג כ הוצבו מפריעים בדרכו והיכה"אח, מקלקלת את השורה 64054 

וגילתה , והוכיחה אותו על פניו, ואז דברה אליו האתון, שת לבו להתבונן על מה צצו מפריעים אלו בדרכו 64055 

ועדיין לא שב בלעם , משום שהוא עצמו אינו הולך כראוי, לו שיש דברים בגו מדוע אינה הולכת כראוי 64056 

 64057 .מדרכו

אבל הואיל ובדרך שאדם רוצה , דרך לנגדו ויצא להיות לו לשטן על דרכולאחר מכן המלאך עצמו ירט ה 64058 

ובלעם עונה , אלא רמז לו למה הכית את אתונך, לא ציווהו המלאך לשוב על עקבותיו, לילך מוליכין אותו 64059 

, אבל האדם הוא בעל הבחירה, ומיד שואל בתמימות יתירה אם רע בעיניך אשובה לי, חטאתי לא ידעתי 64060 

, בתנאי שתאמר רק את אשר ישימו בפיך, והוא נענה לך עם האנשים, ק רומזים ומאותתיםומן השמים ר 64061 

 64062 .ומשתדל כל העת לעורר קטרוג ומדנים, בפי אותו אשמור לדבר´ והוא הולך ויודע שאת אשר ישים ה

. ´ברכות ז) !אלא כדי לומר כלם, לא כדי להוריד את ישראל ממעלתם, ה כועס"מצפה לכוון הרגע בו הקב 64063 

ואזניו , פעמים נשלחת לו נבואה לתוך פיו ובכל פעם היא רצופה בברכות נפלאות´ ג, (ה שאלמלי"ודת 64064 

לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל , הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה, שומעות את אשר פיו מדבר 64065 

 64066 .וממשיך לחפש פרצה להביט און ביעקב, אלהיו עמו ותרועת מלך בו´ ה, בישראל

ובלק מגרשו , מברכיך ברוך ואורריך ארור"יים את הנבואה השלישית בסיכום של ולאחר שהוא מס 64067 

עדיין משתהה הוא לרגע קט לך איעצך כיצד להפקיר את בנות מואב כדי , בבושת פנים ברח לך אל ארצך 64068 

, ויכעס עליהם ויענישם (.ג"סנהדרין צ)א  משום שאלהיהם של אלו שונא זימה הו, להחטיא את ישראל 64069 

רק כדי , שמוכן לגרום לאלהיו מורת רוח כביכול בעשיית דבר אשר שנא, ו נביא יודע דעת עליוןהרי לפנינ 64070 

 64071 !להפיק את רצונו שלו

לא קם בישראל , ונביא השקול כמשה רבינו להבדיל, הלא היה חכם גדול? מה היו חשבונותיו של רשע זה 64072 

כיצד , בוראו ומתכוון למרוד בו יודע את, (ספרי ברכה) אבל באומות העולם קם ומנו בלעם, נביא כמשה 64073 

ומעיז פנים להמשיך , כיצד יתכן שאדם עומד כנגד כל הגילויים של מורת רוח ממרום? ניתן להבין זאת 64074 

 64075 ?בדרכו

, הוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסדה והפסד עבירה כנגד שכרה, (ב"אבות פ) ל אמרו"חז! אלא היא הנותנת 64076 

אבל מהו שכרה , וקלקול בעולמות העליונים, קלקול בעולםזהו קלקול באדם , הפסד עבירה זה מובן לנו 64077 

להחליף בעולם חולף עולם עומד לעד , לכאורה זוהי הנאת רגע? של עבירה שיש לשוקלו לעומת הפסדה 64078 

שלגביהם גם , אבל לאנשים בעלי ההשגות הגבוהות יותר, זהו שכר עבירה לאנשים כערכנו, לעולם 64079 

 64080 .הרי בה במדה גם שכר העבירה גבוה ורוחני הוא, משמעות הפסד עבירה נעלה הרבה יותר

נסים ומופתים והתגלות מלאכים ונבואות נצחיות דוקא , בלעם זכה לשרשרת גילויי השגחה מוחשית 64081 

נהנה לראות , ובגסות הרוח שלו רוח גבוהה ונפש רחבה שלו, בנסיון להניאו ממנה, בלכתו לדבר עבירה 64082 

מי , ה בעצמו מדבר עמו"והקב, ומלאך ניצב לקראתו, פיההאתון פותחת את , איך מתחשבים עמו בשמים 64083 

 64084 !יכול לזכות לכל אלו

אבל , מושגינו בהפסדה קטנים כמדתנו, הוא שקל שכר מצוה כנגד הפסדה, ולהיפך מצינו באברהם אבינו 64085 

כך שיקול הפסדה היה , ה כשם שמושגיו בשכר מצוה היו גבוהים לאין ערוך ממושגנו"אברהם אבינו ע 64086 

אולי יגרום חלילה חילול , הפסד מצוה בפרשת העקידה למשל היה בחשבונות שמים, שיעורנעלה לאין  64087 

ועם ישראל לא , ם"ש הרמב"כמ´ ולכל עבודתו של ויקרא בשם ה, השם שיפריע לכל הנפש אשר עשו 64088 



ולא רק במעשה , ותורתו ויבוא לגאולת העולם ולתיקונו במלכות שדי´ העם שיקבל את מלכות ה, יווצר 64089 

 64090 .ה"אלא בכל מעשיו של אברהם אבינו ע, שהיה ציווי מפורשהעקידה 

הייתכן הפסד , (.ז"שבת קכ) ל למדו מאברהם אבינו שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה"הרי חז 64091 

ואין הנאה רוחנית והתעלות , והוא בגדר עוסק במצוה, ה נראה אליו לבקר את החולה"הנה הקב, גדול מזה 64092 

ועם אברהם אבינו מצויים , ד באים שלושה ערביים המשתחוים לאבק רגליהםומנג, רוחנית גבוהה יותר 64093 

, ומפני מצוה בו יותר מבשלוחו, וכולם רגילים בהכנסת אורחים, שלוש מאות ושמונה עשרה ילידי ביתו 64094 

, ´ובחר לוותר על קבלת פני שכינה כדי לעשות רצון ה, עשה אברהם חשבון שכר מצוה כנגד הפסדה 64095 

 64096 .´חסד כי באלה חפצתי נאום העשות משפט ואהבת 

וויתר על עונג , ששקל שכר מצוה כנגד הפסדה, ה"א ע"הרי לפנינו דוגמא של האדם הגדול בענקים א 64097 

ובחר בעונג רוחני , ומולו בלעם הרשע שבחר בשכר עבירה כנגד הפסדה, ´רוחני כדי לעשות רצון ה 64098 

אם בלעם בחר , זאת ועוד, העולם ובגלל שלא עשה חשבונו של עולם נאבד מן, ´מאשר לעשות רצון ה 64099 

, כמו שביקש תמות נפשי מות ישרים, רק כדי לזכות בגילויים נפלאים ובעושר רוחני´ לעבור על רצון ה 64100 

 64101 .(ה"סנהדרין ק) אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים

וכבר , כ כאשר סיים את משימתו ובלק אמר לו ברח לך אל מקומך"א, זוהי לכאורה מדרגתו ומהותו 64102 

ולבוא למחנה ישראל ולבקש , היה לו לברוח מרשעותו, מו כל הגילויים העליונים ונסתם חזוןנסתיי 64103 

ומדוע , לאכול מלחם שמים וללכת לאור עמוד האש, ושם ימשיך לחזות בגילויים עליונים, להתגייר כיתרו 64104 

 64105 .ובזה ארר את עצמו ומת מות נבל, נתן עצה רעה להחטיא את בני ישראל

שכאשר , עין רעה רוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע, את הסוד אלא שהמשנה מגלה לנו 64106 

והרוחניות , להגדיל ולהחשיב עצמו, אינו מבקש אלא לגרמיה, בלעם מבקש גילויים עליונים ודעת עליון 64107 

וכאשר אונקלוס העלה , ונורא הדבר שהמדות השתרשו במהותו, היא אמצעי וכלי שרת למדותיו הרעות 64108 

מהו , אמר לו ישראל, ושאלו מי חשוב בההוא עלמא, דא לאחר אלף ושלוש מאות שנהאת בלעם בנגי 64109 

ואמר זאת , זאת אמר לאחר מאות שנות עונש נורא מאד! אמר לו לא תדרוש שלומם וטובתם, לידבוקי בהו 64110 

הרי מימד חדש למלים חשבונו ! משום שהמדות חקוקות בנפש לנצח, בעולם האמת בלא גוף ובלי יצר הרע 64111 

 64112 .לםשל עו

עין טובה רוח נמוכה ונפש , ה"להיות מתלמידיו של אברהם אבינו ע, אלו הן שתי דרכים העומדות לפנינו 64113 

והיינו להקטין , מדות הללו הן שורש כל המדות לטוב או לרע´ שג, (ה"אבות פ) ש רבינו יונה"שפלה כמ 64114 

כדי להרבות אורה וחסד  ויוותר אף על רוחניות לעצמו, את עצמו ולחשוב רק על תפקידו וחובתו בעולמו 64115 

, וסופם יורשים גיהנם, או להיות מתלמידיו של בלעם הרשע שמבקשים הכל לעצמם אף רוחניות, בעולם 64116 

 64117 ?אבל כלום יש גרוע יותר מבלעם, ולכאורה הרי אלו שתי דרכים, ואף בגיהנם אין מהותם משתנה

שאין פתחי אהליהם של ישראל שכאשר בלעם הביט וראה , (.´ב ס"ב)א  אמרו בגמר! נורא הדבר יש ויש 64118 

י שבלעם "ש רש"וכמ, נתפעל כל כך עד שאמר ראויים הללו שתשרה עליהם שכינה, מכוונים זה כנגד זה 64119 

ותהי עליו רוח , אבל כיון שראה שכל שבט שוכן לעצמו ואינם מעורבים, ביקש להכניס בישראל עין רעה 64120 

 64121 .וברכם מה טובו אהליך יעקב, עלה בלבו שלא יקללם, אלהים

הרי אדם , אם כן כאשר אדם רואה דבר מעלה אצל חברו והוא מצטמק ורע לו ומבזה אותו מתוך עין רעה 64122 

שאסור לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה , והרי הלכה פסוקה היא! זה הוא גרוע מבלעם 64123 

ה לאדם הירא הוצרכו להשמיענו דבר סגול (7ה"ברכות נ)א  ובגמר, (7´ב ב"ב) כדי שלא יזיקנו בעין רעה 64124 

 64125 .ולכאורה אם ירא יעצור עין הרע שלו, מעין הרע דידיה שלא תזיק

ונורא הדבר שאפילו בלעם הפך את ! כ שאינו יכול לעצור כי המדות הפכו למהותו והוא ברשות עינו"ע 64126 

ובראותם מעלה ולא אצל , ויש כאלו הגרועים מבלעם, עינו הרעה לטובה בראותו מעלת שנואי נפשו 64127 

והמקום לשרשן הוא רק , נדע כי המדות הן קנין נצח בנפש, מיד מתחדשת בהם עין רעה ,שנואי נפשם 64128 

 64129  !ה לטוב לנו כל הימים"ונעמיק ונתעורר לקנות בנפשנו את מדותיו של אברהם אבינו ע, ז"בעוה

 64130 .(לקט שיחות מוסר)

 64131 

 64132 מאמר שעג

 64133 .(ג"ב י"במדבר כ) מכםלתתי להלוך ע´ ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם כי מאן ה

ולמדנו שרוחו גבוהה ולא רצה לגלות שהוא ברשותו , אלא עם שרים גדולים מכם, י להלוך עמכם"ופירש 64134 

אלא הוא עצמו הבין מה , הנה נראים הדברים שלא נתכוין בלעם לרמותם, כ"של מקום אלא בלשון גסות ע 64135 

שלא ילך עמהם כיון , ם נפרדיםציוויי´ שיש כאן ב, ה לא תלך עמהם לא תאור את העם"שאמר הקב 64136 

והוא משום גסות רוחו לא אמר להם אלא את הטעם , וגם שלא יאור את העם, שאינם די נכבדים עבורו 64137 

 64138 .ה"ויתכן שגם משום גסות רוחו טעה והבין כך את ציווי הקב, הראשון שאין הדבר לכבודו



שהכנסת , נשים האלה עמךמי הא, ה"ח לפרש שאלת הקב"כ באוה"עפמש, ונראה הטעם שהבין בלעם כך 64139 

וכמו שמצינו שהרג את האתון משום כבודו של , על כבוד בלעם´ כי יקפיד ה, אותם לחדרך המיוחד לך 64140 

הבין גם הציווי לא תלך עמהם שמשום כבודו , ה מקפיד על כבודו"וכיון שראה בלעם שהקב, ש"בלעם יעו 64141 

שלא רצה לגלות שהוא ברשות , ואמנם החלק השני של הציווי לא תאור את העם לא אמר להם, הוא 64142 

 64143 .המקום

ראשית , אלא באמת נאמרו לו שני ציוויים, ה"ח שם משמע שלא טעה בלעם בהבנת ציווי הקב"ובאוה 64144 

ה את הציווי שלא "והנה הקדים הקב, ש"שלא יאור את ישראל יעו´ והב, שלא ילך עמהם שאין זה כבודו 64145 

וכן מבואר , גודל ההקפדה על כבודו של בלעם ולמדנו מכך, ילך עמהם לפני הציווי שלא יאור את העם 64146 

 64147 .ויאמרו זו היא שסלקה את בלעם, כדי שלא תהא האתון עוברת בשוק, ה את האתון"ממה שהרג הקב

וכשהיתה עוברת בשוק היו אומרים מה , נתבונן נא אילו היתה האתון נשארת חיה הרי היה קידוש השם חי 64148 

כדי שלא יצא ממנה בזיון , על כבוד שמו והרג את האתוןה כביכול "כ ויתר הקב"ואעפ, ´גדלו מעשיך ה 64149 

כשאנו רואים שעל כבודו של אדם , עוד יותר תגדל התימה, בזיון אשר בו היה מתגדל כבוד שמים, לבלעם 64150 

 64151 .ה כבוד שמים כדי שלא יהא לו בזיון"ומיעט הקב, כ"ה כ"הקפיד הקב

ואמרו , רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה בעל עין, והוא בלעם הרשע שהיה אבי אבות הפחיתויות שבעולם 64152 

 64153 (7´ז ד"ע) וכך אמרו, י שם שבא על אתונו"וברש, (.ה"סנהדרין ק) ל בלעם בן בעור שבא על בעיר"חז

ה על כבודו "הנה חס הקב, ולא עוד אלא שאני עושה לך רכיבות ביום ואישות בלילה, שאמרה לו האתון 64154 

והוא מארבע הדיוטות אשר אין להם חלק , ותיושל אדם זה שהיה המושחת שבמושחתים במדותיו ובתאו 64155 

 64156 .וכדי שלא יאמרו זו שסילקה את בלעם מתה האתון, (סנהדרין שם)ב  "לעוה

שלא , ותנן אם אדם חטא בהמה מה חטאה, כ ממה שאמר הכתוב ואת הבהמה תהרוגו"וענין זה למדנו ג 64157 

הנה חייבה התורה מיתה , (.ד"סנהדרין נ) תהא בהמה עוברת בשוק ויאמרו זו היא שנסקל פלוני על ידה 64158 

כ למה כדי שלא יהא בזיון לאותו רשע שעבר במזיד על עבירה "וכ, ד"את הבהמה שלא חטאה ונהרגת בבי 64159 

, ואפילו הוא רשע גמור כבלעם הרשע, ה"למדנו מזה כמה גדול ערך כבודו של אדם לפני הקב, חמורה זו 64160 

כדאי הדבר להרוג את , ממה שמגיע לו לפי מעשיווכדי למנוע ממנו מעט בזיון יותר , מ עדיין שמו אדם"מ 64161 

 64162 .פ שיתמעט כבוד שמים בכך"האתון אע

ואלו הם פי הארץ ופי , עשרה דברים נבראו בין השמשות, (ה"אבות פ) עוד יש להתבונן במה ששנינו 64163 

שינוי , היינו שברגע האחרון ימי בריאת העולם נבראה בריאה מיוחדת של פי האתון, הבאר ופי האתון 64164 

היה פי האתון צריך להבראות , וכיון שאין דבר מחודש בעולם לאחר ששת ימי בראשית, של עולם טבעו 64165 

 64166 .הוקדמה בריאתו יותר מאלפים שנה, וכיון שהיה צורך בפתיחת פי האתון, עוד בששת ימי בראשית

לא פ ש"שכן אנו רואים שאע, הלא לא היתה לשם הצלת ישראל, ויש להתבונן לאיזה צורך נפתח פי האתון 64167 

כ לא היתה פתיחת פי "וא, ה את קללתו באופן אחר"מנע הקב, מנעה פתיחת פי האתון את בלעם מלילך 64168 

ועדיין נתכוין לקלל , ואכן היתה לו הברירה ולא מנע עצמו מלילך, האתון אלא למנוע את בלעם מלחטוא 64169 

וכל , ן השמשותש בי"ונבראה בריאה מיוחדת בער, ה טבע העולם"ונמצינו למדים ששינה הקב, את ישראל 64170 

פ שעוד לפני כן רשע גמור היה ומושחת "ואע, זאת כדי שיהא נסיון למנוע את בלעם מלחטוא 64171 

 64172 .כ כדי למנוע ממנו התדרדרות נוספת כדאי לשנות סדרי עולם"אעפ, שבמושחתים

אלא להשתדל בכל , ש הכתוב והלכת בדרכיו שלא לדחות אבן אחר הנופל"כמ, ואף זאת לימוד עבורנו 64173 

, אפילו הוא רשע גמור כבלעם הרשע, שבעולם למנוע את הרשע מלהוסיף עוד חטא על פשע השתדלות 64174 

מפני שהיה בעל , יהושע במקומו´ ג מהנשיאות לא מינו את ר"שכשהעבירו את ר, (.ח"ברכות כ) וכן מצינו 64175 

שאלעזר יקח את המחתות ויעשה רקועי פחים ציפוי ´ וכתב במאירי שלמדו את זה מציווי ה, המעשה 64176 

ה לא רצה שקרח ואנשיו יצטערו צער נוסף "הרי שהקב, ולא ציוה לאהרן מפני שהיה בעל המעשה, זבחלמ 64177 

כ "אעפ, נ איש היו שרופים"ואף שקרח כבר היה בלוע באדמה והר, ז שאהרן בעל המעשה זכה לזה"עי 64178 

ה "הקבנזהר , מ כיון שבזיון זה לא נגזר עליהם"פ שנדונו להשרף ולהבלע מ"ואע, ה לכבודם"חשש הקב 64179 

 64180 .(´כ´ ג מא"שיחות מוסר תשל)  .ג נשיא ישראל"בכבודם כמו בכבודו של ר

 64181 

 64182 מאמר שעד

במדבר ) ´ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה 64183 

 64184 .(ח"ב י"כ

וכבר , של בלעםהרי לנו ראיה לגודל אמונתו , אין אלו דברים בעלמא מן השפה ולחוץ שהרי תורה הם 64185 

בישראל לא קם אבל באומות , לא קם נביא בישראל כמשה, (´ד י"ספרי ברכה ל)א  הוזכר הא דאית 64186 

ובלעם עצמו ידע את כל האחרית הצפוי לכלל , ועליו נאמר מחזה שדי יחזה, העולם קם ומנו בלעם 64187 



והיה , שיו להיפךמכל מקום למרות כל גדלותו ואמונתו היו מע, שביקש תמות נפשי מות ישרים, ישראל 64188 

 64189 .´לבבו מלא שנאה לישראל למרות שידע והכיר שזה נגד רצונו יתב

, שבשעה שנודע לו שעל פי עצתו נהרגו עשרים וארבעה אלף מבני ישראל, ראו גודל השחתתו ורשעתו 64190 

ולכאורה היאך מתאים הנהגתו , מעשה זה לבד ראיה על עוצם השחתתו, בא לבלק לבקש שכר עבור עצתו 64191 

, והרי בעינינו דומה שבשעה שנתחזק באמונה ובידיעת הטוב האמיתי, ל האמונה שהיתה לבלעםזו עם גוד 64192 

 64193 .י האמונה והשלמות"ודאי שנתרחק מהרע וכל מעשינו יהיו מודרכים ע

ה כל יכול מסוגל "והקב, לכאורה אפשר לומר שענין בלעם הוא יצירה מחודשת בבריאה היפוך הטבע 64194 

וכיון שהיה נצרך שבלעם הרשע יברך את כלל ישראל עם כל הרע , ולשנות את הטבע בבריאה כפי רצונ 64195 

ת בריאה מחודשת של עירוב הטוב "לכן יצר השי, שכך עלתה בדעתו של מקום, וההשחתה הנמצאת בו 64196 

 64197 .צירוף האמונה והנבואה יחד עם ההשחתה ומידות רעות, והרע

ל הצור תמים פעלו "וכדאיתא בחז, וכן באמת ראינו שענין נבואתו של בלעם היתה למען מטרה מסויימת 64198 

ה "ולכן נתן הקב, ם שלא יאמרו אתה ריחקתנו"ה פתחון פה לעכו"שלא הניח הקב, כי כל דרכיו משפט 64199 

ומעתה כיון שיצירה מחודשת היא ענינו , (ילקוט שמעוני בלק) נביא לאומות כשם שנתן נביאים לישראל 64200 

 64201 .ולכן אין לנו ללמוד מכאן לדרכי הנהגת עבודתנ, של בלעם

וכל מי , מדות הללו מתלמידיו של אברהם אבינו´ שהרי שנינו כל מי שיש בו ג, ונראה שאין הדברים כן 64202 

מלמדתנו התורה הסתכל במעשה בלעם ותבין היאך , מידות אחרות מתלמידיו של בלעם הרשע´ שיש בו ג 64203 

בעיקר  אלא, שאין לנו להביט על העשה טוב, כי האמת שבדרכי העבודה היא, היא האמת הצרופה 64204 

עדיין טמון , אבל כל שלא הרגיל עצמו לסור מרע, כי יתכן שהאדם עוסק בטוב, להתבונן על הסור מרע 64205 

´ אך כיון שנמצא בו ג, ה"יתכן ועוסק בתורה ויושב בישיבתו של אברהם אע, בקרבו השחתה ללא תכלית 64206 

 64207 .אלא בכלל תלמידיו של בלעם ימנה, מדות אלו אינו מתלמידי אברהם

, הם היו מגדולי ישראל, (´סנהדרין צ)ב  "ל לגבי דואג ואחיתופל שאין להם חלק לעוה"א בחזוהיינו דאית 64208 

ועל , ודואג היה אביר הרועים אשר לשאול, (ט"מדרש תהלים מ) דואג ואחיתופל ראשי סנהדראות היו 64209 

ת ר אלעזר עצ"א (ז"ח י"ר י"במד) ובמדרש, ה"ורבו של דוד המע, ´אחיתופל נאמר שעצתו היתה עצת ה 64210 

לאחר ימים , למה היו דומין לבית שהוא מלא תבן והיה בבית חורין והיה תבן נכנס בהם, מינות היתה בהן 64211 

כך דואג ואחיתופל , ידעו הכל כי היה אותו הבית של תבן, התחיל אותו תבן שהיה בתוך אותם החורין יוצא 64212 

ת במגורם בקרבם והדברים הוי כי רעו, פ שנעשו בני תורה הוי כתחילתן"אע, לא היו בהן מצות מתחילה 64213 

 64214 .נוראים

, ואין בו מאומה והרי הוא כבית מלא תבן, יתכן ואדם עוסק בתורה ובמצוות  עד שנעשה לראש הסנהדרין 64215 

וכל התורה שלמדו לא הועילה כלל לשפר את , ל על דואג ואחיתופל שהיו כתחילתן"וזה שאמרו חז 64216 

תהלים )ב  והיינו דכתי, ל הרוע שהיה בהםונשארו כתחילתן עם כ, מעשיהן ולתקן את מדותיהן הרעות 64217 

כל שלא התייגע , שאף שלכאורה נראה שמלא בתורה ובמעשים טובים, כי רעות במגורם בקרבם (ה"נ 64218 

 64219 .להסיר את הרע הרי הרע בקרבו וכולו אומר רע

אל לו להסתפק אם קיים את העשה , ה"מעתה בעת שאדם רוצה לבדוק את מעשיו אם טובים הם לפני הקב 64220 

האם הקנאה והתאוה , האם מדות רעות נמצאות בו או לא, אלא בעיקר חייב לבדוק את פנימיותו, טוב 64221 

ולכך , וכל שלא יפשפש במעשיו בענינים אלו אין תקוה לאחריתו, והכבוד מדריכין את מעשיו ופעולותיו 64222 

אליהו  תנא דבי) ל"והיינו דאיתא בחז, נתנה תורה פרשת מעשה בלעם ללמדנו היכן תלוי עיקר עבודתנו 64223 

, ק בו"דגבי בלעם ראינו היאך סופו של אדם אשר רוה, שניטלה רוח הקודש מאומות העולם, (ח"רבא כ 64224 

אין להם , ה"ע אינם מבעלי מידותיו של אאע"ומכיון שאוה, ה"אם מדותיו אינם נכונות כמדותיו של אאע 64225 

 64226 .ק"מקום לרוה

אמנם את , לאיזה מעלה ומדרגה ה זכה והשיג להתעלות"וב, ´ית´ יש והאדם עמל ומתיגע בעבודת ה 64227 

והשרשה זו , כי השרשה ראשונה שבאדם אינה מסתלקת בנקל, שורשי הרע שבקרבו עדיין לא עקר 64228 

לא לא נעקר ממנו , ואף מי שקיבל חינוך מילדותו, מוסיפה ליתן פריה אף כאשר הגיע למדרגות מסויימות 64229 

כ אפילו יקבל "א, מתחילת בריאתושכל כוחות הרע הנמצאים בבריאה נמצאים באדם , השרשה ראשונה 64230 

, כ יקשה מאד להגמל מהשרשה ראשונה הנמצאת בו מעת לידתו"ג, אדם חינוך למדות טובות מנערותו 64231 

ואף בעת עשיית הטוב עליו לחשוש , מעתה כמה שמירות ובדיקות חייבים אנו לעשות תמיד ללא הפוגה 64232 

 64233 .שמא יתעוררו מחדש כל שורשי הרע שבקרבו

פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני , ל"פתח לנו ביאור בדברי חזוביסוד ענין זה י 64234 

קינא , והנה מעשה פנחס לא היה מעשה הריגה בעלמא אלא מלווה היה בנסים, ישראל בקנאו את קנאתי 64235 

ה ליחס פנחס אחר "מה ראה הקב, י"והנה איתא במדרש הובא ברש, ב נסים"ה ועשה לו י"לשמו של הקב 64236 

ראיתם בן פוטיאל זה שפיטם אבי , את מוצא בשעה שנדקר זמרי עמדו השבטים עליו ואמרו ,מעשה זה 64237 



, לפיכך בא הכתוב ליחסו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, אמו עגלים לעבודה זרה הרג נשיא מישראל 64238 

ב נסים שנעשו לו "י, צבאות´ והרי היה מעשהו קנאת ה, לכאורה תמוה מדוע היו השבטין מגנין אותו 64239 

 64240 .´וכי משום שמתייחס על יתרו אסור לו לקנא קנאת ה, יחו שהיה מעשה ראוי ונכוןיוכ

, (א"סנהדרין פ) שהרי הריגת זמרי נובעת מדינא שהבועל ארמית קנאין פוגעין בו, הן הדברים שנתבארו 64241 

אמנם , ואזי יש לו רשות להרוג את הבועל ארמית, בוערת בקרבו´ ודין זה תלוי דוקא בעת שקנאת ה 64242 

שפנחס ששורשו נובע מיתרו , וזו היתה טענת השבטים, אסור לו לעשות כן´ שאינו נובע מקנאת הבשעה  64243 

, כ היאך יכול להרוג נשיא שבט מישראל"וא, ז"כ נמצא בו השרשה של ע"א, שפיטם עגלים לעבודה זרה 64244 

עד שבא , ולכן היה לשבטים טענה על מעשהו, שלמעשה קנאות דרוש שורשים נקיים מכל השרשת רע 64245 

שהעידה תורה שמעשה זה נובע משורשיו של אהרן , כהן בן כהן קנאי בן קנאי, ה ויחסו לאהרן הכהן"קבה 64246 

 64247 .הכהן

שהרי יתכן שאף שמעשיו טובים , מעתה מובן כמה קשה לאדם לבוא ולהעיד על מעשיו כי טובים המה 64248 

הרי , טוביםאפשר ששורשי הרע מעורבים בתוך מעשיו ה, מ כיון שהשרשה ראשונה שבקרבו לא בטלה"מ 64249 

היצר מוצא מקום להשתמש , כ בשעה ששורשי הרע בקרבו"עאכו, נגיעה קלה פוסלת את האדם לדין 64250 

שעיקר עבודת האדם , והוא אשר נתבאר בתחילת דברינו, בהשרשת הרע שבו ולכן סכנתו גדולה עד מאד 64251 

מרע אף שבשעה שלא הסיר מלבו את הסור , חייבת להיות בענין הסור מרע ולא להסתפק בעשה טוב 64252 

 64253 .העשה טוב אינו טוב כלל

בביאור  (ג"י פ"מס) ל"וזו כוונת הרמח, ממילא מובן שפיר כמה הבדיקה חייבת להיות אף במעשיו הטובים 64254 

ועוד שאף , שלא יעשה מעשים רעים, אופנים´ שחייב לבדוק מעשיו בב, יפשפש במעשיו וימשמש במעשיו 64255 

כי , מבואר שפיר ענין הבדיקה במעשיו הטובים ל"ולהנ, ש"במעשיו הטובים לא יתערב מחשבה רעה עיי 64256 

ולא ירגיש , האדם יראה לעינים ודומה שמעשיו מושלמים ונקיים מכל מחשבה רעה, ללא בדיקה מקיפה 64257 

 64258 .(ד"רצ´ ד ע"אור יחזקאל ח)  .כלל במה שעומד אחר מעשהו

 64259 

 64260 מאמר שעה

במדבר ) ´וכל לעבור את פי הויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא א 64261 

 64262 .(ח"ב י"כ

דברים אחרים ´ וג, דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו´ כל מי שיש בו ג, (ה"אבות פ) שנינו 64263 

עין רעה ורוח , עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, מתלמידיו של בלעם הרשע 64264 

 64265 .גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע

מדות ´ שיש בו ג´ וכשתדקדק תמצא בא, אם תראה שני אנשים גדולים רמי מעלה לפי ראות עיניךהנה  64266 

הרי במחשבתך ודאי שהראשון קדוש , ובשני תראה ההיפך, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, טובות אלו 64267 

בין זה  אין, לכן בא התנא והשמיעך כי לא כוונת כלל אל האמת, אבל לא תבחין יותר מזה, יותר מהשני 64268 

והשני מתלמידיו , אלא הראשון הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, לזה רק מענין קדושה וחסידות מופלגה 64269 

, אלא גרוע הוא הרבה יותר לאין ערוך, שהשני אין בו מצדקות ולא מקדושה ויושר לב! של בלעם הרשע 64270 

 64271 .כי על תלמידיו של בלעם הרשע נמנה

, וחביב עליו כבוד חבירו ככבודו, שאין לו קנאה על חבירו י"עין טובה פירש, מדות הללו´ מה המה ג 64272 

ורוח , אינו מקנא לזולתו, כי מי שיש בו מדת ההסתפקות במה שיש לו, ם כתב מידת ההסתפקות"והרמב 64273 

י "ונפש שפלה פירש, ם שרוח נמוכה היא הענוה היתרה"כ הרמב"וכ, ל עניו ושפל ברך"י ז"נמוכה פירש 64274 

ואני , ל"ם נפש שפלה היא הזהירות וז"וברמב, ורב ביניהם ואינו גס רוחשמשפיל עצמו בין אנשים ומע 64275 

והן נמצאות כולן , והפחיתות ההן כולן לבלעם, אזכיר המקומות שהתבארו בהן אלו המעלות לאברהם 64276 

וזה , ההסתפקות באברהם הוא אומרו למלך סדום אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך, בתורה 64277 

 64278 .כ"בדבר מועט ע´ הוא שיניח אדם ממון גדול ולא יהנה ממנו אפיו, תכלית ההסתפקות

אף אינו לוקח , אינו אומר שגוזל ממון אחרים, ל החריצות לקנות ממון"ם ז"כתב הרמב? מהו עין רעה 64279 

אפילו הכי מתלמידיו של בלעם הרשע , וכל הונו בא לו בנקיות כפים, פרוטה שלא כדין´ משל חבירו אפי 64280 

והוא בואו מארם נהרים בעבור הממון , תפרסם לבלעם הרשע החריצות על הממוןמ שה"ש הר"וכמ, הוא 64281 

אלא על חריצותו שבא מארם , לא דיברו כאן על רשעותו שהלך לקלל, אשר נשכר בו לקלל את ישראל 64282 

 64283 .נהרים בעבור הממון

 64284 ממון כשר בתכלית, בשמוע שהחרוץ לקנות ממון ולצבור הון, מי בעל לב לא יזדעזע ויחרד לנפשו

ובעינינו ! מזה עד כמה רחוקים אנו מדעת תורה, ל"רשע נקרא מתלמידיו של בלעם הרשע ר, הכשרות 64285 

אנו מראים עליו באצבע ומשתבחים בו , אדם שתוקפו בולמוס תאות הממון ורודף אחריו בכל כוחו 64286 

 64287 .שלפנינו אדם חרוץ זריז ונשכר, ראו וקחו מוסר שאין צריכים להתעצל, ואומרים



שבמקום לבכות מרה על אבדן נפש יקרה שמת בחצי ימיו ויורש ! הדעת והסכלות הגמורהאבוי על היפך  64288 

האם יחשוד ! מי מאתנו לא יתאוה לאסוף ממון כשר, ואני הולך רכיל מגלה סוד, עוד שמחים עמו, גיהנם 64289 

, ם אלו אם יוכל"אבל ינסה לפרש אחרת בדברי הרמב? מי הוא בעצמו שיש בזה מענין עין רעה של בלעם 64290 

 64291 !להתבייש להודות ולשוב, כ אין לנו אלא להכנע בפני האמת"או

וכבר , כ"אמנם ענותנותו של אברהם הוא אמרו ואנכי עפר ואפר ע, ל"ם ז"וענין רוח נמוכה כתב הרמב 64292 

אלא אברהם אבינו שאמר כן היינו שהרגיש בנפשו שלמות ענין , ביארנו כמה פעמים שאין האמירה עיקר 64293 

הכרת האמת בכל נימי נפשו שלא , ת"והוא תכלית עבודתו להשי, כאב אבריוכאדם המרגיש בחושיו , זה 64294 

 64295 .כנאמר וידעת היום והשבות אל לבבך, יהיה אחד בפה ואחד בלב

הנה , אמנם גאותו של בלעם הוא אמרו נאם שומע אמרי אל, מ"רוח גבוהה כתב הר, מעתה נחזה בהופכו 64296 

וטעמו , ומשה רבינו לא ידע, נאם שומע אמרי אל ´שנא, ל בלעם היה יודע מי מדבר עמו"על דבר זה אחז 64297 

, ועל חסרון הרגשתו בעצמו כי רק משל לטבח ופחות הוא ממשה, משל לטבח שהיה יודע הוצאות המלך 64298 

בהיפך מאברהם שדיבר אתו , ופסקו דינו כי בעל רוח גבוהה הוא, נתפס על זה שהתגאה ואמר נאם שומע 64299 

, ואמת אמר נאם שומע, ד כי בלעם הרשע לא הדיוט היה כללוהרי לך עו, ת ואמר ואנכי עפר ואפר"השי 64300 

לא חצה ימיו וירד , ב"ועל רוח גבוהה הלזו נאבד מעוה, ל נתגלגל במדרון"אבל מכיון שלא הרגיש כנ 64301 

 64302 .לבאר שחת

ובא , כאומרו לשרה בבואו מצרימה הנה נא ידעתי כי אשה יפה מראה את, נפש שפלה הוא הזהירות 64303 

, וזה תכלית הזהירות, שלא הסתכל בצורתה הסתכלות שלמה רק ביום ההוא (ז"בבא בתרא ט) בפירושו 64304 

שאמנם רוב תאותו בעניין המשגל היא סיבת עצתו לבלק שיפקיר הנשים ! והפכו בבלעם כי נפשו רחבה 64305 

כי , לא היה מצוה בו, כי לולא רוב התאווה אשר היתה לו והיות הזנות טוב בעיניו, לזנות עם ישראל 64306 

 64307 .ל"ם ז"ל רבינו הרמב"ברע אבל יזהירו ממנו עכ הטובים לא יצוו

כי , היא העצה אשר נתן להכשיל את ישראל בזנות, הרי כי כל ההוכחה על הנפש רחבה של בלעם הרשע 64308 

ז כוחו להרשיע "בכ, ומינה שאותו אדם אשר יודע דעת עליון ושומר אמרי אל, הטובים לא יצוו ברע 64309 

אכן מה גדול המדרון ומה נורא פי התהום אשר נבלעים , ולהשחית עד לשפלות שהגיע לה בלעם הרשע 64310 

 64311 !ונשחקים שם עד לאפס הגמור גם גדולי דעה כבלעם ותלמידיו

ואין הדברים אמורים בהדיוט , מעתה בין תבין כי המדות באדם מושכין אותו בחבלי השוא לבאר שחת 64312 

וכמה פרשיות נכתבו , משהכבלעם בן בעור אשר קם כ, אלא אף אדם גדול שיודע דעת עליון, וכסיל דוקא 64313 

מי עיכב בידו , ושהתפלל על עצמו ואמר תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו, בתורה על ידו 64314 

 64315 ?מלהתגייר ולבוא תחת כנפי השכינה

ואחרי כל זאת לא זז מקברו אשר , אלא שאמנם הבין וידע אחריתו כי איש דמים ומרמה הוא לא יחצו ימיו 64316 

ל יודעים "וכמאמרם ז, רוחו הגבוהה ונפשו הרחבה, ותות עגלה של עינו הרעהכי רותק בעב, כרה לנפשו 64317 

והולך , ז אינו נרתע כמלוא נימא"בכ, אף ידיעתו והבנתו כי מביא על עצמו המות, רשעים שדרכם למיתה 64318 

 64319 .ומשליך עצמו בדעתו וברצונו לכבשן האש לעולמים, לנגד לוע הארי הפתוח

הנה בלבו תועבה להכניס עין הרע , בפיו יאמר מה טובו אהליך יעקב ואף אם, ואין זו סתירה כלל בנפשם 64320 

ולבסוף מה הוא אומר הנני , כאן מתמרמר על עצמו ואומר ותהי אחריתי כמוהו, בישראל ודרכו לא יעזוב 64321 

מדות הללו שהיו בו כבלוהו לאדם גדול זה והוציאו ´ הוא הדבר אשר אמרנו כי ג, הולך לעמי לכה איעצך 64322 

 64323 .םאותו מן העול

הרי שנותנים לפני האדם את ! ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע ובחרת בחיים 64324 

כלומר שניתן לו הכוח להבין , ורואה כל זה בעיניו כדכתיב ראה, החיים ואת המות לפניו ממש על שולחנו 64325 

, וי של ובחרת בחייםכ עוד הוצרך לציו"ואעפ, מהו חיים ומות בהבנה עמוקה וברורה כאילו רואה בעינים 64326 

 64327 .הוי אומר שיוכל היות שאדם יראה בעיניו החיים האמיתיים הנפלאים

ז יבחר במות "ובכ, כבשן האש הבוער אשר ישרף שם מיד, ומצד שני מסתכל בבור קברו הפתוח לפניו 64328 

אלא שיודע , גם לא מתוך שכחה שהחליף מות בחיים, ולא מתוך איבוד שכלו וחושיו! ויקפוץ לתוך האש 64329 

אשר על אף ! אלא שכך הם כוח המדות באדם? והיאך, כ מניח החיים ובוחר במות"ואעפ, מבין ורואהו 64330 

 64331 !נורא ואיום, אי אפשר לו לשלוט בעצמו ויורד אתם לבאר שחת, הבנתו וראייתו החיים וכנגדו המות

מדות אלו ´ והם ג, הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם (ד"אבות פ) ל"וזהו מה שאמרו ז 64332 

ב  "ומן העולם גם מעוה, ומוציאין את האדם כל אדם במשמע, ששנינו עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה 64333 

ולהתרגל בעבודה , היוצא לנו מכל האמור לא להסיח דעתנו מעיקר זה של שבירת המדות, (ל"א ז"הגר) 64334 

תלוי בתיקון ´ ודת הל שכל עב"ש הגאון ז"וכמ, כי דרכם דרך חיים, תמידית בקנין מדות טובות בנפש 64335 

אור יהל )  !ובכזה ובחרת בחיים, ש"ועיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות ע, המדות 64336 

 64337 .(ב"ח



 64338 

 64339 מאמר שעו

במדבר ) ´ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה 64340 

 64341 .(ח"ב י"כ

מתחילה אמר כמה פעמים לא אוכל לעבור , על ענין נפלא מאדעומדים אנו , כשמתבוננים בפרשת בלעם 64342 

וסוף סוף הרי הלך עם , היכול אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפי אותו אדבר, ´את פי ה 64343 

הלא לא היה זה , ואיך זה מתאים הלא אוכל עם היה יכול שאחר כך, והיה יכול´ האנשים ועבר את פי ה 64344 

אם הלא אוכל , ולפי זה הרי זה פליאה עצומה, כ לא אוכל אמת הוא"וא, שקר שהרי זה תורה הקדושה 64345 

 64346 ?כ היה יכול באמת"איך זה אח, אמת הוא

שמא לא , ה לישראל הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם שמא שינו את מדתם"ל אמר להם הקב"אחז 64347 

, מדתההסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם שמא שינתה , עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם 64348 

אם זוכים אין מקבלים שכר ואם , ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד, שמא זרעתם אותה ולא צמחה 64349 

אתם שאם זכיתם תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו , חוטאים אין מקבלים פורעניות לא שינו את מדתם 64350 

 64351 .(ט"י´ י דברים ל"רש) כ"פורענות עאכו

וביארנו שסוד ההכרח מה שכל , ם במעשיהםהרי המה מוכרחים ה, לכאורה מה ראיה משמים וארץ 64352 

אלא שסוד , מוכרחים ואינם יכולים אחרת, אינו כמו שמדמים אנו ענין הכרח, הנבראים מוכרחים המה 64353 

וצד זה זהו שלא ישנו את , שהם עושים באימה רצון קונם, ´ההכרח של הבריאה הוא מצד רצונו ית 64354 

 64355 .´סוד כזה מונח ברצונו ית, תפקידם

מן , ח"הכרות של דוממים ובע, ´עד שבההכרות הכי קטנות ברצונו ית, ´הוא רצון ה כ גדול"הכרח כ 64356 

שהרי , לא מפני שאינה יכולה, הסתכל בארץ שמא שינתה את מדתה, הנמנע הוא לעבור עד בגדר מוכרח 64357 

ואמנם אינה יכולה זהו , הרי שיכולה לשנות, שגם הארץ חטאה ושינתה, (´י בראשית א"רש) באמת מצינו 64358 

 64359 .בשום אופן´ ומחמת שאין לעבור על רצונו ית, שהוא המכריח´ מחמת רצונו ית, הסוד של הכרחמחמת 

איזה מוכרח , בשום אופן´ שאין לעבור על רצונו ית, ז אם סוד של הכרח כזה הוא מונח בכל הבריאה"ולפי 64360 

, וכ סוד הבחירה שבאדם מה"וא! שלא לעבור בשום אופן´ צריך להיות האדם הגדול בהכרותיו ית 64361 

ר "גם לאחר חטאו של אדה, האדם בכל חלקיו גם לאחר החטא מוכרח הוא, וצריכים לידע שבאמת כן הוא 64362 

והרי ישנם , ר קודם החטא"וכל אדם במצבו יש לו מהמצב של אדה, עוד ישנו המצב של קודם החטא 64363 

 64364 .באדם כמה עולמות

ועלינו לידע שבכל העולמות , יחידה, נשמה חיה, רוח, נפש, המקובלים מחלקים את האדם לכמה מדרגות 64365 

ואינו יכול לעשות אחרת בשום אופן , בחכמה הוא מוכרח בתכלית ההכרח, של האדם הנהו מוכרח בתכלית 64366 

 64367 .הקליפה האחרונה שבבריאה שבמצב זה הוא בוחר, ורק חוט השערה ישנו בהאדם, גם עכשיו

 64368 

אני מורה לכם , ובחרת בחייםל "איתא בחז, מהי עבודת האדם בבואו לידי נקודה זו ואיך יחזיק מעמד 64369 

ואומר לו את זה , כאדם האומר לבנו בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה, בחרו בחלק החיים 64370 

, הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח לך, מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי´ ז נאמר ה"ע, ברור לך 64371 

, חושך בתכלית, ששם אובדים כל החכמות שבעולם, המצב הנורא של נקודת הבחירה, ל"זה גילו לנו חז 64372 

זו היא העצה במצב של , את זה ברור לך, צריכים להחזיקו בידו ולהראותו, אף זהרורית של חכמה אין שם 64373 

 64374 .בחירה

בחכמה גם עכשיו האדם הריהו , בלעם באומרו לא אוכל דבר מאומה היה זה אמת, מעתה הרי זה מבואר 64375 

ומיד , אולם כל זה הוא רק עד שלא יגע בהגוף, ´ם אופן לעבור את פי הואינו יכול בשו, מוכרח בתכלית 64376 

ויכול לעשות כל מה , ונאבדו כל החכמות שבעולם, כשמגיע לגוף ועוד אלף מיל קודם מתהוה חושך ואפלה 64377 

אבל מיד כשנגע בגוף באיזה חמדה נאבד , במצב החכמה של בלעם קודם נגיעתו בגוף היה מוכרח! שחפץ 64378 

 64379 .הכל

יראה שהחיים שלו הוא , סוף סוף כשהאדם מתבונן על מצבו מהיכן הוא חי, מזה הערה נוראה יוצא לנו 64380 

אבל רק בנוגעו במצב של בחירה שם , המצב שהוא מוכרח ללא התנגדות לטבעו הריהו טוב, דוקא בחכמה 64381 

חיי  שהרי תכלית הבריאה הוא לחיות, נמצא שמופקעים מכל וכל ויוצאים מכלל הבריאה, אינו יכול לעמוד 64382 

חי הוא , כל חיותו הוא בעולם החכמה, כשמגיע לשם הרי הוא כאינו, ומכיון ששם אין הוא נמצא, בחירה 64383 

 64384 .(ב"אור יהל ח)  .כ מה תקות אנוש הריהו מופרך חלילה מכל וכל"וא, כקודם שנברא

 64385 

 64386 מאמר שעז



במדבר ) ´ת פי הויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור א 64387 

 64388 .(ח"ב י"כ

כאשר , הדרך היחידה שעל ידה אפשר להגיע לשלמות (´אבות א) הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי 64389 

וכבר נתבאר שצלם אלוהים הכוונה להבין , והאני הוא צלם אלוהים, ישתמש האדם עם האני שלו 64390 

רכים מחשבות להתבונן תמיד ונאמר על האנשים שאינם עו (ו"ט´ ת ג"שע) כתב רבינו יונה, ולהשכיל 64391 

היינו להתייגע , מבואר דחובתינו לערוך מחשבות, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה´ ביראת ה 64392 

 64393 .מבלעדי זאת מי לי, שחייב לעשות" אני"ויגיעה זו היא ה, ולטרוח בדרך חכמה והתבוננות

לא יוכל לעוזרו מבלי שישקיע ה בעצמו "ואף הקב, אין תקוה להצלחה מבלי להבין ולהשכיל ביגיעה ועמל 64394 

ת ליתן "ולכן אין זה חסדי השי, שהרי תכלית הבריאה דלא ליהווי נהמא דכסופא, בעצמו יגיעה והתבוננות 64395 

מצאתי , ויצליח להגיע לשלמות´ יקבל עזר ה, ורק לאחר שיעמול בכל כוחותיו להתבונן תמיד, ללא יגיעה 64396 

, כי ללא יגיעה זה נהמא דכסופא ואין זה מציאה, (7´ו מגילה) ולא יגעתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין 64397 

 64398 .אמנם לאחר היגיעה שוב צריך סייעתא דשמיא ולכן מיקרי מציאה אף אחר היגיעה

ומי הוא , ´הצלחה גדולה לאדם שזוכה לדבר ה, הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ 64399 

מ על אף ההתגלות הגדולה של רחמי "מ ,ה בעצמו יפנה אליו ויעוררו לשוב בתשובה"הזוכה שהקב 64400 

הכל תלוי בכוחך , אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, ה אומר לו אלא"אין הקב, ת"השי 64401 

ללא מעשי האדם אין אפשרות לשוב , ל"ואם לאו תרד לאבדון רח, אם תיטיב מעשיך יסולח לך, ובמעשיך 64402 

וכביכול מקרב את , הירו ומורהו את הדרךה מז"ואף בשעה שזוכה לסייעתא דשמיא והקב, בתשובה 64403 

 64404 .חייב לעשות האדם בעצמו, מ השלב העיקרי של הכנסת הדברים לתוך פיו"מ, הדברים סמוך לפיו

אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף או זהב לא אוכל לעבור את , ל"פרשת בלעם היא הוכחה ברורה לענין הנ 64405 

דל האמונה שהיתה בבלעם שהכריז שמבלעדי רצון בדברים אלו מבואר גו, לעשות קטנה או גדולה´ פי ה 64406 

מ "מ, ה ובודאי שהיה מוכרח להיות מאמין"וזה פשוט שהרי דיבר עם הקב, אין בכוחו לעשות מאומה´ ה 64407 

, בדרך לשטן לו´ ויחר אף אלוהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה, נשאר ברשעתו ורצה לאבד את ישראל 64408 

 64409 .נצב בדרך וחרבו שלופה בידו´ את מלאך הותרא האתון , י מלאך של רחמים היה"וברש

ועוד עשה , ששלח במיוחד מלאך של רחמים למונעו מללכת, ה להציל את בלעם"רבה היתה עזרת הקב 64410 

הלא , ההסכן הסכנתי לעשות לך כה, שהאתון פתחה פיה ואמרה לבלעם, ה נסים גלויים ושינוי הטבע"הקב 64411 

ולאחר כל זה עוד הוסיף , י מעולם לא עשיתי לך כןשהר, ה מונע ממני ללכת אתך"אתה רואה בחוש שהקב 64412 

, כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך, עד שבלעם עצמו מודה ואומר חטאתי, את עיני בלעם´ ויגל ה 64413 

 64414 .ועתה אם רע בעיניך אשובה לי

נגלה ´ ומלאך ה, והאתון פותחת את פיה, ה לעוזרו ומשנה את הטבע"כ רוצה הקב"הרי כ, הדברים נפלאים 64415 

, והרי בלעם שאלו אם רע בעיניך אשובה לי, ומדוע לא הוסיף המלאך ומנע אותו במפורש מלילך, בלעםל 64416 

אף , ש לעיל שאם אין אני לי מי לי"ומבואר כמ, והיה לו למלאך לומר רע בעיני ואל תלך לקלל את ישראל 64417 

אופן וחייב  ה בשום"אך את הפעולה העיקרית לא יעשה הקב, ה מסייע ועוזר לו לשוב בתשובה"שהקב 64418 

 64419 .ה"ובעת שלא מוכן לעשות ולהתעורר מעצמו לא יעשה זאת הקב, לעשות זאת בעצמו

אף כשרואה מלאך נצב לפניו ומזהירו , שבעת שאינו רוצה מעצמו להתעורר ולהתחזק, ובנוסף לכך חזינן 64420 

י ויכיר ואף אם יאמר חטאת, (7´מכות י) כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, כ לא יזכה מעצמו"ג 64421 

ובאמת סופו של בלעם מוכיח , מ לשבור את רצונו הקודם לא יועיל על אף ההכרה בחטא"מ, שדרכו חטאה 64422 

וזהו באמת , והוסיף לילך בדרכו הרעה עד שגזר אבדון על עצמו, שלא הצליח לעקור את מדותיו הרעות 64423 

, המוקדם שהיה לנו מ אין זה גורם לנו לשנות את הרצון"מ, שאף שאנו מכירים האמת, מצבנו הרוחני 64424 

 64425 .ומוסיפים אנו לילך בדרכינו הנלוזה

ב אין שום "ם שבעוה"ידוע דברי הרמב, (´קהלת ט) אין מעשה וחשבון בשאול אשר אתה הולך שמה 64426 

ב לא ניתן לאדם כוח "כי בעוה, ב כן ישאר"אלא באותו מצב שבא לעוה, אפשרות לשוב ולתקן את דרכיו 64427 

אך מכיון שאינו מנצל את כוח , אה נסים גלויים ושינוי הטבעז למרות שרו"והרי אף בעוה, הבחירה 64428 

 64429 .נשאר בהשקפתו ובמעשיו הקודמים, הבחירה העומד לרשותו לבחור בטוב

שאף לאחר יציאת , וראה זאת להדיא, ב שאין לו כלל כוח הבחירה לא יוכל לשנות את מעמדו"ש בעוה"כ 64430 

ה מאתנו עבודה ויגיעה "מ תובע הקב"מ, ´מצרים ומעמד הר סיני שראו הכל בחוש התגלות כבודו ית 64431 

כי מבלי היגיעה והבחירה בטוב אף ההתגלות המופלאה ביותר לא תשנה את , להיטיב דרכינו ומעשינו 64432 

 64433 .האדם להיטיב דרכיו ומעלליו

ולדוגמא הנה כל הנבראים , ה"שהרי הבריאה כולה מעידה על הנהגת והשגחת הקב, ויש עוד להתעורר 64434 

ולכאורה , (´בראשית ט) זירת מלך וכנאמר ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץוזה ג, יראים מן האדם 64435 

וכן מצינו גבי בלעם שאף שראה נסים , ´מזה גרידא היינו צריכים להתחזק באמונה ולראות השגחתו ית 64436 



כן , לעקור את מדותיו הרעות לקלל את ישראל, מ לא יכלה ההתגלות הגדולה שראה בעיניו"מ, גלויים 64437 

ואם לא נעמול , לא יוכלו לעקור את הלב הרע הנמצא בנו, ת"הראיות המוחשיות לאמונה בהשי אצלנו אף 64438 

 64439 .להשריש את האני להבין ולהשכיל לא נוכל להתעורר בדרך אחר

בראותנו כמה , יש בה עצה נכונה וראויה להגביר את להבין ולהשכיל, ובאמת ההתבוננות בהאי ענין גופא 64440 

, דש את הבריאה ושינה את הטבע כדי שאולי יחזור בלעם הרשע למוטבשחי, ת לברואיו"רבו רחמי השי 64441 

, ה משתדל שישוב בתשובה ולא יחטא"ובודאי שהקב, ת על כל איש מישראל"וכל שכן שרבו רחמי השי 64442 

אור יחזקאל )  .וכל אשר נותר לנו רק לחדש את האני שיוכל להתעורר מעצמו להשתמש בסייעתא דשמיא 64443 

 64444 .(ד"רצ´ ד עמ"ח

 64445 

 64446 חמאמר שע

במדבר ) ´ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה 64447 

 64448 .(ח"ב י"כ

הרי גם בלעם אמר , מה הבדל יש בין בלעם להבדיל לבין האבות הקדושים, ז"ל מרן הרש"הקשה הסבא זצ 64449 

ם אמר לא אוכל לעבור את פי ל כי בלע"ואמר הסבא זצ? וזוהי מדרגה גדולה, ´לא אוכל לעבור את פי ה 64450 

ה יסכים "ועשה עצות ותחבולות שהקב, אבל גם לא ויתר על רצונו, הוא לא יכול לעשות´ נגד ה, ´ה 64451 

כי בדרך שאדם רוצה לילך , ה הסכים לרצונו והתיר לו ללכת עם שרי בלק"והסוף היה שהקב, לרצונו 64452 

אבל מדרגות האבות הקדושים , רהן שאדם יכול להיות נבל ברשות התו"ש הרמב"וכמ, מוליכים אותו 64453 

ל רצה "ש ז"ש הרא"כמ, לא היה להם רצון עצמי אלא לעשות רצון קונם, שהם ביטלו רצונם מפני רצונו 64454 

 64455 .באשר ירצה יוצרך

לפי מדרגתו היה זה חטא ליעקב אבינו שהיה לו רצון , ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף 64456 

וגם המעשים שעשו היו מפשפשים שלא תתערב , ה"מה רצונו של הקב הצדיקים תמיד רוצים לדעת, עצמי 64457 

, ל"משה רוזנשטין זצ´ צ ר"כבוד מורי ורבי הרה, שיהיו כולם טהורים לשמים, בהם שום פניה עצמית 64458 

וגם אתה ידעת את , ויקרבו ימי דוד למות (´ב´ במלכים א)ב  כתו, משגיח דישיבת לומזה אמר בענין זה 64459 

, לאבנר בן נר ולעמשא בן יתר ויהרגם, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, צרויהאשר עשה לי יואב בן  64460 

והנה עמך שמעי בן גרא והוא קללני קללה נמרצת ועתה , ועשית כחכמתך ולא תורד שיבתו בשלום שאול 64461 

 64462 .אל תנקהו

תרן אבל לפני מיתתו הוא וו, רגילים אנו לראות כי בזמן שהאדם הוא בריא ושלם אז הוא נוקם משונאיו 64463 

רק לפני מותו צוה , כשהיה בריא ושלם לא עשה להם כלום, ואצל דוד המלך רואים להיפך, וטוב לכל 64464 

שלא , כי דוד המלך רצה לעשות הכל לשם שמים, ל"ר זצ"ז מו"ואמר ע, לשלמה בנו שינקום בשבילו 64465 

 64466 .תתערב שום פניה ונגיעה עצמית

כי חשש אולי לא יעשה את זה , במלכותפ שהוא מורד "לכן כשהיה בריא ושלם פחד להרוג לשמעי אע 64467 

, לכן כבש את רצונו ולא הרג אותו, ולא יהיה לשם שמים, אלא מפני שפגע בכבודו, בשביל כבוד מלכות 64468 

, וידע כי יעשה את זה לשם שמים מפני שפגע בכבוד מלכות, אבל לפני מותו אשר נתבטלו הקנאה והשנאה 64469 

 64470 .אז צוה לבנו שיהרוג אותו

ובטלו את רצונם מפני רצון , דקדקו הצדיקים שכל מעשיהם יהיו רק לשם שמיםרואים מזה עד כמה  64471 

, ולא ישמש אלא ברצותו אותו, ל"וז (´שער עבודת האלהים סוף פרק ה) ש החובת הלבבות"כמ, ה"הקב 64472 

וכן בכל תנועותיו לא , ולא ירוץ כי אם בשליחותו, ולא יבקש כי אם רצונו, ולא ישמח כי אם בעבודתו 64473 

 64474 .(דרכי מוסר)  .אלא אחר הפקת רצון אדוניו בהם, ולא יניע עפעףיעתיק רגל 

 64475 

 64476 מאמר שעט

במדבר ) ´ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה 64477 

 64478 .(ח"ב י"כ

, אמר ראוי ליתן לי כל כסף וזהב שלו, למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים, מלא ביתו כסף וזהב 64479 

הנה ההבדל בין , (י שם"רש) ואני ודאי נוצח, שהרי צריך לשכור חיילות רבות ספק נוצח ספק אינו נוצח 64480 

אינה מבקשת מפלט לצאת ממסגרת , הבהמה עומדת על מצב בריאתה כתולדתה! הבהמה והאדם הוא 64481 

! םלא כן האד, ולא תגביה ראשה כלל, היא תתענג על האבוס ותטה שכמה לסבול עול המרדעת, טבעה 64482 

כולם אל על , העני בעניותו והעשיר בעושרו, רוחו לא ינוח וימשכהו תמיד להתרומם ממצבו שנמצא בו 64483 

 64484 !ישימו מבטם

כיון שהרוח איננה יכולה , ז הם רק רוח חופש ודרור"והנה כל כוחות הרוח שמושכים את האדם בעוה 64485 

ביצה ) אל עזין שבאומותרק מפני שישר, ´ולכן האומה הישראלית נבחרה לקבל תורת ה, להיות כלואה 64486 



ובגבור על האדם רוח קדוש של מקור הקדושה , תכונת רוח אומה הלזו שמושכת אותה למעלה, (ה"כ 64487 

כי אז כל , אשר כל חפצי ודמיוני התענוגים כאין נחשבו למולו, מקום האושר האמיתי, קשור ביסודי הנצח 64488 

 64489 !עמל האדם כאפס הוא לעומת תגבורת רוחו

כיצד יתכן שיעיז , הרי מי שמכיר את בורא העולם ומתדבק בו, גבורת הרוח האלהיתואם נבין יסודות אלו  64490 

ולכן מה רבה הפליאה וההשתוממות לראות אדם גדול בדעת ? אשר בקרבו´ שיאזור כוח ללחום נגד רוח ה 64491 

אבל באומות , בישראל לא קם נביא כמשה, (ספרי וזאת הברכה) עד שאמרו עליו, ובתבונה כבלעם הרשע 64492 

רק ? ואף על פי כן מי נלחם עם רוח סוערת כזאת, וכן נאמר עליו בפרשה זו ויודע דעת עליון! קםהעולם  64493 

 64494 ההסכן הסכנתי מלשון ותהי לו סוכנת, כסף כבוד מדומה ותאוה נמבזה, דבר פחות ונבזה! דבר שפל

 64495 !הלא הדבר איום מאד, (ח"סנהדרין ק)

ממציא , שהוא כל יכול הוא ואין בלתו, אלהים היש מקום להחליף קרבת, והן אף נער קטן יתמה וישתומם 64496 

ואיה דעתו של איש רם ובר ? לעזוב אותו ולהדבק בחברת החמור והאתון, קונה הכל ומחדש הכל, הכל 64497 

קומו נא נשתומם ? מה גרם לכך? מי לא יעמוד להשתומם מה זאת, הלא פליאה היא נשגבה? דעת גדול כזה 64498 

 64499 !איפוא ונתפלא

אשר , באו וגילו לנו עיקר הנסיבה ומקור התנועה, תם הגדולה לאלהיםל בעומק חכמתם ודע"אך חז 64500 

כי הם עין רעה רוח גבוהה , ובכללם תכונת בלעם הרשע! מסובבת מכונה רבת הפליאה הלזו ששמה אדם 64501 

בין מן , האדם הגדול ביותר מן העולם´ אפי, שהם הקנאה התאוה והכבוד שמוציאין את האדם, נפש רחבה 64502 

, הכבוד, הממון, פ התורה"ובאמת כולם דברים אשר הם מותרים ע, (ל"א ז"הגר) !ב"והז ובין מן הע"העוה 64503 

ולא יהיה , לא יהיה לך כבוד, לא נכתב בתורה לא יהיה לך ממון, לא מצינו בהם שום סרך איסור, והתאוה 64504 

להשתוקק לממון ולכבוד ! החפץ והתשוקה להם זהו ראש לכל חטאת? אלא מהו האיסור בזה, לך תאוה 64505 

 64506 !הוא האיסור החמור המאבד את האדם משתי העולמות, תאוותולה

אחת ולא יותר , אחת ולא שנים! והרוח אין לה אלא תשוקה אחת, והטעם מפני שהתשוקה קשורה ברוח 64507 

ומי שמרגיש חפץ ליותר , אותה אבקש´ אחת שאלתי מאת ה (ז"תהלים כ) ה"וכן אמר דוד המע, מאחת 64508 

ולכן עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של , ה מי ישאנוורוח נכא, מאחת הרי אין רוחו בריאה 64509 

כי אין מקום , עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, אבל תלמידיו של אברהם אבינו ההיפך, בלעם הרשע 64510 

 64511 !ואני קרבת אלהים לי טוב, ברוחם ליותר מאחת

ידיו של אברהם אבינו כלומר אחרי שתלמ? מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע 64512 

ותלמידיו של בלעם , ז"אם כן הרי הם בודאי סובלים תלאות עניני העוה, ז"רחוקים מתשוקת עניני העוה 64513 

, ז"אלא תלמידיו של אברהם אוכלים בעוה, לכן אמר התנא לא כן הוא, הרשע מתענגים להם על כל טוב 64514 

ואדרבה חוסר התשוקה מביא את , ב"הז וגם נוחלין העו"היינו שאף בלא תשוקה קודמת הם אוכלים בעוה 64515 

, (´קהלת ו)א  כי עיקר החסרון בא מהתשוקה וגם הנפש לא תמל! האושר במלואו שלא חסר להם כלום 64516 

וגם , שאינם מרגישים נוחם בנפשם, אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת 64517 

 64518 !שמרגישים תמיד שלא השיגו מאומה, הנאתם אינה שלמה

ובעת שתשלוט עליו רוח טהרה , אם כי בעל רוח הוא! ן יורדים לבאר שחת הוא מי שרוחו חובלהועני 64519 

כרוח גבוהה , ז נקל לו לרדת מהר ממרום הכרתו מפני התגברות מדותיו עליו"בכ, הנהו מכיר דבר לאמיתו 64520 

! חרלא כן הכרת עם הנב! ולכן יורדים הם ממצבם אף הנכון לבאר שחת! ונפש רחבה של בלעם הרשע 64521 

והעיקר ומי יקום במקום קדשו נקי כפים ובר , ´כ מי יעלה בהר ה"וזהו מאה, שהם אינם מחליפים מצבם 64522 

 64523 .(אור יהל)  .לבב

 64524 

 64525 מאמר שפ

במדבר ) ´ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה 64526 

 64527 .(ח"ב י"כ

ל "חז, יש לו מנה רוצה מאתיים, ציאות של היעדר וחסרון ורעבמ, ז הוא רק חסרון"כל סוד היצר והעוה 64528 

, עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה, ה"אומרים כל מי שיש בו שלוש מידות הללו הוא מתלמידיו של אאע 64529 

נפש , עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, וכל מי שיש בו שלוש מידות אחרות מתלמידיו של בלעם הרשע 64530 

ממה שאמר אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב איזה בית הבליעה  (´א בלק חתנחומ) ל"רחבה לומדים חז 64531 

 64532 ?כ הרבה"ובשביל מה הוא צריך כ! צריכים כדי לספוג מלא ביתו כסף וזהב

, ואם אך ימלא החסרון שוב לא יהיה לו טעם בזה, אין כאן אלא חסר, כאן מלמדתנו התורה סוד החסרון 64533 

כ "ואח, מקודם חסר לו מלא ביתו, ד תגדל התאוה משביעו רעבשיסוד הדבר הוא כי על ידי המילוי עו 64534 

וכל אשר , כי סוד הענינים הוא חסרון, אבל מלא לא יהיה לעולם, כ מלא העולם"יחסר לו מלא העיר ואח 64535 

ֶנה עד 0הלא ֵממ, וזה פשוט כי גם החולניות תתגבר עם הרעב, יתמלא יותר יתרחב החלל ויתחזק הרעב 64536 



זאת נפש , עצמותיו תרקבנה וכריסו תיתפח מתגבורת הרעב, כן בכל המדותו, מלא ביתו יש הבדל רב 64537 

 64538 .רחבה

אם מחוט , שם ישנו ענין של נפש שפלה, ובצד השני להיפך, הסוד של אותו צד הוא מציאות של חסרון 64539 

ה "יעקב אע, שבע הוא לגמרי, שלם בתכלית לא חסר מאומה, כי שם מציאות השלמות, ועד שרוך נעל 64540 

אלא , ה לא אמר יש לי כל מפני שבאמת היה לו כל"יעקב אע, ועשו הרשע אמר יש לי רב ,אמר יש לי כל 64541 

 64542 .הם מציאות בלי חסרון, להם לא חסר כלום, זוהי מידת האבות השלמים

אין המכוון כי הרשע אוכל , צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר, (ג"משלי י)ב  הוא מה שכתו 64543 

גם הצדיק אוכל אבל תוך כדי אכילתו לא , אלא צדיק אוכל לשובע נפשו, יש לו תיאבון יותר חזק! יותר 64544 

ובטן רשעים תחסר הסוד הוא , הוא ממלא מה שהוא צריך לשובע נפשו, נוצרה בו מציאות של חסרון 64545 

מונים חללה של מלכות  (א"שבת י) ל"חז, מכל מילוי מתהווה חסרון משביעו רעב, שכשהוא אוכל 64546 

, יותר מלעיטים אותו ברעב, כל מה שממלאים יותר, זה סוד החסרון, תםמהדברים שאי אפשר למלאות או 64547 

עד , חללה של מלכות יכולה לבלוע גם את העולם כולו והיא לא תמלא, ומובן כי לא באלה תתכן שביעה 64548 

 64549 .כדי כך מגיע סוד החסרון

וטיט היון  שאול ואבדון ובאר שחת ובור שאון, שמות יש לו לגיהנם ואלו הן´ יהושע בן לוי ז´ אמר ר 64550 

אין אף ! חסרון? מה סוד הגיהנם, זהו היסוד הגדול שאנו בביאורו, (.ט"עירובין י) וצלמות וארץ התחתית 64551 

אך סוד הגיהנם הוא כולו , בצד השני מצינו להנחיל לאוהבי יש! שמותיו שיהיה נקרא יש´ שם אחד מכל ז 64552 

ים לו גיהנם ביתר עומק ביתר וישנו עוד סוד של מעמיק! אין אף קור אחד להתעכב קצת, רק חסרון 64553 

 64554 .כל המתפתה ביצרו נופל שם, (.ט"ב ע"ב) כל הפורש עצמו מדברי תורה נופל בגיהנם, חסרון

, סוד הדבר הוא, יוכל למודדו כאן בזה העולם בגיהנם שלו, אם ברצונו של אדם למדוד עומקו של גיהנם 64555 

האדם הוא בגן עדן , הכל כאן בארץ, חריםכי הגיהנם וגם הגן עדן אין להבינם כענין הנמצא רק בעולמות א 64556 

אם בכלל שייך ? איזה ציור יוכל להיות לנו מאבדון, ז"עד כמה שהוא בגן עדן פה בעוה, בעולם העליון 64557 

והאם חללה של מלכות קטן , זה מספיק לכאורה! האבדון של גהינם הוא גדול ככדור הארץ, ציור על זה 64558 

וגם זה לא ישביע ? אינו יכול להחריב את העולם? כולוהאם האדם אינו יכול לבלוע כל העולם ? מזה 64559 

 64560 .אם האדם מסתכל רק בעצמו היה די לו להרגיש את הגיהנם לכל גודלו ורוחבו! אותו

, ומצרי שאול מצאוני, (´תהלים ל) העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור, דוד המלך כאן בעולם צעק 64561 

, שאין אנו מרגישים את הגיהנם אינו אלא מהשכרות שלנו ומה! מהחטאים שלו צעק אוי ואבוי בגיהנם אני 64562 

ונדמה , ראיתי פעם איך שניקו בית כסא וכמובן שאי אפשר היה לגשת לשם, אולם גיהנם הוא גיהנם ממש 64563 

והגויים ההם לקחו שם ? האין זה ציור של גיהנם ממש, שאם היו חובשים שם אדם היה לו להחנק ממש 64564 

כולו , בהאין סוף של ההיעדר וחסרון, היה זוכה להסתכל בגיהנם שלו אם אדם, ש וגם רקדו"לגימה מיי 64565 

כי אז גם הוא היה צועק הצילה מן שאול ! התהום רבה מכל מדה ומדה הן גיהנם ממש, ריק בלי תכלית 64566 

 64567 !נפשי

במצב אשר לא ניתן היה להכיר , ר במצב אשר ביקשו מלאכי השרת לומר לפניו קדוש"אדה! מבהיל הוא 64568 

וכל צד החסרון אצלו היה רק אשר היה באפשרות , ע"בגופו ממש היה שרוי בג, והיעדר אצלו כל חסרון 64569 

עד קלקל עצמו וקלקל , כ חסרון"וכבר נתמלא כ, הנה מזה לבד כבר נתהווה תאוה, להיות חלות של חסרון 64570 

ר במצבו עד "מאז אדה, כ מיהו כבר הבעל חשבון להכיל את התהום שאנחנו שקענו בו"א, כל הבריאה 64571 

 64572 !הרי מבהיל הסוד של הגיהנם שלנו! ב שלנוהמצ

הכל נמצא כאן כמו שם כן , הוא אשר אנו אומרים אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום 64573 

´ ל אומרים ג"חז, וההבדלים הם רק בהמדידות בבחינות הנצחיות והאין סוף, אותו הגיהנם ממש, כאן 64574 

ויש לדעת כי בעולם הקטן ישנם גם כן פתחים , בירושלים פתחים יש לגיהנם אחד במדבר אחד בים ואחד 64575 

הם הם פתחי גיהנם בעולם הקטן הוא , נפש רחבה, רוח גבוהה, עין רעה, המדות´ זהו סוד ג, לגיהנם 64576 

 64577 .(דעת תורה)  .האדם

 64578 

 64579 מאמר שפא

 64580 .(א"ב כ"במדבר כ)ב  ויקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מוא

ה רשע כבר קדמך אברהם "אמר הקב, קלת את השורה שחבש הוא בעצמוי מכאן שהשנאה מקל"פירש 64581 

ויש להבין בשלמא ההשכמה בבקר שממנה , שנאמר וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו, אביהם 64582 

שרצה להקדים , שרירה וקיימת גם אצל בלעם וטעמה עמה, (.´פסחים ד) למדין שזריזים משכימין למצוות 64583 

, הן מהסתם היו נעריו זריזים וחזקים ממנו, זה שחבש את אתונו בעצמו אבל מהו ענין, לקלל את ישראל 64584 

, וכבר היה זקן מופלג, שבלעם היה מיועצי פרעה להשתעבד בישראל (.ו"סנהדרין ק) ל"ולדבריהם ז 64585 



אבל כיצד ניתן להבין זאת , (.א"קדושין מ) ובשלמא אצל אברהם אבינו היה ענין מצוה בו יותר מבשלוחו 64586 

 64587 .םלגבי חבישת בלע

שהרי התעלה לדרגה של גדול נביאי אומות , והייתי רגיל לומר שאף בבלעם היתה זו חבישה של מצוה 64588 

, (בילקוט פנחס) ואמרו, יודע דעת עליון, (ז"ספרי ברכה פט) העולם עד שהושווה למשה רבינו בנבואה 64589 

ות זו היא דבוק היה בבוראו שהרי דבק, שכאשר פנחס רדף אחריו להורגו עלה בלעם עד לכסא הכבוד 64590 

היתה כאן , ה אם לקרוא לך באו האנשים לך עמם"וכאשר אמר לו הקב, ם"ש הרמב"תנאי לנבואה כמ 64591 

 64592 .וחבש בעצמו את אתונו, מצות עשה שבלעם מיהר לעשותה בכל גדרי האהבה של מצוה בו יותר מבשלוחו

זאת בתוקף מאחר ועשה , ל בשם שנאה מקלקלת את השורה"ומעתה יקשה להבין מדוע הגדירו זאת חז 64593 

ל עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה "שהרי אמרו חז, והייתי אומר שאהבתו היתה תלויה בשנאתו, דביקותו 64594 

ת ולהתנהג "ל שעל האדם לבטל רצונו ומאווייו כליל מפני רצון השי"כוונתם ז, (ב"אבות פ) רצונך כרצונו 64595 

נדרים )א  וסוף הכבוד לבוש למוד מאהבה "וכמ, ה יעשה את רצונו"ושכרו יהיה שהקב, עמו בתמימות 64596 

 64597 .(.ב"ס

ובזה חשב להתדמות לאברהם , ה יעשה רצונו"אבל בלעם מלכתחילה לא ביטל את רצונו אלא כדי שהקב 64598 

´ וכל כוונתו באהבתו לה, (ג"י כ"רש) ש"ה כנגד כל האבות כמ"ולהעלות קרבנות של קרבה להקב, אבינו 64599 

וקראו לה שנאה , בתו ודביקותו על שם תכליתהל את אה"לכן הגדירו חז, היתה כדי להפיק זממו בשנאתו 64600 

 64601 .מקלקלת את השורה

אבל לנו לדעת שיש שני ענייני ! הדבר ברור שלא הגיע בלעם לשלמות כזו, אבל נתברר לי שאין זה נכון 64602 

ויש דבקות , (´דברים י) פ ובו תדבק"ן עה"כמפורש ברמב, ישנה דבקות מתוך שלמות האהבה, דבקות 64603 

היינו , אלהיך אש אוכלה´ וכי אפשר לדבוקי בשכינה והכתיב כי ה, (7א"ות קיכתוב) ל"ש חז"במעשה כמ 64604 

אלא הדבק , שהרי התורה לכל ישראל ניתנה, לאותם שאינם יכולים להגיע לשיא הדביקות והאהבה 64605 

ם בהלכות "כמו שפסק הרמב, ה"אמרו להתדבק במדותיו של הקב (.ד"סוטה י) ´ובמס, בתלמידי חכמים 64606 

י התדבקות בתלמידי "על כן ע, דרך ברייתו אחר חבריו הן בדעותיו והן במעשיושהאדם נמשך מ, דעות 64607 

 64608 .ה"יתקרב לכך אף הוא ויתדבק במדותיו של הקב, חכמים

שאברהם אבינו , ם בסוף הלכות תשובה"הדבקות האמיתית שעליה כתב הרמב, הרי ששני ענייני דבקות הן 64609 

והמצוה , מקלקלת את השורה מנלן מאברהם ל שאהבה"ועליה אמרו ז, ה הגיע עדיה לשלמות האהבה"ע 64610 

כמה צריכים אנו לשמוח , ח"היא ההתדבקות בת, לכל המון בית ישראל שעל ידה יתעלו במעלות הדבקות 64611 

ה "כמו שביקש דוד המלך ע, שאנו מקיימים מצוה זו בהיותנו בישיבה בעסק התורה והעבודה בתמידות 64612 

ה מתוך "דוד המלך ע, כל ימי חיי´ קש שבתי בבית האותה אב´ אחת שאלתי מאת ה, מתוך אהבתו ודבקותו 64613 

, ´מקיימים אנו מצות דבקות בה´ ואנו מתוך הסתופפותנו בבית ה, ´דבקותו ביקש להסתופף בחצרות בית ה 64614 

 64615 .(לקט שיחות מוסר)  .עד ואני קרבת אלהים לי טוב, שתביאנו לדבקות אמיתית בלב ובנפש

 64616 

 64617 מאמר שפב

 64618 .(א"ב כ"במדבר כ)ב  ו וילך עם שרי מואויקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונ

כבר קדמך אברהם אביהם לעקוד ! ה רשע"ואמר לו הקב, י וישכם קדם ועמד בזריזות הוא בעצמו"וברש 64619 

כי מה שאמר לו כבר קדמך אברהם , ועלינו להבין, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, את יצחק בנו 64620 

כי הזריזות של בלעם לא נבעה מאותו גורם שמזרז , האלא שקדמו במעל, לא היתה הכוונה שקדמו בזמן 64621 

כתוצאה מן הדבקות ברצון , שזריזותם בוקעת ועולה מן האש הפנימית הבוערת בתוכם, את אנשי המעלה 64622 

, עין רעה ונפש רחבה, אבל זריזותו של בלעם נובעת ממידות השפלות שבו שהן רוח גבוהה, העליון 64623 

ן וכוח נפשי חזק להתגבר על המידות הרעות המושרשות בו וזריזות כזאת בעצם אינה אלא העדר רצו 64624 

 64625 .עד שנמשך אחריהן בלי שליטה ומעצור, וכובשות אותו

פעולה שהיא רחוקה לגמרי מן הטבעיות , אבל אצל אברהם אבינו היתה ההשכמה כדי לעקוד את בנו יחידו 64626 

ודאי היתה זאת זריזות  על כן, אדרבא היא סותרת ונוגדת את הטבע של כוחות החומר שבאדם, של האדם 64627 

יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת , ע אורח חיים"ז בסעיף הראשון של שו"וכמו שמבאר הט, אמיתית 64628 

כי כל מה שאיננו נגד , שאמרו איזהו גבור הכובש את יצרו, ר"עיקר הגבורה היא כנגד היצה, בוראו 64629 

וכפי שאנחנו רואים בכל , תואלא חולשה של היצרים שבאדם הדוחפים או, ר איננו גבורה כלל"היצה 64630 

אלא מתוך חולשה , אבל אין זו זריזות הנובעת מגבורה, העולם שכל אחד רץ וזריז למלא את רצונו 64631 

 64632 .המונעת מלעמוד כנגד היצר

אבל לא כן במעשי , וימהר אברהם ותמהר רבקה, ל כל מעשיהם של צדיקים בזריזות"וכבר אמרו חז 64633 

הרי זה רק מפני קנאת איש מרעהו ואין זו , ומרי תמיד לא ינוחפ שאנו רואים את העולם הח"אע, הרשעים 64634 

הרי הן ישנים מן התורה , אין אומה בעולם כיוצא בהן, וכן נאמר במדרש הן עם כלביא יקום, זריזות כלל 64635 



ופירוש , ה ונעשים כאריות"וחוטפים קריאת שמע וממליכין להקב, ומן המצוות ועומדים משנתן כאריות 64636 

 64637 .ז"וכפי דברי הט, רק אז נעשים כאריות, ה"קא בעת שממליכין להקבכי דו, הדברים הוא

זה מוכיח , ה"ש וממליכין להקב"במה שאמרו שעומדין משנתן כאריות וחוטפין ק, עוד יש להתעורר מזה 64638 

, והיה דעתן עליהם כי יש להם לקום לעבודת הבורא, כי גם השינה שלהם היתה תחת עול מלכות שמים 64639 

בכדי להתנער מן ההשפעה הגורמת , ה להם כבר התודעה השלמה להתגבר כאריולכן תיכף בהקיצם הית 64640 

נחלת )  .וגם אצלנו בישיבה צריך לשים לב ברוח זו לחזק ההשכמה לזמן התפילה, להם עצלות הגוף 64641 

 64642 .(אליעזר

 64643 

 64644 מאמר שפג

 64645 ובדרך לשטן לו והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמ´ ויחר אף אלהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה

 64646 .(ב"ב כ"במדבר כ)

, בלעם הכיר את רבונו וידע מה טוב ומה רע בעיניו, (י"רש) ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאוה לילך 64647 

הוא ידע שאיננו יכול לבטל את הברכות , ש"הוא ידע שהוא אינו ברשותו וכי הכל תלוי ברצונו ית 64648 

ודוקא מפני זה דוקא , ע דעת עליוןהוא השיג השגות גבוהות והיה יוד, שנתברכו בהן האבות מפי השכינה 64649 

נתעוררו אצלו הכוחות השפלים להתנגד להכרתו , ברגע של התרוממות ודרגת הכרה באמיתו של עולם 64650 

 64651 .העליונה

אז מתעוררים , ה"כאשר האדם מגלה את הטוב ואת האור העליון והוא רוצה להימשך יותר לאורו של הקב 64652 

הם מתנכלים לו , ם למנוע ממנו את משיכתו הרוחניתבו כוחות טבעיים המפריעים לעלייתו זו ורוצי 64653 

ומסתערים על הכוחות והרגשות העליונים המתאווים להתאחד , להעמיד גדר וחציצה בינם לבין השכינה 64654 

 64655 .עם המקור העליון

כי כאשר יתעוררו בהם רגשות להתעלות מעל למנהגם ולשנות , וזהו לימוד לכל דורשי היראה והחכמה 64656 

הרי במקביל נולדים גם כוחות מפריעים להתנקש ולחסל את הרגשות והרהורים , מדרך החולין לטוב 64657 

הגם שקודם לכן בעת שהתעוררו , ומחלישים את רצון השאיפה לטוב ואת ההסכמה לעליה, הטובים 64658 

 64659 .וכוחות השפל שקטו ורגעו, הרגשות לא היו לו שום מפריעים

מתעורר אז היצר , או בדבר מצוה פרטית אם בענין כללי´ כי המתחיל בעבודת ה, דבר ידוע ורגיל הוא 64660 

, זומם הוא להניאו מביצוע חשקו לדבר טוב, ולהורידו מרום פסגת רגשותיו, ואורב לו להפילו ולהכשילו 64661 

ש היצר מתגרה בישראל "כמ, צרה עינו של היצר במי שנכסף לשוב בתשובה ולשפר את דרגתו הרוחנית 64662 

 64663 .וכל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, (ד"סוכה נ) ובתלמידי חכמים יותר מבכולם, ם"יותר מבעכו

ואילו , הוא מתאמץ להפילם ולהכשילם, היצר אורב לכל בעלי הרגש אשר יראת אלהים מתעוררת בקרבם 64664 

כי ממילא הוא , חי על טבעו ואינו זז ממקומו אין היצר נטפל אליו, מי שעומד על מקומו קשור למדותיו 64665 

אבל אלו המנסים להיחלץ מידי יצרם ולברוח ממקום , וא שוכןשבוי בידיו ולא יזוז מן הבוץ שבו ה 64666 

הרי מיד עם התעוררותם נטפל אליהם יצרם , לנתק את מוסרות הטבע ולהתרומם מעט מעליו, העבירה 64667 

, הוא זומם להפסיק את געגועיהם להתדבק בשכינה, לצנן את התלהבותם ולהטיל פגם במחשבות הטהורות 64668 

 64669 .וץ לגדרם הטבעי ולא ישובו בתשובהומעמיד חיץ בפניהם שלא יצאו מח

כאשר , וכאשר אין השמש זורחת אין צל, כשהשמש מתחילה לזרוח נעשה צל, ל"ט זצ"וכבר אמר הבעש 64670 

, אבל כשהוא עומד על מקום אחד אין הרוח מפריעה לו, האדם הולך בדרך אז הרוח מפריעה לו בהליכתו 64671 

ג "כיון שנעשו בני י, נאמר בהם ויגדלו הנעריםוכן אצל יעקב ועשו ש, הרוח מתעוררת דוקא כשהוא מהלך 64672 

, ג שנה ובא אליו היצר הטוב"כשהאדם מגיע לי, (י"רש) ז"שנה זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לע 64673 

כאשר השמש והאור זורחים מתעורר הרע , מתעוררים אז הכוחות השפלים לעשות את ההיפך מהטוב 64674 

 64675 .לים ואילו עשו כרע ונפל תחת ממשלת התאוהיעקב גבר וניצח את הכוחות השפ, להתנגד ולהפריע

וקשה כלום מפני , (´סוטה י)א  שמשון אבשלום אס, חמשה נבראו מעין דוגמה של מעלה וכולן לקו 64676 

האם דוקא זו , ה במעלות עליונות יתירות על בני דורם"שחוננו מאת הקב, שנבראו מעין דוגמה של מעלה 64677 

ראו במעלות עליונות ביותר עד שדוגמתן היא מעין של אלא דוקא מפני שנב? היא הסיבה שלקו ונכשלו 64678 

ריכז כל מאמציו שלא , נתקנא בהם השטן והתגרה בהם, דוקא מפני זה שהיה להם אוצר יקר כזה, מעלה 64679 

וכאשר נולדו במעלה עליונה עשה הכל , השטן הוא אויב לאור הנצח, יופיעו בעולם במלוא אור זריחתם 64680 

שאז , אין השטן סובל אור הוא נרתע וירא שמא יאיר נרו של משיח, כדי למנוע הופעה זו של אור בעולם 64681 

 64682 .יהיה סופו וקץ לקיומו

כי כגודל הטוב , מרגיש במפריעים קשים מאד, ולכן כל הבא ליטהר ולהתעורר בהרהורים טובים 64683 

אם היצירה הטובה גדולה כי אז גם היצירה הרעה , שבהרהורים כן גודל השטן המתעורר מנגד להפריע 64684 

היצר מפזר אז מוקשים , כן מידת המפריעים והמכשילים, כמידת הרצון להטיב ולהתעלות, מאד גדולה 64685 



פ קבלה "וע, להפריע ולהכשיל בכל מיני דרכים ובכל מיני צורות, ופחים רבים ללכוד את בעלי העליה 64686 

פריעים כדי להצניעו ולשמרו מקטרוגים וממ, נאמר כי גם המלך המשיח נולד בעקיפין בצנעה ובאופן סודי 64687 

 64688 .שהיצר שם אותם להפריע תמיד

מענים אותו , נולדים אצלו געגועים חזקים המעציבים את רוחו, כאשר האדם נפרד מביתו לצאת למרחקים 64689 

כאשר הוא מחליט , וכן גם הגעגועים והמבוכה הנולדים בלבו של אדם, ומושכים אותו להישאר בביתו 64690 

, כי מאד נקשר להרגליו הטבעיים, את מעשיו לשוב בתשובה ולשפר, להיפרד מדרך חיים שהתרגל לה 64691 

מעציבים את , וכאשר מרגישים כי האדם נפרד מהם מכבידים על לבו, והללו מושכים אותו ומציקים לו 64692 

 64693 .ומנסים להניאו מהיפרד מהם, רוחו

ולכן אל לו לאדם שנתעורר לעשות את הטוב , הופעת כוחות המתנגדים והמפריעים היא טבעית ורגילה 64694 

אבל , כי היא קיימת ועומדת רק בתקופה הראשונה, דרכו הקודמת להתייאש ולפחד מתופעה זו ולעזוב את 64695 

 64696 .מסיח דעתו מהמפריעים אזי יתייאשו ממנו ויניחוהו, כאשר האדם עומד איתן על דעתו

ואעתיק רק קיצור מדבריו למען פיתוח , וראיתי בספר הישר לרבינו תם השער הששי שמאריך בענין זה 64697 

פעם , כי האהבה והשנאה נלחמות שתיהן, כי צריך לבעל העבודה להכיר בתחילת עבודתו, ל"הרעיון וז 64698 

כי זה משפט , ועל כן אין צריך בתחילת עבודתו להיות חושש אם יקוץ בה, תגבר האחת ופעם תגבר השניה 64699 

ואחר כן אם , כ תשוב ותתחזק ותתחדש כנשר"ואח, האהבה בתחילתה כי תגיע לתכלית ידועה ותחדל 64700 

ועל כן צריך , רק ידע כי לקץ ימים תחלוף, האהבה ותכבד השנאה אל יהי נואש מן העבודה תחלש 64701 

 64702 .(אור חדש)  .למשכיל בתחילת עבודתו להרגיל עצמו בלאט לבל יקוץ בעבודה

 64703 

 64704 מאמר שפד

 64705 .(ח"ב כ"במדבר כ) את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים´ ויפתח ה

ל פי "אמרו חז, (ב"י´ ר כ"במ) שאם ביקש לקלל פיו ברשותו, ה"הלשון ברשותו של הקבלהודיעו שהפה ו 64706 

ופירש רבינו יונה דהיה מוכרח , האתון הוא אחד מהדברים שנבראו בין השמשות של ששת ימי בראשית 64707 

ולכן נעשה תנאי במעשה בראשית שישתנו , להבראות בששת ימי בראשית משום דאין דבר חדש בעולם 64708 

אלא ששינוי , שלא רק שנשתנה הטבע עבור הצלתם, ומזה רואים גדולתם של ישראל, הצורך מטבעם לעת 64709 

 64710 .עד שהיה מוכרח להתנות על זה במעשי בראשית, הטבע הזה הוא נחשב צורך הבריאה כולה

ש לא תאור את העם כי "וכמ, ה לתתו לקלל"מכאן לימוד גדול לבלעם להבין היטב שאין בכוונת הקב 64711 

להראות לו שאין פיו , חותך ניתן לו על כך במה שנשתנה הטבע ונפתחה פי האתוןמופת , ברוך הוא 64712 

ש חובת "וכמ, ולא עוד אלא שהודגש לו בזה החשיבות של כלל ישראל, ברשותו לעשות כאוות נפשו 64713 

ומכיון שקיום , שכוחות הטבע נוהגים בהנהגת העולם כפי מה שיאות לתורה, (ד הבחינה"פ) הלבבות 64714 

 64715 .הרי שום כוח בעולם אינו מסוגל לעקרם חלילה, ם קיום התורהישראל מוכרחת לש

מיאן להכיר בחשיבות המיוחדת , סירב לעשות חשבון הנפש, עם כל זאת נשאר בלעם מבלי להתפעל כלל 64716 

בלכתו לקלל ´ לא רצה להבין שבזה שמרד נגד ה, של כלל ישראל שהנוגע בהם כנוגע בבת עינו כביכול 64717 

שאם השר מורד , (´חשבון הנפש ו) גד עצמו וכמו שכתב החובת הלבבותהמריד את הטבע נ, את ישראל 64718 

, אם אתונו מרדה בו אין זה אלא משום שהמרה הוא פי אדונו, במלכות זה גורם שהעבדים שלו ימרדו בו 64719 

 64720 .ומרוב כעסו ורגזו ניטל ממנו שכלו להכיר במצבו האומלל

כל כך התדרדר והתרחק מהשכל , מותלולא מקרא שכתוב אי אפשר היה להאמין שגדול הנביאים שבאו 64721 

רצונותיו של בלעם לא נתנו לו , שלא רק שלא נכווה בפושרין אלא אפילו בחמי חמין לא הרגיש, הפשוט 64722 

אלא דחפוהו כבתוך כף הקלע מדחי אל דחי עד , כדי שיקלוט את המשמעות של הנעשה, לשקוט לרגע 64723 

 64724 .שהשמידוהו לגמרי

עד שאבד את היכולת להכיר את האמת אפילו , ומדותיו הפחותותכ הוליכוהו שולל מזימותיו השפלות "כ 64725 

התדרדר , אדם כזה שלא חס על חייו והתעקש להמשיך בדרך לאבדון, כשבאה האמת וטפחתו על פניו 64726 

ובודאי שאי אפשר היה להשוותו , למצב כזה שהפסיד לגמרי את הבחירה החופשית שיש לכל אדם בטבע 64727 

 64728 .יותר מרמז קל כדי להפקיר את עצמם לגמרי למען כבוד שמיםשלא היו צריכים , לגדולי הצדיקים

בזה כדי שיוכל ´ על פי מושכל ראשון היה לו לחשוב שרצון ה, משה רבינו נתגדל בילדותו בבית פרעה 64729 

וממילא כדאי להבליג בינתים כדי שסוף סוף יוכל להטיב לאחיו , להשפיע על פרעה לטובת עם ישראל 64730 

? שהרי נהנה מכבוד מלכים ולמה להפקיר הכל, גיעה גדולה לטובת טיעון זהובודאי היתה נ, במועד הנכון 64731 

וברגע שראה יהודי נתון בסכנה הפקיר את מעמדו הרם , ובכל זאת לא נתפעל כלל ויצא לראות בסבל אחיו 64732 

 64733 .וחש לעזרתו



ש "כמ, ה אליו בסנה"זכה להבחר למושיען של ישראל כשנתגלה הקב, וכיון שלא דאג לעצמו אלא לכלל 64734 

ופירשו במדרש שבהיותו במצרים עזב את כל כבודו בבית פרעה , (ב"ל´ ר א"שמו) כי סר לראות´ וירא ה 64735 

 64736 .ולעלות עוד למעלה בקודש´ ולכן זכה להתגלות כבודו ית, ויצא לראות בסבלם של אחיו

עשאם עיקר ללכת , (א"ויקרא י) איתא בספרא על הפסוק את משפטי תעשו ואת חקותי תשמרו ללכת בהם 64737 

ומסיים שם בהתהלכך תנחה , שלא תערב בהם דבר אחר בעולם, שלא יהיה משאך ומתנך אלא בהם, םבה 64738 

, וביאור הדברים שעל האדם לדעת שאין התורה לימוד בעלמא ואוסף של מצוות לקיים, (´משלי ו) אותך 64739 

ידי  אנו חושבים שיצאנו, ועל כל צעד ושעל יש לדון מה רצון התורה בזה, אלא דרך חיים ונר לרגלו 64740 

כל , אבל זה לא מספיק כל עוד שהתורה לא ממלאה את מחשבתינו, חובתינו בזה שאנו מתפללים ולומדים 64741 

, וזהו שמסיים הספרא בהתהלכך תנחה אותך, עוד שאין משאנו ומתננו בה לכוון צרכינו בחיים על פיה 64742 

 64743 .כלומר עלינו לכוון את דרכינו בחיים על פי התורה

משום שבאור התורה , (תשובה´ ה הלכ"פ) ם"ש הרמב"כמשה רבינו כמרק בזאת נוכל להיות צדיקים  64744 

אם נביא כבלעם הגיע למצב של , נוכל להזהר מכל מכשול בדרכינו ולבדוק כל מעשה לעשות או לחדול 64745 

אם כן יכולים , י אתונו"ולחזור על עקביו אפילו כאשר נוצח ע, טירוף כזה שלא היה יכול לשלוט על עצמו 64746 

אינה דבר של מה בכך אלא סכנה מוחשית , הסכנה הנשקפת לאדם מיצריו הפחותיםאנו לתאר לעצמנו ש 64747 

, לברוח כצבי מיד וכצפור מיד יקוש, ועל כן מוכרח האדם לבדוק את דרכיו ולייסר את עצמו תמיד, ביותר 64748 

 64749 .(המוסר והדעת)  .(´משלי ד) ש שלמה החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך"וכמ

 64750 

 64751 מאמר שפה

 64752 .(ח"ב כ"במדבר כ) פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים את´ ויפתח ה

? אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא, אזל אסקיה לטיטוס בנגידא, אונקלוס בר אחתיה דטיטוס בעי לאיגיורי 64753 

א זיל איגרי בהו בההוא עלמ, ל מילייהו נפישין ולא מצית לקיומינהו"א? מהו לאדבוקי בהו, ל ישראל"א 64754 

ל "א? ל דיניה דההוא גברא במאי"א, כל המיצר לישראל נעשה ראש, דכתיב היו צריה לראש, והוית רישא 64755 

 64756 .כל יומא מכנשי ליה לקיטמיה ודייני ליה וקלו ליה ומבדרו אשב ימי, במאי דפסיק אנפשיה

א ל ל"א? מהו לאידבוקי בהו, ל ישראל"א? ל מאן חשיב בההוא עלמא"א, אזל אסקיה לבלעם בנגידא 64757 

אזל אסקיה לפושעי , ל בשכבת זרע רותחת"א? ל דינא דההוא גברא במאי"א, תדרוש שלומם וטובתם 64758 

ל טובתם דרוש רעתם לא "א? מהו לאדבוקי בהו, ל ישראל"א? ל מאן חשיב בההוא עלמא"א, ישראל 64759 

 64760 .(ז"גיטין נ) תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם, תדרוש

, ב"והרי הם מודים שעם ישראל חשוב שם בעוה, לעם שכבר היו בעולם האמתוקשה להבין טיטוס וכן ב 64761 

הרי מת , והלא שם בעולם האמת אחרי מיתת האדם? איך הם מיעצים את אונקלוס להיות מיצר לישראל 64762 

ברם אין ספק ? ולמה יעצו טיטוס ובלעם לעולל רע לישראל, ר ובטל מהם חשק המדות הרעות"אצלם יצה 64763 

והם הרשעים נענשים על , והא ראיה שהם מודים כי עם ישראל חשוב שם, ששם רואים את האמת 64764 

 64765 .חטאיהם ועל הרשעות שעשו לגבי עם ישראל

, נפשם כל כך מלוכלכה שאי אפשר להפריד אותה מהרע, אלא שהרע טבוע בהם ואינם מסוגלים להשתנות 64766 

, נה הם נוטים לרעשאפילו מבלי כוו, הרגל רע של שנים עשה את שלו בהיבלעותו לתוך נימי נפשם 64767 

החטא דבוק בהם והעבירה , כי אינם יכולים לחזור, ש רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים"וכמ 64768 

 64769 .חודרת ומרעילה אותם לגמרי

מכירים , והם יושבים שם ברומו של עולם, לכן אף שטיטוס ובלעם מודים בחשיבותם של בני ישראל 64770 

כ בחטא עד שקשה להם לעשות דבר "אולם נשתרשו כ, האמת רוצים לדבר ולשבח את, ויודעים את האמת 64771 

, אבל גם זה רק לאחר שנים רבות, ורק הגיהנם מטהר אותם ואת נפשותיהם, שהוא בניגוד לטבעם והרגלם 64772 

הרע כה חדור בתוכם עד , החטא כה נשתרש בהם, ומי יודע מהו הזמן הדרוש להם לנקותם ולזככם 64773 

ואין כל , אינם מסוגלים עוד להשתחרר מן הרע הדבוק בהם, ליוןשאפילו לאחר זמן של שהייה בעולם הע 64774 

כי אינם שולטים , לבין זה שהם מייעצים לעשות להם רעה, סתירה בין מה שהם מודים בחשיבות ישראל 64775 

 64776 .על טבעם אלא טבעם שולט עליהם

שיתמה היה ראוי בלעם , פ כי התעללת בי"בלעם עה´ ומה מאד הולמים דברי רבינו בחיי על התורה בפ 64777 

והיה , ושירעיש מן הנס המחודש והמבהיל את כל ההולכים עמו בדרך, בפלא הגדול הזה של דיבור האתון 64778 

אבל מתוך אכזריותו ורוע , היתה זאת לסכל עצתו ולהשיב חכמתו אחור´ לו לחשוב ולהתבונן כי מאת ה 64779 

כי התעללת בי ולכך השיב כאדם שמדבר עם חברו , טבעו ומרוב חפצו ללכת לקח הענין בדרך תמות 64780 

 64781 .ל"עכ

כנגד עשרה , בעשרה נסיונות נתנסה בלעם הרשע ובכולן לא השגיח בהם, ל באדרת אליהו כתב"א ז"וגר 64782 

וכנגד כן כתיב , ובלעם הרשע עבר על כולן ולא השגיח בהם כלל, ה בכולן"נסיונות שעמד אברהם אבינו ע 64783 



לא היה יכול להשתמש בשכלו כ השתרש בנפשו והתרגל בו עד ש"הרע כ, ´כאן עשר פעמים מלאך ה 64784 

 64785 .והרגליו הרעים שלטו עליו עד שנתדרדר לטמיון ולאבדון, והכרתו העליונה שזיכו לו מן השמים

י דהוה יתיב על תלת עשר תכטקי פיזא כסאות של "אזל אשכחיה לרשב, מכריז אליהו פנו מקום לבר ליואי 64786 

כ אי אתה בר ליואי אין אתה ראוי "א, ל הן"א? נראתה הקשת בימיך, ל הן"א, ל את בר ליואי"א, (זהב 64787 

ואם יש צדיק גמור בדור אין צריך , שהקשת אינו אלא אות ברית שלא יחרב העולם, לכרוז זה שאני שומע 64788 

 64789 .(ז"כתובות ע) דלא הוה נראת הקשת בימיו אלא סבר לא אחזיק טיבותא לנפשאי! ולא היא, אות

האם יש צורך להצניע את המעשים ? בימיו ל מלומר את האמת שהקשת לא נראתה"קשה למה נמנע ריב 64790 

או שמא תזוח דעתו שהוא צדיק גמור שהציל את , כלום יש בעולם האמת רגש של הנאת הכבוד? ב"בעוה 64791 

כ "ל הרגיל את עצמו כ"ריב, אכן גילוי נפלא במדרגת הענוה רואים אנו מסיפור זה? הדור מעונש המבול 64792 

 64793 .ב לא סרה ממנו מדה זו"והעד שגם בע, במידת הענוה וההתרחקות מן הכבוד

התאמץ שלא ליהנות , בחייו עלי אדמות מיעט מכבודו והיה משנה בדיבורו שלא להחזיק טיבותיה לנפשיה 64794 

ב הגם שאין שם רגש של הנאת "וכאשר בא לעוה, משבח מעלותיו עד שהדבר נעשה אצלו טבע שני 64795 

לא יכול היה לשנות ממנהגו זה , ז"המכל מקום מכיון שלבו ופיו היו מורגלים להצניע מעשיו בעו, הכבוד 64796 

 64797 .ב"גם בעוה

פ והחוט המשולש "ל עה"א ז"וכמש, רואים אנו כמה גדול כוח ההרגל השולט על הנפש הן לטוב והן לרע 64798 

, שומר אדם את עצמו מן העבירה פעם ראשונה ושניה ושלישית, ש בר רב יצחק"אר, לא במהרה ינתק 64799 

.(´א א"ירושלמי פיאה פ) ה יפעל אל פעמים שלוש עם גברשנאמר הן כל אל, ה משמרו"מכאן ואילך הקב 64800 

 64801 .(אור חדש)  

 64802 

 64803 מאמר שפו

 64804 .(ט"ב כ"במדבר כ) ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו יש חרב בידי הרגתיך

ושירעיש מן הנס , ת היה ראוי בלעם שיתמה בפלא הגדול הזה של דיבור האתון"שואל רבינו בחיי עה 64805 

היתה זאת לסכל עצתו ולהשיב ´ והיה לו לחשוב כי מאת ה, ם עמו בדרךהמחודש והמבהיל את כל ההולכי 64806 

ולכך השיב , אבל מתוך אכזריותו ורוע טבעו ומרוב חפצו ללכת לקח הענין בדרך תמות? חכמתו אחור 64807 

´ נתן בו כוח לדבר כענין ה, את פי האתון´ ובספורנו שם ויפתח ה, כאדם שמדבר עם חבירו כי התעללת בי 64808 

, מענה לשון גם לבלתי מוכן´ זה היה כדי שיתעורר בלעם לשוב בתשובה בזכרו כי מה וכל, שפתי תפתח 64809 

 64810 .וכל זה כדי שלא יאבד איש כמוהו, כ שיוכל להסירו מן המוכן כרצונו"כש

, ובחזקוני הלך מכותת ונשבר מלחיצת הקיר, (כנחש)א  בלעם הלך וגחין כחוי, וילך שפי ובתרגום יונתן 64811 

בלעם מתפתל מיסורים שבור ורצוץ במובן הגופני , המתין עד שנתרפא ומרוב שנאתו את ישראל לא 64812 

אלא הוא ממשיך , לא נסוג מרשעתו ומאכזריותו, ואחרי כל זאת הוא לא נכנע, ונרמס לגמרי בכבודו 64813 

ואומר בעל חובת , אפילו כשהוא רואה שאין ההצלחה מאירה לו פנים, לעמוד בעקשות על ביצוע מזימתו 64814 

 64815 .וכמה אנו קשים להמשך אחר האמת, בה ועורפנו קשה ואמונתנו מועטהכמה טבענו ע, הלבבות

מלכים ) אנו רואים באחאב מלך ישראל, דוגמה לקשיות עורפו של אדם ומידת סירובו להיכנע אל האמת 64816 

אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה ´ חי ה, ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, (ז"י´ א 64817 

ויקח עובדיהו מאה נביאים ´ ויהי בהכרית איזבל את נביאי ה, כי אם לפי דברי השנים האלה טל ומטר 64818 

ויאמר אחאב אל עובדיהו לך בארץ אל כל מעיני המים , ויחביאם חמישים איש במערה וכלכלם לחם ומים 64819 

ויחלקו להם את הארץ לעבור , ואל כל הנחלים אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולא נכרית מן הבהמה 64820 

 64821 .(´ח ד"שם י) ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו, ב הלך בדרך אחד לבדואחא, בה

 64822 

אחרי תקופה כה ארוכה של רעב , אחרי פורענות ויסורים של מניעת הגשם על הארץ במשך שלוש שנים 64823 

ולאחר שכבר ראה ונוכח בכוח הנביא אליהו והמופת שבא על ידו , כשכל המדינה כמעט התמוטטה 64824 

שעורפו , הרי כבר צריכה היתה גאוותו של אחאב להתנפץ לרסיסים, וה מאזין לבקשתו ותפילת"שהקב 64825 

הוא לא עזב את דרכו , בא הכתוב ומספר לנו אחאב בדרך אחד לבדו! אבל לא, ייכנע ועקשנותו תתרכך 64826 

 64827 !ואילו אחאב פונה לדרך האלילים שלו´ עובדיהו פנה לדרך ה, כל אחד משניהם פנה לדרכו שלו, הנלוזה

כי מטה לבי , אמר להן לפומבדיתא? פגעו ביה גנבי אמרו ליה לאן קאזלת, בי תורתארב מנשה הוה אזל ל 64828 

כלומר ממנו , (תלמידו של רב יהודה הוה וקרו ליה רמאה) אמרו ליה תלמידא דיהודא רמאה, תורתא פריש 64829 

אזלו עבדו , יהא רעוא דליהווי הנהו אינשי בשמתיה, אמר להו ידעיתו ליה שהוא רמאי, למדת לרמותינו 64830 

והוה בהו חד , כיון דחזו אתו כולהו תבעו דלישרו שמתייהו, גניבתא עשרין ותרתין שנין ולא אצלחו 64831 

היינו דאמרי אינשי גירדנא דלא טייזן שתא בציר , אכליה אריה, דלא אתא לשרויה שמתיה (אורג)א  גירדנ 64832 

 64833 .(ו"עבודה זרה כ) משני



ים ושתים שנה לא הצליחו באומנותן עשר, ציור הוא על עקשי לב שאינם מסוגלים לסגת מעקשנותם 64834 

עד שנכנעו ובאו לבקש התרה , יהודה ששמתא להם´ ולא האמינו בדברי תלמידו של ר, הפחותה של גניבה 64835 

מדי שנה בשנה עלה על דעתם לבקש התרה שהיא הכנעה , קשה היה להם להכנע, על שהחרים אותם 64836 

יפו לסבול אי הצלחה באומנותם ובלבד העד, אבל נרתעו מזה ולא אזרו אומץ למרוד בעקשנותם, גלויה 64837 

 64838 .עד שלבסוף כרעו ונכנעו, שלא ליכנע

, והיתה הזדמנות שגם הוא ישתתף, אף לאחר שראה שחבריו נכנעו והצליחו, ואילו אותו עז פנים הגרדן 64839 

שאפילו , אבל כה קשה הוא הטבע שלא להכנע, בפרט כשעושים זאת ביחד הדבר יותר קל מבחינה נפשית 64840 

אבל היה לקח טוב , והוא עומד במריו וסופו מר היה, למרות שזה לטובתו, הוא לא נכנעעל סף המות  64841 

שעל אף שהם נכנעים , וזה אמור גם ליראים, על המדה הזו של הכנעה צריכים להשקיע עמל רב, לאחרים 64842 

 64843 .ובודאי לא לבני אדם הבינוניים, גם לא לחכמי התורה, אין הם נכנעים לבני דורם, ה"להקב

כ בעיר אחת שבה לא "שפעם נאלץ להתעכב ליוה, ל"על הגאון רבי יהונתן אייבישיץ מפרג זומספרים  64844 

ומצא יהודי אחד שהתכונן ליום , וכאשר נכנס לבית הכנסת חיפש שכן טוב להתפלל לידו, הכירו אותו 64845 

וכמובן שנהנה הגאון מהשכן הטוב , בבכיות ואנחות בכל התפילות, הקדוש בדבקות ובשברון לב הרבה 64846 

, עד שהגיע עת הקריאה בתורה, כ וכן היה בשחרית"כן היה בליל יוה, וא התעודד מתפילותיו ובכיותיווה 64847 

 64848 .שאז כיבדוהו לשכן לעלות לתורה בעליה הרביעית

? לפלוני כיבדו שלישי ולי רביעי, התפרץ בשצף קצף ואמר לגבאי, והנה הוא רץ בזעם לעבר הבימה 64849 

, כה היית שבור ורצוץ בתפילה, במחילת כבודו, ושאלו לא שלט הרב ברוחו, וכשחזר האיש למקומו 64850 

השיב האיש ? אתמהה? וכעת אתה מחולל שערוריה בגלל כבוד מדומה, שפכת בכיות ואנחות בהכנעה 64851 

 64852 ?אבל לפני האדם הנבזה ההוא אכנע, ה אני יכול להכנע"לפני הקב, ההוא

, עצמו עפר ואפר כלפי מעלה שקל לו לעשות, הסיפור הזה חושף טפחיים מתכונתו הפנימית של האדם 64853 

הולך בחרב ובחנית , אינו מסוגל לעשות כן, אבל בפני אנשים כמוהו, כלפי הנעלם מעין כל והשולט בכל 64854 

ל באבן "א ז"ואומר הגר, ובשום אופן לא יהיה מוכן לוותר אף במשהו מן המשהו, ולוחם על קיום כבודו 64855 

אבל הצדיקים פושטין , ם עם מלאך המותהרשעים אפילו בשעת מיתתן מקשים עורפם ולוחמי, שלמה 64856 

 64857 .(מעייני החיים)  .צוארם כיונה

 64858 

 64859 מאמר שפז

ב "במדבר כ) ותאמר האתון אל בלעם הלא אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה ההסכן הסכנתי 64860 

 64861 .(´ל

י שמואל "שאול המלך כשנצטוה ע, אשר מעולם לא ירדנו לעומקם של דברים, נתעוררנו בהערה נוראה 64862 

והמת מאיש ועד אשה מעולל ועד , לך והכית את עמלק ולא תחמול עליו´ ועתה שמע לקול דברי ה, נביאה 64863 

בשעה שאמר לו , אמר רבי מני על עסקי נחל, ויבוא שאול וירב בנחל, יונק משור ועד שה מגמל ועד חמור 64864 

כל הנפשות , אמר ומה על נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה, ה לשאול לך והכית את עמלק"הקב 64865 

 64866 .(7ב"יומא כ) ואם גדולים חטאו קטנים מה חטאו, ואם אדם חטא בהמה מה חטאה, כ"הללו עאכו

ועל פי זו , פלפול נפלא שדן שאול בזו הסוגיא, ו אחת ממדות שבתורה"הנה היתה זאת דרשה של ק 64867 

ברוך אתה ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו שאול , וכן אמר שאול בפירוש, הדרשה פסק ועשה מה שעשה 64868 

ולמה לא , ומה קול הצאן הזה באזני, וגם אחרי שהוכיח אותו שמואל באמרו, ´הקמותי את דבר ה´ לה 64869 

 64870 .´ואלך בדרך אשר שלחני ה´ השיב לו שאול אשר שמעתי בקול ה, ´ותעש הרע בעיני ה´ שמעת בקול ה

אמר לו שמואל החפץ והנה , הנה לפי דעתו של שאול לא היה לו שום ספק כי ודאי עשה הכל על פי הדין 64871 

הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים כי חטאת קסם מרי ואון , ´בעולות וזבחים כשמוע בקול ה´ לה 64872 

כי הוא מסיר בטחונו , כמו שחטא קסם הוא חטאה גדולה, ל"ק מפרש פירוש נורא וז"וברד, ותרפים הפצר 64873 

, פיכך לא יירא ממנו לעבור על מצותול, ואומר כי אין בידו להטיב ולהרע, ה ונותן בטחונו בקסם"מהקב 64874 

והוא מי שעובר על , כן הוא חטאת גדולה הפצר, כ שהוא חטאת גדולה"וכתרפים ג, א"והרי הוא כעובד ע 64875 

 64876 .רצון המצוה אותו

שאול ? כי איך יתכן לדמות כשלון של שאול המלך לחטאת קסם ואון ותרפים, הדברים מבהילים מאד 64877 

אמר רב הונא כבן שנה שלא טעם טעם , (ג"י´ שמואל א) ול במלכול בן שנה שא"המלך שאמרו עליו חז 64878 

אם , כל חטאו לא היה כי אם איזו טעות! ´הנה אין לנו אף מושג בחטא של שאול המלך בחיר ה, חטא 64879 

 64880 .בדבר משנה או בשיקול הדעת

ואל לא היינו יודעים באמת איך לפסוק ההלכה אם כשמ, ואת דברי לא הקים´ ולולא היה לנו בזה דבר ה 64881 

, ´ועל חטא כזה של טעות של שאול בחיר ה, ´כי הלא היה זה פשוט מחלוקת בדעת דבר ה, או כשאול 64882 

הרי הוא כופר בו ומסיר , מורה פי האל ואינו עושה מה שציוהו, קראו הכתוב חטאת קסם און ותרפים 64883 



והרי הוא כעובד  ולפיכך לא יירא ממנו לעבור על מצותו, ואומר כי אין בידו להטיב ולהרע, בטחונו ממנו 64884 

 64885 .ז"ע

לא יאמרו כזאת כי אם בעלי מוסר , בקורת חריפה כזאת על מעשה אדם הנה זה ממש לא יאומן כי יוגד 64886 

של שאול בחיר ? וחטא של מי, סוד גדול כזה הוא ענין חטא, המשכילים לחדור לתכונת הדברים ומקורם 64887 

, ´יען מאסת את דבר ה, ז"ר עומה לנו יותר ממה שהכתוב בפירוש אומ, נורא מאד עומק הדין! ´ה 64888 

ואם התורה קוראת זה מאסת הלא זה דברים כפשטן , ובתורתנו הקדושה אין חלילה ענינים של מליצות 64889 

 64890 !ממש מאסת

להקשיב , הנה שמוע מזבח טוב´ והנה שאול לא הכיר בחטאו ולא הודה בדבר עד שאמר לו שמואל בשם ה 64891 

הוסיף לו כלום בבירור טעותו ובשקול דעתו של שאול ולא , הנה לכאורה לא ביאר לו כלום, מחלב אילים 64892 

ומה זה עתה הכיר בחטאו לאמר חטאתי , ו"כי הלא על כן דן ק, ´אשר סבר כי באמת כן הקים את דבר ה 64893 

 64894 ?´כי עברתי את פי ה

הן אמת כי , נתבע הוא על חסרון שמיעה, הנה שמוע מזבח טוב, שמואל גילה לו חדש, זהו ביאור הדברים 64895 

הטעויות , אבל אגלה לך שורש מקור הטעויות מאין הן באות, אמנם מעשיך בטעות באו, לוםלא הזדת בכ 64896 

לא היית בא , היטב על מתכונתו´ לו שמעת את דבר ה, ´מאשר לא שמעת את דבר ה, באות מאי שמיעה 64897 

לא מסתפק ולא , האדם אשר אזנו בריאה ושומע הכל ברור, כמו שבשמיעה גשמית, לעולם לידי טעות 64898 

 64899 .סימן הוא כי נמצא איזה קלקול בשמיעתו, והמסתפק במה ששמע אם ככה שמע או אחרת, טועה

אין אדם עובר , כי בידיעה ברורה אין מקום לחטא, אמנם כי כל חטא בכלל אינו אלא טעות, אמנם כי טעית 64900 

אי אבל התבונן ודע כי כל הטעויות הולכות ובאות מ, (.´סוטה ג) עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות 64901 

היטב על כל חוטיו נימיו ´ לו היה ער וזהיר ושומע את דבר ה, לו היה חוש השמיעה כתקונו, השמיעה 64902 

ס באת לידי "ואם אמנם סו, כי אז לא היה בא בשום אופן לשום טעות בעולם, ומיתריו בתכלית הדיוק 64903 

 64904 .הרי סימן מובהק הוא כי לא שמעת היטב, טעות

גוש חושך בתכלית ללא כל נצנוץ , הגוף אמנם הוא עפר ממש, האלהים את האדם עפר מן האדמ´ וייצר ה 64905 

כל דנפח מדיליה , הוא הסוד הגדול של ויפח באפיו נשמת חיים, אבל יש ענין של חיבור גוף ונפש, של אור 64906 

כי אז הגוף בעצמו נהיה לאור גדול , כשקרני אור הנפש מושמים על הגוף באין כל הפסק ופירוד, נפח 64907 

, שיהיו אחד בתכלית, ל עבודת האדם היא אך ורק לאסור את מרכבת הגוף והנפש יחדנמצינו כי כ, ונורא 64908 

ז "בכ, ותהיינה אף חכמות הכי גדולות, כי אז לא תועילנה לו שום חכמות, ואם לא ירתום את הגוף להנפש 64909 

 64910 .ישאר הגוף בכל עכרותו

לא קם , (ד"ספרי ברכה ל) ל"כן אמרו ז, ובלעם יוכיח אשר במדרגת חכמתו לא נפל מהדרגה היותר גבוהה 64911 

והוא עצמו אמר תמות נפשי מות ישרים , בלעם? אבל באומות העולם קם ואיזהו, נביא עוד בישראל כמשה 64912 

 64913 ל"ש ז"ואיך יתכן כל התועבות שעשה כמ, הנה הכיר ישרים וגם רצה להיות כמותם, ותהי אחריתי כמוהו

הוא הדבר אמנם חכמתו של בלעם , היה הלא אנכי אתנך אשר רכבת עלי בועל אתונו, (7ה"סנהדרין ק) 64914 

וכשהגוף אינו רתום להנפש הנה זה בכה וזה , אבל לא עסק ברתימת הגוף והנפש יחד, היתה גדולה ורבה 64915 

 64916 .והגוף עושה מה שהוא רוצה ומועמד הוא לכל התועבות, בכה

את הגוף עם  לרתום, כל ימיהם עסקו בעיקר העיקרים, סודם הוא כי היו רתומים, לא כן האבות הקדושים 64917 

הוא סוד הריתום וזהו ענין , (ח"נ´ ר א"שיה) היה ממרמר ומסגף עצמו? מה היה עושה אברהם, הנפש 64918 

לאסור את האדם גופו ונפשו במרכבה אחת בתכלית , וגם המלה מוסר כן הוראתה בפשוטה, המוסר 64919 

 64920 .יהיו מובלעין אחד ברעהו והיו לאברים וגידים מציאות אחת ממש, הרתימה

האוזן השומעת הלא שומעת , כי המציאות עושה את שלה, ידים אין כל היכי תמצא של טעותיםבאברים וג 64921 

, ואדם התועה בדרכו סימן הוא כי נפשו פורחת היא? ומה שייך טעותים, עין הרואה רואה היא, היא 64922 

, כי אם רוח מתהלך באויר, אינה כלל מציאות של אברים וגידים, מרחפת מעל פני הגוף ולא בגוף היא 64923 

 64924 .והוא מועמד ודאי לכל טעותים ושגיאות, ובאין אברים הוא פתוח לכל משחית

והוא , להרכיב הגוף והנפש במרכבה אחת ללא כל פירוד, נמצא במה יהיה כל עסקו של האדם ועבודתו 64925 

כי ההתהפכות מרע לטוב בלי , (ד"אור ישראל י) ל"ס זצ"ענין ההתהפכות מרע לטוב אשר כתב הגרי 64926 

יסוד לימוד המוסר הוא ההתלמדות במלאכת , שת הראיה בלי עין ושמיעה בלי אוזןכבק, לימוד המוסר 64927 

 64928 .והוא היה עסקם של האבות הקדושים כל ימיהם, הרתימה

כל התביעה היתה , שאול כי טעה וחטא, (7ב"נדרים ל) ה על מאתים וארבעים ושמונה אברים"המליכו הקב 64929 

הוא אשר מתפללים בכל יום ותן , ום לטעותיםבשמיעה בריאה ומתוקנת אין מק, הנה שמוע מזבח טוב 64930 

כי רק זה הוא , גם בינה גם שכל זה כלום אם לא יקנה אוזן לשמוע, בלבנו להבין ולהשכיל לשמוע 64931 

!את כל דברי תורתך באהבה נורא למתבונן, ההכשרה והתנאי אל ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים 64932 

 64933 .(דעת תורה)  



 64934 

 64935 מאמר שפח

ב "במדבר כ) נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ויקוד וישתחו לאפיו´ וירא את מלאך ה את עיני בלעם´ ויגל ה 64936 

 64937 .(א"ל

, ומזה שנבואה בכל העתיד אינו בריאה חדשה? ן העיר על לשון ויגל הלא היה זה מראה נבואה"הרמב 64938 

וכשמסירים אוטם הלב אז , ורק שאינו רואה זאת מחמת אוטם הלב וכיסויו, דביצירת האדם יש כבר הכל 64939 

ובכל , והאדם באמת עוסק בזה כל היום, ונביא כאן דבר אחד שהנהו מעיקרי עבודת האדם, ואים הכלר 64940 

דורש ´ ומה ה, חסד הלא הוא יסוד כל הבריאה ועבודת האדם, זאת אינו יודע מזה כלום מחמת אוטם הלב 64941 

מעשה  שאין בה שום, ובאמת הוטבעה כן כל הבריאה, (´מיכה ו) ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד 64942 

, ן"והוא רק משום הסיבה שכתב הרמב, והאדם אינו יודע מזה כלל, ופעולה שלא תהיה בה פעולה של חסד 64943 

 64944 .אוטם הלב וכיסויו

 64945 עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי´ ותאמר נעמי יעשה ה, על הערה זו נתעוררנו במגילת רות

וכי , שו לבעליהן רק מה שנשאו להםולכאורה הלא בכל המגילה לא נזכר שום מעשה חסד שע, (´רות א) 64946 

וכן ויען בועז ויאמר לה ? ומה שייך על זה חסד, נשואי אשה עם בעלה וחייהם ההדדיים מעשי חסד הם 64947 

, ולכאורה איזה חסד עשתה עם נעמי, (´שם ב) הגד הוגד לי את אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך 64948 

ואיך נוכל למנות פעולה שאדם עושה לטובת , הורות עשתה זאת לטובת עצמ, הלא נעמי הפצירה בה לשוב 64949 

 64950 ?עצמו בין פעולות החסד

איזה מעשה חסד עשתה בזה , (´שם ג) היטבת חסדך האחרון מן הראשון, בתי´ וכן ויאמר ברוכה את לה 64951 

ש ותאמר לה נעמי חמותה בתי הלא אבקש לך מנוח אשר "וכמ, והלא עשתה זאת רק לטובת עצמה, רות 64952 

בשביל איזה שידוך הגון וכדומה , נוכל לחשוב פעולה שאדם עושה לטובת עצמו וכי, (´שם ג) ייטב לך 64953 

 64954 ?למעשה חסד

מצות צדקה , כשנתבונן נראה דכל הנחתנו שמעשה שהאדם עושה לטובת עצמו אינו מעשה חסד הוא טעות 64955 

שהאומר אתן צדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק , (.´פסחים ח) ל"ודאי שהוא מעשה חסד ואמרו חז 64956 

, דאין הכוונה מגרעת את המעשה, פ שהוא עושה זאת לתועלת עצמו"ומעשהו הוא מעשה חסד אע, ורגמ 64957 

וכי מנין לנו שאסור לעשות חסד , אמנם ידונו עמו על ענין לשמה אבל בענין חסד אין כאן שום גרעון 64958 

תו נעשה כל הדן דין אמת לאמי, (.´שבת י) והרי הדיין שכל מעשיו הם מעשי חסד שאמרו, לתועלת עצמו 64959 

פ שהוא לוקח שכר פעולה אין זה "נמצא שאע, כ מותר ליקח שכר"אעפ, ה במעשה בראשית"שותף להקב 64960 

 64961 .מגרע את מעשה החסד

, ואם כן הוא טעות שאנו חושבים דחנוני העסוק כל היום במקח וממכר ומרויח מזה פרנסתו אין זה חסד 64962 

וזה בא מאכילהו משקהו , רום יחף ורעבאדם הולך ע, דכיון שהפעולה בפני עצמה פשוט שהיא מעשה חסד 64963 

והיכן מצינו שאסור ? ומה איכפת לנו אם הוא מרויח מזה גם כן, הלא אין לך חסד גדול מזה, ומלבישו 64964 

כשאדם יביט במבט כזה על , והלא יכול הוא לכוין כאן גם לשם חסד, לקחת ממעשה חסד לטובת עצמו 64965 

 64966 .כל עסקיה אך עסקי חסד הם, היראה שכל הבריאה כולה כל מעשיה ופעולותי, העולם

, וגם יסוד המצוות שבין אדם למקום הוא חסד, ולפי זה כל מצוות בין אדם לחבירו יסוד כולן הוא חסד 64967 

והלא זה , ת לעשות נחת רוח ליוצרו"שהחסד בזה הוא עם הבוי, אלא שכאן נצטרך להוסיף הוספה קלה 64968 

ריח ניחוח נחת רוח למי שאמר , (´ויקרא א י"רש) ל"ביסוד הקרבנות אמרו חז, יסוד כל הבריאה כולה 64969 

 64970 .זאת אומרת שכל יסוד הבריאה הוא לעשות חסד עם הבורא כביכול, ונעשה רצונו וזהו יסוד כל האדם

סוגיא שנגמרה באותו ענין , תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים (.ד"סוטה י) ל"אמרו חז 64971 

שכל פלפול התורה והמקח וממכר , הסוגיא הוא מענין זה זוהי הוראה שכל משאה ומתנה של, שפתחה בו 64972 

אחד מעיקרי המשפטים , המתבונן היטב בתורה הקדושה יראה שיסודה הוא חסד, בה השורש הוא חסד 64973 

ענין בעלות , והמתבונן יראה שיסוד הקנינים באמת הוא חסד, הוא קנינים שלכאורה אין לזה שייכות לחסד 64974 

והוא על דרך , ה להטיב עם בריותיו"מהיסוד של רצה הקב, מדת החסדאת האדם נובע מ´ שחנן הבורא ית 64975 

דמאן דאכיל , שכל ענין עבודת האדם הוא בכדי שלא יאכל נהמא דכיסופא, ח לוצאטו מבאר"שהרמ 64976 

 64977 .שהאדם ירגיש שהוא אוכל מיגיע כפיו, וכמו כן ניתן לאדם ענין קנינים, מדחבריה בהית לאיסתכולי ביה

האדם שרוי כל היום , יסוד הבריאה חסד, יסוד התורה חסד, ת הכל הוא חסדהיסוד והשורש המקיף א 64978 

שכן , כל משא ומתן כל עסקי האדם ההדדיים כולם בנויים על חסד, כל מעשיו ופעולותיו חסד הם, בחסד 64979 

בהרהור קל שהוא עושה זאת לטובת , והאדם במחשבה שטותית אחת הוא מוחק את הכל, הוטבעה הבריאה 64980 

 64981 .י מחשבה כזו"הכל נבלע ונעלם ע, יסוד הבריאהעצמו הוא מוחק 

י הפיכת קערה הוא הופך "דע, הופך קערה על פיה, (.ז"ב ט"ב) ל"ועל זה יאות להמליץ מה שאמרו חז 64982 

החסד , היטבת חסדך האחרון מן הראשון, ומבהיל מאד דבאמת האדם הדור כולו מחסד, בנינים הרבה 64983 



שאחרי כל אלה כשישאלו , ועד כמה מבהיל זה, חסד הוא השידוך עם בועז מעשה, הגדול הלזה הוא פשוט 64984 

מגילת רות בשבועות הוא כדי , יניע בכתפיו כאילו לא ידע כלום, לאדם איה הוזהרנו בתורה על חסד 64985 

דעת חכמה )  .תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים, להורות שיסוד התורה הוא חסד 64986 

 64987 .(ו"נ´ א מא"ומוסר ח

 64988 

 64989 מאמר שפט

במדבר ) חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי אם רע בעיניך אשובה לי´ בלעם אל מלאך ה ויאמר 64990 

 64991 .(ד"ב ל"כ

כי אם החותם אינו אמיתי נמצא שזה המשקל הוא שקר , (.ט"ב פ"ב) לוקין על משקלות משעת עשייתן 64992 

, מטבעות כי המחזיק ברשותו דפוס של מטבע שקר יכול לייצר הרבה, והנזק בלתי משוער, בצורת אמת 64993 

המייצר סוכריות בצורת מטבעות לא יוטל , כך גדול יותר השקר, וכל שהשקר מוסווה בצורה של אמת 64994 

, ולוקין עליהן משעת עשייתן, שונה הדבר כשהמטבע המזוייפת עשויה מתכת, לבית הסוהר על זה 64995 

י אם כ, וכל הזיוף מסתמך על צורת האמת שבדבר, ההלקאה היא על צורת האמת שבה חתום בחותמת 64996 

 64997 .נאחזים רק בהשקר אז נותר השקר בלבד

, מכאן עשויים אנו ללמוד שכדי לבדוק ולעמוד על מדת חוזק היסוד של האמת צריכים להגיע אל המקור 64998 

אמת ? ואיך חותרים להגיע לזה, אם אין לו מקור אין לו יסוד, אם יש לו מקור לינוק ממנו יש לו יסוד 64999 

אם הוא , תי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקבחייב אדם לומר מ, ל"ש חז"המדה היא כמ 65000 

אבל גם במצב זה , נפש שפלה ורוח נמוכה, ומידותיו של אברהם אבינו, עומד במידות המציינות את האבות 65001 

משל למפליג בספינה שנודע לו , ויהא סבור שהוא הולך בדרך הישרה, יש להזהר לבל ילך בכיוון הפוך 65002 

הלא , הסב פניו לכיוון מזרח? מה עשה, נתברר לו שהספינה נוסעת מערבה והנה, שפניו מועדות מזרחה 65003 

 65004 .לשוטה יחשב אם לא ישנה את מהלך הספינה

אבל קיים מצב ביניים כשעומדים בחצי , ומה היה סוף דרכו של בלעם, ידוע מה היה סוף דרכו של אברהם 65005 

כסבור , ושם קשה להבחין, אך לקצה דרכו של אברהם לא הגיע, אחרי שהפליג מדרכו של בלעם, הדרך 65006 

, כ אל תשלח ידך"לאברהם נאמר תחילה העלהו לעולה ואח, א וטעות בידו"שעומד הוא על דרכו של א 65007 

ומסתמא היה , כ לא תאור את העם"ואח, לכתחילה מתירים לו ללכת, וחשבונות כיוצא באלה היו לבלעם 65008 

 65009 .העלהו ואל תשלח ידך, מקום לטעות שהקללות דומות לעקידה

וצריך היה להבין שלא , ויודע היה כי הוא לא נבקע לפניו אלא לפני ישראל, ראה כי הים נקרעפרעה  65010 

הוא מסתכל בכוכבים של אחרים , אלא שבשעה שהאדם רודף הוא שוכח כל החשבונות, לדחוק את עצמו 65011 

הירות ז, וכן בלעם עין רעה היא ומדריכתו, ואינו מביט בכוכב של עצמו, ראו כי רעה נגד פניכם, באמרו 65012 

, ואם היא חסרה בהכרח שיגרם נזק והפסד וחסרון, בעין טובה צריכה להדריך את האדם מלכתחילה 65013 

מקבלים , בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ואפילו כשבונים מזבחות שקרבנותיהם מתקבלים בשמים 65014 

 65015 .את קרבנו ונותנים לו מקום לטעות

כי יש מדה ראשית אשר כל , תיו נמשכות אחריוצריך האדם לחקור מהו הרצון הראשון אצלו שכל מדו 65016 

כ כל דרך איש ישר "ל עה"א ז"ש הגר"כמ, וממנה נובעות כל הנטיות, הנטיות נוטות אליה למלא רצונה 65017 

כל חשבון לתקנה יהיה , פ נקודת האמת"אם בנקודה הראשונה קיימת הזנחה שאינה ע, (א"משלי כ) בעיניו 65018 

במושכל , ממילא כל החשבונות כוזבים, ים אינה נכונהאם הספרה הראשונה בשורת מספר, מקולקל 65019 

בזמן שקשור היה , חטאתי אם רע בעיניך אשובה לי, ראשון רואים אנחנו אצל בלעם כמעט מדת ההשתוות 65020 

 65021 .כבר בהבטחה לבלק לקלל

ה "ולא קם נביא בישראל כמשה אבל באו, נבואתו של בלעם לאחרית הימים נשארה בתורה כתורת אמת 65022 

שהרי נתקבצו כל , קבלת תורה, מלחמת עמלק, הוא ידע על קריעת ים סוף, (י דבריםספר) קם בלעם 65023 

ובכל זאת אמר תמות נפשי מות , (ט"תהלים כ) עוז לעמו יתן´ ואמר להם ה, האומות אצל בלעם בשאלה 65024 

נעשה סרסור לדבר עבירה וסיפק את הזוהמה השפלה ? מה עשה, אבל לא רצה לחיות כיהודי, ישרים 65025 

אלא שלא , הכל ידע והכל הבין, יודע דעת עליון, הגיע לנבואה, הוא היה בשמים, זנות, םביותר שבחיי 65026 

 65027 .כי יש לו עין רעה המדריכה את הכל, כל השפעה לא תועיל כלום, רצה לשנות את הרצון

וצריך תמיד לבקר את עצמו אם הוא עדיין עומד , ענינו הראשון של בן תורה בזמן הזה היא מסירת נפש 65028 

ואין , אך יש תמיד לבדוק אחריהם, ישנם עשירים שהעשירו בבורסא, והכרתו הראשונה על השקפתו 65029 

שכן מעלות ומורדות , עשירותו עומדת היום בסימן שאלה, להסתפק בידיעה שביום אתמול היה עשיר 65030 

, יכולים לפעמים גם לוותר לך רק בתנאי שאתה עומד בסימן עליה, הבורסא נבחנות פעמיים בכל יום 65031 

דברי בינה )  עומד על הדרך של מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי, תלמידיו של אברהם אבינוהנמנה על  65032 

 65033 .(ומוסר



 65034 

 65035 מאמר שצ

ב "במדבר כ) ועתה אם רע בעיניך אשובה לי... חטאתי כי לא ידעתי כי אתה´ ויאמר בלעם אל מלאך ה 65036 

 65037 .(ד"ל

שאפילו רשע גדול אם , ה עם בריותיו"ר יצחק כמה גדולה רחמנות הקב"א, (נצבים´ פ) ק"איתא בזוה 65038 

ולאחר שקיבל , הוא מקבל עונש על שהלך בלי תשובה, הרהר בתשובה ולא יכול לעשות תשובה ומת 65039 

ה מתקן "ואינה סרה משם עד שהקב, עונשו מחשבה טובה ההיא לעשות תשובה עולה לפני מלך עליון 65040 

כל חומות מדורי ה ומשברת "ואז מחשבה ההיא יורדת מלפני הקב, לאותו רשע מקום במדורת שאול 65041 

ואז מצפצפת נשמה זו , מנקשת בו ונתעורר לו רצון ההוא כמקדם, ומגעת למקום שזה הרשע שם, גיהנם 65042 

ולפיכך זכאי הוא מי שמהרהר , ואין מחשבה טובה נאבדת מלפני המלך הקדוש, לעלות מתוך השאול 65043 

 65044 .ל"עשה עכה כאילו "פ שאינו יכול לעשותם מעלה עליו הקב"שאע, מחשבות טובות אל רבונו

רם , הוא אמנם מתעורר אבל עולה ויורד, אבל איננו מתקיים על הרגע הטוב, גם לבלעם היו רגעים טובים 65045 

, עם רם שלמעלן הייתי והורידני בלק מכבודי, מן הרמים הייתי והורידני לבאר שחת, הייתי והורידני בלק 65046 

לפיכך צווח רם הייתי והורידני , ואת בלעם בן בעור הקוסם, בלעם נזקק לרוח הקודש וחזר להיות קוסם 65047 

ויהי ´ שנא, אלולי אברהם אביהם לא היה בלק, בלעם אומר לבלק השווינו שנינו להיות כפויי טובה, בלק 65048 

שלא ראה לבן בנים אלא בזכות , ואילולי יעקב לא הייתי אני בעולם, בשחת אלהים ויזכור אלהים את לוט 65049 

ומשהלך יעקב לשם , ו היה לו בנים היאך בתו רועה צאןואיל, שבתחילה כתיב ורחל באה עם הצאן, יעקב 65050 

 65051 .(ז"ט´ ר ב"מד) וישמע את דברי בני לבן, נתנו לו בנים

בלעם , בלעם אומר למלאך חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי, היה זה רגע של הודאה על האמת 65052 

מה טובו אהליך , לבלעם משבח את ישרא, מודה ואומר הדבר אשר ישים אלהים בפי אותו אשמור לדבר 65053 

עד , וכרגע התהפך וזומם רעה על ישראל, כל הפרשה מלאה שבחים לישראל, יעקב משכנותיך ישראל 65054 

ואומר בעל הטורים ולא אמר אצל בלעם , שלבסוף ויקם בלעם וילך וישב למקומו וגם בלק הלך לדרכו 65055 

 65056 .יטה על עצמםכי אין לרשעים של, שנטרד מדרכו וירד לגיהנם? הלך לדרכו אלא וישב למקומו

כי אם היו יודעים שיחזרו ´ ראיתי רשעים שאמרו לי בפי, ´ח הק"תמות נפשי מות ישרים כותב האוה 65057 

וזה , אלא שיודעים שאינם יכולים לעמוד בתשובה זמן ארוך, בתשובה ותיכף ימותו היו עושים תשובה 65058 

ברי קבלה כי נפשו של ומצינו בד, ´ח הק"ומוסיף האוה, שאמר בלעם תמות נפשי מות ישרים שיהרגוהו 65059 

בא לחמורו של רבי פנחס ומשם עלה , אחרי גלגולים הרבה, בלעם באה בחמורו של רבי פנחס בן יאיר 65060 

 65061 .למקומו הראשון

שכל , שהיה רשע ערום שיודע שאין עומד בפני הפורענות אלא תשובה, חטאתי´ בלעם אמר אל מלאך ה 65062 

כי האמירה , ואומר בעל שפתי צדיק, (ג"י´ ר כ"מד) אין רשות למלאך ליגע בו, מי שחוטא ואומר חטאתי 65063 

אמרו ´ מ זכה שתיכתב בתורתנו הק"מ, כי רצה שהמלאך לא יגע בו, חטאתי של בלעם לא היתה שלמה 65064 

אבל , הניצוץ הזה ונשאר דולק, שגם אמירה והרהור טוב אפילו רק על רגע קל אינו הולך לאיבוד, חטאתי 65065 

 65066 .גלגוליםהרגע הטוב הזה נעלם וחזר רק לאחר כמה 

, גר והעולה לגדולה והנושא אשה, שלושה מוחלים להם עוונותיהם, (´ג´ ירושלמי ביכורים ג) ל"אמרו ז 65067 

דכתיב וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת , המקור למחילת העוונות לנושא אשה הוא בעשיו 65068 

ה וכי בשביל שלקח וקש, אלא שנמחלו לו כל עוונותיו? ופריך וכי מחלת שמה והלא בשמת שמה, ישמעאל 65069 

, (ג"ר תולדות ס"ב) ל אומרים על עשו שנתן דעתו להתגייר"אמנם חז? עשו אשה ימחלו לו כל העוונות 65070 

כ לא "א, נשא חן בעיני המקום ונמחלו לו כל עוונותיו, ובעבור ההרהור ההוא של תשובה שהתנוצץ בלבו 65071 

השיג כי בשמים מעריכים הרהור שכר זה של מחילה , לחינם נמחלו לו לעשו העוונות בשעה שלקח אשה 65072 

 65073 .אפילו אם זה הרהור דק ורגעי, טוב

נתן לו סימנים שאחרי שיתאמתו יידע כי המלוכה שלו בידו , אחרי שמשח שמואל את שאול בפח השמן 65074 

ולפניהם נבל ותוף , ואחרי שתבוא אל גבעת האלהים ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, והאלהים עמו 65075 

תלמידיו של שמואל הנביא שהיה ? ואלו בני הנביאים מי היו, (´שמואל א) איםוחליל וכנור והמה מתנב 65076 

והרי הכתוב אומר , כיצד היו חבל נביאים, ושואל האברבנאל, מחנכם והיו עולים שם להתבודד ולהתנבא 65077 

אבל אחרי ששרתה הנבואה על שמואל , התשובה זה היה לפני שמואל? היה יקר בימים ההם´ ודבר ה 65078 

 65079 .רהנתמלא הארץ או

ומובא , ויש מדרש שחבל הנביאים היו אותם שנולדו לפני שמואל כאשר יצאה הבת קול שעתיד להולד 65080 

בכל יום בת קול יוצאת ומפוצצת , שמואל בר רב יצחק´ ירמיה בשם ר´ אמר ר, (ח"ע´ שמואל א) בילקוט 65081 

ן היתה מוציאה וכל אשה שהיתה יולדת ב, עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל, בכל העולם כולו ואומרת 65082 



וכיון שנולד זה שמואל בן חנה , וכיון שהיו רואים את מעשיו היו אומרים אין זה שמואל, שמו שמואל 65083 

 65084 .אמרו כמדומין אנו שזה הוא, ורואים את מעשיו

, אפילו שלא עלה לה וייחולה לא נתקיים, שהיתה נכספת לבן צדיק בשם שמואל, אך גם הרהור של אשה 65085 

אף אצלם , ערגתה עשתה פרי שגם בבניהם נתדבק משהו, אר גם עבורה משהומ לא נאבד לגמרי ונש"מ 65086 

, שכן כולם שנולדו בשם שמואל זכו ששרתה עליהם הנבואה, ניכרה מידה מסויימת של השראה נבואית 65087 

ומכאן שיש , אמנם לא כשמואל הנביא אבל נבואה קיבלו, הועיל פלגא, ואם לא כל ההרהור הועיל 65088 

 65089 .והגמול הטוב לא יאחר לבוא, כי בשמים מתחשבים עם החושב טוב, להחשיב גם מחשבה טובה

ל "מ מזרחי ז"כד הוינא טליא שמעתי מהרב המובהק כמהר, ל"ל שכותב בזה"א ז"ש מצאתי בחיד"ובסד 65090 

, ל"ל לפי מה שאמרו חז"ז´ ופי, הפסוק משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו´ שפי, בעל פרי הארץ 65091 

, הגם דלא כיוונה עליהם הבת קול אלא על שמואל בן חנה, בור הבת קולשכל אותם שנקראו שמואל בע 65092 

במה ´ פי, וזה שאמר ושמואל בקוראי שמו, מ כולם נתנבאו והם חבל נביאים שנתנבאו בזמן שמואל"מ 65093 

ז אהניא להו קריאת שם "עכ, הגם דהבת קול לא כיוונה עליהם, שנקראו בשמו שמואל בעבור הבת קול 65094 

תהלים עם ) והוא יענם´ בזה שנקראו בשמו לבד קוראים אל ה, א בקוראי שמו"וזש ,שמואל להיות נביאים 65095 

 65096 .(מקדש מעט´ פי

עתיד לשמוח עם , למחר אני משכים ואעשה עם פלוני טובה, כל מי שישן על מיטתו בלילה וחושב בלבו 65097 

מתקבל  שהוא, עד כדי כך היא חשיבותו ומשקלו של הרהור טוב, (.ב"ילקוט משלי י) צדיקים בגן עדן 65098 

 65099 .(מעייני החיים)  .ומצרפים אותו לשמוח עם צדיקים בגן עדן, בשמים בהערכה ובנשיאת חן

 65100 

 65101 מאמר שצא

ג "במדבר כ) ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים 65102 

 65103 .(´א

בנות שהקריב בלק מלך ר חנינא בשביל ארבעים ושנים קר"א, כתוב ותבקענה מהם ארבעים ושנים ילדים 65104 

ב "לטירופם של מ, לכאורה איזו קשר ויחס בין קרבנותיו של בלק, ב ילדים"הובקעו מישראל מ, מואב 65105 

? ב ילדים דוקא להיות נושאי העונש הלזה"ומדוע זה נחרץ גורלם של אלו מ? ילדים בימי אלישע הנביא 65106 

 65107 ?ומה אשמתם

והרושם שהם עושים על הבריות לחשוב אותם ההשתלשלות שבין קרבנות הרשעים , ויש לבאר בדרך זו 65108 

הרשעים בהמצאם במיצר , ובין השורש פורה רוש ולענה שקרבנות אלו מצמיחים בעתיד, להגונים וטובים 65109 

הם מערבים את , מעמידים מזבחות ומחפים על חסרונם הפנימי, ´מעמידים פנים של מבקשים פני ה 65110 

היו עובדים ואת אלהיהם ´ ש את ה"וכמ, ת לאלוהותלבותיהם המלאים מזימות יחד עם התקרבותם החיצוני 65111 

ואשר תוכנם רצוף , והקרבת קורבנות עם מזימות רעות´ מין תערובת מלאכותית של יראת ה, היו עובדים 65112 

 65113 .מגמת שוא ומדוחים

ולוכד את לב , ושיתוף האמת עם השקר עלול לעשות רושם עמוק, פולחן כזה של תערובת רע בטוב 65114 

ודעתם מתבלבלת לטעות ולומר שזהו , בכשרון ההבחנה הדקה של הטוב והרע האנשים שאינם מחוננים 65115 

להחליף השיטה לאמר על רע טוב ועל , והשפעה שלילית כזו עלולה לגרום הרס לדורות, מין עבודה רצויה 65116 

 65117 .טוב רע

בילבלו כמה , ת בכריכה אחת"שאלו הכורכים את פולחן הבעל עם קרבנות להשי, ל"וזהו שרמזו לנו חז 65118 

ארבעים ושנים ילדים שנשמדו , וההשפעה הארסית נתגלתה בזמנו של הנביא אלישע, רי ישראלמצעי 65119 

שיטה של שיתוף הטוב והרע , ב מזבחות של בלק"היתה מאותה ההשפעה של מ, ונעקרו מחיק ישראל 65120 

קרבנות של בלק השפיעו וגרמו האדיקות בשיטה של , סימא עיני הצעירים להבחין ולהבדיל הרע מן הטוב 65121 

יצירה זו גרמה שצעירי ישראל יתייחסו בלעג וקלס לדרישתו של נביא , שיתוף ומיזוג הרע והטוב, בלק 65122 

 65123 .ולהטיל מום בקדשים, ישראל וקדושו

מיזוג , בוודאי אותה עבודת השם הצבועה המזוייפת? מי נתן להם העוז ובהשפעת מי נמצאו אלו הילדים 65124 

שיטה זו של מיזוג היא שהרעילה , רי ישראלמיזוג זה היה בעוכרם של צעי, ושיתוף הרע עם הטוב 65125 

והם הצעירים שהושפעו מאז במיזוג ושיתוף הרע , ב הצעירים להיות מלעיבים בנביא"והדריכה את מ 65126 

 65127 .אינם סובלים את רוח היראה הטהורה הצרופה, והטוב

בהם שלא יטעו שאכן ברכותיו של בלעם יש , ל שכל ברכותיו של בלעם חזרו לרעה"וכבר העידו לנו חז 65128 

נפש , יודע דעת עליון ומעשיו מעשי בלעם, בלעם שהיה סמל למיזוג ושיתוף הרע והטוב, ממש וערך 65129 

ה בנפשו "ורק משרע, מלב רע ומעין הרע מנפש מלוכלכה כזו לא תצא הטוב, גבוהה ורחבה ועין רעה 65130 

יו של בלעם ולכן לא נתקיימו ברכות, והכתוב מעיד עליו טוב עין הוא יבורך, הטהורה הוא יברך ישראל 65131 



ואין אסון כאסון השיתוף האמת , ושאין לערבב טוב ורע יחדיו, למען דעת כל עמי הארץ מי הוא בלעם 65132 

 65133 .ואין קללה כקללת המיזוג הטוב והרע, והשקר

, מפני שבבית לבן ברכו אותה את היי לאלפי רבבה, והנה רבקה אמנו היתה עקרה עד שהתפלל עליה יצחק 65134 

, הכי כדאי שתיעקר רבקה אמנו, מבהיל למתבונן, ים תפילתנו עשתה פירותשלא יהיו אומות העולם אומר 65135 

בכדי שלא יאמרו שיד , ב שבטי יה"יעקב בחיר האבות וי, שלא תלד בנים ותעכב את בנינו של עם ישראל 65136 

כדאי לעכב את הופעת , הכי בגלל גאוותם של הרשעים שיאמרו שתפילתם עשתה רושם, רשעים באמצע 65137 

 65138 ?מצפה להםהאורות שכל העולם 

, כי התרברבותם של הרשעים שידם היתה באמצע עלולה לגרום נזק רוחני איום ונורא! אמנם כדאי הוא 65139 

ועוד , וממילא תתנשא ותתעלה אישיותם של הרשעים, כי התמימים הפשוטים עלולים להימשך אחריהם 65140 

בוביא זו אין לשער ועיר, עירבוב הברכה והקללה, ילמדו מהם ללכת בשיטת ערבוב הרע בטוב וזיוף האמת 65141 

כי אין לך , ואין לשער עוצם האסון הצפון לעם ישראל בעירבוביא זו, עוצם היזקה לאומה הישראלית 65142 

 65143 .סכנה גדולה לעם ישראל מפסיחה על שתי הסעיפים

אל נא נתענג בדבשם ולא נסבול מעוקצם העלול , אל נפן אל מנחותיהם ועולותיהם שאינם לרצון השם 65144 

, ´שלא ננהר חלילה אחרי המזייפים שם ה, זה צריך לשמש לנו אזהרה לדורות ומעשה, להרעיל דורות 65145 

של , כי איום ונורא הוא האסון של שיבוש הדעות, והמחקים את דרך השיתוף והמיזוג של בלעם ובלק 65146 

 65147 .(אור הנפש)  .ערבובית הרע והטוב

 65148 

 65149 מאמר שצב

 65150 .(´ג ד"במדבר כ) ואיל במזבח ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר

סוטה ) ל שמתוך שלא לשמה בא לשמה"על פי הבטחת חז, אנו סומכים על ההיתר ללמוד שלא לשמה 65151 

שאדרבה הוראת לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות ואפילו שלא , ח קבע בספרו נפש החיים"והגר, (.ז"מ 65152 

ורגילים להבין זאת על פי , השהשלא לשמה הוא שלב הכרחי בסולם העליה המביא לשמ, לשמה מורה 65153 

, והפעולות הטובות סופן שיביאו למחשבה הרצויה, י פעולותיו"שהאדם נפעל ע, (ז"מצוה ט) החינוך 65154 

ולא זו שלא באו , שהרי היו מגדולי ישראל שעסקו כל ימיהם בתורה שלא לשמה, ובסוגיא זו אנו נבוכים 65155 

 65156 .פכה להם לסם המוותותורתם נה, אלא שנטרדו מן העולם כדואג ואחיתופל, לשמה

כיצד יובנו דברי הגמרא שם שהוכיחה זאת , ועוד לפי הבנתנו בענין העסק שלא לשמה שסופו יביא לשמה 65157 

שיצא ממנה שלמה שכתוב בו , ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה ממנו רות"מהא שבשכר מ 65158 

והדברים , ון בנו של בלק היתהר יוסי בן חוני רות בתו של עגל"וא, (´א ג"מ) אלף עולות יעלה שלמה 65159 

וכל תקוותו שבהמשך הזמן יתעלה עושהו עד שיגיע , מתמיהים שאם השלא לשמה ריק מפנימיות הוא 65160 

 65161 .אם כן כיצד יתכן להעביר התעלות זו בירושה לנכד נכדו לאחר דורות של הפסקה, ללשמה

תוך שלא לשמה צפון גרעין שב, ועומקם של דברים הוא, ל"ועל כרחנו צפון וטמון דיוק בעומק דברי חז 65162 

ובהחשב , ובלק עצמו היתה לו בקרבנותיו נקודה אחת דקה מן הדקה בה זכה לכוין לשמה, של לשמה 65163 

י שלמה נכד נכדו שהקריב אלף עולות לשמה "ניצוץ זה הפך לשלהבת קדושה ע, לתומו להקריב לשמה 65164 

 65165 .בחנוכת בית המקדש

´ דברי ר, תנא הן הן בני דוד בן יהודה, אב בן יהודהבעשרים בו בני פחת מו, (.ח"תענית כ) וכן מפורש 65166 

כדי להודיע , ולמה מזכירים את יחוס דוד או יואב למואב, יוסי אומר הן הן בני יואב בן צרויה´ ר, מאיר 65167 

ב קרבנותיו שהקריב קרוב לאלף "עדיין נמשכת והולכת מבלק מלך מואב ומ, ששייכותם לקרבן העצים 65168 

, ן רק אם נאמר שבלק עצמו היתה בו נקודה של לשמה וניצוץ של אמתוהבנה זו תתכ, שנים לפני כן 65169 

והתוך של השלא לשמה סופו שיהיה , ה השומר אמת לעולם אינו נותן לנקודה של אמת להעלם"והקב 65170 

 65171 .לטובה כפולה ומכופלת לדורי דורות

יר ש חסד לאומים חטאת והסב"כמ, שהשלא לשמה שלו הוא לאמיתו, ם"כל זאת בשלא לשמה של עכו 65172 

גומר בדעתו לתיתה גם אם לא ימלאו , שישראל הנותן צדקה על מנת שיחיה בנו, (.´ה ד"ר) י"רש 65173 

, גם בלק העלה את הקרבנות שלא לשמה, ם אם בנו לא יחיה יתחרט על הצדקה שנתן"אבל עכו, משאלתו 65174 

זאת  ובכל, כ תהה על הקרבנות"ולבסוף לא הפיק זממו וא, וכדי שיחיה בנו ביקש שתהרג אומה שלמה 65175 

, ועל ידו זכה לזכות גדולה כזו, ובתוך כל התהום והערפל היה צד של לשמה, פעמה בו איזו נקודה טובה 65176 

ואף בשלא לשמה , ויש לו זכויות אין קץ, כ בן ישראל שאבותיו עמדו על הר סיני ופסקה זוהמתן"עאכו 65177 

 65178 .כמה נקודות לשמה יש

ת נקרה לפני בלעם אמר לפני "וכשהשי, ה זורקזה שוחט וז, והנה בקרבנות אלו היו בלק ובלעם שותפים 65179 

כאומר ערכתי , ן דרך תפילה"ופירש הרמב, את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח, ה"הקב 65180 

, ש שאת הקרבנות האחרונים העלה בלעם לבדו"ועיי, לפניך מזבח שלם בקרבן שלם יעלו על רצון מזבחך 65181 



ובלעם אחריתו עדי , ק זכה לכל קרבנות שלמה המלךוהנה בל, ולא רצה שבלק יתעסק בהם שלא יפגלם 65182 

, ומה נשתנו אלו מאלו, (.ז"גיטין נ) ונידון בגיהנם לדורי דורות, (.´סנהדרין צ)ב  "אובד ואין לו חלק לעוה 65183 

, אלא כאשר יש בו נקודה זכה ואמיתית וכנה, ועל כרחך שאין הכוונה שהשלא לשמה סופו שיביא לשמה 65184 

 65185 .ל בלק ונעדרה לחלוטין מלבו של בלעםנקודה כזו שנמצאה בלבו ש

לא יתכן אלא באומות , שמימד כזה של שלא לשמה המשולל ונטול לגמרי מלשמה, שמא יאמר האומר 65186 

וכל שלא לשמה , כי במעמקי לבנו טובים אנו, ואילו אנו בני אברהם יצחק ויעקב אין לנו לחשוש, העולם 65187 

ומי מעכב , וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך גלוי (.ז"ברכות י) ש"כמ, מוצא הד של לשמה בקרבנו 65188 

שבכופין אותו עד שיאמר רוצה אני אין , (ב גירושין"פ) ם"ולכן פסק הרמב, ר"שאור שבעיסה הוא היצה 65189 

 65190 .זה גט מעושה

אמר , אשכחיה שמואל לרב יהודה דתלי בעיברא דדשא וקא בכי, (7ו"חגיגה ט)א  אבל הרי מצינו בגמר 65191 

איה סופר איה שוקל איה סופר את , ליה מי זוטרתא מאי דכתיב בהו ברבנןאמר , ליה אמאי קא בכית 65192 

, איה שוקל שהיו שוקלין קלין וחמורין שבתורה, איה סופר שהיו סופרים כל אותיות שבתורה, המגדלים 65193 

ואמר רבי אמי תלת מאה , איה סופר את המגדלים שהיו שונין שלוש מאות הלכות במגדל הפורח באויר 65194 

ותנן שלושה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק , ואחיתופל במגדל הפורח באוירבעיי בעו דואג  65195 

 65196 .אמר ליה שיננא טינא היתה בלבם? אנן מה תהוי עלן, ב ובכללם דואג ואחיתופל"לעוה

י כל צמר שניתן ליורה של "פירש? כל עמר דנחית ליורה סליק, מאיר´ שאל נימוס הגרדי את ר, עוד שם 65197 

? כלומר כל הלומדים לפני חכמים עולה להם תורתם להגן עליהם מן החטא, לו צבעוסממנין לצבוע עולה  65198 

כלומר כל שיראת חטאו , שלא נתלכלך בגיזה עולה לו צבעו, אמר ליה מאן דהוה נקי אגב אימיה סליק 65199 

 65200 .קודמת לחכמתו עולה לו

הרי דואג האדומי היה ו, לפי שלא היה להם יראה כלל, ודואג ואחיתופל דלא מגני להו תורתן´ וכתבו התוס 65201 

כ שיהיה "יתכן א, (´ו ב"ק) ה קרא לו גבור בתורה"והקב, (7ג"סנהדרין צ) אביר הרועים ראש הסנהדרין 65202 

ושמואל רבו , ´רב יהודה שהיה מלאך ה? ומי בכה וחרד וירא מכך! גדול הדור ולא תהיה לו יראה כלל 65203 

, מתא דמריה עליה ואין זה ילוד אשהואמר שאי, (.ג"נדה י) הסתמך על יראתו זו של רב יהודה להלכה 65204 

 65205 .משום שמסר נפשו על קידוש השם, אמרו עליו שכשחלץ מנעלו האחד ירדו גשמים, ´ובברכות כ

ואותו הרגיע שמואל כי , תלה עצמו על הדלת ובכה מיראתו שמא יטרד משני העולמות כדואג ואחיתופל 65206 

שאין בשלא , טחוי קשת מלהיות כבלעםאבל אנחנו חובה עלינו לברוח כמ, היתה יראתו קודמת לחכמתו 65207 

רוח גבוהה ממנה מסתעפת הקנאה בשלמות חברו היא עין , ומהי מדתו של בלעם, לשמה שלו שמץ טוב 65208 

, ומשעבד את הגשמיות עם הרוחניות לעצמו, וגורמת לנפש רחבה שמחשיב רק את עצמו ורצונותיו, רעה 65209 

א נקטין את הרגשת האני תאטום הטינא את ואם ל, בלי שבריר של לשמה, עד שכל מעשיו רק לשם עצמו 65210 

כל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם , (.´תענית ז) ש"והשלא לשמה יעשה סם המות כמ, לבנו כליל 65211 

 65212 .ונוח לו שלא נברא משנברא, המות חלילה

, (ט"ג ל"כ) ש ויבואו קרית חוצות"בלק פחד מפני בני ישראל כמ, אף זה מהחילוק שבין בלק לבלעם 65213 

ומשום כך היה , לומר ראה ורחם שלא יעקרו אלו, י עיר מלאה שווקים אנשים וטף בחוצותיה"ופירש 65214 

מה שאין כן בלעם שהתעבר על ריב , אף שביקש לדחות נפש מפני נפש, ניצוץ של אמת בשלא לשמה שלו 65215 

, ולהפיק רצונו להאדיר את רוחו הגבוהה ונפשו הרחבה, וכל פעולתו היתה לקנטר ולהראות כוחו, לא לו 65216 

והעצה היחידה היא להתרחק מדרכו ולהתקרב לאורחותיו של , וסופו שירש גיהנם וירד לבאר שחת 65217 

 65218 .(לקט שיחות מוסר)  .י עמל המוסר ויראת שמים"ע, אברהם אבינו המנחילה שני עולמות

 65219 

 65220 מאמר שצג

 65221 .(´ג ד"במדבר כ) ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח

, ל ולא קם נביא עוד בישראל כמשה"והנה אחז, י ויקר לשון ארעי לשון גנאי לשון טומאת קרי"וברש 65222 

אלא שהפרש יש בין נבואתו של משה , זה בלעם בן בעור, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם 65223 

, אמרי אלנאם שומע , ובלעם היה יודע מי מדבר עמו, משה לא היה יודע מי מדבר עמו, לנבואתו של בלעם 65224 

שנאמר ויודע דעת , ובלעם היה יודע אימתי מדבר עמו, משה לא היה יודע מתי מדבר עמו עד שנדבר עמו 65225 

שנאמר וגלוי , ובלעם היה מדבר עמו כשהוא נופל, משה לא היה מדבר עמו אלא כשהוא עומד, עליון 65226 

 65227 .כ"ו עלמה הדבר דומה לטבחו של מלך שיודע כמה הוצאות יוצאות למלך על שולחנ, עינים

פ "אע, עד כדי כך שאומרים עליו שבאומות העולם קם נביא כמשה, הרי שבלעם היה אדם גדול מאד 65228 

שאדם גדול זה כשם שרבו מעלותיו כך גדלו , ויש לתמוה, שבישראל לא קם נביא כמותו בשום פנים 65229 

בה מתלמידיו עין רעה ורוח גבוהה ונפש רח, (ה"אבות פ) כמו ששנינו במשנה, חסרונותיו ומדותיו הרעות 65230 



ומה לנו לחטט בו , וזה כנגד הקנאה והתאוה והכבוד שמוציאין את האדם מן העולם, של בלעם הרשע 65231 

 65232 !ובמדותיו עוד

ואין , מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, כתב (א"יסודי התורה ה´ ז מהל"בפ) ם"והנה הרמב 65233 

אלא הוא , יצרו מתגבר עליו בדבר בעולםגבור במדותיו ולא יהא , הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה 65234 

ולכשנעיין בפרשיות של בלעם הרשע , והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאד, מתגבר בדעתו על יצרו תמיד 65235 

 65236 ?והדרא קושיא לדוכתא האיך חלה רוח נבואה על רשע זה, ם"נמצא בו ממש ההיפך מכל מה שמנה הרמב

וריחוק גדול ביניהם כמקצה השמים עד לארץ והרבה  והבדל רב, ענינים בנבואה´ אבל הענין הוא שיש ב 65237 

והשקיע כוחות רבים ועצומים , יש נבואה העיקרית שמקבל אותה הנביא אחרי שעבד ויגע על עצמו, יותר 65238 

ומגיע לדרגה של נבואה , ולהפוך מדותיו וכחות נפשו לטובה ולברכה, עד שהצליח להתגבר על יצרו תמיד 65239 

 65240 .וכן היו באמת כל נביאי ישראל לדורותם, ה"ואה מאת הקבואז הוא מקבל הנב, ם"ש הרמב"כמ

נבואה כזו אינה צריכה שום הכנה , אבל יש נבואה שאדם זוכה לה בתורת מתנה לשעה או לזמן מסויים 65241 

וזוכה לראות מראה נבואית , אלא רק בשעה שבאה עליו הנבואה נטהרת נפשו, בכוחות נפשו של האדם 65242 

אשר , והוא נשאר באותו מצב שהיה קודם שנתנבא, אה כן היא הולכתוכלעומת שב, הבאה אליו מן השמים 65243 

 65244 .אמותיו ותו לא מידי´ לא ידע בין ימינו לשמאלו כי אם בד

האם , ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן, (´מכילתא בשלח ב) ל"תדע שהרי אחז 65245 

אלא ! ודאי לא מיניה ולא מקצתיה, ביאתאמר שהשפחות נתעלו על הים ונהיו לנביאות גדולות מיחזקאל הנ 65246 

כי בקעו רקיעים ויאירו את כולם במראה , כ התגלות אלהית באותות ובמופתים נפלאים"שהיתה על הים כ 65247 

אבל אותם שפחות היו מקודם שפחות , אשר מחזה שדי יחזו יותר משראה יחזקאל בן בוזי הכהן, נבואה 65248 

 65249 .כ שפחות בחסל סדר קריעת ים סוף"ונשארו אח

לא , כי לא היה לו נפש מטוהרת כלל להיות ראוי לנבואה כנביאי ישראל, ן היתה נבואת בלעם הרשעוכ 65250 

פ הלא אנכי אתנך "עה, (7ה"סנהדרין ק) ל"וכידוע מאחז, טמא ומטומא היה רשע זה, תהא כזאת בישראל 65251 

ת "וא, לול על מדוכה זו ושא"אך כבר עמדו חז? והיאך שרתה עליו רוח נבואה, שעשה עמה מעשה אישות 65252 

אילו היו לנו , והשיבו כדי שלא יהא פתחון פה לאומות לומר? ה שכינתו על גוי רשע"מפני מה השרה הקב 65253 

שבתחילה היו גדורים בעריות וזה נתן , העמיד להם נביאים והם פרצו גדר העולם, נביאים חזרנו למוטב 65254 

 65255 .ל"להם עצה להפקיר עצמן לזנות עכ

נבואה כזו , ר"אה מתוך יגיעה ושבירת הטבע במלחמה כנגד יצהכי נבואה הב, ומעתה מובן שפיר הכל 65256 

יכולה להביא רק לחורבן , רשע בעל קנאה תאוה וכבוד, אבל נבואה כמו לבלעם, מביאה לבנין עולם 65257 

ונביאי , כי נביאי ישראל מזהירים על תורה ומצוה ויושר המדות, כ כן הוא"ובע, ופרצה בגדרו של עולם 65258 

א לפי מה "כאו! ז וכל פירצה בגדרו של עולם"ד או בע"אם בזנות אם בשפ, לה מלמדים להשחית ולחב"או 65259 

 65260 .שהוא

? ה ולא אחר"למה דוקא הוא נבחר להיות נביא באו, ושמא תשאל סוף סוף אם בלעם היה ככל הגויים 65261 

, (7ו"סנהדרין ק) ורחמנא לבא בעי! אבל רק בשכלו ולא בלבו, התשובה היא שבשכל היה בלעם גדול מאד 65262 

ה אין מעריכין את האדם רק לפי "וחכמי או, ל אם יאמר לך אדם יש חכמה באומות תאמין"שאחז וזהו מה 65263 

 65264 .אבל איך שמתנהג בחייו הפרטיים לא קובע אצלם כלל, שכלו

, אלא כדבר צדדי ופרטי במעשה האדם, אין חכמתם מורה להם להנהגתם בחיים, וזה לפי שאין להם תורה 65265 

ואין רואים בזה שום ! ייב להשתנות אלא בהשגה והשכלה ולא יותראבל הוא עצמו לא משתנה ואינו מחו 65266 

כ היה "ואעפ, וכידוע מאריסטו שהיה פילוסוף גדול ומטיף מוסר לעמו, סתירה במהלך החיים של האדם 65267 

ענה ואמר כשאני מגיע , ומצאוהו פעם עושה מעשה מכוער ושאלו אותו על זאת, הוא בעצמו בעל תאוה 65268 

 65269 !לא אריסטו בשעה זו אני, לאיזו תאוה

ורבותינו , י שתם העין עינו נקורה"ופירש, וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בעור ונאם הגבר שתם העין 65270 

אמר בלבו מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים יסתכל בדברים , אמרו לפי שאמר ומספר את רובע ישראל 65271 

מים כבלעם וכיוצא בו תורה פירוש מכיון שאין לחכ, (א"נדה ל) ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם, הללו 65272 

עד כדי כך שיתעסק , לכן לא ישיג ענין קדושה שיוכל אדם לעלות ולטהר נפשו, שתלמדו להטיב נפשו 65273 

זהו פירוש הכתוב , כ יושפע בשפע קדושה וטהרה באותו מעשה עצמו"ואעפ, בדברים החומריים ביותר 65274 

כי איש בער לא ידע ! מה שאמר אבל בלעם נשאר בעיני בשר שלו ותמה ואמר, ומספר את רובע ישראל 65275 

 65276 !ולכן נסמית עינו של אותו רשע, וכסיל לא יבין את זאת

דבר אל , י שם"וברש, אלהיכם´ דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה 65277 

, מפני שרוב גופי תורה תלויין בה, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, (כ"ר ת"ויק) כל עדת בני ישראל 65278 

שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה , הוו פרושים מן העריות ומן העבירות, קדושים תהיו 65279 



ה "היפך מחכמי או, לפרוש מן העריות ומן העבירה, הרי לפנינו כי מיד בהתחלה מזהיר על הקדושה, כ"ע 65280 

 65281 .כי ילכו אחרי יצרם כצאן לטבח, אשר לא יבינו כל עיקר תכלית בריאת אנוש על הארץ

ומי שחננו , מי שיש לו תורה מבין זאת בפשיטות כי גדולתו של אדם אינה בשכלו שזו מתנת אלהים היא 65282 

כל מה שנתבע האדם הוא להשמר ולהלחם בבהמיות , ת בשכל גדול ודעה רחבה אחריותו גדולה יותר"השי 65283 

ת לישראל לא ניתנו המצו (ד"ר מ"ב) ל"ש חז"כמ, להעלות עצמו ולצחצח נפשו להטהר ולהתקדש, שבו 65284 

בעמל , אלא בעבודה ויגיעה עצמית, והצירוף והקדושה אינה באה מאליה, אלא לצרף בהן את הבריות 65285 

 65286 .(לב אליהו)  !תורה ויראה

 65287 

 65288 מאמר שצד

 65289 .(´ג ד"במדבר כ) ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח

ועוד ואעל פר , ניך שבעה מזבחות ואני ערכתי כנגד כולםאמר לפניו אבותיהם של אלו בנו לפ, י"וברש 65290 

, ומבהיל הדבר עד היכן מתדרדר האדם כאשר יש בו נגיעה, ואברהם לא העלה אלא איל אחד, ואיל במזבח 65291 

אף שהאיל ! עד שנעשה עיוור ממש ומסוגל לצייר בשכלו דמיון בין מעשי בלעם למעשיו של אברהם 65292 

וכמה דביקות כמה מסירות נפש וכמה התלהבות , ריב תחת יצחק בנושהביא אברהם היה זה אותו איל שהק 65293 

 65294 .היו שם

לעקור אומה שלמה , היה זה בעת שהלך במזימה אפלה ושפלה, ולעומת זאת פר ואיל שהביא בלעם במזבח 65295 

ומסוגל היה להעלות בדעתו , ואחר כל זה לא הרגיש ולא חש כלל בשפלותו, בעבור תאוות ממון וכבוד 65296 

עד כמה צריך וחייב הוא , וזוהי הערה גדולה לאדם! אברהם ועוד למעלה הימנו שהוא במדרגה של 65297 

 65298 .ואם הוא נשאר בנגיעותיו ופניותיו הרי הוא כסומא שלא ראה אורות מימיו, להתרחק מנגיעותיו ומפניותיו

ובפסוק שלאחריו וישא , כלומר אינך ברשותך, י לשם צחוק הוא זה"וברש, ´ויאמר לו בלק מה דיבר ה 65299 

עמוד על רגליך אינך רשאי , י כיון שראהו מצחק בו נתכוין לצערו"וברש, ו ויאמר קום בלק ושמעמשל 65300 

מלמד כי אצלם בזיון בכך אם מישהו עומד תחת חסות , ואני שלוח אליך בשליחותו של מקום, לישב 65301 

 65302 .בו בזמן שזהו שבח גדול לאדם שהוא נמצא תחת חסות הבורא, הבורא

עד שאמרו מה בין תלמידיו של אברהם אבינו , בהתנהגותם שיטה מגובשתל ראו "אפשר להבין מכך שחז 65303 

, כי אצל בלעם הרשע ותלמידיו היתה השיטה מבוססת על שלושה היסודות, לתלמידיו של בלעם הרשע 65304 

הם היו סבורים שדוקא בדרך זו , ולכן לא היתה אצלם כל סתירה, ונפש רחבה, ורוח גבוהה, עין רעה 65305 

אולם , יוכלו להגיע להשגות גדולות, ´י שתהיה להם גבהות הלב בדרכי ה"ע, ההאפשר להגיע למדרגה גבו 65306 

 65307 .´ועל ידיה מגיעים לדרכי ה, הם חשבו שהכל מתחיל מהגבהת הלב, זאת היתה טעותם הגדולה

תלמידי בלעם טעו , ל ההגדרה שבין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע"לכן קבעו חז 65308 

בעוד שתלמידי אברהם אבינו , ´דים כבר יכולים הם להתחיל בויגבה לבו בדרכי הכי עוד בהיותם תלמי 65309 

י מדות אלו יוכלו לקנות ולהשיג את המעלות "שרק ע, ידעו כי הדרך היא נפש שפלה ורוח נמוכה 65310 

וזו , ורק לאחר שמגיעים כבר לשלב של מדרגות צריכים לדעת להעריך ולהוקיר את הקנינים, הגבוהות 65311 

 65312 .´ת של ויגבה לבו בדרכי ההבחינה האמיתי

כאן לימדו , שלא יהיו אומרים זו שדיברה ועושין אותה יראה, עוד מצינו שם במדרש כיון שדיברה מתה 65313 

כי בשכל האדם אין מקום שיקח את האתון ליראה , ל סוד גדול בחכמת החיים והכרת האדם"אותנו חז 65314 

ומי שיבוא על דעתו לעשות את , יתהכ נשארה אתון כשה"שהרי רק פעם אחת דיברה ואח, משום שדיברה 65315 

הנה הוא יכול , כי בעוד שהיא דיברה רק פעם אחת, הרי מעלתו גדולה פי כמה מן האתון, האתון ליראה 65316 

ולעומת זאת כוח היצר שיודע , כאן רואים אנו את חולשת האדם העלול להתפתות מכל הבל, לדבר תמיד 65317 

, ה עוזרו אינו יכול לו"זה אמרו אלמלא הקב ועם כל, להטעות האדם ולבלבל דעתו בכל מיני הבלים 65318 

 65319 .(נחלת אליעזר)  .שתמיד זקוקים אנו לסיעתא דשמיא

 65320 

 65321 מאמר שצה

 65322 .(´ג ט"במדבר כ)ב  כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחש

י "ורש, אלו האמהותומגבעות אשורנו , כי מראש צורים אראנו אלו האבות, (ט"כ י"ר פ"מד) ל"איתא בחז 65323 

אני מסתכל בראשית ובתחילת שורשיהם ואני רואה אותם , כי מראש צורים אראנו, ל מפרש יותר"ז 65324 

הן עם לבדד ישכון , (ח"תשס) ש"ובילקו, ל"י אבות ואמהות עכ"מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו ע 65325 

הלכות דעות ) ם"הובא ברמב, כ"בלבושיהן במאכלן בגופיהן ובפתחיהם ע, א בכל דבר"מובדלין הן מן העו 65326 

ולכן , האדם הוא בבחינת קוף שמחקה אחרים´ פי, האדם מדיני בטבע והוא מושפע מחברה ומסביבה, (ו"פ 65327 

הוא , קשה לדעת, והוא בעצמו מה הוא, י אחרים"הוא מתנהל ע, עצבותו לא עצבות, שמחתו לא שמחה 65328 

 65329 .בעצמו כלום



, ע בכל דבר"מובדלין הן מאוה, עם לבדד ישכון ז מובן למה בלעם הרשע התפעל מישראל הן"לפי 65330 

גדולה , (´תנחומא תולדות ה) ,וכדברי הפסוק שה פזורה ישראל, בלבושיהן במאכלן בגופיהן ובפתחיהן 65331 

והם מחזיקים מעמד באיכות חייהם המשונה מכל , זאבים גדול הרועה שמצילה´ הכבשה העומדת בין ע 65332 

למה נמשלו  (´ו ז"ש פל"שיה) ל"וכן אמרו חז! ם בהםולא מתערבים ולא מתבוללי! ע בכל דבר"אוה 65333 

 65334 .ם"כך ישראל אין מתערבים עם העכו, לומר לך מה שמן אינו מתערב עם שאר משקין? ישראל לזית

איפה לקח כוח , ומתגבר על השבעים זאבים שרוצים לטרפו, עם לבדד ישכון עומד איתן בהכרתו ותורתו 65335 

ומגבעות אשורנו , בלעם כי מראש צורים אראנו אלו האבות על זה ענה? זה להתגבר על שבעים הזאבים 65336 

ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כהרים וגבעות , אמר בלעם אני מסתכל בתחילת שורשיהם, אלו האמהות 65337 

 65338 .י אבות ואמהות"הללו ע

על אברהם אבינו כתיב אברהם , פירוש כי עם ישראל ירש הכוח של לבדד ישכון מהאבות הקדושים 65339 

נגד העולם כולו , ´אחד היה אברהם בדרכו דרך ה, ל כל העולם מעבר אחד והוא מעבר אחר"זהעברי ובח 65340 

ולא התערב ולא התבולל , ´והוא עומד כחומה איתן וחזק על אמונתו בה, ז ובתוכם תרח אביו"שעבדו ע 65341 

ובזה כבש כל , ולימד את כל העולם שיש בורא עולם אחד קונה שמים וארץ, אדרבה עילאה גבר, בהם 65342 

 65343 .עולםה

, להחזיק מעמד ולהיות נבדל מן הגוים, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב 65344 

ולא להתפעל כלל וכלל אלא אדרבא להשפיע מאור התורה עליהם , ומן המהרסיך ומחריביך ממך יצאו 65345 

 65346 .(זכרון מאיר)  .ולהאיר מחשך מעשיהם

 65347 

 65348 מאמר שצו

 65349 .(´ג ט"במדבר כ)ב  אשורנו הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחש כי מראש צורים אראנו ומגבעות

ירחיב לו את הדרך כדרך , ם להיכן הולך"ם בדרך אם שאלו העכו"ישראל שנזדמן לו עכו´ איתא בגמ 65350 

, ובמדרש איתא, (7ה"ז כ"ע) דכתיב עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, שעשה יעקב אבינו לעשו הרשע 65351 

רבינו כד הוה סליק למלכותא הוה מסתכל בהדא פרשתא ולא הוה נסיב , יוביקש עשו ללוותו ולא קיבל על 65352 

ח "ר ע"ב) ולא הגיע לעכו עד שמכר הסוס שלו, חד זמן לא אסתכל בה ונסב עמיה רומאין, ארמאה עמיה 65353 

 65354 .(ח"י

, שכל ענין פגישת יעקב ועשו הוא בנין אב ללמדנו איך להתנהג לדורות, נראה בעליל איך שחכמינו הבינו 65355 

ולא , היסוד שלמדו מפסוק זה הוא להתרחק ככל האפשר מחברת הגוים, המשנה ידו על התחתונהוכל  65356 

ולכן בפגעו , (7ג"נזיר כ) ש טובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקים"כמ, לקבל אף הטובות שלהם 65357 

ם "כדי שאם ירצה העכו, יתן לו לחשוב שמחוז חפצו הוא יותר רחוק ממה שהוא באמת, ם בדרך"עכו 65358 

 65359 .(7ה"ז כ"ע)א  ש בגמר"ובינתים ישתמט היהודי כמ, ל עליו יחשוב שיש לו עוד זמןלהתנפ

לכן כשהיה בא ברומא בחצר מלכי אדום על , ל רואים שקבלה היתה בידם שזו פרשת גלות"מהמדרש הנ 65360 

, כי ממנו יראו הדורות וכן יעשו, היה מסתכל בפרשה זו ללכת אחרי עצת הזקן החכם יעקב, עסקי הציבור 65361 

 65362 שאין מקרבין אלא להנאת עצמן ומפקירין ממונו של אדם, היה מקבל חברת אנשי רומי ללוותוולא 

 65363 .(ד"ג י"ן ל"רמב)

עלינו ללמוד היטב פרשה זו של נקיון , אם רצוננו לשמור על מקוריות היהדות בלי שום השפעות זרות 65364 

אמרו במדרש , יזה בוכמה נזהר יעקב אבינו לבל קחת שום הנאה מהרשעים כדי שלא לתת להם אח, כפים 65365 

ר סימון בנוהג שבעולם חתן "א, (ז"א ל"ל) על הפסוק כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך 65366 

 65367 ?שהוא דר אצל חמיו אפשר לו שלא ליהנות אפילו כלי אחד אפילו סכין אחד

בן יעקב גר במחיצת ל, (´ד ז"ר ע"ב) אפילו מחט אפילו צינורא לא מצאת, ברם הכא מששת את כל כלי 65368 

בחששו שהמחט שיקבל מלבן עלול , ועמד על המשמר לא לקבל ממנו שום טובת הנאה, עשרים שנה 65369 

אבל , אכן זאת חריגות ממנהגו של עולם שהחתן לא יהנה מבית חמיו, לנקוב בני מעיהם של ישראל חלילה 65370 

 65371 .היחס בין ישראל לבין העמים הוא יחס מיוחד ודורש הנהגה מיוחדת

ש לא מעוקצך "וכמ, היה נזהר מאד למנוע התקרבות ממנו, ס את עשו כל הצורךאחרי שהצליח יעקב לפיי 65372 

אמרו במדרש למה נסמכה , משום שסכנה גדולה נשקפת לעם ישראל מטובתן של האומות, ולא מדובשך 65373 

 65374 משום שעל שנתחברו לרשע הזה לעבור בארצו חסרו לאותו צדיק, מיתת אהרן לפרשה של מלך אדום

וכן יחיד המתחבר לרשע גורם רעה , ות הכי פעוטה עם הגוים סכנה לעם היהודיההתחבר, (´ט ט"ר י"במ) 65375 

שנאמר , ואסור להתחבר אל הרשע בעסקי העולם, ל"וז (א"ג נ"ת שע"שע) ש רבינו יונה"וכמ, לעצמו 65376 

ורבו דרכי מות , ואפילו לדבר מצוה אסור להתחבר לרשע, את מעשיך´ בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה 65377 

 65378 .כ"עים עהנמצאים בחברת הרש



משום שהבין , ולא שום תועלת גשמית מלבן, זה היה דרכו של יעקב שלא לקבל שום לווי מעשו ואנשיו 65379 

מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות , למה הדבר דומה למה שדרשו מהפסוק, את גודל הסכנה בדבר 65380 

לכהן שמחזר על  ואם דומה, שאם דומה הדיין למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץ, (ט"משלי כ) יהרסנה 65381 

כמו שהדיין מוכרח להשמר משום שמץ נגיעה ולהיות מסולק משום , (7ה"כתובות ק) הגרנות יהרסנה 65382 

 65383 .חישובים אישיים

על העם , הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב, כן ישראל צריך להיות בלתי תלוי בשום תועלת מן הגוים 65384 

ועקרון זה הוא מיסודות , ה חטיבה אחת בעולם"כמו שממליכים להקב, היהודי להיות חטיבה אחת בעולם 65385 

ואחרי כל זה הוסיפו חכמים לגזור , כמה הרחקות הרחיקה התורה את העם סגולה מיתר האומות, היהדות 65386 

כדי שלא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו ויתרגל , ם שיטמא בזיבה"ועל תינוק עכו, על יינם משום בנותיהם 65387 

 65388 .(7ו"ז ל"ע) בדברים מגונים

פ שגולין אין גלותן "אלא אע? ם אינן גולין"עכו, על הפסוק גלתה יהודה (ט"כ´ איכה א) דרשאמרו במ 65389 

אבל ישראל שאין אוכלין מפתם ואין שותין , ם שאוכלים מפתם ושותים מיינם אין גלותם גלות"עכו, גלות 65390 

ל שהן אבל ישרא, שלהם אין גלותם גלות (לבוש) ם שהן מהלכין באסקפטיות"עכו, מיינם גלותם גלות 65391 

ולא , הרי שעיקרון זה של פירוד העם היהודי מהגוים הוא קיים אף בגלות, כ"מהלכין יחפין גלותם גלות ע 65392 

ש שם "וכמ, עוד אלא שהוא המחריף את גזירת הגלות בהיות היהודים גרים בין הגוים ובדילים מהם 65393 

 65394 .(ד"ס´ איכה רבה א) במדרש שמשום זה אין ישראל מתקבלים על האומות בגלות

וכמה עמי , דאי שעל פי המושכל ראשון אילו היו היהודים משתווים עם הגוים היה מקל עליהם סבלםבו 65395 

 65396 אבל ראמות לאויל חכמות, הארץ באמת ביקשו פתרונות כאלה בחושבם שעל ידי זה יוטב לעם היהודי

אותו וכמה נצטער , ולא השכילו לדעת שזה גופא החורבן הכי גדול בזה שיתקרבו לגוים, (ד"משלי כ) 65397 

 65398 .צדיק יעקב אבינו להתרחק בתכלית מחברתם וטובתם של לבן ועשו

, עלינו להסתכל היטב בפרשת יעקב אבינו ללמוד ולהבין שאין לחטוף את הערב לשעתו אם כסף אם כבוד 65399 

האדם צריך לדעת שבשביל כל הנאה שנהנה , משום שהשוחד יעוור עיני השכל ויטמון רשת לרגליו 65400 

ולא יהיה ככפרי שנזדמן לפונדק והזמין מכל טוב כמו כל , ין אם מוצדק או לאמהעולם עליו ליתן את הד 65401 

 65402 .העשירים וכאשר הגישו לו את החשבון ולא היה לו במה לשלם הפשיטו בגדיו מעליו

משום שהרגיש שהיא המצודה הכי , ל היה נזהר מאד מלקבל מתנות וביחוד התרחק מכבוד"הסבא ז 65403 

פ גזירת "ולהפסיד היכולת להתנהג ע, קי ברזל לזרם החיים השוטפיםולאסרו בזי, מסוכנת לצוד את האדם 65404 

בארצות , והכבוד דוחף אותו לתוך הזרם, שגור היה על פיו שהבטחון מציל את האדם משטף החיים, שכלו 65405 

עד שהנאה כל שהוא דוחפו ומהדפו כמוץ , הברית ראינו בחוש איך שכבר הוחלש השכל שם במדה כזאת 65406 

 65407 .(המוסר והדעת)  .לעצור לרגע קט ולשקול את דרכו מבלי שיוכל, לפני רוח

 65408 

 65409 מאמר שצז

 65410 .(´ג ט"במדבר כ)ב  כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחש

ובתרגום הא , הוא אשר זכו לו אבותיו לשכון בדד, הן עם לבדד ישכון, י אני מסתכל בראשיתם"וברש 65411 

י שכתב הוא אשר זכו "הנראה מפירש, ון עלמא ובעממיא לא יתדנון גמיראעמא בלחודיהון עתידין דיחסנ 65412 

שזה ביאור בדד , ב כתרגומו שהם בלחודיהון יחסנון עלמא"היינו כל ענין עוה, לו אבותיו לשכון בדד 65413 

וזה בזכות אבותיהם שראה בלעם ראשיתם ותחילת שורשיהם מיוסדים וחזקים , שיותרו בדד בעלמא דאתי 65414 

כשנעיין בשטחיות התורה בכללה וגם בשטחיות דברי , והתבוננתי בזה ענין נכבד מאד, כצורים וכגבעות 65415 

וזהו , לבל נלך בנימוסיהם, אנו רואים כי יסוד כל התורה הוא שנהיה עם לבדד לבל נתערב בגוים, ל"חז 65416 

 65417 .היקף גדול וגם סוד גדול

וכפי הנראה אף כי אין , זרות ו בתערובות"מתחילת יצירתנו הקפידו אבותינו הקדושים מאד לבל נתערב ח 65418 

ומה שייכותם , מהו בדד ומה הן האומות, גם בשטחיות הענין נראה כי זהו סוד נסתר, לי ידיעה בנסתרות 65419 

, ובזה תלוי כל הראשית והאחרית, זה סוד גדול ובשורש הדבר הוא רומז לענין נכבד, לאומה הישראלית 65420 

 65421 וזהו ענין נצר מטעי, (´תהלים פ) כנה אשר נטעה ימינךוזהו ו, נטיעה נאמנה נטענו במקומות היותר גבוהים

 65422 .ומדרכי הנטיעה לשמור אותה לבל יתערב בה מאיזה מין אחר, (´ישעיה ס)

וזה היה תכלית הקלקול שנתקלקלה , ר נתערב בהנטיעה נטיעות אחרות"כפי הנראה מחטא של אדה 65423 

והם התחילו , הנטיעה נטיעה נאמנה ובאו אבותינו הקדושים ובררו הרע מהטוב ונשארה, הנטיעה האמיתית 65424 

ה כאשר רצה להשיא "וזהו ענין אשר אאע, לשמור אותה בתכלית השמירה לבל יתערב בה נטיעות אחרות 65425 

אף לא עם בתו של אליעזר אשר , השביע לעבדו אליעזר לבל יקח אשה מבנות כנען, אשה לבנו ליצחק 65426 

ז ענה "ובכ, אברהם חשב כי הדבר ישר הואאחרי כי אליעזר עבד , בטח היתה ראויה להיות אשה ליצחק 65427 



וזהו רק מצד תכלית השמירה כדי שתהיה הנטיעה , (י שם"רש) ה אין ארור מתדבק בברוך"אותו אאע 65428 

 65429 .ועדי חזקת לידתם כי כשרים המה, וגם בכמה מקומות מבואר אודות ספר יחוסיהם, יחידה

והמעיין ימצא כי גם , שות כמעשיהםלבל לע, כל התורה מלאה אזהרות חמורות לבל נלך בחוקות הגוים 65430 

ובפירוש , היינו להבדיל אותנו בתכלית ההבדלה והריחוק מיתר הגוים, כ ממין זה"יתר האזהרות הוא ג 65431 

כ רק "נמצא כי אזהרות של מאכלות אסורות הן ג, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, (´ויקרא כ) נאמר 65432 

בספרי הנביאים מלאים תוכחה תמיד על אשר התערבו ו, היינו לשמור הנטיעה, להבדיל אותנו מן העמים 65433 

 65434 .בגוים

ל "וגם חז, (´א ח"שמ) קצף עליהם הנביא על אשר אמרו והיינו ככל הגוים, גם בעת אשר בקשו מלך 65435 

ונהיה תמיד עם לבדד , ם"הקדושים מלאים אזהרות סייגים וגדרים שנתרחק בתכלית הריחוק ממעשי העכו 65436 

כי חפצים תמיד להדבק , ע ושייכותם לאומה הישראלית"כ סוד אוה"ר גמזה מבוא, ובזה תלוי הצלחותינו 65437 

 65438 .בנו ולהתערב עמנו

מובא בתרגום יונתן בן עוזיאל על , וזה נורא ומבהיל, ואחרי התבונני בזה מצאתי תניא דמסייע לדברינו 65439 

בא וכן מו, הא עמא בלחודיהון עתידין למיחסן עלמא מטול דבנימוסי אומיא לא מדברין, ל"פסוק הנ 65440 

רק בזכות שבנימוסי אומיא לא , ב ולהיות עם לבדד"הרי כדברינו שבמה נזכה לחיי עוה, בתרגום ירושלמי 65441 

ב נזכה רק בהיותנו עם "כי זכות עוה, ובביאורנו מבואר הדבר, נורא מאד מי יכילנו, מתערבין אנחנא 65442 

 65443 .לבדד

אין כאל ומי כאל ישורון , ל"תר יעקב לבדו וז0וִיו´ על הפ, (´ז א"ר ע"בר) ובזה מבואר מדרש פליאה 65444 

, ובזה הוא דומה לבוראו, תר יעקב לבדו0אף יעקב וִיו, לבדו´ ה כתוב בו ונשגב ה"מה הקב, ישראל סבא 65445 

, ה יהיה לבדו"וגם יעקב אבינו ע, ה יהיה לעתיד לבוא לבדו"כי הקב, ובביאורנו מבואר מהו ענין לבדו 65446 

 65447 .דו מבואר גם כן כי זהו זכותותר יעקב לב0ומוכרחים אנו לומר כי בהפסוק של וִיו

ב שזהו "כן בזה וכזה נזכה לחיי עוה, ג וממנהגם בתכלית הריחוק"היינו להתרחק מן העו, בזכות של לבדו 65448 

יראה ויבין סוד , וכל אחד ואחד לעצמו בפרט, וכאשר יתבונן האדם בהאומה בכלל, עמא בלחודיהון, בדד 65449 

יזכנו ´ ה, וזהו קלקול כל הנטיעה, אך להיות ככל הגויםואופן ובריח כל ירידתינו , מפלתינו וירידתינו 65450 

 65451 .(דעת תורה)  .ב"ובזה נהיה לבדד גם בעוה, ונהיה טהורים ונקיים, לעקור ולשרש כל נטיעות זרות

 65452 

 65453 מאמר שצח

 65454 .(´ג י"במדבר כ) מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו

וכל מלכי העולם , ה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו"הקבאיתא בילקוט כשנתן  65455 

שמא מביא מבול לעולם , נתקבצו אצל בלעם אמרו לו מה קול ההמון ששמענו, אחזתן רעדה בהיכליהן 65456 

אלא חמדה , ה שאינו מביא מבול לעולם"אמר להם כבר נשבע הקב, (ט"תהלים כ)ב  למבול יש´ שנאמר ה 65457 

ענו , עוז לעמו יתן´ שנאמר ה, ד דורות קודם שנברא העולם ונותנה לעמו"ת גנזיו תתקעטובה יש לו בבי 65458 

 65459 .(שם בילקוט) יברך את עמו בשלום´ כולם ה

, ואם יאמר לך יש תורה בגוים אל תאמין, ל אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים תאמין"זהו שאמרו חז 65460 

, בשעת מתן תורה פחדו הגויים לנפשותם ,(ובמדרש שם´ איכה ב) דכתיב מלכה ושריה בגוים אין תורה 65461 

הבינו שראויים הם להביא עליהם , והיתה בהם די חכמה לעשות חשבון הנפש ולהבין שנתחייבו בנפשם 65462 

והן מצד שלא הכשירו את עצמם שיהיו ראויים גם כן , הן מצד פחיתות מעשיהם ודרכם הנלוזות, מבול 65463 

 65464 .בודאי היו ראויים ליאבד, להתגלות הגדולה ולולא שקיבלו ישראל את התורה וזכו, לקבלת התורה

? ה נותן תורה לישראל"איך הצליח בלעם לנחמם תנחומים של הבל שהקב, ואחרי כל החכמה הזאת 65465 

יברך את ´ ואיך הסתפקו במה שקראו ה, אדרבה היו צריכים להתמוגג מבושה על שלא קיבלו את התורה 65466 

ולא , כמה היתה בהם אבל מתורה היו רחוקים מאדאמנם ח? וכי לא הבינו שהם נשארו בחוץ, עמו בשלום 65467 

 65468 .מבלי שתשתקף סכנה לנפשם, כאב להם כל עיקר על החסרון כל זמן שנותנים להם להמשיך בהרגלם

אבל סירב בכל תוקף לחיות חיי , ואף ביקש לעצמו מות ישרים, בלעם בעצמו שהכל היה גלוי לפניו 65469 

, ´לק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי הבלעם הכיר את האמת באומרו אם יתן לי ב, ישרים 65470 

י שחשב אולי יצליח לפתותו "ופירש רש, אולם לא השלים עם האמת והתעקש ללכת עם שרי מואב 65471 

י פירש "ורש, ן שהוא לשון תפילה"באומרו את שבעת המזבחות ערכתי מבאר הרמב, כביכול לקללם 65472 

, י קמן שרצה להטות את דעת עליון לרצונוהר, ששבעה המזבחות היו נגד הקרבנות שהקריבו האבות 65473 

 65474 .ולשנות את מה שהשיג מקודם בנבואתו

שהיתה דומה לזו של משה רבינו , מאריך לבאר דרגת בלעם בנבואה, (´ד א"פרשת בלק כ) ן"הרמב 65475 

ולזה לא זכו שאר נביאים , שהנבואה היתה מבוארת וברורה כמדבר איש אל רעהו, בבחינת פנים אל פנים 65476 

שמשה לא היה יודע באיזה ענין ובאיזה זמן ידבר , וההבדל שבין נבואת משה לזו של בלעם, חוץ מבלעם 65477 



ובלעם היה מכין עצמו בדבר מסויים והולך ומתבודד עד שתנוח עליו הרוח באותו שעה , ה"עמו הקב 65478 

 65479 .ובאותו ענין

ה מפורשת שהיה מוכרח שנבואתו תהי, שמתוך שבחו של אותו רשע באנו לידי גנותו, וכד נעיין נמצא 65480 

משום שאחרת היה אותו רשע מטה את נבואתו כפי דעתו , וברורה בלי הרמזים של שאר הנביאים 65481 

לא היתה אלא מפני כבודן , וגם בזה שהיתה שורה עליו הרוח כרצונו, המשובשת ומסלף דברי אלהים חיים 65482 

ותו ערל אולם רחוק מאד היה א, י נביא האומות"ה לברכם ע"שרצה הקב, ן"ש הרמב"של ישראל כמ 65483 

 65484 .מהכנה אמיתית לנבואה

וכן מספרים על הפילוסוף אריסטו בשעה , כזאת היא חכמתה של אדום שההכרה לחוד והמעשה לחוד 65485 

זה דרכם , השיב להם עכשיו אני לא אריסטו? ותמהו עליו הזה אריסטו, שנתפס בקלקלתו במעשה מגונה 65486 

אולם חכמת ! אלה יחד עם חכמתםכמה מבוזים חכמים כ, כסל למו להיות נאה דורש ולא נאה מקיים 65487 

חכמינו קדשו את עצמם , התורה ספוגה ביראת שמים ולא המדרש עיקר אלה המעשה, התורה אינה כן 65488 

 65489 .וטיהרו את עצמם בכל מיני טהרות מבלי ללכת בגדולות

, עד ששכך יצרו (א"קידושין פ) צווח בקול נורא בי עמרם, רבי עמרם חסידא בשעה שיצרו התגבר עליו 65490 

היו מגדולי ישראל בזמן המשנה שזככו את עצמם , תכל על שום דבר חוץ מלעשות רצון בוראוולא הס 65491 

כ "כ, (א"סנהדרין י)א  אלא שדורם לא היה ראוי לכך כדאית, במדה כזו שהגיעו למדרגה של נבואה 65492 

וכל כוונתם , לא ביקשו בית מלא כסף וזהב כבלעם ולא כבוד וגדולה, התייגעו ללא שום מטרות צדדיות 65493 

וכדאיתא במדרש , קבלת התורה אצלם היתה גם קבלת עול מלכות שמים, היתה להיות נאמנים לתורתם 65494 

ואיתא בזוהר קודשא , (´ג א"ר ל"שמו) משום שלפרוש ממנה איני יכול, ה עשו לי קיטון אחד"שאמר הקב 65495 

.את שמיםואי אפשר להפריד בין חכמת התורה ובין יר, (ג"זהר ויקרא ע)א  בריך הוא ואורייתא חד הו 65496 

 65497 .(המוסר והדעת)  

 65498 

 65499 מאמר שצט

 65500 .(´ג י"במדבר כ) מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו

לא יוכל בזקנותו כי , ומי שלא יתקן מדותיו בצעירותו, הזמן לעבודה ותיקון המדות הוא בימי הנעורים 65501 

לכן בימי , בו הולך בד בבד עם כוחות גופו של אדםוהרגש הלב וההתפעלות , מקום המדות הוא בלב 65502 

וזכור את , ה"וזהו שאמר שלמה המע, גם הרגשת הלב כמעט בטלה, הזקנה שכוחותיו הולכים ודלים 65503 

אבל דא עקא אמר , ל ימי הרעה אלו ימי הזקנה"בוראך בימי בחורותיך עד אשר לא יבוא ימי הרעה ואחז 65504 

וכשמזדקן ושכלו , שיש לאדם פחות עבירות והלב נקי השכל חלשכי בימי הנעורים , ל"צ בלזר זצוק"הגרי 65505 

 65506 .הצרות והעוונות מחלישים את לבו ובטלה הרגשתו, מתחזק ויודע אחריתו

אף , והולך אחריהם כעיר זה המהלך אחר סיחה נאה, ודע עוד כי כל מה שהאדם משתרש יותר במדותיו 65507 

כי נעשה עבד , שלוט בעצמו ויכרע תחתיהאם תתקפהו תאוותו לא יוכל ל, שיודע ורואה רעתו לפניו 65508 

´ שאפי, ל עוד יותר מזה"ומצינו בחז, ולא יועיל לו שום שכל להניעו מרדת שאול מטה, עבדים לרצונותיו 65509 

ושם הרי האמת ברורה לפניה בלא שום דבר המחשיך , לאחר המות שהנשמה נפרדת מהגוף ועולה למעלה 65510 

 65511 .כלל

מטמא , ז"כ אם האדם נשתקע בחטאים ועוונות בעוה"אעפ, יגם כשהנשמה כבר פרקה מעליה לבוש החומר 65512 

וכל זמן שלא נטהרה , ולא תיטהר עד שיעבירו אותה באש של גיהנם וכדומה מעונשי שמים, גם את נשמתו 65513 

כוח התאוה והרצונות שנדבק בה לא משתנה ונשאר כמו , ז"עוד טומאתה בה כמו בחיים חיותה בעוה 65514 

 65515 .נורא ואיום הוא, שהיה

ל מאן חשיב בההוא עלמא "א, גבי אונקלוס הגר דאסקיה לבלעם בנגידא, (ז"גיטין נ) ´סוד זה בגמומצינו י 65516 

ל דיניה דההוא גברא "א, ל לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים"א, ל מהו לאדבוקי בהו"א, ל ישראל"א 65517 

, זכר ממנוהרי לפנינו בלעם רשע זה שגופו כבר נכרת ובלה ואין גם , כ"ל בשכבת זרע רותחת ע"במאי א 65518 

ורואה הכל גלוי וברור לפניו מה , ונשמתו נידונת שם בעולם האמת זה מאות שנים בשכבת זרע רותחת 65519 

 65520 ?ובכל זאת מייעץ לאונקלוס ואומר לו לא תדרוש שלומם וטובתם היתכן, עולל לעצמו בפשעיו

, ו המושחתותושילך לאבדון במדותי, ז לא ידע בלעם הזה כי רע ומר דרכו"וכי בעוה, אבל הדבר פשוט 65521 

אלא יודעים , והלא כן צווח בעצמו תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו, ודאי ראה ידע והבין 65522 

יודע ומרגיש , שמי שטובע בים התאוה, (7א"שבת ל) אבל חלב להם על כסלם, הרשעים שדרכם למיתה 65523 

תאותו יגרפוהו וימשכו  כי גלי, אבל אינו יכול לשוב לעלות, היטב בנפשו כי עוד מעט וירד לשאול מטה 65524 

מה יועיל לה שהיא רואה לפניה , ז"כ הרי גם נשמתו שנטמאה בגלולי יצרו בעוה"וא, ל"אותו מטה מטה ר 65525 

, מושך רק להוסיף טומאה על טומאתו, אבל כוח הטומאה של התאוה והמדות המושחתות, הכל ברור וגלוי 65526 



כל זמן שלא , ו"וכן בכל נשמת רשע ח, לכן על אף הכל מייעץ עוד לאחרים לא תדרוש שלומם וטובתם 65527 

 65528 .הגיעה לנקיון

ונתן להם מזונות על , ח"ל בקעלם שהשיא את בתו לת"נאטיל ז´ ויודע אני מעשה נורא ששמעתי מפי ר 65529 

שנים דחפה ´ ולאחר ג, וישב חתנו בשלוה ועסק בתורה, שנים וגם נידוניא כמה מאות רובלים´ שולחנו ג 65530 

שעות ´ והוא יכנס בחנות רק ב, ה לו שהיא תעמוד שם כל היום בחנותוהבטיח, בתו את בעלה שיפתח חנות 65531 

עד שכעבור , כ התחיל לשהות בחנות יותר משעתיים"ואח, חדשים´ אבל כל זה היה רק ג, וכך עשו, ביום 65532 

 65533 .כמה שנים השקיע את עצמו במסחר ולא פתח גמרא

ודרשו , הוציא מפיה הגהוכמעט נחנקת ולא יכלה ל, ק אחר חצות יצאה לחצר ונכנסה"באיזה מוצש 65534 

מנדל כמה ´ ושם שאל אותה ר, מנדל שטוצינער´ עד שנסעו לצדיק ר, ברופאים הרבה ולא הועיל לה כלום

והיה הדיבוק צועק בפחד פחדים כי מחכים , שאלות והתחילה לדבר כמי שנכנס בו דיבוק כידוע בספרים

מיד אחרי צעקותיו גיוואלד היה מתחיל אבל , עליו חמשה מלאכי חבלה ותיכף שיצא יקרעו אותו לגזרים

כ היה שוב חוזר וצועק "ואח, לדבר דברי ליצנות ודברי נבלה שהיו השומעים צריכים לסתום האזנים

 .וחוזר חלילה, מהפחד שהוא שרוי

כ "ואח, מנדל הלא ברגע מקודם היית צועק בפחדים גדולים אשר אתה ירא ממלאכי חבלה´ ושאל אותו ר 4 

הרי היא , ענה לו שהנשמה כל זמן שלא היה לה נקיון מהעוונות שעשתה בחייה? אלואתה מדבר דברים כ 5 

ענה לו כי אמו של בעלה ואמה שהן כבר , מנדלי למה נכנס לאשה הזאת´ שאל אותו ר, ז"שם כמו בעוה 6 

י היסורין תשוב בתשובה ויכופר לה העוון שלקחה את בעלה "וע, בעולם העליון השתדלו שאני אכנס אליה 7 

וזה מוסר השכל לנו ליישר , כ"ב ע"ז ולא בעוה"ולולא זאת לא היתה לה תקומה לא בעוה, תורהמן ה 8 

 9 .(לב אליהו)  .ר"ת ולעבדו באמת אכי"דרכנו ולהביננו להתעורר ולהתחזק לדעת את השי

 10 

 11 מאמר ת

 12 .(´ג י"במדבר כ) מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו

, וביקש על התשובה בזכרון יום המיתה, הרי שדאג לאחריתו והיה כוסף להיות חלקו כישראל נוחלי גן עדן 13 

אבל באומות , ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, (7ד"ספרי דברים ל) ש"אמנם חכם גדול היה בלעם כמ 14 

הנה ראה , חזהואיזה זה בלעם הוא הנביא אשר אמר על עצמו יודע דעת עליון מחזה שדי י, העולם קם 15 

אהוב ´ השנאוי בעיני ה, ועם כל זה תיכף ומיד הלך ויעץ לבלק מעשה שטים, בעצמו בעל דרגות רבות 16 

 17 !פליאה דעת ממני, היאומן כי איש לא יחזיק מעמד אף רגע, אצלו

וכי אדם יודע איזה , ששאלו אותו כשאמר שוב יום אחד לפני מיתתך (.ג"שבת קנ)א  "מצינו בתלמידי ר 18 

א היו "והנה תלמידי ר, ש ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה"ואמר להם כ? תיום ימו 19 

טוב הוא להכניע הנפשות , והנה טוב מאד זה המות (´ה´ ר ט"בר) וכי הם לא ידעו הנאמר, גדולי התנאים 20 

אי א היה ללמדם לקרב לפניהם כל מ"אבל כל חידושו של ר, (ה"כ´ ת ב"שע) ל"ש רבינו יונה ז"כמ 21 

, י התקרבות לחוש"והידיעה לא תפעול למעשה רק ע, כי לא די בידיעה בעלמא, דאפשר זכרון יום המות 22 

 23 .י ריבוי המחשבה בזה"וזה אי אפשר רק ע

צריכים , ש היזק בגוף"אטו בפחד של היזק ממון וכ, והנה ענין זה מהדברים אשר האדם לא יבין למה זה כן 24 

בל האמת הוא שבעניני הנפש אף המאמין היותר גדול צריך ריבוי א? כ ריבוי מחשבות להתרחק מההיזק"ג 25 

לקרב , א חידש להם לתלמידיו גדולי התנאים"עד שר! וכולי האי ואולי, המחשבות לקנותם קנין נפשי 26 

אבל , וגם זה לא אמר להם בפשוטו שמא ימות למחר, זכרון יום המות במחשבה ממשית שמא ימות למחר 27 

, א"כמובן מכל המשך דברי ר, י התפעלות"באופן שיקבע זה בלבם ע, שובהאמר להם באופן של שאלה ות 28 

כ לא פעלו כל ידיעותיו הגדולות בחכמה על מעשיו ועל מדותיו ונשאר "וע, וסוד ידיעה זו היה חסר לבלעם 29 

 30 !חומרי כבתחילה

מחשבות אף הלא אנו רואים כי בעניני ממונות ישנם לאדם , ולדעתי אין ראיה גדולה על אמונה מזה הענין 31 

, ו"ג קכ"ח) כמאמר הזוהר, זקן בן מאה שנה ויתכן כי ידאג לאסוף הון כאילו היה חי חיי נצח, הכי רחוקות 32 

וכל זה נראה , בר נש אזיל בהאי עלמא והוא חשיב דדיליה הוא תדיר וישתאר בגויה לדרי דרין, (נשא´ פ 33 

, י ריבוי מחשבות"ן יום המיתה עובעניני הנפש אף היותר מאמין צריך לקרב זכרו, בחוש בכל העולם 34 

 35 .א חידש להם לתלמידיו לקרב לחוש את יום המיתה שכמעט אינו מובן לנו"ברוב שרעפי עד שר

הלא סוף סוף יבוא , או אם ימות למחר, מ להם אם ימות לכמה שנים"האם גדולי התנאים כמותם יהיה נפק 36 

וזהו מופת על אמונת שכר , כים לזו הידיעהא שהם צרי"אלא ודאי שידע ר? לדין של מעלה ואין מידו מציל 37 

למען לא יהיה מוכרח בידיעותיו , שמפני זה הוצרך לקבוע באדם חלק שפלות למעלה משכל אנושי, ועונש 38 

כי האדם המתבונן צריך לישר עצמו גם , וזהו שאנו אומרים בכל לבבך בשני יצריך, ויהיה מקום על שכר 39 

 40 .לקבל שכר´ אין זה אלא מעשי ה, כ"ככי מאין מצא היצר קן אצלו , מיצרו הרע



, ואמר אם רע בעיניך אשובה לי, מאז ראה המלאך ניצב בדרך, והנני מוסיף להפליא על בלעם הפלא ופלא 41 

ומזה , אשר מיום הוסדה הארץ לא נשמע כזאת, וראה גם נס גלוי כזה בשביל ישראל כי נפתח פי האתון 42 

ם כל זה כשאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר וע, ´הרי ראה כמה חביבים עם סגולה בעיניו ית 43 

 44 .והוא הלך אתו, וקבנו לי משם

ואיך לא , והוא עצמו אמר לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם, לקבותם´ הרי שחשב כי אולי יישר בעיני ה 45 

ב ולא עוד אלא גם אחרי אמרו זאת הלך שו? כ"יבוש ולא יכלם שחכם כמוהו יהיו מעשיו סותרים דיבורו כ 46 

אין זה כי אם ! כ פנים ואחור"היאומן כי יסופר שחכם כמוהו יבזה עצמו כ, ה"עם בלק בדעת פן ינחם הקב 47 

אם לא ברוב שרעפים ובזכרון יום , כי נתנה שפלות בהיותר חכם לסכל מעשיו נגד דעתו, מעשי אלהים 48 

 49 .המות

ם אונקלוס ארי לא נחשיא תרג, על פסוק כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ´ונראה נא עוד נפלאות ה 50 

´ שכשהוציאם ה, המפרש כוונתו´ ופי, ואף לא קסמיא רען ברבות בית ישראל, צבן דייטב לדבית יעקב 51 

מפני שלבם הרע , ראו כי רעה נגד פניכם, (´שמות י) כאומרו, דרשו זאת החרטומים לרעה, בתוקפו ועוזו 52 

, חק מהם בלעם על שלא הבינו את האמתהרי כי ש, להטיב לעם סגולתו´ לא רצה לקבל האמת כי חפץ ה 53 

לאמר , והוא עצמו לא ראה איך שרצונו בלבל את דעתו היותר גדולה, ואיך שרצונם בלבל דעתם הרחבה 54 

 55 .לבלק לכה איעצך זה מעשה שיטים

ועם סגולה , ומיד הלך לקבל שכר, ד אלפים איש"ונפלו מישראל כ, ועשה זה בשביל קבלת פרס מבלק 56 

אין זה ? כ מחכם גדול כמוהו"היאומן כי יסופר סכלות כ? ואיה איפוא שכרו, פחוהושלמו לו שכרו ולא ק 57 

וזה המופת היותר ברור , ולה השליטה על החכם היותר גדול, כי אם שפלות המוטבעת באדם היפוך דעתו 58 

ברוב , ואינם יודעים כי החכם היותר גדול צריך דוקא למוסר, וכל זה נסתר ליושבי תבל, על אמונה 59 

 60 .ובזכרון יום המות שרעפי

אין לך אדם שלא יספיק לו דעתו להבין כי יש בורא , אם האדם היה נקי מכוח גודל השפלות הזאת אשר בו 61 

שמים וכל , ומאין נעשה עולם גדול כזה, כי באמת זה מושכל ראשון כי אין דבר עושה את עצמו, עולם 62 

מה , וצבא הארץ לא ישנו את תפקידם ומפני מה אנו רואים כי כל צבא השמים, הארץ וכל צבאיה, צבאם 63 

ז הוא דבר פשוט "וכ, ומי פתי לא יבין כי יש בורא הכל יכול? (´קהלת א) שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש 64 

 65 .כענין שנאמר הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אכלם, עד שגם בעלי חיים יבינו זאת

ה יהו מזונותי מרורין כזית מידו של אמר, והנה עלה זית טרף בפיה, ל על היונה ששלח נח"ואמרו ז 66 

כ מה מקום "וא, ואם בעלי חיים מבינים זה איך לא יבין זאת האדם, הרי שהבינה כי יש בורא, ה"הקב 67 

גם החכם היותר גדול לסכל מעשיו , טעמא דמילתא אשר נברא האדם בכוח שפלות כזאת, לשכר ועונש 68 

יגעת ומצאת תאמין כי ינצחנו , ריבוי המחשבות י"ובזה ודאי מקום שכר לאדם בתוקף דעתו ע, נגד דעתו 69 

 70 !ואתה תמשול בו

אבל השתדלו לקרב ציורי העונש בחוש , שלא די להם רוב שרעפים, וגדולה מזו מצינו לגדולי בעלי מוסר 71 

ר "ואמר אדמו, (7ח"ברכות י) כגון המעשה בחסיד אחד שהקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות, בפועל 72 

צריך הוא , שהיותר גדול הנכשל בחטא, וכללא הוא מבעלי המוסר, החסיד בכעסשנכשל ´ ז פי"ל ע"ז 73 

זה , לפיכך הלך החסיד ולן בבית הקברות לקרב זכרון יום המות בחוש, להשתמש ברפואות היותר קטנות 74 

כ שיש לו "ולא הבנתי אז מה ההתפעלות כ, ל כמה פעמים ובכל פעם אמר זה כחדשות"ר ז"שמעתי מאדמו 75 

ולא יאמר זאת רק בעל מוסר כמוהו אשר עסק בעצמו , עתה אבין החדשות אשר בזהותהלה , מזה 76 

 77 .בציורים

כי ? טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה ולמה זה טוב, (´קהלת ז)ב  והנה מקרא מלא דיבר הכתו 78 

ציצית ציור וראיתם אותו , ולא עוד אלא שכל התורה מלאה מכוח הציור, שם תהיה התקרבות הציור 79 

תראו נא , ´בין עיניך לשעבד השכל לעבודתו ית, תפילין ציור לאות על היד ולשעבד תאות הלב, כרתםוז 80 

, כ היו אלו הידיעות זרים ממני"ואעפ, אחי כמה זרים היו ממני אלו הידיעות בעוד שכבר באתי כמה במוסר 81 

 82 .(דעת תורה)  !ומה חדש שידיעה זו זרה מן אנשי העולם שאינם יודעים כלל ממוסר

 83 

 84 מאמר תא

 85 .(´ג י"במדבר כ) מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו

אמרו שמא למשול עליהם , רעשו כל יורדי גיהנם, לגיהנם (נבוכדנצר) ר בשעה שירד אותו רשע"י א"אר 86 

ור אתה להיות בנועם סב, ממי נעמת, ממי נעמת רדה והשכבה את ערלים, יצאת בת קול ואמרה, הוא בא 87 

, איך זה העלו יורדי גיהנם בדעתם לחשוב שגם בגיהנם, ולכאורה קשה, (ט"י שבת קמ"רש) מן האחרים 88 

הרי שם הכל ברור ? יבוא נבוכדנצר למשול, ששם הרשעים באים על עונשם ונידונים ביסורים קשים 89 

 90 ?וכיצד תעלה על דעתם דעה כוזבת כזאת, ובהיר



כמה עמוק חודרת השפעתו , עד כמה ההרגל שולט על האדם, גדול וסוד נפלאאפשר ללמוד מכאן לימוד  91 

עד שאפילו אחר כמה וכמה משפטים ודינים שעוברים הרשעים , של החטא שהוא משתרש בנפש האדם 92 

, אין הם יכולים עדיין להיפרד מטעותם, אחרי יסורים כה רבים והימצאות תחת האש הלוהטת, בגיהנם 93 

אולם זהו תהליך שנמשך , ך את הכתמים ומסלק את הזוהמה אשר דבקה בנפשאמנם הגיהנם מטהר ומזכ 94 

לפי גודל ורוב העוונות , דרוש לכך זמן לפי מידת החטא, לא במהרה אפשר להסיר את כל הכתמים, זמן רב 95 

 96 .אשר הרשע דבק בהם

והגם , באותם החושים השיבושים והנטיות הרעות, ב"ז כך הוא נכנס לעוה"כפי שהאדם יוצא מן העוה 97 

הרי מעומק החטא ומגודל השקיעה , עולם האמת שהכל ברור שם ואין מקום לטעות, ב"שהוא נמצא בעוה 98 

האיש המשובש , אי אפשר להשתחרר במהרה מכל הדעות הכוזבות בפעם אחת, בטעות ובשיבוש הנפש 99 

ל הוא לא בנק, לא בבת אחת הוא מתרפא מנטיותיו המתועבים, והמלוכלך נמצא בתהליך מתמיד של טהרה 100 

 101 .ז"נפרד ומשתחרר מהנטיות הרעות ומההרגלים המשובשים בהם הרגיל עצמו בעוה

שכן , שמא גם בגיהנם יבוא למשול עליהם, נרעשו ונפחדו הרשעים שם, וכאשר ירד נבוכדנצר לגיהנם 102 

עד שגם בהיותם שם עוד לא , ז להיות נתונים בשפלות ובעבדות של אותו הרשע"כ התרגלו בעוה"כ 103 

הם נשארו עומדים באותו מקום כמו ביציאתם , ותו הפחד וההשפעה משלטון הרשענשתחררו מא 104 

שמא גם בגיהנם ימשול , רק ראו אותו וכבר נתקפו בהלה מתוך הטעות שהם כרוכים אחריה, ז"מהעוה 105 

מכל מקום עדיין לא הגיעו לדרגה כזאת שיוכלו כבר , נזדככו קמעא, ואפילו שכבר ניטהרו קצת, עליהם 106 

 107 .ז"תם החושים אליהם התרגלו בעוהלהשתחרר מאו

, כאשר יצא משם כן בא לכאן, ז"גם נבוכדנצר בא לגיהנם מצוייד באותן טעויות שהיו מנת חלקו בעוה 108 

, טעות שהשריש בתוכו לאחר שראה כי הוא מלך על כל העולם, ז שהוא אלוה"שהיה מתדמה וטועה בעוה 109 

עד שהיה המלאך צריך לסטרו על פיו שלא , ה"קבבשירותיו ותשבחותיו לה, וכן הצטיין בהשגותיו הנעלות 110 

ולכן אין כל פלא שבטעותו השלה את עצמו , (´סנהדרין צ) ה"יגנה את שירותיו ותהילותיו של דוד המלך ע 111 

ולכן הופנתה אליו בת קול , ב"באותה דעה שבה יצא מעולם הזה בא לעוה, שמקומו מוכן לו בין הנכבדים 112 

 113 .לך לגיהנם ושכב שם, תה להיות מן הנעימים ומן הטובים יותרמשום מה סבור א? בשאלה ממי נעמת

ויש לתמוה איך יירא מחנה גדול של שש מאות אלף איש מהרודפים , בשלח אומר´ האבן עזרא בפ 114 

וזה הדור , כי המצריים היו אדונים לישראל, התשובה? ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם, אחריהם 115 

והיו , ואיך יוכל עתה להלחם עם אדוניו, עול מצרים ונפשו שפלה היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול 116 

עד שקם , והשם סבב שמתו כל העם היוצאים ממצרים הזכרים, ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה 117 

לא במשך זמן קצר , ההרגל משפיע על הנפש ועל הדעת, והיה להם נפש גבוה, דור אחר שלא ראו גלות 118 

 119 .ואפילו הגיהנם מקום הטיהור אינו מטהרו מיד, שהתדבק בו אפשר לשחרר את הנפש מן הרע

כדי שלא ירבה על עצמו אש , אם כן כמה טוב הוא לאדם להפרד מתאוותיו והרגליו הרעים לאט לאט 120 

הזמן , כי חום הגיהנם לפי חומר העוון, שלא יצטרך להוסיף על עצמו האש שמבערת את הרע, הגיהנם 121 

לפי מדת הרע , כל אחד טועם טעם גיהנם לפי מעשיו, ותו בנפשומדת החום לפי גודל החטא והשתרש 122 

צדיקים מתרפאין בה , ה מוציא חמה מנרתיקה"ל לעתיד לבוא הקב"ש ז"כמ, שספג ובלע בתוך נפשו 123 

ה דו "אמר הקב, החושך במצרים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, (´נדרים ח) ורשעים נדונין בה 124 

 125 .(ב"מדרש תהלים כ) לישראל וחושך לאומות העולם אור, פרצופין אני עושה את הדבר

שאז יהיה , שלא ירגיל עצמו בתענוגות ובדברי מותרות, ז"מוטב לו לאדם שלא יפנק את עצמו ביצרו בעוה 126 

וכל שכן שלא יתרגל בדברים האסורים והמכוערים המלכלכים את , לו קשה להפרד מהם באחרית ימיו 127 

באש שורפת , כרוך הדבר ביסורים גדולים ונוראים, ב"כוך בעוהשכן אז קשה מאד ההיטהרות והזי, הנפש 128 

 129 .מוטב לו לאדם להגמל מכל דבר רע בעולם החולף ולמעט את עצמו מתענוגות, המטהרת את טומאת הנפש

, רגלים פרט לחיגר ולחולה ולסומא ולזקן ולשאינו יכול לעלות ברגליו, ר שלוש רגלים תחוג לי בשנה"ת 130 

דאין נכנס , שאין הולכין בלא מנעל, אמר רבא לאתויי מפנקי? לאתויי מאי, גליוושאינו יכול לעלות בר 131 

ב "ר כ"בר) דכתיב כי תבואו לראות פני מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי, י"אדם להר הבית במנעלו רש 132 

הוא מחונן אפילו , ח אבריו שלמים ובריאים"ידיו רגליו עיניו וכל רמ, האיש הזה שלם הוא בגופו, (ד"י 133 

משום שהוא , משולל הוא מעונג רוחני ומשאיבת רוח הקודש, מכל מקום פטור הוא מלעלות לרגל, בורהבג 134 

כמו חולה , עד שהוא דומה ממש למי שהוא מחוסר אבר, פינק את טבעו ואת תכונותיו בתענוגות, מפונק 135 

 136 .זקן ופסח

ואם , יכול לחלוץ מנעליואינו , הפינוק נעשה לו כטבע, אין הוא מסוגל בצורה אחרת מכפי שהתרגל אליה 137 

ומפסיד מעצמו שפע של רוחניות , נמנה בין השפלים ובעלי המום, מסוגל להיגמל מהרגליו הרי הוא כעבד 138 

מפסיד עונג רב וגם סובל , ודינו כדין הפסח והסומא, הוא חסר אונים להתגבר על הרגלו, בגלל מומו 139 

 140 .יסורים ועלבון



, אדם כזה הוא בעל מום, ת"התאים את עצמו עם דרכי השישאינו יכול ל, הקללה היותר קשה לאדם היא 141 

, האדם הבריא מסוגל להתנהג בכל האופנים, שאינו יכול לעשות אותם דברים שאדם בריא מסוגל לעשותם 142 

מי , אלא להיפך מי שמסוגל לספוג מכות ואינו נפגם ואינו נפגע, גיבור אינו זה שמסוגל להכות את זולתו 143 

שהאמונה , וזוהי הברכה שאף בהסתר פנים אור לו, הוא בריא ושלם, ת"ת הבוישמסוגל לקבל את כל גזירו 144 

 145 .(אור חדש)  .והבטחון מאירים את עיניו

 146 

 147 מאמר תב

 148 .(´ג י"במדבר כ) מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו

, וא רוצה אז להשתחרר מהרגליו הטבעייםוה, י שהופיעה עליו רוח ממרום"יש ואדם זוכה להתעוררות ע 149 

מהי הסיבה במקום ? מה קרה לו, ואין הוא יודע פשר הדבר, שהוא מותקף בעצבות ופחדים, אבל דא עקא 150 

מודאג , הוא דוקא לוקה בעצבות, שיש לו לשמוח ולהיות מאושר על שזכה ששרתה עליו רוח טהורה 151 

מה הדבר שמפר את , ת"ת המתנה שחננו בה השיכאילו ממאן ומסרב לקבל א, וכאילו מזלזל בהופעה זו 152 

 153 ?מה מטריד אותו ומבלבלו משלוותו, מנוחתו

מקום שבו נולד , מי שמתחיל לחשוב על פרידה ממשפחתו ומבית הוריו שבו התגדל שנים רבות, אמנם כן 154 

, מיד מתחילים להתעורר בו געגועים עזים וחזקים שמביאים אותו לפעמים לידי דיכוי הנפש, והתחנך 155 

 156 .מ העזיבה מעציבתו כי קשתה עליו הפרידה"מ, אפילו אם מתעתד הוא להחליף במקום טוב יותר

מכל מקום אם היא צריכה ללכת , גם אם הוא נכבד ורב נכסים, כאשר אשה הנישאת לאיש, ודבר ידוע הוא 157 

בה גל הרי אז מתעורר , כל שכן כשהיא צריכה לשנות מקומה למדינה אחרת, אחריו לעיר אחרת לגור עמו 158 

והצער הזה , לאוויר הסביבה ולרוח המקום שבו נולדה ונתגדלה, של געגועים להוריה לשכניה ולחברותיה 159 

וגם לאחר שכבר , היא בוכה עד לשברון לב ואין דבר שיכול להרגיעה, של הפרידה מדיר שינה מעיניה 160 

תקופה איומה והיא  הפרידה היא, געגועיה אינם נפסקים, עברה למקום החדש והיא נמצאת במדינת בעלה 161 

 162 .מחלת האהבה אל ההרגלים שהתרגל בהם האדם

כי כאשר תקף את האדם רוח קדושה ממעל והאדם נדחף , כאן טמון סוד הדבר גם בענין שלפנינו 163 

ממנהגיו ומטבעו שהוא קשור להם מיום , ואז צריך הוא להיפרד מהרגליו, ´להתרומם ולרחף בהיכל ה 164 

כי , וכו מרגישים שהוא רוצה להפרד מהם ולהתרומם להמריא למעלההרי כיון שהטבעיים שבת, היוולדו 165 

הם מוחים וצועקים על שהוא , אז מתכנסים כל אלה ההרגלים ומתחילים לזעוק וליילל על פרידתו מהם 166 

 167 .אלה מעציבים אותו ומנסים לסכל את פרידתו מהם, עוזב אותם

כי מדובר כאן , צריך לדעת ולהבין, יוכאן נעוצה סיבת הדכאון הנפשי העובר על, זוהי הסיבה לעצבות 168 

וידעתי מאנשים , למול ההתעוררות וההופעה העליונה שזכה לה ממרום, בהתנקשות הטבע ויצריו 169 

ועזבו לשמוע , שהתלבטו בנפשם והרגישו דכאון ומבוכה כאשר שמעו דברי התעוררות פעמיים ושלוש 170 

וברוב , תפסו ולא הבינו את סוד הדבראבל לא , דברי חכמה והתעוררות מפני שהרגישו כי הם נשברים 171 

והפירוד , אבל האמת היא כי הרגישו שצריכים להיפרד מן הטבע שלהם, טעותם תלו זאת בסגנון המעורר 172 

 173 .לכן הפורש ממינות מיית, כי קשה להפרד מן הטבע, הזה מעציב אותם

יפרד מעולם הנצח כשהוא צריך לה, (´ר ה"קה) האדם בא לעולם הזה בקול ובבכיה ונפטר בקול ובבכיה 174 

וברגע שנולד הוא רואה אז מה שהיה לו וניטל , שבה נר דלוק על ראשו ומלאך מלמדו תורה, ומבטן אמו 175 

וכשמגיעה שעתו לעזוב ולהפרד , אז הפרידה קשה עליו והוא בוכה, ולאן הוא בא לעולם החושך, ממנו 176 

 177 .וך בכיהשוב הוא נפרד מת, שבמצוה קלה זוכה להארת פני השכינה, מעולם העשיה

ביום ששני עולמות , ביום שהקיץ נושק את החורף, סכות לראשי ביום נשק, אמר רבי יוסי בר ריבי 178 

, והפני משה מפרש והוא יום המיתה, (ו"ירושלמי יבמות ט) ב נכנס"ז יוצא והעוה"העוה, נושקין זה את זה 179 

להנציח אותו במעשים  אם זכה לנצל את הזמן, נשיקה של פרידה היא ביטוי של געגועים לעולם הנצח 180 

, ל ששלוש נשיקות הן טובות"שאמרו ז, ולזה היתה נשיקה של ערפה חשובה, ב"טובים שהם מעין עוה 181 

 182 .(ב"סוטה מ) שנאמר ותשק ערפה לחמותה, ונשיקה של פרישות, נשיקה של פרקים, נשיקה של גדולה

ולחיים המוסריים הנעלים התעוררו בה גלים של געגועים לנעמי , כיון שהתחילה ערפה להיפרד מנעמי 183 

וברגע זה התלקחו כל הרגשות והתחיל להתחולל קרב בין , שהכירה אצלה מכל ימי היותה קשורה לביתה 184 

חכמתה , מצד אחד היא נתבעת מרגשותיה הטובים כלפי נעמי, היצרים העליונים לבין היצרים השפלים 185 

למלכות אביה שהיה , ות המזוהמיםי נטיותיה למקומ"ומצד שני היא נדחפת ע, מדותיה ואמונתה החזקה 186 

היא נדחפת לחזור לחיי ההפקרות ולגירוי היצרים שהיתה רוצה למצוא בעבודת , עגלון מלך מואב 187 

 188 .ובכל מה שכרוך וקשור בדמיונות היצר, גילולים

כשהיא מטה אזנה לקול האמת המדבר אליה תיכף מתרומם , כשהיא מתחילה להרהר להישאר עם נעמי 189 

ומיד קופץ עליה חרון , של תשוקות טבעיות המטפחות על פני ההרהורים הטובים האלהובא עליה נחשול  190 



, בין ניצוץ הקדושה לבין הטומאה, ההתרוצצות הזו של שני הגושים הללו, אף של כל היצרים הרעים 191 

והיא , אוי לה מיצרה ואוי לה מיוצרה, היא מתענה ומתייסרת, קורעים אותה כדג והיא מוכה משני הצדדים 192 

 193 .תשש כוחן שהן מהלכות ובוכות, ותשאנה קולן חסר אלף, כה תמרורים עד שתשש כוחהבו

זה נובע מן הפחד להיפרד מן הבוץ של ההרגלים והמנהגים ? ומה גרם לכל העצבנות והעינויים הללו 194 

אבל כאשר אותו האדם , כי כל זמן שהאדם שבוי בידי הטבע אין סערה ואין מלחמה הכל שקט, הרעים 195 

אז מתעוררים כל היצרים ומתקוממים להפריע את הפרידה , ד מן הרע ולהתרומם מעל הטבערוצה להפר 196 

ראיתי רשעים , ל"פ תמות נפשי מות ישרים וז"בפירושו עה´ והעיד האור החיים הק, הזו ואת עליית הנפש 197 

ם אלא שיודעים שאינ, כי אם היו יודעים שיחזרו בתשובה ותיכף ימותו היו עושים, שאמרו לי בפירוש 198 

 199 .(מעייני החיים)  .יכולים לעמוד בתשובה זמן ארוך

 200 

 201 מאמר תג

 202 .(א"ג כ"במדבר כ) אלהיו עמו´ לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה

כדי , שקולו של בלעם בעת הברכות היה הולך מסוף העולם עד סופו, (א"כ´ ר כ"במד) ל"איתא בחז 203 

לגלות את גודל האהבה , ייב ליתן תועלת מרובהוענין זה לבד ח, שהעולם כולו ישמע דבריו של בלעם 204 

וכנאמר עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה , וכן העתיד הצפוי לעם ישראל, ה את ישראל"שאוהב הקב 205 

ז לחיזוק באמונה ובקיום "ולכך המשכיל כאשר יתבונן בענינים אלו יבוא עי, (ד"ישעיה ס) למחכה לו 206 

 207 .´מצוותיו יתב

שבשעה שיתבונן בהעתיד הצפוי , ז הפסד לאדם"ד השני יכול לבוא עישמצ, אך באמת אליה וקוץ בה 208 

דהסיבה , (ה"ש בלק כ"ילקו) ל"ואיתא בחז, ז לגאוה ומתוך כך לבוא לידי חטא"לישראל יכול להגיע עי 209 

לא היה רק מחמת העצה שיעץ בלעם הרשע למואב להחטיא את , לחטא הזנות שנכשלו בו בני ישראל 210 

 211 .בשומעם דברי בלעם באו לידי חטאאלא כיון שנתגאו , ישראל

י כשהיו "וברש, ´מה אקוב לא קבה אל ומה אזעום לא זעם ה, וביותר כאשר נתבונן בפרטות בדברי בלעם 212 

, ה כועס בה"אני אין כוחי אלא שאני יודע לכוין השעה שהקב´ לא זעם ה, ראויים להתקלל לא נתקללו 213 

הלא , ת הכל יכול"נו מעט רגש והבנה בהנהגת השילו היה ל, והוא לא כעס כל הימים הללו שבאתי אליך 214 

, ה כביכול שינה את הנהגתו התמידית עבור טובת כלל ישראל"שהקב, היינו חייבים לצאת מלאי התפעלות 215 

 216 .שלא כעס ולא זעם בימים אלו כדי שבלעם לא יוכל לכוין את השעה ולגרום נזק לישראל

י אני מסתכל "ופירש, ישכון ובגוים לא יתחשב כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד 217 

וכשהן שמחים אין אומה שמחה , בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים 218 

ויש לראות מכאן גודל , וכשהאומות בטובה הם אוכלין עם כל אחד ואין עולה להם מן החשבון, עמהם 219 

ע "ת לאוה"ואילו בטובה שנותן השי, אומות מקבליםשבטובתם אין ה, ת לישראל"ההטבה שמטיב השי 220 

לא הביט און ביעקב ולא ראה , ואין עולה להם בחשבון כאילו ולא קיבלו מאומה, נהנים ממנו אף ישראל 221 

 222 .י כשהן עוברין על דבריו אינו מדקדק אחריהם שהן עוברין על דתו"עמל בישראל וברש

ה בא עמם "שאם אף בשעה שישראל חוטאין אין הקב, ומעתה דברים אלו ודאי יכולים לגרום נזק לישראל 223 

וזה יכול , כ מעתה נעלם כל ענין שכר ועונש"א, ה מקללם"ואף בשעה שראויים לקללה אין הקב, בחשבון 224 

שבעת ששמעו ישראל את , (ה"ש בלק כ"ילקו)א  ובאמת מוב, לפגום בגודל חובת הזהירות מעבירה 225 

ה היה לו טענה "שכאשר יעקב אע, יתה להם הנהגה אחרתשהרי האבות הקדושים ה, הברכות נזוקו מזה 226 

וכן בשמעון , ולא נתן לו את הברכות כיון שלא היתה הנהגתו ראויה, על ראובן אמר פחז כמים אל תותר 227 

ואילו כאן שמעו רק שבחים והבטחות ולא קיבלו , ה הוכיח את ישראל בדברים קשים"ואף משה רע, ולוי 228 

 229 .שום תוכחה

ומגיד לאדם מה , (א"יבמות קכ) ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"הלא הקב, ורהדברים טעונין ביא 230 

ואין שום ויתור , (´חגיגה ה) שיחו אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו לאדם בשעת הדין 231 

ה כן "באותה מידה שהאדם בוחר בהקב, (ו"דברים כ) האמירך היום´ האמרת היום וה´ את ה, בעולם 232 

אכן יש מצבים מיוחדים של וחנותי את , ת"ומבלעדי זאת אין דרך אחרת לזכיה בהשי, ה בוחר בו"הקב 233 

והלא , ומעתה צריך ביאור ענין ברכות בלעם, אך זה בגדר נס, (´ברכות ז) פ שאינו הגון"אשר אחון אע 234 

ה אינו "דקדוק הדין ודברי בלעם שהקב, והיאך מתאימים שני הדברים יחד, ´אין בזה שקר והכל דבר ה 235 

 236 .ונן על עוונות בני ישראלמתב

שבערב ראש השנה , (א"ח תקפ"בטור או) ל בהא דמבואר"ביאור הענין שהנה ידוע דברי הסבא מקעלם ז 237 

והדברים צריך , ה יעשה עמו נס והוא בטוח ביום הדין"ילבש בגדי לבנים ויסתפר וירחץ מפני שהקב 238 

כ היאך יוכל להיות בשקט "וא, ל"חמויש הנכתבים למיתה ר, ספרים נפתחים ביום הדין´ ביאור והלא ג 239 

 240 .ובשלוה שיצא זכאי ביום הדין



 241 וכנאמר אותך לא אעשה כלה, ואמר בזה שהתורה דברה בענין כלל ישראל שהוא מובטח בכל טוב

ומעתה מבואר דברי הטור שעליו להיות בטוח , אבל היחיד אינו בטוח כלל במשפטו ודינו, (ו"ירמיהו מ) 242 

ולכן מחובתינו להיות , אבל היחיד חייב לירא ולחרוד מאימת יום הדין, הכללשיארע לו נס דהיינו בתוך  243 

כ "וכשם שהכלל בטוח אף היחיד שנעשה לחלק מהכלל ג, ז יהיה משפטו בתוך הכלל"מתוך הכלל ועי 244 

 245 .בטוח בדינו

שעל הכלל אינו מביט על , לא הביט און ביעקב, גם כן יש לבאר שכל נבואת בלעם נאמרה על הכלל 246 

ולכן אין לנו להתפס בגאוה ובטחון בשומענו , כ על היחיד יבוא במשפט על כל שיחה קלה"משא ,חטאיו 247 

נמצא שהדרך לעבודת היחיד צריכה להיות , שאין הדברים נאמרים לגבי כל יחיד ויחיד, דברי בלעם 248 

ואילו אומות העולם הם במצב של , ה נקרא אלוהינו"כלל ישראל זכו שהקב, ה"שישתוקק לזכות בהקב 249 

ולכן ראשית העבודה שתהא אמונתו ברורה , ה יהיה אלוהינו"ומחובתו לרצות שהקב, לוהי האלוהיםא 250 

 251 .אז יש תקוה לאחריתו, וחזקה כעמודא דפרזלא

, י כשהן עומדין שחרית מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצות"וברש, הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא 252 

ולכן מיד בקומם , ה"כלל ישראל יש לו מסירות נפש להקב, ללבוש טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין 253 

ומעתה פשוט שחייב להרגיש , ת מטרידה אותם"אלא קיום מצות השי, משנתם אין להם שום מטרה אישית 254 

וכשם ששותף דואג , ואין זה מדת חסידות אלא צריך לנבוע מעצם הכרת הענין, עצמו כשותף עם הכלל 255 

ממילא ישתדל , כמו כן בשעה שירגיש שותפות עם כלל ישראל, ועבור תקנת השותפות שהיא גופא תקנת 256 

 257 .עבור טובת הכלל

ביישנים רחמנים , וכמו כן מחובתינו להשתדל לרכוש לעצמנו את הסימנים שבהם יוחדו כלל ישראל 258 

בודאי שרק כאשר נמצא בנו מדות שיוחדו בהם כלל , שכיון שעלינו להיות חלק מהכלל, וגומלי חסדים 259 

, ולכן חייבים אנו להשתדל להיות מכלל זרע אברהם יצחק ויעקב, נהיה לחלק מתוך הכללישראל יתכן ש 260 

שחייב להטיב לכל ישראל מפני שצריך להרגיש שכל מה שיש לנו  (ב"י, א"תומר דבורה פ)ב  וכבר כת 261 

 262 .(ז"ג קכ"אור יחזקאל ח)  .ומכיון שכולם בני האבות חייב להטיב לכל, הוא מכוח זכות האבות

 263 

 264 מאמר תד

 265 .(א"ג כ"במדבר כ) אלהיו עמו´ לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה

הנה יש , ´תלמידיו של בלעם הרשע עין רעה וכו, א לתלמידיו של בלעם הרשע"מה בין תלמידיו של א 266 

, (.´ברכות ז) ה"ל יודע היה בלעם לכוון את השעה אימתי רתח הקב"כי אמרו חז, להבין הגדר של עין רעה 267 

, ותירץ שיכול לומר כלם? ה רגע אחת מה יכול לקלל ברגע אחת"כיון שזעמו של הקב´ וסוהקשו בת 268 

ובכלל ? וצריכין להבין וכי בשביל שאין לו זמן לומר קללה קטנה אלא כלם תתקיים קללה גדולה כזאת 269 

גם , אם יש כוח בפיו להזיק בקללתו? ה"צריכין להבין למה צריך המקלל לכוון קללתו בשעה שרתח הקב 270 

 271 ?כל זמן שרוצה יכולה הקללה להתקייםב

אלא , כי אי אפשר לקלל בלא טעם וחשבון, ה"כי המקלל צריך לדעת השעה שרתח הקב, הענין אמנם הוא 272 

כי כל קללה שיוצאה מפיו של המקלל בכוונה של רצון וכעס אין זה , הקללה צריכה להיות בכוונה של דין 273 

אז דוקא יש , את חבירו בשביל איזה חטא קללה ועונש ורק בשעה שיוצאה בכוונה של דין שמחייב, כלום 274 

 275 .ה מסכים לקללה זו ואז בודאי הסכנה גדולה"ש שיש מקום לומר שגם הקב"וכ, מקום שתחול קללתו

ראה שאין העולם מתקיים שיתף עמה , ל בתחילה עלתה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין"אמרו חז 276 

כמו שני שותפים שעושין , ת של מדת הדין עם מדת הרחמיםוצריכין להבין ענין השותפו, מדת הרחמים 277 

, ל שיתף עמה מדת הרחמים"וכן משחז, שחצי יום ינהל אחד החנות וחצי יום ינהל השני, הסכמה ביניהם 278 

ה את העולם במדת "חוץ מרגע אחת שמנהיג הקב, ה את העולם במדת הרחמים"שכל היום ינהיג הקב 279 

 280 .הדין

, ה את העולם במדת הדין"שברגע זו מנהיג הקב, ה רגע אחת"של הקב ל שזעמו"ויתכן שזה שאמרו חז 281 

ה למשה רבינו דור דור ודורשיו והראה "ל שהראה הקב"ש חז"כמ, פ מדת הדין כל העולם בסכנה"והנה ע 282 

, כ הראה לו את מיתתו שסורקין את בשרו במסרקות של ברזל"אח, אותו את רבי עקיבא ושמח בתורתו 283 

 284 .ה שתוק כך עלתה במחשבה"אמר לו הקב ,אמר זו תורה וזו שכרה

ל מתחילה עלתה במחשבה לברוא את העולם במדת "שהמכוון על בדברי חז, ל"ל מפראג זצ"מהר´ ופי 285 

זה שייך לרבים שאינם יכולים לדקדק , ומפני שראה שאין העולם מתקיים שיתף עמה מדת הרחמים, הדין 286 

ה מתנהג "הקב, ן רבי עקיבא שהוא מן היחידיםלכ, ה עמהם במדת הדין"אבל היחידים מתנהג הקב, עמהם 287 

היינו שעמו אני מתנהג , ש שתוק בני כך עלתה במחשבה לפני"וז, עמו כמו שעלתה במחשבה במדת הדין 288 

, עקיבא חייב מיתה קשה מכולם´ שלפי מדת הדין גם ר, חזינן מזה כמה גדול כוח מדת הדין, במדת הדין 289 

 290 .ץ אשר יעשה טוב ולא יחטאמפני איזה צד של חטא אשר אין צדיק באר



ה מנהיג עולמו "ה כועס זהו הרגע שהקב"כיון שברגע זו שהקב, שיכול לומר כלם´ ש התוס"ז נבין מ"ולפי 291 

ולכן מצא בלעם הרשע שבאותה שעה יכולין , ל"ולפי מדת הדין גם רבי עקיבא חייב מיתה ר, במדת הדין 292 

וידע , להתפעל הלא בלעם ידע כוח מדת הדין ומעתה יש, ל"לקלל גם הקללה היותר גדולה לומר כלם רח 293 

 294 .פ מדת הרחמים זכאים המה לגמרי"כ מעלת ישראל אשר ע"ג

כ בעל הכרה איך "וכיון שהיה כ, ה זועם"פ מדת הדין יש מקום לקללם אם יכווין השעה שהקב"ורק ע 295 

, יב מיתהפ מדת הרחמים חי"גם ע, הרי המקלל את הרבים קדושי עליון כישראל, יתכן שיסכים לקללם 296 

ועל , פ מדת הדין יש מקום להרגיש חסרונם"שרק ע, כ דק מן הדק"כ איך ראה חסרון ישראל שהיה כ"וא 297 

 298 ?פ מדת הרחמים יכולין להרגיש חסרונו"עצמו לא ראה אשר גם ע

ועל זולתו הוא רואה חסרון דק מן , שעל עצמו אינו רואה חסרונו גם שהוא גדול כהר, זהו מדת עין רעה 299 

, את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל´ ומצינו על הפ, פ מדת הדין יכולין להרגיש"שרק ע, הדק 300 

הם לא , ´מזבחות ואני לבדי עשיתי ז´ שהם לא עשו אלא ז, ה"שאמר זכותי גדול מאאע, ל"י ז"פירש 301 

 302 .הקריבו אלא איל ואני פר ואיל

כ אני גדול "כול לומר אחכדי שיהיה י, ויש להתפעל הלא כל עיקר שעשה שבעה מזבחות היה בכוונה 303 

כ היה צריך להבין כי בזה גופא גדול "וא, כ כל מעשיו הוא רק רצון להתכבד בקלון זולתו"וא, מאברהם 304 

אלא שזה גופא הוא מדת עין רעה , כ אני גדול מבלעם"שלא עשה כדי שיאמר אח, מעשה אברהם ממנו 305 

 306 .(ב"ר חחיי המוס)  .ומחסרון של עצמו מעלה, שעושה ממעלת חבירו חסרון

 307 

 308 מאמר תה

 309 .(א"ג כ"במדבר כ) אלהיו עמו´ לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה

אינם , שהצדיקים הגם שעושים מצוות וכל עסקם בתורה, אור החיים הקדוש מסביר את הפסוק כך 310 

, אלא אדרבה כאדם המרויח וכאדם המשתעשע בשעשועים לרב חשקם בתורה, מרגישים שיש להם עמל 311 

 312 .פ שיגעים בתורה לא מרגישים בעייפות וטורח"שאע, שאמר בלעם על עם ישראל וזה השבח

אמר לו , שרבי יוחנן ראה את ריש לקיש שעובר בקפיצה אחת את הירדן, מ ריש הפועלים"ב´ מובא בגמ 313 

והסכים ריש לקיש לעסוק , והבטיח לתת לו את אחותו לאשה אם יעסוק בתורה, רבי יוחנן חילך לאורייתא 314 

ובאמת קשה , ולא היה בכוחו לעשות זאת, כ רצה לעבור לצד השני של הירדן כמקודם"מיד אחו, בתורה 315 

אבל הרי עכשיו , היה מקום לומר שתשש כוחו מרוב לימוד, בשלמא אם היה כבר ריש לקיש לומד תורה 316 

 317 .ולמה לא יכול לעבור את הירדן כמקודם, עדיין לא למד אלא רק קיבל על עצמו ללמוד

אלא מכיון שקיבל על עצמו , יה בו עדיין כוח לעבור את הירדן בקפיצה אחת כמקודםונראה שבאמת ה 318 

משום שדבר שאין לאדם , וממילא לא היה בכוחו לעשות, ללמוד תורה שוב לא מצא ענין לקפוץ את הירדן 319 

וכן להיפך כשהאדם מוצא טעם בדבר ורוצה , אפילו שבמציאות יש בו כוח, טעם בו אין בו כוח לזה 320 

, אבל הטעם והחשק לדבר יעשהו בעל כוח, ימצא בעצמו כוח אפילו שבכוח הגשמי אין לו די, לעשותו 321 

ופעם אחת הוצרך לאיזה ספר , ין שהיה אדם חלש מאד´ה אחיו של רבי חיים מוולוז´מספרים על רבי זלמל 322 

ה מרוב ´ורבי זלמל, שהיה מונח מאחורי ארון גדול וכבד שהיו צריכים חמשה אנשים כדי להזיזו ממקומו 323 

 324 .אהבת התורה וחשקו ללמוד הזיז את הארון לבדו ולקח את הספר

אין זה אלא שמוצאים טעם , ובני תורה שתורה מתשת כוחם היאך יש בידם כוח לעשות משמר לילה שלם 325 

משום , ואם אדם מהרחוב ישב בישיבה וילמד משמר תכף ירדם, ממילא יש כוח ללמוד משמרות, בלימודם 326 

ורם נרגיש את הטעם בלימוד אז אין , מתוקה מדבש ונופת צופים´ תורת ה, דברשאין לו טעם וחשק ל 327 

וצריכים לבקש בברכות , נראה שלא מוצאים טעם בלימוד, ו עייפים ואין כוח"ואם ח, מרגישים בעמל 328 

נזדמנתי פעם לבר מצוה וברכתי אותו שיזכה , אלוהינו את דברי תורתך בפינו´ התורה על זה והערב נא ה 329 

וביקש ממני שאברכנו גם כן , ל"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק"ניגש אלי הגה, עם בלימודולהרגיש ט 330 

 331 .שיזכה למצוא טעם בלימודו

ר מקוצק אמר שזהו אחד משלושת המשלים שנאמרו "ואשר האדמו, ז המשיל המגיד מדובנא משל"וע 332 

משל לסוחר שבא ממדינת , הפסוק אומר בישעיהו ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל, ברוח הקודש 333 

, והוא נסע לפניו, וביקש מאחד הנערים הסבלים שיביא את חבילותיו אחריו לביתו והוא יתן לו שכרו, הים 334 

אמר לו הסוחר כי טעה והביא , וכשהגיע הנער אל הסוחר לביתו הניח חבילתו ובא לבקש שכר טרחתו 335 

 336 .ראית את החבילה המונחת בחוץהרי לא , שאל אותו הנער זו מנין לך, חבילה אחרת במקום שלו

ולא , ואילו החבילה שלי הרי היתה קלה, אמר לו הסוחר ניכר עליך שהזעת והתאמצת לשאת את חבילתי 337 

שאם כן לא היית מתאמץ כל כך כי , ה לא אותי קראת יעקב"כך אומר הקב, היית צריך להזיע ולהתאמץ 338 

ולא ראה ´ לא היית יגע כל כך כמו שנא, ומוצא טעם בלימוד´ ואם היית קורא בשם ה, יגעת בי ישראל 339 



.כי יש להם טעם במצוה, שהצדיקים לומדים ואין הם מרגישים בעמל וטרחה כלל וכלל, עמל בישראל 340 

 341 .(דרכי מוסר)  

 342 

 343 מאמר תו

 344 .(ד"ג כ"במדבר כ) הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף

לקרוא , ללבוש ציצית, יא וכארי לחטוף את המצוותי כשהן עומדין משנתן שחרית הם מתגברים כלב"ברש 345 

קורא את שמע ? כיצד, לא ישכב על מטתו עד שהוא מחבל כל מזיק הבא לטורפו, ולהניח תפילין, את שמע 346 

ונלחם מלחמותם ומפילם , ה שומרם"בא מחנה וגייס להזיקם הקב, על מטתו ומפקיד רוחו ביד המקום 347 

 348 .ל"חללים עכ

, אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו מן העולם, י"ל יותר מבלק כמבואר ברשבלעם הרשע היה שונא ישרא 349 

ובלעם היה שונאם יותר מבלק , איני מבקש אלא להסיעם מעלי, ובלק לא אמר אלא ואגרשנו מן הארץ 350 

 351 ז ששנאה מבטלת השורה"ל אומרים ע"וחז! והשכים בבוקר וחבש בעצמו את אתונו והלך לקללם, ל"עכ

דכתיב וישא בלעם את עיניו וירא את , עין רעה, דברים´ אתה למד שהיה בו גמכאן , (7ה"סנהדרין ק) 352 

כ איך התפעל ושיבח את ישראל שקמים להניח תפילין וקוראין קריאת שמע "א, ישראל שוכן לשבטיו 353 

 354 ?בלילה

בכל זאת לא ידע את החכמה הזאת של שבירת , (ו"ילקוט תתקס) בלעם עם כל גדולתו שהיה נביא כמשה 355 

ונאמר תאוה נהיה תערב , ל"וז (א"ל´ שערי תשובה א) י"ש הר"וכמ, וזה היה בעוכריו, צוןהתאוה והר 356 

כי כאשר ישבור אדם תאותו גם בדברים , (´דניאל ח) נהיה כמו נשברה מלשון נהייתי ונחליתי, לנפש 357 

 358 ,ותועבת כסילים סור מרע, והמדה הזאת תערב לה כי ירים השכל ידו וגבר, המותרים בזה תצליח הנפש

כי תפגע תאותם בדרך חטא וכל , הכסילים אשר אינם שוברים תאותם ורודפים תמיד תענוגות בני אדם 359 

אך בכל שבתורה יתגלע כי , ועוד ההולך אחר תאותו לא בדבר אחד יחטא בלבד, דבר רע לא יסורו ממנו 360 

 361 .ל"יעבור על כולנה עכ

שומע אמרי אל ויודע , חיתופלמצד אחד היה נביא כמשה וחכם כא, קשה לרדת בסוד האיש הזה בלעם 362 

מים , (ה"ילקוט שמעוני רמז תשס) ובא על אתונו, ומצד שני היה מנוול, דעת עליון ומחזה שדי יחזה 363 

 364 ?מי הוא האיש בעל תבונה שיבין אותו, (´משלי כ) !עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה

 365 

אם לא מתלמד , מועילה לו לאדם כי אפילו גדלות כמשה ואחיתופל לא, י לומדים"פ דברי הר"אבל ע 366 

ומכלל הן אתה , פ דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה"חנוך לנער ע, ומתחנך לשבור תאותו מנעוריו כדכתיב 367 

ולא ידע את הדרך הפשוטה הזאת , הסוד הזה לא ידע אותו בלעם, ולזקנתו נשאר בעל תאוה, שומע לאו 368 

וזה הסוד שלא החזיק מעמד , (.ב"סוכה נ) ל הימנוובפרט שכל הגדול מחברו יצרו גדו, של שבירת התאוה 369 

 370 .כי כשבאה לו התאוה והרצון נפל שדוד, עם כל גדלותו

שוברים רצונם , קמים משנתם לקרוא שמע ולהניח תפילין, בלעם התפעל מעם ישראל הן עם כלביא יקום 371 

השינה הם  ולפני, ומנתקים את חבלי השינה בערב, נלחמים עם שינה של שחרית, וחפצם לנוח עוד 372 

הגוי לדברים אלו לא יודע , זהו גבורה של לביא וארי, לא ישכב עד יאכל טרף, קוראים קריאת שמע 373 

מזה יש ללמוד עד כמה אדם צריך להתמסר לחנך את עצמו מנעוריו בשבירת הרצון , לשבור רצונו ותאותו 374 

לו יגיע בגדלות למדרגת ואם אפי, כי אלמלא כן לא יועיל לו אף אם יהיה גדול בתורה ובחכמה, והתאוה 375 

 376 .(זכרון מאיר)  ,בלעם לא יצליח דרכו

 377 

 378 מאמר תז

 379 .(ד"ג כ"במדבר כ) הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף

אנו למדים על גדולתו ורוממותו , מה הוא רחום אף אתה רחום, מהחובה המוטלת על האדם להידמות לקונו 380 

, בלעם בן בעור נביא אומות העולם, גשמית והן מבחינה רוחנית הן מבחינה, אשר אין להן ערך ושיעור 381 

כי , אין זה אלא שבח מועט לישראל, עם כלביא יקום וכארי יתנשא, מונה את שבחם של ישראל ואומר 382 

ונברא , הרי האדם הוא בחיר היצורים, בכל אדם טבועים מעצם יצירתו כוחות יותר גדולים מכל הברואים 383 

 384 .ואיך יתכן שלא הטביעו בו כוחות גדולים יותר מבעלי החיים, ה"קבבצלם דמות תבניתו של ה

התורה מספרת על אנשי מעלה שעפו יותר גבוה , אמנם מוצאים אנו בבני אדם שהכילו כוחות כאלה 385 

´ ילקוט קהלת ט) משה רבינו עלה למרום, חנוך עלה בעודנו בחיים עד השמים, מהנשר והגיעו עד לרקיע 386 

אליהו הנביא , שהיה עולה לרקיע כנשר, את הפסוק לא לקלים המרוץ על משהל דורשים "חז, (ט"תתקע 387 

כמו כן יש שמיהר , חנוך משה ואליהו, שלושה עלו במרום ואלו הן, (´ב´ מלכים ב) עלה בסערה השמימה 388 

אמר , ל שבשעה שרצו לקבור את יעקב במערת המכפלה"נפתלי אילה שלוחה ומספרים חז, לרוץ מהצבי 389 



ניזל נפתלי דקליל ? אמרו ליה איגרתא בארעא דמצרים היא ומאן ניזל, בו לי איגרתאעשו לבני יעקב ה 390 

 391 .(ד"סוטה י)א  כאיילת

? ל מה היתה קלותו"ואמרו חז, (´ב´ שמואל ב) כתוב שעשהאל היה קל ברגליו כאחד הצביים אשר בשדה 392 

, ורתם לשל חיותומצינו עוד שהשוו גב, (´קהלת רבה ט) שהיה רץ על סאסי שיבוליא ואינם משתברין 393 

על דן אמר יהי , גור אריה יהודה כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו, יעקב בברכתו לבניו אמר על יהודה 394 

מסופר על עוג מלך הבשן שעקר טורא , ל שכיוון לשמשון"ופירשו חז, דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח 395 

 396 .(לקוט סוף חוקתי) והביאו על ראשו כדי להשליכו על מחנה ישראל, בר תלתא פרסי

ותולשים , שעד המבול היו בני אדם מהלכים מסוף העולם ועד סופו בשעה קלה, (א"ד י"ר ל"ב) וראה 397 

כוחות עצומים גנוזים בטבעו , והיו אריות ונמרים חשובים בעיניהם כנימא בבשר, ארזי הלבנון בהליכתם 398 

אל להתאזר בכוחות גבורה ואכן דורשים מכל אדם מישר, של האדם שהוא עולה בהם על כל היצורים 399 

ל הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות "ש חז"כמ, מופלאים אלה ולנצלם לעבודת בוראו 400 

 401 .רצון אביך שבשמים

ויגיע למדרגה כזו שיהיו דומים לכוחותיו של , אולם בעיקר דורשים מהאדם שיעלה בכוחותיו הרוחניים 402 

ועולמות של , ה"תורה מגלה לנו גבורותיו ונוראותיו של הקבהרי בשלוש עשרה המדות ה, ה כביכול"הקב 403 

אני הוא קודם שיחטא האדם ואני ´ ה´ ל דורשים ה"חז, טוב וחסד לאין שיעור המקיפים את כל הבריאה 404 

אחת , כלומר ששני השמות הראשונים הן שתי מדות, (7ז"ה י"ר) הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה 405 

 406 .(´י ותוס"רש)ב  שהוא מרחם לאחר שיחטא וישו ואחת, שהוא מרחם קודם שיחטא

שיש צורך להוסיף על מדת החסד והרחמים , הרי כמה עצום המרחק בין המדה הראשונה למדה השניה 407 

עוד מדת רחמים בקנה מדה אלהית כזו שמכיל , ה שברא בה את כל העולם"האלהית המכיל שמו של הקב 408 

וכמו המרחק בין מדת רחמים ראשונה לבין מדת , כדי להחזיק את העולם לאחר שחטא האדם, ´שם ה 409 

, ה העולות אחת על רעותה בטובן ובחסדן"כן המרחק בין כל מדה ומדה בשאר מדות הקב, רחמים שניה 410 

ולהגיע למדרגה כזו שיהיה בבחינת , לאחר כל זה חייב אדם להטביע בקרבו את כל המדות האלהיות האלה 411 

י שבת "רש) אעשה עצמי כמותו לידבק בדרכיו, אני והוא, ול דורשים זה אלי ואנוה"כפי שחז, דומה לו 412 

 413 .(ג"קל

ואין שום בריה בעולם לרבות מלאכי מעלה שיכולים להשיג , אמנם אין זה אלא בכוחו של האדם בלבד 414 

השמר מפניו ושמע בקולו אל , למשה הנה אנכי שולח מלאכי לפניך לשמרך בדרך´ אמר ה, מעלות כאלה 415 

גילה למשה שהמלאכים אין בהם המדה נושא עוון ופשע ´ ה, (ג"שמות כ) תמר בו כי לא ישא לפשעכם 416 

אבל מהאדם , וברגע שימרו את פיהם לא יוותרו להם, וחטאה שהיא האחרונה שבמדות וקשה מכולן 417 

באשר הוא נברא , כי אין גבול לכוחות המופלאים הטבועים בו, דורשים שיגיע גם לשיא המדה הזאת 418 

 419 .וביכולתו להידבק בדרכיו ולהידמות אליו בכל, ממעל בצלם אלהים והוא חלק אלוה

ואם חייב , (ז"ה י"ר) ואינה אלא למי שעובר על פשע, ובאמת גם המדה נושא עוון היא לאחר שחטא האדם 420 

´ כי עליו להתדמות למדה של שם הראשון ה, הרי עדיין לא מספיקה מדה זו עם כל שיאה, להתדמות לקונו 421 

ובזה כלולים , במדה זו ברא את כל מעשי בראשית כדכתיב עולם חסד יבנהשבה , שהיא לפני שחטא האדם 422 

 423 .והרי אין לזה שיעור ותכלית, ה"כל טובו וחסדו של הקב

זה אדם השולט , איום ונורא הוא, (תנחומא תזריע) ה"ולאחר שהאדם מגיע למעלות אלה הוא בדומה להקב 424 

, ל מנין שהתפילין עוז הם לישראל"חז, יםוהוא מטיל מורא על כל הברוא, ה בעולם"בכל מה שברא הקב 425 

אליעזר הגדול אומר ´ ותניא ר, (ח"דברים כ) נקרא עליך ויראו ממך´ דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה 426 

על אחת כמה וכמה בשעה , ´ואם בתפילין כן מפני שכתוב בהם שם ה, (´ברכות ו) אלו תפילין שבראש 427 

 428 .אלא טבוע בקרבו בתוך תוכו, נקרא עליו´ רק שם הכי אז לא , ה"שאדם מתדמה למדה אחת של הקב

אומר הכתוב השמר מפניו ושמע , ה"שלח לפני ישראל שאין בכוחו להידמות להקב´ הרי אף במלאך שה 429 

, במדה אחת ממדותיו´ ש באדם המדמה עצמו לה"כ, (ג"שמות כ) בקולו אל תמר בו כי שמי בקרבו 430 

הרי הוא דומה ממש , ג המדות"ע בתוכו את כל יכ בשעה שהאדם מגיע לשיא מדרגתו ומטבי"ועאכו 431 

´ וזוהי משמעותו של הכתוב כי ה, והוא שליט בעולם ואימתו מוטלת על כל הברואים, ה כביכול"להקב 432 

 433 .האל הגדול והנורא נמצא ממש בקרבו של כל אדם ואדם, (´דברים ז)א  אלהיך בקרבך אל גדול ונור

להתדמות לקונו , ה שהוא מכיר את גדולתו ורוממותולאיזו מדרגה של אושר ועונג מגיע האדם בשע 434 

ובעל אור זרוע כותב , ב שתיקנו חכמים להתענות בהם"אנו עומדים כעת בימי בה, בקרבו´ ולהטביע ה 435 

כי , אבל באמת אין לך תענוג גדול מזה שבימים אלה, שמי שלא יכול להתענות ימעט לפחות בתענוגים 436 

כי אם , והעיקר לא להסתפק באמירתן בפה בלבד, מדות שומרים בהם סליחות שעיקרן שלוש עשרה 437 

ב צריכים להיות אצלנו ימי תענוג "נמצא שימי בה, ´להתבונן בהן ולהשתדל להטביען בתוכו ולהתדמות לה 438 

 439 .(אור הצפון)  .ואשרי מי שזוכה לכך, ועידן עידונים



 440 

 441 מאמר תח

 442 .(ו"ג כ"במדבר כ) תו אעשהאו´ ויען בלעם ויאמר לבלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר ידבר ה

בעזרו לא חלי ולא מרגיש איך ´ וכשם שאשר ה, ל אמרו כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה"חז 443 

כן הנתון תחת שלטון היצר כמה לא חלי ולא מרגיש איך , ניצול מכל מיני פגעים וצעד בדרך ההצלחה 444 

וגם , ת"כפי דעתו הלך הוא ברשות השי, כזאת מבחינים אנו בפרשת בלעם, הולך ונופל מדחי אל דחי 445 

אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי , בהליכתו נשאר נאמן כפי דעתו לעקרון חייו 446 

ואתה , ני ללכת0התריס בפניו הוא בעצמו ציו, ניצב לקראתו בדרכו´ אלהי ושכשראה את מלאך ה´ ה 447 

י "אמר לאברהם קח נא את בנך וע, מלאך מחזירולמוד הוא בכך שאומר דבר ו, מלאך מבטל את דבריו 448 

 449 .(י"רש) מלאך בטל את דברו

, אותו אעשה´ ועד הסוף היה חוזר ואומר הלא דברתי אליך כל אשר ידבר א, כה בטוח היה בצדקת דרכו 450 

וכך הוטעה בעצמו עד שנפל לבאר , שאמר לו לך עם האנשים, וגם דברי המלאך נוספו לו כסיוע לדעתו 451 

שילך ´ ואחר ששמע שאין רצון ה, דרכי שמים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותושכך הם , שחת 452 

וכיון שכן הכל מתגלגל בצורה חלקה , נגזר עליו בה מוליכים אותו, עמהם ובכל זאת נשאר ברצונו לילך 453 

 454 .כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה, עד שאינו מרגיש כלל שהולך ונופל לבאר שחת

יהיה הביאור , לא קם כמותו בישראל אבל באומות העולם קם, הסכנה כך נהפך זה שאמרו עליוומה גדלה  455 

ואשר לא עשה דבר , ואשר העיד על עצמו מחזה שדי יחזה, ל אמרו עליו לשון זה"מספיק שחז, אשר יהיה 456 

בלק חזר ואמר אם יתן לי , אלי´ והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר ה, ´קטן או גדול מבלי לשאול פי ה 457 

ואם הדברים , מי הוא זה אשר חי במדרגה שכזו, אלהי´ מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה 458 

ואדם זה נהיה בסופו של דבר , נכתבו כן בתורה סימן שדברי אמת היו ולא שקר בעלמא משפה ולחוץ 459 

 460 .כפי דעתו´ י הליכה בדרך שכולה היתה כרצון ה"איך נהיה לבלעם הרשע ע, בלעם הרשע

ושלושה , כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ל סוד הדבר"לו לנו חזגי 461 

עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם , דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע 462 

ומבארים שלכך האריך התנא , עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע, אבינו 463 

דברים ´ ובג, דברים הללו נהיים תלמידיו של אברהם´ בג, דברים הללו´ ללמדנו שהכל תלוי בג, בדבריו 464 

 465 .אחרים נהיים תלמידיו של בלעם הרשע

הנה הוא עצמו אמר תמות , הם שהביאוהו לבאר שחת על אף מדרגתו, שלושה דברים הללו שהיו בבלעם 466 

ומה , והתפלל לזכות בכך, וב אשר לישראלכה ראה בבהירות הט, נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו 467 

, דברים הללו´ כדי להיות מתלמידיו של אברהם אבינו הכרח לקנות לנפשו ג, הדברים הללו´ עיכב בעדו ג 468 

תהיה מדרגתו , ואם לא רכש דברים הללו הרי הוא מתלמידיו של בלעם, עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה 469 

דברים הללו שהיו ´ ג, הלא מחזה שדי יחזה, בלעם הרשעלא משום חסרון במדרגה נהיה ל, אשר תהיה 470 

 471 .ומהם צריך להנצל כדי להיות מתלמידיו של אברהם, בקרבו הם שהביאוהו למה שהגיע

עין טובה יש מפרשים , מדות טובות עיקריות שעל האדם לקנותם´ עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה הן ג 472 

כי השמח בחלקו אינו , מפרשים שהיא מדת שמח בחלקו ויש, והוא היפך מדת הקנאה, לסבול טובת חבירו 473 

אולם האם קל , ונפש שפלה תקון התאוה, רוח נמוכה תקון הגאוה, ´חסר מאומה ולבו פנוי לעבודת ה 474 

וכל יצר מחשבות לבו רק רע , הכל מודים הכל יודעים כי יצר לב האדם רע מנעוריו? לזכות במעלות אלה 475 

ובלא עבודה לתקנם פשוט הוא שהם , באדם הקנאה התאוה והכבוד משננער ממעי אמו טבועות, כל היום 476 

 477 .ומי יכול להישאר שקט ורגוע במצב שכזה, החיים בקרב האדם

ואין דרך אחרת , עיקר מקום הגאוה בתוככי לבו של האדם היא, אין הגאוה מתבטאת דוקא במעשי גאות 478 

ולא שייך כלל , המתרחש בקרבועד שיגלה , י הגישה לעצמו במחשבות וחשבון"להבחין במדות אלא ע 479 

והמעשים , כי מקום המדות בלב הוא ופעולתם בשורשי המעשים, לקבוע כוח מידותיו על פי מהלך מעשיו 480 

אולם , ואפילו מעשים שהם לכאורה היפך המדה נמצא בהם, הנולדים מהם יכולים להיות שונים ומשונים 481 

 482 .גם בהתחבאם בלב אין ניצולים מהיזקם

, מחזה שדי יחזה, כל זמן שלא בא לידי נסיון היה חי במדרגות גבוהות, אצל בלעם דבר זה רואים אנו 483 

אולם גם אז קבורים היו , ´וכל מעשיו לא עשה אלא על פי ה, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו 484 

ולא מנעו בעדו לעמוד , אלא שכל זמן שלא בא הנסיון נשארו בקרבו, "שלושה דברים אחרים"בקרבו ה 485 

, אבל לא החזיק מעמד עד הנסיון, ל קראו עליו אבל באומות העולם קם כמשה"עד שחז, רגות אלהבמד 486 

דברים ´ ל כל מי שיש בו ג"הוא שאמרו חז, ומשבא הנסיון לידו קפצו מידותיו החוצה ונהפך לבלעם הרשע 487 

בו מי יודע דברים הללו בקר´ אם ג, אפילו אם חי הוא במדרגות גבוהות, הללו מתלמידיו של בלעם הרשע 488 

 489 .אם לא יהא סופו כסופו של בלעם



לחזק כוח הנפש ולחיות שלא , אם חפץ אדם להיות מתלמידיו של אברהם אבינו עליו להתחזק בטוב 490 

כבר כתב , ואולם מי הוא המנצל עצות התורה, ל"ועצות נתנה לנו התורה וחז, במהלך טבעו וכך ינצל 491 

אולם מי הוא המתפלל על דרך זו , יא מזון הנפשותכן התפילה ה, הכוזרי שכשם שהאוכל מזון הגופות 492 

אולם מי חי על , התורה ניתנה לחזק הנפש, מוסר הוא עצה לתועלת הנפש, לחפש מהתפילה תועלת לנפש 493 

 494 .דרך זה

אולם מי שיש בו , או לפחות שלא לשמה המותר תועלת הנפש היא, התורה כאשר היא נלמדת לשמה 495 

מזיקים גדולים , ם אם הוא מהדברים שהיו יכולים להועיל לנפשוכל מה שעושה ג, השלושה דברים אחרים 496 

והסכנה הטמונה בזה מלמדת אותנו , כאשר אין עמלים בחיזוק כוח הנפש נשאר האדם במהלך טבעו, הם לו 497 

פרשת בלעם ניתנה לנו ללמדנו הסכנה שבחיים , ה נתן לנו תורה לתועלת תורה תבלין"הקב, פרשת בלעם 498 

 499 .(שיחות קובץ)  .במהלכם הטבעי

 500 

 501 מאמר תט

 502 .(´ד א"במדבר כ) לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים´ וירא בלעם כי טוב בעיני ה

כי בפעמים הראשונים היה מנחש ורוצה לקלל , ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, ל"ן כתב וז"הרמב 503 

ועתה , תו שהגיע אליהלא בכוונתו לנבואה ולא ממעל, והיה השם בא אליו בדרך מקרה, אותם כנחש 504 

הניח הנחשים ולא הלך , כאשר נאמר לו כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל להרע או להטיב להם 505 

וכיוון להם נפשו שיחול עליו הדיבור , אבל שם אל המדבר פניו אשר ישראל שם שיראה אותם, לקראתם 506 

´ כי עתה היתה עליו יד ה, להיםעל כן אמר ותהי עליו רוח א, וכן היה לו, כאשר עשה עמו פעמיים´ מאת ה 507 

ועל כן קרא עצמו שומע , את רוחו עליהם´ נביאים כי יתן ה´ ש ומי יתן כל עם ה"כמ, כאשר היא לנביאים 508 

 509 .כ"ע, אמרי אל כי נביא הוא

אבל וירא ישראל שוכן לשבטיו ותהי , וישת אל המדבר פניו´ ל הוא בפי"ן ז"י והרמב"המחלוקת בין רש 510 

דהנה עד הפסוק ותהי עליו רוח , פליגי דהיה כאן שינוי לטובה אצל הרשע הזה לא, עליו רוח אלהים 511 

וכן , י ויקר לשון עראי לשון טומאת קרי בקושי ובבזיון"ופירש, ויקר אלהים אל בלעם, אלהים כתוב 512 

אבל כאן אמר הכתוב ותהי עליו רוח , ´ויקר ערא מימרא מן קדם ה, בתרגום אונקלוס ויונתן בן עוזיאל 513 

ותהי עליו רוח ´ י פי"גם רש, ן"הרמב´ כמו שפי´ ותרגומו ושרת עלוהי רוח נבואה מן קדם ה ,אלהים 514 

 515 .עלה בלבו שלא יקללם, אלהים

ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של , כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו 516 

ן רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה עי, א"עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של א, בלעם הרשע 517 

ועמדו המפרשים למה מנה התנא במשנה את השלושה דברים , (ה"אבות פ) מתלמידיו של בלעם הרשע 518 

ומה טעם לא אמר מה בין , וכן בתלמידיו של בלעם הרשע, ה"והיפוכן בתלמידיו של אברהם אבינו ע 519 

בלעם נביא היה ובעל שכל כביר  התשובה היא שיש לדעת כי? ובין בלעם הרשע עצמו, ה"אברהם אבינו ע 520 

 521 .ושלטו בו הקנאה והתאוה והכבוד, אלא שלא יגע על מדותיו לעקור את הרע מלבו, והשגה נפלאה

כי שכלו לא עזב לו להיות מופקר ומתבזה , אבל כל תאוותיו ורצון הכבוד שבו היו בסתר ובמעמקי לבו 522 

אלא שלא היה יכול לעמוד כנגד יצרו הרע , וגם בפני עצמו היה מתבייש לעשות דברים מכוערים, לעין כל 523 

ולכן בעת נפילתו התעטף בטלית שכולה ! הרשעים ברשות לבם (´ז ח"ר ס"ב) ל"כמשחז, ונפל במצודתו 524 

יודעים , (7א"שבת ל) ל"ש חז"מ לבו היה נוקפו וכמ"מ, ן טעמים"תכלת ומצא היתרים לעבירותיו בק 525 

י הוא בעצמו התחנן ואמר תמות נפשי מות ישרים והר, רשעים שדרכם למיתה אלא שחלב להם על כסלם 526 

אבל בתלמידיו כבר , ולכן מבחוץ לא ראו בבלעם שום השתלטות המדות הרעות עליו, ותהי אחריתי כמוהו 527 

 528 .התגלו מדות הקנאה והתאוה והכבוד שהיה אצל רבם בנסתר

לעם הרשע כטבח ואת ב, שהמשילו את משה רבינו כשר שעומד לפני המלך, ל בספרי"זהו מה שאמרו חז 529 

והוא עלה במעלות הנהגת , כי שר של מלך יש בו גנוני מלכות, ומעתה הדבר מובן בפשטות, של מלך 530 

אלא שיכול לבשל תבשילים , כ טבחו של מלך אין בו בעצמיותו עם המלכות ולא כלום"משא, המדינה 531 

ה לנבואתו של בלעם "וזהו ההבדל הגדול שבין נבואת משה רבינו ע, טובים ולתת אותם על שולחן המלך 532 

 533 .מכל מקום הטבח אינו השר, אמת הוא שהטבח יודע הוצאותיו של מלך יותר מהשר, הרשע

ת אליו שיעשה "היתה כל מגמתו למצוא חן להטות רצון הבוי, ולכן בלעם שלא יגע על שבירת המדות 534 

והתעלו בדרגה ועלו , ת"בדיוק ההיפך מכל נביאי ישראל שיגעו להטות רצונם לרצון הבוי, רצונו הוא 535 

, ק"וזהירות לידי זריזות עד לידי רוה, תורה מביאה לידי זהירות (7´ז כ"ע) פנחס בן יאיר´ ש ר"כמ, נפלאה 536 

את ´ ולכן היתה נבואתם במעלה גדולה כי יתן ה, כל פסיעה ופסיעה בחייהם היה רק לעשות רצון השם 537 

לא בכוונתו לנבואה , בדרך מקרה בא אליו´ והיה ה, אבל בלעם הרשע הלך לקראת נחשים, רוחו עליהם 538 



ש "כמ, וכל מאויו היה להטות רצונו כביכול לתאוותו הוא לקלל את ישראל, ולא ממעלתו שהגיע אליה 539 

 540 .ה כועס כדי לקלל"שידע לכוון השעה שהקב, ויודע דעת עליון

הלך  ולא, נתייאש מרצונו והניח הנחשים, וכיון שלא עלה בידו לקלל ואדרבה היה מוכרח לברך אותם 541 

וזהו מה שכותב וירא את ישראל שוכן לשבטיו שראה שאין פתחיהם מכוונים זה , כפעם בפעם לקראתם 542 

והתחיל לעלות במעלת , והתפעל ממדה טובה זו של ישראל אז ניסה להתנער מטומאת תאוותיו, לזה 543 

 544 .הנביאות ותהי עליו רוח אלהים

עולמות כן ´ בלק עצתו הנבערת ונאבד מבומיד אחר שנסתלק מנבואתו יעץ ל, אבל כל זה לא שהה אצלו 545 

אם כבר הגיע לטהר נפשו ולעלות בדרגת נבואה כיאות כמו שנתבאר ? כ למה"וכ! ´יאבדו כל אויביך ה 546 

למה לא , ומיד יעץ לבלק להפקיר בנות מואב לזנות, למה ירד שוב פלאים עד לשאול תחתית, ן"הרמב 547 

ליו רוח אלהים שלא יפול מאיגרא רמה לבירא כנאמר ותהי ע, נאחז באילנא דחיי שכבר הגיע אליו 548 

 549 ?עמיקתא

ודאי אם אדם התחיל לעבוד על עצמו ועלה מדרגה אחר , אכן כבר רמזנו לעיל שיש נבואה ויש נבואה 550 

אין הכי , ק ולידי נבואה"פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי זהירות עד שהגיע לידי רוה´ ש ר"כמ, מדרגה 551 

כ ולמה "וא, ה נבואתו הרי נשאר אותו אדם שהגיע למעלות העליונותאף לאחר שכל, נמי אדם נפלא כזה 552 

וכגון בלעם שכל , אלא רק מאיזו סיבה צדדית, אבל אדם שלא מפני מעלות האמורות זכה לנבואה? יחטא 553 

 554 .מה שהתנבא היה בשביל שלא יהיה פתחון פה לאומות

, ן השמים מרפש חומר גופו העכורשקפיצו אותו מ, הרי זה פשוט שכל זמן שניתן לו במתנה ענין הנבואה 555 

אבל מיד שנסתלקה ממנו נבואתו נופל עד לתהום , בשעת נבואתו אמנם נתעלה מאד ועד לשמים עלה שיאו 556 

שהרי לא עמל ולא יגע , והנהו שוב אותו בן אדם המלוכלך במדותיו ותאוותיו הבזויות, רבה בבת אחת 557 

וכל מעיינו היה רק בשכל ובמחשבה לבד , לטובולשנות את טבעו ומדותיו , מעודו לשרש אחרי הרע שבו 558 

כי שינוי טבע האדם תלוי רק , והנבואה שבינתיים לא שינתה אותו בעצם רק לשעתה, לכן נשאר כבתחילה 559 

 560 .ואם לא יעמול על עצמו להטיב מדותיו מי יועיל לו, באדם לבדו

ורה ודברי חיזוק והתעוררות יכול להיות שאדם זוכה לדבר דברי ת, מכאן למדנו עוד דבר הנוגע גם אלינו 561 

כי הוא , אבל זה לא לפי מדרגתו, והוא מזכה את הרבים ומעוררם לתשובה, בפני המונים מבית ישראל 562 

אשר על כן ראוי לו לדאוג לעצמו להיות נאה , במציאות אינו בר מעלה כזו להיות ראוי להוכיח בני דורו 563 

ללמוד ולשנן ! וזהו לימוד המוסר, ומדותיושיעורר את עצמו לעלות מתוך טבעו ,  דורש ונאה מקיים 564 

להתנער מהבלי הזמן , ל המעוררים אותו ומדברים אל לבו באופן ישר"ך ואגדות חז"לעצמו פסוקי תנ 565 

 566 .´ולשעבד לבו לעבודתו ית

וזכור את בוראך  (ב"קהלת י) ס הולך בחדרו ומשנן לעצמו את הפסוק"וכידוע ששמעו פעם אחת את הגרי 567 

והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ וחזר על זה בלא , אשר לא יבואו ימי הרעהבימי בחורותיך עד  568 

ע "ולא יעורר א, אבל אם האדם יסתפק במה שקיבל מתנה מן השמים בזכות הרבים, הפסק כל הלילה 569 

ומעתה ? ב"ומה תקוה לו לעוה, מה אומלל האיש הזה, לעמול לכבוש יצרו ולשבור מדותיו בתורת היראה 570 

ואתם , ל שקידש נפשו ביתר שאת בקיום התורה והמצוה כראוי אשרי לו ואשרי חלקואדם מישרא 571 

 572 .(לב אליהו)  .אלהיכם חיים כולכם היום´ הדבקים בה

 573 

 574 מאמר תי

 575 .(´ד ב"במדבר כ) וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים

, (´ב ס"ב) מר ראויין הללו שתשרה עליהם שכינהא, ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה? מה ראה 576 

כמו שתרגם אונקלוס , רשע זה חיפש בכל צדדים למצוא איזה פגם בישראל שמשם יהיה לו אחיזה לקללם 577 

כמו שזבובים נמשכים למקום , שהסתכל על העגל שעשו ישראל במדבר, על הפסוק וישם אל המדבר פניו 578 

, כ עד שנהפך מן הקצה אל הקצה"אום התרגש הוא כוהנה פת, סרוח כן חיטט הוא למצוא קלקלתם 579 

 580 !ונתמלא פיו בשבחם של ישראל על שאין פתחיהם מכוונים

קינא , רשע זה עינו רעה בשל אחרים, מה שלא היו פתחיהם מכוונים זעזע אותו עד עומק הנפש ובצדק 581 

יש בו שלושה ל כל מי ש"וכבר אמרו חז, והיא היתה סיבת מפלתו, בהצלחת זולתו וחמד ממון לא לו 582 

עין טובה , ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע, דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו 583 

עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של , ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו 584 

, כבוד חבירו ככבודו י עין טובה זה שאין לו קנאה על חבירו וחביב עליו"ופירש רש, כ"בלעם הרשע ע 585 

 586 .ב פירשו אותו על ענין ההסתפקות"ם והרע"והרמב

וכן , ל"ש חז"ורצה להכניס בהם עין הרע כמ, בלעם הרשע לא היה יכול לסבול הצלחתם של ישראל 587 

סנהדרין ) ל"מצאנו ששנאתו לישראל קלקלה השורה אצלו עד שחבש את אתונו במו ידיו כדברי חז 588 



לולא , י שהיתה נפשו רחבה וחמד ממון אחרים"פרש, לק מלא ביתו כסף וזהבובפסוק אם יתן לי ב, (7ה"ק 589 

מכיון שהשעה שחקה להם , בודאי היה נמנע מלהיכנס לסבך כזה, מדות המגונות האלה שהתגברו עליו 590 

 591 .לישראל

ה "וגם ידע שרצון הקב, ואימתם היתה מוטלת על כל מלכי ארץ, יצאו ממצרים דרך נס ושינוי הטבע 592 

וביותר אחרי שנעשה גם אצלו שינוי ? ולמה לו לדחוק את השעה ולהתייצב כנגדם, ליחםלברכם ולהצ 593 

הרי ראה בעליל שאין שום סיכויים להצלחת דרכו הנלוזה ובכל זאת , הטבע והוכיחה אותו אתונו נמרצות 594 

 595 .ידע בלעם שדרכו לגיהנם ובכל זאת לא שלט על עצמו, לא פרש

נתקל עינו בדבר שהיה אצלו מוזר , הפעור בכוונה לקללםוהנה כאשר הציץ על מחנה ישראל מראש  596 

ראה , רשע זה שנסחב בעל כורחו ושלא בטובתו אחרי מראית עינו ללא שום שליטה על עצמו, לחלוטין 597 

עד כדי עשיית גדר לבל , לראשונה בחייו עם שלם המתרחקים בתכלית הריחוק מכל מה ששייך לחבריהם 598 

ברגע זה נחשף לעיני , המחזה הזה זעזע אותו עד עומק הנפש, םיוכלו לראות כלל הנעשה באהל חבריה 599 

ואחרי שהרגיש , י הנהגה זו לבד"והרגיש כמה עם ישראל עולים עליו ע, שכלו עוצם שפלות נפשו 600 

עלה על דעתו שבודאי ראוי עם כזה , בחולשתו וחדרה ללבו ההכרה שבשום אופן לא יצליח לקללם 601 

 602 .לברכה על גודל אצילות נפשם

יותר מזה , שהרי האדם שאינו שולט על עיניו מכניס מארה בממון חבירו, אויים לברכה על זהאמנם ר 603 

ומחמת , ומכניס את עצמו בהשתדלות יתירה להשיג לעצמו מה שיש לחבירו, מרוב שהעין רואה הלב חומד 604 

תא כדאי, עד שסוף סוף יצר הקנאה מוציאתו מן העולם לגמרי, זה מכלה ימיו ושנותיו בהבלים שונים 605 

אולם כלל ישראל במדבר שגדרו עצמם , הקנאה התאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, באבות 606 

אלא שגם מנעו מעצמם , הרוויחו בזה לא רק שעינם היתה טובה בשל אחרים, מלהביט לתוך אהל חבריהם 607 

 608 .ומסתפקים כל אחד בחלקו הוא, ר של חיקוי"יצה

, אפילו במה שנוגע לרוחניות, א לחקות מעשים של אחריםשהעיקר הראשון הוא ל, ל היה אומר"הסבא ז 609 

ואם יתברר שעליו לנקוט בצעדים שזרים הם בעיני , האדם צריך לברר מה נאות לו למלאות חובתו 610 

וכבר בארנו במקום אחר שזו הסיבה שהעקידה נחשבת הגדולה , אין לו להרתע מחמת זה, הבריות 611 

ואפילו לישמעאל ולאליעזר , בר מוזר נגד השכל האנושימשום שהיה ד, בנסיונות שנתנסה אברהם אבינו 612 

 613 .היה אסור לגלות שמץ מנהו שלא ילמדו ממנו במקרה הזה

ומכיון שאברהם נשאר , ואילו היתה מתבצעת מעשה העקידה היתה נחשבת בעיני הבריות כאכזריות גדולה 614 

אנו רואים שצריכים להיות  מזה, העידה עליו התורה עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה, נאמן אפילו בדבר זה 615 

וכל אחד , ומכיון שהיו ישראל חזקים בדעתם, אפילו אם אינה מקובלת על הבריות, מוכנים לדרך עצמאית 616 

 617 .לכן היו ראויים שתשרה עליהם שכינה, הלך בדרכו מבלי להתעניין בענייני חבירו

יקש לומר שלא יהיה להם ב, יוחנן מברכותיו של אותו רשע אתה יודע מה היה בלבו´ אמר ר´ איתא בגמ 618 

אמר , ביקש לומר לא תשרה שכינה עליהם, אמר מה טובו אהליך יעקב, בתי כנסיות ובתי מדרשות 619 

ולכן רצה להרחיק , ובספר גור אריה פירש שכוונתו היתה להפריד שכינה מישראל, משכנותיך ישראל 620 

שכל ברכותיו , שם´ בגמ ואיתא עוד, מהם בתי כנסיות ומדרשות שגם על ידם השכינה מתדבקת בישראל 621 

כאן מגלה לנו התורה שזכו לדיבוק , (7ה"סנהדרין ק) חזרו לקללות חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות 622 

 623 .ולא הסתכלו על הנעשה בבית חבריהם, השכינה בזה שהיו מסולקין ממדת הקנאה

ל את הלימוד מזה שמוכרחים להכשיר כל אחד את פנימיות לבו מכל מדות מגונות כדי שיוכל לקב 624 

זכו דור המדבר להם ולדורות הבאים , ומכיון שהיו גדורים מן הקנאה ורחוקים מן הסקרנות, השכינה 625 

בזאת , למרות כוונתו הרעה של אותו רשע, מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל, שתתקיים הברכה 626 

ות של עולם שירחיקו מעצמם תכסיסים ומזימ, נתבשר להם שבכל דור ודור ימצאו בני עלייה בעלי רוח 627 

 628  .ועל ידם תתדבק השכינה בישראל בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, הזה ויתדבקו למושכלות

 629 .(המוסר והדעת)

 630 

 631 מאמר תיא

 632 .(´ד ב"במדבר כ) וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים

ילקוט )א  הם פתחון פה לעתיד לבוכדי שלא יהיה ל, ל ביארו מדוע זכו אומות העולם לנביא כבלעם"חז 633 

ואף ידע את האחרית של , ויש לראות גדלותו שהרי גילה את כל העתיד הצפוי לעם ישראל, (ב"שמעוני כ 634 

רוח גבוהה עין רעה ונפש , ומכל מקום נטרד בלעם מן העולם בגלל המדות רעות שהיו בו, ימות המשיח 635 

שבשעה ששמע בלעם , (שם) ל"ואיתא בחז ,וכן מדת השנאה הגדולה שהיתה בו לעם ישראל, רחבה 636 

כיון שרצונו , לא ישן כל הלילה משמחה, שבלק מלך מואב שלח אליו לקלל את ישראל והבטיחו מנה יפה 637 

 638 .עז לקלל את ישראל והנה באה ההזדמנות לכך



כ איך עלתה "וא, ה"וידע שאין לו אפשרות לקלל ללא קבלת רשות מהקב, ואף שנביא היה בלעם 639 

הלא דבר פשוט , וכי יתן האב רשות לקלל את בניו, והרי בנים הם למקום, ן לו רשות לכךבמחשבתו שית 640 

ואם ידחנו אין בו , שאמרו שאם יבוא עמנו בפעם הזאת יש בו ממש, ל"זה הבינו אף זקני מדין כדאיתא בחז 641 

 642 מ בלעם לא"מ, ה ודאי שאין בו ממש"כי אם צריך לבקש זאת מאת הקב, (ב"י במדבר כ"רש) תועלת

והביאתו לידי מחשבת שטות שאולי , מפני שמדת השנאה שהיתה בו קלקלה את השורה, הבחין בכך 643 

 644 .ה לקלל את ישראל"ירשהו הקב

וכדאיתא ויבוא , ת ועדיין דיבר עמו"לא עזבו השי, מכל מקום חזינן שעל אף מדותיו הרעות שהיו בו 645 

הלא גלוי הוא לפניו , ת"ר עמו השיולכאורה מדוע דיב, אלוהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך 646 

, ת ורחמנותו על בלעם"כאן רואים אנו גודל חסדי השי, רוע לבו ורשעותו ועומק שנאתו לעם ישראל´ יתב 647 

ה "ל הקב"וא, ה רשות לקלל"ושוב ביקש בלעם שיתן לו הקב, ה שלא ילך עמהם"ל הקב"שאף לאחר שא 648 

י אם "ועיין ברש, אשר אדבר אליך אותו תעשהואך את הדבר , אם לקרוא לך באו האנשים קום לך אתם 649 

ה אמר לו בפעם "והרי כל זה היה לאחר שהקב, הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכר קום לך אתם 650 

 651 .ומה לו לבקש פעם נוספת, ראשונה שלא ילך

 652 ל"ובחז, בדרך´ ויחר אף אלוהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה, ויקם בלעם בבוקר וילך עם שרי מואב

חזינן שעל אף כל , והיה רוצה למונעו מלחטוא שלא יחטא ויאבד, מלאך של רחמים היה (ג"י´ ר כ"במד) 653 

ושולח לו מלאך מיוחד של רחמים , ה לא עוזבו ומשתדל להחזירו למוטב"מ הקב"מ, רשעתו של בלעם 654 

תעורר כל הסימנים הללו שאולי י, גם היה לו נס שאתונו פותחת את פיה שינוי הבריאה ממש, להצילו 655 

ת וגודל חסדיו שלא "וזו הערה נפלאה לראות רחמי השי, לקלל ויחזור בו´ בלעם ויבין שאין רצונו של ה 656 

 657 .ואף לרשע כבלעם עושה אותות ומופתים להצילו שלא יאבד, ידח ממנו נדח

ואיתא , (ג"במדבר כ) לקראתי וילך שפי´ ויאמר בלעם לבלק התייצב על עולתיך ואלכה אולי יקרא ה 658 

, מבואר שבשעה זו התחיל סופו של בלעם, שעד אותה שעה היה שפוי ומן אותה שעה נטרד, שםבמדרש  659 

פתח ואמר מן הרמים , מן ארם ינחני בלק, שאף בלעם עצמו אמר כן, (ט"י´ ר כ"במד) וראה עוד במדרש 660 

שהרי  מ עדיין לא נטרד"מ, והרי מדותיו ושנאתו של בלעם היו בו מקודם, הייתי והורידני בלק לבאר שחת 661 

 662 .כ מדוע נטרד מן העולם"וא, ה שלח לו מלאך של רחמים"הקב

שכל זמן , זה כבר הסוף ואין תקוה לאחריתו, ונראה שעל ידי שבנה שבעה מזבחות וביקש לקלל בפועל 663 

ז הוא עולם המעשה ולכן עיקר השכר והעונש תלוי "עוה, שלא הוציא לפועל את מדותיו עדיין אינו נטרד 664 

מ אינו נענש עד שיעשה המעשה "מ, שמדותיו של אדם רעות ונמצאים בו מקדם ה יתכן"ומשו, במעשה 665 

מכל מקום אינו דומה מי שמדותיו רק בלבו ואינו מוציאם , ואף שעיקר עבודתנו היא עבודת הלב, בפועל 666 

 667 .למי שמדותיו מתבטאות בפעולותיו, למעשה

ועדיין לא הסרנו את המדות , םשאף בשעה שאנו פוגמים ביראת שמי, נמצא שעבודה חדשה מוטלת עלינו 668 

וכן , מ עלינו להשתדל שלכל הפחות לא יבואו מדותינו לידי ביטוי בפעולותינו"מ, הרעות מלבבנו 669 

וחייב האדם לטרוח בעמל , בהשרשת המדות הטובות אל נסתפק במדות טובות הנמצאות במחשבה וברעיון 670 

ולכן חייב לטרוח בעמל נפשו , י מעשה"מדת אהבת הבריות צריכה לצאת ע, נפשו על תקנת חבירו 671 

יסודות אלו , והכל לפי רוב המעשה, (´אבות ג) ולכן שנינו באבות, בעשיית מעשים עבור תקנת חבירו 672 

ובודאי שאין זה מן הדברים הקלים שלעשיית מעשים צריך לב , חדשים המה ואין רוב העולם מכירים בזה 673 

 674 .(ח"ס´ ג עמ"אור יחזקאל ח)  .טוב שיקדם להם

 675 

 676 יבמאמר ת

 677 .(´ד ב"במדבר כ) וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים

שאין הנבואה חלה אלא על  (´א´ יסודי התורה ז) ל"ם ז"וכבר כתב הרמב, ידוע שראיית הנבואה היא בלב 678 

והנה , דאלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמי, גבור במדותיו ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר שבעולם 679 

ואם כן צריך עיון איך היה שקבל שפע נבואי , ידוע על בלעם שהיה בתכלית הרשעות במדות ובמעשים 680 

 681 .ש ותהי עליו רוח אלהים"כמ

מדות וארשתיך לי ´ כנגד ז, פעמים וישא משלו בפרשת בלעם´ שכתוב ז, (בלק) ל"א ז"כ הגר"ועיין מש 682 

, ונוסף לאלו אמת ושלום שיתגלו על ידי המשיח ,הרי חמש, באמונה, וברחמים, ובחסד, ובמשפט, בצדק 683 

ואם כן מדות , וידוע שגדר היכלות הוא דרגות נפשיות המכילות רוח הנבואה, היכלות דנבואה´ והם נגד ז 684 

 685 ?כי איזו שייכות יש לבלעם בכל זאת, וכל זה תמוה מאד, והיכלות היינו הך

תחילה בא אליו , במדרגות לכבוד ישראל אבל עלה, שכתב שלא היה אלא קוסם, (א"ב ל"כ) ן"עיין רמב 686 

והכל , ובסוף עלה למעלת מחזה שדי, ואחרי כן זכה לגילוי עינים בראיית המלאך ודבר עמו, בלילה´ ה 687 

כותב לחלק  (´ד א"כ) ולהלן, ואחרי שובו אל ארצו שב להיות קוסם כבתחילה, בעבור ישראל ולכבודם 688 



לפעם השלישית שהכין את לבו שיחול עליו , בנחשבין שתי פעמים הראשונות שרצה לקלל את ישראל  689 

 690 .´הדיבור מאת ה

בלעם היה מכוין ומחשב בדבר ההוא אשר הוא , ל"ובדבר ההפרש שבין נבואת משה לנבואת בלעם כתב ז 691 

בענין ההוא אשר חשב ידבר , ויודע שאם יחול עליו, הולך ומתבודד ומכין נפשו להיות עליו הרוח, חפץ בו 692 

אולי היא השעה יזכירו רבותינו שהיה , בלעם היה מכוין השעה שיהיה לו הדיבור, עמו ולא בענין אחר 693 

ובה חל עליו הרוח ולא , שהיא נקודת מדת הדין הקשה, (.´ברכות ז) ה כועס בו"הרגע שהקב, מקלל בה 694 

ואחר כן , שהשם יאמר לו מה אקב לא קבה אל, היה בלעם יודע מעצמו אחר כוונתו, בעת אחרת לעולם 695 

וכן , וזה מה שהזכרתי שהיה קוסם ותבאנה העתידות בלבו, יבור במלות השם אשר חשב בלבוישמע הד 696 

 697 .ע אלא בחצי דיבור"ה נגלה על נביאי אוה"אמרו אין הקב

ובאה לו , היתה נבואתו קצת דומה לאותה של משה רבינו, ובפעם השלישית בעת שניבא לכבוד ישראל 698 

כ היתה מדרגת נבואתו למטה "ואעפ, וחפצו בכל הענין ועל רצונו´ שעמד על דברי ה, במלים מבוארות 699 

אמרו , והטעם שנבואתו באה לו במלים מבוארות כעין משה רבינו, ובבחינת חצי דיבור, משאר הנביאים 700 

אלו היה לנו נביא כמשה היינו , שלא יהא פתחון פה לאומות העולם לומר, (ן שם"מובא ברמב) בספרי 701 

 702 .ה"עובדים להקב

צריך לדעת שיש , אבל כדי להבינו קצת ולהסיק מסקנות הדרושות לנו במצבנו הדל ,והנה הענין עמוק 703 

הרי זה בחינה של , כל המתבונן בחשבון נפשו אל עצמו ומתרכז אל מבט האמת, פנימיות ויש פנים דפנים 704 

אלא שהוא מגיע בבירור פנימי אל ראיית הלב , וכל שכן כשאינו בא מהתפעלות חיצונית גרידא, פנימיות 705 

 706 .אמנם עדיין אין זה אלא מצבו שבאותה שעה באשר הוא שם, ן הוא האמתשכ

אפשר , ולמחר תפוג מדרגתו ואיננה, אבל עדיין אין לנו בטחון שלא תחלש ראייתו אחר עבור זמן מה 707 

עד שיעיד עליו , ם"אבל אין זו התשובה האמיתית שכתב עליה הרמב, שבשעתה גם זו היא בחינה בתשובה 708 

הנה כמעט קט ובא היצר ובעידנא דיצר , (´ב´ תשובה ב´ ה) ישוב לזה החטא לעולם יודע תעלומות שלא 709 

 710 .הרע לית מאן דדכיר ליצר הטוב

היינו שהאמת עושה נקבים מפולשים , בחינת חרות על הלוחות, דרגת פנים דפנים היא ראייה חודרת בלב 711 

הרי , ה חובתו בעולמול כתב בריש מסילת ישרים שיתברר ויתאמת אצל האדם מ"הרמח, בלוחות הלב 712 

שהדברים מאומתים אצלנו , ובירור עם אימות היינו פנים דפנים, שיש בירור בלי אימות והיינו בחינת פנים 713 

 714 .ת יעיד עליה שהיא תשובה גמורה שאינה עומדת להשתנות לעולם"זוהי התשובה שהשי, לגמרי

ל יודעים רשעים שדרכם "אמרו ז הרי, אין לך רשע שאינו מסוגל מפעם לפעם לראות איזו נקודה של אמת 715 

היה איש של השגות , והרי בלעם על אף כל פחיתותו למעשה, (7א"שבת ל) למיתה אלא שחלב על כסלם 716 

י הפרט "וע, התרכז לרגע בנקודה של קדושה שהיתה בלבו´ וכשהכין את עצמו לשמוע דבר ה, גדולות 717 

 718 .ההוא שהתרכז עליו היתה האפשרות שתחול עליו הנבואה

אלא לאפשר לו הנבואה כשהוצרכה בשביל כבודם של , לא היה כדאי לזכות בנבואה כנביא ישראלכמובן  719 

ל "א ז"וזה ביאור דברי הגר, היה מסתכל מצד נקודת האמת שבלבו, שבאותה שעה ובפרט זה, ישראל 720 

המדות ´ כי בכל פעם שנאמר וישא משלו הפירוש הוא שהתרכז כרגע לצד האמת באחד מז, שהבאנו לעיל 721 

 722 .ובאופן זה איפשר לעצמו שתגיע אליו הנבואה, ל"הנ

 723 אלמלא שהיה נופל לא היה רואה ולא כלום, ל נופל וגלוי עינים"אמרו ז? מאיזו בחינה הגיע אל האמת

היינו כשהכיר עומק נפילתו הרוחנית והמוסרית התרכז לרגע , (ילקוט ראובני בלק בשם ילקוט משלי) 724 

היינו שהתדבק , ישת בלעם אל נקודת האמת היתה מצד מדת הדיןג, ובזה התאפשרה השגת הנבואה, לאמת 725 

כמו שיש זמנים המסוגלים לענייני , ויש זמן מסוגל להשגת הנקודה ההיא, ´לנקודת הכעס שמלפניו ית 726 

 727 .השגות שונות

ועל כן ידע זמן הנבואה ותוכן , שכל זמן וגילויו המיוחד, ת בבריאה עבורנו שהננו בתוך הזמן"כך שם השי 728 

היה יכול לשמוע את הנבואה רק בענין , ומכיון שחסרה אצלו נקודת ההתבטלות, ן"ש הרמב"אה כמהנבו 729 

 730 .ת רצה לומר לו"ולא כמשה רבינו שהיה מוכן לקבל כל מה שהשי, שהוא דרש

כי חסרה בחינת פנים , ל חצי דיבור"הוא מה שקראו חז, גדר הנבואה שבאה לפנים של אדם מחוסר כזה 731 

אפילו לא הוטב , כי הלומד מוסר באמת, מכאן למדנו גודל ההשבה אל הלב, ר שלםדפנים הנדרשת לדיבו 732 

כבר , אבל אם רק התרכז פעם אחת לראות את האמת שבנשמתו, מצבו הרוחני ומחלת נפשו לא נרפאה 733 

י "הסייעתא דשמיא שע, ואם התנאים הם נאותים לכך אפילו עד כדי נבואה, תיתכן לו השפעה מלעילא 734 

כבר פתח את השערים לאורות , ואפילו התרכז במבט האמת לשעה אחת, ולה ונפלאהלימוד המוסר גד 735 

 736 .(226´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .זהו מה שלמדנו מאפשרות נבואת בלעם, עליונים להאיר בלבו

 737 

 738 מאמר תיג



 739 .(´ד ב"במדבר כ) וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים

ושלושה דברים , כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, (ה"אבות פ) שנינו 740 

, מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע 741 

מה בין תלמידיו של אברהם אבינו , מתלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה 742 

שנאמר להנחיל , ב"ז ונוחלין העוה"תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעוה, ו של בלעם הרשעלתלמידי 743 

שנאמר , אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת, אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא 744 

 745 .כ"ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ע

לאברהם , מה ענין בלעם הרשע שהיה בא על אתונו נוכל ובעל מזימות, דהדברים חתומים וסתומים מא 746 

ה מצא את לבבו "ושהקב, (´ד ו"ר פי"ב) ל"האדם הגדול בענקים כמאמרם ז, אבינו שהיה מבחר הברואים 747 

מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לבין תלמידיו של בלעם , וביותר יש לתמוה על הסיפא, נאמן לפניו 748 

וכגבוה השמים מארץ כן גבהו , והלא רחוקים הם זה מזה כרחוק מזרח ממערב, ה אצל זהמה ענין ז, הרשע 749 

אלא שאין גם מקום , ולא רק שאין כאן מקום להשוואה כל שהיא, א מדרכיו של בלעם הרשע"דרכי א 750 

 751 .והרי הם מובדלים ועומדים בעיקרם, להבדלה

העליה , בזה סוד העליה והירידה של האדםוגילו לנו , ל"אכן נראה שדבר גדול למדו לנו בזה רבותינו ז 752 

ונותרה פרשה בתורה על ידו והיא פרשת , דהנה בלעם מגדולי עולם היה, והירידה לבאר שחת, מעל שמים 753 

תמות נפשי מות ישרים , ובשעת נבואתו התרומם אל על לבקש, והעיד על עצמו שמחזה שדי יחזה, בלעם 754 

ל הפליגו "וחז, ות אל אבות העולם שנקראו ישריםהיינו ששאלה נפשו להתדמ, ותהי אחריתי כמוהו 755 

ספרי ) ע קם ומנו בלעם"עד שאמרו ולא קם בישראל כמשה אבל באוה, בגדולתו מה שאין הפה יכול לדבר 756 

 757 .מ דיה מימרא זו ככתבה"ואם אמנם הדברים סתומים וחתומים מאד מ, (סוף ברכה

ואלמלי עמד , ע"להשראת הנבואה על אוה היה ענינו של בלעם מבחן, (´כ א"ר פ"במד) ל"וכפי מאמרם ז 758 

שהרי עיקר כח הבחירה שבדרך שאדם רוצה , והיתה הבחירה בידו, ע"במבחן ודאי שהיה נביא גדול לאוה 759 

ל שלא כעס "ש ז"וכמ, (ה"ב ל"י כ"רש) ה את בלעם"נלמד מן הדרך שהוליך בה הקב, לילך מוליכין אותו 760 

ושינוי , ה כביכול שינה את דרכיו"הקב, (.´ברכות ז) ´ה אף שאל זועם בכל יום לא זעם, ה בשעה זו"הקב 761 

ואם ירצה , והכל בשביל שלא יהיה בלעם אנוס בבחירתו, כזה הוא יותר גדול משינוי במעשה בראשית 762 

, ה ברוב רחמיו וחסדיו ומאהבתו את ישראל שמרם שלא תשלוט קללתו עליהם"ורק הקב, יקלל כרצונו 763 

 764 .ולא עוד אלא אדרבא יהפך לברכה

עמי זכור נא מה יעץ בלק ומה , י הנביא מיכה"ה לישראל ע"דבר זה מפורש במקרא לפי מה שאמר הקבו 765 

ה לישראל דעו כמה צדקות עשיתי עמכם "אמר להן הקב, ´למען דעת צדקות ה, ענה אותו בלעם בן בעור 766 

איהן שאלמלא כעסתי כל אותן הימים לא נשתייר משונ, שלא כעסתי כל אותם הימים בימי בלעם הרשע 767 

וכל זה היה רק כדי לשמור על בחירתו שלא תפגם ושיהיה חפצו , (7ה"סנהדרין ק) של ישראל שריד ופליט 768 

 769 .ורצונו בידו

סוטה ) ל"וכאז, ואם כן בסגולת בחירה עליונה זו היה ודאי גם בידו שיהיה כיתרו שהיה עמו בעצה אחת 770 

מר לעבודה זרה והיה אדוק בה עד שעבד ראשיתו היה כו, שלושה היו באותה עצה יתרו בלעם ואיוב (.א"י 771 

עד שהיה איתן מושבו וזכה , כ סוף סוף הכניס עצמו תחת כנפי השכינה"ואעפ, כל עבודה זרה שבעולם 772 

 773 .לכל הכבוד שזכה לו

ואם כן חידה סתומה , והוא בלעם לא היה רחוק ממעלה זו ואולי עוד היה עולה עליו לפי גדולתו בנבואה 774 

ע היא "עד שירד לשחיתות נוראה שגם באוה, טל מכל מעלותיו וסגולותיושאחרי כל אלה התער, היא 775 

והועילה עצתו והיתה מגיפה גדולה , ויעץ עצה רעה להשמיד שונאיהם של ישראל, תועבה ובא על אתונו 776 

וסופו היה , עמד כל הדור בסכנת כליה, מעל בני ישראל´ ואלמלא פנחס שהשיב את חמת ה, בישראל 777 

 778 .היתכן שיארע לאדם אסון נורא כזה, והן נקרא ולא נבעת, ר שחתשנהרג בחרב וירד לבא

, והם אמרו כי תורה היא לנו וללמוד אנו צריכים, נגלה להם סודו של דבר´ ל שעמדו בסוד ה"אולם לחז 779 

זה שקיים את כל התורה כולה עד , גם את האדם הגדול בענקים, מהו הדבר המקים את בחיר הנבראים 780 

ומה גרם לו , מחריב ומכלה את האדם שהיה גם כן ראוי למעלה נשגבה מאדומהו הדבר ה, שלא נתנה 781 

ל לימדו אותנו כי רק שלושה דברים היו הגורמים לכל גדולתו "הם ז, שירד מכל מעלתו עד לבאר שחת 782 

עין טובה ורוח , והיפוכם של שלושה דברים אלה הם שהיו הגורמים לחורבנו של בלעם, של אברהם אבינו 783 

 784 .עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מאידך, ה מחדנמוכה ונפש שפל

, היה אפשר לתנא לקצר ושלא להאריך כלל, כל מי שיש בו שלושה דברים, ל"ל וז"וכתב רבינו יונה ז 785 

וכל מי שיש בידו עין רעה מתלמידיו של בלעם , א"ולומר כל מי שיש בידו עין טובה הוא מתלמידיו של א 786 

דברים האלה אשר זכר ´ שבג, אלא בא ללמדנו, דרך פרטולמה תנא דרך כלל והדר מפרש , הרשע 787 

וכן השלושה דברים ההפכיים להם כוללים כל הפחיתיות , בראשונה כוללים כל השלמות ואם רבו חלקיו 788 



ושורש כל הרע שהיה , א"כי שורש כל הטוב שהיה בא, י"נמצינו למדים מן המשנה לפי פירוש הר, ל"עכ 789 

 790 .הן המדות, בבלעם הרשע

, ושגם המעלות העליונות נמסרו במצות עשה, ת היא פסגת כל המעלות"המצות עשה ול אף ששמירת 791 

ויסוד המצות והמעלות כולן , אבל הלא לכל בנין יש יסוד, י בשער השלישי משערי התשובה"ש הר"וכמ 792 

ענין המדות הרעות קשים מן , ל"וז (ב"א ש"ח) ה בשערי קדושה"ח וויטל זצלה"וכמאמר ר, הן המדות 793 

כי בהיות מדות הרעות , ג המצות"כי להיותם עיקרים ויסודות לא נמנו בכלל תרי, עצמן מאד העבירות 794 

י "וכאשר יתגבר על יצרו ויסיר מעליו מדותיו הרעות ע, קבועות באדם נמנע הוא מלקיים התורה והמצות 795 

 796 .ל"יקרא צדיק גמור ירא שמים גבור הכובש את יצרו עכ, טורח ויקיים התורה והמצות

כי אלה השלושה דברים , ולימדה אותנו המשנה, נין הוא יותר גדול צריך להיות היסוד יותר חזקוככל שהב 797 

כי אך בזאת , וזו היא ההשוואה שהשוה התנא וההבדלה שהבדיל ביניהם, והפכן הם היסוד לטוב ולרע 798 

גילתה ובזה , מהו סוד קיום האדם וחורבנו, מתחילתם וסופם יש לקחת מוסר השכל, יבחנו הצדיק והרשע 799 

ולהטיל פחדו , איך יתכן שאדם ביכולת כזו להיות מרקיע שחקים, לנו המשנה את פתרון החידה הסתומה 800 

, ה כביכול את מערכת דרכי הנהגתו בעולם"וכדי להשמר מזה שינה הקב, לכלות עם סגולה במאמר פיו 801 

ושלא נשתייר ממנו וסופו היה שירד לבאר שחת , וזכה לנבואה עליונה עד שניתותרה פרשה בתורה על ידו 802 

 803 .שריד ופליט

אלא המדות הן ושורשיהן , הרי שאין מקיימים את האדם לא מעשים לא מעלות עליונות ולא גדולת החכמה 804 

והמדות הרעות מרקיבות אותו כי , המדות הטובות משרישות את האילן שיגדל ויתעבה, הוא יסוד הקיום 805 

שכורה לעצמו באר שחת , וסופו לנפול נפילה כזו, וכל שהוא גדול יותר הוא חלש יותר, אין תוכו כברו 806 

ל שכל גדולתו וסוד קיומו של אברהם אבינו לא היו אלא שלושת הדברים "והעידו ז, והוא יורד אליה 807 

וכן להיפך אצל בלעם רק שלושת הדברים , וכל המעלות והשלמויות האחרות היו רק אביזרייהו, הללו 808 

 809 .לבאר שחתהללו היו סוד רשעתו ואסונו שירד על ידם 

וכמו שחתם קהלת סוף דבר , כי אף שפסגת כל המעלות והשלמות הוא קיום המצות, וזה מלמדנו להועיל 810 

, שאז המצות מצות הם ונרות להאיר, אין הדברים אמורים אלא כשיש להם שורש טוב, ואת מצותיו שמור 811 

, שומרם לא ישמרשאם שורשם רע יתכן שה, ולא כששורשם רע, והשומרן נשמר על ידן וקיים עליהן 812 

 813 .כ גדול הוא כוחן של מדות"כ, אלא ירקב עד להשחית וכלה מן העולם

, אולי לא נאמרה משנה זו אלא במעשים ובמצות לבד בלי תורה, אולם עדיין יש להתבונן ולעיין עיון עמוק 814 

א א אף שקיים כל התורה עד של"כי גם א, א וגם בלעם הרשע לא היה עניינם בתורה"שהרי שניהם גם א 815 

ומקום העיון הוא , ע ודאי שאין עניינו בתורה"ובלעם שהיה מאוה, מ לא קיבלה עד שלא ניתנה"מ, ניתנה 816 

אבל אחר , נאמר רק באלה שלא זכו לאור התורה וסגולתה המיוחדת, אולי זה שאמרו שהכל תלוי במדות 817 

ר מתן תורה אין ולכן אח, אולי דיה התורה להגן על הכל אף על המדות, מתן תורה שכבר זכינו לתורה 818 

אין לו לדאוג מן הפורענות , ואם רק יעסוק בתורה כראוי, אלא הכל תלוי בתורה, המדות שורשים ויסודות 819 

 820 .והוא הולך בטח, של המדות

, כי משנה זו עצמה מכחישה הנחה זו, נראה שאי אפשר לומר כן כלל, אכן לכשנעיין בדבר עיון אמיתי 821 

והיינו זה ששנינו מה בין תלמידיו , ברא זו ודוחה אותה בהחלטהלא הסיפא של משנה זו סותרת להדיא ס 822 

שנאמר , ב"ז ונוחלין העוה"א אוכלין בעוה"תלמידיו של א, של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע 823 

, תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא 824 

 825 .ל"באר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך עכשנאמר ואתה אלהים תורידם ל

, על דואג ואחיתופל שדוד המלך התפלל עליהם, ונחזי אנן מקרא זה שהמשנה הביאתו לראיה על מי נאמר 826 

והלא דואג ואחיתופל היתה גדולתם בתורה , ועליהם העידה המשנה שהם תלמידיו של בלעם הרשע 827 

, (ב"שמ´ ב ר"ש ח"ילקו) פירושו ראש הסנהדרין, עליו אביר הרועיםשהרי על דואג שנאמר , להפליא 828 

 829 .איש קרי ולא כתיב שלא היה איש אלא מלאך, ואחיתופל כתיב בו כאשר ישאל איש בדבר האלהים

כ הלא שניהם הגיעו לפסגה "א, (7ו"סנהדרין ק) רבים קמים עלי זה דואג ואחיתופל שהיו רבים בתורה 830 

שהיו , ם סיבת אסונם וחורבנם הנורא היה אותו הגורם שגרם לבלעם הרשעוגם ה, היותר גדולה בתורה 831 

ורק בשביל זה הגיעו לאותה , או שגם באחד מהם די להשחית הנפש עד לכלה, תלמידיו בשלושת הדברים 832 

 833 .כי אותו הגורם היה גם לדואג ואחיתופל שהיו תלמידיו, אחרית אומללה שהגיע רבם אליה

כי יתכן שגם מי שהוא מחובר אל חיי התורה בשיא הגדולה , ות בזכרווהלא יחרד הלב ותאחזנו פלצ 834 

, שלא אך שחדל מלהיות ראש הסנהדרין, כ"עד שהושיבוהו לראש הסנהדרין יהיה תוכו רקוב כ, והתפארת 835 

אלא אדרבא הוא , ולא אך שאין לו בטחון ותקוה לאחרית טוב, אלא שגם נעשה תלמידו של בלעם הרשע 836 

ומה נוראה ומבהילה , דהיינו לירד לבאר שחת, כאחריתו של בלעם הרשע כבר מובטח לאחרית רע 837 

 838 .(דליות יחזקאל)  .ומי הוא שיוכל לאמר זכיתי לבי, מחשבה איומה זו



 839 

 840 מאמר תיד

 841 מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל, נאם שומע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עינים

 842 .(´ד ד"במדבר כ)

אשר הציגה התורה את בלעם החכם הגדול , הוא חזיון נפלא ונחמד למראה, ל בלעםמה שכתוב מענינו ש 843 

, עיניו גלויות לראות ולהסתכל בכל האמתיות, אשר יודע דעת עליון ומחזה שדי יחזה, שבאומות העולם 844 

הנה ראינו בו , וביחד עם זה הוא נופל בתחתית הארץ מפאת טבעיו הרעים נפשו הרחבה ומדותיו הרעות 845 

הנה כאשר באו מלאכי בלק אל בלעם לקרוא לו לאור את , פלא אשר לא ראינו עוד כמוהו מעולםחזון נ 846 

 847 .בא אלהים אליו בלילה לאמר לא תלך עמהם לא תאור את העם, העם

ולהשיב , בודאי היה זה די ומספיק שיתייאש בלעם מתאותו ותקותו לכסף וזהב ולכבוד הגדול ממלך מואב 848 

כי , לכו ואמרו למלככם שלא יוסיף לשלוח עוד אלי בדבר זה, ם ברוריםלמלאכי בלק אמרי אמת ודברי 849 

ולא איש אל ויכזב , לא תאור את העם כי ברוך הוא, אמר לי אלהים בחזיון לילה מפורש לא תלך עמהם 850 

 851 .ולשים קץ לענין זה, ואין לדבר עוד מזה, ובן אדם ויתנחם

כי אם לא הגיד שקר , לכסף וזהב ולכבוד לא פעל בנפשו לשים סוף לכל תאותו, מפאת תאותו הגדולה 852 

, לא אמר בזה שקר אבל גם האמת לא אמר, לתתי להלוך עמכם´ באמור להם מאן ה, אבל כחש את האמת 853 

לתתו להלוך עם שרים נמוכים כאלו מפני כבודו ´ לחשוב שמאן ה, מ עמו"ונתן מקום לבלק להמשיך המו 854 

 855 .ונכבדים מאלו ומפני זה הוסיף לשלוח אליו שרים רבים, של בלעם

ביקש , אשר שמע מפורש לא תאור את העם, ´הנה זה היה תחילת חטאו של בלעם שלא נמשך לרצונו ית 856 

אף , זהו דמותו של בלעם הרשע, לרצונו´ אולי יפתה אותו שיסכים הוא ית, לרצונו´ להמשיך רצונו ית 857 

, לעשות קטנה או גדולהאלהי ´ שאמר אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה 858 

 859 ?ובמה היתה רשעתו, ´ה שלא עבר את פי ה"לכאורה עשה עצמו צדיק כמשרע

, ´כלומר אני הייתי חפץ מאד לעבור את פי ה, ´שאמר לא אוכל לעבור את פי ה, אכן רשעתו היתה בזה 860 

לרצונו  ´וביקש כל התחבולות להמשיך רצונו ית, ´אבל לא אוכל שלא נמשך לבו לאהוב לעשות רצונו ית 861 

בדרך שאדם , ל"מפני זה נתקיים בו מה שאמרו חז, זאת היא צורת נפשו של בלעם הקוסם, ותאותו הוא 862 

נשלם בזה המחזה הראשון של בלעם , ה לרצונו לילך עמהם"והסכימה דעת המקום ב, רוצה מוליכין אותו 863 

 864 .ומתחיל המחזה השני

והתקוה משחקת לפניו למלאות ביתו , לבואחר שהצליח בלעם להשיג רשיון לילך עם שלוחי בלק לשמחת  865 

והנה מלאך של רחמים מתייצב לשטן לו בדרך , ונפשו בכבוד הגדול, ובטנו בסעודת מלך מואב, כסף וזהב 866 

הנה כאשר ראה בלעם דבר הבלתי רגיל באתונו , וישוב מדרכו הרעה ולא יאבד ברשעתו, לבל ילך עמהם 867 

 868 .ה מעולםדבר אשר לא קרה ל, שנטתה מן הדרך ותלך בשדה

ובפעם שנית ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף , ויך בלעם את האתון להטותה הדרך 869 

כ "המחזה הזה הוא ג, ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל, ובפעם שלישית ותרבץ תחת בלעם, להכותה 870 

והשפעתה הגדולה של להראות לנו כוחה , חזיון מפליא כזה´ אשר הציגה תורתנו הק, נפלא ונחמד למראה 871 

 872 .אשר יש בכוחן לשכר את האדם במדה כזאת, קנאה ותאוה וכבוד

ומדרך הקוסמים לשים לבם לסימנים כאלו עת לכתם בדרך לשוב , ידוע כי בלעם היה קוסם קסמים 873 

והנה , צבי הפסיקו בדרך וכדומה, ל דבר שאסור לנו מפאת ניחוש מקל נפל מידו"כמו שהזכירו חז, מדרכם 874 

אשר מעודו , איך לא שם לבו על דבר זר ובלתי רגיל כזה אשר קרה לאתונו, על בלעם הקוסם פלא גדול 875 

ואיה חכמתו של , הלא היה ראוי לו לירא ולפחד על נפשו מלילך עוד הלאה, רכב עליה ולא קרה כזאת 876 

, ולא עלה במחשבתו לחשוב שלא לחינם היא עושה כזאת, בלעם אשר גם בפעם השלישית היכה אותה 877 

והוכיחתו על פניו לאמר הלא אנכי אתונך אשר רכבת , נראה שהאתון הטפשית הבינה יותר מבלעםהלא  878 

 879 .עלי מעודך עד היום הזה

, כאשר אמר לו בפעם הראשונה לא תלך עמהם, ה שילך עמהם"נוסף לזה שידע שאין רצונו של מקום ב 880 

הנה בלעם אשר עיקר , יוועת ראותו מקרה משונה כזה מאתונו היה לו לחשוב שמן השמים מעכבין על 881 

פן , ז לא עלה על דעתו לחשוב"בכ, ובפרט במקרה הבלתי רגיל כזה, מעשיו היה בדברים וסימנים כאלו 882 

 883 .´רואה היא איזה שטן בדרך מפני דרכו הרעה בעיני ה

היה למשוגע וסר , איש גדול וחכם האומות אשר מחזה שדי יחזה, ז הציגה התורה לפנינו חזיון נפלא"כ 884 

מזה נראה מה זאת הקנאה , מפאת שכרותו הגדולה למלא ביתו כסף וזהב, י שים לבו מאומהטעם לבל 885 

ששלושה דברים אלו שכרו את בלעם עד שנעשה כמשוגע , והתאוה והכבוד שמוציאין את האדם מן העולם 886 

 887 .אשר אתונו הבינה יותר ממנו ולא עמד בתוכחתה, מרוב תאותו וחמדתו



, לראות איש רץ אחר רצונו בכוח כביר ונורא, לא נראה כמוהו בעולםהמחזה הזה הוא היותר נפלא אשר  888 

אשר גילתה לנו דבר נורא , ´מזה נראה אמתתה של תורתנו הק, פורץ גדרים וכל אבני נגף למשחק לו 889 

רק , דבר אשר אי אפשר לעלות בדמיונו של מי בעולם, ממסתרי כוחות נפשו של איש הקשור בתאותו 890 

, ידעה ולא יראה לספר לנו מעשה מבהיל ומפליא כזה אשר קרה לבלעם, יםשהיא תורת חי´ תורתנו הק 891 

 892 .דבר זה לא יצויר לשום אדם אילו לא סיפרה התורה, כסוס שוטף במלחמה, עת רוצו אחר תאותו וכבודו

אשר אם קרה לאחד מאתנו היה מת או משתגע מרוב פחד , לבלעם קרה עת לכתו בדרך עם שרי מואב דבר 893 

שפתחה האתון את , ר נורא ומבהיל ומחריד הלב כזה אשר לא קרה כזאת מימות העולםלראות דב, ואימה 894 

הנה נדמה שאחד , והוא השיב לה והיא השיבה על דבריו, פיה ודיברה עם בלעם כדבר איש עם רעהו 895 

 896 .היה מתעלף או משתגע לראות דבר מבהיל כזה, מאתנו על מקומו של בלעם

וגם הביע לפניה את כעסו הגדול , כי דיבר עמה במתינות, זהאבל בלעם כאשר נראה לא נתפעל הרבה מ 897 

את עיני ´ נוסף לזה ויגל ה, לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך, אשר היה לו עליה לאמר כי התעללת בי 898 

הנה אנכי יצאתי , וגם אמר לו המלאך מפורש, נצב לקראתו וחרבו שלופה בידו´ וירא את מלאך ה, בלעם 899 

 900 .אולי נטתה מפני כי עתה גם אותכה הרגתי, לשטן כי ירט הדרך לנגדי

חזיון נפלא , ´אשר הציגה לפנינו תורתנו הק, האפשר להיות בעולם חזיון יותר נפלא מחזיונו של בלעם 901 

והיד החזקה , לראות שכרותו של האיש הנלכד בפח יצרו הרע, ללמוד ממנו סודות גדולים ממסתרי נפשנו 902 

וסדרי מעשה , הנה ראה בלעם שהעולם מתהפך כנגדו, האדםשל הקנאה והתאוה והכבוד עת שתחזק על  903 

ומתרה בו ואומר לו מפורש כי ירט , עומד כנגדו וחרבו שלופה בידו´ ומלאך ה, בראשית משתנים בעדו 904 

ופניו מועדות , ואחרי כל אלו לא נתפעל הרבה, אלמלא נטתה מפני כי עתה גם אותכה הרגתי, הדרך לנגדי 905 

 906 .ועתה אם רע בעיניך אשובה לי, מלאך ואומר לוועומד ושואל מה, ללכת הלאה

ואחרי שומעו , אחרי ראותו כל הנוראות והנפלאות אשר נעשו לפניו אשר לא היה עוד בעולם כמוהם 907 

, ´האם לא ידע עוד בלעם שרע דרכו בעיני ה, כי הוא יצא לשטן לו להשיבו מדרכו הרעה´ ממלאך ה 908 

ולא שאל לעצמו למה נעשה ! היה לו עוד ספק בדבר, יושואל בתום לבבו ועתה אם רע בעיניך אשובה ל 909 

הנה , ועל מה נשתנו לו סדרי בראשית, לשטן לו בדרך´ ועל מה יצא מלאך ה, כל זה אם דרכו טובה וישרה 910 

רק עומד בתוקף , לא רצה לשית לבו לכל זאת, מרוב שכרותו מתאותו וחמדתו להכבוד הגדול ולעושר 911 

שלא יכלה רחמיו ממנו ויחוס על חייו הטובים שלא יאבדו , חמיםרצונו וחוזק תאותו אצל מלאך של ר 912 

 913 .ויתן לו לילך לדרכו המאושרת, ממנו

וברוב , וילך עם שרי בלק בלי שים לבו לכל אשר קרהו, בלעם קיבל רשיונו לשמחתו הגדולה לילך עמהם 914 

ולא שם לבו , שכח כל הנוראות והנפלאות אשר זה עתה ראתה עינו, תשוקתו לכסף וזהב ולכבוד מלך 915 

היש מי בעולם אשר יהיה בכוחו , הנה נורא מאוד חזיונו של בלעם, וכאילו לא קרה ולא נהיה שום דבר 916 

 917 .´זאת היא תורת אלהינו ית, לתאר דבר נפלא כזה אשר קראנו מענינו של בלעם

בר כאשר יתגבר כעסו של אדם להנקם מחברו על ד, נראה דברים כמו אלה, כאשר נתבונן במדות בני אדם 918 

וכאשר תתגבר תאות הנצחון עליו לבלתי היותו , או שיסתבך במחלוקת עם היחיד או עם הרבים, מה 919 

שאף שיראה שבנקמתו מחברו יפול בשחת ויסתבך בענינים , נראה בו כענינו של בלעם, מנוצח מחברו 920 

, ומקנה קניניו ויהרסו ויחרבו כל עסקיו, אשר יגיע לו מהם נזק גדול בגופו ונפשו ונפשות בני ביתו, רעים 921 

 922 .ויפסיד אלף פעמים יותר מאשר ירויח מנקמתו או מנצחונו, ויפול ברעה אשר לא יוכל לצאת ממנה

מבלי הבט על כל , שאין בכוחו להשקיט רוחו הסוער בקרבו לנקום ולנצח, בכל זאת נראה לדבר המצוי 923 

ואז כאשר יגמור , ד קצויחזיק במדתו הרעה וימשיך מעשהו ע, הרעה אשר עושה בזה לעצמו ולבני ביתו 924 

ועיניו תראינה כל , יראה כל הרעה אשר עשה לנפשו ולבני ביתו, מלאכתו ותשקוט רוחו ותשוב נפשו אליו 925 

 926 .ואת כל הרעה הגדולה אשר עשה לנפשו, הדברים הרעים אשר נשארו לו ממדתו הרעה

אפי כי עז ועברתי כי  ויאמר ארור, ויתחרט בלבו ויקלל את מדתו הרעה, לבו יכאב עליו ונפשו מרה לו 927 

כי תורות גדולות רבות , שאינם חלילה ספורי מעשיות בעלמא, הנה נראה מה המה ספורי התורה, קשתה 928 

הרי נראה , אשר קצרה דעתנו מלשער ערכם הגדול של ספורי התורה, ונפלאות צפונות וספונות בהם 929 

נו המעט ממנו וממנו נלמוד אשר באר, הסודות הגדולים ממסתרי כוחות נפשנו אשר נלמד מפרשת בלעם 930 

 931 .על השאר

אשר מזה נראה חכמתם , ל לפנינו בענינו של בלעם"אשר הציגו חז, עוד חזיון נחמד למראה וטוב להשכיל 932 

והוא כאשר נראה שני שרים גבוהים רמי המעלה יושבים ומשוחחים יחד , ל גם במילי דעלמא"של חז 933 

נים אודות ענינים נכבדים מעניני המלוכה ותקוני בודאי חשבנו שמסתמא המה נדו, בשימת לב וכובד ראש 934 

ששיחתם היא מדברים בטלים קלי הערך אשר ידברו , ודבר זה לא יעלה על דעתנו, יושביה וכדומה לזה 935 

 936 .אודות המאכלים הטובים והמשקאות החריפים והדומה להם, בהם אנשי השוק ויושבי קרנות



ויזבח בלק בקר , ים רמי המעלה אשר היו בחברתול לספר לנו בבלעם ושריו הנכבד"דבר זה השכילו חז 937 

רק בקר אחד , כעס בלעם וחרה אפו על בלק, בקר אחד וצאן אחד, וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו 938 

למחר אני , אנכי אלמדנו וידע לבל יהיה קמצן, סעודה כזו שולח לאיש כמוני ולשרים אשר אתי, וצאן אחד 939 

 940 .שולח מארה בנכסיו

ל "הודיעונו חז, ק בנה לי בזה שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה איליםויאמר בלעם לבל 941 

הסוד הכמוס והכוונה הרמה והנישאה אשר היתה בהשבעה מזבחות והשבעה פרים ואילים אשר העלו על  942 

לא היה בהקרבנות כי אם מעשה נקמה מבלעם בבלק על קמצנותו בסעודתו של , המזבחות בלק ובלעם 943 

ראה כי אינך , כיוון לצערו? ´ויאמר לו בלק מה דיבר ה, מ שבין בלק עם בלעם"מרו במוועוד א, בלעם 944 

כעס בלעם והשיב לו קום בלק ושמע עמוד על רגליך עד אשר , ה"ברשותך כי אם ברשותו של המקום ב 945 

ושלא , ל שלא נתפעל הרבה ממושב מלכים ושרים"למדונו חז, וזה שכרך אשר צערתני בלעגך עלי, יכאבו 946 

 947 .וה לשולחנם לשמוע דברי חכמהנתא

ואשר לא , ונראה עתה גדולת מדתו הנשחתה ונפשו הרעה וגודל רשעתו של בלעם אשר אין כמוה בעולם 948 

והוא שנראה במי שיש לו שנאה , ובזה נשלים ענינו של בלעם, ל בשם בלעם הרשע"לחינם כנוהו חכמינו ז 949 

הנה יהיה טוב וישר , ש ביכולתו לעשות לוורוצה להנקם בו בנקמה היותר גדולה שי, גדולה על חברו 950 

 951 .לקפח פרנסתו להשפיל כבודו ולגנותו ולבזותו בעיני הבריות והדומה לזה, בעיניו להפסידו בהפסד ממון

לאבד ולהשחית גנזי אוצרותיו המלאים מדברים , אבל לא יפעל בנפשו לבוא לביתו ולשבר כליו היקרים 952 

כי אם , לא מפני נזקו של חברו, השונא היותר גדול לחברו לא יוכל לעשות כזאת אף, יקרים ונפלאים 953 

כי אם יוכל לשלול אותם , אשר ימצאו בהם חפץ אנשי העולם, מפאת חמלתו מלהשחית דברים יקרי הערך 954 

 955 .ממנו אבל לא להשחיתם ולאבדם

אשר מי שיש לו מעט הרגש , נראה עתה כמה גדלה מדת ההשחתה בנפשו הרעה והטמאה של בלעם הרשע 956 

האיש אשר לא כבר , יעמוד מרעיד ומשתומם ותרעדנה עצמותיו לראות המראה המבהיל הזה, שי בלבואנו 957 

ואמר , מהצניעות שבהם וטהרת נפשותם וקדושתם, נטפו שפתותיו מור ונופת לספר בשבחם של ישראל 958 

אלהיו עמו ´ לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה, מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל 959 

 960 .כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, תרועת מלך בוו

כ איך פעל בנפשו הרשע "א, הנה נראה איך השתפכה נפשו של בלעם משבחם ומעלות נפשם של ישראל 961 

להשחית ולטמא , להשיא עצה לבלק לשבר ולאבד את הכלים היקרים והנחמדים האלו, והטמא הזה 962 

לא חסה עינו על קדושתם וטהרתם של הנפשות ו, ע"ז וג"נפשותם של ישראל בטומאה המנובלת של ע 963 

 964 .הקדושות והטהורות האלו

יותר מכל התועבות , היא אכזריות גדולה ונפלאה עד מאד המעידה בעדות נאמנה על צורת נפשו של בלעם 965 

אשר מדת ההשחתה כזאת לא נראה ולא נשמע , הגדולות שבעולם אשר היה עושה בלעם הרשע לעצמו 966 

 967 .והמכיר מעלת הקדושה והטהרה ויקר ערכם הגדול לאיש החכם היודע, מעולם

ולא ימנע את עצמו ולא ימשוך את , מצוי לראות שאף האיש השקוע בתאות המגונות והמעשים המכוערים 968 

אף לנפשו אשר הפקירה והתייאש ממנה מחזקת תאותו , ידיו מכל התועבות שבעולם למלאות תאותו 969 

, ץ את נפשותם בדברים מאוסים ומעשים מכועריםאבל להשחית אחרים ולטמאם ולשק, התקיפה עליו 970 

אם , זאת לא יעשה, כי אם למען ריוח ממון, ולהורידם מטהרתם ומקדושתם ולהפילם לשחת על לא דבר 971 

 972 .אך עוד לא נכבה ממנו זיק רגש אנושי מנפשו

, אשר זכה לעת מה להיות לנביא ושידבר האל עמו ומחזה שדי יחזה, והנה ראינו בהחכם הטמא הזה 973 

אשר אין כמוהו בכל התורה שנשמע ממנו שבחם של ישראל , שיספר בשבחן ומעלת נפשם של ישראלו 974 

הנה איש כזה פעל בנפשו הטמאה להכשיל את ישראל ולהשחית את נפשם הקדושה , במדה גדולה כזו 975 

דבר זה הוא היותר פלא , אלהיהם שונא זימה הוא, היא התאוה הארורה, בטומאה היותר מגונה ומתועבה 976 

 977 .(יסודי הדעת)  .ל הפלאות אשר ספרנו עד כה מעניניו וממדותיו הרעות של בלעם הרשעמכ

 978 

 979 מאמר תטו

ד "במדבר כ) לעשות טובה או רעה מלבי´ אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה 980 

 981 .(ג"י

מתלמידיו של  ושלושה דברים אחרים, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו 982 

עין רעה ורוח גבוהה ונפש , עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה תלמידיו של אברהם אבינו, בלעם הרשע 983 

תלמידיו , מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, רחבה תלמידיו של בלעם הרשע 984 

ין גיהנם ויורדין לבאר אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורש, ב"ז ונוחלין העוה"א אוכלין בעוה"של א 985 

 986 .שחת



אהבה מבטלת שורה של , תנא משום רבי שמעון בן אלעזר, זה מול זה עומדים אברהם אבינו ובלעם הרשע 987 

, שנאה מקלקלת שורה של גדולה, דכתיב וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, מנלן מאברהם, גדולה 988 

שכמו , באדרת אליהו איתא, (7ה"הדרין קסנ) מנלן מבלעם שנאמר ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו 989 

 990 .כך התנסה בלעם בעשרה נסיונות ולא עמד בכולם, שאברהם אבינו נתנסה בעשרה נסיונות ועמד בכולם

כשם שהיוצר הזה אינו בודק קנקנים  (´ב ג"ר ל"בב) ואמרו, (א"תהלים י) צדיק יבחן´ ה, הנה ידוע הכלל 991 

וכשם שהפשתני אינו כותש פשתן רע שאינו , ששוברןמרועעים שאינו מספיק להקיש עליהם אחת עד  992 

ה "כך אין הקב, וכשם שהאיכר אינו נותן את העול על פרה שכוחה רע, מספיק לכותשו עד שהוא פוקע 993 

 994 .אם כן קשה מפני מה נתנסה בלעם בעשרה נסיונות, מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים

י כך שהוא מוציא מן הכוח אל הפועל את "ע, ישנו נסיון שהוא להרבות שכר, ישנם שני סוגי נסיונות 995 

ואין מציבים נסיון כזה , ובנסיון זה בוחנים רק את הצדיק להרבות שכרו, התכונות והנכונות שבנפש האדם 996 

ובנסיונות כאלו מנסים גם את , אבל ישנו סוג נסיונות ממרום שהם לברר ולהכיר את האמת, למכשול 997 

יש כאן עדות ברורה , ר על כל המכשולים בדרך לרשעותםומשאינם עומדים בנסיון להתגב, הרשעים 998 

שיצר טוב ויצר הרע שופטים ומנהיגים , כגון אנו בינונים, כנגדם שהם רשעים גמורים שאין להם תקנה 999 

 1000 .(7א"ברכות ס) אותנו לסירוגין

´ הרי זה בבחינת ה, פעם עומד מולנו מכשול בדרכנו לעשות טוב, מתנסים אנו בשני סוגי נסיונות אלו 1001 

ומן , ויש לנו לשמוח על כך שנכתבנו בספרן של צדיקים, צדיק יבחן כדי שנתגבר עליו וירבה שכרנו 1002 

ופעם , והנסיון יהיה בבחינת נס להתנוסס, השמים סומכים עלינו שנתגבר על הנסיון ונתעלה מעלה מעלה 1003 

באה , ן הרענקרית אפשרות להסיט את השיחה לפני סיפור לשו, מוצב לרגלנו מכשול בדרך לעשות רע 1004 

לבחון ולראות האם ישתמשו בנסיון הזה , אלו נסיונותיהם של רשעים, התעוררות להפסיק את רגע הבטלה 1005 

וזוהי , או שהיו מתגברים על המפריעים ומראים בכך את עומק נחישותם לרע, כדי ליישר את אורחותיהם 1006 

 1007 .(.ב"סוכה נ) כל אלוה עוזרו אינו יכול לעמוד ב"שאם אין הקב, עבודה קשה המוטלת על כל אחד

ה והורה לו דרך "חמש פעמים דיבר עמו הקב, בלעם נתנסה בעזר ממרום שלא היה לשום אדם כמותו 1008 

ולא עלה , והאתון מאנה ללכת שלוש פעמים ודיברה פעמיים, ופעם אחת המלאך וחרבו שלופה בידו, הטוב 1009 

שאת כל מהותו תופסות , ודבכאן נתגלה הס! ת"בדעתו אפילו פעם אחת שראוי להכנע לפני רצון השי 1010 

רוחו הגבוהה דחפה , רוח גבוהה ועין רעה ונפש רחבה, שלושת מדותיו הרעות שגדשו את לבו ונפשו תמיד 1011 

ל ולא קם נביא "ת ידבר עמו עד למדרגה שאמרו חז"שהשי, אותו בכוח אדיר לרדוף אחר הכבוד הרם הזה 1012 

 1013 .לעםבישראל לא קם אבל באומות העולם קם ומנו ב, בישראל כמשה

אראנו ולא עתה , ורואה הוא עד לאחרית הימים, יחזה´ להתפאר במעלותיו שהוא יודע דעת עליון ומחזה ה 1014 

ועל הכל עין , בקרבת אלהים שאין לך עונג גדול מזה´ ובנפשו הרחבה התענג על ה, אשורנו ולא קרוב 1015 

וחפץ , ושכינתו בתוכם ´ויש מי שקרוי בנים לה, לא יכול היה לסבול שיש מי שמקורב לבורא ממנו, רעה 1016 

 1017 .לשמור על כל הרוחניות כבודה ואושרה לעצמו בלבד

ואזנו היתה אטומה לכל רמז שיש בו כדי להראות על , גם בגבהי השגותיו נתון לאנוכיותו ושפלות מדותיו 1018 

ועל יתרו שהתחבר עמם אמר איתן מושבך ושים בסלע , בשכלו הכיר את מעלתם, גדולת וחביבות ישראל 1019 

 1020 .כי אינו יכול לסבול גדלות מישהו זולתו, א עצמו כל רצונו לקעקע סלע איתן זהוהו, קינך

ש רבינו יונה הוזהרנו להרחיק "כמ, מדות אלו שמקננות בלב כל אדם´ התורה באה ללמדנו לפחוד מג 1021 

עלינו , ה"ואנחנו בני אברהם אבינו ע! הרי שמדתו של בלעם מקננת בנו ויש להרחיקה, מנפשנו צרות העין 1022 

ה דיבר עמו אמר "גם כשהקב, עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה, מדותיו שנמצאו בו´ ות מתלמידיו בגלהי 1023 

´ וחלילה היה לו מלהתאוות להתענג על גילוי אור ה, שאינו ראוי לכך וזוהי רוח נמוכה, ואנכי עפר ואפר 1024 

 1025 .וזוהי נפש שפלה, שזהו ממש כמעילה בקדשים, לשם תענוג ולא לשם עבודה חלילה

ההיפך הגמור , למרות שהיו רעים וחטאים, אולי ישובו ויחזרו למוטב, התפלל על סדום שלא תחרב הוא 1026 

מכל מקום מדת העין הטובה שלו , משיטתו ועבודתו של אברהם אבינו להרבות חסד ולהכניס אורחים 1027 

 1028 .אולי ישובו מדרכם הרעה, בקשה להשאירם בחיים ולהרבות בחסד גם עם המתעלמים מחסד

שהם מושכל ראשון לכל , באה להשמיענו את גנות הגאוה וצרות העין ומעלת הענוה וההטבה והמשנה לא 1029 

שגם בגדלות ורוממות ההשגה עד למעלת הנבואה ושיא , המשנה בקשה להשמיענו, הראוי להקרא אדם 1030 

 1031 והיינו אם כל, יתכן שיקננו בו באדם מדות שפלות אלו שיורידוהו לבאר שחת ויורישוהו גיהנם, הרוחניות

עשה רצונו , (ד"ב מ"פ) וכך שנינו באבות, לעצמו וטיפוח מדותיו הרעות, רצונו ברוחניות יהיה לגרמיה 1032 

והיינו , בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך, כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו 1033 

כי רצון , צון עצמיולא ישתייר בו כל ר, שיעשה האדם את רצונו של הבורא כאילו היה זה רצונו שלו 1034 

 1035 !עצמי פירושו בלעם



ה רק "שעבד להקב, אין הפירוש שהעובד יחשוב כך כי זוהי עבודתו של בלעם, כדי שיעשה רצונך כרצונו 1036 

כדי שיעשה רצונך כרצונו , תגבה רוחו ותתרחב נפשו בהשגות אלהיות, כדי להגדיל ולרומם את עצמו 1037 

כמים הפנים לפנים כפי , נו מעוררים את אהבתו אלינושעל ידי אהבתנו את הבורא ללא שיעור א, פירושו 1038 

 1039 ה"כפי שאמר משה רבינו ע, מה הצל הזה אתה מראה לו אצבע מראה לעומתך אצבע, צלך´ המדרש ה

היינו שיאהב , ה בשרו כי מצאת חן בעיני"והקב, הודיעני נא את דרכך למען אמצא חן בעיניך, (ג"שמות ל) 1040 

מפני שהוא אוהב אותי על כן אני , שזהו יסוד האהבה, יף לאהוב אותוומתוך כך נוס, אותנו ונכיר אהבתו 1041 

 1042 .אוהבו

שגם בלימודנו והתעלותינו נרצה להתקרב לבוראנו ולהתבטל בפניו ולמצוא , זוהי הוראת המשנה עבורנו 1043 

, זוהי עבודתו ודרכו של אברהם אבינו, חן בעיניו כדי להתקרב עוד יותר ולהתבטל בפניו עוד יותר 1044 

וכל כוונתו , ואם חלילה מדותיו מקננות בו ומדריכות אותו, ב"ז וטוב לו לעוה"אשריו בעוה והעושה כן 1045 

הריהו , והוא ישיג קרבת אלהים, והוא יתענג יותר, בהתעלותו כדי לגדל את שמו וכדי שהוא ישיג יותר 1046 

 1047 .(לקט שיחות מוסר)  .ונגיד שמיה אבד שמיה כסופו של בלעם הרשע, משתמש בקדשים

 1048 

 1049 מאמר תטז

 1050 .(ד"ד י"במדבר כ) ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים

, הטיל מריבה בין אנשי ריבו לערבב את שלומם, כשראה בלעם שאין לנצח במלחמתו עם ישראל מה עשה 1051 

כי ומלשין עליו , מטיל שנאה בינו ובין אוהבו המשרתו בגופו ונפשו? הרוצה להזיק לשונאו מה עושה 1052 

ככה הטיל בלעם עצה , וכוונתו להסיר ממנו את אוהבו כנפשו המושיע לו מכל צרה, שונאו הוא בסתר 1053 

ידע בלעם כי אם יכנס האדם מעט בתאוה אפילו נגד ? וכיצד, לעשות מריבה בין שכל ישראל לתאוותם 1054 

 1055 .ז ממנהכ אף אם תגרשנו התאוה לא יזו"ואח, כ ילך עוד מעט עד שלבסוף תלחצנו התאוה"אח, רצונו

כ אמרה הנערה מחדרה בא אצלי אני אתן "ואח, י זקנות"וזהו עצת בלעם למואב למכור להם סדיני פשתן ע 1056 

, ולא ידע כי כוונתה שיבוא אצלה בקירוב, הוא סבר שבאמת דורשת היא טובתו למכור לו בזול, לך בזול 1057 

 1058 .כ גם כשתגרשנו לא ילך ממנה"ואח

רק וישב ישראל בשיטים ויחל העם , ה אף רמז על עצת בלעםוהערנו בזה שלכן מתחילה לא כתוב בתור 1059 

, אבל באמת לא מקרה היה להם רק תכנית מכוונת של בלעם, כאילו מקרה היה להם, (ח"במדבר כ) לזנות 1060 

ולהטותם אל אהל המואביות , ואילו ידעו ישראל כי תכנית מכוונת היא להטיל מריבה בין שכלם ותאוותם 1061 

כי כבר גברה עליו , תצטרך להערימו הוא לא יזוז ממנה גם כשתגרשנו עד שאחר כן לא, י עורמה"ע 1062 

 1063 .אילו ידעו זאת לא היו מתקרבים אל אהל הרשעים כלל וכלל, תאוותו למרוד באדונו הוא השכל

 1064 (ח"במדבר כ) כ כתיב בפינחס"ואח, ולכן רמזה לנו התורה וישב ישראל בשיטים כאילו מקרה היה להם

, ללמד לאדם דרכי היצר להטות לכל אחד בתאוותו כחוט השערה, אשר נכלו צרור את המדינים בנכליהם 1065 

 1066 .כ תפרוץ עליו תאוותו ללכדו במצודתה בל יזוז ממנה והוא מבקש לה בכל אשר תלך"ואח

, ו כבר נתקרב יתגבר להחלץ ממנה בגבורה רבה"ואם ח, כ יש לאדם להזהר הרבה שלא יתקרב לתאוה"ע 1067 

ואים האדם עושה דברים אשר בשנה שעברה הוא בעצמו ביזה ושיקץ את כי אנחנו ר, והרבה דברנו בזה 1068 

כ מגרשת אותו והוא "ואח, והכל הוא מעצת בלעם כי כבר נתקרב אל התאוה, אחרים העושים כמוהו עתה 1069 

להתקרב אל , להיות עינוהי מטייפי בעורמה, ועל כן ילמוד אדם מבלעם את ההיפוך, ו"אינו זז ממנה ח 1070 

 1071 .(א"רפ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .ר"לנו אכי ת יעזור"והשי, הטוב

 1072 

 1073 מאמר תיז

 1074 .(ו"ד ט"כ) וישא משלו ויאמר נאום בלעם בנו בעור ונאום הגבר שתום העין

ובמדרש אגדה אלו שרים של מעלה , (´איכה ב) חלל ממלכה ושריה, ולא חמל את כל נאות יעקב´ בלע ה 1075 

ונים לפי שהיו ברשעי ישראל בעלי שם והחליף כל הממ, הממונה על האור מינה על המים, שהחליפם 1076 

ועכשיו כשהיו משביעים את , ובוטחים הם שישביעו את שרי מעלה להצילם מאש וממים ומחרב, המפורש 1077 

מבהיל שאפשר להיות כה מכובד , (י שם"רש) שר האש בשמו הוא משיב אין ממשלה זו בידי וכן כולם 1078 

עד , משביע את שרי מעלה ושולט עליהם, ניםשהוא משפיע גדול בעליו, למעלה שדבריו מקובלים בשמים 1079 

ובעת , ה נזקק להחליף את השרים והממונים כדי לבלבל את דעתם ולשלול מהם את השפעתם"שהקב 1080 

 1081 .ובעונה אחת להיות מרשעי ישראל

סתם את החלונות בפני אלו , (´י ג"שם ברש) סתם חלונות הרקיע בפניה, גם כי אזעק ואושע שתם תפילתי 1082 

כי אם החלון היה פתוח בפניהם היו משפיעים בתפילתם והיתה , ינה תפילותיהםהרשעים שלא תעל 1083 

שלא שינו את , מ נקראו רשעי ישראל"והנה עד כמה היתה מדריגתם גדולה מ, מתקבלת במרום בקשתם 1084 

 1085 .טבעם ואת מדותיהם



, כי המדות הרעות ירעילו את השכל, ואם המדות מקולקלות הדעת אינה יכולה להתקיים הרבה זמן 1086 

מרחף בעליונים אך , בלעם יודע דעת עליון היה, ויפסידו את ההשגות הגבוהות ואת הכוחות העליונים 1087 

טבוע בתאוות הממון תאוות הגוף , השגותיו גבוהות ומדותיו מושחתות, ראשו טוב ולבו רע, נפשו היא רעה 1088 

ם הייתי והורידני מן הרמי, בלעם אמר על עצמו מן ארם ינחני בלק, ולבסוף אף איבד את הדעת, והכבוד 1089 

בלעם נזקק לרוח הקודש וחזר להיות קוסם , עם רם שלמעלן הייתי והורידני בלק מכבודי, בלק לבאר שחת 1090 

 1091 .(ה"ג תשס"ילקוט כ) כבתחילה

הלא תלוי היה , אך מי דחקו לשמוע לבלק לילך ולקלל את ישראל, הרשע הזה תולה את קלקלתו בבלק 1092 

יצר החמדה והתאוה כבל אותו ונתפס לרשות , הוא עצמו אשםאלא ש, בבחירתו ויכול היה למאן מלילך 1093 

הן מבזות אותו ומורידות , אם המדות הרעות שולטות על האדם, ולאחר כל ההשגות הגבוהות, התאווה 1094 

שחיתות לבו עיוורה את , כמו שבאמת קרה לבלעם בעל הנפש הרחבה והעין הרעה, אותו לבאר שחת 1095 

, אבל שפל במדות המכוערות שלך, אמנם רם היית באמת, חזהשכלו והפילתו מכל ההשגות העליונות ש 1096 

 1097 .נפלת משמים מאיגרא רמה לבירא עמיקתא

מדותיו המכוערות אטמו את , סתמה את השגותיו, עינו הרעה עיוורה את שכלו, שתום העין נסתמה עינו 1098 

שוחד הטבע אראנו ולא עתה , בלעם הרואה ויודע דעת עליון שוב אינו רואה, לבו וסינוורו את עיניו 1099 

מנבא , אראנו ולא עתה, רואה ואינו רואה, על ישראל´ אינו יכול לראות את ישועת ה, הרעיל את כל שכלו 1100 

כי הוא וטבעו הרעים ועינו , נבואות ואינו רואה את אמיתות האחרית של עם ישראל אשר קרובה לבוא 1101 

והעתיד , נקראים ראשיתלהבין את תכלית הבריאה שהיא בשביל ישראל ש, הצרה מתעלמים מן המציאות 1102 

 1103 .הצפון לעם ישראל הקרוב לבוא

אי , ה זו היא דעתכם"אמר להם הקב, אמר להם אראנו ולא עתה, שאלו ישראל לבלעם אימתי בן דוד בא 1104 

אלא היו דומים לאביכם שאמר לישועתך , אתם יודעין שסופו לירד לגיהנם ואינו רוצה שתבוא ישועתי 1105 

בלעם רואה , (ו"ישעיה נ)א  לכך נאמר כי קרובה ישועתי לבו, לך צפה לישועה שהיא קרובה, ´קויתי ה 1106 

אלא , ואין לבו נותן לו לנבא עד סוף הנבואה, אבל רשעת טבעו ועינו הרעה מעוורים עיניו, העתידות מנבא 1107 

י "הלא נאמרה לישראל ע´ ונבואת ה, נפסקה הבטתו ואומר אראנו ולא עתה, נסתמה עינו באמצע הנבואה 1108 

 1109 .כי קרובה ישועתי לבוא ,ישעיהו הנביא

שם מקומו , הרי סופו נחרץ ואבוד שכן סופו בגיהנם, והדבר מובן כי אם תתקרב הגאולה לעם ישראל 1110 

אינו רואה את שלמות , י נגיעתו שלא לראות את הנבואה האמיתית"הוא משוחד ע, ולשם הוא יורד 1111 

יניו מלראות את הנבואה עוצם את ע, הוא מתאמץ לדחות את הגאולה לעת רחוקה, הנבואה עד סופה 1112 

יודע הוא כי העתיד , הוא דוחה את הנבואה ומנבא שקר שכן הוא מפחד מהעתיד, האמיתית ואינו גומרה 1113 

 1114 .הוא של עם ישראל ואילו הוא סופו כרת ואבדון

, כיצד המדות הרעות מטמטמות את הלב ושוללים מן האדם את ההשגות הגבוהות, למדים אנו מזה 1115 

מפסידים כל מדה נכונה וכל מה שקשור עם המעלות , ים את הראיה הרחוקהמשבשים את השכל ומקצר 1116 

שכל מי שנמשך אחר החמדה מפסיד כל מדותיו הטובות שהורגל , ל באבן שלמה"א ז"ש הגר"וכמ, הטובות 1117 

לחוס על , הנה איפוא זה הדבר שעלינו לעשות, הוא מפסיד את המדות הטובות שבטבעו ובתכונתו, בהן 1118 

נשליט את , לשמור מכל משמר על ההשגות העליונות שזכינו להשיג ולצבור, ידינורכוש המדות שיש ב 1119 

 1120 .(אור חדש)  .השכל על המדות הרעות ואזי יד השכל תהיה על העליונה

 1121 

 1122 מאמר תיח

 1123 .(ז"ד ט"במדבר כ) נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון מחזה שדי יחזה

יש ובאותו אדם , ן באדם סתירה בולטת במהותוכי תיתכ, התורה ציירה את דמותו של בלעם להורות לנו 1124 

בלעם ידע את קונו ככתוב יודע , ניגודים עצומים מן הקצה אל הקצה, עצמו ישמשו אור וחושך בערבוביא 1125 

אבל באומות העולם , ל ולא קם נביא כמשה"ה כמאמרם ז"והגיע לנבואתו של משה רבינו ע, דעת עליון 1126 

 1127 ש"מופקר בחייו הפרטיים גרוע מן הפחות שבפחותים כמומאידך הרס כל הגדרים ו, קם ומנו בלעם

והכל , הרי שאין סתירה כלל, ולא עוד אלא שאני עושה לך רכבות ביום ואישות בלילה, (7´עבודה זרה ד) 1128 

 1129 .ופרשה זו הריהי שורש המוסר, יתכן בלבו העקוב והנפתל של האדם

בן בוזי הכהן בכל זאת השפחה ל ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל "וכך יש לפרש מאמרם ז 1130 

, ועל אף הכרתה העילאית לא עיבדה את עצמותה בהתאם לכך, נשארה שפחה עם כל נקלותה ופחיתותה 1131 

י ביעור "וע, י עבודה ויגיעה על עצמו"לא כן יחזקאל בן בוזי שהגיע לנבואה ע, ומשום כך נשארה שפחה 1132 

, והוא הדבר שהיה אצל בלעם, אלוהים אף שלא ראה מה שראתה שפחה על הים היה נביא, הרע שבקרבו 1133 

 1134 .ועל כן נשאר מה שהיה למרות השגותיו העליונות, כל מה שהיה לו ניתן לו ללא עמל ויגיעה



דלכאורה אף אדם מושחת כבלעם לא היה לו לנהוג בניוול וברשע אלא , עוד אנו רואים בענינו של בלעם 1135 

אבות ) אולם התנא אמר, לו והשגתו הרוחניתהיה לו ללמוד כפי שכ, אבל בישיבתו עם תלמידיו, לעצמו 1136 

לא , ל"וכתב עלה רבינו יונה ז, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע, (ט"ה י"פ 1137 

´ היו הג, להורות שכל עצמות הלימוד שלמדו מבלעם הרשע, אמר תלמידיו של בלעם היה להם עין רעה 1138 

 1139 .דברים הללו כי בהם היו כלולות כל הרעות

אלא היו המדות הרעות , נתבאר לנו מדברי המשנה כי לא רק שהיה נגוע בעצמו בכל המדות הרעותו 1140 

כל , ה מורה ומחנך את תלמידיו"ובעוד אברהם אבינו ע, השקפת עולמו ותורתו אשר רבץ בין תלמידיו 1141 

, כבודוי שאין לו קנאה על חבירו וחביב עליו כ"פירש, עין טובה, דברים אלו´ שלמות האדם הכלולה בג 1142 

במקום , שמשפיל עצמו בין אנשים ומעורב ביניהם ואינו גס רוח, ונפש שפלה, עניו ושפל ברך, רוח נמוכה 1143 

, וכבוד לקחת רק לעצמו, עין רעה שלא לסבול טובת חבירו, זה היה בלעם מחנך את תלמידיו להיפך ממש 1144 

 1145 .גאוה והיות קשה כארז, ורוח גבוהה

ה "מכל מקום כשאמר לו הקב, ´ושמע וידע את דבר ה, בלעם נביאכי על אף היות , עוד נלמד מפרשה זו 1146 

, י אלא עם שרים גדולים מכם"פירש, לתתי להלוך עמכם´ אמר בלעם אל שרי בלק מאן ה, לא תלך עמהם 1147 

ה למונעו מהלוך לקלל את "כאילו כל כוונת הקב, כפי רצונו ונטיית לבו´ היינו שבלעם פירש את מאמר ה 1148 

 1149 .שאין כבודו של בלעם להלך אלא עם שרים גדולים וחשובים, כבודוישראל אינו אלא מפני 

תמות , אלא שמתוך שבחו אתה בא לידי גנותו, עוד אנו למדים מפרשת זו כי אף בלעם הרשע דאג לעתידו 1150 

ועליהם נתכוין בלעם שיזכה , אברהם יצחק ויעקב נקראו ישרים, נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו 1151 

ואכן מעלה זו היא , י ידע בלעם עיקר מעלתן של האבות הקדושים שהיו ישריםנמצא כ, למות כמותם 1152 

והאבות הגיעו לתכלית , ככתוב האלהים עשה את האדם ישר, עיקר יסודתו של האדם מראשית בריאתו 1153 

 1154 .שלמות היצירה

גם התורה , כביכול´ זו מעלתו ית´ טוב וישר ה, ה בכבודו ובעצמו נאמר כי צדיק וישר הוא"ועל הקב 1155 

כי ישרות היא המעלה החשובה , ישרים´ וכתיב פקודי ה´ דכתיב כי ישרים דרכי ה, הקדושה נקראת כן 1156 

י חשבונות רבים "אף אם באה ע, וכל נטיה קלה מן הישרות, וכל המעלות צריכין לה, שבכל המעלות 1157 

 1158 .(ט"כ´ קהלת ז) ש הכתוב והמה ביקשו חשבונות רבים"וכמ, גורמת מיתה לעולם

לחיות הוא חפץ כפחות , אך ראה ישרותו של בלעם, עם ואל המעלה הזו של ישר התפללכל זאת ידע בל 1159 

כי כך נראית ישרות אצל אדם בעל המדות של , ואין כאן סתירה כלל, ולמות כאבות הקדושים, שבפחותים 1160 

 1161 וכן כל מי, והכרתו ושכלו הן כיצד למות, מדותיו הרעות הן תורת חייו, עין רעה רוח גבוהה ונפש רחבה

בדין , (´שבועות ה) ´ש בגמ"וכמ, אין להשגותיו כל קשר אתו עצמו, שאינו שם על לבו מה ששכלו הבין 1162 

, י ידיעת בית רבו"ופירש, וסבר רבי ידיעת בית רבו שמה ידיעה, ידיעה בתחילה להתחייב בביאת מקדש 1163 

 1164 .ל לבו שנטמאאבל לא התבונן לשום ע, והוא ידע שהרגיש שנגע, שלמד בבית רבו שהנוגע בטומאה טמא

, ז נכנס למקדש בהעלם טומאתו"ובכ, וידע שנגע בשרץ, הרי אדם שיודע שזה שרץ והנוגע בשרץ נטמא 1165 

בלא שימת לב אין , לא התבונן לשום על לבו שנטמא, י כמה תיבות"אלא הוסיף לנו רש? היתכן כדבר הזה 1166 

מנם יודע שנגע בשרץ והנוגע א, ונכנס למקדש כאילו לא נטמא מעולם, הידיעה שנגע בשרץ נוגעת לו כלל 1167 

 1168 .אבל הוא עצמו טהור כי לא התבונן לשום על לבו, דינו שנטמא

וכבר נודע במצרים כי כאשר משה מתרה ומודיע על , וכך מפורש במכת ברד המכה השביעית במצרים 1169 

תמוה איך מפקיר אדם , ושם כתוב ואשר לא שם לבו עזב את מקנהו ועבדיו בשדה, מכה בא תבוא במועדה 1170 

וביותר תמוה על העבדים עצמם איך נשארו , ת מקנהו כאשר יודע ברור כי בשדה יבוא עליהם כליוןא 1171 

אלא , והכתוב אומר כי האמינו וידעו הכל, ולא נכנסו לתוך הבית להציל את נפשם ממות בטוח, בשדה 1172 

ה למקום והולך בשלו, אבל הידיעה אינה נוגעת לו באופן פרטי, אשר לא שם על לבו יודע כי מות בשדה 1173 

 1174 .הסכנה ואינו מרגיש כי בנפשו הוא

האנשים העשיר ´ כאשר בא אליו נתן הנביא והמשיל לו משל ב, ´ה משיח ה"ומי לנו גדול מדוד המלך ע 1175 

כי בן ´ ויחר אף דוד באיש מאד ויאמר אל נתן חי ה, וכי לקח העשיר את כבשת הרש ולרש אין כל, והרש 1176 

הרי שאחרי כל מה , ד מאומה עד שאמר לו הנביא אתה האישועדיין לא ידע דו, מות האיש העושה זאת 1177 

אלה הדברים הנלמדים מפרשה זו וכולם יסודות גדולים , שרמז לו לא הרגיש כי מה שעשה שייך לו עצמו 1178 

 1179 .(ז"כ´ א מא"שיחות מוסר ח)  .אשרי המתבונן ושם על לב, בתורת המוסר

 1180 

 1181 מאמר תיט

 1182 .(ז"ד ט"במדבר כ) י יחזהנאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון מחזה שד

אבל כל זה היה מלבו , התעלה ומחזות שדי ראה, בלעם שזכה לרגע קט לטייל עם המלך מלכו של עולם 1183 

כ לא עמד "ע, והיא נשארה פרודה הימנו, ולחוץ לא התאחד התאחדות אמיתית עם החכמה העליונה 1184 



עזב את המלך , יכול להתגברוכשקרץ לו הלסטים והתעוררו בקרבו התאוות הבהמיות לא היה , בנסיון 1185 

ובסופו נופל שדוד ונדרס תחת רגלי , ושוב היה הולך ונקלע ומיטלטל בעינויים נוראים, ונתדבק בלסטים 1186 

 1187 .התאוה

הרגשת הנבואה הטהורה , והשתוקק לאותם הרגעים העדינים עטופי זוהר יה, ידע בלעם והכיר בשפלותו 1188 

ויש ומפיו , ונשאר קורס תחת עומס טבעו העכוראבל לא יכול היה לשוב אליה , בה זיכתהו ההשגחה 1189 

ולא מתוך הכנעה גמורה ותשוקת תשובה , אבל גם קריאה זו רק התנוצצות היתה, התפרצה קריאת חטאתי 1190 

 1191 .אמיתית היא נקראה

שכל מי , ויודע שאין בפני הפורעניות אלא תשובה, שהיה רשע ערום, חטאתי´ ויאמר בלעם אל מלאך ה 1192 

, ברגע זה התנוצץ בו רגש חרטה ותשובה, (´מדרש כ) ן רשות למלאך ליגע בושחוטא ואומר חטאתי אי 1193 

בתנא דבי )א  מוכשר גם להשגות גבוהות כדאית, יודע דעת עליון היה, לולי זאת היה המלאך פוגע בו 1194 

אבל כיון שלא המשיך בהתנוצצות , ה"שבלעם היה מעולה בחכמתו יותר ממשה רבינו ע, (ח"כ´ אליהו פ 1195 

התגלגל , ורשע בתכונתו ונטיותיו, ערום בהשגותיו, ש קודש של תשובה נשאר רשע ערוםזו ללבותה לא 1196 

 1197 .באשפת החטא וההסתה לרעות

, אוי לו ואוי לכל העולם כולו, כל ברק המחשבה והתנוצצות התשובה נהפכו לו לזדונות, הרי כל זכיותיו 1198 

כי אורם והבנתם עוד , ור הגדולשלא היה מבינים ויודעים ורואים את הא, ז נאמר מוטב שהיו סומין"וע 1199 

ואין אור האמת יכול להתקיים ולהיות בכפיפה , והוא מקשטו באור שקר זדוני ומתעה, מעמיק את החטא 1200 

וזהו , הן מחזות נבואה ובתוך תוכן חדורות תשוקות בהמיות גסות, אחת עם מחזותיו של בלעם הרשע 1201 

 1202  .ל"ונפילה כזו היא נפילה לכף הקלע ר, פלאף כי הוא גלוי עינים הוא נו, המובן נופל וגלוי עינים

 1203 .(ב"המדע והחיים דף ס)

 1204 

 1205 מאמר תכ

 1206 .(ז"ד ט"במדבר כ) נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון מחזה שדי יחזה

ובתחילה , ובאמת היא פליאה גדולה, מדוע לא יתאימו באדם ידיעותיו עם מעשיו, תמיד היה מוקשה לי 1207 

הלא לפני , וכמה ראשונים מתקשים להבין מהו ביאור מלת נסיון, ק"אבאר ענין הנסיונות הנמצאים בתוה 1208 

ן "עיין ברמב, ולפניו אין שום התחדשות מלפני הנסיון מאשר עד אחר הנסיון, אין שייך ענין נסיון´ ית´ ה 1209 

 1210 .(´ב א"בראשית כ) וגם בספורנו

הם , ה דעת העולםכי בענין הוצאת דבר מכוח אל הפועל מוטעים בז, אמנם עלינו לדעת ידיעה גדולה 1211 

כי אין בהפועל אלא מה , סוברים כי אין שום שינוי בכל דבר בין בהיותו בכוח ובין כשיתהוה בפועל 1212 

כרחוק מזרח ממערב עוד יותר רחוק כל דבר מעת שהיא רק בכוח עד , אכן טעות גדול הוא, שנמצא בהכוח 1213 

ואף מטוב רע , בתמונתו ובמראיתוובאמת רואים אנו כי ישתנה הדבר בשינוי גמור אף , עתה שתצא לפועל 1214 

 1215 .וזה כל עבודת האדם, וזה סוד גדול וידיעה חדשה, וממתוק מר

הוא גרוע הרבה יותר , כי הנסיון הורנו כי האדם בחיצוניותו פעולותיו, פעם אמרנו לפני יחידים מצויינים 1216 

, גם רוצה להטיבהוא חושב ו, יש כמה אנשים שבאמת כוונתו ודעתו תמיד להטיב, מבפנימיותו כוחותיו 1217 

, אכן אחריתו דבר רע ושפל בתכלית, ואף כי ראשיתו היה טוב, ז סוף סוף יצא מעשה רע וגרוע מאד"ובכ 1218 

 1219 .איך מתאים תחילת המחשבה עם אחרית המעשה, והיא פליאה נשגבה

כמו המוציא אש מן האבנים או , הנה אנו רואים בכל דבר היוצא מן הכוח אל הפועל, פשר דבר כן הוא 1220 

ובעת שהיה רק , בעת שהוא בפועל אנו רואים אש ממש בתמונתו ובמראיתו, מדליקים גפרורית כאשר 1221 

א קרירות כידוע בתכונת "ואף לא היה בו שום חמימות כ, היה זה דבר אחר ממש, בהכח באבן או בגפרית 1222 

ין שני ומי היה הממוצע ב, הלא משונים המה זה מזה שינוי גמור, ואיך יצא מכוח כזה אש בפועל, אבנים 1223 

 1224 ?מצבים אלה אשר הביא למצב חדש בתכלית

הוא ההכאה על האבן או התחממות , כי הסרסור הממוצע אשר יש כאן, כ אנו מוכרחים לשפוט בדעתנו"בע 1225 

ובתוך דרך ההוצאה וההשתלשלות יתהוה למין אחר , הם המוציאים אותו מן הכוח, י השריטה"הגפרית ע 1226 

, ולעומתם ישנם בפועל והם ממש מין אחר, ברים כוחייםוכן בכל הבריאה ישנם ד, הוא האש בפועל 1227 

וזו היא סגולה , אשר על ידם יולידו את הדבר מן הכוח אל הפועל, ובתוכם יש דברים ממציאים אותם 1228 

, היינו ממציא דברים מתכונה לתכונה, שניתן לכל אחד ואחד כוח ודעת להיות בורא, נפלאה בעולמנו 1229 

כי גם הם יהיה להם חלק , ת לנבראיו"מתנה טובה אשר זיכה השיוזו היא , ממצב למצב מעולם לעולם 1230 

 1231 .כאילו הם שותפים במעשה בראשית, בהבריאה

האדם נברא , כ על תכונה זאת"הוא נברא ג, ש בעניני האדם עצמו בחיר הנבראים"ש וכ"מזה נוכל לדון כ 1232 

אל ´ א את הצלם אותכלית האדם בעבודתו להוצי, נתנו בו רק בכוח´ הצלם א, ´בכוחות א, ´בצלם א 1233 

מתחילה כאשר כל מעלותיו הוא רק בכוח אז עיר , עיר פרא אדם יולד (א"איוב י)ב  וזהו מה שכתו, הפועל 1234 



שכל , לפועל´ היינו להוציא כוחותיו הוא הצלם א, ל על האדם להוליד את עצמו"ואדם יולד ר, פרא הוא 1235 

 1236 .ולם על ראשו כי הוא ברא את עצמוויבוא לקבל שכרו בשמחת ע, ואז יקרא אדם בשמו האמיתי, בפועל

כי אחרי כי כל העבודה הגדולה הזאת מוטלת על , נוכל להתבונן מזה, וכשנחליט זאת בהחלטה גמורה 1237 

איך ובמה נוכל לגמור , אכן יש לנו שאלה גדולה, אל הפועל´ לברוא את עצמו ולהוציא כל הצלם א, האדם 1238 

בלי ספק כי לזאת נדרשים כלים נפלאים , יא זאתבאיזה כלי ובאיזה אמצעים נוכל להמצ, דברים כאלה 1239 

אם ? ואיפוא נמצאים ומי הוא האומן שיוכל לברוא מכונות כאלו להוליד האדם הגדול, מכונות הכי חדשים 1240 

ועליו מוטל ליתן , רק הוא ודוקא הוא, ל הוא הבורא אשר חפץ בעבודתנו זאת"ר, לא תורה מן השמים 1241 

, אשר רק על ידה יוכל להשלים מעשה כזה להיות בורא, מן השמים ולהנחיל לנו מכונות כאלו והיא תורה 1242 

 1243 .נורא מאד הדבר, מה הוא בורא אף אתה בורא, (ח"דברים כ) וזהו ענין של והלכת בדרכיו

ל אם לא יתבונן ברוב מחשבות והתבוננות בדרכי "בל יבין ר, ´אדם ביקר היה בצלם א, (ט"תהלים מ) וזהו 1244 

ואז נמשל , רק בכוח´ אם לא יתבונן בם ישאר כל יקרתו היינו הצלם א, התורה אשר תוציא את כוחותיו 1245 

, כי כוחות הם כמאן דליתא דמי, אז כמעט אין רשומן ניכר וכאילו אינם, כי כשהם רק בכוח, כבהמות נדמו 1246 

והם תורה ומצות בכל דקדוקם ותכונתם , י הסרסור השלישי"ורק ע, וכמעט אין אף זכר מהאדם בפועל 1247 

י "וע, מתחילה יש עולם הכוח, נמצא כי בשלושה אלו יגמר המעשה, דו את האדם בפועליולי, בדוקא 1248 

 1249 .יובילו את הכוחות לעולם אחר בפועל, האמצעי הוא הסרסור של תורה ומצות

לא זכה נעשית לו , זכה נעשית לו סם חיים, ק"אף על לימוד תוה, (7ב"יומא ע) ל"ובזה מובן אשר אמרו ז 1250 

 1251 כי היא חייכם, ק אשר היא מקור החיים"ו סם המות מתוה"איך תצא ח, דבר מאדובאמת תמוה ה, סם המות

ל הקדושים אשר נהירין להם כל טבעי הבריאה הודיעונו דבר "חז, ולפי דברינו זהו ביאורם, (ב"דברים ל) 1252 

וכל תיבה ותיבה תתן חיים , והיא עץ החיים, ק אף כי היא חיינו ואורך ימינו"כי אף בלימוד תוה, גדול 1253 

 1254 .ז דוקא אם זכה מלשון זך"בכ, לומדיה בזה ובבאל

ויהיו מעשיו , אז תהיה לו התורה סם חיים מרפא לגופו ולנפשו, אם הלומד זך במדותיו ובמעשיו הטובים 1255 

ויאמרו עליו ראו פלוני שלמד תורה כמה , ישראל אשר בך אתפאר, כולם אהובים ונחמדים פרי הלולים 1256 

והתורה תצא בהשתלשלות , ל הלומד אינו זך במדותיו"ר, ו לא זכה"ואם ח, נאים דרכיו ומתוקנים מעשיו 1257 

ותהיה בקרבו לארס אשר ימית כל , אז כשתבוא בהפועל תהיה לו סם המות, דרך מדותיו הרעות והמגונות 1258 

, ובעזר התורה עוד ירע במעשיו יותר ממי שלא למד כלל, וכל מעשיו בפועל יהיו רעים ומגונים, רואיו 1259 

 1260 .כמים המה להרעש הנביא הוי ח"כמ

ואמר תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי , מי לנו גדול מבלעם אשר אמר על עצמו יודע דעת עליון 1261 

כי , (.ו"סנהדרין ק) ל"ואמרו חז? ואיך היו מעשיו היפוך חכמתו, וקנא את ישראל קנאה רבה, כמוהו 1262 

כי יסופר כי מחכם גדול היאומן , וגם בא לבקש שכרו בעד המתים במגפה, מעשה שטים היה עצת בלעם 1263 

אשר אף לאיש פשוט הוא גנאי גדול להרוג אומה שלמה , כמוהו יצאו מעשים מושחתים ומכוערים כאלה 1264 

 1265 .ואיך יצאו מחכמה כזאת מעשים כאלה, ובפרט אשר הוא בעצמו ראה גדלותם ורוממותם, בשביל כסף

, ורוח גבוהה, עין רעה, עותי מדותיו הר"אין זאת אלא כי חכמתו היתה נובעת בדרך השתלשלות רק ע 1266 

כי , ומי יוכל לשער ולערוך הארס הגדול פורה ראש ולענה הטמון בעצמיות המדות הרעות, ונפש רחבה 1267 

ולכן כאשר החכמה , יודע היטב כי הרע שבאדם הוא ארס ממש אשר תמית כל חי כידוע, היודע ומבין דבר 1268 

והמית כמה , חכם להרע, ה לסם המותנעשית לו אף חכמתו הרב, י המדות הרעות"השתלשלה לבלעם ע 1269 

וזאת גרמה לו , ואחרי כן כשבא ליטול שכרו לא קפחוהו והרגוהו בחרב, אלפים מישראל עם חכמתו 1270 

אם לא כי סוד גדול הוא באופני ההשתלשלות מעולם הבריאה לעולמו החדש הוא , היאומן זאת, חכמתו 1271 

 1272 .ולכן מצא בעולם העשיה מעשים רעים כאלה, עולם העשיה

ולפי דברינו הלא ממש שני , תה מבואר את אשר שואלים איזה חילוק בין קודם הנסיון או לאחר לנסיוןוע 1273 

ויכול היות כי , ואינם מכריחים זה את זה, כ בעולם העשיה"מתחילה הוא בעולם הבריאה ואח, עולמות הם 1274 

 1275 ל"בדברי חז ובאמת כאשר נעיין, ז לא היה מוכרח שיצא הדבר לפועל"ובכ, הכוחות היו טובים מאד

ו קרוב שתתבטל מעשה "רואים אנו איך כמה פעמים היה ח, על נסיון העקידה, (ב"תנחומא וירא כ) 1276 

 1277 .עקידה

ולכן , ה לידי מעשה גמור"וכמה קטגורין היו במעשה העקידה עד שהוציאו אאע, מ בין אב ובנו"כל המו 1278 

ודוקא ממעשה העקידה בפועל  ,אתה´ עתה ידעתי כי ירא א´ אמר לו ה, אחר שנגמר המעשה ויצא בפועל 1279 

ראה עד כמה גדול ההבדל בין לב טוב , לאכול משכרה עד סוף כל הדורות, ולא מלב טוב זכינו לכל הטוב 1280 

מדוע לא יתאימו באדם ידיעותיו עם , ובזה מתורץ את אשר הקשינו בתחילת המאמר, ובין מעשה טוב 1281 

 1282 .(דעת תורה)  .ועתה הדבר פשוט כמין חומר, מעשיו

 1283 

 1284 כאמאמר ת



 1285 .(ז"ד ט"במדבר כ) נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון מחזה שדי יחזה

בלעם אין לו חלק , (´סנהדרין צ) ל"ובאמת כן הוא כדאיתא בחז, אנו מתייחסים אל בלעם כאל רשע גמור 1286 

דהא לא קם , שלמרות רשעתו לא היה בלעם מהאנשים הפשוטים, כ"אך אין הדברים פשוטים כ, ב"לעוה 1287 

היאך יתכן , ועליו נאמר ויודע דעת עליון, בלעם, אבל באומות העולם קם ומנו בלעם בישראל כמשה 1288 

ומה הם האופנים והדברים שבהם , שלמרות כל גדלותו ומעלתו היו רשעתו והשחתתו לאין שיעור 1289 

 1290 .מתבטאת רשעתו

דברים אחרים ´ וג, דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו´ כל מי שיש בו ג (´אבות ה) במשנה 1291 

עין רעה ורוח , עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה תלמידיו של אברהם אבינו, מתלמידיו של בלעם הרשע 1292 

וברבינו יונה היה אפשר לתנא לקצר ושלא להאריך כלל , גבוהה ונפש רחבה תלמידיו של בלעם הרשע 1293 

הפכיים וכן השלושה דברים ה, דברים האלה אשר זכר כוללים כל השלמות´ אלא בא ללמדנו שבג, ופרט 1294 

ז "וע, ואם היה מקצר היה נשמע שהיה להם מדרגות רעות אחרות מלבד זה, בהם כוללים כל הפחיתיות 1295 

 1296 .ש"וכן להיפוך תלמידיו של אברהם אבינו עיי, נאמר הכא שאין בהם רק מדות אלו

וכאשר , מדות אלו כוללים כל האדם´ בראותנו שג, ל אלו חייבים לעורר אימה ופחד בלבותינו"דברי חז 1297 

ויתכן ויעשה מעשי צדקות , יש בו מדות אלו כל מעשיו ופעולותיו נובעות רק מכח המדות הרעות הללו 1298 

י מדותיו "אך באמת כל צדקותיו מודרכות ע, וחסידות ודומה בעיניו כי בין השלמים והכשרים ימנה 1299 

אלוהי ´ שלפני שנגעה המדה בלבבו אמר לא אוכל לעבור את פי ה, וכן יש להתבונן גבי בלעם, הרעות 1300 

אלא , ולא היו אלה דיבורים מן השפה ולחוץ, ראו כמה אמונה מונחת בדברים אלו, לעשות קטנה או גדולה 1301 

 1302 .שהרי קם באומות העולם כמשה, כן היתה אמונתו חזקה

כי דומה בעינינו שרחוקים אנו מאלו , והנה הסיבה שאנו חיים בהשקט ושלוה ואיננו יראים כלל לאחריתנו 1303 

אמנם , ולכן אין לנו לחשוש שמא ניחשב בין תלמידיו של בלעם הרשע, שייכות אליהםהמדות ואין לנו  1304 

אינה מביאה ראיות רבות לגודל רוע , נראה נא שכאשר התורה מציינת את מדותיו של בלעם הרשע 1305 

למדנו שנפשו רחבה , מלא ביתו כסף וזהב, אלא מפרט אחד בלבד אנו למדים מצבו של בלעם, מדותיו 1306 

ולא רצה לגלות שהוא , לתתי להלוך עמכם למדנו שרוחו גבוהה´ מזה שאמר מאן ה, ריםומחמד ממון אח 1307 

 1308 .וכן עין רעה נלמדת מדבר אחד, ברשותו של מקום

אלא ממעשה אחד נלמד , כדי לדעת ולהכיר מדותיו של אדם לא צריך מעשים מרובים והוכחות שונות 1309 

אלא , כי לא היו מדותיו הרעות גלויות, כ"כמכאן למדנו שאין הדברים ברורים , להכיר מדותיו היאך הם 1310 

כי מי שאינו בעל מדות רעות לא יתכן שיכשל בהם אפילו , שממעשה אחד אנו לומדים להכיר את מדותיו 1311 

ורק , שמדותיו של אדם טמונות עמוק בקרבו ואין להכיר אותם, (א"י י"מס)א  וכן כתב להדי, פעם אחת 1312 

 1313 .עומק מדותיוכאשר מתגלה במעשה אחד אפשר ללמוד לידע 

שכל הטענות על מדותיו של בלעם נתגלו רק לאחר שקיבל את הזמנת בלק לבוא , ביותר יש להתעורר 1314 

כי המדות טמונים עמוק בקרבו ואין לדעת אם , וכפי הנראה לא נמצא בו עון לפני זה, לקלל את ישראל 1315 

ומשום , רעות הנמצאות בואזי נגלים כל המדות ה, ה מנסה אותו"ורק בשעה שהקב, בעל מדות הוא או לאו 1316 

ה הזהירו לא תלך "שלאחר שהקב, וראו נא, כך לפני שקיבל את הזמנתו של בלק לא התעוררו כלל מדותיו 1317 

 1318 .לתתי להלוך עמכם´ מאן ה, ענה בלעם ואמר לשלוחים, עמהם לא תאור את העם כי ברוך הוא

שניתן להבין מכך שרק עמכם , ל מוצאים בזה פגם שאמר עמכם"אך חז, ולכאורה תשובתו נכונה וראויה 1319 

ז היה מחמת מדת גאותו שלא רצה לגלות להם שהוא "וכ, לא אלך אבל עם שרים גדולים מכם אלך 1320 

כי , לא היה מתעורר כלל כל מעשה בלעם, ואילו לא היה עונה כך אלא משלחם לביתם, ברשותו של מקום 1321 

 1322 .שוב לא היה בלק שולח שלוחים נוספים לאחר שדחה אותם

מעתה פשוט שאין לנו לבטוח , זה של אי עמידה בנסיון היה הגורם לכשלונו של בלעם נמצא שמעשה 1323 

, שהרי יתכן שעדיין לא בא לידינו שעת המבחן והנסיון, בעצמנו שאיננו נחשבים בכלל תלמידיו של בלעם 1324 

ת וביותר שאף לאחר מכן אינו חייב להתגלו, והמדות עמוקים ומושרשים בקרבנו ורק בשעת הנסיון יתגלו 1325 

ואם כן מי יוכל לומר שאינו , אלא שבמעשה אחד כבר יתבררו מדותינו וכוחותינו, ולהתפרסם לעין כל 1326 

 1327 .מבעלי המדות האלו

ומדוע לא , גבי מה שאיתא ותדבר מרים ואהרן במשה, ל"הערה מעין זו נמצאת בדברי הסבא מקעלם ז 1328 

שאם חשבתם , כי אם רוע לב לא ימלט שאין זה, וראה שם בספורנו שמבאר, יראתם לדבר בעבדי במשה 1329 

ואם אולי , כ חשבתם עלי תועה שאני חפץ ברשעים הפך מה שהיה לכם לחשוב"א, שאני מכיר במעשיו 1330 

הנכם , שחשבתי שהוא ראוי לכך ואינו כן, חשבתם שאיני מכיר במעשיו ושאתם מכירים בו יותר ממני 1331 

במעשה אחד של אהרן ומרים  דקדקה התורה, זו קשה מן הראשונה, ל"תועה כאמרם ז´ חושבים אל ה 1332 

וזה גרוע יותר , שאם אין כאן מדות רעות הרי חסרון אמונה יש כאן, והסיקה מזה שהדבר נובע מרוע לב 1333 

 1334 .הרי לנו שבמעשה אחד מוכח מדותיו של אדם, מהראשונות



 1335 אלא, אנו איננו חייבים לטרוח בבחינת מעשינו למצוא איזה מעשה שבו נדע להבחין מדותינו וכוחותינו

ונחרד ונירא , הרי נראה בעליל כמה לקויים אנו במדות רעות, כאשר נתבונן בכל מעשינו ונגדירם כראוי 1336 

ה חייבים להתנהג בהנהגתו של "וכדי להיות מתלמידי אאע, ו"שמא אנו מכלל תלמידיו של בלעם הרשע ח 1337 

בהם מדות טובות ויושרשו , ורק בדרך זו יתכן שיעקרו המדות הרעות, ה התמרמרות ויגיעה עצומה"אאע 1338 

והדרך לעקירת מדות , שעיקר עבודתנו בדברים שהם היפוך הטבע, ל"ס ז"ש הגרי"וכמ, ה"של אברהם אע 1339 

 1340 .(א"ע´ ג עמ"אור יחזקאל ח)  .ז"ב בקרבו ומאיסותו בחיי העוה"י השרשת אהבת העוה"רעות היא ע

 1341 

 1342 מאמר תכב

ד "במדבר כ)ב  אל ומחץ פאתי מואאראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישר 1343 

 1344 .(ז"ט

אמר להם , אמר להם אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב? שאלו ישראל לבלעם אימתי תהיה ישועה 1345 

אלא היו , אין אתם יודעים שסוף בלעם יורד לגיהנם ואינו רוצה שתבוא ישועתי, ה זוהי דעתכם"הקב 1346 

לכך נאמר כי קרובה ישועתי , א קרובה לךצפה לישועה שהי, ´דומים לאביכם שאמר לישועתך קויתי ה 1347 

ה ומה הוא פונה לישראל ואומר להם זוהי "מה אמר הקב, ולכאורה יש להבין, (´כ´ ר ל"שמו)א  לבו 1348 

 1349 .ל זוהי דעתו של בלעם ולא דעתכם של ישראל"והיה צ, הלא אלה היו דברי בלעם וזוהי דעתו, דעתכם

, גם בני ישראל התחילו לחשוב כך, ובתו ודעתוכי מכיוון ששאלו לבלעם ושמעו את תש, משמע מכאן 1350 

ה היודע רחשי לבב כל "והקב, תשובתו של בלעם השפיעה עליהם שיחשבו שהישועה לא תבוא בקרוב 1351 

שבכל רגע יש לצפות לגאולה , ידע שהם נוטים לחשוב כמו בלעם אשר צינן את האמונה, אדם ואדם 1352 

הוא אמנם חושב כך כי ? ם מדבריו של בלעםהאם הושפעת? על זה עמד ושאלם זוהי דעתכם, ולישועה 1353 

כי קשה לו לחשוב אחרת , ה מגלה סוד לבבו הרע של בלעם ואומר לבני ישראל"הקב, כדאי לו לחשוב כך 1354 

 1355 .שהישועה קרובה לבוא כי אז סופו יהיה גיהנם

י הכ, שיש לו עין רעה על ישראל, למה לכם לשאול אצל אדם כזה, ה כאילו מתרעם על בני ישראל"והקב 1356 

אל לו לדור דעה ואף הבאים אחריהם ? חסר את מי לשאול בדברים כה רציניים העומדים ברומו של עולם 1357 

נביאי האמת וקדושי , ´לבקש מנביאי ה, היה להם לשאול במקור העליון, להזדקק לאלו בורות הנשברים 1358 

קוות ולצפות שאלו את זקניכם ויורו לכם איך ל, מהם יקבלו תשובה אמיתית של עידוד ונחמה, עליון 1359 

 1360 .כי אז הישועה קרובה לבוא, השתדלו לשפר מעשיכם, שהרי קרובה לכם, לישועה

אם , ה לישראל"ל הקב"א, אלא ישועתי, קרובה ישועתכם אינו אומר, כי קרובה הישועה לבוא אינו אומר 1361 

ל את ואני גוא, עמו אנכי בצרה´ כל ימים שאתם בצרה אני עמכם שנא, אין לכם זכות בשבילי אני עושה 1362 

אמר לפניו , צדוק לבית המקדש וראה אותו חרב´ פעם אחת נכנס ר, (´ר ל"בתנא דבא)א  אית, עצמי 1363 

צדוק וראה את ´ מיד נתנמנם ר? ושבת ושקטת, החרבת את עירך ושרפת את היכלך, ע אבי בשמים"רבש 1364 

שעלה ´ פי נתנמנם, ומלאכי השרת מספידים אחריו ואמרו הוי אמנה ירושלים, ה שהוא עומד בהספד"הקב 1365 

השמים וכל צבאיו סוערים בוכים ונכספים , וראה את סערת הגעגועים של כביכול, בדיבורו לעולם הנסתר 1366 

 1367 .הוא ראה שאין שם בשמים שלוה ואין שם שקט, לגאולה

היו שואגים ככפיר לרוץ , ה אוהב את ישראל"ר יהודה לולי היו יודעים האנשים את האהבה שהקב"א 1368 

כולכם רדו , ה לפמליא שלו ואמר להם"קרא הקב, ה ירד למצרים"עקב אבינו עשלמדנו בשעה שי, אחריו 1369 

ופעם ראה מלך , פ כי יהיה בך אביון"עה (ראה´ פ) ח"ומובא באוה, (ק נצבים"זוה) מצרים ואני ארד עמכם 1370 

, ל כי בני ישראל כולם יושבים ומצפים לביאתו"ל ריב"א, ל ושאל אותו על ישראל"המשיח את ריב 1371 

 1372 .מרוב תשוקתו לבוא ולגאול את ישראל, בבכיה רבה (מלך המשיח) עה החסידוכששמע כן ג

, ודע כי עניני הגלות הזה האחרון שאנו עומדים בו בשעבוד ויסורין, (שמות´ פ) ת"וכתב רבינו בחיי עה 1373 

משומרים לבוקר שומרים ´ נפשי לה, ה על הענין הזה"כענין שאמר דוד הע, ת"ואנו מצפין לישועת השי 1374 

ואם תתאחר הגאולה לבוא הכל להוסיף שכר לנו ולהטיב אותנו , מתינים וחוזרים וממתיניםמ, לבוקר 1375 

וכשם שמצינו שנדחקה להם השעה , וכדי להוסיף פורענות ועונש לאותם המשתעבדים בנו, באחריתנו 1376 

 1377 .לישראל במצרים מעת בא הגואל הראשון לפני פרעה

ונתעוררה , ואחרי זאת כבדה עליהם העבודה, ת שלח את עמי ויחוגו לי במדבר"ואמר לו בדבר השי 1378 

תתעורר השנאה בין , כן בגאולתנו העתידה בהגלות הגואל האחרון, עליהם השנאה מאד על מה שהיתה 1379 

ם "כדי להטעות את העכו, ויהיה הגואל נגלה וחוזר ונכסה, ם לישראל ויוסיפו שעבוד על שעבודם"העכו 1380 

 1381 .גלה להם משה וחזר ונכסה מהםשנ, שכן מצינו בגאולת מצרים, ולהקשות את לבם

שהרי גאולה זו עתידה להיות כדמיון גאולת מצרים בהרבה , כן הגואל לעתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה 1382 

וכאשר תתקרב תהיינה צרות , כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות (´מיכה ז)א  וכן אמר הנבי, ענינים 1383 

´ כי יבוא כנהר צר רוח ה (ט"ישעיה נ) ו במדרשוכן אמר, והוא סימן הישועה לישראל, רבות ומתחזקות 1384 



, נוססה בו´ כי יבוא כנהר צר רוח ה´ שנא, אם ראית דור שצרות רעות באות עליו כנהר חכה לו, נוססה בו 1385 

 1386 .(מעייני החיים)  .ל"עכ´ וסמיך ליה ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום ה

 1387 

 1388 מאמר תכג

 1389 .(ז"ד י"במדבר כ)ב  ב מיעקאראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכ

אמר רבי יצחק משה אמר כי , (י"רש) אך לא עתה היא אלא לאחר זמן, רואה אני שבחו של יעקב וגדולתו 1390 

והיו , משל למלך שנתן מדינה לבנו במקום רחוק? ובלעם אמר אראנו ולא עתה, קרוב אליך הדבר מאד 1391 

לפי ששונא אותך אביך נתן לך מדינה במקום , כשמהלכין בדרך אמר לו אויבו, אוהבו ואויבו הולכין עמו 1392 

מיד נתקררה , אוהבו אמר לו אנו מגיעין למדינה ומתקנין לנו כל מעדנים, קצרה דעתו של בן המלך, רחוק 1393 

 1394 .(ש"ילקו) ´וכן נאמר כי קרוב יום ה, דעתו של בן המלך

התנחם שעל כל  על כן, עינו של אותו רשע היתה צרה בגדולתם העתידה של ישראל שנתגלה לו בנבואה 1395 

אולם משה רבינו וישעיה , וכך רצה גם להחליש דעתם של ישראל, פנים יאריך הזמן עד שתבוא שעתם 1396 

ולכן אמרו ההיפך שעם קצת מאמץ נוסף כבר , הנביא שהיו אוהבים לישראל רצו לעודדם ולהקטין הנסיון 1397 

 1398 .תגיע השעה המבוקשת

וטעותו נעוצה בזה שמדד אותם , אלא בשתי העיניםאולם בדבר זה היה אותו רשע עיוור לא רק בעין אחת  1399 

מתי , ועל כן הבין שכל הצלחתם של ישראל תהיה רק בעתיד, בלעם חומד ממון וכבוד היה, לפי מדתו הוא 1400 

אצלו היו , כל ההשגות הרוחניות של ישראל שהשיגו במדבר, כ התאווה אליה"שיעלו לגדולה שהוא כ 1401 

 1402 .ועל כן ראה את התכלית כרחוק מאד, ישראל לגדולה על ידםכל עוד שלא עלו , חשובות כקליפת השום

כמה , ה ובית דינו אומרים על כנסת ישראל מי זאת"י הקב"פרש, מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן 1403 

, שם נתעלתה במתן תורה ובדיבוק שכינה, היא חשובה זאת שנתעלתה מן המדבר בכל מתנות טובות 1404 

פ שכלל ישראל עדיין בגלות וטרם זכתה "אע, (שיר השירים) כ"ונראית חיבתה לכל ועודנה בגלותה ע 1405 

ז אנו "למרות שכלפי הצלחות עוה, אבל כמה היא חשובה במתן תורה ודיבוק שכינה, לגדולתה העתידה 1406 

, (´ג ד"ש פ"שה) שהרי הגדולה שקבלנו במדבר אבדנו במדבר כדאיתא במדרש, עדיין בבחינה של מדבר 1407 

 1408 .לנו בינתייםאבל כמה קישוטים רוחניים יש 

, יוחנן אמר´ אבא בר כהנא בשם ר´ ר, (´איכה ג) ל על הפסוק זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל"אמרו חז 1409 

נכנסו , הניחה המלך והלך לו למדינת הים ואיחר שם, ד למלך שנשא מטרונה וכתב לה כתובה מרובה"מלה 1410 

ושוב אינו חוזר והיתה בוכה הניחך המלך והלך לו , שכנותיה אצלה והיו מקניטות אותה ואומרות לה 1411 

כך וכך חופות , וכיון שנכנסה לתוך ביתה פותחת ומוציאה כתובתה וקוראת ורואה בכתובתה, ומתאנחת 1412 

אמרה , לימים בא המלך אמר לה בתי אני תמה איך המתנת לי כל אותן השנים, אני עושה והיתה מתנחמת 1413 

 1414 .וני שכנותילו אדוני המלך אלמלא כתובה מרובה שכתבת ונתת לי כבר אבד

עוד אינו חוזר , אלהיכם הסתיר פניו מכם וסילק שכינתו מכם, כך האומות מונין את ישראל ואומרים להם 1415 

ב  וכיון שנכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וקורין בתורה ומוצאין שכתו, עליכם והן בוכין ומתאנחין 1416 

, והתהלכתי בתוככם והן מתנחמיןונתתי משכני בתוככם , ופניתי אליכם והפריתי אתכם, (ו"ויקרא כ) 1417 

בני אני תמה מכם היאך המתנתם לי כל אותן , ה לישראל"למחר כשיבוא קץ הגאולה אומר להם הקב 1418 

 1419 .(ט"י´ איכה רבה ג) ע אילולי תורתך שנתת לנו כבר אבדונו האומות"והן אומרים רבש, השנים

, כינה מתוך בתי כנסיות ובתי מדרשותושלא פסקה ש, (7ו"גיטין ל) אנו שיודעים שעדיין חביבותא הוא גבן 1420 

י "מבינים אנו שהגאולה תלויה במדת הנאמנות שנראה ע, יכולים להעריך אל נכון את חשיבותה של ההוה 1421 

כי קרוב אליך הדבר , ולכן אצלנו הגאולה היא קרובה כמו שניבא משה רבינו, לימוד התורה ושמירתה 1422 

 1423 .מאד בפיך ובלבבך לעשותו

והאמת היא שהימים של יגיעה במלאכת שמים , צומחת הגאולה´ רה ועבודת המכל רגע של עמלות בתו 1424 

ש שלמה וזכור את בוראיך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי "כמ, עולים על אלה של קיבול שכר 1425 

ל אלו ימי המשיח שאין בהם "ופירשו חז, (ב"קהלת י) והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, הרעה 1426 

אם כן ברור הוא שהגדולה האמיתית של כלל ישראל היא כעת , (7א"שבת קנ) הלא זכות ולא חוב 1427 

 1428 .וזה דבר שלבם של אומות העולם אינם יכולים להשיג, מתוך הגלות המר´ שמתאמצת בעשיית רצון ה

שלמה המלך אומר לך אל , כמה מן החובה עלינו להזדרז מאד לנצל את ההוה, אנו שאכן מטיבים להבין 1429 

אבל ? הלא אין כאן אלא זריזות, ולכאורה איפוא יש כאן חכמה, (´משלי ו) כיה וחכםנמלה עצל ראה דר 1430 

היתה יכולה להשלות את עצמה , הענין הוא שמכיון שרואה הנמלה בקיץ שיש בעולם שפע של תבואה 1431 

ה הטביע בה חכמה עמוקה "אולם הקב? ולמה לה כעת להתאמץ לאסוף מזון ליום מחרת, שלעולם חוסן 1432 

ואם לא תכין מזונה עתה , שעוד מעט יגיעו ימות החורף ויאזל היבול מן השדות, ת הנולדלהיות רואה א 1433 

ל חטוף ואכול חטוף ושתי דעלמא דאזלינן מיניה כהילולא "וברוח זה אמרו חז, תשאר רעבה בימי הקור 1434 



ואין לסמוך על מחר , העולם דומה לסעודה עוברת של חתונה שכמה שתחטוף תאכל, (ד"עירובין נ) דמי 1435 

 1436 .כלל

, ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים, שמעתי לבאר למה חיכה פרעה עד שיוסף אמר לו 1437 

הרי מיד עם פתרון החלום היה , ורק אז אמר אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך 1438 

גש לביצוע הענין אבל הענין הוא שכל זמן שלא ני? צריך להביע את שביעת רצונו מהפתרון של החלומות 1439 

, אבל ברגע שהציע יוסף תכנית לתרגם את פתרון החלומות לשפת המעשה, עדיין הכל היה תאוריה בלבד 1440 

ולא להשאיר את כל הענין , אז הבין פרעה שהוא באמת חכם ונבון היודע להעריך את חשיבות הביצוע 1441 

 1442 .(המוסר והדעת)  .בגדר דרוש וקבל שכר

 1443 

 1444 מאמר תכד

 1445 .(´ה א"במדבר כ)ב  חל העם לזנות אל בנות מואוישב ישראל בשטים וי

והוא ענין חטאם האחרון לפני , יש לנו להאיר ענין המעורפל אצלנו בחיי אבותינו הקדושים הדור דעה 1446 

אי אפשר כלל להעלות על , שמסופר בתורה שנכשלו בבנות מואב ובעבודה זרה של פעור, כניסתם לארץ 1447 

יותר יפלא , פלו במעשים כה מכוערים כפחותים שבגוייםי, שאנשים השלמים בתכלית השלמות, הדעת 1448 

א  עשה נשיא שבט בישראל מעשה מרידה נגד משה רבינו כדאית, הדבר שבשביל בעלי עבירה מגונים אלו 1449 

אמרו לו דנין דיני נפשות ואתה יושב , הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא, (´ב א"סנהדרין פ) 1450 

ואם תאמר , אמר ליה בן עמרם זו אסורה או מותרת, יאה אצל משהמה עשה תפשה בבלוריתה והב, ושותק 1451 

 1452 .אסורה בת יתרו מי התירה לך

והלא ראה בעצמו , איך אפשר לצייר שיעיז איש לדבר כך אל משה רבינו שמלך על העליונים והתחתונים 1453 

ומהי טענתו אם , הלא פצתה הארץ את פיה ותבלעם חיים, מה שנעשה לדתן ואבירם שחלקו על משה 1454 

ולא עוד אלא , וכי לא ידע שניתנה תורה ונאסרה בלא תתחתן, תאמר זו אסורה בת יתרו מי התירה לך 1455 

גם אז התרעמו שבטי ישראל , בנסים גלויים´ ודקרו בקנאתו קנאת ה, שגם לאחר שעשה פנחס משפט צדק 1456 

 1457 .ם והרג נשיא שבט מישראל"ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעכו, ואמרו

, בישראל´ ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף ה, ז של פעור נפלא עוד יותר מהראשון"שני עוהחטא ה 1458 

כיון שהגיעה לפעור אמרה מוטב שתחזור , ם שבעולם"י אמר רב מעשה בנכרית אחת שעבדה לכל עכו"אר 1459 

, (ד"שם ס) אתם בית ישראל אינו כן הנצמדים לבעל פעור, ם בכך"ההיא אשה לחוליה ולא תעבוד עכו 1460 

והשלמים , לא יכלה לרדת לשפלות שכזו לעבוד לפעור, ם שבעולם"רית שפלה זו שעבדה לכל עכונכ 1461 

 1462 .היתכן, ז שפלה זו"הללו קדושי עליון נצמדו לע

ומחוייבים אנו , ומוכיחות שיש בענין זה דבר נעלם ועמוק מאד, פליאות אלו מאירות את עיני המעיין 1463 

שבא , ל המגלים סוד מכשול נפשם של השלמים"ים בחזיש מאמר, להעמיק חקר לעמוד על סודו ואמיתו 1464 

, על השגגה הדקה לרום מעלתם, ויש מאמרים המגלים את מדת עונשם, י איזה פגם בטוהר נפשם"ע 1465 

 1466 .ונענשו בעונש הכי חמור

וישב יעקב , שנאמר וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות, כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער 1467 

הרי שהתביעה על ישראל בשיטים היתה כעין אותה , (ו"סנהדרין ק) רעה אל אביהם ויבא יוסף את דבתם 1468 

לפי שהיו , ל את סיבת הדבר"וגילו לנו חז, וישב יעקב ביקש לשבת בשלוה, התביעה שעל יעקב אבינו 1469 

משנתמלאו ישראל בביזה התחילו , וכשנצחו את סיחון ועוג ונטלו מהם כל אשר להם, ישראל במדבר 1470 

כשברך בלעם את , ל"וכן אמרו עוד חז, (ספרי בלק) או וישבו להם בשטים במקום השטותוב, מבזבזין 1471 

וגדולה ברכה שברך בלעם את ישראל מברכות שברך , היה קולו הולך ששים מיל במחנה ישראל, ישראל 1472 

 1473 לפיכך גבה דעתם של ישראל ובאו לידי תקלה בעצת בלעם, יעקב את השבטים ומברכות שברכם משה

 1474 .(ו בלקמדרש ילמדנ)

ובקבלת ברכות , נהנים מזיו השכינה בראיית נסים ונפלאות, בגדולה ועושר´ ישבו בשלוה ונהנים מחסדי ה 1475 

וזה נפלא לאיזה גסות רוח אפשר ששלמים אלו , ומרוב טוב באו לידי גאוה וגסות רוח, גדולות ונפלאות 1476 

לפי מדת הדין עם הצדיקים ש, אין זאת אלא הרגשה עמוקה של רוממות הנפש, י גלויים כאלו"יגיעו ע 1477 

כי אין , ובעל גאוה נמסר ביד יצרו, כל גבה לב´ שנאמר על זה תועבת ה, השלמים נחשב זאת כמו גאוה 1478 

 1479 .(ת"י שע"ר) ´עמו אחרי אשר הוא תועבת ה´ עזר ה

ובשעה שירדו למצרים היו צנועים כל , במצרים עבדו אלילים אבל לא היו פרוצים בעריות שנאמר גן נעול 1480 

ולא שמעון באשתו של , לא ראובן מביט באשתו של שמעון, אחד בתוך אהלו שנאמר איש וביתו באואחד ו 1481 

ולא היה אחד פותח , כך היו צנועים, ואפילו כשהיו ששים רבוא במדבר, ראובן אלא כל אחד באהלו צנוע 1482 

 1483 .צניעות נפלאה כזו, (מדרש שם) פתחו כנגד פתחו של חברו



והיתה זקנה , שהלכו בעצת בלעם ועשו קלעים ובידיהן כל כלי חמדה, הןאחרי זה ותקראן לעם לזבחי אלהי 1484 

מיד שקנו היין בוער בו , וצרצור יין מונח אצלה ועדיין לא נאסר יינם של גויים, מבחוץ וילדה מבפנים 1485 

ואומרת לו , ז איני משתחווה"והוא אומר לע, והיא אומרת לו השתחווה לפעור, השטן והיה נשטה אחריה 1486 

י "וכי ע, וזה פלא צנועים כאלו איך יכולים להתגלגל לפריצות כזו, ועושה כן, א כמגלה עצמךאין אתה אל 1487 

 1488 .כוס יין יפלו מרום צניעותם לפריצות כזו

ויש נאים ויש , יש מעינות שמגדלים גבורים ויש חלשים, ויחל העם לזנות, ל"הביאור לזה אנו מוצאים בחז 1489 

מימות , והוא היה משקה סדום, מעין שטים של זנות היהו, ויש צנועין ויש שטופין בזימה, מכוערים 1490 

משמע , שנאמר ויחל העם לזנות, כיון שבאו לשטים ושתו מימיו נפרצו בזנות, אברהם לא נפרץ אחד בזנות 1491 

ולולא , שחלו במחלת הזנות על ידי מי המעין ששתו ממנו, ל אלו שהם דורשים ויחל לשון חולי"מדברי חז 1492 

רק , כי שלמות צניעותם היתה מרחקת אותם מהערלים הללו ובנותיהם, כשליםששתו ממי המעין לא היו נ 1493 

 1494 .שנחלו במחלת הפריצות ונתקרבו כל אחד כפי מדת חוליו

בשעה שיש להם מים טובים , איך שתו הצדיקים האלו מהמים הרעים, ואם כי יש עדיין לטעון ולשאול 1495 

אוכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם , אבל המסתכל רואה שיש בתורה מצוה מפורשת, בארה של מרים 1496 

י לפיכך לא תכפו את טובתי להראות כאילו אתם עניים אלא ראו "ופירש, מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם 1497 

ת "שהשי, עליהם´ ולהראות לכל באי עולם חסדי ה´ לקדש שמו ית´ ורצו לקיים רצון ה, עצמיכם עשירים 1498 

 1499 .מובילם במדבר בעשירות באין מחסור

ועונש הגאוה שהוא נמסר ביד יצרו כי אין עזר , רוב טובה נכשלו שגבה דעתם של ישראלאלא מכיון שמ 1500 

נתברר שהחוטאים האלו לא , באו לידי תקלה ונכשלו לשתות מים הגורמים חליים קשים ומרים, עמו´ ה 1501 

שעליהם היה חרון אף , ז"יש מהם ששתו הרבה מהמעין ובאו גם למכשול ע, חוטאים היו אלא חולים היו 1502 

ז ולא היה עליהם חרון אף כי "ויש ששתו מעט מים ולא באו לידי מכשול ע, שנצמדו לבעל פעור ´ה 1503 

 1504 .אנוסים היו

´ אנשים שלמים בתכלית השלמות העסוקים כל היום בעבודת ה, ונתבונן נא בצערם הנורא של חולים אלו 1505 

רי שטות ונפלו משמי נחלו בבלבול המחשבה ובהרהו, כיון ששתו מעט מים ממי המעין, מלאים רוח הקודש 1506 

בודאי היו הרבה מהחולים שעמדו , היש כאב גדול מזה, נפסקה דביקותם ועולמם חשך בעדם, מרום 1507 

והתירו לעצמם ללכת , אבל הרבה לא היה בכוחם לעמוד בנסיון קשה זה, בנסיונם ומסרו עצמם למיתה 1508 

 1509 .להטהר ולשוב אל קדושתם ודבקותם כראוי, למקום שאין מכירין אותם

לא היה החרון אף על הכלל רק בשביל השופטים שלא מיחו , שגם בעוון חמור זה, ונן עוד רואהוהמתב 1510 

ואולי בבירורו , בין אונס ורצון בין שוגג ומזיד, שיבררו דין כל חוטא וחוטא, ולא דנו את החוטאים כראוי 1511 

 1512 .של דין היו יוצאים כולם זכאים ואף אחד לא היה נהרג

זמרי בן סלוא שהוא שלומיאל בן , ר לידי מחלוקת בין שופטי ישראלאלא שנסתבך הענין והגיע הדב 1513 

וראה בעיניו יציאת מצרים , נשיא זקן זה שהיה משבעים נפש שירדו מצרימה, צורישדי נשיא שבט שמעון 1514 

שופט נשוא פנים זה חלק על יתר , (א שם"מהרש) ומתן תורה עם הנפלאות שעשה משה במדבר 1515 

ולכן ויקרב , ואמר שגם בהתירו יסור החרון אף מישראל, ד"פ בי"לו עוהורה היתר לחולים א, השופטים 1516 

 1517 .הקריבה אל אחיו בפרהסיא להתיר הדבר, אל אחיו את המדינית

רבוא וכאן רפו ´ בעגל עמד כנגד ס, במצב כזה שהזקן שבשופטים התיר את האיסור רפו ידיו של משה 1518 

ניני רפיון וזקנה לא היו במשה לא כהתה עינו שהרי כל ע, וזה פשוט שלא ברפיון גופני מדובר כאן, ידיו 1519 

, היו אז כולם בריאים כמלאכי השרת, אלא שבמעשה העגל כשראה משה שנכשלו ישראל, ולא נס ליחו 1520 

בראות משה את העם חולים ונדכאים , אבל במעשה פעור, אלי´ ואמר מי לה´ ואם חטאו קנא משה קנאת ה 1521 

שודאי גם טעות במשפט בא אצלו משום שטעם , ים הואוגם הזקן הנפלא הזה מהחול, שבורים ורצוצים 1522 

משה רבינו אוהב , האם אפשר לבוא בקנאות לחולים כאלו, מהמעין וחלה את חוליו ונתבלבלה דעתו 1523 

 1524 .עד שבא פנחס ונטל את הראוי לו, אלי´ ישראל לא יכול היה להגיד במצב כזה מי לה

 1525 .(לקט שיחות מוסר)  

 1526 

 1527 מאמר תכה

 1528 .(´ה א"במדבר כ)ב  ל העם לזנות אל בנות מואוישב ישראל בשטים ויח

אבל באומות העולם קם , ולא קם עוד נביא בישראל כמשה (ספרי) ל אמרו עליו"החכם שבאומות אשר חז 1529 

וגם אמר תמות נפשי מות , והוא גם הגיע לנבואה, הנה אין לנו כבר חכם יותר גדול, ואיזהו זה בלעם 1530 

אשר , מעשים בתכלית השפלות, לא רואים כל מעשיו התעתועיםואחרי הכל ה, ישרים ותהי אחריתי כמוהו 1531 

איך זה תכונן שנאה בקרב איש ? איך זה מתאים בועל אתונו עם חכמה! לא מצינו כזאת בשפל שבשפלים 1532 

 1533 ?חכם



בתפילתן של ישראל ביום הדין תקנו להזכיר בתפילת מוסף את הפסוק ויזכור אלהים את נח ואת כל החיה  1534 

ושבעים פרים מקריבים ישראל בחג הסוכות עבור , לל על אומות העולם בני נחלהתפ, אשר אתו בתיבה 1535 

ואיזו מדה של ? אבל שנאה אצל חכמה איך זה יתכן, זה אמנם נאה ויאה לחכמה ולנושאיה, אומות העולם 1536 

 1537 ?שנאה

טובה קללה שקלל אחיה השילוני את , נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא, (.´תענית כ) ל"אמרו ז 1538 

לכה קבה לי אותו להודיע ששונא יותר , (´ט´ ר כ"במ) ואמרו, יותר מברכה שבירכן בלעם הרשע, שראלי 1539 

וגם עצה ? איך זה מתאים לחכם מעשה שיטים, שבלק לא אמר קבה אלא ארה וזה קבה בפירוש, מבלק 1540 

לך אלא שה, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב מה ביקש שם? איך זה מתאים לחכם חמדת הממון! לניאוף 1541 

 1542 ?האם אלה מתאימים לחכמה, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, ד אלף"ליטול שכרו מן כ

ועל כולם , ההשכלה אינה מוציאה אדם שלם, גם העולם כבר רואים וטוענים כי ההשכלה אבדה כל מהותה 1543 

אשר כל אלה הם פועל יוצא מהדיפלומטים , מוכחת המלחמה העולמית עם כל מעשיה הנשחתות והנוראות 1544 

, העובדות מוכיחות די ברור כי חכמה אינה כלל השלמה! הנה רואים אנו ברור חכמה מהי! ראשי החכמיםו 1545 

כי כל המעשים , איתה נמשכות כל העדר וחיסרון, עוד יותר יכולים לראות כי חכמה הינה העדר המציאות 1546 

 1547 .שזכרנו לא תמצאם אצל אנשים פשוטים

ואמר , וכשהוליכוהו השוטרים רצו רבים לראותו, דותנזדמן לי פעם לראות רוצח אשר הרג משפחות אח 1548 

מכל השחתותיו של זה הרוצח סבלו רק ? האם מעולם לא ראיתם חיה פראית? להם הרוצח מה אתם רצים 1549 

? אבל איך משיגים היקף של השחתה של להשמיד ולהרוג את כל היהודים מנער ועד זקן, משפחות אחדות 1550 

ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם , דכיבשביל שנאתו הפרטית אל מר? ובשביל מה 1551 

אשר לאנשים פשוטים אין להם אף ! הנה בשביל מעט הכבוד הזה היה מוכן להשחתה ורצח כזה, מרדכי 1552 

 1553 .הבית קיבול לשטף השחתה כזאת

רו כל הגדול מחברו יצ, אלא היא גם מגדלת ההשחתה, רואים ברור כי חכמה לא רק שאינה ממין ההשלמה 1554 

! מעשים הכי פחותים ומתועבים, כל התעצמות הרע גדול בו, יצרו גדול ממש, (.ב"סוכה נ) גדול ממנו 1555 

, וזה מטעם כי האדם הוא בעל שכל, גדול יותר מההנאה אצל בעלי חיים, הכוזרי מביא כי ההנאה אצל אדם 1556 

אדם הנאתו ותאותו כי בגלל שכלו של ה, הנה רואים אנו מזה להיפוך לגמרי, כ הנאתו יותר גדולה"וע 1557 

כי כל הגדול מחברו יצרו , ובאמת אין אף כל דמיון התאוה של בעל חי להתאוה של אדם, גדולה ביותר 1558 

 1559 .שמה התדבקות היצר ביותר, בצד החכמה, דוקא בצד הגדלות, גדול ממנו

 1560 רוצה לטעום התבשיל, ר כי היה רוצה להיות לו טעם בענינים"דברנו כמה פעמים על חטאו של אדה

אולם לא שם לב לגודל הסכנה , ואשר זה אמנם מדת אלהים מצד אחד והייתם כאלהים, (´ה´ ר ד"בד) 1561 

מקום , דוקא שמה הינה חלות היצר, אשר דוקא בסוד הטעימה במקום החכמה, הכרוכה עם הטעימה 1562 

וגם להיפוך חכמה הריהי גם , כי סוד הדבר הוא כי חכמה אינה כלל דבר המשלים, ההתדבקות שלו ביותר 1563 

 1564 .העדר

, ואם ככה הוא בחכמת העולם, כל הגדול יצרו גדול, וכל מה שיתרבה חכמה יתרבה ההעדר יתרבה היצר 1565 

אם חכמה כזאת יוצאות ממנה כל , ´ב´ אשר חכמתם לגבי חכמת התורה הרי הן רק כבית ספר של א 1566 

ה מכל רק שהיתה באופן שנתרוקנ, מעתה מי ימלל באחד שספג בקרבו חכמת התורה, ההשחתות שראינו 1567 

 1568 .אי אפשר כבר לצייר תהום ההעדר וההשחתה הכרוכה בחכמה כזאת, הוא סוד היראה, סוד ההשלמה

אבל בצד המעשה לא ראינו מעולם איש אשר יעשה מעשים , והנה כל זה הוכחנו והראנו בצד החכמה 1569 

עשה הוא סוד הדברים הוא כי מ, אדם הגדול במעשים טובים לא אמרו כי יצרו גדול, טובים ויתקלקל מהם 1570 

תורה הולכת שלובי יד , כי תורה היא לכודה במעשה, וזהו סוד התורה כמתכונתה, סוד של השלמה 1571 

 1572 .והמשלים הוא דוקא מעשה, וחכמה לבד בלי מעשה היא העדר המציאות, במעשה

אם תורתו הולכת עם סוד , אם האיש מזוכך, זכה נעשית לו סם חיים, (7ב"יומא ע) ל"זהו ענין אמרם ז 1573 

אלא חכמה , לא זכה אם תורתו אינה הולכת יחד עם סוד ההשלמה, אז התורה סם חיים היא ,ההשלמה 1574 

 1575 .כי חכמה לבדה בלי מעשה היא הסם המות היותר גדול, אז בהכרח נעשית לו סם המות, לבד

כי חכמה , חכמה אינה התכלית, (.ז"ברכות י) תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, מרגלא בפומיה דרבא 1576 

הן תשובה , ותכלית חכמה כלומר המשלים בחכמה, וכל הגדול יצרו גדול, העדר המציאות לבד היא אף 1577 

אבל המשלים , הדרך למעשה הוא בחכמה, אין בור ירא חטא, ודאי באין חכמה אין מעשה, ומעשים טובים 1578 

 1579 .(דעת תורה)  !תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, סוד ההשלמה הוא דוקא מעשה, לא תמצא בחכמה

 1580 

 1581 תכו מאמר

 1582 .(´ה א"במדבר כ) בישראל´ ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף ה



, איך נצמדו ישראל לבעל פעור, והנה הדברים קשים להבין, (.ד"סנהדרין ס) ל הנצמדים כצמיד פתיל"אחז 1583 

ומה , (סנהדרין שם) אוכלים תרדין ושותים שכר ומתריזים בפניה, הרי אין לך עבודת אלילים מגונה ממנה 1584 

אמרה אם תעמוד ההיא , שם אמרו מעשה בנכרית אחת שהיתה חולה ביותר´ ובגמ, ז זו"יש לעכוח משיכה  1585 

כיון שהגיעה לבעל פעור , ז שבעולם"עמדה והלכה לכל ע, ז שבעולם"אשה מחוליה תלך ותעבוד לכל ע 1586 

אמרה מוטב שתחזור ההיא אשה , אמרו לה אוכלין תרדין ושותין שכר, שאלה לכומרים במה עובדין אותה 1587 

וקשה , ז זו ונצמדו אליה כצמיד"ולעומת זאת בני ישראל נמשכו דוקא לע, ז בכך"חוליה ולא תעבוד על 1588 

 1589 .להבין מהלך הדברים

ל שזה "ואף שאמרו חז, גם יש להבין מה השייכות של ויחל העם לזנות אל בנות מואב לעבודת בעל פעור 1590 

זה צריך להבין איך באו ישראל  אך עם כל, (.ו"סנהדרין ק) היה התנאי של בנות מואב לזנות עמהם 1591 

, כתיב לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו, להשמע להם לעבוד עבודה זרה 1592 

כי , בבעל פעור´ עיניכם הרואות את אשר עשה ה, אלוהיכם אשר אנכי מצוה אתכם´ לשמור את מצות ה 1593 

ויש להבין מה השייכות של , (´ברים דד) אלוהיך מקרבך´ כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו ה 1594 

 1595 .(ספורנו שם´ עי) בל תוסיף ובל תגרע לבעל פעור

, ז מקלסין אותו ואומרים"היו משרתי ע, פער בפניה וקינח בחוטמה, ל מעשה בסבטא בן אלס"אמרו חז 1596 

ה ז בעצם התרזה לפני"נראה מזה שלא היה ענין הע, (.ד"סנהדרין ס) מעולם לא היה אדם שעבדה לזו בכך 1597 

וסבטא בן אלס שביזה אותה ביותר , אלא אדרבא עיקר עבודתה הוא במה שמבזין אותה, פ שהוא בזיון"אע 1598 

שכל , ז זו"ואותו קלסו עובדיה שמעולם לא היה אדם שהגיע לסוף ענינה של ע, הוא שעבדה באופן מיוחד 1599 

 1600 .כמה שמבזין אותה יותר עובדים אותה

וחייבים , ז גדורים הם"שהרי אף עובדי ע, צת כל הגדריםז של פעור היה בפרי"ביאור הדברים שמהות ע 1601 

אף את אלילם ביזו עד , לעומת זאת עובדי בעל פעור אין להם שום גדרים, הם לכבד את אלילם ולעובדו 1602 

, ויותר מכך המציאו אליל שכל עבודתו בביזויו, אין לדעתם שום ערך שחייבים לכבדו ולהעריכו, לעפר 1603 

וזה שקינח בחוטמו הוא השיג השיא של ביזוי , ז בכך"יותר עובדים את הע ,וכל כמה שמבזין אותו יותר 1604 

 1605 .ז זו"ע

וודאי שיש , שהרי ענינה שהכל הפקר לאדם ואינו גדור בשום גדר, ז זו"ומובן היטב כוח משיכתה של ע 1606 

ואף שביטלו יצרא , כמו שאנו רואים שאף בזמננו קיימת השקפת עולם כזו, בזה כוח משיכה גדול מאד 1607 

אין , ועוד מוסיפה כוח וכובשת לב צעירי האומות לפרוץ כל גדרי עולם, השקפה זו קיימת גם בימינו, ז"דע 1608 

, והנה אומות העולם גדרו עצמן לאחר המבול מעריות, שום איסור ואין מעצור למה שרוצים לעשות 1609 

יון שפרצו וכ, וזו היתה עצתו להכשיל ישראל בבנות מואב, ותורתו של בלעם היה בפריצת גדרי העריות 1610 

 1611 .ונצמדו לבעל פעור, זה הביאתו לפריצת כל הגדרים שבעולם, גדר עריות

 1612 

וברגע שהוא , כבר ביארנו כי עיקר שמירתו של האדם מלהתדרדר לעמקי התהום הוא במה שהוא גדור 1613 

עד , פורץ הוא את הגדר בדבר קטן, היום אומר לך כך, ר"וזה דרכו של יצה, פורץ הגדר הרי הוא מסוכן 1614 

מלבד , וכשהוא גורע מן המצות, ג מצות"וזה ענין מצות בל תגרע שגדרה תרי, ז"אומר לך עבוד ע שבסוף 1615 

וכשם ששדה גדורה בגדר , וגדר פרוץ לאו שמיה גדר, שחסרה לו מצוה זו הנה הוא מתחיל לפרוץ הגדר 1616 

נו כך האדם שפרץ פרצה בגדרו כולו אי, כולה אינה שמורה ולא רק כנגד הפירצה, שנפרץ בו פרצה 1617 

 1618 .והוא בסכנה להתדרדר לגמרי, שמור

מוטב שיאכלו בשר תמותות שחוטות , ר"שלא דיברה תורה אלא כנגד יצה, וזה טעם היתר אשת יפת תואר 1619 

ולכן התירה , שאם ימנעו לגמרי לא יוכלו לעמוד בנסיון, (7א"קידושין כ) ואל יאכלו בשר תמותות נבילות 1620 

, אלא התנתה לו תורה כמה תנאים להתירה, ת בהחלט"מ לא הותרה לו אשת יפ"מ, תורה בשר תמותות 1621 

פ שכדי שיוכל לעמוד בנסיון פרצה תורה פרצה בגדרו "שאע, כ למה כדי שישאר גדר בדרך כלל"וכ 1622 

 1623 .מ גדרה תורה גדר סביב לפרצה זו כדי שישאר גדור בדרך כלל"מ, והתירה לו בשר תמותות

ויכולה , יכולה להביא את האדם לגבהי שמים שאותה השקפה, וביתר התבוננות בענין בעל פעור נמצא 1624 

, שהרי נקודת המוצא שבהשקפת עובדי בעל פעור הוא גדלות האדם, להביאו להתדרדר למעמקי התהום 1625 

שהוא , ואין עליו לכבד שום דבר, והוא למעלה מכל הגדרים, כ שאינו זקוק לשום גדרים"שהאדם גדול כ 1626 

 1627 .גדול יותר מכל

ובצלם אלוהים עשה , שצריך אדם לומר בשבילי נברא העולם, לות האדםאף השקפת התורה בנויה על גד 1628 

וזה דבר , לגדור עצמו בכל מה שאפשר, והשקפה זו מובילה את האדם להתעלות יותר ויותר, את האדם 1629 

עד כמה צריך ליזהר שלא ישתמש בה , כשתחילת השקפתו תהא טובה ונכונה´ שאפי, מבהיל לכל אדם 1630 

 1631 .פה עצמה תובילנו למעמקי תהוםואז אותה השק, באופן הפוך



אשר צדיקים ילכו ´ אותם דברי ה, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם´ על זה נאמר כי ישרים דרכי ה 1632 

זה שעשאו לשם , שאותו מעשה שעשו שנים, ל שפירשו"ומצינו בדברי חז, הרי רשעים נכשלים בם, בם 1633 

נזיר ) וה קרינן ביה ופושעים יכשלו בםוזה שעשאו שלא לשם מצ, מצוה קרינן ביה צדיקים ילכו בם 1634 

יכולה להוריד את האדם לדיוטא , שהשקפה ששורשה נכון ואמת, אף בעניני השקפה הדבר כן, (.ג"כ 1635 

, כך גם אותו מעשה שהאדם עושה, וכמו שאותו שורש יכול להביא גידולים שונים זה מזה, התחתונה ממש 1636 

וכשהוא יוצא משורש גרוע הרי , רי זה מעשה טובשאם משורש טוב יצא ה, תלוי מאיזה שורש הוא יוצא 1637 

 1638 .הוא מעשה גרוע

לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה , ל פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן"וזה ביאור דברי חז 1639 

י "רש) ,לפיכך בא הכתוב ויחסו לאהרן הכהן, ז והרג נשיא שבט מישראל"שפיטם אבי אמו עגלים לע 1640 

אלא בן , שבני השבטים היו מבזין אותו באומרם שקנאותו לא ממקור קדוש יוצא, ונראה בכוונתם, (שם 1641 

וכל קנאותו , והכתוב יחסו לאהרן הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, ז ורוצח הוא"בתו של עובד ע 1642 

 1643 .(ד"ל´ ב מא"שיחות מוסר ח)  .ממקור קדוש יוצא

 1644 

 1645 מאמר תכז

 1646 .(´ה ו"במדבר כ) מה בוכים פתח אהל מועדאת המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת ישראל וה

אמר , וירא פנחס ראה מעשה ונזכר הלכה, והמה בוכים שנתעלמה ממנו הלכה, (.ב"סנהדרין פ) ל"אמרו חז 1647 

, אמר לו קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרונקא, למשה מקובלני ממך הבועל ארמית קנאים פוגעים בו 1648 

שלמלאות השליחות בכל הדקדוקים , הקריינא דאיגרתאכלומר פרונקא שהוא השליח צריך להיות דוקא  1649 

 1650 .להיות בעצמו קריינא דאיגרתא, יוכל רק מי שיכול בעצמו לקרוא

והרי ההלכה היתה מקובלת לכולם , ל במה שקראו לפנחס בשם קריינא דאיגרתא"צריך לעמוד בדברי חז 1651 

וכשנזכר פנחס היה הוא , ארואים שגם נזכר הוא בחינת קריינא דאיגרת, ורק שהוא נזכר קודם, ר"ממש 1652 

 1653 ..ולא תתורו אחרי לבבכם למען תזכרו, ומצינו שזכירה היא בחינה, השליח ולא אחר

לכאורה כיון חייב מיתה למה , ל אלו יוצא לנו ביאור חדש בדין הבועל ארמית קנאים פוגעים בו"מדברי חז 1654 

כ ישנם דברים שנמסרו "וא, הוהוא כמו שבארנו שדיינות היא מעל, דוקא קנאים פוגעים בו ולא כל אדם 1655 

עונשי התורה אינם , ורק הם הקריינא דאיגרתא, שרק הם בעלי המעלה של הדברים האלו, רק לקנאים 1656 

 1657 .לאותם שהם הקריינא דאיגרתא, וענין המשפט נמסר רק לדיינים, אלא שהם מיסוד המשפט, עונש בעלמא

זאת , שבכדי לעשותם צריך דיין, י התורהאלא בכל משפט, יסוד זה של קריינא דאיגרתא אינו רק בדין זה 1658 

והזוכה , אלא דיין הוא מעלה ודרגא באדם, ע"דיין אינו כמושג דיין באוה, אומרת להקריינא דאיגרתא 1659 

תהלים ) שנאו רע´ יסוד הדיין וגדרו הוא שצריך הוא להיות בבחינת אוהבי ה, במעלה זו הוא הנקרא דיין 1660 

וכשהוא בעל כל המעלות האלו , הדיין הוא ובערת הרע מקרבךשכל גדר , שאינו סובל עושק וחמס, (ו"צ 1661 

 1662 .הריהו דיין

לא תטה משפט האם אפשר להיות במעלה זו רק , ק"ועל יסוד זה מורים לנו כל גדרי הדיין המנויים בתורה 1663 

מובא ) ל"וכן צדק צדק תרדוף שאמרו חז? מבלי שיהיה לו תכונה בנפש, ע לחוד"חלקי שו´ י לימוד ד"ע 1664 

ואילו לא נמצא בעל המעלות האלו , אלא ודאי שזה מדות ומעלות בדיין, שזו מדת הדין (´ז כ"ן ט"ברמב 1665 

כ בלעדיה בטלו "א, דכיון דמהותו של דיין הוא מעלת הדיינות, לא היה מציאות של דיין כלל בעולם 1666 

´ רים אי דב"ספרי מובא ברש) ´א בעלי ג"ביקש ולא מצא כ, מעלות´ וזהו שביקש משה דיין בעל ז, דיינים 1667 

 1668 .ואילו לא היה מוצא בעלי מעלות אלו לא היה דיין נמנה כלל, (ו"ט

כשראה , וירא איש מצרי ויך את המצרי, ר להורות מעלתו"התורה כתבה לנו סיפורים אחדים אודות מש 1669 

וכן שני אנשים עברים , וזה בא מצד המעלה של להציל גזול מיד עושקו, נכרי מכה איש ישראל מיד הרגו 1670 

וכן בבנות מדין ויקם משה , לא היה יכול לעבור על עול בשתיקה, ר לרשע למה תכה רעךנצים ויאמ 1671 

, ובמצב של סכנה בברחו מחרב פרעה, שהיו מריבים נוכרים עם נוכרים והוא זר להם לגמרי, ויושיען 1672 

, ר שהיה השופט והדיין של כלל ישראל"הנה כשבארה לנו התורה אודות מש, כ ויקם משה ויושיען"אעפ 1673 

 1674 .ומשום זה זכה להיות מנהיג הכלל ישראל, ה לנו במעלתו עד כמה היה בדרגת שונא עולספר

צדק זו מדת , נחוניא בן הקנה דרשו בו סוד´ במדרשו של ר, ן"וכתב הרמב, צדק צדק תרדוף למען תחיה 1675 

אם כן יאמר , אם תדין עצמך תחיה, וכתיב בתריה למען תחיה, צדק צדק תרדוף´ שנא, דינו של עולם 1676 

ב בצדק השני שהוא צדק "למען תחיה לעוה, תשפוט אתה בבית דינך ותרדוף צדק ותשיג אותם, תובהכ 1677 

רואים אנו מכאן איזו מעלה , ה"והוא עוזו של הקב, והוא האור הגדול הצפון לצדיקים לעתיד לבוא, עליון 1678 

האדם לזכות שכל עבודת , ומזה תצא לנו הערה ליום הדין, ז זוכים לסוד החיים"שעי, הוא דין ומשפט 1679 

ממילא כל עבודתו , ה הוא דין ומשפט"דכיון שכל ענינו של ר, צריכה להיות העסק בענין משפט, בחיים 1680 

 1681 .(א"פ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .היא להכנס לדרגת דיין שהוא הסוד של למען תחיה



 1682 

 1683 מאמר תכח

 1684 .(´ה ו"בר כבמד) את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת ישראל והמה בוכים פתח אהל מועד

אלא ? וכאן רפו ידיו, ש ויקח את העגל אשר עשו"רבוא כמ´ משה עמד כנגד ס, איתא במדרש והמה בוכים 1685 

ולפי שנתעצל וזכה ולא ידע , שזכה מכוח זה לברית כהונת עולם, בשביל פנחס שיבוא ויטול את הראוי לו 1686 

ז "שעי, (ב"ג כ"י י"רש) אבות כי מצאנו שכלב הלך להשתטח על קברי, העונש בזה הוא, איש את קבורתו 1687 

ואם האדם , וכן לעורר את האדם להרהר בתשובה ולקבל משם חיזוק עצום, אפשר להתדבק בענין האבות 1688 

יש בידו להגיע לענינים , ומבין אשר הוא עומד על קבר הצדיק ומתפלל שם, עושה זאת עם כל הפנימיות 1689 

כי , הדורות הולכים להתפלל על קברי צדיקים וכן בכל, ולפיכך הלך כלב להתפלל על קברי אבות, גדולים 1690 

 1691 .זכות הצדיק יכולה לסייע גם לאחר פטירתו

, כמה היה אפשר לפעול אם היה ידוע לנו קברו של משה רבינו, ואם הדברים אמורים בקברן של צדיקים 1692 

, והרי מדרגתו של משה רבינו היא נצח, כמה תיקונים היה משה רבינו מתקן בכלל ישראל לאחר פטירתו 1693 

לא היה שייך , ר מנחיל את ארץ ישראל"שאם היה מש, (כ"זוהר פנחס ר) כ"וכל מעשיו הם נצחיים וכמש 1694 

אלא שלא ידע , היתה הצלתו הצלה עולמית, ומי שהיה נענה בתפילתו ליד קבר משה, חורבן וגלות לעולם 1695 

 1696 .איש את קבורתו

הראינו היכן משה , בית פעורוכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרא של , (7ג"סוטה י)א  איתא בגמר 1697 

אותן שעומדים , נחלקו לשתי כתות, למטה נדמה להם למעלה, עמדו למעלה נדמה להם למטה, קבור 1698 

והגיע לו , לקיים מה שנאמר ולא ידע איש את קבורתו, למטה נדמה להן למעלה, למעלה נדמה להם למטה 1699 

ופלא , צל ולא ידע איש את קבורתוולפי שנתע, למשה רבינו עונש זה אשר לא יוכל לפעול לאחר מיתתו 1700 

 1701 .מה מקום לעונש על התעצלות, כדי שיבוא פנחס ויטול את הראוי לו, הוא כי אם היה ראוי לו שירפו ידיו

ללמדך שצריך אדם להיות עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון , וסיום דברי המדרש שם 1702 

והנה את הדקדוק עם הצדיקים מבינים אנו , השערה מכאן אתה למד שמדקדק עם הצדיקים כחוט, קונו 1703 

אבל את הלימוד שעל , ה עם משה על העדר חוט השערה בקנאות"שהרי דקדק הקב, שהוא שייך לענינינו 1704 

 1705 .אדם להיות עז כנמר אינו מובן מנין הוא נלמד ולמה הוא שייך

מכל מקום יש , בה ותכליתשלפעמים אשר מן השמים נגרם רפו ידיו לאיזה סי, ל"אלא שכאן גילו לנו חז 1706 

, והגם שמן השמים סבבו שיבוא פנחס ויטול את הראוי לו, בכוחו של אדם להתרומם מעל הרפיון ולזכות 1707 

אבל אם היה משה רבינו מתגבר מעל , כי הגיע המקום והזמן של פנחס לזכות במדרגה זו אשר זכה אליה 1708 

 1709 .כי אז היה משה רבינו זוכה באותה מדרגה, כוחותיו שלו

וירא פנחס , י"ש רש"הוא מפני שהוא היה הקריינא דאיגרתא כמ, ה כל מה שזכה פנחס להרוג את זמריוהנ 1710 

ל קריינא "א, אמר לו למשה מקובלני ממך הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, ראה מעשה ונזכר הלכה 1711 

היה , דםואם היה משה רבינו נזכר בהלכה רגע קו, מיד ויקח רומח בידו, דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא 1712 

ולדרכנו אם היה , שעם כל דרגותיו הגבוהות אשר אין לנו השגה בהן לא זכה לזה, הוא זוכה במדרגה זו 1713 

למעלה מהמדרגות הנשגבות והנעלות שכבר זכה , משה רבינו מתעלה בחוט השערה אחת במדרגת הקנאות 1714 

והוא היה הורג את  ,היה זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת והיה נזכר בהלכה לפני פנחס, בהן בחטא העגל 1715 

 1716 .זמרי

למעלה מהדרגה שכבר יש לו היא הנקראת , התעלות זהו התרוממות מעל המצב הרוחני שבו שרוי האדם 1717 

, כ כמו הארי אבל הוא עז"שאין בו כח כ, ל חסמן כי גדר העזות הוא כהנמר"וכפי שדייק הגרי, עז כנמר 1718 

כיצד תיתכן , רה שבין הרישא לסיפאללמדך הוא התירוץ על הסתי, ונמצא דברי המדרש מכוונים יפה 1719 

אלא ללמדך ? אם כל מה שרפו ידיו היה כדי שיבוא פנחס ויטול את הראוי לו, תביעה עליו לפי שנתעצל 1720 

ומאחר שנענש על זה , ד תגיע אליו"להתרומם למעלה ממדרגתו באופן שהס, שצריך אדם להיות עז כנמר 1721 

 1722 !דקדק עם הצדיקים כחוט השערהמכאן אתה למד שמ, שלא התרומם כחוט השערה ממדרגתו

, מכל מקום חבירו מצליח יותר הימנו, מוצאים אנו לפעמים שזה שזכה לסיעתא דשמיא בעמקות והבנה 1723 

כי הרי יתברך היה , י כך זוכה לחדש את מה שנועד לחלקו של חבירו"וע, י שעמל ומתיגע יותר ממנו"ע 1724 

, נצל את הסיעתא דשמיא המושפעת עליוומאחר שהראשון לא השכיל ל, רצונו שהחידוש יתגלה בעולם 1725 

 1726 .הרי מי שזכאי לסיעתא דשמיא זוכה והחידוש מתגלה על ידו

, הזכיה במדרגות זקוקה לעזות, ללמדך שצריך להיות עז כנמר, כל זה נכלל בללמדך של המדרש 1727 

ת רץ אבל לא כריצ, אבל לא כעזותו של נמר, ואדם אשר הוא עז בעזות דקדושה, התרוממות מעל המדרגה 1728 

ואילו השני , אדם זה עלול להפסיד מדרגות נשגבות לנצח, קל ולא כנשר, גבור ולא כגבורת הארי, הצבי 1729 

 1730 .העומד בדרגה נמוכה הימנו אלא שמשתמש במידות אלו הוא זוכה



, חוט שערה אחת משפיע על כל המדרגה, ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה"מכאן אתה למד שהקב 1731 

 1732 ש"וכמ, ה נובע מחוסר הידיעה וההערכה של ההבדלים בין חוטי השערהחוסר הדקדוק שלנו בחוט השער

בכתפיו , ה כותב אחריו וישמע ראובן ויצילהו מידם"אלו היה יודע ראובן שהקב, (א"ש בראשית קמ"ילקו) 1733 

, ה כותב עליו וגם הנה הוא יוצא לקראתך"אלו היה אהרן יודע שהקב, היה טוענו ומוליכו אצל אביו 1734 

 1735 .היה יוצא לקראתו בתופים ובמחולות

כל העתיד של כלל ישראל תלוי , המעמד של כלל ישראל תלוי בבני תורה, חיים אנו בזמן רציני עד למאוד 1736 

עלינו , כך יבנה את ביתו לעתיד, לפי מה שמעמיד בחור את עצמו בישיבה, בשנים הללו שחיים בישיבה 1737 

ו מקום ששם מעמיד אדם את עבודתו שהרי באות, לקבוע את עבודתנו למעלה ממצבנו באופן של עז כנמר 1738 

´ מסיר הא, ומי שבוטח בזולת השם, (שער הבטחון)ב  ועיין בחובות הלבבות שכת, שם נקבע מדרגתו 1739 

כך הוא מוריד , כי כשם שמעלה את מדרגתו לפי עבודתו, השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח עליו 1740 

 1741 .י עבודתוכי מדרגת האדם נקבעת לפ, את מדרגתו לפי חוסר עבודתו

וגם זה שלא זכה , לכמה מדרגות היה זוכה, אם היה מתייגע בתפילה לסיעתא דשמיא, זה שזכה לכלים 1742 

, אין לנו מושג עד היכן כוח התפילה מגעת לפרוץ שערים נעולים, לכלים יש בידו לזכות בחלקו של חבירו 1743 

מתוך הכרה , המוסר בקביעותי לימוד "ואם אך יוסיפו מעט התעוררות ע, והעיקר שאחר כך יתייגע בתורה 1744 

י "ע, במצוות שבין אדם לחבירו ובמצוות שבין אדם למקום, אשר זמן זה ינסוך בו כוחות חדשים לעבודה 1745 

 1746 .מכאלה יוצאים האנשים הגדולים, תביעה תדירית מעצמו מבלי למצוא קורת רוח בזוטות

שעצם הקושי , רא אגראאבל הלא על זה אמרו לפום צע, ואם אמנם קשה היא העבודה של ההתרוממות 1747 

ש חזו בני חביבי שמשתכחין "כמ, ה כביכול מתפאר בנו על כך"ואף הקב, הזה הוא הגורם לעליה בדרגות 1748 

, ה לישראל גורם כל מי שעומד בנסיון"ומכאן כמה אהבה בין הקב, מצערא דילהון ועסקין בחדותא דילי 1749 

 1750 .וכמה תיקון גורם זה לכלל ישראל לדורי דורות

 1751 ש"ד המושפע עלינו ממרומים וכמ"הם הזוכים בשפע של הס, ים עצמם בשעת רפיוןהיחידים שמחזק

זכה צדיק נטל חלקו וחלק חברו , חלקים אחד בגן עדן ואחד בגיהנם´ כל אחד ואחד יש לו ב, (.ו"חגיגה ט) 1752 

 1753 אי אפשר לנו לתאר, עומדים אנו לפני בין הזמנים, נתחייב רשע נטל חלקו וחלק חבירו בגיהנם, בגן עדן

 1754 .(מערכי לב)  .לכמה סיעתא דשמיא ניתן לזכות בזמן זה

 1755 

 1756 מאמר תכט

 1757 .(´ה ו"במדבר כ) את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת ישראל והמה בוכים פתח אהל מועד

, ד לבת מלך שנתקשטה ליכנס לחופה לישב באפריון"משל למה, שנתרפו ידיהם אותה שעה? למה בוכים 1758 

כך ישראל בסוף ארבעים שנה חנו על הירדן לעבור , ידי אביה וקרוביהונמצאת מקלקלת עם אחר שנתרפו  1759 

 1760 .(ה"כ´ ר כ"במד) ושם נפרצו בזנות ורפו ידי משה וידי צדיקים עמו, לארץ ישראל

ובהמשך המדרש , מדברי המדרש נראה שיש תביעה על משה והזקנים על מה שרפו ידיהם בשעת המשבר 1761 

מכאן , צריכים להיות עז כנמר וקל כנשר לעשות רצון קונוומסיים ש, איתא שנענש משה על זה שנתעצל 1762 

שראה ? כ כתוב וירא פנחס ומפרש במדרש מה ראה"אח, ש"שמדקדקים עם הצדיקים כחוט השערה עיי 1763 

 1764 .מעשה ונזכר הלכה שהבועל ארמית קנאים פוגעים בו

התגברו די  שלא, היתה מסיבת רפיון ידים, מכל זה נראה שמה שנשכחה ההלכה ממשה רבינו והזקנים 1765 

ועל זה באהמדרש לבאר סיבת הרפיון מחמת גודל , ולנקוט בפעולות נמרצות נגד החוטאים, להזכר בהלכה 1766 

כמו במשל של בת מלך שקלקלה סמוך לחופתה והכניסה למבוכה את אביה המלך , האכזבה שלהם 1767 

אבדו את , ה ביותרוגם דרוש תגובה חריפ, הכוונה דמכיון שהיה הדבר בלתי צפוי ובלתי הגיוני, וקרוביה 1768 

התחזק לזכור את , עד שעמד פנחס שלא נתפס ליאוש כלל, העשתונות ולא הצליחו להשתלט על המצב 1769 

 1770 .ובזה הציל את המנהיגות מהתפוררות גמורה ואת הכלל מכליה, ההלכה ולהוציאה לפועל

סנהדרין )א  ל חוצפא היא מלכותא בלא תג"כבר אמרו חז! הדברים נוראים נוקבים ויורדים עד התהום 1771 

אילו חטאו רק , כאן באמת ראינו איך שהצליח זמרי בעזותו לערער את המנהיגות של משה רבינו, (ה"ק 1772 

למרוד על , אבל שנשיא שבט מישראל יטול את היוזמה במעמד כל שבטו, הערב רב גם כן בזיון וקצף 1773 

עמד משה רבינו  שמרוב החוצפא וגודל החטא, משה רבינו ולהכשיל את ישראל בעבירה חמורה בפרהסיא 1774 

 1775 .דבר כזה לא יאומן, המום ולא מצא ידיו ורגליו

בכל זאת הצליח מעשה שטן שיפרקו , ואמונתם היתה אמונה חושית, ואם בדור דעה שהיו מלומדים בנסים 1776 

ומה שנענש על כך הוא רק , עד שמשה רבינו איש האלהים לא הצליח לשלוט על המצב, עול מעליהם 1777 

מה יעשו דורות הבאים לעמוד נגד הפרצות בחומת , יקים כחוט השערהה מדקדק עם הצד"בגדר שהקב 1778 

 1779 ?הדת החוזרות ונשנות מדי יום ביומו



במצב כזה אין לחכות על , ל"על כן מלמדת אותנו התורה בפרשה זאת סדר מיוחד לשעת סכנה רוחנית ר 1780 

כך למדו , בגבורים ´אלא החוב מוטל על כל אחד ואחד לצאת לעזרת ה, המנהיגים יהיו גדולים כמה שיהיו 1781 

אין חולקים ´ כל מקום שיש חילול ה, (א"משלי כ) ´ל מהפסוק אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה"חז 1782 

האיש מן השורה אינו חשוף לכל הזעזועים הפוקדים את המנהיגים בשעת , (7ט"ברכות י)ב  כבוד לר 1783 

ולאזור כגבר חלציו ללא שהיות , עתעל כן מסוגל הוא לתפוס את הענין ביתר בהירות וצלילות הד, משבר 1784 

 1785 .נגד הפרצה המתעוררת

, כמו אצל מרדכי שכתוב ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, בודאי יש והמנהיגים ערוכים היטב נגד הפרצה 1786 

אבל אם הצעדים , (ילקוט שם) ופירשו שידע שנגזר עליהם כליה מיום שכרעו לצלמו של נבוכדנצר 1787 

אז מוטלת האחריות על האיש מן השורה , דורשים גבורה רבה שנוקט אינם מקובלים על הציבור או 1788 

, ולהתגייס למערכה לפי צו השעה כמו שבט לוי שעמדו לימין משה במעשה העגל, להתנער ממעמדו הנחות 1789 

 1790 .(ג"מגילה י) או כלל ישראל ששמעו בקול מרדכי על אף שהדרך שנקט לא היתה לפי רוחם

י מסירות "שהדרך לבטל נסיונות וגזירות הוא ע, מד לדורותל היה אומר שנסיון העקידה בא לל"הסבא ז 1791 

ולפעמים אינה מתבטלת עד , לפעמים הגזירה אינה אלא לפנים ומתבטלת מבלי שמישהוא יפגע, נפש 1792 

אבל בכל אופן מוכרחים להיות מוכנים למסירות , שתצא המסירות נפש לפועל וישפך דם על קידוש השם 1793 

כמו שטענה מרים לעמרם אביה , הגזירה לגזירה עוד יותר גרועה אולם דא עקא שהאדם מחליף את, נפש 1794 

 1795 .(ז"י´ ר א"שמו) שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גוזר גם על הנקבות, גזירתך קשה משל פרעה

מסתתרים מאחורי טענות , כמו כן במקום לצאת חוצץ ולמסור נפש על קיום התורה עד שתתבטל הגזירה 1796 

, ובמצב כזה צריכים שיקול דעת גדול, ל"מם לדחות את התורה כולה רומתירים לעצ, של פיקוח נפש 1797 

והאמת , התשאר אחרי הדחייה עוד משהו מן הנפש, אחרי שמתירים מטעם דפיקוח נפש דוחה כל התורה 1798 

והוכחנו זאת , אי אפשר להתעכב על חישובים של פיקוח נפש, היא שבמה שנוגע להמשך של כלל ישראל 1799 

 1800 .´ל רבי ישמעאל יאמרו וכו"א, רס רבנן לקרוביהסבו (.ו"גיטין נ) ´מהגמ

הרי שהכניסו את כל הציבור בסכנה כדי שלא ישתבשו דורות הבאים בהלכה לחשוב שבעלי מומים קרבים  1801 

וכן מצאנו שרבי יהודה בן בבא מסר נפשו על הסמיכה שלא , או שהמטיל מום בקדשים חייב מיתה, למזבח 1802 

כ שמוכרחים למסור נפש על המשך קיום התורה "עאכו, (ד"סנהדרין י) תתבטל מחמת גזירת המלכות 1803 

ואברהם אבינו יוכיח שהלך לעקידה עד צווארו במים ורק אז צעק , בכללותה ולא להרתע משום דבר 1804 

איזה פנים היה לנו היום , (ז"סוטה ל) וכן נחשון בן עמינדב שקפץ לים עד שנתבקע, (ט"ילקוט צ) בתפילה 1805 

 1806 ?של פיקוח נפש דוחה את כל התורה אם היו פוטרים את עצמם בטענה

ומצב , ם לחוץ לארץ"מחמת אימת המלכות לא היה אפשר לשלוח שדרי, ה"במלחמת יפאן בשנת תרס 1807 

והגיעו למסקנא , ל"ם ז"נתכנסה אז אסיפה בווילנא בהשתתפות כל הגדולים והרמי, הישיבות היה בכי רע 1808 

המדינה לחלות פניהם של נדיבי עם לטובת  ם ומנהלים יסעו בתוך"שאין עצה אחרת ממה שזוגות של רמי 1809 

ושם את הדגש על הסכנה , אבל הוא העריך את המצב אחרת, ל היה גם כן מהמוזמנים"הסבא ז, הישיבות 1810 

כי אם ישארו , עמד על רגליו ואמר שלדעתו יש לדון על שאלה יותר יסודית, הרוחנית יותר משל הגשמית 1811 

לפי המצב הירוד ששרר יש חשש שלא יהיה למי להביא , תם ומנהלים לתקופות ארוכו"הישיבות ללא רמי 1812 

ישיבות מודרניות שהיו לקויות ) משום שהרבה בחורים יסעו לישיבת לידא או אודסה, את הכסף 1813 

 1814 .ובזה עזב מיד את האסיפה, (בהשקפותיהן

ואף שלא השתתף בתכנית של , ל"איסר זלמן מלצר ז´ בחזרתו לישיבה קיבל מכתב תודה ממרן הגאון ר 1815 

בזמנים , והרוח בתוך הישיבה התרומם הרבה הודות לנוכחותו, ה להחזיק מעמד"אסיפה עזר לו הקבה 1816 

מוכרחים לערוך תמיד חשבונות של מסירת נפש כדי לשמור על ערכי הרוח לבל ישטפו , הנוראים האלה 1817 

כבוד אפילו , אסור להתעכב מחמת חשבונות של כבוד, כמו שעשו פנחס ושאר הצדיקים, מהמים הזידונים 1818 

י מסירת נפש "וע, וכל שכן מחמת חשבונות של סידור וכדומה, שמחוייבים בו על פי דין כמו כבוד הרב 1819 

 1820 .(המוסר והדעת)  .נזכה במהרה לביטול כל הגזירות

 1821 

 1822 מאמר תל

 1823 .(´ה ז"במדבר כ) וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו

ב ניסין נעשו לו "וי, הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, ראה מעשה ונזכר הלכהוירא פנחס , (ו"כ´ ר כ"במד)  1824 

ובאות מחשבות , כ פרוץ כמו בזמננו"מזה עידוד גדול שלא ליפול ביאוש בזמן שרואים שהדור כ, ש"עי 1825 

אדרבה השבטים היו , הלא פנחס איש יחיד היה לא מהמפורסמים, לא נכון? יאוש מה יכולים לעשות 1826 

 1827 .והוא הציל את כלל ישראל, (י"רש) ומרים לו בן פוטי זהמבזים אותו וא

זאת אומרת איש מבין שורות הקהל הרחב עמד , ואפשר לומר שזוהי ההדגשה בתורה ויקם מתוך העדה 1828 

מי אני ומה אני וכי בכוחי לעשות , ומה שנכנס במוחו של אדם, והציל בקנאו את קנאתי את כלל ישראל 1829 



כי האמת היא , היא מחשבה פסולה ולא נכונה, ´מחנה היראים לדבר הענוה פסולה זו עושה שמות ב, מה 1830 

נסים גדולים ונפלאות שנזכרים במדרש , ב נסים נעשו לו"כ י"שהוא עשה את שלו ואח, כמו אצל פנחס 1831 

 1832 .ל"הנ

וכאן התורה לא חסה על מלה שלמה לכאורה , ולכאורה יש לשאול הלא גופי תורה למדים מרמז שבתורה 1833 

ואפשר לומר שהוא רק ? אלא במה יקח ברגלו, מח בידו המלה בידו לכאורה שלא לצורךויקח רו, מיותרת 1834 

בשם  (י"ט רש"פקודי ל) ל בעבודת המשכן"ש חז"כמ, כ הכל בנסים נעשה לו"ואח, לקח את הרומח בידו 1835 

אמר ליה עסוק אתה בידך נראה , י אדם"איך אפשר הקמתו ע, ה"אמר ליה משה להקב, מדרש תנחומא 1836 

 1837 .ש"א נזקף מאליו עייכמקימו והו

וכי בכוחו ובטבעו , פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן האוהב שלום ורודף שלום בודאי לא הרג זבוב מימיו 1838 

בשער תשובה ) י"ש הר"וכמ, הוא רק לקח הרומח בידו והשאר נעשה בנסים, אלא ודאי כמבואר? לדקור 1839 

לשבים כאשר אין יד ´ כי יעזור ה ,(.ד"שבת ק) ל הבא לטהר מסייעין אותו"על מה שאמרו ז, (´שער א 1840 

 1841 .(זכרון מאיר)  .ש"טבעם משגת עיי

 1842 

 1843 מאמר תלא

 1844 .(´ה ז"במדבר כ) וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו

כיון שראה שהכל שותקין ? היכן הן אריות? אין כאן אדם שיהרוג זמרי, נענה פנחס באותה שעה ואמר 1845 

וכבר אמרו המורה , מדרך התורה שאין לאדם לחפש דרכים להתבלט, (ספרי) שלו עמד מתוך סנהדרין 1846 

מתי שהגדולים , (ג"ברכות ס) וכן אמרו בשעת המפזרים כנס, (7א"ברכות ל) הלכה בפני רבו חייב מיתה 1847 

אכן התורה דורשת , (י שם"רש) אלא לאחוז במדת הענוה, שבדור מרביצים תורה אין ליטול שררה 1848 

וזהו אמרם , ולא להסתכל על אחרים כלל, התרומם מן השגרה אם השעה צריכה לכךמהיחיד שיוכל ל 1849 

 1850 .(7ט"ברכות י)ב  אין חולקים כבוד לר´ במקום שיש חילול ה

הוא הבין שלמרות שהדין נותן שהבועל ארמית אינו חייב מיתת בית , פנחס הרגיש אל נכון את צו השעה 1851 

בכל זאת הבין , ואם בא לימלך אין מורין לו לקנאות, (ב"סנהדרין פ) דין ורק יש רשות לקנאים לפגוע בו 1852 

ועם זאת לא קפץ , וגם להשקיט את הקטרוג מעל הקהל, שמוכרחים לסלק את החילול השם הגדול מחד 1853 

אבל כשראה שאין איש מתלבש בקנאה על , בראש אלא חיכה שהגבורים הנמשלים לאריות יטפלו בדבר 1854 

 1855 .הניח מדרשו ואחז בשפת המעשהומיד , כבוד שמים הבין שהדבר תלוי בו

והיו , מצד הדין לא היו מחוייבים לפגוע בזמרי, זאת היא תורת ויקם מתוך העדה שמלמדת לנו התורה כאן 1856 

ואם כן מי הוא זה יערב לבו , יכולים להישאר אדישים לכל הענין ורק להרוג את אלה שעבדו עבודה זרה 1857 

ובכל זאת , ה והן מצד נקמתם של משפחתו ושבטוהן בשעת מעש, לפגוע בנשיא שבט ולהפקיר את חייו 1858 

לא היה נשאר שריד , לולא תלמיד חכם צנוע זה שהפך לאש להבה לקדש שם שמים ולהציל את ישראל 1859 

כמו שהוא אומר בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני , ופליט לשונאיהם של ישראל באותה שעה 1860 

 1861 .ישראל בקנאתי

ל אחר שנקם בזמרי התחילו שבטים "אמרו חז? ה אומרים הבריותמ, אבל אחרי כל גבורת הנפש הזה 1862 

סנהדרין ) ראיתם בן פוטי זה שפטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים והרג נשיא שבט מישראל, מבזין אותו 1863 

והוא אינו אלא , אלא עוד ביזו אותו על מה שפגע באדם נכבד, לא רק שהם לא התעלו למדרגה כזו, (7ב"פ 1864 

שהרי גם יתרו בעצמו גבור נפש היה למרוד , והאמת שגם בזה שגו, כומר לעבודה זרהנכד של יתרו שהיה  1865 

ולא עוד אלא שהניח כל אשר לו והלך למדבר לקבל את , ם"נגד כל סביביו אחר שהשתכנע באפסיות העכו 1866 

 1867 .התורה

ולא לבדוק אם אינה דרך עקומה של לסטים כמותך , זהו דרכם של הבריות להמשיך אחרי דרך כבושה 1868 

אוהבים הם את , (7ג"עירובין נ) כמו אותו דרך שעבר בתוך שדה היחיד והרבים נכנסו בו באיסור, בשוהכ 1869 

שמתרגלים אליהם אחת ולתמיד מבלי להצטרף לקלוט תמיד דברים חדשים , המקובלות בבחינת מלומדה 1870 

נפש בלבד לא די לו במסירות , כך איש המורם מעם המקנא לכבוד שמים, ואינם רוצים בשינוים כל שהם 1871 

 1872 .אלא צריך גם לסבול את זעמם של הבריות

בלי חשבון הנפש , גישה נפסדת זאת של דרך כבושה שורש האבדון היא המביאה לחיים שטחיים 1873 

כאילו היה גלגל קטן במכונה גדולה , האדם נסחב על ידה בזרם החיים, והתבוננות מה חובתו בעולמו 1874 

כמה אזלת יד וקנאת איש מרעהו בחיים כאלה , רה שלומבלי להשתמש בכוח הבחי, הסובב באופן אוטומטי 1875 

 1876 .שאנו מכנים דרך כבושה

, שהאדם החי בלי חכמה הולך הוא מדעת אמו לדעת אשתו, ם בהקדמה לסדר זרעים"וכבר כתב הרמב 1877 

כדי לספק , ומכנה שם את אלה החיים בלי מחשבה בשם משתגעים שאין צורך בהם אלא לישוב העולם 1878 

ואפילו כשעוסקים במצוות נעשים בצורה של מצוות אנשים , יהיה העולם חרב צרכיהם של החכמים שלא 1879 



שהעיקר הן מצוות הלבבות שמהן , ועל זה הרעישו עולמות בעלי היראה, מלומדה בלי חיות או מחשבה 1880 

 1881 .תוצאות חיים

 1882 התדרדרה עוד יותר הגישה של דרך, אולם כיום בעולם המודרני שבו נתרבו לאין שיעור הסכלות והשטות

הרי היום מביאה לידי קלות וזלזול אפילו , בעוד שפעם היא גרמה לחיים שטחיים ללא מחשבה, כבושה 1883 

ומה נורא החיוב , והכינו להם בורות נשברים הנקראים רעפארם להרעיל את הציבור, במצוות המעשיות 1884 

בידיעה  ובזכותה התקיימנו והחזקנו מעמד, לקנא לעלבונה של תורה שאלפי שנים מסרנו נפשנו עליה 1885 

אבל אוי לעלבונה של תורה שלסטים אחדים העיזו לסלול דרך , (ו"ט´ שמואל א) שנצח ישראל לא ישקר 1886 

וכבר ראינו התוצאות , ולהכריזו לדרך כבושה לרבים, (ד"הושע י) שעליו נאמר ופושעים יכשלו בם 1887 

 1888 .המחרידות משטות הזה כשיצא הקצף מגרמניה מקום מושבם ונשמדו מליונים מישראל

כיום דוגלים בדמוקרטיה שלכל אחד , י ההליכה בדרך כבושה"נה בעבר גם דברים חיוביים נשמרו עוה 1889 

ל אין לך בן חורין אלא מי שעוסק "אולם שוכחים מה שאמרו חז, הזכות לעשות כרצונו ואף בעניני דת 1890 

א היה וממילא כל עניני דמת, ס ופוסקים"לפנים כל רב היה מוכרח להיות בקי בש, (´אבות ב) בתורה 1891 

 1892 .וכן כל בית יהודי היה כשר וכל הילדים חונכו ברוח ישראל סבא, מסדר על צד היותר טוב כדת וכדין

האם היה אפשר להעלות על הדעת , אולם היום לקינו בכפלים שגם זה התקלקל ושורה הפקרות גמורה 1893 

? בעלי בתים מתי שמוכרחים ללמוד עם, שרבנים היושבים על מדין לא יפתחו גמרא רק פעמיים בשבוע 1894 

ומיד עזב את הרבנות ונסע לוואלזין לכמה , ל פעם שגה לפי דעתו בהוראה אחת"אברהם פינסקר ז´ ר 1895 

 1896 .ואילו היום איש הישר בעיניו יעשה, שנים

, ולא רק למקרים יוצאים מגדר הרגיל, על כן מוכרחים היום לגבורתו ומסירותו של פנחס באופן תמידי 1897 

, דברים שפעם היו נחשבים למובנים מאליהם, ופרט מהחיים היהודיים מוכרחים לעמוד בפרץ על כל פרט 1898 

מוכרחים להתנער מהאזלת יד והקלות , חינוך הילדים וקביעת עתים לתורה, כמו כשרות שמירת שבת 1899 

, ולא להתפעל מהלסטים הם העזי פנים שבדור, פ דרכי אבותינו"הנוראה וליסד את הכל מחדש ע 1900 

ואם באמת נעשה כן אז תהיה הדרך , כים נלוזים המגיעים עד שערי מותההדיוטים שקפצו לראש וסללו דר 1901 

המוסר )  .(ד"הושע י) צדיקים ילכו בם´ דרך שעליה נאמר כי ישרים דרכי ה, הכבושה לרבים 1902 

 1903 .(והדעת

H 1904 

 1905 פנחס

 1906 מאמר תלב

ה "במדבר כ) פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם 1907 

 1908 .(א"י

 1909 ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה´ ר

נמצא כי איננו מחשיב כל עניני שלא , משום שמי שלומד רק לשם התורה, ויש להסביר זאת, (´אבות ו) 1910 

ל העולם נברא אז ראוי הוא שכ, ואם הוא אדם כזה שהוא מפקיר כל העולם, ´כבוד וממון וכו, לשמה 1911 

וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת , ל אמרו כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני"כפי שחז, עבורו 1912 

 1913 .והוא הדין כאן, (7ז"ברכות י) לערב שבת

כמו , והפקיר הכל אפילו את הכבוד שלו, אותו רעיון התממש גם אצל פנחס שקינא לאלהיו וסיכן את נפשו 1914 

בכל זאת לא התחשב כלל בענין , ר שהגם שידע שיאמרו עליו אבי אמו פיטם עגליםשמסביר בעל כלי יק 1915 

 1916 .ולכן זכה לבריתי שלום משום שכבר כל העולם כולו כדאי הוא לו, הכבוד

, ת מפרש"ורבינו יונה בשע, (ז"משלי כ) מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו, ועל כגון דא נאמר 1917 

תדע ובחנת כי איש , משבח המעשים הטובים והחכמים והצדיקים אם הוא, מעלות האדם לפי מה שיהלל 1918 

, כי לא ימצא את לבו רק לשבח את הטוב והטובים תמיד בכל דבריו, טוב הוא ושורש הצדק נמצא בו 1919 

והוא , אבל מאוהבי הצדק הוא, ואם יתכן כי יש בידו עונות נסתרים, ולגנות העבירות ולהבזות בעליהן 1920 

 1921 ת"שים מגונים או מהלל רשעים הוא הרשע הגמור והמחלל את עבודת השיוהמשבח מע, ´מעדת מכבדי ה

שלא מסוגל היה לראות מעשה רשע ואשר על כן קינא , ופנחס אכן מדרגתו היתה כזו, (ח"קמ´ שער ג) 1922 

 1923 .וזה ראיה על מדרגתו, לאלהיו

יכופר על , ואומר הספורנו שעשה נקמתי לעיני כולם כדי שבראותם זה ולא ימח, בקנאו את קנאתי בתוכם 1924 

כי כאשר , וזה גם כן בבחינת איש לפי מהללו, ובזה השיב את חמתי מעליהם, אשר לא מיחו בפושעים 1925 

ש אומר מנין שהמחטיא את "אמרו במדרש ר, בזה לבד יצדקו, שינו את דעתם ויאותו לגנות את הפושעים 1926 

שתי , ב"ז ובעוה"ו בעוהוהמחטיאו הורג, ב"ז ויש לו חלק לעוה"שההורגו בעוה, האדם יותר מן ההורגו 1927 

על אלה שקדמו בחרב כתיב לא תתעב אדומי לא תתעב , אומות קידמו את ישראל בחרב ושתים בעבירה 1928 

 1929 .(א"ר כ"במד) לא יבוא עמוני ומואבי עד עולם, אבל אלו שקדמו להחטיא את ישראל, (ג"דברים כ) מצרי



שהרי כל אחד , יותר מן ההורגו המחטיאו, ל"כאשר נתבונן נראה כי חסרה לאדם הרגשה זו שאמרו חז 1930 

ואפילו אם רק ירים ידו , אם רק מישהו יגע או יפגע בו איזו שהיא פגיעה בגופו, רגיש ומקפיד ונוקם ונוטר 1931 

ירגיש אך , או כלפי מי שמבטלו מלימודו, אבל כלפי מי שבא אליו ומספר לו לשון הרע על מישהו, כנגדו 1932 

 1933 .מעט רוגז כלפיו

ה אמר למשה צרור את "הקב, העולם כדאי הוא לו מוצאים אנו גם כן בפרשתנו מאיר שכל´ יסוד זה של ר 1934 

, (ח"ק ל"ב) מפני רות שעתידה לצאת מהם כדאמרינן, י ואת מואב לא ציוה להשמיד"ומביא רש, המדינים 1935 

, בכל זאת מכיון שעתידה רות לצאת מהם הניחם בחיים, פ שחטאם היה חמור יותר מחטא המדינים"ואע 1936 

ומכאן שכל העולם כולו , מפרנס אותם וסובלם הכל מפני האדם השלם שעומד לצאת מהםה זן ו"והקב 1937 

 1938 .(נחלת אליעזר)  .כדאי הוא בשביל האדם השלם

 1939 

 1940 מאמר תלג

ה "במדבר כ) פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם 1941 

 1942 .(א"י

תם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והוא י לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראי"פירש 1943 

ויש להבין הרי שנים עשר נסים נעשו , לפיכך בא הכתוב וייחסו אחר אהרן, הרג נשיא שבט מישראל 1944 

והכל ראו שהסכימה עמו דעת המקום ופסקה , (´ה ח"בתרגום יונתן כ) לפנחס תוך כדי קנאותו כמבואר 1945 

ומה ראו לפקוד עליו את מעשה סבו שאף הוא , לום לדורי דורותה נותן לו את בריתו ש"והקב, המגפה 1946 

 1947 .ואסור לומר אף לו זכור מעשיך הראשונים, התגייר בינתיים

שכינס ארבע מאות , בביאור הענין נקדים מה שמצינו ביהוא בן נמשי שעשה מעשה קידוש השם נפלא 1948 

ויתצו את מצבת הבעל ויתצו , אחד ואז הרג אותם עד, ´עובדי הבעל וחקר האם אין ביניהם אחד מעובדי ה 1949 

, יען אשר הטבת לעשות הישר בעיני, אל יהוא´ ויאמר ה, וישמיד יהוא את הבעל מישראל, את בית הבעל 1950 

והנה הנביא הושע בא , (´ב י"מ) בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב 1951 

מדוע נקרא , (ט"רי´ ת ג"שע) ומבאר רבינו יונה, (´א הושע)א  ואומר ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהו 1952 

הרי שבהריגת נביאי , ואם יש מקום לדבר כזה, מכיון שנתברר שהשאיר את פסל מיכה, יהוא בשם רוצח 1953 

 1954 .ז"הבעל לא היתה כוונתו טהורה לביעור ע

אין שהואיל ועצם מעשהו של פנחס היה מעשה הריגה של הלכה ו, ולפי זה יתבאר מה שאמרו השבטים 1955 

לא יתכן שיהיה לבבו , אבל אם אבי אמו פיטם עגלים לעבודה זרה, ´כי יחם לבבם לקנא לכבוד ה, מורין כן 1956 

ואם יש תערובת שלא לשמה הרי זה הופך את המעשה לרצח , לבדו בלא שום תערובת קרירות´ בלתי לה 1957 

לומר שהיה זה , הכהןשבא וייחסו אחר אהרן , חוקר לב´ ועל זה היה צריך לבוא גילוי מיוחד מה, פשוט 1958 

 1959 .מעשה שכל כולו עבודה תמה וקנאה טהורה

 1960 (7ט"ב ק"ב) ל"ועל כך אמרו חז, שנטיית לב האבות מושרשת בבני בניהם, רואים אנו כאן יסוד מוסד

ם שכמה דורות הבדילו "ש ברשב"וע, אהרן שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס, לעולם ידבק אדם בטובים 1961 

וכל היחוס הזה לא הספיק כדי לשלול , גם מצאצאי יוסף הצדיק שפטפט ביצרו והוא היה, בין יתרו לפנחס 1962 

ומשה רבינו שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן , עד שבא הכתוב להעיד על נקיותו, את ההתייחסות ליתרו 1963 

תלו את עניינו , פ ויואל משה לשבת את האיש"אמנם רבותינו במכילתא עה, בן גרשום שעבד בפסל מיכה 1964 

 1965 .ודרשו ויואל מלשון שבועה, בתביעה על משה רבינו עצמו של יהונתן

, ם"ה שונא עכו"הלא הקב (´ר א"שמו) ל"מה עוד שאמרו חז, פליאה נשגבה היאך הסכים לכך משה רבינו 1966 

וראה שאין בה ממש , ם היה"אלא אמרו רבותינו יתרו כומר לעכו? ם"ונתן מנוס למשה אצל עובד עכו 1967 

, והוציא מביתו עבודת כוכבים ועמדו ונידוהו, ה עד שלא בא משהעליה לעשות תשוב (ובעט) וביסר 1968 

ולמה , ותבאנה אל רעואל אביהן זה יתרו, וביקש מן הרועים לרעות צאנו ולא קבלו לפיכך הוציא בנותיו 1969 

ז שהוא "ואם כן כיצד יתכן שישביע את חתנו למסור בנו בכורו לע, נקרא שמו רעואל שנעשה ריע לאל 1970 

 1971 .רבות בגללה עצמו ביסר בה וסובל

והואיל ולא רצה לעשות , אבל אל האמת לא הגיע, שאמנם יתרו ראה שאין בעבודה זרה ממש, ההסבר הוא 1972 

על כן רצה שיחיו באושר אף כי , אבל לא רצה להנחיל סבל לנכדיו, שקר בנפשו סבל את נידוי בני ארצו 1973 

כפי שבאמת , יתרו להכירה והיה בטוח בכוחו לפקוח את עיני, אבל משה רבינו שידע את האמת, בשקר 1974 

לכן הסכים משה רבינו לכאורה , מכל האלהים´ קרה שיתרו בא להתגייר ואמר עתה ידעתי כי גדול ה 1975 

כה ברור , ´כי ידע שיתרו עצמו יחזור בו מתנאו כאשר יראה את המאור והאמת שבהכרת ה, לתנאי זה 1976 

 1977 .ל משהל הקדושים כנגד טכסיסו ש"עד שאנו תמהים מהי טענתם של חז, הדבר

, ימים´ והוא ביקש שהות של ג, אנו נזכרים במעשה ברבי אמנון ממגנצא שהמלך פקד עליו להמיר דתו 1978 

אין , חזר למלך ואמר לו חלילה, וכי יש צורך בשהות כדי להשיב תשובה, כאשר בא לביתו ניחם על דבריו 1979 



ביקש רבי אמנון , ליוכעס עליו המלך וציוה לקצוץ אצבעות ידיו ורג, לי כל כוונה להענות לדרישתך 1980 

ואמר את הפיוט ונתנה תוקף קדושת היום ויצאה נשמתו , והיה זה ראש השנה, לשאתו לבית הכנסת 1981 

מדוע נתן מקום לחשוב שהוא מסכים שבנו ימסר לעבודה , זו היתה גם התביעה על משה רבינו, בטהרה 1982 

 1983 .משום כך יצא מזרעו יהונתן, זרה

עם , בלב האבות מתגלית בכל חומרתה בצאצאיהם כעבור דורות שאם אמנם נטיה קלה, ברם עלינו להבין 1984 

והואיל , כל זאת לא יתכן שתתפתח בהם תוצאה מבהילה שלא היה לה כל מבוא בלב ההורים וייחסה להם 1985 

, ובכל התביעה על הסכמת משה רבינו לא יתכן שהיה בו שמץ מה של מחשבת הוה אמינא לעבודה זרה 1986 

 1987 .ו יהונתן ששימש בפסל מיכהכ כיצד אמרו שיצא ממנו ובגלל"א

ושמואל , כיצד זה יתכן שפסל מיכה נשאר עד גלות ישראל מארצם, שואל (ז"שופטים י) ק"אלא שהרד 1988 

ששאלו שם כיצד יתכן , (ב"ט ה"ברכות פ) התשובה על כך מצויה בירושלמי, ושאול ודוד לא ביערוהו 1989 

צו על ידי שהיתה עינו צרה בעבודה ותיר? שיהונתן בן גרשום האריך ימים עד גלות ישראל מעל אדמתם 1990 

והוא , והוה אמר ליה פייסיה עלוי, כיצד היה בר נש מייתי ליה תור או אימר או גדי לעבודה זרה, זרה שלו 1991 

אמר ליה אם אינה מועילה כלום מה את , לא מטיבה ולא מריעה, לא אכלה ולא שותה, אמר מה מועילה לך 1992 

 1993 .אמר ליה בגין חיי, עביד הכא

ז ואל יצטרך "שאמר לעולם יתמכר אדם לע, ה"טעה בהוראת סבו הגדול משה רבינו עואמרו שם ש 1994 

רואים אנו , ז"שלא יסרב לשום עבודה והוא סבר לע, משה רבינו התכוון לעבודה שהיא זרה לו, לבריות 1995 

כך , אלא שגרם אפשרות לטעות בכוונתו, שכשם שלבו של משה רבינו היה זך וטהור לשמים עד תום 1996 

ז וידע בכל לבו שאינה מריעה ואינה מטיבה ואף "ששימש בבית ע, עשה נכדו יהונתן בן גרשוםגופא היה מ 1997 

 1998 .אלא שגרם אפשרות לטעות בכוונתו, הודיע על כך לכולם

שהכופר , ם באיגרת תימן"לכן כתב הרמב, שנטיית לב האבות מושרשת בבניהם לדורותם, נמצאנו למדים 1999 

שכיון שהעומדים על הר סיני הגיעו לדרגות נבואה ופנים , יבנבואה לא עמדו רגלי אבותיו על הר סינ 2000 

ת אמר מי יתן והיה "והשי, הוא האלהים אין עוד מלבדו´ והם הראו לדעת כי ה, עמהם´ בפנים דבר ה 2001 

אלו הן כוחן , הרי נטיית לב זך וברור זה הושרשה בבניהם לדורותם, לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים 2002 

לקט שיחות )  !כמה יש לו לאדם לשרש מלבו כל מדה ונטיה שאינה הגונה, תשל מדות והשפעתם לדורו 2003 

 2004 .(מוסר

 2005 

 2006 מאמר תלד

ה "במדבר כ) פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם 2007 

 2008 .(א"י

, (´ג ג"ר ל"בר) רשעים מהפכים מדת הרחמים למדת הדין, צדיקים מהפכים מדת הדין למדת הרחמים 2009 

ה אם "ויהי אחרי המגפה זש, (ג"בילקוט שמעוני תשע)א  דאית, אך יש לבאר עוד, הענין הוא כפשוטו 2010 

שמחו האומות ואמרו אותה העטרה , כשבאו לשטים ויחל העם לזנות, יסעדני´ אמרתי מטה רגלי חסדך ה 2011 

והעמידן על  נגף המקום את כל מי שנתקלקל, כשבאו לידי נפילה זקפן המקום, שהיתה בידן כבר בטלה 2012 

 2013 .כ"טהרתן ע

שנגף המקום כל המקולקלים והם , לסעוד את ישראל ולהצילן מנפילה´ זה היה חסד ה, יסעדני´ חסדך ה 2014 

ומהכרח , היינו דנענשו לא מצד מדת הדין אלא מצד מדת החסד, וגם זה מצד מדת החסד, המתים במגפה 2015 

אך מצד מדת החסד ומדת ארך אפים , ואף שנתחייבו בדין, החסד להקים את ישראל ניגפו המקולקלים 2016 

אך אחרי שהגיעו כלל ישראל , ה ממתין להם והיתה להם האפשרות לחזור בתשובה"היה הקב, כלפיהם 2017 

 2018 .ובזה נתחזקה טהרתן של ישראל, הכריעה מדת החסד להעמידן על טהרתן, לידי נפילה על ידיהם

קנאי בן קנאי משיב חמה בן משיב , (7ב"סנהדרין פ) ל"בתחילת הפרשה פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן אז 2019 

, ומדתו של אהרן היתה אוהב שלום ורודף שלום ואוהב את הבריות, הרי דמייחסו לאהרן הכהן, חמה 2020 

והיינו , שמעולם לא אמר לאיש חטאת ואפילו בדיבור בעלמא, (´ילקוט שמעוני חקת כ) ל"ומפורש בחז 2021 

א היה להשיב חמה ולהציל "כי הרי א, של אהרןדמעשה פנחס הבועל ארמית קנאים פוגעים בו הוא ממדתו  2022 

ל שהרשעים "והוא מה שאמרו חז, הרי שהיה כאן מעשה חסד בתכלית, ו רק בדרך זו"י מכליה ח"את בנ 2023 

 2024 .שמדת הרחמים מחייבת עשיית דין, מהפכים מדת הרחמים למדת הדין

י אומר מלמד שכל ג ברב"ר, ונתן לך רחמים ורחמך והרבך, (ג"דברים י)ב  בפרשת עיר הנדחת כתו 2025 

 2026 וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים, המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים

, היינו שאף שהוא דין תורה, ו"שלא תחשוש שיש בכאן מדת אכזריות ח, וכתבו המפרשים, (7א"שבת קנ) 2027 

ין הזה הוא רחמים גדולים והצלה כי הד, לזה אמר שאינו כן, ו כוח אבירות לב"מ הקיום למעשה נוטע ח"מ 2028 

, כי אחרי שבפנימיות הענין מונח בזה רחמים, וזה גורם מדת רחמים בישראל שירוחמו מן השמים, לכלל 2029 



´ עיי) ,ובהנהגת מדה כנגד מדה ירוחמו, מתגברת בישראל מדת הרחמים, לכשעושה זה מצד ציווי התורה 2030 

 2031 .(שם´ ח הק"אוה

שכל זמן שרשעים בעולם חרון אף , ידבק בידך מאומה מן החרם אקרא ולא, (7א"בסנהדרין קי) מפורש 2032 

כל זמן שאלילים , מחרון אפו´ למען ישוב ה, ובספרי שם, אבדו רשעים נסתלק חרון אף מן העולם, בעולם 2033 

הרי דאף קיום הממון דעיר הנדחת , ואמרו זה על הנהנה מאלילים או מעיר הנדחת, בעולם חרון אף בעולם 2034 

 2035 .ום הדין החמור הוא רחמים ממשוקי, גורם חרון אף

כל המרחם על האכזרים , במעשה אגג´ על שאול בחיר ה, (´ר ז"קה) ל על הפסוק אל תהי צדיק הרבה"ואז 2036 

כן הרחמנות על , שכשם שהאכזריות על האכזרים הוא רחמנות, סופו שנעשה אכזרי על הרחמנים 2037 

וזהו שסופו להיות אכזרי על , ותמדת הרחמנים ותוכנה הפנימי הוא אכזרי, האכזרים היא אכזריות 2038 

 2039 .עיר הכהנים, הרחמנים

והם תמורה קלה מאד לעומת , ובגדר רפואה ממש, בשורשם הם רחמים גמורים, ידוע כי כל העונשים 2040 

ברכות ) ומהאי טעמא חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, ב"העונשים הנוראים בעוה 2041 

וברעה הרי לא , טובה יש עליו חיוב להכיר טובות הבורא וחסדיוהרי ב, דלכאורה מדוע יתחייב בכך, (.ד"נ 2042 

 2043 .אך פשוט דגם הרעה היא חסד, שייך לכאורה הרגש זה

, אף שסבל הרבה מהניתוח, וכשם שהחולה מכיר טובה לרופא אשר עשה לו ניתוח קשה והציל בזה חייו 2044 

גדולה מעונשים נוראים שהם הצלה , כן הוא ממש בעונשי שמים הבאים על האדם, אך הרי זה לטובתו 2045 

ל "ובחז, שהעונש היותר קל בכוחו לסלק עונשים נוראים מאד, ן בשער הגמול"ש הרמב"וכמ, ב"לעוה 2046 

כי אנפת בי ´ אודך ה (ב"ישעיהו י)ב  ז כתי"וע, ל שמחו על יסורים גם בעבור חטא קל מאד"מבואר שהם ז 2047 

 2048 .ישוב אפך ותנחמני

ב  אלא שהחטא הוא מציאות הנמצאת באדם וכדכתי, בלבד והענין הוא כי מעשה החטא אינו דבר שבעבר 2049 

וגם , והוא מום וחולי באדם וכדכתיב רפאה נפשי כי חטאתי לך, ותהי עוונותם על עצמותם, (ב"יחזקאל ל) 2050 

, כ הרי הכל חסד"א, י העונש"וכל זה מתוקן ע, והוא כוח רוחני הנוצר מהחטא, י החטא נברא קטיגור"דע 2051 

מה , אך הענין דהרי מבקשים חסד גמור, ה מצד מדת ורב חסד"ש מאת הקבז מה אנו באים לבק"ולפי 2052 

שם , שמות הם´ הרי ב, (ג"תהלים קי) מעולם ועד עולם על יראיו´ וכענין וחסד ה, שמורגש בפועל לחסד 2053 

 2054 .(משנת רבי אהרן)  .ואנו מבקשים חסד בפועל, המורה על הרחמים ושם המורה על דין

 2055 

 2056 מאמר תלה

ה "במדבר כ) אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכםפנחס בן אלעזר בן  2057 

 2058 .(א"י

כי אדם יכול , הנה רואים מכאן דבר נפלא, י בקנאו את קנאתי בקצפו את הקצף שהיה לי לקצוף"רש´ פי 2059 

ועוד כי אילולי פנחס , ה יתקן"ממה שיחכה עד שהקב, בקלות לתקן במעשיו הרבה מאד לאין ערך ושיעור 2060 

והרג רק שנים והציל בזה , אבל פנחס קצף את הקצף שהיה לי לקצוף, יתה נגזרת כליה על עם ישראלה 2061 

 2062 .את כלל ישראל

אם אדם מתקצף על , ומה פנחס שקצף על אחרים עושי רשעה היתה בזה הצלה גדולה, ו"לפי זה יש כאן ק 2063 

 2064 רה במבין מהכות כסיל מאהומקיים תחת גע, י לימוד המוסר"והוא בעצמו נוזף על חטאיו שעשה ע, עצמו

ומזה לומדים הערך הגדול של לימוד המוסר אפילו פעם אחת , כ שגדולה ההצלה"עאכו, (ז"משלי י) 2065 

 2066 .ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, עד שמביא לקצפו את קצפי בבחינת, בהתפעלות ובסערה

אדם אינו  (א, לזה הסיבות, שלימוד המוסר קשה לו יותר מלימוד התורה בכלל, והנה בטבעו של אדם 2067 

ואם ילמד מוסר ויתרשם , רוצה להיות שאנן ושליו כמו אתמול כן היום כהרגלו, רוצה להפריע את מנוחתו 2068 

פן , השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע, (´ישעיה ו)ב  ועל דרך זה כתי, יהיה מופרע ממנוחתו 2069 

? רה מי פתי יסור הנה ויפחד פן שב ורפא לוולכאו, יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו 2070 

ויחייב אותו לשנות דרכו , אבל ההסבר הוא שמפחד שאם ישמע ויראה ולבבו יבין יפריע לו מנוחתו 2071 

 2072 .ומעשיו

נעים לו להביט , למי שיודע בעצמו שהוא יפה תואר ויפה מראה, פ משל"סיבה שניה אפשר להבינה ע 2073 

אותו הדבר היות , אין לו רצון להביט בראי ולראות את פרצופו ,אבל מי שיודע שהוא מכוער ביותר, בראי 2074 

ועוד אמרו , (7א"שבת ל) ל יודעים רשעים שדרכן למיתה"וכן אמרו חז, (ד"משלי י) שלב יודע מרת נפשו 2075 

וכן כל אדם לפי ערכו בנפשו פנימה הוא מרגיש את חסרונותיו , (ה"שבט מוסר כ) הרשעים מלאים חרטה 2076 

 2077 .י ספרי מוסר יראה פרצופו האמיתי וזה לא נוח לו"כי ע, ספרי מוסרואין לו רצון ללמוד 

אדרבה אדם צריך להכיר את , כי מה יתן לאדם אם יכסה או יעלים את האמת, אבל באמת זוהי סכלות 2078 

וישוב ויתעניין ללכת בדרך הישר , כי אחרי שיתבונן ויפקח על מעשיו ודרכיו, עצמו וזה יביא לו הצלה 2079 



החזק במוסר אל , (´משלי ד) צריך להשתוקק ולהשתדל בכל רצונו להגיע לזה כנאמר לכן, ושב ורפא לו 2080 

 2081 .(זכרון מאיר)  .תרף נצרה כי היא חייך

 2082 

 2083 מאמר תלו

ה "במדבר כ) פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם 2084 

 2085 .(א"י

, ופנחס עשה את שלא היה מוטל עליו לעשות, ה"בהריגת זמרי היתה מחובתו של הק, בקנאו את קנאתי 2086 

וירא פנחס ראה מעשה  (.ב"סנהדרין פ) ´ובגמ, ל שעל פי דין לא היו מחוייבים בהריגת זמרי"ומובא בחז 2087 

, ובמדרש ויקם מתוך העדה, אמר לו למשה מקובלני ממך הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, ונזכר הלכה 2088 

מפורש דמעשה , עמד ולקח רומח בידו, אם הוא חייב מיתה אם לאו מהיכן עמד אלא שהיו נושאין ונותנין 2089 

שפנחס היה רודף , ולכן איתא שם שאם נתהפך זמרי והרגו לפנחס אינו נהרג עליו, זו היה בגדר התנדבות 2090 

 2091 .כיון שמן הדין אינו מחוייב בהריגת זמרי

שהיו ישראל , ל ישראלה מעל כל"שהשיב את חמת הקב, כ"ומעשה זו שלא היה מחוייב כלל פעל רבות כ 2092 

, וניצלו כל עם ישראל בזכות מעשה פנחס, ה את חמתו"ורק בשכר מעשה זו השיב הקב, מחוייבין מיתה 2093 

ואף שהמעשה מצד עצמו אינו מעשה , צבאות´ שבמעשה פנחס היה מונח כוונה ולב טוב המקנא קנאת ה 2094 

זכה פנחס לבריתי שלום וכהונת  ה"ומשו, ולכן שכרו רב לאין שיעור, מ כוונה טובה היתה בו"מ, מוכרח 2095 

וחי שלוש מאות , ל שפנחס האריך ימים יותר מכל בני דורו"ואיתא בחז, זו´ בגלל מעשה קנאת ה, עולם 2096 

 2097 .(7ד"מ קי"ב)א  ויש אומרים שפנחס זה אליהו הנבי, שנה עד ימי יפתח הגלעדי

ובאמת התורה כולה , סיני הרינו מתבוננים ביציאת מצרים ובמעמד הר, כאשר אנו רוצים להתחזק באמונה 2098 

היאך עבור מעשה אחד מקבל שכר , ממעשה זה של פנחס לבד אפשר לראות אמונה, מראה אמונה בחוש 2099 

ב פעמים שינוי "י, ב נסים נעשו לפנחס בשעת הריגת זמרי"י, ועוד כמה נסים שהיו במעשה פנחס, כ"רב כ 2100 

שהעיקר הנדרש מאתנו היא הכוונה חזינן להדיא , ה עבור מעשה אחד של כוונה טובה"הטבע עשה הקב 2101 

אבל עיקר השכר שאין לו גבול ותכלית , בעת שעושה מעשה חיצוני ללא כוונת הלב שכרו אתו, והלב טוב 2102 

 2103 .ניתן לאדם עבור הלב טוב

י הם "וברש, (ו"במדבר כ) ובני קרח לא מתו, הערה נוספת יש להתעורר בגודל מעלת הרהור וכוונה טובה 2104 

לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם וישבו , המחלוקת הרהרו תשובה בלבםהיו בעצה תחילה ובשעת  2105 

שבעת המחלוקת , מ ניצלו מעונשם של קרח"מ, אף שבני קרח היו הראשונים למחלוקת קרח ועדתו, שם 2106 

שקרח  (א"תנחומא י) ל"וראה בחז, ה מקום מיוחד בגיהנם ושם ישבו בני קרח"ועשה הקב, הרהרו תשובה 2107 

מעונש זה יצאו בני קרח עבור מחשבה , ים בגיהנם ומכריזים משה אמת ותורתו אמתועדתו עדיין נמצא 2108 

 2109 .הרי להדיא היסוד שהעיקר הנתבע מאתנו הוא הרהור הלב ואין ערוך למחשבה טובה, טובה אחת

ומסתפקים אנו במעשים חיצונים שאין מונח , נתבונן במעשינו ונראה כי נעלמה מאתנו ידיעת האמת הזו 2110 

הן אמנם שהעיקר הנדרש היא מחשבת , תורתינו ותפילתנו אינם אלא מן השפה ולחוץ ואף, בהם כלל 2111 

פ שיהיו "אך מחובתינו לכה, ובאמת אין זה מן הנקל להגיע לידי לשמה, לשמה וזו הכוונה הראויה 2112 

וכוונה אינה נקנית ללא , ולא מעשים הנובעים מכוונות זרות ושאינם הגונות, במעשינו מחשבות טובות 2113 

ומבלעדי זה הטבע , ולשינוי הטבע דרוש התמדה והרגל, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, התבוננותמחשבה ו 2114 

 2115 .ופשוט הוא שעיקר הנדרש מאתנו היא עבודת הלב, פועל כבריאתו

 2116 ל"וראה בחז, וללא עבודה וידיעה לא יזכה לכוונת הלב, ובודאי עבודה קשה היא להתרגל בכוונת הלב

על זה נאמר ישרים , יהם אחד אכל לשם פסח ואחד אכל לשם אכילה גסהשנים שאכלו פסח (.ג"נזיר ס) 2117 

אלא , ואין הדברים אמורים רק בקרבן פסח, (ד"הושע י) צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם´ דרכי ה 2118 

אור יחזקאל )  .ו נכלל בכלל הפושעים שיכשלו בם"בשעה שאינו מכוין לבו הרי ח, בכל מצוה ומצוה 2119 

 2120 .(ב"רפ´ ד עמ"ח

 2121 

 2122 ר תלזמאמ

ה "במדבר כ) פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם 2123 

 2124 .(א"י

לא הותיר אפילו , ז"כאשר האדם מילא את שליחותו והוציא לפועל כל תפקידיו שהוטלו עליו בעוה 2125 

ך הוא להיפטר מזה וצרי, שוב אין לו מה לעשות, קורטוב מן השליחות שלא מילא ועשה הכל לכבוד שמים 2126 

וניצל , מוקיר את חריצותו ונאמנותו לעבודת השם, ה חס על אדם שכזה"אלא שהקב, ב"העולם לחיי העוה 2127 

ה עוד שנות חיים כדי שיוכל למלא עוד "ולכן מוסיף לו הקב, כל כוחותיו ורגשי לבו להגדיל כבוד שמים 2128 



חזקה עליו שימלא בשלמות גם , כהוכשם שלא מעל בשליחות הראשונה וביצעה כהל, תפקיד ועוד משימה 2129 

 2130 .את התפקיד החדש שבגללו התארכו חייו

הוא קידש , למען התפקיד שהועד לו מששת ימי בראשית, פנחס ניצל את כל כוחותיו ומרצו לכבוד שמים 2131 

, פעולה שבשבילה נברא ואשר הרעישה את כל העולמות, מעל בני ישראל´ שם שמים והשיב את חמת ה 2132 

, ז"שכן כבר עשה את שלו ושוב אין לו תפקיד בעוה, ז"ה חשש שיצטרך לעזוב העוהואחרי פעולה זו הי 2133 

מוסיף אני לו חיים ומטיל , הנני נותן לו את בריתי שלום, ה ואמר למשה שיאמר לפנחס"לכן חס עליו הקב 2134 

ה את "לשם כך האריך לו הקב, תפקיד של שלום שאותו הוא צריך לבצע בעולם, תפקיד של כהונה, עליו 2135 

 2136 .ו והפך אותו להיות מלאך הבריתחיי

וכל מה שהתפקיד הוא יותר , וחכמים אומרים שאין אליהו בא אלא לעשות שלום, ועוד אמרו בסוף עדיות 2137 

ה רוצה בטובת האדם ונותן לו האפשרות להוציא "כי הקב, כן נמשכים יותר חייו של האדם, גדול ורב 2138 

שכן לא , האדם ממלא את תפקידו הרי הוא חסרוכל זמן שאין , לפועל כל כוחותיו לשם מילוי תפקידו 2139 

, נעדר ממנו תוכן שליחות חייו, הוא חי אבל חסר, וכאילו לא נברא, השלים את נפשו ולא מילא את יעודו 2140 

 2141 .לא הגיע למילוי אותו דבר הקשור בשורשי נשמתו

שנתן אליהו  וזה רומז על, ו"ובחמשה מקומות יעקב מלא וי, ו"ל בחמשה מקומות אליהו חסר וי"אמרו חז 2142 

וכוונת , ל"ל ז"ואמר על זה המהר, אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך (´משלי ו)ב  וכתי, ליעקב עירבון 2143 

וכל זמן שאין אליהו גומר דבר זה הנה הוא נחשב , המדרש הזה כי אליהו לא נברא רק לגאול את ישראל 2144 

לצורך עצמו את אשר היה לו כי ראה אליהו שכבר תיקן , פ וישאל נפשו למות"ם עה"המלבי´ ובפי, כחסר 2145 

 2146 .וראוי כי תשוב נפשו אל צרור החיים, לתקן בחיים הזמניים

כיון , ואמר השפת אמת, כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל, ויאמר לא יקרא שמך יעקב כי אם ישראל 2147 

 2148 ובא זמנו להפרד, ז"אין לו מה לעשות עוד בעוה, שיעקב מילא תפקידו וניצח את המלאך שרו של עשו

שיש עוד תפקיד גדול בחיים לעשות , ולכן הוסיף לו המלאך שם במקום יעקב ישראל, ולהפטר מן העולם 2149 

 2150 .והוסיפו לו עוד חיים מן השמים כדי לבצע את המשימה האחרונה, ולבנות בית ישראל שבטי יה

חר א) וישב אברהם אל נעריו, (´ו כ"ר וירא נ"מד) ואפשר לפרש ברעיון זה גם מה שנאמר על יצחק 2151 

כלומר כיון שהרעיש , שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה, ב בשם רבנן דתמן"ר, ויצחק היכן הוא, (העקידה 2152 

בו מסר את נפשו והגיע בתפקידו , יצחק את הבריאה ואת העולמות העליונים והתחתונים ממעשה העקידה 2153 

הותו בעולם ואחרי שעשה כל זה נעשתה ש, שכן בזה נטע את האמונה לדורות עולם, לכליל השלמות 2154 

ללמוד תורה ולקדש , ולכן שלחו אברהם תיכף למשימה אחרת, מיותרת ושומה עליו לעבור לעולם הנצח 2155 

 2156 .ז"כדי שיוכל לזכות בחיים ארוכים בעוה, באמצעות תפקיד אחר, שם שמים בצורה אחרת

, כוולהיכן הל, שמשעה שעלו מכבשן האש עוד לא נזכרו שמותן, וכן אמרו על חנניה מישאל ועזריה 2157 

הלכו , (ג"סנהדרין צ) ל אומר שינו את מקומם והלכו להם אצל יהושע בן יהוצדק ללמוד תורה ממנו"ריב 2158 

הם התחבאו מעיני הציבור כדי להימנע מלקצור כיבודים ושבחים , לקבל על עצמם תפקיד אחר בחיים 2159 

עלימו עצמם ולכן התחבאו וה, י כך יקלקלו את שאיפתם לעשות ולהשיג עוד"וע, ויסתפקו במה שעשו 2160 

 2161 .ז התארכו שנות חייהם"והלכו ללמוד תורה אצל יהושע בן יהוצדק ועי, מעיני בשר ודם

טרפון והניח שתי ידיו תחת פרסותיה והיתה מהלכת ´ והלך ר, טרפון ירדה לתוך חצירה בשבת´ אמו של ר 2162 

ן בני שהוא טרפו´ אמרה התפללו על ר, פעם אחת חלה ונכנסו חכמים לבקרו, עליהן עד שהגיעה למטתה 2163 

אמרו לה אפילו עושה כן , וסיפרה להן המעשה שעשה, אמרו לה מה עביד ליך, נוהג בי כבוד יותר מדאי 2164 

היה מאמר זה תמוה בעיני החפץ , (א"ה´ ירושלמי פאה א) אלף פעמים לחצי דבר שאמרה תורה לא הגיע 2165 

לרחמים מרובים ולהגדיל והוא זקוק , טרפון על מיטת חוליו´ האם בשעה כזו שבה מוטל ר, ל"חיים זצ 2166 

ואמרו שעדיין לא הגיע לחצי , במקום זה מיעטו את זכויותיו, פעולותיו הטובות ובעיקר מצוות כיבוד אם 2167 

 2168 ?דבר שאמרה תורה

ז "וזאת עשו דוקא עי, להגביר את זכותו ולעורר רחמים בעבורו, אלא החכמים התכוונו להגדיל את מעלתו 2169 

טרפון שעדיין לא מילא את תפקידו ´ ה כי ירחם על ר"לפי הקבהם טענו כ, שמיעטו ופיחתו את מעשיו 2170 

ואם אמנם הרבה , כ מהר מהעולם בעוד שעדיין לא ביצע את תפקידו שהוטל עליו"ואיך יעבור כ, ז"בעוה 2171 

 2172 .התפקיד שהטילו עליו מהשמים, פעל ועשה עדיין לא הגיע לחצי הדבר

וכאשר , מופלגת למרות שהיה חולה כל ימיו שהגיע לשיבה, ל"ניץ זצ´וכן מספרים על רבי ישראל מקוז 2173 

ואנכי כל אימת , השיב החיים נפסקים ברגע שהאדם מסיים תפקידו עלי אדמות, שאלוהו במה האריך ימים 2174 

ממילא לא יכלו לקחתני מן , ´הייתי מקבל עלי תפקידים חדשים בעבודת ה, שסיימתי תפקידי והגיע קצי 2175 

שומה על האדם שלא יחליף התפקידים השייכים אליו , יןהעולם כיוון שהיה לי עוד לעשות בעלמא ד 2176 

כי זכר כל היצורים לפניך בא מעשה איש , וזה שאנו אומרים בתפילת ראש השנה, לתפקידים אחרים 2177 



 2178 .ולא יחטוף תפקיד שאינו שייך לו, היינו התפקיד שלו אשר הוטל עליו, ופקודתו

 2179 

ואלמלא הם , פ שהיו חסידי עליון"גדול אע ויחי על החשמונאים שנענשו עונש´ ל בפ"ן ז"וכתב הרמב 2180 

כי ארבע בני חשמונאי הזקן החסיד המולכים זה אחר , כ נענשו"אעפ, נשתכחו התורה והמצוות מישראל 2181 

כל מאן דאמר , ל"והגיע העונש בסוף למה שאמרו חז, עם גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב, זה 2182 

, ולם בעוון זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דודמבית חשמונאי קא אתינא עבדא הוא שנכרתו כ 2183 

ונצטוו תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח , כ שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים"ואפשר ג 2184 

 2185 .´ולא היה להם למלוך רק לעבוד את עבודת ה, ולמבית לפרוכת ועבדתם

ת שניתנו לו מן השמים למען הפצת צריך האדם להיות תמיד עמוס תפקידים ולנצל כל הכוחות וההרגשו 2186 

ונגזרו , צריך אדם לעשות כל השתדלות כדי למלא את התפקידים שהוטלו עליו, ותורתו´ ופרסום כבוד ה 2187 

כדי שיוכל לבצע , ועל ידי זה יזכה לחיים ארוכים שיגזרו עליו משמים, לפי תכונות נפשו ושורש נשמתו 2188 

 2189 .(שאור חד)  .ולקיים את כל אשר מוטל עליו להגשים

 2190 

 2191 מאמר תלח

ה "במדבר כ) פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם 2192 

 2193 .(א"י

היש דבר , מצינו בפנחס אמר הכתוב בקנאו את קנאתי בתוכם, ה"בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב 2194 

והיה , ´חרף נפשו למות על קנאת הו, כמה נסים נעשו לו (ב"סנהדרין פ) כידוע? גדול מקידוש השם כזה 2195 

והוא עשה במנוחת הנפש , ומדרך האדם כשהוא בסכנה הוא נבהל ונחפז, בסכנה גדולה מאד כמבואר שם 2196 

ז סיים "ועכ! המבין יבין מדה רמה נשגבה כזאת, עד שרימה אותם שסברו כי לאותו דבר נכנס, מאד 2197 

לכן אמור הנני , י"באחרונה כי הציל את בהרי שתפס הכתוב , הכתוב ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי 2198 

עד שהשוה הכתוב זאת עם מצות , הרי מבואר גודל מעלת האדם המטיב לישראל, נותן לו את בריתי שלום 2199 

 2200 .קידוש השם

וקשה , במדין´ ה למשה נקום נקמת בני ישראל ומשה אמר לישראל נקמת ה"אמר הקב, ועוד מצינו במטות 2201 

ה היא "אמנם כי טובתן של ישראל טובתו של הקב? ולמה שינהי "ה אמר לנקום נקמת ב"הלא הקב 2202 

ואנחנו צריכין לכוון במעשינו , מטיב בלי תכלית לכל ובפרט לעם סגולתו´ כי הוא ית? למה, כביכול 2203 

, האם די לשבוע מהשתוממות כזאת, רוצה זאת בשביל כבוד ישראל´ ובאמת הוא ית, בשביל כבוד השם 2204 

 2205 .ורק כבודן של ישראל לא זכר כלל´ אשר כבוד עצמו ית

והאוהב איש ישראל כאילו , ´כאילו כביכול מטיב עמו ית, אם כן מבואר בגלוי כי המטיב עם איש ישראל 2206 

וכל המדות שהוא , כי זה כולל בין אדם לחבירו, ולכן ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, ´אוהב אותו ית 2207 

 2208 .ול שכל התורה נכנס בזהוהרי זה כלל גד, מנהיג עולמו כמבואר בתומר דבורה´ ית

יודע כי אין הצלחה ´ והוא ית, מחמת אהבתו וחמלתו עלינו, והנה מה שנצטוינו על קידוש השם וכיוצא 2209 

 2210 ח"ל תורה תחילתה גמילות חסד וסופה גמ"ואז, וטובה מרובה יותר מזאת לאדם החפץ בטובתו בלי תכלית

בעונג , ומנות אשר יחיה בה לעד לנצח נצחיםללמדו א, ח לאדם"עיקר מתן תורה היא גמ´ פי, (.ד"סוטה י) 2211 

ולכן נכתב בתורה בראשונה ואחרונה ? ח יותר גדול מזה"היש גמ, זולתך´ ועדן אשר עין לא ראתה א 2212 

 2213 .ח מאדם וחוה"טובות גשמיות מגמ

ליתן לו אומנות אשר מלאכים עוסקים , ח עם האדם אשר אהב בלי תכלית"ומזה נבין כי כל התורה היא גמ 2214 

ח יותר "היש גמ, ה בכבודו ובעצמו עוסק בתורה הלזו שנתנה לנו כידוע בגמרא"עוד אלא שהקבולא , בה 2215 

 2216 .כי כל התורה היא סידור הטבה לאדם, ל מפראג"וכן מצאתי להגאון מהר? מזאת

כ "וא, ח לאדם"ח וסופה גמ"ושפיר מה שכתבנו תורה תחילתה גמ, כל עסק התורה הוא עסק הטבה לאדם 2217 

איך לא נחפש בכל כוחנו להזדיין במדת הטבה , כ הטבה לאדם מחמת אהבתו אליו"כ´ אחרי שרצונו ית 2218 

ובנפשנו במזון , בגופנו בגשמיות, אשר אנו מתפרנסים משתי מדות האלו בכל רגע ורגע, ואהבת הבריות 2219 

 2220 .היא התורה המסודרת לטובתנו לעד ולנצח נצחים, הרוחני

, מה הוא רחום אף אתה רחום, ורה וההטבה השלמהכי יסוד התורה כולה היא חכמת הת, ל"היוצא מכל הנ 2221 

והנה אין כזה דבר שיוכל , ולכן הוא כלל גדול בתורה, וזה כלל כל המדות הנכלל בואהבת לרעך כמוך 2222 

להאביד ממנו המון , ולכן היצר מתגבר על האדם מאד בזה, האדם לקיים כמה אלפים מצות כל רגע ורגע 2223 

אשרי , ובפרט בדבר שהוא כלל גדול בתורה, ם ולא יחפוץ בהצדקוכי אויב גדול הוא לאד, מצוות בכל רגע 2224 

ויחפוץ להכריע כל , וידאג לטובת כלל ישראל בגוף ובנפש בכל מה שיוכל, לאדם שישים כל עצמו בזה 2225 

 2226 .(ג"י´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .מחלקם יהא חלקנו, העולם כולו לכף זכות כמבואר בקדושין וברב אלפס

 2227 



 2228 מאמר תלט

ה "במדבר כ) זר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכםפנחס בן אלע 2229 

 2230 .(א"י

כ "ויש להבין במה זכות זו גדולה כ, ו"מפורש כאן שאלמלא פנחס היתה גזירת כליה ממש על ישראל ח 2231 

, (ב"סנהדרין פ) והרי כל מה שעשה פנחס אינו אלא הלכה ואין מורין כן, שעל ידה ניצולו כל ישראל 2232 

אמנם התורה כבר השיבה על זה כדכתיב תחת ? למה אין מורין כן, וקשה אם כוחה גדול הוא עד כדי כך 2233 

להיותו , דהנה תכלית המצוות כולן הוא לזכך ולצרף לבו של אדם, אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל 2234 

צוות אלא לצרף לא נתנו המ (ד"ר פמ"ב) ל"כמאמרם ז, מתקרב יותר אל האמת בשלמות מעשיו ומחשבתו 2235 

 2236 .בהן את ישראל

ולכן הלכה זו שהבועל , ואליו כוונו כל ענין מעשי המצוות, נמצאת למד כי עיקרו של אדם הוא הלב 2237 

למי שמדת האמת מתנוצצת , כי לא נמסרה אלא לקנאין, הלכה היא ואין מורין כן, ארמית קנאין פוגעין בו 2238 

ולפגוע בהחוטא הזה אשר , ´נפשו על כבודו יתעד כדי למסור , ת ולשנוא הרע"בו להיות מאוהבי השי 2239 

כי מי יודע מה , ומשום כך הלכה זו אין מורין אותה כן, שנאו רע´ וכדכתיב אוהבי ה, חילל ובעל בת נכר 2240 

 2241 .לו הותר המעשה´ ורק הוא עצמו שמכיר בעצמו שנאת הרע הנובעת מאהבתו יתב, בלבו של אדם

וכי יראו עושק , שהם אוהבים האמת ושונאים העושק, בצעאנשי אמת שונאי ´ יתרו שפי´ ן פ"ברמב´ ועי 2242 

כי איש האמת , הוא אשר אמרנו, כ"אבל כל חפצם להציל גזול מיד עושק ע, וחמס אין דעתם סובלת אותו 2243 

כי הלב , חוקר לב ובוחן כליות, ה שהוא אמת וחותמו אמת"ולכן הקב, אוהב את האמת ושונא את העוול 2244 

ת כי לא היה בקנאותו "שהעיד עליו השי, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהןולכן , והכליות עיקרו של אדם 2245 

ולכן ויכפר , בלבו וכליותיו´ הוא איש האמת אשר אהבת שמו ית, אלא תחת אשר קנא לאלהיו, דבר אחר 2246 

 2247 !על בני ישראל

 2248 ל"ואחז, צרור את המדינים בגלל חטאם אשר החטיאו את ישראל במעשה זמרי, כמו כן יש לראות בהופכו

, ב"ז ויש לו חלק לעוה"שההורגו הורגו בעוה, שכל המחטיא את האדם קשה מן ההורגו, (ב"סנהדרין פ) 2249 

ויצוייר אם נראה רוצח שכל אומנותו , עד כמה רחוקים אנו מדעת תורה, ב"ז ולעוה"והמחטיאו הורגו בעוה 2250 

ולא , אין מעצורהולך ומטייל לו חופשי לנפשו בשווקים וברחובות ב, ללסטם את הבריות ולהרוג נפשות 2251 

האם לא , וגם תלמידים רבים מתאספים אליו להקשיב קולו, עוד אלא שמכובד הוא ביותר על אומנותו זו 2252 

 2253 ?תאחז בנו חלחלה ותיעוב גדול על עולם הפקר כזה

וכן , שאומנותו היא לכתוב ספרי מינות וכפירה ודברי חשק, והנה כשאנו רואים מסית ומדיח הולך לנגדנו 2254 

האם נרגיש כי רוצח גדול ומשחית , ל"ת רח"תה להחטיא בני ישראל להדיחם מעל השיכל דיבוריו הס 2255 

ונשיב לו , ולא נכחד שגם אם ידרוש בשלומנו נשמח עליו כעל כל הון? כרם בית ישראל הולך לנגדנו 2256 

, כי צוררים הם לכם בנכליהם, והתורה צווחת צרור את המדינים, בסבר פנים יפות כראוי לנכבד כמוהו 2257 

 2258 .שקשה המחטיאו יותר מן ההורגו ללמדך

אבל רוצח זה יושב ? כי ההורג נפשות בידיו כמה יספיק, והרי בר נש זה אומנתו הרציחה בהיקף רחב מאד 2259 

האם נרגיש , ואלפים ורבבות נהרגים על ידו, וכותב לו איזה כתבה ומדפיסה, לו בביתו ומיסב על שולחנו 2260 

ורחוקה הרבה , ים בעם אין ידיעתם מתאמת להבנת לבםשאף היודע, ואמנם יש להתריע על תקלה זו? כן 2261 

וזהו מקור השקר של , כי החוש והשכל מנותקים בנו ואין להם חיבור זה לזה, מאד מהרגשת הלב והכליות 2262 

 2263 .ותהי האמת נעדרת, אחד בפה ואחד בלב

מסית זה ה, ולכשנעמיק חקר בזה נמצא כי אחד הוא בתורה אשר הוזהרנו בו לא תחמול ולא תכסה עליו 2264 

י תאוותו להשיג "כל חטאיו של אדם באים ע, (´מ ח"ב) כי כלל הוא שאין אדם חוטא ולא לו, ומדיח 2265 

מ אין זאת אומרת כי כל לבו ואנושיותו מקולקלים "מ, ואף כי פעולותיו תוצאות חמדת לבבו המה, הנאתו 2266 

תחת כובד עול מכריעה היא את כל ישותו , כי בעת אשר תתקפהו תאוותו ורצונו לחטוא, ומושחתים 2267 

 2268 .ולכן מייסרים אותו ונענש על חטאיו ואז יטהר, התאוה

אלא שאיבד כל , אין בזה שום תאוה והנאה, לא כן המסית שגילה רצונו השפל שאחר יחטא וימרוד באלהיו 2269 

מטמינים , ומשום כך אף שלא הועיל במעשיו להחטיא חבירו ולא שמע אליו, חושיו הנפשיים ויצא מהכלל 2270 

מגמתו להחטיא אחרים , כי עצם ההסתה היא הפשע והמרד הגדול, רי הגדר וסוקלים אותולו עדים מאחו 2271 

, וכן בעמון ומואב אשר הכשילו את ישראל בעבירה, ולכן אין לו תקנה אלא ההריגה והאבדון, זולתו 2272 

ואין להם , כי כל לבם מעין נרפש ומקור משחת, מתועבים המה יותר ממצרים ואדום שקדמו ישראל בחרב 2273 

 2274 !לא הם ולא זרעם עד עולם, כות לקרבת אלהיםשיי

כי הכלל של , בשני הקצוות בין במעשה הטוב ובין בהופכו, ´למדנו מכאן עיקר זה שכל לבבות דורש ה 2275 

ומכיון שכן פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את , והמעשים רק פרטים המה בכללו, האדם הוא הלב 2276 

ומדה טובה , כי שונא הוא את הרע, ל ולראות חטא אף בזולתושלא היה יכול לסבו, חמתי בקנאו את קנאתי 2277 



המציל , ז ולעולם הבא"שהורגו בעוה, ומה אם המכשיל את חבירו קשה הוא יותר מן ההורגו, ו"מרובה בק 2278 

משום כך , לכן בקנאו את קנאתי ולא כליתי את בני ישראל, כ"ב עאכו"ז ולעוה"את חבירו ומחייהו בעוה 2279 

 2280 !אחריו ברית כהונת עולם מדה כנגד מדהזכה וזיכה לו ולזרעו 

פנחס זה , ולפיכך וישלח אותם משה ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וההיפך בעמון ומואב כמו שנתבאר 2281 

הוא השיב את חמתו , אמר מי שהתחיל במצוה הוא גומר? ולמה שלח את פנחס, (ג"סוטה מ) משוח מלחמה 2282 

יבוא זה שלבו טהור לקנא לאלהיו ולהחיות את , (תר מטו"מד) והיכה את המדינית הוא יגמור מצותו 2283 

הוא אשר כתוב עליו לכן אמר , וילחם עם המדינים המשוקצים שהכשילו את ישראל להחטיאם, ישראל 2284 

ראוי והגון לצרור ולהכות בהם , והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, הנני נותן לו בריתי שלום 2285 

 2286 .(ב"אור יהל ח)  !כל ימיך לעולם לא תדרוש שלומם וטובתם, שכתוב עליהם

 2287 

 2288 מאמר תמ

ה "במדבר כ) פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם 2289 

 2290 .(א"י

, ל"וכדי להבין את הענין נתבונן בדברי חז, י וכן שנינו בזבחים לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי"וברש 2291 

נקרא ֵרע אהוב אוהב את המקום אוהב את , מה זוכה לדברים הרבהמאיר אומר כל העוסק בתורה לש´ ר 2292 

אוהב את הבריות כי אינו , אוהב את המקום לא את עצמו, ל"ץ ז"וביאר החסיד יעב, (ו"אבות פ) הבריות 2293 

 2294 .ומה יעשו לו אלו הענינים העולמיים, מקנא בטובות זה העולם כי הוא דבוק בבוראו

אולם , שלכאורה הם ענינים סותרים זה לזה, כהונה עם הריגת זמריאם כן כיצד נתמזגו אצל פנחס ענין ה 2295 

אפשר שידורו שני , וזוכה לאהבת המקום וגם לאהבת הבריות, הנראה הוא שאצל מי שלומד תורה לשמה 2296 

אהבת המקום הביאה אותו לקנאות בשביל , כי נובעים הם ממקור אחד של לשמה, הדברים בכפיפה אחת 2297 

בשל כך לא היתה הריגת זמרי , אבל גם לאהבת הבריות זכה, הריגת זמרימה שחייב את , כבוד המקום 2298 

 2299 .משום כך זכה לבריתי שלום, גם אהבת המקום וגם אהבת הבריות, אלא מתוך אהבה, מתוך שנאה

כ איך יתכן שכאן דוקא בגלל הריגת זמרי "וא, אף שהרבה פוסקים סוברים כי ההורג נפש פסול לכהונה 2300 

אלא שהאדם צריך לדעת , יא כי כל המדות נחוצות בשביל קיום התורהברם האמת ה? זכה לכהונה 2301 

ובאופן זה אפילו אם אדם עושה , והכל בדיוק נמרץ במקום והזמן המתאים, להשתמש בהן בצורה מחושבת 2302 

אלא הוא מקיים בזה , הרי לא רק שאיננו פוגם בעצמו או מקלקל במשהו, מעשה של רציחה במקום הנכון 2303 

 2304 .הרע מקרבךאת המצוה של ובערת 

וכפי , אין זו נחשבת לרחמנות אלא לאכזריות, להיפך אם הוא משתמש במדת הרחמנות שלא במקומה 2305 

ולכן פנחס , (א"ילקוט שמואל קכ) כל שהוא רחמן על אכזרים לסוף נעשה אכזר על רחמנים, ל"שאמרו חז 2306 

 2307 .בכל זאת נחרת שמו לעולם כמלאך השלום, פ שהשתמש במדת הקנאות"אע

פ שכתבתי כי "אע, ובמדרש צרור את המדינים, בפרשתנו צרור את המדינים והכיתם אותם וכן מוצאים 2308 

את , לא תדרוש שלומם וטובתם, לאלו לא תעשו כן, תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום 2309 

ויאמר דוד , ואיזה זה דוד, לסוף בא לידי בזיון ומלחמות וצרות, מוצא במי שבא עמהם במדת רחמים 2310 

, ה אתה תעבור על דברי סוף בא לידי בזיון"אמר לו הקב, (´י´ שמואל ב) ד עם חנון בן נחשאעשה חס 2311 

ובא לידי , ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם ויכרת את מדויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם 2312 

 2313 לכך כתיב צרור, ה לא תדרוש שלומם"מי גרם לדוד כך שביקש לעשות טובה עם מי שאמר הקב, מלחמה

 2314 .(א"ר כ"במדב) את המדינים

אבל בדין של , צריכה הקנאות להיות בלי שום ויתורים, כי במקום שהתורה מחייבת, למדנו מדברי המדרש 2315 

כי צריך להיות דוקא בשעת , וזה תלוי על חוט השערה, הבועל ארמית קנאים פוגעים בו יש הרבה מגבלות 2316 

קשה מאד שלא יהרוג , והולך להרוג את הבועלובעת שאדם מתרגש , ולא קודם לכן ולא לאחר זה, מעשה 2317 

יכול הוא , ´אבל בעת שהוא בעל מדרגה והוא מקנא רק את קנאת ה, אותו מעט קודם או אחרי המעשה 2318 

לדעת , וזהו כל נסיונו של האדם ומבחנו בקיום התורה, וגם לפרוש בעת שאיננו רשאי לכך, להרוג 2319 

 2320 .(נחלת אליעזר)  .ןלהשתמש תמיד עם מדותיו במקום הנכון ובזמן הנכו

 2321 

 2322 מאמר תמא

ה "במדבר כ) והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל 2323 

 2324 .(יג

קשה להציב גבולין , כי קשה להבדיל בין הרע ועושהו, שנאת הרע ואהבת האדם בעל הרע קשה מאד 2325 

תורה שלמה היא תורת , אילך גבול האהבהמכאן ו, ברגשות האדם פנימה ולומר עד כאן גבול השנאה 2326 



ולהיות בטוח בנפשו ששנאתו היא , הזהירות וטהרת הלב הנחוצה לאדם בכדי לדעת שלא לערבב התחומין 2327 

 2328 .ואהבתו אינה אהבת הרע אלא אהבת האדם, באמת שנאת הרע

תם לא כל הרוצה לשמוח על מפל, לא כל הרוצה לשנוא את חברו בשביל עבירה שעבר רשאי לשנאותו 2329 

ת "כדאיתא בשע, אם אינו בטוח בעצמו שהוא צדיק גמור מעבירה זו, של רשעים ראוי ומוכשר לזה 2330 

מצוה לפרסם את החנפים מפני חילול , (ו"יומא פ) ´על הא דאמרינן בגמ, (ט"שער שלישי רי) לרבינו יונה 2331 

י אין כוונתו כ, אם לאיש כמוהו רשעו אין לפרסמו, אבל החוטא, אין כל אדם מחוייב בזה, ל"השם וז 2332 

, ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, (´הושע א) בגלותו מסתריו לטובה כי אם לשמוח לאיד ונאמר 2333 

 2334 .ל"נשא עונו כי גם הוא היה רב פשע עכ, פ שעשה יהוא מצוה בהכריתו בית אחאב"אע

 2335 

לת גדולה מצוה רבה ותוע, להסיר מעליהם את מסוה הקדושה ולגלות קלונם, מצוה זו של פרסום החנפים 2336 

אם יש מכיר במעשיו מצוה לפרסמו מפני חילול , שהם רשעים ומראים עצמם כצדיקים, י שם"היא כפרש 2337 

ועוד כשבא פורענות בני אדם אומרים מה , שבני אדם למדין ממעשיו שסבורין עליו שהוא צדיק, השם 2338 

 2339 .ל"מועיל לו זכותו עכ

ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול , אמרינן שםוהוא מדרכיו של מקום כד? כמה חילול השם אפשר למנוע בזה 2340 

מה איכפת לן , י אני ממציא לידו חטא גלוי לכל שיכשל בו וידעו את מעשיו"ופירש, ונתתי מכשול לפניו 2341 

, אם גם הלה אין לבו טהור מעבירה זו, אך לא כן הדבר? י מי הוסר המכשול ונמנע חילול השם"י מה וע"ע 2342 

אלא כמו , למעט את הרע מן העולם ולמנוע חילול השם, ם שמיםאז יש מקום לחשוש שאין כל כוונתו לש 2343 

אינו שונא את , לא על ידו תתגלגל הזכות והתועלת שבדבר, לא עליו לקיים מצוה רבה זו, לשמוח לאיד 2344 

 2345 .הרע אלא את האדם וזה אסור

שם אך הותרה בשביל חילול ה, אונאת דברים והלבנת פנים, בעיקרו של דבר פרסום החנפים עבירה היא 2346 

אבל אם גם המפרסם הוא , היתר זה אינו אלא כשהוא מתכוון לשמה בתכלית הטהרה, והיא עבירה לשמה 2347 

וכיון שאינו בתכלית הטהרה לא , ואפשר שהוא גם שמח לאיד, אין פרסומו נובע מכל הרצון הטוב, חוטא 2348 

ולה עבירה לשמה נ בר יצחק גד"אמר ר, (ג"נזיר כ) ´הותרה לו עבירה זו ולעוון יחשב לו כדמצינו בגמ 2349 

? מאן נשים שבאהל, דכתיב תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תבורך, ממצוה שלא לשמה 2350 

יוחנן כל טובתם של ´ אמר ר, והא קא מיתהניא מעבירה ולמה משבחה הכתוב, שרה רבקה רחל ולאה 2351 

 2352 .כ"רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים ע

, והכתוב משוה את מעשיה למעשי האמהות הצדקניות, ישראליעל זו שעשתה מעשה טוב בכדי להציל את  2353 

היתה בעלת , לו לא היתה עבירה זו לשמה לגמרי ובתכלית הטהרה, לו היתה לה גם הנאה קלה בדבר 2354 

כל הצלת עם ישראל לא היה מתיר , כל צדדי הטוב שבעבירה לא היו מבטלים את עצם העבירה, עבירה 2355 

י עבירה תבא "לא ע, (שם´ עיין בתוס) עולם היא תהרג ואל תעבורואלולא דקרקע , אותה לעבור עבירה זו 2356 

 2357 .י זכאי"אין מגלגלין זכות אלא ע, י בעל עבירה תתגלגל הזכות הזו"ולא ע, הישועה

פגימה היותר קלה מעכבת , אלא תנאי עיקר ועיכוב בקיום העבירה, הלשמה של עבירה אינה רק מעלה 2358 

דדוקא אם היא , התנאי בטל והעבירה קיימת, מה כל דהו בהאם פגי, אם הלשמה אינה שלמה לגמרי, בזה 2359 

אבל אם יש בדבר גם הנאה , אז הלשמה מכשיר אותה, נעשית לשמה בלי כל כוונה צדדית ונטיה עצמית 2360 

לא כן מצוה שלא לשמה , ובלי הכשר עבירה היא, אז אין הכשר בדבר, נטיה היותר דקה, הכי קלה 2361 

כי , למצוה תחשב לו, ים אותה מתוך נטיות צדדיות ורצון עצמיואף אם הוא מקי, שעצמיותה מצוה היא 2362 

 2363 .זהו ההבדל ביניהן, עצמיותה מצוה היא

ולאו דוקא אם אינו נקי לגמרי מעבירה זו , כלל זה הובא להלכה בכל העבירות לשמה שהאדם מחוייב בהן 2364 

עבירה כ נכשל ב"אלא שאח, אלא אף אם עשאה לשמה כדין וכדת, בשעה שהוא עושה אותה לשמה 2365 

דהא גם , ונידון עליה בכל חומר הדין, כבר הוברר למפרע שלבו אינו טהור לגמרי מעבירה זו, שכיוצא בזה 2366 

 2367 .(ג"ק מצוה פ"בסמ) וכן איתא מפורש, כ"יהוא נכשל בעבירה אח

כי ההורג , א"הובא בשם הריב, הרודף אחר חברו להרגו או אחר נערה המאורסה שניתן להצילם בנפשו 2368 

יחשב לו דמי , ו בעבירה שכיוצא בזה"כי אם יכשל ח, להזהר תמיד מאבק רציחה ועריות את הרודף צריך 2369 

פ שהנביא ציוה לו "אע, והביא ראיה מיהוא המלך שנענש על דמי בית אחאב, הרודף שהרג לדם נקי 2370 

 2371 .ש"כ עיי"רק בשביל שנכשל בעבירה שכיוצא בזה אח, להרגם

, ופיקוח נפש יש בדבר, רודף התחייב בנפשו מדין תורהה, לא תעמוד על דם רעך, הצלת הנרדף מצוה היא 2372 

מותר לו להרוג את , מיתת הרודף לחוד ודין רוצח לחוד, לא כן הדבר? מה איכפת לן לטהרת הלב הזה 2373 

א לו "וא, שהוא נקי לגמרי מאבק עבירה זו, הרודף אך ורק אם קיים את המצוה הזו בתכלית הטהרה 2374 

א לרדת "זהו העומק בטהרת הלב שא, ח הוא וכאילו שפך דם נקיואם לא כן רוצ, להכשל בה בשום אופן 2375 

 2376 .לתהום עומקה



, זהירות יתרה נחוצה לאדם שלא יחשב עליו שהוא שמח לאיד, לא כל אדם ראוי לזה, באבוד רשעים רינה 2377 

אם יוצאי מצרים אמרו שירה על מפלתם , טהרת הלב נחוצה למצוה זו יותר משנחוץ לכל המצוות שבתורה 2378 

מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן , הוא בשביל המדרגה הגבוהה שהיו עומדים בה ,של מצרים 2379 

למדרגת אהבת הבריות , כיון שהגיעו למדרגת נבואה הגיעו למדרגת טהרה היותר גדולה, בוזי בנבואתו 2380 

 2381 .´ שנאה טהורה ומופשטה כראוי ליראי ה, שנאתם לעושי הרע שנאת הרע היתה, היותר כבירה

בדיקה אחר בדיקה בו בלבו נשמתו וכל , בחינה אחר בחינה! יא העבודה בהשגת הטהרהמה רבה ה 2382 

לפעמים אינה תלויה כלל , ועדיין אינו בטוח בה, דרכיו מעשיו וכל מעלליו בעבר בהוה ובעתיד, עשתונותיו 2383 

עדיין לא הגיע לקצה , למרות כל הביקוש והעבודה בהשגתה, למרות כל ההשתדלות, במאמצי לב האדם 2384 

לפעמים , לפעמים היא תלויה בטבעי לב האדם ובתכונה נפשית שבאת לו בירושה מדורי דורות, צתהק 2385 

וחובה אחת שאינה תלויה בצוארו כלל , זכות אחת של אבי אבות אבותיו מזכהו באושר הנצחי הזה 2386 

 2387 .מפסידהו את הנצח ומונעתו להגיע לטהרה

לכן אמר הנני נותן לו , ראל בקנאו את קנאתיפנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני יש 2388 

תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל , והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, את בריתי שלום 2389 

, קנאי בן קנאי הוא, ה הניחו לו"אמר להם הקב, בקשו מלאכים לדחפו, ל"ז (.ב"בסנהדרין פ)א  ואית 2390 

ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו יתרו , שבטים מבזין אותו התחילו, משיב חימה בן משיב חימה הוא 2391 

 2392 .ל"בא הכתוב וייחסו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן עכ, יהרוג נשיא שבט מישראל, א"עגלים לע

ובזכות זו ניתנה לו ברית כהונת עולם , צבאות´ קנא את קנאת ה, פנחס עשה את מעשהו בכל טהרת הלב 2393 

כ נסים להראות "עשו לו כ, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי, (א"בחים קבז) לו ולזרעו אחריו כדאמרינן 2394 

למה התחילו שבטים מבזים בו ? למה בקשו מלאכי השרת לדחפו, לכל שמן השמים הסכימו על ידו 2395 

וכי , חזר בתשובה והוסיף פרשה בתורה, יתרו שנתגייר? מיהו? א"והזכירו לו שאבי אמו פיטם עגלים לע 2396 

ולמה הזכירו השבטים את היחס שלו ? כ לזרע זרעו"כש, כור מעשיך הראשוניםאומרים לבעל תשובה ז 2397 

סוף סוף אם , ה שהוא מיוחס לבית אבי אביו"ומהי התשובה שהשיב להם הקב? עתה אחרי מעשה רב זה 2398 

אולי איזה שורש רע מבית אבי אמו מעכבתו מלהגיע לטהרת הלב , ביחוס המשפחה נמצא גם צד פסול 2399 

 2400 .הההכרחית למעשה רב ז

והלכה למשה מסיני שקנאים , הכל ידעו שזמרי בעל ארמית, פנחס אמנם עשה מעשה רב בלי כל ספק 2401 

זאת מעכבת , אבל אם יש איזה צד של חובה ביחוס משפחת הקנאי, זמרי אמנם דינו להריגה, פוגעים בו 2402 

שאין אפשר , בלי טהרת הלב גמורה אפשר שדינו כרוצח, אותו מלהגיע לרום מעלת מדרגת טהרת הלב 2403 

ובלי המצוה הרי , ולא בשבילו נאמרה ההלכה למשה מסיני שמצוה עליו להיות רוצח, חלקו בין הקנאים 2404 

הריגתו ממקור , אוהב שלום ורודף שלום, לכן בא הכתוב וייחסו לבן בנו של אהרן הכהן, הוא רוצח 2405 

יש לו טהור לב טהור , זה המקודש ביותר לשרת בבית הבחירה, קנאתו משבט לוי נובעת, הטהרה היא 2406 

 2407 .(י"רש) ואני מחזיק לו טובה, הוא השיב את חמתי בכל מלא עומק טהרת הלב, בתכלית הטהרה

על האדם להיות שלם בתכלית שיהא מותר לו להיות , כמו צדיק חסיד ועניו, קנאות תואר השלמות היא 2408 

לשפע , רעו אחריוי מעשה קנאות טהורה זכה פנחס לכהונת עולם לו ולז"ע, קנאי ויהא התואר הזה הולמתו 2409 

פגימה כל דהו דקה מן הדקה בפנים לבו או במעשיו , י הקנאות לא יפסיד את הנצח"טהרה זקוק האדם שע 2410 

 2411 .וקרוב להיות חוטא ופושע, אין חלקו בין הקנאים, בו או באבותיו

לא כל הרוצה , לא כל הרוצה לקנא בשם השם הוא מקנא, לא כל הרוצה לדגול בשם האמת הוא דוגל 2412 

לא , לא כל הרוצה לפרסם את הרשעים הוא מפרסם, את חברו בשביל עבירה שעבר רשאי לשנאתולשנוא  2413 

זיכוך , בדיקה אחר בדיקה, טהרה אחר טהרה, כל הרוצה לשמוח על מפלתם של רשעים ראוי ומוכשר לזה 2414 

 2415 לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש, ויבקש רחמים ממרומים, וגם אז יהא לבו נוקפו, אחר זיכוך

 2416 .בקרבי

לו אפילו , דבר שבעיקרו מצוה ואין בו כל צד עבירה, מה שאפשר לאדם לעשות בלי כל בדיקה הוא מצוה 2417 

בזכות , מי יכול לשער את גודל הזכות ועד היכן כוחה של מצוה מגיע, לו אפילו בכוונה רעה, שלא לשמה 2418 

מעלה , דבר טוב הכי קטן, ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצאה ממנו רות שיצא ממנה שלמה"מ 2419 

 2420  .´מעלה אותו למרומים ומזכהו את הנצח לו ולזרעו אחריו כן יזכנו ה, מצוה הכי קלה, הכי קטנה

 2421 .(תורת אברהם)

 2422 

 2423 מאמר תמב

 2424 .(ב"ה י"במדבר כ) לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום

פסוק זה מתייחס , (´ב מלאכי) בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם לו מורא וייראני ומפני שמי נחת 2425 

, שפנחס זכה למה שזכה בגלל שתי מדות טובות שהיו בו, ופירשו רבינו בחיי, לפנחס כמבואר בתנחומא 2426 



ולמרות הסכנה , ´והיינו שמחמת יראת שמים שהיתה בו נתעורר לקנאות לכבודו ית, היראה והבטחון 2427 

שכל טוב ´ ראשית חכמה יראת הל על הפסוק "וזהו שאמרו חז, בדבר התאזר בבטחון והערה למות נפשו 2428 

 2429 .(ז"ברכות י) לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה, ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם, לכל עושיהם

שבודאי , אם האדם יקדים יראתו לחכמתו אז יוכל להשיג את המטרה שתהיה התורה לו בבחינת עושיהם 2430 

בכל זאת לא בשביל , מעשה ונזכר הלכה על אף שפנחס ראה, ירצה ויבין איך להוציא מן הכוח אל הפועל 2431 

שהרי למדרגה של בקנאו , וכן הדין נותן, אלא בעד יראתו שקדמה לחכמתו, הזכרון הטוב שלו זכה לשבח 2432 

 2433 .י היראה שקיננה בלבו שדחפתו להפקיר את עצמו כדי לקדש שם שמים"את קנאתי הגיע רק ע

יש מרחק גדול , ימית להיות מן הקנאים בפועללבין ההתעוררות הפנ, בין ידיעת ההלכה דקנאים פוגעים בו 2434 

כל מילתא דלא רמיה עליה , ולא עוד אלא כלל גדול בידינו, ודרוש הרבה עבודה שבלב עד שמגיעים 2435 

, במדה שהענין לוחץ על האדם ומרגיש שנוגע לו אישית, (.ט"ב ל"ב) דאיניש אמר לה ולאו אדעתיה 2436 

בוער בקרבו להעמיד הדת על תלה יתכן ראה מעשה רק אצל מי ש, באותה מדה הוא שם לב לדייק בדבר 2437 

 2438 .ולא אצל הלומד בבחינת הלכתא למשיחא, ונזכר הלכה

אף שאי אפשר לעמוד על כך מתוך מבט , אחרת לגמרי מזה הלומד לשם לימוד גרידא, הלומד מתוך יראה 2439 

הבית מראה  ואילו בעל, הדבר דומה לבית מסחר בה יושבים פקידים ומנהלים את עניניה, חיצוני בלבד 2440 

שהרי כל , בכל זאת אדם פיקח מבין שבעל הבית יותר שקוע בעניני המסחר מהעובדים, עצמו אך לפרקים 2441 

ואילו הפקידים עושים את המוטל עליהם בלי מאמץ , מוחו שקוע בזה כל המעת לעת יוזם עסקות חדשות 2442 

 2443 .על אף שאותם רואים בחנות יותר מבעל הבית, יתר

שיראתו קודמת לחכמתו משקיע את מחשבתו ומרצו בתורה למצוא בה את דרך מי , כמו כן בנוגע לתורה 2444 

ומתוך שמחפש בה , (´משלי ה) וכל עסקו אינו אלא בה ומקיים בנפשו באהבתה תשגה תמיד, עץ החיים 2445 

ומוצא בה דברים שאינם חשופים למבט , (7ד"עירובין נ) פתרון לספקותיו מרגיש בה תמיד טעם חדש 2446 

 2447 .שמבטיח הפסוקוזהו שכל טוב , שטחי

אבל אינו בבחינת בעל , יתכן שישב כל היום על יד הגמרא, ואילו השני שלימודו הוא רק לימוד שכלי 2448 

ואינו יכול , אבל חסר לו הכלים לקנותם לעצמו, עוסק הוא גם בדברים גבוהים, הבית אלא בבחינת פועל 2449 

שהוציא הנהגה מסויימת מתוך  ל"ס זצ"וידוע על הגרי, (ט"ז י"ע) ל התורה שלו"לזכות למה שאמרו חז 2450 

ס של זולתו לא "ישראל שאכן בש´ ענהו ר, ס שלו לא מופיע דבר כזה"וכאשר רב אחד טען שבש, ´הגמ 2451 

 2452 .והראה מקור לדבריו, ס הוא מפורש"אבל אצלו בש, מופיע

ולא להכניס את מחשבתו בחקירות , התורה מחייבת את האדם לשלוט אף על שכלו, זאת ועוד אחרת 2453 

ומוכרח לצמצם , וכמו כן לכל אדם יש גבול להשגה שכלית, (7א"חגיגה י) מו מה למעלה ממךאסורות כ 2454 

אז תהיה שכל טוב , במדה שיראתו קודמת לחכמתו, כי בנפשו הדבר, את עצמו לבל צאת מהגבול ההוא 2455 

ולא חלילה שכל רע היכול לאבדו משני העולמות , לכל עושיהם שקניני השכל שירכש יהיו לטוב לו 2456 

 2457 .חלילה

והסוף היה שקצץ , וכבר מצאנו אצל אלישע בן אבויה שהיה מן הנכנסים לפרדס מגודל רוחב לבו בתורה 2458 

א "ופירש המהרש, (7ו"חגיגה ט) ,עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום´ ואילו ר, בנטיעות ויצא לתרבות רעה 2459 

, ני שלמותעקיבא שהיה שלם בכל מי´ ור, שנכנסו לפרדס החכמה והיא חכמת אלהות, בשם ספר ישן 2460 

רבי עקיבא , כ"ע´ עמד ולא הרס לעלות אל ה, כשהגיע לגבול ששכל האנושי אי אפשר להגיע אליו 2461 

אולם , ´ברגע שהגיע לגבול השגתו התאזר כוח לצמצם את שכלו לבל יהרוס אל ה, שיראתו היתה איתנה 2462 

 2463 .תלא שת מעצר לשכלו וסופו שקיצץ בנטיעו, אחר שלא הכין את עצמו כמוהו ביראת שמים

וחותרים , וממילא הולכת ומתמעטת היראה, מה מאד נוגעים אלינו הדברים בזמנים אלה שנחלשה האמונה 2464 

כ השתקעו בחומריות "כ, (7ט"סנהדרין צ) תחת מעמדם של חכמי ישראל בטענות של מאי אהני לן רבנן 2465 

ומכל , רהויש כאלה שמודים בצורך של לימוד התו, שלא תופסים בכלל את הנחיצות של עמלות בתורה 2466 

ולא דעת ולא , מקום באים בעקיפין לומר שגדולי ישראל היו צריכים להתאים את גישתם יותר לרוח הזמן 2467 

 2468 .ולא ככל העולה על רוחם יכולים לעשות, שהיראה צריכה להקדים לחכמה, תבונה להם

ת מתענוגי ליהנו, טעות נעוצה בזה שרוצים לזכות מיד לשני שולחנות, לא בהתחכמויות מנהיגים את הדור 2469 

, ולכן אומרים הם שהדרך הגבוה קיצוני הוא, וגם להחזיק בידם סגולות התורה, העולם מעושר וכבוד 2470 

לו חכמו ישכילו זאת שהתורה דורשת , ז"וכוונתם שהוא מפריע להם בהגשמת שאיפותיהם של עוה 2471 

ומה , לבבותב בבת אחת כמו שכתב החובת ה"ז ועוה"ולא יתכן כלל אהבת עוה, מהאדם הקרבה ומסירות 2472 

אלא להיפך להתמסר יותר לרוחניות בחירוף נפש , שהדור שקוע בחומריות אין הפתרון בעשיית פשרות 2473 

 2474 .ובמסירות נפש



, ולכן במקום להיות בעצמם בעלי מסירות נפש, אולם מנהגו של עולם שרוב אנשים אינם מוכנים לזאת 2475 

, ם שגרו בקרבת מקום לאברהם אבינועל כן מצאנו שאנשי סדו, מחפשים להצטדק בטענות סרק וסילופים 2476 

 2477 .הפליאו לגזור חוקים אכזריים נגד כל פעולה קטנה של חסד והטבה, במקום לקבל השפעה ממנו לטובה

אחרי שקבעו לעצמם שדרך החסד של אברהם אבינו אינו לפי רוחם המציאו להם שיטה דאדרבה אסור  2478 

וכבר ידוע הפתגם , ם בהם שפלות הנפשמשום שבזה מרגילים אותם לפשוט יד ונוטעי, לעזור לעניים 2479 

, מצטדק בטענה שהשידוך אינו מוצא חן בעיניו, כאשר עינו רעה לתת לצדקה ואף לא להכנסת כלה 2480 

אבל בהמשך הזמן ראינו צדיק , ל באמרם קא מכסיף לן סבא"קיטונות של בוז נשפכו על ראשו של הסבא ז 2481 

 2482 .(המוסר והדעת)  .ראינו את הפירות שקצר ואת הדורות שהעמיד, מה פעל

 2483 

 2484 מאמר תמג

 2485 .(ב"ה י"במדבר כ) לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום

, אמת ואהבה, הנה לדוגמה המדות אמת וחסד, עד כמה משובשים ומוטעים הם המושגים המקובלים בעולם 2486 

, ויש עוד מרחיקים לכת לאמר שהן כתרתי דסתרי, פ רוב לחשוב שאין שתי המדות מתאימות"רגילים ע 2487 

האמת אינה סובלת פשרות , האמת אינה מוותרת ואינה נושאת פנים, ת היא בגדר יקוב הדין את ההראמ 2488 

ולעומתה מדת השלום והחסד היא בבחינת , ככה מתוארת האמת לפי המושג הרווח, וכולה תקיפות ודין 2489 

המקובל כזה הוא המושג , ולא הרי החסד כהרי האמת, כולה ענוה וסבלנות, הטוב ומטיב לרעים ולטובים 2490 

רק ידיעה קלושה על טיב מהותן של המדות הולידה , אבל טעות היא ומופרכת מעיקרה הגדרה זו, בעולם 2491 

 2492 .ל"ההגדרה הנ

והיודעים את סוד , היודעים את נפש האדם, היראים והמשכילים האמיתיים´ אחרת היא השקפת חכמי ה 2493 

, ל"ני החכמים האמיתיים במדות הנואין סתירה בעי, הכוחות הרוחניים המתלכדים לשלמות בחיר היצורים 2494 

כי , כי לולי שכל כוחות הבריאה וכל מדות הנפש היו דומים זה לזה למרות גוונם החיצוני, ליראיו´ וסוד ה 2495 

כ מאושרים כשהם "ולא היו כ, כ לאיחוד כשהם נמצאים במצב של פירוד"אז לא היו משתוקקים כ 2496 

 2497 !כי אין אהבה אלא בדומה, מתאחדים

האמת והשלום היו נוגדים אחד , ואם שני הכוחות האלה, (´זכריה ח) והשלום אהבו הנביא קורא האמת 2498 

שיש בשני אלה הכוחות , אלא שמוכרחים אנו להבין ולהכיר, איך אפשר לנו לאהוב אותם, למשנהו 2499 

, שאמת מעורבת ומעורה היא בתוך מדת השלום, ויש צד שווה שבהם, התאמה ויחס יסודי בשורשם 2500 

ה היא מקשה אחת "כל הבריאה שברא הקב, ה והחסד גנוזים אף בתוך האמתותשוקת השלום האהב 2501 

ונראה אפילו כסותר , וכל מה שלכאורה נפרד ומנותק, והכל מרועה אחד נאצל ונוצר, מושלמת ביסודה 2502 

 2503 .ובתוך תוכם מתהלכת תשוקה אדירה לשוב ולהתאחד עם מקור המקורות, ביסודם הכל אחד, ונוגד

והמדה , ואחדות זו זוהי האמת והשלום, של המדות המיוחדות שזוכים להתאחד גדולה ונפלאה היא השמחה 2504 

, מחכים הם לתיקונם ולהשלמתן באהבה רבה, המקרבת אותם היא האהבה השולטת בכל ההווייה 2505 

ב "ב) ה בעולמו זכר ונקבה בראם"ל כל מה שברא הקב"ש חז"כמ, והיבלעותם אחד ברעהו הוא תיקונם 2506 

ולכולם יש מועד וזמן , י ההוראה השמימית יום פגישתם של כל הנפרדיםאמנם מוקבע הוא לפ, (ד"ע 2507 

 2508 .לזכות להתאחד

, בתוך תוכם ממקור אחד קדוש יהלכון, כל המדות הרוחניות שבהווייה הנראות לכאורה כנפרדים ונוגדים 2509 

י "שופיר, אם אני כאן הכל כאן, על הלל הזקן שהיה אומר (ג"סוכה נ) ל"ש ז"וכמ, ומה שיש בזו יש בזו 2510 

כי השראת , אם השכינה שם אזי כל הבריאה וכל היצורים מאוחדים, אם אני מוסב על השכינה, ל"ז 2511 

משתוקקים לעשות רצון קונם , מניעה ומעוררת את כל הנפרדים, השכינה היא האהבה האלוהית 2512 

 2513 .ומתאחדים ומשלימים ביניהם מתוך אהבת האמת המקורית

וכל אחת ממלאה את , גם הן משורש ויסוד אחד, לחברתההאמת והחסד שלכאורה נראות כמנוגדים אחת  2514 

כאותו , ודרך משל נאמר, והאמת היא החסד, והחסד היא האמת, תפקידה במקומה ובזמנה המיועד לה 2515 

אלא שזה מטה אחד בעל שני , הכי נאמר שזה שני מטות, והשני ירוק, המטה שקצהו אחד צבוע אדום 2516 

ופעם מכוונים , פעם מטים אותו כלפי חסד ושלום, מתאיםגוונים שמשתמשים בו לצורך השעה והמקום ה 2517 

 2518 .והמטה מאחד בקרבו את שתי התכונות לאחדים בידו, אותו כלפי מדת האמת

בים כגבור עשה , לפי כל דבר ודבר נראה להם, ר חייא בר אבא"א, (תנחומא יתרו) איתא במדרש 2519 

, בימי דניאל כזקן מלמד תורה, בסיני היה מלמד תורה לישראל ועומד כסופר, מלחמותיהם של ישראל 2520 

, פנים בינוניות, ה פנים זעומות"נראה להם הקב, חנינא בר פפא´ אמר ר, בימי שלמה כבחור לפי מעשיהם 2521 

, כאדם מלמד לבנו תורה חייב ללמדו ביראה, פנים זעומות למקרא, ופנים שוחקות, פנים מסבירות 2522 

פ שאתם רואים כל הדמויות "ה אע"להן הקבאמר , שוחקות לאגדה, מסבירות לתלמוד, בינוניות למשנה 2523 

 2524 .ל"אלהיך עכ´ אנכי ה, הללו



בהתאם לנסיבות , ל הנפלאים משקפים לנו גם את מהות וטיב המדות השונות המופיעות לפנינו"דברי חז 2525 

וכן בתוך תוכו של , אבל חד הן, משונות הן במשימתן הזמנית, ברם שורש ויסוד אחד להן, הזמן והמקום 2526 

פעם שוחקות , פעם כשהן זעומות בגוון האמת, כל המדות מתגלות בהתאם לתנאים, עילאיהאדם המוסרי ה 2527 

והכל מתוך מגמת אהבת הבורא הבוערת עמוק על מזבח לבותיהם של אנשי , לתפקיד החסד והשלום 2528 

 2529 .וכל המעלות שואפות להתאחד בהכרת האלוהות, המעלה

חסד זה אהרן ואמת זה , ו צדק ושלום נשקוד חסד ואמת נפגש"הה, וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו 2530 

שלום זה , עשה´ צדקות ה´ צדק זה משה שנא, כמה דתימא וילך ויפגשהו, הוי חסד ואמת נפגשו, משה 2531 

כי אין הנשיקה , הנשיקה התקיימה בהר האלהים, (שמות´ ר פ"מד) בשלום ובמישור הלך אתי´ אהרן שנא 2532 

דת החסד העמוקה שבאהרן התכללה כאן במדת מ, האמיתית מתבצעת אלא במקום השתוות הרוחנית 2533 

 2534 .האמת שבמשה עד כדי שלמות החיים השמימיים

אלא שתפקידו של כל אחד גרם , כל אחד ואחד במדתו והנהגתו היה מעוטף בשני הכוחות הללו 2535 

הנהגתו של משה , ברם שניהם אצרו בתוכם שתי המדות גם יחד, להתבלטותה של מדה זו או חברתה 2536 

אילצתו להשפיע , והנהגתו של אהרן בכהונה ועבודה, הבליטה את מדת האמת שבו, בהנהגת המלכות 2537 

 2538 .ואמנם שניהם כאחד תוכם היה רצוף אהבה חסד ואמת, בכיוון החסד

רגיש , ומדת האמת שבמשה כל מגמתה אהבה רחמים וחסד לישראל, מדת חסדו של אהרן בנויה על האמת 2539 

ולכן היה מוכיח וחוזר , לה לא יבושו ולא יכלמושהחוטאים חלי, היה משה בצערן של נשמות ישראל 2540 

ל תואר והגדרה הולמת "לא מצאו חז, ואחרי כל התוכחות והתביעות והנזיפות של משה על ישראל, ומוכיח 2541 

האהבה , כי מצע כל התוכחות ודרישת האמת, (ה"מנחות ס) כי אם משה רבינו אוהב ישראל, את משה 2542 

 2543 .הגדולה שבלבו של משה

כי למרות , כשהספידהו מלאכי רום אמרו עליו תורת אמת היתה בפיהו, סד והשלוםוכן אהרן ענק הח 2544 

ל "י ז"וכפירש, לא וויתר ולא שינה אף על קוצו של יוד מן האמת, כיווני החסד והשלום שבדרך אהרן 2545 

נוצרת התורה השלמה , כי ממזיגת היסודות שהן כאחת, (´בהעלותך ח) מלמד שלא שינה, ויעש אהרן כן 2546 

שלא טימא את הטהור ולא טיהר את , ל תורת אמת היתה בפיהו"ואיתא בחז, ש"והכל לכבודו ית ,והרצויה 2547 

, בשלום ובמישור הלך אתי, שלא אסר את המותר ולא התיר את האסור, ועוולה לא נמצא בשפתיו, הטמא 2548 

ספרא ) ורבים השיב מעוון שהשיב פושעים לתורה, שלא הרהר אחר המקום כדרך שלא הרהר אברהם 2549 

 2550 .(´י ישמינ

ואותו פנחס , שהתנהגו בדרכו ובשיטתו, התנחלה ועברה לבניו ולבני בניו, המזיגה המבורכת של אהרן 2551 

היה כולו רצוף אהבת יה ותשוקתה של השכנת , ´הקנאי פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן שקינא את קנאת ה 2552 

 2553 .לוםה מעיד עליו הנני נותן לו את בריתי ש"והקב, שלום בין ישראל לאביהם שבשמים

וחידש ´ שהשקיט חרון אף ה, לא היה מוכשר ועלול לבצע מעשה קנאה זה, ולולי מדת האמת והשלום שבו 2554 

ה על פנחס הקנאי בן הקנאי משיב "ובחותמת ברית שלום שהניח הקב, את השלום בין ישראל לאביהם 2555 

וחות כל הכ, נחתם ההצהרה השמימית למען דעת כל הדורות שהכל מרועה אחד, חמה בן משיב חמה 2556 

ועל האדם להתאמץ להמשיך להוריד ולהרכין ! חד הם, העליונים למרות צורותיהם ולבושיהם החיצוניים 2557 

צדק , חסד ואמת נפגשו, האמת והשלום אהבו, המאחד את כל כוחות הנפרדים וחלקי המדות, השכינה עליו 2558 

 2559 .(תורת הנפש)  .ושלום נשקו

 2560 

 2561 מאמר תמד

ה "במדבר כ) ם תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראלוהיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עול 2562 

 2563 .(ב"י

אבל רצה , וכאן כפל דבריו, וכמה חייבי כריתות נתנו ברמיזה, חזר הכתוב מה שכבר נתבאר למעלה 2564 

ו כליה "כי לולא מדת הגבורה של פנחס היה ח, ה לפרסם בישראל כמה יקר בעיניו מדת הגבורה"הקב 2565 

בעגל עמד , י געו כולם בבכיה"ופירש רש, המה בוכים פתח אהל מועדש ו"כמ, משונאיהם של ישראל 2566 

 2567 .אלא כדי שיבוא פנחס ויטול את הראוי לו, רבוא וכאן רפו ידיו´ משה כנגד ס

ה למשה שישלם שכר טוב לפנחס על הצדקה שעשה עם "הודיע הקב, ל ריש פנחס"ן ז"וזה לשון הרמב 2568 

ב עוד אחריו ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את וכתו, לכפר עליהם ולא מתו כולם במגפה, ישראל 2569 

ל להודיע כי ראוי היה לשכר הגדול הזה "ן ז"וכתב הרמב, המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני 2570 

 2571 .ולא ירא מהם בקנאתו לאלהיו, שהרג נשיא בישראל ובת מלך גוים

ואחריו עוד פסוק שלם על שם , כי נכתב שם האיש המוכה בפסוק שלם, הנראה באר היטב מתוך הכתובים 2572 

ולכן גם הכפל בפסוקים כמו , מדת הגבורה´ רק כדי לפרסם בישראל כמה יקר בעיניו ית, האשה המוכה 2573 



ואילו היה מורך הלב היו , הכל לחבב את פנחס שלא נתירא מנשיא בישראל וממלך גוים, שהקשינו למעלה 2574 

 2575 .ו כולם מתים במגפה"ח

כדי לחזק לב ישראל שיתאמצו במדת הגבורה , געו כולם בבכיהואין ספק שלכן נתעלמה מהם הלכה ו 2576 

להודיע שבחו של פנחס , ד"ל בפסוק י"י ז"ש רש"כמ, ובפרט במקום שיש חילול השם, ´החביבה לפניו ית 2577 

 2578 .(ב"רפ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .פ שזה היה נשיא לא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם"שאע

 2579 

 2580 מאמר תמה

 2581 .(ו"ה ט"במדבר כ) כזבי בת צור ראש אומות ושם האשה המוכה המדינית

והוא היה חשוב מכולם שנאמר ראש , אחד מחמשת מלכי מדין את אוי ואת רקם ואת צור, ראש אומות 2582 

מה איכפת , ולכאורה אין הדבר מובן, (י"רש) ולפי שנהג בזיון בעצמו להפקיר בתו מנאו שלישי, אומות 2583 

ואיזה עונש הוא בעדו שמנאו , פרשה זו כבר מת ואיננוהלא כשנכתבה ? ליה אם נמנה ראשון או שלישי 2584 

 2585 ?הכתוב שלישי

ואין אנו רגילים לצייר , חור מת חור איננו, אם צור מת צור איננו, זה תמוה לנו מפני שאנו רגילים לחשוב 2586 

ביתר , וחייו אז מכילים את כל הענינים שאנו מרגישים פה, בדמיוננו כי אחרי מות האדם עדיין חי הוא 2587 

 2588 .ז וגם שם בעולם העליון"בעוה, והתורה חיה וקיימת לעולם, יתר עז באופן נעלה ונשגבשאת ו

כי צור כשנכתב שלישי בתורה הרי הוא , לו הרגשנו זאת כראוי כי אז היינו מבינים את פשטות הכתוב 2589 

איך שיהיה אם שנכתב שלישי , וגם הוא יודע ומרגיש מזה צער ועלבון, נמנה שלישי והכל יודעים זאת 2590 

או שנקטן באמת ומקומו הוא מעתה להיות נמנה שלישי למלכי , משום עונש על המעשה המכוער הזה 2591 

איננו רגילים להרגיש זאת ולהתחשב עם זה , שלישי הנהו, פ כשהוא נמנה בתורה שלישי"אבל עכ, מדין 2592 

 2593 .ולכן לא נבין את פשטות הדברים שזהו עונש לצור, כראוי

והיה בשומעו כי איש אחד , אותו בשוטים או מעמידים אותו בפינה התינוק יודע שכשהוא חוטא מייסרים 2594 

היבין את העונש , או שקוראים אותו לפני אחרון, וענשו אותו בזה שפסקו מלקראתו לתורה שלישי, חטא 2595 

אבל לא עליה לפני , העמדה בפינה, הוא יודע כי עונש הוא מכת לחי, ודאי שלא יאמין שגם זה עונש? הזה 2596 

עד אשר , כ ממדרגת הדורות הראשונים"וכן אנחנו נפלנו כ, ני שאין לו מושג בענינים אלווזהו מפ, אחרון 2597 

הפתגם היהודי אומר גם , ב"וממש שוכחים אודות מציאות העוה, ז"אין לנו ציור במה שהוא חוץ מן העוה 2598 

.העיקר אם לא, כ עולם"פ כי העולם האחר ג"אבל ידעו נא לכה, ידיעה זאת אינה מזקת, ז עולם הוא"העוה 2599 

 2600 .(201א דף "שיעורי דעת ח)  

 2601 

 2602 מאמר תמו

 2603 .(ו"ה ט"במדבר כ) ושם האשה המוכה המדינית כזבי בת צור ראש אומות

ראש אומות אחד מחמשת , להודיעך שנאתן של מדינים שהפקירו בת מלך לזנות כדי להחטיא את ישראל 2604 

ולפי , ראש אומות´ מכולם שנא והוא היה חשוב, את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, מלכי מדין 2605 

שמסר את , ולכאורה הרי שונא ישראל כזה, (י שם"רש) שנהג בזיון בעצמו להפקיר את בתו מנאו שלישי 2606 

מן הראוי היה לבזותו בדברים חמורים , נפשו לחתור תחת קדושת ישראל ולגרום להם ירידה מוסרית כזו 2607 

ולא מנתה אותו , שידדה את מערכת הכיבודיםואם כבר חשבה התורה לעונשו בזה ש, ולגנותו עד היסוד 2608 

 2609 .הרי צריכה היתה לדוחפו אחורנית ולמנותו אחרון, בראשונה לפי חשיבותו

, ואף גינוי הפושע הנבזה ביותר, שהתורה עושה הכל במדה ובמשקל, נראה לנו מכאן לימוד גדול מאד 2610 

, הכל אצלה במדה ובמשקל, התורה שהיא אור השכל העליון, התורה יודעת את המדה עד כאן ותו לא 2611 

הוא יוצא מכליו , כשמתירים לו לבזות אינו מבחין ואינו מגביל, אמנם לפי תכונת נפשו הטבעית של האדם 2612 

לבין הגינוי שהוא הטבע שמוצא לו , וכבר מטושטש אצלו הגבול שבין הגינוי של מצוה, ומשלטון השכל 2613 

 2614 .דקרא לשנאה פרטיתומשנאת , והוא עובר על הגבול, כאן מקום להתרחב ולהתפשט

שאף בעידנא דריתחא ולעת מצוא של צורך גינוי והענשת הזולת לפי הדין , ומזה עלינו לקחת לימוד גדול 2615 

ולא לערבב חלילה את נטיותנו הפרטיות ולהפריז על מדות , עלינו להתאמץ לשקול ולמדוד, וההלכה 2616 

 2617 .(ז"ק´ פרי חיים עמ)  .התורה הן לחסד והן לשבט

 2618 

 2619 מאמר תמז

 2620 .(ו"ה ט"במדבר כ) אשה המוכה המדינית כזבי בת צור ראש אומותושם ה

אם אחד מחבורה , עמדו כולם והפקירו את בנותיהם, בהיות צור ראש אומות ולא נרתע מלהפקיר את בתו 2621 

פרעה גזר ואמר כל , משפיע הוא בזה על החבורה ועל העם כולו, בין טוב ובין שאינו טוב, עושה מעשה 2622 



מיד פירש עצמו מתשמיש המטה וגרש ? אמר עמרם לריק ישראל מולידים, יכהוהבן הילוד היאורה תשל 2623 

 2624 .(´ר שמות א"מד) עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהן, את אשתו

כולם הלכו וניתקו , שכולם קמו ועזבו את נשותיהם, מעשה זה של עמרם השפיע על כל ישראל במדה כזו 2625 

עד כדי כך מגיע , ם משותפים במשך תקופה ארוכהנטשו את נשותיהם לאחר קירבה וחיי, עצמם בבת אחת 2626 

אלא על כל הרבים על , עד שהוא מסוגל להשפיע לא רק על מישהו מיוחד שנמצא בקירבתו, כוחו של יחיד 2627 

 2628 .כל ישראל

מרים אמרה לו לעמרם גזירתך , ולפנינו מהדורה חוזרת של אותה התופעה כפי שממשיך המדרש ומספר 2629 

פרעה רשע הוא וגזירתו , ואתה על הזכרים והנקבות, אלא על הזכריםשפרעה לא גזר , קשה משל פרעה 2630 

עמדו כל ישראל והחזירו , עמד והחזיר את אשתו! אבל אתה צדיק וגזירתך מתקיימת, ספק מתקיימת 2631 

שאפילו בהחזרת נשותיהם לא שאלו ולא , שוב חוזר הדבר על עצמו כי היחיד משפיע על הכלל, נשותיהם 2632 

 2633 .אלא מעשה עמרם גדול הדור השפיע עליהם גם כאן ,הירבו בשאלות ובקושיות

שעל הנשים לא נגזרה גזירת המרגלים לפי שהן מחבבות את , ואף בפרשתנו הננו צופים בפלא שכזה 2634 

הנשים שאמרו תנה , והנשים אומרות תנה לנו אחוזה, האנשים אומרים נתנה ראש ונשובה מצרימה, הארץ 2635 

כ "וא, מחלה נעה חגלה מלכה ותרצה, ם היו כמפורט בכתובורק חמש נשי, לנו אחוזה היו בנות צלפחד 2636 

משמע מכאן שחמש נשים אלה השפיעו על כל הנשים שגם הם ? למה זכו כל הנשים להנצל מהגזירה 2637 

 2638 .ואזי זכו ולא נגזרה עליהן הגזירה, התחילו לחבב את הארץ

צלפחד בן חפר בן דבר זה מפורש להלן ותקרבנה בנות ? ומי השפיע על בנות צלפחד לחבב את הארץ 2639 

י ולמה נאמר למשפחת מנשה בן יוסף אחרי "ופירש, למשפחות מנשה בן יוסף, גלעד בן מכיר בן מנשה 2640 

, והעליתם את עצמותי מזה אתכם´ שיוסף שחיבב את הארץ שנא, אלא לומר לך? שכבר נאמר בן מנשה 2641 

עד שגם נכדיו , כה חזקההשפעת יוסף על משפחתו היתה , תנה לנו אחוזה´ ובנותיו חיבבו את הארץ שנא 2642 

השפיעו על , הבנות הללו אף שהיו חמש במספר, וניניו ספגו לקרבם את חיבת הארץ והשאיר אחריו ברכה 2643 

 2644 .כל נשי ישראל לחבב את הארץ

ניחא לך , נפק בת קול ואמרה ליה, פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר´ ר 2645 

, ל דאזכה אנא ודרי לעלמא דאתי"א? או דתזכי את ודורך לעלמא דאתי, שניןדליספי על חייך ארבע מאה  2646 

אלא ? ויש להבין למה זכו בני דורו לאותו השכר הגדול בלא עמל, (ד"עירובין נ) ה תנו לו זו וזו"ל הקב"א 2647 

מאות פעמים עם עמל ´ ללמד ד, פרידא הראה דוגמא של מסירת נפש שהתבטאה בענוה וסבלנות´ כיון שר 2648 

 2649 .ולכן זכו כעת בשביל עצמם, ובזה היה להם למורה דרך גם הם להתנהג ככה, ה של ימים ולילותויגיע

אז , תנו לי אדם אחד שהוא בעצם ירא שמים ושלם במדות טובות, ל"ישראל סלנטר זצ´ ח ר"ואמר הגה 2650 

, םהלא אף לחטא יש ביכולתו של אחד להרשיע דור של, יש בידי סיכויים שאחזיר את כל העולם לטובה 2651 

ההפקרות של בתו השפיעה על כל , כמו בנות מדין שהתמסרו לבזות את עצמם והשפילו את כבודם 2652 

 2653 .בנותיהם שהפקירו עצמן לזנות

, אמר מימי לא כניתי שם לחברי? שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים (ז"מגילה כ) ´ומצינו בגמ 2654 

מכרה כפה שעל ראשה והביאה , היה לי קידוש פעם אחת לא, אמא זקנה היתה לי, ולא בטלתי קידוש היום 2655 

´ ל בס"ן ז"אלפי גרבי יין ומפרש הרמב´ כשמת הניח הוא ג, גרבי יין´ כשמתה הניחה לי ש, לי קידוש היום 2656 

שכן , שלמד מאמו להיות נזהר בקידוש היום, ל מה שהיה מדקדק במצוה זו"אפשר י, ז"האמונה והבטחון פ 2657 

 2658 .למד שעשתה אמו והוא עודנו קטן

שהיא קישוט , הציור הזה של מסירות נפש וחביבות המצוה שהפגינה אמו במוכרה את הכיפה שלה 2659 

דבר זה השפיע על הבן שהיה , ומוכנה היתה לוותר על כתר יופיה כדי לחבב את המצוה, ותפארת לנשים 2660 

אף  ומן השמים העריכו את מסירותם והוקרתם למצוה זו ונשתלם להם, נוהג אף הוא במסירות במצוה זו 2661 

כזה הוא כוח של השפעה וזהו גורל הצדיקים , שנתעשרו ונמלאו מחסניהם באלפים גרבי יין, בחייהם 2662 

 2663 .וזכותם

כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה , ר יונתן"ר שמואל בר נחמני א"א, ר יוחנן"ר חייא בר אבא א"א 2664 

´ ופי, רה מבטלה בשבילוה גוזר גזי"אפילו הקב, וכל המלמד בן עם הארץ תורה, ויושב בישיבה של מעלה 2665 

אז הוא זוכה , שגם חבירו בן תורה ומביאו לישב בישיבה, ל דכל המלמד תורה עם בן חבירו"א ז"המהרש 2666 

דכל המוליד , שלפי גזירתו לא יהיה בעל תורה, והמלמד בן עם הארץ תורה, לישב בישיבה של מעלה 2667 

י "כפירש, ה מבטל גזירתו בשבילו"קבזוכה שה, אבל הלומד עמו ומבטל טבעו וגזירתו, בדומה הוא מוליד 2668 

 2669 .ל"שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה עכ

למה זכו , (´ז א"בא ט´ ר פ"מד) ד בישישים חכמה ואורך ימים תבונה"הה, ויקרא משה לכל זקני ישראל 2670 

ל לך ואספת את זקני "א, ה על משה בסנה"אלא בשעה שנגלה הקב? הזקנים שיגאלו ישראל על ידיהן 2671 

ה הריני פורע לזקנים על "אמר הקב, ויאמן העם, משה ואהרן ויאספו את כל זקני ישראל מיד וילך, ישראל 2672 



אילו לא קיבלו , בשעה שאמר משה אלהי אבותיכם שלחני אליכם, שעשו את ישראל להאמין בשמי 2673 

אלא הזקנים קיבלו תחילה ומשכו כל ישראל , אף כל ישראל לא היו מקבלין, הזקנים את דבריו של משה 2674 

ויהיה גאולת ישראל , ה אני עושה להם כבוד"אמר הקב, ה"ועשו אותם להאמין לשמו של הקב, אחריהם 2675 

 2676  .לפיכך הכתוב משבחן בישישים חכמה, ויקרא משה לכל זקני ישראל´ שנא, על ידיהן של זקנים

 2677 .(מעייני החיים)

 2678 

 2679 מאמר תמח

במדבר ) ל דבר פעורכי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם ע, צרור את המדינים והכיתם אותם 2680 

 2681 .(ז"ה י"כ

לאלו , פ שכתבתי כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום"אע, (´א ה"ר כ"במד) איתא במדרש 2682 

לאלו לא תעשו כן , פ שכתבתי לא תשחית את עצה"עוד שם אע, לא תעשו כן לא תדרוש שלומם וטובתם 2683 

הגה שונה וחמורה יותר משאר כל ה עם מדין היתה הנ"חזינן שהנהגת הקב, אלא חבלו אילנותיהן 2684 

שאם למדינים שבאו רק לעזור את , ה"שעלה בדעת משה רע (´ש דברים ב"ילקו) ל"ואיתא בחז, המלחמות 2685 

 2686 .כ"מואבים עצמם עאכו, כ"מואב היה עונש חמור כ

והטעם בזה כי , הנהגה עם מואב צריכה להיות שונה מההנהגה עם מדין, ה אל תצר את מואב"ל הקב"א 2687 

מואב פחדו מישראל שהיו חונים סביבותיהם ולכן , עה על מדין שהיו מתעברים על ריב לא להםהיתה תבי 2688 

מ באו לעזור את "אמנם מדין שלא היו נוגעים בדבר ומ, ולכן עונשם קל יותר, באו להכשיל את ישראל 2689 

נין כ ע"וצריך הבנה מדוע חמור כ, לכן לא תדרוש שלומם וטובתם וצרור את המדינים עד כלותם, מואב 2690 

 2691 .שעבור זה לבד נענשו יותר ממואבים עצמם שהם היו המחטיאים את ישראל, מתעבר על ריב לא לו

הם דברים , מורגלים אנו להבין כי עבודת המדות ותקונן, ה ומשפטיו"ומבואר בזה ענין חדש בהנהגת הקב 2692 

, תקון המדותואילו מאת פשוטי העם לא יתבעו כלל ענין , עמוקים הנתבעים מאת גדולי וחכמי ישראל 2693 

ואף הרשעים ואומות , א"ומגלה לנו התורה שענין המדות וחובת העבודה עליהם הם ענינים הנתבעים מכאו 2694 

כי , ולכן נענשו מדין בצרור את המדינים והכיתם אותם יותר ממואב, העולם יתבעו על מדותיהם הרעות 2695 

 2696 .מעשה המואבים נבע מחמת חשש ופחד מישראל

הרי , למרות שלא היתה להם סיבה לכך, ריב לא להם ובאו לעזור את מואב ואילו המדינים שהתעברו על 2697 

ומדת הקנאה דחפה אותם לעזור , שקנאו בהצלחת וגאולת ישראל, זה ראיה למדת הקנאה שהיתה בהם 2698 

ולכן נענשו המדינים בלא , ועונש בעל המדות רעות חמור הוא לאין שיעור, למואב להחטיא את ישראל 2699 

ואותה , אשר נתבונן במעשינו ובאורחות חיינו נראה שאין אנו רחוקים ממדות אלווהנה כ, תדרוש שלומם 2700 

אבות ) הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, המדה שנמצאת באנשי מדין נמצאת אף בנו 2701 

 2702 .(´ד

כי אין המקנא מרויח כלום לעצמו וגם לא מפסיד , ל הקנאה אינה אלא חסרון ידיעה וסכלות"כתב הרמח 2703 

פ שלא יהיו בעלי קנאה ממש אמנם "כי אע, והוא דבר יארע על הרוב ברוב בני אדם, שהוא מתקנא בו למי 2704 

ומעתה פשוט כמה , מפורש בדבריו שמדת הקנאה מקפת רוב בני האדם, (א"י י"מס) לא ניקו ממנה לגמרי 2705 

של מדת  חייבים אנו להשתדל לעקור מקרבנו מדת הקנאה ולהשריש בקרבנו מדת טוב עין שהיא היפוכה 2706 

´ ה וכדתנן במתני"והיא מדתו של אאע, ולחפוץ מאד בטובת זולתו ולשמוח בראותו טובת חבירו, הקנאה 2707 

, (´אבות ה) רוח נמוכה ועין טובה ונפש שפלה, ה"מדות הללו הרי זה מתלמידיו של אאע´ כל מי שיש בו ג 2708 

 2709 .י שביאר טוב עין שיהא כבוד חבירך חביב בעיניך"ועיין רש

אך הרע עין שעינו צרה , שהרי נהנה ושמח בטובת חבירו, ת מטובי העין רחוק מאד מקנאהמי שזכה להיו 2710 

שמכוח רוע , וזו היתה מדתם של המדינים, מקנא בו ושואף ומשתדל למנוע טוב מהבריות, בטובת זולתו 2711 

 2712 ובאו לעזור את מואב להחטיא את, והתעברו על ריב לא להם, העין שהיתה בם נתקנאו בטובתן של ישראל

עד שאם , כ"אמנם יש מי שסכלותו רבה כ, י שם"ש המס"ומדה זו מביאה אותו ליותר גרוע כמ, ישראל 2713 

וידאג ויצטער עד שאפילו הטובות שבידו לא יהנוהו מצער מה , יראה לחבירו איזה טובה יתעשש בעצמו 2714 

 2715 .ורקב עצמות קנאה (ד"משלי י) ש החכם"הוא מ, שהוא רואה ביד חבירו

, שלמרות עושרו וחכמתו לא הסתפק בהם וכל שאיפתו היתה רק להרע לישראל, רשעוזו מצינו בבלעם ה 2716 

וכל , היינו בושים בעצמנו בראותנו היאך מדת רוע העין שולטת בנו, לו היינו מכירים מעט את מדותינו 2717 

 2718 .י עבודה מרובה נזכה להגיע להיות מבעלי טוב עין"ורק ע, מעשינו מודרכים מכוח מדה זו

ל "מגלים לנו חז (´אבות ג) מה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעוהוי מתפלל בשלו 2719 

אף שבליעת אדם חי רעה היא , עד היכן מגיע עומק מדות האדם שמסוגל לבלוע את חבירו כמשמעו´ הק 2720 

שמוכן אף לסבול בעצמו והעיקר שחבירו , כ טמון בעומק נפשו של האדם הרצון להרע לזולתו"כ, להבולע 2721 

וכי דברי , הרי דוברים אנו לשון הרע על חברינו, אשר נתבונן נראה כמה קרובים אנו למדה זוכ, ינזק 2722 



ולפעמים , הרי מזיקים אנו ממש לזולתנו בדברי לשון הרע, לשון הרע אינו בגדר איש את רעהו חיים בלעו 2723 

, ם רע מנעוריואין זאת אלא כי יצר לב האד, מדברים אנו מענינים הנוגע לנפש חבירנו ואיננו חשים כלל 2724 

 2725 .ונמצא באדם רוע ופחיתות המתאימים לבעלי חיים ממש

משל למלך , ועשה משה בטוב עין, ה קח לך את יהושע בן נון"ל הקב"א (ו"א ט"ר כ"במדב) איתא במדרש 2726 

ה למשה וסמכת את ידך "כך אמר הקב, שאמר לבן ביתו תן לפלוני סאה של חטים הלך ונתן לו סאתים 2727 

זו היא , (ב"משלי כ) לקיים מה שנאמר טוב עין הוא יבורך, ויסמוך את ידיו ויצוהו מה עשה, עליו יד אחת 2728 

שיתן ´ כיון ששמע דבר ה, ה להוריש גדולתו לבניו"אף בשעה שרצה משרע, המדרגה העליונה של טוב עין 2729 

אלא עוד ´ ולא רק שקיים את דבר ה, נתן לו בכל מדת ההטבה שיכול להיות, גדולתו ויסמוך את יהושע 2730 

 2731 .ה וסמך את שתי ידיו"ל שיסמוך יד אחת והוסיף משה רע"ה א"שהקב, וסיף עליוה

וכל מי , ה"חזינן כמה יקרה וחשובה מדת טוב עין שעל ידה נמנה מכלל תלמידיו של אברהם אבינו ע 2732 

בין ממה שנוגע לבין אדם לחבירו ובין מאשר , שנתברך במדה זו קרוב מאד שישיג השלמות בכל הענינים 2733 

י "והדרך להגיע למדה זו רק ע, ת"כי בעל טוב עין שמח ומרוצה בהנהגת השי, אדם למקום נוגע לבין 2734 

לו ידעו ולו יבינו כי אין , י שהדרך להתמודד עם מדת הקנאה היא"וראה במס, ת"אמונה בהשגחת השי 2735 

תי הוא כפי עצתו הנפלאה וחכמתו הבל´ והכל כאשר לכל מה, אדם נוגע במוכן לחבירו ואפילו כמלוא נימה 2736 

 2737 .הנה לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל, נודעת

בהצלחת זולתו הרי זה נהפך אף ´ ומכיון שרואה שרצונו ית, ´ית´ המאמין האמיתי אין לו אלא רצון ה 2738 

והיינו , וכל המדות נובעות רק מחסרון אמונה שסובר שחבירו מקבל ולוקח מעצמו ולכן מתקנא בו, לרצונו 2739 

שבשעה שזוכה לאמונה , בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה (ג"מכות כ) ´דאמרינן בגמ 2740 

´ ד עמ"אור יחזקאל ח)  .ולכן הכל תלוי באחת והיא האמונה, אמיתית אף שאר המדות רעות רחוקים מאתו 2741 

 2742 .(ז"ר

 2743 

 2744 מאמר תמט

בר במד) שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא בישראל 2745 

 2746 .(´ו א"כ

שאין בו לכאורה שום הפתעה ושום דבר בלתי , ת לסדר מפקד ומנין של עם ישראל"בכתוב זה מצוה השי 2747 

כי כל עיקרה רק לעבור בסקירה שהמפקד יהיה , בכדי שיצטרך לאיזה התכוננות נפשית מיוחדת, רגיל 2748 

 2749 .שלם למען דעת מניינם הכללי של בני ישראל

י "פירש, וידבר משה ואלעזר הכהן אותם, לפנינו נמצא ענין עמוק מאדאבל כאשר נתבונן במקראי קודש ש 2750 

ועיין ) י אמרו להם צריכים אתם להמנות"ושוב פירש, דברו עמם על זאת שציוה המקום למנותם 2751 

מזה , והספורנו מוסיף משה ואלעזר אמרו לישראל שיאמרו ויגידו כל פרטיהם, (באונקלוס ובאבן עזרא 2752 

אלא , ולא פעולה רגילה היתה מעשה המנין, רידא היו דברי משה ואלעזררואים שלא מסירת דברים ג 2753 

ושהיתה מלווה בהרחבת דברים והכשרה נפשית ותכונה , שקדם לה תנועה גדולה שהקיפה את העם כולו 2754 

 2755 .לקראת מילוי מצות המנין

תם לפניו מתוך חיב, שהוא כלול בטעם כל המנין עצמו וכך הם דבריהם, ל הקדושים מגלים לנו דבר זה"חז 2756 

ולא הבינותי טעם המצוה הזאת למה , ל מוסיף לבאר ואומר"ן ז"הרמב, (י ריש במדבר"רש) מונה אותם 2757 

אבל ידיעת המספר לא ידעתי למה צוה , כי היה צורך שיתיחסו לשבטיהם בעבור הדגלים, ה"צוה בה הקב 2758 

, ועתה הם כחול היםאולי להודיעם חסדו עליהם כי בשבעים נפש ירדו אבותיהם מצרימה , שידעו אותו 2759 

וזה שאמרו רבותינו מרוב , ואחרי כל דבר ומגפה ימנם להודיע כי הוא משגיא לגוים ימחץ וידיו תרפנה 2760 

 2761 .חיבתם מונה אותם כל שעה

כל אדם אף בן נח שנברא , (ג"אבות פ) חביב אדם שנברא בצלם, כאשר נעמיק בדבר נמצא בזה ענין נפלא 2762 

, אבל חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, הראוי להאהב עבורהיש לו מעלה יתירה , ה"בצלמו של הקב 2763 

גדולה מזו אומרים , (ד"דברים י) אלהיכם´ חביבותם יתירה נקראו בנים אתם לה, בני אברהם יצחק ויעקב 2764 

, בדביקה ואתם הדבקים, בדביקה בחשיקה ובחפיצה, ה את ישראל"לשונות של חיבה חיבב הקב´ בג, ל"חז 2765 

 2766 .(´ר פ"ב) ובחפיצה כי אתם תקראו ארץ חפץ, בכם´ העמים חשק ה בחשיקה לא מרובכם מכל

כ במצרים וביציאתנו "ואח, מעת הכיר אברהם אבינו את בוראו, ה לאבותינו ולנו"חביבות זו הראה הקב 2767 

עיין חובת הלבבות ) אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, משם באותות ובמופתים לעינינו 2768 

ואף שעינו אותנו ושעבדו בנו יצאנו ככוכבי השמים , פש ירדו אבותינו למצריםובשבעים נ, (´הבחינה ה 2769 

 2770 .אנשי חיל גבורים ושלמים

דברים ) בכם´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה´ על הפ, ל"ן ז"מקור וטעם חיבה זו נתבאר בדברי הרמב 2771 

, וקיהם כסףוטעם חשק שנקשר עמכם בקשר אמיץ שלא יפרד מכם לעולם כלשון וחש, ואלו דבריו, (´ז 2772 



שראה , אתכם בחר בכם´ ואמר הטעם כי מאהבת ה, ויבחר בכם מכל העמים שתהיו אתם סגולה ונחלה לו 2773 

כי , ולא הזכיר בזה טעם מן הבחירה, אתכם ראויים להתאהב לפניו ונבחרים לאהבה יותר מכל העמים 2774 

ש שלושה "כל עם כמוישראל ראויים לכך מ, הנבחר לאוהב היודע לסבול את אוהבו בכל הבא עליו ממנו 2775 

 2776 .ל"כי יעמדו לו בנסיונות או יהודאי או צלוב עכ, ישראל באומות, עזים הם

ואנחנו בניהם , עמדו לפניו בנסיונות עצומים´ מיום שהכירו אבותינו את בוראנו ית, זה סוד חיבתנו לפניו 2777 

ונשרש , ל נפשנוקבלנו עלינו את התורה והמצוות בכל לבבנו ובכ, הלכנו אחריו במדבר בארץ לא זרועה 2778 

כאלפים שנות גלות אלפי רבבות וקהילות , בנו הכוח הזה בכל הדורות עד היום הזה דור עקבתא דמשיחא 2779 

 2780 .זו היא תפארתנו וזו היא סיבת חביבתנו, ולא נטמעו בין הגוים´ קדושות מסרו את נפשן על קידוש שמו ית

בפרשה ´ והאריכה תורתנו הק, אי המטותי גדולי ישראל משה ואהרן ונשי"ולא לחינם שפעולה זו נעשית ע 2781 

ומה נעימים ומאירים , ולא כללה הדבר לכל השבטים ביחד, שלמה בכל שבט ושבט שנפקדו במספר שמות 2782 

כשם שיש לי תלוי ראש על כל , ה לישראל"אמר הקב, אין שאו אלא לשון גדולה, ל"לנו לשון חכמינו ז 2783 

´ שנא, אף לכם עשיתי תלוי ראש, (דברי הימים) הממלכה והמתנשא לכל לראש´ לך ה´ שנא, באי עולם 2784 

הגיוני מוסר )  .(ח"תהלים קמ) וירם קרן לעמו´ לקיים מה שנא, שאו את ראש כל עדת בני ישראל 2785 

 2786 .(ז"ל´ ב עמ"ח

 2787 

 2788 מאמר תנ

 2789 .(´ו ט"במדבר כ) ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם קריאי העדה אשר ִהצו על משה ואהרן בעדת קרח

? כלום אינם מוכרים כבר מן הנאמר בתורה לפני כן? ה את יחוסם של דתן ואבירםלמה חזרה התורה וכתב 2790 

הם דתן ואבירם שהוכיחו ? והלא תולדותיהם ומעשיהם של רשעים אלו ידועים ומפורסמים לכל אחד ואחד 2791 

הם העיזו ופגעו במשה ואהרן , ה"כאשר פגעו במשה רבינו ע, את ירידתם המוסרית עוד בהיותם במצרים 2792 

אליכם וישפוט אשר הבאשתם ריחנו בעיני ´ באמרם ירא ה, או נגדם בטענות ובדברי זלזולכאשר יצ 2793 

הם , (´ד ג"ע בשלח י"תרגום יב) הם שמסרו לפרעה כי בורחים ישראל ממצרים ואינם חוזרים, פרעה 2794 

 2795 .(´ז כ"י ט"שם ברש) שהותירו מן המן

ד "ע בשלח י"תרגום יב) כ"אחונשארו שם עד שבאו , שלא יצאו ממצרים´ הם שמרדו במשה ובדבר ה 2796 

 2797 למנות דתן במקומו של משה ואבירם במקומו של אהרן, הם שאמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה, (´ג

אם כן למה הוצרכה התורה לחזור ולספר שוב , הם שהיצו על משה ואהרן בעדת קרח, (ד"ילקוט שלח י) 2798 

כלום יש מקום לטעות ולחשוב ? ולספר על מפלתם, את יחוס שני האנשים הרשעים הללו דתן ואבירם 2799 

 2800 ?מהי איפוא הכוונה, ללא ספק יש כוונה מיוחדת בזה שהתורה חזרה ופירסמה? שיש דתן ואבירם אחרים

ביודעה כי אנשים הרואים חטא בפעם , ואפשר לומר כי התורה ירדה לעומק כוחות הנפש של האדם 2801 

הם מתקוממים ומוכנים לקרוע כדג הרי , ´ועוד חטא גדול מצד אנשים המורדים בשליחי ה, הראשונה 2802 

לנדותם ולהחרימם ולא להיות במגע עם רוחם , ´לגנותם להתרחק מהם ולהרחיקם מקהל ה, אותם מורדים 2803 

טבעו של אדם שהוא מתרגל , עלולה רוח קנאות זו להתקרר ולהצטנן, אולם כעבור זמן מסויים, הרעה 2804 

הרי במשך הזמן הוא , כן הוא מקנא וזועק נגדואם קודם ל, ומסתגל לאווירה רעה כזו ולהשלים עם קיומה 2805 

 2806 .מתחיל להתרגל לקיום התופעה הרעה

ומכאן כבר קרובה הדרך שהוא עצמו יתחבר , הוא אמנם מתרחק ממנה אולם ההתלהבות הולכת ופגה 2807 

, עיניו כבר אינן מבחינות בחטא כדבר מאוס ומגונה, ביקורתו נחלשת, יהיה מוכן להיות שכן לו, לרע 2808 

אינם גורמים לו , על תורת ישראל ומצוותיה´ דברי בלע על ה, התורה אינה מזעזעת אותו השפלת כבוד 2809 

 2810 .שום רעדה נפשית

גילתה שוב את מעשיהם , הם דתן ואבירם, לכן באה התורה וחזרה וסיפרה על מעשי הרשעים הללו 2811 

עשה אדיש שלא יתקרר לבו של המאמין ולא יי, כדי לעורר בלבותינו שוב את ביקורת הרע, הזדוניים 2812 

האריכה , לא להתקרב למעשים כאלו, שהדעת לא תתרגל להשחתה נוראה זו, ´כאשר פוגעים בתורת ה 2813 

, התורה וחזרה וסיפרה שוב את מעשה דתן ואבירם על מנת לרענן את המחשבה ולחדש את ביקורת הרע 2814 

 2815 .א"שם שמקשה זה ומתרץ באו´ ועיין באור החיים הק, י גילוי מחדש חטאם ועונשם"ע

, שבימי המלחמה הראשונה שגלה עם ישיבתו למדינת רוסיה, ל"רים על מרן בעל החפץ חיים זצמספ 2816 

פעם עבר בשבת ברחוב , ומתוכם רק מעט שומרי תורה ומצוות, לאיזור שהיו בו מעט אנשים מבני ישראל 2817 

 2818 ובתוך השיחה פרץ בבכי עז ואמר אוי לי, חזר מיד לישיבה והשמיע שיחה מוסרית, וראה חילול שבת

חזר לישיבה ושוב השמיע שיחה , כעבור כמה שבועות שוב נתקל בחילול שבת! שראיתי חילול שבת 2819 

כי הוא מרגיש שבכייתו לאחר שראה את , אבל הוסיף אז ואמר, מוסרית ובכה על חילול שבת שנתקל בו 2820 

 2821 היתה פחות חמימה מן הבכיה שבכה לאחר שראה בפעם הראשונה את חילול, חילול השבת בפעם השניה

 2822 .שאז נבהל מאד מן העבירה החמורה שיהודים עוברים עליה, השבת



וכל רגעי חייו היו ספורים לו ולא יצא אף , שהיה שוקל ומודד במדת נפשו כל דבר, רק בעל החפץ חיים 2823 

ובין , בין חמימות לחמימות, רק הוא יכול היה להבחין את ההבדל בין בכיה לבכיה, אחד מהם לבטלה 2824 

השתדל , הוא הכיר את הטבע והשתדל להתרומם מעליו, בין התפעלות לאדישות ,חמימות למעט קרירות 2825 

 2826 .(אור חדש)  .שלא לאבד את חריפות ביקורת הרע ואת תיקון עצמו

 2827 

 2828 מאמר תנא

 2829 .(א"ו י"במדבר כ) ובני קרח לא מתו

ח ולא נמצאו עם קר, כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו´ שנא, שהיו מנושאי המקדש, ובני קרח לא מתו 2830 

ועוסק , ברור כשמש כי השעה שבה נמצא האדם יושב בין כותלי בית המדרש, (פסיקתא זוטרתי) אביהם 2831 

הרי הוא מונע מעצמו כמה מקרים רעים שהם סכנות לגוף ואבידה , בתורה ובעבודה ובחברת החכמים 2832 

, אביהם נמצאו במקום קדוש ולא שהו אז עם קרח, בני קרח שהיו טרודים ועוסקים בעבודת הקודש, לנפש 2833 

 2834 .ולכן ניצלו מהשפעתו ונמלטו מבאר שחת

כ "אלא א, מצודות חיה ועוף ודגים שעשאן מערב יום טוב לא יטול מהן ביום טוב, (ד"ביצה כ) ´איתא בגמ 2835 

ומעשה בנכרי שהביא דגים לרבן גמליאל ואמר מותרים , דספק הכנה אסור, יודע שניצודו מערב יום טוב 2836 

רב אמר מותרין ? מותרין למאי, צוני לקבל הימנו שאני שונא אותואלא שאין ר, הן דספק הכנה מותר 2837 

ולוי , אבל באכילה לא שרינהו רבן גמליאל, דכולי האי לא אחמור בספק מוכן דלא אסור בטלטול, בטלטול 2838 

דאנא ולוי הוינן , אמר רב לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת, אמר מותרין באכילה 2839 

אנא דהוה , באורתא אמר מותרין באכילה בצפרא אמר מותרין לקבל, מרה להא שמעתתאקמיה דרבי כי א 2840 

 2841 .לוי דלא הוי בי מדרשא לא הדר ביה, בי מדרשא הדרי בי

כי לא יוסיף ולא , ובתוכם גם בני עליה השוקדים על דלתי התורה הרהור קל, לפעמים עובר אצל בני אדם 2842 

ם ייעדר זמן כלשהו מלהיות באהלי החכמים ובדיבוק לא יאבד דבר א, יגרע אם יחסיר שעה בלימודו 2843 

כי יש הבדל בין מי , אלא שמחשבה והרהור קל כזה טעות גדולה היא, הוא בטוח כי לא יפסיד, חברים 2844 

, לבין מי שיש אצלו הפסק בין צפרא לאורתא, שצמוד לבית מדרשו מצפרא עד אורתא ואורתא בכלל 2845 

 2846 .ןכההיא עובדא דרב ולוי שבאורתא נשתנה הדי

וראה אדם אחד שעלה לראש הדקל בשבת ונטל האם על , אלישע בן אבויה היה יושב ושונה בבקעת גנוסר 2847 

במוצאי שבת ראה אדם אחר שעלה לראש הדקל ונטל הבנים ושלח את האם וירד , הבנים וירד בשלום 2848 

היכן , אמר כתוב שלח תשלח את האם והבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים, והכישו נחש ומת 2849 

למען ייטב לך בעולם שכולו , עקיבא בציבורא´ ולא ידע שדרשה ר? טובו של זה והיכן אחרית ימים של זה 2850 

משמע שאלישע בן אבויה לא היה אז באותה שעה , (´ר רות ו"מד) והארכת ימים לעולם שכולו ארוך, טוב 2851 

 2852 .ועוההפסד שהיה מהיעדרו באותו יום יד, עקיבא ברבים´ בבית המדרש בשעה שדרש ר

ובמדרש מה ראה משה לבקש הדבר הזה , (א"פנחס כ) אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה´ יפקוד ה 2853 

אם הבנות , אמר משה הרי השעה שאתבע צרכי, אלא כיון שירשו בנות צלפחד אביהן? אחר סדר נחלות 2854 

, בתורה בניך ישבו ולא עסקו, ה נוצר תאנה יאכל פריה"ל הקב"א? יורשות בדין שירשו בני את כבודי 2855 

הואיל והוא , והיה מסדר את הספסלין והוא פורס המחצלאות, יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד 2856 

לא כך , ה"י שם אמר לו הקב"וברש, כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו, שרתך בכל כוחו 2857 

 2858 .כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו שלא מש מתוך האהל, עלתה במחשבה לפני

? י לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן"ויעל משה אל הר האלהים ומבאר רש, ה ויהושע משרתוויקם מש 2859 

ויעל , שאינו רשאי לילך משם והלאה, ואומר אני שהיה התלמיד מלוה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר 2860 

 2861 שכן מצינו כשירד משה וישמע, יום´ ויהושע נטה שם אהלו ונתעכב שם כל מ, משה לבדו אל הר האלהים

 2862 .למדנו שלא היה יהושע עמהם, יהושע את קול העם ברעה

מה לו ליהושע , משה עלה למרום, שימוש הרב שיהושע עשה למשה היא דוגמה שאינה מצויה ואין כמותה 2863 

ולא פנה לעסקיו הרוחניים , להקים אהלו ולא ירד לביתו לתוך קהל ישראל, לעשות ארבעים יום תחת ההר 2864 

שלא יהיה הפסק בינו , ברגע הראשון תיכף שירד מן ההר, בל מיד את רבואלא ישב והמתין כדי שיוכל לק 2865 

 2866 .שלא מש ממשה רבו ואהלו, לבין רבו אפילו לרגע ולשניה אחת

והם קראוהו כסיל , עד שהתמיה עצמו בעיני כל רואיו, כל כך דבוק היה יהושע לרבו ולא מש ממנו 2867 

שלא , וכסיל אדם יבלענו זה יהושע, ה משהאוצר נחמד ושמן בנוה חכם ז, (א"בילקוט משלי כ) כמבואר 2868 

שהיה מכבדו ופורס , ובשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו, היה בן תורה והיו ישראל קורין אותו כסיל 2869 

ועליו נאמר נוצר תאנה יאכל , ה איני מקפח שכרך"לפיכך אמר הקב, סדין על הספסל ויושב תחת רגליו 2870 

 2871 .(מעייני החיים)  .פריה

 2872 



 2873 מאמר תנב

 2874 .(ד"ו ס"במדבר כ) לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני ובאלה

לפי שהן היו מחבבות , אבל על הנשים לא נגזרה גזירת המרגלים, ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן 2875 

מכה לכך נס, האנשים אומרים נתנה ראש ונשובה מצרימה והנשים אומרות תנה לנו אחוזה, את הארץ 2876 

, נעה, מחלה, והלא רק חמש נשים היו כאן בנותיו של צלפחד, (י שם"רש) פרשת בנות צלפחד לכאן 2877 

משמע מכאן שכל הנשים זכו בזכות ? כ למה זכו כל הנשים להינצל מהגזירה"וא, מלכה ותרצה, חגלה 2878 

שחיבבו  נמצא כי זכו בזכות עצמן בזכות, אבל הן הושפעו כולם מחיבת הארץ של חמש נשים אלו, עצמן 2879 

 2880 .את הארץ ולכן לא נגזרה הגזירה עליהן

כי לו היו , מכאן לימוד ותביעה על אנשי הרוח שאשמת ירידת התורה והאמונה בעולם תלויה בראש 2881 

אוויר העולם , בוודאי שהדבר היה משפיע גם על הרחוקים, באמונתם ובתיקון נפשם, גדולים במדרגתם 2882 

לם בתורה וביראה הוא מפני החסרון שיש במחנה ומה שיש חסרון בעו, היה מתבשם מרוח תורתם 2883 

 2884 .והלא רואים עובדה זו מבנות צלפחד שהשפיעו על כל נשי ישראל, היראים

ותקרבנה בנות צלפחד , דבר זה מפורש להלן בפרשת פנחס? ומי השפיע על בנות צלפחד לחבב את הארץ 2885 

והלא , ר למשפחות מנשה בן יוסףולמה נאמ, למשפחות מנשה בן יוסף, בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה 2886 

, שנאמר והעליתם את עצמותי מזה אתכם, אלא לומר לך שיוסף שחיבב את הארץ? כבר נאמר בן מנשה 2887 

 2888 .(´ז א"י כ"שם ברש) תנו לנו אחוזה´ בנותיו חיבבו הארץ שנא

ממנו הבנות הללו שינקו , יוסף השפיע על משפחתו עד שנכדיו וניניו התרשמו ממנו והשאיר ברכה אחריו 2889 

מדה טובה המושרשה באבות עוברת , השפעה של חיבת הארץ השפיעו אחרי כן על כל בנות ישראל 2890 

ואם העולם לקוי , ´אולם גם יחיד יכול להשפיע אם הוא ולבו בוערים כאש באהבת ה, בירושה לבנים 2891 

 2892 .החסרון הוא בנו, הרי עלינו לחפש את האשמה אצלנו, בהכרת אחדות הבורא

מיין ושכר יזיר חומץ יין וחומץ ´ איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה ,דבר אל בני ישראל 2893 

הכתוב מתחיל ואומר איש או , (נשא) לחים ויבשים לא יאכל, שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה 2894 

הוא גרם שגם האשה , ויש לפרש כי הגורם הראשון היה האיש? אשה וחוזר ואומר יפליא בלשון זכר לבד 2895 

ומושגיה , כי האשה בכוחותיה ובתכונותיה היא חלושה יותר, ורר בעקבותיו לנדור ולהזיר בנזירותתתע 2896 

 2897 .הרוחניים הם למטה מדרגת האיש

ולכן , כ העיקר הוא האיש שהתחיל"וא, אבל בגלל האיש גם היא התרוממה להשגת הפרישות והנזירות 2898 

לא רק , ויה להיות רחבה ומקיפה ביותרהשפעת היחיד עש, מסיים הכתוב בלשון זכר שהכל הולך על שמו 2899 

, אלא אף על אלו הרחוקים מן המחנה שלו, על סביבתו לא רק בקרב מקורביו ואלו הדומים לו בהשפעתו 2900 

 2901 .אפילו על החי והצומח, הוא יכול להשפיע גם על יצורי עולם

זכות שלא מה זכר להם לבהמות , ויזכור אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה 2902 

, הצניעות שנח ומשפחתו נהגו בתיבה, (´א´ י נח ח"רש) השחיתו דרכם קודם לכן ושלא שימשו בתיבה 2903 

עד , נח טיהר את האויר בתיבה אשר סילקה את החטא, השפיעה גם על החיות והבהמות שהתנהגו בצניעות 2904 

ת מדעת והכרה כאילו עשו זא, שבעל כרחם התנהגו בצניעות, שגם השפיע על הטבע של כל הנבראים 2905 

 2906 .הוה אומר כל הבריאה מושפעת הן לטובה והן לרעה, ומבחירה

, כ איך הביאו העורבים לאליהו הנביא לחם ובשר בבוקר ובערב"א, (.ב"עירובין כ)א  עורב עוף אכזרי הו 2907 

ל מתרץ "והמהר) ?שנים לא יהיה טל ומטר´ בשעה שאחאב ביקש את נפשו כאשר הכריז אליהו שג 2908 

ב חודש "י, כיון שנמצא העורב בתיבה של נח הצדיק שעשה חסד עם כל החיות, י דרכנול לפ"וי, (כדרכו 2909 

והארי הכישו ויצא צולע , לא טעם טעם שינה לא נח ולא בניו שהיו זקוקין לזון הבהמה והחיות והעופות 2910 

 2911 .באוירא זו של חסד ורחמים השפיע גם על החיות ולדורות, (תנחומא) ויצא גונח וכוהה דם מן הצנה

בגנותן של ישראל דבר הכתוב שלא , וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, יהיו בני ישראל במדברו 2912 

ולכאורה למה תלה הכתוב חטאו של , (ו"י ט"רש) ובשניה בא זה וחיללה, שמרו אלא שבת ראשונה 2913 

הרי התביעה באה על כל , אלא אם קרה שאחד חילל את השבת? מקושש בכל ישראל וגינה את כולם 2914 

כי אז היה זה משפיע על , במדרגה גבוהה ועילאה, שאילו שמרו כולם את השבת בדחילו ורחימו, הכלל 2915 

חטא היחיד הוא גנותן של ישראל על מיעוט , אחד העיז לחלל שבת, הכלל כולו ולא היה קורה מה שקרה 2916 

 2917 .השפעתם

ר שיהא קרבן אי אפש, החזקוני שם´ ופי, (נשא) והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה 2918 

על שראה בהפריצות בתחילה , אלא האיש מביא קרבן לכפרה, שהרי זבח רשעים תועבה, זה לכפר עליה 2919 

תלוי , סטיית האשה והירידה המוסרית שלה, וגרם לשם הנכבד והנורא להמחות במים, ולא הוכיחה 2920 

.ה של אשתוומכוח כוחו היתה שבירת נפש, הוא גרם לכשלונה, בירידת הבעל שהוא הראשון בהאשמה 2921 

 2922 .(אור חדש)  



 2923 

 2924 מאמר תנג

 2925 .(´ז ד"במדבר כ) למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו

ונשים אומרות , אנשים אומרים נתנה ראש ונשובה מצרימה, נתן אומר יפה כוח נשים מכוח האנשים´ ר 2926 

ב  על הפסוק תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעק איתא במדרש, (ספרי) תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו 2927 

משל לבן מלכים שנשבה כשהוא , ירושה היא לישראל לעולם, אל תקרי מורשה אלא ירושה, (ג"דברים ל) 2928 

ג "ר ל"שמו) אפילו לאחר כמה שנים אינו בוש שהוא אומר לירושת אבותי אני חוזר, קטן למדינת הים 2929 

 2930 .(´ח

ולהתרחק משפלות הנפש וענוה , הנעלה שהוטל עליו בחיים חיותו שומה על האדם להיות מודע לתפקיד 2931 

שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי , ת"וכתב רבינו יונה שמכיון שכל היצורים נבראו לכבוד השי, פסולה 2932 

ולקדשו בכל ´ לכן חייב האדם לשום לבו בכל עת לכבד את ה, (ג"ישעיה מ) בראתיו יצרתיו אף עשיתיו 2933 

כאשר יתברר אצל האדם שהוא נולד , (ח"ג קמ"ת שע"שע) לו ולברכו תמידדבריו ולרוממו להודות  2934 

אסור לו להסתכל על מיעוט , אז לא ירתע משום דבר שיעזרהו לזו המטרה, לגרום כבוד ונחת לבוראו 2935 

 2936 .וגם לו חלק בתורת משה, שהרי גם הוא מבני אברהם יצחק ויעקב, ערכו

גם , להנחיל לעמו את ארץ ישראל´ ישו שאם רצון ההן הרג, בנות צלפחד לא וויתרו על ירושת אבותן 2937 

ומכיון שכוונתן היתה לשם שמים נאמר כן , משפחתן צריכות לחונן אותה ולקיים המצוות התלויות בה 2938 

ספרי ) אשרי אדם שהמקום הודה לדבריו, ל יפה תבעו בנות צלפחד"ופירשו חז, בנות צלפחד דוברות 2939 

, אלא שזכו בנות צלפחד שנאמרה על ידן, י משה"ת שתאמר עעוד אמרו ראויה היתה פרשת נחלו, (י"ורש 2940 

 2941 .(י"רש)ב  י חיי"י זכאי וחובה ע"מגלגלים זכות ע

, שלא רצו לוותר על חלקן בירושת הארץ, הוי אומר במה שאמרו למה יגרע שם אבינו? ובמה באמת זכו 2942 

יות וערער על ואילו קרח שתבע רוחנ, נפלא מאד הדבר שבנות צלפחד שתבעו ממון נשתבחו על כך 2943 

ואילו , בנות צלפחד בקשו כבוד שמים, אבל העיקר שהכל הולך אחר כוונת הלב, הכהונה נדחה בשתי ידים 2944 

 2945 .קרח ביקש כבוד עצמו

אהרן סבל חלישות הדעת על זה , גדולי עולם נצטערו על זה שנמנע מהם להרבות כבוד שמים כפי שרצו 2946 

שאתה מדליק ומטיב את , ר לו שלך גדולה משלהםאבל בזכות זה נאמ, שנמנע מלהקריב בחנוכת המזבח 2947 

י בניו הכהנים "שזכה שע, ן דזה קאי אהדלקת הנר בימי חשמונאים"ופירש הרמב, (´י ח"רש) הנרות 2948 

פ שנבצר "וכן דוד המלך התאמץ על בנין בית המקדש ואע, ידליקו לדורות נר חנוכה ואפילו אחרי החורבן 2949 

 2950 .(מכילתא) נקרא על שמוי בנו ו"מכל מקום נבנה ע, ממנו לבנותו

שמעון ´ ר, ´מצאנו למשל באלדד ומידד שמבואר בגמ, אולם עמוקים מאד החשבונות של קידוש השם 2951 

אמרו אלדד ומידד אין אנו , (א"במדבר י) ה למשה אספה לי שבעים איש"אומר בשעה שאמר לו הקב 2952 

כם הריני מוסיף גדולה על ה הואיל ומיעטתם עצמ"אמר הקב, ולא יצאו מן המחנה, ראויין לאותה גדולה 2953 

והם נתנבאו ולא , (שאר שבעים הזקנים) ומה גדולה הוסיף להם שהנביאים כולם נתנבאו ופסקו, גדולתכם 2954 

 2955 .(ז"סנהדרין י) פסקו

עקיבא איגר ´ מספרים על ר, אצלם התבטא הכבוד שמים במה שהרגישו את עצמם לאינם ראויים לנבואה 2956 

משום שחשש לחלישת , אף כל הפצרות השושבינים והנוכחים ל שסירב לדרוש בשבע ברכות שלו על"זצ 2957 

מזה רואים שלפעמים הכבוד שמים הוא במה , הדעת של חתן אחר שהתחתן באותו שבוע ולא ידע לדרוש 2958 

 2959 .(המוסר והדעת)  .שאינו דורש בדברי תורה אם יש חשש שמי שהוא יפגע מזה

 2960 

 2961 מאמר תנד

ויקרב משה את משפטן , תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן 2962 

 2963 .(´ז ד"במדבר כ) ´לפני ה

דברים ) נתעלמה הלכה ממנו על שנטל עטרה לומר והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי, (י"רש) במסכת 2964 

אלא ? ומה זה יפריע לדעת הלכה, נטל עטרה זה מין גאוה? לכאורה איזו שייכות בין מדות ללומדות, (´א 2965 

אבל דברי תורה אינם , ששם אחרי שלמד המלאכה ויודע הלא הוא יודע, י תורה הן לא כאומנות אחרתדבר 2966 

יגעתי ולא מצאתי  (7´מגילה ו) ´ל במס"ואמרו חז, אלא צריך סייעתא דשמיא על כל פעם ושלא ישכח, כן 2967 

שלא תשכח  אבל לאוקומי גירסא, ולדברי תורה לא אמרן אלא לחדודי, אל תאמן הני מילי בדברי תורה 2968 

 2969 .סייעתא מן שמיא היא, י"ממנו רש

אמר ליה מהו ליארס בחמשה עשר , אריסיה דאביי אתא לקמיה דאביי, (7´כתובות ס) ´וכן איתא במס 2970 

, ועוד בית שמאי ובית הלל הלכה כבית הלל, מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה"אמר ליה חדא דר, חודש 2971 

לי התיר רבי חנינא לשאת לאחר חמשה עשר חודש כל  ואמר מר עוקבא, ואמר עולא הלכה כרבי יהודה 2972 



ל רב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין עשרים "כי אתא לקמיה דרב יוסף א, שכן דאת ליארס 2973 

 2974 .חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו, וארבעה חודש

ביעתא בכותחא  אפילו, אמר אביי האי מילתא דאמור רבנן, רהט בתריה תלתא פרסי בחלא ולא אדרכיה 2975 

, אלא משום דלא מסתייעא מילתא למימרא, לא משום דמיחזי כאפקירותא, לא לישרי איניש במקום רביה 2976 

 2977 .כ"אפילו הכי לא מסתייעא לי מילתא למימר ע, דהא אנא הוה גמירנא ליה להא דרב ושמואל

זכות לסייעתא ז הוא מאבד ה"שעי, ולפי זה מובן שמדות רעות במיוחד מדת הגאוה מקלקלות את האדם 2978 

ואפילו משה רבינו , ומה שיודע הוא שוכח ולא יודע אפילו דבר שפשוט לו כביעתא בכותחא, דשמיא 2979 

זכרון )  .נפלא הדבר, נענש ונעלמה ממנו הלכה, כשנטל עטרה לומר כל הדבר הקשה יביאו אלי 2980 

 2981 .(מאיר

 2982 

 2983 מאמר תנה

ז "כ) והעברת את נחלת אביהן להן כן בנות צלפחד דוברות נתן תתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם 2984 

 2985 .(´ז

מגיד שראתה עינן מה שלא ראתה עינו של , כך כתובה פרשה זו לפני במרום, י כתרגומו יאות"וברש 2986 

מכל מקום ראו מה שלא ראתה עינו , ה"ובודאי שלא היתה מעלת בנות צלפחד כמעלתו של משרע, משה 2987 

ות מה שנכתב במרום למעלה ממדרגת שיכול להגיע ולרא, כי כך כוחה של מעלת הנפש, של משה 2988 

 2989 .כי הנפש הוא חלק אלוה ממעל ולמדרגתו ומעלתו אין שיעור, הנבואה

וחלק זה מוביל ומנחה את האדם ואינו נותן לחלק הנפש לפעול , לעומת זאת יש באדם חלק בעל חי 2990 

כדי שיגיע וצריך לעורר ולמשוך את חלק הגוף , וכנאמר כי יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, ולהשיג 2991 

, (´דברים ל) את המות ואת הרע ובחרת בחיים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, למעלת הנפש 2992 

וחייב לבחור ולמשוך את כוחות הנפש ולהשליטם על כוחות , חלקים אלו נמצאים בכוחות האדם´ ב 2993 

 2994 .החומר

י חכמה לבד עדיין לא "ה עי התור"ח ניתנת רק ע"ומלאכה זו לחנך את האדם ולהמשילו על כוחות הבע 2995 

משום , כל חכמי האומות אף שהיו בהם חכמים ופילוסופים גדולים לא הגיעו למדרגה זו, יתחנך האדם 2996 

תמימה ושלמה וכל המעלות ´ תורת ה, תמימה משיבת נפש´ תורת ה, שהיתה בהם רק חכמה ולא תורה 2997 

י התורה יכול להגיע להשיב את "עו, (´אבות ה) הפוך בה והפוך בה דכולא בה, והחכמות נמצאות בתורה 2998 

ומבלעדי התורה לא תשוב הנפש אל מעלתה והחומר יוסיף , ת"הנפש אל הבורא ולהגיע לדביקות בהשי 2999 

 3000 .לשלוט בו באין מעצור

הנה הבורא נפח באפי נשמת חיים חכמת לב וטובת השכל להכירו וליראה מלפניו ולמשול בגוף וכל  3001 

וכאשר אינו שולט על הגוף , ת האדם שיהיה שולט על כוחות הגוףמוכרח לתכלי, (´י´ ת א"שע) תולדותיו 3002 

ואזי נשמת חיים , ת והשגת יראת שמים יוכל לשלוט על הגוף"י האמונה בהשי"וע, הרי החומר מושל עליו 3003 

יתכן , (ב"תהלים ל) ומפורש בכתוב אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, היינו הנפש שנמצאת בו תפעל פעולתה 3004 

 3005 .ח שבו"וכפרד אם לא יעבוד ולא יתיגע להשליט כוחות נפשו על כוחות הבעויהיה האדם כסוס 

י שימושה של "בודאי שע, שכיון שתכלית התורה לחנך את האדם, ה גדולה שימושה יותר מלמודה"משו 3006 

בעת שעומד אלישע ומשמש את אליהו הנביא ורואה היאך פועל , תורה יוכל ביתר שאת לחנך את עצמו 3007 

ה "ומשו, כי חכמה רבה דרושה לעבודה זו, יש לו אפשרות ללמוד דרכי החינוך, צמורבו שכבר חינך את ע 3008 

כי צריך התבוננות וחכמה מרובה להגיע לידי , אינה מספקת תלמוד תורה לבד וצריך גם לשימוש של תורה 3009 

 3010 .י השימוש וראיית דרכי המחונכים יוכל אף התלמיד ללמוד דרכי החינוך"וע, חינוך עצמי

שכיון שהתורה נוצרה לחנך ולברוא , ד תורה ואינו מגיע לשלמות הרי זה חילול השםה כל הלומ"משו 3011 

אלא שאין בכוח , לא יאמרו שאין התלמיד ראוי, ובעת שלא יחנך עצמו על אף שלמד תורה, האדם השלם 3012 

ענפי חילול השם , (א"י פי"מס) ל"והיינו שכתב הרמח, ה הויא חילול השם"התורה לחנך את האדם ומשו 3013 

ובכל מה שיעשה צריך שיסתכל ויתבונן מאד , כי הרבה צריך להיות חס על כבוד קונו, ים וגדוליםהם רב 3014 

 3015 .וכבר שנינו אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, ו"שלא יצא משם חילול לכבוד שמים ח

צריך שיתבונן לבלתי עשות , וכתב עוד והענין שכל אדם לפי מדרגתו ולפי מה שהוא נחשב בעיני הדור 3016 

, כי כפי רבות חשיבותו וחכמתו כן ראוי שירבה זהירות בדברי העבודה, לתי הגון לאיש שכמותודבר ב 3017 

וכמו כן ירבה , כי כבוד התורה הוא שמרבה הלימוד בה, ו"ואם איננו עושה כן הרי שם שמים מתחלל ח 3018 

שנתן לנו  ´ו חילול לשמו ית"וזה ח, וכל מה שיחסר מזה גורם בזיון ללימוד עצמו, ביושר ובתקון המדות 3019 

 3020 .וצונו לעסוק בה להשיג על ידה שלמותנו, את תורתו הקדושה

שיהיה , אלוהיך שיהיה שם שמים מתאהב על ידך´ ואהבת את ה, (.ו"יומא פ) ל"הדברים מפורשים בחז 3021 

מה הבריות אומרין עליו אשרי אביו , ח ויהיה משאו ומתנו בנחת עם הבריות"קורא ושונה ומשמש ת 3022 



 3023 עליו הכתוב אומר, ראיתם פלוני שלמד תורה מה מתוקנין מעשיו, שלמדו תורה שלמדו תורה אשרי רבו

לכך בעת , שכיון שהתורה מחנכת האדם, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר (ט"ישעיה מ) 3024 

 3025 .שמתוקנין דרכיו אומרים שתיקון דרכיו נובע מחמת התורה

ן שרק בעת שמשמש תלמידי חכמים יתכן חזינ, ח"בעת שקורא ושונה ושימש ת, ל שם"ודייק בלשון חז 3026 

ואזי ילמד , ח ומתבונן באורחות חייהם"שחינוך האדם אפשרי רק בעת שמשמש ת, שיהיו מתוקנין דרכיו 3027 

ל שהיה "ס ז"מסופר על מרן הגרי, ח"ודרוש לזה עמל ויגיעה מרובה בשימוש ת, אופני החינוך העצמי 3028 

זונדל ´ עד שר, תיו ובחן כל צעד ופעולה ממעשה רבוועקב על כל דרכיו והנהגו, זונדל´ משמש את רבו ר 3029 

 3030 .ל"ס זצ"ומכך נבעה גדלות הגרי, ל היה גוער בו"זצ

הרי זו ראיה היכן , כאשר מתבוננים בגדולי ישראל ורואים היאך הגיעו לשלמות בכל מעלותיהם ומעשיהם 3031 

ראו כולם בחוש היאך , ל כאשר היו מביטים בו ורואים הנהגתו"החפץ חיים זצ, היא חובת האדם בעולמו 3032 

וכולם נכנעו בפניו כי ראו הכל את האדם , ובודאי היה שם שמים מתאהב על ידו, יכול להגיע האדם השלם 3033 

 3034 .המושלם בכל מעשיו

כיון שירשו בנות צלפחד , (ד"א י"ר כ"במדב) השבוע´ על פי הדברים האלו יבוארו דברי המדרש בפ 3035 

ל "א, הבנות יורשות בדין הוא שיירשו בני את כבודיאם , אביהן אמר משה הרי השעה שאתבע בה צרכי 3036 

יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך , בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, ה נוצר תאנה יאכל פריה"הקב 3037 

, הוא היה מסדר את הספסלים ופורס את המחצלאות, והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך, כבוד 3038 

 3039 .מש את ישראלהואיל והוא שרתך בכל כוחו כדאי הוא שיש

יהושע שרתך וסדר , אך ראה ההמשך, ל בניך לא עסקו בתורה נראה שלא עסקו בתורה"והנה דברי חז 3040 

הוה ליה למימר שיהושע עסק בתורה ולכן צריך לקבל , ה לא עסקו בתורה"ואם בניו של משרע, הספסלים 3041 

ן שלא שרתו את משה מ כיו"מ, ה נמי למדו תורה"כ בודאי שבניו של משרע"וע, ה"גדולתו של משה רע 3042 

 3043 .ל שלא עסקו בתורה"הגדירו אותם חז, ולא סדרו את הספסלים בבית הועד

בעינינו נראה כאילו וזו עבודה פשוטה הראויה , הוא היה מסדר את הספסלים ופורס את המחצלאות 3044 

ובני התלמוד תורה עצמם היו מסדרים את , בקעלם לא היו שמשים, אך אין זו האמת, לשמשי בית המדרש 3045 

לשבור מדת הגאוה ולרכוש , כי כך היה דרכי הלימוד לחנך את עצמם, ד"הספסלים ומכבדין את ביהמ 3046 

ה נקראו "ומשו, ה שלא עסקו בעבודת השמושה של תורה"וזו היתה הטענה על בני משרע, אהבת הבריות 3047 

 3048 ולקבל את שלשלת מסירת, ורק העוסק בשמושה של תורה ראוי להנהיג את ישראל, שלא עסקו בתורה

הרי זה ראיה לחביבות כבוד , כי המשמש ומבזה את עצמו ואינו שם לב לזה כלל, ה"התורה ממשה רע 3049 

 3050 .התורה בעיניו שמבטל אהבת עצמו עבור התורה

ח מעלות התורה נקנית בלעדיהם אי אפשר "במ, (´אבות ו) וראה במשנה, חזינן שאינו נקל לזכות לתורה 3051 

בימי נשיאותו של רבן גמליאל כל מי שלא היה תוכו כברו לא ש (.ח"ברכות כ) ´ואיתא בגמ, לזכות בתורה 3052 

כיון שאין תוכו כברו ואין מדותיו נכונות אינו , ואף שיפסיד ולא ילמד תורה, ד"הרשוהו להכנס לביהמ 3053 

אור יחזקאל )  .שהתורה חייבת לתקן מדותיו ואם לא יתקן מדותיו אין תורתו תורה, מסוגל להשגת התורה 3054 

 3055 .(ה"מ´ ה עמ"ח

 3056 

 3057 ר תנומאמ

 3058 .(ז"ז ט"במדבר כ) אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה´ יפקוד ה

, מה נדרש ממי שמקבל על עצמו את האחריות על הכלל, הכתוב מצייר לנו תמונה של מנהיג בישראל 3059 

מי שבכוחו לישא , אי אפשר לנו להיפטר ולומר מה לי ולאחריות זו, חייבים אנו ללמוד פרשה זו בעיון 3060 

ישאלו אותו , מי שהעניקו לו כלים מן השמים, לעתיד לבוא על כך שלא קיבל עליובאחריות יתבעוהו  3061 

וגם הבכיה , על ההשפעה שלא נוצלה, והלא יסוד הבכיה על החורבן הוא על זה, לעתיד מה פעלת עמהם 3062 

 3063 .בשמים הוא על ענין זה

ועל , נו עוסקעל שאפשר לעסוק בתורה ואי, ה בוכה עליהן בכל יום"שלושה הקב (7´חגיגה ה) ל"אחז 3064 

, פרנס להיות נושא עול הציבור, השפעתי עליך שפע של תורה ואינך עוסק בה, פרנס המתגאה על הציבור 3065 

ה בוכה חייב לזעזע אותנו ולעורר לבדוק עצמנו אם "הציור של הקב, ואתה משליך מעליך ומחליפה בגאוה 3066 

הרי אנו גורמים כביכול בכיה  ,אם בכוחנו כוח השפעה ואין מנצלים אותו הכוח, בכוחנו לעסוק בתורה 3067 

 3068 .למעלה

ובאו על , אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה´ יפקוד ה, והנה הקדמה לפרשה זו היא תפילת משה רבינו 3069 

אלא כיון שירשו בנות , מה ראה לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלות, (א"במדרש רבה כ) ל"זה דברי חז 3070 

, אם הבנות יורשות בדין הוא שירשו בני את כבודי ,אמר משה הרי השעה שאתבע בה צרכי, צלפחד אביהן 3071 

ואין לה שום , אליבא דאמת מתנה היא שניתנה לו משמים, והביאור בזה כי גם מה שאדם משתכר בעמלו 3072 



, אין אלה אלא כלים לעבוד בהם את עבודתו ברוחניות, ואם זכה לעושר או כבוד, קשר ליגיעתו שיגע בה 3073 

 3074 .הללו שקיבל מפני זכויותיו ומן השמים ראו לזכותו דוקא בכלים

האם , ובין רגע הופך התינוק מעני ואביון לעשיר שבעשירים, מעתה מי שמת והניח תינוק המוטל בעריסה 3075 

, הלא אין זה אלא מסירת כלי עבודה שניתנו לבן לעבודתו? ניתן לומר שהתינוק זכה לזה עבור עבודתו 3076 

מחייב את מסירת הכלים של האב לרשותו מהלך ה, מכאן שפרשת ירושה מגלה על מהלך בסדר העולם 3077 

, מעתה מובן ההיקש שהקיש משה רבינו ירושת נכסים לירושת כבוד שירשו בני את כבודי, של הבן 3078 

כבוד הנצרך לתואר פרנס על , אלא לכבוד המשמש ככלי לעבודה, ופשיטא שאין הכונה לכבוד המדומה 3079 

, וזוהי תפילתו של משה, י ירושה"לזכות בהם עיש , הרי שהגם שאין הבן זוכה מכוח עצמו לכלים, הציבור 3080 

 3081 .בדין הוא שירשו בני את כבודי, אם הבנות יורשות

ל שלכן זכה "ידועים דברי חז, קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו, ונענה משה רבינו מן השמים 3082 

ה חכם זה אוצר נחמד ושמן בנו, הלשון מבהיל (א"בילקוט משלי כ) אבל, יהושע מפני ששימש את משה 3083 

ובשביל שהיה , שלא היה בן תורה והיו ישראל קורין אותו כסיל, וכסיל אדם יבלענו זה יהושע, משה 3084 

ה "לפיכך אמר הקב, שהיה מכבדו ופורס הסדין על הספסל ויושב תחת רגליו, משרת משה זכה לירושתו 3085 

אינו בן תורה שניתן בודאי שהתואר , נוצר תאנה יאכל פריה (ז"משלי כ) ועליו נאמר, איני מקפח שכרך 3086 

על כל פנים למדנו כאן על הכוחות המיוחדים , אלא לפי ערך תלמידים אחרים, כאן ליהושע אינו כפשוטו 3087 

 3088 !כוחות השקולים יותר מהתואר בן תורה, שפרנס זקוק להם

במדבר ) ממה שאמר משה, ל ממיר מביא על חובתו של המנהיג למסור מעצמו למען הכלל"המשגיח זצ 3089 

והקשה וכי , מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, עות לעבדך לשום את משא כל העם הזה עלילמה הר (א"י 3090 

ומוכיח מזה שכל כוחו של , ה שהוא יתן להם"והלא לא בקשו אלא שיתפלל להקב, ממשה בקשו ישראל 3091 

כל הגשמיות וגם הרוחניות שלו מוסר מעצמו אל , המנהיג אינו אלא בזה שמוסר את עצמו למען הכלל 3092 

 3093 .על זה אמר משה רבינו שחש שאין לו די כוחות אשר בהם יוכל להשפיע לכל הכללו, הכלל

ה אני נתתי בך "ל הקב"א, (ו"ר ט"במדב) ל"ואמרו חז, ועל זה נענה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל 3094 

, ואתה מבקש אחרים, כדי שתתיחד אתה באותה גדולה, רוח ודעת לפרנס את בני ולא הייתי מבקש אחר 3095 

כי בכוחו , וביאר על פי מה ששגור לומר, אלא ואצלתי מן הרוח אשר עליך, י אינן נוטלין כלוםתדע שמשל 3096 

והטעם כי האב מוסר כל כולו , ואין בכוח עשרה בנים לסבול אב אחד, של אב אחד לסבול עשרה בנים 3097 

, כל אדםוכוח זה אינו מרחמנות שמרחמים על , ואינו משאיר מאומה לעצמו, ללא שום חשבונות למען בניו 3098 

 3099 .אלא כוח מיוחד שניתן בטבע האב

הרי שאליבא דאמת יש , ה מעיד שיש בכוחו לפרנס את ישראל"וזו היתה התביעה על משה רבינו שהקב 3100 

אבל , היה סובל את כל ישראל, ואם לא היה מבקש סיוע, כאן איזה רפיון במסירות נפש עבור ישראל 3101 

אשר , שפעתו של משה אלא באמצעות השבעים אישוכלל ישראל לא ניזון מה, מאחר שביקש הוגרע כוחו 3102 

 3103 .זוהי מדרגה קטנה מאם היו זוכים לקבל את ההשפעה ממשה עצמו

שמא חסר משה מן נבואתו , ת הזקנים שהיתה נבואתן משל משה"וא, (ד"בפסקא י) המדרש מסיים שם 3104 

, לא חיסר כלום כך משה משלו, ד לנר שהדליקו ממנו כמה נרות ואור דליקתו לא חיסר"למה, לאו? כלום 3105 

שבת ) הוא על דרך דאיתא בפרק במה מדליקין, וביאר שם בעץ יוסף ואף דמסיק לקמן שזה היה עונשו 3106 

הרואה סבור ´ פי, י דמחזי כמאן דשקל נהורא"ופרש, אין מדליקין מנר לנר משום אכחושי מצוה, (7ב"כ 3107 

 3108 .גם כאן היה עונשו רק כנגד הרואה, שניטל מן האור כלום

אז , שאם היה משה רבינו מנהל בעצמו את כלל ישראל, היה שתתיחד אתה באותה גדולה ´הרי שרצון ה 3109 

וכשם שמצינו שמפני שביקשו לשמוע את , ה התקשרות חזקה יותר"היתה התקשרותו של משה להקב 3110 

יהיה ´ היה שקידוש ה´ כך כאן מאחר שרצון ה, ה ירדו ממדרגתם"התורה מפי משה ולא מפיו של הקב 3111 

הרי זה ירידה בהשפעה על , והוא אמר שאין בכוחו לשאתם והוזקק לאנשים נוספים, בינוי משה ר"דוקא ע 3112 

 3113 .אם באה ההשפעה במישרין ממשה רבינו לכלל ישראל´ וממילא ירידה בקידוש ה, כלל ישראל

קח לך מה , מבואר הכוח המיוחד שהיה ליהושע שבעבורו זכה להיות פרנס, (ז"פנחס כ) ובילקוט להלן 3114 

נוצר תאנה יאכל פריה ושומר  (ז"משלי כ) ועליו מפורש, את יהושע בן נון, מה שבדוק לך קח לך, שבלבך 3115 

הרי שהמעלה איש אשר רוח , איש אשר רוח בו שיכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, אדוניו יכובד 3116 

יך ל שהכוח הראשון להיות זכאי להנהגה הוא למצוא עצה א"ר, היינו כנגד רוחו של כל אחד ואחד, בו 3117 

, חובת פרנס הוא לחוש אבהות כלפי הדור, ולא להתיאש מיד כשרואה שאין לו שומע, לדבר עם כולם 3118 

חוזר , ואם לא הצליח בדרך זו, וכשם שלעולם אין אב עוזב את בנו אלא טורח למצוא דרך איך להצילו 3119 

 3120 .כך חובתו של מנהיג, ומנסה דרכים אחרות עד שימצא דרך להצלה

אלא שאצל , לפעמים בלשון רכה ולפעמים בגערה, לדרכים שונות של השפעה האהבה לתלמידים מובילה 3121 

משפיע אמיתי אינו מתיאש לעולם משום , גם הדרכים הקשים באים מתוך אהבה, המשפיע הראוי להשפעה 3122 



ולא להמתין , ואם כי לפעמים חובת השעה להעדיף את טובת הכלל, ועל כן אינו מזניחו לעולם, מושפע 3123 

, האם אמנם אוהב אותו, אבל מאד צריך להזהר ולשקול הדבר, ישפיע לרעה על זולתולתקנת הפרט עד ש 3124 

והסיבה של השפעה רעה על הזולת אינה אלא הכשר על חוסר , או שמא שורש ההחלטה הוא העדר אהבה 3125 

 3126 .איש כזה רחוק הוא מתואר מנהיג, האהבה

כאן שדוקא זה הוא השורש לזכות מבואר , הגם שנושא בעול הציבור וההשתדלות למען הזולת גוזלים זמן 3127 

להלוך , הלא לא זכה יהושע להיות פרנס על הציבור ולהיות איש אשר רוח בו, להיות פרנס על הציבור 3128 

והרבה חלק לך כבוד והוא היה משכים , אלא מפני שהרבה שרתך יהושע, כנגד רוחו של כל אחד ואחד 3129 

י שמסר מזמנו "דוקא ע, (ילקוט שם) ותהוא יטול שרר, ומעריב בבית הועד שלך ופורס את המחצלאות 3130 

 3131 .זכה להיות פרנס על הציבור, למען הציבור

התבוננו וראו כמה גדולי ישראל סבלו על , המשפיע הוא זה אשר בכוחו לסבול על עצמו את כלל ישראל 3132 

וכפי השיעור ששתפו , איך ששתפו עצמם בכל צער של יהודי ובכל שמחה שלו, עצמם את צרות הכלל 3133 

אדם שאין בכוחו לסבול יותר ומיד לאחר איזה צער , באותה מדה היו גם מנהיגים יותר, כללעצמם עם ה 3134 

 3135 .הריהו מפקיע את עצמו ומצמצם את כוח השפעתו, מרפה עצמו

ה בוכה על מי שיש בידו ואינו "הלא הקב, אי אפשר לדמות כי פטורים אנו מהשפעה, התבוננו ולמדו זאת 3136 

ודאי שכל , שהרי מי ינהיג את ישראל אם לא מחבורה כזאת, ק עצמועל כל אחד לבדו, מנצל את כוחותיו 3137 

אבל לא הרבה , ויהיה נדיב הגון אשר יעניק מכספו לכל מבקש, אחד מבקש שישב במנוחה על מקומו 3138 

ואמנם גם שכרו של זה , זה שמחזר על הפתחים וסובל בזיונות, רוצים להיות זה העומד מאחורי הדלת 3139 

אבל כמה נשיאה בעול תלוי על כתפו של זה אשר קיבל על , ולחזור וליתןנמדד עד כמה שבכוחו ליתן  3140 

 3141 .עצמו את העול לאסוף הנדבות כדי לבנות מהם

, אשר מוכנים למסור עצמם לכלל ישראל, בעלי שיטה והשקפה, כלל ישראל זקוק למנהיגים בעלי הנהגה 3142 

שלא , ח מבריאת האדם עצמול ממיר אמר פעם שהדבר מוכ"המשגיח זצ, כוח הנתינה הוא בטבעו של אדם 3143 

אחריות , אחריות עצומה מוטלת על מי שבידו להיות פרנס על הציבור, נברא עם כיסים בגופו לקבל בהם 3144 

ויקח את יהושע לקחו בדברים והודיעו מתן שכר פרנסי ישראל , ש שם בילקוט"שגם שכרה מרובה כמ 3145 

 3146 .ב"לעוה

שכאשר , ל"ידעתם מה שאמר החפץ חיים זצהלא , על כל אחד במדרגתו לקבל על עצמו את עול הרבים 3147 

, אחריות עצומה מוטלת על בני תורה בדור עני זה, הופך החייל הפשוט למפקד, המפקדים נהרגו במלחמה 3148 

הן ביגיעת , על בני תורה להתכונן לאחריות המוטלת עליהם, אין בכוחי להאריך כפי שהיה ראוי בענין זה 3149 

שירגיל עצמו בישיבה לסבול את הזולת ולהתרגל , מידותיו התורה הן בידיעת התורה והלכה ולעבוד על 3150 

 3151 .(מערכי לב)  .והבא ליטהר מסייעין אותו, באהבת רעים

 3152 

 3153 מאמר תנז

 3154 .(ז"ז ט"במדבר כ) אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה´ יפקוד ה

רי אמר משה ה, אלא כיון שירשו בנות צלפחד אביהן, מה ראה לבקש דבר זה אחר סדר נחלות, ´יפקוד ה 3155 

ה נוצר תאנה "אמר לו הקב, אם הבנות יורשות בדין הוא שירשו בני את כבודי, השעה שאתבע בה צרכי 3156 

, יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד, בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, (ז"משלי כ) יאכל פריה 3157 

, לאותהוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצ, והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך 3158 

 3159 .(א"במדבר רבה כ) כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו, הואיל והוא שרתך בכל כוחו

כ "וא, הרי לא יעלה על הדעת שמשה רבינו לא הכיר את בניו ולא ידע שאינם מתאימים, ולכאורה קשה 3160 

בניו את וכי אפשר לחשוב שהוא היה רוצה להעביר ל, כיצד יעלה על דעתו שיש למנותם מנהיגי העדה 3161 

, אלא הענין הוא כי ידוע שבתורה עיקר השכר משתלם בעד העמל? ההנהגה בו בזמן שלא ראויים היו לכך 3162 

אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם , ש בסיום מסכת"וכמ, (ה"אבות פ)א  לפום צערא אגר 3163 

 3164 .מקבלים שכר

של אם אדם עושה כלי במשך למ, הפירוש הוא כי בעניני העולם אין משלמים שכר אלא בשביל הפירות 3165 

הרי שלגבי הקונה לא יהיה כל הבדל כמה זמן , ובאותו זמן פועל אחר יעשה זאת ביום אחד, שלושה ימים 3166 

ולא ישלם פרוטה אחת , הוא ישלם לפי ערכו של הכלי והתועלת שתהיה לו מן השימוש בו, עבד על הכלי 3167 

 3168 .יותר עבור הכלי שהשקיעו בעשייתו פי שלוש זמן

ואם לאחד יש כשרונות טובים והוא מסוגל ללמוד מסכת , כן בתורה שמשלמים שכר עבור העמלמה שאין  3169 

כי אז יקבל , והוא זקוק ללימוד מסכת שנה שלמה, ואילו אחר כשרונותיו אינם כה מעולים, בחודש אחד 3170 

ם שהכלל הוא לפו, ואילו הראשון יקבל שכר בעד חודש אחד של לימוד, שכר בעד שנה של לימוד התורה 3171 

 3172 .צערא אגרא



נמצא לפי זה כי אדם המתקשה ללמוד , כי הכלל הוא שכל אחד נתבע לפי הכרתו, ונאמר בחובת הלבבות 3173 

בא לידי כך מצד הכרתו הגבוהה שעליו לשלם את , ובכל זאת הוא מתייגע עד שהוא תופס, מצד כשרונותיו 3174 

א כבר תפס בזמן קצר את ולעומתו מי שמצד כשרונותיו הטובים הו, המחיר המלא בשביל השגת התורה 3175 

כי ודאי , אז אדרבא התביעה עליו גדולה יותר, וירצה לפטור עצמו בטענה כי כבר יודע, ידיעת המסכת 3176 

 3177 .וממילא החיובים המוטלים עליו גדולים יותר, השיג מתוך ידיעת התורה הכרה ועמדה גדולה יותר

, ילו אחיו קיבל רק אלף לירותוא, לאחד שקיבל מאביו ירושה של מאה אלף לירות, למה הדבר דומה 3178 

פ "אע, והשאיר לעצמו רק אלפיים לירות כדי לעבוד במסחר, והראשון פיזר מעותיו על תענוגות העולם 3179 

כן , מדוע פיזר את הונו על תאוותיו, הרי הטענה כנגדו גדולה ביותר, שגם עכשיו הוא עשיר יותר מאחיו 3180 

ומשתמש לצורך לימוד התורה רק , דברים בטלים אם הוא מבזבז אותם על, הדבר גם לגבי בעל כשרונות 3181 

 3182 .בגלל כשרונותיו שנתברך בהם ובזבזם על דברי הבל, הטענה עליו גדולה, בחלק מהם

כי יתכן שבניו של משה אמנם כן היו במדרגתו של יהושע , ל"ולפי זה אפשר להסביר את כוונת המדרש הנ 3183 

אף כי את , תמשו במלוא כוחם בתורהשלא הש, אבל ישבו להם ולא עסקו בתורה, בידיעת התורה 3184 

הואיל והוא שרתך , בעוד שיהושע הרבה שרתך והיה משכים ומעריב, הכשרונות המתאימים לכך היה להם 3185 

 3186 .נאמר עליו נוצר תאנה יאכל פריה, שלא השאיר מכוחותיו ומכשרונותיו בעד עצמו כלום, בכל כוחו

כי אז לפי דעת משה , את הביקורת הזו על בניו ה בעצמו למשה"כי אילו לא גילה הקב, המאלף בענין הוא 3187 

ורק הביקורת הזו , היו סבורים כי כן השתמשו בכוחותיהם להשגת התורה במדה מספקת, ולפי דעת בניו 3188 

מכאן אנו למדים עד כמה עלינו לחשוד , בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה היא שגילתה את חסרונם 3189 

ולחשוש תמיד שאין , ש בכל כוחותיו ומיצה אותן עד תומןשהרי מי מאתנו יודע בבטחון שהשתמ, בעצמנו 3190 

 3191 .עליה נאמר ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, אנו ממצים במידה מספקת השגת התורה

הוא היה מסדר את הספסלים והוא , הוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך, עוד במעלותיו של יהושע 3192 

, כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו, הואיל והוא שרתך בכל כוחו, פורס את המחצלאות 3193 

 3194 .שכל כך הורמה על נס בהתנהגותו של יהושע, הלימוד מזה כמה יקרה היא מידת הענוה

י על הפסוק "וכמו שמביא רש, שסבלו במצרים עבור כלל ישראל, כיוצא בזה הודגש בתורה ביחס לזקנים 3195 

לפיכך זכו אותם שוטרים , חבריהם מלדחקם השוטרים ישראלים היו וחסים על, ויוכו שוטרי בני ישראל 3196 

שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני , ונאצל מן הרוח אשר על משה והושם עליהם, להיות סנהדרין 3197 

 3198 .מאותם שידעת הטובה שעשו במצרים כי הם זקני העם ושוטריו, ישראל

, מקומו של משהפ שהיה ראוי להתמנות ממלא "אע, עוד יש להתבונן איך בולטת ענוותו אל מול דרגתו 3199 

כי היסוד , ובשל כך שוב היה ראוי יותר מכל אחד להיות המנהיג, מכל מקום השפיל עצמו לסדר הספסלים 3200 

ואמרו , כמה גדולים היו בתורה, ולעומת זאת אנו מוצאים על דואג ואחיתופל, להנהגה מדות מתוקנות 3201 

ועוד , (ו"סנהדרין ק) להו חד מאה בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר ולא איפשט´ ד´ בגמ 3202 

 3203 .(שם) ר אמי לא מת דואג עד ששכח תלמודו"אמרו א

וכל זה מפני שכבר נאמר הכל בידי , משמע שלא עמדה לו תורתו בהשגת המדות הטובות ויראת שמים 3204 

רק אז יש לו זכות , ורק אם אדם עובד לתקן את מדותיו ולהשיג יראת שמים, שמים חוץ מיראת שמים 3205 

באופן שהשגתו תהיה גדולה יותר מהשגתו מצד איזו זכות אחרת , ולהגיע לידיעת התורה עצמית להשיג 3206 

.היות שזה תלוי בבחירה של כל אדם ואשרי מי שיבחר, כי לזכות ביראת שמים סתם אי אפשר, כלשהי 3207 

 3208 .(נחלת אליעזר)  

 3209 

 3210 מאמר תנח

ז "במדבר כ) רועה כצאן אשר אין להם´ ולא תהיה עדת ה, אלהי הרוחות איש על העדה´ יפקוד ה 3211 

 3212 .(ז"זֿי"ט

הוא מביע דאגתו שכלל ישראל לא יישארו אף רגע בלי , יפקוד, ת בלשון ציווי"משה רבינו מדבר להשי 3213 

? שמא יוותר איזה זמן עם ישראל בלי מנהיג, ויש להתבונן מה החרדה הזו שחרד משה רבינו, מנהיג רוחני 3214 

כי , שאנו מבינים שטוב שיהיה מנהיג, התלמידיםכ מצבים והתנהגויות אצל "למשל בישיבה אנו רואים כ 3215 

 3216 .התלמידים אינם בשלים די צרכם לדעת להתנהג לבד בלי הדרכה ובלי ייעוץ

כולם קיבלו את , ´כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה, אבל כלל ישראל היו די אחראים כל אחד למעשיו 3217 

זה היה בראשית , וקות וכמה בעיותואם אפילו היו כמה מחל, כולם ראו את הנסים והנפלאות, התורה 3218 

אלהיכם חיים ´ גם משה רבינו מעיד ואתם הדבקים בה, אבל לקראת סוף הארבעים שנה, שהייתם במדבר 3219 

אז בודאי שכולם יודעים את חובתם בעולמם ויוכלו , מי יתן והיה לבבם זה להם כל הימים, כולכם היום 3220 

 3221 ?ומה כל החרדה הזו, להתנהג כראוי אף בלי מנהיג



כל אחד מאתנו שואף מתי כבר אהיה , שמשה רבינו בא ללמד לקח לנו אנחנו היום, פשר ללמוד מכאןוא 3222 

מדוע מתייחסים אלי כאל תינוק שצריך , וכי אני עוד ילד קטן, מתי אפרוק את עול ההנהלה מעלי, עצמאי 3223 

, ו מעל צואריךוכל שאיפתו היא ופרקת עול, כל אחד מלא טענות כרימון, כל הזמן להורות לו איך יתנהג 3224 

אף כי מדובר בכלל , על כן משה רבינו פוסל את הגישה הזו, מתי יהיה סוף סוף עצמאי להתנהג כרצון לבו 3225 

הם עוד בגדר של , צריכים איש על העדה אשר יוציאם ואשר יביאם, ישראל במדבר בסוף הארבעים שנה 3226 

 3227 .צאן וצאן בלי רועה לא יתכן

צריך עוד לעמוד על כל , ך צריך מי שיוציאם ומי שיביאםא, כמה שהאדם יחשוב את עצמו כבר גדול 3228 

אף כי , בדיוק כמו צאן, לשמור את סדרי הישיבה, לקום בזמן לתפילה בציבור, תלמיד להגיע בזמן לסדר 3229 

אלא הם , הצאן אין להם עצמיות, אך זוהי ההגדרה, הגדרה זו נראית כפוגעת בכלל ישראל ואפילו בנו 3230 

ובלעדיו הם עלולים ליפול כולם לבאר , והולכים היכן שהרועה מדריך אותם ,כולם צמודים זה בעקבות זה 3231 

 3232 .שחת

אחד , כשאנו רואים כמה כל אחד נתון להשפעה שלילית בקלות, הדברים אצלנו הם בבחינת קל וחומר 3233 

? כ בקלות"מדוע ההשפעה השלילית מקבלים כ! איזה שגעון, אז גם חברו שואף לתענוג זה, מתחיל לעשן 3234 

כצאן לטבח ! ים שום עלבון ושום פגיעה להיות נתון להשפעתו של איזה רועה שאין לו שכלולא מרגיש 3235 

ד אדם שטבע בנהר וגופתו "לה, ואין לנו ההגיון הפשוט לראות את הקלקול, זוהי ההגדרה בדיוק, יובל 3236 

צוף איך הוא מצליח ל, מי שמסתכל מרחוק חושב איזה שחיין מעולה הוא זה, צפה ואבריו זזים הנה והנה 3237 

 3238 !על פני המים הודות לתנועות של אבריו

ואז יש לשאול מדוע לא שוחה , אך אם מתבוננים יותר רואים שהוא הולך עם זרם המים לכיוון הירידה 3239 

הסימן של החיים היא , הוא מת, שום רוח חיים, מכאן הוכחה שאין לו שום עצמיות? כלפי מעלה נגד הזרם 3240 

, זה לא סימן של עצמאות אלא ההיפך הגמור, רם ולא מתגבריםאך אם הולכים עם הז, בהליכה נגד הזרם 3241 

זהו חוסר , אם אין לאדם כוח להתנגד להשפעות השליליות והוא שוחה עם הזרם, זהו כצאן לטבח יובל 3242 

 3243 .בקבלת ההדרכה הטובה והנכונה, העצמיות והעצמאות סימנם דוקא בשחייה נגד הזרם, העצמיות

אז הירידה שלהם היא , ה רבינו אם ישארו בתור צאן ללא רועההרגיש מש, אפילו כשמדובר בדור דעה 3244 

אלא מתוך דאגה כנה , ו"וזה לא מחמת צרות עין ח, ולכן ביקש משה רבינו שיהיה מנהיג, בלתי נמנעת 3245 

כמה הלימוד הזה , הם חייבים להיות כפופים למנהיג אשר יוכיחם ויורם את הדרך, ונאמנה למצבם הרוחני 3246 

ולא להרגיש , אלא לקבל תוכחות ובירורים, ד הרצון השטותי הזה מתי אהיה עצמאימחייב אותנו למרוד נג 3247 

! ר אומר לך כך"ואביו הוכיחו באומרו לו הרי האדמו, ר שכאשר לא ציית בקול אביו"כאותו בן של אדמו 3248 

זהו מצב של הפקרות מסוכנת ולא של , ר"אם כל אחד מרגיש את עצמו אדמו, ר"ענה לו גם אני אדמו 3249 

 3250 .עצמאות

נענה לו והרגיע אותו שיהושע הוא איש אשר רוח בו ´ ומדוע ה, עתה אפשר להבין מדוע דאג משה רבינו 3251 

ועל כן יש צורך לקחת אותו בדברים , זוהי תכונה ראשית אצל המנהיג הרוחני, ויודע דעת כל אחד ואחד 3252 

ה שכל אחד חושב כי יהיה לו עסק עם כאל, זהו תפקיד לא קל, דע כמה הם סרבנים וטרחנים, קודם לכן 3253 

 3254 .ולא ילכו כצאן לטבח יובל, ולהם דוקא צריך רועה שיידע איך להתנהג עם כל אחד, את עצמו עצמאי

זוהי ההגדרה , כי נער ישראל ואוהבהו, כמה אנו צריכים להתחזק מזה ולהמשיך להחזיק את עצמנו כנער 3255 

ומה שעם ישראל , וזקוק להדרכה ושהוא עוד כפוף, מרגיש כל הזמן שאיננו גדול דיו, של כלל ישראל נער 3256 

ל אומרים שהם פחדו "חז, זוהי תוצאה של עוון המרגלים שזה היה המכשול שלהם, סובלים עד עכשיו 3257 

ובגלל , והעדיפו להישאר נשיאים במדבר, להפסיד את הנשיאות שלהם אם בני ישראל יכנסו לארץ ישראל 3258 

 3259 .זה הוציאו דיבת הארץ וגרמו בכיה לדורות

איך לא נבין ששאיפה לעצמאות ולהיות ? ואיך לא נתעורר, ים את הבכיה לדורות הזוהלא אנו מרגיש 3260 

על כן אנו צריכים להתעורר ולהרגיש ! זוהי ההתחלה של בכיה לדורות, מנהיג גם אם עוד לא ראויים לכך 3261 

 3262 ושבהדרכת, לדעת שאנו עדיין זקוקים לרועה, ולנהוג בהכנעה ובאיפוק, נער, שאנחנו עוד בגדר של צאן

גם אצלנו כוח המנהיגות והקנינים הנחוצים , הרועה נזכה לדרך הנכונה אשר ממנה יצמח בבוא הזמן 3263 

 3264 .(דגל המוסר)  .למשימה זו

 3265 

 3266 מאמר תנט

 3267 .(ז"ז ט"במדבר כ) אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה´ יפקוד ה

ל "א, העולם מניחין צורכן ועוסקין בצרכי ציבורכשנפטרים מן , י להודיע שבחן של צדיקים"וברש 3268 

ה אינם צרכים גשמיים "ודאי שצורכי עצמו של משרע, השיבני אם אתה ממנה להם פרנס אם לאו 3269 

וכדחזינן שביקש משה להיכנס לארץ ישראל , אלא אף הם צרכים רוחניים שענינם כבוד שמים, פשוטים 3270 

מ בשעת "מ, אף זה ענינים רוחניים, יו יירשו גדולתווכן מה שחשב שבנ, כדי לקיים מצות התלויות בארץ 3271 



היתה עיקר , ת עלה אל הר העברים ונאספת"ובעת שאמר לו השי, פטירתו ביקש עבור צורכי הרבים 3272 

ועוד הוסיף בקשות בזה להוסיף השפעת יהושע שיזכה להכניסם לארץ , מנהיג על העדה´ בקשתו יפקוד ה 3273 

 3274 .ולא יעשה עם יהושע כאשר עשה אתו

מכל מקום כל עיקר שאיפתם היא , ה אצלנו אף היראים והשלמים הדואגים לתועלתם הרוחניתוהנ 3275 

ב אצלם עוברת "ודרך הזכיה לעוה, ש"וחושבים עצות היאך יתעלו ויגדלו בתורה ויר, להתעלותם הפרטית 3276 

אינם סבורים שהתעלותם העצמית קשורה וכרוכה , ואינם חושבים עבור תקנת חבריהם, במסלול האישי 3277 

ולכך קרובים יותר להרגשים , והסיבה לכך משום שבטבע מונח אצל האדם אהבת עצמו, הצלחת העולםב 3278 

וזו , ואינם מתבוננים בדאגת הכלל, ודומה בעיניהם שבפעולתם העצמית תבוא השלמות, בתקנת עצמם 3279 

 3280 .ה שעזב צרכי עצמו ודאג רק לצרכי ציבור"אשר משבחת תורה משרע

טועים אנו , כי אין לנו הבנה וידיעה אמיתית בעקרים הנדרשים מאתנו, והטעם שרחוקים אנו מהרגשות אל 3281 

פסחים ) נאמר לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, בכל מושגי העבודה 3282 

ואיננו יודעים כי אין זה נקרא כלל , וסבורים אנו שענין שלא לשמה הכוונה לצורכו ועניניו האישיים, (´נ 3283 

ואף , (ג"ישעיה מ) כל הנברא בשמי לכבודי בראתיו, יסוד העבודה היא הגברת כבוד שמיםש, שלא לשמה 3284 

לכן אף שחושב עבור זכותו , ורק כיון שקשה לאדם לשכוח את עצמו, שלא לשמה העיקר כבוד שמים 3285 

 3286 .מ עיקר עבודתו להגביר כבוד שמים"מ, ב וכדומה"האישית לעוה

, כ אין שום הבדל מהיכן יוצא כבוד שמים"א, ש שם שמיםמעתה כיון שנתבאר דעיקר העבודה הוא קידו 3287 

כל שיוצא כבוד שמים זה , שמאחר שהעיקר הוא כבוד שמים, אם מפעולה עצמית או מפעולת זולתו 3288 

וכל שבפעולה יש יותר , ויש להוסיף שעיקר העבודה לבקש מקום שממנו יצא יותר כבוד שמים, התכלית 3289 

, שהרי כל התכלית למען כבוד שמים, דל ביתר שאת לעשותההיא העבודה שאותה יש להשת, כבוד שמים 3290 

שהרי רבים יקדשו שם שמים על ידו , והנה בעבודת הרבים יש יותר כבוד שמים מאשר בעבודת היחיד 3291 

 3292 .ויתגדל יותר כבוד שמים

שכיון שבצרכי ציבור מתרבה , מעתה מבואר שפיר הא דצדיקים עוזבין עסקי עצמם ועוסקין בצרכי ציבור 3293 

כי , (ג"י´ ת ג"שע) וכן כתב רבינו יונה, הרי זה צרכי עצמם האמיתי שבו עיקר הזכיה, כבוד שמים ומתגדל 3294 

והיינו , ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חבירו אם דל ואם עשיר, חייב האדם לטרוח בדרישת טוב לעמו 3295 

זו , לכל זרעו כי מרדכי היהודי גדול ליהודים דורש טוב לעמו ודובר שלום, (´אסתר י) דנאמר גבי מרדכי 3296 

 3297 .ובו עיקר הזכיה והיא עיקר הגדלות שבו יזכה האדם, המדרגה האמיתית לדרוש טוב לתקנת עמו

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנא , וזה אשר מצינו בתורה גבי שכרו של פנחס 3298 

לכן הנני נותן לו את , לל שעשה שלום ביני ובין ישרא"ובחז, (ה"במדבר כ) לאלוהיו ויכפר על בני ישראל 3299 

אלא בגלל ששם שלום בין , מבואר שעיקר שכרו של פנחס לא היה רק עבור שקינא לאלוהיו, בריתי שלום 3300 

וזו כנתבאר שעיקר עבודת האדם לדאוג עבור תקנת כלל , שקירב והשלים את בני ישראל, ישראל למקום 3301 

 3302 .ישראל

ועקירת , שתלמות במדת נושא בעול עם חבירווה, ולכן דרוש עבודה ויגיעה רבה בחיזוק אהבת הבריות 3303 

כי בשעה שיש באדם מדות רעות אלו לא תיתכן אחדות עם , המדות הרעות כקנאה תאוה וכבוד מקרבו 3304 

כי המדות נובעות , המדות זורעות פירוד ושנאה ואי אפשר לביטול עצמיותו בעת שמדות אלו באדם, הכלל 3305 

וכל זמן שלא יתיגע ברכישת מעלות , ח אהבת הבריותואהבת עצמו צריכה שתצא מכו, מכוח אהבת עצמו 3306 

 3307 .כל מחשבותיו ושאיפותיו אינם אלא לצורך עצמו ואינו חושב כלל על זולתו, אלו

וקשורים המה , הפעולות הללו תלויה השלמת עבודת האדם´ בב, (´אבות ה) משה זכה וזיכה את הרבים 3308 

טוב עין הוא יבורך , שבלא זיכה ליתא לזכה, ובאותה המדה שהגיע לזיכה כן ישיג את הזכה, אחד בחבירו 3309 

ויש לראות זאת שבחטאת איש אחד , וטוב עין יתכן רק כאשר משריש בקרבו שאיפה להצלחת זולתו 3310 

והיינו , כמה שישתדל לזכות את זולתו ולמנוע חטא מישראל שכרו הרבה לאין שיעור, נענשו כל ישראל 3311 

ועל ידי מדת , ם נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהםוירא בסבלות, ה"דמצינו בתחילת גדלותו של משרע 3312 

´ ג עמ"אור יחזקאל ח)  שבעת שדואג טובת חבירו זו היא יסוד הצלחתו, נושא בעול זכה להיות רועה נאמן 3313 

 3314 .(ו"קט

 3315 

 3316 מאמר תס

 3317 .(ז"ז ט"במדבר כ) אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה´ יפקוד ה

הוקשה לו , כ"אלהי הרוחות כל מי שמבקש צרכי ציבור כאילו בא בזרוע ע´ יפקוד ה, (ו"א ט"ר כ"במד)  3318 

וידבר משה , (י"ברש) ובספרי! אלא בצרכי ציבור מבקשים בזרוע, למדרש הלשון וידבר משה לשון קשה 3319 

 3320 .כ"שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקים בצרכי ציבור ע, להודיע שבחן של צדיקים´ אל ה



, אלא כיון שירשו בנות צלפחד אביהן? מה ראה לבקש דבר זה אחר סדר נחלות´ יפקוד ה, ר"וד במדע 3321 

ה "ל הקב"א, אם הבנות יורשות בדין הוא שירשו בני את כבודי, אמר משה הרי השעה שאתבע בה צרכי 3322 

בבית והוא היה משכים ומעריב , יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד, בניך ישבו ולא עסקו בתורה 3323 

, כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו, מסדר את הספסלים פורס את המחצלאות, הועד שלך 3324 

 3325 .כ"לקיים מה שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה ע

שכשנפטרין מן העולם מניחין צורכן ועוסקין בצרכי , לכאורה דברי הספרי להודיע שבחן של צדיקים 3326 

ז תבע משה "ולפי, בדין הוא שירשו בני את כבודי, ע צרכיר הגיע השעה שאתב"סותרים דברי המד, ציבור 3327 

מציע שבניו , גם קשה מאד איך משה רבינו שכתוב עליו בכל ביתי נאמן הוא? צרכיו ולא צורכי ציבור 3328 

 3329 ?רבן של ישראל ומנהיגם, שישבו ולא עסקו בתורה שהם ימלאו את מקומו

בודאי שענין בניו לא העביר אותו , ה"ינו עואפשר לבאר שברור הוא כי גדלותו ונקיות הדעת של משה רב 3330 

והציע את בניו מפני , ולא היה נוגע בדבר שבניו ירשו את כבודו, כלל על דעתו בדאגתו לצורכי ציבור 3331 

ומתאימים לכל התנאים שהוא בעצמו הורה , שהם היו גדולים באמת וראויים לשאת עליהם את האחריות 3332 

והראיה , לא היה מציע את בניו, מים יותר לזה מצד גדלותםולו גדולים אחרים היו מתאי, לממלא מקומו 3333 

אדם שיודע להלוך עם כל אחד , ה יפקוד אמר אלהי הרוחות וכדברי הספרי"לזה שביחד עם הבקשה להקב 3334 

 3335 .וכלשון הספרי זוטא שיהיה חולק עם הקפדנין כפי דעתן ועם המתונים כפי דעתם, ואחד מהם לפי דעתו

לא , אשר יצא לפניהם, שישפיע עליהם ולא שהם ישפיעו עליו, ל העדהאיש על העדה שיהיה למעלה ע 3336 

אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי , כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה 3337 

, ו היה נוגע בדבר"ואם ח, כ"ואשר יביאם בזכיותיו ע, י ואשר יוציאם בזכיותיו"עוד ברש, בסיחון ועוג 3338 

לא היה מבקש בקשה , אם ראויים או לא ראויים לאותה איצטלא, ו כבודו בכל אופןורצה שבניו ירש 3339 

 3340 .להודיע שבחן של צדיקים מניחין צורכן ועוסקים בצורכי ציבור, וזה ברור וזה דברי הספרי, ושובר בצידו

אתה יודע שהרבה שרתך יהושע והרבה , אין בניך ירשו את מקומך, ה משה לא כשאתה סבור"ל הקב"א 3341 

, מסדר את הספסלים ופורס את המחצלאות, לך כבוד והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלךחלק  3342 

קח את יהושע לקיים מה , הואיל והוא שרתך בכל כוחו כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו 3343 

לא השכימו והעריבו לסדר את , פירוש אחרי כל גדלותם של בניך, שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה 3344 

כי עם כל גדלותו סידר הספסלים ותיקן , אולם יהושע עשה כן, ם ולפרוס את המחצלאותהספסלי 3345 

 3346 .(ילקוט שמעוני) הוא זוכה לשררות ולא הם, המחצלאות

ולמרות שזכות , גבר על זכות של בני משה, וזה שחלק לו כבוד ושרת אותו וסדר הספסלים והמחצלאות 3347 

הראה בהתנהגותו כי הוא מסוגל , נותנותו וסבלנותוכי יהושע בע, והטעם אפשר לומר, אבותם מסייעתם 3348 

ויצא , עם הקפדנים כקפדנותן ועם המתונים כמתינותם, להלוך עם כל אחד לפי דעתו, לתנאים האמורים 3349 

ולא לכבודם , כנראה שהרגישו עצמם יחסנים בניו של מלך, אבל בניו של משה, לפניהם ויבוא לפניהם 3350 

אליעזר ´ ג לר"כמו שאמר ר, ולכן לא זכו לשררות, לעת הצורךהיה לסדר הספסלים ולפרוס המחצלאות  3351 

, (.´הוריות י) עבדות אני נותן לכם, כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם, יוחנן בן גודגדא´ בן חסמא ור 3352 

 3353 .אולי גם להלוך עם קפדנים לפי קפדנותם לא יוכלו לעשות זה, אם לא היה להם הסבלנות לסדר הספסלים

וסידר הספסלים ופרס , שחסר להם לבני משה המדה של יהושע שחלק כבוד ושרתשזה , ונפלא הדבר 3354 

והנה לא כתוב לא למדו תורה כי ודאי , בשפת התורה נקרא זה בניך ישבו ולא עסקו בתורה, המחצלאות 3355 

והם לא ויתרו , כי בעסק מוותרים על הכבוד, אבל לא עסקו בתורה זה נקרא, למדו ולמדו כראוי לבני משה 3356 

בשפת התורה זה נקרא ישבו ולא , ם לסדר את הספסלים ולפרוס את המחצלאות לכבוד התורהעל כבוד 3357 

 3358 .ואין להם הזכות של נוצר תאנה יאכל פריה, עסקו בתורה

´ ויעש משה כאשר צוה ה, בכל זאת משה בגדלותו מסר ליהושע הכל בשמחה וברצון טוב כדאיתא בספרי 3359 

ויקח את יהושע לקחו בדברים והודיעו , ניו לבין בני אחיוהלך ועשה בשמחה ולא הורע עינו בין ב, אותו 3360 

ה צוה למשה בשמחה כך צוה "מה הקב, ביד משה´ ויצוהו כאשר דיבר ה, ב"מתן שכר פרנסי ישראל לעוה 3361 

משה אמת , להגיד שבחן של צדיקים שמניחים צורכן ועוסקין בצורכי ציבור, משה ליהושע בשמחה 3362 

ולהיות מן העוסקין , ינו לבטל רצוננו וטובתנו לטובת הציבורועלינו ללמוד ממשה רב, ותורתו אמת 3363 

צריך מקודם לקבל עול , ומיהושע אפשר ללמוד כי מי שהוא רוצה לזכות לשררות, בצורכי ציבור באמונה 3364 

 3365 .(זכרון מאיר)  .ויקויים בו נוצר תאנה יאכל פריה, עבדות לטובת הציבור

 3366 

 3367 מאמר תסא

 3368 .(ז"ז ט"במדבר כ) אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, על העדהאלהי הרוחות לכל בשר איש ´ יפקוד ה

אמר הגיעה שעה שאתבע שיירשו בני את , כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו 3369 

כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו שלא מש מתוך , ה לא כך עלתה במחשבה לפני"אמר לו הקב, גדולתי 3370 



ויש להתבונן בשכר שקיבל יהושע תמורת , (ז"משלי כ) ר תאנה יאכל פריהוזהו שאמר שלמה נוצ, האהל 3371 

הלא מעמד של מנהיג זה נוגע לכל עם ? איך הדברים מתאימים זה מול זה, השימוש ששימש את משה 3372 

כשנקראים למשל למנות רב בישראל או ! ומה שייך בזה תשלום פרטי ליהושע עבור מסירותו, ישראל 3373 

ידיעות נרחבות , השתלמויות, על הסתגלויות? ב ועל מה נותנים את הדגשעל מה שמים ל, ראש ישיבה 3374 

 3375 .ומי שלמד יותר מי שהשתלם יותר הוא המסוגל והוא הראוי, ´וכו

היה בוחר רק , היה שולח תלמידים לייסד ישיבות (מנובהרדוק) ל"אך מאידך ידוע שכאשר הסבא זצ 3376 

ואיך יתכן הדבר , עמים היו נראים לא מסוגליםאף אם לפ, אברכים מסורים ונאמנים לו ולדרכו המוסרית 3377 

צריך אדם , ה"להיות ממלא מקומו וממשיך דרכו של משה רבינו ע? כשמדובר על אחריות על ציבור שלם 3378 

 3379 .אשר הקדיש את כל זמנו ללימוד התורה ולהתעלות בה ובחידושיה, בעל שיעור קומה משכמו ומעלה

ויש , ולעסוק בסידורים ובאירגון ענינים שונים, המדרש ולא מי שעבר את מיטב זמנו לסדר ספסלים בבית 3380 

אף אם נאמר שגם יהושע , לחשוב שבודאי לא היו חסרים בדור המדבר אנשים מסוגלים ומורמים מעם 3381 

טוב היה אלו התורה רמזה כי ! אבל לתלות הסיבה בכך שלא מש מתוך האהל, היה מתאים וראוי ומסוגל 3382 

 3383 .ה שולית וללא חשיבות לכאורהולא בגלל סיב, גם הוא גדול ומסוגל

, אין מינוי מנהיג לעם ישראל כמינוי רב באמריקא, רואים מכאן כמה רחוקים אנו מדעת תורה אמיתית 3384 

אשר צריכים כמה שנות לימוד של , מנהיג בעם ישראל אינו ענין של תכלית גשמי או מקור פרנסה 3385 

למנהיג בישראל היא המסירות התכונה המרכזית הדרושה , לא כך עלתה במחשבה לפני, השתלמות 3386 

זהו המנהיג הראוי , זהו הפירוש של לא מש מתוך האהל משרת משה, בתמימות ולא בערמימות, בנאמנות 3387 

 3388 .והמתאים לכלל ישראל

שכאשר התחיל , (מגדולי תלמידי הסבא מנובהרדוק) ל"אנסקי זצ´ישראל יעקב לובצ´ מספרים על ר 3389 

שכל רואהו חשב שזה , וא עשה זאת בקיצוניות ובאכזריות כזוה, לעבוד על מידותיו ולבטל את מדת הכבוד 3390 

אך במציאות הצליח והתעלה לאין שיעור בבחינת ואני בתומי , יהיה אומלל כל ימי חייו ולא יצליח למאומה 3391 

תוצאה הפוכה לגמרי ממה ! פשיטת הרגל מן השכל, הערמימות מביאה למה שניתן לקרוא במליצה, אלך 3392 

פירושו שכזו המצאה היתה רחוקה אפילו מדעתו של , כך עלתה במחשבה לפנילא , שנראה ההגיון הישר 3393 

, ה ראה לפי השכל הישר הפשוט והמקובל ולא הועיד את התפקיד ליהושע"כי משה רבינו ע, משה רבינו 3394 

 3395 .והוא עצמו הופתע ממינוי כזה אשר המפתח היחיד אליו הוא השירות בתמימות ובנאמנות

מי היה יכול לנבא מראש כזאת תוצאה ! אמור הנני נותן לו את בריתי שלוםלכן , זה ראינו גם אצל פנחס 3396 

אך הגמול על כך הוא ללא , אמנם עשה פעולה אדירה של מסירות נפש עצומה? לפעולת ויקח רומח בידו 3397 

, וזה היה בזמן שאפילו משה רבינו ואהרן רפו ידיהם, למעלה מן הצפוי ומן המשוער, ערך יחסי מתאים 3398 

, ובודאי לא לשכר כזה, ובודאי שלא ציפה לשום שכר, נאי עשה את מעשהו מתוך תמימותואלו פנחס הק 3399 

כשההדגשה , ל"אלא יבוא פנחס ויטול את שלו אומרים חז, והיה מסתפק בכך שיציל את עצמו מן הסכנה 3400 

 3401 .היא על שלו זה שלו ממש

, השקפותיו ואת השפעתואנו רחוקים ממושגים כאלו בגלל שהעולם הצליח להחדיר אלינו את דעותיו ואת  3402 

וסלף בוגדים , ה אומר תומת ישרים תנחם"שלמה המלך ע, פקחות, השתדלות, ואנו מעריכים רק ערמימות 3403 

התמימות והתמסרות זהו , היינו דההשתדלות לא רק שאיננה מועילה אלא אף מזיקה, (א"משלי י) ישדם 3404 

 3405 .(דגל המוסר)  .סוד ההצלחה בזה ובבא

 3406 

 3407 מאמר תסב

 3408 .(ח"ז י"במדבר כ) שה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליואל מ´ ויאמר ה

, אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה´ יפקוד ה, למשה רבינו בעת ששאל ממנו´ ויש להבין מה השיב ה 3409 

היעלה על הדעת לבחור מי ? מה זה איש אשר רוח בו, ה קח את יהושע איש אשר רוח בו"והשיב לו הקב 3410 

 3411 ?ומה יתרון הוא זה? לו רוח שאין

נחוץ אדם , לפתור להם כל שאלותיהם ודרישותיהם, אמנם ידע משה רבינו כי כדי להיות מנהיג על הציבור 3412 

ולפתור שאלותיו לפי רוחו , תכונתו וטבעו ומדותיו וכל הטעותים שלו, כזה שיודע רוח כל אחד ואחד 3413 

 3414 כך אין דעתם דומין זה לזה, ן דומין זה לזהוכיון שבני אדם כשם שאין פרצופיה, ודעתו ודרך שכלו

ויודע לסדר לכל , נחוץ לזה איש האשכולות אשר כלולים בו כל חלקי בני אדם, (ט"ירושלמי ברכות פ) 3415 

ישתתף עמו לעיין בו ולהעלות ארוכה ומרפא לכל , ויתן לו עצות ותחבולות, אחד כפי חלקו המיוחד לו 3416 

 3417 .מדווהו

והשנית לפתור לכל אחד כפי , ד הכרת בני אדם להכיר כל פרט ופרטהאח, והמנהיג זקוק לשני דברים 3418 

אלוהי הרוחות לכל ´ יפקוד ה, ואמר´ ועל אדם ממין הזה שיש בו יכולת משני הדברים שאל מאת ה, ענינו 3419 



לפיכך תדע למצוא איש אשר יודע כל , כלומר לפי שאתה אלוהי הרוחות, דייק לו תואר זה בכאן, בשר 3420 

 3421 .ואדם כזה ראוי להיות מנהיג העם, וך עמם להבין חסרונם ותיקונםויכול להל, הרוחות

ואדם כזה ראוי להיות , שיש בו רוח להיות מנהיג עצמו, קח לך את יהושע איש אשר רוח בו´ והשיב לו ה 3422 

ולפתור לעצמו כל שאלותיו על , כי בהיות רוחו חזק שיכול למשול על טבעו ומדותיו, מנהיג גם על הציבור 3423 

אדם כזה יכול להנהיג את הציבור כל אחד , ואינו מפחד מכל הרוחות שבעולם, האמיתיתפי ההשקפה  3424 

 3425 .חינוכו המיוחד לו לפי דרגתו

וכאשר , ואם האדם הפכפך ובלתי מושל ברוחו, כי הכל תלוי ביכולת למשול על עצמו, וגילה לו הסוד הזה 3426 

אם הוא , ך יבוא להנהיג את הציבוראי, תפעול עליו נגיעה דקה מן הדקה לא ירגיש בה ויטה לכל הצדדין 3427 

, ויחניף לכל אחד מפני נגיעה דקה מן הדקה, יבוא להתערב עם הסוגים השונים שבבני אדם יתבלבל מיד 3428 

 3429 .כי אם אינו יכול לפעול על נגיעתו איך יפעל על נגיעת חברו

תה עבודתו ל שהי"ש חז"כמ, ולכן אמר קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו שיכול לעצור ברוחו 3430 

, לבלתי פנות להשגיח על כבודו לגמרי, שהיה אדם המוכן לעשות כל מה שדרוש להדבר, לסדר הספסלים 3431 

ואשר , ואשר יוציאם בעת שיצאו למלחמה הוא לפניהם, לכן בחר בו להיות מנהיג כי יוכל לפעול עליהם 3432 

 3433 .יביאם ובעת יבואו מהמלחמה יבוא אחריהם עד שיביאם

 3434 אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות נשברים אשר לא יכילו המים, וזה שהוכיח לנו הנביא

, אז ירויח שני דברים, כי בהיות רוחו חזק והסכמתו בלתי הפכפכת ויכול למשול על עצמו, (´ירמיה ב) 3435 

, אשר כל מה ששואבין ממנו עוד יוסיף לנבוע ולא יחסר ממנו מאומה, האחד מה שרוחו הוא כמעין הנובע 3436 

וגם אין , ואין הצבור מחסר ממנו שלמות עצמו כלום, היות מנהיג על עצמו ומנהיג על הצבורויכול ל 3437 

 3438 .והעולם מתעלה עמו, אלא הוא כמעין הנובע שמכל חוט השערה הוא מתעלה, הציבור מחסר לעצמו כלום

ב והחליט בעצמו כי מוט, רק אחרי שהפקיר מקודם כל כבודו וכל רצונותיו? ואיך השיג בהצלחה הזאת 3439 

לגמרי בלי שום ´ ומסר את עצמו לרצון ה, שיקרא שוטה כל ימיו ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום 3440 

לכן כאשר יבוא להנהיג את , כ למשול על הציבור"כיון שיכול למשול על עצמו יכול ג, נגיעה עצמית 3441 

כ "ך הזה גיש לו הדר, כיון שיש לו דרך למשול על עצמו, הציבור גם שם יעשה הכל לפי צורך הענין 3442 

באותו דרך ישמור שלא יקבל חסרון , באותו דרך ששמר שלא יקבל חסרון מנטייתו, להנהיג את הציבור 3443 

ועוד שנית כי , כי מכל פעולה הוא מתעלה והעולם מתעלה עמו, ונמצא שהוא כמעיין הנובע, מן הציבור 3444 

´ מדרגת האדם מא)  .עומחולי המדות הרעות ומנקמת הטב, רחוק הוא מן הרע ואינו סובל מפגעי הזמן 3445 

 3446 .(ג"תקון המדות פ

 3447 

 3448 מאמר תסג

 3449 .(ח"ז י"במדבר כ) אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו´ ויאמר ה

אמר הגיע שעה שאתבע שיירשו בני את , כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו 3450 

כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו שלא מש מתוך , ה לפניה לא כך עלתה במחשב"אמר לו הקב, גדולתי 3451 

ללא , זה הכלל מי שמסור בתמימות בלב ונפש ללא חשבונות, (י"רש) נוצר תאנה יאכל פריה, האהל 3452 

לא לחכמים לחם אלא , את זה אנו רואים לאורך כל הדרך, הוא שזוכה לקבל, חכמות ובלי ערמומיות 3453 

, כי החשבונות של עצמו הם לא תמיד באותו כיוון, של עצמו לא לעשות חשבונות, תמימות והתמסרות 3454 

 3455 .פעם מושכים לכאן ופעם לכיוון הנגדי

אחד טען , משל לשני בני אדם שרבו ביניהם אודות התרנגול של השכן שהוא קורא בבוקר ומעורר אותם 3456 

ת לתרנגול הוא והשני טען הודו, שצריך להרוג את התרנגול כי הוא מפריע לו ואינו נותן לו לישון בשקט 3457 

והנגיעה היא המכתיבה את , כך השנאה מקלקלת את השורה, מתעורר ומספיק להגיע בזמן לנסוע ברכבת 3458 

 3459 .ההתנהגות לצד אחד או לצד הנגדי

והוא עונה לו , שאול תבע את אחימלך קשות על זה, כאשר דוד המלך ברח משאול והסתתר בבית אחימלך 3460 

בן אחיטוב אומר דברים הנשמעים , ר אל משמעתך ונכבד בביתךומי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך וס 3461 

עד כדי כך ששאול אומר לו מות תמות אחימלך אתה וכל , אך לא באזניו של שאול, כ נכונים ואמיתיים"כ 3462 

ראיתי , וכל זה כתוצאה מקבלת לשון הרע שקיבל שאול מדואג האדומי שאמר לו! בית אביך נורא ואיום 3463 

איך , ואת חרב גלית הפלשתי נתן לו, וצידה נתן לו´ וישאל לו בה, בן אחיטוב את בן ישי בא אל אחימלך 3464 

 3465 .ולא עוד אלא גזר להרוג אותו ואת משפחתו? יתכן ששאול לא התחשב בדברים נכוחים של אחימלך

כל ההצלה של כלל ישראל נשכחה , והשנאה מקלקלת את השורה, אלא ששאול היה נתון במצב של קנאה 3466 

כאן מרימים על נס את ההצלה הגדולה שעשה דוד למען שאול , באלפיו ודוד ברבבותיוהיכה שאול , ממנו 3467 

יהונתן בן , אשר איננה זוכרת שום זכויות ושום רגשי אהבה, אבל כאן טמון הגרעין של הקנאה, המלך 3468 

קשה כשאול קנאה ממש , אבל שאול לא, וכן מיכל בת שאול, שאול התגבר על נסיונותיו וגם ויתר לדוד 3469 



אך לא על , דירה נאה כסף וכדומה, האדם מוכן להסתדר עם מצבים של קנאה בהישגים גשמיים, קברעד ה 3470 

כי אין בו בכדי חלוקה וכל אחד מרגיש שמגיע לו ורק , המפריע של הכבוד עומד כל הזמן על הדרך, כבוד 3471 

 3472 .לו

להם אינם רוצים בכל זאת התלמידים שהמצב דוחק , כ עסוקים בסוגיות אלו כל הזמן"גם אצלנו כשאנו כ 3473 

ואינם ? הם טוענים מה יוצא מכל זה, לשמוע בירורים או לחפש דרכים לעבור את הנסיון, לבוא לוועדים 3474 

שאפילו , זה מה שמביא המדרש על יצחק אבינו, מרגישים שהקנאה ורדיפת הכבוד מדברת מתוך גרונם 3475 

אמו ושישארו עבור  אבל כשהזכיר לו השטן את התכשיטים שעשתה, כשהיה מוכן למסירת נפש ממש 3476 

אם שמים את הדברים זה ! שומו שמים, כבר רצה לחזור ולוותר על כל ההשקפה ועל כל הזכות, ישמעאל 3477 

זהו כוחה של קנאה אין תפיסה ! ומצד שני כמה תכשיטים, עקידת יצחק זכות לכלל ישראל לדורות, מול זה 3478 

 3479 .לשכל

, בשלב שני להתגבר ולעבור את הנסיון, חייבים להבין כמה טוב החינוך שלנו לפחות לחשוד את עצמו 3480 

בפה חנף , לחשוד את עצמו ולברר מהו המקור של הנטיה, אבל חשוב בראש ובראשונה להכיר את עצמו 3481 

אלא כאשר מחניפים לחבר ומרגילים אותו ? מה זה קשור? י החנופה משחיתים את החבר"ע, ישחית רעהו 3482 

, וכאשר פתאום נשאר בלי זה הוא לא יכול לחיות ,אז הוא מתרגל לזה וחושב שזה מגיע לו, כ לכבוד"כ 3483 

 3484 .זוהי השחתה

אז הוא נתון רק בעולם של חכמות , הרדיפה אחר הכבוד מפריעה לאדם להתמסר בתמימות ובלי חשבונות 3485 

ה אומר לא כך עלתה "הקב, לא כן התורה הקדושה, ומבין שהכל שלו הכל מגיע לו, ושל ערמומיות 3486 

, רק יהושע ששימש בתמימות הוא יאכל את הפירות, אכל פריהאלא נוצר תאנה י, במחשבה לפני 3487 

 3488 .(דגל המוסר)  .והערמימות היא מקור המכשולים, התמימות היא סוד ההצלחות

 3489 

 3490 מאמר תסד

 3491 .(ח"ז י"במדבר כ) אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו´ ויאמר ה

, פ שהיו בישראל גדולים יותר מיהושע"אע, של משה רבינויהושע בן נון נבחר להיות מנהיג במקומו  3492 

ן שסדר מנין המרגלים הוא "ש ברמב"ועי, ולפניו נמנה כלב, שהרי נמנה יהושע חמישי במנין המרגלים 3493 

שכל המרגלים , ובבעל הטורים פירש ראשי בני ישראל המה, כ כלב היה גדול מיהושע"וא, לפי מעלתם 3494 

כ היו עוד אלפים רבים של שרי מאות ושרי אלפים שהיו גדולים "וא, היו שרי חמישים כמנין המה 3495 

 3496 .כ לא נבחר להיות מנהיג אלא יהושע"ואעפ, מיהושע

, במעלה מיוחדת זו היה יהושע הגדול שבכלל ישראל, הכתוב פירש את מעלת יהושע איש אשר רוח בו 3497 

אבל ודאי אין , ה"רעל אמרו טעם נוסף משום ששימש את מ"וחז, כ זכה להבחר הוא למנהיג ישראל"וע 3498 

איש אשר רוח בו כתב ´ ובפי, ואף משום המעלה איש אשר רוח בו נבחר יהושע, מקרא יוצא מידי פשוטו 3499 

אלוהי הרוחות איש על ´ והוא מה שביקש משה יפקוד ה, שיכול להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, י"רש 3500 

מנה עליהם מנהיג , ם דומים זה לזהואינ, ע גלוי לפניך דעתו של כל אחד ואחד"אמר לפניו רבש, העדה 3501 

 3502 .כ"שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו ע

ה להושע "אמר לו הקב, נביאים וגדול שבכולן הושע´ בפרק אחד נתנבאו ד, (.ז"פסחים פ) ל"אמרו חז 3503 

ע "אלא אמר לפניו רבש, היה לו לומר בניך הם בני אברהם יצחק ויעקב ַגלֵגל עליהם רחמיך, בניך חטאו 3504 

אַמר לו לך וקח לך אשה , ה מה אעשה לזקן הזה"אמר הקב, כולו שלך העבירם באומה אחרת כל העולם 3505 

אם הוא יכול לשלוח אף אני אשלח את , כ אַמר לו שלחה מעל פניך"ואח, זונה והוליד לך בנים זנונים 3506 

 3507 .ישראל

בנים ובת  ולאחר שנולדו לו שני, לקח את גומר בת דבלים שהיתה זונה מפורסמת, שכך היה´ ש בגמ"יעו 3508 

ע יש לי בנים ממנה ואיני יכול להוציאנה ולא "ל רבש"א, ה להושע בדול עצמך ממנה"ל הקב"א, אחת 3509 

ואי אתה יודע אם שלך הם או של אחרים , ומה אתה שאשתך זונה ובניך בני זנונים, ה"ל הקב"א, לגרשה 3510 

כיון שידע , ומה אחרתואתה אמרת העבירם בא, בני אברהם יצחק ויעקב, ישראל שהם בני בחוני, הם כך 3511 

בקש רחמים על , ה עד שאתה מבקש רחמים על עצמך"ל הקב"א, שחטא עמד לבקש רחמים על עצמו 3512 

 3513 .גזירות בעבורך´ ישראל שגזרתי עליהם ג

שהנביא הוא כאבי , שישראל הם כבניו של הושע, ה בניך חטאו"דהנה אמר לו הקב, ביאור הדברים 3514 

הרי במאמר זה נעשו כל ישראל בניו של , ה בניך"שאמר לו הקב ולא עוד אלא שכיון, (´מלכים ב) ישראל 3515 

שכח זה של כרחם אב על , כ לא היו לו רחמי אב"אעפ, ה"שכל העולם כולו נברא במאמרו של הקב, הושע 3516 

על הפסוק לאוהבי ולשומרי , ן"ש במכילתא הובא ברמב"וכמ, י מסירות נפשו בגידול בנו"בנים בא לאב ע 3517 

 3518 .מצוותי



מה לך יוצא , י ונותנים נפשם על המצות"אלו שהם יושבים באר, לאוהבי ולשומרי מצוותינתן אומר ´ ר 3519 

המכות הללו גרמו לי לאהוב את אבי , מה לך יוצא להשרף על שקראתי בתורה, ליהרג על שמלתי את בני 3520 

אם , וכענין זה מצינו באהבת חבירו, ´הוא בא לידי אהבת ה´ נ על קדושת ה"י מסי"הרי שע, כ"שבשמים ע 3521 

טעות מושרשת היא בעולם , (ב"א זוטא פ"ד) הוי נושא ונותן בטובתו, אתה רוצה להדבק באהבת חברך 3522 

ולכן , שלמי שהוא מטיב נעשה אוהבו, אלא מהלך הדברים הוא להיפך, שהאדם מטיב למי שהוא אוהב 3523 

לא היו , לםכיון שלא היה לו צער גידול בנים ולא מסר נפשו על גידו, פ שהיו ישראל בניו של הושע"אע 3524 

 3525 .והיה יכול לומר העבירם באומה אחרת, לו רחמי אב על בניו

היה לו , פ שהוא לא הרגיש עליהם רחמי אב"שאע, ל שם מבואר שהיתה כאן תביעה על הושע"ומדברי חז 3526 

ואין אדם בא להחליף בניו אפילו אינם נוהגים , ה על ישראל הם כרחם אב על בנים"להבין שרחמי הקב 3527 

כיון , להסביר לו שאין האב מחליף את בניו אי אפשר, ה מה אעשה לזקן זה"א הקב"וזהו מש, כשורה 3528 

, והעצה היא להביאו לידי כך שירגיש בעצמו רחמי אב על בניו, שהוא עצמו לא הגיע לידי התבוננות זו 3529 

י "מ ירגיש אליהם רחמי אב ע"מ, ועוד ספק אם אלו בניו כל עיקר, ואפילו יהיו אלה בני זונה מפורסמת 3530 

 3531 .י כן יבין טעותו במה שאמר העבירם באומה אחרת"וע, נ בגידולם"מסי

האנכי הריתי את , ´וכדכתיב ויאמר משה אל ה, וזהו מתנאי מנהיגות העם שירגיש אליהם כאב על בניו 3532 

, (א"במדבר י) העם הזה אם אנכי ילידתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק 3533 

על מנת שיהיו סוקלים , ואומר ויצום אל בני ישראל, לך נחה את העם הזה, כן י והיכן אמר לו"ופירש 3534 

הרי שאם הם סוקלים אתכם ומחרפים אתכם יש , שאם ההרגשה היא כשל אדם זר, אתכם ומחרפים אתכם 3535 

וכשהוא , ובזה מונח הציווי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק, לו לומר מה לי ולצרה הזאת 3536 

 3537 .מתפטר מתפקידו גם כשבנו מתמרד בובבחינת אב אינו 

פ שהם "בספורנו הנה האב יכול להנהיג את בניו אע´ ופי, האנכי הריתי את העם הזה, וזו היתה טענת משה 3538 

אבל אלו אינם בוטחים בי , כי כולם חושבים אותו לאוהב שישתדל בכל כוחו להטיב להם, חלוקי הדעות 3539 

הכוונה שלא שייך שיחס המנהיג לעם יהא כאב , כ"דם עמה אעשה בע, וחושדים אותי ומנסים אותי, כלל 3540 

מ בוטחים בו "שגם כשדעותיהם חלוקות מ, כ יחס העם אליו כיחס הבנים אל אביהם"אא, אל בנים 3541 

אף הוא אינו , אבל כיון שישראל לא היו בוטחים בו ולא נהגו כמנהג בנים, שישתדל בכל כוחו להטיב להם 3542 

 3543 .יכול לנהוג אתם כמנהג אב

והוא סובל כל אחד ואחד , שיכול להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, אור ענין איש אשר רוח בווזהו בי 3544 

שאין הנהגתו להם הנהגה אחידה אלא נוהג עם כל אחד ואחד , שזהו מעיקר כוחו של האב לבניו, לפי דעתו 3545 

, של המנהיג וזו הסגולה החשובה ביותר, ומטפל בכל אחד ואחד בנפרד כאילו היה זה בן יחיד, כפי רוחו 3546 

 3547 .כ נבחר יהושע שהיה בו מדה זו למנהיג ישראל"וע, שיהא נוהג בכל אחד ואחד לפי דעתו

ויש , ל"כענין ובלב כל חכם לב נתתי חכמה עכ, לקבל אור פני מלך חיים, איש אשר רוח בו´ הספורנו פי 3548 

משמע , ´לו ה והרי חכם לב הוא קודם לנתינת החכמה שנתן, חכמה´ להבין מהו חכם לב שבלבו נתן ה 3549 

ומצאנו פשר דבר בדברי הספורנו , ה נותן חכמה בלבו"שלהעשות חכם לב צריך האדם מעצמו ואז הקב 3550 

אלא כל , ל מי שאינו מסתפק במה שיש לו"ר, כי חכם לב ענינו מי שמוכן לקבל אור פני מלך חיים, הללו 3551 

וזו היתה , חכמה בלבו´ ה וזהו חכם לב אשר זוכה שיתן, כולו הוא מבקש ושואף להתעלות יותר ויותר 3552 

שלבקשת החכמה שלו לא , אשר בזה היה הוא המיוחד יותר משאר בני דורו, מעלתו הגדולה של יהושע 3553 

 3554 .היה שיעור

כדי שמיד עם ? אכן מצינו ביהושע שבשעה שעלה משה למרום המתין לו יהושע למרגלות הר סיני למה 3555 

, יום למרגלות ההר´ והיה בודד מ, כל ישראלעזב יהושע את ביתו ואת , רדת משה מן ההר יוכל לשמשו 3556 

ועומק הענין , מהלך אדם מן הר סיני עד למחנה ישראל, כדי לזכות לשמש את משה כמה רגעים נוספים 3557 

 3558 וכמו שנאמר הרחב פיך ואמלאהו, ה ממלאו"שאת הבית קיבול לחכמה על האדם להכין ואז הקב, הוא

והרחבת הפה שהוא יצירת , ככל שתוכל ואמלאהוע הרחב פיך ושאל "י והראב"ופירש, (א"תהלים פ) 3559 

 3560 .הבית קיבול על האדם עצמו לעשות

ואז נעשה לה נס , שהיתה האשה צריכה להכין כלים כאשר תוכל, ומעין זה מצאנו בנס השמן אצל אלישע 3561 

וכן , כי אין הנס אלא כשיש לאדם כלי קיבול, וברגע שאמר הנער שאין עוד כלי ויעמוד השמן, ונתמלאו 3562 

וכן , ז זוכה לשפע רב לאין שיעור"ועי, וזהו גודל מעלת מבקש החכמה, בהשפעת החכמה על האדםהוא  3563 

תנא דבי אליהו )ב  חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעק, במעשים טובים 3564 

תהא מ צריך ששאיפתו "מ, הנה נאמר חיוב זה על כל אדם ואפילו הוא רחוק מאד ממעשי האבות, (ה"פכ 3565 

 3566 .(א"כ´ ג מא"שיחות מוסר ח)  .ואז זוכה להתעלות כפי ערכו, להגיע למעשי האבות

 3567 

 3568 מאמר תסה



 3569 .(ג"ז כ"במדבר כ) ביד משה´ ויסמוך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר ה

וכן השבעים זקנים , ומשה סמך ליהושע ביד שנאמר ויסמוך ידיו עליו ויצוהו, (א"ד סנהדרין ה"פ) ם"רמב 3570 

ונמצאו , ואחרים לאחרים, ואותן הזקנים סמכו לאחרים, כם ושרתה עליהם השכינהמשה רבינו סמ 3571 

יש להבין למה הוסיף , ועד בית דינו של משה רבינו, הסומכין איש מפי איש עד בית דינו של יהושע 3572 

ובהכרח כוונתו לומר כי זהו דרך ? דלכאורה אין זה מענין הסמיכה, ם ושרתה עליהם שכינה"הרמב 3573 

שבכוח גדולי ישראל הוא למסור את השכינה כביכול הלאה , על זקני ישראל מדור דור השראת השכינה 3574 

 3575 !נפלא מאד, וזהו ענין הסמיכה, לדור הבא

ונותנים , וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים זה מזה, ומשזכינו לזה יתברר לנו נוסח קדושת יוצר 3576 

תמיד אנו שומעים על ! לא שמענו כמותו חידוש גדול שמעולם, רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח 3577 

, וזה הלא הוא משמעות הביטוי? אבל האם עמדנו פעם על כך ממי מקבלים אותו, קבלת עול מלכות שמים 3578 

א מבאר כאן כי גבוה מעל גבוה שומר "הגר? וממי מקבלים עול מלכות שמים! שאם יש מקבל יש גם נותן 3579 

 3580 .ונותן רשות להקטן ממנו, ה ממנוכלומר כל מלאך מקבל מאת הגבו, וגבוהים עליהם

סוד השראת השכינה אצל שניהם , מעתה אנו מבינים כי דין מלאכי השרת ודין תלמידי חכמים אחד הוא 3581 

ואף אנו נוסיף כך , כך המלאכים כך הנסמכים שבדיינים, טמון בקבלת עול מלכות שמים מהגדול ממנו 3582 

אלא הוא מוכרח , מלכות שמים מעצמו על עצמוכי לא די שהתלמיד חכם יקבל עול , התלמידים מרבותיהם 3583 

 3584 .לקבל מרבו

הוא מתחבר אל השרשרת הגדולה המקשרת אותנו אל משה רבינו מפי , בזה שאדם נהיה תלמיד לרבו 3585 

ואם הסמיכה , הסמיכה אינה אלא גולת הכותרת שבקבלה זו, והוא מקבל את התורה כצורתה, הגבורה 3586 

ותמסר פנימיות התורה לאמיתה מדור , ולא תיבטל לעולםבטלה אך השרשרת בין רב ותלמיד לא בטלה  3587 

 3588 .לדור עד סוף כל הדורות

ח דומה כמי "קרא ושנה ולא שימש ת, קרא ולא שנה הרי זה עם הארץ, זהו ענין שימוש תלמידי חכמים 3589 

כמה , ח יסוד כל העליה"גדול שימושה יותר מלימודה שימוש ת, (´ג ז"ר פ"ויק) שנעלמו ממנו סתרי תורה 3590 

, כמה אהבת ביקורת צריכה לקנן בלב תלמיד זה הרוצה לא רק ללמוד מרבו, ת האמת כמה התבטלותדריש 3591 

 3592 !אלא גם לשמש אותו

מעלה זו פירושה להיות , ח המעלות שהתורה נקנית בהן הן תלמוד ושמיעת האוזן"המעלות הראשונות ממ 3593 

הענין והסיפוק בשמיעת  ולמצוא כל, לנטוש את התשוקה להגיד בעצמו ולחדש חידושים, אך ורק שומע 3594 

אלא בהבנה רחבה , וכמובן אין הדברים אמורים בקבלה עוורת של דברי הרב, דברי הרב ובדקדוק בהם 3595 

 3596 .ועמוקה כמה שאפשר

מה נואלו צעירי התלמידים , נועד להיות בר סמכא בתורה, רק תלמיד ותיק זה המשמש את רבו כל צרכו 3597 

בלי מאמץ לרדת לעומק , וסר לצאת ידי חובתםהמסתפקים בשמיעה שטחית של שעורים ושיחות מ 3598 

בל ! מרוב תשוקה להיות עצמאיים בלימוד, ומצפים להפטר בהקדם מעול שמיעת השיעורים, הדברים 3599 

יוכל , או לדרך עבודה אמיתית, כי לפנימיות התורה או אפילו לדרך לימוד אמיתית, ישלה עצמו לחשוב 3600 

כ "בדורנו עאכו, כל ההצלחה בתורה על שימושה דוקא אם בדורות הקדמונים העמידו! להגיע בלי שימוש 3601 

, תלמיד שלא שימש כל צרכו! השגיאות מרובות וידיעת התורה כצורתה מועטת, אשר השכל האמיתי חלש 3602 

 3603 !בר סמכא בתורה לא יהיה, אפילו יהיה ראש ישיבה ופוסק הלכות

ואף יהיה תלמיד המחכים , יוהוא נושא ונותן בה כראו, וכשהתלמיד המשמש את רבו מגיע לבגרות בתורה 3604 

להציע חידושיו לרבו ולהתכונן לבטל דבריו ודרך מחשבתו בפני , כמה אהבת ביקורת דרושה לו, את רבו 3605 

השימוש הוא לא לוותר בשום אופן על הבנה , ח"מאידך גם החיקוי העוור הוא חסרון בשימוש ת! דעת רבו 3606 

מתחזק שכלו ומתלבנת גישתו העצמאית , וכל אשר התלמיד מרבה לשמש את רבו הוא מרבה דעת, ישרה 3607 

 3608 .(ח"שימוש ת´ א מא"עלי שור ח)  !להבנת התורה

 3609 

 3610 מאמר תסו

במדבר ) צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו 3611 

 3612 .(´ח ב"כ

פירוש , זלין בהםעל תפילה דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזל, (7´ברכות ו) ל"אמרו ז 3613 

כי אנשי , דברים אשר מעמדם ומצבם נתקנו ונתיסדו לרומם את האדם ברום המעלה, דבריהם כך הוא 3614 

איש , כקטון כגדול ימצא בהם טעם, כנסת הגדולה צרפו בדבריהם הקצרים כל רעיון נשגב מראש ועד סוף 3615 

על כן יאמרו , נקרא עולם קטןוידוע כי האדם , בין על דברי המוסר בין על דברי הקבלה, איש לפי ערכו 3616 

כי לא לבד , ובחרו כוונת עולם לרמז, היינו העולם הקטן הוא האדם, דברים העומדים ברומו של עולם 3617 

 3618 .ל בספרו מסילת ישרים"ל ז"כמו שכתב הרמח, עצמו ירומם אבל גם העולם כולו יתרומם



את ´ אילו ברא הוא ית, יעמול למצוא טעם בתפילה, ומעתה אם האדם רוצה שיתרומם מיום אל יום 3619 

כמו שאנו רואים כמה , היו רוב בני אדם מתים ברעב, ורק למען קיים את גופו יאכל, המאכל בלי טעם 3620 

ורק מפני שיש באכילה טעם , מפני שאין להם ערבות ברפואה, חולים אינם נזהרים בפקודת הרופא 3621 

ועל כן העצה היעוצה , עםואם כן עיקר המביא לידי מעשה הוא ט, אוכלים ושותים לכבוד שבת קודש 3622 

 3623 .וממילא יתרומם תמיד מעלה מעלה, לאדם למצוא טעם בתפילה

לפי שנאמר צו את בני ישראל את קרבני , (.ו"תענית כ) זהו הענין שתקנו נביאים הראשונים מעמדות 3624 

ד משמרות "התקינו נביאים ראשונים כ, וכי היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו, לחמי 3625 

ל בענין "ן ז"ואמרנו מפני שכתב הרמב? כ שצריך האדם לעמוד על קרבנו"ואמרנו מה זה פשוט כ, ש"עי 3626 

כי נפש החוטאת תמות , שיצייר את עצמו שכל מה שעושים לבהמה היה צריך לעשות לו, כפרת קרבן 3627 

מרים ומעתה אם אנו או, והתקינו מעמדות על זה, ואם כן אם אינו עומד על גביו בטל מצב הקרבן, ש"עי 3628 

והמשנה אומרת וכי , ל"ן ז"בודאי אנו צריכים לצייר לנו דברי הרמב, פרשת התמיד במקום קרבן תמיד 3629 

חכמה )  .ראה כמה ירומם האדם תפילה כדין, היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו 3630 

 3631 .(נ"ק´ ב מא"ומוסר ח

 3632 

 3633 מאמר תסז

במדבר ) יח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדוצו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי ר 3634 

 3635 .(´ח ב"כ

ויש לבאר היות , (פנחס´ ק פר"זוה) תשמרו להקריב לי, בא וראה בכל הקרבנות לא כתיב כמו שנאמר כאן 3636 

ללא , מצוות אנשים מלומדה, עלול ליהפך לדבר שבשיגרה ושבהרגל, וקרבן התמיד הנקרב פעמים ביום 3637 

, ל בענין הקרבנות"ן ז"וכפירושו של הרמב, ת עבודת השם בכל עתהתפעלות ודבקות שצריכה ללוות א 3638 

 3639 .ועוד כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה, וכל קרבן לשון קריבה ואחדות

וישרוף , יתוודה בפיו כנגד הדיבור, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ציוה השם כי כאשר יחטא ויביא קרבן 3640 

והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל , הם כלי המחשבה והתאוהבאש הקרב והכליות ש 3641 

כדי שיחשוב האדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהיו , ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, מלאכתו 3642 

´ ויקרא א) ל"לולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה עכ, וראוי שישפוך דמו וישרוף גופו, בגופו ובנפשו 3643 

 3644 .(´ט

וכאן בקרבן התמיד עלול , ת"ית כל קרבן יחיד או ציבור הוא לקרב הלבבות ולאחדם עם הבוימובן שתכל 3645 

י ריבוי ושפעת "כי ע, להתחזקות שמימית, לכן הוזקקה כאן ההדגשה להקריב לי, לפוג רגש החידוש 3646 

כ בשאר "משא, הקלישה ההתרגשות וההתלהבות עד כדי אדישות, העבודה התמידית פעמים ביום 3647 

ל על "כסיפור חז, מתחדש בהם רגש ההתלהבות וההתפעלות המרומם הנפש, ינם תדיריםהקרבנות שא 3648 

 3649 .(תוספתא פיאה) מפני השמחה שזכה למצוות שכחה, אחד שאמר לבנו שיקריב עולה לקרבן

שותא דינוקא בשוקא או , ואמר אביי כדאמרי אינשי, ומה שקנסו חכמים לכולה משמרתה של מרים בלגה 3650 

 3651 י אם לא שמעה מאביה שהיה מבזה העבודה לא אמרה כן"וברש, י לרשע ואוי לשכנואו, דאבוה או דאימיה

והשאלה היא איזה מין בזיון אפשר לנהוג בעבודה המרוממת את האדם לתענוג העילאי , (7ו"סוכה נ) 3652 

 3653 ?כל היום בעבודת הקרבנות במקום המקדש´ והוא קרבת ה, ביותר

הוא שגרם , שפעת העבודה שתפש רובו של יום של הכהןריבוי ו, בעל כרחנו נאמר שזו היא הסיבה גופא 3654 

על , אלא שההרגל בעבודה, ו ממש בהטחת דברים"ולא שביזה ח, למצב כזה שאביה היה מבזה את העבודה 3655 

ופג מהם , כל הריבוי של הקרבנות התמידיים המעיטו והכחישו את ההתלהבות והשמחה של העבודה 3656 

 3657 .הרעננות וההתפעלות

ונפש רעבה , שמעון בן מנסיא אומר נופת זה תלמיד שלמד מתחילתו´ ר, ס נופתכ נפש שבעה תבו"ואמה 3658 

מי שלומד וטועם מעט מנופת התורה , (ז"ילקוט משלי כ) זה תלמיד שלא למד מתחילתו, כל מר מתוק 3659 

, וניטל ממנו תיאבון הדעת להעמיק ולחדש חדשים לבקרים, היינו שנעשו לו כהרגל, ומשביע את עצמו 3660 

שבכל יום ובכל שעה , אבל תלמיד שנדמה שעוד טרם התחיל, ס ומתבזה ונפשו תקוץ עליוהרי הוא מתבוס 3661 

 3662 .הרי כל המרירות וכל היגיעה הקשה כמתוק וכנעים לחיך בכל שעה, התורה לו כחדשה

ונזדמן אז שבערב החג היה הזמן של , וזוכרני פעם כשהייתי בהתבודדות עם בני חבורתי לפני חג הפסח 3663 

כמו כן נזדמן , ´מה מאד היתה אז התרגשותנו והשתפכות נפשנו לה, ח שנה"פעם לכ ברכת החמה המזדמן 3664 

והשוחט , אני ברכתי בחרדת קודש ובהתפעלות, לי פעם להתכבד בברכת שהחיינו על מצוות כיסוי הדם 3665 

 3666 .מרוב ההרגל וריבוי העבודה בשחיטה עמד והביט עלי באדישות

שתלווה אותנו , ובקיום המצוות והמעשים טובים ואכן שעלינו להתאמץ ולהשתדל שבכל משימותינו 3667 

שלא , שירגיש מי הוא הגוזר לכל המצוות, להקריב לי שלא יפסיד כוונתו לאלהים, ה"קריאתו של הקב 3668 



למדך , ´פ וישב משה את דברי העם אל ה"ל עה"א ז"כמש, ישכח את המשלח אף לאחר שעשה שליחותו 3669 

מכילתא ) פ שהוא יודע אשיב תשובה"אמר משה אע שכן, שישיב אדם תשובה לשולחו, תורה דרך ארץ 3670 

 3671 .(יתרו

עד שלפעמים , הלימוד המוסרי שיש בני אדם שמרכזים מחשבתם במעשה שליחותם של עבודה ומצוות 3672 

עלינו להתאמץ בתחבולות המוסר לרענן המחשבה , מרוב ההרגל הוא שוכח את המשלח ואת המצווה 3673 

 3674 .(אור הנפש)  .נו ומעשינו הטוביםת בכל פעולותי"ולהתקרב אל השי, ולהחיות הלב

 3675 

 3676 מאמר תסח

במדבר ) צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו 3677 

 3678 .(´ח ב"כ

אלא קרבני כגון שלמים דאתיין על , מה בין האי להאי, כתיב את קרבני לחמי וכתיב תקריבו את קרבנכם 3679 

אי תימא בכל ? להקריב לי במועדו מאי הוי, שמות דאתיין על חטא ואשםקרבנכם כגון חטאות וא, שלום 3680 

רעוא דאשתכח לעילא , אלא מועדו דשלטא בההוא זימנא רעוא? מאי איהו במועדו, יומא בבקר ובערב 3681 

יש וצריך לנצל את הרגע המבורך שהופיע מן השמים , (לך´ ק פ"זוה) ועל דא כתיב במועדו, בדרגא ידיעה 3682 

ולעשות הכל שיתקיימו ויחולו ולא , תו הרגע שבו מבריקים ניצוצות ההשראה וההשפעהאו, משופע אורות 3683 

 3684 .(´ד´ ש ג"שה) כמו שאמר החכם מכל אדם אחזתיו ולא ארפנו, להתאחר מלקבלם

חפץ לעשות ´ ידע כי ה, פתאום´ המתפלל ונפלה בלבו שמחת אהבת ה, (ג"סימן תשע) ובספר חסידים 3685 

אם בשמע , ויתן לך משאלות לבך´ אז תתענג על ה, אהבה בתענוגים מה יפית ומה נעמת´ שנא, רצונו 3686 

יהי רצון מלפניך שזאת האהבה תהא לעולם , או קודם יהיו לרצון יש לבקש כך, קולנו נפלה בלבו השמחה 3687 

ואם באיזה שעה ביום או בלילה בלא , ´ואל יבקש אלא על האהבה ורצון ה, נטועה בלבי ובלב כל זרעי 3688 

, אל ידבר עם אדם עד שתצא מלבו, ה"בעוד שלבו שמח ונפשו גילה בהקב, שמחהתפילה נפלה בלבו ה 3689 

 3690 .ה כאילו אינם בזה העולם"והנביאים בשעה שנפשם קשורה באהבה בהקב

, חשק שהתחשק בדבר, יש חשק דביקות וחפץ, בענין גדרי אהבה (´שער האהבה פרק ג) ובראשית חכמה 3691 

, וישלח´ כ בפ"כמש, פץ שהוציא לפועל את האהבהח, אבל עוד לא נדבק דביקות שנדבק בדבר שחשק 3692 

על האדם , ותדבק נפשו בדינה ולא אחר הנער לעשות כי חפץ בבת יעקב, שכם חשקה נפשו בדינה 3693 

שלא יתן זמן שיצטנן , להשתדל שלא יהיה הפסק משעת ההתעוררות עד השעה של הגשמה וביצוע למעשה 3694 

 3695 .הושלא תפוג ממנו החמימות של ההופעה העליונ, הרגש

אלא בעת , מי יודע מה יקרה, (´משלי ג) וזהו פירוש הפסוק אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך 3696 

אל תאמר כן אלא , ואל תאמר בעת הזאת אשכבה ואשכים באשמורת הבוקר, שיש לך חשק עסוק בתורה 3697 

י "וברש, ליאדמוקדך יקיד זיל קוץ קרך וצ (ג"סנהדרין ל)א  "וכמש, שמא מחר תאבד החשק, תלמד מיד 3698 

כלומר בעוד שאתה עוסק בשמועתך תן לב להבין , בעוד שהאש דולקת קצוץ דלועין שלך וצלה אותן 3699 

 3700 .ולהוסיף לקח

מסופר על יהודי שהיה שואב מים ומספק לבני העיר והנה בוקר אחד ביוצאו למלאכתו הופתע למצוא  3701 

יל לפתותו ולבטלו ממחשבתו וכיוון שהרגיש שהיצר מתח, ארנק עם כסף שהדהים אותו בהיותו איש דל 3702 

עד שכולם נקהלו ובאו , פתח מיד בקולות של צעקה שהחרידו כל אנשי העיר, לקיים מצוות השבת אבידה 3703 

, נענה וסיפר את כל הקורות אותו על הארנק והמציאה שמצא, וכאשר שאלוהו לסיבת צעקותיו, למקום 3704 

 3705 .ואז מצאו את בעל האבידה והחזיר לו את הארנק

רק ביקש , אבל המוצא הישר סירב לקבל כל פרס, ל לשואב המים כרוב טובתו באיזה פרסביקש זה לגמו 3706 

לפי שזכה בזכיה ? כ למה"כ, דבר אחד שיזמין תזמורת שתנעים זמר ברחוב העיר והוא יעמוד וירקד ויפזז 3707 

ולא החמיץ את הרגע החשוב הראשון שהעלה בדעתו ובלבו להחזיר , גדולה זו שהצליח לכבוש את יצרו 3708 

 3709 .ולא נתפתה לרגע השני בו ניסה היצר להכניס ללבו מחשבות אחרות ולצנן אותו מרגשו הטהור, אבידהה

כה אמר בנך יוסף שמני אלהים לאדון לכל מצרים רדה , יוסף אמר לאחיו מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו 3710 

כיון , ר השעהשלא תעכב ותעצו, שלא תעמיד את השעה, (א"ג י"ר צ"בר) ואיתא במדרש, אלי אל תעמוד 3711 

ולזה אמר מהרו , ש אחר שהתפייס עם אחיו"יוסף ביקש לנצל את העת רצון והסד, שהשעה שעת רצון 3712 

 3713 .ולכן גם אל תעמוד

שפעם , מספרים על הנדיב המפורסם רוטשילד שנודע בקהל בלבו הטוב ובידו הפתוחה בציבור החרדי 3714 

על מצבו הדחוק ושהוא , ער ומרירותפגש בו ברחוב איש מכובד שהיה מדוכא ושפך בפניו לבו המלא צ 3715 

הלך , אבל היות ולא נמצא בכיסו כסף מזומן, הנדיב שמע והתרגש מדברי האיש, עומד ממש להתמוטט 3716 

העני נבהל ונשתומם ולא האמין שהנדיב הגביר , והסיר מעצמו את שעון הזהב יקר הערך שלו והגישו לעני 3717 

 3718 .בהזה מתכוון ליתן לו באמת את השעון ולכן אמר לנדי



אבל הגביר השיב לו , הרי יוכל להמתין ויבוא מחר לביתו וזה לא בוער עכשיו, אם אין לו עתה בכיסו כסף 3719 

כי מפחד , כי ברגע זה נתרגש ונתעורר ואחז בו רגש של רחמנות ואין לדחות את הדבר למחר, כן בוער 3720 

אולי לגמרי לא , יה אזאז יצטנן אצלו הרגש ומי יודע מה יה, הוא שאם ידחה למחר או אפילו לשעה קלה 3721 

 3722 .או שיתן אבל לא כפי שהרגש של עכשיו קובע לו ומחייב אותו, יתן

ת שיוליך אותו להעקד על גבי "למה לא גילה אברהם אבינו ליצחק שיש ציווי מהשי, במובן זה יש להסביר 3723 

בשל  כי, כי אילו גילה לו מקודם היה נחסר ומתמעט הרגש של מסירות נפש בעלותו על המזבח, המזבח 3724 

יתיישן ויתקרר הרגש ולא יהיה כבר באותה , הזמן העובר מראשית קבלת הידיעה עד לעקידה בפועל 3725 

 3726 .(מעייני החיים)  .כמו במצב של הודעה שעה או רגעים ספורים בטרם העקידה, הצורה

 3727 

 3728 מאמר תסט

במדבר ) צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו 3729 

 3730 .(´ח ב"כ

ד למלך שהיתה "מלה, לפי שהוא אומר אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, קרבני לחמי למה נאמר 3731 

אמר לה עד שאת מפקדתני על , בבקשה ממך הזהר בבני, והיתה מפקדתו על בניה, אשתו נפטרת מן העולם 3732 

, עד שאתה מפקדני על בני, ה"כך אמר לו הקב, פקדי בני עלי שלא ימרדו בי ושלא ינהגו בי בזיון, בני 3733 

 3734 .(ספרי) פקוד בני עלי שלא ינהגו בי מנהג בזיון ושלא ימירו את כבודי באלהי נכר

ושלא ימירו את כבודי באלהי נכר , שלא ינהגו בי מנהג בזיון, כי ענין הקרבנות הוא, לומדים אנו מכאן 3735 

זה , תיו יצרתיו אף עשיתיושכל הנברא בשמי לכבודי ברא, כי כל עיקר הבריאה הוא, כדאיתא בספרי 3736 

ולפי זה נוכל , וזוהי כל כוונת הקרבנות´ כל חלב לה, תכלית הבריאה למסור את היקר ביותר שיש לאדם 3737 

, (ג"משלי י) ה צדיק אוכל לשובע נפשו"זש, תשמרו להקריב לי במועדו, להבין כוונת המדרש בפסוק זה 3738 

ובטן רשעים תחסר זה עשו שאמר ליעקב , זה אליעזר שאמר לרבקה הגמיאיני נא מעט מים כדי גמיאה 3739 

 3740 .עשו פער פיו כגמל אמר אפתח פי ואתה מכניס, זעירא´ ר יצחק בר ר"א, הלעיטני נא

שכתוב בה ותאכל , זו רות המואביה, צדיק אוכל לשובע נפשו, עוד שם במדרש רבה וכן במדרש תנחומא 3741 

, רשעים תחסר אלו אומות העולם ובטן, שהברכה היתה בפיה של אותה צדקת, (´רות ב) ותשבע ותותר 3742 

ולא היה , ר דוסתאי אותי זימן לסעודה עם כל בני עירו"א, מעשה בעובד כוכבים שזימן כל בני עירו 3743 

מה עשה נטל את הטבלה מלפנינו שהיתה יפה , שולחנו חסר מכל מטעמים שבעולם אלא אגוזי פרך בלבד 3744 

ז שלנו "אמר לי אתם אומרים שהעוה ?אמרתי לו מפני מה עשית כך, יותר כששה ככרי כסף ושברה 3745 

 3746 .קראתי עליו ובטן רשעים תחסר, אם אין אנו אוכלים עכשיו אימתי אנו אוכלים, ב שלכם"והעוה

, ולכאורה קשה להבין מה השייכות בין פסוק צדיק אוכל לשובע נפשו לפסוק תשמרו להקריב לי במועדו 3747 

ושלא ימירו את כבודי , נהגו בי מנהג בזיוןאך לפי דברי הספרי שענין הקרבנות הוא לפקוד בני שלא י 3748 

שכל זמן שאדם חס על כבודו אי אפשר לו , (א"י י"מס) ש"שהרי הכלל הוא כמ, באלהי הנכר הדבר מובן 3749 

אם תרצה האחת תכעיס , ב כשתי צרות זו לזו"ז והעוה"ל כי העוה"ש החוה"וכמ, להיות עבד נאמן לקונו 3750 

, ז"אלא רק בעת שינתק עצמו מתאוות העוה, כוונת הקרבנותולכן אי אפשר לו לאדם לקיים את , השניה 3751 

 3752 .ולכן מביא המדרש את הפסוק צדיק אוכל לשובע נפשו

שאצל אליעזר , האחת העולה מן ההקבלה בין אליעזר ועשו, ואפשר להבחין כאן במדרש בשתי בחינות 3753 

תו עשו התבטא בלשון ולעומ, שאינו רוצה מן העולם אלא מעט, מצאנו את הביטוי הגמיאיני נא מעט מים 3754 

´ וכמו שמצינו בגמ, ז אלא מעט"שהצדיק אינו דורש ומבקש בעוה, כלומר הוא מבקש הרבה, הלעיטני נא 3755 

 3756 .(ז"ברכות י) ש"ש לע"וחנינא בני די לו בקב חרובין מע, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני

, ט הזה והוא שבע רצון לחלוטיןשהצדיק כשמשיג הקב חרובין די לו במע, ועוד בחינה יש כאן המלמדת 3757 

אצל רות נאמר ותאכל ותשבע , ובחינה זו עולה מן ההקבלה במדרש בין רות המואביה לבין אומות העולם 3758 

והמעשה בעובד , ובמה שקבלה שמחה והסתפקה, משמע שהברכה היתה מצויה בפיה של הצדקת, ותותר 3759 

זו הדוגמה הבולטת של מי , רשעים תחסר דוסתאי קרא עליו ובטן´ ור, כוכבים אחד שזימן כל בני עירו 3760 

, שנדמה לו כי הוא מרוה את צמאונו בזה, ז דומה לשותה מים מלוחים"כי העוה, שאינו שבע רצון לעולם 3761 

 3762 .ובעצם הוא רק נצמא יותר

דוקא , מתי יכול אדם לקיים את תורת הקרבנות, ומה שהסמיך המדרש ענין זה לענין הקרבנות ללמדנו 3763 

ובזה גם מובן מה שנאמר על , צדיק אוכל לשובע נפשו בשתי הבחינות, ת בנפשובעת שהוא מקיים זא 3764 

ולכן זכותו , שזה תכלית הקרבנות, שהרי עשה לשם שמים ומסר נפשו על זה, פנחס ויכפר על בני ישראל 3765 

ובו בזמן שמעשה זמרי היה כל כולו רק למלא , כ שיכול היה לכפר במעשיו על כלל ישראל"היתה גדולה כ 3766 

בא , ו כליון על עם ישראל"מעשה שיכול להמיט ח, ההיפך הגמור מכוונת הקרבנות, נו הבהמיאת רצו 3767 



ולכן הביא במעשהו כפרה על כל כלל , פנחס ונקט בדוגמה ההפוכה של מסירות נפש למען כלל ישראל 3768 

 3769 .ישראל

, רה תמוהולכאו, שצריך להיות בעיר מקלטו עד מות הכהן הגדול, מסעי בענין הורג נפש בשוגג´ וכן בפ 3770 

בכדי שישוב בתשובה על זה שנכשל בהריגת , שהרי עיקר הטעם שההורג צריך להיות בעיר מקלט הוא 3771 

שישב , ואיך איפוא נתנה התורה לידו מכשול גדול עוד יותר, ויתקן את מעשיו ומחשבותיו, אדם בשוגג 3772 

 3773 ?ויצפה על מיתת הכהן הגדול

´ ובגמ, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו, כסותאמרו לפיכך אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה ו 3774 

ומזה גופא יכול הרוצח בשוגג לעשות , (א"מכות י) מסיק שהיה להן לבקש רחמים על דורם ולא בקשו 3775 

ה את חייו של הכהן הגדול בתפילת "תלה הקב, אם בעד חטא קטן כזה שלא התפלל על הדור, חשבון נפש 3776 

כי מרשעים יצא , מה גדול חטא ההורג נפש ממש בשוגגאם כן כ, הרוצחים בשוגג אשר בערי המקלט 3777 

ואף שיש לחשוש שדוקא מתוך , ומחשבה זו שוב תמנע ותעצור בעדו מלהתפלל למותו של כהן גדול, רשע 3778 

 3779 .(נחלת אליעזר)  .צדיקים ילכו בם´ כבר נאמר כי ישרים דרכי ה, חשבון זה יתפלל יותר למיתתו

 3780 

 3781 מאמר תע

 3782 .(´ט א"במדבר כ) ל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכםובחודש השביעי באחד לחודש כ

משל לבריון שהיה שיכור בעט בפלקי והוציא , (ג"איוב כ) מי יתן ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו משפט 3783 

, אמר הודיעני באיזה מקום המלך שרוי ואני מלמדו את הדין, קלל לשלטון, רגם איקונין של מלך, איסרין 3784 

קרב , נתן קטריקי לקרטום, סימא לדוכוס, וטרד אפרכוס, סגר למטרונא, יושב בבימה נכנס הראו לו המלך 3785 

אמר בבקשה מכם שיכור הייתי ולא ידעתי כוח , כיון שראה המלך עושה כן נתיירא, קיסין למיניסטר 3786 

 3787 .מי יתן ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו משפט, כך איוב עומד וצווח, המלך

, קלל לשלטון, יחשכו כוכבי נשפו, בעט בפלקי והוציא איסרין, ד בורגם איקונין שאמר יאבד יום אול 3788 

, טרד למשה, והנה מרים מצורעת כשלג, ראה המלך יושב בבימה סגר למטרונה, הלילה ההוא יקחהו אופל 3789 

´ נתן קטאריקי לאברהם שנא, ותכהינה עיניו´ שנא, סימא לדוכוס זה יצחק, לכן לא תביאו את הקהל הזה 3790 

כשראה איוב כך אמר בבקשה ממך שיכור , קרב קיסין על יעקב והוא צולע על ירכו, כי גר יהיה זרעך 3791 

 3792 .שלא היו יודעין כוחו של דין, וכל כך למה, ואף אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי´ הייתי שנא

גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר , (´איוב א) איוב שנאמר עליו איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע 3793 

, ל קשה צערו של שטן יותר משל איוב"עד שאמרו חז, נתייסר ביסורים נוראים, (7ו"ט ב"ב) באברהם 3794 

י צערו של שטן שהוזקק לשמור את נפש "פירש, משל לעבד שאמר לו רבו שבור חבית ושמור את יינה 3795 

 3796 .הרי שהיה מצבו של איוב בחינת פסיק רישא ולא ימות, איוב שלא תצא

ועלה בדעתו שכאילו , והתרעם על כל סדר הבריאה, הדין כראויואם במצבו האיום לא הצדיק עליו את  3797 

ל בשם "כבר הוא מכונה בפי חז, ת כביכול ולערוך לפניו משפט"ביכולתו לסדר את טענותיו לפני הבוי 3798 

ולא הועילו כל מה שדיברו אליו רעיו ודברי השכנוע אשר , ולא בריון סתם אלא בריון שיכור, בריון 3799 

בונן בכוח הדין שגדולי עולם נענשו על דברים קלים ושגיאות קטנות כחוט עד שהוא בעצמו הת, בפיהם 3800 

 3801 .ואז הודה לאמר שגיתי שיכור הייתי לא ידעתי כוח הדין, השערה

ותסיתני בו לבלעו  (.ז"ב ט"ב) ´ש בגמ"פ מ"אפשר ע, להסביר קצת מה שאמר איוב אערכה לפניו משפט 3802 

והוא מה שהשטן טען ואמר , מסיתין אותו וניסתא לאומרו כאדם ש"ר יוחנן אלמלא מקרא א"א, חינם 3803 

אל השטן הנה כל אשר לו ´ ויאמר ה, ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו, החינם ירא איוב את אלהים 3804 

ויען , ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתיצב, ה לאלוהים0ובכל זאת לא חטא איוב ולא נתן ִתְפל, בידך 3805 

 3806 .נא ידך השטן ויאמר עור בעד עור אולם שלח

אין דנין את האדם אלא לפי , (ו"ש ט"רה) ל"וידוע מה שאמרו חז, כי זה היה בראש השנה, ק איתא"ובזוה 3807 

אבל ? מה צריך יותר, ה מעיד על איוב שהוא תם וישר ואין כמוהו בארץ"ואם הקב, מעשיו של אותה שעה 3808 

למצב , ז"ב בעוה"מעין עוה שינוי ממצב של, השטן מקטרג וטוען שיש להעמידו בפני מצבים קשים ביותר 3809 

וכל זה נגרם לאיוב מפני קטרוגו של , ורק אז יאומת כי אמנם איש צדיק הוא, של אך את נפשו שמור 3810 

הרי יש מקום לאיוב לטעון כי אין זה , ונראה כאילו כביכול נתפתה לדברי השטן, זוהי מידת הדין, השטן 3811 

 3812 .ק"דושדנין את האדם רק לפי מצבו של אותה שעה ו, מדת המשפט

חולפות מחשבות , וכאשר מתקרבים ימי הדין, בחייו של כל אדם יש ועוברת עליו שנה מלאה צער ויסורין 3813 

איש כזה בשם , ת מה זה ועל מה זה"והוא רשאי לתבוע מאת הבוי, ה כביכול נשאר חייב לו"שכאלו הקב 3814 

חומר המכשולים שהוא  ולדעת, והחובה על האדם להתבונן במעשיו ולהכיר את חטאיו, בריון שיכור יקרא 3815 

ולהגדיל , טוב וישר לך להמעיט בעיניך פעולותיך הטובים (ד"אורחות חיים ל) ש"ש הרא"וכמ, נכשל בהם 3816 

לבך יודע מעשים , (ג"ש יתרו ש"ילקו) ל"ש חז"ואז יווכח מ, בעיניך פשעיך ולהרבות חסדי בוראך 3817 



זו תביא את האדם לתשובה גמורה התבוננות , שעשית ויסורים שהבאתי עליך כי לא לפי מעשיך יסרתיך 3818 

 3819 .ולזכות ביום הדין

אמרת אוי נא לי כי , ישראל עליך ברוך´ א´ כה אמר ה, הדבר אשר דבר ירמיה הנביא אל ברוך בן נריה 3820 

ל שהיה ברוך בן נריה "ופירשו חז, (ה"ירמיה מ) יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי, יגון על מכאובי´ יסף ה 3821 

יהושע שימש את משה ושרתה , וי נא לי למה נשתניתי מכל תלמידי הנביאיםואמר א, מתרעם לפני המקום 3822 

אני מה נשתניתי מכל תלמידי , אלישע שימש את אליהו ושרתה עליו רוח הקודש, עליו רוח הקודש 3823 

ראו נא מדרגתו הגדולה של , (ילקוט) יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי ואין מנוחה אלא נבואה, הנביאים 3824 

עד שאמר אוי נא לי יגון על מכאובי , כל כך היה שבור ורצוץ על שלא זכה לנבואהש, ברוך בן נריה 3825 

 3826 .מנוחה לא מצאתי

או משום ששימושו את רבו ירמיה אינו דומה , לא דחה את טענתו משום שאינו ראוי? ה"ומה ענה לו הקב 3827 

אני הורס  את אשר בניתי´ אלא כה אמר ה, או של אלישע את רבו אליהו, לשימושו של יהושע את משה 3828 

ה אם אין כרם "אמר לו הקב, (ירמיה שם) ואתה מבקש לך גדולות אל תבקש, ואת אשר נטעתי אני נוטש 3829 

 3830 .(מכילתא בא) איני נגלה על הנביאים אלא בזכותם של ישראל, אם אין צאן אין רועה, אין סייג

בכל זאת , ראויאבל מצד עצמו היה , מפני שישראל לא היו זכאין לכך, הרי הסיבה שלא זכה לנבואה 3831 

ל שהיה ברוך בן נריה "ז אומרים חז"בכ, פ שנבואה ביקש"אע, משום שביקש בזמן שלא היה מקום לבקש 3832 

שפעמים , אבל לדידן הוא לימוד גדול, ו כלפי ברוך בן נריה"ואין דברינו מכוונים ח, מתרעם לפני המקום 3833 

עליו לדעת שגם זה מתרעם לפני , וכאילו דואג על רוחניות שלו, אין האדם שבע רצון ממצבו הרוחני 3834 

 3835 .המקום נקרא

והסבירו לו הסיבה שלא זכה לנבואה , י ירמיה"ע´ ואם בשביל ברוך בן נריה היתה נבואה מיוחדת מאת ה 3836 

, אבל האדם כערכנו כאשר יתבונן יווכח כי הוא עצמו אינו ראוי לדרגה יותר גבוהה ברוחניות, מפני הדור 3837 

או אינן , דאגתך´ שעליהם נאמר ירבה ה, ב יקראו"חניים אשר בשם עוהומי יודע אם דאגתו על עניניו הרו 3838 

וצריך להיות תמיד , דאגתך´ שעל זה נאמר ימעט ה, ´כגון כבוד וממון וכדו, ז"אלא דאגה על עניני העוה 3839 

 3840 .שמח בחלקו ולבחור במה שבחר לו הבורא

חזייה דהוה , דרעיה ונפל נהוראגלייה ל, יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל´ רבי אלעזר חלש על לגביה ר 3841 

, י"רש, אמר ליה אמאי קא בכית אי משום תורה דלא אפשת שלא למדת הרבה כרצונך, אלעזר´ קא בכי ר 3842 

נאמר , י לענין קרבנות שנויה"כתב רש, שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים 3843 

והנה משנה זו שנויה , רבה ואחד הממעיטללמדך שאחד המ, ובמנחה ריח ניחוח, בעולת בהמה ריח ניחוח 3844 

ולא כתבה ריח ניחוח גם , והביאור בפשטות שאם כתבה התורה ריח ניחוח בעולת בהמה, לענין קרבנות 3845 

ולא במי שמביא , ´היינו אומרים שרק במי שמביא בהמה לקרבן הוא ריח ניחוח לה, בעולת עוף ובמנחה 3846 

 3847 .ש בהמה בקל וחומר"וח במנחה ונדע קרבן עוף ומכיאמר ריח ניח, ואם כן קשה, קרבן מעוף או מנחה

למה אמרה תורה גם , שמפרש שזוהי באמת שאלת המשנה (ד"י´ ויקרא א) ´וראיתי באור החיים הק 3848 

שלא , ועל זה מתרצת שבא הכתוב להודיענו שאין הפרש בין המועט למרובה, בעולת בהמה ריח ניחוח 3849 

לא כן , רבן העני הגם שאינו חשוב כקרבן העשירת מצד רחמיו מתרצה בק"תאמר שאין זה אלא שהשי 3850 

ולזה נתכוין התנא שהדגיש בלשונו אחד המרבה ואחד , ואין בזה שום קל וחומר, אלא אין הפרש ביניהם 3851 

 3852 .ש"ולא אמר הממעיט כמרבה שהיה במשמע שהמרבה הוא יותר חשוב יעו, הממעיט שהם שווים זה לזה

וכל מה שעושה יהיה , ה מן האדם היא שיכוין את לבו לשמיםשעיקר התביע, הרי לנו מכל זה לימוד גדול 3853 

, כן צריך האדם לשמור על תפקידו, וכמו החייל שצריך לעמוד במקום שהמלך מעמיד אותו, ´ית´ לכבוד ה 3854 

ובחלקו ישמח בין זכה למעט , ועל זה נאמר מעשה איש ופקודתו ולעמוד על משמרתו ולא לקנא באחרים 3855 

 3856 .(הגיוני מוסר)  .בין בעלי המדרגה הזאתהאלהים ישימנו , או להרבה

 3857 

 3858 מאמר תעא

 3859 .(ה"ט ל"במדבר כ) ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו

את אשר משיג האדם בפנימיות לבבו השגה , הראשונה בדרך פנימית, בדרכי ההשגה ישנן שתי בחינות 3860 

בהשגה הפנימית יכול , י שכלו"ם עאת אשר משיג האד, והשניה בדרך חיצונית, עמוקה כוללת ומקיפה 3861 

לעומת זאת בהשגת השכל יכול הוא , שיש לו שייכות אליהם, האדם להשיג רק דברים שבתוך עולמו 3862 

אבל אינו משיג את פנימיותם של , דרגה רוחנית יותר גבוהה, להשיג גם ענינים שהם מחוץ לעולמו 3863 

 3864 .של מבלי לרדת לעומקו של הנמשלמבין הוא את ציורי המ, אלא תופסם רק בדרך חיצונית, הדברים

כי , ב אלא בדרך רמז"למה לא מוזכר בתורה שכר עוה, מבאר´ ל בהקדמה ראשונה לספר גבורות ה"המהר 3865 

ב באמצעות "ל מדברים על עוה"ואילו חז, ב איננו מושג בנבואה"ועוה, י נבואת משה"התורה ניתנה ע 3866 

בנבואה הוא משיג רק מה , רא רואה או חוזהי ראיה פנימית ולכן נק"הנביא משיג את נבואתו ע, השכל 3867 



גבולות , ולכן אינו יכול להשיג בדרך נבואה מה שלמעלה מעולמו, שמאומת בפנים פנימיותו באימות גמור 3868 

, גם מה שלמעלה מעולמו, הוא יכול להשיג בדרך חיצונית דרך השכל, השגות החכם הינם יותר רחבים 3869 

 3870 .מנביאחכם עדיף , ל"בבחינה זאת אמרו רבותינו ז

לעומת , ז בשלמות בדרך פנימית"אפשר להשיג בעוה, בחינת השבת´ שהיא בבחינת ז, הרוחניות דלמטה 3871 

אלא רק , באופן פנימי בהשגה ברורה´ בחינת ח, ז את הרוחניות שלמעלה מעולמנו"זאת אין להשיג בעוה 3872 

בדרגה עליונה מאד ´ חוהנה גדר חג השבועות הוא בחינת , בעומקות ובאימות מוגבלים בדרך חיצון דפנים 3873 

הכל , (7ח"פסחים ס) ´ודוקא על חג זה נאמר עצרת תהיה לכם וביארו בגמ, שבא אחר שבעה שבועות 3874 

הרי אפשר להקשות בחינת , מודים בעצרת דבעינן נמי לכם פירוש שנצטווינו שגם הגוף ישותף במצוה זו 3875 

 3876 ?ומה שייכות יש לה ולגוף, היא הרוחניות דלעילא´ ח

וכל עוד היותנו בגוף אי אפשר לנו להשיגה , היא חיצונית´ שהשגתנו בבחינת ח, ל"א כנאכן הביאור הו 3877 

שגם , ל"ואמר הגאון רבי שמחה זיסל זצ, ולכן מורה לנו התורה שעדיין הגוף שייך למצוה זו, בשלמות 3878 

, ז עדיין היה מקושר בצד מה עם הגוף"שגם הוא בהיותו נמצא בעוה, ה נצטוה במצות לכם"משה רבינו ע 3879 

כל עוד היותו מקושר בגופניות , ואם גם זיכך את גופו לגמרי והיתה לו רק בחינה דקה של צלו של גוף 3880 

כאמור ההשגות הרוחניות , ההשגה השלמה של העולם העליון, משערי בינה´ דקה ננעל בפניו השער הנ 3881 

ו במה י השתדלותנ"אולם בכל זאת נוכל ע, העליונות מושגות לנו רק בדרך חיצוני בדרך השכל 3882 

 3883 .ותהיה לנו זיקה פנימית אליהן, לזכות לסייעתא דשמיא שיאירו לפנימיותנו, שבאפשרותנו

כדי לקרב אלינו את דרך העבודה הזאת להגיע מהחיצוניות המסורה בידינו אל הפנימיות שעדיין אינה  3884 

שיש באדם , ל מבאר במכתביו"הגאון רבי ישראל סלנטר זצ, נתבונן נא בתוכנו ובעצמנו, מסורה בידינו 3885 

ונמצאים מתחת לסף , הכוחות הפנימיים שורשם עמוק בלבו של האדם, כוחות נפש פנימיים וחיצוניים 3886 

ושליטתם מתבטאת ביחוד במעשים שהאדם עושה בלי שימת , פעולתם חזקה ונעלמת מעיני האדם, ההכרה 3887 

ואינו מרגיש , לואבל רישומם ניכר היטב גם במעשים שהאדם רוצה לעשות על פי שיקולי שכ, לב מיוחדת 3888 

 3889 .עד כמה שהחלטתו עומדת תחת השפעתם

וגם בן שאינו הולך , במשל לרב שיש לו תלמיד מצליח שאוהבו אהבה עזה, ל מסביר את הדבר"ס זצ"הגרי 3890 

אל מי ירוץ , אך אם תפול דליקה בביתו באמצע הלילה ויתעורר פתאום משנתו, ולכן הוא מרחיקו, ישר 3891 

אהבה זו שייכת אל , בן מתעוררת יותר מהר ומשתלטת עליו ביתר שאתאהבת ה! אל בנו? ראשונה להציל 3892 

י "בשעה שאהבתו אל תלמידו היא מהכוחות החיצוניים ובאה לו ע, הכוחות הפנימיים מתחת לסף ההכרה 3893 

 3894 .הכרת שכלו

למרות שאפשר לכובשם עלולים הם לשוב ולהתעורר , קשה מאד לרדת אל הכוחות הפנימיים ולשנותם 3895 

ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום "ארשב, (7ב"סוכה נ) ל"ס את דברי חז"באר הגריבזה מ, בכל עת 3896 

לא יעזבנו ´ ה, ה עוזרו אינו יכול לו"ואלמלא הקב, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ומבקש להמיתו 3897 

 3898 .´האדם עומד אין אונים מול הכוחות הפנימיים החזקים לולא עזר ה, בידו

אשר איננו יודע מהם ובלתי מרגיש , יעשה האדם עם כוחותיו הפנימייםאבל מה , ל במאמר עץ פרי"וז 3899 

ל בדבריהם הקדושים "אי לזאת באו חז, כי אולי יש בכוחם למשול עליו הרבה יותר מחיצוניות, אותם 3900 

אולי יפול ברשת היצר , לבל יפול לבו, להשיב נחומים להאיש המתאמץ ליתן מחסום לכוחותיו החיצוניות 3901 

וכאשר יעשה האדם את שלו להשלים , ה יהי עוזר לו"ל כי הקב"לכן הודיעו חז, פנימיותלרגלי כוחותיו ה 3902 

ורק ראשית השתדלותו , עזרו מקודש לתקן הכוחות הפנימיות בשלמות גמור´ ישלח ה, החיצוניות שלו 3903 

ואז יעזור , עד אשר יפעלו פעולה חזקה גם על הפנימיות, צריך להיות לתקן החיצוניות בתכלית השלמות 3904 

 3905 .ל"לתקן את פנימיותו בשלמות עכ, ה לנצח את יצרו"ו הקבל

ומשימתו להשתדל בכוחות החיצוניים , הכוחות הפנימיים אינם מסורים לו, ה נתן עבודה קשה לאדם"הקב 3906 

ולמה מסרו לאדם עבודה קשה כזאת , ז ישפיע גם על הפנים"ועי, ´י הגברת יראת ה"המסורים בידו ע 3907 

שוב , כדי שישתדל בכל כוחו וידע שאם יזניח אף לרגע את התחזקותו? השבכוחות עצמו לא יוכל להשלימ 3908 

 3909 .יתגברו עליו הכוחות הפנימיים

במקום שאי אפשר להגיע להשגות הפנימיות בכל , כדרך העבודה בכוחות הנפש כך דרך העליה בהשגות 3910 

, י האדםלעשות את האפשרי המסור ביד, י הרחבת ההשגות בדרך חיצונית"הדרך אליהן היא ע, העומק 3911 

והיא , ר"אין שום עצה להתגבר על היצה, ז יזכה בסייעתא דשמיא למה שלמעלה מטבע האדם"ועי 3912 

ורק הוא ישבור את כל הקשיים העומדים בדרך סייעתא , הכוח של אין ברירה הוא חזק מאד! הנותנת 3913 

 3914 .ליחנאמין משום זה שדוקא בשל קשיים אלה יצ, ה מטיל על האדם עבודה קשה כזו"אם הקב, דשמיא

וכן מצינו , ובדרך זו תלויה כל הצלחתו של האדם, ´דרך העבודה של אין ברירה יסוד גדול הוא בעבודת ה 3915 

והנה , האיר הוא את העולם באור האמונה, אחרי עשרה דורות שהחשיכו במעשיהם, ה"באברהם אבינו ע 3916 

ף בלי חפושי אמנם הוא הלך בתמימות להשר? ומי יורה דעת אמונה לעולם, השליכוהו לכבשן האש 3917 



אם גם שגזירה , ואין ברירה אחרת, על ידי מיתתו´ צריך הוא לקדש את ה, ולא חשב להנצל, אמתלאות 3918 

אבל הרן שחשב להנצל בראותו את הצלת , ובגלל מסירות נפש זאת ניצל, י השכל"זאת אינה מובנת ע 3919 

 3920 .ה נשרף"אברהם אבינו ע

כל גויים , וכן קוראים אנו בהלל, ך הטבעמראים לו נס למעלה מדר, מי שמתגבר על חשבונות שכלו 3921 

´ דחה דחיתני לנפול וה, כי אמילם´ סבוני כדבורים דועכו כאש קוצים בשם ה, כי אמילם´ סבבוני בשם ה 3922 

´ אז וה, ´ובכל זאת בוטח האדם בשם ה, והנפילה כמוכרחת, בשעה שהאויב נראה כמכלה את הכל, עזרני 3923 

 3924 .(222´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .עזרני

H 3925 

 3926 מטות

 3927 מאמר תעב

 3928 .(´ב´ במדבר ל) וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר

, (ספרי זוטא) ואין העובדי כוכבים עוברים בבל יחל, מכאן שבני ישראל עוברים בבל יחל, לבני ישראל 3929 

דיבורם עושים , הזהירה התורה מאד בבני ישראל להיות זהירים בבל יחל היות ודיבורם הוא יצירה 3930 

ולכן התעלמות מן הדיבור נחשב , יוצר ומקדש את כל מערכות הטבע, מים כבירים בכל העולמותרש 3931 

 3932 .להחזרת קדושה למצב חולין

הריהו , ואם בא דיבור אחר הסותר את הדיבור הראשון, אדם מישראל המדבר הוא יוצר הוויות חדשות 3933 

את המשימה הקדושה של קיום ק "ולכן הטילה עלינו תוה, כמחריב יצירות שכבר נוצרו להיות קיימים 3934 

ונפרעין מכל המחלל את קיום העולם שנברא , ה ברא את העולם בעשרה מאמרות"ואם הקב, מוצא שפתיך 3935 

כ הוא משנה "ואם במוצא פיו יוצר עולם קטן ואח, הרי בזעיר אנפין כל ישראל במאמרו יוצר, במאמר 3936 

 3937 .הרי ראוי לעונש כבד על הרס זה, ומחלל דיבורו

הטעם לא משום כבודו של , ד"ן בשם הראב"הר´ ופי, חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר ,´ומצינו בגמ 3938 

דאפילו , אלא משום דכיון דאסרה ראשון שוויא חתיכא דאיסורא ושוב אין לה היתר, ראשון נגעו בה 3939 

הרי שבדיבורו של האדם יש משקל וכוח , היינו בדבר התלוי בשיקול דעת, התירה שני אינה מותרת 3940 

, הדיבור שיצא מפי החכם שינה את מהותו לעשותו איסור, עשות רושם על הנידון ולאוסרוההשפעה ל 3941 

 3942 .ה הטביע בנפש הישראלית"שהקב, וזהו כוח הדיבור המקדש או האוסר

החסיד ´ ופי, (´אבות ג)ב  "המחלל הקדשים והמבזה המועדות אין לו חלק לעוה, רבי אלעזר המודעי אומר 3943 

אינו יודע להעריך , ולא ידע כי חל שם שמים עליהם, חולין היו קודם לכןשהמבזה אומר , יוסף יעבץ´ ר 3944 

ללמדך ? צריך לומר וישבע אברהם, ויאמר אברהם אנכי אשבע, ולהבין את סוד נפש ישראל וקדושת פיו 3945 

 3946 מכאן שישראל דבריהם כשבועה, פ שלא נשבע"כיון שקיבל על עצמו להשבע נעשה כאילו נשבע אע

דכתיב אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף , ל אמירתן של צדיקים מעשה"אמרו ז וכן, (א"ש וירא כ"תו) 3947 

 3948 .לא כתיב אתן אלא נתתי, השדה

הרואה את הלבנה היאך צריך לברך בזמן שהיו ישראל מקדשין את , החודש הזה לכם, (ו"בא ט) ר"במד 3949 

, מקדש ישראל ויש אומרים, ויש אומרים ברוך מקדש חודשים, רבנן אמרי ברוך מחדש חודשים, החודש 3950 

´ ה קידש את ישראל שנא"שהקב, ואל תתמה על זה, שאם אין ישראל מקדשין אותו אין אותו קידוש כלום 3951 

 3952 .לכך מה שהם מקדשים הוא מקודש, ולפי שהם מקודשים לשמים, ´והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה

יכול היה משה ? מקדשםמי היה , משה קידש את המשכן ואת כל כליו, רצונך לידע צא ולמד מכלי השרת 3953 

או יין נסך או מנחה , היה הכהן מקבל בו דבר של קודש והכלי מתקדש? אלא מה היו עושין? לבוא ולקדשן 3954 

כ ישראל שהם "עאכו, ואם כלי חול כשהוא מתמלא מן הקודש מתקדש, מערה בכלי חול וכלי חול מתקדש 3955 

אלא הריני מקדש את ישראל ? דשה אני קדוש ולעצמי אני מק"אמר הקב, קדושים ומקדשים את החודש 3956 

 3957 .ל"מקדשכם עכ´ כי קדוש אני ה, לכך כתוב והייתם לי קדושים, והן מקדשין אותי

ת קידש את ישראל הוא בזה שייפה את "ל נראה לנו באופן ברור ובולט שכל ענין הקדושה שהשי"מכל הנ 3958 

מערכת , מערכת הטבעשבדיבורם יכולים לקבוע קדושה ב, כוח דיבורם עד כדי קביעות הזמן בדיבור 3959 

להלביש לחומר פשוט של דומם צומח או , יש כוח בפה ישראל לקדש ולחדש, המזלות הקובעת את הזמנים 3960 

 3961 .ולשנותן לגמרי מצורתן הראשונה, חי אופי וצביון של קדושה

כ "מה שא, שדיבורו מהווה יצירה חדשה הדורש את ביצועו, וכוח נעלה שמימי זה ניתן רק לבן ישראל 3962 

וממילא כשהוא מיחל את דיבורו , אינו מחונן בכוח נסתר ונעלה כזה, אין בדיבורו שום קדושהם "העכו 3963 

ורק ישראל , כי אין לו שורש למעלה ואין לו יסוד למטה, אינו פוגע ואינו מחלל שום ענין מקדושתו 3964 

 3965 .עוברים עבירה חמורה בהעדר קיום הדיבור והוא כמועל בהקדש

אין , ה"הטעם לאכול דברים טובים ומתוקים בר, (ג"תקפ´ ה סי"ר ´ה) ח"וראיתי בחכמת שלמה על או 3966 

לכן , רק זהו לבטחון שהוא מאמין ובטוח שכן יהיה, דאין מקום לתפילה בשעת אכילה, הכוונה דרך תפילה 3967 



ט תקנו לאכול "ולכן מה, ובזה נהפך לטובה, לטובה´ ה יהיה אדם שמח ואומר כל מה שעשה הוא ית"בר 3968 

, י אמירה זו לטובה"ו נגזר להיפוך יהיה נהפך ע"כדי שאם ח, ים ולומר עליהם כןמאכלים טובים ומתוק 3969 

רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי , רב כהנא אמר אפילו תרי וחד, היכי דמי עבות, (7ב"סוכה ל) ´במס´ עיי 3970 

 3971 .וחד הואיל ונפק מפומיה דרב כהנא

, (.ז"שבת קכ) ל"א חז"על מש, ]שי מיגא"א בשם הר"וי[ל "אברהם גרודזינסקי זצ´ ר´ צ הק"ובשם הגה 3972 

גם בשמים דנין , היינו שאם אחד דן את חבירו לכף זכות, כל הדן את חבירו לכף זכות דנים אותו לכף זכות 3973 

היינו שרושם והשפעת הדיבור , כי בשמים מתחשבים עם דעתו ודיבורו של אדם, את הנידון לכף זכות 3974 

 3975 .(אור חדש)  .מכריעה בשמים

 3976 

 3977 מאמר תעג

 3978 .(´ב´ במדבר ל) ה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדברוידבר מש

ג לזקנים ראיתם טבי עבדי "ואמר להן ר, ג שהיה ישן תחת המיטה"ר שמעון מעשה בטבי עבדו של ר"א 3979 

ר "תניא א, (7´סוכה כ) לפיכך ישן הוא תחת המיטה, שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה 3980 

ולמדנו שהישן תחת המיטה , למדנו שעבדים פטורים מן הסוכה, ו שני דבריםג למדנ"שמעון משיחתו של ר 3981 

שאפילו שיחת חולין של תלמידי , ל"מילתא אגב אורחיה קמ? ג"ולימא מדבריו של ר, לא יצא ידי חובתו 3982 

 3983 .ועלהו לא יבול´ חכמים צריכה לימוד שנא

ינן מינה שתהא שיחת חולין לא שמע, דאי אמרת מדבריו, משיחתו לשון שיחת חולין ושמחה, י שם"רש 3984 

, שאף היא סופה דברי תורה, אבל השתא שמעינן דצריך להטות אוזן אף לשיחתן, צריכה ליתן לב ללומדה 3985 

 3986 .כ"ועלהו דבר קל שבו ע, מדבריו משמע דברי תורה שהוא מתכוין ללמדן לתלמידים

כי מהם ! אמת ממש הםהרי כל דבריו תורת ? ג יהיו נקראים בשם שיחת חולין"איך נבין שדבריו של ר 3987 

ואם היה אומר אותם שני הדינים עצמם בכוונה לתלמידיו היה נקרא זה בשם , למדנו שני דינים למעשה 3988 

ואיך נקראים שיחת חולין של , ס גם זה תורה הם"הרי סו, מעתה מאי איכפת לן באיזה לשון אמרם, תורה 3989 

, אבל הרי אינם פרי האילן, האילן הםואם כי אמנם גם עלים מגופו של , תלמידי חכמים בחינה של עלים 3990 

 3991 .וכמובן שרב מאד המרחק מפרי האילן לעלה של אילן

כי חלילה להבין שזה פטפוטי דברים בעלמא ואשר בהם התערבו , גם הלשון של שיחת חולין צריך להבין 3992 

חה כי לא שח שי, (´ד´ ם דעות ב"מובא ברמב)א  הרי גם על רב אית, חלילה מהאי דעתא, גם דברי תורה 3993 

 3994 .ג בכל דבריו ושיחותיו לא היה בהם אף שמץ של בטלה"כ שר"בטלה מימיו וכש

היינו בכל מלה ומלה שלהם הינם , עלינו לומר כי ביאור שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכין לימוד 3995 

כי אופן של משתבח , להשתומם מכל הענין, ועם כל זה נקראים בבחינת ועלהו דבר קל שבו, תורה ממש 3996 

דוקא מדבריו למדנו אופן של יושב ומכוון ללמוד , בדיחותא בעלמא אין זה תורה טהורהבעבדו ל 3997 

, לעצם פרי האילן, רק אז היתה נחשבת לתורה באמת, וגם התלמידים ישבו ויכוונו ללמוד, להתלמידים 3998 

אולם זה כבר בחינה , דינים הנלמדים למעשה, אם כי גם תורה הם, אבל אם באופן של משיחתו למדנו 3999 

הם מהולים באיזה , בחינה של ועלהו לא יבול דבר קל שבו, כבר נקראים בשם שיחת חולין, ת בתורהאחר 4000 

 4001 !נורא מאד, מין תערובות

ר אלעזר בן "א, ר עקיבא כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשים"א, ל"ונקח לנו לציור אמרם ז 4002 

י כך וכך סולת כך וכך סובין כך וכך אמר לו הוצא ל, ד למלך שנטל סאה חטים ונתנה לנחתום"עזריה למה 4003 

 4004 כך כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשים, וסלית לי מתוכה גלוסקיא אחת מנופה ומעולה, מורסן

ועם כל זה , ודאי תורה, כי כתבי הקודש אשר ודאי קודש הם, עד כמה הדברים מגיעים, (י"רש´ ר א"שיה) 4005 

 4006 .כי אם בבחינה של איזו תערובות של סובין אינם סולת נקיה, קראום חכמים בבחינת מורסן

ה "כל הנביאים נתנבאו בלשון כה מוסיף עליהם משרע, (ספרי מטות) ל"בחינה כעין זה מה שאמרו חז 4007 

י אומר כל הנביאים ראו מתוך איספקלריא "ר, מה בין משה לכל הנביאים, שנתנבא בלשון זה הדבר 4008 

האם אנו סבורים כי אצל כל , (ד"י´ ר א"יקו) ומשה ראה מתוך איספקלריא מצוחצחת, המלוכלכת 4009 

בהירותה של חמה אינה גם משל לבהירותן של נבואת כל ? ו"הנביאים היתה איספקלריא מלוכלכת ח 4010 

, הרי ממש כחושך ואפלה היא, כל זוהר השמש בכל טהרתה מול אור נבואתן של כל הנביאים, הנביאים 4011 

 4012 ?ומה זה אשר אמרו כי ראו באיספקלריא מלוכלכת

הבחינה של כה היינו שהיו צריכים להשתמש בכוח , ש שכל הנביאים נתנבאו בלשון כה"זה אלא כמ אין 4013 

ל "וכן אמרו ז, ביד הנביאים אדמה (ב"הושע י) כנאמר, ה מנבא להם"הנבואה שלהם ללמוד מה שהקב 4014 

המראות  בחינת תשעת, ´ז להכיר ולהבין רצון ה"ועי (ז"ר כ"בר) גדול כוח הנביאים שמדמין צורה ליוצרה 4015 

והוא ענין , ´בכוח הנבואה לעמוד על רצון ה´ היינו עד כמה היה צריך ללמוד את דבר ה, של יחזקאל 4016 



, דרגה שלא היה נצרך לכלום, ה שניבא בלשון זה"לא כן דרגת נבואתו של משרע, איספקלריא מלוכלכת 4017 

 4018 .תורתו אמתמשה אמת ו, אמת בתכלית הוא סוד התורה, שמה רואים הכל ברור בלי שום תערובות

ל אמרו על כתבי "הלא כבר ראינו מה שחז, ג היתה בחינה של שיחת חולין"מעתה מהי תמיהתנו כי אצל ר 4019 

ל בלשון "נבואות כל הנביאים קראו חז, ל בלשון סובין ומורסן"הנה כתבי הקודש קראו חז! הקודש 4020 

כל מלה , רה שלמה היאג ודאי תו"הנה גם שיחת חולין של ר, והם ודאי תורה הם, איספקלריא מלוכלכת 4021 

, בשם של שיחת חולין ועלהו דבר קל שבו, אלא שבשם מיוחד היא נקראת, ומלה שלו היתה ודאי תורה 4022 

 4023 .בחינות בחינות הן אבל כולם תורה הן

ח "שיחת חולין של ת, כי תיכף אצל שיחתן של תלמידי חכמים מתחלת תורה, לומדים אנו כאן יסוד גדול 4024 

של רבנן , לא נגרע בזה גם שיחתן של אמוראים, ג"או דוקא שיחתו של רומובן כי ל, היא תורה ממש 4025 

וגם לומדים מזה שיתכן שתורה תקרא בשם שיחות בחינה , וכן כולם, של הראשונים הקדושים, סבוראי 4026 

, עד כדי שמשתנה בעצם מציאותה ובשם אחר תקרא, כי תערובות איזו שהיא פוסלת בתורה, של ועלהו 4027 

 4028 .שהיא בתכלית הטהרה צח מצוחצחתורה באמת נקראת רק כ

נבואת כל הנביאים תורה והיא בבחינת , ז הם בבחינת סובין ומורסן"כתבי הקודש הם תורה ובכ 4029 

ח "עד שיחת חולין של ת! כי היה תערובות כלשהו עם דמיון הנביא? ועל מה זה, איספקלריא מלוכלכת 4030 

כי בשם אחר לגמרי , עצמה של תורהובכל זאת אין זה , דברים´ שהרי למדנו ממנו ב, כ תורה"שזה ג 4031 

כי אם צח , אף לא כח נביא, באין כל תערובות, סוד תורתנו היא בלשון זה! תקרא שיחת חולין ועלהו 4032 

 4033 !´זה הדבר אשר צוה ה, מצוחצח

ולא נקרא , כיון שנתערב בה כל דהו ִמשתבח בעבדו כבר נפסל, ג אשר הינה תורה ממש"גם שיחתו של ר 4034 

שאם , יתבונן האדם ויתעורר מזה, בחינה של ועלהו ולא עצם הפרי, ת חוליןדברי תורה כי אם שיח 4035 

וכבר נשתנו למציאות אחרת אשר בשם אחר ! ג"ג נשלל דרגת התורה מדברי ר"משתבח בעבדו של ר 4036 

מעתה אדם הנגוע באיזה , וגם מדות טובות אינן נגדרות כאמת בגלל היותן תלויות בכוחות נפשיים, תקרא 4037 

 4038 !כמה רחוק הוא מן האמת, טיה לאיזה מדהאו נ, מדה מגונה

וכמה מן הבקורת יש על הרפיון , ומבואר זה היטב בכל דברינו, מדות הן מן העיקרים בבקשת האמת 4039 

לפנים היו קבועות בישיבה הרבה חבורות עוסקים ביחד ליישר המדות , הגדול בעבודה על מהלכי המדות 4040 

לא כאן למדנו ושמענו נוראות עד כמה רחוק האדם ה, וכעת כמעט שנאבדה כל ההתעסקות הזאת, ולזככן 4041 

 4042 .(דעת תורה)  .מתורה כשמדותיו מלוכלכות

 4043 

 4044 מאמר תעד

 4045 .(´ג´ במדבר ל) לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה´ איש כי ידור נדר לה

ואם היו תהיה מחלה אשר , דרוש רופא היודע חכמת הניתוח ומבין מקור המחלה, ידוע כי לרפאות מחלה 4046 

ואם גם יהיה הכרח לבקש , נבין כבר מזה גודלה של המחלה, לחפש אחרי רופא מומחה לרפאותהמוכרחין  4047 

כל שכן אם לא אפשר לרפאות , הלא נשפוט ודאי כמה המחלה מסוכנת היא, אחרי רופא מיוחד שבמדינה 4048 

ואשר זולתו אין מי יודע מה המחלה ולא מהלך , י רופא יחיד במינו בכל העולם"המחלה כי אם ע 4049 

 4050 .אתהברפו

וגם כי יש , ולא התורה אוסרתו אלא רק אמרה לא יחל דברו, מעתה אם נדרים שהאדם אוסר על עצמו 4051 

ובאין חכם הלא גם , כי הרבה תלמידי חכמים בעם ישורון, רופאים הרבה היודעים לרפאות המחלה 4052 

בעון  (7ב"שבת ל) ל"עם כל זאת אמרו ז, ועם קלות הרפואה להמחלה הלזו, שלושה הדיוטים מתירין הנדר 4053 

וראה כמה אנו עושים להנצל , והרבה מקרים רחמנא ליצלן יבואו בגלל עון הנדרים, נדרים בנים מתים 4054 

ובכל תפוצות ישראל אמרינן , ועושין מסירת מודעה על להבא, ה מתירין הנדרים"ערב ר, מהמחלה הלזו 4055 

 4056 .והכל להנצל מעון נדרים, כל נדרי בפחד גדול

אשר אם יתאספו גם כל חכמי ישראל אין בכוחם , ור אשר התורה אוסרתואם כן איפוא מה יהיה עם איס 4057 

כגון לאו , וכל המדובר באיסור לבד, כמה המחלה מסוכנת, והרי אין רופא לרפאות זאת המחלה, להתירו 4058 

ומה גם בעבירה , אשר חייבה עליה התורה מלקות, ומה יהיה בעבירה שיש בה מעשה, שאין בו מעשה 4059 

ומה גם עוון אשר לא ינוקה האדם כי אם , ומה גם בעבירה שיש בה כרת, יםשיש בה מיתה בידי שמ 4060 

 4061 .הרי לנו להבין תוקף העון, וכמה יסבול האדם ממנה אוי ואבוי, כמה היא מחלה מסוכנת, במיתת בית דין

אם פרה יוצאת ברצועה , ע וחכמים"פלוגתת ראב (ב"ג מי"עדיות פ) הנה מצינו, עוד ענין בתוקף החטא 4062 

פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה  (7ד"שבת נ) ובמשנה, ע מתיר"יה וראבשבין קרנ 4063 

ומתוך שלא מיחה בה , ותניא עלה לא שלו היתה אלא של שכנתו היתה, שבין קרניה שלא ברצון חכמים 4064 

שהושחרו שיניו של אותו צדיק מתעניותיו על אותו  (ד"ה ה"שבת פ) ואיתא בירושלמי, נקראת על שמו 4065 

 4066 .ןעו



ורבי אלעזר בן עזריה בעל דעה גדול לסבור , נוראות להשתומם הלא רבי אלעזר בן עזריה הוא מתיר בזה 4067 

אם כן הלא היה מן הדין לפטור אותו למחות בזולתו במה שהוא היפוך סברתו על , כדעתו לאסור או להתיר 4068 

שלא אמר לשכנתו  היינו, ועם כל זאת הושחרו שיניו מתעניות מפני שעבר על דברי חכמים, פי דין 4069 

שכדאי היה לאותו צדיק לסבול , הרי לנו להבין כמה מחלה מסוכנת היא גם החטא הקל, שהחכמים אוסרים 4070 

 4071 .(ג"רפ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .כ להנקות מהחטא"כ

 4072 

 4073 מאמר תעה

 4074 .(´ג´ במדבר ל) לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה´ איש כי ידור נדר לה

ומי שלבו נוקפו בדבר זה אינו אלא שמץ , כמו שביארנו ואין בזה דופי פ שמותר להשאיל על השבועה"אע 4075 

הטעם של ומי שלבו נוקפו , (ב"ב הי"ם הלכות שבועות פי"רמב) כ ראוי להזהר בדבר זה"אעפ, של מינות 4076 

חגיגה ) ל"ש חז"כי כל הענין של התרת נדרים אינו מפורש בתורה כמ, ל"הוא מפני שמפקפק בדברי חז 4077 

י התרת נדרים שאמרו חכמים שהחכם "ופירש, ם פורחין באוויר ואין להם על מה שיסמכוהיתר נדרי, (´ו 4078 

 4079 .ל"פ עכ"אלא שכן מסור לחכמים בתורה שבע, מעט רמז יש במקרא ואין על מה לסמוך, מתיר את הנדר

אינו אלא שמץ של מינות כלשונו הזהב של , מי שלבו נוקפו בענין היתר שאלה על השבועה והנדר 4080 

שיש בכוחם להתיר ולעקור את , פ"שהוא מהסס להאמין שכן נמסר לחכמים בתורה שבע, ל"ם ז"הרמב 4081 

מגלה משהו מן השקפתו הכללית של אותו , ופקפוק זה בכוח של עקירת הנדר והפיכתו לאין, הנדר 4082 

כי כל ענין עקירת וביטול , והוא כוח הבחירה ויצירת יש מאין, המפקפק בנוגע ליסוד היסודות של אמונתנו 4083 

ש "מרמז על ייחוד הבורא וגם על אמונתנו בכוחו ית, וכוח החכמים למעשה זה, י הנדר"ש שנתהווה עהי 4084 

 4085 .וכמו כן לייצר את האין מן היש, ליצר יש מאין

כן גם יש להתחזק באמונתנו , וכמו שאנו מתחזקים בכל עומק אמונתנו בענין חידוש הבריאה מאין ליש 4086 

שההעדר של , כ בריאה וכדעת כל גדולי ראשונים"עדר הוא גשהה, בחידוש הבריאה בהיפוכה מיש לאין 4087 

והרע הוא בריאה ולא רק מין קיום של העדר , ש יוצר אור ובורא חושך"כמ, האור הוא בריאה של חושך 4088 

המובן שגם החורבן הוא מין , ה היה בונה עולמות ומחריבן"שהקב, (´ט´ ר ג"בר) ל"ומה שאז, הטוב 4089 

התהוות זו מסתתר בה גם צד חיובי נעלם , י האדם בצורתה החיוביתבריאה ויצירה שאינה מתגלה לבנ 4090 

 4091 .(ל"מהר) ,מעיני בני האדם

כן צריכים אנו , וכשם שמתקבלת בדעתנו האמונה ביצירת הבריאה מן האין ליש בצורה של בונה עולמות 4092 

 4093 וכשם שבמאמרו ברא, בצורה של מחריב עולמות, להתעמק בהבנת צמצום הבריאה וביטולה מיש לאין

והצו , י מאמר"כ בריאה ע"היינו הדי הוא ג, ה ואמר די"העולם והיה מתפשט והולך עד שגער בו הקב 4094 

 4095 .וגם ההתרה הוא כוח אלהי, וחורבן זה הוא בנין, כ להחריב"שבנה יצא מפי הגבורה שציוותה אח

מנוע את לצמצם ול, וצר לו לפעמים עד כדי עינויים קשים, האדם מטבעו נוטה להרגיש ולקיים את העשה 4096 

, אבל רוממותה של אי העשייה אינה מתקבלת על דעתו, רואה הוא חיובית בעשייה, עצמו מן הלא תעשה 4097 

וקלושה נראית לו החשיבות שבשב ואל , קרוב הוא להכיר קדושה בעשייה ואמירה במצוות קום ועשה 4098 

 4099 .הברם נשגבה מבינתו היא קבלת השכר על הפריש, מובנת לו קבלת השכר על הדרישה, תעשה

כי , בהימנעות יש לפעמים הרבה מעשה יותר מאשר העשיה, ברם מנקודת ההשפעה המוסרית העמוקה 4100 

מעיד הרבה יותר על יסוד הבחירה והתשובה שהוא , כוח ההתרה והפרת המעשה, כוח הביטול והמניעה 4101 

 4102 בההמביאה את האדם לידי מצב של קטן שנולד שאין בו לא זכות ולא חו, יסוד היסודות של אמונתנו

ביטול , ביטול החוב ואף הזכות, וכל כוח התשובה מותנה מלכתחילה בהבנת כוח הביטול, (ל"רבינו יונה ז) 4103 

 4104 .האין ליש וביטול היש לאין

, ביטול המעשים המגונים ותיקונם, י התשובה"ונעקר ע, התשובה משמעה הוא ביטול מה שנתהווה מקודם 4105 

ובן לנו שהפקפוק בענין האמונה בכוח התרת הנדרים ממילא י, התשובה הופכת את היש הבלתי רצוי לאפס 4106 

פקפוק זה בוודאי שיש , שכל מקורו בהבנת כוחה של התשובה והבחירה, פ"שנמסר לחכמים בתורה שבע 4107 

צריכים , כי בהבנת אמונה זו של כוח התשובה עד כדי יצירת אין רצוי, בו שמץ מינות מצד המפקפק 4108 

אתמול היה משוקץ , ל בענין התשובה"ם ז"ש הרמב"וכמ, ומוזר ומופלא הוא לכאורה, להתאמץ מאד 4109 

 4110 .(תשובה´ הל) ´ועכשיו הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד לפני ה, ומרוחק ותועבה

הרי , הנה באמת איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה, כתב (´מסילת ישרים פרק ד) ´ובס 4111 

אמנם ? להסיר המעשה העשוי מן המציאות היוכל, איך יוכל לתקן הדבר הזה, שרצח את חבירו הרי שנאף 4112 

ושהתשובה תנתן לחוטאים בחסד , מדת הרחמים היא שיותן זמן לחוטא ולא יכחד מן הארץ מיד כשחטא 4113 

, שבהיות השב מכיר את חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו, גמור שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה 4114 

והיה חפץ ומשתוקק , ממש שהוא מתנחם לגמריכחרטת הנדר , ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה דמעיקרא 4115 



ומצטער ועוזב אותו , ומצטער בלבו צער חזק על שכבר נעשה הדבר ההוא, שמעולם לא נעשה הדבר ההוא 4116 

 4117 .ל"הנה עקירת הדבר מרצונו יחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו עכ, להבא ובורח ממנו

תלוי בהבנת מהות התשובה , י חכם"נמצא שכל עיקר הבנת עומק כוח הביטול שבענין עקירת הנדר ע 4118 

למין הווייה , והמכיר בעוצם כוחה של התשובה להפוך מעשה שנעשה, בהפיכת היש ללאו אפסי והחלטי 4119 

, עקירת הדברים שבוטאו בשפתים, מבין גם את הענין של התרת הנדרים, שלילית של כפרה והסרת החטא 4120 

להפוך את בנין העולם למין , יובי לשלילההאמונה בכוח החכמים לבטל את הדיבור הח, והא בהא תליא 4121 

 4122 .אמונה זו תלויה בהבנת עוצם כוח התשובה והבחירה, יצירה של חורבן

ה העניק לנו בכדי שנוכל לתקן ולהטיב את "שהקב, כוח התשובה והבחירה הוא הנזר הסגולתי הראשון 4123 

כמו האמירה לנדר , ועשיהביטול הנדר הוא מין קדושה , קיומנו בזה העולם אף בתנאים של ירידה מוסרית 4124 

וממילא , נראה שחסר הוא בהבנת התשובה, ואם האדם מהסס קצת בכוח יעילותה של העקירה, ולהקדש 4125 

כן כוח , וכשם שהתשובה קדמה לעולם בכדי לאפשר קיומו של מעשה בראשית, יש בזה שמץ של מינות 4126 

 4127 !העולםש לקיומו של "מובלע בעצם רצונו ית, י החכמים"עקירת הנדר וביטולו ע

לא מרובכם מכל , מה כתיב למעלה, והיה עקב תשמעון (´תנחומא עקב ז) ל"פ דברינו יובן לנו מה שאז"וע 4128 

, ולא ממה שאתם עושין מצוות יותר מהם, לא ממה שאתם מרובים מכל האומות, בכם´ העמים חשק ה 4129 

ות שאתם ממעטים אלא בזכ, והם מגדילין שמי יותר מכם, שהאומות עושין מצוות שלא נצטוו יותר מכם 4130 

 4131 .ל"ואת עשו שנאתי עכ´ אהבתי אתכם אמר ה´ שנא, את עצמיכם לפני לפיכך אני אוהב אתכם

מצטמצמת , ל הוא שתפישת העולם הבינוני במובן הערכת גודל ההמצאה של הכוח האנושי"הסבר חז 4132 

בשטח החיים  ארגונים גדולים ומעשיים, בנינים ענקיים בשדה התעשייה והכלכלה, בכיוון החיובי בעיקר 4133 

מעשי ידיו , אלה הם מעשה התפארת של האדם, מבצעים שמחייבים את האדם קום ועשה, הציבוריים 4134 

בזה בעיקר מתבטא גדלותו של רוח האדם , שפעלו שהמציאו שבנו, יצירות המעידות על יוצריהן, להתפאר 4135 

 4136 .הכללי

טמצמת במעשים כבירים של אינה מצ, ברם תפישתו והשגתו של בן ישראל הבנויה בעיקר על דעת התורה 4137 

ומרובות הן , אלא גם בריבונותה של הרוח והמונעת את האדם מעשות מעשים ידועים, קום ועשה בלבד 4138 

ללמדנו שכל שלטונו הרוחני של האדם צריכה להתבטא דוקא בצמצום בהבלגה ובכבישת , ע"ת על המ"הל 4139 

הנובעת לעתים קרובות , ןבהכרת יראת החטא שצריכה להיות קודמת לחכמת היצירה והבני, היצר 4140 

, ה משבח את ישראל דוקא במדת הצטמצמותן ומיעוטן את עצמן לפניו"והקב, מתחבולותיו של היצר 4141 

 4142 .(אור הנפש)  .בניגוד לאומות העולם שכל תפארתם על מעשיהם הכבירים

 4143 

 4144 מאמר תעו

 4145 .(´ג´ במדבר ל) לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה´ איש כי ידור נדר לה

´ ח סי"רלב) ת"ובשו, (´ר ויצא ע"מד) שיהיו נודרין בעת צרה, מהו לאמר לדורות, נדר לאמר וידר יעקב 4146 

הרי זה לוקה על שלא פירש , דהנודר בעת צרה להתענות ימים מספר רצופים והיה ביניהם יום טוב (´ג 4147 

אדם בעת  הנה כאשר נודר, (ת ויצא שמאריך בענין זה"בתו´ עיי) ט"כי חל נדרו גם על יו, חוץ מיום טוב 4148 

 4149 .וכל חושיו ומחשבותיו מרוכזים רק בצרתו, הוא נמצא אז בהתרגשות גדולה כי כל הנדר יצא מלבו, צרתו

ומה שהוא מקבל על עצמו , וכדי להפיג את הצער הוא מרגיע את עצמו על ידי תפילה והרהורי תשובה 4150 

ומרוב התרגשותו הוא , תות שיחלץ אותו מצר"הרי זה רק כדי להפיס את דעתו ובטחונו בהשי, ונודר נדר 4151 

הוא לא מרוכז דיו כדי לזכור שיפרש בלשונו , שוכח לסדר את דבריו באופן שנדרו לא יפגע בימים טובים 4152 

וצריכים לכאורה להבינו ולא , פ שאי זהירותו באה מתוך התרגשות ומצוקה"אך אע, ויאמר חוץ מיום טוב 4153 

 4154 .גם אז אם שכח ולא פירש חוץ מיום טוב לוקה, לעונשו

ש בערב יום הכפורים ושאל לשלומו "שפעם פגש באיש יר, ל"ישראל סלנטר זצ´ ח ר"מספרים על הגהו 4155 

ס וכי בשביל שהינך חדור יראת הדין "ואמר לו רי, שהיה שקוע במחשבתו אימת יום הדין, ולא השיב לו 4156 

כך יצרם , ה יצר בנפש האדם כל הכוחות והסגולות שיוכל להשתמש בהם בעת הצורך"הקב? אני אשם 4157 

וכמו שכוח , שרעיון אחד לא יוכל להאפיל כל רעיון או מחשבה אחרת, שכוח אחד לא יכהה את השני 4158 

שלא , שלא תפגע מצוה אחת בחברתה, כן גם יהיו מעשי האדם שלימים, התורה הוא שהיא תמימה ושלמה 4159 

 4160 .יהיה עשיר במצוה אחת ועני במצוה אחרת

לדבר , תשלח אין לי אלא לדבר הרשות, ה פעמיםשלח אפילו מא, שלח תשלח את האם והבנים תקח לך 4161 

אל ידמה אדם , (ב"חולין קמ) ל תשלח"ת? לטהר את המצורע מנין שאסור באם על הבנים? מצוה מנין 4162 

 4163 .ואפילו חיים של עוף, בנפשו שבשביל מצוות מותר לצער לבזות ולקצר את חייו של מישהו

, ומובא בילקוט שם, (´חוקת כ) משה ואהרן ולא היה מים לעדה ויקהלו על, ותמת שם מרים ותקבר שם 4164 

? ה בשביל שאתם מתאבלים ימותו בני בצמא"אמר הקב, והיו משה ואהרן יושבין ומתאבלין על מרים 4165 



לא קל לתאר את הצער שאחז במשה ואהרן עם פטירת , עמוד וקח מטך והשקית את העדה ואת בעירם 4166 

שהרי , וכפלים היה גדול הצער לאחיה משה, פשםהיה זה צער גופני ורוחני שחדר עמוק לנ, מרים הנביאה 4167 

והיא עמדה , היא ששידלה את אביה להחזיר את יוכבד אשתו, היה למרים חלק גדול בעצם ביאתו לעולם 4168 

ואז נתערבו דמעותיה בבכיו של משה הצף , במצב קשה כאשר אביה טפח על פניה אחרי שהושלך ליאור 4169 

 4170 .בתיבה על פני היאור

מ פונה "אבל מ, כאב והצער של האחים היושבים ומתאבלים על מיתת אחותםהרי שלא קל לתאר את ה 4171 

באותה השעה , וישימו לבם לצערם של ישראל שחסר להם מים, ה אליהם להפסיק את צערם ואבלם"הקב 4172 

אלא יאזינו , נצטוו לאטום אזניהם שלא לשמוע את אבל עצמם, שהם שרויים בצער עמוק על מיתת אחותם 4173 

 4174 .(ני החייםמעיי)  .לצרת אחרים

 4175 

 4176 מאמר תעז

 4177 או השבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה´ איש כי ידור נדר לה

 4178 .(´ג´ במדבר ל)

כי לא , רואים עד כמה גדול כוח החכמים, (´חגיגה י) ל הוא אינו מיחל אבל אחרים מחלין דבריו"פירשו חז 4179 

אלא אפילו בעניני איסורים יש להם כוח לבטל מה , ד"רק בעניני ממונות הם יכולים לעשות הפקר בי 4180 

 4181 .הוא אינו מיחל אבל אחרים מחלין דבריו, ל לא יחל דברו"ש חז"כמ, שאדם אסר על עצמו

כי כשם שהאב והבעל , הדיוטות שנקראו בית דין´ או בג, טעם להיתר נדרים ביחיד מומחה, ל הכלי יקר"וז 4182 

ואין בידה לעשות גדולה או קטנה בלתי , או ברשות אביהיש בידם להפר מטעם שכל אשה ברשות בעלה  4183 

וכשאינן מסכימין אז בטל הנדר , ודומה כאילו התנו בשעת הנדר על מנת שיסכימו הבעל או האב, הסכמתם 4184 

ומחויב לעשות כל אשר , כך כל אחד מישראל הוא ברשות בית דין, כי מסתמא על דעתם נדרה, מעיקרו 4185 

וכשאינם מסכימים , ד עמו"כאילו התנה בשעת הנדר על מנת שיסכימו הביוכל נודר דומה , ד"יורו לו בי 4186 

 4187 .נעקר הנדר מעיקרו

שאם לא יסכימו , רצון התורה שהאיש הישראלי יהיה קשור עם החכמים ותהיה לו אמונת חכמים 4188 

, ח מעלות שהתורה נקנית בהם"אמונת חכמים היא אחת מהמ, להחלטתו אזי הוא מבטל החלטתו מעיקרה 4189 

ובכל מעשיו צריך , אלא כפי התורה אשר יורוך, ש ואל בינתך אל תשען"לסמוך על בינתו כמאל לאדם  4190 

 4191 .לבדוק אם רוח חכמים נוחה הימנו

כיון שהגיע חצות הלילה היתה רוח צפונית מנשבת , כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, ל אמרו"חז 4192 

אדונינו המלך עמך , י ישראל ואמרו לונכנסו אצלו חכמ, ותיכף היה דוד קם ולומד עד עמוד השחר, בו 4193 

ללימודו , לכאורה בלתי מובן איזה קשר יש לבקשתם של חכמי ישראל על פרנסה, ישראל צריכים פרנסה 4194 

 4195 ?של דוד עד עמוד השחר

שיהיו , הדתיים החברתיים ואף החיים המסחריים והכלכליים, ידוע שהתורה מקיפה את כל חיי האדם 4196 

ן אומר כי לא יכלה התורה להזהיר לאדם על "הרמב, לית אתר פנוי מיניה, בצדק ובאמונה בהתאם לתורה 4197 

כל מה שהוא , ועשית הישר והטוב, לכן קבעה שיטה כללית וכלל קבוע בחיים, כל פרט ופרט שבחיי האדם 4198 

 4199 .ומה שהוא בלתי ישר ובלתי טוב אל תעשה, ישר וטוב עשה

ומפני שהאדם חושב שכל מה , ם מצוהפ התורה והוא ג"הדבר שהאדם עושה אם הוא ישר הרי הוא ע 4200 

ל "לכן אמרו חז, וכי שכלו תמיד ישר ויוכל לנטות לפעמים מן הדרך הישרה, שהוא עושה הוא ישר וטוב 4201 

האמונה בתופשי התורה ונושאי דגלה הם , שאחד מן הדברים שהתורה נקנית בהם היא אמונת חכמים 4202 

 4203 .טלה מעיקרהואם הם לא מסכימים להחלטתו אזי היא ב, יכריעו בשבילם

חכמי ישראל רצו לסמל בזה שכל כך הם קשורים , ועכשיו מובנת בקשתם של חכמי ישראל על פרנסה 4204 

שאף שאלה כלכלית גרידא הם באים לשאול מדוד לא מפני שהוא מלך אלא דוקא מפני שלמד כל , לחכם 4205 

 4206  .הזאתבשביל זה הם מאמינים שהוא יפתור להם כראוי גם את השאלה , הלילה בקדושה ובטהרה

 4207 .(דרכי מוסר)

 4208 

 4209 מאמר תעח

 4210 .(´ג´ במדבר ל) לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה´ איש כי ידור נדר לה

הרי זה כטיפה אחת מתוך מעין , ´כאשר עוברת על האדם רוח טהורה ממעל ולבו מתנדב לנדור נדר לה 4211 

התנדבותו , הי ממעלהדיבור היוצא מתוך פיו הוא אות והוכחה שבנפשו שוכן חלק אל, הצפון בתוך נפשו 4212 

דבר הבא לביטוי באמירת , לנדור ולנדב היא אישור לגעגועי נשמתו להתדבק באלהים ולאהבתו לאל עליון 4213 

 4214 .הנדר הוא ביטוי להרגשת נפשו לשלם את חובות נשמתו, פיו



אלא יש כאן , אין זה חוב חדש שנוצר בגלל ביטוי הנדר, קיום הנדר הוא לא על מה שקיבל עתה על עצמו 4215 

מי מתקופת מעמד הר סיני שאז קיבלו על עצמם כל , ישן אותו נדר ונדב זה מכבר לפני תקופה ארוכה חוב 4216 

מי בכל יום ויום כאשר בת קול מהר חורב מכרזת ואומרת שהיא תובעת החזרת , ישראל את התורה 4217 

ז ומפעם לפעם עוברת על האדם רוח טהורה ומציתה בו את הגעגועים לקיים את מה שקיבל א, החובות 4218 

 4219 .שכן שורש הגעגועים נטוע בו עוד מאז, בסיני

ל תהלים "ץ ז"יוסף יעב´ החסיד ר) שאמרת בסיני נעשה ונשמע, זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך 4220 

וכל בן ישראל נושא בנפשו חובות רבות , הכתוב קורא נדריך מכיון שהם אלו אותם שקיבל בהר סיני, (´נ 4221 

ולכן מזמן לזמן , ם מתרוצצים ומתפרצים לצאת מהכוח אל הפועלוה, ורגשות נעלים האצורים בנשמתו 4222 

וזה רק לגבי בני ישראל המיוסדים בשורש , מגיע האדם לידי התרוממות שהוא פורץ בביטוי דברים מפיו 4223 

 4224 .(ספרי זוטא) ואין עובדי כוכבים עוברים על זה, ולכן עוברים בני ישראל בבל יחל, נשמתם על הר סיני

הם לא אמרו נעשה , דו על הר סיני ולא נתחייבו במצוות ואור התורה לא חל עליהםאומות העולם לא עמ 4225 

וכיון שהנדר שנודר איש מישראל הוא , מעולם לא נדרו ולא קיבלו שום עול, ונשמע ולכן אינם עוברים 4226 

אין להם שום , לכן אין לנדרם של אומות העולם שום קשר לנדר הראשון והישן, שורש ויסוד מן העבר 4227 

ומה שמקבלים מהם נדרים ונדבות הוא , ואינם עוברים אם כן על הנדר בבל יחל, ושורש בנשמהיסוד  4228 

 4229 .מטעם דרכי שלום

אין איש מישראל יכול לפטור את עצמו מלהוציא מהכוח אל הפועל את כל רגשותיו , ולעומת זאת 4230 

, מו בהר סיניאלא חוב אשר התחייב וקיבל על עצ, וקיום הנדר אינו משום התנדבות, המפעמים בנפשו 4231 

שהרי נשמתו עמדה אז עם כל שש מאות , ועליו לשלם ולפרוע את נדריו שקיבלם באמרו נעשה ונשמע 4232 

 4233  .ותובעים שלם לעליון נדריך, והקשר והיחס נמשכים מני אז ומאירים עד עצם היום הזה, אלף נשמות

 4234 .(אור חדש)

 4235 

 4236 מאמר תעט

 4237 .(´ג´ במדבר ל) עשהלא יחל דברו ככל היוצא מפיו י´ איש כי ידור נדר לה

והוא מדקדק בכוונת התורה שכתוב בלשון נדר , ן שם אודות ההפרש שבין שבועות לנדרים"עיין ברמב 4238 

, ´השבעה לי בא, ´כאשר נשבעתי בה, ´ואשביעך בה, ובשמו תשבע, ת"ובשבועה נאמר בבי, ד"בלמ´ לה 4239 

, בנדרים כנודר בחיי המלך, תאמרו מה ההפרש בין נדרים לשבועו, וכבר רמזו החכמים טעם הדבר בספרי 4240 

וזהו הסוד שהנדרים , וחי נפשך´ חי ה, פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר"אע, בשבועות כנשבע במלך עצמו 4241 

 4242 .חלין על דבר מצוה ושבועה אינה חלה

וחי ´ וזהו חי ה, ושבועה בגדר מלך עצמו, שנדרים נקרא בגדר חיי המלך, מדבריו מוכח בענין ההפרש 4243 

א שמזה מוכח "אין זה כ, ´ואיזה התקרבות יש מנפשך לחי ה, ומה שייכות זה לזה, (´כ´ שמואל א) נפשך 4244 

שכמו , ועיקר גדול על האדם לדעת, וזהו שתי בחינות באדם עצמו, נורא ומבהיל מאד, גדולת האדם 4245 

ואולי גם פעמים רבות , ואף כי לכאורה היא רחוקה ממנו, שנפשו של אדם אחוזה בו והיא עצמיותו 4246 

 4247 .ושתסתלק ממנ

ואולי כבר עזבה , היינו אם נמצא אצלו עוד נפשו ונשמתו, (ד"תהלים כ) וזהו אשר לא נשא לשוא נפשי 4248 

, כן הוא האמת לאמיתו, ו"ומי הוא הזוכה שיזכה בנשמת העצמיות ולא תסתלק ממנו ח, אותו ונסתלקה 4249 

כ הוא חלק "ג, ´כ הלא גם מדרגות של שמו ית"א, (זוהר) ומאן דנפח מדיליה נפח, ממעל´ שהוא חלק א 4250 

וזהו , ואין סוף לגדולת האדם, ´על דרך ותחסרהו מעט מא, הוא חלקו´ כאילו שחלק ה, מהאדם עצמו 4251 

 4252 .שהם מדרגות חלוקות בהאדם עצמו, ההפרש בין נדרים לשבועות, ביאורו של הספרי

ה שמהיתר נעש, איך שאדם יכול לעשות על עצמו איסורים, וכשנתבונן בענין נדרים נשתומם ונבהל 4253 

אין זאת , כ הרי יוכל האדם לברוא דיני תורה כתורה עצמה"א, כמו בכל איסורים שהתורה אסרתן, איסור 4254 

ואם התורה לא היתה עצמיותו , והתורה היא עצמיות האדם, אלא מפני שהתורה עצמה היא חלק האדם 4255 

ינו מכוחותיו כי איך יוכל האדם לקיים בכל כוחותיו דבר שא, וחלקו לא היה יכול לקיים ולשמור אותה 4256 

ואם אין בו כוחות התורה איך יוכל , הקיטע פטור מן התפילין (.ז"מנחות ל) וידוע מאמרם, ועצמיותו 4257 

 4258 .והתורה בעצמה היא חלק מהאדם, הרי שהיא עצמיותו של אדם, לקיימה

וזו גדולת , שיהיה אסור ככל דברים אסורים מהתורה, וזהו ביאור שהאדם יכול לאסור על עצמו המותרים 4259 

וזהו ההבדל בין נדרים , כ באדם עצמו"וזאת ג, ד מלך עצמו"והיא ע, ויש עוד מדרגה יותר גבוהה, אדםה 4260 

מפני שכל , ומדרגת נדרים שהם חלין אף על דבר מצוה, והמה מדרגות חלוקות באדם עצמו, לשבועות 4261 

ר וגדר השבועה שאינה חלה על דבר מצוה כמבוא, אדם יכול לעשות ולברוא דברים כתורה עצמה 4262 

 4263 .(ה"ג קכ"דעת חכמה ומוסר ח)  .ן"ברמב

 4264 



 4265 מאמר תפ

במדבר ) יסלח לה´ ואם הניא אביה אותה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום וה 4266 

 4267 .(´ו´ ל

ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה , וכשהיה מגיע רבי עקיבא לפסוק זה היה בוכה, ´אמרו בגמ 4268 

נזיר ) כ"המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר עאכו, פרה וסליחהטעון כ, בידו בשר טלה 4269 

עוונו , והרי ידוע הוא שאם אדם מכוון לעשות עבירה ועושה, ולכאורה מה משמיע לנו רבי עקיבא, (ג"כ 4270 

 4271 ?ע בא לדאוג דאגותיו של האוכל חזיר"ועוד תמוה וכי ר, גדול יותר ממי שרק מתכוון לעשות ואינו עושה

כיצד , כי אנו רגילים למדוד תמיד את העבירה לפי חיצוניות המעשה, ע"אלא שענין גדול משמיע לנו ר 4272 

וכי לבד מן המעשה קיימת גם , ע וקובע כי לפי כמה בחינות העבירה נמדדת"לכן בא ר, נראה בעיני בשר 4273 

ם הכרה ואם יש לאד, ל שהאדם נתבע לפי הכרתו"וכבר נאמר בחוה, המחשבה של העבירה ואיכותה 4274 

וחבירו שיעשה אותה העבירה יענש פחות , יתבעו אותו לפי מעלתו והכרתו, וכשרון יותר גבוה מחבירו 4275 

 4276 .לפי שזה אין לו הכרה גבוהה כמוהו, ממנו

שבאו והציעו לו לקנות , משל למה הדבר דומה לאיש אשר מסחרו בקניית ומכירת גרוטאות של ברזל 4277 

שאף אם יגיע שוויו לכמה , ם כל הטכנולוגיה המתקדמת ביותראוירון עם המכשירים המשוכללים ביותר ע 4278 

כי כל השאר לא מעניין אותו , אלא כפי משקל המתכת ובמחיר לגרוטאות, מליונים לא יהא מוכן לשלם 4279 

חושש הוא הרבה יותר , מה שהאדם יותר מעולה ומבין איכות המצוה וחומרת העבירה, כן הדבר הזה, כלל 4280 

 4281 .בי עקיבאולכן בכה ר, לכל פרט ממנה

הגם שלהלכה , ואם יעבור עליו חייב עצמו מלקות, הקפידה התורה על הנודר לקיים דיבורו, בעניני נדרים 4282 

ע אין כאן "ולכו, ע בכל המקרים"הרי אין זה לכו, נפסק שהסכם בדברים בלבד יש בו משום מחוסרי אמנה 4283 

בכל זאת , ננו נוגע אלא רק לעצמווגם אי, ולעומת זאת נדר אפילו אם ביטא אותו בחדרי חדרים, מי שפרע 4284 

 4285 .חייב הוא לקיים את נדרו ולא להפרו

כמו שהתרגום אומר על , ברם התורה גילתה לנו בזה כמה גבוהה היא תכליתו של האדם בחיר הנבראים 4286 

דהיינו שכל עיקר מהות האדם וחשיבותו על שאר , והות אדם לרוח ממללא, הפסוק ויהי האדם לנפש חיה 4287 

אם כן מן הדין הוא שיתחשב עוד הרבה יותר בכל דיבור ודיבור , בהיותו ממלל ומדברבעלי החיים הוא  4288 

אלא ישתדל תמיד לנצלו אך ורק בשביל , ואל ישתמש בכוח עצום זה לדברים פחותים, שיוציא מפיו 4289 

 4290 .תכליתו הגבוהה

ל הדעת ולא יעלה ע, (ז"סנהדרין ל) ל כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם"ש חז"כמ? כיצד 4291 

לגזול ולחמוס כאוות , רק בשביל להתיר לו לאכול ולשתות, לחייב את האדם לומר בשבילו נברא העולם 4292 

על כרחך שהוא עצמו עומד על מדרגה שהיא , אלא אדרבא אם בשבילו ובעבורו נברא כל העולם, נפשו 4293 

 4294 .כי תכליתו גבוהה יותר מכל עניני העולם, למעלה מן העולם

, אלא כדי לשמש את האדם שיוכל להגיע אל מטרתו ותכליתו שלו, בריאת העולם ולכן אין תכלית ומטרת 4295 

ל הני בבלאי טיפשאי "עליו אמרו חז, ז עיקר"ועושה מעניני העוה, אולם אם האדם איננו מבין את תכליתו 4296 

מכיון שאין להם כל , פירוש אוכלים נהמא בשביל נהמא, (ט"ז נדרים מ"ביצה ט)א  דאכלי נהמא בנהמ 4297 

 4298 .נמצא שהם אוכלים בשביל לעבוד ועובדים בכדי לאכול, בחייהםתכלית 

י חסים היו על "רש´ ועי, ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן נבנה למקננו וערים לטפנו, עוד כענין זה בפרשתנו 4299 

עשו העיקר עיקר והטפל , אמר להם משה לא כן, ממונם יותר מבניהם ובנותיהם שהקדימו מקניהם לטפם 4300 

, ולזאת כוון מאמר החכם הלשון קולמוס הלב, כ גדרות לצאנכם"ילה ערים לטפכם ואחבנו לכם תח, טפל 4301 

וכל , משתמע שלדעתם הצאן חשוב עבורם יותר מן הטף, מתוך שהקדימו בלשונם את צאנם קודם לטפם 4302 

עשו העיקר , וזהו שאמר להם משה לא כן, זה משום שאפילו הטף נצרך להם רק לצורך תכלית גשמית 4303 

ועם , ועליכם לעשות זאת לעיקר, דהיינו שגם לכם יש עיקר חשוב יותר מן הצאן, פלעיקר והטפל ט 4304 

 4305 .הרעיון הזה לחיות

ה לישראל לא "אמר להם הקב, מצאנו במדרש בתחילת הפרשה, עוד דוגמא למעלת הדיבור כתכלית האדם 4306 

לך כל אפילו באמת אי אתה רשאי להשבע אלא אם כן יהיו , תהיו סבורים שהותר לכם להשבע בשמי 4307 

, אלהיך תירא ובשמו תשבע´ ש את ה"כמ, שתהא כאותן יראי אלהים אברהם איוב ויוסף, המדות האלה 4308 

כיצד אמר אדם לחברו , אלפים עיירות וכולן נחרבו על שבועות אמת´ מעשה בינאי המלך שהיו לו ב 4309 

מה הנשבע באמת  ,והיו הולכין ומקיימין שבועתן ונחרבו, בשבועה שאני הולך ואוכל כך וכך במקום פלוני 4310 

שישתמש , כי רק אם יש יראה ישנו ההיתר להשבע בשמו, נמצא אתה למד, כ"הנשבע על השקר עאכו, כך 4311 

 4312 .עם זה בשביל תכליתו הרוחנית

י הוצרך לכתוב מצרני גבולי "רש, (ד"מסעי ל) ארץ כנען לגבולותיה, זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה 4313 

הגם שצריכים לדעת את גבולות ארץ , ולפנים המצוות נוהגות לומר לך מן הגבולים הללו, רוחותיה סביב 4314 



אבל העיקר בכל דבר הוא , עד כמה מגעת לישראל ההבטחה לתת להם את ארץ שבעת העמים, ישראל 4315 

וגם ארץ ישראל התכלית היא רק לקיים את , לפנות את עצמו לתורה ולמצוות, לקיים ואותו תעבוד 4316 

 4317 .משה וכי לאכול את פריה הוא צריך אלא לקיים מצותל אצל "ש חז"כמ, המצוות התלויות בארץ

, הראיתיך בעיניך, אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה´ ויאמר ה 4318 

התחיל משה , אמר לו הרשעים והפושעים בי, אמר משה מי נידונין בו, ובמדרש מלמד שהראהו גיהנם 4319 

לכאורה איך היה משה , (ג"ר כ"במדב) יניך ושמה לא תעבוראמר לו הראיתיך בע, להתיירא מן גיהנם 4320 

פ "ועכ, ידוע שיש לצדיקים דרך לגן עדן דרך הגיהנם, ואפילו לפי המפרשים שאמרו, מתיירא מן הגיהנם 4321 

 4322 ?ואם כן איך היה מתיירא משה מן הגיהנם, צדיקים גמורים אינם זקוקים לעבור דרך הגיהנם

איך שצריכים לקיים מצוות ואותו , גבוהה והנאצלה של משה רבינודוקא לפי השגתו ה, אלא היא הנותנת 4323 

ויוכל לעמוד רק , ו החסיר משהו ממשימתו"ולפי מדת הענוה שהיתה בו היה מתיירא אולי ח, תעבוד 4324 

עד כמה , הרי לך מוסר השכל נוקב ביותר, במדרגת הצדיקים הפחותים שצריכים לעבור דרך הגיהנם 4325 

 4326 .(נחלת אליעזר)  .באמת´ ואת לבו בכדי שיזכה להיות מעובדי הצריך האדם לטהר את מחשבותיו 

 4327 

 4328 מאמר תפא

 4329 יסלח לה´ ואם הפר יפר אותם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה לא יקום אישה הפרם וה

 4330 .(´במדבר ל)

וכשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק , באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר שהיא צריכה כפרה 4331 

המתכוין , טעון כפרה וסליחה, ומה מי שנתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בשר טלה, בוכהזה היה  4332 

שהלא הופרו , הרי שגם האשה שלא היו הנדרים חלים עליה, (ז"נזיר כ) כ"לעלות בידו בשר חזיר עאכו 4333 

ה וכמו כן במקרה של המתכוון לעלות בידו בשר טלה ועל, הוצרכה לכפרה, י אישה ורק שוגגת היתה"ע 4334 

ומדין שוגג אנו למדים על חומרת דין מזיד , דכתיב ולא ידע ואשם ונשא עוונו, בשר חזיר צריך כפרה 4335 

 4336 .כ עליו להביא קרבן חטאת"ואעפ, והלא מן הצורך לדעת שהשוגג כוונתו רצויה, וחטאו

צוה , בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה בדיבור ובמעשה, ותא חזי חשיבותו של קרבן שוגג זה 4337 

וישרוף באש , ויתודה בפיו כנגד הדיבור, ת כי כאשר יחטא ויביא קרבן יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה"יהש 4338 

, והכרעיים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה 4339 

, ו בגופו ונפשוכדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהי, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו 4340 

וכיפר הקרבן הזה שיהא דמו , לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו 4341 

 4342 .(ן ויקרא"רמב) וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, תחת דמו ונפשו תחת נפשו

דמו הנועד לתמורה בעד שפיכת , ן מה גדולה חשיבותו של קרבן השוגג"נמצאנו למדים מדברי הרמב 4343 

וההבנה השלמה שכל , ושהעיקר הוא החרטה הפנימית שלא לשוב לכסלה, ושריפת גופו של האדם השוגג 4344 

וכשהרגשה זו נקבעת בלבו סולחים לו , עם האדם´ צריך היה להעשות לו לולא חסד ה, מה שנעשה לקרבן 4345 

ולמד מזה על וצא , נמצא שאילולא התשובה היה השוגג נענש בשפיכת דמו ושריפת גופו, ועוונו מתכפר 4346 

ועל התביעות הגדולות הדרושות ממנו לפי קנה המדה של אבות העולם וחזקיה , עונשו החמור של המזיד 4347 

 4348 .המלך

וגם האנשים הפשוטים הם בבחינת , מאידך יכולים ללמוד לקח הגון מאופן התקנת הקרבן בשביל החוטא 4349 

ה על כל המנגנון של גוף האדם משפיע, הפעולה הפעוטה של סמיכת היד על הקרבן, מלאך בנידון הקרבן 4350 

שריפת הקרב והכליות של בעל חי משפיעה , באותה שעה הוידוי משמש כנגד הדיבור, ומייצגת את רצונו 4351 

וזריקת הדם של בעל חי כנגד , הכרעים כנגד ידיו ורגליו של האדם העושות מלאכתו, על המחשבה והתאוה 4352 

בראותנו כיצד הולכים ונוצרים בנפש האדם מה תגדל השתוממותנו , וכשנתעמק בענין זה, דמו בנפש 4353 

 4354 .כאילו היו חלק בלתי נפרד ממציאותו מאז ומתמיד, רגשים נפלאים כבירים בקשר עם הקרבת הקרבן

אכן , י מחשבה גרידא"דבר זה מוכיח את גדלות האדם העלול להגיע לחויה מוסרית רמה ונשגבה ע 4355 

ים מצוות עשה של קריאת שמע וקבלת עול כשהוא מקי, מוצאים אנו חזיון זה אצל כל אדם מישראל 4356 

שכוונת הדברים היא כאילו מוסר נפשו בפועל בשביל , באומרו בכל לבבך ובכל נפשך, מלכות שמים 4357 

 4358 .´קידוש שם ה

שכוחות הנפש של האדם נעלים לאין ערוך , דבר זה יתבאר לאישורו בשימנו אל לב את העובדה הידועה 4359 

ועל ידיהם עלול כל , והכוחות הללו מושתתים על יסודות השכל, וביחוד כשהם ממלאים תפקידים תורניים 4360 

ולהחיות בדמיונו אפילו עקידת יצחק כאילו הוא עצמו אברהם , ת"אדם להגיע לידי אהבה אמיתית של השי 4361 

ודאי כוונתם , ל חייב כל אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב"ש חז"וכמ, אבינו 4362 

 4363 .(אורח לחיים)  .יכונה מסוגל להגיע במעשיו גם למדרגת האבותא שבשם ישראל "שכ

 4364 



 4365 מאמר תפב

 4366 .(´א ב"במדבר ל) נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך

אמר משה כלום שונאים אותנו אלא בשביל תורה , ה אמר נקמת בני ישראל"הקב, נקום נקמת בני ישראל 4367 

האחד שהענין , יש שני עניני שלא לשמה, (´ב ב"ר כ"במד) ´ההוי לתת נקמת , הלכך הנקמה שלך, ומצוות 4368 

וזה גרוע מאד כי לא , ואינו עושה אותו אלא מחמת שהדבר חשוב אצל בני אדם, אינו חשוב אצלו כלום 4369 

ועם כל , כגון מי שהוא מבין שהתורה ענין מכובד, השני כשהענין עצמו מכובד אצלו, יבוא לעולם ללשמה 4370 

ותקות הכבוד רק , מחמת עצלות וכדומה, היה לו כבוד מלימודו לא היה לומד זאת יכול להיות שאם לא 4371 

 4372 .כמסייע לו בלימודו

, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה כי מזה יבוא ללשמה, (7´פסחים נ) ל"ועל זה אמרו ז 4373 

ו לומד או עושה גם בלא תאוה אינ, כי מי שהענין אינו חשוב אצלו כלל, והבחינה לאלו שתי הכיתות הוא 4374 

אבל הכת השניה אם אך לא , כי הענין לעצמו אינו חשוב אצלו כלל, המצוה זולת תקות של שלא לשמה 4375 

 4376 .ת"או סר מרע מחמת כבוד השי, גם בלי תקות כבוד היה לומד או עושה המצוה, יהיה לו תאוה מוצאת

, ה את ישראל"כיח הקבבשלושה מקומות הו, (´תנחומא אמור י) ועל פי זה יבואר מדרש שיר השירים 4377 

אך הענין כי הפרש יש בין ישראל , ומדרש פלא הוא כמובן, התחילו אומות העולם שמחין והתחיל לשבחן 4378 

ולכן , מה שאין כן ישראל גם אם חוטאים זה רק במקום תאוה, ע גם בלא תאוה יחטאו"אומה, ע בזה"לאוה 4379 

על זה סיים ? הם שוים לאומות העולםהרי אפשר לומר כי , ה את ישראל על שהם חוטאים"כשהוכיח הקב 4380 

והבחינה לזה כי הם שונאים את ישראל על שהם , כי אומות העולם גם בלא תאוה חוטאים, לא כן הוא 4381 

 4382 .וזהו אשר התחיל לשבחן, אבל בישראל אין מדה זו, ועל אחרים הרי אין תאוה, שומרים המצות

ת והלא חטאתם בשביל "ומר נקמת השיכי איך ל, ת אמר נקום נקמת ישראל"וזהו כוונת המדרש שהשי 4383 

, והראיה ששונאים אותנו בשביל שאנו שומרים המצות, ומשה אמר הרי גם בלא תאוה חוטאים, תאוה 4384 

, נמצא מי שחוטא בלי תאוה רוצה שזולתו גם כן יחטא, ת"והוי שפיר נקמת השי, ועלינו אין להם תאוה 4385 

 4386 .(ד"ב רפ"חכמה ומוסר ח)  .וזו מדרגה גרועה מאד מדרגת מדין, ונקרא חוטא ולא לו

 4387 

 4388 מאמר תפג

 4389 .(´א ב"במדבר ל) נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך

, ש"כ הלך משה ועשה בשמחה עי"ואעפ, מגיד שמיתתו של משה מעכבת למלחמת מדין (ספרי) ל"אחז 4390 

אתה מתנקם ה אם אין "שאמר לו הקב, אילולי ביקש משה שלא למות לא מת, ל"ובילקוט איתא בזה 4391 

אלא אמר משה אין , והיה יושב לו עשרים שנה או שלושים שנה, בשונאיהם של ישראל אין אתה מת 4392 

, כ כתוב וימסרו בני ישראל"אח, מיד וידבר משה אל העם החלצו מאתכם, רשות בידינו לעכב את המצוה 4393 

 4394 .ש"לילך עילפי שתלה הכתוב מיתת משה בנקמת מדין נמנעו מ, וימסרו בעל כרחן (ר"מד) ל"ואחז

שנאמר לו במפורש כל זמן שאין אתה , מי בן דעת לא יתפעל ביותר מטהרת לבו של משה רבן של ישראל 4395 

ובני ישראל אינם רוצים ללכת כאשר שמעו שמיתתו תלוי , מתנקם בשונאיהם של ישראל אין אתה מת 4396 

והיינו , במדין´ הכ כדכתיב לתת נקמת "וע? כ"כ למה באמת נזדרז כ"א, בנקמה זו ונמסרים בעל כרחם 4397 

ולפיכך אמר אין רשות בידינו לעכב את , במדין´ שכל זריזותו של משה בזה לא היה אלא משום נקמת ה 4398 

כ יש לתמוה למה "א, ונזדרז בשמחה לעשות רצון קונו במסירות נפש למות מיד אחרי נקמה זו, המצוה 4399 

נקום , קום נקמת בני ישראלת שאמר לו נ"והלא שמע מהשי? שלח את אלעזר ואת פנחס ולא הלך בעצמו 4400 

 4401 !אתה בעצמך משמע ברור

וישלח אותם משה אפשר , ל"ר תמהו רבותינו כן וז"תמיהה זו היא באמת גדולה עד מאד ובתנחומא ומד 4402 

אמר אינו בדין שאני , י שנתגדל במדין"אלא ע? והוא שולח לאחרים! ה אמר למשה נקום בעצמך"הקב 4403 

 4404 .כ"ששתית ממנו מים אל תזרוק בו אבן ע המשל אומר באר, מיצר למי שעשו לי טובה

שבאותה שעה שמוסר כל חייו ממש עבור זירוז ! הנה למדנו עד כמה יקר שמירת המדות והכרת הטוב 4405 

ל שם שהיה מתאוה משה לראות בנקמת "וכלשון חז, ולא מרגיש כלל כי מוסר איזה דבר בזה, במצוה 4406 

, ה נקום בעצמך"ואף ששמע מפורש מפי הקב, חמהולאחרי כל זאת הוא בעצמו עומד ואינו יוצא למל, מדין 4407 

 4408 .כי אינו בדין שיהא מיצר למי שעשו לו טובה שהרי נתגדל במדין? כ למה"וכ

? ומה טובה עשו לו המדינים? ה לו נקום בעצמך"הכזה הוא הדבר שיכול לעכב ציווי הקב! פלאי פלאים 4409 

בעצמו מוסר נפשו כדי לראות  אשר משה, אותם שהחטיאו את ישראל והרגו מהם עשרים וארבעה אלף 4410 

הרגש זה אינו נותן , כי בירא דשתית מיניה מיא לא תישדי ביה קלא! ובכל זאת עד כאן ותו לא, בנקמתם 4411 

 4412 .לו למשה לצאת בעצמו

, ת שאין הכוונה שינקום בעצמו ממש"כ צריך לפרש בדבר השי"שע, היינו שמשה רבינו חידש הלכה כאן 4413 

ללמדך כי מה ששמעת נקום , הלכה שנאמרה למשה בסיני והלכת בדרכיוכלומר שגם זו , שהרי אינו בדין 4414 



בירא דשתית מיניה מיא לא תשדי ביה קלא עד כאן הלכות מדות ועומק דין , היינו לאו דוקא בעצמך 4415 

 4416 .(א"ב רכ"אור יהל ח)  .טהרתן

 4417 

 4418 מאמר תפד

במדבר )א  לצב וידבר משה אל העם החלצו. נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך 4419 

 4420 .(´ֿג´א ב"ל

אמר אינו בדין שאני , י שנתגדל במדין"אלא ע, והוא שולח אחרים, ה אומר למשה נקום בעצמך"הקב 4421 

, ותמוה מאד הרי נצטוה שינקום הוא את נקמת בני ישראל במדין, (ש"ילקו) מיצר למי שעשה לי טובה 4422 

, ´ב הכרת הטוב מבאר את דבר הכ צריך לפרש שחיו"וע? מפני  הכרת הטוב´ ואיך דחה את מצות ה 4423 

, פ שלולא מדה זו היתה הכוונה כפשוטו שינקום בעצמו דוקא"ואע, י אחרים"נקום מתפרש ע´ ומאמר ה 4424 

ואף כאן אנו דורשים , הרי זו ככל מדות שהתורה נדרשת בהם, מ לאחר שנצטוינו במדת הכרת הטוב"מ 4425 

 4426 .שעשה לי טובהכי אינו בדין שאני מיצר למי , י השליח ולא בעצמך"נקום ע

ת "אם רצון השי´ אל יהא מיצר לו אפי, ת מנא ליה למשה רבינו שמי שחייב הכרת הטוב לחבירו"וא 4427 

י משה מלבד "ה על המצרים עשר מכות וכולן ע"שהביא הקב, ל ממכות מצרים למד כן"י, לעשות בו נקמה 4428 

לפי שהגין היאור , (ט"י´ ז שמות) י"והטעם פירש, י אהרן"ה ע"מכות אלו הביא הקב´ ג, דם צפרדע וכנים 4429 

י "לא היה העפר כדאי ללקות ע, לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים, על משה כשנשלך לתוכו 4430 

 4431 .י אהרן"משה לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה ע

אלא , תומשה בעצמו היה צריך להכותם כדרך שבאו על ידו כל המכו, פ שהיה בדין להכותם"הרי שאע 4432 

, פ שהעפר והמים דוממים לא ידעו ולא יבינו"ואע, כיון שקיבל טובה מן היאור ומן העפר לא לקו על ידו 4433 

כוחו , ומי שחש ומרגיש בנפשו גודל החיוב לזה שהטיב עמו, מאחר שנהנה מהם נתחייב להכיר להם טובה 4434 

 4435 .גדול עד מאד ואין גבול ליכולתו לעשות הכל עם מטיבו ולשם טובתו

ל בשעה "ואמרו חז, כתוב וילך משה וישוב אל יתר חותנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחיאמר ה 4436 

מפני שקבלני יתרו ופתח לי , ל רבון העולמים איני יכול"א, ה ועתה לכה ואשלחך אל פרעה"ל הקב"שא 4437 

ה שולח את משה למצרים "הקב, (´ב´ ר ד"שמו) ומי שהוא פותח פתח לחבירו נפשו חייב לו, ביתו 4438 

כל עוד לא נטל רשות ממי , ועם כל זאת אין משה יכול למלא את השליחות, שליחות היא להצלת ישראלוה 4439 

ה דעת עליון "ואף בזה צריך לפרש כי ידע משה רבינו ע, כי את נפשו הוא חייב לו, שפתח לו פתח ביתו 4440 

 4441 .מ שיטול רשות מחותנו"ששולחו ע, ה"ב

התחיל מתחנן , ה שהלך אצל צרפית האלמנה ומת בנהוכן אתה מוצא באליהו בשע, עוד איתא במדרש שם 4442 

בקול אליהו ´ הגם אל האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות להמית את בנה וכתיב אחרי זה וישמע ה 4443 

היה לו , ולא עוד אלא שכל הפותח פתחו לחבירו חייב בכבודו יותר מאביו ואמו, ותשוב נפש הילד 4444 

וכן אליהו היה לו להחיות אבותיו , החיה בן אכסניא שלולאלישע לילך אצל אביו ואמו להחיותם כמו ש 4445 

 4446 .אלא שמסר נפשו על אכסניא שלו, כמו בן הצרפית

היה להם מחמת הרגש , ל אלו שהכוח הגדול שהיה לאליהו ולאלישע להחיות מתים"המבואר מדברי חז 4447 

בהם כוח והרגשה זו נתנה , כי נפשם הם חייבים לבעלי אכסניא שלהם, החזק של הכרת הטוב שחשו 4448 

אך מאחר שלא , פ שודאי היו רוצים להחיות את אבותיהם"ואע, ואומץ בלתי מוגבל עד להחיות מתים 4449 

ביפה ´ פי, ל את אליהו למשה"ומה שהשוו חז, לא היה בכוחם לעשות כן, היתה להם הרגשת נפשו חייב לו 4450 

ול רשות בכך שביקש לדחות שליחותו עד שיט, תאר שכשם שמשה מסר נפשו על מדת הכרת הטוב 4451 

 4452 .י מסירות נפשו ממש"היינו שהחייהו ע, כך אליהו מסר נפשו על בן הצרפית, מחותנו

אין אשתו של  (.ד"בסנהדרין כ)א  אית, הבה ונראה כמה רעה חולה היא לאדם חוסר מדת הכרת הטוב 4453 

אבל הרי , והנה ודאי שהיא מתה בגלל חטאיה שלה, כ מבקשין ממנו ממון ואין לו"אלא א, אדם מתה 4454 

ל מפני שמבקשין ממנו ממון "ועל כן אמרו חז, אמת צדקו יחדיו ולמה נענש הוא במיתת אשתו´ שפטי המ 4455 

 4456 .ואכתי קשה במה חטא והרי אין לו, ואין לו דהיינו ממון שחייב ואין לו לפרוע

, כי אין דבר העומד בפני מי שמרגיש את חיובו, כ אילו היה מרגיש את חיובו היה לו ממון לפרוע"אלא ע 4457 

ואין לך מטיב גדול לאדם מן , והביאור בזה כי יותר מכל חייב האדם לאשתו, עונש על זה שאשתו מתהוה 4458 

וכיון שאינו עומד בחובותיו , גם לאשתו אינו מכיר טובה, ואם לאחרים אינו מרגיש הכרת הטוב, האשה 4459 

 4460 .נוטלין אותה הימנו

 4461 .(ב"ל´ ב מא"שיחות מוסר ח)  

 4462 

 4463 מאמר תפה

 4464 .(´א ב"במדבר ל) מאת המדינים אחר תאסף אל עמךנקום נקמת בני ישראל 



וימסרו להודיעך שבחן של רועי ישראל כמה הן , פ ששמע שמיתתו תלויה בדבר עשה בשמחה"אע, י"רש 4465 

ומששמעו שמיתת משה תלויה , עד שלא שמעו במיתתו מה הוא אומר עוד מעט וסקלוני, חביבין על ישראל 4466 

ל "א, במדרש תנחומא וישלח אותם משה אלף למטה, כרחן לא רצו ללכת עד שנמסרו בעל, בנקמת מדין 4467 

על שנתגדל במדין אמר אינו דין ? והוא משלח אחרים, ה למשה נקום נקמת בני ישראל אתה בעצמך"הקב 4468 

 4469 .כ"המשל אומר באר ששתית ממנו מים אל תזרוק בו אבן ע, שאני מיצר להם שעשו בי טובה

לפיכך אמר , ה מבקש עלבונן של ישראל מיד מדין"ה הקבשהי, ובילקוט שמעוני למה דיבר עמו בלשון עז 4470 

אמר לפניו , ה על מיתתו ואינו מתפייס"התחיל מפייס להקב, למשה נקום נקמת אחר תאסף אל עמיך 4471 

לא אמות כי אחיה  (ח"תהלים קי) שנאמר, שראיתי דרכיך ומעשיך ואורחותיך? ע לי ראוי מיתה"רבש 4472 

כבר לאבותיך , משה אלו חיים ארוכים יפים לבני אדם ,ה ואומר לו"משיבו הקב, ואספר מעשי יה 4473 

, המותה לחסידיו´ שנאמר יקר בעיני ה, אלא גניזה יפה לך מן הכל, הראשונים לא הטעמתי אותן טעם מות 4474 

משה אם אתה רוצה שתחיה שנים הרבה או , אמר לו, ה בשני דברים"ועדיין לא נתפייס עד שפייסו הקב 4475 

 4476 .איהם ולא תכבש מדין לפניהםלא יראו ישראל בשונ, אלף שנים

מוטב שיראו ישראל בשונאיהם ותכבש מדין , אמר בין היום בין מחר הכל בא לידי מיתה, מיד נתפש משה 4477 

ד למלך שהיה לו בן ומכעיסו "מלה, ה שקנס לו מיתה"וכיון שנתפש משה היה קשה לפני הקב, לפניהם 4478 

לך כועס על בנו עומדת ופורסת כנפיה על וכשהמ, ואמו של הבן אוהבתו ביותר, ונוטל החרב, בכל שעה 4479 

והיה יושב ובוכה , לשנים מתה אשתו של המלך, וממלאת רחמים את המלך שלא יהא הורג את בנה, בנה 4480 

 4481 ?אמרו לו שריו ועבדיו וכי אשתך יפה מכל הנשים שאין אתה מקבל עליה תנחומין, עליה לילה ויום

בשעה שאני , שכל זמן שאמו קיימת, אלא על בניוכי על אשתי אני בוכה איני בוכה , אמר להם המלך 4482 

עשוי , עכשיו שמתה אמו, עומדת ופורשת כנפיה על בנה וממלאת אותי רחמים ואיני הורגו, מבקש להרגו 4483 

, אמר כל זמן שמשה קיים, ה קשה לפניו שקנס מיתה על משה"אף כך הקב, לפני כמו שהוא חפור וקבור 4484 

, עומד משה ומשתטח לפני ומבקש עליהם רחמים, אבדןפ שמכעיסין אותי ישראל ואני מבקש ל"אע 4485 

, ויאמר להשמידם לולי משה בחירו, סלחתי כדבריך´ ואומר ויאמר ה, שנאמר סלח נא לעון העם הזה 4486 

 4487 .עכשיו שמת מי יעמוד ויבקש עליהם רחמים

ה נקום "שאמר ליה הקב, אילו רצה משה לחיות כמה שנים היה חי, יהודה אומר´ ר, ובמדרש תנחומא 4488 

אלא להודיעך שבחו של , ה מיתתו בנקמת מדין"תלה הקב, נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף 4489 

מיד וידבר משה אל העם לאמור , שלא אמר בשביל שאחיה אעכב נקמת בני ישראל מן המדינים, משה 4490 

עד שויתר אפילו , נפלאה מסירות הנפש של משה רבינו לעם ישראל, ל"החלצו מאתכם אנשים לצבא עכ 4491 

ואפילו לעכב קצת את , ובלבד שיראו ישראל נצחון בשונאיהם ויכבשו את מדין, ל אלף שנים לחיותע 4492 

שלא רצו , וימסרו מאלפי ישראל בעל כרחן, אלא מיד אמר החלצו, מלחמת מדין כדי שעוד יחיה לא רצה 4493 

יכים להיות וכך צר, כך היה דרכו של רועה נאמן משה רבינו, ללכת כי חביב עליהם רועה נאמן של ישראל 4494 

 4495 .רועי ישראל בכל דור ודור

כתיב ביהושע , (´מטות ד´ פ)א  ש תנחומ"כמ, ואם מנהיגי ישראל לא עושים כך הם נענשים בעונש חמור 4496 

ולמה נתקצרו שנותיו , כ שנה כמשה רבינו"והיה צריך יהושע לחיות ק, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך 4497 

פ שנתבשר בשורת מות לא "אע, נקמת בני ישראלה למשה נקום "שבשעה שאמר ליה הקב, עשר שנים 4498 

אבל , אלא נזדרז לכל אותו ענין שנאמר וישלח אותם משה, אמר מחר אני מת מה יועיל שאנקם במדין 4499 

מיד אני מת כשם שאירע למשה , אמר אם אני הורגם, א מלכים"יהושע לא עשה כן כשבא להלחם עם ל 4500 

ימים רבים עשה יהושע את כל , (א"יהושע י) מרהתחיל מאחר ומעכב במלחמתן שנא? מה עשה, רבינו 4501 

 4502 .הריני מקצר שנותיך עשר שנים, ה וכך עשית"ל הקב"א, המלכים האלה מלחמה

ש בתנחומא ישמח "כמ, אחרי כל השתוקקותו הגדולה של משה רבינו לנקום נקמת מדין, ויש להתפלא 4503 

, כי חזה נקם זה נקמת מדין, משהישמח צדיק זה , (ח"תהלים נ) צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע 4504 

יודע אני שבלעם הרשע הלך , אמר משה לפנחס ולאנשים הצובאים, פעמיו ירחץ בדם הרשע זה בלעם 4505 

ה אמר לו נקום נקמת בני ישראל "ואחרי שהקב, כ"עד שהזאב בא לצאן פרשו לו המצודה ע, ליטול שכרו 4506 

פנחס ´ ככתוב בפ, ה נגד מה שהתווה למנהיגוגם ז, (.א"קדושין מ) ומצוה בו יותר מבשלוחו, אתה בעצמך 4507 

לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחים את , איש על העדה אשר יצא לפניהם´ יפקוד ה 4508 

 4509 .חיילותיהם למלחמה

על שנתגדל במדין , ל בתנחומא"ש חז"כמ, בכל זאת משה רבינו לא עשה נקמה במדין מטעם הכרת הטוב 4510 

פ שאדרבה משה רבינו הציל את בת יתרו מיד "ואע, שו בי טובהאמר אינו דין שאני מיצר להם שע 4511 

, ויותר ממה שהוא נתגדל במדין גידל את מדין, והעשיר את יתרו כהן מדין שקרבו לכנפי השכינה, הרועים 4512 

מזה רואים , כ"הכיר טובה להם במדה מרובה כ, ז סוף סוף היתה לו אכסניא במדין כשברח ממצרים"ובכ 4513 

 4514 .(זכרון מאיר)  .גודל ענין הכרת הטוב



 4515 

 4516 מאמר תפו

 4517 .(´א ב"במדבר ל) נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך

ולמה נתקצרו , כ שנה כמשה רבינו"והיה צריך יהושע לחיות ק, כתיב כאשר הייתי עם משה אהיה עמך 4518 

, אל עמךה למשה נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף "בשעה שאמר הקב, שנים´ שנותיו י 4519 

אבל יהושע כיון שבא להלחם , פ שנתבשר בשורת מות לא איחר הדבר אלא נזדרז וישלח אותם משה"אע 4520 

מה עשה התחיל מעכב , מיד אני מת כשם שעשה משה רבינו, אמר אם אני הורגם, א מלכים"עם ל 4521 

 4522 ,ה וכך עשית"אמר לו הקב, במלחמתם שנאמר ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה

 4523 .(ב"ר כ"במד) ,שנים´ הריני מקצר שנותיך י

לא היתה סתם נטיה לחיות חיים עלי אדמות כשאר בני אדם , אין ספק שתשוקתו של יהושע לחיים 4524 

וכפי , בוודאי היו עמו חשבונות רבים שהחיים נחוצים לו לתועלת עם ישראל, המתאווים לחיים סתם 4525 

ה היודע את "ברם הקב, (´שופטים ב) י יהושעכל ימ´ שבאמת מעיד על זה הכתוב ויעבדו העם את ה 4526 

איזו שהיא נטיה קטנה של רצון , מצא אי שם בפנימיות המחשבה של יהושע, תעלומות האדם ומחשבותיו 4527 

 4528 .שנים מחייו´ ולכן קיצר והפחית י, חיים לשם חיים סתם, לחיות

, יו בשורת המוות כללהוא מפני שלא השפיעה על, כ שנה"ויתכן כי מה שזכה משה לחיות עד מלאות לו ק 4529 

לכן גם , בלבד´ וכל מגמתם לעבודת ה, ז לכלום"ותמיד לא היה נחשב בעיניו ענין החיים כשלעצמם בעוה 4530 

, ה"משום שבכל עניניו והליכותיו בחיים ידע כי העתידות הם ביד הקב, נזדרז לעשות את המלחמה במדין 4531 

שהועילה לו עצתו שלא , ע שניםבא לחשוב בעת המלחמה שנמשכה שב, אולם יהושע שלא כמשה רבו 4532 

שדוקא זו היתה הסיבה , מה שבאמת היה היפוכה של האמת, א המלכים"להזדרז ולגמור את המלחמה עם ל 4533 

 4534 .שקירבה את מיתתו

והכל משום , שהוא בטוח בעצמו שתחבולותיו מביאות לו תועלת, וכך קורה הרבה פעמים בחיי האדם 4535 

היה יודע , ´כי לו היה יודע מחשבות ה, והתועלת האמיתית ידיעת הגורמים, שנעלמו מאתו ידיעות האמת 4536 

אינן ´ וכל המחשבות שבלב איש ואינן עצת ה, היא תקום´ והעיקר הוא אם יש לו עצת ה, גם שנהפוך הוא 4537 

 4538 .נחשבות לכלום

אחיתופל מישראל ובלעם מאומות , ע"אחד מישראל ואחד מאוה, שנו רבותינו שני חכמים עמדו בעולם 4539 

שמשון , ע"אחד מישראל ואחד מאוה, וכן שני גבורים עמדו בעולם, ם נאבדו מן העולםושניה, העולם 4540 

, ע"קרח מישראל והמן מאוה, וכן שני עשירים, ושניהם נאבדו מן העולם, מישראל וגלית מאומות העולם 4541 

ן וכן בני גד ובני ראוב, ה אלא חוטפין אותה להם"למה שלא היה מתנתן מן הקב, ושניהם נאבדו מן העולם 4542 

לפיכך גלו תחילה , וחיבבו את ממונן וישבו להם חוץ מארץ ישראל, שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול 4543 

 4544 .(ב"ר כ"במד) מכל השבטים

וכי יתכן שאדם יחטוף מה שלא , ה אלא חוטפין אותה להם"ל מגדירים שלא היה מהקב"מהו הענין שחז 4545 

 4546 !פקח או טפש, גבור או חלש, עני או עשיר ,ה לפני שנולד האדם"והרי הכל נגזר מהקב? ה"נועד לו מהקב

אז הוא מתייחס אל , ה"אם מבין הוא שהמעלות באות לו מהקב, כי הכל תלוי בהבנת האדם, הענין הוא 4547 

, והדבר יהיה לתועלת לו ולכלל, ז יגדל ויתפתח"וישתמש בהם על דרך התורה ועי, הענינים בתור שכאלה 4548 

כי אז הוא משתמש בזה לצורכי , י תחבולותיו"לות עאבל אם האדם חושב שהוא חטף לעצמו את המע 4549 

ואז אין הוא מביא כבר שום תועלת , ונכנס בגדר של רבות מחשבות בלב איש, התאוות והרצונות שלו 4550 

 4551 .וכמאמר המדרש שני חכמים עמדו בעולם ושניהם נאבדו מן העולם, לעצמו אלא רק אבדון מן העולם

, וכך המרחק בין שמשון לגלית ובין קרח להמן, ופל ובלעםפ שההבדל בין אחית"שאע, ויש להבהיר עוד 4552 

אלא להודיעך שמכיון שטעו לחשוב שמעלתן על ידי , כ כיצד השווה המדרש ביניהם"וא, הוא גדול ועצום 4553 

על כן גם מעלתן על פני חבריהם לא הועילה להם ואף הם אבדו מן , ה"עצמם ולא מתנה היא מהקב 4554 

 4555 .(נחלת אליעזר)  .העולם

 4556 

 4557 פזמאמר ת

 4558 .(´א ב"במדבר ל) נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך

ה נקום אחר "שאמר לו הקב, אילו ביקש משה שלא למות לא מת, (ר"ילקוט שם ובמד) ל"איתא בחז 4559 

והיה יושב לו עשרים שנה או שלושים , אם אין אתה מתנקם בשונאיהם של ישראל אין אתה מת, תאסף 4560 

מיד וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם , רשות בידינו לעכב את המצוה אלא אמר משה אין, שנה 4561 

 4562 .כ"במדין ע´ לתת נקמת ה

כך אמר משה רבון העולמים ? במדין´ ה אמר נקמת בני ישראל ומשה אמר נקמת ה"הקב, ל בזה"עוד אחז 4563 

חרינו אלא בשביל ואינן רודפין א, ז או כופרים במצות לא היו שונאין אותנו"אם היינו ערלים או עובדי ע 4564 



מכאן אנו למדים דבר נורא השייך , כ"במדין ע´ הלכך הנקמה שלך לתת נקמת ה, תורה ומצות שנתת לנו 4565 

ומתעורר בו מדת , ו שאדם רואה בחבירו שהוא גדול בתורה או ביראה יותר ממנו"יש לפעמים ח, לנו 4566 

אלא שנמנה על כת שונאי  ,לא לבד שעובר על לאו של לא תשנא את אחיך בלבבך, הקנאה ומצמיח שנאה 4567 

נמצא , דהא כל שנאתו להאיש ההוא רק מפני שלומד תורה או שהוא ירא שמים יותר ממנו, ל"השם ר 4568 

 4569 .ו"שהוא שונא השם ח

? והוא משלח אחרים, י אתה בעצמך"ה אמר למשה נקום נקמת בנ"הקב, (תנחומא) ל"עוד שאלו חז 4570 

בור ששתית , ן שאני מיצר להם שעשו בי טובהאני שנתגדלתי במדין אינו בדי, ומשיבים כך אמר משה 4571 

ה נקום אתה את נקמת "ל הקב"שא, המדרש הזה תמוה מאד לכאורה, כ"ממנו מים אל תזרוק בו אבן ע 4572 

וכי משום כך יכול לבטל , ומה תשובה היא זו, בור ששתית ממנו מים, השיב שכיון שנתגדלתי במדין, י"בנ 4573 

 4574 ?עשה של נקום אתה

ויסוד מדה , ה בתורתו שלא יהיה האדם כפוי טובה"ם המשל הזה הוא ציווי הקבאבל לכשנתבונן נמצא דג 4575 

ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון ככל הטובה אשר ´ ולא זכרו בני ישראל את ה, זו נרמז בכמה מקומות 4576 

שלא עשו חסד עם בית , למה´ י את ה"ולא זכרו בנ, (ילקוט שם) ל"ואחז, (שופטים ח) עשה עם ישראל 4577 

 4578 .ש"ע´ הא אילו עשו חסד עם בית ירובעל זכרו את ה ,ירובעל

י משה לא "י אהרן ולא ע"ל שלפיכך לקה היאור ע"ש חז"כמ, בדומם´ עוד מצינו ענין הכרת הטוב אפי 4579 

ו אם מקבל "כ ק"וא, וכן בעוד מקומות, מפני שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו, בדם ולא בצפרדעים 4580 

וזה הכריח משה , שעשה לו הטובה שלא בכוונה´ ואפי, לו טובה טובה מאדם בעל בחירה שצריך להכיר 4581 

 4582 .ולכן שלח את פנחס, רבינו לפרש דודאי אין הציווי עליו בעצמו

א יושב עליו ומלמד "אליעזר שהלכו בשדה ופגעו באבן שהיה ר´ מעשה בתלמידיו של ר, ל"ומצאנו בחז 4583 

למדנו ! ואומרים מהאבן הזאת למדנו תורה, נפלו על האבן והיו מחבקין ומנשקין אותו, תורה לתלמידיו 4584 

ולא עשו חסד עם בית ´ י את ה"אלא ולא זכרו בנ, ל שאי הכרת הטוב אין זאת רק חסרון מעלה"מכל הנ 4585 

 4586 .שכל הכופר בטובתו של חבירו כאילו כופר בטובתו של מקום, ירובעל

והיה צריך , ה אהיה עמךאמרו רבותינו כתיב כאשר הייתי עם מש, ל"וז (´ב ו"ר כ"מד) ל"עוד איתא בחז 4587 

ה למשה "בשעה שאמר הקב, ולמה נתקצרו שנותיו בעשר שנים, כ שנה כמשה רבינו"יהושע לחיות ק 4588 

אלא , פ שנתבשר בשורת מות לא איחר הדבר"אע, י מאת המדינים אחר תאסף אל עמך"נקום נקמת בנ 4589 

מיד אני מת , אני הורגםא מלכים אמר אם "אבל יהושע כיון שבא להלחם עם ל, נזדרז וישלח אותם משה 4590 

שנאמר ימים רבים עשה יהושע את כל , מה עשה התחיל מעכב במלחמתם, כשם שעשה משה רבינו 4591 

 4592 .ה וכך עשית הריני מקצר את ימיך עשר שנים"ל הקב"א, המלכים האלה מלחמה

, א מלכים"ו התעצל במלחמת ל"שיהושע מפני אהבת עצמו ח, והנה חלילה לנו לפרש המדרש הזה כפשוטו 4593 

אלא ודאי ראה יהושע וידע על הדור , ואין צורך להביא ראיות על זה, דבר זה אסור להעלות על הדעת 4594 

איך היו נראים האנשים ההם כל זמן שמשה רבינו היה חי , דור מקבלי התורה, ההוא דור המדבר דור דעה 4595 

קום שנאמר ויהי אמר רבי סימון כל מ, (´ב ז"ר ס"ב) ל"ש חז"וכמה ירידות ירדו לאחרי מותו וכמ, אתם 4596 

 4597 .מיד פסק הבאר והמן וענני כבוד, ויהי אחרי מות משה, אחרי מות חזר העולם לאחוריו

שאם לא כן לא היו נפסקין הבאר והמן וענני , מיד שמת משה ירד העם כמה מעלות רוחניות אחורנית 4598 

וכן , ינו אלא צרהכל מקום שנאמר ויהי א (7´מגילה י) ל"ש חז"וכמ, ולא היה העולם חוזר לאחוריו, כבוד 4599 

אלף ושבע מאות קלות וחמורות וגזירות  (.ו"תמורה ט) ואמרו עוד, ש"אמרו שם אינו אלא לשון צער עיי 4600 

בשעה שנפטר משה רבינו  (ז"תמורה ט) עוד אמרו, שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה 4601 

 4602 .ש"שבע מאות ספיקות עייונולדו לו , מאות הלכות´ ונשתכחו ממנו ג, מיד תשש כוחו של יהושע

אוי לה , זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה (.ה"ב ע"ב) ל"וכבר אחז 4603 

בימי משה היו אנשי דורו הולכים באור יומם כי משה רבינו האיר , לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה 4604 

ועתה ידע יהושע גם , ני לבנה האיר להםורק פני יהושע שהיה כפ, אבל כשמת חשך אורם, להם כפני חמה 4605 

? ומה יעשה הבן שלא יחטא! שכשהוא יסתלק מהם הרי ינטל מהם גם אור הלבנה והחושך יכסה ארץ, זאת 4606 

כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים ´ ויעבוד ישראל את ה, (ד"יהושע כ)ב  ואכן כך כתו 4607 

 4608 .ומכלל הן אתה שומע לאו, אחרי יהושע

א "ולכן דחה מלחמת ל, שע שכמו שחזר העולם לאחוריו אחרי מות משה כך יהיה אחרי מותוידע יהו 4609 

, וכוונתו היתה ודאי טהורה וקדושה לאלהים, המלכים להיות מה שאפשר יותר עם ישראל שלא יחטאו 4610 

ש כי ידעתי אחרי מותי כי השחת "שעל אף חשבון זה וכמ, כ נענש מפני שהיה לו ללמוד ממשה רבינו"אעפ 4611 

ל "וזהו מה שאמרו חז, ה אמר לא אעשה חשבונות ולא אעכב את המצוה"אפ, שחיתון וסרתם מן הדרךת 4612 

לפיכך קיצר ימיו , לא כמשה רבך, כלומר עשית חשבון ועכבת את המלחמות, ה וכך עשית"ל הקב"שא 4613 

 4614 !מדה כנגד מדה, עשר שנים



, וש ונקי מכל נגיעת עצמו ודאישעל אף חשבון כזה של יהושע חשבון קד, למדנו מכאן יסוד נורא ונפלא 4615 

צא וחשוב כמה חסרו ישראל בעשר , ז עיכב המלחמות נענש נוראות"מ על עשיית החשבון עצמו שעי"מ 4616 

ובאמת היה בהיפוך שאם לא היה מעכב היה חי , עבור החשבון שאם ימהר במלחמות ימות מיד, שנים אלו 4617 

 4618 .עוד עשר שנים

אמנם יהושע ראה הצרה של שכחת ? ולא למד ממשה רבינו אבל עדיין יקשה מדוע עשה יהושע חשבון זה 4619 

ותמה על עצמו היאך אני יכול להשאיר את , וגם ידע מה יהיה אחרי מותו, ´התורה אחרי מות משה עבד ה 4620 

אלא מאי הרי משה רבי לא עשה , א המלכים ימים רבים"ועל כן אני צריך להלחם עם ל, העם בלעדי 4621 

אם אבוא , אבל אני שברור אצלי שכך צריך לעשות, ה עם מדיןולא עיכב את המלחמ, חשבונות כאלו 4622 

נמצא שהחשבון של יהושע היה צודק ! זהו כזב, לעשות רק מפני שמשה רבינו עשה כך בלא הרגשת הלב 4623 

ונתבע , כ נענש על מה שלא הרגיש כמו משה לעשות מלחמה מיד"אעפ, ובא מטהרת לבו הגדול של יהושע 4624 

 4625 .(לב אליהו)  .על שלא עלה למדרגת רבו בזה

 4626 

 4627 מאמר תפח

 4628 .(´א ב"במדבר ל) נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך

לפי שלא , ולמה דיבר עמו בלשון עז, שנאמר וידבר העם באלהים, איתא במדרש אין וידבר אלא לשון עז 4629 

ולא היה  ,ה ומה אם בזמן שעמדו כל ישראל בצד אחד בשעת העגל"אמר לו הקב, מיחה בשבטו של שמעון 4630 

ולא עמד בצד אחד , עכשיו שכל ישראל עמך, עמך אלא שבטו של לוי בלבד עמדת ומחית בכל ישראל 4631 

 4632 .(.א"ילקוט ל) ?לא היה לך למחות, אלא שבטו של שמעון

ולשם , טענה היא בפני עצמה, הלא גם הטענה על משה רבינו שלא מיחה בשבטו של שמעון, וצריך להבין 4633 

הרי גם בלא זה נשארת , ה בעובדה שבמעשה העגל כן מיחה בכל ישראלמה היה צורך לחזק את הטענ 4634 

, ועוד הרי הלכה היא זו הבועל ארמית קנאין פוגעין בו? אותה הטענה למה לא מיחה בשבטו של שמעון 4635 

 4636 .ולא זקוקים לשום הוכחות שצריכים למחות במקרה זה

יש לו על זה תירוצים , לאכתוובעת שהוא מתרפה במ, הענין הוא כי טבע האדם לתרץ את מעשיו תמיד 4637 

וכמו שאנו רואים שהיו , אולם למעשה אין הדבר כן, ואמתלאות וחשבונות בהיותו סבור שהאמת אתו 4638 

הוכחה , ולכן נצרכו להוכחה שבמעשה העגל כן מיחה, טענות כנגד משה על שלא מיחה בשבטו של שמעון 4639 

, מעון הוא בבחינת התרפית ביום צרהממילא מה שלא מיחה בשבטו של ש, וראיה שלמשה היו כוחות לזה 4640 

ושנית שיש לו כוחות לזה כמו שמוכח , על שלא מיחה בשבטו של שמעון, ולכך נצטרפו נגדו שתי טענות 4641 

ועל סמך זה תובעים מכל מי שיש בידו למחות , וכבר אמרו שכל ישראל ערבין זה לזה, ממעשה העגל 4642 

 4643 .(נחלת אליעזר)  .ואינו מוחה

 4644 

 4645 מאמר תפט

 4646 .(´א ב"במדבר ל) בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמךנקום נקמת 

, (ה"פנחס כ) וכמובא בפרשת, והנה מצווה זו לצאת למלחמה במדין באה כהמשך לציווי לשנוא אותם 4647 

כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר , צרור את המדינים והכיתם אותם 4648 

, ודוקא פנחס נשלח למלחמה זו, שנוא את המדינים ולצאת נגדם למלחמהל, הרי לפנינו שתי מצוות, כזבי 4649 

 4650 .ה מי שהתחיל במצוה שהרג את כזבי בת צור יגמור"אמר הקב, ומפני מה הלך פנחס ולא הלך אלעזר

וגם בני ישראל , הלא פנחס כבר זכה לברכת הנני נותן לו את בריתי שלום, יש להבין מה מקום לנקמה זו 4651 

כ הכל בא על מקומו "א, ת ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי"גבורה שלו לחסדי השיזכו בזכות מעשה ה 4652 

ומדוע דוקא פנחס שהתחיל הוא ? ´ובכלל מה שייך קנאה לפניו ית? ואיזה צורך יש לנקמה נוספת, בשלום 4653 

 4654 ?י פנחס או אחר"מה משנה לגבי המטרה אם תושג ע? חייב לגמור

כמה , ´לחסות בין כתלי הישיבה להתמסר לתורה ולעבודת הובא , ז והבליו"אם נראה אדם שמרד בעוה 4655 

וכי הוא עוד חייב לעשות פעולות מעין נקום , האם שייך לומר לו שזה לא מספיק! מסירות נפש יש בזה 4656 

וניתק את עצמו כליל , הלא מעשה גדול עשה כאשר ויתר על כל הבלי העולם וקסמיו וסידוריו? נקמת מדין 4657 

ובכלל כל הקנאים למיניהם שאינם מסתפקים בכך שזכו ! ולבקר בהיכלו´ ה לחזות בנועם, מעולם השקר 4658 

מדוע ? מה הרקע להתנהגותם זו, מסביבם´ אלא הם חייבים לעשות פעולות קנאות ומלחמות ה, לעצמם 4659 

 4660 ?אינם מסתפקים במה שזכו לעצמם

לו אחרי שרואים אפי, ז ובא לעולמה של תורה"מי שעזב את העוה, כאן טמון יסוד עצום בתורתנו הקדושה 4661 

אין שום בטחון שהתבטל אצלו השוחד של , עליו כמה הוא מתעלה בלימוד התורה והמוסר ובתיקון המדות 4662 

הרי הוא חש , ולא יימנע שכאשר יזדמן לו להימצא שוב באותה סביבה של העבר שלו, העולם ממנו ברח 4663 



אה סוטה בקלקולה יזיר עצמו בבחינת רואה את הקלקול ולא את הסוטה בניגוד למה שהזהירו חכמינו הרו 4664 

 4665 .מן היין

שזה פועל בתת , ל ירדו לסוף דעתו של האדם וידעו כמה הוא משוחד וקשור לעולמיות וליצרים"רבותינו ז 4666 

, ש מן האיסור עצמו"וכ, ועל כן דרשו שיתרחק אפילו מן היין שאין בו כשלעצמו שום איסור, ההכרה שלו 4667 

ומה אני שלא , תיפח נפשם של מקבלי שוחד, (7ה"ות קכתוב) וכן נהג רבי ישמעאל עם האריס שלו 4668 

הרי החובה להתרחק מן ההיתר כדי ? כ"מי שמקבל שוחד עאכו, כך, ואם קיבלתי מדידי קיבלתי, קיבלתי 4669 

 4670 .ו באיסור"שלא ליפול ח

ולנתק , שרק הוא הקנאי הגדול מתאים לבטל לגמרי את השוחד הזה, ה בחר דוקא בפנחס"ובגלל זה הקב 4671 

פ "אע, אלף למטה, ה שלח למלחמה זו רק אלף למטה"והראיה שמשה רע, י ישראל למדיניםהקשר של בנ 4672 

ל שכל יוצאי "ן ז"ואמר הרמב, שבודאי מספר קטן כזה של חיילים אינו מספיק מול צבא מדין העצום ורב 4673 

שאי אפשר לסמוך עליהם שהרי הם , צבא בישראל לא היו ראויים לצאת למלחמה זו היות ונתפסו בחטא 4674 

 4675 .ונבחרו רק אלף למטה הכי צדיקים, ד משוחדיםעו

ויאמר אליהם משה החייתם כל , ולא עוד אלא אפילו אצל הצדיקים האלו ויקצוף משה על פקודי החיל 4676 

והיו אפילו מכירים זאת , על דבר פעור´ הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בה, נקבה 4677 

ואמר עשינו ככל אשר צויתנו עד , לו פנחס לא הרגישואפי, זאת שנכשל בה פלוני, שנכשל בה פלוני 4678 

וכוונתו שיש לבטל כל קשר עם השוחד הזה שהיו עוד קשורים , שמשה רבינו פקד שוב להרוג את כולם 4679 

 4680 .ומשוחדים

אך בהזדמן אליו איזו סיבה , והנה מעשים בכל יום שאפילו בחור המסור ללימוד המוסר בכל נימי נפשו 4681 

הרי הוא עלול להגיע עד לנטישת הישיבה ועזיבת כל השקפת , נגדות לרצונותיואיזו הת, להקפדה או כעס 4682 

, ובמקרה קיצוני יותר הוא יבוא אף לשכוח את חובותיו ואחריותו כלפי קרוביו ומשפחתו, עולמו הגבוהה 4683 

הם , צבאות´ בכך יש להבין את הקנאים הלוחמים בחירוף נפש קנאת ה, והכל כתוצאה מהקפדה אחת 4684 

כדי לבטל כליל כל שוחד העשוי להפריע להם עצמם בעבודת הקודש במידה שאחריתה מי מתנהגים כך  4685 

 4686 .אין הם סומכים על עצמם ואין להם אימון במצבם ההווה, ישורנו

אשר , ´כ במסירת חשבון השלל החמורים והבקר וכו"זוהי הדרך גם להבין מדוע התורה האריכה כ 4687 

שגם שמה התורה האריכה , המשווה את זה לבנין המשכן ל"ן ז"אך לפי הרמב! לכאורה אין לזה כל צורך 4688 

ה מעריך את "כדי להראות עד כמה הקב, בפרוטרוט בחשבון התרומות והחומרים ששימשו להקמת המשכן 4689 

 4690 .ה מעריך את פעולת הנקם שתכליתה לבטל את שוחד היצרים"כך גם כאן הקב, הפעולה הטובה

מה שהתורה אינה , (ג"דברים כ) ´ומואבי בקהל הבזה יש להסביר המדרש על הפסוק לא יבוא עמוני  4691 

אבל עמון , שמצרי ואדומי יצאו לקראתכם רק בחרב, כ לגבי מצרי ואדומי כמו עמון ומואב"מחמירה כ 4692 

כוונת הדברים שממילא אין לאדם , (ש"ילקו) וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, ומואב רצו להחטיא אתכם 4693 

ואין לחשוש להיות משוחד מהם שהרי מתועבים הם בגלל , שום המשכה טבעית אל המצרי והאדומי 4694 

 4695 .שיצאו בחרב

עד , עד כדי כך שלא עולה על הדעת לתעב אותם, אבל אלו שהחטיאו יש חשש של קשר של שוחד 4696 

אין , ומכאן הלימוד שאדם שחזר בתשובה ועזב את הבלי העולם, שהתורה באה ומצווה על כך במיוחד 4697 

הוא עשה צעד אחד קדימה בבחינת הנני , עבר ומן השוחד לעולמיותשום ערובה שהוא נותק לגמרי מן ה 4698 

 4699 .אך חסרה לו פעולת נקום נקמת המדינים, נותן לו את בריתי שלום

? והלא היו צדיקים כפי שהוזכר, במדרש שואלים מדוע הביאו פקודי החיל קרבן, וראיה נוספת רואים כאן 4700 

מידי הרהורי , והם השיבו לו אם מידי עבירה יצאנו? למה זה הקרבן, וזו היתה כוונת משה רבינו בשאלתו 4701 

, פ שהיו צדיקים גמורים לא עמדו בנסיון של ההרהור לפחות"אע, עבירה לא יצאנו ובגלל זה הביאו קרבן 4702 

אלא שהוא מודה על , שמושג הצדקות הוא לא רק שאדם לא נכשל בעבירה, ומכאן דוקא ראיה לצדקותם 4703 

 4704 .האמת ומכניע את עצמו מפני שפלותו

ומי , אם אין אנחנו בעלי מוסר אז שנהיה לכל הפחות לומדי מוסר, ל"ישראל סלנטר ז´ כך היה מכריז ר 4705 

ת קצף על מרים ואהרן ויחר אף "וזו היתה הסיבה שהשי, שאיננו מכיר בחטאו איננו יכול להגיע למטרה 4706 

על האמת ואמר  ה אשר מיד הודה"כמו שמצינו בדוד המלך ע, משום שלא אמרו מיד חטאנו, בם וילך´ ה 4707 

ז המאיים להכחיד את האדם "ר שנזכה לבטל מקרבנו את השוחד הקושר אותנו להבלי העוה"יה, חטאתי 4708 

 4709 .(דגל המוסר)  .ו"ח

 4710 

 4711 מאמר תצ

במדבר )א  אלף למטה אלף למטה תשלחו לצב. וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא 4712 

 4713 .(´ֿד´א ג"ל



ב אלף משמרין את "י, ב אלף למלחמה"י, אלפים מכל שבט ושבטשלושה , (´ב ב"ר כ"במד) איתא במדרש 4714 

ולכאורה יפלא , חזינן דהוצרכו לתפילה אותו מספר אנשים שיצאו למלחמה, ב אלף לתפילה"וי, כליהם 4715 

כ בטוח שיצאו "וא, ליקח נקמתו במדין´ כי יצאו על פי דבר ה, והרי מלחמת מדין היתה מלחמת מצוה 4716 

 4717 .לצאת לתפילה ולבקש נצחון מנצחים במלחמה ומדוע הוצרכו

וכשם שיצאו אלו , ל משמע שיצאו מכל שבט ושבט לתפילה מחוץ למחנה"ביותר יפלא דמלשון חז 4718 

מדוע לא הספיק שיעמדו בתוך המחנה , ועמדו בסמוך לאנשי המלחמה, למלחמה כן יצאו דוגמתן לתפילה 4719 

ה נשארו "ישראל ומשה רע והלא כל כלל, ולמה הוכרחו לצאת לתפילה, ויבקשו רחמים על הלוחמים 4720 

מספר המקביל ממש , ב אלפים"ומדוע הוצרך במיוחד ליחד י, בתוך המחנה וביקשו עליהם בתפילה 4721 

 4722 .ליוצאים למלחמה

ומחשבת כוחי ועוצם ידי שמכוחה תולה אדם , נראה מזה גודל קרבת האדם לרע ולשקר שהוא מן הנוראות 4723 

ואם לא ייגע את עצמו , שת עמוק בלב בני אדםטמונה ומושר, ה"הצלחתו במעשיו ואינו מיחסה להקב 4724 

ואין הדברים אמורים , לא יוכל למלט את נפשו ממחשבות הרע והשקר, לעקור מקרבו הרהורי כפירה אלו 4725 

והנה היוצאים , אלא אף הגדולים שבדור חייבים לעבוד במיוחד כל חייהם בנקודה זו, רק בפשוטי עם 4726 

וידבר משה החלצו מאתכם , ל במדרש רבה שם"תא בחזוכדאי, למלחמת מדין היו מן הגדולים שבעם 4727 

כל המספר בין תפילה לתפילה , (ד"סוטה מ) ´ואיתא בגמ, אנשים צדיקים וכן הוא אומר בחר לנו אנשים 4728 

 4729 .מ על אף גדלותם קרוב לב האדם למחשבות כפירה"מ, חוזר מעורכי המלחמה

מכל מקום כאשר ינצחו , במדין´ ת הלכן אף כאשר יודעים שמלחמת מדין היא מלחמת מצוה ומטרתה נקמ 4730 

ומסוגל מצד כוחותיו הרעים , ה אלא יתלו את נצחונם בכוחי ועוצם ידי"במלחמה לא יתייחס הדבר להקב 4731 

ולכן באותה מדה שנשלחים , ת נעשה כל זה"והעיקר לא להכיר שמכוח השי, לומר כל הטפשות שבעולם 4732 

אלא התפילה , מדם שאין בכוח המלחמה לנצחלהורותם ולל, צריכים לצאת אף לתפילה, אנשים למלחמה 4733 

, ולזה הוצרך שבעת המלחמה יראו בעיניהם את כוח התפילה שקרוב האדם למראה עיניו, היא הגוברת 4734 

שוב יטו אחרי מראה העינים ויאמרו שבכוח המלחמה לגבור על , ואם לא יראו במו עיניהם כוח התפילה 4735 

 4736 .מדין

והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל , צא הלחם בעמלקשאמר בחר לנו אנשים ו, וכן במלחמת עמלק 4737 

לומר לך כל זמן שהיו , וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק 4738 

 4739 ואם לאו היו נופלין, ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברין

כדי שישעבדו את לבם , את עמהם למלחמה ולהרים ידיו כלפי מעלהגם כאן הוצרך משה לצ, (ט"ה כ"ר) 4740 

ואם לא היה יוצא עמהם והיו מרפים לשעה אחת מן ההכרה שאין המלחמה מנצחת אלא , לאביהם שבשמים 4741 

והיו תולים נצחונם בכוחי ועוצם , היו הולכים אחר נטיית לבם שהוא רע מטבע ברייתו, ה"רק על ידי הקב 4742 

 4743 .ידי

ותהי ´ ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה (ו"ט´ שער ג) הוכתב רבינו יונ 4744 

דכאשר , היינו ללא הפוגה והפסק כלל, דייק בלשונו להתבונן תמיד, יראתם אותי מצות אנשים מלומדה 4745 

אלא יראה מלומדה ´ שוב אין יראתם יראת ה, ´יפסיק לשעה אחת מעריכת מחשבות להתבונן ביראת ה 4746 

, נראים הדברים לחידוש בעינינו כי התרחקנו מידיעת הנקודה האמיתית ביסודות התורה, שה חמורשעונ 4747 

להודות ולשבח , והנה מחוייבים אנו באמירת מאה ברכות בכל יום, ורחוקים אנו מחובת עבודתנו בעולמנו 4748 

 4749 .ת"י השי"כדי שיכיר בכל שעה ושעה שלא השיג את הנאתו בכוחו אלא רק ע, את בוראו

שללא תפילת שחרית תהא אכילת פת , שחרית מנחה וערבית, פעמים ביום´ גם יסוד חובת התפילה גוזה  4750 

לעמוד כעני בפתח , ולכן הוצרך להקדים תפילה לכל זה, שחרית במחשבת כפירה כאילו ובכוחו הגיע לזה 4751 

 4752 כוזריכ ה"והיינו מש, כי הכל בידו ומבלעדיו לא ישיג מאומה, ולבקש רחמים ותחנונים לפני המקום

וכאשר , דתפילת שחרית חייבת ליתן מזון רוחני לנפשו עד שעת המנחה וכן בשאר התפילות (´ג´ מאמר ג) 4753 

רחוקים אנו מכל זה כי אין אנו יודעים מהותה של , לא יקח אדם רפואות אלו שאמרה תורה ישאר במחלתו 4754 

 4755 .תהולכן אין התפילה נותנת לאדם את יעודה ומטר, תפילה ואינה אלא כחוב בעלמא

וחייב , ונכנסים לרחובה של עיר גיהנם ממש, סמוכים אנו לבין הזמנים בהם יוצאים אנו מכתלי הישיבה 4756 

כל אחד לעשות עצות ותחבולות כדי להשאיר בנפשו את תורתו ומעשיו הטובים שרכש בתקופת שהותו  4757 

ל אומרים "זח, וחוט זה הוא התפילה, והעצה היא לתפוש בחוט שישמור כל שהשיג, ד"בין כתלי ביהמ 4758 

וביאר הסבא מקעלם , (´ברכות י) דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם זה התפילה 4759 

העומדים ברומו של עולם היינו שמסוגלים לרומם את האדם הנקרא עולם קטן ולהגיעו לתכלית , ל"ז 4760 

אבל לפחות ישתדל , ובאמת לו יעסוק אדם בלימוד המוסר אף זו דרך לרוממו ולהגיעו לתכלית, המקווה 4761 

 4762 .וינצל את תפילתו להשגת שלמות האדם, בענין התפילה



, ל אוצר זה למי"וא, ה אוצר גדול"בשעה שעלה משה למרום הראהו הקב, (ה"שמות רבה מ) ל"איתא בחז 4763 

לעמוד ולבקש תחנונים מאת , כן צריכה להיות גדר תפילתו של אדם, אמר לו זה אוצר של מתנת חינם 4764 

ואזי כל , וכאשר יבקש מאוצר זה יש תקוה שיזכה לקבל מאוצר חינם, מתנת חינםה מאוצר של "הקב 4765 

אך ראשית כל חייב , ז יקבל בחינם וממילא לא ינכו לו משכר מצותיו אשר עשה"הנאותיו שיקבל מעוה 4766 

אור יחזקאל )  .ה מתנת חינם"ה ואזי יוכל לבקש מאת הקב"להשריש בקרבו את ההכרה שהכל מאת הקב 4767 

 4768 .(פ"ק´ ג עמ"ח

 4769 

 4770 מאמר תצא

 4771 .(´א ח"במדבר ל)ב  ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם ואת בלעם הרגו בחר

אמר מר זוטרא , ר יוחנן שהלך ליטול שכר עשרים וארבעה אלף שהפיל מישראל"א? בלעם מאי בעי התם 4772 

ן סנהדרי) אודני דהוי ליה גזיין מיניה, היינו דאמרי אינשי גמלא אזלא למיבעי קרני, בר טוביה אמר רב 4773 

כיון שראה , ר שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן כשהלך פנחס למדין הוא וכל חיילותיו הלכו עמו"א, (.ו"ק 4774 

כיון שראהו פנחס , הרשע את פנחס עשה את שתי זרועותיו כשני לוחות אבנים והיה פורח ועולה למעלה 4775 

עד שמצאו עומד , יואף הוא עשה שתי זרועותיו כשני לוחות אבנים והיה פורח ועולה אחר, פורח ועולה 4776 

והביאו לפני משה ודנוהו , ה ותפשו והורידו"מיד נתן עליו פנחס ציץ של הקב, ומשתטח לפני כסא הכבוד 4777 

 4778 .(ש"ילקו)ב  שנאמר ואת בלעם בן בעור הרגו בחר, בסנהדרין והרגוהו

לק מלא ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי ב (ב"בלק כ)ב  והנה בלעם היתה לו נפש רחבה כדכתי 4779 

, למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים, י"רש´ ופי, אלוהי´ ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה 4780 

שהרי צריך לשכור חיילות ספק נוצח ספק אינו נוצח ואני ודאי , אמר ראוי ליתן לי כל כסף וזהב שלו 4781 

תו להכשיל בנות שהעיז לבוא לקבל שכרו בעד עצ, רואים עד כמה הגיעה השחתת המדות שלו, נוצח 4782 

 4783 ?איך זה מתאים שני דברים הפוכים לגמרי, ובאותו זמן פרח ועלה למעלה עד כסא הכבוד, ישראל בזנות

ושלושה , כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, איתא (ה"בפרקי אבות פ) והנה 4784 

מתלמידיו של אברהם , פלהעין טובה ורוח נמוכה ונפש ש, דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע 4785 

מה בין תלמידיו של אברהם אבינו , עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע, אבינו 4786 

שנאמר להנחיל , ב"ז ונוחלין לעוה"תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעוה? לתלמידיו של בלעם הרשע 4787 

 4788 .ויורדין לבאר שחת, ין גיהנםאבל תלמידיו של בלעם הרשע יורש, אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא

, ויעסוק בתורה וביראת שמים, כי יתכן שבן אדם יחיה מאה שנה! דברי המשנה הזאת מרעידים את הלב 4789 

הוא , אם הוא לקוי בעין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, ולפי דברי המשנה, ויהיה בעיניו צדיק ישר ונאמן 4790 

! מה נורא הדבר, ם ומרמה וסופו יורש גהינםונחשב בשמים בין אנשי דמי, מתלמידיו של בלעם הרשע 4791 

 4792 .(זכרון מאיר)  !´ישמרנו ה

 4793 

 4794 מאמר תצב

במדבר ) ויביאו אל משה ואל אלעזר ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקוח ואת השלל אל המחנה 4795 

 4796 .(ב"א י"ל

ויצא משה , כ נטלו"אלא הביאו לפניהם ואח, להודיע שבחן שלא נטלו כלום מן הביזה שלא ברשות 4797 

להודיע ענוותנותו של משה שהיו כולם תלמידי , ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה 4798 

למעלה בהרבה ממה , י רב ועצום מאד"ל עונדים לבנ"הנה השבח שחז, (ב"ר מטות כ"מדר) ל"תלמידיו עכ 4799 

נדמה , או גשמי כידוע שאלה האנשים שנזדמן להם להיות המארגנים איזה מוסר ציבורי רוחני, שנראה לנו 4800 

, מורים לעצמם היתר לעשות כל מיני דברים על דעת עצמם, להם בזחות דעתם שהם הבעלים הרשמיים 4801 

והם שיזמו את , היות והם היו הראשונים בבנין, תקיפים בדעתם וידם תמיד על העליונה והכל שלהם 4802 

 4803 .הפעולה הזאת

כ אלה הגבורים "עאכו, ים או גשמייםואם הדברים אמורים במבצעים ציבוריים של מוסדות שונים רוחני 4804 

ואפילו כשהם מצליחים לעשות , המנחילים לעמם נצחון וכיבוש מדינות זרות, או המנצחים במלחמה 4805 

שאלה האנשים אין גבול לתקיפות וזחיחות , ולהכניס משטר וסדר ציבורי ורוח חדש, מהפכה במדינתם 4806 

ולהם , להם הכבוד, שפט וצדק את עניניהםואינם מדקדקים כלל לכלכל במ, והותרה להם הרצועה, דעתם 4807 

 4808 .וכל הרשות בידם להתנהג כאוות נפשם, התפארת

שסיכנו את נפשם לטובת האומה והשליכו את נפשם , גבורי הכוח והנצחון, לא כן התנהגו בני ישראל 4809 

ולכאורה במצב כזה אין לדקדק ולהיזהר , ולא נסוגו אחור אפילו כשהמוות ארב להם על כל צעד, מנגד 4810 

כגון משיכת חפץ , ביחס לסכנות הנוראות שאלה הגבורים מתלבטים בהן, דברים פעוטים וחסרי ערךב 4811 

ועל לב מי , הלא הימים הם ימי מלחמה וסכנה, וממי יכולים אז ליקח רשות, ששויו שקלים אחדים וכדומה 4812 



חד מישראל והלא כל אחד וא, על הנאה כלשהי מרכוש האויב, יעלה אפילו תלונה קלה נגד אלה הגבורים 4813 

ולהודות להם על ההצלה שהצילום , היה מוכן להעניק לאלו הגבורים את מיטב ברכותיהם ומתנותיהם 4814 

 4815 .משונאיהם

שאחר כל הכבוד והתפארת שמגיע , ראה והשתומם על גודל מעלתם המוסרית ועל עדינות נפשם הטהורה 4816 

ההתפארות המגיע להם הרחיקו מעל עצמם לגמרי את רגש , לא לקחו שלא ברשות, להם באופן טבעי 4817 

כל הנצחון , ולא הואילו לייחס לעצמם זכויות מיוחדות לרגלי ביצוע התפקיד שהוטל עליהם, בתור מנצחים 4818 

והביטו על , הם ייחסוהו וזקפוהו לגדולי ומנהיגי הדור ועם ישראל בכלל, לא זקפו על חשבונם וזכותם 4819 

והנצחון הוא נצחון עם ישראל , ושעם ישראל הוא הבעלים של הרכ, עצמם כשלוחי עם ישראל בלבד 4820 

 4821 !והם יחלקו את השלל חלק כחלק כיוצאים למלחמה וכנמצאים בפנים כולם שווים, כולו

 4822 

כי אם על גודל , לא רק הצטיינותם וגבורתם בלבטי המלחמה, זוהי גדלות נפלאה וראויים הם לשבח 4823 

ה גבורי הרוח ביצרם שלטו אל, שאף בעת התלהטות היצרים כרגיל בעת מלחמה, גבורתם המוסרית 4824 

, שלא זקפו הנצחון על חשבונם וזכותם, ובעיקר מה שיש להדגיש את רגשתם העדינה, ונמנעו לא ליהנות 4825 

ל מנציחים את שמותיהם לדוגמה "וחז, אלא שזכות הגדולים וזכות כלל ישראל עמדה להם להיות המנצחים 4826 

 4827 .לכל הדורות שלא לקחו שלא ברשות

ה ואלעזר וכל נשיאי "עד שמשה רע, המוסרית שלא לקחו שלא ברשותועד כמה חשובה היתה פעולתם  4828 

, להצהיר ולפרסם ברבים את גודל מעלת אלה הגבורים, ישראל מצאו לנכון לצאת ולקבל את פניהם 4829 

שאיש המזכה את הרבים והמקדיש את חייו ! שמהם יראו וכן יתנהגו, ולהציגם לדוגמא ולסמל לכל הדורות 4830 

, ולא יזקוף לזכותו או להנאתו הפרטית חלילה שום הישג מן ההישגים, וצנוע לטובת הרבים שיהא ענוותן 4831 

אלא , ואל יטול לעצמו את הבעלות והרשות, ולא יתפאר ושלא ידבק בו שום הנאת כבוד ושררה וכדומה 4832 

 4833 .רק כשליח ציבור וזכות הרבים עמדה לו בכל ההצלחות

ענקה וכבוד על הנחילו לישראל את הנצחונות שסירב ומנע מעל עצמו כל ה, וכן מצינו אצל גדעון השופט 4834 

למשול בהם הוא וזרעו בעבור , וכשהציעו לו המלכות והשררות בתור הערצה על נצחונותיו, המרובים 4835 

ש ויאמרו איש ישראל משול בנו גם אתה גם בנך גם בן בנך כי הושעתנו מיד "כמ, התשועה אשר עשה 4836 

 4837 .ימשול בכם´ ה, בני בכםולא ימשול , ענה ואמר לא אמשול אני בכם, מדין

ומה ששאל , ולזה ימשול הוא בכם ואליו תשמעון, ת באה התשועה"כי מהשי, לא רצה לקבל הממשלה 4838 

לעשות מהם תכשיט וזכר , וביקש גדעון מהם הוא שיתנו וישליכו כל אחד את שללו משלל המלחמה 4839 

מסירות נפשו לטובת  הרגיש גדעון שבהצעת מלכות זו יש בה משום גמול גשמי על, להנציח את הנס 4840 

כי לא רצה להעכיר את משימת חייו הטהורה באיזה מתן חומרי , לכן מנע מעל עצמו שכר זה, ישראל 4841 

 4842 .צדדי

עשתה רושם כביר על כל הרואים והשומעים , יציאתו של משה ואלעזר והנשיאים לקראת גבורי המלחמה 4843 

ההתפעלות וההתרשמות , ותששלטו בנפשם ולא לקחו מן השלל שלא ברש, על מעשה המנצחים הללו 4844 

ולא יצאו מגדר שיקול הדעת המוסרית אף , נבעה מן העובדה שאלה הגבורים לא איבדו את עשתונותיהם 4845 

ממילא יש להם הכוח להורות היתר , ולא התיימרו לומר שהכל הושג בזכותם דווקא, בשעת שכרון הנצחון 4846 

 4847 .(אור הנפש)  .מה לדורי דורותהכרה כזו מן הראוי שתפורסם ותועמד לדוג, לעצמם כאוות נפשם

 4848 

 4849 מאמר תצג

במדבר ) ויביאו אל משה ואל אלעזר ואל עדת בני ישראל. ויקחו את השלל ואת המלקוח באדם ובבהמה 4850 

 4851 .(ב"אֿי"א י"ל

ל שבתחילה לקחו לעצמם כי נתעורר בהם "וי? יש שואלים למה כתוב ויקחו לאחר שכתוב ויביאו אל משה 4852 

הלא הם הצליחו להביא לידי נצחון על אויביהם והשלל בא להם באופן  אמרו לעצמם, חשקת חמדת הממון 4853 

, אבל מיד השתלטו על עצמם ומשכו את ידיהם, ולרגע קל ניצת בהם היצר לקחת לעצמם, כשר וישר 4854 

והם , מיד תיקנו הכל באופן נעלה והביאו את השלל כולו למשה ואהרן, והתביישו ממחשבה פסולה זו 4855 

אלא , להודיע שבחן שלא נטלו כלום מן הביזה שלא ברשות, (´ב ד"ר כ"מד) ל"ש ז"נשתבחו על כך כמ 4856 

 4857 .הביאו לפני משה ואלעזר הכהן ואל כל עדת בני ישראל

ה ואלעזר "מעיד הכתוב כי משה רבינו ע, כמה חשובה היתה גבורתם המוסרית שלא לקחו שלא ברשות 4858 

בים את גודל מעלתם של אלה בכדי לפרסם בר, וכל נשיאי ישראל מצאו לנכון לצאת ולקבל פניהם 4859 

 4860 .מהם יראו וכן יעשו, כסמל לכל הדורות, הגיבורים

אמר בלבו וכי עכשיו יוצאין הלא סכנה היא לפי , פעם אחת רצה לצאת, מעשה בגר אחד שהיה אסטרולוג 4861 

, חזר ואמר כלום נתדבקתי באומה הקדושה הזאת אלא להיות פרוש מן הדברים האלה? איצטגננותו 4862 



בדרך נתקרב אל מקום , נצא בשם בוראנו, א כן שלא תשמע אל מעוננים ואל קוסמיםכדכתיב ואתה ל 4863 

מפני שהרהר תחילה ? מי גרם לו שיפול במקום סכנה, סכנת חיה רעה ונתן לה את החמור ואכלה אותו 4864 

הלכה ´ ירושלמי שבת פרק ו) שלבסוף בטח על בוראו, כ"ומי גרם לו שניצל אח, שלא לצאת בעת ההיא 4865 

 4866 .(´ט

הלא מחשבה זרה , עמד וגער בעצמו, זה הרגיש כי הוא חושב בניגוד להכרה האמיתית שזכה אליההגר ה 4867 

כלום נשאר בו , ואיך זה קורה לו הרי כבר נתדבק אל האמת, שזה מכבר עזב אותה שוב התגנבה לתוכו 4868 

 4869 ועם, תוך כדי דיבור שלט על עצמו והבריח את המחשבה הכוזבת ממוחו? משהו מן המחשבות הכוזבות

ומיד תיקן וטיהר את מחשבתו ויצא , היה גם מאושר שהצליח מבעוד מועד לחוש בטעות, שהתבייש על כך 4870 

אבל , אך על ההרהור הלא נכון קיבל את עונשו שהארי אכל את חמורו, ´לדרך בבטחון ואמונה באלהים ית 4871 

להעמיד , יםאשרי האדם שהרהורי נפשו תמיד ישרים ואמיתי, חייו ניצלו אחרי ששב למחשבה הנכונה 4872 

 4873 .עצמו על מהות האמת

סוכה ) כי בשעה שהיה לומד כל עוף שהיה פורח עליו היה מיד נשרף, ל"על יונתן בן עוזיאל אמרו חז 4874 

בשעת עיונו והרצון בו כל מחשבה שהיתה בלתי אמיתית מיד , (ה"א פ"ח) מורה נבוכים´ ופירש בס, (ח"כ 4875 

בתוך כדי דיבור שעלתה על רעיונו איזו , אמיתיכי המושכל הראשון שלו היה , נשרפה והולכת לאבדון 4876 

מאושר הוא מי שזוכה לעבד את , היתה נשרפת ונדחתה מיד, מחשבה של תורה וחכמה שלא היתה אמיתית 4877 

עד שיהיה שולט שליטה מלאה שלא להניח דריסת רגל לכל מחשבה כוזבת שתחדור , כלי מחשבתו 4878 

מעייני )  .בור יתעורר ויחזור למחשבה אמיתיתיאמן את עצמו שתוך כדי די, ואם זה קורה, לרעיונו 4879 

 4880 .(החיים

 4881 

 4882 מאמר תצד

א "במדבר ל) ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל. ויקחו את השלל ואת המלקוח 4883 

 4884 .(ב"אֿי"י

, בשעה שיצא יעקב מבית אביו, אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים´ פ זעקתי אליך ה"ל עה"אמרו חז 4885 

, מתאוה אני לחזור לארץ ישראל, אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים, ה אלהים עמדימהו אומר אם יהי 4886 

´ הרי הרשות בידך שנא, ה רשות אתה מבקש"ל הקב"א, איני חוזר אלא ברשות, אמר יעקב ברשות יצאתי 4887 

שגמלת , כי תגמול עלי, ב חודש"זה נח שהיה סגור בתיבה י, הוציאה ממסגר נפשי, שוב אל ארץ אבותיך 4888 

 4889 .(ב"ילקוט תהלים קמ) ת לי צא מן התיבהואמר

ובודאי שהיתה כאן תשוקה רוממה ונשגבה , יעקב אבינו מתאווה ומשתוקק לארץ ישראל, מבהיל הרעיון 4890 

ולכאורה הרי זה ענין שצריך , מ שלט בנפשו לחכות לנטילת רשות"מ, לשוב ולהתדבק בארץ החיים 4891 

מ כובש יעקב אבינו את "מ, תו לשוב לארץ הקדושהכי הלא נכסף בכל רום נשמ, להזדרז ולקיים אותו מיד 4892 

ובסבלנות נפלאה זו מתבטא הסוד של האדם המבקש תוך , כל עוצם כיסופיו ומצפה לקבלת הרשות 4893 

 4894 .ע עד שנטל רשות"שעל אף תשוקה קדושה כזו הגביר כוחו הטהור ושלט ע, התבטלות עצמית

עם כל מיני ברואי עולם שהתרכזו , ליםב חודשים מיוסר ומתענה בטיפו"ואף נח שהיה סגור בתיבה י 4895 

מצפה לרגע שינוח , מדוכא מצער העולם ששקע במבול, ב חודש"אסור בתיבה י, עייף נאנח וגונח, בתיבה 4896 

הלא אין בכוח אנוש לתאר את מראה הזעזועים שעברו לנגד עיניו , ממראה חורבנו של כל היקום שנגדע 4897 

עוד נשאר כלוא בתיבה וחיכה לנטילת הרשות של צא , ובכל זאת אף אחרי הרגע של ותנח התיבה, של נח 4898 

 4899 .מן התיבה

 4900 (ט"נ´ נח ח) וכדאיתא בילקוט, אף בשעה מתוחה זו שלט על עצמו וכבש טבעו וחיכה עד שקיבל רשות

אמר נח כשם שנכנסתי , אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח, וידבר אלהים אל נח צא מן התיבה 4901 

אלא אמר נח כשם , ר יודן אילו הייתי שם הייתי שוברה ויוצא לי"א, שותברשות כך איני יוצא אלא בר 4902 

נח הצדיק שלט בנפשו אף לעת מתיחות , ל"איני יוצא אלא ברשות עכ, שלא נכנסתי שלא ברשות 4903 

´ ר, יודן אומר שהוא היה שובר את התיבה ויוצא´ והאמורא ר, והעייפות הנוראה ולא יצא אלא ברשות 4904 

 4905 .גודל מדרגתו וסבלנותו של נח הצדיק לחכות לנטילת רשות יודן בא להדגים לנו את

איך שהגיעה שליטתו על נפשו בענין קבלת , ה"ביותר יש להתפעל מהנהגתו של בחיר האבות יעקב אע 4906 

אחוז געגועים ואורות שמימיים של קדושת ארץ , מזוכך ומעונה ספוג תשוקות לשוב לארץ המוריה, רשות 4907 

אינני , ל"י ז"ופירש, ר תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אותך בהן ואלכהפונה הוא אל לבן ואומ, האבות 4908 

 4909 .ל"רוצה לצאת כי אם ברשות עכ

אחרי הקמת שבטי יה והכנתם , ד שנים של תלאות סבל ונדודים ועבודה מפרכת הגוף והנפש"אחרי י 4910 

והנשמה מצפה  ,ז וכל מיני כשפים של בני נחור ואווירה של בית לבן"באווירה של ע, בקדושה ובטהרה 4911 

, שנתיישבה דעתו, ל וישב יעקב בארץ מגורי אביו"כאמרם ז, כ לישוב הדעת ולהרגעת הנפש"ומתגעגעת כ 4912 



ואיזו זו ארץ כנען ששם גר יצחק , כך אמרו חכמים לא נהנה יעקב אבינו ממושב עד שגר במגורי אבותיו 4913 

 4914 .(ד"ר וישב פ"מד) ל"אביו עכ

ויתכן שעם בקשת הרשות , בניו ובנותיו בדעותיו המשובשות לבן הרמאי אורב במסתרים ללכוד את נפש 4915 

ואיך תתגשם ההבטחה להקים שבטי יה בארץ , ישים לבן מאסר עליו ועל בני ביתו, לשוב לארץ כנען 4916 

 4917 .והלך לבקש רשות´ ובכל זאת לא שינה מדרך ה, כ איומה ונוראה"והסכנה כ, האבות

הרי שאלמלא היה יתרו נותן לו , (ח"נדרים י) רשותל ליטול "י ז"וילך משה וישב אל חותנו ופירש רש 4918 

שמטרתה היתה הצלת עם ישראל וכל תכלית עם ישראל , היה משה נמנע משליחותו של מקום, הרשות 4919 

מכל , הרי לכאורה בכגון משימה כזו צריך היה להתיר כל הגדרים וכל מיני דרכי נימוס, ותפקידו בעולם 4920 

 4921 .(ל"פ זצ"מהגנצ) ף ליקח רשותה התכופ"מקום רואים אנו שמשה רבינו ע

ביקשו מלאכי השרת לירד , ל על חנניה מישאל ועזריה שהושלכו לתוך כבשן האש"עוד סיפרו לנו חז 4922 

מתיר ´ ה´ שנא, אני יורד ואצילם ומתירן, ה הואיל ולשמי ירדו"אמר להם הקב, להצילם מן הכבשן 4923 

ל "א, ה ועשה לכם נסים"יר אתכם הקבשהרי כבר הת, כיון שראה המלך אמר להן צאו לכם מכאן, אסורים 4924 

ממי למדו , ברשותו הושלכנו ברשותו נצא, אין אנו יוצאין אלא ברשות שלא יאמרו ברחו להן מן הכבשן 4925 

תנחומא ) ולבסוף נאמר לו צא מן התיבה, שנאמר לו בא אתה וכל ביתך, ה"מנח שנכנס ברשותו של הקב 4926 

 4927 .(´נח י

לכוח עילאי כזה הגיעו חנניה , כל הפשוט לא יוכל להולמםובתנאים שכוח הש, לכוח סבלנות על טבעית 4928 

ממראה אש , הישנו עוד מקום יותר מבהיל ומעביר את האדם על דעתו, ע שמיאנו לצאת שלא ברשות"משו 4929 

בוודאי שבשעה , ע"ובתוך כבשן כזה נמצאו חנניה משו, לוהטת אוכלת ובוערת בתמרות עשן שחורים 4930 

וכאן עומדים הצדיקים הללו בתוך כבשן האש , ימלט ואל תעמודנוראה כזו הטבע והשכל אומר ברח ה 4931 

צדיקים הללו עמדו ונשארו על מקומם מתוך סיכון נפש , ומחכים ואומרים אין אנו יוצאים אלא ברשות 4932 

והם הצדיקים משליכין את , והכל בכדי שלא יאמרו שברחו, גמור ומחכים לרשות מצד מלך רשע ואכזר 4933 

 4934 .נס יהיה ביתר הידור ושלמותנפשם בכדי שקידוש השם של ה

, כל אחד מהיצורים כפוף לרשות ידועה, (ז"ר תולדות ס"מד) צדיקים לבן ברשותן ורשעים ברשות לבן 4935 

מצמצם את יצרו ודורש אל , מתכופף לרשות התורה וחכמיה, הצדיק נתון לרשותו של השכל העליון 4936 

את האדם אל תפקידו להיות  זו היא החירות האמיתית הנותנת ומרוממת, השכל והחכמה העליונה 4937 

כל מיני , אבל הרשעים הם כפופים לכמה רשויות, ולהתקשר אל אור הנצח, ולהתקיים בצלם אלהים 4938 

, והם כאסקופה הנדרסת לכל הלכי נפש שיסודם בתאוה, תשוקות חומריות המעבירות אותם על דעתם 4939 

ואשרי , צר להשפילו ולשעבדואבל אויה לחירות כזו שהיא עבדות לי, נדמה לו שהוא חופשי ובן חורין 4940 

 4941 .(אור הנפש)  !הבוחר בחירותה של תורה

 4942 

 4943 מאמר תצה

 4944 .(ד"א י"במדבר ל) ויקצוף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות

אם נביא הוא נבואתו מסתלקת , כל אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו (7ו"פסחים ס) ל"אחז 4945 

וכתיב ויאמר , דכתיב ויקצוף משה על פקודי החיל, נו ממשהאם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממ, ממנו 4946 

מכלל דמשה , את משה´ זאת חוקת התורה אשר צוה ה, אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה 4947 

לולי פני יהושפט מלך , (´ג´ מלכים ב)ב  אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו מאלישע דכתי, איעלם מיניה 4948 

 4949 .´וכתיב ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה, ואם אראךיהודה אני נושא אם אביט אליך 

והוא , ה קראו נאמן ביתי"משה רבינו שהקב! והנה המתבונן ישתומם לראות מכאן נוראות כוחן של מדות 4950 

הרי כי , ומה לנו עוד יותר מזה שעלה השמימה בגופו הזך והטהור, העניו מכל האדם אשר על פני האדמה 4951 

והוא אשר היה בשמים ארבעים יום ! צבאות שאין בו שום נקודת חומר גשמי´ כמלאך ה זיכך גופו 4952 

, ה"ועל הכל הוא אשר קיבל התורה הקדושה מידו של הקב, וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה 4953 

בודאי דק מן הדק , הרי מובן איזה קצף היה כאן, מעתה צא וחשוב אם על משה רבינו כתיב ויקצוף משה 4954 

 4955 .ק ויקצוף משה"ה חוקר לב ובוחן כליות מעיד עליו בתוה"שרק הקב, ן נבדקעד אי

והפילו , פ עצת בלעם"שהנקבות הכשילו את בני ישראל ע, ויאמר אליהם החייתם כל נקבה? ועל מה קצף 4956 

ובכל זאת ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא זאת חוקת התורה אשר צוה , ד אלף איש מישראל במגפה"כ 4957 

ומי , הרי למדנו איזו קפידא! נ מלמד שנשתכחה הלכה זו ממשה מפני שהקפיד"אמרו באדרו, את משה´ ה 4958 

 4959 !וגם זו בכוחה להשכיח תורה שלמה שלמדה משה רבינו מפי הגבורה, ועל מה הקפיד, הקפיד

נ שם "ל כבר אמרו באדר"אכן חז, ד"ואנו שואלים האיך מצאנו ידינו ורגלינו בביהמ, נורא ואיום מי יכילנו 4960 

בשעה , גדול שבגדולים אב לנביאים, ו ומה משה רבינו חכם שבחכמים"והלא דברים ק, ן הזהבלשו 4961 



מלמד שיהא אדם ממתין בדבריו ולא יהא מקפיד על דבריו , כ"שהקפיד על דבריו שכח את דבריו אנו עאכו 4962 

 4963 .ל"עכ

אלישע גם כאן המתבונן רואה על מה ולמה אמר , אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו מנלן מאלישע 4964 

רק לא ´ וגם עליו כתוב ויעש הרע בעיני ה, ז"כי יהורם בן אחאב היה עובד ע, ליהורם מלך ישראל כך 4965 

שאתה מסתובב תמיד , צבאות באמירה זו של מה לי ולך´ ברור שקינא אלישע כאן קנאת ה, כאביו וכאמו 4966 

יאי אביך ואל נביאי לך אל נב? ומה לך כי תדרוש כעת את האלהים, עם נביאי הבעל ועם נביאי האשירה 4967 

 4968 .ועל דיבורים אלו לבד נסתלקה נבואתו ממנו! אמך

ה "שעבור כשלון פעם אחת בתוכחתו של משה רבינו ע, אין בידינו מושג להבין דברים נוראים אלו 4969 

וכן קנאותו של , תסתלק התורה ששמע משה מפי הגבורה ותשתכח ממנו, שבתורה קוראים זה ויקצוף 4970 

ל שלפי "וכבר אמר גאון אחד ז, לק נבואת אלישע עד שהוצרך לקחת לו מנגןאלישע על יהורם תגרום לס 4971 

אלא , ואמת הוא זה, ק"ל הרי אנחנו שרויים כל ימינו בנסים גלויים שאנו זוכרים דבר וחצי דבר בתוה"הנ 4972 

ה שאין העולם יכול להתקיים "ל ראה הקב"ש חז"וכמ, ה נוהג הנהגה אחרת"שצריך לומר שאתנו הקב 4973 

 4974 .שיתף עמו מדת הרחמיםבמדת הדין ו

אמרו , שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו, ד להיות בשבת"חל י´ פעם א, עוד בסוגיא זו 4975 

מיד , אמר להם וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת, להם אדם אחד עלה מבבל והלל שמו 4976 

גרם שאעלה מבבל ואהיה  אמר להן מי, התחיל מקנטרן בדברים, הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם 4977 

אמרו לו רבי שכח ולא , עצלות שהיתה בכם שלא שמשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון, נשיא עליכם 4978 

אמר רב יהודא אמר רב כל המתייהר אם , אמר להן הלכה זו שמעתי ושכחתי, הביא סכין מערב שבת מהו 4979 

ן בדברים וקאמר להו הלכה זו דאמר מר התחיל מקנטר, מנלן מהלל, חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו 4980 

 4981 .שמעתי ושכחתי

והלל הענוותן הוא השפל בעיניו מתחילתו ועד , ו"המתבונן יבין כי בלבו ודאי לא נמצא שום יהירות ח 4982 

מפני שלא שימשו את שני גדולי הדור שמעיה , אלא כשהוכיחם על שהוצרכו למנותו נשיא עליהם, סופו 4983 

א שהיה די לו משום תוכחה לומר "ש מהרש"וכמ, קנטור התבטא בדברים שהיה בהם משום, ואבטליון 4984 

, אבל הלל אמר בלשון רבים מי גרם לכם, בלשון יחיד על אותו זקן מבני בתירא שהיה נשיא והוצרך לירד 4985 

נענש מיד , פ משום ביטוי דברים כאלו מפי ענוותן כהלל"עכ, ח מבני בתירא"ובלשון הזה כלל כל הת 4986 

ועוד נתבייש , ונשכח ממנו דבר שקיבל מפי שמעיה ואבטליון, חכמתוכ שנסתלקה ממנו "באופן חמור כ 4987 

 4988 .בפני כולם שלא ידע לענות

כי כאן הוא ארך אפים , ה"ל מליצה שבעולם האמת לא מכירים את הקב"צ בלזר זצוק"וכבר אמר הגרי 4989 

יסורי ז לגבי "ולכשנתבונן היטב הרי מה הן חשובים היסורין בעוה, אבל שם אין רחמים בדין, ורב חסד 4990 

וידוע , מי יודע כמה יסורים נכונו לו שם כדי לנקותו מחלאת עוונותיו, ומי שלא זכה להטהר כאן, ב"עוה 4991 

היה נוח לו לקבל עליו יסורי איוב כל , אם אדם היה יודע מהות יסורי גיהנם, ן בשער הגמול"ש הרמב"מ 4992 

 4993 !ימיו בכדי להפטר מגיהנם שעה אחת פחות

ויש ללמוד , ים על לבם לעקור את המדות הרעות אשר בקרבם משורשםמה נואלו האנשים אשר אינם שמ 4994 

ולא עוד , ב"יש לדעת כי בלי נקיון המדות אי אפשר להגיע לעוה, ל"ו מגדולי עולם הנ"ו בן בנו של ק"ק 4995 

 4996 .וכל שלא נטהר ממדותיו הרי הוא שם כמו כאן, אלא שהמדות מלוים את האדם גם שם

, ל"ס זצ"ידוע מאמר הגרי, ולכן עד כמה קשה לעקור המדות, בירושה ועוד יש להתבונן כי המדות עוברים 4997 

ואדם שנולד במדה שירש אותה מאביו או מאבי , ס מלעקור מדה אחת"כי בנקל יותר לעבור על כל הש 4998 

כ הרי יתבעו מורישו בזה כי הוא הגורם ליוצא חלציו "וא, קשה לו לעקור אותה כפלי כפלים, אביו 4999 

!החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך! אין תבונה לכל זה אלא לימוד המוסרואין עצה ו, במכשול עון 5000 

 5001 .(לב אליהו)  

 5002 

 5003 מאמר תצו

במדבר ) ויאמר אליהם משה החייתם כל נקבה. ויקצוף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות 5004 

 5005 .(ד"א י"ל

כ כתב "וע, ראה כמוכרחוהנה הדבר אשר בא תמיד על אופן אחד נ, הדבר המוכרח לא ישובח ולא יגונה 5006 

שלא יאמר , כי לכך נברא העולם בכוחות הפוכים, בעל חובת הלבבות ראש חכמי המוסר ועוד ראשונים 5007 

לכן נברא , אבל לא רבים יחכמו, אף כי כבר ידוע מאמר הכוזרי מי הוא הטבע, הבלתי מבין כי טבע הוא 5008 

כי זה מכוון מהבורא החכם הכל יכול ועל כרחך , אוירי האקלימים אינם דומים זה לזה, בטבעים שונים 5009 

ואכזר , רחמן במקום שיש לרחם, ולכן מבחן חכמת האדם כשיצאו ממנו כוחות הפוכים, בלתי תכלית 5010 

 5011 .´כי האדם צריך להדמות בדרכיו ית, במקום שיש להתאכזר



עה אות הוא כי אין זה אלא כני, אבל אם תמיד בלי שינוי מתנהג בענוה, והנה מדת הענוה משובחת מאד 5012 

כשבאו ממלחמת מדין שרק שנים עשר אלף איש כבשו , ה כוחות הפוכים"ולכן מצינו במשרע, בהמית 5013 

, הוא האיש הגבור יותר, הראנו נפלאות כי כל מי שהוא צדיק יותר, מדינה שלמה חמשה מלכים ועם רב 5014 

וזאת , םובמי בחר למלחמה את הצדיקים מכול, ב אלף על מדינה שלמה מחמשה מלכים"כמובן מגבורתם י 5015 

 5016 .ורק לבם היה לשמים כמפורש בכמה מקומות, ידוע כי רוב מלחמותם היתה בדרך הטבע

וכמה היו אשר ידעו משכב זכר אין , ב אלף"כי הלא הנשארים חיים היו ל, ונתבונן עוד על גבורתם רק בזה 5017 

ל מינים וגם כ, ה ועתה הרגו כל זכר בטף היה ודאי אין מספר"וגם כל הטף אשר אמר להם מרע, מספר 5018 

וגם הנחושת והברזל , וגם הרבה כסף וזהב אשר שללו ובזזו איש לו כנאמר שם, מבהמות הרבה מאד 5019 

 5020 .והבדיל והעופרת אשר שללו

ואחרי כל עמלם ! היש גבורה יותר מזה, ב אלף יוכלו לשמור שלא יפקד איש מכל אלה"היאומן כי רק י 5021 

וילכו זקני  (ב"במדבר כ) ונאמר, ואב עמהםבכיבוש מדינה שלמה של גבורים וחכמים כמובן מן עצת מ 5022 

ואחר , מלכים´ והרבה עמל היה להם לכבוש ה, כי חכמים גדולים ומלומדי מלחמה היו, מואב עם זקני מדין 5023 

 5024 .הישוער גבורה כזאת, ז עמל הנהגתם אצל משה עם עסקם בתורה ועבודה בתוך מלחמתם כידוע מעי"כ

אף כי חשבו לשאול , ה"אותם חיים לפני משה רבינו ע על אשר הביאו, והנה כל העבודה הקשה כזאת 5025 

קצף משה עליהם ולא חיפה עליהם אצלו עבודתם הקשה וגבורתם , שאלה על זה אם להחיותם או להמיתם 5026 

זה לא , ואם כי נענש ונעלם ממנו גיעולי כלי מדין, כ"והצדק אתו הראיה כי נעשה כדבריו אח, המנצחת 5027 

היתכן שלא יקבלם בסבר פנים , י מחשבתנו במדת ענוותו מכל אדםאבל לפ, היה רק מה שבא לכלל כעס 5028 

 5029 ?מהראוי להרוג כל הנשים יודעות משכב זכר וכל הזכר, יפות מאד ולדבר על לבם בנחת

ולא , הן הנה היו, לגעור עליהם על שלא הבינו מדעתם כן, אורייתא קא מרתחא ביה, אבל כוח הפכי נמצא 5030 

אבל עצם הגערה לא נענש כי צריך , וב לכלל כעס לפי ערכו הרםרק קר, נענש על שבא לכלל התפעלות 5031 

ולכן בבני גד וראובן שגער עליהם בדברים קשים ומרים דוקרים כחרב ולא בא לכלל , ללמדם אל להבא 5032 

 5033 .ולא כן יעשו ענוים בזמנינו, וכל זה לכאורה נגד ענוותו הגדולה, לא נענש ונפסקה ההלכה כדבריו, כעס

מה שאין כן , ואם כי לענין גדול יחשב בעיני העולם, ה בהמית שיש ברוב אנשיםאבל זה אות על כניע 5034 

רחום , ת"והוא הוא ההולך בדרכי השי, העניו האמיתי כוחותיו בידו הם להפכם לפי הצורך בעצת החכמה 5035 

 5036 .והיינו בזמנו ובמקומו המחוייבת מדרך החכמה, אל נקמות הופיע´ ואל נקמות ה, ´וחנון ה

כי הבורא שברא מילי דשמיא , ש כי מי שהוא צדיק יותר מחוכם יותר בכל מילי דעלמאוהנה אין כל חד 5037 

בראשית ) כענין שנאמר, י מילי דעלמא"ואין לנו מבוא להכיר מילי דשמיא רק ע, הוא ברא מילי דעלמא 5038 

מעשה בראשית , וראשו מגיע השמימה היינו מילי דשמיא, סולם מוצב ארצה היינו מילי דעלמא (ח"כ 5039 

 5040 .ה"ולכן היו כל הצדיקים גבורים בכל מילי דעלמא ובמילי דשמיא כאברהם אבינו ע, מרכבה ומעשה

ולא נמסר , משא ומתן איך יתחלק שלל מדין, כי נכתב בתורה באותה פרשה של מדין, ותראה דבר נפלא 5041 

סק אבל להודיע כי ע, כי בודאי היו זוכין לכוון כהלכה, ה לעשות החלוקה"לבית דין של משה רבינו ע 5042 

ולכן תיכף אחר פרשת גיעולי מדין נתבאר תיכף , משא ומתן על פי דין תורה וכפי הצורך הוא גם כן תורה 5043 

 5044 .עסק משא ומתן איך תהיה החלוקה

 5045 .(ב"פ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  

 5046 

 5047 מאמר תצז

 5048 .(ד"א י"במדבר ל) ויקצוף משה על פקודי החיל הבאים מצבא המלחמה

והללו אומרים נוח לו , הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא, ה"בש ו"ל שתי שנים ומחצה נחלקו ב"אחז 5049 

ש היו אוכלים "ב, לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי, שבת´ בגמ, (ג"עירובין י)א  שנבר 5050 

הלל מדה אחרת , ´קנה בהמה ואמר זו לכבוד שבת מצא אחרת נאה הימנה וכו? כיצד, כל יום לכבוד שבת 5051 

 5052 .יוםיום ´ לו ברוך ה

וביותר היו מקפידים על חלק הלשמה שזה העיקר , דרך הראשונים היה לבקש בכל מצוה שלמות המצוה 5053 

שם קשה יותר בחינת , וידוע שכל ענין מצוה ופעולה שיש שם מקום לאחיזת הטבע והיצר, ת"בעבודת השי 5054 

ממקום עבירה ולכן רחקו , כ מצינו שהראשונים חשדו את עצמם שמא לא טהרו נפשם לגמרי"וע, הלשמה 5055 

, כדי להיות בטוח עם בחינת הלשמה, ושל חשש דק מן הדק של איזה נגיעה, וממקום של מכשול במדות 5056 

 5057 .יום יום´ וזה יסוד של הלל הזקן שהיה אומר ברוך ה

אבל הלל לעצמו פחד שמא עדיין לא , בודאי הדרך של שמאי הזקן הוא דרך גבוה בכיבוד קדושת השבת 5058 

חשש , כי בהיות טבע האדם מרגיש עוד ההבדל של בהמה נאה, ל קדושת שבתהגיע להכוונה האמיתית ש 5059 

ולכן , מעורר גם נגיעה דקה מן הדקה של הנאת עצמו, שמא מה שמבקש לבחור בהמה נאה לכבוד שבת 5060 



ומתוך שהפקיר , שהשליך נפשו על הליכות הגוזר ולא יותר ממה שבחר לו הבורא, יום יום´ אמר ברוך ה 5061 

 5062 .ש"היה בטוח לו יותר שכוונתו לש דעתו ורצונו לגמרי

ל "ש חז"כמ, ידוע כי הקפדנות הוא מזיק מאד לטהרת הנפש בכלל ולחכמת התורה בפרט, וכן בענין המדות 5063 

פ שכל זריזותו למלחמה היה כנגד "אע, שמפני זה שכח תורת הגעלת כלים, ויקצוף משה על פקודי החיל 5064 

וכשהניחו הנקבות , כ ואחר תאסף אל עמך"כמשה, כי מתוך זה הביא על עצמו מהירות המיתה, הנגיעה 5065 

וכשכעס הרי הכעס הזה הוא היפך , ויצא מזה טובה שבטוח הוא בחייו, ולא הרגום לא נגמרה המלחמה 5066 

 5067 .ל שקצף זה גרם חסרון"כ אחז"אעפ, הנגיעה

 5068 ועל כן אף שדרך של שמאי היה ודאי, מעתה מובן כמה יכול לגרום הקפדה שמעורב בו נגיעה כל שהוא

כ "וע, והכל מחמת יראת חטא שמא לא טיהר לבו עדיין, מ היה הלל פורש מזה הדרך"מ, לשם שמים 5069 

ש לשיטתו לבחור בהמה נאה "כ מובן שב"וע, כי הדרך הזה בטוח ממכשול, לעולם יהא אדם ענוותן כהלל 5070 

לשמה כי לא רבים יחכמו להשיג בחינת , אמר נוח לו שלא נברא, ולהקפיד לכבוד המקום, לכבוד שבת 5071 

 5072 .בדרך זה

ש "כמ, כ אמר נוח לו שנברא"ע, והלל לשיטתו שהיה דרכו לברוח ממקום נגיעה ולא סמך על לבו כלום 5073 

ל שנמנו וגמרו נוח לו שלא "מ סיימו חז"מ, החכם מה שהגבור לא ינצח בגבורתו ינצח הערום בשמירתו 5074 

ורק אז כולי האי , במעשיוולכן סיימו ועכשיו שנברא יפשפש , כ"כי גם דרך השמירה לא נקל כ, נברא 5075 

 5076 .(א"חיי המוסר ח)  !ואולי שיתקיים אצלו הדרך של שמירה ובורח ממקום הנגיעה

 5077 

 5078 מאמר תצח

במדבר ) את משה´ ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקת התורה אשר צוה ה 5079 

 5080 .(א"א כ"ל

וכן בשמיני , (י"רש) י נכריםלפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות שנתעלמו ממנו הלכות גיעול 5081 

וכן שמעו נא המורים ויך , בא לכלל כעס בא לכלל טעות, ויקצוף על אלעזר ועל איתמר´ שנא, למילואים 5082 

אם חכם הוא חכמתו מסתלקת , כל המתייהר (.ו"פסחים ס) ´וכן מובא בגמ, י הכעס טעה"ע, את הסלע 5083 

אם נביא הוא , כה זו שמעתי ושכחתידאמר מר התחיל מקנטרן בדברים וקאמר להו הל, מהלל, ממנו 5084 

, וכתיב עורי עורי דבורה, דכתיב עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל, נבואתו מסתלקת ממנו מדבורה 5085 

 5086 .עורי עורי דברי שיר

מעשים בכל יום שאנו כועסים ומתיהרים ואין , במבט ראשון נראים המאמרים האלה כגוזמאות גדולות 5087 

אך , מפסידות את הנפש ומזיקות´ כון שמדות הכעס ההקפדה והגאוה וכונ! אנחנו סובלים מזה עד כדי כך 5088 

בכל , אנו כועסים עד כדי איבוד הצלם אלהים, ואצלנו הכעס הוא כעס אמיתי? איזה קשר לחכמה ולנבואה 5089 

מביאה עובדות ´ ס הגמ"אבל סו, זאת אין אנו מרגישים שזה מביא אותנו לידי טעות או שכחה וכדומה 5090 

, ו"שהרי הלל הנשיא שהוא בודאי לא התייהר בבחינת מתכבד בקלון חברו ח, ל"עת חזמוכיחות בעליל ד 5091 

, וכן דבורה הנביאה! כ שכח ונתעלמה הלכה ממנו"ואעפ, וכוונתו היתה לזרז את התלמידים לשם שמים 5092 

וכן , ה"וכן במשה רבינו ע, בכל זאת נגררה אחריה שכחה, פ שלא היתה כאן גאוה לשם גאוה"אע 5093 

 5094 .באלישע

אינו יכול , ל היא שאם הדיין אינו מתוקן במידותיו"כי השקפת חז, הדוגמאות האלו מתברר ללא ספק מכל 5095 

ואפילו , ואם אינו מתוקן הרי הוא כאילו אין לו עיניים, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, לכוון את ההלכה 5096 

וכן , וון בלי תיקון המדותאינו יכול לכ´ כגון קביעת מועדים וכדו, בנושאים שאין לו בהם נגיעה אישית 5097 

רבי ישראל , ל"אף כי אין שום קשר אישי להלכה הנ, ששכח הלכה מהלכות הפסח בעקבות כעסו, הלל 5098 

בגלל , שמדוע הספר בית יוסף נתקבל יותר מכל הפוסקים שהיו בדורו, ל היה אומר"יעקב לובצאנסקי זצ 5099 

 5100 .שהיה מתוקן יותר בחמדת הממון

ומהו אימתא , ו יכול לומר את ברכות התורה מחמת אימתא דציבוראקורה שמישהו עולה לתורה ואינ 5101 

כן היה אצל קמצא ובר קמצא , או הקפדה או כעס או שנאה, רצון לכבוד, הווה אומר מידות? דציבורא 5102 

ולא נתקררה דעתו עד שהביא את החורבן , כל חכמתו נסתלקה ממנו, בגלל הכעס שנבע מהזלזול בכבודו 5103 

 5104 .הגדול על עם ישראל

אין זאת אלא שבגלל ? לא הרגישו את טענת החייתם כל נקבה, פקודי החיל כשחזרו מן המלחמה וכך 5105 

כל מה , באו לכלל טעות ולא עשו פעולה שהיתה מובנת ומחוייבת מצד השכל, המדות והשוחד עם מדין 5106 

והבנתה אז הישגיו בלימוד התורה , יותר נכנע, יותר עניו, ז יותר מתקדש"שהאדם יותר מופשט מעניני עוה 5107 

ומדוע נקבעה לדורות הלכה כבית הלל לפי שהיו נוחים זה לזה והיו מקדימים את , יותר גבוהים ונעלים 5108 

בניגוד גמור לתפיסתנו , ההלכה נקבעה כאן לפי מידות האדם והליכותיו ולא לפי ידיעותיו, דברי בית שמאי 5109 

 5110 .אנו



מאי דכתיב לא בשמים היא ולא מעבר  ,היינו דאמר אבדימי בר חמא בר דוסא, (ה"עירובין נ) ´איתא במס 5111 

ולא תימצא במי שמרחיב , רבא אמר לא בשמים היא לא תימצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים, לים היא 5112 

ולא מעבר לים היא לא תימצא לא , רבי יוחנן אמר לא בשמים היא לא תימצא בגסי רוח, דעתו עליה כים 5113 

זה תלוי בתיקון המדות , משה בסיני ולכוון אל האמתלהבין התורה כפי שניתנה ל, בסחרנים ולא בתגרנים 5114 

´ הן יראת ה, ולא רק בריבוי הידיעות וחיפוש החכמה, ביטול הכעס והיהירות, וביטול הנגיעות האישיות 5115 

 5116 .(דגל המוסר)  .היא חכמה

 5117 

 5118 מאמר תצט

ב "מדבר לב) ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה 5119 

 5120 .(´א

הפיל את המדינים לפני ישראל כדי שיעשירו בני גד ובני , ה שיעשירו בני ראובן וגד"כשביקש הקב 5121 

, (´ב ז"ר כ"במדב)ב  כ ומקנה ר"מה כתיב למעלה וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואח, ראובן 5122 

הם נתבלבלו , ה להם לנסיוןאולם עשירות זאת הית, בני ראובן וגד נתברכו מן השמים בעשירות מופלגת 5123 

מפני , הקדימו את הצאן לפני הבנים, מן העשירות במה שאמרו גדרות צאן נבנה למקננו וערים לטפנו 5124 

ועל זה הוכיח אותם משה בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצַֹנֲאֶכם , שחסו על ממונם יותר מעל הנפשות 5125 

 5126 .הבנים לפני הרכוש

 5127 הודו על טעותם והקדימו הנפשות לממון, וכחתו של משה וענוקיבלו ת, עם כל זאת אנשים הגונים היו

משה דרש מהם להחלץ לפני , ולא עוד אלא שקיבלו על עצמם יותר ממה שביקש מהם משה, (ם"מלבי) 5128 

והם קיבלו על עצמם להתעכב עוד שבע שנים שחלקו את הארץ נוסף , בני ישראל רק לשם כיבוש הארץ 5129 

פ שלא היתה שום תועלת במה "אע, נו רואים גודל עדינות נפשםומזה א, (ד"י כ"רש) לשבע של כיבוש 5130 

, מכל מקום לא רצו שיהיה להם איזה ריווח ממה שקיבלו את נחלתם בעבר הירדן, שיתעכבו אחרי הכיבוש 5131 

 5132 .אלא רצו להשתתף לגמרי בגורלם של הציבור

שרה שנים של אחרי ארבע ע, אלא אף נאה מקיימים כדאיתא בספר יהושע, ולא רק נאה דורשים היו 5133 

, חיזק אותם וברכם ופטרם לשלום, יהושע העיד שקיימו כל מה שהיה מוטל עליהם, כיבוש וחילוק 5134 

, להיות עדות לדורות הבאים שיש להם חלק באלהי ישראל, ובדרכם לביתם בנו מזבח גדול על יד הירדן 5135 

 5136 .(ב"כיהושע ) ´כדי שלא יפריד הירדן בין בניהם לבין בני השבטים ולא יתרחקו מעל ה

ל את "ועליהם קראו חז, והם גלו תחילה לכל השבטים, ואחרי כל השבח הזה לא שלטה ברכה בנחלתם 5137 

כאלה ! מבהיל על הרעיון, (ר שם"במדב´ משלי כ) נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך, הפסוק 5138 

רוחני של כ לעתידם ה"ודאגו כ, צדיקים שארבע עשרה שנה נשאו בעול עם הציבור והיו אוהבי תוכחה 5139 

ר יונן שבט ראובן וגד "א, ל"והם היו מכבדים את יהושע והוא חיבבם כדאיתא בילקוט שם וז! צאצאיהם 5140 

וכיון שראו שנתמעטה בני פמליא שלו חזרו ולוו אותו , היו בני פמליא של יהושע ולווה עמהם עד הירדן 5141 

 5142 .כ"עד ביתו ע

וכחתו של משה על מה שהקדימו את הממון פ שקיבלו את ת"שאע, מזה אנו רואים עוצם הנסיון של ממון 5143 

בני גד ובני ראובן שהיו עשירים , ל"ואיתא בתנחומא וז, בכל זאת לא נוקו לגמרי מחמדת הממון, לנפשות 5144 

ומי גרם להם על , וחיבבו את ממונם וישבו להם מעבר לירדן לפיכך גלו תחילה, והיה להם מקנה גדול 5145 

, משמע שנענשו על מה שהפרישו את עצמם מן הכלל, כ"שהפרישו עצמם מן אחיהם בשביל מקניהם ע 5146 

ה אתם חיבבתם את "אמר להם הקב, ל"וז, (´ב ח"ר כ"במדב) ואין בזה סתירה למה דאיתא במדרש 5147 

 5148 .כ"חייכם אין בו ברכה ע, מקניכם יותר מן הנפשות

ר אך סיבת העונש היתה מחמת חיבת הממון אש, הן אמת שהתחרטו על מה שהקדימו את הממון לנפשות 5149 

ואפילו אחרי שחזרו בהם מכל מקום עדיין נשאר נקודה , מצאה ביטוי במה שהקדימו את הממון לנפשות 5150 

כ בדקות היתה נטיה זו שמשה "כ, שהרי לא התחרטו מהתכנית המקורית שלהם לנחול מעבר לירדן, דקה 5151 

ל זאת היתה בכ, שהרי ביקשו כדין ועמדו בתנאיהם בנאמנות רב, רבינו לא היה יכול להוכיח להם שנית 5152 

שלא , ל דרצו לנחול את עבר הירדן לשם גדר מגזילה"ואף דאיתא בחז, כאן נקודה של אהבה יתירה לממון 5153 

 5154 .בכל זאת לא היו לגמרי נקיים מחמדת הממון, ירעו צאנם בשדותם של אחרים

, ´ואף שעשו מזבח לזכרון שגם הם חלק מעם ה, מן השמים תבעו מהם מה שהפרידו את עצמם מעל הכלל 5155 

וכעין ? בשביל מה להכניס את עצמם במצב כזה שיצטרכו סימן שגם להם חלק באלהי ישראל, היא הנותנת 5156 

ברגע שלוט נפרד , (י שם"רש) ויסע לוט מקדם הסיע את עצמו מקדמונו של עולם, שדרשו אצל לוט 5157 

, מעין זה נתבע בני גד ובני ראובן שהרחיקו את עצמם מהכלל, ה"מאברהם נחשב כאילו נפרד מהקב 5158 

 5159 .עליהם לדאוג יותר לרוחניות ולא לרכוש, ממקום המשכן והסנהדרין משום שחסו על ממונם



אומרים לו , אם אומר עשיר הייתי וטרוד בנכסי? עשיר שבא לדין אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה 5160 

ות שהניח לו אביו אלף עיירות ביבשה וכנגדן אלף ספינ, אלעזר בן חרסום´ כלום עשיר היית יותר מר 5161 

, ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה, ובכל יום ויום נוטל נאד של קמח על כתיפו, בים 5162 

 5163 .(7ה"יומא ל) ומעולם לא הלך וראה אותן אלא יושב ועוסק בתורה יומם ולילה

ש "וכמ, אולם אסור לאדם להשתעבד מעל למדה לכספו, בודאי עשירות היא דבר גדול ומתנה מן השמים 5164 

, ט"מודגש שם שעיקר הטענה כלפי המרבה כמו שכתב התוי, (´אבות ב) בה בסחורה מחכיםלא כל המר 5165 

ומחמת זה נענשו בני גד ובני ראובן , (.´גיטין ע) וכן אמרו על ענין העשירות שרובו קשה ומיעוטו יפה 5166 

וזה גרם להם להרחיק עצמם ממרכז התורה והעבודה , משום שהכניסו יותר מדי מחשבה בענין ממונם 5167 

 5168 .(המוסר והדעת)  .ר בארץ ישראל ולהתיישב בעבר הירדןאש

 5169 

 5170 מאמר תק

ב "במדבר ל) ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה 5171 

 5172 .(´א

היה ? אבל כל האריכות למה, ומובן כפל הלשון בפרשה, לומדים מזה דין תנאי כפול (.א"קדושין ס) ´בגמ 5173 

וכל התוכחה עד לקרוא להם תרבות אנשים חטאים בשביל ? בקיצור רק התנאי כפול ולא יותרלו לומר  5174 

וכי יעלה על הדעת שבני גד ובני ראובן אחיהם יצאו למלחמה והם ישבו פה בטח ושאנן ולא ישתתפו ? מה 5175 

 5176 .ככתוב הארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה, ועצם הבקשה שלהם הלא היתה כהוגן ובטעם, אתמהה? במלחמה

, משה איש התבונה דלה בעומק לבם, (´משלי כ) אבל מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה 5177 

אבל הרגיש למה לא אמרו בפירוש לכתחילה , פ שהם לא חשבו אחרת כי אם להשתתף במלחמה"אע 5178 

 5179 ורק אחרי, ומה כן אמרו בפירוש ארץ מקנה ולעבדיך מקנה אל תעבירנו את הירדן, אנחנו נעבור חלוצים

כ פשוט "עוד הרגיש שאצלם כ, מזה חשש שהם יותר מדאי אנשי מקנה, התוכחה אמרו נחנו נעבור חלוצים 5180 

אור ´ עי) הלא אינו דומה עבר הירדן לקדושת ארץ ישראל, שבשביל לעבדיך מקנה אל תעבירנו את הירדן 5181 

רבות אנשים ולכן קרא להם בשפת התורה ת? אולי כדאי למכור את המקנה בשביל להכנס לארץ, (החיים 5182 

 5183 .חטאים

והעיר להם משה בנו לכם , וחששו נתאמת שאפילו אחרי התוכחה הקדימו גדרות צאן לפני ערים לטפנו 5184 

, שהקדימו מקניהם לטפם, י חסים על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם"וברש, ערים לטפכם וגדרות לצאנכם 5185 

כ גדרות לצאנכם "טפכם ואחבנו לכם תחילה ערים ל, אמר להם משה עשו העיקר עיקר ואת הטפל טפל 5186 

כי זה , והקפיד על זה מאד, ואחרי ההערה של משה אז אמרו כהוגן טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו, ל"עכ 5187 

כי אצל אומות העולם , זו חובת האדם בעולמו וזה יסוד היהדות, שיתברר אצל האדם מה עיקר ומה טפל 5188 

או להיות בהמה או להנזר , והתבודדות לא מצאו דרך להשתלמות אלא בפרישות, ויחידי סגולה שלהם 5189 

 5190 .מהעולם לגמרי

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך  (ט"ויקרא י) מצד אחד נצטוינו קדושים תהיו, לא כן דעת התורה הקדושה 5191 

אין היחיד  (7ב"תענית כ) ´ובמס, ומצד שני מחוייבים ואכלת ושבעת, (´יהושע א) והגית בו יומם ולילה 5192 

 5193 ל"ז אומרים ז"ואפילו ליהנות מעוה, מואל כל היושב בתענית נקרא חוטאאמר ש, רשאי לסגף את עצמו

ואיך , עתיד אדם ליתן דין וחשבון לפני המקום על כל מה שראו עיניו ולא נהנה ממנו, (סוף קדושין´ ירוש) 5194 

אבל צריכים , ז אם כי יש חשיבות בהם"כל עניני העוה, סוד הדבר הוא בעיקר וטפל? ואיפה הגבולות? זה 5195 

 5196 .ת טפלים לעניני הנפשלהיו

אמנם הנה , ואם תעמיק עוד בענין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם, ל"א וז"ודברי מסילת ישרים פ 5197 

הנה הוא מתקלקל ומקלקל , כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הוא עומד בשיקול גדול 5198 

ק להיות לו לסיוע לעבודת ומשתמש מן העולם ר, ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, העולם עמו 5199 

כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי , הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו, בוראו 5200 

אלא בעבור , ז"האדם לא נברא בעבור מצבו בעוה, כללו של דבר, ´האדם השלם המקודש בקדושתו ית 5201 

ואם חי באופן הזה , ל"ליתו עכב שהוא תכ"ז הוא אמצעי למצבו בעוה"אלא שמצבו בעוה, ב"מצבו בעוה 5202 

 5203 .(זכרון מאיר)  .ומקיים בכל דרכיך דעהו אז שולחנו מזבח ויינו נסכים

 5204 

 5205 מאמר תקא

ב "במדבר ל) ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה 5206 

 5207 .(´א

אליעזר שסמך מם מקטרג על ´ קי דרהביא פר, בביאור ענין השעיר לעזאזאל (´ז ח"ויקרא ט) ן"הרמב 5208 

ראה סמך מם שלא נמצא בהם , ולכך נותנין לו שוחד ביום הכפורים כדי שלא יבטל את קרבנם, ישראל 5209 



מה מלאכי , ה רבון כל העולמים יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת"אמר לפני הקב, חטא ביום הכפורים 5210 

, מע עדותן של ישראל מן הקטיגור שלהםה שו"והקב, כ"השרת יחפי רגל כך ישראל יחפי רגל ביוה 5211 

חזינן שאף סמך מם שכל מציאותו ושאיפתו , ומכפר על המזבח ועל המקדש ועל הכהנים ועל כל עם הקהל 5212 

הופך כל מציאותו , מכל מקום בשעה שמקבל שוחד, לעמוד ולקטרג ולמצוא חטאים ועונות בעם ישראל 5213 

 5214 .וחדכ גדול וחזק ענין הש"כ, ונעשה לסניגורן של ישראל

בשעה , אף החכמים והצדיקים הגדולים ביותר, (ג"שמות כ) כי השוחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים 5215 

, ורואים הכל רק דרך משקפי השוחד, עיניהם מסתמאות ואין יכולים לשפוט את האמת, שמקבלים שוחד 5216 

ז או "ת העוהכ נגיעה כאהב"וא, כי אף כל הנגיעות הם בגדר שוחד, ואין הדברים נאמרים רק בשוחד 5217 

ולכן מצינו רבים מבני התורה שלאחר שנים , ודאי תסלף את עיני השכל שבאדם, חמדת הממון וכדומה 5218 

 5219 .ז השפיעה עליהם וביטלה כל ידיעותיהם הקודמות"כי נגיעת העוה, זנחו ועזבו את דרכי התורה

והנה דרישתם היתה  ,ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויאמרו יתן את הארץ הזאת לעבדיך 5220 

ושבטים הללו נתברכו יותר מכל השבטים , כיון שארצות סיחון ועוג הם ארץ מקנה, פשוטה ומובנת 5221 

, ה היתה אחרת"מ תשובת משה רע"מ, פשוט הוא שנחלת השבטים הללו תהא בארצות האלו, במקנה 5222 

ון את לב בני ולמה תניא, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, והוכיחם בדברים קשים וחמורים 5223 

והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד , ´ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן לכם ה 5224 

 5225 .בישראל´ על חרון אף ה

ש המרגלים לא נוכל לעלות "כמ, ן והנה משה חשד אותם כי יאמרו כן מפחד אנשי ארץ כנען"וכתב הרמב 5226 

ה "וראו כל הנסים שעשה הקב, סה לארץ ישראלוהלא עמדו כעת כבר בכני, אל העם כי חזק הוא ממנו 5227 

שיתכן ומחשבה קלה , חזינן מהכא כוחה של נגיעה, והיאך חשדם משה בזה, לישראל במדבר ארבעים שנה 5228 

וכל דבריהם אודות ארץ מקנה אינם הסיבה , י"של פחד מגבורי ארץ כנען מונעת מהם הרצון להכנס לא 5229 

והם , בני ראובן שישאירו טפם ומקניהם בעבר הירדןאלא ורק כשאמרו בני גד ו, הדוחקת אותם לכך 5230 

 5231 .ה את דבריהם"אז קיבל משה רע, בעצמם יצאו למלחמה עד תומה

ולב כסיל זה , לב חכם זה משה, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, (´ב ט"ר כ"במדב) עוד איתא במדרש 5232 

שהם , ם יותר מהנפשותשחיבבו את ממונ, בני גד ובני ראובן שעשו את העיקר טפל ואת הטפל עיקר 5233 

תחילה בנו , ל משה עשו את העיקר לעיקר"א, אומרים למשה גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו 5234 

ה אתם חיבבתם את מקניכם יותר מגופכם חייכם אין "ל הקב"א, כ גדרות צאן למקנכם"ערים לטפכם ואח 5235 

 5236 .תבורך נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא (´משלי כ) עליהם נאמר, בו ברכה

שהרי משה , והלא גדולים מאד היו בני גד ובני ראובן, ל את בני גד ובני ראובן ככסילים"חזינן שהגדירו חז 5237 

שנים נוספות עד לאחר כיבוש ´ ואילו הם נשארו ז, ה אמר להם שישארו בארץ כנען עד אחרי הכיבוש"רע 5238 

, ז"מעלתם וריחוקם מכל עניני העוהחזינן מהכא גודל , ד שנים לא שבו כלל לבתיהם"וכל אותם י, וחילוק 5239 

מ התורה תובעת "מ, שהשאירו את משפחתם טפם ומקניהם במשך תקופה ארוכה, דוגמת מלאכים ממש 5240 

וקוראת אותם כסילים ומציבה אותם בניגוד גמור , אותם תביעה קשה שמחשיבים את ממונם יותר מגופם 5241 

 5242 .ה"להנהגת משה רע

היתה הירידה גדולה , שהיו בעלי מקנה רב ותקפה אותם הנגיעה מכל מקום כיון, חזינן שאף גדולים שבדור 5243 

כ היאך "וא, ז ויש לנו שייכות אליה"הלא חיים אנו בעוה, כ יש להקשות"וא, כ שהגיעו להיות כסילים"כ 5244 

ומה תקוה יש לנו , והלא לא אסרה תורה לאדם להיות בעל ממון, נוכל לעמוד במדרגתנו ולא ניפול 5245 

 5246 .בעבודתנו הרוחנית

שמעון בן חלפתא לכמה ימים ´ שאלה מטרונה את ר, (´ב ח"ר כ"במדב) ה בהקדם הא דאיתא במדרשונרא 5247 

ל יושב ועושה "א, ל מאותה שעה עד עכשיו מה עושה"א, ל לששה ימים"ה את העולם א"ברא הקב 5248 

תדע לך כשביקש שיעשירו בני , כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים, סולמות מעלה לזה ומוריד לזה 5249 

ש וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת "כמ, הפיל את המדינים לפני ישראל כדי שיעשירו, ן ובני גדראוב 5250 

 5251 .טפם ואחר כך ומקנה רב

ה עשה סולמות ונותן "כ הקב"אח, ה לכל העולם את פרנסתו ומזונו"בעת בריאת העולם הכין כבר הקב 5252 

, ודורש יותר מאשר ניתן לו, ה"הקב בשעה שאדם אינו מוכן לקבל כפי רצון, לבני אדם לפי מצבים שונים 5253 

ועושר זה שמור , אך העושר הזה אינו מכוח התורה אלא ממדרגת סולמות, ה כפי בקשתו"מקבל מאת הקב 5254 

ויכול להיות , אמנם העשירות שאדם מקבל כפי יצירת הבריאה אינה מזקת כלל לאדם, לבעליו לרעתו 5255 

 5256 .בטוח שלא תוריד אותו ממדרגתו הראויה

, זכה באחת מהן נטל חמדת כל העולם, מתנות נבראו בעולם´ ג, (´ב ז"ר כ"במדב) ש שםוראה עוד במדר 5257 

ומתנות אלו בזמן שאינם באים , אימתי בזמן שהם מתנות שמים ובאות מכוח התורה, זכה בעושר זכה בכל 5258 

וכן אתה מוצא , ה אלא חוטפין אותה ממנו"למה שלא היה מתנתו מן הקב, ה סופן ליפסק ממנו"מן הקב 5259 



אך , והם אינם מזיקות לאדם, ה"והיינו כנתבאר יש מתנות שהם מכוח התורה והקב, ני גד ובני ראובןבב 5260 

 5261 .יש ולא מכוח התורה ניתנו אלא ממדרגת סולמות ובהן טמונה הסכנה הגדולה

שביקשו שיעשירו יותר מאשר ניתן , שמעון בן חלפתא הביא לענין סולמות ראיה מבני גד ובני ראובן´ ר 5262 

וממון זה לא ראו בו סימן ברכה , ה סולם והפיל את מדין לפניהם ומכוח זה נתעשרו"להם הקב ונתן, להם 5263 

והזיקה אותם הנגיעה עד , ולכן הביא אותם ממונם לנגיעת חמדת הממון, ה"כי לא היתה מתנה מאת הקב 5264 

 5265 ,ל שנחלת בני גד ובני ראובן היתה נחלה מבוהלת"ובזה יש לבאר דברי חז, שבאו למדרגת כסילים

וגלו , ולכן אחריתה לא תבורך, ה"שהבהילו ודרשו יותר מאשר הגיע להם בנחלתם מכוח מתנת הקב 5266 

 5267 .תחילה מכל השבטים

ה שמזומנת "ולסמוך ולבטוח על מתנת הקב, מעתה מובן כמה מחובתינו להשתדל בענין האמונה ובטחון 5268 

זיק אותנו ולא תורידנו שרק בדרך זו יש לנו תקוה שרכושנו וממוננו לא ת, לנו משעת בריאת העולם 5269 

ה במדבר בנתינת המן שלא הוסיף המרבה והממעיט לא "והיינו שהראה לנו הקב, ממדרגתנו הרוחנית 5270 

וכל , והנהגה זו לא תשתנה לעולם, כיון שהכל מזומן מששת ימי בראשית, איש כפי אכלו לקטו, החסיר 5271 

, ה אלא בגדר סולמות"מאת הקבואף אם יקבל לא תהא זו בגדר מתנה , אשר יבקש יותר לא יקבל כלום 5272 

 5273 .ועוד תזיק לאדם כעושר השמור לבעליו לרעתו, לא תעמוד לעולם ולא יראה בה סימן ברכה

 5274 .(א"רכ´ ד עמ"אור יחזקאל ח)  

 5275 

 5276 מאמר תקב

ב "במדבר ל) ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה 5277 

 5278 .(´א

ארץ ישראל מובטחת לאברהם אבינו בברית בין , ני ראובן היא פרשה סתומה לגבינובקשת בני גד וב 5279 

בבוא משה , וכה גדולה ונעלה היא ההבטחה עד שאברהם אבינו ירא וחרד במה אדע כי אירשנה, הבתרים 5280 

, הוא מודיעם כי יעלו לרשת את ארץ הכנעני ארץ זבת חלב ודבש, רבינו לבשר לבני ישראל על גאולתם 5281 

אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית ´ ארץ אשר עיני ה, שנה הם הולכים אל הארץ המובטחתארבעים  5282 

עומדים בני גד ובני , ועל סף הכניסה לארץ, וכה רבות הן המצוות התלויות בארץ, פלטרין של מלך, שנה 5283 

 5284 !ראובן ומבקשים אל תעבירנו את הירדן

ומה ! ה נא והם מבקשים אל תעבירנוו תפלות כמנין ואתחנן ומבקש אעבר"משה רבינו משתטח תקט 5285 

ישחטו כל בקרם ויאכלוהו , הכי טענה היא זו! ארץ מקנה ולעבדיך מקנה, מקנה רב להם, הטענה שבפיהם 5286 

ושם מצפים להם בתים אשר לא בנו ובורות , ויכנסו לארץ הקודש בקול תודה ורינה, על טהרת הקודש 5287 

ה "והקב, ולפלא שמשה רבינו לא ענה להם כך! בולא יחסרו כל טו, אשר לא חצבו וכרמים אשר לא נטעו 5288 

מפני שאנו , אבל כל זה אינו מובן לנו, הסכים על ידם בתנאי שילכו חלוצים ולא יניאון את לב בני ישראל 5289 

 5290 .רחוקים מאד מחיי אמונה ורוח הקודש

יותר  מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם, אמר רבי אלעזר שנשתייר על פכין קטנים, ויוותר יעקב לבדו 5291 

ותמוה שהרי יעקב אבינו בא בעושר , (.א"חולין צ) וכל כך למה לפי שאין פושטין ידיהם בגזל, מגופם 5292 

והוא ערם לפני עשו כרי של דינרים עבור חלקו במערת , (ג"ר ע"ב) רבוא עדרים היו לו´ מופלג ס 5293 

כך יש ערך לפכים ואם אינו פושט ידו בגזל האם משום , ומדוע חזר על פכים קטנים, (´ר ק"ב) המכפלה 5294 

, וצריך לומר שאין הכוונה שאינם גוזלים מאחרים חלילה, קטנים מול שפעת העושר אשר לא יספר מרוב 5295 

כי הם יודעים שכל ממון שבא לידיהם הוא מתנה , ´אלא הכוונה היא שאינם גוזלים את העולם מהבורא ית 5296 

 5297 .ומתנה זו נשלחה אליו מהבורא, עבורם מהשמים

והתבוננו ברוח הקודש , כאשר ראו שהמקנה שלהם מתרבה שלא כדרך הטבע, בןאף בני גד ובני ראו 5298 

ועמדו על דעת המקום , לשלוח להם מתנת צאן ויבחרו עבורה ארץ זו לנחלה, ´שלהם שכך הוא רצון ה 5299 

והראיתי , ואף משה רבינו הסכים עמם בתנאי שילכו חלוצים לפני העם, וזכו שכוונו דעתם לדעת המקום 5300 

´ והתפלל לה, דרבי שמעון בר חלפתא שהלך בדרך ופגעו בו שני כפירי אריות לטרפודוגמא מהמעשה  5301 

 5302 .ירד בשר מן השמים ואכלו הכפירים והותירו, ואמר הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אכלם

ואמרו לו שאין דבר , נטל רבי שמעון בר חלפתא את הבשר הנשאר ובא לבית המדרש לשאול על כשרותו 5303 

ברור לכל אחד מאתנו שאם היה לו בשר כזה לא היה הולך לשאול , (7ט"סנהדרין נ) יםטמא יורד מן השמ 5304 

ומשמרו לדורות להראות לבניו בשר מן , אלא היה מולחו למען יעמוד ימים רבים, אם מותר לו לאכלו 5305 

, שאין כל חילוק בין אותו בשר לבין הבשר הנקנה באיטליז, אבל רבי שמעון בר חלפתא פשוט לו, השמים 5306 

 5307 .ש"ואף הגמרא הביא מעשה זה רק אגב לענין שדנו בו עיי! גם הוא משוגר עבורו מן השמים כי

והרי , עבורם´ וזהו רצון ה, שיש ברשותם בקר וצאן מן השמים, אותה הרגשה פיעמה בבני גד ובני ראובן 5308 

ו יכלל, ויכנסו עם כולם לארץ ויעסקו בכיבושה, אם לא יטלו עתה את ארצות המקנה שבעבר הירדן 5309 



ומדוע ימתינו , ובין כה וכה תעלה נחלה זו בגורלם, (.ב"ב קכ"ב) ארצות אלו בגורל שלפיו תחלק הארץ 5310 

, (מכילתא בא) והרי מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, ידוע להם כבר עתה´ עד לאחר הכיבוש אם רצון ה 5311 

 5312 .כ כשיקיימו את התנאים"וקדושת הארץ תחול אח

, ייני ממונות אין צורך שהתנאי יהיה כתנאי בני גד ובני ראובןשבענ, (7ז"ב קל"ב) ם"והנה דעת הרשב 5313 

אבל לפי , שהרי בבני גד ובני ראובן עצמו היה ענין שבממון ירושת נחלה (7ט"קדושין מ) ´והקשו בתוס 5314 

כי צדקו בדבריהם שזוהי נחלתם להם , שאת הממונות נתן להם משה רבינו תיכף בלא תנאי, דברינו יתורץ 5315 

ועיין בזה ) ,ועבורה נצרכו לתנאי דבני גד ובני ראובן, ה רק על חלות קדושת הארץוהתנאי הי, ממרום 5316 

 5317 .(ד"ו אישות ה"ם פ"ברמב

מדוע , ויש להבין מאחר וכל בקשתם של בני גד ובני ראובן היתה חדורה בהשקפת אמונה זכה ורוח הקודש 5318 

 5319 ודרשוהו, שרת השבטיםל פגם נוקב עד כדי כך שבגינו גלו בני גד וראובן ראשונים לע"ראו בזה חז

ומדוע בנות צלפחד , (´משלי כ) פ נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך"עה (´ב ח"ר כ"במדב) 5320 

ואילו בבני גד ובני ראובן גער משה , כן בנות צלפחד דוברות, שבקשו חלק בארץ נענו בברכת יישר כוח 5321 

 5322 .רבינו

שנראה היה לכאורה כאילו הם , נהנחלה מבוהלת בראשו, התשובה לכך מצויה בפיסוקו של המדרש 5323 

כי כשם שהאדם מצווה , אך למעשה יש כאן עומק נוסף, ממהרים להתנתק מעם ישראל ולהתנחל כאן 5324 

כך הוא חייב לעמוד על , מפכים קטנים ועד למקנה רב, לראות בכל דבר אות וסיוע שנשלח לו מן השמים 5325 

ה לגעור בבני גד "ובזה ראה משה רבינו ע ,המשמר לראות אם אין זה נסיון שנשלח לו מן השמים לנסותו 5326 

שמא הוא נסיון עבורכם להניא את , מי אומר שהמקנה רב הוא אות עבורכם לרשת נחלה זו, ובני ראובן 5327 

 5328 .לב העם ממלחמה

ואם , לא להחליט שזוהי הכוונה ממרום עד שלא נעיין בתורה, זו הוראה עבורנו בכל מצב שיעמוד בפנינו 5329 

לא נתחשב עם כל ההוכחות שמראות לכאורה שזהו , כל שכן דין כנגד מעשה זהנמצא בה איזו משמעות ומ 5330 

ונשקול כל ענין בבחינה מעמיקה מכל , והעיקר שלא תהא נחלתנו מבוהלת, אותנו´ כי מנסה ה, ´רצון ה 5331 

ל כל השם "אריב (.´ק ה"מו) ל"כדרשתם ז, (´תהלים נ) ורק ושם דרך אראנו בישע אלהים, צדדיו 5332 

 5333 .(לקט שיחות מוסר)  .ה"רואה בישועתו של הקבאורחותיו זוכה ו

 5334 

 5335 מאמר תקג

ב "במדבר ל) ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה 5336 

 5337 .(´א

, אלא שטען האחיכם יבואו למלחמה, ה הסכים שירשו את עבר הירדן ולא את ארץ ישראל"משה רבינו ע 5338 

ש ואם לא יעברו ונאחזו "וכמ, עבר הירדן היו לכאורה יושבים בארץ ישראל ואם לא היו מבקשים את 5339 

, ´עברו לכם אל ארץ אחוזת ה, ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם, (ט"ב י"כ) בתוככם ונשנה בספר יהושע 5340 

 5341 ?´כ איך הסכים משה רבינו לבקשתם בלי שאלת פי ה"וא

הרי ההשגה , יימת בהשגה הרוחניתדעה היא מדרגה מסו, ל"והנה הם היו בני דור דעה כדאיתא בחז 5342 

בינה , חכמה היא בירור התוכן הכללי הנקבע לפי התכלית, חכמה בינה ודעת, מתחלקת לשלוש בחינות 5343 

ש כי "ודעת היא בחינת החיבור והדביקות כמ, היא ההתבוננות בפרטים הנצרכים לשם ההוצאה לפועל 5344 

ומחשבתו דבוקה בה , בירור ואימות גמורכלומר שההשגה קבועה אצל האדם ב, חיבה´ י ל"ידעתיו ופירש 5345 

 5346 .תמיד בלי הפסק

שהיו במדרגה שהשגותיהם הרוחניות הגדולות נתיישבו ונתאמתו , בבחינה זו נקרא דור המדבר דור דעה 5347 

, ובאמת לא מצינו עליהם תביעה על ביטול תורה בכל התורה כולה, בלי הפסק´ והיו דבקים בה, בלבם 5348 

אבל דור , ל שתבעו על ביטול תורה"ואז, המלאך אל יהושע עתה באתי שאמר, אלא רק אחר כיבוש יריחו 5349 

ולכאורה בני גד ובני ראובן בחרו בעבר הירדן בשביל , ובתורתו בלי הפסק כלל´ המדבר היו דבקים בה 5350 

וצריך להבין איך שאיפה לנכסי , ש והנה המקום מקום מקנה ולא נחשב זה להם לחטא"וכמ, נכסיהם 5351 

 5352 .בדבקותם ז לא גרמה פירוד"העוה

וכל הבריאה כולה אינה אלא לשמש לאדם להיות כלים , ´כל עבודת האדם היא להרבות בקידוש ה 5353 

, ש כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו"וכמ, ש"וגילוי כבודו ית´ לעבודתו לקידוש ה 5354 

כבר הזכרנו , הוכתבו המקובלים שמעבודת ישראל הוא להציל את ניצוצות הקדושה שבגלות בתוך הטומא 5355 

 5356 .ועתה נרחיב בו הדיבור קצת יותר, קצת מענין עמוק זה במקום אחר

והן הן ניצוצי נשמת , כתבו הספרים הקדושים כי לכל אחד ואחד לחלקו ניצוצות מיוחדים שצריך לגאלם 5357 

והנה דברים אלה ודאי רומזים אל ענינים עליונים העומדים ברומו של , י הסיטרא אחרא"עצמו שנשבו ע 5358 

הנה כל הסתר שבבריאה יכול , מ לפי ערכנו כדי לקרב הענין אל השכל נשתדל להסבירם עוד"מ, לםעו 5359 



, ´ובכל פרט ופרט שבבריאה טמונה בו אפשרות של קידוש ה, י בחירת האדם"ע´ ליהפך לגילוי כבודו ית 5360 

ה הנחוצה אם מנצלם רק במד, ז"כגון עניני העוה´ י שעושהו כלי לעבודת ה"והאדם מוציא טהור מטמא ע 5361 

 5362 .וקידוש שמו´ הרי יש בזה גילוי כבוד ה, לו לעבודתו הרוחנית ולא יותר

שהאדם לא יתפתה לו אלא ישבור רצונותיו , ואף היצר הרע אינו אלא כלי שנתקדש שם שמים על ידו 5363 

כי רק בהיות הטומאה כלי לאפשריות , ק שהטומאה נזונית מנצוצות הקדושה שבה"וכתוב בסה, ותאוותיו 5364 

כי אין , אי אפשר לטומאה להתקיים כשאין בה אפשרות לקדושה, היא מתקיימת´ ל קידוש ההללו ש 5365 

הרי שבטלה אפשרות , וכשבטל אפשרות קידוש השם מנברא מסויים, ´מציאות כלל אלא לקידוש ה 5366 

אך אם האדם איבד את ההזדמנות ולא קידש , הטומאה תכלה מהארץ, ´מציאותו ואז זהו עצמו הקידוש ה 5367 

אזי הניצוצות , אלא כדי למלאות רצונו, לא ניצל את ההסתר והטומאה כדי לקדש שמו יתבר, יובכל´ את ה 5368 

 5369 .ו"ח´ והאדם איבד את חלקו בעבודת ה, הללו מתבטלים והם בבחינת מתים בגלותם

שבעבורו קיבל , ש"היינו שלכל אחד חלק מסויים בקדה, לכל אחד ואחד ניצוצות מיוחדים שצריך לגאלם 5370 

זו היא , ש שבחלקו"ותוכן האדם הוא קדה, ולפיו הם כל הנסיונות שמזמינים לו, ו המיוחדיםאת מזג כוחותי 5371 

מיחדים לאדם כל הכלים המתאימים , נשמתו הקדושה המושפעת עליו מלמעלה הווייתו הפנימית הרוחנית 5372 

ש הטמונים בכל הסובב והקורה את האדם הם "וכל פרטי האפשרות של קדה, שבחלקו´ לאופן קידוש ה 5373 

ובזה לגבש ´ היינו שצריך לנצלם לעבודת ה, אלה הם ניצוצי נשמתו הפזורים שעליו ללקטם, לקי תוכנוח 5374 

 5375 .מהם את תוכנו הרוחני את נשמתו

והם שהיו בדור הדעה ידעו שכל המקנה שלהם , ש הוא צורך מקנה רב"חלקם בקדה, בני גד ובני ראובן 5376 

דהיינו כל , ל את כל ניצוצות הקדושה שבהםועליהם להוציא לפוע, שלהם´ אינו אלא כלים לקדושת ה 5377 

כי , והבינו שמקום המוכן לזה הוא עבר הירדן, י נכסיהם"שאפשר לעשות ע´ האפשרויות של קידוש ה 5378 

אלא אדרבא היתה בזה מסירת נפש , ו בארץ ישראל משום צאנם"ולא מאסו ח, המקום אף הוא בחינת כלי 5379 

, והיתה כוונתם שלמה בזה, בלי שיור´ חלקם בעבודת ה כדי שישלימו, שויתרו על ישוב עיקר ארץ ישראל 5380 

 5381 .כי הרי בשמים הסכימו עמהם

אלא מתחילה מזומן היה למה שבאמת , ה מה לעשות בעבר הירדן כשכבשוהו"למשרע´ הנה לא מצינו שנא 5382 

רק על מה שאמרו אל תעבירנו את הירדן טען , ה בזה כנגדם כלום"ולא טען משה רבינו ע, נעשה בו 5383 

כה עשו אבותיכם והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים , בואו למלחמה ואתם תשבו פההאחיכם י 5384 

ה "וכיון שמשרע, לא מצינו כתוב שום תביעה עליהם, אך על בקשתם לירש עבר הירדן כנחלתם, חטאים 5385 

 5386 .ש"הסכים עמהם בזה בודאי שזה היה באמת חלקם בקדה

היה עיקר , ´כל יחיד בא אל משה לשאול דבר השלפני עצת יתרו כשהיה , (באדרת אליהו)א  "כתב הגר 5387 

ואיך ינצל כל מדותיו וכוחות , ש"ועל הפרטים בקדה´ כוונתו לשאול את פי הנביא אודות דרכו בעבודת ה 5388 

וגם , ´ומשה ידע להשיב על זה ברוח הקודש ובחכמת הפרצוף כדאיתא בזוהר הק, נפשו למלא את חלקו 5389 

אילו היה לו קצת , ש בנוגע לשבטים שלמים"כ, שהיה בספקעל בירור חלקו של כל יחיד כ´ שאל פי ה 5390 

אמנם אף , ואין כאן חטא כלל, ה שזה חלקם"אלא שבודאי הסכים משה רבינו ע, ה"ספק היה שואל מהקב 5391 

ל בקורות "בכל זאת מצינו בחז, והוצרכו ודאי לעבר הירדן לצאנם, על פי שהכלים לחלקם היו במקנה רב 5392 

 5393 .קשות עליהם

נחלה מבוהלת שנבהל למהר , אחריתה לא תבורך, פ נחלה מבוהלת בראשונה"עה (ח"משלי כ) י"רש 5394 

שנאמר גדרות , כגון בני גד ובני ראובן שמיהרו ליטול חלקם בעבר הירדן ודיברו בבהלה, וליטול תחילה 5395 

ואחריתה לא תבורך שגלו כמה שנים קודם , עשו את הטפל לעיקר, צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו 5396 

אלו בני ראובן ובני גד שעשו את העיקר , ר סוף מטות ולב כסיל לשמאלו"וכן איתא במ, םשאר השבטי 5397 

, חייכם אין בו ברכה, ה אתם חיבבתם את מקניכם יותר מן הנפשות"ל הקב"א, טפל ואת הטפל עיקר 5398 

הרי הוא כנוגע , ז ואפילו בהכרח"הענין הוא כי כל הנוגע בעוה, ש"עליהם נאמר נחלה מבוהלת עיי 5399 

עדיין , ז הנחוץ לחלקו וגם כוונתו לשם שמים"ואפילו מי שעסק עם עוה, ה שנטמא בנגיעה קלהבטומא 5400 

 5401 .ז ותפגם עבודתו"צריך לזהירות רבה שלא תתפתח אצלו אהבת העוה

אף , נחשב להם זה כפגם שמיהרו ליטול חלקם, בני גד ובני ראובן לפי רום ערכם ומדרגתם בדביקות 5402 

י "הרי זה ביטוי בבהלה שבא ע? למה להם לבקש קודם שנצטוו? למה אך מהירות זו, שהיה באמת חלקם 5403 

כיון שהיתה בם נגיעה , שהתבלטה אז עוד יותר במה שהקדימו צאנם לטפם, הנגיעה אם גם דקה לפי ערכם 5404 

כי הברכה היא , ובזה כבר אין ברכה, כבר נכוו לעשיית הטפל עיקר והעיקר טפל, ז"קלה של אהבת העוה 5405 

התפתחה אצלו אהבת , ואם אין המקבל ראוי, ודה הרוחנית בבחינת סייעתא דשמיאהתפשטות הכלים לעב 5406 

, ומונעים ממנו התפשטות הכלים כדי שלא להרבות טומאה בנפשו, ולא רק בתורת כלי, הדבר כשלעצמו 5407 

 5408 .לכן אבדו את ברכת הארץ וגלו לפני שאר השבטים



בישים בעצים ממינים שונים ולא עושים כ, המשיל הדבר לבנאים שבונים בית (מטות´ פ) ובעקידה 5409 

משום שבדבר שאינו אלא לשעה אין מדקדקים שאין זה עיקר , כ ברהיטי הבית"משא, מדקדקים ביופיים 5410 

ואיך , כל עמידתנו בעולם הזה אינה רק לשעה, ורק בדבר שהוא קבוע הוא העיקר מדקדקין בו, אלא טפל 5411 

בזה שהופך הטפל , ה גדולה המטמאה את הכלהרי יש בזה טומא, ו מלאכתנו קבע ותורתנו עראי"נעשה ח 5412 

ומחשיבם כשלעצמם ולא רק בשייכות , וכל מי שסובר שצרכיו הגשמיים צריכים סידור ויופי, לעיקר 5413 

ש חייכם אין "וכמ, ו"מעכבת טומאה זו בפני כל ברכה ח, ועושה אותם עיקר לידבק בטומאתם, לרוחניות 5414 

 5415 .בו ברכה

יצחק פתר קרא בשבט ´ ר, כף נחת ממלוא חפנים הבל ורעות רוח טוב מלוא, (´ג´ במדרש רבה פ)א  אית 5416 

אמרו טוב מלוא כף נחת , בשעה שנכנסו לארץ וראו כמה זרע יש בה כמה נטע יש בה, ראובן ובשבט גד 5417 

ד יותן את הארץ הזאת "הה? חזרו ואמרו לאו אנן בחרינן לן, בארץ הזאת ממלוא חפנים בעבר הירדן 5418 

ואילו , פ שזה היה חלקם"ואע, הרי שתבעו את עצמם על בחירתם, תהון הוותהוי ורעות רוח רעו, לעבדיך 5419 

, אבל במה שבחרו בעצמם בלי ציווי בזה מצאו את שורש החטא, נצטוו היו מוכרחים להשאר בעבר הירדן 5420 

 5421 .וזה השפיע לרעה על הדורות שבאו אחריהם וגרם לגלות קודם כל ישראל

כל שכן , ל חטאיהם היו רוחניים והיו בבחינה דקה מאדשכ, כל זה נאמר במדרגת שבטי יה ודור דעה 5422 

שאם תבעו על , מה יענה ליום הדין, ז"בדורותינו אנו הסכנה היא גדולה לעסוק בדרך קבע בעניני עוה 5423 

, וימנעו חס וחלילה סיעתא דשמיא וברכה, הרי על דרך של קביעות ודאי יתבעו, בחינה דקה אצל השבטים 5424 

ויחנך את עצמו שיקבע דרכו ומצבו על פי העיקר , העיקר אצלו ומהו הטפל כל אחד ואחד יודע בנפשו מהו 5425 

 5426 .(122´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .ו על פי הטפל"ולא ח

 5427 

 5428 מאמר תקד

ב "במדבר ל) ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה אל תעבירנו את הירדן 5429 

 5430 .(´ה

זכה , ראו בעולם זכה באחת מהן נטל חמדת כל העולםמתנות נב´ ג (´ד ז"ר כ"במדב) איתא במדרש 5431 

ה זכה "בשעה שזוכה למתנה מאת הקב, זכה בעושר זכה בכל, זכה בגבורה זכה בכל, בחכמה זכה בכל 5432 

ולכן הזכיה במתנה אחת מזכה אותו , ה אין פרטים והכל כללים"מפני שאצל הקב, במתנה אחת זכה בכולן 5433 

כי בחכמה , ה בכל הזוכה לחכמה זכה אף בעשירות ובגבורהזכה בחכמה זכ, ונבאר מעט, בכל המתנות 5434 

שיתכן , רק שאין העשירות הזו דומה לעשירות הנראית בעיני בני אדם, מונח הכל ואף עשירות וגבורה 5435 

י זכייתו בחכמה היא העשירות "ועשירות זו שמקבל ע, שאיננה עשירות כלל אלא ניתנה לנקמה ומכשול 5436 

 5437 .האמיתית

אימתי , זכה אף בעשירות האמיתית שהיא השמחה בחלקו, ה"מה ממתנת הקבפשוט שבעת שזוכה בחכ 5438 

שכן שלמה , אבל גבורתו ועושרו של בשר ודם אינה כלום, בזמן שהן מתנות שמים ובאות מכוח התורה 5439 

ודאי , ביאור הענין, אומר ושבתי וראיתי כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם 5440 

מיני מתנות במתנתו של ´ אך יש ב, ע"ומבלעדו אין מאומה והכל ניתן לו מאת רבש ת"שהכל מאת השי 5441 

 5442 .והעושר והכבוד מלפניך, ה"הקב

כל המעלות שיכול לקבל בשעה , ובמתנה זו נאמר זכה בחכמה זכה בכל, יש מתנה הניתנת מאת אשר לפניו 5443 

יבל את התוצאות שהעשירות ולכן נקרא זכה בכל כי ק, נמצאות אף במתנה זו, שיש לו עשירות וגבורה 5444 

היינו , אבל בעת שבאה מתנתו מכוח בשר ודם, ז רק בשעה שבאה מכוח התורה"אמנם כ, והגבורה נותנות 5445 

, מתנה זו לא רק שאינה מזכה אותו בעשירות ובגבורה, ה אך אין זה מאשר לפניו"אף שניתן מאת הקב 5446 

 5447 .ה סופן ליפסק ממנו"מן הקב ומתנות אלו בזמן שאין באין, אלא אינה כלום אף חכמה אין בה

ם "אחיתופל מישראל ובלעם מעכו, עוד שם שני חכמים עמדו בעולם אחד מישראל ואחד מאומות העולם 5448 

אחיתופל ובלעם , ה אלא חוטפין אותה להם"למה שלא היתה מתנתן מאת הקב, ושניהם אבדו מן העולם 5449 

וכל חכמתם לא עזרתם , גודל חכמתם ל שמבארים"וראה בחז, גדולי עולם היו וחכמתן היתה לאין שיעור 5450 

אלא חכמתם גופא , ולא רק שלא הועילה חכמתם להצילם מן הפורענות, מאומה וסופם שנאבדו מן העולם 5451 

, וכמבואר באחיתופל שהואיל ולא נשמעה עצתו נאבד מן העולם, היא שגרמה להם שהגיעו לסופם המר 5452 

 5453 .לעצמם ז מפני שלא היתה מתנתם מכוח התורה אלא שחטפו אותה"וכ

גדולה החכמה וגדולה ממנה דעת , יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ כי ה (´א ג"ר מ"שמו) איתא במדרש 5454 

בא בנו , ד לעשיר שהיה לו בן"למה, אבל למי שהוא אוהב מפיו דעת ותבונה, יתן חכמה´ ותבונה כי ה 5455 

ל איני מבקש אלא "מה עשה בנו א, נטל אביו חתיכה אחת ונתנה לו, מבית הספר מצא תמחוי לפני אביו 5456 

ודרש הבן , התמחוי היא נתינה המיועדת לכל העולם, על שהיה מחבבו נתן לו מתוך פיו, מזה שבתוך פיך 5457 

ובעת שהאב מחבב את בנו נותן לו מתנה , לקבל מתנה מיוחדת מפיו של האב ולא מהחלוקה הכללית 5458 



וזו , תן לו רק מן התמחויאבל כשאין האב מחבבו נו, ה"וזו מתנתו של הקב, נפרדת מתוך פיו של האב 5459 

 5460 .אשר נקראת מתנת בשר ודם וסופה ליפסק ממנו

, והיא כדוגמת חכמת אחיתופל שהיו דבריו כדברי השכינה, ויש נתינה מכוח בשר ודם וסופה ליבטל ממנו 5461 

למה היו דומין לבית שהוא מלא תבן והיה , א עצת מינות היתה בהן"אר (ז"ח י"ר י"במדב)א  ל אית"ובחז 5462 

ידעו הכל , לאחר ימים התחיל אותו התבן שהיה בתוך אותן החורין יוצא, ין והיה התבן נכנס בהםבבית חור 5463 

יתכן ואדם מלא תורה וחכמה כחכמתם של דואג , כך דואג ואחיתופל, כי היה אותו הבית של תבן 5464 

ה והחכמה לא נגע, ובעצמו בית ריק מלא תבן, אך האדם אינו חכם וכל חכמתו רק חיצוניות, ואחיתופל 5465 

וחכמה זו יתכן שתהא , אלא מתנת בשר ודם, ה"שחכמתם לא היתה מכוח התורה וממתנת הקב, בלבם כלל 5466 

שהחכמה עצמה היא אשר גרמה לנקום בהם ולהאבידם מן , וזו מצינו גבי דואג ואחיתופל, לנקמה ומכשול 5467 

 5468 .העולם

קום אינו טהור לא יתכן כי אם המ, ה חייב להיות נקי וטהור מכל פגימה"בעת שהחכמה נובעת מנתינת הקב 5469 

אלא קיטון , (´ג א"ר ל"שמו) וכשם שמצינו במשכן שאמרו במדרש, ה"שיהיה מונח בו חכמתו של הקב 5470 

ורק בדרך זו , ה"היינו שחייב ליצור בקרבו מקום נקי וטהור מיוחד להקב, אחד עשה לי שאדור עמכם 5471 

בלבבם ולא יכלה לנוח מתנתו של  ולכן גבי דואג ואחיתופל שמינות היתה, תוכל החכמה לקבוע לה מקום 5472 

 5473 .ממילא כל חכמתם היתה רק מתנת בשר ודם, ה"הקב

וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ , וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול 5474 

אמר הכתוב , ומי גרם להם על שהפרישו עצמם מן אחיהם, לפיכך גלו תחילה מכל השבטים, מארץ ישראל 5475 

והולך ממזרח , לא ממה שאדם יוצא ועמל בסחורה, (ה"תהלים ע) כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים 5476 

, תדע לך כשביקש שיעשירו בני ראובן ובני גד הפיל את המדינים לפני ישראל, למערב נעשה עשיר 5477 

נקראת ונחלה זו , ל שהיתה טענה על בני גד ובני ראובן שבקשו נחלה מעבר לירדן"ומבואר בדברי חז 5478 

 5479 .ה"ל עשירות שקיבלו מכוח מתנת בשר ודם ולא מכוח מתנתו של הקב"בחז

כי ידעו ששם מקום קבורת , ל שהסיבה לבקשת בני גד ובני ראובן נחלה מעבר לירדן"עוד מבואר בחז 5480 

מ היתה מעורבת "מ, כי שם חלקת מחוקק ספון וזכו עבור זה, ושאפו להיות סמוכים אליו, ה"משרע 5481 

וכיון שנתערבה , שהיה להם מקנה גדול וחיבבו את ממונם, ה של חמדת הממוןבבקשתם נגיעה קל 5482 

 5483 .ולכן סופם ליבטל, במחשבתם מחשבה פסולה אין בקשתם לנחלה בעבר הירדן טהורה וזכה

וכן חייבים , שצריכה להיות זכה וטהורה ורק אז תוכל להשאר לעולם, מחובתינו לדעת אף בענין החכמה 5484 

בודאי , ת"שבעת שאינו מבין שמקבל מאת השי, ה זהו התנאי הראשון"קבלדעת שהכל ניתן לו מאת ה 5485 

ה הכרחית "ההכרה שהכל מאת הקב, יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ כי ה, ה"שלא תהא מתנתו מתנה מהקב 5486 

 5487 .(אור יחזקאל)  .כדי שלא תהא מתנתו מן התמחוי

 5488 

 5489 מאמר תקה

ב "במדבר ל) חוזה אל תעבירנו את הירדןויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לא 5490 

 5491 .(´ה

, ל קראו המקרא הזה על בני גד ובני ראובן"חז, (´משלי כ) נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך 5492 

והנה התביעה , שגלו תחילה לשאר שבטים, כ אחריתה לא תבורך"וע, שהיתה נחלתם מבוהלת בראשונה 5493 

ר "ג וב"וכן אתה מוצא בב, עיין במדרש תנחומא סוף מטותו, ר היתה שהיו בהולים על הממון"ג וב"על ב 5494 

ומי גרם להם , לכך גלו תחילה מכל השבטים, ל"שהיו עשירים גדולים וחיבבו את ממונם וישבו להם בחו 5495 

שעבר הירדן הוא , אף דודאי היתה כוונתם טובה, כ"על שהפרישו עצמם מתוך אחיהם בשביל ממונם ע 5496 

ויוכלו לעסוק יותר בעבודת , להם שם שתהא פרנסתם מצויה להם בנקלוטוב , מקום מקנה ולהם מקנה רב 5497 

 5498 .מ לא היה להם לוותר בקל על קדושת ארץ כנען"מ, השם

, פ הדיבור"מאחר שהיה כיבושה ע, י לכל המצוות התלויות בארץ"אף שגם עבר הירדן נתקדש בקדושת א 5499 

 5500 ן"ענין עומר ושתי הלחם כתב הרוגם ל, דלהלכה אין מביאין בכורים משם, מ יש הבדל לכמה פרטים"מ

ונענשו , והויתור על הקדושה היתירה שיש בארץ נחשב להם לבהילות, דאין מביאין משם (ב"נדרים כ) 5501 

 5502 .דניטלה מהם נחלתם קודם הזמן, הרי הפסידו גם מבוקשם, והנה מלבד ההפסד הנצחי, לגלות תחילה

שנכנסו לארץ וראו כמה זרע יש בה וכמה דבשעה , (´א´ ר ג"ויקר) ל"עוד טעו בעצם הדבר כמפורש בחז 5503 

, ו"ולמדנו מכאן בדרך של ק, אמרו טוב מלא כף נחת בארץ הזאת ממלא חפנים בעבר הירדן, נטע יש בה 5504 

יורד ירידה , מה הפסד מגיע לאדם אם מוותר על מקום תורה ועל התורה עצמה בשביל חשבונות חומריים 5505 

אשר בסופו של דבר מתברר שלא היו אלא , גשמיותבשביל שאיפות ´ גדולה בתורה ובמצוות ובדעת ה 5506 

 5507 .דמיונות



לב חכם לימינו אלו הצדיקים שהם נותנים לבם לתורה שהיא נתונה , (´ב ט"ר כ"במד) ל"עוד אמרו חז 5508 

ולב , דבר אחר לב חכם לימינו זה משה, ולב כסיל לשמאלו אלו הרשעים שנותנים לבם להתעשר, בימין 5509 

, שחיבבו ממונם יותר מן הנפשות, שו את העיקר טפל ואת הטפל עיקרשע, ר"ג וב"כסיל לשמאלו אלו ב 5510 

אלא בנו לכם ערים לטפכם , אמר להם משה אינו כך, כ ערים לטפנו"שהם אומרים למשה גדרות צאן ואח 5511 

 5512 .תנה בני לבך לי (ג"משלי כ) עיקר הבחינה של האדם להיכן הלב נוטה, כ וגדרות לצאנכם"ואח

או , אם מחבב את הנפשות יותר מן הממון, או לשמאלו להתעשר, ימיןאם הלב הוא לתורה שניתנה ב 5513 

וכמו בבני גד ובבני ראובן שגלו , ובאמת גם זה וגם זה אין עולה בידו, מחבב הממון יותר מן הנפשות 5514 

אך זה נמשך מצד , אף שהיה חשבון ישר ומוכרח, י שחשבונם מוטעה היה"וגם ראו כשהיו בא, תחילה 5515 

כ אם מחשיב בכוונה מחשבות גשמיות "כש, ונתבטא זה בדיבורם שהקדימו המקנה, שעשו את הטפל עיקר 5516 

 5517 .כמה נחשב בזה לב כסיל לשמאלו, ועושה אותן עיקר

הכל בא מעומק כוחות הנפש , כ מעשה ותנועה ענין של מקרה"חזינן מכאן שאין דבורו של אדם כש 5518 

אך , לא היה במקרה, הערים לטפינווזה שנזרק מפיהם גדרות צאן למקננו קודם , ומהמדות השולטות בה 5519 

דישנן מדות שהן בטבע וישנן מדות שהן , א"והנה מבואר בכתבי הגר, נתגלה בזה שחיבבו את ממונם יותר 5520 

שהטבע שלו , כ אם מתרגל במדות שהן בטבע"כש, וכל מה שיתרגל יותר מתחזקות בו, מצד ההרגל 5521 

, אם עושה להדיא מעשה כפי רצון המדהוההרגל הוא לא רק , שהן מתחזקות בו לאין שיעור, מחמדתן 5522 

דבזה בודאי , ושמח בהצלחתו ומצטער בהעדרו, שרודף אחר הממון הרבה להשיגו, וכמו בחמדת הממון 5523 

 5524 .נתעצמה בו המדה מאד

נמצא דבכל פעולה דבור , אך הואיל וכל דיבוריו ומעשיו של אדם נובעים מהמדות, אלא אפילו בלי מעשה 5525 

וכל , ומזה כמה צריך להתחזק בתשוקת התורה ועבודת השם, תחזקת המדהומחשבה שנובע מכוח הרצון מ 5526 

ומסייעים לו מן השמים שיזכה לתשוקה , מה שמתחזק הרי נתעצמה אצלו אהבת התורה והכרה רוחנית 5527 

ויראת הרוממות נותנים בתור שכר וסיוע ´ דאהבת ה, (´ג´ אבן שלמה ה)א  "כ הגר"כמש, רוחנית פנימית 5528 

הנה כל דבוריו ותנועותיו הנובעות , ואם לא ישים האדם לב למצבו הרוחני, ואם האדם משתדל בכוח 5529 

 5530 .מחזקות המדות ומעקמות הלב יותר ויותר, ממקור מדותיו

ובטפל יעסוק רק , צריך הוא להבדיל בין העיקר והטפל, והנה אחרי שהאדם מוכרח לעסוק גם בעניני הגוף 5531 

ואם העסק בחומרי הוא רק , זהו כלל גדול בתורהבכל דרכיך דעהו , עד כמה שמסייע ומכוון להעיקר 5532 

וכשיש הפסקה בסדרי הישיבה לשבועות , כ"אין הנטיה החומרית פועלת עליו כ, לתועלת וסיוע הרוחני 5533 

 5534 .כ בעול תורה ברעיון ובמעשה"צריך שיהיה בזמן ההפסקה ג, ומתכונן לעסוק בזמן זה בצרכי הגוף, מספר

שיהיה לו חיזוק יותר , בין מצד כוחות הגוף בין מצד כוחות הנפש, ךוגם המכוון יהיה לחיזוק גדול אחר כ 5535 

, ט"ושיהיה בגדר הכנה לחודש אלול ולעבודת התורה בשנה הבעל, בחידוש הכוחות וביתר דביקות 5536 

ובדרך כלל כשבן תורה עוזב , ועלול להפסיד הרבה מאד, ו לכל מצבו הרוחני"ה הרי זה סתירה ח"ובלא 5537 

כי בראתי יצר , ך להרגיש כיוצא למקום גדודי חיות ולסטים ועזב בבית את נשקוהרי הוא צרי, את הישיבה 5538 

ה לא ברא למכה זו אלא רפואה "כי אם הקב, ה"י פ"ועיין במס, (7´קידושין ל) הרע בראתי לו תורה תבלין 5539 

 5540 .(משנת רבי אהרן)  .ש דבריו הקדושים"הרי אי אפשר לינצל בשום אופן בלעדיה עיי, זו

 5541 

 5542 מאמר תקו

ב "במדבר ל) אל ישראל´ קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף ה והנה 5543 

 5544 .(ד"י

צריך שמירה , ואם כבר הבריא מחוליו, צריך להזהר מהסיבות שלא יתגבר חוליו יותר, ו"מי שהוא חולה ח 5545 

שברו שעלול צריך להזהר יותר שלא יתגבר עליו , וכן מי שהוא חולה במדוי הנפש, שלא יחזור לחוליו 5546 

ה החכם "משרע, כי מי שהוא גדול יותר יתרחק יותר מן העבירה, והנה אנחנו רואים ההיפוך, לדכא אותו 5547 

ומה חסר לו , אשרי לילוד אשה שכך העיד עליו אדון הכל, בכל ביתי נאמן הוא, מכל אדם וירא מכל אדם 5548 

שד אותם שאמרו כן מפחד בני ח, ז כשרצו בני גד ובני ראובן שינתן להם נחלתם מעבר לירדן"עכ, מכל 5549 

 5550 .והוכיחם על פניהם בדברים קשים ומרים דוקרים כחרב, ל"ן ז"ש רמב"כנען כמ

ז לא מנע "ועכ, שנעלם ממנו פרשת גיעולי נכרים, ה בקצפו על פקודי החיל"והנה לא כבר אשר נענש מרע 5551 

זה לא , ש על זה כללולא מצינו שנענ, דברים דוקרים כחרב וכחנית, שבטים גדולים´ לדבר קשות עם ב 5552 

, ז חשד להשני שבטים שמחמת פחד יאמרו כן"עכ, כבר ראו בעיניהם אשר תמו כל הדור בחטא המרגלים 5553 

לכן אמר ושחתם לכל , ימשכו אחריהם הכלל כולו, שאם הם ישארו מעבר לירדן, וגם חשד לכלל ישראל 5554 

 5555 .העם הזה

יחשבו הכלל כולו , חלתם מעבר לירדןשבשביל שני שבטים שלוקחים נ, היעלה על לב אדם דבר זר כזה 5556 

, ולא יחרדו מהעונש הנורא אשר ראו בחטא מרגלים, ועל ההוה אמינא הזאת יפחדו כולם, שהם יראים 5557 



והחכם עיניו בראשו להיות בורח , ר הבין היטב כי כך יהיה"ה שידע והכיר את היצה"ז מרע"עכ! אתמהה 5558 

ואים בדור חלש כזה מעונים מכף רגל ועד ראש מלא ולמה אנו ר, לדור דעה דור המדבר´ אפי, מן העבירה 5559 

ואינם , אוכלים ושותים יחד ומשחקים יחד עם אנשים חלאים יחד בקערה אחת, ל"מכות ופצעים ר 5560 

 5561 .ו תדבק בהם מחלתם האנושה ואין מזור להם"חוששים פן ח

ו לא היה ובודאי היה כן איל, ה על כלל ישראל"ולכן חשש מרע, ל"והנה מחלת הנפש מאד מדבקת רח 5562 

וכל כך , והקדים רפואה למכה, רואה מראש בעינו הבדולח את זאת, ה אדון הרופאים רופאי נפשות"מרע 5563 

כ חש לדור דעה "ואם כ, עד שהוצרך לתנאי כפול, עד שלא הספיק לו התראה בעלמא, לא נתן אמון להם 5564 

 5565 ?איך לא יחושו עניי וקלי הדעת לדבק נפשם עם חלאים שונים, דור המדבר

ולכן נקיי , ועוד שאינם יודעים תוקף החטא, ר"שאינם מכירים את היצה, ענין מחמת שני טעמיםאבל ה 5566 

והרבה דברים יש ללמוד מהאי , אלא אם כן יודעים מי מיסב עמהם, הדעת שבירושלים לא היו יושבים 5567 

המאבד ומשחית , הביטו וראו את ההפכים הרחוקים זה מזה הנמצאים ביודעים תוקף החטא, פרשתא 5568 

אין לנו אלא , ולעומת זה ביתר שאת באין ערך העונג הנפלא ברצונו של מקום, כזריות גדולה עדי אובדבא 5569 

 5570 .הארת פניך כידוע

זכה בחכמה זכה , זכה באחת מהם נטל חמדת כל העולם, מתנות נבראו בעולם´ ג, ל המדרש ומקנה רב"וז 5571 

אבל גבורתו ועושרו , כוח התורהאימתי בזמן שהם מתנות שמים ובאות ב, בגבורה זכה בעושר זכה בכל 5572 

וכן , ה אלא חוטפין אותה להם"שלא היה מתנתן מן הקב? למה, וסופן ליפסק ממנו, ו אינם כלום"של ב 5573 

לפיכך גלו , אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל 5574 

 5575 .ש"מן אחיהם בשביל קנינם יעועל שהפרישו עצמם , מי גרם להם, תחילה מכל השבטים

, אימתי בזמן שהם מתנות שמים ובאות בכוח התורה, זכה בעושר זכה בכל, ועתה נבאר כוונת המדרש 5576 

פירוש הענין כי כל מתנות של הטוב ! מתנת חינם היא לנו, שפתים ישק לשון הזהב טהור של המדרש 5577 

, כ כביכול"יש בחינה שהוא חוטף בעאמנם , פ דין תורה"אם המתנה נתחייבה לו ע, ומטיב בלי תכלית 5578 

ויש אנשים צדיקים שאין מזלם או זכותם גורם , (.´מכות י) פירוש בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו 5579 

אף גם , ב"ויגרע מהם עונג הנפלא ועדן הנצחי בעוה, ז"וחס להם מלבחור בעוה, שיזכו לשתי שולחנות 5580 

שנראה להם שיאכלו  (ה"תענית כ)א  כענין שנמצ, אתמעט מן המעט חלילה להם להמיר תמורה מוטעית כז 5581 

 5582 .ז"וחזר לבקש שיקחו ממנו העושר של עוה, רגלים´ על שולחן של ג

מה שאין כן מי שעל פי , והוא הנקרא מתנות שמים, יש צדיקים שעל פי דעת תורה מחוייב לשני שולחנות 5583 

אבל וי לו למאן , זה נותנין לוורק מחמת שהוא רוצה ומבקש רחמים על , דעת תורה אין לו זכות כזה 5584 

וזהו כוונת , אבל נקרא מתנה חטופה, ולכן אינו נקרא מתנות שמים, דאכיל עלמיה אם כולו או מקצתו 5585 

 5586 .והעושר שלהם הוא רק לנקמה, המדרש אלא חוטפין אותה להם

ין הב, והזניחו דיבוק חברים, ה כאשר ראה שרצונם להפריש את עצמם מאחיהם בשביל קנינם"והנה מרע 5587 

ואינו נקרא מתנות , ולכן נוח להם לעזוב דיבוק חברים, כי הם מחבבים ממונם יותר מן תועלת נפשית 5588 

ולכן , ו"ויתרפו כולם ח, והבין כי סוף סוף יטה להם אהבת הבצע מבלי לילך עם אחיהם למלחמה, שמים 5589 

, היותר חמורות כי ידע כי מאהבת הבצע יפול האדם סוף סוף בעבירות, שפך עליהם דברים קשים ומרים 5590 

ז חשש להם "עכ, אם שבטי יה בדורו של משה, ומעתה אחים אהובים נתבונן בינה, ויקל להפקיר הכל 5591 

על כן נתרחק , מה יאמרו איזובי הקיר, ו מדחי אל דחי בשביל אהבת הבצע"ה שסוף כל סוף יבואו ח"מרע 5592 

 5593 .(ב"רל´ חכמה ומוסר מא)  .מזה וטוב לנו

 5594 

 5595 מאמר תקז

 5596 .(ח"ב י"במדבר ל) עד התנחל בני ישראל איש נחלתו לא נשוב אל בתינו

, נטלו הימנו רשות והמתינו עוד יום אחד, י"יודן גיורא הלכו לשמוע תורה מרשב´ יוחנן ור´ יצחק ור´ ר 5597 

מה , חד מנהון דרש ויברכם יהושע וישלחם וילכו לאהליהם, אמרו צריכים אנו ליטול רשות פעם שנייה 5598 

היה שבט ראובן , אלא כשהיו ישראל מחלקים את הארץ, הליהם ויברכםל וגם כי שלחם יהושע אל א"ת 5599 

ושהו שם ימים אחדים וחזרו ונטלו רשות , נטלו רשות מן יהושע ללכת לאהליהם, ד שנה"ושבט גד עמהם י 5600 

ר יודן שבט ראובן וגד בני פמליא של יהושע וליווה אותם עד "א, לכן נאמר וגם כי שלחם, פעם שנייה 5601 

הברכה האחרונה גדולה מן הראשונה , ראו שנתמעטו בני פמליא חזרו וליוו אותו עד ביתווכיוון ש, הירדן 5602 

 5603 .ל"עכ

יכולים אנו ללמוד מזה כמה , ל"כשנעיין בתשומת לב מרוכזת באותו התיאור הנלהב שציירו לנו חז 5604 

ני הנה השבטים הללו בני גד וב, הוראות מוסריות נפלאות לשמש נר לרגלנו בהילוכנו במעגלות החיים 5605 

כל , הראו דוגמה נפלאה של מוסריות, בהתחייבותם להיחלץ בראש צבא לכבוש את ארץ כנען, ראובן 5606 

ומה גם שארץ הגלעד כבר היתה כאילו מוחזקת בידם , נכונותם לקיום ההבטחה שהבטיחו זה כמה 5607 



אפילו לימים אחדים ולהשאיר את , וכמה קשה הדבר להיעקר ממקומם שכבר נתערו בו, וברשותם 5608 

 5609 .תיהם ללא בעלים ואבותמשפחו

הבליגו על געגועיהם , כל שכן שקשה היא הפרידה לתקופת שנים ארוכות אשר כל יום כשנה ייחשב 5610 

בכדי להטות שכם אחד את , את הכל טישטשו והוציאו מלבותיהם, וכמיהות לבותיהם על בניהם ונשיהם 5611 

וחלוצים , דוגמה לאחיהםובתמימות גמורה ובשלמות המחשבה נעשו ל, אחיהם הלוחמים לכיבוש הארץ 5612 

 5613 .עברו בראש המחנה לקיים את נדרם ותנאם את משה רבינו

´ ומה על הז, הרי זה היה משתק את כל אומץ גבורתם, לו היה חודר ללבם אפילו נדנוד קל של געגועים 5614 

הלא בהגיע קץ שבע שנים ? שנים השניות שהתנדבו לחכות עד שכל הארץ תחלק לכל שבטי יה 5615 

ומדרך הטבע שהיו צריכים לבוא , עלו על גדות לבותיהם, שכל געגועיהם על בני ביתם בוודאי, הראשונות 5616 

הלא התנאי , כי את תפקידם מלאו בשלמות ומה להם לחכות, שכבר ישחררם וישלחם לביתם, לפני יהושע 5617 

 5618 .שלא חייבם להתעכב רק עד אחר הכיבוש, ואחר תשובו´ ונכבשה הארץ לפני ה, ה היה"עם משרע

בלתי , את כיסופי האבות על בניהם הקטנים שהשאירום לפני שבע שנים בחיק אמותיהם הנוכל לתאר 5619 

השנים ´ השנים האחרות מבלי שום רמז של תרעומות שקיימו את ז´ והקדישו את ז, מוגנים מכל אויביהם 5620 

כ ועתה פנו ולכו לכם "כמש, סבלו והמתינו במנוחה עד שקרא יהושע אותם לשוב לביתם, הראשונות 5621 

 5622 .בעבר הירדן´ אל אחוזתכם אשר נתן לכם משה עבד ה, םלאהליכ

כשהאדם נקלע לאיזה מקום לזמן ! ד השנים"מפליאה היתה רוממות נפשם של אלו השבטים כעבור י 5623 

הריהו בולם , כגון בשעת חירום או שבוי, והוא ייאלץ להיות קשור לאותו מקום, ממושך מרצונו או לאונסו 5624 

, כמובן שזה רק בתקופה הראשונה, וכובש את געגועי החירות והחופש ,את כל סערת רוחו וגעגועי נשמתו 5625 

הדמיון מתלהט , כל יום לשנה וכל שבוע ליובל שנים, ברם עם התקרב יום הגאולה כל רגע ליום ייחשב 5626 

ואין כוח שיוכל להשתלט על הדמיונות הנפשיים של , בשאון תמונות וציורים של אהבת הבנים ומשפחתו 5627 

 5628 .או של השבוי החוזר למשפחתו ולמולדתו, תהאסיר היוצא לחירו

שלטו , ד השנים"אחרי הי? י משה"וציוויו ע´ ומה אנו רואים כאן באלה גבורי החייל מקימי דבר ה 5629 

, נטלו הימנו ברכת הפרידה, בנפשותיהם ובנחת רוח וביראת הרוממות והערצת מורם ורבם הגדול יהושע 5630 

אלא שמצאו לנחוץ לשוב , על נפשם בבהלה אל ביתם ואחרי שהותם ימים אחדים לא נחפזו ולא נמלטו 5631 

 5632 .שנית וליטול מרבם ברכה שנייה

יהושע ברכם וגם ליוום עד הירדן שכבר עמדו על , לשיא התפעלות נגיע בקוראינו את התפתחות הענינים 5633 

שוב הם , ובכל זאת בראותם שרבם הגדול יצטרך לשוב על עקביו בפמליא מועטת, פתח וגבול ארצם 5634 

בודאי שראויים הם גבורי כוח אלה לברכה , ללוות את רבם בחזרה אל ביתו, ת דפיקות לבותיהםכובשים א 5635 

כפתור , ונעשו סמל לדורות הבאים איך מבצעים מאמץ רוחני בתכלית השלמות, שניה כפולה ומכופלת 5636 

 5637 !ופרח

, ן לדורותל קבעו והנציחו את הנהגתם כדי"עד שחז, כמה רגשות מוסריות נעוצות כאן בפעולתם האחרונה 5638 

הרעיון היסודי הגנוז בדין , צריך ליטול רשות פעם שניה, שהנפרד מרבו אם התעכב בעיר יום או יומים 5639 

והשלטת השכל , הסבלנות, המתינות, שכל אחד יתלמד לחנך ולהדריך את כוחות נפשו בדרך הכיבוש, זה 5640 

זוהי , ית בשלמות עילאיתבכדי להוציא לפועל כל התחייבות רוחנ, על ההרגלים והתשוקה הטבעית, הטוב 5641 

ומהדין של ברכת פרידה כפולה של , ההערה הבוקעת ועולה מתוך המאמר של הנהגת בני ראובן וגד 5642 

 5643 .(תורת הנפש)  .התלמיד מהרב

 5644 

 5645 מאמר תקח

והיתה ´ ונכבשה הארץ לפני ה. למלחמה´ ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני ה 5646 

 5647 .(ב"כ, ´ב כ"דבר לבמ) הארץ הזאת לכם לאחוזה

ר יודן שבט ראובן וגד היו בני "א, (א"ל´ בילקוט ט) ועיין, מדרגת בני גד ובני ראובן היתה נוראה להפליא 5648 

התנדבו מרצונם לישאר עם ישראל עד שיתחלקו הנחלות לכל השבטים עוד שבע , פמליא של יהושע 5649 

, כ ישובו לבתיהם"ש הארץ ואחשישתתפו בכיבו, הרי מפורש בתורה ונכבשה הארץ ואחר תשובו, שנים 5650 

ויש להבין לאיזו תועלת נשארו , אולם הם אמרו לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו 5651 

 5652 ?אחר שלא ביקשום על זה

רק מתוך הרגש דק שאין יכולים ליטול נחלה , כאן רואים דרגתם הגדולה בעשיית חסד ונשיאת עול 5653 

ומשום , אמרו שישארו עד שיתחלקו הנחלות, ים בנחלותיהםכל זמן שאין בני ישראל מסודר, לעצמם 5654 

כל , ולהיות מנותקים מבני משפחותיהם, הרגש דק זה התנדבו לישאר עוד שבע שנים שלמות עם השבטים 5655 

 5656 .´הם ראו בכל ענין קבלת נחלתם בעבר הירדן רק את מילוי חלקם בעבודת ה, מעשיהם היו לשם שמים



ונתעלו , מעשה חסד רב למכביר, הנדרש מהם´ כ כי הוא קידוש ה"ו גי רא"וכן בעוברם חלוצים לפני בנ 5657 

וזכו להשתתף עמו בדאגת כיבוש ארץ ישראל והנחלתה , כ בזה עד שנעשו ממש חבורתו של יהושע"כ 5658 

שלא ישובו הביתה עד שיגמר , ומלאו אחר עבודתם הנשגבה הזאת עד שהגיעו אל שיא החסד, לישראל 5659 

 5660 .כדי שלא יסתדרו הם עד שיסתדר האחרון בישראל, שנים שלמות´ החלוקה במשך ז

כבר , ז"י העסק בעניני העוה"למדתנו התורה שהושפעו בבחינה דקה ברוחניותם ע, אולם על אף גדלותם 5661 

, ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן נבנה, ´שבכל דבריהם לא נזכר שם ה, י אברבנאל בפירושו"העיר הר 5662 

לא היתה דרכם כדרכינו , וישב טפנו בערי המבצר, מקומם ואנחנו נחלץ חושים עד אשר הביאונום אל 5663 

דרכם היתה להזכיר שם שמים רק כשהרגישו , להזכיר שם שמים על כל מעשיהם מצות אנשים מלומדה 5664 

כבר הרגישו , ז בבחינה דקה בדבקותם השלמה"ולכן כשפגם המגע בעוה, לנגדי ממש´ בחינת שויתי ה 5665 

שהרבה , ה העירם על זה"ומשרע, כי אמיתיים היו, להבלבבם שהזכרת שם שמים תהיה כאילו לבט 5666 

ונכבשה הארץ לפני , ´ועבר לכם כל חלוץ לפני ה, ´ויאמר אליהם משה אם תחלצו לפני ה, ´בהזכרת שם ה 5667 

 5668 .´ה

הכל ללמדם , ז"להעיר להם על בטחון שלהם בעניני העוה, ה אמר ערים"עוד הם הזכירו ערי מבצר ומשרע 5669 

ולכן הם למדו מן , ממש´ ומוכרחים הם לתקן ולשוב אל בחינת שויתי ה, םז פעלה עליה"שהנגיעה בעוה 5670 

ועבדיך , כ שהזכירו גם הם שם שמים"כי מוצאים אח, הרמז והגביהו את עצמם שוב אל הדרגה ההיא 5671 

ש "וכן אמרו טפנו יהיו בערי הגלעד ולא הזכירו ערי מבצר כמ, ´נחנו נעבור חלוצים לפני ה´ יעברו לפני ה 5672 

 5673 .השלמה´ ששבו מיד לבחינת שויתי ה הרי, מקודם

אחר שחזרו בני גד ובני ראובן לעבר , (´ב י"יהושע כ) עוד דבר נורא מצינו בסוף ענין בני גד ובני ראובן 5674 

וישלחו בני ישראל את פנחס , וישמעו בני ישראל ויקהלו לעלות אליהם לצבא, הירדן ובנו מזבח על הירדן 5675 

דברו אתם לאמור מה המעל אשר מעלתם באלוהי ישראל לשוב וי, בן אלעזר הכהן ועשרה נשיאים עמו 5676 

ויש להבין איך חשדום , ם ובאו ישראל ללחום בהם"שחשדו אותם בבנין מזבח לעכו, ´היום מאחורי ה 5677 

ואך אם , ונפלא איך הסביר להם פנחס זאת? כ גדולים ומפמליא של יהושע"בעבודה זרה אחר שהיו כ 5678 

 5679 .והאחזו בתוכנו´ אחוזת ה טמאה ארץ אחוזתכם עברו לכם אל ארץ

כ לידי הרהורי תשובה "אם בא אח, ז"י אהבת עוה"ז ונפגע ע"כל המתקרב לעניני עוה, נבין כאן דבר עמוק 5680 

והיתה מסקנתו , ידוע ענין בת קול דאחר ששמע שובו בנים שובבים חוץ מאחר, נמצא הוא בסכנה גדולה 5681 

עלול הוא , ז ורוצה לפרוש ממנו"אדוק בעוהכך היא סכנת כל מי שנעשה , איזיל ואיתהני בהאי עלמא 5682 

שכיון שהתחרטו בני גד ובני ראובן , זהו שחששו בני ישראל! ואדרבא פקר טפי, להתיאש מקושי התשובה 5683 

לכן אמר , ו עול שמים"שמא במקום לעשות תשובה פרקו ח, (´ר ג"ויק) ש"על שבחרו בעבר הירדן כמ 5684 

עברו לכם ארץ אחוזת , ים על שקיבלתם אחוזה זושאתם מתחרט, להם פנחס ואם טמאה ארץ אחוזתכם 5685 

 5686 .´ה

, (ט"י י"רש) על שהתנחלו בארץ שהיא מחוץ להשראת השכינה, בניית המזבח היתה משום צערם 5687 

כי , ובהרגישם בזה התאוששו וביקשו לקבוע לעצמם ולדורותם סימן נצחי שיקשר אותם עם ארץ ישראל 5688 

ש שם מחר יאמרו "כמ, חששו שבני ישראל ירחיקום גם, ´חששו שמא בניהם ודורותיהם יתרחקו מעם ה 5689 

´ והשביתו בניכם את בנינו לבלתי ירא את ה´ אין לכם חלק בה, אלהי ישראל´ בניכם לבנינו מה לכם ולה 5690 

 5691 .ש"עיי

´ נשבעו על זאת בכל גילויי ה, וכדי שיתברר לכלל ישראל שרגש ההתרחקות הוא שעורר אותם לחיזוק 5692 

הוא יודע וישראל הוא ´ אל אלהים ה´ אל אלהים ה, בני גד וחצי שבט המנשיויענו בני ראובן ו, שבבריאה 5693 

´ שמות הללו ב´ מה ראו בני גד ובני ראובן להזכיר ג, (בילקוט) שם´ ופי´ ידע אם במרד ובמעל בה 5694 

´ אל אלהים ה, דבר ויקרא ארץ´ שנאמר אל אלהים ה, שבהם ברא אלהים העולם´ אל אלהים ה? פעמים 5695 

כנגד שלוש מדות שבהם נברא העולם בחכמה , אלהיך אל קנא´ לישראל כי אנוכי השבהם נתנה תורה  5696 

 5697 .בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ובדעתו תהומות נבקעו´ שנאמר ה, ובתבונה ובדעת

שהם כל אופני הגילויים שבהם מתגלה , נמצא שנשבעו בני גד ובני ראובן בכל השמות הקדושים האלה 5698 

לאות , עד כדי כך הוצרכו לחזק את דבריהם, במרד ובמעל עשו את המזבח כדי לברר שלא, השם בעולם 5699 

כל , ז"אם אך מתקרבים לדביקות בעוה, כמה קשה הוא להנצל מכשלון ואפילו אחר התעוררות של תשובה 5700 

ואם כך היא הסכנה גם אחרי מחשבת תשובה , ז ואפילו לגדולי גדולים"כך מסוכנת היא ההתקרבות לעוה 5701 

ת בתפילה ולסייעתא "ולפנות אל השי, ן לנו אלא להתחזק ולהדבק בתורה וביראת שמיםאי, כל שכן בלתה 5702 

 5703 .(125´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .דשמיא שאינה חוזרת ריקם

 5704 

 5705 מאמר תקט

 5706 .(ג"ב כ"במדבר ל) ודעו חטאתכם´ ואם לא תעשון כן הנה חטאתם לה



והם בו בכוח , דם בתחילת יצירתושכמה מיני רוחניות ניתנו בא, כתב בספר ערבי נחל ריש פרשת ויקהל 5707 

, אם מהפך חלק אחד מהם לקדושה נברא מזה מלאך קדוש, ולא בפועל ובידו להטותם לכל מקום שירצה 5708 

ואם לא נעשה מזה חלק מן הסיטרא אחרא , ומיד הוא פורח למעלה, שהוא החלק מנשמתו שיצא לפועל 5709 

במקום שהניח כל , אבל אחרי פטירתו ,וכל זמן שהנשמה מלובשת תוך הגוף אין האדם מרגיש זאת, ו"ח 5710 

 5711 .ד בקיצור"ימיו את חלקי נשמתו שם ימצאם עכ

רק חלקים קטנים מאורה מתגלים בזה , י הגוף והיא נסתרה מעצמה"כל זמן שהנשמה בגוף אורה מכוסה ע 5712 

הציור לזה אור , זהו הנקרא אצלנו רגע ההווה, כי בכל רגע מתגלה חלק אחר ומיד נכסה שוב, אחר זה 5713 

ובכל מקום שמגיע החלון , ובמכסה יש רק חלון אחד פתוח והמכסה מסתובב, המכוסה במכסה כדורי גדול 5714 

דבר זה הוא , ז"כך היא צורת חיינו בעוה, אבל מיד מכסה שוב ומגלהו במקום אחר, מגלה קצת מן האור 5715 

בכל כי אם היו העבר והעתיד מגולים לאדם , והוא המאפשר את הבחירה, ז"מעיקרי ההסתר של העוה 5716 

לב האדם , והעתיד לגמרי מכוסה, רק בהיות העבר רק בזכרון, שעה בשלמות היה החטא בלתי אפשרי 5717 

 5718 .מלאו לעשות רע

גם בירחי העיבור ידיעת הנשמה מתפשטת בכל , הסתר זה אינו קיים קודם שתכנס הנשמה לעולם הבחירה 5719 

וכל , הבחירה כל זה בהסתר בעולם, צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, (7´נדה ל) ל"העולם כאמרם ז 5720 

שתהיה לאדם , ת בבריאה"כי כך סידר השי, חלק מהנשמה מתנוצץ ויוצא מהכוח אל הפועל בזה אחר זה 5721 

לאחר שכבר עברו כל רגעי , ו"בכל רגע הזדמנות חדשה להידבק בנשמתו ולבחור בטוב או להיפך ח 5722 

שלמה והוא רואה כל חלקי נשמתו  אז חוזרת אליו ראייה, הגילויים שהוקבעו לו והאדם נפטר מן העולם 5723 

 5724 .ומה נעשה מהם

אז מהותו קדושה כפולה ומכופלת על מספר התנוצצויות נשמתו משך , אם נמצא שרוב רגעיו היו קדושים 5725 

וטומאתו , וימצא אורה כהה ונדעך ולבוש נשמתו קרעים קרעים, ו"להיפך ח, ואם ההיפך, כל ימי חייו 5726 

התענוג בראות האדם עצמו קדוש בקדושה מכופלת מכל רגעי  מה יגדל, יש להתבונן, כפולה ומכופלת 5727 

וזהו גדר גן עדן וגיהנם שכר ועונש , ומאידך כמה גדול צערו אם ימצא עצמו טמא בטומאה כפולה כזו, חייו 5728 

 5729 .ב"לעוה

אנו מבחינים שכל רגע , ז"על פי ציורי החוש שלנו בעוה, הבה נתבונן בענין גדול זה עוד יותר בעומק 5730 

על פי מבט זה אנו מאמינים שאחר , ההווה חי ורגע העתיד עומד להיוולד, הרי הוא מתלאחר שעבר  5731 

ושם בעולם ההוא יהיה , נגיע למקום אחר וזמן אחר, ז יהיה רק בעבר"כשכל היותנו בעוה, פרידתנו מגופנו 5732 

ם שלאחר זמן מסויים בעול, ושוב נאמין על פי דעת התורה הקדושה, שכר או עונש עבור מעשינו בעבר 5733 

 5734 .והיינו תחיית המתים, ההוא נשוב לעולם הגופני ונתחבר אל גופנו

העבר והעתיד , אז נמצא תמונה לגמרי אחרת, הבה נסתכל על הענין במבט אחר על פי ההבחנה הרוחנית 5735 

כי נראה את המציאות אך , י היותנו בגוף מסתתרים מראייתנו העבר והעתיד"אלא שע, אחד הם עם ההווה 5736 

כל גדר השגתנו בזמן ומקום מושרש במסגרת , וסדר ראיותנו נקרא עבר הווה ועתיד ,לחלקים דקים מאד 5737 

אלא שכך מצוייר , גם לא מיתת רגע ולא לידת רגע, במבט העליון אין זמן ולא מקום, זו של סדר ראיות 5738 

 5739 .חוץ מן החלקים הקטנים הנגלים לנו בזה אחר זה, י כוח הגוף המסתיר את הכל"לנו בדמיוננו ע

ועל ידה אנו מגיעים להבחנה , פרידתנו מהגוף אינה אלא הסרת הסתר הגוף, אנו קוראים מיתהגם מה ש 5740 

ז אל עולם אחר "מהעוה, אז נמצא שלא באנו בהיפרדנו מהגוף, שכל חיינו כהויה אחת ממש, אחדותית 5741 

, לא באנו אל מקום אחר כלל, ז"אלא שיש בו בחינת מקום וזמן שונות מאשר העוה, ז"שהוא כעין העוה 5742 

אלא שאנו מוצאים את עצמנו בלי הסתר הגוף שצמצם את , אנו מה שהיינו, אלא השגתנו היא שנשתנתה 5743 

ונמצא ששבנו , לפי זה מה שהורגלנו לקרוא מיתה היא באמת התחדשות החיים, ראייתנו לראייה חלקית 5744 

אותה בהיותנו  והוייה זו היא כמו שאנחנו עיצבנו, והוא הוייתנו, אל כל העבר שלנו בהיותו מקובץ יחד 5745 

 5746 .בעולם העבודה

נמצא את הוייתנו , אם התדבקנו בהיותנו בעולם בתורה ומצוות, אחר המות אנו נמצאים בתוך העבר שלנו 5747 

וכן , לא כבעבר אלא בהווה ממש, ה"השלמה כשהיא דבוקה ומחוברת לתורה ומצוות ולנותן התורה ב 5748 

וכבר יש לנו ידיעת האמת , ה או המצוהנרגיש ממש כי בה בשעה אנו עושים את העביר, ו"בעבירות ח 5749 

וזהו מה , כי עונג זה וחרטה ויסורין אלו אין גרוע מהם, וזהו גדר שכר ועונש, לדעת מה הן מצוות ועבירות 5750 

 5751 .שכתוב ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם

כי שוב נשוב אליו , כי בכל רגע שומה עלינו להתבונן מה אנו עושים מרגע זה, מכאן התעוררות נוראה 5752 

ו כי כל "בסור הסתר הגוף אל נמצא ח, וכמה עלינו להשתדל שנמצא בו עונג ולא יסורין וחרטה, משמ 5753 

בהתבטל בחינות עבר ועתיד נמצא כי ההוייה , רק בהכנות מלא דבר אל לא דבר, ימינו בהבל עסקנו 5754 

עים בים כ הרבה מעצמותנו אנו מטבי"אוי ואבוי לנו אשר כ, האמיתית שלנו אינה אלא העמל של רוחניות 5755 

 5756 .(220´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .הדמיון



 5757 

 5758 מאמר תקי

 5759 .(ה"ב כ"במדבר ל) ויאמר בני גד ובני ראובן עבדיך יעשו כאשר אדוני מצוה

וכן , אלא הגדול שבהם דיבר בשביל כולם, היה לו לומר ויאמרו בני גד ובני ראובן, ט"ואיתא בבעה 5760 

, ובני גד ובני ראובן לשון רבים, אמר לשון יחידובשפתי חכמים למה כתיב וי, י כולם כאיש אחד"פירש 5761 

, שכן האחד מדבר בשביל כולם, כולם מתרכזים ומאוחדים ברצון אחד, הוה אומר שאחד מדבר בשם כולם 5762 

כי רצון , האחד מבטא את מה שצפון בלב כל אנשי השבט, בדיבוריו ובכוונותיו של האחד נכללים כולם 5763 

 5764 .ואין צורך לשאול אצל כל יחיד רצונו ושאיפתו, אחד אחד ותשוקה אחת מאחדים את כולם כאיש

ואחרי שלקח משה את ספר הברית , ´ואחרי שכתב משה את כל דברי ה, במעמד הר סיני אמרו כולם נעשה 5765 

איך ענו , ל"יק זצ´ד סולובייצ"שואל הגרי, נעשה ונשמע´ ויאמרו כל אשר דיבר ה, ויקרא באזני העם 5766 

איזו אחריות הוא לוקח על , יכים לומר אעשה ואשמע בלשון יחידצר, כולם בלשון רבים נעשה ונשמע 5767 

? כ יסכימו לקבל על עצמם כל מה שניתן להם בסיני"מנין הוא בטוח שאחרים ג, עצמו עבור חבירו וזולתו 5768 

 5769 ?שגם רבים וגם כולם יעשו וישמעו, על סמך מה צעקו נעשה ונשמע בלשון רבים

ובלתי , שהיא חיותו של אדם הפרטי וקיומו של עם ישראל, כ העריכו את ערך התורה והמצוות"אלא שכ 5770 

קיבלו , שהמדות הרעות מוציאין את האדם מן העולם, התורה הוא מועמד להירוס החיים ומנוחתו ושלוותו 5771 

ומי אינו רוצה לחיות ולהיות , שהיו בטוחים שגם אחרים רוצים לחיות חיי מנוחה, כ"בהר סיני הכרה זו כ 5772 

וכולם צועקים ואומרים נעשה , היו בטוחים שגם כולם רוצים לקבל התורהאשר על כן , שמח בחיים 5773 

 5774 .ונשמע

כדי להביאם אל מקום חפצם , לאלו הנהגים המסיעים בני אדם מעיר לעיר וממקום למקום, ד"והמשיל למה 5775 

אבל כאשר התקלקלו הדרכים והם צריכים לעבור דרך יערות , והנהגים מתפרנסים מזה, לתכלית מסחרם 5776 

ובגלל סכנת החיים , שם ישנה סכנה להיתקל בשודדים ומחבלים שונים ששורצים על הדרכים, ומדבריות 5777 

 5778 .אף שהם מפסידים פרנסה, הנהגים מסרבים לצאת להסיע אותם

הוא עונה ומשיב בתוקף שבודאי גם הם לא יסעו ולא , וכאשר שואלים הסוחרים על חבריהם אם הם יסעו 5779 

כן , והוא בטוח מאה אחוזים על חבריהם שיאמרו לא, צים לחיותכי גם הם רו, יקבלו על עצמם סכנה זו 5780 

שבטוח היה , חבירו ושכנו ומכירו, היה גם במעמד הר סיני שאמרו כל אחד נעשה ונשמע גם בעבור אחרים 5781 

ואמרו בלשון רבים בשביל כולם נעשה , ב"ז ועוה"שגם הוא רוצה לבחור בחיים המבטיחים את עוה 5782 

 5783 .(מעייני החיים)  .ונשמע

 5784 

 5785 מאמר תקיא

במדבר ) ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי 5786 

 5787 .(ג"ב ל"ל

י שאביהם גרם לשבטים "אלא ע, רק בני ראובן וגד שאלו, בני מנשה לא שאלו להם בארץ סיחון ועוג 5788 

שכן , פירוש זה מפתיע, (וני שםחזק) נתנו לו נחלתו בשני עברי הירדן, שקרעו בגדיהם במעשה הגביע 5789 

לא מעצמו יזם את המעשה , והלא קיים מצוות כיבוד אביו יוסף הצדיק שהיה גם רבו, במה אשם מנשה 5790 

נענש שגם נחלתו , בכל זאת כיון שגרם צער לשבטי יה והביא לקריעת שמלותם, אלא רק שליח היה 5791 

 5792 .נקרעה

אפילו אם הגרמא היתה בתוקף מצוה , לחברועל האדם שאם הוא גרם רע ´ מכאן נראה כמה תקיפה יד ה 5793 

בשמים מודדים לו כמדתו , ואפילו אם הכוונה לא היתה לצער, רבה וגדולה כמו כיבוד אביו וכבוד רבו 5794 

וכל שכן אם הוא מצער , י עשיית מצוה"אף ע, וכל שכן שאם האדם מצער את חבירו וזולתו, וכמעשהו 5795 

עד כמה יגיע , ד אלא שהוא הראש והראשון שמביא לצערובוודאי אם אינו הגורם בלב, שלא במקום מצוה 5796 

 5797 .וחושבי שמו´ עונשו ולמעלה מזה אם אדם גורם צער לעבדי ה

כי עלול הוא לקיים מצוה ולהביא , על האדם תמיד לחשוש ולבדוק את עצמו אם אינו נהנה מצער חבירו 5798 

ה קשור בצער שנגרם ואם מעשה המצו, כי באותה המצוה יש גם עבירה, על עצמו שכר ועונש כאחד 5799 

 5800 .ואז ודאי וברור הוא שייענש מן השמים, הרי יש לחשוש שמא נהנה מן הצער הזה, לחבירו

צוה , ודינו של אדם זה שמורידין אותו ולא מעלין, ן היה יהודי אחד מלשין"מספרים כי בזמן הרמב 5801 

שליחו של , שיןן לשים עין עליו בעת שהוא יורד לנהר לרחוץ ואז לאבדו כדין שעושין למל"הרמב 5802 

ן על מה ולמה מת "וכאשר שאלו בפליאה להרמב, אך מיד לאחר מכן הוא מת, ן עשה כמעשה הזה"הרמב 5803 

והשיב כי אולי נהנה בשעת מעשה כשהמית את , שהרי עשה כשליחותו וזה מדין תורה, האיש ההוא 5804 

 5805 .רום כרוצחומכיוון שנתערב בו איזה שמץ של הנאת נקמה אין זו מצוה ונידון בשמי מ, המלשין



ומה , (ד"אמור כ) את משה´ וירגמו אותו אבן כאשר צוה ה, במקלל שהוציאוהו מחוץ למחנה לסקלו נאמר 5806 

אבל עשו , שלא רגמוהו מפני שנאה על שהיה גר ושהתגרה באזרח, אומר הספורנו? ´זה כאשר צוה ה 5807 

לא לשנאת , צוה השםי כן לשמור ולעשות כאשר "שעשו בנ´ ל פי"ן ז"וגם הרמב, לבלתי סור מן המצוה 5808 

ושרפת , פ בענין עיר הנידחת"ע אומר עה"והראב, בן המצרי שנצה עם הישראלי אלא לבער הפגום מתוכם 5809 

 5810 .בעבור כבוד השם תשרפנו באש, אלהיך´ לה, אלהיך´ באש את כל העיר ואת שללה כליל לה

ון שתהיה תכלית כל ובו תדבק, הספורנו מפרש בענין נביא השקר שנצטוו להרגו ולבער את הרע מקרבנו 5811 

הזהירות היא הכרח , (´ג ה"ראה י) ולא תהיה שנאתך על זה מסיבת איבה קודמת, פעולתכם לעשות רצונו 5812 

יש להיזהר היטב שלא יצא מן הפעולה החיובית שום נזק , אף בשעת המצוה ואף בפעולות חשובות ונעלות 5813 

 5814 .י שלא לעשות עבירה בכוונה ובמזידובוודאי ובוודא, ומכל שכן שלא לכוון לצער ולהזיק, וצער לזולת

, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו, שימו איש חרבו על יריכו, ´ויאמר להם כה אמר ה 5815 

כי איש בבנו ´ ויאמר משה מלאו ידכם לה, ויפול מן העם כשלושת אלפי איש, ויעשו בני לוי כדבר משה 5816 

ויתכפר לכון קדם , רבנכון על שפיכות דמא די בידיכוןואמר משה קריבו קו, ולתת עליכם ברכה, ובאחיו 5817 

 5818 .(ע"תרגום יב) ארום נגעתון גבר בבריה ובאחוי´ ה

שלא להתדבק ולא ישאר בו , עד כמה יש לאדם להיזהר ולהקפיד על טהרת המחשבה, למדין אנו מכאן 5819 

וביעור הרע  שהרי כאן נצטוו ממשה רבינו על מעשה זה של קנאות, איזה שהוא שמץ מאי נקיות המדות 5820 

שכן אולי הם נהנו מצד איזו מדה בלתי טהורה בשעה , מ צריכין כפרה על שפיכות דמים"מ, ז"ועקירת ע 5821 

 5822 .(אור חדש)  .שעשו את המעשה

H 5823 

 5824 מסעי

 5825 מאמר תקיב

 5826 .(´ג א"במדבר ל) אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם

הצורך להזכיר המסעים , ם"ן בשם הרמב"מבוכתב הר, התורה האריכה לפרט כל מסעות ישראל במדבר 5827 

אך בעתיד יהיו דברים בשמועה ויכזבם , כי הנסים והאותות הנעשות היו אמיתיות לכל רואיהם, גדול מאד 5828 

, עמידת ישראל במדבר ארבעים שנה ומציאת המן בכל יום, השומע מאותות התורה ונפלאותיה העצומות 5829 

וכאשר ידע הבורא יתברך כי יעבור על אלה , לבני אדםוהם מקומות רחוקים מן הישוב ואינן טבעיות  5830 

לא יאמינו בהם השומעים ויחשבו כי עמידתם במדבר הזה היה קרוב , האותות מה שיעבור על דברי הימים 5831 

כדי , וחיזק האותות כולם בזכרון המסעות, כ הרחיק מלבות בני האדם המחשבות האלה"ע, מן הישוב 5832 

 5833 .איך עמדו בני אדם במקומות ההם ארבעים שנה, ותות הגדולותשיראו אותם הדורות הבאים וידעו הא

, השרץ מגופי תורה וילפינן ליה מריבוי, תורה הקדושה שמייקרת כל אות וכל מילה, הדברים מופלאים 5834 

והכל שלא יבוא אדם טועה ויאמר , כ בפרטי כל המסעות כמה וכמה עמודים"ואילו כאן מאריכה תורה כ 5835 

וכי יתכן שיבוא אדם ויאמר שלא הוציאנו , אלא היו קרובים למקומות ישוב, שלא היו נסים כלל במדבר 5836 

וזה יסוד , והרי כל העולם כולו מעיד שהיינו במצרים בבית עבדים ויצאנו והלכנו במדבר, כלל ממצרים 5837 

 5838 .שנה במדבר ונתפרנסנו במן ובשליו ובבאר´ שהיינו מ, האמונה בקבלת אבות המעידים ואומרים

אמונה היא חיי האדם פשוטו , לידע ולהבין כמה מוכרחת האמונה לאדם, נו כאןיסוד הדברים שלמד 5839 

ותכלית האמונה להביא ליראה ופירושה של אמונה היינו אמונה תמימה ללא הרהור ופקפוק , כמשמעו 5840 

, לא תיקבע האמונה בלבו, וכל זמן שאין האדם חוזר ומשנן לעצמו כפשוטו יסודות ועיקרי האמונה, כלל 5841 

ולכן דור המדבר , וכל שלא הגיע למדרגה זו אינו מכלל המאמינים, ושה והשבות אל לבבךשאמונה פיר 5842 

 5843 .שראו בעיניהם ממש זכו להגיע לאמונה

חייבים לצייר בנפשנו ציורים שונים מקבלת אבות עד שיושרש הדבר עמוק , אולם אנו שלא ראינו בעינינו 5844 

ולכך חייבים אנו לעסוק , מחובתו לעסוק בזהז יוכל להשריש בקרבו אמונה "וכל פרט ופרט שעי, בנפשנו 5845 

כ "ומשום כך האריכה תורה כ, ולחזור ולעסוק בעניני יציאת מצרים ובענין מסעי ישראל במדבר וכדומה 5846 

שכיון שהאמונה , שלא יוכל לעלות אף מחשבת כפירה והרהור כלל, בפרטי המסעות להוציא מיד כל טועה 5847 

 5848 .יעורהאריכה התורה לאין ש, הכרחית לחיי האדם

אלא חייבים אנו לצייר , בידיעתנו שהיינו ארבעים שנה במדבר, אל לנו להסתפק בפשוטם של דברים 5849 

אמרו עליו על , מדבר שור הוא מדבר כוב, (ד"ר כ"שמו) ל"ואיתא בחז, בנפשנו היאך היה נראה המדבר 5850 

´ ר, בה אדםארץ לא עבר שם איש ולא ישב , מדבר כוב שהוא שמונה מאות פרסה מלא נחשים ועקרבים 5851 

ומרוב פחד , פעם אחת עבר אדם במדבר זה וראה נחש ישן והיה כקורת בית הבד, אבא השיח לפני רבינו 5852 

ולא עוד , והוא שאמר משה המוליכך במדבר הגדול והנורא, וחרדה נשר שערו והיו קוראים לו מרוטה 5853 

ל כדי "את הודיעונו חזוכל ז, אלא שהיו הנחשים והשרפים רובצים בפניהם כדי שלא יתבהלו ישראל מהם 5854 

 5855 .שנצייר לעצמנו נס המדבר



ואם אתה תמה על , שנותן לכל אחד רצונו שהוא מבקש, ל פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"איתא בחז 5856 

וכל אחד מישראל , ראה מה שעשה לישראל שהוריד להם את המן שהיו בו כל מיני מטעמים, הדבר הזה 5857 

י שהיה מתאוה לאכול דבר והיה אומר "וברש, לא חסרת בה דברוהיינו דכתוב , טועם כל מה שהוא רוצה 5858 

אבא אף דיבור לא היה צריך ´ אמר ר, נעשה בפיו בטעם הפיטמין, אילולא פיטמין היה לי לאכול, בפיו 5859 

כל הדברים האלו חייב , (´ה ג"ר כ"שמו) אלא כיון שעלה במחשבתו מיד נעשה בטעם הפיטמין, לומר 5860 

ולכן , כי חובת האמונה להיות הכל חוש ממש, לבו מחשבה קלה של כפירהלצייר בנפשו כדי שלא תעלה ב 5861 

 5862 .כדי להשריש את נס המן אצלנו, חוייבנו לאכול לחם משנה בשבת

מן שירד להם לישראל היה מתגבר ועולה עד , נס המן ראתה כל הבריאה כולה, (.ו"יומא ע) ל"איתא בחז 5863 

ה צוה "ולא עוד אלא שהקב, פני שולחן נגד צורריוכנאמר תערוך ל, שרואים אותו כל מלכי מזרח ומערב 5864 

למשמרת לדורותיכם למען יראו את ´ למשה קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן והנח אותה לפני ה 5865 

מעתה , ה את ישראל במדבר"ואיתא שירמיהו הוציא צנצנת המן והראה לישראל היאך הזין הקב, הלחם 5866 

ולכן נתן את צנצנת המן למשמרת שיראו , ה בגדר חושכמה פשוט לראות שהתורה דורשת מאתנו אמונ 5867 

 5868 .ו"ובעת שהאמונה איננה חושית הוא קרוב לכוחי ועוצם ידי ח, כולם בעיניהם את נסי המן

, י מפני מה לא היה יורד להם לישראל מן פעם אחת בשנה"שאלו תלמידיו לרשב, (ו"יומא ע) ´איתא בגמ 5869 

וקבע לו פרנסתו פעם אחת בשנה והיה מקבל , יה לו בןד למלך בשר ודם שה"אמר להם אמשול לכם מלה 5870 

, ראוי לו שיקבל פני אביו כל יום, אמר המלך אקבע לו פרנסתו בכל יום ויום, פני אביו פעם אחת בשנה 5871 

ונמצא כל ישראל מכוונין לבם , בנים היה דואג שמא למחר לא ירד המן´ וה´ אף כן ישראל מי שיש לו ד 5872 

 5873 .לשמים

מ הוצרכו שירד להם מן בכל יום "מ, ה בחוש בכל שעה ושעה"בר וראו את הקבכלל ישראל שהיו במד 5874 

, ת שימציא להם מן למחר"ויבקשו בכל יום מאת השי, כדי שלא יהיו בטוחים במזונותיהם ליום המחר 5875 

ולכן , שכיון שהכל מזומן לו אינו צריך לבקשה, ה אף בשעה שנמצא במדבר"שיתכן וישכח האדם את הקב 5876 

כ אנו "עאכו, ה מן בכל יום כדי שיתעוררו כל יום מחדש"ונתן הקב, תעוררות מחודשתדרוש כל יום ה 5877 

 5878 .ודאי שיתכן ותיגבר השכחה עלינו, בחוש´ במצבנו שההנהגה נסתרת ואיננו רואים את כבודו ית

ה את ישראל לעמוד "ומפני זה ציוה הקב, ולכן הוצרכנו להתעוררות ולהתחזקות מחודשת בכל שעה 5879 

ובעת שלא נתחזק , ה"כדי שנרגיש כל הזמן שאנו צריכים לבקש מחדש מאת הקב, ים ביוםפעמ´ בתפילה ג 5880 

כן כל מצוות התורה הוא , ת ונדאג ליום מחר"ונשכח את השי, כל שעה יתגברו כוחות הגשמיים עלינו 5881 

אור יחזקאל )  .ה ונזכה לאמונה השלמה"ת ואז לא נשכח את הקב"כדי שנעמוד תמיד עם השי, בענין זה 5882 

 5883 .(א"ר´ מא ג"ח

 5884 

 5885 מאמר תקיג

 5886 .(´ג א"במדבר ל) אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם

עד שאפילו הלכות שבת החמורות , והררי הלכות תלויים בה בשערה, התורה חתומה ניתנה וכולה כללים 5887 

, כ בפרשת מסעי ישראל במדבר"וכאן האריכה כ, תלויים אך בגזרה שוה ממלאכת המשכן, שבתורה 5888 

יעקב דוד ומשה ברחו מפני , (מסעי´ ריש פ) ר"ל במד"הדבר מתמיה וכבר עמדו על זה רבותינו זו 5889 

א  "וכה, וכן בדוד ודוד ברח וימלט, וכן במשה ויברח משה, מה כתיב ביעקב ויברח יעקב, שונאיהם 5890 

 5891 .ההצלה היא לברוח ולהחבא, כלומר גם עם ישראל, לך עמי בא בחדריך (ו"ישעיה כ)

שנה שעשיתם במדבר ´ כל אותן מ, כל גדולי עולם יראו וברחו מן שונאיהם, ה לישראל"אמר להם הקב 5892 

, ה למשה"לכך אמר הקב, אלא הייתי מפיל שונאיכם לפניכם במה שהייתי עמכם, לא הנחתי אתכם לברוח 5893 

משל למלך שהיה בנו , כדי שיהיו יודעים מהנסים שעשיתי להם, כתוב את מסעות שנסעו ישראל במדבר 5894 

כאן , כאן ישבנו, כשחזרו התחיל אביו מונה כל המסעות ואומר, הוליכו למקום אחר לרפאותוחולה ו 5895 

 5896 .כ"ה למשה מנה להם כל המקומות לכך נאמר אלה מסעי ע"ל הקב"כך א, חששת את ראשך

, ה לישראל"האחד לפרסם אהבת הקב, ל באו ללמדנו שפרשת המסעות על שני דברים היא באה"חז 5897 

מה שלא זכו כל גדולי עולם שהם הוצרכו לברוח כדי , כל השנים שעשו במדבר ונפלאות השגחתו עליהם 5898 

י "והשני גילוי אהבתם שנתפרסמה ע, ה כבבת עינו"ודור המדבר שמר עליהם הקב, להנצל משונאיהם 5899 

ש זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי "ה וכמ"ואהבה זו זכורה היא להקב, הליכתם במדבר 5900 

 5901 .והיא מן הזכרונות שאנו מזכירים לפניו ביום הזכרון לזכות על ידו בדין, זרועה במדבר בארץ לא

והיא נמשכת , אלא שמהם התחילה האהבה הזו, אך לא רק מה שאירע לאבותינו באה התורה ללמדנו 5902 

וגם אנחנו בעיני המקום כמשל המלך ובנו , כי מעת מתן תורה אנו כבנים למקום והיינו לסגולתו, והולכת 5903 

מן  (7´חולין ז) ל"ולמדו חז, מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו´ וכן כתיב מה, מונה כל מסעותיושהוא  5904 

 5905 .שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, המקרא הזה



שאותו אדם באותו , כי על כל נקיפת אצבע מכריזין מלמעלה, בא וראה כמה חביב האדם בעיני המקום 5906 

כי גם המלך בכיפה לא יעלה על דעתו , וזה עולה אפילו על משל המלך, נקף אצבעומקום ובאותה שעה  5907 

ואלמלא היה עושה כן היה נראה בעיני בני המדינה , להכריז במדינתו אם נקף אצבעו או אצבע של בנו 5908 

אלא הוא מכריז בעולמות העליונים כי יקרה לו מאורע של , ה לישראל אינו כן"אבל הקב, כמשתולל 5909 

 5910 .ענקיפת אצב

ואין הדבר , שנדמה לו כי אוהב הוא את עצמו, יכיר כי טועה הוא במחשבתו, ואם האדם ישים זה אל לבו 5911 

, כ שיראה בנקיפת אצבעו כמאורע הראוי להכריז עליו"כי אין לך אדם שמתוך אהבתו לעצמו יתפנק כ, כן 5912 

לא יגיע , בת עצמועד כמה שירבה באה, כ צריך הוא לעטות בושה על מחשבותיו שהוא הדואג לעצמו"וא 5913 

והיינו , יהבו והוא יכלכלו´ ולכן אם יבין זאת ישליך על ה, ה אוהבו"עדיין לראשיתה של אהבה שהקב 5914 

יכיר כי הוא אינו מבין דרכו , מצעדי גבר´ אם ילמד היטב את הלימוד מה, סיפא דקרא ואדם מה יבין דרכו 5915 

 5916 .יספור צעדיו´ כלל ורק מה

, שבא ללמדנו ערך המאורע עצמו, ענין אחר הוא, כוננו ודרכו יחפץ מצעדי גבר´ אבל הכתוב בתהלים מה 5917 

היינו שהמלה כוננו היא , והכתוב במשלי מלמדנו את הערך של בעל המאורע וחביבותו בעיני המקום 5918 

והוא מעשה המקדש , כן מצינו שנאמר כוננו על המעשה הגדול ביותר, המבארת את ענין וערך המאורע 5919 

אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ´ ה ויהי נועם ה"וכן התחנן מרע, יךכוננו יד´ ש מקדש ה"וכמ 5920 

 5921 .(י פקודי"רש) ל שזו היתה תפילתו של משה רבינו בשעת חנוכת המשכן"שאמרו ז, ומעשה ידינו כוננהו

כי יש מצעד גבר כזה , מצעדי גבר כוננו´ וכינון כזה הוא זה שנאמר מה, כינון הוא מעשה נעלה ביותר 5922 

ורואה בה מילוי , ה יחפוץ את דרכו"וזה בשעה שהקב, אלא הוא מאורע עולמי, רק מאורע אישי שאינו 5923 

, מצעד גבר כוננו לתכלית נעלה ונשגב´ כלומר לפיכך מה, וזהו סיפא דקרא ודרכו יחפץ, חפצו ורצונו 5924 

, ם יחדכ הרי נעלמים מהאדם שני הערכים ג"וא, ´כי בדרכו של האדם מתקיים חפץ ה, מפני שדרכו יחפץ 5925 

כי יש שבמצעדי גבר שלו יש ערך של , ובין ערך המעשים שלו, בין ערך עצמו וחביבותו בעיני המקום 5926 

 5927 .(דליות יחזקאל)  .מאורע עולמי ולא רק ערך אישי

 5928 

 5929 מאמר תקיד

 5930 .(´ג א"במדבר ל) אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם

דכתיב , ה ליתן שכרן"ר קיבלו את ישראל ועתיד הקבעל אש, למה זכו ליכתב בתורה כל המסעות הללו 5931 

, ומה מדבר על שקיבל ישראל כך, פרוח תפרח ותגל, ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת 5932 

וכל מה , אף שהמקומות האלו הם דומם, (´ג ג"ר כ"במד) כ"המקבל תלמידי חכמים בתוך ביתו עאכו 5933 

מכל מקום זקף , א ברצונם אלא בגזירת המקום ברוך הואשקיבלו את ישראל לא תלוי היה ברצונם או של 5934 

כ אדם בעל בחירה "עאכו, ולכן הונצחו להכתב בתורה לנצח, ה זאת לזכותם ועתיד ליתן להם שכר"הקב 5935 

כל שכן אם יודע להעריך ולקבל כיאות פניהם של תלמידי , המקבל בני אדם בתוך ביתו בפנים יפות 5936 

 5937 .צחיתשהוא וביתו יונצחו בתורה הנ, חכמים

, וכנגדן שבט דן, שבט דן בצפון משם החושך יוצא לעולם, (´ט´ ר ב"במד) הדגלים במדבר לפי הסדר 5938 

, ועבודה זרה חושך הוא, שהוא החשיך את העולם בעבודה זרה שעשה ירבעם שני עגלי זהב? למה 5939 

אלא  ?ולמה אם כן יוחס אחרי שבט דן, ולכאורה הלא ירבעם בן נבט יצא משבט אפרים ולא משבט דן 5940 

הוא פנה לכל השבטים וכולם סירבו להעמיד את , שירבעם היה מחפש מקום איפה להעמיד את העגלים 5941 

ואת , ויועץ המלך ויעשה שני עגלי זהב (ב"א י"מ) ´שנא, ולא קיבלו ממנו אלא שבט דן, העגלים בתחומם 5942 

 5943 .ה שיחנה דן בצפון"ולכן צוה הקב, האחד בדן

, ´ח הק"האוה´ על כן קרא שם המקום סכות ופי, הו עשה סוכותויעקב נסע סכותה ויבן לו בית ולמקנ 5944 

? וכי בשביל שעשה שם סוכה יקרא למקום כן, בשביל שלמקנהו עשה סוכות? וטעם קריאת שמה סוכותה 5945 

ולשינוי , מה שלא עשה כן אדם קודם שיכין סוכה לבהמות, אולי כי עשה דבר חדש בחמלתו על המקנה 5946 

 5947 .חדש קרא המקום עליו

ויש בו מדה כפולה ומשולשת של רחמים שבאה לו , לבו פועם בחסד וברחמים, נו איש האלהיםיעקב אבי 5948 

והוא עצמו אמת תתן אמת , ויש בו דין מאביו יצחק, יש בו רחמים מאברהם זקנו, מאביו ומזקנו גם יחד 5949 

התעוררה וכך , גם לבהמות וחיות יער, רחמי יעקב היו מקיפים מגדול ועד קטן לכל יצורי הבריאה, ליעקב 5950 

כדי להגן , עשה סוכות ובנה בית לא רק לו ולילדיו אלא גם לבהמות, חמלתו על המקנה ועל הבהמות 5951 

והכתוב מספר כי כאשר שלח , עד כדי כך הגיעה חמלתו, עליהם מרעמים וסופות גשם וקור או מהחמה 5952 

את שלום אחיך , ל אומרים"וחז, לא שכח גם להזכיר את שלום הצאן, יעקב את יוסף לדעת את שלום אחיו 5953 

ר "מד) הדא דאמר שאדם צריך לשאול בשלום דבר שיש ביה הנייה ממנו, ניחא אלא מאי ואת שלום הצאן 5954 

 5955 .(´ד ג"וישב פ



אנכי , טרפה לא הבאתי לך, רחליך ועזיך לא שכלו, זה עשרים שנה אנכי עמך, יעקב עשה חשבון עם לבן 5956 

ה לארי שיהיה טורף ואוכל "שכך גזר הקב, ריל אני הייתי חוטא על הא"אמרו חז, אחטנה מידי תבקשנה 5957 

חמלת , (´ד ז"ר ויצא ע"מד) ומיום שיעקב רועה צאנו לא אכל הארי ממנו כלום, מצאנו של לבן בכל יום 5958 

 5959 .(מעייני החיים)  .ומקומות שבהם נתגלתה חמלתו נכתבו והונצחו בתורה, יעקב מגעת לכל הברואים

 5960 

 5961 מאמר תקטו

 5962 .(´ג א"במדבר ל) מארץ מצרים לצבאותם אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו

ם בספר המורה "והביא דברי הרמב, ן מה טעם להביא בפרטות כל מסעות בני ישראל במדבר"כתב הרמב 5963 

וכנאמר , כי הנסים והאותות הנעשות היו אמיתיות לכל רואיהם, הצורך להזכיר המסעים גדול מאד, ל"וז 5964 

כי זה ענין הנס שבעת שאדם רואה אותות ומופתים , שראו הכל חוש בעיניהם´ אשר עין בעין נראה ה 5965 

ולכן יכול לעשות נס ולשנות , הרי רואה שיש מחדש לבריאה ואין מציאות לטבע כלל, שהוא היפך הטבע 5966 

ויכזבם השומע מאותות התורה ונפלאותיה , אך בעתיד יהיו דברים בשמועה, ´הכל כפי שיעלה ברצונו ית 5967 

ומבקש עצות והתחכמויות כדי לסתור את , ולא להאמין להםשבטבע האדם לכזב השמועות , העצומות 5968 

 5969 .מ אין הענין מיושב בלבבם"ואף אלו שאינם סותרים הדברים מ, השמועות

והנה כאשר נתבונן בזה לבד נראה נפלאות , ם להזכיר עמידת ישראל במדבר ארבעים שנה"ומוסיף הרמב 5970 

חיו במשך ארבעים שנה במדבר , לאין שיעורעם שלם של מליוני אנשים ובעלי חיים , גדולות לאין שיעור 5971 

כי איך יכלו להתקיים במקום שלא , מתהלך בקרב מחניך´ וראו הכל בחוש כי ה, מקום שמם ללא צומח 5972 

התקיימו בני ישראל , ובאותו המקום שאינו מסוגל כלל לקיום אנשים, עבר בו איש ולא ישב בו אדם 5973 

מטות נוחות כמטות , נוחים היו לישראל במדבר חיים, במשך ארבעים שנה שעליה נאמר לא חסרת דבר 5974 

, ל דומה היתה נסיעת ישראל במדבר לנסיעת מלך במרכבתו מתוך מנוחה ושלוה"וכן אמרו חז, של זהב 5975 

 5976 .וכל זה נס גלוי ממש

לא מקום , והם רחוקים מן הישוב, שהוא מאכל רוחני, ומציאת המן בכל יום מזון שמלאכי השרת אוכלים 5977 

כי יעבור על אלה ´ וכאשר ידע הבורא ית, וכל אלה מעשה נסים נראות לעין, וןזרע תאנה וגפן ורמ 5978 

ויחשבו כי עמידתם במדבר היה קרוב מן הישוב מקום אשר בני אדם , האותות מה שיעבור על דברי הימים 5979 

וחיזק , כ הרחיק מלבות בני האדם המחשבות האלו"ע, כמו המדברות אשר ישכנו בהם בני ערב היום, שם 5980 

איך עמדו בני , כדי שיראו אותם הדורות הבאים וידעו האותות הגדולות, כולם בזכרון המסעותהאותות  5981 

 5982 .אדם במקומות האלו ארבעים שנה

והלא מפורש בתורה יציאת בני , היאך יעלה על דעת מכחיש כדברים האלו, ולכאורה עדיין צריך ביאור 5983 

וכל זה , לאכול ונתינת המן והשליוובקשת ישראל מזון , ישראל ממצרים ושהותם במדבר ארבעים שנה 5984 

ומדוע חזרה תורה שנית לבאר כל פרטי המסעות שהיו , מבואר בתורה באריכות כמה וכמה פעמים 5985 

 5986 .במקומות רחוקים מן הישוב

ש רוצה שתהא אמונתנו חוש "שהבורא ית, ונראה מכאן יסוד גדול בהבנת ענין האמונה הנדרשת מאתנו 5987 

, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים (ט"שמות י) לפני מתן תורהוכן נאמר , ממש ולא ידיעה בעלמא 5988 

ולא בעדים אני מעיד עליכם אלא אתם , י לא במסורת היא בידכם ולא בדברים אני משגר לכם"ופירש 5989 

והטעם לזה אינו משום דללא ראיה יש , מבואר דהתורה תובעת מישראל שיהיה הכל כראיה ממש, ראיתם 5990 

לנו מחוסרי הבנה אין הבחנה בין מדרגות שונות , שת שלמות באמונהאלא שתורה דור, חסרון באמונה 5991 

 5992 .אך האמת היא שהמדרגות באמונה הם ללא תכלית, הכל נקראים בעינינו מאמינים, באמונה

ה והן "ה להקב"שבשעה שאמר משרע, (ד"י´ ר ג"שמו) ל"נאמר בחז, עוד לפני ביאת משה ואהרן לפרעה 5993 

חזינן שנקראו כבר אז , מאמינים בני מאמינים הם, ע אתה דובר על בניה לשון הר"אמר הקב, לא יאמינו לי 5994 

שקריעת ים סוף הביאה את , ובמשה עבדו´ מ מצינו שלאחר קריעת ים סוף כתיב ויאמינו בה"מ, למאמינים 5995 

 5996 .´משמע שכאילו ולפני זה עדיין לא נקראו שהאמינו בה, ´עם ישראל ליראה וזה הוביל לאמונה בה

אולם עדיין אין זה שלמות , כוח המסורת שקיבלו שיבוא הגואל ויאמר פקוד פקדתיבראשונה האמינו מ 5997 

ועל , עשרת המכות וקריעת ים סוף נתחזקה האמונה, ורק לאחר כל המעשים של יציאת מצרים, האמונה 5998 

שרק , ומכוח הארה זו לבד אפשר להתחזק באמונה, והדברים מתוקים כדבש, זה נאמר וייראו ויאמינו 5999 

והתורה ללא תכלית וכן האמונה , ה הוא בלא תכלית"כיון שהקב, לגלות לנו דברים כאלה ה יכול"הקב 6000 

 6001 .ולכן שייך מדרגות רבות באמונה, יכולה להיות בלא תכלית

´ או הנסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי באותות ובמופתים ככל אשר עשה ה (´דברים ד) וכן נאמר 6002 

´ אתה הראית לדעת כי ה, מעלת האמונה בעת שזה לעיניך ממשודוק בלשון לעיניך שהיא , אלוהיך לעיניך 6003 

וכשם שקרע את , רקיעים´ ה ז"י שפתח הקב"ועיין ברש, הוא האלוהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת 6004 

, ג שמעמד הר סיני היה שקט ודממה בעולם"ואע, התחתונים כן קרע את העליונים והראם שהוא יחידי 6005 



´ ת לקרוע ז"והוצרך השי, מכל מקום אין זה מספיק, ור לא צייץצפ (ט"שמות רבה כ) ל"וכמבואר בחז 6006 

 6007 .רקיעים ולהראותם שאין עוד מלבדו

לכך לו לא היינו יודעים מקומות , כיון שנדרשת אמונה חושית, ם"ולהאמור מבואר שפיר דברי הרמב 6008 

מ אין זה "אף שנאמין במה שכתוב בתורה מ, היינו יכולים לומר שהיו קרובים למקומות ישוב, המסעות 6009 

היאך המקומות הללו , לכן גילתה תורה מקומות המסעות ויכול כל אחד ואחד לראות בעיניו, חוש ממש 6010 

שהרי ידוע שדבר העשוי להתגלות , וכאשר יכולים לראות הרי זה כמו שראינו בעינינו, מדבר ושממה הם 6011 

כדי שנדע חובת האמונה  ,ל שזה בעצמו באה התורה ללמדנו בינה"וביתר ביאור י, הרי הוא כגלוי ועומד 6012 

ולכן פירטה התורה כל מהלך המסעות שנבין עד היכן חובתנו , הנדרשת מאתנו שחייבת להיות חושית 6013 

 6014 .(ו"כ´ ג עמ"אור יחזקאל ח)  .להשריש אמונה בקרבנו

 6015 

 6016 מאמר תקטז

 6017 .(´ג א"במדבר ל) אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם

כיון שהיו חוזרין , לך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותומשל למ, אלה מסעי בני ישראל 6018 

ה "כך אמר לו הקב, כאן חששת את ראשך, כאן הוקרנו, אמר לו כאן ישננו, התחיל אביו מונה כל המסעות 6019 

 6020 .(י"רש) לכך נאמר אלה מסעי בני ישראל, מנה להם כל המקומות היכן הכעיסוני, למשה

, ואלו הן, י יסורין"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"טובות נתן הקבי אומר שלוש מתנות "תניא רשב 6021 

ברכות ) אלהיך מייסרך´ ארץ ישראל דכתיב כי כאשר ייסר איש את בנו ה, תורה ארץ ישראל ועולם הבא 6022 

אלהיך עמך לא חסרת דבר שלא ´ הלא ארבעים שנה ה? ויש להבין באילו יסורים ניתנה ארץ ישראל, (.´ה 6023 

 6024 .(א"ר כ"שמו) והוא נברא לפניהם, הזכיר דברהיו חסרים אלא ל

מסובבים , אלהיכם תלכו זה הענן´ אחרי ה, דומה שאנו היינו מאושרים אילו זכינו לאחד מאלף מיסוריהם 6025 

זיו , (7ג"יומא ע) לחם אבירים אכלו מזון שמלאכי השרת אוכלים, ´בענני כבוד וחונים סביב משכן ה 6026 

, עליהם נגלה´ כבוד ה, שמלתם לא בלתה ורגלם לא בצקה, יםשתו מים מבארה של מר, השכינה שנתגשם 6027 

ועליהם שרי חמשים ומאות ואלפים עד , והם לומדים תורה במאות סנהדראות, משה נביאם ואהרן כהנם 6028 

 6029 !מעין עולם הבא (פרקים´ ם בח"הרמב) והקטנה שבנשותיהם גדולה מיחזקאל בנבואה, לשבעים זקנים

דאינו דומה מי שיש לו פת בסלו , ילך מן במדבר למען ענותך לנסותךבכל זאת ועל כל טובתם נאמר המאכ 6030 

הנהגה נוראה היתה עמם , היינו שהעינוי היה לנסותך לדעת את אשר בלבבך, (7ד"יומא ע) למי שאין לו 6031 

שם ) רשעים שטו ולקטו, בינונים יצאו ולקטו, צדיקים ירד להם המן על פתח ביתם, בדקדוק תוקף הדין 6032 

והלך לחפשו , לא מצא את המן לפתח אהלו, אל שירד ממדרגתו ידעו זאת כל ישראלאחד מישר, (.ה"ע 6033 

 6034 .ועיני כולם רואות

היה עליהם להיות בשיא , בלא רחמים והארכת אף, ומי שהתאונן על יסורים אלו נשרף באש או נשכו נחש 6035 

 6036 ל במצרים חינםעד שהתלוננו זכרנו את הדגה אשר נאכ, ונענשו על כל הסחת דעת, דבקותם כל היום כולו

, היינו אמנם היתה במצרים הנהגת הסתר פנים נוראה, ל בספרי בלא מצוות"ופירשו חז, (א"במדבר י) 6037 

אבל לא הוצרכו לשלם , ובמקום לחם שמים אכלנו דגה, עבודה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה 6038 

 6039 .בדקדוק דבקות כה נעלה ולהענש על כל צעד

ואף במצרים בתוקף הסתר הפנים היתה הנהגת , ר פנים היא חינםאבל טעות היא לחשוב שהנהגה של הסת 6040 

, בהשגחה פרטית מופלאה, (א"סוטה י) ל בזה"כמו שהאריכו חז, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור 6041 

שנשפט בו לפני הגאולה , (´יחזקאל כ)א  במדבר העמים שהודיענו הנבי, וכן אף אנו מצויים במסע במדבר 6042 

וכשם שעיקר נסיונותיהם של , רנו שבהם נקנה ארץ ישראל בקדושה עולמיתואלו יהיו יסו, השלמה 6043 

כך עיקר עבודתנו הוא לישר את לבבנו ולהשריש בלבנו אמונה , אבותינו היו לדעת את אשר בלבבך 6044 

וכל פרוטה , ממש´ הם על פי ה, שכל מאורעותנו הנדמים כסדורים בדרך הטבע בהסתר פנים, צרופה 6045 

ומתפרנס ברווחה , ו"ובין אם הוא דר בירושלים ת, מתייסר עם אחינו בוורשהבין לה, שלוחה מן השמים 6046 

 6047 .י הקונסול הפולני"ע

מארץ ´ ונוסעים אנו על פי ה, הם הגויים שונאי ישראל, נוסעים אנו במדבר העמים שרף נחש ועקרב 6048 

עין אוהבת מושגחין ב, בין הכלל ובין כל פרט בו, יסעו ועל פיו יחנו´ על פי ה, לארץ ומישוב לישוב 6049 

כל אחד ואחד יכול לראותה , וכל חניה וטלטול באים ללמד השגחה פרטית, י אבינו רוענו"ורחומה ע 6050 

והכלל כולו יראה , אותה עבר עד שהגיע לארץ ישראל, כשיפקח את עיניו ויתבונן בדרך הייסורים שלו 6051 

 6052 .(לקט שיחות מוסר)  .ויכיר את כל דרך מסעותיו בקרוב בגאולתנו השלמה

 6053 

 6054 תקיז מאמר

 6055 .(´ג א"במדבר ל) אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם



לא , פ שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר"שאע, להודיע חסדיו של מקום, למה נכתבו המסעות הללו 6056 

שהרי אין כאן אלא , תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה 6057 

משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק , רבי תנחומא דרש, (י"רש) סעותארבעים ושתים מ 6058 

, אמר לו כאן ישננו כאן חששת את ראשך, כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות, לרפאותו 6059 

 6060 .ה לעם ישראל"רואים מכאן האהבה של הקב

לכאורה קשה הלא לכל אדם יש , פיוה רסן וחכה ב"נתן לו הקב, דבר בפיו´ וישם ה, ל על בלעם"אמרו חז 6061 

כי לא לקח ממנו , ל הסבא מקלם"ז זצ"ז מרן הרש"ואמר ע? ממנו את כוח הבחירה´ בחירה ואיך לקח ה 6062 

ולא העיז יותר לקללם והיה , ה גילה את עיניו וראה את מעלתם וחשיבותם של ישראל"אלא הקב, הבחירה 6063 

 6064 .מוכרח לדבר בשבחם של ישראל

הלך ופסק להם , מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים, (ג"מ פ"ב)א  איתא בגמר 6065 

בני אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך , מזונות וכשבא אצל אביו אמר לו 6066 

פועל פשוט שהוא בעצמו לא מחשיב , רואים מזה מעלתם של עם ישראל, שהם בני אברהם יצחק ויעקב 6067 

אם , בכל זאת רבי יוחנן בן מתיא אמר לבנו, א עולה על דעתו שמגיע לו יותר מפת וקטניותול, את עצמו 6068 

 6069 .אלא מגיע להם כאברהם, לא מספיקה סעודה כסעודת שלמה, פסקת להם מזונות סתם

ויש לו קשר עם האבות , כי כל יהודי הוא בן אברהם יצחק ויעקב, יוחנן בן מתיא הבין מהי נפש ישראל´ ר 6070 

מפני שהוא , ל יהודי פשוט הוא יותר חשוב ויותר מרומם מהשרים הגדולים של אומות העולםכ, הקדושים 6071 

ועוד כל יהודי פשוט הוא קשור , ש כל הגוים כאין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו"כמ, בן אברהם יצחק ויעקב 6072 

 6073 .שיעורולכן כל יהודי הוא מרומם ונישא עד אין , ה"והתורה מקשרת אותו אל הקב, עם התורה הקדושה

כאן , כאן הוקרנו, כאן ישננו, ומונה את המסעות, ה לעם ישראל היא עד אין שיעור"לכן אהבתו של הקב 6074 

לא ראינו בגלוי את אהבתו , אלא במשך גלותנו קרוב לאלפים שנה היתה אהבתו בסתר, חששת את ראשך 6075 

ה לגלות "תחיל הקבכבר ה, שבקרוב יופיע לפנינו, עכשיו שמתקרבים ימות המשיח, הגדולה לעם ישראל 6076 

וכשנזכה למלך המשיח אז יראו כולם ויבינו את , קצת אהבתו לעם ישראל והתחיל לרומם את כבוד ישראל 6077 

 6078 .(דרכי מוסר)  .ויקויים בנו הכתוב והיו מלכים אומניך, מעלתם וחשיבותם של עם ישראל

 6079 

 6080 מאמר תקיח

 6081 .(´ג ב"במדבר ל) ואלה מסעיהם למוצאיהם´ ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה

ת שוב את בני ישראל דרך כל אותם ארבעים ושנים המסעות "הגאולה העתידה יעביר השי, איתא במדרש 6082 

וזה מרומז בהכתוב ואלה , (´יחזקאל כ) ש והבאתי אתכם אל מדבר העמים"כמ, אשר עברו במדבר 6083 

חרונה יעברו גם הם כאשר בניהם אחריהם יצאו מגלותם הא, המסעות הללו יהיו גם למוצאיהם, מסעיהם 6084 

 6085 כן בגלות הזה במדבר העמים, ופעם אחרת במתקה, וכמו ששם במדבר פעם אחת במרה, את המסעות הללו

 6086 .(אברבנאל)

שהרי דברי הנביאים כולם מוכיחים שהגאולה , סיפור המסעות ירמוז לעתיד, ת"רבינו בחיי עה´ וכן פי 6087 

כן בגאולה , שונה ממצרים אל המדברוכשם שיצאו ישראל בגאולה רא, האחרונה כדמיון הראשונה 6088 

ה יכלכלם שם כמו "והקב, ויעברו במקומות האלה, האחרונה עתידים שיצאו הרבה מישראל אל המדבר 6089 

הכתוב מדבר לעתיד בגאולה , והוצאתים אל מדבר העמים (ד"יחזקאל ל) והוא שאמר, שעשה לישראל 6090 

וחזר ואמר ואלה , כתוב משה את מוצאיהםוי, פעמים מוצאיהם´ והכתוב ירמוז זה ממה שהזכיר ב, אחרונה 6091 

ה ברחמיו "והקב, והשני יציאתנו מן הגלות הזה, האחד הוא יציאת ישראל ממצרים, מסעיהם למוצאיהם 6092 

 6093 .יחיש מעשה הגאולה בקרוב נגילה ונשמחה בו

אומרים לו , בשעה שהוא אומר לישראל בחודש הזה אתם נגאלין, זה מלך המשיח, קול דודי הנה זה בא 6094 

והוא משיבן שתי תשובות ? ה שהוא משעבדנו בשבעים אומות"ולא כבר נשבע הקב? אנו נגאלין היאך 6095 

ולא עוד אלא , דומה כמו שגליתם כולכם, ואחד מכם גולה לסמטריה, אחד מכם גולה לברברי, ואומר להם 6096 

ברברי כותי אחד או , מכל העולם מכל אומה ואומה (גזר דין של עלילה)א  שהמלכות הזאת מכתבת טירוני 6097 

ובחודש , וכאילו נשתעבדתם בשבעים אומות, כגון ששעבדתם בכם כל אומותם, אחד בא ומשעבד בכם 6098 

 6099 .(ט"י´ ש ב"שיה) הזה אתם נגאלין

, כי בדורות האחרונים עברנו כל הגלויות שבכל שבעים האומות, ל"אכן נתקיימה נבואת חכמינו ז 6100 

עינו אותנו בכל , ות הרחוקות והקרובותהמלחמות גרמו לפיזור עם ישראל בכל המדינות ובכל האומ 6101 

ונתקיימה הנבואה , התעללו בנו וסבלנו יסורים נוראים, שלטו בנו, העינויים עינויי הגוף ועינויי הנפש 6102 

עברנו את המסעות ארבעים ושנים כפול ארבעים , שניבא יחזקאל הנביא והבאתי אתכם אל מדבר העמים 6103 

ועוד מתאמצים לטשטש , ת מעשיהם הרעים והמושחתיםשכחו א, אמנם הרשעים הארורים הללו, ושנים 6104 

 6105 .לא שכח ולא יתן להשכיחם´ אבל ה, ולהכחיש לגמרי את מעשיהם



כביכול , ם הורגין אותן"אלעזר אומר כל צדיק וצדיק שעכו´ רבי אבהו בשם ר, לא שכח צעקת ענווים 6106 

, הם למה הרגת פלוני ופלוניה אומר ל"והקב, ידין בגויים מלא גוויות´ שנא, ה כותב בפרפוריא שלו"הקב 6107 

 6108 ה עושה מוציא פרפוריא שלו ודנן ונותן איפופסין"מה הקב, ה לא הרגנום"והם כופרים ואומרים להקב

הרשעים כופרים , (´ובמדרש תהלים ט´ ילקוט תהלים ט) הרי לא שכח צעקת ענווים, (גמול ועונש) 6109 

אלהינו ´ אבל ה, שישראל עשו להםשוכחים את חסדיהם ומעשיהם הטובים , במעשי הנבלה והרצח שלהם 6110 

ה אתה שכחת את יוסף ואני "ל הקב"א, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, יאמר להם אני לא אשכח 6111 

 6112 .(מעייני החיים)  .(´ח ו"ר וישב פ"מד) לא אשכחהו

 6113 

 6114 מאמר תקיט

 6115 .(´ג ב"במדבר ל) ´ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה

, אלעזר בן פרטא´ הלכו ואמרו לר, גדולי ציפורי כתבים רעים מן המלכותאמרו רבותינו מעשה שבאו ל 6116 

ואמר להם , והיה מתירא לומר להם ברחו? רבי כתבים רעים באו לנו מן המלכות מה אתה אומר נברח 6117 

ויברח , מה כתוב ביעקב ויברח יעקב, ואת דוד, ואת משה, ברמז ולי אתם שואלים לכו ושאלו את יעקב 6118 

 6119 .מלטודוד ברח וי, משה

ואתם כל אותן ארבעים שנה שעשיתם במדבר , ה כל גדולי עולם יראו וברחו מן שונאיהם"אמר להם הקב 6120 

ולא עוד אלא כמה נחשים , אלא הייתי מפיל שונאיכם לפניכם במה שהייתי עמכם, לא הנחתי אתכם לברוח 6121 

כתוב את , שהה למ"לכן אמר הקב, וכמה שרפים וכמה עקרבים היו שם ולא הנחתי אותם להזיק אתכם 6122 

 6123 .(´ג א"ר מסעי כ"מד) ,המסעות שנסעו ישראל במדבר כדי שיהיו יודעים כמה נסים שעשיתי להם

האחת היא שהוא , ת עם בני אדם בעולם שתים הן"שדרכי השי, ל הוא"מה שיש ללמוד מן המאמר הנ 6124 

מטה מן והדרך השניה שהיא בינונית ול, הצדיק דוחה את הגזירה ומבטלה, מבטל את הגזירה הרעה 6125 

 6126 .או שהוא בורח ומסתלק מן הגזירה, או שמבריח את הגזירה מעצמו, שהוא בורח, הראשונה

הלא לכאורה אם נגזר עליהם למות הרי לא יינצלו אף , אותן שחוזרין ממערכי המלחמה, ל"א ז"וכתב הגר 6127 

, ל פרטיוהוא מבאר כי יש מזל כללי ויש מז? וכן גם קשה על הצדיקים אשר ברחו בשעת הזעם? בביתם 6128 

, לא ימלט אף האיש שלא נגזר עליו בפירוש, או על אומה שלמה באופן כללי ליהרג, אם נגזר על עיר אחת 6129 

 6130 .(אבן שלמה) ומועיל לו לברוח שמא לא נגזר עליו בפרטות, ש ויש נספה בלי משפט שמזל כללי נוצח"כמ

יוכלו המשרתים לשנות דרכים והנה לא , (ג"תשא ל) וכן מצאתי באבן עזרא על הפסוק ונצבת לי על הצור 6131 

כ לא "ע, גם כל צבא השמים והשפלים יקבלו מהם כפי מתכונתם, ושיעבור אחד מהם החוק שנתן לו השם 6132 

כי אם מה שנגזר עליו כפי מערכת כוכבי , והנה המשתחוה למלאכת השמים לא יועילו לו, ייטיבו ולא ירעו 6133 

 6134 .וח הכוכבים שיהיה דבק בו אז ינצל מהגזירותחוץ אם ישמרהו כוח העליון יותר מכ, מולדתו כן יקרנו

ובא , שהיתה מערכת הכוכבים שיגדל נהר על עיר אחת וישטוף אנשים או שימותו, ואתן לך משל חשוב 6135 

ובעבור שדבקו בו נתן בלבם , ושבו אליו בכל לבבם, בטרם בא יום רעתם´ נביא והזהירם שישובו אל ה 6136 

עשו כן וביום ההוא גדל הנהר פתאום כמנהגו כאשר ראינו והנה , ´שיצאו אנשי העיר לחוץ להתפלל לה 6137 

 6138 .והנה לא סרה גזירת השם והוא הצילם, בעינינו פעמים רבות ושטף כל העיר

וזהו אין , וזהו ונפלינו אני ועמך, להיות לו לעם נחלה´ ואתכם לקח ה, אחר אשר חלק´ ובעבור זה אמר ה 6139 

והנה היתה במערכת השמים , רוהו ישלוט בהם המזלואם לא ישמ, מזל לישראל כל זמן שהם שומרי תורה 6140 

וכאשר , ´ובעבור שצעקו אל השם ושבו אליו הושיעם ה, במחברת שיעמדו בגלות מצרים עוד שנים רבות 6141 

 6142 .ל"על כן שומר תורה אשריהו עכ, יקרה לכלל כן יקרה ליחיד

י "ריע את המזל עפירוש שאפשר להכ, שבת אין מזל לישראל´ ל במס"ל ז"ובדרך רעיון זה כתב המהר 6143 

, כמו שהיה במצרים שהיה מורה המזל רעה, ורק צריכים ישראל זכות גדול להכריע את המזל, מצוות 6144 

, ה מצינו"ואצל יעקב אבינו ע, ת הפך אותו לטוב בשביל זכות האבות"והשי, ש ראו כי רעה נגד פניכם"כמ 6145 

והציווי של אביו , פ הדבור"ם עויברח יעקב שדה אר´ ה בהנהגה של בריחה כנא"כי אף שהתנהג עמו הקב 6146 

, ה להתנהג עמו בהנהגה העליונה והמובחרה"אבל בשובו מבית לבן הקפיד הקב, ואמו יצחק ורבקה 6147 

 6148 .להבריח את הגזירה ממנו לשלוט על המזל

כלומר שהעביר כל אשר לו שלא היה עוד לעבור אלא הוא , תר יעקב לבדו0ל וִיו"ם ז"וכן ביאר הרשב 6149 

ויראה , ויאבק מלאך עמו שלא יוכל לברוח, חריהם כדי לברוח שלא יפגשהו עשוורצה לעבור א, לבדו 6150 

ה הבטיחו והוא היה "לפי שהקב, ומה שלקה יעקב ונצלע, ה שלא יזיקהו עשו כי לא יוכל לו"קיום של הקב 6151 

שייפגש פנים אל פנים עם , ה להעמיד את בחיר האבות בדרגה של הברחת הגזירה מפניו"רצה הקב, בורח 6152 

לשנות את המזל והגזירות ובזה לרומם , ה מקיים"ש צדיק גוזר והקב"כמ, להיאבק עמה ולנצחה הגזירה 6153 

 6154 .גבורתו וצדקתו למעלה מן הטבע



וכן חוק לדורות , ה שכל גדולי עולם יראו וברחו מן שונאיהם"ויובן שפיר שאין סתירה במה שאמר הקב 6155 

אלא הבריח , המדבר שלא הניח להם לברוחה בהנהגתו עם דור "לא כן נהג הקב, שכן יעשו וינהגו כמוהם 6156 

ומי שזכותו רבה יזכה לדרגא השניה הטובה ביותר , מפניהם שונאיהם בגלל אמונתם ובטחונם החזק 6157 

 6158 .(אור חדש)  .להבריח את הגזירה

 6159 

 6160 מאמר תקכ

ג "במדבר ל) והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיותם ואת כל צלמי מסכותם 6161 

 6162 .(ב"נ

מנין ממה שקרינו , ה למדו מפרו של אליהו ומן העורבים ואל תפנו אל האלילים להסתכל בם"באמר הק 6163 

אמר להם , מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו (ה"איוב ל) ה"זש, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם 6164 

שבשעה שאמר אליהו לעובדי הבעל בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה , ה למדו מפרו של אליהו"הקב 6165 

עד שפתח , נ נביאי האשרה ולא יכלו לזוז את רגליו מן הארץ"נ נביאי הבעל ות"נתקבצו ת, י אתם הרביםכ 6166 

 6167 .אליהו ואמר לו לך עמהם

והוא , וגדלנו במרעה אחד, מפרה אחת, אני וחברי יצאנו מבטן אחת, השיב הפר ואמר לו לעיני כל העם 6168 

אמר , ליתי בחלק הבעל להכעיס את בוראיואני ע, ה מתקדש עליו"ושמו של הקב, עלה בחלקו של מקום 6169 

ה מתקדש על אותו שעמי "שכשם ששמו של הקב, לך עמהם ואל ימצאו עלילה, לו אליהו פר פר אל תירא 6170 

שנאמר ויקחו את , שבועה איני זז מכאן עד שתמסרני בידם? אמר לו וכך אתה מיעצני, כך מתקדש עליך 6171 

 6172 .(ג"ר כ"במדב) ומי נתן להם אליהו, הפר אשר נתן להם

, כי יש ללמוד מדה זו מפרו של אליהו, ל"יצחק בלאזר זצ´ בשם הגאון ר, המאורות הגדולים´ ומובא בס 6173 

בכל זאת כיון , י הליכתו לצד נביאי הבעל"שאף שהיתה לו הבטחה מהנביא אליהו שיתקדש שם שמים ע 6174 

הזהר שלא להיות כך צריך האדם ל, לא חפץ לזוז עד שמסרוהו בעל כורחו, שהפעולה החיצונה היא רעה 6175 

 6176 .ולא להסחף אף לשם קיום מצוה שיכול להיות בה אבק של נטיה עצמית ורדיפת כבוד, להוט יותר מדאי

כל שכן בעת שאינו שומע , כי אם כך הוא בעת שהנביא מבטיח שיהיה קידוש השם, הערה עמוקה יותר 6177 

ותרמית ובכדי לחפות שאפשר ואין זה אלא שגגה , רק שהוא בעצמו חושב כך בלבו, הבטחה מאף אחד 6178 

כי אז בוודאי שזה מחייב , מדמה לעצמו שיש במעשה משום קידוש שם שמים, ולהסתיר את נגיעתו ורצונו 6179 

, ולא להסחף למקום מפוקפק וחשוד, שלא להיות להוט יותר מדי אחר דבר כל שהוא, להיזהר שבעתיים 6180 

 6181 .עד שיברר היטב אם צריך וראוי לעשות את הדבר

כי כמו שהשור טען אני וחברי יצאנו , ה שדרשו בדברי הפסוק מלפנו מבהמות הארץעוד יש להתבונן במ 6182 

ואני עליתי בחלק הבעל להכעיס , ה מתקדש עליו"והוא עלה בחלקו של מקום ושמו של הקב, מבטן אחת 6183 

ואף , ה אנשים בעולם שמקדשים שם שמים"כי תמיד ישנם ב, כן יעשה האדם חשבון עם עצמו, את בוראי 6184 

, ובפרט שהוא בעצמו בוחר בגורלו, ומדוע איפוא יעשה את ההיפך מזה, ות כאלו להגיע לידי כךלו יש כוח 6185 

 6186 .כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

להוציא משולחנו , העורבים לא היו רוצים ליכנס בביתו של אותו רשע אחאב, ל"עוד מצינו במדרש הנ 6187 

ומהיכן היו מביאים , וי מעוף השמים יחכמנוה, בשביל שהיה בביתו עבודה זרה, כלום בשביל אותו צדיק 6188 

יש ללמוד מכך עד כמה חשוב להתרחק יותר ויותר ממקום התורפה , לו לחם ובשר מביתו של יהושפט 6189 

 6190 .(נחלת אליעזר)  .מסכנת מכשלה וירידה

 6191 

 6192 מאמר תקכא

ג "במדבר ל) והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיותם ואת כל צלמי מסכותם 6193 

 6194 .(ב"נ

, (י"רש) ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה, ואז וישבתם בה תוכלו להתקיים, והורשתם אותה מיושביה 6195 

שכאשר יגיעו לארץ ישראל חייבים לדאוג לסלק את כל הגויים שלא , התורה מזהירה מפני הסביבה 6196 

ות התורה ובעוד מקומ, ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה, ובזה תלוי הקיום שלהם בארץ, ישפיעו עליהם 6197 

צריכים להתרחק מסביבה רעה , לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, מזהירה לבל יתחברו לעם כזה או אחר 6198 

 6199 .ומכל סיבה העלולה להשפיע עליהם לרעה

ר וינצחו אותו "הרי אם ילחמו ביצה, ר"היינו המלחמה ביצה, מאד תמוה מדוע התורה לא מצווה על העיקר 6200 

ל "י ז"וכן מביא רש, ושום סביבה ושום שכנים לא יוכלו להפריע להם! אז הם מוגנים נגד כל השפעה רעה 6201 

י ירגיז "מפרש רש, שנאמר רגזו ואל תחטאו, ר"ט על יצה"לעולם ירגיז אדם יצה, (.´ברכות ה) על המאמר 6202 

והגמרא ממשיכה שם כל הדרכים המבטיחים לאדם את , ר שזהו התכלית"ט שיעשה מלחמה עם היצה"יצה 6203 

 6204 .ההצלחה במלחמה זו



לפעמים שני בני אדם רבים , וצריך לדעת אותם כמו בכל מלחמה, אבל באמת למלחמה זו צריך כללים 6205 

, והם כבר מכירים כל אחד את התנאים של המלחמה ואת אופני התגובה, בתגרת ידים או רגלים או בפה 6206 

כך וכשם שפרצופיהם שונים , הרי לא כל בני האדם שווים? ר איך מנהלים כזו מלחמה"אבל ביצה 6207 

שמחה ´ וכמו שהיה אומר ר, אצלנו לומדים מוסר ויש לנו מושג כלשהוא ממלחמה כזו, דעותיהם שונות 6208 

 6209 .כך צריך שש שנים אחרות כדי ללמוד איך ללמוד, כמו שצריכים ללמוד במשך שש שנים, ל"זיסל זצ

הממהרת כמו עגלה , ר לטפס עליהם בזמן התפילה"כדי למנוע מהיצה, ישנם כאלה שמתפללים במהירות 6210 

אבל מה נעשה אם כשמתחילים התפילה היצר כבר נמצא , ואינה מאפשרת לילדים קטנים לטפס עליה 6211 

ל לימד אותנו איך "ישראל סלנטר זצ´ ר, וגם אותו אנו מובילים במהירות והוא מתענג מזה, בתוך העגלה 6212 

באיזה , באיזה פרק, באיזה ספר ללמוד, לפי נטיותיו ויצר הרע שלו, צריך כל אחד להתמודד לפי כוחותיו 6213 

בזה , ובזה הוא מתרגש, המתאימים למצב הפרטי שלו, מאמר עד שהוא מוצא את המלים המדברים אל לבו 6214 

עד שיזכה לדרגה של אשרי ילוד אשה שזכה שהשכינה , הוא מצליח לדבר עם קונו ולבקש ממנו את עזרתו 6215 

 6216 .ה"זה משה רבינו ע, מדברת אתו בכל עת

סתם , היכן להטיל את הפצצות, צריך לדעת היכן להילחם, ה בין שני עמיםר דומה למלחמ"המלחמה ביצה 6217 

בלי לדעת על מה , ללמוד מוסר בלי בירור המצב, וייתכן שזה עוד יזיק, לזרוק פצצות אין בזה תועלת 6218 

חשוב לעשות צילומים כדי , מלחמה נגד המחלה נגד החיידקים, כך בעולם הרפואה, ללמוד לא מועיל 6219 

וכך בלימוד , כדי לכוון איך ללחום בהם ואיך לבטלם, ומאיזה סוג הם, קום הימצאםלדעת בדיוק את מ 6220 

החטא , וכן דוד המלך אומר רפאה נפשי כי חטאתי לך, חשוב לדעת את המחלה ואיך ללחום בה, המוסר 6221 

 6222 .הוא מחלה שצריך רפואה וסייעתא דשמיא

ר "בה בצורה כזו שלא לתת ליצהאלא לארגן את הסבי, ר"על כן התורה לא ביקשה רק ללחום נגד היצה 6223 

כ יהיה הרבה יותר "כי אח, לא לתת לו לעלות על העגלה, מלחמה יסודית, זוהי גם מלחמה ביצר, להיכנס 6224 

ר "ר חיצוני ויצה"יצה, ר"א באומרו שיש שני סוגי יצה"ולזה כיוון הגר, קשה ללחום כדי לבטלו ולגרשו 6225 

וזהו סוד הסביבה , חזק מאד לא לתת לו להיכנס הוא, ר החיצוני צריכים לברוח מפניו"היצה, פנימי 6226 

 6227 .ואם לאו הוא נכנס בכל פינה, ואין עצה אחרת, המיוחדת

, כמעט ואין בחירה, גופו כאן וראשו באספמיה, וכן באמצע תפילת שמונה עשרה, גם בזמן לימוד המוסר 6228 

בחוץ גורמת לאסון ההשפעה מ, ר החיצוני גורם להתעצמותו של היצר הפנימי"היצה, שבויים בידי היצר 6229 

הראש , אנו נכנסים למלחמה כמנוצחים מראש, ואז אנו בגדר בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, בפנים 6230 

ועל , אין רוח חיים, עד כי אין לנו יותר את הרצון ואת החשק ללמוד, שלנו נתון בכל מיני מחשבות זרות 6231 

 6232 .מצב זה אומר הנביא ובשיקוציהם נפשם חפצה

ואינה מעלה על דעתה שיש תפוח ויש , הנמצאת בתוך הצנון ומרגישה בו כל תענוגותיה ד לתולעת"מלה 6233 

ואין חושבים כמה יותר נפלא להיות הן עם לבדד , זוהי שאיפת נהיה ככל הגויים, פירות יותר מתוקים 6234 

 6235 ואולי בקושי נעשה, אנו תמיד בתוך הצנון, שום התעלות, ולכן אין אנו מרגישים שום התחלפות, ישכון

זהו הסוד של דרישת התורה לברוח , אך העיקר להישאר בתוך הצנון, טובה ונרצה לעבור לתוך צנון אחר 6236 

 6237 .לדבוק בעולם מיוחד בסביבה גבוהה, מהשפעה מבחוץ

אל אדם אחד ואומרים לו , ידוע הענין שאם יבואו כמה בני אדם בעיצומו של יום בהיות השמש בצהרים 6238 

, בהתחלה הוא מתנגד אך אם יתרבו האנשים ושוב יאמרו לו לך לישון, מדוע אינך הולך לישון, לילה טוב 6239 

ומה שעיניו רואות כנראה שהוא , הוא יקום בעיצומו של יום לישון ויקבל את הדברים שעכשיו לילה 6240 

קשה , זוהי עובדה העין רואה הלב חומד וכלי מעשה גומרים, זהו כוחה של השפעה, לא נורמלי, טועה 6241 

 6242 .ל"ומתעלמים מן האמת ולא שמים לב למציאות של חטאים תרדוף רעה ר, לעמוד בפני ההשפעה

לכוון את הפצצה למקום הנכון ולא לזרוק סתם , ר החיצוני"ממילא כמה זה מחייב אותנו ללחום נגד היצה 6243 

בתחילה כשלמדתי מוסר רגזתי על העולם כולו ודנתי את , ל אומר"ישראל סלנטר זצ´ כך היה ר, באויר 6244 

רגזתי רק על , למדתי יותר מוסר, דתי יותר מוסר ורגזתי גם על עצמי וגם על העולם כולולמ, עצמי לזכות 6245 

נעשים יותר פקחים ומבינים יותר איך , ככל שלומדים יותר מוסר, עצמי ודנתי את כל העולם כולו לזכות 6246 

 6247 .לנהל את המלחמה

ביבה מיוחדת רחוק מכל בס, אנו נמצאים בעולם מיוחד, זוהי מלחמת היצר האמיתית רגזתי רק על עצמי 6248 

על כן עלינו להתעורר , ולא מעריכים את זה כראוי" פת בסלו"אך אנחנו מרגישים את זה כ, ההשפעות 6249 

´ וה, שנזכה לכוון אל האמת ולנצח את יצרנו, ולנצל את האפשרות הזו שלפנינו ולהתפלל לסייעתא דשמיא 6250 

 6251 .(דגל המוסר)  .יעזרנו על דבר כבוד שמו אמן

 6252 

 6253 מאמר תקכב



ג "ל) ם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינים בצדיכםוא 6254 

 6255 .(ה"נ

כשנדפדף בתורה , ה"ומה היה עיקר אזהרותיו של משרע, כשנסתכל על איזה ענינים הזהירה התורה ביותר 6256 

מהר סיני הזהיר  תיכף ברדת משה, שלא יתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם, כי עיקר אזהרה היתה, נראה 6257 

השמר לך פן תכרות ברית , לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי, אותם לא תכרות להם ולאלהיהם ברית 6258 

, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו, לא תכרות להם ברית ולא תחנם, ליושב הארץ 6259 

רימם למען אשר לא כי החרם תח, לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם, השמר לך פן תנקש אחריהם 6260 

 6261 .ילמדו אתכם

כי , נצבים´ וכתוב שם בפ, ביותר מצינו שבסוף הארבעים שנה הכניסם עוד הפעם באלה ובשבועה ובברית 6262 

ותראו את , אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגוים אשר עברתם 6263 

 6264 .פיכך אני צריך להשביעכםי ל"וכתב רש, שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם

ואחרי קבלת , שלדור המדבר אחרי מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי, מבהיל מאד 6265 

היו צריכים להשביעם באלה ובשבועה ובברית שלא יטעו אחרי , ואחרי ארבעים שנה במדבר, התורה 6266 

ואף , וראו את שקוציהםמשום שעברו דרך עמון ומואב ? למה, עבודה זרה של פעור שקוצים וגלולים 6267 

, ל על ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם ובודאי חייכו עליהם"י ז"וכמו שפירש, שהיה מאוס עליהם כגלל 6268 

הכל בכדי לעקור את הרושם ממה , ולכל האזהרות הגדולות, כ היו צריכים לכריתת ברית חדשה"אעפ 6269 

 6270 .כ מסוכן הוא הדבר"כ, שעברו דרך עמון ומואב

הינך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי , ה למשה"מצינו בקרא שאמר לו הקבואחרי כל ההזהרות  6271 

שזו היתה הסיבה , וכן רואים אנו בשופטים, (ז"א ט"ל) אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו 6272 

והנה עיקר הפחד שפחדה תורה הוא רק מהסביבה אשר , לעבודה זרה מה שלא הורישו את יושבי הארץ 6273 

ר "ה להזהירם כמו כן מפחד היצה"ולכאורה למה לא הוסיף משרע, כ"באו ריבוי אזהרות כז "וע, חוצה לו 6274 

וזה לא נזכר בתורה כי , ר שבקרבם"שישמרו את התורה ולא יפנו אל היצה, בעצמו הצפון בחובו של אדם 6275 

 6276 .אם מעט

ר "צהר שבפנים וי"יצה, כי יש שני מיני יצר הרע, ל שכתב"א ז"מכל זה מתברר לנו היסוד של הגר 6277 

הנה כל התורה והנביאים מלאים מזה , פ הצעת דברינו"וע, ולא ידעתי מעולם מאין המקור לזה, שבחוץ 6278 

, ר מבחוץ"אלא שזהו הסוד של יצה, ולמה הוא כן, וזהו הענין של ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, היסוד 6279 

ר מבחוץ שאין לו "של יצהוביודעו יסוד זה , ביודעו יסודי כל המחלות, בורא הנפשות´ והנה הבורא ית 6280 

ה פחד מזה מאד ועיקר אזהרותיו על "וגם משרע, ז ביותר"לכן הזהיר ע, שום תרופה כי אם לברוח ממנו 6281 

 6282 .ר זה שמבחוץ"הלא רק יצה, כי סוף סוף מי בעוכריו של הכלל ישראל, זה

? כ חזק"הוא כלמה , ר זה שמבחוץ אם לא לברוח ממנו"למה אין עצה ואין תחבולה נגד יצה? למה הוא כך 6283 

החוזק , והוא כמו שאנו אומרים תמיד שכל עולמות החכמה כצל נחשבו כלפי עולם המעשה, זהו סוד 6284 

, ר שבחוץ"וזהו סוד הדבר של יצה, האיתנות היותר גדולה מונח דוקא בעולם המעשה, והגבורה האמיתית 6285 

 6286 .ה כאן בעולם המעשהר בכל רוחניותו עם כל סודותיו הגדולים בעולמות העליונים שור"שאותו היצה

טרם יצא בעולם , במחשבה בהרהור, אמנם מכיון שהוא מבפנים, ר שבפנים כמה שיהא תקיף"היצה 6287 

הבטה אחת , אז הוא נורא ואיום, ר שמבחוץ"אבל כשנפגשים עם יצה, סוף סוף יתפטרו ממנו, המעשה 6288 

ברית עם אלות  צריכים לכריתות, ובעבור ראיה אחת של ותראו את שיקוציהם, מסוכנת כבר למדי 6289 

אם לא ישרשו ויעקרו , ויש כבר שורש שיפרה וירבה חטאים, משום שהראיה עשתה רושם, ושבועות 6290 

 6291 .ר שמבחוץ"זהו הסוד של יצה, אחריו

כשנביט , ר שמבחוץ"גם בדורותינו אנו נראה שעיקר המשחית והמעכר את הכלל ישראל אינו אלא היצה 6292 

, כלל ישראל התורות השונות למיניהם של מפלגות הצעיריםמאין באו לה, על מצב הכלל הלא נורא ואיום 6293 

מבהיל מאד מאין בא להכלל ישראל דברים כגון משחק הפוטבאל הכוח איזה , ר שמבחוץ"אם לא מהיצה 6294 

דכשנסתכל , בשלמא אצל הגוים אין זה חידוש? ואיך נהיתה כזאת בישראל, שייכות לזה עם ישראל 6295 

כמו משחק , כי הלא היה זה אצלם מקודם, ה אלא הצורהאצלם כמעט שלא נשתנ, בההיסטוריה שלהם 6296 

אין זה כי אם ויתערבו בגוים וילמדו ? אבל מאין זה לכלל ישראל, האיצטדיון ומשחק השוורים וכדומה 6297 

 6298 .מעשיהם

משפטים הם , כי יש משפטים ויש חוקים, ובחוקותיהם לא תלכו (א"קכ´ מ א"חו) ל"יפה אמר הסבא ז 6299 

ואמר כי במשפטים אם עושים , ם הם דברים בלא טעם ורק גזירה וחוקהוחוקי, דברים שיש להם טעם 6300 

אבל לעשות כתועבותיהם בדברים שאין להם אף , מילתא בטעמא, כמעשיהם יש בזה עוד איזה הצטדקות 6301 

והנה רואים אנו שעתה נעשה אצלם לחוק ! זהו נורא מאד, ורק גזירות וחוקים שלהם כגזירת מלך, טעם 6302 

 6303 .וזה בלא טעם כלל וכל העולם מחקים את זה, מטפחת אדומהשבכיס העליון משימים 



נראה שלא רק בדרך כלל אלא גם בדרך פרט לקחנו , והנה כשנשקיף על עצמנו בהבטה אמיתית ונכונה 6304 

כל החיים חיי עצמי חיי ביתי וחיי , אין בנו אף אבר אחד עצמיי ישראלי, בידינו כל תורת האומות 6305 

הלא היא , וכי השקפת אכול ושתה היא משלנו, השקפת האומות כל מטרתנו והשקפתנו הוא, משפחתי 6306 

 6307 הרי תורה חייבה על תרטימר בשר ולוג יין מיתה לבן סורר ומורה, משלהם לקחנו את זה, השקפה גויית

וידוע דברי , ז עיקר ובזה נכלל כל וכל"עיקר העיקרים של השקפת האומות הוא כי עוה, (7א"סנהדרין ע) 6308 

 6309 .ז עיקר"בן סורר שחייב סקילה מפני שהוא עושה עוהעל  (א"דברים כ) ע"הא

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך אחר , א כתב הלכה פסוקה למעשה"ו ה"דעות פ´ ל בה"ם ז"והנה הרמב 6310 

לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד , נוהג כמנהג אנשי מדינתו, רעיו וחבריו 6311 

הוא ששלמה , עים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהםויתרחק מן הרש, כדי שילמד ממעשיהם 6312 

ואם היה במדינה שמנהגותיה רעות ואין אנשיה הולכים , אומר הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע 6313 

ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומעם נוהגים בדרך לא טובה כמו , בדרך ישרה ילך למקום אחר 6314 

כ נתערב עמהם "רעים חטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא א אם היו, זמנינו ישב לבדו יחידי 6315 

 6316 .ל"יצא למערות ולכוכים ולמדברות עכ, ונוהג כמנהגם הרע

ם כרופא מומחה ביודעו כוחות האדם "והרמב, והנה הזכיר בלשונו דרך ברייתו היינו כי זה מטבע האדם 6317 

והנה כל מה שכתב , לה רק לברוח ממנופסק שאין עצה ואין תחבו, שליצר הרע שמבחוץ אין שום תרופה 6318 

 6319 .בזמננו אנו היה פוסק למעשה שעל האדם לברוח למערה ולישב בדד, הוא על דורו

כל מחשבותיו וחשבונותיו של אדם צריכים להיות בעיקר רק איך , ת זמן החשבון על העתיד"והנה בעשי 6320 

כי , מוסר על ענינים פרטייםולא יחשוב בעלותו לבית המוסר ובלמדו שם , ר שמבחוץ"להזהר מן היצה 6321 

כי זה נגד הטבע , אבל זה טעות הוא, ובכלל מה יוכל העולם לפעול עלי, מהעולם אין לי מה לפחוד 6322 

דעת חכמה ומוסר )  .כ בעיקר צריך האדם להשתדל להמצא בסביבה טובה"וע, ם"וכמבואר ברמב 6323 

 6324 .(ט"פ´ ב מא"ח

 6325 

 6326 מאמר תקכג

ג "במדבר ל) ה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצניניםואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם והי 6327 

 6328 .(ה"נ

ואתם לא , אם לא תורישו את יושבי הארץ, אני אמרתי לכם כי החרם תחרימם, נחמני פתח´ שמואל בר´ ר 6329 

הרי ירמיה בא מבני בניה , אלא ואת רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה החיה יהושע, עשיתם כן 6330 

 6331 .(ג"מסעי ל´ ילקוט ירמיה א) כים בעיניכם ולצנינים בצדיכםועושה להם דברים לשי

ל יתרו אמר כי "ש חז"כמ, תמוה מאד הלא מצינו שרחב נשתבחה למאד עבור מדרגתה בהכרת האלוהות 6332 

ונעמן , ז"לכן אמר מכל האלהים נתן ממש בע, ז בעולם שלא עבדה"שלא הניח ע, מכל האלהים´ גדול ה 6333 

´ כי ה, ורחב הודתה יותר, י כי אין אלהים בכל הארץ כי אם בישראלהודה יותר כי אמר הנה נא ידעת 6334 

אלהיכם הוא ´ את אמרת כי ה, ה לרחב"אמר הקב, אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת 6335 

חייך שבנך עומד ורואה מה , את אמרת מה שלא ראית בעיניך, שמא בשמים ממעל, ניחא בארץ, האלהים 6336 

 6337 .(´הושע בילקוט י) שלא ראו הנביאים

 6338 להינשא ליהושע, נראה מכאן שרחב הגיעה למעלה רמה בהכרת האלוהות הרבה יותר מיתרו ונעמן

ל על הצלת רחב "ובכן מה התרעומת בחז, וזכתה ויצאו ממנה שמונה נביאים וכהנים, (ד"מגילה י) 6339 

ם שרחב זו שהיתה מקוד, אדרבא ממעשה הצלה זו נתקדש שם שמים בין הגויים בעולם, ומשפחתה 6340 

הוא ´ שה, ק"כ זכתה להכרת השם ולגירות שלמה ולרוה"ואח, שנה עסקה בזנות´ ומ, מכוערת במעשיה 6341 

ולכאורה הרי , דברים אדירים שנעשו לחלק נפלא מתפילותנו, האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת 6342 

ין רחב ש בר נחמני עד כדי השוואת ענ"ומה ההקפדה של ר, מאורע זה החלק הנעלה ביותר בכיבוש יריחו 6343 

 6344 ?לשכים בעיניכם

הצגת דיוקנה של רחב ! הוא הנותן את היסוד לקטגוריא על ישראל, ברם דוקא הבהרת גדלותה של רחב 6345 

ולהתרומם , שהצליחה למרוד בכל העבר שלה וחיי מדינתה, השקועה בזוהמת החטא ושפלות הגויים 6346 

להים בשמים ממעל ועל אלוהיכם הוא הא´ שה, למעלה רמה כזו עד כדי הכרת טיבו של אלהי ישראל 6347 

דוקא שיעור קומה , ובגלל מדרגה רמה זו זכתה ומזרעה הוקדשו נביאים וכהנים בישראל, הארץ מתחת 6348 

 6349 .היינו הקטגוריא הכבדה נגד ישראל, שלה המפליא מהווה לשכים ולצנינים בעיני ישראל

כת בטומאת מחונ, אשה נכרית מושרשה בחטא הזנות במשך ארבעים משנות חייה, נראה נא ונשקול 6350 

עד כדי להרעיש את העולם , כ"הצליחה להתעלות ולהיטהר ולעשות מהפכה עמוקה בנפשה כ, הגויים 6351 

הוא ´ ולהודות על האמת שה, לא התביישה בפני כל לגלות ולגנות בפומבי את חייה הקודמים, כולו 6352 



ת תושבי הארץ של השמד´ זה מהווה קטרוג כבד ביותר נגד בני ישראל שלא קיימו את מצוות ה, האלהים 6353 

 6354 .לא תחיה כל נשמה

, אם רחב הזונה בת גויים שנידונו לכליון ולהשמדה זכתה להתעלות כזו, רחב זו מטפחת על פני כל ישראל 6355 

למה זה התנהגתם באדישות כזו בנוגע לצו של לא , אתם זרע קודש עם סגולה לקדושה מבין כל האומות 6356 

ומה אם מי שהיתה מעם שנאמר בו , ו"הלא דברים קו, (´ילקוט יהושע ב) ל"וכמאמרם ז, תחיה כל נשמה 6357 

 6358 .ל"כ עכ"ישראל שעושין את התורה עאכו, על שקרבה את עצמה קרבה המקום, לא תחיה כל נשמה

אף בהימצאם בשפלות , שיתאמצו וישתדלו בכל עת מצוא, דוגמת רחב הוא מוסר השכל לעם ישראל 6359 

כי אין שום , ת שחטאו ויזכו בתשובה שלמהלא להתייאש כי אם להצהיר ברורו, המצב והשתקעות בחטא 6360 

וקרוב הוא לכל , ´ואף מבטן השאול אפשר לקרוא לה, חטא שאין לתקנו ולהעלותו ואף להופכו לזכות 6361 

 6362 .אשר יקראוהו באמת

רחב יכולה לשרת לדוגמא איך שיכולים להפוך את כוחות הנפש אף המזוהמים ביותר להשתעבדות שמו  6363 

באו כל אומות העולם , שעה שיצאו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האשב, (ג"סנהדרין צ) ש"וכמ, ´ית 6364 

התרוממותם ? יש לכם אלהים כזה ואתם משתחווים לצלם, וטפחו לשונאיהם של ישראל על פניהם ואמרו 6365 

 6366 .של יחידים נעשית לפעמים לקטרוג על ישראל שיתרוממו לדרגא זו

כתוב , צא כל מה שכתוב בישראל לגנאיר שמעון אתה מו"א, (´ילקוט יהושע ב) ל"ובזה יתפרש משאז 6367 

ברחב כתיב והחייתם את אבי , ובישראל כתיב אכן לשקר נשבעו, כתיב השבעו לי באלהים, ברחב לשבח 6368 

ובישראל כתיב אומרים , ברחב כתיב ותטמנם בפשתי העץ, ובישראל כתיב אב ואם הקלו בך, ואת אמי 6369 

ברחב כתיב ונתתם לי אות , ראשי ההרים יזבחוובישראל כתיב על , ברחב כתיב ההרה לכו, לעץ אבי אתה 6370 

 6371 .ל"כתיב ברחב לשבח עכ, הוי כל מה שכתיב בישראל לגנאי, ובישראל כתיב ואמת לא ידברו, אמת

שכל ההופעות החיוביות שנתגלו ברחב , ל"ל יכול לשמש המשך ויסוד להסברנו הנ"הרעיון המובא בחז 6372 

, רחב להתרוממותה בהכרת האלוהות באלהי ישראל כי מדי הגיע, עלולות לשרות קטרוג כבד על ישראל 6373 

ובכל מעשיה המופלאים היא מהווה תביעה קשה על , התחילה לנצל את כוחות נפשה במעשים ממשיים 6374 

ולא , כרחב´ י לא קילסו את ה"בנ, ´על ששיקרו והכזיבו בכל כוחותיהם הרוחניים בתור עם ה, ישראל 6375 

 6376 .´הזדרזו לקיים את מצוות ה

´ והר, ל"בקידושין כתבו וז´ והתוס, ר חלבו קשים גרים לישראל כספחת"א, (´קידושין ע) ל"עוד אמרו חז 6377 

ה מזכיר "מתוך שהקב, קשים לישראל כספחת, לפי שהן בקיאין במצוות ומדקדקים בהן, אברהם גר פירש 6378 

 6379 היינו שהגרים המקריבים את חייהם ונדחקים, ל"עוונותיהם של ישראל כשאין עושין רצונו של מקום עכ

אלו הגרים , ומקבלים עליהם עול התורה והמצוות לכל פרטיהן ודקדוקיהן, להכנס תחת כנפי השכינה 6380 

 6381 .ומחייבים את ישראל ומטפחים על פניהם, משמשים דוגמא חיה של מסירות נפש וקידוש השם

 6382 כ בקיום"אנו מתקרבים ונאחזים כ, ש נגה עלינו"כשזכינו ואורו ית, הביטו וראו אנו מצאצאי הגויים

ואם , ת"כ שאתם חייבים להתקרב ביותר להשי"ואתם זרע אברהם יצחק ויעקב עאכו, מצוות התורה 6383 

ומי הם , ובכן מי הוא הגורם לקטרוג הגדול בישראל, אינכם עושים ככה הרי דינכם הרבה יותר חמור 6384 

 6385 .חלבו שקשים הם הגרים לישראל כספחת´ ולכן אמר ר, הם הגרים? י"הדוקרים בשיכים עיני בנ

מה רבה היא המשימה שלנו ללכת בכל עת ובכל שעה , וצא מדברינו שעלינו להתאמץ להתעמק ולהביןהי 6386 

ומחובתנו לגרש מעל עצמנו כל מיני האמתלאות של רפיון ושל , באומץ ועוז ובהתלהבות בעבודתנו 6387 

 6388 והשכינה מקבלת פנינו עוד קודם שאנו, הלא הסייעתא דשמיא פתוחה ומוכנה בכל עת מצוא, התפנקות

ובעיקר בימי אלול ימי , ובכן למה נתעלם מחסדי הבורא הקרוב אלינו תמיד, מתקרבים לעבודת השם 6389 

בקומה הזקופה ובטוהר הגוף , הבה נתחדש ונחזיק את עצמנו בצביון המתאים לנו, התשובה והתיקון 6390 

 6391 .(אור הנפש)  .שלא נהיה חלילה לכלימה בהשוואה לאלה הנספחים אלינו, והנפש

 6392 

 6393 מאמר תקכד

 6394 .(´ד ב"במדבר ל) אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה כי

ונקדים להציע , בהפלגת העונש והפלגת השכר, הנני להודיעך דבר אשר נתפעלתי מאד במדרש מסעי 6395 

או האדם המדוכא , האדם אשר לא סבל מעודו שום צער ומכאוב, מי הוא היכול לסבול, הצעה מקודם 6396 

הלא הסבל הוא לחמו , הוי אומר מי שמורגל בסבל? מעונה מילדותו ברוב צער ויסורים קשים ומריםו 6397 

ואמר אשרי , ה שבטך הם היסורין ומשענתך המה ינחמוני"כענין שאמר דהמע, ואליו ישים לבו ונפשו 6398 

 6399 .הגבר אשר תיסרנו

או האיש אשר כבר , וםהאיש אשר בא עליו אימת העונש פתא, מי הוא המפחד יותר מעונש, עוד הצעה 6400 

אימת העונש הפתאומי ימס לבבו , הוי אומר האיש אשר לא חשב מעולם כי ענוש יענש? הכין עצמו על זה 6401 

כבר צייר לנפשו העונש , מה שאין כן המכין את עצמו על זה לאט, והעולם חשך בעדו, כדונג ורוחו נשברה 6402 



ל אוי לי "די מה שאמרו ז, קצה האחרוןוהנה ידוע כי הצדיקים מורגלים בסבל עד , ויט שכמו לסבול 6403 

מר דרור , ה"ל על אאע"ואמרו ז, וכל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, (א"ברכות ס) מיוצרי אוי לי מיצרי 6404 

ה היה תמיד מסגף וממרמר עצמו והיה "כך אאע, מה המור הזה כל זמן שאדם ממשמש בו ידיו מתמרמרות 6405 

 6406 .נרדף מכולם

, ה היה נרדף"אברהם אבינו ע, (ו"סנהדרין צ) כסוסים בין בצעי המים וכן אמרו על האבות שרצו לפני 6407 

כל הנביאים וכל , לבד שהיו ממרמרים עצמם היו נרדפים רובם, יצחק ויעקב היו נרדפים וכן כל הצדיקים 6408 

ונאמר יששכר חמור גרם ויט , ה"בי ישוב יהפוך ידו כל היום אמר ירמיה ע, הצדיקים היה הסבל לחמם 6409 

 6410 .(´ז ה"ע) ואמרו לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול, שכמו לסבול

, כי השור רק בגופו והצדיקים בגופם ונפשם ובדעתם, ובארנו כי הצדיקים עמלם יותר משור לעול 6411 

ובפגם הדק , וביותר בשבירת המדות תמיד, במחשבה בעיון ובכל כוח העיון ובלי הפסק רגע כל ימי חייהם 6412 

ורק לשבר האוזן , היאומן כי יסופר סבל כזאת, החושים כל ימיהםבשבירת הרצון ובסגירת , נענשו תיכף 6413 

כי עמל הצדיקים בלי , אבל האמת אין שום דמיון עמל הצדיקים לעמל השור וחמור, אמרו כשור לעול 6414 

 6415 .הפסק רגע

וכל , (ט"יבמות ק) ש לעולם יראה דיין כאילו גהינם פתוחה מתחתיו"כמ, הצדיקים הגיהנם פתוחה לפניהם 6416 

והיו לו , זכרו תורת משה עבדי, ה אשר התורה נתנה לו במתנה"ובפרט משה רבינו ע, לעצמואדם דיין  6417 

ש שהיה "כ, הלא היה צריך הגיהנם להיות תמיד פתוח לפניו, עיונים בכל רגע איך להתנהג על פי התורה 6418 

 6419 .שופט כל ישראל

, ה ועתיד להיותה למשה כל מה שהי"מלמד שהראה הקב, צו את בני ישראל, אעתיק לכם לשון המדרש 6420 

הראיתיך בעיניך מלמד , וכן כל דור ודורשיו, וברק בן אבינועם מנפתלי, הראה לו שמשון עומד מדן 6421 

התחיל משה , אמר לו הרשעים שנאמר הרשעים הפושעים בי? אמר משה מי נידונין בו, שהראהו גיהנם 6422 

 6423 .ל"אמר לו הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור עכ, מתירא מן הגיהנם

איש אשר כל ימי חייו היה , בראותם דבר מבהיל ומרעיד כזה, חיל ורעדה יאחזו, כל אנשי לבבישתוממו  6424 

והוא בעצמו , איש אשר בין מלאכים עלה עד שנתירא פן ישרפו אותו בהבל פיהם, גיהנם פתוחה מתחתיו 6425 

הוא והתחיל מתירא מן הגיהנם כאילו עתה , הודיעם לישראל קודם מתן תורה שכר ועונש כמבואר בשבת 6426 

ל על ששים גבורים "כענין שאמרו ז, והלא כל ימיו היה הגיהנם פתוחה לפניו, התחלת פחדו מן הגיהנם 6427 

ולמה נאמר , הכל כדי שיתירא ממנו, וכל חובת הדיין לראות הגיהנם פתוחה לפניו, סביב לה מפחד בלילות 6428 

מוהו אינו דומה שמיעה כ שגם לפני איש אלהים כ"אע? וכי עתה התחיל פחדו מגיהנם, כאן התחיל מתירא 6429 

 6430 .לראיה

ולמה התחיל , היינו כי עבד נאמן קראת לו, ישמח משה במתנת חלקו, והלא עליו נאמר בכל ביתי נאמן הוא 6431 

, ו מוכן לפניו הגיהנם"פן ח, כי לא יצדק לפניך כל חי, כ כיון שראה גיהנם התחיל לפחד"ע? להתירא 6432 

! מ לפניו משמיעה לראיה"יהיה נפק, שבילי דרקיעאיש אלוהים כמשה שנהירין ליה , היאומן כי יסופר 6433 

וכולי האי , למען יוכל לפעול עליו לסור מרע, ועתה יבין האדם כמה חובה לפניו לקרב ציורי גיהנם לפניו 6434 

 6435 .ל"שלא יהיה מכת הרשעים והפושעים ר, ואולי

הראהו  אפשר, ה גיהנם"נראה כי כאשר הראהו הקב, וכאשר נתבונן על לשון המדרש התחיל מתירא 6436 

ומהסתם , הרי שיש ביסורי גיהנם העמקה, כענין שאמרו מעמיקין לו גיהנם, ה פנימיות יסורי גיהנם"הקב 6437 

ומטבע האדם בדבר המבהיל , ונודע לו הרבה יותר ממה שהיה יודע מקודם, ההעמקה לפי עומק החטא 6438 

ולכן אף , היותר רחוקאז מפחד מדבר , כמו שאנו רואים בדבר שהענין נוגע עד נפש, יותר מקרב הרחוקות 6439 

וכענין שאמרו אין , ה עמו"ו ידקדק הקב"היה מפחד פן ח, ה רשעים ופושעים נידונין בו"שאמר לו הקב 6440 

ולכן , כל מה שהחטא עמוק מי יודע כמה יסורי גיהנם מעמיקין לו יותר, היוצא לנו מזה, הבטחה לצדיקים 6441 

ל מעמיקין לו "י יודע כמה יסורי גיהנם רומ, פן העמיק בחטא יותר, יש לאדם לפחד מאד על החטא שחטא 6442 

 6443 .יותר

, הלא אתה בכל ביתי נאמן, האם גיהנם לך נברא, משה מה אתה מדבר, ה"והנה לא מצינו שאמר לו הקב 6444 

כמה , אולי נכתב כן להודיענו, אבל אמר לו בדרך הבטחה ושמה לא תעבור, ואיך עלה בדעתך להתירא 6445 

כמה עמל צריך האדם לעמול אף על , ומזה נוכל להבין, ריותיוה מדקדק עם ב"גדול כוח הדין אם היה הקב 6446 

וזהו , ש כמה חטאים הרחמן יצילנו ויעזרנו לתשובה ולהיות ירא חטא"ש חמור ומכ"ומכ, חטא אחד קל 6447 

 6448 .(ו"ל´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ברכה שאין למעלה הימנה

 6449 

 6450 מאמר תקכה

 6451 .(ב"ד כ"במדבר ל) שמעון שמואל בן עמיהודולמטה בני , ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפונה



בשם ? למה נשתנו מטותיהם של יהודה שמעון ובנימין שלא הוזכר בהם נשיא, אור החיים מביע פליאה 6452 

שמעון לא היה ראוי , כי ביהודה לא הוצרך להזכיר נשיא כי ידוע כלב לנשיא, רבינו נסים גאון נאמר 6453 

, והורדה היא לו לקרותו נשיא, דד וכבר זכה לנבואהבנימין אלידד זה אל, לנשיא משום מעשה זמרי 6454 

ובשמעון משום שנתקבצו , בנימין משום שעתיד לעשות מעשה פילגש בגבעה לא נקרא נשיא, ובחזקוני 6455 

 6456 .ל"במעשה זמרי עכ

ש "וכמ, נעשה פסל מיכה לעבודה זרה של שבט דן, ח"כפי המסופר בשופטים י, ויש להקשות על החזקוני 6457 

ז שעשה "לפי שמשבט דן יצא ירבעם שהחשיך את העולם בע, ם החושך יוצא לעולםדגל מחנה צפונה מש 6458 

כ מדוע מזכירה "א, (´ט´ ר ב"במד) חזר ירבעם על כל ישראל ולא קיבלו אלא שבט דן, שני עגלי זהב 6459 

 6460 ?ז"וכי מעשה פילגש בגבעה חמור יותר מע? התורה נשיא למטה דן

ז של "לפי שקרה הרבה זמן לפני מעשה ע, גבעהואפשר לומר כי יש חומרה יתירה במעשה פילגש ב 6461 

ככל שקרובים יותר , וכל עבירה שהיתה קרובה בזמן למתן תורה החטא גדול וחמור יותר, ירבעם בן נבט 6462 

שבו רוח אלהים ריחפה על פני העולם , לאוירה של התגלות והשראת השכינה של דור קבלת התורה 6463 

האדם העומד מן החכמה , זקה יותר והחטא חמור יותרההכרה העליונה ח, וחדרה ללבותיהם של בני אדם 6464 

הרי , ואם גם במעמד גדול זה הוא נתפס לעבירה, העליונה קל לו יותר להתרומם מעל מדרגתו הארצית 6465 

 6466 .והתביעה נגדו היא חזקה ונמרצת יותר, מורד באור הנגלה, הוא חוטא נגד אור השכינה

כי היה קרוב בתקופות אחדות למתן תורה מאשר , ולכן היה הקצף על מעשה פילגש בגבעה חמור יותר 6467 

עד שביום פקדי , וכן היה החטא של העגל חמור יותר מחטאם של המרגלים, ז של ירבעם בן נבט"מעשה ע 6468 

תמיד כשאפקוד עליהם עוונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העוון הזה עם שאר , ופקדתי עליהם חטאתם 6469 

 6470 .(ד"ב ל"י שמות ל"רש) בה קצת מפרעון עוון העגל ואין פורעניות באה על ישראל שאין, העוונות

, ש עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו"כמ, מפני שמעשה העגל קרוב יותר למתן תורה, ל"והטעם הוא כנ 6471 

עד כדי כך החטא , הקצף וחרון האף נמשכים לדורות, כ"ואם החטא היה בזמן של אור והתגלות גדולה כ 6472 

ש בחובות הלבבות שער חשבון "וכמ, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב ,כאשר ההכרה היא במידה גדולה, חמור 6473 

אולם רחוק מעט , פ שחטאם היה גדול"כ המרגלים אע"משא, כל אחד ואחד נתבע לפי הכרתו, הנפש 6474 

 6475 .ואז הטענה קטנה יותר מן הטענה כנגד עבירת מעשה העגל, בתקופה מזמן מתן תורה

אותם שהם סביביו לא , (א"יבמות קכ) השערהה מדקדק עם צדיקים כחוט "וסביביו נשערה מאד הקב 6476 

לכך העונש גדול מפני שנמצאים סביב , ה שיהא בהם חטא כי לא יגור אצלו דבר חטא"יסבול הקב 6477 

 6478 .(אור חדש)  .שעל חטא בזמן של אור גדול התביעה חמורה, (ו"ל גיטין נ"מהר) ה"להקב

 6479 

 6480 מאמר תקכו

 6481 .(א"ה י"במדבר ל) וצח מכה נפש בשגגהוהקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה ר

וכן רב שגלה לעיר מקלט מגלים ישיבתו , תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלים רבו עמו, (ב"מכות פ) במסכת 6482 

לשם מה עלינו להגלות את רבו כדי , דהנה תלמיד זה שגלה, לכאורה דבר פלא אנו למדים כאן, עמו 6483 

הן אמנם אינו נפטר מחובת , ענש זה התלמיד וגלהואם נ, וכי רבו מה חטא, שילמדנו תורה בעיר מקלטו 6484 

מ הוא יכול למצוא לו שם רב אשר ילמדנו "אבל מ, ועליו להמשיך בתלמודו גם בעיר מקלטו, תלמוד תורה 6485 

ומה לו לתלמיד זה שיצטרך רבו לגלות , שכן ערי מקלט היו מושבות ללויים מלמדי תורה בישראל, תורה 6486 

 6487 .עמו כדי להמשיך וללמדו שם תורה

ועוד הלא , ולמה נזקק רבו לגלות אף הוא, מ יכול ללמוד בלא רב"ואף אם לא ימצא רב שילמדנו שם מ 6488 

יזדקקו , נמצא שאם תלמיד אחד גלה והגלו רבו עמו, אומרת שם דגם רב שגלה מגלים ישיבתו עמו´ הגמ 6489 

כל , עמו לקיים מה שנאמר מגלים ישיבתו, לגלות כולם לעיר המקלט, כל בני הישיבה אף מאות רבות 6490 

וכי לצורך ? וכי בעטיו של זה התלמיד שהרג בשוגג תגלה כל הישיבה כולה? האמנם, השומע ישתומם 6491 

יטלו מבני הישיבה למאותיהם את ראש הישיבה עד כי יזדקקו לגלות , תלמודו של זה התלמיד הגולה 6492 

 6493 .הכלולמה יגלו , ועוד הלא בידם לבקש ראש ישיבה אחר אשר ימלא מקומו של ראשון, אחריו

 6494 ם"והרמב, עשה לו כדי שיחיה, ונס אל אחת הערים האלה וחי, ל מקרא דכתיב"והנה דינים אלו דרשו חז

וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה , הוסיף עשה לו כדי שיחיה (ז מהלכות רוצח"בפ) 6495 

ולא ילמד תורה , וכי אם אותו תלמיד יבקש לו רב אחר בעיר מקלטו, והדברים מפליאים ביותר, חשובין 6496 

וכי לימוד מפי רב אחר אינו די שיחשב ? האין זה בכלל תלמוד תורה, מפי רבו שהוא רגיל עמו בישיבתו 6497 

 6498 ?"חי"

לימוד תורה מפי רבו שהוא רגיל אצלו תלמוד תורה , ל סוד הענין של תלמיד ורב"אלא כאן גילו לנו חז 6499 

אם אני נוטל ממנו , שהורגל לתורתו של רבו תלמיד! ואילו לימוד תורה שלא מפי רבו למיתה יחשב, יחשב 6500 

ביחס , ואף שהוא לומד מפי רב אחר, גזלתי ממנו את חייו ממש, את האפשרות להמשיך וללמוד מפיו 6501 



ד "וחייבים בי, וכיון שאין עונשו אלא גלות, נחשב הדבר כמיתה לגבי חיים, לתלמוד תורה שהוא רגיל בו 6502 

 6503 !כ הרי דנוהו למיתה"שאל, לדאוג לחיותו לפיכך מגלין רבו עמו

אין להם לבני ישיבתו עצה אלא לסגור את הישיבה ולגלות אחר רבם , וכיון שגלה הרב בעקבות התלמיד 6504 

הבדל , אולם אינו דומה הלומד מפי רבו ללומד מפי אחר, אף כי בידם להעמיד להם רב אחר, לעיר מקלט 6505 

עקיבא כל הפורש , עקיבא´ טרפון לר´ ש ר"וכמ, זה יחשב חיים וההוא יחשב מיתה, תהומי בין הדברים 6506 

זוהי , ל את תדמיתו ומהותו של התלמיד הדבק וקשור ברבו ובתלמודו"כך ראו חז! ממך כפורש מן החיים 6507 

דרכי )  .אשר הניתוק מן הרב כניתוק מן החיים יחשב להם, דמותם של בעלי חכמה ומבקשיה 6508 

 6509 .(מוסר

 6510 

 6511 מאמר תקכז

 6512 .(א"ה י"במדבר ל) ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגהוהקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם 

שכל הזהיר , לא רק תפילין וציצית ומזוזה שעליהם נאמר, התורה סבבה את האדם במצוות בכל צעד ושעל 6513 

וכמו , אלא בכל ענין מעניני העולם שיפנה יש שם איזה מצוה, (7ג"מנחות מ)א  בהם לא במהרה הוא חוט 6514 

, לא תחרוש בשור ובחמור, אין חשבון במצוות שהן מקיימין בעפר, שפירשו על הפסוק מי מנה עפר יעקב 6515 

וכל שכן במשאו ובמתנו כדי שיהיה באמונה , (י"רש) אפר פרה ועפר סוטה וכיוצא בהם, לא תזרע כלאים 6516 

 6517 .נמצא שבכל הליכותיו האדם עובד את בוראו, צריך להזהר בכמה וכמה מצוות

סדרי תורה ותפילה , מסיבות הזמן שוטף אותו ממקומווגל אדיר , קורה שהאדם נופל למצב של ירידה 6518 

, אמנם גם במצב כזה אין דוחין אותו מעבודת הבורא, והעולם חשך עבורו, ושאר מצוות נהפכים כליל 6519 

ולא עוד אלא דוקא , הוכן לו מקום מפלט לנפשו, רוצח בשגגה שמוכרח לברוח מפני נקמתו של גואל הדם 6520 

 6521 .ולא יביאהו מצבו לידי יאוש´ לו סביבה טובה ויתחזק בעבודת ה כדי שיהיה, ´בערי הלויים משרתי ה

עביד ליה מידי , שנאמר ונס אל אחת מן הערים האל וחי, ל תלמיד שגלה מגלים את רבו עמו"אמרו חז 6522 

וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה , ל"ם וז"ומוסיף הרמב, (´מכות י)א  דתהוי ליה חיות 6523 

אלא שיתחזק כמה שאפשר וימשיך , הרי כמה דאגה התורה שלא יפול לגמרי, (ז מרוצח"פ) חשובין 6524 

ופירש , למה הדבר דומה למצות כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו, באשר הוא שם´ בעבודת ה 6525 

למה זה דומה למשאוי , אלא חזקהו משעת מוטת היד, י אל תניחהו שירד ויפול ויהא קשה להקימו"רש 6526 

 6527 .כ"נפל לארץ חמשה אין מעמידין אותו ע, על החמור אחד תופס בו ומעמידועודהו , שעל החמור

´ אפילו אם נופל ממדרגתו חייב הוא לחזק את עצמו במה שיכול לעבוד את ה, הוא הדין בנוגע לרוחניות 6528 

כל זמן , אולם למרבית הצער אנו רחוקים מאד מזה, ולהזהר פן יתחלק לגמרי לתהום היאוש, לפי מצבו 6529 

חושב הוא שהותרה , אבל ברגע שעוזב את המסגרת כגון בבין הזמנים, ת הישיבה מחזיק טובשהוא במסגר 6530 

משום שהאדם מחוייב לפתח את היכולת להחזיק מעמד אפילו , אולם כל זה מעצת היצר הוא, ו"הרצועה ח 6531 

בית התיישב על פתח , זירא מתי שנחלש מלימודו´ וכן מצאנו בר, בלי הסביבה שלו ואפילו במדרגה נחותה 6532 

 6533 .(ח"ברכות כ) המדרש כדי לקום לתלמידי חכמים העוברים ולקבל שכר

הדרך הגבוה הוא דרך של אנשי המעלה הדבוקים בבוראם כל אחד לפי , ישנן שתי בחינות´ הנה בעבודת ה 6534 

והוא לא הרגיש בזה מרוב , חנינא בן דוסא מתפלל נשכהו ערוד´ איתא בירושלמי בשעה שהיה ר, מדרגתו 6535 

שמי שהוא ירה באקדח על , ל"ישעיה זיכוויצער ז´ וכן מספרים על ר, (´ה א"שלמי ברכות פירו) דביקותו 6536 

אלה שזוכים לשבת באהלה של תורה כל אחד , וכן בלימוד התורה, ידו בעת תפילתו והוא בכלל לא שמע 6537 

 6538 .לפי השגתו אין למעלה מזה

יחפצון בכל ´ קרבת הובכל זאת , אבל אנשים פשוטים שאין להם דביקות לא בתורה ולא בתפילה 6539 

אדם שהולך יום , י אמצעים יותר קלים"להגיע למין דביקות ע, גם הם יכולים לבוא על סיפוקם, עתותיהם 6540 

, ה יחשב"בודאי גם הוא דבוק בהקב, ולתרום לכל דבר שבקדושה, יום לעסקיו בדעה להחזיק חכמים 6541 

אלהיכם חיים כולכם ´ דבקים בהואתם ה, ל על הפסוק"וכבר אמרו חז, שהרי כל רצונו הוא כבוד שמים 6542 

, אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים? וכי אפשר לדבוקי בשכינה, היום 6543 

 6544 .(7א"כתובות קי) מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה, ח מנכסיו"והמהנה ת

שעלול , ודהשלתלמיד חכם לא מספיק מה שהוא עוסק במלאכת הקודש בתורה ועב, מה שנחוץ לדעת 6545 

וגורמים לשינויים , הרי כל מיני תמורות חולפות על בן אדם, לקרות הפרעות שיגזלו ממנו צלילות דעתו 6546 

ואפילו בין הזמנים , חסר לו חברים מתאימים וכדומה, מרחיקי לכת באופן שאין לו הסביבה שהתרגל אליה 6547 

 6548 .עלול לחולל מהפכה אם לא יתאים את עצמו

ואם אך יעשה בחכמה ימצא , מרבנן ללמוד איך לנחות דרגה ולהחזיק מעמדעל כן שומה על כל צורבא  6549 

באופן שיתקדש שם , עידוד לזולתו קירוב רחוקים וכדומה, מקום להתגדר בפעולות למען חיזוק התורה 6550 

זירא שניצל את זמן חולשתו ´ מי לנו גדול מר, שמים על ידו אפילו במצבים שמוכרח להתבטל מלימודו 6551 



יבין את הצורך , אם לאדם רק קצת הבנה במילי דעלמא, י חכמים לכבד את התורהלקום בפני תלמיד 6552 

כדי שיהיה מסוגל תמיד לעבודת הבורא ויהיה , להכין את עצמו לדרכי פעולה באופנים שונים לעת מצוא 6553 

 6554 .(המוסר והדעת)  .מה

 6555 

 6556 מאמר תקכח

 6557 .(ד"ה י"במדבר ל) טוהיו לכם הערים למקלט מגואל ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפ

יודע היה , (.´מכות י) ש"מצינו שהזהירה התורה בהטבת הבריות גם לרוצחים להכין להם ערי מקלט כמ 6558 

ואמרו שם , אלא אמר אקדים עצמי לדבר מצוה, ה שאינן קולטות עד שיבדילו גם בארץ ישראל"משרע 6559 

אובן להתחיל בהצלה מפני מפני מה זכה ר, (ד"ר פ"בר) ואמרו, מזרחה שמש הזרח להם שמש לרוצחים 6560 

וגם ברוצחים במזיד , הרי שגם ברוצחים מצוה גדולה להטיב להם, וישמע ראובן ויצילהו, שפתח בהצלה 6561 

 6562 .והצילו העדה לחפש להם זכות (.ט"סנהדרין צ) אמרו

וכשחוק יחשב , ומה נואלו בני אדם שכשיראו איזה אדם עבר עבירה מתגברים בשנאתם עד לירד לחייו 6563 

, ה אכן כאדם תמותון ולא יעלה נשמותיכם למעלה"ואמר דוד המלך ע, ולא כן דרך התורה, ולהם להחיות 6564 

הרי לנו חיוב האדם , ולא עוד אלא שימוטו כל מוסדי ארץ בעבור זאת, בשביל שלא ישפטו דין עני ואביון 6565 

 6566 למשל מי, ובאמת האדם כשקובע עצמו באיזה ענין מתרפה בענין אחר, להכניס עצמו בהטבת הזולת

כי השכל שלנו דל להקיף כל הפרטים , שעוסק בחיזוק התורה מתרפה בענין האהבה והטבה לבריות 6567 

חכמה )   .ועל כן עלינו להתחזק בזה הרבה להטיב מדותינו וטוב לנו, במשקל השוה 6568 

 6569 .(א"כ´ ב מא"ומוסר ח

 6570 

 6571 מאמר תקכט

 6572 .(ג"ב כ"במדבר כ) ואם בפתע בלא איבה הדפו וימת והוא לא אויב לו

ותרגומו שהיה סמוך לו ולא היה לו , י באונס"ופירש, אדם שהרג נפש בפתע, כאן דבר גדול שומעים 6573 

וכיון שזה כתוב בתורה , בלא איבה בלא צדיה לא אויב לו ולא מבקש רעתו, כ"שהות להזהיר עליו ע 6574 

שמה ונס , (ב"בתנחומא י)א  ואית, לגמרי בלי כוונה אלא באונס, הכוונה שבאמת היה ככה, בלשון ברורה 6575 

אם ילך אדם ויהרוג בזדון ויאמר בשגגה הרגתי ויהא בורח , בשגגה ולא בזדון, רוצח מכה נפש בשגגה 6576 

שנאמר מעם מזבחי תקחנו למות , ה אפילו הוא נכנס ובורח למזבח שלי הרגו אותו"אמר הקב, לערי מקלט 6577 

 6578 .כ"ע

צריך לעזוב את , לטוגם מקבל עונש גדול שגולה לעיר מק! בכל זאת נקרא בפרשה ארבע פעמים רוצח 6579 

ולא יודע כמה שנים או עשרות , להשאר שם עד מות הכהן הגדול, ביתו ואת משפחתו ואת עיר מולדתו 6580 

וצריכים להבין למה ! נפלא הדבר, ואם יצא את עיר המקלט וגואל הדם ירצח אותו אין לו דם, שנים ימשך 6581 

, חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגהוכן בוידוי אומרים על ? הלא הוא שוגג באמת, מגיע לו העונש הזה 6582 

 6583 ?כ עשה חטא ולמה"כ רואים שבשגגה ג"א

אם אדם עושה רע אפילו בלי דעת סימן שהנפש , גם בלא דעת נפש לא טוב (ט"משלי י)ב  הענין הוא דכתי 6584 

למה לא , והא ראיה, הבלי דעת אצל האדם בא מחוסר זהירות וחוסר הרגשה בכאב ונזק של השני, לא טוב 6585 

ואם כי יש מקרים שאדם מזיק את ! והלא זה בלא דעת? על ראשו הוא אלא על ראש השני נופל האבן 6586 

זה מוכיח שעל , אבל הרבה יותר יש שאדם חובל בלי דעת את השני מאשר את עצמו, כ בלי דעת"עצמו ג 6587 

 6588 .(.א"שבת ל) ועל מה דעלך סני זהיר יותר ממה לחברך לא תעביד, עצמו אדם הוא נזהר יותר

ל שגגות "ח אמרו חז"ועל ת, זה המצוה אצל כל אדם, כמוך בלי חלוקים, כמוך ממש, כמוךואהבת לרעך  6589 

רק שלא התפלל שלא , ואפילו לא עשה שום מעשה, עליו התביעה היא יותר גדולה, נעשה להם כזדונות 6590 

כי רוצח , כ"זה עונש לכהן גדול ג, ככתוב עד מות הכהן הגדול, תקרה איזה צרה לעם ישראל נענש קשה 6591 

כ דאיתא "והדבר מגיע כ, ו רוצחים שהרגו נפש בשגגה יושבים ומחכים למותו כדי שישתחררו ממקלטםא 6592 

מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על  (לרוצחים) לפיכך אמותיהם של כהנים מספקות להן, (.א"מכות י) ´במס 6593 

 6594 .כ"שימותו ע (הכהנים) בניהם

, שנה טעמא דלא מצלו הא מצלו מייתישמקשה על המ, שם´ אלא כדאיתא בגמ, ומה חטא הכהן הגדול 6595 

מפירקיה דרבא , אמר ההוא סבא, כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חינם לא תבוא (ו"משלי כ)ב  והכתי 6596 

כי הא דההוא גברא דאכליה אריה ברחוק תלתא , שמיע לי שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו 6597 

 6598 .הדיה תלתא יומיולא אישתעי אליהו ב, יהושע בן לוי´ פרסי מיניה דר

ולפי , לא ידעתי לא שמעתי לא הרגשתי וכדומה, הטבע של אדם תמיד להצדיק את עצמו, מזה לימוד גדול 6599 

בן אדם צריך ? למה לא הרגשת? למה לא שמעת? למה לא ידעת, האמת אין אילו תירוצים כי אם קושיות 6600 

שצריך , ח"א החיוב שיש על תועוד לימוד הו, כי גם בלא דעת נפש לא טוב, כן לדעת לשמוע ולהרגיש 6601 



ועליהם להתפלל שלא , (.ב"נדרים ס) ל"ח הם ככהנים כדאיתא בחז"כי הת, לדאוג לטובת כלל ישראל 6602 

 6603 .(זכרון מאיר)  !תקרה כל צרה לכלל ישראל

 6604 

 6605 מאמר תקל

 6606 .(ה"ה כ"במדבר ל) וישב בה עד מות הכהן הגדול, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה

´ ואפי, לא לעדות מצוה ולא לעדות ממון ולא לעדות נפשות, שאינו יוצא משם לעולם, (א"ת ימכו) ´ובגמ 6607 

 6608 ל"ם ז"וכן פסק הרמב, ואפילו שר צבא ישראל כיואב בן צרויה אינו יוצא משם לעולם, ישראל צריכים לו

יתכן  הלא? כי למה לא נרשה לרוצח לצאת מעיר מקלטו, הלכה זו לכאורה מפליאה, (´רוצח פרק ז´ ה) 6609 

ומה גם שביציאתו של האיש הגדול שעם , ביציאתו זו תימצא לו זכות ופתח איך להציל נפש אחת מישראל 6610 

וההלכה אוסרת את , תוכל לבוא תשועה גדולה לכלל ישראל כדוגמת יואב בן צרויה, ישראל צריכים לו 6611 

 6612 ?יציאתו האין זה פלא

י יציאתו מעיר מקלט יוכל "ואם ע, התירו ואף על ספק נפש, הלא פיקוח נפש אחת דוחה אף שבת החמורה 6613 

י שומרי ראשו שיגינו עליו כל זמן עשותו "הלא אפשר שיימצא תריס ע, לסכן נפשו שגואל הדם יהרגנו 6614 

ובכל , ח שמא יהרגנו"שהיו מוסרין לו שני ת, הלא כן עשו כשהיה גולה מתחילה, לטובת הפרט או הכלל 6615 

 6616 ?ף לדבר גדול כזהזאת מצינו שהתורה אסרה יציאתו של הרוצח א

ל מעורר קושיא זו בחבוריו הענקיים אור שמח "מאיר שמחה הכהן מדווינסק זצ´ מצאתי שגם הגאון ר 6617 

, ומתרץ שאמנם החשש הוא שכשיצא יעשה תחבולות להמית את הכהן המשיח, מסעי´ ובמשך חכמה פ 6618 

גדול עבור חייו של ולכן כיון שהחשש , והוא סכנה לנפש הכהן הגדול, כדי שלא לשוב אל עיר מקלטו 6619 

 6620 .כ"ג ע"אסרה תורה יציאתו מערי מקלט עד מות הכה, ג המשיח"כה

וכל זמן שהותו , שכל שהותו של הרוצח בעיר מקלט אינה אלא בשביל לזככו ולטהרו, ונראה עוד טעם בזה 6621 

כי שבט לוי , החינוך´ מועילה לו לכפר עון הרציחה כמבואר בס, בסביבה של קדושה אצל השבט לוי 6622 

ומפני גודל מעלתם וחין ערכם , ואין לו חלק בנחלת שדות וכרמים, ´השבטים ונכון לעבודת בית ה מבחר 6623 

אולי תכפר עליו אדמתם , נבחרה ארצם לקלוט כל הורג נפש בשגגה יותר מארצות שאר השבטים 6624 

 6625 .ל"המקודשת עכ

קלטו הוא נושם ובכל רגע שהותו בארץ מ, אם כן הגולה הזה שהוא רוצח הוא צריך לכפרה ותיקון נפשו 6626 

ומעין הטהרה הולך ומתפשט ללא הפסק בכל , והרי הוא סופג אל קרבו עוצם ההזדככות, מאוירא דטהרה 6627 

הרי ברגע זה פוסק מטהרת , ואם נוציאנו ונפסיקנו אף לרגע אחד מאותו מעין הטהרה וההזדככות, אבריו 6628 

יע אפילו כמה ענינים גדולים עד שמכר, וכאילו פורש מן החיים והתורה הקפידה על ההפסק, לבו ונפשו 6629 

 6630 .ומוכרחים

, הרי ברגע זה חוזר הוא אל עמדתו הקודמת, ומה גם שברגע שהוא פוסק מעבודתו ומעמלו לתיקון נפשו 6631 

וגם מיאנה שתתגלגל זכות , ועל רוצח לא האמינה התורה בהצלתו, וניעור אצלו טבעו שצורתו היא רציחה 6632 

ושלא יפסיק אף זמן מועט מעבודתו לרכך לבו , הרת הנפשוהעיקר הוא שהתורה מדקדקת על ט, י רוצח"ע 6633 

 6634 .(תורת הנפש)  ולטהר נפשו

 6635 

 6636 מאמר תקלא

 6637 .(ה"ה כ"במדבר ל) וישב בה עד מות הכהן הגדול, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה

ולאחר  ,אם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול ומנו אחר תחתיו, אם משנגמר דינו מת כהן גדול אינו גולה 6638 

מ דאמר קרא וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו "מנה, מיכן נגמר דינו חוזר במיתתו של שני 6639 

היה לו לבקש רחמים ? מאי הוה ליה למעבד, אלא זה שנמשח בימיו, וכי הוא מושחו, בשמן הקודש 6640 

 6641 .שיגמור דינו לזכות ולא ביקש

ג "והרצח בוצע בזמנו של כה, רוצח מועט מאדלבין גמר דינו של ה, ג השני"הזמן בין המינוי של כה 6642 

ג השני לבקש רחמים אף "שהיה לו לכ, התשובה היא? ג שני למיעבד ולא עביד"מאי הוי לו לכ, קודמו 6643 

הלא שעת מינויו של הכהן הגדול לפני ! מבהיל, שייגמר הדין לזכותו של הרוצח בשוגג, בשעה קצרה זו 6644 

ולא רק במובן , להיות עומד בראש עם קודש, א עילאיתהיא שעה של חדוות, גמר דין של הרוצח הזה 6645 

הוריות ) ש והכהן הגדול מאחיו שהעשירוהו אחיו"כמ, אלא אף במובן החומרי, הרוחני התנשא בשעה זו 6646 

 6647 .(´ט

מוגשת לו תביעה על ששכח מצערו של היחיד ולא התפלל עליו שיגמרו דינו , ובתוך ההתרוממות הזאת 6648 

, ג לזכור את היחיד המתלבט במחשבותיו אם יזכה אם יחוייב"ו היה לו לכהואף בעידנא דחדוותא ז, לזכות 6649 

הרי מיד היה מקיף את עצמו בהמון חוגג משמחה , נצייר לעצמנו אילו היו מבשרים לאחד שנתמנה למנהיג 6650 



לדאוג להם באיזה , הכי היה לו אז ההרהור אודות האנשים החולים המוטלים על ערש דוויים, והתפעלות 6651 

 6652 .בשעת חדוותא חדוותא, ל המקובל הואהכל, אופן

שאף בשמחתם אל להם לשכוח את , ובפרט מן נבחרי העם, ברם תורתנו הקדושה דורשת אחרת מן האדם 6653 

ודוקא , שיזכירם בתפילתו ובעתירתו, אשר עינם ולבם לאותו הנבחר, האומללים המוטלים בזויות האפלות 6654 

ר אוירה של זכות אף לנדכאים והנאשמים מוכשרים הם הנבחרים ליצ, ברגעי שמחה ואושר שכאלו 6655 

שבכל הנסיבות אף בעת ייצוגם את שמחת , ג מחייבת את כל אנשי התורה"ותביעה זו שעל כה, ביותר 6656 

 6657 .אל נא יתעלמו מן היחידים הנחבאים אל צרותיהם וסבלם, הכלל

בזה הבין ו, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, ה אחר שירד מן המזבח"ומצינו אצל אברהם אבינו ע 6658 

ספורנו ) כיון שראה שלא היה שם איל קודם לכן, שנזדמן לו האיל ברצון האל ושלא היה בו חשש גזל 6659 

הלא בשעה , היש לשמחתו גבול, הנוכל לצייר לעצמנו שמחה גדולה מזו שבנו ניצל מן המיתה, (ב"וירא כ 6660 

או , לדקדק בדיבורוובודאי שבשעה כזו אין לבו של המתרונן , כזו אפשר ממש להשתולל מרוב שמחה 6661 

 6662 .לשים לב לדבר שנחשב לכולי עלמא הפקר שזה לא יהיה מן הגזל

יצחק המטוהר , ברגע שכאילו שנולד לו בן מחדש, ברגע הנשגב והנעלה הזה! ומה אצל אברהם אבינו 6663 

ברגע זה של , ברגע שכל העולם נתמלא שמחת עולם, והמקודש באלפי מחזות שמימיים שנפתחו לפניו 6664 

ברגע זה אברהם אבינו מראה את כוחו , ה וכל הפמליא של מעלה ציפו לו"שהקב, נסיונותשיא הצלחת ה 6665 

 6666 .ו מן הגזל"שלא יהיה האיל ח, הקדוש והטהור לדקדק

, וכאיל יערוג לא נאמר, כאילת תערוג לא נאמר, כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלהים 6667 

אילת זו כשיושבת על ? למה, תערוג נקבה, כאיל זכר, שם ובילקוט, (ב"י תהלים מ"רש) אלא כאיל תערוג 6668 

, האילת היא חסידה שבחיות, והוא עונה אותה ומזמין לה נחש ומכישה, ה"המשבר מצטערת ועורגת להקב 6669 

וקורע , ה"והיא חופרת ומכנסת קרניה בקרקע ועורגת להקב, ובזמן שהחיות צמאות מתכנסות אצל האילה 6670 

 6671 .ל"לה את התהום והמים עולה עכ

כשמגיע זמנה של האילה ללדת , ת במדרגת החי"נתאר לנו תיאור נפלא מהמתרחש בעולם וביצירת השי 6672 

וכל העולם מתעלף , ובשעה זו הארץ חריבה ושחונה מעצירת גשמים, היא כורעת וצערה גדול מאד 6673 

דה מתגברת ומשכיחה את עצמה מן חבלי הלי, אז היא החסידה שבחיות בכוחה הנטוע וטבוע בה, מצמאון 6674 

, היא מתרגשת על צער כל החיות, ת על צערה הפרטי שלה"ובמקום להתפלל להשי, הנוראים שלה 6675 

מדבר אמנם באילה נקבה , וזהו הרעיון הכתוב כאיל תערוג, ה"ומכנסת בקרקע קרניה ועורגת להקב 6676 

י ומדחה צערה הפרט, אלא שאגב חסידותה היא אוזרת כוח כאיל שאינו מרגיש חבלי לידה, הכורעת ללדת 6677 

 6678 .צער החיות הצמאות למים, בשביל צער זולתה

המצטער , אכן מאד נעלה היא מדרגת האדם היודע להשתתף בצער הזולת הפרטי והכללי בכל עת מצוא 6679 

, סופו שיראה בנחמה בשיפור ותיקון המצב, בחיי כל איש מישראל, וסובל מהעדר שלמות בחיי חבריו 6680 

, בדיבור ובמעשה לטובת הרבים הכלל והפרטהבה ונפתח בנו את רגישת הלב להצטער ולהשתתף  6681 

 6682  .ונזכה לתיקון העולם במלכות שדי, שפעולתינו תקרין ותאיר מקרן אורה שלנו לכל המרחקים

 6683 .(ז"צ´ פרי חיים עמ)

 6684 

 6685 מאמר תקלב

 6686 .(ה"ה כ"במדבר ל) וישב בה עד מות הכהן הגדול, והצילו העדה את הרוצח והשיבו אותו אל עיר מקלטו

, (א"מכות י) כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו, ל כהנים מספקות להם מחיה וכסותלפיכך אמותיהן ש 6687 

האיש , ושבט לוי נבדל ומובחר מכל השבטים, הכהן הגדול הנבדל ומובחר מכל שבט לוי! נתבונן נא 6688 

האיש שרק לו לבדו ניתן הרשות , המצטיין מכל ישראל וגם מאחיו הכהנים באזהרות ומצות מיוחדות 6689 

י מעשה עבודתו זוכים "ורק ע, האיש המתפלל ומכפר בעד כל ישראל, ולפנים לקודש הקדשים ליכנס לפני 6690 

 6691 ?היש לנו איש אחר שרבים צריכים לו יותר ממנו, ישראל לאושר היותר גדול למחילת עונות

ל קוראים אותו רשע כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים "חז, לעומת זה הרוצח בשוגג שגלה לעיר מקלטו 6692 

לזה אין , אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד, במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שהרגו את הנפש ,יצא רשע 6693 

וזה שהרג בשוגג , זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, ה מזמינן לפונדק אחד"הקב, עדים ולזה אין עדים 6694 

ו הפעם הרי ז, (.´שם י) זה שהרג במזיד נהרג וזה שהרג בשוגג גולה, יורד בסולם ונופל עליו והורגו 6695 

 6696 .י חייב"וידוע שאין מגלגלין חובה אלא ע, השניה שנהרג אדם על ידו

ומובן שגם תפילתו אינה רצויה , (.ב"ברכות ל) והנה כהן שהרג את הנפש אפילו בשגגה לא ישא את כפיו 6697 

ובכל זה , כל שכן תפילת איש שהרג שתי נפשות מישראל שתפילתו אינה רצויה כלל, ה"כ לפני הקב"כ 6698 

מצד אחד תפילת הכהן הגדול שמתפלל גם , שכאשר יעמידו על המשקל שתי התפילות, ל"י חזמשמע מדבר 6699 

תכריע תפילת , ג"ומצד השני תפילת הרוצח שמבקש יום מותו של הכה, בעד עצמו על חיים ושלום 6700 



עד כדי שהיו אמותיהם של , עד שפחדו פחד מות מתפילת הרוצח, וכל כך הדבר ברור אצלם, הרוצח 6701 

 6702 .ת להם מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותוכהנים מספקו

והכתיב כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חינם לא , טעמא דלא מצלו הא מצלו מייתי, שם´ איתא בגמ 6703 

ואיכא , מפירקיה דרבא שמיע לי שהיה להם לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו, אמר ההוא סבא, תבוא 6704 

מאי הוה ליה למעבד טוביה חטא , טעמא דמצלו הא לא מצלו מייתי ,דמתני שיתפללו על בניהם שלא ימותו 6705 

ג "וכי אין הכה! נוראות להתבונן, (א"מכות י) שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו, וזיגוד מנגיד 6706 

להיות מקיף בדעתו כל מה שיכול לקרות , כ התביעה על דקדוק יותר עמוק"בע? מבקש רחמים על דורו 6707 

 6708 .לה גם על זהולהקדים בתפי, ו"ח

ולא ספק מועלת אלא ודאי , עד כמה היא מגעת ועד כמה היא מועלת, רואים אנו מזה כוחה של תפילה 6709 

ואם לא , שאם היה מבקש רחמים לא היה מעשה רצח בישראל, ודאי בלא שום ספק כל שהוא, מועלת 6710 

אלא נחשב , וד מנגידוגם אין זה טוביה חטא וזיג, כי הוה ליה להתפלל, עשה כן כבר אין זו קללת חינם 6711 

 6712 .כאלו הוא עושה העבירה

ש אשר "ממ, ל שהעיר בענין זה"א יפהן זצ"צ מוהר"ושמעתי ממרן הגה! נורא נוראות עומק ההערה הלזו 6713 

והלא כתיב כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא , וכי בחרבו ובקשתו לקח, לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי 6714 

כי , ה חרב וקשת את התפילה והבקשה"קרא יעקב אבינו ע, קשהאלא חרבי זו תפילה וקשתי זו ב, תושיעני 6715 

ובימינו אלה , ומה שאין אנו משתמשים בסגולה זו מפני חולשת האמונה, כך היא המדה המציאותית 6716 

ולהרבות בתפילה , החוב עלינו ביותר לתפוס אומנות אבותינו בידינו, ל"שהצרות והגזרות מתגברות ר 6717 

 6718 .(א"הגיוני מוסר ח)  .בא מועד כי עת לחננה כי, ובבקשת רחמים

 6719 

 6720 מאמר תקלג

 6721 .(ו"ה כ"במדבר ל) ואם יצֹא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו ורצח גואל הדם את הרוצח אין לו דם

ע מה לילוד "רבש, ה"אמרו מלאכי השרת לפני הקב, בשעה שעלה משה למרום, אמר רבי יהושע בן לוי 6722 

ד דורות קודם שנברא "ניו חמדה שגנוזה לך תתקעאמרו לפ, אמר להם לקבל התורה בא, אשה בינינו 6723 

ה כלום קנאה "ל הקב"א, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם 6724 

מיד כל אחד ואחד , אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ´ ה´ שנא, ה"מיד הודו לו להקב, כלום שנאה יש בכם 6725 

ואף מלאך המות מסר לו , ת למרום שבית שבי לקחת מתנות באדםעלי´ שנא, נעשה לו אוהב ומסר לו דבר 6726 

ויתן את הקטורת ויכפר על ´ שנא, י"רש, להקטיר קטורת בשעת מגפה ולעמוד בין החיים ובין המתים, סוד 6727 

 6728 .ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה, העם

ום להיות למלאך טוב ולאוהב איך נתהפך פתא, פלא הוא כיצד מלאך המות שהוא מלאך רע ומקטרג וממית 6729 

ועוד יותר מזה למסור לו את , למי שמקבל תורה ומעניק חיים לבני אדם, כ לאוהב איש האלהים"כש, אדם 6730 

הוא מוסר לו את , דבר אשר עומד בניגוד לכל תכונתו וטבעו הרע, את סוד ההצלה והכפרה, סודו הכמוס 6731 

 6732 ?אדם סוד החיים בניגוד לכל עצם פעולתו להביא מוות על בני

וכאשר הוא נמצא באווירת , משמע מכאן כי גם מלאך המוות עשוי להיות מושפע מאווירה של קדושה 6733 

את , מכבדים את התורה ולומדיה, כאשר גדודי מלאכים ושרפים מעריצים וממליכים את שם האל, השכינה 6734 

וא מושפע גם ה, אז גם מלאך המות נסחף לאווירת ההשראה הטובה הזו, משה איש האלוהים´ שליח ה 6735 

הנה עד כמה גדולה השפעת כוח התורה אף על , ומסר את סוד הקטורת העוצר אותו, ונתהפך מאויב לאוהב 6736 

 6737 .הרחוק אף על הרע המוחלט

ה למדו מן העורבים שהיו מכלכלים את "אמר הקב, (ה"איוב ל) מבהמות הארץ ומעוף השמים יחכמנו 6738 

, (ג"סנהדרין קי)ב  א משולחנו של אחא"י, והעורבים מביאים לחם ובשר בבוקר ובערב´ שנא, אליהו 6739 

לפי שלא היו רוצים העורבים ליכנס לביתו של אחאב שהיה מלא עבודה , ובתנחומא משולחנו של יהושפט 6740 

אך , (.´תנחומא עקב ב) הלא העורב אכזרי אפילו לבניו, מה יש להתלמד מן העורבים, (´ר ח"במד) זרה 6741 

נח מסר נפשו על כל , היתה השפעה טובה אף על החיות, יש לומר כי בסביבתו של נח הצדיק בתיבה 6742 

ב "עד שלא טעם טעם שינה י, לזונם לשמשם ולהכין את כל צרכיהם, החיות שבתיבה לגמול חסד עמהם 6743 

 6744 .חודש

וזה השפיע גם על כל החיות , להאכיל ביום האכיל ביום, בריה שדרכה להאכיל בלילה האכיל בלילה 6745 

כי לא מצינו באגדה שקרה מקרה שחיה אחת , ל החיות הטורפותוטבעם נשתנה לטובה גם ש, והעופות 6746 

, מכאן משמע כי האווירה הטובה שיצר נח במדת החסד הנפלאה שבו עד מסירות נפש, טרפה לחברתה 6747 

 6748 הלא מצינו העוף ששמו חול שמצא אותו נח דגני בספנא דתיבותיה, השפיעה על ריכוך טבען של החיות

השיבו חזיתיך דהות טרידא אמינא לא ? ל אותו נח למה לא בעית מזונאושא, (ישן בחדר ספון ומתוקן לו) 6749 

 6750 .(ח"סנהדרין ק) והוא אינו מת לעולם, ל יהא רעוא דלא תמות"א, אצערך



ולכן הושפעו אף , הרי ברור כי אווירת החסד של נח חדרה אף לחיות הטורפות וכוחם הרע נכבש בתוכם 6751 

והם הביאו לחם ובשר לאליהו , כו מאכזרים לרחמניםהעורבים האכזריים ממדת החסד של נח עד שנתהפ 6752 

הם לא סבלו אווירה של עבודה זרה , משולחנו של יהושפט ולא משולחנו של אחאב, בדרכים כשרים 6753 

 6754 .לאחר שטעמו מן האווירה הטובה שבסביבת נח הצדיק, שהיתה בביתו של אחאב

אבל אם הורג אותו בערי , ואלאם גואל הדם הורג את הרוצח מחוץ לערי המקלט אין מענישין את הג 6755 

משום שלא , שהטעם שלא הורגים את גואל הדם מחוץ לערי המקלט, המקלט יש עונש מות על גואל הדם 6756 

כ למה אם הורגו "א, כנאמר פן ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח כי יחם לבבו, יכול להתגבר על חימום הלב 6757 

 6758 ?והרי יש כאן חימום לבב? בתוך ערי המקלט יש דם לגואל הדם

לא , והוא לגיונו של מלך ואין לו חלק ונחלה בארץ, ל כיון ששבט לוי הוא שבט מובחר מכל השבטים"וי 6759 

יומא ) ועליהם נאמר, ´והוא מובדל רק לעבודת הקודש לפני ה, הוא נחלתו´ ורק ה, בשדות ולא בכרמים 6760 

ומפני גודל , מיםשיש בזה משום חן וזכות מיוחדת מן הש, שזכו לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא (ו"כ 6761 

ואולי תכפר , נבחרה ארצם לקלוט כל הורג נפש בשגגה יותר מבשאר ארצות השבטים, מעלתם וחין ערכם 6762 

 6763 .(ח"החינוך מצוה ת) על הרוצח אדמתם המקודשת בקדושתם

אבל גם , ואף שהוא שוגג, י שבט לוי מטהרים את הרוצח"ולכן באוויר המזוכך בקדושה יתירה שנוצר ע 6764 

ודבר זה ניתן , ומקום הוא לריפוי נפשו ולזיכוך מידותיו, ומעורבים בו אחוזים של מזיד שוגג הוא קרוב 6765 

תהא ´ ויראת ה, והם יהפכו כבר את הרוצח לטוב לב ולאיש זך וישר, ´להיעשות באווירה של עובדי ה 6766 

 6767 .נסוכה על פניו

נפש קרובו וייקלע  כל שכן כאשר יבוא גואל הדם שלבו חם על אבדן, באווירה שכזו המשפיעה על הרוצח 6768 

ומתוך , יאבד את הרתיחה ותפוג הימנו המתיחות, מיד יתבשם מאוויר חכמתם וקדושתם, לתוכה 6769 

וכיון שסרה הימנו , ישתנה לאיש אחר ולב טהור נברא בו, ההתעוררות שבעומק הלב ימצא הלב מרגוע 6770 

ש על "נגזר מאתו יתוכך ´ שהכל בא מיד ה, הוא מתלבש ברוח של חכמה עליונה, הקנאה ונעלמה הנקמה 6771 

 6772 .היעדר קרובו

הרי , ומה בצע כי יהרוג עכשיו את הרוצח, ואלמלא הגזירה לא היה בידי אדם לשלוט בנפשו של הקרוב 6773 

כי דומה הוא לאדם , גם אסרה התורה להצטער יותר מדי על קרוביו, לא ישיב לעצמו בכך את אבידתו 6774 

ואין העדר הבן אלא מן המקום שהלך , בנוולימים שלח האב אחר , ששלח את בנו לסחורה לעיר אחרת 6775 

אז תסור ממנו החמימות , ואדרבא לטוב לו שחזר הבן אצל אביו שהוא מקור החיים, פ ישנו"משם אבל עכ 6776 

ולכן הדין , וישיג השגה עליונה בסדר הנהגת הבורא בעולם, ובמקום זה יכניס בלבו אהבת הבורא ובריותיו 6777 

 6778 .משתנה כשהוא נמצא בערי הלויים

כל ארבעים שנה לא התעוררו לצאת , (בלק ובלעם) שהרשעים הללו, ´ז יובן מה שמקשים המפ"ולפי 6779 

כ בסוף "כפי שעשו אח, לקלל את ישראל ולהסיתם מקדושתם וטהרתם, לקראת ישראל במזימתם הרעה 6780 

בהיותו יועץ להרע אצל , ובלעם היה עוד שונא וותיק, וזאת אף שהיו שונאים מושבעים, ארבעים שנה 6781 

 6782 .מצריםפרעה ב

וכבוד , וכל הנסים שנתרחשו אז במדבר, ואולי כי מפני שהיו חיים בתקופה של מתן תורה ויציאת מצרים 6783 

ובאוויר , ואווירת הקודש היתה שרויה על כל הבריאה, נתגלה אז אל בני ישראל ונתפשט בכל העולם´ ה 6784 

אווירת הקודש , תםתחת הלחץ של הקדושה לא יכלו להגיע למזימ, הזך שבו נמצאו גם הרשעים הללו 6785 

וכל הקללות , לא הרהיבו עוז לפצות פיהם הטמא להרע לעם הנבחר, מנעה בעדם להגשים את עצתם הרעה 6786 

ולא יכלו לעמוד בפני הרוח , האוויר הקדוש התגבר במשך זמן רב גם על הרשעים, נשארו תקועות בגרונם 6787 

 6788 .והשפעתה היתה גם על הרשעים, הטובה שהיתה מרחפת עוד בעולם

כמו , לאחר שנפרצו כמה פרצות בעם ישראל, כאשר לאט לאט נפגם האוויר הזך והשראת הקדושה אולם 6789 

ובמקום הדור הוותיק של יוצאי , על כל אלה מיתת אהרן ומרים, מעשה קרח המרגלים המתאוננים ועוד 6790 

וי רק אז הצליחו לתת ביט, רק אז מצאו הרשעים את הזדמנותם לגבות את חובם, מצרים בא הדור הצעיר 6791 

אז פרצו את הגדרים ולא היה אצלם יותר כל מעצור נגד , והעיזו להרים ראש נגד ישראל, להשחתת נפשם 6792 

עד כמה חייבים אנו לדאוג כדי להימצא בחברתם של חכמים ובתוך , והם עשו מה שעשו, מזימתם הרעה 6793 

 6794 .(ואני תפלה)  .אווירה טובה המשפיעה על הטובים ועל הרעים

 6795 

 6796 מאמר תקלד

ה "במדבר ל) ומצא אותו גואל הדם ורצח את הרוצח אין לו דם, צא הרוצח את גבול עיר מקלטוואם יצֹא י 6797 

 6798 .(ו"כ

ועל סולם , (7´ז כ"ע) זהירות מביאה לידי זריזות, תורה מביאה לידי זהירות, פנחס בן יאיר´ מכאן אמר ר 6799 

יל להרחיב את כשהוא מתח, ל את כל מסילת ישרים שלו"ל ז"העליה של רבי פנחס בן יאיר בנה הרמח 6800 



שבכל מקום אמרינן לעולם יעסוק אדם , ידועה הסתירה, הדברים במהות הזהירות קנייניה ומפסידיה 6801 

אמרו שהעוסק  (ז"בברכות י) ואילו, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה 6802 

 6803 .ותאמרו שתורתו נעשית לו סם המ (.´ובתענית ז) ,בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא

, ורק בגדריו הותר הלימוד שלא לשמה, שעיקר הלימוד הוא על מנת לקיים, (7ב"סוטה כ) ´וכתבו התוס 6804 

ללומדיהם לא נאמר , שנאמר שכל טוב לכל עושיהם, והיינו מכיון שתכלית חכמה תשובה ומעשים טובים 6805 

כ אין זו "א, (7´מ קדושין) ענו כולם ואמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, (.ז"ברכות י) אלא לעושיהם 6806 

 6807 .מעלה בתלמוד תורה אלא תנאי במצוותה

כ הזהירות היא הלמעשה של "א, מדהשמיענו רבי פנחס בן יאיר שתורה מביאה לידי זהירות, הואיל וכך 6808 

ומהי , ומכל לימוד התורה תצא הזהירות, צריך ללמוד להיות זהיר´ פ התוס"וע, הלימוד ותכלית התורה 6809 

מבינים מהי מדת הזהירות , כאשר אנו רואים את ציווי התורה ואזהרותיה, רההזהירות שאליה מכוונת התו 6810 

 6811 .הנדרשת

מהי , רוצח נפש בשגגה גולה לערי מקלט, פרשת ערי המקלט מלמדת אותנו רבות על מהות חובת הזהירות 6812 

מפני שכל העוונות יולידו גנאי , (7´ויקרא ד) ן"בחובתו להביא קרבן חטאת מפרש הרמב? חטאתו בכלל 6813 

אבל הרי בקרבן , ש"ולא תזכה להקביל פני יוצרה רק בהיותה טהורה מכל חטא עיי, פש והם מום בהבנ 6814 

ומהי , כ אין כאן רק הטהרות לעתיד אלא גם תשובה על העבר"א, חטאת נצטוה גם על הוידוי והתשובה 6815 

 6816 .אשמתו

וגג לעיר ובגללה גולה הרוצח בש, ועל כרחנו שהאשמה היא חוסר הזהירות שמחמתה בא לידי שגגה 6817 

שגם אם היה אב שעלה בסולם , אבל כשנתבונן נראה, (7ז"סנהדרין ל) וגלות מכפרת עוון, המקלט 6818 

, ואסון נורא הוא עבורו, ובודאי אהבת אב על בנו, ונפל על בנו והרגו בשוגג, ונשתברה השליבה תחתיו 6819 

על האדם בענין שפיכות כי לא יצא ידי חובתו בדקדוק חובת הזהירות המוטלת , בכל זאת חייב הוא לגלות 6820 

 6821 .דמים

! אל תורה מביאה לידי זהירות, לשוב אל היסוד והבסיס? ואם התרשל האדם בחובת הזהירות מהו תיקונו 6822 

 6823 הוא נחלתו´ שבט לוי הפנוי לתורה וה, וכל ערי הלויים היו ערי מקלט, על כן גולה הוא לעיר מקלט

וכל יושביהם יושבי , ו בתי מדרשות חייםוהיו ערים אל, (ם בסוף הלכות שמיטה ויובל"ש הרמב"כמ) 6824 

, ומלבד ההתעלות בצוותא נדרש כל אחד לשיא ההתעלות שבכוחו להגיע אליה, אהלים באהלה של תורה 6825 

 6826 ואם הרב גלה מביאים אליו כל ישיבתו, ונס אל אחת הערים האלה וחי אם התלמיד גלה מגלים רבו עמו

מרבה , כדי להרבות חיים (.´תענית ז) ידי יותר מכולםלהתעלות בהרבה למדתי מרבותי ומתלמ, (.´מכות י) 6827 

 6828 .(ב"אבות פ) מרבה חכמה מרבה חיים, ישיבה מרבה חכמה

אלא בבחינת הוי גולה , (ה"אבות פ) נמצא שלא היתה זו גלות בבחינת גלות באה לעולם על שפיכות דמים 6829 

, יב להשתלם בלימוד התורהומי שבא לידי מכשול זהירות חי, למקום תורה כי התורה מביאה לידי זהירות 6830 

כי המפסיק ממשנתו מתחייב , אין לו דמים ומותר להורגו, מבית מדרשו, וכאשר יצא הרוצח מעיר מקלטו 6831 

הרי זה כאילו חיה טורפת , הואיל ולא השתלם בגדרי הזהירות, ודלא יליף קטלא חייב, (ג"אבות פ) בנפשו 6832 

ואפילו אם כל ישראל צריכים לו כיואב , (.´ב סנהדרין) שכל הקודם להרגה זכה, פרצה את סוגרה ויצאה 6833 

חובה עליו , הואיל ובא מכשול על ידו, כיון שיצא מערי המקלט התיר עצמו למיתה, (7א"מכות י) בן צרויה 6834 

 6835 .עד כדי כך מחייבת התורה את הזהירות, להשתלם בזהירות ולדחות כל דבר אחר

כדי להבין מהי , וד ולשקוד על חכמה ומוסרעד כמה עלינו ללמ, מה נאמר ומה נדבר אנו חסרי הזהירות 6836 

כמה , כמה תורה צריך האדם לקנות עד שירכוש לעצמו את מדת הזהירות, מדת הזהירות הנדרשת מאתנו 6837 

יומא ) כ בימי מלחמה אלו ששפיכות דמים הוא דזל"עאכו! רחוקים אנו משער הספר של מסילת ישרים 6838 

כדי שנקנה , להיות גולים למקום תורה ומוסר, ´ית הכמה יש לנו להסתופף בערי מקלט בחצרות ב, (7ג"כ 6839 

תורה שממנה , אלא בן תורה המביאה לידי זהירות, (7א"שבת קנ) מעלת אדם שאינו בגדר חיה טורפת 6840 

 6841 .(לקט שיחות מוסר)    !תוצאות חיים

 6842 

 6843 מאמר תקלה

במדבר ) זתוכי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחו 6844 

 6845 .(ח"ה כ"ל

לפיכך אמותיהן של כהנים גדולים , כשמת כהן גדול חוזר ההורג בשוגג מגלותו בעיר מקלט, איתא במשנה 6846 

מה חטאו שימותו ´ ומקשה הגמ, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו, מספקות להן לגולים מחיה וכסות 6847 

כי הא דההוא גברא דאכליה , ביקשו ומתרצת שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא, י תפילת הגולים"ע 6848 

הרי שהצדיקים , ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומי, יהושע בן לוי´ אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דר 6849 

 6850 .כיון שהיה להם להתפלל בעדם, נתבעים כאחראים על אסון המתרחש בדורם ובסביבתם



? במה הכתוב מדבר, י שם"רש ש"וכמ, (א"שמות כ) כל אסון המתרחש בעולם הוא שהאלהים אנה לידו 6851 

ה "והקב, זה לא נהרג וזה לא גלה, ולא היו עדים שיעידו, בשני בני אדם אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד 6852 

וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל על זה שהרג , זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, מזמינן לפונדק אחד 6853 

וזה שהרג במזיד , נמצא שזה שהרג בשוגג גולה, לגלותוהעדים מעידים עליו ומחייבים אותו , במזיד והורגו 6854 

, וכן הרוצח בשגגה היה חייב גלות בדין שמים, יוצא שהנהרג היה כבר חייב מיתה בדין שמים, נהרג 6855 

ג "כיצד מועילה תפילת כה? י תפילת הכהן הגדול"אם כן כיצד משתנה מצב זה ע, י חייב"ומגלגלין חובה ע 6856 

 6857 ?עבור מעשיהם הקודמים לבטל את העונשים שהיו חייבים

ותיקונו הוא שיגרום לגילוי כבודו , ´כל חטא גורם להסתרת כבודו ית, כל עונשי שמים באים לתקן חטאים 6858 

וזה מתקן את הסתר , בעולם´ י קיום הדין ברשעים מתגלה אמיתות משפטו ית"ע, במקום ההסתר´ ית 6859 

תפילת , כך היא הנהגת מדת הדין, ´ו יתוהחטא מתוקן בזה כי גרם לגילוי משפט, י החטא"כבודו שנעשה ע 6860 

כי , גדול ונשגב´ מהווה גילוי כבוד ה, שעל ידה שואף הצדיק לעשות חסד עם הרשע, הצדיק עבור הרשע 6861 

 6862 .ובחירה במעשה של חסד במסירות כזו הינה גילוי יותר נעלה, ´כל בחירה טובה הינה גילוי כבודו ית

באים הם לידי , שכן הם גרמו לצדיקים להתעורר לתפילה ,ומאחר וסיבת הגילוי הזה היוו חטאי הרשעים 6863 

ושוב אין צריכים הרשעים לתיקון בדרך , במקום ההסתר שנעשה על ידם´ כי גרמו לגילוי ה, תיקונם בזה 6864 

נוצר גילוי גדול מהכרת , ה ממלא את בקשת הצדיק ומציל את הרשעים מרעתם"כאשר הקב, של עונש 6865 

בדרך זו מועילה תפילת , הבלתי מוגבלים´ בראותו את חסדי ה ,ה ששופע לבו של הצדיק"טובה להקב 6866 

גם , ה"כיון שהוא נעשה כלי לעליית הצדיק בגילוי מדת החסד והכרת טובה להקב, הצדיק בעד חברו 6867 

ה יעלה את נקודת הבחירה "שהקב, (.´ברכות י) הועילה תפילת רבי מאיר על הבריונים שיעשו תשובה 6868 

 6869 .שלהם

הרי בשמים מטילים עליו את , ויים אלה ולתקן בזה חטאי דורו ולא עשה זאתאם ביד הצדיק לגלות גיל 6870 

ואז פעמים שגם הצדיק יתחייב בנפשו על , י מדת הדין"האחריות לתוצאות הרעות שפוגעות בחוטאים ע 6871 

ולא הרגיש בחיוב של , ולפי מדרגתו גזלן הוא על שהעדיף שזכויותיו תשארנה לו לבדו, שמנע עצמו מחסד 6872 

 6873 .להעניק להם מצדקותיו ולהתפלל עליהם במסירות נפש, ים זה לזהישראל ערב

, יתברך בעשותו משפט מדוקדק בצדיק´ הרי שוב מתגלה כבוד ה, וכשגוזרים על הצדיק מיתה מסיבה זו 6874 

שחס אפילו על הרשעים ומעניש את עבדיו הצדיקים על מונעם , הגדולים´ ומתגלים גם רחמיו ית 6875 

י שחטאו גרם לגילויים האלה בטלה "ע, ן שוב את מה שפגם הרשע בחטאוגילוי זה מתק, תפילותיהם מהם 6876 

 6877 .זה הוא יסוד חזרת הרוצח מגלותו במיתת הכהן הגדול, מדת הדין מהרשע

 6878 ודלמא האי דגלה איכפר ליה´ ובגמ, משנגמר דינו מת כהן גדול אינו גולה, (7א"מכות י) עוד למדנו במשנה

למדנו שמיתת כהן ! מיתת כהן הוא דמכפרא, מידי גלות מכפרת ?האי דלא גלה לא, (ג"בצירוף מיתת כה) 6879 

אם עד שלא נגמר דינו מת , עוד איתא שם, גם בלי צירוף עונש גלות, גדול לבד בכוחה לתקן את החטא 6880 

 6881 ,זה שנמשח בימיו מאי הוה ליה למעבד´ ומפרשת הגמ, כהן גדול ומנו אחר תחתיו חוזר במיתתו של שני

 6882 .היה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות ולא ביקש? (ל כשנהרג זהשעדיין לא היה כהן גדו)

שאם מתפלל הצדיק , אולם הביאור הוא? וכי ימות משום שלא התפלל שיטעו הדיינין בדין, לכאורה תמוה 6883 

ואינו , הרי בדין שמים כבר נפטר החוטא מעונשו, ז לתיקונו כמבואר לעיל"והחטא מגיע עי, עבור הרשע 6884 

כי זהו , במצב כזה מסבבים מן השמים שיראו בית דין איזו זכות בעד הרוצח, י גלות"עזקוק עוד לתיקון  6885 

ה נותן בהם דעת ומנהל את הכרעתם אל האמת הפנימית המוחלטת "שהקב, גדר אלהים נצב בעדת אל 6886 

דין אמת , כלומר יש דין אמת ויש מדרגה יותר גדולה, זהו גדר דין אמת לאמיתו, הידועה אך למעלה 6887 

, מה הוא גדר הגזילה ברוחניות, למדנו עד היכן מגיעה חובת ההתחסדות בצדקה גשמית ורוחנית, לאמיתו 6888 

מכתב )  .וכיצד מועילה תפילת צדיק בעד ריעו ואפילו בעד רשע, והסבר עונש המיתה הכרוך בה 6889 

 6890 .(ג"מאליהו ח

 6891 

 6892 מאמר תקלו

במדבר ) ח אל ארץ אחוזתוכי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצ 6893 

 6894 .(ח"ה כ"ל

ולא נתקררה דעתו עד שאמר להם , כי אתא רב דימי אמר שמונה עשרה קללות קילל ישעיה את ישראל 6895 

האמנם גרועה ומרה היא קללה זו של ירהב , (ד"חגיגה י) ירהבו נער בזקן והנקלה בנכבד, המקרא הזה 6896 

קללות הקודמות לא קיררו את רוחו הלוהט האם ה? מכל הקללות הקודמות שהשמיע הנביא, הנער בזקן 6897 

ל העריכוה לגרועה ומסוכנה יותר "שחז, עד שנאלץ לכלות את חציו ולקלל קללה ופורענות זו, של הנביא 6898 

 6899 ?האמנם חוצפתו של נער קטן נגד זקן היא שיא כל עונשי הפורעניות? ל"מכל אלו הנ



פ שלא הגיעו עונש "אע, ל פטור מגלותרוצח שנגמר דינו ומת כהן גדו, (א"מכות י) ל"כתב המאירי ז 6900 

ומתוך כך , עד שבכניעתו נתכפר לו במיתת כהן גדול, שמה שנחקק בדמיונו גלות גרם לו להכנע, הגלות 6901 

 6902 ד פטור"ד ורץ מבי"אמר שמואל כפתוהו בי, וכזה הוא הרעיון מלקות, ל"הפקיעה מיתתו גלותו של זה עכ

והרי כבר , ש ונקלה אחיך לעיניך"כמ, א כדי שיתבזהמפני שכל ענין מלקות הו? מה הטעם, (ג"שם כ) 6903 

 6904 .והרי הוא קיבל עונשו, וכבר נזדעזע כולו מדמיון הצער שעמד על גבו ועל לבו, נתבזה במה שכפתוהו

אף שלפעמים היסורים אינם , היינו בהתעמקותנו בנפשו של המעונה והניתן ליסורים, ובהבחנה זו 6905 

שהנביא בתיאורו את העינויים והיסורים העלולים , עיה הנביאנבין גם כן את קללתו של יש, מבוצעים 6906 

כ ספוג רוגז "יהיה כ, מדגיש שבאותם הימים אף הנער בגיל צעיר מאד, לבוא באחרית הימים על ישראל 6907 

לאדם שעברו עליו רוב השנים , שהוא ירהב בנפשו להתייחס לזקן, וצער מנסיונות ומאורעות איומים 6908 

מאשר אתה בכל רוב ימיך , הצעירים ראיתי והתנסיתי בהרבה יותר זעם וסבל לומר לו אני בחיי, כתיקונן 6909 

, אלא בעיקר האימה שבדברי ישעיה הנביא, ואין הכוונה להדגיש כאן את חוצפת הנער, עד זקנה ושיבה 6910 

עד שהקטנים והצעירים בדור הזה יהיו נעלים , וגם נסים ונפלאות, שהימים יהיו מלאי אכזבות ומרירות 6911 

 6912 .הם על הזקניםבנסיונותי

קידושין ) ולא רק זקני ישראל כי אם גם זקן אשמאי וארמאי כדאמרינן, אם שמחובתנו לכבד את הזקנים 6913 

ל מקראות וצרות "י ז"ופירש, שכמה הרפתקאות עברו עליו, שיש לעמוד מפני זקן אשמאי וארמאי, (.ג"ל 6914 

 6915 .להכיר את חסדי הבורא כי ברוב השנים לא ימנע שלא תהיה לו הזדמנות, ל"וראו נסים הרבה עכ

עד שהילד הקטן יוכל , כ מרובים"הנסיונות וההרפתקאות יהיו כ, ברם קרוב לימות המשיח לימות הגאולה 6916 

, אפילו חודש או יום אחד, שנה אחת מימות הנער, להתייהר בנידון התנסות והכרת הבורא אף על הזקן 6917 

כ בוודאי שמצב כזה הוא יותר קשה מכל "וא ,יהיו שקולים ועוד מכריעים על חיים שלמים כתיקונן של זקן 6918 

 6919 .(´א´ פרי חיים עמ)  .השמונה עשר קללות שקללם ישעיה הנביא מקודם

 6920 

 6921 מאמר תקלז

במדבר ) כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו 6922 

 6923 .(ח"ה כ"ל

כי , שלא יכניס את עצמו לסכנה, הרוצח בעיר מקלטהרעיון המרכזי ברוב המפרשים בענין התעכבותו של  6924 

כ במה בטוח הוא הרוצח שגם אחר "א, עלול הוא גואל הדם להתחמם ולהרוג אותו, בעוזבו את עיר המקלט 6925 

´ ג פ"נ ח"מו) ל"ם ז"על זה תירץ הרמב? שגם אז לא יחם לבבו של גואל הדם, ג בשובו לביתו"מות הכה 6926 

שבזה תנוח דעת הגואל אשר נהרג , שבבני אדם ואהוב לכל ישראל יתלה חזרתו במות האיש הנכבד, (´מ 6927 

כ לזולתו כיוצא בה או גדולה ממנה ימצא "כשתבוא ג, שזה ענין טבעי לאדם כל מי שתקרהו צרה, קרובו 6928 

 6929 .ל"ג עכ"ואין במקרה המות בני אדם אצלנו יותר גדול ככה, נחמה על מקרהו

ההרגשים הנובעים מרתיחת , וח של הכנעה ושל פיוסג משרה בקרב העם ר"ויש להוסיף היות ומיתת כה 6930 

ואפילו החשבונות שלכאורה נראים לו , כל אלה מתרככים ומתבטלים, הדמים כגון נקמה וזעם וכדומה 6931 

חשבון ועיון , מתחלפים ומזדככים עד כדי מצב של חשבון נפש יותר בהיר, לאדם כשרים והגונים 6932 

המחשבות המתעוררות , ילים מאשר שפיכת דמו של הרוצחהמביאים לידי הבנה שישנם תיקונים יותר מוע 6933 

והזכרת יום המיתה מועילה , מדריכים אותו לידי זכרון יום המיתה בכלל, ג"אצל האדם עם מותו של הכה 6934 

את מקומן של ההרגשות המלוות את האדם בדרך כלל בחייו היום , לריכוך ולעידון ההרגשים בכלל 6935 

 6936 .אז מתקרר בדעתו ולא יחם לבבו, ת ויותר גבוהותתופשות הרגשות יותר רציניו, יומיים

קל וחומר הכהן הגדול מנהיג הדור חביב , כ עדינים"ואם תמונת מת של אדם פשוט מעוררת רגשות כ 6937 

השליח שנכנס לפני , האישיות המרכזית והמפוארת של עם ישראל, נושא בעול צרות האומה, האומה 6938 

לב מי לא ירעד , שלום בין ישראל לבין אביהם שבשמים ומטיל, ולפנים להיות מליץ וסניגור על ישראל 6939 

, ג"וזוהי ההשראה הכללית המוטלת לתוך עם ישראל עם מותו של הכה! ג"ולא יירך לשמע מותו של הכה 6940 

 6941 .ג"המתירה יציאתו של הרוצח מעיר מקלט עם מותו של הכה, ובה כרוכה גם השקטת נפשו של גואל הדם

י התעוררות השכל "ע, י התעוררות הרגשים העדינים"שע, רי הואמה שיש לנו ללמוד מזה במובן המוס 6942 

י רוח טהרה "ע, עלול הוא האדם להשתחרר ולהינצל מרתיחת ההרגשות הטבעיות, לרגלי נסיבות ידועות 6943 

י הסתכלות ביום המיתה ואימת יום "ע, מיוחדת מתבררים ומתלבנים כל מיני חשבונות לכאורה כשרים 6944 

אדם מוכשר להתנערות מסיגי הפסולת הנמצאים לפעמים אף בחוויות קדושות נעשה ה, הדין הגדול והנורא 6945 

 6946 .והזדעזעות זו מועילה מאד להבראה רוחנית מושלמת, ביותר

וידאג מאד שימשכו הרבה , יצפינן עמוק עמוק בנפשו, מן הראוי שהאדם ישמור בנפשו את ההארות האלה 6947 

הוא לימוד המוסר בקול , ה בהשפעתן על האדםוהצעה טובה שהזדעזעויות אלו לא תתקררנה ותמשכנ, זמן 6948 

איך ישובו הפתאים החטאים , ש רבינו תם"וכמ, בהתלהבות ובשפתים דולקות ובגערה על עצמו, רם 6949 



שלא גער בנפשו ולא הכלים , לץ לא שמע גערה, וכן אמר החכם מכל אדם, מדרכם אם לא יגערו בנפשם 6950 

וכשהוא מלהיב הלב ברגשות , כל יביא אלהים במשפטועל ה, את עצמו בהתעוררות ובזכרון העתיד הוודאי 6951 

ויעמוד חזק , ואז יוותר על חמודות העולם ועל קפידת המדות, אז יכול להתרומם להכרה רוממה, מוסריות 6952 

 6953 .על דרך התורה הנצחית

ואם יש , ד בעוד כעסו עליו"שאם היה לו טענת בתולים ישכים לבי, במשנה בתולה נשאת ליום הרביעי 6954 

כתובות ) והרי היא אסורה עליו, וש שמא יתפייס ויתקרר דעתו ויקיימנה ושמא זינתה תחתיושהות יש לח 6955 

עד כמה תוצאות עלולה להביא קרירות הלב ואדישות היחס בענינים נשגבים , מבהיל הוא, (י"רש. ב 6956 

עלולה להמיט עליו שואה של חיי נישואין אסורים , קרירות לבו והסכמתו למצב הבלתי כשר, ויסודיים 6957 

 6958 .לכל ימי חייו

עלולה להשליט בנפשו את יחס הזלזול והלעג לכל הקדוש , השתלטות הרגש של מה איכפת לי על האדם 6959 

הן התריסים נגד קרירות , ורק חמימות הלב הממושכה וההתלהבות של הרגשת האלוהות המתמדת, ביותר 6960 

י קדושי "הכבושה עהסלולה ו, והעצה המנוסה והיעילה ביותר, היצר נגד הרגשת האדישות לאיסורים 6961 

ואז , בנהימת הלב המתגעגע להזדככות, ללמוד מוסר בקול חודר וחוצב להבות אש, עליון מקדמת דנא הוא 6962 

 6963 .(תורת הנפש)  .זוכים לקבלת זיו אור החכמה העליונה

 6964 

 6965 מאמר תקלח

 6966 .(ג"ה ל"במדבר ל) פך בה כי אם בדם שופכו0כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכופר לדם אשר ש

מיתת , (.´ברכות ח) ל"והיינו מה שאמרו ז, דבר ידוע שבמבט הרוחני אין המיתה אלא שינוי לבוש לבד 6967 

הקושי , שהצדיק מרגיש מיתתו בלי צער וקושי כמי שמושך שער מחלב, נשיקה כמשחל ביניתא מחלבא 6968 

אבל , ותהיינו שבחייו היה דבוק בגשמיות לשם גשמי, שבמיתה הוא רק לרשע שהוא דבוק ללבוש הגשמי 6969 

יקבל באהבה את הגזירה לפשוט את הלבוש , ז"לשים קץ לחייו בעוה´ הצדיק מיד כשמכיר שרצונו ית 6970 

אלא גם , לא רק שמתקשה להיפרד מהם בשעת מיתתו, מי שהיה דבוק בחייו בשאיפות הגשמיות, הגשמי 6971 

סורי חיבוט הקבר והיינו י, לאחר יציאת הנפש מן הגוף עדיין היא סובלת מאד ומשתוקקת לחזור אל הגוף 6972 

 6973 .(א"י´ אבן שלמה י) ל"א ז"ועיין מה שביאר בזה הגר, (7ז"סנהדרין מ) ´ודין כף הקלע המוזכרים בגמ

וגם , ז"שגם אנו מתאבלים עמו על שניטלו ממנו חיי העוה, מדיני האבילות להשתתף עם הנפטר בצער זה 6974 

ל שדבר זה "הודיעונו חז, וד המתיםשהוא מטעם יקרא דשכבי כב, (7ו"סנהדרין מ) ל"ענין ההספד אמרו ז 6975 

מעשה דבעיא , (7ד"סנהדרין מ) י"ועיין רש, ז"כי עדיין הוא נהנה מהכבוד שנותנים לו בעוה, הנאה לנפטר 6976 

ולקחו ארונו של המוכס הרשע והספידו עליו בחושבם , שהחליפו ארונותיהם של החכם והמוכס, מוכסא 6977 

שעל כן זכה שיקברוהו , ל דבר טוב שעשה בחייווזה היה שילום שכר לרשע ע, שזה ארונו של החכם 6978 

 6979 .בכבוד גדול כזה

אלא מכאן רואים שנשארים בנפש כל ? הרי אמרו שמכבדים לחכם ולא לו, לכאורה איזה כבוד היה למוכס 6980 

אף שיודע היטב , והרי האדם נהנה מהכבוד המדומה שנותנים לו בני אדם, ז"אותם ענינים שהיו בה בעוה 6981 

כ הוא נהנה מזה ומשתדל "ואעפ, אלא שמקווים להשיג ממנו איזו תועלת, ותו כללשבלבם אין מכבדים א 6982 

 6983 .להשיגו

ולאחר מיתתו היה רוחו , י אחאב מלך ישראל"שנהרג ע, על נבות היזרעאלי (7ב"סנהדרין ק) ´וכן בגמ 6984 

פתה ויאמר ת, ויאמר אני אפתנו´ ויצא הרוח ויעמוד לפני ה, מחזר לפתות את אחאב ולהפילו ברמות גלעד 6985 

אמר רבינא צא ? מאי צא, אמר רבי יוחנן רוחו של נבות היזרעאלי? מאי רוח, וגם תוכל צא ועשה כן 6986 

אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי דפרע קיניה , שכן כתיב דובר שקרים לא יכון לנגד עיני, ממחיצתי 6987 

וח של נבות שנקם כר, הפורע נוקם חמתו וקנאתו מחריב ביתיה, י דפרע קיניה קנאה"ופירש, מחריב ביתיה 6988 

 6989 .ל"ה והיינו כנ"כעסו מאחאב ויצא ממחיצתו של הקב

פך בה כי אם בדם 0כי הרי כתוב ולארץ לא יכופר לדם אשר ש, בדרך זו אפשר להבין גם גדר גואל הדם 6990 

כי כתוב בספרים הקדושים שהמדרגה התחתונה שבנפש האדם נקראת , לארץ דייקא, (ה"במדבר ל) שופכו 6991 

כי לפי הרגשתה מעשה הרשע , גישה נפש הנרצח את הצורך לתיקון מצב הדין בעולםובמדרגה זו מר, ארץ 6992 

, ואין התיקון שלם אלא כשמדת הדין פוגעת ברוצח, גזל ממנה את חייה והיא תובעת דין על זה, של הרוצח 6993 

כי גדר השוגג הוא שאילו היה נזהר יותר לא , גם רוצח בשגגה אינו נקי מדין שמים, נפש תחת נפש ממש 6994 

אפשרות ´ לכן נתנה התורה הק, נמצא שזילזל בחיי חברו ונפש הנרצח תובעת דין על זה, יה חברו נהרגה 6995 

 6996 .לגואל הדם שאם יפגע בו ימית את הרוצח לתיקון נפש קרובו

שירצה , יש בו מעין נע ונד תהיה בארץ הנאמר בקללת קין, וענין הגלות לרוצח בשגגה שיגלה לעיר מקלט 6997 

שהרי הוא גרם שנפש הנהרג תינתק ממקומו , יש בזה גם בחינת מדה כנגד מדהו, י גלות"את עונשו ע 6998 

כי מה גרם לו לזלזל , ועוד יש בזה לימוד ותיקון לחטאו, ולכן יגלה וינתק גם הוא ממקומו הקבוע, ז"בעוה 6999 



לכן מגלים אותו ממקומו ומנתקים , ודאי שהיה טרוד יותר מדאי בעסקי עצמו וצרכיו הגשמיים, בחיי חברו 7000 

 7001 .ועליו ללמוד מזה למעט את דביקותו הנפשית לגשמיות שגרמה לקלקולו, אותו מעירו ומעסקיו

, ונוסיף כאן מה שנמצא בספרים הקדושים, כבר כתבנו מזה, בטעם חזרת הרוצח לעירו במות הכהן הגדול 7002 

, ממקומואשר על כן גם הרוצח צריך לנוע ולגלות , שנפש הנרצח אינה מוצאת מנוחה והיא בבחינת נע ונד 7003 

כי , גם נפש המת חוזרת למעלתה ושבה אל מקומה הראוי לה, אבל כשמת הכהן הגדול והוא עולה למקומו 7004 

´ ז סי"עיין טעמי המצוות לרדב, מעלת הכהן הגדול היא שהוא מטיל שלום למעלה ולמטה ומכפר על הכל 7005 

 7006 .ד"ועם מה שכתבנו לעיל יובן זה היטב בס, א"תפ

התוכן הפנימי של נע ונד החיצוני הוא בחינת , וד דבר נוסף והוא בחינת סודאך יש בענין נע ונד וגלות ע 7007 

והתוצאה החיצונית מזה היא , כי מי שחטא נגד חיי חברו דעתו מטורפת וחייו אינם חיים, בלבול הדעת 7008 

וכתבו המקובלים שמי שנאלץ להיעקר ממקומו ולנסוע הרבה , שאינו יכול למצוא מקום קבוע בעולם 7009 

או שזה מחמת , או בגלגול זה או בגלגול אחר, ודאי שדבר זה בא לתקן חטא של רציחה, לצורך פרנסתו 7010 

 7011 .(ג"נדה י) ש"החטא הידוע שיש בו מעין רציחה כמ

דם האדם נעשה הפקר ממש , שהרציחות מתרבות למעלה ראש, והנה עדים אנו בדורנו לתופעות איומות 7012 

כי תחת , ם לחומת התורה לא נמלטנו מזה לגמריולדאבוננו הגדול גם מבפני, ואיש את רעהו חיים בלעו 7013 

שכל אלו הם מאביזרייהו , מביישים ברבים ומספרים לשון הרע, מסווה של מצוות יורד אחד לחיי חברו 7014 

והמנוחה ושלות החיים , הן החיים מתמוטטים, וגם התוצאות הנוראות לא אחרו מלבוא, דרציחה כידוע 7015 

רצים וטסים המוני בני אדם בממדים ובמהירות שלא היו ועוד שמקצה תבל עד קצהו , נסתלקו לגמרי 7016 

או לשם מה שקוראים בידור שהוא , הם חושבים בדעתם שעושים כל זאת לשם הנאה, כמותן מעולמים 7017 

 7018 .באמת פיזור הנפש ובלבול הדעת

שמה שבני אדם בהמוניהם מיטלטלים , לפי עומק דעת תורתנו הקדושה וסודותיה, אנו צריכים לדעת 7019 

כך הן תוצאות הציביליזציה המודרנית , אינו אלא מקללת קין נע ונד תהיה בארץ, ום בלי הרףממקום למק 7020 

איש נשמר מאחיו , השחיתות והרציחות מתרבות, הבהילות גוברת, שהתייצבה על דרך הכחשת התורה 7021 

ומבחוץ סכנת מלחמות איומות שבכוחן להרוס ולהחריב את כל חיי , ומנוחת הנפש מסתלקת, ואין בטחון 7022 

 7023 .סכנות הממלאות את כל האויר, ו"העולם הזה ח

הן עבודה רוחנית , עייפות של עצלות, אם נסתכל בחיינו הגשמיים מצד המבט הפנימי נראה שהכל עייפים 7024 

אך , כי בדביקות של מעלה לא תיתכן עייפות, בבחינת הנותן ליעף כוח, במרץ וברצון לא תעייף כלל 7025 

, (7ט"כתובות נ) ל הבטלה מביאה לידי שיעמום"כאז, תת הנפשמי, עייפות של עצלות היא בחינה במיתה 7026 

חדשות , המתמיד בלימוד התורה הקדושה מוצא את מקור חייו בתוך עצמו, ל שעמום שיגעון"י ז"ופירש 7027 

הוא מרוכז בתוך עצמו ושום דבר מבחוץ לא יצליח לבלבל , מבחוץ אינן שייכות לו כלל ולא יעניינו אותו 7028 

כל תנועה קלה מבחוץ תבלבלהו והוא מיד יתחיל לרדוף אחריו , לן ישן מת בתוכוהבט, מאידך גיסא, אותו 7029 

מכתב )  .למתמיד בחינת חיים, למדנו לבטלן בחינת מיתה, זו בחינת נע ונד הרוחני קללת קין, בדעתו 7030 

 7031 .(מאליהו

 7032 

 7033 מאמר תקלט

במדבר ) פיו יעשהאו השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מ´ איש כי ידור נדר לה 7034 

 7035 .(´ג´ ל

כי , להתבונן ולחשוב מהי האחריות על כל מלה ומלה שאדם מוציא מפיו, פרשת נדרים מלמדת אותנו 7036 

לא יחל , בלי שום ניגוד ואי התאמה, ובהכרח צריכים להיות פיו ולבו שווים, הלשון הוא קולמוס הלב 7037 

כל מי שנוהג בה , ´חולין קודש יהיה להכשהוא אומר על בהמת , דברו אל יעשה דברו חולין כי קודש הוא 7038 

 7039 גדלותו של אדם הוא רוח ממללא ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה, מנהג חולין מעל

מדברת ´ רוח ה, (´ז´ ן ב"רמב) ומאן דנפח מדיליה נפח, מפרש התרגום לרוח ממללא, (´בראשית ב) 7040 

 7041 אל תהי ברכת הדיוט וקללת הדיוט קלה בעיניךל לעולם "לכן אמרו חז, צלם אלהים הוא, מגרונו של אדם

כדי שלא יצליח בלעם הרשע , ה היה צריך לשנות מהלכו שכל אותם הימים לא זעם"הקב, (ו"מגילה ט) 7042 

 7043 .(´ברכות ז) לכלות את עם ישראל אם יוציא מפיו המלה כלם

ה הוא לך ואומר לשרה הנ, אבימלך מלוה את אברהם ושרה ומפייס אותם בצאן ובקר עבדים ושפחות 7044 

מתנצל בפניה בלשון שמשתמע גם לקללה על שכסתה מלומר לו שהיא אשת , (´בראשית כ) כסות עינים 7045 

כי סומא , ה"יצחק אבינו כהו עיניו לעת זקנתו ונחשב כמת בעיני הקב, ודברו נתקיים בזרעה, אברהם 7046 

ומזה יש לדעת , םכי זו מלה שהוציא מפיו אדם שנברא בצלם אלהי, והכל בגלל קללת הדיוט, חשוב כמת 7047 

 7048 .כי מידה טובה מרובה ממדת פורעניות, כמה נחשבת ברכת הדיוט



ברכת הדיוט זו הועילה לעצור את הדבר , (ו"מגילה ט) אלהיך ירצך´ ויאמר ארונה היבוסי אל המלך ה 7049 

דוד המלך מתוודה ואומר הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי , שהפיל בישראל שבעים אלף איש ביום אחד 7050 

, בברכת ארונה? ומתי נעצרה המגיפה, (ד"כ´ שמואל ב) תהי נא ידך בי ובבית אבי, ן מה עשוואלה הצא 7051 

ולא רק ברכה וקללה אלא כל תנועה ודיבור של אדם בין נאים ובין שאינם נאים משפיעה ועושים רושם  7052 

 7053 .לדורי דורות

אלא שהיה דוד ? אבומה נשתנו מדין ממואב שנאמר אל תצר את מו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים 7054 

 7055 כ עשו נקמה בהם"אקחנה מהם ואח, ה המתינו להם מציאה יש לי ביניהם"אמר להם הקב, עתיד לצאת מהן

אמרה תורה צרור את , ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב, ו"משה רבינו דן ק, (א"ש ל"ילק) 7056 

את מואב ואל תתגר בם  אלי אל תצר´ ויאמר ה, מואבים עצמן לא כל שכן, המדינים והכיתם אותם 7057 

, שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן, ה לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי"אמר ליה הקב, מלחמה 7058 

 7059 .רות המואביה ונעמה העמונית

, (´שופטים ג) בשעה שהשופט אהוד אמר לו דבר אלהים לי אליך, ´עגלון מלך מואב שקם מכסאו לכבוד ה 7060 

ה "אין הקב, ´תנועה נאה לכבוד ה, דוד שישב על כסא מלכות ישראלזכה בעבור זה שבתו רות היתה אם  7061 

לקרוא את שמו , בלשון נקיה קצת יותר, אמו של עמון נהגה יותר מאחותה בצניעות, מקפח שכר כל בריה 7062 

 7063 .לא רק מלחמה אלא אפילו אנגריא לא תעביד בהו, בן עמי לא בן אבי

בשכר ארבעים , ודה טובה אף בפעולה לא טובהל דוגמאות נוספות על השפעת נק"מוצאים אנו אצל חז 7064 

בתו של עגלון בנו , ושנים פרים ואילים שהקריב בלק מלך מואב על שבעת מזבחות זכה ויצאה ממנו רות 7065 

, (ז"סוטה מ) ומזה אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, של בלק 7066 

ה כועס "להשפיע ולכוון את הרגע שהקב, את עם ישראל רשע זה שהשתדל בקרבנותיו רק להרע ולקלל 7067 

ניצוץ , עולה עם בלעם לבמות בעל, ולמטרה זו, (´ברכות ז) ולא ישאר משונאיהן של ישראל שריד ופליט 7068 

מצאצאיו יצא שלמה , ומצמיחים לו זכות לאין שיעור מלכות משיח, של מעשה טוב לא נאבד בשמים 7069 

 7070 .מה על מזבח ההוא ביום אחדשכתוב ביה אלף עולות יעלה של, המלך

זה פסלו של  (ג"סנהדרין ק) ועבר בים צרה והכה בים גלים, כמו כן אצל מיכה שהביא אתו פסל מים סוף 7071 

הוא לא התפעל מקריעת ים סוף , ה את ישראל החביא מיכה את השם לעשות העגל"כשהעביר הקב, מיכה 7072 

הוא קירב את מזבח פסלו , סוף מפניכםאת מי ים ´ שמענו את אשר הוביש ה, שנמוגו כל יושבי כנען 7073 

 7074 .והיו עשן המערכה ועשן פסל מיכה מתערבין זה בזה, למזבח משכן שילה

ומסיבה זו , ה הניחו לו שפתו מצויה לעוברי דרכים"אמר להן הקב, בקשו מלאכי השרת לדוחפו למיכה 7075 

שפתו מצויה לעוברי  מפני, ב"נמנעו גם חכמי המשנה מלמנותו בין ארבעה הדיוטות שאין להם חלק לעוה 7076 

יש ´ אבל בדרכי ה, לאמר שבה עמדי לעבוד לפסל, יתכן שבעזרת פתו היה מפתה עוברי דרכים, דרכים 7077 

באותו מלאך היחידי נגד , ט חלקים לחובה"אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף אפילו תתקצ, הנהגה 7078 

 7079 .ויאמר מצאתי כפר, האלף להגיד לאדם ישרו ויחננו

גדולה לגימה , ממציא המצאה טובה בתוך המעשים הרעים, מעולם ועד עולם´ ד הוחס, ´טוב וישר ה 7080 

ג "כך מסביר בתומר דבורה את המידה האחרונה של י, (ד"סנהדרין ק) שמעלמת עין מן הרשעים ממיכה 7081 

, ה הטובות שעשו בקטנותם"זוכר הקב, מידות מימי קדם כשתמה זכות אבות ומצד עצמם אינם הגונים 7082 

כי חפץ , ה מחזיק אפו"אפילו האדם מחזיק בחטא אין הקב, לא החזיק לעד אפו, ולה לרחםומכולן עושה סג 7083 

אי לזאת אל לו להתיאש מחמת כובד המידות המגונות והחטאים הרובצים עלינו בעוונותינו , חסד הוא 7084 

וכל פעולה של חסד ואיזו תזוזה לטובה אין ערוך , חפץ חסד הוא, כי אלהינו אל גדול ונורא, הרבים 7085 

 7086 .(בית אברהם)  .חשיבותםל

 7087 

 7088 מאמר תקמ

 7089 .(ג"ג נ"במדבר ל) והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ

כדי לקשר אותנו באורח חיינו עם העבר הרחוק זה , כשמגיעים לבין המצרים כאילו משא כבד הוטל עלינו 7090 

מבקשים בתפלה ובברכת ו, אמנם מזכירים אנו מספר פעמים ביום את חורבן ציון וירושלים, אלפים שנה 7091 

? אך יש להרהר האם כל זה נכנס במערכת דאגותינו היומיומיות, המזון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו 7092 

 7093 ?כי לישועתך קיוינו כל היום, האם ציפיותינו לישועה כפי אמירתנו

ודש לדעת סדר עבודתו בק, ל התכונן כל היום לביאת המשיח בלימוד קדשים"מספרים שהחפץ חיים זצוק 7094 

, וכן בכל הנהגתו כמוכן ומזומן לקבלת פני המשיח בכל עת ובכל שעה, בדיוק בתור כהן בבית המקדש 7095 

ויפתוהו בפיהם , רחוק ממציאות החיים כי התרגלנו למצב כזה שנאמר עליו, נראה לנו שהוא סוג אדם אחר 7096 

יתגדל ויתקדש שמיה מבקשים אנו יום יום בפינו , (ח"תהלים ע) ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו 7097 

 7098 .בעגלא ובזמן קריב ובנוסח ספרד אף מוסיפים ויצמח פורקניה ויקרב משיחה, רבא



ם פוסק וכל מי "הרמב, ברגע של אמת נחשוב כמה רחוקה הבקשה כולה מהגיון לבנו ותשוקת נפשינו 7099 

רה ובמשה אלא בתו, לא בשאר נביאים הוא כופר, שאינו מאמין בביאת המשיח או מי שאינו מחכה לביאתו 7100 

ככה , וחוסר צפיה לבנין המקדש, עד כמה רחוקים אנו מהרגשת החורבן, (´א א"הלכות מלכים י) רבינו 7101 

ונידונים אנו ככופרים חלילה בתורה ובמשה , נשללת מאתנו התקוה והבטחון למלך המשיח בכל עת שיבוא 7102 

י עדות התורה הם בגדר חיים לא לפ, אלהיך את שבותך´ שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה, רבינו 7103 

 7104 .כפירה

אין זה כי אם אי , מה הם הסיבות ושרשי הדברים של חוסר הרגש והתאמת תפילותינו לשאיפותינו בחיים 7105 

ותהי יראתם אותי מצות ... ´ויאמר ה? ופלא הדבר היתכן, שימת לב ומחשבה לדברים הפנימיים והרגשיים 7106 

החטא הוא פלא אך , (ט"ישעיה כ)א  פלא ופללכן הנני יוסף להפליא את העם הזה ה, אנשים מלומדה 7107 

כמו על יראה שהיא מצוה , הרגל ושגרה על הכל שולטים אם כל חטאת, העונש על החטא פלא פלאים הוא 7108 

נענשים עליהם , וכן כל מצוות הלב והרגשות הנעשות מתוך הרגל בלי חידוש, לבבית והרגשת הנפש 7109 

 7110 .כפלים

, אך מכפיל את העבירה, שהרי לא מתכוונים למרוד בו הרגל עבירה מקטין את החטא במובן המרידה 7111 

 7112 ומרחיקתו מלדאוג לחטאיו ולעשות תשובה כי נעשה החטא כהיתר, הטומאה המטמטמת את המוח והרגש

כי המלבין פני , רבינו יונה מסביר מדוע חמור המלבין פני חבירו ברבים יותר מרוצח, (ט"קס´ ת ג"שע) 7113 

ואין לו , על כן רחוק הוא מתשובה, אין נפשו מרה לו על עונו כמו רוצחו, חבירו אינו מכיר את גודל חטאו 7114 

 7115 .ב חלילה"אי לזאת חטא מלומדה מטיל ספק גדול על חלקנו בעוה, ב"חלק לעוה

מרגיל עצמו ומשנן לעצמו יום יום מה שלמדו , הרגל מצוה מהפך את הזכויות ומעשי המצוות לעבירות 7116 

והייתי אומר שזה בגדר , מלומדה´ נקרא מצות אנשים לא מצות הזה , בלי תוספת טעם ורגש במצוה, אותו 7117 

לחלל את , ת והוא שלח ידו לעשות התמורה וההיפך"כי היצורים כולם נבראו לכבוד השי, בזה´ של דבר ה 7118 

והמאור , י לימוד המוסר"לסור מדרך זו אין מציאות ואפשרות אלא ע, שם קדשו בעשותו ממצוות עבירות 7119 

 7120 .(בית אברהם)  .ה"עשבו יחזירנו למוטב ב

H 7121 

 7122 תם ונשלם חלק במדבר

 7123 חמש מאות ארבעים מאמרים כמנין

 7124 "קחו עמכם דברים"

 7125 (´ושובו אל ה) 

 7126 שבח לאל בורא עולם

 7127 

 7128 

 7129 

 7130 

 7131 

 7132 

 7133 

 7134 

 7135 

 7136 

 7137 

 7138 

 7139 

 7140 

 7141 

 7142 

 7143 

 7144 

 7145 

 7146 

 7147 

 7148 



 7149 !!!דברים כל ספר דברים נמצא בקובץ יריעות להדפיס הדפסה ראשונה משם

 7150 מאמר א

ן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירד 7151 

 7152 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

אלא אילו הוכיחם בלעם , ראויות היו התוכחות לומר מפי בלעם והברכות מפי משה, ר חנינא"ר אחא ב"א 7153 

ה "אמר הקב, ואילו בירכם משה היו אומות העולם אומרים אוהב ברכן, היו ישראל אומרים שונא מוכיחנו 7154 

ר דברים "מד) כדי שיתבררו הברכות והתוכחות ביד ישראל, ויברכן בלעם ששונאן, יוכיחן משה שאוהבן 7155 

 7156 .(א"פ

לשגות בחלומותיו אודות העונג והאושר שכביכול , טבעו של אדם להיות נמשך אחר רצונותיו ותאוותיו 7157 

שאיננו רוצה , הו שונאולכן מי שבא ומוכיח אותו ומטיף לו דברי מוסר ותוכחה הרי, ז"זוכה להם בעוה 7158 

הואיל וכך , ורק מתוך שנאתו כביכול הוא בא להוכיח על כל סטיה מדרך התורה, שיחיה חיי אושר ונוחיות 7159 

 7160 .כי ממנו בוודאי לא יקבלו, א היה למסור את תפקיד התוכחה לבלעם"א

ני אומות היו ישראל אומרים כי רק בעי, שאילו היה משה מברכם ולא בלעם, וכן להיפך בענין הברכות 7161 

אבל ישראל , משום שמשה רבינו אוהבם ובוודאי שהברכות הן לטובתם, העולם נראה הדבר שהוא מברכם 7162 

ז לא "כי משה רבינו לפי מדריגתו העוה, מי יודע אם הברכות נמדדו בהתאם לטובתם, לעצמם היו אומרים 7163 

ה "ולכן אמר הקב, והוא מברך אותם לפי השגתו ומדרגתו כהשקפת העולם שלו, נחשב כלום בעיניו 7164 

דהיינו שיהיה מבואר אצלם , כדי שיתבררו הברכות והתוכחות ביד ישראל, יברכם בלעם שהוא שונאם 7165 

 7166 .שחיי האושר האמיתי תלויים דוקא בקיום התורה וההיפך בביטולם, שהאמת היא כך

אמר , מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת על מה אבדה הארץ, ´כיוצא בזה מוצאים אנו בדברי הגמ 7167 

י וכיון דלא מברכי גליא דעתייהו שאינה "פירש, (ה"מ פ"ב) רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה 7168 

שהם לא הבינו כי התורה היא דרך , וגם זה עולה בקנה אחד עם הרעיון שהעלינו, מתנה חשובה להם 7169 

ה על דעתם כי עד שלא על, רק טעו לחשוב שזה עול ומשא, וכי מתנה חשובה היא להם, החיים והאושר 7170 

ולכן העיקר כדי לבנות מחדש את , וזה עצמו הספיק להביא את החורבן, צריכים לברך ולהודות על זה 7171 

 7172 .שנכיר בהכרה ברורה באיכות וחשיבות התורה שהיא מתנה חשובה לנו, המקדש ואת כלל ישראל

לא לפי מדת כי הטוב נמדד , ועוד נראה ללמוד מוסר השכל בגדר מעלת מדת הכרת הטוב לפי התורה 7173 

ואם רק , על דברים שהעיקר בהם איננו טוב´ וזו מחייבת להכיר הטובה אפי, האדם אלא לפי מדת התורה 7174 

וזה ההיפך מטבעו של , גם על זה יש שכר וחייבים בהכרת הטוב, נמצא חלק קטן מן הטוב בפעולה ההיא 7175 

, בפעולה שרובה טוב´ יאפ, כי בדרך כלל הוא נוטה לראות רק הצד השלילי בפעולה של חבירו, האדם 7176 

 7177 .בפעולה שרובה אינו טוב´ אפי, ואילו דרך התורה לציין את הטוב

ה "אמר הקב, אמר רבי שמואל בר רבי גדליה, רב לכם סוב את ההר, וכפי שמתבאר מן המדרש בפרשתנו 7178 

ה בלשון הזה "אמר הקב, מה עשו אמר לו יש לי רב, בשעה שנתן יעקב דורון לעשו, גמולות אני פורע 7179 

פ שהלך כנגדו עם ארבע מאות "כי אע, רואים מזה את הלקח, בלשון הזה אני אומר לו רב לכם סוב, בדוכ 7180 

ה את הרושם של מעט הכיבוד שכיבד "בכל זאת לא ביטל הקב, וגם לקח את המנחה לבסוף, איש למלחמה 7181 

לומר  ה נתן לו שכר בעד הצד הטוב שמצא בנפשו"והקב, לא תצטער, ליעקב במה שאמר לו יש לי רב 7182 

 7183 .(נחלת אליעזר)  .מלה טובה לאחיו יעקב

 7184 

 7185 מאמר ב

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל  7186 

 7187 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

שם פנחס ב´ ר, מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון, (ח"משלי כ) ה"ובמדרש כאן אלה הדברים זש 7188 

, ה בשביל להביאן אחרי"אמר הקב, מהו אחרי, אדם אלו ישראל, מוכיח זה משה, חמא בר חנינא אמר´ ר 7189 

שהחליק בנבואותיו וגבה לבם , ממחליק לשון זה בלעם, חן ימצא זה משה דכתיב וגם מצאת חן בעיני 7190 

ות תוכחה על ואין מדובר כאן אוד, כל ספר דברים מלא מתוכחת משה רבינו לכלל ישראל, ונפלו בשטים 7191 

 7192 .דשם היתה התוכחה על העבר, להבא

אל תדמו , לא בצדקתך וביושר לבבך, שלא יחזיקו עצמם לזכאים, לא נתן להם להסיח דעתם מהחטאים 7193 

זכור החטא , זכור ואל תשכח חטא המרגלים, זכור ואל תשכח חטא העגל, בנפשכם שהנכם צדיקים 7194 

ממרים , לא הניח להם להסיח דעתם מהם אף רגעוכבר , וכל החטאים שמנה שם היו רק ארבעה, בשטים 7195 

 7196 !אל נא תונו את עצמכם שהנכם צדיקים, מיום דעתי אתכם´ הייתם עם ה

, ועל זה נאמר מוכיח אדם אחרי חן ימצא, וזהו ענין מוכיח, גילה להם חטאתם שיהיו יודעים תמיד מהחטא 7197 

ו לידי בחינה שלא היו במצב של ז בא"ועי, כשראה את הכלל ישראל ברכם תיכף, ומחליק לשון זה בלעם 7198 



הרי רואים אנו בזה את הסכנה הגדולה שיש בהיסח , ומזה גבה לבם ונפלו בשטים, חטאתי נגדי תמיד 7199 

שיהיה החטא , ואיזה עיקר גדול הוא בעבודת האדם, ומזה מתבאר מהו ענין תוכחה, הדעת כל דהו מהחטא 7200 

כשאדם חוטא ואינו יודע מהחטא ובא אחד , ואואיזה השבת אבדה ופיקוח נפש ה, עומד תמיד לנגד עיניו 7201 

 7202 .ועל זה נאמר מוכיח אדם אחרי חן ימצא, הוא מחיה נפשו בזה, ומגלה לו

להכיר ולהוקיר , וכשהתבוננתי בדבר עלה בידינו יסוד גדול ונפלא, הנה בארנו ענין התוכחה וגודל ערכה 7203 

, וא כשהוא במצב של אשם תלויהרעה הכי גדולה לאדם ה, בזה ערך התוכחה שהיא ענין ביטול היצר 7204 

והפיקוח נפש הכי גדול הוא להעמיד את , וזהו ריש כל מרעין, שאינו יודע מחטאיו והנהו צדיק בעיניו 7205 

שרק זהו עיקר ענין , שיהיה חטאתו נגדו תמיד ולא יסיח דעתו ממנו, האדם על חטאו ולברר לו את החטא 7206 

לגלות עונו ולהסיר , הוא לברר לאדם חטאיו שיסוד התוכחה, שאינו על להבא אלא על העבר, התוכחה 7207 

 7208 .אלא ידע כי חוטא ופושע הוא, שלא יחזיק עצמו לצדיק וישר, המכשלה מנגד פניו

מבלי שהראה להם , ר היה מוכיח ומיסר תמיד את הכלל ישראל"שמש, ועמדנו על יסוד זה מדברי המדרש 7209 

אלא ממרים הייתם , אף מעלה אחת כאילו שלא ראה בכלל ישראל, שנה´ פנים מאירות אף פעם בכל המ 7210 

זכור ואל תשכח ועל זה שבחו הכתוב , ושנה ושילש להם לבל ישכחו החטא, מיום דעתי אתכם´ עם ה 7211 

שהאדם יהיה תמיד בלי הפסק , הרי שכל ההצלחה תלויה אך בזה, ה"שמזה יצא להביאן אחרי אחרי הקב 7212 

 7213 .עת כל דהושיהיה חטאתי נגדי תמיד מבלי היסח הד, במצב של ידיעת החטא

לא בצדקתך , ´ר הזהיר את הכלל ישראל אל תאמר בלבבך בצדקתי הביאני ה"עקב איך שמש´ בלמדנו בפ 7214 

אבל זוהי הבטה , רגילים אנו להבין שאין זו אלא הנהגה טובה בעלמא שהזהיר להם משה, וביושר לבבך 7215 

ק הנדפסים "הואין זה כהנהגות טובות מס, ק בהנהגות טובות בעלמא"שאין עסק לתורה, שטחית 7216 

אל , זהו היסוד בעבודת האדם, דפשוט לכל בר דעת שהתורה מדברת רק מעיקרים וכללים, בסידורים 7217 

אלא דע כי ממרים , אל תתפתה להביט על עצמך כעל צדיק, לא בצדקתך וביושר לבבך, תאמר בלבבך 7218 

הזהרו זכור ואל ו, ט כי אם חטאים ותו לא"אין לכם לא מצוות ולא מע, מיום דעתי אתכם´ הייתם עם ה 7219 

ורק בזה כל הצלחת , אלא תהא חטאתך נגדך תמיד ומינה לא תזוע, תשכח לבלי הסיח דעת מן החטא 7220 

 7221 .האדם

שזוהי מצות עשה של , (´ט´ ק סי"הסמ)ב  על פסוק ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד כת 7222 

בפסוק כי עם קשה עורף וכתב הספורנו שם , שענין קשה עורף הוא שאינו מקבל תוכחה, קבלת תוכחה 7223 

פ שיודיעהו איזה מורה צדק "אע, כי אמנם קשה העורף הוא ההולך אחרי שרירות לבו ומחשבתו, אתה 7224 

וזה כי לא יפנה אל המורה כאלו עורפו , בראיה ברורה שמחשבתו היא בלתי טובה ומביאה אל ההפסד 7225 

 7226 .ות לבו כמאזאבל ילך אחרי שריר, באופן שלא יוכל לפנות אנה ואנה, קשה כגיד ברזל

ר "ל משה לישראל אותו יצה"א, תעשו´ פ שמיני ויאמר משה זה הדבר אשר ציוה ה"ובתורת כהנים בר 7227 

והיינו שתזכו לגילוי , ´עשיתם כן וירא אליכם כבוד ה, העבירו מלבכם שנאמר ומלתם את ערלת לבבכם 7228 

כתב על זה שזהו ענין  ק הלא"ובסמ, הרי דענין ומלתם את ערלת לבבכם זהו ענין ביטול היצר, שכינה 7229 

והחטאים , שכל יסוד היצר הנהו מחליק לשון, ומבואר מזה יסוד גדול ונשגב בענין תוכחה, קבלת תוכחה 7230 

כל עבודת האדם היא ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא , הם כלא נגד היצר עצמו שבזה היא כל הסכנה 7231 

ות מחליק לשון לעצמו בשום אופן ולא שלא להי, והוא ענין התוכחה, תקשו עוד שהוא ענין ביטול היצר 7232 

עד , שאך בזה הוא סוד כל ההצלחה, שהוא קבלת תוכחה, וזה ומלתם וערפכם לא תקשו עוד. לפתות עצמו 7233 

 7234 .כדי ביטול היצר

, ואיך שכל עסקו של אדם וטבעו הוא להחליק לעצמו, ומזה תצא הערה נוראה לאדם מהו מחליק לשון 7235 

ותכונתו להחליק לשון לעצמו בגלוי , ו גדולות ונצורות חלום בעלמאביכולתו להונות עצמו ולייחס לעצמ 7236 

שיסוד המוסר , ועד כמה הוא הכרחי לאדם, ומזה יתבונן האדם בגודל ערך לימוד המוסר, ועוד יותר בסתר 7237 

כ אמרו "עד שבתו, ובזה תלויה הצלחתו ואושרו, לבל יהיה מחליק לעצמו, הוא להעמיד את האדם על חטא 7238 

 7239 .(דעת תורה)  .לוי שכינהשמזה זוכה לגי

 7240 

 7241 מאמר ג

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל  7242 

 7243 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

כ "ואח, אלה המצוות והמשפטים, מה כתיב למעלה מן הענין, אלה הדברים אשר דבר משה אל בני ישראל 7244 

לכך , ה חביבין עלי דברי משה שהוכיח את ישראל כנגד כל המצוות שנתתי לכם"הקב אמר, אלה הדברים 7245 

כי כל , כל ספר משנה תורה נראה לכאורה כמיותר, (ג"ילקוט תשצ) נאמר אלה המצוות אלה הדברים 7246 

והלא ספר זה ספר דברים אינו נופל בערכו , דבריו אינם אלא חזרה על מה שכבר נאמר בספרים הקודמים 7247 

ת "ס´ ם הל"רמב) ת שחסר בה אות אחת פסולה"ס, והלכה פסוקה היא, משאר ספרי התורהוקדושתו  7248 



מהו ? לשם מה איפוא באה חזרה זו, (ט"מנחות כ) כי בכל קוץ וקוץ מרומזים תלי תלים של הלכות, (ז"פ 7249 

 7250 ?המיוחד שבספר משנה תורה

הבאת הדברים ? בעצם תוכחהכי הרי מה היא , עניינו של ספר משנה תורה אינו אלא תוכחה, התשובה היא 7251 

היינו הוצאת התורה שנלמדה , והוצאתם מן הכח אל הפועל, הידועים לאדם מכבר לידי השפעה על מעשיו 7252 

תוכחת משה רבינו , והפעלתה כגורם פעיל בהנהגתו של האדם, י האדם ממצב של רעיון מופשט"ע 7253 

שנלמד עמהם במשך כל  לישראל היה בה איפוא משום הבאתן לידי הגשמה של כל התורה והמצוות 7254 

 7255 .הארבעים שנה

הואיל ובשעה כזו פועלת התוכחה יותר על השומעים , ויתכן שגם משום כך הוכיחם סמוך למיתתו 7256 

יוצא איפוא שאין בחזרה על , והרי כל ענין התוכחה אינה באה אלא לשם כך, והדברים נחקקים בלבם 7257 

זוהי כל , תחלת המעשה, גופה תורה היאכי על כן חזרה זו היא , הדברים שנאמרו מכבר משום כפילות 7258 

, י"וזהו שכתב החסיד בהקדמת ספר מס, לחזור על הדברים שכבר נלמדו ולהביאם אל הלב, תורת המוסר 7259 

כי על , כי זהו יסוד תורת המוסר, כי לא חיבר חיבורו לחדש חדושים כי אם להזכיר המפורסמות והידועות 7260 

 7261 .כן כל ספר משנה תורה אינו אלא מוסר

, ושמתם את דברי אלה, כתוב בפרשת קריאת שמע, צוות מצינו בתורה שעניינם הוא ענין המוסרכמה מ 7262 

, וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם? כיצד, על לבבכם, וחובת עבודתו´ אהבת ה 7263 

 7264 והכתיבה, הקשירה הזאת שיקשור את הדברים על זרועו ועל ראשו, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך

והרי תפקיד מצוות , הם יעוררוהו ויזכירוהו תמיד את חובתו בעולמו, שיכתבם על מזוזות ביתו ועל שעריו 7265 

כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית , ל"וכך אמנם אמרו חז, אלו זהה עם תפקיד התוכחה 7266 

כיוצא באלו שעניינם  וכך ישנם עוד מצוות, (ג"מנחות מ)א  בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחט 7267 

 7268 .לעורר את לב האדם ולהזכירו את הנודע לו, ענין התוכחה

י בירורן "ע, ישנם מציאות גם של תוכחה עצמית, וזה שאמרו כאן אינה דוקא תוכחה שמוכיחים את אחרים 7269 

, אם פעליו ישרים אם לאו, י תביעה מעצמו אם מעשיו טובים ונכוחים"וע, של דברים ובקורת עצמית 7270 

 7271 .ה"זו שחביבה לפני הקב, זוהי דרך התוכחה, תמידי ויסודי ובקורת אמיתית פעם אחר פעםבירור 

ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות סוף בא לתרבות ? ל מה תלמוד לומר חושך שבטו שונא בנו"אמרו חז 7272 

ויצא לתרבות רעה , שכן מצינו בישמעאל שהיו לו געגועים על אברהם אביו ולא רידהו, רעה ושונאהו 7273 

לפיכך יצא לתרבות רעה על אשר לא , כיוצא בו ויאהב יצחק את עשיו, שנאהו והוציאו מביתו ריקםו 7274 

אתה מוצא שאברהם ייסר את יצחק , וכל המייסר את בנו מוסיף הבן אהבה על אביו והוא מכבדו, רידהו 7275 

 7276 .(´ר א"שמו) לפיכך זכה לברכה וירש את הארץ, כיוצא בו היה יצחק משחר מוסר ליעקב, בנו

, שניהם גדלו בבית אחד, ישמעאל ויצחק שניהם בניו של אברהם אבינו, אנו רואים מכאן כוחה של תוכחה 7277 

ולבסוף זה נעשה יצחק וזה נעשה , שניהם נולדו ונתגדלו ביחד, וכך גם עשו ויעקב שניהם בניו של יצחק 7278 

לא הדבר עד היכן היה נפ, זה קיבל תוכחה וזה לא? הא כיצד, זה היה ליעקב ואילו זה הפך לעשו, ישמעאל 7279 

מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים , אמר רבי יוחנן בן נורי, ל"ענין קבלת התוכחה קבועה אצל חז 7280 

לקיים מה , וכל שכן שהוסיף בי אהבה, לקה עקיבא בן יוסף על יִדי שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל 7281 

 7282 .(51ף נתיבות המוסר ד)  .(ז"ערכין ט) שנאמר הוכח לחכם ויאהבך

 7283 

 7284 מאמר ד

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל  7285 

 7286 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

משה , והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל, י שמנה כאן כל המקומות שהכעיסו בהן לפני המקום"פירש 7287 

, ואו להוכיח את עם ישראל על החטאים הידועים והמפורסמים לכלבב, רבינו ימים ספורים לפני מותו 7288 

וחטא העגל אשר עדיין , וביניהם חטא המרגלים שעליו נגזרה מיתה על דור המדבר ולא זכו להכנס לארץ 7289 

כ נזהר "אעפ, שבכל פקידה ופקידה נפרע ממנו קצת, רובץ עליהם שלא נפרע כולו וביום פקדי ופקדתי 7290 

הרי זה , אף שהיה בזה משום מצות תוכחה, ירוש אלא ברמז כדי שלא לביישןשלא לפרט את החטאים בפ 7291 

 7292 .מלמדנו מה גדולה מעלת כבוד הבריות וחיוב הזהירות בזה

 7293 אלא אף בכבודו של הפחות שבבריות שכן מצינו, ואין הדברים אמורים דוקא בכבודו של הכלל כולו

ה את בר קמצא "שהרי סייע הקב, בושה אלעזר בא וראה כמה גדולה כוחה של´ אמר ר, (.ז"גיטין נ) 7294 

אלא בושה של יחיד , הנה בושה זו אינה בושה של כלל ישראל, ש"והחריב את ביתו ושרף את היכלו יעו 7295 

אף בושתו של , שמשום בושתו לא נמנע מלהיות רודף כל ישראל ולמסור אותם למלך רומי, של בר קמצא 7296 

 7297 .ת המקדשוהיא שהחריבה את בי, אדם מושחת זה בוקעת רקיעים



, שלא יאמרו זו שסילקה את בלעם בתוכחתה, שמיד לאחר שאתונו הוכיחה אותו מתה, וכן מצינו בבלעם 7298 

אבות ) בלעם היה אבי אבות כל הפחיתויות שבעולם, (ב"י במדבר כ"רש) וחס המקום על כבוד הבריות 7299 

היתה האתון חיה פ שאילו "ואע, ה את האתון"כ מחשש לפגיעה בכבודו המית הקב"אעפ, (י שם"ה הר"פ 7300 

מ כיון שיש בהישארותה בחיים "מ, את פיה´ כל רואה אותה היה אומר זו שפתח ה, היה כאן קידוש השם 7301 

 7302 .חס המקום על כבודו והמית את האתון, פגיעה קלה בפחות שבפחותים

, יהושע´ שבשעה שהעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו משום שפגע בכבודו של ר, איתא (7ז"כ) ובברכות 7303 

י ראוי "פ שהיה ר"שאע, וכתב שם המאירי, משום שעל ידיו היה המעשה, יהושע במקומו´ ינו את רלא מ 7304 

וכן מצינו במחלוקת של קרח אמור אל , ג בזה חלישות הדעת יתירה"מפני שיש לר, להיות נשיא לא מינוהו 7305 

ללמד דרך כדי , ה לומר כן לאהרן עצמו"לא רצה הקב, (ז"במדבר י) אלעזר בן אהרן וירם את המחתות 7306 

 7307 .ארץ בכך

ל לשקול מעשיהם בפלס "היה על חז, ´ג נשיא ישראל קדוש ה"בשלמא במעשה דר, הדברים מפליאים 7308 

החטאים בנפשותם שחלקו על כהונתו של , אבל אלו מאתים וחמישים איש מקריבי הקטורת, ולחשוש לכך 7309 

מה מקום יש לחשוש , אכלתם´ ואשר אש ה´ ועליהם אמר משה לכן אתה וכל עדתך הנועדים על ה, אהרן 7310 

 7311 ?ולצוות שלא בעל המחלוקת שלהם ירים את המחתות, לכבודם

אלו שהיו בני מות הנועדים על ´ אלא אפי, ג נשיא ישראל"שלא רק שיש לחוש לכבודו של ר, ונלמד מזה 7312 

ואף שבמעשה , ולא ניתן להם אלא לפי חשבון מדוקדק, ועונשם נמדד בדקדוק נפלא, אין כבודם הפקר´ ה 7313 

ומנע , מ שאהרן עצמו ירים המחתות היה יותר ממה שמגיע להם"מ, ´רתו לדראון עולם על מזבח הזה נח 7314 

לא הופקר כבודו , בדבר חמור ונענש בעונש גדול´ שגם בזמן שעבר אדם אפי, ה את אהרן מזה"הקב 7315 

 7316 .לגמרי ואין לתת לו כמלוא נימה יותר ממה שמגיע לו

, יפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםנוח לו לאדם ש (.ט"מ נ"ב) ל"והנה אמרו חז 7317 

שמר עוקבא , אמרו7 ז"ובכתובות ס, (ח"בראשית ל) ל מתמר דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה"מנ 7318 

וברח מר , ויום אחד רדף אחריו העני לדעת מי הנותן לו צדקה, היה נותן צדקה לעני כשלא היה רואהו 7319 

אלא , והנה לא אמרו חייב אדם להפיל עצמו, ש"משום שנוח לו לאדם יעו כ למה"וכ, עוקבא ונכנס לתנור 7320 

 7321 .והיינו שכדאי הדבר לאדם לעשות כן, נוח לו לאדם

, ועדיין לא נצטוו על המצוות, שהרי מעשה תמר שהוא המקור לזה היה לפני מתן תורה, והדבר מוכח 7322 

משום , בענין יעקב שנשא שתי אחיות ,´נפש החיים סוף שער א´ ל בס"ין זצ´ח מוולוז"וידועים דברי הגר 7323 

, ועל ידן יבנה את בית ישראל, י כן יותקנו חידושים גדולים בכל העולמות"שידע בהשגות עליונות שע 7324 

אף , ו לעבור על איזה מצוה"ח, ת שקיבלו ישראל את התורה"אבל לאחר מ, ת"ז היה אפשרי לפני מ"וכ 7325 

 7326 .ש"באופן שיגרום הדבר תיקון בעולמות העליונים יעו

אלא היה עליו לבחון את התועלת , ונמצא שלפני מתן תורה לא עמד האדם בפני הכרעה אם מותר או אסור 7327 

שאף מבחינת , ומנכונותה של תמר למסור נפשה אנו למדים, שתצא מכל מעשה ולהכריע מה כדאי 7328 

 7329 ואף נפשות כאלו אשר בהם תלויה מלכות בית דוד ומלך, התועלת שבדבר כדאי לאבד שלשה נפשות

ומכאן שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל , ובלבד שלא להלבין פני חבירו ברבים, המשיח 7330 

שהרי מר , ואכן גם לאחר מתן תורה דין הוא שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ילבין פני חבירו ברבים 7331 

בין העבירות למה לא נמנתה הלבנת פנים ´ שהק (ב"ע´ סוטה י) ´ועיין תוס, עוקבא הפיל עצמו משום כך 7332 

 7333 .ומבואר מזה שחיוב גמור הוא, שנאמר בהם יהרג ואל יעבור

וחד מינייהו , לפי שאמרו כל היורדים לגיהנום עולין חוץ משלושה, סוטה שם טעם לדבר´ וכתבו בתוס 7334 

ובחולין , נ"וכיון שחומר עבירה זו גדול משאר עבירות לא הותרה משום פקו, המלבין פני חבירו ברבים 7335 

י "כי עד הימים ההמה היו בנ, מה שנאמר בחזקיה וכתת נחש הנחושת אשר עשה משה אמרו על7 ´ו 7336 

ז שבעולם אסא ויהושפט "והלא כל ע, בא יהושפט ולא ביערו, אפשר בא אסא ולא ביערו, מקטרים לו 7337 

כשיבואו בנינו אחרינו אם לא , י מקום הניחו"וברש, אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו? ביערום 7338 

י הניחו האבות זאת מרצונם ודעתם לבניהם "שלרש, ם"ש במהר"וע, לתקן במה יגדל שמם ימצאו מה 7339 

י סיבה זו "כדי שע, ה מקום לטעות לאבותיו של חזקיה שלא ביערום"שם נתן הקב´ התוס´ ולפי, אחריהם 7340 

 7341 .יהא מקום לחזקיה להתגדר בו

של מקום ובלבד שיתגדל שמו  כדאי היה הדבר שכמה דורות יעבדו בני ישראל עבודה זרה ויתחלל כבודו 7342 

, ה הוא שסבב טעות זו"הרי הקב, שטעות היתה בידם שחשבו שאסור לבערו´ התוס´ ואף לפי, של חזקיה 7343 

ועל כרחך שכבודו של בשר ודם , כדי שיתגדל שמו של חזקיה, וטוב היה הדבר לפני המקום שיטעו בכך 7344 

 7345 .שמכבד את יראיו, דל מפני מה נקרא שמו מלך הכבו"ש חז"וכמ, אף הוא כבוד שמים

ט אין חכמה ואין תבונה "מ, בשוק´ ר המוצא כלאים בבגדיו פושטו ואפי"יהודא א´ אמר ר (7ט"ברכות י)  7346 

ומשום , שהרי שאלו על דין זה מאי טעמא, הרי שמסברא לא היה צריך לפושטו, ש"יעו´ ואין עצה לנגד ה 7347 



אלא , ד הבריות להתיר כמה איסוריםשגדול כבו, שמצד החכמה והעצה והתבונה לא היה צריך לפושטו 7348 

 7349 .´כ הוא דאין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד ה"שגזה

וכמו לאו דלא תסור באיסור , כ הנה מצינו כמה עבירות שהותרו משום כבוד הבריות"ואף לאחר גזה 7350 

והעמידוהו בלאו של לא תסור , וכן בברכות שם גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה, דרבנן 7351 

ה "ד´ ש בתוס"וע) ,שם דאף דאורייתא נדחה מפני כבוד הבריות בשב ואל תעשה´ וכן אמרו בגמ, בדרבנן 7352 

יש לו להדחות מפני כבוד הבריות , שמשמע שכמו כן לאו שישנו בשאלה או לאו שאין שווה בכל, שב 7353 

 7354 .(בקום ועשה´ אפי

וגופי תורה נדחים , בפחותיםמגדול שבגדולים עד הפחות ש, נמצינו למדים עד כמה גדול כבוד הבריות 7355 

משום שהאדם עצמו גדול מאד ולכן , ונראה שיסוד חומר כבוד הבריות וגדלותו הוא? כ למה"וכ, מפניו 7356 

א "וכבר ביארנו במק, אלא שאנו אין לנו השגה בגדלות האדם ולכן אנו תמהים על כך, כ"כבודו חמור כ 7357 

וכן מה שנאמר , דושתי למעלה מקדושתכםל כי קדוש אני ק"ת, ל קדושים תהיו יכול כמוני"א חז"מש 7358 

 7359 .(ד"פ כ"ויקרא רבה סו) ל רק גדולתי למעלה מגדולתכם"יכול כמוני ת, ל"והיית רק למעלה אמחז

וזה משום שאין אנו , א לאומרו"ואלמלא מדרש כתוב א, א כזאת של יכול כמוני מפליאה אותנו"והנה הו 7360 

, מקום ליכול כמוני והוצרכו פסוק מיוחד למעט זאת ראו, ל שידעו והכירו"אבל חז, יודעים בגדלות האדם 7361 

אינו בא למעט קדושת וגדלות , וכן גדולתי למעלה מגדולתכם, ואף מיעוט זה שקדושתי למעלה מקדושתכם 7362 

 7363 .(ו"ל´ ב מא"שיחות מוסר ח)  .ה וגדלותו היא למעלה מזה"אלא שקדושת הקב, האדם

 7364 

 7365 מאמר ה

ר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעב 7366 

 7367 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

העבודה אם יש , אמר רבי טרפון´ ובגמ, שהיו כולם יכולים לעמוד בתוכחות, ואמרו בספרי אל כל ישראל 7368 

שה פעמים שיותר מחמ, יוחנן בן נורי מעידני עלי שמים וארץ´ אמר ר, בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחה 7369 

ויודע אני בו שהיה , שהייתי קובלני עליו והיה מקנתרו, עקיבא לפני רבן גמליאל ביבנה´ י ר"נתקנתר ע 7370 

 7371 .(ז"ערכין ט) לקיים מה שנאמר הוכח לחכם ויאהבך, מוסיף בי אהבה

הואיל וקבלו עליהן תוכחותיך , ה למשה"רבנין אמרין אמר לו הקב, אלה הדברים, ועוד נמצא במדרש 7372 

ומנין שכל המקבל תוכחה זוכה , אלהיכם הרבה אתכם´ מנין שנאמר ה, מיד חזר וברכן, ה לברכןצריך את 7373 

 7374 .(´דברים רבה א)ב  ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טו, (´משלי י) שכן שלמה מפרש, לברכה

הרי לך שכוח , (7ט"שבת קי) אמר רב עמרם לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה 7375 

כיצד , כ יש לחקור ולהתבונן בדרכיה"א, ו"עד כי מניעת תוכחה עלולה להביא חורבן ח, ה כה גדולהתוכח 7376 

ופעמים שהתוכחה תעורר בו שנאה , קורה שפעמים יהא מוכן האדם לקבל תוכחה ואף יודה וישמח עליה 7377 

 7378 .כאילו את רעתו ואת מפלתו ביקשו, ורגשות נקם

אדרבה קו ברור מבדיל בין התוכחה הנרצית לתוכחה , אלא שאין הדברים הללו בלתי ניתנים לחלוקה 7379 

כי מחד גיסא יש והאדם מסכים בלב חפץ לשמוע ולקבל תוכחה אף מן הקטן ממנו בגיל או , הנדחית 7380 

לדוגמה אם יקנה אדם זכוכית , והיינו בענינים חומריים בלבד ובמקום שהחוש והטבע מסייעו, במעלה 7381 

ואף יגער בו , ויבוא אליו אחד ויוכיח לו על טעותו, ממון הרבהפשוטה על דעת שהיא יהלום וישלם עבורה  7382 

אזי אם יכול הוא , ואינו יודע בין ימינו לשמאלו במסחר היהלומים, ויקניטהו כי אין הוא אלא בטלן גדול 7383 

, כי אז יודה לו על התוכחה ויאהב אותו מאז והלאה, עדיין להחזיר את הסחורה ולקבל את מעותיו בחזרה 7384 

 7385 .תר מבעבראפשר עוד יו

כאשר אחד יעיר לשני בלשון רכה ובדרך כבוד כי הוא טועה במעשיו , ולעומת זאת בענינים הרוחניים 7386 

מה עומד מאחורי , כי אז יקפוץ כנגדו ויאמר לו טול קורה מבין עיניך ולא ירצה לשמוע בכלל, וכדומה 7387 

ובין ענינים , תוכחה בין מה שנוגע לעסקי הגשמיות שאז הוא שומע ומקבל, חלוקה חדה ומבדילה זו 7388 

 7389 .מעט תוכחה מועילה וטובה´ ולבו נמנע מקבל אפי, הרוחניים שאז אזניו נאטמות משמוע

על כן כל מי , כי הוא מרגיש שזה חיותו, כי בענינים הגשמיים יש לאדם תחושה וגם רצון, התשובה היא 7390 

אבל בענינים הרוחניים כיון  ,שמסייע בידו מוצא הוא לנכון להציע בפניו את שביעות רצונו ותודתו על כך 7391 

לכן כל מה שהוא , וכל מה שעושה אין זה אלא בכדי לצאת ידי חובתו, שאין הוא מרגיש שזה חיוני עבורו 7392 

וגם עצות , ואינו מסכים לשמוע שום ביקורת על מעשיו, יכול לפטור ולתרץ את עצמו מסתפק הוא בזה 7393 

גישה זו עלולה , בעיניו מענייני הרוח והתורהוהיינו שהגשמיות חשובה ונערכת , איננו מקבל מאף אחד 7394 

 7395 .להביא חלילה את החורבן

 7396 ה על עזבם את תורתי"על השאלה על מה אבדה הארץ ותשובת הקב´ על דרך זו יתבאר מאמר הגמ

י וכיון "ופירש, (7ה"מ פ"ב) אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה´ שפירשה הגמ, (´ירמיה ט) 7397 



כלומר מכיון דפשיטא הוא שאם אין התורה חשובה , יהו שאינה מתנה חשובה להםדלא מברכי גליא דעתי 7398 

כ מובן לאשורו שבהשקפה והנהגה כזאת עלולים לבוא "א, לא יהיה מוכן לקבל גם תוכחה בזה, בעיניו דיו 7399 

 7400 .לידי חורבן

י לכן אמרו שרב, מביא על עצמו בזה לכל הברכות, ברם אם נכון הוא לקבל תוכחה גם בעסקי שמים 7401 

היה מוסיף , עד שהיה דורש על כל תג ותג תלי תלים של הלכות, כ חשובה בעיניו"עקיבא שהיתה התורה כ 7402 

בה במידה יאהב את התוכחה ויקבלה , כמידת הערכתו את התורה, כי הא בהא תליא, אהבה על התוכחה 7403 

 7404 .(נחלת אליעזר)  .בלבו

 7405 

 7406 מאמר ו

מדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן ב 7407 

 7408 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

לפיכך , לפי שהן תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, אלה הדברים אשר דיבר משה 7409 

לכאורה איזו הזכרה ותוכחה ברמז , (´י הק"רש) סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל 7410 

? הלא בהמשך הרצאת הענינים שבספר דברים מבוררים ומפורטים בגילוי כל חטא וחטא שעשו, כאןיש  7411 

לכל אלה שמפאת עמדתם , ר"שמכאן לקח הוראה והדרכה מדוגמת התוכחה של מש, ואמרתי לפרש 7412 

והוא , שנאלצים להשמיע דברי תוכחה ומוסר לשומעיהם, בחברה ובחינוך התלמידים, ומצבם בצבור 7413 

לדעת לכלכל את הדברים שיכנסו בלבות , רך נבונה ושיטתית דרכו של משה רעיא מהימנאשיתנהגו בד 7414 

 7415 .השומעים לטובתם ולתיקונם

ולא בחריפות , בחביבות בקירוב הלבבות, מקודם בדרך רמז דק וכבוד, היינו להתחיל מן הקל אל הכבד 7416 

שיוכיחו בדרך , א עליו חטאהוכח תוכיח את עמיתך ולא תש, (קדושים´ ק פ"בזוה) וכעין שנזכר, ובבהלה 7417 

ברם העיקר שההתחלה , כ אפשר להתחיל ביתרון דברים משפיעים ומשכנעים"אח, נסתר ולא בדרך נוכח 7418 

תכסה האהבה , ועל כל דברים חדים וחריפים של המוכיח, תהיה מתוך רחמים והרגשת כבוד הבריות 7419 

ה הוכיח את מרים "שהקב וכן מצינו, שבלב השומעים מקודם בטוב טעמו ושכלו של המוכיח האוהב 7420 

בם ´ אז ויחר אף ה, ואחרי שנתברר להם שאכן קלקלו בדברם במשה, שמקודם הודיעם את חטאם, ואהרן 7421 

ו לבשר ודם שלא יכעוס "ק, מאחר שהודיעם סרחונם גזר עליהם נידוי, ´י הק"וזה פירושו של רש, וילך 7422 

 7423 .על חבירו עד שיודיענו סרחונו

, ומה רב עוקצה לבני אדם אף לשמוע, כמה קשה היא התוכחה לקבלהעד , ועוד יש לנו להתלמד מכאן 7424 

והם , הרי משה הוכיחן קודם מותו, תמהני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה, (.ז"ערכין ס) ´ומצינו במס 7425 

ובודאי שהתלקחה אז בלבם אהבה כבירה , הרגישו וידעו כי קרוב יום הלקח מעל ראשם המשפיע האלהי 7426 

ואהבה זו בוודאי הכשירתם לקבלת דברי תוכחה אף הקשים , ומד להפרד מהםלקראת רבם ומלכם הע 7427 

 7428 .ביותר

אשר דבר , שאכן מוכנים היו בני ישראל בכל השראת נפשם לקבלת דברי תוכחות משה, ל"והעידו לנו חז 7429 

ובכן מוכשרים , (ספרי דברים) מלמד שהיו כולן בעלי תוכחה ויכולין לעמוד בתוכחות, משה אל כל ישראל 7430 

ובכל זאת נזהר היה משה שמא חלילה יזולזל משהו , בשעה זו אף לקבלת דברים כבדים והולמים היו 7431 

וכבר נענש על שהפליט והטיח מעט דברים , והתחיל להוכיח בדרך רמז, מכבודם והרגשתם ותחלש דעתם 7432 

 7433 .חדים נגד ישראל שמעו נא המורים

, גבוהה אל להם לבטוח ולהאמין בעצמםכי גם בעלי דרגא רוחנית , ואכן כי רבה חכמת התוכחה והמוסר 7434 

צריך אומנות , והנאלץ מפאת עמדתו לייסר ולהוכיח, כי גדול ואדיר הוא כוח הטבע המתנגד לקבלת האמת 7435 

להתחיל מתחלה בדרך רמז וכבוד , למשול על כוחותיו אף הרוחניים, והתלמדות רבתי לבצע את מעשיו 7436 

 7437 .(הנפש תורת)  .בכדי להביא לידי התיקון הרצוי, והאהבה

 7438 

 7439 מאמר ז

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל  7440 

 7441 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

ולפיכך סתם , ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפי שהן דברי תוכחות, אלה הדברים 7442 

הנה אף שדברי תוכחה המה ונגרע , (י בשם הספרי"רש) של ישראלהדברים והזכירם ברמז מפני כבודן  7443 

כי בזה , אין לפרש את התוכחה, בכל זאת כיון שהתוכחה תוכל להתקיים גם ברמז, מכבודן של ישראל 7444 

על המוכיח לדאוג ולהיות , ל כי גם בעת קיום מצוות הוכיח תוכיח"למדונו חז, גע כבוד ישראל יותר0יפ 7445 

ולכשנתבונן נראה כי באמת חטאים אלו גלויים וידועים עד כדי שאפשר , וכחהחרד לכבודו של מקבל הת 7446 

 7447 .כי יש בזה פגיעה יתירה בכבוד ישראל, כ אין לפרשם"ואעפ, להבינם באמירת רמז בלבד



כי תוכחה , כנאמר הדברים אשר דיבר בלשון קשה, כי תוכחה זו נאמרה בדברים קשים, והנה נבין ונראה 7448 

שבצד זה שיקיים מצוות תוכחה כהלכתה ידאג גם , אמנם צריך המוכיח לדאוג ,צריכה להיאמר בתקיפות 7449 

כי אם אמנם יש תקוה שבקבלת התוכחה , והנה צדדים רבים יש בחובת הזהירות בתוכחה, לכבוד חבירו 7450 

הרי שהתוכחה תהיה לו אך , ו לא ישמע להתוכחה וִיְשנה באולתו"אכן אם ח, ייטיב החוטא את דרכיו 7451 

 7452 .(ט"י´ מלכים א) וכמו שמצינו שנאמר והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, למכשול ולפגע

יבואו עליהם אויבים , ולא היו שבים מדרכם הרעה, ק כי בהוכיחו אותם ולא היו שומעים אליו"הרד´ ופי 7453 

, ד"כי יותר היו ענושים כשהיה מזהיר להם משלא היה מזהיר עכ, וכאילו היה הוא ממית אותם, ויהרגום 7454 

על כן , ונמצא כי התוכחה היתה לו אך לצרה, ר עבירה גם אחר ששמע תוכחה עונשו גדולהרי כי העוב 7455 

כי , או להימנע מאמירת התוכחה, אם להוכיח את העובר עבירה ולהצילו מרע, ברור כי יש להזהר ולדון 7456 

 7457 .יהיו הם אך לפגע ולצרה, אם דברי המוכיח לא ימנעוהו מעשות רע

ראובן בני אני אומר לך מפני מה לא , אמר, את בניו אלא סמוך למותול בטעם שלא הוכיח יעקב "אמרו חז 7458 

כי , והנה יש להבין, (´י דברים א"רש) כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשו אחי, הוכחתיך כל השנים הללו 7459 

ואכן , ועל כן מה טעם יש בחשש זה, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה (7ז"שבת נ) ל"הנה אמרו חז 7460 

כי אם על מידת , לא הוכיחו יעקב על עצם המעשה כלל, קב היתה ברמז שאמר פחז כמיםגם תוכחת יע 7461 

כ מה חשש יעקב שאם "וא, שלא היתה ראויה לראובן לפי מדרגתו, הבהילות שנתגלתה בו במעשה זה 7462 

 7463 .יוכיחנו יעזבנו ראובן וידבק בעשיו

נו מיום הדין אוי לנו מיום אוי ל, א"שמעון ב´ אמר ר, ל"דהנה אמרו חז, ונראה בביאורם של דברים 7464 

ה ויוכיח "לכשיבוא הקב, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, יוסף קטנם של שבטים היה, התוכחה 7465 

וכי היכן הוכיח יוסף את , והנה יש לתמוה, (ב"ילקוט ויגש רמז קנ) כ"כל אחד ואחד לפי מעשיו עאכו 7466 

, י מפני הבושה"ו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו ופירשומיד ולא יכל, והרי כל דבריו היו אני יוסף, אחיו 7467 

 7468 .הכי אני יוסף לתוכחה יחשב, ל שהבושה היא מפני תוכחת יוסף"ולהמבואר בחז

כי אם עיקר תוכחה להעמיד , כי אין עניינה דברי כבושין ויסורין בלבד, אמנם נלמד בזה במהות התוכחה 7469 

ולזאת דבריו שאמר להם אני יוסף נחשבים , מוטעין הם ולהראותו כי דרכו ומעשיו, את החוטא על טעותו 7470 

כי התקיימו כל , כי מחשבותיהם שחשבו אודות חלומותיו בטעות יסודם, כי אמר להם בזאת, כדברי תוכחה 7471 

 7472 .ולא היו כמו שחשבו הם, חלומותיו וראו שהיו נבואת אמת

והנה שעת אמת זו , ו היו בטעותכי אוי לנו בזאת שניוודע כי דרכנו ומעשינ, וזה אוי לנו מיום התוכחה 7473 

א "עד שהשווה רשב, שעה קשה היא מאד, שעה שמתייסר האדם בידיעה שמסכת חייו היתה שזורה משגים 7474 

וכן מצינו בדברי , ובאותם מלים אוי לנו מיום התוכחה, ואמר אוי לנו מיום הדין, לצער זה את צער הדין 7475 

ח עד מאד מחרדה "חמא ב´ אמר ר, (ג"ית כבראש) שפירשו ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד, ל"חז 7476 

ויש להבין מה עניינה של חרדה זו בשעה שנתגלתה לו , (ו"ילקוט בראשית רמז קט) ג המזבח"שהחריד מע 7477 

 7478 .והרי הוא עצמו סיים ואמר גם ברוך יהיה, שברך את יעקב ולא את עשיו

ע נוכח כי טעה כל ימיו כי אם שלפת, כי לא חרד על זאת שבירך את יעקב, אמנם נראה במהות חרדתו 7479 

ותכלית העולם תתקיים , כי עד עתה היה סבור כי עשיו הוא הראוי לבנות את כלל ישראל, בהערכת בניו 7480 

והוא הוא אבי כלל , ע אתו"ויעקב הוא שריח ג, והנה זה עתה נתגלה לו טעותו, כ רצה לברכו"וע, בו 7481 

ג "יותר ממה שחרד ע, ולה עד מאדובהגיע לו שעת אמת זו תקפתו חרדה גד, ישראל ותכלית הבריאה 7482 

כי עכשיו ראה שכל הנהגתו בכל השנים הללו בטעות , ועכשיו חרד עוד יותר, המזבח היינו חרדת מות 7483 

 7484 .ואין לך חרדה גדולה מזו, יסודה

נ במהלך "והוא עפמש, שאם יוכיח את ראובן בנו יעזבנו וידבק בעשיו, ז נבין את החשש של יעקב"ועפ 7485 

, ושעה לפני כן היו במדרגה עליונה של מקבלי התורה, כלל ישראל מהר מן הדרךאיך סרו , חטא העגל 7486 

למחר , היום אומר עשה כך, ר"ל כך אומנתו של יצה"והרי אמרו חז, ואיך פתאום נתהפכו לעובדי העגל 7487 

ר להכשיל האדם "והוא משום שאין כוח ליצה, (7ה"שבת ק) ז"אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד ע 7488 

 7489 .ואיך במעשה העגל סרו מהר, אלא מכשילו אט אט בהדרגה עד שמדרדרו לדיוטא התחתונה, רבחטא חמו

ענן , והראה להם דמות חושך ואפלה, ל שבא שטן ועירבב את העולם"א חז"במש, אך מצאנו פשר דבר 7490 

הצליח השטן להכניסם למצב , (.ט"שבת פ) והראה להם דמות מיטתו של משה, (י"רש)א  וערפל ועירבובי 7491 

ומשה רבינו , ענן וערפל וערבוביא, כי רואים הם חושך ואפלה בעולם, בהלה ואיבוד עשתונות פתאוםשל  7492 

במצב זה אין , וכיון שהיו במצב של בהילות ובלבול, ואף ראו דמות מיטתו ברקיע, בושש לירד מן ההר 7493 

וכל , ומיתכי במצב זה נתון האדם בסכנה נוראה של התדרדרות פתא, הנהגת היצר באדם כהנהגתו תמיד 7494 

ולעומת שבדרך כלל אין השטן מכשיל לאדם אלא לאט לאט , התנאים שבמצב הרגיל אינם שייכים כאן 7495 

 7496 .א"הרי כאן בכוחו להפילו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא בב, בהדרגה



ויהיה במצב של חרדה גדולה עד , חשש יעקב כי בהוכיחו אותו יועמד ראובן על טעותו, אף אצל ראובן 7497 

י "שהיצר יכשילו לראובן ע, עד כי היה מקום ליעקב לחשוש, ה כל אדם נתון בסכנה נוראהובמצב כז, מאד 7498 

, ואף זאת יש למוכיח להזהר כשבא להוכיח את חבירו, שראובן יתייאש לגמרי ויעזבנו וילך וידבק בעשיו 7499 

ומה אלא ישקול היטב איך להוכיח , כי אין סכנה כסכנתו, שלא יבוא חבירו לידי מצב של חרדה ויאוש 7500 

ג "שיחות מוסר ח)  .ואז יזכה לקיים מצוות הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, להוכיח 7501 

 7502 .(ד"כ´ מא

 7503 

 7504 מאמר ח

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל  7505 

 7506 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

וכסף הרביתי לה וזהב  (´הושע ב) שנאמר, שביל רוב זהב שהיה להםהוכיחן על העגל שעשו ב, י"וברש 7507 

בשביל , משה רבינו הטיח דברים כלפי מעלה ואמר ודי זהב, אמרו על זה (.ב"ברכות ל) ´ובגמ, עשו לבעל 7508 

אין ארי נוהם מתוך קופה של , הוא גרם שעשו את העגל, כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די 7509 

והאכילו , ועוד אמרו משל למלך שהרחיץ את בנו והלבישו בגדים נאים, של בשר תבן אלא מתוך קופה 7510 

 7511 .והעמידו לפני פתח בית הזונות מה יעשה הבן שלא יחטא, והשקהו ותלה לו כיס בצוארו

בבחירת , לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא, יסוד וחידוש גדול´ רואים אנו מדברי הגמ 7512 

ותלו , ל ראו עיקר סיבת החטא עוד רחוק הרבה מהחטא"חז, ובה אשר לפני החטאלבו של האדם הבלתי ט 7513 

אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא , את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני החטא 7514 

ל את החטא כאילו כבר "ושם כבר ראו חז, והם דברים אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, כלל 7515 

כי מה יעשה הבן שלא , החטא כבר דבר הבא בתולדה ומידי דממילא, חר דברים כאלהואמרו שא, נגמר 7516 

והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו , ובטענה זו הלא רצה משה רבינו לפוטרם מכל אשמה, יחטא 7517 

 7518 .היו אנוסים בחטא

ות שאחרי שכל הדבר תלוי רק בההתחל, ועיקר גדול בעבודת האדם, רואים אנו מזה הערה נוראה 7519 

אם כן הרי בהם תלוי כל עיקר עבודת , והמוקדמים עוד זמן רב לפני המעשה, הגורמות ומביאות להמעשה 7520 

ואף גם באלה שהם , וגם בהאתחלתא דאתחלתא, להזהר בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, האדם 7521 

ומה וכן אכילה ושתיה וכד, כמו רחיצה וסיכה שהם בודאי מהדברים המותרים, דברים המותרים לגמרי 7522 

ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה במעשה הרחיצה והשתיה "מ גילו לנו חז"ומ, שהם נמי מותרים 7523 

וגם מה שהעמידו לפני פתח בית הזונות אין , וכן מה שהאכילו והשקהו ותלה לו כיס בצוארו, המוקדמת 7524 

כבר אנוס , כ מה יעשה הבן שלא יחטא"מטעם כי אח, מ עיקר החטא בהם נחשב"ומ, בהם עצם של איסור 7525 

 7526 .החטא כבר כאילו ווי אין קעשענע, הוא ואינו בעל בחירה כלל

י "מי יוכל לספור כמה עבירות מסובבות גם רק ע, אדם האוכל כל שבעו מי יודע כמה עבירות נולדות מזה 7527 

כ אירע לו איזה פעמים שכעס "ואח, כשאדם קם בבוקר משנתו וקם בעצלות וברפיון קצת? הפארשפייזע 7528 

ויושב ´ כ כשבא לישיבה ופותח הגמ"ואח, כ עוד איזה בלבולים"ואח, לי כוונה רעה כללדרך אגב אף ב 7529 

הנה האדם , וכמובן שמזה מתהוה כבר ביטול תורה של כמה שעות! ללמוד ואינו עולה לו ואינו מצליח 7530 

והוא אינו מבין שעכשיו הנה הוא כבר , הנה זה מקרה בעלמא, מדמה בעצמו שמה שעכשיו אינו מצליח 7531 

מה יועיל לו מה שיתבונן וירצה לעשות , כי מה יעשה הבן שלא יחטא, מצד ההקדמות שמלפנים אנוס 7532 

כי בהיותן , אם לא יתבונן להסיר ההקדמות הגורמות להחטא, תשובה על עצמו של החטא של עכשיו 7533 

 7534 .קיימות הלא בהכרח יביאוהו גם לעבירות שניות

וכעסו של רבי חנינא הלא היה כולו , ח לא מצלירבי חנינא ביומא דרת, אומרים (.ה"עירובין ס) ל"חז 7535 

כ "וא, ש שלאחר הכעס שלנו שלא יוכל להתפלל"כ, וכעס זה כבר מנעהו מלהתפלל, קודש קדשים ודאי 7536 

שאחת הסיבות , (ד"ל´ נ א"מו) ל"ם ז"זהו מה שכתב הרמב, עיקר עבודת האדם היא רק בהקודם דקודם 7537 

כי החכמה , סר להם ההקדמות הצריכות להשגת החכמההוא מה שח, שמונעות רוב העולם מהשגת החכמה 7538 

 7539 .והכסילים שונאים הקדמות ורוצים רק את העיקר, קל לקנותה אך צריך מקודם לקנות הקדמותיה

אך האמת הוא שצריכים להבין דבריו הקדושים על , ותמיד מורגלים להבין מאמר זה על דרך הפילוסופיה 7540 

אך החילוק ביניהם הוא , הוא שרוצה ללמוד תורה כמו החכםכי גם הכסיל הנה רצונו , ל"דרך חכמינו ז 7541 

כי על כן ממילא אי אפשר כבר , מבלי עשות מקודם ההקדמות הצריכות לה´ שהכסיל ניגש ישר אל הגמ 7542 

ואפילו התחלות אלה , והחכם עיניו בראשו להזהר בההתחלות של החכמה, שיעלה בידו ההגשה ללימוד 7543 

 7544 .כ ודאי יצליח את דרכיו וישכיל"ובזה כבר אח, הלימוד עצמואשר לכאורה אין להם שום שייכות ל

הן הצד הטוב והן בצד , שעיקר הכל תלוי אך ורק בההתחלה, היוצא לנו מזה יסוד גדול בענין התחלה 7545 

ובאמת שכן כל דרך עבודת האדם צריך , שאחרי ההתחלה הנה המעשה ממנה כבר מוכרח לצאת, ההיפך 7546 



כי כמו שישנה התחלה כללית , וכלל גדול צריכים לידע, ליח את דרכיולהיות על דרך התחלות וכי אז יצ 7547 

ובכל מעשה ומעשה שרוצה האדם , כמו כן ישנה התחלה לכל מצוה ומצוה בפרט, לכל האדם כולו 7548 

כי בלי התחלה אי , לעשות התחלות והקדמות להמצוה, צריך הוא להתנהג על דרך התחלות, להצליח 7549 

 7550 .דוקא על דרך התחלות, כן הוא סוד הדברים ומהלך הענינים, ןאפשר שיצא הדבר לפועל בשום אופ

ומי , כי עיקר הצלחת כל הזמן תלוי בהשבועות הראשונות, בהתחלת הזמן צריכים לידע ביחוד ידיעה זו 7551 

ומפני הנקודה האמיתית , שילמוד טוב בהשבועות הראשונות בטוח הוא כבר בכל הזמן להצליח בלימודו 7552 

כי מכיון , כי על כן היצר מסבב עיכובים רבים דוקא ודוקא בימי ההתחלה, הזאת שהכל תלוי בההתחלה 7553 

 7554 (ט"שמות י) והוא מה שאמרו במכילתא על הפסוק, הנה שם עיקר הקושי, שבההתחלה כבר נגמר הכל

כל התחלות קשות מכאן , ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים 7555 

 7556 .י אמנם עיקר העבודה והקושי הוא רק ורק בההתחלותכ, ואילך יערב לכם

מה שהעולם מבינים בענין החינוך , העולם אין להם מושג בזה, ומכאן הערה נוראה לאדם במהות החינוך 7557 

והמשקל , רק התורה הקדושה היא מגלה לנו ערכה האמיתית של חינוך, הינם מחשבות מאד פעוטות 7558 

חנוך לנער על פי דרכו גם כי  (ב"משלי כ)ב  אמר הכתו, נוךשצריך האדם לשקול על גודל מהותה של חי 7559 

ואז יעלה , שגם בזקנותו יהיה מורגל במלאכת החינוך לפי דרכו, ל"והסביר הסבא זצ, יזקין לא יסור ממנו 7560 

 7561 .וזוהי מעלת המוסר להתרגל בחינוך, מעלה מעלה

, ם כי יזקין לא יסור ממנהוג, שסוד החינוך הוא ענין ההתחלות, ולפי דברינו מבוארים דבריו ביותר 7562 

שכל , ל"כמה גדולים דבריו הוא ז, שתמיד תהיה עבודתו של האדם לעשות התחלות נכונות אל כל מעשיו 7563 

ועל זה ממש הקדיש כל ימיו רק , כל ימיו עסק איש קדוש זה בחינוך, ימיו אמנם היתה עיקר עבודתו בזה 7564 

מפני , היינו בההתחלות, יקר הכל תלוי בחינוךשע, רק הוא יכול לגלות לנו סוד גדול כזה, על יסוד זה 7565 

 7566 .(דעת תורה)  .בעשיית תקון ההתחלות, וזה יסוד כל עבודת האדם, שבזה אמנם כבר נגמר הכל

 7567 

 7568 מאמר ט

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל  7569 

 7570 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

ה "אמר הקב, כ אלה הדברים"מה כתיב למעלה מן הענין הזה אלה המצוות ואח, (ג"שם רמז תשצ) קוטביל 7571 

לכך נאמר אלה המצוות אלה , חביבין עלי דברי משה שהוכיח את ישראל כנגד כל המצוות שנתתי לכם 7572 

תוכחה כי חביבין דברי , נמצינו למדים מכאן גודל החיוב של לימוד המוסר להוכיח עצמו, כ"הדברים ע 7573 

וחביבין דברי תוכחה שהוכיחן כנגד כל המצוות שהן הן , כנגד כל המצוות כי על ידיהן יבוא לידי כולם 7574 

 7575 .ה"גופי תורה שנאמרו מפי הקב

וריש לקיש אמר יותר , טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקיות, (.´ברכות ז) ל"אמרו חז 7576 

ל את גודל "הרי הורו לנו חז, ן מהכות כסיל מאהתחת גערה במבי (ז"משלי י) שנאמר, ממאה מלקיות 7577 

, כמאמרם מרדות אחת בלבו של אדם, ועיקר התוכחה הוא מה שמתבונן ומוכיח לעצמו, התוכחה 7578 

ומכל שכן לפני הימים , וזהו בכל השנה כולה, וזה יכול לקיים רק הוא בעצמו, ושהתוכחה תכנס ללב 7579 

 7580 .הנוראים ימי הדין וימי התשובה

ובעונש הנורא של דור יוצאי מצרים שלא יראו את , משה שהאריך בענין חטא המרגליםומצינו בתוכחת  7581 

ונשארו מהמנין רק יהושע וכלב , וכשהוכיחם על כך הרי כבר נתקיים הכל, שנה´ וקבע זמן מ, הארץ 7582 

והנה בדור ההוא הרי היו הרבה שהיו פחות מעשרים או קרובים לעשרים , כמפורש בכמה מקומות בתורה 7583 

הרי שהיו רבבות אנשים שהיו גדולים , וכן כל שבט לוי ועל הנשים לא נגזרה הגזירה, במנין שלא היו 7584 

 7585 .בשעת הגזירה

כל ערב תשעה באב היה משה מוציא , (ג"ר פתיחא ל"איכ) והדבר היה מפורסם מאד אצל כולם כמפורש 7586 

כ יצאה בת קול הבדלו "ואח, והיו יוצאין וחופרין קברות וישנין בהם, כרוז בכל המחנה ואומר צאו לחפור 7587 

ב "ב) והובא בראשונים, ו אלף ופרוטרוט לפי החשבון"באב ט´ והיה נחסר בכל ט, החיים מן המתים 7588 

 7589 .דכולם מתו בני ששים שנה (א"ב ה"בכורים פ) ד בירושלמי"גם איכא מ, (7´תענית ל´ תוס. א"קכ

, העונש של כל הדור ההואכי ראו את , הרי שהיו בזה מופתים גדולים ומפורסמים ממש כיציאת מצרים 7590 

והנשים ושבט לוי , כ ראו שכולם מתו בני ששים לא פחות ולא יותר"וכמו, וכולם מתו רק בתשעה באב 7591 

וכן ראו המופת שלא נותר איש כי אם , שלא היו בגזירה היתה ההנהגה עמם כדרך כל הארץ והאריכו ימים 7592 

הרי אין לך , היו אבותיהם של הדור ההואוכל אלו , שנה במדבר´ ה מ"יהושע וכלב כמו שהובטח מפי הקב 7593 

גם ראו , ת ועונש החטא באופן מבהיל"וראו בחוש השגחת השי, פרסום גדול מזה וידיעה ברורה כזו 7594 

 7595 .ובעונש מידה כנגד מידה ואמיתת הנבואה, מופתים גדולים ונוראים בהשגחה



ומפורש כאן מה שכתב , מ הוצרך משה להוכיחם על הכל"מ, ואחר כל הרִאיה החושית והידיעה הברורה 7596 

אלא , כי לא תמצא ברוב דברי אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל, י"המס 7597 

והרי במה , כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה, שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל 7598 

אלא גם תופעות נוראות , קובליםלא היו רק דברים ידועים ומ, שנה במדבר´ שראו בני ישראל במשך מ 7599 

הרי רואים מזה כמה יש בכוח היצר , מ היה משה צריך להוכיחם על כך"ומ, מאד שרישומם היה כביר 7600 

, מ מתעלם מהם"וגם כשרואה כי הדברים הם בנפשו ממש מ, וברצון האדם להתעלם מדברים ברורים מאד 7601 

כי יזכרו לו הדברים , זרה עליו וההתמדהאבל התועלת יוצא מן הח, י שם"והעצה לזה הוא כמו שכתב המס 7602 

 7603 .וישים אל לבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה, האלה הנשכחים מבני אדם בטבע

כמפורש בקרא שראו כל האותות והמופתים , ת"וביותר כי חטאם הרי היה מחוסר אמונה ובטחון בהשי 7604 

ם פשוט כמבואר במפרשים וג, ובדבר הזה אינכם מאמינים (´דברים א) ז"ואמר להם ע, במצרים ובמדבר 7605 

אבל לא היה חטא , דהסיבה היתה שלא החזיקו את עצמם לזכאים שיאבדו גויים רבים ועצומים מפניהם 7606 

הננו ועלינו אל המקום , (ד"במדבר י) ש"כמ, ואחרי שאמר להם משה את העונש נתחרטו מיד, במעשה 7607 

העבר שנתקיים במלואו בכל ש אחרי כל "ומכ, פ הרי האמינו תיכף"אבל עכ, כי חטאנו´ אשר אמר ה 7608 

מ הוצרך "ומ, כ הרי היתה האמונה ברורה"ואחר רושם חזק כ, הפרטים והפרטי פרטים במידה כנגד מידה 7609 

 7610 .ולחזור ולשנן כמה גרם החטא, משה להוכיחם על כך שילמדו לעתיד את ענין האמונה והבטחון

ויבכו העם  (.ט"תענית כ) ש"כמ, הכי מלבד עונש הדור הרי סבלו כל הדורות מז, ויש בזה התעוררות רבה 7611 

ה אתם בכיתם "אמר להם הקב, אותו הלילה ליל תשעה באב היה, בלילה ההוא אמר רבה אמר רבי יוחנן 7612 

 7613 .בכיה של חינם ואני קובע לכם בכייה לדורות

כ נס גדול עצם קיום "הוא ג (ו"ויקרא כ) כי לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, ובאמת גם אצלנו כן 7614 

והנה מצד הבירור גם אצלנו הדברים , כי הרי זה כקריעת ים סוף, (ה"ן שם מ"רמב) ש"ם כמישראל בעמי 7615 

כאשר , מ אין לנו ההתפעלות מראיית הדברים גם מהרושם העז כפי שהוא"אבל מ, מבוררים בתכלית 7616 

וכמה אנו צריכים לשנן את הדברים מענין , ובכלל הלא ההשגות פעוטות, הדבר נוגע אל עצמם ואל בשרם 7617 

ובכמה אלפים כפלים הדברים נחוצים ומוכרחים , ומשאר ענינים להאיר קצת ולהבהיר ההשקפות שלנו זה 7618 

 7619 .וחביבין התוכחות כנגד כל המצוות, עבורנו יותר

ובראש ובראשונה שלא לבטל אף משהו מהזמן , ובפרט בימי אלול ההכרח להתחיל להתחזק בעוד מועד 7620 

א שיהא לו דעת נכונה בעניני היראה "עליה בתורה אכי בלי ה, ולהתחזק בעיון התורה, היקר מאד 7621 

ונחוץ מאד לכל עליה חדותא , א להשיג כלום בדרך העצבות ובפרט בדורות חלושים הללו"גם א, והמצוות 7622 

 7623 .(משנת רבי אהרן)  .וכן יש להתחזק בלימוד המוסר ובתפילה, דאורייתא

 7624 

 7625 מאמר י

דבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במ 7626 

 7627 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

על מה , אליו ויגידה´ מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה (´ירמיה ט)ב  ר יהודה מאי דכתי"א 7628 

, ה בעצמו"עד שפירשו הקב, אמרו נביאים ולא פירשוהו, דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו, אבדה הארץ 7629 

מ "ב) ר שלא ברכו בתורה תחילה"ר יהודה א"א, על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם´ אמר ויאמר השנ 7630 

 7631 .י וכיון דלא מברכי גלי אדעתיהו שאינה מתנה חשובה להם"רש´ ופי, (.ה"פ

ולבן וחצרות ודי , בין פארן ובין תפל, מול סוף, בערבה, בתוכחתו של משה בפרשתנו שרמז להם במדבר 7632 

במדבר ) שאמרו, הוכיחן על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן, י בין פארן ובין תפל ולבן"רש´ פי, זהב 7633 

ודי זהב הוכיחן על העגל , י המרגלים"ועל מה שעשו במדבר פארן ע, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל (א"כ 7634 

 7635 .(מדרש) וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל (´הושע ב) שנאמר, שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם

הקו המאחד , ישראל לא ידע עמי לא התבונן, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, כיחם ישעיה הנביאוכן הו 7636 

וזה אשר מביא , שבני ישראל אינם מכירים טובה, והמקשר בין שתי התוכחות של משה ושל ישעיה הוא 7637 

התורה ה נתן להם את "אחר שלא הכירו כי הקב, וזה גם מה שהביא לחורבן הבית, וגורם לכל החטאים 7638 

 7639 .לטובתם

מה שאנו חייבים תמיד להודות על , ועל זה בנוי כל היסוד של עבודתנו למקום, וזהו יסוד כל התורה כולה 7640 

הטוב כי לא , כמו שאנחנו מזכירים זאת שלוש פעמים ביום בתפילתנו, הטובות שאנו מקבלים מן הבורא 7641 

ך ונספר תהלתיך על נסיך שבכל יום וכן מה שאנו אומרים נודה ל, כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך 7642 

רואים אנו כי קבעו בנוסח התפילה שנזכור , ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהרים, עמנו 7643 

אמנם כן הוא הדבר אף אצל כללות , והמדובר בכל יחיד ויחיד, ה עמנו בכל עת"את טובותיו של הקב 7644 



באו לכלל , טא זה שלא הרגישו בטובות הבוראוכאשר חטאו בח, האומה שעל זה הוכיחם משה וישעיה 7645 

 7646 .חורבן האומה

ומתעלם מכל אשר , שאינו חש ומרגיש בצורך להכיר בטובה שמקבל, זה הוא חסרונו של כפוי הטובה 7647 

וראה , אמנם כאשר מידת הכרת הטוב תיכנס בלבנו אזי כל המציאות תשתנה לטובה, עושים לו ועבורו 7648 

, העם צו לאמר אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו אל תתגרו בםואת , עוד מה שאמר הכתוב בפרשתנו 7649 

שבעה , עשר עממים נתתי לו, י ירושה לעשיו מאברהם"ל רש"וז, כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר 7650 

בשכר שהלך אתו , אחת מהם לעשיו והשתיים לבני לוט, לכם וקיני וקניזי וקדמוני הן עמון ומואב ושעיר 7651 

 7652 .עשאו כבנו, ו אומרים על אשתו אחותי היאלמצרים ושתק על מה שהי

אף , שבחלוקת השכר נטל לוט כפליים מחלקו של עשיו, שוב רואים אנו עד היכן מגעת מעלת הכרת הטוב 7653 

, אלא משום ששתק ולא גילה במצרים ששרה אשת אברהם היא, שעשיו היה בנו של אברהם ולא לוט 7654 

ואילו עשיו קיבל רק חלק אחד , מון והשני למואבהאחד לע, ה בטובתו ושילם לו בשני חלקים"הכיר הקב 7655 

ועוד יותר מכך לאין שיעור בטובתו , ו אנו בשר ודם שמוטל עלינו להכיר בטובתו של חבירנו"ק, לשעיר 7656 

 7657 .(נחלת אליעזר)  .על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך שבכל עת, ה"של הקב

 7658 

 7659 מאמר יא

רדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הי 7660 

 7661 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

והמתין כל הארבעים שנה עד , משה היה מתירא להוכיח ישראל, מלמד שהיו דברי תוכחות, אלה הדברים 7662 

הובא )א  ל בפסיקת"דבר זה יש לנו ללמוד מדבריהם ז, כ למה"וכ, ש"יעוי (´א ו"ר פ"דב) לפני מותו 7663 

ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינים , (בילקוט 7664 

ואתם לא עשיתם כן אלא את , ה לישראל אני אמרתי כי החרם תחרימם"אמר הקב, (ג"במדבר ל) בצדיכם 7665 

יכך צריך לפ, הרי ירמיה בא מבניה ועושה לכם דברים של שכים ושל צנינים בצדיכם, רחב הזונה החייתם 7666 

 7667 .כ"הכתוב לומר דברי ירמיה בן חלקיה ע

כי אף שודאי אין תביעה על יהושע שהחיה את רחב שעשתה חסד עם המרגלים , ל נראה"וביאור מאמרם ז 7668 

שהרי המרגלים ששלח משה לא הוזקקו , אבל התביעה היתה על ישראל שהוזקקו לכך, והם נשבעו לה 7669 

רצונם כל הארץ לאורכה ולרוחבה ואיש לא נגע בהם אלא הלכו כ, לחסד של מי שהוא מיושבי הארץ 7670 

אלא מיד בביאתם לארץ באו אל , אבל כששלח יהושע את המרגלים לא עמדו ישראל במעלה זו, לרעה 7671 

וגם שם נתיראו והיתה צריכה להצפינם על הגג , י הגבול"כלומר ע, בית רחב שבחומה היתה יושבת 7672 

 7673 .יותה עם כל משפחתהעד שזכתה בשביל חסדה להח, ולמסור נפשה עליהם

ז הוזקקו גם להחיות את "ועי, זו היתה התביעה כי גרמו ישראל לעצמם שיהיו זקוקים לחסדה של רחב 7674 

והיה העונש על כך שירמיה בא מבניה ועושה להם דברים של שכים , משפחתה שהיא משבע אומות 7675 

והרי שכל כך , ירמיהומה הם דברים אלו הלא רק דברי תוכחה שהם דברי , בעיניהם וצנינים בצדיהם 7676 

הם , שלא רק העונשים עצמם אלא גם הדברים המנבאים את העונשים, חביבים הם ישראל בעיני המקום 7677 

והאיום הזה שהתורה מאיימת שאם לא תורישו אשר תותירו מהם לשכים , עצמם כבר כשכים וכצנינים 7678 

 7679 .י הדברים המדברים על העונשים"די לו שיתקיים רק ע, ולצנינים בצדיכם

אמנם דוקרים הם כמדקרות ומכאיבין , י דברי תוכחות כשהם מכוונים אל הבשר החי ולא אל בשר המתכ 7680 

אם יתנו אל לבם לשוב ולהטיב את , ודי בהכאב הזה ובהדקירה הזו להנצל בהם מהעונשים עצמם, את הלב 7681 

הרי לא לחינם  ,וכיון שכך הם דברי תוכחות בעיני המקום, כי כבר נתקיים בהם השכים והצנינים, דרכיהם 7682 

שגם משה רבן של ישראל שהיה נושא את ישראל כאשר ישא האומן , תוכחה היא מהדברים הקשים ביותר 7683 

 7684 .היה מתירא להוכיחם, את היונק

ושזה בשיעור העולה על כל מה שאפשר , ולכשנרצה להבחין וללמוד עד כמה מעונגים אנו בעיני המקום 7685 

עד היכן תכלית , 7ז"ל בסוגיא דערכין דגרסינן התם ט"ריהם זנוכל לעמוד על כך מדב, לנו להעלות בדעתנו 7686 

גדולה מזו אמרו אפילו נתכוונו למזוג , יסורין אמר רבי אלעזר כל שארגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו 7687 

רבא , מר בריה דרבינא אמר אפילו נהפך לו חלוקו, לו בחמין ומזגו לו בצונן בצונן ומזגו לו בחמין 7688 

אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו , ואיתימא רבי יצחק ואמרי לה במתניתא תנאואיתימא רב חסדא  7689 

דתניא דבי רבי ישמעאל כל שעברו , (י"רש, כלומר למאי הילכתא הוון יסורין) כ למה"וכ, בידו שתים 7690 

 7691 ואי עבר עליו חד מהנך) ,במערבא אמרי פורענות מזדמנת לו, עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמו

 7692 .(י"רש, הרי הוא יסורין

והם בשיעור כזה שהאדם , והרי לפנינו סוגיא שלמה ששקלו וטרו בה תנאים ואמוראים במדת היסורים 7693 

אבל מה שהוא , שזה יהיה נחשב בעיניו כיסורים, כ"עצמו היה מתבייש להעלות על דעתו להיות מעונג כ 7694 



בעים יום באו על האדם יסורים ממין עד שאם פעם אחת באר, רחוק בעיני אדם קרוב הוא בעיני המקום 7695 

וינצל מן , כבר נחשב לו שעברו עליו יסורין שעל ידיהם מובטח לו שתהיה לו מנוחה לעולמים, זה 7696 

ואין לך אם , כ"והלא אין לך אב האוהב את בנו יחידו שישמרנו כ, הפורענות שהיתה עלולה לבוא עליו 7697 

ה באהבה רבה שהוא אוהב אדם "ורק הקב, שתטפל בו בטיפול שכזה, רחמניה החומלת על פרי בטנה 7698 

 7699 .כ"שומרו בשמירת מעולה כזו ומגין עליו כ, ובחמלה גדולה ויתרה שהוא חומל עליו, מישראל

לא אך , אזי נעמוד כמה קשים הם לפני המקום, ה לישראל"ולכשנכיר את מדת האהבה והחמלה של הקב 7700 

ואלה שידעו את דרכיו הבינו , תוכחותוהם דברי ה, העונשים אלא גם הדברים המדברים על העונשים 7701 

ה הודיעני נא את דרכיך "ואין לך יודע דרכיו יותר ממשה רבינו שביקש מהקב, להתירא מלהוכיח 7702 

וכשכבר הוכיחם אחרי שנתמלאו כל , ולכן אין לך מי שהתירא יותר ממנו להוכיח, ונתמלאה בקשתו 7703 

 7704 .הדברים אשר דבר משההכריזה התורה על זה אלה , ל"ש חז"התנאים הנדרשים לזה כמ

, ה לישראל"האחד להתעלות בהכרת האהבה של הקב, והלימודים שעל האדם ללמד את לבו מן האמור הם 7705 

וכמו שבארנו , אלהיך מיסרך´ ולקיים את המצוה שנצטוינו וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה 7706 

והשני העליה , ים והדמיונותמפני שזו עולה על כל המשל, א להמשיל הדבר באהבת איש את בנו"שא 7707 

כי גם , אף נגיעה קלה ביותר, והחמלה היתרה עליהם והזהירות מנגוע בהם לרעה, בהכרת אהבת רעים 7708 

היו , אם היו דבריהם דברי תוכחה, ה"דברי הנביאים שהיו אוהבי ישראל כפי דרכי האהבה של הקב 7709 

בתכלית הריחוק מלהכאיב לב וכמה יש על האדם להתרחק , נחשבים בעיני המקום כשכים וכצנינים 7710 

 7711  .תבוא האהבה ותבנה את מקדשנו בנין עולמים, ובמקום שנאת חינם שהחריבה את מקדשנו, ישראל

 7712 .(דליות יחזקאל)

 7713 

 7714 מאמר יב

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל  7715 

 7716 .(´א´ דברים א)ב  ולבן וחצרות ודי זה

לפיכך סתם , לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, ל"י ז"ומר רשא 7717 

מלמד שלא הוכיחם אלא , הוא אומר´ ועל פסוק ג, את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל 7718 

ר לך מפני ראובן בני אני אומ, אמר, ממי למד מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למותו, סמוך למותו 7719 

 7720 .כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי, מה לא הוכחתיך כל השנים הללו

ראובן בכורי אתה כוחי וראשית , החשד הנורא של יעקב אבינו כלפי ראובן בנו, יש להתבונן במאמר זה 7721 

, ולכאורה גוזמא כזו למעלה מתפיסתנו! שאם היה מוכיח אותו היה עוזב אותו והולך לידבק בעשיו, אוני 7722 

כל שכן שמדובר ! יש מצוות תוכחה, ואדרבא מן הראוי היה להוכיחו כדי שלא ימשיך כל חייו בטעות 7723 

וידע יעקב שהוא נזהר מלהיכשל ומלצער , וכל הזמן טרוד בשקו ותעניתו, בראובן שהראה דרך התשובה 7724 

ואיך לחשוד , ל היכן אלך מצערו של אבא"ופירשו חז, וכך ראובן בעצמו אמר ואני אנה אני בא, את אביו 7725 

 7726 ?אותו חשד כזה

אבל כשמדובר בתוכחה יש , שכמה שהאדם הוא בר מעלה וגבוה, אלא רואים מכאן שקיימת סכנה גדולה 7727 

ואף כי לפעמים אנו רואים , כל אדם הולך במחשבתו שהוא צדיק ומושלם, צורך בזהירות כפולה ומכפולת 7728 

אחד מסוגל לומר לעניות דעתי אבל אם מי אבל ידוע הפתגם שכל , מישהו שמודה בפנינו על אי חשיבותו 7729 

 7730 .וכמה שהוא בעל מדרגה הסכנה יותר גדולה, שהוא יעיז לומר לו לעניות דעתך הוא כבר לא יסבול את זה

ואיננו , אז הוא כבר לא מתפעל מהתוכחות, מי שאיננו בעל מדרגה והוא רגיל שמוכיחים אותו כל הזמן 7731 

ואינו חושד את עצמו שעשה דבר לא , מי שהוא בעל מדרגה לא כן, כ מקפיד או כועס מתוכחה נוספת"כ 7732 

ואם הוא מרגיש שאחרים , והשגותיו בכבוד יותר גדולות, הוא רואה כל הזמן רק את מעלותיו, טוב 7733 

וקשה לו לשכוח או , אז הוא נעשה מאד מוטרד מזה, וכל שכן אם מוכיחים אותו, חושבים עליו אחרת 7734 

מפריעים לו , והדברים מלווים אותו כל מהלך היום, עצמו זמן רב ולפעמים הוא אוכל את, לעבור על זה 7735 

 7736 .ומזה הוא עלול להגיע עד ועד בכלל, ללמוד או להתמסר לשום ענין

כי כמה שנרצה , לא לטפח בנו את הרגישות לכבוד, אנו צריכים לחנך את עצמנו לדרך של ביטול הכבוד 7737 

ואז מרגישים שאין שום , ם מהרוח חיים של תורהמבזיון אחד נופלי, אז הבזיון יותר כואב, יותר כבוד 7738 

וזה יכול חלילה להתפתח עד הרצון לוותר על כל ההשקפה של יעקב , חשק ללמוד ולא רצון לשום דבר 7739 

ועובדה היא שאהבת הכבוד אצלנו היא שמולידה את השנאת , אבינו ולדבוק בהשקפתו של עשיו הרשע 7740 

 7741 .ומשם ועד לחורבן הדרך ידועה, חינם לזולת

, איזה סיפוק נפשי וגופני, איזו מנוחת הנפש מרגישים, א כן כשאנחנו מתקנים איזו נטיה לכבוד ומוותריםל 7742 

זו הדרך , כ מגדילה בנו את החשק להמשיך ולעבוד עוד ועוד"הרגשת שחרור שאח, לא עינויים לא דיכאון 7743 



זוהי הערובה שנישאר לבטל את הכבוד המדומה ו, להתגבר על הבזיון, לקבל תוכחה, אנו צריכים לדבוק 7744 

 7745 .(דגל המוסר)  .דבקים בדרכו של יעקב אבינו אנחנו וזרענו

 7746 

 7747 מאמר יג

פנו וסעו לכם ובֹאו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני  7748 

 7749 .(´ז´ דברים א) והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת

ם שבאמת "הרא´ ופי, משל הדיוט אומר עבד מלך מלך, י מפני שנזכר עם ארץ ישראל נקרא גדול"ופירש 7750 

הנה נהר , י"ונקרא גדול משום שנזכר עם א, שהרי נמנה לבסוף בפרשת בראשית, היה קטן מכל הנהרות 7751 

, נתגדלה חשיבותו עד שקראוהו הכתוב הנהר הגדול, י"אלא כיון שנזכר עם א, פרת אינו מארץ ישראל 7752 

ש וזהב הארץ ההיא "וכמ, לעליה רוחנית גדולה כשהוא בה שזוכה, י מחשיבה את הנמצא בה"ו שא"וק 7753 

 7754 .(´ג ה"ר פי"ויק) י"אין תורה כתורת א, טוב

וכן אמר הכתוב כי מציון תצא תורה , י תורתן מעולה יותר"הרי שאותם לומדי תורה כשלומדים אותה בא 7755 

הנבואה נגלית אלא  וכן אמרו שאין, (7ג"ברכות ס) י כמבואר"והכונה לא, (´מיכה ד) מירושלים´ ודבר ה 7756 

הרי שאפילו אדם שהיה , (ילקוט יונה) ויונה הנביא ברח תרשישה כדי שלא תשרה עליו הנבואה, י"בא 7757 

 7758 .ל הוא מתקטן ואין הנבואה שורה עליו"כשיוצא לחו, י וזכה למעלת נבואה"בא

י "ת לנו עי ואין אנו מרגישים כראוי את גודל המעלה הנרכש"שאנו נמצאים בא, והנה יש להתפלא עלינו 7759 

ע "רבש, ה לפניו"אמר משרע, (´ב ח"דברים רבה פ) ל"ופשר דבר נמצא בדברי חז, שהותינו בארץ 7760 

ומי , ה מי שהודה בארצו נקבר בארצו"אמר לו הקב, עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ישראל ואני איני נכנס 7761 

ולא , ביא לנו איש עבריגבירתו אומרת ראו ה, יוסף הודה בארצו מנין, שלא הודה בארצו לא נקבר בארצו 7762 

כיצד בנות , אתה שלא הודית בארצך אין אתה נקבר בארצך, נב גונבתי מארץ העברים0כפר אלא אמר ג 7763 

 7764 .יתרו אומרות איש מצרי הצילנו מיד הרועים והוא שומע ושותק

ז "ולא מצינו ע, הרי באומרן איש מצרי כפרו גם ביהדותו של משה והוא שומע ושותק, והדברים מפליאים 7765 

מ כיון שלא הודה "ומ, ואולי משום שהיה בסכנה אם היה מגלה שהוא יהודי, שום תביעה על משה רבינו 7766 

ואף טעמים אלו , שעל זה שלא הודה בארץ לא הועילו שום סיבה וטעם שהיו לו, בארץ לא נקבר בארץ 7767 

שכל , יאותאלא הוא ענין של מצ, והוא משום שאינו בתורת עונש, שמועילים שלא לגלות אשר הוא יהודי 7768 

מ אין הארץ רוצה "דמ, ואין מועיל מה שיש לו טעמים וסיבות לכך, שאינו מודה בארץ אינו שייך לארץ 7769 

יש תנאי להיות מודה , כי לקבל את השפע המושפע ממרום על הארץ ויושביה, ומבואר מזה לימוד לנו, בו 7770 

 7771 .והרגשה זו מכשירה את האדם להכנס תחת ההשפעה שבארץ, בארץ

, (ג"בראשית ל) את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטהכתוב ויקן  7772 

מי שיש לו חלק בה חשוב הוא כחלק , י"הזכיר זה הכתוב להודיע כי מעלה גדולה יש לא, ועיין באבן עזרא 7773 

הרי עצם קנית חלק בארץ היא כקנית חלק , י"הנה מלבד המצוה שבישוב א, ן שם"ב והובא ברמב"לעוה 7774 

י "וע, ולהרגיש את גודל חשיבות קנין חלק בארץ, אך נראה שגם בזה צריך שיהיה מודה בארץ, ב"עוהל 7775 

 7776 .ב"כן הוא חשוב כקונה חלק לעוה

שעל הנשים לא , י שם"וברש, (ז"במדבר כ) תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו, ומצינו בבנות צלפחד אמרו 7777 

, אנשים אומרים נתנה ראש ונשובה מצרימהה, נגזרה גזרת מרגלים לפי שהן היו מחבבות את הארץ 7778 

אלא , ל שבקשת הַנחלה שלהם לא היה בקשה לקבל רכוש סתם"מצאו חז, והנשים אומרות תנה לנו אחוזה 7779 

י כן זכו להכנס לארץ "וע, שהכירו במעלת קנית חלק בארץ וחיבבו את הארץ, באה משום חביבות הארץ 7780 

ואילו חטא המרגלים לא , שנמחל לישראל על חטא העגלכ הטעם "ויתכן שזהו ג, וניצלו מגזירת המרגלים 7781 

ממילא אינם שייכים , ומשום שכיון שהוציאו דיבת הארץ רעה ולא רצו בה, נמחל להם ומתו כולם במדבר 7782 

 7783 .(ה"כ´ ג מא"שיחות מוסר ח)  .ואינם ראויים להיות בארץ, לארץ

 7784 

 7785 מאמר יד

 7786 .(א"י´ דברים א) כאשר דיבר לכםאלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם ´ ה

אנו יש בנו אחד מכל הדברים שאתה מוכיחנו וקיבלנו , ר אחא יכולים היו ישראל לאמר לו רבינו משה"א 7787 

ר "מד) מקבלים תוכחות ושותקים, צדיקים כיוצא בכם, אלא שתקו לפיכך הוא אומר ככם? תוכחותיך 7788 

בין אם זה , ראוי לה והוא נמצא אשם בדבר קשה לו לאדם לקבל תוכחה אף בשעה שהוא, (א"י´ דברים א 7789 

וקשה לו אף לשמוע , קשה להודות על החטא, חטא שבין אדם למקום ובין אם זה חטא שבין אדם לחבירו 7790 

 7791 .הוא איננו מנסה לכוף ראשו לפני המוכיח, על דבר חטאו

ה ומטיל כאשר קורה לפעמים שהמוכיח טוע, אבל יותר קשה לאדם לקבל תוכחה בשעה שהוא צודק באמת 7792 

ובידי המואשם להוכיח בראיות ברורות למוכיח שלא הוא , בזמן שאחרים חטאו ולא הוא, את האשמה בו 7793 



כי אם שולט על עצמו , הוא איננו דוחה את תוכחת המוכיח, ובכל זאת הוא שותק ואינו מגיב כלום, האשם 7794 

שומעים , ים השותקיםהרי אז בודאי שהוא ראוי לשבח והוא נמנה עם הצדיק, ובולע את הגלולה המרה 7795 

 7796 .חרפתם ואינם משיבים

הרי היו אלה , שכל התוכחה שהוכיח אותם משה, וכאלה היו בני דורו של משה הדור האחרון במדבר 7797 

ותגובתם , ובידם היה להוכיח שלא הם חטאו, כי הם לא חטאו, חטאים שיש לייחס לאבותיהם ולא להם 7798 

כי , ומשה רבינו ידע את סוד שתיקתם, רבם מ שתקו וקיבלו את תוכחתו של משה"מ, היתה מתקבלת 7799 

הוא איחל כי , שמח על מעלתם וסגולתם הנעלה והתפלל שכמותם ירבו בישראל, מתוך צדקות הם שותקים 7800 

 7801 .בזמן שהם מנוקים מכל עוון, שיקבלו תוכחה וישתקו, הלואי יתרבו צדיקים כיוצא בהם

אף , דה לחבירו בין על אמת בין על השקרתלמידי חכמים כל אחד מו, תענית כותב´ ובפסקי תוספות מס 7802 

אבל הוא בכל , הטיח בפניו על עוולה שלא נעשתה על ידו, שהמוכיח טעה הפעם בתוכחתו על איזה אדם 7803 

טוב , שזה מועיל לריכוך הלב ולהכנעתו, זאת שותק ומאזין לתוכחתו ומרוצה לקבל את עלבון התוכחה 7804 

 7805 .ז"לנפש ומועיל לנשמה ולמעט בהנאת הכבוד בעוה

ואת שעיר החטאת דרוש דרש , שקצף עליהם משה רבינו, (´ג א"ר שמיני י"מד) וכן מצינו אצל בני אהרן 7806 

אם לא הייתם עתידין לאכול למה ? אמר להם אם שחטתם למה לא אכלתם, דרישות´ דרש משה ב, משה 7807 

י והיום היום מתו בנ, ל"ואהרן אחיו תיקן הטעות של משה וא, מיד ויקצוף על אלעזר ואיתמר? שחטתם 7808 

חטאת דחמור אינו דין שיהא , ומה מעשר הקל אסור לאונן? היום מתו והיום אוכל בקדשים? אקריב קרבן 7809 

ואהרן , אני טעיתי את ההלכה, הוציא כרוז לכל המחנה ואמר, מיד וישמע משה וייטב בעיניו? אסור לאונן 7810 

 7811 .אחי בא ולימד לי

וזכו ונתייחד הדיבור עליהם , את הלכה ושתק איתמר ידע, אלעזר ידע את ההלכה ושתק, ל אומרים"וחז 7812 

תני רבי חייא לאמר , אל משה ואהרן לאמר אליהם´ ד וידבר ה"הה, ועל אביהם ועל אחי אביהם בחייהם 7813 

למה לא הגיבו מיד לומר ? והנה אם אלעזר ואיתמר ידעו את ההלכה למה שתקו, אליהם לאלעזר ולאיתמר 7814 

 7815 ?ויוכיח אותם לחינםולמנוע ממנו שיקצוף , כל מה שהם יודעים

חבל היה להם להחמיץ ההזדמנות , אלא שבני אהרן לא רצו להפסיד את התוכחה של רבן של כל ישראל 7816 

ירמיה קראו עליהם הפסוק אוזן שומעת תוכחת חיים ´ פנחס ור´ ר, והזכות לשמוע קולו של איש האלהים 7817 

עו תוכחת משה רבם והיה בידם בגלל ששמ, (.ו"ילקוט משלי ט) אלו בניו של אהרן, בקרב חכמים תלין 7818 

´ אלא זיכו את אביהם בדיבור ה, ולא רק הם, זכו שהדיבור נתייחד אליהם, להשיב אבל לא עשו כן 7819 

זכו , ל לפי שקיבלו ראובן ושמעון ולוי תוכחת אביהם יעקב"וכן אמרו ז, ש לכולם"והתגלות שכינתו ית 7820 

 7821 .(שם) חת חיים בקרב חכמים תליןלקיים מה שנאמר אוזן שומעת תוכ, להתייחס אצל משה ואהרן

ורק לפנות , כי בהיותו ילד למד פעם עם חבירו כל הלילה בהתמדה, ל"מספרים על בעל שפת אמת זצ 7822 

ם והטיף לו שעה ארוכה "נכנס אצלו סבו בעל חידושי הרי, והיה ישן עד עיצומו של יום, בוקר שכב לישון 7823 

והשפת אמת הקשיב לדברי , שכים ללמוד תורהעל אשר הוא מרבה בשינה ואינו מ, דברי תוכחה ומוסר 7824 

וחבירו שהיה , ולא הפסיקו אפילו במלה אחת כדי להתנצל ולהצטדק, המוסר הקשים בתשומת לב מרובה 7825 

היתכן מדוע החריש ולא אמר לסבו כי היה ער כל , וכאשר שאלוהו לאחר מכן, באותו מעמד השתומם מאד 7826 

למען אשמע מפיו , יתי להפסיק את הסבא באמצע דבריול לא רצ"השיבו השפת אמת ז. הלילה ולמד תורה 7827 

 7828 .עוד דברי מוסר

ויגשו אליו בני גד ובני ראובן ויאמרו גדרות צאן , מטות´ ובדברו נטל חומש והראה לחבירו את הפסוק בפ 7829 

אם מלכתחילה היה בדעתם של בני גד ובני , ושאל השפת אמת, נבנה למקננו פה ואנחנו נחלץ חושים 7830 

הרי היה להם לומר זאת מיד כשהתחיל משה רבינו להטיף להם , הירדן ולהחלץ למלחמה ראובן לעבור את 7831 

כה עשו , ולמה תניאון את לב בני ישראל, באומרו האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, מוסר 7832 

שהיתה מלאה ביטויים חריפים ביותר כמו , ולא להמתין עד אשר יסיים את תוכחתו הגדולה, אבותיכם 7833 

כי , אלא אין זאת כי אם חבל היה להם להפסיק את דברי תוכחתו של משה רבם, חטאים תרבות אנשים 7834 

 7835 .(מעייני החיים)  .רצו להוסיף ולשמוע דברי תוכחה ומוסר מפיו הקדוש

 7836 

 7837 מאמר טו

 7838 .(א"י´ דברים א) אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם´ ה

ה את אברהם "כבר הבטיח הקב, משה אתה נותן קצבה לברכתנו, רו לואלא אמ, מהו שוב ויברך אתכם 7839 

 7840 אמר להם זו משלי היא אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם, אשר אם יוכל למנות את עפר הארץ

ואם גם , אינו יכול לחזור ולברך אותה ברכה עצמה, אדם המברך את רעהו ואפילו את קרובו, (י שם"רש) 7841 

ואם יוסיף עוד כמה ברכות הרי , אז לאחר שיברך כמה פעמים ילאה ויתעייףגם , ישנה את נוסח הברכה 7842 

, אך שונה הוא לבו של משה רבינו, וגם מקבל הברכה לא ימצא בהן שום טעם, תהיינה מן השפה ולחוץ 7843 



אלא שאפשר לעשות מהן אלף , כ אהבה וברכה לעם ישראל עד שאינו יכול להוריק אותן"הוא מלא כ 7844 

יש בלבו זרם של אהבה המגיע עד לכדי אלפי , זוהי הברכה משלו, ן משקל של ממשובברכתו טמו, ברכות 7845 

 7846 .ברכות

כה היתה נשמתו , הוא מצא את הסיפוק רק בברכת האלף, דעתו של משה לא נתקררה במספרים קטנים 7847 

עד שבכל ברכה וברכה התלהב התלהבות , ועד כדי כך מדד באהבתו את עם ישראל, עשירה ונדיבה 7848 

, בכל ברכה שירה ותהילה מיוחדת לטובת עם ישראל, כה היתה שונה מחברתה ובאהבתהוכל בר, חדשה 7849 

וכשהיה מברכן היה מתעלה , שכן פירט את ברכתו לכל שבט ושבט, כל ברכה היתה מיוחדת בפרטות 7850 

אותה , והברכה האחרונה לא היתה חלושה לעומת הברכה הראשונה, באהבתו ובברכתו מעלה מעלה 7851 

 7852 .רכה האחרונה כבראשונהעוצמה ואותו חוזק בב

אלף , מה כתיב אלף פעמים, להביט בברכתו של משה יש בה מסוף העולם ועד סופו, ר אליעזר בן יעקב"א 7853 

, ברכותיו של משה נובעות כמעיין מלבו הטוב והרחב, (א"י´ ר א"מד) פעם אין כתיב כאן אלא אלף פעמים 7854 

בדבריו המצומצמים צפון לב טוב ואהבה , יובברכתו צפונה יותר אהבה ממה שיכול היה לתת לה ביטוי בפ 7855 

ל "א ז"וכמש, וכשם שנשמתו אינה מוגבלת כן ברכתו אינה מוגבלת עד אין סוף, מסוף העולם ועד סופו 7856 

והוא , משה רבינו מרגיש כי הברכה העליונה אין לה סוף ואין לה קצבה, ברכותיו של משה אין לה קצבה 7857 

ה "ורק הקב, כיון שאין לו הסגולה להוסיף יותר, לו היאזו מש, אומר כי ברכת האלף הוא מספר קטן 7858 

 7859 .ברכתו אין לה סוף

בנוהג שבעולם אדם , ה יתירה מן העיקר"שתוספתו של הקב? עליכם´ למה ברכן בלשון תוספת יוסף ה 7860 

ה תוספתו יתירה מן "אבל הקב, כמה הוסיף לו אונקיא, אמר לו הוסיף לי, לוקח מחבירו ליטרא בשר 7861 

, ויוסף אברהם ויקח אשה´ שנא, ומה שהוסיף לו יותר מן העיקר, צחק היה עיקר לאברהםי? כיצד, העיקר 7862 

מה כתיב ובני בנימין בלע ובכר יותר , לי בן אחר´ יוסף ה´ שנא, בנימין היה תוספת, יוסף היה עיקר לאמו 7863 

ף על ימיך הנני מוסי´ שנא, ה יותר מן העיקר"ומה שהוסיף לו הקב, ד שנה"חזקיה עיקר מלכותו י, מיוסף 7864 

 7865 .חמש עשרה שנה

י שהוא תוספת העמיד "ער עיקר ושלה ע, י שהוא תוספת נולד הוא ושתי תאומות עמו"והבל ע, קין עיקר 7866 

וכיון , י שנים ונתוספו לו מאה וארבעים שנה"עיקר שנותיו של איוב לא היו אלא ק, עשרה בתי דינים 7867 

´ משה אמר יוסף ה, ן את ישראל בתוספותהתחילו מברכי, ה יתר על העיקר"שראו הנביאים שתוספת הקב 7868 

, ´היא מציאותו ית´ ברכת ה, (א"י´ ר א"מד) עליכם ועל בניכם´ דוד אמר יוסף ה, עליכם ככם אלף פעמים 7869 

כי אין , כן גם ברכתו חסדו וטובו הנאצל על הבריות אין סופיים, וכשם שהוא אין סוף כן דברו לנצח קיים 7870 

 7871 .ההתחלה ואין סוף

כאשר , וכל מה ששואבים ממנה יותר היא מתמלאת מחדש, ובעת כמעין המתגברהחכמה העליונה נ 7872 

´ ברכת ה, התוספת התאחדה בדבקות והדבקות היא תמיד בהתחלה, מסתיימת ההתחלה באה התחלה חדשה 7873 

וכל מה שמריקים את הברכה , משתרשת ומתרחבת, הברכה בעצמה מתעשרת ומתוספת, היא תעשיר 7874 

הנצחיות , ברכת התוספת היא שמגלה לנו את סוד הנצח, תמלאת יותר ויותרנכפלת ומ, הריהי נובעת יותר 7875 

 7876 .עולה ומתעלה הולכת וגדלה

הגיעו לידי , משה ודוד עומדים ומוסיפים בברכתם, ה האינסוף"את ברכת התוספות למדו הנביאים מהקב 7877 

כן , ין סוףשזוהי מהות וצורת הברכה לא, למאות ואלפים פעמים, אהבה והערכה לעם ישראל בלי קצבה 7878 

שרגש , שהתוספת תהיה מרובה על העיקר, גם צריכה להיות ברכת האדם היוצאת מלבו ומנשמתו הטהורה 7879 

כי בלבו אהבה , השמחה והאהבה לישראל תהיה עולה מתגדלת ומתרחבת משעה לשעה ומרגע לרגע 7880 

 7881 .(אור חדש)  .הוא צר מכדי שיוכל לבטא את הפנימיות שבלב, ושמחה יותר ממה שהוציא מפיו

 7882 

 7883 מאמר טז

דברים ) ואצוה את שופטיכם בעת ההיא לאמר שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו 7884 

 7885 .(ז"ט´ א

אל תאמר כבר בא דין זה לפני , שאם בא דין לפניך פעם אחת שתים ושלוש, אמר להם הוו מתונים בדין 7886 

הוו מתונים בדין והעמידו , הגדולה אומריםוכך היו אנשי כנסת , ושניתיו ושלשתיו אלא הוו מתונים בדין 7887 

 7888 .(ספרי) תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה

ל לעולם יראה דיין עצמו "דזה שאמרו חז, ל באגרת המוסר"ישראל סלנטר זצ´ ידוע מה שכתב הגאון ר 7889 

ל דברו בהוה בדיין שהוא עלו, (´סנהדרין ז) כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו 7890 

, אם בדיין שאין עצם הדין נוגע אליו כלל, ו"ובאמת הדברים ק, אבל אותו דבר נאמר לכל אדם, להכשל 7891 

וכל כולו מלא , כ לגבי היחיד הבא לפשפש ולמשמש במעשיו"עאכו, כ"בכל זאת הזהירה אותו התורה כ 7892 

 7893 .שצריך להיות פחד הדין לנגד עיניו, נגיעות



ואיך באמת יכול הוא להנקות מנגיעותיו ולהזהר , חובה לעצמו והנה אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם רואה 7894 

, שאם רואה הדיין שהדין מרומה שיסתלק עצמו מלדון (7´שבועות ל) ל"וכבר אמרו חז? מכל סטיה קלה 7895 

שהודה שפעם לא פסק כהוגן מפני שהיה הדין מרומה ולא היה , ל"ד דקובנא זצ"א אב"ומספרים על הגרי 7896 

אין עצה להנצל מדין מרומה , ואם כן כאשר האדם בא לערוך חשבון הנפש, סקלו סייעתא דשמיא באותו פ 7897 

 7898 .י התבוננות ולימוד המוסר ובקשת סייעתא דשמיא"רק בזה שיתרומם מהקטנות שלו ע

ולפעמים , וכמו שבדין תורה מה שהוא יותר מתעמק בטענות שתי הצדדים במתינות יותר מתברר הדין 7899 

, דין שכבר בא לפניו כדוגמתו כמה פעמים´ ואפי, שחשב בהתחלה מתהפך הדין מן הקצה אל הקצה ממה 7900 

אסור לסמוך על תקדימים אלא , כמו כן בחשבונות האדם עם נפשו, עם קצת שינוי בטענות יכול להשתנות 7901 

כלומר לראות שהוא בעצמו יהיה אמיתי , והעיקר לדון דין אמת לאמיתו, לשקול כל פעם לגופו של דבר 7902 

 7903 .ד"ז יוכל לשפוט דין אמת ויזכה לסוא, ולא ירמה את עצמו

אם ליישר את עצמי כדי , די לי אם לעמוד על שורת הדין בין בעלי דין, אולם אל יהרהר האדם בלבו לאמר 7904 

על זה הורו לנו אנשי כנסת ? אבל מה לי להתאמץ בטורח הציבור ללמד להם דעה, להגיע לשביל הזהב 7905 

אלא , ל מחמת זה חלילה לישב בטל מזיכוי הרביםאב, הגדולה שאמנם עלינו להשתמש במידת המתינות 7906 

ואל יהסס מפחד שמא יכשל בתלמידים שאינם הגונים שנחשב , יאזור חיל להעמיד תלמידים ולסבול עולם 7907 

אלא יעמיד תלמידים הרבה כדעת , ואל ירבה בחקירות ודרישות בזה, (ג"חולין קל) כזורק אבן למרקוליס 7908 

, י שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורהמפנ, בית הלל שאומרים לכל אדם ישנה 7909 

 7910 .(ב"נ פ"אדר) ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים

מן הזהירות שלא להרבות , ש החובת הלבבות בהקדמתו"אפילו במידת המתינות ההפרזה אינה רצויה וכמ 7911 

וכן , המושכלות יצליח בעצמו יותר בהשגת, אדרבה בזה שיתמסר להרבצת תורה וזיכוי הרבים, להיזהר 7912 

סלקו את שומר הפתח ונתנה רשות לכל התלמידים , ביום שדחו את רבן גמליאל מן הנשיאות´ מצאנו בגמ 7913 

ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא , באותו יום נישנית מסכת עדיות, להכנס לבית המדרש 7914 

הרי קמן , חידוד והפלפולי מכיון שנתרבו התלמידים נתרבה ה"ופירש שם רש, (.ח"ברכות כ) פירשוה 7915 

דוקא אז זכו להארת הדעת , שבזה שקרבו את הרבים אף שהיה מקום לחשוש שמא אין תוכם כברם 7916 

 7917 .והצליחו לפענח כל תעלומותיהם

וכאשר בא דין לפניו היה משתף בזה עוד עשרה חכמים כי היכא , ומצאנו ברב הונא שהיה ירא הוראה 7918 

לומר שאם תצא טעות מתחת ידם ישאו כולם בעונש ולא רק הוא כ, (7´סנהדרין ז)א  דלימטא שיבא מכשור 7919 

בכל זאת לא עלה על דעתו מחמת זה להסתלק לגמרי , כ"ואף שהיה פחד הדין לנגד עיניו כ, לבדו 7920 

ועם כל זאת אחרי שהעמיד החכם תלמידים הרבה ונתרווחא שמעתתא על ידו עדיין צריך , מהדיינות 7921 

ופירש החסיד , ג ועשו סייג לתורה"ועל זה סיימו אנשי כנה, רהלבדוק אם אכן מתנהגים התלמידים כשו 7922 

כלומר על אף שיש רשות לתלמידים לפלפל בחכמה להוציא לאור , יעבץ שהמלה סייג הוא מלשון חוזק 7923 

 7924 .אין להם הרשות לחלוק על האמת המקובלת בידינו, משפט

רק , ן בתירא לדון לפניו בהלכהיהודה ב´ אליעזר לר´ שהרשה ר, (´פרק ט) והוא כעין מה דאיתא בנגעים 7925 

חכם , וכאשר באמת חזק את שמועתו אמר לו, בתנאי שכוונתו לקיים את השמועה שבידו ולא לדחותה 7926 

 7927 .גדול אתה שקיימת דברי חכמים

ז הוא "העוה, (7ג"עירובין י) עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו, ל"זה שאמרו חז 7928 

ובכל זאת צריכים לשמור על המאזן העדין בין עשייה לביקורת , המעשהעולם העשייה והכל לפי רוב  7929 

ומאידך להמנע מהפרזה בזהירות , מצד אחד צריכים לשקול כל דבר ולא לעשות בפזיזות, עצמי ומתינות 7930 

.ובודאי אם יעשה האדם את שלו כפי מיטב היכולת יזכה לסייעתא דשמיא ולא יאונה לו כל רעה, יתירה 7931 

 7932 .(המוסר והדעת)  

 7933 

 7934 מאמר יז

לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר  7935 

 7936 .(ז"י´ דברים א) יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו

שנינו , אבל לא כן הדבר, ואנו חושבים שדבר שקר הוא מי שאומר היפך האמת, כתוב מדבר שקר תרחק 7937 

, אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה, ים שבאו לדיןמנין לשנ, (א"שבועות ל) ´בגמ 7938 

כי הוו אתו לקמיה דרבא בר רב , ל מדבר שקר תרחק"ת, שאומרין לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותך 7939 

לבוש כמותו שלא תגרום לנו לישא , י שם"וראה רש, כ"הונא אמר להו שלופו פוזמוקייכו וחותו לדינא ע 7940 

 7941 .ש"ו דברי שכנגדך מפני חשיבותך עיאו יסתמ, לך פנים

הדבר פשוט מפני שזה עשיר גדול , למה זה לובש אצטלית יקרה וזה סמרטוטין, ויש להתבונן בזה טובא 7942 

הלא על זאת כבר הוזהרו לא ? ד רשאים לפסוק דין של עשיר ועני"כ קשה וכי אין ב"וא, והשני עני מדוכא 7943 



ובכך רשאים הם ומצוה , לא תגורו מפני איש, במשפטוכן לא תכירו פנים , תטה משפט אביונך בריבו 7944 

 7945 ?ומה כל הרעש כאן אם העשיר לובש את בדיו גם כשעומד לדין, בידם לדון ולשפוט בין אחיהם

שניהם בסמרטוטים או שניהם , ועוד מה נשתנה המצב כעת שהם יוצאים לרגעים ונכנסים במלבוש שוה 7946 

אלא על כרחך אתה צריך לומר ודאי שהידיעה לא ? ניהאם ישכחו הדיינים שזה עשיר וזה ע, באצטליות 7947 

ז הם נמנו לדיינים ונאמר להם שלא "שהרי ע, ובידיעה לבד אין מה לחשוש שישאו פנים, נתחלפה כלל 7948 

ואם מלבישו כמותו או , מפני שהעין רואה לפניה אחד כך ואחד כך, אלא הענין הוא כך, ישאו פנים בדין 7949 

! רואים אנו מזה יסוד נורא, רק שניהם שוים, ת העשיר ולא את הענילובש כמוהו שוב אין העין רואה א 7950 

, ז עיקר הגורם והחשש של נשיאת פנים וכן להיפך"ובכ, פ שהשכל יודע ברור לא כמו שהעין רואה"שאע 7951 

גל עיני ! כ למדנו כמה גדול וחזק הוא הטבע נגד השכל"וא, תלוי בראיית העין של האדם ולא בשכלו 7952 

 7953 !תךואביטה נפלאות מתור

, כיון שהוא רואה לפניו עשיר ועני, ז העין יכולה להטעותו"ובכ, פ שהדיין הוא דיין אמיתי וכשר"הרי שאע 7954 

, אבל הוא עלול לטעות ולחשוב שאיננו נושא פנים, פ שיודע ומתיירא מהאזהרה שלא ישא פנים"ואע 7955 

לא יעשו הדיינים כן הרי ואם , י שלא תגרום לנו לישא לך פנים"והיינו מה שפירש רש, והאמת הוא להיפך 7956 

ויכול להיות שיושבים בדין , ולא כתוב איזה דיין הוא, נפלו בשקר ועוברים על אזהרת מדבר שקר תרחק 7957 

ר יונתן לעולם יראה דיין כאילו חרב מונחת לו בין "נ א"ואמרינן ביבמות ארשב, צדיקים חסידי עולם 7958 

´ להם מדבר שקר תרחק אם עיניהם רואות ב ולדיינים כאלו אומרים, ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו 7959 

 7960 .הרי מהו כוח הטבע השלטת בכל אדם, ל"בעלי דינים כנ

, אחד יהא לבוש איצטלית בת מאה מנה והשני יהא לבוש סמרטוטין, א לישיבה"והנה אם יכנסו שני בנ 7961 

, למוד או לאאף כי לא יודעים אם יכול ל? לא להראשון הלבוש איצטלית, אצל מי ירוצו ליתן שלום עליכם 7962 

והמדקדק במעשיו יגש גם , ולהשני יעזבו אותו אצל הדלת עומד, ובהדרת הכבוד יראו לו מקומו במזרח 7963 

למי נתת שלום לאדם או ! והרי התורה צווחת מדבר שקר תרחק! אליו ליתן לו שלום כדי לצאת ידי חובה 7964 

אך זהו טבע האדם שטובע , אואיזה בזיון הו! ראה כי כל ריצתך והכנעתך היה רק לפני איצטלית? לבגד 7965 

 7966 !בים של שקר ואינו מרגיש

כי , הפרים´ מעתה נבין על מה הוצרך אליהו הנביא להרעיב בני דורו קודם שהראה להם הנס הגדול עם ב 7967 

ואף כי בשכלו יראה , לא ילמד דבר ולא ירגיש כלום, ואם לא ירככו אותו ביסורים, הטבע קשה הוא מאד 7968 

, והם נאחזים בשלהם כרצונם ומושכלות לא ידעו, ם משכן ההרגשים הטבעייםז לבו רחוק כי ש"בכ, ויבין 7969 

 7970 !לכן יזכור האדם מה העבודה המוטלת עליו, והם המדות הרעות הקנאה התאוה הכבוד ודומיהן

, ש"ודרשו מכאן שהמודד נקרא דיין עי, לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה, (ט"ב פ"ב) ´ובגמ 7971 

! נקרא דיין, כ להבדיל בין טוב לרע"וכמו, יו דבר ועליו לבחור בין נכון ולא נכוןהרי שכל אדם כשבא לפנ 7972 

, היינו שוחד הרצון התאוה וכדומה, לא להטות משפט ולא ליקח שוחד, כי עליו לפסוק כעת את הדין כראוי 7973 

מחשבה אחת לשבת , מחשבות´ מעתה נתבונן אם באים לפני אדם ב, כי לפיכך ודאי נקרא המודד דיין 7974 

וכמובן שהרחוב נראה לעין אדם כאיצטלית , ומחשבה שניה לצאת לרחוב, ללמוד בלא שום חשבון גשמיו 7975 

אך זה לחשבון , פ שהשכל שלו יודע כי אינו כן"אע, ובן תורה נראה בדור זה כלבוש סמרטוטין, נכבדה 7976 

יתרחק ולא  איך? ומה יעשה אדם וינצל משקר גדול זה, ז הוא לבוש סמרטוטין"אבל עכשיו בעוה, ב"עוה 7977 

 7978 ?יטה משפט

בעלי דינים ´ כלומר כל אדם עומדים לפניו תמיד ב, ר"ט על יצה"לעולם ירגיז אדם יצ (´ברכות ה) ל"אחז 7979 

ולאו , יצר הטוב מייעץ לו עצות נכונות ומראה לו כמה חיים ואושר מוכן לעוסק בתורה, ר"ט ויצה"יצ 7980 

ו רק קצת סבלנות יראה טובה וברכה בעמלו ז אם יהיה ל"אלא גם כאן בעוה, ב"דוקא שצריך לחכות לעוה 7981 

, ב"ואין כוונת הכתוב ואחריתך לעוה, והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד (´איוב ח) ש"וכמ, בתורה 7982 

ר מראה לו "כ יצה"משא, אבל צריך להתאזר בסבלנות ולחכות קצת, ז ישגה מאד"אלא גם כאן בעוה 7983 

 7984 .המתוק מהרע תיכף

וצריך להאזין היטב , היינו שידע שיש לפניו שני בעלי דינים אלו, ר"על יצהט "וזהו לעולם ירגיז אדם יצ 7985 

היינו שאם יעסוק בתורה יטעם טעם , נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה, להטענות ולפסוק הדין בריב זה 7986 

כי ודאי בלא עסק התורה לא יוכל , רוחניות ואז ירגיש עונג הרוחני וילבש גם איצטלית בת מאה מנה 7987 

, ם וכדומה"ומכיון שלא היה לו שום פעם העונג לתרץ דברי הרמב, בין ולהרגיש עונג רוחניהאדם לה 7988 

ט "יעסוק בתורה וירגיש אז עונג רוחני ובכך ילביש גם את היצ? ומה יעשה, בודאי איצטלית הרחוב ינצח 7989 

ו "קכ "וא, ויבין כי גם בהנאת הגשמיות צריך אדם לעמול כמה יגיעות עד שמשיג ההנאה, באיצטלית 7990 

 7991 !ואז אדרבה יאמר עליו וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעימה ויט שכמו לסבול, בעונג התורה

זה סימן מובהק שחסר , כלומר אם עם עסק התורה אינו מועיל לו, נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע 7992 

לאו יזכיר לו יום ואם , נצחו מוטב, יקבל עליו את העול של מלכות שמים, ש"ולכן יקרא ק, ו"לו אמונה ח 7993 



כ בתאוות העולם שעל אף "כלומר שהוא משוקע כ, ש"ואם לאו שאינו מועיל לו לא תורה ולא ק, המיתה 7994 

, ר סמרטוטין"כ אין לו עצה אחרת רק להלביש גם את יצה"א, ו"הכל אצלו הרוחניות כלבוש סמרטוטין ח 7995 

שמכל הנאותיו לא ישאר לו , מרטוטיןויראה לפחות בעיניו שגם הרחוב הוא ס, והיינו יזכיר לו יום המיתה 7996 

אבל להשאיר שאחד ישאר , בעלי דינים אצלו שוים´ ובזה יהיו ב! אמות עפר ותולעים בקבר´ כלום רק ד 7997 

בכזה ודאי אי אפשר בשום , ט יהיה בעיניו כלבוש סמרטוטין"ויצה, בלבוש של איצטלית בת מאה מנה 7998 

 7999 .אופן לנצח

כי , והדיין הוזהר מאד שלא להטות משפט ולא ליקח שוחד, וכי כל אדם דיין על עצמ, נמצינו למדים 8000 

ובכל , ומשפט הוא בכל מדה שאדם מודד אם הן ואם לאו, השוחד יעוון עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים 8001 

ולהתרחק מאד שלא יזדקר שקר לנגד עיניו , הוזהרנו שלא לעשות עול במשפט זה, משקל ובכל משורה 8002 

 8003 .(לב אליהו)  .משפטכנאמר לא תכירו פנים ב, בדין

 8004 

 8005 מאמר יח

לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר  8006 

 8007 .(ז"י´ דברים א) יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו

אמר , וכן שמואל אמר לשאול אנוכי הרואה, על דבר זה נסתלק ממנו משפט בנות צלפחד, ל"י ז"אומר רש 8008 

, (ז"ט´ שמואל א) ואימתי הודיעו כשבא למשוח את דוד, ה חייך שאני מודיעך שאין אתה רואה"לו הקב 8009 

 8010 .אל תבט אל מראהו, ה ולא אמרת אנוכי הרואה"אמר לו הקב, משיחו´ וירא את אליאב ויאמר אך נגד ה

כ "ש כאך העונ, סך הכל פליטת קולמוס כזו, רואים מכאן באיזו חומרא התורה הקדושה מתייחסת לדיבור 8011 

וכן אנו רואים אצל בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשי שאמרו גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים , חמור 8012 

חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם , י מתייחס לדברים באומרו"רש, (ב"במדבר ל) לטפנו 8013 

ל במדרש התייחסו "וחז, עשו העיקר עיקר והטפל טפל, לא כן, אמר להם משה, שהקדימו מקניהם לטפם 8014 

אם מקדימים את הממון , ואמרו עליהם את הפסוק לב חכם לימינו ולא כסיל לשמאלו, ביתר חריפות 8015 

 8016 .למשפחה זה לב כסיל

וכי לא קורה שאדם טועה ואומר דברים בלי ! יתכן שסתם נכשלו בפליטת פה? ולכאורה מדוע כל החומרא 8017 

משה רבינו כן , אבל כאן רואים שלא כן הדבר, ואין צורך כלל להתייחס לתפוס על כל מילה? כוונה 8018 

במאזניים , התורה מודדת כל מילה שאדם מוציא מפיו, ת אל שמואל הנביא"וכך התייחס השי, מתייחס 8019 

אז אנו , וכמו כן אצלנו אם מדובר על הכבוד שלנו, מאד עדינות המרגישים כל פרט קטן שבקטנים 8020 

מנתחים , כ חשדנים על כל מילה שאומרים עלינו"כ אנו, משתמשים גם כן במאזניים מאד דקים ורגישים 8021 

אין אנו מרגישים , לא כן הדבר כשמדובר על כבוד הזולת, מבררים מה כיון על כל מילה ועל כל תנועה 8022 

 8023 .שום סיבה מדוע הוא כועס

מדוע לא הזכיר להם , אמר להם ברמז ודי זהב, ועל כן כאשר משה רבינו הוכיח את כלל ישראל על העגל 8024 

מהו השורש שממנו , אלא משה רבינו חדר לשורש? וכי זה דבר שאפשר להסתיר? את העגלבפירוש  8025 

הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה , י על המקום"זה הזהב כפי שמביא רש? הסתעף ויצא העגל 8026 

ולא רק למעשה , התוכחה צריכה להיות מכוונת למקור, שנאמר וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל, להם 8027 

, יש לראות מהו השורש שממנו יצא, ואם האדם נכשל בלשונו ואומר דברים שאינם כהוגן, ה לעיןהנרא 8028 

 8029 .ועל השורש הזה יש להוכיח

ל שגילו "וכן מצינו לחז, (ב"ברכות ל) אין האריה נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר 8030 

י בפרשת כי תשא על "ביא רשל את המשל הידוע שמ"ועל זה מביאים חז, המקור והשורש לחטא העגל 8031 

מה , אתה הוא שגרמת להם שהשפעת להם זהב וכל חפצם, (ב"ברכות ל)ב  המלים ויעשו להם אלהי זה 8032 

מה יעשה הבן , משל למלך שהיה מאכיל ומשקה את בנו ומקשטו ותולה לו כיס בצוארו, יעשו שלא יחטאו 8033 

 8034 .שלא יחטא

ומברר להם את מקור , עיר עד קדש ברנעמדרך הר ש, וכך משה רבינו מוכיח אותם על כל מכשול 8035 

אמר , ואין הדברים מקריים, ולכל מכשול יש תוצאה, לכל מכשול יש השורש, המכשולים ומה תוצאותיהם 8036 

א יום "ואף הוא מהלך י, להם ראו מה שגרמתם אין לך דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר 8037 

ובשביל , בשבילכם למהר ביאתם לארץ כל כך שכינה מתלבטת, ואתם הלכתם אותו בשלושה ימים 8038 

 8039 !נורא התוצאות של המכשול, שקלקלתם הסב אתכם סביבות הר שעיר ארבעים שנה

וכן שמואל הנביא שאמר אנוכי , ה תפס את משה רבינו על שאמר תקריבון אלי ושמעתיו"ובגלל זה הקב 8040 

לא , צריכים להתייחסולשורש , אלא יש כאן מכשולים שיש להם שורש, אין כאן תקלה בלשון, הרואה 8041 

לנתח כל מכשול ולחפש את שורשו , כמה עלינו להתחנך לחשוד את עצמו, כדי להעניש אלא כדי לתקן 8042 

זוהי הוכחה שקיבלו , ולא ראינו שבני ישראל הקפידו או כעסו אחרי כאלו תוכחות, כ לחתור לתקן"ואח 8043 



ל זה שיבח אותם משה רבינו ואכן ע, לשמוע תוכחה ולשתוק זהו סימן של צדקות, את הדברים בהבנה 8044 

זוהי הברכה לקבל , יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם´ ה, בהמשך ואמר להם 8045 

 8046 .(דגל המוסר)  .ולחתור לתקן את המכשול מן השורש, את התוכחה ולהבינה

 8047 

 8048 מאמר יט

 8049 .(ח"י´ דברים א) ואצוה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון

ואזהרה לבעל דין , א אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חבירואמר רבי חנינ 8050 

 8051 .(7´סנהדרין ז) קרי בהי נמי שמוע בין אחיכם, שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חבירו

דורש  עקיבא היה´ שר, (.ו"חגיגה ט´ ירושלמי תוס) ל"ואיתא בחז, (´קהלת ז) טוב אחרית דבר מראשיתו 8052 

וללא ראשית טובה אין שום , בעת שאף הראשית היתה טובה, אימתי טובה האחרית, טוב אחרית דבר 8053 

ודומה בעינינו כאילו הראשית , והנה נמצאים אנו עתה בתחילת הזמן, אפשרות שהאחרית תהא טובה 8054 

תחלה ואמנם בתחילת הזמן ניכר מאד הה, כי באנו לישיבה מתוך חיזוק גדול בתורה ובתפילה, טובה 8055 

כמו כן התפילה ולימוד המוסר מחוזקים , סדרי הישיבה מלאים מתחילתם וניכרת אוירה של תורה, הטובה 8056 

 8057 .כיאות

התמדה בלימוד התורה אינה , אמנם לא עובר זמן מרובה וכבר ניכר מאד הרפיון בין כתלי בית המדרש 8058 

לא מאד והלא הראשית היתה ולכאורה יפ, וכן חסרים רבים מבני הישיבה בתפילה ובלימוד המוסר, כראוי 8059 

, ל דהמפתח לאחרית טובה היא הפתיחה הטובה"והלא אמרו חז, טובה ומדוע אין האחרית דוגמת הראשית 8060 

ואילו אצלנו חזינן חילוקים מהותיים מאד בין , ובעת שהראשית טובה תיתן אותותיה אף לגבי האחרית 8061 

 8062 .הראשית הטובה לבין האחרית

י ישיבה נמצאים בשחרית ימיהם ושקועים בעמלה של תורה ובחיזוק והלא הנה בנ, וביותר יש להתפלא 8063 

נראה כי רבים עזבו לגמרי , ואילו כאשר נביט לאחריתם של אותם בני תורה לאחר נשואיהם, יראת שמים 8064 

ניכר בהם החלישות והרפיון ואינם , ד"ואף אחרים שעדיין נמצאים בין כתלי ביהמ, היכלה של תורה 8065 

והלא ראשיתם היתה טובה ומדוע רחקה , וגם זה דבר תימא, ני כבהיותם בישיבהנמצאים במצב חיזוק רוח 8066 

 8067 .אחריתם מראשיתם

אך עדיין אין זה , אמנם נכון ראשיתו של הזמן היתה טובה בחיזוק תורה ותפילה, אמנם זאת עלינו לדעת 8068 

ראשית וה, והיא הראשית דראשית, לראשית זו של התחלת הזמן קדמה ראשית אחרת, הראשית האמיתית 8069 

כוונתם להאי , ל שהאחרית הטובה נקבעת לפי הראשית"ועיקר מה שהורונו חז, הזו היא היתה אינה ראויה 8070 

וחייבים אנו לבדוק היטב טיבה של ראשית זו האם טובה , שהיא הנקודה הראשונה ממש, ראשית דראשית 8071 

 8072 .היא או לאו

ד אסור לדיין לשמוע "לפני בישכאשר באים שנים לדון , ל"ל היה מתעורר מהא דקיי"הסבא מקעלם ז 8073 

ד ואינו שומע כנגדו "דבעת ששומע טענות הבע, ד השני לפניו"לפני שבא אף הבע, טענות בעל דין אחד 8074 

ואף שיבוא לאחר , מתקבל בדעת הדיין טענות הראשון, ד אחר המכחישות את דברי הראשון"טענות בע 8075 

ראשון קשה לו לעקור את ההנחות הראשונות מ כיון שכבר קיבל קודם טענות ה"מ, זמן חבירו ויטען כנגדו 8076 

 8077 .ל השרשה ראשונה והשרשה זו קשה מאד לאדם לעקור"ולזה קורא הסבא ז, שקיבל

אמנם , ומעתה אכן נכון שאנו באים בתחילת הזמן מתוך חיזוק ורצון נכון להתעלות בתורה ויראת שמים 8078 

בלבו מנערותו שמחשיבה לעיקר וקדמה לזה השרשה ראשונה הטמונה , אין זה עדיין הראשית האמיתית 8079 

והשרשה ראשונה זו פועלת בקרבו ואין לו כמעט אפשרות , אכול ושתו כי מחר נמות, ז"את העוה 8080 

מ קדמה לזה השרשה ראשונה שכוחי "מ, ה"וכן בענין האמונה אף שמתחזק אדם באמונה בהקב, לעוקרה 8081 

ה מרובה לעקור את ההשרשה וכל זמן שלא ישקיע מאמצים ויגיע, ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 8082 

 8083 .והיא אשר תפעל את פעולתה, כל אשר יקבל וידע יהיה מונח על גבי ההשרשה הקודמת, הראשונה מקרבו

, (.ו"חגיגה ט´ ירושלמי תוס) ,ל גופא של טוב אחרית דבר מראשיתו"ובאמת ענין זה יש לראות בהאי חז 8084 

בא למולני עשה סעודה וקרא לכל גדולי אבויה אבי מגדולי הדור היה וכש, שאמר אחר ובי היה מעשה 8085 

, מן דאכלין ושתין שרין ומטפחין ומרקדין, יהושע עמהן´ אליעזר ור´ וקרא לר, ירושלים וגדולי הדור 8086 

ירדה אש מן השמים והיו , ישבו ונתעסקו בדברי תורה, אמרי עד דאלין עסקין בדידהו נעסוק בדידן 8087 

אם יתקיים הבן הזה לתורה אני , דול כוחה של תורהאמר הואיל וכך ג, הדברים שמחין כנתינתן מסיני 8088 

 8089 .ולפי שלא היתה כוונתו לשמים לפיכך לא נתקיימו בי, מפרישו

ובמו עיניו , שהרי כיון שראה אביו כבוד שמים, ל"ובאמת לפי הבנתנו הפשוטה מוקשים מאד דברי חז 8090 

, כן הקדיש את בנו לתורהול, ראה שהעוסקים בתורה זוכים שתרד אש מן השמים ויגיעו עד לנבואה ממש 8091 

חזינן מהכא שמחשבת לשם שמים היא מחשבה טהורה ממש ללא כל , איזה פגם יש במחשבה כעין זה 8092 



ז יתגדל "ושעי, ´אלא עשיה פשוטה משום שכך הוא רצונו ית, תקוה לקבלת שכר ולהשגת גדלות ומעלות 8093 

 8094 .ע לא התקיימה התורה באחרוהיא הסיבה מדו, ומחשבה אחרת זולתה אינה מחשבה רצויה, ´ית´ כבוד ה

שהרי ארבעה נכנסו לפרדס וחד מהם היה , והנה הרי אחר לפני שיצא לתרבות רעה הגיע למדרגות גבוהות 8095 

כ לכאורה התקיים "וא, נמצא שכל מעשיו מינקותו היו מעשים טובים, מאיר´ וזכה להיות רבו של ר, אחר 8096 

כי קדמו לכל מעשיו הטובים נקודה , אשית הנכונהל שעדיין אין זו הר"מ מגלים לנו חז"מ, בו ראשית טובה 8097 

שנקודה ראשונה זו , ולכך לא הועילו כל מעשיו ותורתו, ראשונה שהיתה בשעת מילתו שלא היתה ראויה 8098 

 8099 .ונקודה הראשונה לעולם אינה מתבטלת, וכל תורתו היתה לאחר ההשרשה הראשונה, פעלה בעמקי נפשו

ועלת אצלנו ההתחלה הטובה בראשית הזמן ליתן פירותיה אף ומעתה אין לנו להתפלא כלל מדוע אינה מ 8100 

וכל רצוננו בתורה אין לה , כי קדמה אצלנו מחשבות כזב ושקר של תאוות ורדיפת הכבוד, לאחר זמן 8101 

ובודאי שהשקפה זו פועלת , אלא להיפוך עשיית התורה קרדום לחפור בה, שייכות כלל לשם שמים 8102 

הישיבה מאבד את כל תורתו ויראתו שרכש במשך שנות לימודו  ולאחר זמן בעת שעוזב כותלי, אותותיה 8103 

ועוד להיפך הוסיף לחזק את מחשבותיו , כי לעולם לא עקר מקרבו את ההשרשה הראשונה, בישיבה 8104 

 8105 .הפסולות

שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה , אל תאמין בעצמך עד יום מותך 8106 

, ד שיוחנן כהן גדול היינו ינאי המלך שבנערותו היה צדוקי"שם איכא מ´ בגמו, (.ט"ברכות כ) צדוקי 8107 

שכיון שהשרשתו הראשונה היתה פסולה , ומשום כן לא הועיל לו שימושו בכהונה גדולה שמונים שנה 8108 

 8109 .פעלה שורש הרע את פעולתה אף לאחר שמונים שנה

אלא חייב לעשות , בתורה ובמצוותלא מספיק לאדם שיעסוק , חזינן שכדי לעקור את ההשרשה הראשונה 8110 

וליצור בקרבו השרשות חדשות המנוגדות להבנות , פעולות מיוחדות לעקור את ההשרשות הקודמות 8111 

חייב ליצור ידיעות , שיתברר לאדם מה חובתו בעולמו, י"ל בריש ספרו מס"והיינו דפתח הרמח, הקודמות 8112 

כרה עמוקה זו אין מקום כלל שיזכה לחיי וללא ה, ב"ושרשים חדשים שכל תכלית חייו הם רק למען עוה 8113 

ובודאי , ז"י רצון העוה"כל מעשיו יודרכו ע, ז"שכיון שקדמה לכך השרשה בחשיבות עוה, ב"העוה 8114 

ומבלעדי העבודה בכך יוסיפו המדות הרעות לפעול בקרבו וכמפורש , שעבודה חמורה מוטלת עלינו 8115 

של בלעם הרשע אף שיושב בישיבתו של  מדות הללו הרי הוא מתלמידיו´ שכל מי שיש בו ג´ במתני 8116 

 8117 .(ב"ה קכ"אור יחזקאל ח)  .ה"אאע

 8118 

 8119 מאמר כ

ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך  8120 

 8121 .(ב"כ´ דברים א) אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהן

ה וגם יהושע שלחו "מה פשעם הלא מרע, ל"ן ז"ה הרמבוהנה בענין המרגלים כבר תמ, י בערבוביא"וברש 8122 

ועוד יש לתמוה הלא משה התפלל על יהושע שלא , כ מה חטאו בזה שאמרו נשלחה אנשים"וא, לרגל 8123 

היאך עלה , וגם מוקשה? ואם ידע למה שלחם, וכם כלב השתטח על קברי אבות להתפלל, יתפתה בעצתם 8124 

להניא לב כלל ישראל , אהל יתפתה בעון חמור כזהה שיהושע תלמידו שלא מש מתוך ה"על דעת מרע 8125 

 8126 ?אתמהה, מבוא לאדמתם בשביל כבוד המדומה

כאמרו ותקרבון אלי כולכם , שהם היו אצים בדבר ועשו בתחילה במהירות, אמנם עיקר הדברים הוא 8127 

והם , שאם יהיה צורך לרגל את הארץ הלא הוא ישלח מרגלים, ה"והיה להם להמתין על מרע, בערבוביא 8128 

כי אם , י"ומשום זה היה מעשיהם במהירות ובערבוביא כפירש, י לא המתינו נראה מזה כי היו מפחדיםכ 8129 

כמו בכל מלחמותיהם , ´אשר כך אמנם רצון ה, י דרך הטבע"היו מעשיהם רק לעשות מה שאפשר עפ 8130 

הם למה כל הפחד של, ואם ככה היתה הנהגתם, ולבנות דיק כדרך כל הארץ, שהכינו כל כוחם באורבים 8131 

 8132 ?לעשות במהירות ובערבוביא

ובדרך שאדם רוצה לילך , כאן נתנו פתח לשטן, והנה מפאת מהירותם זו לבקש ממשה נשלחה אנשים 8133 

והנה , ה כי נתנו פתח לשטן להתגבר עליהם שלא כפי מצבם"והבין זה משרע, (7´מכות י) מוליכין אותו 8134 

ועל כל פנים , אבל קשה לומר כן, בזה לכאורה מלשון ותקרבון אלי כולכם נראה שגם יהושע וכלב היו 8135 

וכלב , ולכן התפלל משה על יהושע תלמידו, כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין (.´ק ס"ב) הרי אמרו 8136 

בשביל המידה כי בדרך שאדם רוצה , ואמנם נתגבר עליהם השטן שלא כערכם, נשתטח על קברי אבות 8137 

 8138 .לילך

והיו מעט בחימום בלי , מטעם הפחד לכן נכנסו בערבוביא והנראה עוד כי בשביל הבלבול הדעת שנכנס בם 8139 

וגרם למרגלים בשביל כבוד , ונמשך מזה עד שגבר עליהם השטן, ומזה נבין חסרון בלי סדרים, סדרים 8140 

ולא זכו להיכנס לארץ , במדבר´ ולהמית את עם ה, בה תמיד´ להוציא דיבה על הארץ שעיני ה, מדומה 8141 

 8142 .המוכן להם



רק בלא , ל"מה שצריך היה באמת לשלוח מרגלים כנ, דהו אשר הקדימו לעשות ראו כמה קשה חטא כל 8143 

, בשביל שהמידה כן היא בדרך שאדם רוצה, וכיון שהקדימו מצא שטן מקום להשטינם, חימום ובלא פחד 8144 

י מן הברורים "המרגלים אשר הכתוב אומר עליהם ואקח מכם ופירש, וראו מה עלתה בידם מהקדימה 8145 

ונכשלו בעון חמור כזה , התבוננו מה הוא מבוררין ומסולתין בדורו של משה, שבכםשבכם מן המסולתין  8146 

 8147 .(.ט"תענית כ) כי הבכיה שבכו בלילה ההוא נקבע בכיה לדורות, עד שנמשך מזה, בשביל כבוד מדומה

כי הבכיה מורה על , לפי הנראה כי עיקר קביעת בכיה לדורות על חורבן בית מקדשנו היה בשביל הבכיה 8148 

וכמו שמצינו הנוגע בנבלה אינו , ואינו דומה העושה עבירה בחימום למי שעושה בלי חימום, הדבר חימום 8149 

הנראה כי הנשיאות מחמם מעט הגוף , (י"א וברש"ויקרא י) טעון כיבוס בגדים והנושא צריך כיבוד בגדים 8150 

בא לדור והכל , טעם של חטא, ש כאן הבכיה והחימום מורה שהיא בטעם"ומכ, ותתדבק הטומאה יותר 8151 

וחרבה עירנו ושמם בית , וקרבו הדבר לדרך הטבע ורקד השטן בם, מרומם כמותם בשביל הקדימה 8152 

 8153 .(דעת תורה)  .מקדשנו וגלינו מארצנו

 8154 

 8155 מאמר כא

ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך  8156 

 8157 .(ב"כ´ דברים א) הןאשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אלי

זקנים מכבדים את , ילדים מכבדים את הזקנים, להלן הוא אומר ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם 8158 

זקנים דוחפים את , ילדים דוחפים את הזקנים, וכאן הוא אומר ותקרבון אלי כולכם בערבוביא, הראשים 8159 

ואחת קריבה , יבה לשם שמיםאחת קר, נמצאת אתה אומר שתי קריבות הן, (י מספרי"רש) הראשים 8160 

ותקרבון אלי כולכם זו קריבה , ותקרבון ותעמדון תחת ההר זו קריבה לשם שמים, שאינה לשם שמים 8161 

 8162 .(פנחס´ ספרי פ) ,שאינה לשם שמים

´ בחר ב, (ספרי) והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל, ה לפני מיתתו"מכל החטאים שהזכיר משה רבינו ע 8163 

שכאשר הציע להם הבו , מינוי הדיינים והשופטים (א, להוכיחם בפירוש ובהרחבהחטאים יוצאים מן הכלל  8164 

ותענו אותי , ל"ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות ודרשו חז, לכם אנשים חכמים ונבונים 8165 

היה לכם להשיב , כלומר שמחתם על הצעתי וקבלתם אותה בזרועות פתוחות, חלטתם את הדבר להנאתכם 8166 

, אלא ידעתי מחשבותיכם, לא ממך שנצטערת עליה, ממי נאה ללמוד ממך או מתלמידךמשה רבינו  8167 

ולא עוד אלא , אנו מביאים לו דורון והוא נושא לנו פנים, שהייתם אומרים עכשיו יתמנו עלינו דיינין הרבה 8168 

 8169 .(ספרי) אתם אומרים לי עשה מהרה, אם הייתי מתעצל להוציא את הדבר לפועל, לעשות

ה מרחיב כאן את הדיבור ומגלה לנו דברים חדשים בפרשה זו שלא נאמרו "שמרע, ליםמעשה המרג (ב 8170 

, וכך היה מעשה, ראשית כל הוא מספר לנו איך נולד הרעיון הזה של שליחת מרגלים, בפרשת שלח 8171 

אלא ותקרבון אלי , ולא הספקתם בשליחת אנשים נכבדים אלי להציע לי המעשה הזה, ותקרבון אלי כולכם 8172 

ואפילו הזקנים המיושבים , ילדים דוחפים את הזקנים, ערבוביא"דיכם זקניכם וראשיכם וביל, כולכם 8173 

ויצא מזה , וכל הקריבה הזאת אינה לשם שמים, והמכובדים נתפסו לדחיפה והם דוחפין את הראשים 8174 

 8175 .שנהפכה למרידה ביושב בשמים ולבכיה לדורות

ה בערבוביא של ילדים הדוחפים את והקריב, ה"השמחה והדחיפות למנות שופטים במקומו של מרע 8176 

על הרצון , ה"מראים על הרצון לפרוק מעליהם את עולו של מרע, והזקנים הדוחפים את הראשים, הזקנים 8177 

ומכאן רק צעד ללא אביתם , לדחוף ולהתקרב אל המטרה בזרוע, לשויון של כולכם ולכל דאלים גבר 8178 

לתת אותנו , אותנו הוציאנו מארץ מצרים´ ותרגנו ותאמרו בשנאת ה, אלהיכם´ לעלות ותמרו את פי ה 8179 

בכל הדרך אשר , כאשר ישא איש את בנו´ וזה אמרו אותם אנשים אשר נשאם ה, בידי האמורי להשמידנו 8180 

 8181 .הלכתם עד המקום הזה

יום חורבן בתי מקדשנו וגלותנו מארצנו ויום , ואנו קוראים את הפרשה הזאת בשבת שלפני תשעה באב 8182 

מהרצון להשתחרר מעולו של , שורש פורה ראש ולענה מהיכן זה התחיללדעת את ה, בכיה לדורות 8183 

ל את "ויפה המשילו חז, ואין לילדים נערים לנהוג בהם, ומההכרה שישנן בעם זקנים וראשים, ה"מרע 8184 

, ל אם אי אתם נשמעים להם אשמה תלויה בראשיכם"אמר ריב, הדבר הזה על הפסוק ואשימם בראשיכם 8185 

אמר , אני אלך תחילה, עד מתי אתה מתהלך תחילה, הזה שאמר הזנב לראשמשל למה הדבר דומה לנחש  8186 

מצא קוצים , מצא אש והשליכו לתוכו, לתוכו (את הנחש) והשליכו, הלך ומצא גומא של מים, לו לך 8187 

הם גוזרים לפני , כך כשהקטנים נשמעים לגדולים, מי גרם לו על שהלך הראש אחרי הזנב, והשליכו לתוכן 8188 

 8189 .(א"דברים רבה פ) נופלים לאחר פניהם, ובשעה שהגדולים מהלכים אחרי הקטנים, המקום והוא עושה

י "ח, ל"נראה לי ליישב מה שאמרו רבותינו ז, ומן הקריבה זו שהיתה שלא כהוגן, ועיין בכלי יקר שכתב 8190 

וכי הנביאים , (ד"חגיגה י) ולא נתקררה דעתו עד שאמר ירהבו הנער בזקן, קללות קלל ישעיה את ישראל 8191 

שבכל הקללות חם לבו בקרבו , אלא כך פירושו? יו שמחים לאידם חלילה עד שאמר ולא נתקררה דעתוה 8192 



, ואיזה עון גרם להם כל זה, את מכותם´ לדעת למה זה ועל מה זה הפלא ה, מהשריפה אשר שרף בו הספק 8193 

בו נער ת ירה"עד שאמר לו השי, ולא נתקררה דעתו על בלי הגיד לו מבטן מי יצאו כל התלאות האלה 8194 

שהיו הילדים דוחפים את הזקנים ובזה , אז נודע לו שכל העונשים הללו נמשכו מחטא המרגלים, בזקן 8195 

ועוד ידה , הלא היא המחרבת שני בתי מקדשים, ועד היום לא הוטהרנו ממידה רעה זו, קבעו בכיה לדורות 8196 

 8197 .ל"וירא עכ´ נטויה עד אשר ישקיף ה

המראה לנו על , דברי התוכחה האלה של אדון הנביאים ובעומדנו בשבת שלפני תשעה באב וקוראים 8198 

עלינו לחפש את דרכינו ולתקן את הדבר להיטהר ממידה , הסיבה הראשונה שהוליכה לחורבננו וגלותנו 8199 

ביתי , שבתי לירושלים ברחמים´ ויקויים דברי הנביא כה אמר ה, ואז נזכה לבנין בית המקדש, רעה זו 8200 

ציון ניחם כל חרבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ´ נאמר כי ניחם הו, יבנה בה וקו ינטה על ירושלים 8201 

 8202 .(למען אחי ורעי)  .ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה, ´ה

 8203 

 8204 מאמר כב

 8205 .(ג"כ´ א) וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט

בטים לא לדגליהם ולא ן מנה הכתוב הש"וכתב הרמב, (י שם"רש) ל מן המסולתין שבכם"אמרו חז 8206 

שהרי יהושע , ונראה מזה רוב גדלותם, והקדים הנכבד קודם במעלה, אלא לפי מעלת השלוחים, לצבאותם 8207 

ענין החטא של המרגלים היה מה שביקשו נשלחה אנשים לפנינו שהיה בזה כבר , נמנה החמישי במעלה 8208 

חייכם שאני נותן לכם מקום  ובבא ליטמא כבר נאמר, לפי דרגתם (7ח"יומא ל)א  בחינה של בא ליטמ 8209 

, והנה מכשול זה היה אצל יוצאי מצרים, שלא יכלו כבר לעבור בשלום, (´ג ב"י במדבר י"רש) לטעות 8210 

ולא הועיל להם כל זה ונכשלו , והיו הגדולים במעלה בדור המדבר, שהיו בקריעת ים סוף ובקבלת התורה 8211 

 8212 .וטעו

כי לו , ה עצמה בסכנה גדולה בהצפינה את המרגליםשלבד מה שהכניס, לעומת זה רואים אנו ברחב הזונה 8213 

הנה מתבאר לנו שלא מסרה את המרגלים , הלא היה אחת דתה להמית, לא היו מאמינים לה ומחפשים 8214 

כ בטוחה בהנצחון של ישראל כאילו היה זה "אלא שהיתה כ, משום שהאמינה בהנצחון שינחלו ישראל 8215 

וזה הספיק לה , ות קריעת ים סוף ומלחמת סיחון ועוגוכל זה בא לה מזה ששמעה אוד, דבר שנתהוה כבר 8216 

כ ברור אצלה כשמש בצהרים ששוב אין "שהכל היה כ, במשהו מהדרך הישר´ בכדי שלא לנטות אפי 8217 

 8218 .להסתפק בזה כלל

עדי ראיה של כל האותות , מצד אחד המרגלים המסולתין שבישראל, ויש לנו כאן מחזה מול מחזה 8219 

כ מהבא ליטמא שתבעם הכתוב לפי מדרגתם הרמה נכשלו "ואעפ, מצריםוהמופתים והגילויים שביציאת  8220 

כ הנה מהבא ליטהר "ואעפ, לא ראתה ולא ידעה כלום, ולעומת זה רחב הזונה והטמאה גויה פשוטה, וטעו 8221 

 8222 .כ חזקה עד כגון מעשה זה"מהכי שמענו הגיעה לאמונה כ, שלה

ממערב מהבא ליטמא של המרגלים ודאי שהבא ליטהר שהיה ברחב הזונה הוא רחוק כרחוק מזרח  8223 

שהבא ליטמא שבמרגלים זהו פגם דק מן הדק במעשה של קדושה עד אין , בהקדושה והטהרה שהיה שם 8224 

ואמנם טעו עד שיהושע , כ מהבא ליטמא זה היה כבר מקום לטעות"ואעפ, שיעור שהכתוב תובע מהם 8225 

ונה כבר היה הכל ברור לפניה באין הבא ליטהר של רחב הז"ומ, הוזקק להוסיף לו אות על שמו להגן עליו 8226 

 8227 .מבלי יכולת להכשל כלל, מקום לטעות

הוא משתרש ונעשה , גרעין קטן מתחיל להתפתח לאט לאט, בעולם הטבעי ישנו כוח הצומח וכוח הנובל 8228 

כשנעמיד , וכשתושלם כל התפתחותו הוא מתחיל לנבול, במשך הזמן אילן גדול רב הענפים ונושא פירות 8229 

הגם , ילן מפותח המתחיל לנבול לעומת גרעין שנזרע והתחיל זה עתה להכות שרשיוא, זה לעומת זה 8230 

שזה הולך , ז ערכו של הגרעין יותר גדול"בכ, שבפועל יותר חשוב הוא האילן הגדול שהוא נושא פירות 8231 

שגם שם יש כוח צומח , ישנו באמת גם ברוחניות, וכוח זה שהוא טבעי בגשמיים, ועולה וזה הולך ויורד 8232 

לעומת תינוק , ש אבל הוא מתחיל לנבול"גדול בתורה ויר, ודאי כשנעמיד זה לעומת זה, ח נובלוכו 8233 

אבל באמת ערכו של , ודאי שבפועל חשוב יותר הגדול בתורה, המתחיל זה עתה להראות סימני צמיחה 8234 

 8235 .שזה הולך ונובל וזה הולך וגדל, התינוק המתחיל לצמוח הוא יותר גדול

בכל זה אף בבחינת הבא ליטמא , ולא עוד אלא המסולתין שבהם, לויים והמופתיםדור המדבר אחרי כל הגי 8236 

ולעומת זה , כבר חייכם אני נותן לכם מקום לטעות, היינו כשאך נראה בהם כוח זה של כמישה, שלהם 8237 

ודאי שאין דמיון בין המרגלים בבחינת הבא , אין לה מקום לטעות, רחב הזונה שזה עתה התחילה לצמוח 8238 

מ הם הינם "אבל מ, שהם יותר חשובים לאין ערוך וגבול נגד מדרגת הצמיחה של רחב, הםליטמא של 8239 

ובכמישה , ובבחינה של צומח אי אפשר לטעות בשום אופן, ורחב היא בבחינה של צומח, בבחינה של נובל 8240 

 8241 עד שאפשר לבוא לידי דרגא שהכתוב מעיד יען, הכי קטנה כבר חייכם שאני נותן לכם מקום לטעות´ אפי

 8242 .ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים, אשר בקרבכם´ כי מאסתם את ה



נתבונן , אשר בקרבו ובכה ממש לאמר למה זה יצאנו ממצרים´ שהכלל ישראל מאס בה, והוא מבהיל מאד 8243 

אותו הכלל , הלא מיציאת מצרים השיגו להיות לך לאלהים, מהו יציאת מצרים ומה השיגו ישראל בזה 8244 

´ אותו הכלל ישראל בכה לפני ה, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם בשמחה רבה, ה ונשמעישראל שאמרו נעש 8245 

, הערה נוראה מהי כמישה, שזהו סוד הכמישה שמתחיל ובא מבחינת הבא ליטמא, למה זה יצאנו ממצרים 8246 

בהמסולתים ´ אפי, במצבים גדולים ונשאים´ אפי, דמכל דהו של כמישה כבר מוכרח שיצאו טעותים 8247 

הכל נעשה כבר , בגויה פשוטה´ דמהתחלת צמיחה אפי, ומהצד השני ראינו מהו כח הצומח, רשבדור המדב 8248 

 8249 .כ בהיר עד שמנן הנמנע הוא לטעות"כ

שנשתבח כאן הכלל ישראל , (א"הושע י) פ כי נער ישראל ואהבהו"ל היה אומר עה"ישראל מסלנט ז´ ר 8250 

דרך העולם , הוא ללמוד ולכן ואוהבהו תמיד הוא בבחינה כאילו שזה עתה מתחיל, שהם תמיד בבחינת נער 8251 

, דרכנו הוא תמיד להעריך יותר את הצומחים המתחילים לכמוש, הוא תמיד לשים לב להגדולים להאילנות 8252 

ולהזהר בכל היכולת , תמיד במצב של צמיחה´ וממאמר זה יוצאת הערה לאדם שעליו לפקח על עצמו שיהי 8253 

 8254 .(ט"ס´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .כי אין סכנה כסכנתו, מהכנס למצב של כמישה

 8255 

 8256 מאמר כג

אותנו הוציאנו מארץ ´ ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה. אלהיכם´ ולא אביתם לעלות ותמרו את פי ה 8257 

 8258 .(ו"כ´ דברים א) מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו

, יע לנחמהבאמצעות האבילות ניתן להג, (7´תענית ל) כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה 8259 

ולא , ועל החטא של אבילות שאין עמה אמונה בנחמה, למדנו על מהות הנחמה (´דברים א) בפרשתנו 8260 

אותנו הוציאנו מארץ מצרים ´ ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה, ´א´ אביתם לעלות ותמרו את פי ה 8261 

שלא הייתם מאמינים וזה , ובא על זה ביאורו של הספורנו בזה הלשון, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו 8262 

אותנו על מה ´ בשנאת ה, ולכן כשהגידו המרגלים שהעם חזק לא אביתם לעלות, שיתננה לכם´ בה 8263 

אלא שמתוך הכרתם בחטא , להביאם לארץ ישראל´ ו ביכולת ה"הדור לא פקפק ח, ג במצרים"שעבדנו ע 8264 

 8265 .כי תינתן להם הארץ לא האמינו, שהבטיח להם ארץ ישראל´ ולא הכירו בגודל חסדי ה, ז"הגדול של ע

ואתה בן אדם אמור אל בית ישראל כן אמרתם לאמר כי פשעינו  (ג"יחזקאל ל) כיוצא בזה מצאנו 8266 

אם אחפוץ במות הרשע כי אם ´ אמור אליהם חי אני נאום ה, וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה 8267 

הרי שכדי להפקיע , ישראלשובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית , בשוב רשע מדרכו וחיה 8268 

כי מצד השכל אי אפשר להבין , היו זקוקים לשבועה, מסברת בית ישראל אשר תשובתם לא תקובל עוד 8269 

ואשר מביא את , כה רבים אשר מכפר על ישראל´ אלא שחסדי ה, שתועיל תשובה לחטאים כה רבים 8270 

בגודל החסד חינם של  והחסרון בחטא המרגלים היה שלא הכירו, ישראל לארץ ישראל למרות החטאים 8271 

 8272 .ה גם לאינם ראויים"הקב

נמצא את עצמנו עומדים במדרגה נשגבה , כאשר נבוא להעתיק את הלימודים אשר למדנום כאן למעשה 8273 

אשר גם במצבנו יגאלנו וישלח ´ ומאמינים בחסדי ה, שהרי אנו מאמינים בקבלת תשובה, ´בהכרת חסדי ה 8274 

אשר יתכן שאין אמונתנו בביאת המשיח זקוקה להכרה , עוד אבל כאשר נתבונן בזה נמצא, לנו את המשיח 8275 

אמנם אם , ובדעתנו כי ראויים הננו לקבלת פני משיח, יען אין אנו מתבוננים בפחיתותנו, ´בגודל חסדי ה 8276 

נמצא את עצמנו בשפל , האם בשעה זו מוכנים הננו לקבלת פני משיח, נתבונן במצבנו ונשאל את עצמנו 8277 

וכל מצבנו הרוחני יהיה גלוי , שיח יביט עלינו יהיה מבטו חודר מעבר אל עברכי הרי כאשר מ, המדרגה 8278 

ולאחר התבוננות , מצבנו באהבת התורה וכיוצא בזה, מצבנו באהבת ישראל, ´מצבנו בדביקות בה, לפניו 8279 

 8280 .הלא נבוש בראותנו את עצמנו בטוחים בביאת המשיח, כזו

אבל כלום אנו מרגישים את החורבן אשר החטא , הבטחון בקבלת תשובה הוא מן הדברים המושרשים בנו 8281 

, הלא באמירת המאתי ביום הכיפורים יצאנו כבר ידי חובתנו, את הבזיון שהחטא מטיל על החוטא, גורם 8282 

אם נבקש למצוא , ´ולכן אין פלא שאמונתנו בקבלת התשובה מושרשת בנו גם ללא הכרת גודל חסדי ה 8283 

ולאחר שנחוש כי אין אנו ראויים , תבונן בראשונה במצבנועלינו לה, ´בקבלת התשובה את גודל חסדי ה 8284 

פתאום יבוא , ולאחר שנחוש שכאשר יבוא המשיח לא נדע אנה להסתתר מגודל הבושה, לקבלת תשובתנו 8285 

ורק אז נשכיל לקלוט , ויראה אותנו במצבנו מלוכלכים בעוונות ופשעים, (´מלאכי ג) אל היכלו האדון 8286 

 8287 .מצב זה הוא מטיב אתנו בחסדו הגדולשגם ב, ´הידיעה על גודל חסד ה

הוא בנסיון המזדמן , כור המבחן שבו נדע אם אמונתנו הוא מגודל הבטחון או מחוסר הכרתנו את פחיתותנו 8288 

איך יוכל לומר כי , אם שלות הנפש פורחת ממנו והלאה, אם אז הוא עוזב מיד את תלמודו, לאדם בגשמיות 8289 

והאמת הוא כי , על כרחך בטחונו ברוחניות בטחון מזוייף הוא ?בנוגע לרוחניות נפשו שלוה מחמת הבטחון 8290 

ומאידך עלינו , מחד עלינו להתבונן ולקבוע בנפשנו כי אין אנו ראויים, אינו רואה את החסרון ברוחניות 8291 

, ה הבטיח ארץ ישראל לישראל"כשם שהקב, אשר על אף מצבנו יגאלנו´ להתחזק שוב באמונה בחסדי ה 8292 



ג שאין "ואע, ה שישלח לנו את המשיח"כך הבטיח הקב, ים קיבלו ארץ ישראלז במצר"פ שהיו עע"ואע 8293 

 8294 .אנו כדאים יקבל את תפילתנו ברחמים וישלח לנו את המשיח

חמלה גדולה ויתרה , אשר הם ללא שיעור´ ידיעה בגודל חסדי ה, ולמדנו עד היכן חובת הבטחון מגעת 8295 

ואין שום מצב בעולם שחובת הבטחון , י השגתנוויתרה יותר מכפ, חמלה גדולה לפי השגתנו, חמלת עלינו 8296 

והריהו עומד , היא מעניקה לו מנוחת הנפש, הידיעה הזו כאשר היא משתרשת באדם, אינה כוללת אותו 8297 

כל גדולי ישראל בשנים האחרונות אמרו על זמננו שהוא זמן , במקום שאפשר להחיות בו מחדש את עצמו 8298 

כן עלינו להשריש , כי אחר חבלי לידה מגעת הלידה כשם שכל אם בישראל יודעת, של חבלי משיח 8299 

, אין אנו יודעים מתי יהיה הרגע של ביאת המשיח, כי מתוך החבלים המקיפים אותנו יבוא המשיח, בעצמנו 8300 

 8301 .אבל עלינו להתכונן לביאתו

אין אתנו יודע אם אנו , שעלינו להתכונן למסירות נפש על קידוש השם, ל ממיר אמר פעם"המשגיח זצ 8302 

גם למסירת נפש וגם לקבל פני , אבל עלינו להתכונן לשניהם, ל פניו או שנצטרך למסור את נפשנונקב 8303 

מדי שנה חוזר כלל ישראל ואומר לשנה , פ שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא"ואע, משיח 8304 

ו עלינ, הבאה בירושלים ואיננו מתייאש מזה שלאחר אלפיים שנה של צפיה של צדיקים עדיין לא בא 8305 

לא , ובזכות התקוה יבוא, והנה הוא בא, לצפות למשיח ולהאמין כי הנה אנו יוצאים עתה לתפלת מנחה 8306 

ה "אלא שמי שמוסר את כל עצמותו לקב, מפני שהתקוה עושה אותנו זכאים לביאת המשיח ולכל הישועות 8307 

 8308 .הוא מובטח בישועה

, כי הצדיק עצמו אינו אומר כן, טעותאין זה אלא ראיה של , ומה שרואים שהצדיקים מקוים ואינם נושעים 8309 

כלומר הצדיק יודע האמת על , כאשר ביקש משה רבינו על כלל ישראל הוסיף ואמר למה יאמרו מצרים 8310 

זקוקים לישועה , אבל כדי שיגרם קידוש השם, (´חבקוק ב) צדיק באמונתו יחיה, ´הישועה הבאה לקווי ה 8311 

, עלינו להתחזק באמונה, חרונים שלפני תשעה באבאנו עומדים בימים הא, כזו שגם הגויים יראו אותה 8312 

והבא ליטהר , לבקש סיעתא דשמיא, להתכונן למשיח במחשבה ובהחלטה כיצד להעמיד את העתיד בחיים 8313 

 8314 .(מערכי לב)  .מסייעין אותו ונזכה להרגיש בנחמת ציון וירושלים

 8315 

 8316 מאמר כד

 8317 תת אותנו ביד האמורי להשמידנואותנו הוציאנו מארץ מצרים ל´ ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה

 8318 .(ז"כ´ דברים א)

י "רש´ פי, שמעון בן טרפון אומר תרתם וגיניתם באהלו של מקום, ותרגנו באהליכם (.ז"שבועות מ) ´בגמ 8319 

, ובספרי ותרגנו באהליכם ותאמרו, תרתם את הארץ וגיניתם את המקום שהשכין את שכינתו ביניכם 8320 

דברי נרגן  (ו"משלי כ) שנאמר, ומרים דברים כמתלהמיםמלמד שהיו יושבים בתוך משכנותיהם וא 8321 

א מלמד שהיו "ד, אבל סכין ירדה מן השמים ובקעה את כריסם שנאמר והם ירדו חדרי בטן, כמתלהמים 8322 

אוי לכם דווים אוי , נוטלים את בניהם ואומרים להם, יושבים בתוך משכנותיהם ובוכין ומבכין כמת להם 8323 

אוי לכם דוויות אוי , ונוטלים את בנותיהם ואומרים להם, מכם על הצלובלכם סגופין למחר יהיו צולבים  8324 

אותרגנו לשון , י בתורה"רש´ ופי, לכם סגופות למחר יהיו הורגים בכם ושובין מכם ומעמידים מכם בקלון 8325 

 8326 .ל"דברי נרגן אדם המוציא דיבה עכ (ח"משלי י) וכן! הרע

ה דברי נרגן "אמר שלמה ע, ל"וז (א"רל´ ר גסוף שע) י"והנה ביתר ביאור מבואר בשערי תשובה לר 8327 

וימצא תואנות , הנרגן הוא האיש אשר דרכו וחוקו להתאונן ולהתרעם´ פי, כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן 8328 

וידון כל דבר לחובה ולא לזכות , פ שחברו בתומו מתהלך עמו"ואע, על חברו תמיד על מעשיו ועל דבריו 8329 

, והוא המכה וההולם כי דבריו יורדים חדרי בטן, ו כמו עשוק והלוםוהנה יתן עצמ, וכל שגגה ישים לזדון 8330 

והנה , וכאשר עשה עמו רק טוב זה סער מתחולל על הלב, כי מי שילין תלונות על חברו כאשר לא נגעו 8331 

 8332 .ל הטהור"הוא כיורה זיקים חדרי בטן עכ

, ראל מן העבודה ויזעקוויאנחו בני יש, מעבדות פרך, עם ישראל שיצא ממצרים מבית עבדים, הפלא ופלא 8333 

לישראל אשר הצילם מיד פרעה ומיד ´ והם ראו את כל הטובה אשר עשה ה, ותעל שועתם אל האלהים 8334 

אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת ´ איך אחרי כל זאת הם יאמרו בשנאת ה, כ נשאלת השאלה"וא, מצרים 8335 

ואיך ימסור , ה את עם ישראלהלא עשה נסים ונקמה בפרעה על אשר עינ? אותנו ביד האמורי להשמידנו 8336 

 8337 ?איך יתפוש את האדם לדבר שטויות כאלו, ואפילו המידה הרעה של נרגן? אותם בידי האמורי להשמידם

 8338 הרי כבר נאמר? ה שונא את ישראל"אותנו אפשר שהקב´ בשנאת ה, והנה איתא בהמשך דברי הספרי

מה דבלבך על רחמך , הדיוט אומר משל, ה"אלא הן ששונאים את הקב, ´אהבתי אתכם אמר ה (´מלאכי א) 8339 

, ה אוהב את עמו ישראל"הם היו מבינים שהקב, תמצית דברי הספרי, אתה אומר שאוהבך חושב עליך 8340 

וזה יהיה , הוא אומר שבלב אוהבו עליו, מה שבלב על אוהבו, והטבע הוא, אבל הם היו שונאיו כביכול 8341 

 8342 .ם ואמרו מה שאמרוואבדו את הבנת, פ הכלל ששנאה מקלקלת השורה"קצת מובן ע



´ אחר שכתוב ויאמינו בה´ שיהיו שונאי ה, כי יתכן שכזה, כ דבר נפלא בכוחות הנפש של אדם"וזה ג 8343 

, יתכן אמונה ובטחון ושנאה, (´משלי כ) אבל מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה, ובמשה עבדו 8344 

ש ואהבת "וכמ, ם המנוגדים הללומקום יש בראשו של אדם לדברי, מעלות וחסרונות ושפלות הכל ביחד 8345 

אינו דומה עושה מאהבה , עשה דבריו מאהבה, ואהבת (י"מובא ברש) ובספרי, אלהיך בכל לבבך´ את ה 8346 

י לא יהא "רש´ בכל לבבך פי, העושה אצל רבו מיראה כשהוא מטריח עליו מניחו והולך לו, לעושה מיראה 8347 

 8348 .לבך חלוק על המקום

גה ואהבת צריכים להגיד לו בכל לבבך שלא יהא לבך חלוק על אחרי שאדם בא למדר, וראה זה פלא 8349 

, על ברואיו´ וצריך לחשוב תמיד בטובת ה! בכל אופן לומדים מזה איך צריך האדם חיזוק תמיד? המקום 8350 

אין הוא בטוח שאין לבו , ואם לא יחשוב כך, ה זן ומפרנס אותו ומטיב אתו"ומבשרו יחזה אלוה איך הקב 8351 

, אשר אתו משלם רעה תחת טובה´ ו מחסדי ה"איננו מן הנרגנים שלא יעשה חו, ו על המקום"חלוק ח 8352 

 8353  !ישמרנו´ ה! ש לבני אדם שלא ידון אותם לכף חובה אלא לכף זכות"וכ, אפילו עד שמים יגיע

 8354 .(זכרון מאיר)

 8355 

 8356 מאמר כה

 8357 .(´ג´ דברים ב) רב לכם סֹב את ההר הזה פנו לכם צפונה

אם ראיתם אותו שמבקש להתגרות בכם אל , חייא אמר להם ר"א? מהו פנו לכם צפונה, במדרש רבה 8358 

, ר יהודה בר שלום"א, הוי פנו לכם צפונה, אלא הצפינו עצמכם ממנו עד שיעבור עולמו, תעמדו כנגדו 8359 

, ואתה מסכים עמו ואומר לנו הצפינו עצמכם מפניו, אביו מברכו על חרבך תחיה, ע"אמרו לו ישראל רבש 8360 

שנאמר יצפון , ואין צפונה אלא תורה, איתו שמזדווג לכם ברחו לתורהאמר להן אם ר, ולהיכן נברח 8361 

 8362 .לישרים תושיה

להתחזק בלימוד , אם אנחנו רואים שהגוים מזדווגים לנו צריכים לברוח לתורה, זהו מוסר השכל לזמננו 8363 

בא , כמו שמצינו אצל יהושע בשעת כיבוש ארץ ישראל, ובזכות התורה ננצח, התורה ובשמירת התורה 8364 

ל שלן בעומקה של "כתוב וילן בעמק אומרים חז, אך והוכיחו שביטל בזמן המלחמה מלימוד תורההמל 8365 

 8366 .י זה זכה לכבוש את ארץ ישראל"הוא התעמק בתורה וע, הלכה

ה בעצמו פירש על "עד שהקב, שאלו לחכמים ולנביאים על מה אבדה הארץ ולא פירשו, ל אומרים"חז 8367 

, ל"ישראל סלנטר זצ´ ומקשה מרן הגאון ר, כו בתורה תחילהל שלא בר"ואומרים חז, עזבם את תורתי 8368 

ז "ואומר ע? ר יש בזה שלא רצו לברך ברכת התורה אם מלימוד התורה לא נמנעו מללמוד"איזה יצה 8369 

והם חשבו מה שצריכים ללמוד תורה הוא , כי על הכנה לדבר מצוה לא עושים ברכה, בספר אור ישראל 8370 

לכן לא ברכו ברכת , מוד התורה זוהי לא מצוה אלא הכנה למצותאבל לי, כדי שנדע לקיים את המצות 8371 

 8372 .וצריכים לברך ברכת התורה, אבל באמת לימוד התורה לבד זהו מצוה, התורה

הלא הם למדו תורה , כ גדול שעל זה אבדה הארץ"האם בשביל טעות זו יהיה החטא כ, אבל אינני מבין 8373 

ד נראה כי החטא היה שהם לא ברכו ברכת "ולענ, אלא חשבו שלא זה עיקר המצוה אלא כדי שנדע לקיים 8374 

הם למדו תורה מפני , כי בברכת התורה אומרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, התורה 8375 

אבל לא האמינו בגדולת ישראל כי בחר בנו מכל , ה משלם שכר"הם ידעו שהקב, ב"שרצו לזכות לעוה 8376 

 8377 .כי ישראל הוא סוג אחר לגמרי, יותר מכל הגויםלא האמינו שנשמת ישראל היא חשובה , העמים

כי מי שמאמין בזה לא יתכן שיאמר נהיה ככל הגוים ואף פעם לא יקנא במנהגי הגוים כמו שלא מקנאים  8378 

כמו שהתנא אומר באבות , כך ישראל הוא סוג אחר, יען כי האדם הוא סוג אחר מבעלי חיים, בבעלי חיים 8379 

כי אנחנו מאמינים , לכן אבדה הארץ, אל שנקראו בנים למקוםחביבין ישר, חביב אדם שנברא בצלם 8380 

אבל כיון , וניתנה לישראל שהוא יותר מקודש מכל הגוים, שארץ ישראל היא יותר מקודשת מכל הארצות 8381 

לא , ואמרו כי הם ככל הגוים לכן אבדה הארץ, לא האמינו כי בחר בנו מכל העמים, שלא ברכו בתורה 8382 

 8383 .(דרכי מוסר)  .ודשתמגיע לכם ארץ שהיא יותר מק

 8384 

 8385 מאמר כו

 8386 .(´ג´ דברים ב) רב לכם סֹב את ההר הזה פנו לכם צפונה

ולכך עתיד , בלדת אותו´ לפי שכיבד את אביו שהיה בן ס? ך"תגין על הסמ, ט רב לכם סֹב"כותב בעה 8387 

 8388 בלשון שדיבר עשו ליעקב שאמר לו יש, ס אומרים רב לכם סֹב"ובעתו, אמות´ להחריב את הבית שהוא ס

 8389 .נשתלם לו שכרו כאן, לי רב

פ שהאמירה של עשיו לא "וכפי שמעיר הספורנו ואע, גם אם עשיו לא דיבר בלב שלם נחשב לו הדבר 8390 

ויקח , ויפצר שקיבל כי השוחד יעור, שהרי סוף כל סוף ויפצר בו ויקח, כ שלימה ואמיתית"היתה כ 8391 

ל מקום גם אם לא עמד עד הסוף מכ, ויפצר בו נעמן לקחת הכסף וימאן, וההיפך אצל אלישע הנביא 8392 



ועוד כוח כזה שעתיד להחריב הבית הקדוש , קיבל עשיו שכר בשביל האמירה הראשונה, באמירתו 8393 

ושלא יהיה לו , ה מקפח שכר כל בריה"ואין הקב, וזה בשביל שכיבד את אביו, אמות´ שהמידה שלו ס 8394 

 8395 .כך מגיע כוחה של מצוהעד כדי , (רבינו בחיי) ז"שכבר נטל שכרו בעוה, ב"פתחון פה לעוה

הנה ידוע , רוח חיים´ ל בס"ין זצ´ח מוולוז"כותב הגר, (פרקי אבות)א  כל ישראל יש להם חלק לעולם הב 8396 

נעשה רישומו למעלה ומתעורר עליו אור מקיף מן , כי בעת שיעלה על רעיונו של אדם לעשות איזה מצוה 8397 

כי הוא יושב כמו בגן עדן ממש מקום , לגומרהוהאדם בתוך והוא לו לעזר ולסעד , הקדושה וסוכך באברתו 8398 

כ לגן עדן וזהו "והאור מסתלק אח, י גמר המצוה יותר מתחזק הלבוש ומאיר"וע, קדוש והקדושה מלבשתו 8399 

כי על ידם הוא מסוכך בצל הקדושה , כ אין מנוס יותר גדול להנצל מעוון כמעשה המצוות"א, שכר לעתיד 8400 

, ששכר מצוה מצוה, א מצוה גוררת מצוה"וזהש, ר"קום לשלוט בו יצהואין מ, וריח גן עדן נכנס עמו בחייו 8401 

ואז נקל , והוא יושב ממש כמו בגן עדן, והוא האור המקיפו כמבואר לעיל, המצוה עצמה נותנים לו בשכרו 8402 

 8403 .לו לעשות מצוה אחרת

ראה  וכאשר, ופתאום נכנס אחד לביתו, ל"חיים וויטאל ז´ ל עם תלמידו המובהק ר"י ז"פעם ישב האר 8404 

וקרא אותו והושיבו לצדו ושח אתו בהתקרבות , ל קם ממקומו והכריז בקול ברוך הבא"י ז"אותו האר 8405 

מה טיבו של האיש , י"חיים את רבו האר´ שאל ר, וכאשר גמר שיחתו אתו והאיש הזה יצא מביתו, רבה 8406 

´ אז יצא ר, ל השתמט ולא השיב לו כלום"י ז"אבל האר, י"הזה ועל ההתקרבות הגדולה שהראה לו האר 8407 

השיב האיש הזה ופתר , ולחץ עליו שיספר לו ויגלה סוד הדבר, חיים החוצה ורץ אחרי האיש הזה והשיגו 8408 

 8409 .י"לו את הפליאה וההנהגה שנהג אתו האר

שמע קול אנחות , וכיון שהיה זה הבית האחרון בסוף העיר, סיפר האיש שפעם עבר את העיר לילך לדרכו 8410 

מצא שהם שוכבים כולם בחדריהם , וכשנכנס לאותו הבית, ילדים יחדובכיות מהבית אנשים ונשים ו 8411 

הוריקו את כל , סיפרו לו שבאו שודדים בביתם ושדדו כל מה שהיה בבית, בצורה נוראה כמעט ערומים 8412 

וכמעט ערומים והם , מלבד הכסף וכלים יקרי ערך אף המלבושים הפשיטו מעליהם, מה שבא בידם 8413 

הפשיט מעל עצמו את כל , מיד כששמע וראה את זה, לעיר לבקש עזרהמתביישים לצאת לרחוב ולהגיע  8414 

י "ולכן כאשר נכנס לבית האר, בגדיו היקרים ואת שעון הזהב ואת טבעותיו וכל מה שהיה בידו ונתן להם 8415 

פנחס ´ שר, לפי שעשה פעולה כזו של פדיון שבויים, פנחס בן יאיר מתלווה אתו´ הרגיש וראה שנשמת ר 8416 

 8417 .היה עוסק בה

ובין , ולמד עם תלמידים מצויינים, שהיה חריף המוח, יעקב יצחק מפשיסחא´ ך מספרים על הצדיק רוכ 8418 

שפעם הרגיש רעבון חזק שתפסו כעין , המצויינים הללו היה תלמיד שבלט בכשרונותיו מעל חבריו 8419 

רב על ואז מתוך לחץ הרעבון רץ הביתה וטעם משהו כדי להרגיע את רעבונו וחשב לחזור לבית ה, בולמוס 8420 

, אבל הוא השיב לה, והנה בתוך כך ביקשה אותו אמו שיעלה לעליית הגג לסדר עבורה דבר מה, שיעורו 8421 

ואינני רוצה , הלא את יודעת כמה יקר לי הזמן וכמה חשוב לי לשמור על סדר הלימוד והשיעורים של הרב 8422 

 8423 .והתחיל לזוז החוצה בכיוון בית המדרש, לאחר לשיעורו של הרב

הלא כל תכלית הלימוד היא , מה קורה לי, רך נעצר לפתע פתאום והתחיל לשאול את עצמואבל באמצע הד 8424 

מיד חזר לביתו , והנה עכשיו שבאה לידי מצוות כיבוד אם אחמיצנה ועוד אברח ממנה, לקיים מה שלומדים 8425 

ו ובהיכנס, וכאשר חזר הספיק עוד להיות מן השומעים את השיעור, ועשה מה שביקשה אמו לסדר ולעשות 8426 

עמד וסיפר ? איזו מצוה עשית היום, ופנה אליו בקול נרגש, לשיעור קם מלפניו הרבי לתמהון כל תלמידיו 8427 

שיצא וחזר כדי לקיים , לו כל מה שקרה לו בביתו עם מצות כיבוד אם וכל ההתלבטות שהיתה לו בדרך 8428 

 8429 .את מצוותה

ו הזדמנות לקיים מצוות כיבוד ידוע שאביי לא היתה ל, ר לכל הנאספים לשיעורו ואמר"ואז פנה האדמו 8430 

ולכן קיבל אביי על עצמו להשתתף לכל מי שיקיים כיבוד , (.א"קידושין ל) אם כי התייתם בעודו תינוק 8431 

ובכן כיון שקיים היום מצוות , כדי שיהיה שותף ויהיה לו חלק במצוה זו, אף לאחר פטירתו של אביי, אם 8432 

 8433  .עד כאן גדול כוחה של מצוה, ם הוא לכבוד אבייולכן ק, אז התלווה איתו אביי, נ"כיבוד אם במסי

 8434 .(מעייני החיים)

 8435 

 8436 מאמר כז

אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירושה כי לבני לוט נתתי את ´ ויאמר ה 8437 

 8438 .(´ט´ דברים ב) ער ירושה

י שלשלת "אל עצמו עוהוא מחברו , הנה לפעמים יחבר האדם אליו איזה דבר אשר יחפוץ שלא יאבד ממנו 8439 

אך תכליתה היא לחבר את הכלי הנחוץ , ואף שאין לו שום תועלת בשלשלת עצמה, כמו שעון או מפתחות 8440 

הלא כל שכן שאין , ואם בשלשלת עצמה אין חשיבות זולת התכלית הנזכרת, אליו שלא יפסק ממנו ויאבד 8441 



כי אם תפסק אפילו , טבעתמ הצורך הוא אל כל טבעת ו"מ, חשיבות כלל לטבעת אחת שבתוך השלשלת 8442 

 8443 .והחפץ יופסק מן האדם ויאבד, רק טבעת אחת יתבטל החיבור כולו

ת לאבות הקדושים כי "הלא הבטיח השי, פ אופן כזה נבין את המדרגה היותר נמוכה בענין זכות אבות"ע 8444 

ן ה לעי"וכל העתיד הגדול אשר יתגדל ויתקדש שמו של הקב, תכלית כל הבריאה כולה תצא מהם וזרעם 8445 

, ה עד דורו של משיח ישנם דורות הרבה"אבל הלא מאברהם אבינו ע, י משיח צדקנו"הלא יהיה ע, כל 8446 

 8447 .אשר טבעותיה דבוקות זו בזו, וכולם יוצאים אלו מאלו כמו השלשלת הארוכה

מ מתקיימים לא "אבל מ, פ משפט מעשיהם אינם ראויים להתקיים"שע, ובאופן כזה יש דורות או יחידים 8448 

המה כמו טבעת בשלשלת , כי הדור הזה או האנשים הללו, אלא בזכות אבותיהם וצאצאיהם בזכות עצמם 8449 

אדם אשר כזה , כי בלעדיהם אין חיבור בין אבותיהם לדורות יבואו, ובזה היא סיבת קיומם, החיבור ההיא 8450 

 8451 .ז אף שאין לו שום זכות לזה מצד עצמו"יתקיים בעוה

ו בעצמו ומה מדינים שלא באו אלא "נשא משה ק, ר את מואבאל תצ, (7ח"ק ל"ב)א  ומצאנו גדר זה בגמר 8452 

שתי , ה לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי"ל הקב"א, כ"מואבים עצמן לא כש´ לעזור למואב וכו 8453 

ה על "בשביל שתי פרידות חס הקב, רות המואביה ונעמה העמונית, פרידות טובות יש לי להוציא מהם 8454 

ובזה נמצא גם כן ביאור אחד מן הטעמים אשר בשבילם , יבםשתי אומות גדולות של רשעים ולא החר 8455 

 8456 .(22דף ´ מכתב מאליהו א)  .אפשר שיהיה רשע וטוב לו

 8457 

 8458 מאמר כח

 8459 .(ו"כ´ דברים ב) ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך האמורי דברי שלום לאמר

התורה שקדמה  למדתי ממדבר סיני מן, פ שלא צוני המקום לקרוא לסיחון לשלום"י אע"ומפרש רש 8460 

כ "ואעפ, וגלוי לפניו שלא יקבלוה, ה ליתנה לישראל חזר אותה על עשיו וישמעאל"כשבא הקב, לעולם 8461 

ויש שואלים למה לא שלח גם לעוג מלך הבשן , אף אני קדמתי את סיחון בדברי שלום, פתח להם בשלום 8462 

אבל , קרא להם לשלום ס לפי שרוב ארץ סיחון היתה משל עמון ומואב"ומפרש בעתו? לקרוא לו לשלום 8463 

 8464 .לא קראו לשלום שאין קורין שלום לשבעה עממיה, לעוג שהיו מחזיקים בארץ רפאים

י שתלה עצמו על גבי "הוא היה עוד בימי המבול וניצל אז ע, ל עוד כי עוג היה בגדר של שנה ופירש"וי 8465 

הוא גם , ם על עונשםהחזקה בחטאים שלא ִינקו והם באי´ ואם כן הלא ראה במו עיניו את יד ה, התיבה 8466 

, את הרחמים שהוא מגלה כלפי הצדיקים התמימים והישרים, ת עם עבדיו ומאמיניו"ראה את הנהגת השי 8467 

וכאמרם , שגם היא עזרה במסירות נפש בטיפול עם כל הברואים שהיו בתיבה, כמו נח הצדיק ואשתו 8468 

כדכתיב ויעש אברהם משתה , ה"עוג גם היה בסעודת אברהם אבינו ע, שקולין היו נח ואשתו בגמילת חסד 8469 

 8470 ה"זה הקב, גדול עולמים היה שם, ר סימון אמר משתה גדול"יודא ב´ ר, עוג וכל גדולים היו עמו שם, גדול

 8471 .(ד"ג י"ר וירא נ"מד)

והוא מצא אז את אברהם יושב ועוסק באפיית , הוא גם אותו הפליט שבא להגיד לאברהם שנשבה לוט 8472 

 8473 על שם עוגות מצות, ואמנם לכן הוא נקרא עוג, ל אברהם באותה שעהוהושפע מאורו ודבקותו ש, המצות

ויבוא ´ ה היה מתירא מעוג שלא תעמוד לו זכות ששימש לאברהם שנא"ומשה רבינו ע, (מדרש הגדול לך) 8474 

 8475 .הפליט והוא עוג

, אחד אלהי ישראל וכל העולמים´ הן בהכרה בה, כ ברור שנדבק בעוג משהו מאותה האווירה העילאה"א 8476 

בודאי גם , ומכל ההשראה ששרתה בביתו, במידת החסד והרחמים מאבינו הראשון אברהם עמוד החסד והן 8477 

כל ההשראה הזו לא השפיעה על אופיו ומידותיו והוא נשאר , ואולם כל זה לא עמד לו, נתדבקה בו זכות 8478 

 8479 .´ם הועוד הרחיק לכת בהרהיבו עוז לצאת למלחמה על ִעם עַ , עומד ברשעו ותפוס ביצרו ובטומאתו

הוא , כ הריהו בגדר של מכיר ריבונו ומורד בו"וא, ומכיר בגדולת עם ישראל ואלוהיו´ עוג מאמין בה 8480 

וברור מראש כי , אין מה לעשות עמו וחבל על הזמן, ועם בר נש כזה אפסה כל תקוה, בבחינת שנה ופירש 8481 

היה , קשה ממי שלא למד והוא יותר, הוא מורד באור, לא יקדם את פני משה רבינו בשלום כי לא יועיל 8482 

 8483 .(מעייני החיים)  .עוג גרוע יותר ממלך סיחון שמעולם לא היה קרוב, קרוב ונתרחק

 8484 

 8485 מאמר כט

אלי אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחון ´ ויאמר ה 8486 

 8487 .(´ב´ דברים ג) מלך האמורי אשר יושב בחשבון

 8488 (ד"בראשית י) שנאמר ויבוא הפליט, משה שלא תעמוד לו זכות ששימש לאברהםי מתיירא היה "וברש

ה כבר "אמר הקב, אלא כי בידך נתתי אותו, כי בידך אתננו אין כתוב כאן, ובמדרש רבה אמרו, והוא עוג 8489 

ויבא ´ בשעה שנשבה לוט בן אחיו בא עוג ובישר את אברהם שנא? כיצד, פסקתי דינו מימות אברהם 8490 

שבא ומצא את אברהם עסוק ? פליט היה שמו ולמה נקרא שמו עוג, ל משום בר קפרא"אמר ר, הפליט 8491 



אמר בלבו הריני מבשר אותו והגדוד , ולא בא לשם שמים אלא לשם נויה של שרה, במצות עוגות הפסח 8492 

 8493 .ונוטל אני את שרה אשתו, הורגו

ומה שחשבת בלבך , םחייך שאני נותן לך שכר רגליך ומאריך לך שני? ה אי רשע כך אמרת"ל הקב"א 8494 

הרי לך כי הגם שכל כוונתו של , ביד בני בניה עתיד אותו האיש ליפול, הריני הורג אברהם ונוטל את שרה 8495 

ולפי זה הרי מצד הסברא הפשוטה לא זכות יש לו לעוג אלא , עוג היתה שיהרג אברהם והוא יקח את שרה 8496 

שבכוחו עלול לסכן אותו ואת , ת הזעירכ משה ראה בתוך כל החובה הזאת את צד הזכו"אעפ, חובה ועון 8497 

 8498 ?ולמה, ישראל במלחמה ולכן ירא ממנו

שנאת חינם הלא ידוע שמקורה בתכונת , מפני שהיה בו שנאת חינם, ל מקדש שני מפני מה חרב"אמרו חז 8499 

לכן מרגיש שהוא ראוי יותר לדברים , מאחר שהוא מחשיב עצמו שיש בו יותר מעלות משל חבירו, האדם 8500 

אמנם היפוכו , הרגשה שהביאה לחורבן הארץ, מפני שהוא יותר מעולה מזולתו, בהם חבירו טובים שזכה 8501 

הרי אפילו באדם רשע כמו עוג מלך , שכיון שהיה האיש משה עניו מכל אדם, של דבר מצינו אצל משה 8502 

אפילו בזה מצא מעלה וזכות אשר , ובמעשה רשע כמו נסיונו להביא להריגת אברהם ולקיחת אשתו, הבשן 8503 

באלה התחושות , ה"כוחן היה להכריע את המלחמה ויש לו לחשוש ולפחד עד שיובטח מפורשות מהקבב 8504 

 8505 .ובזו ההשקפה הביא משה לכיבוש הארץ

, ל מגבורתו וכוחו הגדול של עוג מלך הבשן"כי כבר סיפרו חז, ל"ועוד יש לנו לדייק ולהתבונן במדרש הנ 8506 

כי כל עוצמה זו אינה , עיד ולא הפחיד את משה כהוא זהוכל זה לא הר, ענק וגבור שהיה עוקר הרים בידיו 8507 

, י המלאכים"אמנם אחר שבישר עוג לאברהם שנשבה לוט ע, מצעדי גבר´ ומה, אלא כוח גברא בעלמא 8508 

כי כוחה של זכות אחת , היה ירא משה שמא יגבר עליהם במלחמה, דבר שנזקף לו לזכות הראויה לשכר 8509 

וכי רק , ומכאן נמצאנו למדים מה רב כוח של התורה ומצוותיה, ךשל מצוה גדול ורב הוא באמת לאין ערו 8510 

 8511 .כוח זה אפשר לו שיכריע ויקבע מהלכי החיים

ל הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן "באה לחזק מה שאמרו חז, הערה נוספת במדרש נפלא זה 8512 

ואולי , מת מן החולי בודאי? ל מה אנו סוברים"כאשר רואים או שומעים מאיזה בן אדם שמת רח, העולם 8513 

כי הרי ראינו שהיה סובל כמה יסורין , בודאי הינו מחליטים כי מן החולי מת, מפני שהיה בעל קנאה 8514 

אין אדם מת מחולי או משום סיבה אחרת אלא , ל הקדושים צועקים להיפך"אבל חז, ובודאי זה גרם למותו 8515 

 8516 .המת ולא מסיבה אחרת זולת זה ורק מזה יומת, רק מחטאיו והגורמים להם שהם קנאה תאוה וכבוד

כי ידוע כי עוג מלך הבשן נהרג בחרב , ל"כי זה רמז לנו מאמר המדרש הנ, והנה עיניך תחזינה מישרים 8517 

´ ל ג"כי מבואר במדרש הנ, ל להיפך"צועקים חז? י החרב מת עוג"ושמא תאמר ע, ה"י משה רבינו ע"ע 8518 

י ענין של כבוד שאירע "ולפי שיטה השניה ע, י מעשה תאוה מת ויצא מן העולם"לפי דעה אחת ע, דעות 8519 

י מעשה של קנאה שנתן עינו הרעה ביעקב ובניו בבואם "ולדעה השלישית ע, בסעודת בריתו של יצחק מת 8520 

ל שמוציאות את האדם מן "המדות הרעות שאמרו חז´ דעות אלה מכוונות כנגד ג´ הרי שג, בית פרעה מת 8521 

, לא החרב המיתתו אלא המדות הרעות, חרבו של משהואף שכאמרו נהרג עוג מלך הבשן ב, העולם 8522 

 8523 .(נחלת אליעזר)  .ופעולותיו הנשחתות תוצאת ותולדת המדות

 8524 

H 8525 

 8526 ואתחנן

 8527 מאמר ל

 8528 .(ג"כ´ דברים ג) בעת ההיא לאמור´ ואתחנן אל ה

פ שיש להם לצדיקים לתלות "אע, י אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם"פירש´ ואתחנן אל ה 8529 

ל אמרו מפני מה רצה משה ליכנס "וחז, אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חינם, ביםבמעשיהם הטו 8530 

 8531 .(7ד"סוטה י) אלא הרבה מצות יש שתלויין בארץ, וכי לאכול את פריה הוא צריך, לארץ

כי אין , ובין השקפתו והכרתו של האדם השלם, נביט ונראה כמה גדול המרחק בין הכרתנו ותחושנתו אנו 8532 

ובפרט מצוות התלויות בארץ , שים כלל בחסרונן של המצוות שלא באו לידינו לקיימןאנו חשים ומרגי 8533 

 8534 .ולוואי ונקיים כראוי את אלה שנצטווינו ובידנו לעשותן, לאלו הנמצאים בחוץ לארץ

עדיין , וכל ימיו ושעותיו מלאים רק מצוות ומעשים טובים, ואילו משה רבינו שכל התורה נקראת על שמו 8535 

ורק בשלהן הוא מבקש ומתחנן לפני המקום , תו פגומה וכי חסרות לו עוד מצוות נוספותמרגיש כי שלימו 8536 

אותן הוא משתוקק , אשר בראש כל מעלותיה המצוות התלויות בה בלבד, שיביאהו אל הארץ הטובה 8537 

ב "שהוא מוכן להחליף כל חלקו בעוה, שלפני פטירתו בכה ואמר, ל"מספרים על הגאון מוילנא זצ, לקיים 8538 

יפה שעה אחת , השיב משנה מפורשת היא? וכאשר שאלוהו היתכן, עה אחת נוספת של חייםבעד ש 8539 

 8540 .ב"ז מכל חיי העוה"בתשובה ומעשים טובים בעוה



שדוקא האנשים , ב"ז ובין מובטחי העוה"וכמה נפלא לעשות את ההבחנה המבדילה בין אנשי העוה 8541 

אלה מוסרים נפשם על הנאותיהם , ז"עוהשטוענים ומוכיחים באורחות חייהם כי אצלם העיקר הוא חיי ה 8542 

, עד שתאוה אחת שלא הצליחו להשיגה עלולה להביא אותם לאיבוד עצמם לדעת, ותשוקותיה החומריות 8543 

ולהעמידו כקליפת , ז"יכולים להשליך מנגד את עולמם האהוב העוה, ובשביל יצרם לדבר אחד שלא הושג 8544 

מת חסרים הם לחלוטין רגש ההכרה וההערכה אין זה אלא שבא, השום לעומת התשוקה האחת והיחידה 8545 

בזה מתחילה , ותמיד פועלים הם מתוך הדחף של אכול ושתה כי מחר נמות, ז"של יוקר החיים בעוה 8546 

 8547 .ז"ונגמרת כל השקפת החיים שלהם בעוה

ז "ולא היה נהנה מהעוה, ז"שכידוע פרוש היה מכל תענוגות העוה, מאידך אנו רואים שהגאון מוילנא 8548 

וכל זאת משום שאכן עיקר , ז חשובים באמת ובתמים"דוקא אצלו היו חיי העוה, ע קטנהאפילו באצב 8549 

ואיש המעלה הגדול וצדיק אשר חי את אלה , ז הוא תשובה ומעשים טובים"מטרת ומשימת חיי העוה 8550 

, הרי זה לגביו כאילו חיסר אחד מאבריו, חש תדיר שמה שעדיין חסר לו לשלימות ולמעשה רוחנית, החיים 8551 

 8552 .לא יתרצה ולא יתנחם בכך, אם שאר כל אבריו עומדים על מכונם בבריאות ובשלימותשאף 

ה אלא "פ שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אין מבקשים מהקב"י שאמר אע"אף לשון רש 8553 

כי לא עולה על דעתו שמגיע , כי עבור מעשיו הטובים אין הצדיק דורש מאומה, פירושו הוא, מתנת חינם 8554 

על כן כשמבקש , זוהי נשמת אפי, אחר שהכרתו ברורה לאמר אלה הם חיי, ה בשביל כךלו גמול מ 8555 

ועל זאת יתחנן , ואם חסרה לו מצוה שלא קיימה חסר לו אבר מגופו, ה לא יבקש אלא מתנת חינם"מהקב 8556 

 8557 .(נחלת אליעזר)  .י קיום המצוה"שיזכהו ויעטרהו בשלימות ע´ לה

 8558 

 8559 מאמר לא

 8560 .(ג"כ´ דברים ג) ורבעת ההיא לאמ´ ואתחנן אל ה

מצינו באדם , (י שם"רש) פ שיש בצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אינם מבקשים אלא מתנת חינם"אע 8561 

אדם שותה כמים , לו לא ראינו זאת בעינינו מי ימלל גבורות הדבר, לכאורה כוחות הפוכים ומופלאים 8562 

, ה"ובלי הפוגות הוא מורד בהקב, יוומכשול עוונו ישים נוכח פנ, ותמיד מגמתו לעשות חפצו ורצונו, עולה 8563 

ז תיכף "בכ, אף כי כולו שקר הוא, כי בדבר קטן וקל אם אך מעט נוטה לטוב, ז אנו רואים מהנסיון"ובכ 8564 

ואם אך פעם אחת אירע לו כי דומה בעיניו שהתפלל , לו אף אם לא יתפלל כל ימיו, הוא צדיק בעיניו 8565 

, ויהיה צדיק בעיניו כמתפלל כל ימיו בכוונה רצויה, ותיכף נשכח מלבו מה שלא התפלל כל ימי, בכוונה 8566 

 8567 ?האין זאת פלא, ז הוא צדיק בעיניו"אף כי הרע מנעוריו מאד מאד בכ, וכן בכל דבר טוב

רצים  (.ו"סנהדרין צ) ל"ש ז"כמ, ´אשר כל ימיהם יעמולו איך למצוא רצונו ית, ולהיפוך מצינו בצדיקים 8568 

ואין , ´וכל ימיהם נותנים נפשם בכפם לעשות רצון ה, רעות צדיקורבות , לפניו כסוסים בין בצעי המים 8569 

על בחיר שבנביאים הטיל , (.ז"כתובות ס)א  ולפום גמלא שיחנ, א צדיקים לא ידעו מרגוע לנפשם"זאת כ 8570 

, וכענין ביקש יעקב לישב בשלוה, (´ב´ ר כ"ויק) וכידוע צדיקים לא שמחו בעולמי, ת משא כבד כזה"השי 8571 

אפילו כל העולם  (7´נדה ל) ל"עד שאמרו ז, רשעים בעיניהם וכאילו לא עשו מאומהז תמיד הם כ"ובכ 8572 

 8573 ?ואיך יצוייר זאת? האין זאת פליאה נשגבה, כולו אומרים עליך צדיק אתה הוי בעיניך כרשע

ומהם תצא תורה , כי דרכי יראת שמים בנויים המה על המידות, אכן זהו אות על מה שאנו אומרים תמיד 8574 

, וכל מה שנותנים לו הכל מעט הוא בעיניו, מי לא יראה איש אשר הוא מקבל רב טוב, הופכוהן לטוב או  8575 

ולפי דרכי ההבנה היה לנו לראות , מפני כי נפשו רחבה מאד, ואם ירבו לו טוב כחול הים כלא הם בעיניו 8576 

יו אף אם שיהיה מעט בעינ, ד זה"כ ע"דהיינו בעת שהוא עושה טובה לזולתו ג, באיש כזה גם בצד ההיפך 8577 

, כי יגדל בעיניו מאד טובתו לזולתו, ז אנו רואים באיש כזה היפוכו של דבר"ובכ, ירבה להטיב לזולתו 8578 

 8579 .ובדבר קטן יתחשב לטוב ומטיב

נפשו רחבה מאד לקבל והכל מעט , זה הוא תכונת נפש רחבה ולב רע, אכן באמת הכל עולה בקנה אחד 8580 

ולכן יצדק הכח אשר אנו מתפלאים , בר קל גדול הוא בעיניוכי כל ד, ובכח זה ממש מתהפך לזולתו, בעיניו 8581 

, אכן זהו בעצמו פשר הדבר, איך יהיה אדם צדיק בעיניו בעת שהוא שותה כמים עולה תמיד כל היום, עליו 8582 

, ובאיזה אמירות מפיו אשר לבו רחוק ממנו, גדול מאד בעיניו´ והמעט אשר הוא נותן לה, ´כי לבו רע לה 8583 

אשר , נורא מאד הדבר, ת"הוא סובר האין זאת די להשי, טים כאלה אשר בשקר יסודםוגם עוד דברים פעו 8584 

אין לו עינים לראות ואזנים , ובעת שהוא צריך ליתן מה מידו, כל הון נחשב לו למאומה והכל מעט בעיניו 8585 

 8586 .ובדעתו הוא מסגל מצות ומעשים טובים כחול הים, לשמוע

מה שהוא מקבל הכל רב , נפשם שפלה מאד, דבר והיפוכוכ "ולעומת זה אנו רואים במידת הצדיקים ג 8587 

א המורגל בפי "נתבונן בזה מד, ומה שהוא נותן לזולתו אין שוה בעיניו מאומה, בעיניו כי נפשו שפלה 8588 

למדו אותנו , אשר בטח נובע זאת מקדמונים אשר נטעו והשרישו מידות טובות בפי הבריות, הבריות 8589 

נפלא הוא לראות איך הורונו , משיבים לו אין בעד מה, תודה להשיב למקבל הטובה בעת שהוא אומר 8590 



כמה מעלות ומידות , להיות הטובה שמטיבים אנו לזולתו לא ישוה בעיניו מאומה, קדמונינו מידות טובות 8591 

כל מה שהם עושים עם זולתו אין שוה בעיניהם , וזהו מידתן של צדיקים, טובות יש בזה נפלא הדבר 8592 

 8593 .למאומה

, ט לא תחשב בעינם למאומה"וכל אשר יסגלו תורה ומע, כי נפשם שפלה למאד, ת"להשיש מה שנוגע "וכ 8594 

ובשפלות נפשם מגדילים ומעריצים את הטוב שהם מקבלים , כי הם אפס ומעשיהם לתוהו נחשב להם 8595 

אלו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו אין אנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי , ת"מהשי 8596 

ומוסיפים , ותמיד דואגים במה אקדם ובמה אכף על רוב הטובה, ורוב רבי רבבות פעמים הטובות אלפים 8597 

, ושאגה להם כלביא תמיד על קיצור עבודתם על רוב הטוב, עבודה על עבודה איך להשיב על כל תגמוליו 8598 

, ה"א ע"נפש שפלה מתלמידיו של א (´אבות ה) ל"כענין אמרם ז, והכל הולך מהמידה כי נפשם שפלה 8599 

 8600 .ומרוב שפלות נפשם היו תמיד כרשעים בעיניהם, ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע

לא כמו שהעולם סוברים הוא רשע , ולהבין מה בין צדיק לרשע, נמצאנו למדין מזה תועליות רבות במידות 8601 

, גדול ובעיניו הוא עובד, אדרבא מקור רשעתו הוא כי הוא צדיק בעיניו, ת"כי אינו חפץ לעבוד את השי 8602 

אף הרוצח נפשות , אכן הצד השוה שבכולם כי רשעתם רק כי צדיקים הם בעיניהם, ובזה יש כמה מדרגות 8603 

אמנם כן הוא האמת , האין זאת פליאה נשגבה, צדיק הוא בעיניו אם ייטיב עם הנרצח לברור לו מיתה יפה 8604 

ובמידות אלו , בצדקה וחסד ואדרבא לפי דעתו ולפי גסותו עוד הוא עוסק תמיד, כל איש ישר בעיניו, המר 8605 

והכל אינו שוה , כל צדקתו נבנה כי רשע הוא בעיניו, ולהפך מידתו של צדיק, ת"מתנהג גם עם השי 8606 

 8607 .וזה סוד גדול, למאומה בעיניו

ולו , נראה כי גסותנו ועכירת שפלותנו הם הסיבה לכל גנות, ובאמת כאשר נתבונן בינה ונכיר את עצמנו 8608 

אז גם כן היינו מודים ומכירים את אבינו שבשמים ולא היינו , ף ממידת השכלוא, א"היה בנו אף קצת מד 8609 

ובודאי יש לו בורא מטיב עמו ודואג , לו היה בו מידות טובות היה מכיר כי רק נברא הוא, ו"כופרים בו ח 8610 

והיה רוצה למצוא , היה מכניע את עצמו להיות עבד נאמן להמטיב עמו, ואחרי כי היה מכיר זאת, בעדו 8611 

, והיה משפיל גאוותו להיות כחומר ביד היוצר, ומזה היה עובד אותו בכל לב ונפש, תו ולישא חן ממנואו 8612 

ואין לו על עצמו שום , לבלתי הודות כי הוא כחומר ביד היוצר, אכן גאוותו הנוראה תביאנו לידי כפירה 8613 

 8614 .נינו לא האמנו זאתואלמלא ראינו זאת בעי, עד כי לא יכיר את בוראו ואינו מודה בו, אדנות ובעלות

וכן הולך הגסות והעכירות מעלה , והדברים ממש כפשוטן, הוא עושה עצמו כאלוה, אמנם כן הוא הדבר 8615 

, ומזה יצא הדבר מדרגא לדרגא, ולו הגדולה והגבורה, ´מעלה עד שהוא אומר בפה מלא לא ידעתי את ה 8616 

ת ואחרי רוב החסד "ואותיו מהשיאחר כל הל, ל"כי הוא כופר בחובו ר, ובתורתו´ עד כי כופר הוא בה 8617 

וזהו סוד גדול מאד , וכופר הוא בכל וכל במלוא מובן המלה, והוא אינו חפץ לשלם כלל וכלל, שקיבל ממנו 8618 

 8619 .אוי ואבוי לכל מצב הנורא הזה, בביאור כופר

ולמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכולתו , ל"וישלח וז´ ל כותב בריש פ"ן ז"הרמב 8620 

, ´אשר הם לזכרון לפניו ית´ ושבטי י, יעקב אבינו אשר צורתו חקוקה בכסא הכבוד, מבהיל הדבר, ש"יע 8621 

על חשבון מעשיהם , ולא ביקשו להצילם בזכות כל מעשיהם הטובים, לא בטחו על רוב מעשה צדקתם 8622 

דים נתמעטו זכויותי מרוב החס, קטֹנתי מכל החסדים, (ב"בראשית ל) ה"הטובים אמר יעקב אבינו ע 8623 

 8624 .(י"שם רש) שעשית עמדי

ומסתמא ידעו לכוון החשבון איך שעולים כל מעשיהם , להשתומם איך הצדיקים ידעו היטב החשבון 8625 

נורא מאד חשבון , ובזאת יוכל לנכות כל מעשיהם הטובים, הטובים נגד שתי המחנות צאן ובקר ועבדים 8626 

ולכן לא בטח , וממילא נשארו חייבים, כל צדקות יעקב אבינו עם בניו נתמעטו בעד שתי המחנות, הדבר 8627 

, י ואתחנן"וזהו המובא ברש, ותפילותיו ובקשותיו היו רק בדרך חסד וחינם, על צדקתו והשתדל בהצלה 8628 

והכל מרוב שפלות נפשם , פ שיש בצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אינם מבקשים אלא מתנת חינם"אע 8629 

 8630 .כל תגמולוהי´ מה אשיב לה, ליהם מאדת עודפות ע"מכירים כי צדקתם אינו כלום וטובות השי

 8631 .(א"כ´ כ´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 8632 

 8633 מאמר לב

 8634 .(ג"כ´ דברים ג) בעת ההיא לאמור´ ואתחנן אל ה

שהתפלל כל פעם , א כתב בספרו אדרת אליהו"והגר, ל שהתפלל כמנין ואתחנן תפילות"י בשם חז"ופירש 8635 

מש מאות וחמשה עשר חשבונות שבשבילן נכספה אנו רואין מזה שהיה לו ח, בנוסח אחר בטענה חדשה 8636 

והאדם העליון מצפה ליום המוות להסיר מסך המבדיל , פ שהיה בטוח בחיים הנצחיים"אע, נפשו אל החיים 8637 

, ובודאי היתה אצלו תשוקה גדולה ליהנות מזיו השכינה בלי שום חציצה דק מן הדק, בינו לבין קונו 8638 

שהיה מתחנן , רואין אנו שתשוקתו אל החיים באיכות גדולהמ "מ, שמשיג רק אחר פירוד הנשמה מהגוף 8639 



ז "ט בעוה"יפה שעה אחת בתשובה ומע, ה בתחנונים חדשים כמנין ואתחנן כדי לזכות לחיים"לפני הקב 8640 

 8641 .ב"מכל חיי העוה

ב יפה יותר מכל "אשר שעה אחת קורת רוח בעוה, ב"ל להסביר לנו מקודם מעלת עוה"והנה הקדימו חז 8642 

ר וכל יוצאי יריכו וצאצאי צאצאיהם עד "ז מאדה"ל שאם נלקוט כל הנאות עוה"וכוונתם ז, ז"תענוגי העוה 8643 

, הלא אין לשער איכות ההנאה הלזו, ז"ונחבר כל ההנאות יחד מכל תענוגי עוה, האדם היותר אחרון בזמננו 8644 

 8645 .ב יפה יותר מההנאה המקובצת הלזו"ל לומר כי קורת רוח של שעה אחת בעוה"והפליגו חז

ואחר כל , ב"כמה גדולה ההנאה של כל חיי עוה, כ"ב גדולה כ"אם שעה של עוה, זה יכולין אנו לשער ולפי 8646 

כמה נורא ואיום הענין , ב"ז יפה יותר מכל חיי עוה"ט בעוה"ששעה אחת בתשובה ומע, ל"זה אמרו חז 8647 

של תשובה כי הוא ידע הטעם האמיתי , כ לבקש בעד החיים"אשר על כן דחק משה רבינו כ, למתבונן בו 8648 

 8649 .ו כוונות כמנין ואתחנן"עד שהתפלל על זה בתקט, על כן היה יקר לו מאד החיים יקר מכל יקר, ט"ומע

שעל ידו יוכל האדם לזכות לדברים החמודים יותר מכל , ויוצא לנו מזה להתבונן כמה גדולה מעלת הזמן 8650 

ומשלם לשונאיו אל פניו ל על הפסוק "מה שאמרו חז, ל"פ זצ"צ מוהרנצ"ובזה ביאר הגה, ב"חיי עוה 8651 

אשר לכאורה יפלא , ב"ה נותן לרשע שכר מצוותיו בחייו כדי להאבידו מחלקו בעוה"שהקב, להאבידו 8652 

ל שליכא במה לשלם שלא נוכל "א ז"וכתב הגר, ל שכר מצוות בהאי עלמא ליכא"הלא כבר אמרו חז, מאד 8653 

 8654 ?ז"כ איך משלם לשונאיו בעוה"וא, לפרוע בשכר זמני בעד מצוה נצחית

והזמן הוא חומר שעל ידו יכולים לקנות חיי , ה נותן לרשע חיים שמאריך ימיו"כי הקב, ל"ואמר הוא ז 8655 

ב אם יתנהג בתשובה "כי מכל רגע ורגע יכול האדם לקנות חיי עוה, על כן נחשב זה לדבר נצחי, הנצח 8656 

ן אחד להרגיש ואינו חי בלבו גם חשבו, ומעתה כמה עלוב האדם שהוגה כל שנתו בהבלי הזמן, ט"ומע 8657 

כמה , וגם מי שעושה תורתו עראי ואפשר לו לעסוק בתורה ובתשובה ואינו עוסק בה כראוי, יקרת החיים 8658 

ו "ש שאין לו שום ציור בתקט"וכ, כ על החיים"רחוק הוא מלהבין מפני מה דחק עצמו משה רבינו לבקש כ 8659 

דיו לחי באשר , ונן אדם חיל מה יתא"כ אמרו חז"וע, תפילות עם הדברים המחודשים שיש בכל תפילה 8660 

 8661 .הוא חי

בהמצאו אלו עשרה ימים ´ ל דרשו ה"ז אמרו חז"ת שע"ש בעשי"וכ, הזמן בכלל יקר מאד גם בכל השנה 8662 

בא , ה"ל עשרה ירידות ירד הקב"ש חז"שענינו כמ, ענין בהמצאו נוכל להבין ולצייר, כ"ה ליוה"בין ר 8663 

, שכינה בבחינת התגלות היותר חושי שהיה במשכןל על השראת ה"וכוונת חז, משה רבינו והורידו לארץ 8664 

ה ממציא "אבל עדיין הקב, פ שנסתלקה ממנו השכינה מהיות תדיר במקום קבוע"אמנם אחר החורבן אע 8665 

ואז כל רגע ורגע חשוב , למען לסייע לכל אחד בעבודת התשובה, ת בבחינת הורידה לארץ"שכינתו בעשי 8666 

 8667 .מאד מצד הסייעתא דשמיא

ע "וממציא א, ה כביכול עומד נכחו"אם אינו משים לב להרגיש איך הקב, ונש גדול מאדאמנם כנגד זה הע 8668 

פ "ולכה, להיות בטוח שלא ישוב לזה החטא לעולם, ויעזוב חטאו ויחליף מצבו, למען יאמר לפניו חטאתי 8669 

מש הרי הוא מ, ואם גם בימים אלו אינו מרגיש חובתו בעולמו ויקרת הזמן, בבחינת קלות לא ישוב לחטוא 8670 

 8671 .דומה לחמור

ואמרו , א את יצחק בנו ולקח שני נעריו עמו"הלא מצינו בשעה שהוליך א, ואל יפלא בעיניך הביטול הזה 8672 

ל שאמר "ואמרו חז, כ כתיב ויאמר אל נעריו שבו לכם פה עם החמור"ואח, ל זה אליעזר וישמעאל"חז 8673 

וענה יצחק , אין איזה דברמפני ששאל לכולם אם רו? ומפני מה קרא להם כן, להם עם הדומה לחמור 8674 

, ולכן אמר להם עם הדומה לחמור, והנערים אמרו כי אינם רואים כלום, שרואה הר גדול וענן קשור עליו 8675 

 8676 .כמו החמור אינו רואה כלום כך אתם אינכם רואים כלום

ו על אליעזר מצינ, שניהם היו בעלי מעלות גדולות, לאליעזר ולישמעאל? הלא את מי קרא כן, מבהיל מאד 8677 

ודאי שיש , אם היה מבין תורת רבו עד להיות מתורגמן לאחרים, שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים 8678 

, וישמעאל שהלך יחד עם אברהם אבינו אחר שגירש אותו מביתו באופן אכזרי מאד, כאן מדרגה גדולה 8679 

ש "קטנה כך כואם הקפדה , ומטבע האדם כשיש לו הקפדה וטינא בלב על זולתו אינו יכול ללכת עמו יחד 8680 

והלך עמו יחד לצורכו , כ העידה התורה שחזר לאברהם אבינו"אעפ, הקפדה על אכזריות שסבל הוא ממנו 8681 

 8682 .משמע מזה שהיה מעביר על המידות במדרגה גדולה, א"של א

טעה , א קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת"ה לא"כשאמר הקב, ל"פ זצ"צ מוהרנצ"ובזה הסביר הגה 8683 

איך שייך אשר אהבת על ישמעאל הלא גירש אותו מביתו בשביל , ה על ישמעאל"וסבר שמא כוונת הקב 8684 

, ואמר כי מוכרחים אנו להבין כי ישמעאל קיבל תועלת מההתרחקות? שאינו הגון והיה מצווה לשנאותו 8685 

, ´ולכן טעה וסבר שמא על ישמעאל כיוון ה, כ אוהבים זה לזה"עד שנעשו אח, כמו יצחק מההתקרבות 8686 

 8687 .קרא להם עם הדומה לחמור בשביל שלא ראו את ההר והענן, ל המעלות והמדרגות שלהםכ אחרי כ"אעפ

ואם יחסר חלק גבוה לאדם הלא אין זה לכאורה חסרון , ומוכרחים אנו לומר שהיה הענין תלוי בנבואה 8688 

כיון שיש חלק אחד שעדיין , כ קרא להם בשביל העדר המעלה עם הדומה לחמור"אעפ, אלא העדר המעלה 8689 



צריכין לקרוא להם עם , ויש בעדם להגיע לזה ואינם משתדלים לעלות להגיע, סומים לגבי זההמה כ 8690 

אין זה העדר , ת לכל השנה"ו כשאדם אינו מרגיש שום חילוק בין עשי"ש וק"ומעתה כ, הדומה לחמור 8691 

 8692 כמו החמור אינו מרגיש, ש ששייך לומר בשביל זה עם הדומה לחמור"וכ, המעלה בלבד אלא חסרון גמור

 8693 .(ב"אור המוסר ח)  .כך הוא אינו מרגיש החילוק וההבדל, ת"חילוק בין כל השנה לעשי

 8694 

 8695 מאמר לג

 8696 .(ג"כ´ דברים ג) בעת ההיא לאמור´ ואתחנן אל ה

ה עלה "כיון ששמע שאמר לו הקב, (ט"בעה) שאמר לפניו שירה כדי שישמע תפילתו, שירה´ ואתחנן בגי 8697 

ומות בהר אשר אתה , כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזהוראה את ארץ , אל הר העברים הזה הר נבו 8698 

וזאת בדרך שיגלה לפניו את חוזק תשוקת , השתדל משה לעורר רחמים לפניו, עולה שמה והאסף אל עמך 8699 

ע "רבש, ה"ל אמר משה לפני הקב"וכך אמרו חז, ז"ועד כמה יקרים לו החיים בעוה, לבו להישאר בחיים 8700 

הנח אותי כחיות השדה , הנח אותי בעולם הזה ואחיה ולא אמות, ץ ישראלאם אין אתה מכניס אותי לאר 8701 

 8702 .כך תהא נפשי כאחת מהן, ורואין את העולם, שהם אוכלין עשבים

, כמה יקרים לו החיים ועד כמה אהוב עליו הזמן, ה את תשוקת החיים שלו"משה רבינו הוכיח להקב 8703 

, ו להיכנס לארץ ישראל ובלבד להישאר בחייםוכאילו וויתר על בקשתו וחמדת, ז"שעותיו ורגעיו בעוה 8704 

תפילתו ובקשתו היו כה מלאות תשוקת , ש אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל הנח אותי בחיים"כמ 8705 

, (.´ברכות י) שאמר שירה כאשר הסתכל במות, ל על דוד"ש חז"כמ, חיים עד שנתמלא לבו שירה עליהם 8706 

י שראה שהחיים מוגבלים וימיו קצובים לו "אלא ע, קינה מבעי ליה, א מתמיה שירה אומר"והמהרש 8707 

 8708 .הרגיש אז לומר שירה על אושר החיים, ושיבוא יום שיהיה עליו להפרד

התחיל להרגיש , שאחרי שנתבשר הבשורה המרה שלא יכנס לארץ וימות בהר, וכזה היה אצל משה רבינו 8709 

והוא , ז"ייקר את החיים בעוהכ מ"שהוא כ´ ואולי כאשר ישמע ה, ז"יותר ויותר את אושר החיים בעוה 8710 

ויודע תעלומות ומצפוני , כי אז תקובל תפילתו ויאזין לבקשתו, חושק להישאר בו אף בלי להיכנס לארץ 8711 

, שכל לבו עטוף שירה על החיים, בודאי יאזין ויקשיב ויעריך את התשוקה האמיתית של משה, הלב 8712 

ואפילו להיות כמו , א רוצה רק את החייםכי הו, ז אפילו לבלי למלא שום תפקיד"וישאירו בחיים בעוה 8713 

 8714 .ציפור ועוף

, ם"ב כפי שכותב הרמב"וממנו יבנה עוה, ז"ב נמצא כאן בעוה"ועוה, ב"כל עונג החיים הוא עבור העוה 8715 

, כ יבוא אותו העולם"וזה העולם אובד ואח, לא מפני שאינו מצוי עתה, ב"זהו שקראו אותו חכמים העוה 8716 

ב אלא מפני שאותן "ולא קראו עוה, אשר צפנת ליראיך´ שנא, צוי ועומדאלא הרי הוא מ, אין הדבר כן 8717 

´ ה) וזה הנמצא לכל אדם בראשונה, ז שאנו קיימים בו בגוף ובנפש"החיים באין לו לאדם אחר חיי עוה 8718 

ב שניתן ויש "שהוא עוה, ז"כ להתפלל על החיים של עוה"ולזה משתוקקים הצדיקים כ, (ח"תשובה פ 8719 

 8720 .(מעייני החיים)  .ז"להשיגו כאן בעוה

 8721 

 8722 מאמר לד

 8723 .(ג"כ´ דברים ג) בעת ההיא לאמור´ ואתחנן אל ה

חזק ויאמץ לבך וקוה אל ´ קוה אל ה´ שנא, אמר רבי חמא אם רואה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל 8724 

, יחזור אדם ויתפלל כדי שיתעמק ויתלהב בתפילה יותר משהתלהב בתפילתו הראשונה, (ב"ברכות ל) ´ה 8725 

לעבור עוד פעם על בקשותיו ותחנוניו , לבו ולהוסיף על מחשבתו הקלושה שבתפילה הראשונה להלהיב 8726 

, כי אינה דומה הכוונה והדביקות בפעם הראשונה, ואז ייענה ממרום, ת"עד שיתדבק דביקות יתירה בהשי 8727 

יכנס והוא זוכה לה, שאז לבו מתחמם יותר ומחשבות מיטהרות, לתפילה ולדביקות הנישנות מספר פעמים 8728 

 8729 .להיכלות המחשבה העליונה

, גם כי אזעק ואשוע שתם תפילתי´ שנא, אמר רבי אלעזר מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה 8730 

שמעה תפילתי ושועתי האזינה אל דמעתי אל ´ שנא, י ששערי תפילה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו"ואעפ 8731 

שחשיבותן כה , ור הימנו נוצרות הדמעותמהו המק? מה הן הדמעות מה טיבן ושרשן, (ב"ברכות ל) תחרש 8732 

למה הדמעה חשובה , אם התפילה אינה מועילה והשערים נעולים בעדה? גדולה שעולה על מעלת התפילה 8733 

 8734 ?הלא גם תפילה היא עבודת הלב, אם דמעה היא מחשבה ותוצאה של חמימות הלב? הימנה

דמעה היא ביטוי , ב רותח יותרל כי הדמעה היא תוצאה ממחשבה עמוקה יותר היוצאת מתוך ל"אלא י 8735 

אך קלושה היא וערכה נמוך , ואף שגם תפילה נובעת ממחשבת הלב, היא תולדה מאב, למקור ולשורש 8736 

התפילה אינה מגיעה למעלת אותה מחשבה ואנחה , ממחשבה מזוקקה ונלהבה יותר שתוצאתה היא הדמעה 8737 

והיא , וליות המחשבה היותר נעלהכי הדמעה היא אחת מח, ולכן הדמעה משפיעה יותר, שמולידה דמעה 8738 

 8739 .מועילה לשמים שייפתחו



תפילתו היתה דומה לחרב שהוא קורע , (ברכה יא´ פ) ו תפילות כמנין ואתחנן"משה רבינו התפלל תקט 8740 

א "והגר, (שם) תפילתו היתה מעין שם המפורש שלמד מזגזאל רב וסופר של בני מרום, וחותך ואינו מעכב 8741 

מ אילו היה מוסיף "מ, השגות נוספות ושונות זו מזו, ו ענינים"לת תקטל אומר שתפילתו היתה כול"ז 8742 

מפני שבאותה התפילה הנוספת היתה , (מדרש) ומתפלל עוד תפילה אחת היה מועיל לבטל את הגזירה 8743 

י מידה "שכן מידת הרחמים מקיצה ומתעוררת ע, השגה חדשה ונוספת המעוררת את מידת הרחמים 8744 

וכאשר היתה חסרה אותה השגה נוספת לחשבון המצטרף של , לות והשגותמסויימת ובמספר ידוע של תפי 8745 

כי דוקא מן ההשגה הנוספת , לא הועילו כל התפילות וההשגות לעורר את הרחמים, כל ההשגות והאנחות 8746 

 8747 .זהו חוק שסודה גלוי רק לפניו, וכך היא גזירה מלפניו, נפתח שער הרחמים

וקפידא לפניו שיהא , וכל ספירה וספירה חשובה לפניו, מותרק בשמים גלוי חוק זה בעשר הספירות הנעל 8748 

כי מלאך הממונה על התפילות נוטל כל התפילות שנתפללו בכל בתי הכנסיות , כל הספירות בשלימות 8749 

עדיך כל בשר יבואו ואין , (´א ד"בשלח כ) ר"במד´ כנא, ה"ועושה אותן עטרות ונותנן בראשו של הקב 8750 

ה מתעטר "שהקב, א ישראל אשר בך אתפאר"וכה, כעדי תלבשי שנאמר כי כולם, עדיך אלא עטרה 8751 

 8752 .ועטרת תפארת בראשך´ שנא, בתפילתן של ישראל

כדי להשלים את החשבון ואת מספר האנחות , שאם לא נענה בתפילתו יחזור ויתפלל, ל"ולכן אמרו ז 8753 

, דביקותלהוסיף , יחזור ויתפלל כדי לשפר את המחשבה שבתפילתו, והדמעות שחקקו וגזרו בשמים 8754 

ויש עוד כוונה למה שצריך , להוסיף אנחה היוצאת מעומק הלב למעלה ממה שעלה לו בתפילתו הראשונה 8755 

ולכן חוזר ומתפלל וימצא שעה שייענו , כי פעמים ששערי תפילה פתוחים ופעמים נעולים, שיחזור ויתפלל 8756 

וא לחזור ולהתפלל פעמיים וכדי לכוון את השעה הרצויה צריך ה, עת רצון´ ש ואני תפילתי לך ה"כמ, לו 8757 

 8758 .ושלוש עד שתבוא השעה הרצויה וייענה

ל רבי לאליהו "א, ולא אתא (נתאחר) יומא חד ריש ירחא הוה נגה ליה, אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי 8759 

, וכן ליצחק וכן ליעקב, ל אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה"א? ט נגה ליה למר"מ 8760 

ל "א? ז"ל ויש דוגמתן בעוה"א. סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה משיח בלא זמניה? דיולוקמינהו בהדי הד 8761 

אמר מוריד , אמר משיב הרוח ונשב זיקא, חייא ובניו´ גזר רבי תעניתא אחתינהו לר, חייא ובניו´ איכא ר 8762 

ג דאיכא "אע, ומקשים התוספות, (ה"מ פ"ב)א  מטא למימר מחיה המתים רגש עלמ, הגשם ואתא מיטרא 8763 

ל "ועי, י טל"ואומר רבינו תם משום דתחית המתים לא הויא אלא ע? י מחיה המתים מקמי משיב הרוחנמ 8764 

 8765 .שתחית המתים הוא עיקר בחתימה

כ אינו דומה "א, י תפילת הצדיקים"כיוון שעיקר ההתעוררות למידת הרחמים הוא ע, ל לפי רעיוננו"וי 8766 

חייא ובניו היתה מתוספת ועולה ´ יה של רוהתפילה השנ, תפילה הראשונה לתפילה השניה או השלישית 8767 

היא דבוקה וספוגה יותר ויותר באש , ונעשית מרגע לרגע לאור גדול יותר, מרגע לרגע בהתלהבות יתירה 8768 

כ ואור צדיקים כאור "כמשה, ולכן ראויה היתה התפילה האחרונה להרעיש ולהרעיד את העולמות, ממעל 8769 

ומהם מרבותינו , האור בוקע והולך וזורח ביתר בהירותשבכל שעה , נוגה הולך ונכון עד נכון היום 8770 

ז "להתפשט מרגשי העוה, ביתר דביקות ובכוונה יתירה, הקדושים נראה ונלמד איך להתרומם בתפילה 8771 

.יחזור ויתפלל ואזי ייענה, בתחנונים ובאנחות עמוקות היוצאות מתוך גנזי הלב, ה"ולהתדבק בבורא ב 8772 

 8773 .(אור חדש)  

 8774 

 8775 מאמר לה

 8776 .(ג"כ´ דברים ג) בעת ההיא לאמור´ ה ואתחנן אל

וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים , ש ובתפילה"הוי זהיר בק, שמעון אומר´ ר 8777 

כאדם , אל תעש תפילתך קבע, (ג"י´ א ב"פק) שנאמר כי אל רחום וחנון הוא ורב חסד, ה"לפני המקום ב 8778 

אלא , ואינו אומרה בלשון תחנונים, בקריאה בעלמאשקובע לו לקרוא פרק אחד פרשה אחת שאומר אותה  8779 

? מאי קבע, (ב שם"רע) י התחנונים הוא מרחם מיד"וע, כי אל רחום וחנון הוא, כאדם שמבקש רחמים 8780 

ורבנן אמרי כל מי שאינו , כל שתפילתו דומה עליו כמשאוי, יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא´ אמר ר 8781 

והיינו , (ט"ברכות כ) מרי תרוויהו כל שאינו יכול לחדש בה דבררבה ורב יוסף דא, אומרה בלשון תחנונים 8782 

 8783 .(י שם"רש) כהיום כן אתמול כן מחר, לשון קבע

והן מפרות , הדבקות הבלתי פוסקת והבלתי מתיישנת נובעת מעמקי הלב, התפילה היא עבודת הלב 8784 

ת השגותיו ונעשה הריהו מרחיב א, ת"מי שמצרף את לבו לעבודת השי, ומעמיקות את המחשבות וההשגות 8785 

היא לשון ושיחה בין האדם , תפילה היא שמקשרת את האדם אל שמי מרומים, כמעין המתגבר בכל שעה 8786 

הרי הוא מסוגל , וכיוון שנפתחו לפניו השערים של הרקיע, היא המפתח הפותח שערי מעלה, ´ובוראו ית 8787 

, לפי שאין קביעות ללב, לי סוףכיוון שצירף לבו לעבודתו הרי הבטיח לה רעננות ב, לחדש משהו בתפילתו 8788 

 8789 .´וכך הוא עושה גם את מי שדבוק בו ית, כולו רעננות וחידוש, אין תכלית לרגשיו



 8790 אלא תהא עולה ועושה פירות, ה לא תהא תפילתך עקרה"אמר הקב, ר חנין בן לוי"א, לא יהיה בך עקר

, האור בכל גופו ונשמתו עובד זרם, אם הצליח בתפילתו ליצור מגע עם אור העליון, (´ר עקב ג"מד) 8791 

תפילתו בשעה האחרת אינה , הוא מחדש בה דבר ותחנוני בקשתו אינם כדאתמול, ותפילה כזו עושה פירות 8792 

שהתפלל כמנין ואתחנן , ה"ל על משה רבינו ע"ש ז"וכמ, כל תפילה שונה מחברתה, כתפילתו בשעה זו 8793 

אדרת ) ו ענינים"לתו היתה כוללת תקטל ביאר שתפי"א ז"והגר, (´א ו"ברכה י´ ר פ"מד) ו תפילות"תקט 8794 

 8795 .(אליהו

כל אנחה ואנחה , כל תפילה ותפילה של משה רבינו היתה אחת שונה מחברתה ברגשותיה ובדביקותה 8796 

חמש מאות וחמש עשרה השגות נפתחו לו למשה מול מאות , שונה היתה מקודמתה בתחנונים ודביקות 8797 

וכאשר , יג את המפתחות לכל חדרי השכינההש, בתפילתו בקע את הרקיעים, החלונות שפתח ברקיע 8798 

ואין טעם תפילה אחת , נעשה לבו ספוג ממתיקות ועונג החכמה העליונה, הצליח לפתוח אוצרות מעלה 8799 

 8800 .אין תפילתו עקרה אלא עולה ועושה פירות, כטעם התפילה שלאחריה

שכל , קים שבלבת אומרים בכל יום שיר המעלות ממעמקים כנגד עשרה העמ"בעשי, ל"י ז"ומבואר בהאר 8801 

אלא , ואין זה רק כפל לשון, שתפילה נקראת בעשרה לשונות, ´ר א"איתא במד, אחד עמוק יותר מחבירו 8802 

ואתנפל , וכל תפילה שיצאה מעומק הלב יש לה שם מיוחד, כל תפילה נקראת לפי עומק הלב שיצאה ממנו 8803 

מי האיש , ם מבאר שם"רשבוה, (´עקב ט) את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי´ לפני ה 8804 

אולם אפשר , ם מתרץ כדרכו"והרשב? למה הוצרך לכפול כאן נפילת הארבעים יום, החכם ישים לב 8805 

עד שהשעות , ת"ה היתה כה חמה ורוויה דביקות בהשי"כי תפילתו של משה רבינו ע, לבאר ולהוסיף 8806 

ם הראשונים של התחלת לא נפלו מן הרעננות והחידוש שלהן מן הימי, האחרונות של ארבעים הימים 8807 

 8808 .התפילה

כי , הן במובן החומרי והן במובן הרוחני, טבעו האנושי של האדם גורם לו שהוא מתקרר מרגע לרגע 8809 

מצטנן אצלו , כל דבר שלגביו מתלהט האדם ברגע הראשון מרוב רגשותיו, הטבע השולט באדם מצננו 8810 

אם , בין האדם למקום ובין האדם לחבירו, כך בכל ענין בחיים, לאחר שעה ומאבד את רעננותו והתלהבותו 8811 

, הרי לאחר שעה שהוא נתעכב בתפילה הוא נחלש כבר, הוא מתפלל על צרת חבירו הנוגעת באמת בלבו 8812 

ולכן תפילתו שלאחר , ושוב אינו יכול להרגיש את הכאב כמו בשעה הראשונה, הוא התרגל עם צרת חבירו 8813 

 8814 .מכן אינה דומה לזו שבשעה הראשונה

היתה התחינה וההפצרה על עם ישראל שלא להשמידם בשל חטא העגל בשעה , רבינו אבל אצל משה 8815 

, ולכן הדגיש בעצמו וציין בכפל לשון אשר התנפלתי, האחרונה של ארבעים הימים כמו בשעה הראשונה 8816 

כפי אשר התנפלתי , תפילתי באחרונה היא בצורה של התלהבות והרגשת צערם של בני ישראל כבראשונה 8817 

 8818 .ולכן באה כפילות הלשון אשר התנפלתי, תנתה אצלי ההשתתפות בצער להתפלל עבורכםלא נש, בעבר

אתה , לא הניח משה זוויות ברקיע שלא התנפל על פניו, ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל בר נחמני´ ר 8819 

ולמה , ולא בא הכתוב ליחס אלא למשה בלבד, ה"מוצא הרבה נביאים והרבה צדיקים התפללו לפני הקב 8820 

ואם הוא מתפלל , יש מתפלל שעה אחת או שתים? כיצד, לפי שהיו מעשיו משונים מכל הבריות? כן 8821 

ה למלאכי "אמר הקב, ה ארבעים יום וארבעים לילה"אבל משה עמד והתפלל לפני הקב, יום אחד, הרבה 8822 

גבורי כוח שהיה מגיד לישראל דבריו , מלאכיו זה משה´ ברכו את ה´ שנא, השרת אני מדמה אותו לכם 8823 

 8824 .(א"רמז תתמ´ ילקוט תהלים צ) ה"ל הקבש

בגלל שלא נשתנתה בחומה ובהתלהבותה כל , ה"תפילתו של משה אהובה ומשובחת היתה בפני הקב 8825 

על כן , היא היתה באותה דרגה של התלהבות בשעה האחרונה כמו בשעה הראשונה, ארבעים הימים 8826 

, יד שלא נתקרר צערו על בני ישראלהכפילות באה להע, הכפילות בתורה המציינת פעמיים אשר התנפלתי 8827 

 8828 .ולכן לא היתה דוגמה לתפילתו

כלומר צריך להפסיק קמעא כדי שלא יתרגל , ל שאסור לאדם להתפלל יותר משלוש שעות"אמרו חז 8829 

, שעות כבר התרגל בתפילתו והיא נעשית לו מצוות אנשים מלומדה´ לאחר ג, בתפילתו ורגשותיו יתקהו 8830 

א "והגר, ויתחיל מחדש בעבודת הלב, ויתרענן ויחזור אליה במרץ והתלהבות ולכן טוב שיפסיק כדי שישוב 8831 

, הוקר רגלך אלו בתי הכנסיות´ פי, פ הוקר רגלך מבית רעך פן ישבעך וישנאך"עה, ה"ל במשלי כ"ז 8832 

ל שיש לאדם להשתדל שלא יתקרר אצלו "היינו כנ, ל"שעות עכ´ והיינו שלא ירבה אדם בתפילה יותר מג 8833 

עליו למצוא תחבולות כדי לעורר את עצמו להתפעלות מחודשת מגדלות , י ריבוי בזמן"רגש התפילה ע 8834 

 8835 .(אור חדש)  .י הפסק קל"ת וזאת ע"הבוי

 8836 

 8837 מאמר לו

אלהים אתה החלֹת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר ´ ה 8838 

 8839 .(ד"כ´ דברים ג) יעשה כמעשיך וכגבורתך



איך מוכח שגדלך זו מידת טובך , ´א ועתה יגדל נא כח ה"גדלך זו מידת טובך וכה, י"מובא בספרי וברש 8840 

ואמרנו כי ענין לב טוב אינו מה שאדם עושה מעשה ההטבה עם ? ת"ולא מידות אחרות שנמצאים אצל השי 8841 

 8842 ואם יתן לו, היינו שאדם חפץ להטיב עם חבירו בלא שום צרות עין, אמנם מלת טוב ביאורו הריבוי, זולתו

ולהטיב עמו בלי שום , ומצד לבו הטוב יחפוץ ליתן לו בלי שיעור, איזה מתנה תהיה דוקא בלא הפסק 8843 

 8844 .היינו להטיב ולהטיב תמיד, הפסק

שלא  (´ו ז"י ט"רש) ש שם"כמ, שמלת רע מונחת על צרות עין, וזאת היפוך ולא ירע לבבך בתתך לו 8845 

שורש מלת רע הוא ביאור , נותן בשפע טוב לבו היינו אף אם הוא נותן לו אכן הוא מצטער שאינו, יצטער 8846 

 8847 .שמאמץ ומעכב לבבו, של עכובים

, ביארתי עוד כמו שנראה משטחיות הבחינה של אליעזר עבד אברהם, ומלבד שיש לנו כמה ראיות על זה 8848 

שבחנה אם היא גומלת , ונראה משיטתו, ה"למצוא אשה הגונה וראויה ליכנס בביתו של אברהם אבינו ע 8849 

אם כשאומר לה השקיני מעט מים ואמרה שתה וגם לגמליך , וזה ניכר מהבחינה שבחנה, לבחסד בטוב  8850 

זאת הוכחה על טוב לבה ותוכל ליכנס בביתו של , היינו שתוסיף על בקשתו ותתן לו יותר ויותר, אשקה 8851 

טוב , ה"ל אין טוב אלא הקב"אמרו רז, ובזה מובן שלא כדעת העולם לכנות כל אדם בשם טוב, ה"א ע"א 8852 

 8853 .(7ג"מנחות נ) זה משה

היינו אם חפצים אנו לבאר מידת , כי להטיב ולהטיב תמיד הוא מעין נובע, ואחר ההצעה אמרנו עוד 8854 

אומרים כי הוא , וכשאנו חפצים לבאר מה זאת מעין נובע באדם, אנו אומרים כי הוא מעין נובע, ההטבה 8855 

היינו , ל האדם להיות נובע תמידובלי ספק שע, נמצא כי שם טוב הוא מעין הנובע תמיד באדם, טוב 8856 

 8857 .והכל תלוי במידת טובו, להתחדש בכל מילי דמיטב

ה שהיא "כי מידת טובו של הקב, י את גדלך זה מידת טובך ועתה יגדל נא"ובזה מבואר מה שמובא ברש 8858 

נמצא , ה"כענין זכר רב טובך יביעו זאת תגדיל ויתגדל כוחו של הקב, נובעת תמיד בלי שיעור וגבול 8859 

וזהו ובטובו , היינו ששופע טובו בלי שיעור והפסק, לתו שמתגדל תמיד יותר ויותר היא מידת טובושגדו 8860 

 8861 .הגדול תמיד לא חסר לנו

ובטובו מחדש בכל יום מעשה , ´ואחרי כל אלה יצא מזה מובן שעיקר קיום העולם הוא בהשפעתו ית 8862 

ברינו שמקור ההשפעה היא טובו ואחרי ד, ת זהו קיום העולם"וטובו הבל, שהכל הולך מטובו, בראשית 8863 

היא מקור מים חיים שממנה נובעת , ממילא נבין כי צינורות ההשפעה הם גם כן רק מידת ההטבה, ´ית 8864 

ולהיפך פוסקת , ו בלתה איננה נמשכת"וח, היא גם כן צנורות ההשפעה, תמיד השפעת כל טוב הבריאה 8865 

 8866 .ההשפעה

הוא , (ב"משלי כ) וטוב עין הוא יבורך, קור ההשפעהה מקור הטוב הוא מ"כי הקב, ומזה מובן יסוד גדול 8867 

 8868 ל"וזהו והיה ברכה אמרו רז, ו תפסק ההשפעה"ואם אין טוב בעולם ח, הצינור שמוריד ההשפעה לעולם

זכה להיות בריכה , ה היה מקור הטוב והחסד"רצה לומר אחרי שאברהם אע, כבריכה (ח"ט י"ר ל"בר) 8869 

ומידת ההטבה , שכל הצלחת הכלל והפרט תלוי במידת ההטבה, ההיוצא מדברינו אל, לברך לכל מי שיברך 8870 

´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .אף חכמת האדם גם כן תלוי במידת ההטבה, היא שורש וקיום האדם 8871 

 8872 .(´ט

 8873 

 8874 מאמר לז

אלהים אתה החלֹת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר ´ ה 8875 

 8876 .(ד"כ´ ברים גד) יעשה כמעשיך וכגבורתך

תורה ציוה לנו משה מורשה ? מאי תורה, קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה (7ב"סוכה מ) ל"אמרו חז 8877 

ולא שיתחיל בהכנות כדי , חייב אביו מיד ללמדו תורה, הקטן משיתחיל רק למלל בפיו, קהילת יעקב 8878 

שאינו תופס כעת את ואף , אלא תיכף מלמדו את התורה עצמה תורה ציוה לנו משה, להכשירו לתורה 8879 

 8880 .לכשיגדל יתוסף כוח שכלו ויחד עם זה תתרחב גם הבנתו בתורה ויתעמק בה יותר ויותר, הדברים

האלף בית , ולומד אותה גם חכם מופלא וזקן יושב בישיבה, אותה התורה לומד ילד קטן המתחיל לדבר 8881 

ויש , כלולות כל החכמות כי באותיות אלו, לומדים כל גדולי החכמים, שלומדים התינוקות בבית רבן 8882 

משום כך כולם באין יוצא מן הכלל הן , אין לתורה לא תכלית ולא ראשית, ללמוד וללמוד בהם עד אין סוף 8883 

ימצא טעם וחידוש ומקום , וכל אחד לפי שכלו וכפי אשר יתעמק, לומדים אותה תורה, התלמיד והן הרב 8884 

 8885 .לעלות בה יותר ויותר

נער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה כלומר אין בחינוך התורה ה חנוך ל"וזהו שאמר שלמה המלך ע 8886 

גם כי יזקין לא יסור , פ דרכו שהוא מבין בה"ויש לחנך מיד את הנער בתורה עצמה ע, ראשית ותכלית 8887 

יש , ואף כי גדל שכלו והתרחבה בינתו, ממנה מללמוד אותה תורה עצמה שהתחיל ללמוד בה בעודנו נער 8888 

 8889 .כללו של דבר הכל לומדים תורה ציוה לנו משה, לעלות באותה התורה לאין שיעורמקום להפוך בה ו



אלא מפני שמסר נפשו עליה ? היא´ זכרו תורת משה עבדי והלא תורת ה, (´ילקוט מלאכי ג) ל"אמרו חז 8890 

ארבעים יום וכן ואשב בהר ´ ויהי שם עם ה´ שנא, והיכן מצינו שנתן נפשו על התורה, נקראת על שמו 8891 

הרי שמפני מסירת נפשו על התורה זכה משה , לפי שנתן נפשו על התורה נקראת על שמו, יום ארבעים 8892 

 8893 .ש תורה ציוה לנו משה זכרו תורת משה עבדי"כמ, שתיקרא על שמו כאילו הוא ציוה עליה

 8894 ש"כמ, ביקשו ללמוד אותה דוקא מפי משה, ולא זו בלבד אלא שכל ישראל כשקיבלו את התורה בהר סיני

ואמנם משה טען כי יפה להם ללמוד מפי הגבורה ולא , ´ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה (´דברים ה) 8895 

הרי לנו עד לאיזו מדרגה הגיע משה רבינו , ה השיב לו הטיבו כל אשר דברו"אבל הקב, (י שם"רש) ממנו 8896 

מפי שישראל לומדים התורה מפיו כאילו היו שומעים , שמלבד שידיעתו בתורה היתה כה עצומה, ה"ע 8897 

 8898 .ואומרים לישראל זכרו תורת משה עבדי, נעשתה התורה ממש משל משה, ה"הקב

פירוש שעדיין בהתחלה , והנה לאחר כל זה עומד משה ואומר אתה החילות להראות את עבדך את גדלך 8899 

הוא אשר אמרנו , שאינו יודע בתורה ולא כלום, כנער המתחיל ללמוד צורת אותיות בבית רבו, הוא עומד 8900 

וגם משה רבן של כל ישראל שקיבל התורה מסיני , צחית היא ואין לה לא תכלית ולא ראשיתשהתורה נ 8901 

והוא , הרי הוא המצוה והמלמד, גם הוא לומד וחוזר ולומד תורה ציוה לנו משה, והיא נקראת על שמו 8902 

 8903 .ועדיין עומד בתחילתה, עצמו גם המקבל והלומד לעולם ממש בלא סוף

כי אותה התורה שלומד הנער גם כי , גם כי יזקין לא יסור ממנה, פי דרכו וזה שאמר הכתוב חנוך לנער על 8904 

וכשם שאמרנו לגבי התורה שאין לה תחילה וסוף , משום שלעולם עודנו עומד בהתחלתה, יזקין ימשיך בה 8905 

וכמה שיעלה בה , כן גם השתלמותו של האדם אין לה שיעור וקצבה, והאדם עומד בה לעולם בהתחלתה 8906 

ובכל סטיה קלה עלול הוא לרדת בבת אחת למדרגות התחתונות , במצב של התחלה הוא נמצא תמיד 8907 

 8908 .ביותר

אם אין האדם בדרגת , אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה, (ו"משלי ט)ב  וזה שאמר הכתו 8909 

זה ויסוד , הריהו יורד ומאבד גם כל מדרגותיו שכבר עלה בהן, לעלות ולעלות בה תמיד, עלייתו כפי כוחו 8910 

אם רק יאיט קצת , אף אם יעמוד במדרגות הגדולות ביותר, לזקן וחכם גדול, אחד הוא לתינוק ולנער 8911 

 8912 .מעלייתו הריהו מאבד הכל

 8913 ל"ואמרו חז, ויחל נח איש האדמה ויטע כרם (´בראשית ט) הכתוב אומר, את הכלל הזה אנו למדים מנח

לא יחור אחד ולא , ו ליטע דבר אחד של תקנהלא היה ל! ויטע כרם? למה, ויחל נח נעשה חולין (ר שם"ב) 8914 

נח משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה אבל , ר ברכיה חביב משה מנח"גרופית אחת אלא ויטע כרם א 8915 

 8916 .משה משנקרא איש מצרי נקרא איש האלהים

ובחר בו להיות המכלכל , ה מעיד על נח בתורה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"הקב, ונתבונן נא 8917 

ואכן דקדק נח ומילא תפקידו באמונה , פרנס לכל ברואי העולם אשר אתו בתיבה למשך שנה תמימהוהמ 8918 

, בריה שדרכה לאכול ביום מאכילה ביום, ואף כי סבל הרבה וצער גדול היה לו בתיבה, כשלוחו של מקום 8919 

לא יצא  בכל זאת, (ילקוט שם) ב חדשים"ולא נתן שינה לעיניו כל אותם י, בלילה היה מאכילה בלילה 8920 

אמר נח כשם שנכנסתי לתיבה , (ד"ר פל"ב) ל"ש חז"מעצמו מן התיבה עד שנצטוה צא מן התיבה וכמ 8921 

 8922 .ר יודן אילו הייתי שם הייתי שוברה ויוצא לי"א, כך איני יוצא אלא ברשות, ברשות

ביודעו רצונו של מקום כי לא , והנה מיד בצאתו מן התיבה התחיל להתעסק למעשה בישובו של עולם 8923 

 8924 ושתל מפירותיה ואכל ושמח בלבו, מצא גפן שגרופה מגן עדן ואשכלותיה עמה, תוהו בראה לשבת יצרהל

למה יהסס מלנטוע אותה בארץ ולענג את בריותיו של , ואם נח מצא לפניו גפן מגן עדן, (ילקוט שם) 8925 

לב בני שראוי לנסכו על גבי המזבח וגם משמח , ועוד שהיין משמח אלהים ואנשים? ה בפירותיה"הקב 8926 

ובכן מה החטא שמצאו בנח בזה שנטע , ל הרגיל ביין אפילו לבו אטום יין מפקחו"ועוד אמרו חז, אדם 8927 

 8928 ?כרם

שאם ירבה בו האדם בא על ידו מפיקחות , אבל גבול יש לשתייתו, אכן אם כי היין יש בו מעלות יתירות 8929 

אמר לו , בו שידא שמדוןבשעה שהיה הולך ליטע פגע , (ילקוט שם) ל"ואמרו חז, הלב לאבידת הדעת 8930 

נמצא כי נטיעת כרם יש , ואי את עלת בחלקי אנא חביל בך, אלא איזדהר דלא תיעול בחלקי, שותפי עמך 8931 

כי עלולים בני אדם להרבות בשתיית יינו ולעבור מחלק , אבל סכנה רבה יש בזה, בו משום מעשה טוב 8932 

היה צריך , שיש מקום שתצא תקלה מזהומכיון , לחלקו של שטן ולרדת למדרגות פחותות מאד, הטוב שבו 8933 

 8934 .נח לנהוג בזהירות יתירה

כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר  (ג"ברכות ס) ל"ש חז"כמ, מצינו שהתורה חייבה לפעמים פרישות מן היין 8935 

שלא יאכל ענבים לחים וכל היוצא , והתורה הוסיפה סייגים רבים לנזיר, כי הרבה יין עושה, עצמו מן היין 8936 

ולכן היה חייב נח להיזהר , (ג"שבת י)ב  ם לך לך אמרי נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרמגפן היין משו 8937 

ומשום שלא , ולהתחיל בנטיעה אחרת, מאד בנטיעת הכרם למרות כל ערכו ותועלתו וישוב העולם שיש בו 8938 



 8939 ז נעשה חולין ונתהפך מאיש"עי, קוראים אחריו בתורה ויחל נח איש האדמה, נהג בזהירות מופלגת זו

 8940 .צדיק לאיש אדמה

ברגע , הרי מכאן שאף אדם המגיע למדרגות הגדולות ביותר כמו נח שכתוב עליו את האלהים התהלך נח 8941 

ולא רק הוא בעצמו כי אם זרעו , הריהו מפסיד מיד את מעלותיו ויורד בבת אחת, שנמצא בו פגם כל שהוא 8942 

כי עלול , כו גם כי יזקין לא יסור ממנהוזה הוא הכלל חנוך לנער על פי דר, וזרע זרעו עד סוף כל הדורות 8943 

 8944 .האדם גם לעת זקנה לסור מכל מדרגותיו

להוציא את בני ישראל ´ ובו בחר ה, הוא האיש שנתעלה על כל בני דורו, אבל לא כן מצינו במשה רבינו 8945 

ולמד , לחם לא אכל ומים לא שתה, היה בשמים ארבעים יום וארבעים לילה, ממצרים ולתת תורה לעמו 8946 

לא , ה אתה החילות להראות את עבדך"ולאחר כל זה הוא אומר להקב, ה בכבודו ובעצמו"מפי הקב התורה 8947 

אורח חיים למעלה למשכיל תמיד בלא הפסק והיסח הדעת כל , סר כל ימיו מנער ועד זקנה מלהתחנך 8948 

 8949 .(אור הצפון)  .והלך והתעלה יותר ויותר והשיג את המעלות העליונות בשלמותן, שהוא

 8950 

 8951 מאמר לח

 8952 .(ה"כ´ דברים ג) עברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנוןא

ח "והאוה? למה הוצרך לומר ואראה הלא אם יעבור לארץ ישראל מובן מאליו שיראה, שואל´ ח הק"האוה 8953 

לא לראות , משמע מכאן שיכולים לעבור ולהיות בארץ ישראל ולא לזכות לראות אותה, מתרץ לפי דרכו 8954 

כולם , ארץ ישראל עשויה רבדים רבדים זה לפנים מזה, את הטוב והאור וסוד העליון הצפונים וגנוזים בה 8955 

כי ארץ ישראל בעצמה , ובטרם שמסירים את העטיפות הללו לא יתגלה אורה, עטויים סודות טמירין 8956 

 8957 .מסתירה את סודותיה

ושיזכה לראותה אחרי , ארץהוא ביקש זכות ליכנס ל, לכן ביקש משה רבינו בקשה אחת שהן שתים 8958 

ארץ , י הכפולה"את אר, ואראה היינו את ארץ ישראל של מטה ואת ארץ ישראל של מעלה, שיעלה אליה 8959 

זו העטופה , ומשה ביקש את הארץ שמתחת ללבוש, י של מעלה"של מטה היא בלבושין והיא מכסה על אר 8960 

 8961 .סודות

זה , ם"סה אותו בלבושין שלו וכדברי הרמבז מכ"אלא שהעוה, ז"כ בעוה"שנמצא ג, ב"כמו כן הוא העוה 8962 

אלא , אין הדבר כן, כ יבוא"וזה העולם אובד ואח, לא מפני שאינו מצוי עתה, ב"שקראו אותו חכמים העוה 8963 

תשובה ´ ה) ז"ב אלא מפני שאותן החיים באין לו לאדם אחר חיי עוה"ולא נקרא עוה, הרי הוא מצוי ועומד 8964 

 8965 .(ח"פ

אבל אינם , י מצוות ומעשים טובים ונחלו החלק המגיע להם"שלהם ע ב"ישנם כאלו שהשתכרו את עוה 8966 

, ב"אבל אינם מבינים את שפת העוה, בין החכמים, ב"הם אמנם יושבים בין אנשי עוה, ב"נהנים מזיו עוה 8967 

אבל הם אינם , דורשים ושומעים, כולם יושבים ודורשים, רואים ואינם נהנים, רואים ואינם רואים 8968 

, או היו להם אבל קלקלו אותם, כי חסרים להם הכלים המתאימים להבין ולשמוע, יםמדברים ואינם שומע 8969 

 8970 .אבל אינם יכולים ליהנות, ב קיבלו כי מגיע להם בגלל שעשו מצוות"עוה

משל למלך שזימן עבדים לסעודה ולא קבע להן , בכל עת יהיו בגדיך לבנים, (.ג"שבת קנ) ´איתא בגמ 8971 

פתאום ביקש , טפשין שבהם הלכו למלאכתן, וישבו על פתח בית המלךפקחין שבהם קשטו את עצמן , זמנן 8972 

והטפשין שבהן נכנסו לפניו כשהן , פקחין שבהם נכנסו לפני המלך כשהם מקושטים, המלך את עבדיו 8973 

אמר הללו שקשטו עצמן לסעודה ישבו ויאכלו , שמח המלך לקראת פקחין וכעס לקראת טפשין, מלוכלכין 8974 

שבעבור מעשים , הוא הדבר, הללו אוכלין והללו רעבים, מם יעמדו ויראוהללו שלא קשטו עצ, וישתו 8975 

קלקלו , מכיון שקלקלו ולכלכו את הכלים לקבל הנאה, אבל לא יהנו מזה, ב"טובים אמנם יזכו לעוה 8976 

ובלי הכלים הדרושים אי אפשר להם , פגמו בחוש הריח ונטמאו, ולכלכו את כלי האוזן ואת כלי השכל 8977 

 8978 .לו נתקלקלו ונטמטמוכי הם נפס, ליהנות

´ שהרי לכאורה למה לא הענישם ה, ולזה נענשו בני ישראל אחרי חטא המרגלים שלא נכנסו לארץ ישראל 8979 

אלא דוקא בעונש כה חמור שניטל מהם האושר הגדול כמו אווירה דארץ , בעונשים אחרים שיש בידו 8980 

ל שהחטא של "אלא י? הה משרה ב"עונש השולל מהם את קדושת וראיית פני השכינה שהקב, ישראל 8981 

, ושוב אי אפשר להם לסבול את חריפות אווירת ארץ ישראל, המרגלים שינה את מהות הנפש שלהם 8982 

מפני , אילו הותרה להם כניסתם לארץ לא היו מסוגלים להתקיים שם, ואילו היו באים אליה מיד היו מתים 8983 

, ומרם אינו עומד בקדושה יתירהח, שאין אוויר הארץ מתאים עוד לחומר גופם, שהם קלקלו את תכונתם 8984 

 8985 .ואין הם יכולים עוד להתקיים בה, כי לאחר החטא נעשו רגישים לאווירה דארץ ישראל

, וידבר העם באלהים ובמשה, ויסעו מהר ההר ותקצר נפש העם בדרך (ב"ט י"חקת י) ומצאתי במדרש 8986 

ר עקיבא כשהיו "א, כלום שלא היו יכולים לטעום אותו הדור מפירות הארץ, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל 8987 

אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע ´ שנא, מגלים להם התגרים הסל שבא מן פירות הארץ היו מתים 8988 



, ל"הם שרננו ונפשנו קצה עכ, לכך ותקצר נפש העם בדרך, כל טוב הבא מן הארץ, הזה את הארץ הטובה 8989 

ד שלא היו עוד מסוגלים להריח פירות ע, רוח החיים וכלי נפשם כה נפגמו וכה ירדו, איכות חומר גופם 8990 

 8991 .כי מיד היו מתים, ואף לא להסתכל בדבר הבא מן הארץ, הארץ ולא לנשום מאוויר הארץ

שיזכה לגלות את סודות הפנימיות של ארץ ישראל , ולזה ביקש משה רבינו אעברה נא ואראה את הארץ 8992 

אל הר נבו ראש הפסגה אשר על ויעל משה , ה הראה לו את הארץ של מטה ושל מעלה"והקב, של מעלה 8993 

בו ראות מה שאין גבול ´ הפעיל ה´ ח הק"האוה´ ופי, את כל הארץ את הגלעד עד דן´ ויראהו ה, פני יריחו 8994 

או יאיר עיניו באור זרוע לצדיק שהוא אור ששת ימי בראשית הגנוז , דרכים´ בעין לראות באחד מב 8995 

 8996 .הארץ למול עיניו והראה אותה לו לפניו או הקריב, ל שבו יביט האדם מסוף העולם"שארז, לצדיק

אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר ´ ויאמר ה (ז"במדבר כ) פ"ח עה"האוה´ וכן פי 8997 

´ ל שהראהו ה"ד אומרם ז"ע, ולא הספיק מה שכבר אמר וראה את הארץ, נתתי לבני ישראל וראית אותה 8998 

ולזה הבטיחו , זולתי באור הגנוז כידוע, ות באור השמשמה שאין כוח בשיעור עין טבעית לרא, ראיה ניסית 8999 

 9000 .כי יאיר לפניו אור החיים, ואמר לו וראית אותה

כי יש הזוכים להיכנס באהלי תורה ויראה , ובאופן זה יש לעורר ולהדגיש גם בתקופתנו ובמצבנו אנו 9001 

את האור , מעלהשישתדל כל אחד לפקוח את עיניו בכדי לראות גם את הישיבה של , לראות אור תורה 9002 

, שיתבונן ויסתכל מה שיש למטה מן הלבוש של הישיבה, הפנימי הגנוז בקרב החכמים לומדי התורה 9003 

שיזכה לראות את הסודות , לתפוס האור המתחבא מתחת לווילונות המכסים את הישיבה של מעלה 9004 

מכוונת לישיבה את הישיבה של מעלה ה, את ענני הכבוד שמלווים את השכינה, המרחפים על פני הלומדים 9005 

 9006 .(מעייני החיים)  .של מטה

 9007 

 9008 מאמר לט

´ דברים ג) אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה´ בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה´ ויתעבר ה 9009 

 9010 .(ו"כ

רב לך דייך מה , (מובא ברבינו בחיי) ובמדרש, רב טוב הצפון לך, א הרבה מזה שמור לך"י ד"וברש 9011 

וכי הגבלה , הלא נצחיות הוא בסוד אין סוף, גיד על רוחניות בלשון דיוהתמיהה רבתא לה, שצפון לך 9012 

 9013 ?וכי אין כבר תוספות להם? להגיד עליהם כי כבר באו לקצם ותכליתם, תשים בהם

וכי לאכול , שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל´ דרש ר, אמרו (.ד"סוטה י) ´ובגמ 9014 

אכנס אני , י"הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא, אלא כך אמר משה? מפריה הוא צריך 9015 

מעלה אני עליך , ה כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר"אמר לו הקב, לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי 9016 

אומרים לו ? והשאלה עומדת וכי אדם המתאוה לקיים כל המצוות שבתורה אומרים לו די, כאילו עשיתם 9017 

 9018 ?צורך להוסיף לעלות מעלהואין לו , מספיק במה שיש לך

ה לזכות "על המשנה דרבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב, (בפירוש המשניות סוף מכות) ם"והנה הרמב 9019 

וכן , מאיר לנו בנקודה נפלאה מקפת כל התורה ועבודת האדם, את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות 9020 

ולא ישתף עמה כוונה , מצוות כראוי וכהוגןג "מעיקרי האמונה בתורה כי כשיקיים אדם מצוה מתרי, כותב 9021 

ועל , ב"זכה בה לחיי העוה, אלא שעשה אותה לשמה מאהבה כמו שביארתי לך, מכוונת העולם בשום פנים 9022 

זה אמר רבי חנניא כי המצוות בהיותם הרבה אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהם על מתכונתה  9023 

 9024 .ש"מעשה עיי ובעשותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו, ושלמותה

ג "ג המצוות תרי"בזוהר נקראים תרי, ולנקודה אחת הן כולן, ג המצוות נקודה אחת להם"הנה כי תרי 9025 

דרכים הן להגיע אל הנקודה , לא הן כלעצמן הינן התכלית, עצות איך לבוא אל הנקודה האמצעית, עיטין 9026 

נעוץ סופו , כל ובה כלולים כלממנה האצילות ל, שרשא דשרשין, נתיבות ישרות לעילאי עילאין, והתכלית 9027 

ל שלא ישתף "ם ז"וכדברי הרמב, ג המצוות כראוי"ואדם הזוכה ומקיים מצוה אחת מאלה התרי, בתחילתו 9028 

גם , ב"אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה הנה זכה בה לחיי העוה, עמה כוונה מכוונות העולם בשום פנים 9029 

 9030 .באחת כבר בא בנקודה

אבל הם , ג מצוות אינם אלא שורשים"דמה שנזכר תרי, ל"ז א"בספר מעלות התורה מביא בשם הגר 9031 

, כי בכל מצוה ובכל דיבור מדברי התורה נכללו כל התורה וכל המצוות כולן, מתפשטים לשורשים הרבה 9032 

, עץ חיים היא למחזיקים בה (´משלי ג) ש"כמ, ולכן נמשלה התורה לעץ, כללותיהן ופרטיהן ודקדוקיהן 9033 

וכל שרביט ושרביט לכמה , וכל ענף וענף לכמה שרביטים, כמה ענפיםכמו שהעץ שורש אחד מתפשט ל 9034 

וכל גרעין יש בו כוח להוציא אילן שלם עם השורשים , וכל פרי ופרי יש בו כמה וכמה גרעינין, פירות 9035 

וכן מכל ענף יוכל לנטוע עץ , וכן לאין תכלית, כוח המצמיח עוד אילן, והענפים ושרביטין ופירות וגרעינין 9036 

 9037 .ש"כל דיבור ומצוה כולל כל המצוות והדיבורים עיי, כן הוא בדבורי התורה והמצוות, ל"ל הנשלם עם כ



כ הדר קבלוהו "אעפ (.ח"שבת פ) ´ל בהקדמתו לספרו אור חדש כי מה שאמרו בגמ"ל ז"וכן כתב המהר 9038 

, כ העיקר קודם"וכאשר יש כאן הוספה א, היינו כי כאשר הוסיפו במצות מקרא מגילה, בימי אחשורוש 9039 

ומשהו , כי כל התורה אחת היא, כ"ו ע"ובתוספת נמצא העיקר מק, בזה קבלו כל התורה שהיא ראשונה 9040 

 9041 .וכשמקבלים אחת הנה זה קבלה על כולה, ממנה כולל כולה

מסוד עין , ה מסוד הצפון"גילוי הוא שגילה לו הקב, דייך מה שצפון לך אין זה ענין לגריעותא´ אמרו ית 9042 

וזה , לנקודה ממנה חוזר חלילה ואין סוף לעדי עד, בר הגעת לפנימי פנימיותכ, לא ראתה אלהים זולתך 9043 

כי בה צדיקים יושבים ונהנים מזיו , ומה תוסיף ואין בה, כאילו עשיתם ודאי, פירוש די כי בה כלול הכל 9044 

 9045 .השכינה בנצח נצחים

החיים כבר לא יחסר  ל כי בסוד"ר, על הכתוב מה יתאונן אדם חי דיו שהוא חי (´מ´ ר ג"איכ) ל אמרו"חז 9046 

, הלא גם בתהום צרות ויסורים מבקשים לחיות, גם חיים לבד מי יערכנו, אין תענוג כתענוג החיים, כל בו 9047 

, כי עמך מקור חיים, גם על חיים של צפור עוף אך ורק למען לחיות, משה רבינו התחנן גם על חיים לבד 9048 

´ כל חיים מדבקות בה, א חיים כולכם היום"ואתם הדבקים בה, יבואו´ כל חיות ממקור חי העולמים ית 9049 

 9050 .(דעת תורה)  !די שהוא חי ודאי! כ מה יתאונן"וא, מוצאם

 9051 

 9052 מאמר מ

´ דברים ג) אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה´ בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה´ ויתעבר ה 9053 

 9054 .(ו"כ

דניאל ) ´שנא, עמלת צא לנוחה משה הרבה יגעת הרבה "רב לך אמר לו הקב, (ט"ילקוט שמעוני תתי)  9055 

אמר לו אעשה תלמיד , אמר לו אין המלך נכנס כהדיוט, אמר לו אכנס כהדיוט, ואתה לך לקץ ותנוח (ב"י 9056 

אמר לו , אמר לו אכנס דרך אויר או דרך חלל, אין הרב נעשה תלמיד לתלמידו, אמר לו רב לך, ליהושע 9057 

 9058 .ל"אמר לו כי לא תעבור את הירדן הזה עכ, אמר לו אם לאו עצמותי יעברו את הירדן, ושמה לא תבוא

והיה במצב של עוד מעט , אחרי סבל של ארבעים שנה במדבר מעם ישראל, הנה משה רבינו הרועה הנאמן 9059 

ואותו משה רבינו שבתפילתו של , וסקלוני לא זכה להיכנס אל ארץ ישראל יחד עם עדתו צאן מרעיתו 9060 

וכאן לא הועיל לו אפילו חמש , מחלה גדולה מאד, החמשה מלים אל נא רפא נא לה ריפא מרים מצרעת 9061 

ל אומרים "אבל חז? ומה חורי האף הגדול הזה, מאות וחמש עשרה תפילות ותחנונים כמנין ואתחנן 9062 

 9063 .ה על אשר לא קידשתם אותי"ל הקב"א? ה כל הכעס הזה עלי למה"אמר משה להקב, ר"במד

וכי הסלע מושפע יותר ממכה , הסלע ונתן מיםמה ההבדל אם מדברים לסלע או מכים את , והנה לא מובן 9064 

רואים מכאן שפגם קטן , סוף סוף פגם שלא מובן היה! גדול´ הלא בכל אופן זה קידוש ה? מאשר דיבור 9065 

 9066 .מה נורא הדבר, כ חמור הוא ולא ניתן למחילה"כ, מאד בקידוש השם גדול

וכנגד ´ ל עניניו נוגעים לקידוש הכי הלא כ, ח צריך להיזהר במעשיו ובדרכיו"מזה לימוד גדול עד כמה ת 9067 

ויהא משאו ומתנו , ח"שיהא קורא ושונה ומשמש ת (.ו"יומא פ) ל"ד מה שאמרו חז"ע, ´זה לחילול ה 9068 

אשרי רבו , אשרי אביו שלימדו תורה, מה הבריות אומרות עליו, באמונה ודיבורו בנחת עם הבריות 9069 

כמה מתוקנים , מד תורה ראו כמה נאים דרכיופלוני של, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, שלימדו תורה 9070 

 9071 .ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר (ט"ישעיה מ) עליו הכתוב אומר, מעשיו

מה הבריות , ואין דיבורו בנחת עם הבריות, ח ואין משאו ומתנו באמונה"אבל מי שקורא ושונה ומשמש ת 9072 

פלוני , אוי לו לרבו שלמדו תורה, למדו תורהאוי לו לאביו ש, אוי לו לפלוני שלמד תורה, אומרות עליו 9073 

כ ללמוד ולהתבונן על "ומזה צריכים ג, וכמה מכוערין דרכיו, שלמד תורה ראו כמה מקולקלים מעשיו 9074 

ולמה משה , ה משלם מידה כנגד מידה"הלא הקב, כי הלא לכאורה קשה, גדולת וקדושת ארץ ישראל 9075 

 9076 ?איפה המידה כנגד מידה? א יכנס לארץ ישראלבעונש כזה של´ רבינו נענש על חטא פגם בקידוש ה

ל "עד שאומרים חז, והקדושה לא זזה אפילו לאחר החורבן, אלא היות שארץ ישראל הוא פלטין של מלך 9077 

, ´י זה קידוש ה"נמצא שכל החיים בא, (7י"כתובות ק) כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה 9078 

כל שכן , אדם שוקל ומודד תנועותיו וצעדיו, ל מלך בשר ודםכי אם בפלטין ש, וצריכים אנו לשים על לבנו 9079 

שמחוייבים להיזהר תכלית הזהירות בכל , ה בארצנו הקדושה"בפלטין של מלך מלכי המלכים הקב 9080 

ומי יקום במקום ´ מי יעלה בהר ה (ד"תהלים כ) ז ולשים לב כנאמר"וצריכים לדאוג ע, הדרכים והענינים 9081 

 9082 .(זכרון מאיר)  .א נשא נפשי ולא נשבע למרמהנקי כפים ובר לבב אשר ל, קדשו

 9083 

 9084 

 9085 מאמר מא

 9086 עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה

 9087 .(ז"כ´ דברים ג)



שמכל , י יפה שעה אחת בתפילה יותר ממעשים טובים"מכאן אמר ראב, עלה ראש הפסגה, איתא בילקוט 9088 

אלעזר ´ אמר ר, (7ב"ברכות ל)א  וכן אית, ובדבר זה נאמר לו עלה, נאמר לו עלהמעשיו של משה לא  9089 

כ לא נענה "אעפ, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים 9090 

והיינו דבבחינה זו למלאות המבוקש , וסמיך ליה עלה ראש הפסגה, אל תוסף דבר אלי´ שנא, אלא בתפילה 9091 

דבכוחה לפעול יותר ממה , דאף במקום שכל המעשים טובים אינם פועלים התפילה פועלת, פילהיפה ת 9092 

 9093 .שראוי לאדם אף אחרי מידת הרחמים

ע "התפילה היא מ, (א"א מתפילה ה"בפ) ם"להרמב, ל בענין חיוב תפילה"והנה נחלקו הראשונים ז 9094 

ולא נחלקו אלא , (7´ברכות כ) י"ר רשוכן סוב, תפילה דרבנן (´ספר מצוות מצוה ה) ן"ולהרמב, דאורייתא 9095 

וכמו , הרי הוזכרה בתורה פעמים רבות, אבל עצם מציאות התפילה חשיבותה ופעולתה, בדין חיובה 9096 

ויעקב , יצחק מנחה, אברהם תיקן שחרית, תפילות אבות תקנום (7ו"ברכות כ) ל"ואמרו חז, תפילות משה 9097 

והיינו בתפילה כמפורש שם , ´עומד לפני ה ואברהם עודנו, ובתורה מפורש שהאבות התפללו, ערבית 9098 

, דפירושו הפשוט דפרסם שם שמים בעולם´ ובכל מקום דכתיב בתורה ויקרא בשם ה, בתרגום אונקלוס 9099 

 9100 .´א וצלי קדם ה"פירש הת

אלא , והיא מציאות קיימת, גדולתה וחשיבותה עבור האדם היא מן התורה, הרי דעצם עבודת התפילה 9101 

וכי יש צורך שהתורה , ת אין חיוב מיוחד על האדם להתפלל"ן דמה"בר הרמבוסו, דנחלקו בדין חיובה 9102 

 9103 וכנאמר אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, הרי טבע הדברים מחייב ענין תפילה, תחייב אותו

כי מאליו יעשה כן אחרי שהכיר כי , וכשם שאין צריך לחייב את התינוק שיקרא אמא, (א"תהלים קל) 9104 

 9105 .ומילוי הצטרכותו הוא ממנהצריך הוא לה 

, בכל עניני גופו ובכוחות גופו ונפשו, זקוק האדם לבוראו בכל רגע ורגע ממש, כך ועוד יותר לאין שיעור 9106 

וכמו שאנו אומרים בתפילה על חיינו המסורים בידיך ועל , שיפעלו ויתקיימו בשלמות שראוי לקיומו 9107 

 9108 (א"ד י"ר י"בר) ל"ואמרו חז, נפלאותיך שבכל עת ועל, נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך שבכל יום עמנו

 9109 .על כל נשימה ונשימה תהלל יה

אמר דוד אני מגיד גדולתו וגבורתו ומלכותו של מלך , והובא בילקוט נצבים, (ו"א זוטא פרק ט"בתנדב)  9110 

ו ובכל יום ויום מכלכלין אות, שבכל יום ויום אדם נוצר ובכל יום ויום אדם נברא, ה"מלכי המלכים הקב 9111 

ואין אחר בעולם שיוכל , וגם היכולת לעוזרו היא בלי תכלית, כ"כתינוק על שדי אמו כפרי מעשיו ע 9112 

ואדרבא אם מתפלל רק בשביל חיוב , כ שטבע הדברים מחייב את ענין התפילה"עאכו, לעשות כזאת 9113 

חמים אל תעשה תפילתך קבע אלא ר (ב"אבות פ) וכאמרם, הוא פגם וחסרון בענין התפילה, שהוטל עליו 9114 

 9115 .ותחנונים לפני המקום

דנשים חייבות , (7´ברכות כ) וכן אמרו, ונראה דעיקר ענין התפילה הוא רחמים ותחנונים לפני המקום 9116 

כ יתפלל לשאר "דלעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח (.ב"שם ל) והא דאמרו, בתפילה דרחמי נינהו 9117 

 9118 (´דברים י)ב  דקרא כתי, וימלאו בקשותיואין זה בגדר פיוס לפני התפילה כדי שתקובל תפילתו , צרכיו

, אלא ענין הקדמת השבח הוא להכשיר עצמו ולרומם הכרתו, ל אפילו שוחד מצוה"ואחז, ולא יקח שוחד 9119 

, מגביר בנפש הכניעה וההתבטלות הגמורה לפניו, י דמקדים שבחו של מקום יכולתו חסדו ורוממותו"דע 9120 

ונמצא דבהקדמת , מתפלל מעומק הלב ובכניעה הראויה ואז, ה"ומחזק הכרתו שהכל בא לו מידו של הקב 9121 

 9122 .וממילא תפילתו מוכשרת יותר, השבח מכין נפשו לתפילה ומכשירה להתעלות

י התפילה "וע, שנהיה קשורים לבורא ופונים אליו ונכיר כי הכל ממנו, והנה יסוד ענין התפילה הוא 9123 

ורק , דעולמנו הוא עולם העשיה, דייקאוהנה כמו בכל עניני התורה שצריך למעשים , משתרשת הכרה זו 9124 

דזה שאנו חסרי כל וצריכים לפנות תמיד , כן הוא גם בענין התפילה, י המעשים נקנית השלמות בנפש"ע 9125 

ולכן גם אחר קניית הידיעה מצד , ´זה עצמו הוי עשיה להשלים ולחזק הכרת הבורא והכניעה לו ית, לבורא 9126 

ין צריכה ההתקרבות והכניעה לבורא לתפילה ותחנונים כדי עדי, ההתבוננות ומצד הקדמת שבחו של מקום 9127 

דכללא הוא דאין להשיג , וכמו שהוצרכנו לעולם העשיה לקניית השלמות, להשתרש בעומק הנפש 9128 

 9129 .י הדעת בלבד"השלמות ע

 9130 (.ו"יומא ע) ´ואמרו בגמ, ונמצא דהתפילה היא המעשה להשליט בנפש הדעות הנכונות וההכנעה מהבורא

ל אמשול לכם משל "א, י מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה"את רשב שאלו תלמידיו 9131 

ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם , ד שיש לו בן אחד פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה"למלך בו, ד"למה 9132 

´ וה´ אף ישראל מי שיש להם ד, עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו כל יום, אחת בשנה 9133 

נמצאו כולן מכוונים את לבם לאבינו , היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו מתים ברעב, יםבנ 9134 

ובזה מובן מאד , הרי דתכלית התפילה ובקשת הצרכים היא לכוון את לבנו לאבינו שבשמים, כ"שבשמים ע 9135 

חון בבורא וענין הבט, ת בעולם"דהם פרסמו האמונה בהשי, (7ו"ברכות כ) ענין תפילות אבות תקנום 9136 

 9137 .י התפילה"וזה נקבע ע, והכניעה אליו הלא זה קשור בעיקרי האמונה ונובעים מאמונת הייחוד



שהיא מן הדברים , לענין התפילה (7´ברכות ו) ל"חז´ כרום זלות לבני אדם ופי (ב"תהלים י)ב  כתי 9138 

הם עומד ברומו של א מ"וכ, הרבה ענינים ישנם בתפילה, העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהם 9139 

הבריאה מסודרת בזה האופן שהתפילה משפיעה על הנהגת העולמות להמשיך שפע טוב ולהטיב , עולם 9140 

אלא שהתפילה בכוחה בעצם , פ מידת הרחמים"ואפילו לא ע, לא כמגיע להם לפי מעשיהם בדין, לברואים 9141 

שאף משה רבינו לא , ביםגדולה תפילה יותר ממעשים טו (7ב"ברכות ל) וזהו שאמרו, להמשיך שפע טוב 9142 

, ט אינם מועילים"דגדולה תפילה שבכוחה לפעול ולהשפיע אפילו במקום שמע, נענה אלא בתפילה 9143 

 9144 .והתפילה משפיעה גם בענינים רוחניים

אבל עצמיות , וכבר ביארנו דפלוגתת הפוסקים אי תפילה דאורייתא או דרבנן אינה אלא בגדר חיובה 9145 

והשפעתה וכוחה של התפילה הם מציאות , כל התורה מלאה ממנהו, ע מדאורייתא"התפילה היא לכו 9146 

, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים שאף משה רבינו לא נענה אלא בתפילה, ל"והן הן דבריהם ז, בבריאה 9147 

דבתפילה מלבד מה שהאדם מתבונן ומתחזק בידיעת ההשגחה , דכוחה של תפילה לפעול ולהשפיע בעצם 9148 

אך מצד שהוא הכניע , ´ובין בכל פרט ופרט הוא מאתו ית, העולם וישראלושהכל בין לכלליות , הפרטית 9149 

על כל ´ הרי הוא גם מכיר מאד ומודה לו ית, ש והוא מתבטל לפניו"את עצמו וכל כוחותיו לבורא ית 9150 

 9151 .בלי שקדמה לו שום עבודה ומבלי שקדם לו איזה חיוב אליו, החסדים שנעשו עמו מעודו ועד עתה

, אם חסד אשירה משפט אשירה, ש ומודה לו על כל חסדיו ויודע שהכל טובתו"ובזה שמתקשר להבוית 9152 

ו ענין של תרעומת "ואין לו ח, (7ד"ברכות נ) ומקיים חובת מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה 9153 

וגם שאין מגיע לו מאומה והכל הוא , וביותר שמכיר דלית ליה מדגרמיה כלום, ´וטרוניא על הנהגתו ית 9154 

 9155 .מתוך זה כל מאוויו ודרישותיו מועטים הם וקל לו לעמוד נגד יצרו, ת"חסד מהבוי

הנה התפילה היא לרצון ונחת רוח לפני , מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה, (ח"משלי כ)ב  כתי 9156 

, ותפלה היא במקום הקרבנות, נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, ובקרבנות כתיב לריח ניחוח, ה"הקב 9157 

, אלא שהיא נהפכת לתועבה, לא זו בלבד שתפילתו אינה לרצון ונחת רוח, אזנו משמוע תורה ובזה שמסיר 9158 

והרי שיש בתפילתו של המסיר אזנו משמוע תורה משום , ובתורה נקראו תועבה העוונות היותר חמורים 9159 

ונותן  ה ונושא"דהיא בגדר עומד לפני הקב, דהנה ענין הכניעה בתפילה הוא יסודה של התפילה, עוון חמור 9160 

כ "ומכש, הרי מפחד ומתבטל מאד, כ לפני מלך בכיפה"ומכש, ו"והנה כשיעמוד אדם לפני מלך ב, עמו 9161 

כ שצריך "עאכו, שמדבר עמו ומבקש עניניו, ה"מ הקב"שבעמוד האדם לפני ממה, בדרגין לאין שיעור 9162 

 9163 .שיתמלאו כל בתי נפשו כניעה והתבטלות בתכלית

ואם בשעה זו , ראוי שיהיה בתכלית ההתבטלות והאימה מלפניוומעתה מאחר דמצד עמידתו לפני המלך  9164 

הרי הוא מבזה דבריו ומסיר אזנו משמוע מה שהמלך מדבר אליו ומצווהו , שעומד לפניו ומבקש עניניו 9165 

ולא לבד שלא שייך , ואין זה כלל מכוונות ענין התפלה, הרי זו עזות נוראה מאד וחסרון דעת, ומבקשו 9166 

דהיתכן שיבזה דבר המלך ולא ישמע מה שהמלך מדבר אליו ומצווהו , השתתקבל אלא שנקראת תועב 9167 

 9168 .ובעת הזאת יעמוד לפני המלך לבקש צרכיו וירצה שהמלך ישמע לו ויעש בקשתו, ומבקש ממנו

, ואין תפילה כזו כלל מעיקר כוונת התפילה, ואם עושה כן הרי זו עזות נוראה מאד וחסרון בדעת ובהכרה 9169 

הדבר המוזכר על העוונות היותר , בלת אלא שיש בה עוון חמור שנקראת תועבהולא זו בלבד שאינה מתק 9170 

עד כמה צריכים , שהעמל בתורה נקל להם יותר, ומעתה לימוד גדול בפרט לעוסקים בתורה, חמורים 9171 

 9172 .(משנת רבי אהרן)  .להתחזק בתורה גם מצד ענין התפילה

 9173 

 9174 מאמר מב

 9175 מזרחה וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזהעלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ו

 9176 .(ז"כ´ דברים ג)

, את כל הארץ´ ויראהו ה´ שנא, אני מראה לך את כולה, י בקשת ממני ואראה את הארץ הטובה"וברש 9177 

שמכל מעשיו של משה לא נאמר בו , יפה שעה אחת בתפילה יותר ממעשים טובים, ר אלעזר בן יעקב"א 9178 

ה לעשות "בקש הקב, כל הארץ´ בדבר זה של תפילה זכה והראה לו ה, ובדבר זה נאמר לו עלה, עלה 9179 

ע ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה "רבש, ה"אמרה מידת הדין לפני הקב, חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג 9180 

תעשה , חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר לפניך שירה, שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח 9181 

 9182 .(.ד"סנהדרין צ) לכך נסתתם? משיח

, ולא כגמול עליו השיב חזקיהו (ב"ל´ י ב"דה)ב  ראוי היה חזקיהו לומר שירה על מפלת סנחריב דכתי 9183 

שואלים , כי גבה לבו? ה עליו על חזקיה שרפאהו השיב לו יחזקיהו למה"י לא כמו שגמל הקב"וברש 9184 

אמר , כ"ר אבא ב"א, מר שירהאלא גבה לבו מלו? את חמי חזקיה מלך וצדיק ואת אמרת כי גבה לבו, ל"חז 9185 

מה אנו צריכין לומר נסיו וגבורותיו , ר לוי אמר חזקיה"א, חזקיה תורה שאני עוסק בה מכפרת על השירה 9186 



וראות נסיו , לא כבר עמד גלגל חמה באמצע הרקיע, מודעת זאת מסוף העולם ועד סופו, ה"של הקב 9187 

 9188 .(ט"י´ ר ד"שהש) ה עד סוף העולם"וגבורותיו של הקב

עד שנעץ חרב על פתח , אשר הלהיב את חשק התורה בכל הדור ההוא, יה הדבר ובצדק דיבר חזקיהכן ה 9189 

מגבת , ובדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ, ד שכל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב"ביהמ 9190 

 9191 סנהדרין) ועד אנטיפרס ולא מצאו איש ואשה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה

מפני שלא אמר שירה ולא התפלל , על אף כל זאת הוא הפסיד אושר ואוצר גדול מלכות ומשיחות, (.ד"צ 9192 

 9193 .כראוי

כי עסוק וטרוד היה , לכאורה היתה לו לחזקיה עילה טובה לסמוך עליה על שמיעט בשירה ותפילה 9194 

כי לא נשא חן , אבל עילה זו לא עלתה ולא הצליחה בידו, הן לעצמו והן בזיכוי הרבים, בהרבצת תורה 9195 

 9196 .והיה נראה כאילו מתגאה ומזלזל בתפילה, ה"לפני המקום בעבור שלא התפלל ולא שר שירה להקב

שהיה , ל"יהודה החסיד ז´ ישעיה החסיד שסיפר בשם ר´ שמביא בשם ר (´פרק ח) קב הישר´ וראיתי בס 9197 

ואם , שינה בעיניווממש לא ראה , ל תלמיד אחד שהיתה נפשו חשקה בתורה בחשק נפלא"ן ז"לו לרמב 9198 

ולא היה מתפלל מרוב אהבת , ותמיד נתן עיניו בספר, היה אוכל להחיות נפשו אז היה הספר פתוח לפניו 9199 

ועשה , ותישן בשעת השינה, אכול בשעת אכילה, ל מזהיר אותו תמיד ואומר לו"ן ז"והיה הרמב, התורה 9200 

 9201 .והזהר בתפילה, ו"נש חה ותע"כי תתבע עלבונה לפני הקב, תפילתך בשעת תפילה לא תפשע בה

ולא היה ימים מועטים שהלך התלמיד לשוק לקנות איזה , ולא השגיח התלמיד על דבריו ולא שם על לבו 9202 

, וכאשר שב לביתו מצא פרש אחד שוכב עם בתו באונס על אותו השולחן שהיה לומד תמיד עליו, דבר 9203 

ל "שתקנו חכמים ז, זהיר בתפילהל הלא אמרתי לך שתהיה "ן ז"ל הרמב"וא, והתאבל על זה ימים רבים 9204 

ואתה לא , מפגע רע, מחבר רע, מיצר רע, אלהי שתצילני מאדם רע´ יהי רצון מלפניך ה, להתפלל בכל יום 9205 

מעייני )  .מכאן ואילך התחיל התלמיד להתפלל כדת וכהלכה, לכן באה הסיבה לבתך, שמעת בקולי 9206 

 9207 .(החיים

 9208 

 9209 מאמר מג

 9210 .(´ד´ דברים ד) היוםאלהיכם חיים כולכם ´ ואתם הדבקים בה

, כולם צריכים שמירה לבל יכנסו אחד בגבול חבירו, כי העולם בכלל וכל אישיה בפרט, ודעת לנבון נקל 9211 

הבעלי , האוירים בגבולם, הלחות בגבולו, היובש בגבולו, הקור בגבולו, החום בגבולו, כגון המים ליבשה 9212 

א מושל על כולם בגזרת מי שאמר והיה שהו, והאדם בגבולו, חיים המזיקים והבלתי מזיקים בגבולם 9213 

והנה מי שזוכה להיות , בחייו הוא מושל עליהם אבל לא לאחר מיתה, אימתו עליהם וגבול נתן לו, העולם 9214 

 9215 .שומר אותו לנצח´ הוא ית, דבוק בקונו

תוכל , עפר בחייו, איך בריה שפלה, כי זה דבר שאין השכל משיג, י התורה"י מה הוא נדבק בקונו ע"וע 9216 

 9217 כענין שאמרו, י התורה יתעלה החומר וישוב להיות רוחני כנפש"ורק ע? דבק עם אלוהים חייםלהת

פירוש הורידה שתהיה לתורה התדבקות עם אנשים , בא משה והורידה לארץ, (ז"ש בראשית כ"ילק) 9218 

ם להטיב עם האד´ ורק במידת טובו ית, אשר אין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לקבל זאת, ברואי עפר 9219 

להתדבק על ידה עם מי , להוריד להם התורה לארץ, ה"י משה רבינו ע"נתן להם תורתו ע, לקרבו אליו 9220 

ככה יזכה להתדבק , כ כפי ערך אשר האדם מתדבק בלימוד התורה ובקיום התורה"וא, שאמר והיה העולם 9221 

 9222 .בשכבך תשמור עליך (´משלי ו) ´כענין שנא, עם שומר ישראל

אף בעת שאי אפשר לו לעסוק בתורה , על האדם להשתדל להיות דבוק תמיד כמה, על כן דעת לנבון נקל 9223 

כענין , ´לכל הפחות להתלמד להדביק אז מחשבתו ולהשתוקק תמיד לחצרות ה, בפועל כפיים ובדיבור 9224 

כי , ועוד ביאר כי הצדק אתו, כל ימי חיי כי היא תשמרנו´ שאמר דוד המלך אחת שאלתי שבתי בבית ה 9225 

 9226  .הוא על כולם ונעימותו על כולם´ ועל כן אמר לחזות בנועם ה, לחיי נעימות הלא כל אדם משתוקק

 9227 .(ח"רפ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)

 9228 

 9229 מאמר מד

 9230 .(´ד´ דברים ד) אלהיכם חיים כולכם היום´ ואתם הדבקים בה

והשני להתדבק , והוא נלמד מהכתוב והלכת בדרכיו, האחד מעשי, ביארנו שיש במעשה החסד שני ציוויים 9231 

שהרי החובות הלבבות , ולכאורה יקשה, והוא נלמד מהכתוב זה אלי ואנוהו הוי דומה לו, יו בבוראעל יד 9232 

וכאן אנו תובעים , י השתלמות ועמל בכל שערי הספר"אלא ע´ השריש שאי אפשר להגיע לאהבת ה 9233 

 9234 .מהאדם להתחיל את דרכו בדבקות

אם , כשאדם עולה בסולם אל העליה בנוהג שבעולם, ברם כדי להבין זאת יש להדגיש ענין גדול ויסודי 9235 

אדם שיעלה , מה שאין כן ברוחניות, לא עשה מאומה וכל עמלו לריק, יעלה עד לאמצע המעלות ויעצר שם 9236 



ויקנה את מעלות , גם אם לא יגיע לידי רוח הקודש, (7´ז כ"ע) בסולם מעלותיו של רבי פנחס בן יאיר 9237 

 9238 .חלקו אשריו ואשר, הנקיות והפרישות, הזהירות והזריזות

קונה למעשה , החידוש הוא שאדם המשתלם בפועל בשלב הראשון של הזהירות, ברם בכך אין כל חידוש 9239 

כי , עד לטהרה וקדושה וענוה ויראת חטא ועד לרום המעלות, בהעלם דרגות בזריזות ובנקיות ובפרישות 9240 

על במעשה ואם כן אדם העוסק בפו, ברוחניות ההכשרה לקראת המטרה יש בה בעצמה חלק מהתכלית 9241 

 9242 .קונה ומשיג בהעלם גם חלק מהדביקות הנרצית מבחינת אנוהו אני והוא, חסד ובהליכה בדרכי קונו

לנגדי תמיד ´ שויתי ה, א בשלחן ערוך הוא"כידוע הדיבור הראשון של הרמ, וביסוד זה יאיר לנו ענין נפלא 9243 

והכל , לפני מלך גדול ונורא שאין ישיבת האדם בביתו כישיבתו, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים 9244 

 9245 ם במורה נבוכים"א לקוחים מדברי הרמב"אבל דברי הרמ, ה"מבינים שהמלך הוא מלך מלכי המלכים הקב

 9246 .והוא השכל השופע עלינו, ושם מוסבר שהמלך הוא הדבר המקשר בין האדם לבוראו, (ב"ג פנ"ח)

וככל שיעמיק האדם , פיע בהשכללהשראת האור האלהי המו, כלומר שהשכל הוא המקום להשראה עליונה 9247 

שהוא המפתח שבידו של האדם , ם הקדיש דף שלם למעלותיו של השכל"והרמב, בשכלו כן ישיגו יותר 9248 

ויש שמסתובבים רק בחצר , להיכנס להיכל המלך מלכו של עולם אם ידבק את שכלו במחשבות עליונות 9249 

ם מדבר על "ל מקום קשה שהרמבמכ, י מחשבתם בדברים פחותים"ויש שגרשו עצמם מארמונו ע, המלך 9250 

א השמיט "ואילו הרמ, ´ושהרגשת אור השכינה על השכל היא העמידה לפני ה, דבקות השכל בבורא 9251 

 9252 .לכאורה את עיקר הדברים ולא הזכיר כלל את השכל

ולכן , שכל מעשה מצוה וקנין רוחני פועלים בהעלם עד לסוף כל הדרגות, פ מה שהשרשנו"והענין מובן ע 9253 

הדגיש את שיא העבודה והעבדות שהיא הדבקות , ´בר ספר עיון והדרכה בנתיבות עבודת הם שחי"הרמב 9254 

א כתב את דבריו בשלחן ערוך שהוא ספר ההלכה "אבל הרמ, י האמצעי שהוא שכל האדם"ע´ העליונה בה 9255 

כי גם , ת"ולכן כתב לפני השי, וכתב את דבריו גם לאלו שאין להם השגה במהותו של השכל, והמעשה 9256 

 9257 .ם והשגת המעלות הנשגבות"מתקיימים דברי הרמב, בפשיטות´ הפשוט ובקיום שויתי ה במעשה

, והמעשים מעוררים את הפנימיות, כאמור שברוחניות גם ההכשרה לקראת המטרה יש בה חלק מהתכלית 9258 

ועל ידו יגיע לרוח הקודש ולנבואה , ומכל שכן שההתבוננות בשכל תרומם את האדם להתעלות כמלאך 9259 

כי השכל הריהו ענין , ´ם שהשכל הוא הדיבור עם הבורא ית"כמו שכתב הרמב, ה ידבר עמו"בויזכה שהק 9260 

´ וכל חשבון והסתכלות בלימוד המוסר יביאו את האדם ליתר שלמות ודבקות בה, אלהי נפלא מאד 9261 

ש החובות הלבבות כי המחשבה נר והחשבון שמש תאיר את "וכמ, ולגדלות האדם שהוא צלם אלהים 9262 

 9263 .כשתכניסם אל לבך מצפוני הנפש

ש הכתוב כי חסד "וכמ, אבל למדנו שהתנועה החיצונית מעוררת את הפנימית וזוהי עבודתנו למעשה 9264 

אלא לרומם את , אין הכוונה להשפיל את מעלת הזבח, (´הושע ו) חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעולות 9265 

כיוון שהוא יוצר , קרבן ושמו מוכיח עליו שנקרא, שהרי ידוע שהזבח מעלתו גבוהה מאד, מעלת החסד 9266 

משום , כי על ידו ניתן להגיע לדבקות רבה יותר מזבח, אבל חסד חפצתי, קירבה ודבקות בין האדם לבוראו 9267 

אבוא בם , י מעשה הצדקה והחסד"ע, וזהו פתחו לי שערי צדק, שמהמעשה ניתן להגיע לשיא המעלות 9268 

´ זה השער לה, יהיו בדבקות הראויהואז גם התורה גם התפילה , ´ניתן להגיע לדבקות בה, אודה יה 9269 

 9270 .(לקט שיחות מוסר)  .צדיקים יבואו בו

 9271 

 9272 מאמר מה

 9273 .(´ד´ דברים ד) אלהיכם חיים כולכם היום´ ואתם הדבקים בה

הרי זה אסון גדול ויש בזה פגיעה בחיותו בתור , ´אם אדם אינו מגיע למדרגות העליונות ביותר בקרבת ה 9274 

´ כלומר אם לא נזכה למדרגה להיות בקרבת ה, לכים אל תעלנו מזהולכן אמר משה אם אין פניך הו, אדם 9275 

כ אם יש באדם איזו זיקה "עאכו, לא כדאי לנו לעלות לארץ וטוב לנו יותר למות במדבר, בעצמו כביכול 9276 

, (ט"תהלים ק) ה ולבי חלל בקרבי"ומזה נבין מה שאמר דוד המלך ע, של חטא בודאי שיש פגם בחיותו 9277 

 9278 .צמו בגלל חטאו בבחינת מתכלומר שדוד ראה את ע

שהם , כל שכן בחייהם, ואם במיתתם כך, (ח"ברכות י) ל אומרים צדיקים במיתתם קרויים חיים"חז 9279 

כ בדוד מלך ישראל "עאכו, ואם הדברים הללו נאמרו בכל הצדיקים, במעלה הגדולה ביותר של החיים 9280 

רגת מלכי יהודה עד כמה שהלכו אשר לפיה מעריכים בכתבי הקודש את מד, המהוה קנה המידה של צדקות 9281 

שאף לאחר מיתתו הוא נשאר חי , עליו בפירוש דוד מלך ישראל חי וקיים´ ועוד שנא, בדרך דוד אביהם 9282 

כפי , בגלל איזו פגימה דקה שנמצאה בדוד שאי אפשר לקראותה בשם חטא, ועם כל זה, וקיים לעולם 9283 

אמר דוד על עצמו שהוא בבחינת חלל , (ו"שבת נ) ל מעידים כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"שחז 9284 

 9285 .שהוא דומה למת



אבל לא כן , אנו רגילים לחשוב שמושג המיתה הוא הפסקת החיים, ולכשנתבונן נוכל להסביר את הדבר 9286 

אמנם אצל בעלי חיים שכל חיותם היא התנועה החושית של האברים שבזה הם עולים על הדוממים , הדבר 9287 

כדברי הכתוב , אולם בני האדם חיותם היא חיי השכל, נועה זומיתתם מתבטאת בהפסקת ת, והצומחים 9288 

´ לא נקרא האדם נפש חיה אלא לאחר שה, (´בראשית ב) ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה 9289 

בנשמה , מאן דנפח מדיליה נפח ולכן אם האדם חוטא הריהו פוגם בשכלו, נפח בו נשמת חיים מלמעלה 9290 

 9291 .והוא נעשה בבחינת חלל, בחיותו בנפש החיה שבווכמוהו כפגם , נפח בקרבו´ שה

אלא ? וכי נטמא דוד (א"תהלים נ) ל את תפילתו של דוד שאמר תחטאני באזוב ואטהר"וכך מסבירים חז 9292 

העוון פוגם בחיותו של הנפש , (ילקוט שם) וכן הוא אומר ולבי חלל בקרבי, העוון שהוא חלל הנפש 9293 

ל לידי מסקנה שכל העובר "ומכאן באים חז, טא מטמאוכשם שהמת מטמא כך הח, והריהו נחשב כמת 9294 

כך הוא זקוק להיטהר , וכמו שהוא זקוק להיטהר מטומאת מת, (שם) עבירה כאילו נטמא בנפש מת 9295 

 9296 .מטומאת החטא

כך הגברת השכל כמוה כהגברת , כשם שפגם בשכלו של האדם כמוהו כמיתה ומביא טומאה, ומצד שני 9297 

התורה , כמו שאנו אומרים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ולכן נקראת התורה חיים, החיים 9298 

ל אומרים עמי הארצות אינם "כפי שחז, חסר בו מן החיים, וכל מי שאין בו תורה, נוטעת בתוכנו חיי עולם 9299 

כל , (ו"ישעיה כ) וכך הם דורשים את הכתוב כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל, (א"כתובות קי) חיים 9300 

 9301 .(שם) ור תורה אור תורה מחייהו וכל שאינו משתמש באור תורה אין אור תורה מחייהוהמשתמש בא

אלא אף מי , התורה יש בה כוח חיות כזה שלא רק מי שלומד אותה קשור עם החיים, ועוד יותר מזה 9302 

משלי ) כדברי הכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה, שמחזיק בה הריהו נאחז באילן החיים ומתחיה על ידה 9303 

מעלה , ח מנכסיו"ח ומהנה ת"ל כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לת"ועוד אמרו חז ,(´ג 9304 

כתובות ) אלהיכם חיים כולכם היום´ ועליו נאמר ואתם הדבקים בה, עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה 9305 

ור וכל מי שיש לו מגע עם תורה הריהו נוגע בחבל החיים ומתדבק במק, התורה היא סם החיים, (א"קי 9306 

 9307 .החיים

אף נשים שבעצמן , (ז"ברכות י)א  באקרויי בניהו לבי כנישת? ב"לעוה´ ל אומרים נשים במאי זכיין פי"חז 9308 

הן , אבל בזה שהן מביאות את בניהן לבתי הכנסיות ולבתי המדרשות, אינן לומדות ופטורות מתלמוד תורה 9309 

ז תורה היא ויש בה "בכ, אלף בית לימוד, ואם כי תורה זו אינה אלא למתחילים, מקבלות קשר עם התורה 9310 

כשם שכל פגם דק , כי זה לעומת זה עשה אלהים, והנשים זוכות על ידה לחיי עולם, סגולות החיים 9311 

כך כל מגע קל עם השכלת , פוגם בחיותו של האדם ומפיל אותו לארץ רפאים, ברוממות העליה הרוחנית 9312 

 9313 .הנצחי התורה והחכמה מעלה את האדם בסולם החיים ומכניסו לעולם

כי , ולפי זה אפשר להבין למה תיקנו חכמינו לקרוא לפני חג הפסח פרשת פרה לפני פרשת החודש 9314 

אין , ואילו פרשת פרה שבאה ללמד דיני הטהרה, לכאורה פרשת החודש נוגעת להכנות לחג והיא קודמת 9315 

רים כאן על אין מדב, אולם כפי שביארנו, ענינה אלא בערב פסח שיש להיטהר לשם הקרבת קרבן הפסח 9316 

וכשם , אלא בטומאת החטא שכמוה כטומאת מת, כי אי אפשר לנו להיטהר ממנה בזמננו, טומאת מת ממש 9317 

ובמה אפשר , כן יש להיטהר מטומאת החטא, שהיו חייבים להיטהר מטומאת המת לפני הקרבת הפסח 9318 

לעסוק בתורה ומשום כך בזמן שאנו מתחילים , י לימוד תורה שהוא סם החיים"ע? להיטהר מטומאה זו 9319 

כדי להתעורר על , עלינו ללמוד גם דיני הטהרה מטומאת מת, ולדרוש בהלכות פסח שלושים יום לפני החג 9320 

 9321 .(אור הצפון)  .ידם לטהרה מטומאת העבירות

 9322 

 9323 מאמר מו

אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה ´ ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה 9324 

 9325 .(´ה´ דברים ד) לרשתה

ת "ורק בחלק העיון הם מודים להבין גדולת השי, ם אינם מבינים ענין מעשה המצוות"חכמי עכו 9326 

ובאמת יש , אבל בחלק המעשי אינם מודים כלל, ולזכך הלב במידות טובות ותכונות טובות, ונפלאותיו 9327 

אר או ה אם שוחטין מן הצו"וכי מה איכפת ליה להקב, (תנחומא שמיני) מקום לפקפק בזה כדאיתא במדרש 9328 

כמו , אבל יש במעשה ענין שלמעלה משכל האדם, ובאמת לפי השכל האנושי צדקו דבריהם, מן העורף 9329 

 9330 .´י מצות מעשיות יבין גדולתו ית"שע, כל זמן שתחזיק בחבל תחיה, המשל לקברניט שהשליך החבל ואמר

כ בא אחד "ואח, והנה כאשר אנחנו רואים מלך גדול הצר על עיר חומה בצורה כמה שנים ולא כבשה 9331 

, אם אמנם כשהתחיל להכין ההכנות לכבוש החומה היה ללעג ולקלס, והצליח לכבוש את העיר בחכמתו 9332 

בהם כבש את , כ כי הדברים שהיו נראים בעיניהם כפתיות"אך כשראו אח? וכי כך תכבש עיר מבצר 9333 

, את חומת יריחו יהושע כשכבש, כ יענו אמן ויאמרו אין לנו חלק ונחלה להבין חכמתו"ע, החומה הנשגבה 9334 



הקיף שבעה פעמים ? ומה עשה, להקיפה בכלי משחית ולירות בתוקף בחומה להפילה? מה היה לו לעשות 9335 

 9336 ?כך כובשים עיר מבצר, הרואים יחשבו זאת לשטות, ותקע בשופר

להבין האיך בדברים , כ כשנפלה החומה הודו ולא בושו כי אין להם חלק ונחלה בחכמה הלזו"אבל אח 9337 

אלישע כשרצה לרפאות הילד לא עיין בספרי רפואות ולא נתעסק בסמי , חומה בצורהכאלה תכבש  9338 

? כך מרפאין, הרואים ודאי ישחקו, (´ד´ מלכים ב) אלא שם פיו על פיו וילך אחת הנה ואחת הנה, רפואה 9339 

ה כל מה שעשה "משה רבינו ע, וכן הרבה, אין לנו חלק בחכמה הלזו, אך כשהחיה הילד בעל כרחם הודו 9340 

ז יצא לפועל מה "ועל כרחך כלולה היתה חכמה באותו מעשה שעי, י מעשה"רים לא עשה אלא עבמצ 9341 

 9342 .שרצה

ולא תצטרכו להתבייש בפני גדולי , מעשה הוא העיקר, וזהו שנאמר ראה למדתי אתכם לעשות 9343 

ואמרו ומי גוי גדול אשר לו חוקים פירוש , בפומבי בפרהסיא, אלא לעשות כן בקרב הארץ, הפילוסופים 9344 

על כרחך שיש בזה , כ כבשו באלה הדרכים"ואעפ, ברים שאין הדעת נותנת שבדרכים הללו יכבשו חומהד 9345 

ז יודעים דרכי החכמה "ועי, שלמעלה משכל האנושי´ בידיעתו ית, חכמה עמוקה אשר נפלאת היא מאתנו 9346 

 9347 .האלהית לעשות דברים שלמעלה משכלנו

וכן ידוע שהמדבר עם זולתו , ות לידיעת אלוהותוהנה גם הפילוסופים מודים כי כל החכמות הן רק הכנ 9348 

הוא חכם ´ אם כן היודע יותר אלוהותו ית, כדי לדעת עם מי הוא מדבר ואיך ידבר אתו, צריך לדעת אותו 9349 

, ת קרוב אלינו בכל קראנו אליו"וכיון שהשי, ואיך לדבר אתו´ והוא יודע יותר להתקרב אליו ית, יותר 9350 

´ כי זו בחינת קרוב ורחוק אליו ית, ´מפני שאנו יודעים אותו ית? למהו, כ אנו הקרובים אליו ביותר"ע 9351 

 9352 .וזהו כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, ז חכמים גדולים"ונמצינו עי, כידוע

, ולעומת זה, ת כי יודע אותו"אות הוא כי קרוב אליו השי, ה יענה אותו"נמצא לפי זה מי שמבקש והקב 9353 

, עזרתו לדעת אותו´ והנה המבקש ממנו ית, נו יודע אותו ורחוק הוא ממנוהצועק ואינו נענה על כרחך אי 9354 

כי מורה הדבר , ו זה צרה גדולה ודאי"ה לא יענהו ח"ואם הקב, הרי מתקרב הוא אליו ובקשתו באמת 9355 

 9356  .ת יענה"ל והשי"אבל עם כל זאת יתחזק ויתאמץ כאז, ה רחוק ממנו"שהבקשה אינה באמת והקב

 9357 .(ז"פר´ ב מא"חכמה ומוסר ח)

 9358 

 9359 מאמר מז

ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק  9360 

 9361 .(´ו´ דברים ד) עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה

איש נאמן היושב , (´אבות ג) ומנין אפילו אחד, עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם 9362 

ושהחידוש אינו לא לפי , אור בענין שיודע בעצמו שאין לו כל מבוא להדבריםולומד ומתגלה לו איזה בי 9363 

, אם בשביל זכות אבות או זכות הרבים, רואה ברור כי זה פשוט גילוי מן השמים, כוחו ולא לפי חכמתו 9364 

 9365 .פ מן השמים גילו לו"אבל עכ

והרוח , שורשיו מועטיןכל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה לאילן שענפיו מרובין ו, ל שם"אמרו ז 9366 

אבל כל שמעשיו , והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב´ שנא, באה ועוקרתו והופכתו על פניו 9367 

והיה כעץ שתול על מים ´ שנא, לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין, מרובין מחכמתו למה הוא דומה 9368 

ירוש נאמרו על הגבר אשר יבטח כי פסוקים בפ, ל צריכים ביאור"ושייכות הפסוקים למאמרם ז, כ"ע 9369 

 9370 ?ומה שייכות יש מזה לענין חכמתו מרובה ממעשיו או להיפוך, ´באדם ועל הגבר אשר יבטח בה

עץ השדה הלא אין בו , נדמה האדם לעץ השדה, (´דברים כ) כי האדם עץ השדה´ אנו אומרים תמיד על הפ 9371 

, כולם הם עצמו של הגידול, אם פירות ,אם עלים, אם ענפים, כל הנמצא בו, כלום אשר יהיה מחוץ ממנו 9372 

כל , כל מעשיו, האדם הנהו כל כולו מין של גידול, וכן הוא הסוד באדם, ממנו יצאו והוא המגדלם 9373 

כל הענינים הם רק מעצמו , חוץ ממנו אין במציאות, כולם הינם עצם האדם, וכל חכמותיו, מחשבותיו 9374 

הלא הוא , גם אנכי וגם יש לי? כי מי זה אנכי, ואין קניןבגידול אין אנכי , יש לי לא שייך בגידול, ובעצמו 9375 

 9376 .כי זאת היא מציאות של גידול, ויותר מעצמו ובעצמו אין כלום, עצמו של הגידול

יציאה מכל בריאתו , הנה זה יציאה מכל מציאותו, ואם אמנם תמצא אצל אדם איזה ענין של חוץ ממנו 9377 

וענין של אנכי יש לי זה היפוך כל מציאותו , נין אנכיכי כבר יש בו ע, ה"ויציאה גם מן הקב, ועולמו 9378 

מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא , וזה ודאי ניתוק כל כולו ממקורו ועיקרו, ובריאתו 9379 

גם זו המחשבה של מה , עד כדי כך הוא הסוד שכל חוץ ממנו אין במציאות, (7ח"סוטה מ) מקטני אמונה 9380 

מצד , כבר אינו מן עצמו ובעצמו, גם זה הוא ענין של חוץ ממנו, וד הגידולגם זאת אין בס, אוכל למחר 9381 

גם מחשבה של מה אוכל , מציאותו אין שייך לו כי אם רק בציור מה שמוטל בידך שים בפיך ולא יותר 9382 

 9383 .למחר הוא כבר היפך סוד הגידול



י אחרי שביארנו סוד כ, ל כל שחכמתו מרובה ממעשיו"ועכשיו נבוא לביאור שייכות הפסוקים למאמרם ז 9384 

וכי , וכי אין כלום חוץ ממנו, כי אין כלום באדם כי אם בדרך גידול של האדם עצמו, של האדם עץ השדה 9385 

ואין זה מן עצמו , זה כבר ענין של חוץ ממנו, גם מחשבה של מה אוכל למחר זה כבר יציאה מדרך הגידול 9386 

האם הם שני , חכמה ומעשה בקשר לאדם מעתה נלך ונחקור על ענין, והרי הוא מקטני אמונה, ובעצמו 9387 

הנה בברכת אהבה רבה אנו אומרים ותן בלבנו להבין ולהשכיל ללמוד וללמד ? דברים נפרדים או אחד הם 9388 

 9389 .יחד כולם הוא הקומה השלמה של האדם, הרי כי חכמה ומעשה גוש אחד הם, לשמור ולעשות ולקיים

והחכמה כענפים היוצאים מן השורש הוא  ,עוד יותר כי במשנתנו מבואר כי המעשה הוא השורשים 9390 

הוא סוד הגידול , יחד כאחד הם מתגדלים, כי האדם עץ השדה, פ הם באילן אחד הוא האדם"עכ, המעשה 9391 

, אם יש אצל האדם מציאות כזאת של חכמה קטועה ולבדה, ז ודאי כי אין כלל שאלה כזאת"ומכ, של האדם 9392 

אין הכוונה , הלומד על מנת לעשות (´אבות ד) ר במשנהומה שמוזכ, כי פשוט אין ואסור אף להיות כזאת 9393 

אשר כל מה שלומד , אלא הלומד על מנת לעשות הנה זה מציאות כזה, לא כן הוא, שהם כשני דברים 9394 

הוא , והמעשה היא חכמה, החכמה היא מעשה, והן אחת, וחוזר חלילה, מתעבד ומתחלף בצורה של מעשה 9395 

 9396 .(7א"שבת ל) שכן בלשון יוני קורין לאחת הן, יא חכמה הן אחתה´ הן יראת ה (ח"איוב כ)ב  מאמר הכתו

הלא זה חכמה בינה ודעת עד , (´משלי ג) בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו´ ה 9397 

, הבריאה יבשה היא בתכלית! והנה בכל הבריאה לא תראה שום חכמות, מלאה כל הארץ ממש, אין סוף 9398 

ס הלא חכמה "וסוכ, כאילו אין כל חכמה כלל, אם עצים ואבנים ולא יותר עולם המעשה לא תראה בה כי 9399 

, כי צריך להכניס הכל במעשה כאילו אין חכמה כלל, כן הוא הענין של לומד על מנת לעשות, מלאה ארץ 9400 

הנה מעת שמו בפיו הולך ומתגלגל , המציאות של לומד על מנת לעשות הוא בציור אדם האוכל דבר מאכל 9401 

 9402 .ומהלב להגידים, והוייתו בקיבה היא לילך להלב, המאכל לקיבתו

עצם הלימוד דוחה עצמו ומתחלף , אין להלומד להתעכב אף לרגע, סוד כזה כן הוא בלומד על מנת לעשות 9403 

אלא תיכף הוא הולך , מתבטלת היא החכמה בתוך המעשה כאילו אין כלל חכמה בעולם, עצמו במעשה 9404 

היינו שורשיו , עכב אצלו החכמה ולא תתעבד ותתחלף במעשהואם פעם תת! בתוך עצמו ומעצמו לא זולת 9405 

כבר יצאה והתבדלה מכל סוד , הנה כי החכמה כבר אינה הולכת אצלו דרך גידול, היינו עצמו של האדם 9406 

, הנה כבר יש כאן יתרון של חכמה, זהו כבר כאיזו יתרת מעל האדם ולא עצמו של האדם, דרך הגידול 9407 

 9408 .כ ודאי אינה מתקיימת"כי ע, ר להיות כזאתאשר מצד סוד הגידול אין ואסו

וגם , יכול להיות כי יש בהאדם מעשים הרבה מאד, ל כל שחכמתו מרובה ממעשיו"הוא הסוד במאמרם ז 9409 

אם כן , אם יש אצלו איזה יתרון של חכמה, אבל אם חכמתו תהיה מרובה! מעשים גדולים מי יודע עד כמה 9410 

ה שרשא "נתוק הוא ממקור הגידול הוא הקב! ה מסוד הגידולזה כבר יציא, יש מציאות כאן של חכמה לבד 9411 

אינו בדרגת , אינו בבחינת לומד על מנת לעשות, הלימוד לא קשור במעשה, ´כבר לא אחוז בו ית, דעלמא 9412 

ועליו כבר נאמר כל הפסוק ארור הגבר אשר יבטח באדם , החכמה אצלו בבחינת אנכי מבין, עצמו ומעצמו 9413 

 9414 .תוק הוא ודאיכי ני, והיה כערער בערבה

הוא לומד על מנת , וכל מי שמעשיו מרובים מחכמתו אשר זה בא והולך דוקא מתוך ועם סוד הגידול 9415 

אלא אך ורק , אין לו כל חוץ ממנו, כאילו אין לו כל ידיעה בחכמה, לעשות כאילו אין אצלו כל חכמה כלל 9416 

את הפסוק ברוך הגבר אשר יבטח עליו נקרא ודאי , הוא סוד חכמה ומעשה יחד, גידול וגידול ולא יותר 9417 

 9418 !והיה כעץ שתול על פלגי מים כי זה הוא סוד הגידול האמיתי, מבטחו´ והיה ה´ בה

שאיך זה אפשר להיות מעשיו מרובים , ל"אי לזאת אין כבר כל השאלה אשר נתקשו בה הראשונים ז 9419 

לא מדברים , ר היטבולפי דברינו הלא זה מבוא? שהרי אם לא ידע חכמה מאין ידע מה לעשות, מחכמתו 9420 

היינו כי כל , מדברים רק על זה שמעשיו מרובים מחכמתו, כאן באדם שלא למד חכמה ולא יודע חכמה 9421 

כל , וחכמה ללא מעשה אין אצלו כלל בעולם, תיכף עם חכמתו מעשיו, חכמתו הולכת בסוד דרך הגידול 9422 

והנה כאילו אינה , כמהבחכמה יסד ארץ אשר כל רבת הח´ חכמתו מתעבדת במעשה כמו בהענין של ה 9423 

 9424 .אלא מעשה יבש ולא יותר

וניקח לציור אדם אשר יהיה לו מעשים כיהושע , ועולה לנו מכל הדברים האלה היכי תמצא קצת מתמהת 9425 

כי , הנה לזה לא טוב נקרא לו, ה"וחכמה תהיה לו כמשה רבינו ע, אשר זה כבר מעשים הכי גדולים, בן נון 9426 

אלא שבחכמה עוד יותר , חר אשר במעשים יהיה עוד פחות מהראשוןואיש א, הרי חכמתו מרובה ממעשיו 9427 

ואמנם כי זה קצת מן , ולזה כבר נקרא לו טוב כפי אשר דיברנו, והוא אמנם מעשיו מרובים מחכמתו, פחות 9428 

 9429 .(דעת תורה)  .אבל כן הם הדברים, התמהון

 9430 

 9431 מאמר מח

את כל החוקים האלה ואמרו רק עם ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתם לעיני העמים אשר ישמעון  9432 

 9433 .(´ו´ דברים ד) חכם ונבון הגוי הגדול הזה



כי , בין במילי דעלמא בין במילי דשמיא, מי שהולך בדרך התורה אין לשער כמה יוכל להיות בעל מעלה 9434 

וכבר ביאר הכוזרי עד היכן גלוי לכל הערת כל , באמת יש בתורה כל ההנהגות והמדות והמעלות והחכמות 9435 

אבל כיוונתי לבאר הפסוק ושמרתם ועשיתם כי , ואין כוונתי לבאר זאת ואין כאן מקומו, ת בתורההחכמו 9436 

הלא בשביל ? הקשיתי אטו בשביל העמים יש לשמור ולעשות התורה, היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים 9437 

 9438 .ה יש לשמור ולעשות"הקב

א "ש הגר"כמ, ם חכם במילי דעלמאהן ידוע כי לקיום התורה צריך האדם להיות ג, אבל הפירוש כך הוא 9439 

על רבי שמעון בן חלפתא  (7ז"חולין נ) ל"וגם אמרו רז, ל על הדיין שצריך להיות יודע בהוויות העולם"ז 9440 

כ שמא תאמר כי דרך האשכנזים "וא, ה שידע הכל וחקר הכל"ואות לזה שלמה המע, שעסקן בדברים היה 9441 

כ "ואח, להתחכם להיות איש בקי במילי דעלמאמקודם לילך באוניווערסיטעט כדי , הוא דרך התורה 9442 

גם , (´אבות ה) הפוך בה והפוך בה דכולא בה, ה ושמרתם ועשיתם"לכן אמר משרע, יתכשר ללמוד תורה 9443 

 9444 .גם כן תמצא בה, דהיינו להתחכם להיות איש בדרך ארץ, במילי דעלמא

לת חכמת התורה גם בחכמת להיות חכם זו, וזה יביא אתכם לדעת גם חכמת העמים, וזהו ושמרתם ועשיתם 9445 

ואתם תתחכמו , כי היא חכמתכם ובינתכם גם לעיני העמים אשר הם לומדים בבתי ספר שלהם, העמים 9446 

 9447 .(ט"רפ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .ש"פ בראשית עיי"ל עה"ן ז"ש כן הרמב"וכמ, בהם מן התורה

 9448 

 9449 מאמר מט

את כל החוקים האלה ואמרו רק  ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון 9450 

 9451 .(´ו´ דברים ד) עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה

´ הן יראת ה (ח"איוב כ) כ"אה, ומזה מוכח סוד נפלא, גדולה שימושה יותר מלימודה (7´ברכות ז) ל"אז 9452 

היינו כאשר החכמה העליונה שהיא מלמדת ומחכמת את הנפש בכל מיני , היא חכמה וסור מרע בינה 9453 

והמה מלמדים , הלא המה המחשבה והשגתה בגובהי מרומים, צורת הנפש ולפי תכונתה כפי, חכמות 9454 

, כ להגוף תורה וחכמה לחכמו ולהשכילו"כן יש ג, ומחכימים את הנפש להבין ולהשכיל לדעת ולהרגיש 9455 

ויהיה חכם נבון ומשכיל בכל , ת"שידע הגוף בידיעה ברורה ואמיתית כל הידיעות הנדרשות לעבודת השי 9456 

 9457 .דרכיו

´ כן היא יראת ה, בתואר גוונה ומראיתה, היא החכמה הידועה לנפש המשכלת, היא חכמה´ וזהו הן יראת ה 9458 

והמעשים המה , וזהו המעשים שהם שייכים רק להגוף, שהם לפי תכונת הגוף ותוארו, היינו מעשה היראה 9459 

וזהו תכלית חכמה  ,וליראה מלפניו´ מלמדים ומחכימים את הגוף שיהיה חכם נבון ומשכיל להכיר את ה 9460 

שבכל מעשה אף היותר קטן נעשה חכם מחוכם יותר מכמה חכמות , והם המה החכמה שלו, ט"תשובה ומע 9461 

היינו מפני שהסרת , ח נביאים ונביאות"גדולה הסרת טבעת יותר ממ (.ד"מגילה י) ל"כענין שאז, של הנפש 9462 

 9463 .(´ירמיה ב) ´זבו את השגם הגוף רואה כי רע ומר ע, טבעת הן החכמה להגוף מפני שזה מעשה

כן שימושה , היינו כשם שלימוד החכמה היא מחכימה להנפש, וזהו ענין גדולה שימושה יותר מלימודה 9464 

וזהו גדולה , ומזה נעשה חכם ויודע נפלא, היא חכמת הגוף, היינו לראות את רבו בעיניו ולראות הנהגתו 9465 

שהיא כולה רק ´ וזהו יסוד כל תורתנו הק, גדולה מלימודה היא חכמה בלא מעשה, שימושה היינו במעשה 9466 

מפני שיסוד פינת עבודתנו שעליו תיסוב כל משא , וכאילו שלא נראה בה חכמה מן החוכמות, מעשה 9467 

שיהיה יכול לעמוד בהיכל המלך ולחזות באור פני , הוא לתקן ולהעלות ברום המעלה גם את הגוף, העבודה 9468 

, ק לחכמו ולהשכילו"כ זה עיקר תוה"וא, ע"יה בגשגם הגוף ה, ר קודם החטא"וכמו שהיה באדה, ´ה 9469 

 9470 .ורק המעשים מחכמים אותו, א במעשה"וחכמתו והשכלתו של הגוף אינם כ

, וזהו המשכיל האמיתי, לראות בחוש ואז ידע להבין את מכאובם, וירא בסבלותם (´שמות ב) וזהו ענין 9471 

כי , עושה חסד ומשפט´ אותי כי אני ההיא הדעת , דן דין עני ואביון (´א´ אבות א) י"וכענין שמביא הר 9472 

איך שמתחכם באופן נפלא , ובאמת המשכיל יראה ויתבונן, ´חסד ומשפט שאדם עושה בזה ידע את ה 9473 

 9474 .א כי גדולה שימושה יותר מלימודה"ואין זאת כ, למעלה ראש מכל מעשה קל

 9475 .(ח"ז מ"מ´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 9476 

 9477 מאמר נ

ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם  9478 

 9479 .(´ו´ דברים ד) עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה

שכל , והעשיה הוא קיום המצוות, ששמירה הוא הלימוד, (י"רש) ועשיתם כמשמעו, ושמרתם זו משנה 9480 

, (.ז"ק י"ב) י מעשהגדול לימוד תורה שהלימוד מביא ליד, (שפתי חכמים שם) שאינו לומד אינו עושה 9481 

ס שהאדם אסור במושכלו "אבל כבר כתב הגרי, הרי שתלמוד טפל למעשה, (י"רש) אלמא מעשה עדיף 9482 

אסור במושכלו פירושו שהמחשבה השכלית מוכרחת ללכת במסלול מצומצם כפי חוקי , וחופשי בדמיונו 9483 



שת מאמץ רב והיא בעצמה הרי שמחשבה אמיתית ונכונה דור, בניגוד לדמיון שאין מעצור לרוחו, ההגיון 9484 

 9485 .(צידה לדרך) מחשבה זכה היא המעולה שבמעשים, נחשבת כמעשה

, חיצוני הוא לו ואין לשכל לבדו כוח לשלוט על מעשיו של האדם, אמת היא שהשכל אינו עצמותו של אדם 9486 

שאין , אבל מאידך צריכים אנו לדעת, אין לפעול על המעשים אלא בהשבת מה שידוע בשכל אל הלב 9487 

 9488 ל"וזהו מה שאמרו ז, אין והשבות אל לבבך בלי וידעת היום, אל הלב בלי הקדמת מחשבה זכה השבה

שמרו את נשמע , אבדו את נעשה ועשו להם עגל, על הר סיני אמרו נעשה ונשמע, (ד"ילקוט ירמיה רס) 9489 

פורץ ´ הנה דרגת הקדמת נעשה לנשמע היא שהרצון לעשות את רצונו ית, כאילו שמרתם את שניהם 9490 

 9491 .מו מהפנימיות וקודם להבנה השכליתמעצ

מי גילה לבני , והיא כמלאכי השרת שכל עצמותם היא שליחותם כידוע, כך היתה דרגת ישראל במתן תורה 9492 

ומעתה כל , אבל כשעשו את העגל איבדו מדרגה זאת, (7ח"שבת פ) רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו 9493 

למי שעדיין לא הגיע לפנימיות , היינו שמרו נשמעו, עלייה רוחנית צריכה להיבנות על הקדמת מחשבה זכה 9494 

ובזה אינו נותן , להדביק את המחשבות תמיד בעיון ההלכה והאגדה, העצה היעוצה להינצל מן החטא היא 9495 

אין מחשבת התאוה מתגברת אלא בלב  (אסורי ביאה´ סוף הל) ם"כמו שכתב הרמב, מקום ליצר להיכנס 9496 

 9497 .פנוי מן החכמה

זאת , כשהאדם חדל מלהרגיש אמיתת איזה ענין רוחני אפילו בשכלו, מדרגה היאהדיוטה התחתונה שבכל  9498 

 9499 (תשובה´ ד מהל"פ) ם מונה"הרמב, האור ההוא חדל להאיר עבורו, אומרת שכבר נפסק האור ההוא

המטה , ומהם המחטיא את הרבים, ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו"ארבעה דברים שאין הקב 9500 

, מי שמחטיא את אחרים, והרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה בידו, בה לרעהאת חבירו מדרך טו 9501 

ואיש , זה סימן שחדל להכיר את ערך החטא אפילו בשכלו, ולא איכפת לו גם אם בנו יוצא לתרבות רעה 9502 

 9503 .כזה הינו רחוק מאד מתשובה

עליו לסייעו בבחינת עומדת היא מלמעלה ומשגיחה , ל שכשאין הנשמה שוכנת בפנים האדם"כתב האריז 9504 

נותנים לו סייעתא דשמיא , והגדר הוא שמה שהאדם עדיין אינו משיג בלבו ובפנימיותו, אור מקיף 9505 

, ק שיש בינה ויש תבונה"והיינו דאיתא בסה, המאפשרת לו להשיגו על כל פנים בשכלו דהיינו מבחוץ 9506 

וזהו , לשם מגיעה השפעת חכמה וגם, בינה היא בלב אבל תבונה היא חיצונית יותר במוח יותר מאשר בלב 9507 

נמצא שמה שאין האדם מכיר אפילו בשכלו אין לו , ל שהנשמה משכנה הוא במוח"שאמרו הראשונים ז 9508 

 9509 .שייכות לנשמתו כלל

כדי שתפעל עליו היא דרושה ראשית כל להתעוררות , מחשבה קרה פועלת על האדם רק בקושי רב 9510 

, ואז ישיב מחשבתו אל לבו, רורה ולהתבוננותכשהאדם מתעורר יגיע למחשבה ב, והתפעלות רגשית 9511 

והיא מסייעת למחשבה הזכה שהיא מתנה , ההתעוררות הראשונה לחשוב בענין היא אתערותא דלתתא 9512 

ואם יצליח , ואז שוב ההתעוררות של השבה אל הלב שהיא עבודה מלתתא, מלעילא בבחינת אור מקיף 9513 

 9514 .וכן הלאה, ףבזה אז יזכה שוב לכניסת עוד ניצוץ הנשמה מאור מקי

ל פני משה "אמרו ז, השתלשלות הרוחניות של כלל ישראל משקפת את כל הפעולות השונות של שכל ולב 9515 

, והיינו שמשה זכה לדרגת פנים בפנים בחינת שימשא (.ה"ב ע"ב) פני יהושע כפני לבנה, כפני חמה 9516 

צרך לעמול להשיב אבל יהושע הו, שפירושו הוא שכל מה שמשיג נכנס מיד אל לבו בלי שום חציצות 9517 

וכך היתה העבודה הפנימית של כלל ישראל כל ימי יהושע , וזוהי בחינת סיהרא, ידיעותיו אל לבו 9518 

 9519 .והשופטים

היינו איש שנבחר מנביא וניתן לו כבוד מלכות כדי להכריח את העם , כשנתמעטו הלבבות הוצרכו למלך 9520 

ואף שמינוי מלך הוא מצות עשה כמו  ,וזו דרגה חיצונית יותר ביחס אל הקודמת, ת"להשתעבד אל השי 9521 

המלך , מכל מקום טען שמואל נגדם שזו ירידה נוראה וסימן להתמעטות הלבבות, ם"שנפסק ברמב 9522 

אפילו  (7ב"יומא כ)א  שנשמתו ממקום עליון מאד כבן שנה שלא טעם טעם חט, הראשון היה שאול 9523 

לו היה מצליח למחות את זכר עמלק היה ואי, ובא מבנימין היינו בן ימין מעולם החסדים הגמורים, בשגגה 9524 

 9525 .והיה זוכה להביא את העולם לתיקונו ולהשלים את תכלית הבריאה בדרך קצרה, השם שלם והכסא שלם

ומעתה בטלה הדרך ההיא , אך הצליח מעשי שטן שבענותנותו של שאול חמל יותר מדאי ושמע לעם 9526 

גדר מלך שהוא , ´מדרגה ביראת כבודו ית, ותמלכות בית דוד היא כנגד ספירת מלכ, והוצרכו למלכות דוד 9527 

שיהודה הוא  (ז"נצח ישראל פרק ל) ל"ובמהר, והנה דוד בא מיהודה, ´סיוע מבחוץ להשתעבדות לרצון ה 9528 

שהוא אמנם כוח חיצוני אך על ידו יוכל , והוא שתפקיד המלך בעם הוא כתפקיד השכל באדם, בחינת מוח 9529 

 9530 .ל"כנהאדם לבוא אל הכרת האמת גם בפנים הלב 

והוצרכו לסיוע נוסף של מלך , וחכמת שלמה הביאה לידי טעות של אני ארבה ולא אסור, שוב חלה ירידה 9531 

ותפקיד מלכות אפרים היתה לחזק את מלכות , גדר אפרים שבא מיוסף הוא הרגשת הלב, משבט אפרים 9532 

ואף אם היא , תפקידה של ההתעוררות הוא להביא אל מחשבה זכה, בית דוד שתגיע אל תכליתה האמיתית 9533 



ועל כן מלכי בית אפרים אין יושבים , כ ללבו"יכולה לשמש כלי למחשבה שישיבנה אח, התפעלות חיצונית 9534 

ושוב , אבל השטן הצליח להפריד בין המלכויות, ומלכי בית דוד יושבים כי הם התכלית, בבית המקדש 9535 

וגם בית המקדש נחרב עד עת  ,גם יהודה ובנימין, נתמעטו הלבבות ויצאה מלכות ישראל מתכליתה לגמרי 9536 

 9537 .ב"התיקון ב

ל ואין לזה "שהוא בחינת ההתעוררות והרגש כנ, תחילה משיח בן יוסף, וכך הוא סדר הגאולה העתידה 9538 

וכשמגיע המצב אל אחישנה תבוא התעוררות חזקה מלעילא , כידוע שהתעוררות גרידא אין לה קיום, קיום 9539 

כמאמר הכתוב והעולה על רוחכם היו , ה כמעט מוכרחתשתביא לתשוב, (.ז"סנהדרין צ) מלך קשה כהמן 9540 

 9541 .וכן לא מאסתים לכלותם, (´יחזקאל כ) לא תהיה אם לא ביד חזקה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם

ל "כאמרם ז, וההכנה לזה התגלות אליהו, ואחר כל זה יבוא משיח בן דוד בבחינת השכל השופע מלעילא 9542 

ילקוט סוף ) הנני שולח לכם את אליהו הנביא והשיב לב אבות´ שנא, ואין עושין תשובה עד שיבוא אליהו 9543 

וזהו גדר הסיוע , בבחינת עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, וגדרו הבירור הגמור של האמת, (מלאכי 9544 

ומקבלים סייעתא דשמיא שהיא להשיב כל הידיעות של הנשמה אל , דנשמתא בבחינת השפעה דמוחין 9545 

והנה עבור כלל ישראל יש בחינת גאולה , הגאולה שלמה האמיתית, של משיחוזהו בחינת גילוי אורו , הלב 9546 

אין , ולעולם צריך להקדים עבודה דלתתא, אבל ליחיד אין הבטחה כזו, בחינת לא זכו אחישנה, מלעילא 9547 

בציורים חיים ובהשבה אל , במבט האמת בהתבוננות ישרה, מוצא אלא בהתעוררות עצמית ועבודת המוסר 9548 

 9549 .הלב

 9550 .(216´ ד עמ"מאליהו חמכתב )  

 9551 

 9552 מאמר נא

ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק  9553 

 9554 .(´ו´ דברים ד) עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה

ה ספר תורה "לעתיד לבוא מביא הקב, שמלאי´ דרש רבי חנינא בר פפא ואיתימא ר, (.´ז ב"ע) ´אמרו בגמ 9555 

אומרים לפניו , מיד מתקבצין ובאין אומות העולם, ואומר למי שעסק בה יבוא ויטול שכרו, בחיקו ומניחו 9556 

ויתיצבו  (ט"שמות י)ב  דכתי, ע כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קיבלנוה כמו שעשית לישראל"רבש 9557 

ם אם את, ה הר כגיגית על ישראל ואמר להם"אמר רב דימי בר חמא מלמד שכפה הקב, בתחתית ההר 9558 

שבע , ה הראשונות ישמיעונו"מיד אומר להם הקב, מקבלין את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם 9559 

 9560 .מצוות שקיבלתם היכן קיימתם

מצות שקיבלו עליהן ´ ראה ז, מאי ראה, דתני רב יוסף עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים, ומנלן דלא קיימום 9561 

, פ שמקימין אותן אין מקבלין עליהם שכר"לומר שאע, כיון שלא קיימום עמד והתירן, בני נח ולא קיימום 9562 

אשר יעשה  (ח"ויקרא י) ל"ת, מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, והתניא רבי מאיר אומר 9563 

הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה , כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא האדם, אותם האדם וחי בהם 9564 

אלא כמי שאינו מצווה , לך שאין מקבלין עליהם שכר כמצווה ועושה אלא לומר, הרי הוא ככהן גדול 9565 

 9566 .כ"דאמר רבי חנינא גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה ע, ועושה

שהכלל ישראל הינם מציאות של , כי כל עיקר החילוק בין ישראל לעמים הוא, רואים אנו מכל הסוגיא 9567 

והמוכרח עושה , והמחוייב בדבר מוכרח הוא לעשות, יםמצבם של ישראל שהם מחוייב, מצווים ועושים 9568 

לא כן אומות העולם מצבם הוא כי , אין לו ברירה כי מחוייב הוא, בכל האופנים והמצבים אם קל ואם קשה 9569 

ואי הקיום בא מחמת , והמצווה ודאי מקיים? הלא בשבע מצוות צויתיכם והיכן קיימתם, הם אינם מצווים 9570 

, גם אחרי הציווי כפטורים הם, ציווי לא מחייב אותם ולא מכריח אותם בכלוםה, אי התהוות מחוייב בדבר 9571 

כי בין כך ובין כך אינכם מציאות של , ה התיר וסילק מהם את הציווי"הקב, כ ודאי עמד ויתר גוים"וא 9572 

 9573 ?ומה יתרון כי אצוה אתכם, מצווים

עוסק בתורה הרי הוא ככהן נכרי ו, כי יתכן שיהיו שני מעשים שקולים ושוים, והדבר מבהיל עד מאד 9574 

הנה כבר מובדלים הם , והשני אינו מצווה ועושה, מ אם אחד מצווה ועושה"ומ, שוים הם המעשים, גדול 9575 

מריש הוה אמינא , אמר רב יוסף (.ז"ק פ"ב) ל"אמרו חז! הוא ההבדל בין ישראל לעמים, בתכלית ההבדל 9576 

דלא מפקדינא , עבדינא יומא טבא לרבנן קא, יהודה דאמר סומא פטור מן המצוות´ מאן דאמר הלכה כר 9577 

חנינא גדול המצווה ועושה ממי שאינו ´ דאמר ר, חנינא´ והשתא דשמעתיה להא דר, וקא עבדינא מצוות 9578 

ט דכי מפקידנא אית לי אגרא "מ, יהודה עבדינא יומא טבא´ מאן דאמר לי אין הלכה כר, מצווה ועושה 9579 

 9580 .טפי

כל הרב יוסף הלא היה בו המעשה בין , לא היה חסר כלום כי הלא בעצם המעשה ממש, נורא מאד הענין 9581 

דלא מפקדינא , והיא בחינה של אהבה, ולכאורה במצב של פטור עוד יש בו בחינה יותר גבוהה, כך וכך 9582 



? ומה יש עוד יותר גדול מזה, ה"כי אם נחת רוח להקב, ועבדינא הרי זה מעשה על מנת שלא לקבל פרס 9583 

 9584 .ול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראהגד (.א"סוטה ל) ל"וכן אמרו ז

, גם במצב של אהבה עדיין לא בא לשלמותו, ועדיין אינו שלם, ומכאן חזינן שגם בחינה היותר גדולה 9585 

להיות , גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, והשלמות האמיתית אינה אלא כי אם במצווה 9586 

עשה , עשה מאהבה עשה מיראה, (´ז´ ירושלמי ברכות ט) ל"ש חז"וכמ, מצווה להיות מחוייב הוא העיקר 9587 

 9588 .דע שאתה ירא ואין ירא מבעט, מיראה שאם באת לבעוט

במצבים קשים יתכן כי , כי הרי באהבה עדיין אפשרות הוא לבעוט, גם בעשה מאהבה עדיין לא מספיק 9589 

הירא אינו עוזב , שם בטוח כי יעמוד ויתקיים חזק על מצבו, ודוקא עשה מיראה, יתפרק מכל המעשה 9590 

 9591 !מוכרח הוא וחסל, למצווה ומחוייב אין תירוצים ואין אמתלאות להתפטר, מקומו בכל אופן שלא יהיה

מלמד , (ט"שמות י) אמרו ויתיצבו בתחתית ההר (.ח"שבת פ) ל"וחז, זהו סוד כל הענין של מעמד הר סיני 9592 

מוטב ואם לא שם תהא  ואמר להם אם אתם מקבלים התורה, ה עליהם את ההר כגיגית"שכפה הקב 9593 

וזכו בזה לשני כתרים על , רז שמלאכי השרת משתמשין בו, הנה כבר הקדימו נעשה לנשמע, קבורתכם 9594 

מחוייבים לא נעשו כי אם בהר , מ זה עדיין אינו מצווה ועושה עדיין לא מחוייב הוא"ומ, (שבת שם) ראשם 9595 

 9596 .סיני

חמישה סוגים דומם צומח חי מדבר ונפש  שהרי ישנם בבריאה, הנה אומרים אנו תמיד, וביתר ביאור 9597 

כי גם צומח יש לו , וכל דרגה הלא היא תוספת מעלה, (ג"ץ אבות פ"כמבואר בחסיד יעב) הישראלית 9598 

והיה מן הראוי , ונפש הישראלי יש לו גם המדבר, והמדבר יש לו החי, וכן החי יש לו הצומח, הדומם 9599 

ולבסוף , פ על מצב הדרגה שלמטה ממנה"לכהתישאר , להיות שבאם תלקח התוספות מעלה שבכל אחת 9600 

הלא לא ישאר גם לא על מצב של , הרי אנו רואים שלא כן הוא אלא שבאם תלקח מן החי דרגתו שלו 9601 

 9602 .צומח וגם לא של דומם

הלא לא יהיה גם בסוג חי כי החי , כן למשל אם תלקח ממדבר מעלת להבין ולהשכיל שהיא צורת המדבר 9603 

אבל אדם בלא דעת גרוע הוא , יש לו אופן קיומו שלו ואופן חיותו שלו, מהלכיובעולמו שלו יש לו דרכיו ו 9604 

, כן צריכים לידע כי הכלל ישראל בהתיחדם בענין אחד גדול יותר מאד, וזה הלא פשוט מאד, ודאי מחי 9605 

הוא נפש הישראלית אשר שם בריתו , והוא הענין האלהי אשר חל עליהם ומכאן זכו לתורה האלהית 9606 

 9607 .כי אז גם כאומות העולם לא ישאר, אם תלקח מן ישראל הנפש הישראליתהנה , בבשרם

תורה הקדושה , כנאמר כי היא חכמתכם ובינתכם, ו מישראל תורתם אשר היא נפשם באמת"אם תלקח ח 9608 

תורה הלא היא , שכלם של הכלל ישראל היא התורה הקדושה, היא החכמה ובינה של הכלל ישראל 9609 

ו מישראל "ואם תלקח ח, כ כל מציאותם היא למעלה מן הטבע"ראל גוסוד הכלל יש, למעלה מן הטבע 9610 

ואפילו בדרגת אומות העולם היא דרגת צלם אלהים להבין ולהשכיל , ו כל מציאותם"הנה אבדה ח, תורתם 9611 

אין , כי היא חכמתכם ובינתכם, כי להבין ולהשכיל של הכלל ישראל הוא התורה הקדושה, כ לא ישארו"ג 9612 

 9613 .התורה להם כל מציאות זולת

, מחוייבים בעצם, עבוד מיראה נתהוו מצווים ועושים, זהו אמנם פסגת השלמות שקיבלו במעמד הר סיני 9614 

אלהיכם ´ אלא ואתם הדבקים בה, באין שום אפשרות להתפטר, (ט"תהלים קל) בבחינת ואנה מפניך אברח 9615 

כ גדול המצווה "וע, שההוא הסוד הגדול של ענין מצווה ועו, כי היא עצמיות חייכם, חיים כולכם היום 9616 

 9617 !ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה

והא ראיה שבע מצוות שקיבלתם , כי אינכם מציאות שיחול עליכם ענין של מצווים, ע"וזאת התביעה לאוה 9618 

יבוא נמרוד ויעיד באברהם שעמד , המצווה מקיים הוא בכל המצבים אם קל ואם קשה?, היכן קיימתם 9619 

יבוא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על , ז לא עבד"ואת ע, מו לתוך כבשן האשהפיל עצ, בפני כל הקושיים 9620 

יבוא נבוכדנצר ויעיד בחנניה מישאל , תבוא אשת פוטיפרע ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה, הגזל 9621 

 9622 .ועזריה שלא השתחוו לצלם

אי כי מקיימיהם עובדות כאלו מעידות וד, כולם עובדות של קיום בכל המצבים אף בקושיים היותר גדולים 9623 

או  (´ב ט"ר מ"שמו) ל"וכאמרם ז, הם גם באש ילכו, אין כל מעכב נגדם, מצווים מחוייבים הם בדבר 9624 

אין זה אלא כי אין לישראל מצב אחר אם , איך זה באמת המציאות של או יהודי או צלוב, יהודי או צלוב 9625 

כי עומד הוא נגד כל , מצווה הוא סוד הענין של, אין לישראל חיים אחרים אם לא יהודי, לא יהודי 9626 

 9627 .הקושיים והנסיונות

ה הקדיר "וכשהקב, כ מצוה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה"ה אח"וזהו אשר אמר להם הקב 9628 

כי , הלא זה עדות הכי ברורה בעצם ההבדל בין ישראל לעמים, עליהם חמה מיד כל אחד בעט בסוכתו 9629 

ע אינכם מוכנים כלל לזו "ואתם אוה! וים לא בועטיםומצו, ישראל הינם חפצא של מצווים ומחוייבים 9630 

כ מה יתן כי אצוה "וע, כ תיכף אתם בועטים בפני כל קושי ונסיון"ע, המציאות של מצווים ומחוייבים 9631 

 9632 ?אתכם



ובזה ישנן הרבה , הוא בעיקר מה שנעשו מחוייבים, כי כל סוד קבלת התורה כל השלמות, היוצא מדברינו 9633 

והסימנים בכולם הוא עד כמה שאדם עומד , התחייבות של כל אחד ואחדבמידות וכמות ה, בחינות 9634 

וזהו ענין אשר אמרו ! כי הרי מחוייב הוא, המחוייב בדבר לא מבקש טיבותא לנפשיה, ועוד אחת, בקושיים 9635 

ב ענוותן ושפל ברך שייף עייל שייף ונפיק וגריס "שלחו מתם איזהו בן העוה, (7ח"סנהדרין פ) ל"חז 9636 

 9637 .א ולא מחזיק טיבותא לנפשיהבאורייתא תדיר

דומה כי אין ממש , לא אדע באמת איך אפשר להתהוות חייב בלי מוסר, נבוא אנן ונחזיק טיבותא למוסר 9638 

תיכף עם ראשית , כמעט וזה כל יסוד המוסר לעבד את האדם להיות חייב בדברים, שום דרך אחרת בזה 9639 

, על מעשיו כמילתא דצידקותא וחסידותא תיכף הוא חודל מלהביט, לימוד המוסר נעשה האדם מיד חייב 9640 

יותר מזה , דדא ביה הכל ביה, ואשרי לאדם שמגיע להיות חייב, בכל דבר ממש הוא מוצא דינים וחיובים 9641 

 9642 .(דעת תורה)  .והחייב פורע ועובד וזה כל האדם, בקצרה עיקר העיקרים להתהוות חייב, אין

 9643 

 9644 מאמר נב

ומי גוי גדול אשר לו חוקים . אלהינו בכל קראנו אליו´ ו כהכי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אלי 9645 

 9646 .(´ֿח´ז´ דברים ד) ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנכי נותן לפניכם היום

ה יותר מכל "העם שקרבן הקב, העם שהם קרבין לו במצוות, מהו עם קרובו, (ז"ט קמ"בשוח) ל"אז 9647 

כ למה נאמר שבח זה של אלהים קרובים אליו רק "או, כ"וכך נאמר לבני ישראל עם קרובו ע, האומות 9648 

האחת קרבת ישראל , ונראה שיש שתי קרבות, ולא בתורה שעליה נאמר לבני ישראל עם קרובו, בתפילה 9649 

, ´והגדולה של מי גוי גדול אשר לו חוקים היא בקרבתם אל ה, והשניה קרבת אלהים לישראל, אל האלהים 9650 

ואילו השבח שישנו באשר לו אלהים קרובים אליו היוצא מן , רהזכו לתו´ י קרבה זו שהתקרבו אל ה"שע 9651 

 9652 .הוא קרבת אלהים לישראל, התפילה

את מוצא כשאדם , ומי גוי גדול (ש ואתחנן שם"בילקו) ל שאמרו"גדולת קרבה זו אנו למדים ממאמרם ז 9653 

ו פורטין אמרו לו בני קרח אין אנ, למה כי קרוב אני להם, מתפלל בלחישה בינו לבין המקום, מתפלל 9654 

שהמלאכים כשהן , ראה כבוד שחלק לישראל יותר ממלאכי השרת, מעשינו אלא לפניך שנאמר רחש לבי 9655 

מה כתיב בתריה וינועו אמות הספים מקול , וקרא זה את זה ואמר´ שנא, מקלסין בקול גדול הן מקלסין 9656 

למה שהן , ולותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גד´ שנא, ואף החיות מקלסות בקול גדול, הקורא 9657 

אבל ישראל עומדין , ממקומו´ ברוך כבוד ה´ שנא, ה ואינן יודעין היכן הוא כבודו"רחוקים מן הקב 9658 

 9659 .כ"כי יעמוד לימין אביון ע´ שנא, ה עומד אצלן"ומתפללין ויודעין שהקב

עד , ל קרנם של ישראל בגדולת השבח של אלהים קרובים אליו"כמה הרימו ז, והרי הדברים מפליאים 9660 

והרי הם העומדים במחיצתו של , שלכאורה מי קרוב לאלהים יותר מן המלאכים, למעלה מן מלאכיםשהם  9661 

, ה"גם הן רחוקים מן הקב, ולא עוד אלא שגם חיות הקודש שהן נושאי הכסא, ה ומי קרוב יותר מהם"הקב 9662 

שרק  ,ובמה מתגלה דבר זה בתפילה בלחש, ישראל דוקא? ה קרוב אליהם ועומד לימינם"ומי הם שהקב 9663 

אבל המלאכים וחיות הקודש , ה"והם רוחשים דבר טוב בלבם לפני הקב, ישראל מתפללים בלחישה 9664 

 9665 .שירתם בקול רעש גדול עד שינועו אמות הסיפים

כ שלא "ל כ"ומפני זה החמירו ז, וחנה היא מדברת על לבה, וזוהי צורת התפילה וגדרה שאנו למדים מחנה 9666 

א אלא בצורה זו של מדברת על לבה ושפתיה נעות וקולה לא ושלא תה, להרים את הקול בתפילה בלחש 9667 

כ כל המשנה הלא "וא, שהרי זו היא גדולת ישראל ושבחם, ל בילמדנו הדין נותן כן"ולפי דבריהם ז, ישמע 9668 

ומכאן תוכחה לאלה , ואינו מכיר את האלהים קרובים אליו שהוא עומד לימינו, הוא פוגם בגדולה זו 9669 

כי אין תפארתם על דרך זו אלא , עש גדול ומרימים קולם גם בתפילה בלחשהצועקים ומתפללים בקול ר 9670 

 9671 .בלחישה דוקא

כי שבח , למה יחדה התורה את השבח של אלהים קרובים על התפילה ולא על התורה, ולפי זה הרי מבואר 9672 

קרבת ישראל , ואילו בתורה שבח הקרבה שבח אחר הוא, זה של אלהים קרובים הוא באמת רק בתפילה 9673 

 9674 .ש לבני ישראל עם קרובו"וכמ, להיםאל א

וגם אל  (´א ח"מ) ש"וכמ, אף התפלל על כך, ושלמה המלך בתפילתו, ה שומע תפילת כל פה"ואף שהקב 9675 

מ חילוק "מ, אתה תשמע ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי, הנכרי כי ישמעון ובא והתפלל אל הבית הזה 9676 

כי , ל עצום בין מעלתה של זו למעלתה של זווהבד, גדול יש בין תפילתן של ישראל לתפילת הנכרי 9677 

ולישראל אלהים קרובים אליו , אלא אתה תשמע מהשמים מכון שבתך, להנכרי אין אלהים קרובים אליו 9678 

 9679 .בשיעור קרבה כזו שגם המלאכים וחיות הקודש אינם ראויים לה ואין זוכים אליה, ועומד לימינו

ועשית ככל  (´א ג"ר פ"במד) ל"וכאשר אז, מישראלולא עוד אלא שאף שלנכרי ממלאים בקשותיו יותר  9680 

ונתת לאיש ככל דרכיו אשר , (´ב ו"דה)ב  אבל כשהוא בא אצל ישראל מה כתי, אשר יקרא אליך הנכרי 9681 

והיינו מפני שאין עיקר מעלת התפילה , כ"ואם לאו לא נותן לו ע, ואם היה ראוי נותן לו, תדע את לבבו 9682 



ואילו מילוי הבקשה , יש בה קרבת אלהים של אלהים קרוביםאלא בתפילה עצמה ש, במילוי הבקשה 9683 

שגדולה זו אינה אלא לישראל , לא מתוך קרבה ועמידה לימינו, לנכרי אינו אלא מהשמים מכון שבתו 9684 

ש ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני "וכמ, והבדל זה הוא ביסוד ההבדלה בין ישראל לעמים, בלבד 9685 

כי אלו הן גדולתן , שעל שתיהן נאמר ומי גוי גדול, ן בתפילה ובתורהוההפליות העיקריות ה, האדמה 9686 

 9687 .(דליות יחזקאל)  .בקרבת אלהים אליהם ובקרבתם אל האלהים, ושבחן של ישראל

 9688 

 9689 מאמר נג

´ דברים ד) ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנכי נותן לפניכם היום 9690 

 9691 .(´ח

ולהלן מסיים רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח , הגונים ומתקבלים´ פי, קיםחוקים ומשפטים צדי 9692 

בספרו לנו כל מעלות ושבחי ´ שהבורא ית´ פי, שיזכרו מעמד הר סיני, את הדברים אשר ראו עיניך 9693 

שהקולות , על מעמד הר סיני קולות וברקים, באותה שעה הוא מזהירנו על אשה של תורה, התורה 9694 

 9695 .אלא שהתורה עצמה היא האש, בנותנו התורה´ ממקום אחר שהביא הבורא ית והברקים אינם אש

כי כאשר , אבל הכתוב הזה לפי דעתי מצות לא תעשה הזהיר בה מאד, רק השמר לך, ל"ן כתב וז"והרמב 9696 

חזר ואמר רק אני מזהירך להשמר , אמר שנזהר בכל המצוות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם 9697 

שלא תשכח מעמד הר סיני וכל הדברים אשר , ולזכור מאין באו אליך המצוות, ולשמור עצמך מאד מאד 9698 

ותודיע כל , ודבריו אשר שמעת מתוך האש, הקולות והלפידים את כבודו ואת גדלו, ראו שם עיניך 9699 

 9700 .עשה המעמד ההוא כדי שתלמד ליראה אותו כל הימים ואל תשכח אותו´ ופירש הטעם כי ה, הדברים

לזכור מאין באו אליך , מד תורה עליו לזכור מעמד הר סיני שהם הקולות והלפידיםכי הלו, ן"מבואר ברמב 9701 

והזהירנו תמיד שבעת , שמקורה ומהותה של תורה הם הקולות והלפידים שזהו אשה של תורה, המצות 9702 

ומזכירה , לזכור שמהותה ומציאותה הוא אש העלול על נטיה קלה לכלות הכל, לימודנו תורתנו הקדושה 9703 

 9704 .ו באש הגדולה"א הזהירות והזריזות על חוט השערה שלא להיכוות ח"ז, יצא ליראה אותו וידיעה זו

דברים ) ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת, ובאמת הרי הוא מקרא מפורש במעמד הר סיני 9705 

זאת אומרת , השיב הטיבו אשר דברו´ והבורא ית, והיו הכלל ישראל בפחד ודאגה פן ישרפו באש, (´ה 9706 

 9707 .שהכלל ישראל מצד השגתם והכרתם הגדולה פחדו מלהיות בדרגא כזו, ענה זו מוצאה מיראהשט

 9708 

 9709 (ב"נ´ ר א"שהש) ל אמרו"חז, והלומד תורה מוכרח שתצא מזה יראה, נמצא שמהותה של תורה הוא אש

 9710 והוא משום שבן עזאי בלומדו תורה היה אצלו מעמד הר סיני, שבן עזאי בלומדו תורה היה אש סביבותיו

איך שבעל הבית שבו למד בן , ל שם"וספרו חז, שזו היא מציאותה של תורה, עם הקולות והלפידים והאש 9711 

ונצייר בנפשנו מצבו של בן עזאי , והשיבו בן עזאי שמאש כזה אין נשרפים, עזאי חרד פן ישרף ביתו באש 9712 

הסכנה הגדולה  שראה מול עיניו, כמה גדלה זהירותו ודיקנותו, בלומדו תורה ובראותו האש סביבו 9713 

 9714 .המרחפת עליו אם אך יטה או יוסיף אש מעט יותר על המידה

וזהו , שהכל הוטבע על חוט השערה מבלי ויתור כל דהו, והמתבאר בזה הוא שמציאות התורה הוא אש 9715 

כיון שזו , ומזה יוצאת הערה נוראה, בדרכי קנית הזהירות שתורה מביאה לידי זהירות (ד"י פ"מס)ב  שכת 9716 

, כ מכל דבר ודבר של הלכה שלומד האדם מוכרח שיבוא לידי יראה"א, ומציאותה של תורההיא מהותה  9717 

 9718 .(ח"ע´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ואם לאו הרי אין זה לימוד של תורה

 9719 

 9720 מאמר נד

רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך  9721 

 9722 .(´ט´ דברים ד) בניך והודעתם לבניך ולבני

אך , דהיינו שלא תשכח התורה מפיו ומזרעו, בפשטות מבארים שהוא לאו שלא ישכח את מעמד הר סיני 9723 

כי כאשר אמר שנזהר בכל המצוות ונשמור החוקים , ל"ן שמבאר דברים חדשים וז"ראה שם ברמב 9724 

ח מעמד הר סיני מכל שלא תשכ, חזר ואמר רק אני מזהיר לזכור מאין באו אליך המצוות, והמשפטים 9725 

, את כבודו ואת גדלו ודבריו אשר שמעת מתוך האש, הדברים אשר ראו עיניך שם הקולות והלפידים 9726 

במעמד הר סיני וכל ´ מבואר דכל מעשי ה, ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא 9727 

ונמצא דכל שאינו , ניע דזכירת מעמד הר סי"כולם נכללים בכלל המ, ה"האותות והמופתים שעשה הקב 9728 

 9729 .ן דהוא לא תעשה"זוכרם עובר בלאו דהשמר לך פן תשכח את הדברים שכתב הרמב

כל דיבור ודיבור שיצא  (ח"שבת פ) ´איתא בגמ, ל בענין מעמד הר סיני"ונזכיר לדוגמא כמה מאמרי חז 9730 

הוציא , להיכן הלךדיבור שני , וכיון שמדיבור ראשון נתמלא, ִמים0ה נתמלא כל העולם כולו ְבש"מפי הקב 9731 

אל תקרי שושנים אל , שפתותיו שושנים´ שנא, ה רוח מאוצרותיו והיה מעביר ראשון ראשון"הקב 9732 



ה השפיע תענוגים רוחניים לאין תכלית על ישראל והיינו ענין "וביאורו שכל דיבור של הקב, ששונים 9733 

רוח על הבשמים העבירן לגן ´ י שכתב דכאשר העביר ה"ש ברש"ועיי, ועונג זה הוא עונג גן עדן, הבשמים 9734 

 9735 .עדן

ומאחר שמדיבור , ה יצתה נשמתן של ישראל"ל כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"אריב´ ועוד שם בגמ 9736 

עוד שם , הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם, ראשון יצתה נשמתן דיבור שני היאך קיבלו 9737 

הר סיני זכו ישראל לגן עדן ולתחיית  נמצא שבעת מעמד, שבאו מלאכי השרת והיו מדדין אותם´ בגמ 9738 

ן שלא "ועל כל זה נתכוין הרמב, והוצרכו מלאכי השרת להחזיקם, ונעשו להם נסים לאין שיעור, המתים 9739 

 9740 .ישכח את כל הציורים והנסים והמופתים אשר ראו עיניך

ים ואת ופירש הטעם כי השם עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימ, ן"וכתב שם עוד הרמב 9741 

והיינו דכל מעמד הר סיני והאותות והמופתים שנעשו הוא כדי שתשאר , בניכם תלמדון ליראת עולם 9742 

, (´שמות כ) והיינו דכתיב נמי בקרא ובעבור תהא יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, בישראל יראת עולם 9743 

א יראת שמים שתה, וביאורו שמעמד הר סיני חייב להשריש בקרב ישראל יראת שמים עד לבלתי תחטאו 9744 

 9745 .כ שלא יהיה מצב כלל שיוכלו להכשל בחטא"גדולה כ

שאף האדם הדואג טובת , נתבונן נא במצבנו הרוחני ונראה כמה רחוקים אנו מידיעת עיקרי יסודות התורה 9746 

ואת האותות , מכל מקום מסתפק בזכירה בעלמא בקיום מתן תורה, נפשו וחושב בזכירת מעמד הר סיני 9747 

ן ברור מללו שזה "והרי דברי הרמב, ראל בעת מתן תורה אינו מעלה בדעתו כללוהמופתים שאירעו ליש 9748 

כ שאינו מבין כלל מה היא מטרת הזכירה שכולה למען קנות "ועאכו, מכלל הלאו דהשמר לך פן תשכח 9749 

ל שכל הנשמות העתידין להבראות עמדו בעת מעמד הר סיני אינו "וכן המבואר בחז, בנפשינו מידת היראה 9750 

ופשוט ומובן מדוע רחוק , נמצא נעלמים מאתו יסודות וענינים חשובים מידיעת התורה, נומעלה ברעיו 9751 

 9752 .כיון שלא נגע כלל באמיתות התורה, מיראת שמים

ולשם מה , אמנם צריך להתבונן מדוע הוצרכו במעמד הר סיני כל האותות והמופתים וההתגלות הנוראה 9753 

ה "מדוע אינה מספקת הידיעה גרידא שהקב, נזכריםזקוקים אנו לחזור ולחדש בקרבנו כל פרטי הנסים ה 9754 

הנה כשם שנצטוינו בענין מעמד הר סיני לזכור את כל , ונרחיב במקצת הדברים, נתן תורה לעמו ישראל 9755 

ה הוציאנו "אל לנו להסתפק בידיעה שטחית שהקב, ע דזכירת יציאת מצרים"כן אף במ, האותות והמופתים 9756 

 9757 .ים אנו לפרט ולידע פרטי הנסים וכל מהלך יציאת מצריםאלא חייב, ממצרים באותות ובמופתים

ה בדוקא שיכנסו ישראל למצרים שהיא ארץ מלאה "שרצה הקב, והנה בענין יציאת מצרים חזינן ענין גדול 9758 

וכדאיתא במדרש שבעת שנהפך המטה לתנין קרא פרעה לחכמים וחרטומים ועשו אף הם , חכמה וכישוף 9759 

שמות רבה ) ולא עוד אלא שקרא לאשתו ואף היא עשתה כן, ועשו כן ואף לתינוקות מבית ספר קרא, כן 9760 

 9761 .ת שאת הנסים יראו ויכירו חכמים גדולים כחכמי מצרים"שרצה השי, וכל זה חסדי שמים, (´ו´ ט

אלא כל המדינה הגדולה נזדעזעה מגודל , וכל המכות שארעו למצרים לא פקדו רק חלק מאנשי מצרים 9762 

, (´נחמיה ט) וכנאמר בקרא ותעש לך שם כהיום הזה, ת"לם בגדלות השיכ הכירו כו"ואח, עונש המכות 9763 

ז למען יתחזק גדלות "וכ, ה בשעת יציאת מצרים עומד עד היום הזה"דהיינו שגודל הנס שעשה הקב 9764 

מדוע הוצרך , ת"כ נסי השי"לאחר שנתבררו ונתאמתו כ, כ בודאי יש להקשות"וא, ת באופן מיוחד"השי 9765 

 9766 .והרי כבר נתפרסם הדבר ביציאת מצרים, סיני גילוי שכינה ממש ה להוסיף במעמד הר"הקב

שאם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום ויצוינו בהיפך מן התורה ונתן אלינו אות או , ן"ז הרמב"וכתב ע 9767 

אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאוזנינו ועינינו הרואות אין שם , יכנס ספק בלב האנשים, מופת 9768 

דהיינו שהוצרך , לא יועילהו אות ולא יצילנו מופת כי אנחנו היודעים בשקרותו, ל חולקנכחיש כ, אמצעי 9769 

י נביא "ז כדי שנאמין בודאות ולא יתעורר בנו שום ספק והרהור אף אם נראה אותות ומופתים אחרים ע"כ 9770 

ון והיה הנסי, והוא ענין חטא העגל שעשה השטן ערבוביא בעולם והראם דמות משה מוטל בארון, השקר 9771 

ולכן נפל בישראל הרהור ספק שמא מת , גדול לאין שיעור שראו מופתים בחוש הסותרים את האמונה 9772 

 9773 .משה ולכן לא מיחו בערב רב שעשו את העגל

כי חובת , ו נגזרה כליה על ישראל"ועבור הרהור קטן נענשו ישראל עד שלולי עמד משה בפרץ והתפלל ח 9774 

י "ולהגיע למעלת האמונה השלמה אפשר רק ע, קליםהאמונה מגעת עד שלא יפול שום ספק קל מן ה 9775 

, גדולה הראיה יותר מכל האותות שיכולים להיות, שכיון שראו בעיניהם, התגלות השכינה במעמד הר סיני 9776 

אלא אף לבניהם אחריהם כדכתיב ואת , וחובת האמונה הברורה לא ניתנה רק לישראל שבאותו הדור 9777 

עתיק הדבר לבנינו ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק כאילו כי כשנ, ן שם"ש הרמב"בניהם ילמדון וכמ 9778 

 9779 .(ד"רנ´ ג עמ"אור יחזקאל ח)  .כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל, ראוהו כל הדורות

 9780 

 9781 מאמר נה



רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך  9782 

 9783 .(´ט´ דברים ד) בניךוהודעתם לבניך ולבני 

ואף , ל"והוא נובע מהפסוק הנ, לכלול במנין המצוות האיסור לשכוח מעמד הר סיני, ג"ן ובה"דעת הרמב 9784 

ן "ופירש הרמב, בכל זאת מאריך באגרת תימן בגודל חיוב מצוה זו, ג"ם מונה ענין זה בתרי"דאין הרמב 9785 

לזכור מאין באו אליך המצוות , מאד מאדחזר ואמר רק אני מזהירך מאד להשמר ולשמור עצמך , ל"שם וז 9786 

ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד , שלא תשכח מעמד הר סיני 9787 

ואת בניכם תלמדון , ופירש הטעם כי השם עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים, עולם 9788 

 9789 .ל"לדורות עולם עכ

ו לא לשכוח את המדרגה שהגענו אליה במעמד הר סיני באמירת נעשה ונשמע ונראה ברור שבכלל מצוה ז 9790 

ודורשת , וכבר בארנו שהקדמת נעשה לנשמע מורה על קבלה עילאית, ולהיזהר שלא להפסיד מדרגה זו 9791 

ולחפש דרכים להתעלות , י זכירת מעמד הר סיני נוכל לשמור על מדרגה זו"ע, התלמדות ועליה תמידית 9792 

ן "מדברי הרמב, וכבר ראינו איך שנפילה ממדרגה לעבירה תחשב, ה בתהום הנשיהתמיד מבלי להפסיד 9793 

 9794 .ל"בפרשת נשא בביאורו לסיבת קרבן חטאת שמביא הנזיר וז

וראוי היה לו , ´כי הוא עתה נזיר בקדושתו ועבודת ה, וטעם החטאת שיקריב הנזיר ביום במלאת הנזירות 9795 

כענין שאמר ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם , יושיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלה 9796 

והנה הוא צריך כפרה , ´השוה אותו הכתוב לנביא וכדכתיב כל ימי נזרו קדוש הוא לה, (´עמוס ב) לנזירים 9797 

 9798 .ל"בשובו להטמא בתאוות העולם עכ

קרבן בכל זאת עליו להביא , והנה אף שלא עשה הנזיר שום עבירה בהניחו את הנזירות בתום זמן קבלתו 9799 

ו "כ ק"א, על אף שמעולם לא היה מחוייב לקבל עליו הנהגה זו, לכפר על הפסקת הפרישות שהיה נוהג בה 9800 

ולא בתורת התנדבות עשינו , ונתעלינו למדרגה שנפסקה זוהמת הנחש, לדידן אחרי שקבלנו את התורה 9801 

קח בשבע עינים כ שמוכרחים אנו לפ"עאכו, ה עם מעשי בראשית"אלא לקיים את התנאי שעשה הקב, זאת 9802 

 9803 .לבל נפול מהמדרגה הרמה של קבלת התורה

, ל"יתרו וז´ ה פ"מבואר גם כן בספר השל, וכדברינו שמחוייבים אנו לזכור מדרגתנו בשעת מעמד הר סיני 9804 

ויתעורר בלבו ויחשוב אשר בחר בנו , ומחוייב האדם לזכור בכל יום ויום במעמד הר סיני ובמתן תורה 9805 

ונתן לנו , לנו נסים ונפלאות וקרבנו להר סיני שתפסוק זוהמת הנחש מאתנו ועשה, ת מכל האומות"השי 9806 

ו "ואיך יעלה על דעת האדם על דבר קטן לחזור לסורו להתלבש בזוהמת הנחש ח, תורתו שהיא חיי עד 9807 

 9808 .ל"עכ

ל כל המקבל עליו עול תורה מעבירין "ש חז"וכמ, ולפי דברינו נכלל במצוה זו ענין של קבלת עול תורה 9809 

שהרי כל עצם מדרגתנו במעמד הר סיני היתה קבלת עול , (´אבות ג) עול מלכות ועול דרך ארץ ממנו 9810 

המחייבת אותנו לחפש דרכים תמיד להיטיב מעללינו ולקיים , תורה בבחינה של נעשה קודם לנשמע 9811 

משום שקבלת , והעיקר להתעלות תמיד להגיע לידי השגות יותר גבוהות, המצוות ולהיות עמלים בתורה 9812 

 9813 .תורה היתה קבלה למעלה מהיכולת וללא הגבלותה

והוא , נמצא שחל החיוב על כל אחד בין קטן בין גדול לקבל עליו עול תורה כפי כוחו, ואם כנים הדברים 9814 

אלא אפילו , ואין הכוונה דוקא לאלה שפורשים לגמרי מעניני העולם, בכלל זכירת מעמד הר סיני 9815 

והיינו בזה , ליהם עול תורה ירד מהם העול של דרך ארץמכל מקום במידה שיקבלו ע, העוסקים בהם 9816 

ויצליחו במעט השתדלות ובלי להסיח דעת , שיעשו תורתם קבע ומלאכתם ארעי תכנס ברכה במעשי ידיהם 9817 

 9818 .ל"שמיטה ויובל וז´ ם סוף הל"וראייה לדבר מדברי הרמב, ´מעבודת ה

להבדל , רוחו אותו והבינו מדעו אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה, ולא שבט לוי בלבד 9819 

ופרק מעל צוארו עול , והלך ישר כמו שעשאו האלהים, ´לשרתו ולעובדו לדעה את ה´ לעמוד לפני ה 9820 

חלקו ונחלתו לעולם ´ הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה, החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם 9821 

מנת ´ ה אומר ה"הרי דוד ע, לכהנים ללוייםז דבר המספיק לו כמו שזכה "ויזכה לו בעוה, ולעולמי עולמים 9822 

ה יזכה לו להרויח בעולם דבר המספיק לו "ז שם שהקב"ופירש הרדב, ל"חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי עכ 9823 

 9824 .ש"עיי

ם ראייה מדוד המלך אשר כל "מזה שמביא הרמב, והדבר מוכרח שמדובר אפילו בעוסקים במילי דעלמא 9825 

לא , ולמרות כל השתדלויותיו, עמל עבור מחייתו בהיותו רועה צאן ומנעוריו, חייו היה עסוק במלחמותיו 9826 

, ולכן הצליח בכל אשר פנה´ אלא היה קבוע בעיקר בתורה ועבודת ה, נמשך דוד יותר מדי אחרי עניניו 9827 

ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו , ´אמנם חיבה יתירה נודעת לשבט לוי אשר נועדו להיות משרתי ה 9828 

 9829 .יטל לגמרי עול דרך ארץהצדיקים לרבים שמהם נ

הצד השוה בכולם שעליו לפרוק מעצמו , לאיזה מדרגה של קבלת תורה שישתייך האדם, היוצא מדברינו 9830 

כהיום עלינו להתאמץ לבטל לכל הפחות , כפי כוחו´ ולהיות ישר ולעבוד את ה, העול של חשבונות רבים 9831 



, זרם העולם המוליך שולל ללא מעצורהעלולים להשקיע אותנו ב, קצת מהחשבונות רבים הסובבים אותנו 9832 

, להצליח בזה מוכרחים להתבוננות רב ולערוך חשבונות אמיתיים, עד שמוריד את האדם מטה מטה 9833 

המוסר )  .ולהיזכר תמיד באותו מעמד אשר בו קבלנו על עצמנו לכל הדורות את עול תורתנו הקדושה 9834 

 9835 .(והדעת

 9836 

 9837 מאמר נו

הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך  רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את 9838 

 9839 .(´ט´ דברים ד) והודעתם לבניך ולבני בניך

ושמור נפשך ´ שנא, מ אומר כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו"תנן ר 9840 

ו עד שישב הא אינו מתחייב בנפש, ל ופן יסורו מלבבך"ת, יכול אפילו תקפה עליו משנתו, פן תשכח 9841 

שהיה חולה או ´ פי, הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, אמרו (7´ברכות ח) ´ובמס, ויסירם מלבו 9842 

 9843 .שטרוד מאד במזונותיו

שנתהפך לו מזלו וירד ממרום שבתו בכבודו של , והנה מאד עלובה ומכאיבה היא דוגמת איש שירד מנכסיו 9844 

בני אדם נצרכים לו והיו באים ודופקים על , הגשמי הן במובן הרוחני והן במובן, עולם במשך כמה שנים 9845 

, פתאום באה לו הצרה ונשלל ממנו כל טובו וכבודו, וחולקים לו כבוד ומפרסמים את שמו הטוב, פתחו 9846 

הריהו לעיני כל , במקום להיות תומך ומעודד אנשים שונים בכל הבחינות, במקום להטיב וללמד את זולתו 9847 

הוא נאלץ להיות עני , ובמקום להיות מושיט יד עזרה וסעד לזולתו, מתייסר ביסורים ומצטרך לבריות 9848 

 9849 .ב שבפנים"העומד בחוץ ולפשוט ידו לבעה

כל אוהביו ומרעיו עזבוהו מתעלמים , ומה צורב ונוקב הוא הכאב, אוי מה גדולה הבושה והכלימה 9850 

ומה מאד , חס ומהודרוביותר יחרה וילהט הכאב כשזה היורד הוא בן טובים מיו, ומשכיחים את עצמם ממנו 9851 

ויש שהצער והכאב גולש ומציף את מוחו של , תעגם עליו נפשו אם יצטרך להיות נודד על פת לחם 9852 

ל שהעניות יכולה להעביר את "ואם על עני סתם אז, המדוכא הלזה עד כדי מחשבת איבוד עצמו לדעת 9853 

שהיה עשיר ומכובד ונתגלגל ח שעינוייו ויסורים של מי "ח בן בנו של קו"קו, האדם על דעתו ודעת קונו 9854 

 9855 .בוודאי ובוודאי שיסוריו איומים ונוראים והבזיון והקצף הם עד אין נשוא, ל"כנ

וכשם שירד כך שוב , שיש עוד תקוות שיאיר לו המזל וישוב למעמדו, ואם ברכוש חומרי נאמרו הדברים 9856 

שעקב , ת בתורה ובחכמהש שגדול ונורא ואין לתאר את הכאב והדכדוך של העשיר בדע"הרי מן הכ, יעלה 9857 

והוסרה ממנו כל הדעת והתורה והחכמה שלמד ורכש וצבר , נסיבות שונות הותקף כל מערכת מחשבתו 9858 

 9859 .במשך שנים רבות

בוודאי שהעלבון צורב ונוקב עד תהומות , ושאין תקווה שישוב לתלמודו, ואם הוא זקן ששכח תלמודו 9860 

, לפנים היו לו תלמידים מקדמים את פניו באימתא, שהערפל והחושך כיסו אותו ללא שביב תקווה, הנפש 9861 

מקודם היה שר התורה וכבוד , וכעת נעשה כפסל דומם, שמעו לקחו והקשיבו לדבריו בהוד ורגשי יקר 9862 

 9863 .מבהילה ואיומה למתבונן ומרגיש תמונת איש כזה, ועכשיו כאילם לא יפתח פיו, התורה ההיל על פניו

מוכשר להקשיב לאנקה החרישית הבוקעת ועולה מלב שבור , ואכן רק איש המוסר עדין הרגש וצח הלב 9864 

של , אבל שאר החושים של הרגשת הנשיאות, חכמתו נשללה ממנו, אומלל הוא הזקן ששכח תלמודו, כזה 9865 

ואשר נהפכים במשך הזמן , ח"והנאת ההתרוממות וההדר המוענקים לכל ת, הנאת הפלפול וחידוד החכמה 9866 

הוי מה , ועכשיו הוא מרגיש שכאילו מתקלסים בו, מושרש בנפשו כל זה עוד, כחלק טבעי של אשיותו 9867 

 9868 .יזדעזע למראה זקן אומלל כזה, וכבוד התורה נוגע ללבבו´ ורק מי שיראת ה, גדול הוא הצער והעלבון

יתכן מאד שאסון , ח הוא צעיר עודנו לימים"כי אם הת, ל בנידון זה את המלה זקן היינו בגיל"והדגישו חז 9869 

ח צעיר שנסתפחו כוחות "ואם בת, ושתוחזר העטרה ליושנה, ף ויש עוד תקווה לאחריתוזה שקרהו יחלו 9870 

שבמובן הגופני , בוודאי ששבעתים יעמיק העלבון למראה הזקן, נפשו ושכח תורתו גדול הצער והכאב 9871 

הזהרו , ל"מה מאד צריכים להקשיב כאן לאזהרת חז, כבר נס ליחו וסגור הוא בצרתו ואין במה להתנחם 9872 

 9873 !כ גדול הוא הצער"כי דם ניקוף מרצה כעולה כ, פגוע בזקן זה ושלא להכאיב במקום ניקוףשלא ל

ישמעאל אומר ´ רבי מאיר בשם ר, כמה יהא גדול שמצוה להספידו, ומה הן בהספד, (ד"ק כ"במו) ומצאתי 9874 

ן לו לפי שאי, י לפי שהעני מצטער על בניו יותר מן העשיר"ופירש, עשירים בני חמש, עניים בני שלוש 9875 

מגביר ומעמיק עד מאד את צערו של , היינו שהעדר הנחמות מנקודות ומבחינות אחרות, שמחה אחרת 9876 

 9877 .ל בפורעניות קשה"הלוקה ר

אם לצעיר יקרה , ל"פ הרעיון הנ"ויש לבאר זאת ע, יהודה מוסיף ואומר ובני זקנים כבני עניים´ ולהלן ר 9878 

, ת יחדשהו ויברכהו בפרי בטן חדש"השי, וששהרי יש לו תקווה להתנחם ולהתא, ל מקרה מר המוות"ר 9879 

ולכן מן המצוה הוא להתאמץ ולקיים , מי ומה ינחמהו בשברו וכל תקוותו אפס, אבל הזקן הנואש והיבש 9880 

 9881 .ומידת הספד כמידת האבדון והצער, בן שלוש´ מצות הספד אפי



שכון בפורנו אהבה אלהינו שת´ יהי רצון מלפניך ה, ולכן היה רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה אומר 9882 

וידוע שעלבונם וצערם של , (7´שם ה) א חסר בנים היה"ומבואר שר, (.ז"ברכות ט) ואחוה ושלום וריעות 9883 

ואופפים את האדם בעצבון ודכאון שאין בכוחו של ברוך בנים , ל קשים ומרים כמוות"חשוכי בנים ר 9884 

ותרבה , שיך בתפילתו ואומרומשום כך היה ממ, והדכאון מגרש את שיכונה של השמחה בבית, להרגיש 9885 

, פ יתמלא החסרון הזה חסרון בנים בנטיעות וריבוי תלמידים בגבולנו"שלכה, גבולנו בתלמידים 9886 

 9887 .י העדר בנים"שההרגשה של הרבצת תורה וגידול תלמידים תמלא את החלל המתהווה ע

איש , ת עילאיתאלא שהיא חווייה אמיתי, ולאמיתו של דבר הרגשה זו אינה באה סתם להשלות ולהשכיח 9888 

, ל"ב בקיימו את הוראת חז"וטועם מעין עוה, הרוח בחנכו ובגדלו תלמידים מתמלא רוח שמחה אלהית 9889 

 9890 .(אור הנפש)  .ז"ב וגם להקלה ולעידוד בעוה"יזכה לחיי עוה, פ ושננתם לבניך אלו התלמידים"עה

 9891 

 9892 מאמר נז

פן יסורו מלבבך כל ימי חייך רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ו 9893 

 9894 .(´ט´ דברים ד) והודעתם לבניך ולבני בניך

פעם , בכל ערב שבת היה רגיל לשמוע פרשה מבן בנו, רבי יהושע בן לוי הוה שמע פרשתא מן בר בריה 9895 

אינהר , חייא בר אבא´ והיה מסתמך על כתפו של ר, אחת שכח ונכנס לרחוץ באחד ממרחצאות של טבריא 9896 

חייא בר ´ אמר לו ר, חזר ויצא לו, (נזכר שלא שמע פרשתו של בן בנו) ,ה מן בר בריהדלא שמע פרשתי 9897 

שכל השומע פרשה מן , ל חייא בני קלה היא בעיניך"א? לא כן אלפא רבי אם התחילו אין מפסיקין, אבא 9898 

 9899 אלהיך´ והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה? מאי טעמא? בן בנו כאילו שומע מהר סיני

 9900 .(´ב´ ירושלמי שבת א)ב  בחור

למה היה ? הריהו כאילו שומע מהר סיני, ויש להתבונן למה דוקא כשהוא שומע מבן בנו שלומד תורה 9901 

, עד שהיה נכון להפסיק ולצאת מן המרחץ לאחר שכבר הפשיט בגדו, נרגש ונכסף לשמוע את בן בנו לומד 9902 

 9903 ?והלכה היא שאם התחיל אין מפסיקין

שזו לו הוכחה כי השפעת , שזכה שבן בנו לומד תורה, מאד מתרגש ומייקר את העובדה ל היה"ל כי ריב"וי 9904 

והגיעה עתה גם לדור , לא רק לדור אחד אחריו אלא כבר לשני דורות, חכמתו תורתו ויראתו עוברת הלאה 9905 

שתורתו היא טהורה , כאילו יש לו בכך רמז מן השמים שרוח יראתו ואהבת התורה אינה נפסקת, השלישי 9906 

 9907 .אמיתית ואור דולק ומאיר ואין בו שמץ של בלתי טהורו

ואות היא כי תורתו , כאילו הוא שומע את קול עצמו שלמד ולומד כעת, וכאשר היה שומע את קול בן בנו 9908 

הוא נשמע לעולמי עולמים ולנצח , קול התורה מסיני אינו נפסק, מקובלת וכאילו שומעה עתה מהר סיני 9909 

כי הר סיני , אות היא לו שאור התורה חי בכל דורותיו לעולמים, שע בתורהואם קול בן בנו משתע, נצחים 9910 

, ל בהתרגשות"ולכן הגיב ריב, המשכן של מטה מכוון למשכן של מעלה, של מטה הוא הר סיני של מעלה 9911 

, בשומעו את קול בן בנו בתורה? שכל השומע פרשה מבן בנו כאילו שומע מהר סיני, וכי קלה היא בעיניך 9912 

 9913 .קול מהר סיני ל"שמע ריב

עד שהשמן שהוא נותן לתוך , שהשפעת זקנו היא כה טהורה ומשקלה אמיתי ורב, ודוקא מפי בן בנו 9914 

ומכאן ואילך בטוח הוא שנרו לא ידעך ולא , עד שנמשך ובוער ללא הפסק עד דור שלישי, המנורה כה זך 9915 

, אקרויה לא ימושו מפיך ,(י"רש) כמו שרב יוסף יתיב ארבעים תעניתא שלא תפסוק תורה מזרעו, יכבה 9916 

יתיב מאה אחרינא אקרוה לא ימושו מפיך , אקרוהי ליה לא ימושו מפיך ומפי זרעך, יתיב מאה תעניתא 9917 

 9918 .(ה"מ פ"ב) תורה מחזרת על אכסניה שלה, מכאן ואילך אמר לא צריכנא, ומפי זרעך ומפי זרע זרעך

הקול ? עד היכן עמד להם אותו הקול, (ט"שמות י) נעשה´ ויענו על העם יחדיו ויאמרו כל אשר דבר ה 9919 

י הכהנים וזקני ישראל והנשיאים לדביר "והעלה את הארון ע, ה כשבנה המקדש"נמשך עד שלמה המלך ע 9920 

והכהנים והלוים והמשוררים מלובשים בוץ ומשוררים במצלתיים ובנבלים , הבית ולקודש הקדשים 9921 

כולם מנגנים ומשוררים בקול אחד להלל  היו, ועמם כהנים למאה ועשרים מנגנים בחצוצרות, ובכנורות 9922 

כה חדורים , הקולות שהשמיעו בני ישראל במתן תורה היו כה חזקים, (´ל´ ש ב"ר שיה"מד) ´ולהודות לה 9923 

קול חוצב להבות אש שלא נפסד , שהחזיקו עד לימי שלמה ביום הקמת המקדש, רגשות חמים ואמיתיים 9924 

 9925 .(מעייני החיים)  .ואינו מפסיק

 9926 

 9927 מאמר נח

שמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך רק ה 9928 

 9929 .(´ט´ דברים ד) והודעתם לבניך ולבני בניך

, וזוהי השאיפה העליונה שצריכה להיות לכל אחד, משה עלה במדרגות והשגות עליונות ונשאר עומד בהן 9930 

, ואלו הן, ב"ז מעין עוה"ה בעוה"שלשה הטעימן הקבר "ת, להישאר עומדים בעליה שהצליחו להגיע אליה 9931 



יצחק ויחרד חרדה גדולה עד , ברך את אברהם בכל´ וה, אברהם דכתיב ביה בכל, אברהם יצחק ויעקב 9932 

באת 0יעקב דכתיב ביה קח נא את ברכתי אשר ה, מאד ויאמר מי איפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואוכל מכל 9933 

 9934 .כי חנני אלהים וכי יש לי כל, לך

את אותה הטעימה שזכו , המאושר והעשיר, בות הרחיבו פיתחו והמשיכו את אותו הרגע הגבוה והנעלההא 9935 

, והמשיכו לינוק ממנו לכל אורך חייהם, והם השכילו לגנוז את האור העליון באוצרות לבותיהם, לה 9936 

הרי , כי כאשר האדם הולך בלילה בדרך והאפילה גדולה, ל אמר פעם"ר הסבא מנובהרדוק זצ"האדמו 9937 

יש לו כבר ציור איך לילך לבלי להיכשל באבני נגף או , כאשר הוא רואה לפתע ברק שמבריק רק לשניה 9938 

 9939 .האור הרגעי מבריק לו גם לאחר שהוא חלף ונעלם, בבוץ

והוא עלה אז והתרומם מעל טבעו , לשעה קלה בלבד´ כן הוא הדבר למי שניצת לו אור עליון ממרום אפי 9940 

ואותו הרגע יחייב אותו , כ בחיים"אותה ההברקה הרגעית כבר תאיר לו אחכי אז , למדרגות עליונות 9941 

כי , הרי אור גדול יהיה נעדר ממנו תמיד, אבל אם לא יתנוצץ לו לאדם אותו הרגע המיוחד, וידריך אותו 9942 

הרי זה , אם מעולם לא טעם טעם עליון שכזה, כיצד יוכל להשתוקק בכלל לאותו הרגע הטוב והמרומם 9943 

 9944 .ואין אדם משתוקק לדבר שלא ראה אותו אף פעם בחייו, וכר לועולם זר ומנ

ה אמר לאברהם אבינו שילך לארץ ישראל ויראנה "מצינו במדרש שהקב, ובספר חרדים מעורר בזה 9945 

ואותן חמש שנים היה משתוקק , ואחר שחזר לא נתן לו רשות לחזור לארץ ישראל עד חמש שנים, ויחזור 9946 

מוטב ללון , ארחיק נדוד אלין במדבר סלה, י אבר כיונה אעופה אשכונהוהוא אמר מי יתן ל, לחזור ללכת 9947 

ומשהורשה כתיב וילך אברם , והיה תאב, במדבריות של ארץ ישראל ולא ללון בפלטריות של חוצה לארץ 9948 

אבל אחר שבא שמה פעם ראשונה וראה , וקודם בואו אל הארץ לא היה משתוקק, ´כאשר דבר אליו ה 9949 

וממנו נלמוד לדורות אנחנו יוצאי חלציו להיות , ת קדושת הארץ אז נכסוף נכסףבמראה הנבואה יקר תפאר 9950 

 9951 .ל"נכספים כמוהו עכ

ל מפסוק זה "א דסלר זצ"כותב הגרא, וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החושך 9952 

ו לצדיקים עמד וגנז, ה את אור שבעת הימים שאינו כדאי שישתמשו בו רשעים"ל שראה הקב"למדו חז 9953 

אף , שאם היה פעם בעולם אור כזה, אלא הענין? כ למה בראו כדי לגנוז"ויש לשאול א, לעתיד לבוא 9954 

וכן מצינו שקודם שיוצא הולד לאוויר , כי אין זו אלא חזרה למה שהיה, שנגנז קל יותר להגיע אליו 9955 

וגם כאן , כל כשנולדאבל שוכח ה, צופה מסוף העולם ועד סופו ומלמדים אותו את התורה כולה, העולם 9956 

שבתחילה מאירים לו , וכן הוא בכל איתערותא דלעילא, הטעם הוא כדי שיוכל לחזור לדרגה זאת בבחירתו 9957 

 9958  .י עבודתו"כ נוטלים אותם ממנו כדי שיחזור אליהם ע"ואח, לאדם ומראים לו גילויים גדולים

 9959 .(מעייני החיים)

 9960 

 9961 מאמר נט

הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את  9962 

 9963 .(´ט´ דברים ד) והודעתם לבניך ולבני בניך

הגישה לתורה , (.ב"ברכות כ) אף כאן באימה וביראה ברתת ובזיע, מה להלן באימה וביראה ברתת ובזיע 9964 

ו איזה דבר "ולבקר ח, ואדם המתיר לעצמו לדון בדברי התורה כפי שכלו, צריכה שתהיה באימה וביראה 9965 

בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההיא עונה ´ אף שהוא מאמין בתורה נאמר עליו כי דבר ה, בתורה 9966 

ואם , וגם לאחר הכריתות עדיין עוונה בה למי שעושה ביד רמה, הרי כריתות כפולה, (ו"במדבר ט) בה 9967 

כ צריכה להיות "וע, הזה כ בסוג הענין החמור"הוא נכלל ג, חסר בגישה לתורה שאינה בקדושה יתירה 9968 

וצריך ליגע בכל כוחותיו לידע ולהבין דברי התורה ולהכיר מיעוט , הגישה בתכלית הקדושה והיראה 9969 

 9970 .השגתו

ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע , (ח"ח ה"סוף הלכות מעילה פ) ם"וכבר כתב הרמב 9971 

ולא יהרוס לעלות , עילה אל יהיה קל בעיניו ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ימצא לו, סוף ענינם כפי כוחו 9972 

ו למצוה שחקק "ק, ´בא וראה וכו, ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול, פן יפרוץ בו´ אל ה 9973 

 9974 .כ"ה שלא יבעט מפני שלא ידע טעמן ע"לנו הקב

, הים ככלב המלקק מן´ הרבה תורה למדתי ולא חיסרתי מרבותי אפי, א הגדול שאמר על עצמו"ל בר"ואז 9975 

ה "נ פכ"ובאבות דר, (.ח"סנהדרין ס) ולא חסרוני תלמידי אלא כמכחול בשפופרת, הרבה תורה לימדתי 9976 

אינן יכולין לכתוב כל , שאם יהיו כל הימים דיו וכל האגמים קולמוסין וכל בני אדם לבלרין, איתא הלשון 9977 

עיני אלא כאדם שטובל ולא חסרתי מכל אשר שאלו , מה שקריתי ושניתי ומה ששימשתי לחכמים בישיבה 9978 

 9979 .אצבעו בים

שכל גדולי עולם ראו בעין שאין משיגים , ל"א זצוק"ה בדורות האחרונים את הגר"וכמו שזיכה הקב 9980 

ונשלח , ל בנגלה ובנסתר מפורשים בתורת משה"שהרי הראה את כל דברי חז, מחכמתו כטיפה מן הים 9981 



שהוא רחוק בתכלית , ל"אמר הוא זוכאשר , ל וגדולת הקדמונים"ממרום כדי שנכיר מעט גדולת חז 9982 

והיה מראה פנים נפלאים לכל הדברים הנראים , ט שערי בינה"מחכמת האמוראים שכל דבריהם במ 9983 

כדי שיהא לנו קצת השגה איך אנו רחוקים מהשגת , ס"והיה מתרץ כל חסורי מחסרי שבש, תמוהים 9984 

 9985 .הדברים

פלאות הגדולות היאך יש לכל אחד חלק דזה גופא מהנ, אבל מאידך גיסא יש להתבונן, זהו מחד גיסא 9986 

והתורה מתלבשת בכמה לבושים , במיעוט השגה יכול אדם לזכות לחדש ולהבין בתורה´ ואפי, בתורה 9987 

וכל , והיינו לכל חד לפום דיליה ולפי כוחו, וזהו המלמד תורה לעמו ישראל, ובכמה דמויות לאין שיעור 9988 

וכל אחד יכול אחרי , והכל הוא בכלל תורה, ניה למשה בסי"מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הראה הקב 9989 

ולפיכך כשבא אדם מישראל ללמוד תורה צריך שתהא לו אימה , יגיעה גדולה לזכות להורות כהלכה 9990 

והן מצד קדושת התורה , הן מפאת היותו ניגש לעסוק בענינים שאין להם סוף ולצלול במים אדירים, גדולה 9991 

 9992 .ות נמשכת מאותיות התורהוקדושת כל המצו, שהיא מקור הקדושה בכלל

, היאך בכוחה של תורה להמשיך קדושה בלי סוף ותכלית, ובאמת יש להתבונן הרבה בדבר זה עצמו 9993 

, שמימות משה ועד רבי לא היה תורה וגדולה במקום אחד באופן זה שהיה אצלו, וכדחזינן ברבינו הקדוש 9994 

וזכה לסדר , בכוחו להחיות מתים וקטן שבתלמידיו היה, באצבע קטנה´ מ לא נהנה מן העולם אפי"ומ 9995 

כך יש בין דורו , דכמו שיש בין קדשי קדשים לחולי חולין, (ז"ו ה"ירושלמי גיטין פ) והוא אמר, המשנה 9996 

וכן יש להתבונן בזה מצד , י התורה"הרי שיש דרגות לאין שיעור בהמשכת הקדושה ע, יוסי לדורו´ של ר 9997 

, וכל העולם תלוי באות אחת ממנה, עולמותקדושת התורה בשורשה העליון שהיא למעלה מכל ה 9998 

 9999 .ד"ויו´ ב בה"ז והעוה"העוה, צור עולמים´ ביה ה (´ב ב"ר י"בר) ל"וכדבריהם ז

והזבין והמצורעים מותרין , ת אינן מקבלין טומאה"דאף שד, (ברכות שם) ומשום חובת האימה אמרו 10000 

מד כנתינתה באימה וביראה ברתת שצריכה שתל, בעלי קריין אסורין בתורה, אבל מצד קלות ראש, בתורה 10001 

וניתנה , שזכה להדבק בתורה ולהיות שייך לה, אבל מאידך גיסא צריך כשלומד להיות בשמחה רבה, ובזיע 10002 

ויכולים עוד להתבונן , ולא עוד אלא שמסייעין אותו מן השמים ומלמדין אותו, לו רשות להיכנס בשעריה 10003 

כ כל שעוסק בתורה צריך שירגיש "וא, הצלת נפשותת יותר מ"גדולה ת, (7ז"מגילה ט) ל"פ מאמרם ז"ע 10004 

ש בדור יתום כזה שזהו באמת הצלה עבור הכלל שימצאו "ומכ, כאילו הוא מציל נפשות ועוד יותר מזה 10005 

 10006 .בדור יודעי תורה ומבינים בה

, דהיינו מי שיש בידו ללמוד ואינו לומד (.ט"סנהדרין צ) ל"ז´ ופי, בזה´ כי דבר ה (ו"במדבר ט)ב  כתי 10007 

ל "ח ז"וכתב הגר, ב"ז ובעוה"כ כרת כפול בעוה"הרי דהחמירו כ, א זה הלומד ואינו שונה לאחרים"רמ 10008 

דגם , גם כתוב עונה בה, ו כריתות שבתורה"ולא כשאר ל, ח דזוהי כריתות גמורה לכל חלקי הנפש"בנפה 10009 

 10010  .בה כל המתים במיתה מתכפרים אבל זו עונה, (בספרי שם) ואמרו, אחרי הכרת העוון דבוק בנפש

 10011 .(ב"ס´ עמ´ משנת רבי אהרן א)

 10012 

 10013 מאמר ס

רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך  10014 

 10015 .(´ט´ דברים ד) והודעתם לבניך ולבני בניך

והם המבססים את , ציורים מעוררים ומחזקים את המוח, כי הציור הוא המפתח לאמונה, כבר אמרנו 10016 

אי לזאת הרוצה לחזק ולהעמיד את , ם כי אמונה זה הציור הנכון והאמיתי"ולכן כתב הרמב, שבההמח 10017 

החסיד מצוה את המדמה , ל"וז (´ה´ כוזרי ג) כפי שכתב רבי יהודה הלוי, זאת היא עבודתו, אמונתו 10018 

מד הר כמו מע, לדמות אליו הענין האלהי המבוקש, להמציא ההדור שבצורות הנמצאות אצלו בעזר הזכרון 10019 

וזולת , וחול הכבוד בבית המקדש, וכמו משכן משה וסדר העבודה, סיני ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה 10020 

 10021 .זה הרבה

קריעת ים סוף ושירת הים כשמשה רבינו , דבר גדול הוא לצייר לעצמו כיצד היה נראה יציאת מצרים 10022 

, ן בלאו"טווינו לדעת הרמבעל מתן תורה נצ, וכל רבבות אלפי ישראל עונים אחריו, אומר את השירה 10023 

והוא אמרו , אבל יהיו עינינו ולבנו שם כל הימים, שלא נשכח מעמד הר סיני ולא נסיח אותו מדעתנו 10024 

ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך , יתעלה השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך 10025 

 10026 .(´מ מצוה ב"ן על סה"השגות הרמב)ב  בחור אלהיך´ יום אשר עמדת לפני ה, והודעתם לבניך ולבני בניך

ההר בוער , איך הוא בעצמו עומד בתחתית ההר יחד עם כל ששים רבוא מישראל, יתאר נא המאמין לעצמו 10027 

, והוא שומע בנבואה דיבור אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, ומשה רבינו בראש ההר, באש עד לב השמים 10028 

, ורק טל של תחיה הנסוך עליו משורש התורה במרומים, חדוהוא נרתע לאחוריו ומתעלף מרוב אימה ופ 10029 

כ מלהשתומם על גדלות כזאת שזכה לה "ואיך אינו פוסק אח, מחייהו ומקרבהו לשמוע הדברים עד תומם 10030 

 10031 .לשמוע אלהים חיים מדבר את האדם וחי דרוח קדישא ביה ומתקיים, בתוך כלל ישראל



ועם זאת הוא מתחנן . ח הקודש בקרבו חיות נצחיתיען נתגלה רו, נהפך הוא האדם מישראל לאיש אחר 10032 

כי ירא הוא לנפשו פן ימות אם יוסיף עוד לשמוע , לפני משה רבינו דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו אלהים 10033 

´ ולא גברה בהם רוב אהבה לדבר ה, ומשה רבינו מצטער על כך כי עמדו מרחוק מרוב יראה, ´את קול ה 10034 

 10035 !ולא נצחה אהבה זו את פחד המות, ´לשמוע כל התורה כולה מפיו ית

יתגבר כוח אמונתו , ויהיו עיניו ולבו שם כל הימים, מי שנחרת בלבו ציור חי מאמיתת המעמד בהר סיני 10036 

והנה דברי ימינו הינם , וגם ימצא בשכלו תמיד מהלך איתן לבסס אמונתו וידע מה להשיב לאפיקורוס 10037 

הינו נמצא תמיד , המחיה ציורים כאלה בלבו, יאמלאים וגדושים מציורים של יופי וגדלות ואמת להפל 10038 

רבינו , בחברת הלל הזקן ורבי עקיבא, אשר גם אלכסנדר מוקדון התבטל לפניו, בחברת שמעון הצדיק 10039 

 10040 !ק"וכל אשר יוסיף להכיר גדולי ישראל בהווה ובעבר יתוספו לו ציורים מאמיתת תוה, הקדוש רבא ואביי

כל התורה וכל המצוות , כי עבודת האמונה מקיפה את כל האדם ,הנכנס לעומקם של הדברים רואה בעליל 10041 

אך העובד לחזק ולהעמיק את , יותר מדי השתלטה השיגרה עלינו ואיננו חושבים על כך, ז"וגם כל חיי עוה 10042 

כל , בכל ברכה שהוא מברך, שהמצוה תשאיר רושם בלבו, ניגש לכל מעשה מצוה בכוונה תחילה, אמונתו 10043 

 10044 .הכל מקשר אותו בקשר אמיץ ובר קיימא עם אמונתו, שהוא לומד´ דף גמ וכל, מצוה שהוא מקיים

, ל"פ והוה מסדר אגדתא קמיה דריב"הוה שכיח קמיה דרשב, רב שימי בר עוקבא ואמרי לה מר עוקבא 10045 

ה מידת בשר "ל בא וראה שלא כמידת הקב"א? וכל קרבי את שם קדשו´ ל מאי דכתיב ברכי נפשי את ה"א 10046 

והיינו , ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעיים, צר צורה על גבי הכותלמידת בשר ודם ! ודם 10047 

 10048 .כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו אין צייר כאלוהינו´ שאמרה חנה אין קדוש כה

אשר המציא את הבריאה הגדולה הזאת ´ והבורא ית, ל כי כל הבריאה היא בבחינת ציור"הרי מפורש בחז 10049 

והמאמין המעמיק כשהוא פותח את ! ן צייר כאלוהינו כי הציורים שלו הינם חייםאלא שאי, הינו צייר 10050 

ובהתהלכו בחוץ הוא שומע , השמים מספרים לו כבוד אל ומעשה ידיו מגיע הרקיע, החלון ומסתכל בשמים 10051 

הכפירים השואגים לטרף אינם אלא , הרוח המנשבת אינה אלא עושה דברו, ´עצי היער מרננים מלפני ה 10052 

כי כל אחת , על כל טיפה וטיפה שהוא מוריד לנו´ בירידת גשמי ברכה הוא מודה לה, מאל אכלםמבקשים  10053 

 10054 .´מתנה הוא מאתו ית

זן את ´ איך הוא ית, המעמיק הרי כל סעודה היא ציור, הוא מתבונן בכל כוחות הגוף ומבשרו חוזה אלוה 10055 

וכל יקיצה , בידו נפש כל חיוכל נשימה מזכירה לו אשר , כל העולם כולו בטובו בחן בחסד וברחמים 10056 

 10057 .(א"עלי שור ח)  .כל הבריאה מלאה אמונה אין צייר כאלוהינו, בבוקר בגדר תחיית המתים

 10058 

 10059 מאמר סא

רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך  10060 

 10061 .(´ט´ דברים ד) והודעתם לבניך ולבני בניך

ובדבר הזה תאריכו , כי היא חייכם, למען תחיה, שמור ושמעת, לאה אזהרות ואזהרותכל המשנה תורה מ 10062 

וכן לאחר המצוה תוסיף , ולכאורה אזהרות אלו הם יותר מעיקרי מצוות ודינים, וכן עוד ועוד, ימים 10063 

, ז כי באמת זהו סוד משנה תורה"ואמרנו ע, וכן עוד כאלה, כענין למען יטב לך והארכת ימים, באזהרה 10064 

כ "ח חיותם וקיומם ג"כמו שאנו רואים כי בע, מד את האדם כי התורה היא חיינו וקיומנו מדרך הטבעלל 10065 

ומי הודיע לו זאת , אף עגל בן יומו אם יראה בור פתוח לפניו לא ילך בשום אופן ויפחד פחד גדול, בטבע 10066 

 10067 .טבעוכ ב"אם לא כי קיומו תלוי ג, ומי הודיע לו איך להישמר מהבור, כי בור מזיק הוא

כמו הקטנים , ז חסר לו הקיום בטבע"ובכ, ולהיפך אנו רואים בבן אדם אשר הוא מבחר הברואים 10068 

ילכו ישר ולא ידעו כי יוכלו , ואם הולכים על מקום גבוה ותחתם מקום נמוך, שצריכים שמירה יתירה 10069 

, בטבע גופם וזאת אות ומופת כי קיומם אין להם, להינזק ויפלו שמה כאשר אנו רואים מעשים בכל יום 10070 

ולכן בעת ששכלם עוד רפה , והוא השכל שומר אותם, א משועבדים המה להיות נשמעים אל השכל"כ 10071 

 10072 .שישמרו אותם מכל צער ונזק, וצריכים שמירה מאחרים, אין להם מי שישמור אותם, אצלם כמו הקטנים

כי מטבעו לא , שכלומזה נוכל להבין עד כמה צריך האדם בטבע בריאתו להיות עומד תמיד סר למשמעת ה 10073 

איך להתנהג אם ילך אם לא , ועל כל צעד וצעד עליו לשאול את שומרו דהיינו השכל, ידע שום דבר בלתו 10074 

הלא הוא גרוע , ו יאבד האדם את שכלו"וכן אנו רואים כי אם ח, וכן הלאה, אם יעשה אם לא יעשה, ילך 10075 

 10076 .והשכל הוא הטבע שלו, ו יודע מאומהכי בלתי שכלו אינ, כי בטבעיו כן הוא הדבר, ח הפשוטים"אז מבע

שם הכין אותנו , אחרי אשר בחר בנו מכל העמים וקרבנו לפני הר סיני, כן הוא הסוד באומה הישראלית 10077 

אשר כל אומה , ונתן לנו כוחות שבהם נהיה מוכנים לקבל את התורה, שנהיה מוכנים לקבל את התורה 10078 

ורק האומה הישראלית אשר הזדככו , ם מצוות כאלוכי לא יכלו לקבל בכוחותיה, ולשון לא יכלו לקבלה 10079 

וזהו ענין , וזאת היא ההכנה היותר גדולה, ונתמרק גופם מכל סיג עד שאמרו נעשה ונשמע, כ"מקודם כ 10080 

 10081 .כ נתן לנו את התורה"קרבנו לפני הר סיני ואח



ץ "יעב) ש"מוכ, וכוחות אחרות נתן להם, נמצא כי באמת שינה וחידש אף גופותיהן של האומה הישראלית 10082 

וזהו כדברינו כי , נשמת ישראל, מדבר, חי, צומח, דומם, שהעולם מתחלק לחמישה סוגים, (´אבות ג 10083 

 10084 .וזאת השגנו בקרבנו להר סיני, מובדלת מכל סוג האנושי, האומה הישראלית היא סוג אחר ממש

בזה , חיי עולם תכונות וכוחות מתאימים להנהגת התורה ולחיות, כי יש לנו כוחות אחרות, היוצא מזה 10085 

היא , א התורה היא חיינו וקיומנו בטבע ממש"כ, כי לא השכל הוא קיומנו בטבע, נשתנינו מכל האומות 10086 

וחיינו לא כחיי , אחרי כי הבדילנו ורוממנו מכל לשון, מדריכתנו והיא המיעצת לנו תמיד והיא טבע קיומנו 10087 

 10088 .(ח"ויקרא י) ש אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"כמ, כל מין האנושי

וזהו וחיי עולם נטע , ובזה אנו קיימים לעד, והקדושה היא קיומנו וחיותנו, אנחנו נקראים עם קדוש 10089 

ה "כי אפילו או, והענין גלוי ומפורסם, זהו חיותנו וקיומנו בטבע, להיותנו עם קדוש ולדבקה בו, בתוכנו 10090 

ולא , ינו מותאמות לכל ענין הנצחכוחות, כי משונים אנחנו בכוחותינו ותכונותינו, יודעים ומכירים את זאת 10091 

 10092 .ז"רק לחיי עוה

, אחרי כי השכל הוא טבעו וקיומו, ח פשוטים"ולכן כאשר יסולק השכל מהאדם אז הוא גרוע אף מבע 10093 

כי אחרי שקיומנו וחיותנו בטבע היא , כן הוא הסוד בהאומה הישראלית? וכאשר יחסר לו קיומו במה יחיה 10094 

ו גרועים אנחנו אף "אז ח, אם נטה מדרכה ולא נשמור אותה כתיקונה ולכן, והיא חיינו ממש בטבע, התורה 10095 

א "כ, ושכל האנושי לא יספיק להקים אותנו, כי קיומם לא קיומנו ותכונתם לא תכונותינו, מיתר האומות 10096 

ולכן אם לא נשמור את התורה חסר לנו שומר , התורה תתן לנו חיות וקיום כדי סיפוקינו וכפי צורכינו 10097 

 10098 .ה"ו גרועים אנחנו אף מיתר או"וח, לתכונותינו

רק השמר לך פן תשכח את , ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים (´דברים ד) וזהו 10099 

ואם תעוותו , אז כשלא תשכחום ותעשום על אמיתתם תיחשבו חכמים ונבונים, י שם"וברש, הדברים 10100 

היא קיומנו , חרי שהיא חכמתנו ובינתנוכי א, כי כן הוא טבע הדבר, אותם מתוך שכחה תיחשבו שוטים 10101 

וזהו סוד ליודעי דבר עד , לכן אם לא נשמור אותה ונעוות אותה אז נחשב כשוטים, בטבענו ולא אחרת 10102 

 10103 .ולא יגדור אותם אף דברים ששכל האדם מחייבן, כמה אין גבול וגדר לרשעי ישראל ברשעתם

והוא מושל , הגוף צריך להיות משועבד אליו ת השכל באדם והטביעו כי"כי כאשר נטע השי, ל"היוצא מהנ 10104 

ומטעם , כי הוא חסר בתכלית ואינו יודע מאומה בלתו, ובלא השכל הוא פלג גופא, על הגוף וכל תולדותיו 10105 

והשכל לא יוכל להיפרד , יתלכדו ולא יתפרדו כאילו הם תאומים, זה היה בריאתם כי יהיו תמיד ביחד 10106 

הוא , ת ורוממנו מכל עם והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורתו"השיכמו כן כאשר בחר בנו , מהגוף אף רגע 10107 

כ עד אשר "והזדכך גופנו אז כ, כי אחרי שהיא חיינו מדריכתנו וקיומנו לכן היא חלקנו, כ על דרך זה"ג 10108 

 10109 .(זהר אחרי)א  ה וישראל חד הו"אורייתא וקוב, נשתוו כתאומים גופינו ותורתנו

כמובא בשם חתם , והיא תדריכנו בכל מעשינו ופועל כפינו, ו תמידהטביע בנו תורתנו שתהא שוכנת עמנ 10110 

 10111 וזהו ענין, היינו שכל מעשה ימי חייו יקרא מספר התורה, וקרא בו כל ימי חייו (ז"דברים י) סופר על פסוק

הגופות יהיו מרכבה ובית דירה להנפש , ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם (ו"ויקרא כ) 10112 

י "והוא אשר מובא ברש, אז אנחנו נחשבים כפלג גוף, זה כי אם נעזוב את מדריכנו ומורנוומובן מ, והתורה 10113 

כי , גרועים אף מאומות העולם, כי בלתי התורה אנחנו חסרים בתכלית ואין לנו מאומה, כי נחשב כשוטים 10114 

 10115 .ואנו חיינו וקיומנו הוא רק אור התורה, יש להם חלקם הוא שכל האדם

 10116 .(ז"ו נ"נ´ מא ג"דעת חכמה ומוסר ח)  

 10117 

 10118 מאמר סב

אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי אשר ילמדון ´ אלהיך בחורב באמור ה´ יום אשר עמדת לפני ה 10119 

 10120 .(´י´ דברים ד) ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון

לא ידעינן למצוה  אטו, ז למה לי דכתב רחמנא כל הימים אשר הם חיים על האדמה"מעודי לא עמדתי ע 10121 

אין זו מצוה שהזמן גרמא ונוהגת , כמו כל המצוות שכתובים סתם, שכתובה סתם נוהגת תמיד כל ימי חייו 10122 

, לא קאי על מצות יראה שנוהגת תמיד, כי הימים אשר הם חיים על האדמה, כ האמת יורה דרכו"ע? תמיד 10123 

רק כל ! לא כן, ת ויש לו יראה די בזה"שידלא נימא כיון שהוא יודע גדולת ה´ אבל קאי על אשר ילמדון פי 10124 

כי קשים לקנותם כזהב ונוח ? למה, תמיד צריך ללמוד על קניית היראה, הימים אשר הם חיים על האדמה 10125 

 10126 .(.ו"חגיגה ט) ל"להשבר כזכוכית כאז

ומזה , צריך להיות תמיד בלי תכלית, כך הלימוד להתלמד על זה, אין לו תכלית´ ועוד כמו שגדולתו ית 10127 

אשר רובם אינם יודעים כי יש לימוד כזה והולכים , ל להבין גודל הענין לחזק זה הלימוד בזמן הנוכחינוכ 10128 

והחכמה מאין תמצא לעקור טבע , (א"איוב י) והנה הכתוב צווח ועיר פרא אדם יולד, בטבעם הפשוט 10129 

 10130 .פראות



וידעתם היום כי , שם כתוב (א"פרשת עקב י) והוא כי, ודבר נפלא מצינו עוד לאמת זה הדבר שכתבנו פה 10131 

מאי , הדבר מתמיה מאד, ´כי עיניכם הרואות את כל מעשה ה, לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו 10132 

ל לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא "והול? שייך לומר וידעתם היום על דבר הידוע להם כבר עין בעין 10133 

 10134 ?ראו

עם כל , אשר ישמע מאחרים אף כי יבין הדבר כי הדבר, אבל הענין יבואר על פי מה שאנו אומרים תמיד 10135 

וכן , אין ידיעתו נחשבת לעשות בו רושם למעשה, זאת בלי מחשבת עיון פנימי לקבל הדברים בעיון שכלי 10136 

רק אומר מה , כי הנערים לא יבינו תוכן הענינים, ל"ז (´פרק ו´ ו´ מא) מצאתי בספר המידות לאריסטו 10137 

, ה לעורר על העיקר הגדול הלזה"ולכן כשרצה משה רבינו ע, יניםאבל לא יבין פנימיות הענ, ששמע מרבו 10138 

 10139 .הקדים להם וידעתם פירוש התבוננו ואז תדעו ותבינו מהחוש אל השכל

ועל ! אינו חשוב ידיעה, כי בלי מחשבה בהתבוננות השכלי כאילו עומד הדבר נגד עיניו בחוש, היוצא מזה 10140 

וגם ראו , ואם דור דעה דור המדבר, וננות השכליל לחזור על המאמרים בהתב"כן מהראוי באלול הבע 10141 

יתרגלו להתבונן תמיד במה שראו בחוש , זרזם הכתוב שאם ירצו שיעשו הדברים רושם בקרבם, בחוש 10142 

 10143 .מה נעני אנן בתרייהו, פרטי הדברים

, ז נחשב בשעת ראיה כהתפעלות"ואז וידעתם ובל, ´ומזה יעשו הקשים שכליים על יכולתו והשגחתו ית 10144 

יען כי לא הוביל החוש , ו"כ ישוב לכסלה ח"כמו מי שחלה והתמרמר בתשובה ואח, יתבטל ההרגש כ"ואח 10145 

ולעשות מפרטי , תמיד צריכים אתם להוביל החוש שראיתם אל השכל, והזהירם וידעתם פירוש, אל השכל 10146 

 10147 .(ב"רכ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ואז וידעתם, הדברים הקשים שכליים

 10148 

 10149 מאמר סג

´ השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק הופן תשא עיניך  10150 

 10151 .(א"י´ דברים ד) אלהיך אותם לכל העמים

, אלא החליקם בדברי הבליהם לטורדן מן העולם, לא מנען מלטעות אחריהן´ י אשר חלק ה"יעויין ברש 10152 

היינו שאותנו בני אברהם , זה גם ההיפוךולמדין אנו מ, א כי החליק אליו בעיניו למצוא עוונו לשנוא"וכה 10153 

, היינו לא החליקנו בדברי הבליהם לטעות אחריהן, לא חלק לנו אותם, יצחק ויעקב שלקח אותנו לנחלה לו 10154 

ואין שם , ה הוא האור והגילוי"מפני שמהותו של חלק הקב, אין מקום לטעות´ וזהו כלל גדול שבנחלת ה 10155 

 10156 .עין כלעצמותו ויחודו נגלה ל, שום מקום טעות

´ וכן גם בנו עם הסגולה חלק ה, שאין שם מקום טעותים, ר"וזהו ענין שאין במלאכים שליטת היצה 10157 

ומזה ידע , ולא החליקנו בהבליהם, וכולו גלוי ואור ואין מקום לטעות, ר"אין בנו שליטת היצה, ונחלתו 10158 

ו "וח, ר"וא סוד היצההוא מפני שיש אצלו מקום טעות וה, אם נמשך אחרי הבליהם, האדם מצבו וגורלו 10159 

 10160 .אין זה חלק עם ישראל

וזהו , כ גלוי בלי מקום לטעות"היינו כי קבלת התורה היה כ, ר"וזהו סוד שבקבלת התורה ניטל מהם יצה 10161 

י פתח להם שבעה "וכמובא ברש, ביאור כל הפרשה כי שאל נא לימים ראשונים עד אתה הראת לדעת 10162 

והכל לבאר שבקבלת , לכך נאמר אתה הראית לדעת ,קרע את התחתונים וראו שהוא יחידי, רקיעים 10163 

היינו ענין גילוי יחודו , ה"ר ואז נעשו חלקו של הקב"וזהו שניטל מהם יצה, התורה לא היה מקום לטעות 10164 

לבל יפול בחלות , (ג"י פ"מס) שכל עבודתו לפשפש במעשיו, ומבואר מזה מהו מעשי האדם, וזהו נפלא 10165 

 10166 .´וזהו ואתכם לקח ה, ו"צה ואין מפלט חואין ע, ר"של טעותים שזהו כל היצה

היינו , וזאת נקראת טבע, השגחה כללית, או יותר טוב שתי השגחות, כשמתבוננים אנו רואים שתי הנהגות 10167 

, (´בראשית ח) כמו קיץ וחורף יום ולילה לא ישבותו, עולם כמנהגו נוהג, כי ההנהגה הולכת בדרך הטבע 10168 

, נראה כי ההנהגה אינה שוה יום ליום וזמן לזמן, לא בשטחיותאכן כשנעיין , כ היא תמידית וכללית"א 10169 

, ניכר השגחה פרטית כי יש מכוון גדול וההנהגה משתנה, משונה היא יום מיום וזמן מזמן בכלל ואף בפרט 10170 

יראה השגחה פרטית אף בשטחית , וכשיתרגל האדם לעיין ביותר עמקות, אינו דומה דבר לדבר יום ליום 10171 

 10172 .ומקופיא של הטבע

להעביר טעותים ולהתבונן ולהכיר האמת , יצא לנו מזה שכל עבודת האדם להעביר גילולים מן הארץו 10173 

שיעלו לפניו במושכלות ראשונות , על האדם להתנהג בכל הבריאה ובכל עיוניו כאדם שלומד, לאמיתו 10174 

 10175 לפי מושכלות, כן האדם בכל הנהגה, ואחר העיון יעמוד על נקודת האמת, כמה שיבושים וטעותים

כמו בלימוד , ואם ישאר בהשקפת שטחיותו ישאר בטעותיו, ראשונות יראה סתירות וטעותים הרבה 10176 

, ואף אם לא יכיר האמת יתלה הטעותים בו, ורק אחר שיתבונן יכיר האמת, כשאינו מתבונן בעמקות הדבר 10177 

 10178 .עות בוואם לא יכיר יתלה הט, על האדם להתבונן בהעמקה ויכיר הנסיון, כן הוא בכל עניני הבריאה

 10179 .(ט"ז קי"קי´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 10180 



 10181 מאמר סד

בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה ´ ואותי ציוה ה 10182 

 10183 .(ד"י´ דברים ד) לרשתה

אולם משמעות המנוחה מקיפה , וזהו צו מפורש בתורה למען ינוח, השבת נקרא יום מנוחה וקדושה 10184 

מנוחת אמת , מנוחת אהבה ונדבה, אנו אומרים במנחה של שבת יעקב ובניו ינוחו בו, ות עולםוחובקת זרוע 10185 

וכפי , תוארים של מנוחה´ ט, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה, מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח, ואמונה 10186 

ם לדעת איך לקיי, אלא זוהי מנוחה שמן הראוי להתבונן בה, שנראה אין זו מנוחה סתם של למען ינוח 10187 

 10188 .מה הם סוגיה השונים ואיך מגיעים אליהם, אותה

תבוא מנוחת הנפש לאדם ´ שמבטחון בה, ´שסיבת המנוחה היא הבטחון בה, יסוד היסודות ראוי לדעת 10189 

כאשר נדמה לו , כי מה הענינים המטרידים את האדם וגוזלים את מנוחת נפשו, ת"המאמין כראוי בהשי 10190 

ונדמה לו שהוא צריך , נדמה לו כי הם נותני לחמו, ת צרכיושהגורמים אשר באמת הם רק אמצעים להשלמ 10191 

, ואינו מוצא מנוח לנפשו, אדם כזה הוא תמיד חסר מנוחה ונרדף מגורמי הזמן ומאורעותיו, להזדקק להם 10192 

תהלים ) כי מרגיש עצמו בבחינת, הוא תמיד במצב של מנוחת הנפש´ אולם המאמין האמיתי הבוטח בה 10193 

 10194 .חסד יסובבנו´ וטח בהוהב, כגמול עלי אמו (א"קל

, ´שונה לגמרי המאמין בה, שהאדם הכופר זורע ובוטח בטבע, גם הסיבות הטבעיות כגון זריעה באדמה 10195 

הוא יודע , וגם כשהוא זורע הוא יודע שאין הטבע חשוב לכלום, ת"שהוא בוטח בכל עניני הטבע על השי 10196 

ת את הארץ "בוטח שיצוה השיאלא שהוא , שבעצם הוא מאבד את הזרעים כשהוא קובר אותם באדמה 10197 

וכמו כן , שיותאמו הגורמים הגשם ומזג האויר והכל יהיה בעתו, שתצמיח ותתן לו כפליים לפרנסתו 10198 

ת "רק השי, גם אז הוא מאמין שאין האדם חשוב לכלום, כשהוא מתפרנס מעבודה שיש לו אצל אדם אחר 10199 

 10200 .שולח את האדם לפרנס אותו

וכשם , נמצא במצב של מנוחת הנפש וכל מקרי הזמן אינם פוגעין בוהוא , באמת´ והבוטח בה´ המאמין בה 10201 

כמו כן גם פרנסתו , וכל אחד מבין שיד ההשגחה העליונה מסובבת את הכל, שהארץ רק גורם להצמיח 10202 

אין להחניף ואין לפחד מכוח , והוא רק גורם בתוך המערכת הכללית, איננה ביד האדם הנראה למפרנסו 10203 

הוא כוח , אחד´ אלהינו ה´ ה, מים ולראות בכל המתהוה את הכוח העליוןרק לשאת עינים לש, אנוש 10204 

שאין לו כל טרדות , ´זוהי מנוחה של אמת כאשר זוכה האדם להגיע לבטחון בה, הכוחות המהוה את הכל 10205 

 10206 .ושום בלבול מכל עיסוקיו ועסקיו, הנפש

, ´גיש אז את בטחונו בהומר´ כי בשבת הוא מתענג על ה, אולם יותר מזה יש בצו הבטחון ביום השבת 10207 

ומהם יש שמגיע לאותה מדרגה , מנוחת אמת ואמונה, ומגיע להבין ולהרגיש את מנוחת אהבה ונדבה 10208 

אמת ואמונה שלום ושלוה והשקט , שהיא שיא בדרגות המנוחה, עליונה של מנוחה שלמה שאתה רוצה בה 10209 

ארבע מלכים , (´א באיכה לפתיחת) ל"ש חז"וכמ, בכל אלה באה המנוחה השלמה שאתה רוצה בה, ובטח 10210 

אני ישן על מיטתי , ה וניתן לו"כל אחד מהם ביקש משהו מיוחד מהקב, דוד אסא יהושפט וחזקיה, היו 10211 

ויך ´ ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה (ט"י´ מלכים ב) ´ה אני עושה כדבריך שנא"ל הקב"א, ואתה עושה 10212 

 10213 .כ"במחנה אשור ע

אולם מה מבקש , ועשו כל אחד לפי דרכו, ין לתפילתםה יאז"ש שכל אלה המלכים ביקשו שהקב"עיי 10214 

אלא שיש כאן יסוד עמוק בתורת הבטחון אותו אמר ? מה היתה בקשתו, חזקיהו המלך לשכב על מיטתו 10215 

הם הגיעו , ´שאחרי שיעשו איזה פעולה מצידם יעזרם ה´ הם גדולי המלכים התפללו לה, חזקיהו המלך 10216 

, יבינו כי לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שיעשו הםוגם לאחר , למעלה גדולה במידת הבטחון 10217 

ואם רק יעשה מצדו משהו הוא עלול לחשוב כי גם כוחו השפיע , אבל חזקיהו המלך אמר כי הוא פוחד 10218 

הוא בטוח כי לא יוכל לתלות בכוחו , כי רק אם ישכב על מיטתו ותבוא הישועה, ולכן הוא מבקש, בנצחון 10219 

 10220 .לתפילתו ולא היה צריך לעשות מאומה´ ן הוהאזי, הוא´ וכולו לה

להתרומם , אלא להרגיש שמלאכתך עשויה, ביום השבת קודש נצטוינו לא לחשוב חשבונות ימי המעשה 10221 

ולמעלה , אשר כל אחד מהם הוא פרשה עמוקה של רגשים בתשעה סוגי המנוחה, מעל לכל סוגי המנוחה 10222 

שלאדם אין כל , ´ע אם יבין את צו הבטחון בהלכל אלה יוכל להגי, מהם מנוחה שלמה שאתה רוצה בה 10223 

מנוחה שלמה שאתה , זהו מקור המנוחה והעונג העליון, עושה זאת´ ואז יראה שיד ה, חלק אף במשהו 10224 

 10225 .(לקט שיחות מוסר)  .ועל מנוחתם יקדישו את שמך, ויזכה להכיר כי מאתך היא מנוחתם, רוצה בה

 10226 

 10227 מאמר סה

´ דברים ד) אליכם בחורב מתוך האש´ כל תמונה ביום דבר ה ונשמרתם מאד לנפשותיכם כי לא ראיתם 10228 

 10229 .(ו"ט



והרי אין , והלא ראינו כי הם בעלי תאוות עד מאד. יש להבין למה יש אנשים שחייהם אינם כלום אצלם 10230 

כי האני , ואינו יודע מי הוא האני שלו, הענין כי כבר דברנו שהאדם אינו מכיר עצמו? תאוה כתאוות החיים 10231 

היינו התאוה והרצון , כ עוסקים בני האדם בעצמם לפי האני שהם מכירים אותו"ע, אדםמוסתר הוא ב 10232 

ורוצה להשיג מגמתו , והנה רואים אנחנו כי הנוסע בסוס שאינו שלו אינו חס עליו, שמרגיש בהם האדם 10233 

, מה שאין כן בעל הסוס חס עליו מאד, אף שיוזק הסוס במרוצתו אף הרבה, לבוא אל מחוז חפצו במהרה 10234 

 10235 .ען כי שלו הוא ומשתמש בו תמידי

על כרחך נקל , ורק מרגישים תאוותם, היינו עצם האדם, לכן בעלי תאוות שאינם מכירים את האני שלהם 10236 

מה שאין כן החכמים , כי עצם החיים מי חי בו אינם מכירים אותו, להם להפסיד חייהם בשביל תאוותם 10237 

ולכן צדיקים , הוא הסוס שמנהיג הנפש שלו כי, כ חסים הם על גופם"ע, שמכירים עצמם עצם חייהם 10238 

 10239  .כנאמר ונשמרתם מאד לנפשותיכם והבן זאת כי נכון הוא, שומרים גם גופם יותר מהרשעים

 10240 .(א"רפ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)

 10241 

 10242 מאמר סו

ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית  10243 

 10244 .(ט"י´ דברים ד) אלהיך אותם לכל העמים תחת כל השמים´ ק הלהם ועבדתם אשר חל

´ ואתכם לקח ה, לא מנען מלטעות אחריהן אלא החליקן בדברי הבליהן, י דבר אחר לאלהות"כתב רש 10245 

היינו , י אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים"ע, ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים 10246 

כי , ו של הכלל ישראל הריהו עד ומופת נאמן על למעלה מן הטבעזאת אומרת דמהות, למעלה מן הטבע 10247 

וזהו בצאת ישראל , ולהיות לו לעם נחלה, אלהיך´ וזכינו להיות עם קדוש אתה לה, מציאות זו נחקקה בנו 10248 

 10249 .ממצרים היתה יהודה לקדשו

נסיון כל ואין לישראל אף , וזהו הסוד שעבודה זרה משוקצה ומרוחקת מישראל בתכלית הריחוק והשיקוץ 10250 

דבלא , וזהו ביטול היצר, משום דהכלל ישראל בעצמו הוא למעלה מן הטבע, דהו לסור אחרי עבודה זרה 10251 

אי הות התם הות נקיט בשיפולי גלימא , דאמר לו מנשה לרב אשי, (ב"סנהדרין ק) ביטול היצר הרי מצינו 10252 

, ל"ם הוא בבחינת לעתואצל, ואיך זה בטל יצרא דעבודה זרה מכלל ישראל מכל וכל, ורהטת אבתראי 10253 

שיסתרו , ובאו במערות צורים ובמחילות עפר, והאלילים כליל יחלוף (´ישעיה ב) שעל אותו זמן נאמר 10254 

 10255 .והוא משום דישראל הם בבחינת למעלה מן הטבע, מחרפה ובושה

י כשהן עומדים משנתם שחרית הם מתגברים "וכתב רש, (ג"במדבר כ)א  הן עם כלביא יקום וכארי יתנש 10256 

אנו רגילין במעשים אלו , ללבוש טלית לקרות את שמע ולהניח תפילין, א וכארי לחטוף את המצוותכלבי 10257 

ל הקדושים העירונו על זה "אבל פוק חזי איך שחז, עד שהם אינם מעוררים בנו שום התפעלות, כ"כ 10258 

דרגת ואין יכול להיות כי אם ב, זאת אומרת שבדרגה של טבע הדבר רחוק מאד, ואמרו שזהו גבורת ארי 10259 

והרי בניך , מי יגלה עפר מעיניך אדם הראשון שלא יכולת לעמוד על צוויך שעה אחת, למעלה מן הטבע 10260 

 10261 .מעלה רמה ונפלאה זו היא רק בלמעלה מן הטבע, (ח"כ´ ר פ"ויק) ממתינים לערלה שלשה שנים

מיד , םאמרה לו ראיתי טיפת ד, י גדורה ומסוייגת בגדר שושנים"כתב רש (´ש ז"שה) סוגה בשושנים 10262 

וכן הרי שעובר , אין זאת כי אם למעלה מן הטבע, ולא נשכו נחש ולא עקרב עוקצו, הופך פניו לצד אחר 10263 

הוא מושך ידו מפני הגזל , פשט ידו ליטול אומרים לו של בעלים הם, בדרך וראה בכורות בראשי תאנים 10264 

מי גרם לו שלא יקרב , ליול עמדו על דבר זה ואיך שהשתוממו ע"נתבונן נא איך שחז, הרי סוגה בשושנים 10265 

אין זה כי , איזה נחש נשכו ואיזה עקרב עקצו, איזה כותל ברזל יש ביניהם ואיזה עמוד ברזל ביניהם, לה 10266 

, אמרו לו חלב נפל שם ומשך ידו ולא טעמו, וכן מי שהביאו לו תמחוי של חתיכות, אם למעלה מן הטבע 10267 

אצל הכלל ישראל אין זה נחשב , למעלה מן הטבעאין זה כי אם , מי גרם לו שלא לטעום איזה נחש נשכו 10268 

אין זה רק משום שזכו הכלל ישראל להיות , שכל כך מושרש דבר זה בלבם ומוטבע בהם, אפילו לנסיון 10269 

 10270 .למעלה מן הטבע

וכשנזדמן לי לראותו התבוננתי במה כוחו גדול יותר , יודע אני מגדול אחד בימינו שהיה מפורסם לצדיק 10271 

שהיה נבדל מכל אנשי דורו בכל מעשיו , זדמן לי באותה שעה לראות בו אלא זהולא נ, מכל בני דורו 10272 

בין , שלא היה מעשה ופעולה שיהיה למי שהוא השתוות לו, והיה הדבר מפליא עד מאד, ופעולותיו 10273 

בצאת , וזוהי הראיה הכי גדולה שהוא נעלה ומרומם מכל אנשי דורו, במאכלו ומשתהו בין בכל פעולותיו 10274 

 10275 .הזכות שלהם הוא זה שנפרשו ונבדלו מכל העולם כולו, ם היתה יהודה לקדשוישראל ממצרי

, אמר רבי לוי כל מעשיהן של ישראל משונין מן האומות העולם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי 10276 

בבכורותיהן בבשרן , בדישן בגרניהן ביקביהן ובגגותיהן, בחרישתן בזריעתן בנטיעתן בקצירתן ובעימורן 10277 

 10278 לשון עילוי, המעלה אתכם מארץ מצרים, ומכולם אחת היא הנבחרת לי, (´ט´ ש ו"שה) ,מנינןבתגלחתן וב

עד שגופו של ישראל מובדל ומופרש ואין לו שום התדמות , שגופן ממש נתעלה ונזדכך, (י"שם ברש) 10279 



, שכל אברי הכלל ישראל מובדלים ומחולקים הם לגמרי משאר אומות העולם, לגופו של אומות העולם 10280 

 10281 .שזהו למעלה מן הטבע, אפשר בשום ענין ואופן להיות כזה אצל שאר אומות העולם ואי

אז נראה שכל דהו משלהם הוא , כשמתבוננים אנו בכל פרט ופרט של הכלל ישראל בכל מצוה ומצוה 10282 

כשמתבוננים ורואים את הכלל שהנהו למעלה מן הטבע וזה בא , מהכלל דנים על הפרט, למעלה מן הטבע 10283 

מעלתה וסגולתה היא לזכך את האדם , כל מצוה ומצוה, מזה רואים שכל פרט ופרט שבהם, המסגולת התור 10284 

´ נ ו"אדר) ל"י מסלנט אהא שאמרו חז"עד שכתב הר, שהגוף יתעלה וישתנה לגמרי, ולהעלותו לידי דרגא 10285 

ה ודן קל וחומר מאבן שכל טיפ, מעשה ברבי עקיבא שראה אבן שנעשה בו חור מהטיפות שנפלו עליו, (´ב 10286 

שגם הגוף ישתנה , כן כל מעשה של מצוה בהכרח שתעשה רושם על הנפש, וטיפה עושה עליו רושם 10287 

 10288 .ויתעלה במדרגתו

ירמיה ) לכתך אחרי במדבר ארץ לא זרועה, יסוד יציאת מצרים הוא שזכו ישראל מזה לאמונה ובטחון 10289 

ית אצלם דרגה זו ונעש, יסוד יציאת מצרים הוא שהכלל ישראל נתהוה ונעשה למעלה מן הטבע, (´ב 10290 

שבזכות ישראל לתורה נעשו בחינה של למעלה , וזהו ענין קבלת התורה, פשוטה כדרגת טבע לכל העולם 10291 

יציאת מצרים וקבלת , והיא נמצאת אתו תמיד, לכל אחד ואחד מישראל קמיע התלוי בצוארו, מן הטבע 10292 

 10293 .והוא למעלה מן הטבע, התורה ענין אחד להם

אפשר לזכות אפילו בכל דהו שבה טרם שיתהפך וישתנה הגוף לגמרי ויעשה יסוד יציאת מצרים הוא שאי  10294 

שיכולים אנו להסתפק , אלו הוציאנו ממצרים דיינו, וזהו זכיית ישראל ביציאת מצרים, למעלה מן הטבע 10295 

, שנעשה גופנו קודש קודשים למעלה מן הטבע, והיא בחינת המעלה אתכם, בהמעלה הגדולה שעלינו בה 10296 

 10297 .(ו"מ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .רי העם שככה לוועל זה נאמר אש

 10298 

 10299 מאמר סז

ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית  10300 

 10301 .(ט"י´ דברים ד) אלהיך אותם לכל העמים תחת כל השמים´ להם ועבדתם אשר חלק ה

המכשול הוא קטן אבל הנפילה הריהי , לים וקטניםכלל גדול הוא שכשלונו של אדם בא דוקא מדברים ק 10302 

מפרש , ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ונדחת והשתחוית להם, חזקה וגדולה מאד 10303 

כאדם שידחה ויפול הנה בדעתנו להאריך בדברים פשוטים שלכאורה למותר לדבר , האבן עזרא כפשוטו 10304 

ע "והראב, ת אינם מתביישים מלדבר בדברים קטניםאמנם חכמים ביודעם את הסוד של ונדח, עליהם 10305 

סוד הכשלון , כי הוא ידע שהנפילות הגדולות והקשות, שהיה יודע ומכיר סוד זה היה מדבר בזה ברצון רב 10306 

 10307 .הוא דוקא בדברים פשוטים, והדיחוי

ור האדם בלומדו מזמ, (ח"תהלים קמ) מן הארץ תנינים וכל תהומות´ מן השמים הללו את ה´ הללו את ה 10308 

אבל הללו את , מן השמים מובן אצלו בפשטות ומתקבל על לבו מבלי שאלות ותמיהות´ זה הנה הללו את ה 10309 

בכאן כבר מתחילות אצלו חקירות , החיה וכל בהמה רמש וציפור כנף, מן הארץ תנינים וכל תהומות´ ה 10310 

, ומה שאלות כאלווכד? ובאיזו שפה ולשון הם מהללים? וכי יש לו פה, איך התנין יכול להלל, ושאלות 10311 

 10312 .ז הוא נוטה מפשוטן של דברים"שכולן באות מונדחת שבכאן האדם נתקל ועי

, ה לישראל"אמר להם הקב, העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ (פ נצבים"י ס"רש) ל אמרו"חז 10313 

, שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח, הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם שמא שינו את מידתם 10314 

או שמא זרעתם חטים , שמא זרעתם אותה ולא צמחה, שבראתי שמא שינתה מידתה הסתכלו בארץ 10315 

אם זוכין אין מקבלים שכר ואם חוטאים אין , ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד, והעלתה שעורים 10316 

אתם שאם זכיתם תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו פורעניות , לא שינו את מידתם, מקבלין פורעניות 10317 

 10318 .כ"עאכו

? וכי שמים וארץ יכולים לשנות מידתם, ו הוא"הננו עומדים ותמהים מה ק, ל אלה"תנו דברי חזואנו בראו 10319 

אבל , שרוצים להבין מציאות זו מחברתה, ותמיה זו באה ממה שאנו רגילים לדמות נברא אחד לחבירו 10320 

לו  כי כל נברא ונברא מציאותו דרכיו ואופניו מיוחדים, באמת אין לשאול כלל מנברא אחד על חבירו 10321 

דברי תורה , אבל הנפילה היא גדולה וחזקה, והכשלון הרי הוא קטן לכאורה, ובזה האדם נכשל, לעצמו 10322 

 10323 .נוטה הוא מפשוטו של מקרא ומעמיס פירושים אחרים, ל נעשים לו בלתי מובנים"ודברי חז

היא ז הוא מדחיק לפרש שהכוונה "ועי, מן הארץ מיד הוא מתקשה איך´ כשמגיע לפסוק כזה הללו את ה 10324 

שכל נברא ונברא , אבל באמת הדברים הם כפשוטם, מהסתכלותו בבריאה´ שהוא יהלל את ה, על האדם 10325 

דרכים , פ הדרכים ואופנים אשר לו"ע´ יוצא כל הללו את שם ה, ובעולמו ומציאותו הוא, הוא עולם לעצמו 10326 

גם , יאותנו ודרכינולא לפי מצ, מוזרים הם לנו, ואופנים אשר אין לנו שום שייכות להם וידיעה אודותם 10327 

מכל נברא ונברא יוצאת , גם שמים וארץ קוראים אין עוד מלבדו, גם דגים מהללים, תנינים אומרים שירה 10328 

 10329 .פ יצירתה ובריאתה מבלי שתוכל האחת אף להבין שירת חברתה"כל אחת ע, אותה שירה



בל שום שריטה כל שכל מצד מציאותו אינו סו, ל שמהותו של שכל הוא אין עוד מלבדו"ם ז"כתב הרמב 10330 

בלי גבול , אהבה חיבור ודיבוק לבורא עולם בלי קץ, ´מפני שמציאות השכל הוא התדבקות גמורה בה, דהו 10331 

ר "וגופו של מש, דעת תבונות מחלק ענין זה לכמה בחינות ודרגות´ ובס, עד כדי ביטול הגוף, ותכלית 10332 

 10333 כי אזלת לקרתא זיל בנימוסה שהיה זה רק בחינה של, ´בלכתו לקבל תורה לא מנאו אלא בדרגא הד

 10334 .(ז"ח ט"ר מ"בר)

שמרוב דבקותו , ר בעלותו השמימה אשר לחם לא אכל ומים לא שתה"הנה דרגת ביטול הגוף של מש 10335 

א שלא "לא היה אלא כי אתית לקרתא זיל בנימוסה ז, בטלו כוחות גופו והיה עצמו נהנה מזיו השכינה 10336 

ר קודם החטא "דרגתו של אדה, רי נשאר הגוף במציאותוואחרי ירדו לארץ ה, בטלה לגמרי מציאות הגוף 10337 

 10338 .כל כוחות גופו היו בטלים לגמרי, היה שגופו היה נשמה

ידיו ורגליו של ילוד אשה איככה הן נהנות מזיו , אנו מתפלאים איך זה יכול הגוף להיות נהנה מזיו השכינה 10339 

, (ג"תהלים ס) בחינת כמה לך בשריר היה מתענג ומתעדן מזיו השכינה ב"והרי גופו של מש, ´שכינתו ית 10340 

ם מבאר "יתבונן בתענוגי הבשר שהרמב, אם ירצה האדם לקרב דבר זה אל השכל יתבונן בצד הטומאה 10341 

, כי מצד מציאותם של הדברים הרי הם עץ ואבן, איך שכל ההנאות והתענוגים באים משורש הטומאה, שם 10342 

 10343 .וכל העונג הוא רק כוח רוחני כוח הטומאה

תאות גופו של אברהם אבינו , כל תאוותם ורצונם ליהנות מזיו השכינה, ´ל האבות הקכן להבדיל אצ 10344 

עד שלא הרגיש שום צער , כ עצומה היה לו למעשה חסד"תשוקה כ, כ גדולה וחזקה"לעשות חסד היתה כ 10345 

היינו שלא היתה , וזהו ביטול גמור של הגוף, ויסורים ביום השלישי למילתו מרוב התענגו ממעשה החסד 10346 

והוא עצמו היה , ´ח אבריו היה מדובק בו ית"שהגוף עצמו בכל רמ, שת שריטה הכי קלה של הגוףנרג 10347 

 10348 .נהנה מזיו השכינה

והיה משבח , הגוף ממש היה אומר שירה אין עוד מלבדו, א שהגוף עצמו ממש היה אין עוד מלבדו"ז 10349 

זה אין , וף ואיזהו לשונומהי שפתו של הג, איך שייך הגוף לאין עוד מלבדו, ומפאר ונהנה מזיו שכינה 10350 

וכן , וגם דגים אומרים אין עוד, פ דרכיו ואופניו"שכל נברא ונברא מהלל ומשבח אין עוד ע, לשאול כלל 10351 

 10352 .אומר אין עוד מלבדו, פ יצירתו"ה גידיו ע"ח אבריו ושס"בכל רמ, הגוף במציאותו, הגוף ממש

שהרוצה לקבל מושג מדרגתם של , פ מה שרגילין אנו לומר תמיד"לקרב ענין זה למושגינו נוכל ע 10353 

כל אחד מאתנו רואה , ז בצד הרע שבו אנו חיים"הרי בעניני העוה, ראשונים יתבונן בצד ההיפוך בצד הרע 10354 

 10355 דרגא של חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, איך שהידים והרגלים ממלאות בחפץ רצון בעליהן

יוכל , ד"ל דוד היו מוליכות אותו מעצמן לבהמשרגליו ש, (´ה א"ר ל"ויק) ל"שאמרו חז, (ט"תהלים קי) 10356 

 10357 .האדם לראות בכל עת ובכל רגע בחייו הוא בצד הרע

כשהלב היה צמא , שכל חפצם ותאוותם היה לדבר שבקדושה, ל בצד הקדושה"ועל דרך זה היו הם ז 10358 

ו כמו שלבנ, היו הידים וכן שאר האברים ממלאים בזריזות רצון בעליהן, ומשתוקק לעשות מעשה חסד 10359 

והיו רגליו ממהרות בכל , כן היה לבו של אברהם אבינו נכסף וחושק בלי גבול לדבר מצוה, צמא לדבר רע 10360 

דעת חכמה )  .שהגוף עצמו בכל כוחותיו וטבעיו בטל לגמרי, וזהו אין עוד מלבדו, כוחן למלא רצונו 10361 

 10362 .(א"ב עמד פ"ומוסר ח

 10363 

 10364 מאמר סח

 10365 .(´כ´ דברים ד) יות לו לעם נחלה כיום הזהויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים לה´ ואתכם לקח ה

, ברזל קשה אש מפעפעו, הר קשה ברזל מחתכו, עשרה דברים קשין נבראו בעולם (.´ב י"ב) ל"אמרו חז 10366 

כ "ואעפ, ברזל הרי ודאי אי אפשר לך לא לחתכו ולא לשברו ולא לנטותו, ברזל קשה הרי אין ספק בזה 10367 

והוא כי לנגד אש הנה זה הברזל הכי קשה , ת הפשטותואתה מבין זה בתכלי, הרי אש מפעפעו די קל 10368 

ככה ממש צריכים להבין סוד הטבע והלמעלה מן , וכן הם הטבעים של הדברים, מתנתך כנתך השעוה 10369 

, והוא סוד התורה והמצוות, אבל בבואו נגד הלמעלה מן הטבע, כי עם כל חוזק הטבע באין תיאור, הטבע 10370 

 10371 .הנה כל הטבע נמס כאפס וכאין

ודאי כי לא ינטו ולא יזיזו את , ואלה המונחים תחת הטבע, כי הטבע קשה מאד אף יותר מברזלהאמנם  10372 

א אותם לכל העמים תחת כל "וזהו סוד אומות העולם אשר עליהם נאמר אשר חלק ה, הטבע בשום אופן 10373 

אנשים בריאים לא חשים ולא , ונבין זה בבחינת אקלים, סוד האומות הוא טבעים ומזלות, השמים 10374 

להם נדמה כי הם אמנם , לכל אשר מקיף אותו, ישים איך שהוא וחייו הנהו קשור לכל החוץ ממנומרג 10375 

לא כן אנשים חולים הם כבר , ומזג האויר והאקלים דומים להם רק כדבר צדדי המכלכל אותם, עצמיים הם 10376 

מהפיכה  שינוי כל דהו באויר עושה בהם, איך שכל חייהם הם יונקים מהאויר והאקלים, חשים די היטב 10377 

 10378 .שלמה



, הרי מן ההכרח כבר לומר כי האקלים אשר סביב האדם, כ על האדם"וכשאנו רואים איך שהאויר פועל כ 10379 

אלא ודאי כי , כי דבר אשר חוץ מהאדם לא אפשר לעשות עליו פעולה כזאת, הוא ממש עצם מעצמיו 10380 

ככה הוא סוד ענין , חייו והוא קיומו והוא, האדם חדור כל כולו מהראש עד סוף הצפורנים עם זה האקלים 10381 

ממנו , הטבע הוא האקלים של האומות, בבחינת אקלים, א אותם לכל העמים תחת כל השמים"אשר חלק ה 10382 

, מן הצפרנים עד כל דעותיהם, הטבע הוא המסבבם והוא המקיפם כל כולם, קיומם ממנו כל חייהם 10383 

 10384 !בעואף הרוחניות שלהם הכל נמצאות תחת האקלים של ט, החכמות הכי רמות

האקלים של כלל ישראל הוא , היינו גם כן בבחינת אקלים, ´הכלל ישראל עליהם נאמר שם ואתכם לקח ה 10385 

´ בגמ, גם הפחות שבהם הוא כבר למעלה מן הטבע, הלמעלה מן הטבע הוא עצם קיומם, למעלה מן הטבע 10386 

? שתכחי בשוקאדאי מנטרי שבתא כמה כיסי קא מ, ם יהודאי לא מנטרי שבתא"אמרי עכו (.´ז ע"ע) אמרו 10387 

 10388 .ם שאין זה אפשר כי ימצא ישראל כיס מלא מעות ברשות הרבים ולא יקחנו"אומרים העכו

אם יתערב בזה איזה , איש ישראל אם ימצא גם מלא ביתו כסף וזהב, אצל ישראל הרי זה דבר פשוט ואמת 10389 

אבל , מות העולםותמיד לומדים זה כביקורת על או, הלא אף לא יזיזוהו ממעמדו כלל וכלל, שהוא איסור 10390 

מציאות של אשר חלק , אלא ביאור וחילוק בשתי מציאויות, לפי דברינו אין זה כלל ביקורת על האומות 10391 

 10392 .´ומציאות של ואתכם לקח ה, א אותם לכל העמים"ה

הנה בעיניהם זה ממש דבר שאי , האקלים שלהם הוא הטבע, אומות העולם אשר סוד חלקם הוא הטבע 10393 

באומות אין כל מציאות לשבור , בטבע זה ממש למעלה מן המציאות, י שבתאאפשר להיות ישראל מינטר 10394 

אשר אין זה חלקם , כי לשבור רצון זה ענין של למעלה מן הטבע! ו נסיון כזה"וק, איזה רצון אף כל דהו 10395 

, מה שבישראל לא מזיז אותו כלל אף גם נסיון גדול שכזה, ומה שבישראל שוברים רצונות, של האומות 10396 

והטבע לא , כי האקלים שלהם הוא הלמעלה מן הטבע, ´ילוק עצם מציאותם מסוד ואתכם לקח ההרי זה מח 10397 

 10398 !יבוא בגבולם

מה אלהיכם , י כך היו שואלין האומות את ישראל"וברש, (´ט´ ש ה"שיה) מה דודך מדוד שככה השבעתנו 10399 

מדברת  והתשובה דודי צח ואדום כל התשובה שם, מכל האלהים שכך אתם נשרפים ונצלבים עליו 10400 

והקפיטל השביעי מדבר ומבאר סוד הלמעלה , ה עם ישראל שהיא למעלה מן הטבע"ומבארת הנהגת הקב 10401 

, שובי שובי השולמית הוא סוד הכנסת ישראל שהיא כולה למעלה מן הטבע, מן הטבע אצל הכלל ישראל 10402 

ת מה תחזו בשולמית כמחול, (י"שם ברש) השולמית השלמה באמונתה ואינה סרה מאחרי המקום 10403 

לגדולת דגלי מחולות ´ אפי, י מה גדולה אתם יכולים לפסוק לי שתהא שוה לגדולתי"וברש, המחניים 10404 

 10405 .מחנות המדבר

י גדורה ומסוייגת בגדר "סוגה בשושנים וברש, סוד למעלה מן הטבע, סוד הדגלים הוא כעין מלאכי השרת 10406 

לבו מגעגעת לחופה , לחופההרי חתן נכנס , די לה בגדר קל ואין אחד מהם פורץ בו ליכנס, שושנים 10407 

ולא נשכו , הרי הוא הופך פניו לצד אחר, בא ליזקק לה אמרה לו טיפת דם כחרדל ראיתי, ולחיבת חתוניו 10408 

אומרים לו , פשט ידו ליטול, ראה בכורות בראש התאנים, הרי שהוא עובר בדרך, נחש ולא עקרב עוקצו 10409 

 10410 .ושניםהרי סוגה בש, גם הוא מושך ידו מפני הגזל, של בעלים הם

? ומאין גבורה כזאת! הרי לבו מגעגעת! הלא רצונותיו בתוקפם הכי חזק? איך אמנם מבינים ענין שכזה 10411 

משתוקק , הרי שהוא עובר בדרך עייף ויגע? כאילו לא היה כאן כל דבר! הופך פניו לצד אחר וחסל 10412 

ועוד , ידו ליטולוגם כבר פשט , והוא רואה בכורות בראש התאנים הרבה מאד, להשביע נפשו במה שהוא 10413 

ובלי כל עיכובים ותיכף ! של בעלים הם! וכרגע והנה אומרים לו חדל! רגע וכבר יאכלם ככל אוות נפשו 10414 

כל מציאותם , אלא זהו סוד הכלל ישראל? ומאין גבורה כזאת? האין זה גבורות! הוא מושך ידו מפני הגזל 10415 

אלא , ם של הכלל ישראל אינו סובלהאקלי? כ מה הפלא על אשר טבעים לא עוקצם"א, בלמעלה מן הטבע 10416 

 10417 .מדחה לחוץ כל מיני טבעים

שום שכול ומום , ושכולה, י לשון תמימות"כתב רש, ושם על הפסוק שכולם מתאימות ושכולה אין בהם 10418 

ומניין שלא נחשד אחד מהם על , ונאמר קילוס זה על שנים עשר אלף איש שצבאו על מדין, אין בהם 10419 

שהעיד , ואף על הגזל לא נחשדו, ואף על הרהור הלב הביאו כפרתן, ישולא נפקד ממנו א´ העריות שנא 10420 

ולא הבריח אחד מהם פרה אחת או , עליהם הכתוב ויקחו את כל השלל ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן 10421 

 10422 .חמור אחד

איך שכל טבעיו מידותיו ורצונותיו מתרגזים , מי שיש לו קצת ידיעה במצב האדם בעת המלחמה 10423 

, להישאר על מעמדם ללא זיז כל דהו, הוא יתמה ודאי ויתפלא על גבורים כאלה, מעצורומסתערים לאין  10424 

 10425 (´ה´ ר ד"שיהש) ובמדרש, תרגום יונתן בן עוזיאל מבאר איך נהגו בעת לקיחת הקשוטים מבנות מדין

ואחד מהם , והיה אחד מהם מפחם פניה, שבשעה שהיו נכנסין אצל אשה זוגות זוגות היו נכנסין, איתא 10426 

ר אנו "על אותה הזיעה של היצה, ר קימעה"אפשר שלא הזיע יצה, אמרו לו רבינו משה, ק נזמיהמפר 10427 



ריקנין שבכם רצופים מצות , כפלח הרמון רקתך, באותה שעה התחיל משה משבחן, אומרים להביא קורבן 10428 

 10429 .ש"ט כרימון הזה עי"ומע

כל מציאותם כל כולם מציאות , רק זהו מסוד של למעלה מן הטבע, אין ביאור ואין פתרון לפלאים כאלה 10430 

ודי , ואשר בנקל כבר מתנערין ממנה, אלא שיש אולי איזו זיעה קמעה העוברת לרגע, של למעלה מן הטבע 10431 

אמרו וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אל  (.ז"סנהדרין ל) ל"עד שחז, סוגה בשושנים, כבר לזה גדר קל 10432 

וגם על כמותם נאמר , כאן מדברים על בוגדים ממש, צוותוכאן אין מדברים על סתם ריקנים מן המ, בוגדיו 10433 

וגם בוגדים , גם בוגדים הינם בסוד של למעלה מן הטבע, וירח את ריח בגדיו כריח השדה כחקל תפוחין 10434 

 10435 !מפליאים לעשות

י כשהן עומדין משינתם שחרית הן מתגברים "וברש, (ג"במדבר כ)א  הן עם כלביא יקום וכארי יתנש 10436 

הוא סוד הכלל ישראל , ללבוש ציצית לקרוא את שמע ולהניח תפילין, וף את המצוותכלביא וכארי לחט 10437 

הנה זה ודאי מהפליאות , ומעתה כשרואים לביא או ארי שוכב ואינו יכול לעמוד, שנמשלים כלביא וכארי 10438 

ך ולהיפ? כי לולי זאת מי יעכבנו ומי יעמוד נגדו, אין זה אלא שבמכוון אינו רוצה לקום! היותר גדולות 10439 

אין לנו השגה ותיאור בגדלותו ! הנה לפנינו לביא או ארי, עמידת אדם שחרית ללבוש טלית, חיזוק באדם 10440 

 10441 !התורה מתפלאת עליו למעלה מן הטבע! של דבר

יחיד ואין , הוא סוד של למעלה מן הטבע, סוד הכלל ישראל, ויוצא לנו מכל דברינו כי כל סוד אמונתנו 10442 

אם נגד טבעים נגד קושיים אינו יכול , ומעתה מי שאין לו חלק בסוד הזה, בכל נפשך, ואין כל מעכב, זולתו 10443 

 10444 .(דעת תורה)  !ואין לו חלילה חלק באלהי ישראל, הרי חלילה אין לו כל שייכות עם הכלל ישראל, להלוך

 10445 

 10446 מאמר סט

היך אל´ כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וִהשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני ה 10447 

 10448 .(ה"כ´ דברים ד) להכעיסו

שהוא כפוי טובה ואינו יודע להשהות בלבו את האושר , לא דיברה תורה אלא כנגד טבעו החלש של האדם 10449 

חיש מהר מתיישן ונעשה , כל הישג רוחני כל זוהר נפשי שהוא מתפעל עליו בזמן הראשון, המוענק לו 10450 

שהוא , ת"רגש החובה להודות ולהלל להשי וממילא הולך ונקלש אצלו, אצלו חסר כל עירנות וחיוניות 10451 

והנה מחובתנו לא לתת לפוג לרגשי ההודייה , מקור כל האושר הרוחני המוענק לאדם מידי פעם בפעם 10452 

ולשתות בצמא , מחובתנו לחצוב השכם והְעֵרב מעמקי התורה ניצוצות חדשים, ת אף לשעה קלה"להשי 10453 

ושרגש ההתפעלות על חידושה לא , ה להיות כחדשהבכל יום צריכה התור, ממעיינותיה מים חיים נצחיים 10454 

 10455 .יצונן אף לרגע

אבל יש ותגיעו חלילה למצב , תתיישב תתפתח ותרחיב בכל המובנים, כ כי תוליד בנים ובני בנים"וזשה 10456 

והעניק לנו את , ת שהוציאנו מעבדות לחרות"ההתפעלות הראשונה על חסדי השי, של ונושנתם בארץ 10457 

בכדי שנעלה ונראה ונתרען בעבודת הקודש בבית הבחירה מקום , בחירההתורה וגם בנה לנו בית ה 10458 

היינו , מתוך ההתיישנות תגיעו למצב של וִהשחתם, אבל מתוך ההרגל שבעבודת קודש זו, ק"שאיבת רוה 10459 

 10460 .שתוסר מכם הכמיהה וההתפעלות הראשונה

ואם , ולארצכםומזהירה אותנו התורה שהתקררות כזו עלולה להפיג מכם האהבה הנפלאה לאלהיכם  10461 

כי אם שוכחים ומתעלמים מההתפעלות , ממילא וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, לבבכם יפתה וילך שולל 10462 

את הדבקות הרעננה הראשונה של התשוקה לקיום , את החסד נעורים של הימים הראשונים, הראשונה 10463 

ביותר לקיום  כי הערבון המתאים! ממילא תחלש כל מהותכם ולבבכם יופסד, המצוות והמעשים טובים 10464 

ומכל , ואם הלב יתקרר תשוקת קיום המצוות מאין תמצא, המצוות היא העירנות והתפעלות הבלתי פוסקת 10465 

 10466 .משמר צריכים לנצור את חמימות הלב שלא תפוג

איך יספיק זה להם , ל"הספורנו ז´ ופי, אם את כל דגי הים יאסף ומצא להם, הצאן ובקר ישחט ומצא להם 10467 

אין ספק שכמו שניסו בזה , כאמרו וינסו אל, שאינם שואלים בשר אלא כדי לנסותמאחר , להסיר תלונותם 10468 

כאמרם הכל בידי שמים חוץ מיראת , ואתה לא תסור את בחירתם, ינסו במאכלים זולת זה לאין תכלית 10469 

 10470 .(ב"א כ"במדבר י) ,ל"שמים עכ

או יכולתו וטובו ה יחדש להם דבר פלא שממנו יר"שהקב, י חידוש"ת הוא ע"היינו שכל השגתם בהשי 10471 

כי באמת הלא מוקפים היו במאות , ובעבור ברק החידוש הראשון כבר הם מתעייפים מתיישנים, וחסדו 10472 

עוד מזמן שיעבודם , שהיו צריכים לחדד ולרענן את הכרתם באלוקות, נסים ונפלאות בלתי פוסקים 10473 

ויציאת מצרים , כותת הפלה אותם לטובה בהכותו את המצריים עשר מ"איך השי, במצרים חזו נפלאות 10474 

ביזת , טביעת המצריים בים סוף, כקריעת ים סוף, והאותות והמופתים הנלווים למעשה נורא וגדול זה 10475 

, ה להם"ומה עוד לא עשה הקב, נס נפלא ומתמיד במשך ארבעים שנה, ירידת המן, מצרים מלחמת עמלק 10476 

 10477 .והלא מעשי נסים אלה היו יכולים להספיק מזון רוחני לדורות



ועם עבור להט הנס , שכל התפעלותם היא שטחית חולפת, עקא ומשה רבינו מאשימם בזה אלא דא 10478 

כ אך "וג, וכבר הם מצוננים ומקוררים ולהוטים אחרי חידוש מפתיע חדש שילהיב אותם במקצת, הראשון 10479 

כי מחובתו של האדם האמיתי , ו"אחרת אין אמונה ח, נסים חדשים לבקרים, לרגע קט ושוב חוזר חלילה 10480 

 10481 .דש וירענן את השגיו הרוחניים ותוקף אמונתו בכל שעה ורגעשיח

עליו , והנושא את בת אחותו, ר האוהב את שכניו והמקרב את קרוביו"ת, ´ל את הגמ"פ דרכנו הנ"ונבאר ע 10482 

ל דוקא "והנה לכאורה למה הדגישו חז, (ב"יבמות ס) יענה תשווע ויאמר הנני´ הכתוב אומר אז תקרא וה 10483 

הלא מצוה זו של ואהבת לרעך מתפשטת על בני האדם , אנשים אלו שכן וקרוב את האהבה לשני סוגי 10484 

 10485 ?ולכל איש מזרע ישראל

זה סימן שהאדם הוא באמת בגדר , אהבה כזו שמתמדת ואינה מתיישנת, ויש לבאר שאהבת השכן והקרוב 10486 

 10487 והוא מתקשר בהערצה, כי מטבע האדם שהוא מתפעל מפנים חדשות, המעלה של קיום מצוות ואהבת

האהבה וההערצה הראשונה , אבל כעבור שנה או יותר, ובהוקרה לאיש החדש משמשו ומטיב עמו 10488 

, ויש שמתגלים במשך הזמן אי אלו חסרונות בטיבו וטבעו של השכן או הקרוב, מתקררת ומתיישנת 10489 

 10490 .והקרירות תופשת את מקומה של האהבה הראשונה

, כת ומתקיימת למרות כל החסרונות שנתגלו לוהיינו שהאהבה היא מתמדת נמש, ל האוהב"לכן הדגישו חז 10491 

והכרתו במצוות אהבת , סימן הוא שהאדם הזה מכיל בנפשו מידת האהבה בשלמות, ולמרות אריכות הזמן 10492 

 10493 .ואינה תלויה ברשמים חולפים ומשתנים, ישראל היא עמוקה מאד

מלחמה העולמית בימי מאורעות ה, (ברוסיא) ל כשהיה"ומספרים על קדוש ישראל בעל החפץ חיים זצ 10494 

ח "נזדעזע הח, ס נדהם לראות יהודי אחד מחלל שבת"ק מביהכנ"בצאתו בליל ש, הראשונה באחת העיירות 10495 

ולא היה יכול להתאפק וצווח אוי , ובבואו לביתו פרץ בבכי גדול ובאנחות קשות, בכל גופו ונרעש עד מאד 10496 

וכעת בהגיעי לגיל זה , מחלל שבתששים שנה לא ראיתי , אוי לי מה שעלה לי בחיי, לי מה שעיני ראו 10497 

 10498 .ולא היה יכול להירגע, נענשתי שיזדמן לי מראה שכזה

ובבואו הביתה , ל"שנזדמן לו יהודי מחלל שבת בפרהסיא ר, שבתות ושוב נשנה אותו מקרה´ והנה עברו ג 10499 

וכמוכיח ומדבר אל , אך הפעם הלך להישיבה ודיבר מאמר ארוך אודות עצמו, שוב פרץ בדמעות שליש 10500 

? פנחס´ היא גרועה מן השבת הראשונה של פ, הכי השבת השניה שראיתי מחלל שבת, נפשו צרח ובכה 10501 

שתגובתו השנייה למראה החילול שבת היתה פחותה וקלושה מזו של השבת , היינו שהרגיש בנפשו 10502 

ו "נדמה היה לו כאילו ח, ובתגובה שנייה זו של העדר הזדעזעות כפי שהיה לו בפעם הראשונה, הראשונה 10503 

והרגשה דקה עדינה זו נכונה , כבר התרגל במשהו לגבי מאורע שצריך לזעזע ולהרעיש את הנפש 10504 

 10505 .ל"ח זצ"ומתאימה לקדוש ישראל בעל הח

י "רש) להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, את משה´ ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה כאשר ציוה ה 10506 

ת לו בפעם הראשונה הוא מקיימה בשמחה שמטבע האדם שקיום מצוה שמזדמנ, והרעיון הוא, (בהעלותך 10507 

אבל עם הישנות קיום המצוה או עם המשכה התמידי היום יומי , בכל מיני הידורים, ובהתלהבות עצומה 10508 

שאף עם ההמשך , ק את מעלתו הנפלאה והרוממה"ברם אצל אהרן מדגימה לנו תוה, הרי היא הולכת ודהה 10509 

ההארה , תה נפשו מכוונת אל מול פני המנורהבכל בוקר וערב הי, שבקיום הדלקת הנרות לא שינה 10510 

 10511 .לא הוכהה אף במשהו מעולם, החוזרת שמצוה זו היתה מזרימה לנפשו

סימן כלייה , היו כנגד שבעים האומות שמתמעטים והולכים, השבעים פרים שהיו מקריבים ישראל בחג 10512 

אחד בשמיני שאינו  אבל ישראל מקריבין פר, הוא להם ובימי המקדש היו מגינין עליהם מן היסורים 10513 

, ה שמאירה לפעמים לרגע קט"והיינו שהתרוממות נפשם של או, (ח"ט י"י פנחס כ"רש) מתמעט והולך 10514 

אינה ממשיכה בהארתה להיות מוסיפה , (´משלי י) ש לב רשעים כמעט"הריהי תמיד בבחינת כמעט כמ 10515 

 10516 .עם עבור ברק החידוש הרי הם מתמעכים ונובלים, וגדלה

מתחילים רמות וגבוהות , ולכן מוגדרים הם בבחינת מתמעטים והולכים, השלא לשמהזוהי דרך הטבע של  10517 

כל , ברם לא כן סגולת עם ישראל, ומתדרדרים עד אפיסת כל הכוחות לכל רעננות הרוחניות והמוסריות 10518 

השכם והְערב לבם ידפוק ויתרונן בהתחדשות , ההשגות והקנינים הרוחניים נשמרים אצלם ונספגים בלבם 10519 

 10520 .ת"ת להשיתמידי

ת מגדילים והולכים עלינו בכל "אבל טובו וחסדו של השי, שאמנם כן זהו טבע האדם, הלקח המוסרי הוא 10521 

מחובתנו , ת"ואל לנו חלילה להתרגל ולהתייחס באדישות מול חסדיו הבלתי פוסקים של השי, יום ויום 10522 

, ותי לכם ברכה עד בלי דיכדבר הכתוב והריק, לחדש ולרענן בקרבנו את רגש ההודייה על השגחתו עלינו 10523 

המרחם כי לא , ששפתותינו לא תחדלנה מלהביע בכל רגע את רגשי ההתפעלות התמידית על טובו עלינו 10524 

הרי גם תורתו שהוא , ואם האדם מתלמד בהחזקת רגש ההתפעלות והחמימות הבלתי פוסקת, תמו חסדיך 10525 

 10526 .רוכש לנפשו לא תתמעט ולא תיקלש לעולם



וכל זמן שהאדם , מה אילה זו אבריה צפופין, אילת אהבים ויעלת חן, (ה"י פיקלוט משל) ל"וכמאמרם ז 10527 

שלא תאמרו אשתקד , דדיה ירווך בכל עת, כך יהיו דברי תורה כחדשים, רואה אותה נראית לו כחדשה 10528 

אף אני יכול לומר לכם למה אתם קוראים את , ואם אמרתם כך, אל תבוז כי זקנה אמך´ שנא, שמענו אותה 10529 

ת "אם געלתם בד? שמא אתם מחדשים דבר, למה אתם מתפללים שלש פעמים ביום, ביום שמע פעמיים 10530 

 10531 .ל"מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה עכ´ שנא, אף אני איני שומע תפילתכם

לידי תיעוב ´ עלול הוא חלילה להגיע אפי, הרי שאם האדם מאבד חלילה את רגש ההתפעלות התמידית 10532 

מן כוח ההתפעלות האמיתית , כי אין ערובה יותר יפה לקיום התורה, חיי התורהמוסרי ושיתמאסו עליו כל  10533 

והיא , והתפעלות זו הכרחית היא, ת אלינו בכל עת ורגע"הנובעת מהסתכלות כנה ועמוקה בכל חסדי השי 10534 

גם , יתקדשו´ פ וגם הכהנים הנגשים אל ה"ל עה"ע ז"ש הראב"כמ, נחוצה ומועילה אף לבעלי עליה 10535 

 10536 .ל"יוסיפו להתקדש עוד במחשבתם עכ, פ שהם קדושים ככתוב קדש לי כל בכור"הבכורים אע

ואולי דוקא אלו המובחרים שההרגל , ואף אלו שתורתם אומנותם, היינו שאף המובחרים והמחונכים מבטן 10537 

ושיעמדו השכם והערב על ההתפעלות התמידית שתמיד , מן ההכרח שיפתחו בקרבם כשרון זה, מצוי בהם 10538 

ה בורא על "ורק בדרך זו זוכים לראות ולהרגיש את השמים החדשים שהקב, ה חלילהתוקד ולא תכב 10539 

 10540 .(אור הנפש)  .ראשינו תמיד

 10541 

 10542 מאמר ע

 10543 .(ט"כ´ דברים ד) אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך´ ובקשתם משם את ה

היינו שפתח , (ע שם"הראב) ואל תתמה על מלת ובקשתם ומצאת כי ידבר לרבים ולגוי אחד או לאדם אחד 10544 

דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו , נשא´ וכן בפ? בלשון רבים בקשתם ומסיים בלשון יחיד ומצאת 10545 

התחיל בלשון רבים , והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו, ´מכל חטאת האדם למעול מעל בה 10546 

 10547 .והתודו חטאתם וסיים בלשון יחיד והשיב ונתן

אבל , והעבירה נקראת על שמו, שאמנם יחיד הוא המבצע את העבירה ,ק רמזה לנו"יש לבאר שתוה 10548 

היינו שבכל חטא ישנו אחד החוטא שעל ידו , מרובים הם השותפים והגורמים המסייעים לביצוע העבירה 10549 

אבל הציבור והחברה , י אחד"הפגם שבחיים הציבוריים נעשה לכאורה ע, נתגלה כל החטא והקלקול 10550 

יש ונצרך האדם ודחוק במצבו , נו שבכל חטא ועוון מעורבים הם היחיד והרביםהיי, מסייעים וגורמים לכך 10551 

הרי , התעלמו ממנו ולא מיהרו לעזרתו, השכנים ומכיריו שידעו על מצבו הירוד, הכלכלי פושט יד וגונב 10552 

 10553 .ולכן והתוודו כולם, הם שותפים לעבירה והם הגורמים למצבו הירוד

בודאי שיש , ומנאץ יראי השם ושומרי מצוות, נוטה מדרך התורהיש ואחד , וכן במובן הרוחני והמוסרי 10554 

י הנהגתם הבלתי הגונה "ויתכן מאד שע, שרבים אשמים ושותפים בסטייתו של היחיד, כאן אשמת העם 10555 

ובני תורה גורמים בהנהגתם בענינים ´ החלישות והרפיון שבני העליה יראי ה, נגרמה סטייתו של היחיד 10556 

 10557 .נונים שלומדים מהם לסור אחורנית ביותר שאתמשפיע לרע על הבי, שונים

הרי זה משפיע על ההמון שהם , עיקום קל מהוראת התורה, אם האדם הישר פוסע פסיעה קטנה לאחוריו 10558 

ח הוגי תורה ויראי "איך לפעמים ת, ומה מאד בלתי נאה התמונה לראות, יפסעו פסיעות גסות מדרך האמת 10559 

ים קרנים של מידות מגונות לנגח בהם את זולתם בכעס ולובש, משליכים את עצמם ממדרגותיהם´ ה 10560 

בודאי שמרחיקים כמה וכמה אנשים פשוטים כשרים ותמימים מאהלי , תופעות בלתי רצויות כאלו, ובגאוה 10561 

 10562 .התורה והיראה

כי , כולכם תבקשו ותאמצו להועיל ולמצוא את דרך התשובה ליחיד, ולכן כתיב בענין תשובה ובקשתם 10563 

כי העדר זיכוך המידות שלכם בכעס ובגאוה מטריד את היחיד , ים בחורבן נפש הזולתכולכם חייבים ואשמ 10564 

אזי מחובתכם להיות בפעולת , ואם מעונינים אתם שאותו היחיד יגיע למעלת ומצאת, הפשוט והתמים 10565 

 10566 .ובקשתם גם יחד

, מן החרםאל יהושע חטא ישראל וגם עברו את בריתו וגם לקחו ´ ויאמר ה, (.ד"סנהדרין מ) ´איתא בגמ 10567 

, ואם לא היינו יודעים איך היה המעשה, גנבו לקחו, בלשון רבים, וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם 10568 

ברם יודעים , פ חלק מסויים מהם חטאו"או לכה, פ רובם"בודאי שהיינו חושבים שאם לא כל ישראל עכ 10569 

נם התביעה הרשמית אמ, חטא ישראל´ ואיך יתאים זה עם מאמר ה, אנו שלמעשה איש אחד בלבד חטא 10570 

קבע בנידון , ה היודע את צפונות מסתרי בני אדם ותעלומותיהם"אבל הקב, היתה על אחד בלבד על עכן 10571 

, פגם של רפיון בתורה, להורותם ולרמז להם שבודאי נעשה בהם איזה פגם כללי, דידן שכל ישראל חטא 10572 

 10573 .´שיהין לנגוע בחרם ה לא היה אחד, כי לו שלם היה ישראל, פגם זה הטיל את השפעתו על עכן

ויצאו הזקנים מחוץ לעיר וענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא , עגלה ערופה´ וכן מצינו בפ 10574 

, ולכאורה לשם מה כוללים זקני העיר בווידויים כל עם ישראל, ´כפר לעמך ישראל אשר פדית ה, ראו 10575 

התביעה מצטמצמת כאן על זקני העיר ההיא  הלא עיקר, איך באה התביעה על כל ישראל על מקרה הריגה 10576 



ואף אם הכהנים אומרים התפילה מתוך הרגשת , אולי פטרנוהו בלא מזונות ולוויה, שאולי לא כלכלו כהוגן 10577 

 10578 .אבל מה אשמים כל ישראל, אשמה

השפעת בני הדור מגיעה מאחד על חבירו אף על הנמצא במרחק , אבל הוא הרעיון שאנו מבררים כאן 10579 

ובהיפוך אם אחד , יות שבישראל מפעפעת ומבשמת מטיבה כל הארץ ממזרח למערבהמוסר, מקום 10580 

ויש שהרישול נעשה , רישול זה רישומו ניכר בכל ישראל, מישראל מתרשל במצוות שכליות או מעשיות 10581 

יש כאן מנגנון מאד עדין וער לכל תנועה בלתי , בצפון ותוצאות הרישול מתהווה אצל אחד שבדרום 10582 

כי יתכן מאד שתקלה זו של , לים כל ישראל בבקשת כפרה על ההרוג שבעגלה ערופהולכן נכל, רצויה 10583 

 10584 .הריגה נגרמה מן אחת הפינות המרוחקות ביותר שבישראל

האחריות המלאה חלה באופן הדדי על כל , ל"מכאן שכל ישראל ערבים זה בזה עכ, ועיין בבעל הטורים 10585 

ודבר נורא , מצב של חבירו הן לשבט והן לחסדוהוא הגורם ב, ואין אמתלא פוטרת מערבות זו, ישראל 10586 

כל שאינו מלווה ומתלווה , יוחנן משום רבי מאיר´ אמר ר, ל וקבעו הלכה לדורות"ונשגב זה לימדונו חז 10587 

 10588 .(.ו"סוטה מ) שאלמלי לווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים ואריות בתינוקות, כאילו שופך דמים

כי לו היו מלווים לאלישע , ריחו שהם חייבים כשופכי דמיםהרי שנשאר תביעה קשה על כל אנשי י 10589 

כי אז היה זה משפיע גם על הנערים הקטנים שלא היו מעיזים להתקלס , ´ומכבדים אותו כיאות לנביא ה 10590 

כי הזלזול שנהגו אנשי יריחו באלישע במניעת ההלוייה , י הדובים"ולא היה מגיע להם עונש ע, ´בנביא ה 10591 

ובכן מי , ´חוצפני נוסף מצד הקטנים שיעיזו לקוראו בשם גנאי ולהתלוצץ בנביא הגרם לצעד , הראויה לו 10592 

 10593 .ודם הנעורים נדרש מאבותיהם, הזלזול מצד הגדולים, גרם לירידתם המוסרית של הקטנים

ונורא , לכל חטא ולכל עוון ישנם שותפים נעלמים ונסתרים, ומכאן נבוא לההגדרה המבוקשת במאמרנו זה 10594 

ששותף הוא לחטאים שלא שיער ולא ידע מעולם , לה להאדם אף המשכיל והישרהוא המצב כשיתג 10595 

והרחמן היודע צפונות יישר את אורחותינו ושנהיה מן , כי הוא הגורם ומשפיע מקרוב ומרחוק, עליהם 10596 

 10597 .(אור הנפש)  .המשפיעים הזוכים והמזכים

 10598 

 10599 מאמר עא

 10600 .(´ל´ דברים ד) להיך ושמעת בקולוא´ בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה

יודע את דעתו של , אדם שלומד תורה? בדעות כיצד, לימוד התורה משלים את האדם בדעות ובמידות 10601 

כי בטבע נוטה הוא האדם לעניני גשמיות מצד הגוף , מה שלא היתה לו אפשרות לדעת בלעדה, ה"הקב 10602 

שתייתו , אכילתו גשמיות, וא דר בתוכומלבד זה מסיבת העולם הגשמי שה, הקודם בהויתו להשכל, שלו 10603 

ובכן לא היה לו בטבעו שום מבוא בענינים , ראייתו שמיעתו כל חושיו והנאותיו רק גשמיים המה, גשמיות 10604 

, אי אפשר היה לאדם להתקרב אליה כלל, כ בידיעת השם וחכמתו שאין לה סוף ותכלית"וכש, רוחניים 10605 

 10606 .השם ורצונו בהבריאה בכלל ובאדם בפרט י לימוד התורה יודע האדם מעט מעט את דעת"וע

שלש , ג אופנים ברצון השם"תרי, י התורה"דברים שאי אפשר לשכל האדם להשיגם מעצמו משיג הוא ע 10607 

וכל אשר יוסיף ללמוד ולהבין יוסיף , גדלות האדם ואפשרותו להדמות לבוראו, ה"עשרה מידות של הקב 10608 

כן היא , זוהי השלמה בדעות הבאה מלימוד התורה, חכמה ודעת מה שאין מלאכי עליון יכולים להשיג 10609 

 10610 .השלמת המידות היוצאת מלימוד זה

י "משתרשת בו ע, נוסף על ידיעת האמת שלו, (7´קידושין מ) ל"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה אמרו חז 10611 

, ל לכל אפשרות של חטא"כשאדם רואה את הסייגים שעשו חז, לימודו קרבה נפשית לקיום האמת 10612 

, מתמלא לב האדם יראת השם, השאלות והתשובות הקושיות והתירוצים, ו לשעה ולדורותהתקנות שתקנ 10613 

, מתקרב הדבר ללבו והוא קרוב להוציאו לפועל, כשאדם מתבונן בציווי השם ומתעמק בכל פרטי הציווי 10614 

 10615 ,ראשונים ואחרונים, גאונים, חיי התנאים והאמוראים, משה רבינו והנביאים, כשאדם רואה את חיי האבות

זוהי השלמות של חלק המידות , מתגברת השאיפה והחפץ הכביר לעשות כמעשיהם ולחיות כמו שהם חיו 10616 

 10617 .והמעשים היוצאת מלימוד התורה

אם האדם מתבונן לחפש דרכיו , י יסורים"כמו שהוא בלימוד התורה כן הוא בא ע, סדר זה של עליה 10618 

כ הוא בא לתשובה "ואח, פוש המעשיםי פש"בתחילה משתלם הוא בדעותיו והשקפותיו ע, ולחקור אותם 10619 

אבל שלמות של יסורים בלי תשובה דרך אחרת , כל אחד לפי שימת לבו, במעשה לתקן דרכיו ומידותיו 10620 

 10621 ?ובאיזה אופן יגיע אז לשלמותו, כי אם אין תשובה אין מחשבה, לה

מעשי האדם המידות הלא הן המקור לכל , ומזה תבוא לדעות והשקפות, דרך שלמות זו מתחילה במידות 10622 

מצד עבודת המידות , ויחד עם זה יש לה קשר עם חברותיה, כל מידה מקצוע בפני עצמו היא, ומחשבותיו 10623 

כן יותר טובה היא , י פעולות מיוחדות השייכות לה"יותר טוב שתהיה עבודה מיוחדת לכל מידה ומידה ע 10624 

חד עם זה להכרת עצמו במידה וי, סעיפיה פרטיה וחלקיה השונים, עבודה מיוחדת זו בנוגע להכרת המידה 10625 

 10626 .זהו בנוגע לעבודה, אם מעטה היא אצלו או רבה, זו



כי יותר , וכבר אמר רבינו יונה, יש השפעה ישרה ועקיפה למידה אחת על כל המידות, אבל בנוגע לשלמות 10627 

כי השלמות של , (ט"ב מ"אבות פ) טוב להיות מושלם במידה אחת מלהטיב עצמו מעט מעט בכל המידות 10628 

מלבד זה יש מקור אחד המקיף את , כי משולבות הן אחת בחברתה, שפיעה הרבה על שלמות כולןאחת מ 10629 

עצלות תאוה חמדת הממון וכדומה מתענוגי , כל המידות תולדות הגוף הן, כל המידות יחד והוא הגשמה 10630 

 10631 .אלא ענין עצמי, מידות אלו לא ענין מקרי הן באדם, מקור אחד להן ביצירת האדם, החיים

לו יצוייר שלא , היה האדם עושה את הפעולות היוצאות ממידות האלו המפתחות ומחזקות אותןאם לא  10632 

גם אז היה בעל תאוה בשביל יסוד , היה נוסף באדם שום פיתוח וחיזוק במידותיו מיום שיצא לאויר העולם 10633 

ו שהוא כמ, בעל גוף הוא והגשמה מציאותו, תאוה זו אי אפשר לכנותה אלא בשם הגשמה, הגוף ביצירתו 10634 

י "לא הגשמה הקנויה ע, הגשמה זו היא המקור לכל הרצונות והמידות כולם, בעל נפש שמציאותה רוחניות 10635 

 10636 .אלא ההגשמה העצמית הבא מטבע יצירתו, מעשים של ימי חייו

, מורכב הוא ולא פשוט, כי אדם הוא ולא מלאך, הגשמה זו אי אפשר לאדם כמעט להפרד ממנה לגמרי 10637 

יש להן מקור עצמי בטבע בריאתו הנקרא , ן מלבד התפתחותן וגידולן היום יומיובכן כל המידות כול 10638 

אלא גם הנאות של גאוה וכבוד אשר לכאורה , לא רק הנאות ותענוגי בשר ממקור הגשמה נובעים, הגשמה 10639 

האם , כי מהי הגאוה ולמה היא אסורה, גם הן ממקור ההגשמה הן יוצאות, אינן שייכות להנאות פשוטות 10640 

יוצרו מקלסו ? מי יוכל לגנותו, יוצרו משבחו ראו בריה שבראתי בעולמי? דם להכחיש את גדלותוצריך הא 10641 

 10642 !שקר היא הענוה נגד המציאות היא? מי יוכל לבזותו, חכמתו מרובה משל מלאכים

חייב אדם , התורה שאומרת לאדם חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, אלא שגדלות לא אסרה תורה 10643 

תורה זו מחייבת גדלות שיהיה האדם מתגאה במה , מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקבלומר מתי יגיעו  10644 

, יתגאה ביותר במה שהוא חלק אלוה ממעל ונקראו בנים למקום, ואם ישראל הוא, שנברא בצלם אלהים 10645 

חוב , מותרת היא וגם מחוייבת, גאוה זו שיהיה האדם מכיר את גודל נפשו ורוממות נשמתו אינה אסורה 10646 

 10647 .לו להכיר מעלתו ולחיות בהכרתו זאת קדוש הוא

, גאוה שאין אדם מכיר את גודל רוחו ונשמתו, גאוה של קטנות גאוה של שפלות? איזו היא גאוה אסורה 10648 

גאוה המעוורת את עיני האדם מראות את הבורא והבריאה השגחתו , גאוה המשכחת את מקור מחצבתו 10649 

, עשירות יופי, צמצמת אותו בקטנות של גשמיותגאוה העושקת את האוצר הרוחני של האדם ומ, ויכולתו 10650 

ברק כל שהוא מכל , עד שאינו רואה אלא חלק קטן מכל ישותו, כ"ואפילו חלק השכל מצומצם הוא כ 10651 

ההגשמה הטבעית , י ההגשמה שלו"אם לא ע, ומאין בא האדם הגדול לצמצום וקטנות כזה, גדלותו 10652 

 10653 .ההגשמה העצמית

יסורים אלה מעצמם מחלישים את , היסורים, עצה גדולה לה, רעותלהגשמה זו שהיא מקור כל המידות ה 10654 

רואה הוא כי אפשר לאדם לחיות , מפרידים את האדם מעט מעט מהדבקות שלו בענינים גשמיים, התאוה 10655 

ונעשה לאט לאט בן חורין משעבוד , בלי כבוד מדומה, בלי גאוה של שפלות, גם בלי תאוה בלי מנוחה 10656 

וכמו שריבוי , את עושרו הפנימי, יפקח עיניו לראות את מהותו האמיתיתעד ש, נפשו וצמצום השקפתו 10657 

כן מיעוט ענינים אלה משפיע על הענוה שלו וזכרון בורא , ענינים גשמיים משפיע על גאותו ושכחת הבורא 10658 

ומשלמות המידות יגיע , ובכן היסורים גם בלי תשובה מביאים את האדם לשלמות המידות, העולם ומנהיגו 10659 

 10660 .כי מקור הדעות המידות הוא, ת הדעות וההשקפותגם לשלמו

 10661 ל הללו פשטו יד בעיקר"ש חז"כמ, שכל רשעתם היתה בדעות, ל הוכיח זאת מדור הפלגה"ר ז"אדמו

ז בני אדם הראשון שכפה את "ל אמרו ע"וחז, והתורה קוראה אותם בני האדם, (´א ט"י בראשית י"רש) 10662 

וכי , (´י שם ה"רש) בטובה למרוד למי שהשפיעם טובה אף אלו כפו, הטובה ואמר האשה אשר נתת עמדי 10663 

 10664 .מה ענין כפיית הטובה לפשטו ידם בעיקר

השכל היותר קטן יש בו , כי האלהים עשה את האדם ישר, אלא שזהו המקור לכל טעיותיהם בדעות 10665 

כל שוחד קל יעור , רק המידות הן המטעות אותו, ויכולת בידו לעמוד על האמת ועל היושר, ישרות 10666 

, כ מידות רבות"וכש, ובפרט מידה שלמה רב כוחה להביא את האדם לידי טעות והשקפות זרות, חיםפק 10667 

ממילא תשתננה גם הדעות ויזכה לשלמות הנפש וזכותה , י היסורים"ובכן כאשר תוטבנה מידות האדם ע 10668 

 10669 .בדרך זו

למות הוא כמו עם תשובה אז סדר השגת הש, זהו החילוק בין יסורים עם התשובה ליסורים בלי תשובה 10670 

, מהלך זה הוא עליה מהירה עליה טבעית, שהיא שלמות הדעות המביאה לשלמות המידות, י התורה"ע 10671 

אבל יסורים , כי החלטה גמורה של דעת זוהי תשובה, עליה שיש לה אפשרות של תשובה גם בשעה קלה 10672 

אט יבוא לידי אך לאט ל, כי שלמות המידות בלי מחשבה דבר קשה הוא, בלי תשובה הוא מהלך איטי 10673 

 10674 .(תורת אברהם)  .וכפי שלמות מידותיו כן תושלמנה דעותיו, שלמות

 10675 

 10676 מאמר עב



 10677 .(´ל´ דברים ד) אלהיך ושמעת בקולו´ בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה

שיח כי מן החושך היותר גדול והחזק ממנו מ, ואמנם הלא חזינן זה, יתכן שבחושך יש בו יתרון מן האור 10678 

כי יבוא באחד הדורות הכי , לכאורה היה נאות יותר להיות כי משיח צדקנו יצא בדור מאיר ביותר, יבוא 10679 

וזה הדור , בדור של אפילה הכי מעורפלת, ולבסוף הנה בא יבוא בדור חושך, מובחרים במאורי אור 10680 

ראוי ? יה המשיחומי אז יה, משיח הנה בו יבוא, הוא הנהו הראש של כל הדורות, המעורפל בכל אפילה 10681 

משיח , אבל היות כן לא יהיה! מהדורות הכי בהירים, היה שיהיה אחד מראשי גדולי הדורות הראשונים 10682 

, הגדול של אותו הדור החשוך, משיח יהיה גדול הדור של אותו הזמן! יהיה איש מאנשי הדור שבו יצא 10683 

 10684 !הוא יהיה המשיח

, יתגדל ויתנשא למעלה מן הדור אשר הוא חי בו ואיש כי, כל גדול נחשב תמיד רק לפי הזמן שבו נמצא 10685 

הנה המשיח יהיה ! גדול נמדד רק לפי הדור, בשם גדול לא לפי הדור, הגדול הזה מכנים אותו בשם מיוחד 10686 

! הנהו אמנם יותר גדול מהגדולים הקודמים, והגדול של אותו הדור החשוך, הגדול של הדור הכי חשוך 10687 

 10688 !חושך קובע מקום יותר גדול מן האור

ר "א, (´קהלת ז) אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, (´ח´ ר א"קה) ל"כן אמרו חז 10689 

אלא אילו היה אהרן קיים ? וכי יהוידע היה נגיד לאהרן, ויהוידע הנגיד לאהרן (ב"א י"דה)ב  ברכיה כתי 10690 

מקטירים על מזבח ר סימאי כתיב ואהרן ובניו "א, יהוידע היה גדול ממנו בשעתו, בדורו של יהוידע 10691 

צדוק , אלא ללמדך שאילו היה אהרן ובניו קיימים, והלא צדוק ובניו היו? וכי אהרן ובניו קיימים, העולה 10692 

 10693 .כ"היה גדול ממנו בשעתו ע

כ לו "ואעפ, ודאי כי יהוידע היה מתייגע להבין תורתו של אהרן, ודאי כי צדוק היה נצרך לתורתו של אהרן 10694 

אהרן היה , ואין ספק כי יהוידע לא הגיע לקרסוליו של אהרן! ן קטן מהםהיה אהרן חי בשעתם היה אהר 10695 

אבל הוא הרי היה , אהרן אמנם היה לו גילויים יותר גדולים, אבל כן הוא הדבר, יותר גדול מצדוק ודאי 10696 

מצד כי עליו היה מוטל לבקוע את החושך , כי על כן יהוידע הנהו יותר גדול מאהרן, בדור של כולו אור 10697 

אלא כי מדידות הגדלות , וכן יהושע יד ימינו של משה היה בלי שום ספק יותר גדול מעזרא, ו הואשל דור 10698 

ויהושע הלא היה חי בדור נאור , הנה עזרא היה עזרא גם בדור חשוך ההוא, נמדדות יחד עם מצב הדור 10699 

ורו של אבל בדור חושך כד, אם כי במציאות יהושע הוא יותר גדול, עזרא נחשב גדול מיהושע, ודעה 10700 

 10701 .הנהו הגדול יותר מיהושע בדור אור שלו, עזרא

האם מילתא זוטרתא היא מה , עם כל מיעוט גדלותנו הננו צדיקים גמורים, כיום בדורותינו הכי אפלים 10702 

בן ? הלזאת לא תקראו הידור מצוה? שבאים ממרחקים וממדינות שונות מתוך קשיים רבים ללמוד בישיבה 10703 

ועם כל יגיעתו ועדיין אינו עומד על , גדולים אשר מדורות שלפניםישיבה המתייגע על תורתן של ה 10704 

מן , כ"אלא שאי אפשר לדבר על זה כ, ס יתכן והנהו יותר גדול מן אותו הגדול עצמו"אבל סוכ, דבריהם 10705 

בחושך נורא כזה אשר לא יודעים אנחנו , אולם ודאי כן הוא, הדברים האלה עלולים להתהוות בעלי גאוה 10706 

כיום בני ישיבה יתכן כי הם גדולים יותר מאלה הגדולים ! דורנו יכולה לפעול למעלהמה שאנחה אחת ב 10707 

 10708 .אשר מדור שלפנים

שהיה , ל"י ז"א שאלתי למורי הוא האר"פ, ל"ל וז"חיים ויטל ז´ שבחי ר´ מצאתי ראיתי כדברים האלה בס 10709 

? אני מגיע לעקבווהרי קטן שבדורות הראשונים היה צדיק וחסיד שאין , כ"אומר לי שנפשי מעולה כ 10710 

כי מעשה קטן מאד , דע כי גדולת הנפש אינה תלויה כפי מעשה האדם רק כפי הזמן והדור ההוא, ויאמר לי 10711 

מה , כי בדורות האלו הקליפה גוברת מאד עד אין קץ, בדור הזה שקול ככמה מצוות בדורות הראשונים 10712 

שי חכמתי נפלאים מכמה צדיקים ואילו הייתי אני באותן הדורות היו מע, שאין כן בדורות הראשונים 10713 

כי בלי ספק יש לנפשי מעלה גדולה על כמה צדיקים , אשר על כן שלא אצטער על זה כלל, הראשונים 10714 

 10715 .כ"הראשונים מזמן תנאים ואמוראים ע

וגם לאו זוטרתא היא כוחו ! לאו זוטרתא היא כל הכבוד וההערצה שסבבו להגאונים אשר מדורות שלפנים 10716 

והיה זה לחידוש , היה איש אחד מתענה רצופים משבת לשבת, ל"א ז"ימי הגרמספרים שב, של כבוד 10717 

וסיפרו , ל על מעשהו והנהגתו"וישאל הגאון ז, ל"וסיפרו זה להגאון ז, ולפלא איך שיכול הוא לעמוד בזה 10718 

מעמיד עצמו ומתאספים סביבו הרבה ילדים מכל העיר , ק אחרי צאתו מבית המרחץ"לו כי בכל עש 10719 

ומני אז והלאה , ל לגרש ממנו את הילדים ולא להניחם להתקרב אליו"ויצו הגאון ז, עריצולהסתכל בו ולה 10720 

 10721 .סר כוחו ממנו וחדל כבר להתענות

זה הכבוד כלכל ונתן לו כוח לסבול כל אלה הסיגופים , הכבוד שקיבל האיש הלז מני אלה הילדים 10722 

ובן תורה כיום הנה במקום כבוד ! ולל היה מוקף בכבוד הכי גד"א ז"הכבוד שקיבל למשל הגרע! ותעניותיו 10723 

הלא ודאי כי בן ישיבה הלז יתכן והוא גדול , ובכל זאת מתאמצים ועומדים על מעמדם, הנהו שבע די בזיון 10724 

ליום הדין לא יתבעו את האדם על שלא עלה להיות גדול כדרגת הראשונים שחיו ! ל"מן הגדול שלפנים ז 10725 



כמו שאי אפשר לתבוע היום , ם על מה שאיננו גדול כהתנאיםלא ידונו את האד, בתוך הדורות הכי מאירים 10726 

 10727 .הדור אינו ראוי, את האדם על חוסר הנבואה

כשידונו את האדם ידונו אותו על שלא עלה להיות בדרגה של אותו גדול שחי אתו באותו הדור החשוך  10728 

ומזה כבר , יכולתםשהרי כיכולתו גם , גדול הדור הזה הוא ודאי יחייב כל האנשים מן אותו הדור, עצמו 10729 

על , ודאי יתבעונו בדין על מה שאיננו כמותו, ל הנהו צדיק הדור שלנו"ח זצ"מקובל כי הח! אין פטור להם 10730 

אבל לא על מה שלא ? ולמה לא עלינו כמוהו, ח"הלא אנחנו בדור אחד עם הח, שאין אנו מאמינים כמוהו 10731 

 10732 !עלינו כבדרגת הראשונים

כ כשנפטר "וע, ה השופטים את הדור הינם הגדולים של אותו הדורד של מעל"ל אמר כי הבי"ס זצ"הגרי 10733 

ס "כי הגרי, כי יהיו נזהרים ביחוד מעוון הגזל, ל מזהיר את האנשים"ר זצ"ל היה הסבא אדמו"ס זצ"הגרי 10734 

ד של מעלה כשופט "הלא ודאי יהיה בבי, והוא כגדול של אותו הדור, ל היה מדקדק גדול על זה החטא"זצ 10735 

הלא ודאי שלא יתבעו מן הדור יותר מן , כי הגדולים מאותו הדור הם יהיו השופטים והנה אחרי. הדור 10736 

 10737 .יתבעו רק כמידת כוחותיהם ולא יותר, הכוחות של אותו הדור

כי סוד עם , הינם בני ישראל צדיקים גמורים, ועם כל חולשות מעשיהם של בני אדם, בדור הכי חשוך 10738 

ב "פ) ם"וכדברי הרמב, א רק שאור שבעיסה מעכבישראל הוא כי מצד עצם טבעם הם צדיקים אל 10739 

וכתב שם שאין אומרים אנוס אלא למי , על ההלכה דכופין אותו עד שיאמר רוצה אני (כ"מגירושין ה 10740 

אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות , שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב בו מן התורה 10741 

וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה , אין זה אנוס ממנווהוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו , עבירה 10742 

 10743 .אני כבר גרש לרצונו

אשר לכאורה קשה להבין מה שייך לקרוא עובדא דשכחה בשם , ופעם ביארנו בזה על ענין מצוות שכחה 10744 

כי אז עומד הוא בלאו , אמנם מבינים אנו שפיר שאחרי שכבר שכח? מצוה אשר לא נעשה כלום בדעתו 10745 

מה שייך מצוה , אבל כי תהיה מצוה בעצם העובדא דשכחה, ובמצוה דלעני ולגר תעזוב אותם, דלא תלקט 10746 

איש ישראל חפצו ורצונו ! המצוות הינן בטבעם, הוא סוד עם ישראל, אבל הוא סוד הדבר? לשכחה 10747 

כ ודאי מובן כבר "וע! כי ישכח את התבואה ואיש עני יקחנה, הוא פשוט רוצה כי יפול כן הדבר, בנתינה 10748 

 10749 .(דעת תורה)  .פשטות איך זה ששכחה תהא מצוהב

 10750 

 10751 מאמר עג

 10752 .(´דברים ד) השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי

אלא ? זולת אם נביא הוא´ הרי אי אפשר לאדם לשמוע קול ה? ויש להתבונן איך באמת שמעו קול אלהים 10753 

 10754 ל"תדע שהרי בקריעת ים סוף אחז! יאיםאין הכי נמי דאכן נהפכו כל עם ישראל והיו במתן תורה לנב

, ואם לחשך אדם לומר, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן, (בשלח´ מכילתא פ) 10755 

ל שמיום שיצאו ממצרים עד קבלת התורה "כי הלא אחז, אינו כן, שאחר שיצאו מן הים ירדו ממדרגתם 10756 

עד שהגיעו לשער , נסו לשער קדושה כנגדווכל יום יצאו משער טומאה אחד ונכ, תשע וארבעים יום 10757 

 10758 .הקדושה הארבעים ותשעה

, נקיות, זריזות, זהירות, תורה, עשרה מדרגות זו למעלה מזו (´ז כ"ע) פנחס בן יאיר´ וכבר חשב ר 10759 

, ק היא מעלת הנבואה"ואחר רוה, כ רוח הקודש"ואח, קדושה, יראת חטא, ענוה, חסידות, טהרה, פרישות 10760 

כמה היתה רוח נבואה שורה , כשהגיעו בני ישראל לשער הקדושה הארבעים ותשעה כי, ומזה תבין פשוט 10761 

 10762 !הולך וגדול´ כאשר שמעו קול ה, עליהם בשעת קבלת התורה

כשנגלה המקום , מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן´ פ ה"עה, (ספרי וזאת הברכה) ל"והנה אחז 10763 

אמרו לו מה כתיב , אמר להם מקבלים אתם את התורהבתחילה הלך אצל בני עשיו ו, ליתן תורה לישראל 10764 

והידים ידי ´ שנא, ע כל עצמו של אותו אביהם רוצח הוא"אמרו לפניו רבש, אמר להם לא תרצח, בה 10765 

ל לא "א, אמרו לו מה כתיב בה, הלך לו אצל בני עמון ומואב, ועל כך הבטיחו אביו ועל חרבך תחיה, עשיו 10766 

 10767 .ש"ל לא תגנוב עיי"א, הלך ומצא בני ישמעאל, ה שלהם היאאמרו לפניו כל עצמה של ערו, תנאף

והרי יש להם טענה למה לא אמר , ה את מה שאינם רוצים"ומקשין העולם מה טעם שמיד אמר להם הקב 10768 

שמכיון ששאלו מה כתיב , אבל התשובה פשוטה, לבני עשיו מצות כיבוד אב ואם שבזה היה עשיו מצטיין 10769 

כי , אין הם צריכים לשאול מה כתוב בה, ה בא לתת תורה לבריותיו"כי אם הקב, בה לכן אמר להם כך 10770 

והיה להם לדעת כי כל , א לקיימו"ולא יצוה דבר שא, (.´ז ג"ע) ה בא בטרוניא עם בריותיו"בודאי אין הקב 10771 

, ומה להם לשאול מה כתוב בה, בנתינת התורה הרי זה לטובת האדם ואושרו בזה ובבא לנצח´ רצונו ית 10772 

כי אנו לא שאלנו מה כתוב בה רק , לפיכך בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, שאלו אבל ישראל לא 10773 

 10774 .כ נשמע"נעשה ואח´ מיד אמרנו כל אשר דיבר ה



, ק"נעשה ולקבל התוה´ אמנם כדי שנגיע למצב נפלא זה של ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר ה 10775 

עד , ת מצרים עצמה אשר הביא אותנו בכור הברזלמגלו, ת בהכנות גדולות עד מאד"הכין אותנו השי 10776 

וכל השבעה , וכן קריעת ים סוף, לצאתנו משם בכוח גדול באותות ובמופתים ביד חזקה ובזרוע נטויה 10777 

וזה הדבר עצמו ללמדנו בא שיש , ונתן לנו המן לחם מן השמים, שבועות שעלו מעלה אחר מעלה בכל יום 10778 

 10779 .יך לעמול להוציא לחם מן הארץ דוקאואין צר, מציאות של לחם הבא מן השמים

כי בנוסף לכך ששמלתם לא בלתה , לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן, (ז"מכילתא בשלח י) ל"וכבר אחז 10780 

, ושורפים הנחשים והעקרבים, והעננים מקיפים אותם ומיישרים הכל לפניהם, מעליהם ורגלם לא בצקה 10781 

ולא חסרו אלא , נוסף לכל זה גם המן יורד להםב, גם בארה של מרים מתגלגל והולך איתם בכל מסעיהם 10782 

ששם המן נשחק ויורד למטה , ק כתוב שיש שמים למעלה הנקרא שחקים"בזוה, הלקיטה ותו לא מידי 10783 

פ היו יכולים לישב בשלוה "ועכ, ש"וההשפעה באה מקדושת השבת עיי, בדרך השתלשלות עד שיתגשם 10784 

 10785 .לעסוק בתורה בלא שום טירדות

ולא מצינו , אביו הרי הוא מאמין באביו שיכול לתת לו כל צורכו ובוטח בו שיתן לובן הסמוך על שולחן  10786 

, כי גם היום לא הוא שדאג לעצמו אלא אביו האכילו, בן שאוכל על שולחן אביו שידאג מה אוכל למחר 10787 

שהוא הבורא הזן , ת"ולכן אם אדם אמונתו חזקה בהשי, לכן בטוח הוא באביו שגם למחר יעשה כן 10788 

ממילא הוא בוטח בו שלא יעזוב אותו , יחיד ומיוחד אין עוד מלבדו, ביצי כינים עד קרני ראמיםומכלכל מ 10789 

מפני שהוא אינו ´ ואם אדם חושב שאינו יכול לבטוח על ה, אתו´ וכמאז גם עתה ולמחר תמיד ה, לנפשו 10790 

, מהרשעים ז יותר"כי הצדיקים נענשים על העבירות בעוה, אף פעם לא יבוא לבטחון, ראוי לקבל הטובה 10791 

 10792 .אינו ראוי´ חסד יסובבנהו ואפי´ אלא ידע ויבין כי הבוטח בה

האומה הישראלית יש לה סגולה מיוחדת שאין לאף אחד מאומות , חביבין ישראל שנקראו בנים למקום 10793 

 10794 ל"ש ז"וכמ, והיינו מה שאנו נקראים בנים כביכול למקום, וזה ענין המידות הטובות הנטועות בנו, העולם

כי הבנים דומין , מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום, זה אלי ואנוהו הוי דומה לו (7ג"שבת קל) 10795 

ל כי קדוש אני קדושתי למעלה "ת, קדושים תהיו יכול כמוני, (קדושים´ כ פ"תו) וכן אמרו, לאביהם 10796 

! קדושיםומה אני קדוש אף אתם תהיו , ודאי יכולים אתם, אבל קדושים היינו פרושים תהיו, מקדושתכם 10797 

צריך , וזה ודאי כי גם מה הוא חנון ורחום, אלא שקדושתי למעלה מקדושתכם, אלהיכם´ כי בנים אתם לה 10798 

פ זה סימן לבני ישראל "עכ, כי מי ידמה לו ומי ישוה לו וזה פשוט, לומר שהכוונה היא לא דומה ממש 10799 

 10800 .שנקראו בנים למקום

ינו מחוץ למתנות הטובות של המידות הטובות והי, עוד אמרו שם חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה 10801 

יצרו של אדם מתגבר , ר שבאדם"הרי יש עוד לדאוג מכוח עפר מן האדמה שזהו יצה, שנטע בתוכנו 10802 

התורה , (7´קידושין ל) ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי לו יצה"אמר הקב, ומתחדש עליו בכל יום 10803 

, ם זוהי מציאות כשם שהדיבור הוא מציאותמחשבה של אד, מקדשת את המחשבה שהיא תולדת הנשמה 10804 

 10805 .ובמה שהאדם חושב שם הוא נמצא בכל נפשו ומאודו

, הרי נפשו נעשית טובה ועדינה, ת ובאמונה"בגדולת השי, אם הוא חושב בתורה ובחכמה, ולכן הדבר תלוי 10806 

ה שקץ אוכל רפש וצואה נמאס ונעש, נהפך לחזיר הנובר באשפה, אבל אם קובע מחשבתו בתאוות העולם 10807 

ואם הוא נמשך אחרי זה , כן האדם המשתמש במחשבותיו לתאוות העולם נעשה משוקץ ומתועב, ומתועב 10808 

ה לזכות "ולכן רצה הקב, כי טמא הוא ונפשו טמאה, שוב אינו מסוגל להרגיש בנפשו ענין רוחני, זמן רב 10809 

לב )  .את הגוף ומעשה המצוות מקדשות, התורה מקדשת את הנפש, את ישראל והרבה להם תורה ומצוות 10810 

 10811 .(אליהו

 10812 

 10813 מאמר עד

 10814 .(ה"ל´ דברים ד) הוא האלהים אין עוד מלבדו´ אתה הראת לדעת כי ה

והינם , המעלות הכי עליונות הטביעם הבורא כביכול בכוחותיו, כלל הוא שכל מה שנדרש מאת האדם 10815 

הדבקות שהיא מעלת , הנה אין עוד מלבדו רום המעלות, בואו ונראה דבר נפלא, מוטבעים בכוחות נפשו 10816 

נפגש בזה בכל שעה ואינו עומד על זה , הריהי באמת נמצאת בתכונתו של האדם, תכלית וכליל כל המעלות 10817 

היה זה מאמת , ואם היה האדם מתבונן בה, כ נשגבה וכל אחד מרגישה ממש בחוש"מעלה כ, מעולם 10818 

 10819 .ומברר לו יסוד התורה ומצוות וכל העיקר הנדרש מאתו

כ דק "כוח המחשבה הוא כ, שאין בכוחה של מחשבה לסבול שום רושם צדדי הנה כל אחד מאתנו מכיר 10820 

שרטוט הכי קל בצפורן על הקיר דיו בכדי להוציא את , שהתנועה הכי קלה מפריעה כבר בעדה, ואצילי 10821 

והרי , שהשרטוט הכי קל מפנה אל עצמו את המחשבה, ז"הפרעת המחשבה נולדת עי, האדם ממחשבתו 10822 

דבזה , הרי מן הנמנע שיהיה שום דבר צדדי הכי קל, מצד טבע כוח המחשבהו, היא נתונה בדבר אחר 10823 

 10824 .והוא מפני שמציאות המחשבה הוא אין עוד מלבדו, המחשבה מופרעה כבר במציאות



, אהבה עד אין שיעור, אין עוד מלבדו, רק במצב כזה היא מחוברת ודבוקה כולה, כשאין שום דבר זולתה 10825 

וזהו , ובטלה המחשבה, בטל החיבור, רהור כל דהו הרי בטלה הדבקותדבה, שלא יהיו בה הרהור כל דהו 10826 

ועל האדם , הנה כוח כזה מוטבע באמת בכוחות נפשו, משום שתכלית הנדרש מאת האדם שהוא אין עוד 10827 

כ גדולים ונשגבים העומדים ברומו של עולם יוכל להדגישם "איך שענינים כ, להשתומם ולהתפעל מזה 10828 

 10829 .ולמששם בחוש

, שמחדש שם חידוש עצום בענין השכל, (א"א פנ"ח) נ"ם במו"זו יתבארו לנו דברי הרמב י הצעה"ועפ 10830 

והוא מפנה מחשבתו , יתעלה´ והוא נוטה כולו אל ה´ אבל מי שישים כל מחשבתו אחר שלמותו באל 10831 

לדעת הנהגתו אותם , ת"ללמוד מהם ראיה על השי, וישים פעולות שכלו כולם בבחינת הנמצאות, מזולתו 10832 

יש מהם מי שהגיע , וזאת היא מדרגת הנביאים, מהם אשר באו אל בית המלך, ה צד אפשר שתהיהעל איז 10833 

ישאל ויענה וידובק , ´בו ויהי שם עם ה´ עד שנא, ת"מרוב השגתו ופנות מחשבתו מכל דבר זולתי השי 10834 

ר והיה כאש, ואמנם ראוי להתחיל בזה המין מן העבודה אחר הציור השכלי, עמו במעמד ההוא המקודש 10835 

ותחזק , כ תתחיל להמסר אליו ותשתדל להתקרב לו"אח, ומעשיו כפי מה שישכילהו השכל´ תשיג ה 10836 

 10837 .הדיבור אשר בינך ובינו והוא השכל

כ נשגב ועומד "ם מתחיל בענין כ"הרמב, ל חידוש גדול ועצום במהותו של שכל"ם ז"הנה גילה לנו הרמב 10838 

ר מדבריו ששכל מצד עצמו מציאותו הוא אין מבוא, ומסיים והוא השכל, ´ברומו של עולם בדבקות בה 10839 

מצד מציאותו של שכל , ת"ומצד שכל לחוד הרי האדם דבוק כבר לבוי, דבקות גמורה אהבה וחיבור, עוד 10840 

א בשום אופן "וא, דשכל הריהי מציאות שאינה סובלת שום דבר בעולם, א שיהיה שום דבר צדדי"א 10841 

ובהמצא הפסק כל דהו , לו ברשות אדוניו עבד גמורכו, מצד השכל מוכרח האין עוד, שיפסיק איזה דבר 10842 

 10843 .אין זה כבר מהותו של שכל

הנה התבאר כי הכוונה אחר ההשגה , כ"נמצא דמצד שכל לבד מחוייב כל יסוד העבדות כמו שמבאר אח 10844 

ומפני זה ירבה , וזה יושלם על הרוב בבדידות, היא להמסר אליו ולשים המחשבה השכלית בחשקו תמיד 10845 

ם גילוי עצום "הנה גילה לנו הרמב, ולא יתחבר עם אדם רק לצורך הכרחי, ד ולהתבודדכל חסיד להפר 10846 

שכולו , דבקות ואהבה עד מסירת נפש, שמהותו של שכל הוא אין עוד מלבדו, ששכל הנהו דבקות וחיבור 10847 

 10848 .אין עוד מלבדו, ואין לו רשות אחרת´ מסור לאל

, שואל מעמך הושרשה בכוחות האדם´ אל´ ה המעלה עליונה של בו תדבק מ, כ רם ונשגב"הרי ענין כ 10849 

איך שכל הנדרש מאת , ונתבאר לנו כאן מה שהקדמנו, שמצד טבע השכל לבד הרי הוא מדובק ומחובר 10850 

שהרי , והשרישן בכוחות נפשו עם יצירתו, באדם´ המעלות הכי גדולות כבר הטביען הבורא ית, האדם 10851 

דכיון שמבאר שזהו מציאות ומהות , אדם בכוחותיום שמעלה זו באמת מוטבעה ב"בענין דבקות כתב הרמב 10852 

אלא דבר המוטבע אצלו , כ הרי ענין אהבה ודבקות עד מסירת נפש אינו ענין צדקות וחסידות"א, השכל 10853 

 10854 .מצד טבעיו גרידא

דמצד השכל עצמו באמת , אבל אין החסרון תלוי בשכל, א להגיע לזה"הן אמת שמבלי צדקות וחסידות א 10855 

ואין לך מפריע , אלא שמי שאינו צדיק וחסיד הריהו משוקץ כולו מכל צד, הוא גמור הרי הדיבוק והחיבור 10856 

כ דבר רע "כש, ומה שריטה קלה מפריעה ומפנה את המחשבה עד שכבר חסר אין עוד מלבדו, גדול מזה 10857 

 10858 .מידה רעה וחטא

ינה סובלת דמציאותה של המחשבה מצד עצמה הריהי אין עוד מלבדו וא, אבל זהו אך ורק מפני המפסידים 10859 

טרדה הכי קלה הריהי כבר , ודבר זה מוחש הוא באמת לכל, וכל מין מפריע הריהו כבר מיתה בעדה, כלום 10860 

כשאין שום מונע , דמציאותה וחיותה הוא אך ורק באין עוד מלבדו, מפסיקה המחשבה ונפסק חיותה 10861 

יאות שכל הוא אך ורק ונמצא דמצ, דבקות גמורה בחי העולמים, כאילו מסביב מדבר שממה וציה, ומפריע 10862 

 10863 .מסירת נפש ומהות של עבדות

ומבלי זה אין זה כלל , שמהותה הוא אין עוד, ק"ויוצאת לנו בזה הערה נוראה עד מאד במהותה של תוה 10864 

כשאדם לומד תורה , ´כי מציאותה היא שיהיה כולו דבוק בכל מחשבתו וכוח עיונו ולבו לפני ה, תורה 10865 

דבוק בה בכל , א אך ורק ובו תדבק"כ, טרדה ומחשבה מחוצה להצריך שלא תהיה לו בשעה ההיא שום  10866 

 10867 .חושיו עד כדי התפשטות הגשמיות מבלי שום טורד ומפסיד

תורה היא מציאות , (´אבות ג) חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, מהותה של תורה היא דבקות וחיבור 10868 

איני יודע באיזה צד אוהבים , ´הלפי שהוא אומר ואהבת את  (´דברים ו) ואמרו בספרי, של אהבת השם 10869 

ן "וכתב הרמב, ה ומדבק בדרכיו"שמתוך כך אתה מכיר את הקב, ל והיו הדברים על לבבך"ת, ה"את הקב 10870 

מהו תעבוד שתהא מפנה עצמך לתורה , וראיתי עוד בתנחומא, אלהיך תירא ואותו תעבוד´ פ את ה"עה 10871 

שתהא מפנה , פ דרכנו"והוא מבואר ע, דלכך נאמר ואותו תעבו, ולא תהיה לך עבודה אחרת, ולמצוות 10872 

 10873 .עצמך לדברי תורה זהו באמת ואותו תעבוד דעבודה זהו אין עוד



ז הרי עבודת האדם המוטלת עליו בימי האלול הוא "ולפי, ה"ואלול הריהו הכנה לר, ה הוא מלכיות"ר 10874 

והיא , ה ומצוותלהיות מפנה עצמו לדברי תור, להכניס עצמו לפי כוחותיו בדרגא זו יותר ויותר, ז"עד 10875 

ולא , פ בעת עסקו בתורה ומצוות ובעת תפילתו"הערה גדולה לאדם להתחזק להיות מחשבתו דבקה לכה 10876 

כל מה שירחיק ממנו מטרידים , וכל מה שיכניס האדם עצמו יותר ויותר בדרגא זו, יטרדהו שום דבר 10877 

, (ז"ה ט"ר) ל"ש ז"כמ, יןהרי זוכה הוא בזה למלכיות וזוכה ליום הד, והמפסידים ויתדבק יותר לבוראו 10878 

´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכם שיעלה זכרונכם לפני לטובה 10879 

 10880 .(ז"ע

 10881 

 10882 מאמר עה

 10883 .(ה"ל´ דברים ד) הוא האלהים אין עוד מלבדו´ אתה הראת לדעת כי ה

ללו של עולם מלא הנה יסוד ועיקר תכלית הבריאה הריהו וידעת היום אין עוד מלבדו לכן באמת כל ח 10884 

בכל אשר תעיף עיניך ובכל , כל הבריאה וכל נברא הכל מורים על יסוד זה של אין עוד מלבדו, מיסוד זה 10885 

שכל מצד עצמו , מלמדים ומורים לך על אין עוד מלבדו, כל הנבראים דומם חי וצומח, אשר תעמיד רגליך 10886 

אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך , אין עוד כל מציאותה היא´ תורה הק, מציאותו ומהותו הוא אין עוד מלבדו 10887 

ה גידים כל "ח אברים והשס"כל הרמ, מציאותו של הכלל ישראל הריהו אין עוד, ישראל גוי אחד בארץ 10888 

כל ישותם ממשותם ומציאותם הוא , מציאות כל נברא ונברא רמש וצפור כנף, עצמותי תאמרנה אין עוד 10889 

 10890 .שמורים ומלמדים ואומרים אין עוד מלבדו

הכל , שכל הבריאה כולה מאדם עד רמש וצפור כנף, יבין ויכיר באמת, ויורד לעומקו של יסוד זההמכיר  10891 

ל דעת תבונות בנוי על "יסוד ספרו של הרמח, כי נשגב שמו לבדו´ משבח מפאר ומרומם ומהלל את שם ה 10892 

אמר , ל"וז, לבאר ולהורות איך שבכל הבריאה מההתחלה עד הגמר מתפלפל ויוצא יסוד זה, יסוד זה 10893 

, כל המעשה הגדול אשר עשה מני שים אדם עלי ארץ, ´השכל עתה כשנשים אל לבנו כל סדרי מעשיו ית 10894 

הנה מה שנתברר לנו מכל זה בירור גמור הוא עוצם יחודו , ´י נביאיו הק"וכל אשר הבטיח לנו לעשות ע 10895 

 10896 .´ית

דרך , להשיג אותם שאין בנו כוח, ת אינם מתבררים אצלנו כלל"ותראי שכל שאר מעלות שלמותו הבב 10897 

ל "ועל כן אמרו ז, ידענו שהוא יודע ולא השגנו ידיעתו, משל ידענו שהוא חכם אבל לא השגנו סוף חכמתו 10898 

וכיון שאין אנו יכולים להשיג , אנת הוא מבין ולאו בבינה ידיעא, אנת הוא חכים ולאו בחכמה ידיעא 10899 

במופלא ממך אל  (.ג"חגיגה י) בזה נאמרכי על כיוצא , נמשך לנו מזה איסור החקירה בהם, המעלות האלה 10900 

 10901 .אדרבה זה מתגלה ומתברר לנו בירור גמור´ אבל יחודו ית, תדרוש במכוסה ממך אל תחקור

לתקוע , שלא די שהוא מתברר לנו אלא שחייבים אנחנו להשיב אל לבנו הידיעה הזאת, ונמשך לנו מזה 10902 

ה וידעת היום והשבֹת אל "ונו משרעוהוא מה שמצ, אותה בלבבנו בישוב גמור בלי שום פקפוק כלל 10903 

, כי כל הנלקט מכל מסיבותיו הגדולות אשר הוא מתהפך בעולמו, ומפי עליון מעיד בעצמו ומודיע, לבבך 10904 

 10905 .הרי הוא גילוי יחודו הגמור הזה

כי אמת הוא ודאי , ל שם"ומבאר הרמח, הכל מורה על אין עוד מלבדו, הבריאה כולה צד הטוב וצד הרע 10906 

בלא שנוכל להבין במעשיו לא נמשך ולא קודם לא סיבה , ל לברוא עולמו בדרך כל יכולתוה יכו"שהיה הב 10907 

והנה , ואם היה בורא כך היה סותם פיהם של כל הבריות שלא יפצו פה כלל על כל מעשיו, ולא מסובב 10908 

שבאמת כל ענין היציאה הוא , שכל הרוצה לצאת יצא´ העולם הזה נברא בה (7ט"מנחות כ) ל"אמרו ז 10909 

, היציאה עצמה יצירה היא, ואם לא היה נברא פתחו של ה לא היו יכולים לצאת בשום אופן, ה גדולהפליא 10910 

הרי ענין העבירות הוא מסודות , ´איך זה באמת יכולים לעבור על רצון ה? דאיך ולאן אפשר לצאת 10911 

 10912 .צאתה שברא עולמו באופן שיהיו יכולים ל"כך רצה הקב, ´אלא שכך הוא רצונו ית, היצירה ופלאיה

ולהראות על זה נבראה , להראות כי הוא אחד ואין שני לו, דעת תבונות´ תכליתה של יצירה זו מבואר בס 10913 

מהיצירה של שני עצמה מתברר לעין כל כי , ס מזה גופא מתברר אחד"מציאות של שני שסו, עוד מציאות 10914 

ה הראשונה בכל ממשלה ממש כמו ממשל, ולשם זה ברא כביכול ממשלה שניה, הוא אחד ואין שני לו 10915 

 10916 (7ה"שבת ק) ש"כמ, הוא ואין בלתו, רק הוא לבדו, שמהותה ומציאותה מצד הרע וגם היא אין עוד, תנאיה

שהוא מושל בכל הגוף בכל , ר"איזהו אל זר שהוא בגופו של אדם הוי אומר זה יצה, לא יהיה בך אל זר 10917 

 10918 .האברים

כמו בצד הקדושה כן הוא בצד , לך ממשמ (´קהלת ט) עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול 10919 

נתון אך , כל מחשבותיו ומציאותו בכל ישותו, כפוף תחת עולו באהבה רבה, כולו תחת ממשלתו, הטומאה 10920 

להשתומם מנוראות , (7ב"נדרים ל) ט"ר לית דמידכר ליה ליצ"בעידנא דיצה, אינו יודע כלל מאחר, ורק בו 10921 

 10922 .תוקפהממשלה בכל , הדברים שישנה ממשלה שניה ממש



, ה שיהיה שני"שני ישנו משום דכך רצה הקב, אכן יותר משנים אין, איך זה יתכן שני זהו מסודות היצירה 10923 

, ´לא נמצא אדם שלא יהיה דבוק לא בצד זה ולא בצד הב, אם נצא לשוט בארץ ונחפש בכל הבריאה כולה 10924 

א "ולכן א, ´שנים ולא ג ,ברא רק שנים´ והוא משום דהבורא ית, אדם נייטרלי בשום אופן לא נמצאהו 10925 

בכל מעשה ופעולה שעושה האדם מוכרח , או עבד התאוה´ כ או עבד ה"ובע, בשום אופן למצוא שלישי 10926 

 10927 .כי שלשה בבריאה אין, לא הא ולא הא זה אינו בנמצא, ז"או לע´ ית´ שיכוין או לה

מעצמו יוכל לראות , רגילים אנו לומר תמיד שהראיה הכי גדולה על חובת האדם ועבודתו הוא האדם עצמו 10928 

או , יתבונן האדם בעצמו ויראה כי כל ימי חייו עסוק רק באחת, ולהווכח מה חובתו בעולמו ומה תכליתו 10929 

לאמר איני רוצה בכל הפלפול , ט"ר ויצ"ואדרבה ינסה האדם להפטר מכל העסק של יצה, בטוב או ברע 10930 

כ הנהו דבוק או "ובע, נים ולא יותרוהוא משום שיש רק ש! ויוכח אז אם זה אפשר, אשב ואעסוק במסחרי 10931 

 10932 .בהא או בהא

לבחון ולהכיר את , מתאמת אצלו כי כל יסוד העבודה היא על נקודה זו, ומכיון שמתברר להאדם יסוד זה 10933 

כל דף של תורה מורה לו לאדם את , ק"וזה כל האדם וזה יסוד תורה, זה לעומת זה ולבחור באחד האמיתי 10934 

, המרכבות´ להורות לאדם החילוקים איך להבחין בין ב´ ש פרק שלם יירמיה הנביא מקדי, האחד האמיתי 10935 

 10936 .ז סובב כל יסוד עבודת האדם"וע, א לו לאדם לשבת בחיבוק ידים ולומר שהוא ניטרלי"ומזה יוצא כי א

, אשר מלך בטרם כל יציר נברא, אדון עולם, ס יתברר מתוך זה אין עוד"תכלית בריאת הרע הוא שסו 10937 

, סוגיא שתחילתה וסופה אין עוד גם אמצעה אין עוד, ולאחר היצירה אין עוד, ין עודקודם היצירה היה א 10938 

על אופן זה , כל העסק שלנו הוא עם הממשלה השניה ממשלת זדון, הבריאה כולה היא סוגיא של אין עוד 10939 

וזה כל עבודתנו כי זה כל , כל המכוון הוא כדי שיהיה אחד, נבראה הבריאה ועל אופן זה נברא האדם 10940 

 10941 .(ב"פ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .אדםה

 10942 

 10943 מאמר עו

 10944 .(ה"ל´ דברים ד) הוא האלהים אין עוד מלבדו´ אתה הראת לדעת כי ה

, האדם נדמה לו כאלו עובר על רצונו של מקום, ´ואין יכולת לו בלי רצון ה, נראה לאדם כי יכולת לו 10945 

רוממה ´ עושה חיל ימין ה´ נאמר ימין הכ, רק לגמול לנפשו רעה יוכל, והאמת כי לא יוכל לעבור על רצונו 10946 

רוממה ´ והראיה ימין ה, עושה חיל גם עתה בהסתר´ ימין ה, הענין כך? עושה חיל מה זה הכפל´ ימין ה 10947 

דבר זה בלבד יוכל להפוך מחשבות אדם , ובהכרח כי גם עתה עושה חיל רק בהסתר, הלא גם עתה רוממה 10948 

כי מטרת השעה משחקת להם היא תחבולותיו , ולדואשר הוא מורגל בהם כמעט מיום ה, ותחבולותיו 10949 

 10950 .והשתדלותיו

וכן היא המידה , ורק למראה עינים ידמה להם כי הועיל, ומזה נתברר סוד כמוס כי שוא ושקר בימינם 10951 

ואם ידמה לו כי צלחה לו אין , והיא תצליח´ ומעתה איך יעלה על הדעת כי לעבור פי ה, לעור עיני טפשים 10952 

אשר לא ישוער ולא יעורך בשביל , ומי פתי יסור הנה לסבב לנפשו רעה מר ממות, זה רק כאחיזת עינים 10953 

 10954 .הצלחת אחיזת עינים

אשר זכה לעצמו זוך , כי ההשכלה הזאת היא עיקר השכלת החכם, ודע כי המשכיל על דבר בעומק יבין 10955 

ינו לאחריתם והכתוב מרמז זאת במלות קצרות לו חכמו ישכילו זאת יב, והדברים ארוכים, השכל ויפעתו 10956 

מקראות מפורשים , ודע כי כאשר נתבונן, ובן זומא הבין זאת ואמר איזהו חכם הרואה את הנולד, דייקא 10957 

והנה סבב המסבב שהם , אחי יוסף בקשו לבטל החלום שלו, רק חסרה לנו הפשטת הצורות, בתורה כן 10958 

ומזה , ונמכרנו לישמעאלים וסבב כי אמר יהודא ידינו אל תהי בו לכו, בעצמם הוליכו אותו לקיום החלום 10959 

 10960 .נסתבב קיום החלום

התחיל לצעוק ווי ווי מלכים אשר לנו מס , פרעה כאשר שמע כי הולכים לגמרי ואינם שבים מצרימה 10961 

ושר של מצרים , ופייס לכל עמו לרדוף אחריהם, שוב לא יתנו בשומעם כי עבדינו ברחו מאתנו, נותנים 10962 

תורי זהב , לתת לעמו ישראל ביזת הים, ה"ך מלכי המלכים הקבוהוא לא ידע כי זוהי עצה ממל, נסע עמהם 10963 

 10964 ל"עד שאמז, ה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"לקיים הבטחתו לאברהם אע, עם נקודות הכסף מביזת מצרים

אין לך אחד מישראל שלא היה לו שמונים חמורים לובים טעונים מכספם וזהבם של , (7´בכורות ו) 10965 

 10966 .מצרים

ונפל בלבו גם , אמרו חכמים קרח חכם גדול היה ומטועני ארון הקודש היה, ל"זהר ב"קרח אמרו עליו במ 10967 

בהסיתו רבים מישראל לבטל , ה"כי ישבר מעשה ידיו של משה רבינו ע, כן דמיון של שטות מאחיזת עינים 10968 

תתעוורנה עיניו , חכם גדול בן בנו של קהת בדור המדבר, היאומן כי יסופר, ג"התמנות שלו והוא יהיה כה 10969 

ולא עוד אחרי ראות בעיניו מיתת , היאומן כי יסופר אם לא היה מפורש, נ ראשי סנהדראות"עם ר 10970 

ראה מה אחיזת עינים עושה על , ואחרי הקצף הנורא על דור המדבר מבן עשרים שנה ומעלה, המרגלים 10971 



אל  והנה אז היו הגונים ונתגלה עונשם ועתה, לגרום רעה לעצמו ורצון השם לא יעבור, היותר גדול 10972 

 10973 .ורק המשכיל המקיף הסיבובים ישכיל ויבין, ונראה לאדם כאילו אהני מעשיו, מסתתר הוא

להתרחק ממה , כי כל עיקר הנדרש מהאדם הרוצה להטיב לעצמו הוא, ואשר התעוררתי מפרשת קרח 10974 

לפי הנראה במדרש כי גם , אם אדם עושה עצמו כעיר זה שמהלך אחר שיחה נאה, (7ח"ב ע"ב) ל"שאמרו ז 10975 

הרי כי אדם גדול , כי איתא במדרש שם נטל את אחיו אהרן וקשטו ככלה, ם גדול כקרח נכשל בזהחכ 10976 

 10977 .ו"ומה יעשו מלומדי שיחה נאה מילדותם ח, כמוהו נזרקה בו שטות לפי שעה להלוך אחרי שיחה נאה

ו מי סיבב בכיה לדורות וגלינו מארצנו ונתרחקנ, ה"י משרע"וכן האנשים הנקובים בשמותם בתורה ע 10978 

הלא הכל , ל"ופרצה המינות בעולם ר, ר תורה מכמה בני ישראל"ונשתכחה בעוה, ´ר מאתו ית"בעוה 10979 

גרמו להם ולכל ישראל כל המאורע , ל כי מחמת שידעו ששוב לא יהיו נשיאים"שאמרו ז, שיחה נאה 10980 

מאמר ל ב"ולא לחינם התחילו ז, והדברים מפליאים כל לב מבין, הרי כי הכל בשביל שיחה נאה, שאירע 10981 

הרחמן יצילנו ונזכה לקשט מידתנו , הרי כי זה עיקר רשת היצר, בבא בתרא אם אדם עושה עצמו כעיר זה 10982 

 10983 .(ב"ס´ חכמה ומוסר מא)  .על דרך התורה ורק בזה נצליח מעלה מעלה

 10984 

 10985 מאמר עז

 10986 .(ה"ל´ דברים ד) הוא האלהים אין עוד מלבדו´ אתה הראת לדעת כי ה

ונקח לנו ציור מהענינים הנשגבים שלכאורה אין לאדם שייכות בהם , המבואר אצלנו שיסוד הכל הוא הכנ 10987 

, ליראיו´ שאינה אלא סוד ה, הלא הוא פשוט לכל שאין לאדם שום שייכות לנבואה, כלל כגון נבואה 10988 

כ מעלת הנבואה יכול להשיג האדם על ידי "ואעפ, ה את עבדיו הנביאים ומגלה להם עתידות"שמנבא הקב 10989 

כמו שאם יאכל האדם ישבע ואם ישתה ירוה , היא כהשגת כל הדברים הטבעיים שהשגת הנבואה, עצמו 10990 

עד שבישראל היתה נבואה , י הכנת האדם הוא משיג נבואה"שע, כמו כן הוא בענין הנבואה, צמאונו 10991 

והוא שכשאדם , ב קללותיו של ישעיה היתה שיחדל נביא מישראל"שאחת מי, מהדברים השכיחים וקלים 10992 

 10993 .הבורא מוכרח לנבא אותו ,מכין עצמו לנבואה

דכשאדם עמל , דשם הלא ידוע לכל, שהוא אותו ענין כמו ענין הלימוד, וצריך להבין ענין זה של הכנה 10994 

, (´משלי ב) יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ ובאמת הרי ה, י לימודו"בלימודו הוא לכאורה משיג חכמתו ע 10995 

י הלימוד "כאילו שע, (7´מגילה ו) תאמיןכ יגעת ולא מצאת אל "ואעפ, ´שהכל הוא רק מאת הבורא ית 10996 

כ גדולה עד "דכשיש הכנה אזי ההתחברות שבין האדם והחכמה כ, וזהו ענין ההכנה, מוכרח הוא שיחכים 10997 

דבסוד החיבור כשאך יש , דזה בא מצד ההתקשרות והחיבור שבין האדם והחכמה, שהוא מוכרח להחכים 10998 

 10999 .הכנה אזי החכמה מוכרחת שתבוא

, ענין קבלת התורה הלא הוא מה שאתה הראת לדעת, ה צריך להבין ענין קבלת התורהוהנה רק באופן ז 11000 

ומשה רבינו היה לכאורה כתלמיד , גילה ולימד תורה למשה רבינו, פתח כל שבעה הרקיעים´ שהבורא ית 11001 

ובכל זאת , והתלמיד אינו יודע מעצמו כלום, שאין לו אלא מה שהרב מגלה לו ולומד עמו, היושב לפני רבו 11002 

 11003 .י קדושתו טהרתו ופרישותו זכה לקבל התורה"זאת אומרת ע, הרי משה קיבל תורה מסיני

, והכנתו של משה רבינו הריהי בגדר לימודנו אנו, כאילו שאחרי ההכנה היה מוכרח שתהיה קבלת התורה 11004 

שאחרי , כמו כן היה בהכנת משה רבינו לקבל תורה, שאחרי הלימוד הוא כבר בגדר הכרח שנשיג החכמה 11005 

היה מוכרח ללמדו תורה ולפתוח ´ כאילו שהבורא ית, הכנה היה זה כבר בגדר הכרחי שתנתן לו תורהה 11006 

 11007 .והאדם´ וזה מורה על סוד החיבור שבין הבורא ית, ט שערי בינה"לפניו כל המ

היצירה עצמה מורה לנו על החיבור שבינה , יסוד זה בולט תכף בתחילת היצירה והשתלשלות הבריאה 11008 

כל השתלשלות הבריאה הרי הוא בדרך סיבה , תה מחיה את כולם זהו סוד הוייתה וקיומהוא, ´ובינו ית 11009 

פ "הכל הוא ע, דבר אחד מכריח לשני שני לשלישי וכן הלאה, שבכל הבריאה נראה ענין ההכנה, ומסובב 11010 

וכן להיפך , כיון שהקודם הנהו הכנה בעדו, כאילו שמהדבר הנולד מוכרח שהיה המולידו, סדר ההכנה 11011 

 11012 .הריהו מכריח את תולדותיו, ר הקודם כשישנו כברהדב

וכתב ודע כי אין , שכתב בענין החוקרים שאמרו שהמיתה היא בהכרח, (ז"י´ בראשית ב) ן"עיין ברמב 11013 

אבל לדעת אנשי האמונה , כי הבריאה היא בחיוב, ההרכבה מורה על ההפסד אלא לדעת קטני אמונה 11014 

, ולעיל מזה כתב, גם הקיום יהיה בו לעד כל ימי החפץ ,האומרים כי העולם מחודש בחפץ אלהים פשוט 11015 

והחפץ האלהי אשר , כי הנשמה העליונה נותנת חיים לעד, ועל דעת רבותינו אלמלא שחטא לא מת מעולם 11016 

שכוונתו דכיון , ן"ומורגלים תמיד להבין דברי הרמב, ידבק בו תמיד והוא יקיים אותו לעד, בו בעת היצירה 11017 

 11018 .כ מה שייך על זה הכרח של מיתה"א, וחיים ברצונו´ רצון השהבריאה כולה מחודשת ב

וזה , ה"דכוונתו היא כיון שסוד החיים הוא דיבורו של הקב, אבל לפי דברינו מתפרשים דבריו על דרך זה 11019 

רוצה לומר ההשפעה שיוצאת על כל הנבראים זהו סוד קיומם , אכן רוח היא באנוש, עצמו מקיים אותם 11020 

שנשימה זו שהוא כביכול מנשב תמיד , ל שהוא מלשון נשימה"ש הרמח"כמ, נםנשמת שדי תבי, והוייתם 11021 



שחיבורו של כביכול עם בריותיו כאילו שהוא מנשב , נשמת שדי תבינם לשון חיבור, נותנת חיים לעד 11022 

וזהו , כ בהכרח הוא שהמיתה היא מה שהוא ניתק עצמו משורש החיים מהחיבור"א, בהם תמיד וזהו חיים 11023 

 11024 .ענין החטא

ה הוא "ודיבורו של הקב, ה"כיון שהתורה ניתנה בדיבורו של הקב, בין גודל ערכה של תורתנו הקדושהונ 11025 

, כל חפציך לא ישוו בה (א"פאה פ) וזהו מה שכתוב בירושלמי, כ התורה עצמה היא חיים"א, סוד החיים 11026 

מתאים באמת  וזה, משום דתורה היא חיים, שכל המצוות לא שוו כנגד תורה הקדושה, לרבות חפצי שמים 11027 

משום , (ג"שמות רבה פל) ולפרוש ממנה אינו יכול, תלמוד תורה כנגד כולם, עם כל הלכות תלמוד תורה 11028 

כל המרפה עצמו  (ג"ברכות ס) ל"ואמרו ז, ואמרו כל הפורש מן התורה כאילו פורש מן החיים, שהיא חיים 11029 

התורה זהו החיבור שזכו ישראל ויוצא מזה שקבלת , משום דמרפה זהו ריפוי קצת בהחיבור, מדברי תורה 11030 

והעבודה שיוצאת לאדם מחג השבועות היא שצריך הוא להשגיח שהחיבור יהיה , ´בינם ובין הבורא ית 11031 

 11032 .(ז"נ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .חיבור של קיימא

 11033 

 11034 מאמר עח

 11035 .(ה"ל´ דברים ד) הוא האלהים אין עוד מלבדו´ אתה הראת לדעת כי ה

וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים , להם שבעה רקיעים ה את התורה פתח"כשנתן הקב 11036 

ואחרי זה שוב אומר וידעת היום והשבות אל , (י שם"רש) לכך נאמר אתה הראת לדעת, וראו שהוא יחידי 11037 

´ כי לדעת שה, לכאורה פסוק זה מיותר, הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד´ לבבך כי ה 11038 

ומה , י"זה כבר נאמר בפסוקים הקודמים כפירוש רש, בשמים ממעל ועל הארץ מתחתהוא אחד ואין עוד  11039 

 11040 .והוא במלים והשבות אל לבבך, אבל עיון קצר מראה לנו שיש כאן חידוש? חידש הפסוק

לא מאחוריו כפעולות , בפעולות באות מפניו למעלה מן הטבע, הספורנו אומר על המלים ויוציאך בפניו 11041 

, ואז רואים חושית אתה הראית לדעת, נהג אתנו בדרך של בפניו למעלה מן הטבעה מת"אם הקב, טבעיות 11042 

לא כמו , לא להסתפק בידיעה שכלית בלבד אלא להשיב אל הלב, אחר כל זה צריך עוד והשבות אל לבבך 11043 

אז נבהלו אלופי אדום , שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושב פלשת, שקרה אצל האומות בעת קריעת ים סוף 11044 

הוא האלהים אבל ´ הם הסכימו כי ה, ובכל זאת לא הגיעו להרגשה של אין עוד, ב יאחזמו רעדאילי מוא 11045 

 11046 .לא על אין עוד

, כי רק כאן מקור חיותנו, עלינו להרגיש שזה בבחינת אין עוד, כשאנו נמצאים בעולמנו המיוחד בישיבה 11047 

אלא אחד , אבי אבי פעמייםמדוע , אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, וכך אמר הנביא אלישע על אליהו הנביא 11048 

כ "והתלמידים נקראים ג, אלהיכם´ וכן הפסוק אומר בנים אתם לה, אין עוד, כנגד האבא ואחד כנגד האמא 11049 

כאן כל השקפתו , התלמיד צריך להרגיש שרבו הוא אביו וגם אמו ואין עוד, זוהי השקפת התורה, בנים 11050 

, את זה בחוש ולא לחשוב על דברים חיצונייםהמטרה היא להרגיש , כאן כל הסיכויים של התעלותו לעתיד 11051 

 11052 .אין עוד, כגון תכלית פרנסה אומנות כסף

נעמן אמר כי אין , נתן ממש בעבודה זרה, מכל האלהים´ יתרו אמר עתה ידעתי כי גדול ה, איתא במדרש 11053 

אבל , אלהיכם הוא אלהים בשמים´ רחב אמרה כי ה, הודה במקצת, אלהים בכל הארץ כי אם בישראל 11054 

אמר , בחללו של עולם´ אפי, הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד´ אמר כי המשה  11055 

ש רמז "ילקו) אף אני מעיד עליך ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, ה אתה העדת עלי ואין עוד"הקב 11056 

וזוהי ההרגשה , משה רבינו השיג מה שלא השיגו כולם במה שאמר אין עוד בלי שום שיור, (ט"רס 11057 

שאביו , אבידת רבו קודמת, וכבר נפסק בהלכה אבידת אביו ואבידת רבו, מתלמיד כלפי רבוהנדרשת  11058 

, את זה הרגיש אלישע! כמה אנו רחוקים מהרגשה כזו, ב"ז ולעוה"אבל רבו מביאו לעוה, ז"הביאו לעוה 11059 

 11060 .אבי אבי כנגד אבא וכנגד אמא

הוא לא לומד , מו זהו דבר טבעימה שבן קשור לאביו ולא, הבה ונחשוב על מהות ההרגשה של אין עוד 11061 

כך רואים כך , כך מקובל מסביב, אלא זוהי השפעה? ואיך הגיע לזה, מוסר על כך אינו צריך להתאמץ בזה 11062 

עד , עד שזה נהפך להרגל ולטבע, לא עולה על הראש מחשבה אחרת, כולם מתנהגים אין דרך אחרת 11063 

ואינו שואל את , ו היא לחפש איך לגנובכמו הגנב שכל חכמת, לבחינת מושבע ועומד זה טבוע בעצמות 11064 

ואם , מה לחשוב על זה´ כן האדם זהו בשבילו דבר טבעי שאין אפי, עצמו האם בכלל מותר לגנוב או לא 11065 

הוא כבר , על זה לא שייך ללמוד מוסר מה חובתו בעולמו, מישהו ינסה לערער אצלו יסוד זה הוא לא יקבל 11066 

 11067 .יודע מהי חובתו הכל יסודו בהשפעה

אז , הרי זה כתוב אחרי כי אהב את אבותיך, על המילים ויבחר בזרעו אחריו, נאים דברי האבן עזרא וכמה 11068 

כי אם אמר בזרעם יכנסו עמנו שמונה , היה לו לכתוב ויבחר בזרעם אחריהם בלשון רבים רמז ליעקב 11069 

, כי הם בניםולא רוצים לכלול את עשיו וישמעאל אף , לא מתחשבים בבנים טבעיים, כמה זה נפלא, גויים 11070 

עלינו להתחנך לכך ולא , הרב זהו האב וגם האם, אין עוד, זה יעקב אבינו, מה שחשוב זה ההשקפה 11071 



אף כי אין הדבר מתקבל , הלכה היא אבידת רבו קודמת, להיגרר אחרי השפעת העולם הגורסת את ההיפך 11072 

 11073 .זה נגד הלכה פסוקה, וכל ההשפעה מושכת נגד זה, על דעת העולם

כי אם , אלהיך אל הארץ ונשל גויים רבים מפניך´ כי יביאך ה, אותנו מפני השפעת העולם התורה מזהירה 11074 

וכי למה , מזבחותיהם תתוצו ומצבותם תשברו ואשיריהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש, כה תעשו להם 11075 

כל זה כדי לבטל כליל את ההשפעה בלי , אבל הוא הדבר? צריך כל הפעולות האלו אחרי אתה הראית 11076 

למה כי עם , אבל ממיליוני חמורים לא שייך לקבל השפעה, ם מרובים"אף כי העכו, נות ובלי רחמנותעדי 11077 

 11078 .אלהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה´ ובך בחר ה, אלהיך´ קדוש אתה לה

בעי הוא אבינו האמיתי הט, להרגיש את טובות הבורא, היחיד, ההשקפה, לא הכמות קובעת אלא האיכות 11079 

בכם כי אתם המעט מכל ´ ואם עומדים בזה אז ממשיכה התורה לא מרובכם מכל העמים חשק ה, ואין עוד 11080 

השקפת והשבות , נתגבר על השפעת העולם ובזה נתמסר להשקפת התורה, אתכם´ כי מאהבת ה, העמים 11081 

 11082 .(דגל המוסר)  .הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד´ אל לבבך כי ה

 11083 

 11084 טמאמר ע

´ דברים ד) הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד´ וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה 11085 

 11086 .(ט"ל

שידיעה זאת היא תכלית המכוון מכל הבריאה , ל בדעת תבונות"ל ז"המתבאר מתוך דברי החסיד הרמח 11087 

כל אשר הבטיח ומ, מכל המעשה הגדול אשר עשה מני שם אדם עלי ארץ, ´שמכל סדרי מעשיו ית, ועניניה 11088 

עתה , וכמו שכתב שם, צריך שיתברר בבירור גמור כי אין עוד מלבדו, י נביאיו הקדושים"לנו לעשות ע 11089 

 11090 .´הנה מה שמתברר לנו מכל זה בירור גמור הוא עוצם יחודו ית, ´כשנשים אל לבנו כל סדרי מעשיו ית

כי כל הנלקט , ן מעיד בעצמו ומודיעופי עליו... ה מפי הגבורה וידעת היום"והוא מה שמצוונו משה רבינו ע 11091 

כענין אמרו ראו עתה , הוא היה גילוי יחודו הגמור הזה, מכל סיבותיו הגדולות אשר הוא מתהפך בעולמו 11092 

שהלימוד , הנה מתבאר מזה פשוט, כי אני אני הוא אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל 11093 

מכיון שכל הבריאה , ויש בו מדרגות עד אין סוף, תכליתהוא בלתי גבול ו, והידיעה של אין עוד מלבדו 11094 

 11095 .והבריאה הלא היא בלתי גבול ובלתי תכלית, ועניניה הכל מלמד על אין עוד

שלימוד ידיעה זו של , גם אנו היינו מבינים פשוט, לו היינו יודעים את הסוד של יש עוד וכמה הוא מקיף 11096 

או שהוא בוטח באדם או בוטח , וא כי יותר משנים איןהיסוד ה, אין עוד מלבדו הריהי בלתי סוף ותכלית 11097 

, יסור לבו´ כך הוא מן ה (ז"ירמיה י) עד כמה שאצלו ושם בשר זרועו, וכפי מה שהוא בוטח באדם, ´בה 11098 

כמה שמתבטל היש עוד כך מתהוה , ועד כמה שהוא פוגם באדם אל תבטחו בנדיבים, כך אצלו יש עוד 11099 

 11100 .שיותר משנים אלו אין במציאות, לא הוא מלבדווכשהוא אין עוד ממי, אצלו אין עוד

אם אפילו נשאר , כל זמן שנותן ממש בהיש עוד, נמצא כי כל עוד שלא נתברר לו לאדם האין שבבריאה 11101 

שכל היש עוד שיש בבריאה הוא , אין עוד מלבדו הוא, לא הגיע עוד לדרגת אין עוד, אצלו רק איזה משהו 11102 

ויש בו , הוא בלתי סוף ותכלית, רי פשוט שלימוד זה של אין עודוה, וזהו יחודו שלם, אין ואפס אצלו 11103 

 11104 .מדרגות רבות לאין שיעור

 11105 (ט"ש שמות רס"ילקו) ל"על יתרו אמרו חז, כי לאו מילתא זוטרתי היא לפגום קצת בהיש עוד, עלינו לידע

יודע , מי שמכיר את עצמו ויודע מקצת את מצבו, וצריך להבין שרק על יתרו נאמר זה, שהודה במקצת 11106 

ידו העושה , אינו רואה אלא מה שלפניו, ושם בשר זרועו, אלא יש עוד בתכלית, שגם הודה במקצת אין בו 11107 

, בכדי לפגום אף מקצת באדם, סומך ובוטח הוא לגמרי באדם, ויותר מזה אינו יודע כלום, והנותנת לו חיל 11108 

ואם אדם בא לידי , לאהאת התצא רוחו ישוב לאדמתו צריכים חכמה מופ, לראות את האין של האדם 11109 

, צריכים לידע שזו היא מדרגה רמה ונשאה, לפחות חצי אחוז אחד בהיש עוד, מדרגה כזו שפוגם במקצת 11110 

 11111 .ולזה צריך להיות חכם גדול

היינו שלא , על אדם הראשון מין היה שהיה אצלו שתי רשויות (7ח"סנהדרין ל) ל"והנה מצינו שאמרו חז 11112 

, ויהיה נא איפוא אצלנו שתי רשויות, יש עוד זהו כבר שתי רשויותהיה קצת , היה האין עוד בתכלית 11113 

הלא האמת הוא שאצלנו יש עוד הוא , ה רשות"אבל יהיה נא גם רשותו של הקב, שלושה או יותר רשויות 11114 

 11115 .מבהיל מאד, אפילו על אחוז אחד אין אנו מוותרים, בתכלית

שכל היש שבבריאה אין , ופת כי אין עודה במ"לכשיראה הקב, מי הוא שיוכל להתבונן בנוראות הדברים 11116 

ירמיה ) מספר עריך היו אלהיך יהודה"הלא כ, מבהיל מאד הדבר ומי יכילנה, וכוח זה אין, כוח זה אין, הוא 11117 

הרי , אימה ופחד נופל למתבונן בזה, האין שבכולם, ואם יצטרכו להראות במופת את האפס שבהם, (´ב 11118 

כשיהיו צריכים להראות , להראות כי אינה ולא כלום, ועד כלהיצטרכו להרוס את כל הבריאה כולה מהחל  11119 

יהרסו כל מבצרי האדם וחומות , הלא יוסר מהאדם כל משען, במופת כי כוחי ועוצם ידי לא כלום הוא 11120 

 11121 .הברזל שהוא בוטח בהם



אל תאמר , גם ברוחניות צריך שיתברר היסוד של אין עוד, וצריך לידע שגם בעניני רוחניות כן הוא 11122 

 11123 הרי יש בתורה פרשה שלמה, הרי לכאורה על תורה ומצוות יש מה לסמוך (´דברים ט) ´תי הביאני הבצדק

עם כל זה גילתה לנו התורה , אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם ואם בחוקותי תמאסו (ו"ויקרא כ) 11124 

גם זה נקרא , בוטח על תורה ומצוות, שאם האדם אומר בצדקתי, אל תאמר בצדקתי, בזה סוד גדול ומבהיל 11125 

אלא רק על , גם תורה ומצוות לבדם אינם, אלא הסוד הוא כי אין עוד, שהרי יש לו תורה ומצוות, יש עוד 11126 

 11127 .יכולים להשען ולעמוד´ שמו ית

, באדם הגדול בענקים, מבטוח באדם´ כתב על הפסוק טוב לחסות בה, ץ בפירושו על הלל"בסידור היעב 11128 

ומעתה נתבונן נא נוראות , רהם לא ידענו וישראל לא יכירנוכי אב, בנדיבים נדיבי עמו האבות בכלל 11129 

שאין כאן , ולבטל גם את האבות הקדושים, כשיהא נצרך להראות במופת כי אין עוד בתכלית, הדברים 11130 

לשבור , הלא יהא נצרך להרוס את הכוחי ועוצם ידי שברוחניות, מעולם שמך יחוד שלם, אלא שמו הגדול 11131 

 11132 .נורא ואיום, להראות בפועל את האין עוד ומה יהא נשאר אז, יתורה ומצוות אל תאמר בצדקת

משום שהלא סוף כל סוף , על עקבתא דמשיחא (ט"סוטה מ) ´ל בגמ"וזהו ביאור כל הסדר שמנו חז 11133 

בין בגשמיות , ובהכרח שישברו ויהרסו את הכל מהחל ועד כלה, צריכים להראות את כל האין עוד במופת 11134 

הרי אימה חשיכה גדולה נופלת כשאנו רואים מה , את האין והאפס שבהם בכדי להראות, ובין ברוחניות 11135 

, ויראי חטא ימאסו, תנו רבנן בעקבות משיחא חוצפא יסגא וחכמת סופרים תסרח, ל"שמונים שם חז 11136 

 11137 .על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים, והאמת תהא נעדרת

מראים , מראים את האין שבבריאה, רוןשבעקבות משיחא בגמר האח, ל מגלים לנו"חז, וזהו ביאור הדבר 11138 

עד שגם חכמה , כל מעוזי ומבטחי האדם בין בגשמיות ובין ברוחניות בטלים, שהכל בטל ומבוטל באמת 11139 

חכמה עליונה פושטת את , אכזבה כזו, ויראי חטא ימאסו, חכמת סופרים תסרח, עליונה אף היא תתבטל 11140 

ובכל זאת אנו חיים , לא נשאר כלום? יש לעמוד ועל מה יש להשען ועל מה, הכל יתפוצץ ויהרס, הרגל 11141 

 11142 .יראי חטא ימאסו, חכמת סופרים תסרח, חכמה עליונה אינה עומדת לו לאדם, שמך לא שכחנו, וקיימים

ובכל זאת הכלל ישראל חי וקיים בכל , תמו וכלו כל מבצרי האדם, גם האבות הקדושים תמו זכות אבות 11143 

ועל מה יש לנו להשען על , ל"וזה מה שאמרו חז, ´בדו רק שמו יתכ מכירים מזה שאין עוד מל"ובע, תוקפו 11144 

מתברר היסוד של אין עוד , ממה שהכל חרב בתכלית, היינו שמכל העקבתא דמשיחא, אבינו שבשמים 11145 

ורק על אבינו שבשמים יכולים לעמוד גואלנו , כולם פשטו את הרגל, שאי אפשר להשען עליהם, מלבדו 11146 

 11147 .(ז"כ´ ב מא"ר חדעת חכמה ומוס)  .מעולם שמך

 11148 

 11149 מאמר פ

´ דברים ד) הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד´ וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה 11150 

 11151 .(ט"ל

הנשגב והעיקר בשימוש רפואות התורה לתחלואי , ל באגרת המוסר"ז גאון ישראל מסלנט זצ"ל אדא"ז 11152 

, ב כוחה להשריש לאט לאט קנין רב בנפשמה ר, הוא ללמוד בעוז ועיון עמוק היטב דיני העבירה, היצר 11153 

ל תורה בעידנא דעסיק בה "הוא מאמר רז, רוחנית שהשכל וחושי האדם נלאו להכיר סיבתה´ ויש עוד בחי 11154 

אם יעסוק בענין שור שנגח את הפרה וכיוצא , ת שיהיה עסוק תצילנו מן החטא"ואין חילוק באיזה ד, מצלא 11155 

 11156 .ודרוחניות התורה תשמרנ, ר"תצילנו גם מלה

חלל גדול פנוי יש בנפש האדם העומד בין הידיעה לאימותה , אמרה תורה וידעת היום והשבות אל לבבך 11157 

אבל כשרב המרחק , יהיו מעשיו לפי ידיעותיו, רק בהצטרף הידיעה אל הלב לבלי מקום חלל ביניהם, בלב 11158 

שמה הן כל , ז"ת העוהשמה נכנסות כל שאיפות ודמיונו, ר את משכנו"אזי בחלל הזה בונה לו יצה, ביניהם 11159 

ומשם , וזו היא בחינת עין רואה היינו הכניסה לחלל הפנוי, ומשם הן כובשות את הלב, מחשבות המידות 11160 

דמיונות , האדם חופשי בדמיונו ואסור במושכלו, (באגרת המוסר) ל"ס זצ"ז תמה הגרי"וע, תכף הלב חומד 11161 

כל מה רחוקה לו הדרך בין וידעת כ המוש"משא, ז בנקל יתפתחו מעצמם מידיעה לחמדת הלב"העוה 11162 

 11163 .לוהשבות

כ הרי ברור שעלינו לכבוש את "א, מקום הבחירה, הוא מקום מלחמת היצר, החלל הזה שבין ידיעה ללב 11164 

ל איך לכבוש "ם ז"והנה יעץ לנו הרמב, ובזה תקוה טובה תפתח לנו בדבר בחירותינו, החלל הזה ראשונה 11165 

שאם יאהב האדם את החכמה ´ פי, ירחיב דעתו בחכמה, מה יעשה אדם ויתרחק מן התאוה, את החלל 11166 

כל , אבל אם כל רשות הפנויה, ואם גם דברי החכמה לא יהיו בנידון התאוות, ומחשבתו תמשכנו אחריה 11167 

הן , אזי לא יהיה עוד מקום לכניסת מחשבות התאוה, יתענין אך בה וידבק בה, החלל הגדול יתמלא בחכמה 11168 

ולא ישים את מחשבתו כלל לענינים אחרים זולת אל החכמה אשר  ,עינו לא תראה ואוזניו לא ישמעו 11169 

´ כ בתורת ה"כש, ואם כך הוא בחכמה אשר יתענין בה, ובכן ניצל הוא מכניסת התאוה ללבו, יאהב 11170 

 11171 .שבהתענינו בה יתמלא מקדושתה ותשמרנו ברוחניותה



ומעט מן האור דוחה  ,בסוד לא מאסתים לכלותם, א מישראל"פ בכאו"הלא נקודה קדושה עכ, ונוסף לזה 11172 

, הלא תתפשט ותתרחב נקודה זו אל תוך החלל, ר רק מעט"ואם אך החלל מתפנה מיצה, הרבה מן החושך 11173 

למה לא נכלל לימוד התורה בשאר , ומתבאר בזה למה אמרו תורה ומצוות, והפנים יפעל על החיצון 11174 

לא בריתי יומם ולילה חוקות וזהו גדר אם , התורה מגינה על קיום המצוות, אבל זהו פשר דבר, המצוות 11175 

לא היתה שייכת בריאת כל , י הדבקות ללימוד התורה"שאם לא ההתקדשות ע´ פי, שמים וארץ לא שמתי 11176 

 11177 .י הדבקות ללימוד התורה"אם לא תשמר הקדושה בחלל הבחירה ע, דרחוק הוא שיקיימו המצוות, העולם

כי כל ישיבה וישיבה יש כנגדה ישיבה ודע , (ב"מצוה כ) ת"ז במצוות ת"ויש בזה עוד דבר נפלא ברדב 11178 

וגם החיים בגוף ונפש כנגדם יש להם כוחות וצל , ז"והם נפשות הצדיקים שעסקו בתורה בעוה, למעלה 11179 

ובסיבתם , וכאשר יעסקו למטה עוסקים גם למעלה הכוחות שכנגדם, וכולם בכנסת ישראל, למעלה 11180 

 11181 .לשון הקנה, הצנורות מתישרים והעולם מתקיים

היא מצטרפת עם , וכיון שהיא נקודה פנימית, א מישראל יש נקודה דקה דקדושה"בכל או, יםביאור הדבר 11182 

של כל הצדיקים הגדולים , דהיינו הגילוי מכל גילויי כלל ישראל, כל פנימיות של ישראל שבכל הדורות 11183 

כ "מה שא, אבל רק הנקודה הפנימית שהיא רוחנית מצטרפת, ה"והקדושים יחד עם האבות ומשה רבינו ע 11184 

שאפילו חיצוניותה פנימית , אמנם מיוחדת היא מצוות תלמוד תורה, מעשה בבחינת מצות אנשים מלומדה 11185 

ורק מפני דבקותו בתורה באהבתו את , שהוא נותן התורה´ כי אם גם לא ילמד מצד הדבקות בו ית, היא 11186 

 11187 .את בחינה בלשמהוגם כזו נקר, פ אוהב הוא את התורה אהבה רוחנית"כי עכ, גם זו פנימית היא, התורה

, ה וכל גדולי עולם"ש וב"מאוחד הוא עם ישיבות ב, בדורנו היתום´ ומה נפלא הוא כי כל בן ישיבה אפי 11188 

כידוע , שיש לו כוחות וצל למעלה, וזהו שנרמז במה שכתב, פ בגילוי אהבת התורה"י השתתפות עכ"ע 11189 

דיש ´ פי, ז הצינורות מתישרים"בכ הרד"ומש, דבחינת למעלה כלפי עצמנו היינו נקודות הפנימיות שבנו 11190 

כ כשהעולם "מה שא, היינו כשהשפעת הלימודים לאדם הם דרך יסורים וגלות, השפעה בצינורות עקומים 11191 

, דהיינו בשעה שפנימיות הרוחנית מתחזקת בעולם, ´ראוי להשפעת כל טוב למען יהיו כלים לעבודת ה 11192 

ז לכלל ישראל תלויה ממש "השפעת טוב העוה ומלמדנו בזה כי, ש והיה אם שמוע ונתתי מטר ארצכם"וכמ 11193 

 11194 .בלומדי התורה הדבקים בה

א "ה נברא בו מלאך כד"ל כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ארז, ל רבינו מנחם מריקנטי"ומסיק שמה וז 11195 

כך כשאדם שנברא , ואם הדיבור הוא ברחמים נבראים מלאכי רחמים ולהיפך היפך, וברוח פיו כל צבאם 11196 

מלאך , בחינת מלאך היינו שליחות ללמד זכות, נברא מלאך אחד למליץ בעדו, בתורה בצלם אלהים עוסק 11197 

ד ולשמירה רוחנית היינו מלאך "ז מלאך לס"ולפ, דהסתה וקטרוג היינו הך, מקטרג היינו שליח להסית 11198 

ו דהיינ, ת כנגד כולם"וזהו ת, ה"י הקב"ל בזוהר דבדבקות ללימוד התורה זוכה לשמירה ע"והיינו כנ, מליץ 11199 

 11200  .ובזה גדול הוא מכל המצוות, שההתמסרות ללימוד התורה מעכבת את כל הקטרוגים וההסתות

 11201 .(121דף ´ מכתב מאליהו א)

 11202 

 11203 מאמר פא

´ דברים ד) הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד´ וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה 11204 

 11205 .(ט"ל

בידוע , ות שאין האדם מביאן לידי מעשהומחשבות טוב, המעשים מבטאים את מדרגת האדם הפנימית 11206 

, שמזה ממילא יבואו המעשים, ומכל מקום עיקר החיוב הוא לטהר את הלב, שאינן לפי מדרגתו האמיתית 11207 

הרי שההודאה על האמת שהיא , ומודה על מנת ועוזב ירוחם, וזהו מה שכתוב בילקוט ומודה ועוזב ירוחם 11208 

אז היא , כלומר שהיא אמיתית ופנימית, יבת החטא במעשהאם היא באופן הראוי להביא לעז, עצם הוידוי 11209 

הלב הוא , והעזיבה בפועל הנה רק בירור לאמיתת ההודאה, נחשבת לעיקר ומביאה כבר את הרחמים 11210 

 11211 .שורש המעשים וקובע את המדרגה

כי הם תלויים , יוצא איפוא שיש הבדלים מכריעים בערכם של מעשים שלא ניתנו להבחן לעין החיצונית 11212 

, והיא שורש מעשיו, אם האדם בתוך לבבו רואה ממש את האמת ושאיפתו היא לאמת, גה הפנימיתבמדר 11213 

אלא ישאף לכבוד לתאוות , ואם בעמקי לבבו לא יראה ערך לאמת, רק אז יהיו מעשיו בגדר מצוה לשמה 11214 

, לעיני האדם מבחוץ לא יבחינו בהבד, הרי שאיפות אלו תהיינה שורש מעשיו וזהו שלא לשמה, וכדומה 11215 

 11216 .והשני עוד רחוק ממדרגה זו, ב"אבל הראשון מאלה הוא כבר בן עוה

מי שלבו , כי הולך הוא תמיד אחרי בחירת הלב, אין בכוח השכל כשלעצמו להורות לאדם את דרך האמת 11217 

ואם לבו דבק בתאוות , ומעשיו הולכים בדרכים המוסכמות מלבו ושכלו, גם דעת שכלו ישרה, בוחר באמת 11218 

, יש ושכלו יורה לו באתגלייא דרך של פריקת עול ללכת בשרירות לבו, ם שכלו אחריהןהולך ג, למיניהן 11219 

או אין ביכולתו להתאים את מעשיו עם , ויש שימציא לו שכלו אמתלאות לומר שמאיזו סיבה אינו מחוייב 11220 

 11221 .האמת



רור פ השכל כבי"וכל מה שנתברר לנו ע, מסקנת שכלו למעשה תהיה כפי נטיית לבו, בין כך ובין כך 11222 

אלא , ואין השפעתה על המעשים חזקה וקיימת, הוא בגדר ראייה כהה, הגיוני אבל עדיין לא נקבע בלב 11223 

מה שכבר נתאמת בלב ונעשה , משתנה כפי הנדנוד בין הנקודה העליונה והתחתונה שבתוך שטח המדרגה 11224 

 11225 .זהו שפועל על המעשים בלי הפסק ושינוי, קנין גמור

וכן , ההתעוררות וגדלות דמוחין שלנו היא כבר מדרגתנו הקבועה אנו עלולים לטעות בנפשנו ששעת 11226 

אבל באמת רואים אנו בחוש עד כמה רופפות , הדעות שאנו משיגים אז כאילו הן כבר דעותינו הקבועות 11227 

אף מי שברור לו בשכלו שכל , שהרי בשעת הרפיון עלולות הן להשתכח מאתנו כליל, בנו ידיעות כאלה 11228 

בכל זאת בשעת רפיונו חושב , וגם מרגיש זאת היטב בשעת התעוררותו, ´יתז מהשגחתו "הנעשה בעוה 11229 

 11230 .כל המתבונן בעצמו יכיר תופעה זו בבירור, פ דרך הטבע כאחד מהמון העם"ומדבר ומתנהג למעשה ע

ולא די , צריך שתהא מבוררת ומקובלת בלבו כערך ראייה בחוש, אבל כדי שההכרה תשפיע על האדם 11231 

הנה אנכי בא אליך בעב , (ש"א עיי"ח ה"יסודי התורה פ) ל"ם ז"ר כתב הרמבכב, בהכרה שכלית בלבד 11232 

מכאן שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות , הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם 11233 

 11234 .אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה, שהיא עומדת לעולם

שייך עוד יותר על , תים שיש אחריה הרהורל על ההכרה המיוסדת על אותות ומופ"ומה שכתב הוא ז 11235 

אפשר , כ"אם על נס גלוי כקריעת ים סוף לעיניהם אפשר להרהר אח, הכרה הבנויה על מופתים שכליים 11236 

ר "יש כוח ליצה, כל שכן שהכרה שהכיר האדם בשכלו בשעת גדלותו, שיעשה האות בלהט וכישוף 11237 

אם מתקיים בהכרה הציווי והשבות אל ורק , לטשטשה בסור ההתעוררות ולמונעה מלהביאה למעשה 11238 

 11239 .אז שייך יאמינו לעולם אפילו בשעת קטנות ונסיון, אם נעשה כמו דבר שראה בעיניו, לבבך

וצריכים , שההתעוררות היא רק כחרישת השדה שמכינה את הלב לקבלת האמת, וכן אמרו גדולי המוסר 11240 

ולקובעה בלבו ולהבדילה , באמתפעולה מיוחדת בה מתאמץ האדם לאחוז , עוד לזרוע את האמת בלב 11241 

תוציא , ורק אז תכה האמת שורש בלבו ויתקיים בו אמת מארץ תצמח, ר"משקרי בלבוליו של היצה 11242 

 11243 .ההכרה פירותיה במעשיו היום יומיים

אלא , ולא בבחינת ידיעה שכלית או התעוררות רגשית בלבד, ומכאן שקבלת התורה פירושה קבלה בלב 11244 

עיקר קבלת התורה וערכה אצל האדם , ת מציאות בו וקובעת את מדרגתושתתיישב בלב האדם עד שנעשי 11245 

ועל כן בקבלת הדברות הראשונות זכו כל ישראל להשגה בבחינת , אינם אלא לפי בירור ואימות השגותיו 11246 

וכל אשר , ונתאמתו אצלם ההשגות אנכי ולא יהיה לך בבירור גמור ממש, אספקלריא מאירה, פנים בפנים 11247 

קונה הוא מדרגה חדשה ומציאות , הבירור והאימות בהשבת אמיתת התורה אל לבוירבה האדם בערך  11248 

 11249 .חדשה בעצמותו

נתבונן נא בשתי ? באיזה כוח נוכל ללחום בכוחות השליליים האלה המתנגדים לקבלת התורה בלב 11250 

י שליח אלא בהשגה ישירה שעליה נאמר פנים "לא ע, הגיד לישראל בעצמו´ הדברות הראשונות אשר ה 11251 

אלהיך ´ אנכי ה, הבירור הכי גדול שאפשר לאדם להשיג ובהם נמצא יסוד הכל, עמכם´ ם דיבר הבפני 11252 

אלא על יסוד הכרת ידו החזקה בכל הקורה , לא בצורה פילוסופית´ הכרת השגחתו ית, אשר הוצאתיך 11253 

 11254 .אותנו בחיינו

ל פני שולל כל ע, ´שלא ליחס שום כוח לשום דבר אחר זולתו ית, לא יהיה לך אלהים אחרים על פני 11255 

כי גם בשיתוף מועט מתגלה כוונת האדם לשתף גם את , ´שיתוף אף של כוחות טבעיים עם השגחתו ית 11256 

האדם מתיירא מלוותר לגמרי על , לדמות שגם לו כוח ויכולת לסבב הסיבות כרצונו, ´עצמו כביכול עמו ית 11257 

, ´ן לו כוח ועצה מבלי רצון הומלהאמין שאי, ´מלמסור את רצונו לעבודת ועשיית רצון ה, סמכות עצמו 11258 

, כי מדמה הוא בגאותו שיכול למשול בם בכוח שכלו ולהשתמש בהם כרצונו, מכוחות הטבע אינו מתיירא 11259 

ת לבדו הוא המשגיח על "כי אם יודה שהשי, על כן אומר לכל דבר מקרה הוא ותולדת הסיבות הטבעיות 11260 

 11261 .הרי כבר אין שום דבר ברשות עצמו, הכל והמסבב את הכל

ואשר בהם זקוק הוא למי שגדול ממנו בידיעות , ואם גם יודה האדם שישנם דברים הרבה שאינו יודע 11262 

אם בכספו , כי ידמה שבכוחו להשתדל להגיע אל האיש הזה, ´נקל לו זאת מאשר להאמין בו ית, הטבע 11263 

הו תמיד אבל להודות כי הנ, הרי ברשותו הוא גם כל אשר בכוח המומחה, יוכל להשיג רופא מומחה גדול 11264 

ולהשים את עצמו , מבלי לתת שותפות בשטחים כלשהם לכוחות של אחרים או של עצמו, ´ולגמרי ביד ה 11265 

 11266 .אבל בה דוקא תלויה קבלת התורה האמיתית, זוהי הקשה שבעבודות, ´כעבד מוחלט לעשות אך רצון ה

והחכמה ´ שנא, כאיןאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו , (7א"סוטה כ) ל"ככה ביררו לנו חז 11267 

אם אינו מבין ששקר היא כל שאיפתו לסמכות , אם אין מתברר לאדם שלילת כוח עצמו, מאין תמצא 11268 

כ השגותיו שמצד השכל או אפילו בגדר "וא, אז אי אפשר שהוא יקבל את התורה באמת, עצמית 11269 

מבטל אותו ומשים והוא , את האין שיש בו, רק אם הוא מבין את השקר, לא תוכלנה להתקיים, התעוררות 11270 

 11271 .אז הוא יכול להבחין באמיתת האמת ולהשיב אותה ללבו, אותו כאין



, ל"ונראה שהטעם הוא כנ, שכפי ערך ידיעת האדם את יצרו יודע הוא את יוצרו, וכבר כתב אבן עזרא 11272 

וממילא מכיר הוא , מכלל לאו אתה שומע הן, היינו ידיעת האין שלו, כשמתגלה לו מהלך השקר שבעצמו 11273 

נוכל לעלות , י דרך זו של ביטול היש כלפי עצמנו"ורק ע, ויבוא לידי ידיעת יוצרו, האמת הברורהמן  11274 

הרי שהכוח העיקרי אשר בו תתכן מלחמת היצר , ולקנות השגות מבוררות ומאומתות בכל חדרי התורה 11275 

 11276 .(13´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .הוא כוח ההתבטלות, וקבלת התורה ללב באמת

 11277 

 11278 מאמר פב

´ דברים ד) הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד´ היום והשבות אל לבבך כי הוידעת  11279 

 11280 .(ט"ל

, הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבון עסקיו עסקי חיי שעה, ל בדרך עץ החיים"כתב הרמח 11281 

מה או ? מה הוא ולמה בא לעולם, ולמה לא ישים אל לבו אפילו שעה אחת גם לזאת לחשוב מחשבת ממש 11282 

 11283 .ש"עיי? ומה יהיה סוף כל עניניו? ה"מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקב

החיים שוטפים ועוברים , כי אין מכירים אנו את מהותנו ומטרת חיינו כלל, ובאמת אם נבקר עצמנו נראה 11284 

ורבינו יונה בשער , ואין אנו נעצרים לחשוב לאן אנו נסחבים בזרם החיים, בלי שנבחין בכיוון ומטרה 11285 

להכירו וליראה , והנה הבורא נפח באפי נשמת חיים חכמת לב וטובת שכל, בביאור החרטה כותב הראשון 11286 

מאשר יקרה בעיניו , ח שאינם מדברים"כאשר המשילה על שאר בע, מלפניו ולמשול בגוף וכל תולדותיו 11287 

 11288 ?למה לי חיים, ואחרי אשר בעבור זאת נבראתי ויהי בי הפך מזה, נכבדה

, נשמה נצחית חיה וקיימת לעד זהו האדם, ה נטע בתוך גוף החומר דבר חי"הקב, נשמת חיים? מהו האדם 11289 

זה הדבר הראשון שחייב האדם להכיר כי יש בורא שיצר ? ה"ולשם מה בא לעולם ומה מבקש ממנו הקב 11290 

ה מחוייב המציאות "יברר לו אדם בשכלו ענין זה בבהירות כי הקב, שום דבר לא נעשה מעצמו, יש מאין 11291 

הנהגת הבורא , השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, ן בנפלאות הבריאהויתבונ, הוא 11292 

בלי התבוננות חי , אולם צריך לפקוח עינים שכליות כדי לראות אמת פשוטה זו, מורגשת על כל צעד ושעל 11293 

ה "ולשם כך נפח הקב, המייחס כל מעשה ותופעה למקרים וכוחות עצמיים, האדם עם מבט החיים מגושם 11294 

 11295 .(ן סוף בא"רמב) שידע האדם ויודה לאלהיו שבראו, ף את הנשמת חייםבגו

מבט העין וכל החושים מטעים אותנו לחשוב ההיפך , אנו נמצאים בעולם של שקר, וענין להכירו אינו קל 11296 

אולם , רואים מקרים ומאורעות בבריאה וחושבים שזה מקרה בלי מטרה מסויימת, ממציאות האמיתית 11297 

כולם השתלשלות אחת , ה כולה בששת האלפים שנה על כל מקריה ומאורעותיההאמת היא שכל הבריא 11298 

וכל מקרה ומקרה , ר"שבא במקום המצב שהיה צריך להיות אילולי לא חטא אדה, של ענין אחד שלם 11299 

 11300 .משמש חוליא בשרשרת אחת שלמה ומתוכננת בדיוק נפלא

השלמה שבמאורעות הבריאה בכל לא מוצא את הקשר , ואינו מבין דבר מתוך דבר, האדם הוא צר אופק 11301 

וכל קושיא נראית , ובתוך דבריו מקשה הרבה קושיות, וענין זה דומה לאחד האומר דרשה ארוכה, הזמנים 11302 

מתגלה הדרשה כולה בבנינה היפה , וכשהוא משלים את דבריו ומיישב קושיותיו, כדבר בפני עצמו 11303 

 11304 .לא יכיר בהתאמת הקושיות לענין כולו, ומי שלא יחכה לסופם של הדברים, ובהתאמת הקושיות זו לזו

אולם במבט כללי על , האדם רואה דברים בלתי מובנים ואינו מבין את תכליתם ומטרתם, וכך בבריאה 11305 

וענין זה , עד כמה כל דבר ודבר משמש חלק משלמות תכלית הבריאה, שלמות הבריאה ותכליתה מוצאים 11306 

למצוא , להסתכל במבט יותר רחוק יותר אמיתימתגלה לנו במגילת אסתר המלמדת אותנו לקשר סיבות ו 11307 

להבין כי בגתן ותרש הרוצים לשלוח יד , קשר בין סעודת המלך למאורעות שקרו תשע שנים אחרי כן 11308 

 11309 .אלא דבר המתוכנן מראש בהנהגת שמים לקיום תכלית מסויימת, במלך אחשורוש אין זה מקרה

, היינו חושבים כל מאורע לדבר בפני עצמו בלי הקשר שהמגילה נותנת להם, כך כל המאורעות שבמגילה 11310 

לקשר ענין לענין ולמצוא את המכוון , ובאה המגילה ומורה לנו כיצד להסתכל על הבריאה ותופעותיה 11311 

כל המבוכה , וכך כל מקרה יש לו מקור ושורש והוא משמש חוליה בשרשרת ארוכה ומושלמת, שבדברים 11312 

הכל מקושר זה בזה בכיוון , כל מקרה ופגע, ומההתגרויות אומה בא, העולמית שאנו חיים בה היום 11313 

 11314 .הוא זה המהווה ויוצר הכל כרצונו לשם התכלית והמטרה שהיוה לו בעולמו´ רצון ה, לתכלית אחת

וזה לשונו שלא די שהוא , ´ל מאריך בתחילת דבריו בענין זה להכיר יחודו ית"ובספר דעת תבונות לרמח 11315 

לתקוע אותה בלבנו בישוב גמור בלי , ל לבנו הידיעה הזאתאלא שחייבים אנחנו להשיב א, מתברר לנו 11316 

נמצא שכל מה שמתברר לנו , ראו עתה כי אני אני הוא, וידעת היום והשבות אל לבבך, שום פקפוק כלל 11317 

שכאשר נביט בהבטה עיונית על כל המעשים אשר נעשו תחת השמים נראה הילוך , הוא רק יחודו השלם 11318 

, שכל העולם ומלואו וכל אשר נוכל להתבונן בו, רק גילוי האמת הזאת והיתה מנוחתו, אחד שסובב והולך 11319 

 11320 .ש"עיי´ הכל תלוי ועומד על ענין שלמות יחודו ית



ודבר זה חייבים אנו לתקוע , ´והכל תלוי ועומד על ענין שלמות יחודו ית, הכל סובב והולך בהילוך אחד 11321 

והבחירה שביד האדם , ´כל אך ורק רצון הכל מחשבה ודיבור ה, רצון אחד מהוה ומסובב את הכל, בלבבנו 11322 

רבות מחשבות בלב , ´אולם אליבא דאמת הכל אך ורק רצון ה, לעשות כרצונו זה רק כלפי האדם עצמו 11323 

בכל לבבך ולהאמין בהשגחתו ´ לבטוח בה, ו"ש כ"ובאורחות החיים להרא, היא תקום´ איש ועצת ה 11324 

´ התורה כולה באה להורות על יחוד ה, רה כולהובזה תקיים בלבבך היחוד השלם וזה יסוד התו, הפרטית 11325 

 11326 .(62´ קובץ שיחות עמ)  .ואין עוד מלבדו

 11327 

 11328 מאמר פג

ושמרת את חוקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על  11329 

 11330 .(´מ´ דברים ד) אלהיך נותן לך כל הימים´ האדמה אשר ה

לא , ירגיש עד כמה שחסר לו בהשגת מעלות ושלמות הנפש, מעצמושיתבע האדם ´ מדרכי עבודת ה 11331 

כ לעשות את חשבון ההשגים "אמנם לפעמים כדאי ג, אלא תמיד לשאוף ליותר ויותר, להסתפק במה שיש 11332 

שהמרחק ביניהם , והפרדה והבדלה שבין בן תורה לאיש הרחוב, להכיר בעליונות העצמית, שכבר הושגו 11333 

כ מובדל ומרומם "ג, לו תלמיד ישיבה צעיר שרק עתה התקשר לישיבהואפי, הוא מן הקצה אל הקצה 11334 

עצם ההמצאות בישיבה מזכה , מקושר הוא למטרות אחרות ותוכן חיים שונה מרודפי ההבל, מאנשי הרחוב 11335 

ודבר זה כרוך בזכיה בשכר שמים בלי גבול , את המסתופפים בצילה באורח חיים של קדושה וקיום מצוות 11336 

ובלבד לזכות בשכר , דת לעולם הזה ולסבול את יסוריו ויסורי גיהנם שאחרי כןשהרי כדאי לר, וערך 11337 

 11338 .ש שכר עניית אמן יהא שמיה רבא"וכ, מצות עניית אמן פעם אחת

הלא תראה במצות , והמצוה הקלה שכרה גדול אשר לא ימד ולא יספר, ל"כותב וז (´י´ ת ג"בשע) י"הר 11339 

ל רבי יעקב "וארז, יה נאמר למען ייטב לך והארכת ימיםעל, שילוח הקן שאין בה טורח ולא פיזור ממון 11340 

בשילוח הקן למען ייטב לך לעולם ´ שנא, אומר אין לך מצוה קלה בתורה שאין תחית המתים תלויה בה 11341 

מצוות , ומה אם מצוה קלה שהיא בכאיסר אמרה תורה כך, והארכת ימים לעולם שכולו ארוך, שכלו טוב 11342 

וכל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין , כותב א באגרותיו"והגר, כ"חמורות עאכו 11343 

 11344 .כ"מלאך ובריה יכולים לשער ע

אור גנוז , ודאי שצפוי לו שכר נפלא, כ פשוט הדבר שכל בן ישיבה שזוכה למצוות כתלמוד תורה ועוד"וא 11345 

ש "ר, (7´שין מקידו) ´וכדברי הגמ, כ שהכל הולך אחר החיתום"אמנם צריך לדעת ג, א לשערו כלל"שא 11346 

אמר ריש לקיש בתוהא על , אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות, בן יוחאי אומר 11347 

כ "דבר זה ג, שאם מחליפים אורח חיים ועוזבים את דרך התורה, בפשטות צריך לומר, כ"הראשונות ע 11348 

ינוי זה מורה על חרטה וש, כ מדוע משנים את הדרך בלי כל סיבה"דאל, נקרא חרטה על הראשונות 11349 

מחליף אוירה קדושה באוירה של הבל , ה לגבי בן תורה היוצא מהישיבה לרחוב"וה, מהדרך הקודמת 11350 

 11351 .ו צד של תוהא על הראשונות"כ יש בזה ח"א, ונוח לו במצבו החדש והוא מרוצה מזה, וטומאה

, יבה ויוצאין לסביבה אחרתכשתלמידים עוזבים את היש, ומכאן הערה עד כמה מסוכן הוא ענין בין הזמנים 11352 

והרי השתנות זו מורה כי חסרה היתה , פורקין מעליהם את המתח הרוחני שחיו בו ונסחפים בזרם הרחוב 11353 

כ "שאל, תלמיד זה פגום באמונתו וביראתו, מקודם הערכה והחלטה גמורה בלב לחיות חיי התורה בלבד 11354 

, מיד הלאה בדרכי האמונה כמו בישיבהמדוע אינו מת, ואם מאמין הוא, מדוע אינו מפחד מדין שמים 11355 

הסוף הוא הקובע כמה מן , ודוקא אם הסוף טוב אזי הכל טוב, ל כי הכל הולך אחר החיתום"ומדגישים חז 11356 

 11357 .סופו מוכיח על תחילתו, האמת מונח בהתחלה

ת כותב "ם בהלכות ת"הרמב, היא נמצאת תמיד בסכנה של נפילה, ובאמת אפילו אם ההתחלה טובה 11358 

, תמיד צריך להיות במצב של התחדשות רוחנית, לא שייכת הפסקה בזה, ב ללמוד עד יום מותושהאדם חיי 11359 

הרגשות אתמול אינם קיימות היום וצריך , עד הרגע האחרון של החיים זקוק הלב להתחדשות מתמדת 11360 

ו פ שנכנסים בלב"כי אע, י אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני"וכפי שכותב הר, להתעורר מחדש 11361 

לעורר נפשו ולשום , ולכן צריך האדם בשומעו המוסר, ישכחם היצר ויעבירם מלבבו, ביום שומעו 11362 

 11363 .כ"ותוכחתו לבקרים ולרגעים תהיה ע, הדברים אל לבו ולחשוב בהם תמיד

משום ´ ומסיימים ביום א´ שאין מתחילים את הדין ביום ו, הערה נפלאה בזה (.ה"סנהדרין ל) ´ומצינו בגמ 11364 

נהי , ג דשני סופרי הדיינין עומדים לפניהם וכותבין דברי המזכין ודברי המחייבין"אע, ודמינשו טעמיה 11365 

, ג שזכור לו יסוד הטעם"ואע, ליבא דאינשי לא כתבי, י שם"וברש, דבפומא כותבין ליבא דאינשי אינשי 11366 

 11367 .ואין יכול ליישבו לתת טעם הגון כבראשונה, נשכח מלבו ישובו לטעמו

, הלב שוכח את משמעות הדברים וטעמם, ואפילו אם כותבים זאת על הנייר, לא מועיל כוח הזכרון 11368 

, ותמיד צריך להתחיל מחדש כדי לעורר את הלב ולהחזיק אותו במתח רוחני, הרגשות האתמול נעלמות 11369 

יכול הבנין שנבנה בחודשים רבים , ולכן אין פלא בהדבר שאפילו אם לומדים במשך כל הזמן כהוגן 11370 



כל , מיד הוא מתפקר לגמרי, רי אם מתירים את הרצועה ולא שומרים על הלבשה, להתמוטט במחי יד 11371 

 11372 .והאדם שוקע בהבל ותוהו, קבלות וסייגים רוחניים נשכחים כלא היו, העבר נעלם ואיננו

ו "ואם ח, שהוא המבחן הסופי של הזמן כולו, ולכן צריך כל אחד להתכונן ולהכין עצמו לנסיון בין הזמנים 11373 

ומלבד הרפיון הטבעי , יכולים לאבד את כל מה שהשיגו בעמל רב במשך כל הזמןנכשלים במבחן זה  11374 

כגון המגע עם אנשי הרחוב , כ גורמים מבחוץ המזיקים ומחבלים עד למאוד"קיימים ג, המאבד את האדם 11375 

 11376 .ומלעיגים על מי שתורתו אומנותו, הרחוק מתורה ויראת שמים

האדם מושפע , י שמיעת דיבור קל הלצה אחת"וע, ובטבע האדם מונח כי הלצה אחת דוחה מאה תוכחות 11377 

, וכפי שמצינו בגזרת המן להשמיד את כלל ישראל, להשבר ולהדרדר לתהום של תוהא על הראשונות 11378 

וכדאיתא במדרש על הפסוק אם על המלך טוב , שדחה את דברי אחשורוש וכל חכמי המדינה בהלצה אחת 11379 

ואדם שרוצה לשלוח , ומעלת כלל ישראל´ בגדלות השאחשורוש וכל חכמי המדינה הכירו , יכתב לאבדם 11380 

ונפש כל חי בידו להגביה ולהשפיל , לפי שהוא שליט בעליונים ובתחתונים, ה איך ימלט"יד בבניו של הקב 11381 

כמו פרעה , לך התבונן במלכים הראשונים שפשטו ידיהם בישראל מה עלתה להם, להמית ולהחיות 11382 

 11383 .ש"וסנחריב עיי

ואמר שהאלוה שטבע לפרעה בים ועשה , ן בגלל הלצה אחת שהשמיע להםולמרות הבנתם נתפתו להמ 11384 

וברור שכל אדם שיש לו , ש"כבר הוא זקן ואינו יכול לעשות כלום עיי, לישראל נסים וגבורות ששמעתם 11385 

והלצה זו דחתה את כל הבנתם , ודבריו היו הלצה בעלמא, מושג באלהות לא מעלה על דעתו דבר כזה 11386 

 11387 .רהוהסכימו לגז´ ביראת ה

אולם יחד עם הזהירות , וצריך להיזהר מאד מהשפעות אלו, כל שמיעת אוזן ומבט עין יכולים להזיק 11388 

שהרי מקושר הוא למקום , והשמירה צריך כל בן ישיבה להכיר את מעלתו ועליונותו על אנשי הרחוב 11389 

משתייך הוא , חייו אין חיי הגוף ורצונותיו עיקר, ויעודים נצחיים צפויים לו, השקפת חיים אחרת לו, קדוש 11390 

והמטרה שלפניו היא לעשות רצון אביך , חברה אשר חוקי התורה חרותים על דגלה, לחברה אחרת 11391 

 11392 .(65´ קובץ שיחות עמ)  .שבשמים

 11393 

 11394 מאמר פד

 11395 .(א"מ´ דברים ד) אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש

ת שכל מה שהיא עמלה לעצמה היא אמרו שהנפש יודע, על הפסוק והנפש לא תמלא (´ו´ ר ו"קה) במדרש 11396 

אם יביא לה כל מה , משל לעירוני שנשא בת מלך, לכך אינה שביעה לא תורה ולא מעשים טובים, עמלה 11397 

כך הנפש אילו הבאת לה כל מעדני עולם אינם כלום , למה שהיא בת מלך, שבעולם אינן חשובין לה כלום 11398 

, ב"ומדבריו משמע שאין הכוונה לעוה, א"פ י"מדרש זה מובא גם במס, למה שהיא מן העליונים, אצלה 11399 

 11400 .ז"אלא והנפש לא תמלא כאן בעוה

וכאשר , כי הנפש בטבעה ומצד עצם מציאותה וכוחה אינה מתמלאת לעולם, מזה אנו לומדים יסוד גדול 11401 

בציור אם נראה אש אשר תנועתה , הרי זה מעיד על קלקול בעצם נפשו, רואים אצל אדם שהוא שבע 11402 

אם הנפש תמלא אם רואין , כן הוא דבר זה ממש, יען כי טבע האש לעלות למעלה, אש למטה הרי אין זו 11403 

וכאשר רואין תוצאה הרי זו ראיה , כל פעולה אינה באה בלי כוח הפועל אותה, סימן כי אין זו נפש, שביעה 11404 

 11405 .אבל לתוצאה ודאי כוח לה אשר הוציאה, ויהיה איזה כוח שיהיה, על הכוח

כ "א, ונצח הלא מוכרח להתהוות כאן בעולם הזה, כי הרי יסוד הנפש הוא נצח, םובאמת כי הדברים פשוטי 11406 

נצח , תגבורת אחרי תגבורת ללא כל גבול, כי מצד כוח הנפש צריך להיות לא תמלא, הרי מובן בפשטות 11407 

 11408 .כ אין זה נפש"וא, הרי אין זה נצח, ובמקום שיש שביעה, ממש ללא שום שביעה

אמר רב נחמן אוהב תורה אינו שבע , אז יבדיל משה שלש ערים (ז"כ ´ר ב"דב) ל"הוא אשר אמרו חז 11409 

כיצד אתה מוצא שני גדולי עולם דוד ומשה , יצחק מי שאוהב מצוות אינו שבע מן המצוות´ אמר ר, תורה 11410 

ה "היה דוד אומר וכי מפני שאמר לי הקב, ה אתה לא תבנה הבית"פ שאמר לו הקב"דוד אע, ולא שבעו 11411 

 11412 (ב"א כ"דה) ´מנין שנא, מה עשה זירז עצמו והתקין כל צרכיו עד שלא מת? ני יושבאתה לא תבנה הבית א

זירז עצמו , אבל מה שהיה יכול, י הציווי אין יכול לעשות"מה שנמנע ע, ´והנה בעניי הכינותי לבית ה 11413 

 11414 .והתקין צרכיו

ולם ואיני אמר משה אני עובר מן הע, ה כי לא תעבור את הירדן הזה"פ שאמר לו הקב"אע, וכך משה 11415 

כי המצוה היא דוקא שש , והנה הלא אין זאת אלא חצי מצוה, מיד אז יבדיל משה? מפריש להם ערי מקלט 11416 

מפני כי אוהב , כ לא חדל עצמו מלהפריש"ואעפ, כי עדיין לא קלטו, וגם חצי מצוה אין כאן, ערי מקלט 11417 

עד כדי כך , י ועדיין לא שבעואחרי הר סינ, ה אחרי כל מה שזכה"הנה מרע, מצוות אינו שבע מן המצוות 11418 

מצד כוח וטבע הנפש לא שייך כל , כי זה היסוד של והנפש לא תמלא, אוהב מצוות אינו שבע מן המצוות 11419 

 11420 .בה שביעה



, מי שהוא חכם ואינו רוצה להוסיף חכמה על חכמתו, ל"ביאר רבינו יונה ז, (´אבות א) ודלא מוסיף יסיף 11421 

, מה לי ולצרה הזאת לטרוח בהבל ימי, תי דרכיה ונתיבותיהואומר בלבו כבר למדתי התורה כולה וראי 11422 

והנה לא מדובר כאן על היושב , יהי רצון שזה האיש ימות ויאסף אל עמיו, ומה אתבונן בה ולא הבינותי 11423 

ואם רק מורגש באדם כבר , כי אם במי שכבר למד כל התורה רק דלא מוסיף, ו"בטל ואינו רוצה ללמוד ח 11424 

כבר ישנה , וכבר אינו לומד באותו עמל כמו שלמד לפני שלמד כל התורה כולה, למדתי כל התורה כולה 11425 

 11426 .יהי רצון שזה האיש ימות ויאסף אל עמיו, איזו שהיא תמלא עליו כבר אומרים יסיף, איזו שהיא שביעה

אי אפשר הוא , כי מצד עצם מהות הנפש לא יתכן תמלא, יסוד גדול כזה הוא סוד והנפש לא תמלא 11427 

, וכאשר מבחינים אצל אדם שהוא שבע, ה לא היה יכול להשביע את נפשו"גם מרע, פשלהשביע את הנ 11428 

ו באב דמוסיף יוסיף "כיון שהגיע ט, ואם אין נפש מבינים היטב שזה יסיף, הרי מוכרח כי אינו בעל נפש 11429 

 11430 ו באב אין"י לפני ט"ופירש, (7א"ב קכ"ב) מאי יסיף אמר רב יוסף תקבריניה אמיה, שאינו מוסיף יסיף

ו באב ואילך "אבל מט, ואין בלילה אלא כדי לנוח במידה ההכרחית, חיוב להוסיף כי הלילות קצרים 11431 

 11432 !ושביעה סכנה היא, ואם אין מוסיפים זה נובע מצד השביעה, חייבים להוסיף, שהלילות יותר ארוכים

הלומד , עהפן הוא נפש שב, ו נפשו תמלא"עליו לפחד מאד פן ח, כשאדם מבחין בעצמו שהזמן מרווח לו 11433 

אוהב תורה , כי הנפש מצד כוחה ומהותה היא והנפש לא תמלא, קצת ותיכף הוא שבע אין זה מכוח הנפש 11434 

 11435 .(דעת תורה)  .לומד תורה ומלמדה מכוח הנצח הוא, לא ישבע תורה זהו כוח הנצח

 11436 

 11437 מאמר פה

 11438 .(א"מ´ דברים ד) אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש

אמרו וכי , ה ולארץ לא יכופר כי אם בדם שופכו"כששמעו שאמר הקב, אז ישיר משהאז לשון שירה כמו  11439 

היינו דאמרי , אז אמרו שירה, כיוון שהגיד משה רפואתו לברוח לערי מקלט, מי שהרג בשוגג יהיה נהרג 11440 

 11441 ידע מה עונשן של הורגים לברוח, כך אמרו כשהרג המצרי וברח, אינשי מי שאכל התבשיל יודע טעמו

 11442 .(קנים שםדעת ז)

ואין בשורה גדולה ואמיתית יותר מבשורת , אין בעולם אושר גדול מאשר כוח הבחירה הקנוי לו לאדם 11443 

כל מי שזכה להשיג , תיקון מומי הנפש וההיטהרות מן החטא, היינו היכולת להשתנות מטוב לרע, התשובה 11444 

ה על מתנה "רה להקבמן הנמנע שלא ישיר שי, סגולת התיקון וההזדככות, את אושר הבחירה ועושרה 11445 

שעוצמת הגילוי , ה במלוא כבודו ועוזו"וכשם ששרו בני ישראל על הים כאשר נתגלה להם הקב, גנוזה זו 11446 

כל , כן כל אימת שאדם זוכה לגילוי אור עליון נשמתו מזדמרת מעצמה, הרעיד לבותיהם ועוררם לשירה 11447 

 11448 .מקום שיש התגלות עולם העליון השמחה שורה שם

נפתחו שערי , כלומר השירה נתעלתה מעצמה, פסוק אז ישיר עלה בלבם לומר שירהי פירש על ה"ורש 11449 

ש וירא כל העם וירונו "וכמ, ניצנצו גילויים נצחיים וממילא פצחה הנפש ברינה ובזמרה, החכמה העליונה 11450 

כיוון שנתגלתה השכינה לפניהם נתגלתה בנשמתם זמרה ורינה שבאה ממקור , (´שמיני ט) ויפלו על פניהם 11451 

 11452 .צבתה ממעלמח

, (ילקוט תהלים) הרהרו תשובה במחלוקותם ונתבצר להם מקום בגיהנום ואמרו שירה, ובני קורח לא מתו 11453 

שאין אושר גדול בחיים , ל"אולם הרעיון הוא כנ? שירה זו מה היא עושה ועל שום מה באה ונאמרה 11454 

הסתייע בסגולה אם מצליח האדם להשתמש ול, ואף בתנאים הקשים ביותר, מאשר השגת כוח הבחירה 11455 

כי הרגישו , ובני קורח שהרהרו תשובה בעיצום המחלוקת ניצלו, הריהו מרגיש מאושר עד מאד, נפלאה זו 11456 

 11457 .ת על חסדיו האינסופיים"והודו להשי, את האושר ופיהם נתמלא רינה ושירה

אז , ריותוכל אשר בו אלו הב, יעלוז שדי זה העולם, ד יעלוז שדי וכל אשר בו"הה, ולקחתם ביום הראשון 11458 

מה , כ"ה וביוה"כי בא בר? למה, ´לפני ה? לפני מי, אלו אילנות שעושים פירות, ירננו כל עצי יער 11459 

מה טיבה של שמחה זו אצל העולם , (´ד´ ר אמור ל"מד) ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים? לעשות 11460 

ברם ? ה כזאתוהלא חרדה ופחד אוחזים את כל יצורי העולם בשע, ה לשפוט אותם"והבריות בבוא הקב 11461 

ואין דין ומשפט על מי , כי מכיוון שיש דין ומשפט משמע שיש בחירה, לפי רעיוננו אפשר להבין היטב 11462 

 11463 .מכאן שאין שמחה וצהלה גדולה יותר כגילוי סוד הבחירה וסגולתה, שאינו בן בחירה

ל והוא נתבע ע, אדם מישראל המרגיש בתוך נפשו המזוככת שהוא זכאי למתנת הבחירה החופשית 11464 

כי אז יודע הוא שאין מקום ליאוש אפילו , אחריותו זו להיות עולה ומתעלה ומעלה את כל העולם אתו 11465 

ולשיר , ת עילה מספקת לצהול ולשמוח"וכלום אין הכרה ותודעה זו בחסדי השי, בהימצאו על סף הגיהנום 11466 

כאשר זוכים , מזוהיש רינה יותר מוצדקת ? בקול רם עם כל מיני כלי זמר אפילו על סף היכנסו למשפט 11467 

 11468 ?לעונג זה של בחירה ותשובה

כי כאשר היו הסנהדרין , משבטלה הסנהדרין בטל השיר בבית המשתאות (ז"סוטה מ) ל"המהר´ וכן פי 11469 

אבל כאשר , וראוי שיהיה השיר בעולם המיוחס למידת הדין, יושבין ודנין היה נמצא מידת הדין בעולם 11470 



כי כל השירה הוא , ולכך אין ראוי להיות השירה נמצא אצלם, בטלה סנהדרין ואין מידת הדין עם בני אדם 11471 

 11472 .מצד מידת הדין

ולכאורה קשה הלא , (.´ברכות י) עד שראה במפלתן של רשעים, כ פרשיות אמר דוד ולא אמר הללויה"ק 11473 

ה על "ל כי דוד לא שמח על מפלת הרשעים אלא שמח והודה להקב"וי? אסור לשמוח במפלתם של רשעים 11474 

ה "הוא הביע את שמחתו על שעלה בידו לנצל את מתנתו של הקב, גולת הבחירה החופשיתהחסד שזכה לס 11475 

כי אז היה גורלו , ואילו לא היה מחונן בכוח הבחירה, שזכה לברר ולבחור את הטוב מן הרע, באופן יעיל 11476 

 11477 .ואף הוא היה מתדרדר לתהום הרע כפי שהם נתגלגלו, כמו הרשעים שסופם כשלון ומפלה

כי אז ראה את עצמו הבחין והכיר באושרו , וון שנסתכל במפלתן של רשעים וראה בכשלונםכי, הוה אומר 11478 

אז אמר שירה על , שהוא ניצל ונחלץ מן המפלה הזו כפי שהיא נחלת חלקם של הרשעים, ובהצלחתו 11479 

ואילו , כיוון שרק אצלו שייכת הבחירה, ורק ילוד אשה יש לו הזכות לומר שירה, הזכות שנפלה בחלקו 11480 

רק , לכן גם השירה אינה שייכת להם, י מעלה שאין להם כוח הבחירה והיא בכלל אינה שייכת להםמלאכ 11481 

 11482 .ה"מי שיש לו זכות הבחירה יכול גם לרנן ולזמר ולהודות להקב

ומי חדי קודשא בריך הוא במפלתן של ´ ומקשה הגמ, ר חנינא באבוד רשעים רינה"אחא ב´ אמר ר 11483 

באותה שעה ביקשו מלאכי , יונתן ולא קרב זה אל זה כל הלילה´ דאמר שמואל בר נחמן אמר ר? רשעים 11484 

אמר רבי אחא בר ? אמר להן מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה, ה"השרת לומר שירה לפני הקב 11485 

 11486 .דכתיב כן ישיש, הוא אינו שש אבל אחרים הוא משיש, חנינא

כים לשמוח ולשיר על זכות הבחירה רק בני בחירה והם ילודי אשה צרי, ל"וגם זה תואם לרעיוננו כנ 11487 

לגביהם לא , אבל מלאכי מעלה, י כוח הבחירה יכולים הם להנצל ממפלתן של רשעים"כי ע, והאושר שבה 11488 

וכשאין , אושר בחירה לא נחוץ להם, ולכן גם אין להם שייכות לשירה, שייכת הבחירה בין הרע והטוב 11489 

ה אינו שש "ולכן הקב, על מפלתם של רשעים ולכן אסורים לומר שירה, בחירה אין אושר ואין שמחה 11490 

ואילו המלאכים , יושבי ארץ וילודי אשה שהם בעלי בחירה, ומי הם האחרים, אלא רק משיש לאחרים 11491 

 11492 .(א"חולין צ) אינם אומרים למעלה שירה אלא לאחר שבני ישראל אמרו שירה למטה

, ´חביבה היא ואהובה לפניו ית ,לשירתם נודע משקל רב, יקרה היא שירתם של ישראל על אושר הבחירה 11493 

הם הצליחו לנצח את היצר ואחר הנצחון נאה להם , על כי שלטו בני ישראל בנפשם וביצרם ובחרו בטוב 11494 

אם אינם מעריכים את כוח הבחירה ואת סגולת , ולכן גדולה היא התביעה מעם ישראל, לומר שירה 11495 

אלוהיך בשמחה ´ לא עבדת את ה עד שהם נענשים בעונשים חמורים תחת אשר, האושר הכבירה הזו 11496 

וזאת על העדר ההתאמצות להבין , התביעה היא חמורה עד למאד, (ח"תבוא כ) ובטוב לבב מרוב כל 11497 

אז , וכשאין הבחירה מוכרת ומוערכת כראוי, כי באין הערכה אין בחירה טובה, ולהעריך את כוח הבחירה 11498 

 11499 .(אור חדש)  .אין השמחה מצויה אצל האדם

 11500 

 11501 מאמר פו

 11502 .(ד"מ´ דברים ד) תורה אשר שם משה לפני בני ישראלוזאת ה

אלה העדות והחוקים והמשפטים אשר דיבר משה אל בני , י זו שהוא עתיד לסדר אחר פרשה זו"פירש 11503 

ואדרבה הרי אמרו אם שמוע , אבל כשם שמקרא נדרש לאחריו כך נדרש לפניו, ישראל בצאתם ממצרים 11504 

, וננות בפרשת הבדלת ערי המקלט שקדמה לפסוק זהשמתוך התב, אם שמוע בישן תשמע בחדש, תשמע 11505 

 11506 .נבוא להבנת זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל ולהשכלת העדות והחוקים והמשפטים

ז "ה פתח בדברי התוכחות והזהיר על ע"שלאחר שמשה רבינו ע, ל בסדר הדברים"ן ז"וכן כתב הרמב 11507 

ותהיינה בצר במדבר ורמות בגלעד וגולן , נו השםאז אמר לפניהם עתה נקיים המצוה אשר ציו, ויחוד השם 11508 

אמר , פ שאינן קולטות עד שיבדלו אותם שבארץ כנען"ואע, בבשן עיר מקלט לנוס שמה כל רוצח בשגגה 11509 

ואחרי כן קרא בקול גדול אל כל ישראל שהיו שם ואמר , מצוה שבאה לידינו נקיים אותה למען ייטב לנו 11510 

 11511 .ל"כי עתה יפתח במצוות ובביאור התורה עכ, שפטיםשמע ישראל את החוקים ואת המ, אליהם

מדוע המתין משה , הואיל ויסוד הבדלת שלש הערים היה משום מצוה הבאה לידי אקיימנה, ויש להבין 11512 

ומדוע הבדילם , רבינו עד עתה ולא הבדיל את הערים לפני השמעת התוכחות מיד בהאמר לו ציוויים 11513 

שזאת , הקדמה לקריאה בקול גדול שמע ישראל את החוקים כ היתה זו"אע, במעמד כל ישראל ובשיתופם 11514 

 11515 .ולאורו ילכו בכל המצוות כולן, התורה אשר שם משה לפני בני ישראל

 11516 ם"וכן כתב הרמב, שגלות הרוצח בשגגה היא על חוסר זהירותו, וכשנתבונן בפרשת ערי המקלט נמצא

מי שהיה , וזה לשונו (.´מכות ז) ו גולהעל הדין שכל בדרך ירידה גולה בדרך עליה אינ, (ב"ו רוצח הי"פ) 11517 

או שהיה עולה בסולם ונפל על , ונפסק החבל ונפלה על חבירו והרגתהו, דולה את החבית להעלותה לגג 11518 

אלא כמו , שאין זה דבר הקרוב להיות ברוב העתים, שזה כמו אנוס הוא, פטור מן הגלות, חבירו והרגו 11519 

 11520 .פלא הוא



´ שנא, היה יורד בסולם ונפל על חבירו גולה, על חבירו והרגתהו אבל אם היה משלשל את החבית ונפלה 11521 

, ודבר קרוב הוא להיות, שהרי דרך נפילה מצוי ברוב העתים להזיק, ויפל עליו וימות שיפול דרך נפילה 11522 

הרי מבואר שחובת הגלות היא על חסרון , כ"והואיל ולא זירז עצמו ותיקן מעשיו יפה בשעת ירידה יגלה ע 11523 

, ולכאורה הרי אין ערוך לאהבת אב לבנו ואין קץ לזהירותו, י בנו"ין פשוט שהאב גולה עוהד, הזהירות 11524 

ויותר , גדול יותר מזהירות האב על חיי בנו, הרי לנו שהחוב שהטילה התורה בזהירות בשפיכות דמים 11525 

 11526 .צריך ליזהר שלא יזיק משלא יוזק

משום , זהירות אב לשלום בנו ולחייו עד שחובת זהירותה עולה על, כ שפיכות דמים"ומפני מה חמורה כ 11527 

כמפורש בקרא שופך דם האדם באדם דמו ישפך , שיש בה הכרה ברום ערכו של האדם שהוא צלם אלהים 11528 

והסוטר לועו של חבירו , והאדם הוא דבר שבקדושה, (´בראשית ט) כי בצלם אלהים עשה את האדם 11529 

ואין לו כפרה אלא , בכבוד של מעלה ש שההורג נפש פוגע"כ (7ח"סנהדרין נ) כסוטר לועו של שכינה 11530 

משום שחסרה לו רוממות ההכרה , ומי שהרג בשגגה אות הוא שאינו זהיר כדבעי בשפיכות דמים, במיתה 11531 

 11532 .במעלת האדם שהוא צלם אלהים

, שהכהנים והלויים שם מוכנים לעבודת המקדש, לכן עליו לגלות למקום תורה ולהתדבק בתלמידי חכמים 11533 

והם פנויים מכל טירדה לעסוק בתורה וללמוד , גדולים מביאות להם מזוןואימותיהם של כהנים  11534 

ובכך יתעלו עד שיגיעו , ם שהאדם נמשך בדעותיו אחר חבריו"ש הרמב"כמ, ´מאורחותיהם של משרתי ה 11535 

והכרת ערך זו היא התנאי , כי לימוד התורה יביא את הגולה להכרת ערך צלם האלהים, להשקפה הנכונה 11536 

ולכן הקדים משה רבינו את הבדלת ערי המקלט להשמעת , ונה בתורה הקדושהוהמבוא להשקפה נכ 11537 

 11538 .התורה

הרי חייב כל אדם לבחון את עצמו האם הכרת ערך צלם האלהים שבאדם חדורה , אם כך הם פני הדברים 11539 

הרי הזהירות , ת לא אינה לידו מעשה שפיכות דמים בפועל"שאם לא כן הרי אף אם השי, בנפשו כדבעי 11540 

שהדרך לקנות הכרה זו היא בעסק , וחובה עליו לקבל את עצת התורה והדרכתה, רה חלשהחסרה וההכ 11541 

י השגת הכרה זו יפתחו לפניו שערי "וע, התורה והתדבקות בתלמידי חכמים כדי להתלמד בדעת אלהים 11542 

 11543 .(לקט שיחות מוסר)  .כאמור וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, אורה ושערי תורה

 11544 

 11545 מאמר פז

 11546 .(ד"מ´ דברים ד) התורה אשר שם משה לפני בני ישראל וזאת

זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית , אמר רבי יהושוע בן לוי מאי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה 11547 

וחומר מחלק , מגבהי מרומים, האדם בכלל הוא מורכב מנפש חלק אלוה ממעל, (7ב"יומא ע) לו סם מיתה 11548 

ובכן צריך , ולכן הוא מורכב בדרך כלל מטוב ורע, נתערב הטוב והרעואחר החטא , שפל מאד רע בתכלית 11549 

ואין בפרט אלא מה שבכלל וכאשר הכלל הוא מעורב מטוב ורע כן , לדעת כי כל מעשה אדם הוא תולדותיו 11550 

 11551 .הפרט

ן "ש הרמב"כמ, ובכל פעולה יש בה טוב ורע, אין מעשה ומעשה אף דבר קטן שלא יהיה מעורב מטוב ורע 11552 

כי כשהם מפשיטים עצמם מן התאוות ומכוונים לשם , קדושה על חיבור האדם עם אשתול בשער ה"ז 11553 

צדק החכם באומרו כי חרפה , וכשהוא להיפך, ופעולתם טובה מאד לאין קץ, שמים לבד נקראים קדושים 11554 

 11555 .וכן בכל פעולה ופעולה יש בה טוב ורע והיא מעורבת בהם, ואין ביניהם על הבהמות יתרון כלל, להם

ואם יתכוון בהנאת עצמו ירד מטה מטה , כשהיא בכוונה ראויה יעלה לשמים שיאו, ף בעסק התורהוכן א 11556 

 11557 ץ"ומה נחמד ונעים הענין בפירוש החסיד יעב, ונוח לו שלא יצא לאויר העולם ולא למד תורה, שאול

, לא רעה גמלתהו טוב ו"ואמר שם כי אולי לזה רמז שלמה המע, על ענין ומרחקתו מן החטא, (ו"אבות פ) 11558 

אין פעולה , וכן בכל פעולה יש בה התערבות מטוב ורע, כי תגמלהו להטוב מהפעולה ולא הרע בהפעולה 11559 

 11560 .שאין בה טוב ורע

, שזכה מלשון זיכוך, ל"ח ז"וכפירוש הגר, לא זכה נעשית לו סם המות, זכה נעשית לו התורה סם חיים 11561 

ונמשך כל , הועיל כל תורתו אשר למד ולא, וידוע ענין אלישע שהיה שם מעט תערובות של רע כידוע 11562 

ובכל דיבור ודיבור ואף בכל מחשבה כולם , וכן בכל פעולות האדם ממוזג טוב ורע, תורתו לצד הרע 11563 

וגם הדיבור היה , כי כל כוונתה היתה טובה, נתבונן במעשה הדיבור של מרים הנביאה, ממוזגים מטוב ורע 11564 

 11565 .ה"טוב לטובת מרע

כ "אכן הדיבור לא נתקדש כ, ואף שלא היה שם שום כוונה רעה, מטוב ורעאכן באשר אין דבר שאין בו  11566 

ובכל מעשה , וכן בכל נדנוד עפעף, ר"עד כי התורה קראה זאת לה, ונקראת זאת מעשה רע, לפי ערכה 11567 

נוח לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא  (7ג"עירובין י) ל"וזהו אמרם ז, ר"אין דבר בלא תערובת טו, ידיו 11568 

וזהו קדש עצמך במותר , ל כל מעשה ומעשה מוכרח הוא לפשפש ולברר הטוב מהרע"ר, יפשפש במעשיו 11569 



ג מאמר "דעת חכמה ומוסר ח)  .ואז תדע לבטח כי הדבר נקי בלי תערובות כלל וכלל, (.´יבמות כ) לך 11570 

 11571 .(ב"ס

 11572 

 11573 מאמר פח

 11574 .(´ד´ דברים ה) עמכם בהר מתוך האש´ פנים בפנים דיבר ה

שלכאורה יפלא זה , ד ולא ויתר על עוון ביטול תורה"ע וש"ז ג"עה על עוון "ל ויתר הקב"אמרו חז 11575 

יש לו , האחד שהנזק המגיע משלוש עבירות החמורות האלו, ה בטוב טעם ודעת"אכן נבארהו בע, בעינינו 11576 

אין לו , ´אבל ההפסד מביטול תורה ומהמנע מלעסוק בחכמה ויראת ה, שיעור ומידה לכמה רעתו מגיעה 11577 

, י עסק התורה והחכמה"אשר היה אפשר לקנותן ע, ות הגדולות והדעות הישרותשיעור ותכלה לכל המעל 11578 

הוא עולם אחד מעולמות עליונים אשר ירכש האדם , שכל מעלה ומידה נכונה ודעה ישרה והכרה אמיתית 11579 

ואיך , אין שיעור לכל העולמות העליונים אשר יפסיד האדם, ובהמנע מעסק התורה והחכמה, ז"אותם בעוה 11580 

 11581 !ר עליהםיתכן לוות

לשמוע בדבר אלהים , אשר ביום מתן תורה שעמדו כל ישראל תחת הר סיני, אילו קרה כזה, ודוגמא לזה 11582 

ושכחו ונשאר ישן כל העת של , ב שיעוררוהו לעת מתן תורה"הלך אחד לישן וציוה לב, עמהם פנים בפנים 11583 

ץ משנתו והנה לאחר כל ויק, אשר מימות עולם לא היה ולא יהיה עוד כזה, המעמד הנורא והקדוש הזה 11584 

ועל דרך זו יש להבין שאין לשער , היש קץ ותכלית להפסדו הגדול אשר הפסיד בהשעות האלו, המעשים 11585 

 11586 .כמה מאבד האדם בשעה אחת בביטולו מתורה חכמה ומוסר

שלכאורה פלא שלא נזכר , הטעם שלא נתפרש בתורה יום מתן תורה, ראוי לדעת ונכון הדבר לאמר 11587 

לא יום אחד בשנה כי אם יום אחד בכל אלפי , יום מיוחד מכל ימות העולם, וקדוש כזהבתורה יום נכבד  11588 

אשר ראוי להזכירו , שלא יום זה לבד היה יום מתן תורה, לדעת´ שבזה לימדה תורתנו הק, שנות העולם 11589 

כי  ,ואחרי כן כל יום ויום הוא יום מתן תורה, כי אם יום זה היה הראשית למתן תורה, שיהיה זכרו לנצח 11590 

ל העוסק "ואמרו חז, אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך´ אני ה, יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ ה 11591 

, כל שעה שביטל אדם מדברי תורה, ´קומי רוני בלילה נוכח פני ה´ שנא, בתורה בלילה שכינה כנגדו 11592 

 11593 .נו הקדושהיום הראשון למתן תורת, אפשר שיפסיד כמו שהפסיד זה שאיחר את המעמד הנורא והקדוש

אשר יש , ´י תנאי התשובה המבוארים בספרים הק"אפשר לכפר ע, השני כל עבירה אף היותר חמורה 11594 

ונאמר , ככתוב אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכור, בכוחם להעביר חטא ועון ופשע 11595 

שר היה רוכש מעסקו אבל עון ביטול תורה והפסד המעלות העליונות א, מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאתיך 11596 

, שכל מה שיוסיף וירבה לעסוק בתורה, י תנאי התשובה"אי אפשר להשיבן ולמלאות חסרונן ע, בתורה 11597 

אבל איך יתקן בזה , ולהתנהג כן לימים הבאים, הרי בזה ימלא חובתו אשר היה חייב מבלעדי התשובה 11598 

 11599 .יוכל לתקןהנה עון ביטול תורה הוא מעוות שלא , הימים שעברו עליו בביטול תורה

 11600 

הרי הוא בצורת אדם הנברא בצלם אלהים אך עם לכלוך , השלישי מי שעוסק בתורה אף שיחטא ויפשע 11601 

, אבל מי שאינו עוסק בתורה ומושלל הוא מכל מעלה, כמו הבגד הטוב והיפה עם כתם בלתי טהור, עבירה 11602 

ל "הנה אמיתת דברי חז, הואיך יוותרו לו על ז, הרי חסר לו צורת אדם וסר צלמו ממנו ואינו בגדר אדם 11603 

, י תשובה"ימצא נוחם לנפשו ע, שאם יכשל מי בעבירה אף היותר חמורה, אלו נוכל להרגיש בנפשנו 11604 

 11605 .י כשרון מעשה הטוב אשר עשה"וישכח כל אשר עשה וירגיש בלבו כי חלף צעדו ממנו ע

רי בטלה ומושב לצים ובילה מבחר ימי עלומיו בדב, אבל מי שעברו עליו ימים ושנים הרבה בביטול תורה 11606 

וכל מה , הנה כאבו ישאר לנצח, כ יתן דעתו לשוב מדרכו הרעה לעסוק בתורה וחכמה"ואח, וסוד משחקים 11607 

כן ירבה יגונו ושבר רוחו על כל השנים הטובות , שיוסיף לעסוק בתורה ולעלות במעלות התורה והיראה 11608 

לא ימצא לעולם נוחם לנפשו על כל ולא ישקוט רוחו ו, אשר בילה אותן בדברי הבל ותענוגי בני אדם 11609 

ז "ולא יוותר לעצמו ע, בלי טובה ובלי שארית וזכר לנפשו, הימים הטובים אשר חלפו ועברו כענן כלה 11610 

וכמו שהוא אינו מוותר , שהלב יודע מרת נפשו, מזה ידענו שכמידתנו כן הוא המידה למעלה, לעולם 11611 

 11612 .עוון ביטול תורהולא ויתר על , לעצמו על ביטולו מתורה כן הוא למעלה

ולא הועילה תשובתם ובכייתם , הנה בזה נבינה חטאם של דור המדבר במעשה המרגלים שלא נמחל להם 11613 

ז "שהיה חטא ע, אשר לכאורה היה חטא העגל יותר חמור מזה, מה שלא היה זה במעשה העגל, ´לפני ה 11614 

וזה היה חטא של רפיון , ולז יכונה בשם גד"ל שע"שמזה למדו חז, ככתוב אנא חטא העם הזה חטאה גדולה 11615 

ש אנה אנחנו עולים אחינו המסו את "כמ, ומה יעשו אם לבם נפחד ונמס מדברי המרגלים, אמונה בלבד 11616 

הנה אם נעריך גוף המעשה בודאי , שכן היו מכריזים מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, לבבנו 11617 

, הוא עוון ביטול תורה´ ו מעוט האמונה בהאבל הדבר שהביא להם חטא זה דהיינ, מעשה העגל יגדל ממנו 11618 

 11619 .שאין דבר זה נקל להשיגו, א חסרון המעלה לא ניתן למחילה"ז



אבל עוון , ואמרו הננו ועלינו כי חטאנו, ומאסם בארץ חמדה שבו בתשובה´ ואם על עצם המרדם בה 11620 

אות שראו ומיעוט הבנתם להכיר כל הגדולות והנפל, ובמעשה´ ביטול תורה הוא חסרון האימון בה 11621 

, ויחטאו עוד בזה בענינים אחרים, וחלישות אמונתם נשארה כמו שהיתה, זה לא נתקן בתשובתם, בעיניהם 11622 

אבל מיעוט אמונתם וחסרון , כי אם על מעשה זה לבד נאמר סלחתי כדבריך, כ לא נסלח עוונם בכולו"ע 11623 

כ "ע, בתשובתם ובכייתםכי חטא זה הוא עוון ביטול תורה נשאר עוד ולא נתקן , מעלתם לא נסלח להם 11624 

 11625 .זה ניתן לתשובה ולמחילה, אבל מעשה העגל היא מעשה עבירה לבד, נגזר עליהם מה שנגזר

כמו אכילת , אנחנו מכירים לחטא אם יכשל מי בדבר הניכר והנגלה לעינים, מזה יצא לנו מוסר גדול ונעלה 11626 

לעשות , מונה בבטחון אשר בנואבל אין אנו מכירים לחטא ועון מיעוט הא, בשר נבילה וטריפה וכדומה 11627 

, ´שתולדותם מחלישות ורפיון האמונה והבטחון בה, מעשים ודברים שונים אשר החכם והמשכיל יבינם 11628 

עת , ז ביום הכפורים"אשר ראוי לעשות תשובה ע, ולא יעלה על דעתנו שאנו חוטאים בזה בדרכי האמונה 11629 

 11630 .שנשים על לבנו כל חטאתינו ופשעינו

ל בזה דבר גדול מאד אשר "למדונו חז, בקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיהל בא ח"הנה אמרו חז 11631 

והן בעניניו לבני , הן בעניניו שבינו לנפשו, שכל מה שיחטא האדם, ´ראוי להודיע ולפרסם זאת למבקשי ה 11632 

ולכל , שזה הממציא לכל החטאים והפשעים, תולדותם ממקור אחד הוא רפיון האמונה, אדם כולם 11633 

כולם , וכל הדברים הרעים אשר ישקע האדם בהם, הבלתי ראויים והמידות הבלתי ראויותהמעשים  11634 

לדעת להעריך , דבר זה נעלם מרוב אנשי העולם, מקטנם ועד גדולם אב אחד לכולם הוא החסרון באמונתם 11635 

 11636 ,שדבר זה יקר לנו מכל הסודות העליונים ותחתונים, יקר המאמר הנפלא הזה בא חבקוק והעמידן על אחת

 11637 .ל בדבר זה"והוא אור גדול שבעתים כאור הבוקר אשר האירו לנו חז

אמר להם שמא , כשרצה יעקב אבינו לגלות לבניו את הקץ סרה השכינה ממנו, ל"בזה יבואר לנו דברי חז 11638 

, אחד´ לאמר שכולנו שלמים באמונתנו בה, אחד´ אלהינו ה´ השיבו לו שמע ישראל ה, יש איזה פסול בכם 11639 

וכי משום זה לא יבצר מהם להיות נכשלים באיזה חטא , מה תשובה היא זו, א בעינינוהנה לכאורה יפל 11640 

ואין מי מאתנו חושד את עצמו חלילה להיות , הלא כולנו אומרים שמע ישראל שתי פעמים ביום, ועוון 11641 

ומה תשובה היא , ז לא יבצר ממנו להיות נכשלים בכמה וכמה מיני חטאים ופשעים"ובכ, לחוטא בדבר זה 11642 

 11643 .שיבו לאביהם שמע ישראלשה

שהסיבה העיקרית , ל בא חבקוק והעמידן על אחת"הוא מה שגילו לנו חז, אכן הוא הדבר אשר בארנו בזה 11644 

הוא המביא את , שאיזה נזק והפסד אשר יקרה בה, היא האמונה, לכל הפשעים אשר יפשע האדם בהם 11645 

אז ימנע , בלי שום נזק וחסרון ואם תהיה אמונתו של אדם בשלמותה, האדם לכל הרעות אשר הוא עושה 11646 

כ השכילו בני ישראל להשיב לאביהם הזקן שמע "ע, מן האדם להכשל בשום דבר רע ובשום מידה רעה 11647 

ואין , לאמר ששלמים אנחנו בדבר זה אשר העמיד עליו הנביא כל התורה כולה, אחד´ אלהינו ה´ ישראל ה 11648 

 11649  .ידינו איזה שמץ של פסול ולכלוך עבירהומפני זה מהנמנע לנו להיות ב, בדבר זה שום נזק וחסרון

 11650 .(יסודי הדעת)

 11651 

 11652 מאמר פט

 11653 .(ז"י´ דברים ה)א  לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ברעך עד שו

יצתה בת קול ואמרה מי גילה רז זה לבני לשון , בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע (.ח"שבת פ) ל"אחז 11654 

, כ לשמוע בקול דברו"ואח, גבורי כוח עושי דברו ברכו מלאכיו´ שנא, שמלאכי השרת משתמשין בו 11655 

לשון של , שיאמרו כולם כאיש אחד ובלב אחד נעשה ונשמע, פירוש שאנשים ילודי אשה יגיעו לדרגה זאת 11656 

ויש , ובת קול יצאה ואמרה מי גילה רז זה לבני, דבר זה עורר התפעלות גדולה בשמי מרום, מלאכי השרת 11657 

אבל אנו צריכים להבין , ל ישנם סודות עמוקים"מת שבכל מאמר חזא? להבין מה ההתפעלות שאמרו כן 11658 

 11659 .גם לפי קט שכלנו

יודע אתה שהיית הרבה פעמים בסכנות , והנה אם אחד יאמר לחבירו יודע אתה כי עשיתי לך הרבה טובות 11660 

כ "א, ויענה לו נכון הדבר, יודע אתה כי יש לי יד בכל עסקיך והצלחתך, גדולות ואני הצלתי את חייך 11661 

אמת אני מוכן לישבע , ודאי שיענה לו כך, רצוני שתישבע לי שבועה חמורה שכל מה שאדרוש ממך תמלא 11662 

כ מה שהוא למעלה מכוחותי איך "משא, בתנאי אחד אם יהיה ביכולתי, שאמלא אחר כל דרישתך ממני 11663 

 11664 ?אוכל לקבל על עצמי

ה שולח מלאך באיזה "כי אם הקב, רק מלאכי מעלה יכולים לקבל על עצמם למלא אחר כל דרישה 11665 

גם לא יפחד שמא , כי אין לו גוף שיחלה, אינו צריך לחשוש שמא יחלה ולא יוכל למלא שליחותו, שליחות 11666 

, אש לא ישרפהו מים לא ישטפוהו, כי המלאך יכול לעבור בכל אלה, יעמוד כנגדו אש או מים וכדומה 11667 

כ "מר גבורי כוח עושי דברו ואחלכן על המלאכים נא, כ אין לו משפחה אשר צריך לדאוג עבורם"כמו 11668 



לא יוכל לקבל על עצמו כל אשר יוטל עליו , אבל אדם שהוא עומד תחת מצבים כאלו, לשמוע בקול דברו 11669 

 11670 .י מצבים ומאורעות אשר עלולים לעמוד כנגדו"מבלי להזכיר מניעת קיומו ע

לם יחד בלב אחד כאיש וענו ואמרו כו, כ לא היססו כלל"אעפ, אבל בני ישראל אף כי ידעו כל זאת ודאי 11671 

, פ ציווי התורה"אחד נעשה ונשמע כלומר אנו מקבלים עלינו מתחילה לעשות הכל מה שנצטרך לעשות ע 11672 

כי מה יכול להיות , כ לדעת מה אנו צריכים לעשות"רק נשמע אח, אף כי לא ידענו עוד מה שיבוקש מאתנו 11673 

 11674 !הרי אנו מוכנים, התורה והמצוה למסור נפשנו ולמות עבור קיום, ה מאתנו"יותר מזה שידרוש הקב

אין זה אלא , ולא חששו שמא לא יוכלו לעמוד בו, באיזה כוח נטלו על עצמם עול גדול וכבד הלזה? והאיך 11675 

עם האמת יכולים לעבור , והאמת אינו חת מפני כל, כוח האמת המושרש בקרב בני ישראל מאבותיהם 11676 

ה "לכן ביודעם כי הקב, שלא יעבור על האמתו, בכוח האמת מוסר האדם נפשו לשם האמת, באש ובמים 11677 

קבלוה באמת בתוקף ועוז בלא שאלות וחשבונות אם יוכלו לעמוד בה , והוא הנותן להם תורת אמת, אמת 11678 

אם יצטרכו לעבור עליה , לבלי לזוז מהתורה כמלוא נימא, וקבלו על נפשם ועל זרעם עד עולם, או לאו 11679 

גם באין מנוס , ואם באש יעמדו כנגדם איתה יעבורו, יבהיעשו בים דרך ובמים עזים נת, ארחות ימים 11680 

ולכן קבלוה , התורה היא נצחית כי תורת אמת היא, כי האמת לא ישתנה ולא יתחלף לעולם, ומפלט למו 11681 

 11682 .אנשי אמת לנצח עולם ועד חוק ולא יעבור

עבור קיום  אשר בני ישראל מוסרים נפשם באומץ ועוז, ואמנם כן ראינו כל זמן גלותנו מאז ועד עתה 11683 

, כשגזרו עליהם גזרת השמד, וכמו שידענו מה שאירע את אבותינו בימי שבתם בספרד, התורה והמצוה 11684 

אחד מעינויי התופת שהיו שם קראו , והיו מענים אותם בכל מיני עינויים קשים ומרים ולא החליפו דעתם 11685 

ומכיון , ם יהודי ערוםעל שם שהיו מעמידים חבית גדולה על תנור אש ונותנים ש, אותו תנור מרקד 11686 

וכן הרבה פעמים עד שהיה נחרך , שהתחילו רגליו להשרף היה נזרק למעלה בכאביו ונופל שוב למטה 11687 

והוא באחד , ועל כל כויה וכויה אומרים לו שאם יודה בעבודה זרה יוציאוהו למרחב ויחיה, כולו כצלי אש 11688 

 11689 !אחד´ אלהינו ה´ הבירך ברכת קידוש השם ויצאה נשמתו בשמע ישראל , ולא ישיבנו

וכן אמרו שם ישראל עזין , מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזין, (ה"ביצה כ) ל"הוא מה שאחז 11690 

, שלא יוותרו על התורה! ן דהיינו שאומרים לנפשם או יהודי או צלוב"פירוש עזין מפרש הרמב, שבאומות 11691 

בכל עת לעולם יעמדו על קיום , סולא יעשו בה פשרות וחקירות להתאים את התורה להזמן חלילה וח 11692 

לעם , את התורה הנצחית, ה שהוא נצחי"ולכן נתן הקב, התורה במילואה במסירות נפשם גופן ומאודם 11693 

 11694 !הנצחי לנצח

יהיה מה , לא יפסק ולא ישתנה בכל דור ובכל מצב, נעשה ונשמע שיצאה מפי כולם כאחד במאמר הר סיני 11695 

כי הוא רק , אין בכל אומה ולשון כוח אמת זה בשום ענין ואופן, כי עזין הם ישראל, שיהיה אחור בל יסוגו 11696 

ובת קול , כוח על אנושי זה הוא אשר עורר התפעלות בשמי מרום, כוח אלהי אשר פועם בלב אומה זו 11697 

ואם לא היינו מקדימין נעשה , לשון שמלאכי השרת משתמשין בו, הכריזה ואמרה מי גילה רז זה לבני 11698 

כי רק בכך מותנה קיום התורה אשר לא נחליפנה ולא נמיר אותה , לקבלת התורהלא היינו זוכים , לנשמע 11699 

 11700 .גבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו, בכל עת ובכל מצב, במסירות נפש ללא סייג וללא גבול, לעולם

ה עליהם ההר כגיגית "ל מלמד שכפה הקב"ואמרו חז, כ כתוב בפרשה ויתייצבו בתחתית ההר"והנה אח 11701 

כ הרי זה כבר הכרח "א, ואם לאו שם תהא קבורתכם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואמר להם 11702 

, מכאן מודעה רבה לאורייתא´ ש בגמ"וכמ, ה לקבל התורה בין אם אנו רוצים בה או לא"שהכריחנו הקב 11703 

ויצאה בת קול מן ,כ נשמע "שלפני כן הקדימו ישראל מעצמם ואמרו נעשה ואח, והרי זה נראה כסתירה 11704 

ומה גם , כ בשביל מה צריכים לכוף עליהם הר כגיגית ולהכריחם בכך"וא, ם מי גילה רז זה לבניהשמי 11705 

 11706 !והלא מדעתם וברצונם הכריזו נעשה ונשמע, ל דאיכא בזה משום מודעה רבה לאורייתא"שאחז

 11707 פ מה שיצוייר שהפרופסור הכי גדול בעולם הודיע לכולם שביום פלוני יתן"אמנם יש להקשות עוד יותר ע

ומובן שכולם ציפו בכליון עינים לשמוע מה חידוש בפיו אשר עד כה , הרצאה חשובה מאד לקיום העולם 11708 

אכן כשהגיע יום המיועד עמד על הקתדרא והשמיע דברים פשוטים אשר כל בר בי רב יודע , לא ידעו מזה 11709 

 11710 ?היתכן, אותם

ל "ובחז, הלפידים ואת קול השופרוכל העם רואים את הקולות ואת , ה כביכול יורד על הר סיני"והנה הקב 11711 

ולפני יוצאי מצרים אלו דור דיעה אשר העמידו , עוף לא פרח, שור לא געה, מבואר שכל העולם נשתתק 11712 

ה ועוד איים עליהם בקולות וברקים וקול שופר חזק "להם הזהיר הקב, עצמם לקבל התורה כמלאכים 11713 

והאיך אפשר לחשוד באנשים רמי מעלה , לא תענה ברעך עד שקר, לא תנאף, לא תגנוב, לא תרצח, מאד 11714 

 11715 ?אשר משום כך הוזהרו על דברים אלו לבלתי עשותם, אלו שיבואו לידי שפלות כזאת

, הוא היודע רוממות הנשמה העליונה, כי הלא השם חוקר לב ובוחן כליות, אכן סוד גדול נגלה לנו בזה 11716 

כי אם מתעוררים אצל האדם , אדמהוהוא גם יודע שפלות הגוף עפר מן ה, נשמת חיים חלק אלוה ממעל 11717 

ויכול להגיע גם לרציחה , עד הדיוטא התחתונה´ לא יעצור עצמו לרדת אפי, מידותיו הרעות וטבעי גופו 11718 



נשמת חיים חצובה מתחת , כי כזאת היא הרכבתו של האדם וכוחותיו מן הקצה אל הקצה! גניבה וניאוף 11719 

 11720 .ובכך ויהי האדם לנפש חיה, עם גוש גס של חומר עפר ארצי מגושם, ´כסא כבודו ית

וברגשות קודש נעלים כמלאכי השרת , ולכן במעמד הר סיני אמנם עמדו בני ישראל בדרגה גבוהה מאד 11721 

ואז , יש עתים שלב האדם נעשה מטומטם, אבל האדם במצבו הרוחני אינו קבוע באופן תמידי, במקום 11722 

גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן , (א"חגיגה י) ל"ועל טבע האדם כבר הכריזו חז, נשאר מהלך בטבעו 11723 

, אין לך מה שיכול לעמוד כנגדו, נמצא שבעת שהאדם נשאר בטבעו ובא לחמוד ולהתאוות, ומתאוה להן 11724 

והוא היראה מפני העונש שיענש , ולא יוכל להתאפק מלמלאות חפצו ותאוותו זולת דבר אחד בלבד 11725 

? ומה טעם, ות סחורה וכסף וזהב ואינו נוגע בהםובו חנויות מלא, כי הנה גנב מועד עובר ברחוב! בעשייתו 11726 

ודאי , אבל במקום ובזמן שיודע כי לא יתפס, אין זה אלא מפני שחושש שמא יראו ויתפסוהו בבית הסוהר 11727 

 11728 .יקרב אל המלאכה וירוקן את כל החנות

ורך אין צ, נכון הוא שבזמן שהאדם עומד במצב מרומם בשכל ובהרגשים נעלים, וכן הדבר בתורה ובמצוה 11729 

ואז עלול הוא לבוא לכל פשע לפי , אבל לא בכל עת תמיד הוא עומד בכמצב זה, להראות לו את השבט 11730 

והיינו , שאם לא כן יענש חמורות, היותר גדול לאזהרה שלא ירצח ולא יגנוב´ ולכן נצרך האדם אפי, טבעו 11731 

 11732 !יראת שמים

ד עד להיות כגבורי כוח עושי דברו הוא נתבע לעמוד ברמה גבוהה מא, ואכן הוא נדרש לשני הדברים ביחד 11733 

ואין זה כבוד שמים שיהיו צריכים לעמוד תמיד בשבט נגד , כ לשמוע בקול דברו כמעמד הר סיני"ואח 11734 

שתהיה בו יראת שמים , כ זקוק אותו האדם המרומם ונתבע על זאת"אבל אעפ, האדם ולא יבין זולת זאת 11735 

 11736 .אףשלא יעבור על לא תרצח ולא תנ, ולפחד מפני העונשים

להנהגת , ה הקדוש על הפסוק שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"כתב השל? וכיצד משיגים זאת 11737 

אבל אינו כופה את בעל הדין , השופט רק פוסק הדין והמשפט, המדינה צריכים שופטים ושוטרים ביחד 11738 

דוש שכך ה הק"ואומר השל, שאם לא יציית להשופט יתפסהו לבית הסוהר, ועל זאת ממונה השוטר, לציית 11739 

, השכל שופט טוב הוא, וכבר אמר החכם השכל אינו אלא יועץ אבל אינו גוזר, הוא גם אצל האדם עצמו 11740 

אתה צריך אמנם ! לעצמך, וזהו שופטים ושוטרים תתן לך, אך אין בו כוח לכוף את האדם לקיים גזרתו 11741 

להוציא לפועל  אבל, והוא השופט על כל דבר אם לעשות או לחדול, לשפוט בשכלך את הישר והטוב 11742 

 11743 !משפט שכלך ההכרח להשתמש בשוטר הוא יראת שמים

זוהמת הנחש שהחטיא את חוה והטיל בה זוהמא והביא מיתה , ל שפסקה זוהמתן"והנה במעמד הר סיני אחז 11744 

וחזרו למעמדו של אדם הראשון , אבל במעמד הר סיני נתקדשו ונטהרו בני ישראל שפסקה זוהמתן, לעולם 11745 

ה ברא בעולם מרכבה עם חמשים שערי "והנה הקב, שלו בעגל וחזרו לזוהמתןאלא שנכ, קודם החטא 11746 

וזה לעומת זה עשה , משה רבינו לא נכנס בשער החמשים´ אפי, ט"האדם אין בכוחו להשיג רק מ, קדושה 11747 

ז אנו מתפללים והרשעה "וע, והוא השטן וכת דיליה, ט שערי טומאה"האלהים גם מרכבה הטמאה עם מ 11748 

 11749 .זו היא המרכבה הטמאה, י תעביר ממשלת זדון מן הארץכולה כעשן תכלה כ

ומה לנו יותר מזה שכל ההר , י שלטון בלי מצרים"והרי ידוע כי במעמד הר סיני שלטה הקדושה על בנ 11750 

לכן בא השטן ועשה , כמבואר בכתובים ויחרד כל העם אשר במחנה, היה בוער באש מפני גילוי השכינה 11751 

כי החזיקו מעמד קדושתם בתוקף ועוז , אבל לא הועיל כלום, שראלמה שעשה כדי להחשיך עיניהם של י 11752 

בתרגום יונתן בן עוזיאל נאמר כי היו כפליים , אך הערב רב היו הרבה מאד, ל"ולא זעו ממקומם כך אחז 11753 

גם היו מחוץ לענני הכבוד אשר הקיף את ישראל בכל , והם הרי לא היו תחת הדגלים, כיוצאי מצרים 11754 

אבל גם זה לא הועיל , עמו על זאת ועמדו לצד המרכבה הטמאה להרעיש ולבלבלהערב רב התר, הצדדים 11755 

 11756 .להחליש ולהוריד את בני ישראל ממצבם המרומם שעמדו בו

ועוד מעט והוא עובר ובטל , שישראל עומדים למעלה למעלה כצור איתן, ר"וכיון שראה השטן הוא היצה 11757 

הרי , שאים מיטה ועליה מוטל משה רבינו מתהראה להם כדמות מלאכי השרת נו, (ט"שבת פ) מן העולם 11758 

והרי זה נורא כי הם , שניתן רשות ויכולת להמרכבה הטמאה שיעשו תמונות כאלו שלא היו ולא נבראו 11759 

נתבלבל , ומשה שעלה למרום מוטל שם מת, רואים בעיניהם מלאכי השרת למעלה בשמים נושאים מיטה 11760 

, ההכרעה והורידו את עדים מעליהם וחזרה זוהמתןנפלה , דעתם והרהרו בלבם במראה הזה וכאן נכשלו 11761 

 11762 .הוא מה שאמר הכתוב אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם אכן כאדם תמותון

ויקויים כי תעביר ממשלת , ל כי בעיקבתא דמשיחא בעת שיגיע זמן הגאולה ונזכה לגאולה האמיתית"ואחז 11763 

יודעת המרכבה הטמאה זאת , י"ץ לכל צרותינו בעזהסוף וק, והרי זה בדורנו ובזמננו ודאי, זדון מן הארץ 11764 

כי הם יש , לכן אוזרת היא כל כוחותיה ובאה למקומות הטומאה אשר שם ידה על העליונה, כי קרב קיצה 11765 

, שם הרימה המרכבה הטמאה את ראשה, בידם הכסף והכלכלה, להם החיילים וכלי הזיין, להם השלטון 11766 

 11767 .צחון הקדושהו את נ"לעכב ח, ומחשיך השטן את העולם



ש שהאבידו "ואכן מה שהיה אז עם הנאצים ימ, ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנוכל לעבור חבלי משיח 11768 

עדיין לא , ואין אנו יודעים עוד מה יולד יום, ודאי חבלי משיח היו, יותר משש מליוני נפשות מישראל 11769 

לכן צריכים , שונאים בנפש ,ואנו בארץ הקדושה מוקפים בשונאי ישראל, נתפזרו העננים החשוכים 11770 

 11771 .(לב אליהו)  .להתפלל שנוכל לעמוד בנסיונות של חבלי משיח

 11772 

 11773 מאמר צ

 11774 אלהינו עוד ומתנו´ ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת אם יוספים אנחנו לשמוע את קול ה

 11775 .(ב"כ´ ה)

יה לבבם זה ליראא אותי ה הטיבו כל אשר דברו מי יתן וה"נראה להתבונן דהנה מכיון שהעיד עליהם הקב 11776 

אלהינו עוד ´ שמע מינה דמה שאמרו ועתה למה נמות אם יוספים אנחנו לשמוע את קול ה, כל הימים 11777 

ת אומר "ועל יראה כזו לא היה השי, דהא הוי שלא לשמה, לא היה כאן יראה פשוטה מעצם המות, ומתנו 11778 

ת רק "ואין כאן יראה מפני השי? ותיועוד איך תיקרא יראה זאת ליראה א, מי יתן ליראה אותי כל הימים 11779 

 11780 !מפני המיתה

ויעמדו מרחוק  (מכילתא) ל"ואחז, יתרו וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק´ פ מאי דכתיב בפ"ולכן נראה ע 11781 

ד מיל על כל "הרי כ, ב מיל"ב וחוזרין לפניהן י"מגיד שהיו ישראל נרתעין לאחוריהן י, ב מיל"חוץ לי 11782 

והרי זה יראה גדולה ונוראה שיראו בני , באותו יום מאתים וארבעים מילנמצאו מהלכין , דיבור ודיבור 11783 

והודעתם לבניך ´ שנא, ת"דבעלי קריין אסורים בד (.ב"ברכות כ) ´וכן אמרו בגמ! ת"ישראל אז את השי 11784 

, מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע, אלהיך בחורב´ וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה, ולבני בניך 11785 

 11786 .מה להלן באימה דכתיב וירא העם וינועו, י שם"וברש, ש"ימה וביראה וברתת ובזיע עייאף כאן בא

י שראיתם אותו יראוי ומאוים "י ע"ופירש, יתרו ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו´ וכן בפ 11787 

יראה הרי לפנינו שבמעמד הר סיני היו ישראל במדרגה נפלאה מאד של , תדעו כי אין זולתו ותיראו מפניו 11788 

אלא שבני ישראל חששו באמת שמא לא ! יראה נכונה ואמיתית אשר אין למעלה הימנה! ת"מפני השי 11789 

ת בחסרון "ואם ישמעו תורה מפי השי, כאשר היו במעמדם זה´ וירדו ממצבם ביראת ה, יוכלו לעמוד איתן 11790 

וכן הוא ! תוך יראהיראה ב, והנה גם זו יראה נכונה היא! עבירה היא ויתחייבו מיתה לשמים, יראה גדולה 11791 

הרי הוא נפחד ביותר , שכל מה שיודע האדם יותר בדבר יקר אשר לו וכמה שהוא צריך לו, בטבע בני אדם 11792 

 11793 .שמא תאבד מידו

מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל , ה היטיבו כל אשר דברו"ועל יראה נפלאה זאת אמר הקב 11794 

פ ויאמרו אל משה דבר אתה "עה (מכילתא) ל"ש חז"מכ, ולכמה גדולה וכבוד זכו ישראל משום כך! הימים 11795 

אם יוספים אנחנו לשמוע את ´ שנא, מגיד שלא היה בהם כוח לקבל יותר מעשרת הדברות, עמנו ונשמעה 11796 

נביא ´ שנא, מאותה שעה זכו ישראל להעמיד מהן נביאים, אלא קרב אתה ושמע, אלהינו עוד ומתנו´ קול ה 11797 

, אלי היטיבו אשר דברו´ ויאמר ה´ שנא, מהן אלא שקדמו הן בזכותןנביא אני עתיד להעמיד , אקים להם 11798 

אילו אפשר , מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים, אשרי בני אדם שהמקום הודה לדבריהם 11799 

 11800 .כ"להעביר מלאך המות הייתי מעבירו אלא שכבר נגזרה גזרה ע

ככתוב ויאמר משה אל , ון מזה כללה לא היה שבע רצ"מה זאת שמשה רבינו ע! ז יש להתפלא"אבל לפי 11801 

ואומר מי יתן , ה משתבח בה בישראל"הנה יראה גדולה זו שהקב, העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם 11802 

ולא ! אתמהה? בא משה ומושיט להם בקנה ואומר להם אל תיראו, והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים 11803 

, י ואת תדבר אלינו"וברש, ע ואת תדבר אלינועוד אלא שאומר להם ותקרבון אלי ותאמרו קרב אתה ושמ 11804 

, כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה, התשתם כוחי כנקבה שנצטערתי עליכם ורפיתם את ידי 11805 

ה אומר היטיבו "שהקב, וכאן יש להתפלא עוד יותר, וכי לא היה יפה ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני 11806 

 11807 ?ורפיתם את ידי, נקבהומשה אומר התשתם כוחי כ, כל אשר דברו

, אמר להן משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה, ר מי יתן והיה לבבם זה להם"ת, (.´ז ה"ע) ל"אחז 11808 

אף משה רבינו לא ! היה להם לומר תן אתה, ה לישראל מי יתן והיה לבבם זה להם"בשעה שאמר הקב 11809 

, ך אתכם במדבר ארבעים שנהואול (ט"דברים כ) ´שנא, רמזה להן לישראל אלא לאחר ארבעים שנה 11810 

שבאו ואמרו לו למשה הן , הרי לפנינו שעל אותה יראה בתוך יראה עצמה, לכם לב´ וכתיב ולא נתן ה 11811 

, אלי היטיבו כל אשר דברו´ את קול דבריכם ויאמר ה´ על דבר זה כתוב וישמע ה, הראנו ועתה למה נמות 11812 

ועל אותו מעמד הר סיני , הנכון והמתוקן על אותה היראה ועל אותו הלב, מי יתן והיה לבבם זה להם 11813 

 11814 !לכם לב´ אמר משה רבינו לישראל לאחר ארבעים שנה ולא נתן ה, עצמו

, כשהיו ישראל עומדין לפני הר סיני בקשו לגנוב דעת העליונה, (ז"ק פ"תוספתא ב) ל"ועוד מצינו בחז 11815 

תהלים ) והלא נאמר, לוי לפניואם תאמר שאין הכל ג, מי יתן והיה לבבם זה להם´ שנא, כביכול נגנב להם 11816 



כ והוא רחום יכפר "אעפ, ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו (ח"ע 11817 

 11818 .כ"כסף מצופה על חרש שפתים דולקים ולב רע ע (ו"משלי כ) ואומר, עון

פן ירדו ממדרגתם  ,ה היה"דלפי מה שביארנו דיראתם של ישראל לשמוע עוד מפני הקב, אבל נראה פשוט 11819 

מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה , ת למשה היטיבו כל אשר דברו"כ זהו שאמר השי"א, ת"ביראת השי 11820 

והלואי שיהיה להם לבבם זה של , כלומר נכון הוא מה שחששו שמא יפלו ממדרגתם, אותי כל הימים 11821 

, ה לכם מי יתן"מר הקבבשעה שא, והיינו גם מה שאמר להם משה רבינו כפויי טובה! עכשיו כל הימים 11822 

 11823 .ואז הייתם בטוחים שתעמדו איתן במצב היראה כמו בשמיעת עשרת הדברות! היה לכם לומר תן אתה

ולא הייתם צריכים , ה בעצמו"והייתם יכולים שוב לשמוע מפי הקב, ובטל החשש שאמרתם פן נמות 11824 

ונמצא ! מרתם ואת תדברוהרי התשתם כוחי כנקבה ורפיתם את ידי במה שא, לבקש ממני קרב אתה ושמע 11825 

הרי כביכול עשה עצמו כנגנב ואמר , ה היטיבו כל אשר דברו מי יתן"ומה שאמר הקב, שלא טעה משה בזה 11826 

ומעתה כל המקראות , ק"ז ותוספתא דב"דע´ ש למעלה מהגמ"וכמ! כדי שיבקשו ממנו ויאמרו תן אתה, כן 11827 

 11828 .והמאמרים מכוונים כאחד

פ עמדו ישראל במעמד הר סיני במדרגה נפלאה עד "שהרי עכ, נוראולכשנתבונן עוד נראה מכאן עוד דבר  11829 

ז מכיון שהיה סיפק "ובכ, ל בפרשיות שלפנינו"ש בכל המקראות ומאמרי חז"כמ, מאד של יראת שמים 11830 

לכם לב לדעת ´ ולא נתן ה, קוראים עליהם כל המקראות הללו, בידם לעלות במדרגה יותר גבוהה ולא עלו 11831 

וגם ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא ! מוע עד היום הזהועינים לראות ואזנים לש 11832 

 11833 !והרי זה נורא ואיום! וגם כסף סיגים מצופה על חרש שפתים דולקים ולב רע! נאמנו בבריתו

ונצח אינו מתחלק בשום אופן , מפני שרוחניות זהו נצח, כל מעלה רוחנית אינה נמדדת בכמות אלא באיכות 11834 

אף שלעינינו אין הבדל רב בין , ולכן בין דרגא לדרגא רוחנית! נצח הוא, הרי גם משהו נצחש, בכמות 11835 

אלא האמת כי דרגא יותר גבוהה מזו , ז לא נמצא נצח ולכן אין לנו השגה בו"הוא מפני שבעוה, ז"זל 11836 

 11837 !המרחק ביניהם לא פחות מנצח, שלמטה הימנה אף במשהו

כי , ב"ז יותר מכל חיי עוה"ת בתשובה ומעשים טובים בעוהיפה שעה אח (ד"אבות פ) ל"וזהו מה שאחז 11838 

, ב"ט כלול כל חיי עוה"נמצא שבשעה אחת של תשובה ומע, ונצח הרי אינו מתחלק! נצח? ב"מהו עוה 11839 

והיו במצב אחד וחיו כל , אנשים שנולדו בשעה אחת ונתגדלו ביחד´ ז יש להמשיל כאשר יצוייר ב"ועפי 11840 

אבל אחד למד אות אחת בתורה יותר , וגם מתו בשעה אחת, ט"עחייהם כאחד בתורה ובמצוות ובמ 11841 

 11842 .(אור יהל)  !ב"הנה נמצא זה עשיר ומאושר יותר מחבירו בכל חיי עוה, מחבירו

 11843 

 11844 מאמר צא

אלהינו אליך ושמענו ´ אלהינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה´ קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה 11845 

 11846 .(ד"כ´ דברים ה) ועשינו

התשתם את כוחי כנקבה שנצטערתי עליכם , ל על ואת תדבר אלינו"י ז"מאד מה שכתב רש והוקשה לי 11847 

וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה , כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה, ורפיתם את ידי 11848 

 11849 ?הטיבו כל אשר דברו´ ואם כן קשה למה השיב הוא ית, ולא ללמוד ממני

ויודע טבעו כי מורגל הוא בשתיית יין וקשה לו למאוד , לו מרגלית יקרה אחד שיש, אך הענין נראה כך 11850 

עשה שמירה לשמירה מלשתות , ומפחד פן ישתכר ביין ותאבד ממנו המרגלית היקרה, לכבוש תאוותו בזה 11851 

פן תפרוץ תאוותו וישתה וישתכר ויאבד , ועם כל זאת מחמת יקרת החפץ ימסרנו לאדם אחר בטוח, יין 11852 

ומצד , כי האיש הזה מצד אחד חסרון יש בו שאינו מובטח בעצמו שיוכל לכבוש תאוותונמצא , המרגלית 11853 

 11854 .אחר מעלה יש בו יראה הנולד לעשות שמירה לשמירתו

אך הבינו גם כן כי , כי ידבר אלהים את האדם וחי, ישראל הבינו עתה ענין הנבואה בחוש, וזהו הענין כאן 11855 

ו יפלו ממדרגתם ולא יזכו ליכולת זו "וחששו פן ח, ´יו יתמדרגה גבוהה מאד צריך לזה לשמוע בעצמם מפ 11856 

י "לכן אמרו לכל הפחות נעשה שמירה כדי לזכות לקבלת התורה ע, ´היקרה והגדולה לשמוע מפיו ית 11857 

ואם כי ידעו שטוב יותר , אשר לא יפול אף פעם ממדרגתו לשמוע תמיד דברי אלהים חיים, הסרסור הנאמן 11858 

רצו לעשות , ה"ת כיון שהכירו אז היטב בחוש את ענין נבואת משה רבינו עעם כל זא, לשמוע מפי הגבורה 11859 

אף שידעו כי טוב יותר , ה"י משה רבינו ע"שיזכו אליה ע, הכנה לקבלת התורה אשר הכירו יקרת ערכה 11860 

 11861 .מפי הגבורה

ה הוכיח להם על החסרון שחששו פן לא יוכלו לעמוד "פ שמשה רבינו ע"כי אע, נמצאנו למדים מזה 11862 

אך מצד אחר הוטב זאת , ל"כי היה רוצה שיהיו בטוחים בעצמם לעמוד תמיד במדרגה הנ, גה הגדולהבמדר 11863 

וענין התאמתות נבואת הסרסור עליו , מצד שהכירו היטב ענין נבואה וענין יקרת התורה, ´בעיניו ית 11864 

ואתה , יכםואמר להם שובו לכם לאהל´ והוטב זאת בעיניו ית, אשר נבואתו תמיד אמת וקיים לעד, השלום 11865 



ואדברה אליך את כל המצוה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם , פה עמוד עמדי ותהיה שליח ביני לבינם 11866 

 11867 .כפי תשוקתם לידיעת התורה

והטיבו אשר התחכמו לזכות אליה לכל , כי קשה לכל ההמון להיות תמיד במדרגת נבואה´ ידע הוא ית 11868 

, ו יפול ממדרגתו של עתה"לעשות הכנה פן ח כי צריך האדם, נלמד מזה דרך ביראה, י אחר"הפחות ע 11869 

אף שטוב היה שלא יפול ´ וזה הטוב בעיניו ית, י העצות שימצא"יתחכם עצה ותושיה להחזיק במעוזו ע 11870 

 11871 .(ב"רצ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .כלל

 11872 

 11873 מאמר צב

 11874 לעולםמי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם 

 11875 .(ו"כ´ ה)

ולא עוד אלא שמעלין עליו שאילו , הראשון גונב דעת הבריות, שבעה גנבין הן, (´ז ג"ק פ"ב)א  בתוספת 11876 

הוי ? מי גדול גונב או נגנב, שכל הגונב דעת הבריות נקרא גנב, היה יכול לגנוב דעת העליונה היה גונב 11877 

ביקשו לגנוב דעת , דין לפני הר סיניוכן מצינו שהיו ישראל עומ, שיודע שנגנב ושותק, אומר נגנב 11878 

כביכול נגנב להם שנאמר מי יתן והיה לבבכם זה להם , נעשה ונשמע´ כל אשר דיבר ה´ שנא, העליונה 11879 

 11880 .ליראה אותי

´ ביקשו לגנוב דעת עליונה שנא, כשהיו ישראל עומדין לפני הר סיני, נסתכל היטב בדבר ונראה אור גדול 11881 

, כי אם היה האדם עומד כבר במדרגה כפי הבטחתו, בה משום דיחוי פירוש כל הבטחה יש, נעשה ונשמע 11882 

האדם משתמש בהבטחות וקבלות כדי להכריח , לא היה מוצא לנחוץ לחזק את עצמו בהבטחות על העתיד 11883 

 11884 .וזוהי בחינת גניבה לפי משפט האמת הגמורה, את עצמו להגיע למדרגה שעדיין איננה מדרגתו האמיתית

כי בסור ההתעוררות שהביאתו , אבל יש כאן חסרון באמת השלמה, וונתו לטובהאמנם יכול להיות שכל כ 11885 

וכן הוא בכל תשובה שעושה האדם בעצמו אינה , עלול האדם ליפול ושלא לקיימה עוד, לידי ההבטחה 11886 

ואם כן הרי דרגתו , והוא בסכנת נפילה לכשיזדמן לו אותו החטא, כיון שעדיין יש בו מרשמי החטא, גמורה 11887 

, גם ישראל במעמד הר סיני עדיין לא היו בשלמות התיקון, עכשיו אינה דרגת התיקון השלם שעומד בה 11888 

 11889 .ובמדרגתם הנשגבה נחשב גם חסרון דק זה לחסרון באמיתות, בהיותה רק בגדר הבטחה

שבודאי דבר , אך פירושה הוא, והשאלה כשלעצמה תמוהה למדי, וכתוב שם עוד מי גדול גונב או נגנב 11890 

וגילוי גדול הוא זה שהאדם העלה את עצמו , א כשהאדם עושה תשובה במיטב יכולתונשגב ונעלה הו 11891 

עדיין יש מקום לחשוב , ואם גם לא תוקן החטא בשלמות ונשאר בחינה דקה של גניבה, לדרגת השלמות 11892 

 11893 .גדול הוא יותר מכל גילויים אחרים, י מאמצי האדם"שגילוי זה שבא ע

כלומר , אלא גדולים מעשי הנגנב שיודע שנגנב ושותק, נו כןל בעומק חכמתם שאי"אך מבארים לנו חז 11894 

ה "כי הקב, ומחילה זו עצמה זהו גמר התיקון, ומוחל להם למרות חסרונם, ת בחסדו לגמרי"שמקבלם השי 11895 

שלעומתו כהים כל , ש הוא כה מזהיר"וגילוי זה של חסדי הבורא ית, מתדבק לאדם ומטהרו מכל הרע 11896 

 11897 .האורות שבמעשי האדם

ואומר , עקיבא אשריכם ישראל מי מטהר אתכם´ ובדברי ר, ה מקוה טהרה לישראל"ל שהקב"רזזהו שא 11898 

הוא הסולח להם והוא המתקנם כאשר הוא , ת בעצמו הוא המטהר את ישראל"כי השי, ´מקוה ישראל ה 11899 

וזהו כי , כי זהו ענין המקוה התדבקות אל השורש בלי שיור וחציצה כלל, ז מטהרם"מתדבק אליהם ועי 11900 

ה קיבל את ההבטחה "וזהו ענין נגנב להם שהקב, י זה באה הסליחה"הסליחה עמך היינו דבקות וע עמך 11901 

ז זכו "ועי, והתדבק אליהם וטהרם וזכו לתיקון השלם לתיקון חטא אדם הראשון, והשרה שכינתו עליהם 11902 

 11903 .לקבל את התורה שגם היא במדרגות התיקון השלם

והוא , ל שהיה להם לישראל לומר תן אתה"ואמרו חז, אותיוזהו סוד מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה  11904 

אלא ? כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ת משפיע יראה ללב האדם"הרי אין השי, דבר תמוה מאד 11905 

בחינת , על בחינת התיקון´ והיינו ענין לבבם זה שנא, שגמר התשובה הוא בידי שמים דוקא, הסוד הוא 11906 

והיה ראוי שיתפללו ישראל שבחינה זו תושפע עליהם באופן , ה דוקא"מדרגת גן עדן שהשלמתה בידי הקב 11907 

מי יתן והיה לבבם ´ שנא, וזה ביאור לשון התוספתא כאן שמסיים כביכול נגנב להם, בלתי פוסק לעולמים 11908 

 11909 .(54´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .ה בזה כאילו היה הכל משלהם"כ שבחם הקב"ואעפ, זה

 11910 

 11911 מאמר צג

 11912 להם ליראה אותי ולשמור את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולםמי יתן והיה לבבם זה 

 11913 .(ו"כ´ ה)

ה מי "אמר הקב, נעשה ונשמע´ ר יצחק בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו כל אשר דיבר ה"שנינו א 11914 

, ןאתה ת! ע"והיה להם לומר רבש, שמעו ישראל ושתקו, יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים 11915 



שלמרות , הרי שבאו כאן בתביעה על ישראל, (´ז´ ר פ"דב) לכם לב לדעת´ לפיכך אמר משה ולא נתן ה 11916 

ל גילו לנו שורש "וחז, לא ביקשו שיעמדו במדרגה זו לעולם, שהגיעו למדרגה כזו שאמרו נעשה ונשמע 11917 

ישראל מי יתן ה ל"בשעה שאמר הקב, אמר להן משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה, של ליקוי זה 11918 

שם לכך קראם כפויי טובה שלא רצו ´ ומפרש תוס, (.´ז ה"ע) היה להם לומר תן אתה, והיה לבבם זה להם 11919 

 11920 .לפי שלא היו רוצים להחזיק לו טובה בכך, לומר אתה תן

בני ישראל עמדו בשעת מעמד הר סיני במדרגה העליונה ביותר שיכולים לתאר , והנה הדבר מופלא מאד 11921 

ראתה שפחה על הים מה , יגו לאחר צאתם ממצרים את מעלות הנבואה הגבוהות ביותרהש, בני ישראל 11922 

וכשעמדו על הר סיני נעשו כולם כאיש אחד , (ו"מכילתא ט) שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה 11923 

ר "וחזרו למדרגתו של אדה, והגיעו למצב שהתפשטו לגמרי מגשמיותם עד שפסקה זוהמתם, ובלב אחד 11924 

ה כביכול שמח בהם "ל אומרים שהקב"וחז, מדבר אליהם´ כולם שמעו וראו את קול הו, לפני החטא 11925 

ועוד שהשתוקק שמצב זה ימשך לעולם והתפלל , עד שקראוהו ביום חתונתו וביום שמחת לבו, במעמד זה 11926 

 11927 .עליהם מי יתן והיה לבבם זה להם כל הימים

גמל איתם כל החסד ´ שלמרות שה ,עוד נמצא פגם במידותיהם של ישראל, והנה בתוך מצב עילאי זה 11928 

לא רצו להחזיק לו , והעלם למדרגות עליונות כאלה, החל מהוצאתם ממצרים ועד מתן תורה, המרובה הזה 11929 

שהם יורדים , עד לידי שורשים עמוקים ודקים כאלה מגיעים כוחות היצר שבאדם, טובה וכאילו כפרו בה 11930 

ומשה רבינו גילה את שורש המידה הזאת ממקור , ונוקבים עד תהום הנפש ומטילים דופי בשיא עליונותו 11931 

ומשום כך כינה משה לישראל כפויי טובה בני , ה"ממקור ראשית בריאת האדם יציר כפיו של הקב, קדמון 11932 

 11933 .כפויי טובה

ומפני שהיה נבלע בכל אבריהם , י קל הוא המן"ופירש רש, כפויי טובה דכתיב ונפשנו קצה בלחם הקלוקל 11934 

והיא היתה להם טובה גדולה שלא היו צריכים לטרוח ולצאת שלוש , אוהו קלוקלואינן יוצאים לחוץ קר 11935 

י "ופירש רש, דכתיב האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל, בני כפויי טובה, פרסאות לפנות 11936 

ר מצא "אדה, שתולה הקלקלה במתנתו של מקום והוא עשאה לו לעזר, אשר נתת עמדי לשון גנאי הוא 11937 

וממנו ירש דור המדבר את המידה , ה עשה איתו וכאילו כפר בה"ן על עצם הטובה שהקבמקום להתלונ 11938 

 11939 .גמל איתם´ וגם הם רגנו על אותה טובה גדולה שה, הזאת

משום שאמר לא ? ה את האשה"למה ברא הקב, הבה נתבונן איזו כפיית טובה מצאו כאן באדם הראשון 11940 

, ר מיסב בגן עדן היה"כי הרי אדה, ונה לענינים גופנייםאין הכו, טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו 11941 

וכל ישותו היתה רוחנית עילאה עד , (.ט"סנהדרין נ) והיו מלאכי השרת צולים לו בשר ומסננין לו יין 11942 

ה ראה שיש לעשות לו עזר רוחני לסיוע במעלותיו "אלא שהקב, שהמלאכים ביקשו לומר לפניו קדוש 11943 

ה בינה יתרה באשה "ל שנתן הקב"ופירשו חז, ש ויבן את הצלע"נה וכמולהוסיף לו חכמה ובי, הגבוהות 11944 

 11945 .(7ה"נדה מ) יותר מבאיש

היתה כוונתו שהוא סמך על , ר האשה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל"בודאי שבזה שאמר אדה 11946 

 11947 מצאו, אלא שתוך הדברים שציין אשר נתת עמדי, בינתה של האשה שפסקה לו שיש לו לאכול מעץ הדעת

והכוח , שכאילו יש כאן איזו כפייה כל שהיא בעצם הטובה של נתינת האשה, איזו משמעות דקה מן הדקה 11948 

שלמרות , עד שעקבותיו ִנכרו לאחר אלפיים שנה בדור דעה, ר השתלשל מדור לדור"הדק הזה של אדה 11949 

, בהעוד נשאר בהם אותו פגם דק של כפיית טו, שהגיעו למדרגה שפסקה זוהמתם שהטיל בהם הנחש 11950 

 11951 .שקראו את המן לחם הקלוקל

ובאותו ´ שעם כל רום הכרותיהם בחסד ה, י במעמד הר סיני"ומכאן גם נבעה הנטיה לכפיית טובה בבנ 11952 

ולא , ה"נטיה זו פעפעה בקרבם ומנעה מהם מלהחזיק טובה להקב, רגע מרומם שהכריזו נעשה ונשמע 11953 

א רמז להן לישראל אלא לאחר ארבעים ל מציינים כי אף משה רבינו ל"ועוד יותר שחז, אמרו תן אתה 11954 

י אף משה "ופירש רש, (ז שם"ע)ב  לכם ל´ ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה ולא נתן ה´ שנא, שנה 11955 

שכל , הרי עד כמה עמוקים כוחות הנפש שבאדם, רבינו לא נזכר לתת על לבו דבר זה עד ארבעים שנה 11956 

עד שהוא עובר בתורשה מאבות לבנים , יופגם כל שהוא יורד ונוקב בשורשי חביונותיו וחוצב במעמק 11957 

 11958 .ועלול לחטט אף בגדולי גדולים ולחולל בהם ליקויים ומגרעות, לאלפי דורות

אל משה לך רד כי שיחת עמך סרו מהר מן הדרך אשר ´ הכתוב אומר וידבר ה, ומצינו עוד יותר מזה 11959 

רו מן הדרך אשר צויתים אין עב, (ב"י´ ר פ"שמו) ל"ואמרו חז, (ב"שמות ל) צויתים עשו להם עגל מסכה 11960 

לא , עכשיו נעשו סריות נעשו כזבים, כשהיו בסיני היו שושנים ורודין, אלא סרו מהר מן הדרך, כתיב כאן 11961 

וכל יום היו , ה"א יום היו עם הקב"שמעון בן יוחאי י´ אמר ר, עשו לא שעה ולא שעתיים אלא מיד סרו 11962 

אלא היו עומדים בסיני ואמרו בפיהם , ם אחד היהמ אומר אף לא יו"ר, מתחשבים היאך לעשות את העגל 11963 

ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו  (ח"תהלים ע) ´שנא, ולבם היה מכוון לעבודת כוכבים, נעשה ונשמע 11964 

 11965 .ולבם לא נכון עמו



שלמרות שהגיעו למדרגות , הרי עד כמה חדורים שורשי הכוחות הרעים בעמקי נפשותיהם של בני האדם 11966 

והשתמשו ברז זה שמלאכי השרת , בהר סיני באימה וביראה וברתת ובזיע´ דו לפני השעמ, עליונות כאלה 11967 

ובלבם תכננו את מעשה העגל , בפיהם´ באותה שעה כאילו כיזבו לה, משתמשים בו ואמרו נעשה ונשמע 11968 

אין סוף למזימות הרשע , (ז"ירמיה י) עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו, וכיוונו לעבודת אלילים 11969 

הן אינן , שעם כל שיא מעלותיו והתעלויותיו לרום הפסגה, המושרשות בתוך לבו של האדם העקובות 11970 

וכוונות זדוניות חותרות תחת כל , מחדירות בו מחשבות כוזבות, מרפות ממנו ונוקבות בו עד תהום הנפש 11971 

 11972 .(אור הצפון)  .´יסודות אמונתו והכרתו ומסירות אותו מדרך ה

 11973 

 11974 מאמר צד

 11975 להם ליראה אותי ולשמור את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם מי יתן והיה לבבם זה

 11976 .(ו"כ´ ה)

בשעה , כפויי טובה בני כפויי טובה אתם, אמר להם משה לישראל, ר מי יתן והיה לבבם זה כל הימים"ת 11977 

 11978 לא בכל עת, (´ז ח"ע) היה לכם לומר תן אתה, ה מי יתן והיה לבבם זה כל הימים"שאמר לכם הקב

, לא כל דור ראוי ומוכשר לקבל אור עליון, לא בכל שעה מושיטים יד מן השמים, פתוחים חלונות הרקיע 11979 

אוחז , ורק מי שחכם ומבין יודע לנצל את הרגע המאושר ההוא, ולא בכל פעם אור השכינה מבריק ונוצץ 11980 

 11981 .רק החכם לבדו יודע איך להתעשר ולהצליח, בו ואינו מרפה הימנו

ה מוריד שפע "לפעמים נפתחים החלונות לרווחה והקב, (´י ב"שהש) ת מציץ מן החרכיםמשגיח מן החלונו 11982 

מהסדקים מבליחים רק , יורדות רק הברקות קטנות, ולפעמים רק מציץ מן החרכים, רב של קדושה ואורה 11983 

ומי , כמו הברקים שמבריקים ונפסקים וחוזרים ומתכסים, כמה ניצוצות המתגלים ומתכסים וחוזר חלילה 11984 

ההברקות חולפות עוברות מעל פניו , הרי הוא מפסיד את ההזדמנות, יננו ער ואינו מוכן לקבל את האורשא 11985 

, הוא רודף אחרי ההברקות וההופעות הללו אך אין הם נמצאים בטווח השגתו יותר, ואחרי זה הוא מתחרט 11986 

 11987 .הוא תר אחרי אותו אור נפלא אבל הוא נתכסה ממנו ונעלם

היא עוברת , מוסבים הדברים על השכינה שמתגלה לעם ישראל, רעיתי תמתיקול דודי דופק פתחי לי  11988 

התעוררו ופתחו לבבכם להכניס את , ודופקת על פתחי לבותיהם של העם הנבחר ומבקשת פתחי לי 11989 

פשטתי את כותנתי , אבל יש והאנשים מתרשלים ומשיבים, נצלו את העת המוכשרה והרצויה, השכינה 11990 

קול השכינה המעורר , אותם השומעים את ההתעוררות, לי איככה אטנפםרחצתי את רג, איככה אלבשנה 11991 

, השכינה מסתלקת מהם, מפסידים את הרגעים המאושרים והיקרים הללו, ודופק על פתחי לבותיהם 11992 

ואילו היו ערים ולבם פתוח לרמזי , הניצוצות מאור העליון נעלמים, ההברקות העליונות חולפות ועוברות 11993 

 11994 .יכולים להיות מאושרים ומצליחים הצלחה רבהההשגחה העליונה היו 

ואם עבר אותו האור הרי אין להשיג , לא בכל עידן הוא מתגלה, אבל האור העליון לא בכל יום הוא מזדמן 11995 

אבל , קמתי אני לפתוח לדודי, וכבר לא יועיל אם רגע לאחר ההתרשלות ינסה להשיג את אשר איבד, יותר 11996 

כך נשמע , וכאשר רציתם לא רציתי, כאשר רציתי לא רציתם, חהכבר עבר רגע ההצל, ודודי חמק עבר 11997 

בקשתיו , גדולה הכמיהה ועזה כמות, כ הגעגועים לחזור לאותו רגע מאושר"וגדולים אח, הקול מהשמים 11998 

וזוהי , מה גדול כאב ההפסד של אותו רגע שבו האור העליון נסתלק ונעלם, קראתיו ולא ענני, ולא מצאתיו 11999 

 12000 .בכיה לדורות

פ שאין "ואע, אבא חנין משום רבי אליעזר אומר זה חפזון שכינה, ´ם אותו בחפזון פסח הוא להואכלת 12001 

הנה זה עומד אחר כתלנו , קול דודי הנה זה בא מקפץ על הגבעות מדלג על ההרים, ראיה לדבר זכר לדבר 12002 

ולא , תצאול כי לא בחפזון "ת, יכול אף לעתיד לבוא יהא בחפזון, משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים 12003 

והיא נראית , בהיותנו בגלות גם השכינה בגלות, (´בא ו´ מכילתא פ) ´כי הולך לפניכם ה, במנוסה תלכון 12004 

ואז צריכים להיות עירניים וזריזים כדי , ומתגלה רק לשעה כמו אור הברק שמבריק לרגע ועובר מיד 12005 

 12006 .להטיב ולנצל את השעה הרצויה

אינה גלויה תמיד ולכן רק , יד היא עוברת וחולפת כבזקתמ, בחפזון היא מופיעה ואינה שוהה הרבה 12007 

יתגלה בכל הדרו ובכל עוזו ויתקיים ´ אבל לעתיד לבוא כבוד ה, הזריזים מנצלים את השעה ואת הרגע 12008 

אבל עד אותו הזמן , אלא בקביעות ובמלוא הקומה והזיו, לא יהיה שוב בחפזון רק הצצה והברקה, לעד 12009 

צריך לדעת לכוון את השעה שהשכינה , השכינה הדופק באותו הרגעצריכים להטות אוזן קשבת לקול  12010 

מצאתי את אשר אהבה נפשי , ולהיאחז באורה ולא להרפות ממנה, עוברת בחפזון ותוך הצצה מן החרכים 12011 

 12012 .אחזתיו ולא ארפנו

אורחא דבעא , ואי לא לא יכלת לה, אמרי ליה כלדאי לסנחריב אי אזלת האידנא יכלת לה, עוד היום בנוב 12013 

סליק ויתיב עד דחזוה לכולה , כי מטו לירושלים שדי ליה ביסתרקא, סגויי בעשרה יומא סגי בחד יומאל 12014 

אמר דא היא קרתא דירושלים דעלה ארגישית כל משיריתי ועלה , כי חזייה אזוטר בעיניה, ירושלים 12015 



ומייתי מוביל , הלא היא זעירא וחלשא מכל כרכי עממיא דכבשית בתקוף ידי עלה, כבשית כל מדינתא 12016 

אמר להו למחר , אמרי נשדי ביה ידי האידנא, בידיה על טור בית מקדשא דבציון ועל עזרתא דירושלים 12017 

, ויך במחנה אשור´ מיד ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה, אייתי לי כל חד וחד מנייכו גולמו הרג מיניה 12018 

 12019 .(ה"סנהדרין צ) וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים

בעצמו כרה לו בור שחת והפסיד את אוצר , במו ידיו הוא כרת את חייו, טפשות נוראהבגאוותו הגיע לידי  12020 

כי אז היתה עולה בידו הצלחתו , אילו לא היה דוחה למחר והיה שומע לעצת גיבוריו ויועציו, ההצלחה 12021 

אבל מדותיו , אי אזלית האידנא, כי זה היה מותנה באותו הרגע באותו היום, שניתנה לו מהשמים 12022 

מי , האבידו לו את עולמו וקלקלו לו את כל הצלחתו, ות וגאוותו הנבזה הפסידו לו את כל האושרהמושחת 12023 

הוא מתעצל ומחמיץ את הרגע ואת השעה , י התרשלותו וגאוותו"יודע כמה הצלחות שהאדם מפסיד ע 12024 

ערי הוא מחמיץ את הזמן שפותחים לו ש, הרצויה שמזמנים לו מן השמים לקבלו ולהעלותו לגנזי מרומים 12025 

 12026 .וכל זה מותנה באותו הרגע שהוא מבריק אליו ואין להשיגו ברגע שלאחריו, חכמה

ואמר מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל , ה גילה להם אור העליון"אילו אמרו בני ישראל בשעה שהקב 12027 

טו כמו בשעת מתן תורה שפש, הרי היו נשארים עומדים באותה דרגה עליונה, היו משיבים תן אתה, הימים 12028 

אבל הם , היו נשארים לעד כמו אדם הראשון קודם החטא, כל צורת חיי הבריאה היתה אחרת, אז מזוהמתן 12029 

 12030 .ולא העריכו את האהבה שהבורא מגלה להם, החמיצו את השעה הרצויה ולא הכירו את טובת הבורא

מי , מחמיץ ואז אם הוא, יש לפעמים ומהשמים מזמנים לאדם שעה רצויה שהיא מיוחדת ומכוונת דוקא לו 12031 

שכן , כל הנהגת חייו פונה לכיוון אחר, יודע איזו תפנית מתהווה בחייו מן ההפסד הזה ומההתרשלות שלו 12032 

הוא מקטין את מהותו ואף , הוא מאבד עולמות יפים ונהדרים, הוא נוטה מהדרך שמכוונים לו מהשמים 12033 

, שים וצא והלחם בעמלקה כאשר אמר ליהושע בחר לנו אנ"ואף משרע, צורת הבריאה מתמעטת בשל כך 12034 

שאילו אמר , אלעזר המודעי אומר מכאן שאין מרשלין לדבר מצוה´ ר, מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה 12035 

י וכן הוא "מכילתא דרשב) ,אלא אמר למחר, משה ליהושע בחר לי אנשים מיד לא בא לידי צער ההוא 12036 

 12037 .(ע"בתרגום יב

ל לא הוה לי חמרא "א (איזור)א  הימנוך היכ, איאמר לו מאי ה, רב הונא הוה אסר ריתא וקאי קמיה דרב 12038 

 12039 (מכוסה במעילים) ל יהא רעווא דתוטים בשיראי"א, לקידושא ומשכנתיה להמיינאי ואתיתי ביה יין קדושא

אתון בנתיה וכלתיה שלחן ושדיין מאניה , רב הונא איש גוצא הוה עייל גנא אפוריא, כי איכלל רבה בריה 12040 

מגילה ) ?ט לא אמרית לי כי ברכתיך וכן למר"שמע רב איקפד אמר מ כי, עילויה עד דאיטום בשיראי 12041 

 12042 .(ז"כ

אלא משמע מכאן כי ? למה לא הקפיד רב מיד באותו רגע כאשר בירך את רב הונא ולא אמר לו וכן למר 12043 

רב נצטער על איחור והחמצת השעה , הערתו של רב לא היתה בגדר של קפידא אלא בגדר של הבעת צער 12044 

אחרי שראה כי הצליחה ברכתו הבין שזו היתה שעה רצויה , ר בירך את רב הונאהרצויה שהיתה כאש 12045 

כי לא בכל שעה שערי שמים פתוחים ולא תמיד זורמים צינורות החסד והשפע , שאינה מזדמנת תמיד 12046 

ולכל אדם יש שעה , במעשה בראשית שסידר לכל שעה ולכל רגע את המיוחד שבהם´ זהו סוד ה, משמים 12047 

 12048 .ה להתגלות אליוכזו שהשכינה מוכנ

וכל מי שמכוון אז להמשיך את האור העליון ואת שפע , פ השמים"אז נפתח אוצר הברכה והוא מרחף ע 12049 

ואותה שעה שבירך רב לרב , רוח ממרום מאצילה עליו, הרי הוא מצליח להתעשר ולהתרומם, הברכות 12050 

להמשיך את הברכה למטה ועלה בידי רב , הונא היתה מאותן השעות הרצויות שנפתחו להתגלות לבני אדם 12051 

כ אילו באותה שעה היה רב הונא מעורר וממשיך הברכה גם באמירת וכן למר היה "וא, והצליחה ברכתו 12052 

 12053 .גם רב מתברך

לא מפני זכותו היתה אלא מפני שכיוון לשעה , רב הכיר מפני ענוותנותו שכל ההצלחה שהצליחה ברכתו 12054 

ועל כך נצטער רב שלא ידע את , גם אוצר הברכות ובאותו רגע נפתח, הרצויה שפתחו את חלונות הרקיע 12055 

הוא בעצמו הוריד הברכה , הקפדתו היתה צער על שנשמט ממנו אוצר זה, הסוד הזה ולא ניצל אותה השעה 12056 

 12057 .(אור חדש)  .מלמעלה למטה ורק רב הונא נהנה והוא בעצמו אינו נהנה

 12058 

 12059 מאמר צה

 12060 ותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולםמי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצ

 12061 .(ו"כ´ ה)

אך ראה שאין , ה לברוא את העולם במידת הדין"כי בתחילה עלה במחשבתו של הקב, ל"ידוע מאמר חז 12062 

ולא , מידת הדין היא המחשבה הראשונה העליונה, (.ח"ר פ"ב) העולם מתקיים שיתף בו מידת הרחמים 12063 

התרוממו לשעה קלה , שכן בני ישראל במעמד הר סיני, ה הזוכים להיסבלוה רק אנשי המעלה ויחידי סגול 12064 

ועם התגברות הקולות , לאותה הדרגה העילאית של המחשבה העליונה שמלאכי השרת משתמשים בה 12065 



אך משה רבינו המורם , נזדעזעו ולא יכלו לסבול יותר ולבסוף ירדו ונכשלו, והברקים הראיה וההשגה 12066 

ואתה פה עמוד ´ שנא, במדרגת המחשבה הראשונה שהיא מידת הדין רק הוא נשאר במקום קדשו, מעם 12067 

 12068 .עמדי

כי ? ולמה שלוש פעמים, משה עלה למרום שלוש פעמים, בפיוט של שמחת תורה נאמר מי עלה למרום 12069 

אך מי , ל עלו למרום"שהרי מצינו שגם חנוך אליהו וריב, לעלות למרום איננו מהנפלאות הגדולות ביותר 12070 

היינו שירד , הרי זה רק משה שיכול היה כמה פעמים לעלות ולירד, ירד וחזר ועלהשעלה פעם אחת וגם  12071 

לירד למטה עם , המבחן העליון ביותר הוא, למטה ונשאר עומד במדרגתו על עמדתו ועל עלייתו הראשונה 12072 

, וזו היתה מדרגתו המיוחדת של משה רבינו, ז ולא לירד ממדרגתו העליונה"להיות בעוה, השגות עליונות 12073 

 12074 .ה ואתה פה עמוד עמדי"ש לו הקב"מכ

ל דנפתחו ליונה בעת המבול שערי גן "ואחז, (.ה"תהלים נ) דוד אמר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכונה 12075 

שיהיה לי , לזאת אמר דוד מי יתן לי אבר כיונה, ז"כי שבה משם אל עוה, והוא כיונה פותה אין לה לב, עדן 12076 

פרדס ) ז"כי אם אעופה לגן עדן ואשכונה ולא שבתי עוד לעוה, והאז לא עשיתי כמ, כנפים לעוף לגן עדן 12077 

, אמר פלטון פלטון, משל למלך שבנה פלטין ראה אותה וערבה לו, רבי חמא בר חנינא אמר, (יוסף שם 12078 

 12079 .הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת כשעה זו

רה וראה אותה וערבה וסיידה וציי, משל למלך שהיה משיא את בתו ועשה לה חופה ובית, רבי יונתן אמר 12080 

כך , כשם שהעלית חן לפני בשעה זו, הלואי תהא החופה הזאת מעלת חן לפני בכל עת, אמר לה בתי, לו 12081 

 12082 הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה זו, עולמי עולמי, ה לעולמו"אמר הקב

כמו בעת שזכה לראות את , תאשרי אדם שנשאר עומד בהתעוררות וההתרוממו, (´ד´ ר בראשית ט"מד) 12083 

אותו רגע שזיכו לו מן השמים לעוף על כנפי , אותו הרגע המאושר והמוצלח, האור המבהיק מן השמים 12084 

והוא עלה ולא ירד אעופה , לטעום ממטעמי עולם הבא, רוחות וסערות שהגביהו אותו למרומים, רוח 12085 

 12086 .והחן של שעה הראשונה והעליונה נשאר בו ולא נשכח ממנ, ואשכונה

אלא אמר ? וכי עלה על דעתו של דוד להיות חי עולמים, אחסה בסתר כנפיך סלה, אגורה באהלך עולמים 12087 

, ר מלפניך שיהיו שירות ותשבחות שלי נאמרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לעולם"יה, ה"דוד לפני הקב 12088 

יתקיימו ולא , ושכל ההשגות והרגשות העליונים שזכה להשיג ולקבל בחיים חיות, ה"דוד התפלל להקב 12089 

אלא אגורה באהלך , הוא התפלל שיעלה ולא ירד, לא ממנו ולא מכל אלו שהושפעו ממנו, ו"יתבטלו ח 12090 

 12091 .עולמים

אלא דרכו של חותם הוא ? למה כחותם, שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך, אלעזר ואמר´ פתח ר 12092 

וכל , מקום ואינו סר ממנופ שהוסר משם הרי נשאר רישומו באותו "אע, כיון שנתדבק במקום אחד 12093 

פ שאתרחק ממך ואלך "אע, הלא נדבקתי בך, כך אמרה כנסת ישראל, הרישום וכל הצורה שלו נשאר שם 12094 

כאותו חותם המשאיר כל צורתו באותו מקום , שימני כחותם על לבך כדי שישאר כל צורתי בך, בגלות 12095 

את צורת אותם הרגעים שהתעלה צריך האדם להשתדל שלא לאבד , (.´ק שיר השירים ח"זוה) שנדבק בו 12096 

שידבר אל , שלא להשכיח את הרישומים הטובים והעליונים מן ההופעות שהופיעו לו מן השמים, בהם 12097 

 12098 .נפשו ישדל אותה שלא תשכח מה שראו העינים ויתפלל תמיד שימני כחותם על זרועך

ה להפסיד כל "ני הקבוקשה לפ, מפני שעשאוהו הכשרים בנדבת לבם? מפני מה נטמן המשכן עד היום הזה 12099 

רואים אנו עד , (ה"ר כ"תנדבא) ה וישרה בתוכו"ולעתיד לבוא יבוא הקב, מה שעשו הכשרים בנדבת לבם 12100 

את , כמה צריך האדם לייקר ולכבד את היצירות שיצר לעצמו בעמל וביגיעה גדולה בתורה וביראה 12101 

ואלה דברים שעלו לו , םהרגשות הנאצלים ואת העליות שהתעלה בהם כאשר זכה וזיכו אותו מן השמי 12102 

שכן לא , וחבל לו לאדם שיפסיד את ההון היקר שצבר כי ילך לאיבוד, במסירות וביגיעה במעשים טובים 12103 

 12104 .בכל זמן זוכה להזדמנות לקבל אור יקר שהבריקו לו מן השמים

 12105 ח יותר משמעי"מפני שהוא בקי ורגיל בעבודה ות, כשמת שמעון הצדיק אמר להם חוניו בני ישמש תחתי

ומחל , לפי שהיה שמעי אחיו גדול ממנו שתי שנים ומחצה, ולא קיבל עליו חוניו להיות כהן גדול, אחיו 12106 

וביקש חוניו לעשות , לימים נתקנא חוניו בשמעי אחיו ונתחרט על מחילתו, חוניו לשמעי הכהונה הגדולה 12107 

בד דקה שלובשות הלבישו כתונת , ואמר לו בוא ואלמדך סדר עבודה, את שמעי לשחוק בעיני הכהנים 12108 

 12109 .והעמידו אצל המזבח, הנשים על בשרן ועליה אזור צר קטן

אותו היום שאתמנה לכהן גדול אלבש כתונת , ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו, יצא ואמר לאחיו הכהנים 12110 

, ביקשו להרוג את חוניו, סח להם כל המאורע, ביקשו אחיו הכהנים להרגו, שליכי ואחגור באזור שליכי 12111 

 12112 ´ועשה שם מקדש ובנה מזבח והעלה עליו לשם ה, סנדריא של מצרים שהיו בה רבבות מישראלהלך לאלכ

 12113 .(´ג י"ב מנחות י"הרע)

בתחילה נצנץ בו , איך אדם עולה ומתעלה אבל איננו מתקיים בעלייתו, הרי לנו דוגמה איך עולים ויורדים 12114 

ו שמעון הצדיק הגיש לו ברצון להיות כבוד שאבי, הוא ויתר על הכהונה ומחל על כבודו, בחוניו רוח עליון 12115 



אותו , אבל הוא לא זכה להתקיים על גובה אותה השעה הרצויה, וזאת בלי השתדלות מצדו, כהן גדול 12116 

הוא כיבה את האש , הוא לא הצליח לשמור את הזיו והחכמה שזרחו לו, הרגע שהפגין צניעות למופת 12117 

 12118 .ומשעה לשעה התדרדר וירד ירידה אחר ירידה, הטהורה

להשתדל ולהתאמץ שכל העליות וכל ההשגות , ומדים אנו מכאן עד כמה צריך בעל העליה להתפללל 12119 

ועליו , כי ישאר באותן ההשגות שהצליח בזכותו להשיג ולהגיע אליהם, שהשיג בתורה ישארו על מעמדן 12120 

 12121 עליו להיזהר ממוקשים על, לעשות כמה שמירות שיוכל להישאר במדרגותיו ושלא תהיה יגיעתו לריק

 12122 .ו"שיסלק את כל המפריעים וכל המידות הרעות שיכולות ועלולות להפילו ח, דרכו שלא יפול עמם

צריך הוא לצרור היטב את כל העליות בקשר של , וכדי שבאמת יוכל לקיים אצלו את כל ההשגות שהשיג 12123 

י לא יראה כ, יטהר את עצמו מכל סיג ופגם, לנצור אותם מכל משמר שלא תשלוט בו עין הרע, קיימא 12124 

תמיד עליו לזכור כי מידותיו הרעות הן , יצרף ויזכך מידותיו עד תום, יגרום בעצמו היזק לרכושו הרוחני 12125 

שירגיל עצמו וישים לנגד עיניו את המטרה העליונה , הגורמים הראשיים המאבדים ומפסידים הון רב 12126 

לנו שלא לאבד את ללמד , וגם אשכונה ישכון שם שלא ירד, לעוף להמריא לגבהים, אעופה ואשכונה 12127 

, לא להרפות ולא לשכוח ולא לשוב לקלקול, את רגעי ההתרוממות שהופיעו לנו בחיים, הרשימות הנעלות 12128 

 12129 .(מעייני החיים)  .אלא אעופה ואשכונה להישאר על הופעות העליונות

 12130 

 12131 מאמר צו

אשר ואתה פה עמוד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ  12132 

 12133 .(ח"כ´ דברים ה) אנכי נותן להם לרשתה

´ וכתבו התוס, (.ז"שבת פ) ואתה פה עמוד עמדי´ שנא, ה על ידו"תניא משה פירש מן האשה והסכים הקב 12134 

שמא זה הוא צווי גמור , ה על ידו"ת מנלן דפירש משה מדעתו קודם ושוב הסכים הקב"וא, ל"שם וז 12135 

איך היה מערער אהרן , ה פירש ולא מדעתו"צווי הקב ת דאם איתא דמחמת"ותירץ ר, שציוה לו לפרוש 12136 

כלומר , אלא ודאי מתחילה פירש ממנה לגמרי משה מדעתו, ומרים דכתיב ותדבר מרים ואהרן במשה 12137 

ג דהסכים "ואע, כבר אז חשב משה שהוא יפרוש ממנה לגמרי, בשעה שנצטוו ישראל לפרוש שלושת ימים 12138 

דבדרך שאדם , ה מסכים"ו לא פירש מדעתו לא היה הקבלפי שאיל, מ נתרעמו עליו"ה על ידו מ"הקב 12139 

 12140 .ג שגם עמהם היה מדבר"שהרי לאהרן ומרים לא אמר לפרוש אע, הולך בה מוליכין אותו

, ש גבי אלדד ומידד שהיו מתנבאים"כמ, דמשמע במדרש שלא ידעו זמן גדול שפירש ממנה, ומיהו קשה 12141 

אמרה צפורה אוי לנשותיהם , רנסין על הציבורשאמרה מרים אשרי נשותיהן של אלו שנתמנו בעליהן פ 12142 

משמע שלא ידעו , מיד ותדבר מרים ואהרן במשה, שמיום שנתייחדה שכינה לאחיך פירש ממני, של אלו 12143 

פ "ת דודאי ידעו אבל סבורין שפירש ע"ואור? וכי לא ידעו הא דכתיב ואתה פה עמוד עמדי, קודם לכן 12144 

 12145 .ממנה מתחילהעד שאמרה להם צפורה שמדעתו פירש , הדיבור

דאורייתא הוא , ת מאי קאמר דפירש מדעתו"וא, שהקשו שם´ ת מיושבת קושית התוס"ולפי דרכו של ר 12146 

דהלא , ותירוצם קשה, ל"דשאני התם משום עשרת הדברות עכ, ו גמור"ל דלא הוי ק"וי, ו ניתן לדרוש"דק 12147 

ת "אבל לדרכו של ר, ןוהרי אצל משה היה תמיד כ, מאי אולמייהו דעשרת הדברות שהיו פנים בפנים 12148 

כ מכלל הסייעתא דשמיא מפני שרצה ללכת "שהוא ג, ו"דטענתם היתה גם על דרשת הק, אפשר לומר 12149 

 12150 .ו"ואלמלי בחר בדרך אחרת לא היה מסתייע לדרוש הק, בדרך זו

שהרי לכאורה אין לנו , ת"ת יש ללמוד מכאן חידוש גדול מאד בדרכי עבודת השי"ולפי דרכו של ר 12151 

רק אם האדם רוצה לילך , בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו (7´מכות י) ל"שאזלהתיירא מזה  12152 

וכמו שהיה בבלעם שאמר לו המקום לך עם האנשים אף שהיה זה נגד רצונו של , בדרך שאינה טובה 12153 

וזה ודאי שיש להתיירא הרבה אם , (א"כ י"ר פ"מ) מפני שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, מקום 12154 

 12155 .לו לאדם מן השמיםמסייעין 

ועליו לחקור היטב את , אבל האדם סומך על זה להאמין שדרכו נכונה שהרי רואה הוא סייעתא דשמיא 12156 

ולא להוכיח מזה שהוא מסתייע מן , דרכו ולפשפש ולמשמש בה אם דרכו ישרה בעיני המקום או לאו 12157 

ך שאדם רוצה לילך מוליכין ובדר, כי אפשר שהוא גרם לסיוע זה מפני שהוא רוצה לילך בדרך זו, השמים 12158 

שגם , י בחירתו"שעליו להתיירא מאד מהיכולת שניתנה להאדם ע, ´וזה ידוע לכל ירא וחרד לדבר ה, אותו 12159 

 12160 .מן השמים עוזרים ומסייעים לו לעשות כבחירתו

אם אין , והיינו שיש להתיירא גם בבחירת דרך טובה מדעת עצמו, אולם כאן אנו למדים ענין אחר לגמרי 12161 

או שאפשר שהיה לו לבחור בדרך , ולשקול במאזני צדק אם היא באמת דרך טובה, וי מוחלט בתורהזה צו 12162 

אחר שנתגלה להם הדבר מפי צפורה , כ של אהרן ומרים"שהרי כל התרעומת של צפורה ואח, אחרת 12163 

וכל מה שעשה , כי לא עשה מעשה כזה כלל, לא היה על מעשה שעשה משה מדעתו, שפירש משה ממנה 12164 

 12165 .´ל בתוס"ת ז"ש ר"וכמ, פ צוויו של מקום"עהיה רק 



ה "גרם שגם הקב, י הכלל של בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו"וע, אלא על מה שהסכים כן בדעתו 12166 

מ סברו צפורה "מ, ה הסכים על ידו"כ אף שהיתה הסכמתו טובה וישרה שהרי הקב"וא, יסכים על ידו 12167 

ואלמלי בחר , חמת צפורה היה לו לבחור בדרך אחרתומ, שלא היה לו להסכים כן בלבו, ואהרן ומרים 12168 

כיון שגם ההסכמה לפרוש היתה רק מפני שבדרך שאדם , ה מסכים על ידו"כ הקב"בדרך אחרת היה ג 12169 

 12170 .רוצה מוליכין אותו

, שיתכן שגם הבוחר דרך טובה והוא מסתייע על זה מן השמים לעשות כבחירתו, פ הדבר ברור הוא"עכ 12171 

מפני שיתכן כי כל , ורה שהדרך שבחר היא באמת דרך ישרה ומוכרחת לנהוג כןעדיין אין זו הוכחה בר 12172 

ולפיכך נסתייע מן השמים עליו מפני שבדרך שאדם , הסכמתו של מקום היא רק בשביל זה שהוא בחר בה 12173 

אולי אין זו הבחירה , גם על בחירת הטוב, ונמצא שגם מזה צריך האדם להתיירא, רוצה לילך מוליכין אותו 12174 

, ואם לא בחר כן יש עליו תרעומת, ואולי יש דרך אחרת שהיה צריך לבחור בה, ריך לבחור בהשהיה צ 12175 

 12176 .שהרי בכגון זה היתה תרעומת לצפורה אהרן ומרים גם על משה רבינו

, הוא בדרכים שאדם בוחר לעצמו והדבר נוגע לחבירו, ונראה שעיקר מה שצריך בזה להתיירא ביותר 12177 

אלא שהיא נוגעת גם , שכשהיא לעצמה אמנם דרך קדושה היא, דושהשאם הוא בוחר לעצמו דרך של ק 12178 

וגם , אז עליו לשקול ולשקול ולא יסמוך כלל על סייעתא דשמיא, לחבירו ואפשר שחבירו יקופח על ידה 12179 

כי , עדיין אין זו הוכחה כלל שאמנם דרכו נכונה, ק שגם מן השמים מסכימים לזה"י רוה"אם יתגלה לו ע 12180 

 12181 .ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, אה מפני שהוא רוצה ללכת בדרך זויתכן שגם ההסכמה ב

ואם לא עשה כן הוא נתבע על כך ואין רוח , והוא מחוייב לבחור בדרך אחרת שחבירו לא יקופח בה 12182 

וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין , מפני שאין רוח הבריות שפגע בהם נוחה הימנו, חכמים נוחה הימנו 12183 

וזה הוא בכלל המשנה רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו , (ג"אבות פ) ם נוחה הימנורוח המקו 12184 

 12185 .(דליות יחזקאל) .כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, האדם

 12186 

 12187 מאמר צז

 12188 .(´ד´ דברים ו) אחד´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה

ה ברוך שם כבוד "ברבנן אמרין בשעה שעלה משה למרום שמע למלאכי השרת שהיו אומרים להק 12189 

ר אסי למה הדבר "א? ולמה אין ישראל אומרין אותו בפרהסיא, מלכותו לעולם ועד והוריד אותה לישראל 12190 

ואמר לה אל תתקשטי בה בפרהסיא , מתוך פלטין של מלך ונתנה לאשתו (תכשיט יקר)ב  דומה לאחד שגנ 12191 

ברוך שם כבוד , אותו בפרהסיא אבל ביום הכיפורים שהן נקיים כמלאכי השרת אומרים, אלא בתוך ביתך 12192 

 12193 .(ו"ל´ ר ב"דב) ´מלכותו לעולם ועד

, כי האבר הכי נכבד באדם הוא חוש השמיעה, משמיע לנו חידוש נפלא (ב"י´ ת ב"שע) ,ל"רבינו יונה ז 12194 

שמועה טובה תדשן , ותמך יתידותיו על הפסוק מאור עינים ישמח לב, מחוש הראיה´ והוא יותר נכבד אפי 12195 

כי יראו בו את , העין היא אבר נכבד מאד, (ו"משלי ט) תוכחת חיים בקרב חכמים תלין אזן שומעת, עצם 12196 

ונכבדה ממנה האוזן כי ישמעו דרכה שמועה טובה המדשנת את העצם שאין , המאורות המשמחים את הלב 12197 

ה מרפא את כל אבריו של האדם "והנה הקב, ולא ידושן במאור עינים בלתי בתענוג יותר, בה הרגשה 12198 

 12199 (ה"ישעיה נ) הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם´ שנא, והיא שמיעת האוזן, ברטיה אחתהחוטא 

 12200 .ל"עכ

אך אינו מספיק , אחד´ אלהינו ה´ ש שמע ישראל ה"כמ, ´חייבה את האדם להאמין באחדות ה´ תורתנו הק 12201 

וכל , אמונהאלא עליו גם לשמוע ולהרגיש בכל חושי אבריו את ה, לבן ישראל שרק יאמין באחדות הבורא 12202 

ששמועה זו פירושה כי , ומכאן נובע שהתורה הולכת ומוסיפה עוד להזכיר, מי כמוך´ עצמותיו תאמרנה ה 12203 

´ כהמשך הכתוב ואהבת את ה, ת בכל המצבים עד כלות הנפש"האדם ישריש בקרבו אהבה כה עזה להבוי 12204 

 12205 .(.ד"ברכות נ) ל אמרו אפילו הוא נוטל את נפשך"וחז, אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך

כי מי , כי היצר מבלבל את האדם עקב סתירת הענינים שנמצא בזה, אכן עבודה זו קשה עד למאד היא 12206 

וכל אבריו משיגים את , שהגיע כבר למדרגה כה גדולה עד שהוא מרגיש בכל נימי נפשו את אחדות הבורא 12207 

איך , ´דושת שמו יתואחר שהכשיר עצמו למסור את כל עצמיותו על ק, עד אין סוף´ גדלותו ורוממותו ית 12208 

ואיך תשלוט , איך אפשר שינוח שבט הרשע האכזרי על גורל הצדיקים, יתכן עוד שלטון הרע על הטוב 12209 

 12210 ?הטומאה המשוקצת והמתועבת בנחלת ישרים וטהורי לבב

ועושה הכל כדי , י היצר המתעתע ומפעפע בלבו של האדם"והנה שאלות מציקות ומטרידות אלה נוצרות ע 12211 

ונוטע בו ספיקות בגדלות , הוא חודר לתוך שמיעתו והרגשתו של האדם, ´ו בעבודת הלהטרידו ולבלבל 12212 

 12213 ?ואחדות הבורא ומעורר אותו לשאול את השאלה הקשה איה גבורותיו איה נוראותיו

שמלאכי השרת מקלסין ואומרים ברוך , ה"וכאן טמונה מעלתו של הגילוי הגדול שנתגלה למשה רבינו ע 12214 

כלומר בכל עת ובכל זמן עד עולם ועד רואים הם בחוש את כבוד מלכותו , עדשם כבוד מלכותו לעולם ו 12215 



זאת חמד ושאף משה רבינו , ומתוך רגש אומרים ברוך שם, בכל תוקפו ובעוצם גבורתו, במלוא גודלו 12216 

בזמן שמרגישים בחוש השמיעה את גדלותו רוממותו ואחדותו של , שבעת קריאת שמע, להוריד לישראל 12217 

בכדי לבטל תיכף את תחבולות , לאכי השרת לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדיתדמו למ, ת"הבוי 12218 

 12219 .היצר המתכנן תמיד לבלבל את האדם בשאלת איה גבורותיו וכדומה

אתא משה אמר האל , שהחזירו עטרה ליושנה, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה, ל"וזה מבואר בחז 12220 

אתא , לא אמר נורא? מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו נכרים, אתא ירמיה ואמר, הגדול הגבור והנורא 12221 

, ואמרו (ג"אנשי כנה) אתו אינהו, לא אמר גבור? נכרים משתעבדין בבניו איה גבורותיו, דניאל אמר 12222 

שאלמלא מוראו , ואלו הן נוראותיו, זו היא גבורתו שכובש כעסו ונותן ארך אפים לרשעים! אדרבה 12223 

? ורבנן היכי עבדי הכי ועקרו תקנתא דתקין משה, בין האומותה היאך אומה אחת יכולה להתקיים "הקב 12224 

 12225 .(ט"יומא ס) ה שאמיתי הוא לפיכך לא כיזבו בו"אמר רבי אליעזר מתוך שיודעין בהקב

אך נראה כי גם ירמיה ודניאל ידעו היטב שאין בשאלתם איה , הוא דחוק מאד´ וכמובן כי תירוץ הגמ 12226 

וגם הם עמדו על דעה זו שהן הן גבורותיו והן הן , כחוט השערהאף ´ ו מגדלותו ית"גבורותיו כדי למעט ח 12227 

אלא משום שכל , והם מוכנים היו בכל עת ובכל רגע למסור נפשם על הכרה זו שהרגישו בחוש, נוראותיו 12228 

ושבחיו ´ חששו שלא תהיה תהלת ה, ואילו בגלוי היו הנכרים מקרקרים ומרקדים בהיכלו, זה היה בהסתר 12229 

מכפי שהיא ראויה להיות , תחסר בעומק נפשם הרגשה חושית דקה מן הדקה חששו שאולי, בשלימות 12230 

 12231 .ה"כמות שהיה בימי משה רע, לעיני כל חי´ בעת שנגלה כבוד ה, בשעה הרצויה

ה הבוחן לב וחוקר "כי הקב, ה שאמתי הוא לפיכך לא כזבו בו"ל מתוך שיודעין בהקב"וזהו שאמרו חז 12232 

אולם בהרגשה חושית לא יוכלו , ימי דעים הם באמונתם ובהשגתםואף שתמ, כליות הלא גלוי וידוע לפניו 12233 

כמו בשעה שתיקן משה למלל , בשעה שהנכרים מקרקרים בהיכלו´ להשוות מילולם בגבורות ונוראות ה 12234 

, בקריעת ים סוף ובמעמד הר סיני, בצאת ישראל ממצרים´ שראו עין בעין התגלות כבוד ה, ´גבורות ה 12235 

 12236 .ט השערה דקה ביותר של כזבו בחו"לכן חששו פן יכשלו ח

ה להוריד לישראל את אמירת ברוך שם כבוד מלכותו שהיא כעין הן הן "ולכן חמד ושאף משה רבינו ע 12237 

והיא תועיל לישראל , שכיוונו אנשי כנסת הגדולה להחזיר עטרה ליושנה, גבורותיו הן הן נוראותיו 12238 

אולם משה רבינו גם , ריס ולהתקומםולא ימצא השטן מקום להת, שקבלת עול מלכות שמים תהיה שלימה 12239 

ראה והבין שלא כדאי להם לישראל להתקשט בפרהסיא באותם קישוטים של מלאכי השרת בכל עת  12240 

, שלא יביאם לידי נסיון´ אלא רק לבטוח בה, וטוב להסיעם לדבר אחר ולא להתעמק בציורי הנסיון, ועידן 12241 

בקישוטי מלאכים וראו כבוד מלכותו לעולם אמנם יחידי סגולה זכו למדרגה גדולה ועלה בידם להתקשט  12242 

 12243 .ועד

עליהם בודאי , ´ית´ מתוך שהם מרגישים גבורת ורוממות ה, שהם כמלאכי אלהים, והנה מי שהם בני עליה 12244 

אולם כלל ישראל שאינם , להתקשט כמלאכי השרת ולומר בפרהסיא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד 12245 

פן יבוא השטן להתגרות , רהסיא בעטרה שאיננה הולמתםאינם יכולים להתקשט בפ, בדרגה כה גבוהה 12246 

 12247 .בהם בהרהורים שונים בענינים דקים

והכל בשביל עדינות , כענין מליבא לפומא לא גלי, פ כן ניתנה להם רשות לומר זאת אך רק בלחישה"אע 12248 

והשטן נרתע , אולם ביום הכפורים כאשר עם ישראל כולו נמצא בבחינת מלאכי השרת, ודקות הענין 12249 

בכל ´ אז ראויין הם למלל את גבורות ה, כי אין לו רשות להשטין עליהן, לאחוריו ביום הקדוש הזה 12250 

עד שראויים הם , כי ביום הקדוש הזה מתנשא כלל ישראל כה גבוה, ואף במצב של בכל נפשך, המצבים 12251 

 12252 .(המוסר והדעת)  !ולומר בקול רם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, להתקשט גם בפרהסיא

 12253 

 12254 מאמר צח

 12255 .(´ד´ דברים ו) אחד´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה

ולכך באה המצוה של , וזה תכלית הצלחת האדם, כל העולם כולו נברא לקבל עול מלכות שמים עליהם 12256 

ת על האדם פן ינגף "ובחמלת הי, (.ג"ברכות י) קריאת שמע בכל יום שיקבל על עצמו עול מלכות שמים 12257 

ולא רבים , יען כי אינו מורגש בחוש רק בשכל, עת האדם רחוקה מזהו בהעדר מצוה זו כי רבה היא וד"ח 12258 

על כן בא הצדק העליון לעשות יום דין ומשפט בכל שנה , יחכמו לעשות השכלת השכל כדבר חושי 12259 

כדי לאיים על הנפשות ולהתבונן כי יש אלהים שופט בארץ ולחרד , ראש השנה ויום הכפורים, פעמיים 12260 

ומעתה שמחה גדולה לנו יום , ליו עול מלכות שמים בכל שנה בכל רגע ורגעובזה יתעורר לקבל ע, מפניו 12261 

 12262 .שאו זמרה ותנו תוף כי חוק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב, הדין

כי אין מזור , עונשו רב מאד, ובלהות יאחזנו מיום הדין, ומעתה מי שאינו מתבונן באלול לירא לחרד 12263 

, משל לשר בית הסוהר שמצא מחתרת חתורה (´ר ז"קה) םוזהו מליצת, כי אין אלהים נגד פניו, למחלתו 12264 



ולכאורה אינו דומה , ואיך לא מהרת להמלט על נפשך, הלא מחתרת חתורה לפניך, ואמר לו קשה יום 12265 

 12266 ?הלא אין שר בית הסוהר רוצה בהמלטו, הנמשל להמשל

וכיון , יראו וישמעווגם למען , אחרי שנקצב עונש לפורצים בעם למען לא יוסיפו עוד לעשות, אבל הכוונה 12267 

וכל זה , על כן משפטו מר ממות, הרי לבו הרע אומר לו עוד לחטוא ולפרוץ, שהוא אינו מפחד מעונש 12268 

כ העיקר לירא ולחרד "ע, ומשפטו קשה מאד, ונמצא אינו מפחד מדין שמים, אחרי שאינו מתבונן לשוב 12269 

 12270 .ולשוב ממעשיו הרעים ולקבל עול מלכות שמים, מיום הדין

 12271 .(מ"ק´ ב מא"מוסר חחכמה ו)  

 12272 

 12273 מאמר צט

 12274 .(´ד´ דברים ו) אחד´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה

וידעת , יהודה אומר אינה מלכות´ ר, יוסי´ אחד מלכות דברי ר´ ה´ אל´ שמע ישראל ה (7ב"ה ל"ר) ´במס 12275 

יהודה מלכיות הוא דוקא ´ ולר, יהודה אומר אינה מלכות´ ר, יוסי´ היום והשבות אל לבבך מלכות דברי ר 12276 

שמות שם הויה ´ הנה ידוע כי ישנם ב, והוא דבר תימא, אלהיו עמו ותרועת מלך בו´ יהי בישורון מלך הו 12277 

ועד כמה שאפשר די , א ברמז"א כי הם מסודות התורה ולא ניתנו כ"להבין ענינם ולבארם א, ושם אדנות 12278 

 12279 .לחכימא ברמיזא להשיג משל כל דהו בענין זה

בריאת העולם היא בשם זה של , ק"הוא דין כמבואר בזוה´ ם אדמקובל אצלנו ששם הויה הוא רחמים וש 12280 

בשם זה , דין ומלכיות היינו הך, יסוד הבריאה הוא מלכיות, (ב"ר י"בר) העולם נברא במידת הדין, ´אד 12281 

הוא שורשה סודה , הוא הנהגת עולם המעשה´ שם ומידה זו של שם אד, העולם נברא ובשם זה הוא מתנהג 12282 

נקרא כבוד ´ שם זה של אד, וזולת שם זה בעולם אין, מציאותו של עולם זה שם זה הוא כל, ויסודה 12283 

 12284 .מלכותו

והנה בזה הרי נכלל כבר כל ענין אין עוד כל ענין , אחד´ ה´ אל´ ש אנו אומרים שמע ישראל ה"בסדר ק 12285 

זה  דלולי מידה ושם, ענין שם כבוד מלכותו הוא, ואחרי זאת אומרים אנו עוד ברוך שם כבוד מלכותו, אחד 12286 

אחד ואין ´ הגם כי ה, אפשר שהיינו נעדרים מידיעה זאת, אחד´ מצד שם ומידה של ה, של כבוד מלכותו 12287 

, ולזה צריך שם כבוד מלכותו, אבל הבריאה לא היתה יודעת עוד משם זה כלל, עוד ולגדולתו אין חקר 12288 

התגלות כבודו  ,ויסודה של מידה זו הוא גילוי כבוד מלכותו, שהיא שם ומידה הנקראת כבוד מלכות 12289 

שזהו מהותה של הבריאה שהיא , הוא יסוד הבריאה´ וזהו שאמרנו ששם אד, כביכול זהו יסוד הבריאה 12290 

 12291 .´כולה קוראה בשם ה

, כל הנמצא ויש בה, כל קלח ועשב, כל אבן ופינה, כל הבריאה מתחילתה ועד סופה היא כבוד מלכות 12292 

והנכון שהיה קורא בקול גדול  (ב"בראשית י) ן"ועיין ברמב, ´מציאותו מהותו וישותו הוא ויקרא בשם ה 12293 

שאין עוד זהו יסוד כל , ל בדעת תבונות"וזהו דברי הרמח, לבני אדם´ שם לפני המזבח את שם המודיע אל 12294 

´ וכל יתר מידותיו ית, היא יסוד כל הבריאה´ היינו שמידה זו שמגלה ומפרסמת כבוד מלכותו ית, הבריאה 12295 

 12296 .במה שנוגע ליסוד של אין עודהינן רק , המתגלות לנו בבריאה

כבוד מלכותו מתגלה אך , דכבוד מלכותו אינו מתגלה משם זה, אחד´ י שאין יוצאין עם ה"ולכן סובר ר 12297 

מציאותה של הבריאה כולה , שאך ורק שם זה מגלה מלכיות, ´מלך היינו שם כבוד מלכותו ית´ ורק מה 12298 

קורא מגלה ומפרסם שמו של מלך מלכי הכל , כל יציר נברא כל אילן ועשב, ´שהיא קוראת בשם ה 12299 

על כל דבר ודבר על כל פרט ופרט ישנו נברא , ´בכל צד ופינה שתפנה הכל קורא בשם ה, ה"המלכים ב 12300 

שמעשי , כבוד מלכות הריהו גלוי מלא וגדוש בכל הבריאה כולה עד שמן הנמנע שלא לראות זאת, מסויים 12301 

 12302 .בעווריםכ גדול שהוא גלוי גם לעוור ש"מוטבעים בשפע כ´ ה

על האדם להיות נרתע , כ מלא הוא כבוד מלכות עד שממבט לחוד ביצירה"חללו ומציאותו של העולם כ 12303 

והאיך הוא הדרך לאהבתו , כתב (ב"יסודי התורה ה´ ב מה"פ) ם"ובאמת הרי הרמב, לאחוריו מאימה ופחד 12304 

ים האלו עצמן מיד וכשמחשב בדבר, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראתו 12305 

איך שהאדם נמצא במידה של , עד שהוא באמת פליאה גדולה, עד כגון זה היא המידה, הוא נרתע לאחוריו 12306 

 12307 .פן נמות מהסתכלות בבריאה לחוד

באמת אין לנו , שמראים להם כל דבר בציור, פ חינוך ציורי"שיטת החינוך כהיום הוא ללמד לילדים ע 12308 

תינוק בן יומו יוכל ללמוד ולהכיר זאת , עד שגם הפשוט שבפשוטים ,ספר חנוכי לילדים כהבריאה עצמה 12309 

על כל תג ותג כמה מיני , ה כביכול וצייר כמה מיני ציורים"על כל נקודה ונקודה ברא הקב, באופן מוחש 12310 

עליו להיות נדהם ונרתע , כשאדם נכנס לביברין של חיות, ´כ פשוט ומוחש הוא מעשי ה"כ, נבראים 12311 

ואין אחד ממלא שני , כל חיה ועוף ממלאים תפקיד מסויים, חש הוא שכל נברא ונבראפשוט ומו, לאחוריו 12312 

הנבראים הרי הם שיעור מה רבו , על שליחות מסויימת, כל נברא מורה רק על תפקידו הוא, תפקידים 12313 

 12314 .משום דעל כל קוץ ותג נוצרו נבראים מיוחדים, תלי תלים נבראים´ מעשיך ה



, א לנו להגדיר על מה מורה כל נברא ונברא"א, פקיד אחד שבשבילו נוצרכל נברא שבעולם אין לו אלא ת 12315 

 12316 אלמלא ניתנה תורה למדנו גזל מנמלה וצניעות מחתול, א מהם תפקידו אחד הוא"אבל זה מוחש ונראה שכ

ובאמת , נמלה כל תפקידה הוא ללמד על גזל, בריאה של חתול יצירתה היא ללמד צניעות, (7´עירובין ק) 12317 

י "רש) ל"אם גם במלאך אמרו חז, זה כשנאמר שחתול מורה אך ורק על צניעות ולא יותרמה פלא הוא  12318 

רפאל המלאך כל תפקידו , אלא על כל שליחות נשלח מלאך מיוחד, שליחות´ שאינו עושה ב (ח"בראשית י 12319 

 12320 .היה לרפאות את שרה

וכן על , (7ט"נחות כמ) על כל תג ותג שבתורה הרי יש תלי תלים של הלכות, הבריאה הרי היא ספר תורה 12321 

עד שהוצרכו לבריאה זו , כ שדה זיבורית הוא האדם"כ, כל תג ותג בבריאה ישנם תלי תלים של נבראים 12322 

איזה צייר , והוא רק בכדי ללמדו אין עוד, בכל מיני ציורים ותמונות עד אין שיעור וערך, עם כל נבראיה 12323 

בעיני הבשר שלו , י גם בגופו השפל והפחותהר, שאדם זה אחרי כל פחיתותו וגריעותו, נפלא הוא אלהינו 12324 

שאין עוד יהיה בחוש עד שהגוף יחוש , כי זה כל תכלית ומכוון הבריאה, רואה ומראה באצבע כי אין עוד 12325 

 12326 .ויראה כי אין עוד מלבדו

שהוא , זהו רק מידת מלכות, כ גלוי עד שהוא מוחש גם לגוף"ענין זה של אין עוד שיהיה מוחש ונראה כ 12327 

עד יכירו וידעו כל , שמידתו לגלות ולפרסם בפירסום הכי גדול לעיני כל, כבוד מלכותו שם´ משם הק 12328 

עד אז ירננו כל עצי , וראו כל בשר יחדיו כי הוא לבדו מלך ואין בלתו, יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך 12329 

 12330 בקצרה יסודה ומהותה של מלכות הוא, מלך הוא מלכות שמים´ שכולם יאמרו ה, (ו"תהלים צ) היער

שכל האמונה תורה ומצות , וזהו ענין שתמליכוני עליכם, וכל זמן שאין זה בחוש אין זה מלכות, בחוש 12331 

.בה במידה מקיים הוא ענין תמליכוני עליכם, ובמידה שאדם זוכה להיכנס בדרגא זו, יעשו אצלו חושיים 12332 

 12333 .(ג"פ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 12334 

 12335 מאמר ק

 12336 .(´ד´ ודברים ) אחד´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה

ודע שמעשה העבודות , והבה נתעמק בדבריו, ם מדריך אותנו בעבודה"העובד הגדול קדוש עליון הרמב 12337 

אין תכלית כוונתם רק להתלמד ולהתעסק , כקריאת התורה והתפילה ועשות שאר המצוות, האלו כולם 12338 

אבל אם , תוובטלת מכל דבר זול´ וכאילו אתה התעסקת בו ית, ת ולהפנות מעסקי העולם"במצוות השי 12339 

ותקרא בתורה בלשונך ולבך בבנין , תתפלל בהנעת שפתיך ופניך אל הכותל ואתה חושב במקחך וממכרך 12340 

או יחטוב עצים מן העיר מבלי , וכן כל אשר תעשה מצוה באבריך כמי שיחפור חפירה בקרקע, ביתך 12341 

אבל , הגעת לתכליתלא תחשוב ש, לא מי שציוה לעשותו ולא מה תכלית כוונתו, בחינת ענין המעשה ההוא 12342 

 12343 .תהיה אז קרוב ממי שנאמר בהם קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם

, אל תכונת ההרגל והלימוד עד שתגיע לתכלית הזאת הגדולה (להדריך אותך) ומכאן אתחיל להיישירך 12344 

ולא יספיק לך מן , תחילת מה שתתחיל לעשות שתפנה מחשבתך מכל דבר כשתקרא קריאת שמע ותתפלל 12345 

כ "תתחיל אח, וכשתרגיל על זה ויתחזק בידך שנים רבות, סוק ראשון ובתפילה בברכה ראשונההכוונה בפ 12346 

נ "מו)א  שתשים כל לבבך וכל מחשבתך להבין מה שתשמע או שתקר, כל אשר תקרא בתורה ותשמענה 12347 

 12348 .(א"ג פנ"ח

איך שייך , העומד עדיין בחוץ יתפלא, ש"ם נותן לנו שנים רבות להתלמד בפסוק ראשון של ק"הרי הרמב 12349 

אך הרגיל ! אפילו אם הכוונה היא לקבל עול מלכות שמים, להתלמד זמן כה רב בפסוק בן שש מלים 12350 

והוא מתפלא תמיד מחדש על התוכן , בעבודה יודע כמה קשה הוא להגיע לקיום אמיתי של מצוה קלה זו 12351 

 12352 .העצום של מצוה קלה דאורייתא

, (7א"חולין צ) על הקדמה זאת אמרו, שראלש שמע י"בתחילה ננסה להבין את הפסוק הראשון של ק 12353 

שמע ´ ישראל מזכירין את השם אחר שתי תיבות שנא, ה יותר ממלאכי השרת"חביבין ישראל לפני הקב 12354 

ש צריכים "מה, צבאות´ דכתיב קדוש קדוש קדוש ה, ש מזכירין את השם אחר שלוש תיבות"ומה, ישראל 12355 

, י התבוננות בקדושתו בשמי מרומא"ע´ ת שמו יתהם מגיעים להזכר, הכנה גדולה כדי להזכיר את השם 12356 

 12357 .ואילו אנחנו אומרים רק שתי תיבות אלו שמע ישראל, על ארעא עובד גבורתיה ולנצח נצחים

כל קירבת אלהים , הוי אומר נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו? ואיזו הכנה יש בזה להזכרת השם 12358 

ה "ולמשל נכרי הרוצה להתקרב אל הקב! ך הכלל ישראלגנוזות בתו´ וכל התגלות של גדולתו וקדושתו ית 12359 

אבל קירבה , לגויים יש תיאולוגיה ומטפיזיקה, הוא מוכרח להתגייר, אין לו שום דרך אחרת לזה, ולהכירו 12360 

לכן ההכנה להזכיר את , אמיתית אל הבורא היא אך ורק ירושה מהאבות הקדושים וסודה של תורה שלנו 12361 

 12362 .ישראלהיא שנתדבק אל הכלל ´ שמו ית

 12363 כשיצאו ישראל למלחמה ניגש משוח המלחמה ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה

י אמר "יוחנן משום רשב´ אמר ר? מאי שנא שמע ישראל, (.ב"סוטה מ) ואמרו על זה, (שופטים ששי) 12364 



ח אולם משו, ש שחרית וערבית אי אתם נמסרים בידם"אפילו לא קיימתם אלא ק, ה לישראל"להם הקב 12365 

והם , ומשמע שבהן לבדן כבר גנוז כל סוד ההשגחה האלהית, המלחמה אומר רק שתי מלים שמע ישראל 12366 

אם רק ישמע היטב מהו , משתי תיבות אלו יכול אדם לעמוד על כל השלמות באמונה ועבודה, הם הדברים 12367 

 12368 .ודי בהכנה זו כדי להזכיר אחריה את השם המלא! ישראל

, אלהינו הוא שם מלא ואינו שורה אלא על עולם מלא´ כי ה, י אליהוא המובאים באבנ"מכאן לדברי הגר 12369 

ש "ודבר נפלא הוא אמירת ק, שיהיו ישראל מיחדים עצמם ומחברים עצמם במחשבה, וכן שמע ישראל 12370 

י שהוא "ע? איך הוא מגיע לכך, לכן האדם צריך להיות בגדר עולם מלא, היא השראת שם מלא על האדם 12371 

הם הם ! והכלל ישראל הוא עולם מלא, א מתדבק בכלל ישראל ומתכלל בוובזה הו, אומר שמע ישראל 12372 

ושתי מלים אלו הן ההכנה , כי בתוך הכלל ישראל גנוזות כל המעלות וכל ההשגות, הדברים שאמרנו 12373 

 12374 .הנכונה לחלות שם מלא על האדם

יש השגחה , נותן חיות לכל´ ה מורה על שהוא ית"ושם הויה ב, שם אלהים מורה על ההשגחה, אלהינו´ ה 12375 

שהוא ייחד , אלהינו´ ועליה אנו קוראים אותו ית, והשגחה פרטית על הכלל ישראל, כללית על כל העולם 12376 

המחיה ´ והנה ה, יותר מכל בני אדם´ ולכן אנחנו מיחדים אותו ית, שמו עלינו לקרותו אלהי ישראל 12377 

 12378 .ואלהים המשגיח זהו שם מלא

כי אז ´ שנא, אחד´ הוא עתיד להיות ה, ת עובדי אליליםשהוא אלהינו עתה ולא אלהי האומו´ אחד ה´ ה 12379 

, (י ששי"רש) אחד ושמו אחד´ ביום ההוא יהיה ה, ´אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה 12380 

כאשר הרשעה כולה כעשן תכלה כי , הוא ענין נורא אשר לאמיתו יתגלה רק לעתיד לבוא´ אחדותו ית 12381 

אולם , כביכול לבדו על כל מעשיו בגלוי´ אז ימלוך הוא ית, ארץת יעביר ממשלת זדון של הרע מן ה"השי 12382 

ונביא כאן , ז שהטוב והרע משמשים בעירבוביא"הכלל ישראל משיג איזו בחינה מגילוי נורא זה כבר בעוה 12383 

 12384 .(א"פי´ שער ג) והם דברי נפש החיים, ש"במה שנוגע לק´ דברי קדוש עליון המגלה טפח מסוד אחדותו ית

הוא אלהינו בעל הכוחות ומקור שורש ´ ל לכוין שהוא ית"ר, אחד´ אלהינו ה´ ש ה"ן דקענין פסוק ראשו 12385 

ז "עכ, ואף שברא והמציא מציאות כוחות ועולמות ובריות, נשמתנו וחיותנו ושל כל הברואים והעולמות 12386 

, הממלא כל´ ו נגד אחדותו הפשוט ית"שאין הברואים כולם חוצצים ח, ´הוא בבחינת הויה ואחד מצדו ית 12387 

ודאי ראוי לאדם הישר חכם לב הקבוע כל הימים בתלמוד תורה ומצוות אשר , ונקרא גם עתה הויה ואחד 12388 

ש מלא את כל ואין עוד מלבדו "לידע מציאות זה הענין הנורא דרך כלל שאדון יחיד ית, רוחו´ נאמנה את א 12389 

 12390 .´ית

ורתת למקום הוא מקומו  ויכוון לבו באימה ויראה, להלהיב מזה טוהר קדושת מחשבתו לעבודת התפילה 12391 

אלא , ´וכן אמרו וכשאתה מתפלל אל תעש וכו, ל המתפלל צריך שיכוין לבו למקום"כמאמרם ז, של עולם 12392 

א לתלמידיו וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם "וכענין שאמר ר, ה"רחמים ותחנונים לפני המקום ב 12393 

מיתי לכוין בקדושת מחשבתו שהוא ראוי לעובד א, ש בתיבת אחד"וכן ביחוד פסוק ראשון דק, מתפללים 12394 

 12395 .גם בכל הברואים כולם אחדות פשוט לבד כקודם הבריאה, ש מצדו הוא אחד כמשמעו"ית

בענין הזימון אמרו מברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד , והנה אנו נוסיף כאן קצת ביאור כפי עניות הדעת 12396 

והנה , (.´ברכות נ) טובו הרי זה בורומ, ח"רבי אומר ובטובו חיינו הרי זה ת? כיצד, חכם הוא אם לאו 12397 

מקיף אותנו מכל ´ באמת טובו ית, אבל מי שאומר כך אינו מכיר כלל את בוראו, באמת אנו חיים מטובו 12398 

אולם הכרה זאת ישנה ! ובהיות הכל אתה בכל ואנחנו חיים ממש בתוך טובו, סובב הכל ומלא את כל, צד 12399 

 12400 .(א"עלי שור ח)  .אחד´ כם לכוון גם באומרו המעין כוונה זאת ידע התלמיד ח, רק לתלמיד חכם

 12401 

 12402 מאמר קא

 12403 .(´ד´ דברים ו) אחד´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה

ר יהושע בן קרחה למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה "א 12404 

שמע , אל מצוותי עול מצוות זהו תורה והיה אם שמוע תשמעו, (ג"ברכות י) כ מקבל עליו עול מצוות"ואח 12405 

הלא הוא שתצא מזה קבלת מלכות , והנה כל יסוד ותכלית התורה ומצוותיה, הוא קבלת עול מלכות שמים 12406 

שעול מלכות שמים , ל אמרו שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה"וחז, שמים שזהו תכלית עבודת האדם 12407 

 12408 .כ עול מצוות"הוא הראשית ואח

תרעא  (7ב"יומא ע) י"ש רש"וכמ, לית הוא הנהו הראשיתונתבאר מזה שדוקא מה שהוא העיקר והתכ 12409 

הרי , ש"לכך צריך שתקדים לו יר, שהתורה אינה אלא שער להיכנס בה ליראת שמים, לדרתא עביד 12410 

משום דכן הוא המהלך שהעיקר הוא , שיראה היא העיקר והיא הדירה ולכן צריך שתקדים היראה לתורה 12411 

 12412 .הראשית

צריך שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה ואם לאו בהי , א התכליתכ כיון שקבלת מלכות שמים הו"וע 12413 

ומדוקדק לשונם , דהפתח להיכנס אל הפנים הוא דוקא החיצון? אם יחסר לאדם החיצון אזי בהי עייל, עייל 12414 



ואם יחסר לו החיצון אזי ננעלו לפניו כל , ל שקראו לו שער שהוא הפתח היחידי להיכנס אל הפנים"ז 12415 

אזי , וכשאדם נכנס דרך שער והשיג הפנימיות, לו בשום אופן להיכנס אל הדרגות הבאותולא יוכ, השערים 12416 

 12417 .חוזר חלילה ומהפנימיות משיג הוא שוב את החיצון

וכל מה שהדבר יותר חיצוני הוא , א שער"כ דרגת החיצון הינה באמת העיקר והבאים אחריה אינם כ"וא 12418 

´ ואפי, ש הראשון האלף של האדם הוא עיקר התכליתהשור, עד שהחיצון שבחיצונים, יותר עיקר ותכלית 12419 

בכל זאת דירתו אינה בשום אופן חכמתו , אם ירבה אדם שנים כחול ויעמיק עצמו בחכמה עד אין שיעור 12420 

 12421 .א האלף שלו שזהו החיצון והראשית"כ, ועמקותו הגדולה

שכתב , לים על דעתנושתמיד אנו עוברים על דבריו בהבלעה ואינם מתקב, ל"ובזה יתבארו לנו דברי החוה 12422 

מפני שההערה התקועה , שכל התורה היא כדי שיגיע על ידה להערה השכלית, בשער עבודת האלהים 12423 

והערת השכל היא מה שתקוע בשכל ונטוע , התחייבנו לחזקה בהערת התורה, פנים´ בשכל נחלשת מג 12424 

הלא תורה היא פנימיות , ולכאורה איך יתכן דבר זה, והאדם נוצר עליו בשורש בריאתו ותולדתו, בהכרה 12425 

כ איך הוא נותן לשכל "וא, הערה הנטועה בשכל הנוצרת בטבע האדם עם יצירתו, ושכל הוא רק חיצוניות 12426 

 12427 .משפט הבכורה

אבל זה גופא , נ שתורה הוא פנים והשכל הוא רק חיצון"דאה, נ מתבארים דבריו באור חדש ובהיר"ולפמש 12428 

וכל מה שהוא יותר חיצון עד שהוא הערה הנטועה , מה שהוא החיצון מחייב שהוא התכלית והעיקר 12429 

 12430 .זה מחייב שהוא העיקר היותר גדול, ַאלף של האדם"היינו שהוא כ, בשורש האדם עם יצירתו

 12431 

הלא , ל בזה"ולכאורה מאי קמ, חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנו (ב"משלי כ) כ"וזהו שאה 12432 

ולואי , אן הכתוב סוד גדול ונשגב שלא כל מוחא סביל דאולפי דברינו מגלה לנו כ? דבר פשוט הוא 12433 

לכאורה היינו מראים על הדרגות , כשנחקור איפה הוא מקום דירתו של האדם, שיתקבל אצלנו עכשיו 12434 

דלהפך דוקא בהדרגות , אבל באמת לא כן הוא, ששם הוא מקום דירתו, והמעלות העליונות של האדם 12435 

 12436 .ירתושם אתה מוצא ד, בהַאלף שלו, הפחותות

כי , בכל זאת מקום הדירה הוא רק בהמושכלות ראשונות שלו, ואפילו אם יחכם אדם עד בלי סוף ותכלית 12437 

והחיצון היה רק , אמנם לכאורה נדמה לאדם שבעלותו למעלה הוא דולה חיותו מאותן הדרגות העליונות 12438 

שגם , לא יסור ממנו פ דרכו גם כי יזקין"וגילה לנו הכתוב חנוך לנער ע, האמצעי בכדי להגיע למעלה 12439 

א מחינוך הנער "גם אז עיקר חיותו הוא לא ממצבו הנעלה הלזה כ, בהזקינו בעומדו על פסגת המעלות 12440 

 12441 .שלו

, נ כתב שאחת הסיבות אשר לא רבים יחכמו הוא מפני שהחכמה צריכה להקדמות רבות"ם במו"הרמב 12442 

אבל הם מואסים , נועם כ ירחקו הכסילים מחכמה אף שבאמת גם הם יכספו לחכמה וימצאו בה"וע 12443 

, וזו הסיבה שלא יוכלו בשום אופן להגיע אל החכמה, בהקדמות אשר בהן לא ימצאו עדיין שום נועם 12444 

ואמרו אם , א הקדמה"א הלא אינה כ"ד, א אין תורה"אם אין ד (ג"אבות פ) ל"ובאמת דבריו מבוארים בחז 12445 

א "ד, אבל מה הוא הקודם, מתוקה מדבשבודאי התורה הקדושה ה, מה ינעם יותר לחיך, א אין תורה"אין ד 12446 

, ולציור בפרי ואילן, א הוא הדירה ובזה עצמו הוא חשיבותה"כ ד"א הוא הקודם א"ואם ד, קדמה לתורה 12447 

 12448 .אבל העיקר ודאי הוא האילן, המתוק והנעים לחיך הוא הפרי

ממשה אבי צא ולמד , ח שאין בו דעה נבלה טובה הימנו"כל ת (ו"ט´ ר א"ויק) וזהו באמת מה שאמרו 12449 

שודאי אבי , נבלה טובה הימנו, א"דל מהתם ד, ר"ומנו שם כל שבחיו של מש, החכמה אבי הנביאים 12450 

, שאין לנו חיצון יותר גדול ממנו, ואי הכניסה מבלי שיקראו לו הוא חיצון גמור, הנביאים זהו הנועם 12451 

ז "משו, פא שהוא החיצוןדזה גו, א בהחיצון"בד, כ אבי הנביאים אין דירתו רק במושכלות ראשונות"ואעפ 12452 

 12453 .גם כי יזקין לא יסור ממנו, שם היא מקום דירתו

ודברים אלו קשה לנו להולמם כי זהו , והמתבאר בזה דעיקר העיקרים הוא רק החיצון שהפנים טפל לגביה 12454 

, אבל עלינו להתרגל להבין שהעיקר הוא החיצון וכי הוא הנהו הדירה, הפך כל מהלך מחשבתנו והשגתנו 12455 

ובכל עבודת האדם צריך שיזהר מלהקדים המאוחר , כנס לדרגות אחרות בלעדו כי בהי עיילא להי"וא 12456 

הן , ודרך בנין האדם הוא רק על הסדר דבר דבר על אופניו? ה בהי עייל"כי בלא, אפילו כמלוא נימא 12457 

כן דגם הפנים נעשה חיצון לגבי הפנים אחריו ו, ז"דגם שם המהלך הוא רק עד, בחיצוניות והן בפנימיות 12458 

משום דכאן הוא כל קושי העבודה לכוין , וזהו הסוד שהרבה אינם משיגים ועולים במעלתם, עד אין סוף 12459 

 12460 .ז זוכים לזה רק יחידי סגולה"ומשו, פ הסדר הלזה"היטב לדרך הבנין ע

שהאבות שמרו  (ה"ר פנ"בר) ל"ש חז"כמ, שהם ידעו לכוין היטב את דרך הבנין´ וזוהי סגולת האבות הק 12461 

וכמו בבנין גשמי שהוא נבנה , וזהו דרך הבנין, א במלואו בכל פרטיו ופרטי פרטיו"מו את הדשקיי, א"ד 12462 

הרי הוא בנין באויר , וכשיחפוץ האדם לדלג שורה אחת ולבנות שורה שלמעלה הימנו, ג לבנה"לבנה ע 12463 

 12464 ל"וזוהי באמת מדרגת אברהם אבינו שאמרו עליו חז, שדרך הבנין הוא דרגא אחר דרגא, שלא יתקיים



שהרי מסר , א בכל פרטיו עד מסירת נפש"אברהם אבינו ששמר וקיים ד, אום אני חומה (ט"ר פל"בר) 12465 

 12466 .בזה היה סוד מדרגת אום אני חומה, נפשו בעד שכל

מ היה "שכל תכלית וענין יצי´ פי, ומלכותו ברצון קבלו עליהם, מ היא קבלת מלכות שמים"תכלית יצי 12467 

, אחד ושמו אחד´ בקרב הארץ שיבורר לאדם יסוד ה´ כי אני ה למען תדע, לאמת ולברר לאדם יסוד זה 12468 

 12469 .וכל הניסים הגדולים היו להוראת סוד זה, שזהו יסוד קבלת מלכות שמים

י הבטה הכי "הוא רואה תיכף ע, מי שעין שכלו זכה וברורה, השכל הוא ההבטה הראשונה של האדם 12470 

וזו היתה מדרגת , בזיז הראשון מיד הוא פוגש בוו, עומד תמיד נגד עיניו´ והבורא ית, אחד´ שטחית יסוד ה 12471 

מ וכל הגדולות והנצורות נגיע אל החיצון "שמכל נסי יצי, מ היה להקל על השכל"יצי, אברהם אבינו 12472 

, מפני שזהו עיקר התכלית שיגיע האדם אל החיצון, בקרב הארץ שהוא טבע´ למען תדע כי אני ה, הגמור 12473 

דענינם , מ לקבלת התורה"ז קדמו נסי יצי"ומשו, יא החיצוןקבלת מלכות שמים קדמה לתורה משום שה 12474 

י הבטה "שכל הוידעת היום והשבות אל לבבך ישיג ע, האדם צריך שיגיע לידי דרגא כזו, ש"הוא קבלת מ 12475 

 12476 .והכל תלוי בהבטה ראשונה, אחד´ תיכף במעוף עיניו יראה ה, ראשונה

וכיון שכן , אחד´ אשונה אינה הבטה של המשום שהבטתו הר, עיקר המפסיד והמפריע לאדם בבנינו הוא 12477 

, דעיקר היסוד שצריך האדם שידעהו, דבהי עייל, דהוא בונה באויר, כ"ממילא בטל מה שהוא בונה אח 12478 

וכל מעלה ומעלה הוא חיצון לעומת , החיצון הוא יסוד הבנין, שהוא הנהו בנין וצריך שיבנה דרך בנין 12479 

שהזכיר ענין יסוד , יסוד החסידות ושורש העבודה (´פרק א) י"וזהו שכתב במס, המעלה הבאה אחריה 12480 

מ נקרא שורש משום דיסוד "יצי, משום דבאמת יש ענין יסוד ושורש כמו שביארנו והוא החיצון, ושורש 12481 

 12482 .(דעת חכמה ומוסר)  .א קדמה לתורה הרי היסוד הוא הקודם"וד, מ הוא למען תדע היינו טבע"יצי

 12483 

 12484 מאמר קב

 12485 .(´ד´ דברים ו) דאח´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה

כדי שיקבל עליו עול מלכות , למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע, יהושע בן קרחה´ אמר ר 12486 

הנה קבלת עול מצוות אחר קבלת עול מלכות , (.ג"ברכות י) כ מקבל עליו עול מצוות"שמים תחילה ואח 12487 

ש "אחרי שקיבל עליו עומכי אין צריך תוספת בזה , אינה כתוספת קבלה בחיוב שמירת המצוות, שמים 12488 

והא למה , ואדרבא כל תוספת בזה היא כגרעון בקבלתו הראשונה שקיבל עליו, שכלולה בה קבלת המצוות 12489 

כ יבוא ויקבל עליו קבלה נוספת על אותה הקבלה "ואח, זה דומה לאחד שקיבל עליו שיהיה נאמן למלך 12490 

 12491 .האם לא יהיה בזה גרעון וזלזול בקבלתו הראשונה, שכבר קיבל

כלומר , והיינו שיהיו המצוות עליו כמו עול, כן קבלה זו של עול מצוות באמת ענין אחר לגמרי יש בהא 12492 

כלומר ככל הלכותיהן דקדוקיהן , שחיובן הוא רק מפני שנצטווה עליהן וקיומן הוא כמאמרן דוקא 12493 

י שיקול ולא שיקיים את המצוות מפנ, ה"כמו שנצטווה משה רבינו בתורה שבעל פה מפי הקב, ופרטיהן 12494 

כמו שמחוייב לקבל , וקבלת עול מצוות זו צריך האדם לקבל עליו פעמיים ביום שחרית וערבית, דעתו בהן 12495 

 12496 .עליו הקבלה הראשונה של קבלת עול מלכות שמים שכלול בה הכל

ל "שמצינו להרבה מהראשונים ז, מה מקום לבקש ולחפש טעמים במצוות, והנה יש לשאול שאלה גדולה 12497 

ואם הצורך בטעמים הוא כמו שנראה , ומדרשים´ ל בגמ"ומצינו כן גם בחז, מים למצוותשטרחו למצוא טע 12498 

כי עיקרן של , הרי הוא בהיפך ממה שנתבאר, י הטעמים יהיה זירוז יותר לקיום המצוות"שע, לכאורה 12499 

 12500 .ולא מפני שיקול הדעת כלל, קיום המצוות הוא דוקא בקבלת העול

, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר אלא אפשי והתורה גזרה עלי ,(קדושים) כ"ולא עוד אלא ששנינו בתו 12501 

ומה , ע הוא כן"הלא לכאורה גם במ, ב"ת כחזיר וערוה וכיו"כ הוא רק במצוות ל"ל בתו"ואף כי מאמרם ז 12502 

הרי ודאי שאין הבדל בין מצוות עשה , כי אם מקור האזהרה בזה הוא מפני קבלת עול מצוות, מקום לחלק 12503 

ש שהיא "דהנה בפרשה שניה של ק, והנראה בזה הוא, ולן שוות הן בקבלת עול מצוותכי כ, ת"למצוות ל 12504 

ויש לשאול ניחא על לבבכם , ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, פרשת קבלת עול מצוות כתיב 12505 

ואפשר לפרש גם מצות , הרי שיש בלב ענין של השבה, שכבר נצטווינו וידעת היום והשבות אל לבבך 12506 

 12507 .אבל שימה על הנפש מה היא, דרך זהושמתם על 

, ל"עד שילמדו אותם וידעום ויבינו אותם וטעמיהם עכ, ל שם"ן ז"ונראה שהדבר מבואר בלשון הרמב 12508 

ברכות ) ל"ש ז"כי הבינה תלויה בלב וכמ, שיבינו אותם הוא פירוש השימה על הלב, ל"ונראה בכוונתו ז 12509 

כלומר להוליד , ושמתם את דברי אלה על נפשכם, וטעמיהם הוא פירוש השימה על הנפש, לב מבין (א"ס 12510 

ואנו , ועל נפשכם לקיימם ברצון, וכן מפורש בספורנו, כי הרצון תלוי בנפש, י שימה זו את הרצון בנפש"ע 12511 

אלא שיש צורך גדול בהם , לא אך שאינו יתר שהוא כחסר, למדים מדבריהם שהטעמים הנוספים למצוות 12512 

 12513 .ודבר זה עצמו מצוה הוא, ת אל המצוות והוא חושק בהןי כך נפשו נקשר"שע, לקיום המצוות



וכמו , נמצא שחובת בקשת הטעמים היא מצוה המפורשת בתורה שאנו קורין אותה פעמיים בכל יום 12514 

כן ממש הננו מצווים לשים על , שנצטווינו ושמתם על לבבכם שזוהי עצם ההתבוננות במצוות וידיעתן 12515 

ולפי זה יש באמת הבדל בטעמי המצוות , צוות ברצון ובלב שלםכדי שנקיים את המ, נפשנו טעמי המצוות 12516 

ת הוזהרנו שאל יאמר אדם אי אפשי "כי אף שבמצות ל, והוא גם מתפרש יפה, ת"בין מצות עשה למצות ל 12517 

ת לא שייך באמת ענין זה של הרגש וחיות "והטעם הוא שבל, במצות עשה לא הוזהרנו, בבשר חזיר 12518 

שצריך לעשות את המעשה מתוך רצון ועונג וחיות , מצוה של קום ועשהכי זה אינו ענין רק ל, במצוות 12519 

 12520 .ודבר זה הוא אסור בכל המצוות, ת הרי אין זה אלא כזירוז לקיום"ואם ניתן טעם לל, הנפש

וכשאנו , והוא ספר החינוך, והנה אחד מגדולי הראשונים חיבר חיבור גדול ערוך ושלם בטעמי כל המצוות 12521 

אלא על , אנו עומדים שלא יסד את ספרו על יסוד הטעמים, ולשונו המזוקקים לומדים בעיון את דבריו 12522 

אכן נראה שאמנם הם חלוקים לגמרי , מה הם שורשים ובמה הם נבדלים מן הטעמים, יסוד השורשים 12523 

, כדי להטעים את המצוות ולהרגיש את חיותן, כי הטעמים הם טעמים נוספים למצוות, ועניניהם נפרדים 12524 

ויש באמת יחידי סגולה , י חיות המצוות נוסף לו חיים"כי ע, גד מידה טועמיה חיים זכוולפיכך כמידה נ 12525 

, אלא התורה עצמה ומצוותיה ממלאים את לבם עונג ושמחה, כאלה שאינם צריכים כלל לטעמים נוספים 12526 

, וולפיכך חיים זכ, כי הם טועמים תמיד, והם שמחים כל היום בקיום המצוות ועליהם נאמר טועמיה כתואר 12527 

 12528 .זהו ענין טעמי המצוות, ב"ז וחיים בעוה"חיים בעוה

, שאילו השורשים כאשר קראם בעל ספר החינוך, אבל שורשי המצוות שיסד בעל החינוך ענין אחר הוא 12529 

י כך מתרחבים אופקי המצוה "שע, אלא הם דלויים מגופה של מצוה עצמה, אינם טעמים נוספים למצוות 12530 

כלומר שהטעם הוא כשורש , פני זה קרא אותם באמת בשם שורשיםומ, ואופני קיומה באופנים שונים 12531 

כי במקום , וממילא גם בהיקף חיוב קיומו, וחלוק הוא השורש מן הטעם בעיקר מהותו, והמצוה כפרי 12532 

שהרי יש באמת יחידי סגולה שאין נזקקים , שבטעמים כבר נתבאר שאין חיוב להמציא את הטעמים לכל 12533 

באלה השורשים הכל , ת"כי מטועמיה הם וכמשנ, ולהחיות נפשם לטעמים כדי להטעים את המצוות 12534 

 12535 .כי עיקר צורת קיום המצוות תלוי בהם, ואין מי שיכול להפקיע את עצמו מללמדם לנפשו, זקוקים להם

ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל , וכשם שהטעמים כבר נתבאר שיסודם הוא מצוה מפורשת בתורה 12536 

דכתיב ויצא , אלא פרשה מפורשת היא בתורה, תם בעל החינוך מלבוכך השורשים לא בדה או, נפשכם 12537 

וציוה הכהן ולקח למטהר שתי , הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע 12538 

טהורות פרט לעוף טמא לפי שהנגעים , ל"י ז"ופירש, צפרים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב 12539 

ועץ ארז לפי שהנגעים , לפיכך הוזקקו לטהרת צפרים שמפטפטים תמיד, (ו"טערכין ) באים על לשון הרע 12540 

 12541 .מה תקנתו ויתרפא ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב, ושני תולעת ואזוב, באים על גסות הרוח

, מפורש בה סוד שורשי המצוות, ומדרשים´ והרי פרשה זו של טהרת המצורע כפי שהיא מתפרשת בגמ 12542 

שאף שודאי מצד ההלכה אין השורש , כמצות טהרת המצורע, שה יש בה שורששיש מצוות שמלבד המע 12543 

אף אם לא יעמוד על השורש , שאם יקח המצורע שני צפרים חיות טהורות וארז ושני תולעת ואזוב, מעכב 12544 

ודאי שיטהר מטומאתו מדין , ולא יעקור גאותו מלבו ככוונת התורה במצוה זו, ולא יחדל מלשונו הרע 12545 

שיקיים את המצוה כאשר יובא אל הכהן בכל פרטיה , שבזה העיקר הוא המעשה, טהרההלכות טומאה ו 12546 

, כפי שנצטוה´ ועקר את השורש ולא הקים את דבר ה, מ ודאי שהחסיר את העיקר ממצוה זו"מ, ודקדוקיה 12547 

 12548 .ולא קיים עיקר רצונו של מקום

ולמד במה מצינו , צוותמצא בעל החינוך את יסוד השורשים במ, ובפרשה זו לפי מה שנתבאר פירושה 12549 

עד שעלה בידו , והשאר עמד עליהם מדעתו הרחבה, ל"ובירר את השורשים והרבה מהם מצא בחז, לכולם 12550 

והחזיר את עטרת המצוות ושורשיה בכל מצוה , לחבר חיבור גדול המאיר את העינים ומטהר את הלבבות 12551 

ברים המאירים ומשמחים את הלב ולפיכך הלימוד בספר הזה אינו רק לימוד לתענוג בד, ומצוה ליושנה 12552 

וכיצד , ומה הוא דורש ממקיימי המצוות´ כי חובה רבה היא לדעת את רצון ה, אלא לימוד של חובה, בלבד 12553 

ואיך יתקנו את דעותיהם וישוב האדם להיות ישר כאשר עשאו , ירפאו על ידם את חולי נפשותיהם 12554 

 12555 .(דליות יחזקאל)  .האלהים

 12556 

 12557 מאמר קג

 12558 .(´ד´ דברים ו) אחד´ ו האלהינ´ שמע ישראל ה

 12559 ´אחד שנא´ הוא עתיד להיות ה, שהוא אלהינו עתה ולא אלהי האומות עובדי אלילים´ ה, ל"י ז"אומר רש

ביום ההוא  (ד"זכריה י) ונאמר, ´כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה, (´צפניה ג) 12560 

קא עכשיו כשהוא חוזר להם על כל התורה לכאורה מדוע הוזקק משה רבינו דו, אחד ושמו אחד´ יהיה ה 12561 

 12562 .דוקא עכשיו הוא מודיע להם את הידיעה הזו, ומצוותיו´ וכשהוא מזכיר ומלמד להם כל חוקי ה, לפני מותו



וגם סוגרים העיניים כדי להתפשט מכל , ידוע שבזה הפסוק אנו מקבלים עלינו מלכות שמים פעמיים ביום 12563 

, ´שמים את היד על העיניים כדי לייחד את כל מחשבתנו ליחודו ית וגם, הענינים הגשמיים הסובבים אותנו 12564 

אם היום הוא לא אלוה של ´ ואפי, ת הוא יחיד בעולמו"ל שהשי"וכן לכוון את הפירוש הזה של חז 12565 

הוא ´ ולחשוב שה, ולכאורה זה קצת מבלבל להזכיר דוקא בשעה זו את האומות עובדי אלילים, האומות 12566 

ומדוע עלינו להזכיר דברים , זה דוקא יכול לבלבל ולגרום חלישות הדעת, לא אלוה של האומות עכשיו 12567 

 12568 ?כאלו דוקא עכשיו

ויודעת כמה האדם משתוקק לדבר שמוסכם על , שהתורה ירדה לסוף דעתו של אדם, ואפשר להעיר מכאן 12569 

יש חשש שהאדם יפול דוקא , וקשה לו לחיות באמיצות הדעת על השגותיו ועל אמונתו שלו, כולם 12570 

הוא , הוא שואף שגם הגויים יסכימו עמו, שות הדעת מכך שהעובדי אלילים אינם מסכימים אתובחלי 12571 

אם רואה שכל העולם אינם מכירים במי , מושפע מהם הוא מושפע מהכמות הגדולה ולאו דוקא מהאיכות 12572 

 12573 .אז גם הוא מתחיל להרגיש רפיון, שאמר והיה העולם

וקא עכשיו צריך להדגיש שהעיקר זה לא הכמות אלא אלא אדרבה ד, אך התורה הקדושה לא כן חוששת 12574 

כי , בכם´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה, שלו על הסכמת ההמונים´ אין לבנות את עבודת ה, האיכות 12575 

אתכם ומשמרו ´ התשובה היא כי מאהבת ה, בחר בכם כי אתם המעט´ ומדוע ה, אתם המעט מכל העמים 12576 

 12577 .רי היו בסך הכל שלושה בכל העולם כולוואבותיכם ה, את השבועה אשר נשבע לאבותיכם

שרק דרכו יוכלו לעמוד בכל , משה רבינו רואה צורך לחנך את כלל ישראל לעכשיו ולדורות לעקרון הזה 12578 

אין צורך בהסכמת , לדעת ולזכור טוב כי העיקר זה לא הכמות, לעמוד בפני השפעת הגוים, הנסיונות 12579 

, יחידי בין הרבים הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב, צריך לחיות במסירות נפש כיחיד, אומות העולם 12580 

ולא להיות מושפע מן , ולא להיות נמשך אחר דעות הגויים, לחיות על הרגשתו ועל ידיעתו היכן האמת 12581 

 12582 .זהו הסוד של מסירות נפש, ואז לא יגיע לחלישות הדעת כשהם לא מסכימים עמו, הרוב

אתה בעולם הזה כי אם גר שלא יועילוך , מובא (שלושים חשבון) בספר חובות הלבבות שער חשבון הנפש 12583 

ולא חומל , ואתה בו אלא כיחיד הבודד אשר אין לו צוות כי אם אדוניו, רוב אנשיו ולא יזיקוך מיעוטם 12584 

ויחל על גמולו ופחד , ושים תורתו וספרו נוכח עיניך, על כן התייחד אחי בעבודתו, עליו כי אם בוראו 12585 

 12586 .ב"ז תגיע אל נעימות העוה"כל ימי חייך בעוהוקבל תנאי הגר , מעונשו

, הידיעה שאין לו צוות כי אם אדוניו, זה הוא הרגש שנותן כוח לאדם בכל המצבים ובכל הצרות והנסיונות 12587 

הוא , ת"ואין לו לחשוש מדעות בני אדם כי יש לו את השי, דהיינו שבמציאות איננו לבד ואין לו ממי לפחד 12588 

, וכל שכן אם הוא מקבל בזיונות וביטולים, לה היא כשהאדם אין לו הסכמותהגרות הכי גדו, הצוותא שלו 12589 

אז אפילו אם הוא נמצא , ואם האדם מרגיש שהוא מוסכם ומקובל, אז הוא מרגיש שהוא גר יחיד ובודד 12590 

ואז הוא מרגיש כאילו , הוא מתחיל להעביר לפני דמיונו את כל ההסכמות והכיבודים, באמת בודד ביער 12591 

 12592 .י אדם רביםנמצא בין בנ

והוא מרגיש שאין לו צוות כי אם , וכשכל הגויים מסתכלים עליו בבוז, אבל אם במצב של חוסר הסכמות 12593 

אז ההרגשה הזו תעמידהו וישאר , ומשתעשע בבדידותו עם האלהים, אדוניו ולא חומל עליו כי אם בוראו 12594 

אלא להיפך יתעצב , בודוהסגולה לכך היא שהאדם לא ישמח כשהוא מקבל כ, חזק בדעתו בכל המצבים 12595 

שכאשר היו נושאים אותו בשמחת תורה היה מרגיש כאילו דוקרים , ל"יצחק בלאזר זצ´ ש ר"כמ, מזה 12596 

 12597 .אותו במחטים

ושוכח שעיקר מטרת הימצאו בעולם היא , כמה גדולה סכלותו של האדם הבוחר דוקא בהתקרבות הבריות 12598 

אז חוזרים אל ´ וכשמתקרבים אל ה, ים לי טובה ואני קרבת אלה"וכן אומר דוד המלך ע, ´להתקרב אל ה 12599 

כמה , מאן דנפח מדיליה נפח והאדם חוזר אל מקורו, שורשו האמיתי שהרי ויפח באפיו נשמת חיים 12600 

אחד ושמו ´ אז נתחזק בדעתנו כי ה, ולנצל למטרה זו את ההתרחקות מבני אדם´ שנשתדל להתקרב אל ה 12601 

אדרבה נתעלה עד לדרגה של מסירת נפש כפי שאנו  ,ולא יפריע לנו שום אדם שדעתו שונה מזו, אחד 12602 

 12603 .(דגל המוסר)  .נדרשים לכוון בקריאת שמע

 12604 

 12605 מאמר קד

´ ד´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאֹדך´ ואהבת את ה. אחד´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה 12606 

 12607 .(´ה

כל אלא גם בפנים השגה זו צריכה להיות לא רק בש, ´עיקר ותכלית המצוות לבוא להשגת אחדותו ית 12608 

´ אלהינו ה´ התורה הקדושה אומרת שמע ישראל ה, והיא צריכה להתאמת באופן חייו ושאיפותיו, הלב 12609 

להודיע שהעיכוב העיקרי להכרת אחדותו , אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה, אחד 12610 

שגת האחדות אלא כשמתבטל ולא יגיע לה, ו"שהוא עושה את עצמו כרשות אחרת ח, הינו האדם עצמו´ ית 12611 

 12612 .והן שלוש דרגות, ובמאודו, בנפשו, בלבבו, באהבה בכל שלוש בחינות הללו´ אל ה



היינו , היא הרגשת אנוכיותו´ יש דרגה אשר בה המחיצה היחידה המסתירה מן האדם את הכרת אחדותו ית 12613 

ו ועצם מהותו ולא חדרה לפנימיותו ההכרה שכל כוחותי, שמרגיש את עצמו כישות נפרדת עצמאית 12614 

הרי , וכי אפס זולתו ממש, הוא האלהים אין עוד מלבדו´ כמאמר הכתוב כי ה, ת"והוויתו הם רק מהשי 12615 

הרי הרגשת , ´התיקון לזה שיעשה את עצמו כלי לאורו ית, מבחינה זו יש אצלו פגם בהכרת האחדות 12616 

יצמצם , גמורה´ הבת הולכן האדם המעולה השואף לא, ´האנוכיות נבראה כי בלעדה לא תיתכן עבודת ה 12617 

זהו גדר ואהבת , ´את אנוכיותו ככל האפשר ולא ישתמש בה אלא באותה מידה הנדרשת לשם עבודתו ית 12618 

 12619 .בכל לבבך

אמנם הראשון עומד במדרגה לגמרי לא , ויש שחי כדי לעשות מצוות, יש שעושה מצוות כדי לחיות 12620 

שי ביתו תלויים בשמירת מצוות הבורא הרי הוא בעל אמונה ויודע שחייו והצלחתו והצלחת אנ, מבוטלת 12621 

ישפיע לו ´ וה, ´הוא ישמור את מצוות ה, ש"אך נראה כאילו הוא הגיע למין הסכם כזה עם הבורא ית, ´ית 12622 

איש כזה אינו מרגיש שבזה הוא עושה את חייו הפרטיים , מן השמים מה שדרוש לו להצלחת עניניו 12623 

הרי , מכניס בה רק לפרקים לצורך המצוה ולא יותרת הוא "ואת השי, כרשות אחרת השייכת בעצם רק לו 12624 

 12625 .זה פגם נוסף באחדות

הם , שחייו אינם שלו כלל´ יתבונן וילמד ממצות קידוש ה, התיקון לזה עליו לעשות מהפיכה במחשבותיו 12626 

מכיון שעליו להיות מוכן תמיד להקריב את חייו על קידוש שמו , ´ניתנו לו למטרה אחת לשם עבודתו ית 12627 

זוהי דרגה , ולא המצוות כלי לחייו, יכול להתבונן ולידע שחייו הם צריכים להיות כלי למצוותהוא , ´ית 12628 

, השואף להרבות קנינים עושה הסתר עוד יותר עמוק, בבחינת ואהבת בכל נפשך, חשובה בהכרת האחדות 12629 

בול כי הוא כאילו מרחיב את ג, זה פגם גדול באחדות, הוא מבקש להרחיב את רשותו ממה שחוץ ממנו 12630 

 12631 .וזהו גדר ואהבת בכל מאדך, ז בלבו"תיקונו שירגיל את עצמו בביטול עניני העוה, העבודה זרה בעולם

שאין , אשרי אדם שהוא עומד בנסיונו, אם כסף תלוה את עמי, (´א ב"שמות רבה פרשה ל) למדנו במדרש 12632 

עני אם יכול לקבל ומנסה ה, העשיר מנסהו אם תהיה ידו פתוחה לעניים, ה מנסה אותו"בריה שאין הקב 12633 

ז והקרן קיימת לו "הרי הוא אוכל ממונו בעוה, ואם עמד העשיר בנסיונו ועושה צדקות, יסורין ואינו כועס 12634 

הרי הוא נוטל כפליים , ואם עמד העני בנסיונו ואינו מבעט, ה מצילו מדינה של גיהנום"והקב, ב"לעוה 12635 

 12636 .לעתיד לבוא

, אם עמד בנסיונו ועשה צדקות? מדינה של גיהנום ה מציל את העשיר"מהו זה שהקב, ונוסיף לשאול 12637 

הריהו בסכנה תמידית שישתקע בקניניו , ז"אך מכיון שהוא עשיר ואוכל ממונו בעוה? גיהנום למה 12638 

, וזוהי בחינת גיהנום ממש, ל"ז בעצמו ובסביביו כנ"ובזה הריהו משליט ע, והנאותיו וישים שאיפתו אליהן 12639 

נעשה הוא עצמו , ומי שנותן לבו ונפשו לקנינים שהם הבל, ות אמיתיתכי ידוע שגיהנום היינו העדר מציא 12640 

 12641 .הבל והיינו גיהנום

שאם קיימת מצוה זו והרגת לפי  (ג"דברים י) שכתבה תורה, מצאנו בענין עיר הנדחת? ת"ואיך מצילו השי 12642 

ירש ופ, אז ונתן לך רחמים ורחמך, ושרפת את העיר ואת כל אשר בה, ז"חרב את כל הנידחים אחרי ע 12643 

´ ועל כן הבטיחם ה, שעל פי דרך הטבע עלולים מעשים כאלה להוליד פגם במידת הרחמנות, באור החיים 12644 

ולא ישאר בהם שום פגם במידה , ישפיע להם כוחות חדשים ממקור הרחמים, שאם יעשו זאת לשם שמים 12645 

, שם שמיםוכן בענייננו מכיון שהעשיר משתדל בכל יכולתו ל, ההיא כתוצאה מן המעשה הנורא שעשו 12646 

ת כוחות חדשים להתגבר על תאוות הקנינים "כך היא המידה שישפיע לו השי, ´להשתמש בנכסיו כרצון ה 12647 

 12648 .ולבטל את חשיבותם מלבו

, (´נתיבות עולם נתיב העבודה פרק א) ל"כן כתב המהר, היא הבעת הכרת האחדות´ הקרבת קרבן אל ה 12649 

, אחד´ הכל הוא שלו אם כן אין זולתו והוא ית וכאשר, כאשר מקריבין אליו קרבן מורה זה כי הכל שלו 12650 

ואף אם אין מוסר , ת"האדם מוסר עצמו אל השי, ת"העבודה הזאת שמביא קרבן אל השי, וכתב עוד שם 12651 

ונקרא זה עבודה כי , ת"גם זה נקרא שמוסר עצמו אל השי, עצמו אליו רק ממון שלו שמקריב אליו קרבן 12652 

מוכרח שהקרבן יהיה מן , אבל כדי למלא תפקיד זה, אדון שלווהוא וממון שלו הכל ל, העבד קנוי לרבו 12653 

ואדרבה בזה מגלה שלבו , כי בזה משאיר את העיקר לעצמו, לא כקרבן קין שהקריב מן הגרוע, המובחר 12654 

 12655 .בל עמו ובקרבנו רק מכסה על הרע שבפנים

ות בענין זה ואדרבא ריבוי הכמ, עיקר הכרת האחדות הוא בטהרת הלב של המקריב היינו בחינת איכות 12656 

שבלעם טען שאומות העולם יקריבו אלפי אילים , ל שהביא מדרש תנחומא"עיין שם מהר, עלול להפריע 12657 

ה אין אני מקבל קרבנות אלא "והשיב לו הקב, ורבבות נחלי שמן במקום לוג אחד שמן שמקריבים ישראל 12658 

די לכסות על רוע משום שאומות העולם משתמשים בריבוי הכמות כ (א, והוא משני טעמים, מישראל 12659 

אלא מרגיש , שאינו מרגיש ערך וחשיבות במעשיו, משום שהכוונה הרצויה היא לשמה גמור (ב, הפנים 12660 

 12661 .באמת היא הפשטות הגמורה´ שעבודת ה



אבל כשמרגיש ערך במעשיו הריהו בזה מגדיל את ישותו וחשיבותו , ´זוהי בחינת האחדות בעבודת ה 12662 

רק מי שמוצא עוז בנפשו להתעלות מעל מגבלות המספר , ו"ות חוזה פגם בהכרת האחד, לעומתו כביכול 12663 

ורק הוא מסוגל להגיע אל הכרת , זה שמשים לבו ונפשו לאיכות ולאחדות פנימית הוא השלם, והכמות 12664 

 12665 .(מכתב מאליהו)  .´אחדותו ית

 12666 

 12667 מאמר קה

 12668 .(´ה´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה

וזה אמר להן על התורה שבעל פה שיש בה , ת התורה עד שכפה עליהם ההר כגיגיתלא קבלו ישראל א 12669 

לפי שבן ישראל אין לומד אותה אלא , והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה, דקדוקי מצוות קלות וחמורות 12670 

אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ´ ואהבת את ה´ שנא, ה בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו"אם אוהב הקב 12671 

 12672 .(ש"נח עי´ תנחומא פ) ואין אהבה זו אלא לשון תלמוד, ובכל מאדך

אלעזר ´ אמר ר, (ח"שבת פ) ´פ הגמ"ע (ג"תקכ´ עיין חכמת המצפון שמות מא) כבר בארנו במקום אחר 12673 

בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין  12674 

שאף את הדברים שאינם , כוונתם היתה לומר, רו נעשה לפני נשמעשמה ששינו את הסדר הטבעי ואמ, בו 12675 

כ קשה מאד להבין למה "וא, גם זה מקבלים בתמימות מבלי להבין, מוכנים מצד השכל וגבוהים מהשגותם 12676 

הרי מעצמם רצו , ולאיים עליהם במיתה כדי שיקבלו את התורה, היה נחוץ לכפות עליהם הר כגיגית 12677 

 12678 ?במסירת נפש לקבלה והכינו את עצמם לזה

בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה , (ו"תקט´ עיין חכמת המצפון שמות מא) ל"הנה הארכנו לבאר דברי חז 12679 

שהחטא שגרם הנחש , המורם מדברינו שם, (ו"שבת קמ) ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, זוהמא 12680 

אבל אצל ישראל , ולהשריש בתוכו נטיה לשקר, השפיע להשחית את היושר הטבעי שהוטבע באדם 12681 

ועל כן כותב , ונתקנו מחדש בפנימיות לבם אך לאהבת האמת, שעמדו על הר סיני נפסקה זוהמא זו 12682 

באמת בעומק לבו רוצה , שהמסרב לתת גט לאשתו במקום שמחייבו הדין, (ב"גירושין פ´ הל) ם"הרמב 12683 

ורוצה הוא לעשות כל , מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, לפיכך זה שאינו רוצה לגרש, ל"הוא לציית וז 12684 

כבר , וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואומר רוצה אני, ויצרו הוא שתקפו, המצוות ולהתרחק מן העבירות 12685 

 12686 .ל"גרש לרצונו עכ

שגירשה מהם כל הפניות והספקות , ומזה אנו רואים שההשגה שהשיגו במעמד הר סיני היתה כזאת 12687 

כלומר שבאותה שעה , בחינה של ביטול הבחירה וזאת היא, לבדו´ והגיעו למצב של בלתי לה, והרצונות 12688 

ונעשו כמלאכים שהם , עד שלא נשאר מקום בלבבם לשום שקר להתקיים, כ גדולה"היתה ההתגלות כ 12689 

ולכן מיד אמר להם משה אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו , כולם טוב 12690 

ה הוציא מלבם כל ספק והרגילם "ן כי הקב"בופירש שם הרמ, (´שמות כ) על פניכם לבלתי תחטאו 12691 

שכיון שהראה להם גילוי שכינה נכנס אמונתו בלבבם לדבקה בו באופן שלא תפרד נפשם ממנו , באמונתו 12692 

 12693 .לעולם

כ גדולה "שההתגלות היתה כ, ל באמרם כפה עליהם הר כגיגית"ולפי זה יש לפרש שזאת כוונתם של חז 12694 

נמצאנו למדים שלא היה שום , פורש עצמו ממנו כפורש מן החייםוהשיגו בחוש שכל ה, עד ביטול הבחירה 12695 

וכל זה היה נחוץ כדי לזכך אותם ולקבוע את האמונה , אלא שמעצמם הגיעו להכרה נשגבה זו, איום בדבר 12696 

 12697 .כדי שיהיו ראויים לעבודתו ולעמוד בנסיונות החיים, והיראה בעומק לבם

לא היתה נחוצה התגלות כה , לו תורה שבכתב בלחודשבשביל שיקב, ולפי דרכנו מתבאר מדברי התנחומא 12698 

להפקיר את ´ ולא באה אלא עבור תורה שבעל פה שדורש אהבת ה, גדולה שהרי מעטה היא וקלה ללמוד 12699 

ולכן כתוב שם , ואיתא שם בתנחומא שפרשה שניה שבקריאת שמע היא כנגד עושי מצוה, עצמו עליה 12700 

משום שלא נדרש מהם לוותר על , כם לא כתוב שםולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ואילו כל מאוד 12701 

שמהם דורשים להפקיר , ולכן כתוב שם בכל מאודך, אבל פרשה ראשונה היא כנגד עמלי התורה, ממונם 12702 

לפי , ללמדך שכל בר ישראל שאוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה, את עצמם לגמרי 12703 

 12704 .יהשיש בה צער גדול ונידוד שינה ומנבל עצמו על

אילו היה פגם , כדי לזכות לתורה שבעל פה מוכרחים להפקיר את עצמו לגמרי ולוותר על רכוש ונוחיות 12705 

וכדי שנוכל לעמוד , לא היה יכול לעמוד במבחן הקשה ולצאת שלם מכור העוני, כל שהוא בלב הישראלי 12706 

הר סיני והעלנו  ה לפני"קרבנו הקב, תחת הלחצים העצומים של פרישות דרך ארץ והתמסרות לחיי הרוח 12707 

ר "כדי לבער מתוכנו כל שמץ חטא ופגם ולטהרינו כאדה, למדרגת המלאכים וגילה לנו מראות אלוהים 12708 

 12709 .לפני החטא

ולכן זכו למעמד הר סיני , כלומר שמוכנים לקבל תורה למעלה מהשגותיהם, אבותינו אמרו נעשה ונשמע 12710 

שדורשת מסירות , מל התורה שבעל פהוכל זה כדי להכשירם לחיי ע, ששם השיגו למעלה מכוח אנושי 12711 



 12712 אלהיך מיסרך´ ומעין זה אומר הכתוב וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה, למעלה מדרך הטבע

ה משים עליהם עול מוסרו כדי שיתעלו כאב "ועל כן הקב, עם ישראל נדרש לעליה מתמדת, (´דברים ח) 12713 

ש "שה) הביא אותם למצב של נפשי יצאה בדברוו, ולכן התגלה להם במעמד הר סיני, המדריך את בנו 12714 

 12715 .ן שם"ש הרמב"וכן סבלו עינוי המדבר ונסיון המן כהכנה לכניסתם לארץ ישראל כמ, (´ה

ילכו מחיל אל ´ שנא, ב"ז ולא בעוה"תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעוה (ד"ברכות ס) ל"אמרו חז 12716 

משום שהולכים מישיבה לישיבה וממדרש , י"ופירש שם רש, (ד"תהלים פ) חיל יראה אל אלהים בציון 12717 

מה שאינו מפסיק כלל מפעולת , ב"ז ועוה"שזאת היא עצם המנוחה של עוה, א"וביאר המהרש, למדרש 12718 

 12719 .ב יהנה ביותר מזיו השכינה בעיון השכלי"ולעוה, אלא תמיד מתעלה, השכל והעיון

על  (7´ברכות ל) ר יונה"וכתב הר ,ובודאי כל הסבל הגופני והמאמץ כדאי הוא אם על ידו יתדבק בבוראו 12720 

פ שאצל בשר ודם היראה והשמחה הם "אע, ל"וז (´תהלים ב) ביראה וגילו ברעדה´ הפסוק עבדו את ה 12721 

אדרבה , ה איננו כן"אבל הקב, שבשעה שהאדם מפחד מזולתו הוא עומד נרתע ודואג, דבר והיפוכו 12722 

מפני שבאמצעותה מתעורר לקיים  ,כשהאדם מתבונן בגדולתו וירא מפניו ישמח ויגיל באותה יראה 12723 

 12724 .ושש ונעלס בקיומה שיודע כי שכרו אתו ופעולתו לפניו, המצוות

רוצה לומר תעבדו , בשמחה´ ובפסוק אחר עבדו את ה, ביראה´ ועל שמחה כזו תמצא שאמר עבדו את ה 12725 

שמחה זו מותרת , פ ששמחה אחרת אסורה"ואע, ובאותה יראה תשמחו ותגילו בה, ביראה´ את ה 12726 

אם כך , ל"עכ (ח"דברים כ)ב  אלהיך בשמחה ובטוב לב´ תחת אשר לא עבדת את ה´ כענין שנא, וייבתומח 12727 

, בודאי נבין שכדאי כל הסבל והעינוי כדי להתעלות ממדרגה למדרגה, נתבונן בדבר ונכין את לבבנו כראוי 12728 

 12729 .(תהמוסר והדע)  .ועצם המאמץ להיות יראתו על פנינו תמיד אינו אלא מקור לשמחת הנפש

 12730 

 12731 מאמר קו

 12732 .(´ה´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה

´ כמובא בגמ, ´מתבאר מכאן החיוב למסור נפש על אהבת ה, (י מהספרי"רש) אפילו הוא נוטל את נפשך 12733 

ומזה אנו למדים גודל העבודה המוטלת על כל , (ד"סנהדרין ע) שחייבים ליהרג ולא לעבור בעבודה זרה 12734 

דבר שהיה ראוי לכאורה לתבוע רק , בהיותו מחוייב על קידוש השם, ואחד מישראל באשר הוא שם אחד 12735 

 12736 (7א"ברכות ס)א  וכמו שמצאנו ברבי עקיב, ´מצוות קידוש השם נובעת מהחיוב של אהבת ה, מגדולי עולם

, שמתךכל ימי נצטערתי על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נ, שעינו אותו למות ואמר לתלמידיו 12737 

, כ חזקה"אהבתו לבורא היתה כ? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו 12738 

עד שזכה סוף סוף לקיימה מתוך שיא , שהשתוקק להוציא אותה לפועל בקיום המצוה של קידוש השם 12739 

 12740 .הדבקות של יחוד שמו

לא היה שום אדם יכול לעמוד  עקיבא וחבריו שאפילו בלי מצוה זאת´ דוקא ר, כ היה אפשר לחשוב"וא 12741 

אבל , להם נאה להראות חיבתם למקום כיצחק אבינו בשעת העקידה, (´פסחים נ) ´במחיצתם כדאיתא בגמ 12742 

והוא דעת , ובאמת מצאנו חילוק כזה בהלכות קידוש השם? לפשוטי עם מה להם ולמדרגה כה נשגבה 12743 

יסור גמור הוא למסור נפשו על שאר ם דא"שעומד בשיטת הרמב, הנימוקי יוסף סוף פרק בן סורר ומורה 12744 

שאם הוא אדם גדול חסיד , ובכל זאת כותב הנימוקי יוסף, אפילו כשהכוונה להעביר על דת, מצוות בצנעה 12745 

כדי שיראו , רשאי לקדש את השם ולמסור נפשו אפילו על מצוה קלה, וירא שמים ורואה הדור פרוץ בכך 12746 

 12747 .(ז"קנ´ ד סי"י יו"מובא בב) העם ליראה השם ולאהבו בכל לבם

, עבירות החמורות שהם עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים´ אבל בג, אולם כל זה נאמר בשאר מצוות 12748 

ואל לו לאדם להתלבש , חייב כל יחיד ויחיד בישראל לקדש את השם הגדול ולמסור נפשו ולא לעבור 12749 

מפני , לעמוד במקום גדוליםמי אנכי כי אעפיל לפסגת המעלות של אהבה ודבקות ו, בענוה מדומה ולטעון 12750 

 12751 !שהתורה גילתה לנו שכל אחד מישראל שייך למצוה זו

עקיבא על ´ ודורשת הכנה רבה ורוב השתוקקות כמו שהעיד ר, היא עבודה גדולה´ בודאי מצוות אהבת ה 12752 

וכמובן שפשוטי עם רחוקים מעבודות , שכל ימיו חיכה לרגע שיוכל לקיים אותה בכל נפשו ממש, עצמו 12753 

, ו"ברם ברגע שמגיע הרגע הגורלי של העברה על דת ח, אבל כל זה נאמר לפני המעשה, כאלהגבוהות  12754 

´ הנקודה שנזככה במראות ה, מתעורר אפילו אצל הפשוט שבפשוטים הזיק על אמונה הטמונה בעומק לבו 12755 

ישראל שעמדו על הר סיני , ל"ונצרפה מכל השפעה של חטא הנחש כמו שהעידו חז, של מעמד הר סיני 12756 

 12757 .(ו"שבת קמ) קה זוהמתןפס

בשלמא רבים ? מה בצע בדמו של יחיד להישפך על מצוה זו, ועם כל זאת היה מקום לבעל דין לטעון 12758 

אבל מה יעלה ומה יוריד יחיד אפילו אם כוונותיו רצויות , דאוושא מילתא ויש בזה קידוש השם גדול 12759 

עקיבא שכולם למדים ´ ים כמו רחוץ מאנשים גדול, ולמה לחייב אותו לקפח חייו ללא תועלת, ביותר 12760 

בתכלית הבדידות מבלי , מיוסף הצדיק אשר היה עבד נער ועברי בגלות בין האומות, תשובתו בצדו? מהם 12761 



הרעיש את כל , וכאשר בחור גלמוד זה מסר נפשו לבלי להתגאל באשת אדונו, ידיד שיתעניין בגורלו 12762 

 12763 !העולם כולו

וכאשר , (7´סוטה י) ה"הוסיפו לו אות אחת משמו של הקבל יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה ו"אמרו חז 12764 

ואחרי מאות שנה כאשר בני ישראל עמדו על , נוסף לו אות זה עלה לגדולה ונעשה מושל על כל העולם 12765 

, ל על הפסוק הים ראה וינס"ש חז"כמ, לא נתבקעה הים אלא בזכותו של יוסף, הים ומצרים רדפו אחריהם 12766 

תהיה אפילו בחדרי חדרים סופה , פעולה של קידוש השם, (ד וילקוט שם"תהלים קי) ראה ארונו של יוסף 12767 

ר בנימין בר לוי אם ילך אדם וייגע בתורה וישב לו "א, ל"ואם בתלמוד תורה אמרו חז, לעשות את שלה 12768 

כ שלא נאבד פעולה של מסירות נפש וסוף דבר הכל "עאכו, (א"ילקוט איוב פמ) אני מראה מעשיו לבריות 12769 

 12770 .נשמע

וכן , ל"ם וז"פ דברי הרמב"והוא ע, ות קידוש השם שייכת אפילו ללא סכנת מוות ובאופן תמידיברם מצו 12771 

אלא מפני , לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, לא מפני דבר בעולם, כל הפורש מעבירה או עושה מצוה 12772 

ה "ה פיסודי התור´ הלכ) הרי זה מקדש את השם, הבורא ברוך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו 12773 

בלי , שהמניע היחיד הוא כבוד שמים, מבואר מזה שכל פעולה הנעשית באופן שניכר מתוכה, (א"י´ הלכ 12774 

 12775 .נכללת בקידוש השם, נגיעות או פניות כל שהן

והיה קם בלילה , מחסיד אחד שהשעה היתה דחוקה לו ביותר, (א"פ´ שער אהבת ה) ל"ומובא בחוה 12776 

אם תשרפני , ועוזך וגדלך הוריתני, ובמחשכי הלילה הושבתני ,ועירום עזבתני, הרעבתני! אלהי, ואומר 12777 

הן יקטלני לו  (ג"איוב י) ´וכתב שם שזה דומה למה שנא, באש לא אוסיף כי אם אהבה אותך ושמחה בך 12778 

 12779 .(´דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ בתורה ואהבת את ה´ ולמה שנא, איחל

הן בקבלת היסורים , יוכל כל ימיו לקדש שמו´ יע למידת אהבת השאם יזכה האדם להג, נמצינו למדים 12780 

כדי שיאמר הגוי ברוך אלהיו , כמו שמעון בן שטח שהחזיר אבידתו של גוי, באהבה והן בעשיית פעולות 12781 

תלמיד חכם שמדקדק במעשיו והליכותיו , ם שם"וכתב הרמב, (ב"מ פ"ירושלמי ב) של שמעון בן שטח 12782 

 12783 ועליו נאמר הפסוק ישראל אשר בך אתפאר´ הוא מקדש את ה, שבחים אותובנחת עם הבריות עד שהכל מ

 12784 .(ט"ישעיה מ)

ואמר רבי יש , ועל כגון דא בכה רבי בראותו עבריין מפורסם שעשה תשובה גדולה עד שיצתה נשמתו 12785 

בודאי דבר גדול הוא תשובה כזאת ובכלל , (ז"ז י"ע) קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים 12786 

ובכל זאת אינה אלא בבחינת קונה עולמו , ב"ובת קול העידה שזכה על ידה לחיי עוה, ל"דוש השם כנקי 12787 

בזמן שרבינו הקדוש וחבריו ידעו , סוף סוף רק שעה אחת של חייו הקדיש לקדש שם שמים, בשעה אחת 12788 

 12789 .היטיב מה זה לקנות עולמם בכמה שנים

ואת הקושי להשתחרר , (ב"סוכה נ) דולהם הכירו יפה את הטעם של מלחמת היצר הדומה כהר ג 12790 

, וכדי להגיע למדרגה המיוחלת הזאת של קונה עולמו בכמה שנים, מתחבולותיו ולזכך מעשיהם מכל פניות 12791 

אם תהיה נגד עינינו בכל , ה בכל לבבנו ובכל נפשינו ובכל מאודנו"מדריכה לנו התורה שנאהוב את הקב 12792 

, בודאי כל מעשינו יהיו זכים וברורים, ת הכל על אהבתוולהפקיר א, רגע הנכונות למסירת נפש מוחלטת 12793 

 12794 .(המוסר והדעת)  .עד שתתהווה מהם שרשת שלימה של קידוש השם

 12795 

 12796 מאמר קז

 12797 .(´ה´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה

, (י שם"רש) שאם יכבד עליו בועט בו והולך לו, ל אינו דומה עובד מיראה לעובד מאהבה"מצינו בחז 12798 

אטו יראה מלתא , (7ג"ברכות ל) ל"ז אמרו ז"כי איך יתכן לעובד מיראה אשר ע, ולכאורה סתירה גדולה 12799 

, והיראה תכריחהו לעבדו, מסתמא הוא מכיר אותו ומפחד ממנו, ובודאי אם הוא עובד מיראה, זוטרתי היא 12800 

 12801 ?ואיך יכול להיות כי יבעט וילך לו

אף , שיוכל היות כי יכיר אדם את רבונו וידע כל מה שלפניו, זה גילויא גילו לנו ב"אלא ודאי אין זאת כ 12802 

ולהעמיד על עצמו , שלא יוכל לשנות את עצמו, ז אם יכבד עליו"ובכ, ´העונש המר בעד עזבו את ה 12803 

 12804 וכן בענין ירבעם בן נבט, ל יכפור וימרוד בכל כדי להתיר לו כל העון הכבד"אז רח, להתאים עם הכרתו

וכאשר , ושאל מי בראש, ע"ה חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בג"אשר אמר לו הקב, (.ב"סנהדרין ק) 12805 

אף שידעו , ה"ונתן בעיטה בכל הכרותיו ומרד בהקב, אמר לו בן ישי בראש לא היה יכול להעמיד על עצמו 12806 

 12807 .והכיר אותו היטב מאד

כדי שלא יניח אותו וידבק , מיתהדברים אין מוכיחין אלא סמוך ל´ מפני ג, (´ג´ י א"רש) ל"וכן מצינו בחז 12808 

חשדו פן כאשר יכבד עליו מפני התוכחה יניח אותו , היאומן כי יסופר שאחרי כל ההכרות וידיעות, בעשיו 12809 

ל על העובד מיראה כי יבעט "מכל המבואר רואים אנו ביאור אמרם ז! נורא מאד, וידבק בעשיו הרשע 12810 



אכן מפני שלא יכול לעזוב הרגליו , והיה ירא מפניושזה שייך דוקא על מי שהכירו והלך לפניו , ה"בהקב 12811 

 12812 .והולך להרגליו´ עוזב את ה, ´ולהתדבק בה

הוא דוקא מפני גודל מעלתו אשר היה ירא ופוחד מאת , ונמצא באמת כי זה אשר קראוהו בבחינת בועט 12813 

ונקרא , ה"א שהוא מורד בהקב"אין זאת כ? ואיך הניח את עבודתו, ובטח הכיר מלכותו וממשלתו, ת"השי 12814 

אכן , א מפני שהוא מורד"ואין זאת כ, זאת מרד על שהוא עושה ההיפוך מגודל ורוב ידיעתו והכרתו 12815 

כי הלא אינו יודע אותו , הם לא יקראו גם בצד ההיפוך בתואר מורד, האנשים אשר אינם יודעים את רבונם 12816 

 12817 .וממילא אינו מורד בו

אין לי אלא זה המכיר את רבונו ומכוון למרוד , ו ליואם לא תשמע, (ו"י ויקרא כ"רש) ל"וזהו אשר אמרו ז 12818 

ונמצא מתוך גנותם באנו , וכן באנשי סדום, יודע ומכיר אותו ומורד בו, ´וכן בנמרוד גבור ציד לפני ה, בו 12819 

ז לא הניחו את הרגלם "ובכ, וממילא אחרי אשר גם בידיעתם אותו היטב, כי ידעו את רבונם, לידי שבחם 12820 

וזהו יודעים את רבונם , ה"כי אין זאת כי אם רע לב ומורד בהקב, ת נקרא מרדזא, ונשארו בדרכם הרע 12821 

 12822 .ומכוונים למרוד בו

ומוטב , שבאם אינו מתאים באדם הידיעה עם המעשה הוא נקרא בבחינת מורד, ויצא לנו מזה לימוד נורא 12823 

כי אחרי , מורד ו בבחינת"כי כפי ידיעות האדם כן הוא מתעלה להקרא ח! וזהו מבהיל, לו שלא היה יודע 12824 

, ונמצא כי בכל ידיעה וידיעה החיוב על האדם תיכף לשנות את עצמו? שיודע אתה מדוע אינך מתנהג כן 12825 

דעת חכמה )  .וזהו מבהיל וחוב גדול למאד, וכפי ידיעותיו כן מעשיו, כדי שיתאים מעשיו עם הידיעה 12826 

 12827 .(א"י´ ג מא"ומוסר ח

 12828 

 12829 מאמר קח

 12830 .(´ה´ דברים ו) נפשך ובכל מאדךאלהיך בכל לבבך ובכל ´ ואהבת את ה

, ר הוא מלאך המיוחד להחטיא את האדם"היצה, (י שם"רש) בשני יצריך יצר טוב ויצר הרע, בכל לבבך 12831 

ה בכל "מכריז ומודיע ומוכיח על הטוב הגדול שהשקיע הקב, הוא בעצמו הנהו נמצא ככל שאר הנמצאים 12832 

את בעל הבירה , א לכך בכל דבר שנבראאברהם אבינו הכיר את בוראו בהוכחה אשר מצ, דבר שנברא 12833 

וממילא מובנת גם התכלית אשר , כי אכן כל נמצא הוא ֵעד חי על מי שהמציא אותו, י הבירה"הכיר ע 12834 

על כרחך התכלית היא , ומכיון שיש בזה תכלית, ה ממציאו"כי באין תכלית לא היה הקב, בשבילה המציאו 12835 

 12836 .כי הלא הממציא הוא מקור הטוב, השגת הטוב

היצר הזה ! כי עיקר כל המציאות כולה הוא טוב, ר בעצמו מעיד ומוכיח במציאותו"אנו למדים כי היצהנמצ 12837 

ומעיד עליו כי הוא נקודת התיכוניות של , מייחד ביחוד שלם את הטוב את ההיפך ממנו, שהוא מיוחד לרע 12838 

כי , ט"הוא היצהר "היצה, הרי לך פרדוכס של שני הפכים בנושא אחד! כלומר תכלית הכל, כל המציאות 12839 

 12840 .ר מסכים ומכריח בכל מיני הכרח רק את הטוב"ט כן גם היצה"כמו היצה

אולם בעיקר , אנחנו בטעויותינו המורגלות רואים בזה הפכיות, אך באמת אין לפנינו שני הפכים כלל 12841 

כי אם כוח מלאכי , ט"ר איננו כוח ניגודי מול היצה"היצה, הדבר אין לך אחדות אמיתית גדולה מזו 12842 

הוא ? ר"כי מהו היצה, ט עצמו"ועוד ביתר שאת מן היצה, ט"ממשיך הלאה את פעולות הטוב של היצהה 12843 

ולהפוך לניוול כלפי חוץ את הטובה כאילו היא רעה , להערים ולפאר את הרעה בקישוטי הטובה האמיתית 12844 

אחת משתי למען יבור לו , ובבגדי עורמה אלה הוא מביא גם את הטובה וגם את הרעה אל האדם, אמיתית 12845 

צריך הוא להעמיק חקר ולחתור חתירה תחת ההשקפות המזדמנות לו , וכאן מתחילה חובת האדם, אלה 12846 

לעולם יהא אדם ערום , ר"צריך האדם להתערם עוד יותר מערמת היצה, ר"ולמצוא את ערומי היצה 12847 

 12848 .(.ז"ברכות י) !ביראה

כי עצם החכמה הוא דבר , החכמהר הוא חכמה יותר עמוקה במקצוע שלה מעצם "הכוח המיוחד של היצה 12849 

והערמה להסתיר את החכמה ולעשות מטוב רע , שהרי החכמה היא בטבעה מתחלת ברייתה חכמה, שבטבע 12850 

כוח רוחני נפלא לשנות ממש מעשי בראשית בנוגע לדעות בני , הוא דבר שלמעלה מן הטבע, ומרע טוב 12851 

, גבר עליו בכוחו ולנצחו תכלית נצחוןאך האדם צריך להיות גיבור ולהת, ר"והכוח הזה שמו יצה, האדם 12852 

ובערמתו זאת תכון החכמה האמיתית המבדלת בין טוב לרע בהבדלה , כלומר להסיר את כסות הערמה 12853 

 12854 .ה"הקב, נכונה כדעת המבדיל

החכמה השניה שעל , החכמה הפשוטה היא הטוב העצמותי, ר והאדם"החכמה היצה, הרי לנו שלוש דרגות 12855 

והחכמה השלישית העולה על , ומחכמה לא חכמה, שות מלא חכמה חכמהלע, ר"גבה היא זו של היצה 12856 

להכיר את הלא חכמה , המשיב את הכל לאמת, היא חכמת האדם גדול הבריאה כולה, גביהן וגוברת עליהן 12857 

 12858 .(אור הצפון)  .את הרע לרע ואת הטוב לטוב, ואת החכמה לחכמה, ללא חכמה

 12859 

 12860 מאמר קט



 12861 .(´ה´ דברים ו) נפשך ובכל מאדךאלהיך בכל לבבך ובכל ´ ואהבת את ה

, ז"לפני שיורדת הנשמה לעוה, (ו"כ´ ר ב"מד) בכל נפש ונפש שברא בך, מהו בכל לבבך ובכל נפשך 12862 

הכל נעשה , ז"ה בנפשה של הנשמה את חלקי העליה ואת סגולתה לפעול ולעשות כאן בעוה"קובע הקב 12863 

לפתח ולנצל כל הסגולות והחלקים  ונדיר הוא שזוכה נשמה, במידה ובמשקל לפי המשימה וגבולותיה 12864 

 12865 .שתוכל להוציא לפועל כל הכוח שהוטמן בה, שהוטבעו בה ונקבעו לה

אחרים זוכים , וישנם רק יחידים שניצלו את כל החלקים שנגנזו בנשמה עד לגבול המשימה שנקבע לה 12866 

ם כפי ויש כאלה שרוב הסגולות והחלקים נשארים שלימי, ומנצלים רק עד חצי ממה שנועד לנשמתם 12867 

, בכל נפש ונפש שברא בך, ל בכל נפשך"א ז"וזהש, ומנוצלים רק באחוזים בודדים, שנתנו להם מהשמים 12868 

הוא , ומי שזוכה לפתח את כל חלקי הנפש שיש בו, ה והטמין בנשמת האדם"כי הרבה חלקי נפש ברא הקב 12869 

 12870 .מוצלח ומאושר בשמים

שכמה מיני רוחניות ניתנו , (ויקהל´ יש פר) ח"ד ואו"וראיתי בספר ערבי נחל מבעל לבושי שרד על יו 12871 

אם מהפך חלק אחד , ובידו להטותם לכל מקום שירצה, והם בו בכוח ולא בפועל, באדם בתחילת יצירתו 12872 

ואם לאו , ומיד הוא פורח למעלה, שהוא החלק מנשמתו שיצא לפועל, מהם לקדושה נברא מלאך קדוש 12873 

אבל אחרי , בשת תוך הגוף אין האדם מרגיש זאתוכל זמן שהנשמה מלו, ו"א ח"נעשה מזה חלק מן הסט 12874 

 12875 .עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, פטירתו במקום שהניח כל ימיו את חלקי נשמתו שם ימצאנה

נשארו שלמים מבלי , ב וימצא שרוב חלקי נפשו שנקבעו בעבורו מהשמים"אוי לו לאדם כשיבוא לעוה 12876 

מטפחים על פניו ותובעים את עלבונם , טילאייםחלקי אור הללו שנשארו ער, שהוציאם מכוח לפועל 12877 

היינו , ובתפילה אנו אומרים ותן חלקנו בתורתך, מבעליהם שהוטלה עליהם המשימה להולידם ולהלבישם 12878 

ולמה , אבל הלא היה בידו לבצע את החלק שלו, שיתנו לו את חלקו הנפשי שקבעו לו לפני ירידתו לעולם 12879 

ולכן מכריחים וכופים , ן השמים מוכנים ליתן לו מה שהבטיחוהוהרי מ, הוא מהפך את טענתו כלפי שמים 12880 

לנצל ולהוציא לפועל את כל אלו החלקים , ז"את הנשמה ואת חלקי הנפש שבו לירד שוב מן השמים לעוה 12881 

 12882 .שהשאיר בנפשו

מתים שהחיה יחזקאל עמדו על , (פ"שבת דחוה) אהבת יהונתן´ ל בס"ר יהונתן אייבישיץ זצ"וכותב הג 12883 

ולכאורה יפלא מאי מקשה ומה , ממית ומחיה מוריד שאול ויעל´ ה? ומה שירה אמרו, אמרו שירהרגליהן ו 12884 

מפני מה אמרה חנה , ל"י ז"ונראה דאיתא בכתבי האר? מאי נפקא מינה איזו שירה אמרו, שירה אמרו 12885 

כ לא "וא, וצפורה לא היתה בשעה שאמרו ישראל שירה על הים, לפי שחנה היתה גלגול צפורה, שירה 12886 

´ וידוע דהמתים שהחיה יחזקאל לפי שיטת הגמ, כ"לכן הוצרכה חנה לומר שירה אח, אמרה שירה על הים 12887 

ולכך הוצרכו , ולא אמרו שירת הים כי נהרגו מאנשי גת, היו משבט אפרים שיצאו ממצרים קודם הקץ 12888 

 12889 .ל"לומר כאן שירה עכ

ויאמר לעיני , ורי לפני בני ישראלאת האמ´ ביום תת ה´ אז ידבר יהושע לה´ שנא, וכן השירה של יהושע 12890 

, אמר שירה תחת השמש לפי שאמר דום מלומר שירה, וידום השמש אז ידבר, ישראל שמש בגבעון דום 12891 

לכן היה צריך , השמש אומר שירה, שבכל עת הילוכו של השמש, עומד ואינו מהלך, וכל זמן שהוא דומם 12892 

 12893 .שתיק את שירת השמששגרם יהושע לה, יהושע לומר שירה במקום השירה של השמש

ולכן , ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה"אמר הקב, מלאכי השרת רצו לומר שירה על הים 12894 

ה את המלאכים "מנע הקב, כיון שטבעו המצרים בים, השירה שאמרו ישראל על הים באה לכסות על כך 12895 

והלימוד , (פתי צדיקש) ושירתם של בני ישראל היתה במקום שירת המלאכים שנמנעה, מלומר שירה 12896 

עלינו לנצל עד תום את כל חלקי הנפש , ב"כי בכדי שלא נהיה מאוכזבים בעוה, שעלינו להפיק מכך הוא 12897 

 12898  .להוציא הכל מכוח אל הפועל ולקיים בכל נפשך בכל נפש ונפש שבך, ה בנשמות ישראל"ששם הקב

 12899 .(מעייני החיים)

 12900 

 12901 מאמר קי

 12902 .(´ה´ דברים ו) בכל מאדךאלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ו´ ואהבת את ה

והדברים אשר אין , כי הדברים אשר האדם יודע סיבת התחייבותם מהסיבה אל המסובב, מהידוע בחוש 12903 

ואם כי הדברים אין , הם ממש זה כנגד זה כמאין ליש, האדם יודע את סיבת התחייבותם מהסיבה למסובב 12904 

כפי מה , ז מקרא מלא"לנו עד נאמן עז אעידה "עכ, צריכין ראיה למי שמורגל מעט לפעמים בהתבוננות 12905 

ואמר כי כל חכמת , ל בספריו הנעימים ומתוקים מדבש"ח לוצאטו ז"שביאר מאור עינינו הגאון החסיד רמ 12906 

שהזהיר הכתוב שנשתדל שתהיה האמונה מיושבת בלבנו , הקבלה מיוסדת על הפסוק והשבות אל לבבך 12907 

צות דרך תיקונם כמבואר בדעת תבונות כמדומה וגם טעמי המ, את עולמו´ י שנדע דרך מהלך הנהגת ה"ע 12908 

 12909 .´ו´ בד



ם "כמה חסידים נפלאים היו כהרמב, והנה אנחנו רואים מגדולי הראשונים טרם ידעו חכמת הקבלה 12910 

, הרי זה די שיהיה האדם חסיד, מפני שידעו דרך האמונה בסיבה ומסובב בשכל האנושי? למה, וכדומה לו 12911 

איך תתיישב עוד יותר באדם , יא חכמה למעלה משכל האנושיאשר ה, ד הקבלה"ז באה המצוה ע"ועכ 12912 

, ומעתה נוכל להבין ההפרש בין האדם אשר יראתו מצות אנשים מלומדה, האמונה ומהלך עסק המצוות 12913 

ממש כמאין , להאנשים אשר זכו להבין אף מעט בהשכלת התחייבות דרך סיבה ומסובב באמונה ויראה 12914 

להעלות פועל כפינו זה נגד זה כמאין , כ"כמה חובתנו גדלה עלינו ג ,ומעתה התבוננו נא אחי היקרים, ליש 12915 

 12916 .נשקיף על מפעלינו אם מתאימים יחד, ומעתה נשוב נביט על ימים עברו, ליש

כי האדם צריך להיות צדיק , בכל לבבך בשני יצריך, והנה אמרתי להציג לפניכם ענין אחד מה שדברנו 12917 

ז אינו שליט על רצונו בשום "ועכ, מבין שהכל שטות גמורשהוא הלא , ר שלו"גדול בהתבוננו על יצה 12918 

והראנו לדעת רוב רצונות אשר אין בידו , היש יותר חיזוק אמונה מזה בחוש ממש אם יתבונן בזה, אופן 12919 

היש מופת גדול יותר מזה כי יד אלהים זאת למבחן , ורצה לגרשם מלבו מכל לבבו ואינו יכול, להשיגם 12920 

היש מתוק , אשר הוא רואה שנאתו בגלוי ובחוש, רצונו וינגף שונאו הגדול אם ינצח, האדם לזכות גדול 12921 

 12922 .ולעתיד לבוא איני יודע כמה, ז"זה שכרו בעוה, מלנקום אויבים

היש , כפי ריבוי עקשותו ככה ירבה שפלותו, והנה ידוע כמה הוא שפל ונבזה בתכלית הבוז מי שהוא עיקש 12923 

והיה מהראוי ? היש יותר עיקש ממנו, ו ואינו שומע לו כללהאדם בעצמו רוצה לדחות? יותר עיקש מהרצון 12924 

עד שמאבד עולמו וחייו , ז כל אדם אוהבו מאד ורודף תמיד למלאות בקשתו"ועכ, לשנאותו בתכלית 12925 

 12926 ?היש מופת יותר על כי מעשה אחד המה לנסיון ומבחן, עבורו

למען , בסוף הוא עצמו גדלוול, ה"ועל זה בא הלימוד בתורה מפרעה שרצה להמית את מושיע ישראל מרע 12927 

כי הרצון בידו , כ אין לאדם לרצות להרע רק להטיב"וא, ממכה עצמה מתקן רטיה´ יראה האדם כי הוא ית 12928 

 12929 .כך תרצה´ עשה רצונו כרצונך פי, (ב"אבות פ) ל"ולכן אז, כחומר ביד היוצר´ ית

הטתו ברב  (´שלי זמ) אמר, ה בחכמתו עורמת הרצון להכניסו בפח יקוש"וכאשר ראה שלמה המלך ע 12930 

דבר הענין אל תאוה ורצון הבהמי המכונה אשה , כמהר צפור אל פח ולא ידע, לקחה עד יפלח חץ כבדו 12931 

כי כן דרכו ביתר תוקף , ר הרוחני"נוכל להקיש על יצה, והנה מהדרך היצר הגשמי היינו תאוה ורצון, זרה 12932 

 12933 .(ד"צ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ועוז

 12934 

 12935 מאמר קיא

 12936 .(´ה´ דברים ו) היך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדךאל´ ואהבת את ה

ידוע כי האדם , והראנו פנים שיהיו לנו חלק, ו חלק בזו המצוה"ולכאורה אין לנו ח, אלהיך´ ואהבת את ה 12937 

ועל כן יבחן האדם עם מי , והאהבה באה מהשתוות, כי ההתקרבות באה מאהבה? ולמה, יבחן ממקורביו 12938 

בהבטה ובסבלנות , ´היינו בהליכה בדרכיו ית, ´לו השתוות בצד מה לו ית והנה יוכל האדם להיות, ישתוה 12939 

וכתב , האל הנאמן´ כענין שנא, ובנאמנות פירוש בלי שום שינוי כלל, לזולת כמבואר בתומר דבורה 12940 

 12941 .פירוש בלי שום שינוי כלל, ל"ן ז"הרמב

יש לו , כפי יכולת האדם ויהיה נאמן, וכפי מה שהאדם מרגיל עצמו שלא יהיה שינוי בדבריו ובמעשיו 12942 

שהטבתו ונאמנותו בלי , למידת בשר ודם´ ואז יהיה לו הרגש בין מידותיו ית, ´השתוות מה אליו ית 12943 

שמידותיו ונאמנותו הם בלי , ´יולד בו אהבה אליו ית, ויען כי יש בו מעט השתוות לפי כוח האדם, תכלית 12944 

, אני חומה, כענין אם חומה היא, נמצא בואותו בשביל מעט ההשתוות ש´ וממילא יאהב הוא ית, תכלית 12945 

ה אמת על כן אוהב "וחותמו של הקב, ואז דייקא הייתי בעיניו כמוצאת שלום כי האמת הוא קיים לעד 12946 

על כן אם חומה היא אות על , אלהים אמת´ ה, כי הקיים בלי שינוי הוא אות על האמת הברור, הקיים 12947 

 12948 .מת אוהב איש אמתכי אל א, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, האמת

ושאלו שם אם לא התיר לו נדר מימיו , ל שקפץ בגן עדן"י ב"גבי ר, (ז"כתובות ע) ´ודבר נפלא מצינו בגמ 12949 

ואם כי רשאי , אבל פירוש כי החרטה באה משינוי? ולכאורה אטו איסור בדבר להתיר נדר, ישאר בגן עדן 12950 

ואינו ראוי להיכנס בגן , ´תוות לו יתחסרה לעומתו הש, אבל אחרי שנמצא ברוחו מעט שינוי, להתחרט 12951 

 12952 .עדן

אחרי כי שינוי , כי מעלת האדם תבחן לפי השינוי ומיעוט מעלת חומה הנמצא בו, ומעתה נוכל להבין בקל 12953 

וכל מה שירבה בו , מכל מקום היה צריך ליפול ביד מלאך המות עבור זה, קל על פי דין תורה שהתירתו 12954 

ומי , יותר´ תרבה בו השתוות לו ית, ל נימא קיום שימצא בו יותרכי בכ, הקיום יגדל מעלתו עד אין חקר 12955 

והנה אנו רואים כי , כי אחרי ההשתוות באה האהבה, וכל זאת נכלל בואהבת, לא יבין כי אין חקר הוא 12956 

 12957 .וזהו תכלית המעלה, האהוב לאדם רוצה גם שאחרים יכבדוהו וירוממוהו ויתקדש שם שמים על ידו

 12958 .(ב"מ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  

 12959 



 12960 מאמר קיב

 12961 .(´ה´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה

חוץ , יעבור ואל יהרג, כל עבירות שבתורה אם אומרים לאדם עבור ואל תהרג (.ד"סנהדרין ע)א  אית 12962 

אלהיך בכל ´ מדכתיב ואהבת את ה, עבודת כוכבים מנלן, מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים 12963 

וצריכים להבין איך למדים אנו מפסוק , שלא תמירנו בעבודת אלילים´ י ואהבת את ה"ופירש רש, פשךנ 12964 

יותר ´ ז אין זה אהבת ה"ולמה דוקא ע, ז יותר משאר חטאים"והיכן כתיב בואהבת ע, ז"זה דקאי על ע 12965 

 12966 ?משאר חטאים

, אינו אלא טעות שהיה אצלם, שגם חטא זה אינו אלא חטא בעלמא ולא יותר, ז צריכים להבין"והנה חטא ע 12967 

ומה חידוש הוא לפי , ז ככופר בכל התורה כולה"שהמודה בע, (ו"ספרי שלח ט) ל"והרי חידשו חז 12968 

אלא ודאי שלא , ואיך זה מתאים, ז"אלא ודאי שהיה יכול להיות מודה בכל התורה כולה ועובד ע? מושגינו 12969 

, שאמר רב אשי מנשה חברין, יוכיחו (7ב"סנהדרין ק) ל"ודברי חז, היה אלא חטא בעלמא כשאר חטאים 12970 

אמר לו אי הות התם הות נקוט ? ז"אמר כיון דחכמיתו כולי האי למה עבדתם ע, איתחזי ליה בחלמא 12971 

 12972 .בשיפולי גלימאי והות רהטת בתראי

, ז ועל כן אנו משחקים מזה"זהו רק משום שנתבטל יצרא דע, ז כמו משוגעת"מה שאנו מסתכלים על ע 12973 

שאילו יתבטל מהם היצר כמשוגעת , על כל החטאים שלנו שנדמה לנו כהר גבוה ומזה צריך להתבונן 12974 

חומר חטא זה מכל , צריך להבין מהלך הדברים, ז אינו אלא חטא בעלמא"כ שגם ע"וא, יחשב בעינינו 12975 

 12976 .שעל חטא זה יהרג ואל יעבור, החטאים

, ´המצוות הוא אהבת ה התולדה והפרי היוצאת מקיום כל, שתכלית כל התורה כולה, ם כתב"הנה הרמב 12977 

שהתכלית היוצאת מהכל היא , כדכתיב והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם לאהבה 12978 

כ כל המצוות גם כן ענינים בפני "וא, היא מצוה בפני עצמה´ שהלא אהבת ה, וצריך להבין זה, ´אהבת ה 12979 

 12980 .ם שתכלית כל המצוות אינו אלא אהבה"ואיך כתב הרמב, עצמם

שאף שהשורשים והענפים הם בתמונה אחרת , כמו שנראה בעץ פרי, הבנת הענין הוא על דרך זהאמנם  12981 

מכל מקום מכיון , ולכאורה אינו ניכר בהם אף דמיון להפרי, ויש להם עולמות שלמים לבדם, לגמרי מהפרי 12982 

וכיון , ילןהוא הפרי הגדל מכל הא, שורשיו וענפיו וכל הגידולים השונים שבו, שתכלית כל האילן הגדול 12983 

ואמנם , בודאי מוכרח לומר שגם בהשורשים הרחוקים מהפרי יש בהם מתמצית הפרי, שמהם מתגדל הפרי 12984 

וכל הקרב יותר להפרי נרגש בו יותר טעם , שהמבין היותר גדול טועם בהם טעם הפרי ואיכותו, כן הוא 12985 

 12986 .יטעמו בו טעם הפרי ממש, עד שבהעלה האחרון שממנו עולה וגדל הפרי, הפרי

ומה שאהבה נמנה למצוה , ´אמת הוא שכל המצוות הם אהבת ה, ם"כן על דרך זה צריך להבין דברי הרמב 12987 

ושם , היא הפרי הגדל מכל המצוות כולם´ אהבת ה, הוא כמו יחס שורשי וענפי אילן עם הפרי, בפני עצמה 12988 

אבל כיון , והם דברים אחרים לגמרי, כל המצות גם כן אהבה הם, הוא אהבה טהורה בלי שום עירוב 12989 

 12990 .רק שהוא בתמונה אחרת לגמרי, גם הם בתוך תוכיותם אהבה הם, שמהם מתגדל הפרי שהיא האהבה

בכל , הם טעמו טעם הפרי גם בהשורשים והענפים, ל המבינים היותר גדולים"אמנם חכמים הקדושים ז 12991 

וכן , יותר אהבהוכל הקרוב קרוב יותר אל הפרי התכלית הנרצה שם כבר יש , ´המצות כולם ראו אהבת ה 12992 

, שמהם כבר הולך ומתגדל הפרי בעצמו שהוא אהבה טהורה, כסדר עד שיש מצות שהם כבר העלה אחרון 12993 

 12994 .ובהם כבר נרגש ומוחש כל טעם האהבה כמו בהפרי ממש

וכל העבירות , הוא הפרי המתגדל מכל העבירות, ´תכלית כל העבירות הוא שנאת ה, כמו כן בצד הרע 12995 

גם , אבל מכיון שמהם מתגדלת שנאה, ואין להם שום יחס ודמיון כלל אליה, נאהשלכאורה הם רחוקים מש 12996 

וכמו שורשי האילן שבלי ספק שמכיל , כ"מוצנע כוח השנאה המתגדלת אח, בהם בטמירי טמירין שלהם 12997 

עד הפרי עצמו שהוא ´ ניכר בהם יותר בגלוי שנאת ה, וכן כל המתקרב יותר אל התכלית, בקרבו כוח הפרי 12998 

וישנם גם עבירות שהוא הקצה האחרון , בלי גבול ובלי תכלית, שנאה טהורה בלי עירוב, רוהרע במקו 12999 

 13000 .ובהם כבר יש להרגיש כל טעם השנאה כמו בהפרי עצמו, שמהם נצמח הפרי

ושפיכות , עבודה זרה גילוי עריות, מקדש ראשון מפני מה חרב מפני שלושה דברים שהיו בו (7´יומא ט)  13001 

, י קצר מצע זה מהשתרע עליו שני רעים כאחד"אמר ר, ב כי קצר המצע מהשתרעעבודה זרה דכתי, דמים 13002 

, ממש´ כל העבירות הם שנאת ה, ל יסודן של דברים"אלא שלמדונו חז, ז אינו אלא חטא כשאר חטאים"ע 13003 

, זהו מפלאי היצירה? איך זה, שבכל העבירות יש גם מקום לכביכול אפשר להיות שנים, רק החילוק הוא 13004 

אבל יש , גם בכל העבירות יש שנאה בלי גבול, השוכן אתם בתוך טומאותם, צמצם שכינתושכביכול מ 13005 

, שהיא העבירה היותר קרובה אל הפרי שהיא שנאה עצמה, ז הוא"הסוד של ע, מקום גם בשביל אהבה 13006 

 13007 .עד שאין מקום כלל לכביכול, ז מלא שנאה מפה אל פה"חטא של ע

´ ומה דיליף הגמ, חומר שלושה עבירות דיהרג ואל יעבורומעתה נראה אור בהיר בדרך מהלך והבנה ב 13008 

בכל העבירות , החילוק בין השלושה עבירות להשאר הוא, אלהיך בכל לבבך´ מהפסוק של ואהבת את ה 13009 



גם , סודם של שלושה עבירות הוא, אבל עוד יש בם גם מקום בשביל אהבה, אף שגם בהם יש די שנאה 13010 

ובהם מלאה שנאה עד בלי , צומח הפרי שהיא השנאה עצמה שמהם, הם עבירות אבל הם העלה האחרון 13011 

 13012 .ולכן הדין בהם יהרג ואל יעבור, מקום לאהבה כלל

בכל מצב , זאת אומרת שבכל חיי האדם ובכל פעולותיו, אלהיך´ וזהו מה דילפינן מקרא דואהבת את ה 13013 

ואם , ילו רגע אחדבלי אהבה אי אפשר לו לחיות אפ, ´מוכרח להיות אהבת ה, בכל עת ובכל רגע, ומצב 13014 

כל האדם כל , מוטב שיהרג ואל יעבור, ´יארע שברגע אחד ובמעשה אחד יתרוקן האדם לגמרי מאהבת ה 13015 

ולכן , ´אין מקום כלל לאהבת ה, ז קצר המצע מהשתרע"בחטא של ע, תכלית התורה והמצות הוא אהבה 13016 

 13017 .(ג"כ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .הדין דיהרג ואל יעבור

 13018 

 13019 מאמר קיג

 13020 .(´ה´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ בת את הואה

והיו , ש היה"ע להריגה זמן ק"בשעה שהוציאו ר, נוטל את נפשך´ בכל נפשך אפי, רבי עקיבא אומר 13021 

? אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן, סורקין את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים 13022 

, מתי יבוא לידי ואקיימנו, נוטל את נשמתך´ י מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפיאמר להם כל ימי היית 13023 

ע "יצתה בת קול ואמרה אשריך ר, היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו 13024 

 13025 .(א"ברכות ס) שיצאה נשמתך באחד

לכות שמים שלמה לאהבה היה מקבל עליו עול מ, ש בכל יום"ע כשקרא ק"דהא ודאי ר, יש להתבונן בזה 13026 

והרי זהו כל פירושו של ואהבת בכל , ´והיותו מוכן למסור נפשו עבור כבודו ית, את השם הנכבד והנורא 13027 

וכי אהבת השם אינה מקויימת אלא ? כ מה נצטער אותו צדיק כל ימיו מתי יגיע לידי ואקיימנו"וא, נפשך 13028 

ושאלוהו רבינו עד , ש"למידיו על שקרא קומה השתוממו ת? בהזדמן לו מצוה זו במסירות הנפש בפועל 13029 

שאין כל בריה יכולה לעמוד , הרי שנזדקר כאן כל גדולתו וקדושתו של רבי עקיבא עד להפליא, כאן 13030 

 13031 ?ומה זאת, במחיצתו

כאילו הוזהרנו להתייסר בכל מיני יסורים , אלהיך אינו כמו שאנו מפרשים´ אכן פירושו של ואהבת את ה 13032 

הנה באוהב , אבל פירושו של ואהבת אינו כן, אמת כי זהו הדין וההלכה, נוובלבד שלא נבגוד באמונת 13033 

אבל יש לך שהאוהב הוא המקבל , והאוהב הוא הנותן אהבתו, ונאהב הרי הנאהב הוא המקבל והנהנה 13034 

 13035 .והוי הוא הנותן, כמו שמצינו באדם חשוב שעל קבלתו פרוטה מקדש את האשה, והנאהב הנותן

שאין בהרגשתו שום מסירת דבר מה עבור , האמיתי אינו מתייסר ומצטער ת שהאוהב"ו באהבת השי"וק 13036 

הרי , ולא עוד אלא שמצוה לנו על זה, ה רוצה באהבתנו אליו"שהרי כשנרגיש שהקב, ´אהבתו אליו ית 13037 

ובזה עצמו מתגדל , ´ה מקבל אהבתנו וחפץ בנו ה"חביבותנו הגדולה לפניו שמלך מלכי המלכים הקב 13038 

הכרה זו מלהיבה בנו ביותר את האהבה , וליהנות מזיו שכינתו´ להתענג על ה, אהבהונתוסף בנו אהבה על  13039 

 13040 .וכן חוזרת חלילה בשלשלת קדושה אהובה וברורה עד אין סוף, וגם היא מגדילה ההכרה, הבאה אחריה

שהרי כל חיותנו , וממילא אין לך דבר בחליפי האהבה אשר ראוי להקרא כאילו מוסר אדם זאת עבורה 13041 

, ונמצאו בטלים בהרגשת נפשנו כל מיחוש צער ויסורים אף היותר נוראים, א זה לאהבה את השםלנצח הו 13042 

כזו ! ואדרבה הצער הוא העונג, כי עזה כמות אהבה רשפיה רשפי אש שלהבת יה, בעמדם לעכב אותה 13043 

 13044 !אהבה נקראת ולא אחרת

´ והרי אנו אומרים ג, מובן שחסר לו בזה מהשלמות בשמחתו והנאתו, ז ישנו בו צער משהו"ואם בכ 13045 

וכי ידע לבבנו מה שאנו ? האם נרגיש כן, אלהיו´ פעמים בכל יום אשרי העם שככה לו אשרי העם שה 13046 

הוא ´ כי אם יודע אדם ומבין שאשריו ואשרי חלקו שה, אין זאת אלא מהשפה ולחוץ? מוציאים בפינו 13047 

ולמה תתאונן על כל דבר קטן , ואין אשרי זולתו, הנה יש לו הכל כי זה הכל? שוב מה יחסר לו, אלהיו 13048 

 13049 .כ תודה כי לא נכנסת עדיין אף פסיעה אחת באושר ועונג זה"ע? ותצטער על הבלים החסרים לך

, כי כל זה בידו ולא יותר, ואכן משום כך נצטוה האדם לאהוב את השם בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו 13050 

ולכן עליו להתגבר , תר ממה שביכולתואלא אי אפשר לתבוע ממנו יו, כלומר אין זה הגבול למידת האהבה 13051 

שוב אין לו במה , ומכיון שהגיע האדם לשעה שהוא נוטל את נפשו, ולהוסיף אהבה עד כלות נפשו וחיותו 13052 

´ והוא הנאמר ואהבת את ה, והרי קיים המוטל עליו באשר אדם הוא בכל שלמות מצותו זאת, לפסוע יותר 13053 

 13054 !אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך

שבשעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל בשכבו על מיטת , ע"ה נבוא למה שראו תלמידיו של רומעת 13055 

מתענגים וממלאים פיהם שחוק פרוע על כל , ויצורים שפלים רומסים ודורסים כבודו ויקרו, בית האסורים 13056 

אל כף  ובכל זינוק דמו לעיניהם רוקדים המה ופוחזים בהכותם כף, קרע וקרע של בשרו הקדוש והטהור 13057 

 13058 .ושמחים אלי גיל



ע את שמע ומקבל עליו מלכות "קורא ר, הנה בעת כזאת ביסורים נוראים ואיומים אלו אשר אין לשער 13059 

אין , כאילו אין כאן סריקת בשר, שמים באהבה טהורה בלא שום הרגשת צער כל שהוא מה נעשה אתו 13060 

שרים וארבעה אלף תלמידיו שומעי וע, אלא כיושב בישיבה מעוטר בטלית ותפילין, אין מכאוב, שטף דמיו 13061 

, ומלאכים ושרפים מלהטים בית מדרשו באש קודש, והוא דורש כתרי אותיות שבתורה, לקחו לפניו 13062 

 13063 .בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו

הכזה הוא כוח ילוד , השתוממו ותמהו לנפשם, נזדעזעו על זה תלמידיו ביותר וגברה בהם התפעלותם 13064 

ועוד לשנותם לעונג ושמחה , יוכל אדם קרוץ מחומר נשוא עליו סאה גדושה של יסורים אלו האם? אשה 13065 

הנה לנגד עיניהם עובדא מפליאה , ש בשלות נפש גמורה כאשר רואים הם ברבם הגדול"ולקרות ק, עצומה 13066 

לכן , אף לו בשר גידים ועצמות, והרי גם רבי עקיבא אדם הוא, לא בשמים היא ולא מעבר לים היא, זאת 13067 

ואם ? כלומר עד מדרגה זו יכול אדם להגיע, רבינו עד כאן, נהמת לבם הסוער פרץ לו פרץ וישאלוהו 13068 

 13069 ?האיך נעלה בסולם זה, היכולת בידו להפליא כך הרי יתבע על כך

ועל שאלתכם , עד כאן´ יכול כל אדם וצריך הוא לקיים בנפשו את האהבה אליו ית! ע הן"השיב להם ר 13070 

כלומר אם מצטער אדם כל , ל ימי נצטערתי על פסוק זה מתי יבוא לידי ואקיימנוהתשובה היא כ? האיך 13071 

הרי זוהי האהבה הגמורה והאמיתית המביאה לידי , אלהיך´ ימיו מתי יבוא לידו פסוק זה של ואהבת את ה 13072 

ולו יהיו אף , הרי שיכול האדם להתמלא כולו על כל גדותיו אך ורק באהבה! אהבה על אהבה עד כאן 13073 

כי צמאה נפשי לאלהים לאל , ם האיומים ביותר בסריקת בשרו במסרקות של ברזל כאשר ראיתםהיסורי 13074 

 13075 !כך היתה שאלת תלמידיו וזוהי תשובתו אליהם! חי מתי אבוא ואראה פני אלהים

 13076 

, לא רק על נוראות רבי עקיבא אלא גם על תלמידיו הקדושים, ואמנם כל מי אשר לב לו יתפלא וישתומם 13077 

ורואים מצבו זה כשסורקים את בשרו , ומדם לפניו ברגעיו האחרונים קודם פטירתואשר בעת הזאת בע 13078 

אבל , אם הוא לא הרגיש שום צער ויגון, ודם קדוש רבם הגדול נשפך לעיניהם, במסרקות של ברזל 13079 

לא פנו לשום דבר זולתו ולא ? גם המה ראו כן תמהו רק לשאול רבינו עד כאן, תלמידיו המסורים לו בכל 13080 

 13081 .כי התורה היא כל חייהם, יניהם אל ענין אחרהעיפו ע

שואלים , כך לא זזה ידו מהם והם ממנו אף בשעה הזאת, וכשם שלמדם והדריכם בדרך חיים עד עכשיו 13082 

נורא , והמשכיל על דבר אמת יתעורר ויתבונן מכל האמור למעלה, כמאז כן עתה, אותו והוא משיב להם 13083 

, ו באהבה שאהבו הראשונים כמלאכים את התורה בוז יבוזו לואם יתן איש את כל הון בית! ונפלא עד מאד 13084 

 13085 .(ב"אור יהל ח)  !אלהיו´ אשרי העם שככה לו אשרי העם שה

 13086 

 13087 מאמר קיד

 13088 .(´ה´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה

המסירות תוכל  כי, למסירות יש מקום גם בלי אהבה הראויה, ואהבת פירוש בלב כי יש מסירות ויש אהבה 13089 

ואהבה זו תובעים , אבל האהבה האמיתית תלויה בלב, להתקיים מטעמים וסיבות הרבה זולת האהבה 13090 

כלומר שלא יהיה מקום פנוי בלבו של האדם לשום דבר אחר חוץ מאהבת , מהאדם שהיא בכל לבבך 13091 

ובכל מאודך , אפילו שהוא נוטל את נפשך, שלא תפגם אהבה זו בכלום, ולא עוד אלא בכל נפשך, ת"השי 13092 

, ל אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לפיכך הזהירה התורה ובכל מאודך"ואמרו חז, בכל ממונך 13093 

כ בהגיע לו נסיון של ממון ימנע "ואעפ, בכל לבבו וגם ימסור נפשו באהבתו זו´ שיש לך אדם שיאהוב ה 13094 

 13095 .וזוהי הערה נוראה, וצריך להזהירו על זה, את עצמו

ז "י שאין מבקשים לאדם אלא שמידת הנאתו שמרגיש בהבלי העוה"ובשם הר, צריךבכל לבבך בשני י 13096 

ה ואני קרבת "ש דוד המע"וכמ, ת"כלומר שיחליף חוש הנאתו הגשמית לעבודת השי, ישעבד לנשמתו 13097 

, אין מבקשים ממנו שיבטל כוחותיו ותאוותיו, היינו שהרגיש בחוש הטוב שבקרבת אלהים, אלהים לי טוב 13098 

וזוהי בשני יצריך שישעבד מידותיו הרעות , ב"וותיו הגשמיים להיות מתאוה לתענוגי עוהאלא שיפנה תא 13099 

 13100 .לטוב לו כל הימים, ב"לממשלת רוחו למלא תאוותו בתענוגי עוה

ואנו מתרצים , ל בכל מאודך בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודה במאד מאד"עוד פירשו לנו חז 13101 

´ לא נוכל לקיים מצות ה, ´שאנו נתונים בו בפרנסה ובריאות וכדו כי לפי המצב, מיעוט עבודתנו לשמים 13102 

ודאי היינו בקדושה , אבל אילו היה לנו מצב יותר מזהיר כפי שאנו מדמים להיותו טוב, בשלמות הראויה 13103 

ומדחה עבודתו הרוחנית לכשיהיה במצב יותר , ונמצא שכל אחד אינו שבע רצון ממצבו, ותורה מרובה 13104 

 13105 .ת גדולוזה שורש טעו, טוב

ואם תמצא , ו"ולהיפך ח, צא וחשוב הרי אמרו ובחרת בחיים והיינו שמסרו לך את הבחירה לבחור בטוב 13106 

, כ בטלה הבחירה"דאל, הרי היה צריך למסור את מצבך בידך, לומר שעבודתך תלויה לפי מצבך בחיים 13107 

ואינו יכול , ו כלל וכללוכשאנו רואים שמצבו של אדם אינו תלוי ב, ה אינו בא בטרוניא עם בריותיו"והקב 13108 



אלא , כ שבחירת האדם אינו תלוי כלל במצב שבו נמצא"וע, כמלוא נימא´ לשנות מצבו כרצונו אפי 13109 

ואין שום הבדל בין מצב ומצב אלא , שבאיזה מצב שעומד בו יש בכוחותיו לעבוד את בוראו על פי התורה 13110 

 13111 .באופני העבודה ולא יותר

שהחיוב עליך לאהוב את בוראך ולעבדו בכל לבבך , שהוא מודד לךל בכל מידה ומידה "וזהו מה שאמרו ז 13112 

, זקן או חולה, אם בריא אתה או מדוכא ביסורים, בין אם אתה במצב של עשירות או עניות, ובכל נפשך 13113 

בכל אופן ומצב יש לך תורה שלמה איך לקיים רצון בוראך בלב , בחור או מטופל בבנים ביגיעת פרנסה 13114 

 13115 .(ב"אור יהל ח)  .שלם

 13116 

 13117 מאמר קטו

 13118 .(´ה´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה

כשם שהחול מובדל לגמרי , (ג"י´ ר א"שיה) ושיר השירים קודש קדשים, ל כל הכתובים קודש"אמרו רז 13119 

איננו , שההפרש בין מדרגה למדרגה שלמעלה ממנה, כן הקודש מובדל לגמרי מקודש הקדשים, מהקודש 13120 

וכל , שמוכפלים כל הערכים הכלולים במדרגה הקודמת, אלא הפרש של איכות, ל תוספתרק בגדר ש 13121 

כמו כן קדושת קודש הקדשים היא גבוהה בכפלי כפליים , המדרגות הנוספות הן עולמות חדשים נעלים 13122 

 13123 ?ומשום מה שיר השירים הוא קודש קדשים, לעומת הקודש

נינים הצריכים צניעות מפני הבושה מחמת התאוה בע, ז"ה בעניני העוה"כיון שכאשר עסק שלמה המלך ע 13124 

אלא מחשבתו היתה דבקה , הוא לא הרגיש בהם שום תאוה גשמית, הפחותה שעלולה להתערב בהם 13125 

והגביר , הוא לא מצא בענינים הגשמיים הללו שום ענין זולת לימוד וציור לאהבת הבורא, באהבת בוראו 13126 

שאינו משמש אלא ללמוד הבירור , שיית יצר הרע לטובזהו גדר ע, ´ז את אהבתו ודבקותו לבורא ית"עי 13127 

 13128 .´של גדרי הדבקות בו ית

ומצאת את לבבו נאמן לא כתיב לבו אלא , ה"על אברהם אבינו ע´ זהו מה שדייק הירושלמי במה שנא 13129 

כל חמודות , ´שגם ביצר הרע השתמש בנאמנות גמורה לעבודתו ית, כלומר שהיה נאמן בשני יצריו, לבבו 13130 

ז "תענוגות עוה, ולהדבק בדרכי מידת חסדו´ ו לו רק כאמצעים להכרת הבורא ועוצם חסדו יתז שימש"עוה 13131 

הוא השתדל למצוא את החלק הכי מעולה של הבהמה רק , שימשו לו גם כאמצעים לגמול חסד עם הבריות 13132 

 13133 .(´ח ז"י´ י בר"רש) צריך לכבד בה את האורחים, כדי לגלות אם הלשון הוא החלק המובחר

מי , יש לפרש גם כן באופן זה של הפיכת הרע עצמו לטוב, אלהיך בכל לבבך בשני יצריך´ הואהבת את  13134 

זהו ענין הפיכת דבר , שעלה למדרגת הקדושה משתמש בהנאה גופנית כאמצעי להשגת האהבה הרוחנית 13135 

אולם גדולי הדורות נהנו כדי , במדרגתנו מברכים אנו כדי שנוכל ליהנות, שהוא בעצם רע לטוב ממש 13136 

שנתן הנאה ´ הם הרגישו את גודל חסדי ה, י ההנאה גוברת הכרת הטובה וההודאה"כי ע, כלו לברךשיו 13137 

´ ציור לאהבת הבורא ית, והם למדו מאהבה והתשוקה להנאות הגשמיות, ז"ותאוה אפילו לעניני עוה 13138 

 13139 .ולהגברת השאיפה לדבקות בו

השתמש בהם אך ורק לעבודת ז כדי ל"משתדל להשיג את הנאות עוה, נמצא שהזוכה למדרגת הקדושה 13140 

בכל לבבו אין אף נקודה כלשהי של , ואין לו בהם שום שמץ של תאוה ושום ענין של גופניות כלל, הבורא 13141 

ואפילו בשעת , ת שאינה פוסקת לרגע"אלא הכל משמש אך ורק ככלי לדבקותו בשי, ז"רצון להנאות עוה 13142 

, דבר בעולם שלא יהיה בו ניצוץ של קדושהאין , זהו ענין העלאת ניצוצות הקדושה, מעשה הגופני ממש 13143 

להביא את כל מעשה ודבר , לנצל את האפשרויות אפילו הרחוקות, שענין העלאת ניצוצות הקדושה הוא 13144 

 13145 .אל תחום הקדושה

 13146 ש ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע"כמ, תיקון הרע בסוף הימים יהיה שילמדו מהרע את כבוד שמים

אופן עליון יותר של , את יתרון האור מהחושך ויתרון הטוב מהרע, יוכי ילמדו מהרע ועונש, (´מלאכי ג) 13147 

זהו כבוד שמים שמכירים שגם הרע אמצעי הוא , הוא שלומדים מהרע עצמו את גדרי הטוב, לימוד מהרע 13148 

אופן זה של השימוש ברע הוא מהבחינה של הפיכת , ואין שום רשות אחרת מלבד הטוב, להגברת הטוב 13149 

 13150 .(220דף ´ מכתב מאליהו ג)  .הרע לטוב שביארנו

 13151 

 13152 מאמר קטז

 13153 .(´ה´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה

! ת בהרגשת כל הלב"אהבת השי, והיינו אהבה אמיתית, לא כתוב ואהבת בכל שכלך אלא בכל לבבך 13154 

רגשת כל לבו ואיך יכול אדם להגיע לאהבת השם בה, וממילא לא היה מקום פנוי בלבו להרגיש היסורין 13155 

? אלהיך איני יודע האיך אוהב את המקום´ ואהבת את ה´ לפי שנא, כבר אמרו בספרי? ק"שנתחייבנו בתוה 13156 

שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה , ל והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך"ת 13157 

 13158 .העולם



ותתיישב האהבה , ו ערך ולא קץה שאין ל"יכיר את גדולתו של הקב, והיינו כשיעסוק בתורה ויתבונן בה 13159 

אין כתיב כאן על שכלך אלא על לבבך שהלב , כ והיו הדברים האלה על לבבך"וזהו משאה, בלבו בהכרח 13160 

כי הם , ולכן צריך ללמוד תורה בהרגשת הלב, בידיעה לבד אינו מועיל, שאם הלב אינו מרגיש! ירגיש 13161 

 13162 !ורק בכך מגיעים לאהבת השם, חיינו ואורך ימינו

שיש מקום , בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שמצאו בו דברים שסותרים דברי תורה (´שבת ל) ל"אחז 13163 

מפני שתחילתו דברי תורה וסופו , ומפני מה לא גנזוהו, לטעות בדבריו ולפרשם כנגד מה שאמרה תורה 13164 

זה כל  סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי, סופו דברי תורה מאי היא, דברי תורה 13165 

 13166 .כ"הבל הבלים הכל הבל ע, הבל הבלים אמר קהלת, תחילתו דברי תורה מאי היא, האדם

הרי שהאדם מוזהר שלא ישקע בהבל , ה הם דברי תורה"והנה מכיון שהבל הבלים שאמר שלמה המלך ע 13167 

 13168 ,ז הבל הבלים הכל הבל"ויודע אני שתענוגי עוה, אבל אם יאמר לך אדם למדתי דברי תורה אלו, הבלים

איך אפשר לומר שקיים מצות והיו , ואינו מרגיש בלבו כלל ידיעה זאת, ז כל עסקו בהבל הבלים"ובכ 13169 

אדרבא וילכו אחרי , הא ודאי לקח את כל הדברים האלה רק בפיו ולא בלבו? הדברים האלה על לבבך 13170 

עד , בםנשקעים בהבל ומטמטמים את ל, אותם בני אדם שהולכים אחרי ההבל, (´ירמיה ב) ההבל ויהבלו 13171 

 13172 !כדי כך שהם בעצמם נעשים חתיכה של הבל

והכרה אינה נקראת , פירושו שצריך להכיר כן, אלא ודאי כשאמרו תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה 13173 

, ואומרים הכל הבל, והא ראיה שאנחנו יודעים שהכל הבל הבלים ולומדים קהלת, אלא כשמכיר בלב 13174 

ז מיד אחרי הלויה נכנסים למסעדה "ובכ, כים ללוות את המתיםוהול, ויודעים כי עפר אתה ואל עפר תשוב 13175 

 13176 .כ בהכרח צריך לומר כי אין הכרה אלא בלב"וא, ש"ומסעדים את הלב בקצת יי

ה בראש ספר משלי לדעת "ש שלמה המע"וכמ! רק בהתבוננות והיינו לימוד המוסר? ואיך מגיעים אל הלב 13177 

צריך לקשור את האברים שלא יעשו מה שעולה על , כי נוסף ללימוד התורה היינו הלכות, חכמה ומוסר 13178 

וזהו ! הוי אומר במוסר? באיזו חבלים אוסרים את האברים שלא יפרצו פרץ, ומי קושר אותם, הרצון 13179 

כלומר בלא מוסר אתה ! כי היא חייך? כ למה"החזק במוסר אל תרף נצרה וכ, שם´ שאמר שלמה בפרק ד 13180 

 13181 .מיוןובלא לב אין זה חיים אלא ד, שרוי בלא לב

, אין עצה ואין תבונה אחרת זולת לימוד המוסר, נמצינו למדים שכדי להכיר את ההבל הבלים בהרגש הלב 13182 

, כ למדנו בפשיטות גם מכאן שלימוד המוסר הוא דברי תורה"א, ל קוראים זה תחילתו דברי תורה"והרי חז 13183 

גדולים שבשעת לימוד ולא כמו אותם המתמידים ה, וזהו והיו הדברים האלה על לבבך וכאמור למעלה 13184 

 13185 !וכלל זה נקוט בידך כי בלא מוסר עוברים עבירות, המוסר יוצאים לחוץ

 13186 (´תענית ב) ל"ש חז"וכמ! הרי התפילה עצמה מוסר, זולת אם אדם מתפלל בהתלהבות וברגשת הלב

 13187 יש, כלומר יש כל מיני סוגי עבודה באיברים שונים! איזוהי עבודה שבלב זו תפלה, ולעבדו בכל לבבכם

נמצא שאם אדם מתפלל , זו תפילה? ואיזוהי, ויש עבודה שעוברים בלב, ´עובד בידיו ויש ברגליו וכדו 13188 

כ אם אדם מתפלל בהרגשי "א, כי כל עבודתה רק בלב, לא נכנס בסוג עבודת התפילה כלל, בפה בלבד 13189 

 13190 .הרי זה לימוד המוסר, ויודע לפני מי הוא עומד, הלב כראוי

לכן ! כי למד מנעוריו תורה לשמה? א לזה"והאיך הגיע החזו, תפילתו מוסרל היתה "ואכן החזון איש ז 13191 

אבל מה , פעמים ביום מוסר´ א ג"כ למד החזו"וא, הגיע לידי כך שתפילתו תהיה עבודת הלב שזהו מוסר 13192 

וממילא גם התפילה אצלנו רק כדי לצאת ידי , נאמר אנחנו שאין יכולים לומר שאנו לומדים תורה לשמה 13193 

 13194 ?ומהיכן נקח לנו לב לקיים מצות והיו הדברים האלה על לבבך אם לא בלימוד המוסר, רחובה ולהפט

היו עוד יחידים שראינו אותם , ואדרבא יבוא מי שהוא ויראה לנו עוד אדם גדול כהחזון איש בלא מוסר 13195 

אבל יחידים היו , בדמעות מרוב התלהבות ומתיקות בתורה´ והיו מרטיבים את הגמ, ´לומדים כמה דפים גמ 13196 

!הוא רק לימוד המוסר, והדרך בשביל כל אנשי העולם, הרי צריכים לתת דרך להמון הלומדים בעולם 13197 

 13198 .(לב אליהו)  

 13199 

 13200 מאמר קיז

 13201 .(´ה´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה

כי המידות ובפשטות מבינים , ומכנים אנו אותם בשם מידות, באדם קיימים כוחות נפשיים טובים ורעים 13202 

וכל כוחם ותוקפם הם מצד החומר , ר"ואילו המידות הרעות הם פרי היצה, הטובות נובעות מהנפש 13203 

כל מידה , כי כוחות הנפש כולם נובעים מהנפש עצמה, אמנם ביתר עמקות יש לומר, והפחיתות שבאדם 13204 

ות אלו החומריות שבאדם מתלבשת בכוח, אולם לאחר שנתלבשה הנפש בגוף, בשורשה נובעת מהנפש 13205 

 13206 .מתאימה והולמת החומר שבאדם, ויוצרת להם דמות חדשה

וחודרים הם דרך , הנה קרני השמש יש להם את הגוון המקורי הבהיר ומאיר, ולהבנת הדברים נוסיף משל 13207 

אזי קרני , אולם אם יצבעו את הזכוכית החלון בצבע ירוק למשל, זכוכית שקופה בצורה המקורית שלהם 13208 



וכך בכל צבע וצבע נותן הוא את הגוון שלו לקרני השמש , יהיו ירוקים אור השמש שיופיעו בחדר 13209 

, שמקורן ושורשם של המידות היא הנפש בעצמה, כ נבין את הנמשל לגבי המידות"וכך ג, החודרים דרכו 13210 

היוצא , נותן את הגוון והצביון שלו לכוחות הנפש העוברים דרכו, אולם החומריות שמכסה את הנפש 13211 

אולם הכוח עצמו תוקפו ועוצמתו , הכיעור שבהם נובע מחומריות האדם, ת הרעיםמדברינו כי הכוחו 13212 

 13213 .ומושאלים הם בשינוי צורה בידי היצר הרע, מהנפש הם נובעים

שהרי , ולפי זה מקבלים אנו משמעות חדשה בהבנת הכוחות הרעים והיקף השפעתם וממשלתם באדם 13214 

ואין כל פלא בדברי , סים וממלאים את האדם כולוותופ, כוחות רוחניים הם כוחות נצחיים בלתי מוגבלים 13215 

, וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו, (´קהלת ה) שלמה המלך 13216 

וירצה , רוב עמל האדם גם כשרון מעשיהם בעבור בני האדם שיקנאו זה בזה, ומפרש אבן עזרא שם 13217 

 13218 .ובניו ומאכלו וחכמתו וטוב השם, ו ומלבושיוושלא יהיה הוא חסר ממנו בדירת, להתפאר על חברו

, ז"י כוח הקנאה הפחותה בחיי הפחיתות של העוה"פועלים ונדחפים ע, רוב עמל האדם כשרונו ומרצו 13219 

ועמלם וכשרונם משועבד להביא מידה זו על סיפוקה , י כוח זה"ואפילו בני תורה בלימודם כולם נדחפים ע 13220 

, ומייחס את מעשיו ופעולותיו הטובים לרצון הטוב שבו, על כךובפשטות אין האדם חושד בעצמו , המלא 13221 

אלא אפילו הרצון לבנים נובע , לא רק רדיפה אחר דירה ומלבושים, ובא שלמה המלך ומגלה את האמת 13222 

ואפילו רדיפת חכמה , המאכל בהרחבה אינו רק מתאות האכילה אלא גם מקנאה, מקנאה שלשני יש ולי אין 13223 

 13224 .גם כן נובע הדבר מכוח הקנאה כפי שמפרט אבן עזרא, את לרצון הטובושם טוב שכרגיל מיחסים ז

ורצון , כי מהותה הוא הרצון והשאיפה לא להיות פחות מהשני, והנה אם נתבונן במידת הקנאה נראה 13225 

אולם כוח , עד כמה שאפשר בלי כל צד של פחיתות, ושאיפה זו הם חלק מהנפש השואפת להיות מושלמת 13226 

השאיפה לביטול החסרון , נוצרת בו צורה של קנאה מדוע לשני יש, י הגוף"ועל עזה בשעה שהוא יוצא לפ 13227 

לכן היקף השפעתו כה , וכיון ששורש הכוח הוא מהנפש, העצמי קיבלה את הכיעור לקנאות בקניני הזולת 13228 

כך מונח בכוח נפשי של , שיכול לשעבד את כל עמל וכשרון המעשה של האדם למלאות מידה זו, גדול 13229 

 13230 .שהכל ישתעבד לשאיפה זו, טול חסרון עצמישאיפה לבי

שהרי , ביצר הטוב וביצר הרע, אלהיך בכל לבבך´ ואהבת את ה, ל"לאור דברים אלו יש לפרש מאמר חז 13231 

ר נלמד "ומגודל היקף כוחות היצה, אולם מקורם ושורשם הוא הנפש, ר רק מושאלים על ידו"כוחות היצה 13232 

ממנו אפשר , ר"ל טוב מאד זה היצה"וזהו שאמרו חז, הטובמה גדולים הכוחות הנפשיים להשגת השלמות ו 13233 

מגלות לנו את הכוחות הנפלאים של תשוקה , ר"כל התשוקות והחמדות של היצה, ללמוד ולהכיר את הטוב 13234 

וזו , שיכולים אנו להוציאם לפועל אם נתגבר על חומריותנו, וקרבת אלהים הקיימים בנפשנו, לשלמות 13235 

ולהסיר את מעטה השקר המכסה על , חשכת החומר המכסה על הנפש להאיר את, ז"עבודת האדם בעוה 13236 

 13237 .הכוחות הנפשיים לצאת לפועל כפי מה שהם

בכתפיו , ה כותב אחריו וישמע ראובן ויצילהו מידם"שאילו היה יודע ראובן שהקב, ומצינו בילקוט וישב 13238 

, ה הוא יוצא לקראתךה כותב עליו וגם הנ"אילו היה אהרן יודע שהקב, היה טוענו ומוליכו אצל אביו 13239 

אילו היה בועז יודע שכותב עליו ויצבט לה קלי עגלות פטומות היה , בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו 13240 

? ועכשיו שאין נביאים מי כותב אותה, לשעבר היה אדם עושה מצוה והנביאים כותבים אותה, מאכילה 13241 

, מובא על שלמה המלך (7ו"שבת נ) ´ובגמ, כ"ע´ ד אז נדברו יראי ה"הה, ה חותם"אליהו ומשיח והקב 13242 

ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני , נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר, אמר רב יהודה אמר שמואל 13243 

 13244 .ש"ז עיי"י לחטוב עצים ולשאוב מים בשכר לע"וברש, ´ה

ו "או ח, זהו חלק נצחי של כבוד ומעלה לאין שיעור, ו גנאי"והפשט בזה שאם התורה כותבת שבח או ח 13245 

וגדול עולם כראובן שידע את הערך האמיתי של מעלה , בושה ופחיתות לאין שיעור בשעה שזה גנאי 13246 

וכן שלמה אילו היה יודע מה , וכך אהרן ובועז, בכתפיו היה טוענו ומוליכו אצל אביו, הכתובה בתורה 13247 

! נורא ואיום, ´ז ובלבד שלא יכתב עליו ויעש הרע בעיני ה"נוח היה לו להיות שמש לע, כרוך במעשהו 13248 

וכן שלמה המלך ודאי לא הכיר כל חסרון , ולכאורה הרי עשה ראובן כל מה שבאפשרותו להצלת יוסף 13249 

 13250 .ל"כך מבארים חז, כ הידיעה על הכתיבה היתה משנה את מצבם"ואעפ, במעשהו

שהרי בגלל כבוד , ר"יכולים אנו להכיר מכוחות היצה, וכוחות אלו שהיו מופיעים אצלם לשינוי מצבם 13251 

ולחיות , נודדים לקצוי ארץ לצבור ממון כדי שלא להיות פחות מהזולת, נאה מוסר האדם את נפשווק 13252 

ושייך לכוון אותם לצורך הנפש כפי מה שהם , וכוחות אלו מהנפש הם נובעים, בשוה עם שאר בני אדם 13253 

 13254 וכשם, הרצון היה שובר כל העיכובים, כ מוצא היה ראובן דרכים להצלת יוסף"וא, בטבע בריאתם

ואפילו עד כדי להחליף כתר מלוכה במשרה של , שבעניני החומר רואים אנו שאין דבר העומד בפני הרצון 13255 

 13256 .כיון שכך מונח בכוח השאיפה למלאות את הרצון שכוחה גדול בלי גבול, ז"משמש לע

ל יתבונן כ, ה חותם"והיום אליהו ומשיח כותבים את מצבנו והקב, לשעבר נביאים כותבים, ל"מוסיפים חז 13257 

עד כמה , כל פעולה מעלה או חסרון הכל נכתב ונחתם, אליהו ומשיח כותבים את מעשיו, אחד בעצמו 13258 



, שידיעה זו צריכה לכוון את הרצון והכוחות כולם לאופק הנכון של חיפוש שלמות הנפש וקרבת אלהים 13259 

ם הרוחניים וצריך להתעורר ללימוד ולדעת את היעודי, חיים אנו במהלך הרגלנו בלי התבוננות וידיעה 13260 

ל אילו היה "וכפי חז, וידיעות אלו ישמשו דוחף לכוון את הכוחות לצורך הנפש, והנצחיים הצפונים לצדיק 13261 

 13262 .(224´ קובץ שיחות עמ)  .יודע ראובן

 13263 

 13264 מאמר קיח

 13265 .(´ה´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה

אותם שהם כולם  (א, ש כפשוטו כי יש שני מיני מצותויש לפר, ר"ט וביצה"ל בשני יצריך ביצ"ודרשו חז 13266 

כמו מצות , ז"מצות אשר יסודתם הוא עם דרכי עוה (ב, ´כמו לימוד התורה תפילין וציצית וכדו, ´קודש לה 13267 

והנה , ´רק האדם צריך להקדישם קודש לה, ז"יסודתם הוא בתענוגי עוה, פ"עונג שבת ואכילת עיוהכ 13268 

ר "ז וכמו מצות פו"והמצות אשר יסודתם בעוה, ט"ז זהו העבודה ביצ"עוההמצות אשר אין שייכים לעניני  13269 

 13270 .ר צריך להיות בכל לבבך"ט והן בהיצה"הן בהיצ, וזהו בשני יצריך, ר"יסודתם הוא ביצה, ´וכדו

מי זאת עולה , וזהו המבואר במדרש, ´ר לשם ה"ר הוא עבודה קשה מאד להפוך היצה"והנה העבודה ביצה 13271 

והמידות אשר , המידות שכולם קודש זהו עולה באש, ו שעולים באש ויורדים באשמן המדבר מי הם אל 13272 

, כ בהתלהבות גדולה"ג, ר"וישראל אף כשיורדים כשצריכים בהיצה, ר זה מקרי ירידה"יסודתם עם היצה 13273 

ומפני כי גם המידות רעות הם נצרכים , והנה האדם נברא במידות רעות וטובות, ז תמהו האומות"וע 13274 

, ל מי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב"ש חז"כמ, כמו מידת האכזריות צריך לפעמים ,´לעבודת ה 13275 

הרי כי צריך לפעמים מידת השנאה ומתקוממיך , אשנא´ ש משנאיך ה"כמ, מידת הכעס על עוברי רצונו 13276 

 13277 .וגם זה בכלל שני יצריך, הרי מידת הקטטה, אתקוטט

, חסד אמר יברא שהוא גומל חסדים, שקרים אמת אמר אל יברא שכולו מלא, ובזה יש לפרש המדרש 13278 

ז אמר חסד "הרי שלפעמים צריכים להשתמש במידת השקר וע, ל מותר לשנות מפני השלום"אמרו חז 13279 

וכאשר פגעו במידת השלום , כי למידת חסד נצרך גם שקר, זהו תשובה לאמת שאמר שכולו שקרים, יברא 13280 

כי גם מידת , הוא עושה צדקות היינו מצוותצדק אמר יברא ש, אמר שלום אל יברא שכולו מלא קטטה 13281 

 13282 .´הקטטה צריך לעבודת ה

והנה גם המידות הטובות צריך לזה עבודה כמו עבודת , והנה כל איש יש לו בטבעו מידות טובות ורעות 13283 

האיש , יש אדם שבטבעו הוא רחמן, ז גם המידות הטובות נשארים בתרדמה תחת צעיף ההעלם"ובל, אדמה 13284 

והנה אם כי המידות רעות קשה להפכם , עמול על המידה הזאת להטיבה ולתקנההזה טוב יעשה אם י 13285 

, ז צריך האדם להתבונן על מעלותיו ומידותיו הטובות לנקותם ולצרפם"פ בכ"עכ, ולעקור אותם משורשם 13286 

יש אדם שטבעו רחמן , ז למעשה אינם יוצאים לפועל טוב"ובכ, כי יש אנשים שיש להם מידות טובות 13287 

 13288 .ז"ז יהיה לבטלה כאשר אינו נותן עין ע"ובכ, יש אדם שמטבעו שקדן, תאכזרולפעמים הוא מ

כי המידות , המידות והמעשים יתנגדו זה לזה, ד מידותיו ועלילותיו מעוותות הן"וזה מאמר המדרש בו 13289 

היינו כי רק , ´ה חנון ורחום ה"אבל מידותיו של הקב, פ מידותיו"ובכל זה מעשיו הם לא ע, טובות הנה 13290 

 13291 .(ב"אור המוסר ח)  .והענין יקר, כיון שהוא רחום לכך הוא חנון, פ מידותיו"ד עלילותיו עלב´ בה

 13292 

 13293 מאמר קיט

 13294 .(´ה´ דברים ו) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה

ל "רבים מתקשים בהבנת דברי חז, בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע (ברכות) ל"אמרו חז 13295 

, ´ית´ ר יעבור האדם על רצון ה"וביצה, ט"כי אם ביצה´ הלא לא יתכן אהבת ה, ר"הביצ´ לאהוב את ה 13296 

ר הוא פשוט "ביצה´ הנה לאהוב את ה, שענין ואהבת הוא ענין עבודה, ונראה לי שהדבר הקשה הוא להיפך 13297 

ו הכוונה בזה לוותר משהו מגופו או מממונ, ש אחד לחבירו במה אוכל לעבדך בגופי או בממוני"כמ, ונכון 13298 

זה , ת"לבטל יצרנו הרע הקנאה והתאוה והכבוד מפני אהבת השי, ר"ביצה´ כן הוא אהבת ה, בעבור חבירו 13299 

והלא , ´כ לבטל יצרנו הטוב מפני רצונו ית"שהוא ג, והדבר הקשה הוא ביצר טוב, ר"ביצה´ נקרא אהבת ה 13300 

 13301 ?ולמה לנו לבטלהו, ´יצרנו הטוב הוא רצונו ית

אם , ר"ט יתכן להיות לרע לנו כמו היצה"שגם מיצה, ל בזה"ונו חזאמנם דבר נכבד ורב התועלת למד 13302 

ט "כי יתכן ומצוי מאד שגם יצה, ´ולא יתבונן לדקדק אם הוא רצונו ית, יעשה האדם מעשהו על פיו לבד 13303 

, ועוד יתכן שיהיה יותר גרוע ויותר מסוכן לאדם מאשר יצרו הרע, ´פ התורה וכנגד רצונו ית"יהיה לא ע 13304 

וגם יכול להתעות את האדם יותר , פ דרך התורה הרי מעורב משני כוחות מטוב ורע"לא עמפני שאם הוא  13305 

, ´ט הוא שעוזר לאדם לעבוד את ה"ומעלתו של יצה, מפני שנדמה לו שהוא עושה טוב, מאשר יצר הרע 13306 

 13307 .´פ התורה ורצונו ית"אבל זהו רק אם יכוון לעשות ע, ´מפני שמושכהו לדברים טובים ורצויים בעיני ה



שאף הדברים הטובים לא יעשה מפני , כוונו באמרם וכל מעשיך, ש"ל וכל מעשיך יהיו לש"כ אמרו חז"ע 13308 

וזה לא מפני הכוונה , ש"אלא צריך לעשותם לש, כי אז יתכן להכשל בהם ויהיו לרעים, שהם טובים בלבד 13309 

מפני שמצוי , ´תפ רצונו י"פ התורה וע"כי אם צריך להתבונן גם במעשיו הטובים שיהיו ע, הטובה בלבד 13310 

וזה הנקרא בפי חכמי המוסר , ת"פ התורה וכנגד רצון השי"מאד שגם המעשים הטובים יהיו לא ע 13311 

 13312 .´ט מפני רצונו ית"זהו הביאור ביצר טוב שלפעמים יש לבטל גם היצה, אפרומער יצר הרע

דברים ונבאר , כ נרחיב הדיבור בזה"ע, ומפני שבענין זה מצויים הרבה דברים שאפשר להכשל בהם 13313 

בודאי , אם יתעורר באדם הרצון לעלות לארץ ישראל, ונאמר למשל, אחדים להמשיל אליהם יתר הדברים 13314 

פ רצונו "פ רצונו לבד ולא ידקדק שיהיה ע"אבל אם יעשה ע, ט וראוי שלכל אחד יהיה רצון זה"הוא יצה 13315 

דות של תורה וצדקה אם הוא עסקן צבורי והרבה מוס, ר"יתכן שיכשל ויחטא בזה כמו שיחטא ביצה, ´ית 13316 

 13317 .´אז ראוי לו לבטל יצרו הטוב מפני רצונו ית, ואם יעזבם יבטלו, מתקיימים על ידו

אז אין , אם מצבו דחוק וצריך לאחרים, ל זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות"וכן בענין מה שאמרו חז 13318 

ורבו הפשעים , דויספיק לו אם יצא ידי חובת הדין בלב, ז"ראוי לו להתנאות במצות ולפזר כסף ע 13319 

עוזבים , שמפני אהבתם להוריהם העניים, ט לנערים צעירי ימים העוסקים בתורה"והמכשולים בעניני יצה 13320 

ולא , הוא קרבן נפשם, ´ויתברכו בלבם כאילו מקריבים קרבן לה, את לימודם למען הקל על מצבם הגשמי 13321 

, ת בגללם"להם שיבטלו בניהם מתשאין כדאי , יבינו אלו הסכלים שהמה עושים רע לנפשם וגם להוריהם 13322 

ומה שראוי להם מהטוב , ויותר טוב גם להוריהם שיהיו בניהם עוסקים בתורה ויהיה להם זכות התורה 13323 

 13324 .הגשמי יבוא להם בודאי

, להביא קרבן נפשם בעד אהבת ההורים´ ולא ידעו שאין זה רצונו ית, ורבו המכשולים בענינים כאלו 13325 

הזהר בני מלעבוד את קרוביך בנפשך כי אם , ל לאברהם בנו"ם ז"רמבוכמדומה לי שראיתי במכתבו של ה 13326 

או חולקים כבוד לאחיות , וכן ראיתי בחורים נמנעים מלישא אשה מפני שמפרנסים את הוריהם, בגופך 13327 

אבל למעשה הוא ענין , וראוי שימצא הרגש הזה בלבם, ט מאד"וכל זה הוא יצה, הבכירות שתנשאנה קודם 13328 

 13329 .שאין ראוי להם להשחית את נפשם בעבור טובת קרוביהם, ´ורה ונגד רצונו יתשזה נגד דעת הת, רע

כ נעשה ירוד אשר נזקו מרובה "ואח, וכן מצוי שאחד ייסד איזה מוסד של מצוה ובראשיתו היה טוב 13330 

וחס על , קשה מאד למייסד אשר עמל וטרח הרבה בהקמתו לבלות מעשה ידיו, מתועלתו וראוי לבטלו 13331 

אולם , שכן ראוי לו לאדם לחוס על עמלו, הנה הרגש כשלעצמו הוא טוב, יהיה לריקעמלו ויגיעו שלא  13332 

בדברים כאלה ראוי , יחזיק במוסד הזה אף שאין ראוי להתקיים, קרוב הדבר שמפני נגיעת יצרו הטוב 13333 

ולשם כך חייב להיות גבור כארי לבלי לחוס , להתגבר על יצרו הטוב ולבטל רצונו הטוב מפני רצון בוראו 13334 

 13335 .ביצר טוב וביצר הרע, ל בכל לבבך בשני יצריך"ז אמרו חז"וע, חמול על יגיע כפיוול

והוא , אשר כל איש משכיל ראוי שיהיה נרעש ונפחד מהמראה הגדול הזה, אכן פליאה יותר גדולה יש כאן 13336 

ל "ר ז"עיקר ההערה הזאת ראיתי במכתב של אחד מתלמידיו של אדמו) ,ה"י מרע"ענין שבירת הלוחות ע 13337 

נפשי , דמי נתתי עליה, ה"אהובים ונחמדים למרע, מובן מאד כמה היו הלוחות יקרים, (ר כתב לרבואש 13338 

ובהם היה תלוי מעמד הר סיני וקבלת , והמכתב מכתב אלהים, נתתי עליה והיו הלוחות מעשה אלהים 13339 

 13340 .התורה

שער כמה האם אפשר ל, כי אם עשה זאת מדעתו, ה על שבירת הלוחות"והנה לא נצטוה משה רבינו ע 13341 

ובכל זאת , אין ביכולתנו לשער זאת, ה"היתה נפשו של משה קשורה בלוחות אשר קיבל בידיו מאת הקב 13342 

וכן עשה וביטל ברגע אחד קבלת התורה , ופסק בעצמו דינם להישבר, ה נוגע להם"לא נעשה משה רבינו ע 13343 

הרי מהפכה זו כמהפכת  ,לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, וכל עמלו הגדול של ארבעים יום וארבעים לילה 13344 

האין זה , וכל זה עשה על פי דעתו ושכלו בלבד, הוא העולם הרוחני, סדום ועמורה עשה משה לעולם כולו 13345 

 13346 !דבר מרעיש ומפחיד הלבבות

ה במידה הגדולה "האחד חוזק שכלו ודעתו של משרע, והנה ראינו במעשה שבירת הלוחות שני דברים 13347 

לעשות על דעתו ושכלו דבר נורא ומבהיל כזה לשבור את , תוהנוראה ביותר שאפשר להעלות על הדע 13348 

אף מנגיעת , וכמה היה טהור ונקי מכל נגיעה, ה"והשני כמה היתה גדולה מידת האמת של משרע, הלוחות 13349 

כ גדולה מה שאמרו "וקיים במידה כ, ה"יצרו הטוב ואהבתו הגדולה להלוחות אשר קיבל מידיו של הקב 13350 

פ "שדן ע, ´וביטל יצרו ורצונו הטוב והאדיר מפני רצונו ית, ט"צריך ביצהל ואהבת בכל לבבך בשני י"חז 13351 

 13352 .ה"עצמו שכן רצונו של מקום ב

ה לתת תורה לעמו ישראל "ומה זה האיש אשר בחר בו הקב, הנה מזה נראה מה זה משה אמת ותורתו אמת 13353 

ענין מה שבארנו הנה זה יסוד מפורש בתורה ל, ושהתורה תקרא על שמו זכרו תורת משה עבדי, על ידו 13354 

, ´ולבטלו בזמן המתאים מפני רצון בוראנו ית, לבל נהיה נוגעין גם ליצרנו הטוב, ביצר טוב´ לאהוב את ה 13355 

ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה , ל"ל והוא מדברי חז"י ז"ועתה יבואר לנו דברי רש 13356 

ולכל המורא הגדול נסים , ת בידיוי ולכל היד החזקה שקיבל התורה בלוחו"ופירש, לעיני כל ישראל 13357 



ואשברם ´ שנא, לעיני כל ישראל שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם, וגבורות שבמדבר הגדול והנורא 13358 

 13359 .יישר כוחך ששברת, אשר שברת´ שנא, הסכימה דעת המקום לדעתו, לעיניכם

היד החזקה ולכל ממילא נדע שגם ולכל , ל לעיני כל ישראל על שבירת הלוחות"הנה כיון שפירשו חז 13360 

ויש להבין מה זה היד , אף שהמה נדרשים לענינים אחרים, המורא הגדול נמשכים לענין שבירת הלוחות 13361 

וגברה ידו , האם היד החזקה היא במה שתפש משה את הלוחות, החזקה והמורא הגדול בשבירת הלוחות 13362 

י לא יתכן לאמר שזאת היא זה ודא, על זקני ישראל שרצו לתפוש את הלוחות מידיו לבלתי הניחו לשברם 13363 

 13364 .היד החזקה גבורת ידו של משה

שגבר שכלו החזק , היד החזקה היא גבורת שכלו של משה ודעתו החזקה, ולפי דברינו מובן יפה מאד 13365 

ובהתאם לחוזק שכלו ודעתו בטל ברגע אחד מעמד , והתקיף על יצרו הטוב ואהבתו הגדולה ללוחות העדות 13366 

חזקת גבורת שכלו של משה שעשה מעשה נורא כזה בתוקף , היד החזקה זאת היא, הר סיני וקבלת התורה 13367 

 13368 .שכלו הגדול

הנה מעלת החכמה , ל חכם עדיף מנביא"ובגדר מה שאמרו חז, ולכל המורא הגדול שהיה כעין גילוי שכינה 13369 

תוקפו וגבורתו בדרגא , והיה בשבירת הלוחות מורא גדול של גילוי השכל, האמיתית גדולה מנבואה 13370 

אשר עלול להחריב , וממעשהו זה נלמד עד כמה מגיע כוח שכלו של אדם, אשר אין למעלה ממנה העליונה 13371 

הנה גילוי , ומזה ילמדו כל ישראל שלא יהיה השכל קל בעיניהם לעבור עליו, בגינו עולם כולו בפעם אחת 13372 

 13373 .ז מורא גדול"חוזק הדעת והחכמה הוא כעין גילוי שכינה ונופל עליו ע

והוא שאף שהיתה שבירת הלוחות בגלל ישראל , סוד גדול ונורא בענין שבירת הלוחות ולפי זה יתגלה לנו 13374 

שהיתה זו , ז לא יבצר מלומר שהיה בהשגחה עליונה שיקרה מקרה של שבירת הלוחות"בכ, במעשה העגל 13375 

והיתה שבירת הלוחות לעיני ישראל כעין משנה למלך למעמד הר סיני שהיה לעיני , הכנה לקבלת התורה 13376 

שקיום , ושבירת הלוחות היתה הכנה לקיום התורה, שמעמד הר סיני בא לאמת קבלת התורה, ראלכל יש 13377 

 13378 .שמבלעדי זה אי אפשר להוציא לפועל קיום התורה והמצוה, התורה תלוי בגבורת השכל החזק והתקיף

 13379 שתורתנו היא תורת אלהים, שביחד עם המעמד הקדוש והנורא הזה שנתאמת לנו, והיה דרוש ונחוץ מאד

וזה נתאמת לנו , שבזה תלוי קיום כל התורה, יתאמת לנו גם אמיתת שכלו של אדם תקפו וגבורתו, חיים 13380 

, והיה זה לעיני כל ישראל כמו מעמד הר סיני, פ שכלו ודעתו לבד"י שבירת הלוחות שעשה משה ע"ע 13381 

פ זה "א שענמצ, אשר ממנו ילמדו כל ישראל לסמוך על שכלם לקיים את התורה ברוב אונים ואמיץ כוח 13382 

, וכעין משנה למעמד הר סיני, כי אם קיום ותוקף לקבלתה, היתה שבירת הלוחות לא ביטול קבלת התורה 13383 

 13384  .´י אהרן קדוש ה"וענין זה הוא סוד גדול בענין העגל שנעשה ע, והיה המקרה המעציב הזה בהשגחה

 13385 .(231תורת המוסר דף )

 13386 

 13387 מאמר קכ

 13388 .(´ו´ דברים ו) לבבך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על

ל "ת, ה"איני יודע באיזה צד אוהבים את הקב, ואיתא בספרי והיו הדברים האלה לפי שהוא אומר ואהבת 13389 

והמזרחי מבאר שדברי הספרי , ה ומדבק בדרכיו"שמתוך כך אתה מכיר את הקב, והיו הדברים האלה 13390 

ל "ולכן גילו לנו חז, א הכירודבר שמעודו לא ראהו ול, שמאין יוכל האדם להשיג אהבה, מוכרחים הם 13391 

 13392 .שממצוות משיג האדם אהבה

ה חד "ואורייתא ישראל וקוב, שזהו יסוד התורה לפרוש ממנה איני יכול, יסוד המצוות הוא חיבור ודיבוק 13393 

וזהו שכתב , שהמצוות עצמן הן סוד האהבה והחיבור, וזהו הביאור במה שאמרו בספרי שמתוך כך, הוא 13394 

וכל מצוה שאדם , שיסוד המצוה הוא התדבקות והתחברות, ´ל הבורא יתכשאדם עושה מצוה מתדבק א 13395 

 13396 .´עושה ענינה הוא התחברות עם הבורא ית

מרכבה טמאה כנגד מרכבה , זה לעומת זה עשה האלהים, בכדי להשיג בזה מושג יתבונן האדם בצד הרע 13397 

ואין המצוה חלוקה , הדמצד הרע אין שום מצוה שלא יהיה לה מצוו, שם יוכל כל אדם להבין זאת, קדושה 13398 

ושם המצוה והמצווה הינם דבר אחד , ויגדל החיבור עם הרע, וכל מה שיגדל הרע יגדל המצווה, מהמצווה 13399 

 13400 .בלתי נפרד

בעצם המצוה שם הוא , מצוה זהו חיבור דבקות ואהבה, מהי מצוה, וכמו כן צריך להבין גם מצד הקדושה 13401 

, וזהו דבר נפלא שהרגיש המזרחי, ה"עם הקבוכשעושים מצוה הרי מתדבקים , כל האהבה והדבקות 13402 

שמזה , י ההתבוננות בברואיו הנפלאים"שהשגת אהבה היא ע, (יסודי התורה´ ב מה"פ) ם"שדברי הרמב 13403 

וזה , י איזה דבר מהחוץ"ם נראה שאהבה באה ע"שמדברי הרמב, הם שלא כדרך הספרי, ויאהבהו´ יכיר ה 13404 

ממילא יוצא מזה שיסוד , ´ד המצוות הוא חיבור והתדבקות בהויסו, ענין אהבה הוא דבקות וחיבור, אינו כן 13405 

 13406 .האהבה הוא מצוות



התכלית הוא שמהן תצא בחינה יותר רמה , ויסוד כל המצוות, באמת כל מצוה ומצוה הרי היא כבר אהבה 13407 

שיסוד , וזהו שאמרו לפרוש ממנה איני יכול, וכן הלאה חיבור יותר גדול וחזק עד אין סוף, ונשגבה באהבה 13408 

 13409 (7ו"חגיגה ט) ל אמרו"חז, כ מרובה עד שלפרוש ממנה איני יכול"דבקות כ, תורה הוא חיבור גמור וחזקה

שוקל על דואג ואחיתופל ´ אמר לו אי, ושאלו שיננא אמאי קבכית, יהודה דהוה בכי´ פגע רב שמלאי בר 13410 

דבקות וחיבור גמור דיסוד התורה הוא שיהיה ´ אמר לו טינא היה בלבם פי, ב"ואין להם חלק לעוה, קאמרי 13411 

 13412 .וטינא היה בלבם שלא היה החיבור הגמור, בלי שום נטיה בלב

שתכלית עבודת האדם היא להגיע לקצת נטיה , (´ח´ מלכים א) ה להטות לבבנו אליו"ועל זה התפלל שהע 13413 

ובזה כל , דמחובר הוא בחיבור חזק של קיימא, וכשזוכה האדם לנטיה בלב אזי בטוח הוא מכל וכל, בלב 13414 

ירושלמי ) אי יהבית לי לבך ועינך דידי את, תנה בני לבך לי (ג"משלי כ) ה"וזש, ת עבודת האדםהצלח 13415 

ועל נקודה זו צריך שתהיה כל עבודתו להתדבק , דזוהי כל הצלחת ושלמות האדם, (ה"א ה"ברכות פ 13416 

דדת שכל מצבו ובחינתו של האדם נמ, (7ו"סנהדרין ק) דרחמנא לבא בעי, ולהתחבר אל קודשא בריך הוא 13417 

 13418  .וזהו ענין היחוד ודבק לבנו במצותיך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, בזה אם השיג נטיה בלב

 13419 .(ג"ס´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)

 13420 

 13421 מאמר קכא

 13422 .(´ו´ דברים ו) והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך

ידע נאמנה אם כי לא נגלה , רכוואין רושם בנפשו לשנות ד, אל יפול לב האדם בלמדו מוסר ואיננו מתפעל 13423 

מהתקבצות הרשימות הנעלמות , ברבות העתים בריבוי הלימוד, עיני השכל רואות, לעיני בשר הרושם 13424 

והנסיון יעיד בהשקפה קלה על לומד , ותאותו נאסרה לבל תפרוץ הרבה ויש אשר תבטל, לאדם אחר יהפך 13425 

 13426 .תוביתר שאת יעלה על בני גילו ברעיונו והנהג, מוסר אם מעט

אמרו , עקיבא´ מה היתה תחילתו של ר, ל"וז (ו"נתן פ´ באבות דר) ל"הוא הדבר נוכל להעמיס בדברי חז 13427 

אמרו לו ? אמר מי חקק אבן זו, פעם אחת היה עומד על פי הבאר, בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום 13428 

ת "ד, ת הקשהמה רך פסל א, ח בעצמו"ע קו"מיד היה דן ר? אי אתה קורא אבנים שחקו מים! עקיבא 13429 

עקיבא בתחילת ´ ר, ש"מיד חזר ללמוד תורה עיי, כ שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם"שקשים כברזל עאכו 13430 

אשר , והראו לו סתירת הדבר משפיכת המים על האבן, באין רושם מוצאת אצלו אמר נואש לנפשו, לימודו 13431 

 13432 ושם נעלם מרגש אנושיכי נעשה ר, ז המחקרים בשכלם גוזרים"ועכ, לא יראה מאומה השתנות בהאבן

ברבות הימים מהתקבצות הרשימות הבלי , היא הסיבה לחקיקת האבן מריבוי המים, (מטיפה ראשונה) 13433 

 13434 .נרגשות

מים , ולבו כלב האבן, ושכלו חי לבקש מנוח לנפשו לחיי עד, בזאת האדם אשר לא נטבע ברגשת התאות 13435 

הוא , בו יולדו לנהלהו לצורך החייםורשימות נעלמות בקר, הרבה ישפוך על נפשו הוא לימוד המוסרי 13436 

ומים , המשולה למים (א"ירושלמי פיאה פ) ומצותיה של תורה, לימוד התורה השקולה כנגד כל העולם 13437 

 13438 .(אור ישראל)  !לשמרו מכל רע ולשנות דרכו לטובה, המתוקים האלה יחקקו את לבבו

 13439 

 13440 מאמר קכב

 13441 .(´ו´ דברים ו) והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך

 13442 וכן אמרו, דומה עליו כמי שלא קרא מעולם, לא קרא´ ל הקורא קריאת שמע כל ימיו ויום א"אמרו חז

היינו צדיק , אהא דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו (7´חגיגה ט) 13443 

עמים לשונה פרקו מאה אלא אינו דומה שונה פרקו מאה פ, היינו רשע היינו לא עבדו, היינו עובד אלהים 13444 

 13445 .הגדר בזה הוא, ואחד

החיות , וכן ישנם פרטים באדם עצמו בזמן חיותו וכוחותיו, הבריאה מאוחדת באמת אך נתחלקה לפרטים 13446 

והפעם שלא קרא קריאת שמע הרי בזמן הזה היה בלי קבלת עול , ע"של כל רגע ורגע הוא מציאות בפ 13447 

ואין הפירוש שחסרה לו מאלפי קבלות קבלה , לעולם וככה נשארת מציאותו מהזמן ההוא, מלכות שמים 13448 

כי מציאותו וקיומו מאותו זמן נשארת בלא , רק נחשוב כמו שהאיש הזה לא קיבל עליו מעולם, אחת 13449 

 13450 .קבלה

כאילו כל מצבו הרוחני וכל חיוב העבודה בתכלית יצירתו תלויים ממש ברגע , ומזה ידון האדם בכל שעה 13451 

 13452 ´ואמרו בגמ, הכתוב לרגעים תבחננו´ וזהו פי, הוא מציאות אחרת לגמריכ "שהרי הזמן הבא אח, הנוכחי

שהאדם נבחן על כל רגע , והיינו דהרגעים עצמם נבחנים, נתן אומר אדם נידון בכל שעה´ ר, (.ז"ה ט"ר) 13453 

וכמו , שהאדם נבחן איך הוא מצבו בכל רגע, וזו היא הבחינה לרגעים, בפני עצמו ולא רק על הפעולות 13454 

בשם הזוהר לענין תפילה של כל  (ג"ב פי"ש) ש בנפש החיים"וכמ, ללה משתנית בכל שעהשהבריאה בכ 13455 



ולבושין דלביש בצפרא לא לביש , מפני שינוי מצב העולמות והמרכבה, יום וכל שעה שאינו דומה לחבירו 13456 

 13457 .ברמשא

דהיינו , כםז נאמר ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפש"וע, וכן הוא גם חיוב העבודה בכל הכוחות השונים באדם 13458 

ומצד זה אמרו , ע"ובכל אחד הוא עבודה בפ, בכל חלקי הכוחות של המחשבה וההרגשים והרצונות 13459 

כיון , מה דגים הללו גדלים במים, (ה"בראשית מ)ב  על הפסוק וידגו לרו (ו"ר פרשה צ"בר) במדרש 13460 

ראל גדלים כן הן יש, שיורדת טיפה אחת מלמעלה מקבלים אותה בצמאון כמו שלא טעמו מים מימיהן 13461 

 13462 .ל"ת מימיהן עכ"מקבלים אותה בצמאון כמו שלא שמעו ד, כיון שהן שומעין דבר חדש מן התורה, בתורה

 13463 (.´מכות י)א  וכדאית, כי תורה היא מציאות החיים, מלבד ענין עוצם החביבות של התורה, והביאור בזה

י בעלי החכמה ומבקשיה בלא וחי, (א"ז מרוצח ה"פ) ם"וכהסברו של הרמב, תלמיד שגלה מגלין רבו עמו 13464 

וכמו שההשגות , וזו היא מציאות החיים שנעשו חיי עולם והם נשארים לנצח, תלמוד תורה כמיתה חשובין 13465 

ב בגדר אורות וזיו "כן מכונה חיי העוה, האמיתיות מכונות בתורה בשם אור כי נר מצוה ותורה אור 13466 

כי כל , ציאות של חיים חדשים נוספיםוממילא כל דבר חדש הוא מ, שהכל הם גדרי ההשגות, השכינה 13467 

 13468 .השגה וחידוש שנתחדש בתורה הוא מציאות של חיי הנצח והוספה במציאות החיות

לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד , (ג"ת הי"ת´ ג מהל"פ) ם"כתב הרמב 13469 

והנה בכמה מקומות , רי חכמהת ודב"אלא בת, אפילו אחד מהם בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן 13470 

וצריך להבין מהו הגדר של , (ו"אבות פ) ש וכתרך גדול מכתרם"כמ, ל מדרגות התורה בשם כתר"כינו חז 13471 

דהלא מובן שצריך לשקוד , ם שלא יאבד אפילו אחד מהם"כ צריך ביאור מה שהחמיר הרמב"כמו, הכתר 13472 

כ "י עניני מצות ג"ה הלא גם אם יבטל עלכאור, ש לא יאבד"וגם מ, ולעמול הרבה והרי אין לזה שיעור 13473 

 13474 .יחסר לו ברכישת כתר תורה

, ז הרי הוא כבוד מוטעה ומזוייף"שהכבוד בעוה, ונראה דכתר תורה היינו דהוא תכלית הכבוד האמיתי 13475 

ונצייר , ומלבד זה הרי התורה נמשכה ותלויה בכתר העליון, (ו"אבות פ) ל אין כבוד אלא תורה"ש ז"וכמ 13476 

ש ממרדעת של חמור או טלאי על גבי "ומכ, לך אשר יהיה קרע באמצעו במקום הנראהלעצמנו בכתר המ 13477 

אף ששאר חלקיו הם מזהב ומשוקעים בו אבנים טובות , כמה יגדל הבזיון והעדר הכבוד מהכתר, טלאי 13478 

 13479 .מ החשיבות הגדולה של כתר בטלה"אך מ, ומרגליות

חסרון גדול בחשיבות , בכתר ופגם גדול בכולודאם יאבד אחת מכל לילותיו הרי זה קרע , וכן הוא בהנמשל 13480 

ועוד שיתכן שבזה , ואף שחסר בעצם רק חלק מועט, דבכתר תורה הכבוד הוא אמיתי, בעצם ובאור הרוחני 13481 

שכל זה מהוה חסרון בעצם ההשגה ובהנפשיות הנברא , שיאבד לילה אחד הרי אין עול התורה בשלמותו 13482 

ולפי גודל הקלות אצלו לבטל מהתורה כך יוכפל הקרע , וערויש כאן חסרון גדול באיכות שלא יש, ממנו 13483 

ש כשנכנס בגדר את "ומכ, שכל שיותר קל לבטל הרי נתמעט ערך התורה ובטלה החשיבות יותר, והחסרון 13484 

 13485 .(.ט"סנהדרין צ) כשאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, בזה´ דבר ה

שמתוך גודל התשוקה והאהבה , מיהםוזהו גם הטעם בהמדרש שמקבלים בצמאון כאילו לא טעמו מים מי 13486 

וכמו שהחסרון של פעולה אחת מפסיד הרבה בכל , נכפל בזה האור הנפשי בכמה וכמה לאין שיעור, לקבל 13487 

כן להיפך השמחה והתשוקה הגדולה מגדילים ומחשיבים , הפעולות שעושה מצד מיעוט העול של העבודה 13488 

 13489 .(משנת רבי אהרן)  .ותוהצמאון לטיפה היא מעלה עליונה בכל הפעול, כל פעולה

 13490 

 13491 מאמר קכג

 13492 .(´ז´ דברים ו) ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

ג "אלעזר בנו של ריה´ כל מקום שאתה מוצא דבריו של ר, שמעון´ אלעזר בר´ יוחנן משום ר´ אמר ר 13493 

ה לישראל חושקני "ם הקבאמר לה, בכם´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה, בהגדה עשה אזנך כאפרכסת 13494 

נתתי גדולה לאברהם אמר לפני , בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני 13495 

אבל עובדי כוכבים אינן , לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש, למשה ואהרן אמרו ונחנו מה, ואנכי עפר ואפר 13496 

, לסנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות, ´מי ה לפרעה אמר, נתתי גדולה לנמרוד אמר הבה נבנה לנו עיר, כן 13497 

 13498 .(.ט"חולין פ) לחירם מלך צור אמר מושב אלהים ישבתי בלב ימים, לנבוכדנצר אמר אעלה על במתי עב

כל דבר תורה שאדם זוכה לשמוע בהלכה או הגדה צריך להקשיב כראוי ולא להיות כמשפך שמכניס בזו  13499 

יוחנן ואמר עשה ´ ואם כאן דייק ר, (´משלי ה) קשיב אזנךלתבונה ת, ש הט אזנך ושמע"וכמ, ומוציא בזו 13500 

הוסיף ´ ובגמ, אפרכסת שעל הריחיים שממנו נופל הבר על הרכב (7´חגיגה ג) ´י פי"ורש, אזנך כאפרכסת 13501 

כ בודאי יש בהגדה זו חידוש המחייב "א, הרי כל זה מצביע על הקשבה יתירה, וקנה לך לב מבין לשמוע 13502 

 13503 .דלעיין ולהתבונן בו במיוח

, חשק (´דברים ז) ן"הרמב´ ופי, ואוהב אותנו וחשק בנו, ה בחר בנו לעם סגולה"והחידוש הוא כי הרי הקב 13504 

ה כביכול מחבק "כאילו הקב, שנקשר עמכם בקשר אמיץ שלא יפרד מכם לעולם כלשון וחשוקיהם כסף 13505 



ולכן חידש , ולה שכזובודאי שאין זו סיבה לאהבה גד, וכי רק משום כי אנו המעט? ובמה זכינו לזה, אותנו 13506 

י חולין "רש) אלא ממעטים עצמנו בענוה, לפי שאין אנו מרבין עצמנו להתגאות, אלעזר שהכוונה היא´ ר 13507 

 13508 .(.ט"פ

היפך המתגאה שעליו , ה"כמה חשוב האדם שיש בו מידת הענוה כי הוא המקורב להקב, הרי כאן לימוד רב 13509 

אינם , זוהי מעלת ישראל שגם בזמן שיש להם גדולהו (.´סוטה ה) אמרו אין אני והוא יכולין לדור בעולם 13510 

ה נותן להם "אם הקב, ם הרשעים"מה שאין כן עכו, ויודעים שהכל בידי שמים, תולים בכוחם ועוצם ידם 13511 

 13512 .´וכמה הם רחוקים מה, גדולה אין גבול להתפארותם וגאותם הפורצת מהם

באברהם כתיב ואנכי , באברהם´ ה שנאבמשה ואהרן יותר ממ´ גדול מה שנא, יוחנן´ אמר רבי ואיתימא ר 13513 

מלבד הביאור כי עפר ואפר הם דבר של , (חולין שם) ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מה, עפר ואפר 13514 

, ה"כי ואנכי עפר ואפר אמר אברהם אבינו לפני הקב, יש כאן ענין להתעמק בו, אבל מה אינו כלום, ממש 13515 

מה אמרו משה ואהרן לישראל בזמן שהיו רעבים אבל ונחנו , בשעה שהרבה בתפילה עבור אנשי סדום 13516 

 13517 .ללחם

ואז אמרו משה ואהרן ונחנו , לפי שכלה הלחם והיתה התרעומות גדולה מאד, וילונו כל עדת בני ישראל 13518 

, ש"יותר קל הוא לאדם לדבר דברי ענוה לפני הבוית, י מה אנחנו חשובין כי תלינו עלינו"פירש, מה 13519 

´ וזהו שאמרו גדול מה שנא, וזאת בשעה שמתרעמים עליו, י אדםמאשר לבטל את עצמו כליל כלפי בנ 13520 

 13521 .ללמדנו דרגה נוספת במידת הענוה, באברהם´ במשה ואהרן יותר ממה שנא

וכתיב , כתיב הכא ונחנו מה, אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן, יוחנן´ ואמר רבא ואיתימא ר 13522 

, י על זכות אותן שנחשבו לבלימה"הקדוש של רשמלבד הפירוש , (חולין שם) התם תולה ארץ על בלימה 13523 

שקיומו של , מותר להוסיף שזוהי גם מציאות, והיינו זכויות שמימיות ורוחניות שעבורם מתקיים העולם 13524 

, ומוותרים על בזיונם ולא נוקמים ולא נוטרים, עולם תלוי באותם האנשים המעבירים על מידותיהם 13525 

ובין מלכות לחברתה שתחילתן קלה , מריבות בין אדם לחבירוולהיפך כל החורבן והמלחמות באים בגלל  13526 

 13527 .וסופן צרות וחורבן, וקטנות

, אמר רב הונא האי תיגרא ַדמיא לצינורא דבידקא ְדַמיא כיון דרווח רווח, (.´סנהדרין ז) ´וכך אמרו בגמ 13528 

ים ביותר ל ממחיש"שני הציורים האלו של חכמינו ז, אביי קשישא אמר דמי לגודא דגמלא כיון דקם קם 13529 

, כי בדרך כלל מתחיל ריב משום שאחד חושד בחבירו שאינו אוהבו וכאילו מבקש רעתו, מהותו של הריב 13530 

הרי , אבל אם אינו עוקר את החשד הזה, ואם שמתחילה הוא רק חשד בעלמא והחושד בעצמו מסופק בדבר 13531 

, י דפין של גשר"ירשפ, וזהו שמדמין לגודא דגמלא, במשך הזמן הוא מתבסס ומתחזק ונעשה לדבר ברור 13532 

 13533 .ולבסוף מתחזקות ונקבעות במקומן, בתחילה כשדורסין עליהם מתנענעות

, ואם מתחילה הצטמצמה לדברים בעלמא, אלא המריבה מתפשטת לאורך ולרוחב, אבל עדיין אין זה השיא 13534 

כ בגלוי "היא פורצת אח, אם בתחילה היתה השנאה קלה ורק בלב, כ ממדים מסוכנים"היא מקבלת אח 13535 

אם האשה שהתחתנה וגרה , שבשביל כמה עינים של שמן במרק, ל"ס זצ"וכידוע פתגמו של הגרי, ´כדוו 13536 

וזה שאמרו שתיגרא , מסוגל בעל קנאי להביא לידי גרושין, בבית אביה נותנת לאביה מרק קצת יותר שמן 13537 

ין ניגרים י כשהנהר גדול פעמים שהוא יוצר לשדות שעל אגפיו כע"פירש, דמיא לצינורא דבידקא דמיא 13538 

 13539 .ואם אינו סותמו מיד הולך ומרחיב ושוב אינו יכול לסותמו, וצינורות קטנים

תולה ארץ על ´ שנא, אמר רבי אילעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה 13540 

 13541 ´מוסיף ר, אף כי חשוב מאד לומר בשעת מריבה ונחנו מה שלא להניח לריב להתפשט, (חולין שם) בלימה

שסוגר לגמרי את פיו , י סוגר את פיו"והוא הבולם עצמו פירש, אילעא חידוש שיש הנהגה יתירה מזו 13542 

 13543 .בשעה שמעליבין אותו ואינו משיב כלום אפילו ונחנו מה

קפדנותן של , ולא ענוותנותן של בנים, קפדנותן של אבות, (ד"ר ע"בר) ל"ז מה שאיתא בחז"ויבואר עי 13544 

אתה סבור שמא מכות , ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי, בלבןאבות מנין ויחר ליעקב וירב  13545 

ויאמר , ולא ענוותנותן של בנים מנין מדוד, יעקב שמפייס את חמיו, לא אלא דברי פיוסים, ופצעים היו שם 13546 

מזכיר שפיכות דמים בפיוסו , מה עווני ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי, לפני יונתן מה עשיתי 13547 

 13548 .קטלאמילא ד

אבל תורה היא , מי זה היה מעיז להכניס מחשבתו בדברים הללו, ל שהאירו עינינו"אלמלא חכמינו ז 13549 

נפלטים מן הפה גם אי אלו , שיש לפעמים בתוך הדברים של ענוה גדולה, ולימדו אותנו לדעת ולהבין 13550 

ובכל זאת , נותויחר והתורה קוראה לה קפד´ פ שנא"ואילו אצל בחיר שבאבות אע, דברים קשים כגידין 13551 

ולכן מחדש רבי אילעא שהעולם מתקיים על מי שסוגר את פיו לגמרי , היו כל דבריו דברי פיוס בלבד 13552 

 13553 .בשעת מריבה ואינו מזכיר אפילו דברי ענוה

וכל מי שלומד מוסר ומפקח על מעשיו להכיר את , ל"ה כמין חומר המשך המאמרים הנ"אחרי שביארנו ב 13554 

עוד נביא דברי , ביחסי האדם בינו לבין זולתו, ה מתאים מאד למצבנו אנויראה עד כמה שז, כוחות נפשו 13555 



ומתחת ´ שנא, אין העולם מתקיים אלא בשבילו, רבי אבהו שמוסיף ואמר מי שמשים עצמו כמי שאינו 13556 

 13557 .(חולין שם) מי שנדרס תחת הכל הוא זרועות עולם, זרועות עולם

י אם יחשוב האדם שהוא גדול אך שהוא מקיים מצות כ, ל בספרו רוח חיים"ין זצ´ח מוולז"וזה לשון הגר 13558 

וגם לבד שיזהר , העניו האמיתי אינו מחזיק את עצמו שהוא מקיים מצות ענוה, ענוה כבר יצא מגדר ענוה 13559 

ועל זה , צריך עוד להתרחק שלא יהיה העולם נוהגים בו כבוד, שלא יהיה לו בלבו שום גאוה וגבהות 13560 

שתהיה נפשו נחשבת לכל הבריות כעפר , ונפשי כעפר לכל תהיה, (ז"ברכות י)א  התפלל מר בריה דרבינ 13561 

צריך שיקבע בלבו שאין בו שום , ואף מי שבני אדם מכבדין אותו בעל כורחו, ממש שלא ינהגו בו כבוד 13562 

 13563 .ל הקדוש"ולא יתפעל מאומה מהכבוד אפילו כחוט השערה עכ, מעלה

, כי אף אם לא ירגיש האדם בעלבונותיו, תהרי זו חוליא נוספת בשלמות טהרת המחשבה בתיקון המידו 13564 

ואף סוגר את פיו לגמרי ואינו משיב דבר , אלא שמחליט בדעתו לכבוש את יצרו וטבעו ומשפיל את עצמו 13565 

כי העניו , הרי אינו טהור לגמרי, אלא שבתוך לבו פנימה יחשוב הנני מתנהג בענוה, אפילו דברי ענוה 13566 

אלא שלמות המידה היא שיחשוב האדם על עצמו כמי , נוההאמיתי אינו חושב כי הוא מקיים מצות הע 13567 

ה ונפשי כעפר לכל "ומלבד שאינו רודף אחר הכבוד עוד מתפלל להקב, שאינו לגמרי ונדרס תחת הכל 13568 

על זכותם ושלמותם של אנשים כאלו , נורא למתבונן, שגם אחרים לא יחשבהו ולא ינהגו בו כבוד, תהיה 13569 

לו לשמינית שבשמינית ממידות טובות אלו בענוה ומעביר על ישימנו האלהים אפי, העולם מתקיים 13570 

 13571 .(הגיוני מוסר)  .ואז טוב לנו ולכל העולם כל הימים, המידות

 13572 

 13573 מאמר קכד

 13574 .(´ז´ דברים ו) ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

ראש והתלמידים מוקפים לפניו הרב יושב ב, כיצד מלמדים, (´ב´ ת הל"ת´ ד מהל"פ) ל"ם ז"כתב הרמב 13575 

אלא , ולא ישב הרב על הכסא ותלמידיו על הקרקע, כעטרה כדי שיהיו כולם רואים הרב ושומעים דבריו 13576 

ומקודם חורבן בית , ובראשונה היה הרב יושב והתלמידים עומדים, או הכל על הארץ או הכל על הכסאות 13577 

 13578 .ל"שני נהגו הכל ללמוד לתלמידים והם יושבים עכ

, ה נראה שהלימוד לתלמידים בעמידה הוא רק מסדרי הנהגת התלמיד עם הרב ומוראו על התלמידלכאור 13579 

ל קבע הלכות "ם ז"וראיה לזה ממה שהרמב, אלא שזה מעצם דרכה של לימוד התורה, אולם באמת אינו כן 13580 

ולא בפרק שלאחריו שהוא מתחיל בהלכות , ת עצמה"שהוא מהפרקים שענינם בהלכות ת´ אלו בפרק ג 13581 

 13582 .כבוד רבו ומוראו´ ת ולא בהל"ת´ ע נקבעו הלכות אלו בהל"וכן בשו, בוד רבו ומוראוכ

עד שמת היה , (א"מגילה כ) ל"י ז"ופירש, ג הזקן בטל כבוד התורה"משמת ר, וכן שנינו במשנה סוף סוטה 13583 

 13584 משמת ירד חולי לעולם והוצרכו ללמוד תורה מיושב, בריאות בעולם ולא היו למדין תורה אלא מעומד

, ח"ומוכח להדיא דבתורה עצמה מיירי ולא בת, ח"הרי שבטל כבוד התורה שנינו ולא בטל כבוד ת, כ"ע 13585 

שהיה נותן לבו לדרוש כל קוץ וקוץ , ל"י ז"ופירש, ע בטל כבוד התורה"משמת ר, וכן מפורש שם במשנה 13586 

ו כבוד התורה גדול וזה, (7א"סנהדרין נ) ש תיבות ואותיות יתרות כגון בת ובת אני דורש"וכ, של כל אות 13587 

כ הוא הדין "וא, ח"הרי להדיא שכבוד התורה היינו התורה עצמה ולא כבוד ת, ל"שאין בה דבר לבטלה עכ 13588 

 13589 .נמי דהא דלהלן מיירי בתורה עצמה

מכל מקום אין זה אלא בתורה , דאף אמנם שהעמידה היא מפני כבוד התורה עצמה, ל"ולכאורה היה אפ 13590 

ולכן בדין הוא שיהיה , ה"שהוא כמי שלומד מפי הקב, ינו בספרי עקבמפני שעליה שנ, שלומדה מפי רב 13591 

א  דהא ילפינן בבריית, אכן יש להוכיח שאינו כן, אבל לא בתורה שלומד לעצמו, באימה והוא חייב לעמוד 13592 

אלהיך ´ דהא דצריך ללמוד באימה הוא מדדרשינן סמוכין דכתיב יום אשר עמדת לפני ה, (.ב"ברכות כ) 13593 

שהרי מינה , והתם הילפותא היא גם בלומד תורה לעצמו ולא מפי רב דוקא, והודעתם לבניךוכתיב , בחורב 13594 

 13595 .ת בכל גווני"ילפינן התם דבעל קרי אסור בד

לאו בלומד מפי רב , ה"ולא עוד אלא שנראה דהא ששנינו בספרי שהלומד תורה מפי קטן כלומד מפי הקב 13596 

ומשמע אפילו קטן , שהרי שנינו הלומד מפי קטן ותדע לך שהוא כן, דוקא הוא אלא אף בלומד מפי עצמו 13597 

ל "וזהו שאז, ה"שגם הלומד בעצמו כלומד מפי הקב, כ ודאי דהוא הדין בלומד לעצמו"וא, ממנו ואינו רבו 13598 

, והיינו שכל לימוד תורה אף שהוא לומד לבדו, (א"ר ס"ב) א שנעשו לו שתי כליותיו כשתי רבנים"על א 13599 

 13600 .ה"כלומד מפי רב וממילא מפי הקב

, ל"וכן מפורש בירושלמי התם וז, והחיוב בכבודה של תורה בזה הוא מפני שצריך ללמוד באימה וביראה 13601 

ל אסור כשם "א, חמא חד בר נש קאים מתרגם סמיך לעמודא, רב שמואל בר רב יצחק עאל לכנישתא 13602 

ן העמידה והרי להדיא דדי, ל"כך אנו צריכין לנהוג בה באימה ויראה עכ, שניתנה תורה באימה וביראה 13603 

אלהיך ´ דצריך ללמוד באימה כיום אשר עמדת לפני ה, דילן´ הוא משום דדרשינן סמוכין כמפורש בגמ 13604 

 13605 .מה התם באימה וביראה אף כאן באימה וביראה, בחורב



יפלא , ממה שהיה בשעת קבלת התורה בסיני, והנה מה שלמדו שיהא הלימוד תורה באימה וביראה 13606 

ואתה ברבבות קדש ´ ששם ירד ה, מעשה ממה שהיה במעמד הר סיניאיך אפשר ללמוד הלכה ל, לכאורה 13607 

ואם במעמד נשגב זה , ורבוא רבבות מלאכים שרפים ואופנים וחיות הקודש, עם כל הפמליא של מעלה 13608 

האם אפשר לדמות , האם גם לנו צריך כן, עמדו באימה וביראה ברתת ובזיע, עמהם´ שפנים בפנים דבר ה 13609 

וגם אין לנו שום מחזה מהמחזות , ששם העצם שלהם הוא דור דעה, לי התורהאותנו אזובי קיר לדור מקב 13610 

 13611 .הנשגבים שזכה להם הדור ההוא

שכשאנחנו , נדמה גם אנחנו אליהם, האם מפני שהם זכו לכל אלה עמדו באימה וביראה ברתת ובזיע 13612 

ועד כדי כך , זיעאותו הרתת ואותו ה, יושבים ועוסקים בתורה חייבים גם אנו באותה האימה ואותה היראה 13613 

הרי גם מפורש שאין זו רק ? ת"שאם יקרה לנו מקרה המעיד על קלות ראש והיסח הדעת אסורים אנו בת 13614 

, אלא דין גמור שרק בתנאי זה מותר ללמוד תורה ואם לאו אסור, מידת חסידות ושלמות בקיום המצוה 13615 

 13616 !אתמהה, ודין זה נלמד רק משם מאותו המעמד

אלא מפני , ימה והיראה לא היתה מפני המחזות הנשגבים שהיה באותו מעמדל שהא"ועל כרחך שקיבלו חז 13617 

בספרי ) ל ולמדו"ומכיון שקיבלו חז, גופו של תלמוד תורה שהיו לומדים באותו מעמד שהיה פנים בפנים 13618 

ה כביכול "שהוא לימוד רב מפי רב עד משה רבינו עד הקב, מן המקרא שכל לימוד תורה כך הוא (שם 13619 

ומי שאינו ראוי , לכן צריך באמת כל לימוד תורה אותה מידה של אימה ויראה רתת וזיע ,בכבודו ובעצמו 13620 

ודבר מופלא זה אנו , היה אסור לו קודם ביטול התקנה ללמוד תורה אפילו תיבה אחת, למידה זו של יראה 13621 

 13622 .(דליות יחזקאל)  .למדים ממעמד הר סיני

 13623 

 13624 מאמר קכה

 13625 .(´ז´ דברים ו) תך בדרך ובשכבך ובקומךושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכ

שאם ישאלך אדם דבר לא תהא צריך לגמגם אלא אמור לו , ושננתם לשון חידוד הוא שיהיו מחודדים בפיך 13626 

מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים , ל בר הי הי להלל"א, (י שם"רש) מיד 13627 

ל עבדו ולא עבדו "א, היינו רשע היינו אשר לא עבדו, היינו צדיק היינו עובד אלהים, לאשר לא עבדו 13628 

ל ומשום חד "א, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד, תרווייהו צדיקי גמורי נינהו 13629 

 13630 .(7´חגיגה ט) ל אין צא ולמד"א, זימנא קרי ליה לא עבדו

זמן שהשונה חוזר בפעם המאה ובאותו ה, אף דבודאי גם השונה פרקו מאה פעמים אינו מבטל מזמנו כלום 13631 

הרי ההבדל הוא בין שונה תמיד , דאי לאו הכי אלא שמתבטל מעט, בעל המאה פעם לומד ענין חדש, ואחת 13632 

כ נקרא לא "ואעפ, אלא ודאי דאינו מבטל כלום, ולא בין מאה פעמים למאה ואחד, לבין מבטל זמן מה 13633 

 13634 .עבדו לעומת חבירו

תהלים ) ש בילקוט"דהרי קשה להיות שונה וכמ, הבת התורהוהענין הוא שהמעלה היא מצד ההבדל בא 13635 

ומשום , ר אינו מניח לי לשנות"או שאהא לומד ויצה, שדוד התפלל שלא אהא לומד תורה ושוכח, (ט"קי 13636 

אבל לעומת זה הלא יש בכאן אהבת , שהרי אף אם חסר לו באהבת תורה, דנקל לאדם ללמוד דבר חדש 13637 

דאהבת החידוש כבר , אותו אפילו ידיעה במקצת קשה עליו לעסוק בואבל דבר שכבר למד ויודע , החידוש 13638 

ולהיות שונה אחרי , באהבתה תשגה תמיד (´משלי ה) ורק מצד אהבת התורה נקל לשנות כאמור, אין בזה 13639 

עד , א פעמים"וזוהי מעלת שונה פרקו ק, הרי נחוץ לזה אהבת התורה במידה נפרזת, פעמים´ חזרת ק 13640 

 13641 .בחינת לא עבדו, הוא כסוג אחר נגדו, פעמים´ שהשני בעל הק

דגם אחרי שינון של מאה פעמים עוד אפשר , אכן מזה ששיבחו חכמים את השונה מאה פעמים ואחד למדנו 13642 

דאי הוספה אין כאן ואינו מקיים בלימוד זה את המצוה של ושננתם , להוסיף בידיעת הענינים שבתורה 13643 

הרי מצד חביבות התורה בלבד אינו , ילוי אהבת התורהואין בזה אלא ג, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך 13644 

אלא ודאי דיש תועלת בלימוד , דהרי מחוייב אדם ללמוד כל התורה כולה, רשאי להזניח שאר חלקי התורה 13645 

, דחיוב ושננתם גדול ממצות לימוד התורה, ומקיים בזה ושננתם, א להעמיק יותר בידיעה והבנה"הפעם הק 13646 

 13647 .ל"ס זצוק"ש הגרי"כמ

והחיוב של בכל יום יהיו , א יהיה בעיון טוב ובכל כוחו כמו בפעם הראשונה"הדבר אם הפעם הק ויתכן 13648 

ובין מצד שימת הלב בעיון היטב כאילו נכנס לדבר , הוא בין מצד החשק והרצון ללמוד, בעיניך כחדשים 13649 

יה העיון אז שייך שיה, דכשהרצון והחשק הוא גדול כאילו דבר חדש לפניו, ובאמת הא בהא תליא, חדש 13650 

 13651 .השלם להוסיף בידיעה ולרדת יותר לסוף הענין יותר ממה שהיה לפני כן

, וכאלה הם ידיעות ההלכות, סוג הידיעות המושכלות בלבד, והנה ישנן שני סוגי ידיעות בידיעת התורה 13652 

 13653 אך צריך לקובען בדעתו, שבזה אין מספיקה כלל הידיעה בלבד, וישנן ידיעות בעניני דעות וחובת הלבבות

וישנם , כיסודי האמונה והשגחה פרטית ועניני הבטחון והדומה, ושיתחזק אצלו בהרגש כמו המוחשים 13654 

 13655 .בכוחות האדם מעכבים והתנגדות להשיג מדרגת הדעת בזה



ולחזור עליהם תדיר לאין , ובזה נחוץ מאד והכרח להרבות בשינון והיינו תוספת העמקה וכמו שנתבאר 13656 

ק "וגם ההתעוררות לחובת שמירת דיני התוה, להיות החיזוק יותר וכל מה שמשנן יותר צריך, שיעור 13657 

והרגשת האדם נקבעת בנפש , שאף היא תלויה בתוקף הדברים, בגודל החומר והזהירות הנצרכה, כמאמרם 13658 

לשנן לעצמם לאין שיעור , (כמבואר באור ישראל) וזהו שנהגו גדולי המוסר, בשינון המוסיף העמקה 13659 

ל ששינן במשך לילה "ס זצוק"ומסופר על הגרי, והיה עושה עליהם רושם גדולל הנצרכים להם "מאמרי חז 13660 

וגם הידיעות המושכלות והפשוטות צריכות שינון רב וזה פועל , שלם המשנה מאן דלא יליף קטלא חייב 13661 

 13662 .(משנת רבי אהרן)  .הרבה לקביעתן

 13663 

 13664 מאמר קכו

 13665 .(´ז´ דברים ו) ךושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומ

ה האשה אשר "והתבטא כלפי הקב, ר על אשר לא דקדק בדיבורו כראוי"כבר עמדו על כך שתבעו את אדה 13666 

משגה קל זה בדיבורו , ה שנתן לו אשה זו"שאפשר לפרשו שכאילו הוא כופר בטובתו של הקב, נתת עמדי 13667 

עד שמייחסים לו כל חטא , גרם השפעה רעה על כל המין האנושי, ר פעם אחת בחייו"שנכשל בו אדה 13668 

עובדה זו מלמדת לנו כמה חמור הוא ענין הדיבור וכמה רעה עלול , (ח"ר ל"בר) הכפירה של דור הפלגה 13669 

אנחנו שיש לנו אזהרות רבות על הדיבור , ר שלא הוזהר על הדיבור כך"ואם באדה, להשפיע בעולם 13670 

 13671 !כ"עאכו

כלומר שעצם הדיבור שלא , (ט"יומא י) בם ולא בדברים אחרים, ל דורשים על הפסוק ודברת בם"חז 13672 

והרי אמרו תלמוד תורה כנגד , כי יש בזה ביטול מצות עשה של תלמוד תורה, בדברי תורה עבירה היא 13673 

וזה אמור בדברים בטלים סתם שאין בהם , כ גם עונש ביטול תלמוד תורה כנגד הכל"וא, (א"פאה פ) כולם 13674 

 13675 .סרך של איסור כ אם יש בהם גם איזה"ועאכו, שום סרך של איסור

תלמוד , יכול אף לדברי תורה כן, ישים את עצמו כאילם? ז"ל מה אומנותו של אדם בעוה"והנה אמרו חז 13676 

ל רואים עיקר אומנותו של "שחז, הרי רואים אנו כמה חמור הוא הדיבור, (.ט"חולין פ) לומר צדק תדברון 13677 

לא היינו מוצאים פסוק מפורש צדק  ולא עוד אלא שאם, אדם בזה שימנע עצמו ממנו לגמרי ויהיה כאילם 13678 

 13679 .היינו אומרים שלעולם יעשה עצמו אילם אף מדברי תורה, תדברון שבדברי תורה כן חייבים לדבר

, (ח"תהלים ל) ואני כחרש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו, ה שאמר על עצמו"והנה מצינו בדוד המלך ע 13680 

, ולגבי ענינים אחרים היה כאילם וכחרש, בדהוא השתמש בכלי הביטוי וההאזנה שלו רק לדברי תורה בל 13681 

שראה עצמו כאילו כולו אסיר ואין לו רשות , (ט"תהלים ע) וכמו כן אמר תבוא לפניך אנקת אסיר 13682 

אנו קוראים , ולא עוד אלא שהוזהרנו גם על ההרהור, ´להשתמש בכל אבריו וחושיו רק לעבודת ה 13683 

, ל ובכל נפשך"ודרשו חז, נפשך ובכל מאדך אלהיך בכל לבבך ובכל´ בפרשת קריאת שמע ואהבת את ה 13684 

 13685 .(´דברים רבה פרשה ב) בכל נפש ונפש שברא בך

בעבור , (ויקרא ד)א  ן את הפסוק ונפש כי תחט"וכן פירש הרמב, משמעותה של המלה נפש היא מחשבה 13686 

על , והיינו שחייב האדם להשתלט על המחשבה שלו, היות המחשבה בנפש והיא השוגגה הזכיר כאן נפש 13687 

על , ואם בהרהור כך, ´ולכוונם לאהבת ה, על כל נטיה ונטיה שבשכלו, ל הרהור והרהור שעולה על לבוכ 13688 

ואין , ואמנם אין הדיבור נובע אלא מתוך הרהור, ´אחת כמה וכמה שיש לשעבד את הדיבור רק לעבודת ה 13689 

, הגות ומחשבהאלא בעודנו באיבו בבחינת , עד שיצא לפועל´ לחכות בהכוונתו לדברי תורה ולעבודת ה 13690 

 13691 .יש לכוונו ולשעבדו לאמונה ולדעת, ונקרא עודנו נפש כלומר הנפש השכלית

, ן האמורים"כפי שמשמע מדברי הרמב, הרי זה פוגע בכל הנפש, ועוד שאם יש היסח הדעת מהרהור אחד 13692 

, כלומר כל הנפש חוטאת, הרי נאמר על כך במקרא ונפש כי תחטא, שאם המחשבה שוגגת בדבר אחד 13693 

ואם נשאר בו משהו או רגע , ´אין לאדם להשאיר שום משהו בעצמו שלא יהיה משועבד לעבודת הבאשר  13694 

 13695 .הרי כמוהו כמורד במלכות שמים, שאינו מרגיש שעבוד זה

 13696 ה אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם"ל אומרים אמר הקב"חז, וזוהי עיקר חובתינו בראש השנה

אלא שיקבל עול , כי אף אם יאמר אלף פעמים אין בזה כלום ,אין הכוונה באמירה בלבד, (ז"ה ט"ר) 13697 

ואם יחסיר מלהמליך את , ועל דיבוריו והרהוריו בכל עת ובכל שעה, מלכות שמים על כל אבריו וחושיו 13698 

כמוהו כאילו לא קיבל עליו כלל עול מלכות , ואף לרגע אחד, ה אף על דיבור אחד או הרהור אחד"הקב 13699 

 13700 .(אור הצפון)  .שמים

 13701 

 13702 ר קכזמאמ

 13703 .(´ח´ דברים ו) וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך

כי אנחנו רואים שאין אנו מקיימים מצות , נתפעלתי היום בקריאת שמע מה שלא נתפעלתי זה כמה שנים 13704 

פירוש שלא תהיה בלב אהבה , אלהיך בכל לבבך´ ומקרא מלא הוא ואהבת את ה, תפילין אף פעם אחת 13705 



שאין ´ אמרה אני משבחת לה, כנאמר בחובת הלבבות באשה שמתו שבעת בניה ,ת"אחרת רק אהבת השי 13706 

וכן בכל מידה ומידה , ובכל מאדך ממונך, וכן בכל נפשך למסור את נפשך, בלבי אהבה אחרת רק שלך 13707 

, ושמא תשכח זאת, והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום מה שאמור למעלה על לבבך, שמודד לך 13708 

 13709 .תקשרם לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך, חםתעשה לך אות לכל תשכ

משל לאדון שציוה , לשון יטיפו בר תהיה נוטפת בין עיניך הידיעה הזאת, (ג"שמות י) ל"ן ז"ופירש הרמב 13710 

תקשור קשר במטפחת שלך למען לא , ואמר לו לא תשכח זאת עשה לך סימן, את עבדו לעשות לו דבר 13711 

הרי זה שבר , זכרון הדבר שבשבילו נצטוה לקשור הקשר והנה אם יעשה העבד קשר ולא יזכור, תשכח 13712 

כי הם זכירה ואות וסימן על זכרון מה , ונמצא כי אין אנו מקיימין מצות תפילין, עול אדוניו מעליו 13713 

 13714 .ואנו קושרים הקשירה ואין אנו זוכרים הזכירה אשר בשבילה נצטוינו לקשור תפילין, שלמעלה

או על רחוקם מן המטרה , ם מעשים ולא נעמוד על הכזב שבהםוהנה נחקור נא סיבת הדבר שאנו עושי 13715 

לשבר ולזכך הלב ממידות ותאוה דבר קשה , נראה כך כי הנה הפנימיות דבר קשה הוא להתייגע, המכוונת 13716 

אלא כי יגיעת הפנימיות דבר קשה הוא ? ולמה, ולכן תראה כי מעט המה יראי אלהים בארץ, הוא מאד 13717 

 13718 .לאדם מאד

שהאדם אפילו אינו עומד עליהם כי , ה דינים שבין אדם למקום ובין אדם לחבירווהנה באמת יש הרב 13719 

כי חסר לו הפנימיות או היראה אשר יראוהו להזדהר ולהזדרז , והסיבה לכל היא, מוזהר הוא בהם 13720 

כי על פי , הנה פנימיותו מעין נובע לו להראותו, כי רק למי שיש לו הפנימיות, בהמעשים אשר הוא עושה 13721 

לו , וכן במידות מי שיש לו בפנימיותו תוקף עוז הכשר המידות, ים נכון או צריך להיזהר בהםיראת שמ 13722 

מפני כי , מה שאין כן למי שחסר לו הפנימיות אינו עומד על זה, נקל להבין כי מעשה זה נובע ממידה רעה 13723 

 13724 .הרגש אינו מוביל לו הידיעה הזאת

צדיקים מועטים המה יותר , ודמת לחכמתםוהנה תראה כי יותר יש לומדי תורה מיראי אלהים הק 13725 

, סיבת הדבר הוא? ומה הטעם אשר יש הרבה לומדים מתיגעים בפלפולי תורה אבל לא ביראה, מלומדים 13726 

והנה בפלפולי תורה יביא לו , ואינו בא לאדם מעצמו רק אחר העמל והיגיעה, כי פנימיות דבר קשה הוא 13727 

שכפי , מה שאין כן ביראה, ן הסוגיא וצריך להתייגעכי רואה הוא שאינו מבי, הענין מעצמו להתייגע 13728 

כי , ההלצה דאס איזט א בויך וויטאג כי בכאב הראש לא יוכל הילד להטעות את אמו לפוטרו מלילך לחדר 13729 

 13730 .מה שאין כן בכאב בטן אי אפשר לדעת האמת, ממשמשין בראשו לראות אם חם הוא

מה שאין כן ביראה שהעיקר בנוי , ואה חסרון הבנתוכי ר, בפלפולי תורה אינו יכול להטעות עצמו, כן בזה 13731 

, פ דין"או ע, פ מידות"פ יראה השכלית או ע"ז מכיר הרבה מעשים אשר לא יעשו ע"כי עי, על פנימיות 13732 

ועל כן יראה , ושומר רק הדברים הפשוטים שהמון עם נזהרים בהם, ובלא יראה פנימית אינו מכיר אותם 13733 

 13734 .כ"על מה להתייגע כלו כי יש בו יראת שמים ואין לו 

פ שכל "נעשו לו פנימיותו מעין נובע להראותו מעשים חדשים שלא יעשו ע, אך מי שיש לו יראה פנימית 13735 

ואז רואה כי יש הרבה יגיעות במוסר , הרבה מידות והלכות עושה לו חדשות לשמור ולעשות, היראה 13736 

והעמל מביאין , יראת אלהיםסוף דבר היראה הפנימית מביאה לאדם הכרח העמל והיגיעה ב, ובמידות 13737 

וככל שתרבה אצלו היראה פנימית יכיר יותר המעשים , לאדם להכיר יותר ויותר היראה הפנימית 13738 

 13739 .פ התורה"החיצונים לנהלם ע

צריך לדאוג פן חסרה לו יראה פנימית ומפאת זה לא הכיר המעשים , נמצא מי שגם קיים כל התורה 13740 

ן יראה הפנימית האדם אינו עומד על כוונת מצות תפילין וחסר כי מפאת חסרו, היוצא מדברינו, החיצונים 13741 

והבן מאד , כי הלא מבואר היטב כי הכוונה על הזכירה, ואשר זהו באמת חיצונית, לו כל זכרון הקשירה 13742 

 13743 .(ג"רצ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .לעשותם

 13744 

 13745 מאמר קכח

 13746 .(´ח´ דברים ו) וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך

רבי , (י"רש) והיו לטוטפות בין עיניך אלו תפילין שבראש, לאות על ידך אלו תפילין שבזרוע וקשרתם 13747 

ל אנא "א, ל וגילו ברעדה כתיב"א, זירא דהוה קא בדח טובא´ חזייה ר, זירא´ ירמיה הוה יתיב קמיה דר 13748 

סבר מר בכל  ל לא"א, חזייה אביי דהוה יתיב וקא בדח טובא, אביי הוה יתיב קמיה דרבה, תפילין מנחנא 13749 

י והם עדות שממשלת קוני ושררותו "וברש, (´ברכות ל)א  ל אנא תפילין קא מנחנ"א? עצב יהיה מותר 13750 

 13751 .עלי

תשמור אותו מלעבור את התחום והגבול של , היינו שקדושת התפילין המונחים על ראשו ועל זרועו 13752 

´ כי רבה ור, מפרש (´ר דב שע"ח) ובשערי קדושה לרבינו חיים וויטאל, ו"בדיחות הדעת לקלות ראש ח 13753 

שהיו שמחים ונראו מאושרים על שזכו למצוה , שמה שהיה נראה בדיחות אינה אלא שמחה, ירמיה השיבו 13754 



וזהו שאמר אנא תפילין קא , ומתוך שמחה באו לכלל שמחה, שהאמונה העיקרית תלויה בה, גדולה כזו 13755 

 13756 .מנחנא היינו שהשמחה באה מטעם הזכיה במצוה זו

שבכל יום אנו נושאים על , האם חשים אנו את הזכות הגדולה שיש בידינו, טפחת על פנינווזוהי תוכחה המ 13757 

האם מקבלים אנו בכבוד הראוי את השראת ? חקוק עליו´ ראשנו וזרוענו את הפאר והכתר הזה ששם ה 13758 

והלא השמחה צריכה להיות תמיד כמו ביום הראשון שבו הנחנו , השכינה החופפת עלינו מדי יום ביומו 13759 

שהרי ודאי ובטוח הוא כי כל ילד ונער באותו לילה שלפני התחלת הנחת , ילין בפעם הראשונהתפ 13760 

 13761 .לא עצמו עיניהם מרוב התרגשות לקראת השמחה המצפה להם ביום המחרת, התפילין

והיה מצפה , שהיה ער כל הלילה ליל סוכות, ל"לוי יצחק מברדיטשוב ז´ ומצינו שכך קרה אצל הצדיק ר 13762 

מרוב , וכיון שהאיר השחר, בכדי שיזכה לברך על מצוות נטילת לולב ואתרוג, ואלאור היום שיב 13763 

כי , אמר ליה רב אלעא לעולא, נשמט האתרוג מידו ונתגלגל לארץ, התרגשות וזריזות לקיום המצוה 13764 

זימנא חדא סמך גאולה , דאדם גדול הוא ושמח במצוות, עיילית להתם שאיל בשלמא דרב ברונא אחי 13765 

והלא כל העולם סומכין גאולה ´ ומקשים בתוס, (´ברכות ט)א  ק חוכא מפומיה כולי יומלתפילה ולא פסי 13766 

ומתרצים שזה מכוון להמתפללים כוותיקין ? ומאי רבותא דרב ברונא דלא פסק חוכא מפומיה, לתפילה 13767 

 13768 .ש קודם הנץ ותפילה לאחר הנץ"שקורין ק

ומתרץ ? ב"כ שיהיה בן עוה"לו שכר כ וכי מפני שסומך גאולה לתפילה יש, ורבינו יונה מתמיה ושואל 13769 

שמי , בתפילה כיון שמבקש ממנו צרכיו´ מראה שבוטח בה, מפני שכשמזכיר גאולת מצרים ומתפלל מיד 13770 

שכשראו ישראל הנסים והנפלאות שהיה , בא´ ר פ"וכן נראה בשמו, שאינו בטוח בו לא יבקש ממנו כלום 13771 

זה נאמר וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה  ועל, עושה עמהם הבורא שלא כטבעו של עולם בטחו בו 13772 

והבטחון , וכיון שמזכיר עכשיו אותה הגאולה ומתפלל מיד, ´ויאמינו בה´ במצרים וייראו העם את ה´ ה 13773 

 13774 .ל"ב עכ"ולפיכך זוכה בסיבתו לחיי עוה, הוא עיקר היראה והאמונה

משמחת אנשי , באהבתו ותטרידהו שמחתו של הבוטח, כותב (ד"שער הבטחון פ) ובעל חובת הלבבות 13775 

וזאת העליונה שבמדרגות הבוטחים מהנביאים וחסידים וסגולת , ב"ב בעוה"ושמחת העוה, ז"העולם בעוה 13776 

הגיעו לדבקות ´ אשר בטחונו ואמונתו בה, ברונא´ לא בכדי לא פסק חוכא מפומיה דר, האלהים הזכים 13777 

א לעולא היתה שישאל בשלומו של ובקשת רבי אלע, שמחה בלי הפסק, יום שמחה היה לו, הגדולה ביותר 13778 

 13779 .אדם גדול השמח במצוות

יוחנן ´ אמרון קמיה דר, (פניו מאירות) יוחנן ראו אותו אפוי נהירין´ תלמידי ר, אבהו נחית לטבריא´ ר 13780 

אמר להון דילמא , אמרין ליה אפוי נהירין? אמר לון למה, (בודאי איזו אוצר מצא) ,אשכח רבי אבהו סימא 13781 

ירושלמי שבת ) ל תוספתא עתיקה"א? ל מאי אורייתא חדתא שמעת"סליק לגביה א ?אורייתא חדתא שמע 13782 

, וראה בה דברים חדשים ושמח בה, תוספתא ישנה שלא ראה אותה מימיו, ומפרש פני משה, (א"ח ה"פ 13783 

והייתי מחפש אחריה , תוספתא עתיקא שכבר למדתיה, יוחנן חכמת אדם תאיר פניו´ וקרא עליו ר 13784 

 13785 .ומצאתיה ונהניתי

הוא מצא תוספתא , וזה אשר האיר את פניו, אוצר שמימי של חכמה ואורה, אבהו´ כן אוצר גדול מצא רא 13786 

כי לאחר יגיעה , בין אם האור הוא מדבר עתיק יומין ובין אם הוא מחדתא, עתיקא וזה הזריח עליו אור 13787 

, חדש נדלק על פניואור , ונמלאו פניו אורה שמחה וצהלה, וחיפושים סייעו לו מן השמים והוא מצא ונהנה 13788 

כי , יוחנן קרא עליו חכמת אדם תאיר פניו´ עד שר, מעומק בתי נפשו קרנו עתה השראה וחכמה עליונה 13789 

כי לא יתכן , שאם אדם שמח בחייו הרי זה רק כאשר חכמת התורה שוכנת עליו, יוחנן היה ברור´ לר 13790 

 13791 .ששמחה תשרה על אלה המצויים ועסוקים בדברי הבל שאין להם קיום

התארגנה קבוצה של אנשים לצאת לטיול על פני כל כדור , רו כי בימי מלחמת העולם הראשונהסיפ 13792 

במהלך , נזקקו לבלות במשך שנה שלמה בטיולים, פ"תר—ט"ולפי התנאים שהיו אז בשנים תרע, העולם 13793 

ושמועה שמעו כי יש בה מוסד לחכמי , ובתוך רוסיה הגיעו אל עיר אחת, מסעם הגיעו למדינת רוסיה 13794 

, הדבר עורר בהם סקרנות, והמדובר היה בישיבה עם בחורים המשתלמים בחכמת התורה והמוסר, ראליש 13795 

והם רצו לעמוד על כך , מפני שלפי מושגיהם הבינו שמדובר באנשי מדע העוסקים בפילוסופיה אלהית 13796 

 13797 .מקרוב

כ עד שאפילו "ועסוקים כ, ומצאו שהבחורים יושבים ומפלפלים זה עם זה, באו האנשים ונכנסו לישיבה 13798 

ולא יכלו , המבקרים נצמדו למקום עמידתם שעה ארוכה, לא הבחינו באורחים המבקרים שנכנסו למקום 13799 

כי כבר עברו את כל כדור העולם וראו הרבה , ולאחר מכן אמרו, להסתיר את התפעלותם ממראה עיניהם 13800 

אבל לא האמינו , ות העולםהרבה אנשים ודמויות פגשו בכל מיני אנשי מדע וחכמים בהווי, מחזות ותמונות 13801 

אפשר למשש בידים ממש את , כ שמחים בחייהם כפי שהם מצאו במקום זה"כי יש בעולם אנשים שכ 13802 

כי , למרות שמבחינה חיצונית אין מה להתרשם, החיות והשמחה שיש במקום התלמוד הזה אמרו האנשים 13803 

 13804 .העניות היתה גדולה



ר "מד) ל"מ מספרים חז"מ, לו שמחה ורוממות הנפשוהנה אף שפני רבי אבהו העידו על חכמתו שהביאה  13805 

אמר אילין דאבהו ואני , ל דידך"א? ל אינון דמאן"א, ג נהרי אפרסמון"כד דמך רבי אבהו הראו לו י (ב"ס 13806 

ל דרבי אבהו אף לגודל "אלא י, וכבר עמדו על זה רבים, אמרתי לריק יגעתי לתוהו והבל כוחי כליתי 13807 

לשער את גודל ורוב השכר שקבעו , ין בידי אדם אפילו הכי גבוהא, חכמתו וצדקתו ואמונתו החזקה 13808 

ואף , ב מראין לאדם את ערך שכר המצוות כמות שהוא"כי רק שם בעוה, ומצוותיו´ בשמים לעושי דבר ה 13809 

עד שפניו היו מאירות ומפיקות שמחה שמצא , ז את ערך המצוות ושכרן"כ מעריך בעוה"אבהו שהיה כ´ ר 13810 

 13811 .ב תגדל ותתווסף השמחה כפל כפליים"אבל שם בעוה, גדול תוספתא שהיתה לו כאוצר

אבל , ז אמרתם לפני פעם אחת זה אלי"בעוה, ה לישראל"זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו אמר הקב 13812 

ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה  (ה"ישעיה כ) ´שנא, פעמים´ לעתיד לבוא אתם אומרים אותו דבר ב 13813 

ה על החסדים שעשה "מה שבעולם הזה מודים ומברכים להקב, (ד"ג י"כ ר"שמו) קווינו לו ויושיענו זה 13814 

כי רק שם בעולם הבא נכיר ויתגלה לנו עד כמה , הרי זה רק חלק קטן וזעיר ממה שמקובל שם, ועושה לנו 13815 

 13816 .מפני שההכרה וההשגה האלהית גם היא תהיה כפולה, וההודאה תהיה כפולה ומכופלת, גודל טוב חסדיו

אין טוב , ח הקדוש בכל הטוב"האוה´ פי, (ו"תבוא כ) אלהיך ולביתך´ אשר נתן לך ה ושמחת בכל הטוב 13817 

, שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה, אלא תורה 13818 

כ האם לא "א, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, ולא יחשוב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה 13819 

איפה הן הפנים ? לינו החובה להיות שמחים ועליזים על שזכינו להיות מוקפים יומם ולילה במצוותחלה ע 13820 

שזכינו להימצא בין כותלי בית המדרש ולהימנות עם , המאירות שלנו לנוכח האוצר הגדול אוצר החכמה 13821 

 13822 ?חובשי התורה בחבורת החכמים

גם אם תוספתא ישנה היא ? חת התורהאיפה החיוך שהיה צריך להיות מוצק על פנינו מתוך אור ושמ 13823 

איך זה שאותו היום המאושר הראשון , איך זה שהשמחה הישנה מן היום הראשון נעלמה מאתנו, אצלנו 13824 

עלינו להתאמץ ? למה לא נותרו בנו אותן הרגשות של שמחה כבעת הנתינה? של הגילוי הלך מאתנו 13825 

שאו זמרה ותנו תוף כנור , שיו זכינו לכךלרענן הכל כאילו רק עכ, ולחפש ולמצוא את הראשוניות הזאת 13826 

לצאת לחוצות הערים ולרחובות כדי להריע ולרנן , עלינו לקחת את כל הכלים הללו בידינו, נעים עם נבל 13827 

 13828 .ולהביע את שמחתנו בגלוי, באזני כל

התחיל , ומספרים שפעם נכנס בחור מבוגר מישיבת סלובודקה לביתו של הסבא כשהוא עצוב ופניו זועפות 13829 

הבחור שהיה מוטרד ועמוס בדאגות שונות התעורר לתחיה ? עם מדושני עונג יהיה עצוב, בא לצעוקהס 13830 

כי פעם לאחר ששח שיחה , ל מספרים"שמחה זיסל מקלם זצ´ ח ר"ועל הגה, כאילו נעשה לבריה חדשה 13831 

התחבא באחת הפינות כדי לעקוב אחרי , התגנב אחד מתלמידיו לתוך חדרו בעלייתו, בבית התלמוד 13832 

ב  והנה ראה שהוא שר ורוקד במשך חצי שעה על הפסוק שש אנכי על אמרתיך כמוצא שלל ר, הגתוהנ 13833 

 13834 .(מעייני החיים)  .(ב"תנועת המוסר ח)

 13835 

 13836 מאמר קכט

 13837 .(´ח´ דברים ו) וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך

על פניו ולא יצא  הלומד שלא לעשות נוח לו אילו נהפכה שלייתו, (ב"א ה"ירושלמי ברכות פ) ל"אז 13838 

, ז"הרי היתה ההשגה בדרגא גדולה הרבה אלמלא עוה, והענין הוא שמצד עצם ההשגה של תורה, לעולם 13839 

ז הוא רק בגדר לימוד אלף בית "ובמדרש מבואר שכל מה שלומד בעוה, ז מונע ההשגות הפנימיות"דעוה 13840 

וכללא הוא דבלא , ם העשיהאלא שבכאן הוא עול, ב"כדי שיוכל להשיג יותר ויותר בעוה, של תינוקות 13841 

, ואינה נקלטת באדם רק בתורת מחשבה חיצונית בלבד, עשיה ההשגה בתורה אינה אמיתית ופנימית 13842 

 13843 .(7ט"יבמות ק) והאומר אין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו

, א להשיג חכמת התורה באמת בלא יראת שמים ובלא מעשים טובים"דא, והיינו כפשוטו דגם תורה אין לו 13844 

נוח לו אילו נהפכה שליתו על פניו ולא , ן הלומד ואינו מקיים שלא השלים התכלית של עולם המעשהולכ 13845 

ולאו דוקא אם אינו מקיים דיני , שהרי מצד עצם ההשגה כשלעצמה בלא הבריאה שפיר טפי, יצא לעולם 13846 

רתו דכל שאינו בדרך ארץ הרי תו, אלא גם אם אינו מקיים עניני דרך ארץ שקדמה לתורה, התורה 13847 

 13848 .(´משלי ח) ו"והוא בגדר כל משניאי אהבו מות ח, מתבזית

בהנהגה , וכל ההולך בדרכי לבו וכהרגלו מנעוריו, ויצר לב האדם רע מנעוריו, והנה אדם עיר פרא יולד 13849 

ואף שיתכן שלומד , הרי מחזק בעצמותו יותר ויותר את יצרו הרע ואת פראותו, פראית וריבוי שיחה בטלה 13850 

מ הכוחות הפראיים של "אבל מ, ויש שהוא גם נזהר קצת בדברים המורגלים, ואכ מאיזה טעם שה"ג 13851 

והרי הוא משתרש יותר , הולכים ומתחזקים בו יותר ויותר, ב"הנהגה של ליצנות וריבוי דברים בטלים וכיו 13852 

בלבדה בכוחה לגדור ולצמצם כוחותיו ´ ורק התורה הק, ואין שום דרך לגדור הכוחות, ויותר בדרכי היצר 13853 

אך זהו דוקא אם מרגיל עצמו בהנהגת , וגם למתקם ולתקן אותם לגמרי, ראיים שלא יפרצו חוצההפ 13854 



אבל , ח לענין הזהירות מכל דבר מגונה ושפל"ומחשיב עצמו כת, היראה והתורה בד בבד עם לימודו 13855 

 13856 .ה נוח לו שלא נברא ולא מהני ליה הלימוד"בלא

דמחצה עבירות ומחצה , (.ז"ה י"ר) ´וכמבואר בגמ ע חמורה ביותר"והנה מצינו במצות תפילין שהיא מ 13857 

הם בכלל והבאתי את , כגון קרקפתא דלא מנח תפילין, ויש בהמחצה עבירות פושעי ישראל בגופן, זכויות 13858 

והטעם בזה דתפילין הם אות , והרי דבבחינה אחת הוי מצות תפילין כחמורה שבחמורות, ש"השלישית יעוי 13859 

אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח , אמרו (7´ברכות ל) ´מובג, וכדכתיב והיו לאות על ידך 13860 

, י והם עדות שממשלת קוני ומשרתו עלי"וברש, ל אנא תפילין מנחנא"א, טובא אמר וגילו ברעדה כתיב 13861 

ומשום כך , י בדיחות הדעת"ואין לחוש שיגיעו לקלות ראש ע, י מצות תפילין אימתא דמרא עלן"והיינו דע 13862 

 13863 .היא כחמורות

מכאן אמרו המניח , בפיך´ והיה לך לאות על ידך למען תהיה תורת ה, (פרשת בא)א  מ אמרו במכילת"מ 13864 

והיינו דאף דתורה נדחית מפני כל , כל הקורא בתורה פטור מן התפילין, תפילין כאילו קורא בתורה 13865 

דשורש מצות  ,והגדר בזה הוא, מ מצות תפילין נדחית מפני תורה"מ, י אחרים"א לעשותן ע"המצוות שא 13866 

דהתפילין הם אות לממשלת קונו ולהיות , תפילין הוא כעבד הנושא חותם אדונו שאימתיה דרביה עליה 13867 

ל יתיב "וכלשונם ז, ה באימה ויראה"שהוא משועבד להקב, וכן הוא גדר תלמוד תורה, ת עליה"אימת השי 13868 

 13869 .(7´שבת ל)א  באימתא ופתח בשמעתת

מה להלן באימה ויראה , אלהיך בחורב´ ריה יום אשר עמדת לפני הוכתיב בת, והודעתם לבניך ולבני בניך 13870 

כ "וע, ת באימה וביראה"זהו גדר ת, (.ב"ברכות כ) אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע, וברתת ובזיע 13871 

שמצד גדר זה של באימה וביראה שיש , העוסק בתורה שכל מציאותה באימה וביראה פטור מתפילין 13872 

ולפיכך אם ילמד , ה עליה"דים אנו שגדר תורה הוא להגביר אימתא דהקבלמ, ת"בתפילין הוא דומה לת 13873 

אבל אם אינו לומד באופן זה לא תשפיע עליו , בודאי ישתנה הרבה לטובה, בגדר זה שתשפיע התורה עליו 13874 

 13875 .(משנת רבי אהרן)  .התורה כראוי

 13876 

 13877 מאמר קל

ליעקב לתת לך ערים גדולות אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק ו´ והיה כי יביאך ה 13878 

 13879 .(´י´ דברים ו) וטובות אשר לא בנית

ולא ישכח את השם שהוציאו מן , יזכיר בכאן כי ברבות הטובה יזכור ימי עוניו ומרודו שהיה עבד במצרים 13880 

ן "הרמב) ויעבוד לפניו כעבד לאדוניו, אבל יזכיר חסדיו תמיד ויירא אותו, העבדות ההוא לטובה הזאת 13881 

שהנסיונות והמאורעות העוברים עליהם בימי חלדם נעשה להם כקנין נפשי , בע הנבראיםוהנה מט, (ל"ז 13882 

ואף כי , ותפארת נפשם המשתעשעת בזכרונות ימים עברו, כסגולה יקרה החביבה עליהם, עמוק 13883 

והמאורעות הם בניגוד למצב , של עינויים ויסורים גופניים ורוחניים, המאורעות הן של ימי שפלות ודכאון 13884 

 13885 .בכל זאת יקרים וחביבים הם זכרונות המאורעות על האדם ומשתעשע בהם, י המשופר והטובהנוכח

את והב בסופה ואת ´ על כן ייאמר בספר מלחמות ה, ולדוגמא נפלאה יכול לשמש לנו מה שנאמר בתורה 13886 

כותבים ספר המלחמות , היו בדורות ההם אנשים חכמים ונבונים, ל"ן ז"הרמב´ ופי, הנחלים ארנון 13887 

, ובעלי הספרים היו נקראים מושלים הנושאים בהם משלים ומליצות, ולות כי כן בכל הדורותהגד 13888 

ושם , ספר היה בפני עצמו, ל שם"ואבן עזרא ז, ´והנצחונות הנפלאים בעיניהם מיחסים המלחמות ההם לה 13889 

אצלנו כי ספרים רבים אבדו ואינם נמצאים , ויתכן שהיה מימות אברהם, בעבור יראיו´ כתוב מלחמות ה 13890 

 13891 .(ד"א י"במדבר כ) ל"ודברי הימים למלכי ישראל ושירות שלמה ומשליו עכ, כדברי נתן ועדו

לכתוב קורות והרפתקאות שהיו מפיצות אור על חיי עם , הרי לנו שהיתה רווחת דרך זו בעולם ובישראל 13892 

ע לו וסימן ר! ´עד שהתורה מוצאת לנחוץ לצטט כתוב אחד מספר מלחמות ה, ישראל וכל האנושיות 13893 

עד כדי שכחת המאבקים הנפשיים והגופניים , כשמגיע למדרגה חומרית מבוססת ומדושנת, להאדם 13894 

ה מזמין לכלל "שהקב, נטילת הרגשת היופי המוסרי והרוחני שבנסיונות החיים, שאפפוהו בצעירותו 13895 

רות שכחת ימי השפלות והעוני לרגלי ההשתחר, והסרת זכרונם וטשטושם, ולפרט בבחינת לענותך לדעת 13896 

 13897 .שאינו מדרכי יראי השם ואוהביו, מצב כזה מראה על ירידה וטמטום גס מאד, מכבלי הסבל והשעבוד

ורם לבבך , אלהיך´ השמר לך פן תשכח את ה, לבל נגיע חלילה למצב כזה, ומזהירה תורתנו הקדושה 13898 

תשכח כי ורם לבבך ו, ל"האבן עזרא ז´ ופי! אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים´ ושכחת את ה 13899 

ואף על פי כן השם כלכל אותך , ותשכח העינוי והרעב והצמא שהיה לך במדבר, עבד היית בשפלות לב 13900 

אל לו להאדם לשכוח ולטשטש את הנסיונות בהם התלבט , אף בימי ההצלחה הגשמית, (´דברים ח) ל"עכ 13901 

ר הביאו עד ת אש"להוכיח בזה שהוא אסיר תודה להשי, אלא שמחובתו להבליטם בכל עת מצוא, בעבר 13902 

 13903 .הלום



מצד אחד היה מקל ותרמיל ומצד שני , ה במטבעות"ומה נפלא הוא הסמל שקבע לעצמו דוד המלך ע 13904 

יחד עם תואר הדר המלכות , שליבת הסבל והנסיונות המצחצחות את הנפש, (ז"ט ט"ר ל"בר) ירושלים 13905 

לא אשכח פקודיך כי לעולם , מתבטא באופן נהדר הכרת תודה לוהטת ותשוקת יה במזמוריו, שבירושלים 13906 

בא לו רק מעת , כל היצירות הגבוהות בנפשו, מרגיש הוא שכל כוחו ועוצמתו הרוחניים! בם חייתני 13907 

דוקא מהשעות האלה נתעשר אותו העושר ושפעת , ת מיסרהו"בעת שנדמה לו שהשי, התלבטותו בנכר 13908 

 13909 !לעולם לא אשכח פקודיך, והאיך ישכחם, הגעגועים השמימיים

שחט אותה ועשה , (שהכה את הארי ואת הדוב) י השה"יון שראה דוד שנעשה לו נס עכ, ואיתא במדרש 13910 

שמה שהראה דוד לשאול המלך את , ל אומר"א ז"והגר, והיה לבוש בה תמיד כדי שיזכור הנס, בגד ממנה 13911 

שזהו , ל אומר"והספורנו ז, שלמד מגילוי הנס שנעשה לו מן השמים, ´הבגד של עור להראות בטחונו בה 13912 

ה נס שלא מת "וגם שעשה לו הקב, לזכרון גבורתו של יעקב, שלא יאכלו בני ישראל את גיד הנשההטעם  13913 

 13914 .ל"עכ

לא איש דברים אנכי גם מתמול ´ בי ה´ ויאמר משה אל ה, ל"ל וז"ן ז"הרמב´ וראיתי דבר נפלא מה שפי 13915 

לא , שלא ילךוהנה משה מרוב חפצו , גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי, גם משלשום 13916 

אל , אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדברת לי ללכת, שיסיר כבדות פיו´ התפלל לפניו ית 13917 

ה כיון שלא התפלל "והקב, כי לא יתכן לאדון הכל לשלוח שליח ערל שפתיים למלך עמים, תצוני שאלך 13918 

בעבור שהיה בו ממעשה  ,שלא רצה להסיר ממנו כובד הפה, ולפי זה נראה בעיני, בכך לא רצה לרפאותו 13919 

 13920 .ל"הנס שספרו רבותינו שאירע לו עם פרעה עכ

הלא המידה הנכונה , למה כדאי היה הדבר הקשה הזה למשה להישאר כבד פה, והלא מבהיל הוא הדבר 13921 

ובעיקר , לשון המפיקה מרגליות התורה והדעת, עטרת תפארת האדם לשון הלימודים, והנפלאה ביותר 13922 

ה "כ אדרבא לכאורה צריך היה משה רבינו ע"וא, י ההסברה"השפעתו ע שרוב, ´מנהיג העם שליח ה 13923 

בכל זאת הכריע לו לעצמו , לכבוד התורה ולכבוד ישראל, להתאמץ בבקשה ותפילה שירפא ממגרעת זו 13924 

בכדי לגנוז ולשמור בקרבו את האות וסימן הנס שנעשה בו , שמוטב לו להישאר בעל מום כל ימי חייו 13925 

 13926 .בכדי לזכור בכל רגע את חסדי השם שנעשו לו, תורהבכדי להיות תמיד אסיר 

, שעל האדם להתאמץ להגניז בתוך תוכו את כל הנסים והטובות שזיכוהו מן השמים, אכן לקח לנו מזה 13927 

מחובתו להצפין במשכן נפשו את רגעי הנסים וחוויות ההצלה שהצילוהו בהשגחה פרטית במאורע זה או  13928 

נעה ורגשי הודיה בלתי פוסקים על חסדי הבורא המושפעים בכל עת זכרון דברים כזה מביא לידי הכ, אחר 13929 

ואת כלי ´ שנא, ובגלל זה מצינו שגנזו בני ישראל את הארגז ששגרו הפלשתים דורון לאלהי ישראל, מצוא 13930 

היות וארגז זה נעשה , (ד"ב י"ב) אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אותו והלך, הזהב אשר השיבותם לו 13931 

 13932 .י זרים"כיבוד השם אף עלמזכרת של קידוש ו

ופירש , ואת האש זרה הלאה כי קדשו, וירם את המחתות מבין השריפה, אמור אל אלעזר בן אהרן הכהן 13933 

ולא ידעתי טעם לאיסור , ל"והם אסורים בהנאה שכבר עשאום כלי שרת עכ, ל כי קדשו המחתות"י ז"רש 13934 

וחוכך אני , ל"ן ז"לשון הרמב? מקודש וזר שעשה כלי להקטיר בחוץ אינו, שהרי קטורת זרה הקריבו, הזה 13935 

חלה עליו , היות ודבר שבו נתבצע איזה נס, שלכן נתקדשו הכלים ונמסרו לציפוי המזבח, להבין ולתרץ 13936 

י לאמונה "יתעוררו בנ, ומתוך הסתכלות בפחים שנעשו מכלי שרת אלה, קדושת השמירה לזכרון המאורע 13937 

 13938 .ת לפחד מפניו"ובתשובה להשי

ה מוליך אותנו במערכות חיינו מינקותנו עד "לזכור תמיד את הדרך שהקב, דע חובתנול נלמד ונ"מכל הנ 13939 

, את זכר הנסים שמתרחשים לנו בכל יום ובכל שעה, ונדע תמיד לזכור ולשבץ בשרירי לבותנו, זקנתנו 13940 

 13941 .(תורת הנפש)  .ת"כמרגליות יקרות המרעיפות לנו אהבה עזה ונפלאה לכבודו של השי

 13942 

 13943 מאמר קלא

 13944 .(ג"י´ דברים ו) להיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבעא´ את ה

נ כל העושה תורתו עיקר ומלאכתו טפלה עושין "ש באדר"כמ, (א"אבות פ) שמאי אומר עשה תורתך קבע 13945 

פ שלא עשה "אע, ב"וכל העושה תורתו טפלה ומלאכתו עיקר עושין אותו טפלה לעוה, ב"אותו עיקר לעוה 13946 

 13947 .(י"ר) אם היה ראוי להיות בגן עדן טפל יהיה שמה אפילו, עבירה ולא עשה התורה עיקר

ודאי שעמלו בתורה , כ גדולה עד שהוא זוכה בשביל זה לגן עדן"הנה לפנינו אדם שעוסק בתורה במידה כ 13948 

ברור הדבר שלא חיסר כלל ממידת אפשרותו לעמול בתורה , של האיש הזה לא נמצא בו שום פגם כלשהו 13949 

ה בוכה "כן הרי הוא בגדר אפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק שהקבשאם לא , בבטלה ומנוחה שלא לצורך 13950 

זה שאפשר לו לעסוק בתורה , בזה´ ש כי דבר ה"כמ, ואין לך עבירה גדולה מזו, (7´חגיגה ה) עליו בכל יום 13951 

שהאיש הזה טפל , ל"כ אמרו חז"ואעפ? היש לך תורת קבע יותר משל זה, (.ט"סנהדרין צ) ואינו עוסק 13952 

 13953 ?הכיצד! שלא עשה התורה עיקר אלא טפל יהיה בגן עדן מפני



, ן וראיתי בתנחומא ואותו תעבוד"כתב על זה הרמב, אלהיך תירא ואותו תעבוד´ נאמר בתורה את ה 13954 

, ויהיה פירוש ואותו תעבוד לדעתם, שתהא מפנה עצמך לתורה ולמצוות ולא יהיה לך עבודה אחרת 13955 

, שעושה מלאכת רבו עיקר וצרכי עצמו עראי ,שתהיה לו בכל עת כעבד הקנוי המשרת לפני אדוניו תמיד 13956 

ויאכל , יהיו´ שאפילו צרכי גופו לשם עבודת ה, עד שיבוא מזה מה שאמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים 13957 

 13958 .בחיי´ ויתכוון בכל צרכי הגוף למקרא שכתוב אהללה ה, ´וישן ויעשה צרכיו כדי קיום הגוף לעבוד ה

שמי שאין לו עבודה אחרת זולתי תורה , שאין זה כפשוטו ל מעמיק לבאר לנו דברי התנחומא"ן ז"הרמב 13959 

שלא תהיה לו לאדם , אלא שיש כאן כוונה עמוקה, הוא מקיים מה שהתורה דורשת ואותו תעבוד, ומצוות 13960 

שצרכי עצמו , כעבד הקנוי המשרת לפני אדוניו תמיד, ´בכל עניני חייו שום עבודת עצמו אלא רק עבודת ה 13961 

מלאכת , כן יהיה האדם בעבודת בוראו, שהרי עבד הוא ועבד אין לו עצמיות, אינם מתקיימים לפניו כלל 13962 

 13963 .´וכל צרכי גופו אכילה שינה ושאר צרכיו הוא רק כדי לעבוד את ה, רבו עיקר וצרכי עצמו עראי

לכוון בכל פעולה שתהיה לשם , שאין זה ענין מחשבה וכוונה בעלמא, ועלינו להתעמק בזה יותר ולהבין 13964 

אינו כמו מחשבת הלשמה באפיית מצה ´ שהלשמה בעבודת ה, ל אומר"ר ז"ו שהיה אדמואלא כמ, שמים 13965 

אבל אין בהמצה שום שינוי ניכר אם היא , י מחשבת הלשמה"ששם חלות ההכשר בא ע, או כתיבת הגט 13966 

 13967 .אבל האדם בעל הלשמה הוא איש אחר לגמרי, אפויה לשמה אם לאו

ולא יביט כי , ולא יהגה כי אם בזכרו, (´סוף פרק ה) םוכמו שהאריך בחובת הלבבות בשער עבודת האלהי 13968 

ולא , ולא יחשוב אלא בגדלותו, ולא יאכל אלא מה שהטריפו, ולא ישמע כי אם אל דבריו, אם אל דרכיו 13969 

ולא ימצא קורת רוח כי , ולא יעיר אלא במתיקות זכרו, ולא ירוץ כי אם בשליחותו, ישמח כי אם בעבודתו 13970 

אלא , לא יעתיק רגל ולא יניע עפעף, ולא יכעוס כי אם במה שמחייב רצונו, חסדוולא יקוה כי אם , אם עמו 13971 

 13972 .ש"אחר הפקת רצון אדוניו בהם עיי

שיש לך אדם שאינו , יתגלה לנו דרך כניסה להבין, אחר העמקה והתבוננות מקיפה בענין הנשגב הזה 13973 

אלא שבשמים מצאו בו , גן עדןב וחלקו ב"והוא זוכה להיות בן עוה, עושה עבירה וגריס באורייתא תדירא 13974 

להיותו כולו מסור כעבד , שלא פנה את עצמו מכל וכל מהרגשי העצמיות שבו, שלא היתה תורתו עיקר 13975 

 13976 .ב"ונענש בזה שגם הוא נעשה טפל בעוה, המשרת לפני אדוניו תמיד

ורו של היא תתהלל זה ד´ יראת ה, והבל היופי זה דורו של חזקיהו, שקר החן זה דורו של משה ויהושע 13977 

ומפני , (.´סנהדרין כ) שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה, רבי יהודה ברבי אילעאי 13978 

למוד התורה שלהם , משום שלמד תורה מתוך הדחק? מה זכה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי לתהילה 13979 

ולא גרם להם הדחק , תםהיו עוסקים בתורה תמיד כמה שהיה ביכול, היה במדרגה הכי גבוהה והכי עליונה 13980 

שאם לא כן מלבד שאינם , והעוני למטרד ולהטפל בעניני עולמם אף יתור כל שהוא מההכרח הגמור 13981 

 13982 .עוד תהיה תביעה עליהם על שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק, ראויים לתהילה

? איהיעלה עתה על דעתנו לחפש מציאות של תורת קבע אחרת מזו של דורו של רבי יהודה ברבי אילע 13983 

יוחנן משום רבי יהודה ´ אמר רבה בר בר חנה אמר ר, אולם רבי יהודה ברבי אילעאי עצמו מהו אומר 13984 

דורות הראשונים עשו תורתם קבע , בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים, ברבי אילעאי 13985 

זו וזו לא , דורות האחרונים עשו מלאכתם קבע ותורתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, ומלאכתם עראי 13986 

 13987 .(7ה"ברכות ל) נתקיימה בידן

ב אלא עיקרים גדולים "שגם אנשים כאלה שאינם טפלים לעוה, הנה מתגלית לפנינו תמונה יותר מפליאה 13988 

רק עליהם נאמר , ה כביכול מתהלל בהם יותר מדורותיהם של משה רבינו יהושע וחזקיהו"הקב, ושלמים 13989 

ובכל זאת עוד יש מקום לומר על אותו ? הם איזה פגםמי הוא זה שיוכל למצוא ב, היא תתהלל´ יראת ה 13990 

כמה עומק נחוץ בכדי להבין את החוב עשה תורתך קבע המוטל על , הדור שתורתם עראי ומלאכתם קבע 13991 

 13992 .(א"הגיוני מוסר ח)  !כמה לימוד וכמה חינוך צריך לזה! האדם

 13993 

 13994 מאמר קלב

 13995 .(´ז´ דברים ז) העמים בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה

אומר רבינו בחיי לפי שיש בחכמת תורתנו הנקיה והזכה דברים נקיים ראויים , דבש וחלב תחת לשונך 13996 

כענין שכתוב יהיו , מפני זה אמר תחת לשונך כלומר חייב אתה להעלימם שלא תוציאם מפיך, להסתירם 13997 

דברים שכיסה עתיק  (ג"ישעיה י) קל ולמכסה עתי"וכן דרשו חז, (´משלי ה) לך לבדך ואין לזרים אתך 13998 

 13999 .(בראשית´ פר) יומין אל תגלם

אמר לו שאול לשמואל כד הוית גבן אמרת לרעך הטוב , את הממלכה מידך ויתנה לרעך לדוד´ ויקרע ה 14000 

ואמרנא לך , כד הוינא גבייכון הוינא בעלמא דשקר, ל שמואל לשאול"א? וכאן אמרת לרעך לדוד, ממך 14001 

ברם אנא כאן בעלמא דקשוט לא תשמע מיני אלא מילי , דילמא תקטלני מילין דשקר דדחילנא ממך 14002 

ה היתה "וכשהתפלל דוד המלך ע, ישנם דברים שאי אפשר לגלותם וצריכים להיות מוסתרים, דקשוט 14003 



תפלה לעני כי יעטוף התעטף ברוחו והעלימם והסתירם לנפשו לו לבדו ולא גילה , תפילתו עטופה סודות 14004 

 14005 .ך שיחושפ´ ורק לפני ה, לזרים

חוק בעל המוסר שלבו לבד יודע מרירות , פ לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר"עה´ והמאירי פי 14006 

כי ברוב ידיעת הדבר והתפרסמו סיבת , וגם בשמחתו לא יתערב זר, נפשו ומשתדל להעלימו כל עוד שיוכל 14007 

וכן שאול לא הגיד לדודו על , ל אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין"כמאמרם ז, הנזק מצויות בו 14008 

וישסע את הארי כשסע הגדי ולא הגיד , ´וכן שמשון כשצלחה עליו רוח ה, דבר המלוכה שנמשח למלך 14009 

 14010 .כי הם העלימו והסתירו את רוחם הצלחתם ועליתם רק לנפשם ולא להתהלל, לאביו ולאמו

, א פי שנים ברוחך אליויאמר אלישע ויהי נ, ויאמר אליהו לאלישע שאל מה אעשה לך בטרם אלקח ממך 14011 

ואמנם כן היתה תשובת ? שהרי איך יוכל הרב להשפיע על התלמיד דבר שאין בו בעצמו, והדבר מופלא 14012 

ולכן הקשית לשאול אבל מה היתה , שאי אפשר לו לתת לו יותר מכפי שיש בידו, אליהו לאלישע תלמידו 14013 

 14014 ?סברתו של אלישע כי אליהו יוכל באמת להעניק ממה שאין לו

שכך אמר אלישע לאליהו רבו בטרם , ל מתרץ"אברהם יפהן זצ´ י מפי רבי מורי הגאון הצדיק רושמעת 14015 

, ז הלא הצניע את כל מעשיו הטובים את חכמתו ורוממות מדרגותיו"כי במשך כל ימי חייו בעוה, הילקחו 14016 

ני שוב אין לו לחשוש מפ, אולם עתה כשהוא מסתלק מעולם השקר, וזאת מתוך החשש של הנאה מהכבוד 14017 

 14018 .כ באה השעה שיגלה את חכמתו ואת האור שהעלים"א, הנאת הכבוד

שהרי , ז"כי יפתח ויגלה את האוצר פי שנים מכפי שהיה מגולה בהיותו בעוה, זו היתה בקשתו של אלישע 14019 

ביקש אלישע כי יגלה מה שתחת לשונו , סודות נפשו היו רק לו ולא לזרים, עד כה שמר בתוכו את החכמה 14020 

ישראל ´ ח ר"ל על הגה"ומעין זה אמר פעם הסבא מנובהרדוק רבי יוסף יוזל זצ, עד עתה מה שלא גילה לו 14021 

ישראל דומה לאילן הנטוע בתוך נהר גדול וכולו שקוע בתוך זרמי המים האדירים ´ כי הוא ר, ל"מסלנט זצ 14022 

 14023 .כי הוא העלים והסתיר את האור הצפון האצור בו, ומלמעלה נראית רק צמרתו

על שגילה את סודו והראה לשלוחי בבל את , ה על חזקיה אחר שנתרפא מחוליו"הקבהלא בעבור זה כעס  14024 

באומרו , ופתח להם את הארון והראם את הלוחות, כל אוצרות מלכי יהודה ואת אוצרות קדשי הקדשים 14025 

, לא דייך שהראית להם כל האוצרות, ה ואמר לו"וכעס עליו הקב, להם כי בזה אנו עושים מלחמה ונוצחים 14026 

חייך הם יעלו ויקחו את כל אשר בביתך ואשר אצרו אבותיך , ראית להם את הלוחות מעשי ידיאלא שה 14027 

 14028 ואלו הם חנניה מישאל ועזריה שנעשו סריסים ולא הולידו בנים, ותחת הלוחות יקחו מבניך סריסים, בבלה

 14029 .(ה"רמ´ ילקוט מלכים ב)

, דברים המוצנעים בקדשי קדשיםוכיוון שגילה חזקיה , אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין 14030 

אף כי , והוא גילה לאנשים שכיסתה התורה מהם, דברים שדרכם להיות צנועים ואין מגלין אלא לצנועים 14031 

לכן סרה , לפני מלכי העולם´ ולקדש שמו ית, להראות את גדולת ישראל, כוונתו היתה לשם שמים 14032 

גילוי ופרסום מעלות , ים מחוסרי ברכהשבניו נעשו סריס, ההצלחה הימנו ונפסקה הברכה ממנו ומזרעו 14033 

לא לחוות דעתם , אין אנו צריכים להם ולדכוותם, ישראל ותפארתם הרוחנית בפני אומות העולם זהו טעות 14034 

דברי תורה , אין צורך להצדיק עצמנו בפניהם ולהתגאות בפניהם באוצרותינו אף הרוחניים, ולא לשבחיהם 14035 

 14036 .ת בסתר"מה ירך בסתר אף ד, נמשלו לירך

לא , כל הפורש מעבירה או עושה מצוה, ל"ם וז"קידוש השם המובחר ומקובל לפני האלהים כותב הרמב 14037 

כמניעת יוסף הצדיק עצמו , ה"אלא מפני הבורא ב, לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, מפני דבר בעולם 14038 

וה ולא אם יעשה האדם מצ, ם מאמר קידוש השם"וכן באגרות הרמב, הרי זה מקדש את השם, מאשת רבו 14039 

 14040  .הנה הוא קידש את השם ברבים, יתעלה ועבודתו לבד´ אלא אהבת ה, יערב עמה כוונה מן הכוונות

 14041 .(ואני תפלה)

 14042 

 14043 מאמר קלג

 14044 .(´ז´ דברים ז) בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה

אמר רב , (י שם"רש) י בכםלפיכך חשקת, לפי שאין אתם מגדילים את עצמכם כשאני משפיע לכם טובה 14045 

שניות יושב ודן את כל , ה ועוסק בתורה"שלוש שעות ראשונות יושב הקב, ב שעות הוי היום"יהודה י 14046 

רבעיות יושב ומלמד , ה וזן את כל העולם מקרני ראמים עד ביצי כנים"שלישיות יושב הקב, העולם כולו 14047 

ל אלו הן הנשמות "וי? ם בעולם העליוןאיזה תינוקות נמצאי, (´ז ג"ע) תורה לתינוקות של בית רבן 14048 

וכאשר יורדות לעולם , ה"ונמצאות במדור המיוחד שלהן שם שומעות תורה מפי הקב, העתידות להיבראות 14049 

 14050 .ה"ומתוך העמל נזכרים הם מה שלימדם הקב, הזה הריהם מתגדלים ולומדים תורה

 14051 

כאילו , עמוקה להבין עוד שלפעמים בשעת הלימוד מרגיש הילד שאיפה, כאשר נחקור ונתבונן נמצא 14052 

ונפשו , אבל אינו מרגיש עדיין מרגוע, פ שכבר מבין את הפשט לכאורה"אע, מתאמץ לזכור מה ששכח 14053 



אותה למד מפי , וזה מפני שנשמתו כוספת לאותו האור של תורה, תאבה עוד להעמיק סוד ולהבין יותר 14054 

 14055 .ה בהיותו עוד בעולם הנשמות"הקב

נדמה לנו כי חכמתנו ויגיעתנו עשתה את החיל הזה שהצליחו , בית רבןכאשר אנו מלמדים תינוקות של  14056 

ובאותה שעה שאנו עמלים ויגעים , אבל באמת הרי זה מפני שהשכינה מרחפת על פני תינוקות אלו, ולמדו 14057 

ואזי הם מצליחים ללמוד ולקלוט , ה לומד עמהם"הריהם מצליחים רק מפני שהקב, ללמדם תורה ומצוות 14058 

אנו מקבלים שכר רק על , עוזרם לא היה מועיל כל עמלנו´ ולולא שה, התורה וקדושתהבנפשם את רעיון  14059 

 14060 .היגיעה והרצון הטוב ללמדם

צורת אותם התלמידים הנמצאים כאן בעולם , בעולם העליון נמצאות נשמות תינוקות של בית רבן 14061 

ה "וכאשר הקב, תוןאדוקות ואחוזות כנגד חלקי נשמתן בעולם התח, נשמותיהם משוטטות בשמים, התחתון 14062 

ומתחברת עם , הרי באותה שעה ובאותו רגע יורדת השכינה, מלמד תורה עם הנשמות הללו בעולם העליון 14063 

ה מתפשטת על כל הצורות "השפעת הקב, ר הנמצאים בעולם התחתון ומרעיפה עליהם אורה"אלו התשב 14064 

ורוח אלהים , ומתדבקות יחד והצורות הללו מתנשקות, מהעליונים והתחתונים שהן מכוונות פנים אל פנים 14065 

 14066 .מרחפת על פני שתיהן וכך מצליחים בלימודם

, ר לאמיתה של תורה"יש שכאשר אנו מצליחים לרומם את רוח התורה ולהמשיך את לבבות התשב 14067 

מתהללים בפעולתנו , הרי זה זחה דעתנו עלינו כאילו אנחנו בראנום, ומגדלים אותם למעשים טובים 14068 

כי , אמת היא שניתנה לנו רשות להתפלל רק על העמל ולא על ההצלחהאבל ה, ומתפארים במעשינו 14069 

ה מלמד התלמידים באותה שעה שהמלמדים "שהקב, הגורם האמיתי שהביא את ההצלחה בנעלמות הוא 14070 

ולכן הם מצליחים לתפוש ולהשיג את חכמת , ה לומד עמהם"ברגע ובשעה זו הקב, והמורים עוסקים עמהם 14071 

 14072 .ושכינה מדברת מתוך גרונם, ´דושתו יתהבורא ותורתו שנתנה לנו בק

והם זוקפים לעצמם את ההצלחה , אבל המלמדים המצליחים אינם רואים ואינם מכירים את הנעלמות 14073 

היה בעזרתם לא ´ שאילולא ה, והיא טעות גדולה, וכאילו בכוחם ובעוצם ידם עשו את החיל הזה, והזכות 14074 

וכן גם להיפך שהיאוש אסור , ת הדעת אסורה לנוזחו, היו יכולים ולא היה עולה בידם לעשות כל זה 14075 

, אסור לנו ליפול מרוחנו גם אם לפעמים איננו רואים את ההצלחה המידית בעסקנו עם התלמידים, עלינו 14076 

 14077 .ה הוא המלמד תורה לתינוקות של בית רבן"כי בין כך ובין כך הקב, אסור להתייאש ולהתרשל

בשביל לתת , ל שלימוד זה נדחה לשעה הרביעית"וי? ר"ה עם תשב"ולמה דוקא בשעה רביעית לומד הקב 14078 

שקודם יעשה את יגיעתו , את האפשרות בידי האב הרב או המורה של התלמיד שמקודם יעשה את שלו 14079 

ה בא אחרונה כדי לתת גם לו "הקב, שקודם יעשה הוא את שלו בהשקעת כוחו ומאמציו בתלמיד, הוא 14080 

 14081 .ת יגעים בלימוד התורהההזדמנות לעשות משלו בחינוך התלמידים להיו

, ואז כשיעשו המלמדים את שלהם, שיתרגלו המלמדים בסבלנות ובמתינות ובאורך רוח כל תלמיד ותלמיד 14082 

אבל סוף , שכר המובטח למזכי הרבים, יוכלו אז לשקול ולקבל את שכרם בעד העמל והעבודה שהשקיעו 14083 

יתפתחו , ו להישגי התלמידים שיעלוכי לא זכותו ולא הצלחתו העצמית הן שגרמ, דבר צריך המלמד לידע 14084 

פתח , השרה עליהם את שכינתו ופסק להם גדולה, ה לימד אותם"אלא שהקב, ויגדלו להיות מבני עליה 14085 

 14086 .בעבורם שער חכמה ובינה

הרי זה בא לרמז ? ה יושב בשעות הראשונות ועוסק בתורה"כי הקב, ל"ומה מרמז זה שאומרים חז 14087 

, יסוד חינוכי גדול, ורי הדרך ומלמדי תורה לתינוקות של בית רבןאת אלו מ, ולהורות את אנשי התורה 14088 

היא , התרופה הראשונה המועילה והאמיתית להנחיל תורה ולהצליח בחינוך תלמידים, שראשית דבר 14089 

 14090 .להקדיש שלוש ראשונות להיות עוסק בעצמו בתורה ובעבודה, ללמוד קודם בעצמו

שיפריש לעצמו אותו זמן בכדי , עצמו בריחה של תורהבזה שיתבשם ב, ב שעות יהיה"הצעד הראשון של י 14091 

י כך לרכך את "וע, לחדד את המחשבה ולטהרה ולזכך החושים, להתבודד ולהשביע את נפשו בתורה 14092 

י שילמוד בעצמו "ע, ר"ובזה יוכל להבטיח את הצלחתו לחנך תשב, הלימוד מתוך יראה וחשבון הנפש 14093 

ה עוסק בתורה בשעות "הקב, כדי לשבר את האוזן, היצליח גם ללמד את האחרים לעסוק בתור, קודם 14094 

כדי לעשות הוראה ליצוריו וכדי שיעשו סדר חייהם כפי , הראשונות ובשעה הרביעית מלמד לתינוקות 14095 

 14096 .דוגמה שסידר בעליונים סדר העבודה והחינוך

וכל הטובה שהושפעה עליהם , ש"ה מחבב מאד באלו המכירים כי כל הצלחתם היא מאתו ית"והקב 14097 

כי , אינם זוקפים כל הזכות לעצמם, ת ולא מגדילים את עצמם"הם מכירים ומודים להשי, מים הושפעהמש 14098 

על החכמים להיזהר שלא תזוח עליהם דעתם כשהם מצליחים בעבודת , הכל מאתו ומחכמתו נתונה לאדם 14099 

ה "י הקבעליהם לדעת כ, בלימודם עם תינוקות של בית רבן, בבנין הרוחני בהרבצת תורה ויראה, הקודש 14100 

 14101 .(אור חדש)  .יושב ומלמד להם באותה שעה שהם עוסקים ומלמדים תורה לתלמידיהם

 14102 

 14103 מאמר קלד



 14104 .(´ז´ דברים ז) בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה

 14105 ,ומדרשו לפי שאין אתם מגדילים עצמכם כשאני משפיע לכם טובה, לא מרובכם כפשוטו, ל"י ז"אומר רש

וכגון משה , כגון אברהם שאמר ואנוכי עפר ואפר, כי אתם המעט הממעטים עצמכם, לפיכך חשקתי בכם 14106 

וסנחריב אמר מי בכל אלהי , (ד"ישעיה י) לא כנבוכדנצר שאמר אדמה לעליון, ואהרן שאמרו ונחנו מה 14107 

 14108 .וכן מובא בילקוט, (ח"יחזקאל כ) וחירם אמר אני מושב אלהים ישבתי (ו"ישעיה ל) הארצות

וכי עולה על הדעת שכלל ישראל , כ מזה שהם ממעטים עצמם"מה יש להתפעל כ, לכאורה יש להתבונן 14109 

ם אנשי לבב "וכך כותב הרשב, הרי המציאות תוכיח! וכל שכן מכל העמים, כ מרובים"ירגישו את עצמם כ 14110 

האומות  וכי משה רבינו היה סבור שישראל היו טועים בזה הדבר שיהיו מרובים מכל, יבינו ויתמהו 14111 

? אותם´ וכי בשביל שהם מרובים יאהב ה, בכם´ ועוד שאמר חשק ה! שבעולם שהוצרך לומר לא מרובכם 14112 

ומהי ! ם אינו רואה כאן שום סיבה שישראל ירגישו גאוה לא מוצדקת מריבוי שאינו קיים"הרי שהרשב 14113 

 14114 ?ההתפעלות הגדולה הזו של התורה

אבל התפעלות , אנו מתפעלים ממנו, עולה ומבטל הכבודאפילו אצלנו אם אנו רואים תלמיד שנכנע עושה פ 14115 

זה רק מפני , ה כלפי כלל ישראל"ואיך זה כאן שכל החשק שיש להקב, ולא יוצאים מן הכלים! עם גבול 14116 

וגם , אמונה, קבלת התורה, מה גם שלכלל ישראל לא חסרות מעלות אחרות חשובות! שהם מבטלים עצמם 14117 

ואילו כאן כל , כמה התורה משבחת אותם בכל מקום! ות מעלותיהםכמה גדול, אברהם אבינו ומשה ואהרן 14118 

 14119 ?מה יש בזה! ההתפעלות מהם היא רק בנקודה זו על ענוה ושל הרגשת מיעוט ערכו

כ זה "אעפ, כ הרבה מעלות טובות אמיתיות"שאם אנו רואים ומשבחים אדם שהתברך בכ, אלא רואים כאן 14120 

ביטול הכבוד העצמי זוהי ההוכחה על , נו ההכנעה אין כלוםאם אין העיקר דהיי, עוד לא הוכחה על גדלות 14121 

אלא שהבריות מכבדים , י הבריות"לא שאינו מכובד ע, מי שהכבוד אינו מזיק לו, ´מדרגתו של עובד ה 14122 

אדם המתפעל מכבוד סימן שחסרה לו כל השגה , אבל הכבוד אינו מפריע לו ולא מזיק לו, אותו הרבה 14123 

עבודת הכבוד אין פירושה לסבול בזיונות ולא , בותינו בעלי המוסרוכן אמרו ר, במעלות האמיתיות 14124 

 14125 .שיהיה לאדם בית קיבול לכבוד, אלא לקבל כבוד ושהכבוד לא יזיק לו! לא, להתייאש

או שאר , האם הכניעה סמוכה למידות הטובות, בשער הכניעה באה השאלה´ פרק ח, בספר חובות הלבבות 14126 

? האם הכניעה טפלה למידות הטובות או שהן טפלים לה, מפרשיםכותבים ה, המידות הטובות סמוכות לה 14127 

או שמא זוהי מעלה בפני עצמה בנוסף לשאר המידות , האם אדם בעל הכנעה יש לו כל המידות הטובות 14128 

ומי שיש בו הכניעה , הכניעה היא העיקר, ל שהמידות הטובות טפלות לכניעה"ומסיק החובה, הטובות 14129 

 14130 .בכל שאר המידות הטובותזוהי הוכחה שהתברך , האמיתית

מי שהוא , ת"תכליתה להרגיש עבדות להשי´ בכל עבודת ה, האדם אינו ראי לשם עבד עד שיהיה לו אדון 14131 

ואם אין לו אדון אז כל מה שהוא עושה הוא , בעל גאוה אינו יכול בשום פנים להרגיש שיש מעליו אדון 14132 

, ן בו מידות טובות שהוא עובד רק את עצמוובזה הוא מוכיח שאי, עושה רק לכבוד עצמו ולא לכבוד קונו 14133 

וכל דבר שאין , הוא רואה רק את עצמו, וזוהי הדוגמא של סנחריב שאמר מי בכל אלהי הארצות שידמה לו 14134 

וכל שכן , לא יתכן שאדם כזה יהיה בעל מידות טובות, לו קשר להאדרת לעצמו אין לו שום ערך בעיניו 14135 

 14136 .י ואין מעליו מאומהכלפי הזולת הוא רגיש שהוא האדון הבלעד

כניעתם זוהי ההוכחה שהם עבדים מוחלטים לאדון , לא כן הכלל ישראל האבות הקדושים ומשה ואהרן 14137 

ה מעיד על משה רבינו ועבדי משה זוהי "והקב, ואת זה מוכיחים במה שהם ממעטים עצמם לפניו, העולם 14138 

זוהי , אדם אשר על פני האדמהעליו והאיש משה עניו מאד מכל ה´ זוהי עדותו ית, המעלה הכי גבוהה 14139 

ואי אפשר לאדם להיות עבד נאמן , וזהו שכתוב בספר מסילת ישרים. ההוכחה שהוא עבד נאמן לקונו 14140 

כמה זה מחייב אותנו להתחזק בעבודה , זוהי ההתפעלות של התורה, לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו 14141 

´ ורק בזה נוכיח שאנו עבדים נאמנים לה, נולהגיע לדרגה שהכבוד לא יזיק ל, של ביטול הכבוד והכנעה 14142 

 14143 .(דגל המוסר)  .´ית

 14144 

H 14145 

 14146 עקב

 14147 מאמר קלה

אלהיך לך את הברית ואת ´ והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה 14148 

 14149 .(ב"י´ דברים ז) החסד אשר נשבע לאבותיך

והכתוב מזכיר , תוהבטח´ י אם המצות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון ישמור לך ה"כתב רש 14150 

רואים אנו מזה מעלתה . (ן"הרמב) אולי יזהיר במשפטים הקלים בדיני ממונות שלא יבזו אותם, המשפטים 14151 

כ חשיבות נותנת "כ, שכל ההבטחות זוכים בשביל שמירת משפטים הקלים בדיני ממונות, של מידת משפט 14152 

 14153 .התורה לענין המשפט



כדי להזהיר יותר על , טעם על שאמר הוו מתונים בדיןכתב וה, הוו מתונים בדין (´אבות א) י על"הר 14154 

עושה חסד משפט ´ ש הנביא כי אני ה"כמ, ש"ית´ שהם עיקר גדול בידיעת ה, הדינים משאר הוראות 14155 

אך בזאת ידענו , והוא דבר הנמנע´ ואיך ישכיל האדם לדעת את ה, ´וצדקה כי באלה חפצתי נאום ה 14156 

כי , דורש מעמך כי אם עשות משפט ואהבת חסד´ תיב מה הוכ, עושה את אלה´ לעשות דין ומשפט כי ה 14157 

עד שמשפט הרי הוא , כ הוא מידת המשפט"סוד גדול כ, הדינים הם שורש גדול בתורה ומהם נשתת העולם 14158 

 14159 .´ידיעת שמו ית

י כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות "וכתב רש, (ז"דברים ט) שופטים ושוטרים תתן לך למען תחיה 14160 

עד שרק מינוי הדיינים לחוד עוד , כ גדול הוא בתורה ענין המשפט"כ, להושיבן על אדמתןאת ישראל ו 14161 

החשבון של דייני ישראל בדור , הרי מבהיל מאד, כבר כדאי הוא להחיות את ישראל, קודם המשפט 14162 

, (א"ישעיה ס) אוהב משפט´ ז נובע מהסוד הגדול של אני ה"כ, על כל עשרה מישראל דיין אחד, המדבר 14163 

כי בהיות להם שופטים רבים ילך העשוק אל השופט בכל עת שירצה וימצאנו , ו את העם בכל עתושפט 14164 

כי בשום מקום חוץ מתורה לא יראו כזאת , מזה בלחוד רואים אנו תורה מן השמים, (ן שם"רמב) מזומן 14165 

 14166 .כלל וכלל

שפטו , של משפטהרי תורה נותנת בקולי קולות על עיוות הכי קל , כל התורה כולה מלאה מענין המשפט 14167 

רק הם , מידת משפט זוהי מידת הכלל ישראל! תורה צווחת וקוראת משפט, (ב"תהלים פ) דל ויתום 14168 

, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, כל אומה ולשון אינם יודעים כלל ממשפט, שיודעים ממשפט 14169 

אתה כוננת מישרים ועוז מלך משפט אהב , אהבת משפט ובעלי משפט אינם נמצאים רק אצל הכלל ישראל 14170 

 14171 .משפט וצדקה ביעקב אתה עשית

וכי נשמע בעולם ממשפטים , ע אין להם אף ידיעה ממשפט"אוה, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום 14172 

ואם , וכי יודעים המה מכל ההלכות של ארבעה אבות נזיקין, (7ט"ק ע"ב) כגון אין מגדלין בהמה דקה 14173 

אבל , ין זה אלא תקנות וגדרים לשמור על הסדר המדיני והמשטרהרי א, נמצא באיזה מקום מה מענין זה 14174 

ע "אבל אוה, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, ע מאומה"משום שממשפט אין יודעים אוה, לא משפט 14175 

 14176 .ומשפטים בל ידעום אין להם אף ידיעה

 14177 י למה"מאלהי העמים אשר סביבותיכם הקרובים אליך או הרחוקים ממך וכתב רש, י בפרשת ראה"רש

כשם שאין , אלא כך אמר הכתוב מטיבן של קרובים אתה למד טיבן של רחוקים, פרט קרובים ורחוקים 14178 

ע שהוא חי ודר עמהם "אוה, מטבע האדם הוא, ממש בקרובים כך אין ממש ברחוקים הוא דבר נפלא מאד 14179 

מי יודע המה , וחושב אלו אינם אבל הרחוקים האנגלים, הלא רואה הוא איזה אנשים חשובים המה, ביחד 14180 

אתה למד טיבן של , מטיבן של קרובים אותם הרי אתה יודע, טעות הוא בידך, הזהירה לנו תורה, מה 14181 

´ אותם אכרים שלנו גם לפני ג, כולם שוים, כשם שאין ממש בקרובים כך אין ממש ברחוקים, רחוקים 14182 

 14183 .(מה ומוסרדעת חכ)  .וגם אז ומשפטים בל ידעום, אלפים שנה היו גם כן אותם אכרים של עכשיו

 14184 

 14185 מאמר קלו

אלהיך לך את הברית ואת ´ והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה 14186 

 14187 .(ב"י´ דברים ז) החסד אשר נשבע לאבותיך

ולתבוע מעצמו , ´מחובת האדם לשאוף לגדולות ונצורות בתורה ובשלמות הנפש ולהגביה לבו בדרכי ה 14188 

אך יחד עם זאת יזהר , (ה"א רבה פכ"תנדב) י יגיעו מעשי למעשי אבותיוחייב אדם לומר מת, תמיד על כך 14189 

עוון  (ט"תהלים מ)ב  וכתי, לבל יסיח דעתו מהדברים הנוגעים לחיי יום יום שהם נראים כקטנים בעיניו 14190 

ז כתיב "וע, ז מסובין לו ליום הדין"עוונות שאדם דש בעקביו בעוה, (.ח"ז י"ע) ל"ואמרו חז, עקב יסובני 14191 

אזי הסכנה גדולה למאד , והנה כשנלחם עם שונא והשונא מסובב אותו מכל העברים, קב תשמעוןוהיה ע 14192 

, העבירות הקלות שאדם דש בעקביו יסובני, וזהו שאמר דוד עון עקבי, כ"גם אם אין השונא חזק כ 14193 

 14194 .ומה גדולה הסכנה לאדם מצד זה, מסבבים אותו מכל צד בשעת הדין

ובאמת הם חשובים , רק נחשבים כמו מילי דעלמא, ם אפילו בגדר קלותוהנה יש הרבה דברים שאצלנו אינ 14195 

´ ר ט"ויק) ל"הנה אנו מזלזלים בענין הנהגת דרך ארץ שעליה אמרו ז, מאד לכל מצבו הרוחני של האדם 14196 

אבל האמת היא שדברים הללו מלמדים , וההנהגות הפשוטות של חיי יום יום, דרך ארץ קדמה לתורה (´ג 14197 

בחן , צדיק יבחן´ ה, (ג"ילקוט תהלים תתכ) ל"ואז, ונוגעים מאד לכל מצבו הרוחניעל מהותו של אדם  14198 

הרי , ולכאורה איזו שייכות יש לרעיית עדר עם העמדת עם ישראל ולמלכות בית דוד, למשה ולדוד בצאן 14199 

 14200 .אלא סוג ענין אחר לגמרי, לא רק הבדל של כמות ואיכות יש כאן

והרעייה וכל הקשור איתה , העדר בתכלית החריצות והשלמותאם רועה , ומוכח דיש ראיה מזה על זה 14201 

דיש צד השתוות בערך , מכאן ראיה שגם ההנהגה במלכות תהיה בסידור נאות, מסודרים בסדר היותר נכון 14202 

ואין לומר , אין לסמוך עליו גם בענינים חשובים יותר, ואם אינו חושש לצאן, מילוי חובתו בנוגע לזולת 14203 



ומי שאינו מסודר כראוי , דבעומק הכוחות יש צדדי השתוות, יסדרם כראוי שמחמת חשיבות הענינים 14204 

כי הרי אי סידור עניניו החומריים אינו בא מתוך , גם בעניניו הרוחניים אינו מסודר, בעניניו החומריים 14205 

אך לא איכפת לו אם הדברים אינם , דודאי אינו מבטלם, שמבטל לגמרי עניני החומר ואינו חושש להם כלל 14206 

ה בעניני רוחניות שלא יקפיד על תקנת עניניו בדברים שלא הורגל "כ ה"א, שצריכים וראויים להיות כפי 14207 

 14208 .והבחינה בצאן מוכיחה על האדם לידע איך הנהו במהותו, או שאינם חמורים בעיניו, בהם

ר מ אומ"ל תניא היה ר"ועוד אז, (.ה"נדרים כ) שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורה, ל"אמרו ז 14209 

וגם אינה , והרי שמצות ציצית שהיא בענין גשמי, תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד 14210 

דהחכמה , יש לה השתוות לעולמות העליונים, בגדר קדושה רק בגדר תשמישי מצוה דדינא הוא דנזרקין 14211 

הם מכוונים  אך, ולעולם העשיה ירדה בהתגשמות לצורך קיום המצוות שבפועל, בכל העולמות אחת היא 14212 

ט פעולות האדם מגיעות "ומה, ובציצית יש ענין החכמה דשייך לכסא הכבוד, נגד העולמות העליונים 14213 

, כ שבזה העולם עצמו מכוונים המעשים זה נגד זה"ומכש, ומשפיעות בכל העולמות בין לטוב ובין למוטב 14214 

 14215 .וענינים הנראים קלים מכוונים בשורשם נגד דברים שהם למעלה ראש

ולכאורה שכן טוב , יוסי אומר שכן טוב´ ר, איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם, (´אבות ב) משנהאמרו ב 14216 

ל לדרך כללית שיבור "והלא כאן נתכוונו חז, הוא רק ענין של דרך ארץ הנוגע לפרקים לבין אדם לחבירו 14217 

ן טוב ודעתו ואם הוא שכ, דהלא חלק גדול מעסקי האדם הם עם שכיניו, אבל באמת לא כן הדבר, לו האדם 14218 

וגם מתרגל להיות , הרי נעשה בעל חסד ומסודר בעניניו, ולהיזהר מכל נזק לחבירו, נתונה לטובת זולתו 14219 

שלא יהא במעשיו ובהנהגתו , והוא נותן דעתו לטובת כולם, גדור בתנועותיו ולא להיות מופקר בהליכותיו 14220 

מצא דהוא תמיד במצב של זהירות נ, או אפילו הרגשה לא טובה, שום דבר העלול לגרום לאחד מהם נזק 14221 

כי נקל מאד לבוא מזה להיות מבקש טובת , ז הרי מתעלה בכלל"ועי, ושימת לב שלא לפגוע בחבירו 14222 

 14223 .ד"וכמו לב טוב ועין טובה לאידך מ, ונמצא דשכן טוב הוא באמת ענין כללי, חבירו

ולכאורה בשלמא מילי דאבות , ובזה מובן היטב זה שאמרו האי מאן דבעי למהוי חסידא יקיים מילי דנזיקין 14224 

ומילי דברכות הרי גדרם הודאה להבורא והכרת טובתו , הלא הם כל המידות הטובות השנויות שם 14225 

ולפי מה שנתבאר , אבל זהירות מלהזיק אמאי הוא מעיקר החסידות, ושפיר הם מעיקרי החסידות, בתכלית 14226 

 14227 .יזהר מכל עניני נזק האפשרייםדהכוונה היא לתת דעתו על טובת חבירו כדי לה, הרי מובן היטב

עד היכן חייב  (´ג ב"מ צ"ב) ´ואמרו בגמ, ביותר צריך להיזהר מנזק הרבים ומכל גרמת נזק לרבים 14228 

הרי דבנוגע לרבים גדרי החיוב חזקים , ומשני בחזני מתא, ומקשה שם, עד כדי אכלני חורב ביום, לשמור 14229 

אדם עיר פרא , וכלל הדברים, וחני של הרביםכ בנוגע להפסד ר"ומכש, ביותר וגזל הרבים חמור יותר 14230 

וכל מה שמתרגל יותר הרי נותן , ובהנהגה של דרך ארץ וסדר יתחנך לגדור את הפראות שלו, אדם יולד 14231 

משנת רבי )  .ובזה הוא מתרומם במחשבתו ובמעשיו, יותר ויותר דעתו על טובת חבריו וטובת הכלל 14232 

 14233 .(אהרן

 14234 

 14235 מאמר קלז

אלהיך לך את הברית ואת ´ ים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר הוהיה עקב תשמעון את המשפט 14236 

 14237 .(ב"י´ דברים ז) החסד אשר נשבע לאבותיך

, כי רק במשפטים יעמידו התורה, להזהיר מאד במשפטים, ן והזכיר את המשפטים האלה"וכתב הרמב 14238 

כריחה משפט והיא המידה המ, מידה כשאר המידות כגון חסד ואמת, ה"משפט היא אחת ממידותיו של הקב 14239 

בחושן המשפט כתוב ונשא אהרן את משפט בני ישראל , יסוד המשפט הוא בירור הדברים, שזהו מהותה 14240 

היינו , י דבר שהם נשפטים ונוכחים על ידו אם לעשות דבר או לא לעשות"וכתב רש, (ח"שמות כ) על לבו 14241 

דוק והבירור עד כחוט בכל הדק´ פי, וכן כתיב במשכן כמשפטו אשר הראית בהר, שמשום זה נקרא משפט 14242 

 14243 .שבירור וליבון הדברים נקרא משפט, השערה זהו כמשפטו

לצרף , דיסוד המשפט הוא ביעור הרע, (ז"דברים י) במשפט נאמר בהרבה מקומות ובערת הרע מישראל 14244 

, וזהו יסוד העונש, לבער הרע לגמרי מבלי השאיר שמץ ממנו, לזכך ולטהר הדברים מכל סיג ומכל פסולת 14245 

אלא מאהבה שהוא אוהב אותם כאב את , ה מיסר את ישראל מוסר נקם ומכת אויב"ר שהקבשאין המוס 14246 

וזהו כל ענין הגיהנם שהוא רק כור המצרף , י עונשים"שדרך המשפט הוא לנקות העולם מן הרעות ע, הבן 14247 

 14248 .ומזכך

חלילה אין חלילה ו, כ אך ורק על יסוד זה"כל עבודתם הוא ג, וכל עונשי ומשפטי התורה שנמסרו לדיינים 14249 

חייבו את קרובי הנהרג  (.ו"סנהדרין מ) ל"חז, רק זה נובע מסוד המשפט, כאן שייכות לנקימה ונטירה 14250 

משום שבמשפטי התורה , בכדי להראות שאין להם שום טינא ושנאה עליהם, לשאול בשלום הדיינים 14251 

אלא משום התכלית  ,מבלי שום נטיה עצמית קלה של הדיינים, הפסק דין יוצא בכל מידת האהבה והרחמים 14252 

 14253 .של ביעור הרע



משום דרכי לב , שהתורה כפלה הרבה פעמים אזהרותיה על משפטים, כתב (ב"י´ דברים ז) ן"הרמב 14254 

, והוא משום שאינם יודעים מיסוד המשפט, למה זה נהרג הרוצח כיון שהנעשה אין להשיב, יתמהו 14255 

היו יודעים , הותו של עונשמ, שאילו ידעו מהותו של משפט, ן מכנם בשם שוטים וטפשים"והרמב 14256 

 14257 .כיון שמהותו הוא ביעור הרע, אין מקום לרחמים וחמלה, שבמשפט אין מקום לויתורים

ולכן , ואי אפשר שישיגו בזה מושג כל דהו, ע לא יוכלו לידע ממשפט בשום אופן"ז יבואר לנו שאוה"לפי 14258 

ולעשות שם , במשפטים והעולם התרבותי משתדל להקל, נחשב התליין בעיניהם גרוע מהרוצח עצמו 14259 

ת "ורק הבוי, א לידע כלל ממשפט"ק א"והוא משום שבלי תורה, פ הרגשים של רחמים וחמלה"ויתורים ע 14260 

בצירוף וזיכוך בלי ויתורים ובלי , שהיא מידה של ביעור הרע מכל וכל, הוא שנתן לנו את מידת המשפט 14261 

דכיון שיסוד העונש , רן יותרו מעוהיה ות"כל האומר הקב (א"ה מ"שקלים פ) וזהו שאמרו, חמלה וחנינה 14262 

 14263 .כ לא שייך כאן ויתור כלל"א, וכל העונש הוא צירוף וזיכוך לאין שיעור, הוא ביעור הרע

, טוב או רע, פטור או חייב, לברר וללבן הדברים על חוט השערה, כל ענין לימוד התורה הוא לימוד משפט 14264 

שאם , שהיו כולם שונים הלכה כחרב, אחוזי חרבכולם  (´ח´ ר ג"שהש) ל"ואמרו חז, א בירור הדברים"ז 14265 

שלא , בירור וזיכוך לאין שיעור על חוט השערה ממש, בא מעשה על ידיהם לא תהא הלכה קוהא להם 14266 

, זהו היסוד של לימוד התורה, אלא להעמיד הדברים על חוט השערה, תהיה שום פשרה שום מצב בינוני 14267 

 14268 .וזה הריהו מהותו של דין, ור הדבריםכ ביר"ששכל הלא הוא ג, באמת גם שכל הוא דין

, לקיים כל חומר הדין בדקדוק עצום ורב, כ אך ורק בירור הדברים על חוט השערה"ענין הדיינים הוא ג 14269 

כ במקלל כאשר "ן במש"וזהו שכתב הרמב. כיון שכל יסודו הוא לבער הרע שלא ישאר ממנו שמץ וזכר 14270 

, את משה´ והרגוהו רק כאשר ציוה ה, טינא עליושלא היה להם שום , (ד"ויקרא כ) את משה´ ציוה ה 14271 

 14272 .דהפסק דין וקיומו היה רק לבער ולברר הרע לקיום המשפט

כ זהו "א, דכיון שבארנו שיסודו הוא ביעור הרע, ז נמצא שמשפט אינו ענין המסור לדיינים בלבד"ולפי 14273 

, עלה של ביעור הרעורק שישנם דברים שנמסרו לדיין והוא הנהו בעל המ, באמת יסוד כל עבודת האדם 14274 

, אלא שאם לא ביער הוא נמסר הדבר לדיינים, אבל באמת מוטל על כל פרט ופרט מישראל לעשות משפט 14275 

קדושין ) ד למולו"שאם לא מל אותו אביו מצוה על ב, ל כגון גבי מילה"כמו שמצינו בהרבה מקומות בחז 14276 

 14277 .על הכלל כולוורק אם לא מל האב נמסר והוטל החיוב , שהחיוב הוא על אביו, (ט"כ

היה , (´סנהדרין ז) וגיהנם פתוחה לו מתחתיו, לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו 14278 

ומחוייב להיזהר על , כל עבודתו היא עבודת דיין, שכל אדם הנהו דיין עצמו, ל מסלנט"ישראל ז´ מפרש ר 14279 

שאם יטה , ו חרב מונחת בין ירכותיוכאיל, כל תנועה ותנועה לשוקלה על כף המשקולת על חוט השערה 14280 

 14281 .שהעמידו על חוט השערה, וכן הוא באמת מתכונתן של דברים, כמלוא נימא הרי גיהנם פתוחה לו מתחתיו

שקיבל עליו יסורים על שלא היה שקו פתוח שמא יבוא עני , (.א"תענית כ) ל"בנחום איש גם זו אמרו חז 14282 

, כ"עונש נורא כ, ים על חטא של חוט השערה כזהוקיבל על עצמו יסור, ולא יספיק לתת לו נדבה 14283 

אוי ואבוי היה לי לו לא באו , אמר להם אשרי שראיתוני בכך, וכשאמרו לו תלמידיו אוי לנו שראינוך בכך 14284 

ו "ומהו ח, מהו ביעור הרע, דנחום איש גם זו ידע מהותו של משפט, עלי היסורים והייתי נשאר עם החטא 14285 

 14286 .ויתור כל דהו על כחוט השערה

, דוקא משום זה נענש על חטא דק מן הדק של במה אדע ולא ויתרו לו כלל, אברהם אבינו האהוב לבוראו 14287 

ואוי , וכדאי היה להם כל העונש, משום דאשריהם שלא מחלו להם על החטא, וכן במשה ואהרן במי מריבה 14288 

הדיינים הראשונים עסקו בסיגופים משום שהם היו , ואבוי היה להם לו ויתרו להם כחוט השערה 14289 

, וענשו את עצמם על כל חוט השערה, ולכן עסקו כל ימיהם במשפט בביעור הרע, האמיתיים אוהבי משפט 14290 

להיות קצת במצב , פ לקבוע עתים לחשבון המעשים"אבל לכה, אנו אין אנו במצב של תעניתים וסיגופים 14291 

 14292 .(´פ´ א מא"ח דעת חכמה ומוסר)  .להתבונן בחומר ועומק הדין על חוט השערה, של בואו חשבון

 14293 

 14294 מאמר קלח

אלהיך לך את הברית ואת ´ והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה 14295 

 14296 .(ב"י´ דברים ז) החסד אשר נשבע לאבותיך

אמר דוד , זהו שאמר הכתוב למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני, ל עבירות שאדם דש בעקביו"ואמרו חז 14297 

אבל מתירא אני מפני הקלות שמא עברתי , תורה איני ירא מפני שהן חמורותממצות חמורות שב! ע"רבש 14298 

אלא אף , שלא בעבירות חמורות בלבד, ממדרש זה אנו למדים, (ו"ילקוט תתמ) עליהם מפני שהם קלות 14299 

ל כי אם את העבירות "אבל הרי הפרשה אינה מזכירה לפי דרשת חז, בעבירות הקלות צריך האדם ליזהר 14300 

 14301 ?ומה טעם, שמירתם של אלו תלתה כל הברכות האמורות באותה פרשהוב, הקלות גרידא

עיקר גדול ומכריע בהנהגת , הדברים יתבהרו לנו בהתבוננותנו על שורש ויסוד גדול בחיי האדם והליכותיו 14302 

הרי כל מעשיו נמשכים ונגררים , אם האדם בתחילת דרכו מתיצב על דרך טובה, האדם הוא הצעד הראשון 14303 



ר בא אל האדם ואומר לו לך "כי לעולם אין היצה, ו להיפך אז להיפך"ואם ח, ן לטובאחר המעשה הראשו 14304 

 14305 .אבל מתחיל הוא בקלות ומסיים בחמורות, ז"עבוד ע

אבל אם הוא מזלזל , אם נזהר האדם ונשמר מן הקלות הריהו ממילא שמור מן החמורות, והואיל וכן 14306 

אלא אף , ם להטותו מדרך חיים לדרך המותולא רק עבירות קלות ביד, בקלות סופו בא לידי חמורות 14307 

אם רק אינם נעשים במידה המתאימה לדרכי , דברים שברשות, מעשים שאין בהם משום עבירה כלל 14308 

 14309 .הרי הם עלולים להביא את האדם לידי חמורי חמורות, התורה

לכם פן  וכך פירשו על הפסוק השמרו, (ספרי האזינו) ל אין אדם חוטא אלא מתוך אכילה ושתיה"אמרו חז 14310 

, שאין אדם מורד אלא מתוך שביעה, כיון שתהיו אוכלים ושבעים השמרו לכם שלא תבעטו, יפתה לבבכם 14311 

רואים אנו , (ה"ילקוט תתס) אלהיך´ ורם לבבך ושכחת את ה? מה אומר אחריו, פן תאכל ושבעת´ שנא 14312 

כמה , ו"ידה במקום חכ עלול להביא לידי מר"אעפ, כי אף דבר שהוא רשות גמור ואין בו שום איסור, מזה 14313 

ומשום כך יפה תלתה התורה כל היעודים והברכות ? צריך האדם ליזהר בקלות בדברי הרשות שלו 14314 

 14315 .הריהו הולך ממילא לבטח דרכו, מפני שאם האדם נזהר בהן, בעבירות שהאדם דש בעקביו

האדם לראות  ועד כמה צריך, בא וראה עד היכן מגיעה חובת זהירות זו בדברים הקלים במעשיו של האדם 14316 

סטיה חמורה מדרכי התורה ופריצת , בכל מעשה רשות שלא נעשה במידה הראויה, בכל עבירה קלה 14317 

לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר ? ל למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה"אמרו חז, גדריה 14318 

 14319 .(´סוטה ב) עצמו מן היין

, עבירה חמורה שבחמורות, יש שזינתההלא הוא מדבר באשת א? במה הכתוב מדבר, נתבונן נא בדברים 14320 

? ואם תשאל הא כיצד, ומעבירה כזו יש לו לכל אדם אף החסיד שבחסידים לפחד שלא יהא נכשל בה 14321 

אכן יתכן הדבר בעטיה של , התשובה על זה היא? בעטיה של מה יתכן שהוא יכשל בעבירה חמורה כזו 14322 

, כל הרואה יהיה מי שיהיה, טה בקלקולהואזהרה הזהירה תורה לכל הרואה את הסו, לגימת יין מיותרת 14323 

אדרבה , והלא שתיית יין אין בה שום איסור! הזר עצמך מן היין, רצונך שלא תבוא לידי איסור אשת איש 14324 

 14325 .ויין ישמח לבב אנוש, הכתוב עצמו משבח את היין

ה הריהו נתון לסכנה להכשל בחמור, משעבר אדם את המידה ולגם לגימה יתירה, אבל כך היא המידה 14326 

תהא התאוה אסורה או , הוא התמסר לתאוה, שהרי כבר הביא עצמו לידי חמורה שבחמורות, שבחמורות 14327 

שהרי למן הרגע ששתה , ואם כיום היתה זו תאוה מותרת למחר תהא זו תאוה אסורה, אבל תאוה, מותרת 14328 

שוב אין ו, חרג מגדרי התורה ומסר עצמו לשלטון התאוה, שתיה לשם הנאה בעלמא, שתיה שאינה לצורך 14329 

 14330 .כל מעצור לפניו

והעמידום , ל את מעשי הרשות של האדם כשהם נעשים לפי רצון התורה"מאידך מצינו שרוממו חז 14331 

והוא עשוי לבוא על , אותה אכילה ושתיה שהיא הרת סכנות לאדם, במדרגה שוה עם העבודות הכי נעלות 14332 

, ונה ישרה ועל פי דרכי התורהאותה אכילה ושתיה כשהיא באה בכ, ידה לידי העבירות החמורות ביותר 14333 

אכילת רשות זו היא המכפרת , (ד"ברכות נ) הרי שולחנו של אדם מכפר עליו כמזבח, תהא במדרגה נעלה 14334 

 14335 .הרי לנו כוחם של דברים שברשות עד היכן הוא מגיע, עליו כמזבח

תיצב על שלא י, אף מעשה הרשות, כמה האדם חייב ליזהר ולהישמר שמירה יתירה במעשיו, והואיל וכך 14336 

ואז , אלא ישים לבו על מעשיו בתחילת דרכו. ו"ידם על דרך לא טוב ותהא זו ראשית דרכו אל האבדון ח 14337 

וכבר אמרו , יהיו שאר מעשיו נמשכים אחר מעשהו הראשון בדרך הטוב והישר, הרי מרובה מידה טובה 14338 

אם שכוח , בהמכאן אמרו התחיל האדם לשמוע קמעא סופו לשמוע הר, והיה אם שמוע תשמע, ל"חז 14339 

 14340 .(53נתיבות המוסר דף )  .(תנחומא בשלח) אם התחלת לשכוח סופך שתשכח כולה, תשכח

 14341 

 14342 מאמר קלט

אלהיך לך את הברית ואת ´ והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה 14343 

 14344 .(ב"י´ דברים ז) החסד אשר נשבע לאבותיך

אה והתאוה ואהבת הכבוד מוציאין את האדם מן אמר הקנ, ש כדברים האלה"ם כותב בפיהמ"הרמב 14345 

מבאר , (א"כ´ אבות ד) יפסיד אמונת התורה בהכרח, והוא כי באלה המידות או באחת מהן, העולם 14346 

כי עולמו של האדם זוהי , ם כי שלוש מידות אלו מוציאות את האדם מן העולם היינו מאמונתו"הרמב 14347 

 14348 ?סידות אמונת התורהלמה שלוש מידות אלו מפ, ננסה נא להבין! אמונתו

ובאשר זוהי כוונת התורה , התאוה לחפצי הגוף מנוגדת להשרשת האדם בעולם הרוחני אשר שם מקומו 14349 

הננו מבינים כי אמונת , (ב"ל שער הפרישות פ"חוה) להמשיל השכל בכל תאות הנפש ולהגבירו עליהם 14350 

יבוא יום והמאמין , ן הנשמההוא עצם רוחני וכ´ הבורא ית, התורה היא האמונה במציאותה של רוחניות 14351 

עליו , אך כל עוד לא הגיע להשגה זו, כי היא תיכנס לתחום השגתו, ידע מרוחניות זו בבחינת ידיעה 14352 

המשתית את , השאיפה לחפצי הגוף מפסידה אמונה זו, להאמין באמונה שלמה במציאותה של רוחניות 14353 



המאמין באמונה שלמה כי , שגחהסותם בפניו את הדרך להכרת ה, שאיפת חייו על קנאת איש מרעהו 14354 

אינו יכול להיות  (´ח ב"ברכות מ)א  וכי אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימ, בוראו עשה לו כל צורכו 14355 

 14356 !פרוץ בקנאה

נזהר מאד , ב דוקא"וכי גמול הצדיקים שמור להם לעוה, ז הוא עולם העבודה"המבין ומכיר כי עוה 14357 

, ז"ותירא שלא תקבל שכר בעוה, ש ארחות חיים"הרת הראאטו מילתא זוטרתא אז, מלרדוף אחר הכבוד 14358 

כ אל ידבר דברי חול עם אדם "בעודו בביה, ה בספר היראה"ועד היכן הדברים מגיעים מבאר רבינו יונה ע 14359 

ואל , ואם ישבו אצלו בני אדם המדברים יניע בשפתיו וידמה עצמו כמתפלל, ואף כי בשעת קריאת התורה 14360 

אי לזאת כמה הרודף אחר הכבוד ! כל המתפאר כמעט הוא נוטל את שכרוכי , יתפאר לומר אינו מדבר 14361 

 14362 !ב"רחוק הוא מבהירות באמונת עוה

בהכרת , עולמו של האדם המצוין בהשגה ברורה של רוחניות, ל"ם הנ"נמצינו למדים מפירוש הרמב 14363 

החינוך , זההתאוה הקנאה והכבוד מוציאין את האדם מעולמו , זוהי אמונתו, השגחה ובשאיפה לחיי עולם 14364 

 14365 .(א"עלי שור ח)  .שימת הלב תמידית לבל נשתית את חיינו על תאוה קנאה וכבוד, לאמונה הוא

 14366 

 14367 מאמר קמ

אלהיך לך את הברית ואת ´ והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה 14368 

 14369 .(ב"י´ דברים ז) החסד אשר נשבע לאבותיך

אבל אני , ה איני מתירא מפני החמורות למה שהן חמורות"וד המעאמר ד, (ט"תהלים מ) עון עקבי יסובני 14370 

החמורות הן מחרידות ומבהילות , וכך הכוונה, (´תנחומא עקב א) למה שהן קלות, מתירא מפני הקלות 14371 

מה שאין כן , ותקוה שיהיה תשובה שלמה ויכופר, והחרטה גדולה ורבה ביגון ודאגה ואנחה מרובה, האדם 14372 

 14373 .למה שהן קלות בעיני, כ בדאגות ויגונות ומרירות הלב"החרטה כהקלות מפחד שלא תהיה 

שכמו ששכר לימודה , כי זה עיקר גדול למי שנכשל בחטא כגון ביטול תורה, וזה יסוד מוסד לכל התורה 14374 

ה על "שויתר הקב, (´ז´ חגיגה א) ש בפירוש בירושלמי"כמ, כמו כן עונש ביטולה כנגד כולם, כנגד כולם 14375 

וכמו כן קנאה ושנאה המצויה אצל בני , ולא ויתר על עון ביטול תורה, שפיכות דמיםז גלוי עריות ו"ע 14376 

מרוב , כ צריכה החרטה להיות רבה מאד ברגזה ובדאגה"וא, וכן כל המידות שהחמירו מאד בעונשים, אדם 14377 

 14378 .וזה מוכרח מהתלמוד ומהמדרש באר היטב, יגון בלב האדם החוטא יומם ולילה

ואם דוד , קלה היא בעיניו ולא יוכל להתחרט כדין, חרי שמצויה היא בבן אדםא? ומה יעשה האדם ויתרפא 14379 

פירוש כי העולה קלה בעיניו כמו המים , מה יעשה אדם שותה כמים עולה, ה היה מפחד מקלות"המלך ע 14380 

 14381 .(ע"ק´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .ועל זה אדאג ואפחד מאד, כחמורות כקלות, הקלים להימצא

 14382 

 14383 מאמר קמא

אלהיך לך את הברית ואת ´ שמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר הוהיה עקב ת 14384 

 14385 .(ב"י´ דברים ז) החסד אשר נשבע לאבותיך

איני מתירא מן המצות , ע"אמר דוד רבש, ה למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני"זש, והיה עקב תשמעון 14386 

, שמא עברתי עליהן מפני שהן קלות אבל מתירא אני מפני הקלות, מפני שהן חמורות, חמורות שבתורה 14387 

מה רב טובך , גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב, ה"אמר דוד לפני הקב, לכך נאמר והיה עקב תשמעון 14388 

שלא תהא נושא ונותן במצותיה של , זה שאמר הכתוב אורח חיים פן תפלס, זהו שכרן של מצות קלות 14389 

קלה שבקלות וחמורה , ה מתן שכרן"קבשתי מצוות גילה ה, איזו שכרה מרובה ועושה אותה, תורה 14390 

חמורה שבחמורות כבד את אביך למען , קלה שבקלות שלח תשלח את האם למען יטב לך, שבחמורות 14391 

 14392 .(ילקוט עקב) כ"ז ע"והרי הן שוין במתן שכרן בעוה, יאריכון ימיך

, ג איסוריםובכלל אינם שייכים לדעתנו לסו, יש דברים שאפילו בגדר עבירות קלות אינם נחשבים אצלנו 14393 

ובאמת הם , וביותר שהם המהלך התמידי שלנו, וממילא אנו דשים אותם בעקב, רק הם בגדר מילי דעלמא 14394 

גם , והם נובעים מחסרון ביסודות האמונה, כי ממקור לא טהור יהלכון, החמורות מצד עצמותם 14395 

דברים אלה וביותר ש, תוצאותיהם חמורות מאד לגבי כמה ענינים התופסים מקום חשוב בחיי האדם 14396 

 14397 .תלויים בשרשי מהות האדם וגם מהווים עצמותו

, ובאמת הרי שורשו בחטא, הרי אין אנו רואים את הענין הזה כדבר של חטא, לדוגמא ענין חמדת הממון 14398 

בית ) אבל באחרונה, ואמרו בתוספתא סוף מנחות, וגם הוא אב לכמה חטאים גדולים, חסרון אמונה ובטחון 14399 

מפני שאוהבין את הממון היא ? מפני מה גלו, הן עמלים בתורה וזהירים במעשרותמכירין אנו בהן ש, (שני 14400 

 14401 .ורק אהבת החומריות היא שגרמה, כי רוחניות אינה מביאה לשנאה, שגרמה לשנאת חינם

פ שעברו "דהראשונים אע, ל"א ז"ופירש הגר, (7יומא ט) טובה צפורנן של ראשונים מכריסן של אחרונים 14402 

אבל אחרונים , ´אבל היה להם מעלת הבטחון כמפורש שם בגמ, יהרג ואל יעבורעבירות חמורות שהן ב 14403 



שכן אם האדם מכיר , אבל היתה בהם שנאת חינם והוא בא מחוסר בטחון, ח"פ שעסקו בתורה ובגמ"אע 14404 

וביותר שדבר זה נוגע לעיקר , א לו לבוא לידי שנאה"א, שאין אחד נוגע במה שמוכן לחבירו כמלוא נימא 14405 

 14406 .כיון שענין חמדת הממון נובע מזה שהאדם הינו גשמי במהותו ובהול על הממון, דםמהותו של א

ועשו , שהיו בהולים על הממון, (´משלי כ) נחלה מבוהלת בראשונה, ל על בני גד ובני ראובן"ואמרו ז 14407 

גם נתבעו על שויתרו , (מדרש תנחומא) ולכן יגלו בראש גולים שגלו תחילה, מהעיקר טפל והטפל עיקר 14408 

לפי , ואף שבודאי היתה כוונתם טובה לחיזוק בתורה ועבודה, קדושת ארץ ישראל לגור בעבר הירדןעל  14409 

מ נתקיים בהם "מ, ויהא מזה תועלת לעסק התורה, שהמקום מתאים לפרנסתם ויוכלו להתפרנס בקלות 14410 

 14411 .יגלו בראש גולים

רים בכל עניני ומטשטשת כוחותיו האח, הרי שמצד החמדה השולטת באדם היא נעשית עיקר צורתו 14412 

וכי אמיתות הענין הרי זה גרוע , וכאמור אין האדם חושב את זה לחטא, והכל נעשה חומריות, מעשיו 14413 

דהרי חומד הממון משום דרוצה וחושב להיות בטוח בצרכי , דנובע מחסרון אמונה אמיתית, הרבה מחטא 14414 

ואופני טובתו הם , שמיםואילו הכיר בהכרה אמיתית כי הוא מושגח בכל רגע מן ה, י הממון"קיומו ע 14415 

 14416 .הלא לא היה קשור ולהוט אחרי הממון, וכל מה שזוכה הוא מן השמים, בהשגחה

וביותר שהיא גורמת , וגם בתוצאותיה הרי החמדה היא אב לכמה חטאים גדולים בכל עניני חושן משפט 14417 

בחמדת ממון וכמו שהוא , ל"ובתוספתא הנ´ עבירות חמורות כמבואר בגמ´ לשנאת חינם השקולה כנגד ג 14418 

מטביעים חותמם , והדברים הללו היינו חמדות ותאוות עניני העולם, כן הוא ברדיפת הכבוד ושאר מידות 14419 

הינם בעצם חומר , דנפש האדם וגם הרוח שבו שהוא עיקר מציאותו, עד שהם נעשים עצמותו של האדם 14420 

במידה שהוא מניח להן , ותולפי תכונותיו הטבעי, והם מקבלים צורתם לפי מעשי האדם ומחשבותיו, היולי 14421 

 14422 .להשתלט על נפשו ורוחו

אך ביותר עושים רושם הענינים המקושרים עם תכונות , והנה באמת כל פעולה ומחשבה עושה רושם 14423 

שאם שמע דבר שעשה עליו רושם , וכמו בענין הזכרון, שבזה הרושם חזק הרבה יותר לאין שיעור, הנפש 14424 

יהא הדבר זכור לו היטב אף כעבור , מו מאדם חשוב ומפורסםכגון ששמע דברי שבח על עצ, מצד מידותיו 14425 

והענין עומד לנגד , והוא משום דהטביעו רושם עמוק בנפשו, אף שלא חזר על זה במחשבתו, עשרות שנים 14426 

 14427 .עיניו כמו חי כאילו היה זה עכשיו ממש

ציאות רוחנית הרי נעשית מציאותו מ, וכל מה שהאדם מרחיק עניני העולם ומתמסר לתורה וחושב בתורה 14428 

היינו שיסיר בשעת , ´ואשפוך את נפשי לפני ה (´שמואל א)ב  דכתי, וכן הוא בתפילה, למעלה ראש 14429 

שבזה , ויודבק לגמרי באותיות התפילה בכוונה שעומד לפני המקום, התפילה כל ציורי הנפש החומריים 14430 

 14431 .יפעל הרבה להחליש ציורי החומר מהנפש

הא , יב כי גדול עד שמים חסדך וכתיב כי גדול מעל שמים חסדךרבא רמי כת, אמרו (´ב´ נ) ובפסחים 14432 

כי העוסק בה שלא לשמה וכל תכלית מעשיו היא , כאן בעושין לשמה וכאן בעושין שלא לשמה, כיצד 14433 

ומה , ובכאן הוא שכרו כי כאן מקומו, הרי הוא בעצמותו רק עד שמים ולא למעלה מזה, ז"לעניני העוה 14434 

ולהתקשר מאד בתורה שיהיו רוחו ונפשו קשורים לאורות , ר עיקרמאד צריך להתחזק שיהא העיק 14435 

, וביחוד צריך להתחזק בימי הרצון, ובזה צריך למעט שלא יכנסו דברים בטלים לתוך מעיו, העליונים 14436 

 14437 .(משנת רבי אהרן)  .שהזמן קצר והמלאכה מרובה

 14438 

 14439 מאמר קמב

אלהיך לך את הברית ואת ´ והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה 14440 

 14441 .(ב"י´ דברים ז) החסד אשר נשבע לאבותיך

ע איני מתירא מן המצוות "אמר דוד רבש, ה למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני"זש, והיה עקב תשמעון 14442 

ואתה , אבל מתירא אני מפני הקלות שמא עברתי מפני שהם קלות, חמורות שבתורה מפני שהן חמורות 14443 

מה רב טובך זהו שכרן של מצוות , לכך נאמר והיה עקב תשמעון, וה קלה כבחמורהאמרת הוי זהיר במצ 14444 

ישמור ´ ה, אם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון, והיה עקב תשמעון, (´תנחומא עקב ע) קלות 14445 

ז "עוונות שאדם דש בעקביו בעוה, ש בן לקיש מאי דכתיב עוון עקבי יסובני"אמר ר, (י"רש) לך הבטחותיו 14446 

 14447 .(.ח"ז י"ע) ן לו ליום הדיןמסובי

הכל תלוי , וכאשר אנו מגיעים לעולם המעשה, כ להגדיל את עולם התורה והמצוות"אנו רגילים כ 14448 

אלא , גם העולם הגדול בנה מגושים ענקיים, אך זוהי החכמה של בנין האדם! במעשים קטנים דוקא 14449 

ם אשר רק במיקרוסקופ המגדיל פי וגופנו מורכב מתאי, מאטומים זעירים שאין בכוח העין להבחין אותם 14450 

אם , הוא מורכב ממעשים שאדם דש בעקביו, כן גם בנינו הרוחני של האדם, מאה אלף יכולים לראותם 14451 

 14452 .לטוב אם למוטב



כרגיל אדם הרוצה לתקן את העולם חושב על שיטה , ידיעה זאת צריכה לחולל מהפכה במחשבתנו 14453 

כ על מעשים "הרוצה לתקן את עצמו חושב ג, ם או לצדקאו על אירגון עולמי לשלו, החובקת זרועות עולם 14454 

איזו שלמות , אבל מעשים זעירים שאינם מכבידים כלל על האדם, גדולים וכבירים של חסדים או קדושה 14455 

 14456 .דוקא ממעשים קטנים נבנה האדם, אולם האמת כך היא? יכולה לצמוח מהם

, היא זעירה עד מאד אולי מיליגרם, חתהכמות של חומר מרפא בתרופה א, ונקח לנו ראיה מחכמת הרפואה 14457 

ואולי היתה אפילו , היא היתה מזיקה לאדם במקום לרפאותו, אם התרופה היתה מכילה כמות יותר גדולה 14458 

אם נותנים אותם , הרי מצאו כי רעלים מסויימים אשר בכמות יותר גדולה ממש מרעילים, ממיתה אותו 14459 

על כגון זה אמר , ק כך הוא במעשה עבודה במידותבדיו, בכמות זעירה עד מאד יש להם השפעה מרפאת 14460 

´ עיני ה, (´זכריה ד) המה משוטטים בכל הארץ´ והפסוק גומר עיני ה, הנביא כי מי בז ליום קטנות 14461 

 14462 !ולכן גם אתם אל תבזו מעשה קטן, המשוטטים בכל הארץ אינן מבזות דבר קטן ברוחניות

! הם אינם מעוררים את כוח המרידה, מעשים הקטניםאך לנו יש עוד ענין גדול ב, די בלימוד זה כשלעצמו 14463 

ברבות הימים הוא ירגיש היטב את כוח המרידה ההולך , המקבל על עצמו איזה דבר גדול המכביד עליו 14464 

ויש על זה ציור , אין בו כדי לעורר אותו, אבל מעשה קטן שאינו מכביד כלל על האדם, ומתגבר עליו 14465 

, בהגיע המטוס לתחום מצרים ראיתי שהוא מנמיך מאד, למצריםאחר מלחמת יום הכפורים טסתי , מוחשי 14466 

אמרו לי כי עכשיו אנו בתחום , חשבתי כי אולי חל איזה קלקול במנועים, ממש כמה מטרים מעל לקרקע 14467 

כי הראדאר , לכן הוא מנמיך למטה מגובה הראדאר, ולא כדאי שהוא יבחין במטוס יהודי, הראדאר המצרי 14468 

גם לכוח המרידה יש , ובמטוס הטס מתחת לגובהו אינו מבחין, ה מהגובה שלומבחין רק במטוס הטס למעל 14469 

 14470 .ובמעשים קטנים שהם מתחת לגובהו אינו מבחין, וגם הוא מבחין רק במעשים שהם מעל לגובהו, ראדאר

כל הדרכה , אין לעסוק בשום אופן במעשים המכבידים עלינו, זהו היסוד הראשון בעבודה המוסרית 14471 

, וצריך כל אחד לשפוט בעצמו מתי דבר אחד מכביד עליו ומיד יניח אותו, ים קטניםמעשית תהיה במעש 14472 

וכאשר ימשיך באותה , המתחיל בעבודה ישאל איך מעשים קטנים כאלה יכולים לנטוע בטבעו איזו מידה 14473 

ואף אנו , אף ישאל כי אותה פעולה נהפכה אצלו לשיגרה ואינו מרגיש בה כל טעם, פעולה חודש ויותר 14474 

 14475 . הדבר תלוי לאיזו מטרה הוא עוסק בפעולות אלו, לונאמר 

בודאי שאין להמשך הפעולה הזאת לא טעם ולא , אם כוונתו להוסיף עוד פרומקייט על הפרומקייט שלו 14476 

ואף לקנות המידות , אלא לקנות הבנה במידות, אך אין פנינו מועדות בכל העבודה להוסיף פרומקייט, ריח 14477 

אבל גם בדברים קטנים נוכל להתלמד , נם בדברים קטנים אנו עוסקיםאמ, עצמן שתיהפכנה טבע אצלנו 14478 

אך דבר זה כבר שייך ליסוד השני שעליו מיוסדת העבודה , יותר ויותר בעמקי המידה שבה אנו עוסקים 14479 

אכן ? האם אין לו תקנה, ומה עם כוח המרידה עצמו, ה"הוא יסוד ההתלמדות שיתבאר בע, המוסרית 14480 

 14481 .(ב"עלי שור ח)  .כאשר תתעורר בלב האהבה היא תהיה תיקונו, הברוב עבוד, ברבות הימים

 14482 

 14483 מאמר קמג

 14484 .(ד"י´ דברים ז) ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך

הורגלנו לחשוב שמגיע לו זאת במידת , ז ואיננו ראוי לזה בצדקת מעשיו"כל אשר ימצא חיי נחת בעוה 14485 

ועיין , ומקרא מפורש הוא ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו, ללאמנם יש אשר איננו ברחמים כ, הרחמים 14486 

וכבר , ב"ז כדי להאבידם מן העוה"ה משלם שכר טוב לרשעים בעד מצוותיהם בעוה"שם בתרגום שהקב 14487 

, אשר לא די שיענישו לרשע רעה בעד כל עבירותיו אשר עבר, שאלו רבים האם דרך משפט וצדק הוא 14488 

, ז שהוא באמת הבל הבלים"וישלמו לו שכרן רק בעוה, ת המעטות שלואלא גם יקחו ממנו את שכר המצוו 14489 

 14490 ?ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא

ויותר מאלה אשר לא נוכל להשיג , ויש בענין זה כמה גדרים אשר גם לפי קוטן שכל האדם מובנים המה 14491 

אד עמקו אשר מ´ שיוכל להבין ולהשיג את כל עמקי משפטיו ית, כי איך יוכל האדם לדמות בנפשו, כלל 14492 

די הוא לנו לדעת כי ישרים , אך גם בגדרי משפטיו המעטים אשר יש לנו קצת הבנה בהם? מחשבותיך 14493 

וגם בזה יש די , נזכיר בזה רק איזה מן הגדרים המובנים לנו, ומשפטיו בצדק ואמת´ ואמיתיים דרכי ה 14494 

 14495 .להבין ולהשכיל

ש "העשויים לש (א, חינות כלליותאך יש בהם שתי ב, יש כמה מדרגות בקיום מצוות ובמעשים טובים 14496 

אפילו שהמעשים ההם טובים , כשהם עשויים שלא לשמה (ב, להידבק בדרכיו´ ובכוונת הלב לעבודת ה 14497 

 14498 .´אך לא נעשה אותם לשם עבודת ה, וישרים ונושאים חן בעינינו מפני טבע הטוב והיושר שנטבע בנו

ב הוא להידבק "היינו השכר בעוה, שכינהב הוא אשר צדיקים יושבים ונהנים מזיו ה"והנה השכר בעוה 14499 

אמנם אם המצוות אשר עשה , ´ולזכות להשפעה גדולה רוחנית בהשגתו ית, בדבקות עליונה´ אליו ית 14500 

י דבקותו "אז השכר הוא כי אותה הקדושה שבאה אל נפשו ע, ´אותם האדם המה בגדר הדבקות אליו ית 14501 



יזכה להשיג בה עד כדי האפשרות הכי עליונה אשר ו, תנתן לו בכפלי כפלים אלפי אלפים פעמים, ת"בהשי 14502 

 14503 .יוכל נברא להשיג

ואין מציאות , הלא איננו שייך זה כלל, ´אך זה אשר מעשיו הטובים אין בהם אותו ענין של דבקות בו ית 14504 

על כן מאשר מעשיו , בשכר שאין למעשיו שום שייכות אליו, כלל איך לשלם בעד המעשים הטובים שלו 14505 

משום זה גם , היינו מעשים טובים אנושיים, אבל לא עלו למעלה מבחינה אנושית, אם גם טובים המה 14506 

והעולם אשר המעשים , וממש כפי ערך המעשים לעומתו הוא השכר, ז"השכר הוא בבחינה המושגת בעוה 14507 

 14508 .באותו העולם צריך שיהיה גם השכר, שייכים אליו

ת אלא אם יגיע אליו דבר אשר השתוקק כי לא יהנה האדם באמ, וראיתי בביאור ומשביע לכל חי רצון 14509 

ואם יהיה לאדם איזה דבר מבלי שיצטרך , כי רק מילוי התשוקה הוא עיקר ההנאה והעונג, להשיגו 14510 

 14511 .אזי הנאתו ועונגו בו מעטים מאד הנה, להשתדל השיגו

אזי , ומי שבחייו היה גשמי בכל רצונותי, והנה האדם לא יקנה לו מידות ותאוות ורצונות חדשים אחר מותו 14512 

שם איננו מקום , כי כפי אשר תבוא נפשו מכאן כן תהיה שמה, גם כשימות לא יהיה לו חשק לרוחניות 14513 

ומי אשר , כי אין מעשה וחשבון ודעת בשאול אשר אתה הולך שמה, י גיהנום יתוקן"התיקון זולת אם ע 14514 

יות וזכות להתקרב אל גם בבואו שמה ישאף לרוחנ, ´בחייו שאיפתו ורצונו היו רוחניים להתקרב אליו ית 14515 

 14516 .´ה

והרשע , כי זה הוא אשר אליו ישאף וממנו יתענג, וממילא הלא מוכרח ששכר הצדיק יהיה בעולם הרוחני 14517 

ז דבר שהוא מעין "הלא אם ננסה ליתן לבן עוה, ז ישאף ואך ממנו יתענג"ז כי לעוה"ישולם שכרו בעוה 14518 

אך האיש הגשמי , הרוחני יהיה מאושר בואשר האיש , כמו דבר תורה נפלא או השגה ברוחניות, ב"עוה 14519 

וגם בטעמים הללו מובן הוא גדר , ויספור את הרגעים אימתי נחדל מלענותו, ימצא את עצמו בעינוי רב 14520 

 14521 .ז"רשע וטוב לו בעוה

אשר כי נראה רשע אשר ינתן לו הרבה , אך יש עוד כמה בירורים בענינים אלו וראוי להזכיר עוד אחד 14522 

אך באמת איננו שייך למידת הרחמים כלל אלא , אה כאלו בא ממידת הרחמיםאף אם נר, ז"מטוב העוה 14523 

 14524 .ז שלו"ממקור רע וטמא מגיע לרשע הזה כל שפע הרב של העוה, ממקור אחר

הוא צריך , כמו שאנו רואים שכאשר האדם חפץ למכור סחורה, ת ברא יצר טוב ויצר הרע"הנה השי 14525 

ויש אשר יעשו חלונות גדולים ויאירו אותם באור , ורולהראות לקונה ולהסביר לו עד כמה טובה היא עב 14526 

, כן שני היצרים יצר הטוב ויצר הרע, למען ישים הקונה את לבו לסחורתו, רב וישימו בם את סחורתם 14527 

היצר הטוב חפץ להשפיע שיבחר , ת נתן לשניהם האפשרות להשתדל להשפיע על לבות בני האדם"השי 14528 

ניהם מראים לאדם כמה עונג וכמה אושר יגיע לו אם ילך וש, ויצר הרע שיבחר בשקר, האדם באמת 14529 

 14530 .בדרכם

ביודעו שהוא הולך בדרך האמת , היצר הטוב מראה לאדם כמה מן העונג והאושר ירגיש האדם בעצמו 14531 

כ "ז ומכש"עד כמה גדול אושר נפשם בעוה, ויראה לו את חיי הגדולים והקדושים והחכמים, והצדק 14532 

, וסחורתו איננה שוה כלום, יותר לייפות את סחורתו כי הרי שקר בפיור הרי צריך עוד "והיצה, ב"לעוה 14533 

ולומר , ר שיהיה לו להראות לאדם מן החיים"ועל כן ההכרח בעד יצה, וכל אשר יקח מידו הלא רעה ינחל 14534 

הרי תראה כי אם בדרכי תלך אז יהיה לך , ז ואף שחטא"הלא תראה את פלוני את עושרו ואושרו בעוה 14535 

לא היה , ואלמלא היתה האפשרות שיוכל להראות כזאת לאדם במציאות, ז"עניני עוהעושר וכבוד וכל  14536 

 14537 .שום אדם שומע לו

, ת ליצר הרע הכוח לקבץ לו חיל של עושי רצונו"נתן השי, על כן למען תהיה הבחירה שוה לשני הצדדים 14538 

נעשו משרתים האנשים הללו , ובשבילו ינתן להם מן העולם הזה למען יוכל להכשיל בני האדם על ידם 14539 

כי בזה ואך בזה יוכל לפתות , ת לשטן לשלם למשרתיו בחיי עולם הזה"ורשות נתן השי, ליצר הרע 14540 

 14541 .לאחרים

ולגמרי הם בכל מציאותם דבוקים , כי נכנסו לגמרי בחיל השטן, אכן אוי לאנשים ההם ואוי לנפשם 14542 

אז גם מציאות , כעשן תכלהוכל הרשעה כולה , ר מן העולם"וכאשר יגיע הזמן אשר יתבטל יצה, בטומאה 14543 

אבל יבוטל לגמרי , כי לא די אשר יסבול הרבה, ה על הרשע"ש דוד המע"וכמ, רשע זה תתבטל לגמרי 14544 

אבל מקור טובה זו , הרי למדנו בזה עוד גדר בענין רשע וטוב לו, (ז"תהלים ל) והתבוננת על מקומו ואיננו 14545 

 14546 .(22דף ´ מכתב מאליהו א)  .אינם רחמים אלא השטן

 14547 

 14548 ר קמדמאמ

´ דברים ז) ממך כל חולי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך´ והסיר ה 14549 

 14550 .(ו"ט



וכלום מעוניינים אנו , וכי לא די בזה שלא ישים את המחלות על ישראל? מהו ונתנם בכל שונאיך 14551 

כעין נקמה בגוים , ראלהאם יש בזה כוונה להרגיע ולהשיב את נפש יש? שהמחלות יבואו על ראש שונאנו 14552 

 14553 ?שהרי הכתוב מדגיש ונתנם בכל שונאיך ככוונה להרגיע ולפייס, ובשונאי ישראל

וכל זמן , כי כאשר מידת הדין שולטת בעולם אין היא שוקטת עד שבא הדין לידי מיצוי, ונראה שיש לפרש 14554 

רחמיו הגדולים ה ב"ולכן הקב, הריהו עומד ומקטרג ותובע את התגשמותו למעשה בעולם, שלא נתמצה 14555 

ובזה הוא משקיט ומרגיע את מידת הדין וממלא , מחליף את מידת הדין מישראל ונותנה על אומות העולם 14556 

´ מרגיש הוא אז את רחמי ה, וכאשר עם ישראל רואה את הדינים שבאו לאומות העולם, את תביעתה 14557 

יהם רואות את מה שעלול עינ, שכן אותם דברים צריכים היו לבוא עליו ונמנע עתה מהם, הגדולים עליו 14558 

ת על רחמיו המרובים שהסיר מהם כל מחלה וכל המדווים "ומתוך כך מודים להשי, היה לבוא עליהם 14559 

 14560 .הרעים

ואתן אדם , מאשר יקרה בעיני ואני אהבתיך, אלהיך מושיעך נתתי מצרים כפרך כוש וסבא תחתיך´ אני ה 14561 

שבכוריהם מתו ואתה בני בכורי , לפדיון המצרים הם היו לך, (ג"ישעיה מ) תחתיך ולאומים תחת נפשך 14562 

הדין מתוח , (י שם"רש) ואומר לשפוך חמתי עליהם בארץ מצרים´ כמו שנא, ניצלת והייתם חייבים כליה 14563 

אינו בא על סיפוקו עד שיתנו לו את חילופיהם של , הוא אינו רוצה להתבטל ותובע את התגשמותו, בעולם 14564 

 14565 .ה את ישראל ושופך את חמתו על מצרים ואדוםה פוד"הכליה מוכרחת לבוא אך הקב, ישראל

רבי אלעזר עאל לבית הכסא אתא ההוא רומאה  (א"ישעיה רמז תנ) איתא בילקוט, ואתן אדם תחתיך 14566 

קרי עליה רבי אלעזר ואתן אדם , שמטיה לכרכושיה (נחש)א  אלעזר אתא דרכונ´ מדנפק ר, אוקמיה 14567 

אבל בתנאי שבא אדם , הוויתור הציל את עצמוי "וע, אלעזר´ מידת הדין היתה מתוחה על ר, תחתיך 14568 

אין היא מוותרת , כי מידת הדין תובעת את שלה, א ונתנו על ההוא רומאה"והעבירו את הדין מר, תחתיו 14569 

הרי מחליפים ומעבירים ממנו את הדין , י תשובה ומעשים טובים"ומי שזוכה ע, עד שהיא משיגה את שלה 14570 

 14571 .לשונאי ישראל

מעבירין ממנו על אדם אחר על , ובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירהותש, וזהו שאנו אומרים 14572 

נחוניא בן הקנה כל המקבל עליו עול תורה מעבירין עול מלכות ועול דרך ´ וכן אמר ר, שונאי ישראל 14573 

בזכות התורה אין , (´ח´ א ג"פק) וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועל דרך ארץ, ארץ 14574 

 14575 .כי הגזירה צריכה להתקיים, אלא מעבירים ממנו לאנשים אחרים, ממנו את גזירות המלכותמבטלים 

אמרו ישראל כשם שאנו עולין מצד אחד , וכל הפורק עול התורה מעבירים אחר עליו, הדין תובע את שלו 14576 

ע כלום יש עבד "ל רבש"א, ה לשר של ים פלוט אותן ליבשה"ל הקב"א, כך מצרים עולים מצד אחר 14577 

מאי אחד , מיד פלט אותן ליבשה, ל אתן לך אחד ומחצה שבהן"א? ן לו רבו מתנה וחוזר ונוטל ממנושנות 14578 

ל שמידת הדין "כנ, ואלו בסיסרא תשע מאות רכב ברזל, דאילו בפרעה כתיב שש מאות רכב בחור? ומחצה 14579 

 14580 .תובע את שלו ומבקש תמורת הנידון להחליפו לאחר

נפרד ברגעיו , ל ביחד עם תלמידי חכמים גדולים"לם זצדניאל מק´ כשהוליכו את הגאון הצדיק ר 14581 

ישמעאל עצמו והזכיר את השם בסילודים ´ בגזירת עשרה הרוגי מלכות טהר ר, האחרונים בדברים האלה 14582 

, שרפי מעלה צעקו במרה זו תורה וזה שכרה, ושנים מהם הוציאו תחילה שהם גדולי ישראל, ועלה למרום 14583 

גזירה היא מלפני קבלוה , ל אחר אהפוך את העולם לתוהו ובוהואם אשמע קו, ענתה בת קול משמים 14584 

 14585 .משעשעי דת יומים

שיש להם , ´הבת קול גילה סוד ה, מן השמים השתיקו את הקולות המרים בנימוקים של סודות הבריאה 14586 

, או שהעולם כולו יחרב, אם לקבל את הגזירה למות על קידוש השם, לבחור בין שתי הדרכים הללו 14587 

שכן מידת הדין תובעת בכל החומרה , ש שלכם תחליף את גזירת ההשמדה והחורבן מהעולםומסירות הנפ 14588 

י זה "ורק ע, במקום העולם שנגזר עליו כליה, י חליפין שיינתנו הצדיקים הללו"ואינה מוותרת כי אם רק ע 14589 

 14590 .ישתתק הדין

למה היתה כל , ת בנווישא אברהם את עיניו וירא והנה איל וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תח 14591 

את אברהם ´ הלא היה זה רק נסיון שניסה ה, וכי מטרת העקידה היתה קרבן, ההתאמצות להקריב איל 14592 

אולם ? הרי נסתיימה השליחות והמטרה נתמלאה, ת"מסירת נפשם להשי, ואחרי שהצליחו לגלות, ויצחק 14593 

י "לשחדו ע, ת חלקו המגיע לושרוצה א, הטעם הוא כדי לסתום פיו של מידת הדין, לפי דרכנו שפיר אתי 14594 

 14595 .האיל במקום יצחק

ברא זעירא הוה ליה לרבי יוסי דפקיעין ולא שביק לבר נש דימטי לערסא דאבוי , בלק´ ק פ"נאמר בזוה 14596 

פתח ההוא ינוקא ואמר , אלא הוא בלחודו הוה סמיך ליה ובכי עליה פומא בפומיה מתדבקא, בתר דמית 14597 

הוה געי ההוא ינוקא ובכי , קן ציפור לפניך שלח תשלח את האם כי יקרא, מאריה דעלמא כתיב באורייתא 14598 

, אנא ואחתי זעירתא מנאי, תרין בנין הווינא מאבא ומאמא, מאריה דעלמא קיים מלה דא דאורייתא, ואמר 14599 

הא הכא כולא הוא ? ואי תימא מאריה דעלמא אם כתיב ולא אב, הוה לך למיסב לן ולקיימא מלה דאורייתא 14600 



השתא אבא דהווי חפי עלן אינסיב מעל בנין אן דינא , יתת ונסיבת לן מעל בניןאימא מ, אבא ואמא 14601 

 14602 .דאורייתא

זכאה , עד דהוו יתבין שמעו חד קלא דהוה אמר, אלעזר וחברייא לקבל בכיה וגעו דההוא ינוקא´ בכו ר 14603 

בני נשא ותליסר , אנת רבי יוסי דמלין דהאי גדיא ודמעוי סליקו לגבי כורסייא דמלכא קדישא ודנו דינא 14604 

והא עשרין ותרתין שנין אוסיפו לך עד דתוליף אורייתא להאי גדיא , ה למלאך המות בגינך"אזמן קוב 14605 

, י חליפין"הגזירה שנגזרה על רבי יוסי דפקיעין לא יכלה להתבטל אלא ע, ה"שלימא חביבא קמי קוב 14606 

לא התרצה אלא לאחר ועל כן , יוסי משקלו היה רב´ כיוון שר, ומידת הדין לא הסתפקה בסתם חילופים 14607 

השעיר לעזאזל זהו שוחד , א"אחרי בשם פרקי דר´ ן פ"ברמב´ ועי, שהחליפוהו בתליסר אנשים אחרים 14608 

 14609 .לסמך מם שלא יקטרג ולא יבטל קרבנם

ואם , כאשר אמר ראובן ליעקב אביו שישלח עמו את בנימין, פ רעיון זה אפשר להבין מה שאינו מובן"וע 14610 

אלא ידוע היה לו כי אם נגזרה על יחיד ? וכי מה כיוון ראובן בזה, שני בניו לא ישיבנו אזי ימית יעקב את 14611 

, והעצה בזה היא החליפין, אי אפשר לבטל את הגזירה ולשתק את מידת הדין בלי איזה פיוס, או על הכלל 14612 

ולכן אמר לאביו כי הוא מוכן להחליף את סכנת בנימין שתהיה על , היינו להחיל את הגזירה על דבר אחר 14613 

, הוא מעמיד את שני בניו כנגדו, וכיוון שערך חייו של בנימין הם בדרגה גבוהה, ני בניו ויהיו הם במקומוש 14614 

 14615 ?כלום אין בני ראובן בניו הוא, כי מה זה יועיל ליעקב, אלא שיעקב הוכיחו על השטות שבדבריו

דבעי למימהליה נח  ההוא יומא, בעי רחמי והוי ליה, חנין חתניה דבי נשיאה הוה ולא הוי ליה בני´ ר 14616 

בעת חנינתו , בעת שמחתו נאנח, פתח עליה ההוא ספדנא שמחה לתוגה נהפכה ששון ויגון הודבקו, נפשיה 14617 

ומי שאין לו בנים חשוב , ולא הוה ליה בני, י שם"ע´ ובפי, (ה"ק כ"מו) אסיקו ליה חנן על שמו, אבד חנינו 14618 

וזהו , א חזרה ריקם ונגזרה עליו מיתה ממשולפי שהרבה בתפלה שיהיה לו בנים נשמעה תפילתו ול, כמת 14619 

עם ´ מי זה אנוש יחקור סודות הבריאה וטוב טעם הנהגת השם ית, ל"י תפילתו עכ"שמחה לתוגה נהפכה ע 14620 

, ועל האדם לבחור בגזרת השם באהבה, והתוגה היא לשמחה, לפעמים השמחה לתוגה? ברואיו ויצירי כפיו 14621 

 14622 .כמאמר הכתוב ובחרו באשר חפצתי

יש לפעמים , ל"ואמר על זה החפץ חיים זצוק, (´תהלים ל) כי דליתני ולא שמחת אויבי לי´ הארוממך  14623 

ה עושה עמו חסד ומחליף את עונשו שיעני כי עני "והקב, שנגזר על האדם גזירה שימות עבור חטא שחטא 14624 

שמחת ה כי דליתני שעשני עני והצלת אותי ממות ולא "מודה אני להקב, וזהו כוונת הפסוק, חשוב כמת 14625 

ע "שיכול לפדות א´ כ יש לאדם להכיר חסדי הבורא ית"א, ל"שהמלאך המות לא ישמח עכ, אויבי לי 14626 

י שיוותר על "או ע, י חליפין שיקבל על עצמו גזירת הבורא בעניות"ע, מעונשים קשים ומרים אף ממות 14627 

, לבים ואינם משיביםושיהיה מן הנע, י שיקבל את תוכחת חביריו ורבותיו"או ע, רצונותיו ומותריות החיים 14628 

 14629 .ויהיה לו כפרה ותמורה על הגזירות הרעות

י שיסתגף "ע, שמצא תרופה לביטול הגזירה הרעה של מוות, אומר (´י ח´פרק שני ס) ובתומר דבורה 14630 

שיתבטלו הגזירות הרעות , וממש ישמח בהעלבונות שיבואו עליו, בבזיון שבני אדם מבזים ומחרפים אותו 14631 

נכוון בתפילה לבטל כל הגזירות הרעות ולהמתיק את , ואדרבה יחפוץ בהם, ובמיתה מחייו ומחיי בני 14632 

 14633 .(אור חדש)  .ולהעבירן על שונאי ישראל, להחליפם על עצים ואבנים, הדינין להורידן למטה

 14634 

 14635 מאמר קמה

´ דברים ז) ממך כל חולי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך´ והסיר ה 14636 

 14637 .(ו"ט

הכל נכלל תחת , הטוב מצד אחד, נוסף על זה אין במציאות כלל, נה המקיף לכל הדברים הוא טוב ורעה 14638 

ומצד שני , בלי שום מעצור ומעכב, מעין שוטף בלי גבול ותכלית, שענינו השפעה עד אין סוף, שם טוב 14639 

ראה נתתי , מעצור אטום ועיכוב ההשפעה, שענינו היפך להראשון, גם שם נכלל הכל תחת השם רע, רע 14640 

כי יותר , זוהי כל התורה וזה כל האדם, (´דברים ל) לפניך היום את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע 14641 

 14642 .טוב זהו החיים ורע זהו מוות, אין במציאות

שמציאות הטוב היא מציאות , ענינים אלה אין צריך להבינם כדברים הפורחים באויר אלא כענין מציאות 14643 

, (7ז"מ ק"ב) ל"עד כמה זה פשוט נוכל לראות ממה שאמרו חז, יאות של מוותומציאות הרע מצ, של החיים 14644 

אמר תשעים , רב לטעמיה דרב סליק לבי קברי, (י"עין רעה רש) ממך כל חולי אמר רב זו עין´ והסיר ה 14645 

 14646 .ותשעה בעין רעה

, תשהוא הארס הממי, איזה מציאות של סם המוות הוא הרע שבאדם, רואים אנו מזה דבר מבהיל למאד 14647 

העין אינה אלא צנור המוביל את הארס , הלא פשוט כי לא העין היא הממיתה, תשעים ותשעה בעין רעה 14648 

אשר בנגיעה כל , רע זהו מציאות של מוות, כי רק הרע אשר בקרבו הוא הממית, אשר בקרב האדם לחוץ 14649 



ולה מפרפר גם מיתות החמורות שהח, אדם רע בהבטת עין לבד מיד הוא ממית, דהו אליו מיד בא מוות 14650 

 14651 .הכל בא בגרמת עין רעה של האדם, ביסורים הכי גדולים

לאו דוקא בהבטת , אדם רע, והנה זה פשוט שעין רעה לאו דוקא, כ יש במציאות הרע אשר בקרב האדם"כ 14652 

מביא מיתה , מארס הוא את כל הסביבה, אדם רע כשהוא עובר כל המקום מתמלא רע, עין שלו הוא ממית 14653 

כ הרי "וא. סוד מוות כזה הוא הרע, כל שדות הקברות מעין רעה, שעה בעין רעהעד שתשעים ות, לעולם 14654 

 14655 ל"והרי אמרו חז, שהחלל הראשון הנופל מסיבת הרע שלו הוא האדם בעל עין הרע בעצמו, פשוט ומובן

ועל כן אמרו שם ההולך למוד את גורנו אומר , אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין (.ב"שם מ) 14656 

לפי שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי , כ ברך הרי זה תפילת שוא"מדד ואח, שתשלח ברכה יהי רצון 14657 

 14658 .מן העין

והרי כל אדם , הוא ודאי מאחל לעצמו ברכה וטובה עד בלי די, הנה האדם כשהוא הולך למוד את גורנו 14659 

, את הברכה ומכל מקום הרי לנו שהבטת עין של בעל הגורן על גורן של עצמו מעכבת, טוב הוא לעצמו 14660 

אבל כלפי סוד הברכה עדיין זה רע עין , אלא מפני שאחרי כל הטוב שמכיל האדם לגבי עצמו? כ למה"וכ 14661 

 14662 .הוא בעצמו מעכב את הברכה שלא תחול בגורנו, וכבר אין הברכה מצויה, ממש

 14663 י"מחצית השקל בא כדי שלא ישלוט בהם עין הרע ע, ל"אמרו חז! נוראות הדברים עד היכן הם מגיעים

טוב עין , (ב"משלי כ) אשר עליו נאמר, הלא משה רבינו בעצמו, נתבונן נא מי היה המונה לישראל, המנין 14664 

ז ברכתו של משה רבינו "ובאמת שכל תכלית המנין היה כדי להשיג עי, (ח"נדרים ל) הוא יבורך זה משה 14665 

ך להסתיר את כ חיפשה תורה תחבולה ועצה אי"ואעפ, (ה"מ´ ן במדבר א"רמב) לכלל ישראל כמבואר 14666 

ואילולא מקרא כתוב אי אפשר , כדי שלא ישלוט בהם עין הרע, הכלל ישראל מעינו הטובה של משה רבינו 14667 

עדיין יש בחינה של עין רעה , כי אף בעין טובה של משה רבינו, והוא מבהיל ונורא מאד, דבר זה לאומרו 14668 

 14669 .אשר נתיראה תורה ממנה והוצרכה להסתירם

אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף ´ ה´ על הפ, (ב"י´ ר א"דב) ל"שאמרו חז צריך להבין את זה על דרך 14670 

, ה לא נתן קצבה לברכותנו"רבינו משה הקב, כך אמרו לו ישראל, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, פעמים 14671 

ה יברך אתכם כאשר "כשיבוא הקב, אמר להם מה שברכתי אתכם משלי ברכתי! ואתה אמרת אלף פעמים 14672 

אלא שסוד הברכה של משה רבינו לא , באמת לא ברכן משה רק לאלף פעמים ולא יותר ולמה, דיבר לכם 14673 

 14674 .הגיע רק עד אלף פעמים

ולא כמו שאנו , שזהו ענין של ברכות, ברכתו של משה רבינו לא היתה אלא לפי מידת הברכה שהכיל 14675 

שכלפי , שה רבינוז צריך להבין מה שאמרנו מבחינת רע עין אצל מ"עד, מורגלים ליתן ברכות בלי קימוץ 14676 

שהרי , גם הטוב של משה רבינו הוא בחינה של רע עין, ה"לגבי מידת טובו של הקב, הברכה של אין סוף 14677 

 14678 .רק עד אלף פעמים, מידת הברכה שלו לא היתה סוף סוף אלא במידה קצובה

 14679 טובה הקללה שקילל אחיה השילוני יותר (.´תענית כ) ל"ועל דברינו זה צריך להבין מה שאמרו חז

, ה כדי להשיג מבלעם הרשע ברכות בשביל הכלל ישראל"כמה גלגל הקב, מהברכות של בלעם הרשע 14680 

כי בלעם הרשע שהיה רע , משום שסוד כזה הוא ענינו של רע, אבל סוף סוף נתהפכו לקללה, ונתן להם 14681 

 14682 .עין גם ברכות שלו הם מות ממש

לעמוד בשדה חבירו בשעה  (7´ב ב"ב) ל"עד שאסרו חז, עד כדי כך האדם משחית ומחבל ממש בראיה שלו 14683 

, שאמרו שם גינה שאני דבגינה יש היזק ראיה משום עין רעה, ודנוהו כמזיק ממש, שהיא עומדת בקמותיה 14684 

, אבל באמת על האדם לעמוד מבוייש ונכלם, אלו בהבלעה בלי שום בושת פנים´ אנו עוברים על דברי גמ 14685 

 14686 .ממששבמציאותו לבד נידון למזיק , כלימה תכסה פניו

, התחברות כל דהו אליו, תחיה ורפואה לכל הסביבה, איש טוב מביא ברכה וטובה, להיפוך בצד הטוב 14687 

, והיה ברכה (ז"ט י"ר ל"ב) ל"על אברהם אבינו אמרו חז, נגיעה קלה בטוב מביאה שפע חיים וברכה לכל 14688 

של אברהם  מראיה והבטה, כל מי שנגע באברהם אבינו היה מתברך, שהוא עצמו נעשה מקור הברכה 14689 

אפילו עוברי דרכים וספינות כשהיו מזכירים שמו של , ל"וסוף דבר אמרו חז, אבינו היו חולים מתרפאים 14690 

 14691 .(ב"י´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .היו נצולים בזכותו, אברהם אבינו

 14692 

 14693 מאמר קמו

ת אשר אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת א´ וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה 14694 

 14695 .(´ב´ דברים ח)א  בלבבך התשמור מצותיו אם ל

ב דכתיב דרך חיים תוכחות "עוה, י יסורין"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"מתנות טובות נתן הקב´ ג 14696 

ז דומה לפרוזדור בפני "עוה, ז"ב זוכים מעוה"היסוד הוא עוה, י יסורין"ב קונים וזוכים דוקא ע"עוה, מוסר 14697 

וסוד , ב"א לזכות בעוה"ז א"שבלי עוה, ז"ב צריכים לעבור את כל סוד עוה"הכדי לזכות בעו, ב"העוה 14698 



כי כל , ז"שכל אלה מהותו של עוה, שהוא עמל יגיעה קושי יסורין ונסיונות, ז הרי הוא מידת הדין"העוה 14699 

 14700 .(א"י פ"מס) עניני העולם בין לטוב בין למוטב הם נסיונות לאדם

ב רק אם "א לזכות בעוה"שא, י יסורין"ז ע"הרי פשוט הוא עוה, ז"י עוה"ב רק ע"א לזכות בעוה"וכיון שא 14701 

וכפי שעבר דרך מידת , ב"דרך הנסיונות הקושי והיסורין שממנו מצמיח עוה, עובר בכל סוד מידת הדין 14702 

מוכרחים לעבור , ב בכל השלמות"ונמצא שאם רוצים לזכות עוה, ב"כן הוא זוכה במידה זו בעוה, הדין 14703 

 14704 .ב"ומזה זוכה לכל סוד העוה, כולו רק יסורין ועמל בתכלית, ידת הדין הגמורז שהוא סוד מ"דרך עוה

, (´א´ ירושלמי חגיגה ב) תשב אנוש עד דכא עד דכדוכה של נפש´ עד שנא, כ נורא"יסוד הדברים הוא כ 14705 

ז דומה לפרוזדור בפני "ולמה ותאמר שובו בני אדם כך הוא הסוד של עוה, יסורין בתכלית דכדוך נפש 14706 

עד כדי כך הוא הסוד של במידת הדין נברא , ב רק מדכדוכה של נפש בתכלית"שאין זוכים בעוה, ב"עוה 14707 

כ עד שסרקו "עומק הענין מגיע כ, אם תדין עצמך תחיה, שדוקא ממידת הדין בתכלית הוא שזוכים, העולם 14708 

י "ב אלא ע"לא ניתן עוה, (7ט"מנחות כ) ז נאמר כך עלתה במחשבה"ע, את בשרו במסרקות של ברזל 14709 

, (ז"שמות כ) כתית למאור, ב"כך חסר בקניית עוה, וכפי מה שחסר בדכדוכה של נפש בתכלית, יסורין 14710 

 14711 .י כתית בתכלית עד דכדוכה של נפש"א בלתי ע"ב א"לזכות בעוה, ליעשות צח מצוחצח

אמר , ה חפץ בו מדכאו ביסורין"אמר רבא כל שהקב, (´ברכות ה) ´ל בגמ"ד יבואר לנו מה שאמרו חז"לפי 14712 

ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם , בא אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיור 14713 

ז בלא שום עון כדי "ה מייסרו בעוה"הקב, י יסורין של אהבה"ופרש, יוכיח´ כי את אשר יאהב ה´ שנא 14714 

, להרבות שכרול בזה כי יסוד יסורין הוא כדי "גילו לנו חז, ב יותר מכדי זכיותיו"להרבות שכרו בעוה 14715 

, כ"גם ביסורין חטא ועון ג, ב"ומיסורין זוכים לעוה, ז הוא יסורין"עוה, ז"ב מעוה"מפני שהיסוד הוא עוה 14716 

מייסרו ביסורין כדי , אבל לאחר החטא אינו אלא סוד של אהבה, רק יסורין של אהב כדי להרבות שכרו 14717 

 14718 .(´עמוס ג) םרק אתכם ידעתי על כן אפקוד עליכ, שיעבור דרך מידת הדין ויזכה

היינו אותם שזכו , מייסרו ביסורין כדי להרבות שכרו, גם כשאין לו חטא ועון כלל יסוד הענין אחד הוא 14719 

מייסרן ביסורין ומרבה להם , יוכיח´ כי את אשר יאהב ה, ה מרוב אהבה"ביחוד ומצאו חן בעיני הקב 14720 

יו הוא מדקדק על חוט השערה דוקא עם חסיד, (.´ק נ"ב) ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"הקב, שכרם 14721 

ורוצה שלא יפסידו גם חוט השערה מעולם , שזה מרוב אהבה להם שהוא חפץ בהם, לא עם כל העולם 14722 

גם על חוט השערה זה שלא יחסר , כ הוא מדקדק עמהם להעבירן בכל סוד היסורין ומידת הדין"ע, הבא 14723 

 14724 .ב בכל השלמות"שיזכו בכל סוד עוה, להם

וסוד זה הוא , הבה כדי להרבות שכרו הוא הסוד של במידת הדין נברא העולםסוד זה של יסורין של א 14725 

גם לו , גם עליו נאמר אדם לעמל יולד, ר קודם חטא ועון כלל"ממצבו של אדה, מקיף מתחילה ועד הסוף 14726 

והרי , גם הוא היה צריך לעמול ולהזיע עד שישיג את שלמותו שהיה צריך להשיג, ניתן עבודה לא קלה 14727 

שזהו כל , גם הוא במידת הדין נברא, כ פשוט שהיתה עבודתו מהעבודות הקשות"וא, מדס לא ע"סוכ 14728 

ונמצא שכל מצבו של , ומוכרח להיות דוקא יגיע כפיו, התכלית שיהיה משלים את עצמו ונהנה מיגיע כפיו 14729 

ל הכ, ר עד סוף הדרגות מצבינו אנו"וכן ממצבו של אדה, ר היה יסורין של אהבה כדי להרבות שכרו"אדה 14730 

 14731 .י יסורין"דוקא ע, ב"כי זהו היסוד של קניית עוה, הוא רק סוד זה של יסורין של אהבה כדי להרבות שכרו

ז "נמצינו למדים כי עיקר מציאות האדם בעוה, (א"י פ"במס) ומה נפלאו לפי דברינו דברי החסיד לוצאטו 14732 

, ו לו אלא לעזר וסיוע בלבדוהנאות העולם אין ראוי שיהי, הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בנסיון 14733 

לקבל שכרם אין כלל , (.ב"עירובין כ) היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, ז"שהנאות אין ליטול כלל בעוה 14734 

 14735 .(דעת חכמה ומוסר)  .ז הוא היום לעשותם שבמידת הדין נברא העולם"הסוד של עוה, ז"ממין זה בעוה

 14736 

 14737 מאמר קמז

ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת  14738 

 14739 .(´ג´ דברים ח) יחיה האדם´ האדם כי על כל מוצא פי ה

הוא ´ אלא שמוצא פי ה, כוחו של הלחם לזון ולהחיות אינו נמצא בעצמותו של הלחם, פירוש הדברים 14740 

´ כן ישנו למוצא פי ה, ´י הוכמו בנס המן אשר היה מחודש לשעתו על פ, הנותן כוח בלחם לזון ולהחיות 14741 

דהמאמר העשירי , א שפירש"ויעויין בדברי הגר, אשר הוא מחדש תמיד הכוח במזון להיות מזין ומחיה 14742 

 14743 .(´בראשית א)ב  בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם הוא מה שכתו

ץ ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זֹרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי ע 14744 

ולכל חית השדה ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה , זֹרע זרע לכם יהיה לאכלה 14745 

, דבמאמר זה ניתן כוח לזרע הארץ ולפרי העץ לזון ולסעוד את בני האדם, את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן 14746 

, ותם כמו שהםשאף שכבר היתה בריאת הזרעים והפירות בעצמ, וניתן כוח בירק עשב לזון בעלי חיים 14747 

ז היה מאמר מיוחד "וע, ולא היו פועלים להשלים את החסר באדם, מ עדיין לא היה אפשר לאכלם"מ 14748 



י "כי החיות באה ע, יחיה האדם´ וזהו כי על כל מוצא פי ה, ובריאה חדשה שיזונו ויסעדו את לב האדם 14749 

 14750 .דיבור מיוחד

דלא על הלחם לבדו יחיה האדם זקוקה לויענך היינו דידיעה זו , וענין אמרו ויענך וירעיבך למען הודיעך 14751 

כ הן בעצם ירידתו דוקא "והלא נס המן היה גלוי כ, וצריך להבין מה היה צריך להרעיבם תחילה, וירעיבך 14752 

, ונסים ונפלאות גדולים ורבים לאין שיעור נעשו בו, כ"ולא היה מקודם ולא אח, במקום הזה ובדור ההוא 14753 

ובכל יום הנותר , ששי לקטו בכפלים לצורך השבת ובשבת לא היה מןשביום ה, הן הנסים הקשורים בשבת 14754 

 14755 .וביום השבת רימה לא היתה בו, נעשה תולעים

וכל אחד לקט לפי מספר הנפשות לא פחות ולא , והן שאר הנסים שלא העדיף המרבה ולא החסיר הממעיט 14756 

, הלם והרשעים ברחוקוהצדיקים היה להם מן בפתח א, והיה אסור להותיר עד בוקר כמו קדשים, יותר 14757 

כ היתה גלויה השגחה נפלאה במופתים גדולים "וא, (ה"יומא ע) ´ועוד כמה נסים גלויים המפורשים בגמ 14758 

ה מרעיבם היו יודעים ידיעה זו בבירור כי לא "כ הרי גם אם לא היה הקב"וא, ונוראים בחוש ובמושכלות 14759 

 14760 .על הלחם

הוצרכו לויענך וירעיבך שציפו לנס להשקיט , ה"שכדי שתהא הידיעה כרצונו של הקב, אכן מוכרח מזה 14761 

ואף שגם בלא רעבון יודעים הם , שכאשר ישנה ציפיה עד כלות הנפש אז הידיעה היא כיאות, הרעבון 14762 

י "שאלו תלמידיו את רשב, (ו"יומא ע) ל"ש חז"וכמ, עכשיו דאין להם לחם ונזונים אך במן ורק זהו חיותם 14763 

ד שיש "למלך בו, ל אמשול לכם משל למה הדבר דומה"א, בשנהא "מפני מה לא ירד להם לישראל מן פ 14764 

עמד ופסק מזונותיו , א בשנה"ולא היה מקביל פני אביו אלא פ, א בשנה"פסק לו מזונותיו פ, לו בן אחד 14765 

 14766 .והיה מקבל פני אביו כל יום, בכל יום

נמצאו כולם היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר ו, אף ישראל מי שיש לו ארבעה או חמישה בנים 14767 

מ לא סגי אם לא היו מצטערים מקודם בעינוי "מ, נמצאו כולם מכוונים את לבם לשמים, מתים ברעב 14768 

דכללא הוא דכל ידיעה ואפילו הפשוטה , שרק אז נקבעת הידיעה בלבבם ובנפשם בחוזק, ורעבון 14769 

יה כן תוקף ולפי גודל הציפ, י גודל ההתפעלות שיש בה"מושגת בתוקף הראוי רק ע, והמוכרחת ביותר 14770 

 14771 .(´ג´ ז א"עיין עוד בזה שמות י) ,קביעת הנפש

ועד כמה צריך לטרוח , ומעתה צא ולמד עד כמה קשה להשיג ידיעה נכונה בלא סיוע החושים והמושכלות 14772 

ולפי מידת השתוקקות , ובאמת גם עצם ההשגה והידיעה היא לפי המידה שנצטער עליה האדם, לקנותה 14773 

והיינו משום , ואמרו דאין שמחה כהתרת הספקות, דת הרצון כן תחזק הידיעהכי כפי מי, נפשו לידע ולהבין 14774 

 14775 .י כך זוכה האדם שההבנה תהיה בדרגה אחרת"וע, שנצטער מהעדר הידיעה

וכדי , ויש לה דרגין לאין שיעור, מ אין ידיעתם שוה"ומ, והנה בכל דבר יתכן שיודעין אותו שני בני אדם 14776 

וככל , שאז מכירים הדברים לאשורם, הא השתוקקות לידעשתהא ידיעה הראויה לשמה בהכרח שת 14777 

וזו עצמה היא מעלה , שהידיעה קבועה ובהירה יותר היא מחזקת את הנפש ומקשרת אותה יותר לתורה 14778 

כי לשמוע בישן קשה , אם שמוע בישן תשמע בחדש, ל אם שמוע תשמע"ואז, ומדרגה להשיג יותר ויותר 14779 

וגם , ולכן תשמע בחדש היינו תשיג יותר, יבות והתשוקה שלווהשומע בישן מראה על גודל החב, יותר 14780 

 14781 .תתחדש לך ידיעה בהישן עצמו

שהאדם רחוק מהם , ועבודתו ובטהרת הנפש´ ביראת ה, והנה דבר זה אמור הוא בכל שכן בדרגת השלמות 14782 

 14783 א שיהא לו טעם וידיעה ממשית"כ א"וא, בטבעו מצד מידותיו וחומריותו ומצד הסביבה ושאר המניעות

וזה בא בהכרח רק אחרי התבוננות , רק אחרי בקשת השלמות ואחרי שיהא לו חפץ אמיתי בזה, בהם 14784 

שלימוד רב והתבוננות גדולה צריך כדי להשיג , שלהם היתה השגה אמיתית, במוסר ובדברי הקדמונים 14785 

 14786 .וכשישיג אלו אז יוכל להשיג גם הידיעות, החפץ והרצון

ולפי המבואר הרי היה בהכרח שתהא , ים היו הכנות לקבלת התורהוהנה ידוע כי כל ההשגות דיציאת מצר 14787 

, שכן אילו לא היו הדברים נוגעים אל עצמם ובשרם, בעצמם ובגופם של ישראל גאולה מעינוי ועבדות 14788 

ולא , רק היו רואים בנבואה ועל פי משה רבינו שכל המופתים הללו יבואו, ולא היו הם נגאלים מהשיעבוד 14789 

לקבוע הידיעות , לא היתה הידיעה מושגת כראוי, ן העבודה והיו מצפים להגאלמ´ קדמה שועתם אל ה 14790 

שיבואו דוקא אחרי ועבדום ועינו , הוצרכו לכל המופתים במצרים, ת"הברורות עד שיהיו ראויים למ 14791 

, שהרי האומות ראו ונזדעזעו ולא הספיקה הראיה, ולא די אם יראו מופתים כאלה הנעשים לאחרים, אותם 14792 

ובעם קודש היה הכרח שהמופתים יהיו , ז"י כך אפילו מע"מ לא נמנעו ע"מ, וגו כל יושבי כנעןואף כי נמ 14793 

 14794 .נוגעים לנפשם

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר , (א"דעות ה´ ו מהל"פ) ם"והנה כתב הרמב 14795 

 14796 (7´שבועות ל) ל"מרו זוא, הרי דסביבתו של אדם משפיעה עליו, ריעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו

ולכאורה מה כוחו של תלמיד בור , ואף שהרב בקי בדינים, שלא ישב תלמיד בור לפני רבו מפני שמטעהו 14797 



ש "יחיד כ´ חזינן כמה נקל ליפול ברשת הטעות בהשפעה מאחר ואפי, להשפיע על רבו עד כדי להטעותו 14798 

 14799 .מרבים

תרחק מאלו החושבים שיש להם יתרון מה ולה, כ כמה צריך להתרחק מדעות השולטות באויר העולם"א 14800 

הנה , ומלבד שיש בהם דעות כוזבות להדיא, אבל באמת לא נגה עליהם אור התורה, מצד השגתם בטבעיות 14801 

אחרי שמשותפים עם , כ משפיעים מאד"אפילו עצם ההשקפות על עניני חומריות ותכליתו של האדם ג 14802 

כ הכרח גדול הוא להתרחק מיושבי קרנות ושיחת "או, בעלי השקפות כאלו בכמה עניני החומר של יום יום 14803 

כי הם מזיקים , ש לקרות בספרים שלהם ולעיין בדעותיהם והשקפותיהם"ומכ, בתי כנסיות של עמי הארץ 14804 

 14805 .וממעטים הידיעה וההכרה ברוחניות

ולהיות , ´חבר טוב היה ליראי ה, (אורחות חיים) ש"ש הרא"ומאידך גדולה החובה להתדבק בטובים וכמ 14806 

שנים שיושבין ואין  (ג"אבות פ) וכן שנינו, בין בתורה ובין במוסר, יבוק חברים ולקבל חיזוק מהחבורהבד 14807 

ח ואינם "והרי אף שיושבין שני ת, חפצו´ כי אם בתורת ה´ שנא, ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים 14808 

 14809 .יםת בפעם הזאת הרי זה מושב לצ"אלא שאין ביניהם ד, ו"מדברין ביניהם דברי חטא ח

ש אם יושבים עם מי "ומכ, והרי זה קלקול גדול בידיעות הנכונות, שהרי ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות 14810 

ש "ומכ, ש אם אינו מתנהג בדרך התורה"ומכ, עד כמה נכפל הגדר של מושב לצים, שאינו בן תורה כלל 14811 

מצויים בסביבה של ש אם "ומכ, וכמה קלקול נגרם למעיין בכתבים של אנשים כאלו, אם מקולקל בדעותיו 14812 

 14813 .מה רבה הסכנה להתקלקל, פ תורה"הרבה אנשים שעוסקים בענינים שאינם ע

הביטו אל אברהם , הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם, ´כתיב שמעו אלי רודפי צדק מבקשי ה 14814 

ם הנביא פונה אל ישראל לבל יתפעלו ולא יושפעו מצד זה שה, (א"ישעיה נ) אביכם כי אחד קראתיו 14815 

, ועל ידו קם עם ישראל´ והפך את לבות בני אדם לדעת ה, ויביטו אל אברהם שהיה אחד בעולם, מעטים 14816 

הרי השגתם , ´כי אחרי רדיפת הצדק וביקוש דבר ה, ´ולזה פונה הנביא ביחוד לרודפי צדק ומבקשי ה 14817 

לות מדעות כי הדברים מושגים באמת ואז אין להם התפע, בעניני השלמות היא ידיעה אמיתית ונכונה 14818 

 14819 .(משנת רבי אהרן)  .העולם ואין להם נסיון שלא יפנו אליהן

 14820 

 14821 מאמר קמח

ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה  14822 

 14823 .(´ג´ דברים ח) יחיה האדם´ האדם כי על כל מוצא פי ה

ואינם , מבלי שום סיבה´ הוא לבטוח בה, מות האמיתיתהרוצים להגיע לשל´ הדרך הנכונה ליראי ה 14824 

ז וגורמים למעט חובתו ושלמותו "צריכים לגלגול הסיבות ורוב ההשתדלות המטרידים את האדם בעוה 14825 

 14826 .כי הרבה שלוחים למקום להכין טרף ליראיו, ת יטריפם מבלי שום השתדלות מצידם"והשי, ב"לעוה

 14827 

אמרו לו אם אנו מתעסקים , למה אין אתם עוסקים בתורה כשהוכיח ירמיהו את ישראל, ל"וכמאמרם ז 14828 

שמעו לא נאמר אלא , ´ואמר להם ראו דבר ה, באותה שעה הוציא להם צנצנת המן, בתורה במה נתפרנס 14829 

ה מפרנס אתכם "אף אתם עסקו בתורה והקב, בזה נתפרנסו אבותיכם שהיו עוסקים בדברי תורה, ראו 14830 

ה מפרנס "הרי דקדקו אף אתם עסקו בתורה והקב, ן מזון ליראיושהרבה שלוחים יש לו למקום להכי, מזה 14831 

 14832 .אתכם מזה

, י סיבות נעלמות"להכין להם מזון ע, אל יראיו למיחלים לחסדו´ עיני ה´ הרי שלעוסקים בתורה ויראי ה 14833 

יטריפם באופן פלאי לגמרי שלא ישוער בשכל ´ אמנם ה, מבלי שום השתדלות ותחבולות מצד האדם 14834 

ובאופן פלאי שלא ישוער בשכל האדם , המן הגיע לישראל מבלי שום סיבה והשתדלותוכמו ש, האנושי 14835 

ביאורו שהמן הגיע להם , כ ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך"וכמשה, כלל 14836 

 14837 .שלא עלה על דעתם שיתכן להיות כזאת, מבלי שום סיבה ובאופן פלאי לגמרי

כי כל דבר שהוא , לישראל בדרך נס לגמרי שלא ישוער בשכל האדם כלל וכללויתכן שמפני זה הגיע המן  14838 

, י גלגול הסיבות באופן פלאי"וע, אף אם יגיע זה אליו בדרך מסובך מאד, בכלל האפשרות בשכל האדם 14839 

הרי ניתן מקום לבני אדם לתלות בסיבות , בכל זאת אחר שהוא ענין של אפשרות המושג בשכל האנושי 14840 

 14841 .ל שהואולחושבם לסעד כ

שלא יצוייר אפשרות , וטובו ללמד להועיל לישראל שיגיע להם טרפם באופן נסיי לגמרי´ והיה מדרכי ה 14842 

´ להראות להם בבירור שאין מהצורך לסיבה אף לסעד כל שהוא להכין מזון ליראי ה, בשכל האדם כלל 14843 

מהם כל סיבות  ושלל, ובדוקא אחר שהעמיד את ישראל במצב של עוני ורעב מצד הטבע, וחושבי שמו 14844 

שמבלי שום סיבה , להראות להם ולדורות הבאים, רק אז האכיל להם את המן, אפשרוית להשיג טרפם 14845 

 14846 .נותן טרף ליראיו



ן בפירושו "וכמו שמבואר בהרמב, צלך ובמידה שאדם מודד מודדין לו´ והיסוד העיקרי בדרך הבטחון ה 14847 

הרוצים להפנות לבם ´ שיראי ה, הבטחוןה משער "ה פ"ובחו, שמיטה ויובל´ ם הל"וברמב, על התורה 14848 

, נפש צדיק´ ש לא ירעיב ה"כמ, אינם צריכים לגלגל בסיבות העולם להבאת טרפם, מטרדות העולם 14849 

שמידת הבטחון , ל"ואף שמבואר ברבינו יונה ז, ויכולים לחיות במנוחת נפשם מבלי שום טרדה בעולם 14850 

שמידת הבטחון לבד מה שהיא , בדבר נראה אמנם כשנסתכל, (ב"ל´ ת ג"שע) הוא מצות עשה מן התורה 14851 

 14852 .עיקרה ויסודה הוא בשכל, מצוה חוקית

היעלה על הדעת , הוא בוטח רק עליו ולא בזולתו, נצייר בדעתנו על אדם ששם בטחונו באדם כמוהו 14853 

ואינו מקבל מזולתו רק שם כל , אם ידוע לו שהאדם הזה לא יקוה לשום אדם בעולם, שהאדם שבטח בו 14854 

ולמלאות , שלא ישתדל מי שבטח עליו לפנות אליו, ואפילו ימות ברעב לא יקבל מזולתו, בטחונו עליו 14855 

י מי "והבטחון בו זה הוא הסיבה שיושלם צרכיו ע, שהרי הוא בוטח רק עליו לא בזולתו, חפצו ומחסורו 14856 

ומיעוט ידיעתו באופני , וכל זה באדם עם מיעוט יכולתו וחולשת השגתו למלאות חפצו, שבטח עליו 14857 

אשר כל היכולת רק , המרחם עליו מבטן אמו, ש שהוא חזק מכל חזק"ש הבורא ית"כ, ובותיו ומחסורוט 14858 

 14859 .והוא יודע אופני טובותיו ומחסורו, בידו לא בזולתו

, ו בכחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"כדי שלא יפול ח, מבלי סיבה´ והאדם מוכרח הוא שיבטח על ה 14860 

, ל אשר בוטחים על חילם ורוב אונם"בהשתדלות הוא מכת הכופרים ר כי מי שמרבה, ל"ר ז"ש אדמו"וכמ 14861 

אפילו לא היה מצד הדין רק בגדר , ומובן מצד השכל שהאדם שיעשה לו גדר למעט לגמרי מהשתדלות 14862 

ההכרח מצד השכל הוא , ו בכוחי ועוצם ידי"שלא יכשל ח, אמרינן לנזירא סחור סחור ולכרמא לא תקרב 14863 

 14864 .חסד יסובבנו´ שהבוטח בה

כי הוא , ש יכול למלאות מבוקשו"כי רק הבוית, ואין לו על מי לבטוח זולתו, כי באמת אין לו דרך אחרת 14865 

ואדרבא , וכל היכולת רק בידו לא בזולתו, יודע אופני תחלואיו וארוכתו יותר ממה שהאדם יודע בעצמו 14866 

ואם , גלגול הסיבותהלא ברור הוא שהבוטח יטריפו הבורא מבלי שום , האדם הזה השיג הדעה האמיתית 14867 

, הלא בהכרח שישיג חפצו וכל מחסורו יתמלא, ולא יבקש זולתו ולא יקוה בלעדו, באמת´ יהיה בוטח בה 14868 

 14869 .מלבד שלפי האמת היא מידה ומצוה בחוק ובשכל

אשר היא יסוד כל התורה כולה כמבואר , והחוב על האדם לשום כל השתדלותו להשיג מידת הבטחון 14870 

ואז יהיה לנו סייעתא דשמיא ´ ולכן נשים כל בטחוננו בה, האדם תלוי בהוכל מצב , ש"ח להרא"באו 14871 

´ אז יהיה ה, ´ביאורו אם האדם מוסר נפשו להיות בוטח בה, מבטחו´ והיה ה´ שנהיה מן הבוטחים בה 14872 

 14873 .(ג"מדרגת האדם דרכי הבטחון י)  .באמת´ היינו שיהיה מן הבוטחים בה, מבטחו

 14874 

 14875 מאמר קמט

את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה ויענך וירעיבך ויאכילך  14876 

 14877 .(´ג´ דברים ח) יחיה האדם´ האדם כי על כל מוצא פי ה

ישעיה ) וישען באלוהיו´ אשר הלך חשכים ואין נוגה לו יבטח בשם ה, שומע בקול עבדו´ מי בכם ירא ה 14878 

שהרגיש את הנסיון הקשה כשהנהגת , במצב של חשכה דוקא זה שנבחן, ´מי הוא המאמין והבוטח בה, (´נ 14879 

ז ולא רואה "אינו מצליח בחיי העוה, ז בכל אשר יפנה מר לו"והוא סובל ונרדף בעוה, שמים נסתרת מעיניו 14880 

זהו , ונשען באלהיו´ אין נוגה לו ועם כל זה לא סר מאמונתו והוא בוטח בה, סימן ברכה בעבודתו הרוחנית 14881 

למרות החושך להאמין כי הכל מידו , כך מחייבת האמונה, ושומע בקול עבדו´ האדם שיכול להקרא ירא ה 14882 

 14883 .וברצותו יהפוך החשכה לאורה ואפילו שאין כל מוצא טבעי לכך, ´ית

הם כל דברינו ומקרינו כולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים ´ כל הכוחות כולם רצון ה 14884 

להכיר את השקר בהבנת כוחי , לא לתלות את התופעות בסיבות, זה יסוד האמונה, (ן בא"רמב) בין ביחיד 14885 

ועל זה , לדעת כי הכל מתחדש ומתהוה ברצונו של הבורא יוצר הכל, ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 14886 

ד "וכפי שכותב החינוך במצוה פ, להשריש אמת זו בלבבות, נתנו מצות השבת והשנה השביעית ויובל 14887 

 14888 .ל"וז

והוא כענין שאנו מונין , בנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין חידוש העולםמשורשי המצוה לקבוע בל 14889 

כדי שיזכור , ה להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה"לכך ציוה ב, ששת ימי השבוע 14890 

לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם כי יש עליה אדון ועל , האדם כי הארץ שמוציאה הפירות בכל שנה ושנה 14891 

ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה שמוסיף האדם בטחון , כשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירםו, אדוניה 14892 

ה את אבותינו "הוליך הקב, יחיה האדם´ כי על כל מוצא פי ה, וכדי להשריש אמת זו, ש"ת עיי"בשי 14893 

כי פרנסת האדם כולה , ומסע זה במדבר נטע בעם לדורות להכיר, ארבעים שנה במדבר והאכילם לחם נס 14894 

 14895 .בכל מקום ובכל זמןנס 



אולם בשטח הרוחני אין אנו , מקובל הוא לגבי הענינים הגשמיים, והנה ענין זה של הכרת הנס שבטבע 14896 

וחושבים כי הכל מתנהל , לא רואים כלל את ההנהגה הניסית שבענינים הרוחניים, מורגלים לחשוב כך 14897 

, חסר הכשרונות לעולם לא ידע ללמודואילו , פלוני מצליח בלימודיו כיון שהוא בעל כשרון, במהלך טבעי 14898 

וכך הלאה , ולא שייך כלל שיזכה להשתוות אליו, וכן פלוני אין לו כל שייכות למדרגתו של גדול הדור 14899 

ו "ק, ושוכחים כי אם בגשמיות כל ההנהגה היא ניסית, בכל רואים את המהלך הטבעי של עליה והשגים 14900 

ואין כל מקום , ´בהם ודאי קיים אך ורק רצון הש, שבענינים הרוחניים שלמענם נברא האדם והעולם 14901 

 14902 .לתלות הצלחה וכשלון בסיבות טבעיות

בשעה , יש קונה עולמו בשעה אחת, עד כמה קיימת הנהגה ניסית בעליה הרוחנית, ל"רואים אנו בדברי חז 14903 

כה יהפוך רצונו לטוב ומיד זו, האדם צריך רק לבחור בכיוון האמיתי, נוטל שכר כנגד כולם, ע"קלה לג 14904 

מיום שחרב בית , אמר רבי אבדימי דמן חיפה, (ב"ב י"ב) ´ומצינו בגמ, הוא להשגים למעלה מדרך הטבע 14905 

א מבאר ונתנה לחכמים שישיגו בשכלם "והריטב, המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים 14906 

 14907 .כ"דברים הרבה שאין כוח בשכל הטבעי להשיגם ע

וכשם שמוכרחים להשתמש במידת הבטחון והאמונה , מעלותהנהגה ניסית קיימת לגבי השגת החכמה וה 14908 

אינו מצליח בלימודיו , זה שהלך חשכים ואין נוגה לו, כך גם כן בענינים הרוחניים, ´בתקוות הפרנסה וכדו 14909 

, וברגע קטן יכול הוא לזכות לגן עדן, ואזי יצא מהחשכה לאורה, וישען באלהיו´ יבטח בשם ה, ובתפילתו 14910 

אין בזה מהלך , כל אחד יכול לזכות, לא בשמים היא, ול מידו הפתוחה והרחבהה משפיע בלי גב"הקב 14911 

ה "הרחב פיך ואמלאהו הקב, הכי קטן יכול לזכות למדרגת אדם גדול אם יעמול ויקרב עצמו לבורא, טבעי 14912 

ובסכלותו , האדם הוא שיוצר את המרחק בינו לבין קונו, לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, נותן ונותן 14913 

 14914 .כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו, ד את הטובה הגדולה בעודנה מוכנה לפניומאב

ועשה טוב שהכוונה בזה למעלת ´ שכתב בביאור הפסוק בטח בה, ן בריש ספר האמונה והבטחון"ועיין רמב 14915 

´ בה עוד אמר בטח, שיעזרהו לעשות מצוותיו´ שהבטחון הוא שיבטח בה, ל"הבטחון בענינים הרוחניים וז 14916 

כי הוא בעל רחמים ´ ז בטח בה"עכ, פ שאין בידך מעשים ותדע בעצמך שאתה רשע"כלומר אע, ועשה טוב 14917 

 14918 .(203´ קובץ שיחות עמ)  .כ"צדיקים ורשעים ע, ש ורחמיו על כל מעשיו"כמ, וירחם עליך

 14919 

 14920 מאמר קנ

על הלחם לבדו יחיה  ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא 14921 

 14922 .(´ג´ דברים ח) יחיה האדם´ האדם כי על כל מוצא פי ה

לא , ש בן יוחאי אומר"מיכן היה ר, (ז"שמות ט)א  פ למען אנסנו הילך בתורתי אם ל"איתא במכילתא עה 14923 

ומהיכן , היה יושב ודורש ולא היה יודע היכן אוכל ושותה, הא כיצד, ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן 14924 

מהיכן הוא ניזון ´ כ אין הוא יודע אפי"כלומר אי אפשר ללמוד תורה כדבעי אא, ה לובש ומכסההי 14925 

, אולם הרי התורה ניתנה לדורשה בכל דור ודור, וכל מה שהוא צריך מוכן לפניו בלא טורח, ומתפרנס 14926 

נו יודע ואי, א להגיע לדרגה זו שאוכל ושותה מן המוכן"ומוכח מכאן שיכול כאו, וכבר תמו אוכלי המן 14927 

 14928 .כאחד מבני דור דעה, והוא פנוי כולו לעסוק בתורה, ומהיכן הוא לובש ומתכסה, מהיכן הוא אוכל ושותה

מלא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם ´ ויאמר משה זה הדבר אשר ציוה ה, וכך נתפרש בפרשת המן 14929 

י "ופירש, (ז"שמות ט) למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים 14930 

, והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, בימי ירמיה כשהיה מוכיחם למה אין אתם עוסקים בתורה 14931 

הרבה שלוחים יש לו למקום , אמר להם בזה נתפרנסו אבותיכם, הוציא להם צנצנת המן? מהיכן נתפרנס 14932 

אלא שהיה אות , לבדולצורך דור המדבר ב, ללמדנו שנס המן לא היה רק לשעה, להכין מזון ליראיו 14933 

וכל הרוצה לעסוק , כי אל להם לדאוג דאגת הפרנסה ולהתבטל בגללה מן התורה, לישראל בכל הדורות 14934 

 14935 .ומזונו מובטח לו והרבה שלוחים למקום, בתורה יעסוק

ל בתרנגולת פטומה "א? אמר לו במה אתה סועד, ההוא דאתא לקמיה דרבא (7ז"כתובות ס) אמרו´ ובגמ 14936 

דתנינא עיני , מדרחמנא אכילנא, ל אטו מדידהו קאכילנא"א? לא חיישת לדוחקא דציבוראל ו"א, ויין ישן 14937 

א נותן לו "מלמד שכאו, בעיתם לא נאמר אלא בעיתו, כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעיתו 14938 

ומאמין כי כל מזונו בא לו מיד , ה שיתן לו כל מחסורו"אדם כזה הבוטח בהקב, ה פרנסתו בעתו"הקב 14939 

בא ´ אדם זה הוא מאוכלי המן ואפי, וכמו ששח לפי תומו אטו מדידהו קאכילנא מדחמנא אכילנא, ה"הקב 14940 

 14941 .ן זה מקופה של צדקה0מ

אמר רבא , ואתיא ליה תרנגולת פטומה ויין ישן, אדהכי אתאי אחתיה דרבא דלא חזיא ליה תליסר שנין 14942 

, את זו לכאן ותרנגולת ויין ישן בידהשלא הייתי רגיל בכך שב, מה דבר זה שאירע לפני עתה) ,מאי דקמא 14943 

ולא באה אחותו ותרנגולת , הכיר רבא בצדקת העני כי מדרחמנא אכיל, נעניתי לך קום אכול, (י"רש 14944 



ואדם הזוכה למדרגה זו כי כל מה , ואף רבא משל העני נהנה, פטומה ויין ישן בידה אלא לצורך העני הזה 14945 

 14946 .פרנסה והרי הוא פנוי כולו לעסוק בתורה ודאי שאין לו שום דאגת, שאוכל מדרחמנא אכיל

בראשית ) אלהיך לפני´ בשעה ששאל יצחק את יעקב מה זה מהרת למצוא בני ענה יעקב ואמר כי הקרה ה 14947 

´ שנא, ה"חד אמר אם לקרבנך המציא לך הקב, יוחנן וריש לקיש´ ר (ט"ה י"ס´ פ) ובמדרש רבה, (ז"כ 14948 

ואחרינא אמר אם לזיווגך המציא לך דכתיב , כ"עאכו למאכלך, וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל 14949 

והכינו עוד מששת ´ כלומר כשם שהאיל לקרבנך המציא לך ה, כ"למאכלך על עאכו, הקרה נא לפני היום 14950 

, ו שמזונך מוכן ועומד"ק, כדתנן באבות שאילו של יצחק מן הדברים שנבראו בין השמשות, ימי בראשית 14951 

ק יוצאת "יום קודם יצירת הולד ב´ ש מ"כמ, באת לאויר העולםוכשם שזיווגך היה מוכן לך קודם ש 14952 

 14953 .כ"מזונך עאכו, (7ח"ק י"מו) ואומרת בת פלוני לפלוני

דכתיב , ה"אין זיווגו של אדם אלא מהקב, (´ד´ ח ג"ר ס"בר) ל"פ מה שאמרו חז"וביתר ביאור נראה ע 14954 

לכמה ימים ברא , בן חלפתאיוסי ´ מטרונה אחת שאלה את ר, אשה משכלת´ בית והון נחלת אבות ומה 14955 

אמר לה יושב ? אמרה לו ומה הוא עושה מאותה שעה עד עכשיו, אמר לה לששת ימים? ה את עולמו"הקב 14956 

 14957 .ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני

מחדש ´ פ שהוא ית"אע, ה את עולמו על אדני הטבע"ששאלה המטרונה מאחר שיסד הקב, והביאור בזה 14958 

ועל כך , מ היכן נמצא סימן היכר לפעולתו ולעלילותיו בעולם"מ, בראשיתבטובו בכל יום תמיד מעשה  14959 

הוא ´ והיינו שבדבר זה הכל יודעים ומכירים כי אך ורק מאת ה, י בן חלפתא יושב ומזווג זיווגים"השיב ר 14960 

ולאחר מיכן מתברר כי אך למותר , ומעשים בכל יום שהאדם רוצה לתת ידו ולמהר הדבר, מן השמים 14961 

מ "מ, ´פ שהכל מה"אע, אשה משכלת´ וזהו שאמר הכתוב מה, ויותר קלקל מאשר תיקן היתה עבודתו 14962 

 14963 .´בדבר זה הכל מודים ורואים בעין השגחתו ית

למאכלך שהוא , ואין ההשתדלות מוסיפה מאומה, אשה משכלת´ וזהו שאמר יעקב אם לזיווגך כך כי מה 14964 

ואין השתדלותו של האדם , ל מחסורוה מכין לאדם מזונו וכ"כ שהקב"עאכו, צורך הכרחי יותר לאדם 14965 

ל "וכמו שהורונו חכמינו ז, ופעמים שההשתדלות לא זו בלבד שאינה מועלת אלא מזיקה, מעלה ולא כלום 14966 

 14967 .איך ההשתדלות פועלת את ההיפוך של כוונת האדם, בזה דוגמא

לו החוזים  ואמרו, ביוסף מוקיר שבת שהיה נכרי אחד בשכנותו בעל נכסים מרובים (.ט"שבת קי) מצינו 14968 

הלך הנכרי ומכר כל נכסיו וקנה בהם מרגלית אחת , בכוכבים כל נכסיך סופם שיפלו ביד יוסף מוקיר שבת 14969 

ובא דג , נשבה הרוח והפריחה את כובעו לנהר, לימים עבר הנכרי על גבי גשר שעל הנהר, והניחה בכובעו 14970 

אמרו להם , יקנה דג זה עכשיואמרו מי , והעלוהו הדייגים בערב שבת סמוך לשבת, ובלע את המרגלית 14971 

ומכרה , מכרוהו לו ומצא בו את המרגלית, לכו מכרוהו ליוסף מוקיר שבת שרגיל לקנות דגים לכבוד שבת 14972 

היא , השתדלותו של הנכרי לשמור את ממונו שלא יפול ביד יוסף מוקיר שבת, ג עיליתא דדינרי זהב"בי 14973 

 14974 .שגרמה לו דוקא שיגיע כל ממונו לידו

היא שיקנה לעצמו את מידת האמונה והבטחון , היחידה שעל האדם לעשות בכדי להתפרנסאכן ההשתדלות  14975 

, אין הגשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמונה (.´תענית ח) ש"וכמ, ה שימציא לו כל פרנסתו"בהקב 14976 

, ולהשפיע עליהם גבורות גשמים, ה לעשות חסד עם בריותיו"שנותנים עוז וכוח למידותיו של הקב 14977 

כעת מחר סאה סלת בשקל ´ כה אמר ה, ´ויאמר אלישע שמעו דבר ה (´ז´ מלכים ב)ב  באלישע כתו 14978 

עושה ´ ויאמר הנה ה, ויען השליש אשר למלך את איש האלהים, וסאתים שעורים בשקל בשער שומרון 14979 

 14980 .ויאמר הינך רואה בעיניך ומשם לא תאכל וכך היה לבסוף? היהיה הדבר הזה, ארובות בשמים

אבל מי שאינו , כי רק העובר על דברי נביא חייב מיתה בידי שמים, חייב מיתהאף שלא היה השליש  14981 

מאחר שהשליש לא האמין , אלא שכך הוא מהלך הדברים, מאמין לדברי הנביא לא כתיב גביה חיוב מיתה 14982 

, ש לו הנביא ומשם לא תאכל"וכמ, לא היתה לו הזכות ליהנות מפירותיה, י אלישע"ה ע"להבטחת הקב 14983 

ומי שאינו בוטח , היה עליו למות ולעבור מן העולם, וא לידו מן השפע אשר לא האמין בווכדי שלא יב 14984 

הריהו בכלל ארור הגבר אשר יבטח באדם , אלא סמוך ובטוח על כוחות עצמו והשתדלויותיו, ה"בהקב 14985 

הכתוב ולא ´ וזה פי, ומה לי בוטח באחר או בוטח בעצמו, (ז"ירמיה י) יסור לבו´ ושם בשר זרועו ומה 14986 

 14987 .שמי שבוטח במעשי ידיו הרי זה כאומר לכוחו ועוצם ידו אלי אתה, נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו

כי עיקר טעם איסור ריבית הוא לפי שמסיר מעצמו את מידת , (ו"ה ל"ויקרא כ) וכתב בעל כלי יקר 14988 

במסחרו כי כל מי שעוסק בכל מיני מקח וממכר הרי עיניו נשואות תמיד למרום לבקש שיצליח , הבטחון 14989 

ש "ועי, יסור לבו´ וסומך על הערבון שבידו ומה, אבל המלוה בריבית הריוח שלו ידוע לקצוב, ´וכדו 14990 

נמצא כי , כ חמור איסור ריבית שאינו קם לתחיית המתים"ולכן כ, הטעם למה מותר ליטול ריבית מגוי 14991 

ה לתורה כאוכלי המן וזוכה על יד, אלא היא הנותנת ברכה וחיים לאדם, מידת הבטחון אינה מעלה בלבד 14992 

 14993 .(´צ´ ב מא"שיחות מוסר ח)  .וחי יחיה לנצח נצחים

 14994 



 14995 מאמר קנא

ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה  14996 

 14997 .(´ג´ דברים ח) יחיה האדם´ האדם כי על כל מוצא פי ה

דמאן דיהיב חיי יהיב , ובאמת פשוט הוא, ה שמוכרח הוא לושהאדם בטוח במ, ל"ם ז"אומרים בשם הרמב 14998 

כתב החובות , ועד היכן מגעת מידת הבטחון, ה נותן חיים בודאי שיתן מזון ופרנסה"מזוני וכיון שהקב 14999 

ש למען "וכמ, כי הבוטח באלהים טרפו מובטח לו מכל סיבה מסיבות העולם, הלבבות בריש שער הבטחון 15000 

כי נתן לנו , מגלה לנו התורה, יחיה האדם´ ו יחיה האדם כי על פי מוצא פי ההודיעך כי לא על הלחם לבד 15001 

אלא חיי האדם , ז אינם מושתתים על מזונות"שחייו בעוה, ה מן במדבר כדי להודיענו וללמדנו"הקב 15002 

ואף במדבר שלא , ה"וכל הסיבה לחיי האדם הוא רק כפי שעולה ברצון הקב, תלויים בריבונו של עולם 15003 

 15004 .ה מן לזון את ישראל"מזונות באופן טבעי שלח הקבנראית דרך ל

ישעיה ) וישען באלוהיו´ אשר הלך חשכים ואין נוגה לו יבטח בשם ה´ מי בכם ירא ה, בנביא´ וזו מה שנא 15005 

כאשר ימצא במצב של חשיכה מוחלטת ואינו רואה בעיניו כל תקוה שיאיר לו , זו היא מדרגת הבטחון, (´נ 15006 

כי מהות הבטחון היא שאינו נשען , ות בטוח כאילו והישועה נמצאת כבר לפניוולמרות זאת חייב להי, דרכו 15007 

וזה מה , כ אין מניעת הסיבות הנראות כעין סיבה לאי בטחון"וא, ה הכל יכול"על פרטים אלא בוטח בהקב 15008 

כאשר ידעת מדבר אליהו עם , ל כי הסיבות אינן נבצרות ממנו בכל עת ובכל מקום"שהוסיף שם החוה 15009 

 15010 .עם האשה האלמנה ועוגת רצפים וצפחת המיםהעורבים ו

, י עורבים"ה שימציא לו פרנסתו אף ע"שחייב לבטוח בהקב, כך הם דרכי הבטחון אשר נתבעים מאתנו 15011 

ואין לפניו , ה שהוא כל יכול"שכיון שבטוח בהקב, שזה דבר שנראה בעיני בשר כלמעלה מדרך הטבע 15012 

וכל שאינו במדרגה , מושלם בכל הזמנים ובכל המקומות ולכן בטחונו חייב להיות, חילוק בין ישוב למדבר 15013 

והסיבה לכל זה שאיננו מבינים , מעתה נראה כמה רחוקים אנו מהבנת דרכי התורה, זה אינו נקרא בוטח 15014 

וסבורים אנו כי מעשה המן שבמדבר נכתב רק כסיפור המעשה היאך נתפרנסו ישראל , כלל את התורה 15015 

שכן הם דרכי שמים בכל מקום , אלפנו וללמדנו לדעת בכל דרכינוואיננו יודעים שמטרת הכל ל, במדבר 15016 

 15017 .יחיה האדם´ ואין מזונותיו תלויים בלחם אלא רק על פי דבר ה, ובכל שעה

ל תיש הבר "ארז, י ובמצודות"ש ברש"ועיי, (ט"איוב ל) הידעת עת לדת יעלי סלע חולל אילות תשמור 15018 

והמקום , ראש הסלע כדי שיפול ולדה לארץ וימותובשעה שכורעת ללדת עולה ל, היא אכזרית על בניה 15019 

היתכן לומר , ת"ה מאיוב לראות בחוש השגחת השי"תבע הקב, מזמין לה נשר ומקבל את הולד על כנפיו 15020 

 15021 .והאם יש אפשרות לחשוב כי מקרה הוא, שיש לזה מקום בטבע

שעת לידתה אני מזמן וב, האילה רחמה צר ואין הוולד יכול לצאת (.ז"ב ט"ב) ל"חולל אילות תשמור ארז 15022 

ה על כל "הרי ראינו איך השגחת הקב, ואם מקדים ומאחר רגע מיד מתה, לה דרקון ומכישה ברחמה ונפתח 15023 

, השגחתו מדוקדקת בכל פרט ופרט שלא לאחר ולא להקדים אף לרגע קטן, ברואיו ואף בבעלי חיים 15024 

יים אין השגחה פרטית וכל והרי כתבו רוב הראשונים שלבעלי ח, כ באדם שהשגחתו לאין שיעור"עאכו 15025 

ודאי שיכול , ת השגחה פרטית"כ כל שכן באדם שהשגחת השי"וא, ה היא השגחה כללית"השגחת הקב 15026 

ואף בעורבים צריך לבטוח שיתנו לו מזונותיו כרצון , לבטוח שיזמין לו פרנסתו ככל אשר יצטרך לו 15027 

 15028 .ת כפי אשר גזר לו"השי

, ו היה יסוד זה ברור לנו שהבריאה כולה היא חידושל, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית 15029 

שהרי כל הבריאה כולה , י נסים ואותות והשגחה לאין שיעור"וכשם שבעת בריאת העולם היתה הבריאה ע 15030 

אותה ההשגחה אשר נזקקה לבריאת העולם זקוקה , כן מחדש בטובו בכל יום תמיד, נבראת כחוט השערה 15031 

למציאות ´ ה עומדת עתה מאליה אלא תמיד זקוקה להשגחתו יתכי אין הבריא, אף להמשך קיום העולם 15032 

אותו הרצון שהוצרך לבריאה בעת שאמר , הוא אמר ויהי הוא ציוה ויעמוד (ג"תהלים ל) וכנאמר, קיומה 15033 

 15034 .אף נמצא עתה בעת שציוה ויעמוד, ויהי

אבל , הבריאה ה משגיח ומנהיג את"שאנו סבורים כי הקב, ובאמת איננו מבינים כלל היטב מהות ההשגחה 15035 

ורצון הבורא , י רצון הבורא והשגחתו"כי כל קיום הבריאה נעשה רק ע, באמת בירור דבר ההשגחה הוא 15036 

רצון , (ה"תהלים קמ) וכנאמר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, הוא המקיים ומשפיע על הבריאה 15037 

, לנו מידת הבטחון ומעתה נמצא שכאשר חסרה, ה הוא אשר מנהיג ומקיים את כל הבריאה כולה"הקב 15038 

אנו רחוקים מהבנת דרכי התורה , הסיבה לכך שאיננו יודעים ומבינים מהות האמונה ומציאות כל הבריאה 15039 

 15040 .ומידיעת סודות הבריאה

כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא , ובאמת דבר זה הוא לאו מפורש בתורה 15041 

, הוזהרנו בזה שאם יראה האדם כי צרה קרובה, (ב"ל ´שער השלישי פ) וכתב רבינו יונה, תירא מהם 15042 

אף בעת שהצרה קרובה לא יירא , אך קרוב ליראיו ישעו´ כענין שנא, בלבבו ויבטח עליה´ תהיה ישועת ה 15043 

ובעת שסומך על , ולא על הסיבות´ שזו מידת הבטחון לסמוך על ישועת ה, ´כלל אלא יבטח על ישועת ה 15044 



ת ביד "ורק כשסומך על הסיבות אזי עוזבו השי, שועתו תבוא מאליהה אינו נזקק כלל לסיבות וי"הקב 15045 

ת "שאינו סומך על השי, (ו"תהלים ק)ב  ז נאמר וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עש"וע, הסיבות 15046 

 15047 .אלא רק על הסיבות

, וראה בהמשך הפסוקים גבי איוב שמתבונן בענין ירידת הגשמים, והדרכים להתחזק בבטחון רבים הם 15048 

שכל טיפה יורדת אחת אחר חבירתה ואינם יורדים , גודל ההשגחה בגשמים (ז"ב ט"ב) ל"א בחזואית 15049 

ת בכל "וכאשר יתבונן בזאת יתחזק בבטחון בהשי, וכל זה מרמז שיש השגחה על כל פרט ופרט, כאחת 15050 

דת אזי יתחזק במי, כן להתחזק בתפילה כגון באמירת אמת ואמונה שמשלם גמול לכל אויבי נפשינו, דרכיו 15051 

 15052 .(ח"ג קכ"אור יחזקאל ח)  .הבטחון

 15053 

 15054 מאמר קנב

ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה  15055 

 15056 .(´ג´ דברים ח) יחיה האדם´ האדם כי על כל מוצא פי ה

´ ת כי על כל מוצא פי העד כדי ידיעה ברורה ומושרש, מבואר בכתוב שירידת המן היתה שיעור באמונה 15057 

, ואמונת היחוד מושרשת בנו מפרשת שמע ישראל, והנה כל בר ישראל מאמין ביסודות הדת, יחיה האדם 15058 

ה להראותה לעינינו "גם כאשר רצה הקב, שהספיקה כדי להשריש בעם אמונת אומן באחדות השם ואהבתו 15059 

הוא האלהים ´ ית לדעת כי האשר בו אתה הרא, די היה במעמד הנבחר של מתן תורה, באופן מוחשי 15060 

 15061 .(´דברים ד) בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד

וכשם שקרע את העליונים כך קרע את , ה את התורה פתח להם שבעה רקיעים"י כשנתן הקב"ופירש 15062 

לא הספיקה פרשה בתורה , יחיה האדם´ אבל אמונה זו של על כל מוצא פי ה, התחתונים וראו שהוא יחידי 15063 

אלא ארבעים שנה רצופות יום אחר יום שהיו , ואף לא ירידת מן אחת ולא פעמיים ושלוש, כדי להשרישה 15064 

, ואם היה חסר חלילה יום אחד בירידת המן, ישראל סמוכים על שולחנו של מקום וניזונים משולחן גבוה 15065 

 15066 !יחיה האדם´ היה כבר חסרון בהכרתם וידיעתם שרק על מוצא פי ה

מזון , לחם מן השמים, איזה עינוי היה במן! ה די לולי ויענך וירעיבךגם בירידת המן ארבעים שנה לא הי 15067 

´ כמו ששאלו תלמידיו את ר, העינוי היה רוחני, (´ז ו"ן שמות ט"רמב) מלאכים זיו השכינה שנתגשם 15068 

אמר להם אמשול לכם משל למה , מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה, שמעון בר יוחאי 15069 

ולא היה מקביל פני אביו , פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ודם שיש לו בן אחד למלך בשר, הדבר דומה 15070 

מי שיש לו , אף ישראל, עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקבל פני אביו כל יום, אלא פעם אחת בשנה 15071 

נמצאו כולם , שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב, ארבעה וחמישה בנים היה דואג ואומר 15072 

 15073 .(.ו"יומא ע) ים את לבם לאביהם שבשמיםמכוונ

והיו חייך תלויים לך מנגד זה הלוקח תבואה  (´ג ב"מנחות ק) שהרי אמרו, צריכים אנו להבין עינוי זה 15074 

ולא תאמין בחייך זה הסומך , ופחדת לילה ויומם זה הלוקח תבואה מערב שבת לערב שבת, משנה לשנה 15075 

ויש פלטר מאפיה סמוכה אליו ובה קמח , לכל ימי חייו והיינו שיש בידו מעות לקנות לחם, על הפלטר 15076 

 15077 .ובכל זאת תלוי הוא בזולת וקרוי ולא תאמין בחייך, ומזה שנים שהוא קונה שם דבר יום ביומו, לרוב

, זב ברחבעם בן שלמה, כל קללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד, (ג"במדבר רבה כ) ואמרו 15078 

מצורע , וכתיב בזב כל המרכב אשר ירכב עליו הזב, לעלות במרכבה בו והמלך רחבעם התאמץ´ שנא 15079 

דכתיב לעת זקנתו חלה את רגליו , ומחזיק בפלך מאסא, ויהי עוזיהו מצורע עד יום מותו´ מעוזיהו שנא 15080 

, דכתיב ויורו המורים אל המלך יאשיהו ונעשה כל גופו ככברה, נופל בחרב מיאשיהו, שאחזתו פודגרא 15081 

 15082 .כ"וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו משולחנו של אויל מרודך ע´ שנא, וחסר לחם מיהויכין

וחי חיים מרים , שהרי שלושים ושבע שנים היה יהויכין חבוש בבור הכלא של נבוכדנצר, ופלא הדבר 15083 

ויתן את כסאו מעל כסא המלכים אשר , ואז בא אויל מרודך והוציאו מבור שביו וידבר אתו טובות, ממות 15084 

וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו מאת , ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו, את בגדי כלאוושינה , אתו בבבל 15085 

נשא חן , מבור כלא וצלמוות, הרי יצא מאפילה לאור גדול, (ה"ב כ"מ) המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו 15086 

ללה של ל את קיום הק"ודוקא כאן ראו חז, בעיני המלך והושב על כסא מלכים רם וארוחת תמיד ניתנה לו 15087 

 15088 !ודוקא משום שארוחתו ניתנה לו מדי יום ביומו, חסר לחם

ולא ניתנה להם אפילו האפשרות לאגור , שלא האמינו בחייהם מיום אחד לחבירו, ת"ובזה עינה אותם השי 15089 

ואם הותירו וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם , כי נצטוו שלא יותירו ממנו עד בוקר, מיום אחד לחבירו 15090 

וכל מי שיש לו פת בסלו ודואג דאגת מחר הרי , (´תנחומא בשלח כ) ברא יום ברא פרנסתוכי מי ש, משה 15091 

שזהו , היה זה שיעור מוחשי באמונה דבר יום ביומו משך ארבעים שנה, (7ח"סוטה מ) זה מקטני אמונה 15092 

ולאחר , (ב"אבות פ) ובן ארבעים לבינה, (´תנחומא בשלח א)ב  השיעור שדברי תורה מתיישבים בל 15093 



והושרשה בהם ידיעה זו שתהיה קומתם שלמה עד סוף  (7´ז ה"ע) ים שנין קאי איניש אדעתא דרביהארבע 15094 

 15095 .´אלא על מוצא פי ה, שנדע בידיעה נפלאה שלא רק על הלחם יחיה האדם, כל הדורות

יהושע תיקן להם ברכת , משה תיקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן, (´ח ב"ברכות מ) ואמרו 15096 

שבברכת הזן לא נזכרה אכילת המן ואף , והנה כשנתבונן בנוסח הברכות נראה, כנסו לארץהארץ כיון שנ 15097 

שהיו כולם כבר במדבר ולא נזכרו כלל , גם יציאת מצרים והפדיון מבית עבדים ברית ותורה, לא ישראל 15098 

´ השלא רק בני ישראל עם , ומדוע משום שירידת המן לימדה לנו, ונכללו כולם בברכת הארץ, בברכת הזן 15099 

ה זן את העולם כולו "אלא הקב, ´הנשואים על כנפי נשרים באהבתו ובחמלתו ניזונים על כל מוצא פי ה 15100 

מכין , (7´ז ג"ע) ויושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים ועד ביצי כינים, בטובו בחן בחסד וברחמים 15101 

הזכרת זכות התורה והודאת לכן אין מקום בברכת הזן ל, מזון לכל בריותיו אשר ברא ומשביע לכל חי רצון 15102 

 15103 .יציאת מצרים

לחם שנתקיימו בו עשרה , ואכלו לחם מן הארץ, אבל יהושע תיקן להם ברכת הארץ כשנכנסו לארץ 15104 

פת כזו היא חשובה מאד , (ז"ח קס"ע או"שו, א"ירושלמי חלה סופ) מצוות עד שלא יאכל האדם פרוסה 15105 

יש להודות על , ל עד שזכו לאכול לחם זהלישרא´ ויש להודות על כל ההכנות שעשה ה, וחביבה מאד 15106 

כוונות , (.ט"ברכות מ) ארץ דמפקא מזון, ועל ברית ועל תורה ועל ארץ הקודש, שהוצאתנו מארץ מצרים 15107 

ולדעת ולהרגיש אמונה , ברכותיה בתוספת ברכת הטוב והמטיב´ אלו יש לנו לכוון בברכת המזון ובג 15108 

שבכל יום בכל עת ובכל ´ ועל חיים שבמוצא פי ה ,שלמה תמימה וטהורה בברכת הזן שנתקנה על המן 15109 

 15110 .(לקט שיחות מוסר)  .שעה

 15111 

 15112 מאמר קנג

 15113 .(´ה´ דברים ח) אלהיך מיסרך´ וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה

יסורים , הרי מפרש מיסרך על ענין לימוד, מאלף לך´ אונקלוס תרגם ארי כמה די מאלף גברא ית בריה ה 15114 

, ואיך שייך בהבריאה הכאה, (´משלי ג) בחכמה יסד ארץ´ הלא ה, הבריאהשל הכאה בעלמא אין ב 15115 

כ "ומה שמשיגים מלימוד משיגים ג, לומדים אנו מזה שהפירוש האמיתי של יסורים הוא ענין לימוד 15116 

ומה שייך לומר , ח נביאים"גדולה הסרת טבעת יותר ממ (.מגילה יד) ל"ולא עוד אלא שאחז, מיסורים 15117 

 15118 .ח נביאים"א ענין אחר ממגדולה אם יסורים הו

ח נביאים משיגים "כל מה שמשיגים ממ, ח נביאים"אלא ודאי למדים אנו מזה שהסרת טבעת עצמה הוא מ 15119 

מיסורים נעשה , כ מיסורים"ואת זה משיגים ג, ח נביאים הרי משיגים חכמה בינה ותורה"ממ, כ מיסורים"ג 15120 

 15121 .ולא עוד אלא שגדולה, האדם חכם ונבון

כמו האש שמביטים עליו כמו על , צריכים להבין את זה בציור, ם הנותנים חיות לאדםנמצא שהיסורים ה 15122 

, ואם יחסר לו ממידת האש אשר בו, הרי כל חיותו של אדם הוא מהאש, והאמת הרי אינו כן, מזיק ממש 15123 

הרי שהאש כשהוא במידתו הוא הנותן חיים לאדם ורק אם מתגבר , הרי מיד הוא מת, ממידות החום הטבעי 15124 

שהיא הנותנת , רואים אנו מציאות כזו, אם החום הטבעי מתגדל יותר מדאי הוא מת ממנו, תר על הראוייו 15125 

 15126 .ויש אופן שיכולים למות ממנה כשמתגדלת יותר מדאי, חיים לאדם

, כ עד שיורדת הנסיובי ויוצאת החמאה"מכים כ, כשמוציאים חמאה משומן החלב, סוד הענין כך הוא 15127 

ויתכן , ואם גרוע יוצא פחות, אם שומן החלב טוב יוצאת הרבה חמאה, אה הםוהחילוקים בין חמאה לחמ 15128 

כ "צריכים לידע שחכמה יש לה ג, כך הוא סוד הדבר בחכמה, שיהיה כולו פסולת ולא יצא חמאה לגמרי 15129 

אז , כשנקח את החכמה ונניחנה בתוך כלי זכוכית, מיסרך, ומהו התמצית של חכמה, נסיובי ויש לה תמצית 15130 

, ח נביאים"ז הרי פשוט שגדולה הסרת טבעת יותר ממ"ולפי, צית היוצא ממנה הוא המיסרךנראה שהתמ 15131 

והרי בודאי שההסרת טבעת שהוא התמצית עצמו , ח נביאים הוא ההסרת טבעת"מכיון שהתמצית מכל המ 15132 

 15133 .גדול יותר

, ע כל הכתובים קדש ושיר השירים קודש קדשים"אר, (´ש א"י שה"רש) ל"דברינו מפורשים בחז 15134 

ל הוצא לי כך וכך סולת כך וכך "א, ע למה הדבר דומה למלך שנטל סאה חטים ונתנה לנחתום"אראב 15135 

ש קודש "כך כל הכתובים קודש ושה, וסלית לי מתוכה גלוסקיא אחת מנופה ומעולה, סובין כך וכך מורסן 15136 

נת סובין הרי לנו שיתכן לומר על כתבי קדש שהם בבחי, שכולו יראת שמים וקבלת עול מלכותו, קדשים 15137 

 15138 ! ומהו התמצית יראת שמים, יש עדיין תמצית, ומורסן

, כל דבר ודבר הרי יש לו מוצא, ברזל מעפר יוקח ואבן יצוק נחושה, כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזוקק 15139 

, אין יודע את זאת? מאין הולכת חכמה, והחכמה מאין תמצא ואיזה מקום בינה, מקום ומקור מאין שנובע 15140 

, ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה, וים אמר אין עמדי, תהום אמר לא בי היא! ואכ גדול ה"סוד כ 15141 

איוב ) היא חכמה´ הן יראת ה, אגלה לך סוד גדול, ויאמר לאדם, אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה 15142 

 15143 .התמצית הוא יראה, ´המקור של חכמה הוא יראת ה, גם חכמה יש לה מקור, (ח"כ



ן ועל דרך האמת הוא כמו "וכתב הרמב, (´דברים ה) ם זה להם ליראה אותי כל הימיםמי יתן והיה לבב 15144 

הנה מכל התורה כולה הניחו הכל ולא הסיקו ממנה , היא חכמה וסור מרע בינה´ ויאמר לאדם הן יראת ה 15145 

ראה ששוקלין בשרו , ואף אמרו בשכרן של מצות, ומשום שהתמצית כולה הוא יראת שמים, אלא יראה 15146 

והנה נורא , אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני, ע זו תורה וזו שכרה"אמר לו רבש, במקוליןע "של ר 15147 

 15148 .ע במקולין אמר להם כך עלה במחשבה"על שוקלין את בשרו של ר, מאד הדבר

ה לברוא את עולמו במידת הדין הבריאה היתה צריכה להיות "רצה הקב, משום שכן הוא סוד הדברים 15149 

, כ אש"שאין יכולים לקבל כ, ראה שאין העולם יכול להתקיים, בהאש לבדו, ןבמידת הדי, בהתמצית עצמו 15150 

אבל גם עכשיו , נתן את האש כרוך במידת הרחמים, הוסיף על התמצית את הנסיובי, שיתף מידת הרחמים 15151 

ע שהיה "ועם ר, שהחיים מקבלים דוקא ממידת הדין, והסוד הוא, מידת הדין, האש, העיקר הוא התמצית 15152 

 15153 .ההנהגה דוקא במידת הדין בהאש עצמו, בו ולקבלו יכול לחיות

, מפני שסוד התורה הוא דוקא מתוך האש, אל כל קהלכם בהר מתוך האש, זהו הסוד של מעמד הר סיני 15154 

אבל , וכל החכמה אינה אלא לבוש איך לקבל את האש, אש אוכלה הוא, סוד התורה הוא מידת הדין 15155 

 15156 .הסרת טבעת, מידת הדין, יסורין, יראה, שהוא התמצית עצמו, התכלית דוקא האש

זה , (ה"ל יחוד המעשה פ"חוה) כ נמשלה התורה כאש שמאירה העינים ושורפת מי שנוטה מנתיבתה"וע 15157 

, יסורין, יראה, מידת הדין, כ"אבל מאש נשרפים ג, צריכים לידע שמהאש מקבלים חיות, סוד גדול בתורה 15158 

משום שיכולים לחיות ! ורה הריהי תורת חייםות, תורה הריהי אש ממש, זהו הסוד של תורה הקדושה 15159 

היו סורקים את בשרו במסרקות , לגמרי במידת הדין, ע חי לגמרי באש"עד שר, וחיים דוקא מאש, באש 15160 

 15161 .כ מאש"ושורפת ביקודה מפני שנשרפים ג, של ברזל

וך דבר אל כל קהלכם מת, אש ממש, שסוד התורה הוא יראה, יסוד הדבר הוא אם אין יראה אין תורה 15162 

אבל התמצית של החכמה , וחכמה אינה אלא לבוש איך לכלול בתורה יראה, האש שתורה היא מתוך האש 15163 

, ח נביאים"וגדולה הסרת טבעת יותר ממ, כשיוציאו מחכמה את הסובין והמורסן ישתייר יראה, הוא יראה 15164 

חכמה דעת )  .כ גדולה הסרת טבעת"וע, כ אין משיגים אלא הסרת טבעת"ח נביאים ג"משום שממ 15165 

 15166 .(ד"נ´ ומוסר מא

 15167 

 15168 מאמר קנד

 15169 .(´ה´ דברים ח) אלהיך מיסרך´ וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה

ויסוד , כי במידת הדין נברא העולם, ז הוא אדם לעמל יולד וחוץ מעמל אין בזה העולם כלל"יסוד כל עוה 15170 

ב הרי זוכים "שעוה, י יסורין"א עב אין זוכים אל"ויוצא מזה שעוה, מידת הדין הוא דוקא בשכר יגיע כפיו 15171 

כ "הדברים מגיעים כ, ובלא זה אין משיגים כלום, ז"כ צריכים לעבור דוקא דרך כל קושי עוה"וא, ז"מעוה 15172 

כדי שיעברו , מרוב אהבה מדקדק עמהם כחוט השערה כדי להרבות שכרם, שדוקא עם חסידיו ואוהביו 15173 

ל לא איברי עלמא אלא "עד שאמרו חז, ב"מעוהולא יחסר להם כלום גם כחוט השערה , ז"בכל סוד עוה 15174 

זהו יסוד , במידת הדין כזה שלא נטל כלום, ש"ש לע"חנינא בן דוסא שאמר די לי בקב חרובין מע´ לר 15175 

 15176 .יוכיח עד דכדוכה של נפש´ כי את אשר יאהב ה, ז"עוה

חד אמר כל שאין , מהו יסורין של אהבה (.´ברכות ה) ל"עד שמצינו שאמרו חז, כ הוא יסורין"סוד גדול כ 15177 

, י אלו ואלו יסורין של אהבה הן"א אר"רחב, וחד אמר כל שאין בהם ביטול תפילה, בהם ביטול תורה 15178 

מ יסורין עוד גדול "מ, הרי שאפילו באופן שיש ביטול תורה ותפילה, יוכיח´ כי את אשר יאהב ה´ שנא 15179 

 15180 .כ גדול הוא ענין היסורין שממנו הוא שזוכים"כ, מתורה ותפילה

ש שקרא להם אחי "על ראב (7ד"מ פ"ב) ´ש בגמ"כמ, כ יסורין"ה שמצינו שהגדולים שלנו חיבבו כזהו מ 15181 

ורצו לעשות עסקים עם , הם היו סוחרים גדולים, צריכים להבין את זה פשוט בתורת מסחר, ורעיי בואו 15182 

עסק יותר  לא מצאו, י יסורין"כי עולם הבא קונים דוקא ע, וביודעם סוד היסורים, רווחים מאד גדולים 15183 

, ל היה אומר תמיד"ר ז"אדמו, פשוט מטעם עסק המכניס רווחים גדולים, ובחרו להם ביסורים, טוב מזה 15184 

לא יוכל בשום אופן להתעסק כל היום ברצוא , סוחר גדול הנושא ונותן בעסקים של אלפים דינרים ביריד 15185 

 15186 .ושוב על מסחר קטן של עשיריות ביעים

זה הרי ,(´אבות ד) ז"ב מכל חיי עוה"ה שעה אחת של קורת רוח בעוהביודעם מסוד כזה של יפ´ ל הק"חז 15187 

והכל אינו מגיע לקורת רוח , כל עונגים ותענוגים מאז ועד עכשיו, ר עד היום"ז מאדה"כולל כל חיי עוה 15188 

העולם טועים במה שאומרים , כ פנו עצמם רק לזאת"ע, י יסורין"וזה משיגים דוקא ע, ב"אחת של עוה 15189 

אוהבי עצמם כמו שהיו , ז"אין לך עוד אוהבי עוה, טעות גדול הוא, ז"ונאי עוהשהראשונים היו ש 15190 

ובחרו להם בעסק , רצו להרויח עושר רב, ז"אלא אדרבא דוקא מזה שהיו אוהבי עוה, הראשונים שלנו 15191 

 15192 .היותר גדול



אלא  ,יוכיח´ כי את אשר יאהב ה´ י אלו ואלו יסורין של אהבה הן שנא"א אר"ברכות אמר רחב´ ושם בגמ 15193 

מה שן ועין שהן אחד מאבריו של , ו משן ועין"ק, דבר זה מתורתך תלמדנו, ל ומתורתך תלמדנו"מה ת 15194 

האם יש לנו ציור בעסק יותר טוב , כ"יסורין שממרקין כל גופו של אדם עאכו, אדם עבד יוצא בהן לחירות 15195 

א זוטרתא היא החירות מה וכי מילת, איזה עבד אינו מחכה בכליון עינים שרבו יפיל לו כבר את שנו? מזה 15196 

שכר גדול כזה בשביל צער קל של הפלת , נפטר הוא מלעולם בהם תעבודו ויוצא לחירות, שהוא משיג 15197 

הרי זה ממש עסקים המכניסים אלפי אלפים , ז יסורין"ומהו לפי, וכי יש לנו ציור ברווחים כאלה, שנו 15198 

 15199 .´ל הק"ויש לנו ציור כבר בהרווחים של חז, ריווח לבעליהם

אני משכים , אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, גלא בפומייהו דרבנן דיבנה אני בריה וחברי בריהמר 15200 

בלי עמל אינם משיגים , הסוד הגדול הוא אדם לעמל יולד, (.ז"ברכות י) למלאכתי והוא משכים למלאכתו 15201 

אה הרווחים מעמל ומעתה בא ור, אני עמל וחברי עמל, י עמל"א ע"ז אין משיגים כ"גם עניני עוה, כלום 15202 

ואיזה רווחים , ה איזה עשיריות ביעים"ס, מה משיגים הם אחרי כל העמל, שלנו והרווחים מעמל שלהם 15203 

 15204 .משיגים אנו

אדם , יהושע וכי אפשר לומר כן´ אמר ר, מ אומר במידה שאדם מודד מודדין לו"ר (7´סנהדרין ק) ´בגמ 15205 

, כ"י והלא אינו יכול לסבול כ"ופרש, ב"ו לעוהה נותן לו מלא עומס"ז הקב"נותן מלא עומסו לעני בעוה 15206 

ה כוח "כך נותן הקב, ה כוח ברשעים לקבל פורענותם"אלא כשם שנותן הקב, כ"שהרי אי אפשר לקבל כ 15207 

ושאל וכי , לא השיג שכר כזה, ב"יהושע בכל המושגים שלו בעוה´ ר! מבהיל מאד, בצדיקים לקבל טובתן 15208 

 15209 .אפשר לומר כן

כ עם יסורין "התנשקו כ´ ל הק"מה פלא הוא שחז, ו לעני מקבלין רווחים כאלהוהנה אם בשביל מלא עומס 15210 

ז רואים אנו מסירת נפש על כל "הרי בעניני עוה, האם ראינו עסקים יותר טובים מאלה, וקראום חביבי 15211 

הולכים לקרב , בשביל הרווחת ממון? ובשביל מה, מסכנים נפשם לילך במדברות ובימים, שעל ושעל 15212 

ומה , לא יותר מאות הצטיינות של נחושת, ומה יש לו אחר כל זה, ם בסכנות היותר גדולותומעמידים עצמ 15213 

ביודעם מסוד רווחים כזה של עין לא , היו מוכנים תמיד למסירת נפש´ ל הק"ז שחז"מתפלאים אנו ע 15214 

 15215 .ראתה

כ "ג, מוז עצ"אשר מצד עוה, ועתה אגלה לכם עוד סוד גדול ונורא, ב עין לא ראתה"כל זה הוא מצב עוה 15216 

, פשוטו כמשמעו עסק המביא לבעליו רווחים היותר גדולים, אין לך עסק יותר טוב לאדם מזה כמו יסורין 15217 

וזהו התכלית , שבמידת הדין נברא העולם, ואין כלל למעלה מזה, שכל סוד האדם הוא רק אדם לעמל יולד 15218 

חס , חיים חיים של חשך, יןהנה מדמים אנו שבמצב זה של לחיות במידת הד, לעבור בכל סוד מידת הדין 15219 

אלא גם מצד , ב"לא מצד עוה, אין לך עוד חיי תענוג ואושר כמו חיים אלו של לחיות במידת הדין, וחלילה 15220 

 15221 .ז לבד"חיי עוה

העיקר שהוא משיג חכמת לך , מכל מעשה ופעולה טובה שהאדם עושה, (´משלי ט) אם חכמת חכמת לך 15222 

יותר , ע עצמו"מתדבק הוא עם מקור כל הברכות עם רבש ,נותן פרוטה לעני, מה שנעשה ונפעל בעצמו 15223 

שהרי הוא משיג התדבקות עם כי , (´ד י"ר ל"ויק)ב  "העני עושה עם בעה, ב עושה עם העני"ממה שבעה 15224 

להיות , ז מתענוג שכזה"הכי אפשר לנו לצייר ציורים יותר גדולים בתענוג ועידון בעוה, יעמוד לימין אביון 15225 

 15226 .ם מקור הברכהע עצמו ע"מדובק עם רבש

לכאורה , כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה 15227 

אבות )ב  "ז וטוב לך לעוה"אשריך בעוה, ומסיק המשנה אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, הרי הוא מר 15228 

אין אנו יכולים להשיג  שגם כאן, ז אשריך"אבל גם בעוה, ב זהו מצד והקרן קיימת"טוב לך לעוה (´ו 15229 

והריווח המגיע בתורת , אחרי שנתבאר לנו העסקים הגדולים. ולצייר גודל התענוג והעידון מחיים כאלו 15230 

שבשביל מלא עומסו לעני משיגים , ב"הן מצד עוה, מסחרים היותר גדולים של אלפי אלפים דינרים, עסק 15231 

העצל בעולם שיניח עסקים כאלה ויתעסק  מי הוא, ז"ז אשריך בעוה"הן מצד עוה, ה"מלא עומסו של הקב 15232 

 15233 .(א"מ´ דעת חכמה ומוסר מא)  .בעשיריות אחדות ביעים כל היום

 15234 

 15235 מאמר קנה

 15236 .(´ה´ דברים ח) אלהיך מיסרך´ וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה

 15237 בטוחה היא וגם טהורה אבל קשה היא, אשר על ידה בא האדם לשלמות בדעות, דרך השלמות של מידות

כי אחר שכבר השלים האדם את המקור של הטעות עד , לעומת זה בטוחה היא השלמות בדעות, מאד 15238 

כי אין דבר מעורב , וגם טהור הוא הזיכוך הזה, אז בטוחות הן הדעות שלו שלא תשתבשנה עוד, תכליתו 15239 

 15240 .אלא השכל הישר לבד שהוא חלק אלוה ממעל, בבירור הדעות שלו

אבל לא , עבודה קלה היא, ך של שלמות הדעות באופן ישר מן היסוריםדר, שונה מזה היא הדרך השניה 15241 

איך שני ענינים , דבר פלא הוא לראות, דרך זו היתה בסדר הגאולה של יציאת מצרים, בטוחה ולא טהורה 15242 



יכולתו ושכר , ישראל שבאותו הדור זכו להכיר אמונת השם והשגחתו, נפרדים נתחברו במעשה אחד 15243 

דבר שלא זכה ולא יזכה לזה , זכו לראות את כל יסודות האמונה בעין ממש, תיםי אותות ומופ"ועונש ע 15244 

 15245 .שום דור מבריאת העולם עד ימות המשיח

מה עשה , ש וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי"כמ, פרעה והמצרים שבאותו הדור נתחייבו בעונשים רבים 15246 

מה ענין , האין זה דבר פלא, שראלמכות למצרים והן עצמן אותות ומופתים לי, עמד וחברן יחד? ה"הקב 15247 

, ונסים יכולים להיות בלי עונשים, כל התוכחה שבתורה יכולה להתקיים בדרך הטבע בלי נסים? זה לזה 15248 

כל אלה , שלמות של דעות באופן ישר מן היסורים, י יסורים"זוהי הדרך השניה של שלמות הבאה ע 15249 

באו ללמד דעות אלו כפי האפשר לפרעה  כן, הנסים כמו שבאו כדי ללמד אמונה והשגחה לעם ישראל 15250 

 15251 .´ש וידעו מצרים כי אני ה"כמ, ולמצרים

אמר ´ לא ידעתי את ה, אשר אשמע בקולו שאל פרעה´ מי ה, רחוקים היו המצרים לגמרי מידיעת השם 15252 

ויודע גם ענין תפילה ומי , יודע הוא כבר את השם, ´כ במשך זמן קצר אמר העתירו אל ה"ואח, בתחילה 15253 

כבר הכיר לדעת מה זה צדיק , הצדיק ואני ועמי הרשעים´ וכעבור זמן מה אמר ה, שר להתפללהוא המוכ 15254 

כ "אח, וידוי של תשובה הוא וזכה לשכר עבור זה, וכי השם הוא הצדיק והוא ועמו הרשעים, ומה זה רשע 15255 

, הוכן עלו המצרים מדרגה אחר מדרג, זוהי כבר תשובה במעשה במקצת, אמר לכו זבחו לאלהיכם בארץ 15256 

מאין באו , אלהיהם´ ועבדי פרעה אמרו שלח את האנשים ויעבדו את ה, חלק מהם נעשו יראים לדבר השם 15257 

 15258 ?שינוי באמונה ודעות במשך זמן קצר, לעליה כזו

מה שאי אפשר , י יסורים הביאו אותם לידי שלמות הדעות"הנסים שראו ע, י יסורים בא להם"שינוי זה ע 15259 

אך היסורים פתחו , ראות חרשים היו לשמוע את מעשה השם ונפלאותיועוורים היו ל, לנסים לבד לפעול 15260 

לא רק במראה אלא גם בטעם עד שמתו , היאור שנהפך אצלם לדם, את עיניהם לראות ואזניהם לשמוע 15261 

צער של בושה , צער של סכנת נפשות, ולא היה להם מה לשתות משך שבעת ימים, הדגים שנמצאו בו 15262 

 15263 .ים הרבהבפני עבדיהם שהשתעבדו בהם שנ

יסורים אלה לימדו אותם , שינוי הטבע המורה על בורא הטבע, צער זה פתח עיניהם לראות את הנסים 15264 

לימדה אותם גם , התראת משה רבינו קודם בוא המכה, אמיתת האמונה של בריאת העולם והשגחה פרטית 15265 

למדו גם אמונת , וכשהיו העונשים באותו דבר שחטאו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמונת הנבואה 15266 

אלא , השלמה של דעות הבאה בדרך ישרה מן היסורים אינה צריכה לשלמות המידות, שכר ועונש 15267 

י שבירת המידות "לא רק ע, היסורים עצמם פורצים הדרך של המידות ומשלימים את הדעות אצל האדם 15268 

, ץ בישרות האמונהתתן עוז ואומ, אהבת עצמו הכבירה, רצון החזק שבמידות, י המידות עצמן"אלא גם ע 15269 

 15270 .למען ישוב למנוחתו ורצונו ולא יסבול ממפריעי אהבת עצמו

כי כאשר ירפו היסורים יכול הוא , אבל אינה בטוחה, י יסורים קלה היא"דרך זו של שלמות הדעות ע 15271 

וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את , וכן היה אצל פרעה, לשוב לטעותו מאחר שלא עקר את המקור 15272 

כדי שישארו בעלי בחירה ולא יהיו מוכרחים לשוב , אמרו כי בשביל זה חיזק השם את לבבםל "וחז, לבו 15273 

 15274 .בשביל היסורים

כי לא מהשכל הישר היא , אינה טהורה גם בעוד האדם עסוק בה, מלבד מה שאין קיומה בטוח, תשובה זו 15275 

לא רק , דרך זוובכל זאת נחוצה גם , מידות ואהבת עצמו, אלא מתערובת של צער ואהבת מנוחה, באה 15276 

אלא אפילו לעם ישראל אשר , בעד פרעה והמצרים אשר לא היתה להם שום הכשרה קודמת לשלמות 15277 

נחוצה היתה להם גם הכשרה ישרה זו של דעות באופן , י הגלות של מצרים"הוכשרו לשלמות פנימית ע 15278 

 15279 .זה

יסורים של לימוד המה אלא גם יסורים של אחרים , כי יסורים לא ניתנו דוקא עבור האיש הסובל בעצמו 15280 

אמרתי אך תראי אותי תקחי , ש הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם"כמ, למי שרואה ושומע מהם 15281 

דרך הוא לעם ישראל ללמוד מזה כמו יסורים של , כל יסורים שאומות העולם סובלים, (´צפניה ג) מוסר 15282 

 15283 .י יסורים"רך שלמות של דעות עד, ובכן גם לעם ישראל היו הנסים שנעשו ביסורים של מצרים, עצמם

יסורים אינם צער , נמצא בזה חידושים נפלאים, י יסורים"כאשר נתבונן במהלך השלמות הכפולה הבאה ע 15284 

אך נתקבצו , אשר כל אחד שונה ממשנהו, כל מחלה היותר קטנה יש בה הרבה חלקים של יסורים, אחד 15285 

מה הוא מרגיש כשחבירו , ו ומרגיש בצערואדם הנושא בעול עם חביר, י מחלה זו"ובאו לידי ביטוי ע 15286 

, כי אין שיעור לחלקי החסרון של חולה זה, אבל באמת רק חלק אחד הוא, חסרון בריאות שלו? חולה 15287 

, ´חסרה לו הנאה של תנועה וכדו, חסרה לו הנאה של כבוד, חסרה לו לחולה זה הנאה של אכילה ושתיה 15288 

 15289 .י ביטול מלאכתו ומלבד צער הגוף"מלבד ההפסד ע

את כל חלקי הצער והחסרון כפי שמרגיש , הנושא בעול עם חבירו צריך להרגיש במחלה היותר קלה 15290 

בחבלה אחת יש בה חמישה , גם בדיני אדם נאמר החובל בחבירו חייב בחמישה דברים, החולה עצמו 15291 



דוע מ, הכל לפי המביייש והמתבייש דבר זה אינו מובן, וכל חלק לעצמו נערך לפי האדם, ענינים שונים 15292 

 15293 ?שיסורים יכללו בקרבם הרבה חלקים של צער והפסד, עשתה ההשגחה ככה

אבל המקור של העבירה הוא , מעשה העבירה אחד הוא, כי גם החטא אינו דבר אחד, התשובה היא 15294 

אין אדם עושה דבר רק אם יש לו רצון מיוחד , המקור הראשון לכל חטא הוא התאוה, בחסרונות הרבה 15295 

אלא חסרון של , רצון זה לא חסרון של מחשבה הוא, ´אה תאוה או כבוד וכדוקנ, לזה מצד איזו מידה 15296 

ש האב זוכה לבן "כמ, ולפעמים גם מירושת אבות, חסרון זה בא לאדם מחבריו ושכניו, הנפש פנימה 15297 

 15298 .עד שנעשה ענין ממשי הנקרא מידה, רצון זה הולך וגדל מפעם לפעם, (ט"ב מ"עדיות פ) בחכמה

ברכות , טעם והנאה יש בדבר, ´טעמו וראו כי טוב ה, חסרון התאוה לרוחניותהמקור השני לחטא הוא  15299 

ולא עשיה , הודאה אדם נותן לבורא אשר זיכהו לעשות מצוה, ל על מצוות כמו על הנאות"תקנו לנו חז 15300 

טעם , מרגיש הוא שקדושתו מתעלה ממצוה למצוה ומברך ליוצרו על זה, לבד אלא אשר קדשנו במצוותיו 15301 

הנאה של , טעם של שלמות הוא, היה עולה הרבה על הטעם של הנאות אחרות, פותח כראויזה אם היה מ 15302 

אם פגע בך מנוול זה , ל לאחוז בתחבולה זו"שאפילו אחר שפחז עליו יצרו יעצו לנו חז, נצחיות היא 15303 

 15304 .(7ב"סוכה נ) משכהו לבית המדרש

כי מעט מן האמת דוחה הרבה  ,העמקה של רוחניות רב כוחה להתגבר על התאוה הגשמית, כוח של תורה 15305 

בודאי שלא היה מגיע , ר"כ אם היה לאדם טעם מפותח של רוחניות קודם שפגע בו יצה"וכש, מן השקר 15306 

אם , אם היתה לאדם אחת משתי אלו לא היה חוטא, המקור השלישי הוא חסרון יראה ואהבה, לחטא כלל 15307 

חסד כללי של הבריאה , ממנו אף לרגע להכיר כי חסדי השם אינם זזים, היתה לאדם מידה של הכרת טובה 15308 

אי אפשר לאדם גם , וחסד פרטי בכל עניני גשמיות ורוחניות השייכים לו לבדו, כולה אשר גם הוא בתוכה 15309 

 15310 .היותר פשוט לבא לידי חטא

כי גם על , אי אפשר היה לחטוא, ב בשכר וכן בעונש"ז ובעוה"כן אם היה לנגד עיניו תשלום הגמול בעוה 15311 

ל והוי "וזוהי עצת חכמינו ז, גם למטמוניות של האדם מועילה יראה, נאמר בו ויראת דבר המסור ללב 15312 

אם , דע מאין באת ולאן אתה הולך, (א"אבות פ) מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה 15313 

 15314 .היה לאדם אחד מחשבונות אלה לא היה בא לידי עבירה

ה שמתקבצים אצל האדם חסרונות רבים אז בכוחו בשע, ובכן אין העבירה חטא אחד אלא חטאים רבים 15315 

תבוא , תחת מעשה אחד הכולל עבירות רבות, ובכן היסורים המה מידה כנגד מידה, לעשות חטא אחד 15316 

לא היינו עומדים , חידוש זה של הכרת החטא לכל חלקיו ומקורותיו, מחלה אחת הכוללת יסורים רבים 15317 

אבל על מה יתחרט , אין לו בעבודתו אלא חרטה ועזיבה כשאדם חושב אודות תשובה, עליו לולא היסורים 15318 

 15319 .חרטה על החטא ועזיבתו, הלא דבר פשוט הוא, ומה יעזוב

אשר חיוב עזיבתם , כי תשובה על חטא אחד צריכה להיות תשובה על חטאים רבים, אבל לדברינו נמצא 15320 

החרטה צריכה להיות על וכן , ולא עזיבה פרטית אלא כללית ומקיפה, מחייב עקירתם מקרב פנימיות הלב 15321 

מלבד מה שנחסר לו , ועל מה שיש בידו התאוה זו הפרטית, תשוקה לרוחניות, מה שחסרה לו יראה ואהבה 15322 

´ תורת אברהם עמ)  .היקף גדול בתשובה חידוש גדול הוא, י מעשה החטא ידיעת התורה והבנתה"ע 15323 

22). 15324 

 15325 

 15326 מאמר קנו

 15327 .(´ה´ דברים ח) מיסרך אלהיך´ וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה

ידיעה שלא נמצאת כמוה בימי חכמי , חכמי הדור שבימי הנביאים היו יודעים את התורה ידיעה ברורה 15328 

, בלי צד שאלה וספק, ברורים היו כל ההלכות ופרטיהן ופרטי פרטיהן כמו שניתנו מסיני, המשנה והתלמוד 15329 

המחלוקת הראשונה היתה בענין , דרבנןבדאורייתא וב, פ"בלי שום מחלוקת בתורה שבכתב ובתורה שבע 15330 

תלמידי שמעון הצדיק ואנטיגנוס איש , ד"בין יוסי בן יועזר הנשיא ויוסי בן יוחנן האב ב, ט"סמיכה ביו 15331 

 15332 .ח"י ור"וברש (.ז"חגיגה ט) כדאיתא בירושלמי הובא בתוספות, סוכו שהיו אחרי אנשי כנסת הגדולה

אין נביא  (7´מגילה ב) ש"כמ, לא באה לחדש דבר בתורהאלא שהנבואה ? ובכן למה צריכה היתה הנבואה 15333 

כלומר רצו , הכל ידעו את התורה ומצוותיה והכל קיימו אותה, רשאי לחדש דבר אלא לחדש דבר במציאות 15334 

וגם ברך את שמואל , כשאול המלך שקיים מצות מחיית עמלק, לקיימה אלא שטעו במציאות של הקיום 15335 

 15336 .´ואל השיב לו מאסת את דבר הושמ, הנביא על שזכה לקיים מצוה זו

והנביא עומד וצווח למה לי רב , וכן דורו של ישעיה הנביא שהקריבו קרבנות בבית המקדש הרבה מאד 15337 

, גם הביאו עולות ראיה, המה עלו לרגל שלוש פעמים בשנה ככתוב בתורה, זבחיכם ודם פרים לא חפצתי 15338 

והנביא קורא חדשיכם ומועדיכם , ט"ת ויוהמה שמרו שב, והנביא אומר מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי 15339 

והנביא מגלה ובפרשכם , וכל העם הרבו להתפלל, הכהנים ברכו את ישראל ברכת כהנים, שנאה נפשי 15340 

 15341 .וכאלה רבות בכל דור, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, כפיכם אעלים עיני מכם



י דורם כי אין מצב נפשם לגלות מצפוני לב ולומר לאנש, זאת היתה עבודת הנביאים לפענח נעלמות 15342 

כי כל , ´ואין קיום התורה שלהם לרצון לפניו ית, ובכן אין טוב במעשיהם, מתאים למעשיהם הטובים 15343 

ואם אין הלב מתאים אל המעשים אין המצוה , כל מצוה נערכת כפי מצב לבו של אדם, לבבות דורש השם 15344 

, נבואה היא לגלות את המציאות שבלבובכן מטרת ה, כן יקטן ערך המצוה, וכפי חוסר שלמות הלב, שלמה 15345 

, שהכתוב מעיד עליו שהוא בחיר השם, גם השכל היותר זך של שאול המלך, שכל האדם עלול לטעות 15346 

ובכן זקוקים אנו לנביאים שיאירו את עיני אנשי דורם בדברים ! ל אמרו עליו שהיה כבן שנה לחטא"וחז 15347 

נביא היה אומר לכל אחד דרכו אשר ילך בה לפי כי ה, ולכל אחד בדבר השייך לו בפרט, השייכים להכלל 15348 

 15349 .(שם) ק"וכשבטלה הנבואה היו מודיעים ברוה, (ז"א משלי ט"הגר) שורש נשמתו ולפי טבע גופו

? האם אין מנוס ומפלט להם, ק"ובכן יש לשאול מה יעשו אלה הדורות שלא זכו לנבואה וגם לא לרוה 15350 

רבו , הרבה ספקות נתרבו, הרבה הלכות נשתכחו, דורות אלה הלא קטנים הם בהרבה מדורות הראשונים 15351 

השכל הולך ודל הטעות , כ בין הראשונים והאחרונים"וכש, חלוקי דעות כבר בימי חכמי המשנה והתלמוד 15352 

האם מפני שחטאנו ולא זכינו לנבואה מותר לנו לטעות , ומי יורה דעה ומי יבין שמועה, הולכת וגוברת 15353 

התאמת הלב למעשה המצוות , לנו ולאבותינו דור של נביאיםהלא תורה אחת היא ? במעשה וגם בלב 15354 

לראות באור , מי יגלה לנו מסתרי לבנו מצפוני נפשנו, ובכן מי ימלא מקום הנביאים, נחוצה לנו כמו להם 15355 

 15356 ?ולהתאים אליה את מעשינו ומחשבותינו, בהיר את אמיתה של תורה

יסורים אין המה , והוא היסורים, הנבואה כי ההשגחה זכתה אותנו בדבר הממלא מקום, על זה אני אומר 15357 

, שלוחים של מקום המה היסורים, אלא לימוד והוראת דרך על חטא שלא יבוא, עונש על חטא שעבר 15358 

 15359 (´איכה ג) הכתוב אומר, ולהאיר לפנינו את דרכנו בעתיד, להורות לנו על שגיאותינו וטעיותינו בעבר

אשר בלעדיהם אי אפשר , איזהו האופן לחקירה, לחיפושואיה היא הדרך , נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה 15360 

, (.´ברכות ה) אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, הדרך היא היסורים? להגיע לתשובה 15361 

אולי יש בהם , ויבדוק גם במעשיו הטובים, יביא בחשבון את מעשיו הרעים אשר לא הכיר בהם עד עתה 15362 

 15363 .זוהי הדרך של נחפשה דרכינו, עה אשר לא עמד עליהן מעודומחשבה הרגשה או מידה ר, חלק של רע

למצוא עבירה בידו שבשבילה , לחקור במידה כנגד מידה, ואופן החקירה הוא כפי שביארו הראשונים 15364 

שמשון הלך אחר עיניו , (7´סוטה ט)א  כי זהו דרך המשפט של מעלה כדאית, ראויין יסורין הללו לבוא 15365 

וכן כל השנויים במשנה , אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערו, לפיכך נקרו פלשתים את עיניו 15366 

לחקור ולהבין על ידם את מצפוני הלב וסתריו , יסורים אלה רב כוחם לחפש ולגלות, בעונש וגם בשכר 15367 

 15368 .כנביא השם ועוד יותר

א אחד לא מנבי, נביאות´ ח נביאים וז"גדולה הסרת טבעת יותר ממ, (.ד"מגילה י) ל"וכך אמרו חכמינו ז 15369 

. שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב! אלא מכל הנביאים יחד, גדולים היסורים 15370 

ואם לדורות כאלה כך לדורות אחרים לא כל , עמוקות של גדולים חקרי לב, מגלי עמוקות המה היסורים 15371 

דברים שלא , נעלמות כ שיש בכוחם של יסורים לגלות נסתרות ולפענח"ואם לצבור כן ליחיד עאכו, שכן 15372 

י היסורים "וע, כי אינם נחשבים בעיניו, ואם ראה לא היה משים לב עליהם, היה האדם רואה אותם כלל 15373 

 15374 .שומע ומרגיש ושב בתשובה שלמה, האדם רואה ומבין

מלומדה אינו נוהג , והוא המלומדה, אך יש דבר אחד המונע את האדם מלשמוע גם לדברי הנביאים האלה 15375 

שכל אלה ענינים רוחניים המה , בלימוד התורה והבנתה, בכוונת המצוות וצורתן, רכותרק בתפילה וב 15376 

אך גם בענינים , וממילא יש מקום לעצלות שעל ידה תשלט המלומדה בהם, הצריכים מחשבה ועיון 15377 

 15378 .וליסורים להיות מלומדה, יש מקום להרגל להיעשות טבע, גשמיים בדברים מוחשים ומורגשים

במה אנו שמחים ועל מה אנו , בונן על עונג ושמחה שלנו ועל דאגה וצער שלנודבר נפלא הוא להת 15379 

ולא על כל הצרות והתלאות , ולא על חורבן המקדש, אין אנו מצטערים לא על גלות ישראל, מצטערים 15380 

מתענגים אנחנו אם נותנים לנו רשות לחיות אף , שמחים אנחנו אם אין גזרות מתחדשות, הבאות אחריהם 15381 

אבל אם אין , על מחלות שסכנתם קרובה, מצטערים אנחנו על חוסר לחם ממש, חק גדולאם הוא בדו 15382 

 15383 .כ אין אנו משימים לב לזה"הסכנה קרובה כ

יותר מן , ל אמרו גדול נס שנעשה לחולה"וחכמינו ז, חיים של אנשים בריאים הוא, שפעת זהו דבר הרגיל 15384 

וזו של , ה אש של הדיוט והכל יכולים לכבותהשל חנניה מישאל ועזרי, הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריה 15385 

כי ההרגל על כל , ההסבר לשינוי הגדול הזה הוא, (.א"נדרים מ) חולה של שמים היא ומי יכול לכבותה 15386 

כמו שחסרה לנו , עד שאין אנו מרגישים בהם, לחיים של יסורים, התרגלנו כבר לחיים כאלה, דבר שלטון 15387 

כן נוח לנו , ש עם כל הנוחיות שבו מפני ההרגל היום יומיבחשכת הלילה הרגשה של חסרון אור השמ 15388 

 15389 .להתרגל ביסורים אם רק ימשכו זמן מה

כי מאחר שאין היסורים , י יסורים"מצב זה של חסר הרגשה ביסורים הוא המפריע הגדול לעליה ע 15390 

ה נעשה ומ, והיו כלא היו, אין מחפש וחוקר אחריהם, אין שומע את דבריהם, מורגשים אין משים לב להם 15391 



מי יגיד , כ לא יועילו לנו"ויסורים אשר ביכולתם למלא את מקום הנבואה ג, אם נבואה אין לנו, לחסרון זה 15392 

העצה היחידה לזה היא להחיות את ? מי יעורר לתשובה, מי יגלה את הנעלמות, לנו את הנסתר מעינינו 15393 

ואם נחיה את נפשותינו , למצוא דברים רבי ערך אשר בכוחם להפיח רוח חיים בקרבנו, הרגשותינו 15394 

תורת )  .דברים של חיי יום יום, לאט לאט נרגיש גם דברים קטנים, בהרגשה של דברים גדולים 15395 

 15396 .(אברהם

 15397 

 15398 מאמר קנז

 15399 .(´ה´ דברים ח) אלהיך מיסרך´ וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה

אלעזר כל ´ אמר ר, ותין מהןכלומר יסורין שאין פח, י סוף מידת יסורין"וברש, עד היכן תכלית יסורין 15400 

´ גדולה מזו אמרו אפי, שמואל בר נחמני´ רב זעירא ואיתימא ר, שארגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו 15401 

, נהפך לו חלוקו´ מר בריה דרבינא אמר אפי, בצונן ומזגו לו בחמין, נתכווין למזוג בחמין ומזגו לו בצונן 15402 

ישמעאל כל שעברו עליו ´ כ למה דתנא דבי ר"וכ, שתיםהושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו ´ אפי 15403 

 15404 ואי עבר עליה חד מהנך הרי הוא יסורין, י כל מנוחתו לעתיד"וברש, ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמו

 15405 .(7ז"ערכין ט)

, הביטו על הענין´ ל הק"ראה נא איך שחז, בדברים כאלה הרי האדם נפגש על כל צעד והוא תולהו במקרה 15406 

א שמקור "ז, גילו לנו ששורשן של דברים הם יסורים´ ל הק"חז, זה עד היכן תכלית יסוריןבאמרם על  15407 

כ מתוחה "כ, והבריאה מתחילתה ועד סופה הריהי כולה דין, העולם נברא במידת הדין, הדברים הוא דין 15408 

ראיה  והרי מזה גופא, מידת הדין בכל העולם כולו עד שאין בכל חללו של עולם כל דהו שיהא פנוי מדין 15409 

כ היש רגע אחד שלא יהיה שולט "א, הריהו יסורין´ ועלו בידו ב´ דכיון שהושיט ידו לכיס ליטול ג, לדבר 15410 

 15411 ?בו דין

שמן הנמנע הוא שהעובר שם לא יפגע , הבריאה הינה באופן כזה כמו דרך מלאה קוצים ושברי זכוכית 15412 

אדם מניח דבר מה ולאחר , בכל רגעשלא תפגעהו מידת הדין בכל עת ו, בהם בדרכו ולא יגוף רגליו בלכתו 15413 

לפעמים תיכף בפותחו הספר מזדמן , בא אדם לעיין בספר, הרי זה ממעשים בכל יום, רגע שכח איפה הניח 15414 

בהביטו על זה כעל מקרים קלי , האדם אינו עומד להתבונן על זה כלל ואינו שם לב לזה, למקום הצריך לו 15415 

 15416 .ערך

שהעולם נברא במידה זו והכל הוא , קורם שהוא מידת הדיןגילו לנו שורש הדברים ומ´ ל הק"אבל חז 15417 

כ הרי בכל עת ובכל רגע הוא ראש "וא, שבכל עת ובכל רגע מידת הדין מתוחה, תולדה מזאת המידה 15418 

כ הרי על נקיפת אצבע "א, (7´חולין ז) כ מכריזין עליו למעלה"אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א, השנה 15419 

עד שמכריזין שאיש פלוני נתחייב ברגע זו לנקיפת , ים בדבר מכל הצדדיםיושבים דיינים ונושאים ונותנ 15420 

, ה"ואם נקיפת אצבע הוא ר, ל הרי קראו לזה דין"נקיפת אצבע הרי זהו מהדברים היום יומיים וחז, אצבע 15421 

 15422 .הרי כל העולם כולו הוא דין

אמר רבא נפל , תןומאי שנא בשעת ליד´ ובגמ, (7א"שבת ל) על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן 15423 

הכל אומרים חדדו לסכינא עד שלא , י נפל תורא לארץ שהוא עומד לשחיטה"וברש, תורא חדד לסכינא 15424 

יצחק בריה דרב ´ אמר ר, כך הואיל ואיתרע מזלה מזומנת פורענותה לבוא, יקום ויהא טורח להשליכו 15425 

 15426 .(.ב"שבת ל) הפטרשאם יחלה אומרים לו הבא זכות ו, יהודא לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה

כי שורש הסכנה , שאין מקום סכנה יותר גדול ממנו, ז"ל מגלים לנו איזה מקום סכנה הוא העוה"חז 15427 

וזהו לעולם יתפלל , ד אין סכנה נמצאת כלל"בלי מדה, ומהותה הריהו ממה שמידת הדין מתוחה ושולטת 15428 

אלא שבמצב זה הריהו , ד"הגם שם שולטת מד, ד מתוחה"כי הנה גם לא יחלה הרי מדה, אדם שלא יחלה 15429 

אבל לאחר שיחלה שם הריהו במצב של דין , מאריך אף הריהו מסוד שיתף, בגדר שיתף לה מידת הרחמים 15430 

ולו אף , כי מי יעמוד לפניו בדין, שם אי אפשר להנצל בשום אופן, ובמצב זה אין לך סכנה כסכנתו, גרידא 15431 

 15432 .ד צריכים לקוות רק לנס"כלל הדברים הוא שבמדה, ד"מנכין זהו מגדרי מדה, יזכה הרי מנכין לו מזכיותיו

חש בראשו יהא דומה בעיניו כמי שנתנוהו , אדם יוצא לשוק יהא דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט 15433 

שכל העולה לגרדום לידון אם יש , עלה למטה ונפל יהא דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידון, בקולר 15434 

שאין דנים שם אלא להריגה ועל סרחון חמור וצריך פרקליטים  י"וברש, לו פרקליטים גדולים ניצול 15435 

עד , ד שעוברת ומקיפה מסוף העולם ועד סופו"ל ענינה של מדה"גילו לנו כאן חז, (שבת שם) גדולים 15436 

ד וכבר "אם אך אדם יוצא לשוק כבר נפגש במדה, שוק גרידא זהו כבר מידת הדין, שאדם יוצא לשוק 15437 

עד , ל אלו שני דברים"ולמדנו מדברי חז, כבר מוליכין אותו, אל השופט הנהו מובל כבר, נמסר לסרדיוט 15438 

 15439 .וקושי ההצלה ממנה, שבצעדו הראשון של האדם תיכף הוא נפגש בה, ד"היכן היא מדה

ומקורו ממדרש , ב שלא יכו התלמידים בימי בין המצרים מפני שקטב מרירי שולט אז"כתוב בהלכות ת 15440 

ל מה אתה "אבהו וא´ ותפסו ר, שרצה להכות את חבירו במקל של עץושם הובא מעשה באחד , איכה רבתי 15441 



אבהו אתה רואה רק ´ ל ר"וא, ל וכי בזה העץ הקטן יכול אדם להרוג חבירו"א, רוצה להרוג את חבירך 15442 

, הביטו על זה´ ל הק"והוא נורא ואיום איך שחז, ש"ואני רואה מזיק עומד ובידו מקל ברזל יעו, מקל דק 15443 

שלא אמרו שבשוק הנהו עלול , בשוק ראו כבר את הנמסר לסרדיוט, כבר את הברזלשבראותם מקל ראו  15444 

ואיימו מאד על האדם , ששוק גרידא הריהו כבר העלאה לפני השופט, רק שכבר מוליכין אותו, לסכנה 15445 

 15446 .שידע מצבו היכן הוא נמצא

, ל יום ובכל שעהצריך עוד לירא מהדין המתוח עליו בכ, (א"י´ שער היראה פ) ראשית חכמה´ ועיין בס 15447 

נרי , ה נרי בידך ונרך בידי"א אמר הקב"שמרני כאישון בת עין אמר ר, (ז"ילקוט תהלים י) ל"אמרו ז 15448 

ל "גילו לנו כאן חז, אם שמרת שלי אשמור שלך, נשמת אדם´ נרך בידי נר ה, בידך כי נר מצוה ותורה אור 15449 

ז "וע, א להתקיים אף רגע"ה אעד שבלי שמיר, ועד כמה שהמצב הוא בסכנה, הכרחיותה של השמירה 15450 

והסר מעלינו אויב דבר וחרב , ל כל הברכה של שומר עמו ישראל לעד שהיא על השמירה"התקינו חז 15451 

, ורק כי אל שומרנו ומצילנו אתה, עד כדי כך הדרך מלאה חתחתים עד שאין לפנות אנה ואנה, ורעב 15452 

כי בלי שמירה זו הרי , ל שומר ישראלזוהי ברכה על השמירה הגדולה ש, ומסיימין שומר עמו ישראל לעד 15453 

 15454 .וכל זה הוא ממה שמידת הדין מתוחה, א להתקיים אף רגע"א

הא , בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו´ חזקיה פתח צדיק ה´ ר, צו´ בראשית חכמה שם מביא דברי הזוהר פ 15455 

ל יומא ויומא דהא בכ, תנינן כמה אית לון לבני נשא לאיסתכלא ביקרא דמריהון ולא יסטון מארחייהו לבר 15456 

יתיב , ועל דא בעי בר נש לאסתמרא מחובוי, בגין דעלמא על דינא איתברי וקיימא, דינא תלי בעלמא 15457 

אי נפיק לארחא , נפק מביתיה לבר דינא שריא עלוי ולא ידע אי יתוב לביתיה, בביתיה דינא שריא עלוי 15458 

דיצא לדרך זהו כבר , לביתו עד שלא יוכל לדעת כלל אם ישוב, דשם הסכנה היא גדולה עד מאד, כ"עאכו 15459 

עד שהעברה בשלום היא רק , והעמדה בדין היא הסכנה שאין למעלה ממנה, דרך זהו כבר דין, מידת הדין 15460 

 15461 .בדרך נס

ואיך זה לא יחרד האדם ולא , ראו כבר בשוק את כל הדין ועמדו נרעדים ונפחדים מסכנת נפשם´ ל הק"חז 15462 

הוריו , יתבונן נא האדם איך שכל קרוביו ומשפחתו, והנוראיום הדין הגדול , ה"יבהל מהדין הנורא של ר 15463 

וכולם עומדין בדין גדול ונורא מבלי , יושבים כולם יחד על ספסל אשמה אחד, אחיו ואחיותיו והוא עצמו 15464 

 15465 ן"וכתב הרמב! ´הלא כל אחד ואחד אוהב נפשו ואיך זה לא ירעש ולא יפחד מפחד ה, שום משוא פנים

 15466 .פש כל חי מספיק כבר לאדם שיהיה באימה ופחד בלי גבולשזה שבידו נ (ג"דברים י)

שבימי האלול עוד הלב יותר מטומטם , והנה הנסיון יורנו דבר מבהיל מאד שהוא באמת להיפך לגמרי 15467 

ל היה רגיל להורות על כמה דברים שלכאורה היה להם לעורר את "ר ז"אדמו, והאדם עוד נופל ממדרגתו 15468 

שבימי אלול , אחד מאלו הדברים הוא מה שהנסיון יורה, תר משהיהובאמת האדם מטומטם אז יו, האדם 15469 

שאף , ל שהיה אומר"י מסלנט ז"וידוע ציורו של הגר, לבו של אדם מתטמטם עוד יותר מאשר בכל השנה 15470 

כבר לא , ומשוגע יזהירנו לבל ישתה ממנו כי רעל בו, כשידע האדם בבטחה שלא היה בכוסו רעל מעולם 15471 

והוא באמת פליאה ? כ איך זה לא יחרד האדם מיום הדין"וא, דשמא פן ואולי, ישתה האדם בשום אופן 15472 

 15473 .והוא מסוד אוטם וטמטום הלב, דכוח אי היראה באדם הוא סוד, גדולה

כ שנמצא בו "במצב נורא ואיום כ, בשעת צרה ומצוקה, בעת שצרות גדולות מרחפות באויר, בשעה זו 15474 

וכל מה ? אדם ולהתבונן שכל זה הוא תולדת יום הדיןהאם לא יספיק כל זה לעורר את ה, הכלל והפרט 15475 

, יזכה בזה יותר ליום הדין, שיתעורר האדם יותר ולבו יהיה יותר נשבר ונדכה מאימת הדין הנורא 15476 

ענין רשה הוא שיהיה האדם מדוכא , כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה (.ז"ה ט"ר) ל"כמאמרם ז 15477 

 15478 .(´פ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ה"לרשבזה זוכה הוא , ונשבר כולו מפחד הדין

 15479 

 15480 מאמר קנח

 15481 .(´י´ דברים ח) אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך´ ואכלת ושבעת וברכת את ה

, וברכת זו ברכת הזן, שניה ברכת הארץ, ברכה ראשונה ברכת הזן, סדר ברכות המזון כך הוא, תנו רבנן 15482 

אני מודה לכבודו על , ו ומביע לו תודתו ואומרהסועד אצל חביר, (7ח"ברכות מ) על הארץ זו ברכת הארץ 15483 

כי הרי לא נתנו לו , בודאי שיראו אותו כמהתל באנשים, שנתן לי בית ושולחן וכסא וכלים ומטעמים שונים 15484 

ומה מקום , רק נתן לו ארוחה אחת ולא יותר, כל הדברים הרי היו מקודם, את הבית ולא שום דבר אחר 15485 

וקצר את התבואה וטחן , יוסיף תודה על שחרש וזרע בשבילו שדה ואם עוד, ל"להכיר טובה על כל הנ 15486 

 15487 ?האם לא יהיה מוסיף לעג, ואפה

למה מצוה בכל , והנחיל לאבותינו זה כמה אלפי שנה, ה בששת ימי בראשית"והנה הארץ כבר ברא הקב 15488 

עה התו, אבל נתאר לעצמנו? גם על הארץ, ה מלבד על המזון שהוא מקבל עכשיו"סעודה להודות להקב 15489 

והרעב והצום מציקים לו שזה כמה ימים שלא , במדבר שממה רחוק מן הישוב ואין לו כלום להחיות נפשו 15490 

ופתאום נוחת אוירון ומוציאים ממנו , ואין לו במה להתכסות ולהסתתר מן השרב, בא אוכל ומשקה לפיו 15491 



ואומרים לו , ומשקאותוכל מיני מעדנים ומאכלים טובים , עם שולחן כסא ומיטה ומנורה, בית מלא כל טוב 15492 

האם במקרה כזה תספיק ההודאה , ראה כל מה שהבאנו בשבילך הבאנו קום נא ואכול ותשבע נפשך ותהנה 15493 

שודאי שהוא חייב , או שצריך להודות עבור הבית וכל הדברים שהגישו לפניו, כ עבור המזון"שיגיד אח 15494 

 15495 .כי הרי הכל חדש הוא למענו ובשבילו, להודות על הכל

ולא לפי מה , בכל יום ויום הבריאה כולה חדשה היא, ה המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית"והנה הקב 15496 

ואל ישיאך רוב ראותך אותם , (חשבון הנפש) ל"וכן כתב בחוה, שהורגל האדם לראות כל דבר כדבר ישן 15497 

ותהיה קדימת ידיעתך אותם מחייבת שתקל בהם בעבור , ואורך רגילותך בהם על עזיבת התימה מהם 15498 

ל קשין מזונותיו של אדם כפליים "שאמרו חז, וכאשר נהנה האדם מסעודתו, ש"ית רגיל בם יעושהי 15499 

הרי שכל , (ח"פסחים קי) ובמזונות כתיב בעצבון תאכלנה, דאלו ביולדה כתיב בעצב תלדי בנים, כיולדה 15500 

רץ ולכן צריכה ההודאה להיות על הכל על הא, סעודה היא ממש בריאה שלמה וחדשה של עולם ומלואו 15501 

 15502 .(הגיוני מוסר)  .ועל המזון

 15503 

 15504 מאמר קנט

 15505 .(´י´ דברים ח) אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך´ ואכלת ושבעת וברכת את ה

, ז"ב נאמר אלא גם על העוה"תענוג זה לא רק על עוה, (´י א"מס) ´האדם לא נברא אלא להתענג על ה 15506 

כל פרט , לו הוא מקור של עונג ונועםכל העולם כו, מוקף הוא האדם עונג ועידון בלי גבול ובלי תכלית 15507 

כל צעד וצעד בדרך , כל חויותיו של האדם בדרגות התפתחותו, ופרט כל תנועה ותנועה של הבריאה 15508 

רק ההרגל שבא מתוך , כל זה מחולל ומוליד אלפי תענוגים הנאה ושמחה לאין שיעור, השתלמותו 15509 

 15510 .התענוגהוא המחליש ופוגם את , תמידיות הוא המקהה את הרגשת הנועם

, שומע הוא את שירת היקום, יש והאדם רואה בעיניו את הדר הטבע ושלל צבעיו המרהיבים את העין 15511 

ובכל זאת אין זה מעורר בו את השמחה , מרגיש הוא איך שהוא מתאחד ומתקשר לחיים הסובבים אותו 15512 

אות ולשמוע יען כי מורגל הוא בזה לר, את התענוג וההנאה בלי מצרים שאפשר להרגיש בזה, הגדולה 15513 

ה "חסד גדול עשה הקב, ולכן אין בו החוש לעורר את השמחה הפנימית, תמיד את אותן המראות והחויות 15514 

ולכן אינו מרגיש גם את ההנאה , עם האדם והשלימו בחושיו מיום היוולדו ומעולם לא הרגיש צער חסרונם 15515 

 15516 .אלו´ מחסדי ה

´ שיחוש וירגיש את נועם הבריאה וחסדי ה כדי לחדש את חושי הרגשתו, כדי להוציא את האדם מהרגלו 15517 

המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה , ל סדרן של ברכות"קבעו לנו חז, הממלאים כל חללא דעלמא 15518 

כאילו , כאילו האדם רק עכשיו נולד, זו ההכרה כאילו כל הבריאה כולה זה עתה נבראה מחדש, בראשית 15519 

לפתע פתאום , בלי שכל להבין, בלי דעת והכרה, שמהוהאדם כגוף בלי נ, לפני רגע היה העולם תוהו ובוהו 15520 

פיתח בו חושים לראות , הפיח בו רוח חיים, הוציאהו לאור עולם, ויוציאהו למרחב´ נגה עליו אור ה 15521 

 15522 .ויחלץ עצמותיו לקראת החיים, הכניס בו שכל מבין ורוח משכלת, ולשמוע ולהרגיש

, וזאת ילמדונו הברכות, ועידון מקופלים בה כמה אוצרות של הנאה, הכרה עמוקה זו כמה עונג ושמחה 15523 

כל ברכה כשהיא נאמרת מתוך , זוקף כפופים, מתיר אסורים פוקח עורים, המחזיר נשמות לפגרים מתים 15524 

כאילו , כמה מרנינה היא את האדם בהרגישו בחוש כוחות חדשים וחיים חדשים, כוונה והתבוננות עמוקה 15525 

 15526 .זה עכשיו יצא לאויר העולם

משנה עונג ושמחה כפולה ומכופלת ירגיש האדם בהסתכלות , ו גם היא איננה עוד הכלאולם הכרה ז 15527 

מתינוק , ויחדש בקרבו רגשי העונג מפרטיות עלייתו ממדרגה למדרגה, עמוקה בהתפתחות שכלו בפרט 15528 

עד מדרגת האדם הגדול שעלה במעלות העליונות של , דחד יומא שהוא בבחינת שוטה אינו מרגיש כלום 15529 

 15530 .פתחות השכל היא המקור היותר גדול של תענוג ושמחה לאין סוףהת, החכמה

יודע ומרגיש כמה גדולה ההנאה כשהוא שומע דבר חידוש , כל איש העוסק בתורה ומתעניין בלימודה 15531 

גילויי שכל היותר קטנים , ומה גם כשעולה בידו לחדש בעצמו איזה חידוש בהבנתה, בלימוד התורה 15532 

מה גדול ששון לבם של ההורים כששומעים את , ים לו תענוג גדולמענגים הם את נפש האדם וגורמ 15533 

משנה עונג הם מתענגים כשהם עולים עוד מדרגה וכבר יודעים לחבר את , ילדיהם מתחילים לפטפט 15534 

וכבר מבינים , עונג יותר גדול הם מתענגים כששכלם מתפתח עוד, ההברות עד כדי מלה שלמה אבא אמא 15535 

מדי , וכן כהנה אלפי אלפים ורבוא רבבות מדרגות לאדם זו אחר זו, בית את צורת האותיות וקוראים אלף 15536 

כל התפתחות קטנה תגרום שמחה , עד היותו לאיש גדול וחכם, עלותו בסולם ההתפתחות ממדרגה למדרגה 15537 

 15538 .חדשה

על כן , ומתיש תמיד את כוח הרגשת העונג של ההתפתחות המושגת, אולם מכיון שההרגל שולט בכל 15539 

ואין לו , ואשר כבר נתרגל בהם, התענוג והשמחה שבכל ההתפתחות הארוכה שעברו עליוישכח האדם את  15540 

אילו , בעולמו רק את השינויים הקלים והפסיעות הקטנות אשר עוד טרם הספיק כוח הרגשתם להיחלש 15541 



, י ההרגל"ריחו לא היה נגמר וטעמו לא היה פג ע, עמד טעם הרגשת העונג של ההתפתחות התמידית בעין 15542 

וגם ברגע , היה מרגיש האדם את טעם כל ההנאות והתענוגים של כל מדרגות ההתפתחות ביחד כי אז 15543 

 15544 .האחרון של יום מותו היה מרגיש את הנאת ההתפתחות הראשונה בהיותו תינוק בר חד יומא

 15545 

וכבר התחיל ללמוד אלף בית ותיכף , ובעוד רגע הוא מדבר, והרי זה כאילו בפעם אחת התחיל לפטפט 15546 

ס בבלי "והיה בקי בש, ומיד לחדש חידושים, ומיד הבין ללמוד בעצמו בלי עזרת מורה, ´גמ מקרא משנה 15547 

וכל שמחת ההתפתחות שבאה לו לאדם זה מדרגה , וכן הלאה והלאה, וירושלמי ונעשה לגדול בישראל 15548 

ולה מה גד, ונצברו כולן יחד, היתה לפניו כאילו היו באות כל השמחות וההנאות כולן פתאום, אחרי מדרגה 15549 

 15550 .ומה רב היה עינוגו התמידי אחרי הרגשה מקפת כזאת, היתה הנאת החיים של כל אדם

מתוך סדרן של ברכות , ל"י סדר הברכות שקבעו לנו חז"היא ע, והנה תחיית ההרגשות העמוקות האלו 15551 

אותו האדם הגדול העומד על מרום פסגת המדרגות , יוצא לנו חידוש ההרגשות בכל ההיכרות השונות 15552 

והוא משבח ואומר שירה על ההוד והנועם שבגילוי שכינה ונתינת התורה , עליונות בהכרת החכמה היותר 15553 

אותו האדם עצמו אינו מסיח דעתו מלהרגיש הרגשה עמוקה וחדשה , בברכת המלמד תורה לעמו ישראל 15554 

 15555 .גם בהכרה היותר נמוכה וזעירה

אינו שוכח , בכל עת ובכל רגע בין המון ההרגשות לאלפי אלפים ורבוא רבבות שהוא יודע ומרגיש 15556 

ומרוב , גם על ההכרה מעין הבנת השכוי להבדיל בין יום ובין לילה, מלהביע את שמחת לבו וחדוות נפשו 15557 

אולם בכל האמור עוד טרם נגמר , עונג והנאה הוא מביע את תודתו וברכתו להבורא אשר נתן לו הכרה זו 15558 

ועוד נועם גדול נכון , עוד רב טוב צפון בו, ברכותי סדר ה"מילוי ההנאה ומידת העונג שאנו מקבלים ע 15559 

 15560 .לאדם המתבונן בו ומכוון בו כוונה הוגנת

כי אם גם על האופן , אין לנו להביט רק לעצם השגת הדבר, יודעים אנו שכל דבר המענג אותנו בהשגתו 15561 

ושטים לנו לא ינעם לנו כלחם ומלח המ, י ידים מגואלות"מאכל טוב כשהוא מושט ע, שהוא מושט לפנינו 15562 

ובכבודו בעצמו , ומה גם אם האדם היותר חשוב יטריח עצמו להלבישנו ולהנעילנו ולרחצנו, י שר גדול"ע 15563 

שמלך , ומה תגדל ההנאה ומה ירבה העונג כשאנו מעלים על לבנו בסדר הברכות, יושיט לנו כל צרכינו 15564 

, עמו כמו האב בבנו יחידו ומטפל, עוטר ישראל בתפארה, ה הוא אוזר ישראל בגבורה"מלכי המלכים הקב 15565 

ורק הוא , ה אין לו לאדם כוח לעשות כלום"והרי מבלעדי הקב, נושאו על זרועותיו וממלא כל חפציו 15566 

ומה גדול הוא העונג , מאכיל ומשקה את כל אחד ואחד, מכניס ומוציא, כביכול מלביש אותו ומפשיטו 15567 

 15568 .ביודענו ובהרגישנו את כל אלה

כי אם דרישה של התבוננות , ה להטיל על האדם"עול ומס שחפץ הקב באופן כזה מלכות שמים איננה 15569 

´ למען יהנה מידיעת אושרו ויתענג מחסדי ה, וטובו הממלאים את כל חללא דעלמא´ והסתכלות בחסדי ה 15570 

והיה , וחסדו כל הימים´ כי אם ליהנות ולהתענג מטוב ה, אלהיך שואל מעמך´ ומה ה, הסובבים אותו 15571 

 15572  .תשלום החסד, ברוב עומקם ורחבם´ וההכרה וההרגש בטוב חסדי ה, שלכם עבודתכם ותענוגיכם מס

 15573 .(ד"פ´ אור הצפון עמ)

 15574 

 15575 מאמר קס

 15576 .(´י´ דברים ח) אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך´ ואכלת ושבעת וברכת את ה

 15577 כיצד רבי אומר ובטובו הרי זה, ח הוא אם לאו"ומברכותיו של אדם ניכר אם ת, (.´ברכות נ) ´איתא בגמ

, בשאלה שאני, ל אביי לרב דימי והכתיב ומברכתך יברך בית עבדך לעולם"א, ומטובו הרי זה בור, ח"ת 15578 

כשאומר מטובו הרי זה בורות דממעט , כ"ת כתיב ע"ההוא בד, בשאלה נמי הכתיב הרחב פיך ואמלאהו 15579 

, ח"ובו זהו תאבל כשאומר בטובו והיינו כל ט, דרק על מקצת טובו הוא מברך ומודה, בתגמוליו של מקום 15580 

ואם אמור יאמר , אך העיקר הוא הרגשת הטוב בהרחבה, ח"ומובן דבאמירה לבד לא שייך שיקרא ת 15581 

, אינו אלא בור, כ כשאינו מרגיש גם מקצת טובה"ומכש, ובלבו יחשוב עצמו שהוא חסר מטובה, בטובו 15582 

 15583 .ולא עוד אלא שהוא מכזב למקום

אתא ירמיה ואמר , שהחזירו עטרה ליושנה, הגדולה למה נקרא שמן אנשי כנסת, (´ט ב"יומא ס) ואמרו 15584 

אתא דניאל ואמר נכרים משתעבדים בבניו איה , לא אמר נורא, נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו 15585 

אמר רבי אלעזר מתוך , ג היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה"ואנכה, לא אמר גבור, גבורותיו 15586 

אך , ה גבור ונורא"פ שהיה ברור להם שהקב"אע, יזבו בוה שאמיתי הוא לפיכך לא כ"שיודעין בהקב 15587 

, אם יאמרו גבור ונורא הרי זה כיזבו בו, בעולמו לא ראו גבורותיו ונוראותיו´ הואיל ולפי הנהגתו ית 15588 

העיקר הוא שירגיש כן שיש לו כל , ועל כן האומר בטובו היינו כל טובו, ה אינו רוצה שיכזבו בו"והקב 15589 

הוא הבדל גדול , וההבדל בין המרגיש כן ובין מי שאינו מרגיש כן, טובו של מקום והוא מודה על כל, טובו 15590 

 15591 .ח לבור"כ כהבדל בין ת"כ



אלא , ונראה דלא רק השאלה תהיה על מקצת, ובשאלה צריך לבקש אך מקצת דרך בושה כעני בפתח 15592 

גם בלבו ועל כן , ה הוא דורש ומבקש"שהלא מהקב, שבעצם רצונו ובקשתו יהיה המבוקש אך במקצת 15593 

ודבר זה נובע מהידיעה הברורה כי אין מגיע לאדם , יהיה המבוקש אך במידה מועטה ובהסתפקות גדולה 15594 

, א שירצה וידרוש הרבה"וממילא גם בפנימיות לבבו א, ´והכל הוא נדבה וחסד מאתו ית, מאומה 15595 

, ולה אמיתיתוממילא ישמח בהם שמחה גד, וכשירגיש כך נמצא שכשיקבל יחשוב כאילו ניתן לו כל טוב 15596 

מפני שהן מציירות , וזה מתועלת הברכות למי שהוא רגיל בהן בכוונה והבנה, (ז"י´ כוזרי ג)ב  ד שכת"ע 15597 

ואז תגדל השמחה בה , בעוד שכבר היה מזומן להיעדרה, מין ההנאה בנפש והשבח עליה למי שחננה 15598 

 15599 .ש"יעו

ל והובא שם "ואמרו חז, ´את ה כשילדה את יהודה אמרה הפעם אודה (ט"בראשית כ) וכמו שמצינו בלאה 15600 

, ל בכמה מקומות"כי האמהות היו נביאות כמפורש בחז, שנטלתי יותר מחלקי מעתה יש לי להודות, י"ברש 15601 

ראובן כי ראה , אף כי גם בראשונים שיבחה למקום, ´וידעה כי הוא יותר מחלקה ואמרה הפעם אודה את ה 15602 

היוצאת מהחסד הכללי עם בית , טובה בדרגה יתירה אך בלדת יהודה שהיתה, ´שמעון כי שמע ה, בעניי´ ה 15603 

ובכל ברכות ההודאה ההרגשה שקיבל יותר ממה שדרש וממה שמגיע לו זהו , יעקב אמרה הפעם אודה 15604 

וכן באמת , לא כחטאינו עשה לנו ולא כעוונותינו גמל עלינו (ג"תהלים ק)ב  וכדכתי, עיקר ההודאה 15605 

 15606 .(ז"תהלים קט) עלי כל תגמולוהי´ מה אשיב לה, הרגישו הצדיקים

הלא אין , כי אם ירחיב מאוויו, באמת הא בהא תליא, וזה שצריך אדם לבקש מעט ולהרגיש שקיבל הרבה 15607 

ולא עוד אלא שכל הטובות שיש לו לא , ולעולם הוא בהרגש ובמצב של חסרון, אדם מת וחצי תאוותו בידו 15608 

ועלה לגדולה , והרי היה עבד בלן וספר, יוכל זה איננו שוה ל (´אסתר ה) ש המן"וכמ, יהנוהו לעולם כלום 15609 

וכל , וכל עבדי המלך כורעים ומשתחוים לו, למעלה מכל השרים במלכות אחשורוש שהיתה מולכת בכיפה 15610 

 15611 .לפי שמרדכי לא השתחוה לו, זה לא היה שוה בעיניו

ע הרי ומרגיש שניתן לו יותר מהמגי, ומאידך דוקא מצד מידת ההסתפקות דשואל כעני וכך היא דרישתו 15612 

, ואז הוא בגדר עשיר ממש, כ בהכרה שניתנה לו האפשרות לזכות לחיי עולם"ומכש, הוא שמח בחלקו 15613 

והאריך בסוד הענין , ן דזוהי מידה עליונה של הבריאה"כמבואר ברמב, וזוהי מידת האבות דבכל מכל כל 15614 

והדברים , והוזוהי מדרגת האבות באופן הגב, ש"עי (ד"בראשית נ) ברך את אברהם בכל´ בפסוק וה 15615 

 15616 .ארוכים

וכמו שאמרו שם ההוא בדברי תורה , אבל ברוחניות צריך לבקש הרבה, אך כל זה הוא בצרכי החומר 15617 

ובזה , ואפילו מעשה מרכבה, דהרי האדם נברא להשיג כל התורה כולה, הרחב פיך לבקש הרבה, כתיב 15618 

ת לקיים כל "הן בעבודת השי, ל גודל מבוקשו"א זצוק"וכידוע מהגר, צריך שיהא רצונו בהשגות גדולות 15619 

חייב  (ח"ר כ"תדא) ל"ואמרו חז, והן בהשגות התורה בכל היקפה ופנימיותה, ל"מילי דחסידות הנמצא בחז 15620 

אך המעשים והיגיעה בכל , לא במדרגתם, אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב 15621 

 15622 .כוחו לפי דעתו וכוחותיו ולפי שורש נשמתו

ממילא צריך שיקטן בעיניו מה , קש צריך להיות בהרחבה בלי תכלית עד מתי יגיעו מעשיואחרי דהמבו 15623 

, ואם השיג מה הלא זהו רק שלב להשגות גדולות יותר, כי הנהו רחוק מאד מהמבוקש, שפעל ומה שהשיג 15624 

, כ שהשגותיו קטנות מאד"ומכש, ואם עשה מעשים טובים הרי זה כטיפה מן הים נגד מה שיש לו לעשות 15625 

ולפי גודל המטרה והמבוקש כן , וזה מקטין מאד את ערכם, ם חסר אצלו בזיכוך המעשים ובטהרת הלבוג 15626 

וכמו ברודף , שימעט בעיניו מה שיש לו, וזוהי התוצאה מהמבוקש הרחב בתכלית, יקטן בעיניו מה שיש לו 15627 

שהחסר הוא כ ברוחניות "כש, שכל מה שיש לו אין שוה בעיניו נגד החסר, אחר החומר בכבוד ובתאוה 15628 

 15629 .(משנת רבי אהרן)  .לאין שיעור יותר ממה שיש לו

 15630 

 15631 מאמר קסא

 15632 .(´י´ דברים ח) אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך´ ואכלת ושבעת וברכת את ה

גם כבר , וכן שמים לב לחנך את בניהם להיות בעלי שאיפה ומרץ, בני אדם מעריצים את האדם השואף 15633 

כאשר ישאף , הן השאיפה היא רעבון? אבל האם נכון הוא הדבר, כי השאיפה חיים, כתב אחד החושבים 15634 

על כן טעות גדולה טעה החושב ההוא , ככה כל אשר ישאף אליו האדם רעב הוא לאותו דבר, הרעב לאכול 15635 

הרעבון הוא אשר , אלא החי רעב הנהו עד שישביע את עצמו, הרעבון איננו חיים, באמרו שהשאיפה חיים 15636 

ככה גם שאר השאיפות מיני , ן הזכירם על המעשים אשר יעשו לקיום גופםלמע, ה בברואים"שם האל ב 15637 

 15638 .שלוחי יצרי לבבנו אם לטובה אם לרעה, רעבון הנה

זולת החזיר , ולא יוסיפו לאכול כדי ירעבו עוד, ונמצא כי כל הרעבים יאכלו וישבעו, נתבונן בבעלי חיים 15639 

, זה הוא חולי רע, סף לא ישבע ורעב לעולמיםאוהב כ, ככה גם באדם, יאכל מבלי הרף כי לא ישבע לעולם 15640 

כי כפי אשר ישביעם , אלא כל השאיפות החומריות כמוהו הן, ולא רעבון הכסף לבדו ישלוט תדיר ולעולם 15641 



על אחד הרצונות החומריים משביעו  (.ז"סנהדרין ק) ל"וככה אמרו חז, יוסיפו לרעב יותר ויותר, האדם 15642 

 15643 .רעב

וכפי אשר הוסיף לו רעבון כן הוסיף במזונותיו שמצויים לו , זיר וירחמהועל הח´ ונשוב להתבונן כי חס ה 15644 

שברא את , ´ואם חפצך תראה בזה נפלאות מעשה ה, ואת אשר ישליכו שאר הברואים יאכל, בכל מקום 15645 

על כן עשהו רעב תדיר למען ירבה במעשה הניקוי ולא , החזיר לבער את הפסולת שלא תתראה בעולם 15646 

וחייו המה חיי , כי נהפוך הוא שממלא את תאוותו תמיד, ל החזיר שום צער ברעבונועל כן לא יסבו, יחדל 15647 

 15648 .עונג שאין בו הפסק

במלחמה כבדה ובמרץ רב , זה אשר ישאף אליו רחוק הוא ממנו מאד, לא כן האדם הרעב לתאוות יצרו 15649 

ל אין אדם "ש חז"כמ, ואם גם שנים הרבה יחיה לא ישיג אל חציה, ילחם עדי יגיע אף אל חלק מן שאיפתו 15650 

 15651 .(ג"א י"קהלת רבה פ) יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו

אלא ירעב גם בחשש מחסור אשר אפשר שיגיענו , ורעב מזה שאיננו רעב מחסרונו של אותה שעה בלבד 15652 

גם זמנים כאלה אשר ספק גדול הוא אם , י החשש של כל הזמנים"ויכפיל את הרעבון הגדול הזה ע, להבא 15653 

עדי יכריחנו רעבונו הגדול לעבוד עבודת פרך להכנת כל , וגם ירעב לחשש רעבון בניו, ייםיהיה אז בין הח 15654 

ככה לעומתו , וכל אשר ירבה נכסים ויוסיף להכין, לדאוג דאגות של אפשרות אבידה והפסד לכל אלו, זה 15655 

 15656 .ירבו דאגותיו ויגדל רעבונו עד שילאה נשוא

י זה "וע, חוהו להשתמש גם במה שיש לו לצורך שעתוולא יני, ושאיפות הללו של הכנה יעמדו לו מנגד 15657 

הרי השאיפות הללו לא יניחו לו ונמצא רעב , אלו גם אפשר היה לו להשקיט רעבונו של עכשיו במקצת 15658 

אשר לא ישבע השואף באשר ישיג , וכי תשאל למה הוא זה, רעבון נורא מכל צד עד שימות רעב ויגע 15659 

 15660 .יש בזה דבר עמוק ונפלא? ויגיע אליו

שהוא רק , שאינו דומה לרעבון הטבעי, אשר ימשוך אליו את אשר מחוצה לו, שאיפה היא כוח המושךה 15661 

אבל מי שנופל ביד השאיפה לכסף , שזה דבר שיש לו קצבה ושיעור, הרגשת ההכרח למלא את בטנו 15662 

חת לק, אלא שמושלת עליו תאוה מלאכותית להרחיב את תחומו, הוא אינו מבקש דבר ידוע וקצוב, וכדומה 15663 

, נמצא כי לא מפני חשיבות הענינים ישאף השואף אליהם, לעצמו דבר שהוא חוצה לו מפני שהוא חוצה לו 15664 

 15665 .אלא אך ורק בהרגישו כי חוצה לו המה

שוב לא ישוו בעיניו מאומה ולא ישביעו את , בהשיגו הענינים אשר שאף אליהם, וזה לך האות כי כך 15666 

שהרי רוב , ור רעבונו במה שממנו והלאה וישאף אליוידמה לשב, ויהי בראותו כי לא שבע, תאוותו 15667 

מאתים , ל יש לו מאה רוצה מאתים"כאז, וימסרו נפשם עליו יותר מרוב העניים, העשירים ישאפו לכסף 15668 

 15669 .(ד"ל´ קהלת רבה א) אכן גם בזה מתאכזבת תקוותו כבראשונה, מאות´ רוצה ד

 15670 ´הנה אמרו בגמ, אוות חומריות אחרותכך היא המידה גם בת, ולא רק בחמדת הממון הדברים אמורים

בא הבעל וביקש לאכול דבר שטעם , מעשה במי שהיה חשוד לנואף והיה נחבא בבית הבעל, (סוף נדרים) 15671 

כי , ואמר שם רבא שאין חשש שנואף היה באמת, צעק לו אותו נואף והצילו, ממנו נחש שהוא סם המות 15672 

אבל נוח לו , אולי הייתי אומר שבאמת נואף הואומתרצת ש? פשיטא´ ומקשה הגמ, כ היה מניחו למות"א 15673 

אבל עדיין , ל"שיחיה הבעל כדי שתהא האשה עליו בבחינת מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם קמ 15674 

ומפרשים שם בתוספות שנואף אינו יודע ענין זה של מים גנובים ימתקו ? אולי באמת הוא כן, קשה 15675 

 15676 .והדברים צריכים עיון

, י בעל תאוה לא ידע שדחיפת תאוותו באה דוקא מזה שמבוקשו נמנע ממנו לפי שעהכ, ל"וביאור הענין כנ 15677 

הוא מדמה שכל אושרו תלוי בהשגת , כבר יפוג טעמו ויקטן תענוגו, ואם אך ישיגנו ללא קשיים ובהיתר 15678 

כבר לא , אילו ידע באמת כמה מן הדמיון יש בזה! ואם רק ישיגנו מאושר יהיה לעולם, מבוקש זה דוקא 15679 

 15680 .רודף אחריוהיה 

הרעבון הוא אות , ואך רוח ישיג, כי ללא דבר שאף, כ כבר נתגלה לפנינו הטעם למה אין שובע לשואף"וא 15681 

השואף חסר את , וכן הוא בכל השאיפות, כי המחסור במזון הנדרש לגוף האדם הוא אשר ירעיבנו, לחסרון 15682 

וכן , דברים שימלאו את חסרונוימשוך אל האדם , זאת אומרת השאיפה היא כוח המושך, אשר ישאף אליו 15683 

כי חסרונם לא , וכאמור השאיפות תולדת כוח הנטילה אין להם שובע, השובע הוא אשר נתמלא החסרון 15684 

 15685 .ימלא לעולם

איש כזה אשר דבר חומרי איננו , כי יבוא משלמות ולא מחסרון, איננו כוח המושך? ואיך הוא כוח הנתינה 15686 

זו היא ברכת האל ברוך הוא , ובכל אשר ימצא לו ישבע, ושוה בעיניו להתענין בו ושמח במה שיש ל 15687 

 15688 .שיוכל להיות שלם ולא חסר אשר לזאת נוצר´ ית´ מתנה טובה היא לאדם מה, ואכלת ושבעת

וראו כי , הם באדיר חכמתם בחנו בבני האדם, איזהו עשיר השמח בחלקו, (ד"אבות פ) ל"ואמרו חז 15689 

אבל , והוא העשיר, לקו ולא ישאף להוסיף בחומריותישמח בח, המשתלם בשלמות הנפש ישבע ולא ירעב 15690 

, כוח הנתינה איננו שורה אלא על השמח בחלקו, עניים רעבים, כל שאר מרבית בני האדם חסרים המה 15691 



הלא ראית כי השמח כל אשר תגדל , הוא ורק הוא הנהו כנהר אשר מימיו ירביון ויעבור על כל גדותיו 15692 

 15693 .יהנות עמו כשמחת לבוויבקש את אוהביו ל, שמחתו ירחב לבבו

ואם גם , ר היא"הן השאיפה הזאת מתולדת היצה, זו היא שאלה חמורה? איך ינצל האדם משאיפה הרעה 15694 

ל "אבל חכמינו ז? אבל מי יוכל לכבוש את לבו שלא יתאוה, הלא אין זה אלא במעשה, נלחם כנגדו וננצחנו 15695 

לאמור כי הרפואה , ב מרעיבו שבעמשביעו רע, (.ז"סנהדרין ק) גילו לנו את זה באמרם, הקדושים 15696 

 15697 .היא לרפאות את הרעבון ברעבון עצמו, הבדוקה והאמיתית לחולי השאיפה הרעה תאוות כוח הנטילה

בזוכרו כי לא יתאחדו הנתינה , ותקל תרופת הרעבון הזאת לצדיק! כלל הוא הרעב את יצרך ויבדל ממך 15698 

וגם , לא יהיה לנותן ולא ידבק במידת בוראו, וכל זמן אשר לא יפרד האדם מכוח הנטילה לגמרי, והנטילה 15699 

וכי טוב לו , כי בחלותו את חולי הנטילה חייו אינם חיים, ישים אל לבו, מי שלא הגיע אל מדרגת הצדיק 15700 

כ יזהרו הצדיקים "ע, אז תקל הרפואה ושב ורפא לו, מאשר יהרוס את כל אושר חייו, לסבול רעב מועט 15701 

ואמר החכם מכל אדם , א יהנו ממנה כלל למען לא ילכדו ברשתהול, מאד מאד שלא יבואו לידי נטילה 15702 

אבל בכל מה שאמרנו למעלה ? ואיך תביא לידי חיים, ותמהו רבים שנאה זו למה היא, שונא מתנות יחיה 15703 

 15704 .(16דף ´ מכתב מאליהו א)  .הרי התבאר דבר זה היטב מאליו

 15705 

 15706 מאמר קסב

 15707 .(´י´ דברים ח) נתן לך אלהיך על הארץ הטובה אשר´ ואכלת ושבעת וברכת את ה

אבל בנותן מתנה כולי עלמא סברי , (.ז"ברכות י) או בעין רעה, אם מוכר בעין יפה מוכר´ הנה נחלקו בגמ 15708 

אבל הסברא היא כי הנותן הרי מבקש ? ולכאורה היה צריך להיות להיפך, (ד"ב ס"ב) שנותן בעין יפה נותן 15709 

אבל המוכר הרי מבקש , ל דעתו שנותן בעין יפה"ו חזואם כבר נותן אמד, טובתו של חבירו והוא מטיב עמו 15710 

אלא כל מה שיכול להטיב , ולכן אין אומרים שיש בו עין טובה, רק טובת עצמו הכסף שהוא זקוק לו 15711 

 15712 .לעצמו הוא מטיב

ש המשפיע תמיד "לבין טובותיו של הבורא ית, ביסוד הזה נבין ההבדל הגדול בין טובות בני אדם זה לזה 15713 

שער עבודת ) ש בחובות הלבבות"וכמ, כי טובות בני אדם הן בחינת מוכר, ה על כל נבראבכל עת ובכל שע 15714 

וכוונתו ומחשבתו לתועלת , על החמשה פנים שבטובות בני אדם קצתם לקצתם שהם תלויים בדבר (´ה 15715 

רק נדבה , הרי טובותיו המתמידות אשר אין תכלית להן, ש שאינו זקוק לבריותיו"אבל הבורא ית, עצמו 15716 

אם בשביל שמבקש , פ רוב בעין רעה"ולכן אין פלא שטובות בני אדם זה לזה הן ע, על כל המדברים וחסד 15717 

ואם , כ"או יותר מזה כדאמרי אינשי נותנים לחמור מספוא ותבן כדי לרכוב עליו אח, כבוד ופרסומת ותודה 15718 

ו כמה טובת עין ה לבריותי"אבל בואו ונראה טובותיו של הקב, אין משיג את מבוקשו הוא נמנע מלהטיב 15719 

 15720 .יש בהן

ואם הלחם אינו אפוי על כל , בכלי פחות´ לא יקפיד אם יתנו לו את המים אפי, צמא למים או רעב ללחם 15721 

ונפש רעב כל מר מתוק אמר שלמה , העיקר בשבילו שהוא מרווה צמאונו ומשקיט את רעבונו, תבליניו 15722 

ואת הלחם , פים שיש בהם טעם לשבחאבל ודאי שיהנה יותר אם יקבל המאכל והמשקה בכלים י, ה"המע 15723 

 15724 .אפוי כהלכתו

אתה בני ראה והתבונן שזה הריח הוא , ´וכתב הספורנו על הפסוק ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה 15725 

הוסיף עליו טובות המהנה ומועיל לרוח , ח"שמלבד המציאות המספיק לו להיותו מזון בע, כריח שדה 15726 

ת הזן מפרנס ומכלכל "בטובות הבוי, לאים הדברים למתבונן בהםנפ, ´החיוני והנפשי וזה מדרכי טובו ית 15727 

, הרי גם מגיש לפניהם את כל הצטרכותם, כי מלבד שהוא מחיה ומכלכל כל אחד די מחסורו, את יצוריו 15728 

 15729 .בטעם וריח טוב שנפשו של אדם נהנית מהם

, י אפשר בלי הםכמו לחם ומים שא, (7ו"ברכות ל) ´על ברכת בורא נפשות רבות וחסרונן פירשו התוס 15730 

שגם אם לא בראם יכולין העולם , כלומר על כל מה שבעולם, וכל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי 15731 

ישנם תענוגים והנאות כאלו שרק ! נתבונן נא, ל"שלא בראם כי אם לתענוג בעלמא עכ, לחיות בלא הם 15732 

אלו שגם עניים יכולים וישנם כאלו שגם עשירים בינונים וכ, העשירים הגדולים יכולים להגיע אליהם 15733 

ובכאן נלמד דבר , אבל אין באפשרותם של עניים להגיע לאותם תענוגים של העשירים הגדולים, להשיגם 15734 

 15735 .נפלא מאד

ועל זה נאמר , נצטוינו בתורה כשנשכח עומר בשדה להניחו שם ולא נשוב לקחתו כשיוודע אלינו הדבר 15736 

 15737 וכתב החינוך, כלומר הניחהו שם להם, יהיהושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה 

משורשי המצוה לפי שהעניים והאביונים בחטאם ובעניותם תולין עיניהם על , ל"וז (ב"מצוה תקצ) 15738 

וחושבים , ת אשר נתן להם"בראותם בעלי השדות מאלמים אלומים בתוך השדה כברכת השי, התבואה 15739 

על כן היה מחסדיו , לו אחת אוכל להביא אשמח בהו, בלבם לאמר מי יתן והיה לי כן לאסוף עומרים לביתי 15740 

 15741 .ל הנחמד"ה על בריותיו למלאות תשוקתם זו כשיהיה מקרה כשישכחוהו בעל השדה עכ"ב



, ומלקט מבין העומרים הפירורים והשבלים הבודדות, ה שגם העני והאביון המחזר על הפתחים"רצה הקב 15742 

ולבו מצטער וכואב על דלותו ומצבו , אוסף ומביא בכל יום מזון ומחיה לבני ביתו רק מהמעט שהוא 15743 

שגם הוא יהנה פעם ויטעום טעם של בעל הבית המביא , ´ומקנא את בעלי השדות אשר ברכם ה, האומלל 15744 

ועל כן נצטווינו במצוות השכחה שלא לשוב , וקלי וכרמל וכיוצא, לביתו עומר טרי מתבואה החדשה 15745 

 15746 .(הגיוני מוסר)  !כו ממתקים וכולו מחמדיםהרי ח! וישאר לעניים יהנו ויתענגו גם הם, לקחת

 15747 

 15748 מאמר קסג

 15749 .(ז"י´ דברים ח) ואמרת בלבבך כֹחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה

אלא נאמר ואמרת בלבבך דייק , שלא נאמר בכתוב פן תאמר כוחי ועוצם ידי, ל היה אומר"הסבא מקעלם ז 15750 

כי זה מטבע , עשה לי את החיל הזה אלא דבר ודאי שתאמר כוחי ועוצם ידי, מזה שאינו בתורת חשש 15751 

היאך מחשבה זו , ובאמת כאשר נתבונן נראה, האדם שיאמר ויחשוב שהוא בכוחו ובפעולתו עושה הכל 15752 

והלא ספוגים אנו במידות רעות הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן , מקיפה את כל אורחות חיינו 15753 

, אם לא כאשר יסבור שבידו וכוחו לפעול ולעשות, וכי יש מקום כלל למידות אלו, (ד"אבות פ) העולם 15754 

 15755 .וכן לשאר מידות, ולכן מקנא בחבירו בעת שרואה שהשיג יותר ממנו

י השתמשות בתכונות "וע, ומעתה כדי שישנה אדם את טבעיו דרוש לזה עמל ויגיעה מתוך מלחמה קשה 15756 

טבע המושרש באדם שאומר כ בודאי שכדי לשנות את ה"א, ש הוי עז כנמר וגבור כארי"כמ, של ארי ונמר 15757 

שהרי הם כוחות וטבעים חזקים ביותר ומושרשים עמוק , דרוש מלחמה קשה ונוראה, כוחי ועוצם ידי 15758 

ובודאי שללא יגיעה בענינים אלו ממשיך ופועל , כ לא יצליח"י המלחמה החזקה ג"ויתכן שאף ע, בלבו 15759 

ויסודות האמונה הוא אין , פוך האמונהז ממש כי זו הי"ומחשבה זו היא ע, בקרבו טבע של כוחי ועוצם ידי 15760 

כי  (´ב´ שמואל א) וכנאמר, ה והוא יוצר הסיבות"וזה היחוד השלם להאמין שהכל מאת הקב, עוד מלבדו 15761 

 15762 .ה"י הקב"שכל העלילות והסיבות הם רק ע, ולו נתכנו עלילות´ אל דעות ה

אלהיך הוא דיהב לך ´ דכר ית הובתרגום ותי, (שם) אלהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל´ וזכרת את ה 15763 

אל יעלה בלבו שהוא בעצמו החליט על קניית , אף כאשר קנה אדם נכסים והתעשר, עצה למקני נכסין 15764 

ולהגיע להכרות , ה הוא אשר נתן בלבבו את הסיבות לכך שיעלה בדעתו לקנות נכסים"אלא הקב, הנכסים 15765 

 15766 .אלו דרושות עצות ודרכים היאך ישיג זאת

ה "צריך לזכור תמיד שהקב, שכדי להשריש יסודות אלו, היאך מפרש את הכתוביםן "וראה שם ברמב 15767 

ה יוצר הכל ויוצר "כ שהקב"וע, והרי שם במדבר לא היה מקום כלל לסיבות אדם, האכילך מן במדבר 15768 

ומחשבות אלו הם אשר יחזקו אותו שלא יפול , וכן יזכור תמיד בכיבוש ארץ ישראל, הסיבות כולם 15769 

כי תורה היינו שאדם חייב לחיות מתוך התבוננות , וענינים אלו הם תורה, ם ידיבמחשבת כוחי ועוצ 15770 

 15771 .כדי שלא תיפול בקרבו מחשבת כוחי ועוצם ידי, ה ובמעשיו"בהנהגת הקב

ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי , וימצאהו איש והנה תֹעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש 15772 

מזה כי שמעתי אומרים נלכה דֹתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם ויאמר האיש נסעו , איפה הם רועים 15773 

ן ויאריך הכתוב בזה להגיד כי סיבות רבות באו אליו שהיה ראוי "וכתב הרמב, (ז"בראשית ל) בדֹתן 15774 

 15775 .ה מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם"ולהודיענו כי הגזירה אמת והחריצות שקר כי זימן הקב, לחזור לו

ואמת הפירוש מציאות הכל ומבלעדי זאת אין , ל התורה כולה להאמין שהגזירה אמתדבר זה הוא יסוד כ 15776 

וכדחזינן כאשר יצא יעקב לחרן ומלאכי , וללא הגזירה והציווי לא נעשית שום פעולה בעולם, מאומה 15777 

י לא היתה פעולה סתמית אלא עלו וירדו "יציאתו של יעקב מא, (ח"בראשית כ) אלהים עולים ויורדים בו 15778 

ל אפילו ריש גרגותנא משמיא מנו "ואיתא בחז, ובירידתם היו הולכים ומנהיגים את העולם כולו, םמלאכי 15779 

 15780 .וללא הגזירה הכל רק שקר, ליה

ומה שלא , ומה שגזר הבורא יגמור וישלים הסיבות, (ג"שער הבטחון פ) וראה מה שכתב החובות הלבבות 15781 

והטעם שנתן את הסיבות לאדם כדי לבחון , ה"והיינו שכל הסיבות הם מאת הקב, גזר ימנע מהן הסיבות 15782 

 15783 .ת"להכיר שכל הסיבות כולם הם רק מאת השי, ה"את האדם ולידע האם הגיע לאמונה בהקב

כל אחד מאתנו , ואל נחשוב שאין זה משפיע עלינו, וביותר בזמננו אלו שהאויר ספוג במחשבות כפירה 15784 

נתבונן נא , ל ישיבה בשיתוף עם למודי חולהנה נתחדש בדורנו מושג חדש ש, נושם את האויר שיש בעולם 15785 

והיאך שייך לצרף לזה לימודי חול שהוא רק , והרי ישיבה היא כולה תורה, בזה היאך יתכן צירוף כזה 15786 

ולכן כאשר , והאויר ספוג בדברים אלו, ז כפירה ממש"וכ, י השכלה וכדומה"להבטיח לאדם את העתיד ע 15787 

ורק אם יתחזק באמונה יש תקוה , מי יודע לאן יגיע, ל"לא יתחזק להשריש יסודות אמונה בנפשו רחמ 15788 

 15789 .(קיב´ אור יחזקאל עמ)  .שיגיע לתכלית

 15790 

 15791 מאמר קסד



אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום ´ וזכרת את ה 15792 

 15793 .(ח"י´ דברים ח) הזה

לא בכוח ! אם הצלחת לא בכוחך הצלחת! יןאלהך דיהב לך עצה למקני נכס´ תרגם אונקלוס ותדכר ית ה 15794 

אלא במי ! לא רק באחרים גם בעצמך לא תוכל לבטוח! ה"כי העצות שהצליחו נתן לך הקב, שכלך הרווחת 15795 

שתבטח בו באמת ובלבב , (´משלי ג) בכל לבך ואל בינתך אל תשען´ שלמה המלך אומר בטח אל ה? נבטח 15796 

ולא גם בכוח , שיבטח האדם בשם ולא יבטח באדם שלמות הבטחון הוא, שלם ולא יכנס בבטחונך ספק 15797 

הזהיר על זה יותר מן הבטחון , ומפני כי רבים ישגו לבטוח בבינתם, עצמו ועוצם ידו ולא בשכלו ותבונתו 15798 

כי המעשה אשר תעשה יצליח על דרך עצת , והענין כאשר יראה לך בשכלך ותבונתך, בעושר ובגבורה 15799 

משיב חכמים אחור ודעתם ´ שנא, זה כי הכל תלוי בידי שמים אל תבטח על, לבך ותחבולות אשר תחשוב 15800 

 15801 אף כי הפועל, הנה כי גם מענה לשון איננו ביד אדם, מענה לשון´ ונאמר לאדם מערכי לב ומה, יסכל

 15802 .(י שם"הר)

רק אין לו , לנסות להבין דבר ולדעת מה לעשות, הרי האדם מוכרח להשתמש בבינתו, כאן יש להעמיק 15803 

בזה אנו נוגעים ? כיצד יאחד הבינה והבטחון מבלי להחטיא את המטרה, ´אלא יבטח בהלהשען על בינתו  15804 

ויש מחשבה שהוא הוגה , יש מחשבה שאדם הוגה מתוך מצב של קירבה אל הבורא, בעצם סוד הבטחון 15805 

אך מצב הקירבה או הריחוק משנה את הבנתו , הוא רואה אותן העובדות מתוך שני המצבים, מתוך ריחוק 15806 

 15807 .מתוך קירבה אל הבורא רואים את העובדות באופן אחר מאשר מתוך ריחוק, מעיקרו

והמרגלים האחרים אמרו , כלב אמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה, דוגמה לענין זה המרגלים 15808 

הם אמרו ארץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשר , (שני, שלח) לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו 15809 

, והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו´ ויהושע וכלב אמרו אם חפץ בנו ה, אנשי מידות ראינו בתוכה 15810 

סר צילם , אל תמרודו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם´ אך בה! ארץ אשר היא זבת חלב ודבש 15811 

 15812 .(שלישי, שם) אתנו אל תיראום´ מעליהם וה

שאר המרגלים , שיוכלו לכבוש אותה´ טוחים בהוהיו ב, יהושע וכלב ראו את הארץ מתוך מצב של קירבה 15813 

ראו את הארץ ויושביה מתוך מצב של ריחוק והבינו כי חזק , לפי גודל מדרגתם´ נחלשו קצת בדבקותם בה 15814 

גם יהושע וכלב השתמשו , והאחרים נשענו על בינתם מבלי לבטוח, בכל לבם´ השנים בטחו בה, הוא ממנו 15815 

וזאת היא הבינה , אבל הם הבינו מתוך בטחונם, להשתמש בהםכי האדם מוכרח וחייב , בשכלם ובינתם 15816 

 15817 .הראויה

ת "החיוב לבטוח בהשי, ובסדרי החיים הטבעיים, בעצמו, האמונה היא המערערת את בטחון האדם בשכלו 15818 

לפי , ´א כתב כי עיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה"עד שהגר, הוא מקיף מאד 15819 

הוי אומר ? מהו היסוד לחיוב זה, (ב"משלי כ) השלם והוא כלל כל המצוותשעיקר הכל הוא הבטחון  15820 

ן מבאר יסוד זה בסוף "הרמב, והנהגתו את עולמו בצדק ומשפט, ת על כל דרכינו"אמונתנו בהשגחת השי 15821 

 15822 .בא´ פ

שאין לאדם חלק , ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד כל התורה כולה 15823 

אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין , משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסיםבתורת  15824 

, ואם יעבור עליהם יכריתנו עונשו הכל בגזירת עליון, אלא אם יעשה מצות יצילנו שכרו, ברבים בין ביחיד 15825 

 15826 .ש"עיויתפרסמו הנסים הנסתרים בענין הרבים כאשר יבוא ביעודי התורה בענין הברכות והקללות 

אם לחסד אם , כפי התנהגות האדם בכלל ובפרט תהיה ההנהגה עמו, ה מנהיג את עולמו במשפט"הקב 15827 

והסיבות הטבעיות של המקרה אינן אלא המכה בפטיש , מקרה אינו מקרה אלא הנהגה מכוונת ממרום, לדין 15828 

, ל התורה כולהענין זה הוא יסוד כ, האחרונה שבה התלבשה הכוונה העליונה ולא הסיבה העיקרית לדבר 15829 

אמונה זו , ועזיבתן קללה, כי שמירת מצוות תגרור אחריה ברכה, ובהרבה מקומות התורה מזהירה על זה 15830 

כי , שהרי הן לעולם אינם הגורמים העיקריים למאורעות העולם, עוקרת את כל הבטחון בסיבות טבעיות 15831 

מתלבש ´ משפטו ית, העולם ת המנהיג את"היא משפט השי, תמיד הסיבה העיקרית והראשונה לכל מאורע 15832 

 15833 .זהו ביאור המונח נס נסתר, ומסתתר בתוך כל מקרה שבעולם

, בכל לבבך ולהאמין בהשגחתו הפרטית´ לבטוח בה, (ו"באורחות חיים כ) ש מאריך בביאור ענין זה"הרא 15834 

וחן כי עיניו משוטטות בכל הארץ ועיניו על כל דרכי איש וב, ובזה תקיים בלבבך היחוד השלם בהאמין בו 15835 

, אינו מאמין´ אלהיך´ אנכי ה´אף ב´ אשר הוצאתיך מארץ מצרים´כי מי שאינו מאמין ב, לב וחוקר כליות 15836 

חוקר לב ´ אני ה, כי זה הוא סגולת ישראל על כל העמים וזה יסוד כל התורה כולה, ואין זה יחוד שלם 15837 

ק על מעשה האדם אלא גם ההשגחה אינה ר, (ז"ירמיהו י) ולתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, בוחן כליות 15838 

ההשגחה מתחשבת גם עם המידות , וגם על עצות כליותיו הסתומות גם מהאדם עצמו, על מחשבות לבו 15839 

 15840 .וגם עם התוצאות הרחוקות ממעשיו שהן פרי מעלליו, (שהן דרכיו) הפועלות באדם



שיש שם עילה שנאמין , יש לנו שתי מצוות באמונה, הבטחון המושתת על אמונה ברורה הוא היחוד השלם 15841 

והוא , ומצוה שניה שציוונו בהאמנת היחוד, אלהיך´ והוא אמרו אנכי ה, וסיבה הוא פועל לכל הנמצאים 15842 

מ "סה) אחד´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה´ והוא אמרו ית, שנאמין שפועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד 15843 

, א את העולם פשוטה היאה בר"האמונה שהקב, הבורא המחיה והמשגיח ומנהיג אחד הוא, (´וב´ ע א"מ 15844 

רגיל , כי האדם הרואה בעיני בשר, יותר קשה היא האמונה בהשגחה הפרטית, ואין בר דעת שמסופק בה 15845 

ולכן ראתה , ולכן הוא תולה בטבעו כל מקרה בסיבה גשמית, לתלות כל מאורע בסיבה הנראית לעיניים 15846 

 15847 .ק לחלק את האמונה בשתי מצוות"התוה

´ בקירבתו ית, ה"ולראות כל דבר מתוך מצב של קירבה אל הקב, מבט הגשמיחייבים אנו להתרומם מעל ל 15848 

רק במצב זה של קירבה יתכן , ו בין הבורא המשגיח והמנהיג"אין הגשמיות חוצצת ואין מקום לחלק ח 15849 

אין , בכל לבבך ובזה תקיים בלבבך היחוד השלם´ לבטוח בה, ש מדגיש"הוא אשר הרא, בטחון אמיתי 15850 

, ג עיקרי האמונה"ובודאי לא באמירה של י, בהסכמה שכלית שיש השגחה פרטיתדברים אלה אמורים  15851 

ומבט זה עלינו , כי בלב נעוץ המבט הגשמי התולה בסיבות גשמיות, אלא בבטחון ובאמונה בלב דוקא 15852 

 15853 .(ב"עלי שור ח)  .לעקור מן הלב ולשתול במקומו אמונה אמיתית ובטחון גמור

 15854 

 15855 מאמר קסה

וא הנותן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום אלהיך כי ה´ וזכרת את ה 15856 

 15857 .(ח"י´ דברים ח) הזה

הוא היוזם והמוציא , אחד הכוחות החזקים ביותר הטמונים בנפש האדם הוא שמרגיש את עצמו כעצמאי 15858 

, ועלעיקר הנאתו הוא בזה שלפי דעתו הוא שהוציא את הדבר לפ, והוא נהנה מהישגיו, לפועל ומצליח 15859 

מאשר עצם הצלחתו , הדבר שבעבורו הוא רץ ועמל ויגע הוא בדרך כלל פחות חשוב בעיניו לאחר השגתו 15860 

 15861 .ההרגשה שהוא אמר ונעשתה מחשבתו היא חשובה לו מהכל, להשיג דבר שלא היה לו קודם לכן

גם  הרי, אם נהנה זה שעושה מעשים עבור עצמו? מהי בעצם מעלת בעל החסד, זה מכבר שמענו שואלים 15862 

אבל לפי האמור , במקום אחר הראינו את הטעות שבשאלה זו? ומה יתרון לזה על זה, עושה החסד נהנה 15863 

ובזאת היא מעלתו הנשגבה לאין , בעל החסד רודף חסד משאיפה טהורה לחסד, לעיל התשובה היא פשוטה 15864 

עשה לא הרגשת ההנאה הבאה לו לאחר המ, לעומת זה שרץ אחרי מאוויו הפחותים והבזויים, ערוך 15865 

 15866 .אלא רק ממה שעלה בידו להוציא מחשבתו אל הפועל, מהחסד היא

כמאמר הכתוב ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי , הרגשת העצמאות בענינים הגשמיים בטעות יסודה 15867 

גם זה , ואם תאמר לכל הפחות המחשבה והיוזמה שלי הן, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, את החיל הזה 15868 

הרי , מלים הוא הנותן לך כוח לעשות חיל תירגם אונקלוס הוא דיהב לך עצה למקני נכסיןכי את ה, אינו 15869 

, לא ניתנה אלא בעבור הבחירה? לשם מה איפוא ניתנה לאדם הרגשה חזקה זו! היא´ שגם העצה עצמה מה 15870 

וכל החוזק , הריהו ברשות עצמו לגמרי, עליו לדעת שבתחום הבחירה בין טוב לרע שבעבורה נברא 15871 

לו היו בני אדם מפנים רק , כי מבלתם לא יצליח האדם במלחמת היצר, קף של הכוח הזה נצרכיםוהתו 15872 

מקצת מהיוזמה המרץ והחריצות שהם משקיעים במלחמת החיים אל תחום המלחמה האמיתית מלחמת  15873 

 15874 .אז היה העולם מקבל פנים אחרות לגמרי, היצר

בתחום הרוחניות , לול להפך את היוצרותאבל האדם ע, הרי ידוע שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים 15875 

ואין ´ כאילו נגזרה עליו מאת ה, הוא עשוי לומר שמידה זו או אחרת היא טבעית לו, ששם הוא השליט 15876 

ואם תחשוב , מדמה שהכל ברשותו ובממשלתו, ובתחום הגשמיות ששם הכל בידי שמים, בידו לשנותה 15877 

ראה מה שכתב כבר לפני אלף שנה החסיד רבינו , עידן הטכנולוגיה המודרנית, שטעות זו היא בת זמננו 15878 

כפי מה , ופעם בצדק ובבחירה, מהפך הטענות פעם בהכרח ובגזרה (היצר)א  והו, בחיי בחובות הלבבות 15879 

 15880 .שיאות לו לפתותך ולרפות ידיך

ישתדל לברר אצלך ענין , וכתב עוד וכאשר יראה אותך מתעלם במעשה העבודה ונוטה אל דרך העבירות 15881 

כי , אין לך לעשות אלא מה שנגזר עליך לעשותו, יאמר לך וכי תוכל לעמוד כנגד גזירותיוו, ההכרח 15882 

ואם יראה אותך מתעסק במעשה מעניני , עושה כל´ ש אני ה"ממשלת כל הדברים ביד הבורא יתעלה כמ 15883 

ך השתדל בכוח, יאמר לך היזהר מן העצלה והרפיון ואל תסמוך על זולתך כי הטוב והרע ביכולתך, ז"העוה 15884 

 15885 .(´יחוד המעשה פרק ה) ז"תגיע אל מה שתתאו מתענוגי העוה, וטרח בכל יכולתך

ומדמים לעצמנו שאנו שולטים , קשה לנו לתפוס את הטעות שבכוחי ועוצם ידי כי כולנו נוגעים בדבר 15886 

אבל אם האדם רק יתבונן באמת יראה שהוא בין הסיבות , בסיבות ובפקחותנו מנצלים אותן לטובתנו 15887 

וסיבה אחרת , כמה פעמים הוא נוכח לדעת שהסיבה בה תלה כל תקוותיו נכזבה, ש באפילהכסומא המגש 15888 

, (ג"בראשית רבה פרשה נ) ל"וכן אמרו ז, שלא החשיבה וגם לא חשב עליה היא שהביאה את מבוקשו 15889 



מן הדא דכתיב ויפקח אלהים את עיניה , ה מאיר את עיניהם"אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקב 15890 

 15891 .א באר מיםותר

איך אפשר להשתמש בסיבה ידועה ולקבל תוצאות בדיוק הפוכות למה שהיה , כל אחד יודע מנסיונו הוא 15892 

וכל זה בא ללמדנו שהסיבות העיקריות , ז נעשה מלך"כעין אחי יוסף שמכרו את אחיהם לעבד ועי, צפוי 15893 

אמצעי להגשמת  מה שנראה לנו כסיבה אינה אלא, לכל מה שמתרחש בעולם הן הסיבות הרוחניות 15894 

דוגמא לקבלת תוצאות בדיוק הפוכות לצפויות מצאנו , ואליבא דאמת היא מסובב ולא סיבה, הרוחנית 15895 

 15896 .(ב"ר י"ויק) במדרש

אמרו בניו הרי אבינו לא ישאיר לנו , אמר רבי אחא מעשה באחד שהיה מוכר כלי ביתו ושותה בהם יין 15897 

מה , (יתחרט כשיקיץ וימצא את עצמו בבית קברותכדי שיפחד ו) השקוהו והושיבוהו בבית הקברות, כלום 15898 

כששמעו קול רעש בעיר פרקו משאיהם בבית הקברות , סוחרי יין היו עוברים על פתח בית הקברות, קרה 15899 

התיר אותו ונתנו לתוך , ניעור האיש וראה נאד יין נתון למעלה מראשו, והלכו לראות מה מתרחש בעיר 15900 

אמרו לו , הלכו ומצאוהו והנאד מונח בפיו, ונראה מה אבינו עושה לאחר שלושה ימים אמרו בניו נלך, פיו 15901 

עשו ביניהם תקנה שכל אחד , הואיל והוא נתן לך אין אנו יודעים מה נעשה לך! אף כאן לא עזבך בוראך 15902 

 15903 .מהם ישקה אותו יום אחד

, ותחין לואם היא מגדר הבא לטמא פ, והנה אין מעניננו פה לבאר איזו ממידות ההשגחה היא המתגלה כאן 15904 

יהיה , ת מונע את חסדו עוד כאשר כבר אין סיכויים לתשובה"שאין השי, או ממידת לא החזיק לעד אפו 15905 

דרך האמונה , ת משתמש במעשי האדם למטרה הפוכה למכוונת"אנו רואים מכאן איך השי, איך שיהיה 15906 

ולפי זה , מן השמיםולאן מוליכים אותו , היא להתבונן ולהבחין את הסיבות הרוחניות הפועלות בעולם 15907 

ביודעו שכל השתדלות יתירה על פי הסיבות הגשמיות המדומות יכולה להיות בסתירה , לכוון את מעשיו 15908 

 15909 .עם האמונה

ד נדרשות כדי להגיע "והרבה תפילה והרבה ס, וכבר ביארנו בכמה מקומות שמידה זו מדוייקת היא מאד 15910 

כי כל , לא מפני שביקש משר המשקים, ת הסוהרהרי גם יוסף הצדיק נענש בעוד שנתיים בבי, אל אמיתתה 15911 

היינו משום שלרגע , (י סוף וישב"רש) אלא משום שתלה בו לזוכרו, אדם מצווה לעשות מעשים להצלתו 15912 

היא לבד ´ ושכח לרגע שרק הסיבה הרוחנית שהיא רצון ה, קט הביט לסיבה הגשמית והחשיב אותה 15913 

כ "ואין אדם עומד על דברי תורה אלא א, מטעותואבל גדלות הצדיק היא בזה שלומד , הפועלת בעולם 15914 

 15915 .והוא השתמש באותן שנתיים במילואן כדי להשיג שוב את המבט האמיתי על הסיבות, נכשל בהם

היא מעשה אומן ככלי זכוכית יקרה אשר לא יערכוהו , אין האמונה דבר פשוט כלל, היוצא מדברינו 15916 

הרי , ויחשבה לו צדקה´ כתוב ויאמן בה, ותר את ערכהוכל מי שהוא אומן במלאכה זו הוא יבין י, פנינים 15917 

כל אחד אומר הרי , האמונה? ומה היה, לאברהם אבינו ראש המאמינים? ולמי, ה חשב צדקה"דבר שהקב 15918 

ד "מכתב מאליהו ח)  .אבל מי שלא עמל ויגע על זאת אי אפשר לו להיות מאמין אמיתי! מאמין אני 15919 

 15920 .(14´ עמ

 15921 

 15922 מאמר קסו

ך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום אלהי´ וזכרת את ה 15923 

 15924 .(ח"י´ דברים ח) הזה

ובררנו גדולתם , כבר דברנו איך ששני גדולי הדור נתרחקו מתחת כנפי השכינה בשביל חמדת הממון 15925 

כות תשובה הל) ם"וכמבואר ברמב, ושניהם נתרחקו מתחת כנפי השכינה בשביל זה, להפליא מן המקראות 15926 

, אלא כשם שצריך האדם לשוב מאלו, אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, (ג"ז ה"פ 15927 

ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה , כך הוא צריך לחפש בדעות רעות ומרדיפת הממון והכבוד 15928 

 15929 .ש"עיי

ועבירה לשמה אם , השענין העסק במשא ומתן שהתירה התורה הוא כמו עבירה לשמ, על פי זה דברנו 15930 

, אבל הוא בעל עבירה בחמדת הממון, ואם שלא לשמה אין זה עבירה לשמה, כוונתו לשמה יגדיל מעלתו 15931 

יראה אם לא יעבור הגבול , ת"לעסוק בתורה ולגדל בניו לת, ואולי יאמר האדם כי כוונתו לשם שמים 15932 

ואם , מ ולא בסברות כרסיות"חו ובפרט אם הוא נושא ונותן באמונה על פי, בכמות העסק ובאיכות החמדה 15933 

עד שאם לא יכוין לשם שמים יקרא , כ תהיה בעסק"זחה דעתך עוד לומר כי אינו מרגיש כי סכנה גדולה כ 15934 

 15935 .אברר לך יותר ותבין היטב, בעל עבירה

ועם כל זה ראה מה אירע , הולך לפניהם´ עמהם וה´ מי לנו גדול מדור המדבר אשר פנים בפנים דבר ה 15936 

ראה אדרת שנער אחת ואחמדם , הוא עכן בן כרמי בן זרח למטה יהודא, דולי שבטי יהאחד מג, להם 15937 

ראה כי קרה זאת לגדול ! אתמהה? היאומן כי יסופר על גאון חסיד גם בדורנו יבוא לידי מידה זו, ואקחם 15938 



אמר מוטב שאמות לבדי ואל יהרגו , י שם שראה שבט יהודא נאספים למלחמה"עיין ברש, שבשבטים 15939 

 15940 .מישראלאלפים 

, כי שב בתשובה שלמה, ביום זה אבל לא לעולם הבא´ וגם נאמר יעכרך ה! ראה מתוך גנותו גודל שבחו 15941 

ראה גדולתו , כי הוא תיקן תפילה זו וכל ישראל אומרים אותה, וראה כי על כן נקוה לך ראשי תיבות עכן 15942 

ק וחמדת הממון לגדולי ראה כמה מסוכן עס, ככתוב בפירוש ואחמדם, ועם כל זאת נכשל בחמדת הממון 15943 

 15944 !הה! הה, ומכל שכן לדורות הבאים ובפרט לדורנו, ישראל

, אם יכוין בעבירה זו לשם שמים הרי זו מצוה גדולה, והנה נמסר לאדם בעל כרחו עסק מסוכן לנסותו בו 15945 

ראה כמה עמל , פ דין תורה"אם יהיה זהיר בגבולים שהגבילה לנו התורה בכמות ובאיכות המשא ומתן ע 15946 

אבל גזרת המלך היא לשמור את , כי העסק מסכן האדם מאד, ל על האדם שבור חבית ושמור יינההוט 15947 

, היינו עסק התורה והמוסר גם יחד? הגד נא לי אחי אם אפשר השמירה הזו בלי לימוד רב! נפשו מסכנה 15948 

עברתי  ה קטונתי כי במקלי"ואפשר שזוהי כוונת יעקב אבינו ע, בעיון והשתדלות רבה וכולי האי ואולי 15949 

כ "ע, ולא נתערבה בהם חמדה, ומי יודע אם היה לשם שמים בכל עת ורגע, ועתה הייתי לשני מחנות 15950 

 15951 !נתירא

אינו רק , כי כל פרנסתנו אף שאנו עוסקים בה, כי אנו מחוייבים להאמין, ואפשר עוד לומר סכנת העסק 15952 

אף כי , את החיל הזה זהו טבעווידוע כי האדם כוחי ועוצם ידי עשה לי , כגרזן ביד החוצב בו אם ירויח 15953 

וראה , כי הלא טבע הוא באדם, ואמנם קשה מאד שלא יחשוב זאת, אינו מרגיש וידמה לנו כי הוא מאמין 15954 

ומה יאמר , ומהסתם נתערבה בו מחשבה זו כחוט השערה, ל על זה ביוסף שנתוסף לו שני שנים"אמרו ז 15955 

ובפרט בעת שהוא שטוף , הרע הלזה אדם שותה כמים עולה ובפרט מי שלא עמל לשרש מלבו הטבע 15956 

וצריך להיזהר , ובפרט מי שהוא בטבעו אוהב ממון יותר הוא בסכנה גדולה יותר, כיומא דשוקא וכדומה 15957 

 15958 .הרבה מאד

אשר צריך להיות במדרגה , איך נמסר לאדם נסיון כזה, כ גדולה"ואל תאמר אם יכול שתהיה סכנה כ 15959 

ושמור יינה פירוש שמור טהרת , ת פירוש עסוק בסכנהשבור חבי, ה"כ כמעט כמשה רבינו ע"גדולה כ 15960 

 15961 .כ כן הוא"אני אראה לך כי ע? נפשך

כי באה התורה להזהיר את האדם , קדושים´ ן בפ"כ כתב הרמב"ואעפ, הנה ידוע כי אשתו מותרת לו 15962 

 15963 כענין, ולכן באה מצות קדושים תהיו פרושים תהיו, היינו שיכול להיות נואף גדול בהיתר, להיות קדוש

וכן , כדי שלא יהיו מצויין תלמידי חכמים אצל נשותיהן כתרנגולים, שתיקן עזרא טבילה לבעלי קרין 15964 

אף , ל"התורה התירתו כתב הוא ז (7´נדרים כ)א  ל בסנהדרין בה"ם ז"והרמב, באכילות אף המותרות 15965 

וליד טבע שמ´ פי, שמותר מכל מקום החכמים מגנים הדברים המתועבים הבהמיים האלה המרשיעין בעליו 15966 

 15967 !והבן, מזה תבין מה שהתורה אוסרתו, רע באדם

והנה אבר התשמיש , והנה הזהירה התורה ונשמרת אזהרה שלא יהרהר ביום ויבוא לידי טומאה בלילה 15968 

אף כי עיניו פתוחות והלב , כקטן כגדול יזהר ממחשבה זרה, נמסר ביד כל אדם לכל אשר יחפוץ יטנו 15969 

, ם כל זאת הוזהרו גדולים וקטנים ברוב חמדתם ליזהר מהרע הזהוע, הרי זה ממש כאש בנעורת, חומד 15970 

הרי נתבאר בעליל גודל העמל אדם לעמל יולד ! וכולם חייבין בה! היש שבור חבית ושמור יינה גדול מזה 15971 

 15972 .וטוב לו

ומי לא יבין , שיתעסק בהרוחת ממון לצרכו, ניתן לו לנסיון גדול, ומעתה נבין כי גם בעסק המותר לאדם 15973 

יתרחק , ז יותר"וכל מה שיחבב העוה, ז"תעסקות בצרכיו להנאתו ולחמדתו מולידה אהבה לעוהכי הה 15974 

והשלישי הרהור היצר במה שמחבב , (ד"שער יחוד המעשה פ) ה"ש בחו"כמ, ב יותר"מתאות אהבת עוה 15975 

 15976 .וזה ממש שבור חבית ושמור יינה, ש"ב עיי"וירחקהו מדרך עוה, ז"עוה

 15977 .(ג"נ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  

 15978 

 15979 מאמר קסז

לרשת את הארץ הזאת ´ אלהיך אותם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ה´ אל תאמר בלבבך בהדוף ה 15980 

 15981 .(´ד´ דברים ט) מורישם מפניך´ וברשעת הגוים האלה ה

אמנם הם ? יש להתבונן איזה אסון קיים בכך שישראל יחשבו שגם בצדקתם זכו לרשת את הארץ 15982 

בשלמא האזהרה בפסוקים ? אבל אם גם בצדקתם למה לא, מסכימים שזכו בגלל רשעת הגויים בודאי 15983 

הוא ´ מובן כי חייבים לזכור כי ה, הקודמים לבל יכשלו בהרגשת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 15984 

אך , וממילא לא שייך שתתגאה בכוחם, ´שגם כוחך ועוצם ידך הם ממנו ית, הנותן לך כוח לעשות חיל 15985 

, אדרבא יש בזה מן התועלת? מה פסול בכך, עזר להם´ ל צדקותם השיחשבו שגם להם יש זכויות ובגל 15986 

 15987 ל"וכן היה אומר הסבא זצ, שאם הם חושבים את עצמם צדיקים אז זה מחזק ודוחף אותם ליתר צדקות



כי בזה הוא , שיש תועלת לאדם המתחנך במידת הבטחון להכריז על עצמו שהוא בעל בטחון, (מנובהרדוק) 15988 

 15989 ?ולמה לא, יתחזקו יותר במידת הצדקות, ם יחשבו ויכריזו כי הם צדיקיםכך הכלל ישראל א, מתחזק

כלל ישראל , שהגאוה זה מפריע גדול לאדם ואפילו גאוה של צדקות, אלא ירדה תורה לסוף דעתו של אדם 15990 

ומזה מגיע לגאוה , ה אוהב אותו"ואז מביא ראיה כמה הקב, רואה שנעשו לו נסים גדולים ועצומים 15991 

אפילו כל העולם , ל"אדרבא קבעו לנו חז, ותביאנו להסתפקות ברוחניות ולא לחיזוק, תושתפריע לו בעבוד 15992 

ואין זה דומה למי שמתחזק במידת הבטחון אשר אינה , אומרים עליך צדיק אתה תהיה בעיניך כרשע 15993 

אך אם הוא הולך , הרגשת החסרון באדם היא שמעוררת אותו לתשובה ולתיקון מעשיו, מביאה לידי גאוה 15994 

אז לא יוכל , בגלל שאומרים עליו או בגלל שאומר על עצמו, ואולי אף צדיק גדול, שה כי צדיק הואבהרג 15995 

 15996 .אל תאמר אפילו בלבבך בצדקתי, וזה נאמר אף לדוד דעה במדבר, לעשות תשובה

שככל שהעולם יורד מבחינה , היה אומר (ל מנובהרדוק"מגדולי תלמידי הסבא זצ) ל"דוד בודניק זצ´ ר 15997 

כמו שאנו רואים היום , ומרגישים כאילו יש יותר צדקות בעולם, המדרגה של צדקות יורדת גם, רוחנית 15998 

וכן מי שנזהר , ו צדיקים"עד שמי שהוא שומר שבת בפאריז הוא נחשב מל, כ הרבה ירידה ברוחניות"כ 15999 

י בל, היו מנת חלקו של כל אדם בישראל, דברים אלה בזמן שהעולם כתיקונו, בכשרות מי שמניח תפילין 16000 

אבל היום בהעדר יראת , כי יראת שמים היתה מטבע העובר לסוחר, שיש בכך שום יחוס ושום הישג יחודי 16001 

 16002 .אז קיום המצוות הכי פשוטות נחשב למסירות נפש ולצדקות גדולה, שמים

ל חד לחבריה ניקו "א, יעקב בר אחא´ חליף ואזיל ר, אלעזר הוו יתבי´ סימון ור´ ר, (א"שבת ל) ´במס 16003 

ל אמינא לך אנא דגבר "א, ל אידך ניקו מקמיה דגבר בר אוריין הוא"א, ר דחיל חטאין הואמקמיה דגב 16004 

סימון לא היה דורש את הדרשה שאין ´ ולכאורה וכי ר, דחיל חטאין הוא ואמרת לי את בר אוריין הוא 16005 

אלהיך דורש מעמך כי ´ והרי פסוק מפורש ועתה ישראל מה ה, ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד"להקב 16006 

ואפילו אצל תנאים ואמוראים אין , אלא רואים כאן שבענין הרגשה ביראת שמים יש דרגות, ם ליראהא 16007 

ומי שאיננו , ל תולה כל ענין ההרגשה ביראת שמים בלימוד המוסר"ס זצ"וכך היה הגרי, ההרגשות שוות 16008 

ות מופלגות אף כי הינו בעל ידיע, חסר לו בדרגות גבוהות של יראת שמים, לומד מוסר יהיה מי שיהיה 16009 

 16010 !אין דמיון! בבחינת אני אומר לך ירא חטא הוא ואתה אומר לי בן תורה הוא, בתורה

ועל זה , אפילו לפני אלול ולפני יום הדין אין אנו מזדעזעים ואנו ממשיכים בשאננותנו? ומה נענה אנן 16011 

כך צריך ועל , הרגשת הצדקות היא המקררת את האדם ומפריעה לו, התורה מתריעה אל תאמר בצדקתי 16012 

תהיה , ואפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה, משביעין אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע, שבועה 16013 

ועל כך כתוב , כי הכבוד שנותנים לו כשאומרים עליו שהוא צדיק מפריע לו! משביעין אותו, בעיניך כרשע 16014 

מקור , ונו ומשכחו כל חובתוי הכבוד אינו אלא הבל הבלים המעביר את האדם על דעתו ועל דעת ק"במס 16015 

ואם ? והרי כולם מקלסין ומשבחין אותו, ובאין הכנעה מנין ירצה לחזור בתשובה, התשובה הוא ההכנעה 16016 

 16017 .ראית חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו אמר החכם מכל האדם

כי אי , כי עם קשה עורף אתה, והספורנו אומר בירור נפלא בפרשתנו על המלים וידעת כי לא בצדקתך 16018 

כי אמנם קשה העורף הוא ההולך אחרי שרירות לבו , פשר שיהיה צדק ויושר לבב עם קשה העורףא 16019 

, שמחשבתו היא בלתי טובה ומביאה אל ההפסד, פ שיודיעהו איזה מורה צדק בראיה ברורה"אע, ומחשבתו 16020 

ך אחרי באופן שלא יוכל לפנות אנא ואנה אבל יל, וזה כי לא יפנה אל המורה כאלו ערפו קשה כגיד ברזל 16021 

 16022 .שרירות לבו כמאז

מוכן שיגידו , כל אחד מוכן לקבל כבוד אך לא תוכחות? מי לא מרגיש כמה קשה לו לקבל תוכחה על עון 16023 

הוא כגיד , כל שכן על כל מהלך היום, ואפילו על תפילה בציבור אין להוכיחו, לו צדיק אתה אבל לא רשע 16024 

ולפחות שיגיע , שאינו גמור ורשע שאינו גמור הוא יודע שיש צדיק, ברזל שאינו יכול לפנות אנה ואנה 16025 

ולפעמים הוא נכשל בדברים שאפילו ילד קטן היה ! לדרגה שאל תעשה בסתר מה שלא תעשה בגלוי 16026 

אך מיד אחרי זה הוא מסתכל גם על , אלא שאז הוא נעשה עניו בבחינת ואנכי תולעת ולא איש, מתבייש 16027 

כל עוד האדם לא , אך אצלו הכל טוב, הכל פגום והוא רואה שאצל הזולת, אחרים בביטול ובתוכחות 16028 

 16029  .לא יגיע להכנעה שהיא המחייבת לחזור בתשובה, יפרוק מעליו את הכבוד וההרגשה שהוא צדיק

 16030 .(דגל המוסר)

 16031 

 16032 מאמר קסח

 16033 מורישם מפניך´ לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה ה´ אל תאמר בלבבך בצדקתי הביאני ה

 16034 .(´ד´ דברים ט)

וכאן , וגופי תורה לומדים רק בשלוש עשרה מדות ברמז, הבין הלא התורה תמיד מקמצת במליםוצריכים ל 16035 

כ חשיבות "מה כ, שלוש פעמים הזהירה התורה בפירוש אל תאמר בצדקתי לא בצדקתך כי לא בצדקתך 16036 

, א בשניהם לא"ז, גם צריכים הסבר מקודם אמר אל תאמר בצדקתי וברשעת הגוים? בדבר לדעת זה 16037 



י פירש לא תאמר צדקתי "והנה ברש? וכאילו סתירה בדברים, מר כי ברשעת הגוים זה כןכ או"ואח 16038 

 16039 (א, פירוש בשביל שני דברים, ל"כי ברשעת הגוים הרי כי משמש בלשון אלא עכ, ורשעת הגוים גרמו

 16040 .ולמען הקים את הדבר אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב (ב, בשביל רשעת הגוים

, וחוזר ואומר כי ברשעת הגוים, למדנו בזה שאמר לא בצדקתך וברשעת הגויםועדיין צריך הסבר מה מ 16041 

הואיל , ואפשר לומר ולהסביר כי מלמדנו בזה דבר גדול? יגיד בקיצור לא בצדקתך אלא ברשעת הגוים 16042 

ומי שיש לו מאה רוצה מאתיים כי , וטבעו של אדם שבענינים גשמיים הוא מקנא תמיד בגדולים ממנו 16043 

ורואה שהוא , ובענינים רוחניים אדם מסתפק במעט ומביט על מי שקטן ממנו, ו מאתייםמקנא במי שיש ל 16044 

 16045 .גדול מחבירו הקטן ממנו והוא מסתפק בזה

בענינים גשמיים הקנאה היא מהדברים שמוציאים את האדם מן , אבל האמת היא שצריך להיות ההיפך 16046 

שלא מביא את עצמו לידי , לאדםוזה אושר , וצריך האדם להיות שמח בחלקו ומסתפק במועט, העולם 16047 

צריך אדם תמיד להביט ולהשתוקק לעלות , אבל בענינים רוחניים, (ד"משלי י) ורקב עצמות קנאה 16048 

כי האדם נתבע לפי  (ו"שם ט) אורח חיים למעלה למשכיל´ כדבר שנא, למדרגה של מי שגדול ממנו 16049 

לא , י כשרונו ואפשרותוהכרתו כדאיתא בחובת הלבבות ואם באפשרותו להשתלם לרום המעלות לפ 16050 

 16051 .נחשב זה שהוא גדול כלפי אחר

ותמצא עצמך ! פירוש שתמדוד עצמך מול רשעת הגוים, וזה שאמר אל תאמר בצדקתי וברשעת הגוים 16052 

לא , כי עם ישראל שקיבלו התורה מסיני יש עליהם תביעה אחרת לגמרי, אבל אל תאמר ככה, צדיק 16053 

שכבר אמרו נעשה , הם נתבעים לפי הכרתם, הגויםמספיק מה שהם טובים יותר ואין אצלם רשעת  16054 

והם צריכים להיות , הראו באצבע אחרי שראו הנסים הגדולים והנוראים, ואמרו זה אלי ואנוהו, ונשמע 16055 

 16056 .ויש עליהם תביעה יותר גדולה, ´במדרגה גדולה מאד ביראת ה

צדק ויושר לבב עם קשי שאי אפשר שיהיה , הספורנו כי עם קשה עורף אתה´ ופי, כי עם קשה עורף אתה 16057 

פ שיודיעהו איזה מורה צדק "אע, כי אמנם קשה העורף הוא ההולך אחרי שרירות לבו ומחשבתו, העורף 16058 

כאלו עורפו , וזה כי לא יפנה אל המורה, בראיה ברורה שמחשבתו היא בלתי טובה ומביאה אל ההפסד 16059 

זכרון )  .ל"לבו כמאז עכ אבל ילך בשרירות, קשה כגיד ברזל באופן שלא יוכל לפנות אנה ואנה 16060 

 16061 .(מאיר

 16062 

 16063 מאמר קסט

דברים ) אלהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם קשה עורף אתה´ וידעת כי לא בצדקתך ה 16064 

 16065 .(´ו´ ט

כי הנה חזרתם להקציף פעם אחר פעם ככלב שב על , ויעיד על היותך עם קשה עורף, זכור אל תשכח 16066 

רואים כאן שהקפידה של , (ספורנו שם) אלהיכם ואת גדלו´ פ שבכל פעם ראיתם את מוסר ה"אע, קיאו 16067 

ועל , אלא על הקשיות עורף, לא על עצם המכשולים שנכשלו כלל ישראל בהזדמנויות שונות, התורה היא 16068 

ואפילו אם הקיא כמה , אין קפידא על מה שהקיא, ככלב שב על קיאו, זה יוצא הספורנו בכזה ביטוי חריף 16069 

 16070 .זהו המשל לקשיות עורף, א שב על קיאוהקפידא היא כי הו, פעמים

מי יאמר לנו שלא ? לכאורה איך שייך בכלל לברר ולתלות בחסרון כזה של קשיות עורף אצל כלל ישראל 16071 

וכל שכן ? אבל איך נדע שזה מעיד על קשיות עורף, אף כי חוזר כמה פעמים, מדובר במכשול מקרי 16072 

כשאנו נתקלים באיזה תלמיד עקשן מרגישים  אצלנו, דור המדבר דור דעה, כשמדובר על כלל ישראל 16073 

אבל איך שייך לבוא ולומר לכל הישיבה ! כזו עקשנות, ואז אנו מתפעלים ומתרגזים, שהוא יוצא מן הכלל 16074 

זה יותר מתקבל אצל ! איך זה מתקבל להדביק תכונה כזו לכלל שלם, אתם ישיבה של קשי עורף, למשל 16075 

 16076 !כל אחד בתור פרט

ואמחה את שמם , דגישה שכל העונש הכתוב אחרי זה ועתה הרף ממני ואשמידםכאן התורה מ, עוד יותר 16077 

אלי ´ אלא רק בגלל ויאמר ה, זה לא בגלל העבירות והמכשולים, ל"עונש של כליה רח, מתחת השמים 16078 

, והיכן נשכחו כל העבירות שאינן מוזכרות כאן, לאמר ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא 16079 

כל , כל זה לא מוזכר כאן רק קשה עורף, החשדות במשה רבינו, החוזרות ונשנות התלונות, מעשה העגל 16080 

 16081 !העבירות אין בהם לעורר את הכעס של הכביכול עד כדי ואשמידם רק קשיות עורף

כי אמנם , ויעיד על רוע מידת קושי העורף, ובחורב הקצפתם, על זה אומר הספורנו יסוד חשוב 16082 

´ כאמרו ית, ר להשמידכם אלא בשביל שאתם עם קשה עורףבחורב לא היה אומ´ כשהקצפתם את ה 16083 

וזה כי אמנם קושי העורף מסיר את , הרף ממני ואשמידם, ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא 16084 

וכאן האסון האדם סגור , זהו הסוד קשיות עורף מונעת את האדם מלהגיע לתשובה, תקות התשובה 16085 

 16086 .ואז זאת היא המידה שחותמת את גזר דין של הכליון, ו"ואין תקוה ח, לתוכחה ולהשפעה טובה



פתע , אמר החכם איש תוכחות מקשה עורף, ל"ל וז"ז זצ"ועל דרך זו ראיתי בספר חכמה ומוסר להרש 16087 

, איש הצריך לתוכחה ומקשה עורפו ולא יאבה לשמוע, וכתב המצודות, (ט"משלי כ)א  ישבר ואין מרפ 16088 

תוכחות , איש תוכחות פירוש איש כל מין איש, יף על דבריוואני אוס, ישבר פתאום ואין מי ירפא לו 16089 

ודקדק לומר איש מורה , ל"כי אין אדם רואה חובה לעצמו עכ, בנינו במצב הרוחני בנוי על תוכחות, פירוש 16090 

ומי , ואם מקשה עורפו אז פתאום הוא יישבר, וגם הוא צריך תוכחה, על גדלות האדם כעין והאיש משה 16091 

 16092 .ש"והוצרכו לתוכחה עיילנו גדול מדור המדבר 

אנו מרגישים את עצמנו , ומי יאמר זכיתי לבי? והנה עכשיו בחודש אלול מה נענה אנן בתרייהו 16093 

ואם , אבל הדברים האלו מבררים לנו שזו טעות גדולה, ובודאי שאין אנו זקוקים לתוכחות, בהסתפקות 16094 

לשים נגד עינינו את דברי הספורנו  וכמה עלינו, שכל מצב הרוחניות שלנו בנוי על תוכחות, נתבונן נראה 16095 

 16096 .על הפסוק כי עם קשה עורף אתה

כי אמנם קשה העורף הוא ההולך אחרי שרירות , ל שאי אפשר שיהיה צדק ויושר לבב עם קשה העורף"וז 16097 

פ שיודיעהו איזה מורה צדק בראיה ברורה שמחשבתו היא בלתי טובה ומביאה אל "אע, לבו ומחשבתו 16098 

אבל , באופן שלא יוכל לפנות אנה ואנה, אל המורה כאלו עורפו קשה כגיד ברזל וזה כי לא יפנה, ההפסד 16099 

ולהסיר מנפשנו את הקשיות , על כן עלינו להתעורר ונתחזק לעיין על עצמנו, ילך אחרי שרירות לבו כמאז 16100 

ש במשלי ושומע "וכמ, ורק אז יש תקוה לתשובה, והטעות הזאת המפריעה לנו בהכנה לאלול, עורף 16101 

 16102 .(דגל המוסר)  .נה לבתוכחת קו

 16103 

 16104 מאמר קע

 16105 .(ז"י´ דברים ט) ואתפוש בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם

אולי כשלא חטאו ? הלא תופש ובידו היו, למה היה צריך לתפוש´ ח הק"ועיין באוה? ולמה הוצרך לתפוש 16106 

מו שדקדק לומר בפסוק וכ, ולא היתה ידו משגת לקחת אותם, ישראל היו הלוחות גבוהות על יד משה 16107 

, ושני הלוחות על שתי ידי ולא אמר בשתי ידי או בידי אלא נתכוון לומר שלא היו בידיו ממש, שלפני זה 16108 

ואחר שראה העגל הוסר כוח קדושתם והוצרך לתופשם , אלא גבוהות למעלה מידיו והיו נושאות עצמן 16109 

 16110 .בידו

שאותם , לבו מנעוהו להשליך הלוחות לארץ כי רגשי, ל עוד כי משה עשה מאמץ לתפוש הלוחות בידו"וי 16111 

כי המלאכים רצו לפגוע בו ולשורפו על שבא ליקח , קיבל לאחר יגיעה ועמל רב ובמסירות נפש ממש 16112 

ולאחר כל המאמץ , הם השתדלו למנוע ממנו קבלת התורה ואמרו תנה הודך על השמים, התורה לארץ 16113 

ביקש , לקבל הלוחות וישראל עשו את העגלואף בשעה שעלה למרום , הצליח לקיים את הלוחות בידו 16114 

, ה יהא שלמא על ידא דגברת מנאי"כ אמר הקב"ואח, וגבר ידו של משה וחטפן ממנו, ה לקחתם מידו"הקב 16115 

 16116 .(ה"ה ה"ירושלמי תענית פ) והוא שהכתוב משבחו ואומר לכל היד החזקה

לאבד בידים את כל העמל ואת חס וכואב היה לו , ולכן היה למשה נסיון וצער גדול להשליך הלוחות לארץ 16117 

הוא נזקק למאמץ נפשי גדול כדי לתפוש ולהוציא את הלוחות ולהשליכם , האוצר הגדול היקר והנצחי הזה 16118 

ולא קל הלך , אבל כדי להשליכם היה זקוק לתפישה בלב קשה, הלוחות אמנם היו בידו, כנגד רגשות לבבו 16119 

 16120 .ועשה זאת

כל משמר על הרכוש הרוחני שהצליחו לרכוש ולצבור שידאגו לשמור מ, מכאן לקח לכל בעלי עליה 16121 

בזיעה ובמסירות יומם ולילה בתורה , שאחרי העמל והיגיעה המרובים, לעצמם במשך תקופת העבודה 16122 

, אל יתיחסו אליו באדישות ובקרירות, ו בפרי עמלם"ואל יזלזלו ח, הצליחו להגיע לרכוש רוחני, וביראה 16123 

שוברים את הלוחות , יש ולפעמים מאבדים בידים את הרכוש, ינםאלא יעשו הכל לשמור עליו כעל בבת ע 16124 

אין שיעור ליגיעה שהשקיעו עד שקיבלו מן השמים את , שרכשו והשיגו במאבקים קשים עם לבם ויצרם 16125 

 16126 .(מעייני החיים)  .ולכן מבקשים אנא חוסו על עמלכם, אוצרם

 16127 

 16128 מאמר קעא

דברים ) נים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץאלי פסל לך שני לוחות אבנים כראשו´ בעת ההיא אמר ה 16129 

 16130 .(´א´ י

ה למשה עלה אלי "ובראש חודש אלול אמר הקב, ארבעים יום עשה משה בהר, יהושע בן קרחה אומר´ ר 16131 

ה נתעלה אותו "והקב, ז"והעבירו שופר בכל המחנה שמשה עלה להר שלא יטעו עוד אחרי עכומ, ההרה 16132 

ועל כן התקינו חכמים שיהיו תוקעין , בקול שופר´ רועה העלה אלוהים בת´ היום באותו שופר שנא 16133 

 16134 .(ו"א מ"פרקי דר) בשופר בראש חודש בכל שנה ושנה

מהו הדבר הגדול אשר עשו ואיזו מסירות נפש , במה זכו ישראל לתהילה כה גדולה, ומפליא הדבר עד מאד 16135 

, ה הדבר פשוט ביותרוהלא לכאור? ז"ה נתעלה עי"כ נשגב שהקב"שבגינה זכו למעמד כ, במינה הראו 16136 



, שבגללו נדונו למיתה שלושת אלפי איש, ונכשלו במעוות כה חמור, מפני שכבר טעו בטעות כה טראגית 16137 

 16138 .ל"ואף גרמו בכיה לדורות כדאיתא בחז

אין לך פורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל , יצחק´ אמר ר 16139 

מן הדין ומן , כ כיוון שנפלו לידי מכשול כה גדול"א, י עליהם חטאתםוביום פקדי ופקדת´ שנא, הראשון 16140 

כ זכו "במה א, ולא יפלו לטעות פעם נוספת, הוא שיעשו לעצמם איזה שהוא גדר או סימן שיזכרו היטב 16141 

, ועוד למה דוקא בחרו בשופר ודוקא בתרועה כדי לעשות סימן? ה יתעלה בגינו"כאן במעשה הזה שהקב 16142 

 16143 ?ה שנתעלה באותו היום ובאותו שופר"זה דוקא כה חשוב לפני הקבולמה היה הסימן ה

כי עיקר טעותם נבע ממקור , כי לא היתה כאן סתם טעות שטעו ונכשלו באופן כה חמור, ברם הנראה הוא 16144 

 16145 ל עבדא בהפקירא ניחא ליה"כדברי חז, ממקום מושחת שיסודו בתאוות השפלות וההפקרות, לא טהור

ולא עבדו , יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש, ב יהודה אמר רבוכן אמר ר, (.ג"גיטין י) 16146 

 16147 .(7ג"סנהדרין ס)א  עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסי

, י מדברי הספרי"אומר רש, (א"במדבר י) וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו איש לפתח אהלו 16148 

אמר רבי שמעון , ובמדרש מובא, הנאסרות להם על עריות, רבותינו אמרו למשפחותיו על עסקי משפחות 16149 

וכן הוא , להתיר להם את העריות, אלא ביקשו להתיר להם את כל שאר בשרו, לא בשר היה שנתאוו 16150 

 16151 מאד ובעיני משה רע´ וכשביקשו כן לפיכך ויחר אף ה, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, אומר

 16152 .(תנחומא שם)

´ ובטחון אמת ויראת ה, בהנהגתו של משה שנהגם בקדושה יתירה לכן מאסו, ומפני שנטייתם היתה רעה 16153 

, והשטן הזמין להם מים עכורים ממעין נרפש, וזה היה נגד רצונם של עוברי עבירה לפיכך כפרו, טהורה 16154 

כלומר הכניס בקרבם יאוש ורגש של ביטול כלפי , ובלבל אותם שהראה להם דמותו של משה רבינו מת 16155 

כי זה משה , לידי מסקנה כי צריכים הם לקבל עליהם הנהגה אחרת לפי רוחםעד שבאו , ה"משה רבינו ע 16156 

 16157 .האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו

, ואם שטעותם היתה על רקע של זמן ושכל, כלומר לא יתכן להמשיך בהנהגה זו שאותה גילם משה רבינו 16158 

וכשם שהם , ר להם את טעותם בנקלהרי היתה אפשרות בידי שבטו של לוי שהיו נקיים מכל פגם לבר 16159 

אולם , גם כן היה בכוחם לברר זאת לאחרים אשר כן נפלו למלכודת האיומה, עצמם לא נלכדו בטעות 16160 

, ראו הכשרים את עצמם במלוא מבוכתם, כאשר בא משה מן השמים לזמן הנכון ושני לוחות העדות בידו 16161 

ועל , והם התחילו לחשוש כבר אז לבאות, העל שלא דאגו בעוד מועד לפעול שלא יארע מקרה לא טהור כז 16162 

ולאות זכרון להטיב , לקחו את השופר לסימן ששבו על העבר, ח אלול"כן כאשר עלה משה השמימה בר 16163 

 16164 .את דרכם להבא לפני המקום

ש וכי תבואו "כמ, כי התרועה עשויה לעורר את האדם לזכור את תפקידו עלי אדמות, וזאת דוקא בתרועה 16165 

אלוהיכם ונושעתם ´ ונזכרתם לפני ה, צר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרותמלחמה בארצכם על ה 16166 

ש וביום שמחתכם ומועדיכם ובראשי "כמ, אבל התקיעה באה לציין שמחה, (´במדבר י) מאויביכם 16167 

 16168 .והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם, חדשיכם ותקעתם בחצוצרות

וכדי להחליש את כוחו , בכל יום והנה מפני שעיקר מלחמת האדם היא מלחמת היצר שהוא מתגבר עליו 16169 

והעיקר הוא , (´עמוס ג) ש אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו"וזאת בשופר כמ, טוב לערבבו ולהחרידו 16170 

ואת , ש כי תבוא מלחמה והרעותם"התרועה מציינת גם מלחמה כמ, התרועה המביאה לידי התעוררות 16171 

ל לעולם ירגיז אדם יצר טוב על "כמאמר חז, הסוד הזה עשו להם לסימן ולזכרון תמיד ללחום נגד יצרם 16172 

היינו אם האדם מקדים עצמו ללחום מלחמתו נגד יצרו בכדי , (´ברכות ה) רגזו ואל תחטאו´ יצר הרע שנא 16173 

ד ואל תחטאו שלא "ה מסייע על ידו ואז בטוחים אתם בס"הקב, לגרשו מעל פניו שזוהי מלחמת מצוה 16174 

 16175 .תבואו לידי חטא

בטל את הדמיונות הכוזבים הבאים מכוח היצר בכדי להטעות האדם ולעוות ברם נחוצה התעוררות רבה ל 16176 

ואזי לבו של האדם נשבר , י השופר המביא לחרדה"ואת ההתעוררות הזאת אפשר ליצור ע, את דרכו 16177 

ל "ס ז"והגרי, י התרועה הוא מתעורר לעזוב את חטאיו ולשוב אל צור מחצבתו באמת ובתמים"ע, בקרבו 16178 

 16179 .באוניה של רגשת הנפש וסערת הרוח אמר כי מוכרח להוליך

ועוד עשו פעולות וסימנים שלא , כי ראה שכולם שבו בתשובה שלמה, י שופר"ה ע"וזהו שנתעלה הקב 16180 

אז נתגלתה האמת , ושלא ישכח מפיהם ומפי זרעם יום עומדם בחורב ואמרו נעשה ונשמע, יכשלו עוד 16181 

ו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה ל לא עש"ש חז"אלא כמ, שבכלל לא היו ראויים לאותו מעשה 16182 

´ דהיינו שהראו את הדרך איך לשוב על העבר ואיך לקבל לשמור את דרך ה, (.´ז ד"ע) לבעלי תשובה 16183 

והעצה הנכונה שלא יפול ברשת של שחת היא , ו"י גדר וסייג שלא ישובו עוד לכסלה ח"ע, להבא 16184 

 16185 .(ה"ק´ ב עמ"המוסר והדעת ח)  .ומנוסה לעסוק בלימוד המוסר שתועלתו בדוקה, ´התאספות של יראי ה

 16186 



 16187 מאמר קעב

´ דברים י) ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שברת ושמתם בארון 16188 

 16189 .(´ב

מכאן לתלמיד , מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, תנא רב יוסף אשר שברת ושמתם בארון 16190 

ק "ובמו) ומבואר בסוגיא שם, (.ט"מנחות צ) הגים בו מנהג בזיוןחכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין נו 16191 

אין , ולכאורה מנין לנו החיוב לכבדו אחר שכבר שכח תלמודו ולו גם מחמת אונסו, מפני כבוד התורה (ז"י 16192 

וכאשר הוא ריק בלי תורה איך אפשר להטיל כאן חיוב של , נשתכחו ממנו כל ידיעותיו, בו יותר תורה 16193 

 16194 ?כבוד התורה

הרי הרישומים וההשפעות שהתורה חרתה בו , כי אם אמנם שכח את תלמודו, ל השמיעונו"חז אלא 16195 

, אם נעלמה ממנו ידיעת התורה הרי קדושתה נשארה בו, אלו אינם נמחים ואינם מיטשטשים, בתלמיד חכם 16196 

דושה ל כי יש לכבדו שכן כוח הק"ולכן השמיעונו חז, בתי נפשו עדיין מדיפים את ריח הניחוח של התורה 16197 

מקום שקדושה נתיישבה בו אינו מתנדף , שאפילו אחרי השכחה עודנה פועלת ותוססת, הוא כוח חזק ועז 16198 

כי יש במה להתכבד , ובשביל רושם הקדושה שומה עלינו לכבד אותו, רישומה נשאר לתמיד, ממנה לעולם 16199 

, ת הארון ללוחותהוא בבחינ, הוא ספוג ומלא רשמים של קדושה נצחית, אין הוא ריק, והוא ראוי לכך 16200 

 16201 .אכסניה של השכינה, הכלי שהתורה היתה מונחת בו

הכתוב , (´ואתחנן ד) השמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך 16202 

הרי הרישומים הקדושים שזו , שאף אם האדם ישכח את ידיעות התורה, מזהירנו ומגלה לנו את סוד הנפש 16203 

, נצחית היא הקדושה הזו, הכלי שבו מונחת היתה התורה מתקדש לדורות, לעולםחרתה בנו לא יימחו  16204 

ואולם ההשפעות והרשמים , הידיעות הנסים והנפלאות שקבלו וראו בשעת מתן תורה אפשר לשכוח 16205 

י מעשה "ואף אם ירצה האדם למחותם ע, שנחרתו בנפש נשארים וקיימים ואינם נשכחים לכל ימי החיים 16206 

 16207 .כי הרשמים חיים אתו כל עוד הוא עלי אדמות, לם ולהסירם בנקלעבירה לא יוכל לבט

? איך קראו הכתוב נזיר אחר שכבר שלמו ימי נזירותו, פ ואחר ישתה הנזיר יין"עה´ וכתב האלשיך הק 16208 

קצת לחלוחית ממחשבת , הרי בכל זאת, כי אף שעיקר הנזירות כבר עברה וחלפה ממנו, אלא משמע מכאן 16209 

אף שכבר , ולכן ממשיך הכתוב לכנותו נזיר, אה של קדושה זו עוד משתקפת בובבו, הנזירות עודנה בו 16210 

ה שסוף זה עתיד לגמור נכסי אביו ונכסי "צפה הקב, בן סורר ומורה נידון על שם סופו, שלמו ימי נזירותו 16211 

ואמרה , וסופו לשכוח את תלמודו, ויושב לו בפרשת דרכים ומקפח את הבריות והורג את הנפשות, אמו 16212 

 16213 .(´ז´ ירושלמי סנהדרין ח)ב  מוטב שימות זכאי ואל ימות חייתורה 

וסופו של הבן , ל בדרגות ההתדרדרות המוסרית"נמצא תמהים על הסדר שסידרו חז, משנתבונן במאמר זה 16214 

, ז הוא בא לידי עבירה של גניבה"עי, קודם שוכח תלמודו, והרי הסדר צריך היה להיות הפוך, סורר ומורה 16215 

, מכאן הוא עובר לקפח את הבריות, גזילה ומלסטם את הבריות על פרשת הדרכיםמגניבה הוא עובר ל 16216 

שרק לבסוף , ל אנו מוצאים את הסדר הפוך"ואילו אצל חז, ולבסוף הוא עובר את סף הפשע והורג נפשות 16217 

אם כבר , כלום אחרי כל המעשים הרעים הללו עוד נשאר לו מה לשכוח, הוא מגיע לידי שכחת התורה 16218 

 16219 ?האם יש בכוחו עוד לזכור אז תורה וחכמה, יוון כה נורא ומזעזעהגיע לידי נ

לאחר כל ההתדרדרות והניוון שלו שהגיע עד כדי , כי אף אחר כל הירידות הרבות והחמורות, משמע מכאן 16220 

אם , עדיין נשאר אצלו רושם כלשהו מקדושת התורה, עינוי הבריות רציחה ושפיכות דמים, גניבה וגזילה 16221 

אבל את השפעת התורה לא , כאשר ישב על פרשת דרכים והיה גונב וגוזל, שכח מכבראמנם את תלמודו  16222 

נשאר לו , ואפילו לאחר שבא לידי רצח ושפיכות דמים נותר בו עוד כוח רוחני, היא נשארת תמיד, שכח 16223 

וידיעה זו יש , כוח הנצחיות שאי אפשר להשתחרר ממנה לעולמים, זהו כוח הקדושה, עוד משהו לשכוח 16224 

 16225 .(אור חדש)  .לעורר אצל האדם אהבה והערכה גדולה לתורה ולמצוות בה כדי

 16226 

 16227 מאמר קעג

לשרתו ולברך בשמו עד היום ´ לעמוד לפני ה´ את שבט הלוי לשאת את ארון ברית ה´ בעת ההיא הבדיל ה 16228 

 16229 .(´ח´ דברים י) הזה

נבחר דוד היו עד שלא , משנבחר אהרן יצאו ישראל, עד שלא נבחר אהרן היו כל ישראל ראויים לכהונה 16230 

עד שלא נבחרה ארץ ישראל היו כל הארצות , משנבחר דוד יצאו כל ישראל, כל ישראל ראויים למלכות 16231 

ח מוואלזין "אמר הגר, (ב"מדרש תהלים קל) משנבחרה ארץ ישראל יצאו כל הארצות, כשרות לדברות 16232 

, וכל הקודם זכה ,בכל דור ודור מעניקים ומאצילים מן השמים מידה גדושה של סיעתא דשמיא, ל"זצ 16233 

 16234 .ה מוריד שפע רב של קדושה ואורה"לפעמים נפתחים החלונות לרוחה והקב

כי , כשרואה שחבירו הצליח לעלות באופן נפלא למעלה מכפי המשוער, חרדה ופלצות עובר על האדם 16235 

 16236 לאותו, ואין לו לצפות לאותה הענקה, עכשיו יש לו לחשוש אולי נחתם גורלו וסגורים בפניו כל השערים



אחר שהחמיץ והזניח את השעה הרצויה הנתונה , השפע של קדושה הקצובה מן השמים לאותה תקופה 16237 

 16238 .טרם שקבעו למסור את המפתח לשערי החכמה להיחיד הנבחר, לכל אדם

וטרם , השכינה היתה מרחפת על כל העולם, ש שמור לכל אחד ואחד"טרם שזכה האחד היה הזכות וסד 16239 

שערי שמים שערי חכמה היו , היה כל הרוצה ראוי להיות מן הזוכים, שהונחתה על אותו היחיד הנבחר 16240 

אך כאשר התמהמהו ונתעכבו בדרך והזניחו והחמיצו , פתוחים לכל אשר יקדים ויזדרז להיכנס פנימה 16241 

ונתנה רק להיחיד הנבחר שהקדים להיכנס , ועבר הזמן ובטלה זכותם, ננעלו שערי החכמה בפניהם, השעה 16242 

 16243 .והונחתה עליו כל ההשראה העליונה, יוןבעוד מועד לשער העל

י "וע, יצאו ונדחו אז כל אלו שגם הם היו מן המועמדים להבחר, וכיוון שנבחר היחיד ונכנס פנימה 16244 

והאות , והוא זכה לירש את חלקם וזכותם, שהתרשלו הפסידו זכותם ועבר לחבריהם המיוחד בחבורה 16245 

שמרמזים מן השמים שחבירם נבחר לקבל , לאיבוד זכותם הוא העליה וההצלחה הנדירה של היחיד 16246 

כי , א על אשר הוא נמנה בין המפגרים והמפסידים"ועל זאת ידוה לבו של כאו, ההשראה העליונה 16247 

 16248 .משנבחר חבירו יצא הוא

ובני לוי , בשנה הראשונה לצאתכם ממצרים וטעיתם בעגל, בעת ההיא, את שבט הלוי´ בעת ההיא הבדיל ה 16249 

´ עד שלא טעו בעגל היו כל ישראל ראויים לשאת את ארון ה, (י שם"רש) לא טעו והבדילם המקום מכם 16250 

והזכות היה , לא נמנע מכל שבטי ישראל להיות מן הנבחרים למשרה גדולה וקדושה זו, ´ולשרת לפניו ית 16251 

אך השעה הגורלית והמכריעה היתה , והשכינה היתה מוכנה להתגלות לכל אשר יקדים פניה, תלוי ועומד 16252 

ועברה העבודה , והפסידו נחלה זו, י התרשלותם וחטאם בעגל החמיצו את השעה הרצויה"ע, בעת ההיא 16253 

, בעת ההיא אז נתקדשו ונבחרו שבט לוי ונדחו כל ישראל, הקדושה מזכות כל ישראל לשבט לוי הנבחר 16254 

 16255 .שבט זה עלה והם ירדו

ים ראויים לרוח ק ואמרה להן יש ביניכם שנ"ויצאה ב, מעשה שנכנסו זקנים לעלית בת גדיא ביריחו 16256 

ק "ויצאה ב, ושוב נכנסו זקנים לעליה ביבנה, ונתנו עיניהם בשמואל הקטן, הקודש והלל הזקן אחד מהן 16257 

אליעזר בן ´ ונתנו עיניהם בר, יש ביניכם שנים ראויים לרוח הקודש ושמואל הקטן אחד מהן, ואמרה להן 16258 

ויש לשאול למה לא גילתה , (´ה´ טירושלמי סוטה ) והיו שמחים שהסכימה דעתן לדעת המקום, הורקנוס 16259 

 16260 ?הבת קול את השני שראוי היה לרוח הקודש

לאותה , שכל זמן שלא נתפרש האחד מצי כל חד וחד לזכות ולהיות ראוי לרוח הקודש, ל כפי רעיוננו"וי 16261 

המרחף עליהם ´ והבחירה חופשית לכל מי שיקדים ויזכה ברוח הק, מידה והענקה של השראת השכינה 16262 

טרם שהקדים וטרם שהזדרז אותו האחד להתרומם , כבים מן השמים לפרש את שם האחדומתע, ממעלה 16263 

 16264 .למעלה

, אבל כיוון שהאחד התקדם אז נתפרש שמו, ומן השמים מקפידים שלא לשלול את זכות הבחירה מכל אדם 16265 

, את האור העליון שהיה מרחף על העולם, היינו שמעשיו הכריעו את הכף שזכה לקבל את הארת פנים 16266 

כיוון שנבחר , גם הם מהמועמדים לזכות באור העליון, נע אז הזכות מכל החברים אשר עמדו בתור אתוונמ 16267 

 16268 .היחיד נתפרש שמו ויצאו כולם

הלא באמת צדק , ועלה על דעתי לשאול! ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת היא לך אבי ברכני גם אני אבי 16269 

ולא בכל עת , וכל הקודם בה זכה, יד לעולםרק ברכה אחת קבעו מן השמים להור, אמנם כן הוא? עשיו 16270 

הברכות נכללו בסדר , ´והכל מחושב ומתוכנן מראש מאתו ית, הברכה מצויה יש חשבון וסדר למעלה 16271 

ואמרי לה , ויש פעם אחת בשבת, וכמו שיש מלאכים שנבראו לומר שירה פעם אחת ביום, מעשה בראשית 16272 

ואם הוא , ואמרי לה פעם אחת בעולם, ם ביובלופע, ופעם בשמיטה, ויש פעם בשנה, פעם אחת בחודש 16273 

, המסדר הבריאה´ כן היא ההנהגה של הבורא ית, מאחר אותו רגע הרי אבודה לו זכות השירה לעולם 16274 

 16275 .´שחלק מחכמתו ליצוריו בתקופות שונות ושעות הרצויות המחושב והגלוי רק לו ית

מחשש שלא , ומסרב לילך לקבל הברכותוהיה עומד ומתווכח עם אמו , ה אף רגע"לו איחר יעקב אבינו ע 16276 

י "ורק ע, היה מאחר ומפסיד כל האושר וההצלחה של אותה השעה הרצויה, לפגום בתמימותו וצדקת נפשו 16277 

זכה לקבל הברכות , נס שהצליח אבינו יעקב להתגבר אף על רגשותיו האמיתיים והזדרז לקיים מצוות אמו 16278 

 16279 .ולהקים את עם ישראל

להגיד נסים שנעשו ליעקב בא , זה נכנס וזה בא, ויהי אך יצֹא יצא יעקב, ם מפרש בענין זה"והרשב 16280 

, ואילו היה יצחק מנצל השעה הרצויה, שאילו הקדים עשו לבוא רגע אחד קודם לא נתברך יעקב, הכתוב 16281 

לא היה עשו מקבל כלום מהברכות אף הפירורים של , והיה ממשיך לברך ליעקב בנו את כל הברכות 16282 

טעם אומרו , ויהי כאשר כילה יצחק לברך את יעקב, ´וכן כתב בעל אור החיים הק ,כ"הברכות שהשיג אח 16283 

שהרי מצינו שברך לעשיו , כי התורה מצטערת על אשר כילה ולא ברך כל הברכות? ויהי לשון צער 16284 

 16285 .ל"ואם היה מברך אותם הברכות הנשארות ליעקב כבר אבדה תקות אדום עכ, כ"אח



כבר כבה נר המערבי והתלמידים שמעו , ט והתבטא"נאנח הבעשפעם בסעודה שלישית בנטילת ידים  16286 

אבל , י"וענה שיש כוונה מיוחדת לכוון בנט, ואחר הבדלה העיזו לשאול את פתרון הדברים, תמהו ונבהלו 16287 

ט השתדל שגם הוא יזכה לכוונה זו לא "וכמה שהבעש, בשביל חשיבות הכוונה מגלים רק לאחד בדור 16288 

י הופיעה הכוונה הזו "אך היום בסעודה שלישית בשעת נט, כה לגילוי זהורק בעל אור החיים ז, הצליח 16289 

כי יש הופעות כאלו שרק לאחד בדור , היינו שנפטר אז בעל אור החיים, והבנתי שכבה נר המערבי, אלי 16290 

 16291 .(אור חדש)  .והאחד הוא מי שמכשיר עצמו ומקדים לזכות ולקבל הופעה זו, מגלים ולא שתים בדור

 16292 

 16293 מאמר קעד

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ישראל מה הועתה  16294 

 16295 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

כי לולא ידע אנוש ממעמד , אנו מראים תמיד בעליל, (´משלי א) ברחובות תתן קולה, חכמות בחוץ תרונה 16296 

, אם יבוא איש למדינה, והנה אנחנו רואים, ת כי היא מן השמיםהתורה בעצמה מכרזת ואומר, הר סיני 16297 

ולמה נשתנה , כי יודע כי בנפשו הוא חובל או בממונו, ידרוש אחר חוקי המדינה להיזהר בכל משפטיה 16298 

ז להכין את עצמו כל ימי "צריך עכ, כי גם המאמין כי ראש השנה יום הדין הגדול הוא, מלכו של עולם 16299 

שאינו צריך להכין , ולמה נשתנה זה האדם בעצמו בזה מכל מילי דעלמא, ות מעשיולירא ממנו ולשנ, אלול 16300 

 16301 .ש היזק ארוך מאד"ומכ, את עצמו לירא מהיזק אף כל דהוא

ברכות ) ש"ל הכל בידי שמים חוץ מי"וארז, אלהיך שואל מעמך´ יען כי אמרה התורה מה ה, אלא ודאי 16302 

לא יועיל לו למעשה , ק בציורי היראה כדבעי למעבדז אם לא עס"עכ, ולכן אף שהוא מאמין שלם, (7ג"ל 16303 

, ולפלא איך לא יהיה זה הדבר למופת לרבים, כי מעשה אלהים זאת שתהיה השתנות בשכל האדם, כלום 16304 

 16305 .להשתאה ולהשתומם על השינוי הנפלא מקצה אל קצה באותו אדם עצמו

, ו כסא עשוי מאומן מובהקהאיש היותר פשוט כשיראה שולחן א, וכענין זה נפלאתי על השינוי באדם 16306 

, אשר כל חלק קטן ממנו, כ הרואה בנין העולם הגדול הלזה"א, תיכף ישאל מי הוא זה האומן הנפלא הלזה 16307 

ואין , אף גם כנף זבוב קטן לא היה ולא יהיה מי שיבנהו, אין כל חכמי העולם יכולים לבנות שמץ מנהו 16308 

? ולאיזה תכלית בנאו, ולמי בנאו, ולמה בנאו, מי בנה העולם הגדול ורחב ידים כזה, דורש ואין מבקש 16309 

´ מה ה, אין זה רק מעשה אלהים, עד שאין תימה בעיני בני אדם על השינוים האלה, כ נסתם החזון הזה"וכ 16310 

 16311 .ממש שני הפכים בנושא אחד, כ ברחובות תתן קולה"הרי מזה נראה ג, אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה

, י לימוד והרגל"חלק בפני עצמו אשר ניתן לאדם לקנות אותו רק עכי זה , ואחרי כי אנו רואים בחוש 16312 

עד שירגיש בנפשו שלבו מפחד , כ ההכרח לאדם לעסוק במוסר ובציורים"ע, משונה מכל חלקי האדם 16313 

כתוב , ל היה לו ספר מיוחד"ת ז"כ מצינו שר"וע, ש ביום הדין הגדול והנורא מי יכילנו"ומכ, מיום הדין 16314 

, ל היה צריך לזה"ת ז"ואם ר, לקרות בו תמיד למען יעמדו נגדו הציורים האלה, םשם כל העונשים לרשעי 16315 

 16316 .(ו"כ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  !אנן מה נענה אבתריה

 16317 

 16318 מאמר קעה

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 16319 

 16320 .(ב"י´ ים ידבר) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

עקיבא לא היה העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים ´ אמר ר (´ש א"י שה"מובא ברש) ל"אמרו חז 16321 

ע למה הדבר דומה למלך שנטל "אמר ראב, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, לישראל 16322 

וסלית לי מתוכה , מורסןכך וכך , וכך וכך סובין, אמר לו הוצא לי כך וכך סולת, סאה חטים ונתנה לנחתום 16323 

כך כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים שכולו יראת שמים , גלוסקיא אחת מנופה ומעולה 16324 

 16325 .וקבול עול מלכותו

אשר הם ודאי שתים שהן אחת והיא חיטה אשר בה כלולות , ל תורה ויראה לסולת וסובין"הנה דימו חז 16326 

כי הסולת הפנים , שהן אחת והבחינות הן בתורה עצמההיסוד הוא , כן הוא ענין התורה והיראה, שתיהן 16327 

כאשר , אשר היא בבחינת סובין ומורסן לגבי היראה, והחיצון של תורה היא החכמה, של תורה הוא יראה 16328 

 16329 .אבל שתיהן אחת הן והיא התורה, ל הקדושים"כן קראו אותה חז

, י המעמיד של תורה הוא היראהמבינים פשוט כ, הגרעין שלה הוא היראה, ולפי זה מאחר כי פנים התורה 16330 

כן לא יתכן בשום אופן מציאות התורה בלתי , שכמו שלא יתכן מציאות הסובין והמורסן בלתי הסולת 16331 

´ ואפילו הכי אי יראת ה, והיה אמונת עתך חוסן ישועות חכמת ודעת (.א"שבת ל) ל"זהו שאמרו חז, יראה 16332 

אמר לו , הלך והעלה לו, ה לי כור חטין לעלייהמשל לאדם שאמר לשלוחו העל, אי לא לא, היא אוצרו אין 16333 

, ל אם יש הפנים דהיינו היראה מוטב"ר, ל מוטב שלא העלית"א, אמר לו לאו, עירבת לי בהן קב חומטין 16334 



כ כמובן "א, הרי חסר כאן כל המעמיד, אם אין הפנים רק החיצון לבד, ואם לאו, ודאי תשתמר ותתקיים 16335 

 16336 .תתקיים בשום אופןלא תשתמר לבדה ולא , שהכל לא כלום

למה זה מחיר  (ז"משלי י)ב  יונתן מאי דכתי´ אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר (7ב"יומא ע) ´והנה בגמ 16337 

אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהם יראת , ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין 16338 

וזה כדברינו כי יראה נקראת לב , דינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבי´ מכריז ר, שמים 16339 

כל אדם שיש בו , ברם שם בשבת נאמר עוד אמר רבה בר רב הונא, והדירה היא הפנים שבפנים שבתורה 16340 

, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו, תורה ואין בו יראת שמים 16341 

כך אם ירא , ונים שדרך להם נכנסין לפנימייםל יראת שמים דומה לפתחים חיצ"י ז"ופירש? בהי עייל 16342 

 16343 .ואם לאו אינו חש לתורתו, שמים הוא נעשה חרד לשמור ולעשות

 16344 ל"וכמו שמצינו בחז, דהנה בתורה ישנם כמה מדרגות, שלכאורה סותרת לדלעיל נראה´ ובביאור הגמ

והרי כל אלו , ש"ה עיי"שאלו לחכמה שאלו לנבואה שאלו לתורה שאלו להקב, (ח"ש יחזקאל שנ"ילקו) 16345 

? ו"ל בזה לאריסטו ח"וכי כלום כיוונו חז, שאלו לחכמה הרי פשוט שעל חכמת התורה נאמר, הם בתורה 16346 

אלא שבתורה , כ תורה"ה ג"ושאלו לנבואה בודאי תורה ושאלו להקב! הרי אותו לא ישאלו שאלות כאלו 16347 

 16348 .ישנם כמה וכמה דרגות שכל אחת שמה לעצמה

כאשר , וכמובן שהתורה בשלמותה, היא אמנם הפנים של תורה, התורה היא הנה כי כן גם יראה מן דרגות 16349 

היא , ובשם אחד כולל תקרא, התורה היא ודאי פנימיות כל העולמות, בה כלולים כל חלקיה לשמותיהם 16350 

, ואמנם המשלים את התורה באמת היא היראה, תורתנו הקדושה אשר קיבלה משה מסיני בשלמותה ודאי 16351 

ואיש הזוכה למידת , היראה היא תכלית התורה ושלמותה, מעמך כי אם ליראה א שואל"וכנאמר מה ה 16352 

והוא , והוא ודאי מאלה הנכנסים לפנים, הוא הזוכה למידת התורה שנשלמה להיקרא בשם היראה, היראה 16353 

סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל  (ב"קהלת י) כנאמר, הדרתא לכל האדם 16354 

 16355 .האדם

איך באמת יתכן , ודבר פלא אנו רואים כאן, ש אינו חש לתורתו"אם אינו יר, י כתב ואם לאו"רשוהנה  16356 

אבל כך ? ובכל זאת לא יהיה חש לה! והלא תורה לאו מלתא זוטרתי היא, להיות כזה לאדם שיש בו תורה 16357 

, חש לתורתו ובלא יראה יוכל להיות מי יודע מה ולא יהיה, כי המכריח המעמיד של תורה היא היראה, הוא 16358 

הוא אשר ראה את כל , תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו (ג"במדבר כ) והנה בלעם הרשע אמר 16359 

ל "וידוע דברי חז, ובכל זאת אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה, האחרית של כלל ישראל וגם חשק לזה 16360 

רשעים אפילו על פתחו  (.ט"ן יעירובי) ל"וכן אמרם ז, ואמנם כי הדבר אינו מובן? ואיך זה יתכן, על זה 16361 

, אלא שזהו מהסוד הגדול של אינו חש לתורתו שיודע? ואיך זה יתכן, של גיהנום אינן חוזרין בתשובה 16362 

 16363 !מבהיל מאד! מבין ואינו חש

כ הרי מובן בפשיטות כי כל "א, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה (´ד ח"ר כ"בר) ל"אמרו חז 16364 

ולמה איפוא אנחנו איננו , והיה לנו לראות זה בכל ענין וענין שבתורה, תהתורה כולה מלאה אהבת הבריו 16365 

, כי הנחנו את הפנים ונשארנו רק עם החיצון, אבל הוא הדבר אשר דיברנו? רואים ולא יודעים מזה כלל 16366 

אין כאן חכמה וגם לא ידיעה כלל , אם אין יראה אם חסר פנים החכמה? ובאין פנים ידיעה מאין תבא לנו 16367 

 16368 .וכלל

אבל , ומתפלאים בעצמנו האיך הוא יראה, אמרנו כי המקרא כי יגח שור איש את שור רעהו הוא יראה 16369 

הוא אומר מקודם , כשמביא איזה דין שהוא, ל בפירוש המשניות ועוד"ם ז"הרמב, ל ידע היטב"ם ז"הרמב 16370 

שציוה בזה ´ שמזכירין תמיד את הבורא ית, כי יגח לא תגזול האם יש יראה יותר מזו´ אמר הבורא ית 16371 

ר נרגן "זהו דרכו של יצה, מבהיל הדבר! ונמצא שכל היום לומדים יראה ואין יודעים מזה כלל? הדין 16372 

 16373 .(דעת תורה)  .ומפריד אלוף אומן גדול הוא להפריד בין הדבקים

 16374 

 16375 מאמר קעו

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 16376 

 16377 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ד את הולעבו

נוכל , הקושיא ידועה, אין לגבי משה זוטרתא היא, אטו יראה מילתא זוטרתא היא (7ג"ברכות ל) ל"אמרו ז 16378 

צדיקים נדמה , ר ושוחטו"ה ליצה"לעתיד לבוא מביא הקב, (ב"סוכה נ) ל"לומר בזה בהקדם מה שאמרו ז 16379 

 16380 ?וקשה וכי אחיזת עינים יש למעלה, להם כחוט השערהלהם כהר גבוה ורשעים נדמה 

ערבה , לא יעלה על לבנו איך יכול להיות אדם נתעב ונאלח, הענין כי כאשר נביט בשכל בלי אמיתת החוש 16381 

, איך יעלה על לבו להכין מחשבות רבות, עומד בכל עת ורגע למיתת עולם כלא היה, מלאה צואה וסרחון 16382 

ואיך יכול להיות בריה שפלה כמוהו לוחם עם מלך אדיר , עולם שאינו שלוולחיות חיי כעס ומכאובים על  16383 

אם לא כי החוש יתן , הנוכל להאמין זאת? ולעשות נגד רצון מלך אשר יבער כמעט אפו והיה לבער, ונורא 16384 



אתמהה על המחזה איך יכול להיות שהאדם לא יחוס על , לנו עדותו כי יוכל לקרות מקרה פליאה כזאת 16385 

 16386 .עולמותיו בשביל שיהיה ציור בלב זולתו כי נכבד הוא´ ב ויאבד, עצמו

וגם , ואין לו יכולת להושיע לו, כ ציור זולתו אם לטוב אם לרע"ובמה יתייקר אצלו כ, במה נחשב זולתו 16387 

אין להאמין , כי הכבוד המדומה יאבדנו משני עולמות, היש שטות גדול מזה, אם יש לו יכולת אינו רוצה 16388 

אין לו , והנה מי שמגושם מאד ונשתקע בתהום ההבלים, וכן הרבה, ת לנו אמיתתוזאת אם החוש לא יאמ 16389 

אבל מי שיתבונן לפעמים יש לו להפליא על סכלותו , כלל לב להבין להתפלא על עצמו ועל סכלותו 16390 

 16391 .המוטבע בו

, אשר נטבע באדם למעלה מן השכל להתפתות בשטויות כאלה, אך באמת אין זה כי אם מעשה אלוהות 16392 

והנה מי שלא נתרגל להתבונן להפליא על זה אינו , יכבוש את יצרו בהתבוננות שכלו ולהגדיל שכרולמען  16393 

כי על זולתו , ולכן כאשר ישמע על זולתו כי פלוני מוותר במעותיו אינו מתפעל מזה, ל"מרגיש בקושי הנ 16394 

אין , מידותיוגם המעביר על , כי הלא כסף וזהב אין מלווין לאדם, ובשכל אין זה פלא, ישפוט בשכל 16395 

לדבר עלי כזאת או כזאת מאי ? כי מה איכפת לי אם פלוני מעוות פיו כך או כך, להפליא על זה בשכל 16396 

, אבל מי שמרגיל עצמו לכבוש יצרו ורואה קושי הטבע שנטבע בו נגד השכל, כן הוא בשכל, איכפת לי 16397 

 16398 .יתפעל מזה גם מן המעט

כמו שמצינו , גם המעט יקר אצלו הרבה, גד השכלת שהוא יודע כוח היצר כמה גדול הוא נ"ולכן השי 16399 

היש , כשטובע אדם במים, הלא בשכל קשה להבין זאת, באהרן שבשביל ושמח בלבו זכה לחושן המשפט 16400 

ה הולך "ומשה רבינו ע, וכל שכן כשכלל ישראל נטבעים בים במצרים? בשעת מעשה להסתכל על כבוד 16401 

ל בלבד לא יבין איך שייך בעת מעשה להקפיד על המסתכל בשכ? מי לא ישמח בזה, להוציאם מן המים 16402 

ת "ועם כל זאת השי, ואין להתפעל על שמחתו, כי השמחה העצומה הזאת משכחת הכבוד המדומה, כבוד 16403 

 16404 .יודע לייקר ולכבד האדם המתגבר על השטות הזה המוטבע בו, שיודע כוח היצר המוטבע באדם

כי הוא מביט רק בשכל , חות את עמל הכיבוש הזהיודע פ, נמצא כי כל מה שהאדם מקולקל יותר במידות 16405 

כי הם מביטים , ולכן רשעים נדמה להם כחוט השערה, כי אינו פראקטיקירט בזה, והפראקטיק אינו יודע 16406 

אבל צדיקים , ועונשם קשה מדוע לא כבשו חוט השערה כזו, ובשכל אינו אלא כחוט השערה, בשכל 16407 

מי יודע אם בכוחם בלבד כבשו הר , נגד השכל ובוכים כי הר גדול הוא הטבע הרע, יודעים הפראקטיק 16408 

פירוש בבחינת השכל , לגבי משה זוטרתא היא, ל אין"ולכן אמרו ז, ´י עזרתו ית"אם לא ע, גבוה כזה 16409 

וממילא , ויגעת ולא מצאת אל תאמין, כי יש ליגע עצמו להגיע למדרגה הזאת, מילתא זוטרתא היא להבין 16410 

 16411 .(ב"ר´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .נכון מאד, יראהי יגיעה להגיע למדרגת ה"נקל ע

 16412 

 16413 מאמר קעז

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 16414 

 16415 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

, כך ניתנה לנו התורה ולשם, כי תכלית עבודת האדם היא לשפר ולהשלים את עצמו, דבר מוסכם הוא 16416 

ותפקידנו הוא , שהרי יצר לב האדם רע מנעוריו, שעל ידה נזכך את עצמנו ונתעלה במעלות השלמות 16417 

 16418 .´ולהתעלות בבנין עצמנו לאור חוקי התורה כרצון הבורא ית, להתגבר על היצר וממשלת החומר שבנו

והיא השגת , ונת למטרה אחרתכי תכלית עבודתנו צריכה להיות מכו, ל ימצא"אמנם המעיין בדברי חז 16419 

ה את עולמו אלא כדי "אמר רב יהודה לא ברא הקב, (א"שבת ל) ´ומפורשים הדברים בגמ, מעלת היראה 16420 

ה "אין לו להקב, אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר, והאלוהים עשה שיראו מלפניו´ שנא, שיראו מלפניו 16421 

וכתוב , יך שואל מעמך כי אם ליראהאלוה´ ועתה ישראל מה ה´ שנא, בעולמו אלא יראת שמים בלבד 16422 

 16423 .י יחידה היא היראה בעולם"וברש, היא חכמה´ ויאמר לאדם הן יראת ה

עסקת , קבעת עתים לתורה, אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה, עוד שם 16424 

, לא, אי לא, ו איןאוצר´ ה אי יראת ה"ואפ, הבנת דבר מתוך דבר, פלפלת בחכמה, צפית לישועה, ר"בפו 16425 

, ל עירבת לי בהן קב חומטין"א, הלך והעלה לו, משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעליה 16426 

 16427 .הוא עיקר החשוב בעיניו, היא אוצרו, י"וברש, ל מוטב אם לא העלית"א, ל לא"א

יים חכמת לב והנה הבורא נפח באפי נשמת ח, ל"וז (´ו´ ת א"שע) ומבוארים הדברים בדברי רבינו יונה 16428 

ולמשול בגוף וכל תולדותיו כאשר המשילה על שאר בעלי החיים , וטובת שכל להכירו וליראה מלפניו 16429 

להכירו ? לשם מה קיימת בנו הנשמת חיים החכמה והדעת? מאי מטרת החיים, ש"שאינם מדברים עיי 16430 

כ "ויראה זו תביא ג ,והיראה מלפניו´ מטרתה שנגיע למעלת הכרת ה, כל הוייתנו בעולם, וליראה מלפניו 16431 

, שהאדם מושל על בעלי החיים, וכפי שקיים מצב זה בטבע הבריאה, לממשלת הנפש על הגוף וכוחותיו 16432 

כ במצבו המתוקן האדם מושל על "כך ג, ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים 16433 

 16434 .חלק הבהמה שבו, גופו



ה את עולמו אלא כדי "שהרי לא ברא הקב, ריאתוזו תכלית ב, העיקר הוא שיזכה האדם למעלת היראה 16435 

בשעה , מעלת היראה היא, במעלת היראה זוכה האדם לשלמותו ומקיים את הנדרש ממנו, שיראו מלפניו 16436 

אין היראה רק , יראת העונש ויראת הרוממות, ה בצורה מתמדת וקבועה"שקיים פחד אמיתי בלב מהקב 16437 

כ "ז ג"ע לאחר עבודת העוה"גם בג, יא שלמות האדםאלא שהיראה גופה ה, אמצעי כדי להגיע לשלמות 16438 

י אטייל עמכם בגן עדן "פרש, י ריש בחוקותי והתהלכתי בתוככם"וכדאיתא ברש, קיימת בו מידת היראה 16439 

 16440 .כ"ל והייתי לכם לאלהים ע"ת? יכול לא תיראו ממני, כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני

ועתה ישראל ´ שנא, יסוד המצוות´ ידוע תדע כי יראת ה, (´ומדגיש רבינו יונה בריש השער השלישי אות ז 16441 

את ´ ש רוצה ה"כמ, את ברואיו´ ובזה ירצה ה, אלהיך´ אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ מה ה 16442 

זו תכלית בריאתנו , אלהיך´ ליראה את ה? מהו יסוד המצוות ותכליתן, שואל מעמנו´ מה ה, כ"יראיו ע 16443 

ולשם כך , ולקבל את מלכותו עלינו, להכיר מלכות הבורא בבריאה, יראהומטרת עבודתנו לזכות למעלת ה 16444 

ולא מעשה טוב , וגישתנו לקיום המצוות צריכה להיות בגדרי התבטלות לחוקי מלכות, ניתנו המצוות 16445 

 16446 .לתועלת עצמנו ושלמותנו

טרת אולם מ, י האדם מהפך אותו מרע לטוב"וקיומם ע, אמנם ודאי שהמצוות מועילות לשפר את מצבנו 16447 

כיון ? למה אני מקיים מצוה פלונית, ´צריך להיות מתוך התבטלות לרצון ה, קיום המצוות ואופן עשייתן 16448 

משמשת לנו , ודוגמא מעניינת לכך, יסוד המצוות´ כי יראת ה, וזהו שמדגיש רבינו יונה, ´שכך ציוהו ה 16449 

והתורה , ו באל אחדשמסר נפשו לכבשן האש בגלל הכרת אמונת, פרשת מסירות נפשו של אברהם אבינו 16450 

מאריכה , ואילו פרשת העקידה שבה לא מסר את נפשו, מתעלמת ממסירות נפש זו ומזכירה זאת רק ברמז 16451 

 16452 .ל"וז (´ב´ אבות ה) ץ"י יעב"ועומד על כך החסיד ר, ומגדילה התורה ענין זה עד למאד

ז "חולק על עובדי ע ל כי לא היה"וי, ויש להקשות מדוע לא האריכה התורה לבאר הנס הגדול אור כשדים 16453 

אבל עיקר , והשכל הישר מכריחו לכך לאהבת האמת, כחוק כל פילוסוף חזק בדעתו, אלא כפי השכל 16454 

כי המנוחה וכבוד , אלהיך´ וזה שאמר בשבת ובכבוד אב ואם כאשר ציוך ה, ´השכר כשנעשה לשם ה 16455 

 16456 .ל"ולזה הזהיר כאשר צוך עכ, וזה מצד השכל, זה מצד הטבע, יעשה האדם

´ אין זה רצון התורה הדורשת לעשות בגלל שה, יימים מצוות רק מכיון שמבינים כי מעשה זה טובאם מק 16457 

, ומעלה זו רחוקה מאתנו עד למאד, כאשר צוך צריך להיות הדוחף והמחייב בקיום המצוות, מצוה על כך 16458 

יכול להכיר  האדם, דבר זה נעלם מאתנו´ אולם התבטלות לצווי ה, מקיימים אנו מצוות מתוך הרגל ולימוד 16459 

בזבזתי , אזי החרטה היא מה עשיתי, ר"כגון ביטול תורה או לשה, נקודה זו בשעת חרטה על חטא מסויים 16460 

חרטה זו , ´אולם להתחרט שעשיתי נגד רצון ה, או דיברתי סתם בלי כל תועלת והזקתי לזולת, זמן לבטלה 16461 

יבין לבבו כי , יונה בגדרי החרטה כפי שכותב רבינו, ודוקא זו היא החרטה האמיתית, אינה מצויה אצלנו 16462 

 16463 .איך לא היה פחד אלהים לנגד עיני? ויאמר בלבבו מה עשיתי, ´מר ורע עזבו את ה

כל תכליתנו , כיון שחסרון זה הוא עיקר הפגם שבעבירה, ´החרטה האמיתית היא על ההתרחקות מה 16464 

בכל הדורות מורה ההנהגה , ואנו רואים בחוש כיצד הכל מורה על היראה, בעולם אך ורק ליראה מלפניו 16465 

´ והיא הכרת ה, כיצד הכל מכוון לתכלית אחד, של העולם עם כל הרדיפות והיסורים של הכלל והפרט 16466 

ויקבלו כולם את עול , כי לך תכרע כל ברך, וזו תכלית הגאולה שיכירו כל יושבי תבל, והיראה מלפניו 16467 

 16468 .(211´ קובץ שיחות עמ)  .מלכותך

 16469 

 16470 מאמר קעח

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ הועתה ישראל מה  16471 

 16472 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

אלהיך ´ ועתה ישראל מה ה´ שנא, ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד"אין לו להקב (א"שבת ל) מצינו 16473 

, שכן בלשון יוני קוראין לאחת הן, יא חכמהה´ וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ה, שואל כי אם ליראה 16474 

 16475 ?ג מצות"וקשה איך היא יחידה הלא יש תרי, הן יחידה היא היראה בעולם, ל"י ז"ופירש

וכן , ג מצות תצא היראה האמיתית לאור"י התרי"כי ע, ג מצות הן לתכלית היראה"אלא ודאי דכל התרי 16476 

וחשיב שם כל , עתך זה סדר מועד, ר זרעיםאמונת זה סד, על פסוק והיה אמונת עתך, (א"שם ל) אמרו 16477 

ל היא עיקר החשוב בעיניו לאצור ולעשות סגולה "י ז"ופירש, היא אוצרו´ כ יראת ה"ואעפ, התורה כולה 16478 

 16479 .הרי כי תכלית כל התורה כולה היא שתצא היראה בשלמות, לזכרון

העיקר החשוב בעיני אחרי כי , ידע ויבין וישתומם מזה, ומי שמכיר אף מעט מן המעט גדולת הבורא 16480 

ומעתה מי זה פתי , ודאי כי זה מונח באוצרותיו ובפרט לזכרון, לאצור ולעשות סגולה לזכרון´ הבורא ית 16481 

ולא עוד אלא לעשות נחת רוח לפניו , ´הכל ליראה את ה, כי ישים אדם כל עמלו בתורה ובתפילה, לא יבין 16482 

להצדיק בריותיו להטיב עמהם בעולם שכולו  ה"כי חפץ הקב, ´להשתדל כי גם אחרים ייראו ממנו ית, ´ית 16483 

 16484 .טוב



שאני ? למה, ה חביבה עלי ארץ ישראל יותר מן הכל"אמר הקב, (ג"מדרש רבה מסעי פרשה כ) ומצינו 16485 

ה למשה הן הארץ "אמר לו הקב, להודיעך שאין חביב כארץ ישראל, תרתי אותה צבי היא לכל הארצות 16486 

´ כי מאהבת ה´ שנא, וישראל חביבין עלי, תה תמידאלהיך דורש או´ ארץ אשר ה´ שנא, חביבה עלי 16487 

כי אתם באים אל הארץ כנען ´ שנא, אני אכניס את ישראל שהן חביבים עלי לארץ שחביבה עלי, אתכם 16488 

 16489 .ר"ל הזהב של מד"עכ

כ "וביותר שהיא כ, שהיא תכלית כל התורה´ ומעתה אחרי שביארנו לעיל גודל ענין הלימוד ליראה את ה 16490 

מי לא יבין כי מי , עד שהיא עיקר החשובה בעיניו לאצור באוצרותיו לסגולה ולזכרון, ´חביבה בעיניו ית 16491 

ה נהנה מאד להכניס "מי לא יבין כי הקב, ´אשר תכליתו ללמוד ליראה את ה, שזוכה להיכנס לבית המוסר 16492 

ל היש יותר גדו, כמה גדולה זכות זו, ק"ובפרט בירושלים עיה, הלימוד שהוא אוהב בארץ שהוא אוהב 16493 

 16494 .ר"אכי! מחלקם יהא חלקנו? ה"מלעשות נחת רוח להקב

לשמור , ותן בלבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד, וכן יסדו אנשי כנסת הגדולה באהבה רבה 16495 

כ ויחד לבבנו לאהבה "ז אמרו אח"ועכ? היש חסיד יותר מזה, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה 16496 

הרי נתאמת כל דברינו כמה גדול , יא רק הכנה לאהבה וליראההרי כי כל הקודם ה, וליראה את שמך 16497 

לאצור ´ וזהו שחשוב בעיניו ית, להבין מה היא יראה ולהתרגל בה, לימוד היראה והוא לימוד המוסר 16498 

 16499 .באוצרותיו

כ יבוא להכיר כפי ערך "וא, י התורה יכיר מי שאמר והיה העולם"ויש ליתן תבלין בזה כי איתא בספרי ע 16500 

דבר גדול מעשה , דבר קטן הוויות אביי ורבא (.ד"ב קל"ב) ל"כענין שאז, או וירא מלפניוהאדם את בור 16501 

ולכן בא חבקוק והעמידן על , כ כל התורה הכנה ליראה"וע, בראשית ומעשה מרכבה היא היראה השלמה 16502 

 16503 .(ג"ר´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .פ התורה ירא"אחת אמונה כי המאמין ע

 16504 

 16505 מאמר קעט

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 16506 

 16507 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

נלמד זאת , אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה´ אם ברצוננו לידע מה נכלל במה שאמרה תורה מה ה 16508 

אמונת זה סדר , יך חוסן ישועות חכמת ודעתל מאי דכתיב והיה אמונת עת"אמר ר, (.א"שבת ל)א  מהסוגי 16509 

ודעת זה , חכמת זה סדר קדשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוסן זה סדר נשים, עתיך זה סדר מועד, זרעים 16510 

י הוא עיקר החשוב "ומפרש רש, היא אוצרו´ ה יראת ה"ואפ, כלומר כל התורה כולה בקרבו, סדר טהרות 16511 

ת "ומר אותם נקודות היראה שבתורתו הם אשר אוצר השיכל, בעיניו לאצור ולעשות סגולה לזכרון 16512 

 16513 .לעמו והייתם לי סגולה מכל העמים´ הוא אשר יעד ה, לעשות סגולה לזכרון

יתכן ותהיה כל התורה בו ואין בו יראת , ושמענו מזה שעצם לימוד התורה כולה עדיין אינו יראת שמים 16514 

וכמה שנכלל ממנה בלימוד התורה הוא , יניויראת שמים היא מעלה נפרדת והיא העיקר החשוב בע, שמים 16515 

 16516 .ת לעשות לו לזכרון"אשר אוצר השי

פלפלת , קבעת עתים לתורה, אמר רבא בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה 16517 

היא אוצרו ´ ה אי יראת ה"ואפ, כל הנכלל בעסק התורה בהיקף ובעומק, הבנת דבר מתוך דבר, בחכמה 16518 

ל עירבת לי בהן "הלך והעלה לו א, של לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעליהמ, אי לא לא, אין 16519 

י קב חומטין ארץ מלחה ומשמרת את הפירות "ופירש, ל מוטב אם לא העלית"א, ל לאו"א, קב חומטין 16520 

י ואינו חושש למוכרה בדמי "ופירש, תנא מערב אדם קב חומטין בכור של תבואה ואינו חושש. מלהתליע 16521 

 16522 .דלאו אונאה היא שהרי שמירתן בכךחיטין 

כי היראה , אי לא לא מוטב אם לא העלית, בלא היראה גם תורה אין לו, רבא מוסיף והולך בחומר הענין 16523 

וכשם שנדרש קב חומטין לכור התבואה כך מוכרחת היא , מוכרחת היא לעסק התורה לשמרו מלהתליע 16524 

שתורתו מותלעת היא ומוטב אם ´ מבואר בגמ, וכל שאין בו יראה שתשמור תורתו, היראה לעסק התורה 16525 

 16526 .ל על סוג מסויים של שלא לשמה נוח לו שנהפכה שליתו על פניו"והוא כעין שאמרו חז, לא העלית

אבל עשיה שאינה , שעבודה שלא לשמה מתוכה יבוא האדם לעבוד לשמה, י בגדר הדברים"ומבאר מס 16527 

לעבודה זו צורה אחרת , יבוא לעבודה לשמהמתוכה לא , אלא להרויח כבוד או ממון, לשם עבודה כלל 16528 

שכל שאין בו , כאן´ והוא שמבואר בגמ, ז"ש פט"ז נאמר נוח לו שנהפכה שליתו על פניו יעוי"וע, בכלל 16529 

וכדי שתהיה , כי תורה שאינה לשם עבודה כלל מותלעת היא, היראה שתשמרנו מוטב אם לא העלית 16530 

, ת ישלם לו שכרו בזה ובבא על עבודתו זו"שיכלומר בשביל שה, התורה לשם עבודה אלא שלא לשמה 16531 

 16532 .אוצרו´ לכך נדרש שתהא יראת ה

כבוד מיועד ללומדי , ´וכי אין בתורה לתת תכליות אחרות לתלמודה מלבד עבודת ה, ופשוט הוא דבר זה 16533 

ומי יערוב שהעוסק , ועוד כהנה וכהנה מתענוגי לימודה, אפשרות לתפוס מקום חשוב בין אנשים, תורה 16534 



על מתכונתו האמיתית כפי שנצטוינו ´ וישאר העסק בתורת ה, א יטה לשם תכליות צדדיות אלהבתורה ל 16535 

וכל שאין בו יראת שמים מהיכן תשמר , הלא זהו כוח היראה לשמור המעשים מנטיות פסולות, על כך 16536 

 16537 .תורתו מלהתליע

הבנת דבר , בחכמהפלפלת , ושמענו מזאת כי יתכן יש בו כל התורה כולה וידו רב לו במלחמתה של תורה 16538 

כי אין היראה דבר הנקנה מאליו לעוסקי , היא אוצרו´ מתוך דבר ועדיין יש מקום לספק אי יראת ה 16539 

י "ואיך נקוה לזכות ע, אלא מעלה נפרדת מיוחדת לעצמה הדורשת עמל ועסק מיוחד לקנותה, התורה 16540 

חייב להתפנות מעט בכל וכמה זה מ, ל"התורה אם בלא היראה גם התורה אינה תורה אלא מתולעת היא רח 16541 

 16542 .יום לחשוב בדברים המביאים ליראת שמים

אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות  16543 

אף , רבה בר רב הונא מוסיף והולך בחומר הענין, בהי עייל, הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו 16544 

לא יוכל האדם להגיע אליהם ולנצלם בלא , י לימוד התורה"ש שזוכה האדם עאותם קנינים הצפונים בנפ 16545 

ופשוט הוא מעתה שלא שייך לקוות , כגזבר שיש בידו מפתחות הפנימיות ואין בידו החיצוניות, היראה 16546 

כל אשר זכה מכוח התורה סגור ומסוגר בפניו מאחר , ליהנות מאור התורה בלא הקדמת היראה 16547 

 16548 .בהי עייל, נם בידושהמפתחות החיצוניות אי

, ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו"אמר רב יהודה לא ברא הקב, בדבריה הנוקבים´ וממשיכה הגמ 16549 

חליף ואזיל , אליעזר הוו יתבי´ סימון ור´ ר, והאלהים עשה שייראו מלפניו´ שנא, ומקרא מפורש מסייעו 16550 

ל אידך ניקום מקמיה דגבר "א, הוא ל חד לחבריה ניקום מקמיה דגבר דחיל חטאין"א, יעקב בר אחא´ ר 16551 

כלומר אתה ? ואמרת לי את בר אורין הוא, ל אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא"א, בר אורין הוא 16552 

ועתה , ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד"אלעזר אין לו להקב´ י משום ר"דאר, (י"רש) מיעטת בשבחו 16553 

 16554 .א שואל מעמך כי אם ליראה"ישראל מה ה

אין מתענינים כלל , בר אורין הוא בעינינו כבר השבח השלם, הללו´ נו מדברי הגממה רחוקה השקפת 16555 

והאמת שאין הדברים תלויים , לדעתנו הבר אורין ודאי דחיל חטאין הוא, לדעת האם גבר דחיל חטאין הוא 16556 

דבר זה , וחובת האדם לבקש לזכות ליראה נוסף על עמלו בתורה, ´כמבואר מכל סוגית הגמ, אחד בחבירו 16557 

 16558 .(קובץ ענינים)  .שכח מלבנ

 16559 

 16560 מאמר קפ

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 16561 

 16562 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

אנכי , העפר השפל? מי הוציא זאת, טוב למראה ונחמד למאכל, והנה אנכי הרואה נגד חלוני כרם נטוע 16563 

אבל ? מה זה השני הפכים, סמים מזיקים וקוצים וכדומה, ההולך ראיתי עפר הארץ הוציא קוצים ודרדרים 16564 

אם זורע בתוכה פירות , והכל תלוי בהאדם הזורע, העפר יש בכוחו להוציא פרי מחמדים וגם חוח ובאשה 16565 

תצמיח , קות טובותמי שזורע בהלב מחשבות ותשו, וכן האדם נמשל לעץ השדה, טובות תצמיח פרי טוב 16566 

 16567 .תצמיח רצון להבל אין בו מועיל, ומי שזורע בה תאוות ותשוקות בהמיות, רצון גדול להפיץ אומץ

כ נותנים "ואח, משלמים ממון הרבה בעד השכירות, והנה ראיתי האנשים הגננים השוכרים קרקע לגינות 16568 

וסובלים סבל רב , עשב ועשב כ נשרפים בחום השמש לנכש ולעדור כל"ואח, בה זריעות יקרות במחיר רב 16569 

ומאין להם , אז מתחילים ליקח ברכתם כל יום ויום, ועדיין אינם רואים ברכה מהם עד סוף הקיץ, לגדלם 16570 

לבטוח ולהאמין כי בסוף הימים תתן , ולסבול עבורה סבל רב, האמונה בקרקע להוציא עליה הוצאה מרובה 16571 

אנשים הקודמים אמרו להם גם אנחנו זרענו כי ה, אבל לא לשבח יחשב להם זאת? להם ברכתם מרובה 16572 

ונמצא כי בנקל יתייגעו עוד , כ אכלנו מיגיעתנו בהקרקע בסוף הקיץ עד השנה הבאה"ואח, וסבלנו סבל רב 16573 

 16574 .ויעמלו בעבודת האדמה אשר בעיתה תתן פריה

קש והנה האדם מב, מה שזורע מגדל, תדעו בני האדם הוא כאדמה, ה אמר להם לישראל"כן משה רבינו ע 16575 

כי למה לו לזרוע בלבו רצון לחפוץ תאוה , אבל האדם מוטעה בהטוב, וכן באמת צריך לבקש טוב, טוב 16576 

להשתוקק תמיד יותר בחפצו , אשר הזריעה ההיא תצמיח בלבו להתגדל יותר בתשוקתו הבהמית, וחמדה 16577 

 16578 .הם מזיקיםהקוצים מצד עצמם , הנה הקוצים גדלים בהאדמה כאשר זרע, הלא זה כזורע קוצים, התאונית

והתאוה מצד עצמה אי אפשר , וכן בהתאוה הנה התשוקה הנזרעת בהלב גדלה תמיד לתאבה יותר ויותר 16579 

וכן התאוה הנזרעת , ואדרבה מזיקים, ונמצא כי הקוצים מתרבים ואין בהם מועיל, להשיגה כי אינה בידו 16580 

ולבסוף , תו אינו מוצאולמלאות תאו, כי התשוקה מתגדלת בזה, באדם למאכל משתה ומשגל צומחת תמיד 16581 

ודבר שיוכל , וזה דבר נאה ומתקבל, הלא טוב היה לזרוע תחת זה רצון להטיב ולהשכיל, מכלה גופו ונפשו 16582 

כמו , ויתענג ויתעדן מעשיית הטוב, וכאשר יחפוץ לזרוע אלה הזריעות יתגדל תשוקתו לטוב, להשיגו 16583 

 16584 .הזורע התאוה המתענג מהשגת תאותו



, וזה לא ישיג תאותו להתענג בה, וזה מתענג מדבר נחמד ונעים, ה מתענג מטינוףז, ונמצא פי שנים ברוחו 16585 

 16586 .כי גודלו וטובו מלא עולם, וזה ישיג למלאות תאותו הטובה הרוחנית, ואדרבה יש לו מנה רוצה מאתיים

וגם , כי זה נאה ונחמד, שואל מעמך רק לזרוע בכם הזריעה הטובה ליראה´ ולכן אמר להם לישראל מה ה 16587 

וסבלתי סבל רב להשרף , ואני אגיד לכם כי בשנים קדמוניות גם כן זרעתי בהאדמה, א כל הארץ כבודומל 16588 

ואז אני מתענג בהטוב יותר , עד שהתחיל להוציא פרי טוב, ולעדור ולנכש העשבים הרעים, בשמש היצר 16589 

עד בעיתה אשר נקל להם לסבול עבודת האדמה , כ הרי זה כמו בעלי הגינות"וא, מבעל התאוה בתאותו 16590 

 16591 .כ לגבי משה מילתא זוטרתא היא"וא, ת"כן לכם תהיה נקל הסבל עד תטעמו טעם עבודת השי, תתן פריה

, שיתגדל בו הרצון שיבחור בו, ה משביעו בו"וזהו ומשביע לכל חי רצון כל רצון שהאדם זורע בו הקב 16592 

כי , ו להרע יתענג מהרעולכן אנו רואים מי שזרע בו רצון ותשוקה לממון א, להתענג ולהתעדן בהרצון 16593 

כי כן טבע , ה אשמה"ואם כי אינו מוצא למלאות תאותו בזה אין להקב, תשוקתו הנזרעת תתגדל בו יום יום 16594 

ויהיה פירוש ומשביע כמו השבע , הזריעה שזרעת צומחת כטבע האדמה, התאוה יש לו מנה רוצה מאתיים 16595 

 16596 .מתענג ושבע רצון במה שאכל

, וחסרון המילוי הוא מצד טבע התאוה, כי כן נראה לו שזהו טוב, ו הזאתכן הבוחר בתאוה מרוצה בבחירת 16597 

וגם טבע , והזורע טוב בלבו הוא שבע ברצון הטוב, כי כן בחר בזריעה הזאת, ה"ואין לו להתרעם על הקב 16598 

כ הרי ביררנו ששוא מעשה האדם הרודפים אחר ההבל "וא, הטוב שיוכל למלאות תמיד תאוותו הטובה 16599 

.ויהיה פי שניים ברוחו, ונמצא לפי זה יקל להאדם לזרוע בלבו תשוקת הטוב, עולם הזהבלא תמורה גם ב 16600 

 16601 .(´מ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  

 16602 

 16603 מאמר קפא

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 16604 

 16605 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

וידועה , אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא, אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא, (7ג"ברכות ל) ´ובגמ 16606 

אלא גם , ה מאתנו"ועוד הרי באמת לא רק יראה בלבד שואל הקב, התמיהה הלא משה אמר זאת לישראל 16607 

י "וכבר כתב המס, ושמירת המצוות והחוקים, הליכה בדרכיו ואהבת השם ועבודה בכל לב ונפש 16608 

 16609 .´ית´ שבקרא זה כלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לה, דמתובהק

דבכוח התורה קל להשיג כל אלו , אך הביאור הפשוט בהא דאמרו דלגבי משה מילתא זוטרתי היא 16610 

הרי , ´ככתוב ראשית חכמה יראת ה, והנה באמת לקניית התורה בכללות צריך שתקדם לה יראה, המעלות 16611 

, היא אוצרו אין אי לא לא´ ה אי יראת ה"ואפ (.א"שבת ל) ל"ש חז"וכמ, שהיראה היא תחילתה של תורה 16612 

כל אדם שיש בו תורה ואין בו , ל שם"וכן אמרו ז, דאף אם יש בידו תורה אינו חש לה ואינה מתקיימת 16613 

, בהי עייל, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו, יראת שמים 16614 

וידיעתו אינה אלא ידיעה חיצונית , אינו נכנס לפנים התורה ואין התורה נכנסת בוד, ונראה הכוונה בזה 16615 

 16616 .אם אין יראה אין חכמה (ג"אבות פ) וזהו מה שאמרו במשנה, בלבד

אם אין יראה היינו יראת העונש , א במשלי"וכן פירש הגר, אכן יראה זו המביאה לתורה היא יראת העונש 16617 

, כמפורש בספרא דמעשה מביא לידי יראה, מונה וקיום המצוות בפועלי א"ויראה זו משיגים ע, אין תורה 16618 

שוב מביאה אותו התורה ליראה עילאה היא יראת , י יראת העונש שקדמה לה"ומשזכה לתורה ע 16619 

ובהאי קרא דועתה , והיינו יראת הרוממות, ובה אמרו שם במשנה אם אין חכמה אין יראה, הרוממות 16620 

ויראה זו מושגת , י בהקדמתו"ן הוא ליראת הרוממות כפי שפירש המסהמכוו, ישראל דנאמר כי אם ליראה 16621 

´ עד כדי שמה ה, היינו בכוח התורה מילתא זוטרתי היא השגת היראה, וזהו דאמרו לגבי משה, י התורה"ע 16622 

 16623 .בבחינת מה, אלהיך שואל

, ל אדםקלה היא לכ, באופן פשוט´ דהיראה הפשוטה שבכללה שמירת המצוות ועבודת ה, ונמצינו למדים 16624 

ואך על מעלת יראת , והיינו משום דיסודה הוא באמונה, ז שאלו אטו יראה מילתא זוטרתי היא"ולא ע 16625 

והשיבו דגם זה קל להשיג , אטו מילתא זוטרתי היא, הרוממות ושאר המעלות המבוארות שם בקרא שאלו 16626 

 16627 .י התורה"ע

דבר הנצרך יותר לאדם מצוי כי כן הוטבע בבריאה שכל , ל שאמר"וכבר אמרו משמו של הסבא מקעלם ז 16628 

הרי הוא מצוי בכל מקום והשגתו קלה , וכמו האויר שהוא הנצרך ביותר לאדם, יותר והשגתו קלה יותר 16629 

וצדיק באמונתו , דהאמונה היא הנצרכת ביותר לאדם דהיא יסוד הכל, וכן הוא גם בענינים הרוחניים, מאד 16630 

, כי מוכרחים הם בתכלית ההכרח, להשיגםכ יסוד האמונה והידיעות הכלליות שבה קלים "וע, יחיה 16631 

וגם , ומושגים הם ממש מכל המציאות ומסדר העולם, י התבוננות בבריאה בכל פרטיה"ומשיגים אותם ע 16632 

 16633 .י התבוננות האדם בו בעצמו בבחינת מבשרי אחזה אלוה"ע



כל , האימתי היא משיבת נפש כשהיא תמימ, תמימה משיבת נפש´ תורת ה (במדרש שוחר טוב שם) ל"ואז 16634 

כי דבריה , נאמנה´ עדות ה, דבר מן התורה מעיד על עצמו ומוכיח מתוכו על אמיתתו שניתן מבורא עולם 16635 

, כל דבר בתורה וכל מאמר שבה, משלימים זה את זה ומתבארים זה בזה, מאירים ומשלימים את עצמם 16636 

וחלק הנסתר , מעשיםכי כולם ניתנו מרועה אחד אדון כל ה, וכל חלקי התורה מתאימים ומכוונים זה לזה 16637 

שהענינים הם בדרך , וכולם הם כקומה שלמה אחת, שבתורה וסודות הדברים מתאימים עם הפשט וההלכה 16638 

 16639 .של הדרגה והשתלשלות מתחילת הפשט הפשוט עד סוף כל דרגין

וזה מנפלאות התורה , כמו כן נצפנו בתורה כל סודות העולמות מה שהיה והווה ומה שעתיד להיות 16640 

נמצא , כ בדיוק עצום"מוצאים בתוכה את כל המאורעות שקרו אח, וד על העניניםשכשזוכים לעמ 16641 

הרי , ואחרי שהאמונה מושגת וידועה היטב עם כל יסודותיה, שהאמונה קל להשיגה מהבריאה ומהתורה 16642 

ומשהשיג , ´ראשית חכמה יראת ה, היא חכמה´ הן יראת ה, כ מוכרחת והיא המביאה לידי תורה"היראה ג 16643 

וכולן אינן אלא בבחינת , והוא הדבר מה שהמעלות שנתפרטו בקרא קל להשיגן, וא אוחז בכלתורה הרי ה 16644 

 16645 .אלהיך שואל מעמך´ מה ה, מה

ויכול הוא להביא , גם בזה ניתנה בחירה לאדם, והנה אף שהיסודות ברורים ומאומתים בתכלית הברירות 16646 

אך כמו שנברא חולי של , ההכרהואף כי אין מקום לטעות מצד השכל ו, את עצמו למצב שלא יכיר בזה 16647 

כך בנוגע לענין יסודות האמונה ניתנה לאדם האפשרות , שטות וסילוק השכל באדם שהוא כעוורון ממש 16648 

, (´דברים ח) וכמו דכתיב ורם לבבך ושכחת, י השחתה במידות ובמעשים מכוערים"לסלק ידיעתם ע 16649 

, דמצד הרצון התאוה והגאוה, (ד"יתהלים ) וכתיב אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה 16650 

ז נחלש השכל "שעי, שאחרי שמפקיר עצמו לתיעוב, אפשר שיטושטשו אף מושגי המושכלות המבוררים 16651 

 16652 .וכל גדרי האמת שבו נכהים

ובאמת הם היו , ולא דיברה תורה בפתאים ומשוגעים, ז"וכן מצינו בפרעה חירם ונבוכדנצר שעשו עצמן ע 16653 

, (ז"ש יחזקאל שס"יל) וחירם עשה דמות רקיע, צרים היו חכמים גדוליםוכידוע דבמ, חכמים מחוכמים 16654 

ל שביקש לגנות כל שירות "ואמרו חז, ונבוכדנצר היה חכם גדול ובעל השגה, והרי שהיו מופלגים בחכמה 16655 

 16656 אלא שבא מלאך וסטרו על פיו, והיינו לומר שירה יותר מדוד המלך, ותשבחות שאמר דוד בספר תהלים

והכיר את הנס , פסיעות לכבוד המקום עלה לגדולה´ וגם קודם מלכותו הכיר דבשכר ד, (7ב"סנהדרין צ) 16657 

 16658 .(.ו"סנהדרין צ) דעמידת השמש דחזקיה

, ה הרימו"לא נתנה לו להחשיב עצמו כמלך אביון שהקב, אבל גאותו במלכותו שהיתה מלכות בכיפה 16659 

אחרי ההכרה האמיתית הברורה יש הרי ד, וכן באינך רשעתם וגאותם גרמה להם כך, מאשפות ירים אביון 16660 

ל בכל מקום "והוא מה שאמרו ז, וזהו מסודות מעלת הבחירה שניתנה לאדם, עוד אפשרות של בחירה 16661 

, דרצונו לטעות הוא הגורם לטעות, היינו שירצה בטעות והוא מצד הבחירה, הרוצה לטעות יבוא ויטעה 16662 

 16663 .י השחתה במידות ובמעשים"ואדם בא לידי כך ע

מתוך , לעשות מעשה חטא, מה נואלו האנשים אשר מקילים ראש לפעמים לעשות נגד הדין ומינה למדנו 16664 

י החטא נהפך האדם "כי ע, וזו טעות חמורה, מחשבה שזה לא יזיק להם וישארו כמות שהם לפני החטא 16665 

, והרי אינו אותו אדם עצמו שהיה לפני החטא, ועבירה מטמטמת לבו של אדם וגוררת עבירה, לאיש אחר 16666 

כך צריך אדם להתחזק בכל עת בתורה ובתפילה ולימוד המוסר ולהדבק לחברים טובים כדי שיעמוד ולפי 16667 

 16668 .(משנת רבי אהרן)  .תמיד איתן באמונתו ובהכרתו הברורה

 16669 

 16670 מאמר קפב

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 16671 

 16672 .(ב"י´ דברים י) ך ובכל נפשךאלהיך בכל לבב´ ולעבוד את ה

עתך זה סדר , אמונת זה סדר זרעים, ל מאי דכתיב והיה אמונת עתך חוסן ישועות חכמת ודעת"אמר ר 16673 

ה "ואפ, ודעת זה סדר טהרות, חכמת זה סדר קדשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוסן זה סדר נשים, מועד 16674 

אין , (.א"שבת ל) אצור ולעשות סגולה לזכרוןי הוא עיקר החשיבות בעיניו ל"פירש, היא אוצרו´ יראת ה 16675 

אבל התכלית הוא , ´ה האדם שזוכה ללמוד את הששה סדרים מתורתנו הק"ספק שחשוב מאד לפני הקב 16676 

ת היא יראת שמים שממנה הוא עושה "ולכן עיקר החשיבות בעיני השי, ואם אין יראה אין חכמה, היראה 16677 

 16678 .אוצר וסגולה

, ר"עסקת בפו, קבעת עתים לתורה, אומרים לו נשאת ונתת באמונה, ןאמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדי 16679 

 16680 ,לא, היא אוצרו אין ואי לא´ ה אי יראת ה"ואפ, הבנת דבר מתוך דבר, פלפלת בחכמה, צפית לישועה

ל דורשו ללימוד "אלא שר, גם רבא דורש אותו הפסוק עצמו שדורש ריש לקיש והיה אמונת עתך, (שם) 16681 

 16682 .ם המעשיםורבא דורשו לקיו, ס"הש



, כמה יגיעה כמה לילות כימים זקוקים לזה, ס אין זה מילתא זוטרתא"כשאדם זוכה ללמוד את כל חלקי הש 16683 

אין ספק שאיש כזה הוא גם בעל יראת ´ ולכאו, כמה התמסרות נפשית דרושים כדי לזכות לכתר תורה 16684 

ש "וכמ, ´וריק מיראת ה ו ניעור"ס הריהו ח"ובכל זאת יתכן שגם מי שלמד כל הש, שמים במדרגה נפלאה 16685 

 16686 רחמנא ליבא בעי, רבותא למיבעיי בעיי´ ואמרו עליהם בגמ, בדואג ואחיתופל שטינא היתה בלבם

ומתוך רצונם , שאם לא זכו נעשית להם התורה לסם המות, וכמותם בכל דור ודור, (7ו"סנהדרין ק) 16687 

 16688 .נ טעמים"ונגיעותיהם מטהרים את השרץ בק

קביעת , משא ומתן באמונה, ´גם במעשים טובים את כל חלקי עבודת ה יתר על כך אף מי שזכה לקיים 16689 

, ואדם שמצפה תמיד לישועה, (ק"א אם השיא יתום ויתומה ודו"המהרש´ ר פי"ועסקת בפו) ,עתים לתורה 16690 

האם כל המעשים , ומפלפל בחכמת התורה ומבין דבר מתוך דבר, י צפית לדברי הנביאים"שמפרש רש 16691 

הרי המדובר , היא אוצרו´ ה אי יראת ה"עד שאמרו ואפ? תכנו בלי יראת שמיםהשלמים והרוממים האלו י 16692 

מוכח מכאן שבכל זאת יתכן שיעשה האדם פעולות גדולות ? באיש שהוא מלא כל כולו ביראת שמים 16693 

או שמא מידות של גאוה כבוד או מצוות , ועדיין יש מקום לפקפק אם אמנם מקורם הוא יראת שמים, כאלו 16694 

 16695 .על כך יחרד כל אדם המעמיק להבין, עורבות בזהאנשים מלומדה מ

כמו מסכת ברכות לדיני ברכות , וגם למדנו ממאמרים אלו שכשם שיש מסכתות מיוחדות לכל מצוה 16696 

ס "כן גם למצוות היראה יש צורך ללמוד סוגיות מיוחדות בש, ´מסכת שבת לדיני שבת וכדו, ותפילה 16697 

, לא יגיע ליראת שמים השלמה והאמיתית, גיות אלושאם האדם לא ילמוד גם סו, בראשונים ואחרונים 16698 

משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חטין , אוצרו אין ואם לא לא´ אי יראת ה, ´ואמרו שם בגמ 16699 

, ארץ מלחה ומשמרת את הפירות מהתליע) אמר לו עירבת לי בהן קב חומטין, הלך והעלה לו, לעליה 16700 

 16701 .תאמר לו מוטב אם לא העלי, אמר לו לאו (י"רש

הרי , מפני שלא עירב קב חומטין בתוך הכור חטים, למה אמרו מוטב שלא העלית, ויש כאן קושיא עצומה 16702 

ד בספר רוח חיים "תשובה על כך מצאתי בס? היה לו לומר לשלוחו תערב עכשיו קב חומטין בתוך החטים 16703 

יה למעלה או למטה אבל אם יה, כי עיקר החומטין שיהיו בין כל גרגיר וגרגיר, ל"ח מוולוזין זצ"להגר 16704 

אבל אם , ויראתו´ אז כל דיבור מתורה יוצא מלב ונפש ותוכו רצוף אהבת ה, כן אם יראה קודמת, ירקבו 16705 

, וטוב לו שלא למד, ו"ולמטה ירום לבבו או יקנתר ח, הרי כחומטין למעלה, ילמוד בלי שיקדים יראה 16706 

 16707 .ש דבריו הקדושים"יעו

וכי ידיעת ההלכה , ים טועים השואלים מה מוסיף לימוד המוסרוהנה לדאבון לב עדיין נמצאים בימינו אנש 16708 

שהוכיחו חובת לימוד , י רבותינו בעלי המוסר"טענה זו כבר הופרכה מזמן ע, לבד אינה מספיקה לו לאדם 16709 

ה כמה גרגרים כיהודה "ואוסיף בע, ראשונים ואחרונים´ מגמ, המוסר מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים 16710 

לא נענשו ישראל אלא , (´הלכה ה´ ה פרק ג"ר) איתא בירושלמי, של לימוד המוסר ועוד לקרא בחשיבות 16711 

´ תני בשם ר, (ד"ירמיה ל) ד מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי"הה, על פרשת שילוח עבדים 16712 

וביאר , דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר, נחמיה היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה 16713 

ולמדים אנו מקראי דירמיה שהוכיחם כשלא קיימו , שבמקומם לא מצינו שענש הכתוב על זהבפני משה  16714 

 16715 .ש"ואמר שסופם להיענש על כך יעוי

כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא , שילוח עבדים היא פרשה שלמה בתורה, הבה נתבונן 16716 

על מי , אהרן ויצום אל בני ישראל אל משה ואל´ וידבר ה, אמרו (ה שם"ובירושלמי ר) ,לחופשי חינם 16717 

בראשונים ואחרונים , ס ופוסקים"דיני עבדים מפורשים בסוגיות רבות בש, על פרשת שילוח עבדים? ציום 16718 

ותשיבו איש את ´ לא מצאנו אלא אזהרתו לישראל בשם ה (ד"ירמיה ל) ואילו במקראות, בעומק וברוחב 16719 

ואין בהם שום חידוש , מר אזהרות של עונש על החטאכלו, לכן הנני קורא לכם ונתתי אתכם לזעוה, עבדו 16720 

 16721 .ל ועשירים במקום אחר"מדגישים חכמינו ז, ובכל זאת גם על פסוקים אלו, של הלכה

, (רבינו יונה שער השלישי) ,הפסד וגנות עשיית העבירות, מכאן שידיעות המוסר ביאורן ידיעות העונשים 16722 

אפילו אם הוא מבין , ודע את ידיעת ההלכה בלבדומי שי, יש בהם עושר גדול של מחשבה יראה ודעת 16723 

והידיעה וההבנה על אזהרת העונש תגביר בו באדם את ההתעוררות , עדיין נקראת אצלו עניה, אותה היטב 16724 

 16725 .לקיים את ההלכה ביתר דקדוק

לימוד זה מחוייב הוא , (´א´ פרק ד) וראיתי גם להעתיק כאן כמה שורות מהספר דברי יהושע וזה לשונו 16726 

ולהחזיק בעץ , ולפחד מעונשו´ כי הוא המביא את האדם ליראה את ה, ו ולא נוכל להתעלם מעסוק בואצלנ 16727 

ועונשים קשים ´ בפרשה והיה אם שמוע באו יעודים טובים לשוחרי מצות ה, החיים זו תלמוד התורה 16728 

הנאמר שלפי פשוטו מוסב על , ואחרי זה נאמר ולמדתם אותם, שהוא עצם לימוד המוסר, לסרים מני דרך 16729 

, כי על ידם תקנו היראה והתורה, כלומר תלמדו ויהא שגור בפיכם הדברים האלה, באותה פרשה עצמה 16730 

ביותר גם לשים את הדברים האלה דברי המוסר על כל אשר יעבור עליהם האדם ´ והקפידה התורה הק 16731 

 16732 .ימושו למען יחזקו הדברים על לוח לבם ולא, ולקשרם על ידו ובין עיניו לזכרון, והם המזוזות



ואם בחיי הגוף , חייך קודמין לחיי חבירך, עקיבא ולימד וחי אחיך עמך´ והנה הלכה פסוקה אצלנו משבא ר 16733 

כי מצות עשה מוטלת על האדם היודע בנפשו כי איננו , ואם כן מקל וחומר נידון, כ"כך בחיי הנפש עאכו 16734 

, תה התורה להוכיח את זולתוממה שציו, ללמוד ספרי המוסר ולהוכיח את עצמו, נקי מכל חטאת מאומה 16735 

 16736 .ל"כ עכ"על חיי עצמו עאכו, ואם על חיי חבירו נצטוה לחוס ולהוכיחו, ש הוכח תוכיח את עמיתך"כמ

ל להראות כי האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוכיחו את בניהם "האריכו חז (שמות´ פר)א  ובתנחומ 16737 

, כי למדו יצחק אביו תורה וייסרו בבית תלמוד, שני אהלים, וזה שאמר ביעקב יושב אהלים, וייסרו אותם 16738 

דכתיב דברי , וכן בת שבע הצדקת יסרה את שלמה בנה, (ג"משלי י) ועליהם נאמר ואוהבו שוחרו מוסר 16739 

ולפי , מלמד שכפתו בת שבע על העמוד ומכה אותו בשבט ומיסרתו, למואל מלך משא אשר יסרתו אמו 16740 

 16741 .ש"שיסרתו לפיכך ויחכם מכל האדם יעו

האם היה עולה על הדעת להמחיש , ל הקדושים שביארו לנו את הפסוקים והודיעונו את כל זה"זלולי ח 16742 

אל , בדברים קשים כמדקרות חרב? אופן המוסר שייסרה בת שבע את בנה שלמה כאשר כבר היה מלך 16743 

אדם , ואם עמודי עולם כך, מי שרזי עולם גלויים לו ישתה יין וישתכר, למלכים שתו יין ולרוזנים אי שכר 16744 

 16745 .(גוילי אש)  ?משלנו כיצד יטעה את עצמו שאינו זקוק לתוכחה ומוסר

 16746 

 16747 מאמר קפג

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 16748 

 16749 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

זה כמה אשר , (.´ירושלמי שבת א) ב לסוליתהל מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענוה עק"אז 16750 

, שואל מעמך´ מה ה, יראת שמים תכלית כל השלמות, הזה נפלאתי מאד וכמעט צער היה לי´ ראיתי המא 16751 

, שהיא מונחת בענוה בעקב, ל וגרעו מעלת היראה תכלית כל השלמות"ובאו חז, היא חכמה´ הן יראת ה 16752 

עד שזה לא , ועברו עלי כמה שנים ולא ידעתי באר, ל"וונתם זאמרתי מי יחונני ויאיר עיני תוכן כ! אתמהה 16753 

 16754 .ל"כבר בעומדי בפרשת בלק ראיתי עומק כוונתם ז

כי בלי כשרון המידות גם מה , רק מי שהכשיר מדותיו, התבוננתי כי אין ראוי באמת להקרא בשם חכם 16755 

די ברמיזה , מיזה אחתכי המידה המגונה קלה שבקלות תבוא ותעשוק ממנו חכמתו בר, שהתחכם אינו שלו 16756 

למה , כי לו היה בעלים על החכמה, נמצא כי הוא אינו בעל החכמה, קלה לעשוק ממנו מאה התחכמות 16757 

הרגלים , הידים עושות מה שיצוום כוח החפצי, האברים אינם סרים למשמעתו כמו שסרים לכל רצונותיו 16758 

למה שהוא אדון עליהם והם , והלב חושב בחמדת, העינים מביטים בפקודת החפצי, הולכות ברמז החפצי 16759 

הרי אות כי החכמה , ולכן לא ישמע לו, כ כוח החפצי של ראובן אינו פקיד על אברי שמעון"משא, משרתיו 16760 

, כי המה שלו, ורמיזה קלה מהמידות דוחה מאה חכמות, ולכן לא ישמעו אברים שלו לחכמתו, אינה שלו 16761 

 16762 .ואברים שומעים לרמיזת כוח החפצי שהוא בעל שלהם

ואמר על עצמו , אבל באומות קם, (ספרי ברכה) ל עליו"עד שאז, בלעם חכם גדול היה באומות, א וראהבו 16763 

כ שלמו לו היהודים "ואח, כ הלך ויעץ לזנות בנות מואב"ואח, ותהי אחריתי כמוהו, מי מנה עפר יעקב 16764 

אחרית הטוב ואיה ה? ואיה מות ישרים שלו שביקש על עצמו, שכרו מושלם כנאמר ואת בלעם הרגו בחרב 16765 

אולי ישיג , כ כשרמזה לו חמדת הממון שלו"ואח, הוא עצמו אמר ויודע דעת עליון? שביקש על עצמו 16766 

ש "כמ, יכוין השעה ויקלל, אחרי כי יש עת שהשם אינו יודע, נשתגע ואמר לעצמו, בעבור קללתו שחשב 16767 

ישתומם מה ראה בלעם הלא , אף למי שיודע מעט באלהות? היש שטות גדול יותר מזה, ש"ל עיי"י ז"רש 16768 

 16769 ?הרשע שטות כזאת

כ מאין ידע באותה עת גופה כי באו האנשים "א, ו"אם יש עת שאינו הכל גלוי ח, ועוד שטות בתוך שטות 16770 

, ובשעה שרמזה לו חמדת הממון התחיל לחשוב ולעשות כאחד המשוגעים, הרי גלוי הדבר שדברנו, אליו 16771 

וכאשר , ועין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה הם שלו, בריא ושכלו אינו, הרי לאות שאינה שלו, ואיה חכמתו 16772 

וכאשר מידותיו ינוחו בו אז יודע הרבה , ועצתו תסכל כאחד השוטים, ירמזון אליו אז חכמתו תתבלע 16773 

כ כי לא אוכל לעבור את פי "ואמר ג, הרי כי היה לו יראת שמים אז, ומבקש מות ישרים ואחרית כמוהם 16774 

 16775 .בכל שעה ושעה היראה והדעת ממנואבל רוח גבוהה שלו שללה , ´ה

כי חושבים ´ פי, ל שמקטינים עצמם לפניו"כ חכמי ישראל עליהם נאמר כי אתם המעט ואמרו ז"משא 16776 

רק של מי שהחכמה שלו ומשפיע להם תמיד , אבל אינה שלהם, אם כי הם חכמים נגד אחרים, תמיד 16777 

בכל אשר ´ מושפע בכל רגע מאתו ית מבין יותר איך שהוא, כי זה כל מעלת האדם היותר גדול, מחכמתו 16778 

 16779 .גופו ונפשו כלליה ופרטיה, לו

´ עתה ידעתי כי גדול ה´ שנא, ז"יתרו נתן ממש בע, הוא האלהים´ זה לשון מדרש ואתחנן על פסוק כי ה 16780 

משה שמו אף בחללו , ´רחב וכו, ´נעמן וכו, משמע שהם אמנם גדולים אבל הוא גדול מהם, מכל האלהים 16781 

אלא כי לא , ז"ל על יתרו שנתן באמת ממש לע"אין כוונתם ז, ן עוד אף בחללו של עולםאי´ של עולם שנא 16782 



עליהם והם ´ כי כל רוחב ידיעתם הוא השפעתו ית, כ חכמתו להבין כמו המלאכים אשר מרגישים"הגיעה כ 16783 

ו ומכירים יותר גודל´ תיכף מבינים כי היא השפעה מאתו ית, כי כל מה שתתרבה ידיעתם, כאין בעיניהם 16784 

ה הוא הגיע "אבל מרע, כ יתרו לא הגיע למדרגה זו להרגשה ההיא הנעלה מאד כמלאכי מעלה"משא, וטובו 16785 

 16786 .למדרגה זו

שכמו בחיל כן בחכמה יש טעות הזה בטבע , בלעם הרשע היה אומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 16787 

וניצולו , ו למדרגת מלאךובעזר השם בא, רק חכמי ישראל ברוב שרעפם בשפלות האדם, המגונה באדם 16788 

כ נשאר "וע, לא היה חושב בשפלות האדם, אבל בלעם הרשע בגסות רוחו, מטבע של כוחי ועוצם ידי 16789 

והחכמה שלו נשארה מעל , ונמצא כי הגסות היא שלו, בטבע של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 16790 

 16791 .שתגעונשאר שכלו אינו בריא ולפרקים היה כאיש מ, ולא לו כמבואר למעלה

אבל , ת ויירא ממנו"י החכמה יבין גדולת השי"ע´ פי, ל מה שעשתה החכמה עטרה לראשה"וזהו כוונתם ז 16792 

כ מי "משא, כי אז נסרחה חכמתו כמו בלעם הרשע, רק בעת שלא ירמוז לו גסותו וחמדת הממון וכהנה 16793 

ר לא ישללו ממנו כי המידות המגונות כב, אז יוכל לבוא לחכמת היראה בקנין שלו, שעמל לקנות ענוה 16794 

ומכיר , ´וכל עוד שתגדל חכמתו תגדל יראתו כי הוא מבין יותר כי היא השפעה מאתו ית, ידיעתו ויראתו 16795 

 16796 .´גודלו וטובו ית

וכל עוד , וכיון שבאת חכמה באה יראה, כי החכמה נעשית שלו, נמצא כי תיכף כשנכנס בענוה קנה חכמה 16797 

י ענוה נקנה "כי ע´ פי, וזהו עשתה ענוה עקב לסוליתה, חדשתגדל בו מידת ענוה תגדל חכמתו ויראתו גם י 16798 

, ´מי שמבין כי היא השפעה נדבה וחסד מאתו ית´ פי, וזהו יהיב חכמתא לחכימין, לו תיכף החכמה והיראה 16799 

 16800 .(דעת תורה)  .וזה כפתור ופרח, וכל שמוסיף חכמה מוסיף הכנעה

 16801 

 16802 מאמר קפד

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אה את האלהיך שואל מעמך כי אם ליר´ ועתה ישראל מה ה 16803 

 16804 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

וכן בפרשת ראה שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד  16805 

אלהים עשה את כי בצלם ´ שנא, חביב אדם שנברא בצלם (ג"אבות פ) כבר ביארנו במאי דשנינו, עולם 16806 

שהודעת מה , נודעת לו, ל"ם ז"מ להרמב"כן הוא בפיה, חיבה גדולה נודעת לו פירוש שהודיעו לו, האדם 16807 

, א על דרך רחמנות"כי פעמים שיגמול אדם טובה לאיש מבנ, שיעור הטובה היא הטבה אחרת, שהטיבו לו 16808 

 16809 .ש"ל עיי"רבינו יונה זה ב"וכ, כ"ולא יודיעהו שיעור מה שעשה עמו מפני שהוא נבזה בעיניו ע

א עניים מרודים אשר מסתובבים על פתחי "יצוייר לשני בנ, ולהבין מהי החיבה יתרה בזה שהודיעו לו 16810 

אבל לאחד מהם יש אוצר גדול בביתו טמון תחת תנורו והוא אינו יודע , נדיבים ואין להם פרוטה לפורטה 16811 

אבל מיד כשנודע , בירו והוא רעב ללחם כמותוז שלא נודע לו מאוצרו אין לו שום יתרון על ח"הנה כ, מזה 16812 

 16813 !הרי הוא עשיר מופלג ונחלץ מצרתו, לו וביכולתו להשיגו

וכן בינו לבין חבירו אין לו יתרון עליו ! נמצא כי בין אי ידיעתו לידיעתו המרחק הוא כבין עני לעשיר 16814 

, כ חבירו"משא, ע לוכלומר שיכול להתעשר בקל אם יתווד, קודם שנתוודע לו על עשירותו אלא במיגו 16815 

, אם אין האדם יודע את לטוב לך, וכן הוא בדבר הזה! כי במציאות כעת שניהם רעבים, אבל לא יותר מזה 16816 

כי אינו יודע את , והרי במציאות אין טוב לו כעת, ת וירא ממנו כאילו כפאו שד"נמצא שומר מצות השי 16817 

 16818 !ז לטוב לך"לכשיוודע כי כאלא שיש לו מיגו שיהיה טוב לו ! הטוב הצפון בשמירת התורה

ופירשו , לאהבה אותם´ רק באבותיך חשק ה, אלהיך השמים ושמי השמים´ הן לה, ואמר הכתוב עוד 16819 

ת עשה את השמים שהם כל המלאכים ושרפים חיות "כי השי, ל שזה בא להורות על וטוב לך"הראשונים ז 16820 

מן ´ ה הללו את ה"זכיר דוד המלך עכמו שה, ושמי השמים שהם עוד יותר גבוהים מהשמים, ואופני הקודש 16821 

ן "רמב) ,כ אמר הללוהו שמי השמים"ואח, השמים הללוהו במרומים הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאיו 16822 

כ מהו זה רק באבותיך "דאל! הרי שהם חשובים יותר! ואת כולם עזב כביכול וחשק רק באבותינו, (כאן 16823 

 16824 !כ ראה כמה טוב לך"וא? חשק

כי אמנם השמים , ויעיד על זה שהוא מבקש לטוב לך, ´אלהיך השמים וכו´ הן לה, ל"ה בספורנו וז"וכ 16825 

ששינה את טבע אותם הנכבדים , רק באבותיך חשק, והארץ הם שלו ועם היותם נכבדים בלתי נפסדים 16826 

והוא האדם השלם ! ואין זה אלא כדי להשיג דבר יותר נכבד מן השמים והארץ, בגללכם בזכות אבות 16827 

 16828 .כ"ראו כפי האפשר כאמרו בצלמנו כדמותנו עבהיותו דומה לבו

וזהו עוד לטוב לך שבחר , עוד כתוב רק באבותיך חשק ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה 16829 

וכן שבחר בנו ונתן לנו , אלהיכם´ ש בנים אתם לה"כמ, ת בנו עד כדי כך שאנו נקראים בנים למקום"השי 16830 

נמצא שאנו , לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמהלהיות לו ´ ובך בחר ה´ שנא, את התורה 16831 

רק באבותיך חשק דהיינו  (א, מחוייבים להכיר עד כמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו בשלוש אלה 16832 



חשק רק , ש הספורנו שהשמים והארץ עם היותם נכבדים בלתי נפסדים"וכמ! חביב אדם שנברא בצלם 16833 

וזה חביבין ישראל , ויבחר בזרעם אחריהם (ב, ו כדמותנווהוא האדם השלם כאמרו בצלמנ, באבותיך 16834 

! היינו חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, ויבחר בכם מכל העמים כיום הזה (ג! שנקראו בנים למקום 16835 

 16836 !וכמו שאנו מברכים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו

וד חיבה יתירה נודעת לו שהודיעו לו וע, מעתה הרי למדנו עד כמה חביב אדם לפני המקום שנברא בצלם 16837 

כ "ויש להתבונן הרי זה נאמר על כל אדם שהרי אח, כי בצלם אלהים עשה את האדם´ שנא, שנברא בצלם 16838 

כ יצויר בכפר נידח אחד בפינה נידחת בעולם מתהלך רועה חזירים אחד שנולד "וא, כתוב חביבין ישראל 16839 

כ "ואעפ, ואינו יודע כלל שיש תורה בעולם, מעולםולא יצא ממקומו , שם בכפר הוא ואביו ואבי אביו 16840 

אדם זה שאם ! פלאי פלאים! בתורה? והיכן הודיעו לו, חיבה יתירה יש גם לו שהודיעו לו שנברא בצלם 16841 

שכך כתוב , ז יכולה נפשו לדעת כי נברא בצלם"ובכ, תשאל אותו מהי תורה לא ידע כלל מה להשיבך 16842 

וחיבה יתרה נודעת לו , י לפנינו כמה חביב אדם שנברא בצלםהר! בתורה כי בצלם אלהים עשה את האדם 16843 

 16844 .שנברא בצלם

וגם חיבה יתרה נודעת להם , אבל ישראל חביבין בעוד חיבה שנקראו בנים למקום, והנה כל זה בכל אדם 16845 

חביבין ישראל שניתן להם , חיבות נוספות להם´ ועוד ב, הרי ארבע חיבות לישראל, שנקראו בנים למקום 16846 

 16847 .הרי לישראל ששה חיבות, חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה ,כלי חמדה

והוא , ש למעלה שמצד אחד מסתובב רועה חזירים גוי אחד בכפר"עפימ, ואכן יש לעורר בזה הערה גדולה 16848 

ומאידך , כאשר כתוב בתורה כי בצלם אלהים עשה את האדם, בכוחו ויכולתו לדעת כי בצלם אלהים נברא 16849 

כי לא ! והוא כאילו אינו יודע מזה כלום, מבני ישראל וששה עטרות של חביבות על ראשוגיסא עומד אדם  16850 

הוא אותו , וכבר נתבאר בפשיטות שהמרחק בין יודע מאוצרו לשאינו יודע, הסיר ערלתו ואוטם לבו 16851 

 16852 .המרחק שבין מי שיש לו לשאין לו

אדם יודע כמה טובה לו יראת כי אילו , היא הידיעה וההרגשה בלטוב לך, והתרופה להסיר ערלת הלב 16853 

´ ועתה מה ה´ וזהו מה שנא, ר לגשת אליו ולא היה מאזין לפיתויו"לא היה יכול יצה, ת וקיום מצותיו"השי 16854 

, ומלתם את ערלת לבבכם, רק באבותיך חשק ויבחר בכם מכל העמים, שואל מעמך כי אם ליראה לטוב לך 16855 

הרי , רק באבותיך חשק, אלהיך השמים´ של הן להכי תתבוננו בדבר הזה , כלומר אם תדעו את הלטוב לך 16856 

עד חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם , בידכם הששה חיבות שחיבבתי אתכם מחביב אדם שנברא בצלם 16857 

 16858 .(אור יהל)  !בידיעות אלו תגיעו לומלתם את ערלת לבבכם, כלי חמדה

 16859 

 16860 מאמר קפה

ך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו אלהי´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 16861 

 16862 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

ומציון  (´תהלים כ) כאשר כן מבואר בספר באר אברהם על פסוק, הנה התורה היא המביאה לידי יראה 16863 

כי , ךותומכתו שיוכל לבוא לפני המל, כי התורה מקרבת את האדם אל בוראו, כי מציון תצא תורה, יסעדך 16864 

וזהו אשר התורה מביאה לידי , והוא מרואי פני המלך בראשונה קודם המלאכים, הוא עוסק בגנזי המלך 16865 

 16866 .כ אל המלך ודאי כי ירא ומפחד"כי בהיותו על ידה קרוב כ, יראה

וכל העוסק , חד אמר כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, איתא מחלוקת (.י"מנחות ק) ´בגמ 16867 

וחד אמר כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא חטאת , הקריב אשםבתורת אשם כאילו  16868 

שבסגולתם שהם מקרבים , ל שענין הקרבנות הנה כשמם כן הם"כבר ביארו הראשונים ז, ש"ולא אשם עיי 16869 

והמלאך לימד למנוח ענין הקרבנות ואז , וכל קרבן לשון קריבה ואחדות, ן"כן כתב הרמב, ´את האדם לה 16870 

מרואי פני המלך בראשונה קודם , כ תורה שהיא המקרב היותר גדול"וא, ש"ב המזבח עייעלה בלה 16871 

 16872 .הלא הוא כבר קרב ועומד? כי על כן העוסק בתורה באמת קרבנות למה יבואו, המלאכים

יוחנן יחזור ויתפלל דלואי שיתפלל ´ לדברי ר, ספק התפלל ספק לא התפלל, (.א"ברכות כ) ´איתא בגמ 16873 

, ש ואין מפסיקין לתפילה"חברים העוסקין בתורה מפסיקין לק, אמרו (.א"שבת י) ´גמוב, אדם כל היום 16874 

יוחנן שם בשבת ´ אלא שר, יוחנן שאמר ולואי שיתפלל אדם כל היום´ ולכאורה זהו היפך מדברי ר 16875 

ש "אבל כגון אנו מפסיקין לק, ש בן יוחי וחבריו שתורתן אומנותן"לא שנו אלא כגון ר, קמפרש לברייתא 16876 

 16877 .ילהולתפ

שסוד שתיהם הוא שמקרבים את האדם , שבאמת תורה ותפילה הם בגדר אחד, הנה רואים מזה יסוד גדול 16878 

אלא שתלוי רק במדרגת התורה , וכמו תפילה כן תורה שתיהן נקראות עבודה, ומכניסים אותו לפני ולפנים 16879 

הנה , יתתהי וחבריו שתורתם אומנותם היא בתכלית מדרגת התורה לאמ"שאצל רשב, של העוסק בה 16880 

כי , כי על כן אצלם ודאי אין מפסיקין מתורה לתפילה, אצלם קירבה אותם התורה עוד יותר מתפילה 16881 

יוחנן וחבריו אשר אצלם התורה לא היתה ´ אבל לר, מדרגת התורה עוד יותר גבוהה מאשר דרגת התפילה 16882 



ועל כן מפסיקין , ואצלם התפילה היתה יותר מקרבת מאשר תורתם, י"בתכלית המדרגה לפי ערך רשב 16883 

 16884 .ואמר על כן דלואי שיתפלל אדם כל היום, כי היא יותר במדרגה מאשר תורתם, מתורה לתפילה

ואדרבה התורה היא עוד יותר במדרגה בעמידתו לפני , ולפי יסוד דברינו שתורה ותפילה הם בגדר אחד 16885 

ש "מפני הכבוד וזהו בקהנה מצינו הלכה בתפילה ששואל מפני היראה ומשיב , כ יצא לנו חדשות"א, המלך 16886 

מפני שבתפילה הוא עומד לפני , ובתפילה הדין הוא שאפילו המלך שואל בשלומו לא יפסיק, וברכותיה 16887 

והמעמיד את , כ צריך להיות בתורה שהיא המקרב היותר גדול"א, המלך ממש וממילא אסור להפסיק 16888 

אפילו , כל הגדרים של הדיןכ שהיה צריך להיות אסור להפסיק בעסקו בתורה ב"מכש, האדם לפני המלך 16889 

 16890 !המלך שואל בשלומו לא יפסיק

כ הלא תהיה אותה "א, שלפי מדרגת התורה שלנו הוא אחרת? אלא מה נאמר ונצטדק! אמנם כן הוא האמת 16891 

יכולני לפטור את כל העולם כולו מן , (.ה"עירובין ס) ´הלא איתא בגמ, כ בענין התפילה שלנו"השאלה ג 16892 

מטעם , מ מרוטנברג"שאנו סומכין להתפלל על ההיתר של מהר? אלא מה, יןהתפילה מטעם שכורת ולא מי 16893 

ובכל זאת אנו נזהרים בדיני הפסקות בתפילה עוד , (ח"צ´ ח סי"טור או) כ בתפילה"שאין אנו מכוונין כ 16894 

 16895 .ביתר חומרות מכפי ההלכה

דעים כלל ואין יו, כ הפקר"אשר בעסק התורה הדבר אצלנו כ, כ כמה בושה וכלימה תכסה את אדם"א 16896 

, כי העוסק בתורה הוא ממש כמו עומד ומתפלל, שיש דינים של אין מפסיקין בתורה ממש כמו בתפילה 16897 

עליו לעיין את השלחן ערוך מהלכות אין , ואדם העוסק בתורה כשהוא מוכרח להפסיק! אחת הן ממש 16898 

ואל בשלומו ומדיני אפילו המלך ש, מדיני שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, מפסיקין בתפילה 16899 

כל הפוסק מדברי תורה מאכילין אותו גחלי רתמים , (7ב"חגיגה י)א  ערוכה הי´ ואמנם כי גמ, וכדומה 16900 

 16901 .(דעת תורה)  .ומבואר היטב ביסוד דברינו

 16902 

 16903 מאמר קפו

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 16904 

 16905 .(ב"י´ דברים י) לבבך ובכל נפשך אלהיך בכל´ ולעבוד את ה

 16906 (ב, תורה ומצות (א, נחלקין לשלושה´ שדרכי ה, ל בספרו אדרת אליהו על התורה"א ז"כתב רבינו הגר

כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים , וכולם בפסוק אחד, והמוסר´ דרכי עבודת ה (ג, בין אדם לחבירו 16907 

, ודאי שגם התלמוד מחלק זה הוא לא פחות משליש, וכיון שהוא שליש מחלקי התורה, כ"תוכחות מוסר ע 16908 

בלי , וכמו שאין לקיים מילי דברכות והם מצות שבין אדם למקום, כי אך התלמוד הוא שמביא לידי מעשה 16909 

וכמו שאין לקיים מילי דנזיקין , ללמוד תחילה המסכתות והראשונים והאחרונים והפוסקים שעל מצות אלו 16910 

כן אין לקיים מילי דאבות , ללמוד תחילה המסכתות שעל מצות אלובלי , שהם מצות שבין אדם לחבירו 16911 

´ י ריש פ"עיין מס) ,בלי ללמוד התורה שבה ביאורם של מצות אלו, והמוסר´ הכוללים כל דרכי עבודת ה 16912 

 16913 .(ט"י

נ ארוכה ורחבה מאד "ועליה ברייתא דאבות דר, ל מסכת שלמה והיא מסכת אבות"ואמנם סדרו לנו חז 16914 

הן אגדות העוסקות רק , וחלק גדול משני התלמודים הבבלי והירושלמי, שמונה פרקיםהמכילה ארבעים ו 16915 

אך האם אנו עוסקים בזה בדרך , ל"א ז"כפי הגדרת הגר, והמוסר´ בחלק השלישי של דרכי עבודת ה 16916 

 16917 .והאם אנו עמלים בהם כמו שאנו עמלים בשאר חלקי התורה, הראויה

שהקים עולו , ה"ס זצלה"הוא רבן ומאורן של ישראל הגריו, את המורה לברכה´ אמנם מאז ששלח לנו ה 16918 

אכן האם די , נקבע בישיבות ובמקומות התורה שיחות מוסר העוסקות ביחוד בחלק זה, של לימוד היראה 16919 

והלא במקצוע ההלכה אין , לשמוע שיעורי תורה בלבד כדי להיות גדול בתורה ומובהק בהלכותיה 16920 

והאם יעלה בדעת איזה בן , הלימוד אבל לא לשם לימוד עצמוהשיעורים באים אלא לשם הדרכה בדרכי  16921 

 16922 .י שישמע את השיעורים הנאמרים בישיבה מבלי שילמד בעצמו"ע, ישיבה שהוא יוצא ידי חובת לימוד

והמוסר שהוא ´ פשוט וברור במקצוע דרכי עבודת ה, אולם מה שאינו עולה על הדעת במקצוע ההלכה 16923 

, שכל ירא שמים יוצא ידי חובתו בתלמודו רק מפי השמועה בלבדעד , ל"א ז"שליש התורה כעדות הגר 16924 

והאמת לאמיתה היא כי אין , אבל באמת זוהי טעות גסה הבאה מההרגל המושרש והונאה עצמית בלבד 16925 

 16926 .בלי לימוד ועמלות ויגיעה בעיון רב, ידיעה בשום חלק מחלקי התורה

שבמקום שבחלקים , חלקים האחריםאמנם נראה שיש הבדל אחד בין הלימוד בחלק זה והלימודים ב 16927 

ואין שום , כ המפרשים הראשונים והאחרונים"ואח, האחרים דרך הלימוד הוא תחילה המשנה והתלמוד 16928 

כמו שלא יתכן ללמוד בספר , כ האחרונים"מקום להתחיל בהתחלת הלימוד מן המפרשים הראשונים וכש 16929 

אבל בחלק זה של , ות לימוד מעין זהכ שאין מקום לעשות קביע"ומכש, מקודם´ ח בלי עיון בגמ"קצוה 16930 

עד שכמעט אין , כ"מפני שחלק זה סתום וחתום כ, נראה שאינו כן, והמוסר´ התורה והיינו דרכי עבודת ה 16931 

, ולא עוד אלא שגם פירוש הראשונים אינו מספיק לפתוח את החתום, לגשת אל המשנה והתלמוד עצמו 16932 



וקשה מאד לסלול דרך , דבריהם הם בקיצור נמרץכי גם , ולפענח את הצפונות בדרכי המשנה והתלמוד 16933 

 16934 .ל בלבד"פ דבריהם ז"סלולה הלכה למעשה רק ע

כמו רבינו סעדיה גאון , ל"וברוב חסדיו ורחמיו שלח לנו מגדולי הראשונים ז, בעוני הדורות´ אולם ראה ה 16935 

שבספריהם , ל"י זוהחסיד רבינו בחי, ל"החסיד רבינו יונה מגירונדי ז, ל"רבינו רבי יהודא הלוי ז, ל"ז 16936 

וכל אחד , שמידותיהם תרומות מתרומות מידותיהם של המשנה והתלמוד, הענקיים סלתו לנו סולת נקיה 16937 

ואת כל יסודי התורה , והמוסר כמעט בכל מקצועותיה´ לפי טעמו ודרכו ביררו וליבנו את דרכי עבודת ה 16938 

 16939 .נו אין אנו צריכין אלא פה לאכולוא, וערכו לנו הכל כשלחן ערוך, דרכיה ודעותיה בכל מעלתם ושלמותם

, ולסול לנו מסילה שלמה דרוכה וכבושה לרבים, ואחרון אחרון שהגדיל לייסד חיבור כאחד מן הראשונים 16940 

לברר , עליו השכיל´ והכל בכתב מיד ה, ק"מסילת ישרים מתחילת צעדי הזהירות עד לידי קדושה ורוה 16941 

, מן הנביאים ומן הכתובים ומשני התלמודים, ורההכל מיוסד ובנוי מן הת, פ התורה והמצוה"וללבן ע 16942 

מקום הניחו לו מן , והנסתר גלוי לפניו, כל רז לא אניס ליה, מספרא ספרי ומכילתא וכל אוצרות התורה 16943 

ל את המחבר וספרו "א ז"כמה העריך והעריץ הגר, ל"א ז"וכבר ידוע מפי תלמידי הגר, השמים להתגדר 16944 

א ובמשפט "ורק באספקלריא המאירה של הגר, מעט לא יאומנובדברי שבח והערצה שכ, מסילת ישרים 16945 

 16946 .יתכן לראות בדמות דיוקנו של רבינו באור שופע ומאיר כזה, האמת שלו

שכיון , שבה הוא קורא לשוב אל חכמת היראה, ובאמת החידוש היותר גדול במסילת ישרים הוא בהקדמה 16947 

, בדורות הקודמים לא היה בזה כל חידושש, היא צריכה עיון התבוננות והעמקה, היא חכמה´ שיראת ה 16948 

אך בזמנו כנראה כבר בא טשטוש בלבבות , ולפחות אצל תלמידי חכמים היתה חכמת היראה חיה בלבבות 16949 

 16950 .ל"ס ותלמידיו זצ"ל והגרי"א ז"ואחריו הגר, ל בספרו החזיר העטרה ליושנה"והוא ז, לרעיון בהיר זה

וכגון הדור שלפני החורבן הראשון דורו , ים הגדוליםשגם בדורות הקדמונ, אמנם יש בזה בחינה עמוקה 16951 

כלה שב במרוצתם כסוס , כדכתיב אין איש נחם על רעתו לאמר מה עשיתי, של ירמיה היו נתבעין על זה 16952 

´ ויאמר ה, ולאותו הדור נאמר מי האיש החכם ויבין זאת על מה אבדה הארץ, (´ירמיה ח) שוטף במלחמה 16953 

 16954 .ל"י ז"בשם הר (.א"נדרים פ) ן"ועיין בר, על עזבם את תורתי

, הוא על כרחך על מרוצתם בתורה, כלה שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה´ מה שנא, ל"ולפי דבריו ז 16955 

הוא על מלחמתם במלחמת התורה , ומה שנאמר כסוס שוטף במלחמה, שהרי לא פסקו פיהם מגירסא 16956 

רתם ושזו היתה הסיבה שלא אלא שכיון שלא היה עיונם ביראה כפי עיונם בתו, ומשאם ומתנם בהלכה 16957 

כ גדולה היא מידת שימת הלב הנדרשת "וכ, ל"נאמר עליהם לפי מדרגתם המקרא הנ, ברכו בתורה תחילה 16958 

ומה נורא הוא לפי זה מצב האיש שנעלם ממנו לגמרי , שהיה מקום לתביעה גם לדור הגדול הזה, ליראה 16959 

 16960 .היסוד הזה

הרי שלא רק , הן אחת היא (7א"שבת ל) ל"ואז, מההיא חכ´ ל הוא מקרא מפורש הן יראת ה"והיסוד הנ 16961 

והטעם לזה הוא מפני , י בהקדמה שם"ש המס"אלא שאין חכמה מלבד היראה וכמ, שגם היראה היא חכמה 16962 

, ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם, (ז"ברכות י) ל"ואז, שכל טוב לכל עושיהם´ שראשית חכמה יראת ה 16963 

והיינו שהנקודה , תורה ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהםכלומר שכל חכמת התורה והשכל הטוב של ה 16964 

, כלומר קיום התורה במעשה, היא יראת שמים, המרכזית המרכזת את כל חכמת התורה על כל מחלקותיה 16965 

ובשעת קיום במעשה , וכל החכמות אינן אלא כהקדמות והכנות לחכמה זו של יראת שמים וקיום התורה 16966 

 16967 .מתרכזות כולן ועל ידן יוצא המעשה

כבר נוכל גם אנחנו קצרי הראות וקטני המעש לגשת אל , ולכן אחרי שזכינו להמאורות הגדולים האלה 16968 

ודלו לנו את החספא , ל"י שנלמד ונעמול בעמלות העיון כפי שהורונו רבותינו הגדולים ז"ע, הקודש פנימה 16969 

לחיי עד ולעשות  להחיות נפשותינו, והמוסר´ למען נוכל למצוא את המרגליות הטובות בדרכי עבודת ה 16970 

ואך , ולא תהיה מצות התורה מצות אנשים מלומדה, שלא נלך ונגשש כעורים באפלה, נחת רוח ליוצרנו 16971 

, ליראה אותו לאהבה את תורתו ומצותיו וללכת בדרכיו, ´בזאת נתהלל תהלה אמיתית שנשכיל ונדע את ה 16972 

 16973 .למען הביא את הטובה והברכה עלינו ועל זרעינו לחיי עד

במה שנקבע לנפשנו לימוד של קבע , לתורתו ויראתו´ ולשוב לה, לשום את הדברים על לבנו שומה עלינו 16974 

ועל אלה שטעמו טעם מוסר מימיהם , ל"בספרי רבותינו הראשונים ז, בכל יום ממש אחד לא נעדר 16975 

וללמוד כל אחד שיעור מסויים באחד , מוטל הדבר ביחוד להתאחד באגודה אחת, בהישיבות הקדושות 16976 

עשו כתות כתות ועסקו בתורה לפי , (ג"ברכות ס) ל"וכבר ציוו חז, וסר שיקבעו ללימוד לרביםמספרי המ 16977 

ולכן מה טוב , וצווי זה כולל כל חלקי התורה וגם החלק השלישי בכלל, שאין התורה נקנית אלא בחבורה 16978 

 16979 .לאלה היכולים להתאגד וללמוד לימוד זה בעיון בחבורה

ל נאמר על זה כי יבוא אלי העם "א ז"שלפי הגר, והמוסר´ כת בדרכי הז נזכה שתבנה ותכונן נפשנו לל"ועי 16980 

בציבור , (´תענית ח) ל"וכפי אמרם ז, בהמצאו´ דרשו את ה, וכבר הובטחנו מפי הנביא, לדרוש אלהים 16981 



ובזה תזכה , (7א"שבת קנ) ובכגון זה נצטוינו עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידך, הוא בכל השנה 16982 

 16983 .(דליות יחזקאל)  .ור חיי התורה והיראהנפשנו לאור בא

 16984 

 16985 מאמר קפז

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 16986 

 16987 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

מסרו לו מפתחות דומה לגזבר ש, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, אמר רבה בר רב הונא 16988 

ל יראת שמים דומה לפתחים חיצונים "י ז"ופירש? בהי עייל, הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו 16989 

ואם לאו אינו חש , כך אם ירא שמים הוא נעשה חרד לשמור ולעשות, שדרך להם נכנסים לפנימיים 16990 

היא חכמה תורה עצמה ´ ה שאחרי שביארנו שהן יראת, ל ואינו חש לתורתו"להתפלא על אמרם ז, לתורתו 16991 

הנה הוא לומד וחוזר על ציוויו של מלך , כ איך יתכן להיות מציאות של אינו חש לתורתו"א, היא יראה 16992 

 16993 ?ולא יהיה חש לדבריו, גדול ונורא

שסוד התפילה הוא , אשר זוהי ודאי האמצעי הישר ליראה, והנה אותה התמיהה ממש היא בתפילה 16994 

אשר אין לו , ויראה ויכיר בשפלות עצמו כי הוא עני ורש, ´בורא יתלהתבונן בגדולתו ויכולתו של ה 16995 

ל עוד "וחז, והנה זה ודאי יראה באמת, וכי הוא צריך לו בכל וחייו תלויים בו, לעצמו אף לא כחוט השערה 16996 

 16997 .אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום, (´אבות ב) מוסיפים ואומרים

אלא באמת להפיל רחמים , מתפלל בעלמא"אבל לא כ, אשר היה הולך להתפללנתבונן נא ונתאר לנו אדם  16998 

כי כאן צריך הוא , ולמשל בברכת אתה חונן היה מתבונן ומכיר בידיעה גמורה, ותחנונים לפני המקום 16999 

כ שאם יבקש "ויודע ג, וישאר ממש בור וריק, ואם לא ישיג כאן לא תהיה לו דעת בשום אופן, להשיג דעת 17000 

שהרי אמנם , ומובטח הוא שישיג בקשתו, לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת´ רוב ההנה ק, באמת 17001 

 17002 .עונה לעמו בעת שועם אליו

! ואמנם הלא כך הוא באמת התפילה כתיקונה, אחרי תפילה כזאת היה ודאי יוצא משובח ומבוסם כראוי 17003 

ם ביום כנגד אברהם פעמי´ הלא הולכים להתפלל ג? איך נהיה אצלנו התפילה? ומה אנו רואים למעשה 17004 

ואיך נהיה כזאת מרחמים , וכל תפילותנו אינן אלא כעושה מה שמוטל עליו לעשות ולא יותר, יצחק ויעקב 17005 

, אבל זהו כוחו של היצר, זהו אמנם מהפלאים היותר גדולים? מעצמה של יראה אי יראה, ותחנונים גדולים 17006 

 17007 .הוא אומן להפריד ולחלק עד שלא נשאר כלום

כי באמת אין כלל , הנה הם בחינות בעצם הלימוד, סוד של חש לתורתו ואינו חש לתורתו והאמת הוא שכל 17008 

וכמו שכתוב , אלא הלימוד צריך להיות רק ענין של לקרוא ולהוציא בפועל את ציווי המלך, מקום ללימוד 17009 

כל כתב רב עמרם לשוייה איניש לקריאת שמע ב, ויקראנה ביראה ובכוונה, (א"ס´ אורח חיים סי) בטור 17010 

ש הוא פרוטגמא "שק, כתב המלך על בני מדינתו, פירוש פרוטגמא, כפרוטגמא חדשה, זמן דקרי ליה 17011 

 17012 .ה"דהקב

כל בני , מה הן עושין, ר ברכיה מלך בשר ודם משגר פרוטגמא שלו למדינה"א, והכי איתא במדרש 17013 

ה "אבל הקב, יעוקוראין אותו באימה ביראה ברתת ובז, המדינה עומדין על רגליהם ופורעים את ראשיהם 17014 

הרי לא הטרחתי עליכם לקרותה לא עומדים ולא , ש פרוטגמא דידי"קראו ק, שמו אומר לישראל´ ית 17015 

 17016 .אבל באימה וביראה וברתת ובזיע מיהא צריך, פרועי ראש אלא בלכתך בדרך

ל והקורא ציוויו ש, כל הלימוד צריך להיות כקורא פרוטגמא של מלך, וכמו כן הוא סוד הלימוד בכל מקום 17017 

הנה הוא ! כשלומד לא תגזול! כי הרי המלך מצוה, מוכרח הוא לקיים, מלך ודאי נופל עליו אימה ופחד 17018 

והוא מתעורר לידע איך להוציא זה הפרוטגמא לפועל , וצו המלך המזהירו שלא לגזול, שומע זה פרוטגמא 17019 

שתורה נלמדת  כ פשוט"וא, וכן כל התורה מלאה היא בפרוטגמאות המלך! וזו ודאי יראה באמת, ממש 17020 

עד שנעשה כל ? איך זה מפרידים תורה מיראה, ככה שהפליאה רבה מאד, באימה וביראה ברתת ובזיע 17021 

 17022 !נפרד לגמרי מיראה, וגם אינו חש לתורתו, עסק התורה כלימוד בעלמא

ו שאין זה מדבר "ח´ פי, הלומד על מנת ללמד, ל"וז (ד"אבות פ) ל על"י ז"ולא ידעתי עד כה הביאור בר 17023 

אלא על מנת לעשות , שזה אין מספיקין בידו לא ללמוד ולא ללמד, ד על מנת ללמד ולא לעשותבלומ 17024 

אך לוקח הדברים , לא שיטרח ויעיין הרבה אולי נמצא איסור בדברים המותרים, איסור והיתר כמשמעו 17025 

ין והלומד על מנת לעשות מספיק, מפני כך אין מספיקין בידו אלא כפי מחשבתו ללמוד וללמד, כפשוטן 17026 

ורצונו לטרוח כמה , ל שדעתו לפלפל בלימוד כדי לדעת אמיתת הדברים"ר, בידו ללמוד וללמד ולעשות 17027 

שכל עיקר מחשבתו אל , הרי זה על מנת לעשות, ולנהוג עצמו על פי האמת, ימים ושנים להשיג דבר קטן 17028 

 17029 .כ"שהכל בכלל המעשה ע, ולפיכך מספיקין בידו ללמוד וללמד ולעשות, המעשה להיות אמתי

אלא כקורא , כי הלומד על מנת לעשות לא נקרא זה כלל בבחינת לימוד, ל"זהו סודן של דברים לפי הנ 17030 

ז יהיה "ואם לאו עד, וזה ענין של חש לתורתו, ולדעת איך להוציא לפועל ציווי המלך, פרוטגמא של מלך 17031 



הסוד של אינו חש וכאן הוא כבר , אלא בחינה של לימוד בעלמא, אין זה כבר בבחינה זו, מה שיהיה 17032 

 17033 .ירחם´ מבהיל הדבר למתבונן ה, שאצלנו אין כבר אף בבחינת לימוד, לתורתו עד ירידת מצבנו אנו

היא באופן זה שיכוין בשעה שהוא קורא , ונראה דאימה ויראה זו, ל"ח שם בטור וז"ומה נפלאו דברי הב 17034 

נוטל את ´ דזהו ובכל נפשך אפי, להיות נהרג על קידוש השם המיוחד, שמע לקבל עליו עול מלכות שמים 17035 

כי אז בכוונה זו יקראנה באימה וביראה ברתת ובזיע , ועל זה אמר הכתוב כי עליך הורגנו כל היום, נפשך 17036 

 17037 .(דעת תורה)  .ל"עכ

 17038 

@ 17039 

 17040 מאמר קפח

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 17041 

 17042 .(ב"י´ דברים י) בכל לבבך ובכל נפשךאלהיך ´ ולעבוד את ה

אמונת זה סדר , היא אוצרו´ ל מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת יראת ה"אמר ר 17043 

ודעת זה , חכמת זה סדר קדשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוסן זה סדר נשים, עתיך זה סדר מועד, זרעים 17044 

אומרים לו נשאת ונתת , בא בשעה שמכניסין אדם לדיןאמר ר, היא אוצרו´ ה יראת ה"ואפ, סדר טהרות 17045 

, פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר, צפית לישועה, עסקת בפריה ורביה, קבעת עתים לתורה, באמונה 17046 

הלך , משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חטין לעלייה, היא אוצרו אין אי לא לא´ ה אי יראת ה"ואפ 17047 

, קב חומטין, ל"י ז"ופירש, ל מוטב אם לא העליתה"א, ל לאו"א, ומטיןל עירבת לי בהן קב ח"א, והעלה לו 17048 

 17049 .(.א"שבת ל) ל"ארץ מלחה ומשמרת את הפירות מהתליע עכ

והרי ודאי שזה שלמד כל התלמוד , היא אוצרו אין ואי לא לא´ ויש לעיין מהו זה שאומרין לו אי יראת ה 17050 

וקיים כל חלקי התורה בין אדם למקום ובין אדם  ,דהיינו פלפול בחכמה והבנת דבר מתוך דבר, כולו בעיון 17051 

שהרי לא יתכן לצפות לישועה ולישא וליתן , הלא ודאי שעשה כן מתוך יראה, מ באמונה"לחבירו כמו מו 17052 

כי , ואנו למדים מכאן, היא אוצרו אין אי לא לא´ כ מהו אחר כל זה אי יראת ה"וא, באמונה בלי יראה 17053 

 17054 .אמנם הא כיצד, אלא שהיא גופה תורה, והמצות יראה איננה רק כהכשר לקיום התורה

, ע מיוחדת היא על שמירת התורה בקום ועשה"כלומר מ, שמור זו משנה, (ח"ב כ"דברים י) ל בסיפרי"אז 17055 

עד שיהיו , והיינו החזרה על התורה, ש והיו הדברים האלה על לבבך"והיינו לשמור התורה בלב וכמ 17056 

וכל אלו כלולים במצוות , ועד שיהיו על לבבו, רין לו כאחותוועד שיהיו ברו, משוננין ומחודדין בפיו 17057 

 17058 .השמירה בקום ועשה

כי הרי אין לנו גדול , אינן באות בתולדה מדרכי הטבע, ואכן כל התוצאות האלו שהן תולדות החזרה 17059 

, שהיה לומד ומשכח לומד ומשכח עד שנתנה לו התורה במתנה (.ח"נדרים ל) ל"וגם בו אז, ממשה רבינו 17060 

כ שתהיו עמלים "ושנו בת, ש אם בחקתי תלכו"וכמ, י העמלות"לרכישת קניני התורה היא ע והדרך 17061 

שככל שהדעת גדולה ויתרה יכולה העמלות , והעמלות הזו אינה מפני קוצר הדעת וההשגה, בתורה 17062 

ל על משה רבינו "שהרי העידו ז, אלא אדרבא ככל שהדעת גדולה יותר העמלות גדולה יותר, להתמעט 17063 

 17064 .לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, וכן העיד על עצמו, על התורה שהיה עמל

היה למד תורה , (ז"ר מ"שמ) ל"ואז, נפשו נתן עליה דמו נתן עליה, (השירה´ מכילתא ריש פר) ל"ואז 17065 

אלא ללמד את ישראל שיהיו יגעים בתורה , ולמה היה עושה כך, ביום ופושט אותה בינו לבין עצמו בלילה 17066 

ל "ואז, א בפיך ובלבבך לעשותו"שתהא יגע בהם בפיך וכה, פ הדברים האלה"ל כי ע"זוכן א, ביום ובלילה 17067 

ל "א, (כ"מת, שומר וממונה על אוצר המלך) משל למלך שהיה אוהב לתיסומן, מנין שלא ישן ולא נתנמם 17068 

, ביקש לישן אמר אם אישן אני מפסיד אלו, משמחתו לא ביקש לא לאכול ולא לשתות, מדוד לך דינרי זהב 17069 

ביקש לישן אמר אם אישן אני מפסיד שלא אמר לי אלא , משה מודד התורה שכח ולא אכל ולא שתה כך 17070 

 17071 .יום בלבד´ מ

עכשיו , בלוחות הראשונות לא היה אלא עשרת הדברות בלבד, ה נצטערת חייך אין אתה מפסיד"אמר הקב 17072 

לך והכתיב והמכתב  ה כתוב"ל הקב"למה א. כתוב לך´ שנא, שנצטערת אני נותן לך הלכות מדרש ואגדות 17073 

כך , מה מכתב הראשון הוא מכתב אלהים, וכתיב ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון, מכתב אלהים הוא 17074 

אבל , ה כתוב לך תורה נביאים וכתובים שהיה בכתב"ל הקב"אלא כך א, בלוחות השניות מכתב אלהים 17075 

, ל שם"ואז, ב לי תורת פיךכיון שידע משה התחיל אומר טו, הלכות ומדרש ואגדות ותלמוד יהיה על פה 17076 

כ יום שקיבל את התורה "לטובתו של משה נתענה ק, ד טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך"הה, כתוב לך 17077 

 17078 .כ"ע

כי , י העמלות"ולא שמשיגים ע, ולמדים אנו מכל אלו המאמרים שהעמלות בתורה אך היא הדרך לקנייתה 17079 

י עמלות "אלא שע, ה"דרך להשיג את הקב כמו שאין, אין דרך כלל להשיג את התורה בדרכי ההשגה 17080 



, לכל ישראל´ שפירושו שתהיו עמלים בתורה שנא, וזהו אם בחקתי תלכו, זוכים שתנתן התורה במתנה 17081 

 17082 .לדור דעה מקבלי התורה ולמשה רבינו בכלל

שכמו שדרך , ´אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה (´משלי ד) והוא שאמר שלמה 17083 

כי יתכן למצוא בחיפוש של יום , י החיפוש אינה בדרך ערוכה מראש לחפש כך וכך"ונים עמציאת המטמ 17084 

אינה לפי מידת , י החיפוש"כך גם מציאת התורה ע, ב"ויתכן בשל שנה וכיו, ויתכן בשל חודש, אחד 17085 

 17086 .אלא לפי מידת הבקשה לחפש, החיפוש

עד שיהא , ר והסבל והעבודה בפרךאלא שתסבול נפשו הצע, והיינו שלא יפסיק ולא תקוץ נפשו בחיפוש 17087 

, כי הרי עד שהוא מוצא את המטמון אינו רואה שום ברכה בחיפושו, נדמה לו שיהיה עליו לחפש בלי סוף 17088 

אלא פתאום ובפעם אחת מתגלה לעיניו המטמון , י כל חיפוש וחיפוש"שהרי אינו מתגלה לפניו מעט מעט ע 17089 

ורק , כי אין דרך להשגתה, י עמלות"ים אותה עונמצא שהתורה אין משיג, כ בחיפושו"כולו שטרח כ 17090 

 17091 .והוא מביט נפלאות מתורתו, ה מאיר עיניו ומתגלה לפניו מטמון התורה"בשכר העמלות הקב

כי רק היראה היא , י היראה"לעמול בה וליתן נפשו עליה הוא רק ע, והדרך לקבלת עולה של תורה 17092 

ה על תכלית מעמד הר "וזהו שהעיר הקב, אלהוהיא המחייבת את האדם אל כל , הנותנת את הדחיפה לכך 17093 

כדי , ולא שהיא צריכה להם אחרי שיסעו מהר סיני, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, סיני 17094 

והוא , אלא שהוצרכה להם גם במעמדם בהר סיני עצמו, לקיים את התורה ולשמור אזהרותיה ולא יחטאו 17095 

והוא האבר שכל נשמת התורה , יותר שהכל תלוי בוחלק מתורתם שקיבלו בהר סיני והחלק המשובח ב 17096 

כ שלשמור את המטמון "ומכש, י היראה"שהרי גם למצוא את מטמון התורה אי אפשר אלא ע, תלויה בו 17097 

 17098 .י אוצר היראה"אי אפשר אלא ע, אחר מציאתו שלא ירקב ולא יתליע

, וצרו היא סגולת השמירההיא א´ והיינו דיראת ה, היא אוצרו´ יראת ה´ ל מה שנא"והוא מה שפירשו ז 17099 

העיקר הוא שמירה , ולכן גם אחרי לימוד כל התלמוד כולו בפלפול והבנה, י משמרת את הפירות"וכפירש 17100 

והיא הקב חומטין לתורה המשמרת אותה שלא , י היראה שיש בה סגולת האוצר"והשמירה היא רק ע, בלב 17101 

עירובין ) וכדאמרינן, היה לו לסם חייםורק על ידה זוכה הלומד שת, תתליע ותרקב ותהפך לו לסם המות 17102 

י מעמד הר סיני זכו שתהיה "ע, אלמלי לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל, (.ד"נ 17103 

 17104 .וסגולת היראה היא שהיא אוצר לשמור את התורה בלב הלומד, על פניהם´ יראת ה

ואף שכל , אוצרו´ לא תהיה יראת הכ "ואעפ, הרי לנו שיתכן שיקיים האדם הכל בין בתלמוד ובין במעשה 17105 

, א לצפות לישועה בלי יראה"וא, א לישא וליתן באמונה בלי יראה"כי א, א שנעשו בלי יראה"המעשים א 17106 

ז לא תהיה יראת "ובכ, ולכן יתכן שיעשה הכל וגם יראה בכלל, מ לא כל יראה היא אוצר"מ, וכיוצא בהם 17107 

וכל , שים שעשה הם קיימים לעולם ולעולמי עולמיםהוא רק אם כל המע, אוצרו´ כי יראת ה, אוצרו´ ה 17108 

 17109 .כדוגמת התורה שקיבלו מהר סיני, התלמוד שלמד תקוע בלבו שלא תשתכח ממנו לעולם

וכתב המסילת ישרים , ´והוא מה שכתוב אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה 17110 

י "כי ע, ואין הכונה בזה, ´ן יראת האלא אז תבי, אז תבין דינים, לא נאמר אז תבין הלכות, בהקדמה 17111 

אלא שהדרך להבנת ההלכות והדינים היא , הבקשה והחיפוש כחיפוש המטמונים מבינים רק את היראה 17112 

גם , ומגלים עיניו להביט נפלאות מן התורה, י היראה זוכים למטמון התורה כולה"כי רק ע, היראה 17113 

 17114 .בהלכותיה ודיניה ופלפולה והבנתה דבר מתוך דבר

כי , ואי לא לא, אוצרו אין´ ה אי יראת ה"אפ, ל שאחרי פלפלת בחכמה והבנת דבר מתוך דבר"ז ש"וכמ 17115 

ורק אז התורה משתמרת אצלו והיא , אוצרו´ הפלפול וההבנה הוא פלפול והבנה של תורה רק אם יראת ה 17116 

 17117 ולפיכך אמר הכתוב אם תבקשנה ככסף וכמטמונים, י סגולת האוצר שביראה"ע, כתובה על לוח לבו

 17118  .כי הפוך בה והפוך בה דכולה בה, תבין את הכל´ כלומר כשתבין יראת ה, ´תחפשנה אז תבין יראת ה

 17119 .(דליות יחזקאל)

 17120 

 17121 מאמר קפט

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 17122 

 17123 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

ד להרחיב התורה אין על עפר "ד חיזוק בהמ"ולעורר ע, ני בא למלאות דברי אשר נדברנו טרם נסיעתיהנ 17124 

ובאין , ע בספריהם"כאשר האריכו רבותינו נוחי נפש זי, אכן גם היראה לימוד המוסר ראשיתה, משלה 17125 

ב מקום להרחי, לזאת בהיות ימינכם פשוטה להחזיק בעץ החיים אכלו וחיו לעולם, מקום פסו שוחריה 17126 

סמכוני נא , אשר מעפר תשח אמריה לאמר, תנו נא יד לתמוך אחותה הצעירה הנופלת, לתורה ולתעודה 17127 

 17128 .סמכוני במקום צר

, ש"ית´ לשפוך נפשו אל ה, אשר ינוע לבבו ויסור שמה להביא מנחה טהורה, והיה האיש רך הלבב 17129 

אז יכנע לבבו להטיב מעט  או, אז אשא ראש ואדע כי נשרש זרע לצדק, בשבירת הלבב אשר לא יבזה 17130 



, ´שמעו נא לקולה וישמע אליכם ה, הלא הצליח דרכי להוציא פרי יקר למענה, דרכיו וליישר מעלליו 17131 

כי דורשיו , הקילו נא בהפרטים, וותרו נא ואל תעמדו על המקח, להצליחכם בכל אשר תפנו לטובה 17132 

ולהלוך ´ קו ידים רפות ליראה את האמצו ברכים כושלות וחז, פן תדחקון וינזרו הלאה, מועטים וחלשים 17133 

 17134 .(ב"אור ישראל מכתב י)  .בדרכיו לטוב כל הימים

 17135 

 17136 מאמר קצ

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 17137 

 17138 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

כי , והנה חכמינו אומרים שאין הכוונה ליראת העונש? שואל מעמנות "מהי יראה זו שהשי, ויש להתבונן 17139 

הרי אנו רואים , ולכאורה לא מובן, אלא ליראת הרוממות, יראה זו אינה אלא לעמי הארץ ונשים וקטנים 17140 

וכל העונשים לא באו לעולם אלא לשם מטרה זו כדי , ה הטביע באדם את היראה מפני העונשים"שהקב 17141 

, לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב (ט"ברכות נ) ל"ש חז"כמ, ראהלהביא את האדם לידי י 17142 

כדי שבני האדם ייראו , ובודאי זוהי המטרה של כל הצרות והפורעניות המתרגשות בעולם בכל רגע 17143 

 17144 .מלפניו

לפי שאני יודע את יצרו כי , ה עד שלא בראתי את האדם התקנתי לו יסורין"אמר הקב, ל"וכן מצינו בחז 17145 

לקח עמו , הלך רבו לקנותו והיה יודע בו שהוא רע, משל לעבד רע שהיה נמכר, האדם רע מנעוריו יצר לב 17146 

למה לא מחשיבים יראה זו ואינה , ומכיון שכך, (ט"ילקוט משלי י) כבלים שאם יסרח יהא רודה אותו בהם 17147 

 17148 ?והיאך אפשר לדרוש מהאדם שיעקור טבעו ולא יירא מהעונש? אלא בשביל נחותי דרגה

, י לפי שהאדם בדמות המלאכים נברא ויתקנאו בו"רש´ ר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ופיויאמ 17149 

תמה הרי המלאכים הם בעלי כוחות גדולים שיש להם היכולת לראות ולשמוע מסוף , לפיכך נמלך בהם 17150 

ובעל כוחות , כ גם האדם שנברא בדמותם היה צריך להיות ענק בקומתו ובדעתו"וא, העולם ועד סופו 17151 

ואילו בסופו של דבר אנו רואים את האדם כגולם קטן על , עליונים שיראה וישמע מסוף העולם ועד סופו 17152 

וכל כוחותיו מוגבלים , ואינו רואה ואינו שומע יותר מבתוך מחיצתו, מידתו קטנה ודעתו פחותה, הארץ 17153 

 17154 ?ה חשש שהמלאכים יתקנאו בו"והיכן גדולתו שהקב, ומצומצמים

, כוחות האדם מטבע תולדתו הם עליונים מאד בדומה למלאכים ועוד יותר מהם ,אולם לאמיתו של דבר 17155 

, ר מן הארץ עד לרקיע היה"אדה, (ח"סנהדרין ל) ל אומרים אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה"חז 17156 

עד שהיה מוטל גולם לפני מי שאמר והיה העולם הראה לו דור דור , וכן חכמתו ותבונתו היתה להפליא 17157 

ה כאילו התפאר בו "והקב, (7ד"ר כ"בר) דור דור ומנהיגיו, דור דור וסופריו, דור דור וחכמיו, ודורשיו 17158 

 17159 .(ז"י´ שם פ) לפני המלאכים ואמר להם חכמתו מרובה משלכם

הוא מושך , התשובה היא שבשעה שהאדם חוטא? ואם תאמר למה אנחנו לא רואים את האדם בגדולה זו 17160 

אבריו , אזניו פוסקות לשמוע כיאות, ניו חדלות לראות כראויעליו מסך ומסתיר את כוחותיו עד שעי 17161 

את ההנחה הזאת מגלים , ודמותו ממועטת ומצומצמת, וכל תפארת גדולתו כאילו מתכסית בערפל, נחלשים 17162 

ל למה אינו "ושואלים חז, (ג"ויקרא י) הכתוב אומר אדם כי יהיה בעור בשרו, ל בדברים מפורשים"לנו חז 17163 

 17164 ?אל אלא אדם כי יהיהאומר דבר אל בני ישר

וכשבראו , ר בראו כדמותו"ה את אדה"בשעה שברא הקב? כיצד, ר"ל שזה הכתוב מדבר באדה"אמרו חז 17165 

דכתיב תמשילהו במעשה ידיך , ה בעולמו"והיה שולט בכל מה שברא הקב, בראו מסוף העולם ועד סופו 17166 

, (´חבקוק א)א  ממנו משפטו יצ, ר"ולכן נאמר איום ונורא הוא זה אדה, (´תהלים ח) כל שתה תחת רגליו 17167 

, ה כמידת בשר ודם"שאין מידתו של הקב? למה, ה יסורין מגופו"מביא עליו הקב, שבשעה שהוא חוטא 17168 

אלא מגופו של אדם רודה , ה אינו כן"והקב, מידת בשר ודם כשסרח עליו עבדו מביא את הכבלים וכובלו 17169 

 17170 .(´ח´ א תזריע זתנחומ) ממה שכתוב אדם כי יהיה בעור בשרו? ומנין, אותו

ה שהוא בורא כל "לגבי הקב, לכאורה אנו מפרשים את הכתוב איום ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא 17171 

ל שאיום ונורא הוא זה האדם שנברא "והנה מגלים לנו חז, העולמות והוא החורץ משפט לכל הברואים 17172 

אין , אדם עצמו משפטו יצאוממנו מן ה, והוא השליט בכל העולם, ה ובכוחות עליונים"בדמותו של הקב 17173 

, ז שהאדם חוטא"אלא עי, (תנחומא שם) הוא אינו חפץ לחייב שום בריה, ה מביא משפט על האדם"הקב 17174 

הוא בעצמו בגלל חטאיו , הוא בעצמו מוציא עליו משפט וגורם שמביא נגעים בעור בשרו ויסורים בגופו 17175 

וגורם שעיניו תהיינה , מה שנברא בעולםה ושליט בכל "שהוא כדמותו של הקב, מוריד את דמותו מגדולתו 17176 

 17177 .ומקבל צורה כגולם קטן וחלש, מכוסות ואזניו תהיינה סתומות

ובכל זמן , אין טבע תולדתו משתנה, עם כל התמעטות דמותו של האדם בגלל חטאיו, אולם עם כל זה 17178 

עד סופו ויראה מסוף העולם , שיתרומם מעל חטאיו יעמוד שוב על דמותו הראשונה כבתחילת יצירתו 17179 



ואמנם במשך הדורות הגיעו אישים מסויימים למדרגות כאלה שנפקחו , וישלוט בכל מה שנברא בעולם 17180 

 17181 .וכוחותיהם התעלו למעלות עליונות בדומה לבני אדם הקדמונים, עיניהם ואזניהם

שכוחותיו הגיעו לממדים כאלה שהם , ל שהם מתארים את שיעור קומתו של אברהם אבינו"מצאנו בחז 17182 

, (א"ישעיה מ) מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו, ל"והנה מה שדורשים חז, מכל המושגים שלנו למעלה 17183 

חי העולמים שהיה , צדק יקראהו לרגלו? מי הוא זה שהעיר לבם של מזרחיים שיבואו ויפלו ביד אברהם 17184 

יו שלוש פסיעותיו של אבינו אברהם ה, י בן זימרא אמר"לוי בשם ר´ ר, מאיר לו בכל מקום שהיה הולך 17185 

לא נתאבקו , אבהו´ נחמיה אמר בשם ר´ ר, אורח ברגליו לא יבוא´ שנא, י בר סימון אמר מיל"ר, מילין 17186 

 17187 .(ג"מ´ ר פ"בר) רגליהם אלא כזה שהוא הולך מביתו לבית הכנסת

כי מי שהעיר ממזרח להפיץ בעולם אמונה באל , ולאחר שהגיע למדרגה כזו אין פלא על גדולתו וגבורתו 17188 

עינים אחרות לו ואורות העולם מתגלים , כלומר שהוא מכריז על הצדק בעולם, יקראהו לרגלויחיד וצדק  17189 

אדם זה איום , וכל הכוחות שלו אחרים המה, שכל פסיעה שלו היא כמה מילין, ורגלים אחרות לו, לפניו 17190 

 17191 .ונורא הוא וראוי הוא שיאמרו עליו תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו

ויאמר , כתוב בתורה על יצחק וירח את ריח בגדיו ויברכהו, צאים גם אצל יצחק ויעקבתופעה זו אנו מו 17192 

, ל אין לך דבר שריחו קשה מן השטף של עזים"ואחז, (ז"בראשית כ) ´ראה בני כריח שדה אשר ברכו ה 17193 

הדא הוא דאמר ליה ראה ריח בני כריח , אלא בשעה שנכנס יעקב אבינו אצל אביו נכנסה עמו גן עדן 17194 

 17195 .(ה"ר ס"בר) הדא מה דאמר בא זדון ויבא קלון, ובשעה שנכנס עשיו אצל אביו נכנסה עמו גיהנום ,השדה

כי שום איש לא הרגיש כל הבדל בין ריחו של , מצד אחד אנו רואים כמה היה מפותח חוש הריח של יצחק 17196 

שחושיו של האדם הרי כאמור , ואילו יצחק הבחין כאן בין גן עדן לבין גיהנום, יעקב לבין ריחו של עשיו 17197 

אבל , אלא שהאדם בעצמו מטשטשם, וכוחותיו מגיעים מסוף העולם ועד סופו, בטבעם הם מופלאים מאד 17198 

וחושיו נפקחו במידה כזאת שהבחינו במהותו של , יצחק אבינו התרומם למדרגה שחזר לדמותו הטבעית 17199 

 17200 .גן העדןואילו ביעקב חדר מבעד לשטף העזים ריח , עשיו את ריח הגיהנום שנלוה עמו

כי מצד אחד בידו לעמוד במדרגה כזו שהוא נמצא תמיד בתוך גן עדן , והנה אמנם איום ונורא הוא האדם 17201 

בידו , ומצד שני משפטו ושאתו ממנו יצא, ובכל מקום שהוא הולך בא גן העדן עמו, ר"כדוגמת אדה 17202 

ינו מרפה ממנו לרגע והגיהנום א, להשפיל את עצמו עד לידי דרגה כזו שהוא נמצא תמיד בשאול תחתית 17203 

 17204 .ומלווה אותו בכל מקום

כאשר בא סנחריב מלך אשור להילחם , פקח גם עיניהם של רשעים, ´ומצינו עוד שכשעלה רצון מלפני ה 17205 

וישכימו בבוקר , ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף´ ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה, בחזקיהו 17206 

אזנים גילה להם ושמעו שירה מפי , יצחק בר נפחא´ אמר רו, (ט"י´ מלכים ב) והנה כולם פגרים מתים 17207 

 17208 .(ה"סנהדרין צ) חיות ומתו

נפקחו אזניהם והגיעו להן קולות שבני האדם , ז כשהיה צורך בכך"ובכ, הרי שמחנה אשור שהיו רשעים 17209 

יצחק בר נפחא לא אמר ´ ודוק שר, שירה של חיות הקודש, ושמעו שירה משמים, לא רגילים לקלוט אותם 17210 

כלומר שחוש שמיעה כזה טבוע בכל אדם מתחילת יצירתו , אלא אזנים גילה להם, זנים נבראו להםשא 17211 

ה נס "וכאן עשה הקב, אלא בגלל חטאיו ירד ממדרגה זו ואזניו נסתתמו, ובכוחו לקלוט שירה משמים 17212 

אלא שהם לא היו ראויים לכך מצד , שחוש השמיעה שלהם יפעל כפי כוחם הטבעי, וגילה את אזניהם 17213 

 17214 .ולכך לא עמד בהם כוח לשמוע שירה זו ומתו כולם, מדרגתם

´ הגמ, כבר יש בהם חוש שמיעה מופלא למאד, ומצינו שלא רק לגדולים אלא אף עוברים במעי אמם 17215 

מביאה שמעוברת שהריח עוברה ביום הכפורים מריח של תבשיל ומתאוה לו ואם לא תאכל שניהם  17216 

שהריחה ויום )א  ומסופר ההיא עוברה דארח, (.ב"ומא פי) מאכילים אותה עד שתשיב נפשה, מסוכנים 17217 

לחושו לה , אמר להו זילו לחושו לה דיומא דכפורי הוא, אתו לקמיה דרבי, (י"רש, הכפורים היה 17218 

ירמיה ) קרי עליה בטרם יצרתיך בבטן ידעתיך, (קיבלה את הלחישה שפסק העובר מתאותו)א  ואילחיש 17219 

 17220 .יוחנן´ נפק מינה ר, (´א

קרי עליה זורו רשעים , חנינא אמר להו לחושו לה ולא אילחישא´ אתו לקמיה דר, דארחאההיא עוברה  17221 

כבר יש לו חוש , הרי יש אשר עובר בעודו ברחם אמו, נפק מיניה שבתאי אצר פרי, (ח"תהלים נ) מרחם 17222 

´ אלא שהעובר השני בימי ר, שבזמן שלחשו לו שיום הכפורים היום פסק מתאותו, שמיעה מופלא כזה 17223 

 17224 .א היו אזניו סתומות ולא האזין כלוםחנינ

שראוי כל אחד אף בדורותינו לחזור לחוש אזניו הטבעיות ולקלוט את כל , ו"ומכאן עלינו ללמוד בק 17225 

ואמנם שבאחרית הימים יגיעו , וכמו בחוש השמיעה כך בכל הכוחות והחושים, הקולות הנמצאים בבריאה 17226 

 17227 ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח´ השהרי כתוב והריחו ביראת , למדרגות גדולות כאלה

כ "יהיה כ´ כלומר שחוש הריח של משיח ה, (ג"סנהדרין צ) ל דמורח ודאין"ומפרשים חז, (א"ישעיה י) 17228 

 17229 .שמהרחה לבד ישפוט בני האדם, מפותח



 17230 תל מתארים אותו שתהיה ירידה רוחנית וחוצפא יסגא והמלכות תיהפך למינו"הרי שאף באותו דור שחז

הרי שגם , כ מפותח אצלו"בכל זאת יגיע מלך המשיח למדרגה כזו שחוש הריח יהיה כ, (7ט"סוטה מ) 17231 

ואם רק , אלא שהם סתומים, בדורותינו נמצאים בבני האדם כל הכוחות והחושים כבתחילת יצירתם 17232 

מצבו של ויחזרו ל, יראו וישמעו ויבינו הכל, יתרוממו למדרגה יותר גדולה ויפקחו את עיניהם ואזניהם 17233 

ישעיה ) וזוהי כוונת דברי הכתוב על תקופה זו ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים, ר ודור המדבר"אדה 17234 

 17235 .(א"י

ובכל , סיכום הדברים שהאדם נשאר לעולם במציאותו כבתחילת יצירתו וחושיו וכוחותיו מופלאים מאד 17236 

עשי ידיך כל שתה תחת הדורות נאמר עליו ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו תמשילהו במ 17237 

הוא בידיו מביא עליו עונשים ונגעים , אלא משפטו ושאתו ממנו יצא, ואיום ונורא הוא האדם, רגליו 17238 

בכוחו של כל אדם , אבל בכל עת וזמן, ומשפיל עצמו למצב של גולם קטן וחלש, ומצמצם את דמותו 17239 

תון בכל הדורות בגן עדן מצד כל אדם נ, ולשוב למדרגתו העליונה הטבעית, לחזור ליצירתו הראשונית 17240 

 17241 .אחד ובגיהנום מצד שני

שימשוך עליו את ריח גן העדן שהיה שרוי בו , מצד אחד בכוחו להעלות את עצמו במצב רוחני כזה 17242 

וזאת , שבכל מקום שילך יתלווה אתו הגיהנום, ומצד שני בכוחו להשפיל את עצמו עד כדי כך, ר"אדה 17243 

אלא שיפחד מהשפטים שהוא מביא , סבל העונשים שיבואו עליולא שיפחד מ, צריכה להיות יראת העונש 17244 

מרוממות , וכמוה כיראת הרוממות, על עצמו המטשטשים את טבעו ותכונותיו ומגבילים את כל כוחותיו 17245 

 17246 .וממעט את דמות האלהית המופלאה, עצמו שהוא מוריד כל ערכה מדכא את צלם האלהים שבו

ל אומרים אילולא מקרא "חז, כביכול´ מביא משפט גם על ה אלא, ועוד לא די שמשפטו ושאתו ממנו יצא 17247 

, (ו ילקוט שם"ישעיה ט) נשפט´ אלא כי באש ה, שופט אין כתיב כאן´ כתוב אי אפשר לאומרו כי באש ה 17248 

ובתוך , במשפט´ אלא מכניס כביכול גם את ה, הרי שאם האדם חוטא אינו רק מביא משפט על עצמו 17249 

 17250 .עמו אנכי בצרה, עמו´ שגם ההוא גורם , הגיהנום שיוצר לעצמו

ולא רק עם , כביכול סובל יחד עמו בצרותיו´ כלומר שה, (ג"ישעיה ס) וכן אומר הנביא בכל צרתם לו צר 17251 

שבזמן שהוא , כ הרי אין יראה גדולה מזו"וא, (ו"קמ´ ר´ ילקוט שמואל ב) עמו אלא עם כל יחיד ויחיד 17252 

וזה מה , ופוגע בדמותו כביכול´ הוא גם מיצר את ה יחד עם זה, מביא עונשים על עצמו ומפחית את דמותו 17253 

 17254 .(אור הצפון)  .שאמר הכתוב והאלהים עשה שייראו לפניו

 17255 

 17256 מאמר קצא

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 17257 

 17258 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

עשרה , שמהותה של תורה הוא אהבה, י השם אהבה"צריך להגדירה ע, תה של תורהלהגדיר מהו 17259 

בכל המקום אשר אזכיר את שמי ´ אחד שנא´ ומנין אפי, שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם 17260 

ואין זה מצד קלות הענינים , אחד עוסק בתורה שכינה עמו´ ל שאפי"ואמרו חז, (ג"אבות פ) אבוא אליך 17261 

, ´ל גילו לנו עד כמה התורה היא דבק וחיבור לאדם עם הבורא ית"שחז, אלא להיפך, ר לחשובכמו שאפש 17262 

שהתורה מחברתו מיד עם , אחד יושב ועוסק בתורה תיכף השכינה שרויה אצלו´ כ גדול שאפי"חיבור כ 17263 

 17264 .הבורא כביכול

וחותם באהבה  ,אהבה רבה אהבתנו להודות לך וליחדך באהבה, ז כל סדר הברכות הוא על אהבה"ומשו 17265 

´ ה´ אל´ שמע ישראל ה, אחרי ברכה זו באה קבלת מלכות שמים, משום דמהותה של תורה הוא אהבה 17266 

משום שמהותה של , ואחרי כן והיו הדברים תורה´ ואחרי כן ואהבת את ה, אחד שאין לבנו חלוק, אחד 17267 

ה הוא "ישראל וקובהיינו שהתורה ו, דבק המדבק לבותן של ישראל עם אביהן שבשמים, תורה הוא אהבה 17268 

חד הוא מדובקים ומחוברים עד , מחובר ומדובק בקשר אמיץ וחזק מבלי היפרד לעולם, חוט משולש 17269 

 17270 .לאחד

אבל לפנימיותו עדיין לא הגענו להרגיש , ל שתמיד אנו מדברים אודותיו"אחרי הצעתנו זה נבין מאמר חז 17271 

ה לישראל "אמר הקב, נמכר עמוויש לך מקח שמי שמכרו  (ג"ל´ ר פ"שמ) ל"אחז, את נשמת הדברים 17272 

משל למלך שהיתה לו בת יחידה בא אחד , ויקחו לי תרומה´ מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה שנא 17273 

, אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא לפרוש ממנה איני יכול, מן המלכים ונטלה ביקש להוליכה לארצו 17274 

ה עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד אלא זו טוב, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך 17275 

 17276 .עשה לי שאדור אצלכם שאיני יכול להניח את בתי

, לומר לכם אל תטלוה איני יכול, נתתי לכם את התורה לפרוש הימנה איני יכול, ה לישראל"כך אמר הקב 17277 

, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם´ שנא, אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו 17278 

שהוא , ´ותמיד מורגלים אנו להבין שענין לפרוש ממנה איני יכול אין זה מצד התורה אלא מצד הבורא ית 17279 



ל גילו לנו כאן מעלת "ז מתבאר שחז"ולפי, כ את התורה עד שאינו יכול להפרד ממנה בשום אופן"אוהב כ 17280 

 17281 .איני יכולעד שלפרוש ממנה , כ חזק עם הבורא"חיבור כ, כ גדול"שהתורה היא דבק כ, התורה

ע בעלמא "אהבה אינה מ, א ליראה ולאהבה אותו"שואל מעמך כ´ אל´ מה ה, יסוד כל התורה הוא אהבה 17282 

ן "הרמב, בחינות בהחיבור של הבורא עם הנבראים, הכל הוא רק בחינות אהבה, אלא יסוד כל המצוות 17283 

והמתבאר , רהדלכאורה איזה טעם הוא על הבחי, אתכם´ א מאהבת ה"כתב אהא דכתיב לא מרובכם כ 17284 

דכשנאמר על אחד שהוא אוהב את חבירו אין כאן שום , מדבריו שם דאהבה עצמה זהו הטעם היותר גדול 17285 

שזוהי סגולת ישראל שהם מחוברים ודבוקים , כ ישראל לבוראו או יהודאי או צלוב"כמו, טעם רק אהבה 17286 

 17287 .וזהו אהבה, בבורא

מתאימים לזה מאד דיני , והאדם´ ן הבורא יתא החיבור בי"ז, מ שביארנו שיסוד התורה הוא אהבה"ולפ 17288 

תורה , דהמפסיק מלימודו מפסיק הוא החיבור ואין זה גדר תורה, (´יהושע א) ת והגית בו יומם ולילה"ת 17289 

א "כ תורה א"כמו, שהוא אי אפשר, והוא כמו שאומר על כח מַאגנעטי שאינו מושך, היא חיבור עולמו 17290 

דלימוד , (7ט"סנהדרין צ) אשה חסר לב זה הלומד תורה לפרקיםל נואף "וזהו שאמרו חז, שיהיה בה הפסק 17291 

 17292 .א שיהיו בה פרקים"לפרקים אין זה בגדר תורה שהיא חיבור עולמי וא

, בההוא מינא שראה את רבא שלמד תורה ולא הרגיש שדמו נוזל מפצעו (.ח"שבת פ) ל"וזהו שסיפרו חז 17293 

כ גדול המדבק ומחבר "שהוא דבק כ, ענין תורה והוא משום שזהו, שלכאורה אין אנו מבינים איך יתכן כזה 17294 

עוד בדורנו אנו זכינו , התפשטות הגשמיות לגמרי, עד שאי אפשר להפסיק אף לרגע אחד´ אל הבורא ית 17295 

 17296 .עד שלא הרגישו אז סביבותם כלום, מדובקים ממש, לראות אנשי מעשה שכוח עיונם היה גדול עד מאד

בלי ´ שאפילו במעשים הגשמיים יהיו תמיד דבוקים בבורא ית ,כתב (א"דברים י) פ ולדבקה בו"ן ע"הרמב 17297 

שלא היו נסתרים באהליהם אלא , כתב על האבות שהיו רועי צאן (א"ג פנ"נ ח"במו) ם"הרמב, הפסק 17298 

משום , (ב"ר פפ"בר) כ הלא האבות הן הן המרכבה"ואעפ, נושאים ונותנים עם העולם הגדול אנשי מסחר 17299 

 17300 .´ז תמיד מופשטים מגשמיות לגמרי ודבוקים רק בבורא ית"י היו בכמ הגשמ"בעסקם במו´ שהאבות אפי

עליו להתבונן ולהשתומם איך זה יתכן להיות הפסק בחיבור , באמת היודע ומבין גודל החיבור והדבקות 17301 

שזה מן , המבין שיסוד התורה הוא אהבה יבין באמת שתורה ושנאה אי אפשר להן לדור בכפיפה אחת, כזה 17302 

דיתכן שילמדו היום יותר מאשר , צריך להבין החילוק בין דורות ראשונים לאחרונים ובאופן זה, הנמנע 17303 

היו מחוברים תמיד בלי הפסק עם , אבל החילוק הוא שהם אף אם למדו רק שעות אחדות ביום, לפנים 17304 

 17305 .ח שעות ביום אבל דבקים לא יהיו"ובדורות האחרונים יתכן שילמדו גם י, ´הבורא ית

, מלמד שהמקום מתאוה שיהיו ישראל עמלים בתורה (ו"ויקרא כ) בחקותי תלכו איתא בתורת כהנים אם 17306 

הרגשת דבריהם אינו שמה שכתוב בפרשה יהיה שכר בעד , היינו שלשון אם פירושו לשון בקשה כמו לו 17307 

ומתאוה , ה כביכול טוען הלואי עמי שומע לי כי אז כמה טוב ונועם היה מוצא"רק שהקב, העמל בתורה 17308 

 17309 .משום שעמלה של תורה זוהי אהבה, של תורהה לעמלה "הקב

 17310 .(א"קצ´ א עמ"דעת חכמה ומוסר ח)  

 17311 

 17312 מאמר קצב

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 17313 

 17314 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

אלהיך שואל מעמך כי אם ´ ועתה ישראל מה ה´ שנא, ת שמיםחנינא הכל בידי שמים חוץ מירא´ ואמר ר 17315 

ה "שמעון בר יוחאי אין לו להקב´ ר חנינא משום ר"והא, אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא, ליראה 17316 

, לגבי משה מילתא זוטרתא היא, אין? היא אוצרו´ יראת ה´ בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים שנא 17317 

קטן ואין לו דומה עליו , ממנו כלי גדול ויש לו דומה עליו ככלי קטן ר חנינא משל לאדם שמבקשים"דא 17318 

 17319 .(7ג"ברכות ל) ככלי גדול

, שואל מעמך´ ההכרח כאן הוא מלשון מה ה, ל מכאן כי הכל בידי שמים"עלינו להבין איך הכריחו חז 17320 

מי ה שואל יראה מהאדם כ"כביכול הקב, על דרך וכי ישאל איש מעם רעהו, שואל הוא לשון שאלה 17321 

ממי שמבקשים ´ ומדוייק בזה ציור הגמ, ה שואלו"ממש כאילו היראה היא כלי שהקב, ששואל כלי מרעהו 17322 

, אמנם הכל בידי שמים, והענין נפלא! כי זהו באמת ענין היראה, ממנו כלי גדול ויש לו או כלי קטן ואין לו 17323 

כלי שבו יוכל לקבל אך האדם צריך להכין את ה, ה לתת לאדם"כל הברכות וכל ההשפעות יכול הקב 17324 

 17325 .ה מאתנו כלי זה והוא יחזירו לנו מלא כל טוב"ושואל הקב, והכלי הזה היא היראה, הברכה והשפע

שואלים ממנו יראה בבחינת , אדם גדול המוכן לקבל שפע רב מן השמים, ולא מכל אדם מבקשים אותו כלי 17326 

כי כל ימינו פנו , ובחמתך נבהלנו כי כלינו באפך, ה דרשו כלי גדול מאד של יראה"לכן ממרע, כלי גדול 17327 

מאדם קטן אין שואלים , (´תהלים צ) מי יודע עוז אפך וכיראתך עברתך, בעברתך כלינו שנינו כמו הגה 17328 



, אבל עד כמה שהוא זקוק לברכת שמים גם הוא צריך להכין כלי קיבול לברכה, יראה במידה כבירה כזאת 17329 

 17330 .וזוהי היראה

הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי והחזק והאמיץ ´ האאמר , חנינא´ ההוא דנחית קמיה דר 17331 

! למה לי כולי האי? כי סיים אמר ליה סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך, המתין לו עד דסיים, והודאי והנכבד 17332 

ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפילה לא , אנן תלת דאמרינן אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא 17333 

משל למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפי דינרי זהב , ואת אמרת כולי האי ואזלת, ין למימר להוהוינן יכול 17334 

 17335 .(ברכות שם) !הלא גנאי הוא לו, והיו מקלסין אותו בשל כסף

בכל שבח שמשבחים את , לך דומיה תהלה, ה הוא נורא תהילות יראוי מלהגיד תהילותיך פן ימעטו"הקב 17336 

וכאשר , חנינא המתפלל שהירבה שבחים בחוסר יראה´ תפס ר, זוה צריך להיות צליל של יראה "הקב 17337 

הן ההכנה לבקשות , ה"ע שהן שבחו של הקב"והנה שלוש הראשונות בשמ, חסרה יראה השבח נפגם 17338 

על זה באה המימרא , אם בשבחים חסרה יראה אין כאן הכלי הראוי לקבלת הברכה, הבאות אחריהן 17339 

 17340 .חנינא´ השניה של ר

כ חזקה עד שהוא רואה את עצמו בטל "וההכרה כ, שהוא נברא לפני הבורא יראה היא הכרת האדם 17341 

ז הוא נהיה כלי לקבל ברכה "ודוקא עי, זוהי ההתייחסות האמיתית של האדם אל הבורא, ´ומבוטל לפניו ית 17342 

כי הכל כוחו ועוצם ידו , בלי יראה חי האדם לעצמו ואינו רואה כלל שהוא זקוק לשפע מלמעלה, ´ממנו ית 17343 

ומתנות אלו , ל זה נקרא שהוא חטף מעלתו"אבל בלשון חז, יתכן שהוא יהיה גם חכם גבור ועשיר, עשו לו 17344 

 17345 ה יש להן קיום"ורק כשהן באות מכוח הגבור של הקב, בשעה שאינן מן המקום סופן להיפסק ממנו

 17346 .(´תנחומא מטות ה)

ה כלי "תנן לא מצא הקב (סוף עוקצין) אולם במשנה, שהיראה היא כלי מחזיק ברכה, היוצא מדברינו הוא 17347 

הרי הכלי המחזיק ברכה הוא , יברך את עמו בשלום´ עוז לעמו יתן ה´ ה´ שנא, מחזיק ברכה אלא השלום 17348 

הלוחות הראשונים , ההבדל בין שניהם הוא ההבדל בין הלוחות הראשונים לשניים? השלום ולא היראה 17349 

ה שהוא יפסול "ה למרע"יוה הקבהלוחות השניים צ, ה וחרות עליהם מכתב אלהים"ה למרע"נתן הקב 17350 

פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על , אותם ויביאם על ההר 17351 

 17352 .(כי תשא) הלוחות הראשונים אשר שברת

ה "בראשונה נתן הקב, ה שהראתה את מצב לבו של הכלל ישראל0בספרים מובא כי הלוחות היו כמו מרא 17353 

נתן ´ הוא ית, הכשיר את לב הכלל ישראל ונתן בתוכו את התורה´ וזה כאילו הוא ית ,בעצמו את הלוחות 17354 

התורה והכלי , יברך את עמו בשלום´ עוז לעמו יתן ואין עוז אלא תורה ה´ זהו ה, את הלב והתורה ביחד 17355 

ה שהוא "ה למרע"אחרי שקלקלו את לבם בעגל ציוה הקב, שלה דהיינו לב מתוקן ירדו ביחד מלמעלה 17356 

והכלי , סימן הוא שהפעם הכלל ישראל בעצמו היה צריך להכין את לבו לקבלת התורה, ל האבניםיפסו 17357 

הכלי שאנחנו יכולים וחייבים , שלום יכול לתת רק המלך שהשלום שלו, שהאדם חייב להכין היא יראה 17358 

 17359 .להכין היא היראה

, (יתרו) י לי כל הארץועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כ 17360 

כך , כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם, י שם סגולה אוצר חביב כמו וסגולת מלכים"וכתב רש 17361 

כי לי כל הארץ והם בעיני , ומה יש לי עוד שתהא חיבתכם ניכרת, אתם תהיו לי סגולה משאר האומות 17362 

כול גונז אותה בבית גנזיו להשתעשע בו ה כבי"שהקב, הרי הכלל ישראל יהיה סגולה כזאת, ולפני לכלום 17363 

שאם ישמעו בקולו וישמרו את בריתו הם , ה לכלל ישראל"והבטיח הקב, גניזה זוהי פנימיות, הוא לבדו 17364 

ואף שעולם ומלואו הוא בריאה , והם בעיני ולפני לכלום, כי לי כל הארץ, יהיו הפנימיות של כל העולם 17365 

כי הפנימיות עיקר , בל אין ערך לחיצוניות במקום פנימיותא, נפלאה מאד ובודאי אין בוראה מזלזל בה 17366 

 17367 .ותכלית

הרי יראה היא ! כי מהות האוצר היא פנימיות, היא אוצרו´ בזה אנו עומדים על ביאור חדש בענין יראת ה 17368 

ל כי תורתו היתה "על דואג אמרו חז, בלי יראה האדם עדיין בחוץ עומד, כלי היוצר באדם עולם פנימי 17369 

, עולם פנימי צריכים לבנות איתה! ותורה צריכה להיות משפה ולפנים, (7ו"סנהדרין ק) משפה ולחוץ 17370 

, ובלי יראה נשארו כל ידיעות בתורה שאדם רוכש כמו ידיעות בשאר חכמות, והמפתח לזה היא היראה 17371 

כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות  (.א"שבת ל) הוא אשר אמרו 17372 

אבל מה , המפתחות לחדרים הפנימיים נמסרו לו, יות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו בהי עיילהפנימ 17373 

 17374  .המפתח להיכנס פנימה היא היראה, יועילו לו שהרי אינו יכול להיכנס לשם כי הוא עומד בחוץ

 17375 .(ח"תפ´ ב עמ"עלי שור ח)

 17376 

 17377 מאמר קצג



היך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו אל´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 17378 

 17379 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

אלהיך שואל מעמך כי אם ´ ועתה מה ה´ שנא, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (7ג"ברכות ל) ל"אחז 17380 

חכם , כגון ארוך קצר עני עשיר, ה הוא"כל הבא על האדם ביד הקב, י הכל בידי שמים"ופירש, ליראה 17381 

את זו מסר בידו של אדם , י שמים"אבל צדיק ורשע אינו בא ע, הכל בידי שמים הוא, שוטה לבן שחור 17382 

 17383 .כ"והוא יבחר לו יראת שמים ע, ונתן לפניו שני דרכים

ה בבית גנזיו "י אין לו להקב"ח משום רשב"והא אר, אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא´ ופריך בגמ 17384 

לגבי משה מילתא זוטרתי , ומשני אין, היא אוצרו´ יראת ה (ג"ישעיה ל) ´שנא, אלא אוצר של יראת שמים 17385 

קטן ואין לו דומה , דומה עליו ככלי קטן, ר חנינא משל לאדם שמבקשין ממנו כלי גדול ויש לו"דא, היא 17386 

 17387 .כ"עליו ככלי גדול ע

, רתי היאושאלו אטו יראה מילתא זוט, ל רק על הא דכתיב כי אם ליראה"ויש להתבונן מה שעמדו חז 17388 

והלא הכתוב , אין לתמוה אם יאמר עליהם דמילתא זוטרתי הם, משמע שדברים אחרים חוץ מיראת שמים 17389 

, אלא מסיים ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבדו בכל לבבך ובכל נפשך, הזה לא כתוב בו רק יראה 17390 

אטו מילתא זוטרתי ל רק על יראת שמים "ולמה שאלו חז? ותמה על עצמך וכי כל אלו דברים קטנים המה 17391 

ללכת בכל דרכיו אלו  (זו´ ספרי פ) ל"אחז, צא ולמד ללכת בכל דרכיו מהו? היא ולא שאלו על כל אלו 17392 

ה "מה הקב, מה המקום נקרא רחום וחנון אף אתה הוי רחום וחנון ועשה מתנת חינם לכל, ה"דרכי הקב 17393 

 17394 .ש"נקרא צדיק עיי

והם הדרכים , ומצווין אנו ללכת בדרכים אלו הבינונים ,ל"וז (´ו´ דעות הלכה ה´ א מהל"פ) ם"וראה ברמב 17395 

, כך למדו בפירוש מצוה זו מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, והלכת בדרכיו´ הטובים והישרים שנא 17396 

והרי כל ספר , כ"מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש ע, מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום 17397 

ויש , ג מידות של רחמים"יסוד זה שראוי לאדם להדמות אל קונו בי הקדוש והנורא תומר דבורה נבנה על 17398 

, אלא מה הוא רחום אף אתה היה רחום, להתבונן עוד בזה שלא אמרו מה הוא מרחם אף אתה תרחם 17399 

ומי לא יבין כי אין דבר , לפעול בעצמיותך שתהיה רחמן במציאות, כלומר לא רק שתעשה מעשה רחמנות 17400 

 17401 .זה קל כלל

´ ולעבוד את ה, ש"אלהיך עיי´ ואתחנן על הפסוק ואהבת את ה´ כ נתפרש בספרי בפ"ולאהבה אותו ג 17402 

 17403 (.ד"ברכות נ) ל"ש חז"והיינו כמ, אלא בכל לבבך, הנה לא נאמר בכל לבך, אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך

יצר הטוב , פירוש כוח הרוחני באדם והוא חלק הנשמה נקרא יצר טוב, בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע 17404 

כגון אכילה , ר"וכוח החומרי שהוא הגוף עפר מן האדמה משתמש בו יצה, שתמש בכוח הרוחני לטובמ 17405 

 17406 .´שתיה וכו

, ת ותאהבהו"שגם באכילה ושתיה ושינה תעבור את השי, אלהיך בכל לבבך´ ז נאמר ולעבוד את ה"וע 17407 

בשמירת ´ ו יתוליהנות מזיו שכינת´ אלא להתענג על ה, שלא תאכל ליהנות את עצמך ולענג את גופך 17408 

אבל , ואכן זוהי אחת מעבודות קשות שבמקדש את עצמו, כדי לקיים רצון מי שאמר והיה העולם, נפשך 17409 

 17410 .אלהיך בכל לבבך´ וזהו ולעבוד את ה, יכול אתה אם רק תרצה בכך באמת ובתמים

בשעה , (7א"ברכות ס) ´ואמרינן בגמ, הוא נוטל את נפשך´ ל בכל נפשך אפי"ובכל נפשך גם בזה דרשו חז 17411 

והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו , ש היה"ק להריגה זמן ק"שהוציאו את רע 17412 

אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך , אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן, עול מלכות שמים 17413 

ומה צריכים , כ"קיימנו עאמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא א, נוטל את נשמתך´ אפי 17414 

הרי כמה גדול הוא הדבר , ק שאמר כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה"יותר אם רק נתבונן במעשה דרע 17415 

ולא על שאר , מעתה הדרא קושיא לדוכתא למה שאלו רק על יראה אטו יראה מילתא זוטרתי, הזה 17416 

בה אותו ועל לעבדו בכל לבבך ועל לאה, וכי אפשר לומר על ללכת בכל דרכיו, הדברים שנמנו בפסוק זה 17417 

 17418 ?ובכל נפשך כי מילי זוטרתי המה

כלומר אם יש לאדם יראת שמים הרי ! אלא על כרחך צריך לומר שהראש של כל אלו הוא יראת שמים 17419 

אבל בלא יראת שמים האיך יגיע ללכת , הוא ממילא נמשך ומצליח ובא ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו 17420 

אטו יראה ´ נמצא כי בשאלת הגמ! כי אם אין יראה אין כלום, אי אפשרודאי ? ´בכל דרכיו ולאהבה וכו 17421 

, ´נכללו גם ללכת בכל דרכיו ולאהבה וגו, וכן בהתשובה משל לאדם שיש לו כלי גדול, מילתא זוטרתי היא 17422 

 17423 .כי הכל תלוי ביראת שמים וזה ברור

ונאמר על האנשים , ל"וז (´גת "בשע) ל"וכבר כתב רבינו יונה ז, כ"גם זה אינו פשוט כ? ומהי יראת שמים 17424 

ויש להתבונן , ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה´ שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה 17425 

בפיו ובשפתיו , ת"בפסוקים הקודמים שם שאמר הנביא יען כי נגש העם הזה כלומר שנגשו בקרבתם להשי 17426 

ואיך יוכל היות סתירה , את לבו רחק ממניובכל ז, כבדוני שמזכירים שם שמים בברכות ובתפילה כראוי 17427 



שהתרגלו כך מנעוריהם ואינם עורכים ! התשובה היא ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה? כזו באדם 17428 

כתפילתו , כיום אתמול כי יעבור כן היום ומחר, לכן בלא לב ולב ידברו, ת"מחשבות להתבונן ביראת השי 17429 

 17430 !ישתנה במאומהוברכות פיו בילדותו כן הוא בזקנותו לא 

, ל"האבן עזרא וז´ לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה ופי (´משלי א) ה"אלא כך אמר שלמה המלך ע 17431 

בינה להבדיל בין , ומוסר לשמור מצותיו, ´ראשית חכמה יראת ה, ´חכמה היא שורש הכל שהוא ירא ה 17432 

צריך לדעת ולהבין ´ ההרי למדים אנו כי יראת , ל"דבר לדבר שלא ישים חושך לאור ואור לחושך עכ 17433 

ש רבינו יונה "והיינו כמ, ´אלא אז תבין יראת ה, לא אמר´ ואם תבקשנה ככסף אז תשיג יראת ה, מהי 17434 

 17435 !´לערוך מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה

אם תראה אדם שהגיע ללכת בכל דרכיו מה הוא ´ כי אפי, ל"פ הדברים האלה נוכל להבין עוד ביסוד הנ"וע 17436 

אבל מעלות אלה אינם נובעים מהמקור , ולעבדו בכל לבבך ובכל נפשך´ הבה את הוכן לא, רחום אף אתה 17437 

עדיין , אף אם הם נכונות וישרות, אלא מכוח השכל וסברות פילוסופיות, אלהיך´ הראשון של ליראה את ה 17438 

, אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה ללכת בכל דרכיו´ ל בכתוב מה ה"וזהו מה שכללו חז! בחוץ הוא עומד 17439 

כי , ה אלא אוצר של יראת שמים"י אין לו להקב"והא אר, רו ואמרו אטו יראה מילתא זוטרתי היאוביא 17440 

 17441 !וקודם לכל, באוצר זה כלול הכל

שנה הכיר את בוראו והשליך עצמו לכבשן האש ´ שבן ג, ה האדם הגדול בענקים"תדע שאברהם אבינו ע 17442 

ואילו פרשת העקידה , אתיך מאור כשדיםאשר הוצ, לא נזכר דבר זה בתורה אלא ברמז, ´עבור כבודו ית 17443 

דהיינו טעמא כי מסירות נפשו של , ל"ואמר הסבא מקעלעם זצוק, ק כל פרט ופרט"האריכה בה התוה 17444 

נ כי הידיעה העמוקה "ואה, ת"אברהם אבינו בכבשן האש באה מכוח שכלו הגדול והבהיר בהכרת השי 17445 

 17446 .והאור הגדול הלזה בשכלו של אברהם נפלאת היא מאד

פ "כי היה בזה חיוב פשוט ע, לאחר השכלתו זאת אין כאן חידוש במסירת נפשו וירידתו לכבשן האשאבל  17447 

ורק מכוח יראתו את , ת"כ בעקידה שהיה ממש נגד שכלו של אברהם ונגד ידיעתו את השי"משא, שכלו 17448 

לכן הרחיבה , ש עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך"וכמ, השם עמד בנסיון העקידה 17449 

 17450 .(לב אליהו)  !אלהיך´ ק והאריכה להורות לנו על עיקר זה של ליראה את ה"התוה

 17451 

 17452 מאמר קצד

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 17453 

 17454 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

אלהיך שואל ´ ועתה ישראל מה ה´ מאה ברכות בכל יום שנא חייב אדם לברך, מאיר אומר´ תניא היה ר 17455 

ובודאי זוהי , בפסוק זה נאמר כי כל תכלית עבודתנו היא היראה, (7ג"מנחות מ) מעמך כי אם ליראה 17456 

כיצד , והיא מאה ברכות בכל יום, ל כאן דרך פרטית"והנה גילו לנו חז, תכלית כל המצוות כולן בכלל 17457 

אם דילג רק על ´ ואפי, ל ברכה צריכים להזכיר שם ומלכות לעיכובאהרי בכ? מביאות ברכות ליראה 17458 

 17459 .כי מלך בלא עולם אינו מלכות, (ד"רי´ ח סי"או) תיבת העולם צריך לחזור

ה הוא "וממשיכים בורא פרי ומחזקים בזה את האמונה שהקב, הרי יש בכל ברכה הכרה במלכות שמים 17460 

די במאה ברכות בכל יום , פיו אלא מברך בהתבוננותמי שאינו זורק ברכה מ, בורא העולם וכל דבר שבו 17461 

, (.ז"ברכות מ) תהיה איפוא ההתלמדות הראשונה שלנו לא לזרוק ברכה מפיו! לעשותו לירא שמים 17462 

ונתלמד להגיד ברכת המוציא בכל סעודה בשימת לב , תפסת מועט תפסת, כדרכנו תפסת מרובה לא תפסת 17463 

 17464 .רבה

שהברכה , היא משנה את כל המבט על העולם, דם אל בוראויראת שמים אינה מצטמצמת להתיחסות הא 17465 

מאיר לומד את החיוב של מאה ברכות דוקא מהפסוק המעמיד את ´ למדנו ממה שר, היא דרך ליראת שמים 17466 

, (א"ו ה"ברכות פ) גרסינן ירושלמי, מעתה ניכנס לעומקו של ענין הברכות, כל התורה על יראת שמים 17467 

כלומר עד , הנהנה כלום מן העולם מעל עד שיתירו לו המצוות, בי בההארץ ומלואה תבל ויוש´ כתיב לה 17468 

´ אמר ר, (פני משה) שיברך ואז הותרו לו ליהנות מן המצוות שהן הארץ ומלואה שנחשבין כמו מצוות 17469 

העולם כולו ומלואו עשוי ככרם ומהו , אבוה כתיב פן תקדש המליאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם 17470 

 17471 .ברכה? פדיונו

זאת אומרת , כגון זריקת הדם בקרבן שאז נעשית מצותו וניתר לאכילה, שונה הברכה היא מתירלדעה הרא 17472 

ורק אחר הברכה מותר , עד הברכה העולם הוא קדשים ממש, עיקר ענינו של העולם הוא שנברך עליו 17473 

ז אלא שמותר א, גם אחר הברכה ֵשם ֶהקדש על העולם, ולפי הדמיון לזריקת הדם בקרבן, ליהנות מהעולם 17474 

כלומר בעד ההנאה , לדעה השניה הברכה היא כפדיון כרם רבעי, ודומה האכילה לאכילת קדשים, בהנאה 17475 

 17476 .ובזה הדבר הנאכל יוצא לחולין, אנו נותנים ברכה



שהעולם הוא ממש קדשי שמים שניתן לנו בעיקר לברך את הבורא , לשתי הדעות הברכה מיוסדת על כך 17477 

ואין , להגיע לעצמנו כי בעולם קדוש אנו חיים, תנו מאה פעם ביוםהרי מאה ברכות ביום מעוררות או, ´ית 17478 

כי על ענין , ושים לב כי הברכות נקראו בירושלמי בשם מצוות סתם! לנגוע בו מבלי לברך את בוראנו 17479 

ומאה ברכות ביום הן , ג המצוות הן מהלך כללי"אלא שתרי, היראה היוצא מהברכות ניתנו לנו כל המצוות 17480 

 17481 .ליראה מהלך פרטי להגיע

והנה דין הקדימה בהתלמדות יש לברכת המזון ! מה מאד מחייב אותנו ענין גדול זה להחשיב ענין הברכות 17482 

ויש לדייק בנוסח , נתלמד איפוא להגיד ברכת הזן פעמיים בהיום בהתבוננות מרובה, שהיא מדאורייתא 17483 

אנו מבחינים טובו חן  הרי איפה, ואין זה מהדברים הקלים להגיע להרגשה בפרטיה, הנפלא של הברכה 17484 

´ בהם מתלבש טובו ית, פרי, חלב, הרי לחם! בודאי לא? האם מלים אלו מושגים מופשטים? חסד ורחמים 17485 

ה בקליפה שלא יתלכלך "ואת הפרי הגיש לנו הקב! זה טוב וזה חסד, החלב מבריא, הלחם משביע! וחסדו 17486 

 17487 !והפרי נחמד למראה וגם נותן ריח טוב זהו חן, תוכנו

והוא נותן לחם , ממקום קדוש קבלנוהו ותוכו רוחניות, ´ה שאכלנו הוא התלבשות מידותיו יתהרי כל מ 17488 

החיידק הגורם לטיפוס וזה הגורם , לכל חיידק הכין את מאכלו המיוחד לו´ לכל תולעת ואפי, לכל בשר 17489 

לעולם ועד היום לא חסר ! הרי לעולם חסדו, ה"והכל הכין הקב, לדלקת ריאות אינם אוכלים אותו מאכל 17490 

די לנו להתלמד בהתבוננות רבה , ´כי הפרנסה באה משמו הגדול ית, מזון וכן לעולם מוכן לכל אחד מזונו 17491 

 17492 .עד שהברכה עצמה תגיד לנו משהו, ונשקיע בה מחשבה מרובה במשך זמן ממושך, בברכת הזן

ורקים אלא שאנו ז, פ משהו ממאה ברכות שאנו מברכים בכל יום"רבה המלאכה להחיות לעצמנו לכה 17493 

, לא יתכן שההתלמדות בברכה הראשונה של ברכת המזון, בדרך העבודה שאנו הולכים בה, אותן מפינו 17494 

ולרגל מלאכתנו נשתדל כעת להתלמד בענין , לא תגביה גם את הכוונה בשלושת הברכות הבאות אחריה 17495 

ע "בפה, לע ודבר שברכתו שהכ"הביאו לפניו דבר שברכתו בפה, בענין הברכות יש דין קדימה, נוסף 17496 

 17497 .(´ג, א"ח רי"או) קודמת שהיא חשובה שאינה פוטרת אלא דבר אחד

וכולם , המוציא ובורא פרי הגפן הן החשובות מכולן, כל מה שברכה יותר מבוררת היא יותר חשובה 17498 

בהעלותינו , הנסיון מעיד שאנו מתעוררים יותר מברכת שהכל, חשובות מברכת שהכל שהיא כוללת הכל 17499 

כי , ´יותר קשה לנו להתעורר בברכת המוציא וכדו, ה"ולם כולו נהיה בדברו של הקבעל הדעת כי כל הע 17500 

ברא במיוחד את פרי ´ או שהוא ית, ה ממש הוציא את הלחם מן הארץ"קשה לנו לצייר לעצמנו שהקב 17501 

הוי אומר שהן מעמידות אותנו על הנפלאות , ל החשיבו דוקא את הברכות המבוררות ביותר"אך חז, הגפן 17502 

 17503 .ה"י הקב"ת כל פרט ופרט בעולם עשל יציר

, לו יצוייר שמישהו יצליח לכוון מאה פעם ביום בברכה, דברים גדולים ועמוקים מצאנו בברכות הנהנין 17504 

, והגע בעצמך מאה ברכות ביום! ומה גם אם תמיד מכוונים בכל הברכות, הלא באמת הוא נהיה ירא שמים 17505 

ומה רב , כולים לקבל אם אינם זורקים ברכה מהפהואין לשער רוב התועלת שי, ברכות בשנה 13200הן  17506 

וכמה שמות קדושים , הלא כמה יראת שמים מפסידים, ההפסד אם מברכים כה הרבה ברכות בלי שימת לב 17507 

ולאו כל , מאה ברכות ביום היא עבודה רבה מאד כשרוצים להגיד אותן בהתבוננות! אומרים בלי כוונה 17508 

אין לשער כמה ברכה ממשיך אדם על , ברכות בהתבוננות אך אפילו אם אומרים עשר, מוחא סביל דא 17509 

 17510 .(ד"שי´ ב עמ"עלי שור ח)  .´הרי המברך ית, עצמו ועל העולם על ידן

 17511 

 17512 מאמר קצה

אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ´ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה´ ועתה ישראל מה ה 17513 

 17514 .(ב"י´ דברים י) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולעבוד את ה

אטו יראה מילתא , שואל מעמך כי אם ליראה´ מה ה´ שנא, ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"אמרו חז 17515 

משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו דומה עליו , לגבי משה מילתא זוטרא היא, אין? זוטרתא היא 17516 

, לא מכלל ישראלליראה אותו א´ הרי לא ממשה מבקש כאן ה, ולכאורה תמוה, (ג"ברכות ל) ככלי קטן 17517 

שאין , שמן הפסוק משמע (א"מהרש´ עי) ?ומה זה מועיל ומסייע להם שאצל משה מילתא זוטרתא היא 17518 

וכפי שממשיך ואומר ללכת , אלא לבקש את המדות והמעלות כולן, הכוונה להסתפק רק בשאלת היראה 17519 

 17520 .בכל דרכיו ולאהבה אותו

כ "הראשית אשר ממנה יתחיל האדם ויגיע אח אלא היא, אלא יש לומר שהיראה אינה מעלה ככל המעלות 17521 

ה שואל מעמך כי אם ליראה את הצעד "לפיכך אין הקב, בעזרתה לכל שאר המעלות המנויות בפסוק 17522 

, והאמתלה של האדם על מה שחסרה לו היראה, ואילו השאר תשיג כבר ממילא, הראשון הזה בלבד 17523 

כי דוקא אלה הם הדברים התלויים , שתסמוך אין לה על מה, בטענתו כי הוא נטרד בעבודת גופו ופרנסתו 17524 

ומה שמחוייב הוא רק כדי לצאת , אשר לא יועיל בהם מאומה ברוב תחבולותיו והשתדלויותיו, בידי שמים 17525 



, ומה שכן מבקשים ודורשים ממנו זוהי רק היראת שמים, ידי חובת הגזירה של בזיעת אפך תאכל לחם 17526 

 17527 .והיא אכן מסורה בידי אדם

ס "חזר הגרי, ועל כך השיב אני עושה עסקים וכדומה, ל שאל לאחד מה מעשיך"זצ ס"מספרים שהגרי 17528 

ס והסביר את "אזי אמר לו הגרי, והאיש חזר והשיב אותה התשובה, ושאלו כמה פעמים אותה השאלה 17529 

אין לגבי ´ ומה שתרצה הגמ! ה עושה"ואילו אתה משיב לי מה שהקב, אני שואל מה אתה עושה, כוונתו 17530 

פירוש כי אם אנחנו , (ה"יומא ל) אפשר לבאר במה שאמרו הלל מחייב עניים, טרתא היאמשה מילתא זו 17531 

הרי אלו מוכיחים כי ביכולתו של האדם לנצח את יצרו בכל , אלעזר בן חרסום´ רואים שהיו הלל ויוסף ור 17532 

 17533 .המצבים

בשגם , מניןל משה מן התורה "וגם ידועים דברי חז, כך אם רואים שלגבי משה יראה מילתא זוטרתא היא 17534 

והתשובה , מנין שמשה השיג את מדרגתו מן התורה ולא מן התכונה והתולדה´ פי, (ב"חולין קל) הוא בשר 17535 

על כרחך שמעלותיו לא באו מכוח תולדותיו , דהיינו שכיון שבתולדתו הוא בשר, היא בשגם הוא בשר 17536 

, ר בראתי לו תורה תבלין"רק בראתי יצה, כי לא נגזר על האדם להיות צדיק או רשע, אלא מכוח התורה 17537 

ומה שבכל זאת רואים שהשגת היראה , וכאשר יש בידו התבלין של התורה אז היראה מילתא זוטרתא היא 17538 

, הרי זה מפני שהוא נעדר הידיעה והאמונה שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, קשה היא בעיני האדם 17539 

 17540  .אה היא אכן מילתא זוטרתאשיר, ודאי שאין בזה כדי לגרוע ולסתור כל שהוא את נקודת האמת

 17541 .(נחלת אליעזר)

 17542 

 17543 מאמר קצו

 17544 .(ד"י´ דברים י) אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה´ הן לה

אבל , אילו באמת היינו מבינים מה זאת כל יכול היה די בזה, כל יכול´ הפתגם השגור בפי כל שהוא ית 17545 

והפירוש על זה הוא , הוראת המלות האלוהאמת הוא שאין אנו מבינים להתפעל מהענין של כל יכול ומ 17546 

ש לעושה "וכמ, ומעשי ידיו הגדולים והנפלאים אשר עינינו רואות בשמים ובארץ´ להתבונן בפועל ה 17547 

נותן לחם לכל בשר כי לעולם , לרוקע הארץ על המים, לעושה השמים בתבונה, נפלאות גדולות לבדו 17548 

 17549 .ההלל הגדול הזה הוא פירושא של כל יכול, חסדו

פ כוחו "ה ע"שאין לנו להסתכל במעשה ידיו של הקב, הוא´ ה הדרך להתבונן בגדולת בוראנו יתוהנ 17550 

כ יש לנו להתבונן בגדולת "ע, אלהינו והנגלות לנו´ הנסתרות לה, שהוא מן הדברים הנסתרים, וגבורתו 17551 

ויכולתנו  ולהעריך כוחו וגבורתו ויכולתו לעומת כוחנו וגבורתנו, פ השקפתנו על עצמנו"ע´ בוראנו ית 17552 

שעם כל חכמתנו הגדולה להמציא כל ההמצאות הגדולות והנפלאות אשר המציאו , שאנו רואים בעצמנו 17553 

ז אף אם יתאספו כל חכמי העולם מדור "ובכ, הרי חכמים גדולים ובעלי יכולת אנחנו, בני אדם עד עתה 17554 

 17555 .ות כזאתהיוכלו לעש, או כנף אחד לזבוב אשר נקרע ממנו, דור יחד לברוא רגל קטנה אחת

וכל כוחנו הוא אך להמציא דבר מתוך דבר לתקנו , הרי אנחנו רואים מה כוחנו ומה גבורתנו ויכולתנו 17556 

ואין , ואין ביכולתנו להמציא דבר חדש אשר עדיין לא נברא ואין כל חדש תחת השמש, להשתמש בו 17557 

אדם כי גם למלאכי  ולא לבד לבני, ביכולת כל אנשי העולם מקצה השמים להציל מי ממות ולהאריך חייו 17558 

 17559 .ז אנו אומרים לעושה נפלאות גדולות לבדו למעט גם מלאכי מעלה"וע, מעלה אין היכולת לחדש שום דבר

לברוא כל , שהוא לאין שיעור וקץ ותכלית´ פ זה נעריך כוחו וגבורתו ויכולתו של בורא העולם ית"וע 17560 

, השמים והארץ וכל צבאם, אין חקרהעולם הנפלא הזה עם כל הבריות הגדולות והנפלאות לאין מספר ו 17561 

והכין בעד כל הבריות הקטנות והגדולות כל צרכיהן לאין , אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו 17562 

´ ומעשי ידיו ולהיות נרעשים ונפחדים מפחד ה´ לראות ולהסתכל בפועל ה, פ זה יש לנו להתבונן"ע, מספר 17563 

 17564 .וזהו פירושא של כל יכול, ´תו יתונבינה מעט מן המעט מה היא יכול, ומהדר גאונו

לא לנו , ה לא דבר קל הוא"שכל הנפלאות הגדולות והנוראות במעשה ידיו של הקב, ועוד עיקר גדול לדעת 17565 

 17566 מכין תבל בחכמתו, ש הנביא עושה ארץ בכוחו"כמ, כי עשה כל זאת בכוחו הגדול, ´לבד כי אם גם לו ית

ה בורא "ונמצא בדברי האגדה שהיה הקב, (משלי) הבחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונ´ ה, (ירמיה) 17567 

את השמים ואת הארץ את הים ´ וששת ימים עשה ה, ז ואמר דין הניא לי"עולמות ומחריבן עד שברא העוה 17568 

כי אם עשה כל זאת בכוחו הגדול , לא דבר קל היה לברוא העולם´ למען נדע שגם לו ית, ואת כל אשר בם 17569 

 17570 .´ובחכמתו ית

שלו לבדו היכולת כל יכול מה שאין לשום בריה , ´סתכל בגדולת בוראנו ויוצרנו יתכ יש לנו הרבה לה"ע 17571 

ונדע נאמנה כיון שהוא כל יכול לאין , ולעבוד לפניו ביראה ופחד´ וכמה יש לנו להיכנע לפניו ית, בעולם 17572 

לנו וכדאי , היכולת להטיב לנו בכל הטובות הגדולות לאין קץ ושיעור ותכלית´ גם לו ית, חקר ותכלית 17573 

ולבוא למענו באש , ולעשות רצונו בכל כוחנו ומאודנו, בכל לבנו ונפשנו´ ולאהוב את ה´ לסבול עולו ית 17574 



ליתן לנו השכר ´ וכיון שיש ביכולתו ית, לעשות לנו´ למען נזכה להשכר הגדול שיש ביכולתו ית, ובמים 17575 

 17576 .ותבודאי לא ימנע טוב מבעליו באשר שיש לאל ידו לעש, הגדול לאין קץ ותכלית

את הכוונה העליונה המסתתרת בכל , הנה כאשר נראה את ההשגחה הגדולה בכל דבר ממעשה שמים וארץ 17577 

לענגו ולשמחו ולהשביע את רצונו , דבר לתועלת האדם להמציא לו כל צרכיו ההכרחיים והמועילים 17578 

לטובת  כ השגחה"אם נראה כ, ח ויאמר לנפשו"ראוי לכל אחד שיחרד לבו וידין קו, ולהרחיב את דעתו 17579 

כ שמשגיחים מאד על החיים הרוחניים של אדם "מכש, החיים הגשמיים של אדם אשר המה בידי שמים 17580 

וכאשר יראה האיש המשכיל בכל הברואים גודל ההשגחה לטובת החיים הגשמיים , המסורים בידי האדם 17581 

משגיחים על מזה יבין שכפי המידה הזאת דורשים מהאדם שישגיח הוא על חייו הרוחניים כמו ש, של אדם 17582 

 17583 .ה מידה כנגד מידה"שכן מידותיו של הקב, עניניו הגשמיים

דברים אשר המה כמעט למותר , וכפי מידת השגחה העליונה על כל צורכי האדם על כל דבר קטן וגדול 17584 

כמה מיני , הלא ידוע כמה מיני ירקות ישנם בעולם אשר היה אפשר לחיות ולהתענג גם בלעדם. בעינינו 17585 

וכמה בשמים , ם לאין מספר רק להרחיב דעתו של אדם וליתן לנפשו עונג ושמחהפירות ישנם בעול 17586 

אשר לו שאלו את פינו בעת , וכמה מיני מאכלים ומשקאות טובים, וריחות טובים להשיב נפשו של אדם 17587 

 17588 .ודי לנו חלק אחד מאלף מהם, כ בעדנו"היינו משיבים שאין צורך שיטריח מלכו של עולם כ, הבראם

ולא יקל בעיניו , את דורשים מהאדם שישים את לבו על כל מעשיו מדבר גדול עד דבר קטןלפי המידה הז 17589 

ולא יתעלם משום דבר כמו שאין מעלימים , שום דבר מהדברים הנוגעים לנפשו אף היותר קטן וקל 17590 

מפני שכולם , מלהשגיח למעלה על כל עניניו הגשמיים אף היותר קלים שבקלים מפני מעלת נפש האדם 17591 

 17592 .ח שיש לאדם להשגיח על כל דבריו הרוחניים מפני מעלת נפשו"קו, לנפש האדםמשמשין 

עין , דע מה למעלה ממך, ובזה נבין מה שאמרו באבות הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה 17593 

ענין הסתכל מורה על דבר הגלוי ונראה שאין צריך כי אם , רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים 17594 

אלא ? שאין מה לחקור כי אם להסתכל בלבד, כ פשוט לנו עין הרואה ואוזן השומעת"ומאין כ, בולהסתכל  17595 

וזה , כיון שיסתכל האדם במה שמשגיחים למעלה על דבריו הגשמיים אף שהמה הבליים, כמו שביארנו 17596 

ר מזה יבין שדבר פשוט הוא שיש עין רואה על כל דבריו הרוחניים וכל מעשיו בספ, מפני מעלת נפשו 17597 

 17598  .ל ומגיד לאדם מה שיחו אף שיחה קלה בין איש לאשתו מגידין לאדם בשעת הדין"ואמרו חז, נכתבים

 17599 .(יסודי הדעת)

 17600 

 17601 מאמר קצז

 17602 .(ו"ט´ דברים י) לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה´ רק באבותיך חשק ה

ואם הראשונים בני אנשים , בני אנשיםאם הראשונים בני מלאכים אנו , ר זירא אמר רבא בר זימונא"א 17603 

שבת ) פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים´ חנינא בן דוסא ושל ר´ ולא כחמורו של ר, אנו כחמורים 17604 

ואנו כמלוא נקב , ר יוחנן לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל"א, (7ב"קי 17605 

, אלעזר בן שמוע´ איכא דאמרי ראשונים ר, אלעזר בן שמוע´ אחרונים ר, ע"ראשונים ר, מחט סדקית 17606 

 17607 .אושעיא בריבי ואנו כמלא מחט סידקית´ אחרונים ר

כך אין יכולין , כיתד שנועצין אותו בכותל בנקב צר ונכנס בדוחק´ בגמ, אביי אמר ואנן כי סיכתא בגודא 17608 

אמר רב אשי , אמר רבא ואנן כאצבעתא בקירא לסברא, אנו להבין מה שאנו שומעין כי אם מעט ובקושי 17609 

בשעוה קשה שאין האצבע יכול ליכנס בתוכה אלא , כאצבעתא בקירא, אנן כי אצבעתא בבירא לשכחה 17610 

עירובין ) כשם שהאצבע נוח להיכנס בפי הבור כך אנו מהירין לשכוח, כי אצבעתא בבירא, מדבק מעט 17611 

 17612 .(ג"נ

אלא הבדל , ולים מאלהבין ראשונים ואחרונים אין הבדל במדרגות שאלה גד, ל את עצמם"ככה מדדו חז 17613 

לפי קנה מידה זה ! עד כדי כך נתחלקו דורות התנאים, בני אדם או חמורים, מלאכים או בני אדם, סוגי 17614 

ושל אחרונים ! אמה 10על  10לבם של ראשונים כפתחו של אולם ? כיצד יש לדורנו למדוד את עצמו 17615 

נבין שהיו לתנאים , בעומק אם נתרגם מידות אלו ללשון של הבנה, אמה 20על  10כפתחו של היכל  17616 

, יוחנן מדד את עצמו שלבו פתוח כנקב מחט סידקית´ ור, מהלכים בהבנת התורה שאין לנו שום השגה בהן 17617 

 17618 !יוחנן עורכו של התלמוד הירושלמי´ אבל די היה בלב זה להעמיד את האמורא הגדול ר, פתח קטן מאד

, ורבא העריך עצמו באצבע בקירא בסברא, האביי העריך את עצמו כיתד הנכנס בקושי לגבי הבנת השמוע 17619 

ולסברא כאצבע בשעוה , כיתד העושה חור בקיר אבל אינו פתח מפולש´ בגמ, שהלב כלל אינו פתוח עוד 17620 

אצבע "ובכל זאת מה! הרי הלב כבר סתום לגמרי, שלכל היותר נדבק משהו מהשעוה אל האצבע, קשה 17621 

ס "רב אשי העורך הגדול של הש! ס"סוגיא בש בקיר יצאו אביי ורבא אשר ההויות שלהם נמצאות בכל 17622 

מודד את עצמו רק כפי מהירות השכחה כאצבע , ס"הבבלי שסיים עם תלמידיו ששים פעם את כל הש 17623 

 17624 !ובכל זאת גדול שבגדולים, בבור



איך למדוד את רב סעדיא ? לראשונים ולאחרונים, ולפי כל המידות וההערכות האלו מה נשאר לגאונים 17625 

שני , שית אלפין שנין הוי עלמא (.´ז ט"ע) ´איתא בגמ? א"המחבר והגר, ן"והרמב ם"את הרמב, גאון 17626 

וכתב , ובעוונותינו כי רבו יצאו מהן מה שיצאו, שני אלפים תורה ושני אלפים ימות המשיח, אלפים תוהו 17627 

ן ובעוונותינו שיצאו אין תורה ואי, אלפים שנה כידוע´ כי התורה נסתיים ונעלם בסוף ד, א"על זה הגר 17628 

ס וכל ריבוי התורה "והש? ומאז אין תורה, שני אלפים תורה מסתיימים בזמנו של רבינו הקדוש, משיח 17629 

הלא אין לנו השגה בהיקף ועומק תורתו של ? א עצמו"והגר? שנתגלה בכל הדורות עד הדור האחרון ממש 17630 

 17631 ?ואיך הוא כותב על עצמו אין תורה, א"הגר

לדעתו הגדולה התנאים עד רבינו , יעור גבוהה מהשגתנוא היתה לאין ש"כי השגת הגר, בהכרח נבין 17632 

לב פתוח כאולם והיכל היה , ל עצמם"ובקנה מידה זה מדדו חז, הקדוש הם הבינו תורה והם שהיו תורה 17633 

, רבא האמורא הגדול העריך את עצמו, לנו אין שום השגה בגדלותם של התנאים הקדושים שלנו, לתנאים 17634 

אך עוד יותר מופלא הוא הריבוי הגדול , קיר זוהי כל הבנתו בתורהכי כל הבנתו בתורה היא כאצבע ב 17635 

איך בכל זאת נתחדשה תורה , כי אם הלב כבר סתום לגמרי, בתורה שיצא מהאצבע בקיר מכל האחרונים 17636 

אני , אין זאת אלא מי פעל ועשה קורא הדורות מראש? בכל דור ונתגלו סתרי תורה אפילו לאחרונים ממש 17637 

 17638 .(א"ישעיה מ)א  ים אני הוראשון ואת אחרונ´ ה

וכל הריבוי בישיבה ועמל הכביר , עלינו לזכור מה שלמדנו כי ברחמים הדבר תלוי לזכות לחכמת התורה 17639 

כי במצב של כאצבע , והן זה מפלאות הבורא, יתן דעת ותבונה´ ומפיו ית, תנאי הוא שהתפילה תתקבל 17640 

ושפע התורה , גם לאמוראים גאונים וראשוניםומה , נותן דעת ותבונה גם לדורות האחרונים´ לקיר הוא ית 17641 

ובכל זאת צפונות , אין עוד לב פתוח כלבם של התנאים! כי ואת אחרונים אני הוא, אינו פוסק לעולם 17642 

ה מרחם על עמו ונותן דעת ותבונה מפיו לכל מי שעמל "כי הקב, ק הולכים ומפוענחים מדור דור"תוה 17643 

 17644 !ומבקש רחמים מקירות לבו

משמת בן , מאיר בטלו מושלי משלים´ משמת ר, סוטה´ ברים ניגש למשנה שלהי מסאחרי כל תוקף הד 17645 

חנינא בן ´ משמת ר, ע בטל כבוד התורה"משמת ר, משמת בן זומא בטלו הדרשנים, עזאי בטלו השקדנים 17646 

, יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמה´ משמת ר, יוסי קטנתא בטלו חסידים´ משמת ר, דוסא בטלו אנשי מעשה 17647 

ישמעאל בן פאבי בטל זיו ´ משמת ר, גמליאל הזקן בטל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות משמת רבן 17648 

 17649 .משמת רבי בטל ענוה ויראת חטא, הכהונה

, והאורות הגדולים נכבים בזה אחר זה, איך תקופת שני אלפים תורה מתקרבת לסיומה, נראה כאן בעליל 17650 

ם אחריהם לא היו עוד שקדנים עד דורנו אנו והא, זיו החכמה, בטל כבוד התורה, דרשנים, בטלו שקדנים 17651 

אלא שבגדלותם של התנאים ובמידותיהם אין ? והאם אין עוד ענוה ויראת חטא עד אחרוני הצדיקים? ממש 17652 

קורא הדורות מראש הוא היודע ובהשגחה מדוקדקת , אל לנו לחשוב כי כל זה מקרה, לנו מושג כלשהו 17653 

, ורבן יוחנן בן זכאי יסד יבנה וחכמיה, רידה יש סדר ותקוהגם במצב של חורבן וי, ואם כך, באו הדברים 17654 

 17655 .ל אל העתיד סמוך לימות המשיח"מעתה פונים חז, כל זאת בעקבות החורבן

, והמלכות כולה תיהפך למינות, הגפן תתן פריה והיין ביוקר, היוקר יאמיר, בעקבות משיחא חוצפא יסגא 17656 

, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, והגבלן ישוםוהגליל יחרב , בית ועד יהיה לזנות, ואין תוכחת 17657 

נערים פני זקנים ילבינו וזקנים יעמדו לפני , וחכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת 17658 

הבן אינו , פני הדור כפני הכלב, אויבי איש אנשי ביתו, כלה בחמותה, בת קמה באמה, בן מנוול אב, קטנים 17659 

 17660 .על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמיםו, מתבייש מאביו

, החברתיים, התמוטטות החיים הכלכליים, זהו מצב של ימוטו כל מוסדי ארץ, מה שתיארו כאן אינו ירידה 17661 

ל ברוח קדשם ראו כל זאת לפני אלפיים שנה "מפליא הוא איך חז, המוסריים והמדיניים, המשפחתיים 17662 

אך גם במצב זה על מי יש , תאמת כל דבר בדייקנות נוראהאשר בעינינו אנו רואים איך מ, בבהירות כזאת 17663 

, ואדרבה ואת אחרונים אני הוא, קורא הדורות מראש קרוב גם לדור זה, לנו להשען על אבינו שבשמים 17664 

 17665 !השגחה מיוחדת וסיעתא דשמיא מיוחדת נמצאת דוקא בעקבתא דמשיחא

ר יוחנן אלו תלמידי חכמים "א? מאי בנאין, דמקואות ושל בנאין מצד אחד´ ל על מתני"ידוע מאחז 17666 

הוי ? ז הוא בנוי ועומד"הלא עוה? איזה עולם הם בונים, (ד"שבת קי) שעוסקים בבנינו של עולם כל ימיהן 17667 

ק אינה משלימה עם "התוה, ז יש רע וחטא ומות"בעוה! וכן הוא, אומר שהם עוסקים בבנין עולם חדש 17668 

ואשר סר ממנו ההסתר פנים השורה , בו שלושה אלהוכל ענינה הוא לבנות עולם חדש שאין , מציאות זאת 17669 

 17670 !ז"בעוה

וגם את , ידעו ויודעים את המהלך של התקופות, ואחרית הימים´ בוני העולם של גילוי יחודו ית 17671 

עמלי , בוני עולם חדש הם התלמידי חכמים, התמוטטותם של כל מוסדי ארץ בזמן העקבתא דמשיחא 17672 

על מי יש לנו , כמו בכל תקופה ובפרט בתקופה זו הם יודעיםו, התורה ומבקשי רחמים ממי שהחכמה שלו 17673 

, כי קורא הדורות מראש מנהיג את עולמו, לא בעולם של מקרים אנו חיים, להשען על אבינו שבשמים 17674 



, גם לא ממה שיראי חטא יימאסו וחכמת סופרים תסרח, תלמידי חכמים אינם מפחדים ממוראות התקופה 17675 

ועל זה הם עמלים ומתפללים כי ניצוצי אמת ישארו , תהא נעדרת אם הם מפחדים זה רק ממה שהאמת 17676 

בבטחון זה , ובטוחים הם בהבטחת בורא העולם ואת אחרונים אני הוא, להם גם בתקופה הנוראה ההיא 17677 

 17678 .(ב"עלי שור ח)  .ילכו בדרכם בלי רפיון וספקות עד ביאת גואל צדקנו במהרה בימינו אמן

 17679 

 17680 מאמר קצח

 17681 .(ז"ט´ דברים י) ערפכם לא תקשו עודומלתם את ערלת לבבכם ו

תמחה את זכר עמלק מתחת , שיהיה לבכם פתוח לדעת האמת (ן שם"הרמב) ,ומלתם את ערלת לבבכם 17682 

ואם נמול ערלה זו שוב נהיה פתוחים , השמים לא תשכח ערלת הלב הוא אוטם הלב וכיסויו שהיצר גורם 17683 

אם לא תחנם נאמר על , כשיל ולהכחיד אותנועמלק הוא העם המתקיף אותנו בגוף וברוח ורוצה לה, לאמת 17684 

 17685 .את כוחו התוקפני של עמלק אין לנו אלא למחות כליל, כל האומות

אך זוהי עבודתנו בשית אלפין השנה עד בא , קשה היא המלחמה הזאת כלפי פנים וכלפי חוץ גם יחד 17686 

לץ מן השקר ולחיות אי אפשר להח, כי בלי מלחמה פנימית נגד שני מעכבים אלה, ויש לנו לדעת, המשיח 17687 

, ´כי כל עוד שהלב נמשך אחרי יצרו הרע ואחרי סגנון החיים הגויי הוא מרוחק מהבורא ית, עם האמת 17688 

לא נצליח לבטל , אולם עד כמה שנילחם בחירוף נפש את שתי המלחמות האלו, ובזה הוא מרוחק מן האמת 17689 

ל "לכן יש לשתי המצוות הנ, תובודאי לא נוכל בכוחות עצמנו לצאת משיעבוד המלכיו, את הרע כליל 17690 

 17691 . ת"המשך בהבטחת השי

ספורנו , אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך´ אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה´ ומל ה 17692 

כי מחה אמחה את זכר , יגלה עיניך לסור מכל טעות מערבב השכל מידיעת האמת כשתשתדל לדבקה בו 17693 

רק לעתיד לבוא מבפנים , מת והביטול הגמור של הרע יהיההגילוי הגמור של הא, עמלק מתחת השמים 17694 

ומלתם ותמחה עד כמה שנוכל הן , וכמובן במלחמה רוחנית הדברים אמורים, ומבחוץ ולהיות אנשי אמת 17695 

ה יבוא "זה יהיה כשהקב, ומחה אמחה שהוא הביטול המוחלט של הרע´ ומל ה, המצוות המוטלות עלינו 17696 

 17697 .ויגאלנו

סימאי משל לצור גבוה ´ אמר ר, אלהיך´ שובה ישראל עד ה, (ד"הושע י) קוטל ביל"הוא אשר אמרו חז 17698 

אמר המלך סתתוהו קימעא קימעא עד שיבוא השעה , שהיה עומד על פרשת דרכים ובני אדם נכשלים בה 17699 

אלא סתתוהו קימעא , ר מכשול גדול הוא"יצה, בני, ה לישראל"כך אמר הקב, ואני מעבירו מן העולם 17700 

 17701 .והסירותי את לב האבן מבשרכם´ שנא, מעבירו מן העולםלסוף אני , קימעא

וכל , הוא האמת כי הוא המציאות האמיתית´ יחוד הבורא ית, ´גילוי האמת לעתיד לבוא הוא גילוי יחודו ית 17702 

ר נסתר "מאז חטאו של אדה. קבע´ והוא נמצא רק במידה שרצונו ית, דבר בעולם מקבל מציאות רק ממנו 17703 

הסתרה זו נעוצה בבחירת דבר והיפוכו שנולדה , ה היה נשכח לגמרי"ולא אאעול, היחוד מעיני הבריות 17704 

, להיות משנה תפקידו או מקיימו, לרצות בטוב או ברע, האדם שולט בעצמו לאהוב או לשנוא, מעץ הדעת 17705 

זוהי נקודת העומק של התחדשות , ´האפשרות של דבר והיפוכו מסתירה את ההכרה של אחדותו ית 17706 

אי אפשר להיחלץ מן , ע"כי בלי מלחמה נגד שני המעכבים היצר ואוה, אשר אמרנוהוא , הבחירה באדם 17707 

 17708 .השקר ולחיות עם האמת

ויכולת זאת עצמה , שהוא יכול לעשות נגד רצון בוראו, השקר הגדול ביותר באדם הוא כוח הבחירה עצמו 17709 

באמונה ´ יחודו יתהן גם היום אנחנו מאמינים ב, שאין עוד מלבדו´ מסתירה ממנו את הכרת אחדותו ית 17710 

עדיין אינה מגיעה להתגלות היחוד לעתיד לבוא בגאולה , אך כל מה שנצליח לחזק אמונה זו, שלמה 17711 

, אחד ושמו אחד´ ביום ההוא יהיה ה, למלך על כל הארץ´ והיה ה (.´פסחים נ) הוא אשר אמרו, האחרונה 17712 

ז על בשורות טובות אומר "עוהה, ב"ז עוה"אמר רב אחא בר חנינא לא כעוה? אטו האידנא לאו אחד הוא 17713 

 17714 .ב כולו הטוב והמטיב"לעוה, ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת, ברוך הטוב והמטיב

ד "ז נכתב ביו"העוה, ב"ז העוה"אמר רב נחמן בר יצחק לא כעוה? אטו האידנא לאו שמו אחד´ ושמו אחד´ 17715 

ז שולטות שתי "בעוה, י"ד ה"נכתב ביוי ו"ד ה"נקרא ביו, ב כולו אחד"ת אבל לעוה"ף דל"י ונקרא באל"ה 17716 

וזה מחייב גם בהשגחה שתי , ז הועמד על בחירה ושכר ועונש"כי העוה, הנהגות מידת הרחמים ומידת הדין 17717 

לכן מה , מעינינו´ היא מסתירה את גילוי יחודו ית´ והנה עצם האפשרות לעשות נגד רצונו ית, הנהגות אלו 17718 

וממילא גם , לעתיד לבוא יתבטל הרע, ז הוא הסתר פני יחודו"שמוכרח שתהיינה שתי הנהגות אלו בעוה 17719 

 17720 .אחד בגילוי גמור´ ואז יהיה ה, אין בשורות רעות

נזכה רק בגאולה ´ אבל לגילוי גמור של שמו ית, עד כמה שנגיע לאמונה ברורה וחושית בעבודתנו 17721 

ואנחנו , ראות עינינולפי תפיסתנו אנחנו כותבים מוכרים וקונים לפי , עומק הענין הוא זה, האחרונה 17722 

לא ישמור עיר ´ אם ה, לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו´ אלא שאנחנו מאמינים שאם ה, העושים כל דבר 17723 

וגם למאמין אורב נסיון , להצלחת מעשינו אנו זקוקים לסיעתא דשמיא, (ז"תהלים קכ) שוא שקד שומר 17724 



אמנם אנחנו פועלים כפי , ´ביאור השם אד זהו, כיון שסוף סוף אנחנו העושים, של כוחי ועוצם ידי עשה לי 17725 

 17726 .הוא האדון עלינו ועל הצלחת מעשינו´ אבל הוא ית, ראות עינינו

האדם לא יוכל כלל להתימר כי , ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, לעתיד לבוא ידע כל פעול כי אתה פעלתו 17727 

והאדם אינו אלא כגרזן ביד  ,פעל ועשה הכל´ כי ידע בבירור כי הוא ית, הוא בכוח עצמו פעל ועשה משהו 17728 

כך , כי בודאי האדם הוא הכותב עם העט, כמו שהעט ביד האדם אינו יכול לחשוב שהוא כתב, החוצב בו 17729 

 17730 .והוא כעט או כגרזן בידו, ה עושה הכל"רק הקב, יכיר כל אדם כי הוא בעצמו אינו עושה כלום

הוא הפועל ´ ונכיר בגלוי כי הוא יתכי נדע , אלא בשם הויה´ ת בשם אד"לכן אז לא נקרא עוד את השי 17731 

וזה , בזמן הזה יש לנו עוד דמיון כאילו אנחנו עושים ופועלים בכוח עצמנו, זהו ושמו אחד, והעושה הכל 17732 

, לעתיד לבוא´ זהו גילוי אחדותו ית, לבדו עושה כל´ כי בודאי גם היום הוא ית, ´מסתיר את אחדותו ית 17733 

 17734 .(ב"ח עלי שור)  .וזהו הגילוי הגמור של האמת

 17735 

 17736 מאמר קצט

 17737 .(ז"ט´ דברים י) ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד

אבל מקדש שני שהיו , ד"ע וש"ז ג"מפני שהיה שם ע? מקדש ראשון מפני מה חרב, (7´יומא ט) גרסינן 17738 

ללמדך ששקולה שנאת , מפני שהיה בהם שנאת חינם? מפני מה חרב, ח"עוסקים בתורה ובמצוות ובגמ 17739 

, ח"ח עוסקים בתורה ובמצוות ובגמ"ת, דור צדיקים כמותם, הענין מבהיל מאד, ד"ע וש"ז ג"חינם כנגד ע 17740 

, ל"ח ויטל ז"ומובא בשער הקדושה לר, שזה עיקר יסוד התורה כידוע, והנה במצוות נכללו כל המידות 17741 

ון כי, ואין ספק כי לא היה שנאת חינם כפשוטה, ל לכתוב עליהם דבר גדול כזה"ז לא הסתירו חז"ועכ 17742 

ומבהיל מאד , כ לומר שלא היו נקיים לגמרי מזה העון"וע, שהקדימו לומר עליהם שעסקו בתורה ובמצוות 17743 

 17744 ?ד"עבירות חמורות חייבי מיתות ב´ מג, ת בעלמא"למה חמור ל

אם לא היה בהם מידת , כ על העון הגדול של העגל"ה כ"כי לא היה מקפיד הקב, העגל´ כבר הראינו בפ 17745 

, ל בשער התשובה"כ חוה"ואין חמור עם בקשת המחילה כמש, ראויים לתשובה קשה עורף כיון שהיו 17746 

כ "ואעפ, לולא משה עמד בפרץ, ו"אמנם קושי העורף גרם שישאר חומר העון בתוקפו לכלותם כרגע ח 17747 

והכל , וגם פרקו מהם שני הכתרים שקיבלו כנגד נעשה ונשמע, דהרי חזרה זוהמת הנחש, לא אהני לגמרי 17748 

 17749 .ה אוהב זה העומד להתלמד"ועיקר מה שהקב, רף שאינם עומדים להתלמדבשביל קשיות עו

, אחרונים שלא נתגלה עוונם לא נתגלה קצם, ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קצם, והנה שם ביומא אמרו 17750 

ג "אע, אבל מפני חומרם וגם מפני שורשי האמונה שהיתה בם, ג שעברו עבירות חמורות"ראשונים אע´ פי 17751 

אלו הוית התם , (7ב"סנהדרין ק) ל"כידוע מאמרם ז, ר שהיה אז בזה"יה מפני תוקף היצהז זה ה"שעבדו ע 17752 

, ובוחן לבבות ידע כי הם קרובים לתשובה, אבל נקוטותם היה בעומק לבם, בשפולי גלימא הוית נקיטא 17753 

וכנאמר הראית כי נכנע , והיו קרובים לתשובה, שהיה חטאתם נגדם תמיד בעומק הלב´ נגלה עוונם פי 17754 

 17755 .כ נתגלה קצם"וע, חאבא

ורק נקיות המידה של לא תשנא לא היתה , כ מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובמידות"משא 17756 

כי היה מטעה אותם עסקם בתורה ובמצוות , כ בפניהם"כ לא היה יכול להיות נקוטותם כ"וע, בהם 17757 

ל שאין קטנות בריבוי כפילות "וכבר כתב בעל חוה, כ לפי ערכם על חסרון הנקיות"שלא ידאגו כ, ובמידות 17758 

והיו , כ"כ לא נתגלה עוונם נגד פניהם כ"וא, ש הוי מושכי העון וכעבות העגלה חטאה"כמ, העבירה 17759 

 17760 .כ לא נתגלה קצם"ע, רחוקים מתשובה בזה לפי ערכם הרם

כי לפי ערכם הרם היו רחוקים , כ בחמה שפוכה"ד כ"נחתם גז, ואם על עבירה קלה נקיות של שנאת חינם 17761 

ומה , ש קלות"ומכ, ורחוקים אנחנו מהתשובה לעת עתה, מה נאמר אנחנו על עבירות חמורות, שובהמת 17762 

כ אם חיים אנו "ע, ל"והדין האיום ונורא יגדל בכל רגע ורגע ר, ל מתשובה"תקוות החיים לאדם הרחוק ר 17763 

ל לשמחת "ויהי לנו אלול וימי הדין הבע, נשתדל בכל עוז לעמוד להתלמד תמיד בעומק לבבנו, חפצים 17764 

 17765 .אם אבן לב האדם נמוח מהמאמר הזה, עולם

ומלתם את ערלת ´ למול ערלת לב שנא, (´ט´ ק ס"סמ) קדמון אחד, והנה תהלה מצאתי תנא דמסייע לי 17766 

ובמצוה , ה כתב בספרו הוכח לחכם ויאהבך"וגם שהע, לאהוב התוכחות ולאהוב מי שיוכיחנו´ פי, לבבכם 17767 

 17768 .ק בספר המצוות שהעתקתי ממנו"ל הסמ"עכ, דוערפכם לא תקשו עו´ זו יש לאו שנא

, ולכן ישנא בעומק לבבו המוכיח לו, כי קשיות עורף פירושו הוא מי שאינו עומד להתלמד, הרי מפורש 17769 

כי אם היה מאמין בדעה שלמה כי החטא לאדם הוא סילון , ולכן נקרא שונא תוכחות ורחוק הוא מתשובה 17770 

כ "וע, ש על ודאי"כמה שכר נותן להרופא אף על ספק ומכ הרי, ממאיר ומרבה חלאים ומכאובים להאדם 17771 

ז "שנאה יתירה למוכיח שעי, ולמול ערלת הלב של שנאה וקפידא, חייבה לנו התורה לאהוב המוכיח 17772 

ויתקרב לאהבת התוכחה , והתורה האוהבת לבניה יועצת לנו למול את הערלה הלזו, ו מתשובה"יתרחק ח 17773 

 17774 .(ו"ט´ א מא"וסר חחכמה ומ)  .ולהתלמדות ושב ורפא לו



 17775 

 17776 מאמר ר

 17777 .(ז"ט´ דברים י) ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד

ויוכל היטב להיות , צריכים להיות חדורים בהלב עד תכלית הפנים, כל עניני האדם אם מעשה ואם מחשבה 17778 

י משום שעצמות הפנימיות של הלב מ, ז יקראו חיצונים"לאדם כמה מחשבות גדולות וגם עמוקות ועכ 17779 

עדיין בחוץ , ועדיין אל הפנים בתכלית לא הגיעו, מדרגות מדרגות גבוהות ורמות נמצאים באדם! ידענו 17780 

 17781 !ובחלק החיצון שם משכנם, בידיעת הסוד של הפנים האמיתי עדיין לא באו, עומדים

האבות הן הן  (´ב ז"ר פ"בר) ל"שאמרו עליהם חז, ועל דבר זה נעמוד על גדלות האבות הקדושים 17782 

עד אלהי אברהם , לפני ולפנים של האדם, שבמדרגתם הגיעו ובאו לתוך תוך לקודש הקדשים, המרכבה 17783 

מבאר , (פרקי ההצלחה) ל"ם ז"כדברי הרמב, השיגו כביכול עד עצם הפנים, אלהי יצחק ואלהי יעקב 17784 

עד שבקדשי הקדשים לא היה בא , קודש וקודש קדשים, ומשוה גוף האדם לבית המקדש בכל דרגותיו 17785 

אדם הנמצא למשל , ולהבנת הדברים נסתכל במצבינו אנו בצד ההיפוך, ג בכל הכנותיו"אם הכה שמה כי 17786 

מעשי חמדותיו , אז כל מעשיו בהם לא עומדים על רקע החיצוניות, תחת חמדת הממון או שאר תאוות 17787 

 17788 .והוא אז המרכבה הטמאה, ותאוותיו יורדות וחודרות לעומק עומק לבו ופנימיותו

, בעסקיהם בעניני העולם´ אלא אפי, יהם הקדושים היה כל משכנם בפנימיות לבםהאבות לא רק במעש 17789 

ד שביאר "וזה ע, וגם עסקו עם מלכים ושרים וכלום לא הפריע ברוחניותיהם, כאכילה ושתיה ובמשא ומתן 17790 

, את הכתוב אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד, (א"ב כ"ב כ"איסו) ם"הרמב 17791 

לב הפנוי כל שהוא מחכמה כבר נמצא די מקום , מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמהשאין  17792 

הלב , אולם הלב המלא בחכמה, הלב כבר אינה שייכת לו כי אם למעשיו הגשמיים, חלות להרהורי חטאים 17793 

לבו , אז גם בעסקיו בדברים גשמיים לא יקחוהו כלל מפנימיות לבו, הנמצא תמיד בהפנים של רוחניות 17794 

 17795 .ישאר על מקומו ללא הזזה

, ומה תקוותנו במצבנו אנו, ל שמור לבך שישאר בפנים הרוחניות"ר, הכתוב מכל משמר נצור לבך´ זהו פי 17796 

מזיזים אותנו , ורוח כל דהוא כפתיחת דלת או איזה קול שהוא, שבאמצע עסקינו גם בדברים רוחניים 17797 

ואיך איפוא , כל רוחניותינו במדרגת החיצון היא, םסימן הוא שמקומו איננו כלל וכלל בהפני! מהתעלותינו 17798 

 17799 ?יחזיק מעמד וקיום

וכדוגמת קיום הגוף , לא צריך לכל עבודה מיוחדת, אמנם ענין הזה של חדירת המעשים בהפנים של האדם 17800 

שצריך האדם , הנה עבודת האדם היא רק עד המקום שמגיע המאכל לבית הבליעה, י אכילה ושתיה"ע 17801 

המאכל יורד בעצמו ומאליו לתוך , אבל משם ולהלאה מאליו הכל נעבד, ת הבליעהלשום את המאכל לבי 17802 

ומצד האדם , ומתעבד שם מאליו לכל הנצרך לקיום גופו ובריאותו, תוכו של האדם עד תכלית הפנים 17803 

כן , שתהיה מוכנת לקבל את הבאים בתוכה, תהיה פנויה מכל דברים אחרים, צריכים רק שהאיצטומכא 17804 

 17805 .ראשית היצירההוא חוק הטבע מ

מטבעי היצירה שתיכף עם ראשית הגעת איזה מעשה או איזו , כ בענין רוחניותו של האדם"וככה הוא ג 17806 

כי אז , אם אך יהיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, מחשבה של האדם לתחילתו של הלב 17807 

הכל , גם ללא כל הרגש ובלי כל פעולה מצד האדם, הכל מאליו הם הולכים ויורדים לפנימי פנימיותו 17808 

רק יחזיק , ומה עבודת האדם הוא, מעצמם הם עושים כל התיקונים, נמשכים ונבלעים לכל אבריו וגידיו 17809 

והוא ענין ומלתם את , לטהר הלב שלא יהיה בו טמטום וסתימה על פתחו, ת"הלב מכוון ופתוח לקבל הד 17810 

, שיהיה לבבכם פתוח לדעת האמת, ן שם מוסיף"וברמב, י אוטם לבבכם וכיסויו"ופירש, ערלת לבבכם 17811 

ככה , ובמידה שהבית קיבול יהיה פתוח, להתרחק מהתאוות העבות והכבדות כערלה, ע מפרט יותר"והראב 17812 

 17813 .מאליהם המעשים יחדרו לפנימי פנימיותו והתיקון בא

והמלחמה לא היתה פשוטה , ויאבק איש עמו יעקב לחם עם מלאך (ב"בראשית ל) ביעקב אבינו נאמר 17814 

לבלי , ויעקב סידר כל מלחמתו דוקא על רקע החיצון שלו, המלאך השתדל לזוז אותו מפנימיותו ,וקלה 17815 

שם הספורנו לרוב דבקותו תמיד ´ ופי, וירא כי לא יכול לו´ וזהו שנא, הניחו לבוא אל פנימיות אף ללחום 17816 

ו בזה פסק ובדאגת, ויגע בכף ירכו הראהו ליעקב את הירך את דור השמד, במחשבה ובדיבור´ ית´ בא 17817 

ובזה כבר , וגם זה כבר נחשב להפסק לרוב דבקותו תמיד, שהתפלל עליהם? ומה היתה הדאגה, הדיבור 17818 

 17819 !נורא הענין בסוד פנימיות הלב, יכול לו

המעשים לכאורה אינם על הצד , אני ישנה מן המצוות, אני ישנה ולבי ער (´ב´ ש ה"שיה)ב  אמר הכתו 17820 

מתאוה אנכי לחזור עם , ער הוא בכל הענינים, ב בעצם חי וקייםמ יכול להיות ולבי ער הל"ומ, הטוב 17821 

שגם אחרי כל החטאים , ומוכרחים אנו לזה ודאי כי זה יסוד התשובה, (ע"לשון הראב) השכינה כשהייתי 17822 

ו "לו ח, ו נשתקע הלב בתוך החטאים"כי לולא כן לו ח, הלב בריא הוא וממילא אפשרית! הנה ולבי ער 17823 

 17824 .לא תועיל התשובהו "כי אז ח, נאבד הלב



בפשטות , ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים, ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל 17825 

שצריך האדם שיהו , פירשו, (ז"ש שם תתקמ"ילקו) ל"אולם חז, הדברים שהוא ענין של השבה אל הלב 17826 

תשימוהו פנוי מוכן , טהרו לבבכםהיינו כי ת, ענין שימו לבבכם מכוונים, עיניו ולבו מכוונים לדברי תורה 17827 

כי , נקי בתכלית עד פנימי פנימיותו, תנקוהו מכל זוהמא ופסולת הסותם קבלתו של הלב, ומוכשר לקבל 17828 

ואז כשיבואו הדברים בלבבכם הוא חייכם , וכן לעומק כל אבריכם, בזה יבואו הדברים לעומק לבבכם 17829 

 17830 .חי וקיים ודאי, ואורך ימיכם

הנה החכמה לא תנוח בלב , אם הלב לא יהיה פנוי ונקי מכל רע, ת"מכוונים לד אבל אם לא תשימו לבבכם 17831 

ומה גם שהתורה הלא היא כהררים ? ואיך יתקיימו, הדברים כבר לא יכנסו בפנים כי אם בחיצון, רע 17832 

בתורת , ואיך ידע האדם ויעמוד על חוטי שערה של התורה אם לא בפנימיות הלב, התלויים בחוט השערה 17833 

 17834  .הנה זה ודאי תכלית כל הדברים שכילה משה לדבר אל כל ישראל, חוטי שערה בכלל החיצון אין

 17835 .(דעת תורה)

 17836 

 17837 מאמר רא

 17838 .(ז"ט´ דברים י) ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד

לכן אם יתקן התאוה , והנה התאוה הנתונה בלב אדם שורש כל הפעולות, (א"ל´ ת א"שע) ל"י ז"דברי הר 17839 

כל מעשיו בחזקת , כשהוא זך מן התאוות ישר פעלו, וזך ישר פעלו (א"משלי כ) ´שנא ,יכשרו כל הפעלים 17840 

הנה חושבים כי זה סתם דבר ? ומהו רצון, זוהי רצון? הנה מורגלים לומר כי מהי תאוה, מתוקנים וישרים 17841 

ל מבואר כי לתאוה אמנם "י ז"אולם מדברי הר. כדבר הפורח באויר באין מקור ומוצא, בלי כל מהלך 17842 

ואינה כלל דבר הפורח כי אם טבע , יש לה מקום ומקור והוא לב האדם אשר התאוה נתונה בו, הלך להמ 17843 

משרתים אותה סרים , והיא שורש כל הפעולות וכל האברים נתונים תחתיה, שלם בחוקים ומהלכים 17844 

נין של וכיון שזה ע, והוא הלב מתאוה, כי התאוה הנתונה בלב היא ממש לב, ועושים כל רצונה, למשמעתה 17845 

כמו כן אין , שאם רוחב לב נבון אין חקר, כי זה לעומת זה, הלא פשוט שהיא שורש כל הפעולות, לב הוא 17846 

 17847 .חקר להרע אשר בלב סכל

וכי הוא המקור לכל , ר"ל הקדושים מצינו עוד יותר באמרם כי כל הפעולות הינן מכוח היצה"והנה בחז 17848 

, ר עד עתה"הבין בכל השיטות והדעות שמימות אדהיוכל לראות ול, החושב והמעמיק בדברים, דבר ודבר 17849 

וגם ממחוללים שונים וגם , ריבי רבבות שיטות שלכאורה סותרות הן אחת את רעותה מקצה אל קצה 17850 

 17851 .ואף לא שמעו מעולם אחד מרעהו, רחוקים איש מרעהו מקצה הארץ ועד קצהו

כל הדעות ממקור אחד , יניהםאז יראה שכל השיטות למ, אבל אחרי ניתוח היטב בכל חוטיהם ועורקיהם 17852 

ב  זה שאמר הכתו (´ב ט"ר כ"במד) ל"ואמרו חז, הוא המלך זקן וכסיל אשר ממנו תוצאות כל רע, יצאו 17853 

ולב כסיל , לב חכם לימינו זה יצר טוב שהוא נתון בימינו, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו (´קהלת י) 17854 

הנה תמצא כי , שיטות הן לטוב והן לרע לשתיםכשתפריד ותחלק כל ה, ר שנתון בשמאלו"לשמאלו זה יצה 17855 

כי שני לבבות , וכל מקור ומקור מקיף מסוף העולם ועד סופו, ולצד השני מקור שני, לצד אחד מקור אחד 17856 

 17857 .כ אין חקר לתוצאותיהם"וע, הם

ואין , הם בבחינת אגוז אשר לו קליפה וגרעין, ר הטוב והרע"ט והיצה"שהיצה, ואיתא בספרים הקדושים 17858 

כי הרי רואים כי , עץ קשה ויבש באין כל תוך בו, כמו שמורגלים תמיד לחשוב קליפה בעלמא הדבר 17859 

כי זה לעומת , לב אשר אין חקר לארכה ורחבה, גם זו הקליפה לב היא, בקליפה זו כלול כל הרע שבעולם 17860 

א חכמות אל, כ הם חכמות רבות"כי כל התאוות ג, ובזו הקליפה ישנם גם חכמות גדולות, זה עשה האלהים 17861 

 17862 .ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, חכמה של תהום רבה, להרע הם

שפירשו הפסוק ומלתם את ערלת לבבכם על , ן והספורנו"ע הרמב"ל הראב"זהו שמצינו בהראשונים ז 17863 

והוא , אם כן ראוי שתסירו את ערלת שכלכם, ומלתם את ערלת לבבכם, ל הספורנו"וז, ענין השכל 17864 

, הנה כי גם החכמות וכל השכליות ממקור הלב תבואנה, מוליד דעות כוזבות שתתבוננו להסיר כל טעות 17865 

 17866 .כולם חלקי הלב הם, יש גם לב חכם וגם לב משכיל

וכי ערלת , שכל הרע שמצווים אנו למולו בערלת הלב הוא, ועוד יוצא לנו מזה גילוי עצום ויסוד מוסד 17867 

הוא זה , ומהו מהותו של הרע, שכל הוא וכן ערלת השכל גם כן, כ לב היא כמבואר"הלב היא הקליפה ג 17868 

הכל רק טעותים , וכל המידות הרעות והתאוות, המקור של דעות כוזבות, מה שמוליד טעותים בשכל 17869 

 17870 .נורא מאד, בשכל הם ולא יותר

איך זה אפשר בכלל כל ? שאיך זה יתכן להיות ששכל יחשוב דבר שאינו יושר, כי באמת אינו מובן הענין 17871 

היא , שהיא המקור לשכל כזה של טעותים, אבל הוא סוד הענין של ערלת הלב? יםהמציאות של הטעות 17872 

עד ! הלא רק ענין של טעות בפשט? ר"מה היה חטאו של אדה, המולדת טעותים במידות ובדעות גם יחד 17873 



עד שיש בה , הטעיה שנמצאת גם בצד הערלה של הלב, כדי כך הוא הבלי תכלית ובלי חקר דק מן הדק 17874 

 17875 .ר לפי מצבו"לאדה מקום לטעות גם

הנה היו טעמים , ן טעמים"תלמיד וותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק (7ג"עירובין י) ´אמרו בגמ 17876 

הנה רואים ? ס הרי שרץ טמא הוא בתכלית ואיך זה יתכן לטהרו"והרי סוכ, חזקים ללא כל פירכא עליהם 17877 

 17878 .איום ונורא גודל הסכנה, ן טעמים"ק לטהר טומאה בתכלית עם, כי יש מקור של הטעיה, כי כן הוא הדבר

אמר דוד רבון העולמים כשאני עוסק , יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש (7ט"ר י"שמו) אמרו במדרש 17879 

ולכאורה , ר ואני מתבייש מן הצדיקים"שלא יטעה אותי יצה, ר להציץ בי"בחקיך לא יהא רשות ליצה 17880 

ל "הנה נראה מזה יסוד הנ? ותו בפשט הסוגיאר להטע"כשדוד יושב ועוסק בתורה מאי שייכות ליצה 17881 

 17882 .וכל הטעותים הם רק ממנו, וכי גם זה שכל הוא, שעיקר מהותו הוא הטעיה בשכל

וכתב , ל שתתבוננו להסיר כל טעות"הוא אשר כתב הספורנו ז? ומה יעשה האדם להסיר הערלה הזאת 17883 

לבל יסמכו במחשבה , קין הדין אמרולמורים הוראות ולפוס, הוו מתונים בדין (´אבות א) י על המשנה"הר 17884 

, כי האדם הממהר להורות נקרא פושע, אך בהמתנה גדולה ובעיון הדק לבל יטעו בשיקול הדעת, ראשונה 17885 

, לכן האדם המורה יש לו לישא וליתן בדבר להחמיץ המחשבה ולהשהותה, כי הטעות בכל אדם מצוי הוא 17886 

מוסיף סברא על סברתו ופלפול על פלפולו עד י חימוץ והמתנה "שע, כענין שאמרו מחמיצין את הדין 17887 

 17888 .כ"כי במחשבה השניה יראה מה שלא ראה בראשונה ע, שידין דין אמת לאמיתו

, בחימוץ והמתנה ובעיון הדק, משא ומתן גדול, כי אחת היא לאדם למנוע הטעותים, יוצא לנו יסוד מוסר 17889 

ומצינו כן , זהו הענין בדעות, פנימה ורק בזה יבוא אל האמת, להוסיף סברא על סברא ופלפול על פלפול 17890 

ופתאים הם הנמהרים ביותר , ופתאום ענין מהירות הוא, (ב"במדבר י) ל"ן ז"כן כתב הרמב, גם במידות 17891 

וכן בשמות , והוא כמו פתי מלשון פתאום, כמו עצת נפתלים נמהרה, שאין להם עיון בדבר ולא עצה כלל 17892 

ולכן , וכן יפתה לבבכם, ין הפיתוי הטיית רצון בשקראבל ענ, וכי יפתה, ל"כ כזה וז"ן ג"כתב הרמב 17893 

ש פתי "וכמ, ויטעה לבם בדברים בתחילת ענינם יקראו פתאים, האנשים אשר אין דעתם שלמה להשכיל 17894 

 17895 .יאמין לכל דבר

וטעותי השכל הוא ערלת , שגם המידות והתאוות ממקור טעותי השכל הם באים, הוא היסוד אשר דברנו 17896 

בלי , איש של מחשבה ראשונה, והעצה האחת היא שלא יהיה איש נמהר, כל רעהלב אשר ממנה תוצאות  17897 

הנה תכלית השלמות הוא ומלתם , ויוצא לנו מכל הדברים יסוד גדול בעבודת האדם, משא ומתן ועיון הדק 17898 

וכי רק בזה , בפלפול אחר פלפול, הנה זה יקויים בחשבון אחר חשבון? ובמה יקיימנה, את ערלת לבבכם 17899 

 17900 .(דעת תורה)  .יצרינצח את ה

 17901 

 17902 מאמר רב

 17903 .(ז"ט´ דברים י) ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד

לכם ´ לא כאשר עשיתם עד היום שלא נתן ה, שיהיה לבבכם פתוח לדעת האמת, ומלתם את ערלת לבבכם 17904 

 17905 זהו, כדי לכוון אל האמת צריך האדם להכנת הלב, (ן שם"רמב) לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע

, שכן אין התורה נמשכת והולכת ללב הגס, המפתח לשערי החכמה העליונה הוא הלב הטהור, תנאי ראשון 17906 

אין לו , אזי סגורים לפניו שערי החכמה, אם אין האדם מכוון את לבו לידע ולהשתוקק אל האור העליון 17907 

וזה יתכן רק , ה נותן חכמה ללב חכם וטהור"כי הקב, עזר וסיוע מן השמים שחכמת התורה תחדור ללבו 17908 

 17909 .ורק אז יוכל להבין ולכוון אל האמת שבתורה, כאשר יסיר האדם את ערלת הלב

גם יתכן להיות פירושו לטהר הלב , להתרחק מהתאוות העבות והכבדות כערלה, ומלתם את ערלת לבבכם 17910 

והלב הינו , החכמה אינה יכולה לשרות ולהתיישב אלא בכלים טהורים, (ע שם"ראב) עד שיבין האמת 17911 

ועל כן צריך האדם לפנות מלבו כל שמץ של , הכלי המפואר הנועד ומזומן לקלוט את אור החכמה העליונה 17912 

ורק אז יוכל לכוון ולהשיג את דעת , למול ולהסיר את ערלת התאוה הגאוה והגסות, דבר מגונה ומתועב 17913 

 17914 .האמת

הכנה הזו היא שמציתה שכן ה, כי ההכנה לדבר מצוה עולה בשכרה אף על המצוה עצמה, ל אומר"י ז"האר 17915 

מטהרת ומכינה את כל כליו של האדם לקבל את האור , מזיעה ומניעה את נימי הנפש, את כל אברי הגוף 17916 

ה המשרה שכינתו על "והקב, וזו הרי תכלית ותמצית כל המצוות, היא מקיפה את כל חדרי הנפש, העליון 17917 

כלומר , ר אמרו יהיב חכמתא לחכימיןוכב, מודד לאדם כפי מידת התכוננותו לקראת קבלת השכינה, הנפש 17918 

 17919 .אלא לתוך כלי מחוכם וטהור, החכמה אינה מתקיימת ואינה יורדת מלמעלה למטה

לא מצאנו ששלח השם , (ז"ע) ה את התורה על כל אומה ולשון ולא קבלוה"ר יוחנן מלמד שהחזיר הקב"א 17920 

ראה בהכנתם אם יש להם אלא ש, (ב"ל בגבורות ע"ומהר, ב"קצ´ בלק עמ´ ק פ"זוה) ?אליהם נביאים 17921 

אולם , הבעל חי ממאן לקבל השכל מצד שאין לו הכנה לזה, וזהו מיאון שלהם, הכנה לתורה ולא מצא בהם 17922 

 17923 .ל"ישראל יש להם הכנה לתורה עכ



רב אידי הוי רגיל דהוה אזל תלתא ירחא באורחא וחד יומא בבי , ל"ס זצ"ת בית הלוי לריב"וראיתי בשו 17924 

וחוזר לביתו , נוסע מביתו אחר הפסח ולומד יום אחד, ד מהלך שלושה חדשים"ביתו היה רחוק מביהמ, רב 17925 

חלש דעתיה וקרי אנפשיה שחוק , והוו קרו ליה רבנן בר בי רב דחד יומא, לשמח את אשתו בחג הסוכות 17926 

יוחנן לבי מדרשא ´ נפק ר, יוחנן במטותא מינך לא תעניש להו לרבנן´ ל ר"א, (ב"איוב י) לרעהו אהיה 17927 

אלא לומר , וכי ביום דורשין אותו ובלילה אין דורשין אותו, י יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצוןודרש אות 17928 

 17929 .(´חגיגה ה) לך כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולה

ים שרב כל השלושה חודש, בעצם הקדושה הוי הזמנה מילתא, בתשמישי קדושה נאמר הזמנה לאו מילתא 17930 

דמיד , כי ההכנה וההזמנה מילתא היא, והוי כאילו עסק כל השנה, אידי הלך מביתו ללמוד תורה הוי הכנה 17931 

ההליכה שהיתה מתוך חשק , היא נחשבת לו כאילו למד כל השנה, שקיבל על עצמו הקדושה של התורה 17932 

ת כדי לצרף את כל מטרת התורה והמצוו, ומתוך צמאון גדול לחכמה היא גופא תורה, ואהבת התורה 17933 

 17934 .לטהר הנפש ולהתדבק בהאין סוף, הבריות

ויתרו היה , ה בני היו משועבדים בטיט ולבנים"אמר הקב, ובשמחתו לא יתערב זר, לב יודע מרת נפשו 17935 

כ "ואח, לפיכך וישלח משה את חותנו, ובא לראות בשמחת התורה עם בני, יושב בתוך ביתו בבטח והשקט 17936 

אף שיתרו היה מבקש חכמה ומחפש את האמת ועשה הרבה , (א"ח רע"ילקוט יתרו י) ,בחודש השלישי 17937 

, הריהו נקרא זר, אבל כיוון שחסרה לו ההכנה כפי שעשו אותה בני ישראל בשעבודם במצרים, למען זה 17938 

, ולא יכול להתערב עם בני ישראל בקבלת התורה, חסרו לו הכלים האמיתיים המסוגלים לקבלת התורה 17939 

 17940 .ליתרו חותנו ליטול את אשתו ובניו כפי שמסופר במדרש ולכן חזר משה רבינו והלך

 17941 

ל "א? ל אותן שהם במצרים מבקשין לצאת ואת מוליכן"א, ל למצרים"א, ל יתרו להיכן אתה מוליכן"א 17942 

 17943 אלהיך ובני לא ישמעו כמו הם´ ה אנכי ה"למחר הן עתידין לצאת ולעמוד על הר סיני לשמוע מפי הקב

שלעולם לא יוכלו להתערב עם כל , על בניו שלא ישארו מפגרים לנצחמשה רבינו חס , (´ד´ ר ד"שמו) 17944 

אף פעם לא יבינו את השפה , אם לא ישתתפו בשעבוד מצרים ישארו זרים לגבי בני ישראל, בני ישראל 17945 

 17946 .והדבר יהיה להם הפסד ועלבון לתמיד שלא ישמעו כמו הם, ואת הלשון הגבוהה של הר סיני

ייעדרו מהם אותם , שכן תחסר להם ההכנה לקבלת התורה, יו של משהלא יועיל להם כל היחוס שהם בנ 17947 

ואף אם , ´שכן לא יוכלו לשמוע את דבר ה, יישארו בעלי מום ממש, החושים והכלים לקבלת האור העליון 17948 

הצלילים הדקים של , אשר סבלו עינויי השעבוד, ישמעו אבל לא תהיה זו שמיעה כמו כל עם ישראל 17949 

וכל זה , כי יהיו חסרים את בית הקיבול, ים היורדים מהשמים לא יחדרו לאזניהםהלפידים והברק, הקולות 17950 

רץ מהר חזרה ליתרו כדי להצילם , ומשה האב הנאמן חש לזה, מפני שהם בהעדר הכנה של שעבוד מצרים 17951 

 17952 .מן העלבון הנצחי הצפוי להם

מפני שאשתו של מנוח  ,ושיוולד בן מושיע לישראל, הטעם שלא בא המלאך אל מנוח לבשר לו על ההריון 17953 

הלב והנפש של האדם הם הכלים , (א"ם בשם מהרי"המלבי) היתה יותר מוכנת ממנו אל ראית המלאך 17954 

אבל יכולים הם למלא את תפקידם זה רק כאשר הם טהורים , המסוגלים לקבל ולקלוט את אור התורה 17955 

וכמו שהמים נמשכים , למיםנמשלה התורה , הן גלויה והן נסתרה, ופנויים מכל שמץ של תאוה וגאוה גסה 17956 

ומה מים אין , (´תענית ז) שאינה מתקיימת אלא במי שדעתו שפלה, רק למקום נמוך כן גם התורה 17957 

כך התורה אין מתקיימת אלא במי שעושה עצמו ככלי , מתקיימים בכלי כסף וזהב אלא בירוד שבכלים 17958 

 17959 .(ט"י´ י א"ר שהש"מד) חרס

רק בכלים מסוגלים וטהורים תתיישב , נכונים והראוייםי מי שיש לו הכלים ה"התורה מתקבלת רק ע 17960 

ולכן מדקדקים מהשמים לבדוק את , והאדם הריהו הכלי הנועד להכניס לתוכו את החמדה הגנוזה, התורה 17961 

ומי שדעתו , פשוט ונאמן ככלי חרס, ואת לבו אם הוא טהור נקי וזך, כליו של האדם שהם בתי הנפש 17962 

אינה , ואילו בכלי כסף וזהב אין התורה משרה את השראתה, אצלושפלה ורוחו נמוכה התורה מתאכסנת  17963 

, שכן הכלי היותר מפואר ומהודר לקבלת אור התורה ולקליטתו הוא הלב הישר והטהור, מתקיימת בהם 17964 

 17965 .וזהו מי שדעתו נמוכה ושפלה עליו

יהודה בן אמר כמה איכא בין שמואל הרמתי ל, בעא רחמי ולא אתי מטרא, יהודה נשיאה גזר תעניתא´ ר 17966 

כל , (ד"תענית כ)א  חלש דעתיה ואתי מטר, אוי לו למי שעלתה בימיו כך, אוי לדור שנתקע בכך, גמליאל 17967 

לא הועילו לעורר זכות ולפצות , הרננות ששפך רבי יהודה הנשיא מתוך עומק נשמתו הגדולה והעשירה 17968 

מיים הנפלאים שהעלה ואפשר לנו לתאר לעצמנו את ערכם הגבוה והנעלה של הרגשות הפני, ה"את הקב 17969 

, אבל כאשר חלשה דעתו, אך כל אלו לא הועילו לפתוח את אוצרות הגשמים, יהודה נשיאה לשמים´ ר 17970 

אז , ה"רק אז הצליח לעורר את רחמי הקב, כי אין בו כלום, כאשר הרגיש לפתע שאין מעלותיו מעלות 17971 

 17972 .ההתבטלות היא ישות, נה היאשכן חלישות הדעת דעת עליו, נעשה רצונו וירדו גשמים, נתרצתה תפילתו



זוהי המעלה היותר , כמעלת מי שאינו מוצא בעצמו שום מעלה, ה"ואין מעלה גדולה יותר לפני הקב 17973 

משקל רב של השגות , ש אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כאינו"וכמ, ה"נושאת חן לפני הקב 17974 

אך אין הם מסוגלים לפתוח את , ה"בוקעים רקיעים ומכתירים כתרים להקב, נעלות העולות למרומים 17975 

אבל חלישות הדעת של האדם , שכן יש בהם בכל זאת משקל מה של הרגשת ישות, אוצרות הגשמים 17976 

זוהי המעלה היותר , דעתו שפלה ורוחו נמוכה, הנובעת מן ההרגשה העמוקה שאינו אלא ערום מכל מעלה 17977 

 17978 .(אור חדש)  .ש"משמחת את המקום ומרצה את כבודו ית

 17979 

 17980 גמאמר ר

אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח ´ כי ה 17981 

 17982 .(ז"י´ דברים י) שוחד

ם מקרקרין בהיכלו איה "אתא ירמיה ואמר עכו, הגדול הגבור והנורא´ ל אתא משה ואמר הא"אריב 17983 

ורבנן ´ ופריך בגמ, לא אמר גבור ם משתעבדים בבניו"אתא דניאל ואמר עכו, לא אמר נורא, נוראותיו 17984 

 17985 ה שאמיתי הוא לפיכך לא כזבו בו"א מתוך שיודעים בהקב"אר, היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה

הוא ´ האם אין זה אמת שהבורא ית, ותמיד אנו מתקשים בדברים אלו מהו ענין לא כזבו בו, (7ט"יומא ס) 17986 

 17987 ל"הגדולה אמרו חז´ הלא על לך ה, ´הידיעה בגדולת האו האם חסרה לדניאל וחבריו ? גדול גבור ונורא

´ והאם אין די במעשה בראשית לבד שיכיר בזה האדם גדולתו ית, זה מעשה בראשית (.ח"ברכות נ) 17988 

 17989 ?וגבורותיו

ואם יאמר האדם , והכרתו´ שתכלית עבודת האדם הוא שיגיע לדרגת עבודת ה, והמתבאר בזה שזה פשוט 17990 

משום שבאמת , גדול הוא´ פ שבאמת הבורא ית"אע, שקר ענה בפיו הגדול ואינו מכיר שהוא גדול 17991 

ורק שאי אפשר לשבח , שזה תורת כל האדם, בלי שום גילויים ומופתים´ מחוייבים אנו להכיר הבורא ית 17992 

, ´משום שאין עסק האדם בתפילתו לדבר אודות עצמותו ית, בשבחים שלא הכרנום´ ולפאר להבורא ית 17993 

בה במידה הורשה לה להיות , ובה במידה שהיא מכירתו, נפש את בוראהשהתפילה אינה אלא הכרת ה 17994 

 17995 .משבחתו ומפארתו

ולכאורה , כמו שמצינו שעל הרעמים הותקן לברך שכוחו וגבורתו מלא עולם, וכן הותקן מטבע הברכות 17996 

האם מהבריאה עצמה אין האדם ? האם כשאין רעמים אין כוחו וגבורתו מלא עולם, למה דוקא על רעמים 17997 

י "משיג האדם רק ע, והוא משום שהכרה שכוחו וגבורתו מלא עולם? ה זאת וצריך הוא דוקא לרעמיםרוא 17998 

שזהו סוד הברכות שאם לא הגיע , ז בחינת כזבו בו"ואם יאמר כן האדם שלא בשעת רעמים הר, רעמים 17999 

 18000 .האדם לידי הכרת הנאמר בברכה זו אינו רשאי לברך

ל "והורונו חז, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ´וכן ברכת אתה גבור שמונים כאן גבורות ה 18001 

וכי יש אדם שאינו צריך , ולכאורה למה דוקא נופלים, שההכרה בגבורתו הוא מזה שסומך נופלים 18002 

היוכל ? האם ישנם חילוקים בין בריאים וחולים, וכן רופא חולים וכי רק חולים הוא רופא, ´למשענתו ית 18003 

אבל נחפש נא בעולם , ואמנם ודאי שכן הוא? ´הולך בלי משענה ממנו ית להיות לנו צל של ספק שבריא 18004 

ואם אינו בדרגא זו והוא אומר , אף אדם אחד לא ימצא שיהיה בדרגא כזו שיוכל לומר רופא בריאים, כולו 18005 

 18006 .הריהו שקר כי אין זה בא מצד הכרתו, כן

דדו דניאל וחבריו כוחות נפשם שמ, ה שאמיתי הוא לא כזבו בו"ל מתוך שיודעים בהקב"וזהו שאמרו חז 18007 

, בשכלו ובחכמתו´ פ שדניאל ידע גדלותו ית"אע, כ לא אמרו הגדול הגבור והנורא"וע, ´והכרתם שמו ית 18008 

במצב זה חש בעצמו שאין ביכולתו לומר הגבור דזה , ם מקרקרין בהיכלו איה גבורותיו"אבל כיון שעכו 18009 

שבהכרה שם אין , ע שדבר זה אינו בהכרת נפשושאפילו דניאל נתירא מלומר זאת משום שיד, יהיה שקר 18010 

, ´ם מקרקרין היה גם דניאל וחבריו מכירים גדלותו ית"ודאי שאילו לא היו עכו, מועלת החכמה והאור 18011 

שגם דניאל אחרי כל האור , וזוהי הערה נוראה מהי הכרה, אבל במצבם הם גם דניאל וחבריו לא כזבו בו 18012 

 18013 .וא לידי סוד ההכרהז לב"לא יכול עי, הגדול שהושפע עליו

א "תלמידיו של ר, א לתלמידיו הדרך לתשובה"שהורה ר, (.ג"שבת קנ) ל"וזוהי באמת הרגשת מאמרם ז 18014 

י עמקות "בכל זאת הדרך לתשובה אינו כמו שרצו הם ע, אחרי כל גדלותם ורוממותם, ע וחבריו"שהם ר 18015 

שבה שטחית שבשטחית שאינה מח, רק על דרך שלמדם הוא שוב יום אחד לפני מיתתך, התבוננות ועיון 18016 

, ט"ז באים לתכלית ההכרה שיוצא מזה תשובה ומע"שרק עי, אבל סוד הדברים הוא, שייכת כלל לחכמה 18017 

שרק זהו הדרך היחידי והעצה היחידית בכדי שיתפעל הגוף , א יכול לגלותו"והוא סוד גדול ורם שרק ר 18018 

 18019 .ויתקבל התכלית הדרוש

דוד אמר ארדוף , ארבעה מלכים היו מה שתבע זה לא תבע זה, (ב"כ´ ילקוט שמואל ב) ל"וזהו מה שאחז 18020 

עמד יהושפט ואמר אני , אלא אני רודף ואתה עושה, עמד אסא ואמר אני אין בי כוח להרוג, אויבי ואשיגם 18021 

עמד חזקיהו ואמר אני אין בכוחי אף , אלא אני אומר שירה ואתה עושה, אין בכוחי לא להרוג ולא לרדוף 18022 



שכל אחד מדד דרגתו ובחינתו , וביאור אין בכוחי הוא, ני ישן על מטתי ואתה עושהאלא א, לומר שירה 18023 

 18024 .באמונה ובטחון עד כמה יש בכוחו

והוא , איך שאל דבר כזה, כיון שיש חיוב לקיים טבע, ולכאורה תמוה לנו שאלת חזקיהו אני ישן על מטתי 18025 

שאם שוכב הוא על , תיו והרגיש בעצמווחזקיהו ירד לעומק כוחו, משום דכיון דהיסוד הוא אמונה ובטחון 18026 

פ אלף איש נהרגים מבלי שנקף אצבעו "ובבוקר בהקיצו משנתו מוצא הוא ק, משכבו בלי לעשות מאומה 18027 

אז אף חזקיהו , אבל אם יצטרך לעשות דבר מה אפילו רק לומר שירה, אז מכיר הוא ושלם באמונתו, בזה 18028 

ומבלי אמונה , בזה שוב אינו שלם באמונתו ובטחונו שאם רק ישית ידו קצת, המלך אינו בטוח כבר בעצמו 18029 

 18030 .א לו כי אם אני ישן על מטתי"כ הלא באמת א"וא, ובטחון הלא גם חזקיהו המלך אינו ולא כלום

וכן יהושפט מדד מדרגתו שיש בכוחו גם , וזהו שהזכרנו שאין בעולם אף אחד שיוכל לומר ורופא בריאים 18031 

וזו היא , יה שלם לגמרי באמונה כמו חזקיהו המלך בישנו על מטתושאם אך לא ירדוף כבר יה, לומר שירה 18032 

, שאפילו ברדיפה לא יהיה שום גרעון ופחת באמונתו, וכן אסא היה בכוחו גם לרדוף, דרגא יותר גדולה 18033 

שאחרי עשותו , כ"עד שדוד דרגתו היתה רוממה כ, שם הריהו כבר בסכנה, אבל להרוג זה כבר אין בכוחו 18034 

כמו , כ באמונתו ובטחונו שלא התגנב שם שום צל כל דהו"ז היה שלם כ"בכ, רגהכל בעצמו רדף וה 18035 

מבלי שיהיה לעצמו בזה שום ´ י מלאך ה"פ אלף איש נהרגו ע"בחזקיהו המלך בקומו משנתו בראותו שק 18036 

 18037 .חלק ומעשה כל דהו

רי למושג וזוהי סתירה לגמ, שהכרה היא התפעלות הגוף, וזהו מה שביארנו שחכמה והכרה הם שני דברים 18038 

כ "ולמה פחדו כ, הוא העושה והפועל כל אלה´ דהאם היה חסר לאסא יהושפט וחזקיהו ידיעה שה, החכמה 18039 

פ "אע, כ"ורואים אנו שאעפ, ´האם בעשותם זאת בעצמם לא היו יודעים שהכל מאת ה, ממעשה עצמיי 18040 

שאחרי , דבר מהבכל זאת ירא חזקיהו ופחד מעשות , ´ית´ שלא היה להם אף צל של ספק שהכל הוא מה 18041 

 18042 .והוא בבחינת כזבו בו, כל חכמתו אם יעשה זאת אזי כבר אינו מכיר

, לי´ בעבור זה עשה ה´ חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנא, (7פסחים קטז) ל"ואמרו חז 18043 

שאם נאמר , ומי שהוא בקי בדרך התלמוד יודע הוא שאין דרכו להביא על חכמה ומוסר ראיה מן הכתובים 18044 

לא היה מביא על זה בעל התלמוד ראיה מן , שחייב אדם הוא הרגשה מוסרית של עיון חכמה ומחשבה 18045 

שהאדם , א על מעשה המצוות"כ, והוא מה שבארנו שאין כאן כוונת הכתוב על עיון חכמה וחקירה, הכתוב 18046 

 18047 .חייב שיעשה מיוצאי מצרים ממש

וכל מה שמרבה , ועשיתם עצמכם (7ט"צ סנהדרין) ש"כמ, וסגולה זו הרי היא רק במעשי המצוות לבד 18048 

י "ורק באופן שסדרו בעל ההגדה ע, לספר ביציאת מצרים גופו משובח יותר ויותר ונעשה מיוצאי מצרים 18049 

אבל לידי מעשה לא , (7א"שבת ל) דבחכמה גם רשעים יודעים שדרכם שאולה, הסדר יושג תכלית זה 18050 

ועל סדר , ודה אחרת לגמרי והוא מעשה המצותכי להכרה צריך עב, שלבם בריא להם כאולם, יבואו מזה 18051 

.שסדר לנו בעל ההגדה שבזה יש הסגולה לשנות את האדם ולעשותו מיוצאי מצרים כמו שחייבתו תורה 18052 

 18053 .(´מ´ דעת חכמה ומוסר מא)  

 18054 

 18055 מאמר רד

אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח ´ כי ה 18056 

 18057 .(ז"י´ דברים י) דשוח

היינו האי דאחרביה , יוחנן בייא בייא´ אמר רב ואיתימא ר? מאי אמור, אלהים בקול גדול´ ויצעקו אל ה 18058 

כלום , וקטלינהו לכולהו צדיקי ואגלינהו לישראל מארעהון ועדיין מרקד בינן, למקדשא וקליה להיכלא 18059 

נפל להו פיתקא מרקיעא דהוה כתב ! בעינןלא איהו בעינן ולא אגריה , יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא 18060 

כלומר מסכים אני , י פיתקא כתב אמת"רש, ה אמת"אמר רב חנינא שמע מינה חותמו של הקב, בה אמת 18061 

נקרא נפל , הידיעה שבא בפתע מן השמים, נפל פיתקא. ו"מ פ"אגדה ב´ ל בפי"מהר, (ט"יומא ס) עמכם 18062 

 18063 .פיתקא מרקיע שכך הסכימו בדעתם

מתגלה שהוא מסכים על האמת ´ וכאן הוא ית, ה הוא אלהים אמת כי הוא האמת עצמו"הקב, הגע בעצמך 18064 

כי אמצעית , בענין חותמו אמת (.ה"שבת נ) י"וכבר לימדנו רש, של קבוצי מטה וחותם עליה בחותמו 18065 

ואמת זה , זהו פירוש אמת נצח נצחים, על שם אני ראשון ואני אחרון ואני הוא, האותיות וראשון ואחרון 18066 

שאין עוד בכוח הדור להתמודד עם היצרא , הסכים על האמת שעליו עמדו אנשי הכנסת הגדולהבא ל 18067 

 18068 !אלהים אמת מסכים עליו ממרום´ וה, על האמת עמדו פה למטה, דעבודה זרה ויש לבטלו

אתא משה , שהחזירו עטרה ליושנה, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה, ובסופה של אותה סוגיא גרסינן 18069 

, לא אמר נורא! אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו, ול הגבור והנוראאמר האל הגד 18070 

אתו אינהו ואמרו אדרבה זו היא , לא אמר גבור! אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו 18071 

היאך ה "ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקב, גבורותיו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים 18072 



? היכי עבדי הכי ועקרו תקנתא דתקין משה (ירמיה ודניאל) ורבנן, אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות 18073 

י שהוא אמיתי מסכים על "רש, ה שאמיתי הוא לפיכך לא כיזבו בו"אלעזר מתוך שיודעין בהקב´ אמר ר 18074 

 18075 .האמת ושונא את השקר

הן בנסים הגלויים , בגלוי´ ותיו ונוראותיו יתירמיהו ודניאל שהיו עוד בבית הראשון ראו עוד את גבור 18076 

בהסתר הפנים של החורבן והגלות לא , ה עם הכלל ישראל"שהופיעו תמיד בבית המקדש והן בהנהגת הקב 18077 

ואשר ניתן לכאורה , ה זה במידת גבור ולא במידת נורא"ולכן לא תיארו את הקב, הכירו עוד הנהגה זו 18078 

ואם כאן , ה אמיתי הוא שהוא מסכים על האמת"ידעו כי הקבהרי , לחשוב כי זהו מיעוט בכבוד שמים 18079 

ה מסכים "והקב, הרי זוהי האמת שלהם, בעולם אינם רואים גבורתו ונוראותיו ואינם מזכירים מידות אלו 18080 

הרי גם , ה שונא את השקר"והרי הקב, היה זה שקר, ואילו היו מזכירים מידה שאינה מתגלה להם! עליו 18081 

רוצה מבני אדם הוא שהם יהיו אמיתיים ´ כי כל שהוא ית, ה"סכים הקבעל הדומיה מחוסר הכרה מ 18082 

 18083 .בעבודתם

ה "והקב, האמת הוא כאן אצל אנשי אמת שבכלל ישראל, הרי בתחילת הסוגיא ובסופה נתהפכו הדברים 18084 

ג מקום "אנשי הכנה! מנהיג את העולם´ ולפי האמת שגילו בארץ הוא ית, מסכים על האמת שמצאו כאן 18085 

והם חידשו כי דוקא מתוך החורבן והגלות ניתן להכיר גבורותיו , השמים להתגדר בו הניחו להם מן 18086 

הרי נפסק מדינא דגמרא שמי שלא כיוון , ובדרך כלל העמידו חכמי הדורות כל דור מתכונתו, ונוראותיו 18087 

שאף בחזרה קרוב , א כי האידנא אין חוזרין בשביל חסרון כוונה"ופסק בזה הרמ, באבות יחזור ויתפלל 18088 

וכמובן גם אם אין בכוחנו להכיר גבורתו , (ב שם"ועיין במ. א"ח ק"או) כ למה יחזור"א, הוא שלא יכוון 18089 

והדברים ´ כי לולא זאת לעולם לא נדע מאומה ממידותיו ית, ונוראותיו עלינו להתפלל בנוסח שתיקנו 18090 

 18091 .פשוטים

עצם עסקנו בתורה הוא  הרי כל! להיות אנשי אמת, כמה מחייב אותנו כל תוקף הדברים שנתבארו כאן 18092 

, ואם נזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא הרי זכינו לעמוד על האמת לאמיתו, לגלות בה את האמת 18093 

הן לא כדי , וכל משאת נפשנו היא לגלותו, ´ס גנוז אמיתת רצונו ית"הרי בכל סוגיא בש? ומה כל לימודנו 18094 

 18095 !אלא להרבות בידיעת והעמקת האמת ,להגיד איזו סברא טובה להקשות איזו קושיא חזקה אנו לומדים

אולם , ואלה אשר קירבת אלהים יחפצון יהיו מסורים מאד לתפילה, לכל קוראיו´ והנה בתפילה קרוב ה 18096 

ת "אין צריך להיות צדיק כדי שיהיה השי, (ג"ג כ"ר פ"איכ) ל לכל אשר יקראוהו באמת"ת, יכול לכל 18097 

ודוקא , וידע שפלותו ורוב הריחוק שלו, צבואבל האדם צריך להתפלל מתוך אמיתת מ, קרוב לתפילתו 18098 

ומה שמעמיד את כל ! הרי גם התפילה היא עסק של אמת, ת קרוב אליו"ביודעו האמת על עצמו יהיה השי 18099 

 18100 7ח"ב נ"ע בחכמה ומוסר ח"ז נ"נביא בזה דברי הרש, עבודת האדם על האמת הוא לימוד המוסר

ומעתה מי שמתקרב יותר , אלהים אמת´ ה וה"יא עואמר הנב, ה אמת"וחותמו של הקב, אין סוף´ הוא ית 18101 

וכפי , והנה לימוד המוסר הוא להתחקות על האמת בעומק הלב, אל האמת מתקרב אל האין סוף יותר 18102 

ועל כל חוט וחוט , ככה יתקרב אל האין סוף הוא האמת, התקרבותו אל האמת בהכרה חדשה בשכלו הזך 18103 

ונמצא כי גם תורתו וכל , במוסר מתקרב אל האמת יותר י התבוננות הדק"ע, שמכיר האמת אין קץ לשכרו 18104 

 18105 !מעשיו ופעולותיו מתעלים הרבה מאד

, אשר לית מחשבה תפיסא ביה כלל´ אין סוף הוא עצמותו ית, אין סוף´ הוא ית, עומק רב יש במאמר זה 18106 

מה או כי בשם ניתן לקרוא רק , ה"אפילו לא השם המיוחד ב, ולכן אין שם מהשמות הקדושים נאמר עליו 18107 

לכן כל השמות הקדושים מתיחסים , ומי שמופקע מכל השגה אי אפשר לכנותו בשם, מי שמשיגים אותו 18108 

כלומר כל , מה שאנו מרשים לעצמנו לומר על עצמותו הוא רק שהוא אין סוף, ולא לעצמותו´ למידותיו ית 18109 

 18110 .ין סוף לגדולתווא, !היא רק התחלה קטנה אתה החילות להראות לעבדך´ מה שאנחנו משיגים ממנו ית

ולכן המתקרב אל , ה ביותר במידת האמת שלו"מתנוצץ אור אין סוף ב´ מכל מידותיו ית, וחותמו אמת 18111 

האמת , והנה לימוד המוסר הוא להתחקות על האמת בעומק הלב, האמת מתקרב ביותר אל האין סוף 18112 

אך לא השיב אותם , םאך גם המעמיק מאד במחשבתו ומעלה דברים נכוני, לעולם מונח בעומק ולא בשטח 18113 

י התחקות על האמת בעומק הלב נהיה האדם אמיתי ומתקרב אל "לכן רק ע, עדיין לא הגיע לאמת, אל לבו 18114 

כי , וכל חוט וחוט של הכרה אמיתית מקרב את האדם בלי גבול! וזוהי סגולת לימוד המוסר, אור אין סוף 18115 

תפילה , הרי תורה ביגיעה אמיתית, (ה"ל שער יחוד המעשה פ"חוה) מעט מן האמת דוחה הרבה מן השקר 18116 

 18117  !אמיתית ולימוד מוסר הם החוט המשולש המקרב את האדם לתכליתו בעולם להיות איש אמת

 18118 .(תקנד´ ב עמ"עלי שור ח)

 18119 

 18120 מאמר רה

אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח ´ כי ה 18121 

 18122 .(ז"י´ דברים י) שוחד



אתא משה , בשביל שהחזירו עטרה ליושנה, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה, (ט"סוטה ס) ל"אמרו חז 18123 

אתא , לא אמר נורא, אתא ירמיה אמר נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו, אמר הגדול הגבור והנורא 18124 

ה זו היא אתו אינהו ואמרי אדרב, לא אמר גבור, דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו 18125 

ה "ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקב, גבורותיו שכובש את רצונו שנותן ארך אפים לרשעים 18126 

היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין  (ירמיה ודניאל) ורבנן, היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות 18127 

 18128 .ה שאמיתי הוא לפיכך לא כיזבו בו"אלעזר מתוך שיודעין בהקב´ אמר ר, משה

 18129 

דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו , ולכאורה הלא כל הבריאה כולה מלאה גבורות השם ונוראותיו 18130 

חטא דור , ר נתקלל בארבעים קללות עד היום הזה"חטא אדה, ועזוז נוראותיך יאמרו וגדולתך אספרנה 18131 

וכל הנעשה , חטא דור המבול לא נשאר מהם כי אם נח ובניו, אנוש עלה אוקינוס והציף שליש העולם 18132 

וכל דור ודור לפי , למצרים ועל הים שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת אז נבהלו אלופי אדום 18133 

 18134 .כ"נביאים שבהם עאכו, אם הדורות מספרים גבורות השם ונוראותיו, מדרגת החטא כן אופן העונש

אם בזמן , הנוראאחר שידעו והכירו את השם הגבור ו, אלא שאחר כל הבנתם בגבורות השם ונוראותיו 18135 

ויש מקום לשאול איה , נכרים מקרקרין בהיכלו של מקום, ההוא נכרים משתעבדין בבניו של מקום 18136 

לא , אבל מכיון שלא נראה על העמים, אף שרואים נוראותיו על ישראל, גבורותיו ואיה נוראותיו עליהם 18137 

 18138 .אמרו הגבור והנורא

אלו הן גבורותיו , שהבינו את זה בהבנה אחרתבשביל , אבל אנשי כנסת הגדולה שאמרו הגבור והנורא 18139 

, באותה שעה´ לא הבינו את גבורות ונוראות ה, אבל ירמיה ודניאל שלא עמדו על זה, שמאריך להם אף 18140 

ואמת היותר גדולה אינה אמת אם אינה יוצאת , אין זו אמת היוצאת מכל תוכיות הבנתם, ומכיון שלא הבינו 18141 

מוטב שלא , אין תוכו כברו בהבנת עומק הדברים, ולבו שוים אם בנקודה קלה אין פיו, מעומק הלב 18142 

אם בפנים תוכיותו , מוטב לעקור תקנה שתיקן משה רבינו, מוטב להחסיר אף בשבחו של מקום, לאומרה 18143 

 18144 .אל יאמרו, אם רק אפשר לשאול, יש מקום להרהר אחר פרט אחד של ההנהגה העליונה

, דכיון דנכרים משתעבדין בבניו של מקום, ה ודניאלואף אנשי כנסת הגדולה לא חלקו על סברת ירמי 18145 

אין ראוי לומר הגבור והנורא למי שאפשר לו לשאול השאלה איה , נכרים מקרקרין בהיכלו של מקום 18146 

אלו הן גבורותיו , אלא הם הבינו את גבורות השם ונוראותיו בהבנה אחרת, גבורותיו איה נוראותיו 18147 

 18148 .האיך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות, אלו הן נוראותיו, שמאריך אף לרשעים

גם באותו הזמן של , ובזה ראו את גבורות השם ונוראותיו בכל הקיפם ובכל צדדם עד הנקודה האחרונה 18149 

פ שאמרם "אע, אבל לולא כן היו גם הם מסכימים שלא לומר הגבור והנורא, חורבן המקדש וגלות ישראל 18150 

אוהב את האמת , ה שאמיתי הוא"מתוך שיודעין בו בהקב, משה רבינו ותקנם לכל הדורות לומר אותם 18151 

, אמת גדולה זו שעמד עליה משה רבינו ראו אותה ירמיה ודניאל, ושונא את השקר לפיכך לא כיזבו בו 18152 

ולפי , כי אם אין הבנתם מגעת להבנת משה רבינו, ולא אמרוה, שאם היו אומרים אותה היו מכזבים בו 18153 

 18154 .ה שונא את השקר ואוהב את האמת"הקב, םשקר הוא אצל, שכלם יש שאלה בדבר

כי אין ענין של שקר רק , הגדרה חדשה במהותו של השקר, מזה רואים אנו את העומק בתורת האמת 18155 

אם אינה , אלא אפילו אם הוא מדבר כפי האמת של המציאות, בשעה שאדם מכחיש את מציאות הדבר 18156 

ואפשר ששני , פי הדבר אלא לפי מי שאומרהואין האמת נערכת ל, נובעת מעומק לבו ונשמתו הרי זה שקר 18157 

אמת זו לכאורה , ואצל האחד הוא אמת ואצל השני הוא שקר, עושים מעשה אחד, אנשים יאמרו דבר אחד 18158 

כל רצון , כי כל מידה אפילו הכי קטנה, והיא אפשרית רק באנשים השלמים במדות, אי אפשר להגיע אליה 18159 

 18160 .ושלא לשמה אינה אמת, מעשיו שלא לשמה הם כי, הריהו מפריע באמת זו, אפילו היותר קל

כי העושה מצוה שלא לשמה כל לבו מסכים למעשה , שלא לשמה ושקר שני דברים הם, אבל לא כן הדבר 18161 

כי גם בחלק הרצון שלו אין סתירה לדבר טוב , חלק ממנו בשביל המצוה וחלק בשביל כבוד או ממון, ידיו 18162 

אפילו אם , אם לבו אינו מסכים לדיבורו והנהגתו, דבריו ושקר נקרא אם לבו סותר את, זה שהוא עושה 18163 

אמנם יש אפשרות לאדם להגיע , כבר יצא מגדר האמת והריהו שקר, חסרון ההסכמה הוא בדבר מועט 18164 

 18165 .אם ישתדל שלא יהיה לבו סותר את מה שהוא עושה, לאמת זו כל אחד לפי ערכו

בין מצוות של בין אדם לחבירו , מת זוכי יש הבדל בעבודה של א, כאשר נתבונן במצב נפשנו נראה 18166 

, במצוות שבין אדם לחבירו אין מצב לבנו גם אחר הירידה המוסרית הגדולה, למצוות של בין אדם למקום 18167 

, אבל מעלת הנפש פנימה לא נשתנתה גם היום, כי הירידה המוסרית היא במעשה, סותר למעשה ידינו 18168 

רחמנים ביישנים , שלושה סימנים שיש באומה זו, תאותן מעלות שמנו חכמים לעם ישראל נוהגות לדורו 18169 

הלכות שלמות הבנויות על יסודות אלה קיימות הנה לעד , וגומלי חסדים אינם תלויים לא בזמן ולא במקום 18170 

 18171 .ולעולם



, כי אינן בטלות לעולם, י התעוררות קלה"גם היום בחשכת הגלות ועינויי החיים נראות המעלות האלו ע 18172 

ירושה שאינה פוסקת מאתנו , ירושה היא לנו מאברהם אבינו, לי חסדים אנחנוגומלי חסדים בני גומ 18173 

ה "ר) ל האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני הרי זו צדקה גמורה"לכן אמרו חז, וזרעינו וזרע זרעינו 18174 

הלב מתאים בזה התאמה , כי צדקה היא יסוד וטבע בנפשנו ואין כוח בדיבור ומחשבה לעקור אותה, (´ד 18175 

 18176 .לכן התנאי בטל והמעשה קיים, למעשה הטוב גמורה

למען , דבר התלוי בבחירה הוא, אשר אין טבע לנפש בזה, לא כן הוא חלק של מצוות בין אדם למקום 18177 

, בחלק זה של מצוות נחוצה העבודה של אמת, כפי השתדלות הלימוד כן קניית היראה, תלמד ליראה כתיב 18178 

עבודה , כי בלא זה שקר המה, הלב למעשים הטובים שלווכל אחד כפי מצב רוחו חייב להתאים שלמות  18179 

דיבור טוב היותר , להתאים את הלב לדיבוריו ומעשיו הטובים של האדם, רבה יש למידת האמת בחלק זה 18180 

 18181 .מצוי היא התפילה

, פ בעת התפילה"לחלק הבקשה נחוצה הרגשת האמונה בלב לכה, שני חלקים יש בתפילה בקשה והודאה 18182 

והרגשת , כוח האמונה נטוע הוא בלב כל אחד מישראל, גשתה שתי מדרגות הנהכי כוח האמונה והר 18183 

הרגשה זו יש לה סתירה מכוחי ועוצם , וכפי רוב העבודה כן גדולה ההרגשה, האמונה עבודת האדם היא 18184 

סותר , כל זמן שאדם חושב כי רב כוחו לרכוש לעצמו כבוד ועושר תורה ושלמות וכל טוב, ידי של האדם 18185 

כפי , ובקשה שלו שקר היא, ו זו את כל בקשותיו בין בעניניו הגשמיים בין בעניניו הרוחנייםהוא במחשבת 18186 

לכן הרוצה להתפלל באמת צריך הוא לעקור את המחשבה , רוב המחשבה בזה כן ירבה השקר של הבקשה 18187 

 18188 .הזאת מלבו

צב הנפש שלו לפי מ, אלא לפי מהות העושה אותם, חידוש זה שאמת ושקר אינו נערך לפי מהות המעשים 18189 

כי אפשר לו לאדם לעשות מעשים , מגלה לנו אור חדש בהבנת תורת האמת, באותו דבר ובאותה שעה 18190 

ואפשר , כי אינם נובעים מתוכיות נשמתו, בכל זאת שקר המה לפי מהות העושם, טובים ולדבר דברי אמת 18191 

 18192 .ים הם לכל הוויתווהוא עצמו אמת הוא כי מתאימ, מעשים שהם שקר כשלעצמם, לו לעשות מעשים רעים

בין לבו , פ שלא תהא סתירה גלויה בין שכלו לדיבורו"לכה, עבודת האמת להתאים הלב עם המעשים 18193 

ג שאמרו זו היא גבורותיו ואלו הן "כמו שעשו אנשי כנה, י הבנת הדבר"אפשר לעשותה ע, למעשיו 18194 

כי הבנת הדבר , ליושנה י ההבנה החדשה שהיתה להם בענין גבור ונורא החזירו בזה עטרה"ע, נוראותיו 18195 

ובמקום שאין חסרון בהבנת הדבר , נותנת אפשרות לאדם כל אחד לפי ערכו להתאים הלב עם המעשה 18196 

וכפי מדת התאמת הלב עם המעשים , י קניית השלמות בלב הנחוצה לאותה מצוה"עליו לעשות ההתאמה ע 18197 

 18198 .(תורת אברהם)  .כן תהיה מעלת האמת באדם

 18199 

 18200 מאמר רו

א אלהי האלהים ואדוני האדונים האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח אלהיכם הו´ כי ה 18201 

 18202 .(ז"י´ דברים י) שוחד

לא אמר , אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרים בהיכלו איה נוראותיו, משה אמר האל הגדול והגבור והנורא 18203 

אך אומה אחת יכולה ה הי"שאלמלא מוראו של הקב, אתו אינהו ואמרו אדרבה אלו הן נוראותיו, נורא 18204 

ה לא היה קיום "אנשי כנסת הגדולה אמרו כי לולא מוראו של הקב, (7ט"יומא ס) להתקיים בין האומות 18205 

כי הוא שומר עמו , הפרטית עלינו ושמירתו אותנו´ אנחנו רגילים לתלות זאת בהשגחתו ית, לכלל ישראל 18206 

כל הגויים שכחי , כן גורם גדול בזה ה גם"באו הם וגילו בזה ענין נוסף כי מוראו של הקב, ישראל לעד 18207 

 18208 .זה צריך ביאור? ה"אלהים איך נופל עליהם מוראו של הקב

´ ועתה ישראל מה ה´ ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד שנא"אלעזר אין לו להקב´ יוחנן משום ר´ אמר ר 18209 

קורין  שכן בלשון יוני, היא חכמה´ וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ה, אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה 18210 

י בהקדמתו והנה "ידועים דברי המס, (7א"שבת ל) יחידה היא היראה בעולם´ י הן יראת ה"רש, לאחת הן 18211 

י "רש, הרי שהיראה היא חכמה והיא לבדה חכמה, ל הן אחת"וארז, היא חכמה´ הכתוב אומר הן יראת ה 18212 

יחידה היא , חתהן אחת אינו מתייחס לחכמה אלא ליראה עצמה שהיראה היא א, כאן אינו מבאר ככה 18213 

אך מהי , ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד"כיון שכך אין לו להקב, ועוד זאת בה שהיא חכמה, בעולם 18214 

 18215 ?יחידותה של היראה

אחרי מתן תורה ויאמר משה אל העם אל תיראו כי , י עניים במקום זה ועשירים במקום אחר"דברי רש 18216 

וכתב , (יתרו שביעי) ניכם לבלתי תחטאוובעבור תהיה יראתו על פ, לבעבור נסות אתכם בא האלהים 18217 

ויש , י שראיתם אותו יראוי ומאוים תדעו כי אין זולתו ותיראו מפניו"י שם בעבור תהיה יראתו ע"רש 18218 

, ולמה דוקא ידיעה זאת מעוררת יראה, וכי היכן רמוז בפסוק זה כי אין זולתו, להבין אריכות הדברים 18219 

לות והלפידים וקול השופר וההר עשן הם שהפילו יראה כי הקו, י הדברים כפשוטם"ולמה לא פירש רש 18220 

 18221 ?עליהם



כי לבעבור , ה עצמו מוכיחים על זה ויאמר משה אל העם אל תיראו היינו מהקולות והברקים"דברי מרע 18222 

, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, כי נסות הוא לשון הרמה וגדולה, נסות אתכם בא האלהים לגדל אתכם 18223 

, יראוי ומאויים´ י שהוא ית"יראתו מבאר רש, לגמרי מפחד הקולות והברקים היא ענין אחר´ ויראתו ית 18224 

 18225 .וזה היה עיקר הגילוי ועיקר התכלית במעמד הר סיני

כידוע מתיחסים שבחי הגדול הגבור והנורא בשמונה עשרה לשלושת האבות , כאן עלינו להעמיק ולהרחיב 18226 

ה מה "והנורא גילה יעקב אע, ה"גילה יצחק אעהגבור במידת הדין , ה"הגדול במידת החסד גילה אאע, ´הק 18227 

, י מידת הדין כלולים בהגבור"הגבור הוא פחד יצחק הרי הפחד והיראה המתעוררים ע, נורא המקום הזה 18228 

שאין זו היראה מפחד עונשו וגבורתו , הנורא יש בזה ענין גדול נוסף´ ה גילה שהוא ית"וכאשר יעקב אע 18229 

וזאת על דרך שאמרו בשירת הים נורא תהילות , יראוי ומאויים עצמו´ ה גילה שהוא ית"יעקב אע, ´ית 18230 

 18231 .עצמו יראוי´ שהוא ית, יראוי מלהגיד תהלותיו

על ידי שראיתם אותו יראוי ומאויים , י ביתרו"בזה הננו חוזרים לדברי רש? יראוי´ ומה הוא זה שהוא ית 18232 

וכל העולמות וכל הנבראים , ´תו יתויש להבין זאת בפשוטו כי ממש אין כל מאומה זול, תדעו כי אין זולתו 18233 

הוא אשר אמר ירמיהו אם יסתר איש במסתרים ואני לא , מתגלה´ אינם אלא כלים ולבושים שבהם הוא ית 18234 

 18235 .´הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה, ´אראנו נאום ה

אין דבר , וכלי שאינו משמש למילוי הוא בטל ומבוטל, ממלא אותם´ שמים וארץ אינם אלא כלים שהוא ית 18236 

ומהכרה זאת , אמת נוראה זאת הכירו ממה שראוהו יראוי ומאויים, ואין דבר חוץ ממנו´ חוצץ בפניו ית 18237 

אין עוד להאריך בדברים , ´יראה זו היא התבטלות האדם וכל עולמו בפני הבורא ית, יוצא ותיראו מפניו 18238 

 18239 .ח יבין משמעות הדברים"המצוי אצל השער השלישי של הנפה, נוראים אלה

יראה זו הבאה מהכרת אין זולתו , יחידה היא היראה בעולם, ל"שבת הנ´ י בגמ"מעתה נחזור לדברי רש 18240 

ה בעולמו "וממילא אין להקב, ´שהרי בהכרה זו וביראה זו הכל בטל ומבוטל לפניו ית, יחידה היא בעולם 18241 

, מות נקראו להל אומרים חמשה ש"חז, י זה עוד משמעות עמוקה"יתכן שיש ברש, אלא יראת שמים בלבד 18242 

ל "אלא כוונתם ז, פשוט הוא כי אין אלה שמות בעלמא, (א"ד י"ר פי"בר) יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש 18243 

 18244 .שהעליונה בהן היא הנקראת יחידה, לחמש מדרגות הכלולות בנשמת האדם

בין  אין עוד שתי דרכים לפניו שיצטרך עוד לבחור, שמענו מיודעי חן כי זוהי מדרגה שהאדם הזוכה אליה 18245 

והתבטלותו לפני קונו כה מושלמת , כ חזקה וברורה"הכרת האדם במדרגה זו באין זולתו היא כ, טוב ורע 18246 

הוא אשר אנו מתפללים יחד לבבנו לאהבה וליראה שמך יחוד הלב שכולו אהבה , שאינו יכול עוד לחטוא 18247 

היחידה היא היראה  כי דרגת, י רומז לענין עמוק זה"ניתן להיאמר כי רש, ויראה זוהי דרגת היחידה 18248 

 18249 .ה בעולמו אלא יראה זו"וגם אין להקב, שאין לאדם בעולמו אלא יראה זו, השלמה

ינאי חבל על דלית ליה דרתא ´ מכריז ר, (7ב"יומא ע)א  י והו"נצרף לדברים אלה מקום שלישי ברש 18250 

ום לו לכך צריך שתקד, שהתורה אינה אלא שער להיכנס בה ליראת שמים, י"ותרעא לדרתיה עביד רש 18251 

 18252 ?ואיזו יראה צריכה שתקדים לעסק התורה, י התורה"יראת שמים איזו יראה משיגים רק ע

ובלעדיה אינו חש לתורתו , נתבאר לנו בפרק הרביעי שהיראה היא כלי ואוצר לתורה ולסיעתא דשמיא 18253 

פניו אך הנכנס לשער התורה ונפתחו ל, יראה זו צריכים בודאי להקדים לתורה, (7א"שבת ל) י"כדברי רש 18254 

דתניא והודעתם לבניך ולבני בניך וכתיב בתריה יום , שנתגלה בהר סיני´ ימצא שם את מוראו ית, חדריה 18255 

אף כאן באימה ביראה ברתת , מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע, אלהיך בחורב´ אשר עמדת לפני ה 18256 

התורה היא , ואוצרה היא מדרגה אחרת מהיראה שהיא כלי "גילוי מוראו של הקב (.ב"ברכות כ) ובזיע 18257 

 18258 .שער הכניסה אליה

ה הוא המקיים "מוראו של הקב, היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות, ה"אלמלא מוראו של הקב 18259 

אי אפשר שלא ירגישו בני העולם , ה בעצמו יראוי ומאויים"אם הקב, את הכלל ישראל בין האומות 18260 

´ אבל ממוראו ית, בידי שמים חוץ מיראת שמיםוהכל , עד כמה שהרשות נתונה והבחירה לפניהם, במוראו 18261 

או בפחדים בפני מאורעות או מעצמות , מוראו זה מסתתר בשיקולים לכאורה שכליים, אי אפשר להתעלם 18262 

נעוץ קיומו של ´ במוראו זה ית, ´ובתוך תוכם של השיקולים והפחדים מקנן מוראו ית, או סתם בני אדם 18263 

 18264 .(ג"תקי´ עמ ב"עלי שור ח)  .הכלל ישראל בין האומות

 18265 

 18266 מאמר רז

אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח ´ כי ה 18267 

 18268 .(ז"י´ דברים י) שוחד

, אמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה, ל"ידוע מאמרם ז 18269 

לא , אתא ירמיה ואמר נכרים מרקדין בהיכלו איה נוראותיו, אתא משה אמר האל הגדול הגבור והנורא 18270 

אתו אינהו ואמרו , לא אמר גבור, אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו, אמר נורא 18271 



ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של , אדרבה זו היא גבורתו שכובש את כעסו שנותן ארך אפים לרשעים 18272 

 18273 .(7ט"יומא ס) לה להתקיים בין האומותהיאך אומה אחת יכו, ה"הקב

כולם , וזהו כל הבריאה שבה ניכר, שמו ניכר בנגלה ובנסתר´ ית´ שה, על כל איש ישראל לדעת ולהאמין 18274 

היינו שנסתרו הוא עצמיותו , המלך המרומם לבדו מאז, ´וממנה נתבונן ונכיר חכמתו ית, בחכמה עשית 18275 

, שהוא נסתר ונעלם מכל מושג´ חוננו הוא רק בעצמיותו יתוכל אמונתנו ובט, הוא עיקר כל העיקרים, ´ית 18276 

אל יתהלל חכם , ועל זה סובב כל אמונתנו ומצוותנו שנצטוינו, והוא לבדו הוא מלכנו והוא מושיענו 18277 

ואסור לנו לבטוח בחכמתנו ובגבורתנו כי המה , (´ירמיה ט) בחכמתו כי אם בזאת יתהלל השכל וידוע אותי 18278 

 18279 .הבל

ם מקרקרין בהיכלו ואיה גבורותיו ואיה "מפני שעכו, לא רצו לומר גבור או נורא ל כי"וזהו שאמרו ז 18280 

, וזהו סוד הנצח, הוא קיים לעד ולעולמי עולמים´ אכן באמת כל המוטל עלינו רק להתבונן שה, נוראותיו 18281 

כר אינו ני, איה גבורותיו ואיה נוראותיו, ו שאויבים מתגברים"כ כשאנו רואים ח"וא, ז נצחי"שגם העוה 18282 

היינו שאדרבה כל סוד הנצח נראה ונכיר בעת שנגלה , ל שהחזירו עטרה ליושנה"ועל זה אמרו ז, נצחיותו 18283 

הלא אין , בעת שאנו רואים אומתנו בין שיני אריות והיא קיימת, ואדרבה זהו גבורתו, ישועתו מההסתר 18284 

ועיקר , ותיו ונוראותיווזהו גבור, הוא קיים לעד ולעולמי עולמים´ ז גם כן ה"שבעוה, זאת כי אם סוד 18285 

 18286 .גבורותיו ניכר בנסתרו

וסוד תחיית המתים הוא שאף הכלים ונפסדים , שהרי כל ענין תחיית המתים הוא סוד הנצח, וזה סוד גדול 18287 

והחטא , ז הוא באמת נצחי"וזהו ראיה שעוה, ו כלים ונפסדים"ולא יהיו ח, הם גם כן יחיו ויקומו, ז"מן עוה 18288 

וזהו , וגם המתים מכבר יקומו אף בגופם לחיות חיי עד, א יבולע המות לנצחוכשיתוקן החט, הוא הממית 18289 

אנו , שממה שאתה מחדש אותנו בכל בוקר, (.וישלח ע) ר"כמבואר במד, חדשים לבקרים רבה אמונתיך 18290 

ואיך נתחדשו בנו כוחות , שאחר שהיינו עייפים ונחלשים, יודעים שאמונתיך רבה להחיות לנו את המתים 18291 

 18292 .חדשות

 18293 יחליפו כוח´ ועל זה נאמר וקוי ה, סוד הנצח שהוא קיים לעד, ז"אות ומופת על סוד הנצח שיש בעוהוזה 

ואנחנו אף לאחר הנפילה קמנו , המה כרעו ונפלו, וכידוע ענין אלה ברכב ואלה בסוסים, (´ישעיה מ) 18294 

ים בתחיית המתים ובזה אנו מאמינ, וזהו מפני שאנו קשורים בנצח ואנו נצחיים לעד, (´תהלים כ) ונתעודד 18295 

 18296 .(א"פ´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ונאמן אתה להחיות מתים, גם כן

 18297 

 18298 מאמר רח

 18299 .(´כ´ דברים י) אלהיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע´ את ה

למה , השאלה מפורסמת, ובמשה עבדו´ במצרים ויאמינו בה´ וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה 18300 

 18301 ק"בזוה, כ הוא ירא"אשר לפי מושגנו האדם מאמין ואח, יראה לאמונההתורה מקדימה כאן את ה

דהא ההוא בר נש , ה שרייא עמיה מהימנותא כדקא יאות"כל בר נש דדחיל ליה להקב, (ט"בראשית נ) 18302 

לאו איהו כדאי למהוי ליה חולקא בעלמא , ומאן דלא שרייא עמיה מהימנותא, שלים בפולחנא דמריה 18303 

ונמצא , והוא אדם השלם בעבודת בוראו, ה שורה עמו האמונה כראוי"את הקב הרי דוקא אדם הירא, דאתי 18304 

 18305 .כי באמת היראה היא ההתחלה לאמונה

היא הציווי אשר ציונו בהאמנת ´ מצוה א, ם מביא בספר המצוות שלוש מצוות באמונה ואלו הן"הרמב 18306 

מצוה , אלהיך´ ו אנכי הוהוא אומר, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה הוא פועל לכל הנמצאים, האלהות 18307 

והוא אמרו , והוא שנאמין שפועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד, היא הציווי שציונו בהאמנת היחוד´ ב 18308 

ולא נהיה , ולפחד ממנו´ היא שציונו להאמין יראתו ית´ מצוה ג, אחד´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה´ ית 18309 

אלהיך ´ את ה´ וזהו אמרו ית, ו בכל עתאבל נירא ביראת עונש, ככופרים ההולכים בשרירות לבם ובקרי 18310 

 18311 .תירא

ועיקר , נמצא כי יראה היא חלק מהאמונה´ ם מונה את היראה כמצות אמונה להאמין יראתו ית"הרי הרמב 18312 

ויראה מהמשפט והעונש השמימי גם הם , ´האמונה הוא הציורים המעוררים פחד מהדר גאון עוזו ית 18313 

היא לבדה מסוגלת לעשות רושם כה , ´האמונה במציאותו יתכלומר , והנה האמנת האלהות, באמונה יסודם 18314 

ן בהשגותיו שם "ובאמת כותב הרמב, עד שהיא יכולה לשנות את כל הלך מחשבותינו, עמוק בלבנו 18315 

בכל זאת לרוב המאמינים נשארה אמונה זו מופשטת , כי מצוה זו היא קבלת עול מלכות שמים, מ"בסה 18316 

 18317 .שהיא הידיעה הנוראה שאין עוד מלבדו, מהאמנת היחוד רושם עוד יותר חזק צריך להתקבל, למדי

כי מצוה זו היא קבלת עול מלכות שמים כלומר שהיא מחייבת את האדם לכל ימי , ן שם כותב"ואכן הרמב 18318 

אך גם אמונה זאת מתעוררת בכל תוקפה רק לרגעים בשעת התעלות , ´חייו להשתעבד אך ורק לרצון ה 18319 

רק אמונת היראה ובפרט , שה מאד לחיות באמונה זו בכל שעות היוםוק, כגון בשעת קריאת שמע, יתירה 18320 

נמצא , לרסן את יצריו ולדרבנו למעשים טובים, היא עשויה ללוות את האדם תמיד, יראת החטא והעונש 18321 



כי מה שבא חבקוק והעמידן על אחת , אמור מעתה, כי האמונה בפועל הגמור היא אמונת היראה דוקא 18322 

כי הצדיק החי באמונתו הוא דוקא המאמין , זה נאמר על אמונת היראה, (ג"ות כמכ) וצדיק באמונתו יחיה 18323 

 18324 !לפחד ממנו´ יראתו ית

, בלי דעת ובלי תבונה נכיר, ה באגרת המוסר"ה על דברי הגאון רבי ישראל סלנטר זצללה"בזה נעמוד בע 18325 

, ´לעבודתו יתהיא ראשית מצעדנו , שהאמונה המרחפת בנו שהאלהים שופט הוא לתת לאיש כפרי מעללו 18326 

כ יאמרו "ע (ח"ב ע"ב) ל"ומאמר חז, ל בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה"הוא מאמר חז 18327 

, אכן למורת רוח ודאבון לב, הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגדה הפסדה, המושלים בואו חשבון 18328 

נשים לב לשדד אדמת לבבנו  אם לא, נחבא במצפוני הלב בל יראה החוצה, כוח הכללי הזה רק מסתתר בנו 18329 

אי לזאת גם הכוח הכללי הלזה בל ישלח פארותיו על האברים לאסרם במאסר , בהרחבת רעיוני המוסר 18330 

 18331 .היראה

מתכוון בפשטות אל יראת , הרי רבינו בדברו על האמונה היסודית המסתתרת בלב כל איש בישראל 18332 

והנה ידוע הוא , ´ו על רגלינו בעבודת הורק אמונה זו בכוחה להעמיד אותנ, שהאלהים שופט הוא, העונש 18333 

שהוא הקיל , ורגילים להבין בזה, משתית עבודת האדם דוקא על יראת העונש, ע"כי רבינו גאון ישראל נ 18334 

כ "משא, אשר זהו דבר קשה על כל אדם מישראל, עלינו שלא נצטרך להתעלות אל יראת הרוממות דוקא 18335 

כי יראת , ל יתבארו הדברים כמין חומר"לם לפי כל הנאו, יראת העונש שהיא מצויה גם אצל פשוטי העם 18336 

בודאי יש לכל אדם לשאוף ! אלא הבפועל והשיא שבאמונה, העונש אינה קולא לעומת יראת הרוממות 18337 

 18338 !אך אמונה בלי יראת העונש עדיין לקויה היא, ליראת הרוממות

ורק הוא השלם בעבודת , ה שורה עמו אמונה"כי רק הירא את הקב, ק"הרי נבין בשטחיות את דברי הזוה 18339 

, ב"ואין אדם זה כדאי להיות לו חלק בעוה, גם אמונה אינה עמו, ומי שאין יראת בוראו שורה עמו, בוראו 18340 

במקום אחר ביררנו כיצד מתגלה כל , ב דהיינו שכר ועונש יש רק למי שמאמין יראתו"כי ציור ברור בעוה 18341 

ב בבחינת "מעתה מצטרף לנו גם ציור ברור של עוהו, ´כציור גדול של מצותיו ויחודו ית, ז למאמין"עוה 18342 

 18343 .(א"עלי שור ח)  .וזוהי העבודה המושלמת באמונה, שכר או עונש

 18344 

 18345 מאמר רט

 18346 .(´כ´ דברים י) אלהיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע´ את ה

לידבק ענין הדביקות שהוא  (7א"כתובות קי) ל"ופירשו חז, ש ובו תדבק"ת כמ"מצות עשה לידבק בהשי 18347 

מה הוא , ה מנהיג עולמו"המידות של רחמים שבהם הקב, הדבק במידותיו (.סוטה יד) ועוד פירשו, ח"בת 18348 

, והנה הפירוש הראשון יסודו הוא לידבק בתורה, מה הוא גומל חסדים אף אתה, מה הוא חנון, רחום 18349 

מגיד דבריו ליעקב וכדכתיב , ´ועל ידה נבחרו ישראל להיות עם ה, י התורה"ה הוא ע"דההתקרבות להקב 18350 

וההתקרבות היא , י התורה היא ההתקרבות"הרי דע, וכתיב לבני ישראל עם קרובו, לא עשה כן לכל גוי 18351 

וכשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתי הוא הדבקות בו , (א"י פ"המס) וראה לשון, הדביקות 18352 

והדביקות , ´ו התקרבות להבורא יתוהיינו דהדביקות היינ, כי רק זהו הטוב, ואני קרבת אלהים לי טוב´ ית 18353 

 18354 .בתורה היא ההתקרבות

דלכאורה היאך שייך זה לדביקות שענינה הוא התקרבות , אך הפירוש השני הדבק במידותיו צריך ביאור 18355 

כי בזה הרי לבו , י מצוות שבין אדם למקום"ולכאורה שייך דיבוק ע, היותר אפשרית עד כדי איחוד ממש 18356 

אבל כשעוסק , ה בתפילה בהכנעה ומחשב ברוממותו"שעומד לפני המקום בי תפילה כ"כ ע"ומכש, לשמים 18357 

ומן ההכרח גם לדבר לטובת הענין דברים , הרי הוא מעורב בין אנשים, ברחובות ובשווקים לטובת חבירו 18358 

ומפני מה יש בדבר זה דביקות יותר מכשהוא מעוטף בטלית ותפילין ועוסק , מילי דעלמא, הנראים כבטלים 18359 

 18360 .ה"ב במצות המקום

אכן אם מצד קיום המצוות גרידא הרי , ואף שיש בעסק בטובת חבירו קיומן של כמה וכמה מצוות עשה 18361 

בכוח מעשים שתולדותם זה הענין ´ שישתדל לידבק בו ית, (א שם"י פ"במס) ש"וכמ, בכל המצוות הוא כן 18362 

פירשו דלדבקה בו  ל"אך חז, וכולם ענינן הוא דביקות, ´והרי שבכל המצוות מתקרבים לה, והם המצוות 18363 

 18364 .והוא צריך ביאור, ה בדרכי הרחמים והחסד"דבכאן הכוונה ביחוד להליכה במידותיו של הקב

ומפרש שם , ג מידות דרחמים"מי אל כמוך כל הי (´מיכה ז)א  ש בתומר דבורה לפרש הקר"ונראה עפמ 18365 

שהרי בצלם , עולותיוכי האדם צריך להתדמות לקונו בפ, באופן נפלא לחייב את האדם בכל המידות הללו 18366 

והדבר מוסבר , ש דברים נפלאים אמיתיים"עי, ועיקר הצלם העליון הן פעולותיו, אלהים עשה את האדם 18367 

ולזה מכוונות כל הפעולות של הבורא , דתכלית הבריאה היא ההטבה בתכלית, מאד כי עולם חסד יבנה 18368 

, (ז"ילקוט שופטים תתק) ל"חז ש"וכמ, וענין הדין שיש בעולם גם הוא מוכרח לתכלית הטוב ממש, ´ית 18369 

 18370 .כ"ועם החייב שמוציא גזילה מתחת ידיו ע, עם הזכאי שנוטל את שלו, ללמדך שצדקה עם שניהם



ואין החטא רק , דאם אינו שב בתשובה הרי החטא קיים במציאות, וענין זה עצמו הוא גם חטא לשמים 18371 

קיים במציאות והחטא רובץ על  אלא שהעיוות, והעונש על דבר שנעשה בעבר, מעשה שאירע וכבר עבר 18372 

וגם המשחית שנברא מכל חטא קיים ועומד , ותהי עוונותם על עצמותם (ב"יחזקאל ל)ב  וכדכתי, החוטא 18373 

י תשובה הרי חסד גדול "וכשאינו מתבטל ע, ל שהעובר עבירה קונה לו קטיגור"שאמרו ז, והוא הקטיגור 18374 

 18375 .והוא טובה גדולה לאדם, תחת ידיווהרי זה כמו שמוציא גזילה מ, י יסורין"הוא שמתבטל ע

, שהכל הוא טובה ממש, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, (.ד"ברכות נ) ולכן אמרו 18376 

ומה גם דהוטבעו בעצם יצירתו כוחות של , גם האדם חייב להתנהג כן, וכיון שכל תכלית הבריאה היא חסד 18377 

פסחים ) וזהו שאמרו, א שכולו גומל חסדיםחסד אומר יבר, (´ח ה"ר פ"ב) ל"ש חז"כמ, חסד והטבה 18378 

כי תכליתו של האדם לא לקבל מהעולם אלא לתת , יותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק (.ב"קי 18379 

הוא בהליכה בדרכי החסד ´ ועל כן עיקר הדביקות בה, וזוהי צורת האדם שנברא בצלם, ולהשפיע 18380 

 18381 .די תכליתו ותיקונושבזה הוא מביא את צורת צלם אלהים שבו לי, והרחמים

, דיש הבדל בין מצוות אלו דהליכה בדרכיו של מקום לבין שאר מצוות התורה, ובזה יש לדון בדבר חדש 18382 

והנחת רוח שיש לבורא בזה , י המצוה"דבשאר מצוות התורה ההתקרבות היא מצד התעלות הנפש ע 18383 

דקודם התשובה , (ז"ז ה"פהלכות תשובה ) ם"לכן כשאין רצון במצוותיו וכמבואר ברמב, שנעשה רצונו 18384 

עבירה  (.א"סוטה כ) ל"וכבר אמרו חז, אין המצוות מביאות להתקרבות, עושה מצוות וטורפין אותן בפניו 18385 

ואפילו בעסק התורה שאין עבירה מכבה , ז שהוא בחטא בלא תשובה"דאין המצוה מאירה כ, מכבה מצוה 18386 

 18387 .חוקי שאין תורתו רצויה יש לפעמים שהוא בבחינת ולרשע אמר אלהים מה לך לספר, תורה

בזה אין ההתקרבות אך מצד הרצון והנחת , אבל הליכה בדרכיו שזוהי התדמות לבורא בעצם וזהו התכלית 18388 

, ובזה אין עבירה מכבה, אלא בעיקר מצד עצם בריאתו שיש בזה ענין התקרבות והתדבקות, רוח בלבד 18389 

ובזה נמצאת גם מעלה גדולה , ע של ולדבקה"ולכן מקיים בזה ביחוד מ, ובכל ענין ואופן יש בזה התקרבות 18390 

 18391 .(משנת רבי אהרן)  .דלעולם היא מגינה

 18392 

 18393 מאמר רי

ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עוברים  18394 

 18395 .(´א ח"דברים י) שמה לרשתה

כיצד אנו מבינים את , ז"העוהב והשני הוא "האחד הוא מה שאנו קוראים עוה, ה"שני עולמות ברא הקב 18396 

עולם הנשמות שבו יושבים הצדיקים ונהנים , ב הוא עולם השכל"העוה? ערכיהם של שני העולמות הללו 18397 

ולא נברא , שבו מושלות בכיפה התאוות השפלות, ז הוא העולם העכור הגס"ואילו העוה, מזיו השכינה 18398 

כך הן בעינינו צורות העולמות , ה עליונהאלא מפני שהוא הפרוזדור שממנו נכנסים לטרקלין שכולו חכמ 18399 

אם עודך מרגיש בעצמך כי נפשך לא תמלא מהמלים , אך אם בעל נפש אתה. לפי ההבנה השטחית 18400 

והינך מבקש לרדת לעומקם של , ואינך מוצא די ספוקך בגלמי הדברים שראו עיניך בימי ילדותך, היבשות 18401 

 18402 .ואז תבין ותראה עולמך בחייך אז בוא ואגלה לך סוד הבריאה, דברים לפי רוח התורה

כל הבריאה כולה לא היתה אלא התגלות של , ה את העולמות לא ברא אלא חכמה בלבד"כשברא הקב 18403 

ז שאנו מדמים שהוא עולם "שהרי גם העוה, ה להטיב עם ברואיו"בה במידה שחפץ הקב, החכמה העליונה 18404 

, ר ולא היה נגזר עליו שימות"דהאלמלא חטא א, הגע בעצמך, בחכמה יסד ארץ´ ההגשמה כתוב עליו ה 18405 

ולאיזה מן העולמות היינו קוראים אז , ולא היה עובר לעולם אחר כלל, הרי היה חי אז בעולמו לעולם 18406 

 18407 ?איזה הבדל היינו מוצאים אז בין העולמות? עולם הבא ולאיזה עולם הזה

ש מיתה ועל עולמו ויגזור עליו עונ, ה את הארץ והושיב את האדם עליה על מנת שיחטא"האם ברא הקב 18408 

כ הלא עין בעין תראה שלא נברא בין "וא, הרי בראו על מנת שלא יחטא ויחיה לעולם ועולמו עמו? חורבן 18409 

שכל עצמותו ומהותו של העולם יהיה אך זה שהוא מכין , העולמות עולם כזה שישמש רק לפרוזדור 18410 

 18411 .אלא שכל העולמות כולם תוכן אחד וצורה אחת להם, ומכשיר לעולם אחר

יש עולם שקורין לו טרקלין ויש עולם שקורין לו , אך זה שאנו מוצאים בתורה שיש הבדל בין העולמות 18412 

יש מדרגה בחכמה הנקראת טרקלין ויש מדרגה בחכמה , עליך לדעת כי אך שמות של חכמה הם, פרוזדור 18413 

ין ואינו מפני שאינו אלא לשימוש הטרקל, ולא מפני זה נקרא העולם הזה פרוזדור, הנקראת פרוזדור 18414 

 18415 .אלא מפני שהוא טרקלין כזה שתמצא בו גם מעלת הפרוזדור, טרקלין בעצמו

מפני מה הוסיף בו מעלה כזו שאינה ? ז מצורת שאר העולמות"ה את צורת העוה"ומפני מה שינה הקב 18416 

שכל עיקר כוונת , מפני שהמעלה הזאת היא תכלית כל הבריאה והנבראים כולם? נמצאת בכל העולמות 18417 

ולעלות , שבכוח חכמתו יהיה בידו להוסיף חכמה על חכמתו, היתה אלא בשביל נברא כזה הבריאה לא 18418 

שהם מוכרחים , ולא יהיה כאותם המלאכים שהם שכלים נבדלים, ממעלה למעלה וממדרגה למדרגה 18419 



ומשום כך אין להם גם האפשרות לעלות ממדרגתם והם , ואין להם היכולת לזוז ממנו כל שהוא, בשכלם 18420 

 18421 .כל הימיםעומדים בה 

ה מין מדור מיוחד של חכמה "ברא הקב, ולמען תת האפשרות לנברא הזה והוא האדם להגיע אל תכליתו 18422 

לכן אינו דומה מדור החכמה , ה את האדם"והוא גן העדן ששם בו הקב, בשבילו שתהיה בו סגולת העליה 18423 

ני שכל עולם מפ, ה"לכל עולמות החכמה שברא הקב, ה בשביל האדם"והוא העולם שברא הקב, הזה 18424 

כל , טרקלין של חכמה, ה מחכמתו"ועולם הוא אך מציאות של חכמה הקיימת לעולם במידה שגילה הקב 18425 

 18426 .מלאך ומלאך וטרקלינו

ה לאדם שיהיה בכוחו לעלות "כי מאחר שהטיב הקב, אבל לא כן מידת החכמה של הטרקלין המיוחד לאדם 18427 

שהרי מכיון שהוא זוכה אך , לין החכמה שלואין עוד מידת חכמה קבועה ומסוימה לטרק, ממעלה למעלה 18428 

מיד מקבל הוא שכרו על זה ועולה ומעלה את עולמו עמו , לעמוד שעה קלה בחכמתו ולא לסור ממנה 18429 

היא הנעשית , ומידת השגת החכמה שהיתה לו לטרקלין בשעה הקודמת, ממדרגתו למדרגה גבוהה יותר 18430 

וכך היא דרכו של האדם לעלות מטרקלין , המפרוזדור לטרקלין החכמה שהוא נכנס בו בשעה שלאחרי 18431 

אין עולם עכור וגס שאינו בעצמותו כי אם , לפי זה אין לפנינו פרוזדור וטרקלין, לטרקלין עד אין סוף 18432 

ומפני זה , שזוהי בחינת פרוזדור, אלא יש לפנינו עולם החכמה שצפונה בו סגולת העליה, שימוש לטרקלין 18433 

 18434 .הוא נקרא פרוזדור

, והם האבות שהגיעו למדרגות היותר גבוהות שבידי האדם להגיע, ו רואים בגדולי העולםואך מפני זה אנ 18435 

עד שמצאנו את , ובכל גדולתם עסקו בו ימים ושנים, ז שהוא בעינינו עולם ההגשמה"שלא פרשו מן העוה 18436 

והוא מפני שבגדולתו ראה את , א שנה את צאן לבן הארמי"שהיה רועה כ, יעקב אבינו בחיר שבאבות 18437 

עד , כ פשוטים וגשמיים תלי תלים של חכמה"ומצא בדברי החולין שנראים בעינינו כ, למו בחייועו 18438 

ואנו לדורי דורות , עקודים נקודים וברודים, שהמלאכים נשלחו מן השמים לבשר לו על אודות הצאן 18439 

 18440 .בשעה שאנו עומדים בתפילה אנו נתלין בזכות המקלות

שתזכיר במפורש את השכר הניתן לאדם , בו שכר מצוה ולכן אין אנו מוצאים בתורה במקום שנזכר 18441 

באשר האדם השלם שפסקה , כי אם האדם אינו רואה בחייו את עולמו זוהי ירידה בשבילו, לאחרי מותו 18442 

ז "ויפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעוה, הוא עולמו הבא בהוה, זוהמתו ושב לצורתו האמיתית 18443 

 18444 .(פ"הגרנצ)  .ב"מכל חיי העוה

 18445 

 18446 ר ריאמאמ

א "דברים י) אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה´ אלהיך דורש אותה תמיד עיני ה´ ארץ אשר ה 18447 

 18448 .(ב"י

ונופו נוטה , לאילן שכולו עומד במקום טהרה, ז"צדוק למה צדיקים נמשלים בעוה´ אלעזר בר´ אמר ר 18449 

לאילן שכולו עומד , ז"ולמה רשעים דומים בעוה, נקצץ נופו כולו עומד במקום טהרה, למקום טומאה 18450 

ביאור , (7´קדושין מ) ,נקצץ נופו כולו עומד במקום טומאה, במקום טומאה ונופו נוטה למקום טהרה 18451 

, גם זה אמת, כ"שהוא נטילת שכר שיקחו אח, ב אין צריכים להבין כמו שמורגלים"ענין עוה, הדברים הוא 18452 

 18453 .ב"ז הוא נטיעה של עוה"שבעוההיינו , ז"ב גם בעוה"ב הוא שהוא בן עוה"אבל עיקר היסוד של עוה

לאחר החטא עוד הוא נטוע , ר קודם שחטא היה כולו נטוע ומושרש עם גופו בגן עדן"אדה, וזה סוד הדבר 18454 

נשמה שלנו , ר"זה היה מצב גופו של אדה, רק שנעשה נופו נוטה למקום טומאה, ועומד במקום טהרה 18455 

כל סוד הנטיעה של , והכל בזה העולם, הרהכולו נטוע ועומד במקום ט, ר"הריהי בבחינת גופו של אדה 18456 

ואינו , אלא שהכל כבר כאן, ב"שלאחר מכאן יתגלה עוה, ב"ואין הפירוש של עוה, ב הכל בזה העולם"עוה 18457 

 18458 .אלא בחינת נופו נוטה למקום טומאה ותו לא

ץ ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו אר´ שנא, ב"על דבר זה נבין המשנה של כל ישראל יש להם חלק לעוה 18459 

ב "כ הם בני עוה"וע, נטוע בארץ ומחובר בתכלית, הסוד של הכלל ישראל שהוא נצר מטעי, נצר מטעי 18460 

שהסוד , ב"ואלו שאין להם חלק לעוה, ל שם"ועל דבר זה נבין כל מאמרי חז, ב"שזהו הסוד של עוה 18461 

מתים מן האומר אין תחיית ה, ב"ולכן אין להם חלק לעוה, בחינת נכסי דניידי, בכולם שאינם נטועים 18462 

 18463 .וכן כולם, ומאין יהיה לו חלק, התורה זה בודאי הרי אינו נטוע

הרי רואים שענין ארץ ישראל נוטל חלק בראש בתורה , אחר כל דברינו נבין מהו הענין של ארץ ישראל 18464 

, ספר משנה תורה כמעט כולו מדבר מענין ארץ ישראל, כל התורה מלאה מענין ארץ ישראל, הקדושה 18465 

כ היתה "כ, ראו מה גרמתם לעצמכם, ר"שהוכיח אותם מש, (´י דברים א"רש) ל"ו חזואלה הדברים אמר 18466 

כמנין ואתחנן התפלל , שנה במדבר´ והחטא גרם שנתעכבתם מ, שכינה מתלבטת למהר כניסתכם לארץ 18467 

וכל תפילתו לא היתה , שהרי לחיות לעולם לא רצה, ר רק כדי ליכנס פסיעות אחדות לארץ ישראל"מש 18468 

 18469 .וזכה בשביל זה רק לראות את הארץ ולא יותר, י"לארק כדי ליכנס 



הרי היה משום ארץ ישראל , במה אדע שנכשל בו אברהם אבינו, י"נשאו ונתנו אודות א´ האבות הק 18470 

את ´ לאברהם הבטיח ה, להם את הארץ´ וכן אנו רואים כסדר הבטחת ה, שרצה להבטיח ענין הארץ 18471 

וכי כל המשא ומתן הלזה היה בשביל מדינה לגור , ארץומהו ענין ה, כ ליצחק ושוב ליעקב"ואח, הארץ 18472 

ומהו ענין , הלא בני הפלגשים זכו במדינות שלימות בלי יגיעה, הרי אין שוטה בעולם שיוכל לומר כך? בה 18473 

 18474 .´ז האבות הק"כ מסרו נפשם ע"ארץ ישראל שכ

ז "ז בעוה"וכ, ב"העוה נטיעה בארץ שזהו סוד, מכיון שכל היסוד הוא נצר מטעי, לפי דברינו זהו סוד הדבר 18475 

ששם הוא הסוד , צריכים לידע כי מקום הנטיעה האמיתי שלימות הנטיעה הוא בארץ ישראל, כמו שנתבאר 18476 

, ותורה אינה עוד אלא הכנה לארץ ישראל, סוד כל התורה כולה הרי הוא סוד הנטיעה, של אלהי הארץ 18477 

 18478 .י"ת המכוש אחרון הוא אמשום שהשלימות האמיתי, י"כ ניתנה להם א"תורה ניתנה במדבר ואח

כי לא באתם עד עתה אל המנוחה , י"לאחר תורה הוא א, י דיינו"אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לא 18479 

הסוד , י הוא הסוד של מנוחה ונחלה"א, שקאי על זמן משכן ושלה (.ט"זבחים קי) ל"ואל הנחלה אמרו חז 18480 

ומעתה הרי פשוט מה שהאבות , ארץ ישראלב סוד המנוחה הוא "סוד העוה, האמיתי של מקום הנטיעה 18481 

שסוד הארץ הוא הסוד של שלימות הכי , י"וכל המשא ומתן שבתורה אודות א, י"נתנו נפשם בשביל א´ הק 18482 

 18483 .ב סוד הנטיעה בתכלית נצר מטעי"סוד עוה, גדולה

ההיפך , בלתי נטוע בלתי מקום, סוד הגלות הוא ההיפך ממנוחה ונחלה, לאחר זה יתברר לנו ענין הגלות 18484 

, (.יומא ט) בלתי נטיעה מזה יוצא סוד הגלות, ד שסודם כריתות"ע ש"ז ג"וזהו בעון ע, מכל סוד הארץ 18485 

הם אינם יודעים , איך זה במשך זמן רב לא רכשו להם מדינה, אומות העולם מתמיהים על הכלל ישראל 18486 

 18487 .(ו"ס ´ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .שזהו אדרבא מהשבחים היותר גדולים של הכלל ישראל

 18488 

 18489 מאמר ריב

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 18490 

 18491 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

אין מקרא , (פ ספרי"י ע"רש) אלא אזהרה ליחיד אזהרה לציבור? והלא כבר הזהיר בכל לבבך וכל נפשך 18492 

שהרי יש בכלל מאתים , כבר נצטוו היחידים הרי גם הציבור בכללאם , דהגע בעצמך, זה אומר אלא דרשני 18493 

שהתורה באה לכוון , ברם אחרי ההתבוננות נראה? ולמה לכתוב פסוק מיוחד לכלול את הרבים, מנה 18494 

בפרשה ראשונה הפקידה עלינו התורה מין עבודה כזאת של בכל לבבך ובכל , צעדינו בדרך עבודת הרבים 18495 

חיד להגיע למדרגה כזאת של עבודה אפילו כשהוא נוטל את נפשך אינה מן ובודאי לי, נפשך ובכל מאדך 18496 

לפיכך כל אחד ואחד חייב , ל"ורק אנשים גדולים מאד ישיגו אותה בבחינת מה שאמרו חז, הדברים הקלים 18497 

 18498 .(ז"סנהדרין ל) לומר בשבילי נברא העולם

החיוב למסור עצמם על קדושת  ובכל רגע עומד נגד עיניהם, ה"יחידי סגולה אלו חיים חיי דבקות בהקב 18499 

שמגיעים לכלות הנפש ולשמחה , ומשום כך כל מצוה שעושים היא בבחינת אפילו נוטל את נפשך, שמו 18500 

כ "שראוי להיות כ, לענין תפילה (ח"צ´ ח ס"או) ע"ש השו"וכמ, על שזכו לעשות רצון בוראם, עילאית 18501 

ש "וכמ, חרי רוב התבודדות והתבוננותוכמובן שכל זה יתכן רק א, דבוק עד שמגיע להתפשטות הגשמית 18502 

ושעה אחת לאחריה מלבד שעת , על חסידים הראשונים שהיו שוהים שעה אחת לפני תפילתם´ בגמ 18503 

 18504 .סך הכל תשע שעות ליום, התפילה עצמה

´ פ)א  ובפרט למה שכתב התנחומ, ואי אפשר לדרוש את זה מהמון עם, (ב"איוב ל) אולם לא רבים יחכמו 18505 

ולכן לא כתוב בה בכל מאדך , של קריאת שמע נאמרה לעושי מצוה ולא לעמלי תורהדפרשה שניה , (נח 18506 

, משום שרק עמלי התורה מסוגלים להפקיר את כל מאודם לאהבת הבורא ותורתו, כמו בפרשה ראשונה 18507 

להגיע , ואיך באמת יוכלו המון העם השקועים בעול הפרנסה? כ איך נוכל לדרוש מהם שלמות העבודה"וא 18508 

 18509 ?כל הלב ובכל הנפשב´ לאהבת ה

ובאמת אין , להורות שגם הם חייבים לעבדו באהבה ובמסירות, על כן בא הציווי בפירוש גם עבור הרבים 18510 

ל היה תובע "הסבא ז, פשוטי עם יכולים בכוחות עצמם להגיע למעלה כזאת והכל תלוי במנהיגים 18511 

אסור ליחיד להסתגר אך , וחוץ מזה לא פחות במה שנוגע לרבים, מתלמידיו עבודה גדולה בתור יחיד 18512 

 18513 .אלא צריך לדאוג גם לציבור, בעבודתו הוא ולומר שלום עלי נפשי

ולעסוק בדבקות ושלמות , ואם אמנם שאצל יחיד יותר קל להשתחרר מעול הפרנסה וטרדות העולם 18514 

ובזכות הרבים יכולים להגיע במעט זמן למה שאצל יחיד , בכל זאת כוח הרבים גדול הוא מאד, העבודה 18515 

 18516 ל על הפסוק ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו"וכבר אמרו חז, ש הרבה ועדיין לא יגיעדרו

 18517 אלא אינו דומה מועטין העושין את התורה למרובין העושין את התורה? וכי כך הוא החשבון, (ו"ויקרא כ)

 18518 .(י שם"רש)



ואף , (´ברכות ח) מתפללין אימתי עת רצון בשעה שהציבור, ל כוחו של הרבים באמרם"וכבר הדגימו חז 18519 

שכביכול ממציא את עצמו אלינו לקבל , ה ליום כפור"בעשרת הימים שבין ר, שיש זמן מיוחד בשנה 18520 

ש "כמ, אבל ציבור נענים בכל עת ובכל עונה, בהמצאו זהו רק לגבי יחיד´ ש דרשו את ה"כמ, תשובתינו 18521 

ות הגדולות שזוכים אליהם היחידים הכל ולא עוד אלא שהמדרג, (ח"ה י"ר) אלהינו בכל קראינו אליו´ כה 18522 

משה , ה למשה"ל אמר רבי אלעזר אמר לו הקב"ודרשו חז, ש אצל משה רבינו לך רד"כמ, בזכות הרבים 18523 

ברכות ) כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל ועכשיו ישראל חטאו למה לך גדולה, רד מגדולתך 18524 

 18525 .(ב"ל

וכתב שפרשה השניה , אזהרה ליחיד אזהרה לרבים, ידןן הנוראים בפירוש הספרי ד"בא וראה דברי הרמב 18526 

ולהוסיף בדגן , מבטיחה על הנהגה נסית לתת מטר הארץ בכל עת, של קריאת שמע שנאמרה בלשון רבים 18527 

, אבל ליחיד העושה את המצוות לא הובטח שינוי הטבע, וזה רק ביחס למעשה רוב העם, תירוש ויצהר 18528 

 18529 .הנהגה כלפי רבים היא הנהגה נסיתשה, ל"י סלנטר זצ"וכבר כתבנו בשם הגר

ומובן מאליו שמי שיש לאל ידו לזכות את הרבים , מכל זאת נראה לנו עד היכן מגעת עבודת הרבים 18530 

ואל יחשוב שמחמת זה יפסיד מעבודתו הפרטית , ל תובע תמיד"וכמו שהיה הסבא ז, מחוייב לעשות כן 18531 

בבחינת , שיג בשום אופן בכוחות עצמושיעלה למדרגה שלא היה יכול לה, אלא נהפוך הדבר, חלילה 18532 

ל "ש חז"וכמ, ה בא בעיקר מעבודת הציבור בכלליותה"השבח של הקב, (´תענית ז) ומתלמידי יותר מכולם 18533 

הלב , (7ה"סוכה מ) אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים, מה תמר זה אין לו אלא לב אחד 18534 

ג מצוות "וכמו שאין תרי, בלב כל אחד ואחדהכללי של עם ישראל משקף את הדבקות והגעגועים ש 18535 

כמו כן כל הלבבות ביחד מהווים לב אחד , י יחיד אלא בצירוף כל הכלל"יכולות להעשות בשלמותן ע 18536 

 18537 .לאבינו שבשמים

דבראש , ´ואיתא בגמ, אלא גם ביחס לשאר הציבור, פ מעשיו הוא"אי לזאת אף היחיד אינו נמדד רק ע 18538 

זאת אומרת , דהיינו ככבשים העוברים תחת השבט להעשר, יו כבני מרוןהשנה כל באי עולם עוברים לפנ 18539 

, (ח"ה י"ר) ומסיים שם שמכל מקום כולם נסקרים בסקירה אחת, שכל אחד נידון בפני עצמו על מעשיו 18540 

הוא אשר דיברנו שנוסף למה שהיחיד מוכרח לתת דין , רוצה לומר שנידונים כולם ביחד במבט אחד 18541 

באיזה מידה הוא מקרב אחרים ומעורר , בודקים גם את אחריותו הציבורית, יםוחשבון על מעשיו הפרטי 18542 

ה בחר בנו בתור עם ודורש מאתנו לעבדו כחטיבה אחת ובלב "משום שהקב, את הלבבות לאבינו שבשמים 18543 

 18544 .(המוסר והדעת)  .אחד

 18545 

 18546 מאמר ריג

ולעבדו בכל לבבכם  אלהיכם´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 18547 

 18548 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

, תורה —רבא חזי לרב המנונא דקא מאריך בצלותא אמר מניחין חיי עולם , (´שבת י) ´איתא במס 18549 

התוארים האלו שקבעו , ש"והוא סבר זמן תורה לחוד זמן תפילה לחוד עיי, תפילה —ועוסקין בחיי שעה  18550 

כן תגדל , כל מה שנתעמק להבין את גדלות התפילה, ביניהם ל לתורה ולתפילה מורים את רב המרחק"חז 18551 

 18552 .הכרתנו בערך התורה ואופן לימודה

התפילה , ש"הוי אומר זו תפילה עיי, איזו היא עבודה שבלב, ולעבדו בכל לבבכם, (´תענית ב) ל"אמרו ז 18553 

שלמות אינה אלא עבודה ב, והודאה על מה שיש לו כבר, שהיא ענין בקשת רחמים על מה שחסר לאדם 18554 

כי התפילה היא הנובעת ממקור ההכרה , ואין שלמות יותר גדולה בעבודה שבלב מזו של תפילה, הלב 18555 

 18556 .על כל פרט ופרט מצרכי האדם´ ואמונה בה, בהשגחה פרטית

וכל מה שיש לו , שאין בכוחו להשיג אף פרט הכי קל מכל אשר נחוץ לו, כשהאדם יודע מכיר ומרגיש 18557 

והוא עומד , דו או ביד אחרים להוסיף או לגרוע ממה שנגזר לו במנת חלקוואין בי, ´בחיים הוא מאת ה 18558 

עושר , ומתחנן מלפניו על חיים ושלום על רפואה ומזונות, ´ה בלשון נוכח ברוך אתה ה"ומדבר עם הקב 18559 

? הישנה אמונה ושלמות הלב גדולה מזו, ´ונותן הודאה על מה שיש לו כבר מאת ה, וכבוד וכל הצריך לו 18560 

ועל כל פרט ופרט מצרכיו , עליו בכל רגע ורגע מחייו´ להכיר שעיני ה, חובת האדם בעולמו הלא זה כל 18561 

 18562 .וזו כל התורה כולה, ´זקוק הוא אליו ית

מלבד , אלא השתפכות הנפש ושיח הנשמה מעומק פנימיות חדרי הלב, תפילה אם אינה רק אמירה בעלמא 18563 

כי , לב האדם ממידות רעות ונטיותיו הרעיםהיא מטהרת את , שיש בה שלמות ביסודי האמונה וההשגחה 18564 

לכן רודף הוא , מקור המידות הרעות הוא מה שהאדם חושב כי יש ביד אחרים להטיב עמו או להרע לו 18565 

ושחכמתו השיגה את כל , שמח הוא בכשרון המעשה שלו, אחר הכבוד והממון ואחר כל ההנאות שבעולם 18566 

שקוע הוא , כל זה בידים ונפלו לחלקם של אחרים ועל אשר עזב, מצטער הוא על היסח הדעת שלו, אלה 18567 

 18568 .מבוקר ועד ערב במחשבת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה



ולא לחכמים לחם ולא , ´ויודע ומכיר שהכל בא לו מאתו ית´ אבל כשחדור הוא אמונה ובטחון בהשגחת ה 18569 

וכל , ומזונותיו קצובים לו, מארק העושר והכבוד מלפניך ואין אחד נוגע בחבירו כמלוא ני, לנבונים עושר 18570 

ועליו לבקש ולהתפלל על כל , המחיה את כולם´ הכל הוא מאתו ית, מה שהיה רגיל לזקוף על חשבון עצמו 18571 

וכל שאר המידות המגונות הממלאות , בטלה הקנאה והשנאה, אז בטלה הגאוה והחמדה, דבר קטן או גדול 18572 

 18573 .את כל הויתו

נותן שבח והודאה ליוצר הכל על כל החסד אשר גמלהו , ם חבירושמח הוא בחלקו ואינו חומד לו את תחו 18574 

בעשה טוב מתעלה האדם בתפילותיו בעד כל , זהו בסור מרע, ושעתיד לעשות אתו ועם כל בני ביתו 18575 

הן בצרכיו הגשמיים הן , מרגיש הוא בצערו של כל אחד ואחד מקצה העולם ועד קצהו, העולם כולו 18576 

ולא רק , ונותן שבח והודאה בלשון רבים, בר הוא מתפלל בלשון רביםעל כל דבר וד, בעניניו הרוחניים 18577 

 18578 .בנין המקדש והשראת השכינה, ביאת המשיח וקיבוץ גליות, אלא בעניני העתיד, בעניני ההוה

הוא המטיב , כי דרכו של אדם לחשוב כי חלק הרוחני בידו הוא, וכמו בעניני גשמיות כן בעניני רוחניות 18579 

ש הכל "כמ, ובוחר הוא לעצמו את דרכו בחיים, ת מידותיו אחר שהוא בעל בחירההוא מתקן א, את דרכיו 18580 

, אין ביד האדם אלא הרצון וההסכמה לבחור בטוב, אבל האמת אינה כן, בידי שמים חוץ מיראת שמים 18581 

לא קיום המציאות הנחוצה בכל , לא חיים ובריאות הנחוץ לכל מעשה, אבל מעשה הטוב אינו כלל ברשותו 18582 

 18583 .ה עוזרו לא היה יכול לו"ש אלמלא הקב"כמ, ואף לא גבורה של כבישת היצר ,דבר מצוה

גם עליהם אנו אומרים בעבור אבותינו שבטחו בך , גם אבותינו הקדושים שדעתם דעת המקום היתה 18584 

בשביל , ת"את אי יכולתם ללמוד מעצמם ובטחו בהשי, בשביל שהכירו את אפיסתם, ותלמדם חוקי חיים 18585 

על העבודה ועל , כשאדם מתפלל ונותן הודאה על הדעת ועל התורה, התורה כולה זה לימד להם את כל 18586 

כמו שאנו אומרים והאר , רק אל השם עיניו נשואות, הוא מכיר כי גם חלק הרוחני לא שלו הוא, התשובה 18587 

 18588 .ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, עינינו בתורתך ודבק לבנו במצותיך

עומד לו האדם , והצמאון לעליה בלתי פוסקת המתבטאת בתפילה, ועל כל אלה השאיפה לקרבת האלהים 18589 

על ביאת המשיח , בנין בית המקדש וסדר העבודה שבו, ומתפלל על קיבוץ גליות וחלק התורה התלוי בזה 18590 

אינו מסתפק בכל התורה והמצוות שבידו לקיימן גם עכשיו לא , שאז תמלא הארץ דעה כמים לים מכסים 18591 

אלא נפשו כמהה לשלמות , בשלמות המידות שאפשר לו להשתלם בהן עד עתה לא, באמונה חזקה ובהירה 18592 

ולתקן את , חפצו לראות את הבריאה כמו שהיתה קודם החטא, עד אין סוף לעצמו ולכל העולם כולו 18593 

הישנה , מבקש הוא לעלות למרום פסגת העליה ולהעלותה עמו לתכלית השלמות, ´העולם במלכות ה 18594 

 18595 ?והדר באצילות הנפש מזו של תפילהוהוד , שלמות בעבודה שבלב

המתפלל צריך שיתן , (ה"יבמות ק) ל עמדו על גודל מעלת התפילה והשלמות הכרוכה בה ואמרו"חכמינו ז 18596 

כלומר שיחשוב בלבו כאילו עומד , (ה"ף ברכות פ"ברי) ומבאר רבינו יונה, עיניו למטה ולבו למעלה 18597 

כענין שאמרו הקדמונים כשתרצה לכוין פשוט , גוףז וכל הנאות ה"ויסיר מלבו כל תענוגי העוה, בשמים 18598 

כל זמן שיש בלב , בלי התפשטות הגשמיות אי אפשר להגיע למדרגה עליונה זו, ש"גופך מעל נשמתך עיי 18599 

 18600 .אי אפשר להגיע לשלמות העבודה שבלב של תפילה, ז"האדם אהבה ונטיה לתענוגי העוה

כי אז , ז וכל הנאות הגוף"ר מלבו כל תענוגי העוהכי איך אפשר שיסי, אך דברי רבינו יונה אינם כפשוטם 18601 

וכל עיקר התפילה היא בקשת רחמים ותחנונים על מה שחסר לו גם בעניני , הלא לא ירגיש כבר בחסרונן 18602 

, והוי כאילו עושה תפילתו קבע, אינו מכוין להם כראוי, ואם הגיע למדרגת התפשטות הגשמיות, גשמיות 18603 

 18604 אלא מצד האנכי הבהמיי של האדם, חסרון מצד עצמותם ז אינם"אך באמת כל תענוגי העוה

שברא , ר בגן עדן"אז יכול היה להתענג על כל הטוב באין מפריע כמו אדה, לולא היו באדם נטיות בהמיות 18605 

ומה שחסר לו בגן עדן הוסיפו לו מן , אמר לו מכל עץ הגן אכֹל תאכל, ה שם והושיבו שם"אותו הקב 18606 

אלא , וכך היו כל בני אדם חיים במקום הזה ובאופן הזה, ננין לו ייןמלאכים צולין בשר ומס, השמים 18607 

, ע מקום עבורו"אז אין ג, נוטה בטבעו לעניני גשמיות, כיון שחטא האדם ונעשה בעל רצון, שהחטא גרם 18608 

אבל , וגשמיות נעשה לדבר הסותר לרוחניות, ז מזיקים לו ומפריעים אותו מעליה רוחנית"עניני עוה 18609 

, שתייתו כנסוך היין, אכילתו כאכילת מזבח, גיע למדרגה של קדושה אז יתאחדו כמקדםכשאדם מתעלה ומ 18610 

 18611 .ז אין חסרון בהם"כי מצד עצמותם של עניני עוה

שיסלק עצמו מן , ז וכל הנאות הגוף"י שיסיר האדם מלבו בעת התפילה כל תענוגי העוה"ולזה כוון הר 18612 

אלא , כי אדרבה הרגשה זו נחוצה היא לתפילה, לא שלא ירגיש במה שחסר לו, ההרגשים הבהמיים שלו 18613 

בלי הרצונות והנטיות לעניני , יפשיט עצמו מאנכיותו, שירגיש מה שחסר לו כאילו חסר זה לחבירו 18614 

אז ירגיש בחסרון עניני רוחניות כחסרון , ויתפלל בעד כל אנשי תבל אשר גם הוא בתוכם, גשמיות 18615 

כמו שמצינו בדוד המלך מזמור , חסרון רפואה ומזונותק כעל "יכאב לבו על חסרון עבודת ביהמ, גשמיות 18616 

 18617 .אלהי שועתי אליך ותרפאני´ וגומר ה, שיר חנוכת הבית



ושמח על חנוכת , ק כאילו עומד על פי שאול ואינו יכול לחיות בלעדיו"דוד המלך הרגיש בחסרון ביהמ 18618 

כשיפשיט , ן לחייםצמא היה להשראת השכינה כצמא למים וכרצו, הבית כאילו העלית מן שאול נפשי 18619 

זוהי , אז יתפלל על הכל כאחד ויהיה שואף לעליה רוחנית כאילו לבו בשמים, האדם את האנכי שלו 18620 

, אם לחיי שעה כך, משלמות זו של תפילה אפשר לנו להבין את השלמות של תורה, שלמות של תפילה 18621 

 18622 .כ"לחיי עולם עאכו

, הבא ללמוד מקיים בזה את המצוה כהלכתהולא כל , ת יותר מכל המצוות שבתורה"גדולה היא מצות ת 18623 

אך ראשית כל , וזקוק הוא להכשרה נפשית ושכלית לפניה ולאחריה, ישנם הרבה תנאים בגדרי המצוה 18624 

כי אין זה ספר של חכמה מסוג , הוא עוסק´ צריך שידע האדם קודם הלימוד ובשעת הלימוד כי בתורת ה 18625 

כדי להשיג סודות הבריאה , וד חכמה לשם חכמהואין מטרת הלימוד בספר התורה ללמ, השכל האנושי 18626 

בכל ´ התורה מגלה לאיש הלומד אותה את רצון ה, היא´ אלא תורת ה, ולהבין דרכי החכמה העליונה 18627 

 18628 .תהלוכות החיים

דיבור מחשבה והרגשה , בכל מעשה´ האדם בשעה שלומד בה שואל באורים ותומים לגלות לו את רצון ה 18629 

אלא , כי אין זו תורה של אפשרות מופשטה בהנהגת האדם, עלי חלד איך לחשוב לדבר ולהתנהג, שלו 18630 

אין , ומורה לו את הדרך הנכונה בכל תסבוכת מעגלי החיים, תורת חיים המקיפה את כל עניני החיים 18631 

ולדרוש בה , אם רק יעורר את חפצו להסתכל בה נכוחה, שאלה שלא יוכל האדם למצוא בה את פתרונה 18632 

 18633 .אשר ילך בה את המעשה אשר יעשה והדרך

התורה , החובה על הלומד תורה להכיר בכל עומק הכרתו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו 18634 

ברכה זו חיובה , והוא מברך לנותן התורה על הבחירה והנתינה´ נתונה לעם ישראל בשביל שבחר בהם ה 18635 

מעמידה את האדם על מהותה  ברכה זו, ובכל יום ויום הוא משנן אותה ונותן הודאה על חלקו, מן התורה 18636 

עם זה שנתעלה , רק אותו עם הנבחר מכל העמים, כי אין מי שראוי ללמוד בה ולהבין אותה, של תורה 18637 

מאורסה , ´רק הוא ראוי לקבל תורה מאת ה, עמכם´ פנים בפנים דיבר ה, באמונה והגיע למדרגת נבואה 18638 

 18639 .ונצטוה לעסוק בה ולהבין אותה, היא לו

אלא , אין הציווי רק ללמוד, מברכים אשר קדשנו במצוותיו וצונו לעסוק בדברי תורה על לימוד שכזה אנו 18640 

ואז ירגיש את טעמם , ליגע ולעמול בדברי תורה עד שיבין אותם הבנה שלמה מקיפה ועמוקה, לעסוק 18641 

וברכה , לכן סמוכה היא תפילת והערב נא לברכת המצוה, ומתק דבריהם המשמחים לבב ומשיבים נפש 18642 

גם השמחה של לימוד התורה היא אחת , ונרגיש את טעם יינה, שיהיו דברי תורה ערבים בפינו, אחת היא 18643 

כל כמה שהוא משתדל , ואין שמחה כהתרת הספקות (ד"תקנ´ ח סי"ע או"כמבואר בשו) מתנאי המצוה 18644 

הרי הוא מתחזק בקיום המצוה של לעסוק , כל מה שהוא ממשמש ומוצא בה טעם, להבין מה שהוא לומד 18645 

 18646 .תורה בדברי

כי אם האדם רוצה להשיג , לימוד התורה שכזה מחייב את האדם לא רק ליגיעה אלא להתפשטות הגשמיות 18647 

אי אפשר לו להשיג , כל עוד שיש בקרב לב האדם איזו הרגשה גשמית, כל ישותו מפריע לזה´ את רצון ה 18648 

שלא להקטין את  אם ברצונו, והיה לענין אחר, יצמצם, כל אשר ישיג יגשם, רצון של חכמה עליונה 18649 

עד שיתאחד דעתו ומושגיו בדעת , עד שידבק שכלו בשכל התורה, שלא לגשם אותה במושגיו, התורה 18650 

 18651 .אחדות שאין בה הפסקה של גשמיות וצמצום, התורה

אבל , אף שהנר קטן הוא, ותורתו יוכל רק בהתאחד דעתו עם דעת התורה כנר עם האבוקה´ להבין דעת ה 18652 

ואז נשאר הוא , הפסק היותר קטן מבדיל את הנר מהאבוקה, יכר קטנותובהתאחדו עם האבוקה אין נ 18653 

שאת עניני הגשמיות , אבל רק הפשטת האנכי של האדם, גם לתפילה נחוצה התפשטות הגשמיות, בקטנותו 18654 

אבל בלימוד התורה אין מקום להרגשה גשמית , אדרבה צריך המתפלל להרגיש בין בבקשה בין בהודאה 18655 

לכן נקראת תורה חיי , וזה אי אפשר בלי הפשטה מהגשמיות לגמרי, הוא בא´ כי להשיג רצון ה, כלל 18656 

 18657 .עולם

בנין המקדש והחזרת , קיבוץ גליות וביאת המשיח, מה נפלא הוא לראות שגם תפילה על גאולה עתידית 18658 

, ק"ת יותר מבנין ביהמ"גדול ת, (ז"מגילה ט) ל"וכן אמרו ז, גם אותם כינו בשם חיי שעה, מלכות בית דוד 18659 

פרידת עזרא מברוך בן נריה לא היתה שאלה , ש"שכל זמן שברוך בן נריה קיים לא הניחו עזרא ועלה עיי 18660 

והעדר עזרא לבנין , אלא המעטת גודל העליה שהיתה אפשרית לו בהיותו סמוך לרבו, של ביטול תורה 18661 

בכל , ותו בבבלא היה לו לקיים בהי"לבד קיום המצוות התלויות בארץ שא, ק היה דבר הניכר כמובן"בהימ 18662 

 18663 .כי היא חיי עולם, ת כנגד כולם"כי ת, י"זאת דחתה עליה של תורה את עליית עזרא לא

והרגשה שלו צער גשמי , שסוף סוף האדם מרגיש בחסרונם ומצטער עליהם, ולא רק ענינים כלליים אלה 18664 

ילה של חיי כיון שהן בסדר התפ, אלא אפילו שלוש הראשונות שהן שבחו של מקום, הוא בסוג חיי שעה 18665 

לכן , לעומת תורה שכולה רצונו ושבחו של מקום, נכנסו גם הן תחת השם הכללי הזה, שעה שאחריהן 18666 

 18667 .(תורת אברהם)  .שמה חיי עולם



 18668 

 18669 מאמר ריד

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 18670 

 18671 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

ולעולם אין אומרים חכה עד שתגיע למדרגה פלונית ואז , ות ניתנו לכל ישראל לכל מדרגותיהםהמצו 18672 

בין למשה רבינו בין לקטן , אך זה נאמר על חיצוניות המצוה כי המעשה שוה לכל אחד, תקיים מצוה זו 18673 

שאי וישנן מצוות , אבל תוכן המצוה ופנימיותה אין משיגים אלא במדרגה רוחנית מסויימת, בישראל 18674 

 18675 .אחת מהן היא התפילה, אפשר להשיג את פנימיותן אלא במדרגה גבוהה מאד

, מה שרוצים´ אם תפילה היא רק שמבקשים מה, (ח"משלי כ) מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה 18676 

היינו לתת ביטוי , אבל אם תפילה היא דבר התלוי במדרגה, קשה להבין פסוק זה כי מה ענין תורה לתפילה 18677 

ושיזכה לסייעתא , ´ולבקש ממנו לשמור אותו מן המפריעים מעבודתו ית, ´לעלות בעבודת ה לשאיפה 18678 

 18679 .אז אפשר להבין שלא תיתכן בלי תורה, דשמיא כדי שיוכל לעובדו בלי עיכובים

כי אם אין האדם שואף לתורה ולמצוות באמת , (ב"נתיב העבודה פ) ל בספר נתיבות עולם"וכן כתב מהר 18680 

הרי אין אדם מתפלל אלא על מה שהוא מרגיש שהוא , שיתפלל על סיוע לרוחניות איך יתכן, בכל לבו 18681 

הרי זה לאות שאין לו חשק ושאיפה לתורת , ואדם המסיר אוזנו משמוע תורה, חיוני לו ונחוץ לו ביותר 18682 

ל "ביאר מהר? אבל למה תפילתו תועבה, ואיך תהיה תפילתו תפילה מאחר והוא אינו שואף לרוחניות, ´ה 18683 

ותפילת המגושם תועבה היא , ודאי שתפילתו אינה אלא על עניני הגוף, י זה שלבו רחוק מתורהכ, שם 18684 

וגשמיות , כי השיכור אבד שכלו ונשאר רק גופו, (.ד"עירובין ס) כמו שתפילת השיכור תועבה, בהכרח 18685 

 18686 .ה"לשם גשמיות היא שקר ורע ונמאסת לפני הקב

וזה יתכן רק אם תפילתו על , ´העז להתבטל אל רצונו יתהיינו הרצון , ´גדר התפילה הוא הדבקות בו ית 18687 

, ת שיתן לו תאוותיו ורצונותיו הפחותים"אבל אם מבקש מאת השי, הגשמיות היא בגדר סיוע לרוחניות 18688 

, שהוא קדוש בתכלית הקדושה´ וכמה מאוס הוא לבקש דבר נבזה כזה מאתו ית, כמה זר ומוזר הוא זה 18689 

, והוא כביכול מסיר אזנו משמוע אותה, ה"כמו זו תועבה היא להקב בודאי תפילה, ל"ובכן מסיים המהר 18690 

 18691 .כמו שהאדם מסיר עצמו מלהביט בדבר המתועב אצלו

, ´למה צריך האדם להתפלל אל ה, כי הנה הרבה נבוכו בזה, ולפי זה מיושבת קושיא יסודית בענין התפילה 18692 

ואם רע לו איך יתן לו , בלי תפילהת רוצה בטוב ויתן לו גם "הרי השי, לכאורה אם המבוקש טוב לאדם 18693 

ת "ואז השי, כי התפילה להשלים את האדם מה שהוא חסר, ל שם"על שאלה זו עונה מהר? י התפילה"ע 18694 

שאם האדם , הכוונה לפי המבואר לעיל, שומע תפילתו ובקשתו כאשר האדם הוא חסר וצריך אל השלמה 18695 

מה שהוא ´ אז יתן לו ה, ו היא תפילתוושאיפה ז, ושואף לסייעתא דשמיא´ מרגיש חסרונו בעבודת ה 18696 

 18697 .כי השאיפה החזקה היא הפתח של מחט שעל ידו יהיה ראוי לסייעתא דשמיא, מבקש

אלא מחתך הדברים בשפתיו , שהאדם לא יתפלל בלבו לבד, (´א ב"אורח חיים ק) הנה נפסק בשולחן ערוך 18698 

אבל לא , נעות וקולה לא ישמעולומדים זאת מתפילת חנה שכתוב בה רק שפתיה , ומשמיע לאזניו בלחש 18699 

ברכות ) וכל שכן שלא יגביה קולו, כי כל המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני אמונה, ישמיע קולו 18700 

 18701 .ת יודע מחשבות לבנו"פ שהשי"אע, הטעם למה צריך לבא תפילתו בדיבור ולא די בכוונת הלב, (.א"ל

האדם מתפלל ומבקש בדיבור אין כאן  וכאשר אין, כי האדם הוא נחשב אדם מצד הדיבור, ל"כתב מהר 18702 

ביאור , ואז הוא מבקש חסרונו במה שהוא אדם חסר, ולכן צריך שיהיה מבקש חסרונו בדיבור, מקבל 18703 

שכל חסרון שהאדם , כל מה שנשאר רק במחשבה איננו אמת אצלו, כי בהיות האדם גשמי, ל"דבריו ז 18704 

ועל כן פנימיותו אינה מאומתת , וח ממללאהאדם מוגדר חי מדבר ר, מצטער עליו באמת הוא מוציאו בפה 18705 

 18706 .אלא בדיבור

וביאר , ל דבר עמוק"על זה כתב מהר? ומה שייך זה לחסרון אמונה, כ למה לא ישמיע קולו"אבל קשה א 18707 

וזה , הוא דבק במדרגה העליונה הנעלמת´ והאמונה בו ית, שיעשה בקשתו´ כי התפילה הוא שמאמין בו ית 18708 

וכל , כי המשמיע קול הוא נשמע ונגלה, יע אל המדרגה העליונה הנעלמתשמשמיע קולו בתפילתו אין מג 18709 

 18710 .ולפיכך הוא מקטני אמונה, כי העליון הוא נסתר, דבר שהוא נגלה אינו דבק במדרגה העליונה

והנה אף , הוא הפנימיות הצרופה הטהורה, ל"והנה כבר ביארנו שגדר המדרגה העליונה הנעלמת אצל מהר 18711 

ביאר כאן , כ היא יוצאת לפועל באיזה אופן בדיבור או במעשה"אלא א, ל האדםשאין הפנימיות אמת אצ 18712 

גדר האמונה והדבקות הפנימית , ל שכל יציאה לחוץ שהיא יותר מן המוכרחת סותרת היא לפנימיות"מהר 18713 

, ואם עבודתו ניכרת לאחרים מיד היא נפגמת כי הרי האדם עצמו יודע מזה, ת לבדו"הוא שהאדם עם השי 18714 

 18715 .שזה לא ישפיע על דרגת הלשמה שלו ואי אפשר

יבטא יותר מדי נפגמה , לא יבטא כלל חסר הוא באמיתת הרגשתו, נמצא שהאדם תפוס בין שתי הקצוות 18716 

האדם יכול רק להשתדל להתקרב צעד אחר צעד לעבר , ז"אבל כך הוא גדר העבודה בעוה, טהרת כוונתו 18717 



שהיא ´ אבל השער הנ, י בינה נתגלו בעולםט שער"ל מ"וזהו אמרם ז, השלמות ולעולם לא יגיע אליה 18718 

ל מדרגתם "מצד אחד שיבחו חז, הרי כשעמדו ישראל על הר סיני ואמרו נעשה ונשמע, השלמות לא נתגלה 18719 

ל שעדיין היה חסר "אבל מצד אחר גם בזה הבחינו חז, (ח"שבת דף פ) ´זאת עד למעלה ראש כמבואר בגמ 18720 

 18721 .(´ק פרק ז"תוספתא ב) קשו לגנוב דעת עליונהובמשפטם החריף קראו לזה ב, משהו מן השלמות

וגם אמרו שם כי , והענין שעצם צורך ההבטחה על העתיד מראה שעדיין אין המדרגה קבועה בלבם לגמרי 18722 

כי אי אפשר לעבודת , ה מקבל את עבודתנו גם אם היא חסרה שלמות"היינו שהקב, ה נגנב להם"הקב 18723 

מצוה הדורשת לקיומה האמיתי המדרגה , מצות התפילה כך הוא גדר, האדם בעולם הזה אלא על דרך זו 18724 

 18725 .(30´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .ז"היותר גבוהה שאפשר להשיגה בעוה

 18726 

 18727 מאמר רטו

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 18728 

 18729 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

התנאי הזה בשמיעה הוא בתורה , (ו"י סוכה מ"רש) בישן תשמע בחדשאם תשמע , אם שמוע תשמעו 18730 

וגם דבר זה אינו בשאר החכמות שבהן הצמאון אינו , שהכלל בה הוא מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק, בלבד 18731 

, אבל בתורה נאמר בה הוי כל צמא לכו למים, אבל אחר ששתה כבר אין לו צמאון, אלא עד שלא שתה 18732 

הוא הנקרא צמא , וצמאונו הוא גדול יותר אחרי השתיה מלפניה, שהוא תמיד צמאונראה פירושו שרק זה  18733 

אלהינו את דברי ´ והערב נא ה, וכמו שאנו מתחננים בברכת התורה, כי התורה הרי ערבה היא, לתורה 18734 

 18735 .תורתך בפינו

מתוקה  (ט"תהלים י) ש"שהרי היא מלאה ערבות וכמ, ה יתן בה טעם של ערבות"ואין הפירוש שהקב 18736 

ולפיכך מי , אלא שאנו מבקשים שפינו יהיה מוכשר לקבל ולהרגיש את הערבות, דבש ונופת צופיםמ 18737 

, הוא צמא יותר אליה, והרגיש מתיקותה ונופת צופים, שכבר זכה ללמוד תורה וגם זכה שתהיה ערבה בפיו 18738 

אמרו  ולפיכך יפה, ולהתענג בתענוגה הרבה יותר מזה שלא טעם טעמה מעולם, ורעב לאכול את פריה 18739 

 18740 .כי בתורה הוא תנאי קודם למעשה, ל דוקא אם שמע בישן תשמע בחדש"רבותינו ז

וזהו בהיפך גמור מדרך , שבחדש לגמרי צריך עמלות יותר מהחדש שבא אחרי הישן, ולפי זה נמצא 18741 

כי הלומדים לפי הטבע אין להם , שבו הלימוד החדש הוא קל והחזרה היא קשה מאד, הלימוד הטבעי 18742 

והישן הרי כבר נתישן ואין החיך , מפני שהחידוש הוא הערב לאוזן, ד אלא ערבות החידושערבות הלימו 18743 

 18744 .הוא בהיפך, כ בערבות התורה שסגולת הערבות היא בעצמותה"משא, טועמו ואין האוזן מקבלו

כי מה שכתוב שמע אין הכוונה , ל"מ אין נראה שזו כוונת דבריהם ז"מ, אכן אף שהדברים נכונים הם מאד 18745 

אין הכוונה , וכן מה שאמרו כלי מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק, מיעה של לימוד אלא על קבלת הדברעל ש 18746 

וביחוד המאמר , ולפיכך נראה ששני המאמרים האלה, במחזיק על תחילת הלימוד אלא על השמירה בלב 18747 

 18748 גם, שכמו ששם התנאי הוא בשמירה בלב, אם שמוע תשמע תלוי הוא במאמר שלאחריו אם שכוח תשכח

 18749 .כאן הדברים אמורים על השמירה בלב

וכאן , ה"ואחרי קבלתו דברי התורה מפיו של הקב, וההבדל הוא רק ששם הדברים אמורים אחר הלימוד 18750 

צריך שתתלוה להתורה הקבלה , שכדי שתשאר התורה תקועה בלבו, באופן השמיעה ולימוד התורה 18751 

כלומר שתקוע בלבו כל , אם תשמע בישןוהיינו , ורק זה שכל לימודו שלמד תקוע בלבו, וההכנסה בלב 18752 

והיינו שתוקע דבר הלכה , כי הוא לומד את החדש והישן בדרך אחד, הוא יכול להיות שומע בחדש, הישן 18753 

 18754 .בלבו

הוא יהיה מחזיק גם את , אם הוא כלי מלא המחזיק מה שיש בו, וזהו גם פירוש המאמר כלי מלא מחזיק 18755 

ואינו יודע , אדם שיש בו מידה זו שהוא מאבד מה שנותנים לו והיינו, אבל אם הוא כלי ריקן, הנוסף בו 18756 

כי סוף סוף ישאר , אפילו ילך ויוסיף תמיד, לא יועיל לו אם יוסיף על לימודו, ומבין את סגולת התורה 18757 

והוא , מפני שאין לימודו הולך על דרך שמירה אלא על דרך איבוד, ככלי ריקן מכל מה שאסף וצבר 18758 

, והכלי קיבול שלהם הוא מלא תמיד, אבל החכמים שדרכם לשמוע ולקבל, ם לוכשוטה המאבד מה שנותני 18759 

 18760 .(דליות יחזקאל)  .הוא גם הכלי המחזיק

 18761 

 18762 מאמר רטז

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 18763 

 18764 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

שהתפילה עבודה שבלב , ל איזו היא עבודה שבלב הוי אומר זו תפילה"ואמרו רז, ולעבדו בכל לבבכם 18765 

ואמנם שונה הוא הרבה מעשה , אלא שהמעשה שבה תלוי בלב, כי התפילה אינה מצוה מעשית בלבד, היא 18766 

כי בה בשעה שהאברים כולם בעשותם המצוות אינם יכולים לפעול מעצמם על , הלב ממעשה האברים 18767 



מן , עבודת הלב אינה אלא לפעול מעצמו על עצמו, ם הם לסיוע הלב והמוחובעיקר עשייתם צריכי, עצמם 18768 

 18769 .הלב ועל הלב

כי בתפילה כללו אנשי כנסת , וחנה היא מדברת על לבה (´א´ שמואל א) בה´ וכן מצינו אצל חנה שנא 18770 

ו גבורותי´ וקבעו בה גדולת ה, הגדולה כל מעייני הברכות כולן שהן נצרכות לאדם מישראל ולהכלל כולו 18771 

, ´גדולת האבות ומסירותם אל ה, יכולתו והשגחתו הפרטית, קדושתו טובותיו רחמיו וחסדיו, ונוראותיו 18772 

 18773 .ג בתפילה"ועוד כהנה וכהנה לאין שיעור וערך קבעו אנשי כנה, וכל העיקרים והיסודות האלה

ך נקיות מתו, ז שיבטא אותם לפני קונו ערב ובוקר וצהרים"עי, כדי שיקבע אותם האדם מישראל בלבו 18774 

עד שעשו את התפילה לים , ג"כ כללו בה אנשי כנה"וכ, ברתת ובזיע, באימה ביראה, בכובד ראש, הדעת 18775 

אם אך ינהג בדרכי , ואף אם אלף שנים יחיה האדם ויתפלל תמיד מתוך התפילה הזאת, של חכמה ממש 18776 

א בכל פעם ופעם אל, לא תהיה לעולם תפילתו היום כמו אותה של אתמול, ל להתפלל"התפילה שקבעו חז 18777 

 18778 .תהיה בעיניו כחדשה

הלא אך שני פסוקים , בא וראה תפילתם של מלאכים מה היא, מתפילתם של המלאכים, ותדע לך שכן הוא 18779 

וכולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש קדוש , כי בכל יום ויום משרתי מעלה מברכים ומשבחים, בלבד 18780 

, ממקומו´ תם משבחים ואומרים ברוך כבוד הובכל יום ויום האופנים וחיות הקודש לעומ, קדוש 18781 

והוא מפני שמה , ובכל זאת אין תפילתם מתיישנת עליהם, והמלאכים הרי חיים וקיימים הם אלפי שנה 18782 

 18783 .שכלול בהמלות הספורות הללו חכמה שאין לה סוף היא

כך היא אלא ש, כי לא רק שאפשר הוא לאדם ומקום הניחו לו להתפלל כך, וכשנתבונן היטב בדבר נראה 18784 

והדבר הזה , ואם לא יעשה כן ענוש ייענש חלילה בעונש מר, וכך חייב כל אדם להתפלל, דרכה של תפילה 18785 

, בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, יען כי נגש העם הזה´ ויאמר ה, (ט"ישעיה כ)א  מפורש הוא בנבי 18786 

ואבדה חכמת , הזה הפלא ופלאלכן הנני יוסיף להפליא את העם , ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה 18787 

, ואם יש את נפשך לדעת פירוש המלות בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, חכמיו ובינת נבוניו תסתתר 18788 

 18789 .ל"מה שכתב רבינו יונה ז, בא וראה, ומה קרוי מצות אנשים מלומדה

ות אנשים ותהי יראתם אותי מצ´ ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה 18790 

שהרי רגילים , כי דבר גדול חידש לנו, כשתדקדק בדבריו ותעמיק בהם תראה, (ו"ט´ ת ג"שע) מלומדה 18791 

רק בשעה שהם נעשים בלא כוונה , אנו לראות את מעשי המצות או את תפילותינו כמצות אנשים מלומדה 18792 

ל אם מצרפים אנו אב, והמעשים הם כמעשי קוף בעלמא, שהראש כורע במודים מעצמו בהיסח הדעת, כלל 18793 

 18794 .עבודה ראויה´ כי עבדנו את ה, כבר מחזיקים טיבותא לנפשנו, למעשינו רק כוונה או דעת כל שהיא

משום שהמעשים האלה שאדם עושה לפני קונו בלי כוונה , אך באמת לא כן הדבר וטעות גדולה היא בידינו 18795 

אין המעשים האלה נקראים מפני ש, אינם יכולים להקרא כלל בשם מצות אנשים מלומדה, ודעת כלל 18796 

וכי , ולמה הדבר דומה לאחד שנטל תפוח כדי לצאת בו ידי אתרוג, ואך מעשי קוף בעלמא הם, מצוות כלל 18797 

 18798 .והוא רוצה לצאת בפטומי מילי בעלמא, ה ציוהו להתפלל"והלא כן ממש הוא הדבר הזה שהקב, יצא בזה

, ות שנעשו באמת כדרך עשייתןהם מעשי המצו, ומה הם המעשים הנקראים מצות אנשים מלומדה 18799 

והיה , והמצוות האלו היו עדיין חדשים אצלו, וכשעשה אותם האדם בראשונה עשה אותם בשכלו וכוונתו 18800 

אלא שמכיון שדרכו של אדם להמשך אחר ההרגל , מוצא בהם טעם בענין שיצא ידי חובתו בהן כמאמרן 18801 

אם עושה הוא אותה , מוצא בהם טעםמיד הם נעשים ישנים בעיניו ושוב אין , והמעשים שהוא עושה 18802 

ואינו מחדש בה דבר ולא מוסיף בה , המצוה שעשה בראשונה באותה המחשבה ממש שעשאה קודם לכן 18803 

כי אך מלומדה היא מאתמול ולא , אזי נקראת המצוה הזאת מצות אנשים מלומדה, הוספת טעם כל שהוא 18804 

לבו הלא רחק , מחשבתו מצטרפת לזה וגם´ כי אף שפיו ושפתיו אמנם יכבדו את ה, חדשה היא מעכשיו 18805 

 18806 . ממנו

נאמר , ´כי האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה, ל"והוא מה שאמר רבינו יונה ז 18807 

ואם , מצות אנשים מלומדה היא, כי אף ששם מצוה עליה, עליהם ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה 18808 

, כי אם גם ענוש יענש חלילה בעונש מר שאין דומה לו ,לא אך שתחסר לו מעלה, על דרך זה יעשה האדם 18809 

ואבדה חכמת חכמיו ובינת , לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, כי שפיל לסיפיה דקרא 18810 

וכל קללות , ל על זה שקשה סילוקן של חכמי ישראל כפלים כחורבן בית המקדש"ואמרו ז, נבוניו תסתתר 18811 

ולכן , (ל"י שם מחז"רש) וכאן שתי הפלאות, ´פלאה אחת והפלה השכולן אינן אלא ה, שבמשנה תורה 18812 

ובעיקר במצות התפילה , צריך האדם להשתדל ולפעול על עצמו שלא יהיו מצותיו מצות אנשים מלומדה 18813 

 18814 .(דליות יחזקאל)  .כתוב זה´ שהרי עליה נא

 18815 

 18816 מאמר ריז



אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 18817 

 18818 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

בשר ודם כלי ריקן , ה מידת בשר ודם"בוא וראה שלא כמידת הקב, חיננא בר פפא´ ר זירא ואיתימא ר"א 18819 

, ויאמר אם שמוע תשמע´ שנא, מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק, ה אינו כן"אבל הקב, מחזיק מלא אינו מחזיק 18820 

עברנו כבר כמה פעמים על המאמר הזה ולא עמדנו על , (.´ברכות מ) או לא תשמעואם ל, אם שמוע תשמע 18821 

ובמה יתמלא הכלי הזה שיוכל לשמש כלי , איזה כלי הוא שיכול לקבל יותר מכפי מידת שיעורו, משמעותו 18822 

 18823 .י השמיעה"כי כלי זה הן האזנים המתמלאות ע, אולם לאחר עיון נראה? מחזיק עד בלי די

וקשרו לכל , באו ששים ריבוא של מלאכי השרת, עה שהקדימו ישראל נעשה לנשמעבש, סימאי´ דרש ר 18824 

והנה מפשוטו של מאמר , (.ח"שבת פ) אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, אחד ואחד מישראל שני כתרים 18825 

שיהיו השמיעה והעשיה שווים , ולכאורה קשה להבין זאת, זה משמע ששני הכתרים היו שווים בערכם 18826 

ופליאתנו נובעת אך ורק מפני קטנות השגתנו במידת , ´אכן נסתרה מאתנו דרכי ה, אחת ועומדים בדרגה 18827 

 18828 .בשפע רב´ שיעשה כלי מחזיק השגות גדולות מאתו ית, השמיעה הפועלת על האדם

מ "אמר רבה ש, (ט"דברים כ) לכם לב לדעת עד היום הזה´ ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר ולא נתן ה 18829 

שאפילו אם , רואים אנו מזה גודל כוח השמיעה, (´ז ה"ע) רביה עד ארבעין שניןלא קאי איניש אדעתיה ד 18830 

, הרי בכל זאת פועלת עליו השמיעה בכוח, לא השפיע על האדם בשעתו בפועל להבין ולעמוד על דעת רבו 18831 

 18832 .שיעמוד על דעת רבו אפילו לאחר ארבעים שנה

אל יפול לבו , ל"אור ישראל וז´ ל בס"ס זצ"ל רואים אנו יסוד חזק לדברי מרן הגרי"והנה מדברי חז 18833 

רק הניחה ברכה , וידע נאמנה כי התפעלותו לא עלתה בתוהו, בראותו כי לא נשאר שום רושם בלבבו 18834 

וכאשר רסיסי מים אם ירדו טיף , עד אשר ירבו ואז יכו שורש להוציא פרי צדק, בלתי נרגשת לחושי בשר 18835 

ל על "כן מאמרי חז, ה הראשונה לא היה נראה ונרגשאם שבטיפ, טיף על האבן ימים ושנים הרבה ישחקוה 18836 

 18837 .(´פרק ל) יהפוך בם למרבה ויפלחו לבבו, לב האבן

אמרו בן , מה היתה תחילתו של רבי עקיבא, ל"וז (ו"נ פ"אבות דר) ל"ש שמבאר בזה מאמר חז"ועיי 18838 

, מרו לו עקיבאא, אמר מי חקק אבן זו, פעם אחת היה עומד על פי הבאר, ארבעים שנה היה ולא שנה כלום 18839 

דברי תורה , מה רך פסל את הקשה, ו בעצמו"מיד היה רבי עקיבא דן ק, אי אתה קורא אבנים שחקו מים 18840 

רבי עקיבא בראותו , ש"מיד חזר ללמוד תורה עיי, כ שיחקקו את לבו שהוא בשר ודם"שקשה כברזל עאכו 18841 

, ו"לתוהו והבל יכלה כוחו ח ,ויכהו לבבו לאמר לשוא יתעמל, בתחילת לימודו שאינו מוצא הרגש בנפשו 18842 

טוב אחרית , אזר עוז וגבורה לחזק את נפשו, אם כי לא נרגש בתחילה, אכן בראותו כי אבנים שחקו מים 18843 

 18844 .(אור ישראל שם) .דבר מראשיתו

שאז יש , והנה עוד יותר נורא ואיום הוא מי שאינו ניגש להיות על כל פנים מהמתחילים לבקש לשמוע 18845 

וכמו שמצינו אצל , יחזור ויקיץ משנתו בכדי לעמוד על דעת רבותיו, מאוחר יותר תקוה שלכל הפחות בזמן 18846 

אבל משום ששב ונכנע מאד מלפני , כ ברשעות עד שאיבד זכותו להתקבל בתשובה"מנשה שהיה שקוע כ 18847 

 18848 .וחתר לו כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה, ´מתוך תפילתו ושועתו מעמקי לבו נעתר לו ה, ´ה

אמר זכור אני שהיה אבא מקרא אותי את הפסוק הזה בצר לך ומצאוך , מנשה את נפשו בצרהכיון שראה  18849 

אלהיך לא ירפך ולא ´ כי אל רחום ה, אלהיך ושמעת בקולו´ ושבת עד ה, כל הדברים באחרית הימים 18850 

, ה"והיו מלאכי השרת סותמין את החלונות של הרקיע שלא תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב, ישחיתך 18851 

חתר לו כמין ? ה"מה עשה לו הקב, אני נועל דלת בפני בעלי תשובה, ה אם איני מקבלו בתשובה"קבל ה"א 18852 

 18853 .(א"סנהדרין ק) חתירה תחת כסא הכבוד שלו ושמע תחינתו

שהיא גרמה והביאה , אפילו מה ששמע מלפני הרבה שנים, הרי לנו מכאן עד כמה גדול כוחה של שמיעה 18854 

, ורבי עקיבא אשר נפלה רוחו בקרבו, באמת´ לזכות ולשוב אל האפשרות , אפילו לחוטא גדול כמנשה 18855 

כי הוא לא חש ולא הרגיש , מזה שחשש לנפשו בראותו שלימודו אינו עושה עליו את הרושם המתאים 18856 

כ וכאב לו על זה שאינו חש תועלת "אולם דוקא זה שהצטער כ, במשיכה שקיווה לה ובדבקות הראויה 18857 

 18858 .בו נשבר בקרבואחרי שעשה מה שעשה ול, בלימודו

ו מדברים טבעיים "לא היה נושא לעצמו ק, כ"כי לולא הצטער כ, דוקא זה הביא לו את התועלת המרובה 18859 

כי מי שאינו מחונן , ובדרך הטבע הלא ידוע, ו פריכא היא"שכן יכול היה לומר ק, כמו מים ואבנים 18860 

ונחוצים לכך כשרונות , מוקיםבכשרונות מיוחדים איננו מסוגל לתפוס דברים עליונים ולהשיג ענינים ע 18861 

 18862 .כדי שישיג את הענינים הנעלים, ה חונן את האדם בהם"שהקב, מיוחדים במינם

י הבחירה יכול האדם "ע, הרי אף הוא שייך רק לטבע האדם מידותיו והרגליו, ומה שנוגע לענין הבחירה 18863 

לא שייך השגות אך לעומת זאת , להשתלט על יצרו ולהתגבר בדברים הטבעיים ובמידות בני האדם 18864 

, אלא הדבר מתאפשר אך ורק למי שמחונן בכשרונות גאוניים, בדברים נעלמים לבחירת בני אדם בכלל 18865 

 18866 .מי שמסוגל לעקור הרים ולטוחנם זה בזה, אם בזכרון ואם בחריפות



ח הדברים "גישתו ללימוד תורה המתאימה למ, כ מבוכתו של רבי עקיבא היתה על ההקדמה של תורה"ובע 18867 

ופחד מאד שמא לא יעלה בידו , אך מתוך רוב ענוותנותו לא האמין בעצמו, (´אבות ו) נקנית בהםשהתורה  18868 

, מן השנים הקודמות אשר עברו עליו בלי תורה, להתגבר ולשבור יצרו ולכבוש את טבעו ואת הרגליו 18869 

 18870 .רוחו נפלה עליו ונכנע מאד עד למידת השתוות, בגלל זה פחד רבי עקיבא

ורק אז , מכל שכן שאדם מסוגל לכך, ו מדומם כיצד מים שחקו אבן"למד קומתוך שפלות אמיתית  18871 

אבל אנחנו מה נעני , ונעשה לרבי עקיבא וזכה ללמוד וללמד, התרומם והתחיל ללמוד באהבה תורה לשמה 18872 

ואין אנו , מה נאמר אנחנו שאין אנו כואבים כלל על זה שאין אנו מתרשמים מעבודתנו הדלה, אנן 18873 

והווידוי שלנו הוא רק ווידוי פה , ולבנו בל אתנו, בית קיבול המתאים דהיינו השמיעה מצטערים שאין לנו 18874 

 18875 .(המוסר והדעת)  .ו"ח

 18876 

 18877 מאמר ריח

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 18878 

 18879 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

 18880 כ יקבל עליו עול מצות"י שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה ואחכד, למה קדמה שמע לוהיה אם שמוע

וצריך להתבונן מהו , ולמדנו מזה שקבלת מלכות שמים וקבלת עול מצות הם שני דברים, (.ג"ברכות י) 18881 

פ מה שמצינו "מבאר זה ע, (ט"רכ´ מא´ מ א"חו) ל"ר ז"אדמו, החילוק ובמה הינם שתי בחינות נפרדות 18882 

 18883 (7א"שבת ל) ל"ש בחז"כמ, א לדרגה בפני עצמה ולא כללוה בדרגת יראת שמיםשמנו יראת חט, ל"בחז

שמצינו בראשונים שעברו על , ומאמרו סובב והולך לבאר מה בין ראשונים לאחרונים, דחיל חטאין 18884 

פ שאין אנו "ואנו אע, ובכל רגע ורגע היו נכונים לשוב, ובכל זאת היו קרובים לתשובה, עבירות חמורות 18885 

 18886 .בכל זאת רחוקים אנו מתשובה, בירות חמורותעוברים על ע

ע על "שנקרא על שם זה בשביל האור שראה ר, (7א"י סנהדרין ל"רש)א  והביא הא דמצינו בנתן צוצית 18887 

וכשבאת לידו ועוררתו , וסיפר לו שזה בא ממעשה של כבישת היצר שכל ימיו התאוה לאשה אחת, ראשו 18888 

וכן בהני , י דבר קטן חזר תכף בתשובה"הרי שע, שוומזה בא האור על רא, שלא יחטא כבש את יצרו 18889 

באמרם עד כה הגין עלינו , זירא חזרו בתשובה´ וכשמת ר, (7ז"שם ל)א  זיר´ בריוני דהוו בשיבבותיה דר 18890 

וכתב שם שהתקרבותם אל התשובה הוא משום שהיו בדרגת יראת , זירא אבל מעתה מי יגין עלינו´ ר 18891 

 18892 .להםהגם שדרגת יראת חטא לא היה , שמים

ואותם בריוני שהיה להם אמונה , ורואים אנו שבחינת יראת שמים ובחינת יראת חטא הן בחינות נפרדות 18893 

בכל זאת לא הספיקה דרגתם , שהרי בראותם שאבד מגינם חזרו מיד בתשובה, וידיעה גדולה משכר ועונש 18894 

ינת אמונה בשכר אף אם היה האדם קודם החטא בבח, מפני שבלי יראת חטא, זו הרמה להצילם מן החטא 18895 

בכל זאת לא תספיק לו דרגתו זו על , וכן לאחר החטא תכף יחזור ויתחרט, ועונש בבחינה רמה ונשאה 18896 

פ שתכף "שאע, רשעים כל ימיהם מלאים חרטות, (ה"מובא בשבט מוסר פכ) ל"ש חז"כמ, שעת החטא 18897 

נכנס בו רוח  כ"ואין אדם עובר עבירה אלא א, אבל בשעת החטא רשע הוא, אחר החטא הם מתחרטים 18898 

 18899 .(.´סוטה ג) שטות

, (´קהלת ז)א  סיבת הדברים הוא משום שבדרגת יראת שמים כל הדברים הם עדיין בבחינה של רחוקה הי 18900 

ז למנוע "אבל זהו עדיין בגדר ולא קרוב ולכן אין בכוח כ, פ שיודעים מאמונה ויראה משכר ועונש"דאע 18901 

, בעיקר החמישי (ז"אות ט´ שער א) ת"בשעי "דרגת יראת חטא הוא כפי שכתב הר, את האדם מחטא 18902 

ומאליה , שידע האדם שתכף בעוברו עבירה מוכרח שישיג העונש, הדאגה שידאג ויפחד מעונש עוונותיו 18903 

 18904 .(´איכה רבה ג) באה הרעה לעושה הרע

עד שביודעו שאם , כ חזקה אצל האדם"דתאוות החיים כ, וכמו בסם המות הגשמי שאין אדם מתאוה לו 18905 

, כן צריך אדם להיות בדרגא זו שעבירה תהיה בעיניו כסם המות, לו לא יגע בו בשום אופן דבר מה מזיק 18906 

שהאדם יירא , וזהו גדר יראת חטא פשוטו כמשמעו, שיהיה משוכנע שבעשותו עבירה לא יאחר עונש לבוא 18907 

 18908 .ואז לא יחטא לעולם, שידע שבמעשה החטא עצמו צפון כבר כל העונש, ממש מהחטא עצמו

שמקור העונש והשכר הוא במצות , שכל ענינה הוא לבאר שכר ועונש, ש"פרשה שניה של קוזהו ענין  18909 

להורות לאדם מהותו של חטא , וזהו יסוד כל המשנה תורה שנכפלו שם כל מצות התורה, ועבירות עצמן 18910 

היו תמיד , ל שהיו בדרגת יראת חטא"הראשונים ז, ולהפך יסוד השכר הוא המצוה, שהוא מקור העונש 18911 

ויירא , היה נגד עיניהם החטא, על כל צעד וצעד בכל מקרה שפגשו על דרכם, פחד ודאגה מהחטא מלאים 18912 

שאין שום דבר , שאמר שמא נתלכלכתי בחטא, (א"י שם י"רש) ל"אמרו חז (,ב"בראשית ל) יעקב מאד 18913 

 18914 ומקור אחר לצרות, משום שמקור כל הצרות והיסורים הוא רק החטא, בעולם שייראו ממנו זולתי החטא

 18915 .אינו בעולם כלל



בה , עד כמה שאדם מכיר את הכשלת של החטא, (ד"הושע י) אלהיך כי כשלת בעונך´ שובה ישראל עד ה 18916 

עד , מקור הקללה והמות שבעולם, הוא הנהו מקור הצרות והיסורין, במידה שאדם מכיר מהותו של חטא 18917 

הראשונים , קרוב לתשובהבה במידה הוא , כמה שהוא מרגיש בגופו הוא במכות הגדולות שנדף מהחטא 18918 

בכל הרע הנורא הצפון , משום שהם הרגישו תכף בחטא כל דהו בכל מרירותו, היו קרובים מאד לתשובה 18919 

נגופים מוכים ופצועים בכל , (´ישעיה א) מחטא כל דהו היו כבר אין בו מתום, בו שאין להחלץ ממנו 18920 

 18921 .ולכן היו קרובים לתשובה, אבריהם

אבל קבלת מלכות שמים עדיין אינה , שה ראשונה קבלת מלכות שמיםפר, וזהו באמת מהלך הדברים 18922 

´ שהוא כל ענין פרשה ב, שזוהי הבחינה הנקראת יראת חטא, אלא צריך שיקבל עליו עול מצות, מספקת 18923 

שיהיה כולו בקדושה שגם , שיגיע לידי דרגא ביראת חטא, ולא תתורו´ כ פרשה ג"ואח, של שכר ועונש 18924 

טהרה ´ פי, עד והייתם קדושים לאלהיכם דרגת הקדושה, יהיה בורח מן העבירהכ "כ, לא יציץ בצד ההפך 18925 

להיות לכם ´ אל´ אני ה, ז יזכה ויגיע להתכלית"ורק עי, טהור בתכלית, שאין בה אף שמץ זכר של רע 18926 

 18927 .לאלהים

שבאופן אחר , יסוד התשובה הוא שידע האדם מכשלת בעונך, אלהיך כי כשלת בעונך´ שובה ישראל עד ה 18928 

, דבמידה שיחשוב האדם בעצמו עד כמה כולו נכשל וניגף מהחטא, תוכל להיות התשובה בשום אופןלא  18929 

כשאינו חש מהותו של , אבל כשאין האדם במצב של כשלת, רק בה במידה יוכל להתקרב ולשוב בתשובה 18930 

שיג וכל מזימותיו תפושים איך ובמה לה, כשהוא אוהב רע בכל מהותו, חטא והמכשול והאבדון הצפון בו 18931 

ועד כמה שידאג , העיקר הראשון בתשובה הוא לסבול ולדאוג מהחטא? איך יוכל לשוב בתשובה, החטא 18932 

בה במידה יתחיל לנתק מוסרות העון , עד כמה שהחטא ימרר את חייו ויחשיך עולמו בעדו, ויסבול ממנו 18933 

 18934 .(´צ ´א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ויתחיל להתפרץ מכבליו עד אשר ישוב בתשובה שלמה, ממנו

 18935 

 18936 מאמר ריט

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 18937 

 18938 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

פירוש כי הישנות כל זמן שאדם , (.´ברכות מ) אם שמוע בישן תשמע בחדש, והיה אם שמוע תשמע 18939 

ועד כדי כך עד שאחר כך אינו מבין למה לא הבין , ותרמבין הדבר יותר וי, ממשמש בהם מוצא בהם טעם 18940 

מגלה אתה , כי התורה אורה הרב מכוסה בכסויים הרבה, ומבין כי מתחילה לא ידע על בוריה, זאת מקודם 18941 

וכענין שאמר גל , וכן הרבה, מגלה עוד כיסוי אתה רואה אור גדול יותר, כיסוי אחד אתה רואה אור גדול 18942 

 18943 .(ג"נ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .תךעיני ואביטה נפלאות מתור

 18944 

 18945 מאמר רכ

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 18946 

 18947 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

, אף לבלי מוסר אם אך יתבוננו מעט לפי ערכם, מעודי השתוממתי מדוע לא יתאימו הפעולות עם הדעות 18948 

וכמו כן שאר גדולי ישראל , אצל האבות העולם כמו אברהם יצחק ויעקב הפעולות עם הדעותולמה נשתוו  18949 

ז תהילה "ומאז חקרי ע, מה סיבת הדברים, גדלו והצליחו ועשו פרי כקטן כגדול, שהלכו בעקבותיהם 18950 

אשר עשה  (´קהלת ז)ב  אמר הכתו, ואקוה כי יעשה פרי טוב למתחזקים בה, מצאתי מקורן של הסיבות 18951 

כי , ולבאר הכתוב נקדים מה שאנו מוצאים בטבע האדם, את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים´ האל 18952 

ובאמת הוא ענין גדול מאד להתחנך בדברים , כל דבר שיתרגל בה קשה לו הפרידה מזה הן לטוב או למוטב 18953 

 18954 .וכל הקודם בהן זכה בהן, טובים ובהנהגות טובות

תורה ציוה לנו משה מורשה ? מאי תורה, לדבר אביו מלמדו תורהתינוק שיכול , (.ב"סוכה מ) ל"אמרו חז 18955 

וחייבו לאביו לחנך את בנו במצות , כי התורה ירושה היא לנו, להשרישו בגירסא דינקותא, קהלת יעקב 18956 

, עד שאנחנו רואים אף בעלי הדת היותר גרוע, למען יעשה לו טבע ויקשה להפרד ממנו, כשהגיע לחינוך 18957 

אף שהוא רק כפתי יאמין לכל , ודת דתו מחמת שנתחנך מנעוריו וקשה לו ההיפוךיסבול ויסתגף מעט בפק 18958 

 18959 .הוא רק סיבת ההרגל הנעשה כטבע שני, ומאין תתן חילה לאנשים לסבול, דבר

מה שלא כן , ב אמרו לעולם שכולו טוב"ורק על עוה, ז דבר שכולו טוב"אין לך בעוה, אך כלל בידינו 18960 

והוא כי כבר ידעתם מה שאנו אומרים למה , נוך הנעורי רע גדול מאדכ רובץ תחת מעלת החי"ע, ז"בעוה 18961 

ואמרנו כי , (´משלי ג) והכתוב אמר אל תמנע טוב מבעליו, איני רוצה שיכנסו בבית המדרש קטני הבנה 18962 

יעשה לו היזק רב כי שוב לא יעשה הדבר רושם עליו אף , אחרי שעדיין אינו מסוגל להבין היטב הדקות 18963 

 18964 .י ימשיך תמיד הבנתו וידיעתו בזה על הבנתו הקודמת ולא יותרכ, שיתרבה הבנתו



היינו שכל הדברים שנתחנך בהם מילדותו , ז מצאנו ראינו רעה רבה רבוצה תחת משא החינוך"ועפ 18965 

וכדומה לזה , וכי הוא משגיח על ברואיו והנהגתו עליהם, כמו שיש אלהים בורא שמים וארץ, בידיעתם 18966 

, וביאת הארץ בגבורות נוראות, ירידת המן ומתן תורה, ם וקריעת ים סוףכמו יציאת מצרי, יסודות הדת 18967 

ולא ידעתי למה לא , ומעודי תמהתי למה לא נשתומם אנחנו מכל אלה, שיש להשתומם עליהם מאד מאד 18968 

 18969 .אף למתבונן בהם

 18970 אשר, כי אחרי שנשתרשה בנו ידיעת כל אלה מנעורינו בילדותינו, מצאתי פשר הדבר´ אבל תהילה לו ית

, כ כשיוסיף ימים על ימים ישתמש תמיד ביסודות הדת"ואח, והידיעה וההבנה רזה, אז השכל חלוש מאד 18971 

י עמל "אם לא ע, ונעשה הידיעה הרזה והדלה כטבע וקשה להפרד ממנה, בידיעתו הרזה והקלושה מילדותו 18972 

 18973 .להשתמש בידיעה חדשה ובחשבונות רבים בשכל חדש וידיעה חזקה, ויגיעה רבה

פירוש כי קשה העיון בזה מחמת , קשה עתיקא מחדתא (.ט"יומא כ) כענין שאמרו, אכה רבהוזוהי מל 18974 

ב לאחוז בחומרות המנהגים יותר "ולכן מדרך בע, והנסיון מעיד גם כן על זה, שנדמה לו כי כבר ידע זאת 18975 

הם והדינים שלא נתרגלו ב, כי כל יראתם וגם קיומם המצות הוא רק מחינוך נעורי, מדינים החמורים 18976 

אחרי שמקורם רק על יסודות הדת שקיבלו בילדותם חוק , וגם הדברים שהורגלו בהם, כהיתר יחשב להם 18977 

 18978 .וכי יבוא נסיון אין בכוחו לעמוד בו, עד היכן יספיק להם ההרגל הנעורי לשמור המורגל, וגבול יש להם

לא כמו , בעיניך כחדשים ל כל הימים יהיו"ואמרו ז, ש אשר אנכי מצוך היום"ועל כן בא הציווי בתורה בק 18979 

יתבונן בכל פעם בהם , פ דרכנו כך הפירוש"אבל ע, שמובן בפשוטו שישמח בהם כאילו היום ניתנו 18980 

ש "ובא הציווי בין בקבלת עול מ, וזה כפתור ופרח, בידיעה חדשה ובהתבוננות שונות בכל פעם ופעם 18981 

ב אשר לא "לא כפסקי ב, ום ניתנווכן בפרשה השניה בקבלת עול המצות כאילו הי, היינו בפרשה ראשונה 18982 

 18983 .נתקיימו בידם רק המצוות ההרגליות מנעוריהם

אי אפשר לו שיהיו חמורים בעיניו דיני , רק בידיעת וחינוך נערותו, ומי שחי תמיד אך בידיעת בית רבו 18984 

אמירת אב הרחמים ידחה פיקוח , ואף גם פיקוח נפשות שלא הורגל בהם, ממונות ודיני נזקין החמורים 18985 

אף הדבר הקל ידחה הפיקוח נפש , ומכל שכן בדבר הנוגע לממונו לכבודו ולרצונו, שות היותר גדולנפ 18986 

כל יום יהיו בעיניך , ועל כן באה הפקודה לנו, שלא הורגל בהם מנערותו בידיעה ובמעשה, היותר גדול 18987 

וידיעה , נקותאגירסא די, חינוך הנערות, ואז שניהם כאחד, לחדש מדי יום יום התבוננות חדשה, כחדשים 18988 

 18989 .זהו חוט המשולש אשר לא במהרה ינתק, המחודשת ביסודות הדת ובקיום המצוות

וכן , על כן עלו לגדולת מעלתם, ולא רק מחינוך ההרגלי, והנה האבות חקרו כל האמונה מעצמם בשכלם 18990 

וסף ותת, למען תתבטל הידיעה הרזה, כל ההולכים בעקבותיהם הוסיפו תמיד התבוננות שכלם על קבלתם 18991 

ולזה נתקנו כל ברכות המצוות וברכות , ל"ידיעה שמנה ורחבה עוד יותר לפי שכלו ביסודות ובקיום כנ 18992 

 18993 .ל"ולכן צריך לראות כאילו הם חדשים כנ, למען יתבונן תמיד יותר, הנהנין

הקדימו לעקור מהם ידיעתם הראשונה כאילו , ותראה כי הפילוסופים כשהתחילו ללמוד עם תלמידיהם 18994 

והנה לנו יש ידיעות אמיתיות מקובלות מסיני בתורתנו הקדושה בכתב , ל"והכל מטעם הנ, דוהיום נול 18995 

שלא יהיו רזים ודלים כמו שהיה בנערותנו בעת שקיבלנו , אבל לחדש ההרגשים וההשכלה בהם, פ"ובע 18996 

 18997 .אנו צריכים להוסיף תמיד כאילו חדשים הם לנו, כתינוקות של בית רבן

וכן דינים , כי מתן תורה ויציאת מצרים אינם עושים רושם עליו, ים בזהותראה כי כמה גדולים נכשל 18998 

אינם חמורים אצלם כמו המורגלים או , מחודשים שלא נתרגלו בהם וגם אינם מוצאים מפורש בפוסקים 18999 

ומה שכתוב מפורש הורגל , הרי לאות כי זה טבע באדם להמשך אחרי ידיעתו הראשונה, הכתובים מפורש 19000 

וכל המרבה לחדש הידיעה יותר מחבירו הרי הוא גדול , מבואר למשכיל אמיתת הדבריםהרי , בהם להיזהר 19001 

 19002 .וזהו סיבת ההצלחה ומעלת אחד על חבירו, מחבירו

כי עיקר התפילה היא להשריש ´ פי, (ב"אבות פ) וזהו כוונת אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים 19003 

וכשהוא מתפלל אי אפשר שיבוא , שאמר והיה העולםשיבין היטב כי כל חייו וצרכיו תלוי במי , ש"בו יר 19004 

כי אי אפשר אז להבין מה זאת בריאה , בעת שלא הבין מה הוא אומר, לתכונתם רק בחזקת ידיעת בית רבו 19005 

וכשיתבונן היטב כי חייו , ורק כשיגדיל ויתבונן להבין ויכיר מזה גדולת הבורא, מאפס ואין ולהתפעל מזה 19006 

 19007 .יכנע לפניו לעשות רצונו, פשר כלל בלי רצון הבוראבלתי א, וצרכיו ומאוויי לבו

, עלינו חל מאד לתת גדולה ליוצר בראשית, להידיעה הנפלאה הלזו´ ומעתה אחרי אשר זכינו בעזרתו ית 19008 

להתבונן על תכונת הדברים כאילו ראיתי שנברא דבר , ובכל פעם שאנו מזכירים שם שמים ונפלאותיו 19009 

ה כל זמן שמזקינים "זקני ע, (.ב"שבת קנ) ל"וזהו שאמרו ז, מאד מאדואז היינו מתפעלים , חדש יש מאין 19010 

כן , וכל עוד תרזה ותדל הידיעה יותר, כי לא ניסו לחדש הישנות הרזות והצנומות, דעתו מטפשת עליהם 19011 

תתחדש כנשר , ח ההיפוך"כ ת"משא, גם ידיעת בית רבו תתישן ותתיבש יותר ויותר כטבע דבר מאכל ישן 19012 

 19013 .יעלה תמיד מעלה מעלהידיעת נעוריו ו



ל בשער חשבון "ר בעל חובת הלבבות ז"והוא החכם אדמו, ישמח לבי מאד כי מצאתי תנא דמסייע לי 19014 

שתעזוב , ואל תשיאך סכלותך מהסתכל בענינים בנערותך בתחילת ראותך אותם, ל"ג וז"חשבון כ, הנפש 19015 

אך הבט להם והסתכל בהם , וללהתבונן ולבחון בהם בעת חזקת הכרתך ובר לבך והגעת בינתך כשאתה גד 19016 

ויועיל הרבה בעזרתו , מעתה אתן תודה כי יתאמת הענין הנעלה שכתבנו פה, ל"כאילו לא ראית כמותם עכ 19017 

 19018 .ר"ויתחזקו בהם אכי, להמשכילים´ ית

 19019 .(ג"פ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  

 19020 

 19021 מאמר רכא

יכם ולעבדו בכל לבבכם אלה´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 19022 

 19023 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

וכל יהודי יכול ללמוד תורה , הכלל ישראל זכה בה, משה רבינו הוריד תורה ושכינה מלמעלה למטה 19024 

, לעמוד על המעמקים שבה ולהבין אותם לאמיתם, אולם כל אחד ואחד זקוק עוד למתן תורה פרטי, מעתה 19025 

לסיעתא , עד כמה שיהיה עמל ויגע בתורה בעצמו, נפלאות מתורתו ה צריך לגלות עיניו כדי שיבין"הקב 19026 

כאשר יהושע בן חנינא בא לאלכסנדריא , ל אומרים לנו זאת"חז? כיצד מגיעים לזה, דשמיא הוא זקוק 19027 

 19028 .שאלוהו

אלא ! אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם, אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורה? מה יעשה אדם ויחכם 19029 

חייא משל למלך בשר ´ תני ר, יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ כי ה´ י שהחכמה שלו שנאיבקש רחמים ממ 19030 

י לאוהביו "רש, דהא בלא הא לא סגי? ל"מאי קמ, ודם שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניו 19031 

ל למה "מאי קמ, כך חכמה שהיא לאוהביו של מקום נתנה להם מפיו ולא מאוצר אחר, משגר ממה שלפניו 19032 

 19033 .(7´נדה ע) למימר להו ירבה בישיבה הואיל וברחמים הדבר תלוי ליה

וירבה , י תפילה"וזוכים להבנת התורה רק ע, וברחמים הדבר תלוי, מבואר בזה כי רק מפיו דעת ותבונה 19034 

חכמה , י כאן"תחילה נעמוד על דברי רש, יש להבין את המהלך בזה! בישיבה הוא תנאי שהתפילה תתקבל 19035 

גדולה , (´א ג"פמ) ר"הענין מבואר יותר בשמו, מפיו דעת ותבונה, ולא מאוצר אחר שהיא נתנה להן מפיו 19036 

 19037 .אבל למי שהוא אוהב מפיו דעת ותבונה, יתן חכמה´ הוי כי ה, חכמה וגדולה ממנה הדעת והתבונה

, בא בנו מבית הספר מצא תמחוי לפני אביו, ד למלך שהיה לו בן"חד מנהון אמר למה, לוי´ יצחק ור´ ר 19038 

, נתן לו מתוך פיו? מה עשה, אמר לו איני מבקש אלא מזה שבתוך פיך, ביו חתיכה אחת ונתנה לונטל א 19039 

עלינו לחזור , ברצותנו להבין שמץ ממנו, וכל מי שמחבבו יותר מפיו דעת ותבונה, יתן חכמה´ הוי כי ה 19040 

כי פיו הוא הוי אומר , ואמרו מאן דנפח מתוכו נפח, ר שכתוב שם ויפח באפיו נשמת חיים"לבריאת אדה 19041 

 19042 .הוא שורש הנשמה באלהות, שורש נשמתנו

הבה נקבל , ´וכל דעת ותבונה המתוספות בנו באות מנשימת פיו ית, הנשמה לעולם אינה מנותקת משורשה 19043 

הרי את עצמנו אנו לומדים , פשטים מופשטים או כדברי קבלה שאין לנו עסק בהם"דברים אלה לא כ 19044 

, ´נשמה עילאית אשר מצד שורשה אנו מחוברים אל הבורא ית הן יש בנו! להכיר ולהבין בדברים אלה 19045 

אבל מי אומר שלא נוכל להתעלות בכוח נשמה , איננו מרגישים בעילאיות זאת מרוב טרדותינו בהבלים 19046 

 19047 !לזכות גם אנחנו שתגיע אלינו מפיו דעת ותבונה, גבוהה זו ולהמשיך על עצמנו השגות גבוהות

שהמשילו לתינוק הבא מבית ´ ורמזו עוד בלשונם הק, עוד דבר גדולל "בנפש החיים מדייק מהמשל של חז 19048 

י עסק והעיון "אם לא ע, הודיעו נאמנה שאין מבוא בעולם להשיג נצוצי אור הנשמה, הספר דוקא 19049 

גם התורה באה מפיו , (ז"פט´ שער א) כי שניהם ממקור אחד באים כידוע, ק בקדושה"והתבוננות בתוה 19050 

ופותח את ´ והנה רק התורה היא הסולם העולה עד פיו ית, מה אחד הואשורש התורה ושורש הנש, ´ית 19051 

איני מבקש אלא מזה שבתוך , והוא אשר ביקש הבן שבא מבית הספר, האוצר הזה שמשם דעת ותבונה 19052 

 19053 .ק"זהו המתן תורה הפרטי שאנו מבקשים כדי לזכות להבנה ודעת תוה, פיך וזכה לזה

אין לנו אלא לפתוח את המעין , מעלות המגיעות לנו מחוצה לנונמצינו למדים מזה כי דעת ותבונה אינן  19054 

היא , אך לשורש עצמנו אין לנו שום דרך אחרת זולת עמל התורה, הנמצא בעצמנו שהוא השורש שלנו 19055 

בשעה שעמדו ישראל על הר סיני לקבל את , ח שם"ח בנפה"וכתב הגר, הסולם המביאנו אל עצמנו 19056 

שבעת המעמד המקודש , ש ישקני מנשיקות פיהו"וכמ, ה"פי הקבהיו מבקשים לשמוע הדברות מ, התורה 19057 

והוא סוד , כביכול´ בחינת הנשמה מנשמת פיו ית, זכו כולם שהיה חופף ומאיר עליהם זיו ניצוצי זוהר 19058 

ונפלא הוא , ק"כ זכו להשיג סתרי פנימיות נשמת התוה"ועי, ושמחת עולם על ראשם, הכתרים שזכו בסיני 19059 

ואין שום דרך אחרת , ק מביאה את האדם אל אמיתת עצמו"הרי תוה! י נשמתם הםכי לכל זה זכו מניצוצ 19060 

 19061 .להגיע לזה

אבל הבן סירב ואמר , כי המלך רצה לתת לבנו מהתמחוי אשר לפניו, ל"ויש לדייק עוד במשלם של חז 19062 

הוא אשר אמרו בסוף דנדה כי , הרי על נתינה כזאת צריך לבקש, איני מבקש אלא מזה שבתוך פיך 19063 



עסק , ובלי תפילה אי אפשר לזכות לזה, אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, ם הדבר תלויברחמי 19064 

שניהם , והמוח מושב השכל, הלב הוא מושב החיות, התפילה היא עבודה שבלב, התורה הוא בעיקר במוח 19065 

, ומקום קליטת הדברים הוא הלב, יגיעת המוח פותחת את מעין הנשמה בשורשה, ביחד הם עיקר האדם 19066 

 19067 .התפילה פותחת את הכלי, עמל השכל בתורה פותח את המעיןאם 

ובדברנו על שורש , התורה היא הסולם המגיע עד שורש הנשמה והתורה גם יחד, המהלך בעומק הוא זה 19068 

ועצם הענין שיש כוח בעולם והיא התורה המגיע עד שם , הנשמה עלינו לדעת כי זהו ענין רם ונישא 19069 

, והנה כאן המקום למתן תורה פרטי, ´בונה הוא מפלאי הבורא יתשמפיו דעת ות, ומסוגל להביא לכך 19070 

ואיך יכול אדם קרוץ מחומר לקבל אותן בתוך המושגים , הן נעלות עד מאד´ ההשגות שישנן מפיו ית 19071 

שהתורה למטה היא בחינת משל , ה הוריד התורה מלמעלה למטה למדנו"הרי במה שמרע, הפשוטים שלו 19072 

כי הדעת ותבונה , על דרך זה עלינו להבין, דורות שהיא הנמשלד "להתורה שקדמה לבריאה תתקע 19073 

ולזה צריכים עוד , צריכים עדיין להוריד אל המוח והלב שלנו למטה, מלמעלה היינו משורש הנשמה 19074 

 19075 .זה תלוי בתפילה, סיעתא דשמיא מיוחדת

לו אלהים כי מי גוי גדול אשר , ה אמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים"מרע 19076 

ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה , אלהינו בכל קראינו אליו´ קרובים אליו כה 19077 

וראה לשון , ה קרוב אלינו"הרי בתפילה נהיה הקב, (ואתחנן שני) הזאת אשר אנכי נותן לפניכם היום 19078 

וקילוסין של יציאת ה אליו ומרצהו בתשבחות "יהיה אדם מקרב להקב, (7´ברכות ד) י"הזהב של רש 19079 

והתקרבות זאת של ! י תפילתו"ה כביכול מתקרב אל האדם ע"הרי ממש הקב, מצרים והוא מתקרב אליו 19080 

היא המביאה איתה את השפע של דעת ותבונה מפיו לתוך לבו של האדם כפי תבונתו , ה אל האדם"הקב 19081 

 19082 .הוא

קדש במהרה בימינו ותן חלקנו יהי רצון מלפניך שיבנה בית המ, (´אבות ה) יסוד זה מתבאר במשנתנו 19083 

, ק"ועוד הקדים את התפילה על ביהמ, התנא מקשר בתפילתו בית המקדש וחלקנו בתורה, בתורתך 19084 

שנזכה לחלקנו בתורה , ´וענין הקרבנות להחזיק את קירבתו ית, לעולמנו´ ק הוא מקום קירבתו ית"ביהמ 19085 

שלא רצו לבנות הבית , פרקי היכלותב´ בזה נבין מה שנא, היינו בקירבת השכינה, תלוי בבית המקדש 19086 

 19087 .פ"השני עד שהובטחו שיתגלה להם זיווה של תושבע

תפילה , למה היתנו את הבנין בגילוי זיו, כי אם לא כן, ק"כ תלוי בביהמ"הרי שגילוי הזיו של תורה ג 19088 

תלוי  לכן גילוי חלקנו בתורה בהיקף גדול, ה אל עולמנו"שניהם מקרבים את הקב, וקרבנות ענין אחד להם 19089 

הוא אשר אמרנו מתן תורה הפרטי , תלוי בתפילת היחיד´ וגילוי דעת ותבונה מפיו ית, בבנין בית המקדש 19090 

אשר בודאי , עתה בוא והתבונן בדברי גאון מופלא, לכל אחד דורש עמל תורה ובקשת רחמים גם יחד 19091 

 19092 .ם האלהבעל התומים כתב ביערות דבש כדברי, דבריו בענין זה נשמעים יותר מכל דבר מוסר

ואף , שבו ביום יזכה לדבר מצוה ויצליח בעסקו, ש בכוונה"בדוק ומנוסה אם יתפלל אדם שחרית וק 19093 

ומצוה גוררת , ואין צריך לומר שיצליח בו ביום בתורה, בסופו ימצא שכן הוא, שלשעה יחשוב שאינו 19094 

ן שמועתי בתורה אי, בעת שאיני מתפלל בכוונה כראוי כל היום, אוי לי על שברי, וכן להיפוך, מצוה 19095 

מקירות לבבי בתפילה לחונני דעה כי דלותי עד ´ ולהיפוך אם אזעק ואשוע לה, מכוונת וקרעים אלביש 19096 

 19097 .אף הוא ירחם עלי להאיר עיני בתורתו, ר"מאד בעוה

שקר ! לא כן הוא, אל תאמרו הא דעדיף זה מחברו לרוב שכלו ועוצם חכמתו ובינתו! ולכן עם נבון וחכם 19098 

ואין לך דבר שמזכה , רוב תפילה ותחנונים, כאשר נוחיל טובו וחסדו הגדול, הוא´ הרק מתת ! נחלתם 19099 

בדמע שישוב ´ אלא להתפלל לה, לאדם להשיג ישרות התורה ולפענח מצפונים בדרכי יושר ואמת 19100 

 19101 .(ח"כ´ יערות דבש עמ) כי אל שומע תפילה הוא וקרוב לכל קוראיו באמת, וירחמהו

ודי לנו מה שהעיד על עצמו כי הצלחתו להגיע לשמועה , ה"י הגאון זללהאין צורך להוסיף משהו על דבר 19102 

ומה נפלא כי דוקא גאון כמותו הכריז כי גדלות , מכוונת תלויה בתפילה בכוונה כראוי מקירות לבבו 19103 

הן בתורה ותפילה ! ורק ברוב תפילה ותחנונים, בתורה אינה תלויה בכשרונות וכי שקר הוא לחשוב ככה 19104 

 19105 .(ד"ב קכ"עלי שור ח)  .מפיו דעת ותבונה, יתן חכמה´ כי ה ביחד זוכה אדם

 19106 

 19107 מאמר רכב

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 19108 

 19109 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

אם , (´ים חדבר) וכן והיה אם שכֹוח תשכח, (ו"סוכה מ) אם תשמע בישן תשמע בחדש, ל"י ז"ופירש 19110 

זה הולך , ובירושלמי הביאו משל לשני בני אדם שנפטרים זה מזה, התחלת לשכוח סופך שתשכח כולה 19111 

וכן המשל , ימים´ נמצאו מרוחקים זה מזה מהלך ב, וזה הולך דרך יום לצד מערב, דרך יום לצד מזרח 19112 

ריחוקו רק כפי  אם האדם מתרחק מן התורה אין מידת, ל"אם תעזבני יום יומים אעזבך עכ, בתורה 19113 



ולכן הם משולים , אלא שבד בבד עם ריחוקו גם התורה מתרחקת ממנו, השיעור שנתרחק הוא בלבד 19114 

אף , זה הולך דרך יום לצד מזרח וזה דרך יום לצד מערב, ושני בני אדם שהם נפטרים זה מזה, לשנים 19115 

וזהו מה שאמר אם  ,הם רחוקים זה מזה מהלך שני ימים, שכל אחד מהם לא נתרחק אלא דרך יום אחד 19116 

 19117 .תעזבני יום יומים אעזבך

והרי , ל אם התחלת לשכוח סופך שתשכח כולה"י המשל הזה מאמר רבותינו ז"ולכאורה איך מתפרש ע 19118 

והרי גם , והיינו שאם מתרחק יום אחד הרי הוא כמתרחק שני ימים, אין כאן אלא ריחוק כפול בלבד 19119 

שגם ריחוק התורה , ל"ונראה הביאור בכוונת חז, כולה בשיעור ריחוק כזה אין ברור עדיין שסופו לשכוח 19120 

ונמצא שביום ראשון היא , שהתורה שוב מתרחקת ממנו כנגד שיעור ריחוקו, ממנו מצטרף לריחוקו 19121 

 19122 .וכך הולך ונכפל בכל יום ויום, וביום שני כנגד שלושה ימים, מתרחקת ממנו רק כנגד יום אחד

כי השנים , אבל לא בשאר הימים, אלא ביום הראשון בלבד א מכוון להנמשל"ז אין המשל לשני בנ"ולפי 19123 

כ שיעור ריחוקם של האדם הנפטר מן "משא, בכל מהלכם אינם מתרחקים אלא כשיעור שני ימים בלבד 19124 

ולכן אינו צריך הנפטר , שריחוקם נעשה כפול ומכופל בלי שיעור, התורה והתורה המתרחקת מן האדם 19125 

ל שפירשו "ובזה מתבאר יפה מאמר רבותינו ז, שישכח את כולה שהתחיל לשכוח אלא לזמן קצר מאד כדי 19126 

שכאן גילתה התורה את הסוד בהאסון האיום שיארע למתחיל לשכוח את , אם שכֹוח תשכח, את המקרא 19127 

, שלא כדרך שאר הדברים הנשכחים מן האדם, שבמשך זמן קצר מאד הוא שוכח את כל התורה, התורה 19128 

 19129 .אר ערום ממנה וככלי ריקוהאדם הזה שהיה יודע תורה הרבה נש

ולפי , (ג"משלי כ) דכתיב התעיף עיניך בו ואיננו, והלא בכתובים מצינו מפורש יותר, אך עדיין יש לשאול 19130 

ומוכרח מזה כי לא כל , כ הלא שכחת התורה באה כהרף עין"וא, (ה"סוטה ל) ל קאי על התורה"רז 19131 

שהשכחה היא כמו עקירה מן הלב עד , וההבדל שביניהם הוא, כי יש שכחה ויש העלמה, השכחות שוות 19132 

י ביטול תורה ממש במשך זמן "וזה בא רק ע, ודומה כמי שלא למד מעולם, כדי כך שיהיה כשכוח מעיקרו 19133 

שהזכרון והשכחה בהם הוא דבר שבטבע כל , אלא ששיעור הזמן אינו כפי המידה בשאר החכמות, מסוים 19134 

 19135 .הדרךאלא שהשכחה באה בקפיצת , אחד לפי כשרונו ותכונתו

, כלומר לשעה בלבד, אין ענינו שכחה שהיא עקירה אלא ענינו העלמה, אבל הכתוב התעיף עיניך בו ואיננו 19136 

והוא רץ , יש שטעמה וחריפותה מתעלם ממנו, והיינו אם הוא מסיח מחשבתו מן התורה אף רגע אחד 19137 

יאות המצויה רק הוא גם כן מצ, וליקוי המאורות באופן פתאומי כזה, אחריה במחשבתו ואינו מגיעה 19138 

 19139 .כ"למה גדול הוא המרחק כ, ולמה באמת הוא כן, בתורה בלבד ולא בשום חכמה אחרת בעולם

ה "אלא שהקב, ולא שנתנה פעם אחת ולעולם, אכן סודו של דבר כמוס בזה שהתורה מתנת אלהים היא 19140 

כשאר המתנות ולא עוד אלא שאין מתנה זו , נותן התורה´ וכמפורש ברוך אתה ה, נותן את התורה תמיד 19141 

כ בנתינת התורה "משא, וקבלתו של המקבל אינה ענין לנותן אלא למקבל בלבד, שבהן יש נותן ויש מקבל 19142 

, שרק על ידו באה גם הקבלה, ולא שותף סתם אלא שותף עיקרי, שהנותן הוא גם שותף בקבלת המקבל 19143 

יתן ´ ש כי ה"וכמ ,מלמד ממש, י המלמד תורה לעמו ישראל"בא, שהוא המלמד תורה לכל הבא ללמוד 19144 

 19145 .חכמה

שהעלמתה , כ רפויה בידינו"ולפיכך היא כ, מפיו ממש כביכול, הוא הנותן מתנת החכמה מפיו דעת ותבונה 19146 

והוא משום , ושכחתה באה בקפיצת הדרך למעלה מן הטבע, ש התעיף עיניך בו ואיננו"וכמ, היא כהרף עין 19147 

י "וזה הלא לא יתכן אלא רק ע, ר ובחרת בחייםועל כגון זה נאמ, שמקור התורה תלוי במקור החיים דוקא 19148 

ז באה "ועי, ולכן כל מידה של היסח מהדבקות הרי היא כפרישה מן התורה, ´איזה מידה של דבקות בה 19149 

וכמו שלמדו רבותינו מן המקרא והיה , ולסוף שכחת הכל, כ באה מידה של שכחה"ואח, תחילה ההעלמה 19150 

 19151 .כולה אם התחלת לשכוח סופך שתשכח, אם שכֹח תשכח

 19152 (.ה"סוטה ל) ל"והיינו מה שאמרו רבותינו ז, ומצינו עוד סוג מיוחד של שכחה שהוא מיוחד בידיעת התורה

, ת זמירות"דרש רבא מפני מה נענש דוד מפני שקרא לד, על הפסוק זמירות היו לי חקיך בבית מגורי 19153 

 19154 ן התעיף עיניך בו ואיננוה דברי תורה שכתוב בה"לו הקב, זמירות היו לי חקיך בבית מגורי אמר´ שנא

, הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו, אתה קורא אותן זמירות, (ג"משלי כ) 19155 

, ´ל הגמ"בעגלתא עכ´ ואיהו אתיי, דכתיב ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו 19156 

הייתי משתעשע בחוקיך והיו לי לזמירות  ,ל זמירות כשהייתי בורח מפני אויבי ואגור מפניהם"י ז"ופירש 19157 

 19158 .לשעשעני

דבר שתינוקות של בית רבן יודעים , והנה דבר זה נורא הוא מאד שדוד המלך ישכח מקרא מפורש בתורה 19159 

אלא שעשה היפך ממה שכתוב בתורה בכתף ישאו והוא הוליך את , ולא רק ששכח את המקרא, אותו 19160 

אך באמת עונש זה הוא , ה שלא יתכן אפילו לאדם פשוטהתתכן שכחה כזו בדרך הטבע מ, הארון בעגלה 19161 

והחטא בזה הוא שדברי תורה הצריכים שמירה , ת זמירות"ל שנענש על שקרא לד"וכמאמרם ז, נגד הטבע 19162 

דוד המלך , ונתבונן נא מי הוא הנתבע על כך, כלומר נקנים בקלות ובעונג, קרא אותן זמירות, כ"ועמלות כ 19163 



, וגם זה שקרא זמירות היה לשבח, כ מי ידמה לו במעלות העמלות"וא, ´וגוחצות לילה , שהעיד על עצמו 19164 

 19165 .כיון שסיים בבית מגורי

וגם עצם הלשון זמירות , כ הרי אין בזה שום מקום תביעה בכוונה ובתוכן אלא בסגנון ובלשון בלבד"וא 19166 

כמה עמוקה היא  והרי, (י שם"רש) זמר בכל יום זמר בכל יום כמעלה, (7ט"סנהדרין צ) ´הרי מפורש בגמ 19167 

, שעל דבר קל כגון זה נענש דוד עונש מר כזה, ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה"וכמה הקב, מידת הדין 19168 

מעתה צא ולמד כמה חמור צלו של חטא ופגם , י כשלון זה נפרץ פרץ בעוזא ומת"שנכשל בחטא חמור וע 19169 

ש אם בחוקתי תלכו "שבה התנתה התורה מתנת כל הברכות וכמ, כל שהוא במעלת עמלות התורה 19170 

 19171 .י שתהיו עמלים בתורה"ופירש

היא רק אם מעלת העמלות תהיה שלמה , שהזכות בברכות האמורות בפרשת בחוקתי, ונמצינו למדים עוד 19172 

שהברכות לא נתקיימו , ל"ן ז"ש הרמב"ובזה מבואר מ, בלי שום צל של פגם כל שהוא, שלמות גמורה 19173 

שהרי אם בימי דוד שהיתה התקופה , כ"ל מפורש בת"יו זוכדבר, מעולם ולא יתקיימו אלא לעתיד לבוא 19174 

כ הרי לא "א, לא הגיע גם דוד עצמו לידי שלמות גמורה במעלת העמלות, הרוחנית המאושרת ביותר 19175 

, ולכן לא נתקיימו גם הברכות מעולם, נתקיים התנאי של אם בחוקתי תלכו כפירושם של רבותינו מעולם 19176 

יזכו לשלמות ´ לכשתתקיים נבואת ישעיה ומלאה הארץ דעה את ה ,ורק בימות המשיח שהוא לעתיד לבוא 19177 

 19178 .ואז יתקיימו הברכות אחר שיתקיים התנאי של אם בחוקתי, במעלת העמלות

נמצא כי עצם ידיעת , אלא רק כעונש למעלה מדרך הטבע, ומאחר שטעות כזו לא תתכן בדרכי הטבע כלל 19179 

דה של שכחה אף בדבר שתינוקות של בית רבן כי תמיד עלולים אנו למ, התורה אינה תלויה בנו כלל 19180 

ואף תנא גדול בין , ולזה עלול גם הדור המשובח בין הדורות ואפילו הגדול שבאותו הדור, יודעים אותו 19181 

ומה , (´ז ב"שבת קמ) ולקרוא החרש היה לבם, התנאים עלול היה לטעות במקרא של החדש הזה לכם 19182 

 19183 .שתלוי בנו הוא רק העמלות בלבד ולא הידיעה

כי אין להתנות תנאי עם אחר רק בדבר שהוא , ל אם בחוקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה"ולפיכך פירשו ז 19184 

שעל ידה זוכים לידיעת התורה בין בכמות ובין , ובזה אינו תלוי בידינו אלא העמלות בלבד, תלוי בידו 19185 

, ש במזיד"שוגג וכוגם היא מסייעת להנצל מן החטא ב, דהיינו לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא, באיכות 19186 

והעיד על עצמו גם עבדך נזהר , שאחרי שמנה מעלות התורה ושבחיה, (ט"תהלים י) ה"וכבקשת דהמע 19187 

 19188 .(דליות יחזקאל)  .אמר שגיאות מי יבין מנסתרות נקני, בהם

 19189 

 19190 מאמר רכג

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 19191 

 19192 .(ג"א י"דברים י) בכל נפשכםו

אלהך די  (´דניאל ו) ´וזו היא תפילה שהתפילה קרויה עבודה שנא, עבודה שהיא בלב, ולעבדו בכל לבבכם 19193 

וכן בדוד הוא אומר תיכון תפילתי , וכי יש פולחן בבבל אלא על שהיה מתפלל, אנת פלח ליה בתדירא 19194 

אמר , זייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיהרבא ח, (.´שבת י) ´איתא בגמ, (י שם"רש) קטורת לפניך 19195 

 19196 .(לרפואה לשלום ולמזונות, תפילה) ועוסקין בחיי שעה (תורה) מניחין חיי עולם

ופירשוהו , כרום זלות לבני אדם (ב"תהלים י)ב  וכתי, הנה ערך ומעלת התפילה הוא נעלה ונשגב מאד 19197 

 19198 ובמשנה, עולם ובני אדם מזלזלין בהם שהיא מדברים העומדים ברומו של, על התפילה (7´ברכות ו) ל"חז

והתפילה היא עמוד העבודה , מנו את העבודה שהיא משלושה דברים שהעולם עומד עליהם (א"אבות פ) 19199 

ג אלא עמוד שהעולם "הרי דאינה רק מצוה אחת מתרי, (7ו"ברכות כ) ותפילות כנגד תמידים תקנום, כידוע 19200 

 19201 .עומד עליו

וקאמר שם , חנינא בן דוסא להתפלל עליו´ ז ושלח לר"ו של ריבבמעשה דחלה בנ (7ד"ברכות ל) ´ובגמ 19202 

אני דומה כשר לפני המלך והוא כעבד , אילו הטיח בן זכאי את ראשו בכותל כל היום לא היה מועיל לו 19203 

הרי שבתפילה מגיעים לדרגא של עבד והוא , א דשר הוא בתורה ועבד בתפילה"ופירש הגר, לפני המלך 19204 

ברכות ) ´ובגמ, כ נקראת בשם עבודה דדרגתה דרגת עבד"וע, ה עבדי משההשבח הגדול שנשתבח בו מש 19205 

 19206 .ט לא נאמר לו עלה"שמכל מע, יפה שעה אחת בתפילה יותר ממעשים טובים, וכן הוא בספרי, (7ב"ל

וגם מונח בה ענין התבטלות כל כוחות הגוף , ה"דבתפילה ישנה התקרבות גדולה להקב, והענין פשוט 19207 

בתפילה יש בה הכניעה הגמורה לפני , וברבינו יונה בפרק אין עומדין´ ואר בגמכמב, והנפש כלפי מעלה 19208 

הרי שגדולה מעלתה , ובתפילה מתעצם כביכול כוח של מעלה, גם תיקון לכל העולמות של מעלה, הבורא 19209 

והעבודה היא שלמות , א שיש שלוש עניני שלמות"ש הגר"וכמ, של התפילה ובה קונה האדם שלמות 19210 

 19211 .ה"האדם עם הקב

ה מתאוה לתפילתן של "ל שהקב"הוא שאמרו חז, ת שיש בתפילה"וצד המעלה בדבקות הגמורה להשי 19212 

והנה אם כל ענין , (´תנחומא תולדות ט) והיו האמהות עקרות בשביל זה כמפורש בכמה דוכתי, צדיקים 19213 



ולמה יחסירם כמה שנים מטובה , מהו גדר מתאוה לתפילתן, התפילה הוא רק חיי שעה להשיג החסר 19214 

וזהו , ת"מדרגה גדולה של עבדות והתקרבות להשי, אך מצד המעלה הגדולה שיש בתפילה, הראוי להן 19215 

 19216 .וכאמור ותפילת ישרים רצונו, ז"רצונו למדרגת הצדיקים שיתעלו עי

וידוע , דהתורה גבוהה יותר דהיא שורש כל העולמות, שהקפיד רבא על שהאריך בצלותיה´ והביאור בגמ 19217 

אדם לוקח חפץ שמא יכול לקנות , (´ג א"ר ל"שמ) וזהו שאמרו, ו ודיבורו חדורצונ´ ה הוא ית"דהקב 19218 

ה ואורייתא חד כמבואר "ה נתן תורה לישראל ואומר להם כביכול לי אתם לוקחים דקוב"אבל הקב, בעליו 19219 

התורה שלו היא , ויש בו דעה נכונה והכרה גדולה והוא עוסק בתורה, ת"וכשיש באדם אהבת השי, בזוהר 19220 

 19221 ח"ל דהיינו להדבק בת"ת פירשו חז"ע של דבקות בהשי"במ, ת"היא עצם הדבקות בהשיבקדושה ו

 19222 .(7א"כתובות קי)

ואפשר שהיה לפי מדרגתו הנוראה קצת הפסקה בעליה , ולכן כשהאריך בתפילתו יותר מכפי הצורך 19223 

הניח אינו צריך ל, דאחרי שהתורה היא שורש הכל וגבוהה ביותר ובה עצם הדבקות, הקפיד, באותה שעה 19224 

והיינו דהנה יש יתרון , ואמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, העסק בתורה כדי להאריך בתפילה 19225 

כלומר דבכל , ובגדר ההתקרבות הגדולה של עבד שמשמש את המלך, בתפילה שהוא כעבד לפני המלך 19226 

 19227 .ט הרי שומר ומקיים ציווי המלך"מצוות ומע

ל כן הוא כשר לפני המלך היודע סודות המלכות ומנהיג סדרי וע, וכן בתורה הוא מתדבק בחוקיו ובהנהגה 19228 

, וזהו גדר ההתקרבות המיוחדת שבעבודה, אבל בתפילה הוא כעבד שעושה שימוש המלך ממש, המלוכה 19229 

ל נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני שהוא "ופירשו ז, ה כתיב בקרבנות בכל פעם לריח ניחוח"ומש 19230 

ומצד יתרון זה של ההתקרבות , א כנגד קרבנות וכלולה בשם עבודהה בתפילה שהי"וכ, כמשמש את המלך 19231 

ורק , וכל מעשיו הטובים של משה וגם תורתו לא הועילו לו, י התפילה"אפשר לפעול ביותר ע, היתירה 19232 

 19233 .תפילתו פעלה

מ נקראת חיי שעה נגד "מ, ז קאמר דגם עם היתרון הזה שבתפילה שבה תלוי קיום וחיזוק כל העולמות"וע 19234 

אף , שמעלתו גדולה יותר מעבד לפני המלך, שהרי תורה הוא כשר לפני המלך, שהיא חיי עולםתורה  19235 

על חשבון הזמן , והיינו דעל מה שהאריך רב המנונא יותר מדאי בתפילה, שבכוחו של העבד לפעול יותר 19236 

, עהז רבא כי מניח חיי עולם ועוסק בחיי ש"קאמר ע, שהיה יכול לעסוק בתורה משום היתרון שבתפילה 19237 

שהוא כחיי שעה לעומת חיי עולם , והוא במובנו הרחב והעמוק דהיינו תוספת שפע בכל העולמות 19238 

ובתפילה בכוונה זוכין למעלות גדולות להתקרב במחשבתו , מ ודאי זמן תפילה לחוד"אך מ, שבתורה 19239 

 19240 .גם לקבל באהבה הכל ולהתחזק במידת הבטחון וההסתפקות, ת ולהיכנע לפניו"להשי

ואף כי ודאי גם , הרי עמל תורתנו אינה במדרגה גבוהה, שאנו שקועים בחומר וברצונותוהנה אצלנו  19241 

ש "במדרגתו ביר, אבל הלא זה תלוי במידת רוחניותו של האדם, י תורה"אצלנו עיקר ההתקרבות הוא ע 19242 

דההתדבקות בשם ממש הוא כשאדם שייך לזה ובמידה שהוא , ה"בעניני קדושה ובמידת בטחונו בהקב 19243 

ועיין מה , ז מתעלית תורתו מאד"עי, ממילא ההתחזקות בתפילה והשגת גדרי התפילה אף במקצתו, שייך 19244 

ומצד זה החיוב ביותר על , (ו"משלי ט) מאוצר רב ומהומה בו´ א בקרא טוב מעט ביראת ה"שפירש הגר 19245 

 19246 .בני תורה להתחזק בתפילה

ו זלזול בכבודו של מקום "שזהו ח, הרי הזלזול בתפילה הוא עון פלילי, והנה זולת החיוב להתחזק בתפילה 19247 

ו "ויליף ק, תפילין אסורין בהיסח הדעת (7ו"מנחות ל) ל"ואמרו ז, ובועט בטובתו שהרשהו לעמוד לפניו 19248 

והנה אזכרה , ג המכפר על טומאת מקדש"הרי דמדמה אותם לציץ של כה, מציץ שאין בו אלא אזכרה אחת 19249 

´ וכמה תגדל החובה לכוין קדושת ה, השם בפיו כ כשמזכיר את"עאכו, שבתפילין אוסרת בהיסח הדעת 19250 

 19251 .ו"בלי כוונה ח´ ואנחנו מזכירים בתפילה כמה מאות פעמים את ה, והחמירו בזה מאד, באימה וביראה

ממי , שלא הזכיר משה שמו של מקום אלא אחר עשרים ואחת מלות, אקרא´ ואמרו בספרי אקרא כי שם ה 19252 

אמר משה די שאהיה , אלא אחר שלוש קדושות´ ין את השאין מלאכי השרת מזכיר, למד ממלאכי השרת 19253 

לא הזכיר שמו של מקום , ומה משה שהוא חכם חכמים וגדול גדולים, ו"והרי דברים ק, ש"כאחד ממה 19254 

ואפילו בכוונת התפילה הביאו , כ"המזכיר שמו של מקום בחינם עאכו, אלא אחר עשרים ואחת מלות 19255 

ואמר להם דאלה למי שמפסיק בין , ה אלפים גמלים טעוניםדאמוראים מצאו לאליהו עם ארבע, הראשונים 19256 

 19257 .(ח"צ´ ח סי"או) הברכות או בין גאולה לתפילה ולמי שאינו מכוון בתפילתו

היינו דלא ימנע מתפילה אם , וכתבו הראשונים דאף שהקילו על פי הדחק דאם יכול לכוון באבות יתפלל 19258 

כ "ומזה ג, ומחוייב להתעצם שתקל הכוונה, התפילה אבל מעיקר החיוב לכוון בכל, אינו יכול לכוון יותר 19259 

ואם , חלק חשוב מהזמן אנו עוסקים בתפילה, כ במקום לימודו"החיוב לקבוע מקום לתפילתו ומכש 19260 

הרי נתעלה , ולהשיג המעלות הרוחניות שקשורות בתפילה, ´נשתמש בזה כראוי להשתדל להיות עבדי ה 19261 

 19262 .(י אהרןמשנת רב)  .ז יתעלה עמלנו בתורה"הרבה ועי

 19263 



 19264 מאמר רכד

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 19265 

 19266 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

שכל , לכשתעמיק בענין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם, (א"י פ"מס) ל בספרו"ל ז"כתב הרמח 19267 

כ שלשימושו של האדם "וע, לא היה האדם בו היה הכל מיותראם , העולם כולו על ברואיו עציו ואבניו 19268 

בודאי שיש לו בזה , כאשר יצוייר אם אחד יבנה בית חרושת גדול עם כל מיני מכונות נפלאות, נבראו הכל 19269 

והכל מתנהג בסדר , ת"אנו רואים בריאה נפלאה כזו שברא השי, מטרה לשם מה בנה בית חרושת זה 19270 

חוץ מהרבה תועליות נשגבות שבה כידוע בספרי , יה עולם חשוךהנה תראה שבלי השמש ה, ומשטר 19271 

 19272 ?היתכן שבשבילם נברא מכונה נפלאה כזאת? החיות והבהמות, ומה צריך לאור השמש, הטבע

, גם תתבונן בעשירות הנמצא על הארץ, כ הירח וכוכבים המאירים בעולם והתועליות שבהם"כמו 19273 

כל , וכן מה שנמצא בבטן הארץ, אילנות ירקות ופרחים, וכל מיני פירות, העשבים, הצמחים, התבואות 19274 

האדם צריך ? מי צריך להם, עושר גדול הנמצא בארץ, מיני חומרים רכים כל מיני מתכות ברזל זהב וכסף 19275 

כ הכסף "כמו, בלי ברזל איך היו חורשים את השדות, בלא הברזל לא היו כל בתי החרושת בעולם, ברזל 19276 

אם לא היה האדם הרי הכל היה נשאר , וכן הדגים בימים ובנהרות ,והזהב האדם משתמש בהם לתועלת 19277 

ונמצא כל העולם כולו היה עומד בסימן , וכל הפירות והצמחים היו גדלים עד שהיו נרקבים, בבטן האדמה 19278 

 19279 ?שאלה למה נברא

והוא מה , שאם תעמיק תראה כי כל העולם נברא לשימוש האדם, ל"אלא ודאי נכון הוא כאשר כתב הרמח 19280 

ם "וכבר האריך הרמב, ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה"כל מה שברא הקב (ז"שבת ע) ל"זשאח 19281 

שכל הנמצאים , אך על דרך כלל יש לדעת, ל"וכתב שם בזה, (בהקדמתו לסדר זרעים) בביאור מאמר זה 19282 

וכל מה שתמצא מן החיות ומן הצמחים שאין להם תועלת , שתחת גלגל הירח נמצאו בשביל האדם לבדו 19283 

ואי אפשר לכל עשב ולכל פרי , דע שהדבר ההוא לחולשת שכלנו, ואין בו לפי מחשבתך שום תועלת ,מזון 19284 

 19285 .מן הפילים עד התולעים שלא יהיה בהם תועלת לאדם, ולכל מין מבעלי החיים

עושים מהם תערובת סמים ומרפאים בהם הפצעים המסוכנים , גם הנחשים הארסיים והעשבים הארסיים 19286 

בשאר , אם מאלו הארסיים יש בהם כמה רפואות ותועליות, ו"ם כי מזה תלמוד ק"ומסיים הרמב, ביותר 19287 

חוץ מהסדר , כ אם נתבונן בסדר הנפלא והמדוייק בהנהגת העולם למטה בארץ"כמו! כ"הנבראים עאכו 19288 

כידוע כי חכמי התכונה מחשבים ומוצאים בדיוק מתי יראה ברקיע , בהנבראים השמימיים שלמעלה מאתנו 19289 

 19290 .וכוכב פלוניכוכב פלוני 

שיכולים החכמים לבחון סדר , הירח והכוכבים וכל הגלגלים, הרי שיש סדר מדוייק כזה במערכות השמש 19291 

ה הטמונים "וכן הסדר בכמות אוצרות הטבע שברא הקב, תהלוכותיהם לזמנים קצובים עד לרגעים ממש 19292 

שאם העובד אדמתו , בהלא תראה איך הברזל נמצא בכמות גדולה הרבה מאד על הכסף והזה, בבטן הארץ 19293 

לפיכך ! לא היה יכול העולם להתקיים, היו צריכים לכלים של כסף וזהב לחרוש ולבנות, והפועל בבנינו 19294 

א זקוקים לו פחות מצוי "וכל מה שבנ, מצוי הברזל בארץ בכמות די גדולה בכדי לספק הצרכים המרובים 19295 

 19296 .הוא בפחות בעולם

דר והדיוק הגדול אשר תוכל לעשות חשבון במשטרו שם תראה הס, כל דבר הנצרך לקיום כל העולם 19297 

א "הרי הגשמים והמטר זקוקים בנ, כ נשאלת השאלה"וא, לזמנים ארוכים ואף לדורות, מציאותו ומהלכו 19298 

, היה נעשה רעב בעולם, כי אילו היו הגשמים נעצרים שנה אחרי שנה, וכל החיים תלויים בהם, להם מאד 19299 

, כל בעלי חיים היו פגרים מתים, השקצים והרמשים, העופות, ותהבהמ, החיות, האנשים, וכל הברואים 19300 

ה בסדר ומשטר "כ מה טעם שבכל דבר אשר נצרך העולם בו ביותר הנהיגו הקב"א, ובטל ישובו של עולם 19301 

 19302 .או שלא תשקע בערב, פ דרך הטבע שהשמש לא תצא בבוקר"ולא יארע בשום אופן ע, ביותר

לא תמצא שאם יעבדו בשדה כראוי , וכן בצמיחת הזריעה בארץ, וכן הלבנה והכוכבים ומזלות בקביעותם 19303 

, יש שנה שחונה ויש שנה גשומה, ואילו הגשמים אין בהם שום סדר, וישקנה שתתעקש ולא תוציא פירות 19304 

ויש אשר מתאחרים , לפעמים יורדים הגשמים ברביעה ראשונה ולפעמים בשניה, וכן באותה שנה עצמה 19305 

ל מצינו "ובחז, ופעם הפסק קטן, פעם הפסק גדול, בהפסקים שאינם תמידייםוגם , הרבה יותר וכן להיפוך 19306 

 19307 ?ומה טעם יש בזה שנשתנו הגשמים מכל סדר עולם, כמה פעמים שלא ירדו גשמים והתענו

ה דבר זה "הניח הקב, אדרבה דוקא מפני שכל קיום העולם תלוי בירידת הגשמים, אבל טעם הדבר הוא 19308 

ואם יעשו ישראל רצונו יוריד , ת"י האדם ולא ישכחו כי הכל תלוי ביד השיכדי שיזכרו בנ, בלא סדר קבוע 19309 

וממילא הארץ תתן את יבולה שתוציא , ככתוב אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם, להם מטר 19310 

וכן והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה , פירותיה כסדר וחוק הבריאה 19311 

והארץ לא תתן את , פן יפתה לבבכם בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר ,וכן כתוב להיפך, ומלקוש 19312 

 19313 .כי הזריעה תישאר בבטן האדמה, יבולה



הנה לא הלכו אצל חכמי הטבע שיעשו מכונה , והיו באמת זמנים שלא ירדו גשמים ולא הועיל שום חכמה 19314 

טיפה ´ כוחם להוריד אפיאין ב, וידעו כולם כי אם יתקבצו כל חכמי עולם שבכל הדורות! להורדת גשמים 19315 

, (ה"תענית כ) והם התפללו וירדו גשמים, ואל אבא חלקיה, אל חוני המעגל? ולמי פנו, אחת של גשמים 19316 

כל זה להודיע לבאי , ל בהרבה חכמים שהתפללו על הגשמים שירדו והועילה תפילתם"וכן מצינו בחז 19317 

ישמע אל שועתם ויושיע , ת"י השיושהצדיקים שמוצאים חן בעינ, עולם שיש השגחה פרטית בכל הבריאה 19318 

 19319 .כל העם עבורם

הרי כתוב , שם´ ושואלים בגמ, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמים וארץ (´כתובות ה) ל"וכן אחז 19320 

ומשני הכי קאמר מעשה ידיהם של צדיקים מי מגיד , השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע 19321 

שהרקיע , מעשה ידיו דהוא מעשה הצדיקים מגיד הרקיע, אמרי הכי ק"ופירש! ומאי ניהו מטר, הרקיע 19322 

 19323 .כ"שמתפללים על הגשמים ומטר יורד ע, מעיד עליהם לבריות שהם צדיקים

י תפילת "ע, הוא הרקיע בשעה שיורד מטר, והיינו כי מי יכול להעיד שזה מעשה ידיהם של צדיקים 19324 

ים ושמונה דברים שהתורה נקנית הם העוסקים בארבע, ת"הצדיקים שמוסרים נפשם עבור כבוד השי 19325 

ומשם , ועולים ומעלים שורש נשמתם עד לעולם האצילות, הם נעשים זכים ומטהרים את נפשם, בהם 19326 

לב )  !ומאי ניהו מטר! מי מגיד הרקיע, לכן מעשה ידיו שזה מעשיהם של צדיקים, יורדת ההשפעה למטה 19327 

 19328 .(אליהו

 19329 

 19330 מאמר רכה

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ י מצוה אתכם היום לאהבה את הוהיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכ 19331 

 19332 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

, (´ברכות י) דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן זה תפילה, כרום זלות לבני אדם 19333 

צוות וכי רק התפילה עולה למרום והלא כל המ, והדברים צריכים ביאור, י שם שעולה למרום"ועיין ברש 19334 

ואין לך דבר , ראשית כי התפילה היא ראש וראשון לכל דבר, ונבאר בזה כמה אופנים, עולים למרום 19335 

 19336 ל"ואיתא בחז, נאמר גבי תפילת אליעזר עבד אברהם ועשה חסד עם אדוני אברהם, שאינו תלוי בתפילה

י "מס) ,חסדשאפילו אברהם שהחסד מתגלגל בעולם בשבילו נידון ב, הכל צריכין לחסד (´ב´ ר ס"בר) 19337 

ת מצילים אותו "ורק חסדי השי, כתב שכל עניני העולם בין לטוב ובין למוטב הם סכנה גדולה לאדם (א"פ 19338 

ת במשפט "מלאה הארץ אף שהנהגת השי´ אוהב צדקה ומשפט חסד ה, מכל רע שיגיע לאחריתו הטובה 19339 

 19340 .ת שמלאה הארץ אין קיום לבריאה"מ ללא חסד השי"מ, ובצדקה

כי זה כלל גדול בבריאה , חייב לבקש ולשאוף להשגת החסד, ת"לחת האדם חסדי השיומכיון שדרוש להצ 19341 

ה חייב להיות בעצמו מבעלי "כדי להשיג רחמים מהקב, כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים 19342 

ומעתה יבואר מדוע , ובקשת החסד הוא ענין התפילה, וללא בקשת החסד לא יזכה לחסדיו, הרחמים 19343 

 19344 ל"בחז´ וראה עד היכן מגעת כוח התפילה שנא, כי הכרחית היא להצלחתו, ברום עולםהתפילה עומדת 

והוצרך לתפילה כדי שיזכה לראות , שלא הועילו זכויותיו ומעשיו הטובים, ה"לגבי משה רע (´א´ ר ב"דב) 19345 

, ה אינו זוכה"ת הוצרך לבקשת החסד ובלא"דלזכות לחסד השי, ´את ארץ ישראל וכנאמר ואתחנן אל ה 19346 

 19347 .י שהרבה בתפילה כמנין ואתחנן זכה לראות את ארץ ישראל"כן רק עול

ותוכן דבריו , ץ שהאריך בזה"החסיד יעב´ ועיין בפי, הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה (ב"אבות פ) שנינו 19348 

וכל עניני , וכדחזינן בעניני הגוף שיש דברים רבים שהם צורך הגוף, שקריאת שמע ותפילה הכרחי הוא 19349 

ואילו ימלא ביתו בכסף וזהב ללא , מ ללא לחם ומים אין אפשרות קיום לחיים"מ, לת האדםהמזון הם לתוע 19350 

אמנם אלו המצוות אי אפשר , כל המצוות הם דרכי הנפש, כן הוא בעניני המצוות, לחם ודאי שימות ברעב 19351 

דהם ראש לכל הצלחת האדם ומבלעדיהם אין תקוה , ולכן אם פושע באלה רע ומר חלקו, לחיות בלעדם 19352 

 19353 .לזכות לאחרית הנרצית

שהוא העיקר הראשון שמחובת כל , שהרי קריאת שמע יסודו קבלת עול מלכות שמים, דבר נוסף יש בהם 19354 

וההכרה בצורך שמבקש קיום , ה"שיסוד התפילה אמירת שבחים להקב, וכן ענין התפילה, איש מישראל 19355 

ומבלעדיו לא יזכה , וד מלבדות וההכרה שאין ע"וזה יסוד האמונה בהשגחת השי, ת"כל צרכיו מאת השי 19356 

 19357 .ולכן עומדת התפילה ברום העולם שהיא יסודות האמונה וההשגחה, למאומה

, שהרי שאר כל המצוות כשירים כל היום, ולכן מצוות אלו שונות משאר המצוות שמוגבלים הם בזמן 19358 

ים אלו משום שרק זמנ, ואילו בקריאת שמע ותפילה כאשר עבר הזמן המיוחד לתפילה הפסיד תפילתו 19359 

ולכן במצוות אלו צריך , א שיתנו הפירות לנפש"ץ שלאחר זמנם א"ש בהחסיד יעב"ועיי, מסוגלים לתפילה 19360 

משלי )א  ש דאית"ועיי, כוונת הלב ושונות משאר המצוות שצריכות כוונה אבל אין דרוש בהם כוונת הלב 19361 

ת הקציר איננו עושה כ המביש אף בע"משא, המשכיל מכין מזון אף בקיץ, אוגר בקיץ בן משכיל (´י 19362 



שקריאת שמע ותפילה שעיקרים הם מזניחם הבן מביש ואינו טורח , וכמו כן בענינים רוחניים, מאומה 19363 

 19364 .ש בארוכה"אודותם עיי

, י התפילה כי האבות עמדו וביקשו בתפילה עבור עם ישראל לדורותיו"ובאמת כל קיום האומה הוא רק ע 19365 

ואף בחטא העגל שרצה , שכם וביקש עבור שבטי יהה בא ל"שאאע (ב"בראשית י) י"וכדאיתא ברש 19366 

יבמות ) ´מהא דמצינו בגמ, ויש לראות כמה יקרה היא התפילה, י התפילה"ה לכלותם התפייס רק ע"הקב 19367 

כביכול , ל"ונוראות לשון חז, ה מתאוה לתפילתן של צדיקים"מפני מה היו האמהות עקרות שהקב, (ד"ס 19368 

 19369 .ת בעל תאוה ומשתוקק לתפילה"השי

ד למלך שהיה בא "למה, (´א ד"ר כ"שמו) ,ה מתאוה לתפילת ישראל"מבואר גבי קריעת ים סוף שהקבוכן  19370 

לאחר ימים , שמע המלך והצילה, בבקשה ממך הצילני מיד הלסטים, בדרך והיתה בת מלכים צועקת לפניו 19371 

סטים מה עשה המלך גירה בה את הל, והיה מתאוה שתדבר עמו ולא היתה רוצה, ביקש לישא אותה לאשה 19372 

 19373 .ל לכך הייתי מתאוה לשמוע קולך"א, כדי שתצעק וישמע המלך

ה מבקש לשמוע קולם פעם "והקב, מיד וידע אלהים, כך ישראל כשהיו משועבדים במצרים היו צועקים 19374 

ולכן היה קריעת ים סוף באיחור כדי , ´י אל ה"גירה בהם את פרעה מיד ויצעקו בנ, אחרת ולא היו רוצים 19375 

אין פירושה של התפילה כפשוטה קיום מצוה , ה מתאוה לתפילה"אי שכאשר הקבובוד, ´שיצעקו אל ה 19376 

ז "וע, ה מתאוה לתפילה"ת ולכן הקב"וזו התקרבות אל השי, ה"אלא התפילה היא לדבר עם הקב, בעלמא 19377 

מ אין מרגישים ענין זה של התדבקות "מ, שאף אלו שעוסקים בתפילה, נאמר ובני אדם מזלזלין בהם 19378 

ה חייבים לחוש בעת התפילה כאילו "ומשו, ץ"כ החסיד יעב"מזון הכרחי לנפש וכמשהתפילה , ת"להשי 19379 

 19380 .ה מתאוה לתפילתן של צדיקים"וזה הביאור שהקב, ת"שכינה כנגדו שהוא קירוב ודיבוק להשי

, ואין הדברים אמורים רק בגשמיות, ובלעדי זאת אין זוכים במאומה, י תפילה"ת זוכים רק ע"לחסדי השי 19381 

, (7´מגילה ו) ´וכדאיתא בגמ´ י עזר ה"ואף לתורה אין זוכים רק ע, י תפילה"ניות זוכים רק עאלא אף ברוח 19382 

אף לחידודא , והני מילי לחידודא אבל לאוקומי גירסא סייעתא מן שמיא היא, יגעתי ולא מצאתי אל תאמין 19383 

הוא בגדר  אלא, וכנאמר יגעתי ומצאתי שאף לאחר היגיעה אינו זוכה מכוח היגיעה, ת"הוא מתנת השי 19384 

´ חסד ה, מ לאוקמי גירסא לא מספיק בכך אלא דרוש לזה סייעתא דשמיא"ומ, ת"מציאה דהיינו מתנת השי 19385 

 19386 .ולהשיג סייעתא דשמיא דרוש תפילה ובקשה, במיוחד דרוש לנו כדי לאוקמי גירסא

לח ר בש"מד) ל"ואיתא בחז, ה יעזרהו ויזכה למלאות בקשתו"וכאשר יבקש ויעמוד בתפילה ודאי שהקב 19387 

, הנחיל ליעקב הקול והנחיל לעשיו הידים, ירושות הנחיל יצחק לשני בניו´ שמע ב´ צעקו וה, (´א א"כ 19388 

, ´ויעקב מתגאה בירושתו שנאמר ונצעק אל ה, פן בחרב אצא לקראתך´ עשיו היה מתגאה בירושתו שנא 19389 

 19390 .ש"עשיו נטל שכרו ויעקב נטל שכרו עיי, שניהם נטלו שכר

ומכיון , ה ליעקב ולכל עם ישראל"והורישה יצחק אע, היא ביד ישראל מבואר דכוח התפילה ירושה 19391 

, ולכן בעת שאדם משתמש בירושתו ועומד ומפציר בתפילה, כ ודאי שקנין היא בידינו"שירושה בידינו א 19392 

ומרגיש ´ שעומד לפניו ית, ז בעת שמשתמש בתפילה כראוי לה"אך כ, ת ויתמלא בקשתו"יעזרהו השי 19393 

 19394 .(ה"קע´ ג עמ"אור יחזקאל ח)  .י התפילה"מבין מהות התפילה לא יזכה עכ כשאינו "משא, בזאת

 19395 

 19396 מאמר רכו

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ´ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה 19397 

 19398 .(ג"א י"דברים י) ובכל נפשכם

ל ואספת "ת, ברים ככתבןלא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול ד´ לפי שנא, ל"ר ואספת דגנך מה ת"ת 19399 

וזורע , י אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה"רשב, ישמעאל´ הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי ר, דגנך 19400 

אלא בזמן שישראל עושין , תורה מה תהא עליה, ודש בשעת דישה, וקוצר בשעת קצירה, בשעת זריעה 19401 

ובזמן שאין , רים ורעו צאנכםועמדו ז (א"ישעיה ס) ´שנא, י אחרים"רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע 19402 

´ אמר אביי הרבה עשו כר, ואספת דגנך´ י עצמן שנא"ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע 19403 

 19404 .(7ה"ברכות ל) י ולא עלתה בידן"כרשב, ישמעאל ועלתה בידן

והיה אם שמוע תשמעו , איך הם מתאימים עם הפסוקים שבפרשה, י אלו צריכים הבנה רבה"דברי רשב 19405 

כי מדרגת אהבת , והא ודאי לא דבר קל הוא, אלהיכם´ מצותי אשר אנכי מצוה אתכם לאהבה את האל  19406 

אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה ´ ש מה ה"וכמ, ת באה רק אחרי היראה הנכונה שקדמה לה"השי 19407 

 19408 .ביצר טוב וביצר הרע, והרי זה כמו שכבר דרשו בפרשה הראשונה בכל לבבך בשני יצריך, ולאהבה אותו

ושעל זה ממשיך הכתוב ומבטיח , פ מן התמיהה ומן הפליאה שעל אף כל המעלות הנפלאות האלה"עכ 19409 

וכבר הקשה כן , י ומפרש דזה קאי בזמן שישראל אין עושים רצונו של מקום"בא רשב, ואספת דגנך 19410 

בזמן שישראל עושין רצונו של , י"אבל בהקדם יש לבאר הרישא מה שאמר רשב, א שם"א בח"המהרש 19411 



מה טעם לא , י ולא עלתה בידם"ושעל זה אמר אביי הרבה עשו כרשב, עמדו זרים ורעו צאנכםמקום ו 19412 

 19413 ?עלתה בידם

כי גדול עד  (ז"תהלים נ)ב  רבא רמי כתי, (7´פסחים נ) ´ל בגמ"פ מה שכתבו חז"והנראה בזה יסוד גדול ע 19414 

, בעושין שלא לשמהוכאן , כאן בעושין לשמה, הא כיצד, וכתיב כי גדול מעל שמים חסדך, שמים חסדך 19415 

ה מבטל ומשנה מערכות "כלומר שהקב, דבעושין לשמה גדול מעל שמים חסדך, ל"ל פירש וז"ן ז"והר 19416 

, היינו למעלה מדרך הטבע, ה לעושי מצוותיו לשמה"נמצא דהשכר שמשלם הקב, כ"שמים בשבילו ע 19417 

 19418 .ל שמיםוזהו עד שמים חסדך ולא מע, כ בעושין שלא לשמה מקבלין שכרן רק דרך הטבע"משא

ל הקדושים במלים מעטות "מה שכללו חז, ם"שהרי כבר למדנו מדברי הרמב, ל שזה מידה כנגד מידה"וצ 19419 

וכן , פירושו שישעבד כל כוחות נפשו ולא יעשה מעשה קטן או גדול, שאמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים 19420 

והלא טבע האדם , להיךא´ וזהו ואהבת את ה, ת ולא זולת זה"רק לתכלית ידיעת השי, לא ידבר שום דבר 19421 

ותולדותיהן כיוצא בהן , י קנאה או תאוה וכבוד"אם ע, הוא אדרבה לאהוב את עצמו ולעשות רצון עצמו 19422 

 19423 .הרבה מאד

לפיכך גם שכרו למעלה מן , נמצא דעושה לשמה משבר את טבעו ועולה למעלה הימנו לעשות רצון קונו 19424 

, אבל הוא משדד מערכות שמים בשבילו, איםשאין הוא נתון תחת חוק הטבע שמנהיג לשאר הנבר, הטבע 19425 

הרי זה פשוט שמשתמש ברצונו שבטבעו , כ העושין שלא לשמה"משא, וזהו כי גדול מעל שמים חסדך 19426 

וממילא מובן שגם תשלומי שכרו הוא רק לפי דרך הטבע מידה כנגד , כ"אשר נולד בו או שנטבע בו אח 19427 

 19428 !מידה

כלומר שעושין , בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, ק"י דה"ל של רשב"ובהכי יש להבין מאמר הנ 19429 

, ה משלם מידה כנגד מידה"והרי הקב, ת"והיינו שמבטלים כל הרצונות שלהם לגבי רצון השי, לשמה 19430 

ואין צריכים לדרך ארץ , כך שכרם למעלה מן הטבע, נמצא שכמו שהם בטלו רצון טבעם מפני רצון שמים 19431 

 19432 .ועמדו זרים ורעו צאנכם אלא, שבטבע העולם לזרוע ולדוש ולקצור

תלו , ולא השגיחו בסדרי הטבע כלל, ואכן ראינו בכמה צדיקים שכל הנהגתם בחייהם לא היו בדרך טבעי 19433 

, וכן כל כיוצא בזה, כ בחוליים לא דרשו ברופאים"כמו, ת לגמרי ולא עשו שום השתדלות"בטחונם בהשי 19434 

לא פנו , ל ועל הארץ מתחת אין עוד מלבדוהוא האלהים בשמים ממע´ הרגישו בכל גופם ובכל נפשם כי ה 19435 

ה מדד להם מידה כנגד מידתם והנהיג אותם למעלה מדרך "ולכן הקב, אל שום דבר שהוא חוץ מלבדו 19436 

ותמה ואמר מה להם לרופאים בבית , ל שבא אל אחיו ופגש רופא בביתו"א ז"וידוע המעשה מהגר, הטבע 19437 

ת "א ולמה ברא השי"ענה לו הגר? הרופאים ת את"כ למה ברא השי"ושאל אותו הרופא א? ´יראי ה 19438 

 19439 .´אבל לא ליראי ה, כך ברא רופאים לדורשיהם, אלא ברא שקצים ורמשים לאוכליהם? שקצים ורמשים

, דבזמן שישראל אין עושין רצונו של מקום ואספת את דגנך, י"וכעת נבוא להצד השני שבמאמר רשב 19440 

ז או "ל שכר או כדי להפטר מהעונש בעוהדאמנם להנאת עצמן כדי לקב, וצריך לפרש דהכי קאמר 19441 

, זה נקרא שלא לשמה, אבל לא משום רצונו של מקום אלא לרצונם הם, הם עושים את המצוות, ב"בעוה 19442 

שמתוך , פ שלא לשמה"ל לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אע"ואף דעל כל עשיה שלא לשמה כבר אחז 19443 

ז קאמר קרא עד "דע, מה הוא רק בדרך הטבעמ תשלומי שכר עשיה שלא לש"מ, שלא לשמה יבוא ללשמה 19444 

לכן גם שכרו משתלם , והטעם דכיון שהאדם עושה המצוה מתוך רצון הטבעי להנאת עצמו, שמים חסדך 19445 

יזכנו לאהבה ´ ה, וזהו ואספת דגנך, שהוא צריך לחרוש ולזרוע ולקצור, מידה כנגד מידתו בדרך הטבע 19446 

 19447 .(הולב אלי)  .ר"אותו ולעשות רצונו בלבב שלם אכי

 19448 

 19449 מאמר רכז

 19450 .(ד"א י"דברים י) ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירושך ויצהרך

קבעת , אומרים לו נשאת ונתת באמונה, אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין, (.א"שבת ל) ´גרסינן בגמ 19451 

הוצרך , תורהשאם אין דרך ארץ אין , לפי שאדם צריך להתעסק בדרך ארץ, ל"י ז"ופירש, עתים לתורה 19452 

ולכאורה היינו שעיקר החיוב של , ל"שלא ימשך כל היום לדרך ארץ עכ, לקבוע עתים לתורה דבר קצוב 19453 

הסוג האחד למי , ויש שני סוגים בחיוב מצות תלמוד תורה, קביעת עתים לתורה הוא רק לזמן קבוע בלבד 19454 

והסוג השני , בו יומם ולילהש והגית "שהוא חייב ללמוד ולהגות בה יומם ולילה וכמ, שתורתו אומנותו 19455 

 19456 .ומצותו רק לקבוע עתים לתורה, הוא מי שאין תורתו אומנותו ועוסק גם בדרך ארץ

כ במי תתקיים המצוה של "וא, י כתב לפי שאדם צריך והיינו כל אדם בלי יוצא מן הכלל"אבל הרי רש 19457 

ראל חייב בתלמוד תורה כל איש מיש, (´ת ח"ת´ א מהל"בפ)ב  ל שכת"ם ז"וכן נראה מלשון הרמב, והגית 19458 

עני ´ אפי, בין בחור בין זקן גדול שתשש כוחו, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין עני בין עשיר 19459 

בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ´ ואפי, המתפרנס מן הצדקה המחזר על הפתחים 19460 



כ "ואעפ, הן חוטבי עצים ומהן שואבי מיםגדולי חכמי ישראל היו מ, והגית בו יומם ולילה´ שנא, ובלילה 19461 

 19462 .כ"והם מכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבינו ע, ת ביום ובלילה"היו עוסקין בת

מוכח דמצוה אחת היא לגדולי , דמיירי בכל אדם וכתב הלשון דביום ובלילה בתרווייהו´ ח´ מדסמך להל 19463 

על כל המשים ´ י´ יה שהוא מחמיר מאד שם בהלם לטעמ"ולא עוד אלא שלהרמב, חכמי ישראל ולכל אדם 19464 

הרי אין זה מן הדין כלל לאדם שתהא רק תורתו , מ"ש ובכ"על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה עיי 19465 

ת "כ שמצות ת"וע, מ"ש בפיה"כ הוא חולה או בעל מום וכמ"אלא א, אומנותו ולא יעסוק באומנות כלל 19466 

 19467 .לכל אדם היא והגית בו יומם ולילה ממש

או , אלא שההכרח להתפרנס פוטרו, עיקר החיוב הוא להגות יומם ולילה, אלא שגדרו של דבר כך הוא 19468 

ת הלא "ות, א היא מצוה"לפיכך גם ד, א אין תורה"או משום שכיון שאין ד, מדין אונס רחמנא פטריה 19469 

מכל שכן , שגם ללמד אומנות לבנו היא מצוה, (7´קידושין ל) ל"וכבר אז, נדחית היא מפני כל המצות 19470 

נדחית , י אחרים"ומכיון שאי אפשר לה להיעשות ע, העסק באומנות כדי פרנסתו ופרנסת ביתו שהיא מצוה 19471 

 19472 .ת מפניה"ת

אלא שבאמת חייבים הם להגות בה , ונמצא שאף בעלי מסחר ואומנות אין חיובם רק לקבוע עתים לתורה 19473 

וגם כל רגע ורגע , המוכרח ביותרולפיכך אין הפטור אלא מן , אלא שהאומנות פוטרתם, ביום ובלילה 19474 

ולא עוד אלא שאם יבטל ברגעיו הפנויים אפשר שיהיה , ת כגדולי חכמי ישראל"דביני ביני מחוייב הוא בת 19475 

אין זה אלא אם האונס הוא , כי אם גדר הפטור הוא מדין אונס רחמנא פטריה, נתבע שוב על כל היום 19476 

 19477 .יתכן שגם בשעת האונס אין האונס פוטרו, לתלמודו אבל אם גם בלא אונס אינו חוזר, המכריחו ומפריעו

ולשקול במאזני צדק עד , ולפיכך גם העוסק במסחרו או באומנותו צריך להיות תמיד מוחו ולבו על התורה 19478 

ב שם דוגמא של קביעת עתים לתורה "ל בהי"ם ז"וכבר כתב הרמב, כמה הוא פטור ומתי מתחיל זמן חיובו 19479 

, היה עוסק במלאכתו שלוש שעות ביום ובתורה תשע, בעל אומנותכיצד היה , ל"לבעל אומנות וז 19480 

ולפי , ח שתורתן אומנותן"היא שקידה גם לת, שבדורותינו ובזמננו הלימוד תשע שעות ביום ובכל יום 19481 

, ואף שיש לדון לכף זכות בעלי מסחר ואומנות בזמננו, ם זוהי קביעת עתים לתורה לבעל אומנות"הרמב 19482 

פ לא "ועכ, מכל מקום הרי עליהם לשקול היטב את כל הדרכים והאופנים, דשקושי הפרנסה מכביד מא 19483 

 19484 .להוציא לבטלה את זמנם הפנוי

שנראה לכאורה דבקביעת עתים , י שבת שם דצריך לקבוע עתים לתורה"ונראה דמאי דמשמע מלשון רש 19485 

תנהג כן שלא יאבד בעל האומנות אמנם י´ והיינו דאם אפי, כ חומרא ולא קולא"אלא שזוהי ג, אינו כן, סגי 19486 

ונמצא שהוא , ת"וכל השעות דביני ביני הפנויות שיש לו ביום ובלילה יחזור בהן תיכף לת, אף רגע לבטלה 19487 

מ גם הוא אינו פטור מקביעת עתים לתורה בשעות קבועות ביום ובלילה דבר "מ, לומד הרבה בכל יום 19488 

כלומר מפני חשש זה אינו יכול , א"ל כדי שלא ימשך כל היום לד"י ז"ומפני הטעם שכתב רש, קצוב 19489 

כ "שאל, לפטור עצמו גם זה הלומד הרבה בשעותיו הפנויות מלקבוע לו שעות קבועות ודבר קצוב בכל יום 19490 

 19491 .ת לגמרי"א ויתבטל מת"יש חשש שיארע לו יום שימשך בו כל היום לד

ר "תדא) בותישהרי חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי א, כ מצד השלמות"וכל זה מצד הדין ומכש 19492 

בד בבד עם עמלות , ל דרכי האבות איך היה אצלם עמלות בנאמנות אומנותם"וכבר הורו לנו ז, (ו"פכ 19493 

ד "אבל כל י, י אמר כאן שכב"ר, וישכב במקום ההוא (ח"ר פי"בב) ל על יעקב אבינו"ש ז"וכמ, התורה 19494 

, בביתו של לבן לא שכב שנה שעמד´ אבל כל כ, נ אמר כאן שכב"ור, שנה שהיה טמון בבית עבר לא שכב 19495 

והרי שבאותה העמלות שעמל על התורה , ו שיר המעלות שבספר תהלים"ל אמר ט"ריב, ומה היה אומר 19496 

 19497 .באותה העמלות עמל על התורה בעשרים שנה שעבד אצל לבן, אצל שם ועבר

´ נא בשם רהו´ ר, אתו´ על יוסף הצדיק כשהיה בבית אדוניו במצרים וירא אדוניו כי ה (ו"שם פ) ל"וכן אז 19498 

היה חוזר על תלמודו שלא ישכח מה , ל"י ז"כ פירש"וכתב המ, מלחש ונכנס מלחש ויוצא, אחא אמר 19499 

הרי שבגלותו , כ"כל מה שעמל בתורה ע, כי נשני אלהים את כל עמלי´ כ שכח שנא"ואעפ, שלמד מאביו 19500 

, ראה פרי בעמלו אף ששכח ולא, ועבדותו ובזמן שהיה משרת את אדוניו היה מלחש ונכנס ומלחש ויוצא 19501 

 19502 .כדאמר במדרש שם, עד שראה שכינה עומדת על גבו, עד שאדוניו חשב עליו שהוא עוסק בכשפים

ולא יחשדנו אדוניו בכשפים , והיינו שכסייעתא דשמיא ליוסף הצדיק שלא יהיה מוכרח לבטל מלימודו 19503 

ויש תקוה ובטחון , ל גבושראה שכינה עומדת ע, אתו´ והיינו וירא אדוניו כי ה, נראתה שכינה אל המצרי 19504 

´ לכל אדם שישתדל לאחוז מעשה אבותיו בידו ולעמול בתורה כפי כוחו שיזכה לסייעתא דשמיא ויהי ה 19505 

 19506 .(ס"ש´ דליות יחזקאל עמ)  .אתו

 19507 

 19508 מאמר רכח

 19509 .(ד"א י"דברים י) ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירושך ויצהרך



ז שום שכר "משמע דבאמת אין בעוה, וררת מצוה ששכר מצוה מצוהמצוה ג (ד"אבות פ) שנינו במשנה 19510 

וגם באמת , ז דמצוה גוררת מצוה"ורק זהו שכר המצוה בעוה, דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אחר למצוה 19511 

ז שיהיה "הרי אין לך שכר אחר בעוה, ה מקדשנו במצוותיו ומקרבנו לעבודתו"הן זהו שכר אמיתי שהקב 19512 

, ת אותנו בה"ורק הרוחניות אשר יזכה השי, ז בטעות ושקר יסודם"העונג בעוהמאחר שכל הטוב ו, אמיתי 19513 

 19514 .הוא השכר הגדול שאין כמוהו

, והיה אם שמוע תשמעו ונתתי מטר ארצכם ואכלת ושבעת, ש"ז קשה מה שאנו אומרים בק"אמנם לפ 19515 

, יותר גדולותאלא גם המדרגות ה, ז"ולא רק שמצוות קטנות תשלומן בעוה? ז"אלמא דיש שכר מצוה בעוה 19516 

כ "ואעפ, שזו היא המדרגה המעולה שבמעולות, כמפורש שם לאהבה ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם 19517 

 19518 ?ונתתי מטר

והבטיחנו בתורה שאם נעשה , ל"תשובה וז´ ט מה"ל את שורש ענין זה בפ"ם ז"אמנם כבר פירש הרמב 19519 

כגון , מונעים אותנו מלעשותהשיסיר ממנו כל הדברים ה, אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמה תמיד 19520 

כגון שובע , וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, חולי ומחלה ורעב וכיוצא בהן 19521 

אלא נשב פנויים ללמוד , כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם, ושלום ורבוי כסף וזהב 19522 

 19523 .ל"ב עכ"בחכמה ולעשות המצוה כדי שנזכה לחיי העוה

נמצינו למדים כי כל ענין טוב , י להתעמק ולהבין עד כמה נפלאים המה אלה הדברים הפלא ופלאראו 19524 

אלא , אין זה למען שיתענג בו בתענוגים גשמיים, פ דרך התורה"ז אשר ראוי לאדם שישיג ע"העוה 19525 

ום ולא לש, ז הללו מסייעים לו לדברים שבקדושה"שיהיו עניני עוה, התכלית הוא אך ורק למען הקדושה 19526 

ז אלא רק הסיוע לעשות עוד "כי אין שום שכר למצוה בעוה, שכר מצוה מצוה´ וזה פי, תכלית אחרת 19527 

 19528 .ז אשר ישיג הצדיק הוא לתכלית זו"וגם טוב העוה, מצוות

שהרי מוכנים המה למען הרבות קדושה והמה כלים , ז יש בהם קדושה"וכיון שכן הרי באמת כל עניני עוה 19529 

כ גם בכל "א, הכלים וכל השייך שיצא התכלית המקודש על ידו הוא קדושק כל "וכמו בביהמ, לקדושה 19530 

ומה נפלא הוא מה , ז מוכנים המה שישתמש בהם קודש"כי כל עניני עוה, דבר ודבר יש בו מן השורש הזה 19531 

והיינו משום שכל ענין הסעודה היא באמת , ח דומה למזבח ואכילתו כקרבן"כי שולחנו של ת, ל"שאמרו ז 19532 

 19533 .אשרי מי שזוכה לקיים מצוות אלו בקדושה וטהרה, להגביר חיילים לתורה, יוןדבר קדוש על

ק אם ישתמש בהם חול חייב "הן כמו שכלי ביהמ, וכשנתעמק עוד בדבר נראה ברור דבר נורא ונפלא 19534 

שלא , ז שלא לצורך הקדושה שבה"הרי באמת אותו הענין ואותו השורש שייך גם בנהנה מהעוה, במעילה 19535 

אמנם , זהו דבר נורא ומבהיל מאד, הרי הוא פשוט מועל בקדשים, צוות אלא להנאת גופולתכלית קיום מ 19536 

כ זה הבוחר בדרך התורה והולך בדרך צדיקים לא יהיה לו חלק "א, ידעתי כי כאן שאלה ישאלנה השואל 19537 

 19538 .כ יפים ומעונגים וזה הבוחר בתורה ימשוך את ידו מכל זה"הלא החיים נראים כ? בכל חמודות תבל

הם מדמים להתענג אבל לא , גדול הוא עונגו מעונג המדומה שלהם, זה נשיב לו הנך טועה שואל יקרעל  19539 

, שהרי רק עונג מדומה ירדופו ואך קצהו רואים, אין להם שביעה בתענוגיהם, חייהם אינם חיים, כך הוא 19540 

כ "ז ומכש"האושר האמיתי בעו, כ חלקנו הוא ממדושני עונג"משא, רודפים אחריו ולא ישיגוהו לעולם 19541 

ל בכל מידה ומידה "כמאמרם ז, ת ברוב חסדיו"אנו שבעים תמיד בכל המתנות שינחילנו השי, ב"לעוה 19542 

ת מעניק לנו "הרי שיש לנו הרבה להודות על גודל הטוב והחסד אשר השי, שהוא מודד לך הוי מודה לו 19543 

 19544 .בהם תמיד בלי הפסק

כי אין לך אדם , יעה זו היא המעולה שבברכותענין שב, בקריאת שמע ואכלת ושבעת´ וזהו ביאור מה שנא 19545 

ורק זה אשר כל , ז לא ישיגם כחפצו ורעב הוא תמיד"כי הרודף אחר תענוגי העוה, ז"שישבע בעניני העוה 19546 

האדם אשר באמת ובכל לב , ז המה לו האמצעים לתכלית זו"ועניני העוה, מגמתו הוא האושר הרוחני 19547 

מכתב )  .ז ותמיד מאושר הוא"ת גם בעוה"ת השיזה האדם ישבע במתנו, ת"חשקו לעבודת השי 19548 

 19549 .(2דף ´ מאליהו א

 19550 

 19551 מאמר רכט

 19552 .(ד"א י"דברים י) ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירושך ויצהרך

ל ואספת "ת, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן´ לפי שנא, ל"ר ואספת דגנך מה ת"ת 19553 

י אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע "רשב, ישמעאל´ ארץ דברי רהנהג בהן מנהג דרך , דגנך 19554 

אלא בזמן ? תורה מה תהא עליה, בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח 19555 

, ועמדו זרים ורעו צאנכם (א"ישעיה ס) ´שנא, י אחרים"שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע 19556 

ברכות ) כ"ואספת דגנך ע´ שנא, י עצמן"עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית עובזמן שאין ישראל  19557 

 19558 .(7ה"ל



דרבי ישמעאל דורש מן הפסוק , י פליגי מן הקצה אל הקצה"ישמעאל ורשב´ ולכאורה מן התימא הוא שר 19559 

י מוקים להאי פסוק "ורשב, כלומר שכך צריך לנהוג, הנהג בהן מידת דרך ארץ, הזה של ואספת דגנך 19560 

דהא המשך הפסוק הוא והיה אם שמוע , ועוד יותר יש לתמוה, דקאי על שאין עושין רצונו של מקום עצמו 19561 

הרי דקאי על אנשים שהתורה מעידה עליהם שהם , תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום 19562 

, ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ת"שכבר הגיעו למעלה הגדולה של אהבת השי, ´שומעים אל מצות ה 19563 

ל בכל לבבך בשני "וכבר ביארו חז, ת באהבה נפלאה כזו בכל לבבם ובכל נפשם"עובדים את השיש 19564 

 19565 .והרי דרגא זו אין למעלה הימנה, הוא נוטל את נפשך´ ובכל נפשך אפי, ר"ביצר טוב וביצה, יצריך

ח מבטי, ת ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם"דאם תגיעו למדרגה זו של אהבת השי, ומעתה נבוא לסיכום 19566 

ומי יבוא , ה בתורתו ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירושך ויצהרך"לנו הקב 19567 

, י וצווח ככרוכיא דכל הבטחה זו של ואספת דגנך"ולבסוף בא רשב? להרהר אחר אנשים צדיקים כאלו 19568 

 19569 ?האם אין זאת פליאה נשגבה, קאי בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום

וכתיב ואספת  (´הושע ב) כתיב ולקחתי דגני בעתו, פ"שם על הא דרמי ר´ ז בתוס"יאכן כבר תמהו כע 19570 

, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, דגנך 19571 

ל "וי? י מוקים להאי קרא דואספת דגנך בשאין ישראל עושין רצונו של מקום"דהא רשב´ והקשו בתוס 19572 

 19573 .ש"כ דאינם צדיקים גמורים עיי"אבל אין עושין רצונו כ, רי ודאי שעושין רצונודמיי

דמשום שאינם צדיקים גמורים יענשו בעונש נורא כזה של ועבדת , מתמיהים עוד יותר´ והנה דברי התוס 19574 

יש , ואספת דגנך, ל"בזה וז´ א כבר עמד גם על דברי התוס"אכן מהרש? התוכחה´ ש בפ"את אויביך כמ 19575 

הא מפורש בו והיה אם שמוע , בזה דאיך מתוקם האי קרא ואספת דגנך באין עושין רצונו של מקום לעיין 19576 

וההיפך באין עושין רצונו של מקום השמרו , ועלה קאי ונתתי מטר ארצכם ואספת דגנך, תשמעו לאהבה 19577 

אין עושין אבל , דודאי איירי קרא בעושין רצונו של מקום, ´ל בזה כדברי התוס"וי, לכם ולא יהיה מטר 19578 

 19579 .כ דאינם צדיקים גמורים"רצונו כ

מ מדכתיב בהך פרשה בכל לבבכם ובכל נפשכם ולא "מ, ג דכתיב בהו והיה אם שמוע תשמעו לאהבה"דאע 19580 

דהיינו , משמע דאיירי הכא בשאינם צדיקים גמורים, שמע ובכל מאדך´ כתיב בכל מאדכם כדכתיב בפ 19581 

כ עונשן בדבר שבממון "וע, יב לו ממונו יותר מגופוכדאמרינן דיש לך אדם שחב, שאינם צדיקים במאד 19582 

היינו כת אחרת , ודקאמר ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן, י אחרים"שאין מלאכתן נעשית ע 19583 

וכתיב לעיל מיניה תחת אשר לא עבדת את , כדכתיב ועבדת את אויביך, דאין עושין רצונו של מקום כלל 19584 

 19585 .ל"בגופם שמלאכת אחרים נעשית על ידן עכואלו נענשו גם , אלהיך בשמחה´ ה

אבל לכשנתבונן , דבשתי כתות איירינן´ דלא משמע כלל בגמ, א עדיין לא הונח לנו"אך גם בדברי מהרש 19586 

ל יסוד נורא בכוחות "הנ´ והתוס´ פ דבריו יש ללמוד מדברי הגמ"וע, א"נראה מה עמקו דברי מהרש 19587 

והוא מה שיש לדייק עוד בפרשה זו והיה אם שמוע , אשר בהבטה בעלמא לא תשורנו עין האדם, הנפש 19588 

ונשמע מזה שיש סיבה לאזהרה זו , ומיד אחר זה כתוב השמרו לכם פן יפתה לבבכם, תשמעו ואספת דגנך 19589 

 19590 .ממה שכתוב למעלה ואספת דגנך, של השמרו לכם

? זהומהו הדבר שמעורר חשש , לכן השמרו לכם, ז יש חשש שיפתה לבבכם וסרתם ועבדתם"כלומר שעי 19591 

ולא כתיב בכל , א מאי דכתיב למעלה לאהבה ולעבדו בכל לבבכך ובכל נפשכם"הוא מה שרמז מהרש 19592 

ת ועובדים אותו בכל "ולכן אף שהם אוהבים את השי, דהיינו שממונם חביב עליהם יותר מגופם, מאדכם 19593 

אינם  לזה´ אבל למסור גם כל ממונם עבור קיום מצות ה, ´לבבם וגם מוסרים נפשם עבור כבודו ית 19594 

 19595 .מוכנים

ואוהבים אותו בכל לבבם ובכל ´ פ שעכשיו הם עובדים את ה"אע, ומכיון שאוהבים את הממון ביותר 19596 

לכן אמר הכתוב , ´יש כבר חשש גדול שימשכו אחר ממונם ורכושם בלב ונפש ויסורו מאחרי ה, נפשם 19597 

ואז יאבדו גם ברכה , השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, מיד אחר ואספת דגנך 19598 

 19599 !בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר´ וחרה אף ה, זו של ואספת דגנך

ובזמן שאין , ועמדו זרים ורעו צאנכם, י ואמר בזמן שישראל עושין רצונו של מקום"וזהו מה שדרש רשב 19600 

, (´ימכות ) כלומר בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, ישראל עושין רצונו של מקום ואספת דגנך 19601 

אבל בזמן שאין , י אחרים"מלאכתן נעשית ע, לכן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום ועוסקין בתורה 19602 

לכן , וחביב עליהם ממונם וחורשים בשעת חרישה וזורעים בשעת זריעה, ישראל עושין רצונו של מקום 19603 

י "כלומר שע ,ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידם, י עצמן"שמלאכתן נעשית ע, ואספת דגנך 19604 

ומגיעים , ועובדים אלהים אחרים´ אהבתם את הממון יפתה לבבם ויורדים והולכים עד שסרים מאחרי ה 19605 

 19606 .לואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה

, י"י הכל על נכון בעזה"ש רשב"לפרש מ´ א בהבנת דברי התוס"מעתה הרי מבואר היטב כל דברי מהרש 19607 

צ "א, קאי על כת אחרת שהם רשעים גמורים, את אחריםא דהאי ולא עוד אלא שהם עובדים "ש מהרש"ומ 19608 



פ שמתחילה היו צדיקים רק "אלא אותם האנשים שאוהבים את הממון אע, לפרש על אנשים אחרים ממש 19609 

וממנו יסוד וממנו , אבל מכיון שנשתקעו באהבת הממון נעשים במשך הזמן רשעים גמורים, לא גמורים 19610 

ו "ואפשר שתביא ח, כי אהבה זו סכנה איומה היא, ק שאפשרפינה לדעת להתרחק מאהבת הממון כל ריחו 19611 

 19612 .ל"את האדם לדיוטא התחתונה ר

בתי ´ ל דנו מפני מה חרבו ב"דהנה חז, (´א הלכה א"פ)א  ל מפורש בירושלמי יומ"ואכן מצאנו יסוד הנ 19613 

ע "גז "ע, דברים שהיו בו´ מפני ג? מקדש ראשון מפני מה חרב, אמרו (7´יומא ט) ס שלנו"ובש, מקדש 19614 

ללמדך , מפני שהיתה בו שנאת חינם? מפני חרב, ח"אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה וגמ, ד"ושפ 19615 

אבל יש שם , וגם בירושלמי שם אמרו כן, כ"ד ע"ע ושפ"ז ג"עבירות ע´ ששקולה שנאת חינם כנגד ג 19616 

ז "דים עיוחנן בן תורתא אמר מצאנו שלא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עוב´ ר, ל"הוספת דברים בזה 19617 

 19618 אבל שני מכירין אנו אותם שהיו יגעין בתורה וזהירין במצות ובמעשרות וכל, ומגלי עריות ושופכין דמים

ושונאין אלו לאלו שנאת חינם שהיא שקולה כנגד , אלא שהיו אוהבין את הממון, טובה היתה בהן (מידה) 19619 

 19620 .ש"ד עיי"ע ושפ"ז ג"ע

אבל מכיון שהיו , יו יגעין בתורה וזהירין במצותשעל אף שה, הא קמן להדיא כל מה שנתבאר למעלה 19621 

נעשו שונאים אלו , אלו האנשים הגדולים שהיו יגעין בתורה וכל מידות טובות היו בהן, אוהבין את הממון 19622 

כלומר , לא אמרו נעשו שונאים זה לזה, ל אמרו נעשו שונאים אלו לאלו"וחז, לאלו והביאו את החורבן 19623 

שלא היה להם על מה ! וזהו שנאת חינם, פ שכולם היו יגעים בתורה"אע, שנתחלקו למפלגות מפלגות 19624 

ז נתקנאו "כי עי, אלא שבאו לידי כך מתוך אהבת הממון, ו"כי לא ראו שום דבר עבירה ח, לשנוא אותם 19625 

 19626 !אלו באלו ונעשו שונאים אלו לאלו

כי מחוץ שהיא  ,ועל כן הצדיקים והחסידים מתרחקים בתכלית הריחוק ממידה מגונה זו של אהבת הממון 19627 

ד "ע ושפ"ז ג"הרי היא גורמת ליפול על ידה לשנאת חינם שהיא שקולה כנגד ע, מידה מגונה מצד עצמה 19628 

ועדיין , ש"שם תנו עיניכם בבירה שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים עיי´ כדאמרינן בגמ, ועוד יותר 19629 

 19630 .(לב אליהו)  .מרקד בינינו

 19631 

 19632 מאמר רל

 19633 .(ד"א י"דברים י) ומלקוש ואספת דגנך ותירושך ויצהרךונתתי מטר ארצכם בעתו יורה 

, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן´ לפי שנא, ל"ואספת דגנך מה ת, (.ה"ברכות ל) ´בגמ 19634 

שמעון בן יוחאי אומר אפשר אדם ´ ר, ישמעאל´ הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי ר, ל ואספת דגנך"ת 19635 

תורה , ריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוחחורש בשעת חרישה וזורע בשעת ז 19636 

ובזמן שאין ישראל , י אחרים"אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע! מה תהא עליה 19637 

ישמעאל ´ אמר אביי הרבה עשו כר, ואספת דגנך´ י עצמן שנא"עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע 19638 

ל רבא לרבנן במטותא מנייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו "א, לא עלתה בידןי ו"כרשב, ועלתה בידן 19639 

 19640 .קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא

י ולא עלתה בידן התמודדו להגיע למידה של בטחון שהיתה למעלה ממצבם ולכן לא "הרבים שעשו כרשב 19641 

י אינו דרך להמון "כי דרכו של רשב, בידםח כי רבים דוקא לא עלתה "ח בנפה"וכבר דייק הגר, הצליחו 19642 

שלא לפנות אף שעה , כי בודאי להמון העם כמעט בלתי אפשר שיתמידו כל ימיהם רק בעסק התורה, העם 19643 

אבל יחיד לעצמו שאפשר לו להיות אך עסוק כל ימיו בתורתו , מועטת לשום עסק פרנסת מזונות כלל 19644 

ו "ש אף זמן מועט מתורה ועבודה לעסק פרנסה חודאי שחובה מוטלת עליו שלא לפרו, ש"ועבודתו ית 19645 

 19646 .(ח"פ´ שער א) י"וכדעת רשב

אבן ) י סלנטר"וכן ביאר רבינו הגר, כי המדרגות בזה מתחלקות לפי דרגת הבטחון, פשוט וברור הוא 19647 

היינו שעוסק ומהרהר בה כל שעה ואינו , י מדברים בתלמיד חכם שתורתו אומנותו"י ורשב"ר, (´ישראל א 19648 

ח זה הוא גם בעל מדרגה גדולה "אם ת, ח"ה זה ת"ד (.א"סוטה כ) ´כדברי תוס, מות בלא תורהא´ הולך ד 19649 

אולם שני תנאים יש , נ"י אחרים והוא יתמסר לתורה כל ימיו במסי"יזכה שמלאכתו נעשית ע, בבטחון 19650 

 19651 .ונמנה אותם כאן בהיות גם הם מגדרי הבטחון, בזה

ובזמן שאין עושין רצונו , י אחרים"ום מלאכתן נעשית עי אומר בזמן שישראל עושין רצונו של מק"רשב 19652 

ש "שם דפסוק ואספת דגנך כתוב בפרשה שניה של ק´ והקשו התוס, י עצמן"של מקום מלאכתן נעשין ע 19653 

ואיך אמר , הרי שהיא מדברת בעושים רצונו של מקום, המתחילה והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי 19654 

אבל אין עושין רצונו , ותירצו דמיירי ודאי שעושין רצונו? מ"י ואספת דגנך מדבר באין עושין רש"רשב 19655 

 19656 .סתמו ולא ביארו מה חסר להם שאינם צדיקים גמורים´ התוס, כ דאינן צדיקים גמורים"של מקום כ

´ ומפרש בגמ, בפרשה ראשונה כתוב ואהבת בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, א מבאר"אך המהרש 19657 

כ ימסור אותו "ז נאמר ובכל מאדך שגם אם ממונו חביב עליו כ"עו, שיש אדם שממונו חביב עליו מגופו 19658 



ומדברת הפרשה , בפרשה שניה כתוב רק ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ולא בכל מאדכם, ´לאהבת ה 19659 

רמזו דמיירי במי שבממונם אינם ´ והוא אשר התוס, אך לא ממונו´ במי שמוסר יצרו ונפשו לעבודת ה 19660 

, ´כ שאינם מוותרים עליו לעבודת ה"כיון שממונם חביב עליהם כ, ד מידהלכן עונשם מידה כנג, צדיקים 19661 

 19662 .י אחרים והם צריכים בעצמם לטרוח בה"מלאכתם לא נעשית ע

חייב להיות נקי , ת שימציא לו פרנסתו"שהרוצה להקדיש חייו לתורה ולבטוח בהשי, מכאן הוראה למעשה 19663 

המבזבז כסף למותרות והמגלגל ! דיש חייו לתורהאוהב כסף ורכוש לא יצליח להק, לגמרי בעניני ממונות 19664 

ואין צריך לומר שהמייסד ביתו במיטב הטעם , בהלואות לא יכוון בשום אופן להיות תורתו אומנותו 19665 

ח שתורתו "כי מוטב שיבקש פרנסה באיזה מקצוע ולא יתיימר להיות ת, ובריהוט מפואר ואין לו כסף לזה 19666 

 19667 ליזהר מאד שלא ללות כסף משום אדם, ע הנהגות לבן תורה"ש נעל זה כתב מרן בעל החזון אי! אומנותו

, הלווה כסף בלי פיקוח נפש ויודע מראש שיצטרך לגלגל בהלואות כי אין לו במה לשלם, (´כ´ ב סי"ח) 19668 

 19669 !ותלמיד חכם שתורתו אומנותו הוא לא יהיה, בודאי אין כאן אלא בטחון של הבל? על מי הוא בוטח

ה ועד "כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר, (.ז"ביצה ט) ´איתא בגמ, זה גדר שני הקשור בראשון הוא 19670 

שאם פיחת פוחתין לו ואם , חוץ מהוצאות שבתות והוצאת ימים טובים והוצאת בניו לתלמוד תורה, כ"יוה 19671 

כל מה שעתיד להשתכר בשנה שיהא ניזון משם קצוב לו , י כל מזונותיו של אדם"רש, הוסיף מוסיפין לו 19672 

ויש לו להיזהר מלעשות יציאה מרובה שלא יוסיפו לו שכר למזונותיו אלא מה , תכר בשנה זוכך וכך יש 19673 

 19674 .ולכן גם הוצאתו צריכה להיות קצובה, הרי מזונותיו של אדם קצובים, שפסקו לו

וידע נאמנה אם אינו יכול לבנות חייו על הסתפקות , ח שתורתו אומנותו"ומה גם לת, זוהי הוראה לכל אדם 19675 

ובזה יהיה טרוד לא , הוא עתיד להיות בעל חוב ויצטרך לגלגל בהלואות! יתכן שיצליח בתורתובמועט לא  19676 

אולם הדברים בתוקפם גם למי , והרי שמעתתא בעי צילותא וראשו אינו פנוי, פחות ממי שעוסק במלאכה 19677 

 19678 .(ב"עלי שור ח)  !וכלל הוא בטחון מחייב הסתפקות, ישמעאל´ שעושה כר

 19679 

 19680 מאמר רלא

 19681 .(ז"א ט"דברים י) פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להםהשמרו לכם 

אבל יצר לב האדם רע , אף שידמה לך כי דבר קל הוא לכאורה, הזהירה לנו התורה להשמר מפיתויי הלב 19682 

עד שלבסוף וסרתם ועבדתם אלהים אחרים , ו"וכוונת הלב להכשילו ברשתו מדחי אל דחי ח, מנעוריו 19683 

ז "עכ, אף שהוא רחוק מהתאוה או החמדה ההיא, ולכן דרכן של צדיקים לחשוד עצמן תמיד, והשתחויתם 19684 

אינו בקי בטיב לבו לחשוד את לבו הרע , לא כן דרכן של פשוטים, יחשוד עצמו פן יפתנו לבו עוד ועוד 19685 

 19686 .מנעוריו

יא גאון כי ה, מי יודע כמה היה רכושם רב, ה היה שונא בצע בתכלית כמו שראינו ברכוש סדום"אאע 19687 

, ועל פי דין היה שלו, ז אמר אם מחוט ועד שרוך נעל"ועכ, כארץ מצרים´ והיא היתה כגן ה, שבעת לחם 19688 

ז היה חושד עצמו פן חמדת "ועכ, הרי כי היה שונא בצע בתכלית, לא רצה ליקח´ רק בשביל קידוש ה 19689 

לוט אף כי אדם , מוהרי שחשד עצ, י בשבועה אם אקח"פירש, וקפץ ונשבע הרימותי ידי, הממון יפתנו 19690 

, וזה הטעהו ובחר לו בשביל ממון לשבת בסדום, ה"ז חמדת הממון מעט היה לו נגד אאע"עכ, גדול היה 19691 

כ לא נמנע לוט מלישב "י ואעפ"ופירש, ולא חשד עצמו שילמד ממעשיהם ואנשי סדום רעים וחטאים 19692 

 19693 .עמהן

עד שהטעה את עצמו לישב , לו עשה רושם עליו מעט חמדת הממון שהיה, הרי כי גם לאדם גדול כלוט 19694 

אדרבה אפה מצות בפסח , כ בישיבתו בסדום"פ שלא מצינו עליו שום חטא אח"ואע, בסדום ולא יזיקו לו 19695 

אמר אל אברהם אחרי הפרד לוט ´ ז נאמר שם וה"ועכ, ה"והכניס אורחים כדרכו של אברהם אבינו ע 19696 

 19697 .םורק מחמת כי לא ירא לשבת בסדו, י שם להבהל"עיין ברש, מעמו

מפיתויי ´ פי, השמרו לכם פן יפתה לבבכם, פ ביום"הרי מובן לנו באר היטב הזהרת התורה לכל ישראל ב 19698 

הרי מבואר כי יש על אדם , כי דרך חלקלקות בלב להחליק בעיניו מעט מעט עד וסרתם ועבדתם, הלב 19699 

 19700 .(ח"קע´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .וטוב לנו כל הימים, לחשוד עצמו תמיד ולברוח מעבירה

 19701 

 19702 מאמר רלב

 19703 .(ז"א ט"דברים י) השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם

ראה אנכי , ובמדרש תנחומא פרשת ראה, ז"ובספרי שם שכיון שהאדם פורש מן התורה הולך ומדבק לע 19704 

 19705 את דרך המותהנני נותן לפניכם את דרך החיים ו´ ה ולעם הזה תאמר כה אמר ה"זש, נותן לפניכם היום

כאלו כופר  (שלא לצורך) ללמדך שכל מי שמתבטל מן התורה, וכתיב רק השמר לך, (א"ירמיה כ) 19706 

 19707 .שלא נתן תורה לישראל אלא כדי שיעסקו בה יומם ולילה, ה"בהקב



שבשביל כך , אבל בכל זאת תמוה הוא, ודאי שמצות לימוד התורה גדולה מאד, דברי המדרש נפלאים הם 19708 

כי התורה דורשת זאת , ועוד יותר יש מקום להשתומם, ז"עה מן התורה דומה לעובד עיהא המבטל איזו ש 19709 

כי הלא אמרו כל מי שמתבטל משמע שכל אחד באיזו , לא רק מיחידי סגולה אלא מכל אחד מישראל 19710 

כי הלא לא , וזה מבהיל הוא, ו"אם הוא מבטל מן התורה שלא בהכרח הרי הוא ככופר ח, מדרגה שיהיה 19711 

 19712 .ואיך אפשר לדרוש שכל בני ישראל יגיעו למדרגה זו, אינו אף אחד שלא יתבטל מן התורהמצאנו ולא ר

, את הברכה אשר תשמעו והקללה אם לא תשמעו, ובאמת הלא כל זה מוכרח הוא מפשטות הכתובים 19713 

, דרך הברכה ודרך הקללה, מבואר שישנם רק שני דרכים, וסרתם מן הדרך ללכת אחרי אלהים אחרים 19714 

וגם משמע שבאי השמיעה לבד הוא , והקללה אם לא תשמעו, ימוד התורה וקיום המצוותהברכה היא ל 19715 

 19716 .ש אם לא תשמעו ללכת אחרי אלהים אחרים"כמ, ז"הולך מיד אחרי ע

היינו שאין דרך , הנני נותן לפניכם את דרך החיים ואת דרך המות, וזהו שמביא המדרש מקרא בירמיהו 19717 

, ולזה מביא ראיה מן הכתוב, ך בדרך החיים הוא הולך בדרך המותאלא כל שאינו הול, אמצעי דרך הרשות 19718 

יום , השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך 19719 

כי האדם מוזהר שלא ישכח דבר מן התורה  (ג"אבות פ) ז נאמר"שע, אלהיך בחורב´ אשר עמדת לפני ה 19720 

, ש ושמור נפשך מאד"כי אם מסיח דעתו מזה הרי הוא בסכנה גדולה וכמ, אף יום אחד אף שעה אחת 19721 

ה וכעובד "כ עון המבטל מן התורה שיחשב ככופר בהקב"מפני מה חמור כ, אמנם לכאורה נפלא מאתנו 19722 

 19723 ?ז"ע

כי לפי יסוד אמונתנו מחוייבים אנו לדעת כי אין מציאות , אבל כשנתבונן בינה נוכל להבין כי נכון הדבר 19724 

הוא האלהים בשמים ´ וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה, אמת מלכנו ואפס זולתו, ´לעדו יתאמיתית ב 19725 

, גם אחרי שצמצם כביכול את עצמו ונתן מקום לבריאה ונבראים שימצאו, ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד 19726 

ה "שכך רצה הקב, כי כל ענין מציאות בריאה היא רק לפי השגתנו, ´אין זה נקרא מציאות לעומתו ית 19727 

וצריכים אנו לקבוע בלבנו אמונת אומן , אבל גם לפי מושגנו אנו ניתן לנו לדעת, שימצאו מושגים אלו 19728 

 19729 .ולית אתר פנוי מיניה, ושהוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, שמלא כל הארץ כבודו

מציאות  אין, כי הוא אחד באמת ואין בלתו, אחד´ אלהינו ה´ שמע ישראל ה, ש"וזה צריכים אנו לכוון בק 19730 

הרי הוא ככופר , ומי שאינו מאמין בזה ופורש עצמו מלהכיר ולהרגיש זאת, כמציאותו ואפס זולתו 19731 

ולאמיתה במעשיו , ז היא לשום אל לבו אמונה זו"כי עבודת האדם בעוה, במציאותו האמיתית´ באחדותו ית 19732 

 19733 .ה ומיחדו בעולם"ובהכרתו זאת הוא ממליך להקב, דיבורו ומחשבתו

ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו , (ד"י´ במד) לנו מה שמצינו בתורה בענין המרגליםובזה יתבאר  19734 

כי אמנם היתה כאן גבורת הדעת וצדקות גדולה מכלב , וימלא אחרי ולכאורה אינו מובן לשון וימלא אחרי 19735 

לשון ז "אבל מה שייך ע, כמו שמסופר עליו בתורה´ והראה אמונתו ובטחונו בה, שלא נפתה לעצת מרגלים 19736 

 19737 .היה צריך לכתוב וימלא לפני, ´ואם נאמר כי ענין וימלא היינו שמלא את לבו באמונת ה, וימלא אחרי

פ חכמת האמת כל ענין הבריאה "דהנה ע, אמנם יש כאן ידיעה אמיתית במה שדיברה תורה בלשון זו 19738 

מציאותו שהבורא צמצם כביכול את , מצטיירת לעין הנביא בציור כזה, ואפשרות מציאות יצורים 19739 

כוח אלהי שממנו נבראה , ´אבל האציל קו אור ממציאותו ית, והניח חלל בעד יצירת העולמות, האמיתית 19740 

ה כביכול "ולכן לפי כוח השגתנו מצטייר לנו כאלו הקב, ונשתלשלה כל הבריאה כל העולמות ויציריהם 19741 

 19742 .´וכל הבריאה היא מאחרי ה, עבר ממקום הבריאה

הוא ממלא הכל , שגם אחרי חידוש הבריאה, כי צריכים אנחנו להאמין, זהו שנקיים מחשבתנו על "אבל ח 19743 

, גם אחרי הבריאה לא נשתנתה מציאותו במאומה, כי לפי האמת לאמיתו, וסובב הכל ולית אתר פנוי מיניה 19744 

אמנם לפי , ושתי המחשבות האלו צריכות לשלוט במחשבתנו בגדר רצוא ושוב, ואין בלעדיו מציאות כלל 19745 

ה הוא רק "וכל ציורנו בבורא ב, אי אפשר שיהיה לנו שום ציור בבורא כפי בחינת אמיתתוכוח השגתנו  19746 

 19747 .וכמו שנתבאר, כפי בחינת הצמצום והקו

הנה מקום אתי והיה בעבור ´ ה הראני נא את כבודך ויאמר ה"וזהו מה שמצינו בתורה כשביקש משרע 19748 

הוא בחינת מציאותו ´ יא לא תוכל להשיג פני הוהיינו כי גם עין הנב, כבודי וראית את אחורי ופני לא יראו 19749 

כשהבורא כביכול משך את עצמותו והניח מקום , אלא רק בחינת אחורי היינו לאחרי הצמצום, האמיתית 19750 

היינו שתשיג את מידת , והיה בעבור כבודי וראית את אחורי´ וזהו שנא, ´לבריאה הנמשכת מאורו ית 19751 

י ההנהגה "שכבר עבר כביכול והתקשר עם הבריאה עלאחרי , ההתקשרות שישנה לבורא עם הבריאה 19752 

 19753 .ורק מה שנמצא תחת הנהגה זו מצטייר לנביא, העליונה

ר "אמר רב חנא בר ביזנא א, והסירותי את כפי וראית את אחורי, (.´ברכות ז) ל"וזהו מה שאמרו חז 19754 

התקשרות והיינו שעלה בהשגתו להבין , ה למשה קשר של תפילין"מלמד שהראה הקב, שמעון חסידא 19755 

וראה בעין נבואתו איך העולמות מתקשרין , ת עם העולמות לאחר הבריאה"הקדושה שישנה להשי 19756 

 19757 .לא היה יכול´ אבל להשיג ולדעת איזו בחינה במהות מציאותו דהיינו פני ה, ה"ומתאחדין עם הבורא ב



רנו בהם היא רק כי תכלית ציו, כי ענין הבריאה ויצירת העולמות מתבטא במילת אחורי, הלא רואים אנו 19758 

ז היא "והנה עבודת האדם בעוה, ´ושגם הוא היה רק בבחינת אחורי ה, לפי המושג שהשיג אדון הנביאים 19759 

כי גם אחרי הבריאה , י ידיעתו והרגשתו"וזה ע, בכל העולמות בכל חלל הבריאה´ להגביר את אורו ית 19760 

לא את כל החלל הנמצא מאחרי ובהכרתו זאת הרי הוא כאילו ממ, הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין 19761 

 19762 .´ה

נקרא זאת בשם ממלא אחרי , ´כי כל המציאות היא רק מאורו ית, ולכן כשהאדם מחזיק באמונתו ומרגיש 19763 

וידעו כי הוא המהוה ומחדש בכל , וכשהתורה רצתה לספר לנו כי יהושע וכלב היו חזקים באמונתם, ´ה 19764 

שבהן מתבטא שורש הדבר , את במלים כאלוהביעה לנו ז, יום תמיד מעשה בראשית ומנהיגם ברצונו 19765 

י מחשבותיהם ומעשיהם "כי הם ע, ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי, וענינו באמת 19766 

והגבירו את התפשטות , במושגם הם´ מלאו אחרי ה, ומציאותו ממלא הכל´ בהשיגם כי אורו ית, השלמים 19767 

 19768 .בכל העולמות´ אורו ית

, היינו כשהתכלית אינה לשם שמים, כי מי שמתבטל מן התורה שלא לצורך, והנה לפי זה יש לנו להבין 19769 

ובזה הרי , ´וכאילו נותן מקום לענינים בלתי תלויים במציאותו ורצונו ית, הרי הוא מחשיב מציאות אחרת 19770 

וכאילו דוחק רגלי השכינה והוא כאילו , בבריאה´ מכחיש אורו ית, הוא כאילו כופר באחדותו האמיתית 19771 

 19772 .´בזה שהוא מוסר עצמו לענינים נבדלים ממציאותו ית, ז"עובד ע

הוא האלהים ´ וכי ה, ´היודע כי אין מציאות אמיתית אחרת בלעדו ית, ´ובאמת המאמין האמיתי באחדות ה 19773 

כי איך , וקיום רצונו´ אי אפשר שיקבע במחשבתו לעשות דבר בלתי נצרך לעבודת ה, אין עוד מלבדו 19774 

כאשר נקבע בנפשו ולבבו ענין , במעשה דיבור ומחשבה לצורך דבר הרשותאפשר שיהיו לו תכלית וענין  19775 

, ולכן אצל המאמין האמיתי כל עניניו סובבים רק לתכלית אחת, שהכל כלא נחשב לעומתו´ אחדותו ית 19776 

 19777 .שרק הוא ורצונו נמצא באמת והוא ורצונו אחד, ´הוא רצונו ית

הרי הוא כאילו כופר , תורה שלא לצורךכי המתבטל מן ה, הרי נתבאר לנו אמיתיות דברי המדרש 19778 

הרי , ז נמצא שהעוסק בדברי הרשות ומתבטל מן התורה יותר מכפי הדרוש לצרכו ההכרחי"ולפ, ה"בהקב 19779 

כי מי הוא אשר יכול להזהר במידה כזו שלא להתבטל מן , והלא הדבר נורא ואיום, ו"הוא ככופר ח 19780 

הלא יפול עלינו , וכשנשים אל לבנו מצבנו אנו? ואלא רק בשביל הדברים הנצרכים לו לקיום חיי, התורה 19781 

וכשנעמיד במקביל את , כי כמה רחוקים אנו ממדרגה זו שלא להתבטל מן התורה שלא לצורך, מורא ופחד 19782 

הלא נדמה לנו כי אין ביכולתנו כלל למלאות חובתנו , חומר החובה אשר עלינו ומצבנו אנו! זה לעומת זה 19783 

 19784 .´לה

ואין זאת אומרת שאסור לו לאדם לקחת , נין לצורך יש בו מדרגות מדרגותכי ע, אבל באמת צריך לדעת 19785 

אלא ענין לצורך מתאים לכל אדם לפי מדרגתו , ויותר מזה שלא לצורך נקרא, ז רק כדי קיום נפשו"מעוה 19786 

, כדי שיהיה במצב של רצון ושמחה, כי כל מה שנצרך לו לאדם למען יעמוד על מתכונת נפשו, ותכונתו 19787 

בכלל , כל הנצרך כדי שתהיה לו שלמות ותפארת אדם, כשרונותיו וחיים בו כל כחותיו שרק אז ערים 19788 

 19789 .לצורך הוא

, דרוש הוא לתענוגים גשמיים, ומובן כי לרוב בני אדם דרוש לזה לקחת מן העולם יותר מכדי הסיפוק 19790 

נפשו לפרוש אם יגמור ב, ואחרי שנחוץ לו כל זה, לטיול ולחברת בני אדם ולהתענג מנועם הטבע וכדומה 19791 

כי אינו כדאי לאדם לפסוע , וכבר דברנו כמה פעמים, מהנאות אלו הרי זה בכלל אל תהיה צדיק הרבה 19792 

ומלבד יחידי סגולה שזכו להרגיש , כי זה לא יתכן, בפעם אחת על מעלה עליונה הרחוקה ממדרגתו הוא 19793 

 19794 .החיים ומתענגים בה לבד, במלוא המידה בנועם התורה

האנשים העומדים במעלה , ורך רבים הם ומשתנים בהתאמה לכל אחד לפי מדרגתוגדרי לצ! כללו של דבר 19795 

ועיקר חייהם ועבודתם הוא בענינים , ז"לצורך שלהם מקיף חוג צר מעניני עוה, עליונה במדרגת השלמות 19796 

ואלה שלא הגיעו למעלה , שבהם הם מוצאים סיפוק לנפשם ומזון לכל כוחותיהם, רוחניים בתורה ומצוות 19797 

והעומדים במעלה , ז"הענינים שהם בגדר לצורך מקיפים אצלם חוג יותר גדול מעניני העוה, רמה כזו 19798 

 19799 .אצלם החוג עוד יותר גדול וכן הלאה, תחתונה במדרגת השלמות

ואין מן הראוי , כי כל אחד לפי מדרגתו יש לו היקף מיוחד בעניני לצורך המתאים לאופי תכונתו ומדרגתו 19800 

, אלא כל אחד צריך למדוד את מידת קרבתו לנקודת האמת, ת למעלה רמהוהאפשר לאיש לפסוע בפעם אח 19801 

אבל יזהר , פ מדרגתו הוא"וכל מעשיו ודרכיו יהיו נמדדים לפי מידת לצורך ע, לדעת מדרגתו ולעמוד בה 19802 

שהוא , כי זהו בכלל מבטל את התורה שלא לצורך, ז יותר מכפי הדרוש לו"לבלי הרבות לקחת מעניני עוה 19803 

, כי אם הוא פונה בזדון לענינים שהם עבורו שלא לצורך כלל לעבודת הבורא, ה האמיתיתככופר באמונ 19804 

וזה , ונוטל לו ענינים אחרים שאינם מקושרים עם רצון הבורא, הרי הוא מחשיב את עצמו למציאות נבדלת 19805 

 19806 .ז"נחשב לע



, ידע נא האדם כי, ברם אל ידמה האדם להקל מעליו עול מלכות שמים ולאמר על כל דבר כי לצורך הוא 19807 

וליזהר , החובה עליו לשקול את מעשיו בפלס שכלו, כי לפי המידה שאפשר לו לחשוב חשבונו של עולם 19808 

ואם יעשה דבריו שלא בחשבון פושע יקרא וכבר יצא ממעגל , ש מדרך האמת"ו בנטיה כ"שלא יכשל ח 19809 

כול לשקול בחשבון ומפני שלא היה י, ויבוא במשפט על כל מעשה אם נעשה אצלו לצורך דרכו, האמת 19810 

כי במידה שאפשר וראוי לו לחשוב ולדעת , או רק מפני עצלות ורפיון ידים ונטיית יצרו, לפי מדרגתו הוא 19811 

 19812 .ולא חשב ענוש יענש

והעיקר שלא לצאת ממעגל דרכו , כל מה שיגדל האדם במעלתו צריך להיות זהיר ביותר, כללו של דבר 19813 

הוא מורד , כי בזה שהוא נמשך אחרי הנאות הגוף, אז שלא לצורך עבודת הבור"ולקחת הנאות העוה 19814 

ל בביאור "ש הספורנו ז"וכמ, במלכו של עולם ומתרחק מבוראו ונופל מיד ממדרגתו וגורם ירידה לדורו 19815 

עשו כמו , והנה גם בעלי העיון שבו הנקראים ישורון, ל"וז (ב"דברים ל) הכתוב וישמן ישורון ויבעט 19816 

הנה אתה ישורון קהל תופסי , שמנת עבית כשית, ם להם מזונותהבהמות הבועטות בבני אדם שנותני 19817 

כאמרו וגם אלה ביין , ובזה עבית מהבין דקות האמת, פנית אל התענוגים הגשמיים, התורה ובעלי העיון 19818 

, ויטוש אלוה עשהו, כשית כאמרו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבותם, שגו ובשכר תעו כהן ונביא 19819 

 19820 .הוולפיכך נטש ההמון אלוה עש

מיד נולדה גסות בנפשו ומתרחק מהבין , ז שלא לצורך"הרי כי כאשר איש המעלה מבקש לו תענוגי העוה 19821 

כי , והנה בדורנו זה רואים אנו, ז את המון בית ישראל מאבינו שבשמים"ומרחיק עי, ומהרגיש דקות האמת 19822 

ומנבלים את , המוןסרו מדרך אבותיהם עד כי המינות נתפשטה בין ה, ה נתרחק העם מדרך התורה"בעו 19823 

כי בשביל זה שלומדי , צריכים אנו לדעת כי ראשית האשם היא בנו תופסי התורה, התורה ואת תופשיה 19824 

אין להם ההשפעה על המון בית , מלהבין דקות האמונה ועומק התורה, התורה נתרחקו מהכרת האמת 19825 

כי הלא , רך עבודת הבוראז שלא לצו"והרי כמה עלינו להזהר מעניני עוה, ישראל להוליכם בדרך אמונה 19826 

 19827  .ו למצב השפל שבו נמצא המון בית ישראל"וגורמים ח, ז מתרחקים אנו בעצמנו מהכרת האמת"עי

 19828 .(ד"ק´ ב ד"שעורי דעת ח)

 19829 

 19830 מאמר רלג

 19831 .(ז"א ט"דברים י) השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם

יוֵסי בן יוחנן , וזוהי מחלוקת ראשונה שהיתה בחכמי ישראל, טוביוֵסי בן יועזר אומר שלא לסמוך ביום  19832 

יהודה בן טבאי אומר , ניתאי הארבלי אומר לסמוך, יהושע בן פרחיה אומר שלא לסמוך, אומר לסמוך 19833 

הלל , אבטליון אומר שלא לסמוך, שמעיה אומר לא לסמוך, שמעון בן שטח אומר לסמוך, שלא לסמוך 19834 

הראשונים היו , הלל אומר לסמוך, שמאי אומר לא לסמוך, נכנס שמאייצא מנחם , ומנחם לא נחלקו 19835 

 19836 .(.ז"חגיגה ט) ד"נשיאים ושניים להם אב בי

תניא נמי הכי , רבא אמר לעבודת המלך, אביי אמר לתרבות רעה? להיכן יצא, שואלת יצא מנחם´ והגמ 19837 

י "רש) לבוש בגדי מלכות, יצא מנחם לעבודת המלך ויצאו עמו שמונים זוגות תלמידים לבושים סירוקין 19838 

אמירת אביי היא כי יצא , ויש להבין את ההבדל הגדול בין אמירתו של אביי לאמירתו של רבא, (שם 19839 

 19840 .והיא מאד מרחיקה לכת מאמירתו של רבא כי יצא רק לעבודת המלך, לתרבות רעה

י היא קפיצה כ, היציאה לעבודת המלך גם היא מהווה נסיגה רוחנית גדולה, ל כי לפי דעת רבא"אלא י 19841 

וזו מהווה ירידה גדולה ממדרגה עליונה למדרגה , ד לתפקיד ועבודה בחצר המלך"מהמצב הרם של אב בי 19842 

כי גם , י יציאתו נגרמה השפעה שנגררו אתו עוד שמונים זוגות תלמידים"ובנוסף לזה שע, פשוטה ופחותה 19843 

היה הגורם העיקרי לירידת  והוא מנחם, מחברת החכמים לעבודת המלך, הם יצאו ופירשו מבית התלמוד 19844 

 19845 .מעסק התורה לעסק עבודת המלכות, התלמידים ופרישתם

ובמלכו אמר , שמנחם ניבא להורדוס עודנו נער שימלוך על ישראל, בשם יוסיפון´ וראיתי בעין יעקב שפי 19846 

את  (הורדוס) בגלל דבר זה נשאו, ז שנה"וכך מלך ל, ועשר שנים יותר, שתמשך מלכותו כעשר כעשר 19847 

והנה בראות , ותנא מסייע לו, מכוון לדעת רבא שאמר לעבודת המלך יצא, וכבדו בחצירו ובטירותיומנחם  19848 

ההרגשה הזו קירבה אותו , שכן היה שהורדוס עלה לגדולה עד לכסא המלכות, מנחם שנבואתו התקיימה 19849 

ריד אותו תפקיד שהו, והוא נענה להצעתו של הורדוס לקבל תפקיד בחצירו כגמול על נבואתו, לבית המלך 19850 

 19851 .מקודש לחול, מאיגרא רמא

אמר רב כיון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא שוב אין , וליוצא ולבא ואין שלום, (´זכריה ח) ובספר 19852 

ושמואל אמר זה הפורש מתלמוד , שהמשנה מפרשת סתימת התורה, שאין הוראה מדבר מקרא, לו שלום 19853 

הרי אצלו זו , ד ויוצא ומתעסק במקרא או במשנהמי שמסוגל ומצטיין בהלכה ובתלמו, (´חגיגה י) למשנה 19854 

ואין שמחה , ואז אין לו שלום, מעמל והתעמקות בתורה לענין שדורש פחות עמל ועמקות, ירידה בדרגה 19855 

ר ישמעאל "א, ואיתא במדרש שוחר טוב, שם בשמים על יצא ופירש ממדרגה גבוהה למדרגה נמוכה יותר 19856 



ה הופך פניו ממנו וצירי גיהנם מתגברין בו "א ולא משנה הקבמי שיש בידו מקר, כמה קשה יום הדין הבא 19857 

 19858 .וכן שואלים אותו לכל המדרגות עד צפית במרכבה, והם נוטלין אותו ומשליכין אותו לגיהנם, כזאבי ערב

וסורי בארץ יכתבו כי עזבו מקור חיים את , כל עוזביך יבושו´ והנביא ירמיה קורא ואומר מקוה ישראל ה 19859 

הריהו מסכן את עצמו ואת כל , פסיעה קטנה מחוץ לאהלי תורה, מי שעושה צעד אחורנית ,(ז"ירמיה י) ´ה 19860 

יכול אדם ללמוד  (ד"כ´ נתן פ´ אבות דר) ל"א ז"וכמש, רכוש התורה שהגיע אליו בעמל קשה, רכושו 19861 

שחשך עולמו בעבור , והמאמר הזה הלא אלישע בן אבויה אמרו, תורה בעשרים שנה ולשכוח בשתי שנים 19862 

רק נטיה קלה וכבר הוא נמנה בין , ל מדגיש את המלה וסורי"והסבא מסלבודקה זצ, ירות ונסיגה קלהאי זה 19863 

מחוץ לחברת , נכתב בארץ, ועלול הוא להתדרדר ולעבור לחברה של קלי הדעת, היורדים והנופלים 19864 

 19865  .ועבדתם אלהים אחרים, רק וסרתם וכבר הוא נמצא במחיצה אחרת, ´היראים וחרדים לדבר ה

 19866 .(יני החייםמעי)

 19867 

 19868 מאמר רלד

 19869 .(ז"א ט"דברים י) השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם

שכיון שאדם פורש מן התורה הולך , י וסרתם לפרוש מן התורה ומתוך כך ועבדתם אלהים אחרים"רש 19870 

ומי אמר , אלהים אחריםלאמר לך עבוד ´ וכן דוד אומר כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה, א"ומדבק בע 19871 

 19872 .(עקב ששי) אלא כיון שאני מגורש מלעסוק בתורה הריני קרוב לעבוד אלהים אחרים? לו כן

ז כיון שלא ניתן לו לעסוק "ה חש בעצמו כי קרוב הוא לע"שדוד המע, עד כדי כך קרובים הדברים זה לזה 19873 

א הפרישה מהתורה היא ירידה אין זאת אל! הרי ממש או תורה או עבודה זרה! בתורה בברחו מפני שאול 19874 

, על זה נאמר ובחרת בחיים למען תחיה, ושם אורבות לאדם כל מיני עבודות זרות, אל החיים הפשוטים 19875 

אלא כל , ואין זו מצוה חד פעמית לבחור בחיי תורה, (ז"י´ ת ג"שע) ולדעת רבינו יונה זוהי מצות עשה 19876 

 19877 .רגע חייבים לבחור בתורה למען תחיה

כך , חיים אינם סובלים הפסקה, פוק במשך חמש דקות אי אפשר עוד להחיות את האדםאם הלב מפסיק לד 19878 

והוא יורד , כשאדם פורש מהתורה זוהי מיתה ממדרגת חיי תורה, גם חיי תורה אינם סובלים הפסקה 19879 

יאות על זה , הוא זקוק למעין תחיית המתים´ כ שוב להסתפח בנחלת ה"כשהוא מבקש אח, לחיים פשוטים 19880 

, (ע"י בלאזר נ"בשם הגר) ,כ שלא ללכת בטלים חמש דקות מתורה"ולם קיבלו על עצמם ביוהשגדולי ע 19881 

אמות ´ ח עוסק ומהרהר בתורה כל שעה ואינו הולך ד"שסתם ת (.ב"סוטה כ) ´וכבר הארכנו בדברי תוס 19882 

 19883 .כי זהו חיים של תורה, בלי תורה

ואפתח את פי , ך דבר אל בית ישראלאכול את המגילה הזאת ול, את אשר תמצא אכול, ויאמר אלי בן אדם 19884 

, בטנך תמלא את המגילה הזאת אשר אני נותן אליך, ויאמר אלי בן אדם, ויאכילני את המגילה הזאת 19885 

, ה הראה ליחזקאל מגילה ורצה שילמד אותה היטב"הקב, (´יחזקאל ג) ואוכלה ותהי בפי כדבש למתוק 19886 

אלא בטנך , ולא די לו לטעום את מה שכתוב שם, אכול את המגילה הזאת, הוא ציוה לו זאת בלשון אכילה 19887 

הרי לימוד תורה הוא , ואמנם הוא אכל המגילה, אכילה כזאת שתמלא מעיו ממש, תאכיל ומעיך תמלא 19888 

 19889 !אכילה ממש

, לכל בן תורה יש הרגשה בזה, אם הוא ממשיך לרעוב הוא גווע מרעב, מי שלא אכל יום שלם נחלש בגופו 19890 

ש לכו לחמו "וכמ, עושה לימוד תורה לנשמה, שעושה לחם ובשר לגוףמה , הוא נהיה רעב ממש לתורה 19891 

ישעיה ) הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכולו, (´משלי ט) בלחמי ושתו ביין מסכתי 19892 

וכל אשר תרחק את , והסדר הזה מהנפש כסדר המזון מהגוף, על דרך זה כתב הכוזרי בענין התפילה, (ה"נ 19893 

 19894 .גם התפילה היא מזון הנשמה כמו התורה, (´ה´ כוזרי ג) יא הולכת וקודרתהתפילה מהנפש ה

אבל למיעל , אמר אביי לא אמרן אלא למיפק, חלבו היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה´ אמר ר 19895 

זירא מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דקא רהטי לפירקא ´ אמר ר, ´נרדפה לדעת את ה´ מצוה למרהט שנא 19896 

לעולם ירוץ אדם לדבר , ל"תנחום אמר ריב´ דר´ כיון דשמענא לה, קא מחליין רבנן שבתאבשבתא אמינא  19897 

ל "א ר"מהרש, (7´ברכות ו)א  אנא נמי רהיטנ, ילכו כאריה ישאג´ אחרי ה´ בשבת שנא´ הלכה ואפי 19898 

לדבר ´ כן אחרי ה, בשבת משום סכנה´ השומע שאגת אריה ומתירא ודאי שהולך במרוצה ושרי אפי 19899 

 19900 .הלכה

כ לרוץ "וכך מותר ג, בודאי משום סכנה מותר, אף שאסור להפסיע בשבת פסיעה גסה, נפלא הוא דבר 19901 

אין זאת כי אם דבר ? ומה אם לא ירוץ אלא ילך לאט לדבר הלכה, לדבר הלכה בשבת שגם זה פיקוח נפש 19902 

לכן ! ובחוסר חמצן אי אפשר ללכת לאט למקום אויר צח ומוכרחים לרוץ, הלכה הוא לאדם כאויר לנשימה 19903 

ילכו כאריה ´ והזדקק לפסוק אחרי ה, ´ל הפסוק הראשון נרדפה לדעת את ה"תנחום ולריב´ לא הספיק לר 19904 

 19905 .הן תורה היא אויר לנשימה, לומר כי דבר הלכה הוא אותו פיקוח נפש כמו קירבת אריה, ישאג



עמלים בתורה ומה שאמר שתהיו , ומבאר בגור אריה ריש בחקותי, תהיו עמלים בתורה, אם בחקותי תלכו 19906 

ויש , כך תהיו עמלים ויגעים, כי ההליכה יש בה טורח ועמל, היינו מפני שכתוב הלימוד בלשון הליכה 19907 

ולהעמיק בה תמיד יותר ממה , כ שההליכה שאדם הולך ממקום למקום כן יהיה עמל בתורה"לפרש ג 19908 

הן עדיין רק ´ גיית הגמהרי השקידה בתורה ויגיעת העיון בסו, וזה נקרא הליכה בתורה, שהעמיק בה קודם 19909 

 19910 .העמל האמיתי היא ההליכה בתורה, ההתחלה לעמל תורה

לא יספיק לו מה שהעלה בעיונו אלא יעמיק יותר , אחרי שכבר העמיק בעיונו ועמד על צורתא דשמעתא 19911 

ואכן הננו רואים בגדולי המחדשים , בדרך זו ניתן לגלגל ולהעמיק בסוגיא אחת במשך כל החיים, ויותר 19912 

ותמיד העמיקו וחידשו יותר , אם בשמעתתא אם באגדתא, שעסקו במשך כל חייהם באותן סוגיות, בתורה 19913 

וזוהי התנועה ברוחניות שהיא סימן החיים במדרגת , הרי עמל תורה היא ההליכה התמידית בתורה, בהן 19914 

 19915 .תורה

 19916 (7ח"שבת קי) יוסי´ והוא על המימרא של ר, ל דבר עוד יותר עמוק לא יסולא בפז"באותו ענין מגלה המהר

אבל ? ולמה אמר עם המתים בדרך מצוה ולא עם עושי מצוה, ל"וכתב הוא ז, יהא חלקי ממתי בדרך מצוה 19917 

כי התנועה אל הדבר כאילו הוא אחד , ת"ת נחשב שהוא עם השי"המתים בדרך מצוה הוא מתנועע אל השי 19918 

אבל לא ייאמר בזה , צוההרי קנה המדרגה שיש לעושי מ, כ מי שעשה כבר המצוה וקנה אותה"משא, עמו 19919 

אבל כאשר הוא מת בדרך מצוה והיה מתעלה להתדבק בו ומתוך זה , לגמרי´ שהוא מתעלה להתדבק בו ית 19920 

 19921 .(ח"י´ דרך חיים אבות ד) ת"הרי מתדבק עם השי, הרי הוא מת

כאשר גמר , ה"כי בזה האדם הולך ומתקרב אל הקב, הרי התנועה אל המצוה היא הדבקות האמיתית 19922 

, זהו סימן חיים מובהק כל חי מתנועע, אבל הדבקות שבתנועה כבר נפסקה, לו מדרגה ושכר המצוה יש 19923 

וכמו שהחיים ! אין חיים בלי תנועה, החי העומד תמיד על מקום אחד סימן הוא שהוא משותק וחולה 19924 

לכן ההליכה בתורה , כך מתבטאים החיים העילאיים בתנועה רוחנית, הטבעיים מתבטאים בתנועה גופנית 19925 

המסתפק בעיון אחד בסוגיא עדיין אינו , וההליכה לקראת מצוה היא הדבקות המבוקשת, יא העמל הנכוןה 19926 

 19927  .אי אפשר לעמוד במקום אחד בתורה, ת אלא ההולך לעשותה"ולא הגומר מצוה דבוק בהשי, חי

 19928 .(ב"עלי שור ח)

 19929 

 19930 מאמר רלה

 19931 והיו לטוטפות בין עיניכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם

 19932 .(ח"א י"י)

כל זמן , ואמר לו בני, משל לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו, ר ושמתם סם תם"ת 19933 

ואם אתה , שהרטיה על מכתך אכול ושתה מה שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה מתיירא 19934 

, ר ובראתי לו תורה תבלין"בני בראתי יצה, לישראלה אמר להם "כך הקב, מעבירה הרי היא מעלה נומי 19935 

ואם אין אתם עוסקים , הלא אם תיטיב שאת´ שנא, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו 19936 

ואליך ´ שנא, ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו בך, לפתח חטאת רובץ´ שנא, בתורה אתם נמסרים בידו 19937 

 19938 .(.´קדושין ל) אתה תמשל בוו´ שנא, ואם אתה רוצה אתה מושל בו, תשוקתו

ז "שהרי במשל אמרו כ, ל דברים במשל שלא נתפרשו כלל בנמשל"שהזכירו חז, ויש להתבונן במאמר זה 19939 

ואילו בנמשל אמרו רק אם אתם עוסקים , שרטיה זו על מכתך אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך 19940 

ועוד כי אמנם , אכול מה שהנאתךאבל לא הזכירו שעם עסק התורה מותר ל, בתורה אין אתם נמסרים בידו 19941 

וכי אין לו מעתה , ז והנאותיו"איך אפשר לומר שאם אדם עוסק בתורה יהא מותר לו להרבות בתאוות עוה 19942 

 19943 !ר חס ושלום"הלא זה הדבר עצמו כבר נפילה גדולה ביד יצה? להתיירא שיפול ביד יצרו

ואמרו משל לאדם שהכה את בנו  ,ר למכה גדולה"אבל נבין זה כשנתבונן היטב במשל שהמשילו את יצה 19944 

! ר הטבעי"ומפורש שכל אדם באין יוצא הוכה במכה הלזו דהיינו יצה, מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו 19945 

כי אם האדם לא היה רעב ולא , שהוא צריך לאכילה לשתיה ולשינה וזה קיום העולם, כלומר טבע האדם 19946 

וכן , וכן בשתיה ובשינה, ל תעודת חייו על הארץובטל ממילא כ, לא היה אוכל והוא מת, נהנה מאכילתו 19947 

ואכן אם האדם יכוין בכל דרכיו , אלמלא כן לא היו פרים ורבים ונמצא העולם חרב, בתאות המשגל 19948 

וזוהי הרטיה שמניח ! גדול מזה´ אין לך עובד ה, ´באכילתו ושינתו לשם קיום העולם באשר כך רצונו ית 19949 

 19950 .שהנאתו ולשתות מה שהנאתו ואינו מתייראכי אז יוכל לאכול מה , האדם על מכתו

ונשקע , מסיח דעתו ולבו מכל תכליתו עלי אדמות, שהאדם מעביר הרטיה מעל גבי מכתו, אבל דא עקא 19951 

רק כדי ליהנות ולרוות נפשו הצמאה מכל אשר ראו , בתאוות העולם והנאותיו ללא שום תכלית ומטרה 19952 

, ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי יצה"י כך אמר הקבכ! מפני שאינו עוסק בתורה? ולמה הוא כן, עיניו 19953 

 19954 .אבל אם אין אתם עוסקים בתורה אתם נמסרים בידו, שאם עתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו



כל זמן שהרטיה על מכתך אכול מה שהנאתך ושתה מה , ל במשל ואמרו"נמצא כי כל מה שהזכירו חז 19955 

לא קאי על התאוות היתירות ועל ריבוי , ין אתה מתייראורחוץ בין בחמין ובין בצונן וא, שהנאתך 19956 

 19957 .ר הטבעי כאמור"וזהו היצה, אלא על אכילה ושתיה ורחיצה שיש בהם משום קיום העולם, התענוגים

הרי המכה של רעבון , ואלמלא הרטיה שעל גביו היינו עסק בתורה, ר זה מכה גדולה הוא"ואכן גם יצה 19958 

כלומר מתרחבת ומתגדלת ומעמידה את כל , וכדומה מעלה נומי האכילה וצמאון השתיה ומפלת השינה 19959 

ולזה בא תבלין התורה , העולמות´ ו בב"ועלול ליפול לבאר שחת ולאבדון גמור ח, האדם בסכנה גדולה 19960 

! הוא להורות על מעלת התורה כי רבה, וענין לשון תבלין שנמשלה בו התורה, שלא תעלה המכה נומי 19961 

כן הדבר הזה שמחשבה מעטה לשם שמים , תבלין נותן טעם בכל התבשילוכמו תבשיל בקדירה אשר מעט  19962 

וכל זה הוא רק , ונמצא בא עד תכליתו, מעלה את כל המעשה לטוב ומועיל, ז"באכילתו ועסקו בעניני העוה 19963 

 19964 !י התורה"ע

לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות , (7´פסחים נ) ל"ל לפרש מאמר חז"ח מוואלאזין ז"וכבר כתב הגר 19965 

אלא מתוך , שאין הכוונה שיבוא ללשמה לאחר זמן, שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמהאפילו  19966 

כגון אדם יושב ולומד שש , כלומר באמצע העשיה של שלא לשמה יבוא בהכרח ללשמה, שלא לשמה 19967 

ז "בכ, לשם משרה כבוד וכדומה, אף כשהוא מתחיל בלימודו היתה כל כוונתו שלא לשמה, שעות ביום 19968 

ונמצא , ואז שוכח מכל פניותיו ונגיעותיו, ו מתעורר בהנאה ותענוג אמיתי מעצם עסק התורהבאמצע לימוד 19969 

 19970 .עוסק ובא ללשמה בתוך עסקו שלא לשמה

ידועה ההלכה כי מה שאמרו דאם ההיתר הוא ששים פעמים יותר , והנה בדין ביטול איסור בהיתר 19971 

אבל אלו שנותנים , איסור מלח או תבליןזה רק בשאין ה, בטל הוא בהיתר ונתהפך להיות כמוהו, מהאיסור 19972 

, להיפוך בצד הטוב, ר"וזהו מה שנמשלה התורה כתבלין ליצה, באלף לא בטיל´ טעם בכל ההיתר אפי 19973 

! ´ומעלה את כולו לריח ניחוח אשה לה, שמחשבה אחת של לשמה נותנת טעם בכל העסק של שלא לשמה 19974 

יכנס עם כל חבילתו של שלא לשמה בתוך כלומר יבוא ו, ולכך אמרו שמתוך שלא לשמה יבוא ללשמה 19975 

 19976 .(לב אליהו)  !שערי הלשמה ויתקדש ויטהר

 19977 

 19978 מאמר רלו

 19979 ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם

 19980 .(ח"א י"י)

לומר , ה"ו של הקבי מדינ"וברש, אמר רב ביקש איוב לפטור את כל העולם כולו מן הדין (.ז"ב ט"ב) ´בגמ 19981 

בראת חמור , ע בראת שור פרסותיו סדוקות"אמר לפניו רבש, ר"ה שברא יצה"י הקב"שאנוסין הן ע 19982 

שומעין אנו , מי מעכב על ידך, בראת צדיקים בראת רשעים, ע בראת גיהנום"בראת ג, פרסותיו קלוטות 19983 

כי זה בגדר , ז אותו ממקומושממש אין כל אפשרות להזי, ר שניתן באדם"מכאן סוד גדול בענין טבע היצה 19984 

כי מציאות , ר"כן הוא ענין יצה, אשר ודאי אין כל יכולת לשנות את המציאות, חמור שפרסותיו קלוטות 19985 

להסתלק ולהשתחרר ממנו , להתפשר במשהו אתו, לשאת ולתת אתו, כמציאות של פרסותיו קלוטות, הוא 19986 

 19987 .זה מן הנמנע הוא בתכלית, באיזה אופן שהוא

, כי אין המכה במקרה, סוד גדול אנו לומדים כאן, (7´קידושין ל) ה את בנו מכה גדולהמשל לאדם שהכ 19988 

ואין נקי ומשוחרר , הכה את בנו מכה גדולה הנה זה במכוון גדול, וכאילו יש איזה דרך להתפטר ממנה 19989 

עד כדי כך שביקש איוב לפטור את כל , ללא כל עצה להסתובב ממנה, והמכה אמנם גדולה מאד, מזה 19990 

הרי איוב אשר עליו ! וכמה נורא הדבר, כי לא יכול לו בשום אופן, לם כולו מן הדין שאנוסים הםהעו 19991 

עד כדי ! הנה גם על הטבע שלו אמר כי אין לו כל עצה לו, (´איוב א) נאמר תם וישר ירא אלהים וסר מרע 19992 

כי זה , צה לשנותוגם טבע של איוב אין כל ע, כך הוא הסוד הגדול של הכה את בנו מכה גדולה סוד הטבע 19993 

 19994 !בגדר לשנות חמור מן פרסותיו קלוטות

ר ברא לו "ה יצה"ברא הקב, אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל? ומאי אהדרו ליה חברי דאיוב 19995 

, גילו לו סוד גדול, י הלכך לאו אנוסין נינהו שהרי יכולין להציל עצמן"וברש, (.ז"ב ט"ב) תורה תבלין 19996 

ולעשות משהו ישר עם , ר אמנם הוא סוד נורא מאד"ה יצה"ברא הקב כי ענין, האמנם כי אמת אתך 19997 

בראת חמור פרסותיו קלוטות טבע , זה ממש מן הנמנע, לעשות איזה ברית ישר עם הטבע, ר עצמו"היצה 19998 

ברא , אינך יורד לעומק הסוד של תורה תבלין, אבל ידיעה אחת חסרה לך, ואין כל אפשרות לשנות, היא 19999 

 20000 .יינו כי נקודת כל התורה כולה היא אך ורק תבלין ליצרה, ה תורה תבלין"הקב

 20001 

, אבל נברא לה תבלין מיוחד, ללא כל עצה להעבירה בדרכי הטבע ומהלכיה, המכה גדולה נורא עד מאד 20002 

אם אתם עוסקים בתורה אין אתם ! הנה כל היצר נמוס ינמס ואיננו, סם חיים כזה אשר בקחת אותו 20003 

ולא עוד אלא , ואם אין אתם עוסקים בתורה אתם נמסרים בידו, אתהלא אם תיטיב ש´ נמסרים בידו שנא 20004 



כל זמן , נמשלה תורה כסם חיים, ר ושמתם סם תם"ושם לעיל ת, (7´קידושין ל) שכל משאו ומתנו בך 20005 

זהו סוד תורה תבלין עד , שהרטיה זו על מכתך אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ואי אתה מתיירא 20006 

 20007 .ואתה תמשל בו, ם עוסקים בתורה הלא אם תיטיב שאתאם את, כדי ביטול היצר ממש

יש יצר ויש , ולא כמו שמורגלים לפרש כי שני דברים כאן, תבלין ולא יותר, סוד התורה כי היא תבלין 20008 

כי התורה כל עיקרה , הסוד הגדול הוא, לא כן הדבר, ובמקרה אין עצה למכת היצר כי אם בתורה, תורה 20009 

תשובה , לא היתה מציאות התורה בעולם, ולו לא נברא יצר בעולם, תרהוא אך ורק תבלין ולא כלום יו 20010 

ר יש "כלום יצה, על שאלתם תנה הודך על השמים (.ט"שבת פ) ניצחת השיב משה למלאכי השרת 20011 

, רפואה ניתנת רק לחולים, ודאי אם אין יצר אין תורה, כי אחרי שכל התורה היא רק תבלין ליצר? ביניכם 20012 

 20013 .רפואהובאין מחלה אין מקום ל

לקחת הרפואה , כי אמנם אין כל עצה בשום אופן ואופן נגד היצר כי אם בתורה תבלין, יוצא לנו לפי זה 20014 

ואדם הלוקח , והיצר כליל ינוצח, ובקחת התבלין הנה הרפואה בדוקה ומובטחה, המתובלת לעומת המחלה 20015 

או , אם במידה אי מדויקת, יכ עלינו לומר כי לא לקח את התבלין כראו"בע, את התורה תבלין ואין עזר לו 20016 

בתורה , אבל יהיה איך שיהיה אין לו דרך שניה כי אם באחת, בתנאים לא נאותים, לא בעיתה וכדומה 20017 

 20018 .ולקחת במידתה ובזמנה כחוקה הראויה, תבלין

כי ממש , הנה נורא מאד (ט"תהלים מ) כשמתבוננים במצבנו של אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו 20019 

כי נשאר המצב של רק בכוח ולא , והנה הפילוסופים מגדירים זה ביסוד של כוח ובפועל! נאבד כל האדם 20020 

ואם נרצה ! כי אם נמשל כבהמות ממש, באין שכל ולא תבונה, ס הרי נאבד כל האדם"אבל סוכ, בפועל 20021 

וכלל בלי פרטים הרי זה , נסתתרו כל הדברים בתוך כלל ללא פרט, נקרא זה בהגדרה של כללים ופרטים 20022 

 20023 .ש כאין דברממ

ל "לחז, הם ראו בכלל כל הפרטים ופרטי פרטים עד הסוף, האבות הקדושים עם זוך שכלם בתכלית האור 20024 

והם למדו והוציאו מתורה לבד , ג מידות שהתורה נדרשת בהן"הקדושים הלא נמסרה כל התורה כולה בי 20025 

צאים בספר משנה ברורה גם מנהגים הנמ, עד כל המנהגים שבאחרוני האחרונים, כל הפרטים שנכללו בהן 20026 

ואנחנו כבר נשארנו עומדים כי אם אצל , אבל מאתנו הלא כבר נאבד זה לגמרי, היה אור להם בתכלית 20027 

 20028 !כי אם נמשל כבהמות נדמו ממש, כי על כן ודאי אין כבר כל זכר מכל דבר, הכללים לבד

המקובלים הלא עומדים , וקראו זה בשם מובלע בתהום רבה, המקובלים נתנו לענין זה הגדרה יותר ברורה 20029 

ורוחב פיה של זו התהום מי , הם היודעים ומגלים לנו כי יש סוד של תהום רבה, ליד עצמה של המציאות 20030 

מה יש אתנו מכל , ועד כדי כך עד שכבר לא נשאר לנו ממש כלום, ממש אין שיעור לרבת בלעה, ידענה 20031 

הנה ? ם לחבירו כמה מקיפים הם אצלנווכן כל המצוות שבין אד, כמה גדולה אצלנו הלא תגזול? התורה 20032 

הוא הסוד של , הכל נבלע ונאבד עד ללא כלום, כל זה מגודל הסוד של הבית הבליעה המצויה בתהום רבה 20033 

 20034 .מכה גדולה

עד שתתהוה התורה כאמיתתה היא , למשוך ולהוציא את התורה מבלועת תהום רבה? ועבודת האדם מהי 20035 

, המוסר היא איך להמציא עצות להוות את התורה לתורה תבלין כל עבודת, והוא סוד המוסר, תורה תבלין 20036 

משוכה ונשואה מעל , תורה גלויה בתכלית, תורה בכל פרטיה ופרטי פרטיה, תורה בפועל ולא בכוח 20037 

, ר ואין כל יכולת נגדו"ה ברא יצה"הקב, הרטיה למכה הגדולה, היא התורה תבלין, לבליעת התהום רבה 20038 

אשר , ונכשל בעבירות נשאות ורמות, כי כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, גם אם גדול הוא לא מועיל לו 20039 

, פ התורה הנאמנה"י כלי המחזה הוא השכל הנכון ע"רק אם נשקיפה ע, לחשכת לבבנו אין רואה גודלם 20040 

ואיך זה אמנם יתכן כי לא רואים עבירות אם גם , נמצא אותם חמורים הרבה באיכותם ביתר שאת ויתר עז 20041 

 20042 .הוא הסוד הנורא של מובלע בתהום רבה? ותנשאות ורמ

הוא ? איך זה עבירות הכי גדולות נעשות לו כהיתר, (.ז"שם פ) עבר אדם עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר 20043 

עוונות ! עד שכולם נעשים לו כהיתר, הבולעת כל התורה כקטן כגדול, הסוד של הפה הגדולה של עבירה 20044 

הדש בעקביו אינו בא מחמת עצם קטנותם , (.ח"ז י"ע) הדין ז מסבבין לו ליום"שאדם דש בעקביו בעוה 20045 

עומדים הם באמת ברומו של עולם ובני האדם הם , אלא קטנים הם רק לפני העוברים, של העבירות 20046 

 20047 .הבולע כל סביביו, והכל זה מגודל הסוד של פי התהום רבה, (7´ברכות ו) המזלזלין בהם

נשיח נא מעט וירוח לנו אחת היא , חכמה ואינה מלאכה, אחת היא מצאנו, ו"עתה האם אבדה תקותנו ח 20048 

, היא בליעת התהום רבה, לשוב ולהוציא הדברים מבית בליעתם, הוא הגילוי העצום מסוד המוסר, ודאי 20049 

ד "ל כי ביהמ"ס ז"וכמאמר הגרי, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, עד שיתהוו לתורה תבלין 20050 

ללמוד תורת כל עבירה , ד השייך לפרט הלזה"וול להאדם ילך לביהמובכל פרט אשר יפגע המנ, שונות יש 20051 

 20052 .וכן לכל מצוה ולכל עבירה את תורתה, לגאוה תורה הגאוה, ועבירה לבדה

להחיות , לפרטיהם ופרטי פרטיהם, להעמיק עצמו ולהרחיב כל דבר ודבר, הוא סוד ענין של תורה תבלין 20053 

וכשהתורה מתהווה , היא התורה כמתכונתה, רבה הדברים ולהמציאן כבראשונה לפני בליעתן בתהום 20054 



ובפרט אם , ופוסקים איש לפי ערכו´ השייכות לממון בעיון גמ, אזי רפואתה בדוקה ומובטחה, תורה תבלין 20055 

מה רב כוחה להשריש לאט לאט קנין רב , המרכז יהיה על תכונת איסור והיתר לידע איך להשתמר מגזל 20056 

וכל עוד אשר יצרו יתקוף עליו , ה ושאלות השייכות לממון"ות אושאל, עד אשר יהיה שוה בעיניו, בנפש 20057 

 20058 .ל"כן ההכרח להוסיף בהתבוננות היראה ולימוד ההלכות כנ

אכן ההתהפכות מרע לטוב בלי , (אור ישראל מכתב יד) ל היה אומר"ס זצ"עתה נבין פשוט מה שהגרי 20059 

אחרי שלמדנו הסוד הגדול כי ברא  כי, היא כמו בקשת הראיה בלי עין ושמיעה בלי אוזן, לימוד המוסרי 20060 

וכי העצה האחת להעזר היא בסוד ברא , והוא בטבעיו של האדם ולא יכול לו בשום אופן, ר"ה יצה"הקב 20061 

ועל כן לימוד המוסר היא האחת ודאי , וההתהוות לתורה תבלין בלי מוסר זה מן הנמנע, לו תורה תבלין 20062 

 20063 .(דעת תורה)  .הוא סוד המוסר, חד הואלהוציא הבלוע מהתהום רבה א, לההתהפכות מרע לטוב

 20064 

 20065 מאמר רלז

 20066 ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם

 20067 .(ח"א י"י)

משל לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על , ר ושמתם סם תם נמשלה תורה כסם חיים"ת 20068 

ואם אתה , טיה זו על מכתך אכול ושתה מה שהנאתך ואי אתה מתיראואמר לו בני כל זמן שהר, מכתו 20069 

אם , ר ובראתי לו תורה תבלין"בני בראתי יצה, ה אמר לישראל"כך הקב, מעבירה הרי היא מעלה נומי 20070 

 20071 .(7´קידושין ל) ואם אין אתם עוסקים בה אתם נמסרים בידו, אתם עוסקים בה אין אתם נמסרים בידו

ולעשות שלום בביתו שלא יכשל בעץ ובאבן , כו ללכת ישר בחשכת חומרואור התורה מאיר לאדם דר 20072 

ל דהתורה "ס זצוק"וכתב הגרי, ש אם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו"וכמ, בהתאוה העכורה 20073 

מי , ר שלו"כלומר מה שהוא צריך לתבלין בשביל יצה, היינו שילמוד האדם תורה דיליה, ר"תבלין ליצה 20074 

 20075 .שקר גזילה וגניבה וכיוצא בו, למוד היטב הלכות אונאהשהוא סוחר צריך ל

 20076 ל"י ז"ש הרר"וכמ, ל את חומר העון והעונש להעובר עליו"כ בתורה ואגדות חז"וכמובן שצריך ללמוד ג

צריך שילמוד גנות העבירות וההפסד , ואחר שילמוד וידע המצות ומה הן העבירות, (´ת ריש שער ג"שע) 20077 

וזאת הידיעה , ולהוכיח עצמו בזכרון העונשים ולייסר זולתו, נפשו מהןוהאבדון הנמצא בהן להרחיק  20078 

ז צריך ללמוד בעיון רב ובהתמדה רבה ולחזור עליהם עד אשר תתפעל הנפש ועד "וכ, כ"תיקרא מוסר ע 20079 

 20080 !אשר תטהר

צריך ללמוד , וכן הדבר בכל מידה אשר ירגיש האדם כי הוא לקוי בזה או חלש לפי טבעו שנולד בו 20081 

כללו של דבר בכל מה שימצא האדם חסר צריך שימלאנו באור התורה ואור , תורה הנוגעת אליובמיוחד ה 20082 

אל יאמר אדם מוטב , ל"ר מפיל בה חללים רבים מאד ר"כ בהתאוה הידועה שיצה"כמו! תורה יחייהו 20083 

ואל ל מוטב שיהיו שוגגין "ולא על כגון דא אחז, זהו עצת היצר, ו לא מיניה ולא מקצתיה"ח, שאהיה שוגג 20084 

ל לידע ולזכור תמיד את הדברים המביאים לידי תאוה "אלא ילמוד היטב בפסוקים ומאמרי חז, יהיו מזידין 20085 

 20086 .זו

שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי , (ב"ב מאיסו"כ´ סוף פ) ם"ש הרמב"וכלל גדול נקוט בידך מ 20087 

ואי אפשר לשני דברים , בלבכי התאוה נתונה , ק בדבריו מה שאמר בלב פנוי מן החכמה"ודו, מן החכמה 20088 

כ לכשימלא לבו בחכמה אין "משא, לכן במקום שאין שם חכמה תימצא התאוה, מנוגדים שיהיו בלב אחד 20089 

 20090 .מקום להתאוה

ואמרו חכמים גזל , ם אין לך דבר בכל התורה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות"ל הרמב"וז 20091 

ראוי לו לאדם לכוף יצרו בדבר זה ולהרגיל עצמו  לפיכך, ועריות נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן 20092 

, ויזהר מן היחוד שהוא הגורם הגדול, בקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעה נכונה כדי להינצל מהן 20093 

ובחכמה הוא אומר אילת , גדולה מכל זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה 20094 

אם , ל"ט וז"א הי"וכן כתב בפכ, ל הזהב"הבתה תשגה תמיד עכאהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת בא 20095 

 20096 .ש"יבוא לו הרהור יסיע לבו מדברי הבאי לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן עיי

ואז , ואכן זהו העיקר הגדול ויסוד כל הזהירות להסיח דעתו מהרהוריו הרעים ולהסיע לבו לדברי תורה 20097 

ואדרבה ימלא לבו בתאוה קדושה וצמאון נפלא להגות בתורה , וישכך סערת יצרו וינוחו גלי ים תאוות 20098 

ימשכו אחרי , תחת אשר כל האברים ישרתוה, ל שם שאם יתקן התאוה"י ז"כ הרר"וכ, ת"ולעבוד את השי 20099 

כי אין לך מסך , כ"וזך ישר פעלו ע (א"משלי כ) ´שנא, השכל וילוו עליו וישרתוהו ויכשרו כל הפעלים 20100 

, אבל זך ישר פעלו, מהתאוה האוטמת וסותמת לבו של אדם מכל חכמה, כל והלבמבדיל יותר גדול בין הש 20101 

 20102 .מי שהוא זך מן התאוות כל מעשיו מתוקנים ומיושרים

יוחנן ´ ש פלוגתא דר"כמ, ודע וזכור זאת כי האומר אינני יכול לשבור תאותי ולעמוד נגד טבעי זה מינות 20103 

ל אומר יסתם "ורשב, יה יכול פרעה לעשות תשובהי אמר יש פתחון פה למינים שיאמרו לא ה"ר, ל"ורשב 20104 



אם , אלא בכל מצב יש אפשרות לאדם לשוב, ע לא פליגי שהמינים אומרים כן"אבל כו, פיהם של מינים 20105 

ש בא אל פרעה כי אני "כמ, ואם בדרך רחוקה ובכבדות, ש כי קרוב אליך הדבר מאד"בדרך קרובה כמ 20106 

 20107 .משום אדם ובכל מצב שהוא אבל לא נאבדה תקות התשובה, הכבדתי את לבו

ת עם ברואיו כי הכין להם "מן הטובות אשר הטיב השי, ל"ל שכתב וז"י ז"ואפשר לומר שזוהי כוונת הרר 20108 

על כן יורה ´ טוב וישר ה´ שנא, הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולמדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו 20109 

ישעיה ) ´שנא, דו לא סגר בעדם דלתי תשובהואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בג, חטאים בדרך 20110 

 20111 .(א"ת פ"שע) כ"שובו לאשר העמיקו סרה ע (א"ל

, ה עוזר להם ומכין להם הדרך לתשובה"לאותם אנשים שלא חטאו הרבה הקב, ויש לפרש דהכי קאמר 20112 

ת לשוב "הם לא נעזרים מאת השי, א שהרבו לפשוע ולמרוד"אבל בנ, ש על כן יורה חטאים בדרך"כמ 20113 

שובו , מ לא סגר בעדם דלתי תשובה שאם ישובו יקבלם"ומ, ועוזב אותם על טבעם וזהו כבדות הלב, אליו 20114 

, את לבבם לבל ירגישו עוצם פשעם´ וסגר ה, דהיינו אותם שהעמיקו לפשוע ולמרוד, לאשר העמיקו סרה 20115 

 20116 .(לב אליהו)  .אבל דלתי תשובה לא סגר בעדם, הנה לבבם סגר

 20117 

 20118 מאמר רלח

 20119 על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם ושמתם את דברי אלה

 20120 .(ח"א י"י)

ואמר לו בני כל זמן שרטיה זו , משל לאדם שהיכה בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו, ר ושמתם"ת 20121 

 20122 מיואם אתה מעבירה הרי היא מעלה נו, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ואין אתה מתירא, על מכתך

שאין בכל התורה כולה תג כל דהו , סוד הנומי הוא שאם אתה מעבירה לרגע מיד יש נומי, (´קידושין ל) 20123 

רגע אחד בלי , עד שאם מסיר הרטיה לשעה קלה, כ מבהיל"ומצב הדברים הוא כ, שלא יהיה רטיה למכה 20124 

 20125 .מיד מעלה נומי, תורה

מכירים אנו כמה גדול הוא סוד היצר , רממה שכל התורה כולה אינה אלא תבלין ורטיה ליצ, ומזה גופא 20126 

אז , כשמבינים כן סוד היצר, שאם אתה מעבירה אף רק לרגע מיד המכה מעלה נומי, וכמה גדולה הסכנה 20127 

שבכדי שלא יעלה נומי אין שום עצה , מבינים כבר מה היא הרטיה על מכתך ומהו הסוד של תורה תבלין 20128 

 20129 .דם ישנו הסוד של נומיובכל פעולה ופעולה של הא, ק"אחרת זולתי תורה

מיד הרי , א בלי תורה"אם רק אתה מעבירה ז, בדרגא הכי גבוהה´ שאפי, נקח לציור ענין אכילה ושתיה 20130 

עד שאדם מתפלל , (.ברכות לב)א  פן תאכל ושבעת ורם לבבך כריסא מלא זיני ביש, היא מעלה נומי 20131 

עד כגון זה הוא , (ו"ר כ"תדא) ך מעיושיכנסו דברי תורה לתוך מעיו יתפלל שלא יכנסו אכילה ושתיה לתו 20132 

 20133 .מצב הדברים בלי תורה

שמבאר את כל מצוות התורה איך שכולן ניתנו רק בשביל סוד , ל בהקדמה"ד ז"ועיין בבעלי הנפש להראב 20134 

וזה , ק שלא יהיה נומי"עד שאין שום תנועה וזיז אם הוא בלי תורה, שכל חללו של עולם מלא נומי, הנומי 20135 

כ גדול הוא היסוד "כ, אל נא תעבור מעל עבדך, בכל תנועה שלהם´ ול של האבות הקהיה סוד הפחד הגד 20136 

 20137 .עד כדי כך שגדולה הסכנה בהיסח הדעת כל דהו, של נומי

כבר , אשר יפרק כל הספקות ויתגלו בו סודות אלוהיות, וראיתי בעצתי ענין מופלא מאד, א"ג פנ"נ ח"ובמו 20138 

והאיש , פי שכל כל משכיל תהיה שמירת הבורא דבקה בוכי כ, ביארנו בפרקי שמירת הבורא לברואים 20139 

ותהיה שמירת הבורא דבקה , תמיד´ הוא אשר לא יסיר שכלו ולבו מהיות לפני ה, השלם המשיג השלמות 20140 

זה האיש תהיה , והאיש השלם שהוא שלם בהשגתו אבל ירפה מחשבותיו לעתים מלחשוב בבורא, בו 20141 

כ יראה לי כי מי "וע, בדל ממנו בשעת עסקו בעניני העולםות, דבקה בו בשעת מחשבתו בלבד´ שמירת הא 20142 

וכפי אורך , לא מצאתהו הרעה אלא בשעת התרשלותו, שימצאוהו רעות ותלאות מן החסידים השלמים 20143 

 20144 .כן יהיה עוצם הרע, ההתרשלות או חסרון הדבר

כל , בת תמותאמר לו בש (ט"תהלים ל) קצי´ ע הודיעני ה"ה רבש"אמר דוד לפני הקב, (7´שבת ל) ואמרו 20145 

קם מלאך המות קמיה ולא יכיל , ההוא יומא דבעי למינח נפשיה, יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולא יומא 20146 

, נפק למיחזי ונח נפשיה, אתא מלאך המות סליק ובחיש באילני, ליה דלא הוא פסיק פומיה מגירסא 20147 

 20148 .ולכאורה הרי כבר נגזרה גזרה שימות ומה הועיל בזה תלמודו

ימצאוהו רק בעת , שמי שהוא מן החסידים שמצאוהו רעות ותלאות, ם"יסוד הרמבומתבאר מזה  20149 

פ מהלך וחשבונות מדרכי "וצריך להבין שגם ענין ההתרשלות הוא ע, ההתרשלות אבל בהיותו דבוק לא 20150 

י עצתו של מלאך "וודאי דוד ביום אחר לא היה בא לידי התרשלות ע, כי הרי איך זה נביא מתרשל, שמים 20151 

, מ לבקש תחבולות להתרשלותו"פ צריך היה מה"אבל עכ, ה להתרשלות זו דרך וחשבון שמימיוהי, המות 20152 

השגחת הבורא ´ והוא משום סוד הדבקות שבשעה שאדם דבק בה, ולולא זאת לא היה שולט בדוד כלל 20153 

 20154 .דבקה בו



´ בכם כי מאהבת ה´ לא מרובכם מכל העמים חשק ה, תמיד´ וזהו סוד הכלל ישראל שהם דבקים בה 20155 

וכאמרם או יהודי , תמיד מבלי להתפרד לעולם´ ן שהטעם הוא משום שהם דבוקים בה"כתב הרמב, תכםא 20156 

ומשום זה זכו , תמיד´ וזהו סוד האבות הן הן המרכבה שהיו דבוקים בה, בכם´ ז חשק ה"ומשו, או צלוב 20157 

הכלל ישראל שמסוד הדבקות של , ל שומר עמו ישראל לעד"וזהו שתקנו חז, ניצב עליו לשומרו´ לדרגה ה 20158 

דבק בהכלל ישראל לא יפרד מהם ´ א שהבורא ית"ז, מזה יוצא שומר עמו ישראל לעד, ´אל הבורא ית 20159 

 20160 .לעולם

, ומדידת הדברים הוא בגודל החיבור מצד אחד, כל המשא ומתן שעליו סובב הכל הוא רק החיבור והדיבוק 20161 

בלכתם לדבר מצוה שמא יופסק ´ ביראה ופחד תמיד אפי´ ולכן היו האבות הק, ובמידת הריפוי מצד אחר 20162 

וידעו הסכנה הגדולה הצפויה להם , וזה בא מצד היראה הגדולה שהיה להם ביודעם סוד הנומי, החיבור 20163 

כ גדולה "דבהיסח הדעת הכי קל כבר אינו עמך והסכנה כ, בכל דהו של התרשלות, בהיסח הדעת הכי קל 20164 

 20165 .יבור והדבקותולכן היתה עבודתם לחזק ולגדל הח, עד והכני אם על בנים

במידה שהאדם הוא , והמתבאר מזה שבה במידה שאדם יודע מהו סוד הנומי ומהו סוד היצר ומהי הרטיה 20166 

כל , כשהוא מבין שכל ענין האבות הן המרכבה, במידה זו הוא מבקש עצות איך לחזק החיבור, ביראת חטא 20167 

בל על נפשו ויבקש עצות שלא אז יק, ניצב עליו הוא אך ורק בכדי לשומרו שלא יתלכלך בחטא´ ענין ה 20168 

´ אבל בלי מידה זו של יראת חטא מבטל אדם מלימודו אפי, שלא להפריד להחליש החיבור, לבטל אף רגע 20169 

 20170 .שעות שלמות ואינו דואג כלל

יעקב אבינו , ומדברינו יוצא לימוד לאדם מהו ענין יושב אהל שמהותו שהוא מחובר ומדובק בלי הפסק 20171 

ומזה תצא לנו הערה נוראה מהו , תמיד בלי הפסק´ שהיה מחובר עמו ית, תארו הכתוב בשם יושב אהל 20172 

שענינו , התמדה הוא ענין התמדת החיבור, שהוא ענין הכרחי עד מאד וחיי נפש ממש, ענין התמדה בלימוד 20173 

 20174 .הוא התדבקות בבורא עולם

 20175 .(ט"צ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 20176 

 20177 מאמר רלט

 20178 .(ט"א י"דברים י) ביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומךולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך ב

, (.א"שבת י) ש ולתפילה"אבל כגון אנו מפסיקין לק, י וחבריו שתורתן אומנותן"ש אלא כגון רשב"י ל"אר 20179 

כ אין מפסיקין "כ אנו ג"וא, ותפילה דרבנן ולא דחי דאורייתא, ש דאורייתא"וקשה הלא טעמא הוא דק 20180 

כי , כי עיקר התפילה היא מוסר, הנה ידוע בכל הראשונים, ז דבר ברור"ואמרנו ע? מדאורייתא לדרבנן 20181 

אך עיקר התפילה להזכיר את , אם יצדק יתן לו בלא בקשתו, ה אינו צריך להזכיר לו מה שמבקש"הקב 20182 

ויש לי ראיות הרבה , פ התורה יתן לו בקשתו"ואם יצדק ע, כי יש בורא עולם וכל צרכיו תלויים בו, עצמו 20183 

 20184 .ז"סח התפילה גופיה מעיד עוגם נו, ז"ע

ולא עוד אלא שכל מצות התורה יסודן , ת"ע מה"ויראה הלא מ, ז הלא מוסר היא ההתבוננות ביראה"ועפי 20185 

שנכפלת מצות יראה , ולא עוד אלא שמבואר בספר מעלות התורה, יראה כמבואר בראשונים באר היטב 20186 

ומקיים , א"להפסיק לתפילה להתבונן בירהרי בודאי יש לנו , לבד בנביאים וכתובים, ב פעמים בתורה"נ 20187 

 20188 .וגם הוא יסוד כל התורה כולה, כמה מצות ביחד כמספר שהוכפלה

פ "יראה פנימית המושגת ע, י וחבריו כבר יש להם יראה והגיעו למדרגה היותר גדולה"אלא שרשב 20189 

ש "ין בין לקמפסיק, אבל כגון אנו הצריכים עדיין ליראה ולהתלמד מתפילה, (א"שבת ל) כמבואר, התורה 20190 

ומה , אנן מה נאמר, ואם רבי יוחנן אמר שהוא וחבריו צריכין עדיין להתלמד מצות יראה, בין לתפילה 20191 

הרבה מוסר צריכים , ואם יאמרו הלא התפילה היא מוסר, נואלו האנשים האומרים כי אין צריכים מוסר 20192 

חכמה )  .ז"ע כמו שהנסיון מעיד, עד שתהיה לו התפילה להתלמד ממנה יראת שמים, ללמוד 20193 

 20194 .(י"ק´ א מא"ומוסר ח

 20195 

 20196 מאמר רמ

אלהיכם ללכת ´ כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה לאהבה את ה 20197 

 20198 .(ב"א כ"דברים י) בכל דרכיו ולדבקה בו

אלא שהחסד של תורה ? ולמה ציותה התורה עליה, מידה זו של חסד השכל מחייבה גם בלא ציווי התורה 20199 

, שכל האנושי מחייב להרגיש את צער חבירו עוניו וחלישותו, לגמרי מאותו חסד שהשכל מחייבו שונה 20200 

, אבל התורה דורשת מהאדם לא להסתפק בחיוב זה, ולהשתדל להטיב עמו להפיג צערו להעשירו ולחזקו 20201 

או , מפני סיבת מצבו הפרטית שנתחנך בו, אלא להרגיש גם בצער חבירו מה שחבירו בעצמו איננו מרגיש 20202 

 20203 .ולהטיב עמו אף בזה, מהשפעת המצב הכללי של סביבתו



כשישתחרר מטבע חינוכו או מהטבע , יש יסוד להרגשת חסרון זה, כי בתוך תוכו בעומק עומקו של לבו 20204 

הרגשה , מהשפעת הצרות והסבל שכל עמו חי בהם זה מאות שנים, אשר ירושה היא אצלו מדור דור 20205 

ולהשתדל להטיב לחבירו לפי המידה , שראל חייב להרגיש אותהכל איש י, עמוקה כזו מחייבת התורה 20206 

 20207 .ובעומק פנימיותו האדם מרגישם ודורש מלואם, כי גם הרגשות אלה חלק מהחיים המה, שהיא מחייבת

הלך ופסק להם , מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים, (ג"מ פ"ב) ´איתא בגמ 20208 

אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי ! ר לו בניאמ, וכשבא אצל אביו, מזונות 20209 

אלא צא ואמור להם על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקוטנית , חובתך עמהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב 20210 

אם יש להם לחם צר ומים , פועלים אלו שלא טעמו טעם עושר מימיהם ורובם עניים בני עניים הם, בלבד 20211 

לאנשים אלו אם אתה נותן להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת , חה גדולה היא אצלםשמ, לחץ בכל יום 20212 

 20213 .ידי חובתך

מפני שהן בני , דרישה שגם שולחן מלכים אין בכוחו למלאותה, דרישה יותר גדולה יש להם בענין מזונות 20214 

ו ובין מרחק גדול מבדיל בינ! לא ולא? האם יודע הוא הפועל מדרישת נפשו זאת, אברהם יצחק ויעקב 20215 

ואומרת עליו שסעודת שלמה אינה נקראת מזונות , אבל התורה מרגשת אותה עד עומקה, ידיעת הרגשה זו 20216 

מוכרח היה לחזור ולומר להם שאין להם עליו אלא פת , ואם בנו פסק עמהם לתת להם מזונות, אצלו 20217 

 20218 .וקוטנית בלבד

מה שאין בשכל האנושי שום , רהעומק הסתכלות התורה בנפש האדם ובהרגשותיו נותן מקום לחסד של תו 20219 

והכתיב ויהי לחם , למימרא דסעודתא דאברהם אבינו עדיפא מדשלמה, (ו"שם פ) ´איתא בגמ, מבוא בו 20220 

ר חנן בר "א? ולמה לי תלתא תסגי בחד, הכא לכל ישראל, ומתרץ התם תלתא תורי לתלתא גברי, שלמה 20221 

, נדמו לו שמשתחוים לאבק רגליהם אורחים אלו שכערביים, רבה כדי להאכילן שלוש לשונות בחרדל 20222 

אבל אברהם אבינו מצא לנחוץ ? ובשר בן בקר רך וטוב, האם לא תספיק להם סעודה של חמאה וחלב 20223 

המצאת עונג , להאכיל לכל אחד לשון בחרדל, להמציא להם גם עונג בסעודה מה שלא היה בסעודת שלמה 20224 

 20225 .כזה היא תוצאה מעומק הסתכלות בנפש האדם והרגשותיו

ובכן אין האדם רשאי להגביל , אין קץ לעשירותה ועומק דרישותיה, (ג"אבות פ) אדם שנברא בצלם חביב 20226 

חוב על האדם לנער את האבק , אלא אדרבא חייב להעמיק לחפש את מצפוניו ולגלותם, את רוחב לב זה 20227 

, וכהומהשפעת חיי הפשטות והגסות של הסביבה אשר חי בת, העבה שנצבר עליו זה כמה ממצביו השונים 20228 

 20229 .לפענח נעלמות כאלה שהמה לפעמים גם ירושה של הרבה דורות, עבודה רבה היא גילוי נסתרות אלו

אין קץ וגבול למעשה , ומודדו במידה של גדלות הראוי לו, האדם המכיר את חבירו כמו שהוא באמת 20230 

, לטובה כזוואם אותו מקבל הטוב אינו מוצא את עצמו לראוי , החסד שהוא מוצא חובה בנפשו לעשות לו 20231 

כי העשיר שאינו יודע , ראוי הוא לרחמים גם על חסרון הרגשה זו, כי עוד לא התרומם ממצב פשטותו 20232 

האדם שבא לכלל הכרה כזו צריך ליתן ! לא? אבל האם בשביל זה יגרע חלקו, מעושרו הלא עני הוא 20233 

עונג יותר גדול ואם ביכולתו של אברהם היתה לענג אנשים ב, לחבירו כל מה שבכוחו וביכולתו לתת 20234 

 20235 .הלא חובה עליו למלא את הדרישה העשירה של נפשות אלה, מסעודת שלמה בשעתו

ה הוציא "עד שהקב, חולה מסוכן, באיזה מצב היה אז, אהבת חסד של אברהם אבינו נפלאה היא ביותר 20236 

ם ולכאורה אדרבא יטריח עצמו ויטול שכר יותר כי לפו, (ו"מ פ"ב) חמה מנרתיקה כדי שלא להטריחו 20237 

אבל , ה סדרי בראשית כדי שלא להטריח אותו צדיק"כ ששינה הקב"אלא שהיה מסוכן כ, צערא אגרא 20238 

, לא פטר עצמו בטענת אונס אפילו כגון זו, אהבת חסד של אברהם לא הניחה לו להיות יום בלא אורחים 20239 

 20240 .(שם)א  אמר עבדא לית ליה הימנות, נפק ולא אשכח, שדריה לאליעזר לברא

לא , נפק איהו, לית ליה הימנותא אם איננו מוצא אורחים, משקה מתורת רבו לאחריםעבד זה שדולה ו 20241 

אלא רדף , המתין עד שהאורחים יבאו אצלו ואז יתן להם את סעודתו היותר חשובה משולחן מלכים 20242 

שלח שלוחים , המציא להם פתחים בכל צד כדי שלא יצטרכו לפסוע גם פסיעה יתרה סביב ביתו, אחריהם 20243 

 20244 .בשעת סכנה כזו שמן השמים פטרוהו מעשיית חסד, ובאיזה זמן ומצב, בעצמו לחפשם הלך, אליהם

שאורחים , לכן הוציא חמה מנרתיקה, ה שאברהם לא יחדל מעשות חסד בשביל פטור שלו"יודע היה הקב 20245 

עד שראה , כ"אבל אהבת החסד שלו הציקתו כ, החפצים ליהנות מסעודתו של אברהם לא יוכלו לבוא שמה 20246 

להמציא לו מלאכים , ושינה עוד פעם סדרי בראשית, צערו הגדול ממה שחסר לו עם מי להטיבה ב"הקב 20247 

 20248 .זו מדרגת אהבת חסד של תורה, בדמות אנשים כדי שייטיב עמהם

ה "עשה הקב, כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, ומה שמפליא ביותר הוא מה שאמרו שם 20249 

נראה כאילו היתה גם איזו , י שליח"ה לבניו ע"עשה הקב ,י שליח"וכל מה שעשה אברהם ע, לבניו בעצמו 20250 

גם במצב סכנה כזה שהיה פטור וכמעט , תביעה על אברהם על שלא עשה הכל בעצמו בלי שום שליח 20251 

אף שלצורך האורחים יותר טוב שיעשו רבים משיעשה , אבל אם עשה בעצמו היה לו לעשות הכל, אסור 20252 

אבל בשביל כבודם יותר טוב הוא , (שם) דמטיא איתי לקמייהוכי אז נעשה הכל במהרה כמו דקמא , יחיד 20253 



שאבק רגליהם הוא סמל , באותם שכערבים נדמו לו, ובאיזה אנשים הכתוב מדבר, שיעשה הכל בעצמו 20254 

 20255 .אלהות שלהם

גם בשעת סכנה , לאנשים כאלה דרשו מתן כבוד כזה שנשיא אלהים יטריח עצמו עבורם בכל פרט ופרט 20256 

חובת איש , (ל"ילקוט תת) ל חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי"מרו חזעל חסד כזה א, גדולה 20257 

חובה עליו להכיר את דרישת לב חבירו , ישראלי להשלים מעשיו כמו שהשלימו אותם אבותינו הקדושים 20258 

דרישות כאלה צריך האדם , דרישה שאין חבירו יודע ממנה כלל ואין לו הרגשה בחסרונה, היותר עמוקה 20259 

 20260 .אותן ולמלא אותן בכל יכולתולהכיר 

ישנם גם , לבד מה שחידשה התורה בה דברים שאין מקבל הטוב מרגיש בחסרונם, מידה זו של אהבת חסד 20261 

, דעת בני אדם בעשיית חסד הוא באופנים כאלה, חידושים גדולים באותם דברים שאדם מרגיש בחסרונם 20262 

שים אומללים האלה מרגיש האדם חובה להטיב על אנ, עני מעוניו, חולה מחוליו, להציל עשוק מיד עושקו 20263 

על מה שחסר לו נגד , לא לבד שאין האדם מרגיש חמלה ורחמים עליו, אבל לעשיר מופלג, את מצבם 20264 

אבל התורה , אלא דרכם של בני אדם עוד להתקנא בו על אותו מעט שיש לו, עשירים יותר מופלגים ממנו 20265 

 20266 דקה לעניים וגמילות חסדים בין לעניים בין לעשיריםשצ, אומרת גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה

 20267 .(ט"סוכה מ)

להמציא להם אותו התענוג והאושר שיש לעשיר , אהבת חסד צריכה להיות גם לעשירים היותר גדולים 20268 

, ולא חסד בלבד, מפני שגם עשיר מרגיש את עצמו עני לעומת עשירים יותר מופלגים, יותר גדול ממנו 20269 

גם אותה מצוה אינה דוקא לעניים מדוכאים אין להם אף , עניים ולא לעשיריםאלא גם צדקה שהיא רק ל 20270 

 20271 .מזון סעודה אחת וכדומה

אבל , יש להם בית וכלי בית הרבה ואפילו הם של כסף וזהב, אלא גם לעניים שנחשבים אצלנו לעשירים 20272 

חפצים , חבה ביותרומכיון שדעתם ר, (ג"רנ´ ד סי"יו) אין להם קרן כדי שיתפרנסו הם ובני ביתם מהריוח 20273 

אם יחסר זאת , דברים הראוים לעשיר היותר מופלג בעולם, הם גם סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו 20274 

והובא , (ז"כתובות פ)א  כדאית, אשר יחסר לו כתיב, חובה של צדקה להמציא לו את כל אלה, לאדם 20275 

 20276 .(מהלכות מתנות עניים להלכה´ ז´ פ) ם"בהרמב

לא בנקל הוא להבין , היה נקרא מכבד את הבריות, האדם היתה עומדת עליודבר גדול כזה אף אם דעת  20277 

אופן כזה להמציא לחבירו עבד לרוץ לפניו שהוא מעין , (ח"ברכות כ) ל הזהרו בכבוד חבריכם"במאמר חז 20278 

כל דבר שחסר לאדם , והתורה אמרה אחרת, אבל בכל אופן נתינה של כבוד היא, כבוד של שרים גדולים 20279 

שהרי עני הוא באותו , אין זה נתינת כבוד אלא נתינת צדקה, יהיה איזה כבוד שיהיה, חסרונווהוא מרגיש ב 20280 

 20281  .ומזה נוכל להבין מהו החסד שעליו ציותה התורה אף לעשירים, זו היא צדקה שהיא רק לעניים, דבר

 20282 .(אור הצפון)

 20283 

 20284 מאמר רמא

אלהיכם ללכת ´ לאהבה את הכי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה  20285 

 20286 .(ב"א כ"דברים י) בכל דרכיו ולדבקה בו

, פלא הוא הדבר, (י שם"רש) הוא גומל חסדים ואתה גמול חסדים, הוא רחום ואתה תהא רחום, בכל דרכיו 20287 

´ הלא כל הבריאה כולה אך חסד ה? ראיה אחרת מתחילתה של תורה בענין החסד אלא זו´ וכי אין לגמ 20288 

אדון עולם אשר , הלא הוא היה קודם הבריאה, וכי מה צורך היה לבורא במה שברא! העולם חסד יבנ, היא 20289 

בורא , וכל מה שברא הוא רק להטיב עם האדם, ולא היה לו צורך בה כלל, מלך בטרם כל יציר נברא 20290 

ולא רק , (ג"תתכ´ סי´ א א"הרשב) טבע בהן טבע של חסרון כדי שימלא חסרונן, נפשות רבות וחסרונן 20291 

ואילו לא חטא , שמלאכים היו צולים לו בשר וסוננים לו יין, ר"ל עונג גשמי כגן עדן של אדהמלואים ש 20292 

 20293 .האדם עדיין היו כל האנשים יושבים שמה ומתענגים לדורי דורות

וכדי שהעונג יהיה , ז"שיפה שעה אחת בו מכל חיי העוה, ב"אלא אף מלואים של עונג רוחני נצחי כחיי עוה 20294 

נתן לו , אלא יחשוב שהוא יוצר החסד הזה בשבילו, חסד זה מעין נהמא דכסופאשלם ולא ירגיש האדם ב 20295 

וזה הלא , וזוכה בעולמות עליונים ותחתונים, ואם בחר בטוב אזי שכר בחירתו הוא נוטל, את כוח הבחירה 20296 

 20297 .ומה ערך לחסד של כתנות עור שאינו אלא פרט קטן? היש חסד גדול מזה, הוא תחילתה של תורה

של ´ ה´ שני שמות ה, (7ז"ה י"ר) ל"אמרו חז, מה חסד של קודם החטא לחסד של אחר החטאאלא אינו דו 20298 

כל הבריאה והחסד הגדול , לאחר שיחטא ויעשה תשובה´ וה, קודם שיחטא´ ה, ג מידות שתי מידות הנה"י 20299 

 20300 ויצירת האדם העולה על כולנה אשר חכמתו, לדעתן נבראו, בקומתן נבראו, שהיה נראה בראשית יצירתה

כל זה נכלל בחסד המידה הראשונה , עד שביקשו המלאכים לומר לפניו קדוש, מרובה מחכמת המלאכים 20301 

, נפש החוטאת מה תהא עליה, אין מקום עבורו בבריאה עוד, וכיון שחטא האדם חטא קל, קודם שיחטא´ ה 20302 

 20303 .נפש החוטאת תמות



המקום היותר נבחר בשלמות לא רק בגן עדן שהוא , ואין מקום לאדם, לאחר החטא כלה כל החסד הזה 20304 

עד , עד כאן מגיע שפע החסד של המידה הראשונה! תמות, אלא אף בבריאה חרבה ומקולקלה, הבריאה 20305 

היא הנותנת חיים , לאחר שיחטא´ לחסד ה, לאחר החטא זקוק האדם לחסד גדול מזה, החטא ולא יותר מזה 20306 

מו הראשון בגן עדן ומלאכי מעלה אך לא מקו, אז יש מקום בחיים עבורו, לאדם ובלבד שיעשה תשובה 20307 

בחסד זה של המידה השניה חי , ולחיות חיים של ארבעים קללות, אלא להיות מגורש מגן עדן, ישרתוהו 20308 

 20309 .ר תשע מאות ושלושים שנה"אדה

חסד קטן של אחר החטא אף אם עשה , נמצא שחסד המידה השניה עולה בהרבה על חסד המידה הראשונה 20310 

ל ראיה מכותנות "לכן הביאו חז, הבריאה כולה שהיא חסד של קודם החטא גדול יותר מחסד של, תשובה 20311 

אבל גדול הוא מחסד הבריאה כולה , אף שהוא קל ערך, עור שהוא החסד הראשון תיכף לאחר החטא 20312 

 20313 .שהיא לפני החטא

, ובכן כל חטא וחטא אף אם כבר עשה תשובה עליו, רק חסד המידה השניה עמד לו שלא אבד מן העולם 20314 

וכל מה שיוסיף האדם , ה לאין שיעור"מגדיל את מידת החסד של הקב, יותר אם לא עשה תשובהוהרבה  20315 

מתגלה בזה , ועולם כמנהגו נוהג, וכל מה שירבו הדורות לפשוע והבריאה עדיין עומדת לרשותו, לחטוא 20316 

 20317 !ת אתנו כיום"ובכן מה רב הוא חסד של השי, ת יותר ויותר"חסד השי

, אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו, גורל עם ישראל בגלותו המר, נומתאוננים אנו על קשה גורל 20318 

הטבוע בכל ´ איה חסד ה, השאלה תנקר את מוחנו, ובערב נאמר מי יתן בוקר, בבוקר נאמר מי יתן ערב 20319 

רגילים אנו להתנחם במעט החסד שלאחר כל היסורים , ולמה מסתיר הוא פניו מבית ישראל, הבריאה 20320 

קינה לאסף מבעי , מזמור לאסף אלהים באו גויים בנחלתך (י שם"ברש7 א"קידושין ל) ל"זכמאמרם , האלו 20321 

נחמה זו היא מעין , ומתוך כך הותיר פליטה מישראל, ה חמתו בעצים ובאבנים"אלא שכילה הקב, ליה 20322 

 20323 .הסתפקות במועט בחסדו של מקום

כי חורבן העולם ויסוריו , עולםמעולם ועד ´ חסד ה, אתנו הוא בלי גבול ובלי סוף´ חסד ה, לפי האמת 20324 

זקוקים המה , וכל מה שמוסיפים הדורות לחטוא, הרבים מראים על החטאים הרבים של בני דורנו זה 20325 

יש בהם ממידת , חיים היותר דחוקים, ואז החסד היותר קטן, לאחר שיחטא´ לחסד ה, לחסד יותר גדול 20326 

 20327 .ת שעברוהחסד הרבה יותר ממה שהיה בחיים טובים ושלוות השקט בדורו

לחסד , כי הוספה הוא לחסד הגן עדן, כל פרט ופרט ממנו גדול הוא לאין ערוך מחסד כל הבריאה כולה 20328 

הוספה של חסד זה , ולשפע התענוגים והעידונים שברא בשביל האדם של קודם החטא, העולם ומלואו 20329 

מידה השניה אינה גם חסד ה, לפי מצבנו כיום, מדור לדור, מתקופה לתקופה, הולך ונתוסף מחטא לחטא 20330 

ובכן מה רב וגדול הוא חסד , וזקוקים אנו כבר לחסד של שאר המידות לארך אפים ורב חסד, מספיקה לנו 20331 

 20332 .שהוא מעולם ועד עולם´ חסד ה, אתנו כיום´ ה

, אך צרה היא השגתנו והכרתנו בחסדי המקום עם הבריאה כולה, ת אתנו"גדול הוא לאין ערוך חסד השי 20333 

´ ור, אמר רב יהודה מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה, על הגשמים מאי מברך ,(7ט"ברכות נ) אמרו 20334 

עד כדי כך , אילו פינו מלא שירה כים אין אנו מספיקים להודות לך על אחת מני אלף, יוחנן מסיים בה 20335 

בהרגשת הכרת טובה גדולה שכזו אנה אנו ! ת שבכל טיפה וטיפה של גשמים"ל את חסד השי"העריכו חז 20336 

 20337 .באים

´ כי רב וגדול הוא חסד ה, אתנו´ חטאנו עוינו פשענו ועדיין לא כלה חסד ה, מה רב המרחק מאז ועד עתהו 20338 

להכרת טובה בברכה של , אינו דומה הכרת טובה בברכה של שחרית, עם הפושע הרבה מהפושע מעט 20339 

כי לחסד , כן אין הבקשה שוה, וכמו שאין ההודאה שוה, כי כמה עוונות ופשעים נתוספו בינתיים, מנחה 20340 

 20341 .אף לאותו דבר עצמו מאחר שחטא בינתיים, מסוג אחר הוא נצרך

ומצפה , והאדם שקוע בחטא, המקיף את כל החיים´ ואין שיעור ואין סוף לחסד ה, מלאה הארץ´ חסד ה 20342 

מה הוא , הוי דומה לו, וליצור נברא זה אמרה תורה והלכת בדרכיו, אתו ולרחמיו על כל מעשיו´ לחסדי ה 20343 

האפשר לו לאדם המוגבל בכוחותיו להקיף את כל הבריאה ? האפשרי הוא הדבר, תה רחוםרחום אף א 20344 

אילו פינו מלא שירה כים אין אנו מספיקים אף להודות , ולהיות לרב חסד מעין חסדו של מקום, בחסדו 20345 

, ואיך זה דורשים מאדם כזה להיות מקור החסד עם הבריאה כולה, על כל החסד שעושה אתנו´ לה 20346 

מתייאש הוא , ואינו מוצא שום דרך להדמות אליו, ´אדם את קוצר יכולתו להשיג את דרכי הכשרואה ה 20347 

 20348 .והולך לו בקטנות כפי השגתו המצומצמת במידת החסד, לקיים מצות עשה זו ומסתפק הוא במועט

ל כל "ש ז"כמ, י מעלת נפשו ושלמותו"לבד שיש דרכים לעשות חסד עם כל העולם ע, אין מקום ליאוש 20349 

הרי הוא מעין זן ומפרנס את העולם , כשמגיע האדם למדרגה נעלה כזו, ניזון בשביל חנינא בניהעולם  20350 

הרי הוא מתענין ונושא בעול כל ישראל בכל , ל לומר בלשון רבים"וכן כל ענין התפילה שהתקינו חז, כולו 20351 

ושיע את הכלל ואת הרי בתפילתו יכול הוא לה, ויפה צעקה בין לפני גזר דין בין לאחר גזר דין, מקום שהם 20352 



אז החסד הכי קטן , ולעשות חסד עם חבירו לאחר שחטא נגדו, נוסף לזה יכול הוא להדמות ליוצרו, הפרט 20353 

 20354 .גדול הוא בהרבה מחסד הכי גדול שעושה עם סתם בני אדם, שעושה עמו

טוב ומטיב לרעים , ה עושה חסד עם רשעים"כמו שהקב, וכן להדמות ליוצרו בענין ההטבה עם רשעים 20355 

אלא יכיר את , לא שיקל בעיניו החטאים שלהם, (ב"תומר דבורה פ) כן יעשה הוא חסד אתם, ולטובים 20356 

אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי , (7ב"מ ל"ב) ל"ש ז"ובכל זה יעשה חסד אתם כמ, גודל פשעם 20357 

 20358 .(7ג"פסחים קי) כמבואר בתוספות, ואף שונא דקרא, לכוף את יצרו

ל בלומדם את "הורונו חז, על חסד כגון זה, לאחר שיחטא´ ה, ין חסדו של מקוםהחסד הזה הרי הוא מע 20359 

שהוא החסד הראשון עם האדם , את אדם ואשתו´ מאשר הלביש ה, חיוב מלביש ערומים שאנו חייבים בו 20360 

בדרך זו מחזיקים אנו , כן גם אנו מחוייבים לעשות חסד עם בני אדם אף לאחר שחטאו, אחר החטא 20361 

 20362 .(תורת אברהם)  .ומקיימים המצוות עשה של והלכת בדרכיו, וםבמידותיו של מק

 20363 

 20364 מאמר רמב

אלהיכם ללכת ´ כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה לאהבה את ה 20365 

 20366 .(ב"א כ"דברים י) בכל דרכיו ולדבקה בו

, וא מראש ועד סוףומפרש ענין הדבקות שה, ולדבקה בו מביא את דברי האבן עזרא´ ן על הפ"הרמב 20367 

בפעולותיהם הגשמיות היו ´ אפי, ן מבאר שם דרגת החסדים שבכל פעולותיהם ובכל מצביהם"והרמב 20368 

היתה ´ מעלת האבות הק, ´בעשותם צרכי גופם לא הפסיקו מהתדבקותם בו ית´ שאפי, ´מדובקים רק בו ית 20369 

בזה היתה כל עבודתם ו, וכל פחדם היה שמא פסק החיבור לרגע קט, שהיו דבוקים ומדובקים תמיד 20370 

, בלכתם לקיים מצוה´ שאפי, (ח"בראשית י) וזהו אל נא תעבור מעל עבדך, וזהירותם לבלי הפרד אף רגע 20371 

 20372 .לבלי הפרד מהאהל אף רגע פן יפסק החיבור, וזהו ענין יושב אהלים, יראו וחרדו שמא יקלש החיבור

, כל נבראיה הריהי חכמה עליונה כל הבריאה עם, (ד"תהלים ק) כולם בחכמה עשית´ מה רבו מעשיך ה 20373 

ישעיה ) כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, ואין לך דבר בעולם שאינו אומר שירה 20374 

וזה גלוי ומובן לכל בר דעת שזהו תפקידם של , ´כל דבר ודבר כל נברא ונברא מורה על כבודו ית, (ג"מ 20375 

חובת האדם לראות על כל מדרך רגליו כבודו , אחרושלזה התכלית נבראו ולא לשום תכלית , כל הנבראים 20376 

כ "וא, ´הוא מביע בזה הכרתו בחסדו וטובו ית, כשאדם נהנה מדבר מה הוא מברך, חכמתו טובו וחסדו´ ית 20377 

, ואין לך דבר בבריאה שלא הוטבע בה בכדי ללמד ולהשכיל את האדם, הרי כל הבריאה כולה בית המדרש 20378 

 20379 !זהומה גדול ונפלא הוא בית המדרש הל

שבאמת אין בכל , למקום חכמה יחשב אצלנו, בית מדרש מיוחד, טעות הוא בידינו שרק פינה מיוחדת 20380 

, וזו היתה באמת דרגת אנשי המעלה, והכל בכדי ללמד לאדם, הבריאה מקום שיהיה ריק ופנוי מהחכמה 20381 

ויהיה נוטה  ,כי מי שייגע מחשבותיו אחרי שלמותו באלוהיות, (.א"ג נ"מורה נבוכים ח) ם"ש הרמב"כמ 20382 

וישים כל פעולות שכלו להתבונן בכל הנבראים כדי לדעת , בכל עניניו לפאת הבורא ויעזוב מה שזולתו 20383 

אלה הם היושבים ראשונה במלכות ורואים , ולדעת הנהגתו להם על איזה דרך ראוי להיות, מהם הבורא 20384 

עד , בורא ורחקו מכל זולתוומן הנביאים מי שהגיע ברוב השגתו ל, וזאת היא מעלת הנביאים, פני המלך 20385 

 20386 .והוא שואל ונענה על כל דבריו, ´ויהי שם עם ה (ד"שמות ל) אשר נאמר עליו

במדבר ) לכם´ עמדו ואשמעה מה יצוה ה, לא נפרד ממנו כלל´ היינו שדרגת משה רבינו היתה שהבורא ית 20387 

הבריאה היא חכמה  שהאמת הוא שכל, ´כ היה בטוח מפני שדרגתו היתה שהיה מדובק תמיד בו ית"כ, (´ט 20388 

ובכל פעולה גשמית צריך להתבונן כדי לדעת ממנה , ומכל הבריאה חייבים ללמוד חכמה עליונה, עליונה 20389 

וגם לא כל , ם שמעלה זו היא מעלת הנביאים דוקא"ובכל זאת כתב הרמב, והנהגתו´ את הבורא ית 20390 

 20391 .הנביאים אלא כמו שכתב ומן הנביאים

תורה , ק"כל נברא ונברא הריהו תורה, ´ת האדם עם הבורא יתוהמתבאר שבאמת כל הבריאה מדבקת א 20392 

אמנם ענין בתי כנסיות ובתי , ´הבריאה כולה הריהי דף גמרא וזוהי מעלת האבות הק, והרחוב היינו הך 20393 

י יושב אהלים זוכה "שע, י המעלה של יושב אהלים"משום שאופן השגת דרגא זו הוא רק ע, מדרשות הוא 20394 

 20395 .צלו לבית מדרשהאדם שכל הבריאה תעשה א

הנה התבאר כי הכוונה אחרי ההשגה , ם להלן בדבריו בפרק הנזכר"וענין זה יתבאר לנו מתוך דברי הרמב 20396 

, וזה יושלם על הרוב בבדידות ובהתפרדות, היא להימסר אליו ולשים המחשבה השכלית בחשקו תמיד 20397 

מושג בדידות שלנו אינו , רחיומפני זה ירבה כל חסיד להפרד ולהתבודד ולא יתחבר עם אדם רק לצורך הכ 20398 

ענין בדידות הוא התבודדות לגמרי מכל הויות , להתבודד ביערות או במדבריות, כמושג של הפילוסופים 20399 

 20400 .אמות של קדושה ופרישות´ והתגדר אך ורק כד, העולם

ואילו תהיה באמיתת המדע האלהי יותר חכם מכל בני , ל"ומבאר שם שבכל רגע יוכל החיבור להפרד וז 20401 

כבר נפסק החברה אשר , דע כי בעת שתפנה במחשבותיך מהבורא ותתעסק בעסקיך הצריכים לך, םהאד 20402 



ועל כן היו , כי המחבר אשר בינך ובינו כבר נפסק בשעה ההיא, ואז אינך עמו וכך אינו עמך´ בינך ובינו ית 20403 

, אל מדעתכם אל תפנו, (.ט"שבת קמ) ז"החסידים מקפידים בשעות אשר היו מתעסקים בם והיו מזהירין ע 20404 

 20405 .ומכאן אתחיל להישירך אל תכונת ההרגל והלימוד עד שתגיע לזאת התכלית הגדולה

ולא יספיק לך מן , ש ותתפלל"שתפנה מחשבותיך מכל דבר כשתקרא ק, תחילת מה שתתחיל לעשות 20406 

וזהו על דרך שנתבאר שברגעים אלו יהיה מחובר , ש בפסוק ראשון ובתפילה בברכה ראשונה"הכוונה מק 20407 

ומורה שם דרגא אחר דרגא איך להגדיל , ומייעץ להתעסק כן שנים רבות, כולו בבדידות´ ובק בו יתומד 20408 

ושמחתו , אבל בהגיע איש מבני אדם מהשגות האמיתיות, עד שבא לידי דרגא, החיבור מבלי הפרד אף רגע 20409 

יהיה עם  ושכלו כולו בעת ההיא, במה שהשיג לענין שיהיה בו מספר עם בני אדם ומתעסק בצרכי גופו 20410 

אני ישנה ולבי ער קול דודי , במשלים השירים אשר נשאו לאלו הענינים´ והוא על הדרך שנא, ת"השי 20411 

 20412 .(´ב´ ש ה"שה) דופק

ובכל פעולה , ק והרחוב"נתבאר שהגם שהשלמות האמיתית הוא שלא יהיה לאדם חילוק כלל בין תורה 20413 

שכל מה שיתבודד יותר ויתרחק , בדידות י"אבל אופן קניית מעלה זו היא ע, ´יהיה מחובר ודבוק בו ית 20414 

במשאו ומתנו עם בני אדם ישאר ´ יקנה מזה מעלה זו שאפי, מעניני הבאי ויעסוק רק בקדושה וטהרה 20415 

 20416 .´ולא יטרידוהו עסקיו להסיח דעתו אף רגע ולהחליש החיבור שעמו ית, בודד

רי הבריאה מצד עצמה היא שבאמת ה, וזהו יסוד בתי כנסיות ובתי מדרשות בישראל, וזהו ענין המקדש 20417 

שמות ) אלא שהוא בגדר שהספורנו, ´שבכל הבריאה היה צריך להיות חיבור ודיבור בו ית, בית המדרש 20418 

, שקודם חטא העגל היה בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, מבאר ענין המשכן (ה"כ 20419 

, קלה הבריאה הוצרכו כבר למשכןאבל לאחר החטא שנתקל, ולא היו צריכים למקומות ותנאים מיוחדים 20420 

וכל הנכנס לשם היה , כמו שהיה בכל הבריאה קודם הקלקול, פינה מיוחדת ששם נשאר החיבור כבתחילה 20421 

 20422 .´מתחבר תכף עם הבורא ית, נכנס למקום שכולו טהור וקדוש ומזוכך מכל סיג

נתקלקלה הבריאה בגרמת ורק מכיון ש, שענין החיבור היו צריכים להשיג מכל הבריאה, וכן הוא בענין זה 20423 

מקומות מיוחדים , הוצרכו כבר לבתי כנסיות ובתי מדרשות, החטא ונהרס בית המקדש של כל הבריאה 20424 

, וקבעו מקום זה למקום עיון ומחשבה טהורה וקדושה, שיסדום בני העליה המשתוקקים לתורה וחכמה 20425 

, ´חיבור ודיבוק בו ית, מקום שכל ענינם ועסקם בו הוא קדושה, מבלי שום תערובת של מחשבה זרה 20426 

שמזה יוצא שכל הבריאה , ם"וכשזוכים לבתי כנסיות אזי הרי מהלך הדברים הוא על דרך שמבאר הרמב 20427 

 20428 .חוזרת אצלו בית המדרש

וכשיהיה לו בית , ראשית עבודתו היא שיהיה לו בית מדרש, ונמצא שיסוד עבודת האדם הוא על דרך זה 20429 

מעורר על  (ו"במדבר ט)א  האבן עזר, תעשה אצלו לבית מדרשמדרש מזה יזכה לדרגא כזו שכל הבריאה  20430 

וכתב שלפי דעתו יותר הוא , זה שנהגו ללבוש טלית בשעת התפילה כדי שלא יראה כמעיד שקר על עצמו 20431 

, למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה עבירה בכל שעה, חייב להתעטף בציצית בשאר השעות מבשעת התפילה 20432 

 20433 .הכי בשעת התפילה לא יעשה עביר

אבל הדרך להגיע לזה הוא שקודם , ע בזה שצריך ללבוש טלית כל היום"ולפי הנתבאר באמת צדק הראב 20434 

היינו שלכל הפחות יעשה עת , שמקודם צריך שיעשה האדם בית מדרש, לכן ילבוש טלית בעת התפילה 20435 

, ת תפילתווכל הסגולות שבציצית תפעלנה בע, ´שאז יהיה כולו דבוק ומחובר בו ית, תפילתו לבית מדרש 20436 

בעסקי העולם תעשה ´ יזכה אז באמת שכל עבודתו אפי, וכשיזכה האדם שזמן תפילתו יהיה לבית מדרש 20437 

וכל עוד שלא , אבל הדרך לזה הוא כפי שבארנו, נ שצריך שילבש טלית כל היום"ואה, אצלו בית מדרש 20438 

 20439 .א לשום עבודה"יעשה האדם בית המדרש א

כ "כמו, רש לאט לאט נעשית אצלו כל הבריאה לבית מדרשבעשות האדם בית מד, וכמו שמצד הקדושה 20440 

במרוצת הימים יבוא לידי , כמו שהבריאה עצמה נהפכה ונעשית אצלו לעצים ואבנים, להיפוך בצד הפירוד 20441 

כ גם בית המדרש "כמו, שהרי כמו שהבריאה נתחללה, דרגא שגם הבית מדרש יהפך ויעשה אצלו לרחוב 20442 

, פ בעסקו בדברים שבקדושה"אה עד כמה חייב אדם להיזהר לכהומזה תצא הערה נור, יוכל להתחלל 20443 

כבר נפרד החיבור , שבהיסח הדעת הכי קל, שיהיה אז בבחינת בית המדרש לבלי הפריד מחשבתו אף רגע 20444 

 20445 .(ז"צ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ואינך עמו והוא אינו עמך, ´שבינו ובין הבורא ית

 20446 

 20447 מאמר רמג

אלהיכם ללכת ´ צוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה לאהבה את הכי אם שמור תשמרון את כל המ 20448 

 20449 .(ב"א כ"דברים י) בכל דרכיו ולדבקה בו

ה "שענינה ללכת ולהתדמות להקב, ל במסכת שבת"י חז"מבוארת ע, ענין ההליכה בדרכיו המוזכרת בפסוק 20450 

גומל חסדים אף אתה  מה הוא, מה הוא רחום אף אתה רחום, בדרכיו והנהגתו אשר הוא נוהג עם בריותיו 20451 

 20452 .(י כאן"עיין פרש) גומל חסדים



אמנם כאשר נעשית המצוה על חשבון , יש ופעמים אדם עושה מעשה בסוברו כי מצוה גדולה הוא מקיים 20453 

קיום המצוות , ודאי כמצוה הבאה בעבירה תחשב לו, ובעטיה של מצוה זו נגרם נזק או רעה לרעהו, הזולת 20454 

וגם באותה עת של , עולה וזהירות יתר בענינים שבין אדם לחבירושבין אדם למקום מותנה בשמירה מ 20455 

מה הוא רחום אף , חלילה לו לאדם לשכוח את הכלל של ללכת בכל דרכיו, התעלות לקיום מצוות הבורא 20456 

 20457 .אתה רחום

 20458 ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים

, י כי היא חכמתכם ובינתכם"וברש, הלן שם רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכחול, (´דברים ד) 20459 

אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמיתתם , פן תשכח, בזאת תחשבו חכמים ונבונים לעיני העמים 20460 

 20461 .ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים, תחשבו חכמים ונבונים

ובפשטות אפשר לבאר , והלא אם תעוותו תחשבו רשעים, וכי זאת בלבד, וצריך להבין מהו הביטוי שוטים 20462 

מפי מורי ורבי , אמנם, כ נכנסה בו רוח שטות"אין אדם חוטא אלא א, סוטה´ ל במס"על פי מאמרם ז 20463 

דיתכן ואדם עושה מעשה וכוונתו לשם , ל"שמעתי ביאור הענין בשם הסבא מקלם זצ, ה´המשגיח דלאמז 20464 

מ מעשיו אינם רצויים וראוי "אבל מ, תו לשמים כוונתו רצויהלקרותו רשע אי אפשר שהרי כוונ, שמים 20465 

 20466 .לקרותו שוטה

בא שאול אל שמואל ואמר ברוך , כאשר חמל שאול על אגג, (ו"ט´ שמואל א)א  כיוצא בדבר מצאנו בנבי 20467 

´ שאול סבר כי עשה את דבר ה, ´אבל שמואל ענהו יען מאסת את דבר ה, ´הקמותי את דבר ה´ אתה לה 20468 

עד כי ניגש אל הנביא ובפה מלא אמר , ´ולא היה ספק בלבו כי קיים את דבר ה, לשם שמים כראוי בכוונה 20469 

אלא מאסת , לא היה כאן´ מ קיום דבר ה"מ, ש"אם כי היתה כוונתו לש, אמנם לא כן, ´הקמותי את דבר ה 20470 

 20471 ואפשר שגרוע הוא מן, אבל מעשה שטות יחשב, כראוי אינו מעשה רשע´ אי קיום דבר ה, ´את דבר ה

אבל מי שמדמה , ויש תקוה כי ישוב מרעתו, והמרה פיהו´ כי הרשע יודע הוא כי עבר על רצון ה, הרשע 20472 

י ואם "וזהו שאמר רש, גרוע הוא מאד כי תשובתו רחוקה, בנפשו כי עשה מצוה ועל פי האמת עבירה בידו 20473 

 20474 .תעוותו תחשבו שוטים

, מועד סוכות ישבו קבוצת אברכים בסוכתובחול ה, סיפר לי פעם יהודי על גדלותו של בנו מההיא עובדא 20475 

הלכו קולות השירה , מתוך התלהבות דקדושה, בקול רינה ושמחת החג´ ופיהם מלא שירות וזמירות לה 20476 

מכיון שאותו זקן לא יכול להם , וגברו עד כי הופרעה מנוחתו של היהודי הזקן אשר היה דר בעלית הבית 20477 

ואז צעק בנו מן הסוכה איך אפשר לשפוך לכאן מים הלא , שפך עליהם מן העליה דלי מים, ולקולותיהם 20478 

הבאמת סבור אתה כי השכינה שורה במקום שכזה אשר , הגבתי ואמרתי לאותו יהודי, השכינה שורה כאן 20479 

אבל חלילה , ´אמנם מצוה גדולה לשמוח ברגל ולזמר בשבחין לה! לא ולא, גוזלים מנוחתו של אדם זקן 20480 

 20481 .אמרו אם תעוותו תחשבו שוטים, ן דא קיום מצוה על חשבון הזולתועל כגו, שתהא המצוה באה בעבירה

הבטתי עם , ובשבת קודש פרשת עקב היה הדבר, לימים נזדמנתי עם אותו יהודי אבי הבן לבית כנסת אחד 20482 

היה הלה מכה בכפו וקורא , וכאשר קרא הבעל קורא ובו תדבק ולדבקה בו, אותו יהודי יחדיו בחומש אחד 20483 

ובו תדבק אין פירושו לתפוס מלאכים על , עניתי ואמרתי לו טועה אתה! דבקות, רשהשע פ´א חסד, לאמר 20484 

מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים , ובו תדבק פירושו מה הוא רחום אף אתה רחום, חשבון הזולת 20485 

 20486 .ל פירשוהו"כמו שחז

ל בכלל חסיד ישמור הרוצה להכל, אומרת מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין (.´ק ל"ב) ´הגמ 20487 

שלא יגרום הפסד או צער לחבירו , ´ית´ זהו כלל ראשון בחסידות בעבודת ה, עצמו לבל יזיק את חבירו 20488 

´ ללכת בדרכי ה, רק בשמירה על דברים אלו אפשר לזכות להשיג מעלת החסידות, בין בגוף בין בנפש 20489 

 20490 .(דרכי מוסר)  .ולהחשב עם חכם ונבון

 20491 

 20492 מאמר רמד

אלהיכם ללכת ´ ן את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה לאהבה את הכי אם שמור תשמרו 20493 

 20494 .(ב"א כ"דברים י) בכל דרכיו ולדבקה בו

בעא , כי הא דשבתאי בר מרינוס אקלע לבבל, עתירי בבל יורדי גיהנם הם, ואמר רב נתן בר אבא אמר רב 20495 

, רב קא אתו דכתיב ונתן לך רחמים ורחמךאמר הני מערב , מיזן נמי לא זנוהו, מינייהו עסקא ולא יהבו ליה 20496 

וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע , כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו 20497 

 20498 .(ב"ביצה ל) שאינו מזרעו של אברהם אבינו

, שהוא ענין של חובה כמו כל המצוות שבתורה ולא יותר, אם נשקיף על ענין החסד רק מנקודת השקפה זו 20499 

מחוייב , שגם קודם שנצטוה עליו האדם, אף כשיתברר לנו שחסד הוא עיקר העיקרים, אנו אלא טועים אין 20500 

ג "ושגם אחרי מתן תורה תרי, היה להגיע בחקר שכלו לידי הכרה זו שתפקידו בעולם הוא רק לעשות חסד 20501 



אצל זרע אברהם , גם אחרי בירור זה עדיין לא יצאנו ידי חובתנו, תחילתה חסד וסופה חסד, כללי החכמה 20502 

 20503 .תופס ענין החסד מקום אחר לגמרי בתוך הנשמה הישראלית בעומק עומקה

ומה היא המחיצה , מאין ליש רב הוא המרחק, וכל הגוים כאין נגדו, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ 20504 

בני ישראל גומלי חסדים הם וכל מי שאינו מרחם על , מידת החסד? המבדלת בינם לבין ישראל עם קדוש 20505 

, וכן כל מי שיש בו עזות פנים או אכזריות, והלכה מפורשת היא, א"יות בידוע שאינו מזרעו של אהבר 20506 

כל , (ב"א´ ט מה"ם פי"רמב)א  חוששין לו ביותר שמא גבעוני הו, ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד 20507 

עוני יש בו סימן גב, אבל אם אינו גומל חסד, המשפחות בחזקת כשרות הן ומותר לישא מהן לכתחילה 20508 

 20509 .וחוששין לו ביותר

מידת , מפני שהוא מיוצאי חלציו של אברהם אבינו, בן ישראל אף היותר פשוט והיותר גרוע גומל חסד 20510 

מידה זו , אברהם אבינו נתעלה במידת החסד עילוי אחר עילוי, נטיה טבעית לחסד, החסד ירושה היא אצלו 20511 

שלו הוא , החסד הוא לאברהם, יותו חסד לאברהםלחלק מעצמ, נעשתה לקנין נפשו, נתדבקה ונתאחדה בו 20512 

איננו יכול לסלק את , ומי שהוא מזרע אברהם גומל חסד הוא, והנחילו ליוצאי חלציו עד סוף כל הדורות 20513 

 20514 .עצמו מנחלה זו

אי אפשר , האהבה הפנימית לחסד היא יסוד הנשמה הישראלית, הוא והנחלה אינם שני דברים נפרדים 20515 

ואם רואים אדם המוחזק לישראל , בלי תשוקה טבעית להטיב עם בני אדם, לחסדלהיות ישראל בלי אהבה  20516 

א האוהבים לעשות חסד מתוך נטיה "איננו מזרע א, סימן גבעוניות הוא, ואינו גומל חסד חוששין לו ביותר 20517 

וגם אז לא עקרו , ואלו מזרע אברהם שאינם עושים חסד לוחמים הם נגד טבעם נגד עצמיותם, טבעית 20518 

 20519 .טיה זומנשמתם נ

, יעשו בניו או בני בניו חסד, אם הוא התגבר על טבעו ולא עשה חסד, כוח זה חבוי בתוך נשמתם פנימה 20520 

, בן ישראל חייב לגמול חסד, לא דבר שבחובה הוא, הערכה זו מעמידה את חסד ישראל על בסיס אחר 20521 

אם לא ישתדל , ת לבוואם לא יעקם א, אהבה זו סגולת נפש הישראלית היא, אלא בן ישראל איש חסד הוא 20522 

מורשת עולם שירש , יעשה חסד מתוך דחיפה פנימית נפשית, להרוס ולעקור סגולה זו מתוך פנימיות נפשו 20523 

 20524 .אב מזכה את בנו בחכמה, מאביו ואביו מאבי אביו עד אברהם אבינו

 20525 ו חסדם הוא חסדו אינ"ואם עכו, האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני צדיק גמור הוא אם ישראל הוא

הוא ציוה לתת לכוהני , (´שם ג) לפיכך מנו לו כמלכי ישראל מחודש ניסן, כורש מלך כשר היה, (´ה ד"ר) 20526 

כי , שלא לשם שמים עשה, אבל כיון שאמר ומצלין לחיי מלכא ובנוהי, המקדש כל מה שחפצים מאוצרו 20527 

קודם די להון מהקרבין אף שאמר , ם"נפסלה כשרותו ומנו לו כמלכי עכו, החמיץ, (י שם"רש) אם להנאתו 20528 

הוא רצה , שלא לשם שמים עשה, פסל את נדבתו, ז כיון שעירב עוד כוונה"בכ, ניחוחין לאלהא שמיא 20529 

שהרי שלמה המלך התפלל אתה תשמע ככל , והלא גם זו מעלה גדולה היא, שיתפללו עבורו בבית המקדש 20530 

 20531 .אשר יקרא אליך הנכרי

אבל מאחר שחשב , עבורו במקום שהתפילה נשמעתביקש שיתפללו , בעצם הדבר אין כאן שום חטא 20532 

ם אומר על "אם עכו, רק להנאתו התכוון לא לשם שמים, רשע הוא, מחשבה זרה בעת עשייתו דבר טוב זה 20533 

, חסד לאומים חטאת, על החסד שעשה, כשאין התנאי מתקיים תוהה הוא על הצדקה, מנת תנאי כפול הוא 20534 

ולא אמרינן , הרי זה צדיק גמור בדבר זה, ב"אהיה בן עוהוישראל אף אם אמר על מנת שיחיה בני או ש 20535 

ומתכון אף להנאת עצמו שיזכה בה , שלא לשמה עושה אלא קיים מצות בוראו שציוהו לעשות צדקה 20536 

 20537 .(´פסחים ח) ב או שיחיו בניו"לעוה

טהור , חסדו חסד שלם הוא בלי שום פגם, כיון שהוא אינו תוהה על החסד אף אם לא יתמלא התנאי 20538 

אין אנו מאמינים לו אם , את החסד הוא עושה מתוך דחיפה טבעית לחסד הזורמת מיסוד נפשו, ונה זרהמכו 20539 

עצמיותו היא השאיפה לחסד טהור , צדיק גמור הוא, הוא אומר שהוא עושה חסד בשביל מטרה אחרת 20540 

ו עבודת, ואחרי בירור השקפה זו שהאהבה לחסד אצל בן ישראל ירושה טבעית היא מדור דור, ושלם 20541 

 20542  .אלא להוציא כוח נפלא זה אל הפועל, במקצוע זה היא לא להמציא כוח חדש בנפשו כמשפט הגרים

 20543 .(אור הצפון)

 20544 

H 20545 

 20546 ראה

 20547 מאמר רמה

 20548 .(ו"א כ"דברים י) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה

ותה אלא להודיען איזו דרך טובה שיבחרו א, ה לא לרעתם נתתי להם ברכות וקללות"רבנן אמרי אמר הקב 20549 

למען ידע האדם , נתן בדרך הישר את הטוב והברכה´ ית´ נפלא מאד כי ה, (ר שם"דב) כדי שיטלו שכר 20550 

ובזה בטח בל יטעה , כמו שנתן את מתק הטעם בחיך האדם כדי לטעום את המתוק והמר, איזה דרך נלך בה 20551 



אלא שנכנסתי לפנים  חגי ולא עוד´ אמר ר, ועוד להלן במדרש, וזה ענין ברכה וקללה כדי לבל יטעה, עוד 20552 

, למדין אנו כי בכל זאת הוצרך לגלות לנו איפוא הדרך הטובה, משורת הדין ואמרתי לכם ובחרת בחיים 20553 

 20554 ט"תכלית חכמה תשובה ומע, וזה סוד המעשה, נפלא למבין דבר, ואם לא גילה לנו לא היינו יודעים

 20555 .(.ז"ברכות י)

, כ טעם כהחכמה"כי המעשה לכאורה אין בו כ ,ולכאורה אנו מוצאים יותר טעם בהחכמה ולא בהמעשה 20556 

לא , כי אמנם עיקר הבריאות אשר הוא כל תכלית האכילה, אכן הסוד כי החכמה היא בחינת החיך והטעם 20557 

כן הוא ענין , ובכל זאת כל בר דעת יודע אשר זה העיקר ולא הטעם והחיך הערב, נמצא בו שום טעם 20558 

וזהו , ולכאורה לא נמצא בו שום טעם, הוא התכלית החכמה היא בחינת חיך והמעשה, החכמה והמעשה 20559 

 20560 .ואמנם הם ההצלחה האמיתית, בלא שום טעם כלל וכלל, (7´זבחים ב) ענין לשם מי שאמר ונעשה רצונו

אכן אינם שייכים , כי הברכות נתנו בהמצות רק כדי להודיע איזה דרך טובה, עוד למדין מלשון המדרש 20561 

והם רק , כי באמת המצות אינם שייכות להברכות, אף בלא הברכות והמצוה יכולה להיות, להמצות בעצם 20562 

קדושין )א  וזהו שכר מצוה בהאי עלמא ליכ, וברצונו הפשוט אין לנו שום ציור ותיאור, ´רצונו הפשוט ית 20563 

כי , והברכות אשר נתנו בו הם רק להורות הדרך, ז אין לו שום שייכות לעולם המצות"ל כי עוה"ר, (7ט"ל 20564 

 20565 .והוא הריח ניחוח למי שאמר ונעשה רצונו, חה מהמצות הוא רק לעשות רצונוסוף כל ההצל

, אשר בהמשפטים נתנו טעמים ובהחוקים לא נתן לנו טעם, ועל דרך זה נבין ענין החוקים והמשפטים 20566 

והטעם אשר נתן בהם הוא רק להודיע , גזירת מלך´ כי באמת סודם רק רצונו ית, להודיע לנו סוד המצות 20567 

ממה שאנו מרגישים בחיך את המתיקות נבין כי כולו , חיכו ממתקים, טיבה הדרה ויפעתה, ךלנו את הדר 20568 

כי אמרו אנו , ת כי זהו ביאור נעשה ונשמע"כמדומני שכתוב בספר הישר לר, (ז"ט´ ש ה"שה) מחמדים 20569 

רצונו ורק , והבינו את המכוון מכל המצות שאין להם שייכות בהבנה ובחכמה ובטעמים, אין לנו אלא רצונו 20570 

, דרך אמונה, ל נעשה רק רצונו בלא שום טעם והבנה"ר, ולכן אמרו והקדימו נעשה לנשמע, זהו סודם´ ית 20571 

 20572 .ובכל מעשה המצות מתלווה אליה מעשה אמונה

וכאילו אנו מבינים אותה , וכמה בתי חכמה ובתי ספר נבנים, בכל הבריאה נראית לכאורה מהלך בכל דבר 20573 

, כ נאבדים ההבנות"אבל אח, פסיעות´ ד´ יבין כי ההבנה הולכת רק איזה גאכן המשכיל , ומוצאים בה טעם 20574 

, הודו כי לסוף אינם מבינים שום דרך ומהלך, וחכמי הרופאים אחרי כל התחכמותם בחכמת הרפואה 20575 

אכן לדאבוננו נוטלים , ובזה תשוער גודל החכם את אשר יכיר גודל האי ידיעה, ותכלית ידיעתם אי ידיעה 20576 

, ונמצא כי באמת כל חיינו הוא רק על יסוד האמונה, דיעה ומחזיקים בה וקוראים אותה ידיעהאנו את האי י 20577 

לעולם ´ ומאמינים כי עצת ה, אשר חוק נתן ולא יעבור´ ל בהבורא ית"ר, שמאמינים אנחנו בהבריאה 20578 

 20579 .תעמוד

רא פן תמחה ואיך לא ני, דהיינו אנו מברכים בכל בוקר רוקע הארץ על המים, ז אנו חיים ובטוחים"וע 20580 

אנו שוכבים לישן בכל לילה ואנו מפקידים , כ בטוחים"ואיך אנו הולכים עליה כ, הארץ מפני רוב המים 20581 

הלא , ו לא תוחזר"ואיך לא נירא פן ח, (7ז"ברכות נ) וכידוע שהשינה היא חלק מן המות, רוחינו ונשמתינו 20582 

 20583 .א אמונה שאנו מאמינים בו כי רבה אמונתו"אין זה רק כ

כי הגרעין יתקלקל , (.א"שבת ל) כידוע אמונה זו זרעים, א אמונה ממש"נין הזריעה אין זה כוכן כל ע 20584 

ז אנו זורעים "וע, א אמונה שמאמינים אנחנו בו"אין זאת כ, ופן לא יוחזר לנו אף מה שזרענו, ויפסד 20585 

כי אל נאמן , ´תוזאת נתן לנו כדי ללמד אותנו איך להכירו י, מ יסודו על אמונה"וכן כל ענין המו, באמונה 20586 

כי בכל חיינו , וזה שכרנו בכל מפעל ידינו, וגם מזה נרגיל את עצמנו באמונה, הוא וכדאי הוא להאמין בו 20587 

 20588 .יתלוה בו האמונה

, ש אנו אומרים ונאמן"וגם בק, (ט"תהלים י) נאמנה´ עדות ה, וכן הוא האמת בסוד התורה והמצוות 20589 

ולא להבינה , ולהאמין בו´ ק רק לעשות רצונו ית"הענין כי כל תוצאת תורה, ובערבית אמת ואמונה 20590 

ותיכף יבין המשכיל כי אינם רק גזירת מלך , פסיעות´ ד´ אשר הם אינם רק ג, ולמצוא בה חכמות והבנות 20591 

 20592 ל"ומזה אשר הזהירונו ז, אשרי העם שככה לו, ובכל מצותינו יתלוה גם ענין אמונה נעשה ונשמע, ורצונו

כ אל יאמר אדם "וכן בטוב ג, ´אדם אי אפשי בבשר חזיר אלא אפשי וכושאל יאמר , (´י ויקרא כ"רש) 20593 

 20594 .(ה"מ´ דעת חכמה ומוסר מא)  .´א רצונו ית"כ, אפשי

 20595 

 20596 מאמר רמו

 20597 .(ו"א כ"דברים י) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה

, ה"ם הקבאמר לה, א הסייף והספר נתנו מכורכין מן השמים"תני בשם ר, (´ה ה"ויקרא ל) ר"אמרינן במד 20598 

תני בשם , ואם לאו סוף שהוא הורג אתכם, אם שמרתם מה שכתוב בספר הזה הרי אתם נצולים מן הסייף 20599 

, ה אם שמרתם את התורה הרי ככר לאכול"אמר להם הקב, הככר והמקל נתנו מכורכין מן השמים, י"רשב 20600 

 20601 .כלו0ואם תמאנו ומריתם חרב תא, היכן אם תאבו ושמעתם, ואם לאו הרי מקל ללקות בו



כל מאכל אם הוא , כאשר אנו רואים בעניני גשמיות כי כל דבר ודבר יש בו דבר והיפוכו, הענין כך הוא 20602 

אז לא , ולהיפך אם נתקלקל ונתעפש, אז תבריא להאיש ותתן לו קיום וחיות, כתיקונו ובשלימותו ובמזגו 20603 

כי כל דבר יש , הוא הדבר אכן, ולכאורה הוא פלא, א להיפך תחליאהו בחולאים קשים"די שלא תבריאהו כ 20604 

בעניני הגוף , וביחוד לקיום האדם בעניני הגוף ובעניני הנפש, וכן הדבר בכל עניני העולם, בו דבר והיפוכו 20605 

ואם יצא ממידתו אזי יחליאוהו , אם ינהג עצמו כשורה ובמזג הראוי אזי אבריו מתענגים ומתדשנים 20606 

 20607 .כי הרבה חולאים באים על רוב אכילה, בחלאים רעים

הם הנותנים בו כוח , י השכל"היא התורה והמצוות והנהגתו עפ, וכן בעניני הנפש יש לו בריאותו וקיומו 20608 

, וכל מחשבה טובה ומעשה טוב תתן בו קדושה וטהרה לו ולגופו כידוע, מתענג הוא ומתדשן, וגבורה 20609 

רהו בחולאים אזי היא בעצמה תחליאהו ותיס, ובהיפך אם יצא מגדרי התורה והשכל ויכנס בגדר הרצון 20610 

על ענין התאוו תאוה  (א"במדבר י) ן"כ הרמב"כידוע מש, כי ענין הרצון הוא מחלה בנפש, רבים 20611 

כי הבריא לא יבקש דברים נבאשים כי אם , וזו היא בלי ספק חולי רע, כמתאווים לאכול הפחמים והעפר 20612 

 20613 .א מחלה היא בנפש"אין זאת כ, דברים בריאים ומתוקנים

כדי , זכו שנענשו במידה אשר חטאו, א במחלת התאוה לפי ערכם"נכשלו פולכן לדור המדבר אשר  20614 

כנאמר ואל , ונענשו במילוי התאוה, להורותם כי הרצון היא מחלה בנפש ובגוף וישובו בתשובה שלמה 20615 

, נמצא כי במה שביקשו בזה נענשו, העם תאמר לא יום אחד תאכלון עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא 20616 

ולפי זכות נפשותם וגופם לא יכלו לסבול את מחלת , עד כי התאוה המיתה אותם, למלאות להם תאותם 20617 

עד אשר יצא מאפכם כתרגומו די תקוצון ביה ויהיה דומה , (´שם כ) ל"י ז"כמבואר ברש, התאוה ומתו 20618 

´ ובדברי ר, והיה לכם לזרא שתהיו מרחקין אותו יותר ממה שקרבתם, לכם כאילו אכלתם ממנו יותר מדי 20619 

 20620 .ל"שן ראיתי שיש לשון שקורין לחרב זרא עכמשה הדר

לסוף היא בעצמה היתה , נמצא כי התאוה אשר קרבו מאד עד שהשליטו בנפשם, איום ונורא כל דבריו 20621 

אם תאבו טוב הארץ תאכלו הרי , ר אשר הבאתי"הרי כדברי המד, משה הדרשן´ להם לסייף כדברי ר 20622 

וזהו אשר , בדבר אחד ספר וסייף, רכין מן השמיםכי הספר והסייף נתנו מכו, ואם לאו הרי סייף, ספר 20623 

ודור המדבר מרוב , דברנו כי התאוה בעצמה תדין את האדם ותיסרהו עד שתמיתהו ותדינהו בדינים קשים 20624 

 20625 וזהו הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, ז"זכותם וקדושתם קבלו העונש תיכף בעוה

, כי בדבר הזה תאריכו ימים, ה כמה פעמים ענין זה"ביאר מרע ובמשנה תורה, הם מוציאין, (´אבות ד) 20626 

 20627 .ולהיפך לא תאריכו ימים, בשמירת התורה והמצוות כי הם חייכם ממש

, במצוה עצמה יש ברכה, ל תשכיל ותתבונן ותכיר כי בעשיית המצוות"ר, והוא ענין ברכה וקללה 20628 

ה לא לרעתם "רבנן אמרי אמר הקב, ת כמבואר במדרש ראה"וזהו מחסדי השי, ובהיפוכה נמצא קללה 20629 

ל אחרי כי בהטוב יש ברכה "ר, אלא להודיען איזה דרך טובה שיבחרו אותה, נתתי להם ברכות וקללות 20630 

אכן כל הטוב והחסד , מי לא ירוץ להחזיק בברכה ולברוח בתכלית הריחוק מן הקללה, ובהרע יש קללה 20631 

בפחמים , חולה יחזיק תמיד רק בדברי קללהכי ה, ו ומכתינו אנושה מאד"ה לא יועיל לנו ח"שטרח הקב 20632 

 20633 .ואך בריאים המה ירגישו תיכף שהם חולים, ובמאכלים הנבאשים

ובשביל זה , כל ראש לחולי וכל לבב דוי, ל"ואנחנו באשר אנו שותים כמים עולה ואין בנו מתום ר 20634 

לכן נצטוינו , ינוואיך נמצא תרופה למכת, כמו הקנאה והתאוה והכבוד, מתענגים אנחנו בדברים הנבאשים 20635 

לא תעלה , י"ש ברש"כמו באלה המשפטים אשר תשים לפניהם עיי, בלשון הכתוב ראה אנכי נותן לפניכם 20636 

לכך נאמר אשר תשים , פעמים עד שתהא סדורה בפיהם´ או ג´ על דעתך לומר אשנה להם הפרק והלכה ב 20637 

כי מוטל על האדם להתבונן  ,כן הוא בענינינו, ל"לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם עכ 20638 

וזהו עבודת האדם להתבונן עד שיראה , ולהכיר את ענין הברכות והקללות כשולחן ערוך ומוכן לפניו 20639 

 20640 .(דעת תורה)  .בחוש ברכה וקללה

 20641 

 20642 מאמר רמז

 20643 .(ו"א כ"דברים י) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה

באותה שעה מפי עליון לא תצא , ר הזה בסיניה הדב"ר אלעזר משאמר הקב"א, (ד"ר דברים פ"מד) ל"אחז 20644 

מה פירוש מאליה , כ"אלא מאליה באה הרעה על עושי הרעה והטובה על עושי הטובה ע, הרעות והטוב 20645 

ה גוזר להביא את הרעה והטובה על העולם בחשבון "עד קבלת התורה היה הקב, ק"אלא ודאי ה? באה 20646 

אמר , כ לאחר קבלת התורה"משא, ה ברצונו כביכולאשר לא שייך בזה ענין קביעות אלא כפי שעל, שמים 20647 

אם תעשו , כלומר עתה הנהגת העולם תלויה על ידכם, ה ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"הקב 20648 

 20649 !ואם תעשו טוב תביאו טובה לעולם, רע תביאו רעה על העולם

אין מתברכות אלא משפחות הדרות באדמה ´ אפי, ונברכו בך כל משפחות האדמה (ג"יבמות ס) ל"אחז 20650 

ספינות הבאות מגליא לאספמיא אין מתברכות אלא ´ אפי, וכן ונברכו בו כל גויי הארץ, בשביל ישראל 20651 



וכל זה ודאי מעת , ש"א אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל ע"ועוד אמר ר, בשביל ישראל 20652 

חוקותי תלכו ונתתי וכן אמר הכתוב אם ב! ה אותנו הבעלים על העולם"קבלת התורה מאז עשה הקב 20653 

אבל אם , ה הוא המשגיח בכל העולמות"כמובן שגם כעת ודאי הקב, גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה 20654 

, שבני ישראל נותנים עוז ותעצומות לההשפעה האלהית! תנו עוז לאלהים´ בחוקותי תלכו זה כענין שנא 20655 

 20656 .ו כביכול ליתן לנו הכוח הזהכך עלה ברצונ, ו להיפוך"ה ישפיע שפע ברכה וטובה לעולם וכן ח"שהקב

לא רק שהארץ תתן יבולה ועץ השדה יתן פריו תלוי באם בחוקותי , וכוח זה ניתן לנו לא רק בארץ לבד 20657 

 20658 ל במדרש"ש חז"וכמ! העולמות העליונים הגבוהים מאד מושפעים על ידינו´ ל אמרו שאפי"אלא חז, תלכו

הראו ליעקב כמה , ב ארצה וראשו מגיע השמימהשרמזו ליעקב אבינו בחלום שהוא סולם מוצ, (ויצא´ פ) 20659 

אוכלים ושותים וישנים כמו כל בעלי , דהנה מצד הגוף ישראל ככל האומות, גבוהה היא נשמת ישראל 20660 

 20661 .אבל וראשו דהיינו מצד הנשמה מגיע השמימה, וזהו סולם מוצב ארצה בצד הגוף, החיים בארץ

וכל זה , כלומר שיש להם למלאכים עליות וירידות, ועוד הראו לו והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו 20662 

ולכן כששמעו אז המלאכים , לפי המידות שלנו גם המלאכים עולים ויורדים, תלוי לפי מעשים שלנו 20663 

אלא שידעו ? ומה רצו בזה, קטרגו ואמרו תנה הודך על השמים, ה רוצה לתת התורה לעמו ישראל"שהקב 20664 

וגם עלייתם וירידתם תלויה בנו כשנקבל את , ל כל העולמותי התורה אנו נעשים בעלים ע"המלאכים שע 20665 

 20666 !לכן קטרגו וטענו תנה הודך על השמים, התורה

ממילא נשמע שהנהגת , ואם ניתנה לנו התורה, מפני שעולם התורה גבוה יותר מכל העולמות? ומה טעם 20667 

אשר נתן לנו תורת וזהו מה שאנו אומרים בברכת התורה , העולמות בין למטה בין למעלה מסורה בידינו 20668 

המפתח של הנהגת כל , נטע בתוכנו כל חיי עולם, ז שנתן לנו את התורה"עי, אמת וחיי עולם נטע בתוכנו 20669 

 20670 !העולמות מונח בתוכנו

וכבר הביאו חכמי האמת בשם , מובן שתלוי בכל אחד ואחד מישראל לפי שורש נשמתו, אכן בפרטות 20671 

עולה היא , אם מצד בריאת נשמתו הוא משורש נמוך´ יאפ, שכל מי שעוסק בתורה ועמלו בתורה, ק"הזוה 20672 

המעשים שלנו מגיעים , נמצא כי אנו בני ישיבה העוסקים בתורה, ומתקשרת בשורשים הגבוהים מאד 20673 

וכל מה שהוא משים כוחו , כי כל מה שהאדם גדול יותר בתורה, ועולים גבוה יותר מהמון בית ישראל 20674 

לכן ! נשמתו נשרשת בשרשים הגבוהים למעלה למעלה, הומחשבתו יותר בלימוד התורה ובעמל התור 20675 

וכן , מצד הטוב יש לו לאדם הזה השפעה גבוהה יותר על נשמתו ועל נפשו בכל השבילים ובכל המובנים 20676 

 20677 !הרי הוא מביא במקומות הגבוהים היכן שמגיע שורש נשמתו חורבן נורא, ו"ו להיפוך אם פועל רע ח"ח

שטיטוס הרשע שעשה נבלה , ין בספר נפש החיים´ח מוולאז"הגרוכבר הבאנו כמה פעמים מה שכותב  20678 

אבל בבית המקדש שלמעלה , לא היה יכול לטמא רק את בית המקדש שלמטה, גדולה בקדשי קדשים 20679 

כי לא הגיע שם כלל , שם לא נעשה שום רושם מנבלותו של רשע זה, המכוון כנגד בית המקדש שלמטה 20680 

, כ נשמת ישראל שמגיע שורשה לבית המקדש של מעלה"משא, באשר שורש נשמתו ממקום נמוך מאד 20681 

 20682 !ו להביא חורבן בפועלו רע גם בבית המקדש של מעלה"בכוחו ח

למי שמטנף את חצר המלך ואינו דומה מי שמטנף , כי אינו דומה למי שמטנף הרחוב שמוליך לחצר המלך 20683 

ואינו , מי שמטנף כסא המלךואינו דומה מי שמטנף פלטין של מלך ל, חצרו של מלך למטנף פלטין של מלך 20684 

ויש , והנה יש עולמות אשר נקראים חצר המלך, דומה מי שמטנף כסא המלך למי שמטנף לבושי המלך 20685 

הכל תלוי בשורש נשמת האדם באיזה שורש הוא , וכן כסא המלך ולבושי המלך, נקראים פלטין של מלך 20686 

ככתוב ויהי האדם ! שהיא הנשמה שזהו ביטוי המחשבה, לכן יש על האדם להזהר הרבה בדיבורו, מקושר 20687 

 20688 !ומתרגם אונקלוס לרוח ממללא וזהו החלק הכי נכבד באדם, לנפש חיה

ואכן מקודם אנו מבקשים והאר עינינו , ו"לכן על האדם להזהר מאד שלא יטמטם את לבו מלהרגיש ח 20689 

שהעינים כ מבקשים וייחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך שהלב ירגיש מה "ואח, בתורתך הם עיני השכל 20690 

ולהרגש ! בלא לב לא מתחיל שום דבר, וליראה את שמך זה יראת הרוממות וגם זה תלוי בלב ודאי, רואות 20691 

, חכמה זוהי ידיעה שכלית, לדעת חכמה ומוסר (´משלי א) ה"וכן אמר שלמה המלך ע! הלב צריכים מוסר 20692 

סר בהתפעלות מגיעים בלימוד המו! לכן אמר לדעת חכמה ומוסר, אבל צריך גם להרגש הלב וזהו מוסר 20693 

 20694 .(לב אליהו)  !כי היא חייך, כי שם מרגישים החיים הרוחניים, אל הלב

 20695 

 20696 מאמר רמח

 20697 .(ו"א כ"דברים י) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה

שלא יאמרו הבריות כשבא משה לברכנו מעט , אנכי שבחרתי בטובה ראה היאך אנכי משונה מכל העולם 20698 

ראה אנכי שבחרתי בטובה , וכן כתב הספורנו, (´תנחומא ראה ד) ה קללנווכשבא לקללנו הרב, ברכנו 20699 

ולכאורה הרי זה מנוגד לענוה הידועה של , ולא ידע משה כי קרן עור פניו´ שנא, ולפיכך אני משונה מכל 20700 



היתכן שישבח משה את , כפי שהתורה העידה עליו שהיה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, משה 20701 

 20702 ?עצמו

כי כל גדלותו היא מפני שיש לו נשמה , רבינו היה מכוון להוציא מלבות בני אדם את המחשבהל שמשה "וי 20703 

כך שרוצים לייחס את כל החכמה וההשגות שלו , תכונה טובה וכשרונות מיוחדים מן השמים, גבוהה 20704 

הרי שמשה ומדרגותיו הנעלות אין בהם כדי לחייב את ישראל להתדמות , ואם זוהי ההנחה, מטעם תולדה 20705 

כי כל , לכן בא משה להודיע ברבים ולהורות, ללמוד ממנו וללכת בדרכיו ובמדותיו העליונות, אליו 20706 

 20707 .עד שנתנה לו במתנה, משה היה לומד תורה ומשכחה, י יגיעה ועמל ומסירת נפש"העליות באו לו ע

עמל משקיע , אלא לומד שוב, ואחר שהיה שוכח לא נפלו פניו ולא היה מתייאש, משה היה עמל ויגע 20708 

ולכן פנה לעם , וכל מדרגותיו והשגותיו באו לו מתוך יגיעה ועמל ומסירת נפש, ומתאמץ לחזור על תלמודו 20709 

, כי אל להם לטעות ולחשוב כי בקלות הגיע למה שהגיע, ישראל בדורו ולדורות הבאים בפניה נרגשת 20710 

ולא בחינם ניתנה לו , כי הכל בא לו ביסורים ובמאמץ גדול, לדרגת הנבואה ואל כל ההשגות העליונות 20711 

כי , ולפיכך אל להם לפטור עצמם מן החיובים הגדולים של עליה ושקידה בתורה, מתנת החכמה והנבואה 20712 

 20713 .ולכן הוא משונה מכל, איך שבכוח הבחירה הגיע למה שהגיע, יש להם ללמוד ממנו

ורות ולהטיב וכדי לה, כלומר אנכי דוגמה עבורכם, ממני תראו וכן תעשו´ ט ראה אנכי פי"וכתב בעה 20714 

העיז והירשה לעצמו לדבר , מתוך עומק חסד ורחמים שהיו בו בעבור כלל ישראל, לרבים ולדורי דורות 20715 

וכשם שכל חייו וכל ימיו מסר נפשו בעבור , שינה את לשונו, הוא שינה הנהגתו, נגד מהות נפשו בענוה 20716 

זוהי הברכה , מכל העולםראו שאני משונה , הרי גם כאן גם עכשיו דיבר במסירות נפש, כלל ישראל 20717 

 20718 .שהבאתי לכם

, על פקחותו הנפלאה בכוחות הנפש, ל"פ זצ"ושמעתי כי כאשר היו מהללים את הסבא מסלובודקה רנצ 20719 

בתורה ובמוסר ´ י יגיעה בעבודת ה"כי כל פקחותו באה לו ע, היה מגיב ואומר כי מסלפים את האמת 20720 

אלא רק כאשר ההצלחה , שזה איננו מחייב כלום, ולא מצד טבעו ותולדתו, ומסירות נפשו בזיכוי הרבים 20721 

 20722 .(מעייני החיים)  .זה מחייב את כולם שממנו יראו וכן יעשו, ´י עמל ויגיעה בעבודת ה"באה ע

 20723 

 20724 מאמר רמט

 20725 .(ו"א כ"דברים י) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה

, (´איכה ג)ב  רעות והטובאותה שעה מפי עליון לא תצא ה, ה הדבר הזה בסיני"ר אלעזר משאמר הקב"א 20726 

ר חגי ולא עוד שנתתי לכם שני "א, והטובה באה על עושי הטובה, אלא מאליו הרעה באה על עושי הרעה 20727 

וצריכים אנו . (´ד´ דברים רבה פ) אלא שנכנסתי לפנים משורת הדין ואמרתי לכם ובחרת בחיים, דרכים 20728 

 20729 ?הוא לפנים משורת הדין ומפני מה. חגי´ ומה הוסיף ר? להבין מה זה שאמר מפי עליון

רואים הם התורה , ולא בעד מצוה זורקין כיס זהב, מרגלא בפומי דאינשי לא בעד עבירה סוקלין באבן 20730 

ובביטולה את , לא מצאו בתורה את המקור לכל הברכות שבחיים, ומצותיה כדבר נפרד מן מציאות החיים 20731 

ו היסורין בהשתלשלות טבעית משורש לא תל, ואם ראו אדם רצוץ ונדכה ביסורין, המקור לכל הקללות 20732 

, לא היו מבינים לייחס למעשיו הטובים יחס טבעי, וכן אם ראו אדם מאושר ושליו בעולמו, מעשיו הרעים 20733 

, פ הטבע לא בעד עבירה סוקלין באבן"כי ע, אלא הביטו על מציאות הטובות והרעות כי מפי עליון הוא 20734 

 20735 .ולא בעד מצוה זורקין כיס זהב

כי התורה ומצותיה איננה מס או , וננות נראה בחוש מציאות הפוכה מן הקצה אל הקצהאמנם אחר ההתב 20736 

לא כן , אשר נאמר כי יכול האדם לחיות בלעדי התורה, התורה איננה דבר נוסף על החיים, קנס על האדם 20737 

סכנתו היתה , ובלעדה היה האדם ממש כעיוור באפילה, התורה גילתה דרך החיים ודרך המות, הדבר 20738 

ולדמות על הרע כי , היה כי הורתה לנו המציאות שלא נוכל לתעות בדרכי החיים´ ומחסדי ה, מאד עצומה 20739 

וקם הכלל , עד כי אם סר האדם צעד אחד מן התורה תיסרהו רעתו, ועל המות כי הוא חיים, הוא טוב 20740 

 20741 .ובעד מצוה זורקין כיס עם זהב, כי בעד עבירה סוקלין באבן, להיפוך

וטבע הצבי , (´ש ב"שה) ש השבעתי אתכם בצבאות"כמ, להתלמד מטבע הצביאמרו חכמים שעל האדם  20742 

ולפי שיודע שענפי האילנות , בעת שהציד רודף אחריו להשיגו בורח הוא אל היער להמלט על נפשו, הוא 20743 

לכן מיד שנכנס אל היער שובר מקודם את , כי יסתבך בהם בקרניו המפוצלות, מפריעים אותו על דרכו 20744 

כן האדם יש לו עולם אשר יפריע , כ הוא מתחיל לרוץ ריצה חופשית בלי מפריע כלל"חוא, קרניו באילן 20745 

י האורב "כדי שלא ילכד ע, ש שצריך לראות את הנולד ולשבור מדותיו הרעות"כ, לו על דרכו ומסתבך בו 20746 

 20747 .הפנימי

, ר במציאותכי שם יע, ובין היער של האדם, כי הבדל גדול יש בין היער של הצבי, אמנם אם נתבונן נראה 20748 

, אבל אצל האדם אין יער במציאות כלל, ואם לא ישבור את קרניו ודאי שיפריע לו היער על דרך מרוצתו 20749 

אם מרגיש שאין , אלא אם יש עיכוב, ואין היער גורם מה שהאדם מרגיש קשיים ועיכובים להשיג בחירתו 20750 



, ק מה יאמר זה ומה ידבר זהוכל דבר ישקול בעשייתו ר, לו חירות בעולמו וקשור הוא כבעבותות עגלה 20751 

ולולא , הקרנים שלו עושים להם יער, אז אין העולם מפריעו אלא הוא עצמו, ואם יהיה נרצה בעיני העולם 20752 

 20753 ל נס בתוך נס לא יער ולא דובים הוו"וכמו באלישע הנביא שאמרו חז, הקרנים אין יער במציאות כלל

 20754 .כן בעיניו הוא רואה דמיון בתוך דמיון, (.ז"סוטה מ)

וכל מה שרואה את כל , ולא מונע אותו מהשיג חפצו כלום, כי באמת העולם אינו מפריע כלום לאדם 20755 

ולו הסכים בדעתו , ומדותיו גורמים לו שיראה כך, רק דמיון הוא, העולם ליישות ומציאות של מפריע 20756 

י כל הבורח מן והמציאות היא כ, כי אז היה נוכח כי אין דובים ולא יער, הסכמה חזקה לעמוד על החלטתו 20757 

, אז הגדולה בורחת ממנו, ומי שמפחד ומחזר על הגדולה ורודף אחריה, הגדולה הגדולה רודפת אחריו 20758 

 20759 .וימצא בוז וקלון תחת תקותו להיות מכובד

כי אין לפחד כלל מן היער אלא מפני , עליו לדעת דבר זה, ונמצא אם האדם חפץ ללמוד מן טבע הצבי 20760 

ואין לו עצה , בזה שעושים להם העולם ליער ומסתבכים בהם, אותו בכפליים כי קרניו יפסידו, קרניו בלבד 20761 

, כי אם ישאר עם הקרנים, ואם ירצה לבטל ולסלק את היער לא יועיל כלום, אחרת כי אם לסלק הקרנים 20762 

אבל אם ישבור את מדותיו ויפקיר כל מקום שהמדות עושים להם , ימצא גם אחר הביטול יער שמפריע 20763 

שרק על , וימצא כי רק התורה היא דרך החיים, רק בדרך זה ימלט נפשו וירחיב לו הדרך ,שמה בית אחיזה 20764 

 20765 .ידה יכול האדם לחיות בעולמו

שהאדם אשר סר ממנה הטבע תתן , אלא המציאות הוא, ונמצא מזה כי התורה איננה חוב של מס על האדם 20766 

כי , כי בעד עבירה סוקלין באבן ומאומת הפתגם להיפוך, והוא לבד הגורם לזה במעשיו הרעים, עונשה לו 20767 

או שהעבירה עצמה מרוצצת לו , מה לי אם זורקין באבן על המוח החיצוני אשר יעשה לו רק חבורה ופצע 20768 

 20769 .ומבלבלין את מוחו עד שאין לו ראש כלל, כי המדות המגונות מטרפין דעתו של אדם, כל מוחו ומחשבתו

כי הזהב לא ימלט , צמה ירגיש בה נעימות יותר מזהבכי המצוה ע, ולהיפך בעד מצוה זורקין כיס עם זהב 20770 

אבל הרכוש הטהור והמעלה שמשיג , או שיפרד הוא מהזהב, או שיגנבו או יגזלו הזהב ממנו, מן הפגעים 20771 

 20772 .כי כל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותו ממקומו, מן שמירת המצוה לא ישללו ממנו בשום אופן

ה "ומשאמר הקב, א היא הברכה אשר תשמעו אל התורהזה גופ, ש התורה את הברכה אשר תשמעו"וז 20773 

ב כי "אין הכוונה על הטובות שמרגיש בעוה, באותה שעה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, דבר זה בסיני 20774 

אלא המדובר הוא על הטובות והרעות שמרגיש , ועל הרעות שמרגיש אחר המות כי רעות הם, טובות הם 20775 

כי אצל הצדיק גם הרעות המגיעות אליו , ע לפי מעשיו של האדםשמתחלפות הרגשות הטוב והר, ז"בעוה 20776 

 20777 .ז הוא מרגיש אותם לטובות"בעוה

י הגירוי שעושים במדותיו נעשות לו לרועץ ורעות הם "ע, ז"ואצל הרשע גם הטובות שמגיעות אליו בעוה 20778 

ל "המדרש הנ וכמאמר, ולא מפי עליון הם, ז המעשים גרמו זאת"ונמצא כי הרגשת הטוב והרע בעוה, אצלו 20779 

כי יש להברכות , והטובה באה על עושה הטובה, ה בסיני מאליו באה הרעה על עושה הרעה"משאמר הקב 20780 

בעד עבירה סוקלין עם , וצודק הפתגם להיפך, ולהקללות עם מעשה העבירה קשר טבעי, עם מעשה המצוה 20781 

 20782 .ובעד מצוה זורקין כיס זהב, אבן

פ דין "כי ע, נים משורת הדין ואמרתי לכם ובחרת בחייםחגי ולא עוד אלא שנכנסתי לפ´ וזה שאמר ר 20783 

זה לבד די שהמבקש ישים לב לבקש את דרך , ההכרה במהות התורה כי היא החיים והעדרה הוא המות 20784 

לכן אמר נכנסתי עמכם , אלא לפי שידע הבורא כי יש מקום לטעות וגם ההכרה לא תוכל להועיל, התורה 20785 

 20786 .ואמרתי לכם ובחרת בחיים, את זה וגיליתי לכם גם, לפנים משורת הדין

ל זכה "ש חז"כמ, וצריך אתה לבחור גם שם, בהקיום גופא תוכל לטעות, שגם אם תבקש רק קיום התורה 20787 

זכה , ´ועוד אמרו הלא כה דברי כאש נאום ה, (.ב"יומא ע) לא זכה נעשה לו סם המות, נעשית לו סם חיים 20788 

, כלומר בתוך החיים עצמו, צריך אתה לבחור בחיים, ואומכיון שכן ה, מאירה לו לא זכה שורפתו ביקודה 20789 

 20790 .כ אמרתי ובחרת בחיים בתוך החיים"ע, ובעת הבחירה יסבור כי חיים הוא, כי יש מות בצורת חיים

וקודם נסיעתו ציוה , כי מלך אחד שלח שר שלו למקום אסיפת שרים ממדינות שונות, והיינו דאמרי אינשי 20791 

ושנה ושילש הדבר עד כי , רות לתקוע עמו כף על שום דבר מהדבריםלו שלא יכנס עם שר פלוני בהתח 20792 

כ "ל המלך אעפ"א, ז כמה פעמים"הכי לא יועיל לי בפעם אחת שתחזור ע, חרה להשר מאד ואמר למלך 20793 

בבואו , וכה נפרד ממנו, שלא תתן לו יד בדרך אסמכתא על שום ענין שבעולם, אני אומר לך פעם רביעית 20794 

ונזכר השר ציווי המלך , בא אליו השר ההוא והציע לו לתקוע עמו יד בדבר מה שמה כעבור ימים אחדים 20795 

ואני תוקע יד ליתן עשרה מליון אם לא אראה לפני , כ אני אומר לך שיש לך גבנונית"ל אעפ"וא, ולא רצה 20796 

 20797 .כל אמיתת דברי

עתו כי על סבר בד, על מה שהוא יודע כי הוא שוא ושקר, כשמוע השר כי הוא מבטיח לתת עשרה מליון 20798 

והסכים בדעתו , יען כי הוא ריוח ברור, ענין כזה לא עלה מעולם על דעת המלך לצוות שלא יתקע עמו יד 20799 

והראה לפני כל כי אין לו גבנונית , כ הפשיט את עצמו ערום"ואח, כי לא על זה ציוה המלך ותקע עמו יד 20800 



, שוטה שבעולם, ל המלך"א !הוי, כאשר בא בחזרה אל המלך סיפר לו כל הדברים האלה. ולקח הכסף 20801 

הלא תדע , ז ציויתי לך"וגם ע, הלא אמרתי לך כמה וכמה פעמים שלא תתקע עמו יד בשום אופן שבעולם 20802 

ובריוח שלך אתה , כי הוא תקע עמי יד בעשרים מליון שיציג שמה את השר שלי ערום לפני כל הבריות 20803 

 20804 .הפסדתני כפליים

והוא טועה , ה וכמה פעמים לבחור בחיים בתוך החייםשהתורה ציותה לו כמ, כה ממש יקרה עם האדם 20805 

, הוא בוחר אותה מפני החיים, בעת שנדמה לפניו מות בצורת חיים, בריוח מועט להפסיד כפל כפליים 20806 

לכן צריך האדם לבחור הרבה בתוך החיים גופא ולנפות כל דבר בשבע , ולסוף נופל על ידה מטה מטה 20807 

 20808 .(ב"מדרגת האדם תקון המדות פ)  .נפות

 20809 

 20810 מאמר רנ

 20811 .(ו"א כ"דברים י) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה

באותה שעה מפי , ה הדבר הזה בסיני"ר אלעזר משאמר הקב"א, ראה נתתי לפניך, ראה איתא´ במדרש פ 20812 

והטובה באה על עושי , אלא מאליה באה הרעה על עושי הרעה, (´איכה ג)ב  עליון לא תצא הרעות והטו 20813 

אלא שנכנסתי לפנים משורת הדין ואמרתי לכם ובחרת , ולא עוד שנתתי לכם שני דרכיםר חגי "א, הטובה 20814 

? מאליה באה הרעה על עושי הרע, מפני מה אחר שאמר בסיני שני הדרכים, וראוי לנו להבין, כ"בחיים ע 20815 

 20816 ?ה ובחרת בחיים הוא לפנים משורת הדין"חגי שמה שאמר הקב´ למה הבין ר

כי החיים נמצא מצד הדין רק , שדרכי ההשגחה תואמות עם דרכי החיים הגם שיכיר האדם הכרה ברורה 20817 

אבל ? אבל אין האדם מכיר למה הוא כן, והמות נמצא לעושי הרע מצד הדין והגזרה, אצל הצדיק הגמור 20818 

ורק עכשיו שכבר נחקקו , כי אז היה מסדר באופן אחר לגמרי, שאילו היו החוקים בידו, זאת נדמה לו 20819 

אבל על עיקר הדינים הוא , מפני שכבר יש להם מהלכים בחיים, וא מוכרח לקבלםהחוקים והגזרות ה 20820 

 20821 .אשר בלעדם היו החיים מסודרים באופן אחר, מביט כמו על מס או עונש

כיון שיש בדעתו תרעומות על עיקר , וכיון שכן אין הכרה זו של התאמת הדינים עם החיים יכולה לענגו 20822 

ונמצא כי אם יארע לו , ול להקיף את הדינים עם כל עומקם ורוחבםמפני ששכלו אינו יכ, יסודי הדינים 20823 

מפני שאינו מקשר העונש אל מעשיו הרעים קשר , אינו בא מיד לתלות את החסרון בעצמו, רעה או הפסד 20824 

לכן אינו מקבל , אלא מפריד העונש ממעשיו וסובר כי במעשיו הצדק עמו, טבעי בדרך סיבה ומסובב 20825 

והוא מוכרח להחליף את דרכו אבל לא מצד הכרתו רוע , עשיו אלא בגדר קנסהעונש בגדר ביקורת על מ 20826 

לכן , ואינו מכיר אשר מעשיו הם שיצרו את הדינים, כי לפי הכרתו הדינים הם שיצרו את העונש, מעשיו 20827 

 20828 .ואינו מתרעם על עצמו, הוא מתרעם על הדינים

כמו , ות והרעות נובעות ממדותנמצא אשר כל הטוב, ואמנם אם נשקיף בהשקפה חודרת בדרכי החיים 20829 

כי כל החולאים באים , אשר כל הטובות והרעות סיבתן מדות האדם וטבעו, ם"ן בשם הרמב"שמביא הרמב 20830 

אז יולדו מזה כל הטובות , ואם אין המדות מושלים עליו, ויש להאדם הבחירה על המדות, מן המדות 20831 

 20832 .מה לו חייםל ל"ש הגאון עיקר חיות האדם שבירת המדות וא"כמ, והברכות

אלא באמת דינים אלה המה תולדות ממדות , ונמצא שאין הטובות והרעות רק דינים על האדם מצד הגזרה 20833 

ותואמים דין הבורא על , דינים אלה מעצמם היו באים מצד מדות האדם, ´אשר גם מבלעדי גזרת ה, האדם 20834 

, בין העונש של ההשגחה ואין שום חילוק, עם מציאות הרעות הנובעות ממעשהו הרע, מעשה הרע שעשה 20835 

מקבל הוא עונש מפני ששתה סם , כי מי ששותה סם המות וימות, ובין העונש הנולד מהמדות כי אחד הוא 20836 

 20837 .כ מן השמים"ואת הנולד הזה גוזרים עליו ג, וזה גופא נולד ממדותיו הרעות, המות

בל אינו רואה א, כל מה שרואה הוא הסתובבות הענינים, אלא האדם אשר אינו מכיר את מדותיו 20838 

, מן הגורם הראשון עד הגורם האחרון, לכן לא יוכל למצוא כל הגורמים של הדבר, השתלשלות הדברים 20839 

לכן אינו יכול למצוא , אשר אין לו שורש ואין לו תולדה, האדם הזה הוא רואה כל מקרה לדבר בפני עצמו 20840 

וכן כל , ז"תיהן טובות העוהוכל שבירת המדות תולדו, ז שורשן הוא שבירת המדות"כי כל טובות עוה 20841 

 20842 .ז"וכל חיי מדותיו המגונות תולדותיהן רעות שבעוה, ז מקורן רק ממדותיו המגונות"רעות שבעוה

והגזרה הזאת אינה , יתלה כי הוא רק עונש מן השמים וכך גזר הבורא, ז"ולכן אם ימצא מן הרעות בעוה 20843 

גורם של הגזרה והינך מוכרח לשאת עול וכי רק השמים הוא ה, צומחת מן המעשים כמו הענף מן השורש 20844 

אבל לו ידעת כי היסורים האלה לא השמים גזרו אלא , כ נמצא בועט ביסורין"ואם אינו חסיד כ, שמים 20845 

כי אז היית נוכח כי הגזרה היא , לו ראית את הנולד אשר יוצא מכל פעולה ופעולה, אתה בעצמך גזרת 20846 

הנולד הוא רואה את הגזרה קודם שיצאה לאויר עד שהחכם הרואה את , באמת הנולד ממעשיך הרעים 20847 

 20848 .זה גופא מה שהמדות מולידות מצד השתלשלות הדברים מצד הטבע? כי מה היא הגזרה, העולם

ולא מן השמים בא לך , מפני מה גרמת הדבר הזה, כ אם יש לך טענה אין הטענה כי אם על עצמך"וא 20849 

צמך דמית כי הנולד מהמדות יהיה כל האושר ואתה בע, אלא אתה בעצמך רדפת אחרי העונש הזה, העונש 20850 



כאן נבדל החכם מן . ולסוף תיסרך רעתך אלא שהיסורין והתוכחה ההיא גוזרין לו גם מן השמים, שלך 20851 

, אשר תראה לאדם את חסרונותיו ואת מקום הטעות, החכם רואה את הגזרה כמו מראה מלוטש, השוטה 20852 

, וכי אין הוא אשם, מו על אבן שזרקו עליו מן השמיםוהשוטה מביט על הגזרה כ, ומה שגרם לו הדבר הזה 20853 

ואת מעשיו , בהנולד כי יצא ממעשיו הרעים´ ולכן אינו מתלמד להכיר גזרת ה, ולא הוא גרם לעצמו 20854 

 20855 .הרעים לשורש ומקור לכל יסוריו

ימצא כי כל הרעות , ועל כל מה שהוא פוגש בחיים, אם יתבונן האדם בינה קרובה לכל מה שעבר עליו 20856 

אבל , המה באו ממה שהיה נדמה להאדם כי הם טובות, הן ממחלות והן מדחיקות הלב, בל האדםשסו 20857 

ועל , לא נוכל לומר על הטובות כי המה טובות, כי אם נתבונן בם מצד מציאותם, באמת רעות המה אליו 20858 

, בלמצינו טובה גדולה אשר היא טובה רק לפני שבאה ליד המק. אלא מצד המקבלם, הרעות כי המה רעות 20859 

ש יש "כמ, והוא סובל ממנה יסורים גדולים, אבל אחר שבאה ליד המקבל נהפכת הטובה הזאת לרעה 20860 

כי לפני שבא העושר אל האדם אז נשקף לו הדבר כי אם ישיג זה לא יחסר לו , עושר שמור לבעליו לרעתו 20861 

מן  בגלל הפחד, אז נפתח לו שער של דחיקות ועוגמת נפש, אבל אחר שבא אל הדבר הזה, כלום 20862 

 20863 .ש מן המפסידים עצמם"וכ, המפסידים

, הרצון הזה אינו מניח לו לישון, ויגרום לו זה רצון עוד יותר גדול, ועוד כי מי שיש לו מנה רוצה מאתים 20864 

, ועוד כי הוא נותן מקום להגדיל הקנאה בזה שהוא יוצא מחוג הבינונים, יומם לא ינוח ולילה לא ישקוט 20865 

ודוחק , ורוקבת לו הקנאה, והוא מוצא עשירים יותר גדולים ממנו, ריםוהוא מודד את עצמו עם חוג העשי 20866 

שיכניס עצמו בסכנות ועמל התלאות , אשר רבים מכאובים גורם לו הרקב והדחיקה הזאת, לו הכבוד 20867 

 20868 .ובעצמם לבד גורמים לו יסורים גדולים, אשר עלולים להפסיד כל עושרו ברגע מועט, והיגיעות

כי מיד שנכנס , אבל החסרון הוא מצד המקבל, י היא טובה מצד המציאותוהעשירות בעצמה אם אמנם כ 20869 

וכל הכוחות , ותעיר התעוררות רבה בכל מדותיו הרעות, הטובה הזאת עושה מהפיכה בלבו, אל המקבל 20870 

, הנה עתה הטובה הזאת תבעיר בם אש שלהבת ותעיר אותם, והמדות אשר עד הנה היו עמומות ונרדמות 20871 

עד , לרדוף ולהשיג להרוויח ולהשתמש בכל האמצעים, ן גדול ורצון של אשותפתח לה פה של צמאו 20872 

 20873 .ואין לו דעה על חייו, שאינו עתה בעלים על עצמו

זורק אותו ההפסד הזה לדחיקה , ואם לא ישיג מה שהוא חפץ, לרדוף ולהשתדל, מוכרח הוא לרוץ ולמהר 20874 

אשר מעולם , תיו היו טמונים ונעלמיםונמצא שגם האדם אשר כוחו. לקנאה וליאוש, ועצבות ועוגמת נפש 20875 

והתחילו לפעול עליו , הנה עתה הטובה הזאת תגרום לו שיתעוררו משנתם, לא פעלו עליו ולא סבל מהם 20876 

 20877 .כ שיצא מממשלת עצמו ומוכרח להיות עבד להם"עד שגלגלו אותו כ, שמחה וצער

א יוכל לשאת ולסבול צערם ול, יבער לו כאש אפו ויהיה לו תרעומות, ואם יחסר לו מן רצונותיו מה 20878 

, והגם שהוא חסרון מצד המקבל, הרי לנו הרעה הגדולה אשר נולד מן הטובה שהיה רץ אחריה, ודחיקתם 20879 

ומי מעורר המדות האלה רק , כיון שיש לאדם מדות והמדות גורמים לו רעות, יהיה החסרון מה שיהיה 20880 

אלא שהאדם הרודף , כ רעות"לו כ כיון שהם גורמים, איך נוכל לקרוא אותם טובות, הטובות האלה 20881 

ולכן הוא , אלא תולה אותם בעונש מן השמים, אינו מבין כי הרעות הבאות המדות גרמו לו זאת, אחריהם 20882 

 20883 .ואינו רואה כי כל העונש הזה בא לו מן הטובה הזאת´ מתרעם על דרכי ה

עם ממיני הכבוד הוא האדם אשר עוד לא ט, ועוד יש טובה אשר עם בואה אל המקבל תגרום לו כמה רעות 20884 

וקודם שהשיג המקצוע מה , ולהקרא גם בתואר זה, ולהיות מן השורה ההיא, רודף להשיג גם המין ההוא 20885 

אמנם כאשר ישיג המין ממיני הכבוד שהוא , שהיה חפץ נדמה לו כי כל טובו ואושרו תלוי רק בדבר זה 20886 

והעריך את עצמו , בכל עצמיותואז נולד בו הרגשה אחרת , מאותה שעה שנכנס בתוכו הטעם הזה, חפץ 20887 

עם ההערכה אשר העריך , והתחיל למדוד את עצמו עם בני גילו הנצבים שוה בשוה, בהערכה יותר נכבדה 20888 

 20889 .את עצמו בה

כי מיד שמרגיש אשר אין העולם מעריכים אותו כמו שהעריך , וכאן נפתח לו פתח של דאגות ועוגמת נפש 20890 

אז דוחק הצער הזה את לבו ואינו שמח , כבדים את בני גילוואינם מכבדים אותו כמו שמ, הוא את עצמו 20891 

ואינם מכירים , כי הוא מרגיש כי הוא עשוק וגזול מן העולם, ואינו יכול לעיין היטב בשום דבר, מחייו 20892 

והוא מבקש , ומצד אחר רוקב לו הקנאה על חברו אשר הצליח יותר להיות מפורסם ונכבד, ומבינים אותו 20893 

ש אם יהיה הוא המנצח "וכ, ואם לא ינצח בטענותיו, ולהקטין את ההערכה רק להשפיל את מעלותיו 20894 

 20895 .ואינו מוצא מקום בעולם להשקיט את רגשי טרדת נפשו ודחיקת כבודו, אז אין רפואה למכתו, בויכוח זה

לא מצאו המדות אז מקום , לפני שהשיג מקצוע הכבוד מה שהוא חפץ? ומי גרם לו כל הדבר הזה 20896 

ורק אחרי שבאה לו , כי לא התמודד אז עם חברים של חלונות הגבוהים, ה להאחז בהובית אחיז, להתפתח 20897 

, והתחילו המדות לפעול שירגיש את עצמו, העירה בו הטובה התעוררות גדולה בכל מדותיו, הטובה הזאת 20898 

כ אינו מושל על עצמו "ואח, עד כי נולד מהם כל היסורים שהוא בהם, ולבקש להם מהלכים בדרך החיים 20899 

נדמה , ובכל זמן שהזדמן לו מקום לפרסם את עצמו ולהשפיל מעלת חברו, ירם כי קשור בהם ככלבלהפק 20900 



כי לא יכול , כ יקיא את התקוה הזאת ומזה ישפל וירד מטה מטה"אבל אח, לו כי מכאן יפתח לו ההצלחה 20901 

 20902 .בשום אופן לפעול על העולם שכולם יסכימו להערכתו את עצמו לעומת חבריו

ואם נאמר מי אשם , ל לקרוא הטובה הזאת טובה בו בזמן שגורם לו כל הרעה הזאתנמצא אשר לא נוכ 20903 

או משעה , משעת רדיפתו אחר הכבוד, אבל אימתי התחילה אשמתו, אמנם כן הדבר? הוא לבדו? בזה 20904 

כי עד הנה היה , השוטה יאמר כי משעה שהשיג מצב של ירוד מחבריו? שהשיג מצב של ירוד מחבריו 20905 

אבל לא צריך שיסבול , ולפי דעתו צריך האדם לרדוף אחר הכבוד, ן התחיל לסבולמאושר ורק אחרי כ 20906 

כי כמו שמחוייב שיצמחו שבולים , אבל זה לא יכול להיות במציאות, וידחוק לו בעת שחברו יעלה עליו 20907 

 20908 .כן מחוייב הוא לסבול מן הכבוד אם הוא רודף אחריו, מזרע הנזרע בארץ

ולא יועיל לו , בעת שהתחיל לרדוף אחר הכבוד הזה, הראשונה אבל האשמה מתחילה רק מחוט השערה 20909 

אז יתחיל למדוד את עצמו עם חברים , כי מיד שישיג המעלה הזאת, אף אם ישיג להיות למעלה מחבריו 20910 

כ היסורין של ירוד "יסבול גם אח, וכל זמן שזאת לא ישיג, כ למעלה מהם"להיות ג, עוד יותר גדולים 20911 

אלא העונש הוא תוצאות , ואין זה רק מן השמים העונש הזה, לו הטובה לרעהונמצא אשר נהפך , מחבריו 20912 

 20913 .כי הרעה התחילה מיד אחרי הקבלה, הוא מקבל הרעה, מה שמיד שמקבל הטובה, ממדותיו הרעות

ם שאלף מתו מרוב תאוה ואחד בדרך כל "כבר כתב הרמב, ז"וכן כל מה שקורא האדם תענוגי העוה 20914 

, ונוסף לזה כי מלבד המיתה והחולי, הרבה חולאים באים על רוב אכילה ם כי"ועוד אמר הרמב, הארץ 20915 

הוא מתחיל להרגיש , כי מכל שעינו רואה, חיים של דחיקת לב ועוגמת נפש, החיים שלו הם חיים עשוקים 20916 

כי ההרגשה הזאת יוצרת בקרבו , ומהרגשה זאת הוא סובל מאד, כי חסר לו הדבר הזה ואינו יכול להשיגו 20917 

כי בכל זמן שנזכר בחמדת העולם הוא מתהפך על , ולא יכול לנוח ביום ולישון בלילה, ונקמהקנאה שנאה  20918 

 20919 .ואינו מוצא מרגוע לנפשו ותנחומין לעצמו, כל הצדדים

כ רואה כי "אח, תהיה פרצת הגדר טובה אליו, ונמצא כי מה שנדמה לו אם לא יגדיר עצמו בגדרי התורה 20920 

ושללה ממנו כל הדעה על עצמו ולא יכול , כל ימיו ושניווהרע לו , הטובה הזאת מיררה את חייו 20921 

כי הוא מוכרח להשתעבד בעבדות גדולה למי שהוא , ומיגונות אשר נולדו מהם, להשתחרר מהמדות האלה 20922 

וגם תאותו אינו , והוא מוכרח לבטל כל דעתו ורצונו מפניו כדי שלא יאבד תאותו, רוצה להפיק רצון ממנו 20923 

ואין זה עונש רק , ונמצא שישאר קרח מכאן ומכאן, דבר מה שלא היה לו אתמולכי תמיד יתחדש לו , משיג 20924 

 20925 .ולא העונש בא אליו, כי הוא בא אל העונש, אלא המדות הוציאו לו העונש, מן השמים

אז נהפך , בכל זאת אם המקבל אינו מושל ביצרו, אשר הגם שמציאותו הוא טוב, ז מצינו בענין הטוב"וכ 20926 

כמו בזיון , ו"כי בעת שיבוא להאדם הבלתי מושל ביצרו ענין רע ח, ש בענין הרע"וכ, לו הטוב לסם המות 20927 

 20928 .כי אז יכול באין מנוס ליטול את חייו מן העולם, ו"או יסורים ח, או היזק גדול

אלא שגם , הרשע לא די מה שרעה שהיא בעצם רעה נקראת אצלו רעה, ובזה נבדל הצדיק מן הרשע 20929 

אלא , ותיו אינם נותנים לו שיוכל לקבל אותה ולהשתמש בה באופני הטוביען שמד, הטובה היא אצלו רעה 20930 

ועושה התעוררות במדותיו אשר ירגישו פתח , מיד שהוא מקבל את הטובה אז נהפכת לו הטובה לסם המות 20931 

כי לא די מה שהטובה לא תזיק , והצדיק אצלו מצינו הדבר להיפך לגמרי, י הטוב ההוא"לצאת לפועל ע 20932 

 20933 .ואדרבא עוד מתעלה על ידם, א תזיק לואלא שגם הרעה ל

תהיה אז לו הטובה זאת , כמו אם ישיג הצדיק ממון וכדומה, כי הטובה שבאה אצל הצדיק, ביאור הדבר 20934 

כי לא ישתמש , לכן לא יזיק לו ממונו, כי ישתמש בממונו רק לעשות צדקה וחסד במקום הראוי, לסם חיים 20935 

אלא מה שנוגע , לבקש להיות מכובד ולהתחבר עם עשיריםו, בממונו להגדיל שמו ולהרחיב את המותרות 20936 

ובכל , ´ומתחבר עם יראי ה, ומדבר עם כל אדם בלי להביט אם הוא עשיר או עני, לעצמו לא יבקש גדולות 20937 

וכיון שמה שנוגע לעצמו אינו מניח מקום , עושרו הוא משתמש רק לתמוך ולהחזיק את התורה ועוסקיה 20938 

לכן הממון טובה היא , ן לא יתן מן הממון למדותיו אלא להתורה לבדכ, שממונו יעשה רושם במדותיו 20939 

 20940 .כי ישיג ממנו טובה גדולה, אצלו

, כיון שזאת תעודת הצדיק לתקן מדותיו, אלא גם הרעה נותנת לו חיים, ולא רק שהטובה נותנת לו חיים 20941 

כי מי , ושל עליההוא מתגבר על הרעה ומ, ו רעה"לכן אם יארע לו ח, ל צדיקים לבם ברשותם"ש חז"כמ 20942 

מה שהוא רוצה רק מה , רק העצמו של האדם? ומי מתרעם? ומי אינו רוצה לסובלם? מרגיש היסורים 20943 

, הוא מבליג על היגון ומתגבר על עצמו, לכן הצדיק שיש לו רוח חזק לתקן חסרונו, שטוב וערב לו לשעתו 20944 

לכן הוא מתעלה מן , לק ממנווסוף היסורים להסת, ויכול לסבול ולשאת ולשתוק, ורוחו מכלכל מחלתו 20945 

כי לא , ואינו קשור להם ולא חש עליהם, וחי ושמח מה שהוא למעלה מן המקרים הזמניים, הנסיון הזה 20946 

 20947 .שמח בקיומם ולא מצטער בהעדרם

אלא , באותה שעה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, ה הדבר הזה בסיני"משאמר הקב, ש המדרש"וז 20948 

וכן כל , ם כל הרעות נולדו ממדות"ש הרמב"כמ, הרעות לעושי הרעותהטובות משלמות לעושי הטובות ו 20949 

באותה שעה מפי עליון לא תצא , ה את הדברים האלה"לכן מיד שאמר הקב, הטובות משבירת המדות 20950 



ואינו מבין שורשי , הוא´ ואומר כי מיד ה, ´לא כמו שהאדם מטיל את הטובות והרעות על ה, הרעות והטוב 20951 

והכל תלוי , ולפי זה אינו תולה את הרעות ואת הטובות כי הוא בעצמו גרם לו, דברכל דבר והנולד של כל  20952 

אם מצבו , כ אז יש לו תרעומות על הבורא"ואם אינו חסיד כ, ורק אחת יודע כי מפי עליון הוא, במעשיו 20953 

 20954 .ואם מצב חבריו יותר טוב ממנו אז וקלל במלכו ואלוהיו, יזעף לבו´ לא טוב אז על ה

, מעשיך גרמו לך, אלא הוא בא אל הרע, שבאמת לא הרע בא אליו, לות את הרע הבא אליוואינו מכיר לת 20955 

כי מעשיו , וכן אין על מי האשם אם חברך יש לו יתרון עליך, ולפי התנהגותך באו אליך כל הצרות האלה 20956 

שיך פ דרך הטבע ממע"כ הבחירה להטיב מעשיך ויבוא אליך היתרון ע"ויש לך ג, הטובים גרמו לו היתרון 20957 

ואתה , ומעשים רעים מביאים רעות, אשר מעשים טובים מביאים טובות, את הטבע´ כי כן סדר ה, הטובים 20958 

 20959 .יש לך תרעומות על הבורא, שאינך מבין זה

ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב את המות ואת , ועליו אמר המדרש מאז נאמר בסיני הדברים האלה 20960 

, והרעות לעושי הרעות, אלא הטובות משלמות לעושי הטובות, טובמיד מפי עליון לא תצא הרעות וה, הרע 20961 

כי צדיק וטוב לו , ולא מפי עליון הוא, כי אתה גרמת הרעות, ואם יש לך טענה אין הטענה כי אם על עצמך 20962 

כי מכל דבר ישיג טובה הן , לפי שהוא צדיק גמור ומדותיו אינם מטרידים אותו לכן טוב לו, זה צדיק גמור 20963 

 20964 .ן מן הרעמן הטוב וה

, ז"פ דרך הטבע לכל המבוקש בעוה"כי רק הם הסיבה גם ע, ונמצא שאין להאדם אלא להשיג על מעשיו 20965 

, הכבוד בורח ממנו, כי כל הרודף אחר הכבוד, אבל סוף היסורים לבוא, כי אם שבתחילתו נדמה לו מתוק 20966 

ולא הסיבה שהתורה , הרי לנו מזה שאם יקח האדם סיבה לפי דעתו, א שכן הוא בכל המדות"ואמר הגר 20967 

וילך מעולמו בתביעה גדולה , אלא אדרבא עוד יגרה המדות וילהיב אותו, אז לא ישיג הדבר לעולם, אמרה 20968 

הכבוד רודף , ש התורה כל הבורח מן הכבוד"אלא הסיבה העיקרית היא רק כמ, מבלי אפשרי להשביעו 20969 

 20970 .אחריו וכן בכל המדות

אלא נכנסתי עמכם לפנים משורת הדין ואמרתי לכם , רכיםחגי ולא עוד שנתתי לפניכם שני ד´ ש ר"וז 20971 

ועל מה תלוי , פ דין היה די מה שנתתי לפניכם שני דרכים את הברכה ואת הקללה"כי ע, ובחרת בחיים 20972 

כי הברכה , זה גופא הוא הברכה מה שתשמעון, את הברכה אשר תשמעון, הברכות והקללות גילתה התורה 20973 

כי , במקום שלא תשמעון, ואיפה מצויה הקללה, הקללה אם לא תשמעוו, מצויה רק בתורה כמו שביארנו 20974 

שיהיה רודף , פ דין רק הגילוי מילתא הלזה"והיה די באמת ע, י עזיבת התורה לא היו מדותיו משומרים"ע 20975 

 20976 .אלא נכנסתי עמכם לפנים משורת הדין ואמרתי לכם ובחרת בחיים, להשיג רק בתוך התורה

כי לו היו כל , והתשובה היא? ומפני מה הוא לפנים משורת הדין? עה הזאתולכאורה מה הוסיפה לנו הידי 20977 

אבל , כי אז היה מספיק הדרכים האלו, ואינם טועים בהם כלל, שני הדרכים בהירים שהכל רואים אותם 20978 

והרעה היא רק , וגם המבקש אשר הוא יודע כי הטובה היא רק ממעשה הטוב, כיון שיש מקום לטעות 20979 

מפני שיש ? ומפני מה הוא, א יטעה הרבה פעמים בדבר אשר יצא חוץ משורת התורהגם הו, ממעשה הרע 20980 

 20981 .ובאמת רעה היא ויפסיד הרבה, ויצמח לו מזה טובה, ה"כי זה הוא רצונו של הקב, מקום לטעות

וממילא , לפנים משורת הדין וגילה לנו גם הידיעה הזאת כי בהמדות יש מקום לטעות´ לכן עשה לנו ה 20982 

עוד יברר גם את המקום , שמלבד שיתרחק מהמעשים הרעים הפשוטים, היר במעשיויהיה המבקש ז 20983 

ותראה , בתוך החיים גופא, שצריך אתה לבחור בחיים, ש התורה ובחרת בחיים"וז, לטעות ויזהר ממנו 20984 

 20985 .שלא תאבד עצמך במקום הטעות

 20986 .(ובחרת בחיים´ מדרגת האדם מא)  

 20987 

 20988 מאמר רנא

 20989 .(ו"א כ"דברים י) וקללה ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה

ל אם תעשו מה שכתוב בספר הזה אתם נצולים מן "א, ל הסיף והספר ירדו כרוכים מן השמים"אמרו חז 20990 

הנה ענין כרוכים אין להבין כשני דברים המכורכים , ואם לא תעשו אתם נהרגים בסיף הזה, הסיף הזה 20991 

 20992 .הוא ספר אינו סיףדנמצא שבעת שהוא סיף אינו ספר ובעת ש, דזה ודאי שאינו, יחד

שהטבעת , והוא יסודה ומהותה של תורה, ל גילו לנו כאן סוד גדול ונורא"וכשנתבונן בזה נראה שחז 20993 

שאותו דבר עצמו בשעה שהוא , והוא ענין נפלא עד מאד, הדברים הוא שבעת ובעונה אחת הוא סיף וספר 20994 

וא משום שתורה יסודה על חוט וה, ספר אם יטוהו מעט מנתיבתו או יוסיפו עליו קצת הריהו כבר סיף 20995 

אם תֹאבו ושמעתם טוב , שעל נטיה כחוט השערה מיד מתפוצצת, כאילו שהיא מלאה פצצות, השערה 20996 

, בעת ובעונה אחת, כן הוא הטבעת הדברים, (´ישעיה א) כלו0ואם תמאנו ומריתם חרב תא, הארץ תאֵכלו 20997 

 20998 .כלו0על כחוט השערה טוב הארץ תֹאֵכלו וחרב תא

ונאמר כי החכמה בשעה שמנהיגים אותה על דרכה תהיה רפואה , ל"מובא וז (ה"מ פ"יחוה שער) ל"ובחוה 20999 

ש "כ נמשלה התורה כאש כמ"וע, וכשנוטים בה מנתיבתה תהיה מדוה כולל שאין לו רפואה, לכל מדוה 21000 



 21001 ש"כמ, ושורפת ביקודה מי שנוטה מנתיבתה, מפני שמאירה העינים באורה, ´הלא כה דברי כאש נאום ה

וכשנוטים , רפואה לכל מדוה, מציאותה של תורה הוא סוד של חיים, נשפט´ כי באש ה (ו"ה סישעי) 21002 

שמזיגת הדברים , הינה מדוה כולל שאין לה רפואה ולא ארוכה, מנתיבתה הרי אותה תורה שנותנת חיים 21003 

י י החום הטבע"האדם חי ע, ציור לזה נוכל ליקח מהחיים הטבעיים, של סיף וספר היא על חוט השערה 21004 

ואותו החום שהינהו סוד החיים של אדם אם יחזק , ואילו יחסר לאדם חומו לא יוכל לחיות, שבקרבו 21005 

כשיתוסף מעט יותר מדאי ימות בו , הרי לנו ציור מזה שאותו סוד המהוה חיים, בקרבו ישרף ביקודו 21006 

 21007 .האדם

אבל , תו ומידתואבל זהו רק כשהכל על מתכונ, שהיא הינה סוד החיים, ק שנמשלה לאש"בגדר זה תורה 21008 

ובסוד המזיגה הדבר תלוי , וזהו סוד המזיגה, בנטיה הכי קלה ישרף בשלהבתה, כשיוסיף בה מעט האדם 21009 

ל כתב על כן "בחוה, שמעט יותר מהמידה הרי היא כבר פצצה המתפוצצת כהרף עין, על חוט השערה 21010 

בהחכמה בכל מיני והזהירנו להיזהר מאד , היזהר שלא תטה אשוריך מדרך האבות ונתיב הראשונים 21011 

 21012 .כי הוא בסכנה גדולה אם אינו מומחה בזה, כמו שמזהירים למחזיק פצצה בידו לבל ישחק בה, הזהירות

, הוא יודע שאין שם מקום לשחוק, והכל תלוי בה על חוט השערה, המבין מהותה של תורה שהיא כאש 21013 

וההולך בעולמו בלי , תב בדברו בענין הזהירו"י פ"וזהו שכתב במס, שאין משחקים עם אש וגפרית 21014 

ודקדק על שפת הנהר שבנטיה , אשר סכנתו ודאי עצומה, התבוננות הרי הוא כסומא ההולך על שפת הנהר 21015 

שבאמת כל מהותה של תורה הוא בבחינת על שפת הנהר , קלה נופל הוא לתהום האבדון ואין מנוס לו 21016 

ש קהלת "ילקו) לא כחוט השערהוזהו היסוד של אין בין גיהנם לגן עדן א, מבלי לנטות ימין ושמאל 21017 

 21018 .דבן רגע הרי הוא כבר גיהנם, (ו"תתקע

, ל אם תעשו מה שכתוב בספר הזה אתם ניצולים מן הסיף הזה"א, הסיף והספר ירדו כרוכים מן השמים 21019 

למה הדבר דומה לעבד שאמר לו רבו הרי מונייק של , לוי´ אמר ר, ואם לא תעשו אתם נהרגים בסיף הזה 21020 

ה הדבר הזה בסיני באותה "אלעזר משאמר הקב´ אמר ר, (ר ראה"מד) י כבלים של ברזלואם לאו הר, זהב 21021 

אלא מאליה הרעה באה על עושה הרעה והטובה באה על עושה , שעה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב 21022 

משמחת לב ומאירת , כשהיא על דרכה הרי היא משיבת נפש, משום שכן הוא מציאותה של תורה, הטובה 21023 

 21024 .וטים מנתיבתה היא עצמה הינה שלהבת גדולה השורפת ויוקדת ומשחיתה עד השורשוכשנ, עינים

, שבה בשעה הרי הוא גם נורא, כ ונורא"באותה תפילה שהוטבע ואהוב וחביב ונחמד ונעים הוטבע ג 21025 

סם , (7ב"יומא ע) ל ברור מללו זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם המות"ובאמת הרי דברי חז 21026 

 21027 .עד סוף כל הדורות, הוא הדיין הוא הדין הוא העונש, א לעולמי עד"זה ענין לזמן כ המות אין

 21028 .(ח"ע´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 21029 

 21030 מאמר רנב

 21031 .(ו"א כ"דברים י) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה

ם את מתחילי, וכרגיל מתעורר כל אחד להתחזקות רוחנית, חודש אלול הוא עת תשובה והתקרבות לבורא 21032 

אולם , והכל נראה טוב ויפה בתחילה, מדייקים בזמני התפילה וסדרי הלימוד, הלימוד בישיבה במרץ רב 21033 

לאחר ימים מספר ואולי אפילו לאחר , התלהבות חולפת ותו לא, המציאות מורה כי התחזקות זו היא זמנית 21034 

הטבעית שלו ברדיפה וחי את צורת החיים , חוזר האדם להרגליו ותרדמתו כבכל ימות השנה, יום אחד 21035 

 21036 .להרגיש אך בטוב ובנעימות, אחרי מילוי הרצונות

הפרעות שלא היו במשך השנה פוקדים , באלול´ פ רוב נוצרים סיבות ועיכובים לעבודת ה"ע, עוד יותר 21037 

ואין האדם יוצר ההכנה , ועוברים ימי רצון אלו בבטלה ובזבוז, את האדם דוקא בזמן היקר של אלול 21038 

והתבוננות זו צריכה להדאיג כל אחד ואחד לחפש ולמצוא עצה להמלט , ום הדיןה י"הדרושה לו לר 21039 

 21040 .מכשלון בחודש זה

המסית ומדיח , הוא תופעה רגילה במלחמתו של השטן באדם, ´והנה ענין זה של ריבוי הפרעות לעבודת ה 21041 

לקדושה  איפוא שקיימת אחיזה, ביתר שאת ועוז במקום שקיימת אפשרות של הצלחה ועליה רוחנית לאדם 21042 

, ובמקום שקיימת תוספת כוח לקדושה, זה לעומת זה עשה האלהים, שם מופיע היצר להכשיל ולהחריב 21043 

ן באגרת לבנו על "כלשון הרמב, ולכן כל המקודש מחבירו חרב יותר מחבירו, כ"שם גדול כוח הטומאה ג 21044 

אפשריות ההצלחה ואדרבא העיכובים בחודש אלול מורים לנו על מעלת זמן זה ו, העזובה בארץ הקודש 21045 

 21046 .הטמונות בו

כ צריך למצוא את הדרך כיצד להפיק את התועלת מחודש זה וביחוד שהמדובר הוא בהתכוננות "וא 21047 

מי לשבט , יום שהבורא מתבונן בנו במיוחד וגוזר את מספר ימינו וצורת חיינו, והכשרה לקראת יום הדין 21048 

כ כל בר "וא, הכל תלוי ביום זה, לה ורוב טובוכן להיפך שמחה גדו, וכל צרה ויגון חולי וכאב, ומי לחסד 21049 

כיצד להמנע ? והשאלה היא כיצד מצליחים, דעת מבין כי כדאי לנצל את ימי חודש אלול לזכיה בדין 21050 



הבה נתבונן ונבקר את עצמנו לגלות את שורש הרע הגורם , מהתלהבות חולפת ולזכות בהתחזקות אמיתית 21051 

 21052 .לאי הצלחתנו

, אינו סובל כל דבר המכביד עליו, שואף האדם לפריקת עול וחופש רצונותוהנה מהידוע הוא כי מטבעו  21053 

כי גם התחזקותנו הרוחנית באלול נוצרת , ואם נתבונן בעצמנו נגלה, רוצה לחיות בקלות וללא כל סבל 21054 

כדי למלאות את הרצון , ולכן הוא מתחזק בתורה ובמצוות, פתאום האדם רוצה להיות מחוזק, ברוח זו 21055 

 21056 .לזה אין הרצון החומרי מסכים, אולם להמשיך הלאה בדרך זו בעקביות ושטתיות, ו זמןהפועם בו באות

וזה סוד אי , מפסיק מהתחזקותו הרוחנית וחוזר לחייו החופשיים, ואדם זה שכולו נתון ביד רצונותיו 21057 

נקודת , ואין בה ולא כלום מקבלת עול מלכות שמים, התחזקות זו היא המשך למילוי רצונות, ההצלחה 21058 

כל מה שאין בו משבירת הרצון אינו בגדר התחזקות , בחירה להתחזקות אמיתית טמונה בשבירת הרצוןה 21059 

ואזי פתוחה , לכבוש את הרצון הטבעי ולמשול בו, וזהו כל עמל האדם להילחם ולהתגבר על טבעו, כלל 21060 

´ ה אהבת, ´למעלת יראת ה, לפניו הדרך להתקרבות לבורא לזכות למעלות העליונות שנברא עבורם 21061 

 21062 .והדבקות בו

כי , המסקנה מזה היא, כי התחזקות פירושה שבירת הרצון אליבא דאמת, כ לאחר שענין זה נתברר לנו"וא 21063 

אם התעוררתי לדייק בסדרי הלימוד , דרך העליה וההצלחה טמונה בעקשנות גדולה לא לוותר לרצונות 21064 

אולם , ות שזה מכביד ולא נעיםלמר, אזי צריך להתעקש להתמיד בהתעוררות זו בלי הרף, וזמני התפילה 21065 

ובסופו , דוקא המכביד והלא נעים הוא מוט הברזל השובר את אורח החיים הטבעי המנוגד לרצון הבורא 21066 

שבעתיים ממה , וימצא טעם וסיפוק בעבודתו הרוחנית, של דבר יתהפך האדם עקב התמדתו בדרכי האמת 21067 

וכל מדרגה עם , א עולה ממדרגה למדרגההו, אולם גם אז אסור להפסיק, שימצא במילוי רצונות הגוף 21068 

דורשת את העמל והעקשנות להתמיד בה ולהפוך אותה למציאות קיימת בתוכו , נסיונותיה המיוחדים לה 21069 

 21070 .של האדם

החיים והמות נתתי לפניך הברכה ´ לפי שנא? ומצינו בילקוט ריש פרשת ראה ברכה וקללה למה נאמר 21071 

נלך באיזה , דרך החיים ודרך המות, קום לפנינו שני דרכיםהואיל ונתן המ, שמא יאמרו ישראל, והקללה 21072 

אחד , והיו לפניו שני שבילין, משל לאדם שהיה יושב על פרשת דרכים, ל ובחרת בחיים"ת, מהן שנרצה 21073 

והיה מודיע את העוברים ואת השבים , ואחד שתחילתו קוצים וסופו מישור, שתחילתו מישור וסופו קוצים 21074 

כשתים ושלוש פסיעות מהלך מישור וסופו לצאת , יל זה שתחילתו מישוראתם רואים שב, ואומר להם 21075 

כשתים ושלוש פסיעות אתה מהלך בקוצים וסופו , ואתם רואים את שביל זה שתחילתו קוצים, לקוצים 21076 

 21077 .לצאת למישור

, ז"בשנים ושלושה ימים מצליחים בעוה, אתם רואים הרשעים שהן מצליחים, כך אמר להן משה לישראל 21078 

מוכרחים להילחם , דרך החיים תחילתה קוצים, ש"שנאמר להטיבך באחריתך עיי, דחות באחרונהוסופן לי 21079 

דרך העליה , פסיעות זוכים לדרך מישור´ אולם לאחר ג, ואי הנעימות והצער משולים לקוצים, ברצון 21080 

כנס אולם הוא נ, ז מרגיש הנאה בתחילה"ואילו הבוחר בתענוגות עוה, ה"לחיים נצחיים במחיצתו של הקב 21081 

 21082 .לדרך המובילה אותו לצרות ויסורים עד האבדון הגמור

אלא מצות עשה חיובית לפעולה , דרכים´ אין זו בחירה חד פעמית בין ב, ומדגיש הפסוק ובחרת בחיים 21083 

בכל עת ובכל שעה צריכה ללוות את האדם הכרת , ולבחור בדרך החיים, מתמדת לעמול נגד הרצון הטבעי 21084 

בכל שלבי העליה של האדם , האמיתיים כרצון התורה לא שייכת הפסקה בזה לבחור תמיד בחיים, חיוב זה 21085 

הרי מטבעו אין האדם , יותר מזה, שהוא חייב להתגבר עליהם, פסיעות של קוצים´ נתקל הוא באותם ג 21086 

והערה מאלפת , ותמיד צריך לעורר את הלב מחדש, הרגשות הלב של יום אתמול נעלמות, מתמיד במצבו 21087 

וראית סוס ורכב עם רב ממך לא , פרשת שופטים על הפסוק כי תצא למלחמה על אויביךבענין זה מצינו ב 21088 

 21089 .אלוהיך עמך המעלך מארץ מצרים´ כי ה, תירא מהם

´ שהרי ראינו בעינינו בראיה חושית את כוח ה, ´הפסוק נותן לנו חישוב הגיוני פשוט ומובן לבטוח בה 21090 

כ אין כל מקום לפחד "וא, ים וגאולתנו משםוכפי שנתגלה במכות מצר, וממשלתו בכל הכוחות כולם 21091 

אל תיראו מהגפת , כ ממשיכה התורה להזהיר אל ירך לבבכם מצהלת סוסים"ואעפ, מהאויב במלחמה 21092 

 21093 .ש"ואל תערצו מקול הצווחה עי, ואל תחפזו מקול הקרנות, התריסין

עוררים סיבות וכשמת, לא מועיל חישוב זה אלא לשעתו, למרות החשבון ההגיוני הפשוט לבטוח בבורא 21094 

כ כיון שכך טבע "האזהרה הקודמת לא מועילה על אח, חדשות מזהירה התורה על כל סיבה וסיבה בנפרד 21095 

, מסקנת הרגע הקודם נעלמת מיד שנוצר מצב פחד חדש, שאין הרגשותיו מתקיימות אצלו בקביעות, האדם 21096 

והאדם , ם בנות קיימאוכך תמיד הרגשות הלב אינ, ודרושה התעוררות חדשה כדי להתגבר במצב החדש 21097 

 21098 .חייב לחיות תמיד במתח התחדשות והתעוררות



אלא קבלת עול המלחמה , כי ההתעוררות לתשובה באלול אינה דבר הנקנה בקלות, היוצא מדברינו 21099 

ואם יעלה , מלחמה ממושכת הדורשת עמל ותבונה, העקשנית נגד הרצון הטבעי להגביל אותו מחפשיות 21100 

 21101 .(214´ קובץ שיחות עמ)  .פתוח לפניו עולם התשובה, ות מתמדתהאדם לדרך זו ויצעד בה בעקבי

 21102 

 21103 מאמר רנג

אלהיכם אשר אנכי מצוה ´ את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה. ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה 21104 

 21105 .(ו"א כ"דברים י) אתכם היום

אנכי שבחרתי שכן אמר משה רבינו לישראל ראה אנכי כלומר ראו אותי , (´תנחומא אות ד) ל"ואחז 21106 

נורא ? האם יש אדם בעולם שיכול לומר שהוא משובח כמוני! ראו האיך אנכי משונה מכל העולם, בטובה 21107 

ממני אתם יכולים לראות אומר משה רבינו את הברכה אשר תשמעו כמה טובה וברכה , ונפלא הדבר 21108 

וסי אם רצונך לדעת י´ אמר ר, וכן להיפך את הקללה אם לא תשמעו, אלהיו´ צפונה לאדם השומע בקול ה 21109 

וגרם מיתה לו , אדם הקדמוני עשה עבירה אחת, ראה כמה קשה כוח העבירות, כמה גדול כוח המצוות 21110 

, אם עושה אדם מצוה, ו למידה טובה המרובה ממידת פורעניות"ק, ולבניו ולכל הדורות עד סוף העולם 21111 

 21112 .הרי הוא מזכה לו ולבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות

ו מה אני "כל איש ישראל אל יאמר בלבו ח, וזאת תורת האדם, (ד"פ´ שער א) פש החייםוכתב בספר נ 21113 

שכל פרטי , אמנם ידע ויבין ויקבע במחשבות לבו, ומה כוחי לפעול במעשי השפלים שום ענין בעולמות 21114 

ו לב, ובאמת האיש החכם ויבין את זאת לאמיתו, ו"מעשיו ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע לא איתאבידו ח 21115 

עד היכן הם מגיעים לקלקל , ו"בשומו אל לבו על מעשיו אשר לא טובים ח, יחיל בקרבו בחיל ורעדה 21116 

גם על זאת יחרד לב האדם מעם הקודש שהוא . הרבה יותר ממה שהחריבו נבוכדנצר וטיטוס, ולהרוס 21117 

צעיתא והלב של האדם אמ, שהן המה הקודש והמקדש העליון, כולל בתבניתו כל הכוחות והעולמות כולם 21118 

כולל כל שורשי מקור , אמצעית הישוב אבן שתיה, הכל נגד הבית קדשי קדשים, דגופא הוא כללי 21119 

 21120 .יכוין את לבו כנגד קדשי הקדשים, תפילת השחר´ ל במשנה פ"ורמזוהו רז, הקדושות כמוהו

פרק ) ה"אומר עמוס הנביא ע, י בחינת הדיבור"וכן בענין ההתעוררות שלמעלה ע, ל"עוד כתב בענין זה וז 21121 

הזהיר כאן את האדם מחמת היותו עתה בזה , כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו, (´ד 21122 

ו הנעשה למעלה בהעולמות מכל דיבור ודיבור "שאינו רואה ומשיג הבנין או ההריסה ח, העולם השפל 21123 

 21124 .לה וענין בעולםו לומר במה נחשב דיבור ושיחה קלה שתפעול שום פעו"ויכול להעלות על דעתו ח, שלו

אבל ידע נאמנה שכל דיבור ושיחה קלה שלו לכל אשר יבטא בשפתיו לא איתאביד ואינו הולך לבטלה  21125 

נבראים כמה , שמכל דיבור דק וקול והבל דאורייתא או צלותא, וכן מבואר במקומות רבות בתיקונים, ו"ח 21126 

ל שבעת עמוד "ר, אדם מה שיחווזהו שאמר ומגיד ל, ו"ובהיפך בדיבור אשר לא טוב ח, מלאכים קדושים 21127 

מגיד לו הסוד רזא דמילתא מה שגרם שיחו למעלה בעולמות העליונים , ´האדם לתת דין וחשבון לפני ית 21128 

 21129 .ש"עי

ומסיים , ראה אנכי שבחרתי בטובה האיך אנכי משונה מכל העולם, וזהו מה שאמר להם משה לישראל 21130 

! הראשונים ברכה וקללה היינו למעלה מן הטבעוכבר פירשו כל , אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה 21131 

כי , אבל ברכה וקללה רק לישראל נאמרו, ל בטבע וזה לכל באי עולם"שבכל מקום שהוזכר טוב ורע ר 21132 

 21133 !ה למעלה מן הטבע"אתנו מתנהג הקב

 21134 .(כוח האמונה´ לב אליהו מא)  

 21135 

 21136 מאמר רנד

 21137 .(ו"א כ"דברים י) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה

שירגיש את , שמע מינה שיש בכוח האדם להגיע לדרגה נפלאה זו, א כתבה תורה שמע וכתבה ראהמדל 21138 

לפניכם היינו שלא זו ! כאילו רואה כל זה בעיניו ממש, הברכה באשר תשמעו והקללה באשר לא תשמעו 21139 

ד או לחכות ע, וצריך להטריח עצמך להשיגה, בלבד שאתה יכול להרגיש את הברכה כאילו אתה רואה זה 21140 

 21141 .כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו! אינו כן אלא ראה אנכי נותן לפניכם, אשר תבוא אליך

החיים והמות נתתי לפניך הברכה ´ לפי שנא, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, ל"וכן אחז 21142 

נלך באיזו מהם , דרכים דרך החיים ודרך המות´ ה לפנינו ב"שמא יאמרו ישראל הואיל ונתן הקב, והקללה 21143 

יהושע בן קרחה אומר משל למלך שעשה סעודה ´ ר, ל ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך"ת, שנרצה 21144 

כיון שראה , והיה אוהבו מיסב ביניהם והיה דומה ליטול מנה יפה ולא היה בו דעה, והזמין את האורחים 21145 

 21146 .כ"שאין בו דעה אחז את ידו והניחה על המנה היפה ע

אילו היה אדם רואה , ויצוייר במובן הגשמי, שרו והצלחתו של אדם אשר בא לידי מידה זומה מאד גודל או 21147 

ולהיפך כשהוא עובר עבירה מאבד , בעיניו שכשהוא עושה מצוה מיד ניתוסף לו בכיסו כמה מאות זוז 21148 



אשר כל , ו כשהיה רואה ומרגיש כן בעצמו ובשרו"וק, ר יכול לגשת אליו כלל"הרי לא היה היצה, אותם 21149 

ו אם היה רואה את הברכה והטוב הרוחני כאילו רואה בעיניו "ו בן בנו של ק"וק, אשר לו יתן בעד נפשו 21150 

 21151 .לא היתה שום בריה יכולה לעמוד במחיצתו, ממש

ומכיון , ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי יצה"אמר הקב (7´קידושין ל) ל"אחז, וכעת נתבונן עוד 21152 

את הברכה אשר תשמעו והיינו הברכות והקללות האמורות , שהכתוב אומר ראה אנכי נותן לפניכם 21153 

וכן , הרי למדנו שאם אין האדם מרגיש בעצמו בבחינת ראיה ממש את הברכה אשר תשמעו, בתורה 21154 

, והנה יצרו הרע עומד תמיד כנגדו וחרבו שלופה בידו, ר"להיפוך עדיין לא לקח את תבלין התורה נגד יצה 21155 

 21156 והנה פשוט הוא שאם הבורא לא ברא למכה זו, ל"בזה (ה"י פ"המס)ב  וכבר כת? והוא במה ינצל ממנו

ומי , א בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה"א, (ק"התוה) אלא רפואה זו (ר"יצה) 21157 

 21158 .ש"שיחשוב לינצל זולתה אינו אלא טועה ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו עי

ומכיון שיודעים ? כה ואת הקללה בבחינת ראיההאם אנו מרגישים את הבר, מעתה נשאל את עצמנו 21159 

ומה לו לאדם לרמות את ? איך מצאנו ידינו ורגלינו בבית המדרש, בנפשנו עד כמה רחוקים אנחנו מזה 21160 

בשעה שהשונא הגדול השוכן בבתי נפשו אורב לו בכל עת לקחת , עצמו ואת אחרים כי ירא ושלם הוא 21161 

 21162 .ה עוזרו אין יכול לו"ואלמלא הקב, בכל יום ומבקש המיתול יצרו של אדם מתגבר עליו "ש חז"וכמ, נפשו

נמשלה תורה כסם , ל ושמתם סם תם"ש חז"וכמ! הוי אומר זו התורה? ה עוזרו לאדם"ומהי העזרה שהקב 21163 

, ה אמר להם לישראל"כך הקב, משל לאדם שהיכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו, חיים 21164 

ואם אין אתם , אם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו, ליןר ובראתי לו תורה תב"בראתי יצה 21165 

 21166 .ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו בך, עוסקים בתורה אתם נמסרים בידו

אין , וזו היא העזרה הגדולה והנפלאה, ר"הרי מפורש שהתורה היא הרטיה נגד המכה הגדולה של יצה 21167 

הרי זה , ואם אין אדם רואה כן, ותן לפניכםחיים אלא תורה אבל על זאת התורה הרי כתוב ראה אנכי נ 21168 

! העביר את הרטיה מעל בשרו והלך לו לפתח חטאת רובץ, לאות כי עצם עיניו ופנה אל דברים אחרים 21169 

כך אם אין אתם עוסקים בתורה אתם נמסרים , שכשם שאם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו 21170 

ושמא תאמר מי יכול לרדוף ולהשיג , תורה לראות טובומה תקות אנוש להינצל אם לא ירוץ לעסק ה, בידו 21171 

ז "ע) ה בא בטרוניא עם בריותיו"ה בתורתו ראה אנכי נותן לפניכם ואין הקב"הרי העיד הקב? עד כדי כך 21172 

 21173 .(´ג

ת אוחז "ולא עוד אלא שהשי, אלא ובחרת בחיים ותו לא, נמצא שאין אתה צריך לא לרדוף ולא להשיג 21174 

כ בכוחך וברשותך שתראה בעיניך לפניך את הברכה "וא, ה היפה שתבחר בהכביכול בידך ומניחה על המנ 21175 

כלומר בשמיעה עצמה אתה יכול לראות את הברכה וכן , באשר תשמעו ואת הקללה באשר לא תשמעו 21176 

כיוצא בו אתה אומר , וקללה אם לא תשמעון, ברכה אשר תשמעון, וכן אמרו בספרי ברכה וקללה, להיפוך 21177 

 21178 .תטיב שאת קללה ואם לא, אם תטיב ברכה

ושכר עבירה כנגד , הפסד מצוה כנגד שכרה, בואו ונחשוב חשבונו של עולם (.ח"ב ע"ב) ל"והנה אחז 21179 

וזוהי העצה הנכונה לבוא לידי ראה אנכי נותן , הפוך בה והפוך בה דכולה בה! זהו לימוד המוסר, הפסדה 21180 

צריך , שבון שהוא לימוד המוסרכך ההסתכלות והח, שהראיה צריכה לאדם בכל יום מחדש, לפניכם היום 21181 

שעושה , ר בהכרח להיות מחודש כמוהו ולא להיות מלומדה"כי התבלין ליצה, שיהא בכל יום התחדשות 21182 

בכל יום ויום יהיו בעיניך , (ו"י תבוא כ"רש, תנחומא יתרו יג) ל"וזהו משאחז, היום כהמשך משל אתמול 21183 

 21184 .(אור יהל)  !טוית עליהםכאילו היום קבלתם מהר סיני וכאילו היום נצ, כחדשים

 21185 

 21186 מאמר רנה

 21187 .(ו"א כ"דברים י) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה

ועושים אותה בעיניו כאילו היא רחוקה מאפשרות מימוש , ארבעה מרחיקים את האדם מן התשובה 21188 

 21189 (ג ,המחשבה שיש עוד זמן ופנאי לעשות את התשובה (ב, חסרון ההתבוננות וחשבון המעשים (א, וביצוע

. המחשבה שהתורה היא רק עול עליו (ד, שחושב שישנם דברים שאינם לא מצוה ולא עבירה אלא רשות 21190 

אותם , אלה העומדים למכשול בפני החוטא המבקש לשוב בתשובה, כנגד ארבעה דברים אלה דיברה תורה 21191 

הכל גלוי הלא , ראשית כל ראה התבונן, על כן היא מדברת אל לב האדם, רצתה התורה להסיר מן הדרך 21192 

והא ראיה שהרי עיקר תכסיסו של היצר , אין לך רק להתבונן בעצמך ואז תראה את האמת ותיווכח, ופתוח 21193 

כי רק כך יצליח לשלול מהם , תכבד העבודה על האנשים הוא מבקש, הרע הוא בהיפוכה של המידה הזו 21194 

 21195 .את ההתבוננות

כי היה זה שרו של עשיו שהוא , עמו ל על הפסוק ויאבק איש"ובדרך מליצה אפשר לומר במה שאמרו חז 21196 

על זה , כ שאתה מצליח לרמות כל העולם"כלומר במה כוחך גדול כ, ויעקב שאל אותו מה שמך, השטן 21197 

לפי זה יובן , הלא דוקא בזה טמון כוחי שאין שואלין ואין מתבוננים, השיב לו השר למה זה תשאל לשמי 21198 



אם תוכל להמתין , כי בעת שבא היצר להחטיאך, יננוועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו וא, הפסוק 21199 

זוהי העצה למניע הראשון , ליצר כבר לא יהיה כוח להחטיאך, אז ואין רשע, עוד מעט להתבוננות 21200 

 21201 .שהוא העדר ההתבוננות, לתשובה

כלומר דוקא , אמר הכתוב אשר אנכי מצוך היום, כנגד המעכב השני לתשובה שהאדם סבור שיש לו פנאי 21202 

ונגד המעכב השלישי שחושב כאילו אינו עושה ? כי אם לא עכשו אימתי, תדחה חזרתך למחר היום שלא 21203 

אמר כי התורה מחלקת את כל , וכי כל מעשיו אינם אלא דברים של רשות, מצוות וגם לא עבירות 21204 

כי אם הדבר , אך לא רשות, חובה או איסור, ברכה וקללה שהם מצוה ועבירה, המעשים לשני סוגים בלבד 21205 

ואם יכול הוא להתקיים גם בלי דבר או מעשה , הרי גם הוא נעשה תורה, א רשות נזקק ונצרך הוא לוהנקר 21206 

 21207 .ל"אם כן הרי הוא בגדר קללה רח, שאין הוא עבורו אלא בבחינת מותרות, זה

אומרת התורה , שחושב האדם כי התורה היא רק עול כבד בשבילו, ונגד העיכוב הרביעי לחזרה בתשובה 21208 

כי לא רק שהתורה היא עצמה כולה , דהיינו שרק אם תשמעו תהיה לכם הברכה, תשמעון את הברכה אשר 21209 

אבל אם , שרק אם תקיימוה יש לכם ברכה וחיים, גם הברכה במהותה תלויה וקשורה היא בתורה, ברכה 21210 

נחלת )  .לכן ראוי הוא שתבחרו בברכה ותמצאו חיים, לאו אין לכם חלילה אלא קללה ומוות 21211 

 21212 .(אליעזר

 21213 

 21214 רנו מאמר

אלהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי ´ והקללה אם לא תשמעו אל מצות ה 21215 

 21216 .(ח"א כ"דברים י) אלהים אחרים אשר לא ידעתם

היינו כי יש שלושה מיני דברים , אבל בברכה נאמר אשר תשמעו בלי תנאי, אם לא תשמעו בלשון תנאי 21217 

וכדאי להכין הדרך הנדרש , בין כי עסק האגרא עסק טוב הואהיינו לה, שמיעה דמקודם, ת"בעבודת השי 21218 

ואחר כשיתחיל לעסוק בהעסק אז יבין , כגון חנות גדולה ואנשים הרבה לנהל את העסק וכדומה לזה, לפניו 21219 

פירוש , אשרי תמימי דרך (ט"תהלים קי) ה"וזהו מאמר דוד המלך ע, יותר ההכנות המצטרכות לזה 21220 

וכן לחיות , לישא בעול עם הרבים, כגון לישא עול מלכות שמים עליו ,ת"העושים הכנות לעבודת השי 21221 

 21222 .ת"הכנות המצטרכות לעבודת השי, בחשבון הנפש וסדר נכון

ז "ירושלמי ע) פ שעדיין לא נעבדה"אע, ם שאסורה מיד"לרבות עבודת כוכבים של עכו, את כל המקומות 21223 

פ "וטעם החילוק נראה ע, זמן שלא נעבדה ולא כעבודת כוכבים של ישראל שאינה נאסרת כל, (´י´ ד ה"פ 21224 

ם של "לכן בעכו, משום דמימלך ולא עביד, דמסית שאמר אלך ואעבוד פטור, (´א ב"סנהדרין ס) ש"מ 21225 

ם כיון שעשאה בודאי "כ בעכו"משא, ישראל כל כמה דלא עביד לה יש לקוות דמימלך ולא יעבדנה 21226 

 21227 .(´ב ב"ת ראה י"תו) ולכך נאסרת משעת העשיה, יעבדנה

, כל עוד שלא ביצע את מעשה הפולחן ממש, ז"אדם מישראל אף שנכשל והכין לעצמו ע, היינו כדאמרינןו 21228 

כי הנכונות להיות מודה על האמת נטועה , שעוד יהין לשוב מסורו, סומכין אנו על דופק לבו שעוד יתחרט 21229 

הפסל מכסף או  או שעשה לעצמו את, ז"מאחר שבנה ע, כ טבע הגוי האטום והטבעי"משא, בלב כל ישראל 21230 

ברם ישראל מוכשר ומיועד בכל , שוב אינו חוזר מהבדיעבד וכיון דעביד עביד, או התנשאות וגאוה, מזהב 21231 

ואף שהוא במדרון המחשבות והתעתועים הנפשיים ותסבוכת , הנסיבות והתנאים לחזור להלכתחילה 21232 

 21233 .מכל מקום אם תבריק לו האמת האמיתית ישוב יתודה ויטהר, הגאוה

היינו מאהבין את ולדה )ב  ג מרחמין על בהמה טהורה ביום טו"אמר רשב, (7ח"שבת קכ) ´במס וכדמצינו 21234 

, כדי שתזכור צערה ותרחם עליו, ומניח לה בתוך הרחם, היכי עביד אמר אביי בול של מלח, (עליה 21235 

ה ט טמא"מ, ודוקא טהורה אבל טמאה לא, כדי שתריח ריחו ותרחם עליו, ומזלפין מי שליא על גבי וולד 21236 

 21237 .ל"ואי מרחקא לא מקרבה עכ, לא מרחקא וולדא

הסימן המובהק של טהרת הלב הוא הנכונות , ל אפשר להשאיל גם למערכי לב אנוש"את ההגדרה הנ 21238 

לא להיות עומד בדבוריה , לא להיות משועבד לשרירות הטבע, להתפשט ולחזור מן ההנחות הקודמות 21239 

אלא , לא להיות עיקש ונפתל, בלתי נכונה היא בשעה שמתבררים הענינים שההשקפה הראשונה הראשונה 21240 

הרי , וכל הקשור לשיטה הראשונה מתוך העדר הכושר להודות על האמת, להיות מובן להודות על האמת 21241 

 21242 .זה סימן טומאה

אף שנתבררה לו בפנים לבו כל , ומה שקירב מקודם אינו מהין לרחק, מה שהרחיק מקודם אינו אץ לקרב 21243 

הרי זה מראה שתשוקת הטהרה ממנו , ועיקוף הלב אינו ממהר להודותאלא שמתוך שרירות , האמת 21244 

סימני טריפה שאם מניחים יד על גב , (בשם ספר חסידים, א בדרכי משה"סי) ד"וכן מובא בטור יו, והלאה 21245 

יש , ל"וזהו הרמז זבחי אלהים רוח נשברה וז, זהו סימן טהרה ואם לאו טריפה, הבהמה והיא נכנעת 21246 

וסימן , ואם לאו טריפה, אם תשפל לארץ תחת ידו כשרה, ג הבהמה בעודה חיה"עלהעביר היד ולמשמש  21247 

 21248 .ל"לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה עכ, לדבר



ומצינו עוד בכמה מקומות שציינו את הסימן המובהק של ישראל הוא כוח השליטה וההסתגלות לקבלת  21249 

וללכת , זור מן העמדה הראשונהשאינם נמנעים מלח, ת אלינו מדי פעם בפעם"האמת המופיעה בחסדי השי 21250 

 21251 .(פרי חיים)  .אחרי האמת הנעלה והאמיתית ביותר

 21252 

 21253 מאמר רנז

אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה על הר גריזים ואת ´ והיה כי יביאך ה 21254 

 21255 .(ט"א כ"דברים י) הקללה על הר עיבל

ושניהם שווין במראה ובקומה , לעזאזל וגורל אחד´ גורל אחד לה, ונתן אהרן על שני השעירים גורלות 21256 

חתן הסבא , ל"ישראל יעקב לובצסנקי זצ´ ר´ צ הק"ר הגה"שמעתי פעם ממו, (אחרי´ פ) ובדמים 21257 

יש ששני חברים לדעה יושבים באהלי תורה ויראה על , ל ומשגיח ישיבת ברנוביץ שאמר"מנובהורודוק זצ 21258 

גורל אחד , דות דרכיהם ושני גורלות יש להםולבסוף נפר, לומדים ועוסקים ועמלים בתורה, ספסל אחד 21259 

אמות של הלכה עד שהשמש ´ והוא מעמיק בלימודיו בתוך ד, שאחד נשאר וממשיך בלימודיו בישיבה, ´לה 21260 

פירש , ואילו השני פנה לדרכו הלא מוצלחה, ש"והוא מגיע להוראה ומורה לרבים ומקדש ש, זרחה לו 21261 

 21262 .וזה נדחה ולא התקרבזה התעקש והצליח , מהתורה ולומדיה ונתדרדר

, (.ה"צ´ ברכות אות ב) איתא במדרש תלפיות, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל 21263 

והנחת את הברכה על הר גריזים , כדי שיראו בחוש העין פועל הברכות והקללות, ה למשה"אמר הקב 21264 

ובזה יתעוררו , בש אין צמח בושלעולם יהיה י, ואת הקללה תניח שתפעול בהר עיבל, שלעולם יהיה רענן 21265 

וגם אחרי דרך מבוא , מקום נחלי מים, הלא שני ההרים גדולים אלו המה בעבר הירדן, הרואים ויאמרו 21266 

ומה , מקום מוכן לזרע, גם בארץ הכנעני היושב בערבה, כ נותן בהם שהם העיקרים"הרי השמש ג, השמש 21267 

 21268 .מקום אילנות, גם היותם אצל אלוני מורה

למה האחד רענן והאחד יבש בלי צמח , ני הרים אלו שווין בהכנתם לכשהצומח ימצא בהםכ כיון שש"וא 21269 

 21270 (מדרש תלפיות) והברכה שניתן על הר גריזים, אין זאת אלא שהקללה שניתן בו על הר עיבל גרם? כלל

, שיהיה כנחל נובע מעיין המתגבר, שגורל הברכה יחול עליו, ישתדל כל אחד ואחד מחברת החכמים 21271 

 21272 .´וגורלו יהיה לה, שמעיינו לא יתייבש, תזרח לו תמידשהשמש 

, בחרו שני פרים תאומים מאם אחת, אמר אליהו לנביאי הבעל (ח"י´ ילקוט מלכים א) איתא במדרש 21273 

ופרו של אליהו היה נמשך אחריו , אחד לשם ואחד לבעל, והטילו עליהם גורלות, הגדלים על אבוס אחת 21274 

ונביאי , נתקבצו כל אותם נביאי הבעל ארבע מאות וחמישים, ואותו הפר שעלה לשם הבעל, והולך 21275 

, עד שפתח אליהו ואמר לו להפר לך עמהם, וכולם לא יכלו להזיז רגלו מן הארץ, האשרה ארבע מאות 21276 

, וגדלנו במרעה אחד ועל אבוס אחד, אני וחבירי יצאנו מבטן אחד, השיב הפר ואמר לאליהו לעיני כל העם 21277 

 21278 .ואני עליתי לחלק הבעל להכעיס את בוראי, ה מתקדש עליו"ושמו של הקב ה"והוא עולה לחלקו של הקב

, כך מתקדש על ידך, י זה שעמי"ה מתקדש ע"כשם ששמו של הקב, ל אליהו לך ִאתם ואל ימצאו עלילה"א 21279 

מי , מיד ויקחו את הפר אשר נתן, שבועה שלא אזוז מכאן עד שתמסרני בידן, ל כך וכך אתה יועצני"א 21280 

 21281 .ולבסוף אשר נתן להם, שאמר להם בחרו לכם, ומקרא אתה למד, הואלי, נתנו להם

שישבו על ספסל , יבוא זמן שכל התועים שתעו בדרכם וכל אלה הפורשים שפרשו מכותלי בית המדרש 21282 

והם , אלו שהמשיכו בדרך הנכונה באהלי התורה והמוסר נתגדלו לתפארת בישראל, אחד עם חבריהם 21283 

ד תחת "אנחנו וחברינו על ספסל אחד ישבנו בביהמ, ויאמרו את ווידויים התועים יתחרטו ויקוננו על עצמם 21284 

ואילו , ´ה ומקדשים את שמו ית"והנה הם יצאו לחלקו של הקב, גדלנו יחד באווירת הקדושה, ענני הכבוד 21285 

 21286 .עלינו לחלק הבעל להכעיס את הבורא, אנחנו מה עלה בגורלנו

גש פעם אחת את חבירו מנעוריו שהתדרדר לדיוטא פ, ל"ר הנודע בישראל רבי מנדלי מקוצק זצ"האדמו 21287 

לא , ז"והשיב לו שיש לו כל הנאות העוה? איפה העולם הזה שלך, שאל אותו הרבי, התחתונה ונתעשר 21288 

ב "שמכרת את כל העוה, זהו העולם הבא שלך, השיב הרבי ואמר לו, חסר לו כלום והשעה משחקת לו 21289 

 21290 .(מעייני החיים)  ?לךז ש"אבל אני שואל איפה העוה, בעבור חיי שעה

 21291 

 21292 מאמר רנח

 21293 .(´ב ד"י) אלהיכם´ לא תעשון כן לה

אלא שלא , ישמעאל וכי תעלה על דעתך שישראל נותצין את המזבחות´ אמר ר, י והוא מספרי"וברש 21294 

קאמר האי קרא  (7כ"שבת ק) ´והנה בגמ, ויגרמו עוונותיכם למקדש אבותיכם שיחרב, תעשו כמעשיהם 21295 

כ לפרש האי קרא אגרמא דחורבן בית המקדש "ואיך אפשר א, הא גרמא שרי עשייה אסורה, דלא תעשון 21296 

 21297 .י מעשי חטא"ע



דהעונש מונח בטבע , אלא דהחטא עצמו מעניש, אך הענין הוא דעונש החטא אינו דבר נפרד ממעשה החטא 21298 

וכן הוא בכל , אין הערוד ממית אלא החטא ממית, (ג"ברכות ל)א  ש רבי חנינא בן דוס"וכמ, החטא 21299 

ואף דנמשך זמן רב , בזה נוצר הכוח הרוחני שהוא המעניש אותו, וכשעשה אדם מעשה חטא, נשיןהעו 21300 

זהו עיכוב על הכוח הרוחני שנוצר , והוא מצד מידת ארך אפים, מעשיית החטא עד בוא העונש בפועל 21301 

 21302 עיין בתומר, כדי שתהא אפשרות לתשובה וגם כדי לתת מקום לבחירה, מהחטא שלא יעשה פעולתו לשעה

שמפרנס את המשחית הנוצר מהחטא ומעכב את העונש , בביאור המידה דנושא עוון (´פרק א) דבורה 21303 

 21304 .שהיה בא על ידו

ועווני , כל העולם כולו אתה סובל זן ומפרנס (א"ב י"ר כ"ב) ל"רז´ ופי, וזהו שאמר קין גדול עוני מנשא 21305 

זו עצמה תביעה , שישאו עוונוומה שמצריך , דנשיאת העוון קשה מכולם, כבד שאי אתה יכול לסובלו 21306 

אינו , הרי דחורבן הבית אם תעשו כמעשיהם, כ זו מציאות החטא"אבל מה שנענש אח, נוראה על החוטא 21307 

רק הכוח הרוחני שנוצר ממעשה , דאין בכוח שום אומה להחריב הבית, אלא עשייה ממש, בגדר גרמא כלל 21308 

וזוהי פעולתו ממש של , אף ששוהה במהלכוו, והרי זה כיורה חץ דכוחו הוא ממש, החטאים הוא המחריב 21309 

 21310 .החטא ומכוחו ועצמותו

שהחוטא נתבע לא רק עבור עצם החטא אלא גם עבור החורבן , והנה מזה שנתבעים עבור החורבן למדנו 21311 

וכן בכל גרם הסתרת פנים , וכל ההפסד שיצא מהסתלקות השראת השכינה בגלוי בישראל, שפעל במעשיו 21312 

, וגם הצער הנמשך לכלל או לפרטים, כ מעשיו של החוטא"ז הם ג"דכ, החטאומיעוט כבוד שמים הנמשך מ 21313 

, ובכלל התביעה הוא הצער שגורם החוטא לעצמו דבזה גורם צער כלפי מעלה, ז"הכל הוא מעשיו ונתבע ע 21314 

וכשהחוטא נענש , ואין אדם רשאי לחבול בעצמו, (ו"סנהדרין מ) ובשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת 21315 

 21316 .ונתבע גם על יסורי העונש, ם זה מעשיו הםביסורים הרי ג

אקרא , א באדרת אליהו מפרש את הספרי"והנה הגר, דמעשי המצוה יוצרים את הטוב, וכן הוא בצד הטוב 21317 

והיה , משל למה הדבר דומה לשר שיצא לטייל עם אריסו בפרדס, ל"וז (ו"ויקרא כ) דוהתהלכתי בתוככם 21318 

, אותו אריס מה לך מיטמר מלפני הריני כיוצא בך בכרם זהל השר ל"א, אותו אריס מיטמר עצמו מלפניו 21319 

ה אומר "והקב, ע"ה עתיד לטייל עם הצדיקים בג"כך הקב, שאני נטעתיו ואתה משמרו ומשקה אותו תמיד 21320 

שאני נטעתיו ואתם משמרים פירותיו , הריני כיוצא בכם בגן עדן שלי, להם מה לכם מזדעזעים מלפני 21321 

 21322 .כ"ים טובים שעשיתם עומשקים אותו מכוח מצוות ומעש

, שהפירות הגדלים מכוח הקרקע, וכמו דאריס הוא שותף ממש בפירות, הרי דהושוו הצדיקים לאריס 21323 

 21324 ואף יורד לשדה חבירו שלא ברשות יש לו חלק לפי הוצאתו ועבודתו, גדלים הם מכוח עבודתו והשקאתו

כי פירותיו הם מכוח , ממשכ והם שותפין "ע הוא מכוח מעשיהם של צדיקים ג"כך הג, (.א"מ ק"ב) 21325 

, גן בעדן מקדם וישם שם את האדם לעבדה ולשמרה´ ובאמת מקרא מפורש הוא ויטע ה, העבודה שלהם 21326 

, וענין העבודה והשמירה כתב באדרת אליהו בשם הזוהר, ה הוא הנוטע והאדם העובד והשומר"הרי הקב 21327 

 21328 .ת"לשמרה זו מצות ל, לעבדה זו מצות עשה

ע אינו כשכר מן החוץ שמשלמים עבור "והשכר הנצחי בג, ט"י מע"ע ע"ת בגהרי מפורש ענין השותפו 21329 

ה נטע אותו "והנה בכאן מידה טובה מרובה שהקב, ט שלהם"אך הוא גדל וצומח ממש מכוח המע, טורח 21330 

ה לצדיקים מה לכם "ובבחינה זו אומר הקב, אבל מציאותו מצורפת דוקא עם מעשינו, והכל עבורנו 21331 

, וזהו ענין בצלם אלהים עשה את האדם, ע זה"י כיוצא בכם כביכול בנוגע לגהרינ, מזדעזעים מלפני 21332 

 21333 .ה ביצירת וקיום השכר הנצחי"שנעשה האדם שותף להקב

אך מצד ענין , ה"כ ממה שחננו הקב"כי הטורח והעבודה של האדם הוא ג, ואף כי כל זה מצד מידת החסד 21334 

דהרי כל , זוהי מעלה גדולה מאד בעצם השכרו, דגם חלק הבורא נותן לו, הבחירה נחשב הכל כשלו לבד 21335 

וזהו העונג הגדול דהשכר , כדי שלא יהא השכר הנצחי נהמא דכסופא, ז והנסיונות הם"הבריאה של העוה 21336 

דיצירתו על ידכם עד כדי כך שאין לכם , ה הרי אתם כיוצא בי בנוגע להשכר"ואומר הקב, הוא מעצמו 21337 

 21338 .להזדעזע

נחשב להם לצדקה ממש כאילו , כי צדיקים שהעולם ניזון בזכותם, םש בספר חסידי"ובזה מובן ביותר מ 21339 

והשפע היורד בכוח מעשיו הרי זו פעולתו , כי שכר מעשה הטוב הוא ממש בכוח המעשה עצמו, נתנו צדקה 21340 

להנחיל ´ והוא שנא, והנה יש עוד דרגה בשכר והוא השכר הניתן במתנה, והוא כשלו ולכן נחשב לו לצדקה 21341 

ה דורון לאוהביו כמבואר "כי מלבד השכר נותן הקב, (´משלי ח)א  תיהם אמלאוהבי יש ואוצרו 21342 

, דרכו של מלך הנותן דורונות לאוהביו לפי היכולת ולפי נדיבות לבו ולפי מדרגת האהבה, בראשונים 21343 

 21344 .י עולמות וממלא אוצרותיהם"מנחיל לאוהביו ש, ה שהוא בלתי בעל תכלית ולחסדו אין גבול"והקב

ומאליו בא השכר כי הוא בטבע של הכוח , כר של המצוה הוא בעצם מעשה המצוהוהנה נתבאר שהש 21345 

ואחרי , וגם אמרו מצוה גוררת מצוה, שכר מצוה מצוה (ד"אבות פ) ל"ואמרו חז, הרוחני שנוצר מהמצוה 21346 

ונקל לו לקבל שכר זה וכמו , כ בעצם פעולת המצוה השכר הזה"הרי מונח ג, שהמצוה היא שכר מצוה 21347 



דהרי זולת החיזוק עצמו זה יגרור אחריו מצוות , ולפי זה כמה גדול ענין ההתחזקות, ושכר הבא מאלי 21348 

, כ"ובה במידה שיחזק את עצמו כן יקל עליו ענין השקידה והחיזוק בתפילה ובשאר דברים אח, ט"ומע 21349 

ל וכמה יוכפל ענין זה בנוגע לזיכוי הרבים ולכ, והכל יהא נחשב כאילו טרח בזה הרבה שהרי הכל מכוחו 21350 

 21351 .(משנת רבי אהרן)  .התולדות שתצאנה בעתיד מהשתדלותו הראשונה להתחזק

 21352 

 21353 מאמר רנט

ב "י) אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה´ כי אם אל המקום אשר יבחר ה 21354 

 21355 .(´ה

כ "דרוש למצוא ואח, ל לשכנו תדרשו ובאת שמה"ת? יכול תמתין עד שיאמר לך נביא, פ נביא"דרוש ע 21356 

היו קודם , כאשר דוד המלך היה מוציא את ישראל למלחמת הרשות, ´איתא בגמ, (ספרי)א  אמר לך נביי 21357 

י שהיו נמלכין בסנהדרין "ופירש רש, ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומים, כל מתיעצים באחיתופל 21358 

באחיתופל בנוגע והיו נמלכין , כ היו שואלין באורים ותומים"ואח, ליטול מהם רשות ושיתפללו עליהם 21359 

 21360 .(7´ברכות ג) פ התורה"ובסנהדרין כדי לברר איך להתנהג במלחמה ע, להנהגת המדינה בעת המלחמה

זאת , ראשית כל לברר אם הדבר מוצלח מבחינת מילי דעלמא, ז"ומזה אנו למדים סדר הנהגת עניני עוה 21361 

שיש סיכויים טובים  אחרי שהוחלט, אומרת לבדוק את הדבר מכל צדדיו ולבחון את הסיכוי להצלחה 21362 

רוצה לומר לבדוק עם תלמיד חכם אם אין שום צד איסור בענין ובאיזה דרך , צריכים להמלך בסנהדרין 21363 

 21364 .ה שיצליח דרכו"ולסמוך על הקב, כ יש להתפלל עבור סייעתא דשמיא"ואח, ראוי לנקוט מצד הדין

ה הוא "ם מצד שהקב"המלביופירש , (ז"תהלים נ) אמר דוד המלך אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי 21365 

ולמצוא חן ´ לדרוש את ה, ומחמת זה בכל דבר שיהיה עלינו, הגומר והוא הסיבה האחרונה לכל הדברים 21366 

ולכן צריך הדבר להיות מצד המציאות דאי אפשר לדרוש , כ"שיסכים להביא את הענין לידי גמר ע, בעיניו 21367 

ואחרי כל זה צריכים עוד לשחר פניו , הוכמובן צריך להיות מתאים לדיני התור, נסים ושינוי הטבע 21368 

 21369 .וסוף דבר להתאזר בבטחון בו שיגמר הכל בהצלחה, בתפילה

בזמנים , אבל במה שנוגע לרוחניות, במה שנוגע לפרנסת האדם וצרכיו, כל זה נאמר בדברי הרשות 21370 

´ ת ההייתי חושב שיש ליתן לנביא ליזום את הדרך בעבוד, יסעו´ פ ה"כתיקונם שיש נביא בישראל וע 21371 

ומלמדת שאפילו בדבר התלוי בנביא אין , על כן באה התורה ושוללת מחשבה זאת, ועליו לצפות לדבריו 21372 

 21373 .אבל ההתחלה מוכרחת לבוא מאתנו, לסמוך על הנביא אלא במה שנוגע לגמר הענין

ומסר נפשו על הדבר , דוד המלך הכניס את עצמו תחת עובי הקורה לדאוג שיוקם בית המקדש בישראל 21374 

אם אבוא באהל ביתי אם אעלה על , נדר לאביר יעקב´ אשר נשבע לה, לדוד את כל ענותו´ זכור הש "כמ 21375 

תהלים )ב  משכנות לאביר יעק´ עד אמצא מקום לה, אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה, ערש יצועי 21376 

נה הופיע גד הנביא וחזיון בפיו על הקמת בית המקדש בגורן ארו, רק אחרי התמסרות רב למטרה, (ב"קל 21377 

 21378 .(ד"ב כ"ש) היבוסי

, שאנו מצווים על רוב הדרישה להשגת כל דבר שברוחניות, כ בדברים שאינם תלויים בנביא"עאכו 21379 

וכן פירש , ולעלות אליו איש עם רעהו´ ן מפרש שאנו מצווים כאן על הדרישה למצוא את מקום ה"והרמב 21380 

את העבודה לשעת הכושר ולחכות אסור היה לדחות , והכוונה שאפילו אחרי שזכו לבית המקדש, הספורנו 21381 

ולחזק בזה איש , ´אלא מחוייבים לעקור את עצמם ממקומם ולחפש מקום ה, להזדמנות שיהיו בירושלים 21382 

 21383 .את רעהו כדי לבוא למקדש ולעבוד לפניו

לפעמים , אחרי שאדם זוכה לשמוע התעוררות והתעלות בתורה במקום מסויים, גם לדידן שייך ציווי זה 21384 

ובינתים דוחה את המועד מזמן , וחושב לכשאפנה אלך שוב לשמוע דברי אלהים חייםמתעצל הוא בזה  21385 

´ ולא לדחות עבודת ה, ולעודד גם אחרים כמוהו´ אבל עליו להרגיש שחיוב מוטל עליו לדרוש את ה, לזמן 21386 

וכן , מה שחכמים קוראים שכינה´ ן לשכנו תדרשו לדרוש את כבוד ה"ופירש עוד הרמב, לזמן פנוי שיזדמן 21387 

 21388 .ולפי זה חייבים לעלות למקום המקדש כדי לקבל פני השכינה, פירשו אונקלוס ויונתן

ובודאי , שחייב האדם לדרוש בכל כוחו איך להתקרב אל הבורא ואל עבודתו, הצד השווה בכל הפירושים 21389 

אבל אסור להתיאש , ´והנה כל אחד יודע מרת נפשו כמה רחוק הוא מעבודת ה, הכל תלוי בסייעתא דשמיא 21390 

ואם יתמיד , אלא יתאזר כגיבור חלציו לשית עצות בנפשו להינצל מפח יוקשים, להסחב בזרם החייםו 21391 

סוף סוף ימצא את הדרך ויזכה לאור באור , מבקש ומתיגע למצוא הדרך הנכון, במבוקשו בעקשנות 21392 

ת היה כל אחד הולך אליו לדרוש א, שבזמן שהיה נביא בישראל,(ז"משלי ט)א  "וכבר כתב הגר, החיים 21393 

אבל עכשיו , פ משפט הנבואה דרכו אשר ילך בה לפי שורש נשמתו ולפי טבעו"והיה הנביא אומר ע, ´ה 21394 

 21395 .י קיום המצוות ולימוד התורה יכונו המחשבות"ע, שחדלה כל חזון

כדי שיהיו תמיד מן , להשתיל בחניכיו הצמאון הפנימי להתעלות, ל עסק בעיקר בנקודה זו"הסבא ז 21396 

אלא על כל אחד , י ממנו שאין לו שום כוונה להטביע חותם מסויים על תלמידיוושמעת, ´המבקשים דבר ה 21397 



פרט לדבר זה ששומה על כל אחד לספוג בקרבו את הרוח של , להתפתח לפי תכונותיו וכשרונותיו הוא 21398 

ואפילו אצל אנשים , ידעתי גם ידעתי שהדברים האלה לא שייכים במקום כמו ניו יורק, מבקש אמיתי 21399 

ובכל זאת האמת מוכרחה , משום שהחומריות משבשים כל מחשבה נכונה, אומנותם כמונו שתורתם 21400 

 21401 .(המוסר והדעת)  .להאמר

 21402 

 21403 מאמר רס

ב "י) אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה´ כי אם אל המקום אשר יבחר ה 21404 

 21405 .(´ה

מפני שהתאחר , ה"י דוד העמבאר העונש שהיה לישראל שמתו במגיפה בימ, (א"ז כ"קרח ט) ל"ן ז"הרמב 21406 

ואין השבטים מתעוררים לומר נדרוש את , שהיה הארון הולך מאהל אל אהל כגר בארץ, בנין בית הבחירה 21407 

עד שנתעורר דוד לדבר מימים רבים ולזמן , כענין שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה, ונבנה הבית לשמו´ ה 21408 

ואילו היו ישראל חפצים בדבר , צה לפנית מפני כי דמים רבים שפכת אר"והנה דוד מנעו השי, ארוך 21409 

כי אם שבטי , או גם בימי דוד, היה נעשה בימי אחד מהשופטים או בימי שאול, ונתעוררו בו מתחילה 21410 

אבל כאשר העם לא השגיחו , אבל ישראל היו הבונים, ישראל היו מתעוררים בדבר לא היה הוא הבונה 21411 

 21412 .הקצף עליהם כ היה"וע, נתאחר הבנין כל ימי דוד בפשיעת ישראל

ואת  (ו"יהושע ט)ב  כתי, ן"שיש מקשים ומתקשים להבין את דברי הרמב, (קרח´ מסלות חיים פ) וראיתי 21413 

רבי יהושע בן קרחה , שנינו בספרי, י"היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם ועיין שם ברש 21414 

ש "ויבוסי זה לא ע, לאבימלךאלא שלא היו רשאין מחמת השבועה שנשבע אברהם , אומר יכולים היו 21415 

 21416 .וכשכבשו בני יהודה את ירושלים לא הורישו אותו מחוז, האומה היה

לפי שעדיין היה נכדו קיים , ולא הורישו מפני השבועה עד שבא דוד, (ב"כ´ שופטים א) י"גם ברש´ ועי 21417 

שלים שהיה ראוי כי הסיבה שלא כבשו את מחוז היבוסי בירו, מכל זה יוצא, והוא נשבע לו ולנינו ולנכדו 21418 

ואז , ורק דוד כבש אותו משום שבזמנו כבר פג תוקף השבועה, מחמת השבועה, לבנות בו את בית הבחירה 21419 

היאך יתכן להאשים את ישראל , ן"ולפי זה קשה להבין את דברי הרמב, אפשר היה לבנות את בית המקדש 21420 

לפי שלא יכלו לכבוש אותו , יוהרי לא היה להם המקום הראוי לבנות על, בזה שלא בנו את בית הבחירה 21421 

 21422 ?עד זמנו של דוד

להעמיד להם מלך ולהכרית את , שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ועוד תניא רבי יוסי אומר 21423 

כשהוא אומר על כס יה מלחמה , ואיני יודע איזה מהן תחילה, זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה 21424 

או , ועדיין איני יודע אם לבנות להם בית הבחירה תחילה, תחילההוי אומר להעמיד להם מלך , בעמלק´ לה 21425 

כשהוא אומר והניח לכם מכל אויביכם הוי אומר להכרית זרעו של עמלק , להכרית זרעו של עמלק תחילה 21426 

ן אומר כי נענשו על שלא נתעוררו לבנין בית המקדש בימי "ושוב קשה מה שהרמב. (´סנהדרין כ) תחילה 21427 

ומחיית , שהרי לפי הגמרא סדר בנין בית המקדש הוא אחרי מחיית עמלק, י שאולאחד מהשופטים או בימ 21428 

 21429 .ל"עכ? עמלק היתה בימי שאול

אבל התביעה היתה על הדרישה , ואפשר לומר כי אמנם נכון שלא הגיע הזמן לבנות בפועל את המקדש 21430 

ו לבקש ולהתפלל על שלא התעורר, התביעה היא על העדר הגעגועים והשאיפה לבנין הזה, לבנות הבנין 21431 

על שלא כאב להם , התביעה היתה על האדישות בענין זה, להגיע כבר לאותו הזמן הרצוי והמוכשר לבנות 21432 

כי לפחות יאנחו , על הגורל המר שנפל להם מצד השבועה שנשבע אברהם אבינו לאבימלך, העיכוב הזה 21433 

כל אותן אוכלוסים , ל"ה זו וזמצאתי יסוד ואישור למחשב (ד"ב כ"ש) ובילקוט, וידאגו שלא נבנה המקדש 21434 

ומה אלו שלא , והלא דברים קל וחומר, י שלא תבעו את בנין בית המקדש"ע (בימי דוד במגיפה) שנפלו 21435 

´ לכך התקינו נביאים הראשונים שיהיו ישראל מתפללין בכל יום ג, כ"אנו עאכו, ראו את בנין המקדש כך 21436 

 21437 .פעמים אנא השב שכינתך לציון

ה את מקום המקדש ולא התבאר בתורה ולא "מקשה למה לא גילה הקב (ה"מ´ פ´ גנ חלק "במו) ם"והרמב 21438 

האחת שלא יחזיקו בו , יש אצלי שלוש חכמות? ´אבל רמז אליו ואמר אל המקום אשר יבחר ה, נזכר בפרט 21439 

והשנית שלא , כשידעו שזה המקום מן הארץ הוא תכלית התורה, האומות וילחמו עליו מלחמה חזקה 21440 

שלא יבקש כל , והשלישית והיא החזקה שבהם, וא עתה בידם וישחיתוהו בכל יכולתםיפסידוהו מי שה 21441 

ולזה , והיה נופל עליו מן המחלוקת והקטטה כמו שנפל בבקשת הכהונה, שבט היותו בנחלתו ולמשול בו 21442 

 21443 .באה המצוה שלא יבנה בית הבחירה אלא אחר הקמת מלך שיצוה לבנותו ותסתלק המחלוקת

 21444 

מתוך , שכן לדבר שהוא כבר ידוע מקודם, גם זה הוא כדי להרבות געגועים וכיסופיםכי , יש עוד להוסיף 21445 

הרי אין זה כבר דבר חדש והוא אצלו כדבר ישן , או שהמקום המובטח כבר ידוע, ידיעה או הבטחה טובה 21446 

ולכן לא גילתה התורה ולא , ותועלת ההתפעלות שיש מדבר חדש כבר איבדה תוקפה והשפעתה, ומורגל 21447 



אם אין דעתה , ל"היסוד הזה אנו מוצאים בדברי חז, הוא המקדש´ את המקום הנבחר לעבודת הפירשה  21448 

אף , ואם דעתה להנשא ויש לה געגועים להעמיד משפחה, להנשא וישבה עשר שנים בלי בעל לא תלד עוד 21449 

 21450 .כ נשאר כח הלידה בנפשה וכאשר נשאת תלד"אעפ, שישבה שנים הרבה בלא בעל

אז , כך האיש הישראלי אם יעזוב את התורה ומתייאש ממנה, אדם מבאר ואומר ובהקדמתו של בעל חכמת 21451 

רק מחמת אונס אי אפשר , אבל אם אין דעתו נעזבה, גם היא מתרחקת ממנו ולא נשאר בנפשו כוח הלידה 21452 

, ונשאר הכוח בנפש, ו שתתרחק ממנו רק תשב באלמנותה ומצפה עוד להנשא אליו"ח, ללמוד ולדבקה בה 21453 

שאף אם אין ביד האדם וביכולתו ובאפשרותו להשיג דבר רוחני מסויים או מצוה לקיים , דיןמכאן אנו למ 21454 

 21455 .הרי אין הוא בן חורין לחדול מלחשוק בה ולחפוץ להידבק בה בכוח הלב, אותה

אבל אם אין לבגד ארבע כנפות אינו מצווה על , מצות ציצית היא רק על מי שיש לו בגד של ארבע כנפות 21456 

על אשר לא , ל כי ענוש יענש לעתות בצרה"אך אמרו ז, ין לו בגד כזה אינו חייב לקנותוואם א, מצוה זו 21457 

ר יוחנן מוליך ומביא עם הלולב למי שארבע "א, (ב"כ´ ת שער ג"שע) חמד בלבבו יופי המצוה ושכרה 21458 

במערבא , מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו, מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו, הרוחות שלו 21459 

מעלה ומוריד , מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, ר חנינא"ר יוסי ב"ר חמא בר עוקבא א"א, י הכימתנ 21460 

 21461 .כדי לעצור טללים רעים

שהרי שיירי תנופה שיירי מצוה הוא , ר יוסי בר זבילא זאת אומרת שיירי מצוה מעכבין את הפורענות"א 21462 

י שיירי מצוה שהם שיריים "ומבאר רש, (ח"סוכה ל)ב  ואמר רבא וכן בלול, ועוצרת רוחות וטללים רעים 21463 

פ שאינו עיקר "התנופה והנענועים אע, כ חשובה היא לעכב את הפורענות"אעפ, שאינה עיקר לעכב כפרה 21464 

י הנענועים מבטא האדם את אהבתו "מפני שע, מ היא מעכבת את הפורעניות"מ, המצוה אלא מדרבנן 21465 

, שכל גופו מתנענע יחד בנענועים, בטאות בזהאהבה ודבקות המת, את הקשר של לבו למעלה, ת"להשי 21466 

 21467 .ובתנועותיו הוא מבטא את הגעגועים למעלה

כי היתה מדברת עמו כעם אדם מפני שהיתה רגילה עם , מבאר בעל משך חכמה, אל הגר´ ויאמר מלאך ה 21468 

 21469 ,ש שובי אל גבירתך"כמ, והיא צריכה לשוב לבית אברהם, כי בבית אברהם היו מצויים מלאכים, מלאכים

שרק , כתוב ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים, אבל כיון שנתגרשה מביתו של אברהם ולא שבה עוד 21470 

 21471 .קולו שמעה אבל לא ראתה אותו

והוא משתוקק להשגות עליונות , ודעתו לחזור לאותו העבר, נמצא שאם האדם קשור עם העבר הטוב 21472 

, דנו באותו המעמד הרוחני הנעלה והגבוהאז זה משפיע עליו ונחשב כאילו הוא עו, ולחיי המוסר העילאי 21473 

כ אם אין בדעתו לחזור לאותם הימים "משא, וניתנים לו מן השמים הזכויות לאותה התקוה העליונה 21474 

כי אז מתכסים , הרי הוא כאילו ניתק מן העבר, לאותן ההשגות והמעלות והמדרגות, והשנים הנחמדים 21475 

כי הוא התרחק מאותו , את הקול או בת קול של העברהוא רק שומע , ונעלמים ממנו כל סימני העבר ההוא 21476 

 21477 .נשכח ממנו ואין לו שוב כל הזכויות שבאותו העולם הנהדר, המעמד

אשר הקדישו את חייהם ללימוד התורה והיראה בין , לקח מאלף הוא לכולנו לבני תורה ובני הישיבות 21478 

אבל לבם צריך להיות , שפחתםכי אף שהם יוצאים מחמת הכרח הזמן לבנות את ביתם ומ, כותלי הישיבה 21479 

הרי הם , ואם הם באמת נכספים ומתגעגעים אל הימים הנחמדים הללו, לישיבה ולאותם הימים הנהדרים 21480 

, כאילו הם נמצאים תחת גג וקורות כותלי הישיבה, עודם כאילו נמצאים באותו המעמד הרוחני המאושר 21481 

מעייני )  .ירי לבותיהם לישיבהכאילו הם קשורים בכל שר, עוד לא סר מהם צל קדושת הישיבה 21482 

 21483 .(החיים

 21484 

 21485 מאמר רסא

 21486 .(ט"ב י"דברים י) השמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך

וחנינא בני די לו בקב חרובין , בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני 21487 

י חולין "רש)א  ובימיו היה קול זה יוצ, וסאחנינא בן ד´ מתפרנס בצער ובצמצום הוא ר, ש"מערב שבת לע 21488 

 21489 ?ד"חנינא ב´ ומה היתה מטרתו בהכרזתו בכל יום אודות ר, ק"מה היה מכוין הב, (ה"פ

שירגישו שנמצא בדורם אדם גדול כמו רבי חנינא , ל ההכרזה היתה כדי לעורר הלבבות של בני דורו"וי 21490 

ק יוצאת "וב, ד"ח ב"שכל העולם ניזון בזכות רשם בשמים ההערכה מאד גדולה עד , ואינם מעריכים אותו 21491 

הערכה זו צריכה , ובזכותו אתם חיים ומתפרנסים, ומכרזת דעו מי חי בתוככם אור גדול המאיר בעולם 21492 

אולי יגיע ללבות בני דורו שיתפקחו , ק מודיע ומכריז וצווח בכל יום"והב, לשנות היחס בינו וביניכם 21493 

 21494 .מיםויבינו טובת החסד שניתנה להן מן הש

ח שכל "ר, איך זה יתכן שחי בתוככם איש גדול כמוהו, ק לתבוע בני דורו"ונוסף על התביעה הזו באה הב 21495 

חי חיי הצער והצמצום ואתם בני , ש"ש לע"העולם כולו ניזון על ידו והוא בעצמו די לו קב חרובין מע 21496 

איך יתכן , ולא נודע לכםוחסר ידיעה לגמרי שיש אדם מצטער וחי חיי הצער , דורו אינכם יודעים כלום 21497 



וכי זו היא חיי הציבור שדואגים רק , וכי לא היה לכם לחפש בעיר מי שסובל מרעב וחסר לחם, העלמה כזו 21498 

 21499 .לעצמם ואינם דואגים מה שנעשה בעירם ומדינתם

ואיך יתכן שאף , הלא הצער וחיי הדוחק והצמצום מזעיק מכותלי ביתו, על העלמה זו הלא אתם נתבעים 21500 

והעלמת , ח"אתם אשמים על חוסר ידיעה ומיעוט הערכה במדרגתו וגדלותו של ר, ודע מצערואחד לא י 21501 

לגלות את האור , ק מכוין ויוצא בכל יום ויום להכריז ולעורר הלבבות"הב, הידיעה ממצב הגשמי שלו 21502 

י אוי כ, דעו מה שיש לכם לתקן, הגדול המזין לכל העולם כולו והוא בעצמו אינו ניזון רק בצער ובצמצום 21503 

 21504 .(ח"ברכות כ) לו לדור שאין יודעין בצערן של תלמידי חכמים

חבריו שהיה עוסק עמהם תמיד , חנינא שהיה מעורב בין החכמים´ ומה שיש עוד להרגיש כאן על מדרגת ר 21505 

כ "מ היה כ"מ, מוכר לכל שהוא מלומד בנסים, בדבוק חברים בפלפול התלמידים ובעסקיו, בכל יום ויום 21506 

היה מתערב עם , עד שלא ידעו להעריכו בצורה הנכונה האמיתית, ע חכמתו וצדקתואומן גדול להצני 21507 

 21508 .ומעורפל בעיני רואיו ומכיריו, שמש מזריח בעולם, מוכר ואינו מוכר, הבריות והיה מוצנע בלתי מגולה

חי חיי צער וצמצום , ולא הרגישו מעולם שהוא עני ואביון, וכן במצב הגשמי שלו שהיה חי עם בני דורו 21509 

אור ושמחה היו נסוכים על פניו תמיד אף קו אחד , כי מעולם לא ראו אותו עצב, ש"ש לע"בקב חרובין מע 21510 

אף חצי אנחה , אף מלה אחת לא שמעו מפיו שיצאה ונפלטת מתוך צער המעיק על הלב, ורושם של צער 21511 

 21512 .גופו שלם ונשמתו בריאה וחזקה באמונתו, המשברת הגוף לא שלטה בו

ק בא בכל יום צווח "עד שהב, של דור שלם לא הרגישו בו שום שינוי ברוחו הטהור כל ימי חייו תקופה 21513 

, כ היה גבור חיל להצניע מצבו החמור בגשמיות"כ, ח ועל הדרגא השניה שלו"ומכריז על צניעותו של ר 21514 

לא רק שעה ולא , ח כבש והצניע את צערו"ר, והצניע שאף אחד אינו יודע שהוא מתפרנס בצער ובצמצום 21515 

אף , אף ברמז קל, ולא שנה אחת אלא כל ימי חייו היה מתאפק וכובש ומסתיר מצבו הדחוק, ולא שבועיום  21516 

זהו גבורה גדולה וכבירה עד שמן השמים , לא שם לבו לזה, אף רגע עצבני לא הרגישו בו, אנחה קלה 21517 

 21518 .מצאו לנכון להודיע ולרמז לבני דורו את שתי אלו מדרגותיו

אלו שבחרו להיות כשבט לוי שאין להם חלק , למידי חכמים הצנועיםהאזהרה היא שלא לעזוב את ת 21519 

, ק"לשמוע ולהאזין את צערן והנהגתם הצנועה ואת הכרזת הב, נזהרו שלא לעזוב אותם´ ויראי ה, ונחלה 21520 

כי פעם שמע אנשי כפר המשוחחים ביניהם אחר שכבר שתו , ל"סיפר הצדיק רבי משה לייב מסאסוב זצ 21521 

השיב לו חבירו בוודאי אני ? האם אתה אוהב אותי, שאל אחד לחבירו, ול הבושהש ועברו את גב"כוס יי 21522 

? השיבו חבירו מנין אדע מה חסר לך? שוב שאל החבר האם אתה יודע מה חסר לי, אוהב אותך מאד 21523 

, המשיך ואמר הצדיק? איך אתה יכול לומר שאתה אוהב אותי, השיבו הראשון אם אינך יודע מה חסר לי 21524 

 21525  .לידע ולהרגיש מה חסר לחבירו, דתי מידת אהבת ישראל בבחינתה האמיתיתמתוך שיחתם למ

 21526 .(אור חדש)

 21527 

 21528 מאמר רסב

 21529 .(ג"ב כ"דברים י) רק חזק לבלתי אכֹל הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר

אם הדם שהוא קל להשמר ממנו שאין אדם מתאוה לו , י שם עד כמה אתה צריך להתחזק במצוות"וברש 21530 

ל ומה דם שנפשו של אדם קצה ממנו "ובמקום אחר אמרו חז, ו לשאר מצוות"ק, חזקך באזהרתוהוצרך ל 21531 

ואיה , הלא נפשו של אדם קצה בדם, איך באמת נבין זאת, כ"דברים שנפשו של אדם מחמדתן עאכו, כך 21532 

 21533 ?ואשר בלי חיזוק לא יוכלו לעמוד בנסיון, כאן הסוד של צריכין חיזוק

כי רק השלימות הוא הדבר הראוי , עת תהיה להם ההערה במה שיתברר להםלשלמי הד, (ד"י פ"מס)ב  כת 21534 

ונמצאים חסרי השלימות מה , ושאין רע גדול מחסרון השלימות וההרחק ממנו, שיחמוד מהם ולא זולת זה 21535 

, מעולם לא ירדנו לסוף דעתו מהו הרע אם אין אדם מגיע לשלימות, שהוא להם צרה גדולה ורעה רבה 21536 

 21537 ?בזה ומהי הצרה הגדולה

ממילא פשוט הוא שאם , שהצד השני של השלימות הוא היעדר וחסרון, (רעא´ ויקרא מא´ עי) ולפי דברינו 21538 

ולהיות במציאות ההיעדר הלא ודאי היא באמת צרה , יש חסרון בשלימות הנה הוא בתוך היעדר וחסרון 21539 

, ה ודאי שלם בתכליתר שהי"הרי אדה, יכולים ליקח לנו ציור מהו זה להיות בהיעדר! גדולה ורעה רבה 21540 

ר היה "תפוח עקיבו של אדה (´ב´ ר כ"ויק) כי הרי כן אמרו, ופשוט הוא שגם גופו היה שלם שבשלימות 21541 

הרי שלא ראו בו כל , ביקשו מלאכי השרת לומר לפניו קדוש (´ט´ ר ח"בר) ועוד אמרו, מכהה גלגל חמה 21542 

שהיה , ר"ן והיעדר מסוד הגוף של אדהס היה בו איזה ענין כל דהו של חסרו"ובכל זאת הרי סוכ, חסרון 21543 

 21544 .כי בנפשו לא היה יכול להיות מדובר שום חלות כזה, שם מקום לחלות של יצר

וגם , אלא שסוף כל סוף היה בו כחוט השערה של מציאות ההיעדר, הרי באדם הראשון השלם שבשלמים 21545 

י "לא על דברי המסמה הפ, אי לזאת, ר אף לפי מצבו הרם להשלים סוד ההיעדר"בכזה לא עמד אדה 21546 



, הרי כבר נוכחנו לדעת מהו חסרי השלימות, נמצאים חסרי השלימות שהוא להם צרה גדולה ורעה רבה 21547 

 21548 !ומהו גם רק ריח של מציאות ההיעדר

י שם בא וראה כמה "וברש, (ד"שמות ל) ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו וייראו מגשת אליו 21549 

כאש אוכלת בראש ´ ומראה כבוד ה, טו ידיהם בעבירה מהו אומרשעד שלא פש, גדול כוחה של עבירה 21550 

ומשעשו את העגל אף מקרני הודו של משה היו נרתעים , ולא יראים ולא מזדעזעים, ההר לעיני בני ישראל 21551 

כי הבורא עולם ידע שכל כוונתו במעשה , על אהרן אשר עליו נאמר? ועל מי נאמרו הדברים, ומזדעזעים 21552 

 21553 !לה החסרון ביהעגל היתה מוטב שיית

ובמציאות , כ הרי היתה איזו שייכות למציאות ההיעדר"וא, ס הרי היתה שם איזה טענה של חטא"אבל סו 21554 

, י נגיעה קלה באותה המציאות תיכף נדבקה באדם חולשה ונפילה"שגם ע, ההיעדר שם יש כבר סוד גדול 21555 

, א ידענו כי חולשה היא מידהאך מעולם ל, תמיד אנו מדברים על גבורה וחולשה, מזה יוצא יסוד גדול 21556 

ר במצבו הרם אינו עומד "חולשה כזאת שאדה, תיכף לאיזו נגיעה במציאות ההיעדר באה חולשה לאדם 21557 

 21558 .בנסיון

והטעם כי נפש האדם הרוה שאיננה , למען ספות הרוה את הצמאה´ נצבים על הפ´ ל מבאר בפ"ן ז"הרמב 21559 

אז יוסיף בנפשו תאוה יתירה , והוא ימלא תאותוכאשר תבוא בלבה קצת תאוה , מתאוה לדברים הרעים לה 21560 

ומתאוה עוד לדברים רעים יותר , ותהיה צמאה מאד לדבר ההוא שאכל או שעשה יותר מבראשונה 21561 

, כי המתאוה לזימת הנשים היפות כשיהיה שטוף בזימתן, מבראשונה שלא היה מתאוה להם מתחילה 21562 

וכענין שאמרו חכמים משביעו רעב , ר התאוותתבואהו תאוה לבוא על הזכר ועל הבהמה וכיוצא בזה בשא 21563 

 21564 .ומרעיבו שבע

אך בהיעדר המציאות טמון , הלא משכב זכר ובהמה נפשו של אדם קצה בהם! סוד של חולשה עד כדי כך 21565 

ושוב אינו , שאם רק אדם מכניס בקרבו משהו מהיעדר מציאות נהפך הרוה לצמאה, סוד זה של חולשה 21566 

וזאת ! וכמה פעמים רק חזק, תי אכול את הדם צריכים לחזק זאת מאדלבל, יכול לעמוד ביצרים שנתחדשו 21567 

 21568 .מתוך ידיעת סוד החולשה הרבה שנתהווה בהיכנס משהו מהיעדר מציאות

אלא סוד , כי יתכן שמבינים היטב כדבעי, אינו נובע מאי הבנה, נמצא מה שאינם עומדים נגד תאוות 21569 

בלעם , ואין בו עוד כוח להתנגד, חלש בתכלית אדם ספג מסוד ההיעדר ואז נהיה, החולשה הוא הגורם 21570 

זהו סוד ? איך זה הולם אותו, ובכל זאת נאמר עליו שהיה בועל אתונו! ועוד איך הבין, הרשע בודאי הבין 21571 

 21572 .החולשה של היעדר המציאות

סוד של , שם ודאי ישנו סוד הגבורה, מהמציאות של שלימות, הענין של אני חומה זהו מהמציאות השניה 21573 

לבחון את האדם אם הוא שייך למציאות של שלימות ששם הוא סוד , וזהו כל ענין הנסיונות ,חומה 21574 

כי על , ששם הוא סוד החולשה, ואם לאו בהכרח כי הוא ממציאות ההיעדר, כי אז יעמוד בנסיון, הגבורה 21575 

 21576 .כן לא עמד בנסיון

נוטל ´ ובכל נפשך אפי, וק זהכל ימי הייתי מצטער על פס, (7א"ברכות ס)א  עקיב´ וזהו ביאור מה שאמר ר 21577 

במה שאין , כי אם אין אני חומה אם יש איזו חולשה שהיא, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו, את נשמתך 21578 

והלא כבר נוכחנו לדעת מה , הרי כי עדיין הוא ממציאות ההיעדר ששם הוא סוד החולשה, כאן בכל נפשך 21579 

ע כל ימיו לדעת מהו מצבו בענין "דאי הצטער רולכן ו, מה שהוא להם צרה גדולה ורעה רבה, זה היעדר 21580 

 21581 .מבהיל מאד הדברים, בכל נפשך

ואיזה סוד של חולשה מתהווה , מעתה מי יוכל להתבונן איזה היעדר מציאות מונח כבר בחטא שלנו 21582 

כ אנו מבינים ממה זה נובע שאין אנו יכולים לעמוד נגד "ומעתה ג! מבהיל מאד! בעקבות חטא אחד משלנו 21583 

כשסופגים , וזהו מהלך הדברים משביעו רעב! זהו רק מהסוד הגדול של חולשה, מחוסר הבנהלא , היצר 21584 

ונהיים חלשים , ומציאות ההיעדר וחסרון הוא סוד החולשה, היעדר הנה מזה יגדל כוח ההיעדר באדם 21585 

 21586 .(דעת תורה)  .וזהו סוד הגבורה, לעומת זאת מרעיבו שבע ונכנסה באדם מציאות השלמות, בתכלית

 21587 

 21588 ר רסגמאמ

 21589 .(ה"ב כ"י) ´לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני ה

הנה , (ג"ברכות ס) בכל דרכיך דעהו, דרש בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה 21590 

שכל מעשי בני האדם אינם יוצאים מן הצווי , האריך לבאר, (´עבודת האלהים פרק ד) ל שער"בחוה 21591 

דהכל תלוי לפי , או שהוא מצוה או שהוא איסור, גם חלק הרשות נכנס לאחד משני אלהד, והאזהרה 21592 

ובזה , ולדוגמא מילוי רצון שאינו מוכרח, או להיפך´ אם לחיזוק עבודת ה, התכלית היוצאת מהפעולה 21593 

אף כי הדבר עצמו הוא , הרי הוא מוזהר מזה, מתגבר הכוח המתאוה שבו וקרוב שיביאוהו לידי מכשולים 21594 

 21595 .אך כל מה שיכול להוליד תולדה רעה הוא רע בעצם, תרהי



הרי הם בגדר , שהם אמצעים לעבודת השם ולעמל תורה, וענינים המוכרחים לחיזוק גופו ולמנוחת נפשו 21596 

בשבתך בביתך ובלכתך  (א"ברכות י) וכדאמרו, ועוסק במצוה נקרא גם העוסק בהכשר מצוה, הצווי 21597 

וכמובן , והיינו דהולך למצוה חשיב לכת דמצוה, דמצוה פטירת ְבֶשֶבת דידך הוא דמיחייבת הא, בדרך 21598 

ולענין , פ למדנו דהכשר למצוה הוי כמצוה"אבל עכ, שלענין הדין של עוסק במצוה ישנם גדרים מיוחדים 21599 

 21600 .דינא הוא דהיוצא למזונות חשיב כדבר מצוה, ימים לפני השבת דלדבר מצוה מותר´ לצאת בספינה ג

משלי ) קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז´ ה, דבר אין בעולם עניני רשות דלאמיתו של, ויסוד הדבר 21601 

ואין הכוונה שהתורה היא כמו , אסתכל באורייתא וברא עלמא, (מ"זוהר תרומה תר0ל "ואמרו חז, (´ח 21602 

דהרי בתורה הכל הוא , וממילא לא שייך עניני רשות, אלא שמציאות הבריאה היא מהתורה, תכנית לעולם 21603 

´ אף שלפי מנין המצוות יש בו רק ג, דספר בראשית הוא כולו אזהרות וציוויים, א"כ הגר"מש וידוע, תורה 21604 

הכל הוא תורה , ואפילו ענינים של נימוס ודרך ארץ, דכל סיפורי מעשי האבות וכל תהלוכותיהם, מצוות 21605 

 21606 .ולימודים גדולים

וא גם במציאות דהכל וכן ה, דאין בתורה דבר מלבד תורה, וכן סיפור מעשי הרשעים להתרחק מהם 21607 

כל חדא , א מפני מה אצבעותיו של אדם דומות ליתדות"אר, אמרו (7´כתובות ה) ´ובגמ, ציוויים ואזהרות 21608 

והיינו דגם במציאות בריאת , דאמר מר זו זרת זו קמיצה זו אמה זו אצבע זה גודל, וחדא למילתיה עבידא 21609 

 21610 .האדם הכל הוא לתכלית ועבודה

, (.ד"מנחות ס) וכמבואר, הדבר תלוי בכוונתו בשעת עשייה, נסו לכלל מצוהוהנה כדי שעניני רשות ייכ 21611 

רבא אמר חייב , ופרש מצודה להעלות דגים והעלה דגים ותינוק, שמע שטבע תינוק בים, התם´ והכי אי 21612 

אלא דיש כאן היתר משום מצות , דכיון דבעצם הוי מלאכת צידה האסורה בשבת, זיל בתר מחשבתו 21613 

וכן הוא בענינים , נ חייב חטאת"ואם לא היתה מחשבתו לפיקו, נן בתר המחשבה בזהכ אזלי"וע, נ"פיקו 21614 

שאם כוונתו בהם הוא , ורק בשביל ההכשר מצוה שבהם הם נעשים חובה ומצוה, שבעצם הם רשות וחול 21615 

 21616 .אף דבאמת הם מוכרחים גם לקיום תורתו, לצרכו הרי הם נשארים חול

ועכשיו , ק קיים מזבח מכפר"בזמן שביהמ, ´חן אשר לפני האקרא זה השול, (ז"מנחות צ) ל"ואמרו חז 21617 

האכילה היא מהעיקרים המוכרחים לקיומו של האדם , ק קיים שולחנו של אדם מכפר עליו"שאין ביהמ 21618 

ואם אינה , אך זהו דוקא אם האכילה היא בקדושה, ולא רק מצוה אלא גם מכפר עליו כמזבח, והוי מצוה 21619 

שלושה שישבו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו  (ג"אבות פ) ז אמרו"ע, בקדושה 21620 

אלא יש פגם בגוף , ואין זה משום ביטול תורה בלבד, ו"ז ח"דהוי כעין אביזרייהו דע, מזבחי מתים 21621 

כ אם מדבר דברים בטלים או "ומכש, דמוסר עצמו להגשמה אם אינו מדבר עליו דברי תורה, האכילה 21622 

 21623 .ולאידך גיסא כאילו אכלו מזבחי מתים, ´דמצד אחד נחשב כקרבן לפני ה, כ"וההבדל גדול כ, ליצנות

ובין בכל , ת להדיא"שהם עבודת השי, בין בעניני תורה ומצוות, נמצא דהכל תלוי בדעת ובהכנת הלב 21624 

ודבר , שהם מתחלפים לפי התוצאות היוצאות מהם ולפי המכוון בהם, הדברים שאנו מדמים אותם לרשות 21625 

ואם מקיים בכל דרכיך , אך ביחוד הוא בעניני הרשות דתלויים בדעת, המצוות והמעשים זה הוא כלל בכל 21626 

כי באכילתו הוא פועל יותר מכל , ל"א ז"וידוע מה שאמרו על הגר, דעהו הרי הם נעשים קודש קדשים 21627 

 21628 .התעניות ומכל הסיגופים שבעולם

י התרחקות "ולהיפך ע, מעשיו מביאה אותו לעליה גדולה בכלליות, כל התרוממות האדם בכיוון הדעהו 21629 

שהרי רוב , ובאמת רוב המעשים שלנו יכולים להיות מצד הקדושה בתכלית, מהדעהו יורד מטה הרבה מאד 21630 

, אך הכל תלוי בדעת, גם הרבה בעניני רשות שהם הכשר מצוה, הזמן אנו מבלים מלבד בתורה ומצוות 21631 

ולהתרחק , הנהו בן תורה ברוחו והשקפותיווגם לקנות חבר טוב ש, ולזה מההכרח ללמוד מוסר בהתבוננות 21632 

הרי הם , כי זולת היותם המפסידים הגדולים ביותר לשקידת התורה, בתכלית מדברים בטלים וליצנות 21633 

 21634 .(משנת רבי אהרן)  .שלזה נחוץ רצינות ותקיפות הדעת, מרחיקים מבכל דרכיך דעהו

 21635 

 21636 מאמר רסד

ב "י) אותם מפניך וירשת אותם וישבת בארצםאלהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת ´ כי יכרית ה 21637 

 21638 .(ט"כ

שתהיה הקרקע קשה במידה , בוחרים קודם כל מקום מתאים לכך, כאשר רוצים לבנות בית לדור בו 21639 

חופרים היטב לעומק כדי לצקת יסודות שיהיו איתנים שיוכלו , שתוכל להחזיק עליה את קומות הבנין 21640 

ומה יועיל אם , י גדולה הסכנה כי הבית לא יחזיק מעמדהר, כי אם המקום לא יתאים, להחזיק את הבית 21641 

אם הבנין עצמו , ומקושט בציורים ועיטורים נאים, הבית יהיה יפה ומרוהט היטב ברהיטים יפים ויקרים 21642 

 21643 ?אינו טוב ומסוגל להביא מחלות על דייריו

רר בתוך חבורה אם יתגו, שאף אם יהיו לאדם השגות עליונות ורגשות נעלים, וכך הוא בעניני רוחניות 21644 

ואם אפילו יתעוררו בו הרהורי , אזי לא יהיה מועיל בכל ההשגות הגבוהות הללו והוא יאבדן, רעה 21645 



הרגשות ייחנקו באיבם , לא יגיע לעולם למימוש הרהורי תשובה, אך אם מקומו הרע לא יעזוב, תשובה 21646 

 21647 .וההרהורים הטובים יפרחו הימנו

שנזר בחוצה לארץ קונסין אותו ומחייבין אותו לעלות לארץ  ומי, אין הנזירות נוהגת אלא בארץ ישראל 21648 

הטעם הוא שנזירות , (א"ב כ"ם הלכות נזיר פ"רמב) ולהיות נזיר בארץ ישראל כמנין הימים שנזר, ישראל 21649 

ל מוסיף "נמצא שכל שעה שהוא בחו, הואיל וגזרו בארץ העמים, ל היא בלתי אפשרית מפני הטומאה"בחו 21650 

 21651 .טומאה על טומאה

כי אי אפשר לו לאדם לשאת בקרבו הרהורים טובים והשגות נעלות כפי שנושא בקרבו , אנו מכאן למדים 21652 

מקום שמעצם טבעו , מקום המנוגד לחלוטין למחשבות הנזיר, ובאותו זמן להימצא במקום טומאה, נזיר זה 21653 

, אים לכךצריך הוא לבחור את המקום המת, אם רוצה אדם להיות נזיר, הוא ניגוד לרגשות טהורים הללו 21654 

קדושה פרישות , שכן הנזיר אינו סובל אלא רק טהרה, זה לא יתכן במקום טומאה, וזה איננו בארץ העמים 21655 

 21656 .ואת זה אפשר למצוא אך ורק בארץ ישראל שהשראת השכינה נמצאת בה תמיד, והשראת השכינה

רתם של חכמים אלא אם כן ישנה את מקומו ויעבור לשכון בחב, אין תקוה לאדם להינצל ממכשולי הטבע 21657 

עליו להימצא במקום , עליו להתנזר ולהתבודד מחברת אלו הלועגים לכל דבר שבקדושה, מבקשי האמת 21658 

, לברוח מן המקום המעמיד בסכנה את נפשו הרוחנית, אלו העמלים בתורה וביראה, שבו חכמים מצויים 21659 

כי החיוב , דוש השםובמאמר קי (א"ו ה"פ) ל בהלכות דעות"ם ז"ש הרמב"כמ, להתרחק מכל חבורה רעה 21660 

 21661 .על כל אדם להעתיק עצמו ממדינה שאין בה יראת שמים למדינה שיש בה יראת שמים

אך באמצע , למי שנוסע באוניה לארץ אחרת, י הורביץ מנובהרדוק המשיל את הדבר"ל רי"ר זצ"ואדמו 21662 

פסע בצד , העמד והפך פניו לכיוון הנגדי של הנסיע? מה עשה, נסיעתו התחרט והוא רוצה לחזור לביתו 21663 

ואז הוא , י זה יחזור לביתו ולא יגיע לארץ שהאוניה מגעת אליה"בחושבו שע, ההפוך של כיוון הנסיעה 21664 

והכל תלוי בכיוון , שכן לא יועיל כיצד ישים פניו, הביא את עצמו לידי לעג וגיחוך מצד כל הנוסעים 21665 

 21666 .הנסיעה של האוניה

אך הוא נמצא , ים ורגשות נעלים על נזירות ופרישותוכן הוא עם בעל התשובה הנושא בקרבו הגיונות טוב 21667 

שאז אין לו סיכוי , מעורב בין מחללי קדושה ולועגים לכל ענין שבתורה, באותו זמן במקום של טומאה 21668 

כי החברה שבה הוא מעורב תשחית , וגם מה שיש לו בידו הוא עלול לאבד, לעולם להגיע לאור האמת 21669 

 21670 .בקרבו כל רגש טוב וכל מידה נכונה

ונתצתם את מזבחותם , אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם 21671 

´ כי אם אל המקום אשר יבחר ה, (להקטיר בכל מקום) אלהיכם´ לא תעשון כן לה, ושברתם את מצבותם 21672 

 21673 .אלהיכם לשכנו תדרשו ובאת שמה

צריכים למצוא את המקום הראוי  ,ש בקדושתו"אם מבקשים להתאחד עם הבורא ית, אם רוצים להתרומם 21674 

גם אם , לשם יש להביא זבחים מעשרות ותרומות, לשכן שמו´ במקום שבו בחר ה, והמסוגל לכך 21675 

הרי , גם אם הנדר יוצא ונובע ממיטב הכיסופים וגעגועי הנשמה, ההרגשות הם מהגבוהים והנעלים ביותר 21676 

, ולא בארץ העמים´ בו בחר האלא דוקא במקום המיוחד ש, אי אפשר להגשימם ולהוציאם לפועל 21677 

בישיבות ובכל מקום , ובגלותנו המקום המובחר הוא מקום התקבצותם של מבקשי חכמה ויראה 21678 

 21679 .(אור חדש)  .ולומדי תורתו´ עובדי ה, שמתקבצים שם תלמידי חכמים

 21680 

 21681 מאמר רסה

האלה השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרוש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים  21682 

 21683 .(´ב ל"דברים י) את אלהיהם ואעשה כן גם אני

רצונך שתדור במקומנו ואני , פגע בו אדם אחד ואמר לו, יוסי בן קיסמא שהיה מהלך בדרך´ מעשה בר 21684 

 21685 אמר לו אפילו אתה נותן לי כל זהב וכסף שבעולם אין אני דר אלא במקום תורה, נותן לך אלפי דנרים

פ שיוכל להשפיע שם ולהפכו "אע, ור במקום שאינו מקום תורההרי שחשש רבי יוסי לד, (´אבות ו) 21686 

 21687 .כי למרות גודל מדרגתו ראה בזה סכנה שמא הוא יושפע מהם, למקום תורה

להתיישב עמהם , שאין דרך השפעת הרוחניות ללכת אל הרחוקים מתורה, דבר גדול מאד למדנו כאן 21688 

ישתדל לקרב אותם אליו ולהשפיע אלא הוא ישאר במקומו ו, במקומם ולהשתדל להשפיע עליהם שם 21689 

כ סכנה שיושפע מהם כי סביבתו תגן "אז מכיון שהוא נמצא במקום תורתו אין כ, עליהם מאור תורתו 21690 

יוסי בן קיסמא ´ שאדם אחד שפגשו לר, ל בשם הספרים הקדושים"ין זצ´ר חיים מוולוז"וכתב הג, עליו 21691 

י שהיה "וגרם לעצמו שינסוהו ע, ריו אם לאויוסי אם יפנה אח´ והיה בזה נסיון לר, היה אליהו הנביא 21692 

כי , והוא עמד בנסיון וראה בעינו הבהירה שאין לו לילך אחריו, מהלך בדרך שפנה קצת ממקום תורתו 21693 

אי אפשר שלא יושפע מהם , י שידור עמהם"ע´ היורד אל הרחוקים מרוחניות ורוצה לקרבם לעבודת ה 21694 

 21695 .מהשקפותיהם וממעשיהם



ובענין זה כתוב , פ שהוא מנקה"קדושים לגורף ביבין שמתלכלך וריחו נודף אעוהמשילו זאת בספרים ה 21696 

כי אם חסר בו רק מעט מהשלמות , פ שנתכוין לשם שמים"את מעשיך אע´ בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה 21697 

ל על "ר זצ"וזהו מה שכתב אאמו, ו"וגורם גם לחילול שם שמים ח, עלול הוא להיזק גדול ברוחניות 21698 

ופלא הוא שהתורה הקדושה מזהירה על , ו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אניהנאמר איכה יעבד 21699 

והרי ראו ישראל בחוש שלא , סכנה זו גם אחר שנשמדו כל הגויים ההם כמצַות לא תחיה כל נשמה 21700 

 21701 ?ז"הצילום הע

 21702 כי באותה נקודה שבה אין, וגרועה ממנה שגם בראייה לבד יכולה להזיק, אלא הרי זו כמחלה מדבקת

הרי מי שמתקרב אל , שם יש מקום לכניסת השפעת הרע אף כנגד מה שברור לשכל, האדם נקי לגמרי 21703 

ואף אם חסרה נקודה אחת , עומד בסכנה גדולה להיות נפגע על ידם, הרחוקים כדי להשפיע עליהם 21704 

ב "מכתב מאליהו ח)  .אלא ילמדוהו וישפיעו עליו בעל כרחו, אז לא רק שילמד מהם, בשלמות הלשמה 21705 

 21706 .(221´ עמ

 21707 

 21708 מאמר רסו

אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו ´ אלהיך כי כל תועבת ה´ לא תעשה כן לה 21709 

 21710 .(א"ב ל"דברים י) באש לאלהיהם

, (´דברים ד) הלא לאו זה של לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו נאמר כבר לעיל בפרשת ואתחנן, ויש להבין 21711 

ואין טעם אחד יוצא מכמה מקראות , מקרא אחד יוצא לכמה טעמים (ד"סנהדרין ל) ל"וכבר אמרו חז 21712 

ואמרתי שבפרשת ואתחנן האיסור הוא להוסיף ולגרוע ממעשי , ומדוע שב ונשנה כאן איסור זה, ש"עי 21713 

´ לשמור את מצוות ה, כמפורש שם לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו, המצוות 21714 

 21715 .ולא רק במעשה מצוות, סור בל תוסיף על הרגשים ועניני עבודהאבל כאן נתוסף אי, אלהיכם

פ שכלם כדי "ועובדים אותם ע, התורה הזהירה שלא ידרוש לדעת איך הגויים מכבדים את שיקוציהם 21716 

ועל כך הזהירתנו התורה שלא ללכת אחרי שכלנו והרגשותינו הטובים , ´לעשות כמוהם לכבד את ה 21717 

ולדעתם שכלם מחייבם לתת בכור תחת פשע , ז"שורפים את בניהם לעשהרי הגויים , הבאים מכוח שכלנו 21718 

כי פשעינו וחטאתינו עלינו , כי המכיר בחטאו אינו מבין כיצד אפשר לכפר את החטא, ופרי בטן תחת חטא 21719 

 21720 .שהתשובה מועילה´ והנביא היה צריך להשבע להם בשם ה, (ג"יחזקאל ל) ובם אנו נמקים ואיך נחיה

האתן , באלפי אילים ברבבות נחלי שמן´ הירצה ה, כן החוטא להקריב כל היקר לווכדי לשוב בתשובה מו 21721 

כי יקטן הכל בעיניו  (ד"א כ"ת ש"שע) וביאר רבינו יונה, (´מיכה ו) בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי 21722 

כמה ראוי אשר יכף ויכנע מי , ובמה איכף לאלהי מרום על רוב חטאי, ת"כנגד מה שהוא חייב בעבודת השי 21723 

כי ראוי , כי אני מכיר עוצם פשעי, האתן בכורי פשעי להראות כניעתי על רוב חטאי! המרה רם על הכלש 21724 

 21725 !כי רב מאד וכי עצום, לתת בכורי קרבן בעבור פשעי

י בירמיה כתיב ובנו את במות "פירש, אשר לא ציויתי זה בנו של מישע מלך מואב (.´תענית ד) ומצינו 21726 

כי מעולם לא ציויתי למישע לשרוף את בנו דכתיב ויקח , א ציויתיהבעל לשרוף את בניהם באש אשר ל 21727 

, ה"כסבור היה לרצות להקב, ולשמים נתכוון, את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה על החומה 21728 

זאת עונה מיכה ? ומה היא השקפת התורה, והוזהרנו שלא לנטות אחריו, אבל כל זה הוא שכל האדם 21729 

 21730 .כי אם עשות משפט ואהבת חסד, דורש מעמך´ ה טוב ומה ההגיד לך אדם מ, בנבואתו

זה , והצנע לכת עם אלהיך, על חסדיו´ רבינו יונה כי זה נבחר מן העולות והמנחות לקדם בו את ה´ ופי 21731 

כי זה יורה על כניעתך שלא תחמוד כבוד על מעשיך הנכבדים , בהצנע לכת´ עיקר כניעתך לעבוד את ה 21732 

הרי הם איסור גמור מן , פ שכל ורגש גויים"ההרגשים שהעולם מאמץ ע שכל, ויש ללמוד מכאן, ש"עי 21733 

פ חוקי התורה "ובכל ענין יש לשאול כיצד לעשות ע, לא ציויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי, התורה 21734 

 21735 .(לקט שיחות מוסר)  .שהוא לבדו משקל הצדק למעשינו

 21736 

 21737 מאמר רסז

 21738 .(´ג א"דברים י) לא תוסף עליו ולא תגרע ממנואת כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרו לעשות 

ואין לו תועלת , המשקר בסיפור הדברים אשר שמע ומחליף קצתם במתכוין, (א"קפ´ ת ג"שע) י"כתוב בר 21739 

כי לא ישיתו לבם , ויש אנשים יחליפו מקצת הדברים אשר שמעו בבלי דעה, בשקריו ולא הפסד לזולתו 21740 

איש ´ פי, ואיש שומע לנצח ידבר, (א"משלי כ) ה"ר שלמה עואמ, גם זאת מידה רעה, לחקור בעת שמעם 21741 

ומסיק לבסוף , נותן לב לשמוע ולהאזין עד תכונת הדברים אשר ידברו באזניו למען יספר אותם על נכון 21742 

 21743 .וכי המה יסודות לנפש, וכבר הקדמנו לך עיקרים בדרכי איש אמונים, הנה אלה חלקי כת שקרים

ורק אומר כפי שנראה לו בדעתו שכך , הלא לא מכוין כלל לשקר, כזהולכאורה איך קוראים שקרן לאיש  21744 

ורק על שלא ירד לתכונת הדברים לחוקרם , והדברים בעצמן אין תועלת בהם ולא הפסד לזולתו, שמע 21745 



וגם קורין אותו בשם אינו , על זה כבר חשבינן אותו למשקר, ולכוין הדברים על בוריין ואמיתתן, היטב 21746 

 21747 !אתמהה, לא האזין עד תכונת הדבריםוהכל בשביל ש, שומע

ויבא שמואל אל שאול  (ו"ט´ שמואל א)ב  אמר הכתו, הנה בזה תתבאר לנו סוגיא עמוקה בכוחות האדם 21748 

ויאמר שמואל ומה קול הצאן הזה באזני ויאמר , ´הקימותי את דבר ה´ ויאמר לו שאול ברוך אתה לה 21749 

ויאמר שמואל אל , אלהיך´ ר למען זבוח להשאול מעמלקי הביאום אשר חמל העם על מיטב הצאן והבק 21750 

הנה שמוע מזבח טוב להקשיב ´ בעולות וזבחים כשמוע בקול ה´ החפץ לה´ שאול ולמה לא שמעת בקול ה 21751 

 21752 .ויאמר שאול אל שמואל חטאתי, כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר, מחלב אילים

וכן , הנה הוא ממרה את פיו, צתה לבדבשיקיים ק´ כי מי שגורע ממצות ה, ג שם והרצון בזה הוא"וברלב 21753 

פ "שאע´ ולזה אמר שמואל לשאול על מה שאמר אשר שמעתי בקול ה, הוא חוטא´ מי שמוסיף על דברי ה 21754 

וענין , הנה מרה את פיו במה שלא קיים מצותו להחרים את עמלק בכללו, שבמה שעשה קיים את דבריו 21755 

כי הקוסם יגיד מה שיגיד באמצעות שפע עלול מן וזה , כי חסרון הקסם הוא ענין דומה למרי, המשל בזה 21756 

אבל החסרון הוא , כי כבר היה צודק מצד ההוא, אלא שהשפע ההוא איננו מצד מה שיגיע ממנו, ת"השי 21757 

ולזה מבואר שאין לגרוע , ולא אוכל לפרש בזה המקום לעומק זה הענין, מצד מה שחסר להגיע ממנו 21758 

 21759 .כ"וונה אשר בעבורה היתה המצוה ההיא עכי תפסד הכ, ת ולא להוסיף עליה"ממצות השי

´ ושאול הלא טען וחזר וטען כי אמנם הקימותי את דבר ה, הנה ויכוח גדול התנהל כאן בין שאול לשמואל 21760 

ועל טענות שמואל ומה קול הצאן הזה באזני הלא השיב ´ ואלך בדרך אשר שלחני ה´ אשר שמעתי בקול ה 21761 

וחלילה לו לשאול בחיר , ביר כי צדק במעשיו באין כל חטאהנה סבר והס, אלהיך´ תשובה למען זבוח לה 21762 

כי ימרה חלילה את , בן שנה שאול במלכו כבן שנה שלא טעם טעם חטא, (7ב"יומא כ) אשר נאמר עליו´ ה 21763 

 21764 .ד"כפשוטו אפילו כקוצו של יו´ פי ה

ים לפי ואת כל העם החר, כי שם נפשו בכפו להלחם בעמלק בלא טענה´ ובאמת הלא קיים הרבה מצות ה 21765 

אך הלא גם לא שלחו , והגם שלא הרג לפי שעה את אגג, ובהריגת כל אחד מעמלק קיים מצוה, חרב 21766 

ס "ולענין הצאן והבקר הלא סו, כ"כמו שבאמת המיתו אח, והוא בידו לעשות בו ככל אשר יחליט, לנפשו 21767 

שמואל הנה  כ מהו זה שאמר לו"וא, ´ואדרבא עוד תתוסף בהם מצוה בזביחתם לה, לא ישאר זכר מהם 21768 

ומהו גם כן המשל שהמשיל לו ? ´הלא הוא הדבר אשר אמר שאול אשר שמעתי בקול ה, שמוע מזבח טוב 21769 

, ומהו זה שהוכיחו עכשיו להכיר באשמתו יותר מאשר מקודם? כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר 21770 

 21771 ?לומר חטאתי

, ´של תוספת וגרעון במצות ה כי נתפש כאן שאול בעיקר על ענין, ג"הנה על זה הוא אשר מבאר הרלב 21772 

על בוריו ואמתו כפי שנצטוה , בחלקים ולא בשלמותו כמו שהוא על מתכונתו ודקדוקו´ המקיים דבר ה 21773 

ואמנם כי שאול עשה כל מה שעשה בחושבו כי כן הוא באמת , ´הנה הוא ממרה את פי ה, וכפי שנדבר לו 21774 

גם בהבאת מיטב הצאן והבקר למען , בעמלק בדעתו כן סבר ודאי כי עשה כל הדין, מקיים כל מה שמצווה 21775 

 21776 .וגם בהבאת אגג מלכם חי, ´זבוח לה

אבל הטענה היתה הנה שמוע , ולפי חשבונותיו הנה באלה עוד יגדל המצוה של הכאת עמלק והחרמתו 21777 

קבל הדברים כפי , עליך לקחת הדברים כמו שהן בלי לערב חשבונות שלך ויהיו מה שיהיו, מזבח טוב 21778 

בלוקחו מקצתן והניח , ´ושאול בחשבונותיו לטוב שינה בדברי ה, תוספת ובלי גרעון שנאמרו לך בלי 21779 

כי לא בכאלה , אף לא החלק שאמנם קיים, כאלו לא קיים כלום, בכל כולו´ וזה כאילו המרה פי ה, מקצתן 21780 

 21781 .נצטוה

, ת ולא יותרלא פחו, מפני שכל מצוות התורה הם בדקדוק גדול, והוא ענין הלאו של לא תוסיפו ולא תגרעו 21782 

וכל שינוי בהם אף בכחוט , מפי הגבורה הן ומכוונות בדקדוק עצום, צרופה מזוקקות שבעתים´ אמרות ה 21783 

אלא , כל הפוחת או מוסיף אף שלא במתכוין לכפור בהם חלילה, קלקול בכל כולו, השערה קלקול הוא 21784 

היינו שאינו שומע , ו מריוכי גם באיזה תוספת או גרעון גם כן יקיים המצוה זה, סובר שלא בדוקא הם 21785 

 21786 .כ"וזהו חטא של קסם ותרפים שהחמירה עליהם התורה כ, להבין שדקדוקם הינם בדוקא, לתכונת הדברים

וכבר מרגע שמיעתו הוא מקשיב , כי האמיתי דייקן הוא עוד מתחילת הדבורים, וזה הכל יוצא ממדת השקר 21787 

אלא חוקר , ת לא סובל קטעים של דבריםאיש אמ, כדי לקבלן כמו שהן באמת, על כל פרטיו ודקדוקיו 21788 

כי המחליף מקצת דברים אשר שמע בבלי , י"הוא אשר כתב הר, היטב לדעת הכל על מתכונתם ובורים 21789 

והנה , הנה אלה חלקי כת של שקרים, כי לא שת לבו לחקור בעת שומעו ולהאזין עד תכונת הדברים, דעת 21790 

, (א"תהלים ק) דובר שקרים לא יכון לנגד עיניכי , כת של שקרים הן מאלה שאין מקבלין פני שכינה 21791 

 21792 .(דעת תורה)  .כי מי הוא הנקי מזה, מבהיל ונורא מאד הענין

 21793 

 21794 מאמר רסח

 21795 .(´ג ב"דברים י) כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת



שת בלבבנו ואנו יודעים שהאמונה מושר, (.ז"שבת צ) ה מאמינים בני מאמינים"י הקב"ישראל נקראו ע 21796 

אבל , ם באגרת תימן שהיא מושרשת בכל מי שעמדו אבותיו על הר סיני"ש הרמב"כמ, מורשה מאבותינו 21797 

ה הודיע למשה רבינו שישראל מאמינים "ולאחר שהקב, שאין שיעור לבהירות האמונה, זאת עלינו לדעת 21798 

אמונה כדכתיב למען ולאחר עשרת המכות שהיו שיעורים ב, (´שמות ד) וכתוב ויאמן העם, בני מאמינים 21799 

 21800 .הארץ´ למען תדע כי לה, בקרב הארץ´ למען תדע כי אני ה, אלהינו´ תדע כי אין כה

מכילתא ) שלא ראה יחזקאל בחזונו´ הרי רק לאחר קריעת ים סוף שראתה שפחה על הים גילויי כבוד ה 21801 

הוציא ´ תם כי הה למשה ערב וידע"ואף לאחר כל זאת אמר הקב, ובמשה עבדו´ נאמר ויאמינו בה, (בשלח 21802 

אין האדם יכול , אשר על כן, הרי שיש מעמקים לפנים ממעמקים בהכרת האמונה, אתכם מארץ מצרים 21803 

אלא יש , (7ג"ברכות י) ש"הצריך כוונה לעיכובא כמ, אחד´ אלהינו ה´ להסתפק בהצהרת שמע ישראל ה 21804 

והשיעור של עומק כי מצות ואהבת היא הבירור , אלהיך בכל לבבך´ להסמיך לו פרשת ואהבת את ה 21805 

 21806 .ידיעת שמע ישראל

, ואיך היא הדרך לאהבתו, האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו, (ת"ב הלכות יסוה"פ) ם"וכן כתב הרמב 21807 

מיד , ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הפלאים הגדולים 21808 

ש דוד צמאה נפשי לאלהים לאל "כמ, השם הגדול ומתאוה תאוה גדולה לידע, הוא אוהב ומשבח ומפאר 21809 

, ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה, וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד, חי 21810 

הרי זה שמע , בהרגשת צמאה לך נפשי ונרתע לאחוריו, כ"עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות ע 21811 

 21812 !ישראל שונה לחלוטין

ומדריכנו בכל מדרך כף רגל , אלהינו מנהיגנו בכל צעדינו´ שיעמיק האדם בהבנת ה ככל, וכמו כן להיפך 21813 

י ההתבוננות "שע, (´ב´ האמונות מא´ בס) ג"וזהו שכתב רס, כך תתעצם ותתלהט האהבה, לכלל ולפרט 21814 

אלהיך בכל ´ ש ואהבת את ה"כמ, תאמינהו נפשו ותשגה באהבתו אהבה שלמה שאין בה ספק´ בנפלאות ה 21815 

, כ שלפי מדת עומק האהבה כן בהירות האמונה"וע, כאורה מה שייך לשון ספק על רגש אהבהול, לבבך 21816 

 21817 .והיא צריכה להיות בכל לבבך

שיוכל כל אדם לבחון לפיו את מצבו , נשנה בפרשתנו בתורת נסיון ובחינה, ענין זה של אהבה בכל לב 21818 

ובא האות והמופת לאמר נלכה , פתכי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מו, ´באהבת ה 21819 

, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא, אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם 21820 

ן הנה ציוה הכתוב שלא "ופירש הרמב, אלהיכם´ אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה´ כי מנסה ה 21821 

וכן פירש אונקלוס לא , כ"ים שיעשה עז ולא נביט באותות ובמופת"לעבוד ע´ נשמע למתנבא בשם ה 21822 

שהרי הוא בכלל , ת"ומשום כך לא מנה פסוק זה במנין מצוות ל, תשמע לא תקבל לפתגמי נביא ההוא 21823 

ז אפילו בהוראת שעה "לעבוד ע´ אלא שיש בו חידוש שאין לשמוע למתנבא בשם ה, ז"האיסור לעבוד ע 21824 

 21825 .ש"עי

והיינו אין , משום שפירש לאו זה בענין אחר, (ח"כ ת"מל) ם מנה לאו זה בספר המצוות שלו"אבל הרמב 21826 

רוצה לומר שאנחנו , ז"הזהירנו משמוע למתנבא בשם ע, זה איסור לשמוע לדבריו אלא לשמוע את דבריו 21827 

לא נחקרהו ולא נשאלהו ונאמר לו מה האות שלך ומה מופתך על זה המאמר כמו שנעשה למתנבא בשם  21828 

אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ´ ל הפסוק כי מנסה ההרי המשכו ש, ם"ולפירושו של הרמב, ´ה 21829 

היינו שכפי מדת הלא תשמעו לפי אטימת האזניים והשתקת נביא , אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם´ ה 21830 

אין בן שאזניו לא תכוונה מלשמוע לעז , כי האוהב האמיתי אינו שומע כלל, ´כך תבחן אהבתכם לה, השקר 21831 

 21832 .וגנות על אביו

אסור , (י"ספרי רש) לא תאבה לו מלשון אהבה, לאוין´ בתורה פרשת המסית שנאמרו בה הכ באה "ואח 21833 

ואסור לשתוק מללמד עליו , ואסור ללמד עליו זכות, ואסור לחוס עליו ולהצילו, לאהבו וחובה לשנאו 21834 

או רעו , ומפורש בתורה שהמסית יתכן שיהיה אחיו בן אמו או בנו ובתו ואשת חיקו, (א"מצוה כ) חובה 21835 

 21836 .היינו כל מיני אוהבים וכל סוגי אהבות, אשר כנפשו

והרי , יתר על כן לא היו לכך כל עדים, ובסתר שאפשר שלא ידע איש על דבר ההסתה ולא יפורסם לעולם 21837 

, אבל התורה מצוה שלא יחמול ולא יכסה, יזהיר את רעו לשתוק וישכח את המאורע, הניסת מסרב לשמוע 21838 

וגורמים לו לאבד , (.ז"סנהדרין ס) ויפתה אותו לשוב על הסתתו, עדיםויפנה לבית הדין ויכמין למסית  21839 

כי ביקש , ואין חוששים משום לפני עור לא תתן מכשול ומשום לא תעמוד על דם רעך, נפשו וגופו 21840 

 21841 .אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים וזהו מבחן האהבה´ להדיחך מעל ה

והואיל ופרשת , מצוה תמידית היא´ בל הרי מצות אהבת הא, ז אינו מצוי כיום"מעתה אמנם דין מסית לע 21842 

שכל הלומד על מנת לעשות חייב לומר מתי , הרי זה מבחן תמידי, ´מסית ומדיח היא המבחן לאהבת ה 21843 

שעל האדם לבחון את עצמו על ידו , ´וזהו נסיון נפלא ונורא באהבת ה, (.א"ברכות ס) יבוא לידי ואקיימנו 21844 

וממילא כשהאדם נתקל במסיתים , מהשיעור של אמונה ואהבה שאמרה תורהלהיווכח עד כמה הוא רחוק  21845 



עד , הרי חובת האהבה לבוראו מצווה את השנאה להם, מפיהם ומפי כתבם, ומדיחים הכופרים הגרועים 21846 

ובה במדה לקיים , שלא לעבור על חמשה לאוין שנאמרו במסית, שלא נוכל לשמוע כלל מה שהם מדברים 21847 

 21848 .(לקט שיחות מוסר)  .בבכל ל´ ע של אהבת ה"מ

 21849 

 21850 מאמר רסט

ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמר . כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת 21851 

 21852 .(´ג ב"דברים י) נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם

אים ומספרים להם אילו היו ב, שהחיים היו במנוחה ובשלוה וסדר, אלו שהיו חיים לפני המלחמה העולמית 21853 

לא היו מאמינים כלל , חיי צער ועוני עם כל סבל הצרות והיסורים הקשים והמרים, מהחיים בעת המלחמה 21854 

וכן לו יציירו , ואלו שנולדו בעת הזאת הלא מוצאים חייהם גם במצב כזה, שיכולים לחיות בתנאים כאלה 21855 

ואלו שנולדו בבית האסורים , יים כאלההלא נדמה לו כי נבחר מות מח, לאיש חופשי חיים של בית אסורים 21856 

מפני שלא ראו מימיהם חיים , כאילו יש שם טעם ועונג של החיים, הלא חיים ומבלים ימיהם גם שמה 21857 

 21858 .וידמו בנפשם שכן צריך להיות, אחרים

חיים של שנאה , איזה חיי בית האסורים המה חיים של קפידא, כשמתבוננים באמת בחיים היום יומיים 21859 

אין זאת אלא שנולדו בבית , הרי באמת פליאה גדולה איך אפשר לחיות חיים כאלה, כדומהקנאה תאוה ו 21860 

ואי אפשר כלל , ושכן צריך להיות, ודומים שכן תמונת החיים, ולא ראו מימיהם חיים אחרים, האסורים 21861 

על כל שעל , כי הוא מוקף מכל צד בבתי מאסר, באמת איש משכיל כשמתבונן היטב רואה, להיות אחרת 21862 

, עד שלא נשאר אויר חפשי לנשימה, הרע ממלא את כל חללו של עולם, צעד הוא פוגע בבית האסוריםו 21863 

 21864 .עד כדי ממשלה כזו כבש הרע בעולם, האדם שואף לתוכו כסדר את הרע

הרי כמעט שהחיים הם , כשנתבונן בענין הטעותים והשיבושים המצויים בהבריאה הלא הדבר מבהיל מאד 21865 

כ בא חכם ומוכיח בראיות ברורות שחיו "ואח, פ שיטה אחת"בשנים חיים עמאות , חיים של טעותים 21866 

ושוב בא אחר ומוכיח טעותו של , והחיים מתנהגים על פיה עוד מאות בשנים, בטעות ומגלה שיטה אחרת 21867 

היום רואה את טעותיו של האתמול , וכן האדם בחייו הוא גם כן חי בטעות! והרי הדבר נפלא עד מאד, זה 21868 

אומרים על רבינו סעדיה גאון שבכל יום , תבונן לחיות אחרת ושוב רואה כי טעות הוא בידוולמחר כבר מ 21869 

אמר להם כי בכל יום ויום הוא מתבונן שהאתמול , וכששאלוהו תלמידיו מאי האי, ויום היה עושה תשובה 21870 

שנמצא באופן , ז הוא עושה תשובה בכל יום"וע, לא היה כמו שצריך להיות כפי הבנתו והכרתו של היום 21871 

 21872 .כי כל חייו של אדם עוברים עליו בחיי טעויות

אלא שהטעותים , כי כל ענין הטעות הוא אינו דבר מקרי שנתגלגל בהבריאה, מזה מתעורר אדם להתבונן 21873 

הקושיות הנמצאות , ז חיים של הטעאה ושיבוש"כן הוא המצב של עוה, והשיבושים הם מעצם הבריאה 21874 

עד , פ קושיות הרי ישנם"אבל עכ, שאיש מבין יודע לתרץ הקושיות אף, ואף כי קושיות גדולות, בהבריאה 21875 

ששאל על ענין  (´ברכות ז) ל"ואמרו חז, (ג"שמות ל) ה נתקשה שנאמר הודיעני נא את דרכיך"שמשרע 21876 

 21877 .הרי איש משכיל ומתבונן רואה שהם באמת מעצם הבריאה, צדיק ורע לו רשע וטוב לו

אליך אות או מופת ובא האות והמופת הרי הוא מציאות של  כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן 21878 

רואים אנו מזה שכל ענין הטעות אינו סתם , שנתנה לו ממשלה כזו עד ובא האות והמופת, בעלות הבריאה 21879 

נתנו בידו , אלא שמסרו לו באמת בעלות וממשלה בהבריאה, שאין רואים ומכירים האמת, טשטוש ובלבול 21880 

 21881 .והרי זה מבהיל מאד, עד כדי אותות ומופתים בשמים ובארץ, כ"בה כרצונו כ והוא נוהג, את המניע כולו

שבא ואמר להם משה רבכם , (ט"שבת פ) ל"אמרו חז, (ב"שמות ל) כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו 21882 

הראה , ה"עד שהראה להם מטתו של מרע, הביא ערבוביה לעולם ולא השגיחו עליו, מת ולא השגיחו עליו 21883 

במחלוקתו של רבי , כ מגעת בעלותו שמסרו לו את הבריאה עד כדי כך"כ, הו מראה נבואהלהם הלא ז 21884 

אמת המים , גבי תנור של עכנאי שהיו שם אותות ומופתים לדברי רבי אליעזר (7ט"מ נ"ב) אליעזר וחכמים 21885 

ותם אם שכל זה היה לנס, (7ט"ברכות י) פירש רבינו נסים גאון, ד יוכיחו"תוכיח חרוב יוכיח כותלי ביהמ 21886 

וידעו והבינו שכל זה הוא , כענין ובא האות והמופת והם עמדו בנסיון ולא השגיחו בכל זה, יזיזו מקבלתם 21887 

 21888 .אתכם רואים אנו עד היכן ממשלתו´ אל´ כי מנסה ה, רק נסיון

איש תם וישר ירא אלהים ! מסיתין לו וניסת, הרי איך זה מובן לנו כל הענין של ותסיתני בו לבלעו חינם 21889 

וכי , הנה כל אשר לו בידך אך את נפשו שמור, אותו בידו´ מיד מסר ה, וכשאך טען השטן עליו, מרעוסר  21890 

אמר רבא בשפתיו לא , אם לא שהיתה כאן מסירה גמורה לידו וממשלתו, אפשר לומר בזה דרך אחרת 21891 

ל "א, אמר רבא ביקש איוב להפוך קערה על פיה, מאי קאמר ארץ נתנה ביד רשע, חטא אבל בלבו חטא 21892 

, את הכל מסרו לו, הטענה היתה שארץ נתנה ביד רשע, (.ז"ב ט"ב) אביי לא דבר איוב אלא כנגד השטן 21893 

 21894 .עד שאין מה לעשות ואין מוצא, המניע הוא בידו לגמרי



כאן הנהגה שלו שולטת ובא , ז תחת ידו הוא"כל עוה, ז"הסוד של ארץ נתנה ביד רשע מקיף את כל העוה 21895 

הכל הוא מהסוד של , כל הקושיות והשיבושים הנמצאים בעולם, ראה להםהאות והמופת דמות משה מת ה 21896 

? וכי אין האדם נתון בכל שעה במצב של ובא האות והמופת שהוא מראה לו כסדר, ארץ נתנה ביד רשע 21897 

, הרי כשעוסקים משיגים! וכי ענין כחי ועוצם ידי שהאדם נטפל בו כל ימי חייו אין זה ובא האות והמופת 21898 

ז על כל "שמקיף כל עוה, וכל זה הוא מהסוד של ארץ נתנה ביד רשע, אין משיגים כלום וכשאין עוסקין 21899 

 21900 .צעד ושעל

שהטוב צריך לעבור דרך כל  (ח"ש´ עיין במדבר מא) ,ז"ב מעוה"והנה לפי מה שנתבאר לנו היסוד של עוה 21901 

קשים והכבדים דוקא מתוך כל המצבים ה, יבוא לבן ויעיד, יבוא נמרוד ויעיד, מכם יבואו ויעידו, הרע 21902 

מוכרח , ז הוא באמת ארץ נתנה ביד רשע"מתבאר לנו היטב כי יסודו וסודו של כל עוה, ב"משיגים עוה 21903 

ז "וזהו הביאור שעוה, ודרך שם צריך לעבור ולצאת שלם, הוא שתהיה הנהגה של רע על כל זיז ותנועה 21904 

 21905 .ז"שזהו מציאותו של עוה, הוא עולם הנסיון

בעוד , ר קודם החטא"תכף בתחילת היצירה אצל אדה, מתחילתו ועד סופוז "סוד זה מקיף את כל העוה 21906 

ולא היה , שלא היה שם רע כלל, (´ט´ ר ח"בר) היותו במצב של בקשו מלאכי השרת לומר לפניו קדוש 21907 

מקום לטעות זה הריהו כבר מהסוד של ארץ , ובאמת הרי טעה, רק מקום לטעות, אלא מקום חלות ליצר 21908 

וכל עבודתו היתה , ר קודם החטא כבר היה ביד רשע"שגם אדה, לאים הם הדבריםומה נפ, נתנה ביד רשע 21909 

שניתן יותר ביד רשע ועליו , וכשלא נצח נתקשו עליו המצבים יותר, לעמוד בנסיון ולכבוש את הקשיים 21910 

ס גם מאתנו "וכן כסדר עד מצבנו אנו שהננו לגמרי ביד רשע וסוכ, כבר לנצח כל הקשיים הנוספים 21911 

ועלינו לצאת משם , לעבור את כל דרך האשפה של הרע השוררת אצלנו דרך מצרף הרע, דורשים זה 21912 

 21913 .שלמים

כי , כ כשבא לקבור את שרה לא מצא ארבע אמות"ואח (ג"בראשית י) קום התהלך בארץ כי לך אתננה 21914 

אלא שכל זה הוא מהסוד ? וכי היתה הנהגה כזו מתאימה, כ והעלהו שם לעולה"ביצחק יקרא לך זרע ואח 21915 

עמדו בזה ויצאו , האבות הקדושים שהיו ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה, ארץ נתנה ביד רשעשל  21916 

 21917 .אולם איוב אמר ארץ נתנה ביד רשע ואי אפשר לעמוד, מתחת זה שלימים

ה "אלו היה הקב (.ז"ערכין י) ל"עד כדי כך מגיע עומק הענין של ארץ נתנה ביד רשע עד שאמרו חז 21918 

ל "גילו לנו חז, ב אלא כאן"ואין הכוונה בעוה, דושים לא היו יכולים לעמודמעמיד בדין את האבות הק 21919 

, ועד כמה הוא נוראות הענינים, הקדושים את הסוד של ארץ נתנה ביד רשע עד היכן הוא מקיף ומגיע 21920 

אחרי כל הנסיונות שנתנסו כי ביצחק עם העלהו , ס אף האבות לא נפגשו עדיין עם כל הרע כולו"שסוכ 21921 

ועדיין לא הורק , אחר כל אלה, אחר יבוא לבן ויעיד ביעקב, אמות´ לך אתננה עם לא מצא דכי , לעולה 21922 

השבע לי שאין , שאילו היה כן לא היו עומדים, להם כל הרע כולו דרך כל הארץ נתנה ביד רשע הגמור 21923 

 21924 .אתה מנסה אותי עוד מעתה

חייו של האדם עומד הוא כסדר  אלא שכל ימי, ז נתבאר לנו שענין הנסיונות אינו דבר מקרה בעלמא"לפ 21925 

כ אין אף חוט כל דהו מהבריאה "א, מכיון שכל ענין הנסיון הוא מהסוד של ארץ נתנה ביד רשע, בנסיון 21926 

, י נסיון"ואי אפשר להשיג דבר מה בלתי ע, המצב של לאחר הבריאה הוא כולו נסיון, שלא יהיה נסיון 21927 

 21928 .שדוקא מהרע משיגים כל טוב

במעשה תנור של עכנאי שכל האותות והמופתים שנעשו שם לא היו אלא כדי  ל הקדושים"איך עמדו חז 21929 

וענין זה של נסיון היה קרוב , ז כל המכוון הוא רק לנסות"משום שהם ידעו שכל סוד העוה? לנסותם 21930 

אנו כל מה שנאמר על , אולי המכוון הוא לנסות, ז"ובכל מעשה ומקרה שלהם דנו תכף ע, למחשבתם 21931 

משום שרחוקים אנו מידיעה זו שכל , דרך זה לא יעלה על רעיוננו, בל לומר שהוא נסיוןא, ענייננו ומקרינו 21932 

הגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם , ודבר שהוא רחוק מן האדם אינו עולה על דעתו, ז הוא רק לנסות"עוה 21933 

ה אין אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה חובה הרי מובן למ, (7א"שבת קנ) ל"חפץ ואמרו חז 21934 

 21935  .ז"עולם הבא יוצא דוקא מעוה, אלא בלי עוברו דרך הרע גם טוב אין? אבל למה אין בהם זכות, בהם

 21936 .(ד"מ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)

 21937 

 21938 מאמר ער

ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמר . כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת 21939 

 21940 .(´ג ב"דברים י) תם ונעבדםנלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידע

ל אם הלכה "א, וחכמים אמרו טמא, א אמר טהור"שר, א וחכמים"איתא במעשה דר (7ט"מ נ"ב) ´בגמ 21941 

, ל אמת המים יוכיחו"חזר וא, ל אין מביאין ראיה מן החרוב"א, נעקר חרוב ממקומו, כמותי חרוב זה יוכיח 21942 

יצאה , ל מן השמים יוכיחו"חזר וא, ד יוכיחו"ל כותלי ביהמ"חזר וא, ל אין מביאין ראיה מאמת המים"א 21943 

, יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא´ עמד ר, מ"א שהלכה כמותו בכ"בת קול ואמרה מה לכם אצל ר 21944 



שכבר כתבת בהר , אין אנו משגיחים בבת קול, י שכבר נתנה תורה מהר סיני"אר, מאי לא בשמים היא 21945 

 21946 .סיני בתורה אחרי רבים להטות

ששום דבר שבעולם לא פעל , ל הקדושים"מה הוא שכל חזק אצל חז, להשתומם על המראהוהנה להבהיל ו 21947 

ואחרי כל האותות , כ לאו מילתא זוטרתא היא"א לחוד ג"הרי דעתו של ר, עליהם להזיזם ממקומם 21948 

ולא לקח , וכל זה לא פעל עליהם כלום, א"ועל כולם מן השמים בעצמם פסקו הלכה כר, ומופתים שראו 21949 

 21950 !י זה מבהיל מאדהר, את לבם

ק ואמרה מה "וזה שאמרו יצאה ב, ל"וז (7ט"ברכות י) וביאור הענין איתא ברבינו נסים גאון על מסכת 21951 

האחת כי בת קול לא אמרה שהלכה כמותו , תשובות´ ראיתי בו ב, מ"א שהלכה כמותו בכ"לכם אצל ר 21952 

זה המקום היתה כוונתה או ואפשר לומר כי בכל מקום זולת , אלא בכל מקום סתם הוא שאמרה, בדבר זה 21953 

והשנית שלא היתה , ק נכוחים וקיימים"ויהיו דברי ב, א בזה הדבר"שטעמו שאין הלכה כר, מה שדומה לו 21954 

ודומה , ואם לאו, שבפיהם בשביל בת קול´ הכוונה אלא לנסות את החכמים אם יניחו הקבלה שבידם והגמ 21955 

 21956 .רור קבלתםוהנה נודע עם כל זאת בי, אתכם´ א´ למה שכתב כי מנסה ה

הרי הוא , ספיקות ודברים קשי ההבנה אצלו, כשמזדמנים לאדם מקרים מוקשים, רואים אנו מזה יסוד גדול 21957 

ויחשוב כל , וכמה נפלא הוא לראות איך הוא מתהפך לכל הצדדים, חושב ועורך מחשבות איך ליישבם 21958 

, אין עליו יפשפש במעשיואם רואה אדם שיסורין ב (.´ברכות ה) ל"ובציור שאמרו חז, המחשבות שבעולם 21959 

ומחשבה זו שמא כל הענין הוא כדי לנסות אותו לא , על הכל יחשוב, פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה 21960 

מכלכל הוא איך ליישב , כשיש לו ספיקות וקושיות, ואינה נכנסת בכלל חשבונותיו לגמרי, יעלה ברעיונו 21961 

אלא שכל זה אינו אלא נסיון , הדבר אבל להבין שאמנם אמת, ולתרץ שמסתמא הוא שקר ואינו אמת 21962 

זה למופת שרחוקים אנו מעיקר היסוד שעליו נבנה כל , זה אינו עולה במחשבתו כלל, שמנסים אותו בזה 21963 

 21964 .ז הוא נסיון"שיסוד כל עוה, הבנין

מה חשבו בראותם כל , מהפכות גדולות של עולם ומלואו, ל הקדושים כשראו ענינים נפלאים כאלו"חז 21965 

´ אם יניחו הקבלה שבידם והגמ, ותם מן השמים איך אצלם האמונה במעמד הר סינישמנסים א, זאת 21966 

לא שהדברים , שהמחשבה הראשונה צריכה להיות שמא מנסים אותי, לומדים אנו מזה יסוד גדול, שבפיהם 21967 

ואם פשפש ולא מצא צריך , אלא שכל זה לנסיון, הדברים יכולים להיות נכונים ואמיתיים, אינם נכונים 21968 

עד שזוהי , כ מקיף"יסוד הדברים כ, שמא גם בזה גופא מנסים אותו, ולחשוב בולא מצא גופא, עוד לחשוב 21969 

מי יודע שמא כל זה מכוונים כדי לנסות אותי משום שכן , המחשבה הראשונה וזו היא המחשבה האחרונה 21970 

 21971 .אינו אלא נסיון, מהות הבריאה, שכל הבריאה, הוא היסוד

בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן , מבורך´ לקח יהי שם ה´ נתן וה´ ה אמר, מצינו באיוב לאחר שנתנסה 21972 

, אלא זהו ביאור הדברים, ואין הביאור כמו שאומרים הנשים הוא נתן והוא לקח, (´איוב א) תפלה לאלהים 21973 

אם כשיש לו נכסים הרי זה פשוט שצריך , ושכן צריך להיות, נתן פשוט הוא אצל האדם שכן הוא´ אם ה 21974 

אין שום הכרח , אבל אם הנתן הוא אצלו בלי שום מהלך, לקח´ אז מוקשה לו ה, מגיע לו וכך, להיות כך 21975 

אחרי זה , ואינו מבין באמת את הנתן, אין שום טעם על הנתן מפני מה ומאיזה טעם, שיכריח את הנתן 21976 

שמכוון הנתן , ורואה הוא שדבר אחד הוא, כשרואה את הלקח הרי הוא מחבר היטב את הנתן עם הלקח 21977 

 21978 .משום הלקח היה

כ "כשמנסים תינוק נותנים לו תפוח ואח, הכוונה האמיתית היא הנסיון ותו לא מידי? מהי הכוונה מהכל 21979 

רואים בעליל שכל הענין היה רק כדי , הרי כשרואים הנתינה והלקיחה בחזרה, מבקשים ממנו בחזרה 21980 

הנתן לחוד , ושלמות כל הבריאה באמת אין לה מהלך טעם, כן הוא באמת סודו של דבר בהכל, לנסות 21981 

כי ממך הכל , הוא דוקא הנתן עם הלקח כאחת, המהלך של הבריאה, באמת אין לו מהלך למה הוא בא 21982 

וזהו מה שביאר , הרי יש לזה מהלך ויש שלמות, אם המכוון מכל הבריאה הוא נסיון, ומידך נתנו לך 21983 

 21984 .שסוד הבריאה כולה הוא רק כדי לעמוד בנסיון, א"י פ"החסיד לוצאטו במס

כי יקום בקרבך נביא ובא , ז הרי פשוט שהמחשבה הראשונה לאדם הוא כי מנסה זהו כל סוד הבריאה"לפי 21985 

אבל כשמבינים , פ שאמת הדבר ונכון"אלא אע, האות והמופת אין צריכים להכחיש ולאמר שאינו אמת 21986 

כשהראו , היטבכבר יעמדו בנסיון ויבינו איך לכלכל את הדבר , אתכם´ א´ איזה יסוד גדול הוא מנסה ה 21987 

, כותלי בית המדרש יוכיחו, חרוב יוכיח, ל הקדושים מופתים כאלו בבחינת קריעת ים סוף ממש"להם לחז 21988 

הן אמת , כשיודעים את היסוד כי מנסה שום דבר אינו מזיז, כלום לא לקח את לבם, מן השמים יוכיחו 21989 

תכם לדעת כמה חזק אצלנו מעמד א´ אבל מי יודע שמא כל זה הוא רק כי מנסה ה, נכונים הם כל המופתים 21990 

 21991 .שבפיהם´ אם יניחו הקבלה שבידם והגמ, הר סיני

ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי , ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים 21992 

כי זה אשר , כי אמר להם אל תיראו, והרב אמר במורה הנבוכים, ל"ן וז"וכתב הרמב, (´שמות כ) תחטאו 21993 

וישלח לכם נביא שקר שירצה לסתור מה , אתכם להודיע ערך אמונתכם´ ם היה כשינסה אראית 21994 



כ יאמר בעבור "וא, כי כבר ראיתם האמת בעיניכם, לא תמעד אשוריכם לעולם מדרך האמת, ששמעתם 21995 

 21996 .כדי שתהיו עומדים לו בכל נסיון, עתה´ שיוכל לנסות אתכם לעתיד בא הא

, נו מדמים שנתנו להם את המעמד הר סיני לתכלית המעמד עצמוא, הרי מפורש יסוד הדברים שדברנו 21997 

רק כדי שאחר כן יוכל , שכל תכלית המעמד הר סיני שנתנו להם, ובזה עומדים אנו על יסוד אחר לגמרי 21998 

ומשום שזהו באמת , כ נסיונות"ונמצא שכל המעמד הר סיני היה רק הכנה לתת להם אח, לנסות אותם 21999 

 22000 .התכלית הכל רק נסיון כי מנס

ואמנם אינו יודע , שהכוונה היא להאור המאיר לפניו עכשיו, כשמאיר לפעמים אצל האדם הוא מדמה 22001 

לנסותו ולראות איך , הוא רק בכדי להחשיך לו לאחר מכאן, שהכוונה והתכלית מהאור שמאירים לו עכשיו 22002 

, כל בבהירותשאם פעם אחת בחיים היה במצב של אור וראה ה, ז פשוט"ונמצא לפי, הוא במצב של חושך 22003 

ולא היה צריך להזיזו זיז כל , הנה לאחר מכאן כשיחשיך לו צריך הוא לחבר מצב זה למצב האור הקודם 22004 

אינו אלא כי ? והחושך של עתה מהו, הלא מקודם ראיתי את הכל בבהירות היותר גדולה, דהו ממקומו 22005 

ך המקודם מתבטל לגמרי אלא להיפו, ואצלנו הוא כשנעשה חושך אין מחברים זה להעבר, אתכם´ מנסה ה 22006 

דעת חכמה )  .אתכם´ א´ וזה משום שאין אנו מבינים את כל הענין של כי מנסה ה, ונשארים בחושך 22007 

 22008 .(ט"מ´ ב מא"ומוסר ח

 22009 

 22010 מאמר רעא

אלהיכם אתכם לדעת הישכם ´ לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה ה 22011 

 22012 .(´ג ד"דברים י) פשכםאלהיכם בכל לבבכם ובכל נ´ אוהבים את ה

ואומרים , כי יפלא ממך דבר למשפט לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, בפרשת שופטים כתוב 22013 

אנו רואים שהתורה מחייבת את האדם , ל אפילו יגידו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין"חז 22014 

ם הסותרים את המציאות על ימין שהוא אפילו כשהוא אומר דברי, לתמימות מוחלטת וקבלת דברי המנהיג 22015 

ובא האות , כאן הנביא נותן אות או מופת, וכאן התורה נוקטת בדרך מנוגדת מן הקצה אל הקצה, שמאל 22016 

מתי יש להשתמש בתמימות ומתי ? היכן התמימות? ואיך זה שלא נאמין ולא נקבל את דבריו, והמופת 22017 

איך מתקיים האות , וזה דוקא כשאנו רואים בחוש ,מנסה אותנו´ איך אנו יכולים לדעת כי ה? בערמימות 22018 

 22019 ?או המופת כדברי הנביא

, ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו, אלהיכם תלכו ואותו תיראו´ אחרי ה, כ"התורה כתבה בפסוק אח 22020 

עתה , אומר הספורנו אף על פי שהיה אותו הנביא אצלך כבר אדם חשוב ונורא, ואותו תעבודו ובו תדבקון 22021 

דהיינו כי כשתחשבו , אלהיכם אתכם´ כי מנסה ה? וכל זאת למה´ הנביא מפני יראת האל ית תבטל יראת 22022 

נמצינו למדים שאין לנהוג בתמימות , בזה תהיו מנוסים לפניו לאוהביו, לאויב את המדבר נגד אלהיכם 22023 

 22024 .אלא לדעת ולהבין ולהבחין מתי יש להתנהג במידה זו או זו, מוחלטת ולא בערמימות

ואחרי שיתברר , שמסביר על זו הדרך, מאמר דרך אמונה, ל"ז זצ"ספר חכמה ומוסר להרשוכך ראיתי ב 22025 

ויבנה עליו , ת שיתעמל להיות לו שכל חזק ביסוד הזה"רצון השי, אצל האדם כל העדות בדרך אות ומופת 22026 

נסיונות יבואו עליו , כי הכל לנסות את האדם, ולא יזיזנו מדעתו החזקה שום נסיון בעולם, בניינים מבצרים 22027 

אבל , ו אמת הוא"והנה לקלי הדעת יבואו הרהורים בלבם פן ח, כאשר אמר הכתוב בפירוש בפרשת ראה 22028 

כי קלות הדעת מורה כי , לא להבל וריק תהיה, ה שהמתנה הגדולה שנתן לאדם הנפש המשכלת"רצה הקב 22029 

ולם כראוי לחלק חומה נשגבה לא יזיזו אותה כל רוחות שבע, והדעת באמת היא עיר מבצר, אין לו דעת 22030 

 22031 .אלוה ממעל

להיות בעלי שכל חזקים במה שנראה להם מן , ראו נא אחי כמה היו גדולי התנאים מתהלכים בדרך זה 22032 

הנהר הפך , אליעזר´ וכל המופתים שעשה ר, ולא הביטו על שום דבר לזוז מדעתם החזקה, התורה ליסוד 22033 

יהושע על רגליו ´ כ קם ר"ואעפ, תועד שיצאה בת קול מן השמים ואמרה שהצדק א, את כיוון מהלכו 22034 

דברים נפלאים המוכיחים , שהרי כבר כתוב אחרי רבים להטות הפלא ופלא, ואמר אין משגיחין בבת קול 22035 

 22036 .ו"ח´ או נגד ה, שעל האדם לעמוד באמיצות הדעת כאשר נוגע לדבר שהוא נגד התורה

אומר , אשר נסיתם במסהאלהיכם כ´ וכבר ראינו למעלה בפרשת ואתחנן על הפסוק לא תנסו את ה 22037 

ונחשב , ואם לא יעזבוהו, יתן להם מים בנס מאתו ילכו אחריו במדבר´ ן שלא תאמר שאם יראו שה"הרמב 22038 

אין , בפיהו אמת´ ודבר ה´ כי אחרי שנתאמת אצלם באותות ובמופתים כי משה נביא ה, להם לעון גדול 22039 

´ כי אין רצון ה, הוא מנסה´ ית´ רק ה, אוהעושה כן איננו מנסה הנבי, ראוי לעשות עוד שום דבר לנסיון 22040 

שהם הנסים שעשה לכם , ולכך אמר הכתוב תשמרו מצוותיו ועדותיו, לעשות נסים לכל אדם ובכל עת 22041 

כי באמת , פ שלא תדעו טעמם"ותשמרו חוקיו אע, כגון הפסח והמצה והסוכה, מכבר להיות לכם לעדות 22042 

וכן בכל , ´חרי שכבר נתאמת אצלכם שהוא מאתו יתאין צורך לנסיון בתורה ובמצוות א, ייטב לכם בסוף 22043 

 22044 .לא תנסו את דבריו, דבר נביא המנוסה והמוחזק כנביא אמת באותות ובמופתים כדין התורה



מצד אחד החובה , רואים כמה התורה דורשת מן האדם להיות זהיר ולדעת להשתמש בשני הכוחות האלו 22045 

אבל מאידך אם רואים שהנביא מטיף , בחיי היהודי התמימות זוהי דרישה חשובה לאין ערוך, להיות תמים 22046 

, כ הרבה אנשים נהרו אחרי האותות והמופתים של הנביא ההוא"וכמו שראינו כ, ´ית´ נגד התורה ונגד ה 22047 

כמה צריך , ומנתקים את הילדים מדרך אבותיהם ומאמונתם, וקמה מדינה שמחנכים נגד התורה והמצוות 22048 

עלינו , אלהיכם אתכם´ כי מנסה ה, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, כאן ודאי צריך דעת חזקה, זהירות 22049 

אך להפגין דעת חזקה נגד , להתחנך בדרך שלנו ולנהוג בתמימות קיצונית כשמדובר בדרך התורה 22050 

שזה רק דמיון וזהו הנסיון שצריכים , ההשפעה המרחיקה מדרך התורה ולא להתפתות משום אות או מופת 22051 

 22052 .(דגל המוסר)  .לעמוד בו

 22053 

 22054 אמר ערבמ

ג "דברים י) ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם 22055 

 22056 .(´ג

עליו ובא ´ שנא, הרי הוא נסיון נביא השקר, בתורה הקדושה מצינו נסיון שהוא מהנסיונות הקשים מאד 22057 

כי ? ילחם האדם ביצרוכ במה "וא, פ השכל"דבר שאי אפשר להבין ע, האות והמופת אשר דיבר אליך 22058 

, (ג"דברים י) אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם´ אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה´ מנסה ה 22059 

, אם יראה הבן מעשה אביו שנראה ברור כעוולה, פ השכל"י האהבה אפשר לאמת דבר שאינו נראה ע"ע 22060 

כי , צים אף רחוקים מדרך השכלי כל מיני תירו"וידונו לכף זכות ע, בכל זאת משוכנע הוא שאביו לא חטא 22061 

 22062 .ומה שלבו חפץ אפשרי לו, מה שהאדם אינו חפץ אינו אפשרי בשבילו

דוקא זוהי נקראת עמידה , כזאת שמתגברת על כל ההגבלות´ מן השמים תובעים מאתנו מדת אהבת ה 22063 

גם  וכך התפלל! אלא תובעים ממנו גם מה שנראה כלמעלה מכוחנו, לא די לעשות מה שבכוחנו! בנסיון 22064 

עד אנא תסתיר , תשכחני נצח התעלמותך ממני נראית בלי גבול´ עד אנא ה, (ג"תהלים י) ה"דוד המלך ע 22065 

עד אנא אשית עצות בנפשי יש כבר הרבה , את פניך ממני הנני שרוי בהסתר גמור בלי ראיית מוצא 22066 

כל היום אני מלא  ,יגון בלבבי יומם, ואני צריך לחפש תמיד עצות חדשות להתחזק כנגדן, קושיות ופירכות 22067 

 22068 .תוגה שעוד מעט ואשקע

אלהי ´ הביטה ענני ה, עד אנא ירום אויבי עלי תמיד היצר הרע מתגבר עלי ואינני רואה אפשרות להנצל 22069 

פן יאמר , ואם לא תצילני עכשיו הכל אבוד, הבט נא כי הסכנה באה לשיאה, האירה עיני פן אישן המות 22070 

ואני אולם מה אני עושה כשהישועה נראית , ´לא יהיה חילול ה אם לא למעני הצילני למען, אויבי יכלתיו 22071 

יגל לבי בישועתך , בחסדך בטחתי על אף כל ההסתרים האלה אני מתחזק בבטחון במידת חסדך? כנמנעת 22072 

.י הבטחון בישועתך"כיון שהתגברתי על החושך ע, ולכן כבר מעכשיו הנני שמח בישועתך שבודאי תבוא 22073 

 22074 .(226´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  

 22075 

 22076 מאמר רעג

אלהיכם אתכם לדעת הישכם ´ לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה ה 22077 

 22078 .(´ג ד"דברים י) אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם´ אוהבים את ה

שום נסיון לא היה בכוחו להזיז לבו , ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ה שהיה נאמן"כל סוד מדרגתו של אאע 22079 

בכל , בכל גדולתו וקדושת לבו, ה היתה תביעה כי נשיו הטו את לבבו"על שלמה המע, ממקומוה "של אאע 22080 

כ "הנה רואים אנו איך שגם במצבנו ישנם ג, מזה יוצא יסוד גדול והערה נוראה, זאת במשהו הוטה לבו 22081 

, נו חוזרובכל זה הוא עומד בדיבורו ואי, אם מישהו התאנה בכמה פרוטות, ענינים שאינם מזיזים את לבנו 22082 

 22083 .הרי אין אונאה זו מזיזה אותו ממקומו

כי , אלא שכן הוא מציאותו, לא מפני שאין בזה כדי להתפעל ולחזור, הטעם שבזה עומד הוא בדיבורו 22084 

מצד מצבו אותו הדבר אינו מזיז אותו ולא , באותם הדברים שאינם מזיזים אותו ממקומו כן הוא מצבו 22085 

וכאן ישנם הבדלים , מהם הוא מתפעל והם מזיזים אותו ממקומו ,ובדברים אחרים מצבו כבר שונה, כלום 22086 

 22087 .כי באותו דבר עצמו האחד מתפעל והשני איננו מתפעל, בין בני אדם

הם אצלם פשוטים , בגדר נסיון אצלם´ ואינם אפי, ישנם דברים אשר בני תורה אינם מתפעלים כלל מהם 22088 

כל תאוותנו החזקות , איך יכולים לעמוד בכגון דאוהעולם אינו מבין כלל , ואינם גורמים שום תזוזה בלבם 22089 

פשוט הוא כי ! בגדר נסיון´ עקיבא איגר לא היו אפי´ אצל ר, ביותר העוקרות אותנו עם השורש ממש 22090 

התאוות שלנו , ולא היה יכול אף להסתכל על זה כלל, התאוות שאנו חיים בהן היו אצלו גועל נפש ממש 22091 

ה אמר ולבי חלל בקרבי אין זה מצבו של דוד "מה שמצינו שדוד המעכי , היו אצלו בגדר ולבי חלל בקרבי 22092 

שאינם מזיזים אותו ממקומו , כל אדם יש לו ענינים שבהם הוא בבחינת ולבי חלל בקרבי, ה לבדו"המלך ע 22093 

 22094 .ואינו מתפעל מהם



אות כי מצי, במקום שאין מזיז אותו כלל, קנה מידה של האדם שבו נבחן איפה הוא עומד, יסוד הדבר הוא 22095 

או בכלל אינו בגדר , ודבר שיכולים להזיזו הרי בהכרח שהוא מציאות חלשה, היא רק מה שאינו בר הזזה 22096 

איפה מקום ? ויוצא מזה עד היכן מגעת מציאותו של האדם, וממילא הוא מתפעל ולבו זז ממקומו, מציאות 22097 

ואיפה שיכולים , שם הוא, במקום שאינו בר הזזה ואינו מקבל התפעלות? איפה השורש שלו? חיבורו 22098 

שום דבר , הוא היה מושרש ונטוע לגמרי, ה כתוב ומצאת את לבבו נאמן לפניך"על אאע! להזיזו שם איננו 22099 

אמונה זוהי ענין של , כי היה לו כוח האמונה, שום אש לא עשתה עליו רושם, לא הזיז אותו ממקומו 22100 

 22101 .זהו ומצאת את לבבו נאמן לפניך, מציאות שאינה מוטלת תחת שינויים

עד כמה שנסיונות , עד היכן הוא מציאות חזקה, בזה יכול אדם לבחון עצמו איזו שייכות יש לו לאמונה 22102 

אין זה , ועד כמה שהוא בעל תזוזה ונוח להישבר, במידה זו מגיע השייכות שלו לאמונה, אינם מזיזים אותו 22103 

? איפוא לא עמד בנסיון ולמה, הלא הבין די היטב שיש לעמוד בזה, בא מצד כשלון בעלמא או מקרה קרה 22104 

 22105 .ממילא מזיז אותו כל דבר תיכף, או בכלל אינו בגדר מציאות, אין זה כי אם הוא מציאות חלשה

והיו , ש היה"ע להריגה זמן ק"בשעה שהוציאו את ר, (7א"ברכות ס) ל"זהו ביאור נפלא במה שאמרו חז 22106 

? רו לו תלמידיו רבינו עד כאןאמ, סורקין את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו מלכות שמים 22107 

אמרתי מתי יבוא לידי , נוטל את נשמתך´ אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה ובכל נפשך אפי 22108 

אחרי כל הביאורים שנאמרו בזה איננו מבינים למה השתוקק ? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, ואקיימנו 22109 

מוטב שיחלל שבת אחת כדי שיקיים שבתות  הגדר הוא, לכאורה מצד דין פיקוח נפש, כ למסירת נפש"כ 22110 

 22111 ?אין שלמות חסרה לו בלי מסירת נפש, ומלבד זאת, (7ה"יומא פ) הרבה

, וכי מציאות אי אפשר להזיזה מהמקום, אלא כל זה היה מתוך שידע את סוד האמונה שהוא סוד המציאות 22112 

אם שום דבר בעולם אינו ´ יכי אפ, על כן כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה מתי יבוא לידי ואקיימנו 22113 

הרי אין זה בכל , אלא אם יהיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל כן יזוז לבו במשהו, יכול להזיזו 22114 

עדיין אינו מחובר , כ עדיין אין זה אמונה"וא, עדיין זה רק מקצת נפש, עדיין אין זה נפש שלמה, נפשך 22115 

 22116 !ומושרש בתכלית

והיה מצטער לא על שרצה לקיים מצוה של מסירת , ות שלו מגיעהעד המצב ההוא לא ידע עד היכן המציא 22117 

וכשהגיע לזה שהיו , אם נסיון זה יוכל להזיזו ממקומו, אלא שרצה לדעת מהו מצבו עם בכל נפשך, נפש 22118 

אז ידע , והוא קיבל עליו מלכות שמים באותה שלוה כמו תמיד, סורקים את בשרו במסרקות של ברזל 22119 

 22120 .דבר בעולם אינו מזיז אותו מציאות ששום, שהוא מציאות

אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו , בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, ל שם"הוא מה שביארו חז 22121 

היסוד הוא , ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאודך, לכך נאמר בכל נפשך 22122 

אלא הביאור , הכל ואף את נפשך´ ור להשתמס, שהחיוב של בכל נפשך אין הביאור כפי שרגילים להבין 22123 

, והבחינה היא שאפילו יטלו את נפשך לא יזיזוך כלום, הוא עם כל הנפש היינו בנפש שלמה ולא במקצתה 22124 

הרי סימן כי עדיין אין כאן , אם ממון אם גוף אשר יניע אותך ממקומך, ואם רק יהיה בעולם איזה מצב 22125 

 22126 .´אין לבבו נאמן לפניך ולא קיים מצות אהבת ה, ´ההנפש עדיין אינה מושרשת עם , מציאות חזקה

אמר לו בבקשה ממך עמוד לי בזה הנסיון שלא , אין נא אלא לשון בקשה, ל קח נא"זהו מה שאמרו חז 22127 

ה לא היה עומד בנסיון האחרון היו אומרים הראשונות "הנה אם אאע, יאמרו הראשונות לא היה בהם ממש 22128 

אין דבר , כי אם האדם בגדר מציאות, אלא כי זהו סוד האמונה? והלא עמד בראשונות, אין בהם ממש 22129 

אף אם יהיה , ס יזוז לבבו"ואם סוכ, עד כדי עומדו בעקידת יצחק ולא יזוז לבבו, בעולם שיכול להזיזו 22130 

, הרי כי אינו מציאות כמו שביארנו לעיל, גם ממצבו של עקידת בנו יחידו ואהובו, ממצב הקשה ביותר 22131 

 22132 .בהם ממש והיינו הראשונות אין

אתכם הישכם אוהבים ´ כי מנסה ה, ועמדתי על יסוד זה ממה שכתוב כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום 22133 

ואיך יש כאן בחינה של , הנה אין המדובר כאן כלל בענין מסירות נפש, בכל לבבכם ובכל נפשכם´ את ה 22134 

גם המצב , דבר בעולם כי בלבבו נאמן אין שום, אלא הם הדברים אשר ביארנו? בכל נפשכם´ אהבת ה 22135 

ואם הנביא בכל האותות והמופתים יטה אתכם , והנסיון הכי קשה אין יכול להזיזו אף כל שהוא ממקומו 22136 

וזהו לא בכל , כי מציאות אינך יכול להניע בשום אופן ואופן, הרי זה סימן שאינכם מציאות, בכל שהוא 22137 

 22138 .(דעת תורה)  .´נפשכם ואינכם אוהבי ה

 22139 

 22140 מאמר רעד

אלהיכם אתכם לדעת הישכם ´ אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה הלא תשמע  22141 

 22142 .(´ג ד"דברים י) אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם´ אוהבים את ה

ושפטו  (ה"במדבר ל)ב  וכדכתי, ד צריכים לחפש זכות הנידון להצילו"הנה הכלל הוא בדיני נפשות שב 22143 

דלרעה בעינן רוב של , ולא כהטייתך לטובה הטייתך לרעה (.´סנהדרין ב) ואמרו, העדה והצילו העדה 22144 



, ובכל אלה חילופיהן במסית שמחפשין חובתו לחייבו, וגם שמחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה, שנים 22145 

דכיון שהיה כאן מעשה הסתה אנו , הדין הוא דאין מחזירין לזכות, וכגון באמר אחד יש לי ללמד עליו זכות 22146 

 22147 .אלא בחילוף לאידך גיסא, רק שאין אנו מחפשין זכותו והדבר שקול ולא, מחפשין חובתו

לא תאבה לו לא תשמע אליו ולא תחוס עינך , כמה לאוין שלא לרחם עליו (ג"דברים י) ומפורש בתורה 22148 

ואין , ומושיבין זקן וסריס ומי שאין לו בנים בדינו, ואין טוענים למסית, עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו 22149 

והנה , וגם נהרג בחמורה שבמיתות היא סקילה, דמחמירים עליו בכל צדדי החיוב האפשריים הרי, התראה 22150 

מ צריך התראה וגם מהפכין בזכותו ומחפשין להטותו לכף "מ, כ נהרג בסקילה החמורה"ז דג"בעובד ע 22151 

ת דהניס, דהרי לא אהנו מעשיו, ז רק משום שרצה להחטיא חבירו"וכ, אך המסית חמור הרבה הימנו, זכות 22152 

ז דעצם "והרי מוכרח מכ, כ חמורה"ובעבור זאת לבד היחס אליו אחר לגמרי ובצורה כ, לא שמע בקולו 22153 

 22154 .איסורא דמסית חמור למאד

והוא אומר , מכמינים לו עדים אחורי הגדר (.ז"סנהדרין ס) דמפורש במשנה, ועוד למדנו בזה חידוש גדול 22155 

נניח את אלוהינו שבשמים ונלך ונעבוד עצים  והוא אומר לו היאך, והלה אומר לו, לו אמור מה שאמרת 22156 

ד "העומדין מאחרי הגדר מביאין אותו לבי, ואם אמר כך היא חובתינו, אם חוזר בו הרי זה מוטב, ואבנים 22157 

ואנו גורמים לו לכתחילה דיעבור שנית על , דעל הסתה הראשונה אינו מתחייב דליכא עדים, וסוקלין אותו 22158 

וכאן אנו גורמים לו שיעבור לכתחילה על , ר קל איכא לאו דלפני ִעורוהרי אף על איסו, האיסור דמסית 22159 

 22160 .ולא מצינו דבר כזה בכל התורה כולה, איסור חמור כזה כדי שיומת

ואדם , עולם חסד יבנה, ל"ח זצוק"ש הגר"דהרי האדם נברא להועיל לאחריני וכמ, ושורש הענין הוא 22161 

כי זו הרעה היותר גדולה , והוא הרודף היותר גרוע, המסית את זולתו לרעה הרי איבד בזה את זכות קיומו 22162 

, ל לא יבוא עמוני ומואבי גם דור עשירי"וכדבריהם ז, שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, שיכולה להמצא 22163 

הא למדת המחטיא לאדם , ושאר אומות מותרין מיד, ´לא תתעב אדומי ודור שלישי יבוא להם בקהל ה 22164 

לפיכך אדום שקידם בחרב , ב"ז ומן העוה"והמחטיאו מוציאו מן העוה, ז"כי ההורגו בעוה, קשה מן ההורגו 22165 

 22166 .(ספרי, י"רש) ואלו שהחטיאום נתעבו, וכן מצרים שטבעום, לא נתעב

אלא גם , וכגדר רודף שהורגים אותו להצלת הנרדף, ואין הענין במסית רק כדי שלא יוזקו אחרים על ידו 22167 

ולמדנו מזה חומר המחטיא את , לה שהיא החמורה במיתותדהרי דנין אותו בסקי, עצם הענין חמור למאד 22168 

ואף דגדר מסית הוא דוקא במסית , ובטל כלפיו מידת הרחמים, שהיחס אליו הוא בכל חומר הדין, חבירו 22169 

והתם לא , והרי נלמד מהנחש שאין טוענין למסית, אבל מזה למדים אנו חומר המחטיא בכלליות, ם"לעכו 22170 

 22171 .אחדהרי דהגדר , ז"היתה ההסתה לע

ו "וכמה גדולה הסכנה בזה עד שהתורה רוצה ח, למדנו מכאן כמה חמור כל גרם הפסד רוחני לחבירו 22172 

, ואין רוצים בזכותו, וכל גדרי החסד והרחמים נהפכים כלפיו לדין ומחפשים חובתו בכל האפשר, במיתתו 22173 

, ומצבו של האדם ומזה הרי יש תוצאות גדולות לכלל מעמדו, ו גרם רפיון לחבירו בתורה"ומכאן אם ח 22174 

מה גדול , ז"כיון שאדם פורש מן התורה הולך ומדבק בע, בשם הספרי (א"דברים י) י"וכמבואר ברש 22175 

 22176 .ה דן את האדם לפי דיני התורה"והקב, ובדין התורה הרי נאמר לא תחמול עליו, החרון עליו

ל אחרים ואפילו על שאם משפיע ע, דמידה טובה מרובה, ולאידך גיסא כמה גדולה זכות המזכה את הרבים 22177 

שזוכה בחמלה מיוחדת , ועד כמה רוצים מן השמים בטובתו, כמה גדולה זכותו, יחיד לחזקו ולקרבו לתורה 22178 

ה מונע ממנו את "ומטעם זה עצמו אין חטא בא על ידו והקב, עליו כנגד לא תחמול ולא תכסה שבמסית 22179 

 22180 .החטא מלהכשילו

הן באופן כללי , ההשפעה בין לטוב בין למוטב מוכרח הרי ענין, והנה הנמצא בתוך חבורה של בני תורה 22181 

ואחד אומר קושיא , לדוגמא כשיושבים כמה בני תורה ביחד בזמן האוכל או המנוחה, הן באופן פרטי 22182 

והציל אותם מדברים , הרי זיכה את הרבים שעסקו בתורה וקיימו ושננתם, וכולם מעיינים ומפלפלים בה 22183 

וכן להיפך אם התחיל , פי שמצוי בזמנים אלה אם אין עוסקים בתורהכ, או אפילו דברים אסורים, בטלים 22184 

וגם , הרי הכשיל את הרבים, ר רכילות וליצנות"וגם נמשך מזה שדיברו דברי איסור לה, לספר ענין בטל 22185 

ובפרט בנוגע לשמירת הסדרים וחיזוק בתפילה , הנהגת כל אחד ואחד בינו לבין עצמו משפיעה על זולתו 22186 

 22187 .ן גבול ותכלית לפרטי הדבריםואי, וכיוצא בזה

ושיהא החיזוק , וביחוד בימי הרצון להכין את עצמו לקראת הדין, ומאד מאד צריך להתחזק תמיד בזה 22188 

וגם יקבל , דאין ערך לגודל הזכות בזה, ובכך יוכל להשפיע בחיזוק הרבים, וההכנה ניכרים בכל דרכיו 22189 

ואל , ה אהבה יתירה וחמלה רבה להיפך ממסיתובזה ימשוך על עצמו מלמעל, עליו לעשות לזיכוי הרבים 22190 

, ומוטבע זה בטבעו של האדם, כי ענין החסד וההשפעה לטוב היא שמחה ועונג לאדם, יחשוב כי זה עול 22191 

וכל מציאות הבריאה , יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק (.ב"פסחים קי) ל"וכדבריהם ז 22192 

וכשיכיר כי הטוב האמיתי הוא בהשפעה , הרצון להשפיעכ נקבע בטבע "וע, ה"היא משפע טובו של הקב 22193 

 22194 .(משנת רבי אהרן)  .נמצא שזהו הנחת רוח האמיתי שיש לאדם בעולמו, רוחנית



 22195 

 22196 מאמר ערה

אלהיכם אתכם לדעת הישכם ´ לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה ה 22197 

 22198 .(´ג ד"ם ידברי) אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם´ אוהבים את ה

ז הוא "נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעוה, בביאור כלל חובת האדם בעולמו כתב, (א"י פ"מס)  22199 

כך יהיה יותר בן מציאות , וככל שיהיה בן חיל לעמוד בנסיונותיו, רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בנסיון 22200 

לאדם במקום שרבים בו המרחיקים  ה"והנה שמו הקב, והנסיונות הן על כל צעד ושעל, וימלא את יעודו 22201 

והם הם התאוות החומריות אשר אם ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב , ´אותו ממנו ית 22202 

כי כל ענייני העולם בין לטוב בין לרע הנה הם , ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, האמיתי 22203 

´ שאמר שלמה פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי הכענין , העוני מצד אחד והעושר מצד אחד, נסיונות לאדם 22204 

 22205 .ל"עד שנמצאת אליו המלחמה פנים ואחור עכ, השלוה מצד אחד והיסורים מצד אחד, ופן איוורש וגנבתי

אבל ישנו סוג נסיון , ומסובבים את האדם פנים ואחור, כל אלו הם נסיונות הבאים להפריע מקיום מצוות 22206 

זה נביא השקר הנותן , והוא הקשה מכל, ז הכרת האדם וחושיואלא חודר הוא למרכ, שאינו מפנים ואחור 22207 

והנה ציוה הכתוב שלא , (´א´ סנהדרין צ) ומעמיד חמה ברקיע, (י"רש) אותות בשמים ומופתים בארץ 22208 

והזכיר הטעם מפני שאנחנו ידענו מיציאת מצרים , נשמע לו כלל ולא נביט באותות ובמופתים שיעשה 22209 

ואין אלהים מלבדו , הארץ והוא המחדש והחפץ והיכול´ כי לה, מראהלא חזיון ולא , שהיא מעשה ממש 22210 

 22211 .ן"הרמב

בא השטן , שלפי חשבונם הגיע זמנו של משה לרדת מן ההר ולא בא, דוגמא לכך מצינו בחטא העגל 22212 

, והראה דמות חושך ואפילה וערבוביא לומר ודאי מת משה לכך בא ערבוביא לעולם, ועירבב את העולם 22213 

מת , באו שש שעות ולא השגיחו עליו, אמר להם השטן לישראל, את לבם באמונתם ובני ישראל אימצו 22214 

וגם , היה להם חשבון שכלי שבאו שש שעות, (.ט"שבת פ) הראה להם דמות מטתו, משה ולא השגיחו עליו 22215 

אין , והאוהב בכל לבבו, אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים´ כי מנסה ה, ובכל אלו נתבעו, מראה עינים 22216 

 22217 .מקום שיחול בו פקפוקבלבבו 

באמרם , שאיחד את כל הכופרים למשול על ישראל, זה ארבעים שנה שקם אחד כופר בכל חולם חלומות 22218 

ועלינו , ובא האות והמופת, שהם בונים את ארץ הקודש ומאחדים את ישראל לעם אחד שהם ימשלו עליו 22219 

, (ח"ת כ"מל) ם"ת להרמבומפורש בספר המצוו, ש לא תשמע אל חולם החלומות"כמ, לעמוד בנסיון 22220 

לדעת עד כמה אנו אוהבים אותו לבלתי שמוע ´ ובזה גופא מנסה אותנו ה, שאסור להטות כלל אוזן לדבריו 22221 

 22222 .(לקט שיחות מוסר)  !ואשרי האיש הזוכה לעמוד בנסיון גדול וקשה זה, דבר כנגד התורה

 22223 

 22224 מאמר רעו

אלהיכם אתכם לדעת הישכם ´ נסה הלא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מ 22225 

 22226 .(´ג ד"דברים י) אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם´ אוהבים את ה

לבו היה נאמן לבלי לזוז , ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ה היה חומה"כבר נתבאר לנו כי הסוד של אאע 22227 

ום גל לא עד שש, בנוי מסביב מכל צד בלי שום סדק, ה היה מציאות חזק כברזל"לבו של אאע, ממאומה 22228 

נשיו הטו את לבבו גם  (´מלכים א)ב  ה כתו"על שלמה המע, הוא היה מחובר ומושרש לגמרי, היה יכול לו 22229 

אין אנו יודעים מה זה בדיוק , אבל גל עצום היטה במשהו את לבו, לבו של שלמה היה בנוי בכל החוזק 22230 

ישנם מצבים של רק הטיה , וכאן כבר ישנם מצבים שונים, ס היה שם איזו הזזה כלשהי"אבל סוכ, הטיה 22231 

עד מצבים שייתכן , אבל עדיין אינם אלא הטיה בלבד, וישנם מצבים של הטיה יותר גדולה, קטנה 22232 

 22233 .עד שלא ישאר אף זכר מכל מה שהיה לפנים, שנעקרים לגמרי עד השורש ועד בכלל

לעמוד על  אבל גם מענינים של קטנות אפשר, ואם כי קטנים הם מאד, המתבונן יתבונן ממצבנו שלנו 22234 

אינו מצד החכמות , ר עם כל פעולותיו ואי יכולת האדם לעמוד מנגדו"כל היצה, דברים גדולים מאד 22235 

הוא ! פ רוב הכשלונות באים בדרך שטויות והבלים"הלא אנו רואים שע, הגדולות אשר מגיש לפני האדם 22236 

יש לו די הבנה , ביותרכל אחד גם הקטן ! י טפשות והבלים ורצונות המעוררים בחילה"מנהיג את האדם ע 22237 

כ אנו מבינים שכל "ובע? ואיך זה באמת, ובכל זאת אין האדם עומד כנגדו, לידע שהכל שטות ושגעון 22238 

היצר הוא , אלא הוא מציאות כזו, הטעותיו של היצר אינן מחמת החכמה הרבה שהוא משגיא בה את האדם 22239 

 22240 .גרוף ולעקור את הכל עם השורשוכל פעולתו היא ל, ים סוער בגליו, חומר נפץ, מציאות של חורבן

והצד השוה שבהם ששניהם , והמתבונן יכיר כי היינו הך, ר מבחוץ"ר מבפנים ויצה"כידוע ישנו יצה 22241 

והכל תלוי בצד הטוב , מזיזים אותו ממקומו ושוטפים את הכל שלא ישאר אף זכר, עוקרים את האדם 22242 

ושום סדק לא נשאר , בוצר היטב מסביבמ, ה היה לבבו נאמן"אצל אאע, שכנגד עד כמה חזק ובנוי הוא 22243 

אין מבצר לבו , אדם שאין לבו מבוצר היטב מכל צד, הגל הגבוה ביותר הבא עליו נהדף אחורנית, פתוח 22244 



, זהו הסוד של הצד הרע שכנגד, וכשהמבצר חלש מאד יכול האדם להיעקר לגמרי, עומד כראוי נגד הגל 22245 

 22246 .שהוא מציאות של חומר נפץ חורבן ושיטפון

ובא האות והמופת אשר , כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת, מזהירה התורה 22247 

אתכם ´ א´ לא תשמע אל דברי הנביא ההוא כי מנסה ה, דיבר אליך לאמור נלכה אחרי אלהים אחרים 22248 

שפתח להם כל שבעת הרקיעים , (י שם"רש) ל"אתה הראת לדעת ואמרו חז, ´הישכם אוהבים את ה 22249 

אף אם ? ואיך אפשר להעלות על הדעת אפילו הוה אמינא שישמעו לנביא שקר, להם שהוא יחידיוהראה  22250 

הלא גם , ומי יאמר שהוא הצודק! הרי נשאר עדיין מאי חזית דסמכית אהני, עשה אות בשמים ובארץ 22251 

הרי ברור כי מצד חכמה לא היה שום דבר יכול ? אנחנו ראינו מופתים ונסים גלויים המוכיחים ההיפך 22252 

 22253 .´אתכם הישכם אוהבים את ה´ א´ ובכל זאת היה צורך באזהרה לא תשמע כי מנסה ה, להזיזם ממקומם

ולכן אחרי כל , עד כמה בכוחו לעקור ולשטוף, מציאות של התפוצצות, ק יודעת את מציאות היצר"תוה 22254 

סה אתכם מנ´ כלומר ה, אתכם הישכם אוהבים´ א´ הגילויים והנסים הזהירה התורה לא תשמע כי מנסה ה 22255 

כי אז לא , חומה מבוצרים וחזקים כברזל, אם אתם מחוברים ומושרשים בתכלית, מהי המציאות שלכם 22256 

אם היא עומדת בנחשול , להבחין במציאות האדם, וזהו סוד כל הנסיונות, יזיז אתכם מאומה מהמקום 22257 

 22258 .הגלים של הצד שכנגד

, ולא תשמע אליו במעשה, מונת הלבלא תאבה לו בא, ע מבאר לא תאבה ולא תשמע במסית ומדיח"הראב 22259 

בא עוד ציווי מיוחד של לא תאבה להזהיר , שלא יעבור במעשה, הנה כי מלבד הציווי של לא תשמע 22260 

אפילו יתהפכו עולמות והוא , שגם אפילו פרכוס כל דהו לא יגיע אל הלב, ולשמור שהלב לא יזוז ממקומו 22261 

! שום דבר בעולם אינו יכול להזיזנו מהמקום, כלום ואין אחרי זה, ראינו כבר, קבלנו כבר! לא יתפעל כלל 22262 

.כל סוד היצר אינו אלא גירוי גל וחומר נפץ, ל אין הסתה אלא גירוי"י ז"כי יסיתך אחיך בן אמך פירש 22263 

 22264 .(דעת תורה וישלח)  

 22265 

 22266 מאמר רעז

אלהיכם אתכם לדעת הישכם ´ לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה ה 22267 

 22268 .(´ג ד"דברים י) אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם´ ים את האוהב

ת עד "למדין מזה דרכי השי, כי מנסה, ה ממשלה לעשות אות"י ואם תאמר מפני מה נותן לו הקב"ופרש 22269 

זהו סוד כל ההנהגה מיום , עד כי יבוא האות והמופת של נביא השקר, היכן נתן רשות לנסות את האדם 22270 

, ועליו לעמוד בנסיון ולהכיר האמת, סיונות בכל מקום שהוא יוכל לטעותליתן לאדם נ, ר"חטאו של אדה 22271 

שיוכלו בני , קרוב לממשלה ממש, להבהל מרוב השליטה אשר ניתן להיצר, להבדיל בין האמת והשקר 22272 

 22273 .בין בחכמה בין בכוחו ועוצם ידו, ומושל כרצונו בכל המקצועות, אדם לטעות כי הוא מלך בעולם

וכל שליטתו של היצר , ס לא יחסר מלכו של עולם"אדם להשכיל ולהכיר כי סוכהביאור ארוך אכן על ה 22274 

ש בשעה שכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל כי ממשלתו היא ממשלת זדון וכעשן "וכ, ע"עוברת אף לע 22275 

, לנסות האדם שיראה כוח הטבע וממשלתה, רק לנסיון? ודרך הטבע למה, וזהו ענין סוד הטבע, תכלה 22276 

כי כל הטבע כפופה , ובכל זה יכיר האמת מי הוא המושל האמיתי, האות ומופת הטבעויראה כי יבוא  22277 

להבהל ולהשתומם כי כולנו עומדים תחת נסיונות של נביא , וכל מה שירצה יעשה עמה, ´ותשרת לרצון ה 22278 

 22279 .וזה עבודה קשה, ולהבחן אם נכיר האמת, השקר

כל ימיו בנסיונות גדולים ורמים ונשגבים לעמוד , נמצינו למדין מזה העבודה הקשה המוטלת על האדם 22280 

לדעתי אחשוב כי גדר נסיונותיו היה על דרך שלא היה , ה"יותר מכפי אשר יש לנו ציור בנסיונות של אאע 22281 

אתמול אמרת כי ביצחק , (ב"י בראשית כ"רש) ל"כענין שאמרו ז, להם שום דרך איך להבינם ולהכירם 22282 

, ובכל זה לא הרהרו אחר מדותיו, ועוד כאלה כל הנסיונות, וחזרת ואמרת להעלותו לעולה, יקרא לך זרע 22283 

כי לכאורה אין להם שום , וזו היה מדרגתם לעמוד כחומה בלי להתרופף באמונתם אף בענינים קשים כאלו 22284 

, (7´חולין ה) ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה, להאמין בו´ ז היה לבם שלם בה"ובכ, דרך להבינם 22285 

 22286 .´זהו מדרגת אבותינו הק

יוכל לדמות כי היא , ומי אשר אינו יודע כי היא רק שפחה, כאשר רואים אנו עבד או שפחה בבית אדוניהם 22287 

וגם מפתחות , היא עוקרת, היא מסדרת, היא צועקת, היא מפקדת, כי עושה מה שהיא רוצה, גברת 22288 

ורק , לה שום דעהואין , אכן המבין יבין כי אין לה ובידה כלום? ומה יחסר לה עוד, ב בידה"מאוצרות בעה 22289 

היא עושה ואין מעשיה , כמה פעמים היא מפקדת ואין שומע לה, כגרזן ביד החוצב כן היא ביד גבירתה 22290 

רק היא שפחה משרתת , מכל אלה מכיר כי לא היא גברת, ולפעמים קרובות תסלק אותה מתפקידה, כלום 22291 

ציוה ונבראו ויעמידם לשרת חוק הוא , אכן כי הוא הנותן כוח, אף כי כוח רב יש לה, לאדוניה ולא יותר 22292 

 22293 .נתן ולא יעבור



והמה רק סיבות , ´כי היא תלויה רק במאמרו ורצונו ית, ה בכל דבר איך להכירה"ובאמת הטביע הקב 22294 

אכן , וכאילו הם מושלים בעולם, אף כי כוח רב בהם, ואנו רואים זאת בכל דבר, ´בשביל הסתר פניו ית 22295 

ולא , לא הלחם יתן כוח באדם, כי לא יוכלו לפעול מאומה, תואולי ברוב עיתו, המבין יראה לפעמים 22296 

אין זאת ? ואיפוא נאבדו השליטה שלהם? ולמה, ולא ההשתדלות תוסיף לו מאומה, הרפואות ירפאו אותו 22297 

כפי הרשות , והמה רק משרתים עושים רצונו, והוא אדון כל ולו השליטה, אלא כי יש להם שליט אחר 22298 

 22299 .קרב תבלאשר נתן בהם להיות מושלים ב

שמבקשים אנחנו שיהיה , מבורך´ כמו יהי שם ה, ´ועל זה סובב והולך כל תפילותינו ובקשתינו רק בשם ה 22300 

כי אין להם שום , כי לך תכרע כל ברך ולא לשום זולת, יכירו וידעו כל יושבי תבל, ניכר בגלוי´ שם ה 22301 

ולא יכלמו לנצח כל , דורשיך לעולםכי לא עזבת ? ומה זאת, וזהו ענין ויבטחו בך יודעי שמך, שליטה וכוח 22302 

ואך תלוי זאת לפי , את הארץ´ וזהו ידיעת שמו כי לא עזב ה, ו"שיודעים כי לא עזבת אותם ח, החוסים בך 22303 

ובכל מקום אשר , ואשרי איש שלא ישכחך וזוכר את שמו תמיד, אם יבקשוהו ימצאוהו, דרישת האדם 22304 

 22305 .אבוא וברכתיך´ יזכר שמו הק

 22306 .(ח"ז ל"ל´ ג מא"חדעת חכמה ומוסר )  

 22307 

 22308 מאמר רעח

דברים ) אלהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואותו תעבדו ובו תדבקון´ אחרי ה 22309 

 22310 .(´ג ה"י

מה הוא רחום אף אתה רחום , אלא להלך אחר מדותיו? וכי אפשר להלך אחר השכינה (.ד"סוטה י) ´ובמס 22311 

, אף אתה חנון ורחום, מה הוא חנון ורחום, הוי דומה לו, פ זה אלי ואנוהו"עה (.ג"שבת קל) ´ובמס 22312 

יודיע , ובמדרש איתא, אין טעם אחד יוצא משני מקראות, ´אבל כבר אמרו בגמ, ולכאורה הוא דבר אחד 22313 

ה "אבל מדותיו של הקב, מדותיו ועלילותיו של בשר ודם מעוותות הן, דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו 22314 

 22315 .רחמניות הן

כן , הרגלים להלך בהן, הידים לעשות מלאכה, כל פעולות האדם נמשכות מכוח אברי הגוף כמו שבגשמיות 22316 

כי נטוע בקרב , כל הפעולות הטובות או הרעות נמשכות מכוח המדות או כוחות הנפש, הוא ברוחניות 22317 

, הענוה והגאוה, הבושת והעזות, כמו הרחמים והאכזריות, האדם מלידה כוחות רוחניים טובות או רעות 22318 

כמו , וכמו בגשמיות אברי הגוף והפעולות הם שני דברים, כל הפעולות הטובות או הרעות נמשכות מכוחןו 22319 

כמו כן , וכמו באברי הגוף אין האברים מכריחים על הפעולה, כן ברוחניות הכוח והפעולה הם שני דברים 22320 

כי הבחירה , ולותאין אברי הנפש הם הכוחות הטובות והרעות מכריחות את האדם על הפע, בכוחות הנפש 22321 

ז בכוח האדם לעשות נגד "בכ, ואף אם האדם נולד בתכונה רעה ומדותיו נשחתות, חופשית ביד האדם 22322 

 22323 .טבעו להתגבר על יצרו ולעשות ההיפך

שאם האדם נולד בתכונה רעה במידת אכזריות בכל זה , ל איזהו גבור הכובש את יצרו"הוא שאמרו חז 22324 

ז לא יתנו "ובכ, וכן להיפך יש שמדותיו רצויות המה מלידה, ח"גמיוכל לכבוש את יצרו ולעסוק בצדקה ו 22325 

ז אין מכריח אותו על פעולות טובות "בכ, אף אם יש לאדם בטבע מדת הרחמים והחמלה, את פריים כדומה 22326 

כי לפעמים יש סיבות שונות יפריעו את האדם מלפעול בכוח , לרחם על אומללים ולעשות צדקה וחסד 22327 

 22328 .ם תהיינה מדות המתנגדות יפריעו את האדם אשר כוח הרחמים לא יפעל פעולתוא, המידה הנטועה בקרבו

שעלילותיו שהן , לא כפי שיקול הדעת, ש במדרש מדותיו ועלילותיו של בשר ודם מעוותות הן"וז 22329 

אך המדות , והמדות הטובות תקצרנה פרי עמלם פעולות טובות, הפעולות תהיינה בד בבד עם המדות 22330 

ש הגאון "וכמ, שמדותיו ועלילותיו רחמניות הן´ ורק הבורא ית, ת ומתנגדות זו לזווהפעולות הן מעוותו 22331 

ש הטביע בי כוח הרע ואיך אוכל "והוא ית, אין לשנות´ אל יאמר האדם את אשר עשה ה, ל"פ זצוק"רי 22332 

אשר האדם , ח"כאשר עינינו רואות בטבע בע, כוחות האדם בני כבישה וחילוף המה, לא כן הדבר, לשרשו 22333 

גם לעשותם בני תרבות להפוך טבעם ולשרש רוע , חילו לכובשם במאסר רצונו לבל ירעו ובל ישחיתורב  22334 

י "וגם לשנות טבעו ע, כן האדם בעצמו יש לאל ידו לכבוש טבעו הרע לבל יצא לפעולת אדם, תכונתם 22335 

 22336 .ש"הלימוד וההרגל עי

, ואף אם תכונותיו רעות הן, וממוצא דבר נלמוד כי זאת תכונת האדם מתחילה להיות גבור כובש את יצר 22337 

אולם זאת לא די ואינו , ז החובה עליו לכבוש את טבעו לעשות הצדק והיושר וכל הפעולות הטובות"בכ 22338 

כי אם להיות מושל ברוחו , ואף אם יעשה הטוב והישר בכוח כבישת היצר לא יצא עדיין ידי חובה, מספיק 22339 

, ז לא הגיע לשלמות האמיתי"בכ, חסד ומרבה להטיבאיש , ואף אם הוא צדיק חונן ונותן, לשנות את טבעו 22340 

 22341 .וכן לשנות כל המדות להופכם לטוב, והעיקר לשנות טבעו להיות רחום וחנון בטבעו

יהיה בטבע רחמן או , היינו לעשות פעולות טובות, ז יתבאר לנכון מה שאמרו להלך אחר מדותיו"ועפ 22342 

אמרו הוי בדומה לו להיות רחום  (שבת) אולם, דעל כל פנים צריך להיות מלביש ערומים וגומל חס, אכזר 22343 



 22344  .ש"ומזה יש יסוד לדברי שער הקדושה אשר המדות טובות תהיינה לאדם דוקא בטבע עי, וחנון בטבע

 22345 .(א"אור המוסר ח)

 22346 

 22347 מאמר רעט

דברים ) אלהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואותו תעבדו ובו תדבקון´ אחרי ה 22348 

 22349 .(´ג ה"י

מה שייך על , ותמוה לכאורה, והיא מצוה לדורות, ן"תלכו זה הענן מובא ברמב´ א´ אחרי ה, איתא בספרי 22350 

שטעות הוא מה שאנו , והמתבאר מזה? רק במדבר ומה שייך זה לדורות´ הרי הענן הי, זה מצוה לדורות 22351 

ר ההוא מפני שלא היה לדו, כי הענן שהיה לכלל ישראל לנחותם בדרך כל ארבעים שנה, מורגלים לחשוב 22352 

הענן זה היה מצבם ודרגתם העליונה של דור המדבר לחיות רק , עם הארצות הוא לחשוב כן, ידעו הדרך 22353 

יהיו רק , שכל הליכותיו של אדם גם הליכותיו הגשמיים, תלכו היא דרגא עליונה´ א´ אחרי ה, פ אמונה"ע 22354 

´ פ צווי ה"ירדו לים ע, ור המדבר כולווזאת היתה דרגת ד, בלי שום עצמיות כלל, כפי שינחוהו מן השמים 22355 

 22356 .יסעו ומתוך דרגתם זו זכו לענן´ יחנו ועל פי ה´ על פי ה, (´ירמיה ב) לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה

רק הם היו מסוגלים , ´רק הם שהיו בדרגא זו שכל הליכותם היו רק על פי ה, אנו לא מסוגלים כלל לענן 22357 

מ נצטוינו בזה "מ, ואם כי היא דרגא גבוהה, בזה גם מצוה לדורותוכיון שזאת היא מדרגה שייך , לענן 22358 

וזה היה באמת מצבם של האבות , כמו שנצטוינו על שאר המעלות העליונות כמו יראה ואהבה, ע"במ 22359 

כי אחרי , ן"ש הרמב"אם כי לענן לא זכו כמ, יסעו´ יחנו ועל פי ה´ על פי ה, לילך אחר הענן, הקדושים 22360 

שהיה טועה עד שביום השלישי , ה רק מהלך זמן מועט ואיך כתוב ביום השלישישמחברון לירושלים הי 22361 

שכל הליכותם היו , אבל זה היה דרגתם, מפני שלענן זכו רק הכלל, (ב"ן בראשית כ"רמב) ראה ענן קשור 22362 

 22363 .´רק על פי ה

שאין אבל האמת , וכפי אשר יורה השכל כן נעשה, אנו מורגלים בכל ספק שיולד לנו להתיישב עם השכל 22364 

שכל הוא המגיד לנו רצון , (´ה´ ל ג"חוה) שכל הרי הוא הערה אלהית, אנו יודעים כלל מהי הוראת השכל 22365 

, שכל נקי צח מצוחצח, אבל אימתי רק כשהוא בטהרתו, וזהו ענין השכל´ הוא המורה לנו רצונו ית, ´ה 22366 

כבר מוליכין אותו , הושאם רק יש בו איזהו שייכות לרצון כל ד, טהור מכל סיג ושמץ של נטיה ורצון 22367 

והשכל כבר אינו  (7´מכות י) בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, מראין לו מה שליבו חפץ, בדרך רצונו 22368 

 22369 .´מגיד כלום את רצון ה

וכמה צריך שיהיו בני אדם , נמצא שלהוראת השכל צריך להעמיק בינה איך להתנהג עם השכל שיהיה צח 22370 

זהו השכל , שמנגיעה כל דהו מיד הוא מתקלקל ואינו כבר, ה כל דהונקיים וטהורים למשמש בו אף בנגיע 22371 

צריכים לנהג אומן וחכם שידע , כדי לנהוג רכב על משעול צר, ´שנתן לנו הבורא לשאול ממנו רצונו ית 22372 

ועלולה ליפול , מעמדת בסכנה את כל המכונה, כי נטיה קלה מהדרך אף פסיעה כל דהו, איך להזהר בו 22373 

ולא , השכל הוא מכונה שצריכים להזהר בו בזהירות רבה, כך הוא השכל, רסיסיםלעמק ההר ולישבר ל 22374 

 22375 .כמו שאנו מורגלים ששכל הוא סתם חומר יבש

נטיה כל , צריכים לירא מאד ליגע בו יד, אין לך דבר בכל הבריאה כולה שצריך כל כך זהירות כמו שכל 22376 

, והיא מצוה לדורות לילך אחר הענן, הענןתלכו זה ´ א´ וזהו אחרי ה, דהו מביא את האדם לידי בור שחת 22377 

, ואם כי אין לנו ענן, יסעו´ יחנו ועל פי ה´ רק על פי ה, היינו שנצטוינו על דרגא זו שלא לילך בעצמו כלל 22378 

וגם ליחידי סגולה כל אחד כפי , ז גם בכל הדורות"אבל בכ, שלענן זכו רק דור המדבר במדרגתם הגבוהה 22379 

וזהו הדרך , לנחותו הדרך אשר ילך בה, סימנים שמראין לו מן השמיםמזדמנים לפניו , מעלתו ודרגתו 22380 

לילך אחרי ההנהגה האלהית המתגלית לפניו אף בלא שום ידיעה לאן ולהיכן , לאדם ומצוה לדורות 22381 

 22382 .שמוליכין אותו

שחפצים דוקא ליטול את הכף בעצמם , מצוי לראות בתינוקות המתחילים להתגדל כוח מושחת במדות 22383 

תכלית בריאת האדם היתה דוקא על , על דבר זה צריכים להבין כל הענין, יתנו להם אחריםלאכול ושלא  22384 

הן מצד שכולו שהוא צלם אלהים , לגמרי´ פ ה"א כולו ע"כ, שלא יהיה באדם שום עצמיות, דבר זה 22385 

והשחתת האדם היא , המראה לו על כל צעד וצעד איך להתנהג´ והן מצד הנהגת ה, ´המראה לו רצון ה 22386 

בדרך , שאם רוצה מניחין לו לילך בעצמו, וכך היא המידה, ליקח את הכף בעצמו לילך בעצמושחפץ  22387 

אל יתעקש האדם , כללו של דבר, אבל נוכל להבין מה יהיו התוצאות מזה, שאדם רוצה לילך מוליכין אותו 22388 

וסר דעת חכמה ומ)  .תלכו´ א´ וזהו אחרי ה, אלא יניח עצמו להוליך אותו מן השמים, ללכת בעצמו 22389 

 22390 .(ב"ל´ ב מא"ח

 22391 

 22392 מאמר רפ



דברים ) אלהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואותו תעבדו ובו תדבקון´ אחרי ה 22393 

 22394 .(´ג ה"י

וכי אפשר , אלהיכם תלכו´ אחרי ה, (´ד א"סוטה י) האחד הוא במסכת, במצוות החסד מצינו שני מקראות 22395 

מה הוא מלביש ערומים אף אתה הלבש , ה"ידותיו של הקבאלא הלך אחר מ, לו לאדם להלך אחר השכינה 22396 

, (ח"דברים כ) והלכת בדרכיו´ ג מצות עשה ללכת בדרכיו הטובים והישרים שנא"וכן פסק הסמ, ערומים 22397 

א מהלכות "פ) ם"וכן פסק הרמב, ק דסוטה אחר מידותיו תלכו"ומפרש בפ, אלהיכם תלכו´ ואומר אחרי ה 22398 

וחייב אדם , מה הוא חנון אף אתה היה חנון, והלכת בדרכיו´ דרכיו שנאומצווין אנו ללכת ב, (ה"דעות ה 22399 

על הפסוק  (7ג"שבת קל) ויש עוד מקרא כמבואר במסכת, כ"להנהיג עצמו בהם ולהדמות אליו כפי כוחו ע 22400 

 22401 .כ"מה הוא חנון ורחום אף אתה חנון ורחום ע, זה אלי ואנוהו הוי דומה לו

תהלים ) שתים זו שמעתי, על הפסוק אחת דיבר אלהים (.דרין לדסנה) שהרי מבואר במסכת, ויש להתבונן 22402 

כ כיצד נלמדת הוראת הוי "וא, שמקרא אחד יוצא לכמה טעמים ואין טעם אחד יוצא מכמה מקראות (ב"ס 22403 

הקרא של והלכת בדרכיו בא , שיש כאן באמת שני ענינים, ונראה להסביר, דומה לו משני מקראות שונים 22404 

 22405 .והוא הקרא שהפוסקים הסתמכו עליו, החסד וההליכה בדרכי הבוראללמדנו את מצוות עשיית 

שחייב האדם להרגיש שבעשותו חסד הריהו , אבל הקרא של ואנוהו אינו מצות עשיה אלא חובת הרגשה 22406 

וכיצד קונים , דמיון שאנו רחוקים מאד מהרגשתו, מתרומם אל על ומתדמה לבוראו בבחינת אני והוא 22407 

ל לומר אימתי "וציוונו חז, אותנו התורה בשלמות מעשי החסד של האבותלשם כך הדריכה , רגשות אלו 22408 

משום שהם כללי חסד ושלמות הליכה בדרכי , (ה"תנא דבי אליהו רבה פכ) יגיעו מעשינו למעשיהם 22409 

 22410 .מתוך רצון ושאיפה להתדמות ולהתעלות ולהתקרב אליו, הבורא

שואל מעמך כי אם עשות משפט ואהבת ´ ומבואר בכתוב מה ה, והוא אהבת החסד, וענין שלישי יש בחסד 22411 

ולהתענג על עצם מציאות , לאהוב את החסד שאחרים עושים, אהבת חסד מידה נוספת היא, (´מיכה ו) חסד 22412 

, מה היא ומה מהותה ואיך משתלמים בה, שואל מעמנו´ ויש להרחיב את הדברים על מידה זו שה, החסד 22413 

לדוגמא אדם המחונן , אותו והוייתו של הדבר הנאהבנהנה ומתענג על עצם מצי, ואמרתי שהאוהב דבר מה 22414 

למרות שהפרח והגן והעולם אינם שלו וברשותו , גן יפה עולם יפה, באהבת יופי מתפעל מראיית פרח יפה 22415 

 22416 .הריהו נהנה מעצם הוייתם

אבל גם בריחוקם הרי הם , מתענגים בקרבתם ונהנים בראייתם, ה נטע בהורים את אהבת ילדם"הקב 22417 

ומאהבה זו יוצאת אהבת אחים , ושמחים בשמחתם ורוצים בטובתם, מם בעצם קיומםמחיים את עצ 22418 

רואים אנו שהאהבה היא רגש שניטע , עד שהיא מתפשטת לאהבת כלל האומה, וקרובים ובני משפחה 22419 

שמצות , (´מצוה ג) ם בספר המצוות"ולמדתי זאת מדברי הרמב, ויש בו דרגות שאפשר לטפחן, באדם 22420 

הרי שעוצם ההנאה היא המודד , עד שנשיגהו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה שיעורה הוא´ אהבת ה 22421 

כמו שסיים , ם שאהבה היא רגש שאפשר ללבותו עד לרום הדרגות"ולמדנו מדברי הרמב, לדרגת האהבה 22422 

 22423 .וזוהי האהבה המחוייבת

, שראלשהיא אחת הרגשות הנעלים המצויים בעולם והיא ניטועה בלב כל אחד מי, והוא הדין באהבת חסד 22424 

שזהו בריתו של אברהם אבינו , סימנים באומה זו בישנים רחמנים וגומלי חסדים´ ג (.ט"יבמות ע) ש"כמ 22425 

ועל כל , ועלינו לפתח רגש אהבה זה ולהתענג על כל מציאות חסד שישנה בעולם, שיש לנו בירושה 22426 

, ו לעשות חסדומכל שכן לשמוח ולהתענג כשעולה ביד, הרחבה של גבולות החסד ומעשים ומוסדות חסד 22427 

שעל ידה חינך אברהם אבינו את , ´ואהבת ה´ ולדעת שאהבת החסד והכרת החסד היא השער להכרת ה 22428 

אלהיך שואל מעמך כי אם עשות משפט ואהבת ´ מה ה´ ושפיר קורא הנביא בשם ה, ´דורו לקרוא בשם ה 22429 

לקט שיחות )  .בודתוולע´ ולדבקות בה, והכרת טובתו´ כי על ידו יכול האדם להגיע לשיא אהבת ה, חסד 22430 

 22431 .(מוסר

 22432 

 22433 מאמר רפא

ג "בראשית י) אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים´ וסקלתו באבנים ומת כי ביקש להדיחך מעל ה 22434 

 22435 .(א"י

את זה ! ואהבת לרעך כמוך´ לפי שנא, לא תאבה לו לא תהא תאב לו ולא תאהבנו, (י"הובא ברש) בספרי 22436 

לזה , עזוב תעזוב עמו (ג"שמות כ) לפי שנאמר, ו למחול לוולא תשמע אליו בהתחננו על נפש, לא תאהב 22437 

ולא , לא תעמוד על דם רעך על זה לא תחוס (ט"ויקרא י) ´ולא תחוס עינך עליו לפי שנא, לא תעזוב 22438 

כי הרוג תהרגנו אם , ולא תכסה עליו אם אתה יודע לו חובה אינך רשאי לשתוק, תחמול לא תהפוך בזכותו 22439 

ידך תהיה בו בראשונה מצוה , יצא מבית דין חייב אל תחזירהו לזכות, לחובהד זכאי החזירהו "יצא מבי 22440 

 22441 .ויד כל העם באחרונה´ לא מת בידו ימות ביד אחרים שנא, ביד הניסת להמיתו



, עד כמה שנזהרים ועושים כל מיני הקלות לא לאבד נפש מישראל, (7ב"סנהדרין מ) ´והנה רואים בגמ 22442 

ב "פי) ם"וברמב, בית הסקילה היה חוץ לשלוש מחנות (א, אלואדרבה עושים הכל להציל נפש מישר 22443 

כי היכי דתהוו ליה ´ וטעם שני בגמ, ויראה לי שיהיה רחוק כמו ששה מילין, (´מהלכות סנהדרין הלכה ג 22444 

ובתוך כך ימצא , י לכך היו מרחיקים בית הסקילה כדי שתהא שהות לסקילה באורך הדרך"רש´ ופי, הצלה 22445 

 22446 .ל"להו ויחזירהו ותהוי ליה הצלה עכאחד ראיה של זכות ויצי

ואפילו הוא עצמו אומר יש לי ללמד על , אומר אחד יש לי ללמד עליו זכות, וכשהולך כבר בדרך לסוקלו 22447 

ופעם השלישית אם אמר ויש טעם בדבריו מחזירין אותו , מחזירין אותו שני פעמים בכל אופן, עצמי זכות 22448 

 22449 .חכמים ששומעים בדרך אם יש טעם בדבריוומוסרים לו שני תלמידי , אפילו כמה פעמים

ואם הוא אומר על עצמו יש לי זכות , הולכים כבר דרך של חמש ושלושת רבעי מילין! כמה נפלא הדבר 22450 

יותר מחמישה מילין ושוב אומר על עצמו , ד שאין ממש בדבריו ושוב הולכים"ורואים בבי, מחזירין אותו 22451 

פ דברי "ע, ושוב אומר יש לי זכות ואם יש ממש בדבריו, שוב הולכים, יש לי זכות שוב מחזירין אותו 22452 

, ושוב מצאו סנהדרין שמחוייב מיתה, שוב מחזירים אותו, ח שהולכים אתו ומצאו שיש ממש בדבריו"הת 22453 

ג "ם פי"רמב) ד שהרגו נפש אסורים לאכול כל אותו היום"ובי, שוב הולכים ושוב מחזירין כמה פעמים 22454 

 22455 .ה בכלל לא תאכלו על הדםוהרי ז, (ד"מהלכות סנהדרין ה

, ולא תהפוך בזכותו, נגד לא תעמוד על דם רעך נאמר עליו לא תחוס עינך עליו, ובמסית נהפך כל הדבר 22456 

ובדיני נפשות ! נפלא הדבר, ד חייב אל תחזירהו לזכות"יצא מבי, ד זכאי תחזירהו לחובה"אם יצא מבי 22457 

אין טוענין  (.ט"כ) ושם, ין צריכים התראההן עדיו שא (.ז"סנהדרין ס) ובמשנה, בכלל צריכים התראה 22458 

פירוש , אין מושיבים בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בנים וחילופיהן במסית (7ו"ל) ושם, למסית 22459 

כי ביקש , ללמדך החומר הנורא בענין המסית, מושיבים בדינו זקן וסריס ומושיבין מי שאין לו בנים 22460 

 22461 .(זכרון מאיר)  .אלהיך´ להדיחך מעל ה

 22462 

 22463 מר רפבמא

ג "דברים י) אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים´ וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל ה 22464 

 22465 .(א"י

הנה ידענו כמה חובה על סנהדרין , יש להתבונן כמה גדול כוח לימוד המוסר ובפרט ברבים לזכות אחרים 22466 

, ממונות לדיני נפשות לזכותעשרה דברים בין דיני  (7ו"סנהדרין ל) עד שמנו, לבקש זכות לחייבי מיתה 22467 

זקן שכבר שכח צער , י שם"ופירש רש, ואמרו שם אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בנים 22468 

 22469 .גדול בנים

 22470 (7ג"שם ל) ואמרו, הרי כמה חששה התורה על זכות חייבי מיתות להציל נפש מישראל ממיתה לחיים

אם כבר יצא חייב ואמר אחד יש לי עליו זכות ללמד , ךפירוש כל הזכיות במסית ההיפו, וחילופיהן במסית 22471 

וכן מושיבין , ואם יצא זכאי ואמר אחד יש לי ללמד חובה מחזירין אותו כמבואר שם, אין מחזירים אותו 22472 

 22473 .משום דהתורה אמרה לא תחמול ולא תכסה עליו, זקן וסריס ואכזרי

רה לנקוט כל טצדקי דאפשר למעבד אשר חייבה התו, התבוננו אחי המרחק הרב בין שאר חייבי מיתות 22474 

כיון שיצא חייב אין מחזירין אותו , ולזה המסית אפילו אמר אחד יש לי עליו זכות, פ דין"להצילו ממיתה ע 22475 

מקרא מלא דבר הכתוב בטעם הדבר כי , פירש לנו הכתוב בפירוש? אשתומם וכל זה למה, ויוצא למות 22476 

 22477 .אלהיך´ ביקש להדיחך מעל ה

יש לנו להוכיח מזה כמה , (.ו"יומא ע) פ הכלל המסור בידינו מרובה מדה טובה"ע ומעתה יש לנו להבין 22478 

, כ"מלבד שכר קיום המצוות שמקיים אח, גדול כוח של לימוד המוסר המקרב את האדם לאביו שבשמים 22479 

שאף שהוא , ז ידוע הדין"והנה בענין ע, רק על שכר העסק של קניית היראה לבד להתקרב לאביו שבשמים 22480 

רק אם יאמין שכשהוא עובד איזה , ומודה גם בתורה מן השמים, כי הוא ברא העולם´ בורא יתמודה בה 22481 

יען כי אנחנו מחוייבים להאמין ? ולמה, ז אשר הוא מחוייב עליה מיתה"הרי זה ע, ז יועיל לו"עבודה לע 22482 

 22483 .´שאין שום כוח בעולם אשר יועיל או יזיק בלי רצון הבורא ית

והשוכח את , ת"ו לשכוח את השי"כי מי שאינו עוסק ביראה הרי זה יכול ח ,ואם כן הרי דעת לנבון נקל 22484 

ואם כן לימוד המוסר גורם , שהרי זה כאילו כופר בעיקר (7´סוטה ד) ל"ת הרי כבר מבואר בדברי חז"השי 22485 

ומזה נבין השכר הנפלא של העוסק בעסק , על כן תתבוננו על הרוגז הגדול שביקש להדיחך, שלא לשכוח 22486 

ואדם קרוב אצל עצמו והוא , כ הקרוב קרוב קודם"וא, והנה נאמר וחי אחיך עמך חייך קודם, התקרבות 22487 

 22488  .וכשהיא ברבים הרי גורם לקרב אחרים גם כן ושכרו מרובה, והרי זה מצוה בפני עצמה, קודם לכל

 22489 .(ה"שנ´ ב מא"חכמה ומוסר ח)

 22490 

 22491 מאמר רפג



 22492 .(ג"ג י"י) אלהיך נותן לך לשבת שם לאמר´ כי תשמע באחת עריך אשר ה

ר "אמר דוד רבון העולם כשאני עוסק בחוקיך לא יהא רשות ליצה, (ט"תהלים קי) יהי לבי תמים בחוקיך 22493 

, בשריטה קלה של הגוף, והוא משום שמציאותה של תורה הוא שאינה סובלת שום נדנוד, להציץ בי 22494 

א ומן "ובתורה א, מפני שמציאותה של תורה הוא אין עוד, ק"בשריטה הכי קלה הרי אין זה כבר תורה 22495 

אין זה אין עוד באין , ק"שלא יציץ בי דבהצצה הכי קלה כבר אין זה תורה, הנמנע שיתדבק שום אבק צדדי 22496 

ובזה נכלל סוד גדול ורם מהו ענין , וזהו יהי לבי תמים, עוד מלבדו אין מתדבק ואין נקלט שום דבר 22497 

 22498 .תמימות

והנה כאשר , ל"באר שם מהו אורים ומהו תומים וזבענין אורים ותומים שמ (´ח ל"שמות כ) ן"ועיין ברמב 22499 

היה , כי מן האותיות אשר סדרו מהן יהודה יעלה, האותיות מאירות אל עיני הכהן עדיין לא ידע סדורן 22500 

אבל היו שם שמות הקדושים אחרים נקראים , אפשר לעשות מהן הוי הד עליה ותיבות אחרות רבות מאד 22501 

כי כאשר כיון בשמות האורים , יעת ענין האותיות שהאירו לעיניומכוחם יהיה לב הכהן תמים ביד, תומים 22502 

ויבוא בלבו שחיבורם יהודה , חוזר מיד ומכוון בשמות התומים ועודן האותיות מאירות לעיניו, והאירו 22503 

 22504 .והיא למטה מן הנבואה, ק"וזאת מדרגה ממדרגת רוה, יעלה

ומעלת תמימות היא המונעתו , ת שמורים לושמצד מעלה זו מכונים רק להכוונה האמיתי, וזהו ענין תמימות 22505 

אלא מצד מהותה של , לא מצד ראיות והכוחות, מלכוין ולנטות לשום פירוש זולת הפירוש האמיתי 22506 

, בציור כשאומרים לאדם דבר מה, אחר´ שמבלי טעם וסברא אין נקלט ועולה על הלב שום פי, תמימות 22507 

אלא שמבלי שום טעם וסברא אין זה , ה אינו נכוןאינו יודע להוכיח שז, והוא עונה שאינו מתקבל עליו 22508 

 22509 .שזוהי מעלה של אין עוד, זוהי מעלת תמימות, אין הלב קולט זה, מתקבל על לבו

א שיהיה בה שום התדבקות "שמהותה ומציאותה הוא שא, מעלת תמימות הריהי מעלה רמה ונשאה מאד 22510 

דתמימות הריהו , צד תמים לא יציץ בייהי לבי תמים בחוקיך ומ, אך ורק אין עוד, וחלות של דבר אחר 22511 

א אין "כ, מעין וזכר של דבר אחר´ מפריעה ומרחיקה ומונעת בתכלית אפי, מונע ומפריע מהצצה כל דהו 22512 

, חוט של שערה קלה´ אי אפשר שיוקלט אפי, זהו הרגש דק מן הדק שאינו סובל שום דבר בעולם, עוד 22513 

 22514 .זוהי מעלת תמימות

הרי שזה היה חטא שגם , שטענו מלאכי השרת למה קנסת עליו מיתה (.ה"שבת נ) ל"ר אמרו חז"על אדה 22515 

ר על מה שלא הכיר הוא "ולכאורה איך זה יכולים לתבוע מאדה, מלאכי השרת לא היו יכולים להרגיש בו 22516 

הרי מעלת התמימות היא , כ טמיר ונעלם גם ממלאכים"שאפילו חטא כ, ולפי הנתבאר מבואר? בחטא זה 22517 

, דק מן הדק הנעלם גם ממלאכים הריהי מרגישה בו´ תה של תמימות היא שאפידמעל, מרגשת בו תיכף 22518 

ומקום הטענה היה שלא היה , אך ורק אין עוד, שום דבר צדדי, דאינה סובלת ואינה קולטת שום אבק קל 22519 

 22520 .יהי לבי תמים מן הנמנע שתהיה הצצה כל דהו"דב, שם תמימות

א "שא, שזהו מצד קדושתם של ישראל, יא תמימותמעלתו של הכלל ישראל ה, אלהיך´ תמים תהיה עם ה 22521 

מרגישים תיכף כל ריח קל של , אינם סובלים שום דבר חיצוני, שתהיה בהם שליטה של טעות כל דהו 22522 

ולא , כ בתכלית הקדושה עד שמרגישה אף פגימה דקה מן הדקה"אוזן של ישראל היא קדושה כ, טומאה 22523 

שמעלתם היא שהם מחוברים ודבוקים , עלת תמימותוזה מצד מ, תוכל שאת כלל דבר שהוא שלא כתורה 22524 

 22525 .עד ששום דבר שבעולם אין בכוחו להחליש הקשר, בקשר אמיץ וחזק´ בו ית

סוד זה של אהבה הוא , ´קשורים הם לבורא ית, אהבה בלי שום נימוקים וטעמים, אהבה וחיבור גמור 22526 

, ן הנמנע שום פירוד כל דהומ, א בשום אופן שום חלות ושליטה של טעות"ומצד מעלה זו א, תמימות 22527 

ומכאן , א לטעות לעולם"כי בתמימות א, סוד הטעות הוא אי תמימות, תמימות הוא המונע טעות הכי דק 22528 

הלא , מי הוא אשר יזכה להיות בכלל ישראל, מהו מעלתו של הכלל ישראל, יוצאת לנו הערה נוראה מאד 22529 

תמימות בלי שום , ומעלת הכלל ישראל כי רק זה הוא דרגת, אך ורק מי שזכה למעלה זו של תמימות 22530 

 22531 .והיא הערה נוראה עד מאד, חלות של טעות

 22532 .(ב"פ´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 22533 

 22534 מאמר רפד

מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע ´ ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב ה 22535 

 22536 .(ח"ג י"דברים י) לאבותיך

סנהדרין ) אבדו רשעים מן העולם נסתלק חרון אף מן העולם, עולםכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף ב 22537 

כל הגונב  (´ט, ´שמחות ב) ´ובמס, אלו שגנבו משלל עיר הנדחת, מאן רשעים גנבי´ ומפרש בגמ, (7א"קי 22538 

האמנם מי שגנב , לכאורה רחוקה היא ההשוואה, ם"וכאילו עובד עכו, מן החרם הרי זה שופך דמים 22539 

 22540 .ז אתמהה"הא נדון כרוצח וכמשתחווה לעי, מרכושה של עיר הנדחת



הגונב מן החרם אפילו , יתגלה לנו יחס וקשר בין אלו העשיות, ברם לפי העיון המעמיק בכוחות הנפש 22541 

הלוקח , וסדנא דנפשו חד הוא עם אלו שנכשלו בעיר הנדחת, ז"משהו הריהו מזדהה עם הרוצח והעובד ע 22542 

שאם אינו נרתע מליהנות מהרכוש של אלו שנדונו , מן החרם ניחא ליה ונהנה מכל מאורע עיר הנדחת 22543 

ובכן שופך דמים , וכל הלהיטות למעשה רציחה מקננים בנפשו, סימן שנפשו מושחתת ומרשעת, למיתה 22544 

 22545 .הוא בטבעו

והוא נוטה להיות , שנית לקיחה זו מעידה שבתת נפשו ישנה מעין מרידה נגד הפסק דין של עיר הנדחת 22546 

בהנאה מן החרם מגלה , ז כמוהם"היה איתם לא היה נמנע מלהיות עובד ע ולו, ז כאלו שנכשלו"עובד ע 22547 

, ז"ולצאת חוצץ נגד עובדי הע´ ובוודאי שאין לבו להיות ממקנאי ה, ז"דעתו שהוא מזדהה עם עובדי ע 22548 

ויתכן מאד שנטייתו ליהנות מאחרים גרמה לו שעיניו לא ראו את , ז"וממילא הוא כבר בגדר כאילו עובד ע 22549 

וזה גרם שההפקרות המוסרית הראשונה של אנשי עיר הנדחת הלוך וגבור , באנשי עיר הנדחתהשחיתות ש 22550 

 22551 .ז ממש"עד הגיעה לידי ע

אלא קימעא קימעא התחיל ארס הכפירה והמינות , כ כל המאורע של עיר הנדחת לא התרחש ביום אחד"א 22552 

בוודאי שמכבר היה , נוגעת בלבו´ ולו היה אותו הלוקח יראת ה, להתפשט עד שאחז בכל אנשי העיר 22553 

, אלא שרשע זה הלוקח והגונב לא איכפת ליה, מתריע ומזעיק על הסכנה הנוראה הצפויה לכל אנשי העיר 22554 

הן מצד השחתת , ואולי להיך בתת נפשו מצפה הוא לדראונם של אנשי העיר כדי ליהנות מרכושם המוחרם 22555 

מתרשל ומתעלם מקלקולם ואינו , ז בכלל"והן מצד קרירותו ושחיתותו לע, ד"נפשו בתור גנב ושופ 22556 

גניבה ולקיחה מן החרם עם חורבנה של עיר , משתדל להחזיר אלה התועים למוטב מטעם נגיעה מאוחרת 22557 

 22558 .הנדחת

שלכאורה כל חטאם הוא חטא קטן של גניבה , ל בתסביכים הנפשיים של בני אדם"עד כדי כך העמיקו חז 22559 

מעידה ומגלה , גניבה הקטנה המתגשמת לבסוףוה, ז"אבל לעומק הדבר להוטים הם לרציחה ולע, קטנה 22560 

ז המתפשט "למראה תהליך ארס הע, למפרע על אלה האדישים המתהלכים מעדנות לבלי הזעק כדבעי 22561 

ל על הנגיעה הצדדית המאוחרת לא רק את בני "ומצינו עד כמה שחשדו חז, בראשיתה של עיר הנדחת 22562 

 22563 .צבורית מאד רמה מן העם אלא אף בני אדם הנמצאים ברמה, האדם הפשוטים הבינונים

שמא דעתו נוטה לעבר , מלך מפני חיילותיו ומלחמותיו, לא מלך ולא כהן גדול, אין מושיבין לעיבור השנה 22564 

, שמא לא תהיה דעתו נוטה לעבר כדי שלא יבוא תשרי בימי הקור, וכהן גדול מפני הצינה, או שלא לעבר 22565 

אף הם בשעת , והיינו שהאנשים אלה בחירי העם, (.א"סנהדרין י) והוא טובל ביום הכפורים חמש טבילות 22566 

מסיבות אנוכיות , לא ירגישו אפילו היאך הפנייה והנגיעה בעורם ובגופם, דיונם והכרעתם בענין העיבור 22567 

 22568 .יכולים לאלצם להחליט שלא כדין, פרטיות הטמונות בהסתר אחרי הסתר עמוק בנפשם

נועע ומניע הוא לעת מצוא את האדם אף המעולה ברם מת, הכוח התת נפשי נעלם ומעוטף וחבוי עד מאד 22569 

לרגלי הנגיעה או פגיעה קלה העלולה לנגוע או לפגוע בו לרווח או , להפנותו ולהטותו מן הדרך הישרה 22570 

, ל לא להכניסם לדיונים"אף עליהם הזהירו חז, ואם אצל אנשים מעולים ראשי העם, להפסד לעתיד 22571 

כ באנשים הקטנטנים "עאכו, ייה או דאגה גשמית אנוכיתשמשהו מן המשהו עלול לעורר אצלם איזו פנ 22572 

ל את אותו הגנב מרכוש עיר "ולכן אפיינו חז, שבסתר נפשם צפונה צפייה לרווחים קטנים העתידים לבוא 22573 

 22574 .ז ורוצח"הנדחת כעובד ע

, ואת בניו ואת בנותיו ואת כל אשר לו, ולכן ציוה יהושע לקחת את עכן ואת הכסף ואת האדרת ואת הלשון 22575 

אבל על ? והלא כתיב לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבותם, להביאם לעמק עכור ולשרפם 22576 

כל העונש הקשה שלתוכו נסתפחו גם כל , (´ילקוט יהושע ז) שידעו בדבר ולא הגידו סקלום ושרפום 22577 

 22578 והנטפל לעושה עבירה אף, הוא בגלל שתיקתם והזדהותם הפנימית עם כל מעשה עכן, משפחת עכן

ולכן לא גילו משפחת עכן ליהושע את מעשה המעל של עכן , במחשבה הריהו שותף וחבר לעושי העבירה 22579 

´ ל פ"אברהם אבן עזרא ז´ וכזה כתב ר, ולכן נכללו מצד הדין לכליה כמוהו, יען היותם שותפים לו 22580 

ל רואה כי כ? ואחר שאמר לא תענון לשון רבים אמר אם ענה תענה, אלמנה ויתום לא תענון, משפטים 22581 

 22582 .ל"גם הוא יחשב מענה עכ, אדם שהוא מענה יתום ואלמנה ולא יעזרם

כי כל בעל נפש ישראלית צריך , ויש לבאר עוד שהגונב מרכושה של עיר הנדחת שהוא שופך דמים 22583 

והלא הוא לא רק שאינו מצטער , להצטער עד תחתית נפשו על התקלה האיומה והעונש שבעיר הנדחת 22584 

מראה , כי העדר הצער במקום שצריך להיות, הריהו אכזר ושופך דמים, מתפנקאלא שעוד נהנה ו, וכואב 22585 

מי שלא נבנה בית , ל"ומעין רעיון זה נמצא בחז, ומגלה שיש מין הזדהות ושותפות עם אלה גורמי הצער 22586 

 22587 .(מדרש רבה) המקדש בימיו הרי כאילו נחרב בימיו

שבאחד הכפרים הסמוכים קרה , ל"לם זצז הסבא מק"ח רש"נחום זאב זיוו בנו של הגה´ ושמעתי בשם ר 22588 

בקבלו שמועה זו נמצא בתוך מסיבות תלמידים , רעם המית משפחה שלמה מזרע ישראל, אסון גדול 22589 

, אך בראותו את אדישות נפשם של תלמידים שלא נדהמו כלל וכלל, והוא התעצב מאד אל לבו, אחדים 22590 



סימן שהוא בעצמו , נו משתתף בצער כזההתבטא ואמר כל מי שאי, ולא גילו שום שיתוף צער על המקרה 22591 

 22592 !לו נתגלגלו מעט דין ודברים בינם לבינו, היה יכול להרוג משפחה זו

פ שהיו המדינים עם רב "ואע, לא שלח שם כל הצבא, ל"ן ז"הרמב´ ופי, וישלח אותם משה אלף למטה 22593 

על , ´ראויים לנקמת הוהטעם כי הנכשלים בבנות מואב היו רבים ואינם , והערים בצורות גדולות עד מאד 22594 

מן הכרח , הרי מי שמשוחד מהנאת הטבע ותענוגותיו, ל"כן בחרו אנשים צדיקים וידועים לשבטיהם עכ 22595 

 22596 .(אור הנפש)  .בקנאה ובהתלהבות הראויה´ שיהיה חדל אונים מלהילחם מלחמת ה

 22597 

 22598 מאמר רפה

מך והרבך כאשר נשבע מחרון אפו ונתן לך רחמים ורח´ ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב ה 22599 

 22600 .(ח"ג י"דברים י) לאבותיך

´ ד ר"ולפ, בהמתם´ ח הקדוש לפי שציוה על עיר הנידחת שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפי"כתב האוה 22601 

כמו שהתליינים יש להם חשק , מעשה הזה יוליד אכזריות בלב האדם, אלעזר אף קטני עיר הנידחת נהרגים 22602 

והבחינה הזאת עצמה תהא נשרשת , רש הרחמים והיו לאכזרונכרת מהם שו, גדול בשעה שהורגים אדם 22603 

י "ה שיתן להם רחמים לבטל כוח האכזריות שנולד בהם ע"לזה הבטיח להם הקב, ברוצחי עיר הנידחת 22604 

 22605 .ש"הטבע יעו

´ צבאות ומקיימים מצות ה´ והעושים כן מקנאים קנאת ה, הגם שהריגת אנשי עיר הנידחת מצות עשה היא 22606 

שכיון שנפרץ אצלם גדר של רציחה , כ מצד הטבע נעשים הם לרוצחים"אעפ, רון אפומח´ י כן ישוב ה"וע 22607 

מי שפתח בזנות תחילה השלים , ל זרוק חוטרא לאוירא אעיקריה קאי"וכן מצינו שאמרו חז, נפרץ לגמרי 22608 

, אמותיהן של בנות מואב התחילו בזנות ותאמר הבכירה אל הצעירה לכה נשקה את אבינו יין, לבסוף 22609 

ל "למדונו חז, ויחל העם לזנות אל בנות מואב´ שנא, תחה בזנות תחילה השלימו בנותיה אחריהאותה שפ 22610 

נובע מהמעשה , שכוח הרע של בנות מואב שהחטיאו את ישראל וגרמו לאבד אלפים ורבבות מישראל 22611 

 22612 .בתו של לוט שפתחה בזנות, שעשתה אם אמם

 22613 צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם´ י המאי דכתיב כי ישרים דרכ (.ג"בנזיר כ) ולכאורה הרי אמרו

הוא שנתכוין לשם , צדיקים ילכו בם, הן שנתכוונו לשם מצוה, משל ללוט ושתי בנותיו, (ד"הושע י) 22614 

, ר יהושע בן קרחה"ר חייא בר אבין א"א, (7ג"נזיר כ) ויותר מזה אמרו, ופושעים יכשלו בם, עבירה 22615 

שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות שבשכר לילה אחת , לעולם יקדים אדם לדבר מצוה 22616 

ובזכות , ל לדבר מצוה"הנה החשיבו חז, רות המואביה קדמה לנעמה העמונית ארבע דורות, למלכות 22617 

כ איך אפשר לומר עליהם שמכוח מעשה הבכירה נשתלשל "וא, שקדמתה לצעירה לילה אחד זכתה על כך 22618 

 22619 .הזנות של בנות מואב

כ נוצר בה "אעפ, ומצוה גדולה נחשב הדבר אצלה, שכוונתה לשם שמים היתה פ"אע, אולם הן הן הדברים 22620 

 22621 ל שאמרו"וזהו כוונת חז, ובדורות אשר יצאו ממנה הפך הדבר לזנות של עבירה, רושם של נטיה לזנות

 22622 בדיו, תחילת עיבורו של מואב לא היה לשם זנות אלא לשם שמים, (ו"ילקוט שמעוני בראשית רמז פ)

והיינו שנטיית , ש"ויחל העם לזנות אל בנות מואב יעו´ שנא, לשם שמים אלא לשם זנות לא עשו (ענפיו) 22623 

אצל בנות מואב כבר היה הדבר , פ שהיא עשתה לשם שמים"אע, הזנות של בנות מואב נובעת מבת לוט 22624 

 22625 .לשם זנות

ה ולא נאמר אשר הכ, (ה"במדבר כ) ל ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדינית"וכן אמרו חז 22626 

הנה , (ק שם"זוה) לפי שגנאי הוא להזכיר על פנחס לאחר שנתגדל וזכה בכהונה שנהרג אדם על ידו, פנחס 22627 

, ותעצר המגפה על ידו, ה מעל בני ישראל בכך"והשיב חמת הקב, פ שהרגו משום קנאים פוגעים בו"אע 22628 

ואין כדאי , ח"כ האוה"כמש, כי היא מולידה טבע מדת האכזריות, כ עצם הרציחה גנאי הוא לו"אעפ 22629 

 22630 .להזכירו

כמו כן , ח שכל זמן שהאדם הוא בגדר טבע אכזרי"וכתב האוה, וסוף פסוק בעיר הנידחת הוא ורחמך 22631 

, הכתוב ונתן לך רחמים שתהא רחמן ואז ורחמך´ וזה פי, כ"מרחם אלא לרחמן ע´ שאין ה, עמו´ יתנהג ה 22632 

כל שאינו , חמים עליו מן השמיםכל המרחם על הבריות מר, ונתן לך רחמים וריחמך, ג ברבי אומר"ר 22633 

 22634 .(7א"שבת קנ) מרחם על הבריות אין מרחמים עליו מן השמים

שעל כרחו היה צריך לקיים מצות , שהרי כאן אנוס הוא בכך, ונראה שאין הדבר עונש על מדת האכזריות 22635 

מה כ ל"וא, היה נעשה הוא אכזר בעל כרחו, ה את הטבע"ואם לא שינה הקב, הריגת אנשי עיר הנידחת 22636 

ה מתנהג עם האדם מידה "שהקב, אלא כך הוא מציאות הדברים, ה מלרחם עליו"יענש במה שימנע הקב 22637 

ה "ולזה הבטיח הקב, כ נעשה לאכזר"פ שבע"וכשאין האדם רחמן אין מרחמים עליו אע, כנגד מידה 22638 

 22639 .נ שיתן להם רחמים כדי שאפשר יהא לרחם עליהם"להורגי עיה



יצאה בת קול , ע ונענה"ירד ר, א לפני התיבה ולא נענה"ל ירד ר"זא ח"ל במש"ס זצ"ז כתב הגרי"וכעי 22640 

תענית ) אלא מפני שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על מדותיו, ואמרה לא מפני שזה גדול מזה 22641 

ק "ואיך אמרה הב, א שהוא מעביר על מדותיו ובעל מדות טובות"ע גדול מר"כ הרי ר"ותמוה שא, (7ה"כ 22642 

ש "א מתלמידי ב"אלא ר, ס שודאי לא היה הבדל בעצם המדות בין זה לזה"ביאר הגריו, א"שאינו גדול מר 22643 

ה שסוברים שדרך התורה "ע מתלמידי ב"ור, והם סוברים שדרך התורה הוא להתנהג בקפדנות, היה 22644 

וכיון שהוא היה מעביר , ה מתנהג עמו מידה כנגד מידה"ע כיון שהקב"כ נענה ר"ואעפ, להתנהג בענותנות 22645 

 22646 .פ שלא היה עליו שום תביעה על כך"אע, א שלא היה מעביר על מדותיו לא נענה"ור, ו נענהעל מדותי

וכל המרחם על הבריות מרחמים , והוא להיות רחמנים, ונמצאנו למדים סגולה נפלאה לזכות ליום הדין 22647 

באו  י מעשה"ע, י מעשה הלכו"וע, י מעשה באו"יסורים דרבי ע (.ה"מ פ"ב) וכן מצינו, עליו מן השמים 22648 

אמר ליה , אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי וקא בכי, דההוא עגלא דהוו קא ממטי ליה לשחיטה, מאי היא 22649 

 22650 .ש"ליתו עליה יסורים יעו, אמרי ברקיעא הואיל ולא קא מרחם, זיל לכך נוצרת

בהקדמת ´ ועי, רבי זכה לתואר רבינו הקדוש תואר שלא מצינו על שום אדם בעולם, נתבונן נא בדבר 22651 

איש שנמצאו בו כל החמודות והמדות , והיה יחיד בדורו ואחד בזמנו, ש שכתב עליו"ם לפיהמ"הרמב 22652 

, והיה בחכמה ובמעלה בתכליתם, ושמו יהודה, עד שזכה אצל אנשי דורו לקרותו רבינו הקדוש, הטובות 22653 

וה והיה בתכלית החסידות והענ, ש מימות משה רבינו ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה במקום אחד"כמ 22654 

י "ועל ידו נשתמרה תורה בישראל ע, ש"ש משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא יעו"כמ, והרחקת התענוגים 22655 

 22656 .ז לא הועיל לו להנצל מן היסורים הנוראים משום דלא קא מרחם וכמו שנתבאר"וכ, שחיבר המשנה

פ "ולכן אע, דמאן דלא קא מרחם לא מרחמין עליה, ואין הדבר בבחינת עונש אלא מהלך הדברים כך היא 22657 

, לא נפטר מן היסורים, פ מכפר אף בלא תשובה"שכבר עברו עליה כמה יום הכפורים ולדעת רבי הרי יוהכ 22658 

דרבי ´ אמתי (מכבדת)א  יומא חד הוה קא כנש, י מעשה הלכו"וע (מ שם"ב) ואמרו, שאינם בגדר עונש 22659 

אמר לה שבקינהו ורחמיו , וקא כנשא להו (היו מוטלים שם בני חולדה) ,הוה שדיין בני כרכושתא, ביתא 22660 

כיון שנרחם , הרי להדיא שזו סגולה בדוקה, ש"אמרי הואיל ומרחם נרחם עליה יעו, על כל מעשיו כתיב 22661 

 22662 .(ח"ל´ ב מא"שיחות מוסר ח)  .ונזכה כולנו ליום הדין הבא עלינו לטובה, ירחמו עלינו מן השמים

 22663 

 22664 מאמר רפו

 22665 .(´ד א"דברים י) ה בין עיניכם למתאלהיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרח´ בנים אתם לה

ואסרה תורה , י לפי שאתם בניו של מקום ואתם ראויים להיות נאים ולא גדודים ומקורחים"רש´ ופי 22666 

שלא כבשאר  (.´מכות כ) והחמירה לחייב על כל קרחה וקרחה ועל כל שריטה ושריטה, הקורחה והגדידה 22667 

הרי זה , שמלבד שזהו כבודו של מקום, היות נאיםלפי שאתם בנים למקום וראויים ל, כ למה"וכ, איסורים 22668 

והנה כשכתבה התורה בנים אתם אין זו מליצה אלא בחינת , גם מצד החשיבות הגדולה שלכם בעצמכם 22669 

ומדרגה נוראה כגון זו יש לכל בן ישראל והיא , באותה שייכות ובאותה איכות של בנים, בנים ממש 22670 

כ שחייב להיות "עאכו, ל להיות נאה ולא גדוד ומקורחשהרי אם חייב אדם מישרא, מחייבת את הנהגתו 22671 

 22672 .רחוק מפגמים רוחניים וענינים המגונים בעצמותם

שעד כאן היא מדרגתו , להיות לו לעם סגולה´ ובקרא שלאחריו נאמר עוד כי עם קדוש אתה ובך בחר ה 22673 

, ועם סגולה עם קדוש, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חביב אדם שנברא בצלם, של אדם מישראל 22674 

כי , והוא מכיר את עצמו אך מצד הפחיתות שבו, מ בדרך כלל אין האדם מכיר חשיבותו הנוראה הזאת"ומ 22675 

וממילא הוא פחות ונבזה בעיני , כי יצר לב האדם רע מנעוריו, קרוב הוא לזה מצד חומרו והרגלו מקטנותו 22676 

וממילא אינו משתמש בו , בעושרווכדוגמת עשיר שאינו יודע , י כך הוא באמת הולך ומתקטן"וע, עצמו 22677 

 22678 .והרי הוא באמת כעני לכל דבר

ובכוח שמתהוה בו בפועל עם הכרתו , חייב אדם להתבונן ולהכיר החשיבות הגדולה שיש בו בעצמותו 22679 

וזהו גורם גדול ועיקרי לתיקון , וכל כמה שמרבה בהכרה זו כן מתרבית וגדלה בו חשיבותו, בחשיבות זו 22680 

וימנע מכל , לעולם יחשוב בדעתו אם פעולה כזו ראויה לו והגונה לו, חשיבותו שהרי מצד הכרת, המעשים 22681 

ש מי "ומכ, שהרי בנים אתם ראויים אתם להיות נאים, מעשה ומכל התנהגות שאינה לפי כבוד חשיבותו 22682 

, וגם עשה דקדושים יהיו, ל"הרי הוא כעין הכהנים שיש להם אזהרה מיוחדת בלאוין הנ´ שעוסק בתורת ה 22683 

הרי הוא , ש בן תורה העוסק בתורה תמיד"ומכ, מצווה ביותר´ שקדושתו יתירה בעבודת השם ית דכל מי 22684 

 22685 .כמה הוא צריך להיות נאה ולשמור את עצמו ממעשים מגונים, ה"ילד שעשועים של הקב

האוכל  (7´קידושין מ) ל"ואמרו חז, היא לפי הכרתו בערכו, ובאמת כל עצמותו של אדם ומדרגתו בעצם 22686 

ולכאורה מדוע יפסל , שהבזויים פסולים לעדות (ה"א ה"עדות פי) ם"וכן נפסק ברמב, לעדות בשוק פסול 22687 

וחזינן דכיון , מ יש בו יראת שמים ולא ישקר בעדותו"והלא אפשר דמ, לעדות אם אינו מקפיד על כבודו 22688 

ר כי העיקר בנאמנות העד הוא ההרגש של איך אעשה דב, א להאמינו בלא תענה"שהינו בזוי בעצמו א 22689 



שהרי , כ לשקר בעדותו"דעלול ג, א לסמוך עליו"ולכן כיון דמזלזל בעצמו א, ד"מגונה כזה ואעיד שקר בב 22690 

 22691 .אינו חושש על עצמו מה שיהא עמו

, נמצינו למדים דכללא הוא שכל מה שמרגיש אדם מישראל בעצמו יותר שהינו בן מלך ומעותד לגדולות 22692 

ממילא עניניו , ´תיות שהוא בדרגת בנים אתם להשמתוך הרגשת האמי, הרי הוא שומר נפשו וכבודו 22693 

זה המקפיד , ח שמחזירים לו אבידה בטביעות העין"איזהו ת, (.ד"שבת קי) ´ואמרו במס, רצויים וישרים 22694 

ח אם אינו מקפיד "הרי שגם בת, י שלא יראו התפירות המגונות ואמרי החלוק"ופרש, על חלוקו להופכו 22695 

והרי , דאפשר שאך נדמה לו ויאמר דיודע בוודאות, בטביעת עין שיהא נראה בכבוד התורה אין להאמינו 22696 

הרי גורם בזה הפסד גדול , שאם אדם אינו מכיר בערכו ומקטין את עצמו, לנו עד היכן הדברים מגיעים 22697 

 22698 .לכל עניני רוחניותו

רבך בק (א"הושע י) ´שנא, לעולם ימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו, (7א"תענית י) ל"ואמרו ז 22699 

, בתוכו של כל אחד ואחד, ד שאמרו ושכנתי בתוכם"ע, הרי דהקדושה בקרבו וקדוש שרוי בתוכו, קדוש 22700 

לא רק , הלא מפחד הדר גאונו, ל"ס זצוק"ויצייר אדם את עצמו אם היה במחיצת גדולי עולם וכגון הגרי 22701 

יז להעלות אלא אפילו סתם מחשבת פיגול לא יע, ו"שלא יעשה שום פעולה כנגדו או לפגום בו ח 22702 

הלא הדברים , ל דהיינו קדוש שרוי בתוך מעיו"ומפרשים חז, וכשהכתוב אומר בקרבך קדוש, במחשבותיו 22703 

והיאך יעשה מעשה כנגדו לפגום הקדוש שבקרבו או להוציאו ולגרשו , דבקרבו ממש יש קדוש, ככתבם 22704 

שאמרנו שהכרת ערך  וזהו, והמתבונן בזה הלא חיל ורעדה תאחזנו לעשות דברים אשר לא כן הם, מתוכו 22705 

 22706 .עצמו הוא גורם גדול לתיקון המעשים יותר מכל

, ואין זה כמו שבא מן החוץ לתוכו, כ כי הקדוש השרוי בתוכו ובקרבו זהו נצחיותו ונשמתו"וצריך להכיר ג 22707 

הם רק לשמש לרוחו ונשמתו , והענינים התלויים בנפשו החיונית הגופנית, אלא שזו פנימיותו ועיקרו 22708 

יכיר את , וכי עם קדוש אתה, ´וכל כמה שיכיר ויבין את דרגתו בבחינת בנים אתם לה, וואינם עצמות 22709 

 22710 .עצמותו באמת ויתרומם למעלה

שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך , זה הלל הזקן, גומל נפשו איש חסד (´ד ג"ר ל"ויק) ל"ואמרו ז 22711 

אמר , אמרו לו מה מצוה זו, מצוה אמר להם לעשות, אמרו לו תלמידיו רבי להיכן אתה הולך, והולך עמם 22712 

אמר להן מה אם איקונין של מלכים שמעמידין אותו , אמרו לו וכי זו מצוה היא, להם לרחוץ בבית המרחץ 22713 

אני , מי שנתמנה עליהן הוא מורקן ושוטפן והן מעלין לו מזונות, בבתי טרטיאות ובבתי קרקסיאות 22714 

 22715 .כ"שנבראתי בצלם ובדמות אלוהים עאכו

ל "א, שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך והולך עמם, שו איש חסד זה הלל הזקןא גומל נפ"ד 22716 

, ל כל יומא אית לך אכסניא"א, ל לגמול חסד עם הדין אכסניא בגו ביתא"א, תלמידיו רבי להיכן אתה הולך 22717 

ינו והי, כ"יומא דין הוא הכא למחר לית הוא הכא ע, ל והדין נפשא עלובתא לאו אכסניא היא בגו גופא"א 22718 

שאינו דבר הנצרך לו ולעצמותו , ענין גמילות חסד בפועל ממש, שהלל חש כשרחץ את פניו וסעד את לבו 22719 

, והרי הוא עושה חסד ממש עם נפשו העלובה, ובגדר קרוב קרוב קודם ממש, כלל אלא בגדר פרנסת העני 22720 

ל בכל "נת רבותינו זה בכמה מקומות כי כן ממש היתה כוו"וכ, ד שהאכיל רבי פנחס בן יאיר את בהמתו"ע 22721 

וכל כמה שיתבונן האדם יותר בענין , והרגש צרכי גופם היה שוה אצלם להרגש בצרכי אחרים, מעשיהם 22722 

 22723 .זה יקל עליו להתקרב לענינים הרוחניים

כי עד כמה שאדם מתקרב , דבר פשוט הוא שממחשבות כאלו ומהתבוננות בזה לא יבוא לידי גאוה כלל 22724 

וההרגש , ועיקר הענוה ההתבטלות מצד כבוד המקום, מתבטל בעיני עצמו לרוחניות ולעניני קדושה הוא 22725 

וכל כמה שמתרחקין מן האמת באים , וההשגות האמיתיות הן עיקר הענוה, בכבוד יהא רק לכבוד המקום 22726 

כי מרגיש הוא מאד את היש , כי מעלה כל שהיא שמוצא בעצמו הוא מנפחה עד אין שיעור, לידי גאוה 22727 

אבל כשמרגיש כי קדוש שרוי בקרבו , שהרי היא נפלאה מאד בעיניו, במעלה רוחניתויותר מזה , החומרי 22728 

ועד כמה שאין , הרי הוא במצב של עליה ומרגיש תמיד עד כמה עדיין חסר לו, והוא בדרגת בנים אתם 22729 

 22730 .(משנת רבי אהרן)  .ראוי לו להחזיק טובה לעצמו

 22731 

 22732 מאמר רפז

 22733 .(´ד א"דברים י) קרחה בין עיניכם למתאלהיכם לא תתגודדו ולא תשימו ´ בנים אתם לה

ולכן על , אבל חסרון הנפש אין זה מחלה רק חסרון נפשי, העולם סוברים כי מחלה היא רק חולי הגוף 22734 

אברי הגוף , והאמת לא כן הוא, כ על חסרון נפשי"חולי הגוף הולכים למרחקים לדרוש אל הרופאים משא 22735 

כמה מהצורך , עיקר האדם שהוא הנפש, כל מאודםכ ב"ואם גם למלבוש דורשים כ, הם מלבוש לנפש 22736 

אברי , אף לכל היום, אבר אחד שאינו בריא כמה נוגע לי לכל עצמי, והנה ידעתי בעצמי, לדרוש לרופאים 22737 

ש כל האברים של הנפש אם "ומכ, כמה יסבול הנפש ממחלה של אבר אחד, הנפש שהם עיקר האדם באמת 22738 

 22739 .ל"הלא זהו חולי יותר גדול ר, ינו מרגישואם א, ו אינם בריאים כמה יסבול האדם"ח



´ א´ בנים אתם לה´ אבל האמת כבר הודיעה תורתנו הק, והנה עד עתה דברנו גם לפי הבנת האדם המבין 22740 

וכתב , אפילו על המת אשר כל אשר לו יתן בעד נפשו, לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת 22741 

אל תתגודדו על מה , אוהב אתכם יותר מהאב לבן והוא, ל אחר שתדעו שאתם בנים לשם"ע ז"הראב 22742 

כאשר לא יבינו הקטנים מעשה אביהם רק יסמכו , כי כל מה שיעשה לטוב הוא ואם לא תבינוהו, שיעשה 22743 

 22744 .ל הזהב"כן תעשהו גם אתם עכ, עליהם

כ שיש לדרוש "עאכו, כ חולי הנפש שזהו חולי באמת"משא, הכל לטובתו´ כ חולי הגוף השייך לו ית"וא 22745 

כי התורה , (.´ב ח"ב) ח שמכתתין רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה"ל אלו ת"וזהו שאז, הרופאים אל 22746 

גמור בכל , מ"מרגלא בפומיה דר (.ז"ברכות י) ל"כענין שאז, ´ית´ שלהם היא להבין מתוך התורה דרכי ה 22747 

ין שנאמר והם כענ, לדעת דרכי מהתורה´ פי, לבבך ובכל נפשך לדעת את דרכי ולשקוד על דלתי תורתי 22748 

 22749 .כי קצרתי מאד בזה, ל למבין דבר"הנ´ לא ידעו דרכי וזה כפתור ופרח בפירוש הגמ

משל למלך שהיכה את ´ בגמ´ כענין שנא, והכל חולים בה, וידיעת דרכיו הם רפואת הנפש למי שחולה בה 22750 

אים לרפאם הלכו לדרוש לרופ, (עקב´ ספרי פ) בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, בנו מכה גדולה 22751 

ואברי , כי זה עיקר האדם? למה, הרבה יותר ממה שהאדם מרגיש בחולי הגוף, מחולי נפשם המסוכנת מאד 22752 

 22753 .הגוף רק לבוש לאברי הנפש

והלבוש חולף הולך והנפש חיה וקיימת , מה נואלו האנשים המבקשים רפואה למלבוש ולא לעיקר האדם 22754 

כי בודאי לטובתכם , לכם להצטער על דבר שאני עושהואין , והנה מקרא מלא דבר הכתוב בנים אתם, לעד 22755 

אלוהיך שואל ´ מה ה´ וזהו ששייך לכם כנא, יראת שמים היינו רפואות הנפש? ומה הוא ששייך לכם, הוא 22756 

וכל מאי דעביד , ה"אין מה להצטער באמת כי זה שייך להקב, ולפי זה על צער הגוף, מעמך כי אם ליראה 22757 

 22758 .פ דין הוא"ער הגוף שלא עוהמצטער על צ, רחמנא לטב עביד

, ה ישלח דברו ונחלץ מצרה"כשהקב, פ השכל מי שמצטער מאד על צער הגוף"ע, והנה תראו דבר פלא 22759 

לפי , ל"כ הצדיק שאינו מרגיש בצער הגוף משום טעם הנ"משא, הלא היה צריך לשמוח כל ימי חייו תדיר 22760 

ואנחנו רואים ממש , ומה לו לשמוח, רהכי לא היה לו צ, הנראה לא היה לו לשמוח בעת שהוא נחלץ מצרה 22761 

שמחתו היא , ובעת שהוא נחלץ מצרה, האיש הפשוט הצרה לו צרה גדולה בל יוכל להנחם ממנה, ההיפוך 22762 

, בעת צרתו אינו מצטער רק כפי דין תורה, והצדיק ממש ההיפוך, רק איזה ימים יזכור וישמח בה, רק מעט 22763 

אמר לה , אמרה לו דביתהו תרנגולתא אפקת מביתך (7א"שבת קנ) ´ובגמ, ה"כמו שמצינו בדוד המלך ע 22764 

, שמח הוא כל ימי חייו, ז אם נחלץ מצרה"ועכ, י שכול ועורון מבכי"ופרש, תרתי תיכלא ועיורא בתמיה 22765 

 22766 .והכל הולך מכוח אחד, אבל באמת אין זו קושיא? ל"מה זאת בההפכים הנ, והדבר פלא

, אין להם במה להבחין תענוגי הנפש כי לא נסו בכאלהכי , רוב אנשים אינם אוהבים רק גופם ולא נפשם 22767 

ואם ילך אצל חכם לבקש , ויסורי הגוף הוא מרגיש מאד, ואמר החכם מי שלא ידע נפשו לא ידע אלהיו 22768 

, אשר בשביל אהבת הגוף בהפרזה יתרה מקרב הרחוקות, אין זה אלא ככל הדברים הרחוקים, עליו רחמים 22769 

 22770 .לכן כאשר נחלץ מצרה ישכח הכל ולא יקרב עוד הרחוקות בעיניוו, כמו שאנו רואים מעשים בכל יום

ו יארע לו איזה "ואם ח, כי אינו אוהב גופו הפחות רק נפשו הנכבדת, מה שאין כן הצדיק ממש ההיפוך 22771 

וכל דעביד רחמנא אין לו שום ספק כי לטב הוא ומקבלו בשמחה ובסבר , דבר תולה בעוונותיו המרובים 22772 

והאב יודע טובת בנו הקטן יותר מהקטן לעצמו כדברי , ב בהבנה יתרה בנים אתםויודע היט, פנים יפות 22773 

כי יש לו התקרבות , ה ישלח דברו ונחלץ מצרה ישמח הרבה מאד"ואם הקב, ואינו מצטער כלל, ע"הראב 22774 

ויחכה תמיד , למצוא חן בעיני הכל יכול, היש הצלחה יותר מזאת, מאב רחמן אשר הוא כל יכול 22775 

חכמה )  .כי לא כעוונותיו גמל עמו ומצפה לעזרתו תמיד, שמחתו גדולה מאדו´ להתקרבותו ית 22776 

 22777 .(ב"קכ´ א מא"ומוסר ח

 22778 

 22779 מאמר רפח

אלהיך לא ´ לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכֹר לנכרי כי עם קדוש אתה לה 22780 

 22781 .(א"ד כ"דברים י) תבשל גדי בחלב אמו

אי אתה רשאי לנהוג , ים המותרים ואחרים נהגו בהם איסורדבר, קדש עצמך במותר לך, שם הספרי´ ופי 22782 

עד כמה האדם מצווה להתייחס בזהירות ורצינות למצב הרוח של , למדים אנו מזה, ל"היתר בפניהם עכ 22783 

להתייחס ברגשי חן ויקר למדות הטובות שהוא מוצא , שיתנהג בקדושה ובכבוד נגד הרגשות חבירו, חבירו 22784 

אל יהין שיכול הוא להגיע , גדרים וסייגים לשם השגת הקדושה והיראהאם חבירו יוצר לו , בחבירו 22785 

להראות יחס של ביטול או זלזול לגדרים , מבלעדי הסייגים והגדרים של חבירו, למעלת הקדושה והיראה 22786 

 22787 .ושלא יקל לאלה האיסורים שחבירו נוהג מתוך אמונה תמימה, ל"הנ

, אי שבאו לו מתוך התלבטות ומלחמת נפש ארוכהבווד, כי אלו הסייגים והגדרים שחבירו קבע לעצמו 22788 

ויתכן שיגע ועמל בהם , בדמו וחלבו הוא בנה לעצמו את המבצר והמשגב בהם יוכל לשמור על טהרת רוחו 22789 



ואלו , עד הגיעו לידי החלטה שנאים ויאים אלו הסייגים למגן מפני תעלולי היצר שבו, ימים ולילות 22790 

הכי נזלזל לאיש הבונה לעצמו מבצר מחוסן שעליו להימצא שם , האיסורים והסייגים הם שמגינים עליו 22791 

 22792 .במשך ימי חייו

כי אמנם כל הפוגע והנוגע באלו הגדרים , ומי הוא זה שיהין לדרוך על הרגשות העדינות של הזולת 22793 

מבזה את קדושת כל עם , והמבזה את גדרי קדושת חבירו, כאילו נגע בבת עינו של חבירו, והסייגים 22794 

כשהאדם יודע , ועוד צריך זהירות יתירה, אלהיך´ הכתוב הוא כי עם קדוש אתה לה וקריאת, ישראל 22795 

ובכל זאת אסור לו להקל ראש נגד מעלת , באמת שמעלתו הרוחנית היא גבוהה פי שבע ממעלות חבירו 22796 

 22797 .´ומי מהם יכשר בעיני ה, כי מי יודע במה נחשב הוא, חבירו

´ ופי, ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדישים לי, לדבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישרא 22798 

, מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב, שלא יחשבו שלגודל מעלתם יהיו קדשי העם כחולין אצלם, ל"הספורנו ז 22799 

הלימוד מזה , (אמור´ פ) ל"ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדישים לי שקראו עליו שם קודש עכ 22800 

כ "וכש, בין שהוא מחמיר להנהגה מעולה יותר, ודרגות חבירו שחלילה לנו לזלזל ולפגוע בהרגשות 22801 

כי כל , שאסור לו להראות יחס של בוז וזלזול לאיסוריו שהנהיג לעצמו, שחבירו הוא המחמיר והמתעלה 22802 

הם ילידי מחשבה השואפת למעלה , בצורת סייגים וגדרים ואיסורים, חומרה שהאדם מוסיף לעצמו 22803 

 22804 .לקודש

וכשהאדם מתלמד להוקיר את הסייגים והאיסורים של , ם קישוטין דקדושהבצער וכאב מקנה לו האד 22805 

ואולי יזכור שכמה מסגולותיו העילאיות , בזה נפקחו עיניו לראות גם את הטוב הצפון בנשמתו הוא, חבירו 22806 

ואם ידע , גם הן עלו בעמל ובבינה יתירה, ושעכשיו נראות לו כרגילות ופשוטות, שרכש לעצמו בנעוריו 22807 

אתה וחבירך כולם אהובים לפניו , אלהיך´ כי קדוש אתה לה, להמשיך בשמירה על טוב נפשו ידע, זאת 22808 

 22809 .(תורת הנפש)  .ש"ית

 22810 

 22811 מאמר רפט

 22812 .(ב"ד כ"דברים י) עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה

ולא נהיה ככופרים , שציונו להאמין יראתו יתעלה ולהפחד ממנו, ל"ם בספר המצות וז"כתב הרמב 22813 

מצוה )א  אלהיך תיר´ וזהו אמרו את ה, אבל נירא ביראת עונשו בכל עת, ההולכים בשרירות לבם ובקרי 22814 

ע זו אין לה "ומ, אלהיך תירא´ י יראת העונש מקיים האדם מצות עשה של את ה"הנה מפורש דע, (´ד 22815 

ה יראה זו הנ, ובפרט בימים האלו שאנו מתקרבים לימי הדין והמשפט, הפסק ויש לקיימה תמיד בכל עת 22816 

וכבר , כי מקיימים בזה מצות עשה, עצמה שאנו מפחדים מהדין והמשפט זכות גדולה הוא לזכות בדין 22817 

 22818 .(פרקי אבות) ל הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות"אחז

אלהיך  ´ע של את ה"כי זה נכלל במ, ולכן כל הצדיקים וכל החסידים היו יראים ומפחדים ממשפט שמים 22819 

אלמלי היה בא  (.ז"ערכין י) וכן אמרו, עומק הדין מכוסה מבני אדם (7ד"פסחים נ) ל"וכבר אחז, תירא 22820 

וכן אמר ? ומי לנו גדול מהם שלא יפחד, ש"ה בדין עם האבות לא היו יכולין לעמוד מפני תוכחה עי"הקב 22821 

תהלים ) ועוד אמר, כל חיואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך  (ג"תהלים קמ) ה"דוד המלך ע 22822 

יראה זו , למדנו היטב שהיראה והפחד מפני הדין והמשפט, סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי (ט"קי 22823 

 22824 .אלהיך תירא´ כי בזה מקיים האדם מצות עשה של את ה, היא דוקא ההצלה והזכות לזכות בדין ובמשפט

העם שחושבים כי היראה באה לאדם ראשית דבר יש לדעת דלא כהמון , אלהיך´ למען תלמד ליראה את ה 22825 

או כמו ששגור בפי הכל פלוני , כאילו היא מוכנת ועומדת ורק צריך לקנותה באיזה קנין שהוא, ממילא 22826 

והיינו כשם שאי אפשר להיות תלמיד חכם מבלי , כי הרי מפורש למען תלמד ליראה, נולד ירא שמים 22827 

הלא ? ואיך לומדים אותה? למוד את היראהכך אי אפשר להיות ירא שמים אם לא י, שילמוד את התורה 22828 

אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר ´ ואכלת לפני ה, גם זה מפורש במקראות שלמעלה מזה 22829 

 22830 .למען תלמד ליראה, דגנך

כי כשאדם מכין עצמו לעשיית המצוה הרי הוא , ´י קיום המצות לומד אדם האיך לירא את ה"הוי אומר שע 22831 

וכן בעשייתו , אלהי לעשות ואני הולך לעשותה´ מצוה כזאת ציוונו ה, דבר אמת חושב מתבונן ומשכיל על 22832 

ובודאי אין לך לימוד יראת שמים גדול מזה , כך ציווני בוראי לעשות, אותה סוף מעשה במחשבה תחילה 22833 

כמו שהרופאים הלומדים חכמת הניתוח עיקר לימודם הוא מה שעוסקים בחכמה זו , שקורין פראקטיק 22834 

אין אדם יכול להיות חייט אם לא אחז מעולם חוט ומחט בידו ולא תפר בגד , בכל חכמה ומלאכהוכן , בחוש 22835 

´ ויאמר לאדם הן יראת ה (ח"איוב כ) ש"כמ, ´וקל וחומר ביראת ה, וכן כיוצא בו בשאר מלאכות, מעולם 22836 

 22837 .ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד"אין לו להקב (7א"שבת ל) ל"ואמרו חז, היא חכמה

ת ובקיומם במעשה ומחשבה "כי אחרי אשר ישתדל האדם בעשיית מצוות השי, את בל נשכחאולם גם ז 22838 

ויפתחו , גם ללא מהלך טבעי כלל´ ת לעלות מעלה אחר מעלה בעבודתו אליו ית"בודאי יעזרהו השי, נכונה 22839 



כי רבה , אשר לא ראתה עין מבינתו מאז ולא השיגם מעולם, חדשים לבקרים´ לו שערי חכמה ביראת ה 22840 

פ והתקדשתם והייתם קדושים כל המקדש "עה (.ט"יומא ל) ל"והוא משאחז, לאין קץ ותכלית´ ונתו יתאמ 22841 

 22842 .עצמו מלמטה מעט מקדשין אותו מלמעלה הרבה

, הנכבד והנורא יראה אמיתית רק למעלה מדרך הטבע´ כי לא יתכן שיגיע האדם ליראה את ה, ודע עוד 22843 

ז "שעי, שנצטוינו בתורה אשר ניתנה לנו מן השמים´ ולפיכך הוא מוכרח לבוא בהקדם לקיום מצוות ה 22844 

ומפני שהיה , ל"כ בעל חובות הלבבות וז"סוד זה גילה לנו ג! נוכל להסתייע מן השמים לקבל יראת שמים 22845 

ויכריח טבעיו ויקשור , ולא יתכן לו עד שיפרד מרוב תאוותיו הבהמיות, ענין היראה למעלה מכוח האדם 22846 

יפתח לו , ואם יגיע מהם כפי יכולתו, בגופו ובאבריו במה שיש ביכולתו העביד אותו הבורא, תנועותיו 22847 

בגופו ´ ויעבוד את הבורא ית, האלהים שער המעלות הרוחניות ויגיע מהם אל מה שלמעלה מיכולתו 22848 

 22849 .כ"ה לבי ובשרי ירננו אל אל חי ע"ש דוד ע"כמ, ובנפשו בנראהו ובנסתרו

שכאשר ישתדל האדם בקיום , מליצה אלא בפשטותהרי שביאר בעל חובות הלבבות את הפסוק לא כ 22850 

יפתח לו האלהים שער המעלות הרוחניות ויגיע מהם אל מה , המצות ויגיע מהם כפי יכולתו בדרך הטבע 22851 

! לבי ובשרי ממש, ה לבי ובשרי ירננו אל אל חי"כי כן אמר דוד המע, שלמעלה מיכולתו שלא בדרך הטבע 22852 

, מד ליראה ולא נמנע מלצטט גם דברי בעל חובות הלבבות שםפ למדנו דבר גדול בסוד של למען תל"עכ 22853 

שהמשיל את קיום מעשה המצוה לגרעין הנטוע בשדה אשר יוצא ממנו , וזה המכה בפטיש על כל הענין 22854 

 22855 .ש"אילן גדול הנושא פירות עי

הנה אם נתבונן נבין כי ראשית דבר צריך לחרוש ולרכך את האדמה שתהיה ראויה לקבל ולקלוט הזרע  22856 

, וגם יש לנקות השדה מן העשבים הרעים ומן הקוצים ואז יצמח ויעלה פירות הרבה, ר יזרע בתוכהאש 22857 

קיום המצוה , וכן הדבר הזה? ש שלא יתן זרע בתוך האדמה מה יצמיח"אבל אם לא יחרוש ולא ינכש וכ 22858 

רעין היא החרישה לרכך האדמה כדי לקלוט מעשה המצוה שהיא ג, במחשבה נכונה והרגשת הלב לעניינה 22859 

! אילן גדול הנושא פירות יפים ומתוקים, ולהצמיח היראה שתבוא אחריה בסייעתא דשמיא, הנזרע בתוכה 22860 

 22861 .היינו המעלות הרוחניות שלמעלה מיכולתו כמו לבי ובשרי ירננו אל אל חי

כלל הוא שהפירות אף שהם , כי בזה המשל של הגרעין והפירות היוצאים ממנו, אבל צריך שתדע עוד 22862 

ומגרעין אחד יכולים לצאת אילנות ופירות ופירי , טובים בכמות ובאיכות הרבה מאד על הגרעיןגדולים ו 22863 

לא יתכן ! אבל כולם אין להם אלא אותו הכוח שהיה בגרעין עצמו, פירות עד כדי למלאות כל העולם בהם 22864 

ירות ממין לבן וכן אם הגרעין מין שחור לא יוציא פ, שיזרעו גרעין של תאנה ויצמח ממנו אילן של רמונים 22865 

 22866 .וכן כל כיוצא בזה

אלא שיעשנה , לכן גם מטעם זה יש מאד לדקדק במעשה המצוה עצמה שלא תהיה כמצות אנשים מלומדה 22867 

ובכך יצמיח בלבו אילן גדול , ת"בהכנה רבה קודם עשייתה ובשעת עשייתה בהשכל ודעת ליראה את השי 22868 

, ה זו שוב גרעיני המעשה אשר יעשה וחי בהםוחוזר וזורע באור ירא, עם פירות של יראה גדולה ונפלאה 22869 

 22870 .(לב אליהו)  !אלהיך כל הימים´ והיינו למען תלמד ליראה את ה

 22871 

 22872 מאמר רצ

אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך ´ ואכלת לפני ה 22873 

 22874 .(ג"ד כ"דברים י) אלהיך כל הימים´ וצאנך למען תלמד ליראה את ה

אמונת , והיה אמונת עתך חוסן ישועות חכמת ודעת (ג"ישעיה ל)ב  מאי דכתי (.א"שבת ל) יש לקישאמר ר 22875 

היא אוצרו אין אי לא ´ אמר רבא ואפילו הכי אי יראת ה, מועד נשים נזיקין קדשים טהרות, זה סדר זרעים 22876 

תורה , א מובנהוכשאומרים כל התורה הרי הכוונה במלו, הנה כי אף ברוכשו כל התורה כולה, ש"עי, לא 22877 

? וכי בתורה לא נכלל יראת שמים? כ מה עוד חסר כאן"וכשלומד כל התורה כולה א, ל הקדושים"של חז 22878 

הרי רואים אנו כי יש ! ואם לא לא, היא אוצרו מוטב´ אלא אי יראת ה, ז עדיין נאמר כי עוד לא נגמר"ועכ 22879 

 22880 !והוא לימוד יראת שמים, עוד לימוד מיוחד חוץ מלימוד התורה

ובאור , בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, ישמעאל´ תנא דבי ר (7´קידושין ל) ל"ו חזאמר 22881 

ובכל פרט אשר יפגע המנוול להאדם ילך , ד שונות יש"כי ביהמ, ל"ס זצ"כתב הגרי (´מכתב ז) ישראל 22882 

, ורה כולההנה מבורר וידוע כי כל הת, ועד עתה לא עמדנו על עומק דבריו, ד השייך לפרט הלזה"לביהמ 22883 

אחד מחייב לשני והשני , מ מחוברים הם וקשורים זה בזה"מ, כל מצותיה ודיניה אם כי רבים ושונים הם 22884 

, מצות תפילין מחייב למצות מצה, מצות שבת מחייב למצות תפילין, וכן כולם כאחת הן, מחייב למחייבהו 22885 

 22886 .ומצות מצה מחייב למצות שילוח הקן וכדומה

ס כל אחת ואחת לעצמן הן "ז הרי סוכ"ועכ, וזה ודאי מבורר, יא לרעיהכל המצוות כל אחת הכנה ה 22887 

, לא די לו אם יעסוק בלימוד הלכות שבת, ואיש הרוצה לקיים את הלאו של לא תגזול, וחלוקין מרעיהן 22888 

ללמוד ולהתבונן , לקיים דיני לא תגזול עליו ללמוד סדר נזיקין, ממצות שבת לא יצא לו הלא תגזול כדבעי 22889 



כל מצוה , י לימוד תורת הגזילה אז הוא יבוא לידי קיום מצותיה"וע, ופרטי פרטיהם עד מתכונתןבפרטיהם  22890 

ובלעדיהן לא , לעצמה יש לה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים שלה במיוחד 22891 

 22892 .תתקיים שום מצוה

אם כי יראת שמים , ת שמיםוכזאת הוא בענין ירא, ד שלה"כל מצוה ומצוה יש לה הביהמ, כללו של דבר 22893 

, (ח"איוב כ) היא חכמה´ הן יראת ה, ודאי תורה מחייבת ליראת שמים, ודאי היא תמצית כל התורה כולה 22894 

למען תלמד , כל הימים´ א´ למען תלמד ליראה את ה, ד מיוחד לה"מ ליראת שמים ביהמ"הן אחת ומ 22895 

ואם גם , ה כולה מראשיתה עד אחריתהואם גם ילמוד כל התור, ליראה הינך צריך ללימוד מיוחד, כתיב 22896 

הנה לא יבוא בשום , אולם אם את המסכת יראת שמים לא למד, עסקו בה היה על מדרגות הכי גבוהות 22897 

או ממסכת , כמו שמלימוד מסכת שבת אינו בא לידי מצות לא תגזול, אופן לדרגת יראת שמים באמת 22898 

 22899 .פסחים אינו בא לידי קיום מסכת שבת

וכפירוש ! היא אוצרו´ עדיין צריך לבחינה אי יראת ה, התורה כולה במלוא המובןאחרי שלמד ורכש כל  22900 

האם עשה עסק מיוחד ? י הוא עיקר החשוב בעיניו לאצור ולעשות סגולה לזכרון מה עם יראת שמים"רש 22901 

כי אף , חוץ מעסקו בכלליות התורה, בלימוד המסכת של יראת שמים כדבר עיקר וחשוב בפני עצמו 22902 

לא אפשר , ואפילו הכי לבוא ליראה בכל דרגתה, כל התורה כולה הרי יראה היא, אחת הןשתורה ויראה  22903 

 22904 .והוא אמנם סוג גדול בשלמות היראה, בלתי לימוד המסכת המיוחדת למידת היראה

אבל לחם הוא , כל מין מזון הוא, כל מין לתפקידו ולצרכו, במזון הגוף הלא ישנם כמה מיני מזונות שונות 22905 

והנה , כי הוא מזון מיוחד ללב, לחם הנה הוא עיקר במזון, (ד"תהלים ק) ד לבב אנוש יסעדמין מזון מיוח 22906 

כ גם "ואעפ, ואברים שהנשמה תלויה בהם, אברים שאין הנשמה תלויה בהם, בגוף ישנם כמה אברים 22907 

אבל זה ודאי , כי הלב היא הנותנת חיים לכל כולם, עיקר חיותם הוא מהלב, האברים שהנשמה תלויה בהם 22908 

 22909 .פשוט כי גם בלתי הקבה לא תהיה בשום אופן כל חיות

, י הקיבה אשר בתוכה בא ראשית המזון"ודאי כי תחילת הפעולה מתחלת ע, ומהלך הדברים הוא ככה 22910 

אלא , ובלעדי פעולת הקיבה ודאי אין כלום גם בלב, ומשם הוא שמתחיל ראשית כל מעשה המזון ופעולתו 22911 

הלב היא , כי אז החיות לכל האברים ובכללם גם הקיבה, ללבאחרי שהקיבה מובלת את כוחות המזון  22912 

 22913 .ס מקום כל החיות הוא בלב"וסוכ, הנותנת

הכין הבורא , (7ג"מכות כ) ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות"רצה הקב, כן הוא בנפש 22914 

וביניהם גם , לנפשכל מצוה ומצוה מזון היא , ה גידיה"ח אבריה ושס"לרמ, כמה מיני מזון לנפש האדם´ ית 22915 

התורה היא הקיבה באברי , בלעדי תורה אין פעולה, תחילת הכל היא תורה, כאלה שהם עיקרים במזון 22916 

תיכף עם זה , אלא אחרי שסופג האדם תורה, בלעדי תורה לא תבוא לאדם בשום אופן היראה, הנפש 22917 

יתם למקור החיות היא ולהוביל תמצ, לעבדם היטב, מתחיל העבודה לבשל בזו הקיבה כל מיני המזונות 22918 

 22919 .היראה

לזו , מאיר ומחיה בחזרה לתורה שבו, מזה האור, אז מזו החיות, אחרי שקיבל חיות ביראה, ואחרי כן 22920 

בקרבו תורה , ובאור החוזר הזה נעשה תורתו תורה אחרת לגמרי, התורה אשר ממנה מצץ וינק ליראתו 22921 

ר שמואל בר נחמני "א (7ב"יומא ע) ל"ז וכמאמרם, מקור חיים הוא ודאי´ כי יראת ה, חדשה תורה חיה 22922 

אוי להם לשונאיהן , למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין (ז"משלי י)ב  מאי דכתי, אמר רבי יונתן 22923 

ובלעדי לב אין חיות , יראת שמים היא הלב, של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהן יראת שמים 22924 

 22925 .(דעת תורה)  !אם אין יראה אין חכמהכ ודאי "וא, חיות נותנת דוקא הלב, ודאי

 22926 

 22927 מאמר רצא

אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך ´ ואכלת לפני ה 22928 

 22929 .(ג"ד כ"דברים י) אלהיך כל הימים´ וצאנך למען תלמד ליראה את ה

ים שהתורה חייבה וכאן רוא, ש זה רק אמצעי לקיום התורה"לא כאלה שחושבים שיר, מכאן למדים 22930 

וזו טירחה גדולה לנסוע לירושלים עם , אלהיך מעשר דגנך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך´ ואכלת לפני ה 22931 

והמטרה של הכל היא למען , וכי ירבה ממך הדרך כי לא תאכל שאתו וצרת הכסף בידך, מעשר בקר וצאן 22932 

חר למקדש יהיה בית דין הגדול וכביאור הספורנו כי במקום הנב, אלהיך כל הימים´ תלמד ליראה את ה 22933 

 22934 .להבין ולהורות

ב  ל מאי דכתי"אמר ר (.א"שבת ל) ל"ש ז"וכמ, ש זוהי המטרה והתכלית של מצוה גדולה"רואים שיר 22935 

חוסן , עתיך זה סדר מועד, אמונת זה סדר זרעים, והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת (ג"ישעיה ל) 22936 

´ ודעת זה סדר טהרות ואפילו הכי יראת ה, חכמת זה סדר קדשים ,ישועות זה סדר נזיקין, זה סדר נשים 22937 

 22938 .היא אוצרו



עסקת בפריה , קבעת עתים לתורה, אומרים לו נשאת ונתת באמונה, אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין 22939 

אי לא , היא אוצרו אין´ ה אי יראת ה"ואפ, הבנת דבר מתוך דבר, פלפלת בחכמה, צפית לישועה, ורביה 22940 

, ל ערבבת לי בהן קב חמטין"א, הלך והעלה לו, דם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעליהמשל לא, לא 22941 

רואים עד כמה צריך אדם להטריח את עצמו בשביל , כ"אמר ליה מוטב אם לא העלית ע, אמר ליה לאו 22942 

 22943 .(´דברים י) אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה´ וכנאמר מה ה, להשיג יראת שמים

כיון , לכאורה קשה מה השייכות של זה לזה, ת אתה וביתך למען תלמד ליראהוענין ואכלת שם ושמח 22944 

יכולים לנסוע לירושלים למטרה למען תלמד ליראה בלי ואכלת שם ושמחת , שהמטרה למען תלמד ליראה 22945 

, כשמדבר על ענין יראה הוא מרגיש בביטוי היראה עול נורא, אמנם הנה בטבעו של אדם? אתה וביתך 22946 

, היו מציירים אותו חדר אפל וחשוך שמטיל מרה שחורה, ם לצייר בית מוסר ויראהואילו היו צריכי 22947 

אלא , שיראה ושמחה לא רק שהם לא סותרים אחד את השני, ולפיכך התורה אומרת דוקא ושמחת 22948 

בשמחה ´ עבדו את ה (ב"תהלים ל)ב  וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי ל´ בבחינת שמחו בה, שמתאימים 22949 

 22950 .בואו לפניו ברננה

אלא עם החיים כלשון , נמצאנו למדים שענין יראת שמים זה לא נגד החיים כמו שחושבים וטועים רבים 22951 

חיים שתהא בנו אהבת תורה , חיים שיש בהם יראת חטא, בתפילת רב בתר צלותיה (7ז"ברכות ט) ´הגמ 22952 

כי יראת , ´ההאדם יכול להיות ואכלת ושמחת אתה וביתך ועם כל זה תלמד ליראה את , כ"ויראת שמים ע 22953 

כי היא מרחיקה , ש היא המנעימה את החיים"ואדרבה יר, (´משלי י) תוסיף ימים´ היא חכמה ויראת ה´ ה 22954 

 22955 .את האדם מקנאה תאוה וכבוד שמוציאין את האדם מן העולם

כי , אם אין חכמה אין יראה (ג"אבות פ) ל"כאמרם ז, ש צריכים ללמוד הרבה תורה"והנה להגיע ליר 22956 

י בהקדמה בענין היראה "כדברי המס, ש צורה אחרת לגמרי"מבינים זה ומלבישים ליר הבלתי חכמים לא 22957 

עד שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי באמירת , ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו, ל"וז 22958 

כולם דברים אשר אין השכל נח , וטבילת קרח ושלג, צומות קשים, ווידויים ארוכים מאד, מזמורים הרבה 22959 

 22960 .ל"ואין הדעת שוקטה עכ, םבה

דומה לגזבר , אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים (.א"שבת ל) ´והנה בגמ 22961 

ש דומה לפתחים "י יר"רש´ ופי, שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי עייל 22962 

ואם לאו אינו , א נעשה חרד לשמור ולעשותכך אם ירא שמים הו, חיצוניים שדרך להם נכנסים לפנימיים 22963 

ולכאורה , כ"ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד ע´ מכריז ר, הלאה´ ובגמ, כ"חס לתורתו ע 22964 

ינאי ´ ולר, ש הם מפתחות חיצוניות"דלרבה בר רב הונא יר, ינאי חולקים´ משמע דרבה בר רב הונא ור 22965 

 22966 ?ואם חולקים במה חולקים? להיפך התורה השער והיראת שמים הדירה

אם אין יראה אין , אם אין חכמה אין יראה (ג"באבות פ)ב  פ מה שכתו"ע, אבל אפשר לומר שלא חולקים 22967 

כי אם אין יראה אז התורה שלומד זה בלי חשק ובלי אהבת , א שאחד לא יכול להיות בלי השני"ז, חכמה 22968 

ולימוד כזה , ולא שמח על מה שכן יודעלא כואב לו אם לא יודע , וממילא בלי קדושת התורה, התורה 22969 

במי שממית עצמו עליה ולומד , כי במי אתה מוצא חמאה של תורה עמקותה ופנימיותה, נקרא אין תורה 22970 

ובלי , ולא יודע ממה להזהר ואיך להזהר, ה חסיד"וכן אם אין חכמה אין יראה כי לא ע, בדחילו ורחימו 22971 

 22972 .י"רת ליראה כדברי המסומלביש צורה אח, תורה אינו מבין חכמת היראה

כי היראה היא המקיפה , מפתחות חיצוניות ומפתחות הפנימיות, ז היראה היא התחלת התורה והסוף"ולפי 22973 

כי , ל"וז (ד"כ´ י פ"המס) מתחיל מיראה פשוטה דהיינו יראת העונש כדברי, את הכל מן ההתחלה עד הסוף 22974 

קשה מן הכל ושלמותה ´ והב, קל כמוהו האחת קלה מאד להשיגה אין דבר, ´שהם ג´ מיני היראה הם ב 22975 

שאדם ירא מעבור , יראת העונש כפשוטה, ויש יראת הרוממות, יש יראת העונש, כמו כן שלמות גדול מאד 22976 

והנה זאת קלה ודאי כי כל אדם אוהב , אם לגוף ואם לנפש, אלהיו מפני העונשים אשר לעבירות´ את פי ה 22977 

שלא תבואהו בו איזה , תו מעשות דבר אחד יותר מן היראהואין דבר שירחיק או, את עצמו ויירא לנפשו 22978 

אך אינה יראת החכמים ואנשי הדעת , ואין יראה זו ראויה אלא לעמי הארץ ולנשים אשר דעתן קלה, רעה 22979 

 22980 .ז אמרו אם אין יראה אין תורה"וע, ומדרגה זו מהמפתחות החיצוניות לפני תורה, ל"עכ

וזה , ז אמרו אם אין חכמה אין יראה"וע, יא מפתחות הפנימיותוה, ויראה עילאה זוכים אחרי לימוד תורה 22981 

והוא שהאדם ירחק מן החטאים ולא יעשה , הוא יראת הרוממות´ המין הב, ל"י וז"כ בדברי המס"מבואר ג 22982 

כי איך יקל או איך יערב לבו של בשר ודם שפל ונמאס לעשות דבר נגד רצונו , ש"מפני כבודו הגדול ית 22983 

כי לא תולד אלא מתוך ידיעה , כ קלה להשיג אותה"והנה זאת היראה אינה כ, שמו ויתעלה´ של הבורא ית 22984 

כל אלה דברים מתולדות השכל המבין , ועל פחיתותו של האדם´ והשכלה להתבונן על רוממותו ית 22985 

ויראה עילאה זו זוהי מדרגת אברהם , כ"היא היראה המשובחת שנשתבחו בה חסידי עולם ע, ומשכיל 22986 

 22987 .(זכרון מאיר)  .עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה, ה"באבינו שאמר לו הק

 22988 



 22989 מאמר רצב

אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך ´ ואכלת לפני ה 22990 

 22991 .(ג"ד כ"דברים י) אלהיך כל הימים´ וצאנך למען תלמד ליראה את ה

למען תלמד דייקא ´ כענין שנא, ודעתאך לא בלימוד השכל , אם גם ירא הוא בטבעו, הנה היותר חכם 22992 

ואשמיעם את דברי אשר ילמדון ליראה , ואת בניהם ילמדון וקאי על רישא דקרא, אלהיך´ ליראה את ה 22993 

אלא ודאי כי גם , ולמה להם אשר ילמדון ליראה, פנים בפנים´ והנה הם ראו גדולתו ית, אותי כל הימים 22994 

פ המראה הנורא שראו במתן "כ להתלמד ע"ריכים גאחרי קבלת התורה צ, דור מקבלי התורה עין בעין 22995 

 22996 לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, ולאט לאט יקנו קנין טבעי בהיראה המושכלת להם בעמל ויגיעה, תורה

לכן אל , אבל בלא יגיעה, היא נמצאת להם כמציאה, כי היראה הנודעת להם בהר סיני´ פי, (7´מגילה ו) 22997 

 22998 .יעה היא רק ידיעה ולא קניןכי בלא יג, תאמין כי קנו היראה לעולם

אז , ולהשיב אל הלב היראה המושכלת המיוגעת הזאת, בהשכלה עמוקה, כ ילמדון ביגיעה"כ אם אח"משא 22999 

וזהו וידעת היום , י יגיעה"כ ע"ולכן ואת בניהם ילמדון ג, ש בטבע ושלו היא לעד"דוקא נקנית לאדם יר 23000 

מים עומד אדם על כל צרה שלא תבוא ולבו כדונג וכענין שאנו רואים לפע, (´דברים ד) והשבות אל לבבך 23001 

, והיינו כי היה בלא יגיעה אלא מציאה מצא ואל תאמין כי מצא, ולשעה קלה כאלו לא ראה מעולם, ימס 23002 

ראו נא הדברים הרמים האלה ונתבונן בינה , יצא לנו מזה כי גם יראה המקובלת צריך להיות מושכלת 23003 

 23004 .מי יתן ויאיר להם האור הגדול הלזה, כ חלקם לא נפל בנעימים"ע, והסוד הלזה לכל מתנגדי המוסר, בהם

אבל אני מראה אותך אדם שמן , ל השועל מה יש בידי להשביעך"א, מעשה בשועל שבא עליו ארי לאכלו 23005 

הריני , כיון שראה הארי אמר לשועל, והיה שם גומץ מכוסה ואדם יושב מאחריו, שאתה טורף ושבע ממנו 23006 

, ואל בנך ובן בנך יגיעו הענין, ל שועל אי אתה מתירא ממנו"א, לא תכשילנימתירא מתפילתו של זה ש 23007 

 23008 .נתפתה הארי וקפץ על הגומץ ונפל שם, ועד בן בנך זמן הרבה, עכשיו תשבע רעבונך

ל הארי הלא אמרת לי שאין הפורענות באה עליך אלא "וא, בא לו שועל ועמד על שפת הגומץ ומציץ עליו 23009 

ל הארי אבות אכלו בוסר "א, על כבר יש עון על אבי אביך שאתה נתפס בהל השו"א, בן בנך נתפס בה 23010 

וכמה מיני מוסר יש במשל הזה בתשובת , ל השועל ולמה לא חשבת כן מתחילה"א? ושני בנים תקהינה 23011 

 23012 .כ במוסר"אשתומם על רוממות רבינו האי גאון קדישא ג, ה גאון מועתקה אות באות"ר

ז יען כי אינה מושכלת לכן נתפתה במשענת קנה רצוץ של "ועכ, תיראש אני מ"כמ, והנה לארי היתה יראה 23013 

ש "וכמ, ומהסתם יש לו דעת לכלכל משפטים במשפט, והנה הארי הוא מלך בחיות, השועל לסמוך עליו 23014 

גם השוחד , ז בשביל ספק להרבות בבשר טרפו"ועכ, הרי זאת לו למושכל ראשון, כ אבות יאכלו בוסר"אח 23015 

, ואנה ברח ממנו המושכל האמיתי הלזה מקודם, כ ביושר"חכם שהתחכם אחהמעט הלז יעור עיני ה 23016 

למען לא תשלוט עליו להפקיר , דחפה השכלתו במסגר, בהכרח כי מעט הריבוי בבשר בתקותו המסופקת 23017 

 23018 .תקות ספקות מעט הבשר

היש  ,והרבה יותר בכמות ובאיכות, ובפרט בתאוות יותר גדולות, ומה יאמר האדם אשר תאותו יותר חזקה 23019 

, (ב"תהלים קמ) ה הוציאה ממסגר נפשי"וזהו שביקש דהמע, ל"קץ כמה ידחפו שכל האדם במסגר עולם ר 23020 

כי עיקר החכמה תלויה בשבירת התאות וחמדת הממון העושקת מהאדם , ומי לא יבין ולא יהמה ככנור לבו 23021 

מה , מו לזולתותמורת ההפכים הנמצא באנשי בעלי תאוה וחמדה מעצ, והיותר גלוי מזה, כל נתח טוב 23022 

וכרגע מה שקרב לעצמו , ברגע השניה לזולתו אסר בשתי ידים בלי שים לב, שברגע הקודם התיר לעצמו 23023 

ז נראה בכל עידן ועידן בפשטות גם בלומדי תורה "וכ, ברגע אחרת דחף מזולתו בשתי רגלים, בשתי ידים 23024 

 23025 .ל"משל הנוכל זה למד רבינו האי גאון קדישא מה? והאם חכם יתקרי, אך בלא מוסר

ארי מלך בחיות ולא הבין לחשוד את , כמה וכמה תסכל התאוה לאדם היותר חכם, והנה עוד יש להתבונן 23026 

לבד זרותו הרי פתי יאמין , כ מאין לו הדרוש הזה"ולא חקר ג, פן לטובת עצמו הוא דורש, הפקח השועל 23027 

שועל הלזה שחנף להארי כ, וכן אנו רואים שאוהב כבוד ימכר לעבד לחונפים ולא ישים לב, לכל דבר 23028 

, ה בחכמתו לדעת חכמה ובתנאי ומוסר"ולכן יפה אמר שהמע, כ הלך לראות בקלקלתו"להפילו בגומץ ואח 23029 

 23030 .בשניהם יחד יתקרי חכם

אשר עיניהם ראו , ז הצריכם הכתוב להשיג היראה"שעכ, וכמה יאומת הענין שכתבנו מדור מקבלי התורה 23031 

כ דברים שלא "עאכו, ואז תהיה היראה קנויה בלבם, אט לאטי לימוד ל"להתבונן בהם דוקא ע, ושמעו 23032 

אשר חייבה המשנה והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה , ראתם עיני האדם שכר ועונש הבא 23033 

לבד שלא יהיה , ל"ומי לא יבין על פי זה כי בלי ידיעת העיון בזה לאט לאט כנ, (ב"אבות פ) כנגד הפסדה 23034 

 23035 .א יהיה לו כלל בהפסד מצוהאף ידיעה ל, לו קנין בלב

כי אשר ילמדון ליראה אותי לא קאי על היראה רק ילמדון , ואל יתעקש המתעקש שישמע זאת ויאמר 23036 

כ למה להכתוב לסיים כל הימים אשר הם חיים על "דא, הא בדותא היא, י תורה ליראה אותי"וע, תורה 23037 

כל ימי חייו דוקא צריכין ללמוד איך , רכ דהכי קאמ"אע, פשיטא כיון דהיא מצוה שאין הזמן גרמא, האדמה 23038 



חכמה )  .הרי הדברים מבוארים למשכיל בעיון, ל"ביגיעה כנ, י השכלה דוקא"לקנות היראה ע 23039 

 23040 .(ג"קי´ א מא"ומוסר ח

 23041 

 23042 מאמר רצג

ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ... אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך´ ואכלת לפני ה 23043 

 23044 .(ג"ד כ"דברים י) הימים אלהיך כל´ ליראה את ה

שעניני היראה והשמחה הם שני מושגים רחוקים אחד , הורגלנו לחשוב ונתקבל אצלנו לדבר מוסכם 23045 

אולם אם נביט דרך , הירא אינו שמח והשמח איננו ירא, דבר והיפוכו שאינם נשאים בנושא כאחד, מחבירו 23046 

, י השקפת התורה ניווכח"ע, אחרות יתראו לפנינו הדברים בדמויות וצורות, שפופרת הבטה של התורה 23047 

אלא להיפך הן , לא רק שהאחת אינה שוללת את חברתה, שלא רק שאין היראה והשמחה צרות זו לזו 23048 

ואין האדם יכול לקנות לו יראה אם באותה שעה לא יקנה לו גם , מחייבות זו את זו וממלאות אלו את אלו 23049 

 23050 .שאין האחת מתקיימת בלא השנית, את השמחה

וענינה הוא שמחוייב כל אחד מישראל , יש בתורה שהכתוב באר טעמה היא מצות מעשר שני מצוה אחת 23051 

אלא , והחלק העשירי הזה אין לו רשות להוציאו בכל מקום שהוא, להפריש חלק עשירי מהכנסתו השנתית 23052 

אלהיך כל ´ ביאר הכתוב למען תלמד ליראה את ה? לאיזו מטרה, מחוייב הוא לאכלו דוקא בירושלים 23053 

, יהיה פנוי לקנות יראת שמים במקום המסוגל לכך, היינו שבמשך זמן אכילת המעשר בירושלים, יםהימ 23054 

 23055 .במקום השראת השכינה והשפעת הקדושה בישראל

היה משקיע את ´ כי האדם כשבא לירושלים ללמוד יראת ה, פ מושגנו אנו בענין יראת שמים היה יוצא"וע 23056 

וירושלים זו העיר של בית התלמוד ליראה , ות פחד ועצבוןעיניו מפיק, עצמו בצער ויגון חרדה ודאגה 23057 

, אלפי אנשים משליכים מעליהם את הבלי העולם והחיים והולכים כל היום בפנים זועפים, מתהפכת לאבל 23058 

הממיתות את התשוקה , עטופים מחשבות מרות ויוצרים אטמוספירה מחרידה וסביבה של עצבות ודאגה 23059 

ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן , וף הפרשה ונקרא שםומה נשתומם בהשפילנו לס, לחיים 23060 

משתה , שמחת משפחה? שמחה מה זו עושה, אלהיך ושמחת אתה וביתך´ וביין ובשכר ואכלת שם לפני ה 23061 

 23062 !´וכל זה למען תלמד ליראה את ה, שכנים

ת ביתו וכל היה מצווה לשמוח ולשמח א, ולא זה בלבד שכל אדם בבואו לירושלים ללמוד יראת שמים 23063 

לא רק , לא במקרה היתה עיר שמחה, אלא שירושלים בכלל צריכה היתה להיות משוש כל הארץ, סביבתו 23064 

אלא לפי תעודתה מחוייבת היתה להיות משוש כל , בתור עיר מלוכה וגברת הארץ היתה מלאה משוש 23065 

נן כיפה של יוח´ אמר ר, עד שטרחו בשביל זה להרחיק ממנה כל נדנוד של צער ואי נעימות, הארץ 23066 

, שלא יחשוב בירושלים ויצר? למה, וכל מי שמבקש לחשוב הולך לשם, חשבונות היתה חוץ לירושלים 23067 

 23068 .(מדרש רבה פקודי) לפי שנקראת משוש כל הארץ

, עד שלא היה יכול לסבול כל רושם של אי נעימות כל שהיא, כ היה ער וחד רגש השמחה בירושלים"כ 23069 

, כ כהוגן"זה איש היושב על ספר חשבונותיו והחשבון אינו יוצא לו כובשביל אי שביעת רצון קטן של אי 23070 

כדי להוציא מן העיר גם את הנדנוד , בנו כיפה מיוחדת מחוץ לעיר, בשביל צער בלתי מורגש כמעט כזה 23071 

, למען תשאר בעיר אטמוספירה של שמחה שלמה שלא נפגמה אף במשהו של רגש אחר, של הצער הזה 23072 

 23073 .היתה רשאית אף טיפה קטנה של הפרעת השמחהביום הגדול של שמחה לא 

והאדם בירושלים , וכל עב קל לא יהיה חוצץ לפניו, האופק היה צריך להיות זך וטהור מואר באור העונג 23074 

בשביל מה ? ומדוע היה כן, היה צריך לשאוף אל קרבו את היופי והמשוש של היפה נוף משוש כל הארץ 23075 

מלאה תורה ויראת , י ירושלים צריכה להיות קדושה ואלהיתכ? כ"היתה צריכה להיות ירושלים שמחה כ 23076 

וכל פגימה בשמחה ועונג היא פגימה גם , ועל כן צריכה להיות מלאה חיים ועונג שאין דוגמתם, שמים 23077 

ומה היא דרישתה מן ! אם לא הקריאה אל החיים, כי מה היא הוראת התורה בכלל, וחיי התורה´ ביראת ה 23078 

 23079 !והי תמצית כל התורה כולהז, האדם אם לא ובחרת בחיים

לא על חיים של רצונות גסים המפרפרים , לא על חיים מצומצמים ופעוטים הכתוב מדבר, אמנם כן 23080 

, ´החיים התוריים מוארים הם באור ה, ומתרוצצים בלב האדם ומסגירים אותו במסגרת צרה ומחניקה 23081 

ו תראינה כל חללם של העולמות עיני, פותחים לפני האדם אופקים רחבים המרחיבים לב ונפש במרחב יה 23082 

עד שגם אי נעימות היותר קלה , כ"אבל חיי התורה הם זכים ונעימים כ, ומחשבתו תקיף את הנצח, כולם 23083 

 23084 .רוחנית או גשמית אי אפשר שימצא בהם

המדרגה היותר , ´כשנהרו בני ישראל למען ללמוד ליראה את ה, כשבאו שבטי יה לעיר הקודש ירושלים 23085 

אז צריך אוירא דירושלים להיות ספוג כולו חיים , ותוכן החיים היותר פנימי של האדםגבוהה של התורה  23086 

הוא ´ כי בלומדו ליראה את ה, וכל פגימה דקה הפוגמת את השמחה לא תמצא בו, יופי ושמחה, ורעננות 23087 

 23088 .(תלמידי סלבודקא)  .´לומד גם לחיות ולשמוח לפני ה



 23089 

 23090 מאמר רצד

ו "דברים ט) אלהיך נותן לך נחלה לרשתה´ בארץ אשר ה´ יברכך האפס כי לא יהיה בך אביון כי ברך  23091 

 23092 .(´ד

, אביונים באחרים ולא בכם, אלא בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, ולהלן הוא אומר כי לא יחדל אביון 23093 

למה נאמר כאן הביטוי אין עושים , (י מספרי"רש) וכשאין אתם עושים רצונו של מקום אביונים בכם 23094 

של אפס כי לא , והנה נסמכה ההבטחה הזאת? ולא אם תחטאו ולא תקיימו את המצוות, רצונו של מקום 23095 

והתורה מזהירה על זה באומרה השמר לך פן יהיה , למצות שמיטת כספים שהיא קשה מאד, יהיה בך אביון 23096 

היינו שתחשוש , דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עינך באחיך האביון 23097 

ומשום כך תמצא תירוץ שאין לאל ידך להלוות לו , זיר לך את החוב והשמיטה תשמט אותושמא לא יח 23098 

 23099 .בשעה זו

אבל אין זה רצונו של מקום , ובאמת יהיה דבר זה עם לבבך בליעל ואמתלא כדי שלא להפסיד את כספך 23100 

ת שמיטה ואיסורי רבי, של החזקת שדות ביובל ועבדים בשש, שלימד אותנו חוקים ומשפטים ישרים 23101 

וכאשר ימוך , כדי שלא יהיו אביונים בארץ והעניים והאביונים יוכלו להתאושש, ב"ומצות הענקה וכיו 23102 

אזי תתברך גם אתה בכל מעשיך ובכל משלח , והחזקת בו שיוכל לעמוד מחדש על רגליו, אחיך זמנית 23103 

ומי יודע מי , וכשאין אתם עושים רצונו של מקום אביונים בכם, ויהיו אביונים באחרים ולא בכם, ידיך 23104 

שיהפך עליהם , ואין ברצונם לעשות רצונו של מקום, אולי העשירים ברגע זה שיש להם, יהיו האביונים 23105 

 23106 .ולא יעזרו להם בעת דחקם, הגלגל והעניים כיום יתעשרו וישלמו להם כמידתם

ה בך כתוב אחד אומר כי יהי, ל דברים נחמדים בפרשה זו"יחזקאל אברמסקי זצ´ ושמעתי מפי הגאון ר 23107 

נאמר לא תאמץ את לבבך , והנה בכתוב הראשון, וכתוב שני אומר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, אביון 23108 

אבל , שאם כי פשוטו הוא שאסור לך לאמץ את לבבך ולקפוץ את ידך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון 23109 

ולא תקפוץ שמהסתם תעשה ככה שלא תאמץ את לבבך , אפשר גם לפרש הדברים האלה כקביעת עובדא 23110 

אבל בפסוק השני המדבר על כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על , אלא כי פתוח תפתח את ידך לו, את ידך 23111 

, שאין כאן שום מקום לטעות, כן אנכי מצוך לאמר פתוח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך 23112 

 23113 ?ומשום מה, והדברים אמורים כציווי מוחלט

כי כאשר יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך היינו מקרה בודד , ל"י אברמסקי זצ"ואמר מרן הגר 23114 

אבל כאשר לא יחדל אביון , אין ספק כי לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך, של אביון באחד שעריך 23115 

אז כבר יש לחשוש שתתעייף מלתת , מקרב הארץ שיהיו הרבה אביונים בחינת עוד זה מדבר וזה בא 23116 

על כן אנכי מצוך לאמר פתוח תפתח את ידך ונתון תתן לו אפילו מאה , יונךולפתוח את ידך לעניך ולאב 23117 

 23118 .(למען אחי ורעי)  .אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך´ כי בגלל הדבר הזה יברכך ה, פעמים

 23119 

 23120 מאמר רצה

אלהיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא ´ כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה 23121 

 23122 .(´ו ז"דברים ט) מאחיך האביון תקפוץ את ידך

אפשר , הם שני ענינים נפרדים, מקובל בעולם כי המצוות שבין אדם למקום והמצוות שבין אדם לחבירו 23123 

וכן , ומבלי לקיים מצוות שבין אדם למקום, ´להיות גומל חסד עם הבריות אף ללא הכרה ואמונה בה 23124 

המצוות שבין אדם , אולם אין זה נכון, לבריותאפשר לקיים מצוות שבין אדם למקום אף מבלי להיות טוב  23125 

 23126 .למקום ושבין אדם לבריות קשורות אלו באלו ולא תיתכן הפרדה ביניהן

, הריהו דומה למי שגומל חסד עם אדם אחד, כשאדם מטיב עם הבריות ובאותה שעה הוא מתכחש למקום 23127 

כ אין נפקותא "וא, מידת החסדובודאי שאין הטבתו נובעת מ, ולמי שהוא מקור הטוב והחסד הוא גומל רעה 23128 

אבל יחס זה מצד האדם , ואין כלל מושג של גמול רעה כלפי המקום כביכול, ת בהתכחשותו אליו"להשי 23129 

לא רק שבזה , ועוד יותר, ומוכיח שכל מעשי הטבתו אינם נובעים ממקור החסד, פוגם במידת הטבתו 23130 

ובמקום להוות הטבה , ן להם כל ערךאלא שכל מעשי החסד שלו אי, נפגמה מידת הטבתו של אותו האיש 23131 

 23132 .וחסד הם מהוים רשעות ואכזריות

ומבלי לקשר אותן עם ´ ללא הכרה בה, כשאדם מקיים מצוות שבין אדם לחבירו מתוך הרגשת טבעו בלבד 23133 

הן במרחב , קנה המידה של מעשיו מצומצם מאד, ת"מקור הטוב והחסד ולדמותן למעשי החסד של השי 23134 

והוא מסתפק במעשים , מושגי החסד של האדם מצד הרגשת עצמו מוגבלים, סובמעוף והן בגישה וביח 23135 

כי הוא מונע מחבירו את , ולא עוד אלא לכשנדייק בהם נמצא שאין זו הטבה כלל אלא רשעות, פעוטי ערך 23136 

ובמקום לתת את טובתו של מקום הריהו נותן לו את , כל גדולת החסד ואת כל השפע האלהי האצור בתוכו 23137 



ואין , והוא דומה למי שיכול לתת לחבירו עולם מלא ואינו נותן לו כי אם דבר פעוט, מוגבלתטובתו הוא ה 23138 

 23139 .עלבון גדול מזה

והוא מקיים אותן לא , ´אך לעומת זה אם אדם בא אל המצוות שבין אדם לחבירו מתוך זה שהוא מכיר בה 23140 

, ושה בכל הבריאהכי אם לאחר הסתכלותו בשפעת החסד הפר, מתוך הרגשותיו ומושגיו המצומצמים 23141 

הרי ממדי החסד שלו הם שמימיים מעין חסד של , ת וללכת בדרכיו"ומתוך רצון להידמות בזה להשי 23142 

 23143 .והם מקבלים צורה נשגבה ודמות עילאה, ויש להם מעוף אחר וגישה אחרת, ה"הקב

המטיב הטוב ו´ כי אם הכירו קודם את ה, האבות לא עסקו במעשי חסד סתם, וזוהי דמות החסד של האבות 23144 

כשם שהוא שופע חסד לכל , והם הבינו שעל האדם ללכת בדרכיו ולקחו דוגמה ממנו, שחסדו מלאה הארץ 23145 

אברהם אבינו , כך השתדלו הם להטיב בעולם בממדים הגדולים ביותר, הברואים ללא גבול וללא הרף 23146 

, (´מיכה ז) כדברי הכתוב חסד לאברהם, עד שמיחסים את המידה הזאת אליו, הגיע במידת החסד לשיאה 23147 

 23148 .ה"והוא משום ששאב ממקור החסד ותפש את מידת חסדו של הקב

הסתכל בבירה וראה אותה מלאה טוב ועונג לאין שיעור וכל , בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו 23149 

וכל שפע החסד הזה אינו מיועד לכל , (ט"תהלים פ) כדברי הכתוב עולם חסד יבנה, יסודה הוא החסד 23150 

ר כשהיה יחידי "ה ברא את כל העולם בשביל אדה"כי הקב, בשביל כל יחיד ויחיד הברואים בכללם אלא 23151 

ומתוך זה למד אברהם ללכת בדרכי הבורא , וכן בורא אותו בכל הדורות בשביל כל אדם ואדם, בעולם 23152 

כן עלה יותר במעשה ´ וככל אשר עלה יותר בהכרת ה, והתחיל לעשות חסד עם הבריות כדוגמת הבורא 23153 

 23154 .ה"שהגיע בהטבתו לממדים כאלה שהתדמה ממש למידת חסדו של הקב עד, החסד שלו

וההבדל היה , (7ו"מ פ"ב) ל אומרים שסעודת אברהם היתה חשובה משל סעודת שלמה המלך בשעתו"חז 23155 

ל מספרים שכאשר באו המלאכים לביתו של "חז, לא באיכות הסעודה בלבד כי אם בכל היחס והגישה 23156 

עובדה זו שהיה מוכן לבזבז , חד כדי שיוכל להאכילו לשון בחרדלשחט לכל אחד מהם פר מיו, אברהם 23157 

מוכיחה על גישתו והערכתו את , שור שלם כדי להוציא מתוכו הלשון ולהגיש אותו למאכל לאיש אחד 23158 

כי בכך הוא מגלה גם את יחסו הנשגב אל האדם , בפעולה זו היה ערך הרבה, האדם ועל דמות החסד שלו 23159 

ומנין בא אברהם למידת , ויש ביחס זה בלבד עונג גדול שאין כמותו, א כזהשיש להטיב לו בשיעור נפל 23160 

שברא את כל הדר הבריאה על כל , ה בעולם"מתוך התדמותו למעשי החסד של הקב? חסד מופלאה כזו 23161 

 23162 .תענוגותיה המרובים והמגוונים בשביל כל יחיד

יש להגיע למידת החסד , אהוהסתכלות במעשי החסד שלו בברי´ הוא אשר אמרנו שדוקא מתוך הכרה בה 23163 

נמצא שמעשיו , ´ומכאן שמי שמטיב עם הבריות ללא הכרה בה, בשיעור גדול למעלה מכל מושגי האדם 23164 

ויש בזה משום זלזול באדם ואין הוא , פעוטים מאד והוא מונע מהן את החסד באותם הממדים הגדולים 23165 

 23166 .מטיב כי אם מריע

לקרב את הבריות , בא גם למעשי חסד רוחניים, ´בה ומתוך זה שאברהם ניגש אל החסד בעקבות הכרתו 23167 

´ שעשה נפשות לה, ש ואת הנפש אשר עשו בחרן"כמ, לשמים ולזכותם במצוות שבין אדם למקום 23168 

אברהם ראה שגמר יצירתו של האדם היה בזה שהפיח בו נשמה כדכתיב ויפח , והכניסם תחת כנפי השכינה 23169 

ומתוך זה בא גם הוא להכרה שבעיקר , החסד הגדול ביותר הרי שזו עיקר יצירתו ובזה, באפיו נשמת חיים 23170 

 23171 .יש לעשות נפשות

והעושה כן דומה למי שרואה אדם ישן בתוך בית , ובאמת לא יתכן חסד עם הבריות בענינים חמריים בלבד 23172 

כי מה יועילו , והרי אין לך אכזריות גדולה מזו, והוא מרחם עליו ואינו רוצה להפריעו משינתו, בוער באש 23173 

כן אם מטיבים לאדם בעניני , מיו בשעה שאינם אלא לרגע ומיד אחר זה תתפשט הדליקה ותשרוף אותורח 23174 

ומה התועלת בכל , כי אז הרי מעלימים עין מאשרו האמיתי והנצחי, גופו בלבד ולא דואגים למצבו הרוחני 23175 

 23176 .הטבתו אם היא לחיי שעה בלבד ועוזבים חיי נצח

כך אין לקיים מצוות שבין אדם , חבירו בלי מצוות שבין אדם למקוםוכשם שאין לקיים מצוות שבין אדם ל 23177 

כלומר שאם הבריות , (ג"ישעיה ס) הכתוב אומר בכל צרתם לו צר, למקום בלי מצוות שבין אדם לחבירו 23178 

, ה רוצה בטובתם של הבריות בממדים העליונים ביותר"הקב, ה נמצא אתם בצרתם"סובלות הרי גם הקב 23179 

ועוד לא הסתפק בזה והושיב את האדם , חסד מלא כל טוב ותענוגים לאין שיעור ומשום כך ברא עולם של 23180 

ואם חסר לאדם משהו , שאחרי כל התיאורים אי אפשר לנו לקבל כל מושג על תענוגותיו ומעדניו, בגן עדן 23181 

 23182 .ה והוא משתתף בסבלם"מאותם התענוגים יש צער להקב

עוד חי דור זה בתענוגים גדולים , ל מתארים"שחזאל לבו כפי ´ הכתוב אומר בחטא דור המבול ויתעצב ה 23183 

, ולפי מושגנו היינו רואים בזה גן עדן, זרעו אחת לארבעים שנה, חייהם נמשכו קרוב לאלף שנה, מאד 23184 

משום שחסר להם מהחסד שרצה להעניק לבריותיו במידה הגדולה , ה על מצבם זה"ובכל זאת התעצב הקב 23185 

 23186 .רש מתוכור שגו"מתענוגי גן העדן של אדה, ביותר



, ואיננו גומל חסד עם הבריות ומונע מהם את הטבתו, נמצא איפוא שאדם המקיים מצוות שבין אדם למקום 23187 

ה כביכול "כי אם גורם צער גדול גם למקום ומביא סבל להקב, הריהו לא רק פוגע בבין אדם לחבירו 23188 

ל חייב "ה שאמרו חזוזה מ, והוא פוגע ממילא גם במצוות שבין אדם למקום, המשתתף בצרתם ובסבלם 23189 

, כי אם האדם רוצה לקיים חובתו בעולמו, אדם לומר מתי יגיע מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב 23190 

ולקיים אותם מתוך התדמות למעשי , ´עליו ללכת בדרכי האבות לקשר את מעשי החסד עם הכרה בה 23191 

ויביא אושר לכל העולם , ואז יקיים גם מצוות שבין אדם למקום וגם מצוות שבין אדם לחבירו, ה"הקב 23192 

 23193 .(אור הצפון)  .ויהפוך אותו מגיהנום לגן עדן

 23194 

 23195 מאמר רצו

 23196 .(´ו ח"דברים ט) כי פתֹח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו

בן אדם נותן מלא , אמר רבי יהודה וכי אפשר לומר כן, רבי מאיר אומר במידה שאדם מודד מודדין לו 23197 

והכתיב ושמים בזרת ? ב"לעוה (ה"של הקב) ה נותן לו מלא עומסו"הקב, ז"ני בעוהלע] חפניו[עומסו  23198 

 23199 כך נותן כוח בצדיקים לקבל טובתן, ה נותן כוח ברשעים לקבל פורענותן"אלא כשם שהקב? תיכן

 23200 .(.´סנהדרין ק)

ות בחוץ עומדת שורה ארוכה של משאי, ל ציור מעולם החומרי"ר זצ"כדי לקרב הענין אל הלב אמר אאמו 23201 

כ שורה של ספינות משא עד "ואח, והשורה ארוכה אלפי קילומטרים עד סוף היבשה, כל אחת מלאה קמח 23202 

ויענו לפלוני שנתן מלא ? וישאלו אלה למי, ושוב משאיות עד שמקיפות כל כדור הארץ, סוף האוקיאנוס 23203 

ועל גביהן שוב , וסמוך לשורה זו עוד שורה וכן הלאה עד שכל כדור הארץ מלאה מהן, עומסו קמח לעני 23204 

 23205 .וכל זה אינו אלא שיעור זרת קטנה ביחס לכל השכר שהוא יקבל, שורות עד לשמים עד שמילאו כל החלל

אין מתחשבים , כי המחזיק חיי עני בפת לחם, ל בספרו יסודי הדעת"מ רוזנשטיין ז"וטעם הענין ראיתי להר 23206 

וכי מי לא ירוץ , י הרי חיים נתן לוכ, אלא מחשבים לפי ערך חיי העני, אתו לפי חשבון הפרוטות שנתן 23207 

כל המקיים נפש אחת ! ויותר מזה! אשר בעד כל פרוטה שהוא מכניס ירויח מליונים רבים, לעסק כזה 23208 

הרי שהמחיה עני אחד קיים חייו ותוכנו של כל העולם , (.ז"סנהדרין ל)א  מישראל כאילו קיים עולם מל 23209 

 23210 ?למה, כולו

וכל אחד יחיד ומיוחד , ז וכנגדו חלקו בעולם הנצחי"בעוה´ ידוש הכבר ביארנו שכל אחד יש לו חלקו בק 23211 

ומכולם יחד מצטרפת תמונה גדולה ונפלאה של קידוש , כי תכונות ודעות האחד אינן דומות לשני, במינו 23212 

ממילא נפש אחת מישראל בתוכנה היא , ה"והיא גילוי צירוף שמותיו של הקב, של כל הבריאה כולה´ ה 23213 

הרי למדנו שהמחזיק ידי , מבלתה לא היתה יוצאת לפועל ההצטרפות המלאה כתיקונהכי , ממש עולם מלא 23214 

מעתה מי שלא עשה , ל"כנ´ ת ישיב לו כמידתו ית"והשי, עני ואביון בונה את תכלית כל העולמות כולם 23215 

כך דנים , ומה גם אם במקום להטיב עם חבירו הוא ציער אותו! זאת כמה הפסיד לעצמו ולעולם כולו 23216 

 23217 .ה"בר

כי מגלין לו אז עד היכן הגיע כוח דיבורו לקלקל , ומגיד לאדם מה שיחו, ל"ין זצ´ח מוולוז"דרשת הגרב 23218 

וענין מגיד היינו גילוי סוד רזא דחוכמתא , וכמה עולמות שיבר והחריב בדיבורו הקל, עולמות עליונים 23219 

, לרוח ממללא, מותשהוא הנפש חיה של כל העול, ומוסיף עוד שם ויהי האדם לנפש חיה, כדאיתא בזוהר 23220 

 23221 .כי הוא המדבר בכל העולמות

י "ע´ תוכן הבריאה כולה הוא גילוי כבודו ית, כי האדם יחיד בבריאה בבחירה ובדיבור, ביאור דבריו 23222 

, בעצמו ועל גבי עצמו´ שמגלה את כבודו ית, בבחירה בלב ובמעשה´ הא, ושתי פנים לגילוי זה, האדם 23223 

וממלא , וחכמתו´ שמבחין בבריאה את נפלאות מעשי ה, אה כולההגילוי שמגלה האדם על גבי הברי´ והב 23224 

כי , וזהו שאמר הכתוב בפיך ובלבבך לעשותו, י דיבור"וגילוי זה הרי הוא ע, פיו שירות ותשבחות על זה 23225 

 23226 .כל תוכנם יוצא לפועל על פיו, בהיות האדם נפש החיה שבכל העולמות

בנוגע ´ כי כשלומד תורת ה, והיינו בלימוד התורה, י פיו"ויש עוד אופן שהאדם יכול לקדש את הבריאה ע 23227 

העוסקת בדינים השייכים לשור ´ למשל אם לומד הגמ, הרי בזה מקדש את הדבר ההוא, לכל דבר שבעולם 23228 

 23229 .ת רצונו וציוויו"הריהו מגלה על גבי בחינה חומרית זו את תורת השי, שנגח את הפרה

לה הרי בזה מחריב ומאבד את חיותם של כל אם שח שיחה בט, כ הרבה תלוי בדיבורו"ומכיון שכ 23230 

קהלת ) ר תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי"ת לאדה"וכבר אמר השי, רוצח אותם נפש, העולמות 23231 

, כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים (7ב"חגיגה י) ל"ואמרו ז, (´רבה ז 23232 

סוד זה , כי תוכנו הוא ששורף ומחריב את הבריאה, אש —חייו  —כי הפוסק מדברי תורה הנה מאכלו  23233 

 23234 .(מכתב מאליהו)  .כך דנים בראש השנה, ומגיד לאדם מה שיחו, ת"מגלה לנו השי

 23235 

 23236 מאמר רצז



 23237 .(´ו ח"דברים ט) כי פתֹח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו

ל כדי לינצל "א, יים למה אינו מפרנסןאם אלהיכם אוהב ענ, עקיבא´ שאל טורנוסרופוס הרשע את ר 23238 

ה לתת במקום זה מצוה "וקשה אם כדי לינצל מדינה של גיהנום היה יכול הקב, (´ב י"ב) מדינה של גיהנום 23239 

כי המצוה של , ז"ל מקלם מרן רש"ז הסבא זצ"ואמר ע, אחרת ולא יהיו צריכים עניים לסבול בשביל זה 23240 

השלמות של מצות , בזה לבד עוד לא נגמרה שלמות המצוה ,צדקה היא לא רק בזה שנותנים צדקה לעניים 23241 

ואי אפשר להגיע לה , י הצדקה יגיע האדם לאהוב את חבירו ויגיע לואהבת לרעך כמוך"שע, צדקה היא 23242 

אלא , ואם אחד נותן צדקה ועדיין לא הגיע למדרגה להרגיש את צער חבירו וסבלו, י מצות צדקה"אלא ע 23243 

 23244 .עדיין לא קיים מצות צדקה בשלמות, ה"לקיים את הציווי של הקב הוא נותן צדקה מפני שהוא רוצה

אלא הוא נותן צדקה מפני שיודע , שיגיע למדרגה שישכח שיש מצוה, התכלית והמטרה של הצדקה היא 23245 

כמו , ז נאמר ואהבת לרעך כמוך ממש כמוך"וע, אז הוא מרגיש כאילו הוא בעצמו רעב, שחבירו רעב 23246 

בכל , ואם הוא מענה את עצמו יש לו עבירה, כתוב ונשמרתם לנפשותיכםשאתה מצווה לאכול ולשתות ש 23247 

, אלא הוא אוכל מפני שהרעב מכריח אותו לאכול, זאת כשהאדם רעב ואוכל לא זוכר אז שיש מצוה לאכול 23248 

אלא מפני שמרגיש את הרעב , פ שיש מצוה לא יעשה בשביל המצוה"אע, כך צריך להיות ואהבת לרעך 23249 

כ אי אפשר להחליף אותה "אם זוהי התכלית של הצדקה א, ו הוא סובל ממשוהסבל של חבירו כאיל 23250 

 23251 .י הצדקה יכולים להגיע למדרגה זו"כי רק ע, במצוה אחרת

ל "ונ, ל"משפטים על הפסוק אם כסף תלוה את עמי וז´ כתב סופר בפ´ ומצאתי את היסוד הזה גם בס 23252 

ופן שיהיה האדם מרחם על העני ח תהיה בא"דמצות צדקה וגמ, לפרש אם דהכא שאמר בלשון רשות 23253 

אלא שירחמנו , ´ולא יתן או ילוה בעבור שהוא מוכרח מאת ה, וישתתף בצערו לעזרו ולסעדו וכך המצוה 23254 

ד טוב איש חונן "וזהו כוונת המדרש הה, כך נראה לי נכון, בלבו וילוה ויתן כמו שהיה רשות אי בעי עביד 23255 

 23256 .ל"אלא שיהיה חונן ומרחם עכ, ´ה לא די שיתן לאשר הוא מוכרח ומצווה מאת, ונותן

והתניא כשהיה ? ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה, (ז"כתובות ס)א  "בזה אפשר לתרץ קושית המהרש 23257 

איבעית אימא , יוצא מביתו לבית המדרש כלי מילת היו מציעין תחתיו ובאין עניים ומקפלין אותן מאחוריו 23258 

, שלא לשמה יש לו שכר עליה´ רינן כי צדקה אפיא ואין להקשות הא אמ"ל המהרש"וז, לכבודו עבד 23259 

 23260 .ל"ל האי שלא לשמה גרע טפי עכ"די, כדאמרינן כדי שיחיה בני הרי זה צדיק גמור

פ שאם נותן צדקה בשביל שיחיה בני או בשביל ענין אחר הרי זה צדיק "אע, אבל לפי דברנו אפשר לתרץ 23261 

כי צדקה היא רק אם הוא נותן מפני , ות צדקהאבל זה לא נקרא מצ, ז כי עשה מצוה"גמור ויש לו שכר ע 23262 

אבל שאר מצות אין להם , והסגולה שיתקיים הרכוש הוא רק במצות צדקה, שמרגיש את צער חבירו 23263 

אבל המצוה הזו אין לה הסגולה , כ מקבל שכר"פ שאם עושין וכוונתו לכבודו ג"לכן אע, הסגולה הזו 23264 

 23265 .(דרכי מוסר)  .וזוהי צדקה רק אם הוא נותן בשביל אהבת רעים, שיתקיים הכסף

 23266 

 23267 מאמר רחצ

 23268 .(´ו ח"דברים ט) כי פתֹח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו

אפילו סוס לרכוב , יסוד החסד הוא כי פתֹח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו 23269 

הוא , ממנו לראות את אשר יחסר לזולתו השקוע בשרירות לבו נבצר, (י שם"רש) עליו ועבד לרוץ לפניו 23270 

, אולם להיכנס למצב זולתו בעבר ובהווה, יכול אולי עוד להבין שלזולתו חסר מה שגם לו בעצמו חסר 23271 

זה אינו בכוחו של זה האוהב רק את , ולהבין כי חסר לו דבר שהוא בעיניו מותרות או בלתי חשוב לגמרי 23272 

 23273 .עצמו

כי קשה , או בלי שירגיש בנתינה, ם כמעט בעל כורחו של המקבלולתת צריכי, ואחרי שראה צריכים לתת 23274 

על כגון , והכרחי לתת באופן שלא יקשה לקחת, יתכן שהקבלה יותר קשה מהנתינה! מאד לקבל מהזולת 23275 

בלי עבודה ויגיעה רבה אי אפשר , ל מה יקר חסדך אלוהים"ת, זה נאמר שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ 23276 

כ "ואח, לתת לב היינו לראות את אשר יחסר לזולת, ולטרוח ולרדוף אחריהצריך לתת לב , לזכות לחסד 23277 

אם אין רודפים , ואחרי שימת הלב והטירחה, לטרוח למצוא דרך כיצד להמציא לו את אשר הוא זקוק לו 23278 

יש בו ניצוץ של רוח , דומה כי מעשה חסד שזכו לעשות בשלמות, אחרי מעשה החסד לא יצא אל הפועל 23279 

 23280 .הקודש

הלא כשמבקשים ממנו דבר הוא , למה כה קשה לעשות חסד, רים אלו יחשבם אולי כמוגזמיםהקורא דב 23281 

טרם , התמיה כן סימן שעדיין אינו רואה את זולתו? ומה עוד, וכשהוא רואה עני הוא נותן לו פרוטה, נותנו 23282 

להחיות  חיוך ומלה טובה בכוחם, חסד אינו מצטמצם בכסף! ראה חסרון אצל זולתו אשר עליו למלאותו לו 23283 

ומלבד זה מה רבים החסדים , אלה הם דברים קטנים מאד, דבר עידוד בכוחו להביא אושר, מיואשים 23284 

 23285 !שבכוחנו לגמול לו ראינו שהם חסרים



והיה הנערה אשר , תפילת אליעזר עבד אברהם הנה אנכי ניצב על עין המים ובנות יוצאות לשאוב מים 23286 

אותה הוכחת ליצחק ובה אדע כי עשית , גמליך אשקה ואמרה שתה וגם, אומר אליה הטי נא כדך ואשתה 23287 

י ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי להיכנס בביתו של "רש, (חיי שרה שלישי) חסד עם אדִני 23288 

אלא גם השקתה את , כשרבקה לא רק שנענתה לבקשתו, מכאן שחסד נבחן לפי מה שמרבים לתת, אברהם 23289 

עבודת , לכל אדם מידה וגבול עד כמה היא מוכן לעשות חסדיש , בזה הוכיחה כי בעלת חסד היא, גמליו 23290 

 23291 .להרחיב גבול הנכונות הזאת ולהרבות חסד, החסד היא

הרב השיב בשלילה , מספרים על רב שנשאל בערב פסח אם יכולים לצאת ידי מצות ארבע כוסות בחלב 23292 

, ב משאלתו הבנתיאמר הר, שאלוהו מה ראה לתת לאיש כה הרבה כסף, ונתן לשואל סכום הגון של כסף 23293 

נתתי לו כסף לקנות , כוסות´ שהרי רצה לשתות חלב לד, כי לא רק יין אין לו לפסח אלא גם בשר אין לו 23294 

אולם זוהי עבודה , היינו הוספה באיכות המעשים, וישנה גם עבודה בחסד, זהו מבטא של חסד, בשר ויין 23295 

 23296 .הזוכים למלאות את כל העולם כולו חסד, לגדולי עולם

הצלה , אם באופן ישיר אם בעקיפין, מי מאתנו לא נהנה מחסדיו, ל"נו אצל מרן בעל חזון איש זצכזאת ראי 23297 

וסייעתא דשמיא , אין זאת אלא עבודה כבירה במסירת נפש, וישועה במצבי יאוש ובענינים מסובכים 23298 

עבודה  אך יאות לנו לדעת שישנן דרגות גבוהות של, אין לנו אלא להתחנך לחסד, שמספקים וממציאין לו 23299 

 23300 .(חסד´ עלי שור מא)  .ודוקא זוהי עבודתם של גדולי הדורות, בחסד

 23301 

 23302 מאמר רצט

השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עינך באחיך האביון  23303 

 23304 .(´ו ט"דברים ט) נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו. והיה בך חטא´ ולא תתן לו וקרא עליך אל ה

יש הנותנים , ל נתון תתן לו"ת? שאתה נותן לו אפילו מאה פעמים, מנין שאם נתת לו פעם, יתא בספריוא 23305 

ואולם , ובודאי אשרי להם שזוכים ועושים כן, והם שמחים שקיימו את המצוה, צדקה מטעם קיום המצוה 23306 

, פק את עצמךלא רק לקיום המצוה שבזה אתה מס, תן לבך בני, דורש את הלב´ בכל מצוה ומעשה הטוב ה 23307 

 23308 .אלא עליך ליכנס למצבו של העני ולחוש אותו בכל כאבו ומחסורו

בנתינה יבשה כזו אינו חושב על , אבל התחשבות בעני אין כאן, בנתינה לעני אמנם מקויימת מצוות הצדקה 23309 

אין הוא , (ו"יחזקאל ל) כ חרפת רע"כמאה, אינו חש בכאבו ובחרפתו שהלא סובל הוא, העני הנצרך 23310 

, כ את העני עמך"כמשה, רגשותיו בשביל לחוש בצערו ובשביל להבחין בלבו הנדכה של העני מלטש את 23311 

שיטושטש הגבול בין נותן למקבל שלא , עליך להפוך עצמך מעשיר לעני, היינו תסתכל כאילו אתה העני 23312 

את רואה רק , אלא רק את ידו הפשוטה, כאשר העשיר אינו רואה את העני ואת לבו, תהיה מחיצה ביניהם 23313 

 23314 .אבל אינו רואה ואינו טועם את מרירות הלב של העני, המצוה ואת המטבע שהוא נותן

אבל השמחה שעולה בו מקורה בגאוות העשירות והיכולת , הוא מקיים את המצוה וגם שמח מקיום המצוה 23315 

ו ואז לא נתקיים בנתינה כז, לא מפני שהעני סובל ולבו מר עליו, אבל לא מפני שהעני מקבל, שלו ליתן 23316 

הוא קיים מצוה אבל בד בבד עם זה שכח , המצוה נעשתה והעשיר הולך לו שמח וטוב לב, קשר הלבבות 23317 

 23318 .ולכן הוא שלם עם לבבו שקיים את המצוה, ליקח עמו את לב העני המלא מכאובים ובושה

והתורה רצתה , וזה משום שבכל רגע העני הוא עני חדש, אבל התורה אמרה נתון תתן אפילו מאה פעמים 23319 

ולמה לו לכסיל , ואפילו כשאתה הולך ממנו יהיה חרות על לוח לבך והוא יהיה בחיקך, תתן לבבך עליוש 23320 

כ כל רגע של העני הוא "וא, שותף ללבו המר, התורה דורשת שתהיה חלק מהעני, לקנות חכמה ולב אין 23321 

מפני שהוא , דםהעני שנתת לו לפני רגע הוא לא אותו העני מקו, חיים שונים מהרגע שלפני כן, עני חדש 23322 

מאה פעמים , הוא מכיל מאה כאבים, הווה אומר שמאה עניים חיים בתוך העני האחד הזה, עני מאה פעמים 23323 

ואינך יכול לפטור עצמך , ולכן תן לו מאה פעמים צדקה, מאה פעמים חיי עניות צער ומחסור, יסורים 23324 

 23325 .בפעם אחת

 23326 נותנין לו שכר אמירה ושכר מעשה, תןשאם אמר ליתן צדקה ונ, אלהיך´ כי בגלל הדבר הזה יברך ה

והאמירה , אלא מלאכת מחשבת ועבודת הלב, הצדקה אינה סתם איזו מלאכת יד, (ד"תוספתא פאה פ) 23327 

, אלא צריך ליתן את הלב לעני הזה, ולכן לא די בנתינת הצדקה לבד, והמחשבה הם חלק הצדקה והמעשה 23328 

אל , אלא עליך ללכת לישון עם צער העני וכאבו, אינך יכול לפטור עצמך בפעם אחת, שכל זמן שהוא עני 23329 

ותפנה בו מקום חשוב שבו , אלא עליך להכניס את העני בלבך, תעשה מצוות חבילות חבילות בצורה יבשה 23330 

 23331 .יתקבל בכבוד ובאהבה

ולא יודעים , רבים יודעים חיוב מצוות הצדקה ושכר פעולותיה, ל כותב"ובאגרת התשובה לרבינו יונה ז 23332 

ברוח שפתיו ילבש צדקה , בלא כסף ובלא מחיר, אף אם דל הוא ואין ידו משגת, חסדים מגדולת גמילות 23333 

ומן המפוזרים , ויגדיל ויאדיר מעשים גדולים מן האביר שבנדיבים, ובאמרי פיו יהיה רב פעלים, כשרון 23334 

 23335 וינחמהו, ידבר על לב העני ויהיה דבריו נחת רוח לאביון, וזה מעשה גמילות חסדים, ונותנים צדקה



כענין שאמרו המפייסו , ויכבדהו וינשאהו ויתנכר ממעשיו כי עגמה נפשו לאביון, ממעשיו ומעצבון ידיו 23336 

ויתן לו עצה טובה והגונה , להראות לו רצון טוב בלב שלם ובנפש חפצה, א ברכות"בדברים מתברך בי 23337 

ות לפני רבים וישית עצ, כי האדם שמח בהכירו אהבת חבירו, להרווחתו ולהצלחתו ויטול שכר על עצה 23338 

 23339 .(מעייני החיים)  .ויקבל שכר על הרבים אשר הצדיקם ועל הנפשות אשר עשה, לעשות צדקה וחסד

 23340 

 23341 מאמר ש

 23342 אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך´ נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה

 23343 .(´ו י"דברים ט)

יתן את הברכה למקבל , לנותן והצדקה למקבלאת הברכה , ה להחליף"ועמדנו על זה דלמה צריך הקב 23344 

שלא יסבור , אלא בזה הודיעה לנו התורה גלוי? ויהיה בידי שניהם די צרכם, והעושר ישאר בידי הנותן 23345 

כי כל ברכתו של העשיר הוא רק בגלל הדבר , אבל נהפוך הוא זה, האדם שהוא עושה חסד עם המקבל 23346 

 23347 .דקה למען שיהא ראוי לקבל ברכה מן השמיםה לזכות את העשיר בזכות של צ"ורצה הקב, הזה

ויכול , המקבל עושה עם הנותן, יותר ממה שהנותן עושה עם המקבל, (´ד י"ר ל"ויק) ל"ולכן יפה אמרו ז 23348 

זכות , ובפרט הנותן בעד מקום שמגדלין בו תורה ויראת שמים גם יחד, להיות שמן המקרא הזה אמרו כן 23349 

 23350 .(א"ש´ ב מא"חכמה ומוסר כ)  .מרבה הרי זה משובח מן השמיםוכל ה, גדול הוא לאדם שיש לו חלק בזה

 23351 

 23352 מאמר שא

ז "דברים ט) ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך 23353 

 23354 .(ד"י

אלא גדולי חכמי ישראל וראשי , ולא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה, מצוה להרבות בשמחה זו 23355 

הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש , סנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשההישיבות וה 23356 

, (ד"י´ ח מלולב ה"ם פ"רמב) אבל כל העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע, בימי חג הסוכות 23357 

, ם שלעמי הארץ ולאנשים סתם לא הניחו להשתתף בשמחת בית השואבה"רואים מפורש מדברי הרמב 23358 

ולכאורה הרי כל , וכן הוא אומר ולא היו עושין אותה כל מי שירצה, א לעמוד מן הצד ולהסתכל בלבדאל 23359 

 23360 ?מצוה מהתורה כל אחד מחוייב בה ולמה לא הניחו להם

, הא בשמחה של מצוה, לא קשיא, וכתיב ולשמחה מה זו עושה, כתוב אחד אומר ושבח אני את השמחה 23361 

מר בריה דרבינא עבד , ´והנה גם בשמחה של מצוה איתא בגמ ,(7´שבת ל) והא בשמחה שאינה של מצוה 23362 

אייתי כסא דמוקרא בת ארבע מאה זוזי ותבר קמייהו , חזא לרבנן דהוו קבדחי טובא, הלולא לבריה 23363 

אייתי כסא דזוגיתא חוורתא ותבר , חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא, ורב אשי עבד הלולא לבריה, ואעציבו 23364 

לא , בודאי מבדחי טובא שראו אלו האמוראים על רבנן ששמחו בחתונה, (.א"ברכות ל) קמייהו ואעציבו 23365 

וכדאי היה להם , ובשל זאת הקפידו, בחוט השערה יותר מן המידה, היה מוגזם ביותר אלא בהרגשה דקה 23366 

וזו , כדי למנוע חוט השערה העולה על המידה גם בשמחה של מצוה, לשבור כלים של ארבע מאה זוזי 23367 

 23368 .הערה גדולה מאד

אמר ליה לא סבר לה מר בכל , זירא חזייה דהוה קא בדח טובא´ ירמיה הוה יתיב קמיה דר´ ר (שם) ´ובגמ 23369 

כדי שלא ישמח וימשך אחר , כלומר בכל עצב שהאדם עצב יש בו יתרון, כתב רבינו יונה, עצב יהיה מותר 23370 

וכשהאדם חולה אינו , שהעצבון חולי הגוף, ואינו רוצה לומר שישתדל האדם שיהיה עצב, ז"תענוגי העוה 23371 

 23372 .אלא שלא יהיה שמח ולא עצב כי אם על האמצעי, כראוי´ יכול לעבוד הבורא ית

יש מפרשים שטעם , (שם) ז"ל אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעוה"וכן כתב רבינו יונה על מה שאמרו חז 23373 

ו לומר כ לא היה ל"דא, ואין זה נכון, אבל שלא בשעת חורבן מותר, הדבר מפני חורבן בית המקדש 23374 

ומדלא אמר הכי שמעינן שאינו תלוי , אלא משחרב בית המקדש אסור לאדם שימלא שחוק פיו, ז"בעוה 23375 

שהשמחה מרגילה את האדם , ז"אלא אפילו בזמן בית המקדש אסור למלאות שחוק פיו בעוה, בחורבן 23376 

 23377 .ש"שישכח המצוות יעו

או , בשעה שבני אדם מושכין משאוי הנגינות שמנגנין, ל"וז (ברכות) וראיתי דבר נפלא בשלטי הגבורים 23378 

אבל הנגינות שמנגנין האורגין או , שאינן אלא לתקן מלאכתן, בשעה שמנהיגין השוורים לחרישה מותרין 23379 

הזמר ´ ואפי, ודבר זה אסור בכל עת, שאינן אלא לשמח את לבבם, שאר האומנין באומנתן אסורין 23380 

שהוא נמשך אחר החסרונות ואחר , ל בעמיםאל תשמח ישראל אל גי´ שמזמרין בפה בלא כלי אסור שנא 23381 

 23382 .המידות הרעות

י מושכי ספינות "פירש, דגרדאי אסור, אמר רב הונא זימרא דנגדי ודבקרא שרי (.ח"סוטה מ) ´והוא מגמ 23383 

שמזמרין בשעה שחורשין ואינו אלא לכוון את , ודבקרי, בחבל שרי שאינם אלא לזרזם במלאכתם 23384 

הרי לפנינו , ל"דגרדאי אינו אלא לשחוק עכ, ר דערב עליהםהשוורים לתלמיהם שהולכין לקול השי 23385 



אילו מיני שירי , והם שידעו בכוחות הנפש של האדם, ל קבעו מסמרות אף בהבדלים דקים מאד"שחז 23386 

ואילו סוגים של הרגשים שקרובים לשחוק ומושכים , ורגשי שמחה שהם רק לתועלת ואלו מותרים 23387 

 23388 .לחסרונות ומידות רעות

קם מאה , י גזר על דורו שלא יזמרו בביתם ובבית המשתאות"פירש, נא בטיל זימרארב הו´ ושם בגמ 23389 

הרואה אווז בחלום יצפה , הרואה´ ש בפ"פ מ"ע, א דבר נפלא"וכתב במהרש, אווזא בזוזא ולא איבעי 23390 

ולזה המבטל זמר האיסור זוכה , כי האווז הוא הקולני בעופות טהורים, חכמות בחוץ תרונה´ לחכמה שנא 23391 

 23392 .ש"ומביא הברכה במין האוז המורה על זה יעו, החכמה לרינון

מכאן לימוד גדול עד כמה חייב האדם לדקדק ולהיזהר גם בשמחה של מצוה שתהיה ראויה בשלמות  23393 

, ו אף כחוט השערה לדברים ולמעשים שיגרמו לידי שחוק וקלות ראש"ולא לנטות ח, המחשבה והכוונה 23394 

בזמן שיעשה עמנו , תי ימלא שחוק פינו ותהיה השמחה מותרתאימ, ל"ומה נעמו בזה דברי רבינו יונה ז 23395 

כזו שהיא שמחת הבורא היא מצוה , ואז באותו הזמן נשמח כדי לגלות נפלאותיו וגבורותיו, נסים ויושיענו 23396 

פ "כלומר אע, נגילה ונשמחה בו´ זה היום עשה ה, ש במדרש"ודומה לזה מ, גדולה משום פרסומי ניסא 23397 

ה עיקר השמחה אינה בעבור "אפ, ונעשה לנו בו נסים ונפלאות ואנו שמחים בהם ,שזה היום הוא יום טוב 23398 

הגיוני )  .ל"לפרסם את כל הגדולות ואת כל הנוראות שהוא עושה עמנו עכ, אלא בעבור השם, ט"יו 23399 

 23400 .(מוסר

 23401 

 23402 מאמר שב

 23403 ז"דברים ט) ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך

 23404 .(ד"י

, כשמרויח היום שמח וכשמוסיף להרויח מחר יוסיף בשמחתו, הנה בדרך העולם האדם שמח בהרבות הון 23405 

אך כשיוסיפו , ויש שיספרו לנו שידידנו הרויח הרבה ונשמח, וכן הלאה כתוספת ממונו כן תוספת שמחתו 23406 

מחה גדולה כמו הפעמים האחרונות לא תעוררנה בנו ש, וכן פעם שלישית והלאה, לספר שהרויח עוד 23407 

ולכן שמחתו מתוספת , יען שבנוגע לעצמו אין האדם מתרגל בנקל להצלחה? מהו ההפרש, הראשונה 23408 

 23409 .ורגש שמחתו פוחת והולך, מה שאין כן באושרם של אחרים האדם מתרגל, והולכת

אך שמחה זו אינה , כשנסתכל בעצמנו נראה שבהגיע איזה חג הננו שמחים כל אחד כפי ערכו בשמחת החג 23410 

אמנם לא כך היא דרך גדולי , אלא כפי ערך הרגלנו בחג שמחתנו הולכת ופוחתת, מתוספת מדי יום ביומו 23411 

וכל שיתוספו ימי , מפעולת התבוננותם הרבה בענין החג, אדרבה שמחתם היא פנימית, ´תורה ועבודת ה 23412 

אשר נתן לנו והמתנה העצומה , ויוסיפו להרגיש גדולות ונפלאות בתורת החג, החג תתוסף התבוננותם 23413 

 23414 .ואז תתוסף שמחתם דבר יום ביומו, ת בו"השי

שביום ראשון של חג היה נפלא מראהו ממש שמח שמחת , ל"ר זצ"זכור אזכור את מראה קדוש עליון מו 23415 

והענין , ומדי יום ויום קדושת מראהו היתה מתוספת והולכת כמלאך אלהים למעלה למעלה, עולם עליון 23416 

יש שעבודתו חיצונית שלא לשמה או , הן כמדרגות בני האדם עצמםכי דרגות העבודה שונות , הוא 23417 

, על כל פנים עבודה חיצונית היא, עבודת הנפש ואם גם בהרגש ובהתלהבות יעבוד עבודת הרוח, מלומדה 23418 

עבודת , אבל ישנם בעלי מעלה שעבודתם פנימית, וההתלהבות פוחתת והולכת כפי הערך אשר יתרגל בה 23419 

ל כי "ז זצ"כבר אמר הרש, ושמחתם בעבודה זו מתוספת והולכת תמיד, הלבהיינו בהשבה אל , הנשמה 23420 

והאדם עולה , וכה הולך ומתרבה, היינו שכל הרגש מוסיף על הקודמו, רשמי השבה אל הלב מצטרפים 23421 

 23422 .מעלה מעלה

עבודתם , פוחתים והולכים, שהם הקרבנות שאנו מקריבים בעד אומות העולם, וזהו הענין אשר פרי החג 23423 

ועל כן אי , ואינם שייכים אל סוד והשבות אל לבבך כלל, עבודה חיצונית היא, ´גם יעבדו את ההם אם  23424 

 23425 .אלא רק כפי הסדר שעל פי המדרגה החיצונית, אפשר לסדר קרבנותיהם בסדר עבודת הצדיקים הנבחרים

ודת פ סדר עב"אם תיקנו חכמים את הזכר לנס חנוכה ע, (7א"שבת כ) ובזה פליגי בית שמאי בית הלל 23426 

שבכל יום ויום הכרת הנס , והיינו כנגד הימים היוצאים כדברי בית הלל, העבודה הפנימית, היחידים 23427 

או נימא שהתקנה , וזהו גם עומק גדר מעלין בקודש, י ההשבה אל הלב של התבוננות יום יום"מתוספת ע 23428 

התרגשות ביום ועיקר ה, ועל כן הוא כסדר הבחנת הפשוטים שעבודתם חיצונית, היא בעד הכלל כולו 23429 

 23430 .ש"וזהו כנגד ימים הנכנסים כב, כ פוחתת והולכת"ראשון ואח

מה שאין כן בשעות האחרונות של החג , פירוש כי כל שיש עוד יותר מהחג לפנינו נכבד הוא לנו יותר 23431 

, כשנבחין היטב נראה כי כן הוא ממש בקרבנו בדיוק רב, כמעט שאיננו נרגש לנו כלל כי עוד מעט ויעבור 23432 

שאי אפשר לאומות העולם , ל"פירוש העבודה הנמוכה החיצונית כנ, ינה זאת היא כנגד פרי החגוכן בח 23433 

 23434 (7´ב י"ב) ל"ש רבותינו ז"כמ, כי הנקודה הפנימית האמיתית חסרה להם, להגיע למדרגה למעלה ממנה

 23435 .(210´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .בענין שלא לשמה שלהם



 23436 

 23437 מאמר שג

אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג ´ רך את פני השלוש פעמים בשנה יראה כל זכו 23438 

 23439 .(ז"ז ט"דברים ט) ריקם´ הסוכות ולא יראה את פני ה

, מי שיכול לעלות עם כל זכורך, כל זכורך´ המקמץ והמצרף נחושת והבורסי פטורין מן הראיה משום שנא 23440 

י וכל אלו ריחן רע ואין יכולים לעלות עם "שובר, (´חגיגה ד) יצאו אלו שאינן ראויין לעלות עם כל זכורך 23441 

עד שפטרו , ל ומדדו את מידת הכאב והעלבון של האנשים הללו"מפליא הוא עד כמה שקלו חז, חבריהם 23442 

מלבד , הכל כדי שלא יגיעו לידי עלבון בגלל ריחם הרע הנודף מהם, אותם ממצות הראיה והעליה לרגל 23443 

 23444 .שאין זה כבוד ירושלים והמקדש

יש בה סערת הנפש ומצבור עצום של חדוה עילאית ראיית פני , יש בה עונג רוחני גדול ורב העליה לרגל 23445 

כהנים לויים , המוני אנשים אלפים ורבבות מתקבצים ביחד? מה עונג גדול מזה יכול להיות לאדם, השכינה 23446 

רושלמי וכדאיתא בי, חוגגים ומרקדים מקטן ועד גדול, ברינה ובצהלה מקבלים פני השכינה, וישראלים 23447 

דכתיב ויהי כנגן המנגן , שהשכינה שורה מתוך שמחה, שמשם שואבים רוח הקודש, שמחת בית השואבה 23448 

ובשמחת בית השואבה שרתה עליו , ומייתי מעובדה דיונה בן אמיתי שהיה מעולי רגלים, ´ותהי עליו רוח ה 23449 

 23450 .(.´תוספות סוכה נ) שכינה

, ורק כדי למנוע מהם את הכאב והעלבון שריחם רע אך, ל אותם אנשים"והנה מעונג ומשמחה זו פטרו חז 23451 

ל ראו בעלבון זה כה "וחז, נפשם תתענה ויסבלו יסורי נפש, והיה אם יתערבו בין אנשים יתרחקו מהם 23452 

ואם כי עשויים הם להצטער מאד אחרי שהם נשארים , גדול עד שראוים להיפטר מעליה לירושלים 23453 

ואינו דומה עלבון זה לעלבון , ארים בבית אינו ברביםאבל עלבון זה שנש, בבתיהם ונמנע מהם העונג 23454 

ומכאן , ואזי עלייתם לרגל לא תהיה לעונג אלא למועקה, ואנשים יידחו מפניהם בגלל ריח רע, ברבים 23455 

וכמה צריכים אנו להיזהר שלא לגרום , ל את כאבי ויסורי העלבון"יכולים אנו לראות עד כמה העריכו חז 23456 

 23457 .מתכויןוכל שכן ב, צער ועלבון לחבר

ג דקטן לאו בר "ואע (ב"קדושין י) והקשו התוספות, ואיש פרט לקטן, ואיש אשר ינאף את אשת רעהו 23458 

 23459 וכן בתוספות, ד שיהא נהרג כיון שהאשה נהרגת על ידו"דקס, מ איצטריך קרא למעוטי"מ, עונשין הוא

 23460 מיתות´ מפרק ד וכן קשה? ויש לתמוה למה לי קרא לפוטרו כיון דלא מצינו קטן נענש, (´ערכין ג)

דומיא דבהמה , ל דמשום קלון האשה יתחייב"ומיהו התם י? איש כי ינאף פרט לקטן, (ב"סנהדרין נ) 23461 

 23462 .ל"הנרבעת עכ

אחרת אפשר היה שצריך , שאף אם קטן איננו בר עונשין צריך קרא למעט אותו ממיתה, ומבהיל הדבר 23463 

לאבד נפש שעשויה לגדול , ילד קטן כלומר תתכן סברה לחייב במיתה, להמיתו בגלל שגרם קלון לאשה 23464 

לזו שהיא ? ולאיזו אשה, אך ורק משום שגרם קלון לאשה, ולהצליח במעלות רבות ולהביא תועלת לעולם 23465 

 23466 .בעלת עבירה מאוסה ומושחתת

משלי ) ואידך לא תחרוש על רעך רעה, ואיתא בבעל הטורים, (ב"תצא כ) לא תחרוש בשור וחמור יחדיו 23467 

, לפי שהשור מעלה גרה והחמור אינו מעלה גרה, א לחרוש בשור וחמורזהו שמפרש טעם של, (´ג 23468 

וזהו אל תחרוש על רעך רעה שגורם לחמור , וכשיראה שהשור מעלה גרה יהיה סבור שהוא אוכל ומצטער 23469 

לימדה אותנו התורה איך , מכאן נראה כי התורה חסה אף על צערו של בעל חי, שחורש על רעהו רעה 23470 

שלא להכאיב לו ולא לפגוע , ובר במי שיש לו צלם אלהים ושכל אלוהילהיזהר עוד יותר אם מד 23471 

 23472 .ה"וצערו של האדם הוא צערו של הקב, כי מי שיש בו יותר דעת כאבו גדול יותר, ברגישותו

, עונשו במיתה (כמו המרגלים) אם המוציא שם רע על הארץ, (א"ת השער השלישי קי"שע) וברבינו יונה 23473 

ונאמר וענשו אותו מאה כסף כי הוציא , כ"שנתחייב בתורה ובמצוות עאכו המוציא שם רע על איש ישראל 23474 

ד בעדי שקר "ומסבב להמיתה בבי, הנה לא הזכיר הכתוב חטאו על אשר היה מבקש נפש האשה, שם רע 23475 

כי , כי הוא העוון הגדול יותר מהמבקש נפש לספותה, והזכיר עוון הוצאת שם רע, אשר הביא על זנותה 23476 

 23477  .י עלבון אחרים"נעשה איפוא הכל כדי למנוע מעצמנו גרימת כלימה ומות ע, ותצער הכלימה מר ממ

 23478 .(אור חדש)

 23479 

 23480 מאמר דש

אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג ´ שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה 23481 

 23482 .(ז"ז ט"דברים ט) ריקם´ הסוכות ולא יראה את פני ה

´ ויאמר אברהם אל מלך סדום הרמותי ידי אל ה, י הנפש והרכוש קח לךויאמר מלך סדום אל אברהם תן ל 23483 

ולא תאמר אני העשרתי את , ואם אקח מכל אשר לך, אם מחוט ועד שרוך נעל, אל עליון קונה שמים וארץ 23484 



, ועד שרוך נעל, חייך שאני נותן לבניך מצוות ציצית, ה אם מחוט"ל הקב"א, אבא בר ממל´ אמר ר, אברם 23485 

 23486 .(ב"ג י"ר מ"בר) א מה יפו פעמיך בנעלים"המד, יםאלו פעמי רגל

נחמיה ´ יהודה ור´ ר? ויש להבין איזה יחס יש בין המעשה של אברהם והנהגתו המוסרית לבין עולי רגלים 23487 

א זה אלי "המד, ורבנן אמרי עשאן שירה, נחמיה אמר עשאן שבועה´ ור, י אמר עשאן תרומה"ר, ורבנן 23488 

כולם , א הם בדעה אחת"ל לבאר כי שלושה המד"ונ, (ב"ג י"ר מ"בר) ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו 23489 

אברהם הקדישם ואסרם על עצמו , אומרים כי אברהם משך ידו מלקבל את הרכוש ושלל המלחמה 23490 

כי כך דרכם של צדיקים שקופצים , והשביע את עצמו להימנע מלקבל אף כחוט השערה כהקדש, כתרומה 23491 

 23492 .ומשביעים עצמם כמו דוד ובועז

ועתה אכנו נא בחנית ובארץ פעם אחת ולא , סגר אלהים היום את אויבך בידך, יתו אבישי ואמר לודוד הס 23493 

, כי אם יגפנו´ ויאמר דוד חי ה? ונקה´ דוד ענה לאבישי אל תשחיתהו כי מי שלח ידו במשיח ה, אשנה 23494 

אף , ´ח השנשבע ליצרו שלא ישלח ידו במשי? ´ולמה הזכיר פעמיים ה, משלוח יד במשיח´ חלילה לך מה 23495 

, א דוד לשאול מן השמים מותר להרגך משום דרודף אתה"כמש, ששאול רודף היה והיה לו היתר גמור 23496 

 23497 .והתורה אמרה הבא להרגך השכם להרגו

מקטרגו ואומר לו אתה פנוי והיא פנויה , שהיה היצר מפתה ומסית אותו בהיתרים גמורים, וכן גם בועז 23498 

דרכם של צדיקים אשר קופצים ומשביעים על עצמם שלא , יהוהוא קפץ ונשבע שלא יבוא על, בוא עליה 23499 

 23500 .כי במקום שיש היתר עלול הוא מאד להתפתות ולהכריע לצד ההיתר, ליתן מקום להתווכח עם היצר

ה וזהו העושר המובטח "שכן היה מקום לחשוב שזוהי הברכה שהבטיחו הקב, ה"וכך אצל אברהם אבינו ע 23501 

באומרו כי אין זה מעין , אולם אברהם מיאן וסירב לקבל, יתוה הביא לו את הברכה אל ב"והקב, לו 23502 

היא ´ ברכת ה, היא שלמה והיא באה מכוח ברכה ולא מכוח צרה´ כי ברכת ה, ה"הברכות שהבטיחו הקב 23503 

עמד על , לכן קפץ ונשבע שלא יטה אחר ההיתרים, בלי פגימות ואין בה שום צד של צל או פגיעה במישהו 23504 

 23505 .י שבועה"מעל עצמו נטיה זו ע והרחיק, נפשו סירב ומיאן

וכאשר הרים את ידו בשבועה היה אז , בהיתרים´ ולכן אחר שגילה בעצמו כוח נפלא לשלוט בעצמו אפי 23506 

אף , שירות וזמירות על שזכה להתרומם מעל לטבע ולהיות נקי כפים אף בשלו, מזמר ומרנן ושר שירה 23507 

לא לקח מהשבי שבא לו בזכות מסירות הוא שר שירה על ש, אף אחר הנצחון שזכה לו, בדבר המותר 23508 

שיש לו כוח השליטה בכלל וביחוד במקום , וזו היתה שירה יחידה במינה, נפשו עבור היושר והצדק 23509 

 23510 .ההיתר

שגם הם התרוממו מעל , ה השפיעה על הדורות הבאים על זרעו ובניו"הנהגה זו של אברהם אבינו ע 23511 

הם עוזבים הכל ומכתתים רגליהם , כל אשר להםלא חששו לרכושם ולכספם לבתיהם ושדותיהם ו, לטבע 23512 

מפקירים את כל , להתבשם מאווירת הקדושה של בית המקדש בירושלים, לעלות לירושלים ולעבוד יוצרם 23513 

ה גונן עליהם שלא "והקב, ואינם דואגים לרכושם שמא יבואו הגויים האורבים עליהם לגזול, אשר להם 23514 

משום שחשבו , בתיהם ולא הניחו לגויים להיכנס אליהם שהיו אורות מקיפים את, יקרה להם שום נזק 23515 

 23516 .הללו כי בעלי הבתים נמצאים בתוכם

וכשהיה מרנן במקדש היו הרבה עולים לרגל למקדש לשמוע את קולו , נבות היזרעאלי שהיה קולו ערב 23517 

י "ומטעם זה בא עליו העונש המר שנהרג ע, פעם אחת לא עלה למקדש ונתמעטו אז עולי רגל, הערב 23518 

ידע הוא כי אחאב ? ולמה לא עלה בפעם הזאת, (א"רמז רכ´ ילקוט מלכים א) אב ואיזבל המרשעתאח 23519 

, ואולי חשש כי בזמן עלייתו לרגל אכן יגזול אחאב את הכרם, חומד את כרמו שבא לו מירושת אבותיו 23520 

´ ונבות שכח את ההבטחה שהבטיחה התורה כי לא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני ה 23521 

 23522 .ולא עמד בנסיון הזה, היךאלו

ממי ינקו את ? להיות גיבורי רוח ולהתרומם מעל לטבע, ומנין וממי ירשו את הכוח האדיר והנעלם הזה 23523 

הוא כבש דרך לבניו ולזרעו אחריו להפקיר ולא , הלא זה מאברהם אבינו? כוח האמונה והבטחון הזה 23524 

על הכוח והסגולה הזו של יכולת  וכמוהו שהיה שר שירה, ליהנות מכל דבר שיש בו ריח של רכוש 23525 

עוזבים חילם וצועדים בשמחה למקום מקדש , גם בניו וזרעו הצועדים בעקבותיו, הוויתור והפקרת הממון 23526 

מהללים ומשבחים בהילולים ובתשבחות , שרים שירה ומנעימים בזמר קולם, ליהנות מזיווה של שכינה 23527 

 23528 .לאלהי אבותיהם אלהי אברהם

מה יפו פעמיך בנעלים אלו , ממרומים משבחים אותם בקול, ן מלפני המקוםוהפסיעות הללו נושאים ח 23529 

, בשמים רואים ושומעים את קול המצעד של נכדי האב הראשון אשר ירשו מכוח אביהם, שלוש רגלים 23530 

ה את הצדק בדרכי פעמיו "וישם הקב, (ה"תהלים פ) והכתוב אומר צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו 23531 

 23532 .(י"רש) שיתנהג בהם את בניו

אמר משה בלשון שאמר אבא , אלעזר´ אמי אמרו בשם ר´ חלבו ור´ ברכיה ור´ ר, המדרש ממשיך שם 23533 

גם משה אמר שהשירה , אלהי אבי וארוממנהו´ שנא, בו בלשון אני אומר שירה, ´שירה הרימותי ידי אל ה 23534 



, הב ושמלותשאלת כסף וז, כל ישראל מתעסקים במצוות ביזת מצרים, שלו דומה לשירת אבא אברהם 23535 

הנחתי מצוות הביזה ועסקתי בסידור הנהגת העם בדרך , ואני הנחתי מצוה זו ועסקתי בעצמותיו של יוסף 23536 

ואף שנצטוו מאתו , והשירה שאני שר טהורה וזכה היא בלי כל עירבוב של שוחד, ממצרים ועד ים סוף 23537 

אבל זכה , ל איש מישראלהמוטל על כ, שאלת כסף וזהב ושמלות, הרי משה מוותר על מצוות אלו, ש"ית 23538 

 23539 .(אור חדש)  .לא על הלקיחה אלא על הוויתור ועל העזיבה, להתרומם אל על ולשיר שירה

 23540 

H 23541 

 23542 שופטים

 23543 מאמר שה

 23544 אלהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק´ שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה

 23545 .(ח"ז י"דברים ט)

, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, לה עצל ראה דרכיה וחכםלך אל נמ (´משלי ו) ה"זש, שופטים ושוטרים 23546 

´ רבנן אמרי הנמלה הזו ג, מה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה, תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה 23547 

´ ואינה חיה אלא ו, ולא בתחתון מפני הטינה אלא באמצע, ואינה כונסת בעליון מפני הדלף, בתים יש לה 23548 

ה עלי חיים "שאומרת שמא יגזור הקב, ולמה כונסת כל אלו, חטה ומחצה וכל מאכלה אינה אלא, חדשים 23549 

 23550 .(ר שופטים"דבר) ויהא לי מהיכן לאכול

ל דברי תורה "כדברי חז, הן ידוע כי ישנם הרבה מפריעים לקנין התורה גם לאחר שהספיקו לרכוש אותה 23551 

מדים ראשית כל את מידת מן הנמלה ל, (ו"חגיגה ט) קשין לקנותן ככלי זהב ונוח לאבדם ככלי זכוכית 23552 

כי בזריזות , בכך מתגברים על המפריע הראשון קשה לקנותן ככלי זהב, לקבץ לאסוף ולכנוס, הזריזות 23553 

אמנם אם נתבונן במדרש נגלה כי גם המפריע השני קשה לאבדן , ובמסירות ניתן לעבור גם את הקושי הזה 23554 

, לא רק כיצד להשיג אלא גם איך לשמורמדרכיה נחכם , ככלי זכוכית אפשר להתגבר עליו בעזרת הנמלה 23555 

 23556 .כיצד נמנע מלאבד המעלות והמדרגות שעלו לנו בקושי רב להשיגם

ברם המדרש הקדים לספר קודם כיצד , שלמה המלך אמר לך אל נמלה עצל כי עיקר כוונתו לזרז העצל 23557 

צעי אלא ללמדך שיש להקים אמ, הנמלה משמרת את התבואה ומכינה כיאות את בית האוצר עבורה 23558 

הנמלה נזהרת מלכנוס אוצרה במדור התחתון , כ כל עמלו יהיה לריק"שאל, השמירה קודם למעשה 23559 

אף האדם צריך שיחכם מדרכה וישמר , שמא תקלקל הרטיבות ותביא לידי רקב, שבביתה מפני הטינה 23560 

אשר בקרבתם יפסיד השקפותיו וישחית את , לגור בחברת אנשים חטאים, מללכת אל מקום החסרון 23561 

ואף , כדי שיתדבק בדרכיהם וילמד ממעשיהם, אלא יבחר לעצמו עיר של חכמים לדור עמם, ומעשי 23562 

 23563 .באופן זה ירחיק עצמו ממקום החסרון, תלמודו יאחוז בידו לעלות ולהתמיד

הדלף אינו מקום , אמנם הנמלה גם במדור העליון שבביתה אינה אוצרת וכונסת מזונה מפני הדלף 23564 

והם מפסידי התורה והיראה , שאף ממנו מוכרחים להיזהר ולהתרחק, וץהמזיק בא ופוגע מבח, התורפה 23565 

אלה הם נסיונות החיים אשר , ומאיימים להכשילו, אלא באים אצל איש המעלה, שאינם תלויים במקום 23566 

רק , מהם לא ניתן לברוח כי אף במקום האחר יפגשם, פזורים בדרכי הארץ לבחון ולצרף בהם הבריות 23567 

ואז תשמר , אמיץ כוח לדחות מעליו כל המפריעים ולהתגבר על כל הנסיונות עליו לחשל עצמו ולהיות 23568 

 23569 .תורתו בידו

כי כמו הצורך להשגיח על מדרגת , נדרשים אנו לאותו ענין הנלמד מן הנמלה, אף בידיעת התורה ולימודה 23570 

שאם לא יעשה גדרים ופעולות , כך מן ההכרח הוא לעשות שמירה טובה לתורתו, יראתו שלא תפגם 23571 

רבי יהושע בן , ´כמו שמצינו בגמ, עלול לאבד ולשכוח כל אשר עמל ויגע, רצות לביצור ידיעת תלמודונמ 23572 

יהושע אומר כל הלומד ´ ר, כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצר, קרחה אומר 23573 

סנהדרין ) וםזמר בכל יום זמר בכל י, עקיבא אומר´ ר, דומה לאשה שיולדת וקוברת, תורה ומשכחה 23574 

והוא יגרום לך שתהא , פ שסדור בפיך כזמר"היה מסדר למודך אע, ל זמר בכל יום"י ז"ופירש, (.ט"צ 23575 

 23576 .ב בשמחה ובשירים"לעוה

אלא , שאינם חולקים זה על זה, ויש לדייק בדברי התנאים שבחרו לדמות שכחת התורה לשלושה ענינים 23577 

רחה מדגיש שהחסרון אצל מי שאינו חוזר על יהושע בן ק´ ר, שכל אחד מוסיף על מה שאומר קודמו 23578 

, כי עיקר התכלית מהזריעה היא הקצירה, שאיננו מגיע אל תכליתו, לימודו הוא בבחינת זורע ואינו קוצר 23579 

 23580 .וגם עמל הזריעה, ואם איננו קוצר הריהו מפסיד גם דמי הזרעים

שהרי הזמן הוא חלק מן , אלא גם הפסד נפשות, לא רק הפסד של ממון וטורח כאן, יהושע מוסיף´ ור 23581 

כ הוא שוכח את תלמודו "ואח, ואם הוא מנצל את הזמן לרכישת ידיעות התורה שהם עצם החיים, החיים 23582 

ואם מפסיד , כי רכישת ידיעות התורה היא בבחינת העמדת תולדות, הריהו דומה לאשה שיולדת וקוברת 23583 



ולכן על , ה לקבורת התולדות שהולידהרי זה דומ, י שיכחה משום שאיננו חוזר על לימודו"את הידיעות ע 23584 

 23585 .שלא יזדרז לחזור וכדומה, י עצלות"ומכל שכן שלא לגרום לכך ע, האדם לדאוג שלא ישכח את תלמודו

כאמרו זמר בכל יום זמר , ב"עוד הוא מפסיד העיקר בעוה, ז"שמלבד ההפסד בעוה, עקיבא בא ומוסיף´ ור 23586 

אשרי מי שבא ´ ש בגמ"וכמ, ב בשמחה ובשירים"והוהוא יגרום לך שתהא לע, י"בכל יום וכפירוש רש 23587 

 23588 .ב הוא למי ששמר את תלמודו והביאו בידו"היינו שעיקר האושר בעוה, (.´פסחים נ) לכאן ותלמודו בידו

ניתי ונחזה עד כמה יש לחזור ולשנן בדברי תורה שלא יבוא לידי , וממידתם של ראשונים אלה האמוראים 23589 

ל מאי טעמא לא אתו "א, נגה ולא אתו רבנן, (דרב כהנא) ב קמיהרב אשי הוה יתי´ ש בגמ"כמ, שכחה 23590 

סעודת פורים שאכלה בלילה , ל לא שמיע ליה למר הא דאמר רבא"א, דילמא טרידו בסעודת פורים, רבנן 23591 

הרי לך כמה היה , (7´מגילה ז) תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה, לא יצא ידי חובתו 23592 

ורק אז דמי ליה , עד שאפילו על דבר קטן וקל לזכור חזר ושינן ארבעים פעמים, תורה יקר להם כל דבר 23593 

כי אף שדומה עליו כמונח בכיסו הלא , ועוד יש אומרים שגם אז לא פסק מלחזור, כמאן דמנח בכיסיה 23594 

ומשום שגם דבר הנחבא ומונח בכיס אינו בטוח ושמור , אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, אמרו 23595 

 23596 .(נחלת אליעזר)  .בודמאי

 23597 

 23598 מאמר שו

 23599 אלהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק´ שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה

 23600 .(ח"ז י"דברים ט)

ששנו חכמים על שלושה דברים העולם , ג אל תהא קץ בדין שהוא אחד משלוש רגלי העולם"אמר רשב 23601 

, (ילקוט) א תטה את הדין שאתה מזעזע את העולםתן דעתך של, על הדין על האמת ועל השלום, עומד 23602 

, וכי יעלה על הדעת להיות קץ בדין, לכאורה אינו מובן הצורך באזהרה החמורה שלא להיות קץ בדין 23603 

 23604 ?כ להזהיר על זה"שצריך כ, אפילו אם לא היה הדין מעמודי העולם

ל שמי "מה שאמרו חזראשית כל , אולם כאשר נתעמק בדבר נמצא טעמים גדולים על נחיצות הדברים 23605 

אם תלמיד חכם אומר , (´משלי ז) עליו נאמר המקרא ועצומים כל הרוגיה, שהגיע להוראה ואינו מורה 23606 

תנחומא ) הרי זה מחריב את העולם, שלום עליך נפשי, לעצמו מה לי בטורח הציבור ומה לי בדיניהם 23607 

צריך לקחת בחשבון שהוא , שמסרב לעסוק בדיני תורה מחמת הטורח, אדם גדול הקץ בדין, (משפטים 23608 

 23609 .מבטל אחת מרגלי העולם

אמר לו רבי , נכנס בן אחותו ומצאו בוכה, מעשה ברבי אבא כשהיה מסתלק מן העולם, איתא בתנחומא 23610 

יש גמילות חסדים ? הרי תלמידים יושבים לפניך, האם יש תורה שלא למדת ולימדת, מפני מה אתה בוכה 23611 

אמר לו בני עליה , תת רשות על עצמך להתמנות על צרכי ציבורהיית מתרחק מן הדינים ולא נ, שלא עשית 23612 

הרי קמן שלמרות כל מעשיו , שמא אתן דין וחשבון על שהייתי יכול לעשות דיניהם של ישראל, אני בוכה 23613 

 23614 .הכבירים הרגיש בעצמו חסרון על מה שלא עסק בדין

שורת הדין ואינם עומדים כלל הנוהגים להיכנס תמיד לפנים מ, ויתכן שהדברים נאמרים כלפי אנשי מעלה 23615 

לא נחרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עשו , ומרגלא בפומייהו, על שורת הדין 23616 

משום שהוא מיישר את , ל שלא לזלזל בשורת הדין"כ הדגישו חז"ואעפ, (7´מ ל"ב) לפנים משורת הדין 23617 

והיו בני אדם הולכים , לא היו בה ציוניםוכעין מה שהמשילו את הענין למסילה ש, האדם בדרך הנכון 23618 

ה למשה פנה "כך אמר הקב, אמר המלך לשלטון שלו קבע בה ציונים שיהיו בני רואים אותם, וטועים בה 23619 

 23620 .(ילקוט שופטים) את הדרך לפני ישראל ועשה להם שופטים שיהיו מורים להם ולא יהיו טועים מן התורה

מפני שאחרת יכול , ריך קודם כל לדעת מה הוא שורת הדיןצ, אך מי שרוצה להיכנס לפנים משורת הדין 23621 

ולא עוד , רק אחרי שיודעים את הדין אפשר להיות כונס בתוך שלו ולעשות לפנים משורת הדין, להשתבש 23622 

, ואין לך שיבוש גדול מזה, אלא זה שקובע לעצמו דרך של וויתורים עלול הוא לדרוש גם מזולתו וויתורים 23623 

ואם רוצה לוותר משלו תבוא עליו , את שורת הדין ולא לדרוש יותר מאחריםוהעיקר שצריכים לכוון  23624 

 23625 .ברכה

כדי שיוכל , שלא יתעצל האדם מלהגיע לדרגה הגדולה הנחוצה לדיין, ל"ועוד יש לפרש דרישת חז 23626 

אפילו מי שידיעותיו , ולהסיר מורא בשר ודם לגמרי מלבו, להתעלות על כל מיני חישובים של כסף וכבוד 23627 

, שאך בקשת האמת היא נר לרגלו, עדיין אין זה די אם אינו בעל אופי מיוחד, פיקות לתפקידבתורה מס 23628 

 23629 .הרי הוא בכלל קץ בדין בזה שהוא נוטל לעצמו עטרה שאינה הולמת לו, ואם חסרות לו תכונות האלה

ן ושלושת, ובאמת בלי הדין גם שני העמודים האחרים של אמת ושלום אין להם קיום כדאיתא בירושלמי 23630 

והיות שהדיין שדן דין אמת , (ב"ד ה"ירושלמי תענית פ) נעשה הדין נעשה האמת נעשה שלום, דבר אחד 23631 

מובן מאליו , משום שיש בזה קיום העולם, (´שבת י) ה במעשה בראשית"לאמיתו נעשה שותף להקב 23632 

 23633 .ולהיות מבני עלייה´ שדרוש ממנו להיות דבוק במידותיו ית



וזה , וכל מי שרוצה להשתמש בחותם זה מוכרח להיות ראוי לכך, (ה"שבת נ) ה אמת"חותמו של הקב 23634 

ברם האמת שלנו אינה אמת מוחלטת משום , דוקא אחד שכל מגמתו היא זיכוי הרבים ואהבת האמת 23635 

ולכן נוסף לכל שאר המעלות הנחוצות לדיין , (7ה"יבמות ס) שאצלנו מותר למשל לשנות מפני דרכי שלום 23636 

ומאידך לרדת , (א"משלי ל) שיוכל מחד להיות בבחינת פתח פיך לאלם, מוכרחת לו הבנה במילי דעלמא 23637 

אחרי כל זאת מי הוא זה יערב לבו לגשת אל כס המשפט אם לא , (7ט"ב פ"ב) לסוף דעתם של הרמאים 23638 

 23639 .(המוסר והדעת)  .בכוונות הכי טהורות

 23640 

 23641 מאמר שז

 23642 טו את העם משפט צדקאלהיך נותן לך לשבטיך ושפ´ שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה

 23643 .(ח"ז י"דברים ט)

כי הנה נצטוו בני ישראל בביאת , והאמת יורה דרכו שכוונת הפסוק כך הוא, ולכאורה מלת לך מיותר הוא 23644 

פ חכמת התורה ולקיים "אשר מהם תצא ידיעת המשפט ע, הארץ להושיב על אדמתם בתי משפט 23645 

כ "א, יצרו של אדם נוקפו וממאן לקיים, אך בדברים שנפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להן, המשפטים 23646 

דברים שבסתר מי יכריחנו , והא תינח על דברים שבגלוי, נצטוו למנות שוטרים לרדות העם ביד חזקה 23647 

 23648 ?לקיים

ומוסר , חכמה היינו ידיעת הדינים, ל"בו ז´ ופי, (´משלי א) לדעת חכמה ומוסר, ל"י ז"אמנם כבר כתב ר 23649 

נמצא כי שופטים ושוטרים , וזה נקרא מוסר, ת"מצא בהעובר על דהיינו לידע האבדון וההפסד הגדול הנ 23650 

וגם על השופטים , כי המוסר הוא שוטר על האדם במסתרים באין רואה ואין שומע, היינו נגד חכמה ומוסר 23651 

כי הוא השוטר היותר , ושוטרים נגד מוסר, וזה שרמז הכתוב שופטים נגד לימוד חכמה, בעצמם לקיים 23652 

וגם , תתן בלבך שוטר המוסר להיות סתר כבגלוי, זהו שרמז הכתוב תתן לך לעצמךו, גדול בסתר כבגלוי 23653 

 23654 .שוטר על השופטים בעצמם

ובמה , כי אין לנו עתה בגלותנו שופטים ושוטרים על קיום התורה, ובזה נקיים מלכיות שתמליכוני עליכם 23655 

המוסר הוא הוא הרודה  י לימוד"ע, י טובה מרדות אחת בלבו של אדם"אם לא ע, עלינו´ נמליך אותו ית 23656 

, (.ז"ה ט"ר) ל"וזה מלכיות שתמליכוני עליכם שאז, ברצועה קשה את האדם לקבל עול מלכות שמים 23657 

 23658 .(ח"ק´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ר"ובזכות זה יבוא זכרוננו לפניו לטובה אכי

 23659 

 23660 מאמר שח

 23661 משפט צדק אלהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם´ שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה

 23662 .(ח"ז י"דברים ט)

? ומנין שמעמידים שוטרים, ל שופטים תתן"ת? מנין שמעמידים שופטים לישראל (7ז"סנהדרין ט) ´במס 23663 

, ל בזה על המפורש בפסוק"לא נתבאר לי מה חידשו חז, ל"תורה תמימה מקשה וז´ בס, ל שוטרים תתן"ת 23664 

ואפילו בזמן שאין שוטרים , בות זה את זהואולי החידוש הוא דאין מצוות העמדת שופטים ושוטרים מעכ 23665 

וזה מדויק בלשון , ומפרשים כמו דהלשון תתן כתוב אצל כל אחד ביחוד, מעמידים שופטים וכן להיפך 23666 

 23667 .ל"ל שוטרים תתן עכ"ל שופטים תתן ת"הברייתא ת

כי אפילו דברים שמבינים בשכל כמו שופטים , ל מלמדים לנו דבר גדול"כי חז, ד נראה לומר"ולענ 23668 

וכל אומות העולם יש להם שופטים , באשר מדינה לא יכולה להתקיים בלי שופטים ושוטרים, ושוטרים 23669 

´ אלא מפני שהתורה הק, אבל אתה לא תמנה שופטים ושוטרים מפני שהשכל מחייב אותך, ושוטרים 23670 

מנין שמעמידים שופטים מפני שכתוב בתורה , ל"לכן אומרים חז, אמרה שנעמיד שופטים ושוטרים 23671 

ל אומרים לא "כמו שחז, ה ציוה לעשות"יהודי צריך לעשות הכל מפני שהקב, טים ושוטרים תתןשופ 23672 

 23673 .ה גזר לא לאכול חזיר וזוהי מלכות שמים שלמה"אלא אפשי אבל הקב, תאמר אי אפשי בבשר חזיר

שאם יקיימו מצוה זו הגם היותה חוקה , לכן כתוב זאת חוקת התורה, חוקת אומר´ בפ´ האור החיים הק 23674 

כי קיום מצוה בלא טעם יגיד , לאמר´ מעלה עליהם הכתוב כאילו קיימו התורה אשר ציוה ה, לא טעםב 23675 

´ ואולי כי לטעם זה רצה ה, והסכמת הנפש לקיים כל מצוות הבורא וה לך האות, הצדקת האמונה 23676 

 23677 .ל"שתתמסר להם המצוה בדרך חוקה עכ

ש החובת הלבבות עבודת "כמ, ה"להקב יהודי צריך לדעת כי כל אבריו וחושיו ומחשבתו הכל משועבד 23678 

, ולא יבקש כי אם רצונו, ולא ישמח כי אם בעבודתו, ולא ישמש אלא ברצותו אותו, ל"וז´ האלוהים פרק ה 23679 

וכן בכל תנועותיו לא יעתיק רגל ולא יניע עפעף אלא אחר הפקת רצון אדוניו , ולא ירוץ כי אם בשליחותו 23680 

אלחנן וסרמן ´ שפעם אמר הגאון ר, ל שסיפר"ש כהנמן זצוק"הגרי´ שמעתי מהגאון מפוניבז, ל"בהם עכ 23681 

ובאמצע אמר מדוע אמרה התורה , ל"חיים סולוביציק זצוק´ ל חידושי תורה לפני מרן הגאון ר"ד זצוק"הי 23682 



אנחנו צריכים רק להבין מה , חיים ואמר לו זה לא עסק שלנו מדוע אמרה התורה ככה´ הפסיקו ר, ככה 23683 

 23684 .וע אומרת התורה ככהאבל לא מד, אומרת התורה

אפילו , ה"וצריכים תמיד להיות מוכנים לעשות רצונו של הקב, ה"העיקר אנחנו עבדים וחיילים להקב 23685 

א לאדם לסמוך "כי א, צריכים לעשות אך ורק מפני שהתורה אמרה לעשות, דברים שהשכל מחייב את זה 23686 

איר התפאר כי הוא יכול לטהר שרבי מ, ´ל מקלם על מה שהובא בגמ"כמו שאמר הסבא זצ, על השכל שלו 23687 

כי , אלא הראה איך לא יכולים לסמוך על השכל, מ לא התפאר בפלפול של הבל"ר, ן טעמים"שרץ בק 23688 

ן "ובכל זאת אם התורה אמרה כי שרץ מטמא מוכרחים לומר כי כל הק, נ טעמים"הלא הוא יכול לומר ק 23689 

 23690 .טעמים הם בלתי נכונים

אלא עליו רק להסתכל , על שכלו אפילו כשהוא חכם כרבי מאיר מכאן נלמוד איך שהאדם לא יכול לסמוך 23691 

חברי , אנשים בעלי שכל מלומדים גדולים, ולדוגמא רואים את זה בזמננו, ולחפש האמת בתורה הקדושה 23692 

תסמרנה , אשר מלבד ההפקרות הם הורסים משפחות שלמות, כנסת יחוקקו חוק על הידועה בציבור 23693 

כי השכל תלוי מי , אבל התירוץ הוא אם אין תורה הכל כשר וישר, נורא ואיום הדבר הזה, שערות ראש 23694 

פ שזה הורס משפחות "יכולה להיות מוכרת גם הידועה בציבור אע, אם היצר הרע שולט עליו, שולט עליו 23695 

לפיכך עלינו לזקק את שכלנו ולשעבדו לאור , ן טעמים להכשיר השרץ הזה"ויכולים למצוא ק, שלמות 23696 

 23697 .(סרדרכי מו)  .´התורה הק

 23698 

 23699 מאמר שט

 23700 אלהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק´ שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה

 23701 .(ח"ז י"דברים ט)

שמכין וכופתין , ושוטרים הרודין את העם אחר מצוותן, שופטים דיינין הפוסקים את הדין, ל"י ז"אומר רש 23702 

ינוך מובא שמצווה למנות שופטים ושוטרים ובספר הח, במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט 23703 

ויצוו כראוי לעשות , ויחזירו הנוטים מדרך האמת אליה בעל כרחם, בישראל שיכריחו לעשות מצוות 23704 

ויקיימו הגדרים על העובר עד שלא יהיו מצוות התורה ומניעותיה צריכות , וימנעו הדברים המגונים 23705 

 23706 .לאמונת איש ואיש

שכל קיום המדינה , בשלמא מלכותא דארעא מובן מאד, וי שוטרים בישראלויש להתבונן במצוה זו של מינ 23707 

אבל , ויותר בשוטרים הרודים בעם כדי שיקבלו עליהם את דין השופט, תלוי בשופטים העושים משפט 23708 

הבחירה נתונה ביד האדם , בעולמה של תורה המושתת על ציווי ובחרת בחיים, בעולמו של כלל ישראל 23709 

ויתכן ויש צורך בשופט כדי לברור את הדין מאחר , השכל בכל תאות הנפששהוא יגיע להמשיל את  23710 

אפילו על , כל אחד יודע שחייבים לשמוע דברי החכם, אבל אחרי שנפסק הדין, והאדם לוקה בחוסר ידיעה 23711 

 23712 .ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין

וכל שכן , א שייך בזה כפייהשזה ענין של בחירה של, ממילא הענין הופך להיות נושא של בין אדם למקום 23713 

? כ לשם מה היה צורך במינוי שוטרים"וא, בפרט שזה נוגד כל כוונת התורה בקיום המצוות, שוטרים 23714 

אפילו כשיש לו שופט המברר לו את , כ אלא מכאן רואים כמה גדולה השליטה של הטבע על האדם"וא 23715 

ואין זה , רוש ממה שטבעו מכתיב לועד כי אינו יכול לפ, כ חזקה עליו"אבל שליטת הטבע היא כ, האמת 23716 

 23717 .וצריכים כפייה כדי להחזירו לדרך, בעיניו מה שהוא רוצה זוהי האמת, משנה אם מבררים לו את האמת

אף כי הדבר , צריך כפייה חזקה מבחוץ כדי לחזור בתשובה, וכן הדבר על חזרה בתשובה בחודש אלול 23718 

, וגער ביצר הרע המשיאך ללכת בדרכי לבך ש"וכך כתוב באורחות חיים לרבינו הרא, נשמע כסתירה 23719 

שהחוטאים לא ישובו אם לא יהיה לנפשם , ובספר הישר לרבינו תם מובא גם כן, צריך לגעור ולכפות 23720 

ורק לימוד המוסר , וזה גם אצל הראשונים וכל שכן אנו בזמננו, רואים שאין עצה אלא כפיה וגערה, גוער 23721 

 23722 .ים בתשובהזוהי העצה היחידה להגיע להישג, בהתפעלות

ותקע ראשו בין ברכיו , אלעזר בן דורדיא איך הרגיש את הנחיצות לכפות את עצמו´ וכן אנו רואים אצל ר 23723 

שער ) רבינו יונה אומר בשערי תשובה, בלי זה לא היה מצליח, זוהי הכפיה שכפה את עצמו, וגעה בבכיה 23724 

, להיות העוונות כלא היו אך לא תטהר הנפש טוהר שלם, לכל תשובה תמצא סליחה, (´ראשון אות ט 23725 

לו עון ואין ברוחו ´ וכן כתוב אשרי אדם לא יחשוב ה, זולתי כאשר יטהר האדם את לבו ויכין את רוחו 23726 

אך לפי רוב הכיבוס , כי המעט מן הכיבוס יועיל בו להעביר הגועל ממנו, וכענין הבגד הצריך כיבוס, רמיה 23727 

שכאשר אדם חוטא לחבירו או עובר על איזה דבר , ולפלא שלא מוצאים דרישה כזו במילי דעלמא, תלבן 23728 

לא כן כאן , ואחרי שנסלח לו אין יותר מקום להשתדלות נוספת, הוא משתדל עד שמשיג סליחה, מלכות 23729 

 23730 ?אנו רואים שיש צורך בכיבוס אחר כיבוס מדוע

ו מעשה החטא בעצמ, משאר חטאים כלפי הזולת או כלפי המלכות, אלא שמשונה הוא החטא כלפי הבורא 23731 

והחטא נוטע באדם את , כי עבירה גוררת עבירה, אבל התוצאות מהחטא הן נוראות, כ נורא"אולי לא כ 23732 



ומשוחד ממנו , והאדם נעשה חד עם החטא. ואי אפשר לדעת היכן זה ייעצר, המשיכה לעוד חטא נוסף 23733 

כאילו  י השוחד נעשה חד"כי ע, מדוע השוחד יעוור עיני חכמים, ל"י ז"וכמו שמפרש רש, ודבוק בו 23734 

 23735 .ואז הוא נוטה לצדד לזכותו ואינו מסוגל לראות אחרת, חד הוא, השופט הוא עצמו הבעל דין

כי אם צריך להוציא ממנו את השוחד , ולא מספיק על זה סליחה, החטא פועל בתוכו מהפכה, כן האדם 23736 

מעווני שאחר שאמר הרב כבסני , שכך היתה תפילתו של דוד המלך, והחטא כלא היה, ולחזור לקדמותו 23737 

לא הסתפק בזה אבל המשיך להתפלל השיבה לי ששון , ומחטאתי טהרני אף כי יש כאן כיבוס וטיהור 23738 

, אלא ביקש לשוב למצב הקודם, דוד המלך לא הסתפק בבקשת הסליחה, ישעך ורוח נדיבה תסמכני 23739 

יעה שקודם החטא היה אצלו החטא ביד, זו הרי היתה התביעה על אדם הראשון, שהחטא כאילו לא היה 23740 

 23741 .והרגשה זו היא מציאות חדשה שלא פסקה ממנו, אבל אחרי שנכשל נעשה אצלו החטא בהרגשה, בלבד

 23742 

ואין אנו נכשלים בהם ולא מתאוים , יש כמה חטאים שהם אצלנו בידיעה בלבד, כך אצל כל אחד ממנו 23743 

עכשיו  ואם עד, אז הטעימה הזו גורמת שהחטא מושל עליו,ו טועמים טעם חטא "אבל אם ח, להם כלל 23744 

ויותר קשה , עכשיו הוא כבר בגדר בעל הבית ושולט עליו, היצר של זה החטא היה אצלו בגדר אורח 23745 

 23746 .להתפטר ממנו ולהיות כלא היה

כי האדם , על כן צריכים את השוטרים גם בחטאים שבין אדם למקום, על כן התורה מחייבת את הכפייה 23747 

על זה צריך , א להגיע למצב שהעוונות כלא היואל, צריך כפייה כדי שלא להסתפק בבקשת סליחה רפויה 23748 

כדי למנוע את התוצאות של העבירה שהן יותר קשות , לשרש ולעקור את השוחד מלבו את שוחד העבירה 23749 

ולא , ועל כן עלינו באלול זה להתחזק ולכפות את עצמנו ללמוד מוסר ולמרוד ביצר הרע, מהעבירה גופה 23750 

 23751 .(דגל המוסר)  .ם חטאלתת לו להיכנס לתוכנו ולא להטעימנו טע

 23752 

 23753 מאמר שי

 23754 אלהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק´ שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה

 23755 .(ח"ז י"דברים ט)

והיה לו פרדס אחד והיה , ד למלך שהיו לו בנים הרבה והוא אוהב את הקטן יותר מכולם"ל למה"אר 23756 

לבני הקטן , אני את הפרדס שאני אוהבו מכל מה שיש ליאמר המלך נותן , אוהבו יותר מכל מה שהיה לו 23757 

כי נער ´ שנא, ה מכל האומות שבראתי איני אוהב אלא לישראל"כך אמר הקב, שאני אוהבו מכל בני 23758 

נותן אני את מה , אוהב משפט´ כי אני ה´ שנא, מכל מה שבראתי איני אוהב אלא את הדין, ישראל ואהבהו 23759 

 23760 .(שופטים´ ר פ"מד) ים ושוטריםהוי שופט, שאהבתי לעם שאני אוהב

ש "כמ, וכל העונשים אין בהם ויתור כל דהו, ק יראה שהתורה מענישה על כל שמץ חטא"המעיין בתוה 23761 

ולכאורה , ה שהוא ותרן"שאסור לומר על הקב, ה ותרן יותרו מעוהי"כל האומר הקב, (ה"שקלים פ) ל"חז 23762 

תמיהות אלו באות מחמת שאין אנו ? הויתור ואיזה פגם הוא, ה ותרן"הלא נאה ומתאים מאד שיהיה הקב 23763 

לא היה עולה על הדעת כלל , דאילו היינו יודעים מהותו של שכר ועונש, יודעים כלל מהו שכר ועונש 23764 

, ´אמת וכו, כמו שיש מדות חסד, ה"משפט הריהו מידה שהיא אחת ממדותיו של הקב, ה ותרן"לומר שהקב 23765 

ב  ועז מלך משפט אה, וטבעה של מידה זו הוא משפטמהותה מציאותה , כ ישנה מידה של משפט"כמו 23766 

 23767 .תורה היא משפט, עוזה של מלכות הוא משפט, (ט"תהלים צ)

מהותה וטבעה של מידה זו שהיא מדקדקת על חוט השערה ואין בה שום , מידה זו מכונה בשם דין מלכות 23768 

כשמבינים אנו מידת ו, והיא נוקמת ונוטרת על כל חוט השערה משום שזה מציאותה, (.´ק נ"ב) ויתור 23769 

שבמשפט אין שייך ויתור , ה שהוא ותרן"א לומר על הקב"הרי פשוט לנו שאסור וא, משפט על דרך זה 23770 

והוא יענם בעמוד ´ אהוביו של מקום קוראים אל ה, משה ואהרן, (ט"תהלים צ) משה ואהרן בכהניו, כלל 23771 

כ אל נושא היית להם "ואעפ, הואבכל ביתי נאמן  (ב"במדבר י) הוא משה שעליו נאמר, ענן ידבר אליהם 23772 

 23773 .ונוקם על עלילותם

עד , שזה היה חטא שמן הנמנע להשיגו, שאמר משה בעלילה אתה בא עלינו, (ג"י דברים ל"רש) ל"ואחז 23774 

משום דכך הוא סוד המשפט , ז נוקם על עלילותם ולא ויתרו כלל"ועכ, משה כינהו בשם עלילה´ שאפי 23775 

שהלומד תורה ורואה חומר הדין בא מזה לידי , (ד"י פ"מס) טולוצ´ וזהו שכתב הח, שאין שם ויתורים 23776 

נענש בשביל , אחרי כל האהבה הגדולה, כשרואים כי הוא אברהם האהוב לקונו אחרי כל זאת, זהירות 23777 

 23778 .במה אדע

כשלומדים , ונענש אברהם עליו, ישראל זכו בקרבנות בזכותו, במה אדע שאין לנו מושג בגודל קדושתו 23779 

מכירים מזה , כל כחוט השערה, יך שהתורה מדקדקת ומענישה על כל חטא דק מן הדקא, ומתבוננים בזה 23780 

ה "וכשמבינים כן אין שייך להקשות למה לא יהיה הקב, חומר הדין ומתחילים להבין מהותו של משפט 23781 



שהרי זוהי מציאותה ומהותה , שהוא מן הנמנע, שזהו כאילו שהיינו מבקשים שחסד לא יהיה חסד, ותרן 23782 

 23783 .זושל מידה 

א שיהיה "הרי א, כמו כן כיון שמציאותה של מידת משפט הוא דקדוק על כחוט השערה בתכלית הדקדוק 23784 

הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט פעלו של , (.´ק נ"ב) שבויתור כל דהו כבר אין זה משפט, שם ויתור 23785 

ם שאין בו שום ומשפט מהותו הוא תמי, משום שכל דרכיו משפט, ה הוא תמים בלי ויתור כל דהו"הקב 23786 

 23787 .(ז"ע´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ויתורים

 23788 

 23789 מאמר שיא

 23790 אלהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק´ שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה

 23791 .(ח"ז י"דברים ט)

ס "הגרי, (7ט"יבמות ק) לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת בין יריכותיו וגיהנום פתוחה לו מתחתיו 23792 

, עליו לשים לב ולאחוז באמצעים של דיין, אלא כל אדם שעביד דיניה לנפשיה, ל אמר לאו דוקא דיין"ז 23793 

ויש לו , כי זהו עיקר התשובה, בחודש אלול צריך האדם להתעורר ביותר לעשות ולהרבות מעשים טובים 23794 

נה מתוך חשבון אלא כל פעולותיו תהיי, להיזהר שמעשיו לא יהיו מכוח ההרגל כמצוות אנשים מלומדה 23795 

 23796 .(ג"פרק מ)א  "וכן איתא בפרקי דר, הנפש

ולהתבונן במוסר בחודש , מה תהיה סיבה ראשונה שיתעורר אדם לפקח על מעשיו, ל"ס וז"כתב מרן הגרי 23797 

והיא היתה , א והתקינו לתקוע שופר באלול"סמכו על פדר, ע חרדו על הדבר"רבותינו הקדמונים נ, אלול 23798 

כמאמר הכתוב אם יתקע שופר , משנתו ומהבלי טרדותיו לפקח על מעשיוהסיבה הראשונה לעורר אדם  23799 

 23800 .(´אור ישראל מאמר ז) ל"בעיר והעם לא יחרדו עכ

כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו , פ שתקיעת שופר גזירת הכתוב רמז יש בו"ם כתב אע"הרמב 23801 

זה נהגו כל בית ישראל להרבות  ומפני ענין, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, מתרדמתכם 23802 

הלכות תשובה ) ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכפורים יותר מכל השנה, בצדקה ובמעשים טובים 23803 

 23804 .(´ד´ פרק ג

, ומוכרחים אנו לתקנת רבותינו שהוא לימוד המוסר, ר נאבד חוש השמיעה להתעורר מקול שופר"בעוה 23805 

היתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר , י בהקדמתו"וכבר תבע המס, ז מתעוררים לצאת מההרגל"שעי 23806 

? ונניחהו למצות אנשים מלומדה, ומה שחייבים אנו לבוראנו חובה רבה נעזבהו להרגל, לא נתחייבנו בהם 23807 

אך כאשר מגיע הוא למילי דשמיא הוא , והנה כל היום אדם עושה את עבודתו ברוח חיים ובמרץ רב 23808 

 23809 .תעורר מן השופרומאבד חוש השמיעה בכדי לה, מתקרר

והתקדשתם והייתם , מטמאין אותו הרבה, ל אדם מטמא עצמו מעט"אמרו חז, ולא תטמאו בהם ונטמתם בם 23810 

ולכן מוכרחים אנו להזדקק לכעין קולו , (ט"יומא ל) אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה, קדושים 23811 

לנו רבותינו לעסוק בלימוד כאשר הורו , בקול עצב ובשפתיים לוהטות, של שופר והוא לימוד המוסר 23812 

.ולא מתוך ההרגל כמצוות אנשים מלומדה, בכדי שעבודתנו עבודת הקודש תהיה מתוך התלהבות, המוסר 23813 

 23814 .(המוסר והדעת)  

 23815 

 23816 מאמר שיב

דברים ) לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד כי השוחד יעֵור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים 23817 

 23818 .(ט"ז י"ט

השוחד עוקר , אלא יעור עורון כפשוטו, אין התורה אומרת יחסום עיני חכמים, חכמים כי השוחד יעור עיני 23819 

אלא ברצונו ודאי שידון , ואין המדובר שהוא לוקח שוחד כדי להטות את הדין, את עיניו החכמניות לגמרי 23820 

ר כבר יש כאן חולשה כזו שכב, שכשהוא נוטל פרוטה אחת שוחד, ומגלה לנו התורה סוד גדול, דין אמת 23821 

כל החכמה הלא ! הרי כתוב יעור עיני חכמים ומה יש עוד בחכמה מלבד העינים, נפסדת כל חכמתו לגמרי 23822 

תיכף להשוחד פסילנא לך , כבר אינו רואה אינו יודע! עיור ממש, והנה השוחד מעור, אינה אלא עינים 23823 

 23824 ?הלא מקודם הוא ידע הכל ברור, ואיך נאבדה כל חכמתו! לדינא

 23825 

ומבהיל הוא ! הכל אבד בתכלית, כשיש כאן רק חולשה שוב אין כלום, סוד הדבריםהתירוץ הוא כי כן  23826 

ל "עליו אמרו חז, יושבים בקרונין אחת, ש לומר לפניו קדוש"שביקשו מלה, ר במצבו"להתבונן על אדה 23827 

ר "ונאבדה כל דרגתו הרמה של אדה, כי טוב העץ למאכל, ששיחדה אותו נגיעה כל שהיא לפי מצבו הרם 23828 

, ומזה אנו רואים עד כמה שכהה ודלה היא המלה חולשה, ואמר שתי רשויות יש, ל מין היה"עד שאחז 23829 

 23830 !כלה ונפסד כל המצב לגמרי, אלא היא אבדון ממש, לענין החולשה האמיתית שבסוד ההיעדר והחסרון



 23831 לומדים (7ו"פסחים ס) ל"וחז, לפי שבא לכלל כעס בא לכל טעות, (א"א כ"ספרי מטות ל) ה נאמר"על מרע

הלא אי אפשר ודאי , מזה כל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ואם נביא נבואתו מסתלקת ממנו 23832 

´ ומה זה בא לכלל כעס במצב של ותמונת ה, ה"להשיג בשכל אנושי התורה והקדושה בכעסו של מרע 23833 

מן שהיה שכל ז, אומרים עליו אשרי לילוד אשה שכך מובטח (´ז´ י במדבר ט"רש) ל"כמו שאמרו חז, יביט 23834 

אבל בכל זאת הלא היה בו משהו ממציאות , ובכעס קדוש כזה, ובמצב כזה, רוצה היה מדבר עם השכינה 23835 

 23836 .אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, ה כל חכמתו"וגם בזה כבר לא עמדה למרע, ההיעדר והחסרון

, י חכמים ממשיעור עינ, נאבד ונפסד הכל, שאם רק נוגעים בה, זהו סוד החולשה הטמון במציאות ההיא 23837 

אף , אם ישאלו אותנו על תינוק אם הוא נקרא אדם בודאי נשיב בשלילה, כבר כלה ונפסד עצם הדבר 23838 

מאוויים , יש לו תשוקות אחרות, ס הנה תינוק אינו אדם"ואולם סו, שבודאי הוא אדם בכל מבנהו ואבריו 23839 

וכאשר , הוא מחליף צורתו אז, ונהיה יותר שלם, וכשהוא מתבגר יותר ומתוסף לו שכל וגבורה, אחרים 23840 

ואולם כל עוד שתחסר לו בשלמות , הוא מתבגר יותר הוא משתנה עוד יותר ומתוספת לו עוד מעט שלמות 23841 

 23842 .עד שילד אי אפשר לקרוא לו אדם, וחולשה היינו שאין כאן מציאות, עדיין הוא בסוד החולשה

בו הענין אשר נתן אלוהים לענות כי באמת השם אל ל, דברינו אלו מבוארים ביתר אריכות בדעת תבונות 23843 

, איש לדרכו נלאים ועייפים, לראותו בני האדם רצוא ושוב יום ולילה לא ישבותו, יתמה מאד על החפץ, בו 23844 

היום , על עולם של תוהו שבין לילה היה, על הבל הבלים שאינו כלום, על אכילה ושתיה, ולמה הם עמלים 23845 

אלא היה ראוי שלא , ויבין כי לא על דבר זה נברא האדםאבל מי שייטיב לראות יראה , כאן ומחר בקבר 23846 

 23847 .כי לכן נוצר וניתן בו דעת וחכמה רבה ולא להרבות בסחורה, יהיה עסקו אלא בהשגת כבוד קונו

כי בהיות שהלכו אחרי עיניהם והשליטו , ותראי שזהו מה שקרה לאדם מתחילה ולזרעו אחריו כיום הזה 23848 

, ולאדם אמר מתחילה בזעת אפיך תאכל לחם, עמהם בהסתר פנים ה הלך"כ גם הקב"ע, הגוף ולא הנשמה 23849 

והרי החכמה הלכה תמיד ונסתלקה מבני , וגם הנפש לא תמלא, ומהיום ההוא והלאה כל עמל האדם לפיהו 23850 

 23851 .וזה כלל גדול בגבול אשר הוגבל בו שכלו כך הם מחשבותיו של אדם ותאוותיו, האדם

אלא אדרבה כל תינוק בורח מבית , ולא יתאוה אליה כללהלא תראו הנער הקטן לא יכיר מהי החכמה  23852 

וברבות דעתו ונרחב גבולו ישוב , הספר ולא יחשוב שיש טוב כי אם ההבלים אשר הוא מתעסק בהם 23853 

, זוהי התמורה, ועל דבר זה לפי כל עילויו כך הוא לכללות המין האנושי, להתאוות דברים מתוקנים יותר 23854 

סוד גדול כזה טמון במציאות , יכול להיות תינוק הבורח מבית הספר ר"ומאדה, ר"מנער יכול להיות אדה 23855 

 23856 .עיור ממש, כי השוחד יעור, סוד החולשה כזה עד שהכל נאבד בו, השניה

ה אחרי כל גדולתו "אאע, סוד מציאות זאת הוא חומה, כל סוד השלמות הוא סוד הגבורה, ומאידך גיסא 23857 

כי השכל , וזאת לדעת, רי ממציאות ההיעדר והחסרוןאם הוא נקי לגמ, ה לדעת אם חומה היא"רצה הקב 23858 

אלא שיש סוד כי כל החכמה והשכל יכולים , שאי אפשר להזיזו בשום אופן, מצד מציאותו הוא חזק כברזל 23859 

אך ורק , לא ציווהו על דבר נוסף, ה אמר בצואתו לשלמה בנו וחזקת והיית לאיש"דוד המלך ע, להאבד 23860 

ישנם , שבכל מקום שכתוב אנשים צדיקים וכשרים (´ז ד"ר ט"במ) ל"זוזה בגדר מה שאמרו ח, להיות איש 23861 

 23862 .בהכרח הכוונה לצדיקים וכשרים, אבל אם התורה קוראה לו איש, שמות אחרים שהן בחינות אחרות

ז אם אך נכנס בו משהו "ובכ, ועוד בלי תורה, אין אנחנו יודעים כלל מהו אדם מצד המציאות עצמה 23863 

, שוב לא יוכלו לקראו איש, אין כאן כל מהות הדבר, הכל נאבד ונפסד, ממציאות ההיעדר והחסרון 23864 

, היה ממרמר ומסגף עצמו, ל מה היה עושה אברהם"כ אמרו חז"וע, והאבות הקדושים הטיבו לדעת מזה 23865 

לכן שמרו עצמם היטב , כי השוחד יעור, הוא ידע כי אם אדם רק נוגע במציאות החולשה הכל נאבד ממש 23866 

מעתה מי יוכל להתבונן איזה , למנוע כל רצון כל דהו, היה ממרמר ומסגף עצמו, יעהלבל יגעו בשוחד ונג 23867 

ועד כמה אצלנו נאבד האדם ממש מבהיל הדבר , ברצון שלנו, סוד של חולשה טמון במעשה שלנו 23868 

 23869 .(דעת תורה)  .למתבונן

 23870 

 23871 מאמר שיג

דברים ) ף דברי צדיקיםלא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד כי השוחד יעֵור עיני חכמים ויסל 23872 

 23873 .(ט"ז י"ט

?, למה אסור ליטול לזכות את הזכאי, י"רש? אמר רבא מאי טעמא דשוחדא, (7ה"כתובות ק) ´איתא בגמ 23874 

הרי , ואין אדם רואה חובה לעצמו, איקרבא ליה דעתיה לגביה והוי כגופיה, כיון דקביל ליה שוחדא מיניה 23875 

ואף אם מתכוון , טה את התעניינות הדיין לצד אחדי שמ"אינו פועל אלא ע, שהשוחד הפוסל את הדיין 23876 

 23877 (´תנחומא שופטים ח) ל"וכן אז, כי הרצון מעוור עיני שכלו, כבר אינו יכול לראות חובה, לזכות את הזכאי

 23878 .נעשה עיור בדין ואינו יכול לדון אותו באמת, כיון שנותן הדיין את לבו על השוחד

באופן שאינו מעלה על דעתו סברא המנגדת , פט השכלהרי לפנינו שהנגיעה לצד אחד מקלקלת את מש 23879 

כ "וא, שההתעניינות היא שמעוררת את המחשבה, פ מה שהקדמנו"ונוכל להבין דבר זה היטב ע, לנטייתו 23880 



ולא עוד אלא אפילו כאשר אחרים אומרים לו , אדרבא תעלים אותה, מובן שלא תעורר סברא המנגדת לה 23881 

יעור עיני חכמים , (גור אריה) ל"כן ביאר המהר, פעת הנגיעהשכלו ממאן לקבלה מפני הש, סברא כזו 23882 

שאפילו יעוררוהו על הדברים המצודקים , ויסלף דברי צדיקים, שלא תעלה על דעתו הסברא הנכונה 23883 

 23884 .הנאמרים בסיני´ ויותר מזה במכילתא שונא דברים המצודקים אפי, יסלפם

שוב לבו הולך , י השוחד"ראשונה בחייו עכי אחר שנטה שכלו מן האמת פעם , ודבר נורא יש בזה עוד 23885 

, וכיון שנקבעה במוחו הסברא העקומה הראשונה, כי כבר איבד את חוש האמת שלו, ומתעוור כל ימיו 23886 

וכך הוא מתעוור והולך עד שמת , מעתה הוא הולך ומעקם כל בנין השקפות ודעות שלו כדי להתאימן עמה 23887 

אינו נפטר מן העולם בלי סמיות , חכם גדול וקיבל שוחד ´אפי, (ה"כתובות ק) ל מפורש"כן אז, בעוורונו 23888 

 23889 .הלב

, כ"כי חוש האמת הוא דבר עדין כ, אלא שהוא מסייע לקלקל גם הבאים אחריו, ולא רק עצמו הוא מקלקל 23890 

כי מבלי להרגיש הם מיישרים את שכלם על , עד שאם יש רבים הנוטים מן האמת מתקלקלים גם הכשרים 23891 

בטל לא תגורו ופסק לא , משרבו רואי פנים בדין (ז"סוטה מ) ל"כך אז, עקםיסוד שכל האחרים שכבר נת 23892 

, כאשר בני אדם מתחילין בחטא הזה, מן הכשרים´ בטל לא תגורו אפי, (נתיב הדין) ל"מהר´ ופי, תכירו 23893 

, שלא נמצא אחד שהוא כשר בדין, מן הדור שלאחריו´ וקרוב הדבר להתבטל אפי, הכל נמשכין אחר זה 23894 

 23895 .רו לגמרי מן הדורותובטל לא תגו

ל "חכמינו ז, משהו יטה את דעת החכם היותר גדול´ אפי? וכמה הוא שיעור השוחד אשר יעור עיני החכם 23896 

 23897 (7ה"כתובות ק) מספרת´ הגמ, הם ידעו היכן הדברים מגיעים, אשר כל עמקי כוחות הנפש גלויים לפניהם

, ישמעאל עצמו´ ל פירות מפרדסו של רישמעאל ברבי יוסי שאריסו היה מביא לו בכל ערב שבת ס´ על ר 23898 

´ ר, אגב אורחיה הקדים להביא הפירות באותו יום, ´פעם אחד היה לו לאריס דין תורה עם חבירו ביום ה 23899 

ואף שלא , ולא קיבל הפירות, ישמעאל שהיה הדיין חשש לשוחד משום נחת רוח של קדימת יום אחד 23900 

 23901 .ומסרו לדיינים אחרים, ל פסילנא לך לדינא"וא, קיבלם חשש עוד שנשתחד במה שהקדים לו יום אחד

והרגיש בעצמו שהיה לבו לזכותו , ישמעאל מחוץ לבית דין ושמע את הטענות´ בשעת הדין היה מתהלך ר 23902 

הסתכל שוב והכיר שמחמת , וחשב הלואי ויטען כך וכך ויזכה בדין, ובאים לו פתחי זכיות, של האריס 23903 

ולמד ממעשה זה את מסתרי כוחות , אל ראה כך נתעורר הרבהישמע´ כיון שר, אותם הפירות אירע לו כן 23904 

מקבלי שוחד , ואם נטלתי שלי נטלתי, ומה אני שלא נטלתי! ואמר תיפח נפשם של מקבלי שוחד, הנפש 23905 

 23906 !כ"עאכו

עד שסירב , כ"חושש ומכיר דקות הנגיעות כ, יוסי קדוש עליון´ ישמעאל בר´ התנא ר, ועתה צא וחשוב 23907 

ואחר כל זה מצא שהיה מהפך בזכות אותו , וגם את הדין לא דן, הקדם יום אחדלקחת פירות של עצמו ב 23908 

עד כמה , ו בנו אזובי קיר"ק, ואם כך הוא בארזי הלבנון, אריס מחמת משהו זה של נגיעה דקה מן הדקה 23909 

 23910 .יוכל השוחד הכי קטן לחבל כל סדרי מחשבותינו

אם אדם חושב באיזו שאלה , להתערב בהאשר לכאורה אין מקום לרצון , נתבונן נא בנקודה אחת קטנה 23911 

והוא מתחיל לעיין בה בשעה , אלא שעליו להחליט חוות דעתו בה כגון שאלה מדעית, שאינה נוגעת לו כלל 23912 

נדמה לו שצד אחד , ובתוך העיון הזה לפי שעה, שאין עדיין לפניו כל החומר שעל פיו הוא עתיד לשפוט 23913 

שאם , והוא יודע שהשערתו היא בתנאי כפול, כלל על זההוא לא החליט , מהספק הוא קרוב להיות אמת 23914 

 23915 .כבר היא בטלה מעיקרא, שאר הידיעות שתבאנה לו תהיינה סותרות לה

ועתה בא לפניו , וגם מוכן להשליכה מיד אם ימצאנה בלתי נכונה, כמובן שלא הגיד השערה זו לשום אדם 23916 

דם זה יהא כבר נוגע בדבר וירצה לסלף היתכן שא, והוא מפנה את דעתו לעיין בשאלה מחדש, יתר החומר 23917 

שמוע בין אחיכם , (´דברים א) אמרה התורה, אמנם נתבונן שוב בהלכות דיינים? הראיות החדשות 23918 

אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין  (7´סנהדרין ז) ל"וביארו חז, ושפטתם צדק 23919 

 23920 .קודם שיבוא בעל דין חבירו ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין, חבירו

כיון שמטעים , שאפילו היכא שמסדר לפניו דברים של אמת, (נתיב הדין, נתיבות עולם) ל"וביאר מהר 23921 

כיון שדבריו כבר , כ חבירו על דבריו"ואף אם ישיב אח, דבריו לדיין נכנסו בדעתו לזכותו ומחפש לו זכות 23922 

אף שבשעתו , יון שבתחילה חשב שהצדק עם הראשוןכ? ולמה, אינו מסלק דעתו מהם, נכנסו באזני הדיין 23923 

כי יש , מעתה הוא כבר נוגע בדבר, מ כיון שחשב כך רגע אחד"מ, עם כל ההשתמרות, היה רק לפי שעה 23924 

וכבר די בזה לעוות את מאזני המשפט , קלושה כזו´ אפי, אי נעימות לאדם כשצריך לשנות דעתו הקדומה 23925 

 23926 .יותר לא צריך, בכחוט השערה

אך כשנתבונן , כי תמיד מוטל עליו לשפוט על צדק הנהגתו ואמתת השקפותיו, אדם הוא דייןוהנה כל  23927 

נמצא שהן תקיפות לאין ערך מכל שוחד שיוכל לתת , בערך הנגיעות המשפיעות עלינו בדיונים אלה 23928 

כבר עלולה לעוות את דקדוק , ל"נתבונן נא אם אפילו הנחה קדומה קטנטנה כנ, לשופטים של בית הדין 23929 



מה , הבאה מהשפעתן הנסתרת של מדות הגאוה והעצלות, משום ההתנגדות הדקה לשינוי הדעת, שפטהמ 23930 

 23931 ?ושניהלנו את חיינו על פיהם זה כמה שנים, יהא על הנחות קדומות שלנו היוצאות ממדות ותאוות גסות

איך נקוה , ל הוי כגופיה ואינו יכול לדון אותו באמת"אם על התקרבות הדעת של הנאה כל שהיא אמרו ז 23932 

, כגון להודות על חסרונותינו, אנחנו לבוא להחלטה אמיתית במקום שכרוכה בזה ראיית חובה לעצמו ממש 23933 

ואם הדיין שנטה פעם מן ? ונמנע ממה שחביב עלינו, ולקבל דעות שעל פיהן נתחייב במה שקרה לנו 23934 

, ת עצמנו בדוחקמה נגיד על עצמנו שמנעורנו הורגלנו לתרץ א, נתקלקלו כל סדרי מחשבתו, האמת 23935 

 23936 ?להקטין את ערך כשלונותנו ולהפריז טובותנו

מה נענה אנן , ל שבגלל החולי המדבק של ראיית פנים כבר פסק לא תכירו"ואם כבר בימיהם טענו חז 23937 

איך נוכל לסמוך על שכלנו שיבוא בשום ? שהכרת פנים לעצמנו כבר נעשית שיטה טבעית מדורי דורות 23938 

אלא בה , אין השכל מוציא משפט אמת בבעיות מוסריות, מנם כן הואא? פעם לידי מסקנות אמיתיות 23939 

 23940 .וממולא שאיפה חזקה ובוערת לישרות ולאמת, במידה שהלב מנוקה מנגיעות המידות

ושנים רבות של , כי בזה יבטל הנגיעות בשרשן, רק אם יעבוד ויתקן מדותיו? איך יבוא אדם לשלמות זאת 23941 

שישחרר את עצמו מהשפעת , כ"ת שאיפת ובקשת האמת כלחזק א, עבודה לשם שמים נצרכות לזה 23942 

ח "זה ת, וקאמר עלה מר זוטרא, (.א"סוטה כ) הגיע לפרשת דרכים´ וזהו מה שקוראת הגמ, הנגיעות 23943 

כ עד שהגיע "כי כבר עבד על עצמו כ, שמכוון מעצמו אל האמת´ דסלקא ליה שמעתא אליבא דהילכתא פי 23944 

ומכאן שבלי מוסר אי , עבודה זו היא עבודת המוסר, יו ישריםורק אז ראייתו נכוחה ומשפט, לטהרת הלב 23945 

 23946 .יסוד זה הוא שורש המוסר, אפשר להגיע אל האמת

בטוח לא יוכל , באמת כן הוא, אין לו שום סיכויים להסיק מסקנות של אמת, מי שלא טיהר את לבבו עדיין 23947 

יחשוד בה ויחפש , ו בלי מלחמהאם דעה או החלטה תבוא ל, אבל מבחן זה יוכל לנקוט בידו, להיות לעולם 23948 

מתוך התאמצות להכרת האמת , ורק דעה והחלטה שתעלה בידו בקושי, באיזו פינה הסכימו איתה נגיעותיו 23949 

דף ´ מכתב מאליהו א)  .רק בה אפשר שתהיה לו תקוה שתהיה אמיתית, ומתוך מלחמה נגד הנגיעות 23950 

21). 23951 

 23952 

 23953 מאמר שיד

דברים ) י השוחד יעֵור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקיםלא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד כ 23954 

 23955 .(ט"ז י"ט

ויש באמת , משקיבל שוחד ממנו אי אפשר שלא יטה את לבבו אצלו להפך בזכותו, ל"י ז"אומר רש 23956 

, שאפילו אלה שהתורה מעידה עליהם שהם חכמים אינם עומדים בפניו, להתבונן מהו הסוד של השוחד 23957 

, ל אמרו מדוע נקרא שמו שוחד שנעשה עמו חד"וחז, וש אומר אי אפשרי הקד"רש, ויסלף דברי צדיקים 23958 

, כמה עובדות של פסילנא לך לדינא´ וכידוע מספרים חכמינו בגמ, שהדיין והבעל דין נעשים כמו אדם אחד 23959 

כי כבר הרגיש איך לבו , פסל את עצמו מלשבת על כסא דין, שכאשר הדיין הרגיש אפילו שמץ של שוחד 23960 

 23961 .ואי אפשר אחרת, וחשב אי בעי טעין הכי אי בעי טעין הכי, נוטה לבעל הדין

שהאדם נעשה חד עם מי שנותן לו את השוחד אפילו נגד ! כל שכן וקל וחומר לטפשים, ואם כך לחכמים 23962 

ואם שוחד של הנאה כל דהו כך רואים כמה גדול כוחו , י"ואפילו לשפוט צדק הוא פסול כדברי רש, רצונו 23963 

אשר על זה , ה0אם התלמיד נכשל רק פעם אחת בעבירה הריהו בבחינת ַאֶיכ, ל"של שוחד מעבירה רח 23964 

האדם נעשה חד , ל"אתמול היית צופה מסוף העולם ועד סופו והיום בתוך הגן רח, ל במדרש"אומרים חז 23965 

 23966 .עם העבירה ואז זה מפריע לו לכל אורך הדרך

כמה אנו מרגישים שללמוד מוסר  ,אחרי שכבר עברו כמה ימים באלול, וכמו שכן אנו רואים אצלנו היום 23967 

! כל הלימוד הוא בבחינת על אפו ועל חמתו ומכל שכן להגיע לחרטה! כ עינוי ויסורין"כ, זוהי כפיה נוראה 23968 

או , האם באמת מרגישים את זה, ואף שהוא חוזר על דברי רבינו יונה איך הייתי על הנפש היקרה אכזרי 23969 

על זה כן מתחרטים , אי ניצול הזדמנויות ליהנותומצטערים על , שמא אדרבא תוהים על הראשונות 23970 

ל אכלתי "אֵֹכל ואמרו חז0ר ו"ש אדה"וכמ, כי הלא האדם נעשה חד עם רצונותיו? ומדוע, ומצטערים 23971 

 23972 .הוא עוד מוכן לאכול שוב, שלא לאכול מעץ הדעת´ שעבר על ציווי ה, שאפילו אחרי כזה מכשול, ואוכל

עד כי הוא מאד רחוק מלהרגיש דברי רבינו יונה מן , כ על האדם"איך קורה באמת ששוחד העבירה פועל כ 23973 

? מי מרגיש שזו טובה, כי הכין להם את הדרך לעלות מפח מעשיהם, עם ברואיו´ הטובות אשר הטיב ה 23974 

וכל שכן לבוא ? ואפילו בשבת? כמה נסיון רק בקימה לתפילה בציבור! אדרבה רואים בזה יסורין וכפיה 23975 

שמלפנים , ל"ישראל סלנטר זצ´ בדורות הקודמים העיד ר? וד להתנהגות זוובכן מהו הס! לסדר בזמן 23976 

 23977 ?היכן הפלצות שלנו! כל איש מישראל אחזתו פלצות, בישראל כאשר הכריזו על חודש אלול

זו , ואנו מרגישים שהאלול הוא עול כבד מנשוא, אלא כאן רואים עד היכן מגיע כוח השוחד של העבירה 23978 

וכל זמן שהאדם נתון , שכל הבריאה יסודה הנאה, וד של השוחד הוא בכךהס! כפיה שקשה לקבל אותה 23979 



אז מוחו תפוס רק , ואינו שואף להנאות גבוהות ונצחיות, בהשגות נמוכות של הנאות חולפות זמניות 23980 

וזה בבחינת ! העל הבלי חמודות מדומות תטוש יקרת נצח חמדת עולם, ש בספר בחינות עולם"בקטנות כמ 23981 

השוחד פועל עלינו ! איזו תועלת יש בנר קטן אם מרגישים את השמש בצהרים, אהנישרגא בטיהרא מאי  23982 

ואנו כמו אותו ילד המתענג על ! אור השמש אור הנצח, מפני שעוד לא נפתח בפנינו האור הגדול 23983 

 23984 !ובכוח דמיוני הוא בונה בנינים גבוהים וערים שלמות, הצעצועים שלו

שהרי , מי יודע אם לא מברכים ברכה לבטלה, שלא עשני גויולפי זה כאשר אנו מברכים בכל יום ברכת  23985 

, מברק חיצוני מכוחי ועוצם ידי, משוחדים ממדינה מדגלים? האם לא כמו כל הגויים? היכן אנו נתונים 23986 

כמה זה מחייב אותנו בחודש אלול להתחזק ולהתנער מן ? והיכן שלא עשני גוי? האם זה לא כמו כל הגויים 23987 

עם ברואיו כי הכין להם את הדרך לעלות מפח ´ מן הטובות אשר הטיב ה, י"השוחד ולהרגיש דברי ר 23988 

 23989 .(דגל המוסר)  .זהו האושר הנצחי וכל זולתו אינו אלא הבל, זוהי הטובה האמיתית, מעשיהם

 23990 

 23991 מאמר שטו

דברים ) לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד כי השוחד יעֵור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים 23992 

 23993 .(ט"ז י"ט

ויש דבר שהוא טועה , יש דבר שאדם טועה בו בשביל חוסר ידיעה ועיון, טעות השכל תלויה בסיבות רבות 23994 

א לו לכוון לאמיתותו של "וא, כי התעמק בדבר שהוא למעלה מהשגת שכלו, בו גם לאחר עיונו הרב 23995 

עור הוא  ,השוחד יעור עיני פקחים, אך יש שהשכל טועה בשביל ענין צדדי לגמרי והוא השוחד, הדבר 23996 

אינו מכוון , ואף אם רוצה בלב שלם לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, ואינו רואה את הדרך לפניו 23997 

 23998 .וטועה באמיתת הדבר, שכל האדם נוטה מעצמו בלי כוונה לאותו אדם שנהנה ממנו, לאמיתות הדין

מצפוני מחשבתו א לאדם להמלט ממנו ולעוקרו מ"שוחד זה א, זהו סוד כוחות הנפש שגילתה לנו תורה 23999 

אפשר שלא יעלה בידם לכוון לאמיתה של תורה , ואפילו החכמים והצדיקים היותר גדולים, אחר שקבלו 24000 

כבר פסלו חכמינו , ואפילו לא קבלו אלא ידעו שבעל הדין רצה לתת להם איזו הנאה, אחר שקבלו שוחד 24001 

 24002 .ל את עצמם לדון בדין זה"ז

לא סמכו על עצמם ועל דעתם דעת , הנאותיו מרחק רבס שרחוקים היו מכל תאוות העולם ו"חכמי הש 24003 

כתובות ) כההוא דפרח גדפא ארישיה, בשביל הנאה הכי קטנה שהמציא להם אחד מבעלי הדין, תורה 24004 

אלא אפילו אם ראה הדיין את אחד מבעלי הדינים לבוש , ולא רק אם עמדו לקבל הנאת כל שהוא, (ה"ק 24005 

כי גם ראיית , דיין להחזירו מפניו עד שיחליפו את בגדיהםהדין הוא שצריך ה, בגדים נאים משל חבירו 24006 

 24007 .העין מקרבת את דעת הדיין לטעות בשיקול דעתו בזה

ובלי כל ידיעה , ואף בלי כל כוונה תחילה, זהו עומק נפש האדם המניעה את השכל לכל אשר תחפוץ 24008 

כי האמת של השכל , הל ידעו את הסוד הגדול הז"חכמינו ז, והרגשה אף מצד החכם והישרן היותר גדול 24009 

והם המשפיעים על חקר לב , אף של היותר גדול תלויה בנימי הנפש הכי דקים שלמעלה מהרגשת האדם 24010 

לא תורה , אין עצה ואין תבונה להמלט מהם במשפט השכל הזך, ואם שוחדו אף בהנאה קלה, ושכל האדם 24011 

 24012 .ו אל הדין האמתוכבר אפשר שלא יכוונ, ק היו"כי כולם בעלי רוה, ק"ולא יראה ולא רוה

י שוחד הבא מבפנים "כן היא נפגמת ע, י שוחד הבא מן החוץ"כשם שהיא נפגמת ע, אמת זו של השכל 24013 

כי גם שוחד הבא מן החוץ עושה את השכל לטועה רק בשביל כוחות , משוחד של נטיית הלב ופניותיו 24014 

אם הנאה קלה מן החוץ ו, שמכיון ששוחדו הם מטים את דעת האדם לאותו שנהנו ממנו, הפנימיים שבלב 24015 

 24016 .כ"מתוך נטיה בנפש האדם עאכו, הנאה עצמה מבפנים, מסבבת טעות השכל

מוקף הוא המון רצונות , הן המשפיעות על החלטות ומסקנות השכל, לב האדם מלא כוחות ומידות שונות 24017 

תו לכן מלא האדם שיבושים וטעיות המביאים או, ונטיות עד שקשה להציל את האמת מהשכל הזך והישר 24018 

חכמים ואנשי מעלה ביקשו את הדרך איך , וכל הסביב לו לקלקולים שונים ברוחניות וגשמיות כאחד 24019 

 24020 .להגיע לאמת יקרה זו

, ובא לידי מסקנה כי לבקשת תורת האמת שני יסודות לה, ל בירר את הדרך לאמת זו"ס ז"מרן הגרי 24021 

והתבונה היתרה בשכל ישר , ותהיכולת היא בקיאות הגדולה בהקדמ, והטהרה במחשבתו, היכולת הטבעית 24022 

היינו , וחכמי המוסר בשם התפשטות הגשמיות, הטהרה היא אשר יכנוה החכמים בשם הכרה מדעית, וחד 24023 

כי זולת זאת נטיית כוחות , שיהיה השכל בודד בלי הרכבתו עם יתר כוחות הנפשיות אשר בהאדם 24024 

הנטיה תעקמה לצעד , דעת הישר אשר גם שיקול, הנפשיות המה מסכים מבדילים בינו לבין הכרת האמת 24025 

 24026 ואז השם הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים בהכנה הנדרשת להאיר עיניהם במאמר תורתו, קלקלות

 24027 .(ט"אור ישראל כ)

כי היכולת יש בה , יכולת וטהרה זו מקיפה כל אופני החסרון שיש בכוחם להפריע את האמת של השכל 24028 

וגם העיון הגדול בלי חסרון , התורה כפי הרשות שניתנה לורוחב הידיעה של המשיג ואפשרותו להבין את  24029 



, עד שאין מקום לשכל להיות משוחד מצד עצמו, והטהרה יש בה שלמות המידות בתכלית, מצד המעיין 24030 

דרך זו לאמת , איש הלומד בשכל גדול וזך כזה תורתו היא תורת אמת, מצד נטיית הלב למידה זו או אחרת 24031 

 24032 .כי אין יראה בלי שכל וחכמה, ק התורה כן היא בחלק היראהכמו שהיא בחל, של השכל הזך

בחלק היראה , בחלק התורה עיקר החידוש הוא בהטהרה, כ היכולת והטהרה"הדרך אל האמת שלה היא ג 24033 

בינה יתרה , ס וראשונים"כי מעטים המה היודעים שנחוץ ליראה בקיאות בש, החידוש הוא גם בהיכולת 24034 

אמנם יש , נדמה כי ליראת השם הכל מוכשרים, קות כראי מוצקושכל ישר וחד לבנות הרכבות חז 24035 

אבל , כי שמירת התורה לכל ניתנה, אפשרות גם לאלה שאינם בעלי כשרון להגיע לאיזו מדרגה של יראה 24036 

 24037 .א לקנותה אלא בכל הדברים הכלולים בהיכולת של תורת אמת"א, יראה אמיתית שהיא נקראת תורה

להם , אנשים שהיו כמלאכי מרום שקטן שבהם מחיה מתים, ס"י השתורת אמת זו ראויה לכאורה לחכמ 24038 

אבל לאנשי דורנו איך , פ בן יאיר"אחר שהשלימו עצמם בכל הנאמר בברייתא דר, ראויה טהרת לב שכזו 24039 

התורה עצמה , גדול הוא האדם ורב כוחו כמלאכי מעלה, אבל לא כן הוא? אפשר להגיע לשלמות שכזו 24040 

מצוה ´ לא היתה תורתנו הק, א היתה באפשרותנו להגיע לכל המעלות האלואם ל, מגלה לנו את גדלותנו 24041 

אין האדם יודע את סוף גדלותו , ה בא בטרוניא עם בריותיו"ל אין הקב"כלל גדול אמרו חז, אותנו לזה 24042 

 24043 .ד לכל הבא ליטהר"כ הס"וכש

אינו נרתע , כמה פעמים ביום עומד אדם וקורא נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום 24044 

לכן לא רק גדולי הדור וחכמיו , כי גדול הוא כמותם, השוואת האדם למלאכי מרום, כלל מהשוואה שכזו 24045 

ויש קונה , כל אחד ואחד אפשר לו, אלא כל אדם מישראל, האפשרות בידם להגיע לתורת אמת עמוקה זו 24046 

השכל עומד על האמת  אם אין, לכן חייב הוא להשתדל לעלות למדרגת תורת האמת, עולמו בשעה אחת 24047 

או בשביל חסרון טהרת הלב אין השכל שלו , אם בשביל חסרון ידיעת התורה הבנתה ועיונו בה, של תורה 24048 

 24049 .(תורת אברהם)  .ואי אפשר להיות איש אמת אם אין השכל אמת, אמת

 24050 

 24051 מאמר שטז

 24052 .(´ז כ"דברים ט) אלהיך נותן לך´ צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה

אם , שנאמר צדק צדק וכתיב בתריה למען תחיה, אמרו צדק זו מידת דינו של עולם, ל"ן וז"ב הרמבכת 24053 

כי עלינו לדעת כלל גדול כמבואר , הענין מבואר, כ"תדין עצמך תחיה ואם לאו הוא ידין עליך ותקיים בע 24054 

ליונות הם ומזה נבין שכל המידות הע, שכל עניני העולם הם בדרך השתלשלות, ל"בספרי המקובלים ז 24055 

שעליו נאמר , ה"ואף מידת החסד שבאאע, וכמובן הלא הם רחוקים זה מזה בתכלית הריחוק, בתחתונים 24056 

 24057 .ז הלא הם כצל מוצל מחסדי העליונים"בכ, אהבת צדק

ד אתה "מאמונתו של בו, (´ה´ ר ג"דב) ר"הנאמן כמבואר במד´ ד נשתלשלה ממידת הא"וכן אמונת בו 24058 

הכלל , ועוד כדומה כל המידות, ז הלא רחוקים המה עד אין שיעור ואין סוף"ובכ, ה"יודע אמונתו של הקב 24059 

, ועלינו רק לקיים ולשמור המוטל עלינו, הוא שהן משתלשלות ממידות עליונות כמבואר בצלמנו כדמותנו 24060 

 24061 .היינו כדמותינו שהוא בגדר צל

, אמונה, ובקצרה חסד, נועלינו לשמור רק המוטל עלינו כפי יכולת, וכמו כן מידת היראה או מידת משפט 24062 

ו אין אנו שומרים כפי המוטל "ואם ח, ובזה אנו יוצאים ידי חובתנו, וכל המידות הם רק כפי יכולתנו, יראה 24063 

וכמובן , אזי נשפעים הם המידות ומשתלשלים ממידות של מעלה, היינו המידות בשיעורנו וגבולנו, עלינו 24064 

על דרך , ל שילך במידותיו לפי יכולתו תחיה"ר, עצמו היינו שאם האדם ידין, שאין כדאי זאת לפני האדם 24065 

 24066 .(´ג´ ר ה"שהש) פתחו לי פתח אף כמחט סדקית ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם

על ענין בסאסאה עם החשבון של ארובות , (.´סנהדרין ק) ל"וזהו מידה כנגד מידה כידוע מאמרם ז 24067 

אף , ונוכל לשער כמה היא מחזקת, ידתו ולפי ערכוהיינו במ, וזו היא לפי ערך במידה שאדם מודד, השמים 24068 

, היה כאין ואפס נגד החשבון של ארובות השמים, ה שמידתו היא המידה היותר גדולה"האדם הגדול אאע 24069 

 24070 .´מודדין לו מלמעלה הן לשבט והן לחסד כמובא בגמ, ובחשבון זה בדקדוק עצום בלי תוספות וגרעון

ואין , דהיינו הבחירה (´אבות ד) י"וכמבואר בר, אף הבא לבד, (7ח"יומא ל) וזהו הבא לטהר מסייעין אותו 24071 

ואולי זה גם כן מאותו הענין שבמידתו , ולעומת זה מסייעין אותו תיכף, לך מצוה קלה מזה היינו הבחירה 24072 

 24073 וכענין המבואר במדרש, ה בוחר בו"ל שהקב"ר, היינו במידת הבחירה מודדין לו מידה כנגד מידה, הוא

וזהו אשר בחרת , בוחר בו´ ה, ה"ל שמפני שאדם בוחר בהקב"ר, יש נבחר ולא נתקרב, (´ב´ ר ג"במ) 24074 

והכל מפני , ומי יכול להתבונן בזה, והבוחר בעמו ישראל באהבה, וכן אתה בחרתנו, (´נחמיה ט) באברם 24075 

 24076 .ש"י באבות על ענין שכר מצוה מצוה עי"על דרך שביאר ר, ה"מידת הבחירה שהאדם בוחר בהקב

היינו שמודדין לך , כ"אם לא תדין את עצמך הוא ידין אותך ותקיים בע, ן"להיפוך כמבואר ברמב ו"וכן ח 24077 

ואשרי לאדם שפוטרין אותו מן , ומי יוכל לשער ולערוך, וגם כן במידות שלמעלה, גם כן מידה כנגד מידה 24078 

לא יעריכו נגד שכל יסורי איוב לא יספיקו ו, ן בשער הגמול"וכידוע דברי הרמב, השמים במידה של מטה 24079 



הרחמן יצילנו לפוטרנו , מפני שמידתם כמובן היא המידה היותר גדולה ומי יכילנו, יסורים של מעלה 24080 

 24081 .(ד"צ´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .במידותנו ועבודתנו ואשרי לו

 24082 

 24083 מאמר שיז

 24084 .(´ז כ"דברים ט) אלהיך נותן לך´ צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה

כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים , למען תחיה וירשת את הארץ, ד יפה"הלך אחר ב, רדוףצדק צדק ת 24085 

הדיינין צריכים שישפטו את , וטעם הכפל לומר, י מספרי"רש, להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתם 24086 

ז "אחרי ריב, שתלך ממקומך אל מקום חכמים גדולים, וגם אתה צריך לרדוף הצדק תמיד, העם משפט צדק 24087 

 24088 .אחר רבי לבית שערים, יבנהל

כדאי הוא מינוי הדיינים , שרק בשביל העמדת דיינים לחוד, הרי לנו מהו משפט מה שזוכים ממשפט 24089 

בכל מקום משפט כתוב מיד בצדו , הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן וזהו צדק צדק תרדוף 24090 

כי כל דרכיו משפט , צדקה ומשפטלעשות ´ משפט וצדקה ביעקב אתה עשית ושמרו דרך ה, כ צדקה"ג 24091 

 24092 .להורות שמשפט וצדקה היינו הך, צדיק וישר הוא

צדק צדק ´ שנא, אמרו צדק זו מידת דינו של עולם, נחוניה בן הקנה דרשו בו סוד´ אבל במדרשו של ר 24093 

ואם לאו הוא ידין עליך ותקיים , אם תדין עצמך תחיה, וכתיב בתריה למען תחיה וירשת את הארץ, תרדוף 24094 

אמנם יאמר הכתוב תשפוט אתה בבית דינך ותרדוף צדק צדק ותשיג , ומאי צדק צדק תרי זמני, ל כרחךבע 24095 

, והוא האור הגדול הצפון לצדיקים לעתיד לבוא, ב בצדק השני שהוא צדק עליון"למען תחיה לעוה, אותם 24096 

 24097 .ה"והוא עוזו של הקב

ה "רצה הקב, ב הוא רק מידת הדין"עוהכל סוד של חיי , הרי לנו שכל למען תחיה זוכים רק ממידת הדין 24098 

זהו גם המסקנה , לברוא את עולמו במידת הדין וראה שאין העולם יכול להתקיים שיתף מידת הרחמים 24099 

כל סוד הנצח נצחים כולו רק , ב הכל רק דין"ז וכל העוה"כל העוה, רצה לברוא וברא אותו במידת הדין 24100 

 24101 .ופן אחדשיתף מידת הרחמים אינו אלא א, דין ובמידת הדין

שהוא , כ הוא מידת הדין"ב נצח זוכים רק ממידת הדין סוד גדול כ"עוה, אי אפשר לזכות כלום רק בדין 24102 

אם תחיה חיים של דין , הכרכא דכולא ביה צדק צדק תרדוף אם תדין עצמך אם אתה עושה דין בעצמך 24103 

כמו , קים גדוליםאלא שישנם חילו, המסקנה אחת היא, ואם לאו הרי הדין מתקיים בעל כרחך, תחיה 24104 

 24105 .החילוק בין מרשיע את עצמו לאשר ירשיעון אלהים

, משום שהם ידעו שכל סוד הנצח יוצא דוקא מדין, ובזה נבין מה שהגדולים רצו תמיד לחיות דוקא בדין 24106 

ערכין ) ´בגמ, היינו לחיות חיים של דין אם תדין עצמך תחיה, י דין"ואי אפשר לזכות בדבר מה רק ע 24107 

גדולה מזו אמרו אפילו , א כל שארגו לו בגד ללבוש ואינו מתקבל עליו"אר, תכלית יסוריןעד היכן  (7ז"ט 24108 

, מר בריה דרבינא אמר אפילו נהפך לו חלוקו, בצונן ומזגו לו בחמין, נתכוונו למזוג בחמין ומזגו לו בצונן 24109 

ומר למאי י כל"פרש, כ למה"וכ, במתניתא תנא אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתים 24110 

י כל "פרש, ישמעאל כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קבל עולמו´ דתני דבי ר, הלכתא הוו יסורין 24111 

 24112 .ואי עבר עליה חד מהנך הרי הוא יסורין, מנוחתו לעתיד

מביאין את האדם לחיי , כ קלה"מידת הדין כ, שגם יסורין כאלה סבל קל כזה, רואים אנו מזה מהו יסורין 24113 

ואם יש לו יסורין הקלין , יום בלא יסורין כאלה קבל עולמו´ שהרי אם עברו עליו מ, הנצחב לכל "עוה 24114 

הרי שאי אפשר , ב"והרי הוא זוכה לכל סוד הנצח לכל סוד עוה, אינו כבר בבחינה זו של קבל עולמו, אלה 24115 

ן עצמך אם תדי, ב"שדוקא מחיים של דין זוכין לכל סוד עוה, י מידת הדין"לזכות מאומה אלא דוקא ע 24116 

זוכה בכל סוד החיים של , תחיה, ואפילו בסבל קל כמו זה, מכניס עצמו בסבל, שמקבל עליו מידת הדין 24117 

 24118 .שמתגדל הוא דוקא מדין ויסורין, ב"עוה

מהו כבר סבל , ב"שהושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתים זוכה הוא לעוה, ואם מסבל קל כזה 24119 

ומי הוא הבעל חשבון שיוכל , ז במה ששובר רצונו"זוכה אדם לפי כמה, סבל של שבירת הרצון, יותר גדול 24120 

ואפילו , ולהיפך אם אדם אינו רוצה להכניס עצמו כלל תחת סבל, אם תדין עצמך תחיה, לחשבו כמה הוא 24121 

, שמידתם היא דוקא דין, אינו כלל במידתם של ישראל! הרי הוא מופרך לגמרי, גם תחת סבל קל כמו אלה 24122 

א רק "ב א"לזכות עוה, ב נצח רק דין"ז עוה"עוה, מסוף העולם ועד סופו הכל רק דין כי היסוד הוא שהכל 24123 

לקבל מידת , להרשיע את עצמו להיות מודה על האמת, לחיות במידת הדין, אם תדין עצמך תחיה, מדין 24124 

 24125 .(ו"ל´ ב מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .ועוז מלך משפט אהב, הדין

 24126 

 24127 מאמר שיח

 24128 .(א"ז כ"דברים ט) אלהיך אשר תעשה לך´ זבח הלא תטע לך אשרה כל עץ אצל מ



על כן אסרה , כ יען כי הרע נקל להמשיך האדם"ואעפ, ענין אשרה אצל מזבח היינו לשם כבוד המזבח 24129 

ומעתה כמה צריך האדם לפחד בכל מעשיו , ז"התורה לטעת אצל המזבח פן ברבות הימים יומשך מזה ע 24130 

 24131 .(ג"ש´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .ו"א ימשך רע חלמען ל, שמא נטוע איזה אשרה אצל הטוב שעושה

 24132 

 24133 מאמר שיט

כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אל  24134 

 24135 .(´ז ח"דברים י) אלהיך בו´ המקום אשר יבחר ה

, ם במילי דשמיא וארעאנשריש בהם ידיעות נשגבות מועילות להנהגת העול, אם נדע איך ללמוד עם בנים 24136 

והראנו להבין , (7א"סנהדרין נ)א  כי הלכתא למשיחא הו, הנה בענין זקן ממרא אין לאדם צורך למעשה 24137 

והיותר מעולה , כי שקר מחריב עולם, והיינו כי החסרון הגדול שבאדם הוא השקר, מזה לימוד נפלא 24138 

 24139 .ל לבוא אל האמתהכ, ניבאו הנביאים, התפלספו הפילוסופים, התחכמו החכמים, האמת

פ שיכול להיות "פירוש אף ע, כי הזקן ממרא נהרג בשביל רוב אמיתותו, והנה הרבה אמת חסרון הוא 24140 

ועם כל זאת לא יעשה , ולסברתו מה שהסנהדרין זיכו הינהו חייב, ששכלו מראה לו כי הצדק הישר אתו 24141 

הלא הוא , ולמה כן, הוא נהרגואם ירצה לעשות כהאמת , ורק כטעות הסנהדרין, רק היפך האמת, כאמיתתו 24142 

מעלה היותר גדולה יש בתוכה טוב , ועל כרחך צריך לומר כי בכל דבר יש טוב ורע? רואה כי השקר אתם 24143 

 24144 .(.´כתובות נ) הנה יש בתוכה טוב ורע המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, נדיבות הרי מעלה גדולה היא, ורע

כ נשאל למה "וא, ת וגם חולאים רבים באים מאכילהכי טרדו, והנה ענין אכילה יש הרבה חסרונות ממנה 24145 

אבל מבלי אכילה יש חסרונות הרבה , משום דהן אמת שישנן חסרונות, והישוב לזה הוא? אוכל האדם 24146 

ולמנוע עצמו מאת אשר חסרון ברובו וטוב , כ צריך האדם לאחוז את אשר המעלות ברובו"וא, יותר 24147 

ואת היותר רע , שנעיין על היותר טוב ברובו ונחזיק בו, הואגדר בחינת האמת , וכן בכל הדברים, במיעוטו 24148 

פ הרוב הלא יש "וע, עם כל זאת נלך אחרי הרוב, ואם כי היותר רע ברובו לפעמים טוב הוא, ברובו נעזבנו 24149 

 24150 .כ זהו האמת אשר נעזבנו"וע, בו רע

האמת אתו בזו  ואמנם, הן אמת שיכול להיות שבזו הפעם שגו וטעו הסנהדרין, וזה גם כן בזקן ממרא 24151 

על , כ ברובו מצוי יותר האמת ברבים"א, פ הרוב הלא רבים מוכנים יותר לאמת מיחיד"אבל ע, הפעם 24152 

ולעזוב את הטוב במיעוטו שנמצא ביחיד פעם , כרחך זהו האמת לאחוז את הטוב ברובו ולילך אחרי הרבים 24153 

על כן נהרג , מה שברובו וכיון שגדר האמת הוא לאחוז, בשביל רוב השקר שביחיד יותר מרבים, אחת 24154 

 24155 .כ האמיתות הינה בגדר ההיקף שקר"וא, הזקן ממרא על כי יאחז את השקר ברובו

כי , אבל היה לו ללמוד מזקן ממרא, האיש המבקר ענין אחד ומוצא בו חסרון באמת, ויש לנו מזה לימוד 24156 

, הוא באמת חסרוןוהחסרון , אמת הוא שמוצא חסרון פרטי, אין דרך האמת לאחוז במיעוטו אלא ברובו 24157 

פ התורה "כ מחוייבים אנחנו ע"וא, ובהיקף הדברים הרי רובו טוב, אבל היה לו להקיף את הענין בכללו 24158 

ואם היה למוד מנעוריו על זה לא היה נופל , והרי זה המטיל דופי ממש כזקן ממרא, לאחוז הטוב ברובו 24159 

אבל מי , ינים של רבים באיזה פרטיםומכאן תשובה ניצחת להמטילים דופי על ענ, בעבירות גדולות כזאת 24160 

ויהיה לך ללימוד , והבן זאת ונקוט בידך זה הכלל? יודע אם הכלל לא ירבה המעלה מעל החסרון הפרטי 24161 

 24162 .(ד"ש´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .גדול לכמה דברים

 24163 

 24164 מאמר שכ

דברים ) ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט 24165 

 24166 .(´ז ט"י

אלא כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו מעידין אנו , מי שנגמר דינו וברח לבית דין אחר אין סותרים את דינו 24167 

מי שנגמר דינו בבית דין שהיה , ופלוני ופלוני עדיו הרי זה יהרג, את איש פלוני שנגמר דינו בבית פלוני 24168 

ואם היו אותו בית דין עצמו , ו על כל פניםסותרין את דינ, וברח לבית דין שבארץ ישראל, בחוץ לארץ 24169 

ם "רמב) פ שגמרוהו בחוצה לארץ והם עתה בארץ ישראל"אין סותרין את דינו אע, שנגמר דינו בפניהם 24170 

 24171 .(´ג ז"סנהדרין פי´ הל

ד אחר "הא לפני בי, ד הוא דאין סותרין"לפני אותו בי, שם´ ובגמ, (.´מכות ז) מקור הדברים מתניתין 24172 

´ דתניא ר, כאן בארץ ישראל כאן בחוצה לארץ, אמר אביי לא קשיא, סיפא כל מקוםהא תני , סותרין 24173 

, ברח מארץ ישראל לחוצה לארץ אין סותרין את דינו, יהודא בן דוסתאי אומר משום רבי שמעון בן שטח 24174 

ל מפני זכותה של "י ז"ופירש, מפני זכותה של ארץ ישראל, מחוצה לארץ לארץ ישראל סותרין את דינו 24175 

מפני זכותה וכבודה של ארץ ישראל ´ ל פי"והמאירי ז, שראל אולי תועיל למצוא פתח של זכותארץ י 24176 

 24177 .ל"עכ



מהלכה זו יש ללמוד על תוקפה של ההתרשמות וההנחה הראשונה הנקבעת בלב האדם בכל הליכותיו  24178 

לנכסי זה הופך , והיניקה הראשונה מצד חושיו וכוחותיו השכליים, התנגשותו הראשונה של האדם, בחיים 24179 

ועקירת , ההנחה הראשונה היא הקובעת בעיצוב השקפותיו וחוות דעתו, צאן ברזל של הרכב נפשו ואופיו 24180 

הן מצד , החותמת הראשונה המוטבעת בנפשו של האדם, ההנחות הראשונות תקשה עליו כקריעת ים סוף 24181 

כי כזו היא נפשו , ותיוהיא הנראית והיא המניעה אותו בכל הליכ, הציבוריים או הרוחניים, צרכיו הטבעיים 24182 

 24183 .וקמא קמא עדיף ומכריע, של האדם להיות מושפעת מן הרושם הראשון

י דמשנקבעו בלב הדיין שערי זכיותיו "ופירש, איזהו רשע ערום זה המטעים טענותיו לדיין, ל"וכן אחז 24184 

, (א"סוטה כ) ל"ורשע הוא שעובר על לא תשא שמע שוא עכ, לדבריו של זה קשים לסלקן והרי ערמותו 24185 

ובבוא הבעל דין השני אין טענותיו , היינו שאותו הערום מטביע את רושם טענותיו על לב הדיין ראשונה 24186 

כי , היות והדיין כבר משוחד מן הרושם הראשון ולכן נקרא ערום, ונימוקיו יכולים להיכנס בלבו של הדיין 24187 

 24188 !יודע הוא את סוד כוח ההנחה הראשונה וסוד הרושם הראשון

ד "וגם הבי, ל לארץ ישראל אחרי שנגמר דינו"כשאחד ברח מחו, ל"וסבר לנו הדין הנומנקודה זו מ 24189 

היינו , למרות כל הנסיבות החדשות, מ אין סותרין את הדין"מ, שהוציא את הדין נקלע לארץ ישראל 24190 

בוודאי חל בהם שינוי לחסד ולטובה , גם הדיינים אחרי התיישבותם בארץ ישראל, אווירא דארץ ישראל 24191 

מ "מ, ד שנתיישב בארץ ישראל"י אותו הבי"ואולי כדאי היה שהדין יהא נידון מחדש ע, עלותבכל המ 24192 

ד להשתחרר מההחלטה "ולא יוכל הבי, הלכה פוסקת שאין סותרין כי ההנחה הראשונה עזה ועמוקה 24193 

 24194 .הראשונה

לנת דין ט כיון דגמירי ה"מ, סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותו, (ז"סנהדרין י) ל"ועוד אמרו ז 24195 

כל טיב , אם כולם ראו לחובה ופה אחד נמנו וגמרו שהוא חייב, והני תו לא חזו ליה, למיעבד ליה זכותא 24196 

או מעצם העובדה , או מהשפעות חיצוניות, כי בוודאי נתרשמו כבר כולם, טעם וצורך הלנת דין ניטל מהם 24197 

, כי כל הדעות כבר השתוו, םכ חודר שההלנה לא תועיל לו כלו"ברושם כ, שכולם פה אחד דנוהו לחובה 24198 

 24199 .ולכן פוטרין אותו, ד הזה הרעיון של ושפטו העדה והצילו העדה"וממילא נוטל מהבי

, על העושר הסתום והגנוז שבנפש האדם, נוסף על כך יש לנו בהלכה זו עוד הארה נפלאה ובכיוון הפוך 24200 

מעיינים מחדש , דינו י סותרין את"ד אחר שבא"כשהוא מובא לבי, שאותו רוצח שנמלט לארץ ישראל 24201 

ובזכות ההארה מיוחדת המושפעת על כל אחד בהימצאו , י"ובזכות אווירא דקדושה של א, עמוק עמוק 24202 

 24203 !יתכן מאד שיתגלה ניצוץ אחד שיכריע את דינו לזכות, בארץ ישראל

ו אם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול ומינ, כ את דין הישיבה בערי מקלט של הרוצח בשוגג"ובזה נבין ג 24204 

אמר רב כהנא דאמר קרא וישב ? מנא הני מילי, חוזר במיתתו של שני, ולאחר מכן נגמר דינו, אחר תחתיו 24205 

מאי הוה ליה , אלא שנמשח בימיו? וכי הוא מושחו, ג אשר משח אותו בשמן הקודש"בה עד מות הכה 24206 

ש רחמים ומשני היה לו לבק (י"רש, למה הוא נענש, ג כשהרג זה"מאחר שלא היה עוד כה) ?למיעבד 24207 

 24208 .(ג"מכות י) ל"שיגמור דינו לזכות ולא ביקש עכ

הרי יש שבקשר זה משום הטלת , לכאורה כשתולים את חזרתו של רוצח בשוגג במיתתו של הכהן השני 24209 

הלא עד שלא נתמנה כבר היו כל ? ומדוע, ג הזה שהוא במשהו אשם בגלותו של זה"צל אשמה על הכה 24210 

 24211 .ג זה"והיאך לתלות לנו אף במשהו את הקולר בצווארו של כה, ההנימוקים וההוכחות לחיובו של רוצח ז

את ההשפעה , ברם שוב אנו רואים כאן את היחסים והקשרים הנעלמים שבין מנהיג העם ובין העם 24212 

ג אפילו "ואת האחריות המוטלת בהסתר על הכה, האפשרית והרצויה שבין אישי העם ובין פשוטי העם 24213 

ולשבור את כל , שמחובתו היתה להשפיע במישרים ובעקיפין? זה ג"ומה חובתו של כה, בנוגע לרוצח 24214 

ג הזה "ואילו היתה אישיותו של הכה, ההנחות והסברות והראיות שהכריעו לחובתו ולגלותו של האיש הזה 24215 

בוודאי שהיה ממציא אור שמימי שהיה מאיר את עיני הדיינים למצוא זכות לפטור את , גדולה ויתירה מאד 24216 

 24217 .נתרחש ככה הרי חוזר במיתתו של שניוהיות שלא , הרוצח

שצריכים אנו להעלות ולהוציא מתעלומות נפשנו את כל ההנחות הראשונות , היוצא לנו בדברינו 24218 

, לשקול ולהעריך מידי פעם מחדש את ההנחות המושרשות בנו, שנשתרשו בנו מאז הליכתנו עלי חלד 24219 

בכדי להתחדש ולהתקדש מדי פעם , כ הרעות הטבעיות המשובשות"ועאכו, ואפילו הטובות והרצויות 24220 

 24221 .(אור הנפש)  .ת"בעבודת השי

 24222 

 24223 מאמר שכא

דברים ) ושמרת לעשות ככל אשר יורוך´ ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה 24224 

 24225 .(´ז י"י

ובלי אש אי אפשר , שבאמת גם אש נותן חיים, והוא חיים לעולם, הסוד של דבר תורה הוא אש ממש 24226 

גופו של אדם מכיל בקרבו הרבה מיסוד , יסוד האש הוא אחד מן היסודות שהאדם מתקיים עליהם ,לחיות 24227 



ואם יחסר האש משהו מכפי , הקיבה של האדם מבשלת ומעכלת מפני האש המרובה שלה וזהו חיותו, האש 24228 

 24229 .שצריך מיד בא המות

הכיר ולשמש בחוש הסוד ובאמת איש משכיל ומתבונן יוכל ל, כל דבר ודבר של תורה מכיל בקרבו יראה 24230 

מיד הוא מרגיש כי השיג בקרבו איזה , כשאדם מכניס לתוך לבו מה מדבר תורה, הלזה של דברי תורה 24231 

האלף שבו הוא , ולהיפוך כשמכניס לתוכו איזה דבר מדבריהם, נעשה איש, אנושיות, כובד ראש, כבדות 24232 

, זה בחוש שדברי תורה יש להם סודהרי להכיר מ, ומתהוה לא אדם, מיד הוא מתהוה ילד, שנעשה מיד קל 24233 

 24234 .מכניס הוא בקרבו מיד יראה, שאם מכניס דבר תורה לתוכו

צריך להבין שהוא רק בחינות , אלא מה שאנו קוראים תורה, ונמצא באמת שאין כלל תורה בלא יראה 24235 

ותורה מביאה , נקראת תורה, שהבחינה והדרגה הכי קטנה שאינו עולה עוד בשם יראה, ודרגות ביראה 24236 

לידי בחינות , מגיעים לידי דרגה גדולה מזו, שמהבחינה הכי קטנה שביראה שנקראת תורה, לידי יראה 24237 

 24238 .והוא באמת כאילו אמור שיראה מביאה לידי יראה, יותר גבוהות שעולה בשם יראה

אלא , שמתייראים מחמת מה מן החוץ, יראה אינו כמו שמבינים שהמורא הוא צדדי, הבנת הדברים כך הוא 24239 

ממי הוא , היינו שאם מכניס לתוכיותו מציאות של יראה הוא מתיירא, היא מציאות של יראה שיראה 24240 

כשמכניסים לתוך הלב דבר תורה , המורא הוא מחמת היראה בעצמה? ומחמת מה הוא מתיירא? מתיירא 24241 

ונמצא שיראה היא מידה לעצמה , הוא משיג יראה ומתיירא, מציאות של אש, שהיא מציאות של יראה 24242 

 24243 .והיא בעצמה הגורמת ליראה, ת של יראהמציאו

האמת הוא , שיבוש הוא מה שמורגלים לחשוב מענין הזולתו, כלל גדול צריכים להבין בכל המידות כולם 24244 

, כל העסק הוא רק עם עצמו ותו לא מידי, והוא הסוד המקיף את כל הבריאה, שיותר מעצמיות אין כלל 24245 

אנו אומרים על , ונתפוס להבין ענין זה בציור יותר נאה, זבענין זולתו אין כלל בעולם והוא רק דמיון כו 24246 

אש השורף אינו מתייחד כלל , והרי פשוט הוא שהעצים אינן אלא היכי תמצא, אש שהיא שורפת עצים 24247 

אבל , ורק כשהעצים נפגעים באש נשרפים הם בו, אש שורף מפני שזהו כוח האש שהוא שורף, להעצים 24248 

 24249 .שורף מפני שזהו מציאותו ועצמיותו לשרוף הוא, האש אינו יודע כלל מהעצים

אבל לא כמו , הסוד של מידת הטוב הוא להטיב לעשות טוב, כן הוא ממש על דבר זה הסוד של נותן ומקבל 24250 

מידת הטוב היא מידה , מידת ההטבה אינה יודעת כלל מאחרים, שאנו מורגלים לעשות טוב עם אחרים 24251 

כ הוא עושה עם "מה שהוא עושה עם זולתו ג, עם עצמו ?עם מי הוא מטיב, אש של עשיית טוב, לעצמה 24252 

אבל טוב , שזו היא מידת טוב, שהיא ממלאה מה שחסר לזולתו, ורק שכך הוא סודה של מידה זאת, עצמו 24253 

 24254 .מעיין של טוב בלתי תכלית ובלתי סוף שטוב עושה טוב, הוא מידת עצמיות

ה שרץ אחר אורחים כחום "מצינו באאעכמו ש, גם במצב שמחפש אחר עני לעשות עמו חסד, ועוד יותר 24255 

אהבת חסד חסד , גם זה טוב עם עצמו מצד אהבת חסד, אין הפירוש שמחפש לעשות טובה לזולתו, היום 24256 

אבל דא כללא שאין זולתו כלל רק , אהבת חסד הוא מעיין שוטף עד שרץ אחרי החסד כחום היום, הוא 24257 

כולן אינן , אלא בכל המדות כן הוא, דוקא בהטבהוהנה זה לאו , חסד הוא עם עצמו ותו לא מידי, עצמיות 24258 

, ויותר ממנה בעצמה אין, כל מידה ומידה היא עצמיות, אלא עצמיות ואין להם שייכות עם עוד דבר מה 24259 

מורא הוא , יראה אינה מורא מזולתו, יראה הרי היא מידת עצמיות ככל המידות, וזהו הסוד של יראה 24260 

 24261 .ראה בעצמהיראה היא מחמת י, מחמת עצמו של מורא

ואם , ככל המידות´ אש אוכלה הוא והרי זה מידה של עצמותו ית, יראה הרי היא הסוד של מידת הדין 24262 

? ממי הוא מתיירא, שמתהוה בקרבו מה ממידת הדין מתחיל הוא להתיירא, האדם משיג בקרבו יראה 24263 

, א עוד יותרכ מתחיל להתיר"ואח, מחמת מידת הדין שבתוכו, מחמת אש בוערת שבקרבו! מחמת עצמו 24264 

הכלל ישראל התייראו פן תאכלנו האש הגדולה , מחמת אש יותר גדולה, מחמת המידת הדין היותר גדולה 24265 

ומזה בא , אש יותר גדול שמשיג האדם בקרבו, ומיראה מגיעים ליראה יותר גדולה, זוהי יסוד של יראה 24266 

 24267 .תכליתעד יראה בלי סוף ובלי , ויראה עוד יותר גדולה, לידי יראה יותר גדולה

שמידתו היא נורא אש , ענין והנורא הוא, האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד 24268 

אלא הכל הוא נכלל , אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד אינו דבר בפני עצמו, אש אוכלה הוא´ כי ה, ממש 24269 

עד אשר לא ישא פנים , אש נורא עד אין שיעור ואין תכלית, כ"הסוד של והנורא הוא איום כ, בוהנורא 24270 

שסגולת אש היא , הרי אינו אש, ולציור אם נאמר על אש שיש בו אופן שאינו בוער, ולא יקח שוחד 24271 

 24272 .שבוער תמיד בלי הפסק

ולא יקח , ואין במה לכבותו בשום אופן, שהוא אש בוער באין תכלית, כ"הסוד של נורא הוא מבהיק כ 24273 

, ה"ה לא היה יכול לכבות את חטאו הקל בכל המשרע"רעאם מש, (ספורנו) אפילו שוחד של מצוה, שוחד 24274 

ועל דרך זה הוא סוד היראה , וזהו הסוד של והנורא, איזה אש אוכלה הוא, הרי זה באמת מבהיל לראות 24275 

מפני , ממי הוא מתיירא, כמו כן יש לו יראה, כמה שמתהוה בו אש, כמה שמשיג בקרבו יראה, שבאדם 24276 

 24277 .(ז"ב נ"דעת חכמה ומוסר ח)  .האש של עצמו



 24278 

 24279 מאמר שכב

אלהיך נותן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר ´ כי תבוא אל הארץ אשר ה 24280 

 24281 .(ד"ז י"דברים י) סביבותי

שלכאורה הוא דבר מובן מאליו ופשוט בכל אומה ולשון השואפים למלכות , והנה ענין המלכות בישראל 24282 

המצוות שנצטוו בכניסתן ´ והיא אחת מג, תשים עליך מלך ושהתורה ציותה עלינו שום, ושלטון עצמי 24283 

ועם זה אנו , (´סנהדרין כ) ולבנות להם בית הבחירה, להכרית זרעו של עמלק, להעמיד להם מלך, לארץ 24284 

לבקשת , לא רק ההתנגדות הגדולה של שמואל הנביא, מוצאים בתולדות ישראל התנגדות גדולה לענין זה 24285 

כבר יצא , אלא כבר בראשית ובתחילת ימי האומה, ור בפרשה ההיאהעם להעמיד להם מלך וכל האמ 24286 

שהגיבו ברוגז רב על זה המלוך תמלוך עלינו , הקצף על יוסף וחלומותיו להיות מלך בישראל מצד אחיו 24287 

הלא בכל אומה ולשון יש מלך ומושל ומה נשתנה העם ? ומה חורי אף הגדול הזה? אם משול תמשול בנו 24288 

 24289 ?הזה

שכל מטרתנו ושאיפתנו להגיע למצב של , ´עבדי ה´ עם ישראל הנבחר להיות עם הונראה כי לא הרי  24290 

היוצא לפניהם ולוחם את , כהרי הגוים הממליכים עליהם מלך, לבדך על כל מעשיך´ ותמלוך אתה ה 24291 

ה לבני ישראל "ש משה רבינו ע"וכמ, שהוא איש מלחמה´ עם ישראל בוטח בה, מלחמותיהם ושופט אותם 24292 

והמלך או השופט אשר יהיה , מלכנו שופטינו ומחוקקנו´ וה, לכם ואתם תחרישון ילחם´ על הים ה 24293 

 24294 .´הכפוף למרותו וחוקיו ומבצע את דבר ה´ בישראל הוא רק עבד ה

שלא יסור לבבו ולא יטול לעצמו את , אבל סכנה גדולה נשקפת למי אשר יושם כתר המלכות על ראשו 24295 

ככל אשר תיאר שמואל הנביא לבני ישראל את , טבחותלקחת את בנותיכם לרקחות ול, הגדולה והשלטון 24296 

שתאות השלטון , והוא יהיה ככל מלכי הגוים, ´עד אשר יהפוך את העם לעבדיו ולא לעבדי ה, משפט המלך 24297 

 24298 .ב"כפרעה שאמר לי יאורי ואני עשיתיני וכיו, הביאו אותם עד כדי אלוהות

כל זמן , לקראת המלכת מלך בישראל, ומהולכן לא ששו גדולי ישראל בכל הדורות שבטי יה וגדולי הא 24299 

בחינת כל המקבל עליו עול תורה , ושמר חוקות התורה ומורא שמים היה עליו´ שהעם הלך בדרכי ה 24300 

שום , ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים, ואכן במצות מינוי המלך נאמר, מעבירים ממנו עול מלכות 24301 

כי אז , מצוה עליך לשום עליך מלך, ככל הגויםהיינו דוקא אם תאמר אשימה עלי מלך , תשים עליך מלך 24302 

, והינך זקוק לשלטון ומוראה של מלכות, נראה כי נתרופפו אצלך יסודות התורה והמשמעת לחוקיה 24303 

לשמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו ´ ש ה"וכמ, (´א ג"פרק) שבלעדה איש את רעהו חיים בלעו 24304 

ה את כל חטאי ישראל מיום "ואחרי אשר מונה הקב, םכי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליה, אליך 24305 

 24306 .הוא מצוה לו ועתה שמע בקולם, ויעזבוני ויעבדו אלהים אחרים, צאתם מארץ מצרים

ורק צריכים לעשות הכל כדי שיתקיים והייתם גם אתם , אמנם כאשר נתהוה מצב כזה אז אין מנוס מזה 24307 

והכירו , חם את העם כאשר התחרטו על דרישתםושמואל ני, אלהיכם´ וגם המלך אשר מלך עליכם אחרי ה 24308 

אמר אל תיראו אתם עשיתם את כל , את מצבם הירוד שהביא אותם לדרוש ולשאול להם מלך ככל הגוים 24309 

 24310 .בכל לבבכם´ ועבדתם את ה´ אך אל תסורו מאחרי ה, הרעה הזאת

ואחיו קיבלו , אלוהתורה מספרת לנו שכאשר נתקיימו חלומותיו של יוסף הצדיק והוא נעשה מלך על ישר 24311 

אבל לא נפל יעקב על צוארי , אז יעקב בא למצרים ויוסף יצא לקראתו, עליהם את הדין והכירו בו כמלך 24312 

למה לא קרא יעקב , ורבים תמהו על זה, ואמרו רבותינו שהיה יעקב קורא קריאת שמע, יוסף ולא נשקו 24313 

ב שנה וזכה לראותו "בל עליו כשהתא, קריאת שמע לפני או אחרי הרגע הגדול הזה של פגישתו עם בנו 24314 

 24315 .שוב

כפי שפתרו אותן אחיו שהוא ימלוך , ונראה שיעקב כאשר ראה שנתגשמו בשלמותם חלומותיו של יוסף 24316 

והוא , וחוקיו´ כי המלך בישראל הוא רק מבצע תורת ה, ראה צורך להורות וללמד, עליהם וישלוט בהם 24317 

ובמקום שנפגשים מלכותא דרקיעא , ינו ומחוקקנוהוא מלכנו שופט´ כי ה, והעם מקבלים עול מלכות שמים 24318 

ידה של מלכות שמים על , כל מקום שמתנגשים חוקי התורה עם חוקי המלכות, עם מלכותא דארעא 24319 

ולכן כדי להדגיש את זה , אלהיכם´ וגם אתה וגם המלך אשר מלך עליכם צריכים להיות אחרי ה, העליונה 24320 

ת שמע וקיבל עליו באותו רגע שנפגש עם בנו המלך קרא קריא, ולהמחיש את יתרון מלכותא דרקיעא 24321 

 24322 .(למען אחי ורעי)  .יוסף

 24323 

 24324 מאמר שכג

לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ... רק לא ירבה לו סוסים... שום תשים עליך מלך 24325 

 24326 .(ו"ז ט"דברים י) ושמאל למען יאריך ימים על ממלכתו



, בישראל בכל מיני הגבלות המאפיינות דוקא את המלכים הנה אנו רואים איך התורה הגבילה את המלך 24327 

לבלתי  (א, ולא ירבה לו נשים וכסף וזהב לא ירבה לו מאד וכל זה בגלל שני טעמים, לא ירבה לו סוסים 24328 

וכשנתבונן נראה שהטעם השני הוא טעם סביר , לבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל (ב, רום לבבו מאחיו 24329 

, מצב כזה עלול להביא אותו לסור מן המצוות, ´ט אחר כסף וזהב סוסים וכושאם המלך יהיה להו, ומקובל 24330 

וידוע שנסיון העושר מביא את האדם לשכוח את המצוות ועבודת , כי זהו טבע העולם פן תשבע וכחשת 24331 

 24332 .´ה

הרי מדובר במלכי ישראל ללא , אך הטעם הראשון לבלתי רום לבבו מאחיו יותר קשה לתפוס ולהבין 24333 

, כ עניו ונחבא אל הכלים"אשר כידוע היה כ, ם אמורים גם לגבי מלך כמו שאול המלךוהדברי, אבחנה 24334 

וגם על מלכים אחרים הפסוק , ל אומרים עליו שבזכות זה שלא סיפר את דבר המלוכה זכה למלוכה"שחז 24335 

בחר בו ´ ה, ´הרי שהמלך הוא בחיר ה, אלהיך בו מקרב אחיך´ מעיד שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה 24336 

 24337 .ולא שמישהו רצה מעצמו למלוך, ם עליווהסכי

לא , כ השתוקקו למלכות"מדוע גדולי ישראל בדורות ההם כ, הרב שמחה זיסל מסביר בספרו חכמה ומוסר 24338 

לטובת , כי אם בגלל שראו בתפקיד אפשרות של זיכוי הרבים, בגלל רצון להתגאות חלילה ולנהוג שררה 24339 

כך היו , ´וכל השתוקקותם היתה רק לה´ מסור לעבודת ה וכל זמנם היה, כלל ישראל וללא נגיעות אישיות 24340 

באה התורה ומזהירה ומזרזת למען ילמד , ועל כל אלה בלי יוצא מן הכלל, ´דוד המלך ושלמה המלך וכו 24341 

שרק אחרי שבתו על כסא ממלכתו יתחיל ללמוד תורה מחדש בלי קשר עם עברו אשר בודאי עבר , ליראה 24342 

כל גבה ´ והרי ידוע להם כי תועבת ה, לבלתי רום לבבו מאחיו? כ למה"כו, כולו בלימוד והתעלות רוחנית 24343 

שהם יסכימו , וכי יעלה על הדעת חשש כזה, ´והם אמורים לחנך את הכלל ולקרב אותם לעבודתו ית, לב 24344 

 24345 ?´ו תועבת ה"להיות ח

וכל , בנרמז כאן בתורה איסור הגאות כי הכתוב ימנע המלך מגאות ורוממות הל, ן שם"ואלה דברי הרמב 24346 

כי בראוי להתרומם ולהתגדל יזהירנו להיות לבבו שפל ככל אחיו , שכן האחרים שאינם ראויים לכך 24347 

הגדולה והרוממות ולו ´ כי לה, כי הגאוה מידה מגונה ונמאסת אצל האלהים אפילו במלך, הקטנים ממנו 24348 

הרי רואים לפי , ש"יכל גבה לב ע´ י הנביאים תועבת ה"כענין המבואר ע, לבדו התהילה ובו יתהלל האדם 24349 

 24350 .שלא מצאה התורה מקום אחר היכן לרמוז על איסור הגאוה רק כאן, ן"הרמב

זה , גדולי המוסר היו אומרים שמה שצריך לחייב את האדם לעבוד על הכבוד ולבטל את השאיפה לכבוד 24351 

אה כדי שלא יסבול כשיר, לאו דוקא כדי להקל על עצמו את הנסיון במקרה של מצב של פחות מחבירו 24352 

אלא דוקא מהחשש שאם הוא בעצמו יהיה יותר מכובד , שחבירו עולה עליו וזוכה להיות יותר מכובד ממנו 24353 

הוא צריך להתכונן למצב שיוכל לקבל , כשהוא יהיה בראש אז הסכנה היא יותר גדולה עבורו, מחבריו 24354 

ק והיית משוגע ל על הפסו"כמו שאומרים חז, שלא יפול דוקא ממצב של כבוד, כבוד בלי שזה יזיק לו 24355 

כאשר הוא מראה , שזה חוזר על מי שנמצא במצב של מכובד יותר מחביריו, ממראה עיניך אשר תראה 24356 

 24357 .שאין לו בית קיבול לכבוד והוא משתגע ממעלותיו

וכל שכן אם הצליח לכוון לדעתו , והרי אצלנו לדוגמא כאשר איזה תלמיד מצליח לתרץ איזו קושיא גדולה 24358 

ודמיונו , מי ישווה לו ומי ידמה לו, ואז מתחיל כוח הדמיון שלו לפרוח, וגמאשל רבי עקיבא איגר לד 24359 

ואז הוא נקלע למצב קשה כאשר חבריו אינם , מביאו לפעמים עד למצב של והיית משוגע ממראה עיניך 24360 

, ואינם נזהרים בכבודו כפי שהוא חושב שמגיע לו לפי רום ערכו, מסתכלים עליו כפי שדמיונו אומר לו 24361 

כדי , ועל זה אמרו חכמי המוסר שצריך ללמוד מוסר לבטל את הכבוד, צרים סכסוכים ומריבותומזה נו 24362 

ולפי זה אנו מבינים את תביעת התורה הקדושה , שיהיה לו בית קיבול לקבל כבוד בלי שזה יפריע לו 24363 

 24364 .ואפילו הכי גדול והכי צדיק, הכבוד יכול לסמות את עיני האדם, לבלתי רום לבבו מאחיו, מהמלך

בכם כי אתם ´ ק לא מרובכם מכל העמים חשק ה"אומרת התוה, ת כשמתפעל מעם ישראל"והנה השי 24365 

, ל שאפילו כשאני משפיע עליכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני"ואומרים על זה חז, המעט מכל העמים 24366 

 24367 ת"מהתפעלות השי, ומכאן רואים, למשה ואהרן ונחנו מה, נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר

ומאחר וזה לא הזיק , שהיה מקום שהכבוד יזיק אפילו לאנשים ממדרגתם של אברהם משה ואהרן ודוד 24368 

 24369 .ה מתפעל שהם עמדו בנסיון"להם אז הקב

! ה כשהוא יוצא המימה"ה שלח אליו את משה רבינו ע"הקב, ואלו בפרעה להיפך שהיה עושה עצמו אלוה 24370 

לפרעה בדרך השכל וההגיון היותו בן תמותה כמו  ולכאורה מדוע לא שלח את משה להסביר! איזו השפלה 24371 

כי הכבוד סימא את עיניו במידה כזו שאין יותר מקום , אלא ודאי שזה לא היה מועיל מאומה? כולם 24372 

 24373 .אלא צריך להוכיח לו את שפלותו ולא יהיה משוגע ממראה עיניו, לבירור בדרך השכל

להזהירו שאפילו אם עבד , זהיר על הגאוהולכן דוקא בפרשת המלך מצאה התורה הקדושה את המקום לה 24374 

וחובתו לעבוד , אך כשיגיע למלכות הנסיון מתחדש בצורה אחרת, כל הזמן לבטל בקרבו את הרגש הכבוד 24375 

, זהו הסוד שעלינו לאמץ לעצמנו, ולשאוף להנהיג את העם ולהישאר במצב של לבלתי רום לבבו מאחיו 24376 



ומי , והרגשת ההכנעה של ואנכי עפר ואפר, וד המדומההעליה שלנו בתורה מותנית קודם כל בביטול הכב 24377 

דגל )  .ל על הפסוק וממדבר מתנה"שמשים עצמו כמדבר הוא שזוכה למתנת התורה כמאמר חז 24378 

 24379 .(המוסר

 24380 

 24381 מאמר שכד

אמר לכם לא תוסיפון לשוב ´ רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס וה 24382 

 24383 .(ז"ז ט"דברים י) בדרך הזה עוד

ירושלמי סנהדרין פרק ) אבל אתה חוזר לסחורה ולפרקמטיא ולכבוש הארץ, אמרו לישיבה אי אתה חוזר 24384 

שהכתוב אסר רק כאשר הולכים למצרים באותה , וכתבו המפרשים? ולמה דרין עכשיו במצרים, (ט"ה´ י 24385 

י ישראל הדרך שבה עשו בנ, כ לא תוסיפון לשוב בדרך הזה"כמש, הדרך שנסעו ממצרים לארץ ישראל 24386 

בטחון , כל צעד וכל שעל ספוג היה מסירות נפש, כל פסיעה ופסיעה, את מהלכם ממצרים לארץ ישראל 24387 

 24388 .צער ויסורים

את כל מעיינות נפשם וכל מטמוני הרגשות העילאיים , בני ישראל השקיעו לכל אורכה ממיטב חלבם ודמם 24389 

כאן עשו את , ברוחניות צרופה וזכהבדרך זו טיהרו וזיככו את עצמם וגם את האוויר , והנעלים ביותר 24390 

הלכו בשממה הגדולה במדבר , ´נמשכו ללא כל היסוסים אחר דבר ה, צעדיהם והילוכם בתמימות גדולה 24391 

 24392 .מתוך חביבות והתדבקות, בדרך זו הרבו בשירים ותשבחות, הלוהט

ם על דרך כלו, והנה על הדרך הזו אשר כל קטע ממנה ספוג מאותה מסירות של עם ההולך לקראת עתידו 24393 

שבה ראו , ה"אותה הדרך שבה נפלאו נסיו של הקב? שכזו יוכל לההין מי מבני ישראל לשוב למצרים 24394 

הלא טרם ? יעשה מי מבני ישראל את דרכו למצרים, וגבורותיו שעה שיצאו ממצרים´ בעליל את מעשי ה 24395 

אם על אדמה ה, עוד היא מוצעת ממסירות הנפש של בני ישראל, טושטשו בה עקבות הקדושה והנסים 24396 

 24397 .שכזאת יוכל מישהו מבני ישראל לשוב את הדרך בחזרה למצרים

היא תכריז ותצווח סלקו , תרעד ותזוע תחתיו, יקומם נגדו את האדמה עצמה, והלא אם מישהו יעשה כן 24398 

אל תרמסו , אל תחללו את הפסיעות הקדושות שפסעו עלי בני ישראל כאשר יצאו ממצרים, רגליכם מעלי 24399 

בה השקיעו את כל מחשבתם הטהורה להימשך אחר דבר , רו אבותיכם בצאתם ממצריםאת הקדושה שיצ 24400 

כל האויר ספוג קדושה ? איך לא תבושו ולא תיכלמו מפני הפסיעות הקדושות הללו, בארץ לא זרועה´ ה 24401 

בהליכתכם זו אתם , אחר תאוות חומריות ורצון הון, ואתם רוצים לחללה בריצה אחר ביזה ומסחר, וטהרה 24402 

 24403 .אל תלכו בדרך הזו, את ציוני הדרך מוחקים

ן ועוד "י הרמב"כמו רש, רבים הם המפרשים, לא לחינם סיפרה התורה את כל מסעי בני ישראל במדבר 24404 

שיכתבו מסעי בני ישראל להודיע ´ רצה האל ית, והספורנו אומר אלה מסעי בני ישראל, העומדים על כך 24405 

 24406 .שיהיו ראויים להיכנס לארץבאופן , זכותם בלכתם אחריו במדבר בארץ לא זרועה

שכן , אין מקום שמישהו יחזור בה למצרים, ואכן בדרך הזו הזרועה קדושת אלפי ורבבות נשמות ישראל 24407 

, אין ירידה במקום עליה, אסור שיימצא מישהו שיהין לחלל דרך שכזו אשר נכבשה בקדושה ובמסירות 24408 

מקום שבו נעשו פסיעות כלפי מעלה , שאין פסיעות של חול יכולות לבוא במקום שנתקדש מפסיעות קוד 24409 

 24410 .אינו יכול לסבול ולקבל פסיעות אחורניות, בקדושה ומסירות

ובמקום הזה הוא עמל ויגע על , חמור הוא עוונו של מי שעובר ליד מקום שקבע לו מתמיד לישיבתו 24411 

מיד אחר בא ומתיישב עליו תל, והנה ברגע שפינה אותו לדבר מה, אינו פורש ממנו יום ולילה, התורה 24412 

 24413 .והוא מתיישב שם ומבלה עליו את ביטול הזמן ועושה עליו את הבליו, שאינו מתמיד ואינו למדן

היאך , הלא מקום שכזה צווח כנגד זה המבטל מלימוד תורה וקורא כנגדו תגר. היש לך חילול גדול מזה 24414 

אחרי , וד התורהאיך זה שאינו מתעורר גם הוא להשקיע את עצמו בלימ, אינו מתבייש לחלל את המקום 24415 

ואיך הוא , ומכריז על שמחת השכינה הרווה נחת מלימודו של המתמיד, שהמקום ספוג מקדושת לימוד 24416 

.ת"ולהקדיש עצמו ללימוד התורה ולעבודת השי, איננו מתעורר ללכת בעקבותיו של קודמו במקום הזה 24417 

 24418 .(אור חדש)  

 24419 

 24420 מאמר שכה

 24421 .(ז"ז י"דברים י) רבה לו מאדולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא י

פ שעושה המעשים "אע, אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, ו משמונה פרקים מביא"ל בפ"ם ז"הרמב 24422 

אבל החסיד הוא , הוא מתאוה אל הפעולות הרעות ונכסף אליהם ויכבוש את יצרו, הטובים והחשובים 24423 

ובהסכמה , א מתאוה ונכסף אליהםויעשה הטובות והו, נמשך בפעולתו אחר מה שתעירהו תאותו ותכונתו 24424 

 24425 .מן הפילוסופים שהחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו



כי יתכן ויהיה אדם עושה מעשים , הנה גם הפילוסופים מצד החכמה הכירו כי יש ענין של אונס ורצון 24426 

נחשב  והנה הוא, ובעצם המעשה אין שום גרעון מאשר המעשה של החסיד, טובים לא פחות מחסיד השלם 24427 

זה רק בשאלת מי משניהם יותר חשוב , ל המבקר את הפילוסופים"ם ז"והרמב! בבחינת אונס ולא רצון 24428 

לפום  (ה"אבות ספ) ואמרו, כל הגדול מחבירו יצרו גדול (.ב"סוכה נ) ל"ושכבר נמצא בחז, ויותר שלם 24429 

 24430 .זה ל מסכים על"ם ז"אבל בעיקר החילוק וההגדרה בין צדיק לחסיד גם הרמב, צערא אגרא

יסור , ממשלה כזאת יש לשכל שהגוף ימשך כל כולו אחרי השכל, הנה רואים כי יש ענין של מושל 24431 

והנה אחרי כל הביטול של הגוף ! ביטול הגוף בתכלית בעד השכל, למשמעתו אם לעשות ואם לא לעשות 24432 

איך זה , מובןזה באמת ענין שאינו ! ז עדיין קוראים אנו עליו כי מעשיו שלא ברצון"ועכ, לממשלת השכל 24433 

אנחנו מדמים על ? ועדיין לא נקרא עושה ברצון גמור, יתכן לעשות טוב בתכלית ולהתרחק מרע בתכלית 24434 

ובעיקר אנו , באו רק מתוך איזה מצבים מקריים וכדומה, שכל מעשה התעתועים שלנו, עצמנו תמיד 24435 

עד כמה , נו מה שעשינואלא מפני הסיבות שבעוכרנו נכשלנו ועשי, ס רצוננו לעשות טוב"מדמים כי סוכ 24436 

 24437 !מוטעים אנחנו בעצמנו

כי בורח הוא מן , ולא נכשל מעולם בשום רע ממש כמו החסיד השלם, אבל כאן שאמנם עושה כל טוב 24438 

אחרי כל זה לא יעשה מעשיו ? מעתה איך זה יתכן שאחרי כל זה יחסר בו רצון, הרע בתכלית הבריחה 24439 

, אשר יודע כי כל חייו תלויים בהאדון ובעבודתו אליו, ובציור עבד העושה מלאכת אדוניו? בשמחה ורצון 24440 

היתכן שלא יעשה מלאכתו בשמחה , ולולא מלאכתו אין לו ממש כלום, יודע כי כל מה שיש לו מהאדון הם 24441 

יודע כי לולא עבודתו , ובשכר ועונש ועושה דוקא טוב´ מאמין בהשגחת ה, אדם המכיר את בוראו? גמורה 24442 

, ´ורע ומר עזבו את ה, יודע כי כל אושרו הוא אך ורק בעשיית הטוב, תכליתלבוראו הוא אומלל ונעזב ב 24443 

 24444 ?שלא יהיה כל חייו בהילולא מאשרו שככה לו? איך זה יתכן שלא יעשה מעשיו בשמחה ורצון

יתכן הוא להיות מציאות כזאת אף ! אין הכי נמי, והתשובה בהכרח היא כי אמנם כי כן הוא סוד הדבר 24445 

עד , כוח ממשלת השכל לשעבד את הגוף ולהחזיק אותו תחת ממשלתו! לא יהיה בוורצון , בתכלית הטוב 24446 

ר "בר) ל"וכן אמרו ז, גם כי הגוף ירוץ לעשות מעשיו בשמחה הכי רבה, כדי לזכך להגוף בתכלית הזיכוך 24447 

 24448 .עד כדי כך היה הגוף מזוכך, וזה הלא על הגוף נאמר, ביקשו מלאכי השרת לומר לפניו שירה (´ח

ר "תפוח עקבו של אדה (´תנחומא אחרי ב) ל"עד שאמרו חז, כ בתוך תוכיות הגוף"ה האירה כהארת הנשמ 24449 

אור גדול כזה שמלאכי השרת לא הכירו בו שום גרעון , כי נתהווה הגוף לאור ממש, היה מכהה גלגל חמה 24450 

! שכלבאיזו מידה מרובה רץ הגוף לעשות רצון ה, ומובן ודאי גודל ההילולא ששררה בגוף, של גופניות 24451 

 24452 .עדיין תחת ממשלת השכל הוא שהתהלך הגוף ולא מאליו, עם כל רום דרגת זה הגוף, ועם כל זאת

ה שאמר איתי קל ואוכל דבר "בשלמה המלך ע (´א´ ר ו"שמו) כענין זה הוא אמיתת הפשט באשר מצינו 24453 

, אני ארבה ולא אסור, לא אמר אלא בשביל שלא יסור לבבו, ה לא ירבה לו נשים"זה שאמר הקב 24454 

, עד כמה שהגוף רץ בשמחה עצומה לעשות רצון השכל, כשיודעים גודל כוח ממשלת השכל עד כמה מגיע 24455 

ה ואמרה "ד שבירבה ונשתטחה לפני הקב"עלתה יו! כ ודאי פשוט בתכלית להגיע איתי קל ואוכל"א 24456 

 24457 .הרי שלמה עומד ומבטל אותי, לא כך אמרת אין אות בטלה מן התורה לעולם, ע"רבש

ה התנגד חלילה "האם אמנם שלמה המע? ה עבר על הלאו"האם שלמה המע, של מבטל אותימה הביאור  24458 

עם , הלא סבר כי בגודל חכמתו יוכל לקיים ענין הלא ירבה גם אם ירבה, ומבטל אותי? לענין של לא ירבה 24459 

האם חסר מה ? למה לא די באיתי קל ואוכל? ומה אמנם חסר, האיתי קל לבד ימלא את הלא יסור לבבו 24460 

 24461 ?ה"ח ממשלת החכמה של שלמה המעבכ

, אנו אומרים וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים זה מזה, והוא סוד ודאי, אולם מה עמקו הדברים 24462 

, רצה לומר כי כל אחד ואחד ממש כקטן כגדול, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים, שני ענינים כאן 24463 

יד הראשונה "כל אחד הנהו ממש ה, לשום סיוע לא זקוק הוא, הנה הוא בעצמו המקבל עול מלכות שמים 24464 

בקרב הארץ כל אחד בעולמו שלו יש לו הכל ולא חסר לו ´ אני ה, הוא סוד מלא כל הארץ כבודו, ה"להקב 24465 

 24466 .ישר תחת עול מלכות שמים הוא, כל אחד ישר יחזו פנימו, כלום

הוא סוד , כרח להיות זה מזהענין דרגות הקיום לכלליות הבריאה מו, אמנם יש עוד ענין הוא סוד זה מזה 24467 

אחרי , אבל אחרי עוברו דרך זה מזה עם כל המהלך שבה, וקרא זה אל זה ומתרגמינן ומקבלין דין מן דין 24468 

מקבל הוא , וכל אחד לעצמו יהיה הדרגה הכי תחתונה, הכל יש לו בעצמו, זה כבר עומד שלם הוא לעצמו 24469 

הוא ענין אם אין חכמה אין , גה הכי גדולהכמי שמקבל עול מלכות שמים הדר, ישר עול מלכות שמים 24470 

שאחרי שנתקיים בחכמה ויראה המהלך , חכמה עם יראה הנה זה בחינה של זה מזה, (´ד, ´אבות ג) יראה 24471 

 24472 .כי אז כבר היראה עולם בפני עצמו לא תלוי בחכמה, של זה מזה

, קל הוא כל יכול ודאי האיתי, כי השכל מושל גדול הוא ודאי, אמנם כן הוא האמת, הוא ענין גוף ונשמה 24473 

י "ע, והגוף ודאי ירוץ לעשות רצון השכל בשמחה רבה, חכמתו של שלמה ודאי כוחה רב לרדות על הגוף 24474 

ש לא יכירו כלום כי יש "כ גדול עד שמלה"להתהוות אור כ, השכל יכול הוא הגוף להתהוות מזוכך נפלא 24475 



כי אחרי כל , אבל ידוע וצריכים לדעת, ש לומר לפניו שירה"הרי ביקשו מלה, בו עוד איזה סוד של גוף 24476 

עדיין איננו בסוד וכולם , עדיין איננו בבחינת נושא את עצמו, הגוף הנהו עוד רק בבחינת זה מזה, וכל 24477 

 24478 !נושא את עצמו, שלם לעצמו, הגוף יהיה עומד בעצמו! מקבלים עליהם עול מלכות שמים וכולם ממש

הנה הקטר רץ , (לאקאמאטיוו) י קטר אחד"הנמשכים עמסילת הברזל המתקיים מהרבה קרונים , ובציור 24479 

כמו אותה המהירות , וכן כל הקרונים הנמשכים אחריו רצים יחד אתו בכל המהירות, במהירות הכי גדולה 24480 

אבל לא מציאות של רצים , ס הם כולם רק מציאות של נמשכים"אבל סוכ, של הקטר באין כל חילוק 24481 

בכל , יחד עם הנשמה בכל המהירות, כי הגוף רץ יחד עם השכלאמת הוא , כן הוא בענין הגוף, עצמיים 24482 

אבל סוד הדבר , הילולא וחינגא ממש, והגוף שמח מאד בזה, מושל הוא השכל על הגוף, האהבה והתשוקה 24483 

אבל לא הולך , מתהלך הוא אחרי השכל, מציאות של זה מזה, הוא כי כל זה אינו אלא מציאות של המשכה 24484 

 24485 .וואין הוא לאקאמאטי, מאליו

במצב של איתי קל , ש לומר לפניו שירה"הנה יתכן כי גם במצב של ביקשו מלה, והדבר מבהיל נורא 24486 

עדיין , ס עדיין לא נתבטל בתכלית"וסוכ, אחרי התבטלות הגוף במידה כה גדולה, באור גדול כזה, ואוכל 24487 

אם לא , ף כיוצא בוועל כגון דא ודאי נאמר יבטלו שלמה ואל! ולא נושא את עצמו, הוא רק נסרך לזולתו 24488 

כי הגוף עליו , הוא הסוד הגדול והנורא של וכולם מקבלים, ואלא מה, נושא את עצמו אין חוזק ואין קיום 24489 

כל הענינים צריכים לצאת מצד , צריך הוא הגוף להיות נושא את עצמו, להתהוות בעצמו הלאקאמאטיוו 24490 

הם , ים מהלכים ודרכים אחרים לגמרילזה צריכ, התהוות קדושת הגוף לא בשכל ולא בחכמה, הגוף עצמו 24491 

 24492 .ובלעדיהם הנה יבטלו שלמה ואלף כיוצא בו, סוד הלא ירבה, סוד דרכי התורה

ושעיקר העבודה של האדם לעבד את הגוף להיות נושא , שומעים אנו כבר מכל דברינו כמה גדול סוד הגוף 24493 

נו אף לא רוצים לידע כלום אנח, וזה להיפך מכל עמדתנו, ושכל הפעולות יבואו מצד הגוף, את עצמו 24494 

, וכל מעשינו הטובים הכל באים מצד חכמתנו והכרתנו, רוצים אנחנו תמיד לחיות חיים של חכמה, מהגוף 24495 

 24496 .(דעת תורה)  .הרי בזה אף אין כל התחלה לעבודת האדם

 24497 

 24498 מאמר שכו

הזאת ואת  אלהיו לשמור את כל דברי התורה´ והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה 24499 

 24500 .(ט"ז י"דברים י) החוקים האלה לעשותם

 24501 (7א"סנהדרין כ) ´ד בגמ"עד שס, ת כל הזמן ממש בלי שום הפסק"היינו שחייב לשאת עמו את הס

אלא גלי קרא שאין והיתה עמו אלא במקום הראוי , כ ובבית המרחץ"בביה´ שצריכה להיות עמו אפי 24502 

ועל כן נצטוה , דעת הוא המפסיד הגדול לקניית היראהשהיסח ה, (ה"י כ"מס) ומזה למד, ש"לקריאה יעו 24503 

ואף כל אדם מצווה , ´בלא היסח הדעת כלל ואז ילמד ליראה את ה, המלך שיקרא בספר התורה כל חייו 24504 

 24505 .שהוא הטרוד ביותר מכל העם, אלא ציוותה תורה צווי זה במיוחד למלך, בכך

ק "אף אלה מאתנו העוסקים בלימוד תוה, ולותעל מה ולמה אין אנו מגיעים למדרגות גד, וזה האסון שלנו 24506 

ונמצא שאנו עומדים תמיד , וכל פעם מן הצורך להתחיל מחדש, אלא היסח הדעת הוא בעוכרנו, תמיד 24507 

, כל יום והשיגו, היינו שכל ימיו אתו כל יום וקנינו, אצל אברהם אבינו כתיב בא בימים, במקום הראשון 24508 

וכן בשרה כתיב שני חיי , י כך הגיע למה שהגיע"ע, שקדם לו י שהיה כל יום בחיי אברהם מוסיף על"וע 24509 

והגיעה , ´כל רגע היה קודש לעבודת ה, והכוונה בלא שום הפסק, י כולן שווין לטובה"ופירש רש, שרה 24510 

 24511 .לדרגת נבואה גדולה משל אברהם

נביא אם , י אמר רב כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו"אמר ר, (7ו"פסחים ס) ´איתא בגמ 24512 

 24513 אותו הלל שהיה סמל הענוה והסבלנות כמבואר, אם חכם הוא מנלן מהלל, הוא נבואתו מסתלקת ממנו

ל אמר כל אדם שכועס אם חכם "ר, וכן איתא שם, כיון שנכשל באבק יוהרא נסתלקה חכמתו, (א"שבת ל) 24514 

כגאוה וכעס  ודברים אלו, ממשה? מנלן, אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו, הוא חכמתו מסתלקת ממנו 24515 

ואם במשה רבינו והלל הזקן הדברים , ואחרי כן צריך להתחיל הכל מחדש, הם היסח הדעת לחכמת התורה 24516 

 24517 .מה נענה אנן יתמי דיתמי, אמורים

וטרם היכנסו שמע מאחורי , ב שנה שלמד תורה מחוץ לבית"שבא לביתו לאחר י, עקיבא מצינו´ אצל ר 24518 

עקיבא ´ וכששמע ר, ב שנים בבית המדרש"היה שוהה עוד יכי לו שמע לקולה , הדלת את אשתו משיבה 24519 

איה הכרת הטוב שהיה , ונפלא הדבר מבינתנו, ולא נכנס לביתו אפילו לרגע קט, זאת חזר מיד לתלמודו 24520 

, שהיא הפכתו מרועה צאן לרבן של ישראל, כ שלי ושלכם שלה הוא"עקיבא אח´ ש ר"וכמ, חייב לה 24521 

עקיבא וראה את החסרון ´ שהתבונן ר, כ אנו צריכים לומר"וע, בהומדוע לא נכנס לרגע אחד לשמח את ל 24522 

 24523 .עקיבא ופסק שאסור לו ליכנס´ הכריע ר, וכדי שלא להפסיק הפסק מועט זה, הגדול שבהיסח הדעת כזה

כי , עקיבא שלא ליכנס´ עוד טעם היה לו לר, שמלבד ההפסק והיסח הדעת שהיה בכך, עוד נוסיף לומר 24524 

, ב"ד שנה הם פעמיים י"ואף שכ, שניהם לפנינו´ אפי, י חצאין של אותו דבראינו דומה דבר שלם לשנ 24525 



י "ד שנה לא היה זוכה לו ע"י כ"עקיבא ע´ וכל מה שזכה ר, ד שנה"ב שוים לכ"מ אין שתי פעמים י"מ 24526 

שכשיגיע זמנה של מצוה או , (ז"י רפ"מס)ב  כת, עוד יש לבאר בענין סכנת היסח הדעת, ב שנה"פעמיים י 24527 

וראיה ברורה , ש"אל יניח מעשותה מיד שאין סכנה כסכנתו עי, על מחשבתו לעשות מצוה בהעלותו 24528 

 24529 ,ש בן יוחאי"רבי חנניה בן חכינאי הוה קאזיל לבי רב בשלהי הילוליה דר, (7ב"כתובות ס) ´לדבריו מגמ

לא , (בהמתן לי עד שיכלו ימי חופתי ואלך עמך לבי ר) ,ל איעכב לי עד דאתי בהדך"א, (סוף ימי חופתו) 24530 

 24531 .ש"איעכב ליה עי

ש "חנניה בן חכינאי להמתין לר´ ז לא רצה ר"ובכ, ש בן יוחאי גדול מאד ערכה"והנה ודאי חברותא כמו ר 24532 

ב "ומה הם כמה ימים בחשבון זמן של י, ב שנה"והרי נסע לי, בן יוחאי ימים ספורים עד סוף ימי המשתה 24533 

ש בן יוחאי ולא לאחר רגע "וטב לותר על חבר כרומ, י"אלא שאין סכנה כסכנת האיחור כדברי המס, שנים 24534 

והרי , ל בזה"ם שיף שם שלא ידע מאי קמ"ומה שכתב המהר, אחד לאחר שהחליט ללכת למקום תורה 24535 

 24536 .ל היה חידוש זה פשוט בעיניו"ם שיף ז"המהר´ ל שלקדוש ה"אלא צ, חידוש גדול מאד השמיענו

א שאלו שאלה את הבקי "שפ, ל"ח זצ"יו של הגרין בימ´ל על דבר שאירע בוולוז"ר זצ"וקיבלתי מאאמו 24537 

ומרוב צערו לא גמר , ´ולא ידע הבקי הנז´ והיה הדבר מפורש בתוס, הגדול ביותר בישיבה באמצע סעודתו 24538 

ונעשה לאחד , וערק למקום סתר ושם ישב שבע שנים ולמד בהתמדה עצומה, ז"סעודתו ולא בירך בהמ 24539 

, וענה הגאון מצד אחד ודאי שלא כדין עשה, ל אם טוב עשה"צחיים ז´ ושאלו את הגאון ר, מגדולי ישראל 24540 

ודאי שלא היה בורח , ז"אך מאידך אילו היה עושה כדין ומברך בהמ, ז"שאסור לקום מן הסעודה בלא בהמ 24541 

זו היא סכנת האיחור , כ"ולא היה עוסק בתורה שבע שנים בהתמדה עצומה כ, מן הישיבה למקום סתר 24542 

 24543 .(´ז´ א מא"שיחות מוסר ח)  .ל"ז שעמד עליה בעל מסילת ישרים

 24544 

 24545 מאמר שכז

ז "דברים י) והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים 24546 

 24547 .(ח"י

המלכות נקנית בשלושים , (ו"א פ"בפ)א  ואית, פ סנהדרין"פ נביא וע"אלהיך ע´ בספרי אשר יבחר ה 24548 

ועם כל הזהירות כתוב בתורה וכתב , פ נביא"תורה וביראה שנבחר ענמצא המלך הוא גדול הדור ב, מעלות 24549 

אחת שהיא , ל שתי ספרי תורות"ובחז, לו את משנה התורה הזאת על ספר והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו 24550 

 24551 .ואחת שנכנסת ויוצאת עמו, מונחת בבית גנזיו

אלא בעת , והשני לא יזוז מלפניואחד מניחו בבית גנזיו , ל"וז (א"ג מהלכות מלכים ה"פ) ם"ופוסק הרמב 24552 

נכנס והוא , יוצא למלחמה והוא עמו, או למקום שאין ראוי לקריאה, שיכנס לבית הכסא או לבית המרחץ 24553 

 24554 .והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו´ שנא, מיסב והוא כנגדו, יושב בדין והוא עמו, עמו

ובשבט , אדם על מעשיו ולא יגער בו לא יעציבהו, בשרשי המצוה לפי שהמלך ברשות עצמו, ל"ובחינוך וז 24555 

כ באמת צריך שמירה גדולה וזכרון טוב יעמוד "ע, וברוח שפתיו ימית מי שירצה בכל עמו, פיו יכה ארצו 24556 

יושב , ת עמו"ל יוצא למלחמה וס"ש ז"וז, יביט אליו תמיד למען יכבוש את יצרו ויטה לבו אל יוצרו, נגדו 24557 

לל הדברים שלא היה זז מנגד עיניו אלא בעת שהוא נצרך לנקביו כ, מסב לאכול והוא עמו, בדין והוא עמו 24558 

 24559 .ל"או נכנס למרחץ עכ

´ מלכים א) ש"כמ, ושלמה המלך מחכמתו וגדולתו האמין בעצמו וחשב שנשיו לא יטו את לבבו ונכשל 24560 

ולהבין , (ב"פרקי אבות פ) ל שאמרו ואל תאמין בעצמך"וכמה קדושים דברי חז, נשיו הטו את לבבו (א"י 24561 

למה ? די לו בספר אחד עם החיובים והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, ה היה צריך שתי ספרי תורותלמ 24562 

 24563 ?צריך אחת שתהיה מונחת בבית גנזיו

לא דומה לעניניו בבית בהצנע , שעניני מצות של אדם בין אנשים, ואפשר לומר שהתורה משמיעה לנו בזה 24564 

ומה שמותר בשבתך , ל דבר לחילול השם ולקידוש השםנוגע כ, כי במקום פומבי בין אנשים, בבית גנזיו 24565 

שיהא קורא ושונה ודיבורו  (.ו"יומא פ) ל"ש ז"כמ, יכול להיות שאסור בלכתך בדרך, פ דין"בביתך ע 24566 

אבל להיפך , מה בריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה, בנחת עם הבריות ומקחו ומתנו בשוק נאה 24567 

ויחללו את שם  (ו"יחזקאל ל) פלוני שלמד תורה עליו הכתוב אומראוי לו ל, מה הבריות אומרות עליו 24568 

 24569 .אלה ומארצו יצאו´ קדשי באמור להם עם ה

, י יצרו"אבל לומדים מזה הזהירות הנצרכת לכל אדם שלא יכשל ע, ת למעשה זה רק למלך"ואף כי דין ס 24570 

כי צריך לחפש , יכשל שהוא יכול ללכת למקום סכנה לנפשו ויחד עם זאת לא, וטעות בידו לחשוב בגאוה 24571 

זכרון )  !ישמרנו´ כי מי יותר גדול משלמה מלך ישראל שטעה ונכשל ה, דרך אחרת ולא להתחכם 24572 

 24573 .(מאיר

 24574 

 24575 מאמר שכח



ז "דברים י) והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים 24576 

 24577 .(ח"י

, יושב בדין היא עמו, נכנס מכניסה עמו, מה מוציאה עמויוצא למלח, (7א"סנהדרין כ) ´אמרו על זה בגמ 24578 

´ מלך ישראל נצטיין במעלותיו מכל ישראל שנא, והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו´ שנא, מיסב היא כנגדו 24579 

ומה גדולה מעלת האיש שזכה שיאמר עליו אשר , אלהיך בו´ אשר יבחר ה, ממובחר שבאחיך, מקרב אחיך 24580 

כי הרי ידוע מה , י יגיעה ועבודה רבה"וא הגיע לדרגת השלמות המופלאה עואין ספק כי ה, בחר בו´ ה 24581 

 24582 .לא יגעת ומצאת אל תאמין (7´מגילה ו) ל"שאמרו חז

כל חייו לא נאמר , הוא מצווה ועומד לקרוא בתורה כל ימי חייו, ובכל זאת בעומדו בשיא הדרגה האנושית 24583 

כי יצרו של , הוא תקופה שלמה של נסיונות שונים כל יום, כל יום הוא חלק מהחיים שלו, אלא כל ימי חייו 24584 

, אפילו הוא מלך ישראל המושלם בנפשו, מתגבר ומתחדש בו בכל יום ממש, אדם מתגבר עליו כל יום 24585 

, בכל היגיעה הרבה, לא די לו בכל מה שלמד בעבר, ותכלית הקריאה היומיומית היא למען ילמד ליראה 24586 

להתחיל כל , אלא הוא חייב ללמוד ליראה, ו בהתמדה עצומהבכל הידיעות הרחבות שרכש לו בעת לימוד 24587 

 24588 .כאילו אינו יודע כיצד עולים בסולם השמימה, יום מחדש ללמוד ליראה

נצטווה המלך לא להרבות סוסים ולא , ומלבד ההתחזקות המתמדת בעשה טוב בלימוד התורה והיראה 24589 

כידוע דרכם של , ר הרבה כסףאף שמכבודו של מלך הוא לצאת ברכב רב ולצבו, להרבות כסף וזהב 24590 

הרי שנוסף על , הוא מצווה שלא להרבות אלא לפי צורך מרכבתו וחייליו, אבל לא כן מלך ישראל, מלכים 24591 

להתרחק , הוא מצווה ועומד לעבוד תמיד על הסור מרע, פעולותיו בעשיית הטוב שלא לבטל בכך אף רגע 24592 

 24593 .´שלבו לא יסטה כמלוא נימה מדרך ה, לבבו וכל זה הוא כדי ולא יסור, מן המפריעים ומחמדות העולם

ולחדש תמיד בכל , ו לכל אדם שהוא חייב להשתדל מאד בכל כוחו לעלות מעלה מעלה"ק, ואם המלך כן 24594 

יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו , (ט"ישעיהו כ)א  ועל כך מוכיח הנבי, יום מעשה הטוב ולסור מן הרע 24595 

שכרו בצדו , וכל מה שהאדם עושה טוב, ה מקפח שכר כל בריה"אמנם אין הקב, כבדוני ולבו רחק ממני 24596 

אבל דא עקא שלבו , ולו רק בשפתים בלבד דבר גדול הוא´ ואם מכבדים את ה, ה"ומעלה היא לפני הקב 24597 

, משום כך ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, הלב מרוחק מן האדם, כיון שלבו אינו עמו, רחק ממני 24598 

מזה שנים שלמד אותה ושוב אינו , אלא היא כבר מלומדה אצלו, חיצתו תמידיראתו אינה נמצאת עמו במ 24599 

ועל כך באה התביעה האיומה לכן הנני , אינו ממשיך ללמוד אותה בחינת למען ילמד ליראה, משתמש בה 24600 

 24601 .(גוילי אש)  .יוסיף להפליא

 24602 

 24603 מאמר שכט

את כל דברי התורה הזאת ואת אלהיו לשמור ´ והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה 24604 

 24605 .(ט"ז י"דברים י) החוקים האלה לעשותם

משכמו ומעלה , ודאי ירא שמים הוא בסתר ובגלוי, הגם שמלך ישראל הנבחר לפי דיני התורה הקדושה 24606 

הרי לך חשיבות , ´כ חייבתו תורה לעסוק בלימוד התורה למען ילמד ליראה את ה"אעפ, גבוה מכל העם 24607 

כי בדבר הזה , אף למי שהוא ירא אלוהים ושומר מצוותיו´ ידה בלימוד ליראת הונחיצות ההתמדה והשק 24608 

ל שעליו "ר, כל ימי חייו´ כמו שנראה גם ממה שאמרה תורה למען ילמד ליראה את ה, אין מידה וגבול 24609 

 24610 .וכדי להשיגן צריך לעמול כל החיים, ´משום שהרבה מדרגות יש ביראת ה, לעלות במעלות היראה עצמה

מתגלה בעליל ההכרח לכך מן הבחינה , א במלך ישראל מצינו שנצטוה במיוחד על לימוד היראהואכן דוק 24611 

שהרי התורה הטילה עליו שתי מצוות , בעבור יוכל לעמוד כראוי במבחנים העומדים בדרכו, המעשית 24612 

מכאן ו, כי מחד גיסא הלכה היא מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, שלכאורה סותרות ונוגדות זו את זו 24613 

ואילו מאידך גיסא מזהירתו התורה לבלתי רום , שעליו לתבוע ולדרוש את כבודו ואף להעניש מי שפגע בו 24614 

שאלה לכאורה שתי הוראות , דהיינו שלא ירדוף אחר הכבוד יתר על המידה ויתגאה על אחיו, לבבו מאחיו 24615 

 24616 .נוגדות

הוא ידע לכלכל , ה גדושהברם האיש הרם והנעלה שהשכיל לעמול ולקנות יראת שמים טהורה במיד 24617 

באמת יצליח לצעוד בדרך האמצעית הסלולה ´ רק ירא ה, צעדיו באופן שיאחוז בזה וגם מזה לא יניח ידו 24618 

ולא יגרר למניעים צדדיים אישיים או אחרים שאינם עולים בקנה אחד עם , מבין שתי ההוראות גם יחד 24619 

עליו להיות ירא אלוהים , ולות בכל צעד ושעלועוד מבחנים ונסיונות ובעיות הע, ובשל אלה, כוונת התורה 24620 

 24621 .´הנקנית בלימוד ליראה את ה, במדרגה גבוהה נעלית

ל מן הכתובים איך שנבחנו כל אחד "למדו חז, כי אצל מלכי ישראל שאול ודוד, וכיוצא בזה אנו רואים 24622 

מפני מה , באמר רבי יהודה אמר ר´ כי אמרו בגמ, מהם בהנהגת המלכות במבחנים עדינים ורגישים מאד 24623 

ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה ויהי ´ שנא, נענש שאול מפני שמחל על כבודו 24624 

ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי , רבא אמר כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, (7ב"יומא כ) כמחריש 24625 



ומה שילם לי , י דמיקני ביה המןמה עשה לי יהודי דלא קטליה דוד לשמעי דאתיליד מיניה מרדכ, ימיני 24626 

 24627 .(7ב"מגילה י) דלא קטליה שאול לאגג דאתיליד מיניה המן דמצער לישראל, ימיני

´ שמואל ב) אמר לו קלל את דוד´ כמו שהשיב לאבישי ה, רואים אנו כי בשביל יראת שמים שהיתה לדוד 24628 

, כות כמו שציפו ממנו בשמיםוהפעם לא ניצל את החיוב שניתן לו לתבוע את כבוד המל, עמד במבחן (ז"ט 24629 

ואילו אצל שאול מצאנו שהודה , וכפי שאכן יצא מזה אך טוב שנולד מרדכי שהציל את כלל ישראל 24630 

ש החסיד בחובת הלבבות בוש אני מהבורא "כמ, שחסרה לו יראת שמים, לשמואל כי יראתי את העם 24631 

ומחמת , א ירא די את הבוראעל כרחך ל, הרי אם נהג כמעללו מפני שירא את העם, שיראני ירא זולתו 24632 

 24633 .(נחלת אליעזר)  .שנכשל השאיר את אגג בחיים והביא בכך ללידת המן שציער את ישראל

 24634 

 24635 מאמר של

אלהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת ´ והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה 24636 

 24637 .(ט"ז י"דברים י) החוקים האלה לעשותם

אלא גם לשלמות עצמו שילמד ליראה , הכוונה היא לא רק לשלמות המלך כמלךש, מלשון התורה נראה 24638 

אף כי , ולא יראה את עצמו גדול וחשוב ובלתי זקוק לדאוג לרוחניות של עצמו, ולתקן את מדותיו´ את ה 24639 

ומרובים המקרים שבהם העבודה למען הכלל אינה משאירה אצל איש , לכאורה יש מקום רב למחשבה זו 24640 

, בודאי שרבה זכותו בהנהגת הרבים, מי שזכה להתמנות למלך על כל ישראל, לשלמות עצמוהציבור פנאי  24641 

שבודאי , משל לראש ישיבה גדול שתלמידיו מרובים, כי הרי כל מה שייעשה במדינה לטוב הוא הגורם 24642 

 24643 .זכות לימוד התורה של תלמידיו נחשב גם לחשבונו

ומיישר את הרשעים , אדם אל הדרך הטובהבמי שמורה בני , ´ל בשער אהבת ה"וכבר האריך בחוה 24644 

והמשיל משל על כך לשני , שזכיותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים, לעבודת הבורא 24645 

הכל מאה , הרויח אחד מהם בסחורה אחת שהיתה בידו עשרת כפלי הקרן, סוחרים שהגיעו למדינה אחת 24646 

וכן מי שאינו , רבות והגיעו לידו עשרת אלפי זוזים והיו לו סחורות, והרויח השני כפל אחד בלבד, זוז 24647 

ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות תכפל זכותו כפי זכויות כל מי , מתקן אלא נפשו בלבד תהיה זכותו מועטה 24648 

ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם , ל כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו"ש חז"כמ, שיתקן לאלהים 24649 

 24650 .ש"ועד עיי

מצווה התורה את המלך שלא יסתפק בזה בלבד שהוא , כויות המלך רבות לאין ערוךובכל זאת אף כי ז 24651 

ויעשה כל מה שיוכל להשלים את שלמותו , אלא ישתדל גם בתיקון נפשו כראוי, מזכה ומצדיק את הרבים 24652 

ת "מחוץ לס, ת מיוחד שיהיה מונח בבית גנזיו ללימודו הפרטי ולתיקונו העצמי"יכתוב לעצמו ס, הפרטית 24653 

 24654 .(.א"סנהדרין כ) ס ויוצא עמו לצורך הלימוד בעניני העםשנכנ

וכיון שהגיע עמוד השחר נכנסו חכמי , שכל הלילה היה עוסק בתורה ותפילה, וכן מצינו בדוד מלך ישראל 24655 

דברים אלו חייבים להיות נגד עיני כל עוסק , והיה מתעסק בצרכי ישראל בכל עניניהם, ישראל אצלו 24656 

עליו לזכור את שלמותו העצמית בלימוד התורה , הזכות של עבודת הרבים עם כל גודל, בעניני הרבים 24657 

כי שני אלה משולבים הם ומשפיעים זה על , אז גם תעלה יפה יותר עבודתו למען הרבים, ותיקון המידות 24658 

 24659 .(דבריהם וזכרונם)  .זה

 24660 

 24661 מאמר שלא

ל דברי התורה הזאת ואת אלהיו לשמור את כ´ והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה 24662 

 24663 .(ט"ז י"דברים י) החוקים האלה לעשותם

זאת אומרת כל עסקיו משאו ומתנו עם , ק את כל ימי חייו"ל מפרש וקרא בו שהמלך יקרא בתוה"ס ז"החת 24664 

שלא יעשה תנועה כל דהו , הכל יקרא בתורה הקדושה, כל זיז וזיז איך לעשות ולהתנהג, אנשים ועם עצמו 24665 

וכן שנה , אין שעה אחת דומה להשנית, אין רגע אחת דומה לחברתה, רה הקדושהמבלי שיקראנה בתו 24666 

לא תדמה במשך כל ימי חייו רגע אחת , עד שלו יחיה האדם אף שני חיי מתושלח ואלף פעמים יותר, לשנה 24667 

 24668 .וחובתו למוצאה כתובה בתורה הקדושה, כל תנועה ותנועה נמצאת, וכל רגע ורגע, לשניה

דאפילו אם יחיה האדם אלף שנה ובכל תפילה , ין בדברו בענין התפילה כתב´מוולאזח "בנפש החיים להגר 24669 

ובאמת אין כוונות אלו סותרות זה , כל כוונה וכוונה ימצאנה מפורשת בתפילה, ותפילה יכוין כוונה אחרת 24670 

, הכלאדם מתפלל בכל יום ואומר וקונה , ולכולן כוונו וכללון אנשי כנסת הגדולה בנוסח התפילות, את זה 24671 

הנה באמת כולן אמיתיות , ויראה כוונה זו שהוא מכוין מפורשת בוקונה הכל, ובכל פעם יכוין כוונה אחרת 24672 

 24673 .וכולן כלולות ומפורשות בוקונה הכל

את כולן ימצא מפורשות , כל פעולה ופעולה שיעשה, כל מה שיחשוב האדם, וכל זה הוא בכל התורה 24674 

אחר כך חושב מחשבה אחרת , ן ומוצאה מפורשת בפסוקחושב מחשבה מתבונ, וכתובות בתורה הקדושה 24675 



את כולן ימצא מפורשות , וכן מחשבות ופעולות עד אין קץ, לגמרי והוא מוצאה גם כן מפורש באותו פסוק 24676 

 24677 .משום דכולן כלולות באמת בפסוק זה, ואין זה סתירה, ל"בפסוק הנ

מה כוונה , לאחד מהו אל ירך לבבכם ואילו היו שואלים, ל דרשו אל ירך לבבכם מצהלות סוסים"והנה חז 24678 

והוא , הרי זה עם הארצות גמורה, ויענה שכוונת התורה כאן מצהלות סוסים לבד, בו התורה הקדושה 24679 

שהמחבר מביא תמיד , כ כל שאלה ושאלה שאירעה לא מצא שם"ואעפ, כאותו שלמד כל היורה דעה 24680 

כמו שהשולחן ערוך הנהו קובץ , הקדושהבגדר זה היא התורה , שאלות אחרות ולא אותן המזדמנות לפניו 24681 

כולם , וכל השאלות שיכולות להזדמן לאלפים ולרבבות, שאלות שמהן נלמד כל השאלות המתרחשות 24682 

כל התורה היא , כמו כן ענין התורה הקדושה, כלולות ונלמדות מקובץ שאלות המוזכרות בשולחן ערוך 24683 

כולן נכללות בשאלות , ו ויארעו בעולםוכל שאלות החיים וההיכי תימצי שאירע, חיבור של שאלות 24684 

 24685 .המוזכרות בתורה הקדושה

שמהם היה אפשר , לכאורה היה יכול לצייר גם אופנים אחרים, והנה המחבר שהעמיד אופני השאלות ודינן 24686 

כיון שכל סעיפיו אינם כי אם היכי תימצות לקוחות ממציאות , ללמוד ולהוציא כל השאלות והדינים הללו 24687 

שידע לברור ולסדר אותן ההיכי תימצי שיכללו כל הדינים , באמת גדלותו של המחבר אלא שזהו, החיים 24688 

ודאי שאין כוונת , למשל דין הילך, ל הרי הם שאלות"כל דברי חז, ל"שיוכלו לאירע וכן הוא גם כן בחז 24689 

ועל שאלה אחת מביא , שהרי הביאו תא שמע מאופן אחר לגמרי, ל רק על אופן זה המצוייר בדבריהם"חז 24690 

ל "אלא שזהו באמת גדלותן של חז, ל לתפוס ציור אחר"ולכאורה הלא יכלו חז, ס כמה וכמה תא שמע"שה 24691 

 24692 .שידעו לברור את השאלות שהם הכללים הכי גדולים, ´הק

ורק רבינו הקדוש הוא ידע , י רבי"ל שהיו הרבה סדרים שגם הם נסדרו ע"הרי מובא בחז, וכן במשנה 24693 

, כל פסוקיה הם רק שאלות היכי תימצי, על דרך זה התורה הקדושהו, ולקט הסדרים שהם הינם נכללים 24694 

דגם אבנו סכינו , שהרי אין במשמע דוקא שור ובור, הרי אינם כי אם היכי תימצות, שור ובור, דיני נזיקים 24695 

כולן הינן רק , וכן בכל דיני התורה, וישנם סעיפים לאלפים ולרבבות הכלולים בנזקין, חייב משום בור 24696 

 24697 .הוא שבחר להכללים´ והבורא ית, מחברסעיפים של 

 24698 (א"הגר) ל"ושמעתי מאחי הגאון ז, ג"ן והסמ"ם והרמב"והנה הקדמונים נתלבטו במנין המצות כמו הרמב

שאם כן מבראשית , ג ולא יותר"שבודאי ליכא למימר שלא יכנסו תחת גדר המצוות רק תרי, שורש הדבר 24699 

דיבור ודיבור בתורה שיצא מפי הגבורה הוא מצוה אלא באמת כל , עד בא אין בהם אלא שלושה מצוות 24700 

עד מי שיש לו עין השכל ולב מבין יוכל , והנה באמת המצוות רבו ועצמו עד אין מספר, בפני עצמה 24701 

כאשר הובאו הרבה , ואז היה עושה מצוות בכל עת ובכל רגע עד אין חקר, להתנהג בכל פרטי הנהגותיו 24702 

 24703 .ל ובמדרשים"מעשים מהקדמונים ז

ובאמת דבר זה נעלם , אבל הם מתפשטים לענפים הרבה, ג מצוות אינם אלא שורשים"וזכרו תריומה שה 24704 

, הנה כתב שאין אנו יודעים איזו הן שורשים ואיזו הם ענפים, ממנו איזו מהם שורשים ואיזו הם ענפים 24705 

מדים כל שלפי דעתנו היו יכולים לכתוב היכי תמצא ושאלות אחרות שגם מהן היינו לו, והוא מה שבארנו 24706 

 24707 .ואין לכאורה נפקא מינה כלל איזו פרטים יכתבו, דהלא גם בשאלה אחרת כלולים כל הפרטים, הפרטים

כמו שהעץ שורש אחד מתפשט , ´משלי ג) ש עץ חיים היא למחזיקים בה"כמ, ולכן נמשלה התורה לעץ 24708 

ו כמה וכמה ובכל פרי יש ב, וכל שרביט לכמה פירות, וכל ענף וענף לכמה שרביטים, לכמה ענפים 24709 

, וכל גרעין יש בו כוח להוציא אילן שלם עם השורשים והענפים ושרביטים ופירות וגרעינים, גרעינין 24710 

כל דיבור ומצוה כולל כל המצוות , כן הוא בדיבורי התורה והמצוות, ובתוכם כוח המצמיח אילן עוד 24711 

ב  אבל בדברי תורה כתי, שיםשבכל האילנות העלים נושרים ונובלים ונכמ, ועוד יתרון לתורה, והדיבורים 24712 

 24713 .ועלהו לא יבול אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכים לימוד (´תהלים א)

 24714 

וכתוב שם במשנה ולפי , ששיבח רבן גמליאל את טבי עבדו שישן תחת המטה, (7´סוכה כ) הוא מה שמצינו 24715 

מועינן שאפילו שיחת חולין לאש, אמרו דמשום הכי לא נאמר מדבריו של רבן גמליאל´ ובגמ, דרכנו למדנו 24716 

והוא דאילו היה נאמר מדבריו היה זה במשמע שרבן , י שם"ועיין ברש, של תלמידי חכמים צריכין לימוד 24717 

ולכאורה האם יש חילוק בין דין , לכך כתב ולפי דרכנו שלא היה רק שיחת חולין, גמליאל הורה דבר הלכה 24718 

ובאמת הלא גם שיחת , ל קראו לזה שיחת חולין"וחז, הנלמד משיחת חולין של רבן גמליאל לשאר דינים 24719 

, ל לזה רק עלים"ובכל זאת לא קראו חז, חולין זו הוא כלל שממנו נוכל ללמוד כל הפרטים עד אין קץ 24720 

כ במעלות התורה שגם בעלים יש הסגולה שמהם יוצאים כל הענפים וכל האילן כמו "ומתברר מזה מש 24721 

 24722 .מגרעין

דמשיחת חולין של רב למדו , (א"חולין קי) גבי נותן טעם בר נותן טעם ,וזה רואים אנו גם כן בעובדא דרב 24723 

ונמצא לפי זה שלו יחיה האדם אלף שנים ואלף פעם אלף עד , ס"דין זה שמסתעפים ממנו כמה סוגיות בש 24724 

כיון שגם גרעין יכול , ימצא את כולן מפורש בתורה הקדושה, ויחשוב בכל רגע ורגע כוונה אחרת, אין סוף 24725 



 24726  .(ט"תהלים קי) דלכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד, ן שלם עם שורשיו וענפיולחדש איל

 24727 .(א"נ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)

 24728 

 24729 מאמר שלב

 24730 .(א"ח י"דברים י) וחֹבר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים

ל ת ברא האדם והשליטו ע"כי השי, כתב (´אבות ג) ץ על המשנה חביב אדם שנברא בצלם"החסיד יעב 24731 

ובזו המעלה אפשר לו לאדם להשאיר נפשו , כאומרו נעשה אדם בצלמנו, ח בכוח השכל אשר בו"הבע 24732 

וזה הצלם אשר נברא , לא נמצא אחד מאלף ישיג זה השלמות, אלא שזה רחוק מאד, בהדבקו במושכלות 24733 

ובזה נשתתפנו אנחנו קהל ישראל עם שאר , כי בו אפשר להשיגם כולם, האדם נושא לכל החכמות 24734 

, והוא הענין האלהי אשר חל עלינו, ה בענין אחד גדול יותר מאד"אבל נתיחדנו מהם בזכות אאע, ומותהא 24735 

ונמצא כל המון , ומכאן זכינו לתורה האלהית שלא תפול תחת החקירה השכלית אבל היא למעלה ממנה 24736 

 24737 .ב בלא טורח ועמל"ישראל מוכנים לעוה

כ "ולמה הוא כ, וצלם אלהים להשיג השלמות בנקל למה באמת לא יזכו בעלי שכל, והנה נפלא מאד הדבר 24738 

הוא בו , מכיון שצלם אלהים הנושא לכל החכמות, עד שלא ימצא גם אחד מני אלף שיגיע לזה, רחוק מאד 24739 

מבאר  (´ה´ ג) ל"הרי החוה? כ בזה"ומהו הקושי הגדול כ, בקרבו´ ביצירתו בטבע אשר נטע הבורא ית 24740 

והם כל הדברים הנטועים , אדם לאלהיו וזהו באמצעות שכלושהוא המתווך בין ה, מהו הערה השכלית 24741 

והלא כל עיקרי התורה נכללים , גנות הכזב שבח האמת עד המחילה לפושעים בשובם באמת, בטבע האדם 24742 

 24743 ?ולמה לא יוציא אדם כוח שכלו לפועל, וכל זה בכוח השכל, בזה

כ התמיה "וא, שם קושי ולאותטבע הוא שאין , הרי טבע היא הוראה על קלות הדבר מאחר שהוא בטבע 24744 

, ולעומת זה רואים אנו שבתורה שהיא עזר אלהי למעלה מן הטבע? מהי סיבת הכבדות של השכל, חזקה 24745 

והנה , ב בלי שום טורח ועמל"עד שכל המון ישראל מוכנים לעוה, כ"שם אין שום קושי אלא הכל בנקל כ 24746 

, הוא מטעם שליטת היצר, ר הוטבע בושמה שאין מתאימים מעשי האדם לשכלו אש, מרגלא בפינו לומר 24747 

 24748 ?כ בשכל"שהנהו שולט כ, ומהו סוד מקום חלותו ושליטתו, אבל איפה מקום החלות בזה

, דוקא במקום שיש לו איזה מהלך וכניסה, דוקא במקום שיד אדם מגעת וקרוב אליו, וזהו סוד הדברים 24749 

דוקא שם הוא מקום החלות של , כן וגם אנחנו בעצמנו היינו אומרים, דוקא שכל שהוא מה שאנו מבינים 24750 

כי השוחד יעור עיני חכמים יהיב ליה , דוקא חכמה נישוכה מהיצר, ובכאן הוא פוגם ומעקץ, שליטת היצר 24751 

כל תאוה כל רצון יש לו השוחד , כבר החכמה נשוכה ממנו, (7ה"כתובות ק)א  פסילנא לך לדינ, ידיה 24752 

 24753 .המיוחד המשבש והעוקץ את שכל האדם

, זולת זה אין כבדות בעולם, הסוד של קלות וכבדות הוא רק משליטת היצר, ות והקושיזהו סוד הכבד 24754 

תורה שהיא עזר אלהי למעלה מן , לעומת זה, סיבת הכבדות היא רק מה שהיצר שולט שם והוא המכביד 24755 

היא נמלטת משליטת , אין לו לאדם שום מקום כניסה בדבר, דוקא מפני שהיא בלי שום מהלך, הטבע 24756 

 24757 .ל כן היא קלהוע, היצר

, ובנביא הלא מותר לשאול, שלא תחקור אחר העתידות´ א´ תמים תהיה עם ה, וזהו הביאור במה שהזכרנו 24758 

באוב וידעני שם היא , שם אין להיצר שום מקום כניסה, י נביא שם אין שום מהלך לאדם"משום דע 24759 

, ק ודורש אל המתים שכתבועיין באבן עזרא על הפסו, ועל כן אסרתו תורה, ולא יצא נקי, שליטת היצר 24760 

וכאשר ישען על חכמתו לבקש , כי האמת להיות לב האדם תמיד תמים עם בוראו, וכל אלה תועבת השם 24761 

, הנה לבו חסר כי הוא משובש והרוצה לדרוש ידרוש מהשם על פי הנביא, האמת ומה שיהיה חוץ מהשם 24762 

 24763 .כ כתוב אחריו נביא מקרבך"ע

לבדו כי פשה הנגע זה ´ וציוה שלא להשען על החכמה בלתי אל ה ,ע"כ אבי עזר על הראב"ונכון מאד מש 24764 

כטעם פסילנא , גם נטמאו באובות וידעונים המהפך שכל זך וטהור, פעם עשו כשפים והעמיקו בהם, בינינו 24765 

שהאיסור באוב וידעוני הוא רק מפני , הרי מפורש באבן עזרא כל דברינו, ד"לך לדינא וזהו משובש עכ 24766 

 24767 .כי מה שהוא אמת לא אסרה תורה, רק שקרשלא יצא מזה האמת 

ל מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת "אמר ר, (.א"שבת ל) ל"והנה גם בתורה מצינו בחז 24768 

ל עירבת לי בהן "א, ´משל לאדם שאמר לשלוחו וכו, היא אוצרו אין אי לא לא´ ה אי יראת ה"ואפי, ודעת 24769 

הרי , ל מוטב אם לא העליתה"א, ל לאו"א, פירות מהתליעי ארץ מלחה ומשמרת את ה"פירש, קב חומטין 24770 

 24771 .מ יש היכי תמצי שגם בה יהיה מקום לשליטת היצר"מ, לנו שגם בתורה שהיא כבר בטוחה מיצר

הרי שיש , לא זכה נעשית לו סם המות, זכה נעשית לו סם חיים (7ב"יומא ע) ל בפירוש"והרי אמרו חז 24772 

בטחון , מהו קב חומטין, ל עירבת לי בהן קב חומטין"ואמרו חז ,היכי תמצי שתורה עצמה תיעשה סם המות 24773 

והוא , ששם אין ליצר שום כניסה וחלות, הגמור ששם אין שום אפשרות לשליטת היצר הוא יראת חטא 24774 

 24775 .(דעת חכמה ומוסר)  .ששם בטוח הוא מכל פגע, סוד הקיום



 24776 

 24777 מאמר שלג

וחֹבר חבר ושואל אוב וידעוני . חש ומכשףלא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנ  24778 

 24779 .(´ח י"דברים י) ודורש אל המתים

לא ימצא , הנה התורה אסרה והזהירה על כשוף, ע הקדמונים אנו באין לידי שבחן"מתוך גנותם של אוה 24780 

כולם שמות של כשוף הם כל שם הוא , ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים, בך מעונן ומכשף וחובר חבר 24781 

וכן כולם עיין , מנחש פתו נפלה מפיו, מעונן היום יפה לצאת לדרך, (7ה"ס) מו כדאיתא בסנהדריןדבר לעצ 24782 

אבל , אנחנו הרי לועגים להם שעסקו בהבלים כאלה, והנה לנו הרי אזהרה זו מיותרת לגמרי, בסוגיא שם 24783 

קודם שלא היו יוצאים לדרך מבלי שישאלו מ, אזהרת התורה מלמדת אותנו מנהג העמים בימי קדם 24784 

היו , ואם הורו להם שלא לילך או שלא לעשות, ולא היו עושים שום פעולה וזיז כל דהו קודם זה, בכשוף 24785 

 24786 .נמנעים מזה

אלא בכל פעולה , שלא סמכו כלום על הוראת שכלם, ומתוך גנותם אנו לומדים את שבחן של הקדמונים 24787 

, הניחוש אם לעשות או לחדולהיו מנחשים מתחילה מה יראה להם , וזיז כל דהו שהיו רוצים לעשות 24788 

התורה אסרה את זאת מפני שזה אינו הדרך המוביל , במעשיהם´ שחשבו להשיג על דרך זה את רצון ה 24789 

והתנהגו , אם לרצון יהיו מעשיהם לפניו או לא, ´אבל הם היו מאמינים על דרך זה להשיג רצון ה, ´אליו ית 24790 

 24791 .ע הקדמונים שלא עשו כלום בלתי על דרך זה"כן אומה

כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם  (7ה"חולין צ) ל"תמה על מה שאמרו חז (ד"בראשית כ) הספורנו 24792 

וכן היה , התפלל שיהיה כך לא שסמך על נחש, ל"ופירש וז, איך היה באמת אליעזר מנחש, אינו נחש 24793 

, נחש ל כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיהונתן בן שאול אינו"ומה שאמרו ז, ביהונתן בן שאול 24794 

אלא נחש שאם יקרה כך יעשה , אבל יאמר זה שלא בדרך תפילה, הכוונה היא שיאמר המנחש כדבריהם 24795 

 24796 .ל"כך וכך עכ

שהוא עשה זה בדרך , והחילוק הוא רק בזה, כ נחש"שבאמת מעשה דאליעזר היה ג, והמתבאר מדבריו 24797 

נמצא באמת , תורהואת זה אסרה , א בדרך נחש"והם עושים שלא בדרך תפילה כ, תפילה וזה מותר 24798 

והנה בצד הטומאה , רק שצריכה להיות על צד הקדושה לא על צד הטומאה, המעשה מצד עצמה ישרה היא 24799 

אבל הדבר , לידע הדרכים אשר בהם יתנהג´ ובצד הקדושה מי בא בסוד ה, גילתה לנו התורה דרכיהם 24800 

´ ב מא"ומוסר חדעת חכמה )  .שכן הוא הדרך שצריך להתנהג בו האדם, אמת הוא כמו שביארנו 24801 

 24802 .(ב"ל

 24803 

 24804 מאמר שלד

 24805 .(ג"ח י"י) אלהיך´ תמים תהיה עם ה

אם צריך האדם לעבוד במסירות יתירה , הנה שאלתכם מכוונת בנוגע לדרך העבודה של האדם בכלל 24806 

או שצריך הוא להיות מסור בכל , לתועלת נפשו ורוממות רוחו ולא ישתדל להשפיע מרוחו על אחרים 24807 

 24808 .אמונתו ומצוותיו´ ולפרסם בין יושבי תבל את תורת ה, ´שמו ית כוחותיו לפעול למען קדושת

השאל איש מעולם מנקודת ההשקפה , נתבונן נא ונראה האם יש מקום לשאלה כזו בענינים גשמיים 24809 

ומוכרה , אם להיות חנוני פעוט הקונה מעט סחורה בסכום קטן, איזו דרך טובה וישרה לפניו, החומרית 24810 

הלא אם יש לו ההון הדרוש והמקום ? חרושת גדול המכניס ריוח לאלפיםאו ליסד בית , בריוח מצער 24811 

מלהיות חנוני פעוט מרויח , ודאי טוב וכשר לפניו להיות בעל בית חרושת גדול ואיש עשיר, המוכשר לזה 24812 

 24813 .פרוטות

או , אם לקנות מעט סחורה ולמכור בריוח מצער, איש שיש לפניו שתי דרכים אלו, אכן כזאת יכול לשאול 24814 

ואמנם גם בעניני הרוח יש מסחר , ות סרסור המקבל שכר מועט בעד טרחתו בעסקיהם של אחריםלהי 24815 

לגרום למי שהוא שישמע קדיש או , ישנם אנשים העסוקים תמיד לזכות את אחרים במצוות, סרסורי כזה 24816 

ובודאי אין לשער את גודל השכר , להביא איש מן השוק להתפלל תפילה בציבור וכהנה רבות, קדושה 24817 

 24818 .ואין להעריך את גודל טובו, נודע הלזה המזכה את אחרים במצוות הבורא ועבודתוה

אולי טוב לפניו שישתדל להתעלות יותר בעצמו לפי ערך כוחותיו וכשרונותיו בדרך , אולם ראוי שיתבונן 24819 

ות כי בהיותו עסוק תמיד לזכ, ו באיזה חטא ועון"וליזהר מלהכשל ח, לחשוב יותר את דרכיו, ומצוותיו´ ה 24820 

ואינו , הנהו נמצא הרבה בחברת בני אדם המפריעים אותו מליחד את מחשבתו לעבודת הבורא, את הרבים 24821 

ואפשר כי טוב לפניו לשקוד , ומבטל מן התורה והעבודה, פנוי להיות מסור במידה מרובה לתועלת נפשו 24822 

יותר , ´בעבודת ה ולרכז את השתדלותו ומסירותו להיות בעצמו זהיר במצוות וזריז, על תקנת נפשו הוא 24823 

 24824 .מאשר יזכה את אחרים שהם יעשו מצוות על ידו



ואשר הגיע במעלות נפשו להתבונן , פ אמיתות דרכה"והבנה בתורה ע, לא כן האיש אשר זכה להכרת אמת 24825 

לנטוע , ומה גם אם יש עוד בכוחו להשפיע על אחרים, וליראה אותו´ להרגיש אמונת ה, בדרכי ההשגחה 24826 

ללמד , להאיר עיני ההולכים בחושך, ולהורותם את דרך החיים הנכונה, ´הבורא ית בלבות בני אדם אמונת 24827 

למען , ולהגן לפי יכולתו על האמת העלובה´ ויש לו האומץ ללחום מלחמת ה, אותם דעת ולקרבם לתורה 24828 

היוכל איש כזה לשאול הטוב להיות מסור רק לעניניו הרוחניים הנוגעים לו , יתקדש שם שמים בעולם 24829 

או שיהיה בבחינת בעל בית חרושת גדול , בבחינת חנוני הקונה סחורתו בדינרים ומרויח פרוטות ,לעצמו 24830 

 24831 ?משתכר לאלפים

ולנטוע בלבות בני האדם את , הלא זה האיש שבכוחו לפעול על אחרים בהכרת האמת לפקוח עיני עורים 24832 

וכל מה שהם , ו המהכי כל מה שפועל על אחרים הלא תוצרותי, לא נוכל לכנותו בשם סרסור, האמונה 24833 

כי בזה שפעל והשפיע על , ורווחיו הם אשר אין שיעור וערך למו, מתעלים על ידו רכושו הוא שנתרבה 24834 

משה זכה וזיכה את , רוחו הוא החי בהם והכרותיו ושאיפותיו פועלים בם לעולם, אחרים בתורה ואמונה 24835 

, לא נתן להם מרוחו מלבו ומהכרותיוא, לא רק סרסור היה משה, (ה"אבות פ) הרבים זכות הרבים תלוי בו 24836 

, וכל המעלות והזכויות של הרבים תלויות בו, ובאורו האיר את דרכם, ברוחו החיה את נפשות בני האדם 24837 

 24838 .ורוחו חי ושורר בם, הוא העלה אותם ורוממם

הנה , ומלבד זה שנתבאר כי כדאי וראוי לאיש המעלה לבחור בדרך זו לזכות את הרבים ולזכות עמהם יחד 24839 

לתת תחומין , בכלל לא יתכן לבן ישראל אשר שאר רוח לו וכוחו גדול להאציל מרוחו וחוכמתו על אחרים 24840 

, ואי אפשר שיפריד בין שתי הדרכים ויבחר באחת מהם, בין העבודה להשלמת עצמו או לתועלת הרבים 24841 

ו כל עניני קרוב הוא יותר לשורשי הדברים ומתאחדים אצל, כי כל מה שהאדם עומד במעלה יותר גדולה 24842 

 24843 .מתקרב הוא למקור האחדות, העולם המובדלים ומופרדים לעצם אחד

אבל לא יקפידו על תלבושתם מלכת קרועים , ישנם אנשים המקפידים על יופי רהיטי ביתם וכלי תשמישם 24844 

וכמו כן נוכל לראות , וישנם המקפידים על לבושיהם אבל לא ישימו לב ליופי כלי ביתם, ולבושי בלאות 24845 

אבל לא יקפיד על כבוד שמים ולא , יש אשר יהיה האדם זהיר במצוות לפי מידת הבנתו, הרוחבעניני  24846 

כ במצוות מפני כוח היצר "וישנם אנשים שאינם מדקדקים כ, ´איכפת לו אם אחרים אינם הולכים בדרך ה 24847 

האחרונים , אבל מתעסקים הם בכבוד שמים ודואגים שאחרים ילכו בדרך התורה והמצוה, השורר בם 24848 

 24849 .רובים על הראשוניםמ

שיקפיד רק אם יחוש , אבל מעולם לא ראינו שיעשה האדם הבדל בין הדברים הנוגעים לעצמו ובשרו 24850 

אבל לא יחוש , או שיקפיד וידאג אם יחלה באלה, אבל אם יכאב לבו לא יצטער ולא יצר לו, בראשו 24851 

את האברים שהנשמה תלויה  ואם בשעת הסכנה יתן עור בעד עור וישמור ביותר, וירגיש אם יפצע את ידו 24852 

ובחוליו של כל אבר ירגיש את עצמו כולו , אבל בדרך חייו תמיד ישמור את כל גופו כל אבריו יחד, בהם 24853 

 24854 .כואב וחולה

שאיפתו ומגמתו , שהכרותיו נשתרשו עמוק בפנים נפשו ונשמתו, והנה האיש אשר הגיע למעלה גדולה 24855 

אלהיך כלומר ´ עליו נאמר תמים תהיה עם ה, ה"א בומקושרת עם רצון הבור, מכוונת לתכלית הבריאה 24856 

ותכלית כוונתו ´ תרגיש עצמך תמים ושלם רק בהדבקך עם רצון ה, אלהיך´ שלמותך תהיה רק ביחד עם ה 24857 

צריך לתפוס מקום בכל נפשך ולהתמזג אתך , גם כל הנברא ברצונו של מי שאמר והיה העולם, בבריאה 24858 

 24859 .אלהיך´ ואז תהיה תמימותך ושלמותך עם ה, יחד לאני אחד המתדבק כביכול בשכינה

מעונן , לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים, בראשית הפרשה´ וראוי להתבונן במה שנא 24860 

ולבאר את , אלהיך´ תמים תהיה עם ה, וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים, ומנחש ומכשף 24861 

ל התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור "י ז"רש´ פי, יחס הפסוק תמים תהיה לפסוקים הקודמים לו 24862 

י אפשר "ואם כי דברי רש, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו, אחר העתידות 24863 

כי בהיות לבו , ולבטוח בו לבלי לחקור לדעת עתידו´ שהאדם צריך לסמוך על ה, פ פשוטם"להבין גם ע 24864 

, כגמול עלי אמו´ אלא יהי תמים בבטחונו בה, לות ונפלאות ממנולא ילך בגדו, ´נכון סמוך ובטוח בה 24865 

בכל זאת יש כאן רעיון עמוק מאד למביני , ויזכה לברכתו´ כלומר קרוב אל ה, וממילא יהיה עמו ולחלקו 24866 

 24867 .דעת

אמר לה , ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותי כרעי דרבי חנינא (7´חולין ז) ´איתא בגמ 24868 

יוחנן למה נקרא שמן כשפים ´ ופריך והאמר ר, אין עוד מלבדו כתיב, ייעא מילתיךשקילי לא מסת 24869 

כי הלא מדברי , ולכאורה אין זה מובן, חנינא דנפישא זכותיה´ ומשני שאני ר, שמכחישין פמליא של מעלה 24870 

משמע שמתוך הכתוב אנו למדים שאין כוח בכשפים להזיק , חנינא שאמר לה אין עוד מלבדו כתיב´ ר 24871 

וזה קיים , י כשפים"י שלא גזרו על אדם למות והוא מת ע"ש רש"וכמ, והרי באמת יש כוח בכשפים ,כלל 24872 

 24873 ?חנינא דנפישי זכותיה זכותו עומדת לו´ ורק ר, ´גם למסקנת הגמ



, א להיות לה הנהגה חופשית באיזו מידה"כוח למערכת הס´ ית´ כי אמנם נתן ה, אך זהו ביאור הדבר 24874 

שכוחות הרע עושים ופועלים וכמדומה שיש להם , נת כלב קשור בשלשלתק שהוא בבחי"ומבואר בספה 24875 

וגבול הושם להם בל יעברו לפגוע ביסודות , ´אבל באמת בשורשם מקושרים הם לרצונו ית, כוח עצמי 24876 

וכמו כן מוגבל כוחם לבל ישלטו באלה האנשים בני העליה , ולשנות את תפקיד הבריאה ותכליתה, העולם 24877 

כי שורש שפע כוחם הוא למעלה , במקום טהרה ומרוממים על כוחות הטומאה נטועים, ´הדבקים בה 24878 

, מכיר בלב שלם את השגחתו על ברואיו, ולכן האיש היודע את רבונו בדעת בהירה, א"משורש הס 24879 

 24880 .ואפס כוחם נגדו, הוא אינו עומד תחת שליטת כוח הכשפים, ומרגיש הרגשה גמורה כי אין עוד מלבדו

, בלי הכרה פנימית והרגשת לב אמיתית, ובהשגחתו בידיעה מופשטת´ יה מאמין בהמובן שלזה לא די שיה 24881 

, כי בכגון זה מלבד שלא יתכן שתהיה אמונתו שלמה, כאשר נמצאים כאלו בין הנמנים אל כת המאמינים 24882 

הנה מכיון שלא , לא נתבררה אצלו הכרה זו בשכלו ולא נצטיירה בלבבו, אחרי שאין לו מושג נכון בזה 24883 

, א שאמונתו תהיה בהכרת דעת ובהבנה גמורה"א, מונתו בכל מהותו בהבנת השכל ורגש הלבחדרה א 24884 

שתהיה האמת הזאת עומדת לנגדו תמיד ובאמונתו , ש שאין בכוחו להכניס את הכרת אמונתו זו בחייו"ומכ 24885 

 24886 .יחיה

הבינו ואשר לומד לחקור אחר כל דבר ל, ורק איש כזה אשר הגיע למעלה זו של התפתחות השכל והרגש 24887 

ושהכרת אמונתו נטועה בעמקי נפשו ממלאה את , להכירו אל נכון להכניסו בלבו ולהנהיגו בחייו, לאשורו 24888 

הוא מדובק ומקושר אל מקור רם ונישא אל האין עוד מלבדו שהוא למעלה , כל מהותו וחי באמונתו 24889 

 24890 .ואז לא יגיעו אליו הכשפים ולא ישלטו בו, א"ממערכת כוחות הס

כי לא יגיעו כל אלה הכוחות , הוא ניצול ממקרי הזמן ופגעי התבל, ´הכרתו ואמונתו בהוכן כל אדם לפי  24891 

´ ולכן ר, ופגעים רעים לא יגיעו אליו ולא ישלטו בו, השפלים למקור שפע הקודש השופע אליו ממרום 24892 

שהיתה גדולה מעלת זכות נפשו והיה בהרגשת אין עוד מלבדו לא שלטו בו כלל , חנינא דנפישא זכותיה 24893 

אין , ואמר לה שקילי לא מסתייעא מילתיך, א רב שמכחישין פמליא של מעלה"פ שכוח הס"אע, הכשפים 24894 

 24895 .אין שום כוח אחר יכול לשלוט בו, כי מי שמרגיש בכל מהותו וחי ברגש זה, עוד מלבדו כתיב

כי כל אלה הדברים אין להם , וזהו מה שאמרה תורה לא ימצא בך קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף 24896 

כל תמימותך , אלהיך´ אבל אתה תמים תהיה עם ה, ליטה אלא בזה שאינו מקושר כולו לשורש הקדושהש 24897 

והנה אצל איש זה , ואין מקום לכשפים שישלטו בך, אלהיך´ צריכה להיות דבוקה ואחודה כביכול עם ה 24898 

 24899 .ויה בושלא ירגיש כי שלמות נפשו תל´ ולא ימצא שום דבר הנוגע לעבודתו ית, לא תפרד מצוה ממצוה

תסבול , ´כל מה שהוא נגד רצונו ית, אם במעשיו או במעשי אחרים, בכל דבר אשר יראה שם איזו מגרעת 24900 

ל הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה "ש רז"וכמ, מזה נפשו ותדרשהו לתקן את הנפגם ולבנות את ההרוס 24901 

ית ישראל שלא יבחנו ל לכל המון ב"וכלל זה הורו חז, (ב"אבות פ) שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות 24902 

 24903 .ו איזו מצוה מפני שאין אנו יודעים מתן שכרה"להזניח ח, בין מצוה למצוה

והכל , כי כל מגרעת תכאב לו, לא יתכן כלל שיפריד בין המצוות, אלהיו´ אולם לזה האיש התמים עם ה 24904 

לם חשובים כו, ואם באברי הגוף שאינם האני העיקרי של האדם, מורגש כחלק מעצמו ומבשרו לבו ונפשו 24905 

, בדברים רוחניים הנאחדים ומאוגדים בפנימיות נשמתו של האדם לתכלית נצחית אחת, ויקרים לו כאחד 24906 

לתור ולדרוש את הטוב והמועיל לתכלית האמת , כ שאת הכל ירגיש וכל דבר ימצא את הדו בנפשו"עאכו 24907 

 24908 .לא יוכל להעלים עינו מכל חסרון ומגרעת אשר יהיה בעולם, בכל מקום שהוא

ומכל , עלבון האמת עלבונו הוא, ופוגמים בזה את העולם מכאובו הוא´ ם אחרים עוברים על רצונו יתא 24909 

גם הם , וגם אלה בני האדם הרחוקים מדעת אמת והולכים בחושך, הוא יסבול´ דבר שהוא נגד רצון ה 24910 

ו חלק שהוא עצמ, כי אף הם חלק מבחיר היצירה ומכלל הבריאה שנבראת לתכלית הנצח, קרובים אליו 24911 

שבני האדם שהם עצם מעצמו , כאבו נעכר כי בנפשו הוא, וכשהם אומללים אובדי דרך, בלתי נפרד ממנו 24912 

 24913 .יכירו וידעו את האמת הנצחית המאורגה בכל נימי נפשו ומאוחדה עם כל מהותו ונשמתו, וחלק מנשמתו

 24914 .(216´ א ו"שעורי דעת ח)  

 24915 

 24916 מאמר שלה

 24917 .(ג"ח י"י) אלהיך´ תמים תהיה עם ה

אשר על כן , (דעת תבונות) סוד שעליו עומד כל הבנין הוא שרצה העליון שיהא האדם משלים את עצמוהי 24918 

, דהנה הנשמה הקדושה שהיא בשורשה וביסודה כולה אור אמיתי, ברא ועשה ענין חיבור הנשמה והגוף 24919 

מלך חיים כי הנה אור פני , טעות יכולה להיות רק בחושך ולא באור, ושם מן הנמנע הוא לשום טעויות 24920 

אם , ´ועשה את הגוף הזה חומר עב וחשוך בלתי ראוי לאור בקדושתו ית, לכן חיבר אתו את הגוף, ודאי 24921 

 24922 .לא יעבוד לזכך את הגוף לטהרו ולקדשו ולהעלותו לשלמות העליונה



ר היה מכהה "תפוח עקבו של אדה (´ב´ ר כ"ויק) כי כן אמרו, ר באמת גם גופו היה אור גדול"והנה באדה 24923 

אלא שהיתה שם איזו בחינה , בקשו מלאכי השרת לומר לפניו קדוש (´ט´ ר ח"בר) ועוד אמרו, חמהגלגל  24924 

וזוהי , מקום שהיצר יוכל להאחז שמה, היתה בגוף חשכת מה ומקום חלות היצר, של לכי ומעטי את עצמך 24925 

 24926 .כבר מציאות של היעדר וחסרון

ונשמתו של , ם בתכלית כלום לא חסרשל, בפועל זה סוד השלמות, מבחינים תמיד בין בכוח ובפועל 24927 

, אבל גופו היה בכוח, ולא היה אף יכול להיות חסרון, כי לא היה בה שום חסרון, ר היתה בפועל ודאי"אדה 24928 

ר להשלים שיהיה "וזה הוא אשר היה על אדה, היה בו ממציאות ההיעדר והחסרון, כלומר שכבר היה חסר 24929 

ר "וכאשר נכשל אדה, שהגוף יהיה כמו הנפש, שום חסרון היינו שיהיה שלם לגמרי בלי, גם הגוף בפועל 24930 

ר מין היה אמר שתי "אמרו אדה (7ח"סנהדרין ל) ל"עד שחז, ואז נתהוו טעויות, שוב נתרבה החושך, בזה 24931 

 24932 .רשויות הן

שתים הנה העבודות היסודיות הצריכות לאדם ליטהר מטומאת , ל כתוב"ל ז"ובספר דרך עץ חיים לרמח 24933 

ונבאר התמימות בתחילה כי היא סיבה , התמימות והחיזוק, השכינה על אבריו ולהמליך את, החומר 24934 

אבל כללית היא , אלהיך´ מצוה פרטית של תמים תהיה עם ה, תמימות אינה כפי שרגילים להבין, לחיזוק 24935 

רום , התהלך לפני והיה תמים זהו השיא, תמימות היא הכלל היותר גדול להיות שלם שבשלמים, ויסודית 24936 

 24937 .ולהיכנס למציאות של שלמות, לצאת מהמציאות של היעדר וחסרון, יות שלםהפסגה לה

והסוד הוא שתיקונו של האדם הוא דוקא בהיותו באותה המציאות של , יותר משתי מציאויות אלו אין 24938 

, והנה להיכנס למציאות של שלמות, חייב הוא לצאת מהבכוח אל הבפועל, חייב הוא להיות שלם, שלמות 24939 

כי מי שאינו מתמלא ממציאות השלמות בהכרח הוא כי , כניס בקרבו דברים של מציאויותלזה מוכרחים לה 24940 

 24941 .ישאר חסר

כלומר אתה צריך , הנה הסוד הוא דוקא האכילהו לחם, אם רעב שונאך, כלל גדול לנו משביעו רעב 24942 

בע מהו הלחם שבו יש? ומה המה הדברים המציאותים, ובזה דוקא הוא יעשה שבע שלם, להאכילו מציאות 24943 

, הסוד של שלמות, שהאמצעי להוציא אל הפועל סוד המציאות האמיתי, ל סוד גדול"מגלים לנו חז? ודאי 24944 

 24945 .הוא התורה הקדושה האכילהו לחם זהו תורה

הנה ממאמרים אלו תבין ותשכיל כי אין תרופה למכתנו כי אם בעסק , ממשיך שם בספר דרך עץ חיים 24946 

הוא ´ הרי תבין ותדע כי לימוד תורתנו הק, י אם עסק התורהא כ"כי אין לך דבר המכחיש כוח הס, התורה 24947 

מי זה יוכל להתבונן בציור של גחלים אתה חותה , ולאחינו בני ישראל סם חיים, א סם המות"ר ולס"ליצה 24948 

, ושם עוד והנה תראה כי חורבן בית קדשנו ותפארתנו היה בעוון ביטול תורה! מבהיל, על ראשו כמו זה 24949 

ז "ה על ע"והנה מצינו שויתר הקב, וברית האמור שם היינו תורה, אלהי אבותם´ ה על אשר עזבו את ברית 24950 

 24951 .ד ולא ויתר על מאסה של תורה"ע וש"ג

ועם זה אמרו כי ויתר , הגיהנום והאבדון האמיתי, ד הלא זהו היעדר וחסרון רבת המידה"ע ושפ"ז ג"ע 24952 

רח כי חסרון שלושה עונות אלה עדיין ובהכ, ד ולא ויתר על עון ביטול תורה"ע וש"ז ג"ה על עון ע"הקב 24953 

אבי אבות , כל העוונות אינם אלא תוצאה מביטול תורה, אינם מגיעים לההעדר וחסרון של ביטול תורה 24954 

 24955 .כל הרע בכל הקיפו מביטול תורה נובע, הטומאה הוא ביטול תורה

ר "פתיחתא איכ) ואמרו, ר ברא לו תורה תבלין"ה יצה"ברא הקב, סוד השלמות לאמיתה הוא דוקא תורה 24956 

, ל"ולפי זה הננו מבינים היטב אמרם ז, הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבה מחזירם למוטב, (´ב 24957 

כל סוד החסרון וההיעדר הוא , מפני שכל סוד הגיהנום, כי כל המרפה עצמו מדברי תורה נופל בגיהנום 24958 

 24959 .דוקא מביטול תורה

כי הלא , ל"ל ז"כ יש להבין יסוד החיזוק שהעלה רמח"ועל דבר זה ג, והנה בזה בררנו ענין התמימות 24960 

, דכשאינו תמים, אלא יסוד ועיקר בכל תיקונו של האדם, כי תמימות אינה מצוה פרטית, היסוד הגדול הוא 24961 

כל משאו ומתנו , ואליך תשוקתו, הנה תיכף מדביקה אותו המציאות השניה של היעדר וחסרון, שאינו שלם 24962 

אבל שטח הפקר בעלמא , או צד אחד כובש את המקום או צד השני, מלחמהכל הענין הוא בגדר של , בך 24963 

 24964 .אינו בנמצא כלל

אם אינו שלם לגמרי מוכרח להיות בו , אין כל מקום שתאמר שאינו היעדר וחסרון וגם אינו שלמות 24965 

כ "וא, ר היה צריך להשלים את עצמו כפי שבארנו"והנה גם אדה, המציאות השניה של היעדר וחסרון 24966 

ובו היה רק , רק הוא ידע ממציאות היצר, כי היצר הלא היה חוץ ממנו, ר"א היה לו חסרון ולא יצהאמנם ל 24967 

 24968 .שגם מקום חלות לא יהיה בו, וזהו אשר היה עליו לבטל, מקום חלות

וגם שם כבר היה חיוב של ביטול , עוד בהיותו שלם שבשלמים, הרי שכל עבודתו היתה עוד קודם החטא 24969 

כ "וא, ידע מה חובתו בעולמו ומה עסקו, היתה כל עבודתו הרי בודאי שידע מזה והנה אחרי שזאת, הרע 24970 

ס היה "כ עלינו להבין כי סוכ"ובע, ס הרי לא עמד ונכשל"וסו, בודאי היה עוסק בביטול הרע בכל כוחו 24971 

 24972 .ולא היה אתו אותו המאמץ שהיה מחוייב להיות שם, חסר בו משהו מרץ



דם החטא מוכרח להיות חיזוק במאמץ עליון כדי להחזיק מעמד עוד קו, סוד גדול כזה טמון בחיזוק 24973 

דברים שנפשו של ! צווחת ככרוכיא רק חזק לבלתי אכול הדם´ ואכן אנו רואים איך התורה הק! במקומו 24974 

חזק ואמץ ארבעה דברים צריכין , כל התורה חוזרת תמיד על ענין החיזוק! אדם קצה בהן אמרה תורה חזק 24975 

ר את "ס יצה"יכבוש סו, שאם האדם לא יעשה מאמץ עליון, הסודות הגדוליםכי החיזוק הוא מ, חיזוק 24976 

 24977 .כי ואליך תשוקתו כל משאו ומתנו בך, מקומו

הרי שעדיין אין , ולא אמרו המבטל מדברי תורה, ת נופל בגיהנום"ל כל המרפה עצמו מד"זהו אשר אמרו ז 24978 

הוא רק , אם אינו לומד בחיזוק עצוםרק , ל על הלומד תורה"כאן מדברים חז, כאן טענה על ביטול תורה 24979 

כי ! כ גדול הוא החיזוק"והכרח כ, סוד גדול כזה הוא ענין חיזוק, הנה כבר נופל בגיהנום, מרפה עצמו קצת 24980 

 24981 .כבר הוא נופל בגיהנום, לצד ההיעדר והחסרון, בלי חיזוק כבר יש לו שייכות לצד הרע

ת מי שעבר "י כותב בשע"הר, ים לב לעסוק בזהפ עלינו לש"ולכה, כמובן אין מצבים כאלה לפי מדרגתנו 24982 

כי מה , הרי מוכרחים להגיע למוחלין לו, וכבר מוחלין לו, הוא חושב רק עליה, עבירה ונושא ונותן בה 24983 

לחשוב , פ לשאת ולתת במצבים שלנו"כ הרי עלינו לכה"א? האם במשפט ניגש ליום הדין, אחרת נעשה 24984 

 24985 .(דעת תורה)  .ולעסוק בו ולא להסיח דעתנו ממנו, ולהכיר את מצבנו

 24986 

 24987 מאמר שלו

 24988 .(ג"ח י"י) אלהיך´ תמים תהיה עם ה

אמר תמים תהיה עם , לפי שציוה עליו בסמוך לבל יעונן ויכשף ולבל ישאל באוב, ´אומר האור החיים הק 24989 

להתנהג על אשר יורו ולתקן החסרון כאשר , כלומר טעם כל הדברים הוא לדעת כל העתידות, אלהיך´ ה 24990 

וזה לך , ואין מה שיגיד המזל עליך תתקיים לרעה, לא יחסר לך דבר, תמים´ אם תהיה עם ה, יוכל עשות 24991 

, ן"וכן כתב הרמב, נתהפך וילד, הגם שהראה המזל עליו שלא יוליד, ´אברהם שהתהלך לפני ה, האות 24992 

, ידוהוא היודע אמיתת כל עת, ונאמין שהוא לבדו עושה כל, וטעם תמים תהיה שנייחד לבבנו אליו לבדו 24993 

 24994 .ש"וזו מצוות עשה עי, ל אורים ותומים"וממנו לבדו נדרוש העתידות מנביאיו או מאנשי חסידיו ר

תכונת , בטבעו של אדם נטוע כוח דאגת העתיד, ולפי כל זה מתברר שזוהי מצוה למעלה מכוחות האדם 24995 

למעלה ואיך התורה דורשת ממנו כזה דבר , והוא רוצה להבין ולא סתם כסומא בארובה, הערמימות 24996 

ומה , בלי לדעת מהו התכלית שלו, איך רוצים שיקבל הכל בתמימות בלי לחקור בלי להבין? מכוחותיו 24997 

ל בביקורו "א יפהן זצ"וכמו שאמר ראש הישיבה הגר? וכי לכל אחד ניתן להסביר זה? יהיה אתו בעתיד 24998 

 24999 .שסוד הצלחתה של הישיבה תלוי בתמימות, ובתוך דבריו הסביר, בישיבה

והבטיח לתת פרס גדול למי שיוכל להעפיל , על זה את המשל למלך שהעמיד סולם גבוה מאד והוא המשיל 25000 

אלא תמיד התייאשו וירדו , וכל אלה שבאו וניסו לא הצליחו להגיע עד למעלה, ולעלות עד פיסגת הסולם 25001 

רצו וכש, עד שבא אדם אחד וכולם ראו כן תמהו איך שהוא עולה ועולה ועולה עד שהגיע לפיסגה, בחזרה 25002 

ומאחר ולא ראה כמה עוד , התברר שהוא סומא? להבין במה כוחו שונה ויותר גדול מאלו שניסו לפניו 25003 

שכל , והנמשל מובן לנו, לא התייאש והמשיך לעלות מתוך מחשבה שכל רגע הנה הוא מגיע, נשאר לעלות 25004 

אינו רואה את , אבל מי שהוא בבחינת סומא תמים, מי שרואה לפניו ורוצה הכל לדעת אז הוא מתייאש 25005 

 25006 .רק הוא מגיע למטרה הנכספת, התכלית ואינו חוקר

זהו אחד המפריעים לנו בעבודת חודש , ובכל זאת כמה קשה לעשות את עצמו סומא ולקבל הכל בתמימות 25007 

הערמימות הזו מפריעה , כ מה יתן ומה יוסיף עוד אלול"וא, שאנו חושבים שכבר עברו כמה אלול, אלול 25008 

היכן אמונת חכמים , ולחזור בתשובה´ לבל ננצל את האלול כדבעי לעבודת ה, ועומדת לנו על הדרך 25009 

 25010 ?מדוע אין אנו מתמסרים לזה במלוא המרץ? ביכולת התשובה

בשני כוחות מנוגדים והם , אבל באמת אחר העיון אנו רואים שהאדם נתברך בכל עניניו בשתי תכונות 25011 

מצד אחד , א משתמש בזמן הנכון בכוח הנכוןוהשאלה היא האם הו, המכתיבים את התנהגותו בכל עניניו 25012 

לא מקבל כל מה , רוצה להבין מהרהר, חוקר בשכלו כל דבר, אנו רואים אותו עם כוח הדואג שלו 25013 

ממש ביטול היש לפני כל , כעין פתי יאמין לכל דבר, ומצד שני הריהו מפגין כזו תמימות, שאומרים לו 25014 

ומקבל כל , פעם ערום בקיצוניות ופעם תמים בקיצוניות, םוזהו אותו בן אד, השפעה ונתון לכל רוח מצויה 25015 

 25016 .מה שאומרים לו בבחינת ואני בתומי אלך

ישראל סלנטר אמר שמלפנים בישראל ´ ר, איזו שלוה, ולדוגמא אנו רואים אצלנו איזו מנוחת הנפש 25017 

ש הרגשה וי, שום חרדה? וכאן איזו פלצות, כל בני ישראל אחזתם פלצות, כשהיה קול קורא חודש אלול 25018 

אז עולה , לא מרגישים שיש דין וחשבון, ואין מקום לדאגה וכאילו אין שום עתיד, שרואים רק את ההווה 25019 

אבל מצד שני רואים אותם , כולם רק תמימות, במחשבה שאולי יש לפנינו אנשים שאין להם כוח הדאגה 25020 

 25021 .איך מתי וכמה, מה יהיה התכלית, מלאים דאגות על העתיד



על הדין , ובמקום לחשוב על העתיד הרחוק, מות שרואים שהתמימות היא מהם והלאהמתגלים בכזו ערמי 25022 

וכן ראינו , מזה מתעלמים בהחלט, במקום לראות את כל האסונות הבאים לעולם ולקחת מוסר, וחשבון 25023 

שלא עולה על הדעת שיש היכי תמצא של נשפת , אצל פרעה והמצרים אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל 25024 

כפתי יאמין לכל דבר וכצאן , זו טפשות ועקשנות, זו לא תמימות? ים וכי לזה יקרא תמימותברוחך כסמו  25025 

 25026 .לטבח יובל

התהלך עמו , ל"י ז"לא לחקור אחר העתידות כדברי רש, ´התמימות שבאדם ניתן לו להיות תמים עם ה 25027 

תהיה עמו אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז , בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות 25028 

יש להאמין במצוות התשובה ובכוחה להחליף את האדם מן , ן אומר שזוהי מצוות עשה"והרמב, ולחלקו 25029 

על , וכן לנצל כוח הדאגה כדי לחשוב על יום הדין על השכר והעונש, מן הרע אל הטוב, הקצה אל הקצה 25030 

 25031 .חכם הרואה את הנולד וזוהי החכמה האמיתית שעליה נאמר איזהו, על זה יש לדאוג, מקומו בעולם האמת

על  (´ג´ מלכים ב) ל"י ז"וכך מסביר רש, כל מלכי ישראל הלכו בדרך ירבעם ולא ביערו את העגלים 25032 

רק בחטאת , ויסר את מצבות הבעל, רק לא כחטאת אביו ואמו, ´ויעש הרע בעיני ה, יהורם בן אחאב 25033 

מדאגה , וכן כל מלכי ישראל, ל"י ז"מסביר רש, ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל דבק לא סר ממנה 25034 

כל כך נקם , ועוד יותר רואים ביהוא בן נמשי, לכן עבדו את העגלים, שלא תשוב הממלכה לבית דוד 25035 

יען אשר הטיבות , וזכה לקדש שם שמים שאמר עליו הנביא, באחאב ובעובדי הבעל ויכום לפי חרב 25036 

טאת ירבעם בן נבט אשר החטיא אבל רק ח, לעשות את הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב 25037 

 25038 .את ישראל לא סר יהוא מאחריהם

וזכה , ל שאין בתורתו שום דופי"אפילו על ירבעם אומרים חז, וזה באמת מפליא מאד כזו התנהגות 25039 

כ מהפחד שמא יאמרו האי מלכא "ואעפ! זוהי הוכחה על מדרגתו הגבוהה, למלכות על שהוכיח את שלמה 25040 

ואחריו כל מלכי ישראל ! נורא ואיום, א את ישראל אלה אלהיך ישראלוהאי עבדא הגיע לחטוא ולהחטי 25041 

וכל זאת אפילו אחרי שראו את העונש , המשיכו בכפירה נוראה זו מחשש שמא המלכות תחזור לבית דוד 25042 

והמת בשדה יאכלו עופות , המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים, שבא על ירבעם ואת התוצאות ממעשיו 25043 

וכל הדאגה לכבודם האישי השכיחה מהם את הדאגה של העונש מן , את זה וכולם בודאי ראו, השמים 25044 

 25045 .השמים

ה "פ שאנו ב"אע, כמה אנו רחוקים מלהרגיש את זה ומלתבוע את עצמנו על המכשולים בקנאה והקפדה 25046 

וטרם הגענו למצב של , אבל אנו עוד קשורים לכבוד המדומה, לומדים מוסר ועסוקים בעבודת התשובה 25047 

עין רעה , יש לתבוע את עצמנו על מדות רעות, תו עד שתקע ראשו בין ברכיו וגעה בבכיהולא נתקררה דע 25048 

ועל כולם לנהוג בתמימות עם , ולהכניע את עצמנו שלא לראות המעלות שלנו אלא את החסרונות, קנאה 25049 

 25050 .(דגל המוסר)  .ז נזכה להיות עמו ולחלקו"ורק עי´ ה

 25051 

 25052 מאמר שלז

 25053 .(ג"ח י"י) אלהיך´ תמים תהיה עם ה

ערמימות היא כשהאדם , (.ז"ברכות י) מרגלא בפומיה דאביי לעולם יהא אדם ערום ביראה´ איתא בגמ 25054 

כמו , ובדיבורו הוא מנסה לכסות ולהסתיר את כוונתו האמיתית, מדבר ההיפך ממה שהוא חושב בלבו 25055 

וא שיוכלו לבר (א, שטען בערמימותו שאדם וחוה יתעלו באכלם מעץ הדעת, שמצינו בנחש הקדמוני 25056 

לאחר שיטעמו  (ג, ונחמד העץ להשכיל´ שנא, שיעלו לשיא השלמות (ב, ש והייתם כאלהים"כמ, עולמות 25057 

 25058 .ידעו את ההבדל בין טוב לרע ויוכלו לעמוד בנסיון השלמות האמיתית

שלא זו בלבד שלא הגיעו ליכולת של בריאת , אבל את כוונתו האמיתית אנחנו רואים לפי התוצאות 25059 

 25060 ל"ש בחז"כמ, ועל ידם נשתנו מעשי בראשית, ש ארורה האדמה"כמ, את עולמם אלא החריבו, עולמות

אתמול מסוף העולם ועד , (ז"ט י"ר י"ב) ל"ש איכה ואמרו חז"כמ, והכרתם לשלמות נתמעטה, (כ"ר פ"ב) 25061 

ש "כמ, נוסף לזה הם נפלו ממדרגתם הגבוהה, קודם לדעתי ועכשיו לדעת הנחש, סופו ועכשיו בחביון הגן 25062 

כי עד החטא לא ראו שום גנות , והרגישו בו רק אותה שעה, שהרגישו שהם חמריים, ערומים הם וידעו כי 25063 

וידעו כי עירומים , ואילו אחר החטא הרגישו את המשיכה מגוף לגוף, והיה זה מעין הכשר מצוה, בגופם 25064 

 25065 .הם וזקוקים לכיסוי

בא הכתוב ומגלה שישמעאל , שאף שישמעאל טען אני גדול ממך, וכהאי גונא מצינו אצל ישמעאל ויצחק 25066 

ז "ונתכוון להסיתו ולהעבירו מדרכו לדרך ע, שצחק מדרכו של יצחק, (ו"ג ט"ר נ"ב) ל"ופירשו חז, מצחק 25067 

שיוצא לשוח בשדה , וזאת משום שישמעאל ראה את המרחק הרב שבינו לבין דרכו של יצחק, ד"ע ושפ"ג 25068 

כי , ת וההתרחקות מחברת אנשיםי ההתבודדו"ולהשיג טהרת הלב ע, ליחד לבבו באחדות הבורא 25069 

ומחשיך את דרך החיים , ההתערבות עם אנשים בלתי מהוגנים מהווה מחיצה בין האדם לבין בוראו 25070 

 25071 .ושהכל בהשגחה פרטית, בתודעה של הכל בידי שמים



ויצחק השתדל בכל חייו לפנות את לבו , י התרחקות מבני אדם"ואין להשיג השלמות הזאת כי אם ע 25072 

עד , ה שעליו נאמר ומצאת את לבבו נאמן לפניך"ללכת בדרכו של אאע, ´טהור בעבודת המפניות ולהיות  25073 

ואמר לאביו , והגיע לדרגה כזו של גדרים וסייגים שלא בטח בעצמו, שיצחק עלה לדרגה של עולה תמימה 25074 

כפות , בחור אני וחושש אני שמא יזדעזע גופי מחודו של סכין ושמא תיפסל השחיטה, בעת העקידה אבא 25075 

 25076 .ותי יפה יפהא

לכם התלבש באיצטלא של , וישמעאל ראה את דרכו זו של יצחק שהיא רחוקה מדרכו כרחוק שמים מארץ 25077 

יגיעתה , והוא רשאי להורות לו דרך יותר קצרה, שהוא אחיו הגדול ויש לו כבר נסיון בחיים, מורה דרך 25078 

והיה ישמעאל , העולם שאין צורך להתבודד במדבריות ולמנוע מעצמו תענוגי, מועטת ושכרה מרובה 25079 

הרי מלא כל הארץ ? ´האם רק בשדה אתה מוצא את ה, כלומר שוחח עמו על דא ועל הא, מצחק עמו 25080 

 25081 .כבודו

מחשש של עוצם , אמות´ מבלי הסייג הקשה שלא להסתכל חוץ לד, האם לא יתכן להיות קדוש וטהור 25082 

או אם הוא מתכבד בקלון , ומה בכך אם אחד מדבר על השני לא בכבוד הראוי לו? עיניו מראות ברע 25083 

, כי הצחוק הזה השיחה הקלה הזו של ישמעאל, ל וגילו לנו"באו חז, האם זה באמת שפיכות דמים, חבירו 25084 

וטענה גרש את , ושרה אמנו הכירה בכך מיד, ד"ע ושפ"ז ג"כוונתה היתה להביא את יצחק לדרך של ע 25085 

 25086 .האמה ואת בנה

י שידע לצוד "ופירש, תורה איש יודע ציד איש שדהשאמרה עליו ה, ואותו דבר מצינו גם אצל עשו 25087 

, וזאת כדי לשכנע את יעקב כי דרכו יותר טובה מדרכו, היאך מעשרין את התבן, ולרמות את אביו בפיו 25088 

ואף שניתן להיאמר כי עשיו חכם גדול היה נכדו של , ולקחת את לבו של יצחק לצידו ולא לצידו של יעקב 25089 

אבל , שהרי שאל מה משפט התורה, גים גבוהים בחלקי השלימות השוניםוהיו לו מוש, א ובנו של יצחק"א 25090 

ואמנם תחילה עלה , ועיקר רצונו היה להסתיר את כוונתו האמיתית, כוונתו האמיתית היתה כידוע לרמות 25091 

, מזאת למדנו שיעקב נמצא במקום השני, באמרה ויאהב יצחק את עשו, והתורה מעידה על כך, הדבר בידו 25092 

 25093 .וישא את קולו ויבך´ שנא, כי המרמה אחרים מרמה גם את עצמו, דבר הוא נוכח לדעתאולם בסופו של 

אמנם ידוע כי היסוד בדרכי השלמות היא , לעולם יהא אדם ערום ביראה (.ז"ברכות י) ועל דרך זו אמרו 25094 

, ש"שראשית מצעדנו בעבודתנו יתב, ל באגרת המוסר"י סלנטר זצוק"ש הגאון החסיד מהר"כמ, התמימות 25095 

ונקודה זו של תמימות חבויה במעמקי הלב ולא , אלהים שופט הוא לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליושה 25096 

משום שכל , ח שאין תוכו כברו אל יכנס בפנים"כל ת, (.ח"ברכות כ) ל"וכן מצינו בחז, נראית לשום אדם 25097 

 25098 .ח יבנה ללא יסוד ואין לו זכות קיום"בניינו של אותו ת

לשם מה נחוצה ערמימות שהיא היפך , ל שיהא אדם ערום ביראה"חזכ יש לתמוה על מה שאמרו "וא 25099 

בעניני , כלומר בכל מקום ובכל זמן ובכל הזדמנות, ל לעולם"ועוד יותר תמוה ההדגשה של חז? התמימות 25100 

, כלפי כולם הוא צריך לנהוג בדרך של ערמימות, עם אנשים פשוטים או עם בני עליה, רשות או מצוה 25101 

 25102 .שכל התורה תלויה בה, היא מקפת הכל ומתפשטת בכל מעשיו ופעולותיול "שלפי ההדגשה של חז

ל היא להצביע על הדרך הטובה "שכוונתם של חז, י הקדוש ביאר לנו הדבר במלים קצרות"אבל רש 25103 

היינו הדג ! חכה, ל מאי מצודה"ופירשו חז, בשביל האדם להינצל מהמצודה הרעה הפרוסה על כל החיים 25104 

וכשישיג הדג את , את הפיתיון, ינו רואה לפניו אלא את החיצוניות של המראהמבקש להחיות את נפשו וא 25105 

ובולמוס זה אינו מניח לדג להטיל ספק , הפיתיון ויאכלנו הרי השיג את מטרתו להשקיט את בולמוס הרעב 25106 

כי חנם מזורה הרשת  (´משלי א) כענין שנאמר, שמא יש בכך משום סכנה בשבילו, במה שהוא רואה 25107 

 25108 .ל כנףבעיני כל בע

עוטים , בזמן שהוא מגיע למצב של דוחק במזונות או בענינים גשמיים אחרים, כן דרכו של האדם בחייו 25109 

, ומאלצים אותו לעשות כל מה שאפשר כדי להשיג את הדרוש לו, עליו מחשבותיו ואינם נותנים לו מנוח 25110 

ואם רואה כי , מיותאין הוא רואה את הפני, ומתוך בולמוס זה וכדי להשקיט את הבולמוס ואת דחקו 25111 

, ובכך הוא יפרנס את נפשו הצמאה, הוא נרגע וחושב כי השיג את מטרתו, החיצוניות מניחה את דעתו 25112 

שנראית לאדם שאין בה שום , ל מלמדים אותנו שזוהי מצודה רעה"אבל חז, ויכלכל את רוחו היבשה 25113 

 25114 .דרך הנחש משום שזוהי, אבל בה המות טמון ואין אפשרות ביד האדם ליזהר מזה, סכנה

ובשעה , משום שבדרך כלל אין תוכו של אדם כברו, ל לעולם יהא אדם ערום ביראה"ועל כך הזהירו חז 25115 

אין לו , או הקנאה שורפת את לבו ומרקיבה עצמותיו על שחבירו מצליח יותר ממנו, שהכבוד לוחץ עליו 25116 

, ן טעמים"השרץ בקאלא דרכו לטהר את ! הכוח הנפשי לעלות על הבמה ולהכריז קבל עם מקנא אני 25117 

ואף שאין אחד מהם חשוד , ולפעמים אנו מוצאים שפורצת מחלוקת אפילו בין אנשים יראים ושלמים 25118 

 25119 .אבל כל אחד מוצא היתרים לעצמו וזכות לנהל את המחלוקת ושהדין עמו, לעבור על משנה מפורשת

ואולי , וונו לכבוד מסוג זהל בודאי לא נתכ"שחז, כל שכן אצל בני אדם פשוטים שנוהגים כך כל ימי חייהם 25120 

, מוציאים את האדם מן העולם, הקנאה התאוה והכבוד, א הידיעה"ל בהדגישם בה"לזה באמת נתכוונו חז 25121 



שאם נופל ספק בלבו אם אמנם נתכוונו לסוג , כי המדובר הוא בכל סוגי הכבוד וכל סוגי הקנאה והתאוה 25122 

י הנפש המפורסמים הללו הכירו היטב את כל נפש ועליו לדעת כי רופא, ידע כי אמנם גם לזה נתכוונו, זה 25123 

 25124 .(גוילי אש)  .וידעו כי קורטוב של מדות מוציא את האדם מן העולם, האדם על כל סוגיה

 25125 

 25126 מאמר שלח

 25127 .(ג"ח י"י) אלהיך´ תמים תהיה עם ה

וכך פירוש , שהעיקר הוא הנפש, (ט"מדרש שו) תמימה משיבת נפש´ ל על הפסוק תורת ה"איתא בחז 25128 

אנו הלא ! ודבר זה הוא חידוש גדול, מפני שמשיבת נפש, מאין אנו רואים שהתורה תמימה היא, המקרא 25129 

, התכלית והמטרה היא שיהא האדם עושה המצוות, מורגלים להבין כי התכלית והמטרה היא לימוד התורה 25130 

ת אלא התכלי, ל שאין הדבר כן"וכאן אמרו חז, אלא שכדי לעשות המצוות הוא צריך שיהיה לו אברים 25131 

 25132 .צריכים לתת לו מצוות המשלימים אותו, ורק כדי שיהיה האדם שלם, הוא האדם השלם

עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא עליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים  (ד"י´ ט) כתוב בקהלת 25133 

ובא עליה מלך , ואנשים בה מעט אלו אברים, עיר קטנה זה הגוף, (.ב"נדרים ל) ל"ופירשו חז, גדולים 25134 

רגילים אנו , רואים אנו מכאן חידוש גדול מאד, ובנה עליה מצודים גדולים אלו העוונות, ר"ול זה יצהגד 25135 

 25136 .ר"והם הם המטרה והדרגה האחרונה ששם לו היצה, לומר כי עיקר הרע הם העוונות

ר הוא שיהא גופו ונפשו של האדם "אלא התכלית המכוון של היצה, אבל מכאן אנו רואים שאין הדבר כן 25137 

כל המלחמה בין , והעבירות הם רק אמצעיים להשיג תכלית זו, שיהיו כל אבריו מקולקלים, היצרשל  25138 

רשת , כי עבירות נקראים רק בשם מצודה, לא אם יעשה האדם מצוות או עבירות, ר היא"ט ליצה"היצה 25139 

 25140 .אם יהיו טובים או רעים, ועיקר המחלוקת היא איך יתהוו האיברים, לצוד את האדם ולכובשו

האדם , כל מצוה כפי האבר כדי שיהא האבר בריא, י שיש לאדם איברים על כן צריכים לתת לו מצוותמפנ 25141 

יכול האדם לדבר על בשר ורוטב כמה , כי פעולת הדיבור הינה טבע הפה, אינו נעשה עייף לעולם מלדבר 25142 

התורה הזה  לא ימוש ספר (´יהושע א)ב  כדכתי, ועל כן נתנה לפה מצוה ליומם ולילה, שעות ללא הפסק 25143 

ניתן לו דבר שהוא אין סוף שהוא , ומפני שהמחשבה חושבת תמיד בלי הפסק, מפיך והגית בו יומם ולילה 25144 

 25145 .התורה

מפני שגזל ועריות , שהאדם עלול מאד להרהר בהרהורי עבירה (ט"ב י"איסורי ביאה כ) ם"כתב הרמב 25146 

כי אין , ת"יהרהר תמיד בד ועל כן כדי להינצל מהרהורים אלה, נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן 25147 

, מה נואלו האנשים המבקשים לינצל מהרהורי עבירה, ש"ההרהורים מצויים אלא בלב פנוי מן החכמה עי 25148 

אדרבה דבר ידוע הוא שכל מה , לא זו הדרך הנכונה, משתדלים הם לגרש המחשבה הרעה מתוך מוחם 25149 

 25150 .יותר מבתחילה והדבר פשוט גורמת העצבניות שמחשב בה עוד, שאדם עמל שלא לחשוב איזו מחשבה

אי אפשר בשום אופן שלא יחשוב , כ"כי אחרי שיש לאדם אבר החושב תמיד בלי הפסק בין ברצונו בין בע 25151 

הוא מה , י שיהגה בתורה וביראה"וזה נעשה רק ע, אלא העצה היא שיהפך את האבר לאבר טוב, כלל 25152 

לין ממנו הרהורי חרב והרהורי רעב כל הנותן דברי תורה על לבו מבט, (´א´ נ כ"אדר) ל"שאמרו חז 25153 

, ואם טבעו לא יהיה טוב, כי אי אפשר למחשבה לנוח ולישב בטל, ש"הרהורי זנות והרהורי אשת איש עי 25154 

 25155 .ממילא אי אפשר שלא יחשוב בדברים בטלים ובדברי עבירה

אשר , כלומר שיהיו האברים שלו אברים טובים, בטבע´ תכלית האדם הוא שכל אבריו יעשו את רצון ה 25156 

שיחשוב האדם , גם המחשבה צריכה להיות במצב כיוצא בהן, גם בהיסח הדעת יעשו את הראוי להם בטבע 25157 

ל בספר "ם ז"כאשר כתב כן הרמב, וזאת היתה מדרגת האבות, בלי שום כוונה והכנה רק בדברי תורה 25158 

יכולים , ה"ומחשבתם בהקב, שהיו האבות עוסקים בדברי העולם במרעה הצאן וכדומה, (א"ג נ"נ) המורה 25159 

 25160 .מן ההיפך אשר רואים אצלנו אנו, לקבל ציור במצב הקדמונים

, ויהרהר באותה שעה ממש בדברי טומאה, אנחנו יודעים היטב איך שאפשר שיעסוק אדם בדברי קדושה 25161 

, כי עשו דבר אחד של חול וחשבו באותה שעה בדבר אחר של קדושה, ככה היתה אצלם בצד הקדושה 25162 

והרגישו בו , נ"והשכיר עצמו לשמש בביהכ, אחד שבא לעיר שלא הכירו אותו וכמו שמובא מעשה בחסיד 25163 

וראו שהיה עסוק בשעת מלאכתו , ושאלוהו על זאת, כי שפך כמה פעמים מן השמן אשר יצק לתוך המנורה 25164 

כ "ממילא בע, ואם יהיה אדם טרוד בדבר שאין חיותו בו, המחשבה תמיד הינה במקום חיותה, בדברי תורה 25165 

כי המחשבה עושה פעולתה לבדה בלי כל התעוררות מצד , אז בדבר אשר בו חיותו באמת כבר יחשוב 25166 

 25167 .הוא סוד האברים, האדם

י "ופירש, אגרא דפירקא ריהטא, לעולם ירוץ אדם לדבר תורה ואפילו בשבת, (7´ברכות ו) ל"אמרו חז 25168 

וכבר כתב , תמוה וזה דבר, היא שכר המרוצה, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם 25169 

ואיך נגיד , ת שהיא כנגד כולם"שהלא עיקר המצוה היא מצות ת, י זה נראה לו זר"שפירש, אחד המפרשים 25170 

אבל לפי דברינו הדבר מובן ? הכנה ללימוד, שעיקר קיבול שכר הוא בשביל הריצה שזה רק הידור מצוה 25171 



, בדו האיברים ביותר הוא העיקרוהדבר שבו יע, כי העיקר אינה התורה אלא האיברים של התורה, היטב 25172 

עיקר מצות שמיעת השיעור הוא מה שאדם קונה , וזה כל האדם, שהרי בו ישתנו האברים מרעים לטובים 25173 

 25174 .ז רגלים טובים"עי

ופירשו , אלהיך´ הוא מה שכתוב תמים תהיה עם ה, תכלית האדם שיהיו נפשו וגופו שלמים בלי כל חסרון 25175 

וזהו , עבודת האדם היא לעשות כל אבריו שלמים, אלהיך´ היה עם ההוי תמים ואז ת, (ספרי שם) ל"חז 25176 

, ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים"והוא אשר אמר הקב, ´ואז ממילא יהיה במצב עם ה, הנקרא תמימות 25177 

אבל חסרה לו , ג אברים שלו"שכבר היה אברהם אבינו מושל על רמ, (י"שם ברש) ל"ואמרו על זה חז 25178 

ועל , ח האברים"כיון שמל עצמו היה מושל על כל רמ, אזניו ועל ראש הגויה´ ב עיניו ועל´ הממשלה על ב 25179 

 25180 .(דעת תורה)  .שאז השיג מעלת התמימות, ה והיה תמים"זה אמר לו הקב

 25181 

 25182 מאמר שלט

 25183 .(ג"ח י"י) אלהיך´ תמים תהיה עם ה

ות ואז התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימ 25184 

א דמוכח כן מפסוקים "ש הגר"וכמ, מדת הבטחון נצרכת מאד לתורה, (י שם"רש) תהיה עמו ולחלקו 25185 

´ י הבטחון בה"דע, מצד עצם המסירות לתורה ועסקו בה (א, וזה מכמה צדדים, ל בכמה דוכתי"ומאמרי חז 25186 

הנפש של הבוטח  מצד מנוחת (ב, ועתותיו בידו להתמסר לעסוק בתורה, ז"ממעט בהשתדלותו בעניני עוה 25187 

שהרי מי שאינו בוטח טרוד , ואין מחשבתו טרודה בדאגות על ההוה והעתיד, ה"שמשליך יהבו על הקב 25188 

´ והבוטח בה, שלא באו ולא יבואו לעולם וגם לא עביד דאתי, תדיר בדאגות של ההוה ודאגות של המחר 25189 

 25190 .פורק מעליו משא הדאגות ויכול לעסוק בתורה במנוחת הנפש כראוי

אחרי שבוטח עליו ויודע , ה"הבטחון השלם הרי הוא מיסודי האמונה ועל ידו מתקרב האדם להקבכי  (ג 25191 

כי , וממילא הוא מושפע בתורה, ה רוצה בו"והקב´ ובזה הוא דבוק בו ית, שמקבל השפעתו ממנו בכל רגע 25192 

סנהדרין ו, יתן חכמה מפיו דעת ותבונה´ כי ה (´משלי ב)ב  דכתי, ה עצמו"השפעת התורה היא מפי הקב 25193 

הרי שהשגת , מ"עמו שהלכה כמותו בכ´ לגבי דוד וה (7ג"סנהדרין צ) ואמרו, צריכים לישב סמוך למקדש 25194 

 25195 .ה"התורה היא בהשפעה מיוחדת מאת הקב

וזה גופא היא עליה גדולה בתורה וגם , שכל מציאותו היא תורה, ובזה הרי הוא בדרגת בן תורה ממש 25196 

וכענין שאמרו , תורתו מקודשת יותר, י בטחונו בו"ע´ דבק בהכי מצד היותו  (ה, ז בכללות"מתעלה עי 25197 

עשו לי קיטון , שלא ליתנה לכם איני יכול, ה לפרוש ממנה איני יכול"דאמר הקב, (´ג א"ר ל"שמו) ל"חז 25198 

ומתקרב למדרגת תורה לשמה , ה הרי תורתו מתעלית"וכל מה שדבק יותר בהקב, אחד ואדור ביניכם 25199 

 25200 .שהיא תכלית ההצלחה

יש עוד יסוד גדול בענין הקשר שבין תורה , לבד היות הבטחון אמצעי לתורה ככל שנתבאר למעלהוהנה מ 25201 

כ ויקם עדות "מבטחך כמש´ להיות בה, ל שם"וז (ז"ב י"משלי כ)א  "והוא מפורש בפירוש הגר, לבטחון 25202 

שכחו וישימו באלוהים כסלם ולא , אשר ציוה את אבותינו להודיעם לבניהם, ביעקב ותורה שם בישראל 25203 

כדי , ועיקר נתינתו התורה לישראל הוא, ותורה שם בישראל, ויקם עדות הם נביאים וכתובים, מצותיו 25204 

לפי שעיקר מהכל הוא הבטחון , כ לבניהם"ולספר אח, ש וישימו באלוהים כסלם"כמ´ שישימו בטחונם בה 25205 

 25206 .ש"השלם והוא כלל כל המצות עי

אלא , והוא יסוד גדול באמונה, הוא אמצעי לתורהאשר לא רק שהבטחון , ונתבאר בדבריו חידוש גדול 25207 

דעיקר נתינת התורה , י התורה מגיעים לבטחון השלם והוא התכלית"דע, שהתורה היא אמצעי לבטחון 25208 

הוא יסוד , הבטחון הוא יסוד לשמירת המצוות בכלל ובפרט, ה"לישראל היה כדי שישימו בטחונם בהקב 25209 

י בטחונו יודע "שע, לבל יחפש למלאות מבוקשו בדרך רמיה, להליכה בדרך של ישרות בבין אדם לחבירו 25210 

ומה שמשיג ברמיה היא הרעה היותר , ה בדרך היתר"הוא שמה שראוי לו בכל הענינים ימציא לו הקב 25211 

 25212 .ממילא תהיה כל הנהגתו ביושר גמור, עושה עושר ואחריתו נבל, (ז"ירמיה י) כ"וכמאה, גדולה

ש הוא בענין "כ כ"וא, לבבות הרי צריך יגיעה רבה בדעת ובהכרהוהנה להשיג איזה מידה בעניני חובות ה 25213 

ובמילי , שהרי יש היתר השתדלות, שהרי המקום לטעות הוא גדול בענין זה, הבטחון שקשה להשיגו 25214 

והדברים יוצאים , שהרי כל המעשים תלויים בבחירה, דשמיא וכן לטובת הזולת הרי חובה גדולה לעשות 25215 

וגם כל , כי כל היוצא לפועל הוא בהשגחה גמורה, ריש בלב באופן חזק מאדוצריך להש, י עשיה"לפועל ע 25216 

 25217 .ולזה צריך יגיעה רבה, הסיבות הוכנו מקודם בהשגחה

לא יועילוהו , ת"פ רצון השי"ואם אין ראוי לו ע, עיקר ענין הבטחון הוא בחוש ובהרגש כי הכל בהשגחה  25218 

ה רוצה בטובתו "והקב, ר להשם מלהושיעומאידך אם ראוי לכך אין מעצו, כל ההשתדלויות שבעולם 25219 

וזהו עיקר , בהרגש של גמול עלי אמו´ ויסמוך על הבורא ית, ומנהיג אותו לפי מצבו באופן היותר טוב 25220 



כ צריך להשריש "ואח, י הלימוד בעניני בטחון"אלא שקודם באים ההכרה והידיעה ע, מעלת הבטחון 25221 

 25222 .י תחבולות"בפנימיות ע

ז "ת ועי"היינו כי מראים לו שהוא מושגח מהשי, ההשגחה הוא לפי הבטחון כי גילוי, עוד עיקר גדול 25223 

אף שנותנין לו אך כיון שנותנין בדרך הסתר יש לו מקום , כ בלא הגילוי"משא, תתחזק אמונתו בחוש 25224 

וכן זוכה לעצם , ת ומייחל לו"הרי מתדבק יותר בהשי, ומה שרואה יותר השגחה חופפת עליו, לטעות 25225 

הרי הוא , ואם יזכה בלא בטחון, חסד יסובבנו´ והבוטח בה (ב"תהלים ל) כאמור, נוהטובה עבור בטחו 25226 

כ יש הבדל "וע, ו להיפך נגרם חסרון"וח, ה יסד טבעה של ההנהגה לפי הבטחון"שהרי הקב, חשבון מיוחד 25227 

 25228 .(משנת רבי אהרן)  .ו בלא בטחון"ד בטחון או ח"באופן הקבלה אם היא ע

 25229 

 25230 מאמר שמ

 25231 .(ג"ח י"י) להיךא´ תמים תהיה עם ה

אלא כל מה שיבוא עליך קבל , ל התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות"י ז"ופירש 25232 

´ פי, אלהיך´ עם ה (ב, תמים תהיה (א, והיינו שיש בכתוב זה שני ענינים, בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו 25233 

וזו היא גם המצוה שנצטווה , לא בעל מוםתמים ו, ל"ן ז"הרמב´ וענין תמים תהיה פי, אז תהיה עמו ולחלקו 25234 

 25235 .ל שם"ן ז"הרמב´ וכמו שפי, א והיה תמים"א

כי כל השלמות כבר נטועה , אינה תוספת מעלה, כל השלמות והתמימות הנדרשת מהאדם, ביאור הדבר 25236 

ש "וכמ, וישר היא המעלה העליונה ביותר, ש האלהים עשה את האדם ישר"וכמ, בקרבו מתחילת יצירתו 25237 

ש תמות נפשי מות ישרים "וכמ, ספר הישר הוא ספר בראשית ספר האבות שנקראו ישרים (ה"ז כ"ע) ל"ז 25238 

ורק המה ביקשו חשבונות רבים לעקם את הישרות בחשבונות רבים של עקמומיות עד , והיינו האבות 25239 

ומפני זה , כלומר שלא יעשה עצמו לבעל מום, ולפיכך נקראת שלמות האדם תמימות, שנעשים בעלי מום 25240 

ל מפני שכל העוונות יולידו גנאי "ן ז"ופירש הרמב, ש נפש כי תחטא בשגגה"השוגג הוא חטא וכמ גם 25241 

 25242 .ל"ובעבור זה גם כן הזכיר נפש עכ, בנפש והם מום בה

שאף אם מעד , בין אם נעשה במזיד ובין נעשה בשוגג, וכמו שאין הפרש במום הנעשה באבריו של אדם 25243 

כן אין הפרש במומי הנפש בין , שבורה היא והרי הוא בעל מוםהלא , ונפל שלא במתכוין ונשברה רגלו 25244 

כי הוליד גנאי בנפש , ולכן אף נפש כי תחטא בשגגה חטא הוא, שעל כל פנים בעל מום הוא, שוגג למזיד 25245 

והוסיף עון על , ועבר על מצותו במזיד´ הרבה הרע במה שהמרה את פי ה, אלא שאם עבר במזיד, ומום בה 25246 

 25247 .חטאתו ומומו בנפשו

אבל , שישמרנה בתמימותה ולא יעשנה בעלת מום, זהו הענין האחד של תמים תהיה ביחס האדם אל נפשו 25248 

כלומר , ל אז תהיה עמו ולחלקו"י ז"וכפירש, אלהיך´ וזהו עם ה, ה"יש עוד ענין נוסף ביחס האדם אל הקב 25249 

וזה נאמר לא , ועמ´ ש כי חלק ה"וכמ, ה ולחלקו"שמהותו ותעודתו של אדם מישראל הוא להיות עם הקב 25250 

, ל"שמיטה ויובל וז´ ל סוף הל"ם ז"ש הרמב"וכמ, רק על העם כולו אלא גם על כל אחד ואחד מישראל 25251 

לפיכך הובדלו ´ מפני שהובדל לעבוד את ה, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו 25252 

 25253 .אני חלקך ונחלתך´ שנא, מדרכי העולם והוא ברוך הוא זוכה להם

לשרתו ´ וי בלבד אלא כל איש ואיש אשר נדבה רוחו אותו והכינו מדעו להבדל לעמוד לפני הולא שבט ל 25254 

ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו ´ והלך ישר כמו שעשהו האל, ´ולעבדו לדעת את ה 25255 

ה "ע הרי דוד, מנת חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים´ הרי זה נתקדש קודש קדשים ויהיה ה, בני האדם 25256 

תלויה כולה , ולחלקו´ ומעלה עליונה זו להיות עם ה, ל"מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי עכ´ אומר ה 25257 

ל "י ז"ש רש"וזהו מ, חלקו´ ל שאם הלך ישר אז יהיה ה"ם ז"ש הרמב"וכמ, במעלת תמימות הישרות 25258 

שיהיה ישר כמו שאך אם יהיה תמים והוא , אלהיך´ שהמצוה של תמים תהיה הוא תנאי להמעלה של עם ה 25259 

 25260 .ולחלקו´ אז יהיה עם ה, שעשהו האלהים ולא בעל מום

מפני שכל העוונות יולידו גנאי בנפש והם מום , וטעם הקרבנות על נפש השוגגת, ל"ן ז"וזהו שכתב הרמב 25261 

ולולי זה היו טפשי העולם זוכים לבוא , ולא תזכה להקביל פני יוצרה רק בהיותה טהורה מכל חטא, בה 25262 

הרי ששני הענינים , ל"אשר נתנה עכ´ הנפש השוגגת תקריב קרבן שתזכה לקרבה אל האלולכן , לפניו 25263 

 25264 .(דליות יחזקאל)  .ולחלקו תלויים וקשורים זה בזה´ ענין התמימות וענין להיות עם ה

 25265 

 25266 מאמר שמא

 25267 .(ג"ח י"י) אלהיך´ תמים תהיה עם ה

אלא כל מה שיבוא , העתידותהתהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר , י תמים תהיה"ופירש 25268 

, אלהיך לשמוע אל מעוננים ואל קוסמים´ לא כן נתן לך ה, עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו 25269 

שהרי , וקשה דדבריו לכאורה סותרים זה את זה, כ"שהרי השרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים ע 25270 



משמע שמהם ידעו את , רים ותומיםוהמשיך שהרי יש לכם נביא או, התחיל בלא תחקור אחר העתידות 25271 

 25272 .העתידות

היינו שתשאל את העתידות ממנו ולא , אלהיך´ אמנם שאר המפרשים פירשו שהציווי תמים תהיה עם ה 25273 

´ לסמוך על הנהגתו ית, י שהסביר שהציווי תמים תהיה היינו התהלך עמו בתמימות"אבל רש, מהקוסמים 25274 

ואינו חוקר מהיכן ישיג מזון ומשקה שהרי סמוך הוא , אתנו כמו שבן יחיד סומך על אביו המוליכו עמו 25275 

כ לשם מה יזדקקו לשאול בנביאים ואורים "א, אלהיך´ ובכך הריהו עמו ולחלקו עם ה, לשולחן אביו 25276 

 25277 .ותומים

ישנן ידיעות הגורמות לו , שבעצם לא כל הידיעות מהעתיד טוב לו לאדם לדעתן, ואמרתי בהסבר הדברים 25278 

הקוסמים , וזהו ההבדל בין הקוסמים לבין הנביאים בענין העתידות, שאינו יודעןואשרי האיש , רעות רבות 25279 

אבל הנביא הוא רוצה , ואינם מבחינים אם הוא טובה או רעה עבור השואל, אומרים מה שהם יודעים 25280 

עליך , יאמר לו הנביא מה לך לחקור אחר העתידות, וכשאיננו צריך לדעת את העתיד, בטובתו של השואל 25281 

 25282 .אלהיך´ ים עם הלהיות תמ

ובזה מיושבים היטב , ודאי ימהר הנביא להודיעה לו אפילו אם לא ישאל זאת, ואם זוהי ידיעה טובה עבורו 25283 

והדואג דאגת , כגמול עלי אמו שלא לדאוג כלל על העתיד´ שבאמת זוהי מידת הבטחון בה, י"דברי רש 25284 

לכך יש לנו נביא ואורים , יעה נחוצהואם יהיה זמן שתהיה היד, (7ח"סוטה מ) מחר הרי זה מקטני אמונה 25285 

 25286 .ותומים

, שזוהי חוצפה כלפי שמיא שיבוא מישהו לאמר לנביא, ובאמת אסור לשאול את הנביא בעניני גשמיות 25287 

ואיך יעיז אנוש לשלוח את , ´שהרי הנביא הוא שליח ה, מה יהיה עלי בענינים הגשמיים´ שאל נא את ה 25288 

לא לשם , על עניניו הפעוטים למלאות תאוותיו השפלות, ה"מלך מלכי המלכים הקב´ הנביא שישאל את ה 25289 

להצלחת ´ בכל הנוגע לעבודת ה´ אלא כדי שנטהר לשאול את פי ה, ה שכינתו על הנביאים"כך השרה הקב 25290 

 25291 .´פ גזירתו ית"מתוך ידיעה שהכל נעשה ע, לשם כך הוא פונה לאביו שבשמים, השלמות

והוא , שאבדו אתונותיו של קיש אבי שאול, (´א ט"ש) ולכאורה יקשה על כך מפרשת שאול והאתונות 25292 

המה באו בארץ צוף , ויעבור בהר אפרים ויעבור בארץ שלישה ולא מצאו, שלח את שאול ונערו לבקשם 25293 

ויאמר לו הנה נא איש , לכה ונשובה פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו, ושאול אמר לנערו אשר עמו 25294 

עתד נלכה שם אולי יגיד לנו את דרכנו אשר , ידבר בא יבוא כל אשר, אלהים בעיר הזאת והאיש נכבד 25295 

כעת מחר אשלח אליך איש מארץ , גילה את אוזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמר´ וה, הלכנו עליה 25296 

 25297 .הרי שהלך שאול להטריד את שמואל הנביא בדבר האתונות, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, בנימין

מסתמא יש איזו , למה לקחו מן השמים את האתונות שלו, מה אבדושרצה לדעת ל, אבל הביאור הוא 25298 

וזאת יכול , כדי לתקן מיד מה שקלקל ואז יחזירו לו מה שלקחו ממנו, וענין זה נחוץ לו לדעת, תביעה עליו 25299 

אבל לולי זאת היתה זאת חוצפה גדולה שיעיז לשלוח שליח למלך מלכי המלכים , היה לדעת מהנביא 25300 

 25301 .ל דבר אתונותיוה לשאול אותו ע"הקב

מתוך ידיעה שאם טוב עבורו לדעת יקדים הנביא , בא האדם אל הנביא, ומתוך הכרה זו בחיוב תמים תהיה 25302 

לא , ואף שאול שהלך לדעת על מה נלקחו ממנו האתונות, ואם אינו צריך לדעת לא יודיעו, ויאמר לו 25303 

היום שלושת הימים אל תשים  ולאתונות האובדות לך, הספיק לשאול זאת עד ששמואל הקדימו ואמר לו 25304 

והנביא היה , היו באים אל הנביא והיו יושבים לפניו מבלי לדבר דבר, (´א ט"ש) את לבך להם כי נמצאו 25305 

ואם לאו היה , וציוהו לומר לו כפי רצונו היה אומר´ ואם נדרש לו ה, מכוון ברוח הקודש וידע מה שבלבו 25306 

 25307 .להודיעו כחפצו´ מודיעו שאין רצון ה

אלהיך ´ כך ואתה לא כן נתן לך ה, אלהיך נוהגת תמיד´ שכשם שמצות תמים תהיה עם ה, דעתויש לנו ל 25308 

אבל עלינו לבוא ולשאול את חכמי התורה שבכל , אמנם האורים והתומים נגנזו והנבואה בטלה, נוהג תמיד 25309 

להיות לא  ושאלותינו צריכות, (.ב"ב י"ב)א  וחכם עדיף מנבי, דור ודור שהם נחשבים כמו הנביאים לפנים 25310 

ואז נזכה , בכל ענינינו´ באמת ומהו רצון ה´ אלא רק איך לעבוד את ה, בדבר אתונות וענינים חומריים 25311 

 25312 .(לקט שיחות מוסר)  !דרשוני וחיו, לבית ישראל´ כנאמר כי כה אמר ה, באמת´ להיות דורשי ה

 25313 

 25314 מאמר שמב

 25315 .(ג"ח י"י) אלהיך´ תמים תהיה עם ה

הרי דברים כה , (7´עירובין ק) גזל מנמלה עריות מיונה צניעות מחתול אלמלא נתנה תורה היינו למדים 25316 

, והנה אנו רואים בכל הבריאה הפכים אינם נמצאים בשום נברא! ויכולים ללמוד אותם מהבריאה, גדולים 25317 

? רחמנות ואכזריות הלא הם הפכים? לכן מוקשה איך זה נמצאים אצל בחיר הנבראים הפכים כה גדולים 25318 

שאמנם כן , מה נשיב על זה? ומאידך יתוש קדמך הרי הפכים בתכלית, אלהים ברא אותםמצד אחד בצלם  25319 



כ עלינו לומר כי רק אחד "וע! מופרך במושכלות ראשונות! הלא זה מופרך מעיקרא? הוא שישנם שנים 25320 

 25321 ?איך זה שני הפכים בנושא אחד, ס שנים כוחות הן באדם"אבל הלא אנו רואים סו, הוא

זה עצמו מורה שצריכה להיות , כשרואים מציאות של היעדר וחסרון, אן הפכיםהרי בהכרח כי אין כ 25322 

שבהיעדר וחסרון אפשר להסתדר , ואמנם זה באמת מהפלאים של הכל יכול, השלמה ושישנה השלמה 25323 

אבל מצד עצם היצירה צריך להבין , לעשות מציאות בפני עצמה זהו באמת מהפלאים הגדולים, ולחיות 25324 

אחד בלא שני הוא , הגוף מובלע בנפש, גוף ונפש מאוחדים בתכלית, ציאות אחתשחסרון ושלמות הכל מ 25325 

הוא , כמעט אין לגוף שם בפני עצמו, ממה שזה נהנה גם זה נהנה, מה שזה רוצה זה רוצה, חצי דבר ממש 25326 

 25327 .מאוחד עם הנפש וכרוך אחרי הנפש

ומים בדעת ומשימים עצמם ער, כ את סוד התמימות שבה נשתבחו האבות"ל מדגישים כ"בזה נבין מה שחז 25328 

, כ והעלהו לעולה ולא הרהר אחר מדותי"כשנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע ואח, (7´חולין ה) כבהמות 25329 

כאשר נאמר לו כי לך ולזרעך ? ומה החיוב בזה שלא להרהר, איך זה, הרינו מבקשים בזה מהלך ומושג 25330 

מה , מות ולא הרהר אחר מדותיא´ וכשהיה צריך לקבור את שרה לא מצא ד, אתן את כל הארצות האל 25331 

 25332 ?החיוב בזה שלא להרהר

וכן , והיה תמים´ ה לא ביקש מאברהם אלא שיהיה תמים שנא"הקב, אומרים (ט"ט תהלים קי"שו) ל"חז 25333 

אם היית תמים , אלקיך´ לא כתיב כאן אלא עם ה´ לפני ה, אלהיך´ אמר משה לישראל תמים תהיה עם ה 25334 

וישראל תמימים והתורה תמימה , הצור תמים פעלו´ תמים שנאלמה שאף הוא , אלקיך´ הרי אתה עם ה 25335 

אמר להם כל , בתמימות קבלו ישראל את התורה, לכן נאמר אשרי תמימי דרך, תמימה´ תורת ה´ שנא 25336 

אמר להם וערלתם ערלתו את פריו , ולא אמרו לו למה אלא קבלו עליהם, חלב שור וכשב ועז לא תאכלו 25337 

לכך , ואף משקבלו עליהם לא אמרו לו מה שכרנו שנעשה אותם, ולא אמרו לו למה אלא קבלו עליהם 25338 

 25339 .נאמר אשרי תמימי דרך

אבל , ה אצלי הם תמימים כיונה"אמר הקב, ומהו יונתי, יונה אין כתיב כאן אלא יונתי, יונתי בחגוי הסלע 25340 

, ה נתתי להם מצות עשה וקבלו עליהם"אמר הקב, אצל אומות העולם ערומים כנחשים לכן נאמר יונתי 25341 

באו לים ואמר , תדע לך שהם תמימים, ולא פרשתי להם מתן שכרן ולא אמרו לי דבר, ת וקבלו עליהם"ל 25342 

, נעשה ונשמע´ ואמרו כל אשר דבר ה, אמר להם לקבל התורה וקבלו, וכן למדבר ויצאו, להם לירד וירדו 25343 

 25344 ?ומהו ענינו, ל מתמימות"הרי שומעים אנחנו איזה עסק עשו חז, הוי אשרי תמימי דרך

, ואין לגוף שום שליטה, הסוד של גוף ונפש הוא בבחינת פלג גופא, ולפי דברינו הוא מבואר היטב 25345 

? מה שייך לשאול מדוע? כ מה שייך לשאול למה"א, שניהם הם אחד ממש, משועבד וכפוף לגמרי לנפש 25346 

ש מאוחדים כשגוף ונפ, מצווים על היד להרים והיא מרימה, ידו של אדם לעולם אינה שואלת על מה ולמה 25347 

היה זה סימן מובהק , ואם היד היתה שואלת שאלות, כי כל מה שזה רוצה גם זה רוצה, אין מקום לשאלות 25348 

המשימים עצמם כבהמות , הלא הרהר אחר מדותי, וכשאין איחוד שייך לשאול, שאינה מאוחדת עם הגוף 25349 

 25350 .ודאי אין שאלותואז , זוהי מהסוד של חד הוא שמאוחדים לגמרי אחד ממש, זוהי תכלית השלמות

מובן שאין , כשגוף ונפש מתאימים כשהנשמה בשליטתה לגמרי, לשון תמימות הוא מלשון תאומים מתאים 25351 

כמו שאנו , וכן למדבר ויצאו ולא שאלו כלום, באו לים אמר להם לירד וירדו, מקום לשאלות ולהרהורים 25352 

הגוף מוכן לעשותו בלי כל כשהרצון מבקש משהו תיכף , מבינים היטב שהגוף אינו שואל את הרצון 25353 

, והגוף היה מאוחד לגמרי עם הנשמה, הנשמה הקדושה, המנהיג היה השכל, כן הוא להיפך אצלם, שאלות 25354 

 25355 .לכן לא שאלו, בגדר פלא גופא אחד ממש

ואשיבה רגלי , חשבתי ללכת לאן שבקשתי, ה אמר חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך"דוד המע 25356 

אצלנו כל האברים והגידים כפופים , נוכל להבין זאת מהצד שכנגד, המדרש פתאום אני מוצא עצמי בבית 25357 

ה היו כל "אצל דוד המע, ולכן הם פועלים והולכים בהצד ההוא, מחוברים הם עם הרצון, להנהגת הרצון 25358 

והיה , כמה לך בשרי, האברים היו חדורים מהנשמה, האברים והגידים מאוחדים עם הנשמה הקדושה 25359 

 25360 .מעצמם הלכו אחרי השכלכ חזק ש"החיבור כ

עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו שאמרו נעשה , מין אחד שאל את רבא, מספרים (.ח"שבת פ) ל"חז 25361 

הנך אינשי דסגן בעלילותא כתיב , ל אנן דסגינן בשלימותא כתיב בן תומת ישרים תנחם"א, קודם לנשמע 25362 

איך זה לא שואלים מה , דימים נעשה לנשמעאיך זה מק, זוהי באמת שאלה גדולה, בהו וסלף בוגדים ישדם 25363 

למה היד ! מה שייך לשאול, שכשיש תמימות כשמאוחדים גוף ונפש אחד בתכלית, התירוץ הוא? כתיב בה 25364 

הן רק מעידות שיש כאן אברים מדולדלים שאין החיבור , שאלות אינן נובעות מחכמה? אינה שואלת 25365 

 25366 .ודאי ישנן שאלות למה ואיךובמצב זה , מנותק הוא הגוף ונמצא לעצמו, ביניהם

, וזהו הסימן לשלמות האמיתית, לעשות מבלי לשאול, נמצא כי התכלית היא ומשימים עצמם כבהמה 25367 

ר קודם החטא הלא בודאי היו מחוברים "אצל אדה, שמאוחדים ומחוברים לגמרי נפש וגוף אחדות גמורה 25368 

שהיתה שם , מקום חלות של גוף, ן היה בורק איזה חסרו, ע"הרי גופו היה בג, גוף ונפש היו מאוחדים, יחד 25369 



שהגוף בשום , שלא תוכל להיות שליטה מצד הגוף, אפשרות שליטת הגוף וזה היה עליו להשלים לגמרי 25370 

היינו שבמצבים , ולפי מצבו הרם נהיתה שליטת הגוף, וכשלא תיקן זאת, אופן לא יוכל להיות בלא נפש 25371 

 25372 .יצא מה שיצא, מסוימים נשאר הגוף כחוט השערה לבד בלי נפש

ע וציוויתיו ועבר "ר הכנסתי אותו לג"ה אדה"אמר הקב, ר"והמה כאדם עברו ברית זה אדה, אבוה פתח´ ר 25373 

הרי כל איכה ישבה בדד מקוננים על הגוף , ודנתי אותו בשלוחין וגרושין וקוננתי עליו איכה, על ציווי 25374 

! גוף זה נשאר לבד, קוק להשלמהוהוא עצמו כולו חסרון הז, הגוף שכל חיותו הוא הנפש, שנשאר בדד 25375 

הלא נהיה , היתה למס יש לקונן על הגוף! סרת לכל הצרות, איה אתה נמצא, ע שאלו איכה"הוא אשר הבו 25376 

 25377 !עבד עבדים לכל התאוות

הרי מוכרחים להחליט כי עיקר העיקרים הוא ? ניצבת השאלה מה נעשה, כאשר נתברר יסוד זה היטב 25378 

ומי יוכל להתבונן מה , ר"בר נוכחנו לראות מה יצא מהבדד של אדההלא כ! שלא להשאיר את הגוף לבדו 25379 

 25380 !ולאן הוא יוביל אותנו, יהיה כאשר משאירים את הגוף לגמרי לבד כסוס שוטף

כ רם מענין על כן יאמרו "העושה עסק כ, ל"ל ז"לפי זה נבין היטב את כל יסוד הזהירות של רמח 25381 

ולהחזיק , כי זוהי הסכנה הכי גדולה, איר את הגוף לבדוכי כל המכוון הוא לא להש, המושלים בואו חשבון 25382 

ר "הרי אמרו על אדה, ודאי צריך אתה לחשבון ושוב חשבון וכולי האי ואולי, את הגוף ברסן על כל צעד 25383 

ס אחרי כל הזהירות הוא "כי סוכ, והיודע את הכלל של הדיוט קופץ בראש יודע, נוח לאדם שלא היה נברא 25384 

ולא להשאיר הגוף , חשבון על חשבון, יו שנברא יפשפש או ימשמש במעשיוובהכרח עכש, יקפוץ קודם 25385 

 25386 .(דעת תורה)  .ה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"כל השם אורחותיו בעוה, לבד

 25387 

 25388 מאמר שמג

 25389 .(ג"ח י"י) אלהיך´ תמים תהיה עם ה

ת כל עתיד ולא והוא היודע אמית, ונאמין שהוא לבדו עושה כל, שנייחד לבבנו אליו לבדו, ן"ופירש הרמב 25390 

וזו מצות , שלא תהיה חסר ביראתו, אלהך´ וזה טעם אונקלוס שלים תהא בדחלתא דה, תירא ממגיד עתיד 25391 

ופגע אדם אחד מעובדי , ונאמר על אחד מן הפרושים כי הלך אל ארץ אחרת לבקש הטרף, ש"עשה יעו 25392 

 25393 .ביםאמר לו הפרוש כמה אתם בתכלית העורון ומעוט ההבנה בעבודתכם לכוכ, כוכבים

אמר לו הפרוש אני עובד הבורא היכול המכלכל האחד המטריף אשר ? אמר לו האמגושי ומי אתה עובד 25394 

אמר לו אלו היה מה ? אמר לו הפרוש והאיך, אמר לו האמגושי פעליך סותר את דבריך, אין כמוהו 25395 

, תולא היית טורח לבוא אל ארץ רחוקה כזא, היה מטריפך בעירך כמו שהטריפך הנה, שאמרת אמת 25396 

ל שער "חובה) כ"וקיבל הפרישות מן העת ההיא ולא יצא מעירו אח, ונפסקה טענת הפרוש ושב לארצו 25397 

 25398 .(הבטחון

וכי לא היה באפשרותו להביא ? וכי לא מצא הפרוש שום הצדקה להליכתו לעיר האחרת כדי לבקש הטרף 25399 

ובכל זאת , כלכלה הזן ומפרנס ומ"פ שבוטח האדם בהקב"שאע, לו ראיות מן הכתוב והמושכל והקבלה 25400 

, שאם אמנם לא מצא פרנסתו בעיר אשר גר בה, צריך לעשות גם הוא פעולה כלשהי לפי ראות עיני שכלו 25401 

 25402 ?ולמה נסתתמה טענת הפרוש וחזר לארצו, למה לא ילך לעיר אחרת

והשכל הפשוט , עד שאין עליה תשובה, קושיא של איש פשוט כה חזקה היא´ שלפעמים אפי, למדים מזה 25403 

ואינו זקוק לשום , ת הוא אמנם האחד המטריף אשר אין כמוהו ואין מעצור בפניו"ב שאם הבויהרי מחיי 25404 

והבטחון בו ´ האמונה בה, ופעולות נמרצות, כ למה נזקק האדם להשתדלויות שונות"א, עזרה ממי שהוא 25405 

בר ה יטריפו בכל מקום שהוא כאשר יטריף העו"והקב, צריכים לחייב את האדם שלא יעשה שום דבר´ ית 25406 

ל שער "חוה) אשר אין בה מקום מפולש להיכנס אליו דבר מחוצה, והאפרוח בתוך הביצה, ברחם אמו 25407 

 25408 .ולכן לא התווכח הפרוש כלום ונסתתמה טענתו ושב לארצו, (א"הבטחון פ

על אותו העני שכאשר לקחו העשיר במרכבתו השאיר את תרמילו , ל"ידוע המשל של המגיד מדובנא זצ 25409 

די שהוא מסיע אותו בעגלה , ענה לו העני, שיר למה לא ישים את חפציו במרכבהולשאלת הע, על כתפו 25410 

, וכי כאשר המשא על כתפיך זה מכביד פחות, צחק עליו אותו עשיר, ואינו רוצה להכביד יתר על המידה 25411 

 25412 .הרי בלאו הכי אתה עם כל חפציך נמצאים על העגלה

ותרגם , כי הוא הנותן לך כוח לעשות חילש "וכמ, המה´ כמו כן ממש כל מעשי האדם הרי רק מעשי ה 25413 

ובינתו של האדם וחכמתו , ה"הרי שגם העצה היא רק מהקב, אונקלוס ארי הוא יהיב לך עצה למקני נכסין 25414 

ימסור נא ? כ למה לו לאדם להיות יגע להעשיר ולמסור את כל נפשו ונשמתו בשביל לחמו"וא, כלום הוא 25415 

 25416 !´ך הגבר אשר יבטח בהוברו, האדם את עצמו לדברים שנברא בעבורם

בשביל שבני , קרא לאשתו אמר לה, ביקש לצאת לחוץ לארץ, מעשה בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים 25417 

אלא בואי ואני מלמדך שתהא רואה , אדם רגילין לבוא אצלי לראות את הנגעים קשה עלי לצאת מעליהם 25418 



לפי שכל שער ושער ברא לו , אם ראית שערו של אדם שיבש המעין שלו תהא יודעת שלקה, את הנגעים 25419 

 25420 .יבש המעין יבש השער, ה מעין בפני עצמו שיהא שותה ממנו"הקב

אתה בן אדם , ה מעין בפני עצמו שיהא שותה ממנו"אמרה לו אשתו ומה אם כל שער ושער ברא לו הקב 25421 

לא הניחה אותו , ה פרנסה"לא כל שכן שיזמין לך הקב, ובניך מתפרנסין על ידך, כמה שערות יש בך 25422 

והסכים להישאר במקומו , גם כאן לא השיב הכהן כלום על דברי אשתו, (´תנחומא תזריע ו) ל"צאת לחול 25423 

בן אדם לא כל שכן שיזמין , ה מעין שיהא שותה ממנו"שאם כל שער ברא לו הקב, מתוך האמונה הפשוטה 25424 

 25425 .ה פרנסתו"לו הקב

על הנהר אהוא להתענות לפני ואקרא שם צום , ואקבצם אל הנהר הבא אל אהוא ונחנה שם ימים שלושה 25426 

, ]י"רש, שיוליכנו המקום לשלום, דרך ישרה[, לנו ולטפנו ולכל רכושנו, לבקש ממנו דרך ישרה, אלהינו 25427 

יד אלהינו על כל , כי אמרנו למלך לאמר, כי בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעזרנו מאויב בדרך 25428 

, ולא רציתי לשאול לו רכב ופרשים, ישתי מן המלךשהרי נתבי[, ועוזו ואפו על כל עוזביו, מבקשיו לטובה 25429 

ונצומה ונבקשה מאלהינו על זאת , ]י"רש, ה מטיב למבקשיו"שהרי כבר אמרנו אל דריוש המלך שהקב 25430 

 25431 ].י"רש, וקיבל תפילתנו שבאנו לירושלים לשלום[, ויעתר לנו

ישראל מלבנות את ורבים היו הצרים שהיו מרפים את ידי עם , כאשר עלה עזרא הסופר מהגולה מבבל 25432 

עד שהחליט , והיתה סכנת דרכים לבוא לירושלים, ורבים כנראה היו האויבים שהפריעו לעלות, ´בית ה 25433 

, והדגיש הנביא וחזר ואמר, שיוליכם לשלום´ שכולם יתענו ויבקשו רחמים לפני ה, עזרא לקרוא צום 25434 

והסכנה לא , כאן סכנה גדולההרי שהיתה , ה נעתר להם וקיבל תפילותיהם ובאו לירושלים לשלום"שהקב 25435 

והרי אין ספק שמותר במצב כזה וגם מצוה , לכל הרכוש ולכל הטף, נשקפה ליחיד בלבד אלא לכל ישראל 25436 

כ למה באמת לא השתדל עזרא "וא, וכל היכא דקביע היזקא לא סמכינן אניסא, לעשות גם פעולות טבעיות 25437 

 25438 ?הם מהאויבלעזרם בדרך ולהגן עלי, לבקש מאת המלך חיל ורכב ופרשים

מה מקום ? ולמה התבייש, על שאלה קשה זו מסביר הנביא כי התבייש מן המלך ולא רצה לשאול ממנו 25439 

כ הרי אנחנו "וא, ה מטיב אל מבקשיו"מסביר הנביא אחרי שכבר אמרנו אל המלך כי הקב? לבושה כאן 25440 

ואיך זה נבקש , ה עוזר לנו תמיד ומושיע ומגן"הובטח לנו כי הקב, ´עם ישראל עם הנבחר מבקשי ה 25441 

ואי , הרי השאלה חזקה מאד, ובלי אמתלאות ובלי תירוצים, הרי פעלינו סותרות את דברינו, מהמלך עזרה 25442 

ולכן החליט הנביא לא לבקש מאת המלך שום עזרה אלא רק תפילה , אפשר לעבור עליה במחי יד 25443 

 25444 !נוראה ומבהילה ההערה להמתבונן בה כראוי, ה"ותחנונים לפני המקום ב

ושים חלקנו , יאירו לנו בזה מה שאנו אומרים בתפילה ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת אולי 25445 

, ה להיענות על בטחוננו בו"שאין הביאור כפשוטו שאנו מתפללים להקב, עמהם ולא נבוש כי בך בטחנו 25446 

אלא , ה ולמה לא נעניתם"הרי בטחתם בהקב, ע שיאמרו"ולמלא את בקשתנו כדי שלא נתבייש מאומה 25447 

ושנתנהג בכל פעולותינו , שאנו מתפללים על סייעתא דשמיא שלא נזוז מדרך הבטחון, הכוונה יותר עמוקה 25448 

, וזה שאנו מבקשים ושים חלקנו עם הבוטחים בך באמת, ´ומעשינו בלי סתירות מאחר שאנו בוטחים בו ית 25449 

.ומחלקם יהא חלקי, ד"והוא כפתור ופרח לענ, י מעשינו ההפכיים אחרי כי בך בטחנו"ו ע"ולא נבוש ח 25450 

 25451 .(הגיוני מוסר)  

 25452 

 25453 מאמר שדמ

 25454 .(ו"ח ט"דברים י) אלהיך אליו תשמעון´ נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה

וכבר , זוהי דרך האמת, ת ועבדות אליו"התבטלות אל השי, ב הוא דורש מעצמו פנימיות"מי ששואף לעוה 25455 

כל שאיפתו היא , צטיין בפני בני אדם כללאיש האמת אינו שם על לבו שי, ב הוא אמת"ביארנו שגדר העוה 25456 

, ה"ש משה רבינו ע"כמ, ועלייה תמידית היא שאין לה קץ וגבול, זוהי כל תוכן חייו´ רק למצוא חן בעיני ה 25457 

היינו שממציאת חן הוא הולך , (ג"שמות ל) ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני למען אמצא חן בעיניך 25458 

ש משה "כמ, עצמו וצרכיו הפרטיים אינם תופסים מקום אצלו כלל הוא, אל עוד מציאת חן וכן הלאה 25459 

חובת הלבבות שער עבודת האלהים ) האמיתי´ כך תיאר החסיד רבינו בחיי את עובד ה, ואהרן ונחנו מה 25460 

 25461 .ואלו הם קצת מדבריו הנלהבים והנפלאים, (ה"פ

, ולא יהגה כי אם בזכרו, בוויכבדהו וירוממהו בלשונו ובלב, שישפיל ויכנע לאדוניו במלבושו ובמדותיו 25462 

ולא ישמח כי אם , ולא יחשוב אלא בגדולתו, ולא ישמע כי אם אל דבריו, ולא יביט כי אם אל דרכיו 25463 

ולא יעור , ולא יישן כי אם על יצועי אהבתו, ולא ירוץ כי אם בשליחותו, ולא יבקש כי אם רצונו, בעבודתו 25464 

ולא יכעוס כי אם במה שמחייב , וה כי אם חסדוולא יק, ולא יפחד כי אם מפחדו, אלא במתיקות זכרו 25465 

, ולא יתן אלא למי שציוה אותו לתת לו, ולא יקח כי אם ברשותו, ולא ירצה אלא במי שעושה רצונו, רצונו 25466 

כאלה הם חיים של , וכן בכל תנועותיו לא יעתיק רגל ולא יניע עפעף אלא אחר הפקת רצון אדוניו בהם 25467 

 25468 .ז"ב בעוה"דרגת העוהזוהי , חיים של עלמא דקשוט, אמת



ואשר שם את האמת נר , שהוכתר בתורה הקדושה כבר בראשית דרכו בתואר איש תם, ה"יעקב אבינו ע 25469 

וברור שזו היתה בבחינת , ה לרמות את אביו"י רבקה אמנו הצדקת ע"נצטווה בנבואה ע, לרגלו בכל חייו 25470 

, עבור על אחת מכל מצוות שבתורהאפילו אומר לך , שעל כזה נאמר אליו תשמעון, י נביא"הוראת שעה ע 25471 

ת "אבל צריכים אנו להבין למה סיבב השי, (7´יבמות צ) הכל לפי שעה שמע לו, כגון אליהו בהר כרמל 25472 

כבר דיברנו ? שכללו עתידו של כלל ישראל בכל הדורות בדרך הערמה דוקא, שיקבל יעקב את הברכות 25473 

ונרד לשורש ענין עלמא דשיקרא ועלמא , ד"אבל כאן נסתכל בענין קצת ממבט אחר בס, בזה כמה פעמים 25474 

 25475 .דקשוט

י "הביא כל הקללות לעולם ע, שהנחש הקדמוני שהוא שפת שקר, (.ג"תולדות קמ) הנה אמרו בזוהר 25476 

ואי אפשר , ובזה מנע את הברכות מן העולם, השקר והערמה שהטעה בהם את האדם ואשתו בגן עדן 25477 

והטעה את אביו ונטל את , (ה מתרגמינן בחוכמתאבמרמ) ויעקב בא בחכמה, להחזירן כראוי אלא במדתו 25478 

וצריך עיון מה הכוונה , כך כתוב שם בזוהר, מידה כנגד מידה, הברכות מן הנחש והביא אותן אל העולם 25479 

 25480 .בזה

אך קיימת הסכנה שבמשך , יש מתגבר על האויב וגם מדכאו, ונראה לומר ששני מיני נצחונות ישנם בעולם 25481 

נצחון לגמרי שונה הוא כשהמנצח יודע לנצל , ילים ולבסוף יביס את מנצחוהזמן האויב המנוצח יגביר חי 25482 

כי ככל אשר , כי אז אין כל סיכוי שהאויב יוכל להפיל את שונאו, את חילו ונשקו של האויב עצמו נגדו 25483 

והנמשל יש מנצח את , זהו המשל, מאחר שעצם חילו מופנה נגד עצמו, יגביר חייליו ככה תגדל תבוסתו 25484 

אז אין , אבל אם ידע לנצל את עצם כוח יצרו נגדו, ין בטחון שלא ינצחנו יצרו שוב ליום מחריצרו אך א 25485 

 25486 .ליצרו תקומה

ל משום שעיקר "הרי מלאך הרע נקרא סמא, ר נקרא שפת שקר כי נשקו העיקרי הוא כוח השקר"היצה 25487 

בכוח האמת לבד אילו נצח יעקב אבינו את היצר , מלאכתו הוא לסמא עיני האדם שלא יוכל לראות האמת 25488 

שהיא אליבא דאמת בחוכמתא בהיותה , י מרמה"עכשיו שניצחו בכוח השקר עצמו ע, לא היה נצחונו בטוח 25489 

י "ז זכה הוא וכל העולם לקבל הברכות שנמנעו מהם ע"עי, נעשה נצחונו מוחלט, לגמרי לשם שמים 25490 

אם גם , מה לשם שמיםי ער"לפי זה ברור למה היה יעקב צריך לקבל את הברכות דוקא ע, הטעאת השטן 25491 

 25492 ?מה יוכל היצר לעשות לו עוד, נמשכו לתחום שליטתו, ההערמה וההטעאה כלי נשקו של השטן

ובפנימיות להיות לגמרי אנוס על פי , להתנהג בחיצוניות כמתעתע, אבל דבר זה נסיון גדול הוא מאד 25493 

שאכן עמד במבחן קשה  והצדיק אינו בוטח בעצמו, ולא לסטות מהאמת אפילו כחוט השערה ממש, הדיבור 25494 

אולי , ו הערמה היא ששלטה בו"אלא שמא ח, ועדיין הוא חושש שמא לא הוא זה ששלט בערמה, זה 25495 

ובמקום , ואז נחשב כאילו נכשל בשפת שקר, נתכוון במרמה זו אפילו מקצת מן המקצת לטובת עצמו 25496 

, (ריש ויצא)א  תנחומועד היכן הדברים מגיעים אנו רואים ממדרש , לשלוט ביצר אדרבה נלכד ברשתו 25497 

 25498 .ל שם"וז, להורג נפש בשגגה שגולה לערי מקלט, שמרמז שם לדמיון בין בריחת יעקב לחרן

כך שנו רבותינו ההורג נפש בשגגה גולה לערי , ילמדנו רבינו ההורג את הנפש בשגגה להיכן היה גולה 25499 

, ל"הביאור כנ, יו אחיובורח בנפשו ונתירא שלא יהרוג אותו רשע עש, ויעקב אבינו גלה לחרן, מקלט 25500 

אולי בשמעו ברכת יצחק הוי גביר , ´אמנם על פי ציווי מה, שחשש יעקב שמא בעשותו מעשה השקר 25501 

ואם גם בשוגג עשה , והרי זו שקר וגובלת עם רציחה, לאחיך וישתחוו הרגיש בעצמו נדנוד הצטיינות 25502 

 25503 .מכל מקום הרי השוגג גולה, שהרי נצטווה במעשה

כי חשש שמא הפסיד הכל , הוא דבר נורא מאד, תיירא שמא יהרגנו עשיו הרשעומה שאמרו במדרש שנ 25504 

ועיין במדרש , כי שקר הוא עסקו של הנחש כמובא לעיל מן הזוהר, ממש משום נקודה אחת של שקר 25505 

, שחשש שבהפסידו הכל יהיה אפשר גם לרשע עשיו להורגו, שמדייק שנתירא שלא יהרוג אותו הרשע 25506 

 25507 .האמת חושש לשקר ותוצאותיו נורא ואיום עד כמה איש

ועוד נתיירא , הרי מתחילה פחד מעשיו כמבואר לעיל, נלמד מיעקב אבינו? איך להינצל מהשפעת השקר 25508 

דכתיב אם תשכב לא תפחד , כ כתוב אז תלך לבטח דרכך"אבל אח, שהרי הוא הולך אל לבן אבי הרמאים 25509 

? מה קרה בינתיים, (רבה ריש ויצא מדרש)א  וישכב במקום ההו, ושכבת וערבה שנתך, מעשיו ומלבן 25510 

 25511 קיים בעצמו אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, מכיון שחשש מפגמו של עשיו ומפגמו של לבן

 25512 .ד שנה"ונטמן בבית מדרשם של שם ועבר י, (7ב"סוכה נ)

שהתמסר לתורה עד שלא ידע כלל מהעולם , ונטמן דייקא, שם הזדיין בתורת אמת נגד השפעת השקר 25513 

עד שנתבשר , ד שנה לא שכב על מטה מחמת רוב חשקו בלימודו ועוצם התמדתו"וכל אותן י, סביבו אשר 25514 

ל עלינו ללמוד עד כמה אנו צריכים לפחד מכל "מכל הנ, הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך´ מפי ה 25515 

ב ונפש ועוד שאין שום עצה נגד השקר זולת הדבקות לתורה בל, נדנוד קל של שקר אפילו בכחוט השערה 25516 

 25517 .(25´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .בעמל והתמדה

 25518 



 25519 מאמר שמה

 25520 .(´ט ג"דברים י) אלהיך והיה לנוס שמה כל רוצח´ תכין לך הדרך וִשלשת את גבול ארצך אשר ינחילך ה

למען יחזק בקרבו תשוקת רצון השגתה בכל , הוא להבין נועם המעלה, הנה יסוד ושורש המעלות והמידות 25521 

כי כל הדברים שהאדם , להיות טוב לבריות, אנו שרוב התורה בנויה על הטבת זולתוולכן מצ, תוקף ועוז 25522 

ועל כן כשיתרבה בין בני אדם ההרגל להטיב זה , בין לעונג בין לנגע חלילה, נוגע לעצמו מרגיש בהם מאד 25523 

 25524 ,וירגישו מתיקותה בעצם, יתחילו להבין יופי המעלה הזאת, ואחרי שיהיה להם הרגש בהטבה ההיא, לזה

ובזה יתנוסס תשוקתם בתוקף להשיג נועם המעלה הזאת על צד , גם במה שאינו נוגע לעצמו רק לאחרים 25525 

 25526 .המעלה העליונה

רק מצד ´ אין לנו דרך הכרה לאהוב אותו ית, ומזה יבואו להכיר אהבתו מצד פעולתו ומדותיו הנפלאות 25527 

לא יכיר , ל כל מעלה ומידה טובהומי שאין לו הרגש בנועם ש, מדותיו הנפלאות המתנהג בהם עם בריותיו 25528 

יאיר עיניו להכיר נועם , ´ואחרי שיבין מתיקות אהבתו ית, לאהוב את מי שנמצא בו אלה המתיקות והנועם 25529 

פתח  (ט"תהלים קי) וכמאמר דוד, גם במה שאין השכל גוזר עליו, מתיקות התורה בפיקודיה הנעימים 25530 

אבל , כ נפלאים ומכוסים מעשיך בסודות גנוזים"או, דבריך כשיתחיל להתבונן דבריך תיכף יאיר עיניו 25531 

 25532 .ק"רד, אתה מבין פתאים נותן בינה לפתאים

היינו , (ג"פסיקתא רבתי י) ולכן אמרו כל הכופר בטובתו של חבירו כאילו כופר בטובתו של מקום 25533 

ותו כי באם היה לו הרגש היה מכיר את חבירו לאהוב א, שהכופר בטובתו של חבירו אין לו הרגש במעלות 25534 

ולכן אמר דוד , ה ויכפור טובתו"לא יהיה לו הרגש במעלות הקב, ואחרי שאין לו הרגש זה, בעבור מעלתו 25535 

ומרגיש , כי אחרי שהאדם מכיר נועם המעלות ומתחזק בהן, ישרים משמחי לב´ ה פקודי ה"המלך ע 25536 

 25537 .בינהכי שם משכן השכל וה, אין שמחה יותר גדולה מזה ללב, בעצמו כי השכל מפקדו ומנהיגו

 25538 ´ואמרו בגמ, כ מצינו שהזהירה התורה בהטבת הבריות גם ביחס לרוצחים להכין להם ערי מקלט"וע

אלא אמר אקדים עצמי לדבר , יודע היה משה שאינן קולטות עד שיבדילו גם בארץ ישראל (.´מכות י) 25539 

, ח בהצלהמפני מה זכה ראובן להתחיל בהצלה מפני שפת, הזרח להם שמש לרוצחים, מזרחה שמש, מצוה 25540 

 25541 .וישמע ראובן ויצילהו מידם

וגם ברוצחים במזיד אמרו ושפטו העדה והצילו העדה , הרי שגם ברוצחים מצוה גדולה ורבה להטיב להם 25542 

ולא , מתגברים בשנאתם עד לירד בחייו, ומה נואלו בני אדם כשיראו איש עובר עבירה, לחפש להם זכות 25543 

, אכן כאדם תמותון ולא יעלה נשמותיכם למעלה (ב"תהלים פ) ה"ואמר דוד המלך ע, כן דרך התורה 25544 

 25545 .ולא עוד אלא שימוטו כל מוסדות ארץ בעבור זאת, בשביל עון שלא ישפטו דין עני ואביון

ובאמת האדם כשקובע עצמו באיזה ענין , הרי לנו גודל הענין בחיוב האדם להכניס את עצמו בהטבת זולתו 25546 

כי , הוא מתרפה בענין האהבה והטבה לבריות, התורה למשל מי שעוסק בחיזוק, הוא מתרפה בענין אחר 25547 

 25548 .על כן עלינו להתחזק בזה הרבה להטיב מדותנו, השכל שלנו דל הוא להקיף כל הפרטים במשקל השוה

המתקשט בתכשיטי זהב , כמו זהב אינו מעלה חלודה, כל דבר יקר בעולם מחמת המעלה הנמצאת בו 25549 

וכשלובשו מתקרב , ם כשהזהב בביתו תפארת היא לאדםג, כי הוא מתקרב אל המעלה, לתפארת הוא לו 25550 

כ נמצא כי ההתקרבות למעלה תפארת "וא, כ תפארת למו"ולכן תכשיטים שאולים ג, יותר ויותר לתפארת 25551 

, כ המתקרב ומתדבק בנפשו באהבת החכמים"ומכש, אף שהמעלה לא תדבק באדם בלובשו אותה, לאדם 25552 

כ אין לך תכשיט גדול ממי שמתדבק לחכמים שהם בני "ע, אין התקרבות יותר ודבקות יותר מאהבה זו 25553 

.כי כל הבריות בני מעלה הם, וכן הערה רבה לזה אהבת הבריות, כ שידבק גם בו מעלתם"ומכש, מעלה 25554 

 25555 .(ז"אור רש)  

 25556 

 25557 מאמר שמו

 25558 וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שלשום

 25559 .(´ט ד"דברים י)

הרעב יכול להשביע רעבונו , כל עניני העולם אינם מחוייבים מוחלטים ואפשר לעשותם בצורות שונות 25560 

וגם לכסות גופו בבגדי , יכול להתלבש בבגדי יקר ותפארת, וגם בפת קיבר ומים במשורה, בסעודת מלכים 25561 

, צים לאדם בחייםוכן בכל הדברים הנחו, אפשר לדור בבית אבנים מהודר וגם בצריף ובבית חומר, פשתן 25562 

אלא גם , אבל אין לומר שדוקא כך ולא אחרת, אף שכל דבר יש בו נחיצות ויתרון באיזה אופן שהוא 25563 

, להם אין תמורה בשום דבר, לא כן בענין החיים גופא, בצורה אחרת יש להסתפק וכל דבר יש לו תחליף 25564 

 25565 .כי אם לא חיים הרי מות

התורה היא מציאות , הדברים הם כפשוטם, יך ואורך ימיךוהנה התורה מזהירה אותנו ואומרת כי היא חי 25566 

כי , ואי אפשר לומר אם לא תורה אמלא את חיי בתוכן אחר, אין לה שינוי ותמורה וחילופים, החיים ממש 25567 

, שהתורה היא החיים ממש, כאשר יזכה האדם וישריש בנפשו הכרה אמיתית זו, תוכן כזה אינו קיים בכלל 25568 



ועל כל שאלות הגשמיות , כמו שאין לוותר בחיים, לעשות ויתורים בתורהיחליט בהסכמה חזקה שאין  25569 

או מונעים ומפריעים לקיום , מלימוד התורה או מקביעת עתים לתורה, מ"המטרידות ומושכות אותו מביה 25570 

, אז יזכה לסייעתא דשמיא, ישתדל לסדר באופנים פחות מטרידות ויסתפק במה שיעזרו האלהים, המצוות 25571 

 25572 .וצה לילך בה יוליכו אותוובדרך שהאדם ר

וחיי , (.´מכות י)א  וחי עביד לו מידי דתהוי ליה חיות´ שנא, תלמיד שגלה מגלין רבו עמו´ ואמרו בגמ 25573 

פ שיש בעיר מקלט "ואע, (רוצח´ ז מה"ם פ"רמב) בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובין 25574 

נימוקי יוסף ) לפי שלא מן הכל אדם זוכה ללמוד ,אפילו הכי אותו שרגיל עמו עדיף טפי, רב אחר שילמדנו 25575 

 25576 .(מכות שם

, שהרי יש שם רב אחר, לא מפני שאין לו שמה ממי ללמוד, מזה שמגלין את הרב לעיר מקלט אל התלמיד 25577 

ואין צורך להטריח , והגולה יכול למצוא מבין הלוים מי שילמוד עמו, ומה גם שכל ערי הלוים קולטות 25578 

שאינה דומה ההצלחה והעליה בתורה אם , שלא מן הכל אדם זוכה ללמודאלא בשביל , דוקא את רבו 25579 

ומכירו בכל עניניו טבעו ומדותיו ויודע , או אם ילמוד מרבו הקודם שלמד עמו כל הזמן, ילמוד מרב חדש 25580 

 25581 .לחנכו

יחייבו , ומה יעשו, כנגד התעלות זו הזהירה התורה וחי להזהיר את בית הדין לעשות עבור הגולה שיחיה 25582 

הרי שלא רק הפורש את עצמו , לראות שתלמידו יתעלה בתורה ויחיה, הרב שיגלה גם הוא שמהאת  25583 

אלא גם הפורש את עצמו ופוסק מהתעלות מתמדת הוא , הוא כפורש מן החיים, ו"לגמרי מן התורה ח 25584 

הגיוני מוסר )  .ועל האדם להתחזק ולעשות גדרים וסייגים ואורח חיים למעלה למשכיל, פורש מן החיים 25585 

 25586 .(ו"ס´ ב עמ"ח

 25587 

 25588 מאמר שמז

 25589 וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שלשום

 25590 .(´ט ד"דברים י)

ר זירא מכאן שלא "וא, עביד ליה מידי דתהווי ליה חיותא, וחי´ ל תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנא"אז 25591 

הכי , אשמתו של הרב שמגלין אותו עקב תלמיד שנכשלויש להבין מה , ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון 25592 

שיעקור דירתו ויפרד מכל סביבתו , כ עינויים קשים"בשביל חיותא של התלמיד צריכים לגרום להרב כ 25593 

 25594 .והלא זה עונש כבד עבור הרב, והכל מפני הנאתו של התלמיד, וקרוביו

לעיין היטב מה טיבו ודינו של הרב ובכן צריכים , ש"ברם אין דבר תחת השמש שלא יהיה מכוון מאתו ית 25595 

שלא צריכים , זירא´ אלא שהתשובה מונחת כבר בהערתו של ר, כ קשה"הזה שמטילין עליו עונש כ 25596 

בודאי שמזמן רב לבו אינו , שהתלמיד הזה שנכשל ברציחה, נתבונן ונראה, לשנות לתלמיד שאינו הגון 25597 

ומחובתו של הרב , ה זו גילתה שלבו כבר פגוםורציח, ואם נכשל ברציחה בודאי שלבו היה מוכן לזה, הגון 25598 

ולהתחיל לחנכו בהכרה על מעלת האדם , תיכף להרגיש בשרירות לבו ובתהפוכות רוחו של התלמיד הזה 25599 

להוכיחו ולעקור מלבו האכזריות שהתחילה בנפשו של , ה שנברא בצלם"יציר כפיו של הקב, וערכו 25600 

 25601 .התלמיד הזה

מתוך אדישות או מהעדר פעולה חינוכית , כיון שלא התאמץ להשפיעו, משימה זו היתה באחריותו של הרב 25602 

הרי יש בזה משום , או מפני שלהרב בעצמו לא בהירים ולא גלויים כל אלו היסודות ההכרחיים, יסודית זו 25603 

כ ליקרת נפשו "וגם הרב אינו חש כ, שהרב בעצמו קלוש בכמה וכמה נקודות שבמערכי נפשו, רמז וסימן 25604 

ויחסי , וכיון דלא קפיד, והתלמיד הלזה הריח את האדישות והקרירות שמצד רבו, וערכו של חיי אדם 25605 

 25606 .הרי ממילא שהרב נעשה למעין שותף לחטאו של התלמיד, התלמיד והרב נמשכו כשורה

והרי מתוך העדר זריזותו של הרב לשלמותו של , והנה התלמיד שנכשל בחטא רציחה בשוגג נידון לגלות 25607 

חייב מתוך האספקלריא השמימית לגלות , לחינוך ולביטול המדות הרעותומתוך אדישותו , התלמיד 25608 

ושימורק ממנו הפגם שנפגם בנשמתו , עד שיכופר לו על שמץ ההשתתפות בחטאו של התלמיד, ולסבול 25609 

 25610 .לרגלי ההשפעה השלילית שהוטלה בו מצד התלמיד

יסרים שניהם בבת אחת על ומתי, כי גם הרב חוטא, ל תלמיד שגלה מגלין את רבו עמו"ולכן הורונו חז 25611 

התלמיד גולה על חטא גלוי , והרב על הנסתרות או על ההתעלמות, התלמיד על הנגלות, החטא המשותף 25612 

כי התלמיד , כ גולה"פוסקים שהוא ג, ברם כלפי שמיא קא גליא, והרב שלא נתגלה עוונו, ומגלים עונשו 25613 

תהיה להם ההזדמנות להטיב ולתקן את , ששניהם בהיותם בתנאים לא נוחים בעיר המקלט, צריך לחיותא 25614 

ואכן לזהירות רבתי זקוק הרב שחלילה לא יהיה מושפע מתלמיד שאינו , חייהם המוסריים ביתר זהירות 25615 

 25616 .(אור הנפש)  .הגון

 25617 

 25618 מאמר שמח



הוא . וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שלשום 25619 

 25620 .(´ט ד"דברים י) ם האלה וחיינוס אל אחת הערי

אמר לו כמדומה אתה , משל לאדם שמסר צפור דרור לעבדו, ישמעאל´ תנא דבי ר, (7ט"מנחות צ) ל"אז 25621 

הנה , לקרב אל החוש הדבר הזה, נשמתך אני נוטל ממך, שאם אתה מאבדה שאני נוטל ממך איסר בדמיה 25622 

והנה ידוע כי מי שיחשוב , (ד"ם סנדרי) ש סומא חשוב כמת"וכמ, ידוע כי היושב בחושך חשוב כמת 25623 

, כ במקום שהבלתי חושב חשוב כמת ממש"וא, רק כשיצטרך לעיין בספר, במחשבות עיון אינו צריך לאור 25624 

שהנבער , בעולם החכמה בודאי תמיד יהיה כן, ואם יבחן כן בעולם שאינו של חכמה, הרי החושב הוא כחי 25625 

 25626 .והחכם חי חיי עונג, מחכמה חשוב כמת ממש

תנא תלמיד שגלה מגלין רבו  (.´מכות י)א  אית, צינו דבר נפלא עד כמה הנבער מתורה חשוב כמתוהנה מ 25627 

, ל"וז (א"ה´ הלכות רוצח פרק ז) ל"ם ז"ונפסק כן ברמב, וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא´ שנא, עמו 25628 

כמת אם יהיה  ז דנין אותו"הרי שגם בעוה, וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובין 25629 

 25630 .ואף שיכול ללמוד בעצמו מה שיכול בלא רב, בלא רבו

, ועל כן חיוב על בית דין להחיותו ומגלין רבו עמו, מ כיון שלא יהיה לו רב להתלמד ממנו חשוב כמת"מ 25631 

הרי לנו להבין עד כמה צריך האדם להגדיל , כיון שצריך לרבו להתגדל הרי זה כמת, ואפילו אם הוא חכם 25632 

הרחמן ירחם עלינו לחיות , הרי זה חשוב כמת ואינו מרגיש, ומי שאין לו תשוקה לזה, חכםתשוקתו להת 25633 

 25634 .חיי חכמה למעלה למעלה

כאשר , (7´מכות י) כמבואר, כי לא לחינם בא לידם חטא זה בשגגה, והנה ידוע כי חייבי גלות המה רשעים 25635 

ר זירא מכאן שלא ישנה אדם "א, וכן מהברייתא איתא שם, ש"יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע יעו 25636 

ואם לתלמיד שאינו הגון חייבה התורה להגלות רבו אליו שלא יהא , י שם"לתלמיד שאינו הגון עיין ברש 25637 

הרי זה , ומי שאינו משתוקק לידיעת חכמת התורה והמוסר, כ שחשוב כמת"תלמיד הגון עאכו, חשוב כמת 25638 

 25639 .י עיון"וזה יכול להיות רק ע, מת בלי הרגש

ה למשה הזרח שמש "אמר הקב, ומם עד כמה דרשה התורה תקנת האדם אף גם לרשעיםויש להשת 25640 

, כמה תקנות שלא יפגעו בם גואלי הדם, י להכין להם חיותם כגון הנך מילי דלעיל"לרוצחין ופרש 25641 

, וכפי שביארנו שבלא תורה ממילא הוא מת בלא הרגש, להשתומם ולהתפעל עד אפילו להגלות רבו עמו 25642 

ועל כן נתעורר להתחזק בשקידת התורה בכל מה דאפשר בכמות , דבי רבי ישמעאל וזהו דברי תנא 25643 

 25644 .(ז"ל´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ודוקא בתשוקה להתחכם, ואיכות

 25645 

 25646 מאמר שמט

 25647 .(א"ט י"דברים י) וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערים האל

מכאן אמרו עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על מצוה , די וארב לוי שנאתו הוא בא לי"ע, י"וברש 25648 

ל שהסיבה לשפיכות דמים "גילו לנו חז, לפי שעבר על לא תשנא סופו לבוא לידי שפיכות דמים, חמורה 25649 

ל אמרו שזה בא "שהרי חז, ולא כמו שאנו רגילים להבין שמתוך שהוא שונאהו הריהו הורגו, הוא השנאה 25650 

עבר , כמו שדקדקו בלשונם, ד"ת האדם על לא תשנא היא הזריעה שממנה צומחת שפשעביר, בדרך סיבה 25651 

 25652 .בדרך סיבה ומסובב, ´על מצוה קלה סופו לעבור וכו

הרי בהשקפה שטחית , ד"שנאה או שפ, לכאורה כשהיינו מתבוננים איזו עבירה חמורה ומסוכנת יותר 25653 

בכל זאת , היא עבירה חמורה עד מאד ד"פ ששפ"ולפי הנתבאר אע, ד יותר חמורה"היינו אומרים ששפ 25654 

המפרה ומרבה רשע ועבירות עד אין , אבל שנאה הרי היא סיבה והיא עבירה פרה ורבה, הרי אינה סיבה 25655 

 25656 .והיא החמורה יותר, שיעור

מפני שנאת , ואמרו מקדש שני מפני מה חרב, עבירות´ שחמורה שנאה מג, (7´יומא ט) ל"ולכן אמרו חז 25657 

ובכל זאת כיון שהיתה שם שנאת חינם חרב , היו עוסקים אפילו בגמילות חסדיםש, חינם שהיתה ביניהם 25658 

והוא בגדר כמו , ומשום ששנאת חינם הרי היא עבירה מסוכנת וממאירה המסבבת ריבוי עבירות, המקדש 25659 

בכל זאת ודאי יותר חשוב , פ שהפירות שיצאו ממנו הם יותר מתוקים"שהפרי המזריע אע, בצמיחת פירות 25660 

 25661 .שהוא הנהו סיבה ומוליד הפירות ,הוא הזרע

ת מפני "וצריך להפסיק בת, פ שודאי המעשה יותר גדול שהוא העיקר"שאע, ת כנגד כולם"ש ות"וכמ 25662 

כ התלמוד הרי הוא סיבה "א, (7´קדושין מ) בכל זאת כיון שגדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה, המעשה 25663 

, כן אהבת הבריות חשובה יותר מהרבה דבריםו, וכיון שהוא הסיבה הריהו כנגד כולם, המסבבת למעשה 25664 

בכל זאת כיון שהאהבה היא הסיבה להם הרי היא , פ שהמסובבים הינם דברים גדולים ועצומים"אע 25665 

 25666 .חשובה מכולם



נקב , (ה"ר פ"שהש) ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, פתחו לי פתח כחודו של מחט סידקית 25667 

כ עיקר חיותו של אדם הוא דוקא נקב "ואעפ, ד פתחו של אולםוהוא כלא נג, א הזרע"הסידקית הרי אינו כ 25668 

 25669 .משום שנקב הסידקית הוא הזרע והסיבה המולידה את פתחו של אולם, הסידקית

הוי , בין במצוות ובין בעבירות ישנם דברים הנקראים סיבות וישנן הנקראים מסובבים, כללן של דברים 25670 

והמסובבים אפשר שיהיו גדולי , ישנן סיבות ומסובבים, (ד"אבות פ) ,רץ למצוה קלה שמצוה גוררת מצוה 25671 

פ שהיא קלה אבל מכיון "דאע, ולכן הוי רץ למצוה קלה, ובכל זאת הסיבה יותר חשובה מכולם, ערך 25672 

אין להבין שמסובב אינו , וענין סיבה ומסובב, והיא שקולה כנגד כולם, ששכר מצוה מצוה הריהי סיבה 25673 

אלא שהמסובב כולו מחובר , אחרי שמסובב אין קיומו תלוי בהסיבה, צריך להסיבה כלל אחרי שכבר נולד 25674 

 25675 .ולו תתבטל הסיבה יתבטל גם המסובב, וכל קיומו תלוי בהסיבה, אל הסיבה

כל הנועם והזיו של ´ פי, ז"ב מעוה"עוה (ר ריש חקת"במ) ל"אמרו חז, (ד"איוב י)א  מי יתן טהור מטמ 25676 

ז שזהו "ב הוא רק שכר בעד מעשי עוה"שהורגלנו שעוהולא כמו , ז"ב נוצר ומתהוה אך ורק מעוה"עוה 25677 

, ב"שהוא הנהו הסיבה המסבבת לעוה, ז"א מעוה"ב מתהוה ונוצר מהסיבה שלו ז"אלא שכל העוה, טעות 25678 

 25679 .ב"ז יתבטל מיד העוה"ולו לא יהיה עוה, ז"והיינו אל עוה, ב מחובר אל הסיבה שלו"כ כל העוה"וא

אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם , אין בו לא אכילה ולא שתיה ב"עוה, ל מרגלא בפומיה דרב"ואמרו חז 25680 

עטרותיהם , ב"נהנים מזיו השכינה הלא זהו כל נועם העוה, (.ז"ברכות י) בראשיהם ונהנים מזיו השכינה 25681 

ב מחובר ומקושר "כ כל העוה"וא, ז"א העוה"ז, בראשיהם זהו לבושם של הצדיקים שהם התורה והמצות 25682 

ב הוא מהעטרותיהם "אלא שכל יניקת העוה, ז שהיה לפנים"ב בא מעוה"עוהש´ שאין הפי, ז"אל העוה 25683 

כשנבטל את עטרותיהם , ב כלל"ובלעדי זה לא יהיה מציאות של עוה, שמזה הוא כל הנועם, בראשיהם 25684 

 25685 .דדא ודא אחת היא, ב"הריהו כאילו בטלנו את העוה

ס הוא אינו "אבל סו, וא המתוק לחיךב שה"ולכן מרגישים אנו כל הנועם רק בעוה, אנו אין אנו בדרגא זו 25686 

ז המוליד ומהוה "והוא העוה, ודאי שיותר חשובה ממנו היא הסיבה שסבבתו, אלא מסובב ממעשה המצוה 25687 

ויפה שעה אחת של , ז"ב מכל חיי עוה"ל יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"ובאמת כן אמרו חז, הכל 25688 

 25689 .(ד"אבות פ)ב  "ז מכל חיי עוה"ט בעוה"תשובה ומע

ז "ע) ל"ש חז"על מ, ץ"יעב´ וכן מבואר בפי, ב אינם יוצרים כלום"וכל חיי עוה, ט מולידים"בה ומעתשו 25690 

שלא אמרו לא יאכל שהיה משמעו שהיה אפשר שיאכל , מי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת, (.´ג 25691 

אות ז אין מצי"משום שבלי עוה, אבל אמרו מה יאכל שלא יהיה לו מה לאכול, אלא שימנעו ממנו שכר 25692 

 25693 .(ו"ע´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .וכלל זה הוא גם בצד הרע, ב כלל"עוה

 25694 

 25695 מאמר שנ

אלהיך עמך המעלך מארץ ´ כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה 25696 

 25697 .(´א´ דברים כ) מצרים

י "כי ע, ר הטעםויש לבא, ואחר פרשת עגלה ערופה שוב כי תצא למלחמה, כ פרשת עגלה ערופה"אח 25698 

לכן הפסיקה תורה באמצע בפרשת , נעשה זול אצל האדם שפיכות דמים, מלחמת הרשות שהורגים אנשים 25699 

ויש בזה רק ספק רציחה כמפורש , להורות עד כמה הרעישה תורה עבור נפש אחת מישראל, עגלה ערופה 25700 

 25701 .כדי ללמד לאדם דעת ולהוציא את האכזריות מלבם של בני ישראל, שם

, הפרשיות שם של כי תצא למלחמה על אויבך איירי במלחמת הרשות´ כי ב, במלחמת הרשות ז"אכן כ 25702 

ואדרבה לא רק שלא , כי המצוה שורשה למעלה, ו"אבל מלחמת מצוה אינה מעוררת שום אכזריות בלב ח 25703 

שופע עליו אור המצוה בשפע של קדושה , אלא כשהאדם עושה המצוה לשם שמים, תשפיע אכזריות 25704 

 25705 .(ה"לב אליהו דף רצ)  .לידי מדות טובות ואף לרחמנות יתירה ובא, וטהרה

 25706 

 25707 מאמר שנא

אל תיראו ואל , אל ירך לבבכם... כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם 25708 

 25709 .(´א´ דברים כ) תחפזו ואל תערצו מפניהם

נגד ארבע תכסיסים שאומות כ, ארבע אזהרות שמזהיר הכהן, (ב"סוטה מ) ´מפסוקים אלה דורשת הגמ 25710 

, צווחים בקולם, רומסים בסוסיהם להשמיע קול שעטת סוסים, מגיפים בתריסיהם, העולם משתמשים בהם 25711 

אל ירך לבבכם מהגפת , לכן כותבת התורה הקדושה את ארבע אזהרותיה, ותוקעים בשופרותיהם 25712 

 25713 .ותיהםאל תערצו מתקיע, אל תחפזו מצעקתם, אל תיראו מרמיסת הסוסים, התריסים

הן בני ישראל , שבפרשה זו מגלה לנו התורה אחד מדרכי הסתת היצר, ל ממיר"ירוחם זצ´ צ ר"ואמר הגה 25714 

הסח בין תפילין של יד לתפילין של ראש  (7ד"סוטה מ) ל"אמרו רז, שהלכו למלחמה היו כולם צדיקים 25715 

, תורה אל ירך לבבכםובכל זאת מזהירה ה, ה"ובודאי היו כולם מלאי בטחון בהקב, חוזר מעורכי מלחמה 25716 



אפשר שתתגנב חלחלה גם בלב הצדיק , כי כששומעים זאת בפעם הראשונה! מהגפת התריסים? וממה 25717 

מתחזק ואינו נבהל עוד , אבל אחר כך הרי חוזר אליו בטחונו, לכן צריך הוא חיזוק מיוחד על כך, הבוטח 25718 

 25719 ?כ מדוע שוב מזהירים אותו אל תיראו מרמיסת הסוסים"א, כלל

אמנם נתחזק ! הם רומסים בסוסיהם, כי נתחדש עוד חידוש, ן מוסיף היצר להתעורר שובאלא שכא 25720 

אל תחפזו , ועוד מזהירה התורה מפני סכנה חדשה, אך מחמת התקפה חדשה זו שוב יכול ליפול, מקודם 25721 

אלא משום ! הרי אותו חייל שרמס מקודם הוא זה שצועק עכשיו, י כך אויבים"הרי לא נתוספו ע, מצעקתם 25722 

 25723 .וכן אל תערצו מתקיעותיהם, שוב צריכים לחיזוק נוסף, דבר חדש התרחשש

חשבת מקודם שכבר , בכל שביל של התקפה חדשה הוא ממציא שוב חידושים, כך היא דרכו של היצר 25724 

אילו , מענין לענין באותו ענין, עכשיו אתה רואה שהוא מנסה כבר להתקיף אותך מצד אחר, נצחת אותו 25725 

ובוחר תמיד , אבל מאחר שמשנה הוא את תכסיסיו תדיר, היה קל יותר להלחם בו היה לוחם בדרך קבועה 25726 

אין היצר נעלם , ודורשת עירנות תדירה וחיזוקים חדשים, לכן המלחמה בו קשה, בצורת התקפה חדשה 25727 

וכל התקפה חדשה פירושה נסיון חדש , כ בצורה אחרת ומסית מחדש"אלא מופיע אח, לאחר כשלונו 25728 

 25729 .בדרך כלל אין אדם מוכן לזה אולם, מלחמה חדשה

להיות מוכן לעמוד כנגד כל חידוש של הסתה בסייגים חדשים , אין עצה כנגד זה אלא להתכונן תמיד 25730 

ואין דרך אחרת אלא להתכונן ולהיות מוכן , ר למאות"על האדם להיות מוכן כנגד מיני יצה, ובחיזוק תמידי 25731 

מכות )א  וזהו ביאור דברי רבי חנניה בן עקשי ,שכן בשעת ההתקפה מאוחר מדי להתחיל בחיזוק, מראש 25732 

כדי לעמוד תדיר נגד היצר , ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות"רצה הקב, (7ג"כ 25733 

כדי שיהא מוכן צווי חדש נגד כל , ´זקוקים ישראל לציווים הרבה מאד מאת הבורא ית, המתחדש 25734 

יש בכוחו , פ שנוצח כבר"אע, יננו בטל לגמריאף פעם א, זוהי דרך אחת בכוח היצר, התחדשות היצר 25735 

 25736 .לחדש את הסתתו שוב ושוב בצורה חדשה

 25737 ´ש בגמ"כמ, אלא אף מתגבר בכל יום, שהיצר לא רק מתחדש בכל יום, ר היא"דרך שניה בכוח היצה

, הכנעת היצר אינה מבטלת אותו אלא רק דוחה אותו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום (.ב"סוכה נ) 25738 

הרצון החדש בצירוף הרצון הקודם שנדחה ועכשיו התעורר , ר מתחדש קיים גם רצון כפול להרעוכשהיצ 25739 

כ "אולם אח, בשעה ראשונה עדיין קל לו, לדוגמא אדם הרגיל בעישון סיגריות ורוצה להגמל מזה, שוב 25740 

ל לא כיון שהרצון המאוחר כולל בתוכו את הרצונות הקודמים שנדחו אב, קושי הנסיון גדל יותר ויותר 25741 

 25742 .נתבטלו

וגם כשמתעורר בו שוב הרצון , הרגעים הראשונים קל לו ללמוד, וכן המתחזק ללמוד כמה שעות בהתמדה 25743 

כיון , אולם בהמשך הזמן מתחיל הנסיון להיות קשה יותר ויותר, לפרוק עול הלימוד עדיין קל לדחותו 25744 

, (ס"תת´ ג סי"קוט תהלים קיל)א  אית, שהרצון הנוכחי כולל בתוכו גם את הרצונות שנדחו קודם לכן 25745 

בנוהג שבעולם אדם עושה מצוה ליום , יצחק נפחא אמר אלו שומרי שביעית´ ר, גבורי כוח עושי דברו 25746 

, כרמיה ביירא ושתק, ודין חמי חקליה ביירא, שמא תאמר לכל ימות השנה, לחודש אחד, לשבת אחד, אחד 25747 

 25748 ?היש לך גבור חיל גדול מזה

כ "וכש, ומה גדולה כבישת היצר במשך חודש, ה להכנעתו במשך שבועאין הכנעת היצר במשך יום דומ 25749 

, אלא התקפותיו הולכות ומתגברות כפי שביארנו, אין כאן רק קושי של המשך הזמן! במשך שנה תמימה 25750 

אין לך גבור חיל גדול , לכן כשאדם מתגבר על רצונו לעבד את שדותיו השוממות במשך כל שנת השביעית 25751 

כדי שנוכל לעמוד נגד התקפות , סיף בחיזוקנו ולא להסתפק בחיזוק של אתמולעלינו תמיד להו! מזה 25752 

 25753 .ר ההולכות ומתגברות"היצה

, חוטא ללא כל מלחמה פנימית, אם אדם חוטא ושונה בחטאו, דרך שלישית בכוח היצר היא כוח ההרגל 25754 

עכשיו , בראשונהואף שנלחם נגדו , אפילו אזי החטא נעשה לו כהיתר, ל חידוש גדול בזה"מגלים לנו חז 25755 

שאם , כמו במכונית, ימשיך האדם לחטוא מכוח ההרגל שנשתרש בו, אם יבטלו את הסתת היצר לגמרי 25756 

פ שהכוח להנעתם "הגלגלים ממשיכים בתנועתם להתקדם אע, מפסיקים את פעולות המנוע בשעת נסיעה 25757 

 25758 .(ג"מכתב מאליהו ח)  .נסתלק

 25759 

@ 25760 

 25761 מאמר שנב

 25762 .(´ב´ דברים כ) ודיבר אל העם והיה כקרבכם אל המלחמה וניגש הכהן

עמכם ´ אל ירך לבבכם כי ה, מצינו במשוח המלחמה שאמר להם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה 25763 

כ כתיב ולא ימס את "ואח, עמך המעלך מארץ מצרים´ וכן למעלה בתחילת הפרשה כי ה, להושיע אתכם 25764 

אלא ודאי כי אין עזר השם ! הוא המושיע´ ה, ומה בכך אם ימס לבבם, הולך עמם´ וקשה הלא ה, לבב אחיו 25765 

 25766 .ואין עזר השם ראוי להם, ו הרי לא הכינו לבם"ואם ימס לבבם ח, עם האדם רק אחרי הכנת לבו



 25767 כענין תנה בני לבך לי ועיניך, צריך האדם להכין לבבו מקודם, ´כי לכל דבר עזר ה, מבואר היטב במקרא

ועוד , (´א הלכה ה"ירושלמי ברכות פ) ך אנא ידע דאת ליל אי יהבית לי לבך ועיני"ואמרו ז, (ג"משלי כ) 25768 

 25769 .(ז"ר´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .יש בזה דברים נפלאים

 25770 

 25771 מאמר שנג

ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו  25772 

 25773 .(´ג´ דברים כ) ואל תערצו מפניהם

כדי , ז"מגיפין בתריסיהן כדי להקישן זל, ם היו עושים"כי העכודברים שמל´ ארבע אזהרות כנגד ד 25774 

ורומסים בסוסים ומצהילים אותם להשמיע קול שעטת פרסות , להשמיע קול שיחפזו אלו שכנגדם וינוסו 25775 

ולכאורה אין מובן לנו למה , (י שם"רש) ,וצווחים בקולם ותוקעים בשופרות ומיני משמיעי קול, סוסיהם 25776 

הלא היה אפשר להזהיר על כל זה באזהרה אחת שלא נירא , ע"על כל דבר ודבר בפ הוצרכה תורה להזהיר 25777 

 25778 .מפניהם

, אל תיראו מהגפת תריסין, אל ירך לבבכם מצהלת סוסים, מכאן רואים איך שחלקה תורה כל דבר לאופניו 25779 

מ עם האדם במצב זה הוא "והמו, י מצהלות סוסים"דיתכן שהגפת תריסין תשנה כל המצב מאשר היה ע 25780 

ולא חסה התורה , ולא די בהגורם הקודם שהועיל בו למשול ברוחו, אחר לגמרי מאשר היה קודם לכן 25781 

 25782 .ז לבד"והוסיפה אזהרות חדשות רק משו, המקמצת על קוצו של יוד

אבל בהגפת תריסין לא תועיל כבר אזהרה זו , מצהלות סוסים צריך לשנן היטב הפסוק אל ירך לבבכם 25783 

היודעת היטב כוחות ´ כן לכל אופן ואופן האזהרה שהתאימה לו תורה הקו, וצריך לשנן את אל תיראו 25784 

וראינו מכאן יסוד שעל כל חוט השערה המצב , וידעה את הפסוק הנצרך לו לכל מצב ומצב, נפשו של אדם 25785 

 25786 .ז התורה במצוות ואזהרות מיוחדות"והזהירה ע, משתנה

לפי שגלוי לפניו שהבן ירא את אביו , אבי כאן הקדים אם ל"וברש, (ט"ויקרא י) איש אמו ואביו תיראו 25787 

ז "האם אמו אוהבתו יותר מאביו היוכל לענות ע, אם נשאל לאדם, ולכאורה מי הוא היודע זאת, יותר מאמו 25788 

ובכבוד הקדים אב , ז מורא אם לאב"כ הקדימה תורה משו"ואעפ, ואין זה לכאורה רק ענין ילדות? בחיוב 25789 

בכאן בולט גם כן יסוד , מפני שמשדלתו בדברים, מו יותר מאביולפי שגלוי לפניו שהבן מכבד את א, לאם 25790 

 25791 .והצריכה כבר תורה לאזהרה חדשה, משום משדלתו בדברים כבר אין הכבוד שוה, ל"הנ

ל שלא דבר "ואמרו חז, והלא אסור לקלל כל אדם ולמה נאמר חרש, וכן מצינו בתורה לא תקלל חרש 25792 

, דהאם משום שזה אינו שומע הותר לקללו, ת עד מאדולכאורה הרי זהו כוח מושח, הכתוב אלא בהוה 25793 

משום דירדה לעומק כוחות נפשו של אדם וראתה כוח , ז באזהרה מיוחדת"כ הזהירה תורה ע"ואעפ 25794 

דלאו דוקא עור , ל"כ כנ"וכן לפני עור לא תתן מכשול ג, ז לא תקלל חרש"והוצרכה להזהיר ע, מושחת זה 25795 

 25796 .ל העוראלא דאזהרת הפקח לא תספיק לבלי להכשי

, והרגשתי בעת שזכיתי לשמשו, כ"ח אלול עד לאחרי יוה"ל היה דרכו שלא לדבר מר"י בלזר זצ"הר 25797 

והוא משום דכן , ולכאורה מה טיבה של תוספת יראה זו, שבעת שהתחיל לדבר גדל פחדו ומוראו עלי יותר 25798 

ספיק עדיין בכדי ואזהרת יראה ממדבר לא ת, שיש חילוק גדול בין מדבר לשותק, היא תכונתו של אדם 25799 

 25800 .לירא משותק

אמור מעתה ראויין היו ישראל להקריב , ז"על טומאה שאירעה בין זל, שעירי עצרת שני למה קרב 25801 

מציאות רגע זו , דאין דומה רגע למשנהו, (´זבחים ו)ב  קרבנותיהן בכל עת ובכל שעה אלא שחסך הכתו 25802 

בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך  וזהו ענין, ועל כל רגע ורגע צריך שעיר אחר, משונה מחברתה 25803 

הרוצה , י"ל בכל ספרו מס"ועל יסוד זה סובב הולך הרמח, ובקומך דעל כל מצב ומצב צריך פסוק מיוחד 25804 

ומעולם לא עמדנו על כוונתו באומרו הרוצה , לפקח על עצמו שיתבונן בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה 25805 

 25806 .לפקח על עצמו

כי אין הרגעים וחוטי השערה , האדם לחשוב היטב ולפקח על עצמושצריך , יסוד הדברים הוא בואו חשבון 25807 

, כ עדיין אינו בטוח"ואעפ, ופתח את הספר וישב ללמוד, הנה כבר ניגש ללמוד תורה, ונצייר לנו, דומות 25808 

בענין המלכת שלמה , ל"ועל אמיתת זה הדבר הורונו חז, ועל כל רגע ורגע צריך הוא לאזהרה מיוחדה 25809 

ר פנחס והלא כבר נאמר "א, ´ויען בניהו ויאמר אמן יאמר ה, ורדתם אותו אל גיחוןשאמר דוד לבניהו וה 25810 

 25811 .אלא הרבה קטיגורין יעמדו מכאן ועד גיחון, ´וכו

ל הרבה קטיגורין מי הוא "ואמרו חז, מהלך רגעים אחדים, מכאן ועד גיחון הלא הוא מהלך קטן עד מאד 25812 

ורואים , וצריך לכל רגע ורגע אזהרה מיוחדה, ויםדכל המצבים והרגעים אינם ש? היודע כמותו של הרבה 25813 

ומכאן תצא הערה , על כל חוט השערה אזהרה מיוחדה, אנו זאת מאזהרת התורה שהבאנו לעיל אל תיראו 25814 

יציאת מצרים , שרוצה הוא להסתפק בפסוק אחד על כל השנה, ק"נוראה לאדם עד כמה רחוק הוא מתוה 25815 

 25816 .ק יש לאדם כזה"איזו שייכות לתוה מכאן יראה, תספיק לו על כל השנה וכדומה



יתכן שאחד ניגש אל חבירו בפנים יפות , היסוד שצריך האדם שידע הוא שאין מצב אחד דומה למשנהו 25817 

הוא אחר , והוא משום שהפסוק שהוא צריך לשנן אחרי גישתו, שהלה לא קבלו כהוגן, ונפרד ממנו ברוגזה 25818 

שכבר נשתנה המצב , קומך צריך הוא לפסוק אחרוב, בשכבך די לו בפסוק זה, לגמרי מהפסוק הראשון 25819 

, ואל הבקר רץ פסוק מיוחד, צריך הוא לאזהרה וזהירות מיוחדת, כל חוט שערה, כל מצב כל רגע, לגמרי 25820 

 25821 .(נ´ דעת חכמה ומוסר מא)  .וזהו דכתיב אל תיראו ואל תחפזו, וימהר פסוק מיוחד

 25822 

 25823 מאמר שנד

מה על אויביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלח 25824 

 25825 .(´ג´ דברים כ) ואל תערצו מפניהם

אל ירך לבבכם ארבע אזהרות כנגד , שאם תפלו בידם אינם מרחמים עליכם, על אויביכם אין אלו אחיכם 25826 

 25827 ורומסים, מגיפין בתריסיהם כדי להקישן זה לזה כדי להשמיע קול, ארבעה דברים שמלכי האומות עושים

 25828 .(י"רש) וצווחין בקולם ותוקעין בשופרות, בסוסיהם ומצהילין אותם

ל "ש חז"הכל תלוי בלב וכמ, (´משלי ד) מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים, שלמה המלך מזהיר 25829 

ועל כן הדגישה התורה שלא , (ד"ט תהלים י"שו) ח איברים"וכן האזנים ורמ, העינים הולכות אחרי הלב 25830 

כ במה שנוגע למלחמת היצר "עאכו, ואם כלפי המלחמה הקטנה נאמר כך, ם למלחמהירך לבבם בקורב 25831 

שמוכרח לחזק את לבו ולהיות לבן , שהיא המלחמה הגדולה והתמידית המתחדשת עליו חדשים לבקרים 25832 

 25833 .חיל

, כמה שאדם שומר את כל אבריו אינו מספיק כלל לשמירה שדרושה ללב, והנה בקשר לשמירת הגוף 25834 

ולכך ברגע שלבו , אבל אם יחלה בלבו בנפשו הדבר, איזה מאבריו יכול להעלות ארוכהשהרי אם יחלש  25835 

כמו , וידוע שיש דברים המזיקים ללב, חש ברע מיד מזמין את הגדול שברופאים לטפל בו ולהציל את חייו 25836 

 25837 .ומאידך ישנם דברים הטובים ללב, שגילו ששומן מן החי גורם להתקפות לב

אינם דומה כלל למה , ות שעם כל הזהירות והזריזות שדרוש למצוות האבריםכמו כן במה שנוגע לרוחני 25838 

שלמרות שאין התורה מחייבת מצוותיה מידות , וכבר כתב הרב חיים וויטאל, שטעון לחובת הלבבות 25839 

, ג המצוות"ובלעדן אין שום אפשרות לקיים תרי, הרי המידות הן יסוד ובסיס לכל התורה כולה, הגונות 25840 

קודם קבלו , ה"ש במדרש שאמר הקב"שבלעדה לא שייך מצוות כלל כמ, שרשת בלבוכן האמונה המו 25841 

, וכן ישנם דברים הטובים ללב הרוחני, (´מכילתא יתרו פרשה ו) כ אגזור עליכם גזירות"מלכותי ואח 25842 

ר מתיישב בין שני מפתחות "היות והיצה, (7´קידושין ל) ר בראתי לו תורה תבלין"ל בראתי יצה"ש חז"כמ 25843 

 25844 .רק בכוח התורה הקדושה אפשר לדחות אותו משם, (א"רכות סב)ב  הל

, ה בכל תקופה אנשי רוח חקקי לב שהם מנצחים על מלחמת היצר"והנה ברחמיו הרבים הקים לנו הקב 25845 

על כן , ´על דברי הגמ (ג"י פ"מס) ש"וכמ, וככל אשר יאמרו אלינו נעשה כדי לטהר לבנו מכל שמץ וסיג 25846 

שכר , והם אומרים בואו ונעשה חשבונו של עולם, ה המושלים ביצרםיאמרו המושלים באו חשבון אל 25847 

י הענין למשחק השרים שבו "ומדמה המס, (7ח"ב ע"ב) מצוה כנגד הפסדה והפסד עבירה כנגד שכרה 25848 

 25849 .ורק אלה שיצאו מהסבך ויודעים אל נכון את הדרך מסוגלים להדריך את אחרים, שבילים רבים

ה "שאלו להקב, (ג"משלי י) אמרה להם חטאים תרדוף רעה? עונשושאלו לחכמה חוטא מה , ל"איתא בחז 25850 

ילקוט ) על כן יורה חטאים בדרך´ ד טוב וישר ה"ל יעשה תשובה ויתכפר לו הה"א, חוטא מה עונשו 25851 

ש דרכיה "שלא רק דרך התורה פותחת לפניו דרך כבושה כמ, הנה קמן התבוננות נפלאה, (ח"יחזקאל י 25852 

, שוב נפתחה לפניו דרך סלולה של תשובה, ילו לחוטא אם יעשה תשובהאלא אפ, (´משלי ג) דרכי נועם 25853 

 25854 .ה בעצמו מורה לו בדרך זה"והקב

ש העזבים אורחות יושר ללכת בדרכי "כמ, לא רק שדורך בדרך לא דרך, אולם החוטא הנשאר במרדו 25855 

אים וזהו שאמרו שהחכמה ענתה חט, אלא שמעשיו המכוערים רודפים אותו כל הזמן, (´משלי ב) חשך 25856 

אם לא , רוצה לומר שהשכל מחייב שמה שהרשע מקלקל יתנקם בו וירדוף אותו תמיד, תרדוף רעה 25857 

 25858 .שיעשה תשובה ויזכה לסייעתא דשמיא

שלמלחמת היצר אין סדר ואין , (ז באור ישראל"מכתב ט) ל"ישראל סלנטר זצ´ והנה אף שכתב הגאון ר 25859 

בכל זאת כלל אחד ישנו והוא , שתפכות הנפשורק להתחזק בלימוד המוסר בהתפעלות ותפילה בה, בטחון 25860 

וכל המבקש לחזור הרשות , כדאיתא במשנה מעמידין זקיפין לפניהם ומאחריהם, לא לנטוש את המערכה 25861 

אסור להסיח דעת מהמלחמה הנטושה בקרבו , (א"סוטה מ) שתחילת ניסה נפילה, בידו לקפח את שוקיו 25862 

 25863 .משום שבנפשו הדבר

אם לא אהיה מהצדיקים אז , שלא יחשוב מה בכך אם לא אתאמץ כל כך, הוגם עליו להשכיל לטיב המלחמ 25864 

שהרי התורה מזהירה אתם קרבים למלחמה על , טעות גדולה ומרה זאת בידו, יהיה חלקי עם הבינונים 25865 

שהשונא הגדול שיש לו בעולם הוא היצר , ל"וכבר העיר החסיד חוה, ואין רחמים במלחמה, אויביכם 25866 



על כן אל יצפה לשום חמלה , (ה מיחוד המעשה"פ) רוצה לשרשו משני העולמותוה, הנסוך בכוחות הנפש 25867 

 25868 .ו"אלא ידע נאמנה שאם לא יתאמץ להתגבר עליו יפילנו מטה מטה ח, משונא מושבע זה

עלול ליפול ברוחו ולחשוב מה כוחי לעמוד נגד , ואחרי שנתברר לאדם שאכן נתון הוא במלחמת חורמה 25869 

בזה מחזקת אותנו התורה אל ירך לבבכם שלא להתפעל , ים למשמעתושונא אדיר כזה אשר רבים הסר 25870 

משום שהכל אחיזת עינים בבחינת תשת חושך ויהי , מהרעש והמהומה שמקים האויב, מתכסיסי המלחמה 25871 

 25872 .וכל אחיזתו רק בבלבול וחוסר מחשבה, ובאמת אין לו שליטה כלל נגד אור השכל, (ד"תהלים ק) לילה

אבל בימי האלול וימים נוראים גדול החיוב פי , את שמים לכל ימות השנהכל אלה הם חשבונות של יר 25873 

פ "אע, ל"וז (ג"בהלכות תשובה פ) ם"וכבר כתב הרמב, כמה להתעורר בתשובה ולהתבונן על דרכיו 25874 

כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים מתרדמתכם , רמז יש בו, שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב 25875 

ושוגים כל שנתם , בתשובה וזכרו בוראכם אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן וחזרו, וחפשו במעשיכם 25876 

ויעזוב כל אחד מכם , הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם, בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל 25877 

ם את עיקר הדגש על מה ששוכחים את האמת "הרי שם הרמב, ל"דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה עכ 25878 

 25879 .(המוסר והדעת)  .זמןמחמת טרדות ה

 25880 

 25881 מאמר שנה

ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו  25882 

´ ג´ דברים כ) אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם´ כי ה. ואל תערצו מפניהם 25883 

 25884 .(´ד

עם רב ועל פי דרך הטבע אין כל סיכוי לנצח את ארבע אזהרות יש כאן אף שרואים  (ב"סוטה מ) ´ובגמ 25885 

ולא צריכה להיות שום , מ חייבים להיות בטוחים בנצחונם עד שלא ישפיעו עליהם כלל"מ, האויבים 25886 

רב ממך בעיניך הוא רב אבל , י שכתב סוס ורכב בעיני כולם כסוס אחד"וראה ברש, הרגשת אי בטחון 25887 

והטעם משום שבעיני , אים למלחמה כאילו וכולם כסוס אחדכן צריכה להיות תחושת היוצ, בעיני אינו רב 25888 

 25889 .ה אינו רב"הקב

ובעיני המקום אין , הם באים בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקום, כ"י אח"וכן כתב רש 25890 

הוזהרנו בזה שאם , מונה זאת בכלל הלאוין שבלב (ב"שער השלישי ל) וברבינו יונה, הבדל בין רב למועט 25891 

 25892 אך קרוב ליראיו ישעו´ כענין שנא, בלבבו ויבטח עליה´ תהיה ישועת ה, ם כי צרה קרובהיראה האד

 25893 .(א"ישעיה נ) וכן כתוב מי את ותיראי מאנוש ימות, (ה"תהלים פ)

שהישועה וההצלחה באה רק בשעה , דרכי שמים הם, וכשנעמיק עוד בענינים אלו נראה כי להיפך הוא 25894 

באה דוקא בשעה ´ הצלת ה, (ד"תהלים ל) ´צדיק ומכולם יצילנו ה רבות רעות, שנראה כי אין שום תקוה 25895 

באותה שעה , וחרב חדה מונחת על הצואר ולא נראה כל סיבה ואפשרות לישועה, שנראה כי רבות רעות 25896 

ה את האדם "ולכן מביא הקב, ז כי הבריאה כולה לנסות את האדם"והסיבה לכ, ת"מתרחשת הצלת השי 25897 

ה ועדיין לא "ז נבחן האדם האם אמונתו שלמה בהקב"ועי, רות לתקוהבסכנה עד שרואה שאין לו אפש 25898 

 25899 .ה בשעה האחרונה ממש"מצילו הקב, וכאשר אמונתו ראויה, התייאש מן הרחמים

ה כמעשי בשר "יצחק בא וראה אין מעשי הקב´ אמר ר, (ט"כ´ דברים רבה ב) ל"והדברים מבוארים בחז 25900 

הלכו ומצאו , והוא מתקיים עליו והוא נתפס באנקילטון, בנוהג שבעולם בשר ודם עושה לו פטרון, ודם 25901 

ה "אבל הקב, יצא ליהרג היכן הוא והיכן פטרונו, ל אני מתקיים עליו"א, ל נתפס בין ביתך"לפטרונו וא 25902 

מנין , ה"הרי הוא יוצא ליהרג והצילו הקב, ל אני מתקיים עליו"א, ל מלאכי השרת נתפש משה"א, אינו כן 25903 

כשהחרב מונחת ולא נראית , כי דרכי שמים שההצלה באה דוקא בחרב פרעה, השנאמר ויצילני מחרב פרע 25904 

ומהלכים וסיבות אינם , וטבע האדם אינו כן אלא מחפש מהלכים וסיבות בטבע לישועה, דרך לישועה 25905 

 25906 .אמונה ובטחון

 25907 וישען´ אשר הלך חשכים ואין נוגה לו יבטח בשם ה´ מי בכם ירא ה, (´ישעיה נ)א  ואלו הם דברי הנבי

ואין נוגה לו , שמצבו נראה כאילו וכל העולם חשך בעדו, המאמין האמיתי זה אשר הולך חשכים, באלוהיו 25908 

שאמונתו , וישען באלוהיו´ ולמרות כל זאת יבטח בשם ה, אינו רואה כל תקוה לצאת מאפילה לאורה 25909 

ין לו מה מי שא, (ח"סוטה מ) ל"והיינו דאיתא בחז, איתנה בקרבו למרות שלא נראה סיבות לישועה 25910 

שאף כשאין לו מאומה לאכול ואינו רואה כל סיבה , שיאכל ואומר מה נאכל למחר הרי זה מקטני אמונה 25911 

וכאשר דואג למחר הרי הוא , מ חייבת אמונתו להיות חזקה שלא יחשוש כלל"מ, שלמחר יתחדש לו מזון 25912 

 25913 .מקטני אמונה

חובת המאמין להיות , (´ש ח"שה) ,ארזאם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח  25914 

וזו מדרגת ישראל , ששום דבר לא יזיזו ואפילו כמלא נימה מאמונתו, כחומה ללא הרהור ופקפוק כלל 25915 

מ "שאף כאשר הסיבות נגדו מ, עליהם אני חומה ושדי כמגדלות ולהמבואר מוסבר היטב לשון חומה´ שנא 25916 



שכל תזוזה קלה והיעדר הסיבות מפריעה אותנו  ,אולם אנו נמצאים במצב של דלת, אינו זז מאמונתו 25917 

 25918 .מאמונתנו

לכן חייב כל אחד ואחד לבקש עצות ותחבולות כדי , וכאשר נתבאר גודל הקושי בהשגת האמונה השלמה 25919 

י עצות ממקומות "שרק ע, וכל שימצא מקום להתחזקות באמונה לא ירפה ממנו, שישיג ויתחזק באמונה 25920 

שאברהם , (´ט א"בראשית רבה ל) וכדאיתא במדרש, הגיע להיות מאמיןשונות יוכל אולי אחרי רוב עמל ל 25921 

הציץ עליו , תאמר שהבירה הזאת בלי מנהיג, והיה הולך ממקום למקום ואמר, אבינו ראה בירה דולקת 25922 

מ חובת "מ, ה אפשרויות להתחזק באמונה"ג דלא חסרו לאאע"ואע, ל אני הוא בעל הבירה"בעל הבירה וא 25923 

ולכן , ולא להסתפק במה שהורגל בה כי אמונה ללא תכלית, עצמו תמידית באמונההמאמין לעמוד ולחזק  25924 

 25925 .ה הלך ממקום למקום וביקש דעת לחזק אמונה"אאע

אלהינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה ´ ובעודי בברכת המזון התעוררתי בתחילת הברכה נודה לך ה 25926 

ואף שמצד אחד נגזרה , נען לאחוזת עולםלאברהם הנני נותן לך את ארץ כ´ והוא בהבטחת ה, טובה ורחבה 25927 

ולכאורה מי יכול להבטיח דברים , מ הובטחה ארץ ישראל לאחוזה עולמית"מ, גזירת גלות על ישראל 25928 

וכן רואים אנו , ושום דבר לא יוכל למונעו מלקיים הבטחתו, אין זאת אלא שהמבטיח כל יכול, לעולמים 25929 

וכן יכול , ורק אנו זכינו שוב להיות בה, ישראל מ לא ירשו אומות העולם את ארץ"שלמרות הגלות מ 25930 

 25931 .ורק צריך לעמוד ולהתבונן בזה, המשכיל להתעורר באמונה מכל צעד ושעל

אחד מהסימנים של עקבתא , וביותר עתה שסמוכים אנו לימות המשיח שכל העולם מתגרין זה בזה 25932 

ח דמוכרח לבוא עתה שאין לו שחייבים לחכות למלך המשי, ל היה אומר"זכורני שהחפץ חיים זצ, דמשיחא 25933 

מה , ובתקופה ההיא היה העולם מלא צדיקים וחכמים, ז לפני למעלה מחמישים שנה"וכ, כמעט למי לבוא 25934 

שעתה באמת אין למי לבוא שנשארנו מעט , נאמר בזמננו לאחר החורבן הנורא של יהדות התורה באירופה 25935 

והדרך להכין עצמו לימות , ל טהרת הקודשוכמה ישיבות מועטות נשארו בעולם הלומדים תורה ע, מהרבה 25936 

ועל ידי עבודה ויגיעה בזה נזכה לביאת גואל צדק , המשיח הוא להתחזק באמונה מן הכוח אל הפועל 25937 

 25938 .(ו"ג ט"אור יחזקאל ח)  .במהרה

 25939 

 25940 מאמר שנו

ודברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה  25941 

 25942 .(´ה´ דברים כ) יש אחר יחנכנווא

 25943 גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם, אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו

צריך הוא , כדי שיוכל האדם להיפטר מהעולם במחשבה רוחנית ומתוך הרהור בעסק התורה, (ז"ברכות י) 25944 

רק אז יוכל להגיע לכך שייפטר , רה בעמל רבולהתרגל להיות מעורה בעסק התו, לעבד את עצמו מנעוריו 25945 

א להיפטר בשם טוב אם לא נתגדל בשם "כי א, שם טוב משמע שהוא עסוק תמיד ברוחניות, בשם טוב 25946 

וכאשר תגיע שעתו להיפטר מהעולם יזכה , ובעמלה של תורה´ צריך הוא לגדול כל ימיו בעבודת ה, טוב 25947 

מהיוולדו ועד , שבו הוא מתגדל מההתחלה ועד הסוף בשם, במילא לכך שרגעיו האחרונים יהיו בשם טוב 25948 

 25949 .מותו

אם לא ירגיל האדם את , אשרי אדם שיצאה נשמתו באחד, אשרי אדם שחתם ימיו במחשבה של תורה 25950 

מתוך מחשבת , עלול הוא עוד למות מתוך מחשבה בלתי טהורה, מחשבותיו עוד מנעוריו בתורה וביראה 25951 

, ואוי לו למי שנשמתו יוצאה ומסיים חייו בהרהור כזה, גאוהמתוך מחשבת ליצנות כעס ו, ממון ורכוש 25952 

אך ורק , והאדם יכול להבטיח את עצמו שלא יגיע לכך, ומביא את עצמו לעולם העליון במחשבה שפלה 25953 

, מותו ימצא אותו בעצם מחשבה טהורה, רק אז יצא מהעולם בשם טוב, אם יגדל את עצמו בשם טוב 25954 

 25955 .סוק היה כל ימיואך תלוי הדבר במה ע, בהרהור יפה

באור  (ז"משלי ט)ב  ל כתי"א, ל במאי קא עסיק מר"א, אלעזר דהוה יתיב וקא עציב´ יהודה משכח לר´ ר 25956 

ובזמן שהמלך מראה פנים עצובות , בזמן שהמלך מראה פנים שוחקות העבדים שוחקין, פני מלך חיים 25957 

מהרהר , ן אותו עסוק ברוחניותמה טוב ומה נעים לו לאדם שכל שעה שפוגשין בו מוצאי, העבדים עצבין 25958 

אזי בטוח הוא , ת"שקוע במחשבותיו בדרכי התורה והלכותיה ובדרכי העבודה להשי, בתורה וביראה 25959 

כ "וכש, יצא מתוך מחשבה רוחנית ולא מתוך עיסוק בעניניו הגשמיים, כשיבוא זמנו ויפטר מן העולם 25960 

 25961 .בהרהורי עבירה חלילה

ודבר של עוגמת , פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו, ישוב לביתומי האיש אשר בנה בית ולא חנכו ילך ו 25962 

ברם צר ? יש יותר עוגמת נפש מאשר מותו במלחמה, וכי בזה שאיש אחר יחנכנו, (´ה´ י כ"רש)א  נפש הו 25963 

ובמקום להרהר תשובה , שאדם מישראל ימות מתוך מחשבה כזו, מאד הדבר וזוהי עוגמת נפש גדולה מאד 25964 

 25965 .(ל"מ מגור זצ"רא) תהא מחשבתו עסוקה שאיש אחר יחנוך את ביתו החדש, ברגעי חייו האחרונים



וזהו לפי שגווע מצמאון עשוי להינצל ממות , ל מיתת צמא קשה מכולן"בדומה לזה מתפרש מאמר חז 25966 

כפי שראוי לו לאדם מישראל , ומשום כך אין דעתו נתונה להתבונן ולנהוג, במעט מים עד הרגע האחרון 25967 

שצריך הוא להתייגע ולהתאמץ ולהתעלות למעלה , לכן מיתת צמא קשה מכולם, ולנהוג ברגעים כאל 25968 

 25969 .(מעינה של תורה) וזה דבר קשה מאד, מעינוי הצמאון ולהרהר בתשובה

לפי שכל אותן ארבעים שנה , (מי סוטה) ויהושע משקה, משה מל ואהרן פורע, שימו איש חרבו על ירכו 25970 

, ועכשיו שהם עומדים ליהרג, רך ומפני שלא נשבה רוח צפוניתלא היו מולין מפני טורח הד, שהיו במדבר 25971 

עוגמת נפש גדולה מאד היא שאי , (אבודרהם) לא רצו משה ואהרן שיהרגו בלא מילה ובלא קבלת מצוה 25972 

 25973 .וללא תיקון נפשו ותכונותיו, אם אדם עובר מהעולם הזה ונפטר הימנו ללא הרהור תשובה, אפשר לתקן

ז באמצע "היינו שיפטר ברגע האחרון מן העוה, (ח"שבת קי) ים בדרך מצוהיוסי אמר יהא חלקי ממת´ ר 25974 

, אבל כדי שיגיע למדרגה כזו, ´או באמצע המעשה המועיל והפעולה הרצויה לפני ה, מחשבה של מצוה 25975 

ואז יהיה מובטח שגם ברגע , צריך האדם להעמיד את כל מהלך מחשבותיו שיעסוק תמיד בעבודת הקודש 25976 

בני , וכן אמר מרדכי הצדיק לתלמידיו בשעה שהגידו לו שהמן בא, ע מלאכת הקודשהאחרון יתפטר באמצ 25977 

אמר להם אם כן , אמרו אם תמות נמות עמך, שהרי המן הרשע בא להרגני, רוצו מכאן שלא תכוו בגחלתי 25978 

 25979 .(אור חדש)  .(´ר אסתר ט"מד) נעמוד בתפילה ונפטר מתוך התפילה

 25980 

 25981 מאמר שנז

מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ודברו השוטרים אל העם לאמר  25982 

 25983 .(´ה´ דברים כ) ואיש אחר יחנכנו

וכן בגעגועין , זה יראה בשמחתו שאיננה שלמה בהיותו יחידי, אין אדם בעולם שאין בו ניצוץ כוח הנתינה 25984 

דה מהחברה לעונש חמור וזה לך האות כי עונש בית האסורים ההפר, אל החברה אשר מעמקי הנפש יבואו 25985 

כי  (א, ויש בזה שתי בחינות, כל אדם יתאוה לבנים, ניצוץ כוח הנתינה? ומה המה הגעגועין הללו, יחשב 25986 

כי ירגיש צורך והכרח שיהיה לו את  (ב, ירגיש את בניו שיהיו כהמשך לעצמותו לאחר שיפרד מעולמו 25987 

 25988 .אשר יאהבנו וייטיב לו

וגם יש כאלה אשר כלב או , שר יכניסו יתומים לביתם והיו להם לבניםא, וכן הננו רואים בהולכים ערירים 25989 

הלא גם זה לאות אשר שורש כוח הנתינה , וייטיבו להם כאשר יעשו לבנים, שאר בעלי חיים יקרבו אליהם 25990 

האם הנתינה , הן האהבה והנתינה באות כאחת, כאן שאלה יפה עומדת לפנינו, טמון הוא בעומק נפש האדם 25991 

 25992 ?או להיפך האהבה באה מן הנתינה, הבההיא תולדת הא

אבל הסברה השניה היא כי , כי לאשר יאהב האדם ייטיב לו, הורגלנו לחשוב את הנתינה לתולדת האהבה 25993 

או חיה , אם בן אשר ילד או אימן, בהרגישו אשר חלק מן עצמיותו בהם הוא, יאהב האדם את פרי מעשיו 25994 

כי , הנהו דבוק למעשי ידיו באהבה, כמו בית אשר בנה ,או גם מן הדומם, ואם צמח אשר נטע, אשר גידל 25995 

, (ב"דרך ארץ זוטא פ) ´כך שנינו במס, ל כסברה זאת השניה"וכן הראוני בדברי רז, את עצמו ימצא בהם 25996 

הלא נראה , ועמוקה היא האהבה הזאת מאד, הוי נושא ונותן בטובתו, אם חפץ אתה להדבק באהבת חבירך 25997 

 25998 .ר היחידי לדעת את עמקי הנפש עד תומםהמקו, ´מה שכתוב בספר תורת ה

מי האיש אשר ארש אשה ולא , מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו 25999 

יען אשר תדמה אהבתנו את פרי עבודתנו , ז"והוקשו זל, כולם יחזרו מעורכי המלחמה בלי הפרש, לקחה 26000 

הורים צעירים ראו כל , ראיתי מעשה, בלי ספק האהבה הזאת היא אשר תבוא מן הנתינה, כאהבת ארוסין 26001 

ויקר המקרה אשר , ויברחו כולם משדה המלחמה, בשעת חירום ומלחמה פרצה, חמדת חייהם בבנם הקטן 26002 

וכה נפרדו ביגונם , והאם לצד השני, והאב עם בנו נשארו לצד האחד, האויבים הפרידו בין הדבקים 26003 

ויתוועדו יחדיו בני המשפחה כולה , שלום שב אל מקומועד אשר שקטה המלחמה וה, וגעגועיהם כמה שנים 26004 

 26005 .וישמחו איש ברעהו מאד

אהבת האב ובנו היתה יותר עמוקה ודבוקה מאהבת , לא יכלו לתקן את אשר חסר להם בזמנו, והנה פלא 26006 

עדיין היתה מתגעגעת אחר , ויהי בעיניה כאילו הוא אחר, היא הניחה אותו קטן ותמצאהו גדול, האם והבן 26007 

, הוא אשר האב אימן וגידל את הילד תחתיה? ואיה שורש הדבר, אבל הן זה רק דמיון, הקטן שהניחהבנה  26008 

 26009 .האהבה הבאה מן הנתינה ההיא עברה כולה אל האב, זהו אשר חסר לה ושב אל האב במקומה

פ "ואע, אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו, (7ב"מ ל"ב) ל"ואמרו רבותינו ז 26010 

כי , ויש גם ענין בזה, מ כדי לכוף את יצרו עדיף"מ, ריקה מונע גם צער בעלי חיים שהוא מדאורייתאשבפ 26011 

ומי , ותכנס תחתיה אהבת הנותן אל המקבל ממנו, בהטיבו לשונאו גם הוא עצמו תסתלק השנאה מלבו 26012 

אלא , ממנוזה אשר יתן האדם לזולתו לא יאבד , כללו של דבר, שעיניו פקוחות יראה מעשים כאלה הרבה 26013 

זו היא הדבקות שבין אדם , כי ירגיש אשר גם חלק לו בחבירו אשר נתן לו, זו היא התפשטות עצמותו 26014 

 26015 .(12דף ´ מכתב מאליהו א)  .אשר נקרא לה אהבה, לזולתו



 26016 

 26017 מאמר שנח

ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו  26018 

 26019 .(´ח´ דברים כ) כלבבו

ולכך תלתה לו , רבי יוסי הגלילי אומר הירא מעבירות שבידו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו 26020 

שלא יבינו שהם בעלי , לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם, תורה לחזור על בית כרם ואשה 26021 

 26022 .(´ח´ כ י"רש) אומר שמא בנה בית או נטע כרם או ארש אשה, והרואהו חוזר, עבירה

היו בעלי , ´אילו לא הגתה התורה את העצה הזו של החזרת שלושה סוגי בני אדם כגון בנה בית וכו 26023 

, כי מפני הבושה יתקשו להתגלות בפני רבים ולהודיע שיש עבירה בידם, העבירה מהססים לחזור לבתיהם 26024 

והרי זה מדהים עד כמה , להיות נמנים בין יוצאי המלחמה ומסכנים את נפשם, והם יעדיפו להישאר בצבא 26025 

 26026 .שמוטב להם להסתכן במלחמה ובלבד שחטאיהם ועבירותיהם לא יוודעו, קשה הבושה לבני אדם

´ אצל ג´ למה לא כתבה התורה אצל הירא ורך הלבב פן ימות במלחמה כפי שנא, ועוד נתקשיתי להבין 26027 

כי מוטב לו לסכן , הונראה כי רך הלבב לא ישתכנע לשוב ממלחמה מפני החשש שמא ימות ב? החוזרים 26028 

 26029 .מאשר לבוא לידי בושה ולהודות על חטאיו, עצמו במלחמה על ספק מיתה פן ימות

, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, מי שבנה בית או ארש אשה ונטע כרם, ל"י ז"ל גם מה שפירש"וכן י 26030 

קש מלחזור וכי מצוי הדבר שאדם יתע, והרי זה פלא, שאם לא ישמע לדברי הכהן כדאי הוא שימות 26031 

והלא טבע העולם שמחפשים ? מיהו השוטה הדוחק את עצמו לילך למקום סכנה לסכן את נפשו? ממלחמה 26032 

הלא צריך היה לרוץ , כ כאשר מציעים לו לחזור ממקום כזה"וכש, דרכים כיצד להשתחרר מעול הצבא 26033 

 26034 ?יהםובלבו מתעוררים געגועים עמוקים אל, ועוד בשעה שהוא נשוי ויש לו משפחה, ולברוח

כי הוא מרגיש , על הרגשת הסכנה´ והוא גובר אפי, גם כאן נראה שכוח הבושה משתלט עליו ועל געגועיו 26035 

כ להתפאר בגבורתם ונצחונם "שהם יוכלו אח, בושה על כך שמשחררים אותו ופוסלים אותו על פני חבריו 26036 

משום , יתבזה ויושפל ולכן מעדיף הוא להסתכן ובלבד שלא, שחרור זה מסבב לו איפוא השפלה, והוא לא 26037 

מרה , עד כדי כך קשה הבושה לאדם, כך יש מקום שלא ישמע לדברי הכהן לחזור מהמלחמה מפני הבושה 26038 

 26039 .והבושה היא הקובעת ומכריעה את דעתו, לו יותר מן המוות

ש כל מי שיש בידו עבירה ומתבייש לעשות תשובה יחליפו "כמ, קשה הווידוי לאדם יותר מכל עבודת פרך 26040 

, משמע מכאן שיכול האדם לעשות ולקיים מצוות, (´ילקוט הושע ג) ויעשה תשובה ויתקבל, הטובבמעשה  26041 

אולם קשה לו להתוודות ולבזות את עצמו , ולשלם בעבור קיומן מחיר גדול של יגיעה ועמל ואף יסורים 26042 

אחרי  ,שלא לצער ולבזות את חבריו ולא לשום אדם, ועוד מה שיש ללמוד מכאן ולהיזהר, ולומר חטאתי 26043 

כי , והזכיר עוון הוצאת שם רע, (ב"שער השלישי קי) ל"וכן אמר רבינו יונה ז, שהכלימה היא מר ממוות 26044 

 26045 .(אור חדש)  .כי צער הכלימה מר ממוות, הוא עוון הגדול יותר מן המבקש נפש לספותה

 26046 

 26047 מאמר שנט

לא ימס את לבב אחיו ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ו 26048 

 26049 .(´ח´ דברים כ) כלבבו

אפילו אם שח בין  (7ד"מסכת סוטה מ) ל"ואמרו חז, (י שם"רש) יוסי הגלילי הירא מעבירות שבידו´ ר 26050 

, עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה, היינו בין תפילין של יד לתפילין של ראש, תפילה לתפילה 26051 

שמלבד עבירה זו הוא נקי מכל רבב ואין בידו כל עבירה , אם הוא בעל מדרגה כזה, נשאלת השאלה 26052 

ל ירא "אלא שמלשון חז, ועוד הלא יכול הוא לשוב בתשובה, כ מדוע עליו לחזור מן המלחמה"א, אחרת 26053 

הוא אמנם מודע לעבירה , עדיין היא בידו, שהגם שהוא ירא וחושש מן העבירה, מעבירות שבידו משמע 26054 

עד שהוא כטובל ושרץ עדיין , ו רך לבב אינו מסוגל לנטשה ולעזבהאך בהיות, ואף חושש מתוצאותיה 26055 

 26056 .לכן מוכרח הוא לשוב מן הצבא, בידו

שכל אדם באשר הוא , ופירשו המפרשים, והנה פרשה זו מתחילה שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך 26057 

סקים את שופטים הם כידוע דיינים הפו, צריך לראות עצמו משתמש בתפקידיהם של שופטים ושוטרים 26058 

כך כל אדם לא יסתפק בזה שהוא נוהג , (י"כלשון רש) ושוטרים הם הרודים את העם אחר מצוותם, הדין 26059 

אלא ינקוט בידו , כי לא די בהכרת האמת ובידיעת המצב, והוא דן עצמו וגוזר דינו כבעל עבירה, כשופט 26060 

נפשו לשוב בתשובה ורודה עצמו ומייסר , המסיר מעצמו כל יראה ורכות לב, גם את תפקיד השוטר 26061 

 26062 .שאז יקיים דברי השופטים למעשה בבחינת גדול לימוד שמביא לידי מעשה, אמיתית

שלכאורה לא מובן אם הם מלאים חרטות מדוע הם , ובזה אפשר להבין מה שאמרו רשעים מלאים חרטות 26063 

עד , זהומבינים שדרכם רעה ונלו, ברם הפירוש הוא שהם הרגילו את עצמם בתכונה של שופטים? רשעים 26064 



משום שלא השכילו לאחוז גם במידת שוטרים , אלא שקשה להם לפרוש, שהם מלאים חרטות על מעשיהם 26065 

 26066 .לרדות ולאלץ עצמם לנקוט בדרך התשובה השלמה

שדוקא פרשה זו של מינוי שופטים ושוטרים נקראה על שמו של משה משום שמסר , ואמנם מצינו במדרש 26067 

ש במדרש שופטים ושוטרים "כמ, המוחלט לאיש הירא ורך הלבבמידה שהיא הניגוד הגמור ו, נפשו עליה 26068 

זה אחד משלושה דברים , א תתן לך מלמד שנקראו הדיינין על שם משה"ד, ם"לך ולא לעכו, תתן לך 26069 

שנאמר זכרו תורת משה , נתן נפשו על התורה ונקראת על שמו, שמסר משה נפשו עליהן ונקראו על שמו 26070 

 26071 .(´תנחומא שופטים אות ה) פשו על הדיניןנתן נ, נתן נפשו על ישראל, עבדי

משום שמסירות נפש היא , כי לא בכדי נחשבה מאד מסירותו של משה על מצוה זו, ולפי דברינו מובן 26072 

ולכך הירא ורך הלבב שאינו בטוח בנצחון חייב , והיא הניגוד הקיצוני לרכות הלב, התשובה המתאימה 26073 

הוא הזוכה לכל הגדלות , ה ומגיע לכדי מסירות נפשואילו הנוקט בדרך ההפוכ, לשוב מעורכי המלחמה 26074 

 26075 .(נחלת אליעזר)  .והרוממות

 26076 

 26077 מאמר שס

ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו  26078 

 26079 .(´ח´ דברים כ) כלבבו

מלשוב שלא ימס לבב אחיו  שלא ימנע, ג כי זו מצות לא תעשה"ן בפירושו לתורה הביא דעת הבה"הרמב 26080 

אלא שכל הירא ורך הלבב שאינו הולך בדרכי , ונראה שדין זה לא נאמר במלחמה דוקא, ש"כלבבו יעו 26081 

אלא ילך וישוב לביתו , אל יהא מצוי בין אחיו, והריהו עלול להמיס את לבב אחיו כלבבו, האמונה והבטחון 26082 

 26083 .הר ולהשמר לבל יהא בכלל איסור זהו לבן ישיבה שעליו להז"וק, ולא יראה איש ברפיון ידיו

ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס , וישכם משרת איש האלוהים לקום, כתוב (´ב ו"מלכים מ) בספר 26084 

ויתפלל , ויאמר אל תירא כי רבים אשר אתנו מאשר אותם, ויאמר נערו אליו אהה אדוני איכה נעשה, ורכב 26085 

וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש , את עיני הנער´ הויפקח , פקח נא את עיניו ויראה´ אלישע ויאמר ה 26086 

 26087 .סביבות אלישע

ויכם , ויאמר הך נא את הגוי הזה בסנורים´ ויתפלל אלישע אל ה, ומיד לאחר מזה כתוב וירדו אליו 26088 

והנה כל נס הסוסים ורכב , היכה את חיל ארם בסנורים כדבר אלישע´ כלומר ה, בסנורים כדבר אלישע 26089 

שהרי חיל ארם הוכה בסנורים מבלי יכולת עשות , אלישע לכאורה היה מיותר לגמריהאש שירדו סביבות  26090 

והרי הרבים אשר אותם , ומפני מה הוצרכו לנס כי רבים אשר אתנו מאשר אותם, ונס זה הצילם, מאומה 26091 

 26092 .חסרי אונים והולכים בחושך ואין להתיירא מהם

וכבר , רכב האש לחזק את לבו שלא יפחדה את עיני הנער והראהו הסוסים ו"שפקח הקב, ק"ש ברד"ועי 26093 

כי עצם פחדו ובהלתו היא , לפי שאין עושים נס להציל מי שנפחד ונבהל, נתבאר במקום אחר הצורך לכך 26094 

 26095 .ורק אז יהא ראוי להצלה, ולכן היה צורך בטרם כל להרגיעו, הסכנה הגדולה ביותר עבורו

כמו שנתפרש שם , ו באו חיל ארם לתפוסשאות, אמנם הנס שהוכו חיל ארם בסנורים היה בגלל אלישע 26096 

ועל כרחך משמע , כ מה היה צורך לנס הראשון"וא, ששלח מלך ארם חיל כבד לתפוס ולאסור את אלישע 26097 

ש שהאיש הירא ורך הלבב מסכן "וכמ, היה אף הנביא עצמו בסכנה, מזה שכל זמן שהיה נערו נפחד ונבהל 26098 

כ נעשה הנס הראשון עבור הנער "ע, ן אף את אלישעוהפגם במידת הבטחון של הנער סיכ, את כל סביביו 26099 

 26100 .ואז נעשה נס להצלת אלישע, לחזק את לבו שלא יפחד

או ילך , אלא או יתחזק הוא עצמו באמונה ובבטחון, ולכן הזהירה התורה בלאו ולא ימס לבב אחיו כלבבו 26101 

, סת לבם נורא עד מאדוחומר איסור זה של הרפיית הרבים והמ, אחרת סכנה הוא לכלל כולו, וישוב לביתו 26102 

ר יוחנן שהלך "א? למה הלך (ז"סוטה מ) אמרו, על הפסוק וילך אלישע דמשק´ וכן אנו מוצאים בגמ 26103 

ל כך מקובלני ממך כל שחטא והחטיא את הרבים אין "א, ל חזור בך"א, להחזירו לגיחזי בתשובה ולא חזר 26104 

לו לחטאת ירבעם והעמידו בין  איכא דאמרי אבן שואבת תלה? מאי עבד, מספיקין בידו לעשות תשובה 26105 

 26106 .ואיכא דאמרי שם חקק לה אפומה והיתה אומרת אנכי ולא יהיה לך, שמים וארץ

, י דוחה היה את התלמידים מפני אלישע כשהיה משמש לפניו"פירש, ואיכא דאמרי רבנן דחה מקמיה 26107 

וקצת משמע , ז"ונראה להדיא כי דחית התלמידים מעל פני הרב הרי זה מחטיא את הרבים כמחטיאם בע 26108 

, י אומרת אנכי ולא יהיה"ז שע"שכשם שהשני שהוא חקיקת השם בפיה של הע, שהשלישי קשה מכולן 26109 

כן השלישי , שהרי זה מכשול קשה מן הראשון, הוא חטא חמור מהעמדת עגלו של ירבעם בין שמים וארץ 26110 

שופט ישראל ונביא שכאן הוא מכשיל את גדולי האומה וחכמיה מללמוד תורה אצל , מכשול גדול מכולן 26111 

 26112 .´ה

אלא , גיחזי גבור בתורה היה, איך היה דוחה גיחזי את התלמידים, איתא (ב"ה´ סנהדרין י) ובירושלמי 26113 

וכשהיו , בשעה שהיה אלישע יושב ושונה ישב לו גיחזי מחוץ לשער, ´דברים עין צרה וכו´ שהיו בו ג 26114 



והיתה המשנה ששנה , והלכו להם? נסיםאמרו אם הוא אינו נכנס אנו נכ, התלמידים באים ורואים אותו 26115 

´ מכאן אנו רואים עד היכן חמור העון של החלשת הרבים אפי, אלישע נאמרת ואין אדם נהנה ממנה כלום 26116 

י רפיונו "ועד כמה חובת הזהירות מוטלת על בן ישיבה שלא יגרום לחולשת הרבים ע, י גרמא בעלמא"ע 26117 

 26118 .הוא

ואין כוח בתשובה לתלות , ´ולא עוד אלא שנקרא מחלל ה, אינו מתכוין לרעה גורם לחטא הרבים´ ואפי 26119 

היכי דמי  (.ו"יומא פ) שכן אמרו, אלא כל אלו תולין ומיתה ממרקת, כ לכפר ולא ביסורין למרק"ולא ביוה 26120 

י ואין הכל יודעין שנחלשתי "ופירש, אמות בלא תורה´ יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ד´ ר, ´חילול ה 26121 

יש לבן ישיבה סיבה מוצדקת להעדר מן ´ ומוכח מכאן שאפי, הבטל מתלמוד תורהבגירסתי ולמדין ממני ל 26122 

והרי זה , הרי זה גורם שילמדו ממנו להקל בביטול תורה, אך מאחר שאין הכל יודעין אותה, הישיבה 26123 

והזוכה לקיים , היא חובה גדולה ועצומה, חובתו של האדם לעשות למען תועלת הרבים, ל"ר´ חילול ה 26124 

 26125 .(ט"כ´ שיחות מוסר מא)  .הו מתגדל ומתעלה בעצמו לאין שיעורחובה זו הרי

 26126 

 26127 מאמר שסא

ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו  26128 

 26129 .(´ח´ דברים כ) כלבבו

´ ר, שלופהרבי עקיבא אומר כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב , הירא ורך הלבב 26130 

לכסות על , ולכך תלתה לו התורה לחזור על בית וכרם ואשה, יוסי הגלילי אומר הירא מעבירות שבידו 26131 

או נטע , והרואה חוזר אומר שמא בנה בית, שלא יבינו שהם בעלי עבירה, החוזרים בשביל עבירות שבידם 26132 

מגלה לנו את רוממותה מאד יש לנו להתלמד ולהתרומם מפרשה זו ה, (.ג"סוטה מ) או ארס אשה, כרם 26133 

, ואשר כל מגמתה לצרף את הבריות, שהיא בבואתה של החכמה האלהית, והודה של מוסריות התורה 26134 

 26135 !ולקבוע בהם ההבנה בערך כבוד הבריות שנבראו בצלם

ועד כמה שאנו מצווים , נתבונן נא איך התורה מחנכת ומדריכה אותנו להבין את ערך נשמת האדם 26136 

לא לפגוע בו ולא לגרום לו שום צער , בכל הנסיונות לחבב וליקר את כבוד האדםומחוייבים בכל התנאים ו 26137 

שאנו מסכנים , י כך"אף שלכאורה נראה כאילו אנו מפסידים ע, שום הרגשה של דכאון והשפלה, ועלבון 26138 

 26139 !תנאי הקיום של עם ישראל´ ואפי, י כך כמה וכמה ערכים וענינים פרטיים"ע

שכדאי לכאורה אפילו להעמיד בסכנה את כל עם ישראל היוצא , ת לנווהרי התורה מצווה עלינו ואומר 26140 

שיקופח כוח ההגנה של , ומוטב שיתמעט כוח של צבא! אך ורק בכדי שלא לבייש אחד מישראל, למלחמה 26141 

ומפחד , וכדי שלא לבייש את מי שיש בידו עבירות, ואנו מצווים על אלה רכי הלב שישובו לביתם, ישראל 26142 

המציאה התורה אמתלאות לשחרורם של כמה וכמה אנשים , ויסתכן במלחמה שמא יגרום לו החטא 26143 

, ובחזרה הכללית אינה מתבלטת חזרתם של אלה היראים, התולים חזרתם בסיבות בית כרם ואשה, אחרים 26144 

 26145 .ואין עלבונם פומבי

אם ה, תסוכן כל עמדתו של עם ישראל, הכי בשביל כבודו של זה החוטא, ולכאורה הלא זה מוקשה ומוזר 26146 

התורה חסה , והנה נעיין נא ונראה מה רחוקים אנו מדעת התורה בנידון זה? בשביל שחטא יהא נשכר עוד 26147 

ואם אינו , והיא מצווה על הכהן להכריז שישובו לביתם פן ימותו במלחמה, על כבודו של הפושע החוטא 26148 

עמידנו על הרגשת בכדי לה, אזהרה ודרישה זו למה, (ספרי) שומע לדברי הכהן סופו שהוא מת במלחמה 26149 

! וללכת לשדה קטל, שמוטב לו להבליג על וידויו בגלוי לומר עשיתי עבירות, צערו ובושתו של אותו הירא 26150 

 26151 !הלא די ברמז קל שניתנת לו הרשות לשוב? הכי לזירוז מיוחד צריך ההולך לקראת המוות שישוב הביתה

מר לו לכשיצטרך לומר בגלוי  ומה, מה איומה היא הרגשת הצער של בעל העבירה, אלא ללמדנו בא 26152 

אלא שהכהן משמיע , ואינו משתחרר מאליו, ומוטב לו לשתוק ולהסתכן במלחמה, שעבר עבירות אלו ואלו 26153 

מה נשגבה , והוא הירא נעשה מחוזרי המלחמה בשורות הנוטעים והבונים, שאלו ואלו ישובו הביתה 26154 

ורגשי הנוחם והצער , ט בעיניווחודרת היא ההבנה שהתורה מגלה ביחסה לנפשו של החוטא המתלב 26155 

 26156 .ומצילה אותו מכיסופא, חשה התורה לעזרתו בשעת עינויים כזו, אוכלים אותו

אבל , ברם אף שלכאורה נראה לנו כאילו התורה מסכנת וממעטת כלל האומה והצבא לכבודו של היחיד 26157 

כי , (ד"ר י"ש) במעטלהושיע ברב או ´ כי אין מעצור לה! טיבותא רבתי גנוזה בדרך זו, לאמיתו של דבר 26158 

, כ ויחנו ברפידים"כמה, בשעה שמתרפים מדרך המוסריות של התורה, מתי מתגברים השונאים על ישראל 26159 

 26160 .ומיד ויבא עמלק (.´ערכין ה) ל שרפו ידיהם מן התורה"ופירשו חז

 26161 השונא, אלהיכם ההולך עמכם להושיע אתכם´ כי ה, ובכן אין הנצחון במלחמה תלוי ברוב או במעט הצבא

שיחרורם של מספר אנשים ! הוא רפיון המוסריות שהתורה ציוותה אותנו, העצום ביותר של עם ישראל 26162 

, ובה בשעה שאנחנו נתגבר ונרכיש לנו את ההשגות הנפלאות על ערך כבוד האדם, לא יזיק כלל וכלל 26163 

אף צער  ,ובמחננו אנו נתהלך ונתנהג ביחסים לבביים והוקרה הדדית של השתתפות אמיתית בצער הזולת 26164 



ושום הסתערות העמלקים , כי אז נהיה חזקים וענקים, של חוטא מתלבט בעיניו ובבושתו הפנימית 26165 

 26166 .למיניהם לא יוכלו לנו

מה רבה היא חובתנו להשתלם ולהתעדן בהרגשת כבוד הבריות בכל התנאים , ל אפשר לנו להבין"מכל הנ 26167 

העליונה שברא את העולם ואת האדם הכל מאת ההשגחה , אפילו שנראים שהם למולנו, ובכל הנסיבות 26168 

והזהיר בכבודו של האדם מביע בזה את הבנתו והכרתו העמוקה על מציאות השם שמלוא , בצלמו וכדמותו 26169 

 26170 .(תורת הנפש)  .כל הארץ כבודו

 26171 

 26172 מאמר שסב

ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו  26173 

 26174 .(´ח´ דברים כ) כלבבו

עקיבא אומר ´ ר, יוסי הגלילי אומר הירא מעבירות שבידו´ ר, נחלקו תנאים בפירוש הירא ורך הלבב 26175 

ן שהירא "וכתב הרמב, י"ש ברש"ועי, שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה, כמשמעו 26176 

ומבואר שמי , ט בטחונושאין בטבעו לראות מכת חרב והרג הוא אשר לא יבטח ויחזיר אותו מפני מיעו 26177 

מ עדיין ירא בראותו חרב "מ, ת"ג שהוא מאמין ובוטח בהשי"אע, שקשה לו לראות בקשרי המלחמה 26178 

 26179 .אלהיך עמך´ ה הבטיחם לא תירא מהם כי ה"זה ראיה למיעוט בטחונו שהרי הקב, שלופה

ז "ד במלחמה הובעת שמרגיש עדיין פח, כ עד שלא יפחד כלל מן המלחמה"וחייבת להיות אמונתו חזקה כ 26180 

, שכיון שחסרון אמונה בו אינו ראוי שיעשה לו נס במלחמה, ולכן ילך וישוב לביתו, הוכחה לחוסר אמונה 26181 

שחייב להאמין ולבטוח , ונוראות לראות גודל חובת האמונה, ולכן ישוב שלא ימס את לבב אחיו כלבבו 26182 

 26183 .ירא ולא יפחד כללעד שישנה את טבעו שאף בראותו כנגד עיניו חרב שלופה לא י, ת"בהשי

´ אשר הלך חשכים ואין נוגה לו יבטח בשם ה´ מי בכם ירא ה (´ישעיה נ)א  ובאמת דמפורש הוא בנבי 26184 

מי שהגיע למדרגה שאף בעת שהולך חשכים דהיינו בעת צרה ואין , המאמין השלם הוא, וישען באלהיו 26185 

ובטחונו , מ אין הדבר נוגע לו"ומ, אינו רואה בשום אופן כל מהלך טבעי שיוכל להנצל ממנו, נוגה לו 26186 

נמצא דמדרגת האמונה היא שינוי מוחלט של טבע בני , ת חזק ומושלם כאילו ואינו נמצא כלל בצרה"בהשי 26187 

 26188 .כ פשוט שדרוש לכך עבודה מיוחדת עד שישיגנה"א, ומכיון שנתבאר עד היכן מגעת האמונה, האדם

אמונה נקנית רק בעת שעומד , באמונתו יחיהבא חבקוק והעמידן על אחת צדיק , (ג"מכות כ) ל"איתא בחז 26189 

והיינו לשון העמידן כאדם שעומד על איזה דבר ואינו מפסיק , עליה דהיינו שיעבוד להשיגה ללא פוגה 26190 

לכן אינו מהדברים , שכיון ששלמותה ביאורו שינוי הטבע, שבלעדי זאת לא יגיע לשלמות האמונה, כלל 26191 

 26192 .ותרגילנו בתורתך יגיע לכךורק אחר הרגל מרובה כנאמר , הנקנים בנקל

היאך , ג שבדרך הטבע יפלא"ואע, ה שיצא למלחמה יחידי כנגד ארבעה מלכים"אמונה זו מצאנו אצל אאע 26193 

מ הוא המאמין השלם שלא ירא ולא ירך "מ, מלכים גדולים שגברו קודם על חמשה אומות´ יוכל לנצח ד 26194 

ה הרי קרוב הוא בפיהם "ובלא, מתמדת להשגת אמונה זו דרוש עמל ויגיעה, לבבו אלא בטוח בנצחונו 26195 

שהרי ראיית העין משפיעה , ה אולם לבו בל עמו"ורחוק מכליותיהם וזו מידת חנופה שמחניף בפיו להקב 26196 

 26197 .שהמוכשר מצליח ואילו הכושל אינו מצליח, ועינו של אדם רואה להיפך מאמונה, על לבו ונפשו

אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו , חיל ולכן חייב להשריש בקרבו כי הוא הנותן לך כוח לעשות 26198 

ולכן חייב לחפש עצות היאך להתחזק , ומבלעדי זאת חי כפי ראיית עיניו שהנדיבים הם העוזרים, תשועה 26199 

והכל כדרכים רבים , וחזינן שהתורה הרבתה בנסים לאין שיעור ביציאת מצרים וקריעת ים סוף, באמונה 26200 

 26201 .ז משובח"מ כל המרבה בזה ה"ד מספיק להכרת אמונה מג דנס אח"ואע, להתחזקות באמונה ובטחון

המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית , ת"והנה באמת הרי כל הבריאה כולה מופת למציאות השי 26202 

ל מבאר הא דכתיב הוא אמר ויהי הוא צוה "וכבר היה הסבא ז, כל יום ויום הרי זה חידוש הבריאה ממש 26203 

שכל רגע , נעשה אף עתה בעת קיומה, ת ביצירת הבריאה"שעשה השישאותו הנס , (.ג"תהלים ל) ,ויעמוד 26204 

, וכן יש להתבונן במציאות האדם, וללא צוה ויעמוד אין קיום כלל לבריאה, הרי הוא כחידוש הבריאה 26205 

וכל יסוד , יסודות אש רוח מים עפר´ שהאדם מורכב מד, (שער הבחינה) וכבר האריך בזה חובות הלבבות 26206 

שהרי לא יתכן , וכן מציאות הנשמה נס גדול הוא, ה יכול להעמידם יחד ולקיימם"בורק הק, סתירה לחבירו 26207 

 26208 .ה משמרה בקרבו"ורק הקב, הרכבה משותפת לרוח וגשם יחד

ה ויחוש כאילו "שהרי יסוד התפילה שיעמוד וידבר עם הקב, ועיקר דרך האמונה הוא החיזוק בתפילה 26209 

ק "וכשם שבביהמ, רי התפילה עומדת במקום הקרבנותוה, ואין לך חיזוק אמונה גדול מזה, שכינה כנגדו 26210 

וביותר , כן צריך להיות בשעת התפילה שיחוש אמונה בעליל, בעת הקרבת הקרבנות היו רואים הכל בחוש 26211 

המכסה שמים בעבים , פסוקי דזמרה כולם הם חיזוק אמונה, שכל התפילה כולה עוסקת בעניני אמונה 26212 

ת על כל "כל הפרק עוסק בהשגחת השי, עורב אשר יקראו המכין לארץ מטר נותן לבהמה לחמה לבני 26213 

 26214 .ז דרוש תפילה בכוונה מתוך התבוננות"אך לכ, ולאחר מכן מעניני יציאת מצרים, הבריאה



ובפרט ענין האמונה שנתבאר מכמה , הוא אשר הקדמנו דכל המעלות כולן צריכים רוב התבוננות והעמקה 26215 

כ "א, ירב ההתבוננות שצריך לעשות כדי להתחזק באמונהואין קץ למ, ראיות שאין סוף למעלת האמונה 26216 

וכתוב זה במפורש והשבות אל לבבך רק עבודה , מי יעלה על נפשו לומר שללא התבוננות יגיע לאמונה 26217 

שכל יום חייב לחזק , ולכן התפילה ניתנה בכל יום ויום, על ידה נקרא מאמין, מתמדת בהשבה אל הלב 26218 

 26219 .(ד"קל´ עמג "אור יחזקאל ח)  .אמונה בקרבו

 26220 

 26221 מאמר שסג

 26222 .(ז"ט´ דברים כ) אלהיך נותך לך נחלה לא תחיה כל נשמה´ רק מערי העמים האלה אשר ה

שאין להם , שניגודם להחיים ניגוד עצמי הוא, התורה הצופה במעמקי נפש האדם העידה על שבעת עממים 26223 

נורא הוא , תחיה כל נשמה לא, נשמת אדם אוצר חיים חובלה עד כדי אובדן זכות חייה, ה0תקנה אלא ְמִחי 26224 

יש ביכולת בחירתו , וגם את נפשו הקשורה באור פני מלך חיים, איתני עולם על ידו ירופפו! האדם 26225 

, אלמלי מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, אבדון ממש, להצעידה בדרכי בלהות עד הגיעה אל מערומי האבדון 26226 

וסבכי מעמקיו לא , וצרותיו אין חקרכי אם העולם הגדול אשר לגנזי א, אבל לא עולם קטן הוא האדם 26227 

 26228 .בתהומות בלהות אפיקי אורה, וגם באבדון יש מרומים, שזפתם עין

מכל בית חייה רק תקות קברים , (ו"ילקוט ט) ובין אלה הנשמות גם נשמת רחב הזונה, לא תחיה כל נשמה 26229 

, (´יהושע ב) אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת´ כי ה, ואלה דברי רחב, נשאר לה 26230 

את ? שמא בשמים ממעל, ניחא בארץ, אלהיכם הוא אלהים´ את אמרת כי ה, ה לרחב"ל אמר הקב"ובחז 26231 

ד נפתחו השמים ואראה "הה, חייך שבנך עומד ורואה מה שלא ראו הנביאים, אמרת מה שלא ראו עיניך 26232 

 26233 .מראות אלהים

צרה ובה נגנזה למשמרת דורות היא י, אותה נקודת בראשית במדרגת יחזקאל בראותו את חזון המרכבה 26234 

ופותחת פתחים , קורעת סגור שמים, נפש משוללת זכות החיים, עד שנתגלה בבנה ביושבו על נהר כבר 26235 

בלכתה מלמעלה , אלה הן קצות ארחותיה של תנועת הנפש הנצחית, לראות מראות אלהים, ליוצאי חלציה 26236 

 26237 !הגיון סלה, למטה ומלמטה למעלה

ויראם את , ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד, ן העירויראו השומרים איש יוצא מ 26238 

וילך האיש ויבן עיר ויקרא שמה , ואת האיש ואת כל משפחתו שלחו, מבוא העיר ויכו את העיר לפי חרב 26239 

היא לוז שבא סנחריב ולא , ותניא היא לוז שצובעין בה תכלת, (´שופטים א) לוז היא שמה עד היום הזה 26240 

אלא זקנים שבעיר בזמן , ואף מלאך המות אין לו הרשות לעבור בה, כדנצר ולא החריבהנבו, בלבלה 26241 

ומה כנעני זה שלא דיבר בפיו , ו"והלא דברים ק, שדעתם קצה עליהם הם יוצאים חוץ לחומה והם מתים 26242 

במה הראה , כ"מי שעושה לויה ברגליו עאכו, גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות, ולא הלך ברגליו 26243 

 26244 .(ו"סוטה מ) וחד אמר באצבע הראה להם, חד אמר בפיו עקם להם, להם

היש בידה , ברם נשמת אדם נאצלת ממקור חיי העולמים, ה0לא תחיה כל נשמה אין תקוה אלא ְמִחי 26245 

נשמת אדם אשר מעצם ? להתאכזב למקורה עד כדי הריסת החוק של כל אשר יחובר אל החיים יש בטחון 26246 

עד כי תהפך מדרס לעקבות רגליו , היש בידה כי תנתק פתיל חיותה, החיים טבעה הרי היא צרורה בצרור 26247 

 26248 ?וקו האור האפשר לו כי יעתק משמש מחוללו? של מות

עולם , מידי השפעתה של מידת החסד דלעילא באה לה, עצם עלית הבריאה בכללה מתוך קדמות תהו ובהו 26249 

והאדם גדול , מעולם ועד עולם´ חסד ה ,וגם הלך הנצח אשר לעולמות כולם אליה הוא מכוון, חסד יבנה 26250 

ובעבודת נפשו הרי הוא , הבריאה במרכזה של תנועת החסד אשר במלוא חלל ההויה הרי הוא ניתן 26251 

והלכת בדרכיו מה , כי על כן דמיון הצורה ליוצרה הוא מנת חלקו עלי חלד, מבריחה מן הקצה אל הקצה 26252 

, צעדיו יתמכו כי תזוז נשמתו כלפי חסד, כוולו יהא כי תאבד לו לאדם דר, הוא רחום אף אתה רחום 26253 

והעמד פנים אל פנים , ונאחז אז במוסדות החיים ובמצוקי תבל, במלוא התוכן של שיעור קומת מידה זו 26254 

 26255 .ושיבת נפשו לאור באור החיים, מול זיו העולם

ם ממעל אלהיכם הוא אלהים בשמי´ הנה ה, שתי נשמות קרואי מות, והכנעני יוצא שער העיר, רחב הזונה 26256 

אף נשמת רחב , ובכל זאת לא תחיה כל נשמה, דברי רחב אלה מהם פתח לחזון המרכבה, ועל הארץ מתחת 26257 

, ופרשת תוקף חיים עד סוף כל הדורות אצורה בה, ומעבר מזה הכנעני הלז רק תנועת אבר קלה, במשמע 26258 

, אשר ליוצר הנפשרק בתורת הנפש , נבוכדנצר לא החריבה, סנחריב לא בלבלה, לוז שמה עד היום הזה 26259 

 26260 .(תלמידי סלבודקא)  .נתנו דברים אלה להאמר

 26261 

 26262 מאמר שסד

 26263 .(ז"י´ דברים כ) אלהיך´ כי החרם תחרימם החתי והאמרי הכנעני והפרזי החוי והיבוסי כאשר ִצוך ה



רק הסרת הנזק מישראל , עממין אינו לעונש על העבר´ כי מה שנתחייבו להחרים ז, והנה מבואר בכתוב 26264 

כ שלחו להודיעם כי מי שרוצה "וע, (ג"שמות כ) הוא אומר לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותךוכן , לעתיד 26265 

שלוש פרוזדוגמאות , (ו"גיטין מ´ ו דשביעית הובא בתוס"פ) ש בירושלמי"כמ, לפנות למקום אחר יפנה 26266 

, לעשות מלחמה יעשה מלחמה, להשלים ישלים, מי רוצה לפנות יפנה, שלח יהושע עד שלא יכנסו לארץ 26267 

 26268 .ל"גרגשי פנה והלך לאפריקא עכ

ולמדו מזה גודל המשיכה , הוא רק מדאגה פן ילמדו מהם, הרי מבואר כי מה שנצטוו למחות שבע עממין 26269 

מאשר , כי ידוע שיותר נקל שיתפעל וילמד הקטן מהגדול, וההשפעה שפועל ההתחברות מאדם על חבירו 26270 

ן וחסיד שיזהר לבלתי התחבר עם נער פלוני ואלו היה אדם אומר על איש גאו, יתפעל הנכבד מהקל ממנו 26271 

האם איש כמוהו צריך לירא פן , הנה בוז יבוזו להאומר דבר זה, פן יאלף אורחותיו, כי הוא בלתי הגון 26272 

, ק לדור יוצאי מצרים ובאי הארץ"והנה ראינו פה שהזהירה תוה, יושפע מהתחברות לאדם הפחות הזה 26273 

 26274 .פן ילמדו דרכיהם, עממין´ אשר הם מגדולי המעלה שלא יניחו בארצם מז

ז אמר עליו הנביא בהתחברך עם "ועכ, אשר הכתוב הפליג בשבחו, מי לנו גדול מיהושפט מלך יהודה 26275 

ואם ככה נענש על התחברות הקלה הזאת , וישברו אניות ולא עצרו ללכת תרשיש, מעשיך´ אחזיהו פרץ ה 26276 

, ש התחברות יותר גדולה מזו"מכ ,י עבדיהם ומשרתיהם"אשר נעשה ע, של השתתפות בעשיית האניות 26277 

נאמר גרש האמה הזאת ואת בנה , ז כשיצא ישמעאל לתרבות רעה"ובכ, ה"ומי לנו גדול מיצחק אבינו ע 26278 

 26279 .שהטעם שציוותה לגרשו שלא ילמוד יצחק אורחותיו (פ שמות"ר ר"בב) ל"וארז, ת הסכים לכך"והשי

ל "י ז"פירש, אברהם אחרי הפרד לוט מעמו אמר אל´ ז נאמר עליו וה"ובכ, ה"ומי לנו גדול מאברהם אע 26280 

כיון דידע אברהם דלוט להכי נטי , ק שם"ל הזוה"וז, כל זמן שהיה הרשע עמו היה הדיבור פורש ממנו 26281 

לית אנת כדאי , מיד ויאמר אברם אל לוט הפרד נא מעלי, לביה להסיע את עצמו מקדמונו של עולם 26282 

דכל מאן דיתחבר , א למיהך ולאתחברא עמיהכדין אתפרש אברהם מיניה ולא בע, לאתחברא בהדאי 26283 

ואלמלא זכו דאבהן , מנלן מיהושפט דאתחבר עם אחאב, לחייבא סופיה למיהך אבתריה ולאתענש בגיניה 26284 

 26285 .ל"ועל דא לא בעא למיהך אברהם בהדי לוט עכ, ויצעק יהושפט (ח"י´ ה ב"ד)ב  דכתי, אתענש תמן

והדעת שאני רוצה בה לי ולאהובי , יועץ בה לנפשיוהעצה שאני , ל במאמר קידוש השם"ם ז"ל הרמב"וז 26286 

ולא , שיצא מאלה המקומות וילך למקום שיכול לקיים דתו ולקיים תורתו בלא אונס, וכל מבקש ממני עצה 26287 

שהנחיל אותנו חיובה גדולה לכל המקרים הבזויים בעיני ´ כי דת ה, יפחד ויעזוב ביתו ובניו וכל אשר לו 26288 

אחת , מדינות מישראל´ היו ב´ ולא עוד אלא אפי, היא שעומדת´ ויראת השהם אינם עומדים , המשכילים 26289 

´ שחייב ירא ה, ויותר מדקדקים ונכנעים למצות יותר מן האחרת, מהם יותר טובה במעשיהם ובמנהגיהם 26290 

ל אל ידור אדם במדינה "וכבר הזהירונו חז, כ נכונים לאותה מדינה טובה"לצאת מאותה שמעשיה אינם כ 26291 

 26292 .ל"והביאו ראיה על זה מסדום עכ, חסידיםשאין בה עשרה 

, ואצלם יהודה ויששכר וזבולון, משה ואהרן ובניו במזרח, כיצד היו שרויים, במדבר´ ר פ"ל במ"ארז 26293 

נעשו גדולים , שלושת השבטים שהיו סמוכים למשה ואהרן, מכאן אמרו אשרי לצדיק ואשרי לשכניו 26294 

אלו מאתים ראשי סנהדראות שיצאו , ינה לעתיםדכתיב יהודה מחוקקי ומבני יששכר יודעי ב, בתורה 26295 

, ומן הדרום בני קהת, על שהיו שכני תורה נעשו כולם חכמים, ומזבולון מושכים בשבט סופר, מיששכר 26296 

השבטים שהיו שכנים לקרח ´ אלו ג, מכאן אמרו אוי לרשע ואוי לשכנו, וסמוכין להם ראובן שמעון וגד 26297 

לפי שהיה שבט ראובן שרוי בחנייתן נשתתפו עם , י"רש´ ל) ,ל"אבדו עמו במחלוקתם עכ, ועדתו בדרום 26298 

 26299 .(קרח

מנין לרב שלא , (´שבועות ל) ש"בא וראה מ, ואם תרצה להתבונן גודל כוח ענין ההמשכה מאדם לזולתו 26300 

ולכאורה אחר שהרב הוא חכם מה איכפת ליה , ל"ל מדבר שקר תרחק עכ"ת, יושיב תלמיד בור לפניו 26301 

, ל"פ כי העושק יהולל חכם וז"עה, (´קהלת ז) י"ברש´ וגדולה מזו עי, לו הלא לא ישמע, בתלמיד בור 26302 

´ דתן ואבירם קיררו את משה לומר ירא ה, כשהכסיל מקנטר את החכם מערבב דעתו וגם הוא נכשל 26303 

, ואמר והצל לא הצלת את עמך, ה"וערבבוהו ואבדו את לבו וגרמו לו שהקפיד כנגד הקב, עליכם וישפוט 26304 

ודי בזה הערה , והענין מבהיל מאד, ל"א מלכים עכ"תראה ולא תראה במלחמת ל ונענש שהשיבו עתה 26305 

 26306 .לבלתי ישען על שכלו בענינים כאלה, למשכיל

מיד נבין את גודל הדקדוק אשר אנו , את כל אלה מגודל פעולת ההתחברות אל האדם´ אחרי הראנו ה 26307 

ומבלי משים יכנסו הרעיונות  ,ולהזהר מספרים אשר יש בהם שמץ דבר שאינו הגון, מחוייבים לדקדק 26308 

וגם אם לפי הנראה לא , ג דלא מהני כולה מהני פלגא"ל האי לישנא בישא אע"וכבר ארז, בחדרי לבבו 26309 

, ופועלת הרבה על האדם ודרכיו, כ דבר גדול"הנה ההצטיירות בחדרי המוח היא ג, פעלו עליו מאומה 26310 

 26311 .תם וקשין לאבדן כשקדברי שטות ודברי תיפלות נוחין לקנו (ח"נ פכ"אדר) ל"וארז

או גם , או מתפלל כראוי או עוסק בספרי יראה, כי בעת אשר ילמוד תורה לשמה, והנה זאת ידע כל אדם 26312 

הנה ירגיש בנפשו כי היא מתקדשת מטומאתה , שומע או קורא בספרים ממעשי הגדולים והנהגותיהם 26313 



וכן להיפך כאשר יעלו , ת"וכי הולכת ומתקרבת למקור האמת הוא הבוי, ונטהרת מחלאתה אשר בקרבה 26314 

או ספורי עגבים ודברי , או יקרא בספרים הנוטים מדרך התורה, בלב האדם ציורי מדות רעות ומחשבות 26315 

ירגיש כי נפשו הולכת ומתגאלת ומתרחקת מאור , הנה האדם הישר אשר עוד רגש החיים בקרבו, חשק 26316 

כי דבריהם לא יכו שורש בלבבו  והאדם אשר נדמה לו, ל"והיא השעה אשר בה יורד מטה מטה ר, האמת 26317 

 26318 .טעות גדולה בידו

החיצונים שאין לו חלק ´ ומי זה לא יגור לנפשו מפני האף והחימה אשר חכמים הגידו על הקורא בס 26319 

, פ שחכם זקן שסרח לא היו מנדין אותו בפרהסיא"שאע, ב"ד מ"של´ ד סי"ונפסק הדין ביו, ל"ב ר"לעוה 26320 

מליצות ומשלים , ז כתב"ש´ ח סי"ע או"ובשו, ינים מנדין אותואבל אי סני שומעניה שמתעסק בספרי מ 26321 

ועובר משום אל תפנו אל , של שיחות חולין ודברי חשק אסור לקרות בהם אף בחול משום מושב לצים 26322 

ל המדפיסן "ומי שחיברן ומי שהעתיקן ואצ, ובדברי חשק איכא תו משום מגרה יצר הרע, האלילים 26323 

 26324 .ל"מחטיאים את הרבים עכ

ש "מכ, אשר כפי מה שיסופר ממנו אין בו דבר רע, עמנואל´ ע בספרים כמו ס"כה החמיר השהנה אם  26325 

או מגלים פנים בתורה שלא כהלכה , באלה הספרים המדברים מעניני האמונות מבריאת העולם לפי דעתם 26326 

 26327 .(34´ תורת המוסר ד)  .שומר נפשו ירחק מהם, או יתנו דופי בשומרי תורה, ל"רז´ בענינים שלא כד

 26328 

 26329 מאמר שסה

וענו ואמרו ידינו לא . וכל זקני העיר הִהוא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל 26330 

 26331 .(´א ו"דברים כ) שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו

אלא לא ראינוהו ופטרנוהו ? ד שופכי דמים הם"וכי עלתה על לב שזקני בי, (י"ומובא ברש) ´ואמרו בגמ 26332 

כי אז , משמע מזה כי אם ראו אותו ופטרוהו בלא מזונות ובלא לוויה, (.ו"סוטה מ) לויה בלא מזונות ובלא 26333 

כי יתכן שהיחס הקר שלהם ואי התענינותם באיש , שוב אינם יכולים לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה 26334 

, שיתרחקו לגמרי מהאיש האורח, ד"גרמו לאנשים אחרים שהם פחותים ונמוכים במדרגתם מבי, הזה 26335 

ואז מחמת האדישות הראשונה של , נשים שפחותים גם מהם יקלו עוד יותר באורח וגם ירמו אותווהא 26336 

 26337 .ראשי העם ודייניו כלפי האיש נסתבב ונתגלגל שקם יהודי אחד לרצחו נפש

אם אכן פטרוהו בלא מזונות ולויה לא יוכלו להכריז ידינו , ולכן אף שלא הם עצמם שפכו את דמו בידים 26338 

הכתוב מבשרם שמשעשו כן יכופר להם , ולכן כשאמרה תורה וניכפר להם הדם, הזהלא שפכו את הדם  26339 

שאנשים , שהגם שיכול להיות שהגורם לרציחת האיש נבע מפאת אזלת יד, פירוש הדברים, (י"רש) העון 26340 

כ כאשר יראו ההמון את כל הרעש שעושים בעת שנמצא "הרי אח, חשובים הקלו בענין קירוב האיש הזה 26341 

מזה יראו כולם כיצד יש , וגם על הזקנים הוטל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה, ע מי הכהוחלל ולא נוד 26342 

 26343 .וזה יוכל לתקן את הקלקול שנתגלה כאן, וכמה הם נחשבים בעיני המקום, להעריך את חיי האדם

כי אם התורה , פ מה שאמר חובת הלבבות כי כל אחד נתבע לפי הכרתו"ע, עוד אפשר לבאר באופן אחר 26344 

שעליהם לעשות מעשה של עגלה ערופה , כ נגד זקני העדה ויצאה נגדם בביטויים כה חמורים"מירה כהח 26345 

שבעצם משמעותם של דברים , ועליהם גם להתוודות בפומבי ולומר ידינו לא שפכו את הדם הזה, בנחל 26346 

הרי רואים מכאן עד כמה , שהתורה תובעת מהם על מעשה הרציחה אף שלא הם עשאוהו בפועל, היא 26347 

וכך כל אדם נתבע לפי הכרתו ודרגתו ולפי מצבו , מגיעה התביעה כלפי אדם שהוא בעל הכרה גבוהה 26348 

 26349 .הרוחני באותה שעה

, שתבע מעצמו אחריות בעד העני שמת מרעב, המעשה של נחום איש גמזו, (א"תענית כ) ´וכן מצינו בגמ 26350 

מו עונשים כה חמורים ובגלל זה פסק על עצ, כאשר לא הספיק להגיש לו את אוכלו ברגע הקריטי 26351 

הגם שבעיני האדם הפשוט גם במעשה זה גופא גילה גדלות , עיני שלא חסו על עיניך יסמו, ואכזרים 26352 

אבל הוא הרגיש כי , בזה שהחליט לפרק את המשא מעל החמור כדי להושיט אוכל לעני, ומדרגה גבוהה 26353 

 26354 .ו במידה מספיקההרי זה פועל יוצא ממה שלא חס עלי, מה שלא הספיק לפרק עד שמת העני

משמעות הדברים , השיב להם אוי לי אם לא ראיתוני בכך, ובעת שתלמידיו אמרו לו אוי לנו שראינוך בכך 26355 

כי אז היתה זו הוכחה שאין אני , אם לא קיבלתי על עצמי את היסורים, שאם לא ראיתם אותי בכך, היא 26356 

, הרבה יותר גדול מכפי שהנני עתה ואז הייתי בעל מום, חס על חיי אדם אשר נפשו מפרכסת לצאת מרעב 26357 

נחלת )  .ואילו אז עלול הייתי להיות בעל מום בנפשי, כי עכשיו אין אני אלא בעל מום בגופי בלבד 26358 

 26359 .(אליעזר

 26360 

 26361 מאמר שסו

וענו ואמרו ידינו לא . וכל זקני העיר הִהוא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל 26362 

 26363 .(´א ו"דברים כ) לא ראו שפכו את הדם הזה ועינינו



אלא לא ראינוהו ופטרנוהו ? וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי דמים הם, נאמר (ד"סוטה מ) ´בגמ 26364 

י "רש) י כך נהרג"הוצרך ללסטם את הבריות וע, בלא מזונות ובלא לויה ומתוך שלא ציידנו אותו במזונות 26365 

ועמד זה , ה אחד נושא מזונות ובא לחוטפם ממנוורא, למזונות הוצרך ולא היה לו, וביתר ביאור, (7ה"מ 26366 

רבנן , ל"כי זה קאי על הרוצח וז, נאמר (´שם הלכה ו) אולם בירושלמי, (ח"י שם ל"רש) ,עליו והרגו 26367 

ולא ראינוהו והנחנוהו ועימעמנו על , שלא בא על ידינו ופטרנוהו ולא הרגנוהו, דהכא פתרין קרייא בהורג 26368 

 26369 .שלנו´ ש בגמ"ורבנן דתמן כמ, (קרבן העדה, לאורו נתעצלו שלא הוציאו דינו) דינו

ולא סיפקו לו מזון , שלא ראו את הנהרג בצרתו, הפירושים הרי יש כאן רשלנות מצד זקני העיר´ ולפי ב 26370 

וצריך , ולכן עלינו להביא עגלה ולערוף אותה, או שלא ביערו את הרע להוציא את דינו של ההורג, ולויה 26371 

דברים שאין כמותם , עגלה אשר לא עובד בה ואשר לא משכה בעול, כפרה כזולהבין על מה עלינו להביא  26372 

ורק בפרה אדומה פוסלת עבודה , פוסלין בהן מומים אבל לא עבודה ועול, אפילו בקרבנות קדשי קדשים 26373 

 26374 .ועול

, ולא מצינו דוגמא לזה בשום קרבן או כפרה, וכן יש לתמוה על העריפה של העגלה שאין לזה אח ורע 26375 

אז ציותה עליו , ורק פטר חמור כאשר בעל החמור איננו רוצה לפדותו בשה, שחיטה וזו בעריפהשכולם ב 26376 

 26377 .וגם שם צריכים להבין חובת העריפה ההיא, התורה ואם לא תפדה וערפתו

ויש לתלות , ונראה כי יש במצות עגלה ערופה על הרוג שנמצא בקרבת עיר בישראל שלא נודע מי הכהו 26378 

או של אדם בודד ונודד שאין לו , הן בנוגע למציאותו של רוצח בעיר, תשומת לבהרציחה ברשלנות וחוסר  26379 

, ואין מי שיכניסו לביתו ויצייד אותו בצידה לדרך או לויה שהיא מגינה מפני ליסטים ומיני פורעניות, דואג 26380 

יר ואין עליהם עול של עניני הע, זה מראה כי אין בעיר וביחוד בין הזקנים שבה אנשים שימשכו בעול 26381 

וכתוצאה , ולבער הרע מקרבה, אינם רואים ואינם עושים לתקן ולספק צרכיה, ואנשיה ענייה ואורחיה 26382 

 26383 .ולא על הרוצח שנמצא בעיר, ואף אחד לא ראה ולא שמע עליו, מעצלות זו נהרג האיש הזה

כל  וציותה התורה לאסוף את, ואין איש שם על לב מה נעשה בעיר שהוא גר בה, כל אחד דואג רק לנפשו 26384 

ועליהם לרחוץ את ידיהם על ראש העגלה אשר , (י מהלכות רוצח"ם פ"רמב) ,זקני העיר ואפילו הם מאה 26385 

למען , הראש שלא חשב ולא דאג לזולתו ולא נשא בעול עם חבירו, לא משכה בעול ולערוף את ראשה 26386 

, גה לכל פרטלשאת את העול של דא, כי צריך כל אחד ובפרט זקני וחשובי העיר, ילמדו וישימו אל לבם 26387 

ואז יוכלו לאמר , ולבער הדם הנקי מישראל שנשפך על אי נשיאה בעול, לעני ולגר ולכל נדכה ושפל רוח 26388 

 26389 .ז לא ישפך דם נקי בישראל"כי עי, ידינו לא שפכו את הדם הזה ונכפר להם הדם

אנשי שבעליו אינו רואה לעצמו חובה לתמוך ב, והוא הדבר בפטר חמור שלא נפדה בשה הניתן לכהנים 26390 

ועליו להיות מתומכי אנשי מעלה , והוא דומה לחמור שאינו ראוי להיות משוקע בדעת אלהים, המעלה 26391 

, אז ציותה התורה על האדם הזה ואם לא תפדה וערפתו, ובזה יהיה כיושב בצל תורה, וליהנות אותם 26392 

העמק ) בעולמו אינו כדאי, להראות לנו שבכור שמאבד את כוחו ואינו רוצה להיות גם מהנה לאנשי מעלה 26393 

 26394 .(בא, דבר

וזה שאיננו רוצה לשאת בעול החזקת תורה ומהנה , ולכן הדין הוא רק בחמור שהוא בטבעו מיועד לעול 26395 

ה "מצינו שיעקב אבינו ע, והוא עורף את ראשו בחובת הנושא בעול, הרי הוא פחות מחמור, לאנשי המעלה 26396 

חמור בעל עצמות סובל עול תורה , דימה את יששכר לומד תורה לחמור גרם הרובץ בין המשפתיים 26397 

כחמור ההולך ביום ובלילה ואין לו לינה , רובץ בין המשפתים, כחמור חזק שמטעינין אותו משאוי כבד 26398 

 26399 .(למען אחי ורעי)  .(ט"י בראשית מ"רש) וכשהוא רוצה לנוח רובץ בין התחומין, בבית

 26400 

 26401 מאמר שסז

 26402 .(´א ז"דברים כ) אווענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ר

ומצד זה הוא דן את חבירו לכף זכות אף , שבחינת לב טוב היא שהאדם רוצה בטוב חבירו, ל כתב"המהר 26403 

ועל כן ידון את חבירו לכף חובה אף , ולהיפך מי שיש לו לב רע הוא זה שרוצה ברעת חבירו, באופן רחוק 26404 

הלב ששמח , אמר רבי שמעון בן יוחאי (תנחומא) ובמדרש, על אהרן כתוב וראך ושמח בלבו, בצד רחוק 26405 

, הואיל והשימוש באורים ותומים תלוי ברוח הקודש, ל"ופירש מהר, בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים 26406 

ולא זכה אהרן , כי הלב רואה ברוח הקודש, י שלמות הלב"אין ראוי שיהא רוח הקודש שורה עליו אלא ע 26407 

 26408 .אי מוקדם להשגת רוח הקודשהרי שלב טוב הוא תנ, י שלמות הלב לב טוב"אלא ע

או מצד לי ולא לך היינו השאיפה למשול על , אם מצד גם לי גם לך לא יהיה, לב רע מושרש בכוח הקנאה 26409 

כי לרצון שלא יהיה טוב לחבירו אין סיבה אמיתית כלל , והיינו שנאת חינם שהחריבה בית המקדש, חבירו 26410 

, ז גילוי עריות ושפיכות דמים"ון נחרב משום עשבית ראש (7´יומא ט) ל"הרי אמרו ז, והוא חינם ממש 26411 

טובה , ל שם"ואמרו ז, ובית שני שהיו עוסקין בתורה במצוות ובגמילות חסדים חרב משום שנאת חינם 26412 



הרי , בירה תוכיח שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים, צפורנן של ראשונים מכריסן של אחרונים 26413 

 26414 .כי לב רע גרוע מהכל, ששנאת חינם גרועה

ל שמי שיש "פירש מהר? מהו ההפרש ביניהם, ולהיפך יש לב טוב ויש עין טובה, ש לב רע ויש עין רעהי 26415 

, אבל מי שיש לו עין טובה מוסיף לרצות עבורו שלמות הטוב, אמנם רוצה טוב עבור חבירו, לו לב טוב 26416 

ועין רעה , רווכן בהיפך לב רע רוצה רע עבור חבי, איננו שבע רצון עד שיראה לו בחוש כל הטוב ממש 26417 

עינו צרה בו והוא תאב לראות בו בחוש את , אינה יכולה לסבול אפילו נקודה קטנה של טוב לחבירו 26418 

 26419 .שלמות הרעה

אל , טוב עין הוא יבורך´ שנא, לכן אמר רבי יהושע בן לוי אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין 26420 

, ין טובה היא עצמה גדרה של כוס של ברכהל כי ע"וביאר מהר, (7ח"סוטה ל) תיקרי יבורך אלא יברך 26421 

רק , במלוא הכרת הטוב´ ונראה שכוונתו שמי הוא המסוגל לברך את ה, שהיא בחינת שובע ובחינת מלא 26422 

ויש בו הרצון , ובפרט טוב העין שהוא המשביע עינו בטובם של אחרים, מי שמידת הנתינה שולטת בו 26423 

 26424 .הטוב בשלמותו

אל תלחם את לחם רע עין ´ שנא, כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו, (שם) ועוד אמר רבי יהושע בן לוי 26425 

ל שם כי מה שנותן צר עין לאחר דבק בו עינו "ועל זה כתב מהר, אכול ושתה יאמר לך ולבו בל עמך 26426 

כמו אכילת דבר שהוא דבר טמא שהוא , עד שהדבר ההוא מרוחק לגמרי מן העולם ועובר בלאו, הרעה 26427 

ומי שאין , שהרי עולם חסד יבנה וחסד הוא קיום העולם, רוש דבריו הקדושיםונראה בפי, מרוחק מן האדם 26428 

ולא ימלט מבלי , ואם נהנה אדם מצר עין כזה הריהו משועבד לו, בלבו חסד הריהו מתנגד למציאות העולם 26429 

 26430 .ו"וזוהי הסכנה והאיסור שלא ידבק בו החסרון ח, שתהיה איזו השפעה ממנו עליו

ידינו לא ´ שנא, אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי העין, (סוטה שם) שוב אמר רבי יהושע בן לוי 26431 

אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא , וכי על לבינו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם, שפכו את הדם הזה 26432 

כלומר למזונות הוצרך ולא , ל ופטרנוהו בלא מזונות"י ז"ופירש, לא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה, מזונות 26433 

 26434 .חבורה שילך עמהם, בלא לויה, ועמד זה עליו והרגו, וראה אחד נושא מזונות ובא לחוטפם ממנו, ו לוהי

, כי נחשב מי שהוא רע עין לגודל רוע הפועל כמו שפיכת דמים, (בנתיב עין טוב) ל"וכתב על זה מהר 26435 

יה בשביל עינו ואדם זה בשביל שפטרו בלא לו, וזהו אומנות של בעל עין הרע, דודאי עינא בישא קטיל 26436 

ובשביל ששלט בו עין הרע , שהיה פועל בו עין הרע, נחשב זה שפיכת דמים גמור מן בעל עין הרע, הרעה 26437 

 26438 .ולכך מביאים עגלה ערופה, נהרג

וחייהם תלויים זה בזה , פעולת עין הרע מושרשת בעובדה שנפשות כל בני אדם קשורות ומעורות זו בזו 26439 

, היינו שעצם מציאותו של חבירו מטרידה אותו, ירו ועינו צרה בוואם אחד מקנא בחב, בשורשם הרוחני 26440 

ז "יתכן ויוכל לגרום עי, אז במידה וחיי חבירו תלויים בו, והיה רוצה לראותו בכל רע שזוהי גדר עין רעה 26441 

 26442 .וממילא יהיה יותר עלול לנזקים ולאסון, למעט מחבירו שפע החיים

כי כל מי שרואה , כי חבירו יכול זה להיחשב כעין הרעל מלמד לנו שגם אם לא איכפת לו צר"ל ז"ומהר 26443 

הריהו מכריז בזה שמציאותו של חבירו אינה , לחבירו צרכים חיוניים ויש בידו לעזור ולא איכפת לו 26444 

ראינוהו והנחנוהו בלי לטרוח עבורו , אם בא לידינו ופטרנוהו, והרי זה גדר עין הרע, מעניינת אותו 26445 

 26446 .הרי זה צרות עין וזלזול בחייו הגובלים עם שפיכת דמים ,להמציא לו את המעט הדרוש לו

אבל , הרי הסברנו איך כוח זה של עין הרע יכול להזיק לחבירו, כשאדם מקנא בחבירו ומביט בו בעין רעה 26447 

יתכן שהוא נתבע במידת הדין מפני ? ובמה אשם חבירו שמידת הדין פוגעת בו, הרי לית דינא בלא דינא 26448 

הרי בדוק ומנוסה הוא שמי שאינו חי בעד עצמו כלל והוא , מת שהראשון יקנא בושהוא גרם במידה מסויי 26449 

ל על זרעו של יוסף דלא שלטא "כן אמרו ז, איש כזה אינו מעורר קנאה כלל, נותן ולא נוטל בכל עניניו 26450 

 26451 .דכתיב בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, ביה עינא בישא

ויש שדרשו מדכתיב וידגו , (.´ברכות כ) ע שולטת בועין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו אין עין הר 26452 

דגים , אף זרעו של יוסף, מה דגים שבים מים מכסים עליהם ואין עין הרע שולטת בהם, לרוב בקרב הארץ 26453 

והם חיים כאילו בעולם אחר ואינם מתחרים עם יושבי , הם מכוסים מן העין, אלו יש בהם שני ענינים 26454 

אינו , חי סמוי מן העין ושאיפותיו הם לגמרי אחרות מאלו של הרחובללמד לנו בזה שמי ש, היבשה כלל 26455 

 26456 .מעורר קנאה לעולם

עליו לומר די , על כן בן תורה שרוצה לשבת בשלוה על התורה והעבודה ולגדול במעלות הרוחניות 26457 

די לשאיפות , שאומר די לכל אשר יטרידהו בלימודו, זוהי מדרגת כל בן תורה אמיתי, ז"לבקשת העוה 26458 

ויכול להגיע לדרגת , ולא עוד אלא שרק בדרך זו יוכל להתרחק מקנאה ועין הרע! די לחלומות, יותהגשמ 26459 

בה במידה הוא מתרחק מקנאה , ז"כי במידה והוא מתרחק מבקשת העוה, טוב עין שהיא פאר מידות האדם 26460 

 26461 .ז"בבעלי העוה



יראה בעל ´ ואפי, ם הזהעליו אשריך בעול´ עליו ובתורה אתה עמל הוא שנא´ הוא יודע שדוקא זה שנא 26462 

כי אין שבע אלא זה שפונה עורף לשאיפות , הוא יודע שאין בזה כדי שביעה, ז מצליח"שאיפות העוה 26463 

ואכלת ושבעת נאמר רק במי שמקיים והיה אם , ובמקומן הוא מבקש עלייה רוחנית וחיי נתינה, הגשמיות 26464 

שדוקא בקשת הרוחניות , זה נס גלויוהרי , אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם´ שמֹע תשמעו לאהבה את ה 26465 

הבה , הנס הזה עומד לרשות כל אחד ואחד מאתנו, ובקשת האושר הגשמי תשלול אותו, ז"תתן אושר בעוה 26466 

 26467 .(1ד "מכתב מאליהו ח)  .נקיים אותו בחיינו ממש

 26468 

 26469 מאמר שסח

 26470 .(´א ז"דברים כ) וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו

אלא לא ראינוהו ופטרנוהו בלא , וכי עלתה על דעתך שזקני בית דין שופכי דם הם, לא שפכוי ידינו "וברש 26471 

והנה פשוט כי זקני העיר עדיין אינם מצדיקים עצמם בכך שהם עצמם לא העלימו , מזונות ובלא לויה 26472 

את  אלא זו מצוה כוללת המחייבת, שכן החיוב הזה אינו מוטל דוקא על זקני העיר, ל"מלקיים מצוות אש 26473 

 26474 .כל אנשי העיר

דהיינו שכל אנשי העיר ואפילו היותר גדולה , שלא העלימו עין, ל דהוידוי של זקני העיר הוא"כ צ"ובע 26475 

כלומר שאם רק איש אחד לא , ואם העלימו, ל"לא העלים אף אדם אחד עינו מלקיים מצות אש, לאלהים 26476 

עד כדי כך מגעת אחריותם של זקני הנה כי כן , נחשבים כבר הם לשופכי דמים, ל כראוי"קיים מצות אש 26477 

 26478 .(ה"נ´ עמ´ המוסר והדעת חלק ב)  .העיר

 26479 

 26480 מאמר שסט

 26481 .(´א ז"דברים כ) וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו

, אלא לא ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה? וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי דמים הם 26482 

כל המלוה את חבירו בעיר , אמר רבי יהודה אמר רב, (י שם"רש) ך ישראלהכהנים אומרים כפר לעמ 26483 

, מטי לידיה היזיקא וניצל, רבינא אלויה לרבא בר יצחק ארבע אמות בעיר, אפילו ארבע אמות אינו ניזוק 26484 

ופריך , תלמיד לרב אין לו שיעור, חבר לחבר עד תחום שבת, תנו רבנן הרב לתלמיד עד עיבורא של עיר 26485 

אבל רבו מובהק עד שלוש , ולא אמרן אלא ברבו שאינו מובהק, אמר רב ששת עד פרסה? וכמה´ הגמ 26486 

 26487 .(ו"סוטה מ) פרסאות

ומיד , שברישא הוא אומר שאין שיעור ללוויית תלמיד את רבו, ולכאורה יש סתירה בין רישא לסיפא 26488 

פא כן קוצבת כ הרי הסי"א, וברבו המובהק עד שלוש פרסאות, ורב ששת מתרץ עד פרסה, שואלים וכמה 26489 

מכיוון שאין גבול , כי באמת אין שיעור לליווי של תלמיד לרבו, אלא יש לבאר? שיעור למצוות לווייה 26490 

זוהי התקשרות , אין גבול ותחום לדביקות ולהתקשרות שבין התלמיד לרב, לאהבה של התלמיד לרב 26491 

 26492 .חד בין שניהםשכן אור עליון מא, האהבה והדביקות, נצחית והיא טבועה וחצובה בנימי הנשמה

הוא אינו , שהגוף ומעשיו אינם יכולים להימשך אחר סערת הרוח וגעגועי הנשמה, קיצבה יש רק לגוף 26493 

מרוצת הנשמה היא כחץ מהיר שאין הגוף יכול , יכול למלאות את רצונה ולהשקיט צמאונה וערגתה 26494 

, ם תמיד במידה ושיעוראול, עד פרסה או עד שלוש פרסאות? עד כמה, ולכן יש לו גבול ושיעור, להשיגו 26495 

 26496 .אולם לדביקות הנשמה אין שיעור

ואין מעצור מפני גבורת , אין חציצה מפני האהבה, ולכן התלמיד מלווה את הרב ואינו נפרד ממנו 26497 

על אף , והוא נשאר דבוק בו גם לאחר שהגופים נפרדו, הגעגועים שהתלמיד משתוקק ומתגעגע לרב 26498 

הגופים אמנם נפרדים אולם , ת ואת הקשר בין נימי הלבבותהמרחק של שטח אין זה מפסיק את הדביקו 26499 

וכאשר מתחילים להיפרד אזי האהבה מתרגשת , אין להם שיעור, אור הנשמה נשאר תלוי וקשור זה בזה 26500 

הלוויה נמשכת גם כשהגופים מתרחקים , אין פרידה ביניהם, מתקרב עוד יותר איחוד הנשמות, עוד יותר 26501 

 26502 .זה מזה

, כי אף שהלך ללוותו רק ארבע אמות אינו ניזוק, ויה לכל אדם המתלווה ויוצא לדרךכ הלו"ולכן מועילה כ 26503 

הרי אינו פורש מחבירו אלא נשאר דבוק , כי אם המלווה עושה זאת ברצינות ובלב אמיתי מלא אהבה 26504 

ואף כאשר כבר נפרדו הגופות הרי המחשבה , וכל הדרך הוא חושב אודות חבירו הנמצא בדרך, במחשבתו 26505 

והוא מוריד לו משרתי עליון ללוותו ולשומרו , והוא מכוון בתפילתו לעורר עליו רחמי שמים, תונשארת א 26506 

אין הוא הולך יחידי אלא הוא מלווה באהבת , כ מעולם אין הוא נפרד מחבירו ההולך בדרך"א, בדרך 26507 

פני וחבירו ההולך בדרך מרגיש את אהבת חבירו הדבוק בו להזכירו לטובה ב, חבירו שנשאר דבוק בו 26508 

 26509 .אלהים

היינו אחר שיצא , (´ה ד"ד של"יו) וכל שביקר חולים ולא ביקש רחמים לא קיים המצוה, ן"ומבואר ברמב 26510 

ולא נתעורר לבקש רחמים אף שלא , מביקורו בבית החולה אם אינו שקוע במחשבתו אודות מצב החולה 26511 



נם הגוף אינו יכול להיות אמ, הרי נחשב הביקור כאילו נעשה רק בגופו ולא בנפשו ובלבבו, בבית החולה 26512 

מאיר אומר ´ ולכן היה ר, אבל יכול הוא להתדבק במחשבתו אתו בלא כל גבול ושיעור, קבוע אצל החולה 26513 

 26514 .(ו"סוטה מ) ששכר הלויה אין לה שיעור, כופין ללויה

י מחשבה זו "וע, שהוא מכבדו ומחבבו, שמגלה לו סבר פנים יפות, כל ענין הלוויה הוא עידוד לחבירו 26515 

, האהבה שהוא מראה לחבירו אינה נפסקת ואינה ניתנת לשיעורין ולקיצבה, ודד האיש היוצא לדרךמתע 26516 

ואין , האהבה החדורה במחשבתו של המלווה נמשכת גם הלאה והיא מתדבקת עם האדם היוצא לדרך 26517 

ולכן אין מברכין , שהמושג של שיעור וקיצבה חל רק על דבר חומרי, יכולים להבדיל בין נשמה לנשמה 26518 

´ וכנא, כי צדקה אין לה הפסק עולמית, כי עדיין לא נגמרה המצוה במעשה הצדקה שעשה, על מצות צדקה 26519 

לומר שאין שיעור , העניק תעניק לו, וכן נתון תתן לו, ט כפל הדבר"בעה´ ופי, פתח תפתח את ידך לו 26520 

 26521 .(ו"י ראה ט"רש) אלא תתן ותחזור ותתן, להענקה

ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר , ו השומרים איש יוצא מן העירוירא, (ד"כ´ שופטים א) מסופר בספר 26522 

וילך , שכל אותה העיר הרגו לפי חרב ואותו האיש ומשפחתו שלחו, ומה חסד עשו עמו, ועשינו עמך חסד 26523 

היא לוז שבא סנחריב ולא , האיש אל ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז הוא שמה עד היום הזה 26524 

אלא זקנים שבה בזמן , ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בתוכה, א החריבהבא נבוכדנצר ול, בלבלה 26525 

יוחנן ´ ר, חזקיה אמר בפיו עיקם להם? במה הראה להם, שדעתם קצה בהן יוצאים חוץ לחומה והם מתים 26526 

 26527 .(ו"סוטה מ) אמר באצבעו הראה להם

וכל זה מפני שעשה חסד עם , לבנות עיר שאין עליה שליטת המות, הכנעני הזה זכה לשכר שאין לו שיעור 26528 

כדי שלא ירגישו בני אדם ויסכן בזה , אף שלא עשה זאת רק ברמז, השומרים שגילה להם סוד מבוא העיר 26529 

, אולם כיוון שרצונו היה גדול לעזור לעם ישראל במידה גדושה יותר ממה שיכול היה לעשות, את נפשו 26530 

עיר שאין , לכן קיבל שכר בלי שיעור, מעשיואבל רצונו היה ללא שיעור ועלה על , מעשהו היה לו שיעור 26531 

 26532 .חיים בתוכה ללא שיעור, מתים בה

, בלבו יותר מבפיו, כי אהבתו של אדם לזולתו צריכה להיות בלי שיעור ובלי הגבלה, ומכאן יש ללמוד 26533 

הנה , ה למשה"ל על אהרן שאמר הקב"ש חז"כמ, אהבה שאין לה שיעור וגבול, באהבתו יותר מכפי מעשיו 26534 

אין בכוח הפה , (ב"רמז קע´ ילקוט שמות ד) בלבו יותר מבפיו, חיך יוצא לקראתך ושמח בלבואהרן א 26535 

, כלי הגוף אין בכוחם להכיל את האהבה שבנפש ובנשמת אהרן, להביע ולבטא את האהבה האצורה בלב 26536 

וכן גם צריך כל אדם לעורר את רגשי האהבה בלבו לחבריו , ה"את שמחתו בגדולת אחיו משה רבינו ע 26537 

 26538 .ועל זאת יקבל את שכרו הנצחי שאין לו כל שיעור, לאהבם אהבה רבה בלי שיעור וקיצבה, לרבותיוו

ויאמר יתרו אל בנותיו ואיו ולמה זה עזבתן , (ט"קס´ ילקוט שמות ב) ל"וברעיון זה נוכל לבאר מאמר חז 26539 

הפנימי הוא  הגדר והבחינה של אור המצוה, אמר שמא הוא מאותו זרע שכתוב איה שרה אשתך, את האיש 26540 

המעשה והמצוה הם רק ציון וסימן המצביעים על קיומו של אור , אינו נגמר ואינו מתגלה, שאין לו סוף 26541 

 26542 .ללא סוף, אולם האור הפנימי אין לו גבולין ואין לו תחומין, פנימי מכוסה ונעלם מהעין

אינו בא לביתו של  והוא משה, ולכן התרגש יתרו כאשר בנותיו סיפרו לו על מעשה החסד הגדול של משה 26543 

והוא נחון ומצויין , ´ועל כן חשב כי הוא מזרע האבות והאמהות הק, כלומר אינו נגלה ואינו מתגלה, יתרו 26544 

יותר ממה שגילו במעשה , שהם גלויים במעשיהם אך צנועים וחבויים בפנימיותם, בתכונת האור הפנימי 26545 

אלא הוא איו נסתר אינו , לויות ומפורסמותוהוא בגדר של איו כלומר שמדרגותיהם אינן ג, החיצוני שלהם 26546 

 26547 .גלוי

כי הפעולה , כי האור הפנימי הוא אור ושמחת המצוה שאינה יכולה לבוא לידי ביטוי במעשה או בכתב 26548 

היא נעדרת מחיצה , ואילו הפנימיות אין לה גג, והמעשה יש להם כלים מוגבלים הנגמרים ומסתיימים 26549 

הרגשות , ולא לסיום ולצמצום, התפשטות ולהתרחבותהיא חותרת תמיד לעליה ל, וחסרה הפסקה 26550 

אינם מסתיימים ואינם מתמצים אף פעם בעשייה , המפעמים באדם וממריצים אותו לפעולה מסויימת 26551 

 26552 .המסויימת

ואינה , אינה מבטאה את כל עוצם הרגשות הפועמים בתוכו, מצוה שאדם עושה לרחם על אדם ולסייע לו 26553 

ולכן פנימיות הטוב , עדיין לא תמו הרחמים ולא כלו החסד והרגשותלאחר המעשה , ממצה אותם עד תום 26554 

עד שרמזו המלאכים , ה היו בלי גבולות"פעולות החסד של שרה אמנו ע! והחסד מכונה בגדר של איו 26555 

הרגש והשמחה של מצוות , היינו שלבה של שרה גדול יותר מעצם המעשה, בלשון איה שרה אשתך 26556 

שפנימיות לבו מוצנעת ונסתרת , וכן הכיר יתרו במשה, ונסתר הם בגדר של העלם, הכנסת אורחים 26557 

אלא הוא צופן , אין טיבו מתמצה במעשה שלו, ומרובה יותר ממה שהראה והביע בגלוי בהצלת בנותיו 26558 

 26559 .(אור חדש)  .כי מעין הרחמים עדיין נשאר שלם בלבו, פנימיות נאצלה, בתוכו לב גדול

 26560 

 26561 מאמר שע



 26562 .(´א ח"דברים כ) ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם´ כפר לעמך ישראל אשר פדית ה

 26563 י בטור"והב, שעגלה ערופה מכפרת גם על יוצאי מצרים, דהוריות וכריתות וכן מהספרי´ נתבאר מהגמ

, מ כן נפדו ממצרים שלא יהא שפיכות דמים לא בהם ולא בזרעם עד עולם"כי ע, מבאר (ד"רפ´ ח סי"או) 26564 

עד שצריכים , יש להן יסוד ביוצאי מצרים, הנעשות בעם ישראל עד ימות המשיח נמצא כי כל הרציחות 26565 

 26566 .כפרה בכל פעם שנהרג אחד מישראל אפילו באופן של ספק

למדרגת יראה ואמונה שהתורה , יסוד זה סתירה גמורה היא לאותה מעלה הרמה שעמדו בה יוצאי מצרים 26567 

ש פנים בפנים "כמ, בלת התורה מפי הגבורהלמדרגת ק, למדרגת נבואה ופסקה זוהמתן, מעידה עליהם 26568 

ואיך אפשר ששלמים , שלמות וגדלות שלא זכה להן שום דור לא לפניהם ולא לאחריהם, עמכם´ דיבר ה 26569 

 26570 ?כאלה יהיו היסוד לכל החסרונות הגדולים של הדורות שאחריהם

התורה אומרת מהו החטא ש, ומי המה החוטאים, כדי להשיב על שאלה גדולה זו צריך לברר מה זה חטא 26571 

רצון , רק באחד משני אופנים, ענין של חטא אינו יכול להיות? על אברהם יצחק ויעקב או על משה ואהרן 26572 

כי לבחור , ואפילו לכל אשר בשם אדם יקרא, אינו ראוי לגדולי עולם, חטא הבא מכוח רצון גלוי, או טעות 26573 

להיות כאחד ממלאכי , ני הצדדים שויםאינו ראוי לשום בר דעת כי אין ש, ת"בתאוה בהמית נגד רצון השי 26574 

למי שחי בעולם בלי דעת , בחירה כזו נאה רק למי שאין לו מוח בקדקדו, מרום או כבהמה וחיה טורפת 26575 

 26576 .וחשבון

טעות של , טעות של הלכה כאומר מותר, חטא הבא מכוח טעות, החטא האפשרי לבר דעת הוא האופן השני 26577 

אינם מצויים אצל , שני האופנים הראשונים של טעות, טעות של שיקול הדעת, המציאות כשגגת שבת 26578 

, וגם דעתו פנויה שלא לשכוח דבר שבמציאות, כי מי שהוא חכם יודע את האסור והמותר, חכמים גדולים 26579 

 26580 .מה שאפשר גם אצל אנשים גדולים הוא האופן השלישי

, לפי מדרגתם הרמהלפעמים מחוסר עיון הראוי , בשיקול הדעת יכולים לטעות גם חכמים וצדיקי עולם 26581 

, האופן הזה יכול להיות גם אצל תנאים ואמוראים וסנהדרין, ולפעמים בשביל שוחד של פניה דקה שבלב 26582 

על כולם נאמר כי , כי איסור זה של לקיחת שוחד נאמר גם לאדם שהתורה מכירה אותו לחכם וצדיק 26583 

 26584 .השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים

אבל מי , איזו פניה לאהבת עצמם, ק באנשים שעוד נמצא בלבם איזו נטיה לרצוןאבל שוחד זה אינו מובן ר 26585 

אין לו , ר מת אצלו"ק מעידה עליו כי היצה"שרוה, שהגיע למדרגה של דוד המלך שאמר לבי חלל בקרבי 26586 

ואי אפשר לו להיות , איש כזה אי אפשר לו לחסר מה בעומק העיון, שום פניה ונטיה לאיזה רצון שהוא 26587 

איש , כי לבו חלל בקרבו, אין לו גם אותה נטיה דקה שיכולה להטעות אותו, כי אין לו ממה, דברמשוחד מ 26588 

 26589 ?כזה איך יכול הוא לחטוא בגלל טעות

לכוון , אם אפשר לאדם לעמוד על דעת קונו, כ באבות העולם שקיימו את התורה עד שלא ניתנה"וכש 26590 

ודעתו , שכלו זך ומזוכך, בו סרך של הגשמה הרי זו הוכחה כי אין, בדבר אחד´ דעתו לדעת הבורא אפי 26591 

 26592 ה עמו"ל שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"על משה רבינו אמרו חז, נתאחדה בדעת הבורא

ועל כל הסייגים וגדרים כאומרם , ואברהם אבינו שעמד על דעת המקום בכל התורה כולה, (.ז"שבת פ) 26593 

שכל כזה איך , דעתו דעת המקום, כלו שכל התורההרי ש, בלי טעות כל שהיא, עירוב תבשילין´ אפי 26594 

 26595 ?אפשר לו לטעות

ן שזה נכנס בחלק של סתרי תורה כמעשה "כמו שמבאר הרמב, ר"אם קשה לנו להבין את החטא של אדה 26596 

איך אפשר לנו להבין חטא , ר"כמו ששאלו מפני מה קנסת מיתה לאדה, וגם המלאכים לא הבינו, בראשית 26597 

שהיה אז מחוסר כל רצון , ר אין אנו רואים רק בצד השלילה שבו"ו של אדהכי גדלות, של אברהם אבינו 26598 

והמעלה החיובית היינו מה שקרא , לא היה אצלו טוב ורע אלא אמת ושקר כמו במלאכים, בבחירה שלו 26599 

מעלה זו אין אנו מבינים אותה כי אין לנו מושג , מה שמלאכי מעלה לא היו יכולים, שמות לנבראים 26600 

 26601 .בגדלות זו

וכמה , גדלות של ידיעת כל התורה כולה בן שלוש שנים, גדלותו של אברהם גם אנו יכולים להביןאבל  26602 

, חטא כזה אי אפשר לנו להבין את טיבו, התעלה בשלוש שנים השניות והשלישיות עד אותו יום שחטא 26603 

 26604 ההאבות הן הן המרכב, ל"אבות העולם אלה שאי אפשר לנו לתאר את גדלותם רק בלשון של חכמינו ז

אותה מעלה של והלכת , כי בכל המעלות והשלמות קיימו את הוי דומה לו, (´ז ח"מ´ בראשית רבה פ) 26605 

איזו טעות יכולה ? איזה חטא אפשר להם לעשות, בדרכיו המקיפה את כל התורה עמדו עליה מעצמם 26606 

 26607 ?להיות בשכלם שכל התורה

התורה , הרי היה גופו כנשמתו אם עלה השמימה בגוף שלו, וכן החטא של משה רבינו איך אפשר להבין 26608 

ם "ש הרמב"כמ, ת"לא נשאר לו שום מסך מבדיל בינו ובין השי, מעידה עליו לא קם בישראל כמשה 26609 

איך אפשר שיהיה בו ? איש אלהים זה איך יכול לטעות, ש"בשמונה פרקים ענין אספקלריא המאירה עי 26610 



חטא כזה הוא למעלה ? זהאחר שאין בו אף אחת מהסיבות שאפשר להן להביא את האדם ל, חטא 26611 

 26612 .מהשגתנו

רב הוא ההבדל בין חוטא אחד , אפילו היה החטא פשוט כפשוטו, כן ראוי לברר מי המה החוטאים האלה 26613 

כי גודל החטא ועונשו אינו נערך רק כפי צד המעשה , לחבירו לפי המדרגה הכללית שכל אחד עומד בה 26614 

אין צדקה משתלמת אלא לפי  (7ט"סוכה מ) ל"כדרך שאמרו חז, אלא גם כפי קרבת האדם לחטאו, שבו 26615 

כ אין החטא נערך אלא כפי נטייתו ורצונו "כמו, כלומר כפי נדיבות לבו וחפצו למעשה הצדקה, חסד שבה 26616 

חלוקים כאלה ישנם לאלפים , מזיד חייב לגמרי, שוגג מכופר בקרבן, אונס רחמנא פטריה לגמרי, בזה 26617 

 26618 .(.ח"ה י"ר) ז מבין אל כל מעשיהם"צר יחד לבם ועיש היו"כמ, ורבבות כפי קרבת הלב כן ערך החטא

כמה אחוזים , אלה שקיימו את כל התורה כולה, איזה ערך יש לחטא כזה, כ אם אבות העולם עשו חטא"וא 26619 

כמה , כמה אהבה ויראה, יותר נכון הוא לשאול כמה אחוזים של מצוה, של חטא נמצאים בחטא שלהם 26620 

ל בא וראה חיבתם של ישראל שעבירותיהם "יפה אמרו חזולכן , מידות טובות נמצאו בחטא שלהם 26621 

זיכתה את , הסיבה אחת שישבו השבטים ונטלו עצה על יוסף למוכרו, מביאות אותם לידי מעלות גדולות 26622 

ואם עבירה שלהם גרמה לכל העולם , שנמכר למצרים וכלכל את כל העולם בשני הרעב, כל העולם כולו 26623 

 26624 .כ"זכותם עאכו, שיחיו

כולך יפה , כ"זכותם עאכו, ואם עבירתם גרמה למצוה, העבירה של העגל, רם לפרשת שקליםאף כאן מי ג 26625 

כי גדלות של מקבלי התורה לא פסקה מהם גם בשעת העבירה של , (י"פסיקתא פ) רעייתי ומום אין בך 26626 

ורובם ככולם של כל אחד היה יראה ואהבה אמונה ונבואה , ולכן רק קליפה של עבירה היתה בעגל, העגל 26627 

כ "כי מצוה שבתוך העבירה ג, י עבירתם למצוה של שקלים"ולכן זכו ע, כל מידה טובה גם בעבירה ההיאו 26628 

 26629 .גוררת מצוה

וגדלות החוטאים שהגיעו , לכן כאשר נצרף יחד את מהות החטא מצד העדר כל סיבה המביאה לדבר רע 26630 

וגם על זה , של חטא הנה היה החטא שלהם רק שם, עמהם´ עד כי פנים בפנים דיבר ה, למעלת הנבואה 26631 

, קליפה של חטא זה נשארה לדורות, ן שם"ש הרמב"אבל לא חטא ממש כמ, נתחייבו בכל העונש הכתוב 26632 

מדקות של רע , ואדם בבחירתו עושה מכוח זה דבר שבפועל, דקות של דבר שבכוח הנחילו לבניהם 26633 

כי בשביל הבכוח , צריםואז מגלגל הוא בעבירה שלו חטא על יוצרי מ, הנמצא באוצר של טוב לרע גמור 26634 

 26635 .שלהם נתאפשר לזה לעשות רע זה בפועל

והרבה מצוות יכולות להתחדש , אבל מעלתם וגדלותם במקומה עומדת, כ צריכים לכפרה"ולכן הם ג 26636 

ל אומרים על "עד שחז, ומגדלותם זו נבנה עם ישראל, מהמעלות האלו הנמצאות גם בעבירות שלהם 26637 

כי כולך יפה רעיתי ומום , חות הגשמיות והרוחניות של כל העולםשעבירותיהם מביאות לכל ההצל, כולם 26638 

אבל , מעשים של חטא, אלא דברים חיצוניים, מום של מציאות, כלומר אין בעם ישראל מום אמת, אין בך 26639 

 26640 .(תורת אברהם)  .בקרבם פנימה ממלכת כהנים וגוי קדוש המה

 26641 

 26642 מאמר שעא

 26643 .(´א ח"דברים כ) רב עמך ישראל ונכפר להם הדםואל תתן דם נקי בק´ כפר לעמך ישראל אשר פדית ה

, דברות אלו עם כל העומק וההיקף שלהן, הדברות הראשונות אנכי ולא יהיה לך ששמעו מפי הגבורה 26644 

אבל , מתאימות הן למדרגתם הגדולה, (´ב´ ש א"שה) ר מנפשם"ועקירת יצה, קביעת תלמוד תורה בלבם 26645 

אזהרות כאלו ראויות , ח לא תנאף ולא תגנוב גניבת נפשלא תרצ, איך יתאימו הדברות האחרונות אליהם 26646 

 26647 ?ה ולא להיותר גדולים שבעם ישראל"הן להיותר פחותים שבאו

שהוא מפרש דאזהרות אלו נאמרו גם על מי שעומד , אבל בדברי התרגום יונתן מצאנו תשובה על שאלה זו 26648 

ר עבירה מאלו הכתובות כיון שיש אחד בעם ישראל שהוא עוב, בקהל ישראל יחד עם בעלי העבירה 26649 

אם יש רוצח אחד הרי כל הרואים אותו עוברים בלא , הרי כל עם ישראל עוברים בעבירות אלו, בפרשה זו 26650 

´ לא תרצח כיון שדבר ה, אלא משום האיסור עצמו, לא משום איסור של הסתכלות באדם רשע, תרצח 26651 

 26652 .ריהו בכלל הלאווכל המסתעף ממנו ה, נצחיות יש בו, הוא ואינו ציווי של שכל האדם

וגם דברים , י בכלל האיסור עצמו"דברים שהיינו חושבים אותם לסייגים וגדרים הרי המה לדברי הת 26653 

כל אלה והרבה , כ עניני הרחקות של מידת חסידות"וכש, שאינם שייכים לסייג וגדר כגון גזירה לגזירה 26654 

נו בעל תקנה וסייג אלא מבאר את כי התרגום יונתן אי, יותר מהם הרי המה כלולים כולם בלא תרצח עצמו 26655 

 26656 .וכפי הבנת המקרא כן הוא הביאור, התורה בלשון לועזית

ש ולא יקומון בניכון מן בתריכון וילפון לחוד הינון "כמ, האיסור של רציחה מקיף גם את הדורות הבאים 26657 

ד על קטנים "באו ל, ורק לאב על בנו, תקנת חכמים הוא, חיוב החינוך אינו מדאורייתא, למיהוי עם קטולין 26658 

ולא רק , י אומר כי באיסורים אלה הוא מן התורה"והת, (א"שבת קכ) של אנשי דורם לדעת התוספות 26659 

כיון שאיסור זה של רציחה מחייב לשמור את , ובזה נבין גודל ההרחקה, לדור זה אלא לכל הדורות הבאים 26660 



רחק מהעון לא רק שבעים הרי צריך הוא להת, הבנים ובני בנים עד סוף הדורות שלא יכשלו בעון זה 26661 

 26662 .שערים לחטא אלא כל מה שיש בידו להתרחק ממנו

הובא ) יש לו מקור בספרי, חידוש גדול זה כי חטאים של הבנים ובני בנים הרי המה חטאים של האבות 26663 

, כפר לעמך ישראל אלו החיים, המבאר את הכתוב בפרשת עגלה ערופה, (ד"רפ´ ח סי"י בטור או"בב 26664 

, נמצינו למדים ששופך דמים חוטא עד יוצאי מצרים, מגיד שהמתים צריכים כפרה, םאשר פדית אלו המתי 26665 

, י שההורג הזה מגלגל בעון זה אפילו על אותם שמתו מאותו היום עד שיצאו ישראל ממצרים"ומבאר הב 26666 

דכל ישראל ערבים זה , על מנת כן פדיתנו שלא יהיה בינינו שופכי דמים, ´דדריש בתר הכי אשר פדית ה 26667 

וזה עבר על כן נעשים גם המתים ערבים , ועל מנת כן נפדו שלא יהא בם ובזרעם שופכי דמים, הוא לזה 26668 

 26669 .ש"ועל זה סמכו העולם לנדור צדקה בעד המתים כי מועיל הצדקה לכפר על המתים עיי, עליו

כי כך נצטוו יוצאי מצרים שלא תהיה עבירה של , י"מדברי הספרי ראיה גמורה היא לחידוש של הת 26670 

הרי זה גם חטא לאבות אבותיו , ואם חטא אחד בסוף כל הדורות, חה בהם ובבניהם עד סוף כל הדורותרצי 26671 

כי אם לא היה עון זה אצלם בכוח לא היו יכולים , וכל הדורות כולם צריכים כפרה, עד יוצאי מצרים 26672 

 26673 .דורות שאחריהם לעשותו בפועל

בכולן , של עריות וגניבה ועדות שקר וחמדה אלא גם בלאוין, י אין זה רק בלאו דרציחה"ולפי דברי הת 26674 

כי הלאו נצחי הוא ומקיף , שכל ההרחקות האלו נכללות בלאו עצמו, הוא מבאר את אופן הציווי בדרך זה 26675 

לא שנא אב חטאת לא שנא , ש לענין שבת תולדותיהן כיוצא בהן"כמ, את כל דבר השייך לאותו איסור 26676 

כי התולדה והאב דבר אחד הם , (.´ק ב"ב) דת סקילהלא שנא אב סקילה לא שנא תול, תולדת חטאת 26677 

הלכה היא שתולדותיהן כיוצא , וכן בניזקין אם האבות והתולדות שוים המה בגדריהם, שביתה של מלאכה 26678 

 26679 .(.´שם ג) ´כפי המוכח מסוגיית הגמ, בהן

בנת פנים והל, ז"ולא רק התולדות כעצי אשרה לע, כ גם באיסורים אלה כל התולדות כאיסור עצמו הן"וא 26680 

אלא אפילו , שהדין בהם יהרג ואל יעבור כאותן עבירות עצמן, ותספר עמו מאחורי הגדר בעריות, לרציחה 26681 

אין זה סייג וגדר אלא היקף של הלאו , י גם הן נכנסות באיסור העבירה עצמה"אותן הרחקות הכתובות בת 26682 

 26683 .עצמו

כמבואר שכל לאו שבתורה כולל נצחיות התורה , מדברים אלה רואים נצחיות התורה ונצחיות האדם 26684 

ונצחיות האדם נראה מהשייכות של יוצאי מצרים לכל הדורות , ומקיף דברים הרבה לאין שיעור 26685 

כל המעלות שרכשו אבות העולם לא לעצמם , יודעים אנו שמעשי האבות סימן הם לבנים, שאחריהם 26686 

נקראים המה בכל , אל כולואברהם קנה אמונה בלבו ונקבעה בלב עם ישר, רכשו אלא לכל הדורות כולם 26687 

רכש לו אברהם מידת החסד ונמסר החסד , דור ודור בכל תקופה ומצב בשם של מאמינים בני מאמינים 26688 

 26689 .וכן מעלות רבות, סימן הוא באומה גומלי חסדים בני גומלי חסדים, לעם ישראל כולו

והנחילו אותה לדורי , הז קנו בנפשם מידת הבוש"וכן דור מקבלי התורה השיגו הכרה ביראת הרוממות ועי 26690 

אבל מעולם לא עלה על דעתנו שכל אחד מישראל יש לו , סימן הוא מידת הביישנות לעם ישראל, דורות 26691 

אבל לפי דברינו נמצא כי כל אחד מישראל אם , כוח גדול כזה להנחיל לדורי דורות את אשר רוכש בנפשו 26692 

ובשביל זה מועיל להם , יא כפרה עליהםעד שצריך להב, הוא חוטא מגיע הוא בחטא שלו עד יוצאי מצרים 26693 

וכמו כן הוא בונה יסוד , כי במידה שהחטא נוגע להם כן יכולה הכפרה להגיע אליהם, הכפרה שהוא מביא 26694 

 26695 .כ"ואם במידה רעה כך במידה טובה עאכו, לחטאים של דורי דורות שאחריו

עד יוצאי , (.ד"רין קסנהד)א  ש ברא מזכה אב"בכל דבר טוב שאדם עושה מזכה הוא את אבותיו כמ 26696 

כל חסד קטן שאדם עושה הריהו מגיע לחסד של אברהם , ואולי עוד יותר כי מידה טובה היא, מצרים 26697 

ויחד , (7´כתובות ח) א שגמל חסדים"ש גומלי חסדים בני גומלי חסדים המחזיקים בבריתו של א"כמ, אבינו 26698 

 26699 .(ורת אברהםת)  .עם זה הוא מנחיל דבר טוב זה לדורי דורות עד ימות המשיח

 26700 

H 26701 

 26702 כי תצא

 26703 מאמר שעב

 26704 .(´א י"דברים כ) אלהיך בידך ושבית שביו´ כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה

בן אדם ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש לך , ל"מיחוד המעשה כתב וז´ בעל חובת הלבבות בפרק ה 26705 

ומן החזק , די הידידותאתה ישן לו והוא ער לך לבש לך בג, הנמסך בכוחות נפשך, בעולם הוא יצרך 26706 

ולערבב את נפשך במחשבות כזבים , ולשבש מה שנתברר לך, שבשלוחיו שישתדל לספק עליך אמיתתך 26707 

ואם תהיה נזהר ממנו ותזמין לו שלוחי , ויספק עליך מה שנתברר לך מאמונתך ודתך, וטענות שקרים 26708 

אל , מת זולתו ממלחמתוכ אל תטרידך מלח"ע, ´תנצל ותמלט ממנו בעזרתו ית, שכלך להלחם אתו בהם 26709 



, כי המעט מן האמת ינצח הרבה מן השקר, כי עיקר כוונתו לאמת השקר, יבהילך דברו ואם עצמו חייליו 26710 

 26711 .ש"כאשר המעט מן האור דוחה הרבה מן החושך יעו

שלוחי השכל ´ פי, י מלומדי מלחמתה של תורה"רש´ פי, (´ש ג"שה) כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה 26712 

, כי אם תהיה אמונתו שלמה בדעת חזקה, וצה לספק ולערבב דעת האדם באמונה ודעותלדחות בקל מה שר 26713 

כי מי , ה ישלם לעתיד רק נדבה וחסד"כי כל השכר שהקב, יבין היטב חיוב עבודת השם ברצון ובהכרח 26714 

חשוב בלבבך אילו אדם היה עושה עמך בחייך תיקון האברים ותיקון השבעים כוחות , הקדימני ואשלם 26715 

ומה , בכל כוחו´ הלא אין די לעבוד אותו ית, (א"ישעיה י) א על"כמבואר בהגר, לשלמותו שיש באדם 26716 

 26717 .מה שישלם לו שכר בלתי תכלית לעתיד לבוא, אבל נדבה וחסד גדול לאדם, צריך שכר אחר

´ ע, ה גידים"ח אברים ושס"ש רמ"ומכ, ואילו יצוייר שיש בעולם רופא שיוכל לעשות אבר אחד באדם 26718 

ש בהשכר הנפלא והנשגב בלי תכלית "ומכ, שאנו חייבים לו ברצון´ היש קץ לעבודתו ית, יםכוחות רוחני 26719 

וזהו , אינו רק חסד גדול´ נתבונן בזה היטב איך שהשכר עבור עבודת ה, בעולם שכולו טוב וכולו ארוך 26720 

עליך כי השונא הגדול היותר חזק אורב ´ פי, אלהיך בידך´ שנאמר כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה 26721 

, וסדר מלחמת היצר כך הוא, הוא יצרך הרע אשר לבש לך בגדי ידידות לשרשך מארץ החיים, בלי הפסק 26722 

 26723 .צריך להכין שלוחי השכל לסתור טענות הכזבים ודמיונות שקרים שבאו עליך

כי הובטחנו בתורה מקרא מפורש ואתה , ואל ימס לבבך ממנו, אם רק תכין היטב לבך, ואל יבהילוך דבריו 26724 

כדי שידמה לו שהוא חלוש באמונה , וכל מגמתו רק לבלבל דעת האדם בדמיונות כוזבים, ל בותמשו 26725 

´ ן פר"ועיין רמב, כידוע דברי המכילתא, ו יוכל להחמיץ"ז נותן שאור בעיסה וח"ועי, ויתחיל להרהר 26726 

 26727 .ן עיקר גדול למוסר"כי זה הרמב, בשלח בשעה שראו פרעה נוסע אחריהם

ו אל משה המבלי אין קברים במצרים מאחר שנתנו שאור בעיסה באו להם אצל ויאמר, ל"ן ז"ל הרמב"וז 26728 

והיה דעתם לומר כי , ר"ושאור שבעיסה הוא היצה, אמרו לו הלא זה הדבר אשר דברנו אליך, משה 26729 

וכאשר ראו שלא היה חוזר אבל היה נוסע וקרב , לתת בלב פרעה לשוב מאחריהם´ מתחילה צעקו אל ה 26730 

ונכנסה בלבם מחשבה רעה להרהר אחרי משה כאשר בתחילה , קבלה תפילתנואז אמרו לא נת, אליהם 26731 

 26732 .(העורך) ,ש"ד יעויי"עכ

וכבר , צריך לזכור תכף כי זה רק דמיון וטענה כוזבת, ו איזה דמיון מהיצר"כ צריך האדם כשיבוא לו ח"ע 26733 

יעזור לנו כמו  ת"והשי, וצריך להכין תכף שלוחי שכלו לבטל טענות הכוזבות, הובטחנו ואתה תמשול בו 26734 

´ א´ ונתנו ה, חרבו על ירכו היינו שלוחי השכל, אם רק נצא למלחמה עליו בשלוחי השכל, שהובטחנו 26735 

 26736 .ל"בידך כנ

ראשית אם יאמר לנו אדם כי , כי האמונה פשוטה מאד אם רק יעיין היטב בשכלו, והנה יש לנו לדעת 26737 

הרי צחוק עשה לנו השוטה המדבר , מןעשה את עצמו בלי או, המחט הקל הזה אשר ראשו חד וסופו נקוב 26738 

, כ אם יאמר לנו על כלי מורה השעות שכל הגלגלים וכל מה שיש שם"ועאכו, הזה ולמשוגע יחשב לנו 26739 

ש עולם מלא בחכמה וגבורה "ומכ, הלא יותר צחוק יהיה לנו, כולם עשו את עצמם בלי כוונת ומעשה אומן 26740 

י "לגלים שכל מה שיסתכלו החכמים בהם עש עולם הג"ומכ? היש יותר צחוק מזה, שמעצמו נעשה 26741 

אשר ברא אותם ´ והוא ית? היש מסודר בלי מסדר, מיקראסקאפין יותר מבהיל גודלם וסדרם הנפלא 26742 

 26743 .ומנהיג על ידם עולמו כרצונו, וסדרם כרצונו

 26744 כי העולם, ראיות חזקות שאין להזיז אותן´ הניחו ג, והנה הפילוסופים היותר גדולים כאריסטו וכדומה לו

אם יקרה לפעמים אדם ´ פי, כי המקרה לא ירבה´ הא, נברא במכוון עמוק מאד מאד כראוי לבלי תכלית 26745 

, אבל לא נוכל להאמין כי האדם מוצא מציאות יקרות תמיד, זה יכול להיות מקרה, מוצא מציאה יקרה מאד 26746 

אי אפשר במקרה רק וזה , וענינים שונים הרבה מאד, ומעתה הלא אנו רואים כי העולם גדול מאד, זה הבל 26747 

 26748 .במכוון

אבל שימצא בית , יכול להיות שמוצא בית ליכנס שם, כאשר נראה אדם תועה בדרך, ועוד ראיה שניה 26749 

וכל הכנות המצטרך לאדם , ואנשים בהם כרצונו, כך וכך חדרים כרצונו בלי מגרעת, מכוון כרצונו דוקא 26750 

ורפואות לכל חולי , הכמוסה בהם יבין יותר חכמה, כל מה שיעמוק בהם יותר, הכל בחכמה נפלאה 26751 

 26752 .הרי שתי ראיות חזקות, זה אי אפשר בלי מכוון, ורופאים מחוכמים בהם

אי אפשר שיחשוב כדי , כגון מי שאבד כיס מעות, ראיה שלישית מקרה לא יוכל להיות מכוון לתכלית 26753 

כגון , לית זה לזהוהנה אנו רואים כי כל עניני העולם תכ, כי הלא אבד במקרה, שיהא למוצא להשיא בתו 26754 

וכן מתכת , והזבל לזבל שדות, והעור לעשות כסות, והבהמה לתכלית עבודת האדם, העשב לאכול לבהמה 26755 

הארכתי , השמש להאיר וכהנה רבות, ואילנות לשריפה ולבנות בתים, לעשות גרזן ולקצוץ בו אילנות 26756 

כי כל זה כלול , (´שית שער אברא) ל"וכתב העקידה ז, בביאורם להקל על המעיין והעיקר להשיב אל הלב 26757 

 26758 .´מה רבו מעשיך ה, בתורה בקצרה



ש אנחנו עם בני ישראל אשר "ומכ, כי יש בורא ברא עולמו בתכלית, ז הרי מונח בעליל בשכל האדם"ועפי 26759 

ולא די זאת אשר קבלנו איש מפי , ונתן לנו תורה בפרסום גדול בכל העולם, בסיני´ עין בעין ראינו דבר ה 26760 

, (ו"אבות פ) אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, ת בכל דור ודור התורה מכרזת ואומרתאף גם זא, איש 26761 

 26762 .בראיות עצומות אין מספר, כי הרי אתם רואים שכל דבריה שדיברה מראש הרי נתקיים עד היום הזה´ פי

רות באופן שהאדם היותר גדול יוכל ליפול בעבי, ת באדם היותר גדול חלק שפל מאד"והנה לולא ברא השי 26763 

וכוח היצר , כ באדם"ולכן ברא שפלות ג, לא היה מקום לשכר ועונש, חמורות בשביל דברים קטני הערך 26764 

אך אם יהיה לבן חיל ויהיה ממלומדי מלחמה של , גדול מאד למען יוכל לצוד נפשות בדברים קטני הערך 26765 

ואתה , אלהיווישען ב, להכין שלוחי השכל לסתור טענות כוזבות מדומות של היצר בכל פעם, תורה 26766 

 26767 .כי האמונה ברורה מאד, בודאי ינגף היצר לפניו ויעלה מעלה מעלה, תמשול בו

אבל , והנה ונתנו מיותר כי אחרי שנאמר ושבית ודאי נתון בידו, ושבית, ונתנו, ומדוקדק כן בפסוק כי תצא 26768 

, קטני הערך כי היצר תקיף ממנו לצוד נפשות היותר גדולות בדברים, בא לרמז כי לא יסמוך על חכמתו 26769 

האחד כי תצא , תנאים יש´ אבל ב, כדי שיהיה שכרו מרובה מאד, בשביל חלק השפלות שיש באדם 26770 

והיינו , שהובטחנו ואתה תמשול בו´ ית´ והשנית כי תבטח בה, היינו אויבך היותר גדול, למלחמה על היצר 26771 

לבטל ולסתור הדמיונות  היינו שלוחי השכל נגדו, כ הוא צריך להכין כלי קרב"וא, בידך´ א´ ונתנו ה 26772 

יעזור ´ ית´ ה, י שתי הבחינות דוקא"וע, אבל דוקא עם שלוחי השכל להשען באלהיו, והבלבולי הבל שלו 26773 

 26774 .(ז"ר´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .ר"י אכי"לנו בתוך כ

 26775 

 26776 מאמר שעג

 26777 .(´א י"דברים כ) אלהיך בידך ושבית שביו´ כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה

אוי לי מיוצרי אוי לי , ל על הפסוק ויצר שנכתב בשני יודין"ש חז"כמ, ה תמידיתהאדם נמצא במלחמ 26778 

אולם אם יאזור חיל ויגייס מיטב כוחותיו , אם ישב באזלת יד ישאר באפס תקוה, (7א"ברכות ס) מיצרי 26779 

כי , ויש לדבר רמז ממקרא זה, אז יזכה לסייעתא דשמיא להשתחרר מעול יצרו, להדוף את שונאו הגדול 26780 

אלהיך בידך יזכה לעזר ´ אז ונתנו ה, שעושה כמיטב יכולתו להלחם נגד יצרו, למלחמה על אויביךתצא  26781 

 26782 .(7´קידושין ל) ה עוזרו אין יכול לו"ש אלמלא הקב"כמ, ´ה

משתדלים אנשי הצבא מכל צד להיוודע סודות הצבא של , כאשר שתי מדינות נלחמות אשה עם רעותה 26783 

כמו כן במלחמת , לדעת במה להתגונן מהם ואיך להתגבר עליהםשיוכלו להכיר את טיבה כדי , השניה 26784 

ל שבעה שמות "על כן מנו לנו חז, היצר עלינו להכיר את השונא במה כוחו יפה ובאלו שיטות נוקט בהם 26785 

סוכה ) צפוני, אבן, מכשול, שונא, טמא, ערל, רע, ר שבהם יש להבין תכונתו ואופני פעולתו"של יצה 26786 

 26787 .(ב"נ

חדא התאוות הנסוכות , ר"שישנן שתי בחינות ליצה, ל מסביר"י סלנטר זצ"להגרוהנה באגרת המוסר  26788 

ל גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות "ש חז"כמ, בתוך האדם המתסיסות אותו לעבירות בבחינת שאור 26789 

ר "ויש לומר שעל שם התאוה נקרא יצה, (ז"ברכות י) ומי מעכב שאור שבעיסה ושיעבוד מלכויות, רצונך 26790 

משום שמנעוריו שואף האדם לערב , (´בראשית ח) ם הפסוק כי יצר לב האדם רע מנעוריובשם רע על ש 26791 

 26792 .לשעתו

ומביאה אותו לידי עבירות אשר , ר כמין רוח טומאה האופפת את האדם"אולם ישנה עוד בחינה של יצה 26793 

הור ולמדוהו מן הפסוק לב ט, טמא´ ויש לומר שמחמת בחינה זאת נקרא בגמ, אין בהם שום הנאה גשמית 26794 

ויש להסביר שדוד המלך שאמר פסוק זה כבר ניקה את , (סוכה שם)א  ברא לי אלהים מכלל דאיכא טמ 26795 

שלא היה ´ ולכן אמרו בגמ, וכמו שהעיד על עצמו ולבי חלל בקרבי, עצמו מכל שמץ של תאוה בהמית 26796 

רוח טומאה שלא תתלבש בו , על כן היה דוד מתיירא רק מבחינה זאת, (7´ז ד"ע) ראוי דוד לאותו מעשה 26797 

דוגמא לעבירה כזו הוא , ה שיתן לו לב טהור"ועל כן ביקש מהקב, להעבירו על דעתו ולהכשילו בחטא 26798 

 26799 .(´קהלת י) ש ואין יתרון לבעל הלשון"וכמ, לשון הרע אשר אין בו שום הנאה או תועלת גשמית למדבר

ואחד , בחינות אחרותאולם חוץ משני השמות האלה ישנם עוד חמישה שמות ליצר הרע המורים על עוד  26800 

י שהיו ביניכם בעלי לשון "ז ע"ה בעוה"אמר הקב, ואיתא במדרש, מהם הוא אבן המורה על חוסר הרגשה 26801 

והסירותי את לב ´ שנא, אבל לעתיד לבוא שאני עוקר יצר הרע מביניכם, הרע סלקתי את שכינתי מביניכם 26802 

משמע מזה שלשון הרע קשור גם , (´ה´ ר ו"דב) אני מחזיר שכינתי ביניכם, (ו"יחזקאל ל) האבן מבשרכם 26803 

שאילו כן , והיינו משום שאינו מרגיש כלל צערו של חבירו במה שמדבר עליו, ר של אבן"לבחינת היצה 26804 

 26805 .בודאי היה נמנע מזה

ואף שכל הגוים , והוא מדתו של עמלק אשר אחריתו עדי אובד, ר הזה של לב האבן הוא חמור ביותר"יצה 26806 

ואיתא במשנה שאין הערלה קרויה אלא לשם , (´ירמיה ט) ל הגוים ערליםש כ"יש בהם ערלות הלב כמ 26807 

בכל זאת עמלק עולה על כולם שהוא בבחינת אבן שאינו מקבל כלל יראת , (7א"נדרים ל) עובדי כוכבים 26808 



הוא אשר אמר , ולא עוד אלא שהוא מקרר ומצנן אחרים מיראת שמים, ש עליו ולא ירא אלהים"כמ, שמים 26809 

, שהיו העובדי כוכבים יראים להלחם בכם, י לשון קור"ופירש רש (ח"ח י"כ) דרךהמקרא אשר קרך ב 26810 

 26811 .´ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים משל לאמבטי רותחת וכו

 26812 על עמלק כתוב ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד, ם יהיה תיקון"ועל כן אף שלשאר אומות העכו

מאיש ועד אשה , י מהספרי"מתחת השמים ופירש רש ולכן נצטווינו תמחה את זכר עמלק, (ד"במדבר כ) 26813 

 26814 .כ"שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה לומר בהמה זו משל עמלק היתה ע, ועד יונק משור ועד שה

, עדיין נדבק בו הטומאה הזאת של צינון הלבבות, ויתכן הטעם דכל דבר שרק היה בשליטתו של עמלק 26815 

ולכן נתחייבו לאבד , נים את צורותיהם בכישוף לצורות בהמותל שבני עמלק היו מש"ולפי מה שאמרו חז 26816 

יתכן שיש בזה רמז שאפילו כשמעמיד פני כבש או גדי דהיינו של , (מובא ברבינו בחיי) גם בהמותיהם 26817 

ש "אלא נקשה את לבנו לזכור את שחיתותו וכמ, לא נחוס עליו משום ששבע תועבות בלבו, מסכן ונרדף 26818 

 26819 .שנצטווינו לזכור מעשיו הרעים של עמלק כדי לעורר איבתו ,(מלכים´ ה מהל"פ) ם"הרמב

ולדלות ´ שאינו קובע זמן לעסוק ביראת ה, ישראל על הטמטום שיש באדם´ באגרת המוסר מתפלא ר 26820 

שיסיח האדם דעתו , דבר כזה אין לו שום עמית וריע במילי דעלמא, מהאמונה הטמונה בלב הישראלי 26821 

ומסיק שם שהיצר הרע אורב לאדם , נות ולבדוק את הדרכים להנצלמאיום המרחף נגדו מבלי לערוך חשבו 26822 

 26823 .כדי למנוע ממנו למצוא רפואה למכתו, לבל ירגיש את חטאיו ויבחין את חסרונותיו, לשים לבו לאבן

ה לא "אמר הקב, ´והוא מעין מה שאמרו בגמ, זה עשרות בשנים שאנו נמצאים תחת יצר הרע הנקרא אבן 26824 

ר זה "יצה, (א"שבת ל) אלא שלבם בריא להם כאולם, ן ועצבין מיום המיתהדיין לרשעים שאינן חרדי 26825 

ואינו תופס כלל שעליו לעמוד , עד שנהפך הלב לאבן, מרדים את החושים ומקשה את הלב באופן תמידי 26826 

 26827 .על נפשו ולהמלט כצבי מיד

אפילו יהיה , שהתורה משולה לאש ומים´ ואיתא בגמ, ברם נגד כל מיני יצר הרע ניתנה לנו תורה תבלין 26828 

ושולטת על  (ג"ירמיה כ) ´ש הלוא כה דברי כאש נאום ה"כמ, יצרו קשה כברזל הלא התורה נמשלה לאש 26829 

דהיינו הדמיונות ומרככת המידות הרעות עד , פירוש דאש התורה שורפת כל מיני עופות הפורחות, הברזל 26830 

ן ולקרר ולמנוע כל משום שכל עצמו בא לצנ, ר של לב האבן אינו מגיב לאש"אבל יצה, שנמסים 26831 

 26832 .התרגשות והתלהבות

אם אבן הוא נימוח דכתיב הוי כל צמא לכו למים וכתיב , (7ב"סוכה נ) ל"ר זה אמרו חז"על כן נגד יצה 26833 

י לימוד "כאן צריכים כבר לסבלנות מרובה שישחק לב האבן לאט לאט ע, (ד"איוב י) אבנים שחקו מים 26834 

ואיתא שם , (´סוטה ה)א  בשר כתיב בו ונרפ, ´ו בגמוכבר אמר, עד שסוף סוף יהפך ללב בשר, התורה 26835 

י כבשר שהוא רך ולא "ופירש רש, אמר חזקיה אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשר 26836 

 26837 .כאבן שהוא קשה

כוחה של תורה לטהר את האדם אפילו מהשפעת טומאת עמלק המצננת את הלב ומרדימה החושים  26838 

ויגיע להרגשה נכונה , ת ימצא שבהמשך הזמן עמל התורה ישא פריואם אך יתאזר בסבלנו, הרוחניים 26839 

 26840 .(המוסר והדעת)  .ואז יזכה לתפילה דרך תחנונים ותהיה תפילתו נשמעת, למרות האווירה הכללית

 26841 

 26842 מאמר שעד

 26843 .(א"א י"כ) וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה

, העונש הקשה על בן סורר ומורה שהוא כמעט ילד, רההיתר של יפת תוא, פרשה זו נפלאת היא בעינינו 26844 

ואכילת תרטימר בשר וחצי לוג , שבעיניו איננה נחשבת לגניבה, והעבירה שלו היא גניבה משל אביו ואמו 26845 

ועלינו ללמוד מזה כי לא כמחשבותינו מחשבות ! ועל חטא כזה הוא נידון בסקילה החמורה והנוראה, יין 26846 

אלא , היינו כי אין כאן ענין של עונש על חטא, מות זכאי ואל ימות חייבואמרה תורה י, שמו´ הבורא ית 26847 

, על הבן הזה המתיצב על דרך לא טוב´ ויש כאן ענין של רחמי שמים וחסד ה, הגיעה תורה לסוף דעתו 26848 

ומוטב שימות זכאי ולא ימות מיתה עולמית , ומה טעם לחייו חיי ליסטים ורוצח, וסופו ללסטם את הבריות 26849 

 26850 .ב"בעוהז ו"בעוה

אלהיך ´ והוא רואה בעיניו את השגחת הבורא ונתנו ה, והוא הדבר ביהודי היוצא למלחמה מלחמת קודש 26851 

ובשעה זו הוא נכשל ביפת תואר ואיננו יכול , יוצא בראש צבאות ישראל ולוחם את מלחמתו´ שה, בידך 26852 

, לוחם ומוסר את נפשו ושכנגדו הוא, בת השונא הרוצה להשמידנו, וחושק בבת אל נכר, להתגבר על יצרו 26853 

ומצננת את יצרו שפחז , ומחפשת עצות איך להציל את החוטא הזה, ק איננה זורקת אבן אחרי הנופל"ותוה 26854 

 26855 .וקובעת כללים וסייגים כדי שעל ידם יסור מדרכו הרעה וישלחה לנפשה, עליו

והיא פוקדת , תועוד זאת התורה הקדושה דורשת ממנו יחס אנושי לגוייה שהכשילתו בעבירה חמורה כזא 26856 

כי גם המטרה הנעלה להצילו מבת אל , עליו ומכור לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עניתה 26857 

ומזה אנו , ואסור לו להתיחס אליה באכזריות למוכרה להתעמר בה, איננה מקדשת את האמצעים, נכר 26858 



נותן יד לפושעים  והוא, שידו פשוטה לקבל שבים, וחסדיו המרובים עם בריותיו´ לומדים את דרכי ה 26859 

 26860 .להוציאם משאול תחתית

אזי יש דין וחשבון אחר לגמרי , ומאידך כשאדם מתייצב על דרך לא טוב ואין תקוה שישוב מדרכו הרעה 26861 

על כל אחד ואחד לחשוב את חשבונו , ובימי הדין והרחמים, ימות זכאי ואל ימות חייב, ´וגם זה מחסדי ה 26862 

ולכן דינו למות , ו הוא מתייצב בדרך לא טוב"או ח, למשכיל אם הוא הולך בדרך העולה בית אל למעלה 26863 

שהוא מחלק בין בן סורר ומורה לבין , ה אלא לפי מעשיו"בד (ז"ה ט"ר)א  "ועיין במהרש, זכאי ולא חייב 26864 

 26865 .(למען אחי ורעי)  .ש סופו של בניו"ישמעאל שלא נידון ע

 26866 

 26867 מאמר שעה

 26868 .(א"א י"כ) שהוראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לא

ת הוא משום שלא "יתכן לפרש שכיוון שכל עיקר יפ, (.ב"קדושין כ) בה ולא בה ובחברתה, וחשקת בה 26869 

כ צריך שיהיה חושק בה עד שיש לחוש שאם לא יתירוהו לו ישאנה "א, ר"דיברה תורה אלא כנגד יצה 26870 

א לאהוב שתים "א כי, ושיערה התורה כי אם חושק בשתים ניכר שאין חושק באמת בכל אחת, באיסור 26871 

, ועלי תשוקתו´ א במדרש חזית ז"וזש, בה ולא בה ובחברתה, ת"ולכן באופן זה אין נוהג היתר יפ, כאחת 26872 

 26873 .(תורה תמימה) ולא בעוד דבר זולתו, מלמד שאין תשוקתו של ישראל אלא באביהם שבשמים

ותורתו לא תהיה ת "שאהבתנו להשי, ובעיקר ללומדי תורה ותאבי הדעת, ומכאן לנו לימוד והוראה 26874 

איש אמר , הוא קיפוח נורא בכל ערכנו והווייתנו, וכל פיצול ופיזור שברגשותינו הדקים, מחולקת לחצאין 26875 

פ לא "ל עה"ן ז"ש הרמב"וכמ, וכל שלמותו של האיש הוא בדבקות הלב בענין אחד, רחמנא ולא חצי איש 26876 

בקשר אמיץ שלא יפרד מכם  חשק שנקשר עמכם, ל"בכם ויבחר בכם וז´ מרובכם מכל העמים חשק ה 26877 

וכשם שהחישוקים מהדקים את החבית שלא תתפורר , (´ואתחנן ז) ל"כלשון וחשוקיהם כסף עכ, לעולם 26878 

, צריך שיתפשט בכל גופו ובכל בתי נפשו, כן החשק של האדם בתורה, ושתהיה בית קיבול לכל הראוי לה 26879 

 26880 .יוכל אבריו ירננו לאל ח, ולא ידלג אף על פינה אחת מסתרי לבו

ואם האדם הוגה בתורה ולבו פנוי , תחלש איכות הכוחות, אם האדם מפצל את כוחותיו לענינים רבים 26881 

הרי ההרהורים האלה מחלישים את כוח , למחשבות היאך להתעשר עם אלו המצליחים בשוק החיים 26882 

היאך יכול להתעשר בתורה כשמחשבותיו להוטות אחרי , את כוח ההצלחה וההעמקה בים התורה, החשק 26883 

 26884 .ואנחנו נצטווינו והגית בה יומם ולילה בה ולא בחברתה, האושר הגשמי

ואתחנן ) ל"ל שלא יהא לבך חלוק עכ"י ז"רש´ ופי, אלהיך בכל לבבך´ ק ואהבת את ה"ולכן הזהירתו תוה 26885 

ואהבת התורה לכמה ´ כן אין לחלק את אהבת ה, וכשם שאין לחלק את המים ולפוררם לחתיכות, (´ו 26886 

אמר , ל בכל לבבכם"ש ז"וכמ, והתורה נמשלה למים, וגדים וסותרים אחד את משנהודרכים וכיוונים נ 26887 

ה "אחד לפני הקב, י בא הכתוב להזהיר את הכהנים בשעה שעובדין עבודה שלא יהא שתי לבבות להן"ראב 26888 

 26889 .(´תנחומא תבוא ב) ל"ואחד לדבר אחר עכ

ובכל , בכל לבבו´ ושואף לאהבת ה והוא אומר שהוא מתמסר, כל הנכנס למשימות התורה ותפקידי היראה 26890 

אמנם יש ותהליך , הריהו עושה שקר בעצמו ובכל מהותו והווייתו, זאת הוא מפנה לבו לדברים אחרים 26891 

כ האהבה "ואח, בתחילה בחלק אחד מן הנפש, ת מתחיל מן הקל אל הכבד"ההתקרבות האמיתית להשי 26892 

 26893 .וזוהי תופעה מבורכת ורצויה, מתפשטת וחודרת לכל האדם

, בתחילה מאחת מעיניך, ר יונתן"ר שמואל בר נחמני א"א, לבבתני באחת מעיניך, תני אחותי כלהלבב 26894 

ולבסוף נתקרבו בשתי , ה בעין אחת"ל שבתחילה נתקרבו להקב"ר, (.ח"שבת פ) לכשתעשי בשתי עיניך 26895 

, ניוכי כשאדם מביט בתורה באחת מעי, והיינו התקרבות מלאה ושלמה כאדם המביט במלוא עיניו, עינים 26896 

וכידוע שהעגל נולד מאלו , הרי סוף כל סוף ימאס לו ויכשל וקלונו יתגלה ברבים, ולבו חלוק לדבר אחר 26897 

 26898 !ואין האהבה ניתנת לחצאין´ שלבם היה חלוק באהבת ה

בכל כוחו משמע , (ט"שבת קי) ל כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו קורעין לו גזר דינו"א ז"וזש 26899 

ומכוונן כלפי גדלותו ורוממות שם , הוא משעבד ומרומם את כל תשוקותיו, םבכל נימי נפשו הפנימיי 26900 

ואין אוהב , ת"והנה ברגע התרוממות זו הריהו נעשה אוהב ודבק בהשי, ש בכל העולם כולו"כבודו ית 26901 

ת עונה גם לו שיסורו ממנו כל "הרי השי, ת"וממילא אם העונה בכל כוחו מתדבק בהשי, ודבק נדחה מפניו 26902 

פ "עה, ל"ן ז"ש הרמב"וכמ, וכל הדינין מתעברין מיניה, והוא נעשה בן חורין, שהיו צפויים לוהגזר דין  26903 

והטעם רב , וטעם בכל מאדך כלומר מאד מאד, אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך´ ואהבת את ה 26904 

 26905 .ל"רב אהוב אותו עכ

והוציאם , תקנאים בול והעשיר והיו התלמידים מ"י שיצא לחו"ל על אחד מתלמידי רשב"וסיפרו חז 26906 

ל אבל דעו כל מי "א, מיד נתמלאה הבקעה דינרי זהב, לבקעה מחוץ לעיר ואמר בקעה בקעה הוציאי דינרין 26907 

ב "ר פקודי נ"ר שמו"מד) מיד משכו ידיהם ולא לקחו כלום, ב הוא נוטל"חלקו של עוה, שהוא נוטל עכשיו 26908 



הריהו מחסר וממעיט ומקפח את חיי , ז"כי אם האדם מפנה את לבו ומקנא במצליחים בעניני עוה, (´ב 26909 

ז היפה מכל חיי "של הקורת רוח של התשובה לכל הקיפה ומובנה שבעוה, ב"הרוח הנעלים של העוה 26910 

 26911 .ב"עוה

מפני שנראה כמי , ל"ופירש רבינו יונה ז, היוצא מבית הכנסת אל יפסע פסיעה גסה (´ברכות ו)א  וכן אית 26912 

ויש לו לשמוח , בית הכנסת הוא בית התפילה היא המנוחהוהוא הפך ש, שיוצא מן הטורח אל המנוחה 26913 

והאמת הוא , הליכה כזו מגלה שכל שהותו בבית הכנסת היתה עליו לטורח ולמשא, ל"בישיבתו בה עכ 26914 

, וההתלבטות בשוק החיים בצרכים הגשמיים הוא הטורח, היא המנוחה והמרגוע´ ההיפך שהשהייה בבית ה 26915 

 26916 .והוא הכובד

, אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה, לא יחשוב לא באשתו ולא בבניוו, מלכים´ ם ה"וברמב 26917 

ולא עוד , אל ירך לבבכם´ שנא, ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה, וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה 26918 

הרי זה כמי , ואם לא נצח ולא עשה מלחמה בכל לבו ובכל נפשו, אלא שכל דמי ישראל תלויין בצווארו 26919 

אם במשימה של מלחמה ונצחון לא יתכן אלא אם כן בריכוז החלטי בנקודת , ל"הכל עכששפך דמי  26920 

 26921  .ותורתו´ כ בנקודת אהבת ה"עאכו, ובהתבטלות גמורה לכל שאר ההרגשות הטבעיות, הלחימה

 26922 .(תורת הנפש)

 26923 

 26924 מאמר שעו

ה והבאת אל תוך ביתך וגלחה את ראש. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה 26925 

 26926 .(א"א י"דברים כ) ועשתה את צפרניה

אבל אם נשאה סופו להיות , ה מתירה ישאנה באיסור"ר שאם אין הקב"לא דיברה תורה אלא כנגד יצה 26927 

מכאן תשובה לאלה הטוענים שדרך התורה מדכאה , (י"רש) שונאה וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה 26928 

הרי קמן שנתנה תורה רשות במקום זה , ז"והמחשיכה את חייו ומונעת ממנו נעימות ע, את רוח האדם 26929 

ואם , אבל לא יעברו ימים מרובים וסופו לשנוא אותה, ולתור אחרי היפת תואר, לספק את דרישת יצרו 26930 

גם לא , לא רוחניות לבית עולמו, הרי אדם זה נשאר קרח מכאן ומכאן, יוליד ממנה בן יהיה בן סורר ומורה 26931 

 26932 .רים חייו עלי אדמותאלא בית מלא ריב ומדון הממר, ז"עוה

היא ´ על הפסוק שקר החן והבל היופי אשה יראת ה, מה שנמשך אחרי משיכה חיצונית? ומי גרם לו כל זה 26933 

משום שאפילו מי שאינה נאה באמת יכולה למצוא , חן הוא שקר, ל"א ז"מסביר הגר, (א"משלי ל) תתהלל 26934 

אלא הוא הבל משום שאין בו , תואר אולם יופי אינו שקר משום שהיא באמת יפת, חן בעיני כל רואיה 26935 

 26936 .שהיא אשה משכלת אשר לה תוכן פנימי, היא בלבד תתהלל´ אשה יראת ה, ממש והוא רק דבר חיצוני

אדרבה קיים בדיוק רב כל , אדם זה לא עבר שום עבירה, בואו וראו גודל ההרס הנגרם מהגישה החיצונית 26937 

כ נאסרה "אבל אח, (דעת רבינו תם) במלחמהלדעה אחת אמנם הותרה ביאה ראשונה , פרשת יפת תואר 26938 

ולשיטה אחרת גם ביאה ראשונה אסורה עד שלא מביא אותה אל , עליו עד שיעשה ככל המצוה בפרשה 26939 

אסור גם ביאה ראשונה אלא לאחר , י"ולדעת רבי יוחנן בירושלמי וכן דעת רש, (ן לפי הבבלי"רמב) ביתו 26940 

עליה לשבת חודש ימים , הדעות קודם שיוכל להנשא להולכל , (´י ותוס"א ברש"קידושין כ) כל המעשים 26941 

ואחרי שקיים את הכל , ולנוול את עצמה בגילוח הראש וגידול הצפרנים ובלבישת בגדי אבל, בביתו 26942 

באשה שנואה ובן סורר , ובכל זאת רע ומר סופו, ולקח אותה לאשה כפי מה שהתירה התורה, בדייקנות 26943 

 26944 !ומורה

היה עבורו הנצחון סיבה להלל ולהודות , מה בלב נשבר בתשובה ותפילהאילו היה בן אדם זה יוצא למלח 26945 

ואף במלחמת מדין , ר מתגבר בשעת המלחמה"ואף שהיצה, ובודאי לא היה מתחשק ביפת תואר, ה"להקב 26946 

מכל מקום בהרהור בלחוד , (י"ברש´ א נ"במדבר ל) שהיו צדיקים הביאו קרבן על שנכשלו בהרהור 26947 

אז עם הנצחון דורש הטבע את , וצא למלחמה וסומך על נצחון בדרך הטבעאולם מי שי, נכשלו ותו לא 26948 

ובכל זאת חסה עליו התורה והרחיקה לו את , ומתעוררים בו תאוות ורצונות עד ששוקע בגשמיות, שלו 26949 

 26950 .שלא יוכל בקלות להתדבק בבת אל זר, הדרך

לא אסרתה התורה עליו ואין  ,ואם בכל זאת אחרי כל המעשים כולם בוער בו עדיין החשק וחומד את יופיה 26951 

כמו שהוא לא , אולם יצטרך לשלם מחיר יקר על שנצמד להבל של מראה החיצוני, שום עבירה בדבר 26952 

וכן בנם לא ישלוט על תאוותיו , וסופו לשנאותה, כך היא לא תוותר לו על רצונותיה, התגבר על יצרו 26953 

 26954 .וסופו להיות זולל וסובא

שבשכר קיום התורה תבוא , פ ניסים נסתרים"העולם מתנהג עש, ן בפרשת וארא"הוא אשר כתב הרמב 26955 

ומבאר שם שזה חידוש יותר גדול מהיעודים של שכר , וכעונש על העבירה תבוא עליו הרעה, עליו הטובה 26956 

ז עושה רושם "אולם הנהגת עוה, שהרי מובן מאליו שהנשמה תשוב אל האלהים אשר נתנה, ב"של עוה 26957 

שאין , ל"ובסוף פרשת בא כותב וז, ואינה אלא נסים נסתרים, ו נוהגשל דרך הטבע בבחינת עולם כמנהג 26958 



עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של , לאדם חלק בתורת משה רבינו 26959 

ואם יעבור עליהם יכריתנו עונשו הכל , אלא אם יעשה המצוה יצליחנו שכרו, בין ברבים בין ביחיד, עולם 26960 

 26961 .ל"כבגזירת עליון ע

למרות שממבט שטחי נראה , ז"אלא גם לאושר בעוה, ב"האדם הכובש את יצרו מגיע לא רק לשכר בעוה 26962 

שברק , ברם המשכיל מטיב להבין, היא נחלתם הבלעדית של אלה הרודפים אחריה, ז"כאילו הצלחת עוה 26963 

אבל סופו , שהחושק בה אמנם זוכה אליה לקנאת אנשים חסרי לב, ז אינו אלא מין יפת תואר"של עוה 26964 

וכבר אמר הנביא אין שלום אמר אלהי לרשעים וכל קניניהם עלי אדמות אינם אלא , שצורר רוח בכנפיו 26965 

 26966 .(המוסר והדעת)  .אחיזת עינים באין שלוה ונחת בהם

 26967 

 26968 מאמר שעז

 26969 .(א"א י"כ) וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה

א לומר "א, י"כי במלחמת מצוה דהיינו מלחמת א, במלחמת הרשות הכתוב מדבר (ספרי שם) ל"אחז 26970 

והנה במלחמה הרשות כתוב ונגש הכהן ואמר אל העם , שהרי כתוב בהם לא תחיה כל נשמה, ושבית שביו 26971 

ועל , מאי הירא שירא מעבירות שבידו, (ד"סוטה מ) ל"ואחז, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו 26972 

כי ההלכה , שח בין תפילין של יד לתפילין של ראש´ ל שם אפי"אחז, איזו עבירה חוזר מעורכי המלחמה 26973 

, כ"וכיון ששח הוצרך לברך על של ראש ג, צ אלא ברכה אחת על שניהם"וא, היא ששניהם מצוה אחת 26974 

צדיקים גמורים ? כ מי הם האנשים שלא חזרו והולכים במלחמה"וא, ונמצא גורם ברכה שאינה צריכה 26975 

 26976 .עבירה קלה כזו של שיחה בין תפילין של יד לתפילין של ראש´ אפי, ודאי שלא עברו שום עבירה מימיהם

קידושין ) ל"ואחז, ועל אותם האנשים הצדיקים נאמר בפרשה וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה 26977 

ואל יאכלו בשר תמותות , מוטב שיאכלו בשר תמותות שחוטות, ר"לא דיברה תורה אלא כנגד יצה (א"כ 26978 

! שאם לא יתירו לו לקחת אותה בהיתר יקחנה באיסור, רה לסוף דעתו של זהכלומר שירדה תו, נבלות 26979 

 26980 !והרי זה נורא למבין דבר לדעת כוחות הנפש שבאדם

מעשה בחסיד זקן אחד שהיה יושב ושונה אל תאמין בעצמך עד יום , (א בקיצור"ירושלמי שבת פ) ל"ואחז 26981 

והרגיש בעצמו שאין , היה חסיד גדול וזקן כי, אל תאמין בעצמך עד יום מותך (ב"אבות פ) במקום, זקנתך 26982 

ר הרוחני והתחפש "ונתנו רשות ליצה, והתרעמו עליו בשמים על שינוי זה, ז"לו כבר שום שייכות לעוה 26983 

וכיון שנשא , ונכנס בדמות זו לחדר של אותו זקן, אשר מימות תובל קין לא היתה כמוה, לאשה יפת תואר 26984 

אבל תכף התחרט והיה לו צער גדול , אינם ראויים לחסיד כמותו דיבר אתה דברים אשר, עיניו וראה אותה 26985 

ורחמו עליו בשמים ונצטוה אותו רוח , כי היה חסיד גדול אמיתי, וכנראה שהיה בסכנה מחמת הצער, מזה 26986 

שלא תגרוס עוד אל תאמין , דע כי שלחו אותי מן השמים ללמד אותך בזה, והתגלה לו ואמר לו, להפסיק 26987 

 26988 !אלא עד יום מותך ,בעצמך עד עת זקנתך

, ו"ת שלא יכשל ח"ועליו לבקש רחמים שיעזרהו השי, הנה עד יום מותו של האדם אינו בטוח בעצמו כלל 26989 

ר אינו "כלומר רשע זה היצה, הפסוק צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו (´קידושין ל) ל"וכמו שהביאו חז 26990 

, ופסו במקום ובזמן המתאים להכשילוואינו מתייאש אף מן הצדיק ביותר וצופה לו לת, מסתלק משום איש 26991 

 26992 .ש"ה עוזרו אין יכול לו עי"ואלמלא הקב, לא יעזבנו בידו´ ורק ה, ונצחונו עליו מובטח כי קשה הוא מאד

את התאוה את הכעס ואת , אי אפשר לאדם לכבוש את יצרו ומדותיו המגונות, והנה בלא יראת העונש 26993 

שעל אף מדרגתם של כלל ישראל בקבלת התורה , אמרוש, (ח"שבת פ) ל"וכן מצינו בחז, החמדה וכדומה 26994 

עד שיצתה בת קול ואמרה מי ! שאמרו כולם כאיש אחד בפה אחד ובלב אחד נעשה ונשמע, על הר סיני 26995 

, ואמר להם אם תקבלו את התורה מוטב, ה הר כגיגית"ל שכפה עליהם הקב"כ אחז"אעפ, גילה רז זה לבני 26996 

 26997 ?ה היו צריכים לאיים עליהם באיום נורא זהמ? כ למה"וכ, ואם לאו שם תהא קבורתכם

ולכן צריך , ז שהוא בחיים על הארץ הזאת אין להאמין בו"כ, האדם הגדול ביותר´ אבל הטעם הוא שאפי 26998 

ת "שיהא ירא ומפחד שאם יעבור על רצון הבוי, שיהא מורא שמים עליו דהיינו בפשטות יראת העונש 26999 

ראשית צריך ללמוד ? ואיך נעשה האדם לירא שמים, גיתה עליהם הר כגי"ולכן כפה הקב, יענש חמורות 27000 

, ל דברי אגדות"ובצד ההלכות הביאו חז, ס כולו"והם מפוזרות בש, ההלכות כדי לידע איך לקיים התורה 27001 

ס ועשה מזה חיבור גדול הנקרא "י אבוהב לקט כל האגדות שבש"מהר, וגם אלו צריכים הרבה לימוד 27002 

 27003 .מנורת המאור

הרי הוא דומה למי שיש לו כלי , מי שיש בידו הלכות ואין בידו אגדות, (ט"י נתן פכאבות דרב) ל"וכן אחז 27004 

והוא מה , ומי שיש בידו אגדות ואין בידו הלכות הוא דומה לגבור בלא כלי זין, זין בידו אבל הוא חלש 27005 

אבל אם האדם חלש , ר"חכמה היא הכלי זין לאדם נגד יצה, ה לדעת חכמה ומוסר"שאמר שלמה המלך ע 27006 

לכן הכריז ? כ מה יועיל לו כלי זינו"א, אינו יכול להרים את הכלי זין שבידו ולהשתמש בו כנגד השונאו 27007 

 27008 !שלמה המלך שצריך לדעת חכמה וגם מוסר



ואז יוכל להשתמש בכלי זינו נגד השונא , וגבורת הנפש, גבורת הלב, י לימוד המוסר נעשה אדם גבור"ע 27009 

אמר , ל שאמרו לו חבריו לאיוב אף אתה תפר יראה"ש חז"וכמ ,הגדול השוכן בבתי נפשו ויכריעו תחתיו 27010 

אבל דבר אחד הוא ? הנה התחילו ביראה וגמרו בתורה, ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי יצה"הקב 27011 

 27012 !לדעת חכמה ומוסר

וממילא הוא רחוק מכבישת , הרי הוא רחוק מיראת העונש, ולכן עלינו לדעת שאם אדם אינו לומד מוסר 27013 

! בשום אופן לא, כי בלא מוסר יכול להשליך מעליו משא התאוה, טעה בחור השקוע בתאוהואל י! היצר 27014 

כי אם לא , ז ימצא לו פתחי היתר וישקע עוד יותר בתאוותו"אדרבה עי, אם ישא אשה לא יועיל לו´ ואפי 27015 

ם גופו וג, הרי הוא הולך ונשקע בתאוה ויתנבל יותר ויותר, השריש בקרבו יראת העונש ולעמוד כנגד יצרו 27016 

 27017 .אל תתן לנשים חילך (א"משלי ל)ב  ככתו, נחלה ונחלש

החכמה והמוסר שהם ההלכות והאגדות כדי שיגיע לתיקון , אלא ודאי ההכרח לאדם שירכוש שניהם ביחד 27018 

וירשנו , ודבר זה תלוי בהכרה והשגחה בשכל האדם, כלומר שלא יחפוץ ברע ולא יתאוה לרע, המידות 27019 

כ היו "ואעפ, וענו ואמרו כולם יחד נעשה ונשמע, נו שעמדו על הר סיניאותו מאבותינו ואבות אבותי 27020 

ואז , כי לא תמיד עומד האדם ברום שכלו ונשאר בטבעו, צריכים עוד ליראת העונש של הגוף בפשטות 27021 

 27022 !ואין עצה אחרת רק יראת העונש, הרי גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן

שירגיש וידע בלבבו ונפשו מה שהוא אומר , גשות הלבומהי העצה להסיר רוע מעללים אלו ולבוא להתר 27023 

ביראת שמים מתחמם לב האדם ומסיר הקרירות ´ ראשית חכמה יראת ה! ולפני מי הוא עומד, בפיו 27024 

ויראת שמים משיגים רק בהתבוננות הוא לימוד , ומתחיל לחשוב חשבון נפשו היכן הוא נמצא, מקרבו 27025 

דע , הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, (ג"אבות פ) וכך אמר עקביא בן מהללאל! המוסר 27026 

אל תאמין ´ לב אליהו מא)  .ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, מאין באת ולאן אתה הולך 27027 

 27028 .(בעצמך

 27029 

 27030 מאמר שעח

והבאת אל תוך ביתך וגלחה את ראשה . וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה 27031 

 27032 .(א"א י"דברים כ) ועשתה את צפרניה

ה מתירה "שאם אין הקב, ר"לא דיברה תורה אלא נגד יצה, י"ובתנחומא הובא ברש (7א"קדושין כ) ל"בחז 27033 

אחריו כי תהיינה לאיש שתי נשים האחת ´ שנא, אבל אם נישאת סופו להיות שונאה, ישאנה באיסור 27034 

 27035 .ל"ו עכוסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה לכך נסמכו הפרשיות הלל, אהובה והאחת שנואה

 27036 כי הלא כתוב האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו, הלא יוצאי מלחמה היו כולם צדיקים, ויש להתפלא

, זהו המתיירא מן העבירות שבידו, יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב´ ר (.ד"סוטה מ) ´ובמס, (´דברים כ) 27037 

עבירה היא בידו , לין של ראשבין הנחת תפילין של יד לתפי, י"רש´ דתניא שח בין תפילה לתפילה פי 27038 

 27039 .כ"יוסי הגלילי ע´ כמאן כר, וחוזר עליה מעורכי המלחמה

שאפילו עבירה של שח בין תפילה לתפילה אין , כ אלו שלא שבו לביתם ויצאו למלחמה הם צדיקים"א 27040 

, (א"ד י"ר פל"ב) הלא הצדיקים לבם ברשותם? ולמה וראית בשביה יפת תואר וחשקת בה, בידם 27041 

התורה חששה כי תצא למלחמה הרחק , אבל הענין הוא? לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכםומקיימים ו 27042 

 27043 .ר יתגבר עליו במלחמה"יתכן וחשקת כי אולי היצה, לבין חברים אחרים בשדה קרב, ממורך ומדריכך

, ע אומר תגדיל צפרניה"ר (.ח"יבמות מ) ´ובמס, והנה התורה ציותה וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה 27044 

 27045 וישבה בביתך ובספרי, כ"מה להלן ניוול אף כאן ניוול ע, נאמר עשיה בראש ונאמר עשיה בצפורנים

כדי , רואה בנוולותה, רואה בבכיתה, יוצא ונתקל בה, נכנס ונתקל בה, בבית שמשתמש בו (י"הובא ברש) 27046 

בת ישראל , כדי שתהא בת ישראל שמחה וזו עצובה, כ למה"ובכתה את אביה ואת אמה כ, שתתגנה עליו 27047 

אם הכל קיים כדת , ויש לשאול, ואחרי כל הדברים האלה והיתה לך לאשה, כ"מתקשטת וזו מתנוולת ע 27048 

 27049 ?ולמה סופו להוליד בן סורר ומורה? למה אם נשאה סופו להיות שונאה, וכדין

ותמיד עומדים , דרך צדיקים שמחזיקים מעמד ולא משתנים בשום מקום וזמן´ כי יודע ה, אבל הענין הוא 27050 

אברהם אבינו נתנסה בנסיון של לך לך מארצך וממולדתך ומבית , ומעשה אבות סימן לבנים, בצדקתם 27051 

ובבית הסוהר , וכן יוסף הצדיק עמד בצדקתו בשעה שנמכר לעבד בבית המצרי פוטיפר, אביך ועמד בנסיון 27052 

 27053 ואת רגלו וכשעלה לגדולה במצרים למדרגה של ובלעדיך לא ירים איש את ידו, בחברת חוטאים ופושעים

 27054 .והוא אותו יוסף בצדקתו ובגדולתו (א"בראשית מ)

א לא החזקת מעמד בשינוי מקום זמן "ז, וראית יפת תואר וחשקת ולקחת לך לאשה, וכאן כי תצא למלחמה 27055 

, אמרה התורה אם נשאה סופו להיות שונאה סופו להוליד בן סורר ומורה, זה לא דרך צדיקים, וחברה 27056 

הוא יוצא ידי , שמחזיק מעמד ולא משפיע עליו שום שינוי מצב מקום וחברהכי רק מי , נמצינו למדים 27057 

 27058 .(זכרון מאיר)  .והוא האדם השלם הזוכה לתואר צדיק, ה"חובתו להקב



 27059 

 27060 מאמר שעט

והבאת אל תוך ביתך וגלחה את ראשה . וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה 27061 

 27062 .(א"א י"דברים כ) ועשתה את צפרניה

יבין כי ראשית כל דבר להכירו ולדעת , וכאשר יכיר כי זה עבודתו, עבודת האדם להיות מושל בגוף עיקר 27063 

, ואז יבין היטב כי לא יוכל אף להסיח דעתו ממש ממנו, כדי שידע איך לישא וליתן עמו, אותו היטב היטב 27064 

, ר"אלא כנגד יצהלהשתומם מענין לא דיברה תורה , לא יתנהו חופשי אף רגע, ותמיד יהיה עיניו עליו 27065 

, והבאתה אל תוך ביתך, איך להתנהג אף במלחמה בעת שיתקפהו היצר, וסדר גדול העריכה לנו התורה 27066 

וידוע כוונת כל הסדר כדי להקל , כ תבוא אליה"וישבה בביתך ואח, וגילחה ועשתה והסירה שמלת שביה 27067 

 27068 .י"ל וברש"ממנו היצר כידוע בחז

גם בעת , ודמו רותח והיצר כנגדו, לחמה שמחשבותיו מבולבליםשאף בעת מ, ויצא לנו מזה לימוד גדול 27069 

ולמדין מזה החוב , ולישא וליתן עם היצר להקל מעליו את התאווה, ההיא מצווה האדם לבל יתנהו חופשי 27070 

ולהגדיל העסק , להשתדל להיות לנו עסק גדול ושקלא וטריא עמו בעת מנוחה ושלום, הנורא המוטל עלינו 27071 

 27072 .ש בלי היסח הדעתעמו כפי יכולתנו וממ

 27073 ר בראתי לו תורה תבלין"אין זאת כי אם בראתי יצה, (´שופטים כ) ל"י ז"נשתוממתי מהמובא ברש

דברים ´ אזהרות כנגד ד´ ד, אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו, ל שם"וז (7´קדושין ל) 27074 

ם בסוסיהם וצווחין בקולם ורומסי, מגיפים בתריסיהם כדי להקישן זה לזה, שאנשי המלחמה היו עושים 27075 

ואל , ואל תחפזו מקול הקרנות, אל תיראו בהגפת התריסין, אל ירך לבבכם מצהלות סוסים, ותוקעין 27076 

´ התורה הרבתה וכתבה ד, לא יאומן כי יסופר לולא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, תערצו מקול הצווחה 27077 

 27078 .אזהרות כנגד התריסין וכנגד הסוסים וכנגד קולם וצווחם

ועל כל , וציותה אותנו לשמור אותו מכל דבר העושה עליו רושם, כ במחלת הגוף וכוחותיו"ה ידעה כהתור 27079 

אין זאת כי אם תורה מן , עד שכתבה לכל דבר אזהרה מיוחדת, רושם הקפידה התורה לבל יקל בזה 27080 

ום אופן ובש, כי אנחנו דשים על זה בעקבותינו, ואיך לא נבוש ולא נכלם, השמים הוא הבורא הוא המבין 27081 

ובשום , אין זאת כי אם שלא נכיר את עצמנו ולא נדענו, ובעינינו הם דברים קטני ערך, לא נשים לב לזה 27082 

ואין אף זמן קטן שהגוף יהיה , והיודע ענינים אלו יבין כי כן הוא, מ כזה"אופן לא נוכל להאמין שצריך מו 27083 

 27084 .נקי מרשמים כאלו

המבין יתבונן כי כל עניניו , מלחמת היצר גם כן באופנים אלו כי, ידוע כי התורה גילתה ורמזה והמבין יבין 27085 

ובתחבולות אלו , ועוד ועוד כדומה, בתריסיו בסוסיו בשופריו ובקולו, של היצר רק להטיל אימה על האדם 27086 

כי הם מטילים אימה ופחד על מי , וזהו עסק כל העולם, נופל האדם חלל תחת יד אויבו בכל עת ובכל רגע 27087 

אל ירך אל תראו אל תחפזו , ומי לא יבין כי כמה אזהרות הזהירה לנו התורה, עמהם שלא ירצה להלוך 27088 

וזו היא , לבל נפחד מן העולם ולבל נמשך אחריהם, ובלימוד זה עלינו להתחזק ממש בלי הרף, ואל תערצו 27089 

לחזק ידי הצעירים אשר אמנם הם עומדים , עבודת האדם ללמוד וללמד לאחרים תמיד בענינים אלו 27090 

וזו היא עבודות קשות , ו מפחד העולם"ולחזק ברכים כושלות לבל ימוטו ח, נות גדולים בימינו אלהבנסיו 27091 

 27092 .ל"וזו היא פתח תקוה ליום הכפורים הבע, שבאדם

כידוע אין , בזמן שאדם עובר עבירה ונושא ונותן בלבו תמיד מוחלין לו, (ו"ט´ ת ד"מובא בשע) ל"אמרו ז 27093 

ומי יוכל לערוך אם הוא נושא ונותן תמיד עם , בר קל עם ההתמדהדבר גדול עם בקשת המחילה ואין ד 27094 

, למשל כאשר נראה לאחד מגודל בבית, גנות הגוף הוא שבחו, ובאמת מתוך גנותו בא לידי שבחו, הגוף 27095 

, ועל כל שנשאלהו ישיב איני יודע מאומה, ובכל זאת אינו יודע מאומה כלל וכלל, ורואה ושומע ויודע הכל 27096 

כי , אכן אמנם להמבין יראה מגנותו שבחו, רה על פחיתותו ושפלותו כי שפל ונבזה הואולכאורה זאת מו 27097 

ובלתי תפקידו לא , וכפוף הוא דוקא למשמעתו, ואינו יודע בלתו מאומה, אות הוא כי הוא עבד נאמן לאדונו 27098 

 27099 .יעשה מאומה

ואין , א מאד להיות נפתהוקל הו, פתי יאמין לכל דבר, לכאורה הגוף שפל ונבזה, כן הוא ענין הגוף והנפש 27100 

כי , אכן המבין יבין כי שפלותו וחסרונו מעידים על גדלותו, כי אינו עומד ברשות עצמו, לך גנות גדול מזה 27101 

והנפש הוא המשלים , והוא בעצמו אינו נשלם, ל הגוף המעיד על עצמו כי פלג גופא הוא"ר, עבד מלך הוא 27102 

, כוחותיו מורים כי נאה לפניו להיות עבד מלך ואשרי לוולכן כל תכונותיו ו, והוא והנפש דבר שלם, אותו 27103 

 27104 .ואין לך חשיבות גדול מזה

אכן רק אם אנו יודעים , ובטבעם הוא זה, נכונים המה דוקא להיות סר למשמעתנו, ולכן הגוף וכל כוחותיו 27105 

אנו וזהו על חטא שחט, כי לא הורגלנו בזה, ובזה אמנם אנחנו אשמים, איך להנהיגו ולישא וליתן עמו 27106 

ודוקא , אכן בטבעו הוא אמנם עבד נאמן לנו, כי אין אנו יודעים איך לכלכלהו ולהדריכהו, ר"לפניך ביצה 27107 

ר בעצמו כבן בית "ל הקדושים והטהורים היה היצה"וידוע כי לכמה מחז, חפץ להיות סר למשמעתנו 27108 



וד מוסר הרבה על דרך והיינו ללמ, ולכן אם יהיה בידינו קבלה על דרך זה, והיה משרת אותם תמיד, אצלם 27109 

אז תהיה לנו פתח להשיג מחילה וסליחה כאשר הודיעו לנו , שיהיה לנו עסק ושקלא וטריא עם הגוף, זה 27110 

 27111 .(ז"רע´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .והנחילו לנו האמת לאמיתו, ל"חז

 27112 

 27113 מאמר שפ

ת ראשה והבאת אל תוך ביתך וגלחה א. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה 27114 

 27115 .(א"א י"דברים כ) ועשתה את צפרניה

, פרשת יפת תואר ובן סורר ומורה, שני ענינים קשורים ושזורים אחד בחבירו פותחים את פרשתנו 27116 

אצל יפת תואר אמרו , ר"לאלף אותנו מוסר השכל שלא להימשך אחר יצה, לשניהם מטרה ותכלית אחת 27117 

ויביט , בונן האדם ויראה כיצד יצר הרע מוליך אותופירוש אם ית, ר"ל לא דיברה תורה אלא כנגד יצה"חז 27118 

מתוך שילמד פרשת יפת תואר ימצא שסופו להיות , אל סוף הדרך מה היא תוצאת מלאכתו של היצר 27119 

 27120 .אז יבין עד כמה מסוכן ללכת שולל אחר פיתויי היצר, וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, שונאה

אין לך , (.א"סנהדרין ע) יד להיות אלא דרוש וקבל שכרבן סורר ומורה לא היה ולא עת, ל"אמרו חז 27121 

דרוש לך הלקח הנלמד , מפרשה זו אלא להביט בפרטיה וללמוד ולהבין מתוכה שלא ללכת בדרכי היצר 27122 

ה "התירה הקב, וקשה מדוע דוקא אצל יפת תואר שהחטא ניכר ונראה לעין כבר בהוה, ממנה וקבל שכר 27123 

, אף שעתה לא נראה כל פשע וחטא במעשיו, אצל בן סורר ומורה ואילו היפוכו של דבר, כנגד יצר הרע 27124 

, ל וכי בשביל שאכל תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין"ש חז"וכמ, ועדיין לא נתגלה במעשיו משפט מוות 27125 

 27126 .ודרשה שימות זכאי עתה כדי שלא ימות חייב לעתיד, כ"בכל זאת החמירה עמו תורה כ

, אה כי יש בכך ללמד אותנו מוסר השכל נעלה והדרכה בחינוךנר, בעיקר הלימוד אודות מהות חומרה זו 27127 

וכל מגמתו , ולהתייחס לכל דבר בחומרה מחמת העתיד, כי כל אב צריך לחנך את בניו בהקפדה מדוקדקת 27128 

ר "ל בראתי יצה"אמרו חז, אמנם מתוך שאלה זו באנו להבין עוד עיקר חשוב בתורה, יוקדשו לעתיד 27129 

ברם זה לא נאמר על , ר היא התורה"תרופת הניגוד לחולשות היצה, (7´ן לקידושי) בראתי לו תורה תבלין 27130 

ופעמים דבר הנראה לאדם כישר , ה"אלא התורה אשר חקק הקב, אותה תורה שהיא לפי שכלו של אדם 27131 

לכך יש לו להתבונן ולהתעמק היטב , וגם להיפך, אינו אלא חטא ועון, ואולי אף כמצוה ומעלה, והגון 27132 

 27133 .וד לעשות על פיה ביושר ובאמתוללמ, בדרכי התורה

הרי אם נמצא שחטא ופשע , משום שעתה זכאי הוא, הנה בן סורר ומורה שאינו נידון אלא על שם סופו 27134 

הרי לפי שכלנו פשוט הוא שצריך , ומהמעות שגנב מאביו ואמו עוד אכל נבילות וטריפות וכיוצא בזה, עוד 27135 

ל מן הפסוק איננו שומע "שהרי למדו חז, ר ממיתהברם זה אינו והוא פטו, לרגום אותו באבנים ולהרגו 27136 

הרי לך ששכל אנוש ודעת בשר ודם אינם בהכרח שיעלו , ה"אבל זה איננו שומע בקולו של הקב, בקולנו 27137 

 27138 .ואף שאיננו זוכים לרדת לעומקה, בקנה אחד עם דעת התורה

מ "ב) שלומי כפלל לא תגנוב על מנת לשלם ת"אמרו חז, ועוד דוגמא למכשול וטעות בדעת בני אדם 27139 

אדם זה הלא אינו יכול , מעתה נעמיק ונתבונן, י שרוצה להנותו ויודע בו שלא יקבל"ופירש רש, (7א"ס 27140 

כ ודאי צריך הוא לגנוב ולהשתדל שיתפסוהו בריש גלי "א, לשלם כפל בהודאת עצמו כי מודה בקנס פטור 27141 

 27142 .ד"ויעידהו עדים ויביאוהו לבי

, ויזיק לעצמו שיתרחקו ממנו אנשים, ביא עליו בכך בזיונות עצומותהרי י, וכיון שאדם ישר ונכבד הוא 27143 

והוא מקבל על עצמו כל זה אך ורק בשביל , כי הלא גנב הוא, ואף לא יסכימו להשתדך עמו ולדבר אתו 27144 

ואף שאינו מסכים לקבל צדקה , י זה יוכל לתת לו פי שניים מה שמגיע לו בדין"כי ע, ליהנות את חבירו 27145 

אך לפי דעת התורה , מה היינו אומרים עליו כי ודאי בעל מדרגה הוא האיש הזה, עקיפיןיצליח לתת לו ב 27146 

 27147 .ואסור לנקוט בה בשום אופן, דרך זו פסולה ונלוזה היא, לא תגנוב על מנת לשלם תשלומי כפל

רק לפי חוקי התורה שהם , כי צריך האדם לקיים התורה לא לפי חוקי השכל האנושי שלו, מכאן אתה למד 27148 

כי רק תורה צרופה הנקייה משיקולים שכליים , ורק אז תהיה תורתו תבלין ליצרו, ה משכל האדםלמעל 27149 

זוהי כוונה נוספת במה שאמרו אין בור ירא חטא , ר"היא המסוגלת לעמוד כנגד היצה, של דעת בני אדם 27150 

הרי , אכי אף שפעמים יראה לאדם במעשה מסויים כי מעשה חסידות הו, (ב"אבות פ) ולא עם הארץ חסיד 27151 

ומבטל הוא דין , תהיה כוונתו גבוהה אשר תהיה הרי הוא עם הארץ, אם נוגד הוא דין אחד של התורה 27152 

 27153 .(נחלת אליעזר)  .התורה מתוך בורותו

 27154 

 27155 מאמר שפא

דברים ) כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם 27156 

 27157 .(ח"א י"כ



מפני , בשביל שאכל תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין הוא, ילה תורה על בן סורר ומורההעונש הגדול שהט 27158 

 27159 אמרה תורה ימות זכאי, שסופו לגמור נכסי אביו ומבקש למודו ואינו מוצא, שירדה תורה לסוף דעתו

והנה לגבי , (ז"ש ט"רה) פ שאין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה"אע, (ב"סנהדרין ע) 27160 

, מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר, ה"אמרו מלאכי השרת לפני הקב ישמעאל 27161 

איני דן את העולם אלא , אמר להם באשר הוא שם, אמרו לו צדיק, אמר להם השעה צדיק הוא או רשע 27162 

 27163 .ודנוהו בשביל העתיד, פ שהוא נער בן שלוש עשרה שנה"ואילו בבן סורר החמירה התורה אע, בשעתו

אביו ואמו , שמעון וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין´ אמר ר, (א"ע) סנהדרין´ גמוב 27164 

, א שם"וביאר המהרש, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר, אלא לא היה ולא עתיד להיות, מוציאין אותו לסקלו 27165 

ואמו ודאי לא  אלא דקאמר דאביו, שמעון התורה חייבה עליו מיתה שהגיעה לסוף דעתו´ דודאי גם לדעת ר 27166 

ויאמרו שסופו לחזור מדרכיו הרעים , שהם ודאי לא יגיעו לסוף דעתו, יוציאו אותו בשביל זה לסקילה 27167 

אלא שאביו ואמו ידרשו שהתורה הגיעה , ולמה נכתב, כ לא היה ולא עתיד להיות"וע, ויהיו חסים עליו 27168 

 27169 .ש"לסוף דעתו דבכזה ראוי הוא להיסקל יעו

והשני שהוא , האחד שהוא מקלה אביו ואמו וממרה בהם, ש עליו שני עונשיןוהנה י, ן"וזה לשון הרמב 27170 

, ונאמר עוד ואותו תעבודו ובו תדבקון כאשר פירשתי, זולל וסובא עובר על מה שנצטוינו קדושים תהיו 27171 

ועל הכלל אין בו עתה חטא מות ועל שם , ´וזולל וסובא לא ידע דרך ה, שנצטוינו לדעת השם בכל דרכינו 27172 

 27173 .ל"א נידון עכסופו הו

גנב , אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחרים (7´סנהדרין ע) איתא במשנה 27174 

וכן , אינו נעשה בן סורר ומורה, או גנב משל אחרים ואכל ברשות אחרים, משל אביו ואכל ברשות אביו 27175 

, התחברו השתא למצוה אינו חייב ג שכולה סריקין אם"ואע, אינו חייב עד שיאכל בחבורה שכולה סריקין 27176 

ג דשכיח ליה "אע, שאם גנב משל אביו ואכל ברשות אביו, ´והטעם אמרו בגמ, ואינו נעשה בן סורר ומורה 27177 

 27178 .י מתפחד מאביו שלא יבין הלכך לא ממשיך"פירש, בעית

גנוב עד שיגנוב משל אביו דשכיח ליה ל, ג דלא בעית לא שכיח ליה"אע, משל אחרים ואכל ברשות אחרים 27179 

ומאותו טעם על כל , ובכי האי גונא ממשיך, ואכל ברשות אחרים דלא בעית שלא יראהו אביו, תמיד 27180 

אבל אם יש בחבורה אדם הגון , היינו אנשים ריקים שירגילוהו בכך, החבורה כולה להיות דוקא סריקין 27181 

ג "וכן אע, ממשיךבכי האי גונא לא , אפילו אם יהיו תשעים ותשעה אנשים סריקין ואחד אדם הגון, אחד 27182 

 27183 .ש"דכולה סריקין אם במצוה קא עסיק לא מימשיך עי

מצד אחד הרי ירדה תורה לסוף דעתו , נפלאות להתבונן עומק כוחות הנפש שגילתה לנו תורתנו הקדושה 27184 

עד שהחליט ועשה מעשה , כ היה להוט אחרי רצונו ותאותו לאכול בשר ולשתות יין"שכ, של זה הצעיר 27185 

שיתדרדר וילך מטה מטה עד שיבא ללסטם את ´ מחליטה תורתנו הק, וקנה בשר ויין לגנוב כסף משל אביו 27186 

אם אין בפעולתו שום גורם אחר אף הקל ביותר שימנע ממנו , אולם אימתי בטוחים אנו שיתדרדר, הבריות 27187 

 27188 .ופעולה אחת תמשוך את השניה, החרטה

כגון גנב משל אביו , גורם קל מאד אף אם זה, אבל אם ימצא גורם כלשהו שעלול לעכב בעדו ביצוע החטא 27189 

, אולם הואיל ובשעת אכילה היה מפחד פן יראהו אביו, פ שאכל ברשות אביו"אע, ואכל ברשות אביו 27190 

אבל האכילה , פ שלא ראהו אביו ולא שאלו"ואע, ומאיפה לקחת, וישאלהו למה אתה אוכל בשר ושותה יין 27191 

מספיק מונע , גרור אחריה עוד פעולה נפשעתנמצא שאין ודאות גמורה שת, היתה מעורבת בפחד כלשהו 27192 

, או לצאת לפרשת דרכים, כבר אין התורה חוששת שסופו לבקש את לימודו, קל כזה להצילו ממיתה 27193 

 27194 .ולרצוח נפשות, ללסטם הבריות

שיש בה כדי להביא , יש ללמוד מזה מה רב האושר אף בהתבוננות אחת בלבד במחשבות המוסר והיראה 27195 

, אבל יש כבר בחרטה קלה זו, אפילו חרטה שטחית על מה שעשה נגד התורה, את האדם לידי חרטה 27196 

 27197 עוד אמרו, ועל כגון זה אפשר לומר יש קונה עולמו בשעה אחת, הפסקה בהליכי החיים וההרגל של האדם

ש וקנה "והיינו שגנב ממעות מע, אכל מעשר שני בירושלים אינו נעשה בן סורר ומורה, (סנהדרין שם) 27198 

 27199 .בשר ויין

נאמר בבקר , י כדרך מצותו"פירש, כיון דכי אורחיה הוא דקא אכיל ליה לא ממשיך, ´עם אמרו בגמוהט 27200 

הרי זה לא כאורחיה וקא ממשיך , ש וקנה בשר ויין"אם גנב לא ממעות מע, ש"ובצאן וביין ובשכר במע 27201 

תורה לקנות הואיל ואמרה , וקנה בו בשר ויין, אבל אם הכסף שגנב משל אביו היו ממעות מעשר שני, ליה 27202 

ולכן אין בגניבה זו כדי שתמשוך אותו אל הרע ואינו , כ כאורחיה"ש בשר ויין א"בירושלים בכסף מע 27203 

 27204 .נעשה בן סורר ומורה

י התפרצות "התגברות כוח הרע באה ע, דבר נפלא מגלה לנו תורתנו הקדושה בסוד עומק כוחות הנפש 27205 

די מתחיל להתחמץ ויוצא לרחוב בגילוי לדוגמא אם בחור מבית חר, מיוחדת שהאדם עובר את הגבול 27206 

פ שבודאי ישנן עבירות חמורות "אע, כ לרדת מטה מטה"ועלול אח, הרי שבר את הגדרים שהיו לו, ראש 27207 



וכן אשה נשואה , אבל אחרי שפרץ את הגדר כבר אין מעצור לרוחו, יותר מאשר ללכת בגילוי ראש 27208 

ותשנה את הנהגתה ותסיר הפיאה או , האם תבוא למדינה אחרת שתתבייש בז, שהולכת בראש מכוסה 27209 

כי הכוח הזה מושך אל , הרי עברה את הגבול ועלולה להימשך אחרי חטאים רבים, המטפחת מעל ראשה 27210 

 27211 .הרע

אבל כיון שקניית הבשר והיין היתה בדרך הנכונה , פ שעשה מעשה הגניבה"אע, וכן גם בן סורר ומורה 27212 

י "וע, כבר פסקה תורה שאינו נמשך אחרי הרע, וייןש הרי צריך לקנות בשר "כי ממעות מע, כאורחיה 27213 

בשעה שהוא ´ אפי, נלמד מזה שאם האדם מעמיד את עצמו וכובש את יצרו, דבר זה ניצל הוא ממות לחיים 27214 

דבר זה , ואינו גומר אותה על כל פרטי ודקדוקי הפשע אשר בפעולה זו, עומד באמצע של פעולה רעה 27215 

ולא לחינם אמרו חכמי המוסר שלהפסיק כמה רגעים באמצע , חשוב מאד וגורם מהפיכה בכוחות הנפש 27216 

 27217 .(הגיוני מוסר)  .ל"ד ז"והוא מגדרי הפרישות שכתב הראב, גם זו פעולה חשובה מאד, האוכל

 27218 

 27219 מאמר שפב

דברים ) כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם 27220 

 27221 .(ח"א י"כ

, וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר, י כד הוה מטי להאי קרא הוה בכי"ר, (.´חגיגה ה) ´איתא במס 27222 

קיימת תביעה על האדם על שהופך הוא את , ש"עי? עבד ששוקלים עליו קלות כחמורות תקנה יש לו 27223 

, האדם יכול להתגבר בקלות על מצבו וכל הקשיים הנוצרים הם פרי מעשה עצמו, הקלות לחמורות 27224 

אברהם אבינו , התורה מונחת בטבע הבריאה, הסתכל באורייתא וברא עלמא, ראה בשלמותהבריאה נב 27225 

 27226 .כיון שמצד טבע הבריאה צריך לחיות באור התורה, מעצמו למד תורה

למדנו צניעות מחתול גזל , אמר רבי יוחנן אלמלי לא נתנה תורה לישראל, בפרק המוצא´ ומצינו בגמ 27227 

ידע שור קונהו , דרישות התורה מונחות בטבע הבריאה, ש"ול עיעריות מיונה ודרך ארץ מתרנג, מנמלה 27228 

הכפירים שואגים לטרף , קיימת הרגשה טבעית להכיר בבעלים שמנהיגנו ומכלכלנו, וחמור אבוס בעליו 27229 

ודרישות התורה , ש שבאדם עצמו טבועים בו המידות הטובות"ח כך כ"ואם בבע, ולבקש מאל אכלם 27230 

 27231 .ולכן מצד טבעו מסוגל האדם להגיע בקלות לשלמות, את עולמוכבורא ומנהיג ´ לאמונה והכרת ה

האדם גדל ומתחנך בבית , חיי החומר מכסים על הרגשות אמת אלו, אולם טבע זה מוסתר ומכוסה בו 27232 

גודלת , ומה שנשקעים יותר בחיי החומר, כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וסביבה המורים לו 27233 

הוא , והיוצא מזה כי האדם בעצמו מכביד על עבודתו, האמת הטבועות בוהמחיצה המסתירה על הרגשות  27234 

הוא מרחיק , ואהבתו המונחים בטבע הבריאה´ השגים רוחניים של יראת ה, ההופך את הקלות לחמורות 27235 

 27236 .אותם מעצמו עד כדי כך שאין לו כל שייכות למושגים אלו

י יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק מת, וכך נבין את התביעה על כל אחד מאתנו שחייב לשאוף לכך 27237 

אולם האמת היא שהרי מציאות זו של , למרות שאין לנו כל מושג ושייכות לגדלותם של האבות, ויעקב 27238 

והוא , כ יש לכל אדם שייכות למציאות זו"וא, קיימת שלמות כזו בטבע הבריאה, האבות מונחת בבריאה 27239 

ואילו אברהם , עצמו מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיולתבוע מ, מסוגל להתקשר בתשוקה זו אליבא דאמת 27240 

 27241 .כיון שלא הגיע למה שנדרש ממנו להגיע, אבינו עם כל גדלותו הרגיש עצמו כעפר חסר ערך

ומתחייב מיתה , ג שנה"שהמדובר הוא בנער שאינו למעלה מבן י, ז נבין את פרשת בן סורר ומורה"ולפי 27242 

אולם האבן , י מבאר שהוא נידון על שם סופו"ורש, יין על גניבת ואכילת תרטימר בשר ושתיית חצי לוג 27243 

ז כי אם להתענג בכל "והנה זה כמו אפיקורוס כי לא יבקש חיי העוה, עזרא כותב שהתביעה כלפיו היא 27244 

ונאמר עוד , ן כתוב שתובעים ממנו שעובר על מה שנצטוינו קדושים תהיו"וברמב, מיני מאכל ומשתה 27245 

 27246 .´וזולל וסובא לא ידע דרך ה, בכל דרכינו´ ינו לדעת השנצטו, ואותו תעבודו ובו תדבקון

וכי מי בימינו אינו מבקש להתענג בחיי , תובעים מנער קטן דברים שאפילו זקני הדור בימינו נכשלים בזה 27247 

ובן סורר ומורה , אין לנו אפילו ידיעה מה מחייבת אותנו מצוה זו? מי מקיים מצות קדושים תהיו? ז"העוה 27248 

, ושייכת תביעה כזו אפילו מילד, כיון שבטבע האדם קיים הכוח להיות פרוש וקדוש, זה נידון למיתה בגלל 27249 

 27250 .ורק בעוונותינו מעלימים ומרחיקים אנו כוח טבעי זה מאתנו

, ולכאורה הרי שרה לא ידעה כי מלאך הוא, דבר´ הבורא תבע משרה אמנו למה זה צחקה שרה היפלא מה 27251 

שהרי , ויש לבאר כי התביעה היתה? מה החטא בזה שצחקה כ"וא, וחשבה שזה ברכת עובר אורח רגיל 27252 

לא , כ כששומעת שרה שיולד לה בן לתשעים שנה"וא, דבר´ בטבע הבריאה מונחת ההכרה של היפלא מה 27253 

כ נבין את המאמר אפילו חרב חדה "וכך ג? דבר´ היפלא מה, הטבע ביד הבורא הוא, צריך לצחוק על כך 27254 

 27255 .דבר´ שהרי הכל בידי שמים היפלא מה, מיםמונחת על צוארו אל יתייאש מן הרח

, צריך כל אחד להשתדל לפתח בקרבו את הרגשות הטוב, כ בחודש אלול ימי הרצון וההכנה לדין"וא 27256 

כ קיימת "שכ, וכן לפתח את הרגשת הפחד מיום הדין, הרגשי החיובים שבין אדם לחבירו ובין אדם למקום 27257 



, צריך לפתח את התשוקה לחיים וזכיה בדין, דישותאלא שמוסתרת היא במעטה של א, בטבעו של האדם 27258 

קיימת בטבע הערכת החיים עד כדי , תשוקה זו קיימת בטבע ויכולים ללמוד אותה מהנמלה כמובא במדרש 27259 

והרגשה טבעית זו , שנמלה שאינה מסוגלת לחיות יותר מחודשיים אוגרת לעצמה שלוש מאות כור, כך 27260 

כדי שאפשר יהיה לו לאגור , להתפלל על כך לפני יום הדיןלשאוף לחיים ו, צריך האדם לעורר בעצמו 27261 

 27262 .ב"ז לעוה"מצוות מן העוה

, ונותנים לו בבית אחד בשר ובבית שני דגים, רבי ישראל סלנטר אמר משל מעני המחזר על הפתחים 27263 

רק העשיר , לא יטען העני שאינו רוצה את הבשר כיון שהוא אוחז עוד לפני הדגים, ההיפך מסדר האכילה 27264 

וכך כהיום אנו עניים ברוחניות וצריכים לחטוף מצוות וזכיות אפילו בלי סדר , ל לאכול בסדר ונחתיכו 27265 

והעיקר שנשריש בעצמנו את ההכרה לפתח את , לחטוף מכל הבא ליד אולי נזכה למשהו, קבוע של עליה 27266 

´ קובץ שיחות עמ)  .טבע שעל ידו נעשית כל העבודה לקלה ומועילה עד מאד, הטבע הטוב שבנו 27267 

210). 27268 

 27269 

 27270 מאמר שפג

דברים ) כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם 27271 

 27272 .(ח"א י"כ

והשני שהוא זולל , האחד שהוא מקלה אביו ואמו וממרה בהם, ן שם והנה יש עליו שני עונשין"כתב הרמב 27273 

כאשר פירשתי , עוד ואותו תעבדון ובו תדבקוןונאמר , וסובא ועובר על מה שנצטוינו קדושים תהיו 27274 

והנה זה כמו אפיקורוס , ע"ועיין בראב, ´וזולל וסובא לא ידע דרך ה, בכל דרכינו´ שנצטוינו לדעת את ה 27275 

 27276 .ז כי אם להתענג בכל מיני מאכל ומשתה"שלא יבקש חיי העוה

עדר המעלות והמדרגות דבן סורר ומורה נתבע ומתחייב על ה, ן חידוש נפלא מאד"למדנו מדברי הרמב 27277 

´ וכפי שפירש שהכוונה בזה לדעת ה, על העשה דקדושים תהיו ועל העשה דבו תדבקון, היותר עליונות 27278 

כדי שיוכל , ש"שיהיו כל הענינים הגשמיים לש, גם בכל דרכי הגשמיות כאכילה שתיה ושינה, בכל דרכינו 27279 

, (.ג"ברכות ס)א  וכדדרש בר קפר, רהויהא לו הרחבת הלב והדעת להבין בתו, ´לעמול בתורה ועבודת ה 27280 

 27281 .בכל דרכיך דעהו, איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה

, הלל הזקן אמר לתלמידיו שהולך לגמול חסד עם העלובה הזו והיינו גופו, (´ד ג"ר ל"ויק) ל"אמרו חז 27282 

והבן , ך תאוה ורצוןוצריך לעשות צרכיהם בתור חסד ולא מתו, כלומר דהגוף והנפש החיונית הם העלובים 27283 

מ הוא רק נער "והנה בן סו, ז הוא נתבע ונענש"וע, ´סורר ומורה רחוק מזה בתכלית ולא ידע כלל דרך ה 27284 

וזה גורם לו להתחייב , ועם זה הוא נתבע על היותו רחוק מקדושה מבכל דרכיך דעהו, שזה עתה נתגדל 27285 

והנהגתו היא בהיפך ממטרת בואו  ,כי רחוק הוא מהתכלית שלזה נברא, עונש קשה ובחמורה שבמיתות 27286 

כ בן תורה "ומכש, ומזה נתבונן בגודל החיוב שיש על כל אדם להגיע למעלות העליונות האמיתיות, לעולם 27287 

 27288 .דשייך יותר לתביעה זו

, ת והוי רשע דחמס"דעבר על ל, וגם לקה בראשונה וגנב שנית, פעמים´ והנה בן סורר ומורה הרי גנב ב 27289 

וטעם הדבר הוא , ע שהיא מן העליונות"והזכיר רק את המ, ה בחטאו ועונשון את ז"ולא הזכיר הרמב 27290 

ע עובר בכל רגע דחסר "אבל המ, דבגניבה הרי עובר רק בשעה שגונב ובשעה שאוכל הגניבה, בפשטות 27291 

מתכלית , דכמה שיחסר לו ממדרגתו השפלה, ע אין לה שיעור"וגם איכות העבירה על המ, בעצמיותו 27292 

וזה חמור , כן הוא העבירה והחסרון שלו, דושה והדבקות לאין ערך ושיעור ממשהפחיתות עד תכלית הק 27293 

 27294 .ומונח בתביעה זו תהום מלא חטא, דכאן נתבע אפילו על מה שחיסר נגד גדולי עולם, יותר מרשע דחמס

כ "כי כ, כ להוט לזה עד שגונב למלאות רצונו"שכ, וענין הגניבה כאן הוא רק להגדיל הענין דזולל וסובא 27295 

אבל , ז כי אם להתענג במאכל ומשתה"כי לא יבקש חיי העוה, ע"כ הראב"קר אצלו מילוי רצונו וכמשעי 27296 

וצריך להתבונן מזה כי תיקון כל שהוא בעצם תכונתו בנוגע לעניני , חטאו ועונשו הוא על עצם מהותו 27297 

ו מזה ועד כמה שאדם מתקשר לתורה הנה כל משה, כמה הוא חשוב ושקול יותר מכמה מעשים, ז"העוה 27298 

 27299 .הוא עולם מלא

והיינו דאף דנתבאר למעלה , דסופו להיות מלסטם את הבריות והורגן, ש סופו"בן סורר ומורה נידון ע 27300 

ז רק להתענג במאכל "דמבקש חיי העוה, דהתביעה היא עליו משום דעובר על קדושים תהיו ובו תדבקון 27301 

מאחר דנידון שלא יבוא לידי , בזהוהקשו , ד אינה עבור זה כי אם על שם סופו"אבל מיתת ב, ובמשתה 27302 

אין הכוונה דנידון , ש סופו"ונראה דנידון ע, למה נידון במיתה חמורה יותר מרוצח שהוא בסייף, רציחה 27303 

דזה גופא עצם החטא מה , אלא הביאור דבאמת נידון על מה שהוא עכשיו, עבור המעשים שעתיד לעשות 27304 

 27305 .צטרך ללסטם את הבריותומרגיל את עצמו בהרגל שי, שהעמיד עצמו במצב כזה

, ממילא עומד שיהיו מעשיו רעים עד שיגיע לרציחה, ת"מאחר דעיקרו למלאות תאוותו אפילו לעבור על ד 27306 

וכבר מונח בו כל מצבו הרוחני , וזה עצמו שמרגיל עצמו בכך לילך מדחי אל דחי הוא חטא גדול מאד 27307 



ואף דאם יעבור איסור רציחה כמה , תותז מתחייב החמורה שבמי"כיון שזהו הכנתו וחינוכו וע, שלבסוף 27308 

ש "כי במעשה ל, אבל זה שעומד מצד מהותו להיות לסטים קבוע גרוע יותר, פעמים עונשו רק בסייף 27309 

, כ בזה דכל המעשים כבר מונחים במצבו עכשיו"משא, ע"דכל מעשה הוא בפ, שיצטרפו שני מעשים 27310 

 27311 .ונידון על מצבו הנוכחי

, ה באשר הוא שם"דמבואר שם גבי ישמעאל דדן אותו הקב, (7ז"טה "ר) ´ובזה מיושבת הסתירה מגמ 27312 

והיינו דהתם באמת היה אותה שעה , ש בבן סורר ומורה"ומ, ה מהו עכשיו רשע או צדיק"דאמר הקב 27313 

בשביל שעתידים בניו להמית את ישראל , אלא שכלפי הטענה שלא יצילו אותו, או צדיק בדינו, צדיק 27314 

ומשום שמעמיד , כ על מה שהוא עכשיו"מ חייב באמת ג"אבל בבן סו, ז נאמר באשר הוא שם"ע, בצמא 27315 

 27316 .כ שמתחייב בסקילה"וחמור כ, עצמו בעתידות טבעית כזו

ב  מ הלא כתי"כי בבן סו, ומזה יבין כל אחד כמה תגדל החובה להתחזק וביחוד מי שתורתו אומנותו 27317 

כי , מסיר התקוה שישוב מסוררותווכתב הספורנו כי מריו , ויסרו אותו ולא ישמע אליהם, (א"דברים כ) 27318 

מהצטרפות שני אלה יוצא שישאר במהותו ויבוא , מאחר שהוא שקוע בזוללות ואינו מקבל מוסר ותוכחה 27319 

שאם בימים הקדושים ובשבתו באהלה של תורה אינו , וחייב כל אחד לחשוב, לידי מעשים גרועים ביותר 27320 

מה , רות במעשים ולתפילה בכוונה וכיוצא בזהלזהי, מתבונן ומתעורר להטיב דרכיו לחוש לביטול תורה 27321 

ויהיו לו שעבודים המפריעים ומעבירים את , (אין דער וואלט) יהיה מצבו כשיכנס למה שקוראים בעולם 27322 

 27323 .וגם יהיו לו נסיונות קשים מרוב האנשים אשר אתם יפגש בדרכו, האדם על דעתו ועל דעת קונו

ואם הוא עומד , ו ירד מטה מטה"הלא ח, קוה יש לומה ת, ואחרי שטבעו שלא להתעורר להטיב דרכיו 27324 

ולכאורה תמוה , מ וכל ישראל ישמעו ויראו"והנה אמרה תורה בבן סו, במצב כזה הלא נידון על שם סופו 27325 

, מ"חדשים מגדלות שוב אינו נעשה בן סו´ דהא אחר ג, מה שייך לכל ישראל הלא זה נוגע רק ליחידים 27326 

ד דלא אירע כן "עד דאיכא מ, מ ומשכחת באופן רחוק מאד"ן סווגם בעי כמה וכמה תנאים לדינא דב 27327 

 27328 .מעולם

וחכמה של ´ היינו ההלכה עצמה היא תורה והוא רצון ה, ואף שבגוף הפרשה אמרו דרוש וקבל שכר 27329 

אך הכוונה דיתבוננו מה חמורה התביעה למעלות , ז וכל ישראל ישמעו ויראו"אבל מה שייך ע, מעלה 27330 

היינו שנחשב לחטא אם אינו , וגם שהאדם נידון על שם סופו, שרחוקים מזהעליונות ומה נורא העון כ 27331 

וזהו המכוון , ונחשב כבר עכשיו כל העומד להיות בסוף לחטא והוא רובץ עליו, עומד להטיב דרכיו 27332 

 27333 .(משנת רבי אהרן)  .בפרשה זו

 27334 

 27335 מאמר שפד

דברים ) ותו ולא ישמע אליהםכי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו א 27336 

 27337 .(ח"א י"כ

ובן , (ב"סנהדרין ע) בן סורר ומורה אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין, י"וברש 27338 

, סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, הגיעה תורה לסוף דעתו, ש סופו"סורר ומורה נהרג ע 27339 

א "המהרש, כ"אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב ע, יותועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבר 27340 

, פ וישמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם"עה, וירא´ ם בחומש פ"בסנהדרין שם מביא קושית הרא 27341 

כי ´ שנא, יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה´ הרי מצינו דאמר ר (ז"ה ט"ר) ´שבגמ 27342 

הוא עתיד להרשיע לאחר זמן ´ של אותה שעה ואפי, י"וברש, הוא שםשמע אלהים אל קול הנער באשר  27343 

 27344 .באשר הוא שם´ שנא

ע מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמא "רבש, ה"ומצינו בבראשית רבה אמרו מלאכי השרת לפני הקב 27345 

אמר להם , שהיו מוציאין לקראת הגולים מיני מלוחים ונודות נפוחים כדאיתא התם, אתה מעלה לו באר 27346 

, כ"איני דן את העולם אלא בשעתו ע, אמר להם באשר הוא שם, אמרו לו צדיק, עה צדיק הוא או רשעהש 27347 

, ואומרים מוטב שימות זכאי ואל ימות חייב, ז קשה למה בבן סורר ומורה דנים אותו על שם סופו"ולפי 27348 

, ה לו בארמי שעתידים בניו להמית את בניך בצמא אתה מעל, הרי טענה זו טענו המלאכים על ישמעאל 27349 

 27350 .מוטב שימות זכאי עכשיו ולא יבוא לכלל זה

כ מה "דאל, שמע מינה שכח האכזריות כבר היה בישמעאל עצמו, והנה ממה שקטרגו עליו המלאכים בכך 27351 

ל שכבר היתה נטיה של "וצ, הוא אשם במה שבני בניו אחרי אלף ומאתים שנה יתאכזרו על בני ישראל 27352 

וכמו , ירושה היא להם מאבי אביהם ישמעאל, שראינו בהם מידה זו וכל צאצאיו, אכזריות בישמעאל עצמו 27353 

איזה גרעין של פרי שזורעים בארץ אותו פרי צומח ויוצא , בכל אילן הכל הולך אחר הזריעה הראשונה 27354 

וכל הגידולים היוצאים מאילן זה לעולם כולם הם אותו המין , ואם זרע סם המות יוצא סם המות, באילן 27355 

 27356 .ולכן קטרגו המלאכים על ישמעאל ותבעו לעשות אתו משפט, ש הראשון הם באיםומכוח השור, שנזרע



ה שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין ושיתף עמו מידת "ראה הקב, (ו"ב ט"ר פי"ב) ל"אבל כבר אחז 27357 

כלומר , ה למלאכים שאינו דן את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה"וזהו שענה להם הקב, הרחמים 27358 

, שאין הרחמים מכחישים את הדין ואין הדין מכחיש את הרחמים, פות של הדין עם הרחמיםשבכך יש שות 27359 

למה , ם בעינה עומדת"פ קושית הרא"אבל עכ! ´רק אל דעות ה, אבל המלאכים אין יכולים להשיג דבר זה 27360 

י ה דן את האדם אלא לפ"ה דאין הקב"י בר"והרי זה נסתר ממה דאר? בן סורר ומורה נידון על שם סופו 27361 

 27362 .הוא עתיד להרשיע לאחר זמן´ י ואפי"וכדפירש, מעשיו באותה שעה

כשבא שמואל אצל ישי אבי דוד למשוח אחד מבניו , ל"פ מה שמצאנו בחז"והנה טעם הדבר יש להבין ע 27363 

והביאו את , ´ויאמר לו שמואל לא באלה בחר ה, ישי העביר שבעת בניו לפני שמואל, למלך על ישראל 27364 

, וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב רואי, (ז"ט´ שמואל א) שםדוד מאחרי הצאן כתוב  27365 

אמר , כיון שראה שמואל את דוד אדמוני נתיירא (´ג ח"ר פס"ב) ל"ואחז, קום משחהו כי זה הוא´ ויאמר ה 27366 

אבל זה מדעת סנהדרין , עשיו מדעת עצמו הוא הורג, ה עם יפה עינים"אמר לו הקב, זה שופך דמים כעשיו 27367 

 27368 .כ"א הורג עהו

שהרי יכול להשתמש במידה זו , למדים אנו מכאן שאין לדון את האדם לרעה עבור כוח אכזריות שבו 27369 

ומובן פשוט שדוד אשר , דלהוי טבחא או מוהלא (.ו"שבת קנ) ´וכדאמרינן בגמ, ד במקום מצוה"ברשות ב 27370 

אלא , ן האכזריות ולא כלוםפ סנהדרין לא היה בו מ"הרי מה שהיה הורג ע, היה נזהר מאד ועיבד מידותיו 27371 

 27372 .´רק עשיית מצוה וקיום רצון ה

 27373 ל"ואחז, בגלגל´ וישסף שמואל את אגג לפני ה (ו"ט´ שמואל א)ב  וצא ולמד משמואל עצמו דכתי

ורבנן אמרי העמיד , היה מחתך בבשרו זתים זתים ומאכילו לנעמיות, מה עשה לו, (´תנחומא תצא ט) 27374 

ל "א, לו אגג לשמואל וכי כך ממיתים את השרים מיתות חמורות אמר, ארבעה קונדיסין ומתחו עליהם 27375 

 27376 .כ"שמואל כאשר שכלה נשים חרבך ע

שלא תאמר ששמואל היתה בו , הכי קאמר קרא? בגלגל´ ויש להתבונן מה תלמוד לומר וישסף לפני ה 27377 

´ י האצל שמואל היה הכל מצוה טהורה כהקרבת קרבן לפנ, לא מיניה ולא מקצתיה, ו"ממידת אכזריות ח 27378 

אבל כל המעשה היה אצל , שהבקיע אותו עם חרבו לשנים, וישסף שמואל את אגג! כזבוח זבח בגלגל 27379 

כל מה , ה"וכן דוד המע, ושוחט את הזבח וזורק את דמו על המזבח, ´שמואל כהקרבת קרבן שעומד לפני ה 27380 

ה "שאמר הקב, (7´שבת ל) ל"וזהו שאחז, פ סנהדרין היה בקדושה וטהרה כהקרבת קרבנות"ששפך דם ע 27381 

כ אמות בערב "ל א"א, ל כבר הגיעה מלכות שלמה בנך"א, בשבת´ לדוד שבשבת ימות וביקש שימות בא 27382 

 27383 .ג המזבח"ל כי טוב יום בחצריך מאלף מאלף עולות שעתיד בנך להקריב לפני ע"א, שבת

שגלוי פ "אע, ש סופו"אלא לפי מעשיו של אותה שעה ולא ע, ה דן את האדם"מעתה נבין הטעם שאין הקב 27384 

כמו שמצינו אצל דוד , כי היות האדם בעל בחירה יכול לשנות כוחותיו לטובה, שסופו להרשיע´ לפניו ית 27385 

שהרי ביד האדם להפוך הכוח , פ שהוא רע"לכן אין לדון שום אדם על איזה כוח שנמצא בו אע, ה"המלך ע 27386 

ה "זהו מה שענה הקבו, אלא דוקא אם באותה שעה כבר הוציא האדם את הרעה מכוח אל הפועל, לטוב 27387 

פ שבכוח אינו "אע, כלומר צדיק במעשה, שמכיון שעכשיו הוא צדיק, להמלאכים שקטרגו על ישמעאל 27388 

פ שהוא "ש אע"וכמ, מ שמע אלהים את קול הנער באשר הוא שם"מ, צדיק שיש בו אמנם ממידת אכזריות 27389 

 27390 .עתיד להרשיע לאחר זמן

משום שכבר התחיל , רר ומורה נידון על שם סופודלפיכך בן סו, ם"ובזה נבין שפיר תירוצו של הרא 27391 

דאינו חייב עד שיגנוב , (ב"סנהדרין ע) ל"ש חז"כמ, ד"בדרכים המביאים למעשים הרעים שבסופו עכ 27392 

לסוף מכלה , י שהתרגל בדרכים אלו"שע, ש סופו"ולכן נהרג ע, ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין 27393 

 27394 .עומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריותו, ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא

י הגלילי אומר וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי "תניא ר, ולכאורה קשה הרי זהו שאמרו שם 27395 

כ הדרא קושיא לדוכתא "א, אלא הגיעה תורה לסוף דעתו, ד ליסקל"לוג יין האיטלקי אמרה תורה יצא לבי 27396 

, הא אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, ש סופו"וכי מפני שאכל תרטימר בשר יהא נדון ע 27397 

הרי סוף סוף הוא רק עתיד להרשיע , ובמאי גרע בן סורר ומורה, שעתיד להרשיע´ פ שגלוי לפניו ית"ואע 27398 

 27399 ?לאחר זמן בעבירות שיתחייב עליהם סקילה

עדיין מכוח  ה דן את האדם עבור המידה שלא יצאה"לפיכך אין הקב, ק"ש שפיר יש להבין דה"אבל לפימ 27400 

אבל בן סורר ומורה זה שהוא התרגל , מפני שהאדם בעל בחירה ויכול לשנות מידותיו לטוב, אל הפועל 27401 

, בטל כמעט בחירתו והרי הוא כבעל חי שאינו יכול לשלוט בעצמו ולא למלאות תאוותו, להיות זולל וסובא 27402 

בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות ועומד , ולכן סופו ודאי שיכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא 27403 

, לפיכך הוא נידון כאילו כבר עבר עכשיו במעשה על איסור שחייב מיתה, ובא ממילא לידי חיוב מיתה 27404 

 27405 .משימות כשיעבור על חיוב מיתה ממש, כלומר שימות רק כאילו עבר על חיוב סקילה, ומוטב שימות זכאי



שהראשון היינו טבע שנולד בו כמו , הראשון טבע שהוא קשה מן, פ למדנו שההרגל נעשה טבע שני"עכ 27406 

ואין דנין אותו , וכיון שהוא בעל בחירה בידו לשנות טבעו, הרי זה רק בכוח, בעל תאוה או אכזר וכדומה 27407 

אפשר גם , ב"כ אם התרגל בתאוה וכיו"משא, על זה כל זמן שלא עשה מעשה המחייבו להביאו למשפט 27408 

כי בעל כורחו , שוב לא ימלט מעונש אף באשר הוא שם, פשור בנ"אבל מגרה יצה, אם לא נולד בטבע זה 27409 

 27410 .ל"יבוא לידי עבירה גמורה וירד לבאר שחת ר

אם ירגיל , מה טוב לו לאדם בזה ובבא לנצח נצחים, ו במידה טובה המרובה חמש מאות פעמים"מעתה ק 27411 

, לו ואשרי חלקואשרי , עצמו בפרט בבחרותו בדרכים המביאים לידי מעשים טובים בהיפוך מזולל וסובא 27412 

 27413 (ב"משלי כ) ש"וזהו מ, ובכל ימי חייו יהיה מאושר, ´אין לשער עד כמה יקל לו לכוון לבו לעבודתו ית

, פירוש אם תחנך את הנער שילך בדרך אשר התוית לו, חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה 27414 

 27415 .(לב אליהו)  .ן לא יסור ממנהאז אתה מובטח שגם כי יזקי, כלומר שתרגילהו הלוך וחזור בטוב

 27416 

 27417 מאמר שפה

דברים ) כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם 27418 

 27419 .(ח"א י"כ

דבן סורר ומורה לא היה ולא , שמעון סברו´ יהודה ור´ ר, מצינו מחלוקת בענין זה (.א"סנהדרין ע) ´בגמ 27420 

יהודה סובר שהתורה הטילה הרבה סייגים ´ ר, והם חלוקים בטעמיהם, ראלא דרוש וקבל שכ, נברא 27421 

עד שאי אפשר שיהיה בן סורר ומורה , שיהיו ההורים שוים בקולם בקומתם ובמראם, ומגבלות בפרשה זו 27422 

, שמעון לא ימצאו ההורים שיובילו את בנם לסקילה מפני ששתה לוג יין ואכל תרטימר בשר´ ולר, בפועל 27423 

 27424 .לא ניתנה פרשה זו למעשה אלא דרוש וקבל שכר, סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות לדברי שניהם בן

עד שהמחזה , כ שיש לדרוש בהיקף ובעמקות כזו"וע, וקשה שהרי התורה כתבה וכל ישראל ישמעו ויראו 27425 

 27426 יונתן אמר אני ראיתיו וישבתי´ ר, וכולם ישמעו וייראו מהדרשה עצמה, יעמוד כמו חי לעיני כל ישראל

והבינו , ונמצאו אב ואם שעמדו בו בפועל, הרי שהוא מעיד שישראל התנסו בנסיון גדול כזה, על קברו 27427 

שעמדה תורה על דעתו ותהליך , אלא נידון על שם סופו, שאין בנם נסקל בשביל תרטימר בשר ולוג יין 27428 

 27429 .ת חייבומוטב שימות זכאי ואל ימו, שסופו לעמוד על פרשת דרכים וללסטם הבריות, התדרדרותו

, והשכילו להבין שזוהי טובת בנם שלא יגיע לאפיקורסות, את המוטב הזה אמרו ההורים באהבתם לבנם 27430 

שורשה הוא , ז שבאה לידי ביטוי בגניבת כסף לקניית בשר ויין"ע שאהבת תענוגי עוה"ש הראב"כמ 27431 

ת "ם להשיובאהבת, ונמצאו ההורים שהבינו זאת, ב הרוחניים"אפיקורסות ואי החשבת תענוגי עוה 27432 

עד היכן מגיעה אהבת , גדעו את חיי בנם שעמלו בגידולו וחינוכו זה שלוש עשרה שנה, ובבטחונם בדבריו 27433 

 27434 !והכרת האמת´ ה

חלילה לנו לאמר , שמעון שאומר שאי אפשר שימצאו הורים צדיקים כאלו בישראל´ שר, ויש לנו להבין 27435 

י כל ההורים יעדיפו להתפתות ולרמות עצמם וכ, ומכירי אמת´ בדעתו שאין בכלל ישראל צדיקים אוהבי ה 27436 

ודאי , לא כן הוא, ואם ייסרוהו ויחנכוהו ישפר דרכיו וייטיב מעלליו, באהבתם לילדם שעדיין קטן הוא 27437 

שמעון ´ אלא כוונת ר, שימצאו בעם ישראל הורים צדיקים שאינם מתחכמים כנגד עדות התורה ומצוותיה 27438 

 27439 .להם בן סורר ומורהשאם ישנם כאלו צדיקים לא יוולד , לומר

ומי שאינו צדיק , כי דברים היוצאים מן הלב נכנסים אליו, ואם יוולד להם הרי כשייסרו אותו ישמע אליהם 27440 

אדם כזה לא , ´שבניו יהיו מורדים ופושעים בה, (7´נדרים כ) ´וחוטא באחת מהמדות שעליהן מפורש בגמ 27441 

, ובאמת מצינו בן סורר ומורה שהיה ונברא, מעוןש´ יעמוד בנסיון הגדול ולא יוליך את בנו למיתה לדעת ר 27442 

 27443 .ה חשש לחילול השם שיגרם חלילה ממרד אבשלום"שדוד המלך ע (.ז"סנהדרין ק) ל"שכן אמרו חז

דאת מאי טעמא נסבת יפת , ה לא עביד דינא בלא דינא שמעמיד בנך להרגך"הקב, אמר לו חושי הארכי 27444 

אמר ליה יפת תואר רחמנא , ותפסה דוד במלחמה דאמו של אבשלום מעכה בת תלמי מלך גשור, תואר 27445 

כל הנושא יפת תואר יש לו , דסמיך ליה כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, אמר ליה לא דרשת סמוכין, שרייה 27446 

שאם אדם מישראל אפילו , יונתן סובר שזה יתכן למעשה´ ור, הרי שהיה דבר זה בפועל, בן סורר ומורה 27447 

 27448 .ר ומורה ככל משפטי הפרשהיענש בבן סור, צדיק יקח יפת תואר

קדושין ) ה לקח יפת תואר בגדר שאמרו"שחלילה לומר שדוד המלך ע, ויש להבהיר ולפרש פרשה זו 27449 

שלא היה לו  (.ז"ב י"ב) שהרי מבואר, וחשקת בה´ וכמו שנא, ר"לא דיברה תורה אלא כנגד יצה (7א"כ 27450 

תהלים ) וכנאמר ולבי חלל בקרבי ,(ה"ט ה"ברכות פ) שהרגו בתעניות כמבואר בירושלמי, ר"לדוד יצה 27451 

, שלא היה דוד ראוי לאותו מעשה (7´ז ד"בע) ש"כמ, ר"י יצה"ואף מעשה דבת שבע לא נעשה ע (ט"ק 27452 

, גליא וידיעא קמך דאי בעיא למכפייה ליצרי הוה כייפינא, ה"אמר דוד לפני הקב (.ז"סנהדרין ק) ואמרו 27453 

 27454 .(.ו"שבת נ) וד חטא אינו אלא טועהוכל האומר ד, אלא אמינא דלא לימרו עבדא זכי למריה



ושממנה יוולד להם בן , (.ז"סנהדרין ק) אלא ראה ברוח קדשו שבת שבע ראויה לו מששת ימי בראשית 27455 

וממנו תושתת מלכות בית דוד עד כי , למלך´ ועליו כתיב וישב שלמה על כסא ה, ה קראו ידידיה"שהקב 27456 

, צייר שהעשיר לא לקח את הכבשה למאכלו, והראיה שבתוכחת הנביא במשל כבשת הרש, יבוא שילה 27457 

 27458 .ה מנוטל מהרגשת גופו"כן היה דוד המלך ע, אלא לתיתה לאורח ולגמול חסד

ראה ברוח קדשו שעתיד לצאת ממנה אבשלום שהעיד בו הכתוב , והוא הדין כשלקח דוד המלך יפת תואר 27459 

והסנהדרין , ניות כבגשמיותשהיתה קומתו שלמה ברוח, (ד"ב י"ש) שמכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום 27460 

וכה רמה היתה מעלת , ה לקחתה"לכן חשק דוד המלך ע, והיה נזר אלהיו על ראשו, וכל ישראל נהו אחריו 27461 

אף אז , אמרו שהוא יוצא מגדר הטבע´ ל הק"עד שלאחר מרידתו ומלחמתו באביו באופן שחז, אבשלום 27462 

 27463 .עומד דוד המלך ואומר מי יתן מותי אני תחתיך

שכאשר  (7´סוטה י) ש"כמ, לראות את גדולתו של אבשלום ממה שקיבל עליו את הדין בעצמו ויכולים אנו 27464 

ואין לומר שנעשה לו נס , וראה גיהנם פתוחה תחתיו, נתלה בשערו ביקש לחתוך את שערו בחרב ולברוח 27465 

ה וראה שנתל, אלא הנס היה שלא ננעלו בפניו שערי תשובה, כי מדוע יזכה לנס כזה, ונבקעה הארץ ממש 27466 

והבין מיד , (.א"סוטה כ)א  ומצוה מגנא ומצל, נזר אלהיו שעל ראשו, בשערו שער קדוש בקדושת הנזיר 27467 

וקיבל עליו את הדין , והבין בעין לבו שאם יברח הגיהנם פתוח לפניו, שזוהי הצלתו שיהיה נתלה ונענש 27468 

ובזכותה , יתתו כפרתווהיתה מ, ג שבטים"ממתין שיואב יבוא ויתקע בלבו י, ונשאר תלוי בין שמים וארץ 27469 

 27470 .(סוטה שם) יכול היה אביו להעלותו משאול תחתית

סוטה ) התשובה לכך ניתנה במשנה, איך היה בן סורר ומורה, כ"מאחר שהיה אדם גדול כ, כ יש להבין"וא 27471 

, אלא שער נזירות עולם קדושה, ושערו לא היה שער סתם, אבשלום התגאה בשערו ונתלה בשערו, (7´ט 27472 

ובפנימי פנימיותו קננו מידות רעות , שהיה זולל פרישות וסובא קדושה, אצל אבשלום היהשהזולל וסובא  27473 

כאותו נער , י קבלת נזירותו"יש לך מי שמכניע את יצרו ע, ורדיפה אחר הכבוד והם שהוציאוהו מן העולם 27474 

 27475 .(7´נדרים ט) ונדר נזירות ושבחהו שמעון הצדיק, רועה מן הדרום שפחז עליו יצרו להתגאות בשערו

ואף על פרישותו נאמר , שהיה זולל נזירות וסובא פרישות, י נזירותו כאבשלום"ויש מי שעובד ליצרו ע 27476 

יראו לנפשם כאשר יווכחו לראות שאפשר להיות בשיא הקדושה ולגנוב לב , וכל ישראל ישמעו וייראו 27477 

, רעות ויש בו אל זרכאשר בפנימיותו מקננות מידות , ואף לגנוב לב עצמו במעשיו, הסנהדרין וכל ישראל 27478 

וסופו , ובכל מעשיו הוא עובד את יצרו, (7ה"שבת ק) ר"איזהו אל זר שבגופו של אדם הוי אומר זה היצה 27479 

ותלמידי בלעם שיורדים לבאר שחת , עומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות באחיזת עיניהם ומת חייב 27480 

כל מצוותיהם לגרמייהו ועובדים הם את ואז , רוח גבוהה ונפש רחבה, י מידותיהם"ויורשים גיהנם הכל ע 27481 

 27482 !עצמם

יהודה בן ´ והרי לדברי ר, ככתוב וכל ישראל ישמעו וייראו, ויש לנו להתבונן בכל זאת מדינא דאורייתא 27483 

, וכל הפרשה נאמרה לדורשה והחובה להגיע ליראה מדרישת הפרשה עצמה, סורר ומורה לא היה בפועל 27484 

כ ראהו בגדר וכל "אע, מיתות בטלו´ היכן ראהו והלא ד, על קברו יונתן אני ראיתיו וישבתי´ וזהו שאמר ר 27485 

 27486 .(לקט שיחות מוסר)  !ישראל ישמעו וייראו

 27487 

 27488 מאמר שפו

דברים ) כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם 27489 

 27490 .(ח"א י"כ

ויש להבין הלא אינו נהרג על מה , (תשא´ ספרי פ) בן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו מוחלין לו 27491 

, (שם משמואל) ?כ למה תועיל מחילתם"א, אלא על שם סופו ללסטם את הבריות, שהמרה נגד אביו ואמו 27492 

, סימן שישנה עוד תקוה בו שיעשה תשובה ויחזור להוריו ומוריו ולדרך הישר, ל אם ההורים מוחלין לו"וי 27493 

לב האם פועם , ו מכירים את טבע בנם ואין מי שידמה להם בהכרה זוכי ההורים שהולידו וגידלו אות 27494 

 27495 .היא יודעת ומרגישה יותר מאחרים מה שמתרחש במכמני לב הבן, ומנבא מה שצפון בלב בנה

היא מרגישה בחושיה הטבעיים מתי שהוא , היא מבינה את שפת התינוק עוד בטרם יצא לאויר העולם 27496 

היא כמו מודד לחץ דם המסוגלת לאבחן את דפיקות , הוא רעב או לאהיא מסוגלת לקבוע אם , רוצה לאכול 27497 

אם נשאר בו עוד איזה ניצוץ של קדושה העשוי בכל עת , ולכן היא גם יכולה לחוש ולומר, לב בנה 27498 

 27499 .עד שיקום וישוב אל מקורו הטוב, להתעורר ולהתלקח

, ראל שהרשיעו כמותוולא מצינו בכל מלכי יש, כ עד שנתחמץ בחטא"מנשה מלך ישראל אשר חטא כ 27500 

וכאשר צעק , (ג"שבת קי) שכל עוד שמתיישן הוא יותר קשה, ונתיישן חמישים וחמישה שנים כחומץ הזה 27501 

עד ? אדם שהעמיד צלם בהיכל תקבלו בתשובה, ע"ר רבש"אמרו מלהש, ה שיעזור לו"בעת צרתו להקב 27502 

מנשה עשה תשובה , יוחנן´ ותני תנא קמיה דר, ה חתירה מתחת כסא הכבוד וקבלו בתשובה"שחתר הקב 27503 



ה לו כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה מפני מידת "שעשה הקב, ויתפלל אליו ויחתר לו, שנים´ לג 27504 

 27505 .(ב"סנהדרין ק) הדין

ותוך הסתכלותו בכליותיו מצא חוט אחד בחדר צר , צלל בתוך תוכו, ה בנפשו של מנשה"היינו שחתר הקב 27506 

אבל המלאכים אין להם , הרגש הטוב ויש בו כדי להחיותו ולהחלימושעדיין חי בו , וקטן מתוך תאי נשמתו 27507 

לכן לא יכלו למצוא עוד פתח כלשהו לתשובת , נשמה ואין עיניהם מגיעות לעומק נשמת האדם ולתת נפשו 27508 

הוא יכול למצוא , יודע תעלומותיו ומכמני נפשו, ה הרחמן יוצר ותוכן לבבות בני אדם"רק הקב, מנשה 27509 

.לקונה עבדיו בדין, לצופה נסתרות ביום דין, לגולה עמוקות בדין, וחן לבבות ביום דיןלב, דרך לחתירה זו 27510 

 27511 .(מעייני החיים)  

 27512 

 27513 מאמר שפז

דברים ) כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם 27514 

 27515 .(ח"א י"כ

, שלא יהיה בן סורר ומורה כנגד עצמו, ל אחדהרגשתי שצריך להתבונן עד כמה החיוב עלינו להתחנך כ 27516 

ומבקש ממנו אל תבוא , שהרי ביום הדין הגדול הוא עומד לפני אביו שבשמים, ויירא לנפשו, כנגד שכלו 27517 

 27518 .רק רחמינו כרחם אב על בנים, במשפט עמנו

פט תופסים בו ומביאים אותו למש, בגודל רחמיהם על בנם יקירם, אבל הרי מצינו שהאב והאם גם יחד 27519 

ורע לא , כי התייצב על דרך לא טוב, בידיעתם הברורה שמוטב שימות זכאי ואל ימות חייב, ולסקילה 27520 

שלא תביא , וכל ישראל ישמעו וייראו, כ עלינו לרעוד ולחרוד"א, וירד מדיוטא לדיוטא באין מעצור, ימאס 27521 

מוטב שימות זכאי , שיאמר לנו האב הרחמן, חלילה בקשה זו עצמה של רחמינו כרחם אב על בנים לכך 27522 

 27523 .´וכו

שהרי אנו גונבים משל אבינו לקנות , ישמעו הכל וייראו מהי התוצאה של ויסרו אותו ולא ישמע אליהם 27524 

ע כתב "שהראב, ז"נוטלים שפע שניתן לנו כדי להתעלות ברוחניות ומשוים אותו להנאת העוה, בשר ויין 27525 

ואז נוכל לבקש זכרנו לחיים מלך , ´ת הויש לנו לעצור בתהליך זה ולירא א, שזוהי השקפה אפיקורסית 27526 

חיים למענך , חיים טובים ומאושרים, כי לא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה, חפץ בחיים 27527 

 27528 .(לקט שיחות מוסר)  .אלהים חיים

 27529 

 27530 מאמר שפח

 27531 דברים) כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם

 27532 .(ח"א י"כ

ותמה , בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר, (.א"סנהדרין ע) ´איתא בגמ 27533 

ש "עי, וכי אין די בשאר חלקי התורה, על מה שאמרו דרוש וקבל שכר, (א"ל´ אור ישראל סי) ס"הגרי 27534 

כאן גדול תלמוד תורה  וחסר, דרצתה תורה שילמד בגדר חוק אף שאינו נוגע למעשה, חידושו הנפלא 27535 

, דהדין עצמו הוא תורה אמיתית, אך מצד אחר גבוה לימוד זה משום שהוא בגדר חוק, שמביא לידי מעשה 27536 

כי , וזהו דרוש וקבל שכר, אך הפרטים הם כאלה שלא יארע לעולם, דכן צריך להיות אם יארע דבר כזה 27537 

 27538 .ש"עי, שכר כזה אי אפשר לקבל מלימוד אחר שהוא בגדר משפט

, (ח"סנהדרין פ) כמפורש שם במשנה, ש סופו"מ דנידון ע"דהנה ענין בן סו, ש לפרש עוד בדרך אחרתוי 27539 

ושם , שמיתתן של רשעים הנאה להם והנאה לעולם, ימות זכאי ואל ימות חייב, ש סופו"מ נידון ע"בן סו 27540 

ומבקש לימודו  שסוף מגמר נכסי אביו, מ"הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סו, (.א"סנהדרין ע)א  בבריית 27541 

והגיעה , אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב, ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, ואינו מוצא 27542 

 27543 .שהדברים עומדים להגיע לידי כך ונתחייב כבר עכשיו, תורה לסוף דעתו היינו

מורות ולמדנו מכאן יסוד גדול בענין החינוך כי ההרגלים בתחילת הגדלות גוררים אחריהם תוצאות ח 27544 

תחילת ההרגל שבה מניח יסוד , והואיל וכן, כי הם מסבבים שחיתות גדולה והוא הולך מדחי אל דחי, למאד 27545 

וכבר שאלו הראשונים אמאי , עד שמתחייב במיתה היותר חמורה, הוא עון נורא מאד, להתפתחות החטאים 27546 

ותירצו את זה בטעמים , ש סופו שעתיד להרוג נפשות"מאחר ונידון ע, מתחייב יותר מרוצח שהוא בסייף 27547 

 27548 .שונים

ודינו על כל , ואף אם יעבור כמה פעמים אינו מצטרף, ואפשר לומר דהתם הרי כל מעשה הוא מעשה פרטי 27549 

וזהו כלליות מצבו , אבל כאן החיוב הוא בשביל שעומד להיות אומנותו ליסטות והורג נפשות, מעשה לחוד 27550 

ובזה מתחייב בחיוב היותר חמור , ממצבו הנוכחיותכונת נפשו שעתיד לקנות בתורת התפתחות הכרחית  27551 

 27552 .שיש במציאות



אך , ולפי מה שנתבאר הלא הוא חייב, הרי שנקרא זכאי, ואף דמפורש במשנה ובברייתא ימות זכאי 27553 

אבל מתחייב בשביל שהכניס עצמו למצב , הפירוש זכאי הוא לגבי המעשים העתידים שבגרמתם נהרג 27554 

דלא דיינינן ליה , ש בפירושו על התורה כתב"ביר יותר דהנה הראולהס, ועל זה הוא באמת חייב, כזה 27555 

ונראה דהנה אמרינן , דגם זה כלול בעל שם סופו, משום דמסתמא יחלל שבתות ויקלל אביו, בסייף כרוצח 27556 

דאם בא לידי מעשה מתחייב גם על , ה מצרפה למעשה"לענין מחשבה רעה דאין הקב (קדושין שם) ´בגמ 27557 

 27558 .א אינו מתחייבובמחשבה בעלמ, המחשבה

ולכן מתחייב על התרגלותו בעבירה ועל תכונותיו שעל , אך כאן ירדה תורה לסוף דעתו דבודאי יהיה כן 27559 

מ "אבל מ, ונמצא שהוא מת זכאי, אך כיון דממיתין אותו לא יבוא לידי כך שהרי מת, ידם בא לידי כך 27560 

אין פירושו , ש סופו"דאמרינן דנידון עומה , מחייבין אותו על מה שהיה מתחייב אלמלא היינו ממיתין אותו 27561 

וזהו דמסיק המשנה , אלא עבור הכנתו מקודם לכלליות מצבו, שנידון על מה שהיה עושה ומתחייב לבסוף 27562 

 27563 .דהמיתה מצילה אותו מהחטא הזה שבעבורו מתחייב, מיתה לרשעים הנאה להם והנאה לעולם

ז בודאי "שעי, ות חומריים ומגביר הרגלו בזהדכל שמתחנך למסור עצמו לרצונ, ומזה לימוד גדול לכל אחד 27564 

הרי יבוא , וכן ברדיפת הממון והחומריות כדי שיוכל למלאות רצונו, יבוא לידי כמה מכשולים ואיסורים 27565 

ועיין , רוב בגזל (.ה"ב קס"ב) ל"דאמרו חז, לפי המהלך הטבעי למכשולים בין אדם לחבירו וגם בענין גזל 27566 

מורה לעצמו היתר , רי שמוכרח למלאות רצונותיו המרובים בחומריותכי אח, הביאור (א"פרק י) י"במס 27567 

מלבד שאסורים בעצמם גם בודאי יגררו שאר , וכן המרגיל עצמו בריבוי דברים בטלים, בכמה דברים 27568 

 27569 .דיבורים אסורים

, ו"מ ועוד בק"ונלמד כל זה מבן סו, הרי בהכנתו לכך לבד יש עליו משא כבד מאד של חטאים לאין שיעור 27570 

אבל כל העבירות החמורות יותר , מ שחטאו הוא אך במה שממשיך תאוותו להיות זולל וסובא"ם בבן סודא 27571 

ואין לו , ואינו מפקיר עצמו לחטאים הללו, מזה הלא כלל אינו יודע, ללסטם את הבריות ולהרוג נפשות 27572 

מ "ומ, לא ימצאואך דממילא יבוא לידי כך מדרגא לדרגא כשיבקש לימודו ו, שום מחשבה וידיעה מזה כלל 27573 

 27574 .עצם המציאות מה שבפועל עושה הכנה לזה חמור

ואם בכל זאת אינו מתקן הרי שמסכים בלבו על , ובנידון דידן הרי הוא יודע היטב להיכן דרכיו מובילות 27575 

ו עד כמה חמור "הלא דברים ק, ו נתקיימו בפועל ממש"ואם ח, ולפחות בגדר לא איכפת לו, כל התוצאות 27576 

הרי , וביותר אם מוכן להפקיר את עצמו לסביבה המלאה טומאה וחלאה מכל הסוגים ,עצם ההסכמה על זה 27577 

ו לגמרי או במקצת ומתדבק ממש "וכשפורש מן התורה ח, לא יוכל להשלות בשוא נפשו כי לא יסור לבבו 27578 

 27579 .י ההסכמה לכך ותחילת הכניסה למצב זה הוא כופל החטא לאין שיעור"הנה ע, לטומאה

כ "רק דבכל המעשים הרבים שיעשה אח, אן פעולות חטא נפרדות בכמה פעמיםועוד חמור מאד דאין כ 27580 

גרוע , וכל היכא דאית ליה הוראת היתר, מלבד עצם הפעולות הרעות בעצמותם, מתחברים כאחד ממש 27581 

ואף , ואכל דבר היתר ולא דבר איסור, מ הדין דדוקא בגנב משל אביו ולא משל אחר"דהנה בבן סו, יותר 27582 

דכל דעושה בהוראת היתר ובלא מלחמה , מ יש גדר בדבר"אבל מ, ל"כמפורש בחזדגזירת מלך הוא  27583 

וכן הוא כשיחשוב האדם כי בשביל עניני פרנסה רשאי לפרוש מעט מן , פנימית עלול להימשך יותר 27584 

 27585 .דבזה סכנתו מרובה יותר, התורה

כ בחיוב "גזיהזהו , חדשים מגדלות ושאר התנאים´ כמו לאחר ג, ומובן דאף באופנים שפטרה התורה 27586 

כ הדין מחיוב "ולא יקשה דבשינוי מועט נשתנה כ, אבל החטא הוא אותו חטא כמו באופן המחוייב, סקילה 27587 

כי אשא אל שמים , (ב"דברים ל) י"ועיין ברש, דאפשר דאז יהא עונשו באופן אחר, סקילה לפטור גמור 27588 

, בידו לפרוע מן המתים ומן החייםוהיכולת , אינו ממהר לפרוע שיש לו שהות, ידי ואמרתי חי אנכי לעולם 27589 

יפרע ממנו ´ והוא ית, ובאופן זה יהא פטור מסקילה, דבאופן זה יהא חייב סקילה, ´וכך גזרה חכמתו ית 27590 

 27591 .פ מצד החיוב נלמד להבין גודל החטא ועד היכן הדברים מגיעים"אך עכ, באופן אחר

דההכרזה לכל ישראל שיבינו ענין  ,דשייך לכל ישראל, ובזה מתפרש מה דכתיב וכל ישראל ישמעו ויראו 27592 

, שלפי מהלך הדברים יבוא לחטא ולירידה דרגא אחר דרגא, המתחנך לרעה והמרגיל עצמו בהרגלים כאלו 27593 

, וזה הביאור בזה שאמרו לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר, וגם בנוגע לחינוך בנים 27594 

אך הענין אמיתי בגדרו , דבפועל לא אירע ולא יארעדאף , היינו הלימודים הגדולים היוצאים מפרשה זו 27595 

ונכתבה הפרשה לתכלית , והוא נוגע לכל האנשים ולכל המצבים ולכל ההנהגות, ושייך במציאות וכך דינו 27596 

 27597 .(משנת רבי אהרן)  .הלימודים הגדולים היוצאים ממנה

 27598 

 27599 מאמר שפט

דברים ) סרו אותו ולא ישמע אליהםכי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו וי 27600 

 27601 .(ח"א י"כ



שסוף מגמר , הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, מצינו בבן סורר ומורה שנידון על שם סופו 27602 

סנהדרין )ב  אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חיי, נכסי אביו ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות 27603 

 27604 .תלמודו ובירושלמי מוסיף וסופו לשכוח את, (ב"ע

אם מגיע האדם למדרגה פחותה כזו שהוא מלסטם , אצלנו המושג בתכלית הרע הוא, והוא נפלא להתבונן 27605 

כי כל זמן שעוד , ל הקדושים הודיעו לנו שיש עוד רעה גדולה מזו"אבל חז, את הבריות והורג את הנפשות 27606 

עוד יש תקוה שיתחרט , טחוןוכל אשר יחובר אל החיים יש ב, לא שכח האדם תלמודו ועוד לבו חי ומרגיש 27607 

 27608 .על מעשיו וישוב בתשובה

וצריך לדעת שאין נפקא מינה , תכלית הרע הוא שכחת התורה ושקיטת הנפש מדפיקת הידיעות המעוררות 27609 

בלא קפידת השכל וחרטה כל , י התעלמות בעת מעשה העבירה"בין שכחה טבעית לשכחה רצונית הבאה ע 27610 

 27611 .(ג"כ´ א עמ"הגיוני מוסר ח)  .האדם משכחה רצונית י לימוד המוסר בטוח הוא"ורק ע, שהוא

 27612 

 27613 מאמר שצ

דברים ) וכל ישראל ישמעו וייראו... ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת... כי יהיה לאיש בן סורר ומורה 27614 

 27615 .(ח"א י"כ

, ותפשו בו אביו ואמו, המבטא לכאורה מידה של אכזריות, ויש להתבונן בדין זה של בן סורר ומורה 27616 

אילו היה למשל כמו בזמננו שאנו ? וכי מה חטאו של הבן סורר ומורה? כ למה"וכ, ו כל אנשי עירוורגמוה 27617 

, רציחות וגניבות רחמנא ליצלן, בני נוער מקולקלים ומושחתים, כ נוראים"שומעים על הנוער דברים כ 27618 

, נש מיתהואין בכלל לחשוב על עו, כ מרחמים עליהם ומתחשבים בהם"כ בתי המשפט של המדינה כ"ואעפ 27619 

י הקדוש האומר נידון "לדברי רש´ ואפי, ולמצות אתו את הדין עד כדי כך? וכאן בן סורר ומורה מה עשה 27620 

אולי , מדוע לא לתת לו זמן והזדמנויות נוספות, אך למה תכף ומיד, ימות זכאי ואל ימות חייב, על שם סופו 27621 

 27622 ?היכן רגש הרחמנות? בכל זאת יתקן את עצמו ואת מעשיו

הנה אנחנו שומעים על הורים שטוענים שלא לשלוח את בניהם , גי הרחמנות הם לגמרי הפוכיםהיום מוש 27623 

רק כמו , לא לימודי חול ולא פרנסה, איך לחנך אותם שלא יהיה להם תכלית, לישיבה מטעמי רחמנות 27624 

מן נכון הוא שאצלנו הדרישות ! הופכים את המושגים מן הקצה אל הקצה, זוהי אכזריות ממש, הדור הישן 27625 

גדרים קיצוניים של , זה מתפרש ומתקבל כמו אכזריות, וכל שכן עתה בחודש אלול, התלמידים בעבודה 27626 

וכי ? כ"מדוע כ, ועל זה הדבר נראה כאילו ההורים צודקים, לימוד המוסר ביער בלילות, שמירת הדיבור 27627 

 27628 ?אולי יעשה תשובה, מי אומר שימות חייב

ובכל , וכמה בני סורר ומורה, שמה רואים איזו ירידה, מרסיילוהנה לאחרונה כשנתעוררנו לפתוח ישיבה ב 27629 

כ "שהיום שהירידה כ, הם חושבים וזו דעתם? איך יתכן לפתוח ישיבה במרסייל, זאת קמה צעקה גדולה 27630 

ורק בזה אפשר להציל את הדור , העצה להצלת הדור היא רק בהקמת ישיבה עם לימודי חול, נוראה 27631 

וכאן רואים שתורתנו , מרגישים שזו אכזריות, ישיבה על טהרת הקודש אבל, מהתבוללות ומלרדת לטמיון 27632 

 27633 !ואם לאו ורגמוהו, דורשת הקפדה על חינוך רק בדרך הטהורה והנכונה, בלי ויתור ובלי פשרות, הקדושה

, כ רחוקה מדעת התורה"איך הרגשתו כ, אלא יכולים להסביר שמכאן רואים באיזו מדרגה האדם נמצא 27634 

כ "אנו מרגישים כ, כמה העבירה מטמטמת מוחו של אדם, נה מושפעת מן האמתכ מסולפת ואינ"וכ 27635 

וגם במשך כל השנה בחינוך לפרישות והפקרות כמו , עינוי מסירות נפש ונסיון במשך כל האלול, אכזריות 27636 

וכל שכן להגיע למצב של לא נתקררה דעתו עד שתקע , וכל שכן להמשיך בדרך זו בלי הפסק, יסורי איוב 27637 

 27638 !וגעה בבכיה עד שיצאה נשמתו כמו שרואים אצל רבי אלעזר בן דורדיא, ברכיו ראשו בין

כשאנו רואים שאנו לא מצליחים להתעלות בלימוד המוסר ולא ! אנו הופכים את הרחמנות לאכזריות 27639 

במקום לקיים רגזו ואל , אז אנו מתייאשים, ר אצלנו הוא בבחינת חוזר וניעור"או שהיצה, מתרגשים 27640 

ואם אנו מרגישים כזה יאוש , ם את הוראת חכמינו לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרעושוכחי, תחטאו 27641 

 27642 !ה אתמול היית צופה מסוף העולם ועד סופו והיום בתוך הגן0בבחינת ַאֶיכ, זהו ביטוי למציאות שלנו

ר אין בעינינו דב, כ מפחיד"אצלנו המלה מיתה זה כ? מהי התפיסה שלנו במושג המיתה ובמושג החיים 27643 

וידוע המשל של , ובכל זאת רואים אנו שיש לך אדם שממונו חביב עליו יותר מגופו! יותר קשה ממיתה 27644 

והוא הולך ומשחק עם ! כמה הוא מתפאר בזה בפני חבריו! כמה גדלה שמחתו, הילד שקנו לו חליפה לחג 27645 

כים אותו הוריו מ, אך כשהוא חוזר הביתה, והוא ממלא את הכיסים של החליפה בחול ועפר, חבריו 27646 

 27647 .כ מתאכזרים עליו"כ, כ אומלל"והוא מרגיש כ, וגוזרים עליו להוציא את החול ואת האבנים

, ואינו מרגיש כהרגשת האמא של הילד עם החליפה, כך האדם בוכה מרוב התקשרותו לממונו ולחייו 27648 

וממונו  העבירה מטמטמת לבו של האדם, ת והוא רואה את טובתנו יותר מאשר אנחנו"האמא שלנו זה השי 27649 

ואינו מבין שיש לוותר על , וכל שכן שגופו חביב עליו יותר מקיומם של מצוות, חביב עליו יותר מגופו 27650 



וזהו מקור הרגשת האכזריות בפסק דינו של , הגוף ועל החיים אם אינם מתאימים לדרכה של התורה 27651 

 27652 .הסורר ומורה

ולפי גישה זו החליט לתת , אני מתחיל חייך ממך, ה דבר טוב תבעת"אמר לו הקב, יצחק אבינו תבע יסורין 27653 

כי אצל יעקב יאה עניותא לישראל שאין הארי נוהם מתוך קופה של תבן , את הברכות לעשיו ולא ליעקב 27654 

שיעקב אבינו בגלל צדקותו ! וגם כאן לכאורה כזו אכזריות מצד יצחק אבינו, כי אם מתוך קופה של בשר 27655 

כך ! לחיות חיי עניות ולנצח, וכל דורותיו ודורות דורותיו הוא! יהיה חייב להיות משועבד כל חייו לעשיו 27656 

שחיו , והרי לנו לדוגמא באיזה אושר חיו בדורות הקודמים, הרגיש יצחק אבינו שהעולם הזה מפריע ומזיק 27657 

יצחק אבינו , אברהם אבינו ביקש גלות, בתוך דירות רעועות, בכפרים נדחים בלי חשמל בלי רהיטים 27658 

היכן , חייך ממך אני מתחיל, סכים אתו שזו לא אכזריות אלא דבר טוב תבעתת ה"והשי, ביקש יסורים 27659 

 27660 !ה0ַאֶיכ! היכן ההרגשה שלנו? האנכי שלנו

לא תלין , ותלית אותו על עץ, וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת, וכן אנו רואים בהמשך הפרשה 27661 

י "תטמא את אדמתך אומר רשכי קללת אלהים תלוי ולא , כי קבור תקברנו ביום ההוא, נבלתו על העץ 27662 

משל לשני אחים תאומים שהיו , שאדם עשוי בדמות דיוקנו וישראל הם בניו, זלזולו של מלך הוא, ל"ז 27663 

ועיין עוד , כל הרואה אותו אומר המלך תלוי, אחד נעשה מלך ואחד נתפס ללסטיות ונתלה, דומין זה לזה 27664 

כל הרואה ? ולכאורה מה ההסבר כאן, ודוהמשל בשני האחים התאומים יש לו ס, ן שם באריכות"הרמב 27665 

ומה , איך להבין את הנמשל בין התאומים לחוטא שנתחייב מיתה! וזה זלזולו של מלך! אומר המלך תלוי 27666 

 27667 ?זה אמור ללמדנו

כ משפיל את האדם עד שלא עולה על "החטא כ, אך גם כאן באיזו דרגה של התרחקות מהאמת האדם נמצא 27668 

וזאת אפילו על חוטא שיש בו , ושחביב אדם שנברא בצלם, ה"הקבדעתו שהוא אח תאום כביכול של  27669 

כ לא תלין "אעפ, שזו המיתה הכי חמורה וקשה, ן"ושנידון לתליה כמו שמביא הרמב, משפט מוות והומת 27670 

הוא בזיון לנפש השכלית , וכך גם מביא הספורנו ובהיות שהבזיון הנעשה למת אחר מיתה, נבלתו על העץ 27671 

כי הלנת התליה לגוף המת בלתי , אמר שהיא קללת אלהים, אר אחר מיתת הגוףאשר היא עצם נבדל הנש 27672 

 27673 .היא בזיון לאותו העצם הנצחי הנקרא אלהים, קבורה

ומכאן המקור להתגשמות שלנו , עד היכן העבר והחטא הצליחו לשנות את המהות שלנו! עד היכן מגיעים 27674 

ועל כן מרגישים יותר טוב לחיות חייב ולא , ואנו במצב של אינו יודע שאינו יודע, ´ולקרירות בעבודת ה 27675 

אך כמה זוהי הרגשה , כ קשה לנו"ועל כן כ, אנו מרגישים שלימוד המוסר הוא בבחינת מיתה, למות זכאי 27676 

אשר קבעה לנו שעדיף עבור בן סורר ומורה שימות זכאי כבר מעכשיו ולא , מנוגדת לתורה הקדושה 27677 

, זוהי ההרגשה האמיתית של התורה, ין סיבה לחיות אותםשאין טעם וא, חיים של חייב, להישאר בחיים 27678 

 27679 .(דגל המוסר)  .י הרבה לימוד המוסר אפשר להבינה ולהשיגה ולהתקרב אליה"ורק ע

 27680 

 27681 מאמר שצא

 27682 .(´א כ"דברים כ)א  ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסוב

וכי מפני , תניא רבי יוסי הגלילי אומר, לוג יין האיטלקי מאימתי חייב משיאכל תרטימר בשר וישתה חצי 27683 

אלא הגיעה תורה ? ד ליסקל"אמרה תורה יצא לבי, שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי 27684 

ויוצא לפרשת דרכים , שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, לסוף דעתו של בן סורר ומורה 27685 

שמיתתם של רשעים הנאה להם והנאה , ורה ימות זכאי ואל ימות חייבאמרה ת, ומלסטם את הבריות 27686 

 27687 .(.´סנהדרין ע) כ"ולצדיקים רע להם ורע לעולם ע, לעולם

היום הוא זכאי ורק בשביל שסוף יהיה מבקש , יוסי הגלילי´ הבן סורר ומורה לפי ר, מזה יש להתפעל 27688 

ימות זכאי ואל , זרה התורה עליו דין מותג, ויצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, לימודו ואינו מוצא 27689 

שיהיה בהרגלים , מכאן נלמד על הדאגה שצריכה להיות אצל אדם על גירסא דינקותא שלו, ימות חייב 27690 

וצריך לשבור את תאוותו כשהוא , ושיחנך עצמו מנעוריו כדי שלא ישאר לו הרגלים רעים לזקנותו, טובים 27691 

 27692 .עוד זכאי ולא לחכות עד שיהיה חייב

ונהרג על , ש דבן סורר ומורה דהגיעה תורה לסוף דעתו"ת מ"וא, ל"ת וז"כאן השפתי חכמים עה ושואל 27693 

י לפי מעשיו של עכשיו הוא נידון ולא לפי מה "רש´ ופי, והא בישמעאל כתיב באשר הוא שם, שם סופו 27694 

י דשייך לא התחיל כלל במיד, ל דהתם גבי ישמעאל כשהיה קטן"וי, (וירא´ י בפ"רש) ,שהוא עתיד לעשות 27695 

אבל בבן סורר ומורה התחיל באותה עבירה שהרי אכל תרטימר , לאותה עבירה שימית את ישראל בצמא 27696 

ש "ד של מטה שידונו את הרשעים ע"אבל מצוה לבי, ש סופו"ד של מעלה דנין ע"ל דאין בי"ועוי, בשר 27697 

 27698 .ל"סופן עכ

לא כל עיקר שגירש אברהם דה, על תירוץ ראשון יש לפקפק, ד"ולפי שני תירוצים אלו עוד קשה לענ 27699 

, ע"ג, א"לשון ע, י שם"ל אומרים הובא ברש"וחז, (א"בראשית כ) אבינו את ישמעאל משום שהיה מצחק 27700 



אדרבה , ותירוץ שני קשה מאד לקבל, כ לא רק שלא התחיל כלל אלא שעסק כבר ברציחה"א, ורציחה 27701 

´ ורק ה, אלא מה שעיניו רואות כי אין לו לדיין, ש הסוף"ד של מטה יותר לא צריכים לפסוק רק ע"בי 27702 

 27703 .יראה ללבב

יש שומע ונשכר ויש לא שומע , (ב"ש בראשית רמז ל"ילקו) ל"מ שאחז"ל לתרץ באופן אחר עפ"כ נ"ע 27704 

כאן , דכתיב בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו, בן סורר ומורה נענש בשביל שלא שמע, והפסיד 27705 

וכן כתוב בתורה , רר ומורה הפסיד מפני שנענש שלא שמעל מגלים לנו שהבן סו"שהרי חז, מרומז תירוץ 27706 

 27707 .זולל וסובא (ב, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו (א, מפורש בבן סורר ומורה שני דברים

היתה תקוה עליו שישוב בתשובה וישמע , לו היה שומע בקול אביו ומקבל תוכחה, ובזה מובן כל הענין 27708 

, לא היה עליו דין מות, אוכל תרטימר בשר ושותה חצי לוג יין פ שהוא זולל וסובא"ואע, לקול מוכיחיו 27709 

י מוסר "כי האדם בעל בחירה ועל סופו יש תקוה שישוב ע, ש סופו"אלא היה נידון באשר הוא שם ולא ע 27710 

וכן , ש סופו"אבדה כל תקוה ונידון ע, אבל כאן שאיננו שומע בקול אביו ובקול אמו, אביו ואמו ומוכיחיו 27711 

 27712 .ל"סורר ומורה כי מריו מסיר התקוה שישוב מסורו עכ, ל"קצרים של הספורנו וזמרומז בדבריו ה

ז "י שהיה עובד ע"רש´ וישמעאל מצחק ופי, עם שהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, אבל אצל ישמעאל 27713 

ועל שם סופו שימית את ישראל בצמא לא נדון יען , אבל עדיין לא מחוייב מיתה, ד בצחוק הזה"ע ושפי"ג 27714 

מ שהיתה לו מעלת השמיעה בקול "ש, כדכתיב ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים, א שומע בקול אמוכי הו 27715 

ב "ב) ´כדאיתא בגמ, ובאמת לבסוף עשה ישמעאל תשובה, אמו אפילו לדבר הגדול הזה של שידוכין 27716 

מדאקדמיה אדבורי , ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו שנאמר ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, (7ז"ט 27717 

מכאן שעשה ישמעאל , ל"י על התורה מבאר וז"וברש, מ תשובה עבד בימיו"ומדאדבריה ש, ריהאדב 27718 

 27719 .כ"תשובה והוליך את יצחק לפניו ע

נפל אדם מן הגג ונשתברו אבריו צריך רטייה , (ז"שמות רבה כ) ל"ועוד בגדולת שמיעת האוזן אמרו חז 27720 

מכף רגל  (´ישעיה א) ´בכל אבריו שנאוהחוטא אשר יחטא , ותחבושת על כל אבר מאבריו ועצם מעצמיו 27721 

 27722 (ה"ישעיה נ) ´והיא שמיעת האוזן שנא, ת מרפא כל אבריו ברטייה אחת"והנה השי, ועד ראש אין בו מתום

 27723 .הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם

ר אבהו לעתיד הכל עתידין להיות תמהין כנגד מי "א, ל"ועוד מובא באורחות צדיקים שער הרצון דברי חז 27724 

, והרי הוא יושב עם האבות ומשיח עמהן, ואומרים מי הוא זה השפל שלא קרא ולא שנה, מע לאלהיםשש 27725 

אוזן  (ו"משלי ט) ´שנא, לא זכו אלו מאלו אלא מפני ששמעו אלי? מה תמהים אתם, והאלהים יאמר להם 27726 

 27727 .ל"שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין עכ

זוכה לבסוף לשבת עם האבות ולשיח , א קרא ולא שנהכי אפילו מי של, מזה למדים מעלת שמיעת האוזן 27728 

והביאה אותו , ומעלת השמיעה הצילה את ישמעאל ממות, רק בשביל המעלה של אוזן שומעת, עמהן 27729 

אין דנין את האדם אלא לפי , (7ז"ה ט"ר) יצחק´ ומי שרוצה שיקויימו בו דברי ר, לבסוף שעשה תשובה 27730 

וצריך האדם לקנות , דיו לבוא מן הדין להיות כנדון, מישמעאלוכיון שהלימוד הוא , מעשיו של אותה שעה 27731 

 27732 .(זכרון מאיר)  .ורק אז זוכה שידונו אותו לפי מעשיו של אותה שעה, מעלת השמיעה

 27733 

 27734 מאמר שצב

 27735 .(´א כ"דברים כ)א  ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסוב

, ז כי אם להתענג בכל מיני מאכל ומשתה"ורוס כי לא יבקש חיי העוהוהנה זה כמו אפיק, כתב האבן עזרא 27736 

אמנם מאחר שאינו מבקש מכל חיי , כי הזולל והסובא אף שלכאורה אינו אלא לתיאבון, הרי לנו מדבריו 27737 

הרי אף הוא , ז בלבד"ז עבורו אלא בשביל העוה"ואין העוה, ז אלא רק את תאוות העולם"העוה 27738 

 27739 .כאפיקורוס

מזה , אכול ושתה כי מחר נמות, ז"כל משאת נפשו אך ורק תענוגות העוה, של אפיקורוס ואף זו תמונה 27740 

, הוא עצמו אינו מבקש אלא את השרץ, נולדה וצמחה כל חכמתו האידיאולוגית ותורת האפיקורסות שלו 27741 

 27742 .שאינה אלא אכילה ושתיה, נ טעמים ולהוכיח לעולם צדקתו ומעלתו"לכן טורח הוא לטהרו בק

, האחד שהוא מקלה אביו ואמו וממרה בהם, והנה יש עליו שני עונשין, ל"פירש כיוצא בזה וז ן"ואף הרמב 27743 

, ונאמר עוד ואותו תעבודו ובו תדבקון, עובר על מה שנצטוינו קדושים תהיו, והשני שהוא זולל וסובא 27744 

ות ועל שם ועל הכלל אין בו עתה חטא מ, ´וזולל וסובא לא ידע דרך ה, שנצטוינו לדעת השם בכל דרכינו 27745 

 27746 .סופו הוא נידון

כי חסרון והעדר קדושה ודבקות עלול להביא את , ועוד יש להתעורר מזה למוסר השכל ולהוסיף לקח 27747 

על כרחך אתה יורד , אם אין אתה עולה מעלה מעלה, ועל דרך שאמרו, האדם עד שיחטא במשפט מות 27748 

כי המשכיל מבין , ור משאול מטהאורח חיים למעלה למשכיל למען ס, כמו שפירש רבינו יונה, מטה מטה 27749 

 27750 .(נחלת אליעזר)  .כי כדי לסור משאול מטה הוא צריך לילך בדרך מעלה



 27751 

 27752 מאמר שצג

ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים . ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא 27753 

 27754 .(´א כ"דברים כ) ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו

, וכי מפני שאכל תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין יצא לבית דין ליסקל, (.ב"סנהדרין ע) ל"והנה אמרו ז 27755 

, ועומד ומלסטם את הבריות, ומבקש לימודו ואינו מוצא, אלא הגיעה תורה לסוף דעתו שמכלה ממון אביו 27756 

ה דן את "אין הקב, (´שמות רבה ג) הלא מבואר, והענין קשה מאד, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב 27757 

אם לא ראו עדים כשרים יצא זכאי מבית , ועוד הרי קיימא לן שאף אם הרג במזיד, האדם אלא לפי שעתו 27758 

 27759 ?שמא כשילסטם את הבריות לא יהיו עדים, ואיך הורגים אותו בית דין על שם סופו, דין

, חינוך הבנים מקטנותםהתורה רצתה לגלות איך ישימו אב ואם עין השגחתם על , אבל פשר הדבר הוא כך 27760 

כמו תרטימר בשר וחצי , אלא גם דברים המותרים אם בגדר תאוה הם, לא רק שלא יעשו דברים אסורים 27761 

ראשיתם , וכך דרכן של בעלי תאוות, הכירה התורה כי גדר תאוה הוא, שאף כי אכילת היתר היא, לוג יין 27762 

מתחילה , ר בעורמה תצוד נפשותודרך התאוה כך הוא אש, כ הוטבעו בכל דבר איסור"מצער מאד אח 27763 

 27764 .כ באיסור חמור"ואח, כ הוא מלא חשק עוד למלאות תאוותו גם באיסור הקל"ואח, אומרת הלא מותר הוא

עד שאם האב והאם יתרצו , והחמירה התורה בחינוך הבנים בשמירה מן תאוה אשר רגליה יורדות מות 27765 

ואין עליהם חטא אשר הם גרמו להמית נפש  הרשות בידם, להתירו לבית דין להמיתו עבור הדבר הקל הזה 27766 

, הרי שהם גרמו לו מיתה, כי הדין בזה הוא שאם רצה האב ולא רצתה האם או להיפוך אינו נהרג, מישראל 27767 

כענין וזך ישר פעלו , אך רשאים המה לעשות זאת בשביל החינוך המוטל עליהם לחנכו להיות איש ישר 27768 

ונמצא מתחנך בפעולות , ן הבעל תאוה פעולותיו אינן ישרותמה שאין כ, פעולותיו הולכות בדרכי היושר 27769 

 27770 .לא טובות ולמה לו חיים

דשם נהרג על מעשה פרטי וצריך , נמצא כי אינו דומה לליסטים שהרג את הנפש דדוקא בעדים כשרים 27771 

ועל כן טוב , ומהקל אל החמור, כ כאן נהרג על סימני התאוה שהתחילה להתנוצץ בו"משא, ראיה ברורה 27772 

להורות להם כי , כ תלוי באב ואם"וע, כי כאן בסקילה, ולכן גם מיתתו חמורה מהורג נפש, מחייומותו  27773 

ואדרבה אם לא יביאוהו לבית דין , ואין עליהם עוון מאבד נפש, החינוך מוטל עליהם ובהם תלויה הריגתו 27774 

לנו עד כמה  הרי, ויצא מבית דין חייב בשביל מעשים שיעשה, לבסוף יהיה בו חטא משפט מות, להמיתו 27775 

 27776 .(ה"ש´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .הזהירה התורה על חינוך הנערים להפרישם מתאוה

 27777 

 27778 מאמר שצד

ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים . ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא 27779 

 27780 .(´א כ"דברים כ) ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו

, אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, ם"לשון הרמב 27781 

אלא כל אדם ראוי להיות , אין הדבר כן, ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע"שהקב 27782 

פרשה זו של בן סורר ומורה היא דוגמא , (ב"ה ה"הלכות תשובה פ) צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם 27783 

ומלמדת היא כי בכוח כל אחד ואחד מישראל להתרומם , לכוח הבחירה החופשית שניתן לאדם מאלפת 27784 

שיטלוהו , שהרי עצם דרישת התורה מהורים לבנם בן סורר ומורה, ולעמוד אף בנסיון הקשה ביותר 27785 

הרי התורה מבקשת אותם לעמוד במדרגה הקרובה , וימסרוהו בידם לידי הבית דין שיסקלוהו לעיניהם 27786 

 27787 .העקידה למעלת

כי הרי בעצם בן זה אפשר שיהיה מקרהו אף , ועוד יותר נלמד מתוך שנתבונן ונבחין בפרטי הענין המדובר 27788 

ועוד כיוצא , יפה תואר, בן יחיד קוצותיו סדורות לו תלתלים, באופן שהוא אהוב וחביב ביותר על הוריו 27789 

ל וכי בשביל שאכל "ש חז"וכמ, גם העבירה המיוחסת לו אינה חמורה כשלעצמה, בזה מעלות וכשרונות 27790 

כלומר אין בן סורר , אלא ימות זכאי ואל ימות חייב, תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין יצא לבית דין ליסקל 27791 

 27792 .ובכל זאת מצווים ההורים על הריגת בנם האהוב וגם הזכאי, ומורה נהרג אלא על שם סופו

סנהדרין ) ו ניתנת להם על פי דיןובפרט שהאפשרות למחול ל, גם טבע ההורים לכסות על פשעי בנם 27793 

גם יש , אינו נעשה בן סורר ומורה, אביו אינו רוצה ואמו רוצה, היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה, (א"ע 27794 

כל ימיו של בן , כמאמר רבי כרוספדאי, ז יצילו את בנם ממיתה"ועי, ביכולתם להמתין עוד שלושה חדשים 27795 

 27796 .(ט"ין ססנהדר) חדשים בלבד´ סורר ומורה אינו אלא ג

רק יביאוהו בידיהם לבית דין כדי להוציאו , דורשת התורה מההורים לבל יתחמקו מחובתם, על אף כל זאת 27797 

יעבור עבירות ויתחייב , סוף שיצא לתרבות רעה, ומזהירה התורה שאם חסים עליו אביו ואמו, לסקילה 27798 

מי הם אותם , באדם ה"הרי לך עד כמה גדול הוא כוח הבחירה שטבע הקב, (א"י כ"רש) ד"מיתה בב 27799 

ל כי האב אינו אלא האיש "הלא אמרו חז, הורים של בן סורר ומורה הנדרשים לעמוד בנסיון כבד כזה 27800 



ה מתירה ישאנה "שאם אין הקב, ר"ואשר הותרה לו רק כנגד יצה, אשר לקח במלחמה אשת יפת תואר 27801 

הלא , ודאי שאינה צדקתאשתו , כלומר רחוק הוא להיות איש המעלה וירא החטא, (א"י כ"רש) באיסור 27802 

 27803 .היא יפת תואר בעצמה

למסור את בנם יקירם , מצפה התורה שיתעלו לגובה המדרגה ויעמדו בנסיון הקשה הלזה, ומאנשים אלה 27804 

לכוח האדיר שניתן ביד , אין לך שיעור מאלף וראיה מכרחת ומכרעת כמו זה, לסקילה אך ורק משום סופו 27805 

מעתה לא יעלה על , ומצבו לבחור בטוב ולהרקיע שחקים במדרגתו במעמדו, האדם כל אחד באשר הוא 27806 

 27807 .ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע"שהקב, דעתך כמו שאומרים טפשי אומות העולם

כי מפרשה זו של בן , אלא כל אדם ראוי להיות צדיק כמשה מתיישב עתה על הלב, ם"וגם מה שכתב הרמב 27808 

עד כדי מסירת , יוכל בבחירתו להגיע לרום המעלה, נמוך המדרגה כי אף האדם, סורר ומורה אתה למד 27809 

כי מחשבת פיגול , ם לכתוב אל יעבור במחשבתך דבר זה"ומדוקדק מה שהקפיד הרמב, בנו להריגה 27810 

 27811 .הרי היא מזיקה לאדם ופוגמת את גדלותו כבעל בחירה, שכזאת אף שאינה אלא בבחינת מחשבה חולפת

אם רק תהיה , לא בשמים היא ולא מעבר לים היא, רחוקה מן השכל ברם לאמיתו של דבר אין המשימה 27812 

, וגם זאת אתה למד מפרשתנו, ידע כי רק דרך אחת לפניו ובה בלבד יצליח, לאדם השקפה נכונה של תורה 27813 

דברים ) ´בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה, אמרה תורה לא תתעב אדומי כי אחיך הוא 27814 

, הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו, ל ושאר אומות מותרין מיד"חזי מ"ומביא רש (ג"כ 27815 

בן סורר , ומכאן שאם לפניך שתי ברירות, ב"ז ומן העוה"ז והמחטיאו מוציאו מן העוה"שההורגו בעוה 27816 

או לקיים ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו , ומורה שסופו ללסטם את הבריות ולמות חייב 27817 

גם הקשר הרגשי הטבעי של אב לבן נעלם , הרי כיון שהעיקר הוא קיום התורה ומצוותיה, ות זכאיואז ימ 27818 

 27819 .כלא היה ומוטב שימות זכאי

מה שלא , לאבד את שמו ואת זכרו לעולמים, שנצטוינו למחות עמלק ולהכחידו, כיוצא בזה בסוף הפרשה 27820 

כי , ויזנב בך כל הנחשלים אחריךאך ורק בעבור אשר קרך בדרך , צווינו לעשות לשום אומה ולשון 27821 

וכיון שעיקר , המחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו, הפגיעה בקדושת הרעיון הרוחני חמורה היא מכל עוולה 27822 

הרי שכל ערך אחר בטל ומבוטל , ב"ז הוא קיום התורה והמצוות והכנת יעודו בעוה"תכלית האדם בעוה 27823 

וכל דבר אשר בראיה ראשונה דורש הקרבה , אל מול התכלית הנרצית המיועדת לו בחייו, בעיניו 27824 

בבחינת כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך , במבט שני נעשה קל וחלק הרבה יותר, ומסירות 27825 

 27826 .(נחלת אליעזר)  .לעשותו

 27827 

 27828 מאמר שצה

´ לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא כי קללת אלהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר ה 27829 

 27830 .(ג"א כ"דברים כ) נחלה אלהיך נותן לך

אחד נעשה שר ואחד נתפס ללסטיות , משל לשני אחים תאומים שהיו דומים זה לזה, זלזולו של מלך הוא 27831 

וכי מה שייך שני , ולכאורה זהו משל כחרס הנשבר, (י"רש) וכל הרואה אותו אומר הנה השר תלוי, ונתלה 27832 

שזוהי , ל שזה המשך מבן סורר ומורה"רי חזוכל שכן לפי דב? איך אפשר להשוות בין אדם ליוצרו, אחים 27833 

בבחינת ימות חייב ואל ימות , שאם לא הביאו אותו אביו ואמו אז הוא מתחייב מיתה, סמיכות הפסוקים 27834 

 27835 .זכאי

ואיך אפשר לומר עליו את , י שהגינו עליו ולא הביאו אותו לבית דין גרמו לו להידרדר ולמות חייב"ע 27836 

ואפילו באלול אנו , היום שהעולם כולו הוא בחינת בן סורר ומורהוכך אנו רואים ? המשל לשני אחים 27837 

, ל העבירה מטמטמת לבו של אדם"ש חז"כמ, כ לטמטם את לבנו"שהעבר הצליח כ, מרגישים כזו קרירות 27838 

ואיך התורה תובעת כאן על חוטא שהגיע לחטא , ו אין לנו שום תקוה להתחלפות"ואנו מרגישים שח 27839 

 27840 ?וזה זלזולו של מלך, תאומים עם השרמשפט מות והומת שהוא אחים 

, כ הרחיק אותו מלהרגיש את המשל לשני אחים"שהחטא כ, אלא כאן רואים עד כמה השפלות של האדם 27841 

ממקור עליון של עונג , הלא הוא חלק אלוה ממעל, שהרי סוף סוף מה המקור של האדם, ה0בגדר ַאֶיכ 27842 

והרי , ל"י שממונו חביב עליו יותר מגופו רחעד כדי כך שיש מ, ורק העבירה היא שקלקלה אותו, נפלא 27843 

כמה זלזולו של מלך , ´כ כמה חילול ה"וא! ועצם האדם ומהותו זוהי הנשמה, הגוף עצמו הוא רק מלבוש 27844 

וכמה עלינו , וחביב אדם שנברא בצלם, שאין אנו מרגישים שאנו צלם אלהים, י הייאוש שלנו"נגרם ע 27845 

 27846 .(דגל המוסר)  .אליך ונשובה´ השיבנו ה, למהלהתפלל לאבינו שבשמים שנתעורר לתשובה ש

 27847 

 27848 מאמר שצו

כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים והאם רובצת על האפרוחים או על  27849 

 27850 .(´ב ו"כ) הביצים לא תקח האם על הבנים



לחושבהו  ,ולא היה עת שהיה נעדר מציאותו, מורגל בדעת האדם לשפוט את הדבר אשר מתמיד להיות 27851 

, כאילו היה לו הכרה והכרח שמחוייב הדבר הזה להיות כך, ואינו מתפלא על הדבר הזה כלום, לטבע 27852 

והדבר אשר יארע , ואדרבה כל הקושיא והפליאה היא בעת שיצוייר כי הדבר יחדל מלהיות ויעדר מציאותו 27853 

פ הכרתו נמנע "כי ע ,שופט אותו לנס, והוא רואה אותו לדבר חדש שאתמול לא היה כך, על דרך מקרה 27854 

על זה , ומפני מה מתהוה הדבר הזה, ואין מציאותו נבנה אלא משלילת הטבע והעדר החיוב, הדבר מלהיות 27855 

 27856 .יענה נס הוא

ומעולם לא עיכב , לא יעורר שום פלא על דעת האדם והכרתו, למשל התמדת כדור הארץ התלויה ועומדת 27857 

ומעולם לא עלה , יעמוד הכדור הזה ועל מה קייםהאדם את עצמו בלכתו על הארץ לעמוד ולהתפלא איך  27858 

, זה לא איכפת לו כלום? ואולי יזדעזע כל הכדור המורכב הזה, על דעת האדם לפחד אולי תתמוטט הארץ 27859 

הרגל החושים נושא אל דעתו החלטה גמורה כי כך מחוייב הדבר , התמדת קיומו מסירה ממנו השאלה 27860 

העבר הוא מופת חותך על הדבר כי , ת שאינן צריכות ראיהוהידיעה הזאת היא אצלו מהמפורסמו, להיות 27861 

 27862 .כי טבע הוא וכך טבע הדבר, ואחת הוא יודע, מוכרח להתקיים ולעמוד בהוה ובעתיד

באמת אינו יודע מה שתחת מלת הטבע ומפני מה הוא מתקיים ? וכי תשאלו אותו מה זה טבע ומה זה מהותו 27863 

מרוד בו ולשבור החלטותיו המדומות המובאות אליו מחושיו מבלי ל, הוא נושא פנים להרגלו הישן, עדיין 27864 

ומה כוחו ומי ברא , ומבלי לדרוש מה טבע, ועל יסוד החושים בנה האדם בנין הטבע וקיומו, החיצוניים 27865 

 27866 .אותו

יען שמציאותם היא על דרך מקרה , ועל הנסים והנפלאות שעברו עלינו מיום היותנו לעם ועד עכשיו 27867 

והוא רואה אותם , אלה נסים יוצאים מן הכלל של הטבע שעברו על גבולי ההבנהקורא לדברים ה, מאורע 27868 

, ומתפלא עליהם הרבה, ואינו מבין כלל דרך מציאותם, כמו ששדדו את ממשלת הטבע ומרדו במלכותו 27869 

אין האדם , וכן על התמדת חיי האדם, פ דרך הטבע וגזרת השכל"ולא יוכל למצוא שום סיבה שיחייב זה ע 27870 

אחר , ו לאדם המות פתאום"ואם יארע כי יחטוף ח, פק עליו כלל איך יצוייר התמדתו וקיומומהרהר ומפק 27871 

 27872 .וישאל שאלות ותמיהות, על זאת יתפלא האדם וישתומם להמראה הזה, בריאות הגוף ושמחת הנפש

שפיטתם על , הם ראו כל הדברים האלה הפוך מקצה אל הקצה, ל בזה דרך אחרת לגמרי"אמנם מצינו לחז 27873 

והשקפתם על כל דרכי הטבע ודרכי הנסים היתה במבט , פליאות וההרגליות היתה בעין אחרת לגמריכל ה 27874 

כי הטבע הוא הנס והנס , והוציאו החלטה האמיתית בענינים האלה מהם נראה המשפט להיפך, יותר פנימי 27875 

 27876 .הוא הטבע

, על בלתי מה, ימהאמרו באמת עליו כי תולה ארץ על בל, כדור הארץ אשר החושים שופטים אותו לטבע 27877 

ואין כאן יסוד כלשהו אשר תכון עליו כל הארץ , אין כאן דבר מה שיתמוך את הכדור, ורק בנס הוא עומד 27878 

שכך גזר עליו הבורא שיקום ולכן ´ על גזירת ה, על נס לבד? ועל מה באמת תלוי הכדור הכבד הזה, הזאת 27879 

ואין שם בתוכו ובתחתיתו , א בשום דבר מהאין כל קיומו ונפילתו תלויים בעצם הכדור ול, הוא קם ועומד 27880 

 27881 .ויאחז לו שיקום ולא יפול, אשר יחבר וידבק כל חלקי הכדור ויחזקם ויקשרם, שום כוח ויסוד תומך

דברו ומאמרו שגזר שכן יהיה נס הוא ואין נמצא טבע , ´הוא רק כוח ה? אלא מהו הכוח המחבר והאוחז 27882 

ואינו , והנס הוא המעמיד כל הדבר ויתמוך בו שלא יפול, הנס הוא היסוד והנס הוא הכוח, כלל במציאות 27883 

תולה ארץ על , כי לא יש כלום, ולא יוכל האדם אף לדמות אולי יש משהו שם, נמצא שם כלום זולת זה 27884 

ונמצא מזה כי הטבע הוא , ´הוא רק גזירת ה? ומהו כל היש והבית אחיזה והיסוד, על אין ואפס, בלימה 27885 

 27886 .הנס

ורק האדם , שיוכל לומר כזאת היא מהות החיים או כזה, מהות החיים דבר מובן לאדםאין , וכן בחיי האדם 27887 

ואינני מבין , ואינני יודע סוד החיים כלום, יאמר נשללה ממנו זאת ההשגה לגמרי, אשר יודה ולא יבוש 27888 

 27889 ואיך אוזן, איך עין רואה, כי אינני רואה אותו בשכלי כי אם בחושים, איך מתנענע דבר ממקום למקום

, והוא בכלל תכלית הידיעה שלא נדע, זה סוד נסתר מהם, ואיך המוח מכיר, ואיך רגלים הולכים, שומעת 27890 

נפלא ונסתר מהם , אבל העצמים והכוחות, ורק מה שרואים החושים הוא פעולת התנועה ופעולת החיים 27891 

ל שער "חוה) ואין השכל יודע מציאות התנועה והחיים אלא באמצעות הנע אשר ישיגו החושים, לגמרי 27892 

 27893 .(ה"הבחינה פ

ש שהמות ואף הרגיל הוא נסתר מעין "וכ, ואין בהשגתנו להבין זה כלום, ונמצא באמת כי החיים הוא נס 27894 

כי אין החוש רואה הבדל בין , מה היה בו קודם ומה יצא ממנו, מה היה חי בקרבו ומה מת עכשיו, השכל 27895 

אלא מקודם ראו , אותה מקודם ולא אחרי כןוהתנועה הזאת לא ראו , החי ובין המת זולתי התנועה לבד 27896 

ואין , ונמצא לכן הענין הוא סוד טמיר וגנוז, אינו יודע, ומפני מה חסר עתה הפעולה, הפעולה ואחרי כן לא 27897 

 27898 .ולא שום חכם יודע ממנו כלום, נס הוא ואין השכל מחייב כן, אדם יודע מהו כלל

כי כל , הוא שומר מצוה אז לא ידע דבר רעכי אם אדם , והיפוך מזה הנס הוא טבע אצל שומר מצוה 27899 

, וחיה רעה לא תזיקנו, המים לא ישטפנו והאש לא תשרפנו, לא יוכלו להרע לו כלל, הדברים המזיקים 27900 



אשר ישמשהו , כמדרגת העבד אל אדוניו, ואדרבה מדרגת הטבע אל השומר מצוה, ובטלה נגדו כל הטבע 27901 

מפני שהוא שומר ? ומפני מה בטלו אצלו כל כוחות הטבע, ויכנע אליו ויעשה כל מה שיגזור עליו לעשות 27902 

 27903 .מצוה

וכי ? כי על פי הדמיון מה שייך הסיבה הזאת להמסובב, ואף שאין האדם רואה הסיבה הזאת לסיבה טבעית 27904 

ויהיו כל הכוחות משועבדים אליו לעשות בהם מה שלבו , מפני שהוא שומר מצוה יזדעזע הטבע מלפניו 27905 

ואם יעיז אחד לטעון , הרי הכל יודעים שאבן השואבת מושכת אליה את הברזל, זה אינו פירכא כלל? חפץ 27906 

כי , הלא שוטה גדול הוא, ומפני מה הוא זה, ואיך מושכת אותו, מי אמר זה, ולהכחיש זאת בטענה 27907 

ולא , שומר מצוה לא ידע דבר רע לא דבר חדש הוא, כן ממש בדבר הזה, המפורסמות אינם צריכים ראיה 27908 

כי כל היראים האמיתיים ראו זה , כי הדבר הזה מפורסם לנו מאד, אלא הנס הוא הטבע ,מאורע של נס 27909 

 27910 .בחוש

והביאו לבית המדרש להורות לרבים כי אין , וכמו שמצינו על רבי חנינא בן דוסא שלקח הערוד על כתפיו 27911 

? דוסא חנינא בן´ מפני מה לא המית לר, כי אין להערוד כוח להמית אלא באמצעות החטא, הערוד ממית 27912 

, חנינא נזדמן לו נס´ אלא יוצא מן הכלל הוא מה שלר, ואם תאמר נס היה ואין דבר כזה מתמיד להיות 27913 

? ואיך הוציא מזה משפט כי אין הערוד ממית אלא החטא? האם להתפאר, מפני מה הביאו לבית המדרש 27914 

 27915 .ועל פי טבע יתכן שהערוד ממית להשומר מצוה גם כן, הלא נס היה

ובלעדי , ´כי הטבע גופא הוא רק גזרת ה, כי מה שנדמה לנו הנס הוא בעצם טבע, אמרנואלא הוא הדבר ש 27916 

הוא רק כי כך , אלא כל הישות שאנו רואים בו, כי אין ואפס הוא, הגזירה לא יוכל הטבע כלל להתקיים 27917 

, כי לא תזיק למי שמקיים רצונו, והגזירה היתה מששת ימי בראשית על תנאי זה, גזר הבורא להיות 27918 

 27919 .(ג"ירמיה ל) כ אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"משהכ

ובמקום החטא שם קיימת , וכיון שסרה הגזירה אין כאן טבע כלל, ולכן במקום המצוה סרה הגזירה 27920 

, בענין שילוח הקן (.´חולין ו) ´וכן בגמ, וכך טבע הדבר, ולכן לא הערוד ממית אלא החטא ממית, הגזירה 27921 

, מי יאמר שכך היה´ ופריך הגמ, ואם נפל מן הגג היכן אריכות ימיו של זה, והארכת ימים שהתורה אמרה 27922 

ושמא , ´כ פריך שוב הגמ"ואח, לומר שראו שכך היה´ והוכרחה הגמ, והלא שומר מצוה לא ידע דבר רע 27923 

 27924 .ז גופא צריכה להגן עליו המצוה שלא יהרהר בעבירה"ועל כן הקשה שע, הרהר בעבירה

, כי שומר מצוה לא ידע דבר רע הוא טבע לפני הכל, ה עד כמה היו בטוחים וחזקים ביסוד זהרואים אנו מז 27925 

עד אשר התפעלו , וטבע הוא מושג לא נכון, ומה שאנו קוראים טבע היה אצלם נס, וזה הוא הטבע האמיתי 27926 

, לההלא לא יתכן כי להשומר מצוה תזיק הנפי, ואיך מת מהנפילה הזאת, על המעשה איך נפל מן הגג 27927 

כי איזה קשר , ולהחיים האלו לא תוכל הנפילה להזיק, והטבע האמיתי הוא השומר מצוה וזהו החיים שלו 27928 

כי הרי ? וכיון שלא סר מן התורה מפני מה מת מן הנפילה? יש בנפילה הזאת להחיים של מקיים התורה 27929 

, שומר את המצוה וכיון שעלה לקיים את התורה אין כאן חטא אלא, אין הנפילה ממית אלא החטא ממית 27930 

 27931 ?ואיך מת, ושומר מצוה לא ידע דבר רע

ונמצא שהגזירה , (ח"ילקוט דברים כ) הראוי ליפול מששת ימי בראשית, ל כי יפול הנופל"ואף שאחז 27932 

היינו מי שלא היה עליו בשעת קיום , ואם אמנם ששומר מצוה לא ידע דבר רע, היתה קודם שמירת המצוה 27933 

איך תבטל קיום המצוה , אבל מי שנגזר עליו מקודם שימות, ק לו שום דבראז לא יזי, המצוה גזירה שימות 27934 

 27935 .הזאת את גזר דינו הקדום

עד שלא תוכל לשלוט עליו גם הגזירה , כ גדול"שכוח של שומר מצוה כ, משמע´ באמת מן שאלת הגמ 27936 

´ פריך עליו הגמ, כי הנופל הזה אף שראוי ליפול מששת ימי בראשית, הקדומה מששת ימי בראשית 27937 

ומוכרחת , שהיתה צריכה השמירה של המצוה לשמור עליו מן המיתה שנגזרה עליו מששת ימי בראשית 27938 

ז "כי בע, ולא הנפילה המיתה אותו אלא ההרהור גרם שיפול וימות, ז"לתרץ שמא הרהר בע´ הגמ 27939 

 27940 .המחשבה מצטרפת למעשה

, כל הטבע תלויה על בלי מהיען כי , נמצאנו למדין מכל זה שההשקפה האמיתית היא לדון את הטבע לנס 27941 

אם ישמש לו הטבע אף , ונמצא שהאדם העובר על קיום התורה, היא היסוד לכל בנין הטבע´ ורק גזירת ה 27942 

כ אם לא בריתי יומם "כמשה, ´כי הבריאה היתה על תנאי אם יקיים את רצון ה, הוא נס גדול, בדרך הטבע 27943 

ול הוא אם כדור הארץ אינו מתמוטט תחת רגלי ונס גד, (ג"ירמיה ל) ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי 27944 

כי כך , כי מה שהטבע משמש את השומר מצוה הוא הטבע של הדבר, והנס הוא הטבע, ´המורדים בדבר ה 27945 

 27946 .כמדרגת העבד אל אדוניו, שתהיה מדרגת הטבע אל התורה, היתה הגזירה הקדומה

 27947 כ בהתהלכך תנחה אותך"כמשה, ולכן יכול כל אדם לילך בטח כמו על גשר של ברזל עם קיום התורה

, ש שלא תזיק לו"וכ, והתורה תנחה אותו לכל ההצלחות ותשמרהו מן כל הדברים המזיקים, (´משלי ו) 27948 

וכפות באזיקי המשפטים , רק האדם האסור במאסר ההרגל, ולא תשלול ממנו שום דבר טוב ומועיל 27949 



החסרונות שיגיעו לו מפני סיבה זו  ודן כל, הוא חי תחת השקפת השקר, הקדומים של החושים החיצוניים 27950 

 27951 .וסומך על כוחו ועוצם ידו, או סיבה אחרת

, (.ז"ערכין ט) ועלה בידו שתים הרי זה בכלל יסורים, אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש, ל"אמרו חז 27952 

שומר הבורא , אף ממה שהמלך לא יכול לשמור את עצמו, רואין אנו מזה עד כמה שומר הבורא את האדם 27953 

 27954  .אלא הכל בידי שמים, ולא מקרה הוא זה, שאם יתחלף נחשב לו ליסורים, אדם הנרצה לואת ה

 27955 .(ז"תקון המדות פ´ מדרגת האדם מא)

 27956 

 27957 מאמר שצז

כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים והאם רובצת על האפרוחים או על  27958 

 27959 .(´ב ו"כ) הביצים לא תקח האם על הבנים

כדי , כי טעם שלוח הקן וטעם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, (´נ פרק ג"מו) ל"ם ז"מבוכתב הר 27960 

ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת , כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה, להזהיר שלא ישחט הבן בעיני האם 27961 

פעולת אבל היא מ, כי אהבת האם וחנותה לבני בטנה איננו נמשך אחרי השכל והדיבור, הבהמות על בניהם 27962 

וכן אין עיקר האיסור באותו ואת בנו רק בבנו , כוח המחשבה המצויה בבהמות כאשר היא מצויה באדם 27963 

 27964 .ויותר נכון בעבור שלא נתאכזר, אבל הכל הרחקה, ואותו

כי האכזריות תתפשט , אבל טעם המניעה ללמד אותנו מידת הרחמנות ושלא נתאכזר, ל שם"ן ז"וברמב 27965 

שהם אנשי דמים זובחי אדם אכזרים , חטי השוורים הגדולים והחמוריםבנפש האדם כידוע בטבחים שו 27966 

אינן רחמנות , והנה המצוות האלה בבהמה ובעוף, ומפני זה אמרו טוב שבטבחים שותפו של עמלק, מאד 27967 

 27968 .להדריכנו וללמוד אותנו המידות הטובות, עליהם אלא גזירות בנו

, מרגיש הוא בראש וראשונה רק את עצמו, דהוהנה ידוע שנעצר רגשות הוא האדם מנעוריו מבטן ומלי 27969 

, כל העולם מוכן להחריב כשהדבר נוגע לסיפוק הנאת עצמו, וכל מעייניו בסיפוק תאוות נפשו וגופו הוא 27970 

ואפילו כשצער חבירו בוקע , אינו בא בחשבון כלל, י השתוללותו בהשגת הנאה זו"צער חבירו הנגרם ע 27971 

והלב , וגם אז לא ימנע את עצמו מביצוע תאוותו ותשוקתו, לא איכפת ליה, ומכאוביו איומים, שחקים 27972 

 27973 .אטום ומטומטם מהקשיב את הצער הרותח בלב חבירו

בודאי שאז תתכפל ותתעבה הגאוה , כשיש לו חיוב לעשות איזה מצוה, וכל שכן כשהוא בא בכוח מצוה 27974 

כבד הנגרם לחבירו ולא ירגיש שום תביעה ושום דפיקת לב למראה העלבון ה, והתקיפות בביצוע המצוה 27975 

ולא איכפת ליה שבביצוע , קיימתי´ שהרי דבר ה, ולהיפך מתרברב הוא במעשהו זה, י מעשה מצוה"ע 27976 

 27977 .´מה לו לעלבון נפש הזולת בשעה שעליו לקיים את דבר ה, מעשהו העליב או החריב את חיי חבירו

כת שלמה של תרופות ק סידרה מער"והיא תוה, הצופה לתוך תוכה של נפש האדם, ועל זה באה התורה 27978 

שתלמדנה ותדרכנה את האדם לרכך ולמרק את גסות לבו עד , בצורת מצוות ופעולות מעשיות, ורפואות 27979 

כמו שמרגיש וכואב בצערו וכאב גופו , יתלמד להרגיש באופן תדיר את צערו וכאבו של חבירו, שירגיש 27980 

ובודאי שאז יגיע למעלת , ומםואפילו בצערו של הד, שירגיש אפילו את צערם של בהמה חיה ועוף, הוא 27981 

 27982 .הרגשת צער בחבירו

בה במידה צריכה להיות מעודנת הרגשת השתתפותו בצער , ובמידה שהאדם מתעלה בחכמתו ובתורתו 27983 

כי אם , צריכה הרגשה זו למלא תפקיד מכריע וקובע, ולא רק ביחסים וענינים מעשיים יום יומיים, הזולת 27984 

יש והאדם שהתלמד כבר ופיתח את הרגשותיו להיות זהיר בתגובה כי , ובקיום המצוות´ ובעיקר בעבודת ה 27985 

אזי עלול הוא , והוא להוט ושואף לקיים המצוה בהתלהבות, אבל כשמגיע לדבר מצוה, הנפשית של הזולת 27986 

כי מתוך ריתחא דמצוה שוכח הוא את קיומה של נפש , לקיימה בנסיבות שיכולות לפגוע ולבזות את חבירו 27987 

כי הלא מצוה הוא , או גרם לו הפסד בכבודו ובפרנסתו, ש אפילו שחטא לנפש חבירווהוא לא מרגי, הזולת 27988 

כי מצוות , ´אבל מצוותו היא ולא מצוות ה, ומוטב שאלף בני אדם יצטערו והוא יקיים את מצוותו, קיים 27989 

 27990 .ובזהירות לא לפגוע בנפשות, השם הלא היא שתקויים ותבוצע בענוה בהשקט

לדבר מצוה , אין לי אלא לדבר הרשות, תשלח, שלח אפילו מאה פעמים, ולדוגמה שלח תשלח את האם 27991 

מנין שאסור באם על הבנים , היה צריך לטהר את המצורע, לדבר מצוה, ל"י ז"ופירש, ל תשלח"ת, מנין 27992 

העמל והטורח בדבר מצוה כגון לטהר את , הנה ירדה כאן התורה לדעתו של האדם, ל"ל תשלח עכ"ת 27993 

ובמה נחשב צערו של עוף קל מול , ולי יחשוב לו האדם ליקח האם על הבניםכ בכגון זה א"וא, המצורע 27994 

על מחשבה כזאת , להכשירו לשוב למחנה ישראל לקיים עוד מצוות, גודל המצוה של טיהור המצורע 27995 

 27996 !מכריזה התורה וקוראה לו

מצוה הבאה בעבירה אינה , שבשביל מצוה יש ברשותו של האדם לצער או לבזות, אל תדמה בנפשך 27997 

אין המצוה נקראת מצוה אלא בשעה שהיא תמימה וטהורה בכל , ה"ואינה עושה נחת רוח להקב, מתקבלת 27998 

חייא שהפסיק ´ ל על ר"והנה סיפרו לנו חז! ואינה מוכתמת בצערו או בבזיונו וקיפוחו של הזולת, היקפה 27999 



ברים שהוא בכדי שלא ירגישו הח, בכדי שלא לבייש אחד מן התלמידים שאכל שום, את לימודו באמצע 28000 

א "והקשה המהרש, ויצאו כולם והפסיקו מלימודם כדי שלא לבייש, שאכל שום ויגיעו הדברים לידי בזיון 28001 

 28002 ת מלבייש אדם"ותירץ שיותר טוב לבטל מד, איך הפסיקו באמצע הלימוד הלא זה ביטול תורה, ל"ז

 28003 .(א"סנהדרין י)

שהרי לא חלק הכתוב , את עוברי עבירהכדי שלא לבייש , ל לומר התפילה בלחש"שתיקנו חז, ועוד נראה 28004 

שלא יבינו שהיה חטאת , י לא קבע לשחיטת חטאת מקום בפני עצמו"פירש, מקום בין חטאת לעולה 28005 

שרגשי יה מתגברים בו עד כלות , אחד בעל רגש נפלא, והנה נצייר נא לעצמנו, (ב"סוטה ל) ומתבייש 28006 

ולהרים , לתת מוצא לרגשותיו הסוערים ורוצה, ופיו מתמלא שבח ורינה, לבו כים יהמה, הנפש ממש 28007 

! בכדי שלא לבייש את מישהו, ל שתפילה צריכה להיאמר בלחש"ובן רגע יזכור את תקנת חז, כשופר קולו 28008 

כי מצוה שלמה ותמימה , ל והוראתם"זוהי תקנת חז! עצור ומשול בהתלהבותך בכדי שמישהו לא יכווה 28009 

 28010 !אתנות מ"דורש השי, בלתי מוכתמת בעלבון ודמעות השני

הנה יום הדין , את האיש הלזה הלהוט אחרי המצוות בלי זהירות והרגשה, ל"ס ז"וכבר צייר לנו הגרי 28011 

וכשמגיע ליל הסליחות קם הוא בחצות לילה , והוא מתחיל להכין את עצמו באימה וחרדה, ממשמש ובא 28012 

אלמנה העלובה או ה, והוא מעורר את המשרתת היתומה, והוא קרוב לבכי מרוב געגועים, מחרדת הדין 28013 

בשברון לב לבקש ´ ובהתלהבותו לקראת עבודת ה, בכדי שתמהר להכין לו את החמין, העובדת בביתו 28014 

 28015 !הוא נכשל בדאורייתא משום אלמנה ויתום לא תענון, סליחה

דאי כתב , צריכא? ולמה לי למכתב אבידה, למה לי למכתב הני תרתי, (ב"מ ל"ב) ל"ונראה נא משאז 28016 

וצערא , אבל אבידה דצערא דמריה איתא, ם דצערא דמריה איתא צער דידה איתאמשו, רחמנא הני תרתי 28017 

, ק מלמדת ומפתחת את נפשו של האדם עד כדי הרגשת צער הזולת"הנה תוה, ל"אימא לא קמ, דידה ליתא 28018 

גם , אבל אפילו בדברים שלכאורה נראים כדקים ופחותי ערך, לא רק בענינים נראים כגדולים ובעלי ערך 28019 

, כי אם גם כל היצורים והנבראים, ולא רק של האדם, האדם להתלמד להרגיש את צער הזולתבהם צריך  28020 

לזעזוע הצער של , אלא אפילו צער כל דהו צריך האדם להיות ער ורגיש, לא רק צרות גדולות וכבידות 28021 

 28022 .הזולת

לצער  כשמכנים מישהו בשם רחמן ובעל חסד ורגיש, ל הסבא מסלבודקה"פ זצ"צ רנצ"ואומרים בשם הגה 28023 

הבחינה האמיתית של , אין הבחינה דוקא שהוא מרגיש את קיפוחו וצערו של עני רעב ומדוכא, הזולת 28024 

בשעה שדחוקה לו השעה על חוסר , כשמרגיש אף בצערו של העשיר הגדול ביותר, רחמן ובעל חסד הוא 28025 

 28026 .(תורת הנפש)  .וכמעשה הלל בעני בן טובים, כנף זהב בכובע שלהם

 28027 

 28028 מאמר שצח

 28029 .(´ב ז"דברים כ) ח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימיםשלח תשל

וכי תשלחנו ´ שנא, רבנן אמרי אם שלחת מצות הקן אתה זוכה לשלח עבד עברי, שלח תשלח את האם 28030 

, נוצר בו כוח וזכות לקיים מצוה אחרת, בעשות האדם מצוה ואיזה דבר טוב, (´ר ו"מד) חפשי מעמך 28031 

המצוה הראשונה יוצרת בנפשו כוח חדש המושך ממעלה אור , היא העליה הקודמת ההקדמה לעליה נוספת 28032 

, וכן הוא בנסיון, ועושה את גופו ככלי טהור לקבל ולקלוט אור נוסף, המאיר ומדליק בנפשו אש קודש 28033 

הוא הכין בזה את כלי נפשו לעמוד בנסיונות שיבואו , שאם זכה אדם והצליח לעבור נסיון אחד בשלמות 28034 

 28035 .אחריו

מתוך כך לא תחרוש בשור וחמור , תחילה כי יקרא קן צפור? מצוה גוררת מצוה מנין, וממשיך המדרש 28036 

אלא כאשר , ואין לך מצוה קלה משלוח הקן, הרי מצוה גוררת מצוה, מתוך כך גדילים תעשה לך, יחדיו 28037 

וילנא היה  בעיר, הרי הכין לבבו ונעשה מנוסה לקיים מצוות יותר חמורות, מתרגל האדם במצוה קלה זו 28038 

איזו מצוה , ופעם אמר לאחד שזכה שנעשתה על ידו מצוה ופעולה חשובה, לי´יוס´ צ ושמו ר"גר דיין ומו 28039 

 28040 ?עשית קודם שזכית למצוה חשובה זו

לא בכדי , י אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה"ופירש, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת 28041 

, נה שבאה ושרתה בלבו לאחר מסירות הנפש שהיתה לו במצריםכי הופעת השכי, עלה בלבו לומר שירה 28042 

שעל זה נשתבחו זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי , וכן ביציאת בני ישראל ממצרים 28043 

 28044 .ואז עלה בלבו לומר שירה, הפעולות האלה הביאו עליהם את התגלות השכינה, במדבר בארץ לא זרועה

´ יומא חד אמר ר, אבהו אמר על בריה שהוא קיים מצוות כיבוד אב´ רש, (א"קידושין ל) ל מספרים"חז 28045 

גחין אבימי בנו וקאי עליה עד , אבהו אביו´ עד דאייתי ליה המים נמנם ר, אבהו לבנו אבימי השקה לי מים 28046 

שהבין מזמור אחד בספר , איסתייע ליה מילתא בעודו גחין לפניו, (עד שהתעורר מתרדמתו) דאיתער 28047 

ודרש , קינה מיבעי ליה, שם מזמור לאסף´ ובתוס, (י"רש) מבין מקודם לכן לדרושתהלים שלא היה  28048 

שאלמלא כך , ומתוך כך הותיר פליטה לישראל, חמתו על העצים והאבנים שבביתו´ מזמור על שכילה ה 28049 



, היתה בשלמות ובמסירות, אבהו´ הפעולה שעשה אבימי לכבוד אביו ר, ו משונאי ישראל"לא נשתייר ח 28050 

 28051 .ה לו אור בלבו לכוון בדבר שהיה קשה לו כל ימי חייווהיא הביא

בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה כבחמורה ובורח מן , (´א ד"פק) ל"וראיתי בפירוש רבינו יונה ז 28052 

´ בעשות האדם מצוה קטנה פעם אחת הוא מתקרב אל ה, כי מכוח הטבע, שמצוה גוררת מצוה, העבירה 28053 

שכבר , ת מצוה אחרת שיש בה טורח כנגד הראשונה או יותר מעטונקלה לעשו, ומרגיל את רוחו לעבודתו 28054 

אף כי תהיה עליו לטורח הרבה מן הראשונה , וכי יעשה שניה ושלישית, הורגל טבעו למלאכת המצוה 28055 

ולאור זה , עד כי ישלוט עליו עד מאד ויעשה כל המצוות כולן, כי ההרגל שולט עליו הרבה, יעשנה מהרה 28056 

 28057 .מצוות שילוח הקן מביאה לידי כך שיזכה לשלח עבד עברי כי, אפשר להבין את המדרש

כשחלה רבי יוסי , (ח"ז י"ע) ´איתא במס, ל"ל וזה"רבינו יהונתן אייבישיץ זצ´ ומצאתי מרגלית טובה בס 28058 

, אמר לו חנינא אחי אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה, חנינא בן תרדיון לבקרו´ בן קסמא הלך ר 28059 

ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה , שרפה את היכלו ועדיין היא קיימתשהחריבה את ביתו ו 28060 

אמר לו אני אומר דברים , אמר לו מן השמים ירחמו, ת תורה מונח לך בחיקך"ומקהיל קהלות ברבים וס 28061 

ל מעות "א? ל כלום מעשה בא לידך"א? ב"ל מה אני לעוה"א? של טעם ואתה אומר מן השמים ירחמו 28062 

 28063 .כ יהא חלקי מחלקך"ל א"א, י בשאר מעות וחלקתים לענייםפורים נתחלף ל

 28064 

חנינא על שמכניס עצמו ´ יוסי בן קסמא מוכיח את ר´ הלא ר, ויש להבין טענו בחטים והודה בשעורים 28065 

ועוד איך ? ב"ק נביא שידע אם הוא בן עוה"וכי ריב? ב"והוא השיבו מה אני לעוה, לכלל סכנה עצומה 28066 

ואיך שואל אם הוא , שמו כל זמן חיותם´ ואפילו על אבות לא ייחד ה, יאמיןיוכל לידע הלא בקדושיו לא  28067 

וכי בשביל כך יהיה , והתשובה שנתחלף מעות פורים בשאר מעות וחלקתים לעניים יותר תמוה? ב"בן עוה 28068 

ואילו ידעתי שבשביל כך לבד , ב"הרבה מצוות שייכים עוד טרם שיזכה גבר לעוה? ב"אדם זוכה לעוה 28069 

 28070 .אפילו כסות וגלימא דעל כתפאי הייתי מוכר, ב"והבטוח אני בע

, אני אומר לך דברים של טעם והיינו דאין סומכין על הנס, א באומרו"כי כבר כתב המהרש, אבל הענין כך 28071 

וכמאמר , פן ואולי יתעללו בו הרשעים ויענו אותו עד שיעבירוהו על דעתו, שלא להכניס עצמו בסכנה 28072 

´ בטוח הוא שיהיה ה, אך אם כבר עמד פעם אחת בנסיון וניצל, יםה פן יתעללו בי הפלשת"שאול הע 28073 

ואם עמדת בנסיון אז תשכיל ויפה , ולכן שאלו כלום מעשה בא לידך, משמרו מכל רע ורגלי חסידיו ישמור 28074 

ת "ועל זה השיב רחב, א לעשות כן להביא עצמך בסכנה"א, אבל כל זמן שלא עמדת מימיך בנסיון, עשית 28075 

 28076 .לו וחלקתי לעניים שמעות פורים נתחלף

כאשר עינינו רואות שהרבה , ר למאוד מאוד"כי יש כאן פיתוי והסתר היצה, ואין לך נסיון גדול מממון 28077 

ובשביל , אבל בממון יצרם גובר בעוונותנו הרבים, אנשים הסובלים יסורים וחרפה ועומדים בקידוש השם 28078 

הרי עמדתי בנסיון , ק"י ב"ת לר"ח ב"ר ל"ולכן א, דבר קל אין אלהים נגד עיניו לגזול ולעשוק עמיתו 28079 

אתי לכבוש ´ כ אין ספק שיהיה ה"וא, שנתערב לי ממון חולין בצדקה ונתתי הכל לעניים, אפילו בממון 28080 

 28081 .ועל זה אמר יהא חלקי מחלקך, ר ולקדש שם שמים ברבים"יצה

ל במצוה מפני שהתחיל במצוה והמתחי? ולמה הטיל משה את המשימה להלחם במדינים דוקא על פנחס 28082 

קנאות ) משה חלק כבוד לפנחס מפני שהתחיל במצוה, (´א ב"מטות ל) ן"וכך כותב הרמב, אומרים לו גמור 28083 

ז לגדולה "פנחס היה כבר מנוסה בנסיון שעלה עי, ועליו לגומרו ועשאו משוח מלחמה, (למעשה זמרי 28084 

ה "עד שהקב, במבחן וכיון שעבר בשלמות את הנסיון ועמד, פעולה שבה הסתכן בגופו ונפשו, ולכהונה 28085 

 28086 .לכן סמך משה ידיו עליו שיהיה הוא משוח המלחמה במדינים, העיד על טהרת נפשו ואמיתת לבו

איזה קשר בין מצוה זו למצות . י מצות קן ציפור יזכה לעוד מצוה של שחרור עבד עברי"ולמה דוקא ע 28087 

לא תצטער האם בראות שהוא כדי ש, (ח"נ מ"מו) ל נתן טעם במצוה זו"ם ז"הרמב? שחרור עבד עברי 28088 

היתה האם מצטערת כענין אותו ואת בנו שאין לשחוט את , שאילו לקח הבנים בפני האם, לקיחת הבנים 28089 

אלא אחר פועל הכוח , כי אהבת האם וחמלתה על פרי בטנה אינו נמשך אחר השכל, הבן בפני האם 28090 

שנתרחק ממידת האכזריות כ זה וזה כדי "וא, כ בבני אדם"כש, ואם בבהמה ועופות חסה התורה, המדמה 28091 

 28092 .ושיתנהג במידת הרחמנות

והוא כי מתוך , שיש בקיום מצוה זו התעוררות רחמים על כל העולם, ת מביא דעה אחרת"ורבינו בחיי עה 28093 

ומצטערת והולכת ורוצה , הנה היא מצטערת ודואגת על חורבן קינה וריחוק בניה, שהוא משלח את האם 28094 

ה "ואז הקב, ה"השר הממונה על העופות מבקש רחמים מהקב, ומתוך צערה הגדול, לאבד את עצמה 28095 

ממשיך שפע הרחמים על כל המצטערים והצריכים רחמים ומרחם , שכתוב בו ורחמיו על כל מעשיו 28096 

, הוא סיבה לעורר רחמים על כל העולם וטוב לו עמהם, נמצאת אומר שהמקיים מצוה זו ומשלח, עליהם 28097 

 28098 .(כי תצא´ פ) ל"אריכות ימים בסיבת הרחמים עככי , א למען ייטב לך והארכת ימים"וזהש



כי הלא ברור שמצב העבד העברי הוא , ולכן יש קשר בין מצוה זו של רחמים לבין מצות שחרור עבדים 28099 

מפני שנפשו , שכל האני והכבוד העצמי של האדם ניטלו ממנו, מצב של שפלות ואין לך שפל כמו עבד 28100 

ונהנה שמכבדו וקוראו , ה ממנו שמשמש אותו ועובד עבודתווהבעל הבית האדון נהנ, שפלה עליו במכירה 28101 

 28102 .אדון ויש לו בעלות עליו

והעבד קונה עצמו וחוזר , אבד כוחו והנאתו נסתלקה ממנו, כי כאשר משחרר האדון את עבדו, ומובן הוא 28103 

 28104 שהיה, ובזה חזר גם לאדון רגש הרחמנות שהיה חסר לו בעת אדנותו, שוב אל עצמאותו וכבודו שב אליו

, גם לבעל הבית שבה לו צורתו ורחמנותו, כ יצור כמוהו צלם ודמות אלהי"נהנה משפלות העבד שהוא ג 28105 

וזרחה בו מחדש האהבה ליצורי , י קיום המצוה של קן ציפור שהזכירה לו את הרחמנות"וזכה לזה ע 28106 

ו שמצוות כמ, ואהבה ורחמים של מצוה אחת גוררת מצוה אחרת עוד יותר קשה, העולם כיאות לבן ישראל 28107 

 28108 .(מעייני החיים)  .מביאה וגורמת לזכות במצוה יותר נכבדה, קן ציפור שהיא מצוה קלה

 28109 

 28110 מאמר שצט

דברים ) גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו 28111 

 28112 .(ב"א י"ב י"כ

אם משתמש , והתרכזות אל עצמו גבורה היא בחינת הצטמצמות, שתי מידות עיקריות באדם גבורה וחסד 28113 

אך אם זוכה להפכה לטוב , הריהי שורש הנטילה הגזילה והאכזריות, בה האדם לצד הרע היינו כלפי חוץ 28114 

המשתמש בגבורה לבד הוא בסכנה שיסור לצד , משתמש בה ליראת שמים ולשבירת היצר, כלפי עצמו 28115 

היינו שיראת שמים שלו תכריחנו , י שישתמש בחסד שבגבורה"ועל כן מוכרח הוא להמתיקה ע, הרע 28116 

שבגלעד ובשכם שכיחי , (.´מכות י) ´ל הא דאיתא בגמ"צדוק הכהן ז´ בדרך זו ביאר ר, לעסוק בחסד 28117 

דהיינו כבישת היצר וקדושה , והם הלכו בדרך אביהם יוסף, כי גלעד ושכם הם ממנשה ואפרים, רוצחים 28118 

ו אם איננה "ומזה יכול לבוא גם לרציחה ח ,ומי שהוא קשה לעצמו עלול להיות קשה גם לאחרים, יתירה 28119 

 28120 .ממותקת בחסד

, כי בלא זה הוא בסכנה שיתחסד עם יצרו ויפול לתהום התאוות, מי שמידתו חסד עדיין צריך הוא לגבורה 28121 

הפתגם העממי אומר מי שנוח במידות הוא בעל , הרי מצאנו בפרשת העריות חסד הוא היינו חסד דטומאה 28122 

כדי , בדרך כלל יהיה גם נוח ליצרו, וח במידות בטבעו בלי ביקורת הגבורההיינו משום שמי שנ, תאוה 28123 

פירוש יראה לשמרו , והיינו גבורה שבחסד, שהחסד שלו יהיה זך בקדושה מוכרח שישתמש גם בגבורה 28124 

והיינו מי שאוהב את עצמו ועושה חסד כדי שירגיש , ויש עוד בחינה בחסד שבטומאה, מחסד שבטומאה 28125 

אבל לא חדר אל פנימיות , אור החסד נגלה לשכלו ואולי גם לרגשותיו, אה בו בלבוומתג, במעלת עצמו 28126 

 28127 .עדיין אלי כתיב שהוא היפך תוכן החסד האמיתי, לבו

, עלול הוא להיות שקוע בטומאה, בין שטבעו מצד הגבורה או מצד החסד, נמצא שמי שלא תיקן את נפשו 28128 

ויש שמשתמש בחסד , היא הטומאה, ן מצד התאוהבי, כי השאיפה להנאת עצמו בין מצד הממשלה באחרים 28129 

, כי יתכן שבעל הגבורה מתנהג בכל המידות הרעות של גבורה דטומאה, ובגבורה ומגביר את הטומאה שבו 28130 

וכן , ואומר לעצמו ולאחרים לא פעלתי און כי הרי בעל חסד אנכי, ומתכסה במעטה קצת החסד שעושה 28131 

אלא שכלפי חוץ ישלוט , ל התאוות שבעולם באין מעצורלהיפך מי שטבעו מצד החסד יוכל להתענג בכ 28132 

, אף שלבו רחוק מאד מזאת, לומר שמתנהג בהנהגת ירא שמים, בעצמו להתנהג בהנהגת דרך ארץ ישרה 28133 

כמבואר בתחילת , אז שניהם מתקנים זה את זה, אך מי שמשתמש בחסד ובגבורה יחד שניהם לצד הקדושה 28134 

 28135 .דברינו

כי שעטנז , ז"ן ע"שעטנז לשון שט, (ד"מצוה רל) ז בספר טעמי המצוות שלו"בענין כלאי בגדים כתב הרדב 28136 

, וזהו רק כשאינם בתיקון ובשלמות שאז הם סתירה, ומשום הכי פושטו ואפילו בשוק, לבושו של שטן 28137 

הפשתן רומז לדין שזה היתה , ועל כן הותר כלאים בציצית, אבל כשהם בשלמות אז הם בגד של מצוה 28138 

, ל"והענין כנ, שהוא כוחו של הבל (ל חסד"ר) וצמר רמז לרחמים, כן הקריב פשתן ועל, מידתו של קין 28139 

אלא אם , וזהו גדר שעטנז, וכששניהם יחד לצד הטומאה אז הוא גרוע מאד, שיש סכנה בגבורה וכן בחסד 28140 

 28141 .ועל כן בגדי כהונה הם צמר ופשתים, מתאחדים לצד הקדושה אז הרי זה התיקון היותר נעלה

שהרי תוכן , ועל כן לא נתקבל קרבנו, בשורש חטא קין שהיה בחינת גבורה לבד בלי המתקה לפי זה נבחין 28142 

י בראשית "רש) קרבנו היה שרצה לכסות על חסרונותיו במה שנתן את המיותר לו מפרי האדמה מן הגרוע 28143 

בלי אבל היה , אבל הבל הביא את קרבנו מצד החסד כי שאף לרוחניות, והוא גדר זבח רשעים תועבה, (´ד 28144 

ה שעה להבל ולמנחתו בבחינת "והקב, והיינו כעין גדר חסד שבטומאה כדלעיל, תיקון בתוך פנים עצמותו 28145 

 28146 .כי בבעל גאוה נאמר אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד, כ בקין"משא, השוכן אתם בתוך טומאתם

צה קין להקריב ל פירש בגור אריה שר"ומהר, (י שם"רש) ובמדרש אגדה נאמר שקין הקריב זרע פשתן 28147 

´ פי) ורצה בעבודה המובדלת מכוח אחיו, (היינו גבורה) על פי כוחו המיוחד לו אשר הפשתן רומז אליו 28148 



והוא , (היינו חסד) וכן הבל היה מביא מבכורות צאנו כדי להביא מדבר המיוחד לו, (גבורה בלי חסד 28149 

ומפני זה , (ו גדר חסד בלי גבורההיינ)א  כ נאמר והבל הביא גם הו"וע, התכוון גם כן להרחיק כוח קין 28150 

ושת היה מאחד את שני ההפכים , כי היה לו לצרף את הגבורה עם מידתו כדי לבוא לשלמות, נענש ונהרג 28151 

מכתב )  .שממנו הושתת העולם חסד וגבורה מאוחדים לצד הקדושה, שבאחיו ולפיכך נקרא שת 28152 

 28153 .(242´ ד עמ"מאליהו ח

 28154 

 28155 מאמר ת

 28156 .(ו"ב ט"דברים כ) את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה ולקח אבי הנערה ואמה והוציאו

הדגשת התורה בכאן ללמד ולהעמיד אותנו על ענין , (ספרי) מלמד שאין רשות לאשה לדבר בפני האיש 28157 

ובעת רחשי זעם שהאדם נתפש להם לפעמים , היינו שאף בעת מצוא בשעת הסתערות הרגשות, גדול מאד 28158 

אף בשעה כזו עליו לכלכל את דבריו ולנהל את מוצא שפתיו , ושותמסיבות נכונות מאד ויש מסיבות קל 28159 

 28160 .ובגדרי ההבלגה וההשתלטות העצמית, בנימוס האפשרי

והוא , שבעלה החדש משמיץ אותה ברבים שהיא זנתה, נצייר נא בנפשנו את מצב נפשה של העלובה הזאת 28161 

אפילו כשבאמת נתפשה , בוןומה צורב הבזיון והעל, מה מאד יכאב עליה לבה, מגלה את קלונה ברבים 28162 

מה מאד רוצה היא בשעה כזו לשפוך את תמרורי נפשה , כ כשהיא נקיה וטהורה"ועאכו, לדבר עבירה 28163 

הלא צריכה היא לכבלי ברזל להתאפק , והיא מוכנה לחרף את המוצא שם רע עליה, ולהגן על כבודה 28164 

ואין , תהיה דיבורה בנחת, זאתמ ציווותה התורה שאף לעת נוראה כ"ומ, מקרוא חמס על מעליבה ומחרפה 28165 

בכל זאת מצווה התורה שלא תטה , ואף שכל גופה מזדעזע מכאב ומעלבון, לה רשות לדבר בפני האיש 28166 

 28167 .מדרך הנימוס

שלא יתפרץ אף בעידנא דריתחא מגבולי ותחומי קומתו , עד כדי כך היא תביעת התורה על האיש בכלל 28168 

כי ינצו שני אנשים ובאה האשה , וכן מצינו עוד בתורה ,אף אתה כן, כובש כעסו´ ומה הוא ית, האנושית 28169 

אף שבאה בעטייה של , המתפרצת מגדרי הנימוס, והחזיקה במבושיו וקצותה את כפה, להציל את בעלה 28170 

וכן מצינו הדין שלא תשתמש , גם אז אין זו אמתלא והתנצלות, או מתוך הגנה על מישהו, התקלסות ובזיון 28171 

שלא לקחה כלי ברזל , ש אצל יעל אשת חבר הקני"כמ, ף בעת הסכנההאשה בכלי זיין בכלי מלחמה א 28172 

 28173 .(´ילקוט שופטים ה) והטעם משום לא תלבש כלי גבר, להרוג את סיסרא אלא של עץ

מצוה רבתי שאין ערוך , כ חשובה ונשגבה של הצלת האומה ופיקוח נפש"ואף שהיא הלכה בשליחות כ 28174 

עת כזאת החיפוש אחרי כלי עץ מתאים עלול לגרום לאיחור ומי יודע אם ל, הלא זו אחריות גדולה, לערכה 28175 

או שהוא בעצמו יתעורר מתרדמתו והיא , אולי בינתים יתאוששו חיל סיסרא, זמן ולהחמצת שעת הכושר 28176 

וקיימה את , מ אף לעת כזאת התגברה ושלטה בנפשה"מ, תסכן את נפשה ואת נפשות בית ישראל 28177 

 28178 .ואף בעסק לצורך גבוה, ת אף בעידנא דריתחא"לעבור על דשלא , שליחותה כפי הוראות התורה בשלמות

 28179 הא אם יש מושיע אתה מושיע לה בכל דבר שאתה יכול להושיע, צעקה הנערה המאורסה ואין מושיע לה

היינו שאף בעת מתיחות , (שם)ב  אבל אם אתה יכול להצילו באחד מאבריו והרגו חיי, (ג"סנהדרין ע) 28180 

מ גם "מ, ושאז הבהילות איומה ונוראה, שהוא הצלם האלוהים, שראלנפשית כזו של הצלת נפש אחת מי 28181 

והמציל בבהילותו והרג את , י השחתת אבר אחד של הרודף בלבד"אז אם יכולים להציל את הנרדף ע 28182 

 28183 !הרודף חייב

מלמדת אותנו התורה לכלכל את מעשי ההצלה , גם בשעת אזעקה ומהומה כזו של הצלת נפש מישראל 28184 

אמנם , ואף על האיש הזה שסיכן את נפשו להצלת נפש מתעוררת תביעה, ים והוגניםשלנו באמצעיים כשר 28185 

וכן צריכים לפי דין ! הרי חייב אתה, אבל היות ויכולת להציל במניעת שפיכות דמים ושפכת, הצלת נפש 28186 

לאמר למה לי לחכות , ולא להיות שולל למראה מעשה הרציחה, תורה התראה ועדים להרוג את הרוצח 28187 

, כי הרוצח הלזה בודאי שיצא דינו לשבט ולמה לי לחכות, עבידנא דינא לנפשאי, ן של בי דיןלפסק הדי 28188 

 28189 .וקנאות לבו לכבוד השם מסיתו לעשות כן, אהרוג את הרוצח ואבער הרע מקרב ישראל

סבלנות , וצריך הוא להתראה ועדים, התורה היא למעלה אף מאש הקנאות של הקנאי הזה, אבל לא כן הוא 28190 

וכן ! ל בעדים"ודרשו חז, ש כי ימצא בקרבך באחד שעריך"וכמ, ד"עד הבאת הענין לביהוהתאפקות  28191 

ודמו מטפטף מן הסכין ובודאי , שאחד רודף אחר חבירו וסכינו בידו, שמעון בן שטח´ מעשה שראה ר 28192 

, (ז"סנהדרין ל) אבל מה אעשה שאני עד אחד והתורה אמרה על פי שנים עדים יקום דבר, שהוא הרוצח 28193 

והנרצח מתבוסס , מדגים לפנינו מחזה דרמטי ממש של טפטוף דם מסכינו של הרוצח, ש בן שטח"רוהנה  28194 

 28195 .מ הוא אומר ומה אעשה אל לי לעשות מעשה כנגד התורה"מ, בדמו

מסורת אגדה יהודה , אמר הושע כל הפסוק הזה ואויבי תתה לי עורף מדבר ביהודא, ובמדרש שוחר טוב 28196 

והיו כולם , אבינו יצחק הלכו יעקב ועשיו וכל השבטים לקבור אותו בשעה שמת? אימתי, הרג את עשיו 28197 

ויצאו חוץ למערה כדי שלא יהא יעקב , והשבטים עומדים וחולקים כבוד ליעקב, במערה עומדים ובוכים 28198 



אמר שמא הורג את אבא , נסתכל יהודה וראה שנכנס אחריו, עשיו נכנס במערה, בוכה ומתבזה לפניהם 28199 

והוא שאביו , מיד עמד יהודא והרגו מאחוריו, עשיו שהוא מבקש להרוג את אביו נכנס ומצא את, בפנים 28200 

לפיכך חלק לו , מפני שהיה קלסתר פניו דומה לאביו, ולמה לא הרגו מכנגד פניו, מברכו ידך בעורף אויבך 28201 

 28202 .(ב"כ´ ילקוט שמואל ב) לפיכך ברכו בעורף, כבוד והרגו מאחוריו

ומה רב ועצום , ומרומם הוא מעלת מוסריותם של השבטים שבטי יה והרי נורא ומבהיל הוא לראות מה רם 28203 

ואף בעת שהסכנות הגדולות ביותר , הוא הלקח והלימוד גם לנו לדעת האיך לכלכל ולהחזיק את עצמנו 28204 

יהודה בהול להיכנס למערה כי לבו נוקפו שעשיו זה רוצח להתנקש , נצייר נא בעצמנו, מרחפות נגד עינינו 28205 

, מה נורא הוא הזעם אצל יהודה בשעה זו, נכנס ומוצא את עשיו מרים יד וחרב להרוגוהנה הוא , באביו 28206 

 28207 .והלא צריך הוא לא להחמיץ אף דקה בכדי להציל את אביו

שלא להורגו , מתעורר ביהודה רגש האחריות לא לקפח את גדר המוסריות, מ אף ברגע מכריע כזה"מ 28208 

כי , רי יהיה בזה שמץ מני ההתעללות בכבודו של יעקבואם יהרגו בפניו ה, בפניו הדומים לפניו של יעקב 28209 

וכמה גבורה נפשית עילאית צריכים , גם בעת מצוקה ומתוחה כזו צריך לכלכל את הענין שלא יהיה פגום 28210 

 28211 .היו עד כדי הגיע למדרגה כזו

מה מאד רבות הן התביעות על האדם שישמור כל צעדיו וכל , ל אפשר לנו ללמוד"ל הנ"מכל מאמרי חז 28212 

, והן שנעשים מתוך חפזון ובעידנא דריתחא, הן שנעשים בנסיבות של שלוה וכשהזמנים כתיקונם, ליומעל 28213 

השליטה של כוח מצוות התורה צריך להיות אף בדברים וענינים שתלויים , ואף מתוך ריתחא דאורייתא 28214 

אזנים עדינים מאד הם המ, וצריך האדם להיות מתון ושוקל בכל הליכותיו, בהכרעה של כחוט השערה 28215 

ולדמות בנפשו כאילו הוא מחזיקם בידיו בכל אתר ואתר , שכל בן מוסר אמיתי חייב להרגיש, השמימיים 28216 

 28217 .(אור הנפש)  .ובכל עידן ועידן

 28218 

 28219 מאמר תא

 28220 .(´ג ד"דברים כ) עד עולם´ גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה´ לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה

בעיקר דבר זה בולט בדעותינו , (ב"ישעיה נ) ´דרכי נאם הכי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם  28221 

רבי סימון בשם רבי אליעזר אומר , (´ד ח"פרשת ל) במדרש רבה פרשת בהר, והשקפותינו בענין החסד 28222 

היינו שהוא מבאר ארבעה אופנים שבהם מתווה התורה הקדושה דרך לעצמה בענין , בה ארבע שיטין 28223 

 28224 .ובכל אחד מהם חידוש בשבילנו, החסד

המן ? ה לבניו"ומה פרע הקב, אברהם עם מלאכי השרת? מי הוא שעשה חסד עם מי שלא היו צריכין (א 28225 

ולשבח לנותן על פי , דרך בני אדם למדוד מעלת החסד לפי מה שקיבל המקבל, יורד להם והבאר עולה 28226 

כי עם מלא, הרי אברהם עשה חסד עם אלה שלא היו צריכים לחסדו, ה"לא כן הקב, תוצאות נתינתו 28227 

אלא נראין כאוכלין , אך הם לא היו מסוגלים ליהנות מזה כלל, הוא אמנם הגיש להם אוכל רב, השרת 28228 

וענני כבוד , והשליו מצוי להם, המן יורד להם? ה לבניו"ומה פרע הקב, וראשון ראשון מסתלק, ושותין 28229 

כי לא , שו כללוהכל משום חסדו של אברהם שלא השיג מבוק, ועמוד הענן נוסע לפניהם, מקיפים אותם 28230 

ה מתחשב עם כוונת הנותן וטהרת מחשבתו ומסירות נפשו בפעולת "אלא שהקב! נהנה ממנו שום בריה 28231 

 28232 .אף שנתברר שפעולתו היתה שלא לצורך, החסד

? ה"מה פרע להם הקב, עמוני ומואבי עם ישראל? מי הן שלא עשו חסד עם מי שלא היו צריכין לחסד (ב 28233 

ומצטדק באומרו הלא עשיר הוא ומה אני , שנמנע מעשות חסד לאיש עשיר וכן מי, לא יבוא עמוני ומואבי 28234 

הרי ישראל לא , ה"אבל אין כן דעתו של הקב, לפי דעתם של בני אדם הרי הוא צדק בזה? יכול לתת לו 28235 

היה המן יורד להם , והלא כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, היו צריכים לחסדם של עמון ומואב 28236 

על דבר , ´כ כתוב בתורה גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה"ואעפ, שליו מצוי להםוהבאר עולה וה 28237 

הבא מן הדרך מקדימין , דרך ארץ הוא? ולמה, אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים 28238 

 28239 .להם במאכל ובמשתה

אות מרגיש הנחת הדעת כשאיש זר מקדמו במאכל ובמשתה כ, גם העשיר כשהוא עובר בארץ נכריה 28240 

, ומי שאינו יורד לעומק נפשו של הגר, אף שמבחינה כספית הוא אינו צריך לזה כלל, ידידות ודרך ארץ 28241 

, אין זה אלא סימן לרוע לבבו, ואינו רואה צורך להתחסד עם זה שלעין החיצונית אינו צריך לחסד 28242 

 28243 .כי יקלקל קדושתם, ´ה מי שמידה זו שולטת בו אינו כדאי לבוא בקהל ה"בהערכת הקב

? ה שכרו"ואימתי פרע לו הקב, בשכרו האכילו, יתרו עם משה? מי הוא שעשה חסד עם מי שחייב לו (ג 28244 

, ה"ומה מי שעשה חסד עם מי שחייב לו ראה מה פרע לו הקב, ו"והרי דברים ק, לכו סורו רדו, בימי שאול 28245 

לאדם שעושה  מאידך דרך בני אדם שלא להחשיב מעלה, כ"מי שעושה חסד עם מי שאינו חייב לו עאכו 28246 

יתרו היה חייב למשה הכרת , ה אינו כן"אבל הקב, בזמן שהוא חייב הכרת הטוב לזה שהוא נותן לו, חסד 28247 

ובשומעו זאת ציוה מיד לקרוא לו ויאכל , שהרי הוא הציל את בנותיו מיד הרועים וישק את צאנן, הטוב 28248 



שהתכוון יתרו בזה גם לטובת  (´ב שמות) י"ועיין רש, והרי בשכרו האכילו דכתיב וגם דלה דלה לנו, לחם 28249 

 28250 .בימי שאול, ה שכרו"ואימתי פרע לו הקב, שמא ישא אחת מכם, עצמו

לכן סרו רדו מתוך עמלקי  (זרע יתרו) ויאמר שאול אל הקיני! אחרי שלוש מאות שנה עדיין זכותו קיימת 28251 

וכי עם כל ישראל  ,(ו"ט´ שמואל א) ואתה עשיתה חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים, פן אספך עמו 28252 

מעלה , אלא ללמדך שכל מי שעושה חסד עם אחד מגדולי ישראל, והלא עם משה בלבד עשה, עשה חסד 28253 

 28254 .(ויקרא רבה שם) עליו הכתוב כאילו עשה חסד עם כל ישראל

וודאי גם למדו , כי נתקרבו לעמלק וישבו בתוכם, והנה מפאת עצמם נראה שהקינים לא היו ראויים להנצל 28255 

אבל נקודה אחת של חסד שירשו , ולא בחינם הלך זרזיר אצל עורב, אוי לרשע אוי לשכנו ממעשיהם כי 28256 

הרגשת החובה של הכרת , וזוהי שהצילתם מלהיחרב, מיתרו אביהם נשתמרה בתוך לבם לכמה דורות 28257 

ומשלם לו בפועל במעשה של , והנה אם אדם מכיר בחיוב הכרת טובה לרעהו, הטוב היא דרגה גדולה מאד 28258 

ה עם נקודת המעלה הפנימית שבדבר "מתחשב הקב, ואף בתערובת שלא לשמה, ו יהא מעשה קטןל, חסד 28259 

 28260 .כפי ערך הנקודה הפנימית שבלבם, ונותן לו ולזרעו שכר רב

ותאכל , גשי הלום וטבלת פתך בחומץ, זה בועז עם רות? מי הוא שעשה חסד עם מי שצריך חסד (ד 28261 

ובזכות הנצרך עצמו מצליח , הנותן לנצרך דבר מועט, תשברכה שורה בתוך מעיה של אותה צדק, ותשבע 28262 

אבל לא , לפי דעת בני אדם אין לנותן אלא שכר אותו דבר מועט בלבד, הוא בזה הרבה יותר מן המשוער 28263 

והכתיב ותאכל , בראשי אצבעותיו נתן לה, זעיר, קליל, הרי בבועז כתוב ויצבוט לה קלי, ה"כן הקב 28264 

כ בשכר נתינה זו זכה "ואעפ, כה שורה בתוך מעיה של אותה צדקתאמר רבי יצחק שבר? ותשבע ותותר 28265 

 28266 .(´ו´ רות רבה פרשה ה) בועז להעמיד ממנה מלכות בית דוד ומלך המשיח

אם , הרי זו הוכחה על טוהר כוונתו ורצונו להטיב, ה מזמין לו מקבל כזה"ונראה שהטעם הוא שאם הקב 28267 

ויקרא רבה ) ל"הרי גם בנותן הרבה אמרו ז, הזאתגם משום איזו סיבה אין מזדמן לו לתת הרבה בפעם  28268 

שכן רות אומרת לנעמי שם האיש , יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית (שם 28269 

ומתוך שניהם יכול לצאת דבר , היינו שזכות המקבל מצטרפת לזכות הנותן, אשר עשיתי עמו היום בועז 28270 

היינו , העושה חסד משום אהבת חסד, (´מיכה ה) ט ואהבת חסדדורש ממך כי אם עשות משפ´ ומה ה, גדול 28271 

 28272 .(2´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .´הוא המוצא חן בעיני ה, שמעשה נתינתו נובע משאיפה טהורה להטיב

 28273 

 28274 מאמר תב

 28275 .(´ג ד"דברים כ) עד עולם´ גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה´ לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה

אלי כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה שהיו גמולי חסד מאברהם שהציל אביהם ן והנראה "ומפרש הרמב 28276 

והיו חייבין לעשות טובה עם ישראל והם , מתוך ההפיכה´ ובזכותו שלחם ה, ואמם מן החרב ומן השבי 28277 

בכל זאת היתה , הגם שהחסד שעשה אברהם לאביהם היה ארבע מאות שנה לפני כן, עשו עמהם רעה 28278 

ובשביל שלא , ים היו לחזור ולגמול חסד עם בני אברהם ולקדמם בלחם ובמיםכנגדם התביעה שצריכ 28279 

 28280 .היתה בהם הכרת הטובה נתרחקו מכלל ישראל עד עולם

י התורה שלא לנהוג במידה זו "אלה מצווים ע, את ההיפך הגמור להתנהגות זו אנו מוצאים בבני ישראל 28281 

ש לא תתעב אדומי כי "כמ, קירבת אחוהלאלה שאירחו אותם בארצם או שיש ביניהם , של כפיית טובה 28282 

שהיו ? מה טעם, פ שזרקו זכוריהם ליאור"י אע"ברש´ ועי, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, אחיך הוא 28283 

 28284 .´לפיכך דור שלישי יבוא להם בקהל ה, לכם אכסניא בשעת הדחק

יפך הגמור הה, החובה להכיר למצרים טובה על שהיתה להם שם אכסניא, פ שסבלו רבות במצרים"ואע 28285 

, אף שקיבלו רק את הטובה ולא רעה אחת מהם, ממידת עמון ומואב שאינם מחזירים טובה תחת טובה 28286 

ממילא מובן , ן"והגם שעיקר קיומם נובע מזה שאברהם הציל את אביהם מן החרב והשבי כלשון הרמב 28287 

לכל מה שמגלם , רמשום שמהווים הם את ההיפך והניגוד הגמו, הוא מדוע אינם יכולים לבוא בכלל ישראל 28288 

 28289 .העם היהודי במצוותיו ובהנהגותיו הישרות

ומה עסקו , תנחומא אל תהיו כסוס כפרד אין הבין´ פתח ר, ובמדרש תנחומא זכור את אשר עשה לך עמלק 28290 

אבל , וכן הפרד, בולם ועוקם צווארו ומבעטו, ליתן עליו תכשיטין, אם אדם הולך ליתן לו מאכל, של סוס 28291 

י שטבע "ופירש רש, ולמזגיה לבישא בישותיה, א הוו זהירין למזגיה לטבא טיבותיהאל, אתם אל תהיו כן 28292 

כי צריך האדם להיות , ל"הכלל היוצא לנו מכל הנ, הסוס שאינו מבין בין העושה לו טובה לעושה לו רעה 28293 

 28294 אז הוא בבחינת עמוני ומואבי שהורחקו מכלל ישראל רק בגלל מידה, ואם אין בו הכרת הטוב, מכיר טובה

 28295 .רעה זו

שאם , ו כסוס כפרד אין הבין"ולא להיות ח, ה"ומעתה כמה גדולה החובה להיות תמיד מכיר בטובת הקב 28296 

ועל זה , יהיה זריז לחזור תיכף בתשובה, ו"ואם בכל זאת חטא ח, האדם יכיר זאת תמיד ימנע מלחטוא 28297 

, ם ומסוגלים לתשובהובפרט באלה הימים המיוחדי, ´צריכים אנו לעבוד תמיד להכיר בחסדי הבורא ית 28298 



שנתן לנו את האפשרות לשוב בתשובה ולתקן את , שעלינו להכיר שענין התשובה גופא הוא מחסדי הבורא 28299 

כי הכין , ת עם ברואיו"מן הטובות אשר הטיב השי, ל"ש רבינו יונה בתחילת ספרו הקדוש וז"וכמ, החטא 28300 

זולתי אצל עמי , איחור התשובה ולא ימצא, להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם 28301 

 28302  .בוודאי לא יאחר לעשות תשובה שלמה, ת עמו"כי מי שמבין את הטובות אשר הטיב השי, הארץ

 28303 .(נחלת אליעזר)

 28304 

 28305 מאמר תג

על דבר אשר לא קדמו . עד עולם´ גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה´ לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה 28306 

רים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצ 28307 

 28308 .(´ג ד"דברים כ) לקללך

וכולם , ר לו ולזרעו אחריו עד נח"יש מחלוקת בין אמוראים כמה מצוות נצטוה אדה (7ו"סנהדרין נ) ´בגמ 28309 

כ קשה על מה נענשו סדום ועמורה אשר הפך "וא, ש"מודים שנח ובניו לא נצטוו רק על שבע מצוות עיי 28310 

כהמעשה של לוט , לא נמצא בתורה שחטאו רק בזה שאסרו אצלם הכנסת אורחים, באפו ובחמתו´ תם האו 28311 

וכן , ל שעשו מעשים נוראים לאורחים שבאו"ומה שדרשו חכמינו ז, עם המלאכים שחשבו אותם לאנשים 28312 

מה להעניש באופן זה מי שעובר על , כך היו חוקי המשפט שלהם, לאותם שהכניסו את האורחים לביתם 28313 

 28314 .ומה שהיה עיוות הדין בחוקים אלה על זה לא נצטוו כלל, שאסרו

להעמיד דיינים ושופטים ולעשות ? אבל מהו פירושה של מצוה זו, דינים הם אחת משבע מצוות של בני נח 28315 

זה , משפטים של יושר שלנו או להיפך, אבל איך יהיו משפטיהם, (ט"ז פ"ע)א  משפטים כמבואר בתוספת 28316 

אומר מפורש  (ז"יחזקאל ט)א  והנבי, כ"ובעונש קשה כ, כ על מה נענשו"וא, ני מצוה זולא נכנס כלל בדי 28317 

אין , זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה 28318 

 28319 ת"וכן המה דברי רבינו יונה בשע, התביעה שלהם רק על שלילת החסד בשעה שהיה ביכולתם לעשות

ולא מצינו לבני נח שיהיו , כי האבדון של סדום ועמורה היה בשביל ביטול מצות צדקה, (ו"ט´ סי´ שער ג) 28320 

 28321 .חייבים בצדקה

, שהתורה אומרת כי חטאו בשני דברים חמס והשחתת זרע, יותר מזה קשה על עונשם של דור המבול 28322 

הנה לא נצטוו על , זרהחטאים אלה לאותם אמוראים האומרים שלא נצטוה אדם אלא על איסור עבודה  28323 

ועל מה נענשו כל הדור עונש שלא , (7ו"סנהדרין נ) אחת מאלה עד יציאת נח מן התיבה כדאיתא בתוספות 28324 

שלושה , אילנות ודשאים, אדם ובהמה, וימח את כל היקום, אדם על הארץ´ היה כמוהו מיום ברוא ה 28325 

 28326 .על דברים שלא נצטוו עליהם? על מה נענשו, טפחים של האדמה

, עמון ומואב נאסרו לבוא בקהל, וכן הוא בעונשים רוחניים, מה שנוגע לעונשים גשמיים עונשי מיתה זהו 28327 

אם היה הדבר כפי הנראה בפשוטו של , על שלא קדמו אתכם בלחם ומים בדרך בצאתכם ממצרים? למה 28328 

א רעבים ל, אבל המעשה לא כן היה, היינו יכולים להבין את העונש, שלא היה לחם ומים לישראל, מקרא 28329 

לא חסר לעם ישראל שום דבר , מבארה של מרים שתו, לחם אבירים אכלו, ללחם ולא צמאים למים היו 28330 

ומה שהתורה אומרת על דבר אשר לא קדמו אתכם פירושו קבלת פנים של , שיהיו זקוקים לעמון ומואב 28331 

 28332 .כבוד כמו שהולכים לקבל פני מלך

ואם חסרה לאדם מעלה של הכנסת , לאברהם אבינוקבלת פנים כזו לאנשים שהולכים בדרך ראויה היא  28333 

חסרון , בעונש רוחני נצחי, ובאיזה עונש? האם צריך להענש על זה, אורחים בקבלת פנים של כבוד כזו 28334 

כמו שנענשו מצרי ואדומי עד דור , ולא לזמן מוגבל היה העונש, ב"ז ובעוה"של גדלות ישראל בעוה 28335 

והכל בגלל דבר , לעולם נאסרו שתי אומות שלמות, ´קהל הגם דור עשירי לא יבוא להם ב! לא, שלישי 28336 

 28337 .עונשים כאלה בלי אזהרה תחילה צריכים ביאור, שלא נצטוו עליו כלל

כל המצוות שהן תלויות בסברא , ל"תשובה מספקת על שאלה זו אנו מוצאים בדברי רבינו נסים גאון ז 28338 

עליו ועל זרעו אחריו , אדם על הארץהכל מתחייבים בהם מן היום אשר ברא אלהים , ובאובנתא דליבא 28339 

לא חשך אלהים מלחייב לקדמונים מה , והמצוות שהן נודעות מדרך השמועה ודברי הנביאים, לדורי דורות 28340 

הגאון בדבריו הקצרים מגלה לפנינו אור חדש , (ס"הקדמה על הש) שהיה ראוי בעין חכמתו לחייבם 28341 

ולהזהר מעבור עליו גם , עליו לקיים את הדברמצוה , שכל דבר ששכל האדם מחייב אותו, בתורת האדם 28342 

המה מצוות , והמצוות שנצטוו עליהן אדם נח ואבות העולם כל אחד לפי מדרגתו, בלי ציווי של מקום 28343 

 28344 .שמעיות כגון כלאים מילה וגיד הנשה

ודין אחד , אבל מצוות השכליות אין מספר להן, מדבריו אנו לומדים כי המצוות השמעיות הם שבע לבני נח 28345 

מפני , נענש עליו כעובר על דבר שנצטוה עליו, העובר על דבר שהשכל מחייב אותו, לשני חלקי המצוות 28346 

ה את "כשברא הקב, (´משלי ב) הכתוב אומר השם יתן חכמה מפיו דעת ותבונה, ´שגם זה הוא ציווי ה 28347 

יל את הדרך ותכלית נתינה זו היא שישתמש האדם בכוח חשוב זה להבין ולהשכ, האדם נתן בו כוח החכמה 28348 



קהלת ) עשה האלהים את האדם ישר, הוא נברא וספר תורה עמו, ואת המעשה אשר יעשה, אשר ילך בה 28349 

ז "והעובר ע, ולשמור ולעשות ככל אשר שכלו הישר מצוהו, ועל האדם מוטל לשמור את ישרותו זו, (´ז 28350 

לים מעונשיהן של והשכל מחייב כי עונשיהן של מצוות שכליות יהיו יותר גדו, כעובר על תורת השם 28351 

 28352 .יגדל חיובו ועונשו, וכל דבר שקרוב לשכל יותר, מאחר שדעת האדם מחייבתן, מצוות שמעיות

גאון שבעת , לכן אנו רואים שהנביא יחזקאל מבאר את החטא של סדום ועמורה כפי המידה שהשכל מחייב 28353 

של צדקה וחסד שעם אין הנביא תובע אותם על מצוה , לחם ושלות השקט ויד עני ואביון לא החזיקה 28354 

 28355 אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה, ציוויים אלה באופן אחר המה, ישראל מצווים עליהן

הנביא תובע , (7ז"כתובות ס) אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו ניתן מקופה של צדקה, (.´גיטין ז) 28356 

, ובלי דאגה ופחד מן העתיד, י בהווהבשעה שהיו שבעי לחם בשפע גאונ, את סדום על חובת השכל שלהם 28357 

, עד שמנעו רגלי אורחים מלהיכנס בעיר, ואסרו גם על אחרים לעשות חסד, ואז לא החזיקו עני ואביון 28358 

 28359 .ובשביל כך נענשו, חטא גדול חטאו נגד שכל האדם

ם אבל הם דברי, ולדעת אחרים גם על הגזל לא נצטוו, לא נצטוו על השחתת זרע, וכן היה בדור המבול 28360 

נוסף לזה , וכן הגזל, לא תהו בראה לשבת יצרה, כי קיום העולם תלוי בזה, שהשכל הפשוט מחייב אותם 28361 

חמש מאות שנה עמד והזהיר להם , עומד ומזהיר אותם על כל אלה, היה להם נביא בדורם העומד ומחכים 28362 

והמה פנו , מאה שנה עמד והוכיח אותם במעשה של עשיית התיבה, בדיבור שיקיימו את חכמת שכלם 28363 

 28364 .עליהם את מי המבול´ לפיכך הביא ה, מאסו בדברי הנביא ובתוכחותיו, עורף לשכל כה פשוט

ממצרים , בשעה שראו את עם ישראל הולך שלא כדרך העולם, חטא כזה היה גם חטאם של עמון ומואב 28365 

, ן השמיםתורה ניתנה להם מ, הים נעשה ליבשה לפניהם, מקום שאין עבד יכול לברוח משם, יצאו עם רב 28366 

ענני כבוד מוצעים , דגן שמים המה אוכלים, קרוב לארבעים שנה יושבים במדבר ואין חסר להם דבר 28367 

האם אינם רואים , דברים שאי אפשר למלכים היותר גדולים להשיג בישוב השיגו הם במדבר, תחתיהם 28368 

 28369 ?הוא מוליכם והוא מביאם, הולך לפניהם´ בחוש כי ה

כבר נטו לגמרי מדרך השכל ואי , רה שראוי לקדם אותם כדרך המלכיםואם אחר כל זה לא באו לידי הכ 28370 

כל דבר ששכל האדם יכול להשיג מחוייב הוא , כללו של דבר זוהי תורת האדם, אפשר להם לשוב עוד 28371 

כי חביב אדם שנברא , וכפי קרבת הדבר לשכל כן יגדל חיובו ועונשו, האדם לעשותו ונענש אם עובר עליו 28372 

 28373 .(תורת אברהם)  .מעין חכמה של מעלה היאחכמתו , בצלם אלהים

 28374 

 28375 מאמר תד

על דבר אשר לא קדמו . עד עולם´ גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה´ לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה 28376 

אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים  28377 

 28378 .(´ג ד"דברים כ) לקללך

י אכילה שמאכילין "פירש) גדולה לגימה, י בן קיסמא"ר יוחנן משום ר"א, (7ג"סנהדרין ק) ל"אחז 28379 

יוחנן ´ ור, על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים´ שנא, משפחות מישראל´ שהרחיקה ב (אורחים 28380 

ומשרה שכינה על , ומעלמת עינים מן הרשעים, מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים, דידיה אמר 28381 

 28382 .גתה עולה זדוןושג, נביאי הבעל

י עמון ומואב קרובין לישראל שבאו מלוט בן "פירש, מעמון ומואב, מרחקת את הקרובים, מפרש´ ובגמ 28383 

מפני מעשה יחיד זה אשר לא קדמו אתכם בלחם ומים , ורחקן המקום שלא יבואו בקהל, אחי אברהם 28384 

ה רעה זו טבועה בדמם כי מיד? כ למה"וכ, נכרתו לעולם מלהיכנס בברית נשואין בישראל לדורי דורות 28385 

שלולא זאת היו קרובים , וזהו מה שאמרו גדולה לגימה, בהם ובזרעם וזרע זרעם עד עולם, ובנפשם 28386 

לכן לא יבוא עמוני ומואבי , אלא על דבר אשר לא קדמו, להתקרב ולהתקבל בישראל יותר מאומות אחרות 28387 

 28388 !עד עולם´ בקהל ה

זכו בני בניו וישבו בלשכת , ר קראן לו ויאכל לחםיוחנן בשכ´ דאמר ר, מיתרו, ומקרבת את הרחוקים 28389 

דלא זו בלבד שזכה להיות חותן משה ולהדבק בישראל וליתר , והרי לנו במידה טובה המרובה, הגזית 28390 

 28391 .אלא גם לדורי דורותיו זכה יתרו וישבו בני בניו בלשכת הגזית, פרשה בתורה

ועבר בים צרה והיכה  (´זכריה י) ש עליו"ה כמ"מיכה הכעיס את הקב, ממיכה, ומעלמת עינים מן הרשעים 28392 

י כשכתב משה את השם והשליכו על נילוס להעלות "ופירש, ר יוחנן זה פסלו של מיכה"וא, בים גלים 28393 

ה לישראל עבר "כשהעבירם הקב, והיינו דכתיב ועבר בים צרה, בא מיכה ונטלו בהחבא, ארונו של יוסף 28394 

ינא מיכה עשה פסל והביאו עמו כשעברו ישראל הים לישנא אחר, שבידו השם לעשות העגל, מיכה עמהם 28395 

 28396 .כ"ע

, באותה שעה שנבקע הים ונקרע לשנים עשר גזרים, הרי לפנינו אדם שיודע את רבונו ומתכוין למרוד בו 28397 

וראתה שפחה על הים יותר ממה שראה יחזקאל , ונעשו אז לישראל נסים ונפלאות הרבה יותר מבמצרים 28398 



ובידו השם כדי , ולא נרתע ולא שב, ו בני ישראל ומיכה עמהם"ק, (בשלח´ מכילתא פ) בן בוזי הכהן 28399 

 28400 .כך הוא הולך ועובר בים צרה, וללישנא אחרינא עם הפסל בידו, לעשות העגל

ואכן היה ראוי להאבד לנצח שלא יהיה לו חלק , והרי זה נורא להתבונן מה רב פשעו וחוצפתו של רשע זה 28401 

אלא , ב"הדיוטות שאין להם חלק לעוה´ מנו את מיכה בהדי דשם מפני מה לא ´ וכן שאלו בגמ, ב"לעוה 28402 

נ אומר מגרב "תניא ר, ועוד אמרו שם, מפני שפתו מצויה לעוברי דרכים, דלכן לא מנו אותו בהדייהו 28403 

אמר , ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, והיה עשן המערכה ועשן פסל מיכה מתערבין זה בזה, מילין´ לשילה ג 28404 

הא למדנו עד מה מגיע גדולה לגימה שמעלמת עינים מן , מצויה לעוברי דרכים ה הניחו לו שפתו"להן הקב 28405 

 28406 .הרשעים

ויהי הם יושבים אל  (ג"י´ מלכים א)ב  דכתי, מחבירו של עדו הנביא, ומשרה שכינה על נביאי הבעל 28407 

מפני , י דעדו הנביא נתנבא על מזבח בית אל שיחרב"וברש, אל הנביא אשר השיבו´ השולחן ויהי דבר ה 28408 

, והנה איש האלהים בא מיהודה ויאמר מזבח מזבח, (מלכים שם)ב  העמיד בו ירבעם צלמים דכתיש 28409 

והעבירו על מצות , ובא נביא השקר והטעהו לעדו והשיבו לבית אל, ומפרש בסדר עולם דהיינו עדו הנביא 28410 

´ דבר ה ויהי´ שנא, ובזכות שהאכילו שרתה עליו שכינה, והאכילו, ה שאמר לו לא תשוב לבית אל"הקב 28411 

 28412 .כ"אל האיש הנביא אשר השיבו להאכילו אצלו ע

ומה , כמה עבודות צריך לעבוד, עצם השראת השכינה על אדם כמה גלגולים צריך להתגלגל! צא וחשוב 28413 

שכן אמר , ו שיגיע להתנבא"וק, הם המדרגות והמידות שההכרח לרוכשן קודם שיגיע שתשרה שכינה עליו 28414 

נקיות לידי , זריזות לידי נקיות, וזהירות לידי זריזות, מביאה לידי זהירותתורה  (´ז כ"ע) פנחס בן יאיר´ ר 28415 

ענוה מביאה לידי יראת , חסידות מביאה לידי ענוה, טהרה לידי חסידות, פרישות לידי טהרה, פרישות 28416 

 28417 .ורוח הקודש מביאה תחיית המתים, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, יראת חטא מביאה לידי קדושה, חטא

אבל על נביא שקר שהוא אבי , כ מדרגות רמות ונשגבות עד שתשרה עליו שכינה"ם אדם צריך כוזה בסת 28418 

ל שתורת אמת בפיהם מעידים ואומרים "אבל מה נעשה וחז? האיך תשרה עליו שכינה, אבות הטומאה 28419 

הנה הלגימה הזאת הוציאה את נביא השקר לו רק , גדולה לגימה שמשרה שכינה על נביאי הבעל, לפנינו 28420 

וסילקה כל המחיצות מפניו והעלתו , ז וכל התועבות שבה"מתוך עומק שאול תחתית של טומאת ע, עהלש 28421 

אכן מה ? היש לך חיך מתוק מזה, וקדשתו בקדושה יתירה ונפלאה עד ששרתה עליו שכינה וניבא, לשמים 28422 

 28423 !גדולים דברי חכמים שאמרו גדולה לגימה שמשרה שכינה על נביאי הבעל

´ דאמר רב יהודא אמר רב אלמלי הלוהו יהונתן לדוד ב, מה ששגגתה עולה זדוןעוד אמרו גדולה לגי 28424 

י "וברש, ולא נהרג שאול ושלושת בניו, ככרות לחם לא נהרגה נוב עיר הכהנים ולא נטרד דואג האדומי 28425 

שלא היה צריך דוד לשאול לחם , לא נהרגה נוב, ככרות´ שהרי מצינו ביהונתן ששגג ולא הלוהו לדוד ב 28426 

 28427 .כ"ולא היה שאול נהרג על אותו עון ע, ולא היה דואג מלשין עליהם, ובמכהני נ

כל אהבה שאינה  (ה"אבות פ) ל"ואחז, הנה אהבת יהונתן אל דוד היתה עצומה ללא שיעור, נתבונן נא 28428 

וטעם ואהבת , ל"וז (ט"קדושים פי) ן"וראה ברמב, זו אהבת דוד ויהונתן, תלויה בדבר אינה בטילה לעולם 28429 

כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים , פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו ,לרעך כמוך 28430 

אבל יאהב , ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו, להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה 28431 

כ אמר ביהונתן כי אהבת "וע, ברבות הטובה לחבירו כאשר אדם עושה לנפשו ולא יתן שיעורין באהבה 28432 

 28433 .ל הזהב"בעבור שהסיר מידת הקנאה מלבו ואמר כי אתה תמלוך על ישראל עכ, הבונפשו א

ועתה נפן לראות בפרידתם , הרי מה גדלה אהבת יהונתן אל דוד בלא שיעור כי אף המלוכה עצמה נתן לו 28434 

כתוב , לאחר שעשה יהונתן הסימן עם החצים והנער להודיע לדוד כי צריך הוא לברוח, איש מעל אחיו 28435 

וישקו איש את רעהו ויבכו איש את רעהו , מאצל הנגב ויפול לאפיו ארצה וישתחו שלוש פעמים ודוד קם 28436 

יהיה ביני ובינך ´ לאמר ה´ ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם ה, עד דוד הגדיל 28437 

ביום קודם , כלכי זה כבר היום הרביעי שדוד לא א (ילקוט שם) ל"ואחז, ובין זרעי ובין זרעך עד עולם 28438 

 28439 .עדיין לא בא מאכל לתוך פיו, ולמחרת בבוקר כשנפגשו ונפרדו, ח"ימי ר´ וב, ח"ר

היתכן שהיה עוזב אותו , ימים´ ומי לא יבין שאם היה עולה על דעתו של יהונתן שדוד עוד לא אכל זה ד 28440 

הריגת הכהנים וכל , ושגגה זו שלא הבחין בה עלתה לו כזדון שנענש, אלא ששגג? לנפשו כך בלא מזון 28441 

בא לו כעונש על , בניו ויהונתן עצמו עמהם´ ומה שנהרג שאול וג, ומה שנטרד דואג האדומי, שנהרגו בנוב 28442 

 28443 .ומה נורא הדבר ששגגתו זו עולה לו ליהונתן כזדון, ככרות לחם בברחו מפני שאול´ זה שלא נתן לדוד ב

וכל , ככרות לחם´ ע עצמו מליתן לדוד בכאילו מנ, בשמים פסקו עונשו ליהרג ביחד עם שאול אביו ואחיו 28444 

הלא אהבתו אל , ואם יעמוד אדם ויתמה איך אפשר לומר כן, רציחתם של נוב עיר הכהנים נחשבים עליו 28445 

תשובה על ? ככרות לחם לאהובו דוד להשביע נפשו´ האם לא יתן לו ב, דוד בלא שיעור גם מלכותו נתן לו 28446 

לידע ! גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, ושגגתה עולה זדוןשאמרו גדולה לגימה , ל"שאלה זו מצינו בחז 28447 

 28448 .(לב אליהו)  .אמת צדקו יחדיו´ תמימה משפטי ה´ כי תורת ה, להודיע ולהודע



 28449 

 28450 מאמר תה

 28451 .(´ג ח"כ) לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו

מן המידות , רוחו של ישראלבודאי הושפעו המצרים מ, בעת היות עם ישראל גר בארצם של מצרים 28452 

פרישות וצניעות , אותה אווירה של אמונה בטחון וחסד, הטובות האלהיות שעם ישראל מצטיין בהן 28453 

אותה אווירה מן ההכרח , אף בהיותם נתונים בכבלי השעבוד והסבל הקשה והמר, שאפיינה את ישראל 28454 

ואף שרוחניות זו היא , קה בהםומשהו מן הרוחניות הישראלית נדב, שהשפיעה שלא מדעתם על המצריים 28455 

מ יש בהם מן המשהו שעלול אחרי כמה דורות של "מ, במידה קלושה מאד וכבלתי נראית לגמרי 28456 

 28457 .להפוך את המצרי ולהסיר ממנו את תועבת מצרים, הסתגלות

כ להתגבר על "שעלול אח, כן ישנו משהו לטיבותא ולהיתרא, וכשם שישנו משהו לריעותא ולאיסורא 28458 

אחרי , אחרי עבור תקופת הצירוף וההסתגלות, דורות´ ולכן מצרי אחר ג, ולהתירו מקור התועבה 28459 

יתכן לו שיוכשר להיותו , התגברות ההשפעה החיובית שהוטלה בהם בהיות ישראל משועבדים במצרים 28460 

ולא יהיה שום חסרון בהצטרפותו , וכל המצריות שבו תתבטל ותפוג לגמרי, ראוי להתחבר עם עם ישראל 28461 

 28462 .ורות אליכםד´ אחרי ג

הוא , אשר אשמע בקולו´ הפה שאמר מי ה, הצדיק ואני ועמי הרשעים´ פ ה"ל עה"ובזה נבין מה שאמרו ז 28463 

מכילתא ) ל"לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו עכ? מה שכר נטלו על כך, הצדיק´ הפה שאמר ה 28464 

שזו היתה רק  ואפילו, הצדיק´ היינו מה גרם לכך שפרעה יכנע ברוחו עד כדי הכרזתו ה, (י"דרשב 28465 

כל המשא , השפעת המאורעות ומעשי הנסים בקשר עם ההשתדלות לחירות ישראל, התעוררות חולפת 28466 

הוא אלהי ´ למען תדע כי ה, שבין משה ואהרן העומדים ומזהירים את פרעה, ומתן והשקלא וטריא 28467 

בלבו של פרעה מן ההכרח שהחדירו , הדיונים והוויכוחים האלה בין נציגי ישראל ובין פרעה, העולמים 28468 

 28469 .איזה ניצוץ דק שבער וליהט בלבו של פרעה

פ ההערכה השמימית נחרץ עליהם "מ ע"מ, אף שבאופן קלוש מאד, ורחש זה הוטל גם על כל בני מצרים 28470 

היינו שזכותה של ההיכנעות של מלך מצרים , דין לחסד של לא תתעב מצרי, הצדיק´ בגלל קריאה זו של ה 28471 

ומה מאד צריכים אנו , ורות של הזדככות נוספת לא יתועבו ולא ידחוד´ שאחרי ג, הועילה למצריים 28472 

מועילה לכל , האמיתיים´ ולדעת עד כמה ההתאבקות וההתחברות לחכמים יראי ה, להתעמק בהבנת הענין 28473 

י הימצאנו בסביבתם "ואפילו שלכאורה אין אנו מרגישים בחסד המושפע עלינו ע, הווייתנו וטיב עתידנו 28474 

 28475 .של חכמים

, ´ין אנו מעריכים את המשהו של התרשמותנו הנעלה המשתכנת בתוכנו לרגלי קרבתנו את יראי ההגם שא 28476 

לפעמים הופכת בעתידנו לזכות רבתי לנו , שההשפעה הבלתי מכוונת והמקרית, ברם ימים ידברו 28477 

לרגלי , ואף עבור קריאה אחת של התעוררות ותשוקה אלהית המתנשאת לפעמים מעל שפתינו, ולצאצאנו 28478 

ומשלם לנו שכר רוחני נעלה , ה מקפחנו"אין הקב, אנו במחיצה של יראי אלהים קדושים וטהוריםהימצ 28479 

 28480 .(תורת הנפש)  .מאד בעתידנו

 28481 

 28482 מאמר תו

 28483 .(´ג ח"כ) לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו

וא רק על הכתוב ה, ל"ל ז"כל חכמת הקבלה כפי שנתבאר בדברי החוקר האלהי ומקובל גם יחד הרמח 28484 

ובחוש אנו , כדי שתתיישב האמונה בלב היטב´ פי, הוא האלהים בשמים ממעל´ והשבות אל לבבך כי ה 28485 

דקדק הכתוב , תמימה משיבת נפש´ וזוהי כוונת הפסוק תורת ה, רואים כי המבין דבר בטעם משיב נפש 28486 

לה המקובלת לנו דור אחר שיבין היטב בשכלו שהקב, י מקובלות מופתיות"כי המאמין באמונה ע, תמימה 28487 

 28488 .עד שגם הנוצרים והמוחמדים בנו כל דתם על יסוד תורת משה, דור בפרסום רב בכל העולם

ורק אמרו שנשלחו להם נביאים לשנות , שכדאי לבנות דתם על יסוד התורה, כ מעמד הר סיני"נתפרסם כ 28489 

מקום מעבר ישראל ממצרים , בקצרה כל הנסים והמופתים היו בגלוי מאד כמו שהיו היום, איזה דברים 28490 

גלוי , וגם כל המסעות מרעמסס והלאה, וגם במפה ידוע המקום, בקריעת ים סוף גלוי היום לעוברי ימים 28491 

זאת לבד די , ומתאים ממש אות באות כמבואר בתורתנו הקדושה, והכל יודעים זאת, היום על מפת העולם 28492 

והמשכיל , מונה המקובלת ההיא גם בשכלומה עוד שיש בכל עבר ופינה לחזק א, למשכיל לחזק אמונתו 28493 

 28494 .ל"יראה תמיד מופתים גלויים ואכמ

והתורה בעצמה מכרזת ואומרת , כשהיא בלב השלם הישר שמבין דבר לאשורו´ פי, תמימה´ וזהו תורת ה 28495 

אראה לך דוגמא כי המשכיל יבין , ל בת קול יוצאת מהר חורב"וזהו אמרם ז, לו כי היא יוצאת מהר חורב 28496 

תורתי אשר נתתי לפניהם מבואר כי היא מן , גם אם לא ידע ממעמד הנבחר, רה מן השמיםכי היא תו 28497 



ובאמצע ידבר ענין שאין אנו מבינים , כמדומה אם אנו שומעים מחכם גדול ידבר בחכמה גדולה, השמים 28498 

 28499 .שאין אנו מבינים אותו, ואם ריק הוא מכם הוא ריק, האם לא נאמר בהחלט כי לא דבר ריק הוא, אותו

כגון לא , בגדולת השם ובמידות נשגבות למעלה ראש, התורה מדברת בגדולות ובנפלאות, ככה אנו רואים 28500 

המלמדת אותנו בהחזקת הטוב למטיב , היאומן כי יסופר מידה טובה כזו, תתעב מצרי כי גר היית בארצו 28501 

ולא די , עב כולםולולא הוא היו מתים בר, וילקט יוסף את כל הכסף, שנים כל מצרים´ יוסף כלכל ז, לו 28502 

ה בא למצרים והיה לכבוד גדול לפרעה ולכל "יעקב אע, שלא מתו אלא וילקט הכסף והובא ביתה פרעה 28503 

 28504 .ואתנה לכם את טוב מצרים, והקול נשמע וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו, מצרים כמבואר בויגש

שברכו בנילוס שיצא ה "גם ברכה אחת מיעקב אע, היש שמחה גדולה יותר משהיה לפרעה ולכל עבדיו 28505 

הלא תראה שגם במיתתו נאמר אבל כבד , שעד היום הנילוס מגביה עצמו ומשקה כל ארץ מצרים, לקראתו 28506 

ואמר , כ לא ידע את יוסף"ואח, ולולא נשבע יוסף לא היה מניח לו פרעה לשאת אותו ממצרים, זה למצרים 28507 

ולבסוף , והשליכו בניהם ליאור, קשה ויקוצו מפני בני ישראל והעבידום בפרך ובכל עבודה, הבה נתחכמה 28508 

 28509 .כשבא העברי ללקוט תבן בשדה המצרי היה מכה את שוקיו, ר"ומבואר במד, גם תבן לא ניתן להם

כי יותר מעמון ומואב שנתרחקו מלבוא , ראה כמה כפוי טובה היה פרעה וכל מצרים הנראה לפי מדתנו 28510 

, ה התורה לא תתעב מצרי כי גר היית בארצוז הזהיר"ועכ, היו הם צריכים להתרחק, עד עולם´ בקהל ה 28511 

ועד עולם אנו מצווים לזכור תשלום גמול להם לקרבם תחת , ז גר היית בארצו"אבל עכ, עבדת אותו בפרך 28512 

 28513 .כנפי השכינה

ומה גם רק עם , היש קץ למידה זו למעמיק בה, ומה גדול החוב לזכור טובה אמיתית שאדם עושה לחבירו 28514 

, ה מבינים כי להם משפטים צדיקים"הרי כי גם או, ה אשר להם משפטים צדיקיםחכם ונבון הגוי הגדול הז 28515 

מה , ואם הכתיב עיקר, מה זה הכתיב, אם הקרי עיקר? ומה זאת, כ מה זאת אנו רואים תמיד קרי וכתיב"א 28516 

זעירא דוקא ´ וא, וכן אותיות גדולות דוקא, ואין אנו יודעים, כ תורה מן השמים"אין זה אלא ע, זה הקרי 28517 

ובת קול יוצאת , הא לך דוגמא אחת לתורתי אשר לפניהם, וכהנה רבות, קטיעא דוקא´ ופנחס ו, בויקרא 28518 

 28519 .(ב"כ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .מהר חורב

 28520 

 28521 מאמר תז

 28522 .(´ג ח"כ) לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו

מה טעם שהיו לכם אכסניא בשעת , ורפ שזרקו זכוריהם ליא"אע, י לא תתעב מצרי מכל וכל"וכתב רש 28523 

דהנה זה ודאי שלא הפסידו , והזהיר הכתוב לכל כלל ישראל שיזכרו הטובה שקבלו מהמצרים, הדחק 28524 

וכן מעיד הכתוב , ועל כולם הרי יוסף הצילם מכליון, ששילמו במיטב בעד האכסניא, המצרים מהיהודים 28525 

כ בשעת השעבוד ודאי שהרויחו "ואח, םששכח הטובה שעשה יוסף עם המצרי, אשר לא ידע את יוסף 28526 

 28527 .מהיהודים

, ולא יכלו לסובלו (´י שם א"רש) היה היהודי כקוץ בעיניהם, אחרי שנתעשרו מהיהודים, ואחרי כל זאת 28528 

גזירה שבכל משך גלות ישראל העשירה בצרות , עד שנגזרה הגזירה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו 28529 

ועל אכסניא נוראה כגון , כבר המחיר שעלתה לישראל אכסניא זו ורואים אנו, ופורעניות לא נשמעה כזאת 28530 

, יצייר לו האדם ציור חי מחיי יום יום, שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק, זו הזהירה התורה לא תתעב מצרי 28531 

וכשרצה להחליף מעונו עכבו בעל , אדם ששילם כל ימיו בעד שכר דירתו, ואז יתפעל וישתומם מאזהרה זו 28532 

האם נאמר אחרי כל זאת , ולא עוד אלא שגרם לו צרות ויסורים גדולים שנים רבות, הבית בעל כרחו 28533 

 28534 ?לשוכר זה שיכיר טובה לבעליו על שהניח לו לדור בביתו בעד מיטב כספו

חייב הוא הכלל ישראל להיות במדרגה , הנה מאזהרות אלו לומדים אנו מהותו וגדרו של הכלל ישראל 28535 

ולעומת זה , וזהו חותמו של כלל ישראל מדות, לא תתעב מצרי עד כדי, כ בהכרת הטוב"רמה ונשאה כ 28536 

עם עמון ומואב לא , עד עולם´ לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה, ראינו בשביל מה פסלה תורה לבוא בקהל 28537 

 28538 .על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, כ פסלתם תורה לקהל"ואעפ, היו לישראל שום סכסוכים

שהציל אביהם , כתוב הרחיק לשני האחים האלה שהיו גמולי חסד מאברהםן שם והנראה אלי כי ה"וברמב 28539 

והם עשו , והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל, מתוך ההפיכה´ ובזכותו שלחם ה, ואמם מן החרב והשבי 28540 

והאחד לא קדם אותם בלחם ובמים כאשר , האחד שכר עליו בלעם בן בעור והם המואבים, עמהם רעה 28541 

, כי בני עשיו והמואבים הוציאו לחם ומים חוץ לגבולם, ן הרשיע בזה יותר מכולםוהנה עמו, קרבו למולו 28542 

, שלא יצאו לקראתם בלחם ובמים כאשר עשו האחרים, וזה טעם שלא קדמו, ועמון לא אבה לעשות כן 28543 

כ הזכיר מואבי "ואח, ולכך הקדים הכתוב עמוני והקדים להזכיר פשעו על דבר אשר לא קדמו אתכם 28544 

 28545 .ש"וחטאתו עי

בשביל הנגישות והיסורים שעשו המצרים לישראל לא הורחקו מכל וכל מקהל , ולמדנו מכאן יסוד נפלא 28546 

משום שלא קדמום בלחם , פ שהם לא נשתעבדו בישראל כלל"אע, ודוקא עמוני ומואבי הורחקו, ´ה 28547 



, ןבשום אופ´ אינם ראויים לבוא בקהל ה, דאלה המושחתים בהכרת הטוב היינו השחתה במידות, ובמים 28548 

כמו משום מידות ´ ע מקהל ה"בעד עבירות לא הרחיקה תורה לאוה´ שאפי, ולמדנו מכאן מהותן של מידות 28549 

 28550 .רעות

ע "מפני שאוה, ´ם הורחקו מהבורא ית"ע עכו"אוה, כלל הדברים מידות הם סיבת וסוד הריחוק והקירוב 28551 

גילה לנו את מי ´ רא יתוהבו, ז ישנם דרגות ובחינות"ע עובדי ע"אבל באמת גם באוה, הם מידות רעות 28552 

 28553 עד מחה אמחה את זכר עמלק, עמוני ומואבי עד עולם, מצרי עד דור שלישי, צריך לרחק ומידת הריחוק

 28554 .שעמלק הוא סוד הרע מכל וכל, (ז"שמות י)

אותנו חוץ מישיבתנו , המתגאים יותר מאשר עשו לנו עשו לך, זכור קפץ לשער השמים, זכור´ וביוצר לפ 28555 

וכאן , אנו רגילים להבין שחטאו של עמלק היה מה שנלחם עם ישראל, ן שבתך החרימוואותך במכו, רמו 28556 

אלא , שהריחוק לא היה בשביל מלחמה גרידא, ש"אבל האמת הוא כמ, הלא תבעוהו על גאוה ומידות 28557 

 28558 .משום שהוא הנהו היורש לכל המידות הרעות שזהו סוד הריחוק

, בה לישראל על הטובה שעשו לאבות אבותיהםעמון ומואב הורחקו עד עולם משום שלא הכירו טו 28559 

עד סוף כל , ולעומתם הוזהרו הכלל ישראל שיהיו במידת הכרת הטוב בכל היקף חיובה של מידה זו 28560 

דאילו היה מהכלל , ומי שאינו במידה זו אינו מהכלל, הדורות יזכרו הטובה שקיבלו אבותם מהמצרים 28561 

צריך שיעשה האדם , של אלו המכונים כלל ישראל דזהו מהותם, ישראל מן הנמנע שלא יהיה במידה זו 28562 

´ שהרי עבירה אפי, הגרעון היותר גדול בעד איש ישראלי הוא מידות רעות, חשבון הנפש ממצבו במידות 28563 

 28564 .´ובעד מידות הורחקו עמון ומואב עד עולם לבלי לבוא בקהל ה, אינה מרחקת מהכלל, היותר גדולה

 28565 .(ד"כ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 28566 

 28567 ר תחמאמ

 28568 .(´ג י"דברים כ) כי תצא מחנה על אויבך ונשמרת מכל דבר רע

, מלמד שהעלו אבק מרגלותם עד לכסא הכבוד, (א"חולין צ) ל"תר יעקב לבדו ויאבק איש עמו ואחז0וִיו 28569 

וגם לעולם האצילות , ועד לעולם הבריאה, והיינו שהאבק עלה ועבר מעולם העשייה עד לעולם היצירה 28570 

שהרי ידוע כי האיש , אבל אנו נפרש כפשוטו, ובודאי יש בזה סודות גדולים! דעד לכסא הכבו, הגיע 28571 

שרצה להכניס בו מחשבות , והמלחמה היתה רוחנית כמובן, שנאבק עם יעקב אבינו היה שרו של עשיו 28572 

 28573 .ו"זרות ח

וזהו , ו"ח ורצה להכשילו באמונה ח"שהתווכח אתו כת, ח נדמה לו"ד כת"וזהו מה שאמרו שם חד מ 28574 

וכיון שראה שלא יכול לו , אבל לא עלה בידו ככתוב וירא כי לא יכול לו, אבק עד לכסא הכבוד שהעלו 28575 

דמה שנגע ביוצאי ירכו של , וכתיב ותקע כף ירך יעקב עד עלות השחר, נגע ביוצאי ירכו, ויגע בכף ירכו 28576 

 28577 .כל הגלות שנמשל ללילה עד הגאולה האחרונה, יעקב זה עד עלות השחר

, ו"הדגיש הכתוב זה ללמד לנו שלא יצאה לראות בבני הארץ ח, לראות בבנות הארץ ותצא דינה בת לאה 28578 

דינה בת , ולפום גמלא שיחנא, ל כי כל כבודה בת מלך פנימה"אחז, כ איזו תביעה יש בזה על דינה"וא 28579 

, הנה על דבר קל כזה של ותצא לראות בבנות הארץ, יעקב נתבעת גם על יציאה כזו לראות בבנות הארץ 28580 

ולכן וירא , מטמאין אותו מלמעלה הרבה, והמטמא עצמו מלמטה מעט, ל שהבא לטמא פותחין לו"אחז 28581 

וזהו ויגע בכף ירך יעקב , עומק הדין מי יכול לעמוד עליו! נורא ואיום, אותה שכם בן חמור כל המעשה 28582 

 28583 .והיינו צרת דינה, שפגע ביוצאי ירכו

ו היתה יוצאת לראות בבני הארץ לא היו "ללמד שאם ח, התורה מדגישה שיצאה לראות בבנות הארץ 28584 

חמור הדבר מצד עצמו שאשה תצא לראות בבני , ואף שנשים לאו בנות הרגשה נינהו, יכולים להצילה 28585 

שבן הרגשה הוא ואפשר שיבוא לידי , ו"ו מעתה אם זכר יוצא לראות בבנות הארץ ח"כ ק"א, הארץ 28586 

וסמוך לו , ה על אויביך ונשמרת מכל דבר רעוהכתוב אומר כי תצא מחנ! מה גדול עונשו, טומאה בלילה 28587 

יש מפרשים , והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה 28588 

בך , וזהו ולא יראה בך ערות דבר, ה גידיו"ח אבריו ושס"רמ, והיה מחניך קדוש קאי על האדם עצמו 28589 

 28590 .עצמך לא יראה ערות דבר

ולא שמע אליה  (מדרש רבה שם) ל"ואחז, כתוב ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמהוהנה גבי יוסף  28591 

לשכב אצלה  (ה"יומא ל) ועוד אמרו, אם לא גוף העבירה לכל הפחות שישכב אצלה, היינו שתבעה ממנו 28592 

אם היה רק ´ שאפי, ל אלו נמצא"ולפי דברי חז, ב כי העבירה קשורה בו ככלב"להיות עמה לעוה, ז"בעוה 28593 

נמצא שההרהור מצטייר ונשרש , ב והיינו הרהורים רעים"היה עמה לעוה, אצלה בלא שום מעשה שוכב 28594 

והוא כמו צילו ועוד הרבה , ב"שהרי זהו פירוש להיות עמה לעוה, בעצמיותו של האדם בנפשו ונשמתו 28595 

 28596 ,ב"והיא עמו אף בעוה, שהתמונה שרואה אדם במחשבתו מצטלמת במוחו ונחרתת בנפשו, מאד יותר מזה

 28597 .ל קשורה בו ככלב"והוא משאחז



, כלומר שאם לא יהיה מחניך קדוש ותהרהר בהרהורים רעים, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר 28598 

ולכבות , היינו התמונה המצטלמת במוחך ונפשך כאמור! כ בך ממש ערות דבר ההוא שהרהרת"יראה אח 28599 

אין עצה ואין תבונה רק , המלאך המות ר הוא השטן הוא"האש הנורא הזה הבוער בלב אדם שהוא היצה 28600 

כי הלא כה דברי , ר בראתי לו תורה תבלין"ה בראתי יצה"אמר הקב (ו"ב ט"ב) ל"ש חז"כמ! התורה הזאת 28601 

 28602 .´כאש נאם ה

שמכיון , (ה"י פ"המס) ש"וכמ! אבל זולת התורה כל הרפואות המדומות שממציא לו האדם של שוא הם 28603 

אי אפשר בשום פנים שיתרפא , ר"היא הרפואה למכת היצהר אומר שהתורה "ה שברא את יצה"שהקב 28604 

ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא יקח הרפואה שנבראת לו , האדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה 28605 

ש דבריו "לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חוליו אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו עי, שהיא התורה 28606 

 28607 .הקדושים

לזכות מלשון , לפיכך הרבה להם תורה ומצות, ה לזכות את ישראל"בבמשנה רצה הק (סוף מכות) ל"ואחז 28608 

כי נר  (´משלי ו)ב  והנה כתו, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ה שיזדככו ויטהרו"זך שמכיון שרצה הקב 28609 

אבל גם מאידך גיסא תורה , ומה תועלת בה, המצוה בלא תורה הרי זה נר בלא שלהבת, מצוה ותורה אור 28610 

אלא צריך שיהיו , ובודאי מהרה תיכבה שאין לה קיום, בת בלא פתילה דהיינו נרבלא מצוה היא שלה 28611 

 28612 .כי נר מצוה ותורה אור, שניהם התורה והמצוה ביחד

ש "כמ, וגם בתחיית המתים לא יקום! ובלא זה למה לו חיים, וכל אדם ההכרח שיהיה לו אור תורה דוקא 28613 

, כל המשתמש באור תורה, כי טל אורות טלך (ו"ישעיה כ) ´שנא, ה אינם חיים"ע (א"כתובות קי) ל"חז 28614 

ה שהישיבות יצטרכו לשלוח "למה עשה הקב, ל שאמר"ושמעתי מהחפץ חיים ז, ש"אור תורה מחייהו עי 28615 

 28616 .הלא יש במקומנו כמה עשירים שיכולים להחזיק כל הישיבות, שליחים למדינות רחוקות כדי להחזיקם

שגלו למקומות נדחים ולא שומעים אף מלה בתורה ה רוצה לעשות חסד עם האנשים מישראל "אך הקב 28617 

ה כך שיצטרכו לשלוח "לפיכך עשה הקב, הלא יחסר להם אור תורה? ומה יהיה ִאתם בתחיית המתים, ´הק 28618 

ובודאי השליח כשהוא מבקש לתמוך בישיבה הרי הוא מדבר בדברי , שלוחים למקומות הרחוקים שם 28619 

 28620 .אותם האנשים שיקומו בתחיית המתים ז"כ יצילו עי"א, ובשבח העוסקים בתורה, תורה

וישימו את הכלי ברותחין וכבולעו , י שירתיחו מים"יכולים להכשירו ע, והנה כלי שנבלע בדופניו איסור 28621 

, בזה לא מהני הגעלה, כגון שצלו בשר טריפה במחבת, י אש בלא מים"אבל אם כלי נטרפה ע, כך פולטו 28622 

 28623 .כך פולטו והיינו ליבון, שה בלא מיםוהיינו כבולעו באש יב, רק צריך ליבון דוקא

ונכנסת טומאת העבירה באיברי , הרי הוא מטמטם את לבו, אם אדם עובר עבירה, וכן הוא ברוחניות 28624 

כלומר המצות , עשה כנגדן חבילות של מצות, ל אם עשית חבילות של עבירות"וזהו מה שאחז, הנפש 28625 

קדושה של המצוה מגרשת את הטומאה של ה, מסירות את טמטום הלב שעשתה העבירה באברי הנפש שלו 28626 

, בשוגג נעשה טמטום הלב וטומאה באיברי הנפש´ ואמנם אפי, אבל תלוי איך נעשתה העבירה, העבירה 28627 

, (ח"יחזקאל י) אמרה הנפש החוטאת תמות, ל שאלו לחכמה הנפש החוטאת מה תהא עליה"ש חז"וכמ 28628 

 28629 .יעשה תשובה ויתכפראמר , ה"שאלו להקב, אמרה יביא קרבן ויתכפר, שאלו לתורה

ובעבירה במזיד לא שייך , דהא התורה אמרה יביא קרבן ויתכפר, והרי הנפש החוטאת דקאמר שוגג הוא 28630 

והטעם הוא דעבירה , כ אמרה החכמה הנפש החוטאת היא תמות"ואעפ, כ דבחטא בשוגג איירי"וע, קרבן 28631 

ה "כי זהו הטבע שברא הקב? ידעואם ישתה אדם רעל מה יועיל לו אם יתרץ את עצמו שלא , היא כמו רעל 28632 

, וכך הדבר ברוחניות, שאם אחד מכניס רעל בקרבו הרי הוא מרעיל את גופו בין בשוגג ובין במזיד, בעולם 28633 

ולכן הנפש , ואם אדם עובר עבירה הרי הוא מרעיל נפשו בטומאה, וכמו שיש טבע גשמי כך יש טבע רוחני 28634 

´ ה ברא תרופה חדשה אפי"והקב, רה אמרה לא כןאבל התו, כך אמרה מידת הדין, החוטאת היא תמות 28635 

 28636 .למזיד ואמר יעשה תשובה ויתכפר לו

וצריך להכשיר את טמטום הלב , פ אנו רואים שהחוטא מכניס טומאה באיברי הנפש ומטמטם את לבו"עכ 28637 

וזה כהגעלה שמכניס הכלי במים רותחים , וההכשר הוא עשיית מצוה, ולהוציא את הטומאה מאיברי נפשו 28638 

באש בוערת , כי אם עשה את העבירה בחמימות גדולה, אבל יש חילוק איך עשה העבירה, הוכשר והכלי 28639 

אלא צריך תורה דוקא בליבון של , לא מהני להוציא את הטומאה בעשיית מצות כנגדה, ´של תאוה וכדו 28640 

 28641 .(לב אליהו)  .´וכדכתיב הלא כה דברי כאש נאם ה! אש התורה

 28642 

 28643 מאמר תט

 28644 .(´ג י"דברים כ) נשמרת מכל דבר רעכי תצא מחנה על אויבך ו

הלא זהו חיוב ? מדוע זה תלוי בזה! ולכאורה מדוע הציווי להישמר מכל דבר רע דוקא כשיוצאים למלחמה 28645 

אלא מוכרחים לומר שבזמן שאדם ! אפילו בזמן שלום ובכל עת ובכל שעה, תמידי להישמר מכל דבר רע 28646 

אבל במצב כמו שאנו , כ את ההכרח לשמור את עצמו"בסביבה רוחנית גבוהה אינו מרגיש כ, נמצא בשלוה 28647 



כ רחוקים מן העולם "פ שאנו כ"אע, סכנה של תוהו ובוהו, כ מצב של ירידה"כ, ל"נמצאים בו היום רח 28648 

 28649 .כ להישמר מכל דבר רע"כ ירוד והתורה מזרזת כ"אבל המצב כ, כ מרגישים"החיצוני ולא כ

ובפרט , שזהו הכרח כדי להישמר מכל דבר רע, זהירותועל זה אמר רבי פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי  28650 

כ גדולה לא רק ברוחניות אלא גם "והסכנה כ, בעת הנסיון כמה צריך זהירות כדי לעלות ולהתעלות 28651 

אבל דין ארבע מיתות , פ שבטלו ארבע מיתות בית דין"ואע, ל בפני תוהו ובוהו"העולם עומד רח, בגשמיות 28652 

ואיך אנו לא מתעוררים לבקש , ל סקילה שריפה הרג וחנק"כל יום רחורואים מעשים ב, בית דין לא בטל 28653 

 28654 .(דגל המוסר)  .אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו, ת"מהשי

 28655 

 28656 מאמר תי

 28657 .(ד"ג י"דברים כ) ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכסית את צאתך

אם , (ג"ג י"ע תשא כ"ראב) דמות גנאי בנפשכי כל דבר הנראה לעינים והוא מגונה יולד , ויתד תהיה לך 28658 

מכל שכן שעל האדם ליזהר , י ראיית העין"התורה הזהירה על כיסוי דבר מכוער כדי שלא יזיק לנפש ע 28659 

ואם ההסתכלות בדבר ובאדם המכוער והרשע , מלהסתכל באדם רשע אשר השפעתו חודרת ופוגמת 28660 

, של הרשע מכרסם ומכלה את הגוף והנפש יחדמכל שכן שהבל פיו והדיבור הטמא וחסר האמונה , מזיקה 28661 

לאטום את האוזן שלא ייכנסו , ומאד מאד יש להיזהר ולהתרחק מאנשים כאלו, פוגע בנשמות התמימים 28662 

 28663 .הדברים המשבשים את השכל הישר והאלהי, לתוכה הדברים המרעילים שלהם

וכאשר היה יושב ולומד , וחכי כאשר הוא עובר ברחוב הרי מרגיש הוא קרירות בר, ל היה אומר"א ז"הגר 28664 

א כך כמה צריכים אנו "אם הגר, בביתו היה סוגר את החלונות ולומד לאור הנר כדי שלא יסתכל ברחוב 28665 

ומלעיגים על כל דבר , ומחברת בני אדם שאינם הגונים ומשחיתים את הנפש, להתרחק מן הרחוב 28666 

ממפיצי לעג ופיתויי הריקנות וכל שכן , כמה אלפי פרסאות יש לנו לברוח ממקום העבירה, שבקדושה 28667 

 28668 .והקלות

האמינו לי כל פעם שהוא מבקר , ל"ל אמר פעם על תלמיד אחר שנזרקה בו מינות ר"בעל החתם סופר זצ 28669 

ולטהר את האוויר , הרי כאשר הוא יוצא מיד אני לוקח ספר מוסר ללמוד בו כדי לגרש את הרושם, בביתי 28670 

כי הבל פיו של איש זה הלקוי בסתריו בקלות , ותרבצורה הקלה בי´ ולו אפי, מן הריח הרע שהשאיר 28671 

 28672 .מטמא ומעכר את האוויר, ראש

כמה דברי כיבושין ומוסר כדי , כ מכל שכן כמה ימים ונהרות של מים שאנו צריכים לשפוך על לבנו"א 28673 

מן האוויר הרע של בעלי התאוות והמידות , לגרש ולהסיר את הרישומים הרעים שספגו לבנו ועינינו 28674 

מן הרושם הרע שמשאירים אחריהם עוכרי , ומכל שכן במזיד, שאנו נפגשים בהם בדרך מקרה המושחתות 28675 

 28676 .הדת ומשובשי הדעות

משמע שישמעאל היה , לו ישמעאל יחיה לפניך, ה"ה אמר על ישמעאל בנו לפני הקב"אברם אבינו ע 28677 

מקומו הרוחני  שהוא יירש את, במדרגה כזו שאברהם הסתפק והתנחם בו עד שהיה לו כדאי בקיומו לבד 28678 

הן מצד שהיה תולדה לאב , הרי קנה לו כמה קנינים רוחניים, שכיוון שהתחנך תחת ידו של אברהם, בעתיד 28679 

הן מצד תכונות אביו שספג לתוך נפשו רישומים , בן שהתחנך תחת ידו של אברהם, כזה וכרעיה דאבוה 28680 

 28681 .טבעיים

והקנינים האלו הביאו אותו , צד אביופרא מצד אמו ואדם מ, ל והוא יהיה פרא אדם"ש הספורנו ז"כמ 28682 

מכאן שישמעאל עשה תשובה והוליך את יצחק , ל ויקברו אותו יצחק וישמעאל"ש ז"כמ, כ לתשובה"אח 28683 

, והוא קנה לו קנינים רוחניים גם מצד זה שאביו חינכו בתורה ובמצוות, (ה"י חיי שרה כ"רש) לפניו 28684 

הבקר רץ אברהם ויתן אל הנער וימהר לעשות  ש ואל"כמ, בחינוך למידת החסד שנתחנך והושפע ממנו 28685 

 28686 .והמדרש אומר כדי לזרזו במצוות, (י שם"רש) והנער הזה היה ישמעאל כדי לחנכו במצוות, אותו

, האחד´ ואם אברהם היה משפיע על זרים ועוברי דרך ערביים שמשתחוים לאבק רגליהם שיכירו את ה 28687 

הרי מכל שכן , ארח אצלו רק שעה או שעתייםשהיה העובר מת, י סעודה אחת ושיחה אחת"וזה רק ע 28688 

ובוודאי שהיתה מחנכת את , ששרה היתה מגיירת נשים, ישמעאל בנו שגדל על ברכיו וברכי שרה הנביאה 28689 

 28690 .הגר ובנה במידות ישרות וטובות ובמידת החסד

ומה גם שישמעאל הסתכן , כ בודאי שישמעאל נתחנך בחינוך גבוה והשפעתו של אברהם חדרה לתוכו"א 28691 

מכאן איפוא , וזה היה לפי רצונו ובחירתו, ג שנה"ומסר את עצמו להימול כאשר כבר היה גדול בן י 28692 

והנה לאחר כל זה התהפך ישמעאל להיות המתנגד , שגדולה היתה ההשפעה אשר הושפע מבית אברהם 28693 

 28694 והיה, מתגרה ביצחק ומכוון להזיקו ולהטותו מן הדרך אשר בה עמל אברהם אביו, לכל אשר לאברהם

 28695 .מתלוצץ הן באברהם והן ביצחק

משום שלא שמר את עינו ולא אטם את אוזנו מלשמוע לדברי גידופים וליצנות של ? מנין בא לו כל זאת 28696 

ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם , אשר אמרו כי מאבימלך נתעברה שרה, ליצני הדור 28697 



והטעם שלא קרה זה בעת , מאבימלךשאמר שנתעברה , מלעיג על המשתה שנעשה בבית אברהם, מצחק 28698 

והנה רואים אנו עד כמה , (ט"א כ"ספורנו וירא כ) כ מליצני הדור"כי ישמעאל שמע כזאת אח, לידת יצחק 28699 

אף את המידות שהם בתולדה , עד שהיא יכולה לעקור כל מידה נכונה, מגיעה השפעה הרעה של הליצנות 28700 

הכל , י חינוך והתרגלות והפך אותן לרעה"עצמו עומכל שכן את המידות שרכש ל, ובתכונה מירושת אבות 28701 

 28702 .מפני שלא שמר את אזנו ולא התרחק מליצני הדור

י שאינו אוטם את אזנו מלשמוע דברי ליצנות "אילו ידע האדם כמה הפסד וכמה קלקול הוא סובל ע 28703 

 28704 שמלבד העבירה עצמה הרי הוא מקלקל עוד את המחשבה, על קדושת ישראל תורתו ואמונתו, והשמצה

 28705 .כי אז היה מתרחק ובורח מן העבירה כבורח מן האש, מטמטם כל כלי נפשו, הישרה

כוח המחשבה השכל ? ומה יש עוד דבר יקר לאדם מלבד אוצר הכשרונות היפים והנעלים שיש בתכונתו 28706 

תפארת למשפחתו , בהם הוא מתפאר והם תפארת לו לכל רואיו, העיון וההבנה הלא הם כתרים לראשו 28707 

עד שאינו יכול להשתמש בכלים המועילים , ואם הוא מקלקל אותם מעוותם ומשבשם, מכיריוולכל חבריו ו 28708 

מכיוון , מום שהוא גרוע ממום גופני כמו עיוור או קיטע, הוא גורם מום לעצמו, הלא אומלל הוא, הללו 28709 

 28710 .שזהו מום שהנשמה תלויה בו

בושה גדולה וצער נורא אוחזים הוא מטמטם את עצמו עד ש, הוא מקלקל את שכלו ואת כלי המחשבה שלו 28711 

י העבירה "אותם הוא מקלקל ע, ומי הוא זה הפחות שלא יחוס על עצמו ולא ישמור על אוצר כלי נפשו, בו 28712 

וגם כאשר ירצה להתעורר , עד שנעשה בעל מום המאבד את סגולת המחשבה הישרה, וחוזר ושונה עליהן 28713 

כ כאשר יוודע "ומאד יחרה לו אח, עלים כראויגם אז אין המחשבה והרגש שלו פו, ולחשוב בצורה נכונה 28714 

אם יתגלה לנו הנזק וההפסד שאנו עתידים לסבול , פחד נורא צריך לאפוף אותנו, על מומו ועיוות שכלו 28715 

 28716 .(אור חדש)  .מעשיית העבירה

 28717 

 28718 מאמר תיא

בר אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות ד´ כי ה 28719 

 28720 .(ו"ג ט"דברים כ) ושב מאחריך

אנו מוצאים פרשיות המדברות על דרכם והתנהגותם של בני ישראל בצאתם , בפרשיות שופטים וכי תצא 28721 

ודברי עידוד של משוח , מי ומי היוצאים, הראשונה בפרשת שופטים על היציאה למלחמה, למלחמה 28722 

שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה  ,המלחמה שהיה לובש בגדי כהן גדול והיה נשאל באורים ותומים 28723 

ודרשו , אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם´ אל ירך לבבכם כי ה, על אויביכם 28724 

, (ב"י סוטה מ"רש) כדאי שיושיע אתכם, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, שמע ישראל, ל"חז 28725 

הם כדאים , ורק יש בידם קריאת שמע לבד, ימודהשאפילו אלה שאינם נזהרים בקיום מצוות התורה ול 28726 

 28727 .ה יושיעם במלחמה"שהקב

כמו למי , אפילו בדברים שהם קלי ערך, ומאידך דורשת התורה מהיוצא למלחמה להישמר מכל דבר רע 28728 

, על החייל הישראלי לחפור ולכסות את צאתו, ואפילו יציאת חוץ בשדה המלחמה, שאירע לו מקרה לילה 28729 

אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת ´ כי ה, ה הוא יכול לגרום לתוצאות המלחמהוהוא מוזהר כי בז 28730 

ועליו לשמור על הצלם אלהים , ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, אויביך לפניך והיה מחניך קדוש 28731 

 28732 .גם בתנאי המלחמה הקשים שיהיה מחניך קדוש

הצדיק והישר השומר על קדושת  ,ושוב מלמדת אותנו התורה את העלול לקרות עם היוצא למלחמה 28733 

הוא עלול לראות , שנתן את אויבינו בידנו ושבית שביו´ אחרי הנצחון שבא בעזרת ה, המחנה והצבא 28734 

יהודי שראה נסים ? האין זה בחינת שומו שמים, עד כדי ולקחת לך לאשה, בשביה יפת תואר ולחשוק בה 28735 

נהפך בין רגע , את יד ההשגחה השומרת עליווראה , כאשר חייו היו לו תלויים מנגד, ונפלאות בכל רגע 28736 

 28737 .לבעל גוייה ונופל מאיגרא רמה לבירא עמיקתא

דיברה תורה , וגם לו נזקקת התורה ומטפלת בו להחזירו למוטב ומתירה לו אפילו לאכול בשר תמותות 28738 

התורה ו, שלא יצא מזה בן סורר ומורה, אולי יחוס ואולי ירחם על עצמו ועל ביתו וצאצאיו, ר"כנגד יצה 28739 

שלא יתעמר , יהיה לו יחס הוגן אליה, שכאשר יחזור בתשובה וישלח את היפת תואר לנפשה, דורשת ממנו 28740 

 28741 .בה ומכור לא תמכרנה בכסף תחת אשר עיניתה

וכי , כדי שנלמד את כוחות הנפש של האדם בעל הבחירה, אנו קוראים את הפרשיות האלה בחודש אלול 28742 

ה עוזרו ופותח "אלולי הקב, והוא עלול לרדת מטה מטה, (ב"וכה כס) כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו 28743 

וחודש אלול מלבד היותו , תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם, לפניו דרכי התשובה בכל מצב שהוא 28744 

, גם חודש הבראה רוחנית, בו אנו צריכים לעשות את המאזן של השנה שחלפה, החודש האחרון של השנה 28745 

, ה את הסליחה על חטא העגל"רבעים יום האמצעיים בהם השיג משה רבינו עא, הלא המה ימי הרצון 28746 

 28747 .וקיבל את הלוחות השניות במקום אלה ששבר בראותו את הירידה הנוראה של עם מקבלי התורה



ונשאר אדיש , ולא מחה העם ולא הפריע להם, ה"הערב רב עשה לו אלהים אחרים במקום משה רבינו ע 28748 

והיום , שישראל היו נוהגים כל אותם הימים צום ותענית, י אליהו איתאובתנא דב, מול הנבלה הזאת 28749 

ולפיכך נקבע אותו היום יום הכפורים לכפרה , בעשרה בתשרי גזרו תענית ולנו בתענית, האחרון שבהם 28750 

והיינו , קבלת התורה בפעם השנית בלי קולות וברקים וכפיית הר, ובו קבלנו את הלוחות השניות, לעולם 28751 

התחדשות , הלוחות השניות ברצון, המה הכנה לשוב ולקבל את התורה (ת"אלול ועשי) שימים אלה 28752 

למען אחי )  .אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, הקבלה היא הכפרה המלאה והלבנת החטאים 28753 

 28754 .(ורעי

 28755 

 28756 מאמר תיב

דבר  אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות´ כי ה 28757 

 28758 .(ו"ג ט"דברים כ) ושב מאחריך

ואמרתי להסביר , ויש שוק החיים בבית הכנסת, שיש בית הכנסת בשוק החיים, ל"ס ז"אומרים בשם הגרי 28759 

דרשו את הדינים שיש להזהר בהם ולהרחיק מהם בקריאת שמע ובתפילה  (ה"ברכות כ) ל"שהנה חז, זאת 28760 

אלהיך מתהלך בקרב מחניך ´ כי ה, טהורשהמחנה צריך להיות נקי ו, מפרשה זו שנאמרה במלחמה 28761 

לכן צריך כל איש חִיל ההולך למלחמה להיות מצוייד , להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש 28762 

נמצא שאותה דרשה מלמדת אותנו על קדושת המחנה וגם על הזהירות , ביתד שישמש לנקיות המחנה 28763 

כמה רחוקים אנו מרגש , מתהלך בקרב מחניךאלהיך ´ ושורש הזהירות היא הידיעה שה, ש ובתפילה"בק 28764 

 28765 !זה בעומדנו בתפילה

תורה , י שיתחזק אדם בהן תמיד בכל כוחו"פירש, ארבעה צריכים חיזוק, (7ב"ברכות ל) ´ואמרו בגמ 28766 

, י האומן באומנותו והסוחר בסחורתו ואיש החיל במלחמתו"פירש, ודרך ארץ, מעשים טובים, ותפילה 28767 

 28768 שכל ישראל צריכים לו, הם דברי יואב שר המלחמה, ובעד ערי אלהינוחזק ונתחזק בעד עמנו ´ שנא

אתם קרבים היום , וזה מובן שבמלחמה צריכים חיזוק, על החיזוק הנדרש בעת המלחמה (7א"מכות י) 28769 

 28770 .(7ב"סוטה מ) שאם תפלו בידם אין מרחמים עליכם, למלחמה על אויביכם

לדעת איך להתפלל ולדעת שעומדים , גם בתפילהל דורשים שאותו חיזוק למלחמה צריך גם בתורה ו"חז 28771 

י "פירש, (.ד"ברכות ל)א  כי חברותא כלפי שמיא מי איכ, ויש לסדר את הדברים במורא, לפני השכינה 28772 

כך יש להביא את שוק החיים לבית , מנהג שנוהג אדם בחבירו כלום ינהג אצל המקום ולא יכוון בתפילתו 28773 

הוי לא אותי , קאי לצלויי ולעי, טרי כל יומא ולא לעי (רבתי בפתיחתא לאיכה) ש"שלא יהיה כמ, הכנסת 28774 

 28775 .שלא יגרע החיזוק בתורה ותפילה מהתלהבות והחשק במילי דעלמא, קראת יעקב כי יגעת בי ישראל

זהו מה , מתהלך בקרב מחניך´ ידיעה שה, והיה מחניך קדוש, ובשוק החיים יש ליצור את בית הכנסת 28776 

הדגשה , אין הדגש על האמונה, וצדיק באמונתו יחיה, והעמידן על אחתבא חבקוק  (.ד"מכות כ) שאמרו 28777 

יהיו מלאים , הן במעשים טובים ובדרך ארץ ובמשא ומתן, שכל מעשינו הן בתורה ובמצוות, הוא על יחיה 28778 

בא חבקוק והעמיד את כל הוייתנו וכל , יהיו מושתתים על האמונה, דעת אלהים באמונה חזקה וברורה 28779 

 28780 וזהו שאמרו, ל"ס ז"והשריש את בית הכנסת בשוק החיים כהגדרתו של הגרי, אחת מעשה ממעשינו על

 28781 .(לקט שיחות מוסר)  .בכל דרכיך דעהו, איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה (.ג"ברכות ס)

 28782 

 28783 מאמר תיג

 28784 .(ד"ג כ"דברים כ) אלהיך נדבה אשר דברת בפיך´ מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת לה

ה ידין דינו "כשם שהקב, (ב"קהלת י) אם טוב ואם רע, כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלםכי את  28785 

כן יביאו את , ´על מידותיו הנוטות ומתאוות לאשר אינו ישר בעיני ה, ומשפטו של האדם על הרע הצפון בו 28786 

אור והטוב ה, על האור הגנוז בו שלא נתגלה ולא יצא לאויר העולם, האדם למשפט על הטוב הצפון בו 28787 

הנעלמות קוראים ותובעים אותנו לא לשכוח , שניתנו לאדם כדי לגלותם ולפתח אותן מן הכוח אל הפועל 28788 

יבמות ) אורו של משיח מתעכב על אלו הנשמות שלא נבראו, אלא לפתחם ולהלבישם עור וגידים, אותם 28789 

 28790 .לידי גילוי ה יביא אותם בני אדם למשפט על הנעלמות הללו שהיו צריכים לבוא"והקב, (ב"ס

מבטשין ליה , (עץ שאין האור נאחז בו)א  אעא דלא סליק ביה נהור, (ראש הישיבה)א  אכריז רב מתיבת 28791 

א  מבטשין וינהר ביה נהורא דנשמת, גופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא, (מבקיעים אותו ויאיר) וינהר 28792 

 28793 .(´ח א"שלח קס ק"זוה( )גוף שאין אור הנשמה עולה בו מבקעין אותו ויאיר בו הנשמה)

, אלהיך מעמך והיה בך חטא´ כי דרוש ידרשנו ה, אלהיך לא תאחר לשלמו´ כ כי תדור נדר לה"וזהו משה 28794 

ק על הפסוק כי עוף השמים יוליך את הקול "איתא בזוה, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר דיברת בפיך 28795 

, ם ונחשבו לו כדיבור וכנדרנצטלמו בשמי, ההשגות העליונות שעלו על לבו, היינו ההרהורים הטובים 28796 

 28797 .להולידם ולהוציאן מן הכוח אל הפועל כדי לקיים מה שדיבר בלבו, ושם בשמים תובעים אותו לגלותם



ההשגות , בשמים שופטים אותו כפי הרהור לבו וכפי השגות דעתו שהשיג ברגע שהתרומם למעלה מטבעו 28798 

ודורש מהאדם שיגשים , סופר אותםה שומע קולות אלו ו"והקב, וההרהורים שלו כבר משמיעים קול 28799 

, איפה דיבר, כאשר דיברת בפיך, ידרוש ממנו ויתבע אותו על כך´ ה, ז"אותם ויעשה אותם לממשות בעוה 28800 

הגם שלא עשה אלא , הרי שפתותיו דובבות מעצמן ללא ידיעתו, אבל כשאדם חושב בדעתו מחשבה 28801 

 28802 .(אור חדש)  .(אור החיים שם)ב  פיך דובר מה שחש, מחשבה

 28803 

 28804 מאמר תיד

לא יוכל בעלה הראשון אשר ִשלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הוטמאה כי תועבה היא  28805 

 28806 .(´ד ד"דברים כ) אלהיך נותן לך נחלה´ ולא תחטיא את הארץ אשר ה´ לפני ה

והלא נתגרשה מבעלה הראשון כדת ? כלום מה טומאה יש בה, תמוה הוא שהכתוב מדביק לאשה טומאה 28807 

אם שנתגרשה ממנו ואם , יצאה מבעלה השני גם כדין, גם נישאה לאיש אחר בקידושין כדתהיא , וכדין 28808 

 28809 ?מה היא כאן התועבה וחטאת הארץ? מה איפוא הפסול שמצא בה הכתוב, שהוא מת

אף , ומאס בה משום שאינה צנועה, כי מכיוון שבעלה הראשון הטיל בה חשד שאינה כשרה, ונראה לומר 28810 

היא , אבל לבו אומר לו שאינה בסדר ויש לחשוד בה, וגם לא מצא שהיא נסתרהשלא היו לו עדים על כך  28811 

סידר עמה את , והנה יכול לקרות שהוא נשוי עמה כבר שנים רבות, אינה מתאימה לדרך החיים הצנוע שלו 28812 

הוא מטיל , ופתאום צריך הוא להרוס הכל ולהפריד בין הדבקים, הביא עמה בנים לעולם, חיי המשפחה 28813 

 28814 .ר נורא באשר צריך לגרשהעצמו למשב

ואת כל זאת הוא עושה רק מפני רגש הצניעות שלו , גם מזבח מוריד דמעות על המגרש אשתו הראשונה 28815 

ואלמלא צדקת נפשו יכול היה להעלים עין ואינו , והוא חושד שאשתו אינה מתנהגת כשורה, שנפגע 28816 

והנה אחרי שגירשה הוא , הצניעותאך הוא עושה צעד זה מפני שמירת הקדושה ו, פ דין"מחוייב לגרשה ע 28817 

ולאחר , כי גם הבעל השני גירש אותה כי הכיר בה את רשעתה, משתכנע עוד יותר שהצדק היה עמו 28818 

ונסיגה מן , הרי יש כאן ירידה ממצבו הרוחני, שחשדו נתבסס עוד יותר הוא רוצה ליקח אותה בחזרה 28819 

שכן אחר שנשתכנע בזה שהיא , ברעתו הוא גרוע עתה מאד, הרוח הטהורה בה הצטיין בטרם גירש אותה 28820 

 28821 .הוא רוצה לקחתה למרות שהוא עצמו פסק כי מרשעת היא, מתנהגת שלא כשורה

כ צריך היה "א, הוא הוציא רשעה מתוך ביתו וזו הכניסה, ויצאה והיתה לאיש אחר´ י אומר על הפ"ורש 28822 

חשד , שהוא עצמו מאס בהובכל זאת הוא מוכן להחזיר את האשה , עתה להתרחק עוד יותר ממנה ולמאסה 28823 

ובכל זאת הוא , ה"והיא מתועבת גם לפני הקב, הוא עצמו תיעב אותה, והלא טמאה היא בעיניו, בה וגירשה 28824 

 28825 .ולכן תלה בה הכתוב טומאה, והוא מטמא עצמו בכך, חוזר ממחשבה ראשונה ומפעולה טובה

, חזרה נחשבת לו לאיסור ותועבההרי ה, אם האדם יוצר מחשבה גבוהה ונודר לקיים אותה וחוזר בו מנדרו 28826 

הוא מפני שחזר בו מנזירותו , כי מה שהנזיר מביא קרבן אחר שלושים יום של נזירות, ן אומר"והרמב 28827 

וכן הוא הדין כאשר , אחר שטעם טעם הנזירות והוא נקרא חוטא, שהיה לו להמשיך בה ולהיות נזיר עולם 28828 

י "וברש, ערכין) ´ומבואר בגמ, חומש על הקרן שצריך להוסיף, הקדיש אחד שדה או בית ורוצה לפדותו 28829 

ולא , היינו מי שהקדיש והוא בעצמו רוצה לפדותו צריך לשלם חומש, שזהו רק בבעלים, (ז"בחוקותי כ 28830 

 28831 .באחרים שפודין שאין צריכין חומש

, אלא הבעל שהקדיש התרומם לרגע לדרגה גבוהה? ולכאורה מה ההבדל בין בעלים לשאינם בעלים 28832 

הוא עשה פעולה כזאת , הרי יש כאן גבורת נפש וכבירות רוח, תו ואת שדהו והקדישם לגבוההפקיר את בי 28833 

מגלה הוא כי חביב לו רכוש שלו , הרי אף שהוא משלם את הקרן, ואם אחרי כן הוא מתחרט, לשם שמים 28834 

שלו אתמול מוכן היה לפרוש מן הקנינים , וזוהי ירידה מן העליה שהעפיל אליה אתמול, שם´ כמבואר בגמ 28835 

, ז"ועתה חוזר הוא למושגים של עוה, אתמול רצה להידבק ברגשות עליונים, והיום הוא חוזר ודבק בהם 28836 

שידע כי הפסיד ניצוץ גבוה ועליון שהבהב בו , ולכן קנסה אותו התורה לשלם חומש שירגיש באבידתו 28837 

 28838 .הם הפסד מהעליהכך שעכשיו אין ל, הם לא הפקירו ממונם ורכושם, מה שאין כן אצל אחרים, קודם לכן

, שלא יאבד את הרגשות הנעלים המתפעמים בקרבו, מה מאד צריך האדם להיזהר שלא יפול מעליותיו 28839 

יעשה כל שביכולתו שלא , אלא יקיימם ויעשה הכל שישארו אתו לנצח, שלא יחזור מהם ולא יחלל אותם 28840 

על השינוי , הגבוהה כי על השתנות ונפילה מהרוח הטהורה ומן המחשבה, להשתנות ברוחו כלפי מטה 28841 

מי את ותראי מאנוש , אנכי אנכי הוא מנחמכם, ה תובע את האדם"הקב, לרעה בצורה הרוחנית העליונה 28842 

 28843 .(א"ישעיה נ) ימות ומבן אדם חציר ינתן

רק את נשתנית ממה , אנכי עתה כמו מקדם, אני לא נשתניתי, אני הוא שהייתי, ´אנכי אנכי משיב להם ה 28844 

העם אשר פדיתים , אינך עוד העם אשר היית בימי קדם, כי איני מכירך כלל? את לך אני אומר מי, שהיית 28845 

, עושיך´ כי ותשכח ה, ואת ותראי מאנוש ימות, כי הם לא פחדו מזרוע בשר רק בטחו בישועתי, ממצרים 28846 



הלא עושיך הוא נוטה שמים ויוסד ארץ ובידו , איך יראת מאנוש ימות´ כי אם לא היית שוכח את ה 28847 

 28848 .(ם"מלביה) להושיע

רק , הרי זה רק לחץ הטבע? וירד מעליותיו ומהשגותיו העליונות, מהו הגורם לכך שהאדם ישנה מרוחו 28849 

, הרי זה הפחד מאנוש ימות ומדאגת צרכי המחר, עצת היצר הדוחפו ומסיתו להנאות החומריות והטבעיות 28850 

אשר הלך ´ בכם ירא המי , ולא לחשוש ליום המחר´ כי עליו לבטוח בה, מפני שהבטחון של האדם חלש 28851 

, ישאר על מקומו הרוחני, ואם כך יעמוד אז חזק ברוחו, וישען באלהיו´ חשכים ואין נוגה לו יבטח בשם ה 28852 

 28853 .(אור חדש)  .ישמור על השגותיו ועל ההרהורים הקדושים העוברים בו ולא יאבד אותם

 28854 

 28855 מאמר תטו

הלוים כאשר צויִתם תשמרו  השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים 28856 

 28857 .(´ד ח"דברים כ) לעשות

נוכל , י הצפורים"בדיקת הכהנים ההסגרות והטיהור ע, הנה בהסתכלותנו בסדר הטיפול המדוקדק במצורע 28858 

עד , ובעיקר חטא גסות הרוח אבי הצרעת, מה איום ונורא הוא רושם החטא בנפש האדם, העמק הבין 28859 

אלא שבכדי למרק ולכבס ולהסיר , של השפעה קלושה ומעטה, שאינו מספיק תיקון אחד של פעולה אחת 28860 

שמגמתם לשרש לעקור ולכבס כל שמץ , צריכים סדר שלם של תיקונים ופעולות, כליל את רושם החטא 28861 

 28862 .עד שתזכה לשוב להזדככותה הראשונה, וריח חטא מן הנפש

ותשוקת ההתקלסות , ר רכילות"שרשיה וענפיה הם לשה, כל תולדות הצרעת ממקור גסות הרוח תהלך 28863 

שאינה , ומהו סדר התיקונים של התפשטות הצרעת על הגוף, הפחתת שם חבירו והיזק גופו וממונו, בזולת 28864 

ותכליתה לעורר את המחשבה , הצעד הראשון הסגירה, אלא שיקוף של הצרעת הנפשית של המצורע 28865 

, השקיע את נפשו בה לראות מה גדולה ועמוקה יוון המצולה שהמצורע, שתתפנה אל העיון ואל החרטה 28866 

 28867 .תוך בדידות ההסגר יתפנה להסתכל ולראות את גופו ונפשו מה מכוערים ומלוכלכים הם

, ואם שבעת הימים הראשונים לפי ראיית הכהן המשרת בקודש, העיון וההתבוננות נמשכים שבעת ימים 28868 

עד , מומי נפשו טרם הספיק לחטט ולגלות את, לא הספיקו לרומם את המצורע משפלותו ומלכלוכו האיום 28869 

עד , בכדי להוסיף הכנעה ושפלות יתירה, נסגר לשבעת ימים אחרים, כדי הרהורי תשובה אמיתיים 28870 

אלא לפי , ואין נגע המצורע הולך ונעלם, עד כמה שהוא הרבה להשחית ולעוות, שתאורנה עיניו ותראינה 28871 

 28872 .בכדי לנקותה ולטהרה ולפי רוב הבזיון שהוא מוכן לעטות על נפשו, רוב הסתכלותו בנפשו העצמית

שכל טיבה ומגמתה להעיר על נפשו של המצורע את הכרת , ואחרי השלב הראשון של התבודדות והסגרה 28873 

ולא , מנודה ומבוזה ונידח, משתלח הוא מחוץ למחנה, בא השלב השני, עומק החטא שהגדיל וקלקל 28874 

מכריז על עצמו כעל , יקראאלא שעליו להשמיע קולו בפרסום רב טמא טמא , את הדומיה´ מרשים לו אפי 28875 

ומה ! וכל השומע ילמד איך להזהר מהחטא האיום הזה, סמל הטומאה והקלקול בכדי שיתרחקו ממנו 28876 

 28877 .שהיא מכנעתו ומשברתו ומטהרתו מכל הרשע הדבוק בו, תועלתו של המצורע בקריאה זו

חצוחי הארס הבלתי את כל צ, והוא זוכה להתנער ולעקור מנפשו, ואחרי כל הבזיונות העוברים על נפשו 28878 

כי אולי הנפש נטהרה ונצרפה , הרי עליו לעבור שלב שלישי של תיקון וטיהור חדש, נראים לכאורה 28879 

זקוק הוא עוד לפעולות ואמצעיים שיכבסו , אבל אולי בתת כוחות הנפשיים דבוקים נדנודי העבירה, במידה 28880 

ושני , נפש וחצי הלשון הרעכגון הבאת הצפרים המצפצפות והמרמזות על פטפוטי ה, ויצחצחו אותו 28881 

שלגבי חטא הגאוה היא תשובת , התולעת והאזוב המרמזים על ההשפלה העצמית עד הקצה האחרון 28882 

 28883 .המשקל המתאימה

שבאופן יחסי זהו קרבן שעולה , הוא עני שבעניים´ ואפי, ועוד החמירה התורה שעליו להביא שני כבשים 28884 

מה רבות הן , תיקון אשר תביא אותו לידי עיון נוסףוהכוונה שגם הוצאה זו הוא עונש ו, בדמים יקרים 28885 

וזה יהיה לכפרה ולטהרה על , ויזכרהו שלא יסתבך יותר בחטא מביש כזה, התוצאות של חטא הנורא הזה 28886 

 28887 .כמה וכמה הרהורי ונדנודי עבירה שעברו לו במוחו אף בימי טהרתו

וכפר , הכהן יתן על ראש הִמטהר פ והנותר בשמן אשר על כף"מצורע עה´ ל בפ"ן ז"מה שכתב הרמב´ ועי 28888 

ולא , וחזר ואמר בחטאת וכפר עליו הכהן וטהר, והנה אמר הכתוב באשם וכפר, ל"וזה´ עליו הכהן לפני ה 28889 

והחטאת על חטאו , אולי האשם יכפר על מעלו אשר מעל קודם נגעו, ידענו מה ענין הכפרות הללו כולן 28890 

 28891 .ל"וזה טעם מטומאתו עכ, יםאולי בצרעתו נתן תיפלה לאלה, אשר חטא בימי הנגע

עד שאפילו כשהחוטא הנכשל מגיע , מה גדול ועמוק הוא רושם וחלחול החטא בנפש האדם, הרי רואים אנו 28892 

הרי בתוך התיקונים עלול הוא , וכבר מתעסק ומטפל בתיקונים, והוא רוצה לשוב, להכרת עמדתו העלובה 28893 

זקוקים לא רק אנשים , צי החטא הנסתריםלזיכוך ולטיהור שמ, רושם החטא להתגנב ולהכשיל את השב 28894 

 28895 .ואף מלאכי עליון כשנתפשו בכגון זה הוצרכו למירוק ולצירוף, אף רמי המעלה, בינונים



ח "נדחו ממחיצתן קל, ועל שנזרק בהם שמץ של גאוה, מצינו אצל המלאכים שנשלחו להפוך את סדום 28896 

ח "נדחו ממחיצתן קל, ה"ן של הקבי שגילו מסטורי"מלאכי השרת ע, לוי בשם רב נחמן אמר´ ר, שנה 28897 

על שנתגאו ואמרו כי משחיתים אנחנו את , ר חמא בר חנינא"א, תנחומא הוה מפיק לישנא קלה´ ור, שנה 28898 

 28899 .(ג"י´ ויקרא ג) המקום הזה

מ "ומ, איזו גאוה יכולה להתייחס למלאכים שלוחי מעלה שכולם רוח קדושה, הרי מבהיל ואיום הוא הענין 28900 

תכף ומיד נדבק בהם , ז בכדי לבצע איזה מעשה רב"לרדת לעוה, יזו משימה ארציתאחרי שהוטל עליהם א 28901 

, רק לפני ההערכה השמימית הדקה נראה הכתם, ש נראה"שרק לפניו ית, איזה שמץ של גאוה והתנשאות 28902 

 28903 .ח שנה של דחייה ממחיצתם"נדונו לקל, בכדי לתקנו ולכבסו, ועל הכתם הזה

ולא , הוזקקו לתיקון של מאה ושמונה ושלושים שנים, אלף מני רגע ועל הבעה קלה בת הרף העין של חלק 28904 

י "ופירש רש, באומרם כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה, הספיק להם התיקון הסמוך להתנשאותם זו 28905 

לפיכך לא זזו משם עד , זה עונשן של מלאכים על שאמרו כי משחיתים אנחנו ותלו הדבר בעצמן, ל"ז 28906 

 28907 .ל"בר ברשותן עכשהוזקקו לומר שאין הד

המביע חרטה , וידוי מקביל אחד המפרט והמגלה את החטא, הרי רואים אנו שפעולה אחת נגדית בלבד 28908 

כי אם מערכת שלמה של תיקונים מחושבים מדודים , אינו מספיק לכביסת חטא ההתנשאות, והתנצלות 28909 

כדי צרעת ממארת וזה לטיהור התפשטות זוהמת הגאוה החודרת לכל חלקי הנפש עד , ושקולים ומותאמים 28910 

 28911 .נמשך הרבה שנים

כמאמר , מה נעשה אנחנו העמוסים מני בטן בקופת החטאים התלויה מאחרינו, ואם במלאכי שחק כך 28912 

, אין לנו אלא להזהר בשבע זהירות להימנע מלהסתבך כלל אף בשמץ מני חטא! הכתוב לפתח חטאת רובץ 28913 

אין הגבור , מה שהחכם עושה בשמירתו, חכםוכמאמרו של ה, כי אין בכוחותנו להסתגל לתשובת המשקל 28914 

 28915 .(תורת הנפש)  .עושה בגבורתו ואשרי היודע להימנע מלחישת פתן ההתנשאות

 28916 

 28917 מאמר תטז

 28918 .(´ד ט"דברים כ) אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים´ זכור את אשר עשה ה

טוינו להודיע וכן במעשה מרים נצ, ן בפירושו על התורה"וכתב הרמב, ע"כמה קדמונים מנו את זה למ 28919 

כדי שתהא אזהרת , פ שהיה ראוי להסתירו שלא לדבר בגנותן של צדיקים"ואע, לבנינו ולספר בו לדורות 28920 

וכן אמרו , של החוטא´ והנה עד כמה הקפידה התורה על כבוד האדם אפי, ש"ר שומה בפיהם עי"לשה 28921 

שהרי לא חלק הכתוב  ,מפני מה תיקנו תפילה בלחש שלא לבייש את עוברי עבירה, (7ב"סוטה ל) ´בגמ 28922 

 28923 .מקום בין חטאת לעולה

דמי שבא לידו עבירה בשוגג אינו מחפה עליה כדי שיתבייש ויתכפר , (7א"חולין מ) י"ואף דמבואר ברש 28924 

, (.ד"סוטה מ) וכן אמרו במשנה, מ חסה התורה על כבוד החוטא ולא חילקה מקום בין חטאת לעולה"מ, לו 28925 

הרי לנו עד כמה חסה התורה , א בשביל לכסות על עוברי עבירהג דכל החוזרים מעורכי המלחמה הו"לריה 28926 

 28927 .כ דתחוס התורה על כבוד הצדקת"ומכש, על כבוד עוברי עבירה´ אפי

ומה מרים שלא נתכוונה לדבר באחיה לגנאי אלא לשבח ולרבות , ו"והרי דברים ק, ועיין ספרי בהעלותך 28928 

זה אמרו שגם בעצם הדיבור היתה כוונתה וב, ובאחיה הקטן ממנה ובינה לבין עצמה כך נענשה, ר"פו 28929 

כ לא העלימה התורה וגילתה "ואעפ, והחטא היה באופן דק מאד ובודאי ראוי היה לחוס על כבודה, לטובה 28930 

, היינו העונש והחטא שבעבורו נענשה, ע לעולם לזכור זה"וזו מ, ולא עוד אלא שציותה זכור, את החטא 28931 

 28932 .ותכלית כל זה כדי שנתעורר בזהירות מלשון הרע, דורותן להודיע לבנינו ולספר בו ל"וכלשון הרמב

וכן כל ספר משלי הוא מוסר ומחייב , והנה ספר דברים מלא דברי תוכחה והתעוררות לשמירת המצוות 28933 

, וכמה פסוקים מפורשים בתורה בחיוב הידיעה וההשבה אל הלב, ללמוד מוסר לחשוב דרכיו ולהתבונן 28934 

ובמה מלין ערלת הלב אם , גם אמר ומלתם את ערלת לבבכם, (´ם דדברי) וידעת היום והשבות אל לבבך 28935 

ע דזכירת מעשה מרים יש לנו "אבל ממ, לא בהתבוננות ותחבולות וחשבונות ובלימוד המוסר בהתפעלות 28936 

ע כללית "וכתבה התורה זאת למ, לימוד על גודל חיוב ההתבוננות בחומר העוון ובגודל העונש על חטא דק 28937 

ה בכל "אך באמת ה, ובני אדם נכשלים בו תמיד, גדול וגורם רעות רבות ר לפי שהוא חטא"בלשה 28938 

 28939 .ובפרט בכל ענין שיודע האדם בעצמו שעלול להיכשל בו, המצוות

ולומדים במצות הזכירה , ולמדנו מכאן גודל החיוב של לימוד המוסר וחיפוש תחבולות ועצות להטיב דרכו 28940 

ואדון כל הנביאים אמר על עצמו , ובת כלל ישראלכי ידוע שהצדיקים מוסרים נפשם לט, דמעשה מרים 28941 

ואחרי דשייך חיזוק בזהירות , (´תנחומא ואתחנן ז) יאבד משה ואלף כמוהו ואל יאבד אחד מישראל 28942 

בפרט דהלימוד הוא , ויהא לה גרמא בזהירות מזה, נוח לה לצדקת לוותר על כבודה, י זכירה זו"ר ע"מלשה 28943 

והבאר , ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים (´מיכה ו)ב  א כתיוקר, י גודל קדושתה ומעלת הנבואה"ע 28944 



וניחא לה , הרי דמצד זכויותיה אנו למדים את גודל ההרחקה מהחטא, כ"ז נענשה כ"ובכ, היתה בזכותה 28945 

 28946 .בכך

כי הרי האדם מלא רצונות , עבודה זו של התבוננות והתעוררות הלא היא מתחייבת גם מצד השכל הפשוט 28947 

כ הוא משוחד מכל "וא, והרבה דברים הם בעיקר תולדתו מצד החומר, המה ´ומאויים אשר לא לה 28948 

וגם ביודעו את ההלכה הוא , מצד כל ההשפעות, ולא יראה נכוחה אף בדינים והלכות מפורשות, נגיעותיו 28949 

נמצא דההתבוננות וההתעוררות , יכול לחדש כל מיני אמתלאות שלא לקיימה אם אין רצונו מזוכך כדבעי 28950 

י הזכירה "שדוקא ע, ן בענין הזכירה דמרים"ש הרמב"וכמ, ים לקיום כל התורה כולההנפשית נוגע 28951 

והיינו דבלי התעוררות זו לא נוכל לעמוד , ר שומה בפינו"תהיה אזהרת לשה, דמעשה מרים עם העונש 28952 

י התעוררות נוכל לעמוד על המשמר ולא "ה בכל ענין שדוקא ע"וכ, בזה כיון שרוב העולם נכשלים בזה 28953 

 28954 .ע לכל ההשפעותלהיכנ

מלבד מה דהוא נחוץ , אמנם נראה דבחובת ההתבוננות וההתעוררות והזכירה התמידית יש ענין עצמי 28955 

דעיקר השכר הוא , (´אות ט´ שער ג) יעויין בשערי תשובה לרבינו יונה, ומוכרח לשמירת מצוות התורה 28956 

הוא משום , כר כעושה מצוהישב ולא עבר עבירה נותנין לו ש (7ט"קידושין ל) והא דאמרו, במצות עשה 28957 

והיינו דוקא כשבא דבר עבירה לידו ופירש הימנו מחמת , אלהיך תירא´ ע של יראה את ה"דקיים בה מ 28958 

 28959 .ש"עי´ יראת ה

ואף אם אין בזה , ע עיקר השכר הוא בעצם עשיית הדבר"דבמ, ת"ע לקיום מל"יש הבדל גדול בין קיום מ 28960 

ואור גדול , שה פועל את פעולתו ויש בו תיקון גדול לאדםכי עצם המע, קושי כלל ואדרבה נהנה בעשייתו 28961 

אלא בזה שהוא , ת עיקר השכר אינו בזה שאינו עובר ומקלקל גרידא"אבל במל, נמשך מזה בכל העולמות 28962 

הוא מעלה את נפשו , אלהיך תירא´ י שבירת הרצון באת ה"שע, ויראתו´ מצטער בהימנעות זו מצד ציווי ה 28963 

 28964 .ומתקנה

, והמרה את פיו´ דמלבד מה שעבר בזה על רצון ה, מובן גם לאידך גיסא בענין העבירותולפי מה שנתבאר  28965 

שלא די שלא עלה ונתעלה הרי עוד ירד , ז"הרי יש בזה קילקול וירידה והפסדת כל תכלית ירידתו לעוה 28966 

דאין , עבירה מכבה מצוה (´א א"סוטה כ) ש"וכמ, והרי זה פועל ירידה והחשכה בכל מהותו, מטה מטה 28967 

וזה , (ז"ז ה"מ הלכות תשובה פ"ר) מצוה מאירה באדם עד שתסולק העבירה או בתשובה או בעונשיןה 28968 

 28969 .ש לפני זה"ומכ, אפילו בעבירה לאחר קיום המצוה

, ותלמוד תורה כנגד כולם (א"פאה פ) ש"וכמ, י לימוד התורה"והנה עיקר ההתעלות וההתקרבות הם ע 28970 

י החסד "הוא ע´ גדול להתעלות ולהתקרב אליו יתנראה דהעיקר ה, אבל בשאר מצוותיה של תורה 28971 

אבל במצות החסד וההטבה המצוה היא ההתקרבות , י המצוות"דבשאר מצוות ההתקרבות היא ע, וההטבה 28972 

 28973 מה הוא רחום מה הוא חנון אף אתה, הדבק במידותיו, (´דברים י) ש בביאור מצות הדביקות"וכמ, עצמה

אלא , אלהיך אש אוכלה´ וכי אפשר והלא כבר נאמר כי ה, תלכואלהיכם ´ פ אחרי ה"וכן עה, (.ד"סוטה י) 28974 

 28975 .זה תירוץ על הקושיא וכי אפשר לאדם לידבק בשכינה, מה הוא מבקר חולים מלביש ערומים אף אתה

וזהו ענין חסד אמר יברא שכולם , היא גם מוטבעת בו בעצם, וכיון שמידת החסד היא יסוד כל הבריאה 28976 

יותר משהעגל רוצה לינוק , (ב"פסחים קי) ח"וכן אמרו בנוגע לטבע בע, (´ח ה"ר פ"ב) גומלי חסדים 28977 

ויהיה כל , ה משפיע בכל העולמות"ובזה עיקר ההתדמות להיות משפיע כמו שהקב, הפרה רוצה להניק 28978 

 28979 .מבוקשו להשפיע ולהטיב ולא לקבל

ם במלחמות לחזק את הנחשלי, בהשפעה טובה על סביביו, ומה מאד גדלה מעלתו של העוסק בחסד רוחני 28980 

כי הרי זהו החסד הגדול ביותר שמביאו לחיי , ´ולהחיות רוח שפלים בעבודתו ית, חיי התורה והיראה 28981 

הכל בידי שמים  (7ג"ברכות ל) וכמאמרם, תלויים לגמרי בבחירה´ כי עניני עבודת ה, ועוד בזה, ב"העוה 28982 

, הוי ממש ההתדמות לקונו ובזה, כ בענין זה יכול להטיב ממש ולהשפיע שפע חדש"א, חוץ מיראת שמים 28983 

דהאדם לא נברא אלא להתענג  (א"י פ"מס) ש"וכמ, ומשלים בזה כוונת הבריאה בהבאת חבירו לחיי עולם 28984 

 28985 .ש"ב עי"ומקום העידון בעוה´ על ה

, ז"סנהדרין ס) שלא מצינו כמותו בכל התורה כולה, ובזה מובן החומר הגדול שהחמירה תורה במסית 28986 

ואין , ובמסית מהפכין לחובה, ת מהפכין בזכותו מקרא דוהצילו העדה"כהדב, (ז"ע´ ה מהל"ם רפ"רמב 28987 

שלא לחוס עליו , (ג"דברים י) ז כמה לאווין מפורשין בתורה"ובאו ע, צ התראה"מחזירין אותו לזכות וא 28988 

הרי הוא מהפך לגמרי את כוונת הבריאה שהיא התעלות ´ דבהסתת ישראל מאחרי ה, ולא לרחם עליו 28989 

 28990 .וגם מניעת ההטבה של מעלה לבריותיו, והרי יש בזה הרעה בתכלית לחבירו, ונוהאדם ודביקותו בק

סוטה ) דהרי מרובה מידה טובה, למדים אנו מזה עד כמה גדולה זכותו ואשרי חלקו של המזכה את הרבים 28991 

ש בעוסק בהשפעה טובה והבאת חבירו "כ, וכמו דבמסית חייב אף אם לא אהנו מעשיו, (7´סנהדרין ק. א"י 28992 

ש אם אהנו מעשיו שזה נושא פירות ופירי "וכ, ו לא אהנו מעשיו"דשכרו הרבה מאד אף אם ח, עולם לחיי 28993 

 28994 .כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו (.ז"ה יומא פ"אבות פ) ש"וכמ, פירות עד סוף כל הדורות



ש הרי הן וההידמות והדביקות והתעלות הנפ, ובזה עיקר שלמות העבודה וההידמות לקונו בהיותו משפיע 28995 

ובכך יתבאר לנו ביתר שאת מה דלא חסה התורה על כבודה של מרים ופירסמה , תכלית כל המצוות כולן 28996 

ו במרים שהיתה צדקת והחטא היה "ועאכ, אף דהתורה חסה אפילו על קלונם של בעלי עבירה, את חטאה 28997 

וח לה למרים דכיון שיוצאת התעוררות ותועלת מפירסום החטא הרי נ, אך הענין הוא, דק מן הדק 28998 

והנה בישיבה , דבזה שהיא גורמת ריחוק מחטא זה הרי יש לה התעלות עד אין קץ, שיתפרסם חטאה 28999 

גדולה האחריות מאד על , שנמצאים בצוותא חדא בין בשעת הלימוד בין בשעת הקיום דבכל דרכיך דעהו 29000 

כי לכל פעולה יש , ו"בכל תנועה ובכל צעד הרי הוא פוסע על גשר צר בין מזכה למחטיא ח, כל יחיד 29001 

 29002 .(משנת רבי אהרן)  .השפעה

 29003 

 29004 מאמר תיז

 29005 .(´ד ט"דברים כ) אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים´ זכור את אשר עשה ה

איך סיפרה התורה לשון , וקשה אם כן, שהמצוה הזאת באה להרחיק האדם מלשון הרע, ל"ן ז"וכתב הרמב 29006 

ה וכי "אמר לו הקב, ושאל יהושע מי חטא ,בעכן כשחטא (.א"סנהדרין י) והלא מצינו? הרע על מרים 29007 

ולמה נכתב , ה לא רצה לספר לו מי חטא"הרי הקב, לך והטל גורלות, ר"פירוש לספר לשה, דלטור אני 29008 

 29009 ?והוזהרנו לזכור זאת, בתורה מעשה מרים

כי לא , ואדרבה זכות הוא לה להתלמד ממנה, אלא ודאי שכדי ללמוד להועיל אין זה לשון הרע על מרים 29010 

וכן מצינו שהתורה לא גילתה שם האילן של עץ הדעת שלא יתגנה , ל לה כל זכיותיה ונענשה על זההועי 29011 

אלא ודאי ? וכי הוא גרוע מהאילן, ה"ר יציר כפיו של הקב"ולמה גילתה חטא אדה, האילן בעיני הבריות 29012 

שכיון , ניוגבי עכן שא, שגם אדם כמוהו נכשל בידו וידעו להזהר, ר"למען ללמד לדורות כוח של יצה 29013 

 29014 .ה לגלות מי חטא"י גורל לא רצה הקב"שאפשר ע

ה במי מריבה ושל דוד "ושל משה רבינו ע, ועל פי זה ניחא מה שנכתבו כל החטאים של דור המדבר 29015 

וכן מצינו בנתן הנביא , ר ומצוה לספר"מותר לספר לשה, והכל בשביל פעולה טובה שיצא מזה, ה"המע 29016 

ו כמבואר ולי עבדך לא קרא ואדרבה הוא בעצמו יעץ לאם שלמה ר על אדוניהו לדוד אבי"שדיבר לשה 29017 

 29018 .ולא חשש ללשון הרע, ה שתלך לספר לדוד והוא יבוא אחריה למלאות דבריה"המע

וכן , ר"וכל מקום שיצא פעולה טובה מזה מצוה לספר לשה, כי ידע ששלמה מוכשר יותר למלוכה מאדניהו 29019 

הרי בעכן לא רצה לגלות ולמה גילה , זה צחקה שרה למה (ח"בראשית י) ה שאמר לאברהם"מצינו בהקב 29020 

י גורל והראיות "ועכן שאני שהיה אפשר ע, ר על שרה"אלא ודאי כדי שיוכיח אותה גילה לו לשה? פה 29021 

 29022 .(מ"ש´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .ברורות יתנו עדיהן ויצדקו

 29023 

 29024 מאמר תיח

 29025 .(´ד ט"דברים כ) אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים´ זכור את אשר עשה ה

ובשניהן כתיב , אלהיך למרים´ זכירת מעשה עמלק וזכור את אשר עשה ה, שתי פרשיות של זכירה הן 29026 

, בצאתכם בשעת גאולתכם, זכור בפה בשעת טירופיכם, ובשתיהן פירשו בסיפרי, בדרך בצאתכם ממצרים 29027 

גלל שעת כי העונש בא ב, ובמרים מבואר חומר העונש, והיינו דבעמלק מבואר העול שבמעשה עמלק 29028 

כלומר בשעת גדולתם , ובשעת יציאתם ממצרים מאידך, כלומר בשעת עינויים במדבר מחד, טירופיכם 29029 

וגודל העונש מעיד על , ש זכרתי לך לכתך אחרי במדבר"וכמ, ה להם"ואהבה רבה גדולה ויתרה של הקב 29030 

 29031 .גודל וחומר העבירה

ואף שהתורה חסה גם על , רק עצה ג ולא"ע ממנין תרי"ל זכירת מעשה מרים היא מ"ן ז"ולדעת הרמב 29032 

, כ של אנשי סגולתו ותפארתו של מקום כמרים הנביאה"וכש, כ של צדיקים"כבודם של רשעים וכש 29033 

כאן לא אך שלא חסה התורה לכסות עליה וגילתה את כל המעשה לפרטי , וכמבואר בספרי על ויפן אהרן 29034 

כמו שציותה , מעשה בפה ולשננו בכל יוםוהיינו לחזור על ה, אלא שציותה על מצות הזכירה בפה, פרטיו 29035 

 29036 .על זכירת מעשה עמלק

והיאך השוותה תורה מעשה של , והשאלה נשאלת איך יתכן להשוות שני מעשים אלה באיזה צד שהוא 29037 

, הרשע מרשעי העולם שאין לו שום צד של מציאות וקיום בעולם, הגרוע והשפל ביותר ממין הברואים 29038 

, למעשה מבחר היצורים וסגולת הבריאה כמרים הנביאה, חת השמיםואינו עומד אלא לכליה ומחיה מת 29039 

 29040 .שאנו מצווים לזכור מעשה שניהם בשוה

ל "י ז"ופירש, ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם, כתיב (א"ו י"ויקרא כ) כ"והנה בברכות של ת 29041 

מעלה העליונה ל מה ענין הוא לברכות האמורות כשישראל הם ב"ן ז"ותמה הרמב, ולא תגעל כפשוטו 29042 

כ שלא נתקיימו בשלמותם בדור "כי מעלת הברכות גדולה כ, ל"ן ז"כאשר כתב שם באמת הרמב, ביותר 29043 



כ מה ברכה היא ולא תגעל נפשי "וא, ולא יתקיימו אלא לעתיד לבוא וכמפורש בספרי שם, מן הדורות 29044 

 29045 .והרי על שעת הגלות והכעס נאמר לא מאסתים ולא געלתים, אתכם

והרי , וזה הלא הוא ביטוי של שעת גיעול, מרים ואביה ירוק ירק בפניה הלא תכלם´ בפ אכן הרי מצינו 29046 

שיהא שייך ענין מעין זה אצל מרים , לעינינו דבר שאין הפה יכול לדבר ואין להעלותו על המחשבה 29047 

תתכן בחינה של גיעול גם , ומוכרח מזה שאדרבא לפי גדולת המעלה, שהרי כך מקרא כתוב, הנביאה 29048 

 29049 .כמפורש בספרי שם´ ל שבקלים ודק מן הדקים שאינו מושג ונתפס לשום נברא רק וישמע המחטא ק

יתכן שגם מעשה כזה יגרום ריחוק עד כדי , כ לפי גדולת האדם וקרבתו אליו והשראת שכינתו עליו"ואעפ 29050 

די יש שהאדם בא לי, ועל כרחך ששני מיני גיעול הם, כך שתכתוב התורה על זה ואביה ירוק ירק בפניה 29051 

והכעס ´ שגלו ונתגרשו מלפני ה, ז נאמר בתורה שאף בהיותם בארץ אויביהם"וע, מצב שכולו גיעול 29052 

שגם אז לא , ה אליהם"ויתרה היא החמלה מהקב, כ רבה היא האהבה וגדולה"מ כ"מ, עליהם גדול מאד 29053 

 29054 .מאסתים ולא געלתים

כ קרוב "שבהיותו כ, גורמתוהמעלה היא ה, אבל יש גיעול שמקורו הוא דוקא המעלה העליונה ביותר 29055 

ובלשון התורה הוא קרוי , ה גורם כל צל של כתם כל שהוא לריחוק לעומת הקירוב שהוא עומד בו"להקב 29056 

כ "כלומר שתהיה מעלתכם גדולה ונשגבה כ, וגיעול זה הוא הנאמר בברכות ונתתי משכני בתוככם, גיעול 29057 

רי מצוי מאד שתהיה איזה בחינה של ה, ובמעלה עליונה ונשגבה כזו, שהשכינה תשרה בתוככם תמיד 29058 

ועל זה באה להם ההבטחה ולא תגעל נפשי אתכם בשום בחינה , כי הלא הריחוק הוא לפי הקירוב, גיעול 29059 

ומעלה זו לא נתקיימה באמת מעולם בהאומה כולה , ומשכנו יהיה בתוכם בשלמות האהבה והקרבה, שהיא 29060 

ורק לעתיד לבוא יתקיים כן כמפורש , כתב כןשהרי אפילו על מרים הנביאה נ, בשום דור מן הדורות 29061 

 29062 .בספרי

כי ממעשה מרים עלינו , ז שתי הזכירות שבשתי הפרשיות באות ללמד לנו על שתי הקצוות ממש"ולפי 29063 

, שיתכן שיגיע למעלה עליונה כזו שכל חטא קל שבקלים יהיה ככתם, ללמוד מעלתו של האדם מישראל 29064 

שיתכן שאדם זה שנברא בצלם , מעשה עמלק אנו למדים להיפךומ, עד כדי כך שיקרא בלשון התורה גיעול 29065 

ולגיעול כזה שאין לו תעודה אחרת , יבוא לידי שפלות כזו עד שיגיע למעשה עמלק, להיות סגולת הבריאה 29066 

וזוהי תורת שתי הזכירות שאנו למדים משתי הפרשיות פרשת מרים , אלא כליה ומחיה בלבד, בעולם 29067 

 29068 .(זקאלדליות יח)  .ופרשת מעשה עמלק

 29069 

 29070 מאמר תיט

 29071 .(´ד ט"דברים כ) אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים´ זכור את אשר עשה ה

וכן אנו נוהגים לאמר , למרים בדרך בצאתנו ממצרים´ את אשר עשה ה, התורה מצוה אותנו לזכור תמיד 29072 

, מלקכמו זכירת מעשה ע, ביחד עם עוד זכירות שהתורה הזהירה אותנו עליהן, בכל יום את הפסוק הזה 29073 

על מה ולמה נחשב הענין הזה של לשון הרע שדיברה מרים על אחיה , יציאת מצרים, שבת מתן תורה 29074 

 29075 ?שאנו צריכים לזכור את המעשה הזה לדור ודור לעולם ועד, הגדול

התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה , ם מסביר לנו בדברים האלה את הענין"הרמב 29076 

והוא לא הקפיד על , אלא טעתה והשוותו לשאר נביאים, יא לא דיברה בגנותווה, גדולה ממנו בשנים 29077 

ו לבני הרשעים הטפשים "ק, כ נענשה מיד בצרעת"ואעפ, והאיש משה עניו מאד´ שנא, הדברים האלה 29078 

 29079 .שמרבים לדבר גדולות ונפלאות

ים הנביאה אחותו מר´ שאפי, כמה גדול היצר של סיפור לשון הרע וביחוד על גדולי עולם, ביאור הדברים 29080 

מדברת עליו לפני , (ם"לשון הרמב) של משה שגידלתו על ברכיה וסיכנה את עצמה להצילו מן הים 29081 

ולא עוד אלא בשעת מעשה כשכל ישראל רואים איך היא נענשת על , ה ומשווה אותו לשאר נביאים"הקב 29082 

שלא ? משה בתפילה נאמר מפני מה לא האריך, עונש חמור על לשון הרע, והיא מצורעת כשלג, המקום 29083 

 29084 .יאמרו ישראל אחותו עומדת בצרה והוא עומד ומאריך בתפילה

, אבל בשבילנו אינו מאריך בתפילה, שלא יאמרו ישראל בשביל אחותו הוא מאריך בתפילה, דבר אחר 29085 

, ה העניו מכל אדם"שלא לדבר בגנותו של מרע, העונש הגלוי איננו מרתיע ואין איש שם על לב, י"רש 29086 

אכזריות , ויחשדו בו שהוא מאריך בתפילה בשעה שאחותו נתונה בצרה, שה ידברו בו סרהוכל מה שיע 29087 

שרק בשביל אחותו הוא מאריך בתפילה ולא , או הצד ההפוך, כזאת שגם אדם פשוט איננו מסוגל לזה 29088 

 29089 .בשביל אחרים

עלותם על וחושדים בהם דברים שאין לה, וכן הוא בכל הדורות ובכל הזמנים מדברים סרה בגדולי הדור 29090 

וזו רעה חולה המכלה כל חלקה טובה , ל וכולם בלשון הרע או באבק לשון הרע"ש חז"וכמ, הדעת 29091 

אלהיך ´ זכור את אשר עשה ה, ולכן מזהירה התורה בכל לשון של אזהרה על נגע הצרעת, בישראל ובאדם 29092 



וכל זה , בהם מרים הנביאה עלולה להיכשל´ שאפי, זכור ולמד עד היכן הדברים מגיעים, למרים בדרך 29093 

 29094 .(למען אחי ורעי)  .זכור והישמר בנגע הצרעת הזה כי בנפשך הוא, איננו מועיל לעקור את הנגע הזה

 29095 

 29096 מאמר תכ

 29097 .(´ד ט"דברים כ) אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים´ זכור את אשר עשה ה

ד בספר וכמה פרשיות בתורה וביחו, חובת ההתבוננות ולימוד המוסר מפורשת היא בתורה ובנביאים 29098 

ע לדורות "ן דכתב דזכירת מעשה מרים היא מ"ויעויין ברמב, דברים ובספר משלי מיוחדות הן לתוכחה 29099 

והנה , ש"ה על כבוד הצדקת אף שהיה החטא דק מאד עי"ולא חס הקב, להכיר העונש הגדול ולהיזהר מזה 29100 

שהרי לא חלק  ,מפני מה תיקנו תפילה בלחש שלא לבייש את עוברי עבירה (7ב"סוטה ל) ´אמרו בגמ 29101 

דמי שבא לידו דבר עבירה בשוגג אינו  (7א"חולין מ) י"ואף דמבואר ברש, הכתוב מקום בין חטאת לעולה 29102 

 29103 (.ד"סוטה מ) וכן אמרו במשנה, מ חסה התורה על כבוד החוטא"מ, מחפה עליה כדי שיתבייש ויתכפר לו

 29104 .ג דכל החוזרים מעורכי המלחמה הוא בשביל לכסות על עוברי עבירה"לריה

מ פירסמה התורה "ומ, ש על כבוד הצדיקים"וכ, על כבוד עוברי עבירה´ הרי לנו עד כמה חסה התורה אפי 29105 

ל כתיב אלה המצוות "ואז, והרי כמה גדולה היא חובת ההתבוננות, מעשה מרים משום תועלת ההתבוננות 29106 

למד בכאן הרי נ, ה חביבה עלי תוכחת משה לישראל כעשרת הדברים"אמר הקב, כ אלה הדברים"ואח 29107 

ותוכחה הלא עיקרה בקבלתה , החשיבות הגדולה של תורת התוכחה שהיא שקולה כנגד כל המצוות 29108 

והנה תוכחת משה היתה לבאר להם דברים וענינים שראו הם עצמם בעיניהם וכמו , והשפעתה על מקבלה 29109 

וראו , אודבר זה היה נס ופל, שראה כל הדור שלא נותר מהם איש מלבד יהושע וכלב, מעשה המרגלים 29110 

והרי לנו כמה גדולה חובת ההתבוננות , מ היה צורך בדברי תוכחה לחזק רושם המאורע"ומ, הכל בחוש 29111 

 29112 .המוסרית

דברים נאמרו בשוחד מעוור ´ ב, כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים (ז"דברים ט)ב  והנה כתי 29113 

דבפרשת , א"כ הגר"וכמש, ובין בהלכהוזה בין במציאות הדברים , מעוור היינו שלא יראה האמת, ומסלף 29114 

, דפקחות הוא בהבנת המציאות, ובכאן כתוב עיני חכמים, כתיב יעור עיני פקחים (ג"שמות כ) משפטים 29115 

 29116 .ומסלף היינו שמעקם ומהפך הענינים בגלל השוחד, ואת שניהם יעוור השוחד, וחכמה בהבנת ההלכה

ודבר , כיר רק את עניני החומר ורצונותיו הטבעייםומילדותו אינו מ, הנה האדם הרי יצר לבו רע מנעוריו 29117 

שהרי לא הורגל כלל להרחיקם ולהבין בדרכי , י השפעת הסביבה"י ההרגל וגם ע"זה עוד הולך ומתחזק ע 29118 

, א במשלי"וכבר כתב הגר, ואף כשמגיע כבר ללימוד התורה הרי הוא משוחד מאד מצד הרצונות, השכל 29119 

אינו דן בהם כהלכה אף , כ לפניו דינים אחרים מעין זה"ים אחכשבא, כשהדיין מטה הדין בשביל שוחד 29120 

, הרי דמלבד הרצונות הטבעיים, לפי שדעתו כבר משובשת מההנחות הקודמות, שאין לו בהם נגיעה 29121 

והוא דן בכל ענין הבא , גם דעתו כבר משובשת מההנחות הקודמות ויסודות כוזבים, וההרגל שחיזק אותם 29122 

 29123 .עד שיוצא משפט מעוקל, לפי הדעות הללולפניו הצריך הכרעה והשערה 

, י התורה בא האדם לידי ישרות"והנה באמת ע, וצריך אדם להתבוננות רבה ובדיקה כדי להיישיר הדעת 29124 

אך כל זה , וכן ועשית הטוב והישר, ´כי ישרים דרכי ה, (ד"הושע י)ב  וכתי, והתורה נקראת ספר הישר 29125 

שאז יש לו סיוע מן , אלא הולך ביושרו ומתבונן בתורה, בהולך מתחילה בצדקו ואינו מביט בדעותיו 29126 

, אבל אם כבר נטה מן הדרך ונתעוות, והתורה מדריכתו אחרי אשר הכין את לבו, השמים לעשות הנכון 29127 

אזי אין עצה , עד שבהכרח הוא להגיה ולתקן, ע שלו מלא שגיאות"והשו, וגם במעוות שלא יוכל לתקון 29128 

אך ביותר הלימוד , מוד הכללי להגביר יראת שמים והכרת האמיתיותהן הלי, אחרת זולתי לימוד המוסר 29129 

 29130 .הפרטי לעניני מידותיו

כי הרי צריך לשנות הדעות , כי להתהפך מרע לטוב אי אפשר בלי מוסר, ל"ס זצוק"וזהו מה שאמר הגרי 29131 

ים וכענין המאכל הטוב המספיק לבריאים אבל החול, ובזה לא די בלימוד תורה בלבד, והמוסכמות אצלו 29132 

, לא ימנע טוב להולכים בתמים´ הנה ה, כי ההולך בטוב מתחילה, וכן הוא בעניני הנפש, זקוקים לתרופות 29133 

י הלימוד "והתיקון שלו הוא ע, הוא כענין החולה הזקוק לרפואה, אבל אחרי שדעותיו ודרכיו מסולפות 29134 

 29135 .המוסרי וההתבוננות המוסרית

ולא רק , עד שיכיר זיופו וכי הוא הבל ושוא נתעה, דמהיסודות העיקריים במוסר הוא להקטין ערך השוח 29136 

שמבואר באורחות חיים שהיא רעה , ולדוגמא מידת הקנאה, אלא גם מצד עצמו, מצד העולם הרוחני הנצחי 29137 

והנה העצמות חזקות מאד ולא , ורקב עצמות קנאה, (ד"משלי י)ב  ובקרא כתי, חולה שאין לה רפואה 29138 

אך המתבונן כי אין אדם נוגע , כ קשה ארס הקנאה"שכ, מרקיבותאך מקנאה , בנקל הרקבון שולט בהן 29139 

הרי יקל עליו לשאת בראותו טובת , כ אם יהא לו מידת הבטחון"ומכש, במה שמוכן לחבירו כמלוא נימה 29140 

, שיחשוב שכל הטובות שביד חבירו כאילו נטלו ממנו, (י"במס) ש"כי הרגש הקנאה הוא כמ, חבירו 29141 

 29142 .יש לו אינן מהנות אותוכ עד שגם הטובות ש"ומצטער כ



ואם יתחזק , ולחבירו אינו מפסיד מאומה, י הקנאה הוא שולל מעצמו את כל הטוב שיש לו"נמצא שע 29143 

ה מנהיגו לטוב לו באופן היותר "וגם יקבע בדעתו שהקב, באמיתיות האמונה כי הכל בהשגחה פרטית 29144 

, קום לקנאה בדבר שאינו ראוי לווכמו שאין מ, וגם יכיר שמה שאין לו לא שייך לו כלל, מתאים למצבו 29145 

וגם אם יתבונן בערכם הפחות של כל עניני , וכל דבר שלא שייך לו הוי כמו שאין דבר כזה במציאות כלל 29146 

או , ל"שורה אחת בדבריהם ז, ולעומת זאת דיבור אחד של תורה, ז כי אינם כדאים להצטער אליהם"העוה 29147 

 29148 .י דעלמא אינם כדאים לזההרי כל חלל, כ בכוונה הראויה"ר ומכש"עניית איש

היינו לא , (.ז"סנהדרין צ) ספרו ברב טבות דאי הוה יהבו ליה כל חללי דעלמא לא הוי משני בדיבורו´ ובגמ 29149 

והיינו , שאפילו מחוסר אמנה אינו בשביל זה לא היה משנה, ו אלא גם שינוי שמותר"רק שלא לשקר ח 29150 

´ ומכאן עד כמה היו רחוקים אפי, בדרך היתר´ אפי כשינוי בדיבור, שכל חללי דעלמא לא היו שוים בעיניו 29151 

 29152 .משמץ של קנאה

יתבונן כמה יגיעות ובזיונות סובל הרודף אחר הכבוד עד , וכן הוא הדבר במידת הגאוה ורדיפת הכבוד 29153 

מה שכתב בתועלת , ל בסוף שער הכניעה"ועיין בחוה, ובהגיעו הרי נוחל קלון מכבוד, שמגיע לרצונו 29154 

מ "מ, ואף אם יתרחק מן הכבוד אך בשביל למנוע הבזיון, ב"ז ובין בעניני העוה"העוההכניעה בין בעניני  29155 

כי הרי ישנם , כי אחרי שיוקטן ויתבטל השוחד יכיר האמת, מתוך הכניעה במעשה יגיע לכניעה באמת 29156 

ואחרי שיסור , י"ל בשער הכניעה ובמס"כ בזה חובה"חשבונות להוכיח גנות הגאוה ושקרותה וכמש 29157 

 29158 .ר בהכרהבמעשה יכי

מאן דיהיר אף אאינשי  (7ז"סוטה מ) ואמרו, גם יתבונן שהתוצאה מהגאוה היא הפוכה ממה שהוא מבקש 29159 

וכן הוא , ת"והגאוה היא המעכב היותר גדול לעבודת השי, גבר יהיר ולא ינוה´ ביתא לא מתקבל שנא 29160 

ומובן לכל בר דעת  ,והזנחת האפשרויות לעליה בתורה ולהשלמה רוחנית, לענין ביטול הזמן היקר מכל 29161 

אבל , מסתפק הוא במועט, וגם אם לעתים יחשוב, אך האדם הולך בדרכו בלי התבוננות, גודל ההפסד בזה 29162 

הרי ששורש התיקון הוא , בהתבוננות אמיתית ועשיית גדרים חזקים הרי היה עולה מעלה מעלה 29163 

 29164  .שר להגיע לזהובלי לימוד המוסר אי אפ, בהתבוננות בכל עניני המידות לצאת ממהלך הרגלו

 29165 .(משנת רבי אהרן)

 29166 

 29167 מאמר תכא

 29168 .(´ד ט"דברים כ) אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים´ זכור את אשר עשה ה

ולכאורה מדוע התורה לא כתבה , ן וכל המפרשים רואים כאן אזהרה על לשון הרע"י הקדוש והרמב"רש 29169 

אלא ודאי שזה יותר ? יאהורק רמזה את זה במעשה מרים הנב, בפירוש את האיסור לדבר לשון הרע 29170 

כשרואים שאפילו צדקת כזו נענשה בחומרא כזו בגלל שדיברה לשון , מחייב ויותר תביעה אצל האדם 29171 

 29172 .ומה נענה אנן אבתרייהו, הרע

וכל שכן בדורנו , להתבונן בצרות ובאסונות של העולם, ועל כן גם אנו מחוייבים להשתמש בזו העצה 29173 

כשרואים את המציאות , ובגדר אני ראיתיו וישבתי על קברו, טל לפניובבחינת מתו מו, שהמצב נורא ואיום 29174 

הרי , כ כתוב בהמשך בפרשת המרגלים ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר"ואעפ, זה יותר מחייב ומעורר 29175 

כל מה שרואות עיניו ואינו מתעורר ונשאר , כ אכזרית"כמה האדם הוא קשה עורף שאפילו מציאות כזו כ 29176 

אבינו , וכמה עלינו להשתדל לעורר את לבנו ונתפלל לאבינו שבשמים, ולא לקחו מוסרבגדר רשעים ראו  29177 

 29178 .(דגל המוסר)  .מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך

 29179 

 29180 מאמר תכב

 29181 .(א"ד י"דברים כ) בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה

ה "ר חנינא אמר הקב"א? נו אומר במצריםלמה אי, אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר´ ויאמר ה 29182 

המלוה נצטווה , (´ו ו"ר ט"שמו) בארץ מצרים ולא במצרים, כתוב בתורה בחוץ תעמוד אף אני אעשה כן 29183 

וגם נכסיו , כאילו הוא קנין גופו, כי מטבע הדברים נדמה לו כי גם גוף הלווה משועבד לו, לעמוד בחוץ 29184 

, הרגשתו של המלווה חורגת מעבר להגיון ולשכל, ההלואהובני ביתו וכל רכושו משועבדים לו בשביל  29185 

ולכן באה , בשביל ההלוואה הוא משפיל בעיניו את הלווה ומרגיש שכל מציאות הווייתו בזכותו היא 29186 

הוא בעלים רק על סכום , להורות לו שעד כאן ותו לא, התורה לפקוח את עיניו ולהוציאו מטעותו 29187 

 29188 .גופו אבל אין לו זכות להשתלט על, ההלוואה

הסירה ממנו את הבעלות שהוא , היא הכניעה את עליונותו המיותרת, התורה לימדה אותו כי יעמוד מבחוץ 29189 

מפחידו , כי בעצם ביאתו מאיים הוא על הלווה, אסור לו לבוא אל הבית פנימה, מדמה ליקח לעצמו 29190 

ועל , ת בעלות ואדנותכל תנועותיו של המלווה אומרו, המבט עצמו מביא את הלווה לידי ריגוש, ומשפילו 29191 

התורה כיוונה להסיר מהמלוה את גאוות , וזה רפואה לו והצלה ללווה, כן הגבילו אותו שיעמוד בחוץ 29192 



אין הוא חייב כלום , עצמאי הוא ואינו עבד, הלווה הוא אדון כמו המלווה יש לו אותה זכות חיים, האדנות 29193 

 29194 .אין לו כל היתר לצערו בחינם ועל כן, זה ותו לא, בלתי אם אותו סכום קצוב של ההלוואה

שלא רצה לומר למשה ואהרן , ה במידת הרחמים כלפי פרעה ועבדיו שופכי דם ישראל"כן גם התנהג הקב 29195 

שבני ישראל עומדים , כדי שלא יצטערו המצריים יתר על המידה, את מצוות קרבן פסח בתוך מצרים 29196 

ואין צריך לצערם גם בזמן הנבואה , בןדי להם בצער כשיקריבו את הקר, לקחת את אלוהיהם לקרבן פסח 29197 

 29198 .ולכן ניתנה להם הנבואה מחוץ למצרים כדי לצמצם ולמעט את הצער, והציווי

היה לו לבעל , משל לאחד שהלוה על גדישו שיתן לו חטין לגורן, אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה 29199 

ל הלווה "א, מה שאתה חייב לי תן לי, הלך והדליק את הגדיש ובא המלוה ואמר ללווה, הגדיש שונא אחד 29200 

אתמול יקדו , ה למשה"ל הקב"כך א? אלא באת והוספת לי צרה על צרתי, לא די צערי שנאבד גדישי 29201 

דברים )ב  אל תצר את מוא? ואתם באים להוסיף צרה על צרתם, כי אש יצאה מחשבון´ גדישים שנא 29202 

 29203 .(ח"תת

החטיאו , ד אלף איש"ישראל והאבידו כ גם לגבי הרשעים שהחטיאו את בני, אין להוסיף צרה על צרה 29204 

הרי הם כבר בצרה והם , כי מכיוון שהמואבים הללו ניגפו בפני סיחון מלך חשבון, והשחיתו בגוף ובנפש 29205 

שלא לצער אף מי שראוי , ה"יש איפוא ללמוד ממידותיו של הקב, ולכן אין להצר להם עוד, נדכאים 29206 

כ לצער אדם מדוכא ושפל כי דם ניקוף "וכש, ה"הקבכי צער אדם הוא צער , ואין להוסיף צער, לצערו 29207 

שוועת המדוכאים עולה מעלה מעלה , ועוד יותר מזה צערם של תלמידי חכמים, (´חולין ז) מרצה כעולה 29208 

 29209 .ובוקעת רקיעים

י שגילו מסתורין של "מלאכי השרת ע, לוי בשם רב נחמן´ אמר ר, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה 29210 

מסתורין סודותיו וסתריו שאמרו ´ פי, (´ג´ ר ג"בר) ח שנה"ה קל"ל הקבה נדחו ממחיצתו ש"הקב 29211 

ולכאורה הלא נשתלחו למטרה זו להפוך את , לאברהם´ ה לא גילהו אפי"והקב, שנשתלחו להשחית העיר 29212 

והלא לאחר זמן בין כך יתברר ללוט ולאנשי סדום כי עומדת לבוא השעה , סדום ולהשחית את הארץ 29213 

אם לא ´ אפי, למה לא יוודע להם סופם ואחריתם שידעו ויצטערו, גפרית ואשהנוראה שהעיר תיהפך ל 29214 

כי בודאי נתפשטה הידיעה על הפיכת סדום לכל אנשי ? אבל העונש והצער הלא יגיע להם, ישובו בתשובה 29215 

 29216 .י חתני לוט שהתלוצצו בו"העיר ע

´ לא פחות ולא יותר אפי, כי בין בשכר ובין בעונש ניתן הדבר במידה מדוייקת, ת הן"אולם דרכי השי 29217 

וכן לאנשי , ללוט ולאנשי ביתו די ומספיק להם הידיעה והצער של הפיכת סדום בשעתה, כחוט השערה 29218 

ואין להוסיף להם על צערם אף , סדום די ומספיק להם הצער והיסורים שיסבלו בשעתם כאשר יעלו באש 29219 

יהם לדעת מקודם את צער העונש לשם מה על, ואין צורך לצערם בחינם ללא כל תועלת, רגע אחד נוסף 29220 

ה המחשב ומודד את עונשם במידה "למה לגלות לפניהם סודותיו וסתריו של הקב, העתיד לבוא אליהם 29221 

, אבל לא עשו כן, אילו היתה הידיעה גורמת להם שישובו בתשובה היה הדבר כדאי, ובמשקל בדיוק נמרץ 29222 

.מה הוא רחום אף אתה רחום, ה"של הקב עלינו איפוא ללמוד ממידותיו? לשם מה להסב להם צער נוסף 29223 

 29224 .(אור חדש)  

 29225 

 29226 מאמר תכג

´ כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה 29227 

 29228 .(ט"ד י"דברים כ) אלהיך בכל מעשה ידיך

ת טובה תלויה הלכו תלמידיו ומצאו בו אבן אח, שמעון בן שטח שלקח חמור מישמעאלי אחד´ מעשה בר 29229 

חמור לקחתי , שמעון בן שטח´ אמר להם ר, (´משלי י) היא תעשיר´ ברכת ה, אמרו לו רבי, לו בצוארו 29230 

אלהי שמעון בן ´ וקרא עליו אותו ישמעאלי ברוך ה, הלך והחזירה לאותו ישמעאלי, אבן טובה לא לקחתי 29231 

 29232 .(´ה´ ר ג"דב) שטח

הפירות מכירים ורואים את מלך העולם בורא פרי  שמן, הנה זה ברכה גמורה כברכה שמברכין על פירות 29233 

מכירים ורואים , ואם נפגשים במעשה של צלם אלהים הנה מן המעשה מכירים ורואים מקור המעשה, העץ 29234 

כי אי אפשר , מן מעשה של שמעון בן שטח מכירים ורואים, כי זה המעשה בא מן סוד של צלם אלהים 29235 

 29236 !כי על כן ברך עליו ברוך אלהי שמעון בן שטח, לבוא כזה כי אם מן אלקא דשמעון בן שטח

עקיבא מעלתנו על שאר ´ הודיענו ר, חביבין ישראל, חביב אדם, כותב (ח"ג י"פ) ץ על אבות"החסיד יעב 29237 

כאומרו נעשה אדם בצלמנו , ת ברא האדם והשליטו על הבעלי חיים בכוח השכל אשר בו"כי השי, האומות 29238 

וכבר אמרו על , כי בו אפשר להשיגם כולם, שא לכל החכמותוזה הצלם אשר נברא האדם נו, כדמותנו 29239 

 29240 .ר שהיה חכם גדול יודע כל מה שאפשר לידע בטבעי הדברים"אדה

ה בענין אחד יותר "אבל נתייחדנו מהם בזכות אאע, ובזה נשתתפנו אנחנו קהל ישראל עם שאר האומות 29241 

, להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך (ז"בראשית י) כאומרו, והוא ענין האלהי אשר חל עלינו, גדול מאד 29242 



כ לא תושג כי "ע, אבל היא למעלה ממנה, ומכאן זכינו לתורה האלהית שלא תפול תחת חקירה השכלית 29243 

 29244 .ב בלא טורח ועמל"נמצא כל המון ישראל מוכנים לעוה, אם בנבואה

להים ולזרעך כאומרו להיות לך לא, ל סוד גדול על ענין האלהי אשר חל עלינו"ץ ז"מגלה לנו החסיד יעב 29245 

כן הוא , לא נצרך לזה שום כוונות ושום מחשבות, שכמו שכל חי מוליד בדומה לו וזה חוק הכרחי, אחריך 29246 

הוא ענין להיות לך , עד שכל הנולד כמוליד יהיה, הסוד בכוח אלהי אשר חל עלינו כעצם מציאותנו 29247 

שצריך הוא להשתדלות  ולא שייך לומר, וכמו שמדבר תיכף עם הווית כוחו, לאלהים ולזרעך אחריך 29248 

כי כל המון ישראל , כן הוא הסוד עם ענין האלהי אשר חל עלינו, כי זהו כל מציאותו, וטורח להיות מדבר 29249 

ואם רק לא יקלקל עצמו הנה מצד , כי זהו עצם הוויתו ומציאותו, ב בלא טורח ועמל"מוכנים לעוה 29250 

 29251 .ב"מציאותו לבד הוא כבר מוכן לעוה

, ל שתי קומות"כי זהו מה שאמרו ז, ואולך אתכם קוממיות (ו"ויקרא כ)  בולהלן מבאר עוד על הכתו 29252 

, וענין האלהי אשר חל עלינו הוא הקומה אשר בה נתייחדנו, הקומה האחת אשר בה נשתתפנו עם האומות 29253 

הנה עוד יותר , כי שני סוגים הם, ח למדבר אין דמיון ואינך צריך לפרט החילוקים שביניהם"וכמו שבע 29254 

כמו שבעל חי , עד שלא תפול תחת חקירה השכלית, מובדל הוא המדבר לנפש הישראלי, שלבאין ערך ומ 29255 

 29256 .כי סוג אחר הוא בריה אחרת לגמרי, אינו משיג כלל את המדבר

ר "א, בא וראה עד כמה גדולה כוחן של מצות, (כ"ב פ"כ ויקרא י"תו) ל"לפי זה יבורר לנו היטב דברי חז 29257 

, מעלה עליו הכתוב כאילו זכה, תוך ידו ומצאה עני והלך ונתפרנס בהאלעזר בן עזריה מנין למאבד סלע מ 29258 

מעלה , מי שלא נתכוין לזכות וזכה, ו"והרי דברים ק, א"ל לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה"ת 29259 

ס "הלא סוכ, והדברים אמנם צריכים ביאור, כ"מי שנתכוין לזכות וזכה עאכו, עליו הכתוב כאילו זכה 29260 

מאבד סלע מתוך ידו ומצאה עני ונתפרנס בה ? ,ועדיין מצוה תקראנו, לא רחוק מאונסמעשה , שכחה היא 29261 

יהיה נכלל , איך זה מבינים מעשה כזה אשר לא כוון ולא חשב כלום עליו, מעלה עליו הכתוב כאילו זכה 29262 

 29263 ?בכלל המצוות

ל הכלל ישראל השורש ש, כל זה הוא מהסוד הגדול של כוח האלהי אשר חל עלינו, מזה ראיה לכל דברינו 29264 

מין דומם לא יצא , כמו צומח כל היוצא ממנו צומח הוא, וכל הנצמח מן שורש כשורש הוא, הוא כוח אלהי 29265 

אפילו , כל מעשה היוצא מאיש ישראלי, כן הוא הסוד במעשים של הכלל ישראל! מעולם ממין צומח 29266 

, שורשו הוא כוח אלהי אם, הנה היוצא ממנו כמוהו הוא, ללא כוונה וללא כל מחשבה, מעשה של שכחה 29267 

 29268 !כי על כן גם שכחה של ישראל מאליה היא מצוה, הנה כל הנולד כמוליד הוא

אין ? מה חושב אדם מישראל אחרי שנאבדה לו המנה? כשתתבונן בשכחה של ישראל מה הוא חושב אז 29269 

ישתמש בה ! יהא לו בכי טוב! מה טוב היה לו ימצא איזה עני זאת המנה! הוי, ספק כי כל מחשבתו אז היא 29270 

החסד הכי גדול אף מחסידי אומות העולם ? היש לנו ציור יותר נאה בשכחה של ישראל! בבריאות שלמה 29271 

, (7´ב י"ב) חסד לאומים חטאת! אין לו כל ערך ודמיון לזאת השכחה של ישראל, ב"שיש להם חלק לעוה 29272 

ואם המוכן , שלם כי במוכן של הכלל ישראל הכל, ובמעשה של ישראל מלא טוב וחסד מעל כל גדותיו 29273 

 29274 .שלם גם התוצאות שלמים

תיכף ענה גם , וכי יעקב לקח את ברכותיו בלי דעתו של יצחק, כשנתוודע ליצחק כי תחת עשיו בא יעקב 29275 

, ה"אלא זהו תולדות מידת יצחק אע, תשובתו זאת לא באה דוקא מטעם שנתודע כי יעקב הוא! ברוך יהיה 29276 

ויהיה לכל מי ! תוכה רצוף אהבה חסד ורחמים, ל ישראלזהו שכחה ש, מצד מידתו יצא גם ברוך יהיה 29277 

 29278 !שיהיה

, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני"על הא ד, (כ"ב מגירושין ה"פ) ם"כ להבין דברי הרמב"ז צריכים ג"עד 29279 

אבל מי שתקפו , וכתב שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב בו מן התורה 29280 

אלא , והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו אין זה אנוס ממנו, ה או לעשות עבירהיצרו הרע לבטל מצו 29281 

 29282 .וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו, הוא אנס עצמו בדעתו הרעה

ולא , ואדרבה אי רצון היה זה במקרה מצד שתקפו יצרו, בהמוכן של הכלל ישראל כבר הרוצה אני מונח 29283 

והוא , הוא הכוח האלהי אשר חל עלינו, כי על כן די בכפיה להחזירו לאמיתת שורשו, ומצד אמיתת תוכיות 29284 

כי המוכן כבר , ל אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו"הוא סוד אמרם ז, עצמיותו ודאי 29285 

סוד  כ"והוא ג, ההכנה השלמה לקבלת התורה, כי הוא עיקר סוד מעמד הר סיני, השיגו במעמד הר סיני 29286 

כי על כן ודאי , ובמוכן הנה הכל כבר נגמר ונשלם, מצות הספירה מפסח עד עצרת בהכנת קבלת התורה 29287 

 29288 .(דעת תורה)  !דיינו בזה

 29289 

 29290 מאמר תכד

´ כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה 29291 

 29292 .(ט"ד י"דברים כ) אלהיך בכל מעשה ידיך



אמור מעתה , ו לעושה במתכוין"ק, פ שבאת לידו שלא במתכוין"למען יברכך אע, ל"י שם וז"ברשאיתא  29293 

שאם נפלה מידו סלע , ולמדנו מזה, הרי הוא מתברך עליה, נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס בה 29294 

המתנהג כשורה ואחרים רואים הנהגתו הטובה , ה קובע לו ברכה"הקב, ונתפרנס בה העני רק חיי שעה 29295 

 29296 (.ו"יומא פ) וכענין שאמרו, היש קץ לברכות שנקבע עליו, ממנו יראו וכן יעשו, ומתקנאים קנאת סופרים

 29297 .שיהא שם שמים מתאהב על ידך שבזמן שאדם קורא מה הבריות אומרים עליו אשרי לפלוני שלמד תורה

ה קובע לו אף "בהיש קץ לברכות שהק, ונמצא הכל מתפרנסים ממנו חיי עולם, ומהם יראו אחרים ויתקנאו 29298 

ומכל שכן מי שמפרסם שם שמים במו פיו לחזק , ש מי שמתכוין לזכות הרבים"ומכ, גם שלא במתכוין 29299 

בלבות בני אדם בהשכל ´ להשריש יראת ה, על ברכי התורה והאמונה´ ולרעות עם ה, ברכים כושלות 29300 

ען הכריע כל העולם למ, ובפרט באלול קודם ימי הדין ומשפט, מחלקו יהא חלקנו, ודעת ובהכרה טובה 29301 

 29302 .כולו לכף זכות

 29303 .(ו"ש´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  

 29304 

 29305 מאמר תכה

´ כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה 29306 

 29307 .(ט"ד י"דברים כ) אלהיך בכל מעשה ידיך

תפרנס בה מעלה עליו הכתוב כאילו מנין למאבד סלע מתוך ידו ומצאה עני והלך ונ, ר אלעזר בן עזריה"א 29308 

מי שלא נתכוין לזכות וזכה מעלה , ו"והרי דברים ק, א"ל לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה"ת, זכה 29309 

 29310 .(י"מובא ברש, תצא´ ספרי פ) כ"מי שנתכוין לזכות וזכה עאכו, עליו הכתוב כאילו זכה

וכמו אבד , י כל ידיעה אלא שכחה ממשואפילו בל, שמעשה חסד שנתגלגל מבן ישראל, הנה חידשו כאן 29311 

ואיך אמנם מבינים זה כי שכחה ואבידה תהיה מעשה , דינר ומצאו עני ומתפרנס ממנו הרי זה קיום מצוה 29312 

עצמיותו של , סוד כלל ישראל הוא ענין האלהי, (´אבות ג) ל"ץ ז"וביארנו זה עם דברי החסיד יעב? מצוה 29313 

אם אפילו בלי כל ידיעה אפילו שכחה , כרח שכל היוצא ממנוכי על כן בה, ישראל הוא כולו שורש האלהי 29314 

הלא כמו הצומח כן היוצא , וכמו שכל היוצא מצומח מכל מין ומין, הנה זה כבר מצוה אלהית, פשוטה 29315 

עיין לעיל ) שהרי מצומח לא יוכל ליצא דבר אחר לא צומח, בלי כל צורך כוונה שהיא, שניהם אחד הם 29316 

 29317 .(ד"תכ´ מא

, ל בקושי התירו מצוה שלא לשמה"הנה מצינו כי חז, הלא נצבת לנו שאלה גדולה, זה וכאשר מבינים כל 29318 

פ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אע (7´פסחים נ) כן אמרו 29319 

מהתוקע ? מאבד לו דינר ונתפרנס בה עני? כי למה יגרע שלא לשמה משכחה, וקשה זה מאד להבין, לשמה 29320 

 29321 ?ומאי אולמא כל אלה משלא לשמן, הלא בכל כולם אינו עושאן לשמה? לשיר יצא

דבברכות שם אמרו כל , ה בסתירת שתי הגמרות"וכן כאן בפסחים מקשים בלא (.ז"ברכות י) ´והנה התוס 29322 

ובפסחים אמרו לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא , העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא 29323 

והתם , ותרצו דהכא בברכות מיירי שאינו לומד אלא לקנתר חבריו, לשמהלשמה שמתוך שלא לשמה בא  29324 

 29325 .וצריך ביאור לכל זה הענין וגדריו, מיירי שלומד על מנת שיכבדוהו

´ כי ישרים דרכי ה (ד"הושע י)ב  מאי דכתי, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן (7´הוריות י) ´אמרו בגמ 29326 

וזה אשתו ואחותו , זה אשתו ואחותו עמו בבית, לשני בני אדם משל, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם 29327 

וזה , זה שנזדמנה לו אשתו צדיקים ילכו בם, ואחד נזדמנה לו אחותו, אחד נזדמנה לו אשתו, עמו בבית 29328 

הנה למקרה של נזדמנה לו קוראים אותו בשם ופושעים יכשלו , שנזדמנה לו אחותו ופושעים יכשלו בם 29329 

 29330 ?ומה כאן פשעו, כי לא ידע כלום, ואולי גם אנוס, ה של שגגהלכאורה הרי זה מקר, בם

! כי אמנם עובדא של נזדמנה לו אין זה כלל הזדמנות בעלמא, ל הקדושים"אבל סוד גדול גילו לנו בזה חז 29331 

אין זאת ? כי מה זה אשר קרה זאת דוקא לו ולא לחברו! אין זה כלל מעשה של תום לבב הנקי מכל פשע 29332 

ליבא ועינא תרין סרסורי  (´ח´ ירושלמי ברכות א) ל אמרו"חז! זהו באמת רצונו אלא כי בעומק עומקו 29333 

הלב והעינים הם מרגלים , ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם (ו"במדבר ט) י"וברש, דחטאה אינון 29334 

 29335 .העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירה, לגוף ומסרסרים לו את העבירות

אדם הולך ! הלא יבין היטב את כל הדברים, ולראות את הסרסורים האלהמי שזכה פעם בחייו להכיר  29336 

אלא הכל בא ! גם הליכתו גם ראייתו לא מקרה היא זאת! אין זה מקרה בעלמא, בשוק ורואה דבר איסור 29337 

הם , מתוך הני סרסורים המרגלים ומסרסרים לאדם כל חטא ועון, מתוך אותו הסוד הגדול והנורא 29338 

מאכילים , ומוצאים וממציאים לאדם כל נתח שמן מלא רע, ם הם כמו בנרותמחפשי, המרגלים כפשוטו 29339 

זה גופא ההוכחה היותר גדולה , ומזה שאמנם נזדמנה לו ולא לחבירו! אותו ומשביעים אותו כמה שברצונו 29340 

ז מטעם מי דמי "פרכה ע´ אלא שהגמ, והוא ודאי מן הפושעים אשר יכשלו בם, כי רצונו ותשוקתו בכך 29341 

 29342 .ש"עי



הוא שנתכוון , הן שנתכוונו לשם מצוה צדיקים ילכו בם, אלא משל ללוט ושתי בנותיו, ´כה הגמוממשי 29343 

הנה מכאן אנו לומדים ורואים , ודילמא הוא נמי לשם מצוה הוא מכוין, לשם עבירה ופושעים יכשלו בם 29344 

ידע  הלא לוט לא? שואלת ודילמא הוא נמי לשם מצוה הוא מכוין´ הנה הגמ, ל"ככל יסוד דברינו הנ 29345 

 29346 !אתמהה? כ מאי שייך כאן לומר שהיה מכוין לשם מצוה"וא, ישן היה וגם שיכור, בכלום

גם , אף בלי כל ידיעה וכוונה, שיתכן שפיר להיות מעשה מצוה, הרי מזה כדברינו שאין זה כלל קשיא 29347 

צוה והיוצא מבעל מ, כי היוצא מצומח צומח הוא! והמעשה יהיה מעשה מצוה, שיכור ממש כשיכרות דלוט 29348 

 29349 וישא לוט, יוחנן שכל הפסוק הזה לשם עבירה נאמר´ להביא מאמרו של ר´ והוכרחה הגמ! מצוה היא

 29350 ויאמר שמשון אותה קח לי כי היא ישרה בעיני, את עיניו, ותשא אשת אדוניו את עיניה (ג"בראשית י)

בעד אשה זונה עד כי , את כל ככר הירדן, (ד"בראשית ל) וירא אותה שכם בן חמור, וירא, (ד"שופטים י) 29351 

 29352 .אלכה אחרי מאהבי נותני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושיקויי, כי כולה משקה, (´משלי ו) ככר לחם

אשר כל , כי הוא מבעלי מצוה הוא, כי איך תוכל לומר ודילמא הוא נמי לשם מצוה מכוין, רצה לומר 29353 

כ הרי איננו כלל מאותם "א, הרי כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמר, היוצא ממנו ממילא מצוה הוא 29354 

ומכאן אגב ! מעשיהם גם לעבירות מתהוים, אלא להיפך! המציאותיים אשר כמוהם מעשיהם כולם מצות 29355 

א הוא שיהיה לשם "וכבר אמרינן שא, כי הרי כל הפסוק הזה קרה לפני כמה שנים מקודם, הערה נוראה 29356 

 29357 .אלא ופושעים יכשלו בם, מצוה קמכוין

ו שבקומה של "למה נקוד על וי, תנא משום רבי יוסי בר רבי חוני? אניסעוד והא מינס ´ ומקשה הגמ 29358 

נפקא מינה דלפניא ? ל למעבד מאי דהוה הוה"ומאי הו, לומר לך שבשכבה לא ידע אבל בקומה ידע, בכירה 29359 

לא היו קוראים עליו , כי לולא היה שותה לפניא אחרינא, רואים מכאן, אחרינא לא איבעי ליה למישתי 29360 

זה כבר , אלא אחרי שלא שמר עצמו ולא שם לבו על מכשולו אשר קרה לו פעם אחד, לו בםופושעים יכש 29361 

כבר הוא מכת ופושעים , כבר הוא מכת אחרת לגמרי, וכבר הוא פושע גמור, הוציא אותו מכלל אונס 29362 

 29363 !יכשלו בם

 29364 אבל תלוי, דבר שאפשר אמנם לקרות, ש או תפילה"י אונס שינה איחר פעם אחד זמן ק"אדם אשר ע

ולא עשה כלום לשמור , שאם למחר שוב הניח עצמו לישן בלי כל זהירות, הדבר בהנהגתו למחרת היום 29365 

כי גם אתמול לא היה , הנה זו הוכחה ודאי ומגלה גם למפרע, עצמו שלא יקרהו כמו שקרה לו כבר אתמול 29366 

הלא כבר ? חראיך אתה מניח עצמך לישכב בלי כל פחד על למ, כי לולא כן, בכלל אנוס אלא פושע ודאי 29367 

ועל מה אתה סומך עכשיו לישכב בלי , הלא כבר הינך עלול על כך, נוכחת לראות פעם שלא הקיצות בזמן 29368 

 29369 !כ אתה פושע ודאי"הרי א, אין זה אלא כי לא איכפת לך באמת. כל שמירה

ל אמאי "א, ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא קמיה דמר שמואל חזייה דהוה עציב (7ז"ביצה ט) ´בגמ 29370 

ל אמאי עציבת "לשנה חזייה דהוה עציב א, ל סמוך אדידי"א, ל דלא אותיבי עירובין תבשילין"ת אעציב 29371 

הנה אם לפני שנה , לכולי עלמא שרי לדידך אסור, ל פושע את"א, ל דלא אותיבי עירובין תבשילין"א 29372 

 29373 !שע גמוראלא פו, כבר איננו מן השוגגים, ולשנה אחרי כן לא נזהר ושכח עוד פעם, שלמה שכח פעם אחת

עד כמה הוא מחפש עצות , ואמנם כי זאת באמת הבחינה האמיתית והמדידה על אדם אשר נפל פעם בחטא 29374 

אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא , מכשולים יכולים לקרות בכל אדם, ותחבולות שלא לשוב על קיאו 29375 

האיש הזה ודאי , רוזהיר הוא שלא ליפול עוד במכמורי היצ, אבל אם אחרי כן נקוט הוא בפניו, יחטא 29376 

האדם , להשתמר מכשלונות חדשים, אבל הנכשל פעם ולא משים על לב לשית עצות בנפשו, לאנוס יחשב 29377 

 29378 !אם גם באונס יעשנו! ל בכלל הפושעים"הזה הוא כבר ר

ואין לנו לשכוח כי לא ! כת הפושעים"הנהו כבר מ, ולא גדר עצמו מלשתות עוד פעם, אם בקומה ידע 29379 

 29380 ל אמרו עליו"ואשר חז! ה"א ע"הלא מדברים כאן על מחונך של א, ה קטלי קניאמדברים כאן על איז

ואין ספק כי עסק בתשובה כל ימיו על , ומצות אפה שקיים כל התורה קודם שניתנה (ט"י בראשית י"רש) 29381 

 29382 .אלא ופושעים יכשלו בם! ומעשיו כבר אינם לשם מצוה הוא קמכוין, ז נשאר על מצבו"ועכ, הפסוק הזה

הפכו פניהן ממזרח למערב ואמרו אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל ההיכל  (7א"סוכה נ) ל"אמרו חז 29383 

לא , בעיקר במקום פניתם, הדגישו החילוק בינם לאבותיהם, ואנו ליה ועינינו ליה מיחלות, ופניהם קדמה 29384 

תמר , מערבוהם פניהם ל, אבותיהם היו פניהם כלפי המזרח, אלא לאיזה רוח פונה ועומד, המעשה עיקר 29385 

שם ) זימרי זינה נפלו כמה רבבות מישראל, תמר זנתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים, זנתה וזימרי זינה 29386 

, תמר פניה כלפי מערב, אלא החילוק היה בעיקר בפנייתם, שניהם זינו, מעשיהם שוים היו, (בהוריות 29387 

צחק גדולה עבירה לשמה אמר רב נחמן בן י, וזהו אשר היוה כל תוצאותיהם, וזימרי פניו כלפי מזרח 29388 

אם פניהם כלפי , אלא שאם עשאה לשמה, מעשה עבירה הלא עבירה היא, (שם) ממצוה שלא לשמה 29389 

 29390 .אז גם עבירה יכולה להתהוות כמצוה שלא לשמה, מערב

בדרגתם הם , כ במצב של הכלל ישראל"כי ע! עיקר כל העיקרים הוא לאן פניו עומדים, הוא יסוד הדברים 29391 

, סוד הדבר הוא כי מעשיהם אם גם בשכחה, כלומר פניהם כלפי מערב, א כוח האלהיאשר סוד מעלתם הו 29392 



כי בה , כי זהו סוד נפש הישראלית, אף גם למצוה מן המובחר, מתהוה ממש למצוה, גם בתוקע לשיר 29393 

ברם במצב של , מתעבד למציאות של מצוה ממש, גם בבלי דעת, כל הבא בתוכה אם גם בשכחה, ובקרבה 29394 

אף מצוות ממש נעשים , שם כבר להיפך, במצב של פניהם כלפי מזרח, לשם עבירה נאמר כל הפסוק הזה 29395 

 29396 !לעבירות

כי שכחה והתוקע , רב ההבדל בין שלא לשמה לבין שכחה, ובזה נבוא לראשית דברינו בענין שלא לשמה 29397 

ובמצב ההוא ודאי כי גם בבלי דעת , שם הרי המדובר במצב של פניהם כלפי מערב, לשיר וכדומה 29398 

דברים אשר אף מוציאין את , באופן של לשם כבוד וכדומה, לא כן שלא לשמה, תעבדות הן למצוותמ 29399 

במצב , כבר העמיד עצמו לרוח ומגמה אחרת לגמרי, שהעתיק עצמו מכל מעמדו באמת, האדם מן העולם 29400 

 29401 .הוכבר ודאי צריכים להיתר מיוחד על מצב זה של שלא לשמ, זה כבר לא תדע מה יהיו תוצאות הדברים

שמתוך שלא , לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, ל הקדושים"וזהו שחידשו לנו חז 29402 

כי , הם התירו והבטיחו לנו, ל הקדושים ביודעם סוד סגולתה של תורה ומצוות"חז, לשמה בא לשמה 29403 

ותיו יראה איך שמכל מצו, אדם השם אורחותיו ומכיר את עצמו, ס מתוך שלא לשמה יבוא ללשמה"סוכ 29404 

פחד ורעדה תאחזנו לאדם להתבונן על מצבו , ל עבירות חמורות"מכולן מתעבדות ר, ואף הגדולות שבהן 29405 

 29406 .(דעת תורה)  !ישמרנו´ ה, ומעמדו לאן פניו פונות

 29407 

 29408 מאמר תכו

 29409 .(´ה ג"דברים כ) ארבעים יכנו לא יוסיף פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך

ומהלכה זו יוצאים , הרי הוא כאחיך, ונקלה אחיך לעיניך, בענין חייבי מלקות, (ג"מכות כ) ´מצינו בגמ 29410 

הרי מבהיל הענין , ל מזה שחייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן"עד שלמדו חז, כמה הלכתא גבירתא 29411 

עד , מנקהו ומטהרהו מכל סיג וחלאה, איזה מצרף ומזכך הוא לאדם, לראות מהו סוד העונש של תורה 29412 

לא נשאר , וכיון שנלקה הרי הוא כאחיך, י העונש של מלקות"חמור כמו כרת מסתלק ועובר ממנו עשדבר  29413 

הרי הוא כאחיך ממש כמו שהיה , ואף זכר משהו לא נשאר, הכל עבר ואיננו, בו שום שמץ משהו מהחטא 29414 

 29415 .קודם החטא

נתבונן נא ונראה , ´איזה סוד של רחמים וחמלה הם משפטי ה, ´מזה נוכל להתבונן להכיר מהו סוד ה 29416 

ואף אחרי קבלו את , א בגניבה או בחטא אחר לא ינקה מזה לעולם"הרי מי שחטא פ, ע"במשפטי אוה 29417 

אין , שלאחר קיום המשפט בו, הוא´ סוד משפטי ה, ונרשם הוא ברשימה מיוחדת, עונשו לגנב יחשב 29418 

ואיך הוא , מעולם צריך הוא לצאת מהמשפט והעונש נקי וטהור כאילו לא חטא, להשאר אף זכר מהחטא 29419 

כ עד שאין כלל זכר במציאות "שמנקים ומזככים את האדם מחטא כ, ´משום שזהו הסוד של משפטי ה? כן 29420 

כיון שנקלה הרי הוא , עבר ובטל מן העולם, משום שאינו כבר במציאות, אסור להזכיר לו החטא, מחטא 29421 

 29422 .כאחיך

 29423 ל"אמרו חז, כמו שהוא משפט, ורחמיםאין לך עוד יושר חסד , על דדך זה צריך להבין את סוד המשפט

כך התורה משפט לפניה , משל למטרוניתא זינין מלפניה וזינין מלאחריה והיא באמצע (´ג´ ר ל"שמ) 29424 

הרי לנו איזה יסוד של חסד , האם יש לחלק בין חסד ורחמים למשפט, ומשפט לאחריה והיא באמצע 29425 

וכי יש לנו ציור בחסד ורחמים יותר , שממנו מתהוה ונעשה הרי הוא כאחיך ממש, ורחמים הוא משפט 29426 

 29427 .מזאת

נקמה ועונש זהו משפטי האומות שאינם , חלילה וחלילה לחשוב כן, לא נקמה ועונש, ´זהו סוד משפטי ה 29428 

ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה , לא כאלה חלק יעקב, יודעים ממשפט 29429 

שזהו הסוד , ישרות אני נותן לכם, אתה כוננת מישרים (´א´ ר ל"שמ) ל"ואמרו חז, (ט"תהלים צ) עשית 29430 

 29431 .ישר כמו ישרות עצמו, סוד של ישרות בתכלית, ´של משפטי ה

קודם החטא שהיה האדם ישר , הוא המיישר הדורים, סוד המשפט הוא סוד של ישרות יותר גדולה 29432 

 29433 בבחינת מעלה נומי שנתהוה קלקול, לאחר החטא לאחר שנתקלקל, היה מכניס בקרבו רק ישר, בתכלית

לזה , בכדי ליישר את האדם ולעשותו ישר בתכלית, וכבר צריך לסוד של ישר יותר גדול, (7´קדושין ל) 29434 

הוא , י שהוא מכניס בקרבו את סוד המשפט"שע, שהוא סוד של ישרות יותר גדולה, ´ניתן סוד משפטי ה 29435 

 29436 .´וזהו סוד משפטי ה, כליתישר בת, כיון שנקלה הרי הוא כאחיך כאחיך ממש, נעשה ישר בתכלית

שנקודה זו של צידוק הדין היא מעיקרי , הרי מתברר מזה פשוט, ומעתה כשאנו מבינים כך את סוד המשפט 29437 

כ נמצא שכל "א, ליישר את האדם מקלקולו, מכיון שכל סוד המשפט אינו אלא סוד של ישרות, המשפט 29438 

הרי נשאר מכל המשפט רק סתם , וק הדיןשבלתי ציד, יסוד המשפט נבנה רק על יסוד זה של צידוק הדין 29439 

והרי פשוט שמרשיע את עצמו היא , ע"אין זה אלא משפטי אוה, ´וזה אינו כלל ממשפטי ה, עונש ונקמה 29440 

הראשונים מיד כשאירע להם דבר מה חפשו , מזה נבין כל הסוד של מידה כנגד מידה, עיקר נקודת המשפט 29441 



הרי צריכים למצוא את המידה כנגד , מצדיק את הדיןשכיון שעיקר היסוד הוא , את המידה כנגד מידה 29442 

 29443 .מידה

´ ל כאשר לא שמעת בקול ה"א, כששאל שאול את שמואל אם ילך למלחמה, (´ו ז"אמור כ) ר"איתא במד 29444 

אמר אי ערקת את , ל מיערק"א, גם את ישראל ביד פלשתים´ ויתן ה, ולא עשית חרון אפו בעמלק 29445 

כיון , י עמי במחיצתי"אר, מהו עמי, מחר אתה ובניך עמי, ואם אתה מקבל עליך מידת הדין, משתזיב 29446 

, אמר לי למחר את נחית לקרבא ונצח, ל אבנר ועמשא מה אמר לך"א, ששמע את דברי שמואל נתיירא 29447 

ה "ל באותה שעה קרא הקב"אר, נטל שלושה בניו ויצא למלחמה, ולא עוד אלא בניך מתמנין רברבין 29448 

בנוהג שבעולם אדם הולך לבית המשתה אינו מוליך , אתי בעולמיש ואמר להם בואו וראו בריה שבר"למה 29449 

נוטל בניו עמו ושמח על מידת הדין שפוגעת , וזה יוצא למלחמה ויודע שנהרג, בניו עמו מפני מראית העין 29450 

 29451 .בו

סוד הצירוף והזיכוך שמשיגים , זה הוא הסוד של הכלל ישראל מאשר הם יודעים את סוד המשפט 29452 

כאילו לא היה , מחיצתי ממש, עמי במחיצתי, י הוא כאחיך מחר אתה ובניך עמיכיון שנקלה הר, ממשפט 29453 

וסוד זיכוך זה אינו יוצא אלא דוקא מזה שמקבל עליו את מידת , הכל עבר ממנו נטהר מהכל, שום דבר 29454 

דעת חכמה ומוסר )  .והרי באמת שמח על מידת הדין שפוגעת בו, ממה ששופט ומרשיע את עצמו, הדין 29455 

 29456 .(ה"ל´ ב מא"ח

 29457 

 29458 מאמר תכז

 29459 .(ג"ה י"דברים כ) לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה

כל בריות שבים אם עשה מעורן , ל"ב ז"והרע, מפני שהוא בורח ליבשה, כל שבים טהור חוץ מכלב המים 29460 

אין אחד מהם בורח ליבשה , לפי שכל שאר בריות שבים, חוץ מכלב המים, כלים אין מקבלים טומאה 29461 

ואם עשה כלי מעורו מקבל , הלכך הוי בכלל עורות היבשה, אלא כלב המים בלבד, תםכשבאים לצוד או 29462 

שמשפט האדם , מה שיש להתבונן מכאן להאדם המשכיל הוא, (ג"ז י"כלים י) ל"ע עכ"טומאה והלכה כר 29463 

 29464 !וזה נורא ואיום, לא על מהותו הראשונית אלא מגמתו ופנייתו, ודינו הוא על נטייתו

הרי לבסוף , וכשהוא פורש ליבשה בגלל נסיבות שונות, הם אווירו ומקומו חיותו הים והמים, הכלב הזה 29465 

אבל בגלל רגע אחד של התחמקות והשתמטות , בעל כרחו מוכרח לשוב לאווירו ומקום חיותו אל הים 29466 

אף שהיבשה זרה , והוא מקנה לעצמו את החומרות ודין בריה של היבשה, ממקור חיותו מתקפח כל ערכו 29467 

 29468 .טבעולכל מהותו ו

מה נורא וחמור הוא דינו של האדם המשכיל בעל יתרונות , ל היא לשבר אוזננו שנעיין ונבין"הדוגמא הנ 29469 

באוירה , יש שהאדם שקוע בים התלמוד, ה בעיקר על נטיותיו ומגמותיו"שהוא נידון לפני הקב, רוחניים 29470 

, בעפר רגלי החכמיםוהוא מתאבק , אמות ההלכה הברורה´ בחוגם של ד, של תלמידי חכמים וצדיקים 29471 

ויש שעוברת עליו רוח קנאה ותמהון לבב על , ז"ובכל זאת אם נטיותיו הן לחיי העוה, ש"באהלי תורה ויר 29472 

, לרשות הרבים של החולין, וכל מחשבותיו נוטים מעבר לגדר הקדושה והטהרה, המצליחים בשוק החיים 29473 

 29474 .אההרי איש כזה נידון לפי בריחתו הפנימית הנפשית והוא מקבל טומ

אבל אם בפנימיות נפשו יחוג וינוע , פ שלמעשה הוא נשאר יושב ומחובר לאהלי הטהרה והתורה"ואע 29475 

הריהו נידון על , ומהרהר ונדמה לו ששם ברחובות האושר והכבוד והתענוג, ומהסס באושר תורתו ויראתו 29476 

 29477 .והוא נעשה בזוי בהרהורים אלו לפני המקום, ז"קנאתו וגעגועיו ותאות חשקו לעוה

והוא , איפה ואיפה קטנה וגדולה, ל את הלאו שלא יהיה לך בכיסך אבן ואבן"כמו שחושב רבינו יונה זו 29478 

כי הלב , ולא הונה ולא מדד בהם, פ שלא השתמש במידות המושחתות האלה למעשה"עובר על לאו זה אע 29479 

ם מפני והשנית כי אבן ואבן תועבת הש, ל"המכיל והמחזיק בקרבו מידות אלו אין לשם חפץ בו וזה 29480 

 29481 כ האדם נתעב על כוונת לבו הרעה ומידותיו הרעים"א, פ שלא חטא בהן"שנתכוון לעשות בהן עוול אע

 29482 .(´משלי כ)

, אף שאינו מבצע אותן למעשה, ה בגלל תאות לבו המקננת בו"הרי האדם עלול לפעמים להמאס על הקב 29483 

הנטיות והקנאה בכל אלה  ולעקור מקרבו את כל, ועל זה צריך האדם לשים את לבו להוכיח את עצמו 29484 

ולא כן הוא אין , שכביכול הם המאושרים והמצליחים והנהנים, שעומדים מחוץ להיכלי התורה והיראה 29485 

 29486 .ואין הצלחה כהצלחה במעלות הקודש ונתיבות יה, אושר כאושר הנפש

בכל  ,שלמעשה אינן מועילות אותו במאומה´ ואפי, ויש לו להאדם לפחד עד מאד מפני נטיותיו הנסתרות 29487 

שלא יופסק דינו כדרגת אדם מן השוק העומד מחוץ , זאת צריך התאמצות יתירה להשתחרר מנטיות אלו 29488 

ומתהלך , ומטייל במימי התלמוד והדעת, אמות של הלכה´ ואף שהוא מסתגר בד, למשכנות התורה והיראה 29489 

טיות שדינם קשה בכל זאת ידע נא הוא עלול להכשל חלילה בהרהורים ונ, ומבקשיו´ בין חכמים דורשי ה 29490 



ובדרך לימוד המוסר , וטוב ויפה לשעבד כל אלה הנטיות ולכוונם למקור מים חיים משיבים נפש, מאד 29491 

 29492 .(תורת הנפש)  .וההתעמקות בנקיון הדעת אפשר להזדכך ולהיחלץ

 29493 

 29494 מאמר תכח

תן אלהיך נו´ אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה 29495 

 29496 .(ו"ה ט"דברים כ) לך

נוסף ) הבטיחה לנו התורה אריכות ימים, ולמה דוקא בלאו זה של איסור מעשה תרמית במשקל ובמידות 29497 

, ת זו משאר הלאווין"ובמה שונה מצוות ל, (ת"א שילוח הקן ות"על שלוש מצוות עשה של כיבוד או 29498 

שלאו זה , והרגשתי להסביר הענין? ת זו נזכה לאריכות ימים"שהתורה מעודדת אותנו שבגלל הזהירות בל 29499 

ובכל שעה ובכל רגע מזדמן לו נסיון של , הוא כולל ומקיף כמעט כל חיי האדם הלהוט לחזר אחר פרנסתו 29500 

אם להיות מדייק בדיוקים דקים מן , איך אוכל להחזיק מעמד בחיים, להיות מורה היתר לעצמו לומר 29501 

 29502 ?פרנסתי מה תהא עליה, תורה בנידון זה אם אשמור כל אזהרותיה של, הדקים במידות ובמשקלות

רק , י הנהגה כשרה ישרה והגונה באופן מוחלט"ע, י זהירות זו"שדוקא ע, ק והבטיחה"ולכן הזהירתנו תוה 29503 

ללא , נזכה לחיים ארוכים וטובים לחיי מנוחה ושלוות המצפון, שלמות המשקל והמידות, י שלמות כזו"ע 29504 

ל "י ז"ל שנתכוונו הדברים למה שראיתי ברש"ות! את חיי האדםמוסר כליות ומרדות הלב העלולים לקצר  29505 

ואל תאמר אם לא אגזול , ל"ועשה טוב שכון ארץ ורעה אמונה וז´ בטח בה (ז"תהלים ל) ´בפירושו על הפ 29506 

ורעה אמונה תאכל , ועשה טוב ואז תשכון ארץ לאורך ימים, או אתן לעני צדקה במה אתפרנס, ואגנוב 29507 

 29508 .ל"ה לסמוך עליו ולעשות טוב עכ"אמנת בהקבותתפרנס משכר האמונה שה

, באמונה זו תזכה לחיים ארוכים, ה שהוא משפיע לכל מאמיניו"היינו שהאמונה העמוקה בחסדיו של הקב 29509 

ולכאורה הלא העניו , (´תהלים ט) וכן אמר הכתוב לא שכח צעקת ענווים, ואף שזה נראה לך כנגד ההגיון 29510 

ברם שתיקתו וכבישת ? ומהי צעקת ענווים, ע חרפתו ואינו משיבוכל גדולתו ומדרגתו ששומ, אינו צועק 29511 

ההתלבטות הנפשית שהעניו מתחזק ומתגבר , הקול של הדממה הדקה, רוחו למשמע חרפתו זוהי צעקתו 29512 

, ה שוכח"אין הקב, שתיקה זו קול דממה דקה זו עולה ובוקעת רקיעים עד כסא הכבוד, להבליג על בזיונו 29513 

ה שוכחו לעולמים ומגין עליו בכל "בגלל אלה אין הקב, הכאב במעמקי הנפש בגלל מדרגתו זו של כבישת 29514 

 29515 .עת מצוא

שראיתי מי שגדלו , ואני כותב זאת לדורות, ל"כתב באר הגולה וזה (ח"שמ´ ריש סי) ובחושן משפט 29516 

, ולא הותירו אחריהם ברכה, והעשירו מן טעות שהטעו את הגויים ולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיון 29517 

גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעולליהם , אשר קדשו השם והחזירו טעות הגויים בדברורבים  29518 

 29519 .ל"עכ

והם היפוך תאוה , בטחון והסתפקות המה כללים לכל המידות הטובות, (´פרק ג) ל באבן שלמה"א ז"והגר 29520 

לבו טוב במידת ומי ש, ומי שהוא מחוסר בטחון אין התורה מתקיימת בידו, ועיקר הכל הוא הבטחון, וחמדה 29521 

ז בא לידי קנאה ושנאה "שעי, שעובר עבירות חמורות הוא יותר טוב ממי שמחוסר בטחון´ אפי, הבטחון 29522 

 29523 .שכל זה אינו אלא לעשות לו שם, ח"פ שעוסק בתורה ובגמ"אע

מה חדלים , שהאמונה האמיתית היא מה שהאדם מפתח ומשכין בנפשו, ל הוא"והרעיון היסודי שבכל הנ 29524 

ומה רבות הן המשימות השמימיות הצפונות והמוכנות לו לאדם בהיותו , י האדם עלי אדמותוקצרים הם חי 29525 

בנידון ´ י שמירת המצוות של תורתנו הק"אדם כזה בודאי שימצא לו את דרך האושר האמיתי ע, עלי חלד 29526 

א והו, י שמירה זו הוא שומר על שלוות נפשו"וע, ´אבני מידות ומשקל וכדו, המשא ומתן עם בני אדם 29527 

, מוסיפה ימים´ שיראת ה, והתורה משמיעה לנו עצה טובה בדוקה ומנוסה, מאריך באמת ימיו ושנותיו 29528 

 29529 .(אור הנפש)  .והימים הם שלמים וטובים

 29530 

 29531 מאמר תכט

 29532 .(ז"ה י"דברים כ) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

אל  (ב"תהלים ל)ב  זה שאמר הכתו, וכך פתח רבי תנחומא בי רבי אייב, ל"וז (.´ב ג"בפסיקתא י)א  אית 29533 

אל תהיו כסוס , ה אומר לישראל"הקב, תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרוב אליך 29534 

והוא עוקם צוארו , אדם הולך ליתן עליו תכשיטים או ליתן לו מאכל, מה עסקו של סוס, שאין בינה בו 29535 

כשתכנסו לארץ היו זכורים לפרוע לטוב , הי בכם בינהואתם אל תהיו כן אלא י, וכן אף הפרד, ומבעטו 29536 

לא תתעב , בין טוב ובין רע אחיך הוא, כי אחיך הוא? למה, כיצד אל תתעב אדומי, טובתן ולרע את רעתן 29537 

אבל עמלק זכור את אשר עשה , בין טובים בין רעים עשיתם אצלם כמה שנים, מצרי כי גר היית בארצו 29538 

 29539 .לך עמלק



, אבל אין אנו יודעים כי יש גם הבדלה בין העמים עצמם, דלה בין ישראל לעמיםיודעים אנו כי יש הב 29540 

וחסרון אחד לכולם מה שלא , ל חביב אדם שנברא בצלם"מה שאמרו חז, עמים אלה שגדלות אחד להם 29541 

, הבדלה בין אומה אחת לחברתה, עמים אלה לא נאמר בתורה מפורש שום הבדלה אצלם, קבלו את התורה 29542 

אין זו הבדלה בין האומות אלא , אויים לשבח באומה אחת מה שלא נמצא בשאר האומותאם יש דברים הר 29543 

 29544 .הבדלה בין הנהגות

ל וגילו לנו כי הבדלה גדולה "ובאו חכמינו ז, הבדלה נפשית לא נראה בתורה, אבל הבדלה עצמית ביניהם 29545 

שכל האומות מותרים  הבדלה זו ניכרת בהלכה זו, ובין כל האומות לאומה של עמלק, יש בין אומה לאומה 29546 

ואצל עמלק נאמר זכור את אשר , ´ובמצרי ואדומי נאמר דור שלישי יבוא להם בקהל ה, ´לבוא בקהל ה 29547 

 29548 .כי מחה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים, עשה לך עמלק

כי החסרון של , אבל עמלק מחולק גם מהם, גם שבעה אומות מחולקים המה בהלכותיהם משאר האומות 29549 

עליהם נאמר , אבל מגדר יראה לא נתרוקנו לגמרי, מפני שהם אדוקים בעבודה זרהשבעה אומות הוא  29550 

, וכן אמרה רחב כי נפלה אימתכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, בתורה נמוגו כל יושבי כנען 29551 

עד שבא מרחוק להלחם עם , נתרוקנה היראה מעם זה לגמרי, ועל עמלק אמרה תורה ולא ירא אלהים 29552 

 29553 .חילוק פנימי זה חובה היא שכל ישראל יבינו אותו, ר כל הנסים והנפלאות הגלוייםישראל אח

כי אפילו אם יקיימו העמלקים את , יראה זו המחלקת בין שאר האומות לעמלק אינה יראה של קיום המצות 29554 

י קיום המצות עוד לא יצאו מהכלל לא ירא "ע, שבע מצות שלהם אינם יוצאים מדין מחה תמחה שלהם 29555 

שאפשר , קיום המצות שלהם הוא דבר חיצוני, כי עמוק עמוק הוא ריקנות היראה שלהם, ב עליהםהכתו 29556 

אבל בפנימיות נפשם אין , כמו שאמרו על הכתוב וחסד לאומים חטאת, לקיים אותם בשביל סיבות שונות 29557 

 29558 .ולכן ניטלה זכות המציאות שלהם בעולם, בהם יראה כלל

כי אין , כי אז לא שייך לומר לא ירא על אומה שלמה, ת האדםחסרון יראה זה אינו דבר התלוי בבחיר 29559 

כי אם האבות לא היו , כ שלא היה אפשר לומר זאת על הדורות שאחריהם"וכש, הבחירה של כולם שוה 29560 

ואצל עמלקים , אלא יראה זו ענין טבעי הוא לשאר האומות, יכולים בניהם להיות יראים גדולים, יראים 29561 

לכן דין אחד , בע זה ענין עמוק בנפשותם עד שאין בכוחם לשנות אותו לטובהט, הטבע הוא להיות לא ירא 29562 

וחובה עליו להעמיק חקר ולחלק , גם עומק פנימי זה אפשר לאדם להבין, הוא לאבות ולבנים אחריהם 29563 

 29564 .ואם אינו מחלק ביניהם הרי הוא כסוס כפרד אין הבין, בהנהגתו בין מצרי ואדומי ובין עמלקי

וכן היא , כפי האפשרות היותר עמוקה, אלא גם בין רע לרע ביותר, מבדלת בין טוב לרעבינה זו אינה רק  29565 

לא היה עליו , לולא בא עמלק להלחם עם ישראל בעת ההיא, יורדת ונוקבת עד התהום של רע המוחלט 29566 

עד שנעשה הדבר לטבע בו ולדורות , הוא בבחירתו הרע קנה בנפשו את לא ירא הזה, הדין של מחה תמחה 29567 

ירושה שאינה פוסקת , כי ירושה היא להם מאביהם הראשון, טבע שאין שום איש יכול לשנותו, יושאחר 29568 

 29569 .ישראל יהא בכם בינה, ה לישראל"גם על עומק זה אמר הקב, לעולם

ואחד מן הראיות על , ל האריך לבאר כי כפית טובה היא מידה היותר גרועה מכל המידות כולם"ר ז"אדמו 29570 

כל המידות הרעות הנמצאות בעולם הוא מבית , ה סמל של מידות רעותזה הביא מבלעם הרשע שהי 29571 

וכמו שמבאר , כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של בלעם הרשע, (´אבות ה) ש"כמ, מדרשו 29572 

כי כל מהותם ועצמות הלימוד שלמדו מבלעם הרשע היה עין רעה ורוח גבוהה , רבינו יונה שם בפירושו 29573 

 29574 .ש"כלולות כל הרעות ואם רבו חלקיהן עיובהם היו , ונפש רחבה

שאילולא אברהם , השוינו שנינו להיות כפויי טובה, ואחר כל ההשחתה של מידות רעות אמר בלעם לבלק 29575 

ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכור אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ´ שנא, לא היה בלק 29576 

ואילולא יעקב אביהם לא עמדתי , בני בניו של לוטואתה מ, ואילולא אברהם לא פלט לוט מסדום, ההפכה 29577 

 29578 .(תנחומא) ואילולא אבותם אני ואתה לא עמדנו בעולם, שלא זכה לבן לבנים אלא בזכות יעקב, אני בעולם

הפריע לו מידה של כפית טובה , לאחר כל המידות רעות שהיה לו לבלעם וגם לימד והשריש אותם בעולם 29579 

, אלא טובה שקיבלו אבותיו מאבות שלהם, ובה שקיבל הוא עצמו מהםולא על ט, בחפצו לקלל את ישראל 29580 

דבר זה מלמדנו כי , י זכות רוחני"אלא טובה המובן בשכל ובא ע, ולא טובה הנראית לעין מנותן למקבל 29581 

 29582 .מדה של כפית טובה גרועה מכל המידות הרעות שבעולם

הפסיקתא מסוס ופרד הוא מה שאדם כי הדוגמא שהביא , י חסרון בינה"מידה רעה זו אדם מגיע אליה ע 29583 

ה אתם אל תהיו "ז אמר הקב"וע, והוא עוקם צוארו ומבעטו, או ליתן לו מאכל, הולך ליתן עליו תכשיטים 29584 

כי בינה , כשתכנסו לארץ היו זכורים לפרוע לטוב טובתו, אל תהיו כסוס ופרד אלא יהא בכם בינה, כן 29585 

לפי , ערכה וחשיבותה, כמותה ואיכותה, מגיעה לולהכיר את מהות הטובה ה, ודעת נחוצה להכרת טובה 29586 

 29587 .המצב והזמן

הנה המצרים הלא הם , ומה נפלא הוא לראות עד כמה כוחה של בינה להשפיע על מידת הכרת טובה 29588 

והעניק להם כסף וזהב מכל הארצות אשר , שכפרו בטובה של יוסף שהצילם ממות בשבע שני הרעב 29589 



, ותחת כל טוב הגדול הזה אמרו הבה נתחכמה, ות מזמן ההואעד שאוצרות גדולים נשארו לדור, מסביב 29590 

, ולא מצאו סיפוק נפש לעצמם עד שהוציאו מחשבתם למעשה, חשבו מזימה על בניו פן יפרוץ פן ירבה 29591 

, כל עבודה שעשו עמהם היתה בכוונה תחילה להכביד העול עליהם, ושיעבדו את עם ישראל בעבודת פרך 29592 

 29593 .תחת לבנים שמו אותם בבנין, דיהם רחצובדם יל, גם בניהם השליכו בנהר

ואם הדעת מחייבת לפרוע לטוב טובתן , היש קץ לקושי השיעבוד של מצרים יום אחר יום שנה אחר שנה 29594 

התורה , לא כן היא דעת התורה, היה עם ישראל צריך לשלם להם כפועלם הרע מידה במידה, ולרע רעתן 29595 

, שהיה לישראל אחר היותם מעונים ומדוכים אצלםאת האכסניא בשעת הדחק , מצאה את צד הטוב שבהם 29596 

 29597 .כי גר היית בארצו, פ שראוי והגון לזה"וציותה לא תתעב מצרי אע

אושר , ´אלא גם על המעשה של היתר לבוא בקהל ה, אזהרה זו לא רק על שלילת התועבה בלב נאמרה 29598 

ל אמרו "עם זה שחז, לה זוגם זה ניתן להם בשביל טובה קטנה וד, אושר הנצח של עם ישראל, היותר גדול 29599 

כי השש מאות רכב בחור שלקח פרעה לרדוף אחרי בני ישראל היו מהיראים , עליהם טוב שבמצרי הרוג 29600 

בין טובים ובין רעים מפני שכמה שנים עשיתם ´ עם זה התירה התורה לבוא בקהל ה, (מכילתא) שלהם 29601 

 29602 .אצלם

דורש ´ הבינה שה, ישראל צריכה להיות כןאלא שדעת , כי לא רק שדעת תורה כן היא, החידוש בזה הוא 29603 

ועמלק מחה , המצרי לא תתעב כי גר היית בארצו, שיבינו כי אין המצרי דומה לעמלק, מעם ישראל היא 29604 

ואם לא יבינו עם , שלא יאמרו זו בהמתו של עמלק, אפילו בהמה שלו לא תשאר בחיים, תמחה את זכרו 29605 

בהם את האדם וביותר ´ ו כוחה של בינה ודעת שחנן הזה, ישראל את זאת הרי הם כסוס כפרד אין הבין 29606 

 29607 .(תורת אברהם)  .את עם ישראל

 29608 

 29609 מאמר תל

 29610 .(ז"ה י"דברים כ) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

וכמו כן אין , אלהיך תירא´ כי ענין היראה אינו רק מצות עשה של את ה, מה שראוי ללמוד מזכירה זו הוא 29611 

אין לנברא זכות , אלא יראה היא ענין של בריאה, ש עבוד מיראה"התורה כמ היראה רק עצה לקיום 29612 

 29613 .להמצא בלתי אם הוא יודע שהוא נברא

מראים הם כי , י יסוד קיומם ואופן גידולם וסדר תועלתם"ע, כל הנבראים מראים לעין כל כי נבראים המה 29614 

ארץ שומר את תפקידו בלי כל נברא מצבא השמים וצבא ה, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם 29615 

מפני כוח הבחירה , אחד נמצא בעולם שלא ניכר בו שהוא נברא והוא האדם, שינוי כל שהוא כל ימי קיומו 29616 

, אם אין לאדם יראה, העצה היחידה לזה היא היראה, זהו דבר הסותר את עצמו, נברא ובוחר, שיש בו 29617 

 29618 .ואין לו זכות להתקיים בעולם, םגרוע הוא מכל הנבראי, כלומר אותה הכרה ראשונה שהוא נברא

וגם במצב , לא ירא לבוא להלחם עם ישראל, שאחר כל הנסים ששמע וראה, זה היה הענין של עמלק 29619 

אינו , אינו יודע כלל שהוא נברא, זהו סימן של העדר היראה לגמרי, שאינו נוגע לו ולעמו כי רחוק היה 29620 

 29621 עליהם´ כמה רחוק הוא משבעה האומות שנא ,רואה ואינו שומע אותה מציאות החיה של נסים גלויים

, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, וכי נפלה אימתכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, (´יהושע ב) 29622 

מזיקים המה , נברא הירא מבוראו, כי זכר של נברא נראה בהם, שבעה אומות אלה אין למחות את זכרם 29623 

 29624 .ל דין מחיה אין עליהםאב, בחייהם לכן אי אפשר להניחם בחיים

יש להם , ל מנהג אבותיהם בידיהם"ם שבחו"עכו (7ג"חולין י) ש"כמ, כ"שאר האומות שאין הזיקם גדול כ 29625 

כבר יש לו , אף כי גלויים היו ורבים לאין מספר, כי מי שיש לו אוזן לשמוע מעשה נסים, גם הזכות לחיות 29626 

ובכן קרוב הדבר , מידה שתזרזהו לקיים מצוותיוואף כי עוד אין לו הכרה זו ב, הכרה שיש בורא בעולם 29627 

, תלמידו של עמלק, לא רודף ראשון כעמלק אלא רודף שני, שגם הוא יהיה בין הרודפים אחר עם ישראל 29628 

 29629 .קרך על אחרים, ל אשר קרך בדרך"ש חז"כמ

פ "אע, בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה, משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה 29630 

, כ אסור"אבל להורידו ג, לכן אין מעלין אותו, (י"מובא ברש, פסיקתא) נכוה הקרה אותה בפני אחריםש 29631 

, ע כיון שהוא מחובר אל החיים"יש לו אפשרות להיות גם מחסידי אוה, כי יש הכרה בלבו שהוא נברא 29632 

ו אפילו על אסור שיזכר שמ, אין צל של יראה בקרב לבו, לא כן הוא עמלק, יראה טמונה בעומק נשמתו 29633 

 29634 .כי נברא הוא, גם הדומם שבבריאה חשוב הוא ממנו, בהמה וחפץ

שנאה עד , זכירה של שנאה תמידית ללא ירא אלהים, לזכור את מעשה עמלק, ובכן זוהי המצוה של זכור 29635 

ש שלוש מצוות נצטוו "כמ, ואם המעשה של מחית עמלק תלויה בכניסה לארץ, כדי מחיה גמורה מן העולם 29636 

אבל זכירה של , (ב"א ה"פ) ם בהלכות מלכים"כמו שפסק הרמב, (´סנהדרין כ) תן לארץישראל בכניס 29637 

אסור להסיח הדעת מדבר , לא רק מצוה של זכירה אלא איסור לשכוח לא תשכח, שנאה היא מצוה לדורות 29638 



, מסיח הוא דעתו מיסוד האמונה, כי המסיח דעתו משנאה ללא ירא אלהים, ´כמו שאסור לשכוח את ה, זה 29639 

 29640 .אה שיש אפשרות להיות נברא בלי הכרה ראשונה זוומר

כי אם לא היתה להם יראה כלל , ובכן טעות היא השקפת העולם על רשעי ישראל שאין להם יראת שמים 29641 

, אלא גם רשעי אומות העולם יש להם יראה בלבם פנימה, ולא רק רשעי ישראל, לא היו חיים בעולם 29642 

יראה בתור עצה לקיום המצוות , ר להם הוא מעלת היראהומה שחס, ובשביל זה מגיע להם זכות החיים 29643 

אבל היסוד של יראה , ולכן רשעים המה, אלהיך תירא´ ולרשעי ישראל תחסר גם מצות את ה, חסרה להם 29644 

 29645 .נמצא בכל אדם

ואם נמצא איש , אין אדם בעולם שאין לו יסוד זה לכל הפחות במידה זו שיכיר שהוא נברא ככל הנבראים 29646 

מצוה זו , ומצוה הוא לשנוא אותו בלי היסח הדעת, מזרע של עמלק הוא, גם הכרה זו בעולם שחסרה לו 29647 

ל שגדלות ישראל ושפלותם תלויה "אומרים עליה חז, של זכור לשנוא את עמלק בשביל שלא ירא אלהים 29648 

 29649 .בה

, מדבר כנגד ישראל, זכרוניכם משלי אפר לגבי חומר גביכם (ג"איוב י)ב  זה שאמר הכתו, איתא בפסיקתא 29650 

כי מחה אמחה , תמחה את זכר עמלק, ה אני מצוה לכם שתהיו מזכירים שנים זכרונות"שאמר להם הקב 29651 

ואם , אם זכיתם לזכור אותם הרי אתם בניו של אברהם שהמשיל עצמו כאפר, משלי אפר, את זכר עמלק 29652 

דם של הוו יודעים שאני מחזיר אתכם לשיעבו, אין אתם זוכרים אותם וקוראים זכירות אלה בכל שנה 29653 

 29654 .(ב"פרשה י) בחומר ובלבנים´ כענין שנא, לגבי חומר גביכם, מצרים

או לחזור לשיעבוד , או להיות מבניו של אברהם אבינו, שני קצוות אלה הרחוקים זה מזה מרחק רב 29655 

אם יודע הוא האדם שאי אפשר לחיות בלי ! מפני שזהו יסוד האדם, תלויים המה במצות זכירה זו, מצרים 29656 

הרי הוא מזרעו של , ותכלית שנאה עד מות הוא שונא למי שחסרה לו הכרה זו, פ"זו לכההכרה ראשונה  29657 

אברהם הכיר כי אין לו משלו , רחוק הוא מאברהם מרחק גדול, אברהם אבינו שאמר ואנכי עפר ואפר 29658 

, כל צדקתו שקיים התורה עד שלא ניתנה, כל חכמתו שהכיר את בוראו בן שלוש שנים אינה שלו, כלום 29659 

הכל מתנה הוא , נסיונותיו ומידת חסדו הגדולה, ו שעל ידה נקראו ישראל מאמינים בני מאמיניםאמונת 29660 

 29661 .מאת הבורא

אלא הכל , שבעניני רוחניות בזולת סייעתא דשמיא עיקר העבודה היא של האדם, לא כמו שאנו חושבים 29662 

חו בך ותלמדם חוקי כמו שאנו אומרים בעבור אבותינו שבט, עניני גשמיות ועניני רוחניות, הוא מתנה 29663 

זהו הביאור של עפר , בכל הרגישו כי יד השם עשתה זאת, כל עבודתם כאפס היתה בעיני עצמם, חיים 29664 

אבל מיוצאי חלציו אנחנו אם זוכרים , ורב הדרך לפנינו כדי להגיע אליה, למדרגה כזו לא הגענו עוד, ואפר 29665 

אין לנו שום שייכות , כירה בכל שנה בציבורואין אנו קוראים את הז, ואם אין אנו זוכרים זאת תמיד, אנו 29666 

אולי אז נכניע את ערפינו , עלינו להיכנס מחדש בשיעבוד מצרים, לא לאברהם אבינו ולא ליוצאי מצרים 29667 

 29668 .פ"ונבא לידי הכרה זו לכה

חטאו של , כ"בעונש גדול כ, ובזה יבואר מדוע נענש שאול על חסרון כל שהוא בקיום מצות מחית עמלק 29669 

אנשים נשים וטף וגם , הלא החרים את כל עם עמלק, כ קטן עד שאי אפשר להבינו"ה כשאול הלא הי 29670 

לא הניח מלהחרים רק מיטב הצאן כדי להביא מהם קרבנות ותהיה המחיה , הצאן והבקר וכל החפצים 29671 

, היה תפוש תחת ידו של שאול להמית אותו בכל עת שירצה, וגם מלכם אגג שנשאר חי יום אחד, ז"עי 29672 

ש לו שמואל אם קטן אתה "כמ, היתה ענוה יתרה של שאול ששמע לקול העם ורחמנותו והסיבה לזה 29673 

 29674 .בעיניך

ש לו הבת קול אל תהי "כמ, ו מעגלה ערופה"הסיבה השניה היתה מה שהיה שאול מופלג בצדקות ועשה ק 29675 

ובעונש קשה , ובכל זאת נענש, דבר זה יוצא מגדר הטבע שיתרון יראה תהיה סיבה לחטא, צדיק הרבה 29676 

גם תפילתו של שמואל שצעק אל השם כל הלילה לא הועילה , כ לקחת ממנו המלוכה לדורי דורות"כ 29677 

כ "כ, וגם התשובה שעשה שאול בעצמו לאחר שהכיר את חטאו לא שינתה את הגזירה, לבטל את העונש 29678 

ית במח, עיכוב כל שהוא על זמן היותר קצר, בשביל שאין זה חטא פרטי אלא היסוד הראשי שבחיים? למה 29679 

וכי , היה מראה כי יכול לחיות בעולם יום אחד גם איש שלא ירא אלהים, עמלק בשעה שהיה זה בידו 29680 

 29681 .אפשר להשאיר זכר של איש כזה על בהמה לשעה קלה

וכי אי אפשר להיות נברא בעולם אף , כי יראת השם מקור החיים היא, דבר זה פגם את היסוד הגדול 29682 

נולד המן , כי מלילה זה שנשאר אגג בחיים, והנסיון העיד על זה, אם אינו מכיר כי נברא הוא, לשעה קלה 29683 

דוד בשתים ולא , ל שאול באחת ועלתה לו"לכן אמרו חז, שביקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים 29684 

אף כי הפגם עצמו ממקור , כי העבירה היחידה של שאול היתה פגם בענין היראה, (7ב"יומא כ) עלתה לו 29685 

זוהי המטרה , זכר של לא ירא אלהים המביא חורבן לעולם, נשאר זכר של עמלק ס"אבל סו, היראה בא 29686 

.וזוהי המצוה של זכירה לידע כי היראה היא יסוד העולם, של מצות מחית עמלק להסיר את חורבן העולם 29687 

 29688 .(תורת אברהם)  



 29689 

 29690 מאמר תלא

 29691 .(ז"ה י"דברים כ) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

ואתם אומרים , לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, בקרבנו אם אין´ למקרא היש ה סמך פסוק זה 29692 

משל לאדם , חייכם שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים לי ותדעו היכן אני, בקרבנו אם אין´ היש ה 29693 

, ותן לואבא טול חפץ זה ותן לי והוא נ, היה אותו הבן רואה חפץ ואומר, שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך 29694 

, אמר לו אביו אינך יודע היכן אני, פגע באדם אמר לו אותו הבן ראית את אבא, וכן שנית וכן שלישית 29695 

 29696 .(י שם"רש) ל"השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו עכ

, כי כיצד יתכן שהבן המורכב על כתפיו של אביו, ל ממחישים לנו בציור שלכאורה לא יתכן במציאות"חז 29697 

ללמדנו ´ ל הק"אלא חז, יחפש את אביו בשעה שהוא נישא על כתפיו, משאלותיוואביו ממלא בכל פעם את  29698 

וכבר זכו למן , כ הרבה נסים במצרים ועל הים"שראו כ, באו גודל התמיהה וגודל התביעה על כלל ישראל 29699 

התינוקות היו טועמים בו טעם , ובו טעמים של כל מיני מאכלים, שירד להם מן השמים מדי יום ביומו 29700 

ומים מן הצור , (ילקוט שמעוני בשלח) והזקנים היו טועמין בו כלחם, חורים היו טועמין בו כדבשוהב, חלב 29701 

כי , ל"והרי זהו דומה ממש למשל של חז, בקרבנו´ ואחרי כל זה הם אומרים היש ה, ומוקפין בענני כבוד 29702 

לא את ובכל שעה אביו ממ, כשם שיש להתפלא הפלא ופלא על אותו בן שמורכב על כתפיו של אביו 29703 

כך יש להתפלא פליאה עצומה על בני ישראל שנישאו על כנפי נשרים , והוא שואל היכן אבא, משאלותיו 29704 

 29705 .והם מחפשים את אביהם שבשמים, ת ומילא כל משאלות לבם לטובה"י השי"ע

בכל זאת , פ שגבר ישראל והחליש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב"ואע, ויבא עמלק? ומה היה העונש 29706 

ה בכסאו "ונשבע הקב, ולמחות את שמו וזכרו, צוה לדורות לזכור את אשר עשה לנו עמלקנשארה מ 29707 

ה "ונשבע הקב, ואין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק, שמלחמה לו בעמלק מדור דור 29708 

מכילתא ) ולעמלק ולביתו לא יקבלוהו, שאם יבוא מכל האומות להתגייר יקבלוהו, בכסא הכבוד שלו 29709 

 29710 .ולכאורה יש להבין איזו רעה עשה להם עמלק לישראל ,(בשלח

שהיו כל האומות יראים , ציננך והפשירך מרתיחתך (ה"דברים כ) כי בתורה נאמר רק אשר קרך בדרך 29711 

משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד , להילחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים 29712 

והאם , (י שם"רש) פ שנכוה הקרה אותה בפני אחרים"אע, בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה, בתוכה 29713 

 29714 ?לעולם ועד´ על עמלק להשמידו מתחת שמי ה´ בגלל זה יצא חרון אף ה

, ה שומר אותם"שכל עמי העולם ראו שהקב, אלא שעמלק טשטש את כל רושם הגדלות של העם ישראל 29715 

י האותות והמופתים "ר עכפי שנתבר, ועושה להם נסים ונפלאות ומנהיג אותם למעלה מדרך הטבע 29716 

, וטעם העונש שנענש עמלק יותר מכל העמים, (ז"ז ט"שמות י) ז"ן והאבע"וכתבו הרמב, במצרים ועל הים 29717 

והנה זה עמלק שמע , וככה מואב ופלשת, ´ואלופי אדום נבהלו מפני פחד ה, כי כל העמים שמעו וירגזון 29718 

 29719 .ל"מר ולא ירא אלהים עכולכן א, בעבור ישראל ובא ממרחק כמתגבר על השם´ גבורת ה

, כי שאר האומות עלו עליו ברשע וגרימת צרות, הרי שחטאו של עמלק אינו בזה שעשה רעה לעם ישראל 29720 

לפחות כפי שקרה , ת וגבורותיו ונפלאותיו"אלא שחטאו של עמלק על שלא פחד חיל ורעדה מפני השי 29721 

ואילו הוא לא נפגע , מואב יאחזמו רעדאילי , אז נבהלו אלופי אדום, חיל אחז יושבי פלשת, לעמים אחרים 29722 

´ אף ניצוץ קטן של טוב אפי, שאין בו אף זיקה, ובזה הוכיח שהוא הרע במלואו, והדרו´ כלל מיראת ה 29723 

 29724 .לרגע אחד

חכם לבב ואמיץ כוח מי הקשה , עליו´ ה כביכול שנא"וכי הקב, בעמלק´ מלחמה לה´ ובזה יובן זה שנא 29725 

דור המבול נתקשו כנגדו הביא עליהם , ל מי הקשה לב נגדו ועמד שלם"ופירשו חז, (´איוב ט) אליו וישלם 29726 

, המטיר על סדום´ וה, אנשי סדום נתקשו כנגדו, דור הפלגה נתקשו כנגדו הפיצם בכל העולם, מי המבול 29727 

ההוא יעמוד במלחמה , (ילקוט שמעוני שם) כל בכור´ ויהרוג ה, אשר אשמע בקולו´ פרעה אמר מי ה 29728 

 29729 ?תמותה שהיום כאן ומחר בקברבן , מתמדת עם עמלק

והרשות נתונה לו להיות רשע גמור להכעיס את , ה לאדם"אבל עומק הכוונה על כוח הבחירה שנתן הקב 29730 

וזו היא בחינת המלחמה המתמדת , (´מכות י) והבא לטמא פותחין לו, וחציפותא מהניא כלפי שמיא, בוראו 29731 

וענינו של עמלק הוא בחינת מידה כנגד , הארץ את רוח הטומאה וממשלת זדון מן´ עד שיעביר ה, עם הרע 29732 

, מושפעים בכל טוב, ´אם הם נתונים בכל עת ובכל שעה תחת הנהגתו והשגחתו ית, מידה כלפי ישראל 29733 

שגם הוא ראה כל הנסים וכל , הראו להם את הרע המוחלט של עמלק, ובכל זאת לא חלים ולא מרגישים 29734 

 29735 .´לא פחד ולא רעד עד שבא כמתגבר על ה, ובכל זאת לא הרגיש כלל, האותות והמופתים

והקיפו גדר והושיב בו , ד למלך שהיה לו פרדס"משל למה, זכור את אשר עשה לך עמלק, ל"ואמרו חז 29736 

לימים בא אוהבו של המלך , אמר המלך כל מי שיבוא ויפרוץ את הגדר ישכנו הכלב, המלך כלב נשכן 29737 

אם אני אומר לאוהבי למה נכנסת לתוך פרדס  אמר המלך, נשכו הכלב וקרע את בגדיו, ופרץ את הגדר 29738 



, מיד הוא מבין מה עשה, אלא אומר לו הראית כלב שוטה האיך קרע בגדיך, הרי אני מלבין את פניו, שלי 29739 

אמר להם , בקרבנו´ ה מבקש להזכיר חטאן של ישראל שחטאו ברפידים ואמרו היש ה"כך כל זמן שהקב 29740 

 29741 .(ש"תנחומא וילקו) זכור את אשר עשה עמלק

לזכור מה שעשה עמלק , המאמר הנפלא הזה בא ללמדנו שאין כוונת התורה כפי שניתן להבין בפשטות 29742 

והיא שמצווים אנו לזכור את הרע שבתוכנו , אלא כוונה עמוקה יותר יש כאן, ולנטור בלבנו שנאה כלפיו 29743 

, הפרטית´ תאי ההכרה המוחשית בהשגחתו י, חוסר הבטחון האיתן, חוסר האמונה השלמה, ובפנימיותנו 29744 

, ל פריצת גדר הפרדס של המלך"נקראת בפי חז, בקרבו´ השאלה המנקרת תמיד במוחו של אדם היש ה 29745 

 29746 .הן לכלל והן לפרט, וזהו חטא גדול מאד שבגללו בא העמלקי

ע למחות את זכר העמלק ולבער "ובעוד מ, ת לא לשכוח"ובמצות ל, ע לזכור בפה"ה במ"ולכן ציוה הקב 29747 

מחיית העמלק הגשמי נצטוו ישראל רק בכניסתן לארץ ואחר שיעמידו להם מלך כי ואם כי על , את הרע 29748 

החובה , ויצר הרע המעורב בכוחות הנפש ובמזגו של כל אדם, אבל בנוגע לעמלק הרוחני, עליו המצוה 29749 

, י לימוד התורה ולימוד המוסר שזהו התבלין"ר ע"ט על יצה"להרגיז תמיד יצ, מוטלת על כל אחד ואחד 29750 

 29751 .פואה היחידה לכבישת הרע ולהגיע לתיקונווזוהי הר

ובשבת כתיב , כתיב זכור את אשר עשה לך עמלק, (תנחומא) ל"ולהשלמת הענין נביא עוד מה שאמרו חז 29752 

חזר ואמר , (´קהלת ב) אמר שלמה כמקרה הכסיל גם אני יקרני? שניהם שווין, זכור את יום השבת לקדשו 29753 

נכנסה הקערה לפניו , למלך שעשה סעודה וזימן את האורחיםד "משל למה, כי אין זכרון לחכם עם הכסיל 29754 

אמרו לו אוהביו זה , משקנח את הקערה אמר זכור פלוני שונאי, אמר זכור פלוני אוהבי, מלאה כל טוב 29755 

כך השבת , ולזה הזכרתי על קערה ריקם, ל לזה הזכרתי על קערה מלאה כל טוב"א, הזכרת וזה הזכרת 29756 

על מה אתה זוכרו , בעמלק כתיב זכור, כבדו במאכל ובמשתה ובכסות נקיהל, כתיב בה זכור את יום השבת 29757 

 29758 .תמחה את זכר עמלק מתחת השמים´ על שולחן ריקה שנא

להוכיח לכל , אלא בכוונה הזכירו על קערה ריקה? וכי לא מוטב לו למלך שלא להזכיר את שונאו כלל 29759 

וזהו שורש האזהרה לנו להתאכזר , וכל קערה ריקה על גבי שולחן ריקן מכל, שזוהי מנת חלקו של השונא 29760 

מני ´ אמר ר, (ו"ט´ שמואל א) וירב בנחל, ולנקום ממנו על מה שעשה לישראל, על עמלק השונא הגדול 29761 

אמר ומה נפש אחת אמרה תורה הבא , ה לשאול לך והכית את עמלק"בשעה שאמר לו הקב, על עסקי נחל 29762 

ואם גדולים חטאו קטנים מה , בהמה מה חטאהואם אדם חטא , כ"עגלה ערופה כל הנפשות הללו עאכו 29763 

 29764 .(7ב"יומא כ) ק ואמרה לו אל תהי צדיק הרבה"יצאה ב, חטאו

שילך ויכה את , י הנביא שמואל"ע´ תמוה הדבר מה מקום כאן לקל וחומר לסתור דבר מפורש מפי ה 29765 

מר כבדה עליו כלו, על עסקי נחל, ל"רבינו חננאל וז´ וראיתי בפי? עמלק מאיש עד אשה מעולל עד יונק 29766 

כ "כל הנפשות הללו שהרגנו עאכו, והיה אומר אם נמצא חלל במחנה מביאין עגלה ערופה, גזירת שמים 29767 

ק ואמרה לו אל תהי צדיק הרבה "יצאה ב, לכן השאיר ממיטב בהמה, שצריכין להקריב כדי להתכפר 29768 

 29769 .ל"עכ

´ ובני ישראל עשו כאשר ציוה ה, במקלל וירגמו אותו אבן´ כי מצינו שנא, ויתכן לומר בכוונת עומק הענין 29770 

ומה זה , ציוה´ הרי זהו מה שה, ואם כבר נאמר שהוציאוהו ורגמו אותו באבנים, (ד"ויקרא כ) את משה 29771 

שלא רגמוהו מפני שנאה על שהיה גר והתגרה , ן והספורנו"וכתבו הרמב, שחזרה תורה ובני ישראל עשו 29772 

 29773 .ש"מתוכם יעואבל עשו לבלתי סור מן המצוה ולבער הפגום , בישראל

הרי שבמצוה כזו של הריגת נפש צריך יותר דקדוק שלא תתערב שום פניה של שנאה ונקמה במעשה  29774 

כיצד יתכן שהתורה , ומכאן נבע החשש של שאול המלך, ´אלא היא תיעשה רק משום ציווי ה, ההריגה 29775 

, א עגלה ערופההרי גם על נפש חלל אחת צריכים כפרה להבי, תצוה על אכזריות כזאת להחרים את הכל 29776 

, ח כבדה עליו גזירת שמים"ש הר"וזה מ, להתכפר´ ולכן ויחמול שאול והשאיר ממיטב הצאן לזבוח לה 29777 

 29778  .ה שיתנהגו בכל מידת האכזריות דוקא"כי במצוה זו רצה הקב, ק אל תצדק הרבה"ועל זה אמרה הב

 29779 .(הגיוני מוסר)

 29780 

 29781 מאמר תלב

 29782 .(ז"ה י"דברים כ) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

מהי הטובה שהשיג , (ב"ז רס"ילקוט בשלח י) יבוא כפוי טובה ויפרע מישראל כפויי טובה, ויבוא עמלק 29783 

קיום הבריאה וכל , בשביל עם ישראל נברא העולם כולו? עמלק מישראל שהוא מתואר ככפוי טובה 29784 

כאשר עם ישראל הוא , לש בזוהר עלמא לא איתברי אלא בגינהון דישרא"כמ, האומות תלוי בעם ישראל 29785 

 29786 .כל העולם נהנה הימנו והכל שמחים, מאיר וזורח בכל העולם

, וכמו שהשמש מחממת את האויר, פרחה הבריאה כולה, כאשר יצאו ישראל ממצרים נוצר אור בעולם 29787 

וכלום יוכל מישהו להכחיש את , וכל הנבראים מרגישים את החום והאויר הצח שמגיע לכל פינות העולם 29788 



שכן היא באה ומאירה ומחממת , בלי ידיעת הנברא´ וזאת אפי, ש ואת ההנאה שנהנים הימנהטובת השמ 29789 

 29790 .ומי שמכחיש את ההנאה והטובה הרי הוא כפוי טובה, למי שמתכוון וגם למי שאינו מתכוון

, שמעו עמים ירגזון, והנה כל האומות נתרגשו כאשר נתגלה פתאום האור העולה והמאיר של עם ישראל 29791 

הם התרגשו ואמרו אף אנו נלך לקבל את התורה יחד עם בני , שלא ברצונם´ באור אפי הם הרגישו 29792 

אבל עמלק אף שראה את , הם הרגישו והכירו בטובה שעם ישראל יעניק לעולם במוסר וברוח, ישראל 29793 

אינו מודה , אולם הוא אינו נכנע, אף שהכיר כי עם ישראל יביא טובה לעולם ובשבילם העולם קיים, האור 29794 

והוא גם נהנה יחד עם כולם מן האור שבא , הוא כופר בטובה שהשיג העולם, ותו של עם ישראלבזכ 29795 

 29796 .שגם בעלי חיים מרגישים בו, מן האור העליון שהורידו למטה, לעולם

היו מקיפין אותו  (מבצרים) קסטריות, ל אילו היו אומות העולם יודעים מה היה המקדש יפה להם"ואמרו ז 29797 

ם כמה יפה להם אוהל "ואילו היו יודעין עכו, (´ג´ ר א"מד) להם יותר משל ישראל כדי לשומרו שהיה יפה 29798 

הוא כפוי , אבל עמלק מתכחש לכל הטוב הזה, (א"י´ ר א"ויק) היו מקיפין אותו אהליות וקסטריות, מועד 29799 

 29800 .אינו מכיר בכך, אבל הוא מתעלם מזה, י ישראל"אומות העולם מכירים באושר שירד לעולם ע, טובה

, ואין מרגיש בשטות שהוא עושה, ר מזה הוא עוד רוצה למחוק את עם ישראל ולהאבידו מן העולםיות 29801 

ואיך , קיום עם ישראל הוא גם קיום שלו, שאם הוא מאבד את עם ישראל הוא מעמיד גם את קיומו בסכנה 29802 

היו  והלא אמרו אילו, והלא החטא שלהם הוא הפורענות שלו עצמו, הוא רוצה להחטיא את בני ישראל 29803 

שיהיו משמרין כל  (שוטרים) היו מעמידין שני אסטרדיוטין, ם שהן לוקים כשחוטאים ישראל"יודעים עכו 29804 

והרי אומלל יהיה עמלק ואתו כל אומות העולם אם ישראל , (´תנחומא בחוקותי ג) אחד ואחד שלא יחטאו 29805 

 29806 .אם אורו של ישראל דועך הרי זה מביא חושך לעולם, חוטאין

עם , (ג"סוטה י) סוסים וחמורים´ תני אפי, ה ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד"עכשמת יעקב אבינו  29807 

כל הבריאה וכל יצורי וברואי מטה חשו , הסתלקותו של יעקב אבינו כבה האור וירד חושך לעולם 29808 

כל , הסתלק האויר הצח והטוב עם הסתלקותו של הצדיק, והרגישו בחשיכה הגדולה שירדה על הכל 29809 

הכל הרגישו בקרירות שירדה לעולם והדביקה את , מהבעל חי ועד למדבר, לצומח הבריאה מהדומם ועד 29810 

 29811 .כולם

גם הבעל חי מרגיש , (´ק ס"ב) כלבים שוחקים אליהו בא לעיר, ר כלבים בוכים מלאך המות בא לעיר"ת 29812 

וכן הוא , כי הוא חש בכוח שהפסיד העולם בזמן ההוא ובמקום ההוא והוא בוכה, בשינוי שחל באויר 29813 

ולכן הוא , שממנו נובע שלום וקיום לעולם, הטוב והמועיל המתהווה כאשר אליהו בא, ש באויר הצחמרגי 29814 

 29815 .משחק הבעל חי

פנחס בן יאיר ´ עד דהוו אזלי פגע בהו ר, יהודה אזיל עמיה´ ור, רבי שמעון הוה אזיל מקפוטקיא ללוד 29816 

פנחס ´ אמר ר, (סירב לילך) ילטענו ליה ולא אז, פנחס´ שכיך חמרא דר, ותרין גוברין טוענין אבתריה 29817 

עד , או ניסא איתעבידא לן השתא (הריח פנים חדשות) שביקי ליה דהא ריחא דאנפין חדתין קא ארח 29818 

פנחס ולא אמרית לכו ´ אמר ר, התחיל החמור לילך, שמעון בר יוחאי מבתר חד טנרא´ נפק ר, דאינון תמן 29819 

רוחו הטהורה של , שמעון אזל לגביה´ י רהחמור הרגיש באוויר כ? דהא ריחא דאנפין חדתין קא ארח 29820 

עד שאפילו החמור , בצדקתו ובמעשיו הטובים הוא מציף רוח טהורה, הצדיק ממלא ומבשם את האוויר 29821 

 29822 .הרגיש והריח את ריח המעשים שנעשו באותו מקום

הטוב , שמעו ונתרגשו וידעו להעריך את עם ישראל, עמלק ידע כל זה לא פחות מכל האומות האחרות 29823 

והוא עוד , הוא כפוי טובה, לא סבל טובתם, עמלק התעלם מכל זה, ור שהם מפיצים בעולם כולווהא 29824 

הוא משתדל לפתות את לבם , מתאמץ להשחית את הרגשות של כל העמים האחרים המכירים בעם ישראל 29825 

 29826 .שימאסו אותם על כל האומות האחרות, שיסירו את הרושם הטוב של עם ישראל

אמרו אין אנו , נס את כל אומות העולם ואמר להם בואו וסייעוני על ישראלכ, שבא בעצה, ויבא עמלק 29827 

? והיאך אנו יכולין לעמוד כנגדן, שהרי פרעה עמד כנגדן וטבעו הוא וחילו בים סוף, יכולין לעמוד כנגדן 29828 

ילקוט בשלח ) ואם לאו בואו וסייעוני על ישראל, אם ינצחוני ברחו לכם, ל אני אתן לכם עצה מה תעשו"א 29829 

 29830 .(ב"ז רס"י

, עמלק מתאמץ ומתייגע למצוא עצות ותחבולות איך להשכיח מלבו ומלב כל אלו ששמעו את שם ישראל 29831 

, את הכרת רוממותם האושר והאור שהביאו לעולם, את רגשי ההכרה שהתעוררו בהם על עם ישראל 29832 

מן הטובה על הוא כפוי טובה ומתעלם , גאוות עמלק אינה מניחה לו להסכים ולהכניע עצמו בפני ישראל 29833 

כפי שמצינו , לעצת אביו הישרה והנכונה´ ולא עוד אלא שהוא ממאן ומסרב לשמוע אפי, עם ישראל 29834 

 29835 .ל"בחז

ל אליפז לעמלק בני ישראל יורשין "א? ב"ז והעוה"מי הוא שיורש העוה, עמלק היה אומר אל אליפז אביו 29836 

והכן , מים כדי לשתות הן ומקניהןלכך לך עכשיו וחפור להן בורות שיחין ומערות של , ב"ז והעוה"העוה 29837 

אלא כיוון שאמר לו , אבל הוא לא עשה כן, ב"אם תעשה כן תזכה ותירש ותנחול ותבוא לעוה, להם דרכים 29838 



ויבא עמלק וילחם עם ´ שנא, מיד יצא עמלק להחריב את העולם, שתק (תוכן הדבר) רישומו של דבר 29839 

 29840 .(ד"א רבא פרק כ"תנדב) ישראל ברפידים

מחשבותיו , לעזוב את דרכו הרעה, ו של אליפז לייעץ לבנו עצה הגונה ומחוכמה מאדה נתן בלב"הקב 29841 

ואם יעשה , וכך תהיה אחריתו טובה, התרה בו שלא יגע בהם לרעה, ומזימותיו שהוא זומם על עם ישראל 29842 

אולם הרגש הקל , עמלק נשתתק לרגע כי התעורר לדברי אביו, את ההיפך הרי עונשו יבוא עליו בזה ובבא 29843 

 29844 .ויצא לבצע מזימתו הרעה להילחם עם ישראל, עלם מיד ונתהפך לרעהנ

, והרי היה לו להכיר בטובת אביו, כפר בעצה הטובה וההגונה שיעץ לו, עמלק כפר כאן בטובתו של אביו 29845 

אולם הוא התכחש , המביא לו עצה טובה לעתידו, ה על אשר שלח לו מוכיח ויועץ"היה לו להודות להקב 29846 

הוא הושפע ממנו , אליפז אביו נתגדל על ברכי יצחק ובחיקו, ך לעשות את ההיפךמרד בה והל, לעצה 29847 

נתדבקו בו רישומים טובים מאווירת החכמה של בית יצחק , במידה שזה מנע אותו מלהרוג את יעקב 29848 

ולכן , הוא לא איבד את צורתו ודמות היושר והצדק וההכרה בעתידו של עם ישראל במעלתו וטיבו, ורבקה 29849 

 29850 .מלק בעצה נכונהבא לבנו ע

ומורהו את הדרך הטובה , שחנן אותו בעצה ובחכמה´ ועל עמלק היה להכיר בטובת אביו ולברך לה 29851 

, הוא אינו מכיר טובה, כפוי טובה הוא עמלק, אך לבסוף הוא כפר וכיחש בכל הטוב ההוא, והישרה בחיים 29852 

, לא מרבותיו ולא משלוחי המקוםאינו מקבל מרות , עינו רעה בשל אחרים, אינו נכנע למי שנותן לו טובה 29853 

 29854 .השכינה אינה חשובה בעיניו

לקחת מראשית כל פרי האדמה ולהביא אל , ולזה סמיך פרשת מחיית עמלק לפרשת כי תבוא אל הארץ 29855 

על כל הטובות והחסד שעשה ´ להגיד ולהודות לה, אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ´המקום אשר יבחר ה 29856 

וכן היה צריך לומר בפירוש אל הכהן הגדתי , שלא יהיה כפוי טובה ,ה ועם כל ישראל בכלל"עמו הקב 29857 

ז יתוקן מה שהיו בני ישראל כפויי טובה בדרך "ועי, (ספרי) להורות שאינך כפוי טובה, אלהיך´ היום לה 29858 

ה עמם "שלא הכירו את כל טובותיו ונסיו ונפלאותיו שעשה הקב, בקרבנו´ בצאתם ממצרים שאמרו היש ה 29859 

 29860 .בדרך

, מעוררים ומלמדים בכל דור ודור שיורנו הדרך, ה מוכיחים"כפויי טובה הננו ששלח לנו הקב כ כמה"וא 29861 

כמה צריכים אנו , שמיישרים ומחדדים את שכלנו, ומפרשי התורה ומביני טעם וסוד הנגלה והנסתר 29862 

ת על שהוא מזמין לנו מי שיעורר על חטאינו ושומרנו מלהיכשל או מלהתרשל בשמירת "להודות להשי 29863 

, מיד הודה ואמר חטאתי, כשבא אליו נתן הנביא והוכיחו על מעשה בת שבע, ה"ודוד המלך ע? ורההת 29864 

, ש למנצח מזמור לדוד בבא אליו נתן הנביא"וכמ, ה על ששלח לו מוכיח ומעורר"ועוד הוא מזמר להקב 29865 

 29866 .(´אלשיך הק)ב  דוד מזמר ומכיר טובה להמשלח ושלוחו של מקום שמוכיחו ומלמדו למוט

על הטובות שהטיב עמנו והכין לנו הדרך לשוב בתשובה , ´מה צריכים אנו להודות ולהלל לשמו יתוכן כ 29867 

אל , ופותח לנו שערי רחמים בחודש אלול, ועל השראת השכינה בימי רצון ימי הסליחה והכפרה, לפניו 29868 

 29869  .והרי אנו מצווים למחוק אותו ואת מידותיו הרעות, לנו להיות כפויי טובה שמידת עמלק היא

 29870 .(אור חדש)

 29871 

 29872 מאמר תלג

 29873 .(ז"ה י"דברים כ) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

ובתרגום אונקלוס ואת משלהי ולאי ולא דחיל מן קדם , (י שם"רש) ולא ירא עמלק האלהים מלהרע לך 29874 

, אחתויש לבאר כי שתי הדעות הן , כי ולא ירא אלהים מכוון לבני ישראל, מן התרגום משמע איפוא, ´ה 29875 

הרי שזה השפיע על עמלק , והכוונה היא מפני שבני ישראל לא היו באותה שעה יראי אלהים לפי דרגתם 29876 

 29877 .שלא ירא אלהים והוא העיז ללחום נגדם

שמעו עמים ירגזון חיל ´ כפי שנא, מדרגות יראת שמים שהיו לבני ישראל היו בכוחן להשפיע על האומות 29878 

צריכים היו בני ישראל לדרגא , עמלק הרע והגרוע שבאומותאולם כדי להשפיע על , אחז יושבי פלשת 29879 

נמצא , ואילו היתה להם כזו היו מצליחים להשפיע גם עליו לשבור את עזותו וקשיות עורפו, נוספת ביראה 29880 

והיד האריכתא יש בכוחה להגיע , צריכה מידה גבוהה של התרוממות המשפיעה, כדי להשפיע על העולם 29881 

 29882 .ובמצוותיו´ בתורתו ית´ ק במידת עליית החרדים לדבר הר, ולהחדיר השפעה לרחוקים

איזה , והוא תמוה, (ד"ר כ"תנדבא) אליפז בשכר שכיבד את אביו יצא ממנו עמלק, ל"ונבין זה מה שאחז 29883 

ומהו הכבוד שהנחילו לו מן השמים בעבור מצוה גדולה ? שכר הגישו לאליפז על קיום מצות כיבוד אב 29884 

ויש לבאר שבודאי ? ין זה שכר אלא עונש וחרפה להוליד בן כמו עמלקלכאורה א? שהשתלם והצטיין בה 29885 

ראה מה , שהשפעתו הטובה הגיעה וחדרה אף לתוך לבו של בנו הרשע עמלק, זהו שכר גדול לאליפז 29886 

ולמה איחר להילחם עם ישראל , ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, בשלח´ שהקשו בעלי תוספות בפ 29887 

 29888 .ש"עי? רדו למצרים שלא היו אז כי אם שבעים נפשולא בא מיד שי, עד עכשיו



היתה זו השפעה , כי מה שהיה עמלק מתעכב להילחם עם ישראל יותר ממאתיים שנה, ויש להוסיף ולתרץ 29889 

ולפי שגדל אליפז , ל עליו שרדף אחרי יעקב במצוות אביו עשו להרגו"סיפרו חז, של מעשה אביו אליפז 29890 

ל טול מה שבידי והעני "א? ליפז ליעקב ומה אעשה לציווי של אבאל א"א, ה משך ידו"בחיקו של יצחק אע 29891 

 29892 .(י שם"רש) חשוב כמת

כיוון , שורש ההשפעה היא ירושה מאליפז אביו, עצירה וכבישה אף לזמן קצוב, הכוח של שליטה על עצמו 29893 

טויה וכבר היתה ידו נ, ובמצוות אביו עשו שהיה מכבדו, שמשך ידו מלהרוג את יעקב בעיצומו של רתיחתו 29894 

תמונה וגבורה נפלאה זו השפיע אף על בנו , ועם כל זאת שלט על עצמו והחזיר ידו, על גופו של יעקב 29895 

, אלא היסס והתעכב כמה שנים לבוא למלחמה על ישראל, שלא הוציא לפועל זממו הרעה מיד, המושחת 29896 

זכה שיצא ממנו ל שבשכר שכיבד אליפז את אביו "ולכן יפה דרשו חז, ואם לא הועיל כולא הועיל פלגא 29897 

אליפז , עשיו מכבד אביו יצחק, והיא שרשרת של השפעה, פ לתקופה וזמן קצוב"שהתעכב לכה, עמלק 29898 

 29899 .ספג בנפשו אוויר צח וטוב לכן משך ידו מלהרוג יעקב, יצחק שגידל אליפז בחיקו, מכבד אביו עשיו

ל בני ישראל יורשין "ב א"ז והעוה"מי הוא זה שיורש העוה, עמלק אמר לאליפז אביו, ל מספרים"חז 29900 

והכן להם , לכן לך וחפור להן בורות שיחין ומערות של מים כדי לשתות הן ומקניהן, ב"ז והעוה"העוה 29901 

, אלא כיוון שאמר לו רישומו של דבר שתק, אבל הוא לא עשה כן, ב"אם תעשה כן תזכה לעוה, דרכים 29902 

אך , עשה כן כפי שיעץ לו אביואף שסופו של דבר לא , (ד"ר כ"תנדבא) מיד יצא עמלק להחריב העולם 29903 

כ "וזהו ג, רק רגע היה מהרהר אולי אמת ונכון עצתו של אביו אליפז, זהו הרהור קצת, במה שעמד לרגע 29904 

 29905 .אף לרגע ודקה קלה, כבודו של אליפז שגרם להביא את עמלק לידי הרהור טוב

ודאי שזה גרם בו, עם ישראל שגרו בארץ מצרים, (ג"תצא כ) לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו 29906 

הושפעו והוקלטו , מן המידות הטובות שעם ישראל מצטיין בהן, שהמצריים הושפעו מרוחו של ישראל 29907 

פרישות וצניעות שאפיינה את ישראל אף בהיותם , אותה אווירה של אמונה ובטחון, בהעלם ובעקיפין 29908 

, על המצריים אותה אווירה מן ההכרח שהשפיעה שלא מדעתם, נתונים בכבלי השיעבוד והסבל המר 29909 

דורות להפוך את המצרי לנקותו ולהסיר ממנו ´ ויש סיכויים שאחרי ג, ומשהו מן הרוחניות נדבקה בהם 29910 

 29911 .כי גר היית בארצו, הכל מפני השפעת בני ישראל, ושיזכו להתחבר ִעם ישראל, תועבת מצרים

שמע בקולו הוא הפה אשר א´ הפה שאמר מי ה, הצדיק ואני ועמי הרשעים´ פ ה"ל עה"א ז"וכעת נבין מש 29912 

היינו , (י"מכילתא דרשב) לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו? מה שכר נטלו על כך, הצדיק´ שאמר ה 29913 

ולהאשים ולהקריא את , הוא הצדיק´ שזכות ההיכנעות אף הזמנית של פרעה למשה ואהרן להודות שה 29914 

ילה להעם המצרי שגם הם השפיעה והוע, הודאה והכנעה זו של נציגה של מלכות מצרים, עצמו בשם רשע 29915 

 29916 .וראויים הם לבוא בקהל ישראל, דורות של הזדככות לא יתועבו ולא יורחקו´ עד שאחרי ג, השתפרו

שניתן להם עיר התמרים היא דושנה של יריחו לאוכלה , ועוד יש להרגיש ולהתפעל מבני קיני הוא יתרו 29917 

, שיהא לכל ישראל חלק בבית הבחירה כדי, ומי שיבנה בית הבחירה בחלקו יטלנה, עד שיבנה בית המקדש 29918 

והתלמידים שבהם הניחום והלכו אצל עתניאל בן קנז הוא , ונתנוהו לבני יתרו ארבע מאות וארבעים שנה 29919 

 29920 .(ז"ט´ י שופטים א"רש) יעבץ במדבר יהודה אשר בנגב ערד ללמוד תורה

ארבע מאות , נים רבותהיתה להם חזקה של ש, ויש ללמוד מהם הלכה מוסרית המוכיחה ומטפחת על פנינו 29921 

בנו בנינים , פיתחו אותו הרחיבוהו והגדילוהו שיפרוהו והיטיבוהו, וארבעים שנה ישבו על מקום אחד 29922 

והם הקימו שם משפחות , יצרו ושיכללו והשקיעו מאמצים רבים, נטעו נטיעות שדות וכרמים, וארמונות 29923 

וזאת ההבטחה שהבטיחו לאלו שיבנו , אך בכל זאת הם פינו את המקום והניחוהו לאחרים, וגידלו דורות 29924 

נפרדו מן המקום שאליו היו , עזבו את רכושם וכל קנינם, החזירו את הארץ לבעליהם, את המקדש 29925 

 29926 .כפי שאדם מתקשר למקום שבו הוא משקיע מאמצים ועבודה, קשורים בנימי הלב

ל למדו הלכה "וחז, קהשהרי היה להם עליו דין חז, פ ההלכה לא היו צריכים לצאת מן המקום"והלא גם ע 29927 

וכאשר , ל שבע שנים"ובשנת הרעב יעץ לה שתלך לחו, זו מן האשה השונמית אשר החיה אלישע את בנה 29928 

ואילו היה הדין , שבה האשה לארץ באה לצעוק אל המלך על ביתה ועל שדותיה שהחזיקו בהם אנשים 29929 

מכאן ראיה כי אלו , ת השדהלא היתה הולכת לצעוק אל המלך שיחזירו לה את הבית וא, שיש להחזיר לה 29930 

 29931 .(ג"ג ה"ב פ"ירושלמי ב) שהחזיקו בשדה היה להם דין של חזקה

וכאן מדובר רק בחזקה של שבע שנים ואילו לבני קיני היתה חזקה של למעלה מארבע מאות שנה על  29932 

ולמרות זאת הם עזבו את הכל והלכו בלי שום טענה ודין , המקום שבו החזיקו אבותיהם ואבות אבותיהם 29933 

הלכו ללא פיצויים אלא עזבו הכל לתובעיהם בהאמינם לתביעה , לא הוציאו אף מלה של טרוניה, ודברים 29934 

 29935 .שהיתה מותנית מדורי דורות

לעזוב ולהפקיר את מנוחתם , מי הוריש להם את הגבורה לשלוט בנפשם? ומנין בא להם הכוח הזה 29936 

אשר חדורה היטב בעומק , של יתרו מהשפעתו, אין זה אלא הכוח הנעלם אותו ירשו מאבותיהם? ושלותם 29937 

 29938 היו באותה עצה´ ר סימון ג"ר חייא ב"א, ל"שורש השפעה זו היתה בבריחת יתרו כמסופר בחז, נפשם



, איוב ששתק נידון ביסורים, בלעם שייעץ נהרג, בלעם איוב ויתרו (בעצת פרעה להשמיד את עם ישראל) 29939 

 29940 .(ב"י´ ר א"שמו) יתרו שברח זכו בניו וישבו בלשכת הגזית

, מפקיר רכושו ונודד ממקומו רק לכבודו של עם ישראל, יתרו בורח עוזב שלותו ומשרתו הגבוהה והנעלה 29941 

פ "מסינ, בו נשתרש ועבר לזרעו ולכל היוצא ממנו´ כל מה שנא, אף בניו בורחים וגולים לכבודו של מקום 29942 

גים לשפר מצבם הרוחני וכך עולה בחלקם של כל אלו הדוא, זוהי היד אריכתא של יתרו, פ"יוצר מסינ 29943 

 29944 .(אור חדש)  .בעולם

 29945 

 29946 מאמר תלד

 29947 .(ז"ה י"דברים כ) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

בכל הגאולות שהיו , (פ תצא"תנחומא ס) ל אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק"אחז 29948 

שת הרשעים שייך לעיקר מהלך ונראה דעני, המן, סנחריב, פרעה, לישראל היו גם עונשים לרשעים 29949 

ישמח  (א"תהלים נ) ש"וכמ, דדוקא בביטוש הרע במכות ועונשים יש לעומת זה התגלות הטוב, הגאולה 29950 

ז ויאמר "רק מפני שעי, ואין זה מצד רגשי הנקמה העצמיים, צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע 29951 

 29952 .(ח"תהלים נ) אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שופטים בארץ

י הענישה והנקמה יאמר "ודוקא ע, ז יש בהם משום הפחתה בכבוד שמים"שלוות הרשעים והצלחתם בעוה 29953 

אבל , וכן הוא הדבר בכל הממרים פי עליון שהם מפחיתים כבוד שמים, אדם יש אלהים שופטים בארץ 29954 

ם כאילו כל זמן שזרעו של עמלק קיי, (ח"פסיקתא הובא בילקוט בשלח רס) עליו אמרו, נתייחד בזה עמלק 29955 

 29956 .כנף מכסה את הפנים

, כי ההפחתה של כבוד שמים שיש במעשיהם של שאר הרשעים היא רק מצד ההעדר, והענין הוא 29957 

שיש נבראים שהכרתם את בוראם , ´וכמאמר פרעה מי ה, ´שהמעשים באים מהעדר הכרתם בבורא ית 29958 

מלק שהוא תכלית הרע אבל ע, והרי זה מיעוט בכבוד המקום, וממילא עבודתם לו אינה בתכלית, חלשה 29959 

בחינת יודע את רבונו , עמלק מתנהג במרידה גלויה כלפי מעלה, הכרתו שלימה אלא שאינו מקיים, שבעשו 29960 

הוא היה הראשון שקפץ לתוך האמבטיה הרותחת , (ה"דברים כ) אשר קרך בדרך, ומתכוון למרוד בו 29961 

י "בהוציאו את בנ´ ושמעו על יד הכי כולם הלא ראו , בשעה שנבהלו אלופי אדום ואילי מואב יאחזמו רעד 29962 

 29963 ויבז עשו את הבכורה, הכרתו אינה משפיעה על מעשיו, אבל עמלק שהוא תכלית הרע שבעשו, ממצרים

ולכן אמרו , מידת הביזוי והזלזול היא קלות הדעת המפרידה ומחלקת בין ההכרה למעשה, (ה"בראשית כ) 29964 

 29965 .(.´ג כ"ר פס"ב) שבא בזיונו עמו

 29966 (´עובדיה א) ונגד זה אמר, כי מי שחכמתו אינה מנהיגתו בזוי הוא, בכל צורת האדםמידה זו היא חסרון 

ר זה הדורש ואינו "ז במדר"שדרשו ע, (´קהלת ט) וזהו חכמת המסכן בזויה, (.´ז י"ע) בזוי אתה מאד 29967 

 29968 (ו"ט, ג"ר פס"ב) ואמרו, ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה (ה"בראשית כ) ש בעשו"וזהו מ, מקיים

 29969 .ובכל זאת הפקיר עצמו כשדה, דהיו לו קנינים ונכסי רוח והיתה לו הכרה ודעת, ר עצמו כשדהשהפקי

הרי ענין זה הוא , ובעמלק שהוא כלליות ותכלית הרע של עשו, הוא לא אחז ברסן העיר פרא אדם יוולד 29970 

ין יודע כענ, שההכרות והמעשה לא רק שאינם הולכים בד בבד אלא שסותרים זה את זה, יסוד הדרך חייו 29971 

שאין סתירה וניגוד בכל הווייתו כי הכל , וזהו ההיפך לגמרי מיעקב איש תם, את רבונו ומתכוון למרוד בו 29972 

כי , כ לגילוי כבוד שמים בהאי עלמא"ומשום כך מחייתו של עמלק נוגעת כ, למקום אחד שואף וזורח 29973 

 29974 .שלם והכסא שלםובמחיית זכרו דוקא השם , אלא הכרה ומרידה גלויה, עמלק אינו העדר הכרה

רק שזה ענין , שאין בזה ענין של נקמת דם וענישה בעלמא, וזאת צריכה להיות ההרגשה במחיית עמלק 29975 

אם יאמר , קסרי וירושלים, פ אמלאה החרבה"עה (7´מגילה ו) ל"ש חז"וכמ, הכרחי להתגלות כבוד שמים 29976 

ירושלם חרבה ירושלים  חרבה קסרי וישבה, ישבו שתיהן אל תאמין, לך אדם חרבו שתיהן אל תאמין 29977 

עמידתם וקיומם של העמים , ה ברוחניות"וכ, אם מלאה זו חרבה זו, אמלאה החרבה, וישבה קיסרי תאמין 29978 

ומזה שככל שאנו מוסיפים בעבודתנו , וכשזה קם זה נופל, מחרפי שם עליון מונעים גילוי כבוד שמים 29979 

 29980 .(שנת רבי אהרןמ)  .יש בזה מחייה והחלשה בכוחו של עמלק, לגילוי כבוד שמים

 29981 

 29982 מאמר תלה

 29983 .(ז"ה י"דברים כ) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

והכלב קשור בפתח הפרדס ומביט , משל למה הדבר דומה למלך שהיה לו פרדס אחד, ואיתא בילקוט שם 29984 

ך אם אמר המל, ושיסה בו את הכלב וקרע בגדיו, נכנס אוהבו של מלך לגנוב מן הפרדס, בכל מה שבפרדס 29985 

אלא אומר הראית כלב שוטה , אני אומר לאוהבי למה נכנסת לתוך פרדס שלי הרי אני מלבין את פניו 29986 

 29987 .כך אמר להם משה לישראל זכור את אשר עשה לך עמלק, מיד הוא מבין מה עשה, האיך קרע את בגדיך



א "מלכים פ´ הל מ"ר7 ´סנהדרין ב) י המלך"דהרי המחייה הויא ע, והיינו דטעם הזכירה אינו כדי למחות 29988 

, ולא משום מחייה אתינן עלה, ה מפרש המדרש דהזכירה הוא ענין לעצמו"ומשו, ואין לחוש לשכחה, (ב"ה 29989 

והסיבה , דעמלק אינו אלא הכלב ששיסהו בעל הפרדס, ויסוד הזכירה הוא זכירת הסיבה דמלחמת עמלק 29990 

 29991 .שרפו ידיהם מדברי תורה, דיםפ ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפי"עה, (.סנהדרין קו) ל"מפורשת בדרז

, ז נזכור את החטא"ועי, אלא נצטוינו לזכור את עמלק, ומפני כבודם של ישראל לא הוזכר החטא במפורש 29992 

אבל זכירת , ע לרוב מוני המצוות"ע בפ"אינו נמנה למ (´דברים ט) והנה זכור את אשר הקצפת במדבר 29993 

טא הרי לא היה ביטול תורה לגמרי אלא רפיון והח, ע בפני עצמה"מחיית עמלק מוסכם לדעת הכל דהוא מ 29994 

 29995 .והרי לנו בזה לימוד נורא מאד, ז באה מצות הזכירה לעולם"וע, ידים

, אפשר דצריך זכירה כדי שתקויים המצוה בדקדוק, ולדעת האומרים דהזכירה היא כדי לקיים מצות מחייה 29996 

י דשמע לקול העם אשר "עוכמו דאירע דנכשל שאול המלך , דחששה תורה למידת הרחמים של ישראל 29997 

 29998 .אלא דהזכירה מכוונת לחטא ומשום כבוד ישראל הוזכר ברמז, ריחמו על אגג וכמפורש בקרא

כי בזה לימוד , ת בכוונה היא באה בצורת הזכירה דעמלק"דאזהרה זו על רפיון ידים מד, ונראה בזה עוד 29999 

עמלק בעולם יש בו הפחתת כבוד דהרי נתבאר לעיל דעצם מציאותו של , גדול בהבנת גודל הפגם דחטא זה 30000 

והדר גאון עוזו אחרי ´ והוא זה שקפץ לאמבטיה רותחת מיראת ה´ שהוא יודע את רבונו וכו, שמים 30001 

שכל מציאות העולם , אבל באמת חיי עולם נטע בתוכנו, ועל ידו אין השם שלם, מ"ההתגלות הנפלאה דיצי 30002 

וכמבואר ) בבריאה´ ט בכבוד שמים והתגלות הואין שום אומה ולשון יכולה למע, תלוי בישראל ובעבודתם 30003 

דכל זמן שעבודתם של ישראל היא , אם מלאה זו חרבה זו, וכל הענין דאמלאה החרבה, (.ד"בעירובין נ 30004 

 30005 .ואין מקום למיעוט כבוד שמים בעולם, בשלימות אין נתינת מקום לישבה קסרי

ב של אז נבהלו אלופי אדום אילי היה נשאר המצ, והיינו דלולא שרפו ידיהם באותה שעה מדברי תורה 30006 

והיה כבוד שמים , גלויה לעין כל בתכלית´ שהיתה השגחת ה, מואב יאחזמו רעד נמגו כל יושבי כנען 30007 

הרי בא עמלק ברוב חוצפתו וקירר את האמבטיה , וכיון שרפו ידיהם מדברי תורה, בשלימות ההתגלות 30008 

והכל על ידי , קלקלה לדורות ואין השם שלםונשארה , ועוזו´ והמעיט את ההתגלות של כבוד ה, הרותחת 30009 

 30010 .ישראל שרפו ידיהם מדברי תורה

שלא , ואילולא היה יוצא אז למלחמה נגד ישראל ולא היתה השפעה זו בעולם לא היתה מצות מחיית עמלק 30011 

נמצא , ז גרם החטא שרפו ידיהם מן התורה"וכ, י מחיית עמלק"היה ההכרח להקמת כבוד שמים דוקא ע 30012 

וזהו דנצטוינו , א רק הרפיון בתורה אלא גם הפגם בגילוי כבוד שמים שנסתובב על ידודהחטא היה ל 30013 

לזכור ולדעת שבזה , י זכירת מצות מחיית עמלק"ע, לזכור החטא שרפו ידיהם מן התורה דוקא בדרך זו 30014 

 30015 .ורק אז יהיה השם שלם והכסא שלם, נגרם הפגם החמור שלא יתוקן עד אשר יימחה כליל זרעו של עמלק

אלא , שנאמר ובכל יום ויום מרדכי מתהלך, מרדכי ניתן לו רמז וחש, (ו"בשלח רמז רס) יתא בילקוטא 30016 

אלא שמא עתיד ליארע את ישראל דבר והן , אמר מרדכי וכי אפשר לחסידה זו שתנשא לרשע ערל הזה 30017 

, (ד"רסרמז ) וכן אמרו, והיינו שהיא מתוקנת לכך דהצלת ישראל תהיה על ידה, עתידין להנצל על ידה 30018 

כתיב ובית יוסף להבה , מפני שבא משבטו של יוסף, ולמה יהושע, ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים 30019 

 30020 .זה יהושע, תצא להבה מבית יוסף ותאכל קש של בית עשו, ובית עשו לקש

יבוא זרעו של יוסף , (פ בשלח"ר סו"שמו) וכן אמרו, ביד בניה של רחל עשו נופל, מסורת אגדה היא 30021 

שופטים רמז ) וכן אמרו בילקוט, ויפרע ממי שנאמר עליו ולא ירא אלהים, האלהים אני ירא שאמר את 30022 

ועונה אתם מכרתם את , כי אומרים לעשו מדוע רצית להרוג את יעקב, כי נבחר לזה דוקא יהושע (א"נ 30023 

 30024 .ולזה נבחר יהושע מזרעיה דיוסף הנקי מחטא זה, אחיכם

דכפי , האומות מבחוץ הכל לפי דרגתם של ישראל מבפנים דכל כוחם של, ת למעלה"והענין הוא עפמשנ 30025 

ל "ולכן ההצלה והגאולה צ, מה שנעדר אצל ישראל השלימות בעבודתם יש נתינת מקום לשליטת האומות 30026 

, את האלהים אני ירא נגד ולא ירא אלהים, שאין בו פגם אפילו בדקות בענין זה, י השלם ביותר"דוקא ע 30027 

דהרי לא נתמלאה קסרי אלא מחורבנה של , שישבה ירושלים חרבה קסרי וכפי מה, כי כשזה קם זה נופל 30028 

 30029 .ירושלים

לפי שאין השונא בא , ת"ומכאן הלימוד הגדול להתעורר בתיקון השורש והסיבה שהוא רפיון הידים מד 30030 

י שנזכר בכלב שוטה "שזוהי תכלית הזכירה שע, (ג"ש שם רמז רס"ילקו) אלא על רפיון ידים מן התורה 30031 

, והשם שלם והכסא שלם, י הזכירה וההתחזקות בעמל התורה נמחה שמו של עמלק"וע, מה עשהמיד נזכר  30032 

 30033 .(משנת רבי אהרן)  .המלוכה´ והיתה לה

 30034 

 30035 מאמר תלו

אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך . זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים 30036 

 30037 .(ז"ה י"דברים כ) ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים



קין הקריב קרבן פחות מחמת שהיה חסר לו , כקין´ כמה מגיעה מידת הקנאה גם לאדם גדול נביא העד  30038 

והבל מרוב , ה אם הקרבן מהחלב אם לא"ועל כן חשב מאי איכפת ליה להקב, ת כמידת הבל"אהבה לשי 30039 

ת נפשי אשא וקין מרוב ידעו עונג ההתקרבו´ כענין אליך ה, ת במה שהוא אהב"אהבתו רצה לכבד השי 30040 

בערה בו קנאתו עד שנפל בתכלית ההתרחקות , ´כי בחינת הקרבן הוא בחינת התקרבות לו ית, ´אליו ית 30041 

 30042 .וכמה לימודים נפלאים למדנו מזה, ´מאתו ית

בני איש אחד , כי היה זה מרוב קנאתו לעם ישראל, כ"ולפי זה מה שנלחם עמלק בישראל אינו חידוש כ 30043 

כי עשה פתח לאומות , ר חטאו הוא במה שגרם קלקול לרביםאלא דעיק, ל"ן ז"הם כמבואר בדרשות הר 30044 

, ועל כן יש לנו לדעת, כי לולא זאת לא היתה אומה עומדת בפניהם מפחדם, העולם לפשוט יד בישראל 30045 

, ל שבעלי מחלוקות הם עמלקים"א ז"על כן מבואר בכתבי הגר, שמי שמקלקל רבים הוא בבחינת עמלק 30046 

 30047 .(ה"רל´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .ומוסר נמרץ הוא

 30048 

 30049 מאמר תלז

אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך . זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים 30050 

 30051 .(ז"ה י"דברים כ) ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים

שאף הגרועים ביותר , גזרה שלא נגזרה על שום אומה ולשון, ע ונגזרה עליו מחיה"הובדל עמלק מכל אוה 30052 

עמהם כמו ´ ואין מלחמה לה, לכלל מחיה לא באו, זר עליהם לא תחיה כל נשמהכשבע אומות שנג 30053 

ולכאורה האם כל האומות יראי אלהים , כ למה מפני שלא ירא אלהים"וכ, בעמלק מדור דור´ שמלחמה לה 30054 

 30055 .והלא עוד בימי אברהם כבר נאמר רק אין יראת אלהים במקום הזה, הן

וכל אחד ואחד גם הגדול שבגדולים והחסיד , של יראהכמו שאין שיעור לסופה , ולמדים אנו מזה 30056 

כן בראשיתה יש , יש לו לעלות במעלת היראה כל ימיו יותר ויותר בלי שיעור וערך כלל, שבחסידים 30057 

עוד היתה להם איזו בחינה , ואפילו אותן שנאמר בהן אין יראת אלהים במקום הזה, מדרגות ובחינות הרבה 30058 

והיינו שהגיע למדרגה הפחותה ביותר , העידה עליו ולא ירא אלהים ואחד היה עמלק שהתורה, של יראה 30059 

 30060 .ודינו מחייה, מי שבא לידי כך אין לו זכות קיום, ומכיון שהקיום תלוי ביראה, שאין אחריה לפחיתות

, מה שלא נאמר על שום נברא בעולם, ולא סתמה בזה התורה הטעם למה נאמר דוקא עליו ולא ירא אלהים 30061 

ל "ופירשו ז, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים ואתה עיף ויגעאלא פירשה הדבר  30062 

, אבל זה ולא ירא אלהים, שמעו עמים ירגזון, בצאתכם בשעת גאולתכם, בדרך בשעת טרופיכם, בספרי 30063 

 30064 .(ם"מלבי) ,אין קרך אלא נזדמן לך דרך מקרה שלא היה שום ריב ביניכם, אשר קרך בדרך

ל "י ז"ורש, (ם"מלבי) ולא נלחם פנים אל פנים להראות כוחו וגבורתו, ריךויזנב בך כל הנחשלים אח 30065 

שהיו כל האומות יראים , צננך והפשירך מרתיחתך, א לשון קור וחום"ד, פירש אשר קרך לשון מקרה 30066 

חסרי , כל הנחשלים אחריך, רותחת´ משל לאמבטי, ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים, להלחם בכם 30067 

ולא ירא עמלק אלהים , עיף בצמא ויגע בדרך, ואתה עיף ויגע, ה הענן פולטםכוח מחמת חטאם שהי 30068 

 30069 .ל"מלהרע לך עכ

שגם עליהם נאמר , הרי שפירשה התורה ופירטה לפרטים את העול שעשה כדי להבדילו משאר האומות 30070 

ים והיו עלול, כי להם לא היה יראת אלהים כדי לעמוד בנסיון נגד תאוותם, אין יראת אלהים במקום הזה 30071 

אבל לא הגיעו לידי כך להיות שואפי דמים בלי טעם ובלי תאוה ורק , גם להרוג נפש כדי למלא תאוותם 30072 

עמלק לא הושפע כלל מגדולתם , בלי שום זיק של רחמנות על קרבנם שהוא עיף ויגע, מאהבת הרע 30073 

 30074 .ומעלתם בעיני המקום ביציאתם ממצרים כשאר עמים

אלא , ´אלה שנכשלו בהחטא הקל ביותר לירא ולפחד מפחד הגם לא לקח מוסר בראותו שהענן פלט את  30075 

י מעשה "וע, בהשחתה נוראה כזו, שעוד זינב אחריהם במכת זנב של חתיכת מילות וזריקה כלפי מעלה 30076 

והתורה , הגיע לידי מידה זו שנתרוקן לגמרי מיראת אלהים, העול כזה שהוא כפול ומכופל מכמה צדדים 30077 

ולכן אבד , שלא נשאר אצלו אף זיק כל שהוא, ומר בתכלית ההתרוקנותכל, העידה עליו ולא ירא אלהים 30078 

 30079 .זכות קיומו

שהרי באמת אם היה חסר אף , ויש לנו ללמוד לימוד נפלא גם לאידך גיסא ממה שפירשה התורה כל זה 30080 

והיה ניצל , לא היה מגיע לפחיתות זו שתעיד עליו התורה ולא ירא אלהים, פרט אחד מהפרטים האלה 30081 

, ומכאן שיכול האדם לזכות לעצמו זכות קיום בעולם, יומה גזרת המחיה ואיבוד זכות קיומומהגזרה הא 30082 

שמפני תועבותיהם נגזר עליהם לא תחיה כל , הוא רשע גמור מלא תועבות כתועבות שבע אומות´ אפי 30083 

והוא , שגם זה הוא בכלל יראת אלהים, אם הוא בכל זאת ממעט מעט מרשעתו באיזו בחינה שהיא, נשמה 30084 

 30085 .חובר אל החיים ויש לו בטחון של קיום בעולםמ

וכן , כמו שהיה בהמן שמבני בניו למדו תורה בבני ברק, אפשרות של כניסה תחת כנפי השכינה´ ואפי 30086 

כ כמה מחוייב הוא האדם לשום לבו על מעשיו ודרכיו בכל מצב "וא, (7ז"גיטין נ) בסנחריב וכיוצא בהם 30087 



כי מצב הירידה של שבע , ליפול מאיגרא רמא לבירא עמיקתאואף אם כבר ירד מאד הוא יכול , שימצא 30088 

ה מתנהג "והקב, שלהן היה זכות קיום בעולם, אומות הוא כאיגרא רמא לעומת הבירא עמיקתא של עמלק 30089 

 30090 .בעמלק´ ועמלק אבד זכות הקיום ומלחמה לה, עמהם במידת ארך אפים שהיא גם לרשעים

י "ולמה עלול האדם להגיע ע, שהיא ההכרה בגנות הרע ולכן מלבד הזכירה העיקרית בזכירת מעשה עמלק 30091 

אף מתוך , והיא שכל נקודה גם היותר קלה ודקה של טוב, יש בה גם זכירה בשבח הטוב, מעשיו הרעים 30092 

ומצילתו ממחיה וכליון , מעלה את האדם מבירא עמיקתא לאיגרא רמא, מעשים רעים ותועבות נמבזות 30093 

הוא , וכל שהוא בכלל יראת אלהים, שם יראת אלהים עליה, ה קלהכי כל נקודה טוב, ומביאתו לידי קיום 30094 

, כן אין גבול לראשיתה, וכמו שאין גבול לתכליתה, כי סוד הקיום הוא היראה, בכלל זכות קיום בעולם 30095 

 30096 .(דליות יחזקאל)  .ע הגרועים ביותר לא יצאו מהכלל של יראת אלהים"וגם רשעי אוה

 30097 

 30098 מאמר תלח

אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך . בדרך בצאתכם ממצרים זכור את אשר עשה לך עמלק 30099 

 30100 .(ז"ה י"דברים כ) ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים

ויקרא ) ´שנא, ה עוונותיהן של ישראל ונותן אותן על עמלק הרשע שבא מעשיו"באותה שעה נוטל הקב 30101 

ע וכי מה כוחי שנתת "רבש, ה"באותה שעה אמר עמלק לפני הקב, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם (ז"ט 30102 

כי למה מטילים עליו , ולכאורה צודק הוא עמלק או עשיו, (ט"א זוטא י"תנדב)ב  עלי את כל עוונות יעק 30103 

 30104 ?את עוונות ישראל

, רדפו אותם, עמלק או עשיו הציקו לבני ישראל, ל כי מה שעם ישראל חוטאים אשם בכך עמלק"אלא י 30105 

ת והביאום "ועל ידי זה גרמו להם את הירידה בעבודת השי, םייסרו והצרו להם בכל הדרכים והאמצעי 30106 

הרי יש להרשע חלק , כאשר הצדיק נכשל לפעמים באיזה חטא, (נח´ פ) וכתב בית הלוי, להיכשל בעוונות 30107 

ויכול להיות שלפעמים שיהיה לו חלק גדול , יען כי הוא הגביר בו התשוקה, גדול בזה החטא והוא בעוכריו 30108 

 30109 .שעשה החטאבהחטא יותר מהצדיק 

ומקשים הלא משה נענש על חטא מי , (´דברים א) בגללכם לאמר גם אתה לא תבוא שם´ גם בי התאנף ה 30110 

בגללכם שגרמתם לי כעס ולא , וכתב החזקוני? ומה אשמתם של ישראל שאמר להם בגללכם, מריבה 30111 

לזאת עליכם , כתב בהקדמה לספרו יד אליהו, ק קאליש"אליהו אבד´ הגאון ר, דקדקתי בלשוני ונענשתי 30112 

לפרנס , כי באמת כל ביטול תורתי בעסק רבנות רק בגללכם, בני המשא הזאת להשלים מה שחסרתי 30113 

ונאבד ממני מה שאני אספתי , ז נטרדתי בעוניי מלקיים תלמודי בידי"ועי, אתכם ולכלכל אתכם בכבוד 30114 

תזכוני , ודו בידוותחת אשר אבדתי אשרי מי שבא לכאן ותלמ, כעמיר גורנה בימי נעורי וימי חורפי 30115 

 30116 .בצדקתכם ולמדו תורתכם לשמה

ויש לתמוה בעבור מה צריכים הבנים להתוודות על , והנה בווידוי אנו אומרים אבל אנחנו ואבותינו חטאנו 30117 

הלא על האב בעצמו מוטל החוב , ועוד זאת? ומנין ידעו הבנים חטאות האבות שלהם, חטאי האבות 30118 

הבן , כי בעבורו ובגללו חטא האב, יך להתוודות גם על חטאי האבהבן צר, אמנם כן? להתוודות על חטאיו 30119 

גזל האב מן הזמן שלו ומנע עצמו מללמוד יותר , י שצריך היה לפרנסו ולגדלו"שע, גרם שהאב יחטא 30120 

ובגלל זה קיצר בשיעוריו וקיצץ , ובניגוד לרצונו היה נאלץ למהר ולתור אחר אמצעי הפרנסה, תורה 30121 

 30122 .מקביעת עתים לתורה

ולכן הבן , הכל כדי למלא רצונותיו ודרישותיו, לפעמים שבגלל הבן יצא האב לגמרי מעסק התורהויש  30123 

ואיתא , ולזה מוטל עליו להתוודות על עוונות אביו שהוא הגורם להם, אשם בירידה הרוחנית של אביו 30124 

קנים הז, ר משה פאליאק"וכתב הג, דור שבן דוד בא זקנים יעמדו מפני נערים (ז"סנהדרין צ) ´בגמ 30125 

כאשר הסיבה לכך הם , הפסיקו מלהיות בעלי עליות נוספות, נשארים עומדים על מדרגתם ואינם עולים 30126 

 30127 .(מעייני החיים)  .הנערים שהיו צריכים לטפל בהם ברצונם ונוחיותם

 30128 

 30129 מאמר תלט

אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך . זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים 30130 

 30131 .(ז"ה י"דברים כ) ויגע ולא ירא אלהים ואתה עיף

הרי אחרי אשר הכתוב מספר לנו בגנותו , ולכאורה קשה, (י שם"רש) ולא ירא עמלק אלהים מלהרע לך 30132 

שהתורה , אבל האמת היא? מה מוסיף עליו עוד ולא ירא אלהים, י"ל והובא ברש"ש חז"של עמלק כמ 30133 

, אדם שעושה כל הדברים הפחותים שבעולם ואם אנו רואים, מגלה לנו שהעיקר תלוי ביראת אלהים 30134 

 30135 .צריכים אנו לדעת כי עיקר החסרון בו הוא מה שלא ירא אלהים

צריכים אנו לדעת כי מה שהביא לו , וכן מצד השני אם אנו רואים אדם שיש בו כל המעלות שבעולם 30136 

אחרי , אבינוכמו שמצינו אצל אברהם , העיקר והיסוד הוא מדרגתו ביראת אלהים, שיהיה כליל המעלות 30137 



ומובן שיש בחינות , (ב"בראשית כ) נאמר בו עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה, הנסיון האחרון של העקידה 30138 

כמאמר החכם מכל , אבל סוף סוף תלוי הכל ביראת אלהים, יראת העונש ויראת הרוממות, ביראת אלהים 30139 

 30140 .(ב"קהלת י) סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם, אדם

אמר ? למה ליהושע, (ז"שמות י) ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק, איתא במדרש 30141 

יבוא בן בנו שאמר את , ובזה כתוב ולא ירא אלהים, (ב"בראשית מ)א  לו זקנך אמר את האלהים אני יר 30142 

יש להבין כי הרי גם אצל ו, (ו"ר כ"שמו) ויפרע ממי שנאמר עליו ולא ירא אלהים, האלהים אני ירא 30143 

 30144 ?ולמה לא זכו שמשבט לוי יבחר הלוחם בעמלק, המילדות נאמר ויהי כי יראו המילדות את האלהים

, ועמלק יצא בפומבי נגד אלהים, ´כי אנו רואים שמלחמת עמלק היתה מלחמה גלויה נגד ה, והביאור הוא 30145 

ולכן מי יכול , (ה"י דברים כ"רש) משל לאמבטי הקרה אותה בפני אחרים, ל אשר קרך בדרך"ש חז"כמ 30146 

´ אלא ללחום בשביל כבוד שמים כענין שנא, היינו לא רק מלחמה גשמית לנקום בהם, ללחום בעמלק 30147 

ויוסף , בוער בקרבו והוא מפרסם בגלוי ולעין כל שם מלכות שמים´ רק מי שיראת ה, בעמלק´ מלחמה לה 30148 

, ´ויראת ה´ צהיר לעין כל ובגלוי את שם השהוא ה, בעצמו אמר את האלהים אני ירא בפומבי ובפרהסיה 30149 

 30150 .את האלהים אני ירא

, והיינו כי זה היה החסרון אצלו שירא את העם, (ו"א ט"ש) ואצל שאול מצינו שהודה כי יראתי את העם 30151 

כמו שסיפר אחד , לא יאהב ולא יירא זולת הבורא, ל ומי שהגיע אל המדרגה הזאת מן היראה"ואיתא בחוה 30152 

ואמר לו האינך ירא מן האריה שאתה ישן , ד מהיראים שמצאו ישן באחד המדברותמן החסידים על אח 30153 

ויוצא שאם שאול היה ירא את , (ו"פ´ אהבת ה) אמר לו אני בוש מאלהים שיראני ירא זולתו, במקום הזה 30154 

כי מלחמת עמלק , ובגלל זה לא נצח ולא מחה לגמרי את עמלק, היה חסר לפי מדרגתו ביראת אלהים, העם 30155 

 30156 .העיקר ביראת אלהיםתלוי 

ז בלא "כל הנהנה מן העוה, ר חנינא בר פפא"א´ דהנה אמרו בגמ, ורעיון זה אנו מוצאים גם לענין אחר 30157 

 30158 גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית´ שנא, ה וכנסת ישראל"ברכה כאילו גזל להקב

ואין אמו אלא כנסת ישראל , (ב"ים לדבר) הלא הוא אביך קנך´ ה שנא"ואין אביו אלא הקב, (ח"משלי כ) 30159 

ר חנינא בר "א? מאי חבר הוא לאיש משחית, (´משלי א) שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך´ שנא 30160 

´ י שפי"וראה רש, (7ה"ברכות ל) פפא חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים 30161 

ולכך נקרא זה , ליהנות מן העולם בלא ברכהולפי שהוא מיקל רואים האחרים ולמדין ממנו לעשות כן  30162 

 30163 .לירבעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל כך הוא חוטא ומחטיא, המיקל חבר לאיש משחית

לומדים אנו כי יש בחטא , ל את החטא של נהנה בלא ברכה לחטאו של ירבעם בן נבט"הרי בזה שדימו חז 30164 

ז בלא ברכה הרי זה בבחינת אומר "הנה מן העוהואם הוא נ, כי העיקר תלוי בפנימיות, ז"קטן כזה משום ע 30165 

וזה בחינת כפירה מפני שחסר לו באמונה וביראת , (´דברים ח) כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 30166 

 30167 .כי העיקר תלוי בפנימיות החטא, ואם למדים ממנו אז הוא בבחינת ירבעם בן נבט, אלהים

ו שום קולא בהנהגתו "שלא יגרום ח, ד מבני הישיבהכמה צריך להיות זהיר כל אחד ואח, וזו הערה גדולה 30168 

כי בזמן הזה ישנם הרבה , וזאת לנו לדעת, ו מן החוטאים ומחטיאים"כי אז הוא ח, ולא ילמדו ממנו להקל 30169 

ומתי , כי הם מקררים ומחלישים את הבני תורה, שהם אדוקים בשיטת עמלק ומקיימים אשר קרך בדרך 30170 

 30171  .מלעיגיו וילך בקומה זקופה בבחינת את האלהים אני ירארק בעת שלא יבוש מ, יכולים לנצחם

 30172 .(נחלת אליעזר)

 30173 

 30174 מאמר תמ

אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך . זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים 30175 

 30176 .(ז"ה י"דברים כ) ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים

ה שאין שמו "י שם נשבע הקב"ופירש, דורבעמלק מדור ´ ובמקום אחר כתיב כי יד על כס יה מלחמה לה 30177 

כל הרע שבבריאה והפחיתות שבאדם נמצא ומושרש , עד שימחה שמו של עמלק, ואין כסאו שלם, שלם 30178 

בגלל הדבר הזה נגזר דינו להמחות מן , וכל הרע שבו נכלל בתיבות ספורות אלו אשר קרך בדרך, בעמלק 30179 

, ל זמן שהוא קיים אין השם שלם ואין הכסא שלםולא עוד אלא שכ, ולא ישאר זכרו תחת השמים, העולם 30180 

והקור , אשר קרך ציננך וקירר את הלהט והלהבה שהיו יוקדים בך, בעמלק בכל דור ודור´ ומלחמה לה 30181 

 30182 .ומיכן נלמד מהי גדלות האדם, הזה הוא מקור כל הרע והקטנות שבאדם

ותמנע , דברים מבהילים בזה ל"ואמרו חז, הבה ונבחון כיצד נוצר עמלק ומה היתה סיבת ביאתו לעולם 30183 

בעיא לאיגיורי באתה אצל אברהם , דכתיב ואחות לוטן תמנע, תמנע בת מלכים היתה, היתה פילגש לאליפז 30184 

אמרה מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא , הלכה והיתה פילגש לאליפז בן עשיו, יצחק ויעקב ולא קיבלוה 30185 

 30186 מאי טעמא דלא איבעי להו לרחקה, נפק מינה עמלק דצערינהו לישראל, תהא גבירה לאומה אחרת

 30187 .(7ט"סנהדרין צ)



ה "והרי כל אומנותו של אברהם אבינו להמליך את הקב, אברהם יצחק ויעקב האבות הקדושים לא קיבלוה 30188 

ומה ראה בית דינם של , והיאך זה לא קיבל את תמנע, על כל העולם ולגיירם ולהכניסם תחת כנפי השכינה 30189 

פ "ואע, ך צריך לומר שלא היתה ראויה ליכנס תחת כנפי השכינהעל כרח, האבות שלא לקבל את זו 30190 

 30191 .´מ ידעו והכירו ברוח קדשם כי תמנע איבדה את הזכות לבוא בקהל ה"שחשקה נפשה לידבק בישראל מ

כאן נעוץ , ממעשה זה יצא עמלק, כיון שראתה שלא קיבלוה נעשית פילגש לאליפז ונפיק מינה עמלק 30192 

ד של האבות "פ שהיה פס"אע, ל את סוד הדבר"כאן גילו חז, ו לרחקהדלא איבעי לה, שורשו של עמלק 30193 

י הריחוק יצא עמלק שכל "וע, בריחוק נהגו בה, מ לא איבעי להו לרחקה"מ, הקדושים שאין לקבלה 30194 

 30195 .מציאותו קרירות וריחוק

גו י ריחוק שנה"אף הוא הגיע למה שהגיע ע, ו"ל בסיבת יצירת אותו האיש יש"ועל דרך זה ממש אמרו חז 30196 

ואשר בשלו סובל כלל ישראל , ו"י אותו האיש יש"והיא היתה הסיבה לכל כוח הטומאה שנוצרה ע, בו 30197 

ונשמט  (.ז"סוטה מ) ל"וכך אחז, י שלוחיו ומאמיניו"ודמם נשפך כמים ע, אלפיים שנה יסורים בלי גבול 30198 

 30199 .ו בשתי ידיו"ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו ליש, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, י הצנזור"ע

יתיב וקא משתבח כמה נאה אכסניא , י בן פרחיה איקלע לההוא אושפיזא עבדי ליה יקרא טובא"כי אתא ר 30200 

מאה שיפורי ´ אפיק ד, אמר ליה רשע בכך אתה עוסק, ו רבי עיניה טרוטות"אמר ליה אותו האיש יש, זו 30201 

ה לא היה "ואפי, ה שהוא עוסקכמה מגונה ומושחת היה תלמיד זה שחשב שרבו גם הוא עוסק במ, ושמתיה 30202 

 30203 .ועינינו רואות מה גרם לנו הריחוק הזה, צריך לרחקו בשתי ידים

אז נבהלו אלופי אדום , אמר הכתוב שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת, ומהי קרירותו של עמלק 30204 

למראה הניסים  כל עמי תבל וכל יושבי ארץ נזדעזעו ונפחדו, אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען 30205 

אף אחד לא נשאר אדיש לנוכח שינויי , לישראל ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף´ הגדולים אשר עשה ה 30206 

 30207 .לא איכפת לו, הוא כאילו לא רואה ולא שומע מאומה, טבע כבירים אלו מלבד עמלק

וזה , (´ט שמות) ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה, ´הוא מה שכתוב בתורה ואשר לא שם לבו אל דבר ה 30208 

, בשעה שברור לכולם כי התראתו של משה התראת ודאי היא, היה כבר במכת ברד המכה השביעית 30209 

ואיך זה ישאיר , וירד ברד וכל אשר בשדה יושמד, והמכה אשר עליה יבשר תבוא ותגיע בלי צל של ספק 30210 

הרי אין לך , וביותר תמוה על העבדים עצמם איך לא חשו לנפשותם, בר דעת את מקנהו בשדה לאבדון 30211 

 30212 .מקום סכנה גדול מלהיות בשדה לעת הזאת

אבל לא שם , הוא יודע ורואה בעיניו, תירוץ אחד ואשר לא שם לבו ותו לא מידי´ על כך עונה התורה הק 30213 

´ ולא מעניינת אותו אפי, הוא נשאר אדיש לכל אשר נעשה לנגד עיניו, לבו כי הדבר אמנם נוגע לו עצמו 30214 

ולא חלי ולא מרגיש כי אובד הוא בטמטום , יר את נפשו ואת כל אשר לומפק, התהום הפעורה מתחתיו 30215 

 30216 .רגשותיו

, ובעוד כולם נבהלו נמוגו, ראה מה שהכל ראו ושמע מה ששמעו כל העמים, ואשר לא שם לבו זה עמלק 30217 

וערך , ואשר עשה עמו כל האותות והמופתים הללו, ´ונפל על ישראל העם בו בחר ה, הוא לא נע ולא זע 30218 

ז צינן וקירר את האמבטי "עי, י אדישותו וקרירותו של עמלק למראה הנסים והנפלאות"וע, חמהעמו מל 30219 

 30220 .הרותחת אשר קרך

 30221 וכדאיתא במסכת, יכולה להימצא אצל כל אדם, ושורש טומאה זו של עמלק האדישות ואי שימת לב

, יגי התם רבי ורבנןופל, דבעינן בחיוב קרבן על ביאת מקדש בטומאה, בענין ידיעה בתחילה (´שבועות ה) 30222 

י למד "ובביאור מושג זה של ידיעת בית רבו פירש, אי ידיעת בית רבו קרויה ידיעה בתחילה לענין זה 30223 

אבל לא שם על לבו שנטמא והרי ששייך בכל , וידע שזה שרץ וידע שנגע בו, בבית רבו שהשרץ מטמא 30224 

ויודע שהוא עצמו נגע , זה שרץויודע ש, שיודע ששרץ מטמא, אדם מעין טמטומו וקהות חושיו של עמלק 30225 

 30226 .ועדיין הוא סבור כי נשאר בטהרתו כמקדם, בו

בן הבליעל , בעמלק´ ומלחמה לה, וכל זמן שרוח טומאה זו שוררת בעולם אין השם שלם ואין הכסא שלם 30227 

אך הוא לא איכפת לו כאילו אין הדבר , וכל הקופץ לתוכה יכוה כויות קשות, רותחת´ אשר ידע שהאבמטי 30228 

, ולהשרות רוח טומאתו על כל העולם´ ובין כך הספיק לצנן את האמבטי, והוא קופץ ונכוה, ו כללנוגע ל 30229 

 30230 .וממנו נדע ונבין מהי גדלות באדם, והוא שורש הקטנות שבאדם

כי התשובה , ן שהכוונה למצות תשובה"הרמב´ ופי, כתיב כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו 30231 

, ולא מעבר לים היא, בספורנו אין התשובה צריכה לנביא´ פי, א בשמים היאל, היא דבר קרוב מאד לאדם 30232 

יקיצה מן האדישות ומן הקטנוניות , אין צריך אלא התעוררות ותו לא, אין בעל תשובה צריך לרב 30233 

 30234 .דהיינו היפוך דרכו של עמלק, היומיומית

משום , כ למה"וכ, גיהנםמ מקום נתבצר להם ב"מ, פ שכבר נכנסו לשאול תחתית"אע, ובני קרח לא מתו 30235 

כי אין מציאות כזו אלא אצל , ל שמלאכי השרת נתבצרו לראות פלא זה"ואחז, שרחש לבם דבר טוב 30236 

 30237 .וזו גדלותו שיוכל להתרומם בשעה קלה משאול תחתית עד לכסא הכבוד, האדם



בב אותה וס, ר"ובא אליה מלך גדול זה יצה, אנשים בה מעט כוחותיו דלים ומועטים, עיר קטנה זה האדם 30238 

ז ומצא בה איש מסכן חכם "ובכ, המערכה אבודה, אין דרך להמלט אין מנוס, ובנה עליה מצודים גדולים 30239 

והיה , ומה עם המצודים הגדולים, וכי מה היה יכול לעשות מסכן חכם זה, ומלט הוא את העיר בחכמתו 30240 

מלך אינו מלך ואין והנה ה, כי לא עשה החכם מאומה אלא גילה והסיר את הלוט, ל"ר זצ"אומר אאמו 30241 

החכם לא עשה , תקיעה אחת יכולה להפריחו כאבק, לא דובים ולא יער הכל דמיון שוא, מצודים גדולים 30242 

 30243 .אלא ידע את הכתוב כי קרוב אליך הדבר מאד זו תשובה, מאומה

ללא , והמענה אחד הוא, כ קשה היא לנו"מדוע כ, אם כה קלה מצות תשובה לקיימה, וכי ישאל השואל 30244 

, כי האדם כה פחות ודל בקטנוניותו עד שאינו רואה מנוס ומפלט, ב אכן קשה התשובה עד מאדשימת ל 30245 

, הריהו מסוגל להכניע את יצרו ללא כל קושי, י שימת לב אל מצבו"וע, י התעוררות כל שהיא"אבל ע 30246 

 30247 .(א"ל´ א מא"שיחות מוסר תשל)  .בפיך ובלבבך לעשותו וזוהי גדלות האדם

 30248 

 30249 מאמר תמא

אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך . ר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצריםזכור את אש 30250 

 30251 .(ז"ה י"דברים כ) ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים

כ גדול באשר קירר אותך "ומה האסון כ, כ על עמלק יותר מכל האומות"ולכאורה מדוע התורה מקפידה כ 30252 

אבל , סתם חטא רגיל, ת זהו חסרון מקריאמנם כל התמיהה שלנו מפני שאנו חושבים שקרירו, בדרך 30253 

וכמו למשל באלול שמלפנים בישראל כל אחד אחזתו פלצות , האמת היא שזוהי בחינה על כל האדם 30254 

היכן , היכן אנו נמצאים, זוהי בחינה היכן אנו עומדים, כ קרירות"ואילו אצלנו כ, מהפחד של יום הדין 30255 

 30256 .הרגשתנו

וכמו ! כ רחוקה"כ הרגשתנו כ"ם בשכלנו בדיוק את מצבנו ואעפואנו מביני, פ שלא חסר לנו בידיעה"אע 30257 

כ "אבל בחוש הראות שלנו אנו רואים שזה כ, כ גדולים ועצומים"שאנו יודעים בשכלנו שהכוכבים הם כ 30258 

כ הרבה מוסר "אנו צריכים ללמוד כ, וכדי להגיע לקצת הרגשה נכונה ואמיתית, קטן וזה מושרש אצלנו 30259 

ז נקרב לעצמנו את ההרגשה של יום הדין "ועי, ר"ט על היצה"להרגיז את היצה, בבחינת רגזו ואל תחטאו 30260 

לב טהור ברא לי , ועל כן נתפלל לאבינו שבשמים, ולהרגיש כמה גדול הוא אסון הקרירות, של הפלצות 30261 

 30262 .(דגל המוסר)  .אלהים ורוח נכון חדש בקרבי

 30263 

 30264 מאמר תמב

 30265 .(ח"ה י"דברים כ) ויגע ולא ירא אלהיםאשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף 

וגזרה , שהתורה ציותה לזכור תמיד את אשר עשה לנו, על מה ולמה כל החורי האף על עמלק, יש להבין 30266 

ואנו מצווים בכל שנה לקרוא פרשה זו יותר , לא תשכח עד סוף כל הדורות, שלא לשכוח את הציווי הזה 30267 

דאין שום קריאה דאורייתא רק , תוספות שנץ כתבוב) ,מכל פרשה אחרת בתורה מצות עשה דאורייתא 30268 

 30269 .(פרשת זכור

ושחטו ילדי ישראל ורחצו בדמם והשקיעו אותם בבנין הם , לכאורה המצרים שעינו אותנו מאות בשנים 30270 

ואיך , ולמחות את שמם וזכרם מתחת השמים, שלא לשכוח את כל אשר עוללו לנו, ראויים למצוה כזו 30271 

מה , פ שזרקו זכורכם ליאור"לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו אע, זונוכל להבין דעת תורה בפרשה  30272 

ועלינו לזכור את הבצלים והשומים שהאכילו אותנו תמורת , (י"רש) טעם שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק 30273 

 30274 .´ובשכר האכסניה שהיו לנו הותרו המצרים דור שלישי לבוא בקהל ה, היותנו להם עבדים נרצעים

ומדוע איפוא עלינו להיות , רה האוסרת עלינו להיות נוקמים ונוטרים לתעב מצריםוזה בעצם לפי רוח התו 30275 

הלא בימינו ? ולא לשכוח אשר עשה לנו לפני אלפי שנים, נוקמים ונוטרים כלפי עמלק עד סוף כל הדורות 30276 

ששה מליון יהודים נרצחו במיתות משונות , ש"נרצח ונטבח שליש מהעם היהודי על ידי הגרמנים ימ 30277 

ורבים מאתנו , הולך ונשכח הדבר הזה מלבנו, וכבר עתה ארבעים שנה אחרי הטבח הנורא הזה, יותואכזר 30278 

ויש מאתנו ששבים לארץ הדמים הזאת לגור שמה , ולחדש את היחסים עם העם הזה, כבר מוכנים לשכוח 30279 

 30280 .וללמוד במכללותיהם

, יה אצל בני אדם מטבעםוהשכחה מצו, וכל המאמצים להחזיר את אשר עוללו לנו כמעט ועולים בתוהו 30281 

הלא נבוכדנצר וטיטוס המיתו , וכמה קשה לנו לזכור ולא לשכוח את אשר עשו לנו לפני אלפי שנה 30282 

ובכל דור , והגלו אותנו מעל אדמתנו, החריבו את ארצנו ושרפו את בית מקדשנו, והשמידו מליוני יהודים 30283 

, ן בלבנו שום שנאה כלפי יוצאי חלציהםואי, ואנו שוכחים את כל הצרות, ודור עומדים עלינו לכלותינו 30284 

ומה , ואין אנו מחוייבים לזכור אותם ולא לשכוח את הצוררים והשונאים שקמו והרעו לנו בכל הדורות 30285 

 30286 ?נשתנה עמלק מכל הצוררים



אם עמלק היה למה ´ ושואל המד, מבאר המדרש מלך ערד זה עמלק, על הפסוק וישמע הכנעני מלך ערד 30287 

, עמלק הוא נכדו של עשיו בנו של אליפז, שנאסרו ישראל להלחם בבני עשיואלא לפי ? נקרא כנעני 30288 

הרי הוא לכם , ה אין זה אסור עליכם כבני עשיו"אמר הקב, וכשבא עמלק נתגרה בהם פעם ושתיים 30289 

והמדרש מוסיף מעולם רצועת מרדות לישראל , לכך נקרא כנעני, בהם כי החרם תרימם´ ככנענים שנא 30290 

ויאמרו איש אל אחיו ניתנה ראש ונשובה , מיד ויבוא עמלק, בקרבנו´ היש ה כיון שאמרו, היה עמלק 30291 

 30292 ש"כשמת אהרן יצא עליהם עמלק עיי, וכאן וישמע הכנעני מלך ערד, וירד העמלקי והכנעני, מצרימה

 30293 .(א"ט י"ר י"במדב)

של  אבל אין לנו נימוק מספיק לצו, כי היתה מלחמה בעמלק למרות שהוא מבני עשיו, נמצאנו למדים 30294 

ונראה כי מעשי עמלק ומלחמתו בישראל איננו , וזכירת המעשים שעשה לנו בימים ההם, מחיית עמלק 30295 

היינו , בעמלק מדור דור´ ש מלחמה לה"וכמ, אלא המלחמה הזאת נמשכת כל הזמן, היסטוריה של העבר 30296 

ובכנענים , וובמלחמה נצטוינו לבל נחוס עליהם ולא ירך לבבנ, כל הימים אשר אנו חיים על פני האדמה 30297 

למען אשר לא ילמדו אתכם , ומלחמה זו היא רוחנית, ועמלק יש לו דין של כנעני, נאמר כי החרם תחרימם 30298 

 30299 .ככל התועבות אשר עשו לאלוהיהם

והתורה מנמקת את הציווי של מחיית עמלק , ´עמלק הוא סמל הרע הרוצה להעביר את עם ישראל מדרך ה 30300 

´ כאשר נתרפו ידיהם מן התורה ושאלו היש ה, צאתנו ממצריםוהוא עשה את זה ב, בזה אשר קרך בדרך 30301 

ויזנב את הנחשלים החוטאים שפלט , ואז הוא נעשה לרצועת מרדות היינו שליבה את אש המרד, בקרבנו 30302 

הופיע עמלק להחטיאם , וכן כשחטאו ישראל בחטא המרגלים וקראו נתנה ראש ונשובה מצרימה, הענן 30303 

 30304 .מצרים ולתועבותיהלהחזירם ל, ולהחלישם בחומר ורוח

מצא עמלק מקום להחזירם ולנטותם מהדרך , כשנסתלקו ענני הכבוד ששמרו על ישראל, אחרי מיתת אהרן 30305 

, ממלכת כהנים וגוי קדוש סגולה מכל העמים, עלי אדמות´ לכונן שם מלכות ה, שהלכו בה לארץ ישראל 30306 

וגרמו , ות בדרך חזרה למצריםמסע´ המכריזים קבל כל העולם כי לי כל הארץ ואכן חזרו לאחוריהם ז 30307 

ואז יצאו העמלקים מכלל בני עשיו שנאסר עלינו , לבין ישראל´ בין בני לוי עבדי ה, למלחמת אחים 30308 

ותטמא הארץ ותקיא את , בתועבותיהם בארצו´ שניאצו את ה, וקיבלו דין של כנענים, להילחם בהם 30309 

 30310 .יושביה

הצדק , הנושא את דגל האמונה באלהים חיים, עמווב´ אין אנו יודעים כיום מי הם העמלקים הנלחמים בה 30311 

ומלחמה זו , מלחמת האור והחושך, אבל אנו יודעים כי מלחמה זו נמשכת כל הימים, והיושר והרחמים 30312 

ועלינו למחות את שמו מתחת , ואסור לנו לשכוח את האויב הנורא הזה, בכל הזמנים´ מוטלת עלינו עם ה 30313 

 30314 .למלך על כל הארץ´ יהיה הלזמן שבו , השמים כדי לסלול את הדרך

´ אלהיך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה´ ולכן נאמר במצוה זו תנאי לקיומה המעשי והיה בהניח לך ה 30315 

היינו שקודם כל עלינו להתגבר על האויבים מסביב , תמחה את זכר עמלק, אלהיך נותן לך נחלה לרשתה 30316 

אלהיך נותן ´ בארץ אשר ה, קרבך ובתוכךהרע העמלקיות המקננת ב, והנמצאים בך עצמך, הקרובים אליך 30317 

היינו כאשר תקום בארץ ישראל מלכות ישראל ממלכת , אז תצא למלחמה על עמלק הרחוק, לך נחלה 30318 

 30319 .ולמחות את שמו של עמלק מהעולם, אז תוכל לצאת למלחמת קודש, הכהנים וגוי קדוש

ולהכרית זרעו , להעמיד להן מלך, מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ´ ג, ל את הענין הזה"וכן הגדירו חז 30320 

נכון ´ והיה באחרית הימים והיה הר בית ה, וכדברי הנביא מיכה, ולבנות להם בית הבחירה, של עמלק 30321 

´ ואמרו לכו ונלכה אל הר ה, ונהרו אליו עמים רבים והלכו גויים רבים, בראש ההרים ונשא הוא מגבעות 30322 

ושפט בין , מירושלים´ כי מציון תצא תורה ודבר ה, תיוואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחו 30323 

 30324 .(למען אחי ורעי)  .והוכיח לעמים עצומים, עמים רבים

 30325 

 30326 מאמר תמג

 30327 .(ח"ה י"דברים כ) אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים

? ך גם להוסיף שאינו חסידהאם שיי, יש להתפלא אם אומרים על אחד שהוא רוצח מושחת ושפל אנשים 30328 

שעל עמלק אשר ביארה תורה ואמרה זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך , ומינה אנו עומדים ותמהים 30329 

אשר שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת , פירוש בעת צאתכם ממצרים ביד רמה, בצאתכם ממצרים 30330 

 30331 .חם בבני ישראל אשר קרך בדרךואומה רשעה זו אינה מתפעלת כלל ויוצאת להל, נמוגו כל יושבי כנען

פ שנכוה אבל "אע, בא בן בליעל וקפץ לתוכה, רותחת שלא היתה בריה יכולה לירד בתוכה´ משל לאמבטי 30332 

ויזנב , א כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה"כד, י אומר אשר קרך טמאך"ר, קררה לפני אחרים 30333 

ואתה עיף ויגע , מילותיהן וזורקין כלפי מעלהשהיו מחתכין , בך כל הנחשלים אחריך הכה אותם מכת זנב 30334 

ומשום כך , ש"ל כאן ותמצא מבואר שפלותו ותועבותיו של עמלק ימ"בחז´ עי, עיף בצמא ויגע בדרך 30335 



ק ומכריזה "ועל כל אלה באה התוה, בעמלק מדור דור´ וגם מלחמה לה, נצטוינו מחה תמחה את זכר עמלק 30336 

 30337 !עליו עוד חסרון ולא ירא אלהים אתמהה

ה הטביע בעולמו "פירוש שהקב, והאלהים עשה שיראו מלפניו, (´קהלת ג)ב  הסכת ושמע מקרא כתו אך 30338 

כולם נבראו לעזור לבחיר היצורים הוא , עם הדומם הצומח והחי, וענינה´ תנועותי´ על כל סדרי, שברא 30339 

מצותיו  סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת, וכנאמר עוד שם, ´האדם המדבר שיתיירא מלפניו ית 30340 

כלומר למטרה , כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, (´שבת ל) ל"ואחז, שמור כי זה כל האדם 30341 

כי לדבר הזה נברא כל , כי זה כל האדם, י שם"וכמו שפירש, האמורה ברישא דקרא את האלהים ירא 30342 

 30343 .האדם

ותכלית קודש לירא והכרחי הוא לו להשתמש בכל עולם ומלואו למטרה , כ כי יש באדם כוח נפלא זה"וע 30344 

כל , בצלם אלהים ברא את האדם´ שנא! הוי אומר חביב אדם שנברא בצלם? ומהו אותו הכוח, ת"מהשי 30345 

וממילא כל אחד ואחד נתבע על אי מילוי תכלית בריאתו על , אדם אשר בשם אדם יכונה צלם אלהים בו 30346 

כך בהיפך כל , כללות ביראהולכן כשם שכל המעלות כולן נ, והיא היראה מאת השם הנכבד והנורא, הארץ 30347 

 30348 .החסרונות באים מאי היראה

כ ללכת בכל דרכיו "ואח, אלהיך´ כדכתיב ליראה את ה, וכשם שממנה תוצאות חיים מעיין מקור מים חיים 30349 

כך בהיפך אם אין לו , היא אוצרו´ כי יראת ה, אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך´ ולאהבה אותו ולעבוד את ה 30350 

, לכל התועבות הגנאי וההשחתה עד לתהום רבה, ו מעיין נרפש מקור מושחתמתמלא במקומ, לאדם היראה 30351 

, ק כי חתימת כל פשעיו וראשיתם"ביארה התוה, ולכן לאחר שנמנו בו בעמלק אשר קרך בדרך ויזנב בך 30352 

 30353 !וגם המכה בפטיש הוא ולא ירא אלהים

ורגשת בתביעה גם על תחילתה מ, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, ודע כי היראה אין לה קץ ותכלית 30354 

שהרי , וסוף מעלתה משתבח בה אף האדם הגדול בענקים כאברהם אבינו, ש"רשעי ארץ כעמלקים ימ 30355 

ועבר , שנים הכיר אברהם את בוראו´ ובן ג, אברהם העברי שכל העולם בעבר אחד והוא בעבר השני 30356 

בנסיון העשירי הקשה ז רק כשעמד גם "ובכ, ת בכל לבבו נפשו ומאודו"תשעה נסיונות באהבתו את השי 30357 

 30358 .אז עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה, מכולם

הוא מה , כעת נאמר עליו מקרא זה ולא מקודם, פ כתוב מפורש הוא עתה ידעתי"עכ, והאיך שלא נפרשו 30359 

לפיכך , ועל שהוא לא ירא אלהים, שעליה נתבע גם ראשית גויים עמלק, ת"שאמרנו ביסוד יראת השי 30360 

 30361  .יען אשר עשית כי ברכך אברכך, ק על יראתו"ם אבינו משתבח בתוהואף אברה, אחריתו עדי אובד

 30362 .(ב"אור יהל ח)

 30363 

 30364 מאמר תמד

 30365 .(ח"ה י"דברים כ) אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים

 30366 המטרה של, ויהי האדם לנפש חיה, ויפח באפיו נשמת חיים, אלהים את האדם עפר מן האדמה´ וייצר ה

או שתזכך הנפש את הגוף זיכוך , כדי שתהיה לאדם בחירה גדולה ורחבה לאחד משני אלה, יצירה זו היא 30367 

או , (ו"י פרק כ"מס) זוהי מדרגת הקדושה כמבואר, עד שיהיה חלק העפר שבו סניף להנשמה, אחר זיכוך 30368 

של עונש כרת  זוהי המדרגה, להיפך שיגשם הגוף את הנפש עד שיהיה החלק של נשמת חיים סניף להגוף 30369 

 30370 .(ח"י´ ת שער ב"בשע) ב כמבואר"ואין להם חלק לעוה

ונפרדת תאוותה מעבודת הבורא ונבדלת , ודע כי נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו 30371 

, ותהיה תולדתה כטבע העפר לרדת ולא לעלות, תרד במותו למטה לארץ אל מקום תאוותה, משורשיה 30372 

מצב האדם בחיים אי אפשר שיהיה כשעה , ל"ל שני החלקים הנבחירה רחבה כזו באה מהשתתפותם ש 30373 

 30374 .רושם של נפש על הגוף או להיפך, כי בהתאמה למטרתו עושה כל פעולה רושם בו, הראשונה של יצירתו

וכן להיפך אין אדם מאבד , כי אם בפעולות רבות במשך זמן רב, מדרגה של קדושה אינה באה בבת אחת 30375 

עולה ויורד הוא האדם בימי , כל פעולה עושה רושם, ים רבים וחמוריםאת עולמו בפעם אחת אלא במעש 30376 

, חלק מהם הוא שהנפש מזככת את הגוף, מצוות עם עבירות שישנן בידו, מעשיו השונים זה מזה, חייו 30377 

שהנפש והגוף יהיו ענינים , אבל להיות כשעה ראשונה של יצירתו, וחלק מהם הוא שהגוף פוגם את הנפש 30378 

 30379 .זהו מן הנמנע, ה ורושם של האחד על חבירובלי השפע, נפרדים

אי , נעשתה לדבר של מציאות, בטוב הוא השכל השואף לרוממות אין חקר, תערובת של רע הוא הרצון 30380 

לעשות תערובת של טוב ברע תחת תערובת של רע , אפשר רק להפוך, אפשר כבר להפריד הרע מהטוב 30381 

לעקור את הזוהמא שבנפש , הרע משורשו אם עלתה בידי הדור של יוצאי מצרים לעקור את, בטוב 30382 

אחר עקירת הרע מקרבם נעשה הטוב למציאות עיקרית בקרב , שנמסרה מדור לדור עד שפסקה לגמרי 30383 

מאדם לנח ומנח , וביותר מגדולי הדור לגדולי הדור, ר ונתגדל מדור לדור"הטוב שהתחיל בו אדה, לבם 30384 

 30385 .ומהם לבניהם ובני בניהם, לאברהם יצחק ויעקב



כמו , יסוד של קדושה הוא, יסוד שאי אפשר להפרידו ממנו, הגדול הזה נעשה יסוד לעם ישראלהטוב  30386 

, מדרגה של קדושה מציאות היא בעם ישראל, שהתורה מעידה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש 30387 

תערובת , להיות בלי טוב הוא השכל האמיתי, פ שאי אפשר לרע הוא הרצון"קדושים הם באופן זה לכה 30388 

אך עשו את , נשארה דבר קיים, י מעשה אחד של אכילה מעץ הדעת"ר ע"טוב והרע שנתהווה אצל אדהה 30389 

 30390 .הטוב לעיקר ויסוד שאי אפשר יהיה להפרד ממנו גם בעת בחירה במעשה הרע

בא וראה חיבתם של ישראל שעבירותיהם מביאות , (´פרשה י)א  ל בפסיקת"ראיה לזה מדברי חכמינו ז 30391 

י הלוי הסיבה אחת שישבו השבטים "וישבו לאכול לחם אר, כ זכיותיהן"כש, ולותאותם לידי מעלות גד 30392 

, שנמכר למצרים וכלכל את כל העולם בשני הרעב, זיכה את כל העולם כולו, ונטלו עצה על יוסף למכרו 30393 

אף , כ"זכותם עאכו, ואם עבירתם שלהם גרמה לכל העולם שיחיו, וישבו לאכול לחם להאכיל לכל העולם 30394 

כולך יפה רעיתי , כ"זכותם עאכו, ואם עבירתם למצוה, גרם לפרשת שקלים העבירה של העגלכאן מי  30395 

 30396 .(´ש ד"שה) ומום אין בך

הטוב והמעלה שהיו לשבטי יה במה שמכרו את יוסף , ל אלה מאירים לנו את סגולת עם ישראל"דברי חז 30397 

עמהם שלא להגיד מזה  להשתתף, ה הסכים על ידם"כי הלא עשו הכל לפי דין התורה עד שהקב, אחיהם 30398 

טוב ומעלה כזו היו לישראל בשעה שעשו את , ואכן יצאו מזה כלכלה וחיים לכל העולם, ליעקב אביהם 30399 

 30400 .העגל

אחר שכבר נעשו , חטא העגל שהחזיר את העולם לכל קלקולו אחר שנתקן במעמד הר סיני, דבר פלא הוא 30401 

, נתקלקלו מחדש קלקול של רוחניות, אי שתקנו החט"בני חורין ממלאך המות ע, בני חורין מיצר הרע 30402 

? ופלא הוא שחטא זה הביא מצוה חדשה לישראל, ועונש מיתה בשביל חטא העגל, קלקול של גשמיות 30403 

כל מציאותם , כיון שנעקר הרע לגמרי נעשו כולו טוב, אלא כיון שעמדו ישראל על הר סיני ופסקה זוהמתן 30404 

טוב זה , ם דבר רע להפרד ממציאותם שהוא טובעד שאי אפשר להם גם בעת עשות, נהיתה לטוב עיקרי 30405 

מצוה של , הטוב נתערב בהרע במידה רבה עד שמצוה חדשה נולדה מזה, נכנס אצלם גם בחטא של העגל 30406 

 30407 .פרשת שקלים

 30408 (.´ה ד"ר) ´כבר הוכחנוהו מהגמ, שאין דבר רע מקלקל את הדברים הטובים שבהם, חידוש גדול זה

כי ישראל האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי , ם"לעכו המחלוקת בענין שלא לשמה בין ישראל 30409 

מכיון , כי הטוב הנמצא בעם ישראל, ש"ם שעושה צדקה שלא לשמה הריהו רשע עי"ועכו, זה צדיק גמור 30410 

 30411 .אין החלק הרע יכול לפוגמו ולקלקל את המצוה שבדבר, שנעשה למציאות בנפשם

, אם ישראל עושה אותו אינו כולו עבירה, דבר עבירה, אלא גם דבר שהוא רע לעצמו, אולם לא די בזה 30412 

וחלק טוב זה רב כוחו להביא ברכה רוחנית , חלק הטוב הנמצא בישראל פוגם את העבירה שהוא עושה 30413 

אלא גם , ובכן אין ההודאה שלנו שלא עשני גוי רק על התורה והמצוות שיש לנו, וגשמית לכל העולם כולו 30414 

עבירה שלהם מאה אחוזים של חטא יש , ע וישראל שוות"רות של אוהכי אין עבי, על העבירות שבידינו 30415 

 30416 .ועבירה של ישראל יכולה גם מצוות להביא, בה

הוא , והשנאה בלב והזכירה בפה, אף כי כל חיוב המחיה במעשה, לפי זה אין לנו לפחד מזכירה של עמלק 30417 

אין , בל לא כל חסרונות שוויםא, והלא גם אנחנו מוצאים עצמנו חסרים בענין זה, בשביל שלא ירא אלהים 30418 

אלא גם אצל אומות , ולא רק אצל ישראל, חסרון יראה של ישראל וחסרון יראה של עמלק מסוג אחד 30419 

, וראיה לזה כי לא נאמרה המצוה של מחיה על שום אומה, העולם לא נמצא חסרון יראה כחסרון של עמלק 30420 

כ חסרה להם אותה "וא, (.ח"ק ל"ב) מוםה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיי"אף כי ראה הקב 30421 

 30422 .אבל נקודה של יראה נמצאת בקרב לבם, יראה של קיום המצוות

אחר שנטבע פרעה וחילו בים יראו אומות העולם להלחם , אחר קריעת ים סוף, שמעו עמים ירגזון 30423 

הותם כל מ, כ עם ישראל אשר כל מהותם טוב"וכש, יראה כעין זו מצילה אותם מענין המחיה, בישראל 30424 

כי הטוב נהיה מציאות , גם עבירה שלהם מעורבת בטוב, אי אפשר להם לעשות עבירה שלמה, יראה 30425 

 30426 .לכן אין לנו שייכות לענין לא ירא הכתוב אצל עמלק, מציאות שאי אפשר להפרד ממנה, אצלם

בשעה שמתבוננים על הסיבה שהביאה את עמלק להלחם , מה שיש לנו לפחד במצוה של זכירה זו 30427 

מפני רפיון , י"יהושע אומר שריפו עצמן מדברי תורה ורש´ ר, ל אמרו מאי לשון רפידים"חז, בישראל 30428 

, דבר זה פלא הוא, (.ו"סנהדרין ק) מפני שרפו ידיהם מן התורה בא עליהם עמלק, ידים של תורה ומצוות 30429 

, אז ומה היה ללמוד, כי קודם מתן תורה היתה מלחמת עמלק, הלא עדיין לא היתה תורה לעם ישראל 30430 

ואם כבר ידעו את זה כי חלק מאלה המצוות , והיו צריכים רק לדעת איך לעשותם, מצוות ספורות היו להם 30431 

 30432 .אז לא היה להם מה ללמוד, כבר היה מסור להם מנח ואבות העולם

כי לא נצטוו עדיין במצות , לא היתה להם אז, ומצוה של לימוד התורה גם לאחר הידיעה איך לעשות 30433 

שראה , אין זה אלא תביעה שכלית, ם אחר כל זה נתבעו על רפיון ידים בדברי תורהוא, תלמוד תורה 30434 

רפיון , ואם על תביעה כזו בא עמלק וילחם עם ישראל, ה את יכולתם להעמיק יותר בדיני מצוות אלה"הקב 30435 



חיוב להגות , ומלבד זה יש לנו כבר מצוה של ודברת בם, אחר שיש לנו תורה שלמה ללמוד, שלנו בתורה 30436 

.רפיון שלנו בתורה אין קץ לעונשו חלילה, חיוב שהוא שקול כנגד כל התורה כולה, תורה יומם ולילהב 30437 

 30438 .(תורת אברהם)  

 30439 

 30440 מאמר תמה

אלהיך נותן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר ´ אלהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה´ והיה בהניח ה 30441 

 30442 .(ט"ה י"כ) עמלק מתחת השמים לא תשכח

ומצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים , תמחה את זכר עמלק´ שנא, זכר עמלק וכן מצות עשה לאבד 30443 

לא תשכח , מפי השמועה למדו זכור בפה, זכור את אשר עשה לך עמלק´ שנא, ואריבתו כדי לעורר איבתו 30444 

וכן גם מבוררת ההלכה בספר , (ה"מלכים הל´ ה מהל"ם פ"רמב) שאסור לשכוח איבתו ושנאתו, בלב 30445 

בטרם נשא גוי , שהתחיל להתגרות בם בצאתם ממצרים, לזכור מה עשה עמלק לישראל שנצטוינו, החינוך 30446 

ותרגומו ריש קרביא דישראל הוה , (ד"במדבר כ) והענין שכתוב ראשית גוים עמלק, וממלכה ידו עליהם 30447 

והעמלקים ברוע , להם במצרים´ שכל העמים היו יראים מהם בשמעם היד הגדולה אשר עשה ה, עמלקאה 30448 

והעבירו מתוך כך יראתם הגדולה מלב שאר , לא שתו לבם לכל זה ויתגרו בם, גם הרעלבבם ובמז 30449 

 30450 .האומות

ובא אחד וקפץ , ל ליורה רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה"וכענין שמשלו בזה משל רבותינו ז 30451 

דרך ועל זכירת ענינים זה נאמר זכור את אשר עשה לך עמלק ב, פ שנכוה הקר אותה לאחרים"אע, לתוכה 30452 

וכי לפי רעתו , ה"משורשי המצוה לתת אל לבנו שכל המיצר לישראל שנאוי לפני הקב, בצאתכם ממצרים 30453 

כי מפני שעשה רעה גדולה לישראל , כמו שאתה מוצא בעמלק, ועורמת רב נזקו תהיה מפלתו ורעתו 30454 

 30455 .(ג"מצוה תר) ציוונו ברוך הוא לאבד זכרו מני ארץ ולשרש אחריו עד כלה, שהתחיל הוא להזיקם

וכל דפריש מרובא , כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות, ´אולם מאידך גיסא למדנו בגמ 30456 

כשעלה , ל"וז (ה"ב הלכה כ"י) ם הלכות איסורי ביאה"וכן נפסקה להלכה ברמב, (.ח"ברכות כ) פריש 30457 

אומות ´ רבו דוהואיל ונתע, והגלה אותם ממקומם, סנחריב מלך אשור בלבל כל האומות ועירבם זה בזה 30458 

שכל הפורש מהן להתגייר חזקתו שפירש מן הרוב , הותר הכל, האסורים בכל אומות העולם שהן מותרים 30459 

אם , איך וכיצד עלינו לקיים את מצוות העשה והלא תעשה של לזכור ולא לשכוח, כ השאלה היא"א, ש"עי 30460 

 30461 ?אין אנו יודעים מי הוא עמלק

זכורים , אחר ארבעים שנה רצה משה לומר להן לישראל, פנחס אומר´ ר, ל"פ חז"ואפשר להבין זה ע 30462 

ומלבין , הרי אני מלבין פניהם, אם אני אומר להם כך, אלא אמר משה? בקרבנו´ אתם מה שאמרתם היש ה 30463 

והכלב קשור בפתח הפרדס ומביט בכל מה , ד למלך שהיה לו פרדס אחד"מלה, ב"פנים אין לו חלק לעוה 30464 

אם אני , אמר המלך, ושיסה בו את הכלב וקרע בגדיו, וב מן הפרדסנכנס אוהבו של מלך לגנ, שבפרדס 30465 

אלא אומר הראית כלב שוטה היאך , הרי אני מלבין את פניו, אומר לאוהבי למה נכנסת לתוך הפרדס שלי 30466 

הרי אני אומר לישראל זכור את אשר עשה לך , כך אמר משה, מיד הוא מבין מה עשה, קרע את בגדיך 30467 

 30468 .(ילקוט סוף תצא) עמלק

לזכור את רשעתו כדי לזכור את , מוצאים אנו עוד כוונה בענין של מחיית עמלק, ל"בדברי הילקוט הנ 30469 

אינה רק , פירוש מצוות זכירת מחיית עמלק, (ז"שמות י) בקרבנו אם אין´ ש היש ה"כמ, רשעת עצמו 30470 

שנה סיבה אשר ולהבין ולהתבונן כי י, אלא גם לזכור את הרשעות המצויה בתוכנו, לזכור את רשעותו הוא 30471 

ולזכור את מצבנו העצמי על , וזכירת עמלק הינה רק אמצעי להגיע אל התכלית, גרמה לבואו של עמלק 30472 

 30473 .(נחלת אליעזר)  .וזכירה זו נחוצה תמיד לשם חיזוק האמונה והרגשת ההשגחה הפרטית, מנת לתקנו

 30474 

H 30475 

 30476 כי תבוא

 30477 מאמר תמו

אלהיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל ´ ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה 30478 

 30479 .(´ו ב"כ) אלהיך לשכן שמו שם´ המקום אשר יבחר ה

ויש להבין למה דוקא במצוה זו הכל נעשה בגילוי כה רב של , כבוד רב ופרסום גדול עשו למביאי ביכורים 30480 

וכה ? ודוקא כל המרבה להצניע הרי הוא משובח, בזמן שבמצוות אחרות הכל נעשה בצינעא, כבוד ופרסום 30481 

כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר , כיצד מעלין את הביכורים, (´ב´ ביכורים ג) מתואר המעמד במשנה 30482 

היה  (כשהאיר השחר) ולמשכים, ולנין ברחובה של עיר ולא היו נכנסין לבתים, לעלות יחד, של מעמד 30483 

והרחוקים , הענביםהקרובים מביאים את התאנה ו, אלהינו´ קומו ונעלה ציון אל בית ה, הממונה אומר 30484 

 30485 .וקרניו מצופות זהב ועטרת של זית בראשו, והשור הולך לפניהם, מביאים גרוגרות וצימוקים



שלוחים להודיע ) הגיעו קרוב לירושלים שלחו לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים, החליל מכה לפניהם 30486 

לפי כבוד , ם לקראתםהסגנים והגזברים יוצאי (שרי הכהנים) הפחות, ועטרו את ביכוריהם (ביאתם 30487 

ג דאין בעלי "אע, וכל בעלי אומניות שבירושלים עומדים לפניהם כשעוברין לפניהם, הנכנסים היו יוצאים 30488 

הכא משום חביבה מצוה בשעתה היו צריכין , אומניות חייבים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעת מלאכתן 30489 

עד שמגיעין להר , החליל מכה לפניהם, םאחינו אנשי המקום פלוני באתם לשלו, ושואלין בשלומם, לעמוד 30490 

, הגיעו לעזרה, אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה, הגיעו להר הבית, הבית 30491 

 30492 .כי דליתני ולא שמחת אויבי לי´ ודיברו הלוים בשיר ארוממך ה

חביב מאד ויש לו  כי כל דבר שהוא ראשית הוא, ונראה כי התשובה על הפומבי שעושים למצוה זו היא 30493 

בבן הראשון רואה האב את , הבכור חביב מאד אצל אביו ואמו שעל ידו נעשו אב ואם, חשיבות מיוחדת 30494 

, בבנו הוא רואה בריאה חדשה ומופלאה, לפני בנו הבכור לא תיאר מעולם כיצד נראה בן שלו, צורת עצמו 30495 

ת להראות את חיבתו "ותו להשיהוא מקדיש א, והוא יוצא חלציו הראשון, ומפני שהוא חביב לו מאד 30496 

 30497 .ת"שהוא מקדיש ומעביר על אהבתו מפני אהבת השי, ואהבתו לו

הוא פרי עמלו אחרי שחרש זרע , שהוא מאד חביב ואהוב על האדם שנטעו והצמיחו, וכן הפרי הראשון 30498 

ר עד שהוא זוכה לראות שהפרי הבשיל ונגמ, ובכליון עינים הוא מחכה ומצפה לגידול הפרי, נטע ושמר 30499 

שונה הוא הדבר אם הפרי נתגדל , ולכן איננו מגלה בו ענין, אין זה פרי הקנוי לו מן השוק, וראוי לאכילה 30500 

מהיום , אלא משעה שחרש את האדמה, כי אז ההנאה מן הפרי אינה מתחילה מן האכילה, בעמל כפיו 30501 

 30502 .ומהרגע שבו זרע והשקה

קשה לו , וכה בעינים עורגות על הפירותויתבונן שעה אר, לא פעם יעמוד בעל השדה או הפרדס והכרם 30503 

ואף בשעה שהוא פורש מהם הרי הוא , הוא רואה בעיני רוחו כיצד הם גדלים מרגע לרגע, להינתק מהם 30504 

ואף על משכבו , הוא מצפה כל העת מתי יגיע הפרי לגמר בישולו, חוזר על עקביו ונפנה שוב להתבונן בהם 30505 

היינו , טעם הפרי וטעם היגיעה, הוא חש בו טעם כפול, הוכאשר הוא מגיע לשעת האכיל, הוא הוגה בזה 30506 

 30507 .חדוות היצירה

והיתה ציצת נובל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים כבכורה בטרם , מתאר (ח"ישעיה כ)א  והנבי 30508 

´ ובפי, אשר מתוך שהיא בכורה קופץ עליה ובולעה בעודה בכפו, י עת בישול שאר התאנים"ופירש, קיץ 30509 

ואינו ממתין עד שיתלוש מרוב , ד שיראה אותה יבלענה בעוד שהיא תלויה על הענףמי, ק ומצודות"רד 30510 

וכן הוא בכל דבר שהראשית שלו מתחבבת על , כזה הוא תיאור חמדת האדם לפרי בתחילתו, חמדתו אותה 30511 

שיעביר האדם את אהבתו לבנו הבכור לאהבת , ה על הבכור קדש לי כל בכור"ולכן אמר הקב, האדם 30512 

 30513 .שיקדיש לו את אהבת הראשית שלו היינו, ת"השי

ולך , עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי, (ז"י´ מלכים א) אליהו הנביא אמר אל האשה מצרפת 30514 

, ה הברכה בקמח ההוא"ג ובזכות שתקדים לי בראשונה יביא הקב"הרלב´ ופי, ולבניך תעשי באחרונה 30515 

כי הם נתנו את הראשית והקדישו את נקודת  ,מסיבה זו עשו כבוד ופרסום כה גדול למביאי הביכורים 30516 

 30517 .החביבות שיש בה

ובזכות , ובזכות מעשרות, בזכות חלה, דברים נברא העולם´ בזכות ג, מתנה אמר´ רב הונא בשם ר 30518 

ואין , ראשית עריסותיכם´ שנא, ואין ראשית אלא חלה, בראשית ברא אלהים? ומה הטעם, ביכורים 30519 

´ ר א"ב) ראשית ביכורי אדמתך, ואין ראשית אלא ביכורים, ךכדאיתא ראשית דגנ, ראשית אלא מעשר 30520 

אומר , ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, וזה יהיה משפט הכהנים מאת זובחי הזבח אם שור אם שה, (´ד 30521 

כי הראשית , והקיבה ראשית המעיים, והזרוע ראשית האברים, ל כי הלחיים ראשית הגוף"ם ז"הרמב 30522 

 30523 .(ג"נ פ"מו) ´דו יתלכבו´ בכולם יתנו למשרתי ה

איך להסיר ולבטל את הנאת הכבוד שהוא , ל עצה"פעם שאל אחד התלמידים את הסבא מנובהורודוק זצ 30524 

השיב לו ? בשעה שחבריו לבושים בגדים משומשים במשך זמן רב, חש בשעה שהוא קונה בגד חדש 30525 

מפני שכל , ותו לעצמוכ ילבש א"ורק אח, כי יתן את הבגד במשך השבוע הראשון לחבירו שילבשנו, הסבא 30526 

את הראשית ואת המובחר לזולתו , על האדם לכוון את חשקו הראשון, הנאת הכבוד הוא בראשונה 30527 

מעייני )  .אלא לכבד בו אחרים, וימשוך ידו שלא ליקח לעצמו את החלק היפה הראשון, ´ולמשרתי ה 30528 

 30529 .(החיים

 30530 

 30531 מאמר תמז

להיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל א´ ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה 30532 

 30533 .(´ו ב"כ) אלהיך לשכן שמו שם´ המקום אשר יבחר ה

כל , ובאמת הרי זהו יסוד כל התורה כולה, עצה מועילה לאדם ליום הדין הוא שיעשה עסק בדברים קטנים 30534 

ה כ גדול מענין ז"ועשתה תורה ערך כ, י"ענין הביכורים הוא להראות שאינו כפוי טובה כמו שכתב רש 30535 



הכל רק בשביל ענין קטן זה להראות שאינו , לעמוד בעזרה ולקרות פרשת ביכורים, לעלות ירושלימה 30536 

 30537 .כפוי טובה

ש ויחי "ילקו) ל סיפרו"חז, שכל יסוד התורה הוא העסק בדברים קטנים, יראה´ באמת המתבונן בתורה הק 30538 

 30539 (7ד"שבת נ) וכן אמרו, הומתיא בן חרש שניקר שתי עיניו בכדי שלא להכשל בהבטה כל ד´ על ר (א"קס

ל שלא היתה פרתו "ואמרו חז, אלעזר בן עזריה שהיתה יוצאת ברצועה שבין קרניה בשבת´ בפרתו של ר 30540 

על  (ב"ירושלמי ביצה סוף פ) ובכל זאת הושחרו שיניו בתענית, ל שמותר"והוא ס, אלא פרת שכנתו 30541 

איך שכל עסקם ומסירת נפשם של , וכן על כל מדרך כף רגל נראה, שעבר על דעת חביריו ולא מיחה בה 30542 

 30543 .משום שזהו יסוד התורה ויסוד עבודת האדם, היה על דברים קטנים´ ל הק"חז

, שכל עסקו של אדם כיום הוא רק בדברים גדולים, ז נוכל להתבונן עד כמה אנו רחוקים מדרגה זו"ולפי 30544 

, מכירים פחיתות דרגתנו בזהאלא גם אין אנו , וכשנעמיק ונבחן עצמנו נראה שלא רק שאין אנו בדרגא זו 30545 

בהחשיבנו , ל והנהגתם אנו מתמיהים עליהם על מסירת נפשם בדברים קטנים וקלים כאלה"שבראותנו חז 30546 

מבלי שיראה , חופשי בכל תנועותיו, צדיק שלנו אינו מוגדר כלל, דברים אלו למותרות ומידת חסידות 30547 

 30548 שים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחסועל זה ניתן להאמר עו, צורך וחיוב לעמוד על דברים קטנים

 30549 .(7ב"סוטה כ)

עד שלאט לאט דברים העומדים ברומו , דמחמת הזלזול הדברים מתקטנים, הסיבה לזה הוא זלזול הדברים 30550 

ולכן העצה היעוצה לאדם היא לעשות , ונעשים לו כמותרות ומידת חסידות, של עולם אדם מזלזל בהם 30551 

, שמתוך כך הדברים מתרוממים אצלו ומכיר הוא כל דבר ודבר ,להחשיבן ולהעריכן, עסק מדברים קטנים 30552 

 30553 .ועצה זו ילמד האדם מפרשת ביכורים, שכל דבר מקבל צורתו האמיתית

, כל זיו וזיו הוא מלך, בבית מלך כל תנועה ותנועה, האמת הוא שכל הבריאה כולה אין בה דברים קטנים 30554 

פ בא כי הקונה "ן בס"וכתב הרמב, חשיבותםהנותן להדברים את ערכם ו, הדברים נמדדים לפי המסובב 30555 

כבר הודה בחידוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו וגם , מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוין בענינה 30556 

שהוציאנו , מלבד שהודה שחסד הבורא גדול יותר מאד על עושי רצונו, והאמין בכל פינות התורה, בנבואה 30557 

ולפיכך אמרו הוי זהיר במצוה קלה , תינו החפצים ביראת שמווכבוד גדול לזכות אבו, מעבדות לחירות 30558 

וכיון שכן הרי אין דבר , שבכל שעה אדם מודה בהן לאלהים, שכולן חמורות וחביבות מאד, כבחמורה 30559 

 30560 .בבריאה שנוכל לכנותו דבר קטן

כי אין ישיבת האדם , לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים´ שויתי ה, ע"כתב השו 30561 

ולא דיבורו והרחבת , כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, תנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתוו 30562 

שהרי בכל פעולותיו , הרי שאין דבר קטן, כדיבורו במושב המלך, פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו 30563 

ַאלף "משום שזהו ה, ע"ון בשווהעמידו דין זה בסעיף ראש, לנגדי תמיד´ ותנועותיו צריך להיות שויתי ה 30564 

 30565 .שמכל תנועה שלו צריך שיצא אין עוד מלבדו, לנגדי תמיד´ לידע כי שויתי ה, של האדם

אבל כשאין אדם , זהו אמת, שהוא רחוק מדרגה זו, לנגדי תמיד´ אם יאמר האדם שאינו במצב של שויתי ה 30566 

אם לא , לנגדי תמיד´ שתהיה שויתי השאינו יודע שכל נקודת האדם בכל הגה ותנועה צריך , יודע כלל מזה 30567 

אם אינו יודע כי כל , אינו יודע כלל מה חובתו בעולמו, ידע האדם שסוד כל עבודתו הוא עבדות ואדנות 30568 

שכל האדם בכל תנועותיו הוא רק לכבוד , (ג"ישעיה מ) הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו 30569 

ז ובין "אלא כל חייו בין בעוה, רא כאן בשביל משפחהשלא נב, ז כלום בלעדי זה"ואין לו בעוה, ´ה 30570 

, ע"הסעיף הראשון משו, הרי חסרה לו הידיעה הראשונה, אם אינו יודע כל זה, ´ב הוא רק לשם ה"בעוה 30571 

 30572 .כי הידיעה הראשונה היא שויתי, ואינו יודע כלל מעלת האדם

הסעיף , ע"עיף הראשון שבשואת הס´ הרי אינך יודע אפי, גדול אחד הוכיח פעם את מי שהוא ואמר לו 30573 

שבכל , יסוד הדברים הוא, וכשאין אדם יודע משויתי אינו יודע כלום, לנגדי תמיד´ הראשון הריהו שויתי ה 30574 

וזה מחייב שכל תנועה ותנועה הוא , שתכלית הכל הוא אין עוד מלבדו, הבריאה אין דברים קטנים כלל 30575 

, לכן העצה לאדם היא לדקדק בדברים קטנים, תווסיבת הזלזול הוא רק פחיתות מדרג, דבר גדול ונשגב 30576 

 30577 .(ג"פ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .וליתן להן ערך וחשיבות

 30578 

 30579 מאמר תמח

אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ´ ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה 30580 

 30581 .(´ו ג"דברים כ) לאבותינו לתת לנו´ ה

הרי צריך , ואמרת אליו שאינך כפוי טובה, הכהן אשר יהיה בימים ההם ובאת אל´ בפרשת ביכורים נא 30582 

וגם נביע , משם ראיה שצריך להביע הכרת הטובות שעושים לנו בני אדם, להגיד פרשת ביכורים בפה מלא 30583 

המוכר בחנותו ומטריח עצמו למצוא , ואיננו צריכים לחפש טובות גדולות, במלים שאנחנו מכירים טובתם 30584 

ומי ? האם זאת אינה טובה, והדוור המביא לנו מכתבים, ק כל מה שאנו מבקשים לקנותבשבילנו בדיו 30585 



כ מי "ומכש, לכולם יש להכיר טובתם ולכולם מגיעה מלה טובה, שמגיש לנו אוכל ומי שמנקה את ביתנו 30586 

ובהכירנו זאת , ניווכח לראות שהעולם מלא חסד, אם נתלמד ונתרגל בזה, שעשה עמנו חסד יותר גדול 30587 

 30588 .ה בנו חיבה וריעות במידה רבה שלא ידענו מזה עד כהתתרב

כפיית הטוב ? למה אנחנו כפויי טובה לרוב, הכרת הטובה היא מידה שהשכל מחייב ומידה יפה היא מאד 30589 

י "רש, לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם´ הרי אמרו וירד ה? ר"המושרשת בנו עוד מאדה 30590 

אף אלו כפו בטובה למרוד , ה את הטובה ואמר האשה אשר נתת עמדיר שכפ"בני אדה, בני האדם, ל"מחז 30591 

ואנו עוסקים בכפיית הטובה , ה"והנה שם היו כפויי טובה להקב, במי שמשפיעם טובה ומלטם מן המבול 30592 

 30593 .ויש לעמוד על שורש מידה זו, לבני אדם

א חי כאילו מובן כ כאשר נהיה בר דעת הו"ואח, כשאדם נולד לא היה לו דעת, שתי סיבות ישנן לדבר 30594 

וכאשר , הילד גדל אצל הוריו מיומו הראשון, מאליו שהוא צריך להימצא ושהוא מוכרח להיות בריא ושלם 30595 

, כי כך מוכרח להיות שההורים יטפלו בו ויתנו לו כל אשר הוא מתאוה אליו, הוא עומד על דעתו הוא מבין 30596 

והכל לא נברא אלא , מרכז העולם כולועוד זאת שהאדם נולד באנוכיות בסיסית לראות את עצמו עומד ב 30597 

 30598 .ואין כאן מקום להכיר טובה למישהו, ממילא כל מה שעושים לו מגיע לו, כדי לשמשו

ולא , וללמד לעצמו כי אין שום דבר מובן מאליו, בעמל רב עולה לאדם להיגמל ממושכל ראשון נפסד זה 30599 

ואין בזה הבדל , בודה של הכרת הטובהזאת היא הע, וכל מה שהוא מקבל הוא חסד וטובה, מגיע לו מאומה 30600 

עלינו להתלמד אחת , ובין אלה שאנו מקבלים מאת בני אדם, ה"בין הטובות שאנו מקבלים מאת הקב 30601 

מה יתאונן אדם , אפילו החיים עצמם אינם מובנים מאליהם, ולתמיד כי הכל ממש הוא הטבה וחסד עמנו 30602 

י למה יתרעם אדם על הקורות "רש! שנתתי לו דיו חיים? וגבר על חטאיו, מה יתרעם על מידותיו, חי 30603 

 30604 .(7´קידושין פ) שנתתי לו חיים ולא הבאתי עליו מיתה, הבאות עליו אחר כל החסד שאני עושה עמו

, וכי כל מה שאנו מוצאים בעולם מצרכינו הוא הטבה וחסד, אילו היינו מבינים כי אין הכל מובן מאליו 30605 

וכאשר הכרה זו , יינו מכירים כי בעולם של חסד אנו חייםוה, היתה באמת מתרבה חיבה וריעות בעולם 30606 

והרופא , וכל מוכר רוצה רק להרויח, כל אחד עושה רק עבודתו, נעלמת מאתנו נהיה כל העולם אפור 30607 

אין חיבה ואין , אין הטבה ואין חסד, והמורה רוצה רק לקבל המשכורת שלו, רוצה רק לקבל התשלום שלו 30608 

! עולם שיש בו הטבה וחסד חיבה וריעות, בעולם בהיר אנו רוצים לחיות, אך לא! עולם דל ויבש, ריעות 30609 

 30610 .י שהוא מכיר טובה לכל"את העולם הבהיר הזה בונה האדם ע

אני נעשה לו , כשאני מקבל טובה ממישהו ואני מכיר לו טובתו, ישנה עוד סיבה לכפיית הטובה והיא זו 30611 

, להגיד לאדם תודה יש בה משום הכנעה מסויימת, דתיאני חייב להחזיק לו טובה ואף להגיד לו תו, מחוייב 30612 

, אבל גם בדקות כזאת של הכנעה אין אדם רוצה, וזהו מצב של הכנעה דקה, הרי הוא נתן לי ואני חייב לו 30613 

הוא , כאשר מושיטים לילד סוכריה וכדומה, אצל ילדים קטנים יכולים לראות שהם בורחים מלהגיד תודה 30614 

 30615 .תודה חוטף אותה ובורח מבלי להגיד

וברבות הימים יצטרך להחזיר טובה , הוא נהיה משועבד לחבירו, ולא רק להגיד תודה חייב המקבל טובה 30616 

לכן הוא רוצה להתעלם מהטובה ההיא ולעשות , ואין אדם רוצה בשיעבודים כאלה, כאשר חבירו זקוק לה 30617 

בלשון אחרת , תיראה עודכאילו כפה מכסה על הטובה לבל , זוהי כפיית טובה, עצמו כאילו לא קיבל כלום 30618 

אבל אינו , שבודאי הוא יודע שלוה את הכסף, וזה כמו כופר בכל בהלואה, ל לזה כופר בטובה"קוראים חז 30619 

 30620 .ולכן אומר שלא לוה, רוצה לשלם

, כי הרוצה לעשות טובה שלמה יבקש ממקבל הטובה איזה דבר קטן מיד עם הנתינה, ר"באמת אמר אדמו 30621 

ומקורו מהא דאמרו לכך אמר , עם הנותן טובה זו ומעתה אינו חייב לו כלום כדי שהלה ירגיש כי כבר גמל 30622 

משל , אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם, לא שאני צריך להם, ה למשה ויקחו אליך שמן זית זך"הקב 30623 

כיון שנכנסו לבית , אמר הפיקח לסומא בא ואני סומכך והיה הסומא מהלך, לפקח וסומא שהיו מהלכים 30624 

 30625 .א צא להדליק לי את הנר והאיר לי שלא תהא מחזיק לי טובה שלויתיךאמר הפיקח לסומ

, כיון שבאו לעשות משכן, ה מאיר להם והנהיגם"והיה הקב, והסומא אלו ישראל, ה"כך הפיקח זה הקב 30626 

? ואתה אומר שנאיר לפניך, אמרו ישראל כי אתה תאיר נרי, ל ויקחו אליך שמן זית זך"קרא למשה וא 30627 

ה התנהג עם "הרי הקב, (´ו ב"ר פל"שמו) ות אתכם שתאירו לי כשם שהארתי לכםאמר להם בשביל להעל 30628 

ובזה ירגישו כאילו כבר , ולכן ביקש מהם להדליק נר תמיד במשכן, ישראל לעשות עמהם טובה שלמה 30629 

, ברם ברוב הטובות שאנו מקבלים אנו מרגישים שנהיינו חייבים למטיבנו, ה את טובותיו"שילמו להקב 30630 

 30631 .ואדרבה יש לנו להתבונן בטובה שקבלנו ולהודות עליה בפה מלא, עלם מהרגשה זוואין לנו להת

ובאת אל הכהן ואמרת אליו שאינך כפוי , בנינו את החיוב של הבעת תודה על הכתוב בפרשת ביכורים 30632 

ה את עולמו לא "מיום שברא הקב, י"י משום רשב"ואמר ר, (7´ברכות ז) והנה מצינו עוד גדר בזה, טובה 30633 

י לפי שראתה ברוח "רש, ´הפעם אודה את ה´ שנא, ה עד שבאתה לאה והודתו"ם שהודה להקבהיה אד 30634 

כיון שילדה בן רביעי הודת על חלקה שעלה , הקודש שיעקב מעמיד שנים עשר שבטים ולו ארבע נשים 30635 



ותקרא ´ ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה, י בחומש"וכן כתב רש, יותר מן החשבון המגיע לה 30636 

 30637 .מעתה יש לי להודות, י הפעם אודה שנטלתי יותר מחלקי"רש, ו יהודהשמ

גם על פירות הגדלים בשדהו מדי שנה בשנה , הרי על כל טובה שאדם מקבל אסור לו להיות כפוי טובה 30638 

לא די , אך המקבל יותר מחלקו המגיע לו, להביא ביכורים ולקרוא פרשת ביכורים, עליו לעלות לירושלים 30639 

הולכי , יורדי הים, זוהי ההלכה שארבעה צריכין להודות, הוא חייב להודות, טובה בזה שאינו כפוי 30640 

ברכות ) חסדו´ ואומר יודו לה, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, ומי שהיה חולה ונתרפא, מדברות 30641 

 30642 .בזמן שבית המקדש קיים היה חייב להביא על זה קרבן תודה, (7ד"נ

דברו ´ כי אנו רואים כמה אנשים שהיו חולים על ערש דוי וישלח ה, ז מקלם"ומה נורא הדבר שגילה הרש 30643 

כי אחרי חליים , ואנו רואים ההיפוך מעמי הארץ, והיה להם להוסיף תהילה ולהטיב דרכם, וירפאם 30644 

ישתדל היצר יותר , על חסדיו הרבים´ כי אחרי שהחוב יותר גדול אז להודות לה? למה, יתקלקלו יותר 30645 

 30646 .(א"קנ´ א סי"חכמה ומוסר ח) לבבולגשם את לבו ולטמטם את 

שלא יהיה אז כפוי , ה יותר מהמגיע לו"כאשר אדם חייב להודות שקיבל מאת הקב, כמה צריך להיזהר בזה 30647 

ומי יודע אם לא מדי יום ביומו מקבל אדם ! אלא יתחזק בעבודה ביתר שאת, ו"טובה ולא יתקלקל יותר ח 30648 

מעתה נמשיך ! וכה עליו להכיר זאת ולהכיר טובה, תהרבה יותר מהמגיע לו הן ברוחניות והן בגשמיו 30649 

ובודאי גם , והפעם בשימת לב מיוחדת על טובות שהם למעלה מהמגיע לנו מאת חברינו, בהתלמדות שלנו 30650 

 30651 .´מאת בוראנו ית

והיא כוונת , וכוונת כל המצוות שנאמין באלהינו ונודה אליו שהוא בראנו, בא´ ן בסוף פ"ל הרמב"וז 30652 

ואין לעליון חפץ בתחתונים מלבד זה שידע האדם ויודה , ו טעם אחר ביצירה הראשונהשאין לנ, היצירה 30653 

זהו שיהיה לבני , וכוונת רוממות הקול בתפילות וכוונות בתי כנסיות וזכות תפילת הרבים, לאלהיו שבראו 30654 

ן "רמבהעמיד ה! ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו, שבראם והמציאם´ אדם מקום יתקבצו ויודו לא 30655 

ה צריך את ההודאה "והנה פשוט הוא שאין הקב, את כל היצירה וכל תכלית המצוות על ענין ההודאה 30656 

אך השלמות שלנו והעושר שלנו הוא , (ה"איוב ל) או מה מידך יקח, כי אם צדקת מה תתן לו, שלנו 30657 

 30658 .םיותר עשירים הם חייו הפנימיי, כי כל אשר האדם מכיר יותר הטובות שהוא מקבל, להודות

כל , אלהי ואלהי אבותי רבון כל המעשים אדון כל הנשמות´ כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה 30659 

המלה הראשונה שהיהודי אומר בהקיצו בבוקר היא מודה אני ! עסקנו בחיים הוא רק דבר אחד להודות 30660 

זהו כל עיקר באשר ! כי אם זהו עיקר הנשמה, הכרת הטובה וההודאה אינן מידות טובות בעלמא! לפניך 30661 

וזאת נוסף על כל דברי שירות ותשבחות דוד , חובת כל היצורים להודות להלל לשבח לפאר לרומם, חיינו 30662 

וכמה פעמים חוזר נוסח זה , כאילו כל אדם חייב לחבר ספר תהלים משלו בחייו, בן ישי עבדך משיחך 30663 

יא נובעת מהכוח העליון ומשמע כי ה, שהעליון בכל לשונות ההלל היא ההודאה, בתפילות ובסדר הזה 30664 

 30665 .שבאדם מהנשמה עצמה

, אילו פינו מלא שירה כים, ל מתקני התפילות מעומק ורום ההודאה"ראה נא איזו השגה עצומה היתה לחז 30666 

וידינו פרושות , ועינינו מאירות כשמש וכירח, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ולשוננו רינה כהמון גליו 30667 

, א על אחת מאלף אלפי אלפים"או´ אין אנחנו מספיקים להודות לך ה, ורגלינו קלות כאילות, כנשרי שמים 30668 

, ועתה מה נוכל לעשות כי אין בנו מרחב הים, ורבי רבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו ועמנו 30669 

ולשון אשר שמת , ורוח ונשמה שנפחת באפינו, על כן אברים שפילגת בנו? בהירות השמש וגובה נשרים 30670 

הרי זאת היא , ויברכו וישבחו ויפארו וירוממו ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנוהן הם יודו , בפינו 30671 

בין כלפי כל , ודי לנו בזה להתחזק עד מאד במידה הכוללת של הכרת הטובה וההודאה, עבודתנו בחיים 30672 

 30673 .(ט"ב רע"עלי שור ח)  .ה"אדם ובין כלפי הקב

 30674 

 30675 מאמר תמט

אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ´ ת אליו הגדתי היום להובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמר 30676 

 30677 .(´ו ג"דברים כ) לאבותינו לתת לנו´ ה

ז "ז הוא מחוייב במקרא ביכורים שנאמרה ע"וע, הנה הביכורים אין להם שיעור ודי בחיטה אחת שמביא 30678 

י "יא עונמצא שכל פרשת הביכורים ה, י"ש רש"ועיקרה להזכיר חסדי המקום כמ, פרשה שלמה בתורה 30679 

האדם , ולכאורה כשנתבונן בזה מי נותן יותר, שמחיטה אחת הוא מכיר חסדי המקום וטובו, חיטה אחת 30680 

, והוא מקבל מזה פרשה שלמה, הנה הבורא נותן רק חיטה אחת, לאדם´ או הבורא ית, לבורא כביכול 30681 

ודאי ? המקבל יותר מי הוא, והלה מתחיל להכיר בטובו ובחסדו של הנותן, בציור אדם נותן לחבירו פרוטה 30682 

 30683 .הנותן את הפרוטה

´ האדם מקבל דבר קטן והוא נדרש ליתן להבורא ית, המתבונן היטב יראה שיסוד זה הוא בכל המצוות 30684 

כל מה , וטעות הוא אצלנו בחושבנו שנותנים מתנות לאדם, הרבה יותר לאין שיעור מאשר יקבל מאתו 30685 



כל , ובאמת מקרא מפורש הוא, רחבה עם רווחיםאין נותנים אלא בכדי שיחזיר הכל ביד , שנותנים לו 30686 

שהכל לא ניתן אלא בכדי להשיב לבורא , (ג"ישעיה מ) הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו 30687 

 30688 .כביכול כפל כפליים´ ית

ועבודת האדם היא לעבד את , נותן לאדם רק את החומר הבלתי מעובד´ באמת צריך לידע שהבורא ית 30689 

ולא יבין שכל עבודתו , א שהאדם בכוח הוא כבר ביקר"ז, (ט"תהלים מ) קר ולא יביןאדם בי, החומר הזה 30690 

שאין ערוך , ודאי שמה שהאדם עושה הוא יותר חשוב ומעולה מאשר החומר שקיבל, הוא לעבד את זה 30691 

ודאי שעבודת האדם , והוא עושה מזה ציצים ופרחים נחמדים, מקבל הוא חומר בלתי מעובד, ודמיון לזה 30692 

 30693 .אין ערוך לה נגד החיטה שקיבל, ומוציא מזה פרשה שלמה של ביכורים, חת שהוא מעבדבחיטה א

, ´אברהם אבינו קיבל איזה חסד ומזה הכיר חסדו וטובו של הבורא ית, (ב"בראשית י) ´ויקרא בשם ה 30694 

שיותר מזה אין בבריאה כולה ובכל העולמות ´ הכרת שם ה, שזהו כל תכלית האדם´ הכיר את שם ה 30695 

נגד , וודאי שאין ערך ודמיון למעשה חסד שקיבל אברהם, יצא לאברהם ממעשה חסד כל דהו, העליונים 30696 

, ממעשה חסד הכיר אברהם אבינו את בוראו שזהו אמונה, ´מה ששילם ונתן אברהם בחזרה להבורא ית 30697 

זהו סוד הפבריקנט היודע איך לעבד את , ואיך זה יכולים להשיגה ממעשה כזה, מהי אמונה מה טיבה 30698 

דברים טובים , כוח התעשיה הוא לעבד מהדברים הכי פשוטים שלאחרים אין בהם ערך וחשיבות, ורההסח 30699 

 30700 .ומועילים

וזהו ענין החטא של בן סורר , זוהי טעות מרה, ז מתנה בשבילו"טעות הוא אצל האדם כשהוא חושב שעוה 30701 

לו לעבדו ולהוציא להשיב בחזרה כל חומר הניתן , תכלית האדם הוא שישלם בעד כל מה שקיבל, ומורה 30702 

א "ז, שהוא לעולם בלי תכלית וגבול´ הכרת חסד ה, כי טוב כי לעולם חסדו´ הודו לה, המרגליות מתוכו 30703 

מטבע , ז"מאין מכירים זאת הלא רק מעוה, ´הכרת עיקר כל העיקרים שאין למעלה הימנו הכרת שם ה 30704 

 30705 .פשוט

חסדו ´ ע הכרת שם ה"תמצא אצל אוהמפני מה לא , וזהו כוח בעלי התעשיה היודעים איך לעבד את זה 30706 

ולכן הוא אומר בית , רק להם נתגלה סוד זה, משום דסוד זה של עיבוד יודעים רק הכלל ישראל? וטובו 30707 

´ בית אהרן יראי ה, ממעשה טבע פשוט´ שרק ישראל הם יכולים לברך את שמו ית, ´ישראל ברכו את ה 30708 

הם יודעים איך לעבד ולהוציא את האין סוף שאך , אלו בעלי החרושת? ´מי הם יראי ה, ´ברכו את ה 30709 

 30710 .מהארץ

, וראו מה שאנו משליכים לאשפה התחילו ללקט את זה, במלחמה העולמית כשבאו האשכנזים למקומותינו 30711 

אבל הם ידעו , שאנו לא ידענו מזה כלום, והיו שולחים אל מדינתם ומעבדים מזה כל מיני דברים יקרי ערך 30712 

שמהדברים המתגוללים באשפה , דרק ישראל יודעים את סוד העיבוד, יותוכן הוא ברוחנ, את סוד העיבוד 30713 

 30714 .´הם מוצאים מזה שם ה, שאדם דש אותם בעקביו

התשלומין הם מה , ודורשים ממנו שישלם בעד זה, בקצרה היסוד הוא שלאדם נותנים רק את החומר 30715 

אינו יכול ´ ודע מתורה הקמי שאינו י, האמצעי לעיבוד זה הוא תורה, וזהו באמת תשלומין, שיעבד אותן 30716 

ואת זה , ה כביכול יושב ומחכה לתשלומין אלו"והקב, ולכן זכה לזה רק הכלל ישראל שזכה לתורה, לעבד 30717 

, שיתכן שני אנשים לומדים וחיים יחד, שבזה הוא כל מבחנו, צריך האדם להשתדל לשום למטרת עבודתו 30718 

, והוא משום דזה יודע מכוח העיבוד, האחד עולה מעלה מעלה והשני עומד על מקומו עד שהוא נובל 30719 

 30720 .(´ע´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .וחבירו אינו יודע מזה כלל

 30721 

 30722 מאמר תנ

אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ´ ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה 30723 

 30724 .(´ו ג"דברים כ) לאבותינו לתת לנו´ ה

אל משה אמור אל אהרן קח מטך ונטה ידך על ´ ויאמר ה, י טובהואמרת אליו שאינך כפו, ל"י ז"וברש 30725 

לפי שהגין היאור על , ל"י ז"וברש, (´שמות ז) מימי מצרים על נהרותם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם 30726 

אל משה ´ ויאמר ה, י אהרן"לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה ע, משה כשנשלך לתוכו 30727 

י לא היה העפר "וברש, מטך והך את עפר הארץ והיה לכינם בכל ארץ מצריםאמור אל אהרן נטה את  30728 

י אהרן ללמדך דרך "ולקה ע, לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול, י משה"כדאי ללקות ע 30729 

 30730 .ארץ בירא דשתית מינה אל תשדי ביה קלא

הרי גם , מרגיש בה או לא שאין זה חשוב כלל אם עושה הטובה, מפליא עד היכן חיוב הכרת הטובה מגיע 30731 

כי , ועל החמורה שבחמורות מצות כיבוד אב ואם כתב החינוך, לגבי מים וחול יש להתנהג בהכרת הטוב 30732 

כל הכופר בטובתו של חבירו בסוף , אמור מעתה כי מידה זו היא משורשי האדם, שורשה הוא הכרת הטוב 30733 

ואין בנפשו עדינות להרגיש , זה מגיע לוהרגיל לקחת מכל הבא על ידו כאילו , ה"כופר בטובתו של הקב 30734 

 30735 ?ה"היאך יכיר בטובתו של הקב, בטובתו של חברו שהטיב לו במתנתו



חדוות החיים , מהותה היא הכרת הטוב, אם לא הזיקה אל הבורא המקננת בלב כל אדם בריא, מי יודע 30736 

איך נחיה , העולםכלפי מי שנתן לנו את החיים ואת , וההתפעלות על פלאי העולם מעוררות הכרת הטוב 30737 

 30738 ?מבלי להודות עבור כל זאת, ונהנה מעולם עשיר זה יום יום רגע רגע

והוא , הוא מלך העולם´ לחזור מאה פעם ביום כי ה, ל לברך מאה ברכות ביום"עבודה גדולה חייבונו חז 30739 

, ביסוד העבודה הזאת היא הכרת הטו, את התורה ואת המצוות, את הגוף ואת הנשמה, שנתן לנו כל הנאה 30740 

והכופר , המידה אחת היא, ומידה זו אינה נפרדת לחלק שבין אדם למקום ולחלק שבין אדם לחבירו 30741 

ההקדמה החינוכית לעבודת ברכות הנהנין היא מידת , ה"בטובתו של חבירו סופו לכפור בטובתו של הקב 30742 

 30743 .הכרת הטוב

ערי שאול פקדתי יתר אני אמרתי בדמי ימי אלכה בש, מכתב לחזקיה מלך יהודה בחלותו ויחי מחוליו 30744 

פירש רבינו סעדיה ענין , אמרתי לא אראה יה, (ח"ישעיה ל) אמרתי לא אראה יה בארץ החיים, שנותי 30745 

, נפלא מאד למתבונן, ק"כי ראות האל הוא ההודאה והשבח לפניו והתבונן בדרכיו רד, ונכון הוא, הודאה 30746 

י "ל הוא להעמידנו תמיד ע"נת חזמנפלאות תק, בהכרת טובתו ובהודאה? ממש´ איך ובמה רואים את ה 30747 

כל אשר עינינו רואות וכל הנאה , אלא יום יום שעה שעה בריאה חדשה, אין עולם עתיק לפנינו, היצירה 30748 

 30749 .כדי שנכיר חסדו וחכמתו ונראה אותו, בריאה חדשה אשר הושיט לנו הבורא מהאין, שאנו טועמים

והעין המתרגלת לראות תמיד בריאה , דת שיגרהאינו מעלה חלו, עולם כזה המתחדש לפני עינינו יום יום 30750 

! מחדש בטובו תמיד מעשה בראשית´ ה, ואנחנו בעצמנו, הכל מסביב לנו, מאין אינה עוד סמוית שכחה 30751 

 30752  .מתנה היא מאתו שנכיר אותו ואת חסדו אתנו, והנשמה והגוף, כל ערב וכל בוקר, וכל הנאה וכל ריח

 30753 .(א"קי´ א עמ"עלי שור ח)

 30754 

 30755 מאמר תנא

אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ´ ת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום להובא 30756 

 30757 .(´ו ג"דברים כ) לאבותינו לתת לנו´ ה

וזה , בוידוי ביכורים חייבה התורה הכרת הטוב, י הביא את הספרי ואמרת אליו שאינך כפוי טובה"וברש 30758 

כל הכופר בטובתו של חבירו לבסוף , (ג"ושלמי ברכות פיר) ש"וכמ, נוגע בין בבני אדם ובין נגד הבורא 30759 

ומאידך חסרון הכרת , והנה הכרת הטוב הרי זו מעלה טבעית בנפש האדם הישר, כופר בטובתו של מקום 30760 

, הסיבה העיקרית הגורמת להיות כפוי טובה הוא כשמחזיק טובה לעצמו, הטוב הוא מכוח פחיתות הנפש 30761 

 30762 .וכל זה תולדה ממידת הגאוה שמחשיב מאד את עצמו, וחייבים לוהיינו הרגשה שאכן מגיע לו הטובה 

ויש שאפילו שאינו , וכמו השוחד יעור עיני חכמים, אהבת עצמו מעוורות עיניו עד שחושב שכך מגיע לו 30763 

או בעד , מ מחזיק טובה לעצמו בעד מעשיו הטובים"מ, בעל גאוה ממש ואינו מרגיש התנשאות בעצמו 30764 

וזהו נגד האמת , ממילא אינו מכיר טובה רק מחזיקה לעצמו שהטוב הוא שלוו, מעלות נפשיות שיש לו 30765 

אלהיך ´ מה ה (7ג"מנחות מ) ´ודרשו בגמ, ל דחייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום"וזהו שתקנו חז, בעצם 30766 

בכל פרטי ´ אך הגדר הוא הכרת ההודאה לה, ואף דברכות דרבנן, אל תיקרי מה אלא מאה, שואל מעמך 30767 

 30768 .ת דורש ממנו"ו יסוד שהשיוזה, עניניו

מכיון , והביאור, אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת, אמרו (ח"ד מ"פ) ובאבות 30769 

כי לכך , ואין לך לדרוש יישר כוח על פרעון חוב שהינך מחוייב, שלכך נוצרת הרי מחוייב אתה בכך 30770 

וזהו החסד , י התורה"הם רק ע´ וחסדי ה, וכי הרי כל תכלית הבריאה היא כדי להטיב עם בריותי, נוצרת 30771 

אם כן איך יחזיק טובה לעצמו ויכיר , ולכן ברכת התורה חיובה מן התורה, הגדול ביותר שמקבל האדם 30772 

 30773 .הרי קיבל תשלומו, ובשביל מתנת הון רב שקיבל, שחייבים לו בעד זה שקיבל טובה כזו

האמירך היום להיות לו ´ וה, לשמוע בקולוהאמרת היום ללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומשפטיו ו´ את ה 30774 

כנגד , וזה לעומת זה, ן פירשו האמרת והאמירך מלשון גדולה וחשיבות"ע והרמב"הראב, לעם סגולה 30775 

כי זהו בעצם הטוב , י לשמור מצותיו"נתפרש בקרא דהוא ע, אכן במה מתבטא האמרת, האמרת האמירך 30776 

כ אין שייך "א, ת התורה והמצוות הנמסר לבחירת האדםוזהו אפילו ביגיע, הרי דזהו שכר גדול לנו, בעצמו 30777 

ואיך ידרוש , הריהו מקבל ממש, ש בענינים שמקבל ממש כמו עשירות וגדולה"ומכ, להחזיק טובה לעצמו 30778 

 30779 .שמגיע לו טובה או שכר עבור זה

ד ואם יצא דבר מה נג, כי העשיר יש לו תביעות רבות על כל סביביו לכבדו, והנה טבע האדם להיפך ממש 30780 

זה גורם , וכן באדם מכובד שדבריו נשמעים, ותביעותיו חזקות כאלו נטלו המגיע לו, רצונו נתמלא כעס 30781 

מלבד , וזה לפי שאינו מכיר שקיבל טובה וחסד מאת הבורא, שההערכה שלו ודרישותיו גדולות למכביר 30782 

 30783 .ממנווהרבה גדולים וטובים ממנו דרגתם למטה , שאינו מרגיש שמקבל הרבה יותר מהמגיע לו

דברים ) כי טבע ההצלחה בקנינים וכדומה גורמת רמות הלב כמפורש בתורה, חסרון ההכרה גורם דבר זה 30784 

, אלהיך´ ובקרך וצאנך ירביון ורם לבבך ושכחת את ה, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, (´ח 30785 



אלא אדרבא מאוויו רבים , ושאינו מכיר את חיובו שלא להיות כפוי טובה, נמצא דלא די שאינו מכיר טובה 30786 

 30787 .עד שמלא תרעומות אפילו נגד הבורא על מה שיגיעהו, יותר ויותר

ותביעותיו מתגברות כשמדמה , והנה מידה זו של כפיית טובה גורמת שכל טובה שמקבל תהפך לו לרועץ 30788 

כי אחרי שמבקש הרבה , ובאמת מסיר הטובה עצמה, וחושב שמגיע לו יותר ויותר, בשכלו שהכל שלו 30789 

ש שנדמה לו "ומכ, והרי נמצא תמיד חסר מטובה, כי הכל מתמעט בעיניו, א כל זה אינו שוה לוהל 30790 

והכל מחסדי , כ במי שמכיר כי אין מגיע לו"משא, והרי הוא עשוק ורצוץ כל הימים, שמחסרים אותו 30791 

 30792 ואז מרגיש, אלא שהטיב הבורא עמו, הרי נהנה בטובה מאד כי הריהו בעצם משולל מזה, ת עליו"השי

שמחזקים השביעות רצון , ל"לגבי הברכות שחייבו חז (ז"מאמר שלישי י) וכמבואר בכוזרי, ונהנה בטובה 30793 

 30794 .והשמחה בקבלת הטוב

ש העושה טובה למי שאינו "וכמ, כי חסרון ההכרה גורם סילוק הטובה, וזה הגורם למניעת הטוב מבני אדם 30795 

ז בלא ברכה כאילו "הנהנה מהעוה, (.ה"ות לברכ) וכן אמרו, כי אין תועלת בזה, מכירה כזורק אבן לחמת 30796 

כי המתגאה ואף המחזיק טובה לעצמו לא יוכל לקבל את דינו , ו בצער"וכן ח, ה וכנסת ישראל"גוזל להקב 30797 

והגדר של תרעומת הוא שסובר , ובמרגניתא דבי רב תרעומת אחת דוחה מאה פרנסות, והוא מלא תרעומת 30798 

כל המתקשה על מתו יותר מדאי על , (7ז"ק כ"מו) ל"כמאמרם ז ,ו לחזק הפורענות"וזה גורם ח, שמגיע לו 30799 

 30800 .מת אחר הוא בוכה

, ה לישראל"אמר להם הקב, בכם´ פ לא מרובכם מכל העמים חשק ה"דרשו עה (.ט"חולין פ) ´ובגמ 30801 

נתתי גדולה לאברהם , חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני 30802 

מכוח הגדולה , לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש, למשה ולאהרן אמר ונחנו מה, פראמר ואנכי עפר וא 30803 

אלא , מדלא קאמר אפילו כשאני נותן לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני, עצמה נעשו ענוים יותר 30804 

 30805 .כ"נעשו ענוים יותר ויותר שמקבלים חסד כ, כשאני נותן לכם גדולה היינו מכוח הגדולה עצמה

אך החסרון הוא במקבלים שאין , ה להשפיע טובה לאין שיעור"כי הלא רצונו של הקב, ויש לבאר עוד 30806 

ה רצונו להשפיע לאין "וממילא אי אפשר שימלא הקב, שחושבים שאכן מגיע להם הגדולה, יכולים לקבל 30807 

אכן חושקני , (7ו"חגיגה ט) ובשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי, שיעור 30808 

ונשיא , כי אף לזבל פרדותיו של אברהם ולא כספו וזהבו של אבימלך, שהאבות יכלו לקבלבכם הוא  30809 

שאפשר להשפיע מרוב טובו ´ הרי נתמלא רצונו ית, ז היה בעיניו כעפר ואפר"ובכ, אלהים אתה בתוכנו 30810 

 30811 .וזהו חושקני בכם, וחסדו

והיו יכולים , וד מלך ישראלמשה וד, שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל, אמרו (´ואתחנן א) ובספרי 30812 

ומה אלו שיכולים לתלות , ו"וזה ק, ולא ביקשו מן המקום שיתן להם אלא חינם, לתלות במעשיהם הטובים 30813 

מי שאינו אחד מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות , ולא ביקשו שיתן להם אלא חינם, במעשיהם הטובים 30814 

הרי שהרגישו שאין יכולים לתבוע כי אין , כ שלא יבקש מלפני המקום שיתן אלא חינם"עאכו, מתלמידיהם 30815 

חזקיה תלה בזכות עצמו דכתיב זכר נא את אשר התהלכתי , אמרו (7´ברכות י) ´ובגמ, מגיע להם כלום 30816 

 30817 .וגנותי אל העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי´ שנא, תלו לו בזכות אחרים, לפניך

דתלה בזכות עצמו תולין לו מן השמים אכן כיון , הרי אף שהרביץ תורה כידוע ואין כמותו בכל הדורות 30818 

אמרו מלאכי השרת , ה לעשות חזקיהו משיח"ביקש הקב (.ד"סנהדרין צ) ´ואמרתי דבגמ, בזכות אחרים 30819 

חזקיה , ע ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח"רבש, ה"לפני הקב 30820 

והנה הטעם דלא אמר שירה , לכך נסתתם, שיחשעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו מ 30821 

 30822 .מנעה הרגשה זאת ממנו כל הטוב ההוא, ואחרי דחשב שמגיע לו בזכותו, כיון דתולה בזכות עצמו היה

וכל , כי במידה זו שמרגיש שמגיע לו הטוב, והנה ענין זה נוגע לכל מלחמת היצר נגד רדיפת החומריות 30823 

ואחרי שמגיע לו כל מה , גאוה וממילא קשה מאד לשבור רצונוהרי בטבע הוא בעל , רצונו צריך להתקיים 30824 

ולא שייך , הרי תקוותו רחוקה מן המציאות, אכן מי שמרגיש שאינו ראוי לזה, שמבקש הרי קשה לו לוותר 30825 

ומכיר שהכל , ואם אין מחזיק טובה לעצמו, ולא ישלטו בו רצונותיו ותאוותיו כלל, לתבוע כלל על זה 30826 

 30827 .נחלש הרבה כוח הרצון והתאוההרי בזה , ש"מחסדו ית

והנה לחזק הכרה זו צריך , כי יראה ויכיר השגחתו החופפת עליו, וכמה גדולה חובת ההתבוננות תמיד 30828 

ולהכיר  (ה"אבות פ) עז כנמר וגבור כארי, כי מצד השני הרי צריך להיות כצור חלמיש, התבוננות ביותר 30829 

מוטב לו להקרא  (ח"עדיות פ) ואמרו, ובני הם אם שנים הם אני (7ה"סוכה מ) י"ש רשב"וכמ, חשיבותו 30830 

ואיך יוכל לקיים זה , ולא שעה אחת רשע לפני המקום, היינו שייראה בעיני העולם כשוטה, שוטה כל ימיו 30831 

 30832 .שהם השוטים והוא הפיקח, אם לא ידע ויכיר בבירור

, ד הענינים עצמםכי הרגשת החשיבות והתקיפות היא מצ, אך הכרה זו אינה סותרת להרגשת נמיכות הרוח 30833 

שגם זה , אך יחד עם זה אפשר שיהיה שפל בדעתו ממש, שיודע ומכיר חובתו וחשיבות העבודה עצמה 30834 



שהענוה , וכן ראינו בכל גדולי עולם בדורות האחרונים, ת"עצמו שהוא מכיר חובתו הוא קבלת חסד מהשי 30835 

 30836 .(ו"ט ´ב עמ"משנת רבי אהרן ח)  .האמיתית והאמיצות לבלי חת שכנו בתוכם יחד

 30837 

 30838 מאמר תנב

אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ´ ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה 30839 

 30840 .(´ו ג"דברים כ) לאבותינו לתת לנו´ ה

גנותו בקול רם , שבחו בקול נמוך ווידוי מעשר, אדם שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם, י אומר"תניא רשב 30841 

סוטה ) ,(י שם"רש) היינו גנותו שמתוודין שאביהן לבן הארמי היה רשע, ובד אביממקרא ביכורים ארמי א 30842 

, על דבר פרסום הרע לשם ההתרחקות ממנו, ל בהבלטת הרעיון המוסרי"מה מאד העמיקו כאן חז, (ב"ל 30843 

ואפילו כשהרע נראה רחוק ממנו במרחקי המקום , וגילוי מקורו של הרע לשם היטהרות והסתייגות ממנו 30844 

 30845 .והזמן

מצד , שצריך האדם להתוודות ולומר בקול רם ששמץ מיני רשע אולי עדיין דבק בו, בהיל הוא העניןמ 30846 

היינו שמרגיש בפגם שצריך ! ארמי אובד אבי, רשעות אבותיו או אבות אבותיו ממרחקי אלפים בשנים 30847 

ומחובתו לומר  ,ואף בתוך זרמי הדורות נכתם ונדבק עוונו בו, כי אולי הועבר אליו פגם זה, למרקו ולטהרו 30848 

 30849 .בקול רם בכדי להתאמץ להסיר ממנו את הכתם הזה

והוא , שאולי משהו מלבן הארמי נדבק בו, והיינו שכל בן ישראל צריך בשעת וידוי מעשר לומר לעצמו 30850 

, כ שצריך האדם להתבייש ולהכלים לנפשו בקול רם"עאכו, ושואף להזדכך ממנו, מתבייש ונכלם בפגם זה 30851 

ומה מאד צריך הוא האדם להזכיר , נגעים שהוא יודע שהם דבוקים ואדוקים בנפשועל הפגמים הכתמים וה 30852 

ויתאר לעצמו מה מאוס הוא הפגם הזה שעלול להיות , לעצמו את עוונותיו ופגמיו למען הסירם ולהרחיקם 30853 

 30854 .אם לא יזדרז בעוד מועד להעבירם מעל עצמו, מודבק בזרעו וביוצאי חלציו

י "רק ע, בה האמיתית של עקירת הרע בשורשו לא יתכן כי אם בקול רםואכן שההיכנעות הרצויה והתשו 30855 

ומן ההכרח שהאדם שבנפשו התלהט הניצוץ הטהור של התשובה , גערה וצווחה תתהווה פעולת התשובה 30856 

יבזהו וידכהו עד דכדוכה של , את החטא השוכן בקרבו, שיכלים את עצמו, והתשוקה לקיים ובו תדבק 30857 

שיוכיח נפשו ויכלימנה במצפונו על מה שהיה , (´שער התשובה פרק ה) בותש בעל החובת הלב"כמ, נפש 30858 

איך ישובו החטאים והפתאים מחטאם אם לא , וכן כזה דברי רבינו תם, מקצורו בחובת הבורא יתעלה 30859 

ורק בצווחה על עצמו , ואכן שאין שום רושם אמיתי נחרת בנפש מבלעדי הגערה העצמית, יגערו בנפשם 30860 

 30861 !תחת הטמטום האופפת את מצפוני הנפש יצליח לחתור חתירה

ויתכן שאיזה , הלא הוא רק מעין טבעת קטנה בשלשלת הדורות, יתאר נא האדם לעצמו את חייו עלי חלד 30862 

והלא מחובתו הוא , ואפילו מהשפעת לבן הארמי עדיין רותח בלבו, פגם שבזרמי הדורות היצוקים בלבו 30863 

 30864 !ביתר טהרה´ ישאו את דבר הולבבות הדורות הבאים אחריו , שאותו הפגם יוסר

כי בזה מוכיח שבלבו הוא שואף ונוטה , ל שצריך לאמרו בקול נמוך"והנה ביחס לשבחו הורונו חז 30865 

להתהדר ולהשמיע , כי דרכו של לבן הארמי וכל ההולכים בעקבותיו, להתרחק ממידותיו של לבן הארמי 30866 

הנבזים הוא מבליעם בפיו ואומרם  אבל את גנותו חטאיו ומעשיו, ברבים כל מעלותיו והצלחתו בחיים 30867 

ומעמיד פנים של איש בעל , מכסה פשעיו וצובע את חסרונותיו ומכשוליו בצבע של לשמה, בקול נמוך 30868 

מגלה את דעתו שהוא להוט אחרי , לכן המשמיע את גנותו בקול נמוך ושבחו בקול רם, משמעת וסדר 30869 

 30870 .´בחירי ה ולא מצד האבות אברהם יצחק ויעקב, הייחוס שמצד לבן הארמי

זהו יסוד מוצק וראשוני בתורת , וענין זה של גנות הרע בקול רם והגערה ברע לכל צורותיו וגילוייו 30871 

ש "וכמ, י כך יוכל האדם לעמוד על ההפסד האיום והנורא הכרוך ברע לו ולדורות הבאים"ורק ע, המוסר 30872 

 30873 ל"זק וההפסד המגיע מהם עכהמוסר הוא גנות הרשעים והודעת הנ, לדעת חכמה ומוסר, ל"רבינו יונה זצ

 30874 .(´משלי א)

ויתבייש , יחזור ויתמיד בלימודו בקול רם את גנות הרע, ´גנות הרע והבושה מהחטא הוא תחילת עבודת ה 30875 

יגנה בשכלו , יגער בנפשו ויכלימנה על נטיות לבו לחטא ותשוקותיו למידות רעות, מיחס השחתת המידות 30876 

כי אם לא יגנה ולא , וזהו גדר תחילת התשובה והחרטה, ותי לימוד המוסר בקול רם את המידות הרע"ע 30877 

, י הכרת גנות הרע ירפה ידיו מחטא וממידות"ורק ע, איך יפרוש מהם, יבזה את המידות הרעות והחטא 30878 

אלא גם יתרחק משורש החטא שהוא , ולא די שיתרחק מחטא ומעבירה, ויברח מהם כבורח מן האש 30879 

 30880 .החטאים שורשם במידות רעות שכל, ל"ם ז"ש הרמב"כמ, המידות הרעות

השוחט , השוחט לשם עולה שחיטתו פסולה, ל הערה נפלאה בענין זה"ב זצ"וראיתי בכוכבי אור מהגרי 30881 

דלא אמרי אינשי , ר יוחנן לא שנו אלא שאינו מחוייב חטאת"א, ´ואמרו בגמ, לשם חטאת שחיטתו כשרה 30882 

שו רבנן דלמא מאן דחזי סבר מחוייב והא לא ח, דהא חטאת לאו בנדר ובנדבה אתי, השתא מפריש לה 30883 

דמי שבא לידו דבר עבירה בשוגג אינו מחפה עליה כדי שיתבייש , דההוא קלא אית ליה, חטאת הוא 30884 



דכל מי שנכשל גם , ל חזקה פשוטה"ומבואר מזה שהיה להם לחז, (א"חולין מ) ´ל הגמ"עכ, ויתכפר לו 30885 

ורוצה שידעו רבים מזה למען , מחפה על העבירה כ אינו"וע, הוא דואג להשיג כפרה על חטאו, בעוון שוגג 30886 

 30887 .ל"שיתבייש ויתכפר לו עכ

, על עכן שעבר על החרם נאמר, ל שמחובתנו לשים על לב ולהכיר בגנותן של המידות הרעות"הורונו חז 30888 

´ אמר ר, וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם, וגם לקחו מן החרם, וגם עברו בריתי אשר ציוויתי אותם 30889 

מלמד , ר אילעי בר מספרתא"וא, חמישה פעמים גם´ מד שעבר עכן על חמישה חומשי תורה שנאאילעי מל 30890 

אילעי ´ הא ר) ?פשיטא, מלמד שעכן בעל נערה המאורסה, ר אבא בר זבדא"וא, שעכן מושך בערלתו היה 30891 

 30892 רע לשמים, כולי האי) מהו דתימא כולי האי לא פקר נפשיה, (י שם"רש, גופא אמר דעבר על כל התורה

 30893 .(ד"סנהדרין מ( )י"רש, לבייש את המשפחה ולאוסרה על בעלה, ורע לבריות

 30894 

אמנם יודעים אנו בדרך , מבהיל ואיום לשמוע עד איזו ממדים נוראים עלול האדם להתגלגל בהשחתתו 30895 

אבל לגלות את תהום התועבה , כלל שיכול הוא האדם להגיע לידי תיעוב בהנהגתו הציבורית והמוסרית 30896 

ומגמתם בזה להזהירנו , ל"זה היה רק בכוחם של חז, עכן רק על יסוד מעשה גניבה אחד וההשחתה שבנפש 30897 

, ובעינינו בלתי כבד מאד, למען נדע שאם נכשלים אנו חלילה באיזה חטא, באזהרות חמורות וקשות מאד 30898 

 30899 .אל נא להשלות את נפשנו לומר שאך פגם קטן נפגמנו

שעכן זה לא , פ רמזי דברי הנבואה שבספר יהושע"ילו לנו עוג, ל נגד עינינו את מעשה עכן"ולכן הציגו חז 30900 

, והיה מושחת ומתועב הן לשמים והן לאדם, אלא שבעקבה התגלגל בזוהמא, רק שעשה את העבירה הזאת 30901 

ל היתה שנדע להיזהר "ומגמת חז, ולא היסס מלהרשיע בכל מיני בזיונות ותועבות שאין להעלות על הדעת 30902 

 30903 .ולגעור בנפשנו

והלא במאמרם שעכן עבר על , ל הציגו לפנינו בתיאור עכן"ו להרגיש על התיאור המפורט שחזועוד יש לנ 30904 

ל העמיקו לתאר לנו את "אלא שחז, ממילא שדין נערה המאורסה נכלל בזה, חמישה חומשי תורה 30905 

בהשחתת צלם , לא רק מפאת שעבר על איסור ערוה מצד האיסור של בין אדם למקום, ההשחתה שבעכן 30906 

ואשר בזה המובן , שכל זה הוא בגדר של העדר יראת שמים, בהטלת פגמים נוראים בנפש, האלהים שבו 30907 

 30908 .ה"שבעבר על חמישה חומשי תורה שניתנו לנו מהקב

ניטל ממנו כל רגש להיות חס על , אלא שגם נתחללו בו כל רגשות הטבעיים האנושיים הפשוטים ביותר 30909 

חילל ותיעב וביזה אף את רגש , ה על בעלהשלא לבזותה ושלא לחללה ולאסר, כבודה של בת ישראל 30910 

! צריכה לרסנו שלא לבזות כבוד בת ישראל מאורסה, והלא אחריות טבעית זו, הטבעי של כבוד אנושי 30911 

ל מהמעשה של הגניבה בשעת חרם "וכל זה גילו לנו חז! השחתתו לא ידעה כל גבול, אבל אוי ואבוי 30912 

 30913 !המלחמה

לא להתעלם מן , לא להשלות ולהשתיק את עצמו, הוא האדםמה מאד צריך , והנה שמענו וראינו עד כה 30914 

והן לשבט ולבקורת ולפיקוח , הן לטובה ולחסד התעלות ודבקות באלהות, הצפונות העמוקות שבנפשו 30915 

ומתפקידו לעמוד על המשמר , שלא נדרדר חלילה לזוהמא ולניוון, תמידי השכם והערב בכל עת ובכל רגע 30916 

 30917 .(אור הנפש)  !ר בקול רםובכל תנודה וזיז הרשע שבנו לגעו

 30918 

 30919 מאמר תנג

וירעו אותנו . אלהיך ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויהי שם לגוי גדול עצום ורב´ וענית ואמרת לפני ה 30920 

 30921 .(´ו ה"כ) המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה

בעוד שמש ההצלחה , שבו אתה מוקף ברכה ואושר מכל הצדדים, באותה שעה ובשעה של שיא השמחה 30922 

כאשר שדותיך מלאים תבואה וכרמיך , מלטפת על פניך באהבה ובחיבה, ורחת עבורך ומחייכת אליךז 30923 

 30924 .ימים של עצב ושל צער, דוקא אז חייב אתה להיזכר שהיו גם ימים אחרים, עמוסים שפע ממעל

אסור לך לשכוח את העבר , דוקא בשעה זו שלבך גואה משמחה ואתה מוצף רגשות של אושר והנאה 30925 

תדפדף בכל , תתרכז בזכר העבר יותר מאשר בהווה המשמח אותך, דוקא אז וענית ואמרת, מרהעצוב וה 30926 

ובמיוחד תתעכב על וירעו , החל מארמי אובד אבי וירד מצרימה, היזכר בכל פרט ופרט, קורות העבר 30927 

 30928 .אלהי אבותינו והלאה עד ויביאנו אל המקום הזה´ ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה עד ונצעק אל ה

אלא , אל תשכח אל תבליע זאת בלשונך, אל תתבייש עם העבר המר והמשפיל, ענית ואמרת בהרמת קולו 30929 

אז יש תקוה כי גם תזכור ולא , שכן אם תזכור את העבר שלך ואת עניותך ודחקותך, הרם קולך ואמור 30930 

ושמחת וזה יביא אותך שתקיים גם את , בושה וחרפת רעב, תסיח את דעתך ממצב חבירך המדוכא בעניות 30931 

 30932 .ולא תעשה שמחה רק לך ולביתך לבד, שהטוב והשמחה יגיעו גם אל בית הלוי ואל בית הגר, בכל הטוב

, היא יורדת אל תוך נפש העני שעלה והצליח בעשירות, התורה הבינה והכירה את כוחות הנפש של האדם 30933 

בותו ואת מצבו העני שעלה מסרב לזכור את עלי, שהוא משתדל בכל האמצעים להשכיח מעצמו את עברו 30934 



עד כדי כך שיש לו לעני הזה לשעבר תרעומת על מי שבא להזכיר לו מה , השפל שהיה שרוי בו בעבר 30935 

שדיברתי על לבם של בני משפחה אחת שהיו בעבר , וזכורני שפעם בדידי הוה עובדה, שעבר עליו פעם 30936 

ויודו , את העבר שלהם והערתי להם שכדאי שיזכרו, כ"עניים מדוכאים וחיו בעניות ובושה ונתעשרו אח 30937 

 30938 .ת בתודה על שזכו ונחלצו מעניותם למצב של רווחה ועשירות"להשי

, ולא אעורר להם זכרונות מן העבר, כי אפסיק ולא אדבר כך, ועל זה הגיבו באוזני ואמרו בנימה תקיפה 30939 

ם הם פועלים בכל כוח, והם עושים כל המאמצים להשכיח זאת מלבם, שכן העבר מזכיר להם את הבושה 30940 

ומכל שכן שאינם מוכנים לשמוע דברים , להסתיר מעיני עצמם ומעיני אחרים כל קורות הזמן שעבר 30941 

 30942 .שמזכירים להם כל זה

, שעלתה בידם להצליח מבחינה חומרית, שנשארו ניצולים מכבשן האש, היו מקרים לאחר השואה הנוראה 30943 

מפחד שמא יוודע לאנשים , בתיהםוסירבו להכניס אותם ל, והם התנכרו לקרוביהם אפילו לאחים ולאחיות 30944 

והתעסקו , שנמנו אז על דלת העם ונחשבו להדיוטות ביחוסם, שפעם היו הם עניים במדינתם הקודמת 30945 

ויזיק לשם הטוב שהשיגו לעצמם עתה , פחדו שמא יתגלה קלונם ברבים, לפרנסתם במלאכות פחותות 30946 

אל תתנתק , אל תתבייש, מת קולאבל התורה אומרת וענית ואמרת בהר, בעשירותם ובחברתם המכובדת 30947 

 30948 .(מעייני החיים)  .אלא תקשר אותו עם ההווה ועם העתיד, מן העבר

 30949 

 30950 מאמר תנד

´ אלהיך והשתחוית לפני ה´ והנחתו לפני ה´ ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה 30951 

 30952 .(´ו י"דברים כ) אלהיך

, (´י´ ביכורים א) ן שאינה ארץ זבת חלב ודבשאין מביאין ביכורים מעבר הירד, יוסי הגלילי אומר´ ר 30953 

ר בון חצי שבט המנשה "א? מה דביניהון, תני אשר נתת לי ולא שנטלתי מעצמי, (´ח´ שם ה) ובירושלמי 30954 

מאן דאמר ארץ , חצי שבט המנשה לא לקחו מעצמן, מאן דאמר אשר נתת לי ולא שנטלתי מעצמי, ביניהון 30955 

חטפו הארץ , ראה מה שהרוויחו ומה שהפסידו, ת חלב ודבשאפילו כן אינה מארץ זב, זבת חלב ודבש 30956 

 30957 .ולבסוף גם הארץ הפסידו שגלו תחילה מן הארץ, והפסידו מצות ביכורים לעולם

, מה שהבדיל משה שלוש ערים וכנגדו הבדיל יהושע לארץ כנען, (.´מכות י) ´ש בגמ"ז יש להבין מ"ולפי 30958 

מ כיוון דנפישי רוצחים שם היו צריכין לשלוש "מ, אף שהיו בעבר הירדן בגלעד רק שני שבטים וחצי 30959 

יעלה מנין ומספר הרוצחים יותר מעשרת , כ של שבטים"ומקשים העולם איך זה שבמספר מועט כ, ערים 30960 

 30961 ?שבטים שבארץ כנען

אחרי שראו שהיא מקום מקנה והיה בזה , ל כיוון שהאבות בני גד ובני ראובן נטלו מעצמם הארץ"אכן י 30962 

שלוש מתנות נבראו  (´ב ו"ר מטות כ"מד) ל"וכמבואר בחז, ד שהקדימו הצאן לטפםע, ממין חשק הממון 30963 

וכן אתה מוצא בבני גד ובני , ה סופן להיפסק ממנו"וכיוון שלא באות מן הקב, חכמה גבורה ועושר, בעולם 30964 

 30965 לפיכך גלו, וחיבבו את המקנה וישבו להם מעבר הירדן, שהיו עשירים הרבה והיה להם מקנה גדול, ראובן

 30966 .ויגלם לראובני ולגדי´ תחילה שנא

השפיע הדבר , ועשו מהעיקר טפל ומהטפל עיקר, וכיוון שאבות שבטי ראובן וגד היו להוטים אחר הממון 30967 

כי , שנתפתחו אצלם כוחות טבעיים ופשוטים עד כדי רציחה שוגגת, לעתיד לדורות על בניהם ועל זרעם 30968 

והתוצאות מזה חמורות , ושנאה למחלוקת ומריבה לידי קנאה, כוח החמדה של הכסף מביא לידי תחרות 30969 

 30970 .ת"וכל זה מפני שחסרה באבות מידה מסויימת של בטחון בהשי, ביותר

, ובחור ובתולה מצד אחר, ה זקן וזקנה מצד אחד"מטבע של אברהם אבינו ע, (ז"ק צ"ב) ´מצינו בגמ 30971 

ש ואדוני זקן ואני "כמ שאחר שנעשו זקנים, פ הנס"ויותר נראה לפרש כולה ע, ל"א ז"ופירש המהרש 30972 

ולמה הנציחו את הנס , ש אחרי בלותי היתה לי עדנה"כמ, שנעשו בחור ובתולה, זקנתי חזרו לימי הנעורים 30973 

כדי למאוס , (´פרק ח) ל בספר החיים"על זה אומר אחיו של המהר? י דבר אחר"י המטבע ולא ע"דוקא ע 30974 

מי , כי מי גורם לטשטוש זכרון הנס, כי המטבע עם הרושם של הנס הם דברים המתנגדים, את המטבע 30975 

שמחרבת כל דבר רוחני גם אצל , הלא הוא הכסף והמטבע שקוברת את בעליה? מחליש את כוח הזכרון 30976 

 30977 .הגדולים

ולכן הנציחו את רושם זכרון , ל באבן שלמה אומר כי בחמדת הממון נלכדים גם תלמידי חכמים"א ז"והגר 30978 

 30979 והכתוב אומר צרור הכסף לקח בידו, ק ויצר דמיון הכסףאת חש, כדי להשפיל את המטבע, הנס במטבע

לכן נקראים הם , מפני שהצדיקים ממאסים את הכסף, (ו"סנהדרין צ) ואין כסף אלא צדיקים, (´משלי ז) 30980 

לפי שהכסילים הם קטני , ל קראו אל הברכות מטבע שטבעו חכמים"וחז, כסף לפי שהם שולטין עליו 30981 

ה "אבל הצדיקים ישימו בטחונם בהקב, כי הכסף יענה את הכל, אמונה וישימו מבטחם על המטבעות 30982 

 30983 .נמצא שהתפילה היא מטבע שלהם, ומתפללין אליו שיפרנסם ברחמיו המרובים



, וכמה חללים הפילה, ולקלקל כל מידה טובה ונכונה, טבעו של הכסף שהוא יכול לקרר ולצנן כל רגש טוב 30984 

ל "ש המהר"כמ, יגיע האדם ממש עד לרציחה, גוףכי מתאוות הממון והנאת ה, וכמה שיש לאדם להתרחק 30985 

פירוש כך האוכל בשעה ראשונה נעשה , תנו רבנן שעה ראשונה מאכל לודים, (שבת´ מס) ´ל בחי"ז 30986 

והאוכל בשעה שניה נעשה , שעה שניה מאכל לסטים, עד שבסוף יבוא לאכול גם כן בני אדם, רעבתן 30987 

 30988 .כולרעבתן עד שיבוא ללסטם הבריות כאשר אינו מוצא לא

המאכל והמשתה כשניקו מכל איסורי האכילה , ל"אומר וז (ג"פרק י) ל בספרו מסילת ישרים"ל זצ"הרמח 30989 

ומשתה היין מושך אחריו הזנות ושאר , אמנם מילוי הכרס מושך אחריו פריקת העול, הנה הם מותרים 30990 

חסר לו רגילותו הנה אם פעם אחת י, כ בהיות האדם מרגיל עצמו לשבוע מאכילה ושתיה"כש, מינים רעים 30991 

לשתהיה , ומפני זה נמצא הוא מכניס עצמו בתוקף עמל הסחורה ויגיעת הקנין, יכאב לו וירגיש מאד 30992 

 30993 .שולחנו ערוכה כרצונו

ומסיר עצמו מן , ומשם אל השבועות וכל שאר החטאים הבאים אחר זה, ומשם נמשך אל העול והגזל 30994 

מתחילה לא היה מושך עצמו בהנאות אלה מה שהיה נפטר מכל זה אם , העבודה ומן התורה והתפילה 30995 

כ על תלמידי חכמים הקפידה יותר גדולה "וכש, חבל על אלו האנשים שחוטפים ומפסידים, ל"עכ 30996 

 30997 .(אור חדש)  .חוסו נא על עמלכם ויגיעכם, אל נא חכמים יקרים, שמפסידים חכמתם ויראתם

 30998 

 30999 מאמר תנה

ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר  אלהיך בערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו´ ואמרת לפני ה 31000 

 31001 .(ג"ו י"דברים כ) צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי

שעזרא , (.א"מגילה ל) ´כפי הגמ, וקוראים בתורה פרשת תוכחה, עומדים אנו שבועיים לפני ראש השנה 31002 

מאי , ה"ושבמשנה תורה קודם ר, תיקן להן לישראל שיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת 31003 

, ויש להוסיף טעם לטעמא של אביי, כדי שתכלה שנה וקללותיה, אמר אביי ואיתימא ריש לקיש? טעמא 31004 

מפני , כדי שניתן אל לבנו את כל הצרות והפורעניות הבאים עלינו, ה"שלפיכך קורין את הקללות סמוך לר 31005 

ועל כן באה עלינו כל , ובהוסרנו מן הדרך הט, ולא עבדנו אותו מתוך שמחה וטוב לב´ שלא שמענו בקול ה 31006 

 31007 .המכות הכתובות והלא כתובות בתורה, הצרה הזאת

שמתוך הקללות שנאמרו לפני אלפי שנים , וכן אנו קורין את הקללות שבתורת כהנים לפני חג השבועות 31008 

, ונקבל מחדש את התורה ברצון, נבין ונשכיל ונחפש דרכינו לחזור בתשובה שלמה, ר"ונתקיימו בנו בעוה 31009 

, ה מפי הגבורה"י מרע"פרשה זו אנו קוראים בראשיתה את שתי המצוות האחרונות שנצטוינו עוהנה ב 31010 

והמעשרות , כי עצם המצוות של ביכורים כבר נאמרו בפרשת משפטים, וידוי ביכורים עם וידוי מעשרות 31011 

ורים תבוא באות המצוות הנוספות של וידוי ביכ´ וכאן בפ, וכן ביעור המעשרות, בפרשת קרח ופרשת ראה 31012 

 31013 .עם וידוי מעשרות

בערתי ´ וכן האמירה לפני ה, ל את ההגדה בשעת הבאת הביכורים לבית המקדש"למה קראו חז, ויש להבין 31014 

, והלא אנו רגילים להגדיר המלה וידוי על המתוודה על חטאים ופשעים, הקודש מן הבית בשם וידוי 31015 

וכן נאמר בפרשת , ם אשר מעלו ביכנאמר בקללות תורת כהנים והתודו את עונם ואת עון אבותם במעל 31016 

ואדרבה קיום מצוות והודיה , והלא בביכורים ומעשרות אין חטא, ונפש כי תחטא והתודה אשר חטא עליה 31017 

הרי אינו , ולכאורה על מה נקראת פרשה זו וידוי, שזכינו לקיים את המצוות עשיתי ככל אשר צויתני´ לה 31018 

 31019 .אלא התפארות בקיום המצוות

הרי העיקר הוא עזיבת החטא והחרטה על , וידוי זה מה טיבו ומה מטרתו, מק ולשאולוהנה יש בכלל להתע 31020 

והנה החינוך ביאר בשורשי ? חטאתי עויתי ופשעתי, אבל מה נותן ומה מוסיף לזה הוידוי בפה, העבירה 31021 

 31022 .ל"המצוה של וידוי מעשר שני וז

שאלו מצד יתר התנועות , הנבראיםשהוא יתר בו על כל מיני , לפי שסגולת האדם וגודל שבחו הוא הדיבור 31023 

שהוא ההוד , ועל כן יש הרבה מבני אדם שיראים מלפסול דיבורם, גם שאר בעלי החיים יתנועעו כמוהו 31024 

היה מחסדיו עלינו כדי , ובהיות ענין המעשרות והתרומות דבר גדול, הגדול שבהם יותר מלחטוא במעשה 31025 

וגם שנעיד על עצמנו , יגע וליהנות בהן בפועללהזהירנו עליהם להפריש אותן ושלא ל, שלא נחטא בהם 31026 

 31027 .ל"כ כדי שנזהר מאד מהם עכ"וכ, שלא שקרנו בהם ולא עכבנו דבר מהם, בפינו בבית המקדש

ולדבר , להיות אנשי אמת, זאת אומרת ודאי אמת ולא שקר, ואולי משום כך נקרא וידוי משורש ודאי 31028 

, ´וגם כאשר אנו מקיימים את מצות ה, יכם אמתאלה´ אני ה, ולהודות על האמת לפני אלהים שהוא אמת 31029 

עשיתי ככל אשר צויתני לבדוק ולעשות חשבון הנפש , ´עלינו להתוודות אם זה נעשה באמת כפי רצון ה 31030 

, לא בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת, אם לא בכוונות זרות ובפגמים, אם נעשתה המצוה כהלכתה 31031 

הצדקות שאנו עושים אינן ´ אפי, לנו וכבגד עדים כל צדקותינווכבר התאונן ישעיה הנביא ונהי כטמא כו 31032 

 31033 .(ק"רד) כי אין אנחנו עושים אותן אלא להתפאר בהן ולהתגדל ולקנאת איש מרעהו, רצויות אלא נמאסות



והן כשעשה כמצות ´ הן כשעבר על מצות ה, ´כשהאדם יאמר חשבון מעשיו לפני ה, ם שכתב"ועיין במלבי 31034 

ואחרי הוידוי הזה אנו מוצאים , שענינו דברים הנאמרים בלחש לפני מלך המשפט, נקרא בשם וידוי, ´ה 31035 

השקיפה ממעון קדשך מן , ה"המלמד אותנו איך להתפלל לפני הקב, את נוסח התפילה היחידי בתורה 31036 

, שכל השקפה שבתורה היא לרעה, ועיין במפרשים ביאור הלשון השקיפה, השמים וברך את עמך ישראל 31037 

ועיין בהעמק דבר , (א"מ´ ר פ"שמו) ל מוציאי מעשרות שמהפכין לשון רעה לטובהאלא גדול כוחן ש 31038 

 31039 .דברים נחמדים בביאור לשון זה

לא רק על העבירות שעברנו כדי לשוב , כי להתוודות היינו לעשות לעצמנו חשבון נפש, נמצא אנו למדים 31040 

לא , מה הן נקיות ונאותעד כ, אלא גם חשבון נפש עם וידוי על המצות שאנו עושים, בתשובה עליהן 31041 

האם , לימוד התורה שלנו, התפילות שלנו הצדקות והמעשים הטובים, מלוכלכות ונקובות בחורים וסדקים 31042 

לשאת לבנו כאשר , לפני ימי הדין והרחמים, ואת זה אנו קוראים לפני ראש השנה, עשינו כאשר צויתני 31043 

הפכו כל ההשקפות לטובה ולברכה לחיים ואז י, לבקש על נפשנו על חיינו ועתידנו´ אנו באים לבית ה 31044 

 31045 .(למען אחי ורעי)  .ר"ונזכה לכתיבה וחתימה טובה ולשנת גאולה וישועה אכי, ולשלום

 31046 

 31047 מאמר תנו

אלהיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל ´ היום הזה ה 31048 

 31049 .(ז"ו ט"דברים כ) נפשך

ם ראוי לך להתחיל בעת חוזק שכלך והכרתך לעיין בספר תורת האלהים בכל יום יהיו בעיניך כחדשי 31050 

, שתתבונן בהם ותדינם לכף זכות, וכן תעשה בדברי החכמים והקבלה, וספרי נביאיו כמי שלא למד בהם 31051 

אז , אלא תבע עליו את נפשך כמי שמתחיל בו, ואל תנוח דעתך על מה שנתברר אצלך בתחילת לימודך 31052 

, א להשיגו מצד לימוד המלמדים אותך בתחילת עניניך"מה שא, וסודות החכמים יראה לך מסודות התורה 31053 

וכל אשר תוסיף , כי צורת הענינים הדקים אצל מי שהכרתו חלושה אינן כצורתם אצל מי שהכרתו חזקה 31054 

 31055 .(חובת הלבבות שער חשבון הנפש) הכרת האדם כן יוסיף בירור בענינים

שאנו מחזיקים בתומם בכל ימי אורך חיינו מבלי , פתחותנוישנם מושכלות שנקלטו במוחנו בתחילת הת 31056 

מבלי לצרפם שוב בכור ההכרה , אנו עוברים בהם את כל מהלך דרכנו עלי חלד, להעבירם תחת הביקורת 31057 

נתגבשו בקרבנו והיו , אופן המחשבה וצורת ההשגה אז, הגירסותא דינקותא וכל השבשתא שבה, וההבחנה 31058 

, הכרתנו והשקפתנו על החיים, הם היסוד והבסיס במהלך מחשבותינו ,למושכלות שאין להרהר אחריהם 31059 

, שוכחים אנו לגמרי כי אינה דומה צורת הענינים אצל מי שהכרתו חלושה, תורת האלהים וספרי נביאיו 31060 

 31061 .וכל אשר תוסיף הכרת האדם כן יוסיף בירור בענינים, כצורתם אצל מי שהכרתו חזקה

לעיין בספר תורת האלהים וספרי , יל בעת חוזק שכלך והכרתךראוי לך בעל השכל ובן העליה להתח 31062 

וכמי שלא , מחה נא לרגע את כל המושגים וצורת ההכרה של תמול, נביאיו כמי שלא למד מהם מעולם 31063 

חדור נא בעין יותר בוחנת בשכל יותר , התחיל נא הכל מבראשית, ראה ספר מימיו לא קרא ולא תנא 31064 

אז , בהכרה של היום לתוך המושכלות של אתמול, נינים הדקים הללובהכרה יותר מקיפה לתוך הע, בהיר 31065 

 31066 .א להשיגם מצד המלמדים אותך בתחילת ענינך"יתגלו לפניך סודות התורה וסודות החכמים מה שא

אלא תבע , ואל תנוח דעתך על מה שנתברר אצלך בתחילת לימודך, וכן תעשה בדברי החכמים והקבלה 31067 

אלא כמי שמתחיל בו מאה , סוף הלימוד אל יהא המשך לתחילת הלימוד, עליו את נפשך כמי שמתחיל בו 31068 

 31069 .ובזקנותיך כמו בילדותיך, ובכל פעם כאילו מתחיל בו זה עתה, פעמים ואחת

באופן שמושכליך לא יובילוך מדעת ושלא מדעת בהרגלי , אם כן תעשה בכל דברי החכמים והקבלה 31070 

ועוברות לך בירושה מיום , חבי ההוויה השמימיתשנוצרו מתוך קוצר ההשגה בתפיסת ר, השקפותיך מאז 31071 

תורה חדשה , אז שמים חדשים יתגלו לעיניך, אם יעלה בידך להשתחרר מירושת המושגים האלה, ליום 31072 

הבנת הדברים באופן , התגלות ההעמקה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים מרוב החידוש, תראינה עיניך 31073 

חדרה , הכרה יותר מקיפה, הבנה יותר עמוקה, יותר חזק כי שכל, ובצורה שלא הבנת אותם מאז ועד עתה 31074 

 31075 .לעומקם של הדברים

איזה ציור ומושג יש אף ליניק וחכים מדמות של מלך בתחילת , נחזי אנן משל בהתפתחות שכלנו והשגתנו 31076 

וכל מה , לכשגדל כבר משיג שהמלך גדול ממנו, הוא השוטר העומד ברחוב והכל שומעים לו? ענינו 31077 

ואינו דומה בן כפר הרואה את המלך לבן כרך הרואה , כן גדלה בעיניו דמותו של המלךשמתפתח שכלו  31078 

להשגתו של רם המעלה הנוטל בעצמו חלק חשוב בהנהגת , אינה דומה השגתו של אדם בינוני, את המלך 31079 

 31080 .העומדים ראשונה במלכות, ובפרט השרים הגדולים רואי פני המלך, המדינה

, שמים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר, (ה"משלי כ) ם אמרגדול שבמלכי, הנה חכם החכמים 31081 

ושמים יריעות וכל בני אדם , אמר רב אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים (.א"שבת י) ל"ואמרו ז 31082 

שהוא צריך להיות לו לב לכמה , ל עומק לבם"י ז"ופירש, אין מספיקים לכתוב חללה של רשות, לבלרין 31083 



ולא בעבד , מובן שבמלך כשלמה הכתוב מדבר, והכל ביום אחד, ות ולכמה משפטיםולכמה מלחמ, מדינות 31084 

האם נוסיף להחזיק בהשגתנו ותפיסתנו אז ? איזה מושג יש לנו במלך שכזה, כי ימלוך שתחתיו רגזה הארץ 31085 

 31086 ?בכדי להבין רוחב והיקף חללה של מלכות שכזו, בתחילת עניננו

בענינים דקים שכאלה נשתרשו בנו הרגלי השקפות מושגי , בספר תורת האלהים וספרי נביאיו הקדושים 31087 

, ואין אנו אף מנסים להשתחרר מהם, גירסותא דינקותא משובשה, ירושת ציורים ודמיונות, מלומדה 31088 

אף לאחר שעמדנו על , על הבראשית והאחרית, בשפופרת צרה זו אנו משקיפים על כל החיים והתורה 31089 

והאחרית מצטמצמת במיעוט ההשגה ההיא שרכשנו לנו אז , בההבראשית לא נשתנתה אצלנו בהר, דעתנו 31090 

 31091 .בראשית עניננו

בהתאם להשתנות הדעת והתרחבות , לשינוי כל הדעות, החובת הלבבות קורא לחילוף כל המושגים 31092 

אם הוא , להערכה חדישה בכל שווי הערכין וקניניו הרוחניים של האדם, ההשגה הבאה בהתפתחות הימים 31093 

, למה תהיינה השקפותיו מחוסרות יומין, מתבהר ועולה למעלה למשכיל, חזק ומתחסןאם הוא מת, בן עליה 31094 

למה לא ימיר את מושגי האתמול על ? וכולו עומד בתחום הנוער, מושגיו קפואים במסגרת התהוותו 31095 

כפי צורתו הוא שנשתנתה , ולמה לא תתגלה לעיניו צורה חדשה, ההכרה וההשגה המתאימה לאמת גודלו 31096 

 31097 ?ברבות הימים

ראוי לך בן אדם להתחיל בעת חוזק שכלך והכרתך לעיין בספר תורת האלהים וספרי נביאיו כמי שלא  31098 

כי צורת הענינים הדקים אצל מי שהכרתו חלושה אינן כצורתם אצל מי , כמי שמתחיל בו, למד בהם 31099 

 31100 .וכל אשר תוסיף הכרת האדם כן יוסיף בירור בענינים, שהכרתו חזקה

תמיד שח והטיף דברים שלמעלה , לזה היה ממריצנו כל הימים, ל"ת רבינו זצזה היה יסוד ועיקר תור 31101 

היה זה , אם נחשלנו להגביה עוף יחד אתו לשמי מרומים, מההשגה הפשוטה והיומית שאנו רגילים בה 31102 

כל , מעט או יותר השפיע על תלמידיו, מפני שצמצום המחשבה וקוצר ההשגה המקננת בנו מימי הנוער 31103 

ל לגלות בהם את "וגישה אחרת מיוחדה למאמרי חז, פיסתו לחשוב בהבנה אחרת מיוחדהאחד לפי ערכו ות 31104 

רוחב והיקף שכלו , הנובעת מתוך גדלות האדם, היקף ההשגה, והכל מתוך רוחב המחשבה, מצפונם 31105 

 31106 .(לקט שיחות מוסר)  .שהשתחרר מכבלי הצמצום והרגלי העיון שהורגל בם לפנים בתחילת ענינו

 31107 

 31108 מאמר תנז

אלהיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל ´ זה ההיום ה 31109 

 31110 .(ז"ו ט"דברים כ) נפשך

והשתחויה בכלל , והלא כריעה בכלל ההשתחויה, עושנו´ כ בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה"זשה 31111 

ת המקדש עתיד ליחרב אלא צפה משה ברוח הקודש וראה שבי? ל נשתחוה נכרעה ונברכה"ומה ת? כריעה 31112 

לפי שחביבה , עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין שלוש פעמים בכל יום, והביכורים עתידין ליפסק 31113 

 31114 .(´תנחומא א) ה מכל מעשים טובים ומכל הקרבנות"תפילה לפני הקב

והלא רוב מצוות , ויש להבין כלום רק מצוות ביכורים נפסקה ובטלה לעם ישראל עם חורבן בית המקדש 31115 

וכיצד תמלא התפילה את מקומה של מצוות , ועוד מהו הקשר בין ביכורים לתפילה. ורה תלויות בארץהת 31116 

ת "שרצה השי, משורשי המצוה זו, במצוות קידוש בכורות, ונקדים לכך בביאור ספר החינוך? ביכורים 31117 

יחלק לו ואין לו לאדם דבר בעולם רק מה ש, לזכותו לעשות מצוה בראשית פריו למען דעת כי הכל שלו 31118 

והגיע לזמן , ויבין זה בראותו כי אחר שיגע האדם כמה יגיעות וטרח כמה טרחות בעולמו, בחסדיו´ ה 31119 

ה ומתרוקן רשותו ממנו ומכניסו לרשות "מיד נותנו להקב, שיעשה פרי וחביב עליו ראשית פריו כבת עינו 31120 

 31121 .(ח"מצוה י) בוראו

ז שווה "הברק הראשון של הנאות העוה, חביבה מאד היא הראשית על האדם והוא להוט אחריה במאד 31122 

כ הוא "אך דוקא את הדבר החביב עליו כ, הוא יקר בעיניו מאד ויתקשה ביותר לוותר עליו, לאדם הון רב 31123 

כלי גופו , ה מנסה את האדם ומעמיד אותו במבחן יכולת השליטה על אבריו"הקב, צריך להקדיש לשמים 31124 

היא בנכונות לקדש את חשקו הראשון את הראשית  ועיקר הבחינה בשליטה על היצר, ותשוקות נפשו 31125 

ויתנזר , ת"שילמד להפריש ולהקדיש להשי, ´שיוותר על החלק היפה כדי שיקיים כל חלב לה, והמובחר 31126 

 31127 .מהנאות ראשונות ומדברים שבראשית

, וכאשר זכה והאילן גדל, מתייגע אדם ועמל כמה שנים עד שזוכה לראות שגדל אצלו אילן נושא פירות 31128 

באה התורה ומצווה עליו , כבר בשל והוא יקר וחביב עליו כל כך, י הראשון שלמראהו ציפה זמן רבוהפר 31129 

והשקיע בו מכוחו , את הפרי שעליו יגע ועבד, ודוקא ראשית אדמתו, שאת הפרי הזה יקדיש לשמים 31130 

 31131 .ולא את הפרי אשר קנה בשוק, אותו חייב הוא להקדיש, ועמלו

הלא אין , מכל שכן בבכור האדם, בועים בפרי עמלו בעבודת האדמהואם כה הרבה מרגשותיו של אדם ט 31132 

כמה גדולה התרגשותם והמיית לבבם , להעריך את עומק הרגש שיש לאב ולאם לפרי בטנם הראשון 31133 



כאשר הם זוכים בפעם , כי הנה נוצרה ההמשכיות לחייהם ולקיומם, לראות במו עיניהם בפעם הראשונה 31134 

, כאשר אוצרות כה מרובים של שמחה ספונים בלבותיהם, באותה שעה ודוקא, הראשונה להיקרא אב ואם 31135 

 31136 .דוקא אז ציוותה התורה קדש לי כל בכור פטר כל רחם לי הוא

והנה אין הפרי , מראשית כל תבואתנו´ וטעם המצוה הזאת לכבד את ה, ערלה´ ל אומר בפ"ן ז"הרמב 31137 

ואין האילן נותן בפריו טעם או ריח טוב  ,הנכבד לפי שהוא מועט´ בתוך שלוש שנים ראוי להקריבו לפני ה 31138 

ולכך נמתין לכולן עד , ורובן לא יוציאו פירות כלל עד שנה הרביעית, ורובן נרקבים, בתוך שלוש שנים 31139 

ולא נטעום מהם עד שנביא מן הנטע שנטענו כל פריו הראשון הטוב קודש לפני , שתעבור שנה הרביעית 31140 

כי הפרי , ואמת הדבר עוד, ה הזאת דומה למצות הביכוריםוהמצו, ´ושם יאכלוהו ויהללו את שם ה, ´ה 31141 

והמאכלים , ואינו טוב לאוכלה כדג שאין לו קשקשת, בתחילת נטיעת האילנות רב הלחות מזיק לגוף 31142 

 31143 .(ג"ט כ"קדושים י´ פ) הנאסרים בתורה שהם רעים גם לגוף

´ אל המקום אשר יבחר הולקחת מראשית כל פרי האדמה והלכת , ז יש להסביר מה שפירש החזקוני"ולפי 31144 

וכן המנהג אם נתן המלך , י שליח"ולא ע, על ידו של בעל הביכורים יעשה הכל לקיטה והולכה, אלהיך 31145 

ויש להבין כי מה שהחזקוני אומר כי המצוה , העבד עצמו מביא לו דורון מפירות השדה, שדה לעבדו 31146 

רה עלולה להיפסד אם המצוה מפני שכל המטרה שכוונה התו, י שליח"צריכה להיות בו עצמו ולא ע 31147 

 31148 .י שליח"תיעשה ע

עולה על אהבתו העצמית ´ להדגיש ולהראות כי אהבת ה, שהרי כל מטרת מצוות ביכורים היא הראשית 31149 

וכשהוא מביא בעצמו את , והוא מייחס את כל הטוב ואת כל הישגיו ליוצר הבריאה, ועל רגשותיו הטבעיים 31150 

אולם כשהוא שולח זאת באמצעות , ש"ואפסותו בפני הבורא יתהוא מציין ומבליט את כניעתו , הביכורים 31151 

 31152 .שליח הוא מפגין בזה זלזול ומתעלם מלהדגיש את הכוונה הזו

וציוה , משל לעבד שבא אדוניו לביתו, ובעל חובת הלבבות ממחיש זאת במשל בדברו מעניני התפילה 31153 

ונמנע מעבוד אותו , מחה ובשחוקוהלך לו הוא והתעסק בש, לאשתו ובני ביתו לכבדו ולעשות כל אודותיו 31154 

קצף עליו אדוניו ולא קיבל כבודו ועבודתו והשיב , בעצמו ומהשתדל בכבודו ולעשות מה שהיה ראוי לו 31155 

 31156 .(´חשבון הנפש ט) הכל בפניו

במקום מצוות ביכורים לאחר , ה להתפלל שלוש פעמים בכל יום"ומכאן יובן מה שתיקן משה רבינו ע 31157 

שעושה רושם גדול בנפש , שהביכורים היא מצוה שתמציתה היא הראשית כי כשם, שייחרב בית המקדש 31158 

י "כן היא התפילה המתקנת את הנפש ע, והיא חודרת לכל נימי הנפש בגלל רושם הראשוניות, האדם 31159 

מצווה הוא לקדש את כל גופו רוחו וזמנו לעבודת , תיכף ומיד שקם האדם ממיטתו, בחינה זו של ראשית 31160 

 31161 .ת"השי

אסור לו להשתמש עם כלי אבריו לצורכי , ´היום חייב הוא להקדיש את העבודה לו ית על מפתן כניסת 31162 

עליו , ת"להקדיש הכל לשם מסירת הודאה ושבח להשי, אלא עליו להשתמש בהם רק לכבוד שמים, הגוף 31163 

, ואל לו לחללם בראשית היום לצורכי עצמו, להקדיש את כלי הלשון והדיבור להודות ולברך את יוצרו 31164 

ואל ייאמר עליו ואותי , ´בכל האברים שאל לו להשתמש בהם לפני ששימשו את כבוד הבורא ית וכן גם 31165 

 31166 .השלכת אחרי גוך

ואבא בנימין היה , ´שצפה משה להתקינה כראשית לה, הרי התפילה היא במקום ביכורים, כ איפוא"א 31167 

אכה ואף לא לעסוק י היה נזהר שלא לעשות מל"וברש, (´ברכות ח) מצטער על תפילתו שתהא לפני מיטתו 31168 

ואליהו הנביא מדבר אל האשה מצרפת ששלחו , ש ומתפלל"בתורה כשעמד ממיטתו עד שהיה קורא ק 31169 

´ ופי, (ז"י´ מלכים א) ולך ולבנך תעשי באחרונה, עשי לי עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי, ´אליה ה 31170 

 31171 .ה הברכה בקמח ההוא ובשמן"ג בזכות שתקדים לי בראשונה יביא הקב"הרלב

ועל זה , ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, יהיה משפט הכהנים מאת זובחי הזבח אם שור או שה וזה 31172 

, והקיבה ראשית המעיים, והזרוע בעבור היותו ראשית האברים, כי הלחיים ראשית הגוף, ם"אומר הרמב 31173 

הזכות  רואים מזה עד כמה גדולה, (´נ פרק ג"מו) ש"לכבודו ית´ כי הראשית בכולם ינתנו למשרתי ה 31174 

 31175 .כל דבר ראשית שקול כנגד הכל, ל"במידת הראשית וכן אמר המהר

וכן ראשית , הזמן והחיים וכל תקופה חדשה, מכל אלו אנו למדים עד כמה יש לייקר ולחבב את הראשית 31176 

, ראשית כל, וכן הוא בראשית והתחלת בנין חיי המשפחה, שיש להקדישן לתפילה ולימוד, והתחלת היום 31177 

 31178 .(ואני תפלה)  .ת"נית בכל מהלכי החיים שיש לנצל כל ראשית לשם עבודת השיוכן העליה הרוח

 31179 

 31180 מאמר תנח

אלהיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל ´ היום הזה ה 31181 

 31182 .(ז"ו ט"דברים כ) נפשך



תכלית הבריאה היא  והנה, ובכלל זה גם מעשינו הטובים, פ ההרגל"רובם המכריע של מעשינו הוא ע 31183 

ולא זו בלבד שחסר , וחסר בהם מעלת הבחירה, ואילו מעשים של הרגל הם רק בגדר טבע, הבחירה בטוב 31184 

 31185 .אלא שגם גוף המעשה הוא מצד הנפש החיונית כבהמה, בהם רוח ומחשבה

 31186 גם יש בזה ענין להפיכת כל החושים, והנה בודאי נחוצה ההתרגלות לטוב כדי לעקור את הרע שבתולדה

ע בכל יום הייתי מחשב ואומר "אמר דוד רבש, ש חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך"וכמ, לטוב 31187 

ר "ויק) והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך 31188 

תלוי ברוח  אך הכל, ונמצא שההתרגלות עצמה היא עבודה, י ההרגל הורגלו חושיו לטוב"שע, (´ה א"ל 31189 

 31190 .שיהיו המעשים באים מן הרוח ולא מסתם הרגל, האדם

והוא כדי שלא , יום ולילה קיץ וחורף, ה על האדם הוא מה שברא חילוף הזמנים"מן הטובות של הקב 31191 

וגורם , כי חילוף הזמנים גורם שינוי ההרגשים הפעולות והתפקידים, יתיישן האדם במצב אחד תמיד 31192 

, כ בפרט"מלבד החסד הגדול של ימי תשובה ויוה, זמן של הימים הנוראיםוכגון ה, להתחדשות במעשיו 31193 

כי שונה הוא הזמן , לחשוב חשבונו של עולם ולפקח על מעשיו, מונח בו תועלת גדולה לצאת מההרגל 31194 

ואילולא , והן מצד מציאות המידות השולטות בעולם בזמן הזה, כ"הן מצד הידיעה שהם ימי הדין ויוה, הזה 31195 

 31196 .והיה שקוע בהרגל ויורד מטה מטה, הימים במהלך אחדזאת היו כל 

, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, (ט"ישעיה כ) ונאמר על מעשי המצוות הנעשים מתוך הרגל 31197 

וכתב רבינו יונה שמקרא זה נאמר על , וכתיב בתריה לכן הנני מוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא 31198 

שהתביעה של מלומדה , וכבר העירו חכמי המוסר, ´ן ביראת ההאנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונ 31199 

, אף בה נתבעים על מלומדה, שאף זו הנקראת בלשון הנביא יראה, היא אפילו על יראה ולא רק על מעשים 31200 

לעשיית , י ההרגל יורדים ממדרגת הבחירה בטוב ומעשיית מעשים הבאים מרוחו של האדם"והיינו כי ע 31201 

 31202 .פעולות טבעיות גרידא

, ת כהרגל אצלנו"וכאשר נצטוינו שלא יהיו ד, ה ענין ההרגל הוא גורם גדול להפסד גם בלימוד התורהוהנ 31203 

שהרי אילו היה אדם לומד בפעם העשירית בהתחדשות כמו בפעם , אלא שבכל יום יהיו בעינינו כחדשים 31204 

וד דהנה ביאר וע, כי הלא אין קץ לאפשרות ההשגה בתורה, הלא היה זוכה להשגות גבוהות יותר, ראשונה 31205 

כ שיחקקו "ת שקשה כברזל עאכו"מה רך פסל את הקשה ד, ע אבנים שחקו מים"ס במה שאמר ר"הגרי 31206 

 31207 .(ו"נ פ"אדר) את לבי שהוא בשר ודם

, כ כוחם לשחוק אבנים"וע, שהרי לא שייך בהם התישנות, במים הטיפה השניה פועלת כמו הראשונה 31208 

ובימי הדין והתשובה , ינם עושים רושם בנפש האדםכ במעשים של הרגל שהם הולכים ומתישנים א"משא 31209 

קל מאד לאדם לחדש את מעשיו ולהביאם הוא עצמו במשפט , שהם שונים לגמרי מהימים של כל השנה 31210 

י "הרי מתחדשים בדעתו ורוחו גם כל המעשים הנעשים ע, י כך במעשי הטוב"ובזה שמוסיף ע, לפי התורה 31211 

 31212 .ההרגל

רק מאליהן קיבלו עליהן את , דבימי עזרא לא נתחייבו דבר תורה ,(ו דשביעית"רפ) ואמרו בירושלמי 31213 

ואת בכורות בנינו ואת בכורי בקרינו וצאנינו דהוי , אלעזר מה דכתיב התם´ ופריך מה מקיים ר, המעשרות 31214 

אפילו דברים שהיו חייבים עליהם , ומשני מכיון שקיבלו עליהן דברים שלא היו חייבים עליהן, דבר תורה 31215 

חזינן החשיבות שאדם מישראל מוסיף מצוות מצד עצמו בלא , כאילו מאליהן קיבלו עליהןהעלה עליהן  31216 

, ומצד זה מעלין כל מעשיו כאילו נעשו מאליהן בלא חיוב, ש"כי מוכיח בזה רצון עז לש, שנתחייב בהם 31217 

 31218 אך הנעשית מתוך, י כך נחשבת כל העבודה יותר"דע, ולמדנו מכאן גדר נוסף בחשיבות התוספת בעבודה

 31219 .כ בדבר שהוא חייב בו אלא שהוא מתרשל"ומכש, ההרגל

והלא , ה לישראל"וכי עד עכשיו לא ציווה הקב, מהו היום הזה, (ו"תבוא רמז ר´ ילקוט פ) ל"ואמרו ז 31220 

בכל יום ויום תהא חביבה עליכם התורה , אלא כך אמר משה לישראל, אותה שנה שנת ארבעים היתה 31221 

וסק בתורה לאמיתו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה הוא עצמו וכל הע, כיום שקבלתם אותה מהר סיני 31222 

כאילו אתם עשיתם , ופירש בזית רענן, כ"לעשות אותם לא נאמר אלא לעשותכם אותם ע, מהר סיני 31223 

י החביבות היתירה כאילו קבלוה היום מהר "דע, ת מיסוד דברי הירושלמי"והיינו כמשנ, וכתבתם התורה 31224 

 31225 .(משנת רבי אהרן)  .קבלו מעצמן נחשב כאילו, סיני ושהם כחדשים

 31226 

 31227 מאמר תנט

 31228 האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו´ את ה

 31229 .(ז"ו י"כ)

אבל , עכשיו נכלל בדבריהם´ ואפשר שגם מה שנא, בפירוש האמרת והאמירך הרבו הראשונים לפרש 31230 

כן , שהאדם הוא סוד של גידולים (´דברים כ) יד כי האדם עץ השדהאנו אומרים תמ, פ הוא ענין נפלא"עכ 31231 

והנה בדרכי , כל הבריאה הוא סוד של גידול, הכל על דרך הגידול, כ"הוא בפרט וכן בכלל הבריאה ג 31232 



הקליפה , דברים נפלאים מאד כשהם לעצמם, הגידולים מצינו שקודם הפרי ישנם עוד כמה דברים שונים 31233 

 31234 .וכן העץ העלים הפרחים, ובעצמה גם היא מלאה רב ט

, אבל עדיין אין זה פרי האילן, מכיל בקרבו יקרות רבות ונפלאות גדולות, כל דבר ודבר כשהוא לעצמו 31235 

, וזה פשוט לכל שתכלית האילן הריהו הפרי, האילן הגדול הרי יש לו תכליתו, עדיין לא נשלם הגידול 31236 

עד שהדרגה האחרונה הקרובה , מטעם הפרי והנה כל הקרוב להפרי יש לו יותר, בהפרי נשלם הגידול 31237 

ובה כבר נרגש , יוכל להיות שאי אפשר לחלקה מהפרי עצמה, אין אנו יודעים איך לקרותה, להפרי ממש 31238 

 31239 .טעם הפרי עצמה

חי הלא הוא רוכב על דומם , דומם צומח חי מדבר, אחת רוכבת על חברתה, כלל הבריאה הרי היא מורכבת 31240 

הריהו מציאות אחרת ונקרא בשם , אבל מכיון שיש לו יתרון של חי, גם דומםחי הרי מכיל בקרבו , וצומח 31241 

, מעלת חי בעצמה הריהי נפלאות גדולות, מדבר הרי מכיל גם מעלת חי, וכן מדבר רוכב הוא על חי, אחר 31242 

 31243 .כל הסוד של צלם אלהים, אבל נוסף עליו מדבר שיש לו מעלת מדבר

כל , נפש הישראלי רוכב על צלם אלהים, ל כלל ישראלישנו עוד הסוד ש, לאחר מעלה של צלם אלהים 31244 

שאחת גדלה על גבי , והכל בבחינת גידול ממש, אלה צריך להבין שהוא סוד גידולים של האילן הגדול 31245 

מהו הפרי של , נפש הישראלי גדל על גבי מדבר, מדבר גדל על גבי חי, חי גדל על גבי דומם, חברתה 31246 

ממי גדל , ע"פרי האילן הוא הרבש, י פשוט שתכלית הבריאה כולההר, הבריאה כולה, האילן הגדול הלזה 31247 

ועל גבי הכלל , מהכלל ישראל, ועל גבי האבות, הוא גדל מהאבות הקדושים? ג מי הוא גדל"הפרי וע 31248 

 31249 .(´ז ח"ר מ"בר) האבות הן המרכבה, ישראל

הם הביאוהו , ולםאלא סוד הדבר הוא שהם הורידוהו בזה הע, רוכב עליהם´ אין זה בדרך מקרה שהוא ית 31250 

כ "הכלל ישראל קרוב כ, והם נושאים אותו על גביהם ומהם הוא גדל, על כתפותיהם הורידוהו, לכאן 31251 

ויוכל להיות שיש להם טעם , עד שאפשר לטעום טעם הפרי עצמו, ע"עומד סמוך ממש לרבש, להפרי עצמו 31252 

, את הכלל ישראל, ושיםכשיטעמו את האבות הקד, ´טעמו וראו כי טוב ה, טעם עצו ופריו שוה, אחד 31253 

הם , גדלים הם זה מזה, האמירך´ האמרת וה´ וזהו הפירוש את ה, יכולים לטעום טעם של כביכול עצמו 31254 

 31255 .גדלים ממנו והוא כביכול גדל מהם

בפרט שמצאנו את זה בספר , כ יכולים לסמוך"ז לחוד ג"אשר ע, מיסוד זה יוצא הלכתא גבירתא למעשה 31256 

תניא , ל"ולפי דברינו נבין את זה היטב וז, ז"בודאי יכולים לסמוך ע הרי, (´סימן א) י"הפרדס לרש 31257 

, יכוון את לבו באחת מהן, ואם אינו יכול לכוון את לבו בכולן, המתפלל צריך שיכוון את לבו בכולן 31258 

שהוגדלו בזאת שיש בה , ל"גדולים הם מעשי אבותינו ז, ר ספרא באבות"אמר רב חייא א, ואמרינן אהייא 31259 

ואז אתה בכוונה , ושימה לפניך בעת תפילתך, בוא והבן במאמריה וגם בפרושיה, אות אלהינוגדולות ונור 31260 

אלהי , כולן על יסוד הוקבעו וענין אחד לכולן, פ שנראין מענינים הרבה"כל התבות שבאות אע, עליה 31261 

 31262 .כדי להזכיר שמותם של אבות, אברהם אלהי יצחק ואלהי עקב

לא באלהי ששם , במה צריך לחשוב בעת שאומרים אלהי אברהם ,ויוצא מזה יסוד וחידוש גדול למעשה 31263 

וכפי מה שיודעים , לחשוב במעשים של אברהם אבינו, אלא צריך לחשוב באברהם, אינם יודעים כלום 31264 

 31265 (´ה´ ר ג"דב) ל"צריכים להבין זאת על דרך שמובא בחז, כפי זה יש אצלנו אלהי אברהם, מאברהם

ז "וברך הערבי ע, שהחזיר לו המרגלית שמצא בחמורו שקנה ממנו, המעשה של שמעון בן שטח עם הערבי 31266 

, שמעון בן שטח הכיר הערבי וראה בזה אלהי´ היינו שממעשה זה של ר, ואמר ברוך אלהי שמעון בן שטח 31267 

וזהו אלהי , אבל כשראה המעשה מיד הכיר והבין בזה אלהי, אלמלא ראה מעשה זה לא היה רואה אלהי 31268 

 31269 .ן שטח ראה אלהישמשמעון ב, שמעון בן שטח

וכן , מיד רואים אלהי אברהם, כשרואים את אברהם כשרואים מעשי אברהם, ז אלהי אברהם"כן הוא עד 31270 

כמה שמשיגים הכרה ביצחק אבינו , פחד יצחק, כשאומרים אלהי יצחק צריכים להתבונן ביצחק אבינו 31271 

עשים של יעקב אבינו אמת כשאומרים אלהי יעקב צריכים להתבונן במ, כפי זה יודעים מאלהי יצחק, ה"ע 31272 

האל הגדול על שם שכתוב באברהם ואעשך , ואזי יודעים מאלהי יעקב זהו סוד נפלא וחידוש גדול, ליעקב 31273 

אין ? כי מאין יודעים מגדול, כ אין אנו יכולים לומר"כלומר גוי של האל הגדול האל הגדול ג, לגוי גדול 31274 

מזה אנו ? מאין זה גוי גדול, איך הוא גוי גדול ואמנם, אנו יודעים אלא מהכלל ישראל שהוא גוי גדול 31275 

 31276 .מכירים ורואים האל הגדול

בשבחים של , צריכים לחשוב בעיקר בגדלות של הכלל ישראל, בשעה שאומרים האל הגדול, ז"נמצא לפי 31277 

הנה גם הגבור והנורא אין , כפי זה יודעים מהאל הגדול, כפי מה שמכירים את הכלל ישראל, הכלל ישראל 31278 

כשרואים שהכלל ישראל מחזיק מעמד , כי מאין נדע בלתי הכלל ישראל, עים בלי הכלל ישראלאנו יוד 31279 

, רואים בזה הגבורה של הכלל ישראל? ואיך זה אפשר, שה פזורה בין אריות, אומות´ אומה יחידה בין ע 31280 

 31281 .(´ב ט"ר מ"שמ)ב  כשרואים או יהודאי או צלו



יש לנו אלהי רק כפי מה שהורידוהו לנו , עים כלוםבלתי האבות הקדושים אין יוד, בלתי הכלל ישראל 31282 

כמה , ´וכפי מה שיודעים אנו מהאבות הק, ´יודעים אנו ממנו רק עד כמה שידעוהו האבות הק, ´האבות הק 31283 

בלתי ? ע"ע היינו יודעים את הרבש"הכי מאוה, כי ממי היינו יודעים אותו, שיודעים אנו מהכלל ישראל 31284 

 31285 !ל בהבריאההכלל ישראל לא היה הוא כביכו

הנה אין לפניו דרך אחר , בהבריאה´ שאם רוצה אדם להתפלל שיתגלה שמו ית, ז חידוש גדול"נמצא לפי 31286 

ה שמתפללים "והנה בר, ישנו כאן´ גם הוא ית, שאם הכלל ישראל ישנו, כי אם להתפלל על הכלל ישראל 31287 

, דות הכלל ישראלכמעט שכל סדר התפילות מסודר להתפלל או, לבדך´ ותמלוך אתה ה, על מלכיות 31288 

לעמך תהילה ליראיך ´ אומרים מיד ובכן תן כבוד ה, על כל מעשיך´ א´ כשמתפללים ובכן תן פחדך ה 31289 

כשאומרים , שאם יש כבוד לעמך יש כבוד שמים, ובכן צדיקים יראו וישמחו, ותקוה טובה לדורשיך 31290 

צריכים לטעום , ולםכשרוצים לטעום עם הבורא ע, שבחים על הכלל ישראל זהו סיפור שבחו של מקום 31291 

 31292 .ואז מתנשקים עם הבורא עולם, את הכלל ישראל

שומרים היו , ע איזה אושר הוא בשבילם כשאחד מישראל לומד תורה"אילו ידעו אוה, ל"איתא בחז 31293 

אלמלא ידעו הם מה זה היה , (תנחומא בחוקותי) מעמידים עליו בלומדו תורה שלא יפסיק מלימודו 31294 

 31295 .וכן נאמר אנן, (´ג´ ר א"במ) ק"משליכים באש רק שלא ישרף הבהמאת עצמם היו , ק בשבילם"הבהמ

, היה שוכח לגמרי אודות עצמו, אילו היה יודע כל אחד מישראל איזה אושר הוא הכלל ישראל בשבילו 31296 

אלא תיכף היה , שלא לבקש על עצמו שיתנו לו דעה, היה כבר יודע באומרו וחננו מאתך דעה בינה והשכל 31297 

כל עבודתו , וכשיהיה להכלל ישראל דעה בינה והשכל אז יהיה ממילא גם לו, ראלמבקש בשביל הכלל יש 31298 

ובעבור עצמו לחוד אין לו אלא לחפש , של בן ישראל הוא רק לבקש להתפלל ולדאוג בעד הכלל ישראל 31299 

ועל כולם התועלת שצריכים , מדברים אלו יוצא לנו רב תועלת, איך להתחבר ולהתדבק עם הכלל ישראל 31300 

 31301 .(א"רצ´ ב עמ"דעת חכמה ומוסר ח)  .אהבה להכלל ישראל, ים אלולהסיק מדבר

 31302 

 31303 מאמר תס

 31304 האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו´ את ה

 31305 .(ז"ו י"כ)

אלא גילוי סוד סגולת ישראל , ה"אינה בשכר ההאמרה של ישראל להקב, ה לישראל"ההאמרה של הקב 31306 

מהו , לך אמור להם לישראל כי שמי אהיה אשר אהיה, ה למשה"ל הקב"ל א"אז, ה עמהם"הקב והנהגת 31307 

´ מהו ה, צלך על יד ימינך´ וכן אמר דוד ה, כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך, אהיה אשר אהיה 31308 

ואם אתה מראה לו , ואם אתה בוכה לו הוא בוכה כנגד, מה צלך אם אתה מצחק לו הוא משחק לך, צלך 31309 

 31310 כשם שאתה הווה עמו הוא הווה עמך, צלך´ ה ה"אף הקב, נים זעומות או מסוברות אף הוא נותן לך כךפ

 31311 .(א"מדרש תהלים קכ)

ההוראה שלו היא היחס של , ה"כי שם אחד משמותיו של הקב, ל חידוש נשגב"ואנו למדים מדבריהם ז 31312 

לפי ההוויה של ישראל עם  מכוונות הן, ה והוויתו עם ישראל"וכי מדותיו של הקב, ה לישראל"הקב 31313 

כי יש הבדל יסודי בין הנהגת העולם , וביאור הדברים, כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך, ה"הקב 31314 

ת זן "קודם מ, ובין ההנהגה עם ישראל מקבלת התורה, ה לישראל קודם מתן תורה"י מידותיו של הקב"ע 31315 

חסד חינם בלתי , י חסדו בלבד"מאין עוכמו בריאת העולם שבראו יש , ה את העולם בחסדו בלבד"הקב 31316 

 31317 .מכוון לשום מעשה של נברא שהוא

חסד חינם בלתי מכוון למעשה הנבראים , ה"כן גם הנהגת העולם אחרי הבריאה היתה בחסדו של הקב 31318 

אולם משבאו אבות העולם , ו דורות"ו כי לעולם חסדו כנגד כ"הני כ (ח"פסחים קי) עיין, והוויתם לקונם 31319 

ה הנהגתו עם ישראל שתהיה רק על דרך "כי מאז סידר הקב, שתנה הדבר תכלית שינויוזרעם אחריהם נ 31320 

י גילוי שם משמותיו המורה "ה למשה רבינו ע"וסוד זה גילה הקב, כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך 31321 

 31322 .שהוראתו היא כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך, וזהו השם של אהיה אשר אהיה, על כל

כי באדם נאמר תמשילהו במעשי , העולה על המעלה של האדם, ישראל מעלה עליונה היא מאדומעלה זו ב 31323 

ה כביכול גם את "אבל לישראל מסר הקב, שממשלתו היא על כל הנבראים, ידיך כל שתה תחת רגליו 31324 

ה מרחם במידת הרחום ואינו חונן "והיינו שאין הקב, שאין מידותיו פועלות ומשפיעות מצד עצמן, מידותיו 31325 

 31326 .אלא לפי ההוויה של ישראל עמו, במידת החנון וכן בכל המידות

י ההליכה במידותיו ובדרכיו של "ולפי זה כשם שכל מקור מידותיהם ודרכיהם של ישראל היא רק ע 31327 

מה , ה כביכול"כן הוא גם אצל הקב, מה הוא רחום אף אתה רחום (7ג"שבת קל) ל"וכאמרם ז, ה"הקב 31328 

כי הווית מידותיו עמהם היא רק לפי , חנון אף הוא חנון וכן בכולםאתה רחום אף הוא רחום מה אתה  31329 

 31330 .כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך, הווית מידותיהם עמו



, אלא גם במידת קיומם ונצחיותם, ולא רק במידות בלבד כשהם לעצמם על ישראל להתדמות למידותיו 31331 

שכיון שהן תלויות אלו , הווית ישראל בהןכן צריך שתהיה גם , ה הם קיימות ונצחיות"שכמו שמידות הקב 31332 

ה עם ישראל "כי אי אפשר שיהיה חסד הקב, הרי אי אפשר בענין אחר, הוויה זו בהוויה שכנגדה, באלו 31333 

ואך כשחסדם , שהלא רק כשם שהם הווים עמו כך הוא הווה עמם, אם לא יהיה חסדם חסד עולם, לעולם 31334 

 31335 .גם חסדו עמהם חסד עולם, חסד עולם

מידת כי לעולם חסדו עם ישראל שונה היא , אומרים בהלל יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו וזהו שאנו 31336 

ה היה רק חסד "כי החסד שקדם לישראל מהקב, תכלית שינוי ממידת כי לעולם חסדו שקדמה לישראל 31337 

היא ההוויה כנגד הווית , ולא החסד בלבד אלא גם הלעולם חסדו, והחסד לישראל אחרי מתן תורה, חינם 31338 

 31339 .ה"ישראל לעולם עם הקב חסד

כי התורה נתנה בברית , התורה היא נצחית וכל קיומה הוא נצחי, ובישראל דוקא משום שהם זכו לתורה 31340 

, ולפיכך תורה וברית היינו הך, והברית היא קיום לעולמי עולמים, וכל מצותיה נכרתו עליהם כמה בריתות 31341 

נ היה בלי "כי מצות ב, צטוו בני נח לבין תורהוזהו ההבדל בין המצות שנ, ואין תורה ומצוות בלא ברית 31342 

וכשם , בני ברית ושאינם בני ברית, וזהו השם המבדיל בין ישראל לעמים, והתורה היא בברית, ברית 31343 

כן נצטוינו על , שבכל יום ויום יהיה בעינינו כחדשים, שנצטוינו על המצוות עצמן אשר אנכי מצוך היום 31344 

כי , (ז"י דברים כ"רש) ם יהיה בעיניך כאילו היום באת עמו בבריתבכל יו, הברית היום הזה נהיית לעם 31345 

 31346 .(דליות יחזקאל)  .כמידת המצוות כך מידת הברית כי הברית עיקרה של תורה היא

 31347 

 31348 מאמר תסא

 31349 האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו´ את ה

 31350 .(ז"ו י"כ)

כל הנקרא בשמי ולכבודי ´ שנא, ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו"כל מה שברא הקבאבות ´ איתא במס 31351 

הרי , ´ה בבריאת העולם ואשר בו היתה לכבודו ית"וכיון שכל כוונת הקב, בראתיו יצרתיו אף עשיתיו 31352 

אלא שעדיין , חובתו היא להשתדל להרבות כבוד שמים, ממילא יוצא כי האדם המובחר של כל הבריאה 31353 

´ את ה, והנה מוצאים אנו בפרשתנו, במה ובאיזה אופן יכול כל אדם להרבות כבוד שמים צריך להבין 31354 

הנה , ן כיון שקבלתם עליכם כל התורה בפירושיה ובדקדוקיה ובחידושיה"ומפרש הרמב, האמרת היום 31355 

 31356 .גדלתם השם ורוממתם אותו

שלא יניא , ובכל נפשך ,בכל לבבך שתכיר בלי שום ספק שראוי לעשות רצונו, ל"וכן פירש הספורנו וז 31357 

האמרת , האמרת היום´ ובזה את ה, אותך כוח מתאוה בהיותך מכיר מעלת מי שציוה ותועלת מצותיו 31358 

הרי לך , (ז"ו ט"דברים כ) בזה שיהיה יותר נכבד אצלך קיום רצונו מכל טוב גשמי´ ורוממת את האל ית 31359 

אמר , מפורשת´ בעצם הרי זו גמו, כי כבוד שמים תלוי בזה שהאדם מבטל את רצונו מפני רצון שמים 31360 

ז "ה בשני עולמים העוה"מעלה עליו הכתוב כאילו כבדו להקב, ל כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו"ריב 31361 

 31362 .(ג"סנהדרין מ) דכתיב זובח תודה יכבדנני, ב"והעוה

א "במהרש´ ועי, לאחר שהסיתו לחטוא הוא זובחו והורגו ושב ומתוודה עליו, י שם זובח את יצרו"וברש 31363 

כי האדם יכול , נמצא אתה למד, והיינו כדין התשובה, ומתוודה על העבר, שפירש זובח יצרו על להבא 31364 

ובאמת אין דרך , דבר התלוי רק בידו ובבחירתו של כל אדם, לכבד את הבורא רק בשבירת היצר ותאוותיו 31365 

 31366 .בוד שמיםו בכ"ודאי הוא שיקל ח, כי אם יהיה האדם חס על כבודו, אחרת איך להגדיל כבוד שמים

אמרו לו עקביא חזור בך בארבעה , עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים, (ה"עדיות פ) ´איתא במס 31367 

ולא ליעשות שעה , אמר להן מוטב לי להקרא שוטה כל ימי, ד לישראל"דברים שהיית אומר ונעשך אב בי 31368 

ם החכמים אמרו לו הלא א, ויש להבין, שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו, אחת רשע לפני המקום 31369 

, ברור הוא שכל זמן שלא הוכרע פסק ההלכה מותר היה לו לחזור בו על פי דין, ד"חזור בך ונעשך אב בי 31370 

, כמו גם הסכמתם למנותו באם יחזור בו, ד אם לא יחזור בו"כי חזקה עליהם שהימנעותם מלעשותו אב בי 31371 

 31372 .תהיה אך ורק על פי דין

וכמו שבשעת מיתתו אמר לבנו לחזור בו , תה לו שסרב לחזוראמנם עקביא בן מהללאל סיבה אחרת הי 31373 

שאם ישנה את דעתו ויחזור בו מארבעת הדברים תהיה , ומדוע לא חשב אף אחד על זה, מהארבעה דברים 31374 

כי דוקא עקביא בן מהללאל שכבודו העצמי לא נחשב בעיניו , אלא מכאן רואים? בכך פגיעה בכבוד שמים 31375 

כי רק הוא יכול היה להרגיש באיזו דרך , היה לומר מוטב לי להקרא שוטה יכול, לכלום נגד כבוד שמים 31376 

, היא דוקא בשיטה של כל הזובח יצרו יכבדנני, ונמצא כי הדרך הנכונה לכך, יכולים להגדיל כבוד שמים 31377 

בדרך זו נרבה , דהיינו לבטל את כל רצונותינו מפני רצון הבורא, ואם נקיים בכל נפשך כפירוש הספורנו 31378 

 31379 .שמיםכבוד 



מעלה עליו , ל כל הזובח יצרו ומתוודה עליו"כי מה שאמר ריב, ל"ר זצ"ושמעתי כמדומה בשם אדמו 31380 

, כוונת הזביחה היא שהיא צריכה להיות לפי דיני השחיטה, ה בשני עולמים"הכתוב כאילו כיבדו להקב 31381 

תכן שהוא חושב כי י, דהיינו שהוא צריך להכיר הסימנים בכדי לדעת אם באמת היתה כאן שחיטה ראויה 31382 

.והיצר הרע מוסיף לחיות בקרבו, אך האמת היא שהוא לא שחט במקום הסימנים, שכבר שחט את יצרו 31383 

 31384 .(נחלת אליעזר)  

 31385 

 31386 מאמר תסב

. האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו´ את ה 31387 

 31388 .(ז"ו י"דברים כ) בר לך ולשמור כל מצותיוהאמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר ד´ וה

והוא הפרישך אליו מעמי הארץ להיות לו , הבדלתיו לך מאלהי הנכר להיות לך לאלהים, ל"י ז"רש´ פי 31389 

בהתנהגות ישראל עמו , עם ישראל´ ית´ כאן רואים שהתורה הקדושה תולה את התנהגות ה, לעם סגולה 31390 

ויש להבין מדוע זה תלוי , האמירך להיות לו לעם סגולה ´כ וה"ורק אח, האמרת´ בתחילה את ה, כביכול 31391 

אנו , כשאנו רואים כמה קשה להתרגש בלימוד המוסר ולהתעלות, הרי למשל בימים אלו של אלול? בזה 31392 

 31393 .כ הרבה מפריעים מבחוץ"יש כ, מוצאים כמה סיבות לכך

שמירת , החושים אך בכל זאת חסר לנו בשמירת, ואפילו שאנו נמצאים במצב של התעלות והתפשטות 31394 

ואיך יתעורר ואיך ילמד , ואדם יושב כאן וראשו באספמיא, ש וגם את העולם נתן בלבם"כמ, הדיבור ועוד 31395 

רואים , ז"ועל זה כתב רבינו תם הרוצה לשוב בתשובה שלמה יתייאש מן העוה? כ מפריעים"מוסר עם כ 31396 

י "האמרת מפרש רש´ את ה, אנואלינו במצבנו ´ ואיך התורה תולה את קירבת ה, ז הוא המפריע"שהעוה 31397 

 31398 .לשון הפרשה והבדלה

הנה גידלתם , כיון שקיבלתם עליכם כל התורה בפירושיה ובדקדוקיה ובחידושיה, ן שם"וכן כותב הרמב 31399 

ומדוע באמת אי אפשר , לא תתורו באל אחר כלל, ורוממתם אותו שיהיה הוא לבדו לכם לאלהים´ ה 31400 

מדוע כשאנו חוזרים מחוץ ? ומותנה בשמירת החושים מצדנו בלי שזה יהיה תלוי´ להתעלות ולהתקרב לה 31401 

, יש לנו נטיה לחשוב שיש אנשים שהם מטבעם בעלי הרגש? לישיבה קשה להתרגש בלימוד המוסר 31402 

 31403 .וזה תלוי בכשרונות ולא בפעולת האדם, וזוהי מתנת אלהים, ואחרים שאינם בעלי הרגש

אלא , אבל התורה הקדושה מגלה לנו שלא כן הדבר. ונראה שלכאורה כך היא המציאות ולא כל אחד זוכה 31404 

ששמע , ל מנובהרדוק העיר"רבי יצחק וולדשיין מתלמידיו הותיקים של הסבא זצ, אין הדבר תלוי אלא בי 31405 

והוא שצריך האדם לעמול כל חייו כדי להגיע לקצת , פעם בהתעוררות מהסבא מלים שנחרתו לתמיד בלבו 31406 

כבר , אם אדם נכנס לבית המוסר או להתבודד ביער, עלי רחמיםואין לתלות בשמים וארץ בקשו , הרגש 31407 

 31408 .אין הדבר תלוי אלא בי, ישיג את מבוקשו

אך כל זה , שפתיים דולקות, קול עצב, צריכים בית מיוחד, ס העמיד תנאים להצלחה בלימוד המוסר"הגרי 31409 

לא כי הוה מטי להאי א, ס הם לא היו זקוקים לכל התנאים החיצוניים האלו"אבל בזמן חכמי הש, בזמננו 31410 

כל אדם , ומלפנים בישראל כשהיה קול קורא חודש אלול, הבכי היה מתפרץ מאליו, קרא הוה בכי 31411 

שהתשובה אינה תלויה , ורבי אלעזר בן דורדיא תקע ראשו בן ברכיו וגעה בבכיה, מישראל אחזתו פלצות 31412 

 31413 .א הכל תלוי רק באדםאל, לא בתכונה של בעל הרגש וכדומה, לא בהרים וגבעות, לא בשמים וארץ

ה לישראל אתם "אמר להם הקב, האמירך היום´ האמרת היום וה´ את ה, אלעזר בן עזריה´ ועוד דרש ר 31414 

, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, עשיתוני חטיבה אחת בעולם 31415 

שנאמר ומי כעמך ישראל , םואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעול, אחד´ אלהינו ה´ דכתיב שמע ישראל ה 31416 

אם האדם מרגיש שחסר לו הרגש הרי שזה תלוי בטמטום הלב , זה לעומת זה, (´חגיגה ג) גוי אחד בארץ 31417 

 31418 ?כי מאין תבוא החכמה בלב האדם אם לא יבקשנה, מן העבר ומן השפעת העולם, הנובע מן העבירה

, כ למצוא אותה"יעה לחפשה ואחובאמת יש אבידה וצריך יג, ההשוואה למציאה שייכת רק כשיש אבידה 31419 

וממילא כשהוא לומד ויגע עכשיו , האבידה זה מה שהאדם למד את התורה עוד בטרם צאתו לאויר העולם 31420 

האדם מיסודו למד תורה כבר ועשוי להתעלות אלא , זה לא יש מאין אלא יגעת ומצאת את האבידה 31421 

, את השכל ואת השיפוט שלו זאת אומרת היצר הרע מפריע לו ומקלקל אף, שהמלאך סטרו על פיו 31422 

אם ילמד מוסר הוא חוזר לקדמותו ויכול , וכשהוא מתייגע חוזר לאיתנו הראשון ולא בבחינת יש מאין 31423 

ל תשובה זה אחד משבעה דברים "כמאמרם ז, זוהי התשובה, ר קודם החטא"להשיג עד מדרגת אדה 31424 

 31425 .שקדמו לבריאת העולם

שאינו צריך במציאות מה שנמצא , (ז"בראשית י) הםלאבר´ ן מביא על הפסוק אני אל שדי שנא"הרמב 31426 

אני הוא שיש די במציאותי , וכן מביא הספורנו, אבל מציאותו תספיק בעצמה, ולא בקיום מציאותו לזולתו 31427 

ולכן לא יצטרך הבורא בפעלו שיהיה , לפעולה המיוחדת לי והוא הבריאה שלא יפול בה נושא מתפעל 31428 

הרי שהאדם אין לו סיפוק מעצמו , ש"יקרה לכל נמצא זולת הבורא עיוהפך זה , זולתו שום נמצא במציאות 31429 



אך מאחר והאדם הינו חלק , כל אחד יש לו סיפוק ממשהו מחוץ לו, והוא תמיד זקוק לזולתו לחוץ ממנו 31430 

ולא להיות תלוי , ולהגיע לסיפוק רוחני אמיתי הטמון בו, הרי שבכוחו להגיע למדרגות בוראו, אלוה ממעל 31431 

 31432 .ה מהותו של האדם אלא שהחטא מפריערגש ז, בעולם

באשר הוא נוטע בנו את הגאוה שאנו בבחינת , בפסוק זה סוד נצחיותו של עם ישראל, האמרת היום´ את ה 31433 

כמה שנצליח , ז"י מרידה בעוה"וזה אפשר להשיג ע, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, האמירך היום´ וה 31434 

בזה נשיג את , הפרשה הבדלה, ם כפירוש האמרת"כולהיות מופרשים מן הע, ז"להתייאש ולמרוד בעוה 31435 

הבל הבלים אמר , ואכן כך רואים ששלמה המלך התחיל בזה את ספרו קהלת, יבחר בנו´ התכלית שגם ה 31436 

וכך סוללים את הדרך להתעלות הרוחניות ולהתקרבות אליו , להרגיש שהעולם הבל ולהינזר ממנו, קהלת 31437 

בר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל ולהמשך דבריו של שלמה המלך סוף ד, ´ית 31438 

 31439 .(דגל המוסר)  .האדם

 31440 

 31441 מאמר תסג

 31442 .(ח"ו י"דברים כ) האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך ולשמור כל מצותיו´ וה

ישנן שתי דוגמאות של שני , זאת הברכה שלא תהיה אומה כמותכם בעולם, ל מפרש שם"ע ז"הראב 31443 

אשר לא העריכו את הגויים לפי מידותיהם תכונותיהם , דניאל ויונה הנביא, אים בישראלגדולים ונבי 31444 

ואילו השני , שהאחד הפחית מדי בערכם של הגויים ובכוחותיהם, השוני בהערכתם התבטא בזה, ומהותם 31445 

ויש אומרים ששדוהו לגובא , ל סיפרו על דניאל שנענש וחתכוהו מגדולתו"חז, הפריז מדי בהערכה זו 31446 

להן מלכא מלכי ישפר עליך וחטאיך בצדקה ´ שנא, מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר, (.´ב ד"ב)א  רייוותדא 31447 

 31448 .הן תהוי ארכא לשלותך, ועוויתיך במיחן ענייך, פרוק

התחיל לומר לדניאל , כיוון שראה נבוכדנצר את החלום ופתרונו, והענין מפורש ומפורט יותר בתנחומא 31449 

פתח להם אוצרותיך ופרנס , שהגלית מארצם רעבים וצמאים וערומים עניים, אמר ליה? מה אתה יועצני 31450 

וכי תעלה על דעתך , ל"שואלים חז, להן מלכא מלכי ישפר עליך´ שנא, אותם אולי תרפא את החלום 31451 

, אלא לפי שראה את ישראל גולה? שדניאל הצדיק היה משיא עצה כזו לנבוכדנצר שונאו של מקום 31452 

, לפי שהיה יודע שלסוף נפשו קניטא, שיא עצה כזו ברחמנותו עליהםלפיכך ה, מטולטלים ודווים ברעב 31453 

אבל אם היה , לכן נתן לו עצה זו, דניאל ידע שלסוף יכעוס נבוכדנצר ולא יתן צדקה ותבוא עליו כל החלום 31454 

 31455 .לעולם לא היה נותן לו העצה, יודע שיתנהג נבוכדנצר בצדקה זו

ב חודש שכח אותו רשע את החלום והתחיל "לאחר י, ב חודש"מיד פתח אותו רשע אוצרותיו וחלק להם י 31456 

, אמר לעבדיו מה קול זה שאני שומע, שמע קול צעקת העניים לפני אוצרותיו, לטייל על פלטרון שלו 31457 

ענה מלכא ואמר הלא דא היא בבל , מיד נכנס בו עין הרע, אמרו לו העניים שהגלית תובעים פרנסתם 31458 

אמר אילולי בית הממון שלי , (´דניאל ד) חסני וליקר הדרירבתא די אנא בנייתיה לבית מלכי בתוקף  31459 

ב "ה רשע מי גרם לך שלוה כל אותן י"ל הקב"א, ציוה ופסק להם, מהיכן אני בונה המדינה הזו כולה 31460 

 31461 .הלא הצדקה שעשית, חודש

, כי דניאל גרם לעצמו עונש משום שלא העריך ולא ירד היטב לתוך נפשו של הרשע, רואים אנו מכאן 31462 

, יש איזה שהוא ניצוץ של אנושיות ושל אמונה, בנפשו של הרשע היותר מושחת´ לא העריך כי אפי דניאל 31463 

הוא לא ציפה ולא , בחשכת נפשו יש עוד נקודה זעירה ביותר של הכרת ואמונת אלהים האמיתי´ כי אפי 31464 

תגע ´ שיד ה כי יחשוש ויפחד, ה עליו"כי יאמין בעונש מהקב, האמין כי נבוכדנצר יתעורר מפתרון החלום 31465 

 31466 .וכי הוא יכול לפדות את עצמו בצדקה, בו לעונשו

הוא חשב בוודאי כי נבוכדנצר הרשע ילעג עליו ועל , גילוי שכזה בנפש הרשע לא עלה על דעתו של דניאל 31467 

כאילו רוצה הוא בכך , ואולי עוד יכעס ויקצוף עליו על אשר הוא מאיים עליו ומפחיד אותו, פתרונו גם יחד 31468 

שהרי בוודאי לא , דניאל טעה שכן מצא תגובה אחרת לגמרי אליה לא פילל ולא קיוה, נקמתו לנקום בו את 31469 

הוא לא דימה בנפשו , ה"ולייעץ לו כיצד יינצל מעונשו של הקב, ה"רצה להטיב לרשע הזה שונאו של הקב 31470 

 31471 .ש דניאלועל הערכה בלתי נכונה זו לגבי נבוכדנצר וכוחו הטמיר נענ, כי דבריו יעשו עליו רושם כלשהו

ואחרי כן הלא שכח את החלום ופחד העונש , ב חודש"ואם כי אמונתו של נבוכדנצר לא נמשכה יותר מי 31472 

גם בזה היתה לו טובה , אבל אמונתו בשנים עשר החודשים גם נחשבה לו למעלה ולדרגה, נסתלק הימנו 31473 

 31474 .ת"שכן בכל זאת הוכיח שהוא מסוגל להיכנע להשי, ונחשב לו שבח

על הפורעניות שעתידה לבוא עליו ´ אשר שמע את תוכחת הנביא בשם ה, ח אחאב הרשעוהלא בזה נשתב 31475 

ואם אמנם רק לאותה שעה ולזמן , דבר שהביא עליו ועל משפחתו פחד ויראה בכיה ותשובה, ועל משפחתו 31476 

וכן גם נבוכדנצר הרשע אשר נכנע לאותה , ה שיבחו על כך ואמר הראית כי נכנע אחאב"אבל הקב, קצר 31477 

זוהי , וקיבל על עצמו את עצתו של דניאל לעשות צדקה כדי לעכב את הגזירה מעליו, ה"ני הקבשעה לפ 31478 



וטעותו הביאה לידי הפסד , אשר הפחית ומיעט בהערכת נפשו של נבוכדנצר הרשע, דוגמתו של דניאל 31479 

 31480 .שכן העמיד את הרשע בחיים, גדול לכלל ישראל

, הוא הגזים והפריז בהערכתו את הרשעים, דניאל יונה הנביא גילם את הדוגמה השניה ההפוכה מזו של 31481 

כדי שלא יהא צריך ללכת לנינוה העיר הגדולה , וברח תרשישה שהיא חוץ לארץ שאין השכינה נגלית שם 31482 

ובזה הוא יכול עוד לחייב את , כי אמר שהגויים הם קרובי תשובה, להוכיח את תושביה ולעוררם לתשובה 31483 

שהמלך קם , ואמנם אנשי נינוה הפליאו בתשובתם המהפכנית, ישראל ולעורר את השטן לקטרג עליהם 31484 

והעמיד אנשים לבד ונשים , והכריז בכל עמו שיצומו כל העם שלושת ימים, מכסאו וקרע בגדיו ולבש שק 31485 

וביום השלישי חזרו כולם מדרכם , והמה בוכים זה כנגד זה, והילדים מצד אחד והעם מצד אחד, לבד 31486 

 31487 .הרעה

לבנים של גזל שבנו ´ ואפי, ות ובכרמים בשוקים וברחובות החזירום לבעליםמציאה שמצאו בשד´ אפי 31488 

וכל כרם שהיו בו שתי נטיעות או שני אילנות , סתרו הפלטין והחזירו הלבנים לבעליהם, בפלטין של המלך 31489 

כ הרי "א, וכן עוד דברים שעשו והפליאו במידת התשובה שבהם, מן הגזל עקרום והחזירום לבעליהם 31490 

אך למעשה כן טעה שכן העריך אותם , ם הם קרובי תשובה"טעה יונה הנביא באומרו שעכולכאורה לא  31491 

ל שלאחר ארבעים יום שבו "וסיפרו חז, שאף כי הם קרובי תשובה אבל תשובתם קלושה, בהפרזה גדולה 31492 

 31493 .(´ילקוט יונה ג) ונבלעו מתים בשאול תחתית, וחזרו לדרכיהם הרעות יותר מן הראשונות

ומפריז יותר מן המידה בחושבו שהם , וכיח ליונה הנביא שהוא טועה בהערכת הגוייםה לה"כוונת הקב 31494 

ולאחר מכן , אינה אלא לשעה ולזמן קצר, החזקה ביותר´ ואינו יודע כי כל תשובתם אפי, קרובי תשובה 31495 

נטועה עמוק בשורשי , ואילו תשובת עם ישראל היא חזקה ונאמנה, הם מתחרטים ומרשיעים עוד יותר 31496 

פושטים , מוסרים נפשם בעד אמונתם, ´הם דבוקים באלהיהם ומעולם לא ימירו את כבוד ה ,נשמתם 31497 

 31498 .צוואריהם על מזבח בעד יחוד האמונה והקדושה

, (א"ז מ"י תולדות כ"רש)א  עשיו אמר יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי שלא אצער את אב 31499 

ולפיכך אני מניחו מלהרגו , אם אהרגה את יעקב אגרום שיקרבו ימי אבל אבי, ואילו בעלי התוספות פירשו 31500 

ותשלח ותקרא ליעקב , ברוח הקודש הוגד לה, ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, עד שימות אבי 31501 

 31502 .ועתה בני שמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה

קב רק לאחר והלא הכתוב מעיד כי עשיו הועיד את זממו להרוג את יע, ולכאורה למה לו ליעקב לברוח 31503 

משמע ? ורק כאשר תגיע עתו של יצחק למות יברח, ויעקב יכול להמתין בביתו של יצחק, מותו של יצחק 31504 

וידעה כי אין , את תכונותיו וצורתו האמיתית, מכאן כי רבקה אמנו ידעה היטב את צפונות לבו של עשיו 31505 

אבל ברגע , דבר גבוהותהם מוכנים להבטיח ול, שכלם שבוי ביד יצרם, הוא מסוגל לשלוט על עצמו 31506 

כל קורטוב של טוב , אז בועטים הם בשכל ונעשים כאסקופה תחת יצרם, שיצרם וטבעם ילחצו עליהם 31507 

 31508 .ואין איפוא כל ערובה בהם, בתקוף עליהם רוגזם וכעסם, ושל נאמנות נמסים אצלם

 31509 

הוא ישכח מכל  ,רבקה ידעה כי עשיו כאשר יאחז בו בולמוס התאוה והרציחה לא יהיה בפניו שום מעצור 31510 

כ "ואף לא בצער אביו אותו הוא כ, לבו ייעשה כאבן דומם ולא ירגיש בשום צער זולתו, ענין של צדק 31511 

היה נמנע , לא היה צד נשים ומענה אותן תחת בעליהן, שכן אילו היה מתחשב בכבוד אביו, מכבד ואוהב 31512 

 31513 .מלרצוח אנשים ומלעשות כל התועבות שהם למורת רוח אביו ואמו

אבל , ל רגשותיו היפים והנחמדים מתקיימים אצלו רק במידה שאין זה פוגע בתאוותיו וברצונותיואלא שכ 31514 

אזי מאבד הוא כל מידה , אין דבר העומד בפניו כמעצור, כאשר מתעוררים בו הכוחות השפלים והמכוערים 31515 

כל דיבוריו  עובר על, מבזה כל מידה טובה, הוא מחלל כל רגש, שכינה אינה חשובה כנגדו´ ואפי, טובה 31516 

היא לא האמינה בהבטחתו , היא הכירה את נפשו וירדה לתוך דעתו, כל זאת ידעה רבקה היטב, והבטחותיו 31517 

ועד אז לא יהין להרוג את יעקב אחיו מפני צערו של , ואמירתו כי יעשה זאת רק כשיקרבו ימי אבל אביו 31518 

 31519 .יצחק אביו

אולם מי יכול , על רגש זה של כיבוד אבוראוי הוא להשתבח , אמנם יתכן שאמר הבטחתו מתוך כנות 31520 

הרי אינו , באין לו שליטה כזו על חמתו וכעסו? להאמין לו כאשר אין לו שליטה על עצמו ועל רגשותיו 31521 

ירמוס , ורבקה פחדה שברגע שיכעס וירגז ותעלה בו חמתו יאבד את משקל שכלו, ברשותו ואין להאמין בו 31522 

, ולכן בטרם תבוא הרעה הזאת הכינה רבקה את ההצלה, אוםעל רגשותיו היפים וירצח את יעקב לפתע פת 31523 

 31524 .ושלחה את יעקב לברוח מעשיו חרנה

ולכן , אין להם ראשית אין להם צורה עצמית, הגויים הם קרובי תשובה כיוון שאין להם שורש ויסוד 31525 

ילקוט ) ש"כמ, אבל עם ישראל יש להם שורש ויסוד מראשית, מקבלים הם בנקל כל צורה אחרת 31526 

יש להם צורה , (´ירמיה ב) ראשית תבואתה´ קודש ישראל לה´ שנא, ישראל נקראים ראשית (תבראשי 31527 

שכן אין צורה מקבלת צורה על , ומפני זה אינם מקבלים בנקל תוכחה והתעוררות, מתחילת בריאתם 31528 



ויפשיטו מעליהם , כדי שהשיעבוד והצרות יצרפו את נפשותיהם, ובשביל זה ירדו אבותינו מצרימה, עצמה 31529 

ל "מהר) צורת אור פני מלך, את הצורה הראשונה כדי שיוכלו לקבל את התורה שהיא הצורה העליונה 31530 

 31531 .(נצח ישראל

, הרי הם קרובי תשובה, כיוון שאין להם ראשית ואין להם צורה ושורש עליון, אבל הגויים ואומות העולם 31532 

מקבלים , בהתעוררותםאבל אינם מתקיימים , קל להם לקבל תוכחה, בנקל הם מתעוררים לקבל צורה 31533 

, מתחרטים על הרע ומיד מתחרטים על הטוב, מהירים לשמוע ומהירים לשכוח, מהר ומאבדים מהר 31534 

מה , כלומר מתחרטים על החרטות הטובות, וזהו שאמרו שרשעים מלאים חרטות, מתחרטים על חרטתם 31535 

 31536 .לעו כך פולטוכבו, הרי זה נובע מחסרון בתכונתם היסודית ובמהותם, שהאומות הם קרובי תשובה

מכניעים את ההרהורים , כל הרגשות הטובים של האומות מתבטלים כאשר עוברת עליהם רוח התאוה 31537 

אבל הצדיקים , הרע כובש את הטוב, הטבע מושל עליהם וידו על העליונה, הטובים תחת ממשלת הטבע 31538 

 31539 .בהרהוריהם כי רוח עליון שולטת בהם והם מצליחים לעמוד, מסוגלים לקיים בעצמם כל רגש אלהי

הוא הפרישך , הבדלה והפרשה הבדלתי לך מאלהי הנכר, האמירך היום´ וה, על עם ישראל´ וזהו מה שנא 31540 

הוא , עם ישראל מבורך בזה שהוא שונה מאומות וגויי הארץ, אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה 31541 

יעתא דשמיא ואת עת מפני שהוא מושרש ומנצל את הסי, מתקיים בצורתו ובהתעוררות רוח עליון שבו 31542 

עם ישראל , בנוי ומיוסד בשרשיו ובאמונתו הטהורה, דוקא בזה הוא מעורר דין ותביעה על עצמו, הרצון 31543 

 31544 .(אור חדש)  .וזהו עם נצחי, מראשיתם ועד אחריתם אין בו השתנות, הוא עם קרובו קרוביו האמיתיים

 31545 

 31546 מאמר תסד

 31547 אלהיך כאשר דיבר´ פארת ולהיותך עם קדוש להולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהילה ולשם ולת

 31548 .(ט"ו י"כ)

, כוונת ברכה זו בלי מחשבה והסתכלות יתרה פשוטה היא, מברכים אנו בברכת השחר שלא עשני גוי 31549 

אבל כאשר אנו , הודאה לבוראנו שלא עשה אותנו כהפחותים והשפלים הללו אשר בשם גוי יקראו 31550 

אבל הלא אדם הוא וחביב אדם , גוי זה לא ישראל הוא, תל נראה אחר"מסתכלים קצת בדברי חכמינו ז 31551 

בצלם אלהים ברא , גדלות יתרה יש לו שהוא גבוה ורם על כל הנבראים כולם, (ג"אבות פ) שנברא בצלם 31552 

שכלים נבדלים אלה כיון שראו את גודל האדם שנברא בצלם דמות , אדם זה שמלאכי השרת טעו בו, אותו 31553 

כאותו הגוי שאנו , אדם גדול זה רק בשם אדם יקרא בלשון התורה, בקשו לומר לפניו קדוש, תבניתו 31554 

 31555 .מברכים עליו את הברכה הזאת

השקפה כזו , שנברא בצלם אלהים ומצווה בשבע מצוות, יוצא לנו מזה שמעלות רבות נמצאות בהגוי שלנו 31556 

פ "ע ,דורשת פתרון על ישראל הנותן שבח להבורא על שלא עשה אותו כאדם גדול זה, על ערך האדם 31557 

סוד , שהשגת גדולת ישראל אשר יתרון בו על כל העמים לא בשבילנו היא, השקפה ראשונה נראה לנו 31558 

כ שאין "כי מאחר שמעלה ראשונה של האדם גדולה היא כ, הוא מסתרי בראשית אשר אין לאדם מבוא בו 31559 

ך יתכן אי, בשעה שהמה רואים אותו בלי פגם ביצירתו הראשונה, מלאכי מעלה מבינים אותה כראוי 31560 

כ "וא, וכן אנו אומרים בשבחו של מקום שרק הוא המבדיל בין ישראל לעמים, שבכוח האדם להכיר אותו 31561 

 31562 .מסולקים אנחנו מלעיין בגדלות ישראל ויתרונו על שאר העמים

ולא רק , כי עיון והכרה בדבר זו היא ראשית חובתנו בתור איש ישראל, אבל כאשר נעיין בדבר נראה 31563 

אם ברצונו להיכנס בקהל ישראל , אלא לכל אשר בשם אדם יקרא, דל על ברכי ישראללאיש המחונך ומגו 31564 

כי כאשר נתבונן על הענין של גרות נראה כי דבר נפלא , הכרה זאת היא ראשית חובתו, ולהיות כמותם 31565 

 31566 .הוא

ויהיה במדרגת חסיד , בן נח זה שאפשר לו לקיים שבע המצוות שלו על כל אביזרייהו כפי דיני התורה 31567 

, ב"ע יש להם חלק לעוה"חסידי אוה (.ה"סנהדרין ק) כאמרם, ב"ז וגם יהיה מנוחלי עוה"באומות בעוהש 31568 

לא עבד לאיש פרטי אלא , מחיי בן חורין לחיי עבד הוא נכנס, וכי הגרות דבר קל הוא? למה לו להתגייר 31569 

, ותוקף של הגלות בזוי יהיה כפחות שבפחותים בכל חומר, גולה ושבוי בכל מקום מושבו, עבד לכל העולם 31570 

 31571 .(7´ב ח"ב) שבי כולהו איתנהו ביה

כדי להיכנס לכלל ? ובשביל מה, וברצון וחפץ לב הוא מכניס עצמו לזה, הלא נסיון שאין כמוהו הוא 31572 

תקנות וסייגים , ג מצוות דאורייתא"תרי, הלא חיוביו נכפלו פי מאה ויותר? כניסה זו מה היא, ישראל 31573 

הלא בעל , והאם ברור לו שיקיים כל אלה בשלמות, דוקי מצות שלהםמנהגי ישראל ודק, הרבה מדרבנן 31574 

י עבירה אחת "ע? והלא סכנתו קרובה מהצלתו, טבעו לא מוכשר לזה, בחירה הוא ומנעוריו לא חונך בזה 31575 

 31576 .ע מלהיות ספק רשע בישראל"וכי לא טוב עבורו להיות חסיד באוה, ו"ד ח"יוכל לבוא לידי כרת ומיתת ב

אבל כבר הכיר לדעת כי מהות , עוד לא נכנס בכלל ישראל, לנו על הכרתו בגדלות ישראלגרות זו מוכיחה  31577 

שהמשובח ומובחר מסוג , יצירה שאין כמוה בכל מין האנושי, יצירה חדשה היא נשמת ישראל, אחרת היא 31578 



וכל , ובכן נוח לו הספק של ישראל מהודאי של בן נח, האדם אינו מגיע להפחות שבפחותים מסוג ישראל 31579 

ואם יש אפשרות לשכל האדם להכיר מעצמו , כך הוא מכיר את הבדל אלה הסוגים עד שמוסר נפשו על זה 31580 

ולהרגיש את , כמה גדול הוא החוב לישראלים עצמם להכיר את גדלותם, את גדלות ישראל במידה כזו 31581 

 31582 .על שהבדיל אותם בראשית יצירתם בזה שלא עשה אותם כגויים האלה, השבח שהמה נותנים לבוראם

חיבה זו צריכה ביאור , (ג"אבות פ) אלהיכם´ בנים אתם לה´ שנא, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום 31583 

כל אחד לפי ערכו יש לו איזה מושג , ל חביב אדם שנברא בצלם"מבינים אנו את מאמרם ז, מיוחד 31584 

ה זו אבל חיבה יתר, מתוך מושגו זה הוא מבין את גדולת האדם וערכו, ברוממות זו של צלם אלהים 31585 

 31586 ?מה בין ישראל לעמים, אין אנו יודעים פירושה, שנקראו בנים למקום

חכמי אומות העולם , הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו, (.ח"ברכות נ) ´איתא בגמ 31587 

ע "מלכי אוה, הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו, אומר ברוך שנתן מחכמתו לבריותיו 31588 

, ל רואה את ההבדל שמצאו בין ישראל לעמים"המתבונן בדבריהם ז, נתן מכבודו לבריותיואומר ברוך ש 31589 

 31590 .דבר שחוץ ממנו, ע היא מתנה"חכמת אוה, חכמת ישראל היא חלק מחכמתו כביכול

, אלא גם במה שנוגע לכבוד, עוד המעיין מעט רואה כי אין חילוק הברכות האלה רק במה שנוגע לחכמה 31591 

ע "וכבוד של אוה, כבוד של ישראל הוא חלק מכבודו כביכול, ע שוה"כבוד של אוהאין כבוד של ישראל ו 31592 

מראה לנו , ע"שויון זה בכבוד ישראל שהוא מעין כבודו של מקום מה שאין כן באוה, הוא מתנה לבריותיו 31593 

שאצל חכמי ומלכי ישראל , הבדל זה מתבלט ביותר בחתימות הברכות, כי יש הבדל עיקרי בין זה לזה 31594 

עושר , כי יראה זאת אינה פרטית אלא כללית, שינוי זה מעורר לנו, ע לבריותיו"ואצל אוה, יראיואמרו ל 31595 

 31596 .ואין לבחירה חלק בה, פנימי המבדיל בין אומה זו לאומה אחרת

איך הוא מסתעף לחלקי חכמה וכבוד של האומות האלה , אם רוצים אנו להבין את העושר הפנימי הזה 31597 

ל אמרו "חז, וממנה על הכבוד, ינו לשים עין מקודם על מהות החכמהעל, הרחוקים זה מזה מרחק רב 31598 

, תורה זו המחכימת פתי ומאירת עינים, (.ג"חולין קל) השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס 31599 

כזורק אבן למרקוליס , אלא עוד מוסיפה חטא על חטאיו, לא די שאינה מחכימתו, המלמד אותה לאינו הגון 31600 

זה ? ולמה, ו"זה לומד תורה וזה עוקרה ח, שניים לומדים ורחוקים הם זה מזה מרחק גדול ,שעבודתה בכך 31601 

 31602 .הגון וזה אינו הגון

, מזה נוכל להבין את חלוקי מדרגת החכמה שבין ישראל לעמים התלויה בשלמות הנפש ויראתה הפנימית 31603 

רחוקים זה מזה מרחק פ אינם "שעכ, כי אם אנו מוצאים מרחק גדול כזה בין הוגי חכמה שהם עם אחד 31604 

עושר פנימי של יראה כללית המבדלת , ש"בין עם לעם לא כ, אלא מרחק של מדרגה קטנה או גדולה, סוגי 31605 

רב כוחה לחלק את אופני החכמה הנקנים לכל אחד כפי מעלתו ושלמות נפש האומה , בין ישראל לעמים 31606 

 31607 .שלו

כבוד האדם הוא מפני , וד ישראל שוהאין כבוד האדם וכב, מחכמת ישראל נבוא להבין את כבוד ישראל 31608 

קצר שכל האנושי להשיג את גודל , כבוד ישראל הוא מפני שנבחר מכל אלה שנבראו בצלם, שנברא בצלם 31609 

ל אמרו על אתונו של בלעם שנהרגה מפני שחס המקום על "חז, הכבוד הראוי למי שנברא בצלם אלהים 31610 

כבוד הבריות זה של בלעם אינו מובן , חתהשלא יאמרו זו היא שסילקה את בלעם בתוכ, כבוד הבריות 31611 

ועל אותה שעה שהלך לקלל את ישראל , לבלעם הרשע? ולמי! העדר הכבוד שאין השכל הולמתו, כלל 31612 

 31613 .מפני שנברא בצלם? ז נדחה מפני כבוד הבריות ולמה"ועכ, ו"ולעקור את הכל ח

יתרון נכבד זה שהם עם , שחביבים המה שנקראו בנים למקום, ומה יאמר שכל האנושי לכבוד ישראל 31614 

שינוי הערכין הבא מתוך הכרת מהותו , נותן ערך מיוחד להם ולכל השייך להם, הנבחר מכל הנברא בצלם 31615 

 31616 .ובהרגשה חדשה באותו מעשה עצמו, מחייב אותנו בחיובי מעשים חדשים, המיוחדת של עם סגולה זה

אצל , ת הנה ההרגשות מרחק רבאבל רחוקו, מרגישים אנחנו כבוד מלכות, יוצאים אנו לקראת מלכים 31617 

אנשים רבים מאותם שנבראו בצלם סרים , אומות העולם אנו רואים איש אשר כתר מלכות ניתן בראשו 31618 

, צדיק מושל יראת אלהים, ואצל מלכי ישראל אנו רואים תמונה אחרת, כבוד גדול כבוד מלכות, למשמעתו 31619 

, שחלק מכבודו ליראיו, רואים כאן ממשלת שמים אנו, ממשלתו אינה ממשלת אדם אלא ממשלת יראה 31620 

מבדלת ונותנת , הנותנת גבולים שונים לחכמתם וכבודם, יראה פנימית זאת המבדלת בין ישראל לעמים 31621 

אין הכרה , יראה זו כמו שביארנו אינה חילוק מדרגות אשר בזה יחלק איש מרעהו, גבול גם ליראה עצמה 31622 

 31623 .של זה כהכרה של זה

עם כל זה רב המרחק , אף אם יגיעו שניהם להכרה אלהית ממדרגה אחת, מייראה זאת היא הבדל נפשי פני 31624 

איתא , אין יראה של ישראל ויראה של אומות העולם שוה, עד שנראה כמרחק סוגי לא מיני, כ"ביניהם כ 31625 

אם תאמר משל ? ומהיכן היו הבהמות הללו, על הפסוק ויקח שש מאות רכב בחור (ד"שמות י)א  במכילת 31626 

משל , ואם תאמר משל ישראל הלא נאמר וגם מקנינו ילך עמנו, וימת כל מקנה מצרים מצרים הרי נאמר 31627 

 31628 .´מהירא את דבר ה? מי היה



כי זו היא אחת , יודעים אנו שלא נגיע עד סוף תכליתה, כאשר נבוא לחקור אחרי מהותה של הבדלה זו 31629 

ומהותו , ן הנבדל מלויכשם שאין בידינו לבאר את מהותו של כה, ´משש הבדלות שבהן השתבח הבורא ית 31630 

פ נתחיל בה "לכה, אם לא נוכל לגומרה, אך תורה היא וללמוד אותה אנו צריכים, של לוי הנבדל מישראל 31631 

 31632 .ס והלכותיו"כפי הקוים הכלליים הנראים מסוגיות הש

מבינים אנו את , בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה דלאו בני מחילה נינהו, (.ז"סנהדרין נ) ´איתא בגמ 31633 

, פ"שאינה מדברת על איש פרטי אשר מרוע מידותיו אין ביכולתו לוותר על פחות מש, של הלכה זו טעמה 31634 

ל אשר לא נמצא איש "מאין ידעו חז, לכאורה הדבר פלא, אלא על כל בני אדם אשר בשם בני נח יקראו 31635 

ש י רוח הקוד"יכולים לומר כי הערה עליהם רוח ממרום ע? מכל שבעים האומות שיש בו ויתור זה 31636 

פסק , פ מופתי שמים"אין פסק הלכה נחתך ע, אך הכתוב אומר לא בשמים היא, ששררה בבית מדרשם 31637 

אנו חייבים להבין את , ובכן מאחר שבן נח נהרג עליה, פ שכל אנושי"הלכה נמסר לבני אדם לדון בה ע 31638 

 31639 .טעם הדבר גם לפי שכלנו

פשו עליה כל הגוזל פרוטה מחבירו אותה פרוטה שאדם נותן נ, אלא זאת אומרת אין ויתור בטבע האדם 31640 

על איוב אמרו , ואף על פחות מאותו שיעור, אין בכוחו לוותר עליה, (.ט"ק קי"ב) כאילו נוטל נשמתו ממנו 31641 

חצי פרוטה לאו מילתא , שלא לקח את מחצית הפרוטה הנשארת מיד הלוקח, ל שוותרן בממונו היה"חז 31642 

ל בעם ישראל "שלמות זו מצאו חז, יוותר עליהשלמות מיוחדת צריכה להיות להאדם ש, זוטרתא היא 31643 

אך בדיעבד , לא שדי אינש זוזי בכדי, לכתחילה אסור לגזול גם פחות משוה פרוטה, רחמנים בני רחמנים 31644 

קו של , הלכה קצרה זו מראה לנו בכל אופן שאנו מבינים אותה על קו פנימי, אם כבר גזל בני מחילה נינהו 31645 

 31646 .ין ישראל לעמיםויתור של חנינה וחמלה המבדיל ב

אי הכי , ם מפני שחשודין על הרביעה"אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עכו, (.ב"ז כ"ע) ´עוד איתא בגמ 31647 

, ם שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן"עכו, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, ישראל נמי 31648 

ני שאצילות זו נשארת בנפש ישראלית מפ, הלכה זו נוהגת גם היום אף אחרי ירידה מוסרית באופן מבהיל 31649 

 31650 .ע חלק בה"ואין לאה, שאינה פוסקת ממנה

קוים הנמשכים . הקוים הפנימיים האלה ראויים לתשומת לב מיוחדת, זהו קו של אצילות נפשית פנימית 31651 

קוים , מיום שעמדו ישראל על הר סיני עד היום וכן לדורות הבאים לעולם, מדור לדור זה אלפי שנים 31652 

לא רצון ותשוקה המה אך רגשי , כי לא פעולות ומעשים המה, נסים תחת בחירת האדם ורצונושאינם נכ 31653 

רק מתוך אספקלריה מאירה של תורה אדם רואה , אשר אינם נרגשים גם להאדם עצמו, נפש היותר דקים 31654 

 31655 .אותם

וחסד כל צדקה , התורה מעידה עליהם שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים אינם עושים אלא להתייהר 31656 

דבר זה סמוי הוא , כי חסר להם בנפשם אותו דבר הקרוי חסד, (7´ב י"ב) ע עושין חטא הוא להן"שאוה 31657 

אבל התורה אמרה חסד , האדם יראה לעינים כי מוסדות רבים של צדקה וחסד נמצאים בעולם, מעין האדם 31658 

כי , רומם גויעליהם נאמר צדקה ת, לא כן עם ישראל המה מתעלים ומתרוממים מצדקה, לאומים חטאת 31659 

אינם , הקוים האלה אף כי שורשיהם דקים מאד. גומלי חסדים בני גומלי חסדים, חסד הוא עצם מהותם 31660 

 31661 .אבל פירותיהם רבים מאד ונראים לעין כל, נראים לאדם בסקירה ראשונה

ל לפי זוהר מבטם "חכמינו ז, אם כי לעינינו המה רק קוים כלליים שאינם נרגשים, שורשים דקים אלה 31662 

רחמנים ביישנים גומלי , שלושה סימנים באומה זו, שהם סימנים לעם ישראל, או אותם בשמם מידותקר 31663 

שלוש מידות אלה נחלו להם בני ישראל מאבותיהם הקדושים ומהן נבנה בית , (.ט"יבמות ע) חסדים 31664 

, תיוס והלכו"שאותה הבדלה שבין ישראל לעמים הנראית לנו מסוגיות הש, כיון שבאנו לידי כך, ישראל 31665 

מעתה נוכל להבין את חלוקי היראה , ל קוראים אותן מידות"אשר חז, היא שלמות הנפש ומעלותיה 31666 

 31667 .והחכמה שביניהם הראויים לכבוד מיוחד

טהרה , ויש יראה שאינה טהורה, יש יראה טהורה, טהורה עומדת לעד´ יראת ה (ט"תהלים י) הכתוב אומר 31668 

ש דוד אחת "כמ, האדם נטיה אחרת רק למלא רצון קונו אם אין בלב, זו תלויה בנטיית הנפש ומידותיה 31669 

יראתו אינה טהורה , ואם נמצאת בלב האדם איזו נטיה לרצון עצמו, שאלתי אותה אבקש זוהי יראה טהורה 31670 

במידה שהרצון תופס מקום , אבל טהורה היא לעומת האנשים שיש להם נטיה חזקה לאיזה רצון, לגמרי 31671 

 31672 .אבל יראה עוד היא נקראת, ל יראה בלבובמידה זו רפה הטהרה ש, בלב האדם

אשר , דבר זה למדים מבלעם, יראה זו אינה פוסקת לגמרי גם אם יגיע האדם למדרגה היותר נמוכה במדות 31673 

בכל זאת אמר אם יתן לי בלק מלֹא ביתו כסף וזהב לא אוכל , ל תיארו אותו לסמל של מדות רעות"חז 31674 

ובכן , אבל מדות אלה בחובו היו טמונות, ודו של בלקאמר ועשה והפקיר ממונו וכב´ לעבור את פי ה 31675 

כי במקום שמדות נטועות , ו"עד שמגודל יראתו רצה לקלל את ישראל ולאבדם ח, יראתו לא היתה טהורה 31676 

, ואם שוחד של דיבור כך, שוחד דברים´ אפי, כי השוחד יעור פקחים אמרה תורה, שם הטעות מצויה 31677 

 31678 .כ"שוחד של מדה על עאכו



, ´להפקיר את עצמו מפני רצון ה, אצלו יוכל לדור כאחד יראה והיפוכה, בול לטעותו של האדםובכן אין ג 31679 

כי במידה שהתאוה גוברת ביותר שם התהפוכות , מפני נטיה קלה שבלבו´ ולהפקיר את תכלית רצונו ית 31680 

ון השאלה זהו פתר, כן אין קץ וגבול להפכפכיות שבו, ובכן כמו שאין קץ לרצון ומידותיו, מצויות ביותר 31681 

שלמות , אבל זה יש לו טהרה, זה ירא וזה ירא, של חלוקי היראה אשר אנו מוצאים בין ישראל לעמים 31682 

 31683 .וזה אין לו טהרה, הנפש ומידותיו הפנימיות

כי במקום שהטעות מצויה שם אין החכמה , מחלוקי היראה אנו מבינים את חלוקי החכמה כמבואר לעיל 31684 

חכמתו היא חכמת , ובכן עם הנבחר אשר נפשו הפנימית שלמה ,כי החכמה אמת והטעות שקר, מצויה 31685 

 31686 .(תורת אברהם)  .ה אמת"כי חותמו של הקב, ´חכמה כזו היא חלק מחכמתו ית, אמת

 31687 

 31688 מאמר תסה

אלהיך נותן לך והקמֹת לך אבנים גדולות ושדת ´ והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר ה 31689 

אלהיך ´ תורה הזאת בעברך למען אשר תבוא אל הארץ אשר הוכתבת עליהן את כל דברי ה. אותם בשיד 31690 

 31691 .(´ג´ ז ב"דברים כ) אלהי אבותיך לך´ נותן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דיבר ה

הלומד שלא לעשות נוח לו אילו נהפכה שליתו על פניו ולא יצא , (ב"א ה"ירושלמי ברכות פ) ל"אחז 31692 

וציוה להם לקוראו ולקיים מה , פרוזדוגמאובמדרש דומה לשני בני אדם ששלח להם המלך , לעולם 31693 

והנה זה שלא , עונשו של מי חמור יותר, אחד לא קרא בו ואחד קרא ועמד וקרע את כתב המלך, שכתוב בו 31694 

ששגגת תלמוד עולה  (7ג"מ ל"ב) ש"וכמ, ונענש כמזיד, קרא נענש הן על שלא קרא והן על שלא קיים 31695 

ל דזהו "צ, ח שגגות נעשות להם כזדונות"ות, הם כשגגותואף שאמרו דעמי הארץ זדונות נעשות ל, זדון 31696 

 31697 .ואצלו נחשב הכל כשוגג, ה מנעוריו שלא הרגילוהו כלל בתורה"בע

אצלו לא שייך לחשוב , כ שכבר למד קצת"ומכש, ואפילו מי שרק יודע חובת הלימוד, אבל בבן תורה 31698 

הרי המכוון לאלה ששייכים , וןובאומרם הוה זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זד, כשוגג מה שלא למד 31699 

ולדוגמא אם היתה לו , אם רק היה באפשרי שילמוד, ללימוד שבזה עולה זדון אף בפרטים שלא למד עדיין 31700 

ל ששלח המלך כתב ולא קרא "וכמו במשל שהמשילו חז, שייכות שילמוד מוסר ואינו לומד הרי הוא מזיד 31701 

שהרי ידע שזהו ציוויו של מלך , יאת הכתבהרי לא שייך להחשיבו כשוגג על מה שעשה מבלי קר, בו 31702 

ובודאי הוא מזיד גמור הן על חסרון הקריאה והן על מניעת הקיום הנובעת מחסרון , שמחוייב לשמוע לו 31703 

 31704 .הקריאה שהוא מזיד בו

ושיגרו נוטירין שלהם וקילפו את הסיד , ה באומות העולם"בינה יתירה נתן הקב (7ה"סוטה ל) ל"ואמרו חז 31705 

נ "והלכה היא דב, ועל דבר זה נחתם גזר דינם שהיה להן ללמוד ולא למדו, (י"רש, יקוהוהעת) והשיאוה 31706 

ע כן בישראל שקיבלו התורה וקרוב "ואם באוה, (7´מכות ט) דהיה לו ללמוד ולא למד, נהרג באומר מותר 31707 

הוא  וכן, וגם בחוקי הממלכות הוא יסוד מוסד שחסרון הידיעה אינו פוטר כלל, כ"הדבר אליהם מאד עאכו 31708 

שוגג מה תהא ´ שאלו לחכמה נפש החוטאת והיינו אפי, (ב"ירושלמי מכות פ) ל"בדיני שמים וכמאמרם ז 31709 

ה יעשה תשובה ויתכפר "עד שאמר הקב, והתורה אמרה יביא קרבן ויתכפר, והיתה תשובתה תמות, עליה 31710 

 31711 .ידת החסדאבל שגגת תלמוד עולה זדון אף עם מ, ה"וזה מצד מידת החסד לאין שיעור של הקב, לו

והחומר הוא לא רק , אבל לומד ואינו מקיים הוא במדרגה גרועה יותר מחטא מזיד, וכל זה במי שאינו לומד 31712 

ל לקרע כתבו של "דהרי דימוהו חז, מ מקבל שכר על לימודו"אבל מ, מצד זה שאינו מקיים על אף שלמד 31713 

דכיון שלמד , כמבטל את דבריווהוי , ו"ועוד גרוע מזה שמבזה את המלך ח, מלך והיינו שעוקר הקריאה 31714 

, וכל בן תורה חייב לחשוש לזה, וכמה יגדל החיוב להתחזק בזהירות, הרי זה כעמד וקרע דבריו של מלך 31715 

ואולי ישנם ענינים שאינו , מ צריך לחוש לפרטים"אבל מ, דאף כי בודאי באופן כללי הוא בגדר מקיים 31716 

 31717 .אפילו בחלק מלימודושהרי מובן שגדר לומד ואינו מקיים הוא , מקיימם כלל

הודיענו בזה כי אמת הדבר שהתורה היא ממש אור , הלא כה דברי כאש, ל בדרך עץ החיים"כתב הרמח 31718 

כי לא כחכמות הנכריות וידיעות החול שאינן אלא ידיעות דבר מה אשר ישיג , ניתן לישראל לאור בו 31719 

וכאשר יעסוק בה , רומיםאך התורה הנה קודש היא אשר לה מציאות גבוהה בגבהי מ, השכל בטורחו 31720 

בדרך הארה ופעולה חזקה אשר , האדם למטה אור הוא אשר תאיר בנשמתו להגיע אותו אל גנזי מרומים 31721 

כאשר יכנס ניצוץ , ובהיכנסה בנשמה יכנס אור בה, אור ממש ולא חכמה לבד, ותורה אור, היא פועלת בה 31722 

 31723 .ש"השמש באחד הבתים עי

עמך ´ ה, ה עומדת לפני האדם בשעה שהוא עוסק במשנתו ואומרתתמימ´ תורת ה, וראה במרגניתא דבי רב 31724 

ונראה שהסבר המאמר הוא , ש"י עי"פ במגיד מישרים של הב"וכן כתב כ, גבור החיל הנה באתי ללמדך 31725 

וכשאדם , והתורה מלמדת ומאירה לאדם, כי יש מציאות ממש לתורה, פ מה שכתב בדרך עץ החיים"ע 31726 

, לא רק מצד שהאדם לומד בתורה מה וכיצד לעשות מצוותיה, תוהתורה עצמה מלמדת או, לומד תורה 31727 



ומחזקת ומעוררת אותו ללמוד , י הלימוד עצמו זוכה האדם שמציאות התורה מלמדת אותו"אלא שע 31728 

 31729 .אשריך אם תזכריני אשריך אם תקיימני, ולעשות ולקיים כמבואר שם

זהו דוקא כשלומד על מנת , תהונראה ברור כי ענין כניסת התורה להאיר לאדם ולהתחבר עם מציאו 31730 

ה הרי שייך ללמוד התורה "אבל בלא, י לימודה זוכין למציאות התורה"שע, שזהו גדרה של תורה, לקיים 31731 

דכשהתורה נלמדת בגדריה היא , ו רק ידיעה בעלמא"ואז אין בו אור תורה ח, כלימוד חכמה להבדיל 31732 

וחסר עיקר הגדר , ד הוא כשאר הידיעותהרי הלימו, כ כשאינו לומדה בגדרי התורה"משא, נכנסת באדם 31733 

 31734 .של לימוד תורה ועיקר השפעתה ופעולתה באדם עצמו

הרי יש בזה הפסד , ובלא המעלות שהתורה נקנית בהם, והנה כשלומד את התורה שלא על מנת לקיים 31735 

, שהרי אז הוא מפסיד את מציאות התורה עצמה המלמדת לכל מי שלומד אותה בגדריה, גדול בלימוד עצמו 31736 

, שאז מאירה בו החכמה עד אין שיעור, ומובן כמה מעלות יוכל לעלות אם התורה עצמה מלמדת אותו 31737 

ואפילו בדורות , וגם הדורות שלאחריהם כמו הגאונים, ל הקדושים"ומשום כך הקדמונים כמו חז 31738 

כי זולת מסירת נפשם על התורה הרי התורה עצמה , זכו להשיג השגות נוראות מאד בתורה, האחרונים 31739 

ולכן הגיעו להשגות , התורה עמלה לו להבינו ולהשכילו, וכמה שהאדם עמל בתורה, היתה מלמדת אותם 31740 

 31741 .עצומות מאד

דהלא התורה העומדת להיכנס לתוכו היא , ו הרי אינה מלמדת אותו"אבל כשלומד התורה כמו חכמה ח 31742 

וין אל האמת לזה בודאי ועוד כי לכ, וחסר לו רב כזה, וכשאינה נכנסת באדם אינה מלמדת, המלמדת אותו 31743 

ה הרי נעו מעגלותיה "אבל בלא, שהיא מלמדתו אמיתתה בודאי, צריך ענין זה שהתורה עצמה תלמד אותו 31744 

מ קשה לכוין אמיתיות "מ, לו יהיה שכל עצום שבעצומים, שבשכל האדם לבדו, (´משלי ה) לא תדע 31745 

 31746 .ה מתרחקת מהרשעכ שהתור"וכש, ל שהבריאה כולה מתרחקת מהרשע"והנה אמרו חז, הדברים

דומה לגזבר שמסרו , באדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים (7א"שבת ל) ל"ובזה נבין היטב מאמרם ז 31747 

אם ירא שמים הוא נעשה , י שם"וברש, לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו בהי עייל 31748 

דמדקרא לתורה מפתחות , להמשל ולכאורה אין זה דומה, ואם לאו אינו חש לתורתו, חרד לשמור ולעשות 31749 

ולפי מה , ובמשל הגזבר הרי אין לו כלום דנשאר בחוץ, דהיינו התורה שלמד, הפנימיות הרי יש לו מה 31750 

ואין לו קנין , דכיון שאינו חרד לשמור ולעשות הרי אין התורה נכנסת בו, שנתבאר לנו הרי מובן היטב 31751 

הרי נמצא שאין לו , רה בתוכו ואינו משיג אמיתתהאבל אינה מאי, כי אף שמשיג בתורת חכמה, תורה ממש 31752 

והיינו שיש לו ידיעת התורה , ואין לו אלא המפתחות הפנימיות שמסרו לו, באמת מה שמונח בפנים האוצר 31753 

 31754 .(משנת רבי אהרן)  .אבל לא השיג אותה, בלבד

 31755 

 31756 מאמר תסו

אלהיך נותן לך ארץ ´ וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבוא אל הארץ אשר ה 31757 

 31758 .(´ז ג"דברים כ) אלהי אבותיך לך´ זבת חלב ודבש כאשר דיבר ה

וכתבת על האבנים את ´ שנא, יהודה אומר על גבי אבנים כתבוה´ ר? ר כיצד כתבו ישראל את התורה"ת 31759 

לדבריך היאך למדו האומות של אותו , ל רבי שמעון"א, כ סדו אותה בסיד"ואח, כל דברי התורה הזאת 31760 

נטלוה ) ה ושיגרו נוטירין שלהם וקילפו את הסיד והשיאוה"ל בינה יתירה נתן בהם הקב"א? ן תורההזמ 31761 

סוטה ) ועל דבר זה נחתם גזר דינם לבאר שחת שהיה להן ללמוד ולא למדו, (י"י העתקה רש"משם ע 31762 

 31763 .(ה"ל

, השגותי כך שהאדם משיג "דוקא ע, כי הקרוב יותר בהשגה מתחייב ונתבע יותר, לומדים אנו מזה 31764 

שהוא עולה על חבירו במעלת הגילויים , והוא נוטה להתפאר בזה, ה מראה לו גילויים ובינה יתירה"והקב 31765 

דוקא משום , עד כדי חרון אף וחימה גדולה, הוא חושף עצמו לעונש חמור יותר והתביעה מרובה, והבינה 31766 

ר ללמוד תורה והוא אינו דוקא על שום שיש לו אמצעים טובים יות, ה מתגלה אליו ביתרון חכמה"שהקב 31767 

 31768 .לכן התביעה עליו גדולה מאד ועונשו עצום למאד, ד שקיבל"והוא אינו מתעלה לפי הס, לומד

, כשהוא בא אליו ומתקרב ומחכה לתשובתו ומבטיח לו עזרה, ה מצוי אצל האדם"בימי התשובה כשהקב 31769 

ולהתאמץ לנצל את תקופת  ועל האדם לשים לב, אזי הדין נורא, והנה הוא עומד באדישותו ובקרירותו 31770 

ולא ישאר , ´לבצע למעשה את ההתקרבות אליו ית, את הגילויים וההשגות, הרחמים והסיעתא דשמיא 31771 

 31772 .תולה באויר עם כל הגילויים וההשגות שמעניקים לו מן השמים

ר ייסא וכי מי נתן להם את התורה "א, ואין מים אלא תורה, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים 31773 

ל שאחר גילוי השכינה והשגות העליונות שנתגלו "ונ? והרי עד אותו הזמן עוד לא ניתנה להם התורה? כאן 31774 

, היה להם לישראל להתדבק באותם האורות, ואחר שראו את נותן התורה, מ ועל הים"י ביצי"להם לבנ 31775 

 31776 .(בשלח´ ק פ"זוה) המה מצווים מצד ההכרה, ורצונו מצוותיו ותורתו´ וההשגות שהשיגו בה



ומתו במגפה , בשעה שהיה הקצף על בני ישראל על שמנאם דוד בלא שקלים, ויבא גד אל דוד ביום ההוא 31777 

י "הוא ע, ל כי כל אותן אוכלוסין שנפלו"ואחז, מזבח בגורן ארונה היבוסי´ ויאמר לו עלה הקם לה, עם רב 31778 

, כ"אנו עאכו, דש כךומה אלו שלא ראו את בנין המק, ו"והלא דברים ק, שלא תבעו את בנין בית המקדש 31779 

 31780 .אנא השב שכינתך לציון, לכן התקינו הנביאים הראשונים שיהיו ישראל מתפללים בכל יום שלוש פעמים

ומה התביעה ? ק"אשר לא ראינו את ביהמ, ק"כ היום נמצאים אחר חורבן ביהמ"ולכאורה הלא אף אנו ג 31781 

כי כיוון שיצא , ואף אחרי חורבנו, שאמנם שונה הוא הדור של אחרי בנין המקד? ו"ומה הק? עלינו ביותר 31782 

והיא , הרי כבר נתבשמה אוויר העולם באור העליון, ז"מעולם הנעלם לעוה, מאיתכסיא לאתגליא´ אור ה 31783 

והתביעה על , א לדרוש בגעגועים לבנינה"כ היה לכ"א, עדיין מרחפת בעולם וחדורה בכל אדם מישראל 31784 

 31785 .(אור חדש)  .ם מרוב געגועים השב שכינתך לציוןועלינו להתפלל בכל יו, הדורות הללו יותר עצומה

 31786 

 31787 מאמר תסז

 31788 אלהיך´ וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לה

 31789 .(´ז ט"כ)

וכענין הזה אנו מוצאים , (י"רש) היום הזה נהיית לעם בכל יום יהיה בעיניך כאילו היום באת עמו בברית 31790 

בכל יום יהיה בעיניך כחדשים כאילו בו ביום , אלהיך מצוך לעשות´ היום הזה ה, ין מצותלעיל שם לענ 31791 

שאין , תינח לענין מצות שבהן מבואר היטב הצורך שיהיו כחדשים, ויש לשאול, (י"רש) נצטוית עליהם 31792 

לי ב, בלי שינוי וגרעון או תוספת, כמאמרה ממש´ דומה עשיית מצוה שעושים אותה תיכף לצוויה מפי ה 31793 

ולזה נצטוינו , למצוה שהיא נעשית על דרך המלומדה, סרך של מצות אנשים מלומדה ובלי התישנות כלל 31794 

 31795 .שלעולם יהיו המצות כחדשים בעינינו כאילו בו ביום נצטוינו עליהן

ומהי המצוה שתהיה הברית חדשה כאילו , והרי הברית נכרתה בשעתה ולעולם, אבל מה ענין הוא בברית 31796 

והיינו , אלא חלק מן המצות, ולמדים אנו שהברית אין ענינה כריתת ברית בלבד, תהיום באנו בברי 31797 

, ה"ושבכל קיום מצוה יהיה בה קיום הברית עם הקב, כלומר קיום נצחי, י ברית"שהמצות תעשינה ע 31798 

שקיום המצות לא יהיה אך , ´שתהיה בה בחינת למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה 31799 

 31800 .אלא גם קיום לדורות הבאים אחריו, המקיים עצמו לשעה קיום מצד

והברית , יחד עם קיום המצוה גם ישריש בלבו שורש פורה טוב שיפרה וירבה גידולים בכל הדורות אחריו 31801 

כן הוא גם , ולכן כשם שיש במצוות עצמן חיוב שיהיו בעינינו כחדשים, היא באמת מעלה עליונה במצוות 31802 

ש "וכמ, וברית זו בקיום המצוות התחילה מהאבות, ו היום באנו עמו בבריתשתהיה חדשה וכאיל, בברית 31803 

כלומר החיבה הגדולה העולה על חביבות האדם שהיתה , א כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו אחריו"בא 31804 

 31805 .היא משום למען אשר יצוה, א"עד שבא א

ואברכך זה שאומרים , אברהם ל ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלהי"אמר ר, (ז"פסחים קי) ל"וזהו שאז 31806 

בך חותמין , ל והיה ברכה"ת, יכול יהיו חותמים בכולן, ואגדלה שמך זה שאומרים אלהי יעקב, אלהי יצחק 31807 

מ כלולות הן כל "מ, ל שאף כי עלו האבות במעלה זו אחר זו"בזה למדונו ז, כ"ואין חותמין בכולן ע 31808 

אלהי יצחק היא כלולה בואברכך והיא הברכה  כי מעלת, א"המעלות גם של יצחק וגם של יעקב במעלת א 31809 

, ולכן חתימת הברכה, א ואגדלה שמך"וגם מעלת אלהי יעקב היא מעלתו של א, שנתברך בה אברהם 31810 

כי גם , ואין חותמין אלא בו בלבד, א"היא מעלת א, ה עם ישראל עד סוף כל הדורות"מעלת המגן של הקב 31811 

 31812 .ית עם אברהם ברית עולם היאוכריתת בר, מעלת לישראל ברית עולם היא מעלתו

 31813 ש"וכמ, העבירות עצמן והעבירה על אי העמידה בברית, כן הוא גם בעבירות, וכשם שהוא בקיום המצות

פן יש , והיא העבירה עצמה, אלהינו´ פן יש בכם איש או אשה אשר לבבו פונה היום מעם ה (ט"דברים כ) 31814 

ובימים הבאים יוציא , שורש רע שיפרה וישגהל פן יש בכם "ן ז"הרמב´ פי, בכם שורש פרה ראש ולענה 31815 

, כי האב שורש והבן נצר משורשיו יפרה, וזה את אשר איננו פה עמנו היום, פרחים רעים ויצמיח מרורות 31816 

שהשורש אשר ממנו יצמחו הוא לפניו , והזכיר השורש לומר כי הוא יכול להביא באלה הדורות הבאים 31817 

 31818 .ל"והוא בא בברית ובאלה הזאת עכ, היום

ל פסל "ש רז"כמ, השורש שיצמח ממנו פירות רעות ראש ולענה, ל"ל ביאר עיקר זה יותר וז"א ז"והגר 31819 

אלא השורש שצמח ממנו האיש מיכה שעבד , והלא היו כמה מאות שנה ביניהם, מיכה עבר עם ישראל בים 31820 

 31821 וכמו שנסתלקה השכינה בעת שראה יעקב את אפרים שעתיד לפרות ממנו, הוא שעבר עמהם, הפסל

הוא זמרי בן סלוא הוא שלומיאל בן צורישדי הוא שאול בן  (ב"סנהדרין פ) וכן אמרו, ירבעם בן נבט 31822 

והוא על דרך גנאי לו , ו שזמרי יהיה נשמה אחת עם שלומיאל הצדיק בחיר ישראל"וח, הכנענית 31823 

נה וזהו שורש פורה ראש ולע, והיה החטא פורה מן השורש מן שאול בן הכנענית, ולמשפחתו ולשבטו 31824 

 31825 .ל"עכ



את ´ סלוח לו ומחה ה´ והיינו והיה בשומעו והתברך בלבבו לא יאבה ה, וממה ששקל הכתוב שניהם בשוה 31826 

לזה שיש בו שורש , עונשים איומים ונוראים, שמו והבדילו ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה 31827 

גם משה רבינו אינו רואה ש, שכיום הוא צדיק במעשיו כאחד מבני דורו של משה רבינו, פורה ראש ולענה 31828 

שגם , אשר יפרה וישגה בדורות הבאים, אלא שבעמקי לבבו יש בו שורש פורה ראש ולענה, בו שום פגם 31829 

 31830 .ללכת לעבוד את אלהי הגוים´ הוא עומד באותו האיום שעומד האיש אשר לבבו פונה היום מעם ה

י המצוה ושוה אליהן בעונש אלא חלק מחלק, למדים אנו כי ענין הברית במצות אינה רק מעלה בלבד 31831 

כן הוא צריך לירא ולפחד שלא , וכמו שהאדם חייב לירא ולפחד שלא יענש על העבירות עצמן, ושכר 31832 

אשר יפרה וישגה , והניח שישתרש בלבבו שורש פורה ראש ולענה, יענש על אי עומדו בברית לעולם 31833 

, מכוח השורש שבלבבו היום´ י הואפילו לאחר כמה מאות שנה יפנה מי מדורותיו מאחר, בדורות הבאים 31834 

שהשורש הטוב שקול הוא , וכן הוא ודאי גם במידה טובה מרובה, כבר בא היום בברית ובאלה הזאת 31835 

 31836 .לפי מה שיפרה וישגה בדורות הבאים אחריו, כמעשה הטוב שתחול עליו הברכה כבר היום

כמותו בכל התורה כולה גם  היאך יתכן באמת שיהיה עונש חמור כזה שלא מצינו, אולם עדיין יש לשאול 31837 

על מחשבה שבלב , והיינו הבדלה לרעה עד מחייה מתחת השמים, בקללות של בחוקותי ומשנה תורה 31838 

ואכן הענין מתבאר על פי , ואמנם הדבר צריך ביאור, והנה קרא הכתוב להאלות אלות הברית, בלבד 31839 

ורסמים אדם מודה בנסים מן הנסים הגדולים המפ, ל"בא וז´ ל בפ"ן ז"העיקר הגדול שכתבו הרמב 31840 

שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו , הנסתרים שהם יסוד התורה כולה 31841 

, אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, בין ברבים בין ביחיד, שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם 31842 

 31843 .ל"ואם יעבור עליהם יכריתנו עונשו בגזירת עליון עכ

שאין להם לישראל בעולמם טבע ומנהגו של , אינו אלא בישראל בלבד, עמוק זה בהנהגת העולם וענין 31844 

כשם שאתה הוה , ל"ש במאמרם ז"וכמ, אלא כל ההנהגה עמהם היא רק לפי הנהגתם בתורה, עולם כלל 31845 

ל ה עם ישראל וכ"שכמו שיש ברית בין הקב, ֵצא למדים0ולכשנעמיק עוד יותר ִנמ, עמי כך אני הוה עמך 31846 

כן יש ברית בין התורה , ת"וכמשנ, קיום התורה ומצותיה איחוד ומשולב בקיום הברית ושלא לעבור עליה 31847 

שאצל ישראל מקבלי התורה יהיה העולם משולב ומקושר בברית עם , ה ברית לעולם"שקבע הקב, והעולם 31848 

ברכה בכל אם בחקתי תלכו תחול ה, שכל הנהגת העולם תהיה רק על פי הנהגת ישראל בתורה, התורה 31849 

 31850 .הנהגת עניני העולם עמהם

ויתפרסמו הנסים הנסתרים בענין הרבים כאשר יבוא , ל שם"ן ז"ש הרמב"ואם לא תשמעו יקולל הכל וכמ 31851 

ואמרו על , ככה לארץ הזאת´ ש ואמרו הגוים על מה עשה ה"כמ, ביעודי התורה בענין הברכות והקללות 31852 

, ואמר בקיום, בעונשם´ לכל האומות שהוא מאת השיתפרסם הדבר , אלהי אבותם´ אשר עזבו את ברית ה 31853 

כי האלות , וזהו הפירוש של אלוה הברית, ל"נקרא עליך ויראו ממך עכ´ וראו כל עמי הארץ כי שם ה 31854 

שהעולם , ובאיחוד שבין התורה והעולם, בדרך שיתנהג העולם עם ישראל´ מקורן הוא בברית שכרת ה 31855 

 31856 .יה או העבירה עליהןיהיה מכוון בכל עניניו להתורה וקיום מצות

ואין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שיאמין , ל שהוא יסוד התורה כולה"ן ז"ועל עיקר זה כתב הרמב 31857 

והנסים תלוים הם ומתקיימים , אמונה זו שכל דברינו ומקרינו כולם נסים ואין בהם טבע ומנהגו של עולם 31858 

 31859 .ליהןוהם מתבטלים לפי מידת העבירה ע, לפי מידת קיומן של המצות

אין לו לפי , ובין זה אשר יש בו שורש פורה ראש ולענה, ולפיכך בין האיש הזה אשר לבבו פונה היום 31860 

שהרי במקום , עד שיתקן מעשיו או לבבו, חוקי הטבע שבאלות הברית שום מקום לתקוה ששלום יהיה לו 31861 

כ הלא אינו מאמין "וא, הוא מתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך, לירא ולפחד מזה 31862 

ואין הכל רק , וחושב בדעתו כי יש טבע ומנהגו של עולם, בהעיקר הגדול הזה של ברית התורה והעולם 31863 

ל נתקו מתורת משה רבינו וגזר עליו שאין לו חלק "ן ז"והרי הרמב, נסים התלויים בקיום התורה בלבד 31864 

 31865 .בה

ככל אלות הברית , שתרבץ בו כל האלהכ הרי אין פלא שהענישה אותו התורה בעונש מר ואיום כזה "וא 31866 

שהרי , על שאינו מאמין באלות הברית, ואין זה באמת אלא מידה כנגד מידה, הכתובה בספר התורה הזה 31867 

ואין לו חלק בתורת משה , ה עם ישראל"אינו מאמין בבריתו של הקב, מי שאינו מאמין באלות הברית 31868 

כ ישוב ויתקן לבבו "אא, ת שמו מתחת השמיםואין לו באמת תקוה אלא למחיי, רבינו דהא בהא תליא 31869 

 31870  .כ ומשנה תורה ברכות הברית"ואז במקום שתרבץ בו כל האלה ישיגוהו כל הברכות שבת, ומעשיו

 31871 .(ג"ק´ דליות יחזקאל עמ)

 31872 

 31873 מאמר תסח

 31874 אלהיך´ וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לה

 31875 .(´ז ט"כ)



´ נחמיה ור´ יוסי ור´ יהודא ור´ היו שם ר, ר כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה"ת, (7ג"ברכות ס) ´א בגמאית 31876 

יהודא ראש המדברים בכל ´ פתח ר, פתחו כולם בכבוד אכסניא ודרשו, אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי 31877 

שלא ´ ומה ארון ה ,ו"והלא דברים ק, ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה, מקום בכבוד תורה ודרש 31878 

תלמידי חכמים שהולכים , יצא אל אהל מועד´ אמרה תורה והיה כל מבקש ה, ב מיל"היה מרוחק אלא י 31879 

 31880 .כ"מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה עאכו

וכי אותו היום ניתנה , הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם, יהודא בכבוד תורה ודרש´ ועוד פתח ר 31881 

אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום , אותו יום סוף ארבעים שנה היה והלא, תורה לישראל 31882 

בא לידי ביטוי , הנה על אף שאין שיעור ואין ערוך לכבודה של תורה, כ"כיום שניתנה מהר סיני ע, ויום 31883 

 31884 .יהודא כל כבודה של תורה´ בשתי אימרות הללו של ר

שכל מי שמבקש תורה ונוסע מעיר , בקש אחריהיהודא במעלת המ´ פתח ר, פתיחה ראשונה בכבוד תורה 31885 

ו ממי שיצא אל אוהל מועד ממחנה "ק, ´הרי זה מוכר בתואר מבקש ה, לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה 31886 

ואין לך כבוד תורה גדול , גדולה שבכולן היא מעלת המבקש, מכל המעלות שחונן בהם בן ישיבה, ישראל 31887 

 31888 .´נקרא מבקש ה שנראה גודל ערך המבקש תורה שהוא, מזה

חביבה , איך נראית התורה על לומדיה כחדשה ולא כישנה, יהודא בגילוי מופלא´ ופתיחה שניה פתח ר 31889 

תורה זו שחביבה על לומדיה אינה תורה שקיבלוה , תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה מהר סיני 31890 

שכל העוסק בתורה דומה לו , עםש היום הזה נהיית ל"כמ, אלא זו שקיבלו זה עתה מהר סיני, אי פעם 31891 

 31892 .אך זה כבוד לתורה שאין למעלה הימנו, כאילו קיבלה עכשיו

תדע שהרי אדם קורא , חייא איש כפר עכו´ תנחום בריה דר´ אמר ר, תנחום שם´ וראיה לכך מביא ר 31893 

כלומר אף , דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם, וערב אחד אינו קורא, קריאת שמע שחרית וערבית 31894 

דומה כמי שלא , פ כן אם ערב אחד לא קרא"אע, ואף אותו יום בשחרית קרא, ש כל ימיו"ה שקרא קריז 31895 

ואינה המשך של קבלת עול , ש הרי זו קבלת עול מלכות שמים מחדש"שכל פעם שקורא קרי, קרא מעולם 31896 

זה כל שעה שעוסק בה הרי , ואף בלימוד התורה כן, ש היא"פ שאותה קרי"אע, מלכות שמים דאתמול 31897 

 31898 .ואף שבאותה תורה ממש הוא עוסק, ואינה התורה של אתמול כלל, מקבלה מחדש

כאשר טבע האדם לקוץ בדבר , והוי שותה בצמא את דבריהם, ל"וז (ו"אבות פ) ´כתב החסיד יעבץ בפי 31899 

אלא הוי שותה בצמא את , אמר התנא שאל יאמר האדם כבר שמעתי דבר זה פעמים רבות, בהתמדתו 31900 

וצמאון הוא , כאן נתבאר שחיוב לימוד התורה הוא ללמוד בצמאון, ל"שמעם מעולם עכ כאילו לא, דבריהם 31901 

אף אם ילמוד אין זה , ואם תחסר לו הרגשת החידוש, להרגיש תמיד כאילו פעם ראשונה שומע דבר זה 31902 

אלא תנאי ועיקר , נמצא שאין מעלת המבקש מעלה בעלמא, ו יגיע לכלל לקוץ בדבר"וח, לימוד בצמא 31903 

 31904 .וד התורהבעצם לימ

הוא משום , ל חביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה מהר סיני"ומעתה מה שאמרו ז 31905 

וכאילו ניתנה היום מהר , ולומדים אותה בצמא כאילו לא שמעוה מעולם, ´שלומדיה באמת הם מבקשי ה 31906 

ש תורה מבקש המבק, יהודא בכבוד תורה משולבות אחת בחברתה´ הרי לנו שתי פתיחות שפתח ר, סיני 31907 

וכדכתיב היום הזה נהיית , כי הוא הלומד את התורה כפי שצריך ללומדה, וגדולה מעלתו עד מאד, נקרא´ ה 31908 

 31909 .לראותה כחדשה ממש כאילו היום ניתנה, לעם

אם זו יראה , יסוד זה של חידוש ושתיה בצמא חופף את כל התורה כולה על כל חלקיה פרטיה ומצוותיה 31910 

ישרים משמחי לב הלומד תורה ומרגיש ´ אמר הכתוב פקודי ה, לכות שמיםואם תורה או קבלת עול מ 31911 

אבל מדבר ישן וידוע מכבר אין שמחה בלבו של , כמקבלה עתה מפי הגבורה לבו מתמלא שמחה, חידושה 31912 

 31913 .אדם

ש מדברי "כמ, אלא היא העצה להינצל מחבלי היצר, י התורה אינה מעלה לתורה בלבד"ושמחת הלב שע 31914 

הספורנו ´ ופי, ותקע כף ירך יעקב, על הכתוב וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו (ה"ל בראשית) הספורנו 31915 

ויגע בכף ירכו הודיעו החטא העתיד של מדריכי , במחשבה ובדיבור´ כי לא יכול לו מרוב דבקותו תמיד בה 31916 

ער יעקב והיינו כיון שנצט, ומיד ותקע כף ירך יעקב, (כלומר הדבקות) ובדאגו מזה נפסק הדיבור, עמו 31917 

שאין שכינה שורה אלא מתוך , מיד נפסקה דבקותו, אבינו ממיעוט כבוד שמים של הדורות העתידין 31918 

 31919 .שמחה

שבזמן שהיה , למה נקרא לפעמים יעקב ולפעמים ישראל, כתב בטעם הדבר (ויחי´ ריש פ) אור החיים 31920 

ער ובדאגה נקרא וכשהיה בצ, ת נשמה עליונה במעלה שם זה"כי ציוה השי, שרוי בשמחה נקרא ישראל 31921 

דכתיב ויגד ליעקב הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק , ובאותה פרשה גופה רמיזה העצה לכך, ש"יעקב יעו 31922 

הרי , י ההתחזקות נתעלה שמו לישראל"וע, והיינו כשהיה חולה ושרוי בצער נקרא יעקב, ישראל 31923 

וזה סוד נועם , ההשההתחזקות להיות שרוי בשמחה היא העצה לכל אדם להתעלות במדרגה היותר גבו 31924 



במה דברים אמורים במי שזכה ללמוד , שאינם נשכחים מן האדם לעולם, החיים של שנות הלימוד בישיבה 31925 

 31926 .ובמי שזכה לקבלת התורה בעת לימודו, מתוך שמחת הלב

כי , ל הוי שותה בצמא את דבריהם"כאומרם ז, בצמא´ והדרך לזכות לשמחת הלב היא ללמוד פקודי ה 31927 

ורק השותה בצמא זוכה לחידושה של תורה , אצלו תמיד מצב מלומדה ולבו רחק, עולםהשבע אינו שמח ל 31928 

וכן , יהושע זכה להיות מנהיג על ישראל מפני האמור עליו ויהושע בן נון לא ימיש מתוך האהל, ולשמחתה 31929 

 31930  .והיא בקשת החכמה והשלמות, הספורנו מוכן לקבל אור פני מלך חיים´ ופי, איש אשר רוח בו

 31931 .(´א´ א מא"מוסר חשיחות )

 31932 

 31933 מאמר תסט

. אלהיך´ וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לה 31934 

 31935 .(´ז ט"דברים כ) ...אלהיך´ ושמעת בקול ה

תשמע בקולו , כשתצייר זה ותבין, אלהיך´ ושמעת בקול ה, ספורנו הסכת צייר במחשבתך ושמע והתבונן 31936 

עד שנשמע , כ אל לבנו"מלמדנו הספורנו כי כוח הציור הוא הכוח המסוגל לקרב ענין ככאן , בלי ספק 31937 

איך , כשהוא מתאר את החסיד שלנו, וראוי לצרף דברי הספורנו אל מה שכתב הכוזרי, בלי ספק´ בקול ה 31938 

, ובתוך תיאור בהנהגת כל כוחות נפשו הוא כותב, הוא שולט על כל כוחותיו בצדק כמלך הגון במדינתו 31939 

, לדמות אליו הענין האלהי המבוקש, ומצוה המדמה להמציא ההדור שבצורות הנמצאות אצלו בעזר הזכרון 31940 

וכמו משכן משה וסדר העבודה וחול הכבוד בבית , כמו מעמד הר סיני ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה 31941 

 31942 .(´ה´ כוזרי ג) המקדש

לנו ציורים בהירים וחיים ממעמד הר סיני שהוא יכול להמציא , הרי זוהי סגולתו החיובית של כוח הדמיון 31943 

כיצד יצאו , ידוע כי גדולי העבודה המוסרית קבעו לעצמם זמן לצייר לפני עיניהם, וכן מיציאת מצרים ועוד 31944 

ה נושא על שכמו את "ומרע, ה ואהרן מנהיגים את צבאות השם"מרע, ממצרים ועמוד אש הולך לפניהם 31945 

כל אחד מוקף עדר של תשעים חמורים עמוסים מביזת , אחריהם וכל ששים ריבוא הולכים, ארונו של יוסף 31946 

על דרך זה ציירו לעצמם את עשרת המכות ואת קריעת , וכולם הולכים בגבורה גבוהה ומפורסמת, מצרים 31947 

 31948 .ים סוף

ליל הסדר וכל , הזמן המסוגל לעבודת ציור זו הוא בשבועות שבהם קוראים פרשת שמות וארא בא ובשלח 31949 

בחגים מסייעים לנו מעשי המצוות המכוונות להמחיש לנו את יציאת מצרים , וכותחג המצות ובחג הס 31950 

ועם כל זה ראו העובדים , מ"בתפילה אנו מאריכים בברכות קריאת שמע בזכרון יצי, וההליכה במדבר 31951 

מסתמא לא פחות , לקבוע זמן מיוחד להמחיש להם את יציאת מצרים בציורים חיים, הגדולים צורך לעצמם 31952 

ענין זה מתפרש בפרשת העקודים וברודים , השפעת הציורים החיים על האדם עצומה היא, מרבע שעה 31953 

 31954 .ה ברהטים"ובמקלות שהציג יעקב אע

והר , שעלינו לעשות לעצמנו ציורים ממנו בכל הדורות, במעמד הר סיני מרמזת התורה בעצמה על כך 31955 

י הכבשן "רש, ויחרד כל ההר מאד ויעל עשנו כעשן הכבשן, באש´ סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה 31956 

לסבר את האוזן מה ? ל כבשן"ומה ת, ל בוער באש עד לב השמים"ת, יכול ככבשן זה ולא יותר, של סיד 31957 

נתנה לנו התורה עצמה ציור שיכול , (חמישי, יתרו) נותן לבריות סימן הניכר להם, שהיא יכולה לשמוע 31958 

 31959 .להמחיש לנו איך היה נראה מעמד הר סיני

תורה מן השמים , אמונתו בתורה מן השמים רופפת, שאם אין לאדם שום ציור ממעמד הר סינייש לדעת  31960 

וכל עוד שאין לאדם , אלא התקרבות של בורא העולם אל עולמו כאן, אינו כלל מופשט בסמכות התורה 31961 

י ולא אילו קרבנו לפני הר סינ, אינו יכול להבין ולהשיג משמעות הענין של תורה מן השמים, ציור חי מזה 31962 

 31963 ?כי מהו מעמד הר סיני בלי תורה, ותמוה הוא, נתן לנו את התורה דיינו אנו אומרים בהגדה של פסח

ואמר , (.ב"ברכות כ) אולם בלימוד תורה יש דין שצריך להיות באימה ביראה ובזיע כמו שהיה בסיני 31964 

היתה , רב כשנהאילו היה אדם ממציא בקבוק תרמוס המחזיק את החום במשך זמן , ע על זה"ר נ"אדמו 31965 

ה "והנה הקב, ותרמוס המחזיק החום במשך שנים רבות אין לשער גודל המצאה כזו, זאת המצאה נפלאה 31966 

מיד , וזוהי התורה, כל האימה יראה רתת וזיע של מעמד הר סיני, ברא תרמוס המחזיק את כל החום 31967 

ית הוא מעמד הר סיני התכל, ואין הכי נמי, הוא מרגיש כל החום של המעמד ההוא´ כשאדם פותח דף גמ 31968 

 31969 .וזאת היא כל התכלית בלימוד התורה, ותורה צריכים ללמוד מעמד הר סיני דיג, עצמו

וצריכים להיות , ואסור לנו לשכוח מעמד הר סיני, הרי אנו חייבים לראות עצמנו כאילו יצאנו ממצרים 31970 

ור חי מיציאת מצרים וממתן עלינו איפוא לקבל צי, ואין אלו מילי דחסידותא, עינינו ולבנו שם כל הימים 31971 

סוף פרשת משפטים ופרשת , יש ללמוד היטב פרשת יתרו, והתועלת הצומחת מזה היא עצומה, תורה 31972 

וישתדל לצייר לעצמו את המעמד עד , כ יתבונן במעמד הר סיני כל יום"אח, ואתחנן משני עד סוף חמישי 31973 



עלי שור )  .שיש לו קנין בזהוימשיך בזה כמה שבועות עד שירגיש , שתהיה לו תמונה חיה ממנו 31974 

 31975 .(ב"ח

@ 31976 

 31977 מאמר תע

 31978 מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן´ ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת ה

 31979 .(ו"ז ט"דברים כ)

והפילוסופים היונים וההולכים , ז בזמנם"כגון עובדי ע, תמיד היו בעולם שיטות שהתנגדו לתורה הקדושה 31980 

בזמננו אנו , אבל לא השתמשו בתורה לשם טעיותיהם, לתורה באופן עקרוניהם התנגדו , בעקבותיהם 31981 

כגון , שכופרים משתמשים בקדושה עצמה כדי לבסס את כפירתם, עדים לתופעה מוזרה שלא היתה מעולם 31982 

ואותם המתאחזים במושגים קדושים כגון ארץ ישראל ולשון , אותם הפוקרים מתוך המקרא עצמו כביכול 31983 

 31984 ?ין באה זאת לנו בדורנומא, הקודש וכדומה

עיקר , ואודיעך בזה סוד גדול, ל שם"ל בספר אדיר במרום וז"ל ז"יש בדבר זה סוד היוצא מתוך דברי רמח 31985 

והוא סוד מה , ל אמרו אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך"כי רז, התלמוד הוא המעשה 31986 

עיקר תיקון האורות אלא בהתפשטותם וכל זה הוא כי אין , שאמרו גם כן שהבטלה מביאה לידי שיעמום 31987 

שאז הקדושה , במעשיו´ ישמח ה, בהיות האורות מתדבקין ונמשכין ומגיעין למטה בסוד המעשה, לפעול 31988 

 31989 .א מתגרשת ומתרחקת"היא השולטת והס

ולא נמצא , אך אם בני אדם חוטאים גורמים שהאורות יהיו בטלים בלא פעולה, וזאת הכונה התכליתית 31990 

א מתחזקת לשלוט "ואז הס, והוא בטל בלא מעשה ואינו מגיע אל המקבלים, אור התורה ´באורות אלא בחי 31991 

כי בטלות האורות , לכן הבטלה מביאה לידי שיעמום, ושליטתה מן הבטלה של האורות העליונים, למטה 31992 

שאז התיקון , כ התורה צריך שתהיה על מנת לעשות"וע, א שהיא השעמום"היא הנותנת מקום שליטה לס 31993 

 31994 .ראוינמצא כ

עליו נאמר ארור האיש אשר יעשה , שהלומד שלא על מנת לעשות אלא לשם גאווה וכדומה, וכתב שם עוד 31995 

רוצה  (מ"הס)א  והו, פסל ומסכה (!התורה אשר למד)א  כי אז נקרא הדבר ההו, פסל ומסכה ושם בסתר 31996 

שיושב בסתר  בסתרו של עולם, וזהו ושם בסתר, וזה קלקול גדול רחמנא ליצלן, ו להתאחז ביסוד"ח 31997 

 31998 .עליון

א והקליפות יונקים את חיותם מניצוצות הקדושה שנפלו "כי הס, וזהו כעין מה שכתבו בספרים הקדושים 31999 

כי הרי גם , וענין זה אנו רואים בחוש ממש, מן התורה והמצוות שאנו עושים עם פגמים גדולים, לרשותם 32000 

אבל לא השתמשו בתורה עצמה , הלפני דורות הרבה היתה אפיקורסות בעולם בניגוד לתורה הקדוש 32001 

, אבל בדורות האחרונים פתאום עמדו זייפנים גסים וחצופים עד מאד, בעקמומיות שכלם לשם הכפירה 32002 

הם יורדים , י מדותיהם ותאוותיהם"ובשכלם המתעקם ממש ע, לבקר כביכול את המקרא וכל התורה כולה 32003 

 32004 .אוותם הנשחתהעל מנת להתפקר בה כרצון ת, אל חיצון חיצוניותה של התורה

אלא שהרפיון ? הרי בלאו הכי הם אומרים שאין מאמינים בה? מה להם ולתורה? איך נהיה הדבר הזה 32005 

ובאופן זה , א השיגה אחיזה באור התורה עצמה"גרם שהס, בלימוד תורה למעשה בדורות האחרונים 32006 

אבל ! י לאותה בושהאו, גרמנו שתיזון הכפירה מהתורה עצמה, ל"י הבטלה כנ"וע, זורעת כפירה והשחתה 32007 

א לשלוט בניצוצות הקדושה של "לא היתה הרשות לס, כשהיתה הקדושה בתוקפה ולמדו תורה לשם שמים 32008 

 32009 .התורה עצמה

ובימי יוסי בן יועזר היתה המחלוקת , במשך הדורות שלמדו הרבה תורה לשמה גם כן היה רפיון לפי ערכם 32010 

א "אבל רשות לס, ונות כוזבות כתוספת לתורהוזה גרם להתפתחות אמ, (.ז"חגיגה ט) הראשונה בישראל 32011 

סוטה ) ש"יהושע בן פרחיה שיצא לתרבות רעה ימ´ לסלף את התורה עצמה לא היתה עד תלמידו של ר 32012 

 32013 .ז בתורה כלל"כי עד הדור ההוא לא השתמשו עובדי ע, (.ז"מ

גת הרוחניות ומידתה בירור הש, הנה מעלתה שהיא כנגד ארץ ישראל דלעילא, וכן גם בענין ארץ ישראל 32014 

והשפעת הקדושה בה , ´ועל ידה אפשר לאחוז בלשמה הגמור בעבודתו ית, אלהיך בה´ ש אשר עיני ה"כמ 32015 

 32016 ל במדרש"ואמרו ז, ל כמי שאין לו אלוה"וזוהי בחינת כל הדר בחו, שונה לגמרי מאשר בחוץ לארץ

היינו שאם היה  ,בטל סלח נא, ה למשה אם אעברה נא אתה מבקש לקיים"שהשיב הקב, (´י´ ר ז"דב) 32017 

כי , היו מתעלים למדרגה אשר בה כבר לא שייכת הסליחה שהיתה במדבר, ה נכנס לארץ ישראל"משרע 32018 

עדיין תקטרג במדרגת ארץ , אפילו נקודה קטנה של פגם שבחוץ לארץ היא מכופרת, לערך המדרגה ההיא 32019 

 32020 .ישראל

חו ארץ ישראל דלמטה בלי של ר לק"והנה בדורנו זה בעוה, עד כדי כך מגיעה קדושתה של ארץ ישראל 32021 

א "כי תפסה הס? ז"מה הגיע אלינו עי, והסתפקו לעת עתה בשאיפה לארץ ישראל חילונית, מעלה כלל 32022 



אלא גם משתמשים בענין , ולא רק שעושים מזה ענין חילוני, בחביבות ארץ ישראל שבלבם של ישראל 32023 

 32024 .רהואחריות נוראה בזה עלינו לומדי התו, ארץ ישראל לשם אפיקורסות

את , ל שם"י ז"ופירש, אלה ומארצו יצאו´ באמור להם עם ה, ´היכי דמי חילול ה (.ו"יומא פ) ל"אמרו חז 32025 

אלה ולא ´ ראו עם ה, באמור עליהם האומות שגלו ביניהם, ויחללו את שם קדשי, ´זו קרא הכתוב חילול ה 32026 

לימוד לחוטא ותיקון  והרי העונשים, נמצא שם שמים מתחלל וכבודו מתמעט, יכול להצילם שלא יגלו 32027 

א מצליחה לכבוש גם "הס, י חטא"מכל מקום מכיון שלימוד זה נגרם ע, ובאים מצד הקדושה ממש, לחטא 32028 

על החוטא שגרם לעונש שנאחזין בו ? והאחריות על מי, ´את נקודות תיקון הללו ועושה מהן חילול ה 32029 

 32030 .´הקליפות להשתמש בו לחילול ה

מוטלת על לומדי התורה המתרשלים , צוצות הקדושה בתוך הקליפותהאחריות עבור תוצאות גלותן של ני 32031 

, ל"ש הרמח"ומבטלים בזה את אורות הקדושה מהשפעתם האמיתית כמ, להביא את תורתם לידי מעשה 32032 

וגורמת שיעמום דהיינו , א המחללת את שם שמים על ידם"ועל ידי זה מוסרים את האורות ההם ביד הס 32033 

 32034 !ואיום נורא, בלבול ותמהון הלב בעולם

´ דהיינו ישמח ה, (ל"כ הרמח"כמש) שתורתנו תהא לשם הכונה התכליתית, והתיקון גם הוא בידינו 32035 

בחינת השבה אל , שימשכו אורות התורה ויתפשטו למטה לתוך תת ההכרה שלנו, במעשיו מעשיו דייקא 32036 

א קורא ושונה שיה, (.ו"יומא פ) שם´ כמובא בגמ, ואז באים אל תכליתם ומביאים לידי מעשה ממש, הלב 32037 

, מה הבריות אומרות עליו, ויהא משאו ומתנו באמונה ודיבורו בנחת עם הבריות, ומשמש תלמידי חכמים 32038 

ובזה , ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר, אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה 32039 

ומתקיים בו שם שמים  ,א מתגרשת ומתרחקת"והס, גדול ומביא את הקדושה לידי שליטה´ עושה קידוש ה 32040 

 32041 .(11ד "מכתב מאליהו ח)  .ובזה מתקיימת תכלית הבריאה, מתאהב על ידיך

 32042 

 32043 מאמר תעא

 32044 .(ו"ז כ"דברים כ) ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן

פור ואם יכ, ן שכל אחד מישראל מחוייב לקבל את כל מצוות התורה ללא יוצא מן הכלל"פירש הרמב 32045 

ומדמה הענין לעבד שאומר לרבו , (´ה´ ת א"שע) וכן דעת רבינו יונה, באחת מהן הרי הוא בארור זה 32046 

שזה נחשב לפורק עול אדונו מעליו ונקרא מומר לדבר , שמוכן לעשות רצונו בכל דבר חוץ מדבר אחד 32047 

ה ביד דקאי על בית המלך והנשיאות שבידם להקים את התור, ן מהירושלמי"עוד מביא הרמב, אחד 32048 

והיה יכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותה , ואפילו היה צדיק גמור במעשיו, המבטלים אותה 32049 

ומסיים , ואיתא שם דיאשיהו המלך קרע את בגדיו בקוראו מקרא זה ואמר עלי להקים, הרי זה ארור 32050 

 32051 .ן שפירוש הירושלמי קרוב לפירושו"הרמב

והירושלמי מוסיף שלא רק על , צמו כל התורה בשלמותהן חייב אדם לקבל על ע"והנה לפירוש הרמב 32052 

מתבאר  (ח"י´ שער ג) ברם בדברי רבינו יונה, אלא לחזק את התורה גם בידי אחרים, עצמו עליו לקבלה 32053 

והפועל , ודע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל עבודת אדוניו, ל"הענין על נכון וז 32054 

, ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים, גיח על מלאכת חבריוהנאמן יהיה מהיר במלאכתו ויש 32055 

על כן , כי חפצו ורצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו בלא רמיה, ויזהירם ויודיעם את המעשה אשר יעשון 32056 

 32057 .ל"יחזיק ידי עושי המלאכה עכ

תו לראות שיעשה אלא אחראי הוא לפי יכול, נמצינו למדים שלא רק מוטל על היחיד לצאת ידי חובתו הוא 32058 

ומונה אותה יחד , קורא לענין זה קנאה לכבוד שמים (ט"י פרק י"מס) ובספר, י אחרים"מלאכת שמים גם ע 32059 

וזה פשוט מי שאוהב , ל"וכתב שם וז, כשלושה ענפים של מידת האהבה´ עם השמחה והדבקות בעבודת ה 32060 

גם מי , ובודאי שיצא לעזרתואי אפשר לו לסבול שיראה מכים את חבירו או מחרפים אותו , את חבירו 32061 

 32062 .ו ושיעברו על מצוותיו"לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו ח´ שאוהב שמו ית

כי אותם שמהללים , עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם (ח"משלי כ) והוא מה שאמר שלמה 32063 

אך שומריה , ו"חלל חהנה הם עוזבי התורה ומניחים אותה שתת, רשע ברשעתו ולא יוכיחו על פניו מומו 32064 

ל "ומביא שם כמה הפליגו חז, ל"לא יוכלו להתאפק ולהחריש עכ, המתחזקים להחזיקה ודאי שיתגרו בם 32065 

 32066 .שהוא נתפס בעוון החוטאים בעצמו, במי שיש בידו למחות ואינו מוחה

ללימוד המוסר , אי לזאת כמה גדול החיוב לעורר את הרבים אל המלחמה החזקה היא מלחמת היצר 32067 

אינה אלא מצות אנשים , באשר כל התורה והעבודה בלי יראה, דת היראה שהיא יסוד כל התורהועבו 32068 

כל שאין יראתו מרובה מחכמתו אין חכמתו  (´אבות ג) ל"כמאמר חז, י רוח קלה"מלומדה הנהדפת ע 32069 

מחוייב לצאת חוצץ להקים את דברי , ובודאי שכל שיש לאל ידו להשפיע בזה על אחרים, מתקיימת 32070 

וכל שכן בדורות הללו אשר אזלה תמה היראה החושית , כמו יאשיהו בשעתו שאמר אני אקים ,התורה 32071 



ל שמלפנים כל איש אחזו פלצות לשמוע את קריאת "י סלנטר זצ"כמו שהעיד הגר, שהיתה בדורות קודמים 32072 

 32073 .ואילו היום אפס כל רגש נכון, אלול

וידוע שאבות העולם , (ד"ר כ"תנדבא)ב  קוהנה חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אברהם יצחק ויע 32074 

הוא הדין אצלנו שומה עלינו , ש ואת הנפש אשר עשו בחרן"כמ, קרבו את הבריות תחת כנפי השכינה 32075 

הן מבחינת כמות המצוות והן מבחינת , ולקרב את אלה שנתרחקו ממקור מחצבתם, לחזק ברכים כושלות 32076 

שבודאי אי אפשר לנו בשום אופן להדמות לשלמות  שאף, ל הכוונה במאמר זה"וכבר ביאר הסבא ז, איכות 32077 

 32078 .בכל זאת עלינו ללכת בעקבותיהם במה שנוגע למעשה החיצון של המצוות, שהיתה במעשי האבות

ויתכן שתמונה , יש והתמונה מראה רק חלק מהגוף ויש שמראה גוף שלם, והדמיון לתמונה של אדם 32079 

וכן הדבר לעינינו שעלינו לעסוק בכל מיני , פיןקטנטונת תהיה בה צורה שלמה של האדם אלא בזעיר אנ 32080 

ואילו אצלנו קטנה , ואף שאצלם מכלול מעשיהם היווה תמונה שלמה גדולה ובהירה, פעולות כמו האבות 32081 

שלכל הפחות יהיה לנו שייכות עם , מ אין לנו לפטור עצמנו מאף חלק של התורה שקבלנו"מ, ולא ברורה 32082 

 32083 .הכל

בהתאסף ראשי עם , ל"וז (ח"קס´ שער ג) ש רבינו יונה"כמ, על הרביםכ "כל זה נאמר על היחיד ועאכו 32084 

יתגדל ´ הנה הם מקדישים את ה, ומסכימים הסכמות להעמיד להם מצוות, ´ית´ וקהלות הקדש לעבוד את ה 32085 

ובזה מקימים , כ"ע (ג"דברים ל) ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל´ שנא, ויתקדש 32086 

עד שהפורש את עצמו מלבוא בסודם נחשב לדעת רבינו יונה פורש מדרכי ציבור , כ"כהם עולה של תורה  32087 

 32088 .(ת שם"שע) ´משום שהוא כמקטרג על הסכמת עבודת ה, ב"ואין לו חלק לעוה

יסדו בשעתו את אגודת ישראל לשם חיזוק הדת בראותם שהשעה , והנה רבותינו הגאונים מדור הקודם 32089 

 32090 יפה שנתקיים בהם ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היוםוכבר ראינו כמה כוחם , צריכה לכך

אבל בסוף , א שהצדיקים התחלתם היא מצומצמת כמו אורח צר ואפל"כמו שפירש הגר, (´משלי ד) 32091 

, בהתחלה היו רק מעטים בכמות ולא היה חסר מפקפקים ומלעיגים, מתקיים בהם הולך ואור עד נכון היום 32092 

ס דחדש אסור מן "ומרגלא מפומא דמרן החת, ואף שהיה בזה צעד חדש, וראבל בסוף צדקתם יצא לא 32093 

אם שמעת בישן תשמע , ל על הפסוק והיה אם שמוע תשמעו"ברם יש היתר על פי מה שאמרו חז, התורה 32094 

 32095 .(7ו"סוכה מ) בחדש

היו חרדים להזהר ולדקדק על הישנות במסירות נפש , אותם הגאונים וצדיקים שחידשו את הרעיון הזה 32096 

ולהם ראוי והגון , ד הן בנוגע להנהגתם הפרטית והן בהנהגת הציבור"ולא חסרו כקוצו של יו, משמ 32097 

ואף , וכעין זה מצינו בחזקיהו המלך שכתת נחש הנחושת, להשמיע חדשות לתיקון וביצור התורה והמצוות 32098 

 32099  .(´לין זחו) ל מקום הניחו לו אבותיו להתגדר"אמרו חז, שהיו צדיקים לפניו שלא נקטו פעולה בזה

 32100 .(המוסר והדעת)

 32101 

 32102 מאמר תעב

 32103 .(ו"ז כ"דברים כ) ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן

דארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם הוא קבלת אלה , ל שביאר"ן ז"עיין ברמב 32104 

והעובר עליהן , אותן יהיה לו שכר וטובהויאמין שהעושה , שיודה במצות בלבו ויהיו בעיניו אמת, ושבועה 32105 

אבל אם עבר על אחת מהן , הנה הוא ארור, ואם יכפור באחת מהן או תהיה בעיניו בטלה לעולם, יענש 32106 

כי לא אמר הכתוב , אינו בחרם הזה, או שלא עשה סוכה ולולב לעצלה, כגון שאכל חזיר ושקץ לתאותו 32107 

 32108 .והנה הוא חרם המורדים והכופרים, יקים אלא אמר אשר לא, שלא יעשה את דברי התורה הזאת

אמר רב יהודה על הדבר הזה קרע יאשיהו , ובירושלמי סוטה ראיתי אשר לא יקים וכי יש תורה נופלת 32109 

למד ולימד ושמר ועשה והיה סיפק בידו להחזיק , תנחום בר חייא´ אמר רבי אסי בשם ר, ואמר עלי להקים 32110 

שבידם להקים את התורה ביד , ה הזאת בית המלך והנשיאיםודרשו בהקמ, ולא החזיק הרי זה בכלל ארור 32111 

והיה יכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים , ואפילו היה הוא צדיק גמור במעשיו, המבטלים אותה 32112 

 32113 .ל"וזה קרוב לענין שפירשנו עכ, אותה הרי זה ארור

מור שלמד ולימד ושמר שמברר ענין של צדיק ג, נגעה בלבבו´ ן מבהילים לכל מי שיראת ה"ודברי הרמב 32114 

כענין החרם על , הרי זה ענין לעמוד בארור, ורק שלא החזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותה, ועשה 32115 

, שהוא גרוע מאוכל מאכלות אסורות לתאותו, או תהיה בעיניו בטלה לעולם, המורדים והכופרים בלבן 32116 

לומדים , ו עלינו שצדיקים אנחנוהלא אפילו אם כל העולם יאמר, ומזה נראה שאין אתנו יודע עד מה 32117 

כ "וא? אבל הכי מתאמצים אנחנו להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותה, ומלמדים שומרים ועושים 32118 

 32119 .ו הננו מוטלים בחרם ובארור"הלא ח

כ נגע הדבר "ז כ"ובכ, כמו שנגע ליאשיה שהתורה העידה עליו שהיה צדיק? הכי נגע הדבר הזה ללבנו 32120 

והיינו שהצטער על , המלך שמצוה עליו מלך ביופיו תחזינה עיניך קרע בגדיו, וללבו עד שקרע בגדי 32121 



כל חכם מישראל שיש , ש בתנא דבי אליהו"והוא כענין מ, י אחרים"אף שמתבטלת ע, ביטולה של תורה 32122 

אם האדם הוא באדישות על מצב , (ט"י פי"מס) ה כל ימיו"מתאנח על כבודו של הקב, ת לאמיתו"בו ד 32123 

כי אם היה , ו ואין דבר"שיתכן שתהיה בטלה ח, הלא הוא כחסרון באמונה אמיתית, ורהביטולה של ת 32124 

, ובלי זה לא יתכן קיום העולם, שתקומת התורה הוא דבר מוכרח וקיום עולמי, בעיניו חוזק האמונה הלזה 32125 

 32126 .ל כל מי שבידו למחות נתפס"ש ז"וכמ, בודאי היה מצטער והיה מזדעזע לומר עלי להקים לפי כוחי

, אין אנו יודעים מאין להתחיל, ואהה למבוכה כמה היא רבה וכמה כוללת, הננו עומדים כבר בחצי אלול 32127 

הוא לדבר בפני בני ישיבה בני עליה יראים ושלמים , שהדברים הקשים אצלו, ל היה אומר"ס זצ"מרן הגרי 32128 

מההכרח , ובהב רחוקים מתורה ויראה כדי להחזירם לתש"כי לדבר בפני בע, ב שונים"וגם בפני בע 32129 

וכמו שעשה בהיותו בארץ אשכנז שעלה בידו לעשות ממחללי , להתגלגל עמהם ולהתחיל מבחינת קלות 32130 

ותחילת דרשותיו היה לפעול אצלם שימנעו עצמם מלחלל שבת , שבת בפרהסיא לבעלי תשובה גמורים 32131 

 32132 .בעשיית מלאכות דאורייתא

ל "והלא כה דברי רבינו יונה זצ, ל"רם רחח הוא צעד של ריפו"מובן מאליו שדרשה כזו לדרוש בפני ת 32133 

את פושעים נמנה , אבל מי שאינו מקבל על נפשו להשמר מחטא ידוע אף שהוא מעבירות הקלות, ת"בשע 32134 

ח ובסוג "באמת כהיום הננו בעצמנו בסוג של ת, ל"ל מומר לדבר אחד עכ"וקראוהו חז, וגדול עוונו מנשוא 32135 

וכדוגמא , יסודות כאלו שהם דברים העומדים ברומו של עולםמצד אחד עלינו לתבוע עצמנו על , ב"של בע 32136 

עד שיצטער , ו בטלה בעיניו"ולא תהיה ח, ל שהתורה מחייבת להאדם שיאמין בכל התורה"ן ז"של הרמב 32137 

 32138 .ולצאת ברוח גבורה עלי להקים, י זולתו"ע´ ויתאנח על ביטולה של תורה אפי

שזהו , שמלפנים השומע אחזו פלצות, ט"ן הבעלוכן אם נתבונן בעומדנו זה פחות משבועים ליום הדי 32139 

ש שמוסיף והולך "ועי, ´הוא ראשית מצעדינו לעבודתו ית, מתוצאות האמונה המרחפת שאלהים שופט הוא 32140 

ס מתמרמר ומתאנח על הסתתרות "והנה הגרי, שלדאבון לבנו הכוח הכללי הזה מסתתר בנו, להתמרמר 32141 

אולם בהרגשת האדם , בנוגע להרגשת האדם בכל השנהזה , הכוח הכללי של האמונה שאלהים שופט הוא 32142 

האמונה של ימי הדין , מלפנים השומע אחזו פלצות מקול הקורא קדוש אלול, ל"בימי אלול כותב מרן ז 32143 

וקטן וגדול היו שווים , האמונה שביום הזה על המדינות בו יאמר היה מאומת אצל הכל, ה נכתבין"שבר 32144 

 32145 .לגשת בלב נשבר ונדכא

תורה שלמה , האם אין זה בבחינת תורה נופלת, ר גם הרגשת הימים הנוראים נתרופפת"עוהאבל כהיום ב 32146 

האם אין חובה בזה לומר , ו להשתכח ולהתבטל"עומדת ח, ולהפוך אנשים לבעלי תשובה, להחזיר למוטב 32147 

ה דלכאור, הסבא היה רגיל לומר על הענין של חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי? עלי להקים 32148 

יש צילום רק חלק מצורת אדם או חלק , ל דיש צילומים שונים"אמנם כוונת חז, הוא חוצפה וגסות רוח 32149 

פ "אבל עכ, צילום כזה אף כי הוא בפורמט קטן, ויש צילום כל תמונת האדם מראשו ועד רגלו, מכל גופו 32150 

 32151 .מה שאין כן הצילום שהוא רק במקצת, נותן לנו מושג בכל הקומה שלו

היינו אף שבודאי שכל מעשיו היותר גדולים , יב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אברהםזה כוונתם חי 32152 

בכל מה ´ היינו דחפצו חזק להיות מסור לחפץ ה, אבל הוא מסוג צילום שלם, הוא רק צילום בפורמט הקטן 32153 

ודי ענין כזה הוא מיס, ואינו מתפטר משום דבר ומשום חלק התורה שקבלנו מאבותינו, ממנו´ שדורש ה 32154 

ל "ס ז"אשר גם בזה נגע מרן הגרי, ז הננו במבוכה איך לסדר הלמעשה"אבל בכ, האלול ומיסודי התשובה 32155 

 32156 .(המוסר והדעת)  .ובדבר הקשה ההכרח להתגולל בנחת ולהשיגו ברוב זמן ועידן, ´סימן כ

 32157 

 32158 מאמר תעג

 32159 .(ו"כ ז"דברים כ) ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן

והיה , למד ולימד ושמר ועשה, תנחום אומר´ אחא בשם ר´ ר, (ד"ז ה"סוטה פ) ועל זה נאמר בירושלמי 32160 

לא למד ולא לימד ולא , חייא אומר´ ירמיה בשם ר´ ר, סיפק בידו להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור 32161 

 32162 .הרי הוא בכלל ברוך, ולא היה סיפק בידו להחזיק והחזיק, שמר ולא עשה

, ששמרו ועשו והיה סיפק בידם להחזיק, רות הראשונים היו בישראל לומדי תורה ומלמדיה ברביםבדו 32163 

, לומדי ומלמדי תורה לחוד יששכר, ובדורות האחרונים נתחלקו התפקידים, והחזיקו ישיבות ולומדי תורה 32164 

יה סיפק בידם אולם ה, גם מאלה שלא למדו ולא לימדו ואפילו לא שמרו ועשו, ומחזיקי תורה לחוד זבולון 32165 

 32166 .להחזיק והחזיקו ברוכים יהיו

עטרה שיש בה לימוד תורה והפצת תורה , אולם הגאונים הצדיקים זכרונם לברכה החזירו עטרה זו ליושנה 32167 

, ועם כל זה לא חסו על זמנם היקר ועל לימודיהם, הם היו גדולי תורה והוראה, וגם החזקתה כאחד 32168 

ק ובארצות הגולה ובכל מקום שנמצאו בני תורה הזקוקים "בארה, והחזיקו בלומדי התורה בכל העולם 32169 

וזכותם תעמוד לנו בימי הדין , הרי הם לכל הדעות בגדר ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, לעזרה 32170 



ולכתבנו בספר , לפרוש סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלים, הממשמשים ובאים לזכות בדין 32171 

 32172 .(מען אחי ורעיל)  .א"החיים גאולה וישועה בב

 32173 

 32174 מאמר תעד

´ אלהיך לשמור לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך ה´ והיה אם שמוע תשמע בקול ה 32175 

 32176 .(´ח א"דברים כ) אלהיך עליון על כל גויי הארץ

אמר , מהו אשרי אדם שומע לי, אשרי אדם שומע לי (´משלי ח) ה"זש, ועיין במדרש והיה אם שמוע 32177 

ה אם הלכת להתפלל "אמר הקב? מהו לשקוד על דלתותי, בשעה ששמועותיו ליה אשריו לאדם "הקב 32178 

ולמה , אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם אלא הוי מתכוין להיכנס דלת לפנים מדלת, נ"בתוך ביהכ 32179 

אלא מה המזוזה הזו אינה זזה ? מהו לשמור מזוזות פתחי, ה מונה פסיעותיך ונותן לך שכר"שהקב? כן 32180 

דע שאתה מקבל פני , ה אם תעשה כן"אמר הקב, תהי זז מבתי כנסיות ומבתי מדרשות כך לא, מהפתח 32181 

 32182 .מה כתיב אחריו כי מוצאי מצא חיים, שכינה

כ מה לו למדרש "א, כי מדובר על החכמה והתורה לשקוד על דלתותי יום יום, בפשטות לשון הכתוב נראה 32183 

כי המדרש משמיע לנו שהפשט של והיה אם ונראה לומר ? ה"כי בא להוציאו מפשוטו ודורש אותו על הקב 32184 

, אין משמעו בכמות אלא רק באיכות השמיעה, וגם הפסוק אשרי אדם שומע לי, שמוע תשמע שבפרשתנו 32185 

פירוש הדבר כי יש אדם ששומע , ה אשריו לאדם בשעה ששמועותיו לי"אמר הקב, וזהו שמסביר המדרש 32186 

כי עם , ת שאין הוא עדיין בגדר של אדם השלםאך בכל זאת יכול להיו, ה ועושה את רצון הבורא"להקב 32187 

 32188 .ה"כל זאת עדיין חוש השמיעה שלו נתון ומנוצל גם לדברים אחרים שהם רחוקים מהקב

היינו בשעה שהוא עומד במדרגה , ה אשריו לאדם בשעה ששמועותיו לי"אמר הקב, וזהו שמדייק המדרש 32189 

וכן הוא מסביר , לא במשהו לכל דבר אחרואף , ה ולמצוותיו"שכל חושי שמיעתו נתונים הם להקב, כזו 32190 

ולכאורה קשה איזו כוונה שייכת כאן , הוי מתכוון להיכנס דלת לפנים מדלת, בדרך זו לשקוד על דלתותי 32191 

 32192 ?ומה פעולת הכניסה צריכה כוונה, בדבר התלוי במעשה גרידא

כי באיכות יתכן , והוי מתכוון להיכנס דלת לפנים מדלת, אלא ודאי שהמדרש מדבר מענין איכות הכניסה 32193 

ואל תאמר לעצמך , ולכן הווי מתכוון להיכנס לפנים, שהאדם עומד במזרח וראשו ומחשבתו נמצא במערב 32194 

אלא הוי מתכוון להיכנס דלת , כבר יצאת בכך ידי חובתך, כי אם אתה נמצא כבר בישיבה או במקום קדוש 32195 

ד שתוכל להיכנס ולהיות בפנים ע, כי ישנן עוד הרבה דלתות שעדיין צריך אתה לפתוח, לפנים מדלת 32196 

 32197 .ממש

כך , אלא מה המזוזה הזו אינה זזה מהפתח, וכן הוא הפשט של לשמור מזוזות פתחי וכפי שמפרט המדרש 32198 

וכי אפשר לאדם שיהיה כל ימיו בבתי כנסיות , ונשאלת השאלה, לא תהא זז מבתי כנסיות ובתי מדרשות 32199 

יהיו , שכל מקום שהוא הולך לשם, ת איש מדרשיותשהאדם צריך להיו, אלא הכוונה היא? ובבתי מדרשות 32200 

ולפי מה שהבאנו מהמדרש הוי מתכוון להיכנס , ואז יהיה ממקבלי פני שכינה, מחשבותיו דבוקות בתורה 32201 

דהיינו שאנחנו , יתכן שזו הכוונה במה שאומרים בסליחות כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלת לפנים מדלת 32202 

 32203 .ולכן נשארנו בחוץ כדלים וכרשים, ולפנים כמו שצריך לא פתחנו את הדלתות להיכנס לפני

אמר , והיה אם שמוע תשמע לשמור לעשות את כל מצותי, ויש להסמיך כאן את המדרש על סוף הפסוק 32204 

ד "למה, עונשו חמור ממי שלא למד כל עיקר, כל מי שלמד דברי תורה ואינו מקיים, רבי שמעון בן חלפתא 32205 

אחד היה נוטע אילנות ומקצצן ואחד לא היה נוטע כל , ו שני אריסיםהכניס לתוכ, למלך שהיה לו פרדס 32206 

כך מי שלמד דברי תורה ואינו , לא על אותו שהיה נוטע ומקצצן, על מי המלך כועס, עיקר ולא מקצצן 32207 

 32208 .(´ד´ ר ז"דב) עונשו חמור ממי שלא למד כל עיקר, מקיים אותה

לים המה בהרבה ממה שדורשים ותובעים כי החיובים המוטלים על בן תורה גדו, מכאן נמצאת למד 32209 

כי מלבד מה שצריך האדם , ובענין הכתוב לשקוד על דלתותי יש לראות הערה נוספת, מאנשים פשוטים 32210 

ולא , צריך הוא להיות גם שומר הפתח, דהיינו לשבור את כל המחיצות, לכוין ליכנס דלת לפנים מדלת 32211 

 32212 .(נחלת אליעזר)  .כללר להתגנב מבעד לדלת וליכנס כלל ו"ליתן רשות ליצה

 32213 

 32214 מאמר תעה

´ אלהיך לשמור לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך ה´ והיה אם שמוע תשמע בקול ה 32215 

 32216 .(´ח א"דברים כ) אלהיך עליון על כל גויי הארץ

ואילו , שפחדם ואימתם מיום הדין היה באופן מבהיל, ל"יוחנן בן זכאי ועוד מרבותנו ז´ מצאנו אצל ר 32217 

והטעם , שאננים הם ובטוחים ולא יעלה כל פחד על לבבם, האנשים הפשוטים אשר אינם אנשי מעלהדוקא  32218 

ומתוך מיעוט , לא ירדו לעומק ומשמעות היום הנורא יום הדין, הפשוט הוא כי אלה האנשים פשוטי עמך 32219 

 32220 .ערכם לא השיגו מהות ואיכות סגולותיו וסכנותיו של יום הדין



כי , אנשים גדולים אכן צריכים לפחד מיום הדין יותר מן הקטנים, ענין נוסף אולם לאמיתו של דבר יש כאן 32221 

, ר שמעון בן חלפתא"א, וזאת מצינו במדרש לשמור ולעשות את כל מצותי, התביעה עליהם יותר גדולה 32222 

, ד למלך שהיה לו פרדס"למה, עונשו חמור ממי שלא למד כל עיקר, כל מי שלמד דברי תורה ואינו מקיים 32223 

על מי המלך כועס , ואחד לא היה נוטע כל עיקר, אחד היה נוטע אילנות ומקצצן, תוכו שני אריסיםהכניס ל 32224 

 32225 .(´ז´ ר תבא פ"מד) ?לא על אותו שהיה נוטע ומקצצן

מאי דכתיב הגד לעמי פשעם ולבית , אילעאי´ י בר"וכן אנו מוצאים בסוף פרק אלו מציאות כדדריש ר 32226 

ולבית יעקב חטאתם אלו עמי , ששגגות נעשו להם כזדונותח "הגד לעמי פשעם אלו ת? יעקב חטאתם 32227 

, כל אדם נתבע מן השמים על מעשיו ועלילותיו כפי הכרתו את האמת, הארץ שזדונות נעשה להם כשגגות 32228 

כך חמורה המרתו את ´ כי באותה מידה שמכיר את גדלות הבורא ית, וכפי כמעלתו בתורה ויראת שמים 32229 

ואילו עמי הארץ קטני ההשגה , בע את עצמו כאילו היה זה מזידתו, תלמיד חכם החוטא בשגגה, פיו 32230 

 32231 .זדונות נחשבים כשגגות´ אצלם אפי, במושכלות

והיתה להם גם הכרה , שהיו בשיא הגדלות בהכרה בגדולת הבורא, ולכן רבי יוחנן בן זכאי וצדיקים כמותו 32232 

, גדולה מאימת יום הדין היתה בהם חרדה, עמוקה ביותר בקטנות האדם ואפסיותו לעומת גדלות הבורא 32233 

שאם יתן את לבו להתבונן , וכן הוא אצל כל אחד, ולפי גדלות הכרתם בבורא כן היתה חרדתם גדולה 32234 

תחת אשר לא עבדת את , יוכל להכניס במקביל גם חרדה ללבו מאימת יום הדין, בגדלות הבורא לפי ערכו 32235 

וכוונתו בעת , וד שהיה לך כל טובבע, י מרוב כל"ופירש רש, אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל´ ה 32236 

 32237 .שהיתה לאדם כל היכולת

בשעה שיש לו כל היכולת , בן תורה מוטל עליו לדרוש ולתבוע מעצמו במיוחד בעת שהוא נמצא בישיבה 32238 

אך לא פעם קורה שהוא מתעצל ומתרשל , וכל האפשרויות להשתלם בתורה וביראה ובתיקון המידות 32239 

מאידך עוד תביעה עולה מדברי הפסוק תחת אשר , ידו מן ההשגחהואיננו מנצל את ההזדמנות שניתנה ב 32240 

שאז נראה כאילו אין , על העדר השמחה בעת שמקיימים את המצוה, אלהיך בשמחה´ לא עבדת את ה 32241 

 32242 .התורה ומצוותיה אלא עול כבד המקשה ומכביד על חייו

וכאשר , ת למלון שלולאחד שהזמין סבל בבואו מן הרכב, על כיוצא בזה מתאים המשל מהמגיד מדובנא 32243 

נתבהל האורח ואמר , ודרש בעד עבודתו שכר כפול, הביא לו את מזוודותיו נאנח הסבל תחת עול המשא 32244 

דברי משי , שכן בחבילותי יש רק דברים עדינים, לך מהר ותביא בחזרה את החבילות כי אינן שלי, לסבל 32245 

 32246 .דותובכן בודאי שהסבל החליף את המזוו, ותכשיטין שאינם כבדים בכלל

שאם יש , שהנביא תובע מישראל, ובזה הוא פירש את הפסוק ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל 32247 

והא ראיה כי יגעת , הרי זה סימן שולא אותי קראת יעקב, להם טענה שהם יגעים מכובד עול קיום המצוות 32248 

שכן מקיום , ופשוטותודאי החלפת חבילת האבנים טובות ומרגליות שלי בחבילת אבנים כבדות , בי ישראל 32249 

 32250 .יש רק שמחה ועונג וכל טוב ולא יגיעה ועייפות, התורה

כי התביעה על האדם היא על אשר לא עבדת , ל בספר מדרגת האדם"ר זצ"ויפה העיר מתוך פסוק זה אדמו 32251 

כי , וזהו סימן שאין אתה בהכרה כי העול של תורה ומצוות הוא ענין שלך ולטובתך, אלהיך בשמחה´ את ה 32252 

אז כמו שבענינים שלך בשעה , הרגשת ככה שאין זה עול ומס שהטילו עליך אלא זהו חיים שלךאילו  32253 

כן אתה צריך לדעת כי , אז אתה עושה את זה מתוך שמחה וסיפוק, שאתה ממלא רצונך בענינים הגופניים 32254 

את אם אתה תמלא , ועל זה אמרו עשה רצונו כרצונך, כל העול של התורה והמצוות זה הכל החיים שלך 32255 

 32256 .´בכל דרכיך ותגיע אל רצונו ית´ רק אז תרגיש את נועם ה, ותשתף בזה את רצונך´ רצון ה

, ´דהיינו המעשים שלא נכללו בעבודת ה, אלהיך´ ל מפרש תחת אשר לא עבדת את ה"ר ז"וכן היה האדמו 32257 

יו מתוך מעשים אלו שנכללו בסוג של אשר לא עבדת אלו כן ה, אלא הם ענינים פרטיים ענינים של חולין 32258 

אין זו אלא , מה שאין כן במעשים השייכים לאשר עבדת שם כן חסרה היתה השמחה, שמחה וסיפוק 32259 

 32260 .(נחלת אליעזר)  .הוכחה ועדות עד כמה רחוק אתה מנקודת האמת ומהשגתה

 32261 

 32262 מאמר תעו

 32263 .(´ח ט"דברים כ) אלהיך והלכת בדרכיו´ לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את מצות ה´ יקימך ה

הרי עד , שחייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם, לפיכך נברא האדם יחידי (ז"סנהדרין ל) ל"מרו חזא 32264 

שברא את כל העולם על תענוגיו ועידוניו בשביל כל יחיד , ה"כמה מגיעה מידת חסדו וטובו של הקב 32265 

יא שילך והרי תכלית בריאת האדם ה, שכל אדם חייב לדעת ולהרגיש זאת, ל"ועוד הוסיפו חז, ויחיד 32266 

, מה הוא רחום אף אתה היה רחום, (ג"שבת קל) ל"ואמרו חז, ש והלכת בדרכיו"ה כמ"בדרכיו של הקב 32267 

 32268 .ונמצא שחייב כל אדם לספק לכל אחד ואחד תענוגות עולם ומלואו כאילו היה יחידי בעולם

כנגדו  להטיב מבלי לגרוע חסדו במאומה אף למי שמכעיס, ולא עוד אלא שיש לו לאדם ללמוד מהבריאה 32269 

אנו מתפללים , ה מכריח את הבריאה להטיב גם להרשעים אף שהיא סובלת מזה"כמו שהקב, ומבזהו 32270 



ויש מפרשים מה העפר הכל דורסים עליה והיא סובלת אותם ומצמחת ונותנת , ונפשי כעפר לכל תהיה 32271 

מהשמש וכן אנו רואים , כך על האדם ללמוד ממנה לסבול את הכל ולגמול חסד עם הכל, חיים לעולם 32272 

שבכל יום ויום אינם רוצים לצאת ולהאיר מפני שמשתחוים להם  (ט"נדרים ל) ל"שהרי אמרו חז, והירח 32273 

 32274 .ה מורה בהם חצים שיאירו לעולם"והקב, ם"עכו

וכן יש על האדם ללמוד , ה אינו מונע את הטוב בבריאה אף מהרשעים והמכעיסים כנגדו"הרי שהקב 32275 

והרי , אם הוא צדיק בדינו´ ואפי, אלה שמרגיזים ומצערים אותואף מ, לעצמו לבל ימנע חסדו משום איש 32276 

לא יחשכו נגהם וטובתם גם , אם כל העולם כולו על כל מערכות צבא השמים והארץ! ו"הדברים ק 32277 

שיש לו לדעת ולהתבונן , והוא תכלית הבריאה, כ האדם שהכל נברא לשמשו"עאכו, מהרשעים ביותר 32278 

 32279 .נע לעשות חסד משום בריאה בעולםביסוד זה של עולם חסד יבנה ולא ימ

, אף בשעה שהם מציקים לו וגורמים לו רעה, והנה היחס הזה לבני אדם להטיב להם מבלי לגרוע מאומה 32280 

אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ´ כתוב בתורה וידבר ה, אינה מידת חסידות גרידא כי אם ציווי וחובה 32281 

כי תאמר אלי , הכתוב האנכי הריתי את כל העם הזהזה שאמר , (בהעלותך´ ספרי פ) ל"ואמרו חז, ישראל 32282 

אמר להם הוו יודעים , ל ויצום אל בני ישראל"ת? היכן דיבר, שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את היונק 32283 

שיהיו מקללים אתכם וסוקלים אתכם , על מנת כן תהיו מקבלים עליכם, בני סרבנים הם טרחנים הם 32284 

אף אם בתוך אותו זמן הם בועטים בחסד , לשקוד בטובתםהרי עד כמה יש לסבול בני אדם ו, באבנים 32285 

 32286 .והם משיבים רעה תחת טובה בקללות וסקילת אבנים, שגומלים אתם

ואף תוך , ם והרשעים ביותר"אלא גם ביחס לעכו, והדברים האלה אמורים לא רק ביחס לבני ישראל לבד 32287 

ל "ואמרו חז, פרעה מלך מצריםכנאמר שם ויצום אל בני ישראל ואל , אותה שעה שהם באים על עונשם 32288 

, ואל פרעה לחלוק לו כבוד בדבריהם, אל בני ישראל להנהיגם בנחת, כי שני ציוויים יש כאן (´ר ז"שמו 32289 

מצד אחד , שבאותה אזהרה שנצטוה משה כלפי ישראל נצטוה גם כלפי פרעה, והרי הדברים נפלאים 32290 

וזועקים אל , י המצרים הרשעים"ריהם עכשהם נרדפים על צוא, עומדים בני ישראל שנקראו בנים למקום 32291 

 32292 .שיצילם משעבודם´ ה

וכשעלתה שועת , ומצד שני עומדים המצרים עובדי האלילים ומענים את בני ישראל בעינויים קשים ומרים 32293 

הרי באותה , והוא שולח את משה ואת אהרן לגאול אותם ולהעניש את משעבדיהם אלה, ´בני ישראל אל ה 32294 

הוא מזהיר אותם לחלוק כבוד גם , אותם לסבול את ישראל ולהנהיגם בנחתשליחות עצמה שהוא מצוה  32295 

 32296 .אלא כבוד של מלך, ולא רק יחס של כבוד סתם, לפרעה מלך מצרים

והוא הקשה את לבו ולא , לאחר כל תשע המכות שנחתו על ראשו של פרעה, ואמנם מצינו שכן עשה משה 32297 

ופרעה עומד ברשעו מתחצף , ונה הגדולה ביותרובא משה ומתרה בו על המכה האחר, שלח את בני ישראל 32298 

כחצות הלילה אני יוצא בתוך ´ אמר לו משה כה אמר ה, ומגרש את משה מעל פניו ומאיים עליו להמיתו 32299 

פ שהיה "אע, לא אמר עליו אלא על עבדיו, (ר שם"שמו) ל"ואמרו חז, וירדו כל עבדיך אלה אלי, מצרים 32300 

 32301 .ולכך לא פירסם אותו כדי לחלוק כבוד למלכות, להויקם פרעה לי´ לו לומר אתם ומלככם שנא

ואף תוך אותה שעה , הרי עד כמה יש להתייחס בכבוד ולדקדק בביטויים נאים גם כלפי הרשעים ביותר 32302 

ה על כבודו "חס הקב, ולא רק ברשע חי, שהם מבצעים את מעשי רשעותם ובאים להזהירם על עונשם 32303 

, ה עליו"אין לשער גודל רחמיו של הקב, ר מת הרשעכשכב´ אלא אפי, משום שבכוחו לשוב ולהטהר 32304 

בקשו , ורדפו אחר בני ישראל ונענשו ונטבעו בים סוף, מצינו באותם המצרים שלא שבו מדרכם הרעה 32305 

מגילה ) ?ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה"אמר להם הקב, מלאכי השרת לומר לפניו שירה 32306 

 32307 .(´י

המיתם להפרע מהם ולתת את נקמת בני ישראל ´ שה, מצריםהרי שאף רשעים גמורים כאלה כמו ה 32308 

ומונע ממלאכי השרת מלשיר את השירה שהם שרים לפניו , ה שמח במפלתן"בכל זאת אין הקב, במצרים 32309 

?, מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה, ועוד תמה עליהם איך עולה דבר כזה על דעתם, בכל יום 32310 

שבעת מפלתם של רשעים הוא רואה את עצמו , ה לברואיו"הקב כמה מתגלה כאן גודל מידת חסדו של 32311 

 32312 !ואינו סובל כי ישירו לפניו, כביכול כאב שכול שמתו בניו

 32313 ל"אמרו חז, ה על כבודם ודאג שלא יבואו לידי בזיון"אלא שגם אחר מפלתם זו חס הקב, ולא זו בלבד

אמרה , והיבשה זרקתן לים מגיד שהים זרקן ליבשה, נטית ימינך תבלעמו ארץ (בשלח´ מכילתא פ) 32314 

ועכשיו איך אני , היבשה ומה בשעה שלא קבלתי אלא את דמו של הבל יחידי נאמר לי ארורה האדמה 32315 

, שנאמר נטית ימינך, ה שאינו מעמידה בדין"עד שנשבע לה הקב? יכולה לקבל דמן של כל אלו אוכלוסין 32316 

 32317 .בימינו´ נשבע ה´ שנא, ואין ימין אלא שבועה

אנו מבינים בו ביטוי לנקמה הגדולה , ירת הים את הפסוק נטית ימינך תבלעמו ארץכשאנו קוראים בש 32318 

ל נראים הדברים כי אין כאן ענין של נקמה "אבל לפי דברי חז, ברשעים הללו והבליעם באדמה´ שנקם ה 32319 

כדי שלא יהיו מוטלים בבזיון , אלא חסד ורחמים גדולים לתת כבוד למצרים ולזכותם בקבורה, ועונש 32320 



 32321 ה את הטבע בגללם ופתחה הארץ את פיה ובלעה אותם"ולא עוד אלא ששינה הקב, על פני האדמה כדומן

מהמצרים ´ כי אף בתוך דין אמת זה שנקם ה, חסד ואמת´ וזהו שאמר הכתוב כל ארחות ה, (ן שם"רמב) 32322 

ון נטה להם חסד וריחם עליהם שלא יבואו לידי בזי, ובאו על עונשם כראוי להם, את נקמת בני ישראל 32323 

 32324 .והשביע את הארץ שתקבל אותם

ויחד עם דברי השירה , גם עלינו להרגיש את החסד הזה, ה"ובהיות שאנו חייבים ללכת בדרכיו של הקב 32325 

עלינו לשיר גם , שאנו שרים על הנסים ועל הנפלאות שנעשו לאבותינו על הים ועל גאולתנו ופדות נפשנו 32326 

ועוד אנו מזכירים , המצרים שהביא אותם לקבורהה למענינו ולרודפינו "על הנס ועל החסד שעשה הקב 32327 

נטית ימינך תבלעמו , פתיחת פי הארץ למצרים וקריעת הים לישראל, ביחד את שני המאורעות האלה 32328 

 32329 !נחית בחסדך עם זו גאלת, ארץ

ל תיקנו להוסיף ברכה רביעית מיוחדת בברכת המזון לכל אחד מישראל בכל דור ודור כמה פעמים "חז 32330 

והנה כעין אותה ברכה והודאה אנו שרים בכל , ת על שניתנו הרוגי ביתר לקבורה"דות להשיכדי להו, ביום 32331 

את החובה הזאת למדים אנו מן הבריאה , יום בשירת אז ישיר גם על הנס והחסד של קבורת המצרים 32332 

כך גם עלינו לסבול את הכל , כשם שהבריאה מטיבה אף עם הרשעים ותוך רשעותם, כמבואר לעיל 32333 

 32334 .ונפשי כעפר לכל תהיה, הכל בכל הנסיבות ולהטיב עם

למרות שהם הציקו לבני ישראל ועינו אותם בכל הנגישות , מתוך כך עלינו להתייחס כן גם למצרים 32335 

על החסד שעשה אתם וציוה על , ת"עלינו לחוס על כבודם ולהביע את שמחתנו והודאתנו להשי, האכזריות 32336 

, ה עם ברואיו ומה רבו חסדיו בעולמו"הטבתו של הקב כמה גדלה, והרי נפלאים הדברים, הארץ שתקבלם 32337 

.ושיהיה כולו חסד, וכמה על האדם ללמוד מכאן ללכת בדרכיו ולהעמיק את מעשי החסד שלו לאין שיעור 32338 

 32339 .(אור הצפון)  

 32340 

 32341 מאמר תעז

 32342 .(´ח ט"דברים כ) אלהיך והלכת בדרכיו´ לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את מצות ה´ יקימך ה

, ואני קרבת אלהים לי טוב´ כענין שנא, ת"ה היותר גדולה לאדם בעולמו היא להיות מקורב להשיההצלח 32343 

ומי לא , והקרוב אליו קרוב ממילא לכל הטוב, כי הוא תכלית הטוב, ´רק קרבתו ית´ ואין לו להשתוקק מה 32344 

צא כי אהבת ונמ, כי אם לא כן לא היה קיום בעולם, ה שהוא אוהב לכל"והנה מידת הקב, ישתוקק לטוב 32345 

ומלאכי מעלה שואלים , ´כי איך יכול קרוץ מחומר להיות קרוב אליו ית, ת"הבריות היא התקרבות להשי 32346 

 32347 .הדבק במידותיו´ ל בקדושתם הודיעו לנו במה יתקרב האדם אליו ית"אבל חז, זה לזה איה מקום כבודו

אנו רואים ´ פי, ע לכל חי רצוןפותח את ידך ומשבי, ת כמו אהבת הבריות"ואין לנו דבר גלוי ממידות השי 32348 

ומצינו צער בעלי , ואין זאת אלא מאהבת בריותיו, כי כל בריה ובריה היא מקבלת נחת ושבעה מרצון שלה 32349 

 32350 .ועולם חסד יבנה גלוי מאד בכל צעד וצעד, חיים מן התורה

כי , (ו"ט ´סי´ שערי תשובה שער ג)ב  שכת, ל"ועל פי זה נתברר לי מה שהייתי מוקשה על רבינו יונה ז 32351 

הנה זה היה עון סדום , (ז"יחזקאל ט) והביא ראיה ברורה מפסוק, עון גמילות חסדים חמור יותר מגזל 32352 

וזה , הרי שעיקר חטא סדום על חסרון גמילות חסדים, אחותך גאון שבעת לחם ויד עני ואביון לא החזיקה 32353 

וזה , ועוד סור מרע מעשה, רעוסור מרע ג, ח עשה טוב"וגמ, הלא גזל סור מרע, כמה היה מוקשה לי מאד 32354 

 32355 ?שב ואל תעשה

הלא , מוקשה מאד, גמור בכל לבבך לדעת את דרכי ולשקוד על דלתי תורתי (.ד"ברכות י) ´מצינו במס 32356 

הלא נכלל , ואם תאמר גם זה מן התורה, ולמה הקדים לדעת את דרכי, תחילת דינו של אדם על דברי תורה 32357 

מ בזה כי דבר הנקבע בשכל האדם ובהרגשתו "אה כיון ראמנם כוונה נפל? בולשקוד על דלתי תורתי 32358 

 32359 .ותשוקה גדולה להפליא, עושה רושם חזק על האדם, היטב

כל שתה תחת , ש האדם אשר כבוד והדר תעטרהו"וכ, והנה מי שיתבונן בהנהגת העולם על כל בריותיו 32360 

, בקשו חשבונות רבים רק המה, וגם העני שבעניים עשיר הוא מאד, י מתנת חינם של שכלו הטוב"רגליו ע 32361 

, עם כל הבריאה´ אמנם המתבונן מבין טובו ית, ואינו מבין לשמוח בחלקו הטוב ומפסיד שני עולמים 32362 

 32363 .ומחזיק לו טובה מאד אחרי שנהנה מטובו, ובפרט עם האדם באין תכלית

לו ומהטבע גם כן שהאהוב אצ, ובפרט תמיד והרבה מאד, והנה מטבע האדם לאהוב למי שמקבל טוב ממנו 32364 

כי , ל היו חביבים בעיני מאד"ר ז"כמו שזכרתי כי דרכי אדמו, דרכיו מקובלים לו מאד ורוצה להדמות אליו 32365 

, וכל דרכיו היו יפים ונעימים אצלי, ורציתי מאד להדמות אליו, הכרתי מעט רוחב בינתו וחכמתו ויראתו 32366 

תי נוהג העולם אם היה בידי יחשוב איך היי, וטובו ויושרו´ כ מי שיש לו לב להכיר גדלותו ית"ועאכו 32367 

ובפרט , כמה שכחה היה לי בכל שעה ושעה, כמה נקימה, כמה קפידה, כמה שנאה, כמה עול, ויכולתי 32368 

 32369 .וירצה ללכת בדרכיו´ ואז יתבונן בטובו ית, לבריות פחותים מצד עצמם



ידת הליכה כ מ"וע, וכאשר הראינו בעליל כמה פעמים, פ התורה"הוא רק ע´ והנה להבין היטב דרכיו ית 32370 

מ גמור בכל לבבך לדעת את "וזהו שהקדים ר, בדרכיו תביא לנו תשוקה גדולה לשקוד על דלתי התורה 32371 

 32372 .דרכי ותבוא לך תשוקה טבעית לשקוד על התורה

זה לאות שאינו מכיר , שיהא חביב בעיניו לעשות כמוהו, ´והנה מי שאין לו תשוקה כלל ללכת בדרכיו ית 32373 

והרי אות על חוסר , ולכן אין לו תשוקה ללכת בדרכיו הנעימים, ´טובו יתכלל השגחה ולכן אינו מכיר  32374 

איש , כמו סבר פנים יפות ודיבורו בנחת, ח"ולכן תופס הכתוב על עון ביטול גמ, הכרת אמונה והשגחה 32375 

כי גזל הוא דבר פרטי , כי זה גדול הרבה מגזל, ´וכן בממונו בתשוקת לכת בדרכיו ית, איש לפי ערכו הטוב 32376 

כי זה מצוי מאד , ולכן ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, וזה מחוסר אמונה והשגחה, לליולא כ 32377 

נזכה להתחזק בזה ונעלה מעלה , ותתחזק אצלו תמיד הכרת אמונה והשגחה, ´להתלמד ללכת בדרכיו ית 32378 

 32379 .(ד"י´ א מא"חכמה ומוסר ח)  .מעלה

 32380 

 32381 מאמר תעח

דברים ) ואבותיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבןאותך ואת מלכך אל גוי אשר לא ידעת אתה ´ יולך ה 32382 

 32383 .(ו"ח ל"כ

כל התוכחה כל הנאמר בה בשכר , כל רואיך ישומו, ועבדת שם ולא יועיל לך רק תהיה לשמה, ע"ובאב 32384 

אין כאלה כי אם ? הראיתם כזאת בכל הבריאה, הינן מן הנפלאות הכי נוראות, המצות ועונש העבירות 32385 

הלא רואים את דבר , כשרואים את כל התוכחה השפוכה עליהם, שראלכשמביטים על עם י, בעם ישראל 32386 

הלא רואים כבר את , כשרואים את עם ישראל בראייה לבד, הלא רואים את כל הסוד של שכר ועונש! ´ה 32387 

 32388 .´ע ואת דבריו ית"הבו

אין כעם ישראל מפוזר ומפורד בכל העולם ממש מן הקצה אל , אין עוד עם כזה מקצה הארץ ועד קצהו 32389 

שאילו היתה , ל על כל פרשת האזינו"ן ז"וכבר כתב הרמב. היא אשר עשתה זאת´ האין יד ה, צההק 32390 

היה ראוי להאמין בה מפני , שהגיד מראשית אחרית כן, השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים 32391 

י ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי אלהים מפ, שנתקיימו כל דבריה עד הנה לא נפל דבר אחד 32392 

 32393 .אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו, נביאו הנאמן בכל ביתו

, (ליטא) הנה לנו מדינה קטנטנה, וביחוד בזמננו אלה, הלא זה ממש מן הפלאים שאנו רואים אותם בכל יום 32394 

והנה , רועי בקר בני רועי בקר, אומה פחותה ובזויה, אומה כמעט בלי שפה, ומספר אזרחיה אולי כמיליון 32395 

כל העולם מתרתחים , הלא זה ממש ללא כל ביאור! י המדברים אודות העם הישראליגם הם בתוך בעל 32396 

נמצא שם כומר , בתוך כל השנאה הארסית כלפי היהודים השוררת כעת באשכנז, יהודי הארור, והם באחד 32397 

ונפלאותיו עלינו למעלה ´ ית´ אמנם גם זה מחסדי ה, אחד אשר אומר כי הוא מוסר נפשו לטובת היהודים 32398 

 32399 .ע בחר בהם"אל תגעו בעם אשר הבו? ומה הם אימרותיו, הטבעמדרך 

כמוהו כמוהם כולם יודעים , הלא זה אומר כי לאמיתם של דברים, הנה מזה אשר אחד מהם מדבר ככה 32400 

משנאת כל העולם , ומכירים הם זאת אמנם מאותה עובדא גופא, כי הכלל ישראל הוא העם הנבחר, זאת 32401 

הלא כל העלילות דמים אשר , בודים בלבולים כוזבים בלי כל יסוד ,על עם קטן אחד ועל לא דבר ממש 32402 

כל מי שיש לו איזה ? אי אפשר כי יהיה מי שהוא יעלה אותם על שכלו וגם יאמין בהם, מעלילים עלינו 32403 

וכי כל הצרות , היא אשר נוגעת בנו´ ודאי כי מזה גופא רואים בעליל כי יד ה, מוח בקדקדו ישחק עליהם 32404 

 32405 .לנקותם ולהעלותם ודאי, עם עמו ישראל´ ישראל רק מתוך חשבון הבורא יתהוטלו על הכלל 

ולא רצה כי ילדיו , בכפר נכרים דר שם יהודי אחד, ד אמר לי דבר נפלא"ל הי"אהרן באקשט זצ´ הגאון ר 32406 

ומה , ואף גער על ילדיו וייסר אותם ולא הועיל לו כלום, יהיו להם כל משא ומתן עם הילדים הנכרים 32407 

וכי כל גופם , ואמר לו היהודי כי ילדיו שלו חולים במחלת השחין, בא לביתו זה השכן הנכרי פעם? עשה 32408 

וכמובן שהילדים הנכריים כבר ברחו מילדים שלו הרחק , וכי המחלה זאת גם מדבקת היא, מלא מזה 32409 

 32410 .ה עם בני ישראל אשר אוהב אותם ודאי"והרב ביאר במעשה זה הנהגת הקב! כמטחוי קשת

כי אין קלקול כקלקול התחברות אל , צריכים למסור נפש למען לא להתחבר אל הגויים מן הדין הרי 32411 

נתן בלבות הגויים כי ? ה"מה עשה הקב, ומעצמם לא מתרחקים מן הגויים, אבל ישראל לא נזהרים, הגויים 32412 

, וכן במידה זו הם יברחו ממנ, כל כמה שאנחנו רצים אחרי הגויים! והם יתרחקו ממנו, הם ישנאו אותנו 32413 

לולא , ודאי כי אין כל ביאור לשנאת הגויים אותנו! הם יתגאו עלינו ואנחנו בעיניהם כשפלים ונבזים 32414 

 32415 .(דעת תורה)  !התוכחה של והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ לא היתה קיימת כל האנטישמיות בעולם

 32416 

 32417 מאמר תעט

 32418 .(ז"ח מ"כ) אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרֹב כל´ תחת אשר לא עבדת את ה



הרי שעיקר העונש הוא , אלהיך בשמחה´ וכדכתיב תחת אשר לא עבדת את ה, בה היא יסוד העבודההאה 32419 

ויש לשאול והרי , (ט"י פי"מס) ש"והשמחה הלא היא מחלקי האהבה כמ, על מניעת העבודה בשמחה 32420 

, ל איחר את שער האהבה"שהרי החסיד רבינו בחיי ז, לכאורה היא שלמות עליונה ולא ראשית העבודה 32421 

הוא , שכל השערים העוסקים בעניני העבודה ושער עבודת האלהים בכללם, מידו אחרון לכל השעריםוהע 32422 

 32423 .ואיך יתכן שהאהבה תהיה יסוד העבודה, מהשערים שקודמים לו

וראיה ברורה , האהבה היא יסוד העבודה, אבל לאמיתו של דבר אינו כן, אכן כל זה רק לפי מושכל ראשון 32424 

שהיא , שהיא קבלת עול מלכות שמים, ש"ם בכל יום בפרשה הראשונה של קלזה ממה שאנו קורין פעמיי 32425 

זה , ואהבת, ש בכללותו"מיד אחר פסוק הראשון של שמע ישראל שהוא קבלת עומ, ודאי יסוד העבודה 32426 

 32427 .´כי ממנה נלמד חיוב מסירת נפש על קידוש שמו ית, הוא הציווי על מצות האהבה שהיא יסוד האמונה

, כי רק אוהב נאמן מסוגל הוא ליהרג על קידוש שם אהובו, בנוי הוא על יסוד האהבהוקיום מצוה זו הלא  32428 

ח בין "בין גדול ובין קטן בין ת, בין איש בין אשה, וכיון שבמצוה זו הכל חייבים בה בלי יוצא מן הכלל 32429 

ולא שהיא רק שלמות בלבד , הלא מוכרח שגם במצות האהבה הכל חייבים בה בלי יוצא מן הכלל, ה"ע 32430 

 32431 .לשלמי הדעת

כי מלבד , כי לא אך במצות האמונה האהבה היא היסוד, ולא עוד אלא שלכשנעמיק בדבר נמצא עוד יותר 32432 

ל מונה אותה "ם ז"והיא מצות היחוד שהרמב, כ מעיקרי האמונה"האמונה הלא יש עוד מצוה אחרת שהיא ג 32433 

רי כך אנו אומרים וקרבתנו שה, ובמצות היחוד האהבה היא גופה של מצוה, ג מצות"למצוה מיוחדת בתרי 32434 

כי , ג"והרי מפורש יוצא מטופס הברכה שתקנו אנכה, לשמך הגדול סלה באמת להודות לך וליחדך באהבה 32435 

 32436 .י האהבה"מצות היחוד מתקיימת רק ע

שתהיה קשורה , אלא מצוה מחוייבת והכרחית, הרי מפורש שהאהבה איננה רק שלמות בלבד לשלימי הלב 32437 

נ "בלעדה לא יתכן לקיים לא את מצות האמונה בשלמותה שגדר חיובה עד מסיכי , בלב כל אדם מישראל 32438 

ואם תאמר היאך יתכן , כי ראשית היחוד יסודה הוא האהבה, ולא את מצות היחוד גם בראשיתה, ממש 32439 

האהבה כמצוה ראשית המחוייבת שתשכון בלב כל , שיתקיימו שני הענינים שהם נראים כסותרים יחד 32440 

והאהבה כסוף כל המעלות , וא מחוייב במצות היחוד ואין יחוד בלי אהבהכיון שה, אדם מישראל 32441 

הכוללים את כל , וכמו שקבע רבינו בחיי את שער האהבה כאחרון לכל השערים הקודמים לו, והשלמות 32442 

 32443 .התורה והעבודה

אל יאמר אדם הריני עושה , ל"תשובה שכתב שם וז´ י מהל"ם פ"כבר מצינו סתירה מעין זו גם ברמב 32444 

ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה כדי שאנצל מן , ה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכותהתור 32445 

שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה , על הדרך הזה´ אין ראוי לעבוד את ה, הקללות הכתובות בתורה 32446 

 32447 על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים´ ואין עובדים ה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים

, ל נראים כסותרים"ודבריו ז, ל"עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה עכ, שמחנכין אותן לעבוד מיראה 32448 

על דרך זה אלא עמי הארץ ´ וסיים ואין עובדים ה, שתחילה כתב ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים 32449 

 32450 .והרי שכל האנשים בלעדם הם בכלל האהבה, והנשים

, א"יש הבדל בין האהבה השלמה שהיא מעלת א, דברים כך הואוגדרם של , אלא שבאמת אין כאן סתירה 32451 

כי במקום , נ נלמדת מקרא דואהבת"שהרי מצות מסי, נ"ובין האהבה שהיא חובת כל אדם מישראל עד מסי 32452 

ט "ברכות פ) וכדאמרינן בירושלמי, ביטול האהבה אי אפשר לשום אדם מישראל להיות מופקע ממנה 32453 

, אם באת לבעוט דע שאתה ירא ואין ירא בועט, ב ואין אוהב שונאאם באת לשנוא דע שאתה אוה, (ה"ה 32454 

 32455 .הרי שיש צד שהאהבה והיראה שוין בחיובם

יש בה חובה לכל ישראל , כי אמנם אף שיש באהבה מעלה ושלמות עליונה ליחידי סגולה כאברהם אבינו 32456 

שמצות האהבה , ל שכתב גדרו של דבר"שכך יוצא מבואר מדבריו ז, והיא יסוד התורה וקיום מצותיה 32457 

היא רק מעלת הנביאים והחכמים ויחידי סגולה , ומעלת האהבה ושלמותה עד תכליתה, חובתה על הכל 32458 

ומצד , ועיקר קבלת עול מלכות שמים מתקיים רק על ידה, והיינו שמצד חובתה היא יסוד התורה, מישראל 32459 

בבות את מקומה בסוף כל ולפיכך קבע החסיד בעל חובת הל, מעלתה היא סוף השלמות להשלמים בישראל 32460 

 32461 .כי היא הסוף דבר של כל המעלות והשלמות, השערים

הוא , וכיצד היא האהבה הראויה, ל"ם וז"כתב הרמב, תשובה בשיעור מעלת האהבה´ והנה בסוף הל 32462 

והנה גדר עזה מאד נלמד מקרא דחולת אהבה הנאמר בשיר , אהבה גדולה יתירה עזה מאד´ שיאהב את ה 32463 

ל מלשון ברכת "ם ז"ונראה שלמד כן הרמב, של גדולה ויתירה היכן מצינו כלשון הזהאבל הגדר , השירים 32464 

וכמו שאהבתו אלינו היא בכל , ושם נאמר אהבה רבה חמלה גדולה ויתירה, ג"אהבה רבה שתקנו אנכה 32465 

ועוד עולה היא האהבה שלאחר העגל על , לאחר העגל כמו קודם העגל, מידה ומידה שאנו מודדין לו 32466 

 32467 .שזו שלאחר העגל היתה גדולה ויתירה, ה קודם העגלהאהבה שהית



והאהבה בזמן של הכוני פצעוני , ה צריכה היא שתהיה בכל מידה ומידה שהוא מודד לנו"כן אהבתנו להקב 32468 

וכן , שהיתה ביום חתונתנו וביום שמחת לבנו, נשאו את רדידי מעלי צריכה לעלות על מידת האהבה 32469 

וישראל , ק קיים"עולה על האהבה שהיתה בזמן שהיה ביהמ, הם חולת אהב"האהבה העזה שקראה הרמב 32470 

שאז כנסת ישראל במצב של , וחולת אהבה זו היא דוקא בזמן הגלות, ישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו 32471 

 32472 .והיא האהבה העזה, ה"געגועי אהבה להקב

היך בכל אל´ שיש בה מצות ואהבת את ה, ש זו של אהבה רבה היא הקדמה לפרשת שמע"ולפיכך ברכת ק 32473 

ומה הוא , בכל מידה ומידה שהוא מודד לך (.ד"ברכות נ) ל"ופירשו ז, לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך 32474 

ה אוהב את ישראל בכל מידה ומידה שאנו "הוא שיעור האהבה שהקב, המחייב אותנו אהבה בשיעור כזה 32475 

ת כפויי טובה שלא כי האם נוכל להיו, והיא ההקדמה שאנו מקדימים לפני קריאתנו פרשה זו, מודדים לו 32476 

והיינו , בכל מאדנו´ הלא ודאי עלינו לקיים בכל לבבנו המצוה שנצטוינו לאהוב את ה, למדוד לו כמידתו 32477 

 32478 .בכל מידה ומידה שהוא מודד לנו

וכענין , והיא כעבותות שאנו קשורים בהן, אלא היא מחייבת, ונמצא שאין האהבה סגולה ואבן חן לנו 32479 

אלא , ה אוהב את ישראל אהבה גדולה ויתרה"ולא זו בלבד שהקב, הבחבלי אדם אמשכם בעבותות אהב 32480 

, אל ישראל ביד מלאכי´ ש משא דבר ה"וכמ, ששלח ביד מלאכי נבואה מיוחדת להכריז על אהבתו זו 32481 

 32482 !´אהבתי אתכם אמר ה

אם יבוא מלך וישלח שליח מיוחד אל אדם שיצהיר לו ויכריז בשמו על אהבתו , ומעתה נבואה חשבון 32483 

מ "והנה בא מלך מה, וישאר חקוק בזכרונו לעולם, הלא ודאי יום חג יהיה לו מאורע זה, ב אותושהוא אוה 32484 

וגם להכריזה ולפרסמה לעין כל , ושלח שליח מיוחד להצהיר אהבתו, ה וגילה לנו לבו כביכול"הקב 32485 

א ואין נבואה זו לוקחת את נפשנו ול, ואנו לא קמים ולא זעים, ´אהבתי אתכם אמר ה, בנבואת נצח 32486 

וכמו שאנו , כענין שראוי להיות´ קשורים לתורתו ועבודתו ית, משעבדת לבבנו שנהיה כעבדים נרצעים 32487 

האם יש לך , י גמילות חסדו"כלומר הכל קנוי לו ע, אומרים בברכת אבות גומל חסדים טובים וקונה הכל 32488 

.כך לעבדי עולם י"ה ע"האם נעשינו קנויים להקב, והאם יש לך חיך מתוק מזה, גמילות חסד יותר מזו 32489 

 32490 .(דליות יחזקאל)  

 32491 

 32492 מאמר תפ

 32493 .(ז"ח מ"כ) אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרֹב כל´ תחת אשר לא עבדת את ה

כי מלבד האיכות , ז בלי שום ערך ודמיון כלל"ב יקרים הרבה מעניני עוה"כי עניני עוה, דבר נקל להבין 32494 

ז הם "נקל לראות כי עניני עוה, ההלא גם בכמות שיש לנו בה השער, אשר אין לנו בה שום השערה כלל 32495 

לא ישמח בהם יען , הלא השוכר בית או כלים להשתמש בהם לשנים, ואינם אלא כשכירי יום, רק חיי שעה 32496 

כי יבוא יום וישובו , ז מושכרים הם לאדם"והנה קניני עוה, ויבוא זמן ויושבו לבעלים, כי אינם שלו 32497 

 32498 .לזולתו

ולפי , אם לעשר שנים או שנה אחת או יומיים או יום אחד, ם לוועוד יותר כי לא ידע עד מתי הם מושכרי 32499 

 32500 (ט"תהלים י) ה"וכמאמר דוד המלך ע, ז"זה נקל להבין כי שמחת רוחניות עצמה מאד משמחת עוה

והנה לפי זה האדם אשר ירגיש בנפשו כי יש לו התקשרות מעט , הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש 32501 

 32502 .ת תשים התרוממות בנפש להיות טוב לב ושמח בחלק הטובהלא זא, לתורתו ולעבודתו´ לה

מרגיש עצמו נרפה ונעזב , וכוחותיו וגבורותיו אינם אתו, כמו האיש החלוש המרגיש בנפשו חלישות גדולה 32503 

רוח גבורה והתחזקות הלב ועזוז המחשבה , כ כשמרגיש בעצמו שנובע בו רוח חדש"ואח, כגבר אין איל 32504 

ומה אף כשירגיש , כי יתעשת בקרבו רוח חיים, לעומת זה גילה וחדוה הלא יחדש בקרבו, כאיש בריא 32505 

כי , הלא בהכרח תתחדש בו שמחה עצומה, ותורתו´ להבין מה אדם ביקר לדעת ה, האדם הרגש נפשי 32506 

כן תתחדש השמחה לבקרים ולרגעים , לבקרים ולרגעים´ וכאשר תתחדש ידיעת ה, משמחי לב´ פקודי ה 32507 

 32508 .באין תכלית

כי הידיעה , לשון התפעלות? מה היא הרדיפה, (´הושע ו) ´נביא שאמר נרדפה לדעת את הוזהו מדרגת ה 32509 

כדמיון העולה על הר שכל שעה , כי בכל יום ויום תתחדש לו הידיעה, היא שמחה גדולה וחדשה בכל עת 32510 

 32511 וזהו כוונתם, שיתפעל האדם וירדוף לדעת עוד ועוד, ולכן הרדיפה מורה על התחדשות, ושעה יעלה יותר

ת "היינו שכל ימיו נתחדשה לו ידיעת השי, (.ו"סנהדרין צ) ה שרץ לפני כסוס"ל על אברהם אבינו ע"ז 32512 

דקאי על חכמי הגויים , (7ח"ברכות כ) וזהו כוונתם הם רצים לבאר שחת, ורץ לדעת עוד ולעשות 32513 

אין כן מה ש, אבל יומרוך למזימה ולכן רצים הם לבאר שחת, הפילוסופים דרצים גם כן לחכמת אלהים 32514 

 32515 .ב בתשוקת ידיעתם האמיתית"חכמי ישראל רצים לחיי עוה

כי לא עבדת ? למה, ו"פירוש אל תתמה למה באו עליך הצרות ח, וזהו כוונת הכתוב תחת אשר לא עבדת 32516 

, דבית שני מפני מה חרב (7´יומא ט) ל"כאז, עבדת את עצמך תאוותיך וכבודך, אלהיך רק לבטנך´ את ה 32517 



ואם כן בלי , כי האוהב את עצמו שונא חבירו, אהבתם את עצמם ולכן שנאו לזולתםוזהו , מפני שנאת חינם 32518 

כ "וא, או כבוד או ריוח ממון או שארי מידות, ספק כל עבודת האדם האוהב את עצמו הכל לטובתו מכוין 32519 

 32520 .ובקש עזר רק מעצמך מבטנך, כ לך אל עצמך ויעזרך עבודת עצמך"ע, עבדת את עצמך

והראיה שלא חדשת והרגשת בנפשך שמחה , ת אלא עצמך"פת כי לא עבדת השיוסיים הפסוק באות ומו 32521 

ולמה לא הרגשת בעבודת , כי הלא נחמדים הם מזהב ומפז רב, ל יותר מרוב כל"ר, עצומה מרוב כל 32522 

ככה היה , הלא הרוח ישיב נפשו וישמח, ת כמו החלש הנוטה למות ומתחדש בו רוח חזק רוח חיים"השי 32523 

ולמה , כי כל עבודה ועבודה הלא תוסיף ידיעה חדשה והרגש חדש, ת"תעבוד השילך להרגיש בעבודתך ש 32524 

כדברי בעל החובות , אלהיך רק בטנך עבדת´ כ כי לא עבדת את ה"וע? לא שמחת בזה כעל כל הון 32525 

 32526 .עבדנו בטננו ולא בוראנו, ל"הלבבות ז

רק לצרכך , גם בעבודתךאלהיך ´ המכות האלה באו עליך יען כי לא עבדת את ה, וסגנון הפסוק כך הוא 32527 

הוא סובר , כי קרוב שהוא מוטעה מאד, ונמצא כי האדם זר ונכרי מהכרת עצמו, ולתאוותך היתה עבודתך 32528 

ויש לנו לבקש , והדברים עמוקים בכוחות הנפש, חוקר לב´ וה, ולא כן הוא רק בטנו עבד, בימיו´ שעבד ה 32529 

 32530 .(א"קס´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .´עזר ה

 32531 

 32532 מאמר תפא

 32533 .(ז"ח מ"כ) אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרֹב כל´ ר לא עבדת את התחת אש

ונפרדת , ל ודע כי נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו"וז (ת שער השני"שע) ל"י ז"כתב הרר 32534 

ויהי תולדתה , תרד במותו למטה לארץ אל מקום תאוותה, ונבדלת משורשיה´ תאוותה מעבודת הבורא ית 32535 

, ולראות איך החליפה מרום בשאול, אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט, לותכטבע העפר לרדת ולא לע 32536 

כאשר האבן חוזרת , ואחרי עלותה למרום תרד בטבעה למטה לארץ, י כף הקלע"כאשר יעלו את האבן ע 32537 

והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים ואת נפש , (ה"כ´ שמואל א) ´שנא, ונופלת לארץ אחר הזריקה 32538 

 32539 .כ"ף הקלע עאויבך יקלענה בתוך כ

כי אין כוונתו על אלו הכסילים הרשעים הגמורים שאינם , י אלו יראה ברור"הנה המתבונן בדברי הרר 32540 

י "באלו לא הוצרך הרר, ורק אל הרע ואל כל היותר רע עיניהם נשואות, ת"עוסקים כלל בעבודת השי 32541 

ודאי על אלו אשר יש  אלא, ודע כי נפש הרשע תרד במותו למטה לארץ, להאריך ולהזהיר בלשונו הזהב 32542 

, י הכריז ואמר"על אותם האנשים דיבר הרר, לטעות בהם ולומר עליהם כי ישרים הם ולא בני כף הקלע 32543 

 32544 .ת"ודע כי נפש הרשע אשר כל תאוותו לחפצי הגוף בחייו ונפרדת תאוותה מעבודת הבוי

, ר באכילה ושתיהומברך ברכה על כל דב, פעמים ביום´ מתפלל ג, כלומר אדם אשר מקיים את המצוות 32545 

מתפלל ומברך , רק מצות אנשים מלומדה, אצלו בלא תאוה´ אלא שכל עבודת ה, ´והרי הוא עובד את ה 32546 

כן הוא הולך , כאשר לימדו אותו אבותיו לעשותם, ומקיים המצוות באותן הרגשות שהרגיש בהיותו ילד 32547 

מחשבתו היתה על צעצועיו  וכשם כשהיה ילד מובן שכל, ועושה בלא שום שינוי לא במעשה ולא במחשבה 32548 

 32549 .וקיום המצוות לא עשאם אלא כדי להפטר מעונש ולגמור אותם בכדי שיוכל לחזור לעסקיו, ומשחקיו

הוא עושה כן גם עתה לאחר שנתבגר ונתגדל בשנים ונהיה , כך אדם זה מתוך הרגלו שהתרגל מנעוריו 32550 

במצות ומעשים טובים , ב לפי דעתו"ז קצת גם עוה"חוטף באמצע עסקיו וטרדותיו בעניני עוה, לבר דעת 32551 

והולך הוא יום יום כפי , רק הרגל נעשה טבע שני, וכל זה בלא הנאה ותענוג, ותפילה וברכות על כל דבר 32552 

שהרי אפשר להרגיל גם בהמות חיות ועופות לדברים , ומי לא יבין כי כל זה אינו מעשה בן אדם, הרגלו 32553 

 32554 .שונים

והרואים מתפלאים מאד , לפי המנגינה אשר מנגנים לפניהם ישנם סוסים אשר מרגילים אותם לרקוד 32555 

וכן נמצאים , רק הרגל שהדריכו אותם בעליהם לכך, אבל אין בזה שום שכל, מהיופי והדיוק שבריקודם 32556 

האם תאמר שהאדם , וכיוצא בזה הרבה דברים, בעולם כלבים שמובילים עיורים בכל מקום אשר יורו להם 32557 

יעשה מעשים מתוך הרגלו כבהמה , ד בנבראים שיכול לבחור בטוב או ברעוהוא היחי, שהוא מלך הבריאה 32558 

 32559 ?וחיה ותו לא

אבל בהגיעו לעניני החומר באכילה , ולא עוד אלא שאדם זה שמבלי משים על לבו עושה כל דבר מצוה 32560 

 32561 ואיך ובמה, ויודע היטב מה הוא בוחר לעצמו לאכול, הרי הוא עושה זה בהנאה ותאוה גדולה, ´ושתיה וכדו

 32562 !כמלוא נימא´ כל הפרטים בזה הוא מתכנן בשלמות לא יחסיר אפי, וכמה

ואוהב כסף לא , ע"בראשו וכל כולו הוא נתון בתאוה זו עשרים וארבעה שעות במעל, וכן בתאוות הממון 32563 

, שאם יבצר ממנו למלא תאוותיו, ברצון חזק ורעבון עצום כל כך, אם יש לו מנה רוצה מאתים, ישבע כסף 32564 

בדיוק בהיפך בעניניו הרוחניים שהוא אטום ומטומטם , ו"הגיע עד כדי איבוד עצמו לדעת חעלול הוא ל 32565 

 32566 .ת"כי נפש הרשע כל תאוותה לחפצי הגוף ונפרדת תאוותה מעבודת הבוי, ל"י ז"כ הרר"וזהו מש, לגמרי



פש אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנ´ בבריאת האדם כתוב וייצר ה 32567 

י השורשים "וכמו אילן שע, כי האדם עץ השדה (´דברים כ)ב  וככתו, היינו שהאדם הרי נמשל לאילן, חיה 32568 

ה את הנשמה "ז שזרע כביכול הקב"כן הוא באדם שעי, אשר נזרעו בארץ צמח ועלה ויעש פרי הלולים 32569 

 32570 .וזהו ויהי האדם לנפש חיה, הצמיח את האדם והעלהו, בעפר מן האדמה

יש , ומגיעים עד למטה בעומק עפר הארץ, דם קשורה בשורשים רוחניים למעלה בשמיםודע כי נפש הא 32571 

ואף , ויש גם מעולם היצירה, אנשים הקשורים בשורש נפשם מעולם העשיה ואחרים מעולם הבריאה 32572 

, כלומר היא הנותנת לו חיות הנאה ועונג בחייו עלי אדמות, והרי הנפש היא החיה באדם, מעולם האצילות 32573 

השורשים הרוחניים וכוח העפר מן , האדם מתנהג כתורה וכמצוה במחשבה בדיבור ובמעשה נמצא אם 32574 

ואז כל חיותו , ונושא פירות יפים וטובים, והאיש עולה למעלה דרגה אחר דרגה, האדמה מתבטל להם 32575 

 32576 .דהיינו בעסק התורה ומצות ומעשים טובים, והנאתו הוא בענינים הרוחניים

הרי הוא נטבע , ונותן נפשו בהם, נינים החומריים של עפר מן האדמהאבל אם הוא פונה בהופכו לע 32577 

נמצא , ומתבטלים בתוך כוח עפר מן האדמה, והקשרים הרוחניים מלמעלה נעשים חלשים ורפויים, בתוכם 32578 

אבל בדברים הרוחניים הרי הוא עושה בלי חיות ותענוג , הנפש חיה שלו נהנית ומתאוה רק לעניני החומר 32579 

ונפרדת תאוותה מעבודת , י כי נפש הרשע כל תאוותו לחפצי הגוף בחייו"ש הרר"זהו מו, רק ככפאו שד 32580 

 32581 .ת"הבוי

, ו לגמרי את השורשים מלמעלה דהיינו כרת"ולפעמים נופל אדם בעבירות חמורות ביותר עד שמפסיק ח 32582 

, הכרת תכרת הנפש ההיא (ו"במדבר ט) ש"וכמ, ז נכרת גם חייו למטה"שנכרתים השורשים מלמעלה ועי 32583 

והכניס נפשו , ומכיון שניתק הרשע קשריו עם שרשיו שלמעלה, י עוד ונבדלת משרשיה"ש הרר"וזהו מ 32584 

ויהיה תולדתה , לכן תרד נפשו גם במותו למטה לארץ אל מקום תאוותה, בתוך חומר עפר מן האדמה 32585 

למטה  ואחרי עלותה למרום תרד בטבעה, אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט, כטבע העפר לרדת ולא לעלות 32586 

 32587 .לארץ כאשר האבן חוזרת ונופלת

ושם הרי עוז וחדוה , הוא קשור בשורשיו חזק למעלה בעולמות העליונים, והנה האדם אשר הולך ישר 32588 

פקודי , ת בתורה ותפילה וקיום המצות"ובפרט בעת עבודתו להשי, לכן האיש הזה תמיד בשמחה, במקומו 32589 

לא תיפגם ולא תיגרע במאומה הגילה ´ ניו יתוכלל גדול הוא שכל העומד לפ, ישרים משמחי לב´ ה 32590 

בשמחה בואו לפניו ברננה כי ´ וכן כתבו עבדו את ה! על אף הפחד והרעדה עמהם גם יחד, והשמחה 32591 

העין לא תשבע והנפש לא , אבל הנכנס בים התאוה מנתק קשריו מלמעלה ויורד למטה! השמחה במעונו 32592 

ובדאגות למה שהוא , בות על מה שלא השיג בעברוהרי הוא מלא תמיד בעצ, לתאוה יבקש נפרד, תימלא 32593 

 32594 !וזה סימן מובהק לאדם באיזה מצב הוא נמצא ברוחניות! ונמצא קרח מכאן ומכאן, רוצה להשיג בעתיד

ורק בעת עומדו , ז כל היום בעפר מן האדמה"כמו שבחייו נשקע בעניני עוה, ולכן מידה כנגד מידה 32595 

אבל , לרגעים תבחננו, בכוח הקדושה שבמקור נפשו בתפילה או בקיום איזה מצוה העלה את נפשו 32596 

, כמשל האבן שנזרק למעלה בכף הקלע, כשהפסיק מעשה המצוה מיד ירד פלאים ושב לאיתנו הראשון 32597 

, ל"כן גם במותו תיקלע נפשו בתוך כף הקלע כנ, וכשפסק כוח הזריקה למעלה נופל האבן מעצמו למטה 32598 

וידוע , אלהיך בשמחה´ מרו תחת אשר לא עבדת את הז מובן הכתוב בפרשתנו שכל הקללות נא"ועפי 32599 

והיתה תשובתו שכל , י הקדוש לדרגה כה גבוהה"איך הגיע רבו האר, ל"חיים ויטל זצוק´ ששאלו את ר 32600 

 32601 !ומזה עלה ונתעלה עד מאד, מצוה עשאה בשמחה עצומה

ושם , ה"קבונכנס כביכול במחיצתו של ה, כי האמונה מקשרת את האדם למעלה, השמחה נקנית באמונה 32602 

ת שהוא זן "כי באמונה שהאדם מאמין בהשי, והדבר פשוט! רק ששון ושמחה ישיגו ונס יגון ואנחה 32603 

כ כי "ויודע אדם זה ג, ובוטח עליו כי הוא מלך רחמן ורב חסד, ומפרנס מביצי כינים עד קרני ראמים 32604 

הלא על , כות על העברז מה לו לדאוג על העתיד או לב"לפי, ה"ה עד ר"מזונותיו של אדם קצובין לו מר 32605 

 32606 !שתיהם יפשע גבר אם לא יתבונן לדעת כי אין עוד מלבדו

והנה כבר כתב בחובות הלבבות בלשונו הטהור שגם אם יתאספו כל הברואים וירצו להוסיף או לגרוע  32607 

ונקח למשל אם אדם יכנס בו תאוה נבזית לגנוב או לגזול , כמלוא נימא לא יוכלו´ מצרכיו של אדם אפי 32608 

ו לא מיניה ולא "ח? י גניבה"האם נאמר שכך נגזר עליו מן השמים שירויח סך גדול ע, יעלה בידומרעהו ו 32609 

זה תלוי , ורק באיזה דרך יקבל אותו סכום, אלא שכבר היה קצוב לו סך פלוני מראש השנה, מקצתיה 32610 

 32611 .הרי הוא מקבל מזונותיו דרך צינור של גניבה, ומכיון שבחר לו דרך גניבה, בבחירת האדם

אבל עצם הדבר אין האדם , בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, (7´מכות י) ל"ה פירוש מאמרם זוז 32612 

ונפשו בטוב , ולכן באמונה יוצא האדם וכתר השמחה על ראשו, יכול לשנות במאומה בשום ענין ואופן 32613 

 32614 .(יהולב אל)  .´וזהו מה שכתוב וארשתיך לי באמונה וידעת את ה, הוא´ תלין תמיד כי בהיכל ה

 32615 

 32616 מאמר תפב



בך ´ ועבדת את אויביך אשר ישלחנו ה. אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרֹב כל´ תחת אשר לא עבדת את ה 32617 

 32618 .(ז"ח מ"דברים כ) ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל

והנה בהמשך , שלא בשמחה עד כדי ועבדת את אויביך´ וכי כה קשה עונשו של עובד ה, והדברים מפליאים 32619 

את ´ את ישראל אם לא תשמור לעשות ליראה את השם הנכבד והנורא הזה והפלא ההכתובים מוכיח משה  32620 

דבעת שמחה לא , ולכאורה התביעות סותרות זו לזו, הרי שתובע הכתוב יראה והשמחה כאחת, מכותך 32621 

 32622 .ובמקום שיש יראה איך תתכן השמחה, תמצא היראה את מקומה

ובכוחה של הנשמה , הנשמה אמורים הדבריםשהרי אל , לכשנעמיק בדבר נמצא כי אין כאן סתירה כלל 32623 

ואמנם זו , לכלול הרגשים רבים ואף סותרים זה את זה לכאורה, אשר כולה רוחניות ומכסא הכבוד חוצבה 32624 

, ´ולהעמידם על מקומם הראוי להם בעבודת ה, היא עבודת האדם ליצור את ההרגשים הרצויים לנשמתו 32625 

תתקרב אל אלהיך , ו נחלקת בין היראה והאהבה והשמחהכי תורתנ, (´מאמר שני אות נ) וכמאמר הכוזרי 32626 

משמחתך בימי השבתות והמועדים , ואין כניעתך בימי התענית יותר קרובה אל האלהים, בכל אחת מהנה 32627 

, בכוחות נפש האדם´ והוא המיזוג הנפלא אשר הטביע הבורא ית, כשתהיה שמחתך בכוונה ולב שלם 32628 

 32629 .לשמךוהלבבות ייראוך וכל קרב וכליות יזמרו 

ומכאן שרק אחר אשר יכיר האדם בחסדי המקום , הנה כבר ביארנו כי ההודאה היא תולדת הרגשת הקבלה 32630 

תוליד הרגשה זו רגשות , ועתה כשבא האדם לידי הרגשת מתן תודה, יחוש אליו חיוב ההודאה, עליו 32631 

ואני בחסדך , חרוהוא ענין אומרנו בתפילת הש, אשר תבואנה לידי ביטוי בשיר ושבח לבורא עולם, שמחה 32632 

ונפשו , ´מיד יתעוררו בו רגשי ההודאה וההלל אליו ית, כי גמל עלי´ בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה 32633 

 32634 .בשמחה וברננה´ תזמר לה

חייבים אנו תחילה לבטל , והשמחה בעבודתו´ הרגשות ההודאה אליו ית, ואמנם כדי להגיע למעלות אלו 32635 

כפי אשר מנאם חובות , ין גודל טובות האל על בריותיואת שלושת הגורמים העיקריים מהכיר ומהב 32636 

, ´הרגל האדם לחסדי ה (ב, התאוה המטיחה עיניו מראות במה שיש לו (א, הלבבות בתחילת שער הבחינה 32637 

ולהגיע להכרה מלאה בתלות , עלינו לבטל את הרגשת כוחי ועוצם ידי, הרעות אשר יבואו על האדם (ג 32638 

 32639 .ההודאה אליו והשירה והשמחה אשר הם פרי ההודאה, ת חסדיוורק אז תתכן הכר, ואין בלתו´ בה

, כראוי´ כי אם יסוד המתחייב מעבודת ה, אינה פרט בעבודה´ כי השמחה בעבודת ה, נמצאנו למדים 32640 

ועל כן חמור עונשו , ה ובחסדיו"ולפיכך העדר השמחה יורה על חסרון ביסודות האמונה וההכרה בהקב 32641 

 32642 .תיה יעבוד הוא את אויביו ברעב ובצמא ובחוסר כלאשר תח, שלא בשמחה´ של עובד ה

נוכל לפרש כי הכתוב תובע על העדר , והנה לכשנתבונן עוד בדברי התוכחה תחת אשר לא עבדת בשמחה 32643 

´ על אשר זכה לעבוד את ה, שמחה הנובעת ממעמקי לב האדם, ´שמחה המתחייבת לבוא מתוך עבודת ה 32644 

אשר הוא תולדת הרגשי הקבלה וההכרה במתנה , שמחהוגם זה מן היסוד המבואר בחיוב ה, בתורתו 32645 

כן השמחה במצוותו ובתורתו צריכים מחשבה , וכמו שהתחנונים צריכים מחשבה וכוונה, וכדברי הכוזרי 32646 

וכאילו אתה בא באכסנייתו , ותכיר מה שהטיב לך בה, מאהבתך המצוה בה, וכוונה שתשמח במצוה עצמה 32647 

 32648 .צפון ובגלויז במ"ותודה ע, קרוא אל שולחנו וטובו

כ ראשית "א, היא פרי ההכרה במה שהטיב לנו הבורא בהן, ואולם כפי שנתבאר כי השמחה בתורה ומצוות 32649 

והנה כבר , ´בתתו לנו את התורה הק, וחנן אותנו´ חובתנו לעמוד ולהתבונן כראוי בזכות הגדולה שזיכנו ה 32650 

ל "כמאמרם ז, שביל התורהכי סוד בריאת העולם הוא ב, בתחילת מעשה בראשית מגלה לנו התורה 32651 

ומזה הטעם נקראים אלפים שנות הבריאה הראשונים , בראשית ברא בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו 32652 

 32653 .שכן בלא תורה הרי העולם בבחינת תוהו ובוהו, ל אלפיים תוהו"בפי חז

כי הנה , נוכל להמחיש את גדלות התורה ואת השכר העתיד ללומדיה והוגיה, ´ל הק"לכשנעיין בדברי חז 32654 

, ומה אם מצוה קלה שהיא כאיסר אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים, (.ב"חולין קמ) ´שנינו במס 32655 

אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן שכרה , יעקב אומר´ תנא דבי ר, ו על מצוות חמורות שבתורה"ק 32656 

ולמען ייטב לך לעולם  ,אלא למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, בצידה שאין תחיית המתים תלויה בה 32657 

 32658 .שכולו טוב

ו למצוות חמורות אשר אין קץ "ק, הרי נתבאר לנו מתן שכרן של מצוות קלות שהוא לאין ערוך ושיעור 32659 

כמה וכמה הוא שיעור הגמול למצוות תלמוד תורה , ועתה צא ולמד מן הדין, לשכר העתיד למקיימן 32660 

א "וכבר ביאר רבינו הגר, מוד תורה כנגד כולםותל (א"פאה פ) וכאותה ששנינו, השקולה כנגד כל המצוות 32661 

 32662 .והיא שקולה כנגד כל המצוות, ע"כי כל תיבה ותיבה שאדם לומד בה הוא מצוה בפ, ל בשנות אליהו"זצ

וחנן אותנו בתתו לנו את ´ אשר הנחילנו הבורא ית, אחר שנתברר אצלנו ענין הזכות הגדולה והמופלאה 32663 

ושמחה שכזו הנובעת מתוך הכרה , מתבקשת מאליה´ בודת ההרי שהשמחה בלימוד התורה ובע, תורתו 32664 

 32665 וכמבואר, אין היראה מעכבתה, ´שזיכנו ללמוד תורה ולעובדו ית, עלינו´ ברורה בגדלות התורה ובחסד ה

, וישאר דואג כל ימיו, ושלא תוציא היראה אל הגבול שמייאש מהמחילה והסליחה, (א"י´ כוזרי מאמר ג) 32666 



, אלהיך´ ש ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה"כמ, א מהשמחה במה שחננוויעבור על מה שציוה הבור 32667 

 32668 .ש בו תחת אשר לא עבדת בשמחה"ויהיה כמ, כי השבח הולך אחר השמחה, וימעט שבחו אל טובת האל

אין להם לעכב את תחושת השמחה , ´כי הרגשי היראה מלפניו ית, ´הנה נתבאר לנו יסוד בעבודת ה 32669 

עולים הם בקנה אחד , ז"ה שני הרגשים אלו אשר לכאורה סותרים זלואדרב, ´המתחייבת בעבודת ה 32670 

, כי היראה היא מפני גודל ערכה ויוקרתה של התורה, שכן שניהם ממקור אחד יבואו, ומשלימין זה את זה 32671 

ואולם עבודת האדם היא ליצור את הרגשי היראה והשמחה , והכרה זו היא גם יסוד ליצירת השמחה 32672 

 32673 .´ידם על מקומם הראוי להם בעבודת הולהעמ, הרצויים לנשמתו

שהרי העדרם מורה על ליקוי , באה גם התביעה על חסרון היראה, ולכך עם התביעה על חסרון השמחה 32674 

הרי מפרשה זו גם למדנו , שלא בשמחה´ ואם למדתנו תורה עונשו הקשה של עובד ה, כראוי´ בעבודת ה 32675 

שתהא השמחה משמשת כתריס , חמש מאות ומרובה מידה טובה אחת, ´מתן שכרה של שמחה בעבודת ה 32676 

 32677 .(שערי ציון)  .בפני הפורענות וכמקור לעליה בתורה

 32678 

 32679 מאמר תפג

בך ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל ונתן עול ברזל על צוארך עד ´ ועבדת את אויביך אשר ישלחנו ה 32680 

 32681 .(ח"ח מ"דברים כ) השמידו אותך

ואמר אביי , רב נחמן אמר בחוסר כל בלא דעה ,ל פסוק זה בכמה פנים"ביארו חז (.א"נדרים מ) ´במס 32682 

דא , דא קני מה חסר? דדא לא ביה מה ביה, במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה, נקטינן אין עני אלא בדעה 32683 

ומי שאין לו דעה , כי רק זה האיש שיש לו דעה יש לו כל, כך היה שגור בפי בני מערבא, לא קני מה קני 32684 

אלא כך , ולא רק אימרה היא במערבא, ת אושר לאדם אין לו כלוםאף שיהיו לו כל הדברים שבידם לת 32685 

אם גם הכל ימצא ברשות , מהי דעת זו אשר בלעדה, כי זהו חוסר כל, ביארו חכמינו את דברי התורה 32686 

 32687 ?ומציאותה מעשרת ומאשרת אותו, האדם עני הוא

, מות מרובה חכם הואהאוגר ומאסף ידיעות החכמה בכ, חכמה בינה דעת, מדרגות יש לו´ סולם העליה ג 32688 

מרגיש , נסדרו במערכי הלב ונצטיירו בשכלו, אם אלו הידיעות אשר רכש לו האדם, למעלה מזה הבינה 32689 

, העולה על כולם היא הדעת, לזה נבון יקרא, ומבין דבר מתוך דבר, הוא ידיעות אלו במלוא רחבן והיקפן 32690 

ת עם כל מציאותו ומהותו עד כדי מתאגדת ומתאחד, י הבינה"כשהחכמה נתרחבה נצטיירה בלב האדם ע 32691 

להנהיג אותה בכל מהלך חייו ועל פיה לכונן צעדיו ואחרת בעדו , להחליט כי ידיעה זו אמת מוחלטת היא 32692 

י חכמה והבנת לב עמוקה מגיע האדם "ע, ותולדה היא מהראשונות חכמה ובינה, זאת היא מידת הדעת, אין 32693 

 32694 .למדרגת הדעת

אמא היא הקולטת , אבא הוא המשפיע ומוליד, ובינה בשם אמאמכנים חכמה בשם אבא ´ הספרים הק 32695 

והוא ענין קרוב וקשור לאיזה , דעת היא תולדת החכמה והבינה, מרחיבתה בקרבה ומשלימתה, השפעה זו 32696 

י כי ידעתיו לשון חיבה כמו מודע "ופירש, וכמו שמצינו בתורה כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו, עצם 32697 

 32698 .שהמחבב את האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו, ם אינו אלא לשון ידיעהואמנם עיקר כול, לאישה

, ק"וכן ענין דעה שמצינו בספה, וכן מצינו והאדם ידע את חוה אשתו מכיון שנתקרב אליה נקרא ידע אותה 32699 

נתאגדו , וכשאלו הידיעות הנאצרות בלבו של האדם, משמעו הוא שמתקרבות ידיעות החכמה אל האדם 32700 

חפצו ומעשיו הם תוצאה ישרה מהתמזגות ידיעותיו , לתי נפרד לאני הפנימי שלו ורצונוונתאחדו בקשר ב 32701 

פ חפצו ורצונו שבאו "בהטותו את מעשיו ע, בעלים הוא עליהן, ידיעות כגון אלו שלו הן, עם שורש נשמתו 32702 

 32703 .מתוך התישבות החכמה בלבו ונשמתו

כי זולת זאת גם החכמה גם הבינה , ווראוי לאדם להשתדל ולהתאמץ בכל כוחו להגיע לדרגא עילאה ז 32704 

חסר , אין הם כי אם ערבוב מושגים של מושכלות שונים המונחים אצלו בלי תנועה וחיים, הנמצאות אצלו 32705 

ואין הוא יודע היאך להפיק את התועלת הרצויה , פ כיוונם הנכון"לו האפשרות והיכולת להשתמש בהם ע 32706 

 32707 .מכל אלו הדברים שניתנו להשפיע אושר לבעליהם

אבל לא הוא , ברשותו הם נמצאים, אבל אין הוא אדון עליהם, סגולות חמדה ואוצרות יקר הופקדו אצלו 32708 

רק יקלע מרגש אחד , כי אין לו הכרעה והחלטה לדעת את אשר עליו, המושל והמצוה בכל אשר לו 32709 

ות י הדעה אפשר לו לאדם למצוא את ההכרעה הנכונה בכל שאל"ורק ע, למשנהו מהכרה אחת לכשנגדה 32710 

א לו לאדם להגיע עדיה רק אם ישתדל "א, אבל מכיון שהדעת תולדה היא משתי אלו הראשונות, חייו 32711 

 32712 .לאגור ידיעות מרובות ולהבינן בהבנת לב אמיתית, לאסוף הרבה חכמה

, טרם יגיע האדם למדרגת הדעת, כי גם מדרגת הבינה אינה קלה ופשוטה, מבטאים אנו הבנת לב אמיתית 32713 

כי בינה לא נקראת רק מה שנקלטה הידיעה היבשה , לפניו להשתלם בכוח הבינה מעלה גדולה ויתרה 32714 

אלא פנימיות הידיעה מה שאנו מכנים בשם , לא לזאת בינה יקרא, פ הוראות המלים המתות"ע, בקרב לב 32715 



מה שאוצר המלים בלשון האדם לא יספיק , תוכה ונשמתה הספונה בגנזי לב ומחשבת האדם, צורת החכמה 32716 

 32717 .לזאת יקרא בינה, שפת הנשמה היא נמסרת ונמשכת אחרי הביטוי והמלהורק ב, לזה

רבי אומר לא זכית אנא לאורייתא אלא בגין , ובמה היא מתבטאת, ל ידעו והכירו מה היא הבינה"חכמינו ז 32718 

מ היא אשר זיכתה "ההסתכלות בעורפו של ר, (´ב´ ה ה"ירושלמי ביצה פ) מ"דר (אחוריו) דחמי קדליה 32719 

א לתלמיד להשיגה בקליטת אוזן "א, י אפשר לזכות לאורייתא"הבינה האמיתית אשר ע, אותו לאורייתא 32720 

פ אופים "אין בכוח דברים להיות חוזרים ונמסרים ע, בשומעו את הדברים היוצאים מפי הרב, בלבד 32721 

מוקפת ומוארת , אשר אצלו כל ידיעה קשורה בנימי נפשו, המיוחד כפי שהם מורגשים אצל איש רם מעלה 32722 

 32723 .שרק אז הידיעה היא שלמה וגמורה, ויתו עד שנעשית לחלק מנשמתובכל הו

, מברקת ומתנוצצת מכל מהותו, ידיעה כזו אשר חדרה לפנימיות נשמתו וקבעה לה מעון ומשכן בנפשו 32724 

יכול לקבל את הידיעה , ורק זה היודע ללמוד להשכיל מכל זה, מודגשת ומובלטת בזעזועי פניו ותנועותיו 32725 

ברורה היתה לו לרבי ידיעה זו על פיה התוה לו את דרך , יירת ומורגשת בנפש החכםכולה כמו שהיא מצט 32726 

 32727 .מ"עד כדי העיד בעצמו לא זכית אנא לאורייתא אלא בגין דחמית קדליה דר, לימודו

ועד כמה הכירו את הבינה לפי מה שהיא בכל , ל"רואים אנו מזה עומק החכמה ורוחב לב נבון שבחכמינו ז 32728 

כי אם , י הבעת פניו ותנועות האדם"ולא רק מהבא לידי גילוי ע, פן יש להשיגה ולקבלהובאיזה או, היקפה 32729 

ל תרווייהון "י ור"ר, כן מצינו שם, מאיר למדו בינה וזכו לאורייתא´ גם מערפו מההסתכלות בערפו של ר 32730 

של רבי  מן אצבעו) אנן לא זכינן לאורייתא אלא בגין דחמינן אצבעתיה דרבי מן גולגוקין דידיה, אמרין 32731 

עד שנוכל לסמן , בינה כזאת היא המביאה את האדם לידי מדרגת הדעת, (היוצאת משרוולו זכו לאורייתא 32732 

זולת זאת נקרא , ובתורתו יוכל להשתמש לפי חפצו ורצונו הטהור, אותו בתור זה אשר זכה לאורייתא 32733 

 32734 .האיש אף אם רכש לו כל אלו הידיעות והחכמות חסר כל

קודם כל יש לקלוט , צריכים אנו לקבל דרך שלוש מדרגות אלו, רים בה עכשיוואף ידיעה זו שאנו מדב 32735 

שיוכל להחליט כל , רק אם יגיע לידי מדרגת הדעת, א לו לאדם להשתמש בידיעותיו כרצונו"כי א, הידיעה 32736 

ואחרי כן לצייר ידיעה זו בציורי הלב , ידיעה וחכמה שהוא אוצר בקרבו לאמת מוחלטת ולהנהיגה בחיים 32737 

להכניסה לחייו , ובאחרונה להחליט כי ידיעה זו נכונה ואמיתית היא, ישה במלוא רוחבה והיקפהולהרג 32738 

 32739 .ולחיות על פיה

עד כדי לכונן את חייהם לפי הידיעות , ל רואים אנו עד כמה שררה אצלם מדרגת הדעת"בלמדנו דברי חז 32740 

ההוא יומא דנח , בותכתו´ בלומדי התבוננתי במה שמצינו בגמ, והרגשות אשר מלאו את לבם ונפשם 32741 

סליקא , כל מאן דאמר נח נפשיה דרבי ידקר בחרב, נפשיה דרבי גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי ואמרו 32742 

ר שיכופו "יה, אמרה עליונים מבקשים את רבי והתחתונים מבקשים את רבי, אמתיה דרבי לאגרא 32743 

אמרה , לין ומנח להו וקמצטערכיון דחזאי כמה זימנין דעייל לבית הכסא וחלץ תפי, תחתונים את העליונים 32744 

שקלא כוזא שדיא מאיגרא , ר שיכופו העליונים את התחתונים ולא הוו שתקי רבנן מלימבעי רחמי"יה 32745 

 32746 .אישתיקו מרחמי ונח נפשיה דרבי, לארעא

ואף שהיה לו צער רב ? איך זה גמרה אמתא דרבי בדעתה להסכים שימות רבי! הלא להשתומם הוא 32747 

´ ומה גם לעמוד בתפילה ולבקש מה! רבינו הקדוש? ומי? לה להחליט שימות מ איך אפשר היה"מחוליו מ 32748 

כי הלא , כי אם סייעה וגרמה במעשיה שימות, וגם בזה לא אמרה די, שיכופו עליונים את התחתונים 32749 

איך זה העמידה את דעתה , ועוד להתפלא הוא, בשברה את הכוזא גרמה שישתקו רבנן מלבעי רחמי 32750 

הלא מוסרת לנו ´ והגמ? התחשב עם תפילת ובקשת רבנן שרבי ישאר בחייםבתקיפות כזו עד שלא ל 32751 

 32752 .סיפור המעשה בפשטות מבלי הביא עובדא זו בביקורת

ועד כמה שרצתה , ´כמה שהיתה מסורה לרבינו הק! אבל באמת גבורת דעת כזו ממקור הבינה מוצאה 32753 

וחה לבוא מיד לידי החלטה גמורה היה בכ, כי רבי מוטל בצער נורא, מ מכיון שהכירה את המצב"מ, שיחיה 32754 

הביאה מיד את החלטתה אל תכלית , ומכיון שהחליטה, כי טוב שיכופו עליונים את התחתונים, וברורה 32755 

 32756 .שתצא לפועל

בכדי לבוא לידי גבורת הדעת , ומה גדול הוא כוח הבינה הדרושה, למדין אנו מזה מה רב הוא כוח הדעת 32757 

עד כדי להחליט , הבין צדדי המלחמה בין האראלים והמצוקיםכי הנה כמה מן הבינה דרוש היה ל, כזו 32758 

ומה גם , אף שצריכה היתה בעצמה לקחת חלק בגרימת מיתתו, בגבורת הדעת את אשר עליה לעשות 32759 

כי ידעה בידיעה בהירה וברורה שיש פה התנגשות בין העליונים ! בשעה זו שרבנן עומדים בתפילה 32760 

דרי , העליונים מבקשים את רבי ביודעם את הצפון לו, ריכים לואלו ואלו מבקשים את רבי וצ, והתחתונים 32761 

 32762 .בהכירם ערך פעולותיו וגודל השפעתו בהשארו בחיים, מטה רבי דרוש להם

והרגישה אותם בכל מהותה והחליטה להתפלל שיכופו התחתונים את , ידיעות אלו ספגה בנשמתה 32763 

כל אחד לוחם מלחמתו ואינו , ל עמדותיהםאבל אחרי שאלו ואלו עומדים ע, העליונים וישאר רבי בחיים 32764 

העליונים , ואין בכוח אחד מהם להתגבר על השני ועל רבי להישאר בחוליו, מניח לשני את עמדתו 32765 



המלחמה , התחתונים צריכים לו ואינם נותנים לו למות, מבקשים אותו ואינם מניחים אותו לקום מחוליו 32766 

 32767 .נטושה ורבי מוטל בצער

ואם , כי טוב לו לרבי למות מלחיות בצער כזה, עתה הבהירה קוטב ההתנגשותעמדה והחליטה אחרי ידי 32768 

כי הלא טוב לו , אך גם ידה תפגע בו, החליטה כזאת הלא עליה להשתדל שיצא רצונה לפועל וימות רבי 32769 

כי נמצאת , הנה איזו גבורת הדעת צריכים בכדי להחליט עצם ידיעה זו, לרבי למות מלחיות חיי צער אלה 32770 

ועליה להכריע בין אראלים , כל אחד דורש טובתו של רבי, ות בין העליונים והתחתוניםפה התנגש 32771 

 32772 .זאת היא ממשלה בחכמה בינה וגבורת הדעת, ומצוקים

מאין נמצא כוח , כי הלא אחרי כל ידיעתה הבהירה והחלטתה הגמורה, עוד כוח אחד נפלא אנו רואים כאן 32773 

מאין באה , ולבלי לירא ממה שיאמרו הבריות, דעת רבים פ דעתו נגד"כזה באדם לההין לעשות דבר כזה ע 32774 

י "כי בהגיע האדם לידי מדרגה זו למשול בעצמו ע, אבל באמת זהו פרי כוח הדעת? אמיצות לב כזו 32775 

בשביל כל אלו הדברים הרגילים , לא יתעכב מלהוציא את מחשבתו ודעתו אל הפועל, תגבורת הדעת 32776 

, כי כוח ההחלטה החזקה, כגון מה יאמרו הבריות וכדומה, כרתופ דעתו וה"למנוע ולהפריע אותו מלנהג ע 32777 

 32778 .ולא יחת מפני כל, מסיר מלב האדם כל מורך ופחד

אשר רק בזה אפשר לומר על האדם דדא ביה , אולם אם אמנם כוח גבורת הדעת גדול וחשוב הוא מאד 32779 

, מידה יתנהג האדם על פיו מ גם בזה יש גבול וקצב באיזה אופן ובאיזה"מ, כולא ביה ובלעדו אין לו כלום 32780 

גבורת הדעת קשה יותר מדי , צריך האדם לעדן את מידותיו לדרבנן ולהכינן שתהיינה במידתן הנכונה 32781 

צריכה להתרכך ולהתעדן כפי הראוי לו , גם מידה זו שהיא דרושה ונחוצה לו לאדם, איננה מידה נכונה 32782 

 32783 .לאדם

ה לפעול על "ורק בכוח זה נוכל בע, מדרגת הדעתלהגיע לידי מדרגה זו , מגמתנו ושאיפתנו היא איפוא 32784 

ומה מאד דרוש לעולם , פ מצבו ומעמדו"כל אחד ע, וסגולותיו, כשרונותיו, פ כוחותיו"כל אחד ע, הסביבה 32785 

בשעה שרוח התורה , אשר יעוררו את בני האדם לתורה ואמונה, כוח כביר של אנשים בעלי החלטה ומרץ 32786 

 32787 .א הוסר"ו וד"הולך ופוסק ח

הרוצים להעמיד במרכז אומתנו אידיאות זרות , מעים במחננו דברי בורות מאנשים שלא ראו אורכבר נש 32788 

ותחת תורת ישראל הנצחית יבואו להחיות את רוח עמנו בשיטות , לרוח ישראל במקום תורתנו ואמונתנו 32789 

, החייםללמוד את ידיעות תורתנו תורת , ולכן חובתו של כל אחד היא, שונות אשר כצל יחלופו ויעבורו 32790 

ובכוח זה לפעול על העולם למען החיות , להחליט על פיהן להנהיגן בחיים, לספוג אותם בקרב לב פנימה 32791 

 32792 .(225´ א עמ"שעורי דעת ח)  .ולהאיר את עיני יושבי תבל באור התורה והאמונה, את לבות בני עמנו

 32793 

 32794 מאמר תפד

בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך ובשליתה היוצאת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחוסר כל  32795 

 32796 .(ז"ח נ"דברים כ) אִֹיבך בשעריך

, אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעת, נחמן אמר בלא דעה´ בחוסר כל ר, (.א"נדרים מ) ´איתא בגמ 32797 

 32798 ´אמרו בגמ, דא לא קני מה קני, דא קני מה חסר, דלא דא ביה מה ביה, במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה

אל , כי דעה נתנה בין שתי אותיות, אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו כל (.ג"ברכות ל) 32799 

´ שנא, וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, ´מקדש ה´ פעלת ה, ומקדש ניתן בין שתי אותיות, ´דעות ה 32800 

 32801 .ל"כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו עכ

, ק נבנה על ידו לכל ישראל"שכאילו בהמ, יש בו דעתמעלה היותר גדולה למי ש, שתי קצוות בדבר זה 32802 

גם לאדם אסור לרחם , ת מקור הרחמים אינו מרחם עליו"שהשי, וחסרון היותר גדול למי שאין בו דעת 32803 

הרבה מאמרים נשנו בדברי , בהרבה פסוקים נאמר בתורה דעה? דעה זו מהי, עליו כי והלכת בדרכיו כתיב 32804 

ל על הכתוב "ש חז"כמ, ח בלשון זה"חסרון כל שהוא בדרך ארץ של ת וכן לפעמים נקרא, ל בענין זה"חז 32805 

 32806 .ויקרא אל משה´ שנא, הביאני המלך חדריו זה משה

צא ולמד ממשה אבי החכמה , תדע לך שכן הוא, ח שאין בו דעת נבלה טובה ממנו"כל ת, מכאן אמרו 32807 

אי הכניסה למשכן טרם , (תנא דבי אליהו) כ לא נכנס לפנים עד שקרא לו"אעפ, ונתעסק במלאכת המשכן 32808 

והפסוק כי לא עם בינות הוא דמיניה , וגם את זה כינו בשם דעה, שקרא לו השם הוא ענין דרך ארץ 32809 

ובכן מה רב הוא , על אומות העולם נאמר, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, ברכות´ אמרינן בגמ 32810 

והענין טעון בירור במהות המושג , ומה גדול הוא ההיקף בענינים שונים ורחוקים, המרחק במושג דעה 32811 

 32812 .הזה

, שם´ כי איתא בגמ, שיודע להבדיל בין דבר אחד לחבירו, ונראה לומר כי פירושה של דעת היא הבדלה 32813 

, ר יוסף מתוך שהיא חכמה קבעוה בברכת חכמה"מאי טעמא א, חכמים תקנו לומר הבדלה בחונן הדעת 32814 

גם , י הדעת"כי אין דבר נבדל מזולתו אלא ע, מנין יוחנן אמר אם אין דעה הבדלה´ ר, ואיתא בירושלמי 32815 



לא רק , אין דבר יותר רחוק ממרחק היום מן הלילה, בין דברים היותר רחוקים צריך דעת להבדיל ביניהם 32816 

 32817 .אלא שהם מתנגדים אחד לשני, שרחוקים הם זה מזה

להבחין בין יום ובין  הנותן לשכוי בינה, ג לומר ברכה על הבינה של הבדלה זו"בכל זאת תקנו אנשי כנה 32818 

, אי אפשר להבדיל ביניהם בלי דעת, כ ועוד נראים דומים"כ דברים שאין הניגוד ניכר בהם כ"כש, לילה 32819 

בין דברים , הגדול בדעת יש בו כוח להבדיל בין דברים היותר דקים, וכפי דקות ההבחנה כן גדלות הדעת 32820 

ות ההבדלה לפי מידת הדקות של הענינים לכן נערך גדל, הקרובים מאד ורק חוט השערה מפסיק ביניהם 32821 

 32822 .ובגדלות ההבדלה נכרת הדעת, הנבדלים זה מזה

בין יום , בין ישראל לעמים, בין אור לחושך, המבדיל בין קודש לחול, אנו אומרים בברכת ההבדלה 32823 

והוא , אדון העולם שברא את כל אלה יודע אל נכון את ההבדלה שביניהם, השביעי לששת ימי המעשה 32824 

כשם שאין דעת האדם , שאין דעת האדם יכולה להבחין ביניהם, בהם הבדלה גדולה ודקה שכזושטבע  32825 

כי אין האור נעלם , ולצמצם אל נכון מתי כלה האור ומתחיל החושך, יכולה להבדיל בין האור והחושך 32826 

 32827 לאט לאט הולך לו, אלא גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, פתאום ואין החושך מכסה ארץ פתאום

 32828 .א לכוין כראוי את ההבדלה המדויקת שבה נפגשות שתי הקצוות"וא, החושך ובא האור תחתיו

כי ההבדלה אינה רק בין צדיקים , א לאדם לדעת כראוי את ההבדלה הנכונה שבין ישראל לעמים"כן א 32829 

ההבדלה הנכונה בזה היא , ע"בינת ההבדלה היא בין רשעי ישראל לחסידי אומה, ע"ישראל לרשעי אומה 32830 

הוא היודע את נפש האדם , הוא הבדיל ויודע את ההבדל שבין ישראל לעמים, רק לחוקר לב ובוחן כליות 32831 

וחסד לאומים חטאת אלו , צדקה תרומם גוי אלו ישראל (7´ב י"ב) ש"כמ, כשבא לעשות כל דבר מצוה 32832 

, בר טובולמה הוא מתכוין כשבא לעשות כל ד, הוא היודע מה מתהוה בתוך תוכיות נפש האדם, ע"אומה 32833 

 32834 .כן עמוקה היא ההבדלה שבין קודש לחול, וכשם שישנה הבדלה בין ישראל לעמים

וכן ההבדלה , ואת ערך הקדושה הזו, אין שכל האדם יכול להשיג איך זה מתהוה דבר קודש מדבר של חול 32835 

, אלא בין עבודה של מעשי בראשית, אינה רק הבדלה בין יום ליום, שבין יום השביעי לששת ימי המעשה 32836 

בין , כעומק ההבדלה שבין קודש לחול כן עומק ההבדלה בין כהן ללוי, לשביתת מלאכה ממעשי בראשית 32837 

וכל אחת מהן שבח , (.ד"פסחים ק) כי שבע הבדלות נאמרו, ט"בין קדושת שבת לקדושת יו, לוי לישראל 32838 

 32839 .ש בהבדלה זו של יום השביעי"כמ, שרק הוא היודע את עומק הבדלתן, ת"נצחי הוא להשי

ד שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף "ל בו"ואמרו חז, ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה 32840 

 32841 ונראה כאילו כלה בו ביום, ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה"אבל הקב, מחול על הקודש

ה את "בכשברא הק, אבל עולם חסד יבנה, ´מזה נראה כי עומק הבדלה היא רק אצל הבורא ית, (ר"ב) 32842 

ועל הארץ שכל משותף בחומר הוא , שכלים נבדלים כמלאכים, עולמו ברא בעליונים בעלי שכל ודעת 32843 

לאדם הגדול הזה נתן , הוסיף השם לאדם חכמה ודעת יתרה שתהיה חכמתו גדולה משל המלאכים, האדם 32844 

 32845 .ובכן דוגמא של מעלה יש בו, כי בצלם הוא נברא, זו דעת של הבדלה, מתנה חשובה

ל אין צריך לומר בין פרה לחמור "ואמרו חז, ה נצטוה בתורה והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאהאדם ז 32846 

וכמה , בין שנשחט רובו של סימן לנשחט חציו, אלא בין טהורה לך לטמאה לך, שהרי מובדלין ונכרים הן 32847 

אם , בר תלויובבחירתו הד, הבדלה דקה כזו נתנה בידו מפני שדעת בו, (כ"ת) בין רובו לחציו מלא שערה 32848 

ואם אינו , והוא מבדיל בין איסור להיתר בין טמא לטהור, הוא משתמש בדעתו זו הריהו אדם בעל דעת 32849 

לכן , ויכול לאסור את המותר ולהתיר את האסור, הנה הוא אדם שאין בו דעת, מבדיל גם כמלוא שערה זו 32850 

 32851 .ו כמלוא השערהודעת להבדיל אפיל, חייב האדם להיות בר דעת כדי להינצל מאכילת איסור

ז שהיא "ואחת מהן איסור ע, מקפת מצוות רבות ואזהרות גדולות בתורה, חובה זו של דעת היא הבדלה 32852 

הלכה ´ ם פרק א"הלכות עכו) ם"ש הרמב"מאותן עבירות שיהרג ואל יעבור כמ, מחמורי חמורות שבהן 32853 

איל והשם ברא כוכבים אמרו הו, בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה וזו היתה טעותם, ל"וז (´א 32854 

ראויים הם , ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו, וגלגלים להנהיג את העולם 32855 

 32856 .ת הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו"וזהו רצון השי, לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד

צון הבורא היה חפצם ולעשות ר, ´האמינו בהשגחה ובאחדותו ית, הוא האלהים´ ז אלה ידעו כי ה"עובדי ע 32857 

אך טעו בשיקול הדעת איך לכבד את , חשבו עצה ומזימה איך להרבות כבוד שמים בעולם, ומגמתם 32858 

, אך לא ידעו להבדיל בין מידת כבוד למידת כבוד, אמנם כיוונו אל האמת שהכל לכבודו ברא, ת"השי 32859 

 32860 .ש"ועלה אוקינוס והציף שליש העולם עי, ז"בשביל טעות קלה זו היו עובדי ע

דא קני , ל"כלל גדול אמרו חז, עיקר חמור זה תלוי בדעת והבנה להבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך 32861 

למרות השאיפה והחפץ להרבות כבוד שמים , בלי דעת אין אמונה ואין יראה, דא חסר מה קני, מה חסר 32862 

גדול זה של אמונה  נמצא כי יסוד, ז"אפשר לאדם כזה להיות עובד ע, כי יחד עם כל הטוב שבו, בעולם 32863 

לכבוד שמים שהוא מדומה הריהו , אם יודע אדם להבדיל כראוי בין כבוד שמים אמיתי, תלוי בהבדלה 32864 

 32865 .ז"ואם אינו יודע להבדיל הריהו עובד ע, מאמין



כשאדם לומד פרשה , כמו שהיא יסוד בקיום התורה כן היא יסוד בלימוד התורה, מעלה זו של הבדלה 32866 

ידיעה זו נחוצה לאדם קודם הלימוד כדי שידע איך , ולהבחין במי הכתוב מדברצריך הוא לדעת , בתורה 32867 

, ר"לסיפור מעשי האדם אפילו אדה, בששת ימים הכתובה בתורה´ כי אינו דומה סיפור מעשי ה, ללמוד 32868 

ואינו דומה סיפור , ר קודם החטא לסיפור מעשיו שלאחר החטא"ואינו דומה סיפור מעשיו של אדה 32869 

בכל זאת אינם דומים לאביהם שהיה יציר כפיו של , אף שגם הם נביאים היו, ין והבלר לסיפור ק"מאדה 32870 

 32871 .ה"הקב

ולפעמים בין , לפעמים היא הבדלה בין בורא לנברא, חילוקים בין מדרגה למדרגה דעת של הבדלה היא 32872 

בין  ויש הבדלה, גם בין הנבראים יש הבדלה שהיא בין קודש לחול, נבראים לנבראים הדומים איש לרעהו 32873 

וכן , שצריך הבחנה נכונה להבין את מעשיהם לפי מדרגותיהם, כמו בין נביא אחד לחבירו, קודש לקודש 32874 

מעשים שנכתבו כדי , הרבה פרשיות כתובות בתורה במעשיהם של אבות, סיפורי נוח ואבות העולם 32875 

דל בין אבות לדעת ההב, אבל תנאי ראשון לזה הוא הדעת, להורות לכל באי עולם את הדרך אשר ילכו בה 32876 

 32877 .העולם לכל הקודמים לפניהם והבאים אחריהם

ולהבחין בין ספורי , דיה למבין ובר דעת להבין מזה, ל כי אין אבות אלא שלושה"ידיעה אחת של חז 32878 

אם ידע האדם טרם לימודו סדר , וכן הדבר בשאר ספורי התורה, האבות לספורי דורות ואנשים אחרים 32879 

אז ילמוד במחשבה אחרת , אנשים שהגיעו למעלת נבואה הוא מדבר כי אודות, החטאים של דור המדבר 32880 

כי הבחנה דקה נחוצה להבדיל בפרשיות , וימצא ביאור נכון ומספיק, יחפש ביאורי ראשונים, ובעיון אחר 32881 

אין באפשרות אנשי דורנו להגיע להבחנה , בין איש לאיש, בין דור לדור, בתורה עצמה בין פרשה לפרשה 32882 

איך אפשר לו להבדיל ביניהם , ש שאין לו השגה כל שהיא בגדלותם של אבות העולםכי לאי, נכונה זו 32883 

 32884 .לקדושי עליון אחרים

כי האפשר לנו לתאר בדעתנו כי דור של שלוש , אפילו בגדלותו של דור המדבר אין לנו השגה ראויה 32885 

רו אשרי ל כבר תמהו על זה ואמ"אשר חז, מאות רבוא לא יחטאו במשך ארבעים שנה רק עשרה חטאים 32886 

, דור כמו שלנו איך אפשר לו להקיף את גדלם ולהבדיל בינם לבין דור שאחריהם, לדור שעונותיו ספורים 32887 

רק , כ לאותם דורות שהיו בימי השופטים והמלכים"וכש, בין אותם שיצאו ממצרים לאותם שנכנסו לארץ 32888 

עלינו , ן גדולי עולם כאלהרק המה יודעים להבחין ולהבדיל בי, ק נאמרו"ל שכל דבריהם ברוה"חכמינו ז 32889 

י ביאורי הראשונים את ההבנה הנחוצה בלימוד פרשיות התורה אלה כל אחד כפי "החובה להבין ע 32890 

 32891 .מדרגתו

אשר דבריהם צריכים ביאור כדברי תורה , ´יגיע האדם להבחנה הנחוצה גם בלימוד הגמ, בסדר לימוד כזה 32892 

ש דברי תורה עניים "כמ, יין לפעמים במקום אחרנחוץ לע, ´על הגמ´ אך בהיות כי אין ביאור גמ, שבכתב 32893 

ויותר מזה נחוץ החיפוש והעיון בדברי הגאונים המאירים עינים באור , במקום זה ועשירים במקום אחר 32894 

הם ידעו להבחין בין גדלות האמוראים היותר אחרונים , הם היו גדולי דעה אמיתיים, תורה שלהם 32895 

 32896 .לגדלותם הם

וכן הבינו הראשונים ערך הגאונים כי , כי קטן שבהם מחיה מתים היה ,ל"הם ידעו להעריך קדושת חז 32897 

דעת זו של , הבדלה זו שבין קודש לקודש היא הדעה הנחוצה ללימוד התורה והבנתה האמיתית, קבלה הם 32898 

כוח השוחד המעוור עיני פקחים לא הטעה , רבותינו הראשונים פרק מיוחד הוא בזכות השכל וטהרת הלב 32899 

 32900 .להעריך כראוי את מדרגת הגדולים שקדמו להם מול מדרגתם הם, ד של הבדלה זואת הראשונים ביסו

כ להבדיל בין קודש "יודע הוא ג, בין צדיק לרשע, איש כזה לבד מה שהוא יודע להבדיל בין קודש לחול 32901 

מעלה של , דוגמא של מעלה נראה אצלו, צלם אלהים ניכר בו, ובין נביא לנביא, בין צדיק לצדיק, לקודש 32902 

כן , איש כזה כמו שהוא מבין את התורה וסיפוריה, וראוי להקרא בשם אדם שיש בו דעה, לה יש בוהבד 32903 

ש חייב אדם לומר מתי יגיעו "כמ, מבין הוא את מעשה אבות ומשתדל להתדמות להם, הוא מקיים אותם 32904 

 32905 .מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב

מתבונן הוא בכל סיפור וסיפור , היהכי דור דעה , מבין הוא את סיפור דור המדבר ולומד מגדלותם 32906 

וידע להבחין , ז"איש כזה לא יטעה בע, שבתורה ורואה כי תורה שלמה יש בה המבוארה בספרי הראשונים 32907 

כי דקות הבחנתו כגודל דעתו , שרק חוט השערה מבדיל ביניהם, בין נשחט רובו של סימן לנשחט חציו 32908 

 32909 .(תורת אברהם)  .הבדלה בו, דעת בו, ובינתו

 32910 

 32911 ר תפהמאמ

 32912 .(ט"ח נ"דברים כ) את מכותך ואת מכות זרעך מכות גדולות ונאמנות וחלִים רעים ונאמנים´ והפלה ה

חפציך , א"ש פאה פ"ופירשו בירושלמי הובא בר, (´משלי ג) יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה 32913 

, (א"פאה פ) ניתיןולכאורה קשה דבמת, דכל המצוות אינן שוות לדבר אחד מן התורה, אלו חפצי שמים 32914 

ואילו בירושלמי מעדיף תורה על כל , ת כנגד מקצת מצוות ושקולין הן"חשיב ת, (7ט"קידושין ל) ´ובגמ 32915 



דזהו במצוות שיש בהן ענין של , ז"איירי לענין אכילת פירותיהן בעוה´ אך פשוט דהמשנה והגמ, המצוות 32916 

 32917 .ז מידה כנגד מידה"פירות בעוה נותנין, דבמצוות שיש בהם חסד עם חבירו, חסד בין אדם לחבירו

 32918 אלא שטוב לבריות, וכי יש צדיק טוב וצדיק לא טוב, ש אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו"וכמ

כ "וכמש, וקחשיב עמהן תלמוד תורה, ומונה שם כל המצוות שיש בהם חסד עם חבירו, (.קידושין מ) 32919 

דהתורה מלמדת אותנו חיוב החסדים ודרכי , י תורה באין לכל החסדים"ם בפירוש המשניות דע"הרמב 32920 

ולכן נחשבת גם היא ממצוות שאדם אוכל , ת"וגם החיוב המוטל עלינו בכלל לעשות רצון השי, החסד 32921 

 32922 .ז"פירותיהן בעוה

אם  (ג"ירמיה ל)ב  וכדכתי, דאחרי דהיא תכלית בריאת העולם ובה הוא מתקיים, ועוד ענין חסד יש בתורה 32923 

ל מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום "ואמרו ז, ות שמים וארץ לא שמתילא בריתי יומם ולילה חוק 32924 

ואם לאו אני , אם ישראל מקבלין את תורתי מוטב, ה עם מעשה בראשית ואמר"מלמד שהתנה הקב, הששי 32925 

והלומד תורה לשמה , ל"וכן מפורש עוד הרבה בכמה קראי ובחז, (.´ז ג"ע) אחזיר אתכם לתוהו ובוהו 32926 

 32927 .ין של מעלה ושל מטהכאילו העמיד פלטר

הרי היא שקולה , ומצד החסד שבתלמוד תורה, י תלמוד תורה עושה חסד עם הבריאה בכללה"וממילא ע 32928 

ואילו הירושלמי מדבר , קידושין´ וגמ´ ובזה איירי במתני, כנגד מקצת המצוות שנמנו שם ולא יותר 32929 

ז לא "ולענין פירותיהן בעוה, רהובזה כל המצוות אינן שוות לדבר אחד מן התו, בעצמיות חשיבות התורה 32930 

 32931 .דבזה הרי היא ככל המצוות דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, שייך מצד עצמיותה

הנה נבוכדנצר זכה למלכות , ובאמת אין לנו שום השגה בשכר מצוה או פעולה טובה אפילו היותר קלה 32932 

הים דרך ארץ פלשתים ובקרא ולא נחם אל, (.ו"סנהדרין צ) פסיעות שרץ לכבוד המקום כמבואר´ בשכר ג 32933 

והרי לא עשו באמת אלא , ל כי קרוב החסד שעשו הכנענים עם יעקב אבינו"פירשו חז, כי קרוב הוא 32934 

רבנן , ש בן לקיש אומר שהתירו קשר כתפותיהן"ר, א אומר שהתירו איזוריהן"ר, פעולה קלה של כבוד 32935 

 32936 .(ילקוט בשלח) יודן אומר שהראו באצבע´ ר, אמרי זקפו קומתן

ו כמה "ומזה ק, וכשיצאו ישראל ממצרים עדיין לא תמה זכות זו, קלה זו הגינה למשך מאות שניםופעולה  32937 

כ כשהיא "וכש, חשוב וגדול שכרה של מצוה הנעשית בטורח ידים ורגלים וכמו שמסיק שם במדרש 32938 

וות כל המצוות כולן אינן ש, ועם כל זאת, נעשית בכוונה רצויה לכבוד התורה ולשם שמים ועוד בטורח רב 32939 

וכבר , ואפילו אפס קצהו הוא למעלה מהשגתנו, הרי מה גדול שכר תלמוד תורה, לדבר אחד מן התורה 32940 

 32941 .ח עצמן עין לא ראתה"אבל ת (7ד"ברכות ל) ל"אמרו ז

שהקדים , (´דניאל ט) אלהינו´ על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה´ וישקוד ה, (.ח"גיטין פ) ל"ואמרו חז 32942 

, י שהיו שם החרש והמסגר ולמדו תורה עם הגולים"ופירש, יכניה קיימת והגלה את ישראל בעוד גלות 32943 

והיה כדאי למהר את , כדי שילמדו תורה יותר בטוב, ק"שהקדים את הגלות וחורבן ביהמ´ וזהו מצדקת ה 32944 

ובאמת הרי החורבן עצמו נמשך ממיעוט התורה , וצדקה היתה בזה כדי שילמדו יותר תורה, החורבן 32945 

אף שעסקו , ן בשם רבינו יונה"ופירש הר, ר שלא בירכו בתורה תחילה"א, (´א א"פ) כמבואר בנדרים 32946 

 32947 .ש"אך לא היתה חשובה בעיניהם לברך עליה עי, בתורה

אך לא הכירו האושר , וקיימו חיובי התורה גם בעסק ועמל תורה, והביאור הוא שהאמינו בתורה ובמצוות 32948 

, התכלית הנצחית לחיי עולם הוא רק בתורהושכל , הגדול שבתורה שבלעדה אין תכלית כלל לבריאה 32949 

וזה לא היה גלוי לחכמים , ובזה נחסר להם ממאור התורה, וממילא לא הכירו בגודל חיוב ההודאה עליה 32950 

ה על "וויתר הקב, (ז"א דחגיגה ה"פ) ז אמרו בירושלמי"וע, ה בעצמו"ואף לא לנביאים עד שפירשה הקב 32951 

 32952 .ורהעבירות חמורות ולא ויתר על מאסה של ת´ ג

אך אילו היתה יקרות , עבירות הללו שהיו במקצת האומה´ דאף דבית ראשון חרב על ג, והפירוש בזה 32953 

אך אחרי , לפי שהיו עומדים לחזור ולהטיב דרכיהם, ה מוותר להם"היה הקב, התורה בעיניהם כראוי 32954 

גלות כדי להקדים ה´ והיה מחסד ה, א היה לוותר על החטאים"א, שהכרה זו של חשיבות התורה חסרה 32955 

גם היתה סיבה מאת , ויתחזקו על ידם בתורה ותהא הגאולה אפשרית, שימצאו עוד את החרש והמסגר 32956 

, כדי להכין האפשרות לחיזוק התורה בגלות לאחר החורבן, ת להגלות מקודם את החרש והמסגר"השי 32957 

 32958 .חסדעד כי נחשבה מהירות החורבן בשביל זה ל, והרי לנו עד כמה חשוב חיזוק התורה באיכות

 32959 

, שכחת התורה היא האסון היותר חמור לכלל ישראל יותר מכל החורבנות והגלויות, וכן לאידך גיסא 32960 

ל "ואמרו חז, השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך (´דברים ד) ש"וכמ 32961 

ומשולשת ולא מצינו אזהרה חזקה כפולה , השוכח דבר אחד ממשנתו מתחייב בנפשו (ג"אבות פ) במשנה 32962 

הרי , והנה כמו דקאי על כל יחיד ויחיד מישראל, כי זה עצם החיות, כזו לשום דבר זולת על שכחת התורה 32963 

ומכל שכן את תכליתה כשכחת , כי אין לך דבר המסכן את עצם קיומה, ביותר קאי על כלליות האומה 32964 

 32965 .התורה



כשהוא אומר , זו איני יודע מהו הפלאה (.ח"שבת קל) ´ואמרו בגמ, את מכותך´ וזהו מאי דכתיב והפלא ה 32966 

הפלאות ´ הרי מפורש כאן ג, הוי אומר הפלאה זו תורה, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא 32967 

הרי שאבדן חכמת התורה היא הפלאה , ומסיים ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר, על העם כולו 32968 

 32969 .משולשת לכללות האומה

 32970 ל זו שביית הארון"ואז, (´ג´ שמואל א) אשר כל שומעו תצלינה שתי אזניוהנה אנכי עושה דבר בישראל 

ויען ויאמר ַנס ישראל לפני פלשתים וגם מגיפה גדולה היתה , וכן כשבא המגיד לעלי כתוב, (ילקוט שם) 32971 

ויהי כהזכירו את ארון האלהים ויפול מעל , וגם שני בניך מתו חפני ופנחס וארון האלהים נלקחה, בעם 32972 

כי ההלם הנורא ביותר לישראל הוא שביית , הנני אנכי עושה דבר בישראל´ וזהו שנא, ורניתהכסא אח 32973 

ומי עוד כדורנו סובל משכחת התורה , שזו גורמת מיעוט לימוד התורה והחלשת השפעתה ממרום, הארון 32974 

 32975 .וממיעוט השפעתה

שזוהי , מעמיקים בתורההוא חיזוק אהלי תורה בהם לומדים ו, ולזאת ההצלה היותר גדולה עבור העם כולו 32976 

וכמה גדול חסדם , י"ויש נשמה הכללית של כנס, כי כל הנשמות קשורות זו בזו, החיות עבור העם כולו 32977 

תורת חסד על  (7ט"סוכה מ) ל"ואמרו חז, יומם ולילה´ של מחזקי תורה במקומות העמלים בתורת ה 32978 

דכל לימוד , והביאור הוא, של חסדאלא תורה ללמדה הרי זו תורה , וכי יש תורה שאינה של חסד, לשונה 32979 

וזה נאמר גם על המחזקים , וזהו תורה ללמדה, אך יש מעלה עליונה יותר חסד שבחסד, התורה הוא חסד 32980 

 32981 .(משנת רבי אהרן)  .ומכבדים את התורה

 32982 

 32983 מאמר תפו

 32984 .(ט"ח נ"דברים כ) את מכותך ואת מכות זרעך מכות גדולות ונאמנות וחלִים רעים ונאמנים´ והפלה ה

מבלי שום , וכל ענין השלמות וסדר העליה הולך לו במסלולו הרגיל, ם האדם אינו משתנה במהותוא 32985 

והסדר הזה הולך ונשנה כל , יום יום לומד יום יום מתפלל יום יום מקיים את התורה, חליפות ותמורות 32986 

הרי זה ו, ומחליש את טעם ההרגשה באושר המצוות ההן, והרגל נעשה טבע, הרי זה נעשה הרגל, ימיו 32987 

, לו יהא אף מכוח ההרגל, לפי השקפת העולם איש המרבה לעסוק בתורה ובמצוות, מצות אנשים מלומדה 32988 

אך לאור המוסר פגם של ! הרי קדוש יאמר לו, והוא צדיק מטבעו ובטוח מנסיון, אדרבה ההרגל נעשה טבע 32989 

 32990 .שגדול עונשן מכל עבירות שבתורה, ומהיותר חמורות שבהן, עבירה במצוות אלו

, כפלים כחורבן בית המקדש והקללות שבמשנה תורה, סילוקם של חכמי ישראל, קשה עונשה של מלומדה 32991 

לכן הנני יוסיף להפליא את העם , וכאן שתי הפלאות, את מכותך´ והפלא ה, שבכולן אינן אלא הפלאה אחת 32992 

כ גדול מכל "כ ולמה עונשה, מהו גדר של מלומדה, ענין זה צריך בירור, (ט"ישעיה כ)א  הזה הפלא ופל 32993 

 32994 .העבירות שבתורה

רבינו סעדיה גאון בספרו , ל אנו מוצאים את ענין מלומדה באופנים שונים"בדברי רבותינו הראשונים ז 32995 

´ ל את בורא הכל ית"ר, הכופר הוא העוזב העיקר, ל"האמונות והדעות מביא את זה בנוגע לאמונה וז 32996 

או שיהיה , או שלא עבד זולתו ולא עבדו, ד זולתואו שיהיה עוב, ועוזבו אותו על שלוש דרכים, ויתעלה 32997 

 32998 כאשר אמר, והוא מפתה במאמרו ובאמונתו, ואפשר שיתפלל ויתחנן ואין לבו שלם ומאמין, באמונתו

לדבריו , (ד"מאמר חמישי פ) ל"עכ, ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו (ח"תהלים ע) 32999 

הרי הוא מכת , אך אם אין לבו שלם ומסופק הוא באמונתו, אף הנקרא בשם מאמין המתפלל ומתחנן 33000 

 33001 .הכופרים ותפילתו ותחנוניו מלומדה

, ואפשר שיבקש כפרת המקום בלשונו, ה אומר"רבינו בחיי בספר חובת הלבבות בשער יחוד המעשה פ 33002 

אמר דומה למה ש, ופונה מעליו בלבו ובחובו, מתחנן אליו באבריו, והוא רץ במחשבתו ובמצפונו להמרותו 33003 

ויפתוהו בפיהם  (ח"תהלים ע) ואומר, בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני (ט"ישעיה כ)ב  הכתו 33004 

, אך לא במחשבתו ובמצפונו, המבקש כפרת המקום בלשונו, ל"ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו עכ 33005 

 33006 .מה שמתחנן אליו באבריו מלומדה היא

והרביעי שתהיה עזיבתו את , תנאים שיש בעזיבה מביא ענין מלומדה בין חמישה, ה"בשער התשובה פ 33007 

ש "ולא יהיה כמ, ולא מבושתו מהם, ולא מתקותו אותם, לא מיראת בני אדם, העבירות מבושתו מן הבורא 33008 

גם תשובה לפני המקום אפשר שתהיה , ל"ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה עכ (ט"ישעיה כ) בהם 33009 

 33010 .רק ענין מלומדה

, ל"מביא את ענין מלומדה על חסרון ביראת שמים וז (ו"ט´ סי´ שער ג) תשובה רבינו יונה בספר שערי 33011 

ותהי יראתם אותי מצות אנשים , ´ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה 33012 

ט הוא מפרש את כת "קס´ ובסי, (ט"ישעיה כ)א  לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופל, מלומדה 33013 

והם מקיימין את המצוות מצות אנשים , ואומר כי הם האנשים שאין עליהם עול יראת שמים ,´עוזבי ה 33014 



, לא יאנח ולא ידאג לחטאו, ועליו חלף רוח ויעבור ואשם, וכאשר יתגבר היצר על האיש ההוא, מלומדה 33015 

 33016 .ל"ב עכ"יכלו שאין לו חלק לעוה´ ואמר כי עוזבי ה

כולנו חייבים לקרות את , ל"ש וז"ן מלומדה בהלכות קא בחלק החמישי מתשובותיו מביא את עני"הרשב 33017 

רק לכוין דעתנו לדעת שהוא אחד , לא לכוונת קריאה בלבד כקוראים אחת מפרשיות שבתורה, הפרשה הזו 33018 

ושנהיה גומרים , ´ושאנו חייבים למסור נפשנו תאוותנו וכל מאודנו לשמו ית, יתעלה ושהוא אלהינו 33019 

בפיו ובשפתיו , בהם´ יצילנו מן הכת שנא´ ה, עקימת שפתים בלבדלא ב, ומסכימים הסכמה מוחלטת בכך 33020 

 33021 .(ה"סימן נ) ל"כבדוני ולבו רחק ממני עכ

המקיפים ענינים רבים , שכל אחד מביא ענין מלומדה על אופנים שונים, הרי לפנינו דעת הראשונים 33022 

ופגם , ה והרגשהכל זה מלמדנו שמצות אנשים מלומדה אינו רק חסרון במחשב, ´אמונה ודרך ה, בתורה 33023 

כי , ואינה עבירה פרטית אלא עבירה כללית, אלא עבירה היא ומהיותר חמורות שבהן, באופן קיום המצוה 33024 

האדם הוא השכל , המצוה אינה על אבר אלא על האדם בכללו, התורה ניתנה שהאדם יקיים אותה 33025 

עד שכולם , תקיימתהמצוה אינה מ, הלב יחד עם כל אבריו החיצוניים והפנימיים, המחשבה וההרגשה 33026 

או שיש איזה פגם בפנימיותו בשעת , אם אחת מהרגשותיו נרדמה לרגע, ישתתפו בה בכל עומק הוויתם 33027 

ואין זה האדם שדיברה בו , אלא רק חלק ממנו, הרי אין האדם בכלליותו מקיים אותה, עשיית המצוה 33028 

 33029 .תורה

 33030 קה משתלמת אלא לפי חסד שבהל אין צד"ש ז"כמ, כל ערכה של המצוה נערך לפי מידת הרגשת עושיה

, וחסד הוא בלב, אלא צדקה היא במעשה, הלא שניהם דבר אחד, מה זו צדקה ומה זה חסד, (ט"סוכה מ) 33031 

שנותן לבו , הנתינה היא הצדקה והטורח הוא החסד, ל"י ז"ושכרה כמידת השתתפות הלב כמו שפירש רש 33032 

 33033 .ל"ודעתו לטובתו של עני עכ

, כן האדם בכללו נשפט על מעשיו לפי הלב ומידת השתתפותו בהם, הלבוכמו שהמצוה נערכת לפי כוונת  33034 

ל שהיוצר רואה את לבם ומתוך כך מבין "ואמרו ז, (ג"תהלים ל) היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם 33035 

ה רואה את הלב "אך הקב, טבע האדם לראות את המעשים ומהם מבין על מה שבלב, (ח"ה י"ר) מעשיהם 33036 

ומתוך הלב מבין הוא את מעשיהם לשפטם , ש"כמה העמיק לכוין לש, טהרה יש בוכמה , כמה מצוה יש בו 33037 

 33038 .ה"בר

לפי גדלותו , כן הנהגה מיוחדת והשגחה מיוחדת על כל דור ודור, וכמו שהיחיד נדון כפי שלמות לבו 33039 

בשני דרב יהודא כולי תנויי , אמר רבא רבותא למבעי בעיי, (ו"סנהדרין ק) ´אמרו בגמ, ושלמות הלב 33040 

ואנן צוחינן וליכא , ורב יהודא שליף מסאני ואתא מטרא, ואנן קמתנינן בעוקצין תלת סרי מתיבתא, יקיןבנז 33041 

 33042 .ש"יראה ללבב עי´ דכתיב וה, ה לבא בעי"אלא הקב, דמשגח בן

האפשר להעריך , (´ז י"ע) קטן שבהם מחיה מתים היה, דורות אלו שאין לנו מושג בגדלותם וטהרת לבם 33043 

ואין חקר בנשמת , אלא אין סוף לעומק טהרת הלב, ובמה עלה דור אחד על משנהו ,במה גדלו איש מרעהו 33044 

שהאי כדשליף מסאני אתא , המרחק בינו לחבירו הוא, ואם זה העמיק מעט יותר בעומק טהרתו, האדם 33045 

 33046 .ואנן צוחינן וליכא דמשגח בן, מיטרא

והטבע מחליש את עומק כוונת , ההרגל נעשה טבע, הרי פירוד הלב מן המעשים, מלומדה היא היפך התורה 33047 

אין זו מצות , ורק האברים עושים המצוה, המחשבה חדלה, ההרגשה כהה, לאט לאט הלב נטמטם, הלב 33048 

, אדם יש בתורה שפיו ולבו שוין, כי התורה דיברה באדם ולא ביד רגל פה ואוזן, התורה אלא מצות אנשים 33049 

 33050 .יחד יעשו המצוה, יחד ידברו

, מלומדה היא, בין המחשבה לקיום המצוה, בין הרגש למחשבה, לב למעשיםאם יש איזה סדק שהוא בין ה 33051 

ואף , הרי זו מלומדה, אם אינה נובעת מעומק מצפוני הוויתו, אם ההרגשה והכוונה אינה כפי ערך האדם 33052 

אבל אם גם למחר יחשוב , לרגע שחידש את המחשבה וההרגשה, ההרגשה הנכונה טובה היא רק לשעה 33053 

מלומדה במחשבה , ולא יותר מזה בלי נופך משלו היום הרי זו מלומדה, רגיש אתמולוירגיש כמו שחשב וה 33054 

 33055 .ובהרגשה

אין , כי שינוי הוא ההיפך למלומדה, שיהיה השינוי ניכר במהותנו, מקצוע עמוק זה דורש מאתנו להשתנות 33056 

ת בצורך בלי הכרה ותביעה פנימי, אין שינוי בלי הרגשה, אין שינוי בלי מחשבה, האדם משתנה מעצמו 33057 

כל תנועה , תנועה לעליה והתעלות ממה שהיה קודם לכן, בשינוי יש רוח חיים, בשינוי יש נשמה, השינוי 33058 

 33059 .קלה בנימי נשמתו מביאה אותו להתבוננות לרגש ולהתעוררות

הרי המחשבה כבר שולטת על האדם ומכוונת את , וכיון שנעקר ההרגל, השינוי עוקר ההרגל משורשו 33060 

כל תורה שהוא לומד חודרת , וה נובעת אז מעומק הלב ומגודל ההכרה בתעודת האדםהמצ, דרכיו ומעשיו 33061 

והיה לאחר ואינו אותו , לאט לאט משנה הוא את טבעו ותכונתו, לתוכו פנימה ומאירה את מצפוני נשמתו 33062 

 33063 .האיש שהיה מקודם



כל אברינו , עלהמה שונה טבענו ומהותנו מטבעו ומהותו של האדם הנ, מה רחוקים אנו מהשקפה אלהית זו 33064 

אין מלך לעולמנו , כל אחד שולט לו בשדה פעולתו, אין בנו ההרגשה והכח לאחד אותם, עצמאיים הם 33065 

אין , בלי מחשבה והרגשה, הכל נעשה מעצמו, אין מושל ומרכז פעולות האברים לפקודת השכל, הקטן 33066 

 33067 .הכל נעשה באופן אוטומטי, אין צורך בהרגשה, צורך במחשבה

אין בהם רצון עצמי ומחשבה , התורה שלימדו אותנו ההורים, ים מעשי אבות המהכל מעשינו הטוב 33068 

והמחר חיקוי , היום הוא החיקוי מאתמול, וחיקוי מעצמו, חיקוי מאחרים, רק מעשי חיקוי המה, מקורית 33069 

, והעינים, הפה, הרגלים, הידים, מכונה אוטומטית הוא האדם, יודעים אנו למפרע את המחר שלנו, היום 33070 

 33071 .אם לא נחוש לעזרתנו בעוד מועד, עושים את שלהם באין מזרז או מפריע כולם

אנו צריכים להתחיל מבראשית לחזור , שהנביא הוכיח עליה את בני דורו, אין לנו מושג בדקות המלומדה 33072 

ולכוין פעולתנו להבנת , ועלינו החובה להשליטם על כל אברינו, שגם לנו ראש לב ושכל, ולשנן לנו 33073 

ולא , התחלה זו היא שיהיה האדם מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, ין שם אדם מתאים לנואחרת א, השכל 33074 

אשר , הנהו כסומא ההולך על שפת הנהר, וההולך בעולמו בלי התבוננות, ילך במהלך הרגלו כעור באפילה 33075 

הוא פחות מהבהמות אשר בטבען לשמור את , והעושה כן, ורעתו קרובה מהצלתו, סכנתו ודאי עצומה 33076 

 33077 .ש"עי (ב"י פ"מס) צמןע

כי , מאינו מרגיש למרגיש, ליהפך מאינו חושב לחושב, יצירה יש מאין, התבוננות זו היא התחלת יצירה 33078 

תנועה של מחשבה והתבוננות אין לשער , אם רק תתעורר באדם תנועה של חיים, רק בזה הוא נקרא אדם 33079 

, אין קץ למחשבותיו, הוא יכול להגיעעד היכן , ואחדותו עם המעשים, את טהרת הלב, את מהלך המחשבה 33080 

 33081 .נשמתו האלהית תעלהו מעלה למרום פסגת העליה, אין קץ לעומק שכלו

או , ולמה בא לעולם, לחשוב מהו, פנוי משאר כל המחשבות, לפחות שעה אחת, יעמוד נא האדם בכל יום 33082 

מה עשו הראשונים ויבקש בלבבו , ומה יהיה סוף כל עניניו, ה"מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקב 33083 

וכל הגדולים אשר , ´מה עשה דוד משיח ה, ה"מה עשה משה רבינו ע, בהם´ אבות העולם שכך חשק ה 33084 

 33085 .(ל"דרך עץ החיים להרמח) וטוב לו, לעשות כן גם הוא, ויענה בשכלו מה טוב לאדם כל ימי חייו, לפנינו

איפה של חייב אדם לומר מתי ש! כמה שאיפה צפונה בה! מחשבה כזו בלימוד המוסר כמה גדלות יש בה 33086 

להיות , ותשנה אותו מהקצה אל הקצה, שאיפה כזו תעלה את האדם למרומים, יגיעו מעשי למעשי אבותי 33087 

ותתאים התאמה , היא תטהר ותזכך הלב, כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שמקודם, שב ומשנה שמו 33088 

 33089 .(אברהם תורת)  .והיה לאדם השלם, שלמה את הוויתו למעשה התורה והמצוה

 33090 

 33091 מאמר תפז

את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם ´ אלה דברי הברית אשר צוה ה 33092 

 33093 .(ט"ח ס"דברים כ)ב  בחור

ש להלן "וכמ, ח קללות שבתוכחה הינן כריתת ברית עם ישראל כנאמר בסיומן אלה דברי הברית"צ 33094 

וקבלו , ישראל אמרו אמן על כל ברוך וארור, (ז"ה לסוט) ´ומבואר בגמ, אלהיך ובאלתו´ לעברך בברית ה 33095 

, שאם יעברו על המצוות יענשו בקללות וביסורין נוראים בפרטותן, על עצמם בהכרה שלמה ובאהבה עזה 33096 

מתוך ידיעה ברורה שרע , הכוללים כל היסורים שבעולם, עד כל חולי וכל מכה אשר לא כתובה בתורה 33097 

לכן נאמר ושמרתם את דברי , לכל אלו באם יבחרו בדרך הרע והמותוהם ראויים , ´ומר יהיה עוזבם את ה 33098 

, כי עיקר קבלת הברית תלויה בהשכלה הנשגבה שכך נאה וכך יאה, (ז"דברים כ) הברית למען תשכילו 33099 

 33100 .ומלכותו ברצון קבלו עליהם

, צמהאלא חלק מתנאי הברית ע, אם כן אין הברכות והקללות בגדר שכר ועונש על קיום הברית או הפרתה 33101 

ובזה מתורצת ממילא הקושיא , כשם שחלוקת רווחים או נשיאה בהפסדים הם חלק מענין השותפות גופו 33102 

ה צריך לקיימה "ושוב אין הקב, שמכיון שישראל הפרו את הברית הרי נתבטלה הברית כולה, הידועה 33103 

אלא זוהי , תכיון שמעולם לא הפרו ישראל את הברי, אבל זו אינה קושיא כלל וכלל, משום שכבר הופרה 33104 

 33105 .פעמים באהבה רבה´ והם נשבעו על כך ג, שאם יחטאו יקבלו עליהם את הקללות, גופא הברית

י יסורנו "לכן ע, הרי קבלתם היא מצוה נושאת שכר ככל קיום הברית, ובהיות הקללות חלק מהברית 33106 

כמו , ווחהומתוך צרה ימציאנו פדות ור, בגלות המר והנמהר מחישים אנו את גאולתנו ופדות נפשנו 33107 

עמדו והתוודו וקבלו את הקללות , כשבאו לבקש הארת פנים לגאולה, שמצינו שדניאל ועזרא ונחמיה 33108 

 33109 .לעורר את זכות קבלתם, והחורבן והגלות באהבה

הרי , י בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית"פירש, אלהיך´ ונאמר היום הזה נהיית לעם לה 33110 

, היינו בהכרה ברורה, ינו את דברי הברית הזאת באופן של למען תשכילושגם אנו מחוייבים לקבל על 33111 

ועול מצוות בקריאת שמע , ואמנם בכל יום ויום כשאנו מקבלים עלינו עול מלכות שמים, ברצון ובשמחה 33112 



, כדי להרגיש ולקבל את דברי הברית, אנו כוללים בה גם את פרשת השכר והעונש, שחרית וערבית 33113 

 33114 .הברכות והקללות

בכל לב ´ אם לא נקדים לה קבלת עול מלכות שמים ואהבת ה, לת הברית לא תהיה ברצון ובשלמותקב 33115 

שעל השמחים ביסורים , (7ו"גיטין ל) ל"ש ז"כמ, ´כי קבלת יסורים באהבה נובעת מאהבת ה, ובכל נפש 33116 

יה שמעון שה´ אלעזר בר´ ואז אפשר להתעלות עד למדרגתו של ר, נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו 33117 

 33118 .(7ד"מ פ"ב) !אחי ורעי בואו, קורא ליסורים בכל בוקר שיבואו עליו

סנהדרין ) שמעון סבירא ליה´ שר, כמו שדברנו בפרשת בן סורר ומורה, ´וזוהי מדרגה נפלאה באהבת ה 33119 

הרי לא ימצאו ההורים , הואיל וההורים רשאים למחול לו, שבן סורר ומורה לא היה מעולם (.א"ע 33120 

, יונתן אמר אני ראיתיו וישבתי על קברו´ אבל ר, יגה בגלל תרטימר בשר ולוג ייןשימסרו את בנן להר 33121 

כי לא שמעו ציווי מפורש ורשאים היו למחול , והיינו שהיו הורים שעמדו בנסיון העקידה ויותר ממנו 33122 

וקראו ליסוריהם בואו , אמת ומוטב שימות זכאי´ אבל הם ידעו שמשפטי ה, ולקוות להחזירו למוטב, לבנם 33123 

 33124 .בהכרה ברורה ואהבה רבה´ וקבלו רצון ה

אומרים אמת ויציב ונכון וקיים ונאמן , לאחר קריאת שמע וקבלת הברכות והקללות עלינו, לכן אף אנו 33125 

כשם ששאול קישט את עצמו ואת בניו ויצא , וטוב ויפה, ואהוב וטוב ויפה הדבר הזה עלינו ועל דורותינו 33126 

 33127 א למלאכי השרת ואמר להם ראו בריה שבראתי בעולמיה קר"והקב, לקבל דין מלכות שמים באהבה

, (בפסיקתא) ואף עלינו אמרו, כך אנו מקבלים דין שמים באהבה למלאות חלקנו בברית, (7ב"ברכות י) 33128 

ז כמה פעמים צרות "שאני טענתים בעוה, בואו ואודיע אתכם צדקתם של בני, ה לישראל"אמר להם הקב 33129 

וקוראין עצמן רשעים ואותי הם , בכל שעה ושעה ולא בעטו בהםויסורים הבאות עליהם בכל דור ודור ו 33130 

 33131 .קוראים צדיק

מיד לאחר שקבלנו על עצמנו , והסר ממנו יגון ואנחה, כ על רפואה"ולא קשה איך אנו מתפללים אח 33132 

כמבואר , כי אנו מבקשים זאת משום כבוד שמים שלא יחולל, (.ה"שבת נ)א  ואין יסורים בלא חט, יסורים 33133 

אבל חסים אנו על כבוד שמים לבל , אמנם לעצמנו אנו מקבלים הכל באהבה, (א"פי´ שער ב) בנפש החיים 33134 

על דרך זה היתה תפילתו , מתייסרין ואיה אלהי המשפט´ שלא יאמרו שהצדיקים ועובדי ה, יחולל בגוים 33135 

ה למה יאמרו מצרים "ותפילתו של משה רבינו ע, של אברהם אבינו השופט כל הארץ לא יעשה משפט 33136 

 33137 .מר ברעה הוציאםלא

ואילו את עצמנו וצרכינו , לכן בתפילת ראש השנה מבקשים בהרחבה על גילוי כבוד מלכות שמים 33138 

הכל ענין , כי אף חיינו ופרנסתינו, ובספר חיים נכתב לבסוף, מזכירים אנו בקצרה בזכרנו לחיים בתחילה 33139 

וכאשר , יימת על שני הצדדיםוהיא ק, זו היא הברית שלא תופר, ויתעלה´ אחד ולמטרה אחת לכבודו ית 33140 

, אלא גילוי אור פניו וקיום הברית, ´אל לנו לחשוב שהם הסתר פנים ממנו ית, באים היסורים והצרות 33141 

הקללות והיסורים , למען הקים אותך, (ט"דברים כ) י"כמבואר ברש, והברית היא המקיימת אותנו 33142 

שלא הופרה , הוא יהיה לך לאלהיםלמען הקים אותך לו לעם ו, מקיימים אתכם ומציבים אתכם לפניו 33143 

 33144 .(לקט שיחות מוסר)  .ומתוך צרה גופא ימציאנו פדות ורווחה, הברית ולא תופר לעולמים

 33145 

 33146 מאמר תפח

לכם לב לדעת ועינים ´ ולא נתן ה. המסות הגדולות אשר ראו עיניך האותות והמופתים הגדולים ההם 33147 

 33148 .(´ט ב"כ) לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה

ל לא קאי איניש "י ז"וברש, (7´ז ה"ע) מ לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין"אמר רבה ש 33149 

ל את "למה תלו חז, ולכאורה צריך ביאור גדול, שנה´ לדעת סוף דעתו ותבונתו עד מ, אדעתיה דרביה 33150 

מל ובע, והלא יותר נכון לתלות את הדבר ביגיעה ושקידה, הענין של לירד לסוף עומק דעתו של רבו בזמן 33151 

ל אינו דומה שונה פרקו מאה "כמאמר חז, ועוד פעם לחזור על תורת רבו ואז הוא מחכים, רב לחזור 33152 

 33153 .(7´חגיגה ט) פעמים לשונה פרקו מאה ואחד

כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא  (´משלי ל)ב  מאי דכתי, אמרי דבי רב ינאי 33154 

כל , ומיץ אף יוצא דם, מי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליהב, במי אתה מוצא חמאה של תורה, ריב 33155 

ומיץ אפים , זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור, תלמיד שכעס עליו רבו פעם ראשונה ושניה ושותק 33156 

זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני , כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושניה ושותק, יוציא ריב 33157 

י "שמה שאדם זוכה להבנת התורה הוא ע, ל שמוכיחים"יש עוד כמה מאמרי חז וכן, (7ג"ברכות ס) נפשות 33158 

 33159 ?ל את כל הענין בזמן"תלו חז (´ז ה"ע) ולמה כאן, היגיעה

והשני , האחד לימוד בעניני הלכה והוראה, כי ענין העמידה על ענין רבו מתחלק לשני ענפים, אלא נראה 33160 

תלוי , אשון לעמוד על דעת רבו בעניני הלכה והוראהוהענין הר, מידות והנהגות טובות´ דרכי עבודת ה 33161 

אך לעמוד על דעת רבו בדרכי עבודת , (´אבות ו) בשקידה ויגיעה ויתר התנאים שהתורה נקנית בהם 33162 



האותות , וילפותא זו ילפינן לה מקרא המסות הגדולות אשר ראו עיניך, זה תלוי כבר בזמן, ת"השי 33163 

שעל זה , לכם לב לדעת עד היום הזה´ תוב ואומר ולא נתן הכ ממשיך הכ"ואח, והמופתים הגדולים ההם 33164 

כאשר הגיע כבר העת , ה"שנה והראיה ממשרע´ ל דלא קאי איניש על סוף דעתו דרביה עד מ"אמרו חז 33165 

 33166 .שצריכים היו להבין זאת

אבל אין זו דרך , שטבע האדם הוא לדון בעניני אותות ומופתים שהם רק חד פעמי, וההסבר לכך הוא 33167 

ולא סמכינן אניסא משום דלאו בכל יומא מתרחיש  (ד"פסחים ס) ל"כמאמר חז, התמיד ללכת בהכבושה ל 33168 

שירגיש מזה חובה , צבאות´ כמו כן טבע התלמיד כשרואה שרבו מתנהג באופן נורא מאד כמלאך ה, ניסא 33169 

 33170 .שגם עליו להתנהג ככה

כלומר , (ו"משלי ט) משכילאורח חיים למעלה ל´ ל שלעמוד על עומק רבו כגון שנא"ועל זה כיוונו חז 33171 

רק אז עמדו , וכעבור תקופה של דור, עומק אורח חיים של האדם העולה למעלה למשכיל תלוי בזמן 33172 

וכן עמדו על , וצריכים ללמוד ממנו, שהוא דרך קבוע, והצליחו להבין גם את מהותו של אותות ומופתים 33173 

 33174 .(´הדעת חלק בהמוסר ו)  .דעת משה רבינו מנהיגם שהאותות והמופתים מוחשיים

 33175 

 33176 מאמר תפט

 33177 .(´ט ג"דברים כ) לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה´ ולא נתן ה

בשעה שאמר , אמר משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה, תנו רבנן מי יתן והיה לבבם זה להם 33178 

דכתיב ונפשנו , טובה הםכפויי , היה לכם לומר תן לנו אתה, ה לישראל מי יתן והיה לבבם זה להם"הקב 33179 

ולזה מתייחסת הפרשה , (.´ז ה"ע) בני כפויי טובה דכתיב האשה אשר נתתה עמדי, קצה בלחם הקלוקל 33180 

 33181 .ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה, לכם לב לדעת´ שלנו ולא נתן ה

כל אחד , י אדםזוהי קפידה מתאימה יותר לבנ, ה מקפיד כביכול על מידת כפויי טובה"ויש להבין איך הקב 33182 

בישיבה , וכועס אם מרגיש שאין מכירים לו טובה, אוהב ורוצה שיכירו לו טובה על כל חסד שהוא עושה 33183 

ה יש לו טענות "אבל הקב, אנו רוצים ותובעים הכרת הטוב, כ מתמסרים עבור התלמידים"למשל כשאנו כ 33184 

ל שכן שכל הטענה היא על מה וכ, יותר חזקות ותביעות יותר גדולות מן האדם מאשר טענת כפויי טובה 33185 

היה להם להמשיך , אחרי שראו את המחזה הגדול והנורא והשיגו השגות נוראות, שלא אמרו תן אתה 33186 

ומדוע זה נקרא כפיית , הם פחדו מן האש הנוראה, ´באותו מצב רוח גבוה ולרצות ללמוד ישר ממנו ית 33187 

 33188 ?הטובה

הלא הכל בידי , שבני ישראל יבקשו תן אתה איך היה שייך, ף בפירוש האגדתות בעין יעקב שואל"הרי 33189 

כלומר , ה מי יתן"אמר הקב, והוא מסביר? ומה שייך שיתן מה שאין לו כביכול, שמים חוץ מיראת שמים 33190 

, היה נמשך להם מעלה ויתרון גדול, י שליח"אילו הייתי נותן התורה לישראל פה אל פה אדבר בם ולא ע 33191 

 33192 .היה נהפך להם לב חדש ורוח נכונה ליראה אותי כל הימים, ´ה כי יהיה לבבם זה שהוא פונה היום מאחרי

כמו עכשיו שקיבלו , ולא היה כוח ביצר הרע להחטיא האדם, כפי חשיבות הנותן יחול השפע על המקבלים 33193 

ה ורמז להם התועלת הנמשך להם בשמיעת "כ כששמעו בני ישראל דברי הקב"וא, י בשר ודם"תורה ע 33194 

כי היראה אינה בידי , ולפי זה תן אתה לא חוזר על היראה, הם לומר תן אתההיה ל, התורה והמצוות מפיו 33195 

כלומר בשבילכם שכפרתם , לכם לב לדעת´ וזהו ולא נתן ה, אלא הכוונה על התורה תן אתה, שמים 33196 

 33197 .ש"ולכן קראם כפויי טובה עי, ה"בטובתו של הקב

כמו שאנו מקפידים , ל כבודו כביכולע´ אין כאן קפידא מאתו ית, לפי זה יש לנו מושג חדש בכפויי טובה 33198 

אלא יש כאן בירור ותביעה על כל ההרגשה של כלל , כשאנו מרגישים איזו כפיות טובה, על כבודנו 33199 

מפחד מדומה של שמא ! כמה יש להצטער על זה, מה היו יכולים להשיג ואיזה הפסד גדול הפסידו, ישראל 33200 

זהו בירור על לבבם היכן הם ! עולמי עדתאכלנו האש הפקירו כזה מצב של התעלות עם תוצאות ל 33201 

זוהי , לחומר ולטבעיות וקשה להם לפרוש, ולפחדי שוא, למה הם קשורים לגופניות ולעולם הזה, עומדים 33202 

 33203 .הטענה וזו התביעה הנוראה

מעמד של נעשה , כ גבוה"מאחר ואז עמדו במצב כ, התביעה עוד יותר גדולה על ההזדמנות הזו שהוחמצה 33204 

! ואם לא מנצלים את זה כמה גדולה האבידה, זה חד פעמי, מיוחד שאין נפגשים בו תמיד וזהו מצב, ונשמע 33205 

ההתקשרות , זו המשכיות, זה לא מקרה, כפויי טובה בני כפויי טובה, וזה נוגע לכל האנושות ולכל הדורות 33206 

 33207 .לחומר ולטבע משאירה את הרושם שלה למשך הדורות

בימי האלול האלה אנו זוכים , זכינו לבית המוסר, ם מיוחדה זכינו לעול"ב, כמה תביעה זו מתאימה לנו 33208 

ולדבוק , להחליף את הרוח חיים הגס שלנו, בידינו להסיר הטמטום, לרגעים של התעלות והתרגשות 33209 

, אלא שאנו מפחדים לפרוש מן הטבע, ש גדולי המוסר לימוד המוסר זה תחיית המתים"כמ, במקור החיים 33210 

, כמה עלינו להתמיד בהרגשות הנעלות, כמה התביעה נוראה, ´כלפיו יתזוהי כפיית טובה , וזוהי השחתה 33211 



זה נוגע לנו ולבנינו , ולהשתדל להינתק כמה שאפשר מן החומריות, בלימוד המוסר ברגשות גבוהות וזכות 33212 

 33213 .(דגל המוסר)  .ולבני בנינו

 33214 

 33215 מאמר תצ

 33216 .(´ט ג"ם כדברי) לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה´ ולא נתן ה

כל אחד מבין , מבינים בפשטות כי האברים המה הפועלים, בעניני גשמיות בהחושים והאברים של האדם 33217 

וכן כדומה בכל הפעולות של גוף , האוזן היא שומעת, הלא פשוט כי העין היא הרואה, כי במה הוא רואה 33218 

ודאי כי לא תצא , בהאברים ובאם יהיה איזה שהוא קלקול, הנה בלתי האברים לא יצא כלום לפועל, האדם 33219 

הלא יבין כי בראש וראשונה עליו לבדוק בהאבר העושה הפעולה , וכל פעולה אם תחדל מלעבוד, פעולתם 33220 

ואז באבר בריא כבר , וקודם כל לרפאות האבר ולתקנו על מתכונתו, לראות הקלקול אשר בהאבר, ההיא 33221 

 33222 .לא יחסר כל בו

למשל , השימת לב להבין מהלך התעלות האדם והשתלמותו שם חסר לנו כל, לא כן הוא בעניני רוחניות 33223 

, הוא מרגיש ברור כי מתעלה הוא מיום ליום, אדם המרגיש בעצמו כי היתה לו פעולה גדולה בהשתלמותו 33224 

, לחקור על הסיבות ועל האופנים שהביאוהו לאותה ההתעלות, אבל לא חודר כלל במהלכם של הדברים 33225 

שהם הכלים לכל התהוות , כי אמנם גם ברוחניות ישנם אברים, חסר לו כל ידיעה במציאות האמיתית 33226 

אין לו כל ידיעה כי ישנם אברים רוחניים שבהם הוא אשר רואה , האדם ביצירתו ושכלול דמותו הרוחנית 33227 

 33228 .ממשש ומרגיש, מריח ומתענג, ושומע

ה "סת כנגד ש"ה ל"ושס, ח האברים הגשמיים שבאדם"ע כנגד רמ"ח מ"שרמ (7ג"מכות כ) כשאמרו 33229 

, י כלים מחולקים"הרי כי גם הרוחניות פעולותיה באות ע, (7ע"ק, ´זוהר א) הגידים הגשמיים שבאדם 33230 

הנה זה , ואם נזכרו בקשר לאברים הגופניים, אברים מיוחדים במהלך וסדר מדויק לכל אחד לפי תפקידו 33231 

האחד מניע , הם יחדמחוברים ומקושרים , כי מקבילים הם זה לעומת זה, בגלל החיבור שבין הנפש והגוף 33232 

בעולמו של הגוף הפעולה היא , אבל עולמות עולמות הם, פעולת האחד פועלת ודאי על השני, את השני 33233 

 33234 .ועולם הנפש הפעולה היא במהלך הרוחניות וגדריה שלה, כפי מהלכו וגדרו

ם כי וא, אמנם פעולותיהן הן עצמאיות בלתי תלויות כלל בשימוש האברים הגשמיים, באופני הרוחניות 33235 

וכן לשמוע , שהרי אנו מוכרחים לראות את האות בעין גשמית, לפי ראות עינינו לכאורה אנו רואים בהיפך 33236 

כי העין והאוזן הגשמיות , אין זה סתירה כלל לדברינו, הדבר חכמה מוכרחים לשמוע אותו באוזן הגשמית 33237 

אולם החכמה שבאות רואה  ,כי על ידן ראה את האות או שמע הדבר חכמה, אינן כאן כי אם סיבה בעלמא 33238 

, פ זאת עלינו לדעת"אבל עכ, וכן האוזן הרוחנית היא השומעת את דבר החכמה, האבר הרוחני המיוחד לזה 33239 

 33240 .אברים להם וישמעו, אברים להם ויראו, כי עניני החכמה והתבונה אינם דברים הפורחים באויר בעלמא

אלא כי , נה אינה דברים הפורחים באוירכי השתלמות האדם בעניני החכמה והתבו, יסוד דברינו אלה 33241 

ישנם עתים מיוחדים , כמעט שיכולים גם אנחנו לחוש זה בנסיון, אברים להם וישמעו, אברים להם ויראו 33242 

ואמנם , חשים כשומעים פשוט באזנינו, מרגישים ממש כשומעים, שהננו כשומעים בקרבנו איזו התעוררות 33243 

ה חכמות בחוץ תרונה ברחובות "וכבר אמר שלמה המלך ע, ויש ודאי מה לשמוע, כי רבו הקולות וההדים 33244 

אלא שבגודל התגשמותנו אין אנו , ואף גדולים וחזקים הם, הנה כי הן קולות הולכות למרחקים, תתן קולה 33245 

, בהנחותיו מאז ומקדם, למרות כל ההרגשות והקולות נשאר האדם בהנחותיו הקדומות, משימים לב לכלום 33246 

 33247 ?ואיך נשמע, ובלי משים חרשים אנחנו, ם פורחים בעלמאכי רוחניות הינן רק דברי

ובתרגום אונקלוס די בעיניהון חזן שכינת יקרא , ´אשר עין בעין נראה אתה ה (ד"במדבר י)ב  אמר הכתו 33248 

אלא , ´וגם ודאי כי לא בעין גשמית רואים שכינתו ית, ו לומר כי מליצות הן בתורתנו הקדושה"וח, ´דה 33249 

, אמר דוד חשבתי דרכי ואשיבה רגלי על עדותך, והיא הרואה ממש, ין רוחניתע, כ כי יש אבר רוחני"ע 33250 

הרגלים בעצמן , הנה האברים בעצמם עשו תפקידם, ולמרות כל מחשבותיו, דרכי דוד היו נתונים באברים 33251 

 33252 .כי בסוד האברים אין כל שינוי, עשו חוק תפקידן

ת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום לכם לב לדע´ ולא נתן ה, הוא אשר תבע הכתוב את דור המדבר 33253 

וכל עמלו בחיים הוא כי , הנותן ממש ויסוד בעבודתו בקודש, אשרי האדם הנותן מהלך להשתלמותו, הזה 33254 

הנה גם יקום , ´כי אז ורק אז יהיה בטוח שאחרי שיעלה בהר ה, עבודתו הנפשית תבוא בדרכי האברים 33255 

 33256 .במקום קדשו

ל "ר, כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים יקשיב וישמע, (´ג´ ב ת"שע) זהו אשר כיוון רבינו יונה 33257 

, היינו שזה כל עבודתו ולא יותר, הלא זה כי יקשיב וישמע? האדם השומע מוסר מה חובתו ומה מעשהו 33258 

אלא שישים אל הרוחניות , שמיעה באוזן הגשמית לבד, היינו ששמועתו לא תשאר שמיעה גשמית בעלמא 33259 

הנה הפועל יוצא משמיעה שכזאת , וכששומעים בהאוזן הרוחנית, וזן הרוחניתשתהיה השמיעה בהא, פניו 33260 

 33261 .כי יכנע ויחזור בתשובה ויקבל בלבו, היא



כי תיכף לשמיעת האוזן הרוחנית היא ההסכמה והקבלה , שונה היא שמיעה הרוחנית משמיעה הגשמית 33262 

הוא אשר תרגם , בתכליתעצמיות תכונת שמיעת האוזן הרוחנית היא הקבלה , לעשות ככל אשר יורוהו 33263 

´ וכן ויאמרו כל אשר דיבר ה, אם קבלה תקבל, ויאמר אם שמוע תשמע (ו"שמות ט) אונקלוס את הפסוק 33264 

והנה האיש הזה ברגע קטן , כי היא צורת שמיעה רוחנית ההסכמה והקבלה, נעשה ונשמע מתורגם ונקביל 33265 

, כי קנה לנפשו זכות, ות פעולת אבריםכי הן תולד, י שמיעה בלבד"וכל זה רק ע, יצא מאפילה לאור גדול 33266 

 33267 .(דעת תורה)  !ואשריו כי צדק נפשו בשעה קלה, פעולות האברים קנינים הם

 33268 

 33269 מאמר תצא

 33270 .(´ט ג"דברים כ) לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה´ ולא נתן ה

א הקפיד עליכם המקום עד ולפיכך ל, אין אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת משנתו עד ארבעים שנה 33271 

מי הוא המדבר ולמי הוא , אם נתעמק ונתבונן במאמר הזה, (י"רש) אבל מכאן ואילך יקפיד, היום הזה 33272 

ומוכיח , ה עומד בסוף שנת הארבעים"משה רבינו ע, נעמוד משתוממים על המראה, ומה הוא תובע, מדבר 33273 

דור המדבר אשר , לראות ואזנים לשמועאת בני ישראל אשר עד היום הזה לא היה להם לב לדעת ועינים  33274 

מצעם ענני כבוד ועליהם , ושותים מים מצור החלמיש, אוכלים לחם אבירים, ב עלי אדמות"חיו חיי העוה 33275 

 33276 .כולם זכו למדרגת הנבואה הם ונשיהם וטפם, יומם ולילה´ חופף כבוד ה

 33277 

ה מקור החכמה "מפי הקב ה השומע בתמידות"ועליהם משה רבינו ע, ה בעצמו"כולם שמעו תורה מפי הקב 33278 

על , ולא עוד אלא שהם רואים נסים ונפלאות בכל יום ובכל שעה, והוא חוזר ומלמדה להם, ´והתבונה ית 33279 

רואים הם את הגן עדן ואת , ועונשו´ על כל דיבור שלא כהוגן מגיע אליהם מיד זעם ה, כל חטא קל שלהם 33280 

אל אנשי דור דעה זה נאמר כי אין להם לב , בלי שישאר להם מקום ספק כלשהו, הגיהנום בעיניהם ממש 33281 

ואמנם , אין את מי לתבוע, פשוט אין עם מי לדבר, ואין להם אזנים לשמוע, אין להם עינים לראות, לדעת 33282 

 33283 .ל עד כאן לא הקפיד"ש חז"כמ, אין ממצים את עומק הדין, אין תובעים

אי , ה זה במדרגתו העליונהדור דע, רואים אנו מכאן את גודל כוחו של היצר הממלא נפשו של האדם 33284 

אז היה מקום לתבוע , לא היה מקום להקפיד עליו עד אחרי עבור ארבעים שנה, אפשר היה להדבר אתו 33285 

שום דרך לא נמצא , אבל מקודם לכן לא היה מועיל לו שום דבר, אז נעשה מוכשר לקבל תוכחה, הימנו 33286 

 33287 .לפתוח את לבבם ולהטות אזנם

במידה כזו שגוברים הם על כל הלימודים , קים המטים אותו לדרך רעהמצויים באדם כוחות עצומים ועמו 33288 

, ורק אחרי ארבעים שנות לימוד, ומקשים את עורפו עד ללא הועיל, אוטמים הם את לבו, ועל כל המופתים 33289 

רק אז נעשו אחראים , לפתוח העינים ולמול את ערלת הלב, אחרי שהספיקו לשבור את כוחות המרי האלה 33290 

 33291 .יות ראויים לכריתת ברית בינם לבין אביהם שבשמיםלה, בעד מעשיהם

ארבעים שנה שלמות רוב שנותיו , ל את עומק התורה והחכמה"כיצד העריכו חז, מאידך רואים אנו מכאן 33292 

תלמידים כבני דור המדבר דור , דרושים בכדי לעמוד על סוף דעתו וחכמת משנתו של הרב, של האדם 33293 

הרי , וש זמן של ארבעים שנה בכדי שיעמדו על סוף דעת רבםכ דר"ואעפ, ה"ורב כמשה רבינו ע, דעה 33294 

איזה עומק ישנו ? מה בעצם יש כאן בכלל להבין, נדמה לו כי הוא מבין הכל, אדם מאתנו משקורא ושונה 33295 

הרי דבריהם פליאה נשגבה , ל מצווים על האדם לחזור על משנתו מאה פעמים ואחת"ואם חז? כאן 33296 

 33297 ?היגיעה זו וטורח זה למ, בעינינו

ארבעים שנה שלמות דרושות לו לאדם בכדי , ל ומטפחים על פני הסובר כך"באים דברים אלו של חז 33298 

להבין מחשבת ? למה הוא מתכוון? מה הוא סובר באמת, לעמוד על סוף דעת הרב להשיג אמיתות דעתו 33299 

בנה זו לשם ה, אלא להבינה כפי שהרב מבינה באמת, בשעת הגיעה אל התלמיד, הרב לא בצורתה הנוכחית 33300 

ארבעים שנה , וקצבה את השיעור ארבעים שנה, באה החכמה העליונה חכמת התורה, דרוש זמן מרובה 33301 

 33302 .דרושים לכך

י התבססותה בלבו ונפשו של האדם בפרק זמן "שאינה נקנית אלא ע, בחינה זו של עמידה על הדעת 33303 

כי הרי קטן , עשרה לעונשיםהקובע כי בן שלוש , בחינה זו בדעת מוצאים אנו גם כן בדין התורה, מסויים 33304 

ומי , ואם הרג את הנפש הריהו פטור, דינו כקטן לכל הענינים, ג אפילו אם הוא פיקח וחריף ביותר"מי 33305 

פרט למי , חייב כבר בעונשין ללא כל התחשבות במדרגת חכמתו, שרק עבר את שנתו השלוש עשרה 33306 

 33307 .שהוא שוטה גמור

אלא כאן , ההלכה מבחנת בין פיקח הרבה לפיקח מעט שהרי אין, שלא החכמה מכריעה כאן, יוצא איפוא 33308 

הכרת ערכו של , אין הענין תלוי אלא במידת העמידה על הדעת שתהא קבועה בלבו, קובע דבר אחר לגמרי 33309 

זהו ענין התלוי בדעת שידיעותיו של , שתחול עליו המציאות והדין של אחריות בעד מעשיו, דבר וחשיבותו 33310 



ולעמידה על הדעת זו , שאישיותו תהא אחראית בעד מפעליו, מישותו לחלק, האדם תהפכנה אצלו לדעת 33311 

 33312 .אבל אין לזה כל יחס וחשבון עם חכמה ותבונה, קבעה תורה את השיעור המסויים של זמן

אם הפרש בעמידה על , ממוצא דבר עומדים אנו על גודל האחריות הרובצת על האדם בעד מעשיו ומפעליו 33313 

קובע לגבי חיוב , ג"ג לזמן של אחר י"עת המעבר מן הזמן של קודם יש, הדעת בשיעור זמן של שעה אחת 33314 

כי חסרה לו מידת הדעת הדרושה לחייבו , שעה אחת קודם לכן פטרנוהו מעונש, ומיתה בידי אדם, מיתה 33315 

 33316 .ואילו שעה אחת לאחר מכן הרינו מחייבים אותו כבר, על מעשיו

הולך , הרי הוא הולך ומתבגר בכל עת אשר, מה תרבה החובה של האדם, מה תגדל איפוא האחריות 33317 

ד של מטה עונש חמור "כי אין בבי, ד של מטה אין הדבר ניכר"אמנם בבי? ומשתלם בדעתו כל שעה ושעה 33318 

אולם האם בשביל כך ינתן , ג שנה"העונש המתאים כבר לפי דיני התורה לדעת של נער בן י, ממיתה 33319 

וכי ינתן עונש שוה ? ולאדם מבוגר ושלם בדעתו, ג שנה"גם כן עונש שוה לנער בן י, ד של מעלה"בבי 33320 

 33321 ?עם אנשי דור המדבר אחרי ארבעים שנות לימוד? לנער שזה עתה הגיע לכלל עונשין עם אדם גאון בדעת

כ אי אפשר לנו "א, כך אין מידת אחריותם שוה, הרי כשם שאין עמידתו על הדעת של זה דומה לשל אלו 33322 

שופט צדק היודע מערכי הלב ומדרגות , האדם כלפי הבוראלשער כלל את גודל האחריות המוטלת על  33323 

ד של מטה שאין בידם אלא "כי רק בי, הרי הכל בא בחשבון בדינו של האדם, הדעת של כל אחד ואחד 33324 

, כי הרי אין בידם לשקול גודל מידת הדעת וגודל הפגם של כל אחד ואחד, שיעור כללי זה שגילתה התורה 33325 

ואחריות גדלה , אבל ודאי דעתו של גדול אינה דעתו של קטן, דון על פיוולפיכך ניתן להם שיעור כללי ל 33326 

נוקב הוא ויורד עד תהומה של , ומיצויו של חשבון זה בהעלות האדם אותו על לבו, והולכת עם גדול הדעת 33327 

 33328 .(26נתיבות המוסר דף )  .נפש

 33329 

 33330 מאמר תצב

 33331 .(´ט ג"דברים כ) לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה´ ולא נתן ה

ויש , (ב"סנהדרין צ) הנותן פתו למי שאין בו דעה יסורין באין עליו, ה"י דעת להכיר את חסדי הקב"וברש 33332 

וכי בגלל שהוא איש חסד ובעל לב טוב מענישים ? להבין מה חטא ולמה מגיע לו עונש כה חמור כיסורין 33333 

, כי היסורין באין עליו לא כגמול מן השמים ל"וי? ולמה ייענש, והלא כוונתו רצויה ומעשיו רצויים? אותו 33334 

אינו מכיר בטובת הנותן והמיטיב , מפני שאותו האדם אין בו דעה, אלא דוקא מן האיש המקבל את טובתו 33335 

 33336 .לו

, בא אליו בטענות ותרעומת על שלא כיבד אותו כפי שראוי להתכבד, הוא ממעיט ומזלזל בכוונתו הטובה 33337 

ולא רחוק שיתגרה , הוא מתרעם על צורת ואיכות הפעולה הטובה, תהוא מתלונן שהטובה לא היתה מספק 33338 

וזו , הכל מפני שאינו בר דעת, ולא די שלא יאהב אותו אלא עוד יבוא לידי שנאה, יעליבו ויתרחק ממנו, בו 33339 

 33340 .כי הכל יתכן אצל מי שאיננו בר דעת, הכוונה שיכול המיטיב לקבל מהמוטב הרבה יסורין

כל העושה טובה למי שאינו יודעה כאילו זורק אבן , אמר רבי חמא בר חנינא, (ג"חולין קל) ´ואיתא בגמ 33341 

כי יחשוב כי יראתם ממנו תביאם לזה ויתגאה ויחזיק , וכתב המאירי כי הוא בוזה מכבדיו, למרקוליס 33342 

כי בסיבת סכלותו , הנה לא יתכן שיגיע לכסיל תענוג, ג"הרלב´ וכתוב לא נאוה לכסיל תענוג ופי, בסכלותו 33343 

ולא זו בלבד שאינו , כיון שאינו מכיר את הטוב הריהו מזלזל במיטיב, י שיגיע לו צער בכל הדבריםראו 33344 

 33345 .הוא מצטער וגם מצער את המיטיב לו, נהנה מהטובה שקיבל

ה בטובה שהטבתי "אמר הקב, (בראשית) ויאמר האדם האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל 33346 

, כשאינם מכירים את הטוב, (´ספרי דברים א) בה התרעם לפני, כנגדו ר שאמרתי לו אעשה לו עזר"לאדה 33347 

 33348 .לא רק שהם כפויי טובה אלא עוד מתרעמים על המיטיב עמו, כי אז מובן שהם כופרים במיטיב

כל עצמם של מלכים אין בוררין להם , שוטים, ה"אמר משרע, (א"במדבר כ) ונפשנו קצה בלחם הקלוקל 33349 

אבל אתם בטובה שהטבתי לכם בה אתם מתווכחים ומתרעמים , אוחזתם אלא לחם קל שלא יהא דולריא 33350 

ואותו , ה רוצה לכבדם ולעשותם כמלכים"הקב, (´ספרי דברים א) הלכתם (ר"אדה) בדרך אביכם? לפני 33351 

 33352 .אכן לא בכדי קרא להם משה שוטים, הכבוד הוא שמרגיז אותם

ה אני חשבתי "אמר הקב, י מתיםבכל מקום שעברנו מצאנו קבר, המרגלים טענו ארץ אוכלת יושביה 33353 

ואיכא דאמרי איוב , כי היכי דנטרדו ולא לישאלו אבתרייהו, דכל היכי דמטו הוי מת חשיבא דידהו, לטובה 33354 

הוי , (ה"סוטה ל) והם חשבו לרעה שאמרו ארץ אוכלת יושביה, נח נפשיה ואיטרדו כולי עלמא בהספדא 33355 

ועל זה כבר כתב האבן , ביאים לו הוא רוגם באבניםובעד טובות שמ, אומר מי שאינו בר דעת פגיעתו רעה 33356 

כי , וכנגדה אמר משה חכמים ונבונים, יתרו ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים´ ל בפ"עזרא ז 33357 

 33358 .(מעייני החיים)  .לא יתכן להיות ירא שמים רק מי שהוא חכם

 33359 

 33360 מאמר תצג



 33361 .(´ט ג"דברים כ) ום הזהלכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד הי´ ולא נתן ה

, ה"אמרו מלאכי השרת לפני הקב, ה לתת את ירושלים במידה"ביקש הקב, אמר רבי חנינא בר פפא 33362 

ירושלים , ולא נתת מידת ארכן ומידת רחבן, ע הרבה כרכים בראת בעולמך של אומות העולם"רבש 33363 

אלי רוץ דבר אל הנער  מיד ויאמר? אתה נותן בה מידה, ומקדשך בתוכה וצדיקים בתוכה, ששמך בתוכה 33364 

 33365 .(ה"ב ע"ב) פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה, הלז לאמר

למה מלכתחילה נתן מידה , ה עד שהמלאכים העירו את פליאתם"למה חיכה הקב, מאמר זה טעון ביאור 33366 

מוכנה להישפך ולזרום , מלאה וגדושה היא´ ויש לבאר כי ברכת ה? וחזר אחרי שמלאכי השרת טענו יפה 33367 

מחכה ומצפה היא בגעגועים רבים להיות משפעת בעולם בלי גבול ובלי , מעולם העליון לעולם התחתון 33368 

, ואז נפתחים שערי הברכה, היא מחכה לקול שיבקש את הברכה, אך היא ממתינה בכוסף רב, מידה 33369 

פה  הלואי ויבוא מי ויפצה, ה מצפה לטענה ולתביעה זו"הקב, משפיעים ויורדים בלי משקל ובלי מנין 33370 

 33371 .ואעניק לו בלי גבול

, ה רוקן את הברכה"נפתחו השערים והקב, כיוון שנשמע הקול בטענה על שירושלים במידה נמדדת 33372 

מפתח שערי אורה , לפי הקול הנשמע ותובע אותה, הברכה העליונה תלויה במידת הכנה של האדם מלמטה 33373 

כן , ראה לו יד מראה לך ידוכשאתה מ, ומה הצל כשמראה לו אצבע מראה לך אצבע, נתון בידי האדם 33374 

 33375 .(א"מדרש תהלים קכ) כצל הזה, צלך על יד ימינך´ ה, ד הכל תלוי כפי הכנתך כפי בקשתך"הברכה והס

לפי , שהוא מתווה את מידת היצירה לפי קול היצורים ולפי תביעתם, ה בעולם"זאת היא הנהגתו של הקב 33376 

וירושלים אכן ניתנה , את העולם הרוחניכן גם תתרחב ותתפשט ברי, דרישתם של היצורים לאור עליון 33377 

כל זמן שאין מי אשר ידרוש אור עליון , ע תן לנו ירושלים בלי מידה"רבש, בלי מידה לאחר שנשמע הקול 33378 

 33379 .וכפי בקשת ודרישת האור כן יתגלה ויתפשט, אין האור מתגלה

היום שנתן משה  שמעתי שאותו, לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה´ ולא נתן ה 33380 

משה רבינו , באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, ש ויתנה אל הכהנים בני לוי"כמ, ספר התורה לבני לוי 33381 

ויאמרו לנו יום , ומה אתה משליט את בני שבטך עליה, אף אנו עמדנו בסיני וקבלנו את התורה ונתנה לנו 33382 

היום הזה , להם היום הזה נהיית לעםועל זה אמר , ושמח משה על הדבר, לנו נתנה, מחר לא לכם נתנה 33383 

 33384 .(´ט ג"י כ"רש) הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום

כי זה היה גבול , ולכן נתן מתחילה את התורה רק לבני לוי, ה"רואים אנו כי משה נקט בהנהגתו של הקב 33385 

 33386 שאיכפת לו ומצטער על כך אז, ואולם כשיש עוד מי שדורש ותובע את התורה, הדרישה והבקשה עד אז

לצמאון זה חיכה משה , ומשה רבינו שמח מאד בטענה זו שבני ישראל משמיעים לדרישה זו, נותנים גם לו 33387 

כאשר רוצים , היא דרגה גבוהה שאליה צריכים להגיע, בקשת החכמה והדרישה לקבל את התורה, וציפה 33388 

יכן הגיעה כך ראה עד ה, וכאשר נשמעה התביעה הזו שמח מאד משה, להשיג ולקבל את החכמה העליונה 33389 

 33390 .דרגת צמאונם ודביקותם במקום

ויקרבו לפני משה ולפני אהרן , ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא 33391 

´ ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה ניגרע לבלתי הקריב את קרבן ה, ביום ההוא 33392 

איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה ועשה , ה לאמראל מש´ וידבר ה, במועדו בתוך בני ישראל 33393 

 33394 .(´בהעלותך ט) ´פסח לה

ולא יכלו לעשות ´ שנא, שחל שביעי שלהם בערב פסח, עוסקים במת מצוה היו? אותם האנשים מי היו 33395 

ולכאורה טמאי , (ה"סוכה כ) הא למחר יכולים לעשות, ביום ההוא אין יכולין לעשות, הפסח ביום ההוא 33396 

והם , במסירות נפש כאשר התנדבו לטפל במת מצוה´ קיימו את דבר ה, ו הפקירו את עצמם למצוהנפש אל 33397 

מצוה , ולהפסיד שמחה רבה וגדולה כמו הקרבת הפסח, ידעו מראש שמסכנים את עצמם להיות טמאים 33398 

 33399 .שמצוותה בצוותא בחבורה ובעונג משפחתי

שלא תהא עשירה במקום אחד , מהמצוה הרי לכל הפחות הגיע להם שכר מצוה במידה כזו שלא יפסידו 33400 

, ולכתחילה צריכה היתה להיות אצלם הצעה שיוכלו להשלים את הקרבן בפסח שני, ועניה במקום אחר 33401 

והלא זוהי טענה ? ת לומר להם פרשה זו רק אחרי שבאו לדרוש ולטעון למה ניגרע"ולמה חיכה השי 33402 

 33403 ?ת יפסידווכי בשביל שקיימו מצוה גדולה זו בבחירתם החופשי, צודקת

אם , עד שיתבעו וידרשו ממנו, ה נותן את ברכתו אם לכלל או לפרט"כי אין הקב, מכאן סיוע לרעיוננו 33404 

כי , אזי נענים להם מן השמים, דורשים להשיגה ומצטערים עליה, מגלים האנשים צמאון למצוה ולחכמה 33405 

וכפי הצער שיש , תתלויה וקשורה במידת ההשתוקקו, מידת ההשפעה וההשראה הרוחנית על בני אדם 33406 

 33407 .לאלו שרוצים אותה

והם מוכנים , שאם הם מסתפקים אך ורק במצוה אחת שנטמאו לכבוד המת, וכך גם לגבי הטמאים לנפש 33408 

כי אז לא ישיגו ולא יגיעו , אם לא איכפת להם הפסד הקרבן, מספיקה להם מצוה זו, לוותר על הפסח 33409 

כי אם היעדר המצוה אינו מכאיב להם , פסח שני ולא יתקנו בשבילם פרשה מיוחדת של, לתיקון ולהשלמה 33410 



דרשו להשלים , אבל אם באו טמאי נפש אלו ותבעו את שלהם, אין צריך לחדש בשבילם פרשה מיוחדת 33411 

שמשה רבינו , כי אז מתקינים עבורם פרשה מיוחדת, מרגישים עצמם כאילו חסרו אבר, מה שהחסירו 33412 

 33413 .חוזר עליה כעל כל ההלכות האחרות

הם , הם הוכיחו עד כמה חסרה להם המצוה הזו, הם נשתבחו על כך, מדו במבחן שהוצב להםטמאי הנפש ע 33414 

ולאנשים כאלו יאה ונאה לחדש פרשה מיוחדת של פסח , לא הסתפקו במצוה האחת של טיפול במת מצוה 33415 

י מגלגלין "כמו שפירש, וזכו שנאמרה פרשה זו לזכותם, ה אוהב ופונה אליהם להטיבם"את אלו הקב, שני 33416 

שהיתה המצוה ראויה , ה"עד כדי כך זכו עד שמנעו ולקחו את הזכות ממשה רבינו ע, י זכאי"כות עז 33417 

מלמדין אותנו מן השמים שאין הברכה ואור העליון מתגלים אלא רק לפי , להיאמר על ידו ונזקפה לזכותם 33418 

 33419 .(אור חדש)  .דרישתם של דרי מטה

 33420 

 33421 מאמר תצד

 33422 .(´ט ג"דברים כ) אזנים לשמוע עד היום הזהלכם לב לדעת ועינים לראות ו´ ולא נתן ה

ה ולהדבק בו עד היום זה שמעתי שאותו "להכיר את חסדי הקב, לכם לב לדעת´ ולא נתן ה, י מפרש"רש 33423 

באו כל ישראל לפני משה ואמרו , ש ויתנה אל הכהנים בני לוי"כמ, היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי 33424 

, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה, לנו את התורה ונתנה לנואף אנו עמדנו בסיני וקב, לו משה רבינו 33425 

, ועל זאת אמר להם היום הזה נהיית לעם, ושמח משה על הדבר, ויאמרו לנו למחר לא לכם נתנה לנו נתנה 33426 

 33427 .היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום

רבעים שנה ורואה חי על התורה משך א, נמצאנו למדים שאפשר שיהיה האדם מקבל התורה מהר סיני 33428 

ולא נחשב ונקרא עם ישראל עד שהוא מכיר ומרגיש , ניסים ונפלאות ומכל מקום הוא רחוק מהתורה 33429 

אך כל עוד שאינו בא לכדי , ורק אז משיג הוא לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע, שהתורה חסרה לו 33430 

כל מעלתם ודרגתם כדור  שהרי לא הועיל להם לבני ישראל, כך הרי הוא בגדר עינים להם ולא יראו 33431 

 33432 .עד שבאו בדרישה ובתביעה על סמך הטענה שגם להם חלק בתורה ואותה הם מבקשים, המדבר דור דעה

שבת ) ´ש בגמ"כמ, ואכן מרחק עיני הבשר של האדם מסגולת עיני התורה גדול הוא כרחוק מזרח ממערב 33433 

ארץ ישראל על הטוב אשר נפל במה זוכים עשירים שב, יוסי´ שרבי שאל את רבי ישמעאל בר, (.ט"קי 33434 

אמר לו משום , ושוב הקשה עשירים שבבבל במה הם זוכים, והשיב לו משום שנותנים מעשר, בחלקם 33435 

 33436 .שמכבדים את השבת

, ודאי חכם ופקח הוא, מפני מה נתעשר איש פלוני והיה לגביר, והנה מה רואים אנחנו בעיני בשר שלנו 33437 

כי , ל היה זה בגדר איבעיא להו כמו כל האיבעיות"ך אצל חזא, כך יאמר כל אחד, תגר גדול הוא וכדומה 33438 

רואים ומגלים את , כי בהסתכלות רוחנית מקיפה ומעמיקה, כ בעינים שמימיות"אין הסיבה פשוטה כ 33439 

בהן לא ניתן להגיע ליותר מאשר השקפה חומרית ופשטנית , כ בעינים גשמיות עיני בשר"משא, האמת 33440 

 33441 .גרידא

תמה ואמר למען ירבו ימיכם וימי בניכם , אמרו ליה לרבי יוחנן איכא סבי בבבל, (.´ברכות ח) ´איתא בגמ 33442 

אמר היינו דאהני , כיון דאמרי ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא, אבל בחוצה לארץ לא, על האדמה כתיב 33443 

זוהי , יהושע בן לוי לבניה קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא כי היכי דתורכו חייכו´ כדאמר ר, להו 33444 

 33445 .ה מתוך עינים של שמיםהשקפ

וראה מה שאמר , המכוון ומדריך ופותח את העינים, אמנם הדרך להגיע למדרגה זו סלולה בלימוד המוסר 33446 

, ופירש הספורנו הסכת צייר במחשבתך, הכתוב בפרשתינו הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם 33447 

זהו , והן הן הדברים, ו בלי ספקכשתצייר זה ותבין תשמע בקול, אלהיך´ ושמעת בקול ה, ושמע התבונן 33448 

ומדכתב הספורנו כשתצייר זה ותבין , לצייר במחשבה ולהתבונן, הביטוי הנעלה ביותר ללימוד המוסר 33449 

.הרי לך ראיה נחרצת וברורה כמה גדול ואדיר כח לימוד המוסר באמת ובתמים! תשמע בקולו בלי ספק 33450 

 33451 .(נחלת אליעזר)  

 33452 

 33453 מאמר תצה

 33454 .(´ט ח"דברים כ) ת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשוןושמרתם את דברי הברית הזא

אומרים עליו ראו איך אדם זה משכיל לעשות מסחר , בנוהג שבעולם אם אחד מרחיב את מסחרו ומצליח 33455 

ומאידך , גדלו והצליחו וגם עשו פרי, ואמנם כל בר דעת יודע כי רבים אשר לא יחכמו במשא ומתן, וקנין 33456 

 33457 .וכל זה אינו תלוי ביד האדם כלל כי אם בידי שמים, ולא לנבונים עושר גיסא לא לחכמים לחם

ואם יאמר לך אדם לא יגעתי , שמסרו לו לאדם לשמור לעשות ולקיים, ´לא כן בתורה במצוה וביראת ה 33458 

דוקא בהם אנו מתנהגים כהדיוטים אשר אין להם שום השגה בדרכי , (7´מגילה ו) ומצאתי אל תאמין 33459 



יראו עליו באצבע ויתמהו עליו על מה הוא , רצה להשתכר מה יותר משאר העםואם אחד י, המסחר 33460 

 33461 !והכתוב צווח למען תשכילו את כל אשר תעשון, אוי ואבוי על הכסילים אשר בחושך הולכים? מתאמץ

אם ראית ישראל , (ירושלמי סוף ברכות) ל"אחז, והנה נשכיל ונראה מסחר רב פרי בעבודה הרוחנית 33462 

ולכשנתבונן קצת נראה עד כמה מגיע , כ טול שכר כולן"עמוד והתחזק בה ואח, תורהשפשטו ידיהם מן ה 33463 

כלומר , ז"ב יותר מכל חיי עוה"ל יפה שעה של קורת רוח בעוה"ש ז"וכמ, גודל שכר זה לאין סוף ממש 33464 

וימצא בו כל התענוגים שהתענגו בו , אילו יצוייר שאדם יחיה כל ששת אלפי שנה שהעולם עומד 33465 

 33466 .צמם כל האנשים בכל הדורות מתחילת הבריאה עד סוף קיומהושהמציאו לע

והטעם ! ז אלו"ב יפה מכל חיי עוה"הנאה מועטת בעוה, וחיים אלו יחיה בלא ערבוב צער וללא הפסק 33467 

ממילא , וכל שאין לו ראש ולא סוף אינו מתחלק, ונצח אין לו ראש ואין לו סוף, ב הוא נצח"פשוט כי עוה 33468 

סוף , עם התענוגים הגדולים´ ואפי, ז לגבי נצח"כ מה שויו של כל חיי עוה"וא, כ נצח"נמצא שחלק מנצח ג 33469 

כ נצח הרי גם שעה אחת של קורת רוח נצח "משא, סוף יכלו השנים ועברו כל התענוגים והיו כלא היו 33470 

 33471 !הוא

ב ממש "ו חיי עוה"ק, ורק שעה של קורת רוח, ב"אם כך יפה שעה אחת בעוה, מעתה נבואה חשבון 33472 

הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין  (ב"אבות פ) ל"ש חז"וכמ, עד שהאדם מקבל בשכר מצוהולעולמי  33473 

ו כמה שכר יקבל אדם עבור תלמוד תורה שהיא "ק, ז עבור מצוה אחת"וכ, אתה יודע מתן שכרן של מצוות 33474 

תיה כל מצוו´ שאפי (א"א ה"ירושלמי פאה פ) ל"ש חז"וכמ, רק דיבור אחד בתורה´ ז אפי"וכ, כנגד כולם 33475 

כ טובה כפולה ומכופלת "ועאכו, ו הרבה דיבורים בתורה"וק, של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה 33476 

אם אדם מתחזק בתורה בשעה שהעולם מרפין עצמן מדברי תורה שהוא מקבל שכר , לאין שיעור וערוך 33477 

ר הגדול והנפלא והרי הוא נוטל כל השכ, היינו כאילו היו כל ישראל יושבים ועוסקים בתורה, כנגד כולם 33478 

עין לא ראתה אלהים ! ב"ז והקרן קיימת לו לעוה"אין קץ ותכלית למתן שכר שאוכל פירותיהן בעוה, הזה 33479 

 33480 .זולתך יעשה למחכה לו

הסוטר לועו של  (ח"סנהדרין נ) ל"אחז, ונתבונן עוד יותר, ז בחשבון יחיד הלומד תורה לעצמו"והנה כ 33481 

והרי מידה טובה מרובה , מוקש אדם ילע קודש (´משלי כ) ´שנא, ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה 33482 

, כ אדם המכבד את ישראל כאילו מכבד את המקום"א, (א"סוטה י) ממידת פורענות חמש מאות פעמים 33483 

בן זומא אומר איזהו מכובד המכבד את , (א"ד מ"פ) כמפורש במשנה, ולא רק כאילו אלא מכבד ממש 33484 

, הרי שדן במכבד את הבריות והביא ראיה ממכבד את המקום, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו´ שנא, הבריות 33485 

 33486 .כ העושה טובה לחבירו"ועאכו

ו אם עושה לו טובה "ק, ז"ז בעושה טובה גשמית לחבירו ומטיב עמו בעוה"שהרי כ, ועתה נלך הלאה יותר 33487 

קורת  שעה אחת של´ שאפי, ב"וקונה לו חיים רוחניים לעוה, ´שמזכה אותו במצוה אחת ממצות ה, רוחנית 33488 

ש תלמוד תורה שהוא כנגד "וכ, ולא רק במצוה אחת אלא בהרבה מצות, ז"רוח שם יפה מכל חיי עוה 33489 

ו אם יזכה אדם "ק, ז בזיכוי הרבים בזמנים טובים בעולם"וכ, ת"ומה גם אם מזכה את הרבים בת, כולם 33490 

אין הפה יכול ! שנכפל שכרו כנגד כולם, לזכות את הרבים בעסק התורה בדור שמרפין עצמן מדברי תורה 33491 

 33492 !לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע חשבון שכרו לעולם ועד ממש

אלא חלק אחד בתוך כמה מאות , להוי ידוע כי כל בחור בישיבה אינו יחיד כלל, וכעת נבוא לתכלית דברינו 33493 

ואם הוא לומד בין כותלי הישיבה ושוקד לשמור הסדרים , תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה 33494 

וכל ! בדור שמרפין עצמן מדברי תורה, רי הוא מזכה את עצמו ואת הרבים אתו בתלמוד תורהה, כראוי 33495 

ולא זו בלבד אלא כיון שזוכה באור כתר תורה , יחיד ויחיד מכפיל שכרו לאלפים ורבבות לאין שיעור 33496 

מאיר  ונמצא! ושוב זוכה וחוזר ומזכה בזיכוי זה עצמו, הרי הוא מתעלה ומעלה את הרבים אתו, נפלא כזה 33497 

 33498 !באור חוזר ואור מקיף אשר לא יפסק לעולם ממש, ממנו להרבים ומהרבים אליו, לעצמו

ו מי שמתעצל לעסוק בתורה במקום הרבים "כמה מאבד ח, (´ר ט"במדב) ומכלל הן אתה שומע לאו 33499 

יצטרך ליתן את הדין , ת"ואף אם לומד שם ואינו בטל מת, ויושב לו בביתו או באיזה מקום אחר, בישיבה 33500 

ו בחטא מרפה עצמו ואת הרבים "נופל ח, ובמקום זיכוי עצמו וזיכוי הרבים על ידו, על הרפיון בישיבה 33501 

ת ירחם עלינו ויתן בלבנו בינה ולהבין ולהשכיל על דבר "השי, ובפרט בדור עני ואביון כזה, מדברי תורה 33502 

 33503 .(אור יהל)  .אמת

 33504 

H 33505 

 33506 נצבים

 33507 מאמר תצו

דברים ) ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראלאלהיכם ´ אתם נצבים היום כולכם לפני ה 33508 

 33509 .(´ט ט"כ



מיד , לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים? אתם נצבים היום למה נסמכה פרשה זו לפרשת קללות 33510 

מפני מה הגויים נתחייבו , מיד קרא אותן משה והיה מפייסן, הוריקו פניהם ואמרו מי יכול לעמוד באלו 33511 

אבל , ה"פי שבשעה שבאו עליהן יסורין מבעטים בהן ואינן מזכירין שמו של הקבל? כליה ואנו קיימין 33512 

לפיכך אמר , אקרא´ צרה ויגון אמצא ובשם ה´ ישראל כשהיסורין באין עליהן הם נכנעים ומתפללים שנא 33513 

 33514 .(תנחומא) לכך נאמר אתם נצבים, פ שקללות הללו באות עליכן הן מעמידות אתכם"אע, ה"להם הקב

רחום ´ כי ה, וצפונות בהן טובות רבות, הן מלאות חסד רב, ה"כאן שאף הקללות שמקלל הקבלמדים אנו מ 33515 

ובתוך הפורעניות עצמן הוא , ועם כל חרון אפו על בריותיו הוא חס עליהם, וחנון ומקור הטוב והחסד 33516 

, ה ומבעטים ביסורין"ם אינם מבינים את חסדו של הקב"אמנם העכו, ממציא להם פתח של נחמה ורווחה 33517 

, והם רואים בתוך הצרה והיגון כוס ישועות, ה שהוא מלא חסד ורחמים"אבל ישראל מכירים את הקב 33518 

 33519 .ז"והם מתייצבים עי, ובתוך הקללות גם מקום לברכות

ואדם משל בכיפה על כל , היה העולם מלא עונג ועידון, ה"ר שאף לאחר שקיללו הקב"הנה מצינו באדה 33520 

ואין שיעור ותיאור לתענוגותיו והנאתו בכל שטחי , ולפקודתווכל הבריאה עמדה לשרותו , הברואים 33521 

אלא , ר לאחר החטא"כמו שהיה לאדה, כ הרבה טובה"אין שום מלך בכיפה יכול לתת לבנו יחידו כ, החיים 33522 

 33523 .נחשב מצבו לאחר מכן בבחינת קללות, לעומת הברכות שהוענקו לו קודם

לא מנע באותו , העולם וגזר כליה על כל היקוםה הביא מבול על "שלמרות שהקב, כן מצינו בתקופת נח 33524 

ולקחת מכל , וציוה לנח להכניס אל התיבה מכל בעלי החיים להחיות אתו, זמן גם את חסדו מאת ברואיו 33525 

שלמרות הפורענות הקשה שמביא על , והנה הבין נח מזה את דרכו של הבורא, מאכל שיהיה להם לאכלה 33526 

ולעשות כל מאמץ גם הוא להטיב עם , ולמד ללכת בדרכיו, יורצונו גם לעשות חסד עם בריות, כל היקום 33527 

 33528 .הבריות

אלא , ושכל בריה תתפרנס במה שתמצא בעצמה כדי להחזיק חיותה, ולא הסתפק באגירת המזון בלבד 33529 

מי בשעות היום ומי בשעות , נרתם בכל כוחו להמציא לכל מין ומין את מזונו החביב עליו ובזמנו הרגיל 33530 

שהיה עוסק וזן , ו שנים עשר חודש בתיבה לא ראה שינה לא ביום ולא בלילהל אמר"עד שחז, הלילה 33531 

 33532 .(´תנחומא נח ב) הבריות שעמו

משום שהבין שזה רצון הבורא שיחד עם הביאו קללה על , ובאמת קיבל נח עליו ברצון את הגיהנום הזה 33533 

ו להיות פרנס ולכן הלך בדרכיו והעמיד עצמו במקומ, הוא עושה אתם חסד ומרחם עליהם, בריותיו 33534 

באשר ידע שהוא מקיים , כי אם הרגיש בו עונג ועידון, ולא עוד אלא שלא ראה בסבלו שום יסורין, העולם 33535 

היה העונג , וככל שהיה לו קשה יותר לקיים, ואין לך תענוג גדול מזה, בזה רצון הבורא להטיב עם הבריות 33536 

 33537 .גדול יותר והגיהנום שלו נהפך לו לגן עדן

אמר , הפך סדום ועמורה´ מסופר בתורה שלפני שה, ים גם במהפיכת סדום ועמורהכלל זה אנו מוצא 33538 

ה "והנה אברהם שהכיר מידות טובו של הקב, לאברהם זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד 33539 

ה על הפורענות שעתיד להביא "הבין מזה שגילה לו הקב, שאינן נמנעות משום אדם בעולם ובשום מקרה 33540 

ויש איפוא לעורר רחמיו שיתנהג אתם בדרכי טובו ויסלח , ´שיש בה מקום גם לחסדי ה, מורהעל סדום וע 33541 

ה ולתבוע ממנו דין פעם אחר "והוא סיכן עצמו לעמוד כנגד הקב, להם בזכות הצדיקים הנמצאים ביניהם 33542 

ים ואף שהיו רע, חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אף התבטא לפניו בביטויים נועזים, פעם 33543 

, ´בכל זאת לא התייאש אברהם אבינו בהכירו את רחמי ה, מאד והיו ראויים לאותה פורענות´ וחטאים לה 33544 

 33545 .והתפלל שאולי בזכות הצדיקים שבתוכם יימלטו גם הם

ה כלפי בריותיו ועם כל הליכתו באותם הדרכים של "והנה נח עם כל הכרתו בדרכי החסד של הקב 33546 

ואף לאחר , גם על הרשעים הגמורים´ שיש מקום לרחמי ה, עומקםלא השיג אותם בכל היקפם ו, ה"הקב 33547 

לא עמד כנגדו , ה שהוא עומד להביא מבול על הארץ"ולכן בשעה שגילה לו הקב, שנגזרה עליהם כליה 33548 

 33549 ל אישתיק ולא אמר ליה מידי ולא בעי רחמי"כפי שמציינים חז, לבטל את הגזירה ולבקש רחמים עליהם

 33550 .(ו"וירא ק´ זהר פ)

ה עתיד להביא "כדי להזהיר אותם שהקב, בנה את התיבה מאה ועשרים שנה, נח הוכיח לבני דורואמנם  33551 

אבל עם כל זה לא השיג נח שאחרי , (´ר ל"בר) והם לעגו לו וביזו אותו, מבול לעולם ושיחזרו בתשובה 33552 

להניח לו ולא , ויש עוד מקום להרבות תפילה ותחנונים לפניו, ה"כל שחיתותם עדיין לא תמו רחמי הקב 33553 

והואיל ונח לא עמד על הכרה זו ולא עמד בפרץ , לקיים את הגזירה האיומה הזאת למחות את כל היקום 33554 

כי מי נח זאת לי אשר , ראוהו בשמים אחראי להבאת המבול על העולם, במלוא כוחו לבטל את הגזירה 33555 

מי נח משום שלא  ל לפיכך נקרא המבול"ואמרו חז, (ד"ישעיה נ) נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ 33556 

 33557 .(ז"זהר נח ס) התפלל על דורו

ומסר נפשו בעמדו כנגדו בתפילתו על , ה להיות גומל חסדים"ואף אברהם אבינו שתפש אומנותו של הקב 33558 

שעם כל רשעותם , ה עד סופן"גם הוא עדיין לא ירד לעומקן של מידות טובו של הקב, אנשי סדום 33559 



ולהפוך את עריהם , ליהם להמטיר עליהם גפרית ואשגזר ע´ ואף לאחר שה, וחטאתם של אנשי סדום 33560 

לחונן אותם , אין עוד להתייאש מהם ויש מקום למצוא פתח לעורר חסדי שמים, לשממה ולחרבות עולם 33561 

 33562 .ולדחות את הגזירה

חלילה לך לעשות כדבר , האף תספה צדיק עם רשע, טען רק לטובת הצדיקים, ´ובזמן שהתפלל לפני ה 33563 

אלעזר אף ´ אמר ר, ל"וכך אמרו חז, אבל לא התפלל על הרשעים עצמם, עהזה להמית צדיק עם רש 33564 

אברהם תבע דין כראוי שלא ימות זכאי עם , נח לא עשה כלום לא זה ולא זה, אברהם לא עשה בשלמות 33565 

 33566 .(ו"זהר וירא ק) ולא השלים שלא ביקש רחמים בין כך ובין כך, חייב

למרות שחטאו , על כל העם´ והתפלל לפני ה, ה"בורק משה רבינו ירד לעומקן של מידות החסד של הק 33567 

ואמר , יהיה מי שיהיה, ולא עוד אלא שהקריב את כל עצמו בשביל כל אחד מהם, גזר עליהם כליה´ וה 33568 

אמר לו ´ ולא זז משם עד שה, (´ז´ ר פ"דב) ימותו משה ומאה כיוצא בו ולא תינזק צפורנו של אחד מהם 33569 

ה "באשר הוא הכיר דרכי החסד של הקב, (זהר וירא שם) כראויל עשה בשלמות "ועליו אמרו חז! סלחתי 33570 

 33571 .והציל בזה את ישראל מכליה, ולא עזב עד שעורר אותם

ה גילה לנו שכל באי העולם עוברים לפניו כבני "והקב, והנה כשאנו עומדים בימים הנוראים לפני יום הדין 33572 

, לאלתר בספרן של צדיקים גמוריםחובה רבה מוטלת על כל מי שחושב שיצא זכאי בדין וייכתב , מרון 33573 

ויגזור עליהם גזירות , יעשה אתם חסד וירחם עליהם´ שה, ש על בני ישראל"שיתפלל על כל בני אדם וכ 33574 

שאין יודעים איך , כ אנחנו בעצמנו"ועאכו, ויציל אותם מכל הפורעניות המתרגשות לבוא לעולם, טובות 33575 

ה ולעורר "שעלינו להכיר במידות טובו של הקב, יןאנו נחשבים לפני המקום ואם אנו ראויים לזכות בד 33576 

 33577 .שיתנהג במידת החסד וידין את כל בריותיו לכף זכות, רחמיו עלינו ועל כל יושבי תבל

לא רק שיסבול בעצמו אלא ישא גם באחריות , ולא עוד אלא שעל כל אחד לחשוש שאם לא יתפלל כראוי 33578 

ואם יתרשל , הוא יכול לבטל את הגזירות הרעות כי יתכן שבכוח תפילתו, כל הפורעניות הבאות לעולם 33579 

הרי אין לשער כמה , ואם יש לכל אדם לפחד מחומר הדין של עצמו, הרי עלולים ליחסן על חשבונו, בזה 33580 

.לעורר רחמיו על כל העולם´ י תפילותינו לפני ה"ובידינו לתקן ע, צריכה להיות אימת הדין מאחריות זו 33581 

 33582 .(אור הצפון)  

 33583 

 33584 מאמר תצז

דברים ) אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל´ צבים היום כולכם לפני האתם נ 33585 

 33586 .(´ט ט"כ

, ועל דעתו תקבלו עליכם, ומי שיטעה אותי לא יוכל להטעות אותו, אלהיכם´ לפני ה, איתא בספורנו 33587 

דעו שלא על אמר להם , וכן מצינו כשהשביע משה את ישראל, ´והנה איתא בגמ, והדברים צריכים ביאור 33588 

ועל דעת המקום , ולטעמיך לימא להו על דעתי, אלא על דעת המקום ועל דעתי, דעתכם אני משביע אתכם 33589 

 33590 .(ט"שבועות כ) אלא כי היכי דלא תהוי הפרה לשבועתייהו, למה לי

הכיצד , וכלשונו ועל דעתו תקבלו עליכם, כדי שלא יוכלו להטעות´ ואם כדברי הספורנו שהעמידם לפני ה 33591 

משום נדר שנידר , שתלה השבועה על דעתי ועל דעת המקום וכדי שלא תהיה הפרה לשבועתם´ בגמאמרו  33592 

ומפני שאותו לא , ה בלבד"הלא לדבריו תלה משה השבועה בהקב, על דעת רבים שכך דינו שאין לו הפרה 33593 

 33594 .ניתן להטעות כדרך שמטעים בשר ודם

תהי , ומהו השבועה שמשביעים אותו, ´גמפ מה שאמרו ב"שדברי הספורנו יש להם מקום ע, והנראה הוא 33595 

, (7´נדה ל) היה בעיניך כרשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, צדיק ואל תהי רשע 33596 

אף שכל העולם אומרים לך צדיק , היאך משביעים אותו היה בעיניך כרשע, ולכאורה הדברים תמוהים 33597 

וכיצד ניתן לדרוש זאת ובשבועה , א הענוההלא מחשבה כזאת של אדם על עצמו היא פיסגת ושי, אתה 33598 

 33599 .מכל אחד ואחד

ה ולא מדעת בני "שצריך להיות נידון רק מהקב, שבשבועה זו קובע האדם לעצמו, אמנם הביאור הוא 33600 

ומשום שהעולם איננו יכול להבין ולדעת את , ה"ולכך צריך כל אדם שיתחשב רק עם הדעה של הקב, אדם 33601 

ואף שהעולם דן אותו לכף זכות וחושב אותו לצדיק , מצבו כהבנתוהפנימיות של היחיד ולהכריע את  33602 

לכך משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי , ה היודע תעלומות אפשר שידון אותו לחובה"הרי הקב, וישר 33603 

 33604 .ולא יסמוך על דעת הבריות, היה בעיניך כרשע שלעולם יחשוש למה שבשמים ידונו אותו, רשע

לפניו עתידים אתם ליתן דין , אלהיכם´ אמר להם אתם נצבים לפני המשה , ל"וזהו פירוש הספורנו הנ 33605 

ועלה בידכם , יתכן גם יתכן שטעות היא בידי, ואם אפשר שאני מרוצה ושמח בכם, וחשבון ולא לפני 33606 

אם גם , שתבחנו ותבדקו עצמכם אם לפניו אתם מרוצים, לכן על דעתו אני משביעכם, להטעות לבי אליכם 33607 

לא תזכו , בל אם תחשיבו עצמכם לצדיקים ומשום שכך נראים אתם בעיני הבריותא, בדינו תצאו זכאים 33608 



שלא לסמוך על עצמנו ולשקוט על , זהו הלימוד לקח עבורנו בעמדינו לפניו בדין בראש השנה, בדין 33609 

 33610 .(נחלת אליעזר)  .רק לטכס עצות ולשוב ולתקן עצמנו שנצא זכאים בבית דין של מעלה, השמרים

 33611 

 33612 מאמר תצח

דברים ) אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל´ בים היום כולכם לפני האתם נצ 33613 

 33614 .(´ט ט"כ

הרי כבר אמרה , מדוע התורה מפרטת ראשיכם שבטיכם (א, האור החיים הקדוש שואל כאן שתי שאלות 33615 

ומתרץ , ש"מה טעם הברית הזו הרי בסמוך כתוב אלה דברי הברית יעו (ב, וכולם כלולים במלה זו, כולכם 33616 

כדי שישתדל כל אחד בעד חבירו , כי כוונת משה בברית זה הוא להכניסם בערבות זה על זה, ח"בעל האוה 33617 

, הראשים על כל ישראל, כולכם כל איש ישראל ערבים זה לזה, ויהיו נתפסים זה בעד זה´ לבל יעבור פי ה 33618 

 33619 .ש"כל איש ישראל על בני ביתו יעו, שבטיכם על השבט

ולכאורה מהו יסוד תביעת , ורך בברית מיוחדת נוספת בגלל הערבות בין בני ישראלהרי מכאן שיש צ 33620 

, אם למשל אנו רואים בישיבה כמה תלמידים מתרשלים, ש על כל ישראל"וכ, התורה מהאדם גם על רעהו 33621 

וכי לא ? מה אנחנו אשמים, ולומדים בקרירות בבחינת פן יש בכם איש או אשה אשר לבבו פונה היום 33622 

אלא צריך ברית שניה על ערבות , וכל העמל שהוא משקיע, התביעות שיש לכל אחד על עצמו מספיק כל 33623 

 33624 ?ואחריות על הזולת

אפילו על כל העולם הקרובים , התורה הקדושה תובעת גם על אשר איננו פה עמנו היום, יתירה מכך 33625 

עלת ומידת גדלות הרי זו מ, ולדוגמא אם רואים שמתעוררים לייסד ישיבות במקומות אחרים, והרחוקים 33626 

אמנם היטלר , וגם במלכותא דארעא לא רואים שאחד נענש עבור מעשה השני, וחסידות אך לא חובה 33627 

אבל , אך זו היתה גזירה נוראה מן השמים, ש הוציא משפחות שלמות להורג בגלל חטאו של אחד"ימ 33628 

כדי שכל , רית מיוחדתת הרחום והחנון כורת ב"וכאן השי, בדרך כלל כל איש חייב ואחראי למעשיו בלבד 33629 

 33630 ?מדוע, ´אחד ימנע מהשני לעבור את פי ה

, בבחינת הראשים והמנהיגים, היכן מתגלית מהותו האמיתית של האדם, אלא כמו שאנו תמיד אומרים 33631 

הרי הוא מעצמו משפיע על אחרים ומדרבן אותם לנהוג לפי , בדבר שאדם יש לו הרגשה חזקה פנימית 33632 

ואם אנו בישיבה רואים איך תלמידים אפילו באלול , אחריות מלאהומפגין על כך , דעתו והרגשתו 33633 

 33634 .הרי זו בחינה שגם בנו חסר, מזלזלים בלימוד המוסר ובתפילה בציבור

אתה מעניש את , ואם תאמרו מה בידינו לעשות, אלהינו´ י על הפסוק הנסתרות לה"ועל כגון דא פירש רש 33635 

קרירות בבית המוסר באלול , ה ובחינה על הנסתרותאבל באמת מהנגלות הוכח, הרבים על הרהורי היחיד 33636 

והתורה , ומי שבידו למחות ואינו מוחה נתפס על עון הזולת, מוכיחה היכן עומדים הראשים והאחראים 33637 

, ל על הפסוק ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת"וכן דברי חז, מטילה חובה זו על כל איש ישראל 33638 

 33639 .ש"ם ולהחזיק ולא הקים הרי הוא בארור עיכי מי שלמד ועשה אך יש בידו להקי

ן כותב בענין שורש פורה ראש "והרמב, ועוד יותר נורא שהתורה תובעת אף על אשר איננו פה היום 33640 

ולא , הנכבד´ וכל אשר לבבו שלם עם ה, יאמר פורה ראש לרמוז כי משורש מתוק לא יצא מר, ולענה 33641 

אדם בהרגשה גבוהה לא תיתכן שום תקלה על ידו אם ה, הרהר כלל בעבודת כוכבים אל יוליד מודה בה 33642 

ככל שנלמד מוסר באלול ונפתח בתוכנו הרגשת יום , ואם רואים תקלה זוהי בחינה על האדם, ועל זרעו 33643 

וכך הראה משה רבינו כשתבע את בני ישראל על , כך נרגיש אחריות גם על סביבנו, הדין ואימת הדין 33644 

 33645 .היראה

ל אטו יראת שמים מילתא "ועל זה שואלים חז, מך כי אם ליראהאלהיך שואל מע´ ועתה ישראל מה ה 33646 

, ואם משה הרגיש בעצמו את היראה כמילתא זוטרתא, לגבי משה מילתא זוטרתא היא, אין? זוטרתא היא 33647 

כאילו גם אצלם זה חייב להיות בבחינת , הרי שהרגיש את הכוח והיכולת לתבוע אותו דבר מכלל ישראל 33648 

י הטפת מוסר "ומשכנעת יותר מהשפעה ע, ישית משפיעה על הזולת יותר טובוהדוגמא הא, מילתא זוטרתא 33649 

כך הוא מרגיש ממילא אחריות על הציבור וכך יקל , וכמה שהאדם גבוה ברגשותיו ובהשגותיו, ותוכחות 33650 

 33651 .עליו להשפיע

והמדרגה שבה אנו עומדים נמדדת , מכאן אנו צריכים להתעורר ולהתחזק מאחר ובנו תלויים גם אחרים 33652 

וְבַאַמת מידה זו גם נמדדים , ועל הערבות והאחריות שלנו כלפי הזולת, פי כוח השפעתנו על סביבתנול 33653 

ה להיות "כך נזכה בעז, ככל שנצליח להשפיע על השכנים הקרובים אלינו, מעשינו ביום הדין הקרב ובא 33654 

 33655 .(דגל המוסר)  .זכאים בדין

 33656 

 33657 מאמר תצט



דברים ) יכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראלאלהיכם ראש´ אתם נצבים היום כולכם לפני ה 33658 

 33659 .(´ט ט"כ

לפי ששמעו ישראל מאה , ר למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות"י בשם המד"ופירש, אתם נצבים 33660 

מה היום שהוא קיים , התחיל משה לפייסם, ואמרו מי יכול לעמוד באלו, קללות חסר שתים הוריקו פניהם 33661 

, והקללות והיסורין מקיימין ומציבין אתכם, וכך עתיד להאיר לכם, כםכך האיר ל, והוא מאפיל ומאיר 33662 

לבלי להבין במוסר מה חובתו ואיך ממלא , באמתלא זו מי יכול לעמוד באלו משתמש היצר מאז ועד עתה 33663 

וטבע האדם , ו לימוד המוסר יגרום לו רק צער והורקת פנים"וח, בטענה מי יכול לעמוד באלו, חובתו 33664 

 33665 .לחיות חיי שלוה

אבל הסוף שימצא בלימוד , אם כי בתחילתו האדם מתעורר בחלישות הדעת, אבל באמת בלימוד המוסר 33666 

ובכל , והוא כעין יוסיף דעת יוסיף מכאוב, ימצא שכל קיומו הוא הודות לדברי מוסר, המוסר דברי פיוס 33667 

מר החכם וכידוע מא, זאת אנו רואים שהאדם שבע רצון ליתן כל אשר לו בשביל משהו של הוספת דעת 33668 

, הלא אפילו חכמה חילונית שממוזגת היא בחומר, מוטב להיות סוקראטוס מצטער מלהיות חזיר מתענג 33669 

מכל שכן חכמת התורה והיראה , ודורשים להיות סוקראטס מצטער, בכל זאת בוז יבוזו לתענוגי חזיר 33670 

 33671 .שהיא מקור החיים

והביא , ותר להתענות בראש השנהאם מ, ל"ט מביא פלוגתת הגאונים ז"יו´ ל בסוף פ"ש ז"והנה הרא 33672 

רבי חנניא אומר איזה אומה כאומה זאת , אמר רבי סימון כתיב כי מי גוי גדול, (ק"ה פ"ר) מירושלמי 33673 

לובש שחורים ומתכסה שחורים לפי שאינו , בנוהג שבעולם אדם יש לו דין, שיודעת אופיה של אלהיה 33674 

ואוכלין ושותין ושמחים , ם ומתעטפים לבניםלובשים לבני, אבל ישראל אינן כן, יודע איך דינו יוצא 33675 

 33676 .ה עושה להם נסים ומטה את דינם"לפי שיודעין שהקב, ה"בר

מפני שסדר העבודה של , ונראה בכוונתם לפאר ולהלל גדלותה של גוי ישראל שיודעת אופיה של אומה זו 33677 

ה יכול לעמוד על אי את, ל על דוד מלכנו"וכעין שמצינו שאמרו ז, ה הוא לכאורה כסותר זה את זה"ר 33678 

כמו כן חובת עבודת היום של , ופעם אומר משפטיך למלך תן, פעם אומר תפילה לעני כי יעטוף, אופיו 33679 

כל כמה דכייף טפי , מוכרחים דוקא לשופר כפוף, תקעו בחודש שופר בכסא ליום חגנו, ה נראה כסותר"ר 33680 

 33681 .אסור בתענית, להנהגת חג ומצד השני מוכרח, גנוחי גניח ילולי יליל, יבבא, יום תרועה, מעלי

יכולים רק אומה שנמסר לה מאז נכנסו לברית הסוד של אתם , סוד זה לעמוד על אופיו של ראש השנה 33682 

זהו שפועל אתם , רק אדרבה הקושיא הוא התירוץ, שאין טענת אמתלא בשומעו דברי תוכחה, נצבים 33683 

בטענתם דאם כן עליהם , סרו חוששים להתעמק על אשר, ע חוששים לתת לב לכייף עצמם"האוה, נצבים 33684 

אף שיודעים , כי קשה להם לפרוש מתאוותם ומהרגלם, ליפול במרה שחורה ללבוש שחורים ושלא לגלח 33685 

 33686 .שרע ומר דרכם

כי שימת לב להיות כייף ולא לילך אחר , ´אבל אומה זו של גוי אחד יודעים להבין את אופיו של אלהי 33687 

אם יתעורר , אז מוכן לפניו אורח חיים למעלה למשכיל ,אם רק ישים לב לסור משאול מטה, שרירות לב 33688 

זהו האופי האמיתי , אז ירגיש שנמצא בחג, להקיץ מתרדמה בהבלי הזמן, להבין רמיזתו של קול השופר 33689 

ז מסיים "אבל תיכף אח, מתחיל למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך זיבורא ועקרבא, של ראש השנה 33690 

 33691 .ע הגזירהותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רו

ר "האם אין זה חג הלא על אדה, דברים קלים כאלו שבידו וברשותו יכולים לבטל הגזירה שכבר נגזרה 33692 

כלומר מצד עצם המצב אנו , נמצאים אנו כיום בדוגמא של הנהגת דין ברחמים, ל שיצא בדימוס"אמרו ז 33693 

וזה מותנה בהנהגת , םה עושה אתנו חסד וממתיק את הדין ברחמי"ורק הקב, בכלל ובפרט במצב של סכנה 33694 

המוסר )  .כמו שמובא על נחום איש גם זו, כלומר בידי האדם להפוך הנהגת הדין לרחמים, האדם 33695 

 33696 .(והדעת

 33697 

 33698 מאמר תק

דברים ) אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל´ אתם נצבים היום כולכם לפני ה 33699 

 33700 .(´ט ט"כ

חוץ , לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, לותלמה נסמכה פרשת אתם נצבים לקל, י"איתא ברש 33701 

, אתם נצבים היום, התחיל משה לפייסם, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו, ט שבתורת כהנים"ממ 33702 

ה "היתכן שהקב, ולכאורה קשה, והרי אתם קיימין לפניו, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה 33703 

כ בא משה וממעט בחומרת העונשים "ואח, ם אם יעברו על התורהמאיים ומזהיר בתורה בעונשים חמורי 33704 

 33705 ?ו את התורה פלסתר"וכי עושה ח, שבתורה

מפי  (´איכה ג) באותה שעה, ה הדבר בסיני"ר אלעזר משאמר הקב"א, אלא שאמרו במדרש ראה אנכי 33706 

´ פ) ובהוהטובה באה על עושה הט, אלא מאליה הרעה באה על עושה הרעה, עליון לא תצא הרעות והטוב 33707 



שמתחדשים לבוא על האדם , הרעה והטובה אינם באים בגדר של עונש או שכר, ביאור הדברים, (ראה 33708 

מושך האדם , אלא שיחד ובעת ובעונה אחת עם פעולת הרע או הטוב, אחרי שפעל פעולות הרע או הטוב 33709 

, רך טבעיתכי הרעה באה על עושה הרע בד, את העונש או את השכר, בעצמו עליו בדרך סיבה ומסובב 33710 

 33711 .ואילו עשיית הטוב מביאה את הטובה, עצם עשיית הרע גוררת את הרע, י עושה הטוב"והטובה באה ע

הוכיחו בכך שלא הבינו את תכלית , נמצא שבזמן ששמעו ישראל את הקללות ואמרו מי יוכל לעמוד באלו 33712 

ם לפניו ולא עשה הרבה הכעסת, לזאת קם משה להסביר להם ולפייסם, הקללות והברכות ואת משמעותן 33713 

, ואם היו עונשי התורה בגדר תגובה וענישה כפי חומרת המעשים, אתכם כליה והרי אתם קיימים לפניו 33714 

כי הכיצד יבוא ילוד אשה ויחטא כנגד בורא העולם כמו שמסביר , ל"אזי העונש היה צריך להיות כליה ר 33715 

אלא ודאי שאין העונשים , נגדוכי האדם מקבל חיות מהבורא ובאותם כוחות הוא חוטא , התומר דבורה 33716 

 33717 .אלא כור היתוך לצירוף האדם ולתיקונו

על הפסוק כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים , נצבים´ ז פ"אור רש´ ומצאתי קרוב לרעיון הזה בס 33718 

כי לא היתה להם מזה , כי אצל המצרים היו המכות בתורת מכה, והוא מסביר שם, רופאיך´ עליך כי אני ה 33719 

ו עונשים הרי אלו "אבל אצל ישראל אם יהיו ח, י אדרבה נאמר אצל פרעה ויכבד את לבוכ, שום תועלת 33720 

 33721 .רופאך´ ש אני ה"אך לתכלית הנרצית ולרפואת נפשם כמ

, לעצמך אתה מברך, ה אם ברכת את התורה"אמר הקב, רבנן אמרי, וראה מה שאמר המדרש בפרשה זו 33722 

, ם אלא לטובתכם שמלאכי השרת נתאוו להלא נתתי לכ, ואם תאמרו שמא לרעתכם נתתי את התורה 33723 

אך עדיין בלבם עליה כאילו היא מקשה עליהם , ומכאן ראשית כל תוכחה כנגד אלה שמקיימים התורה 33724 

 33725 .ואינם מכירים את אושר התורה ורוב טובה לעולם כולו ולכל אדם ואדם, ולרעתם ניתנה להם

מצד הטבע הוא עיר , וחות נפרדים וחלוקיםכי האדם מורכב משני כ, אמנם ביאור הענין ביתר עמקות הוא 33726 

לזככם , והתכלית היא לקיים את התורה עם הכוחות הטבעיים, ומצד הנשמה הוא חלק אלוה ממעל, פרא 33727 

, ואפילו אם הוא עושה רע ועובר על התורה ונענש על כך, י מצוות התורה ולנצח את הטבע ואת היצר"ע 33728 

שמוסיף את החלק הרע שלו , והפירוש לרעתכם הוא, כליתוי העונש יצורף ויתוקן עדי יבוא אל ת"הרי שע 33729 

 33730 .למאבק בכבישת ועידון כוחותיו הרעים

יש לו עוד מדרגות גבוהות להגיע אליהן בקיום , שאף בעת שכבר נצח טבעו, הפירוש לטובתכם הוא 33731 

 33732 ,ה"כי התורה היא כלי שעשועים של הקב, היינו מצד חלק אלוה ממעל שיש בו, התורה מצד הטוב שבו

אבל , ותמיד יש לאדם להתעלות במדרגות התורה, ארוכה מארץ מידה היא מידת התורה ורחבה מני ים 33733 

כמו שהשיב להם , ולכן ובשל כך לא נתנה התורה למלאכים, מתחילה צריך הוא לגרש כל מידותיו הרעות 33734 

 33735 ?כלום קנאה יש בכם, משה רבינו לטענתם

כי התורה , ין מקבלים את התוספת עד שמשלם החובהוא, ש בחובת הלבבות אם אין תוספת אין חובה"וכמ 33736 

כ אפשר "ורק אח, כלומר לגרש את מידות הקנאה והשנאה שזהו העיקר, ניתנה כדי לצרף את הבריות 33737 

וזו גם היתה התשובה , שבזה גם המלאכים נתקנאו, לזכות גם לתוספת שהיא התורה אשר בשביל הנשמה 33738 

 33739  .ולכן אין להם תוספת, ו המלחמה עם הטבעיותדהיינ, כי חסר להם העיקר, של משה למלאכים

 33740 .(נחלת אליעזר)

 33741 

 33742 מאמר תקא

דברים ) אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל´ אתם נצבים היום כולכם לפני ה 33743 

 33744 .(´ט ט"כ

לפי שבשעה שבאים , ם נתחייבו כליה ואנו קיימים"ואם תאמר מפני מה העכו, עיין תנחומא ריש נצבים 33745 

לפיכך אמר , אבל ישראל נכנעים ומתפללים, ה"יסורים מבעטים בהם ואין מזכירים שמו של הקב עליהם 33746 

שהידיעות החיצוניות , בחינת נכנעים ומתפללים היינו גדר השבה אל הלב, ה הן מעמידות אתכם"להם הקב 33747 

הוא  הרי, ומרגיש בסתירה שבו ומתבייש בכל לבו, וכשמשיב האדם את האמת ללבו, תתהפכנה למציאות 33748 

והיינו מה שכתוב בספרים הקדושים שתשובה היא גדר תחיית , חיים חדשים, יוצר בנפשו מציאות חדשה 33749 

 33750 .המתים

שורשה הוא במה שהיה בלבו משעת גדלות דמוחין ואשר השיבה אל , והנה אף שהתשובה מציאות חדשה 33751 

זהו שיורד , ות שלוכי זה אשר נרשם בלבו בשעת גדל, כ הבושה כשיורד אל הקטנות"ומזה באה אח, לבו 33752 

ל שעצם קטן מן השדרה נשאר קיים במת "כעין אמרם ז, ובו הוא קם לתחיית התשובה, עמו גם בקטנות 33753 

 33754 .שממנו מתחילה תחיית המתים

, בא וראה חיבתם של ישראל שעברותיהם מביאין לידי מעלות גדולות, (´תנחומא כי תשא ב) ל"אמרו ז 33755 

כ נעלהו "אמרו נאכל ונשתה ואח, השליכוהו לבור, ו ונהרגנוכששלח יעקב את יוסף אצל אחיו ויאמרו לכ 33756 



אין אנו ? אמר להם יהודה אנו מבקשים להרוג נפש ונברך לאלהינו, אכלו ושתו באו לברך, ונהרגנו 33757 

 33758 .לכו ונמכרנו לישמעאלים, ´על זה נאמר ובוצע ברך נאץ ה, מברכים אלא מנאצים

, אחת שישבו השבטים בעצה אחת למכור את יוסף ישיבה, יהודה בר שלום´ אמר ר, וישבו לאכול לחם 33759 

ומי גרם , כ"אם עברותיהם כלכלו והעמידו את העולם זכיותיהן עאכו, כלכלה את העולם שבע שנים 33760 

, ואם חטאה גדולה שעשו גרמה למצוה ולזכות, מעשה העגל, בפרשת שקלים שיתנו כופר נפשותיהם 33761 

 33762 !כ"מצוות שהם עושים עאכו

שכבר קודם שחטאו היה מוכן בלבם , ענין חיבה זו היא אשר הזכרנו לעיל! בא וראה חיבתם של ישראל 33763 

בבחינת , וזהו גם גדר עבירות נעשין לו כזכיות, והיא הבושה המעכבת בפני החטא, המקור לתשובתם 33764 

, י המיתה עצמה"שהצמחת ישועת התחייה היא ע, ל"ירוחם ז´ וכבר פירש ר, ממית ומחיה ומצמיח ישועה 33765 

 33766 .רץ שרקבונו וביטולו מצמיחים את הצמח החדשכמו הגרעין שבא

אך על חסרון השבה אל הלב יש , ומכל שכן על עבירה גדולה, והנה על כל עבירה עלינו לדאוג הרבה 33767 

נמצא שרק עצה אחת בידינו להכין את , ו"כי זה מבטל ממנו גם את שורש התיקון ח, לדאוג עוד יותר 33768 

בלא זה אדרבא מקלקל עוד , רות המביאה למעשה דוקאהתעור, מוסר עם השבה ללב, עצמנו לראש השנה 33769 

י זה ניתנת לו רשות "ע, כי בזה שאיננו מביא את מחשבתו לידי קיום בלב מגביר הוא את היצר, יותר 33770 

כי מחשבת המוסר בלי , ש בטעם כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין"כמ, לנסותו ולהסיתו יותר 33771 

 33772 .וביצועה למעשה רק תגביר את קלקול

, שהסתת היצר וקטרוג השטן היינו הך, כמו שהבאנו בשם צדה לדרך, והיינו גם שמגדיל את הקטרוג עליו 33773 

כ זה אשר איננו עוסק בהשבה אל הלב "וא, וכבר אמרו שמוטב לרשע שישן בראש השנה מאשר ילך בטל 33774 

 33775 .ו"מי יודע אם תקנתו תפילתו לא תהא קלקלתו ח, ומסתפק רק במחשבה והתפעלות חיצונית

לבקש שלא , זכרונות, קבלת עול מלכות שמים בלב, מלכיות, כל תוכן ראש השנה הוא בהשבה אל הלב 33776 

אם נקבע , וזאת נשיג מידה כנגד מידה, תאבד שארית הנימה האחרונה של זכות אשר אפשר שתמצא לנו 33777 

ת והיינו רק כשנשאף בלב לעלו, בנו כמציאות את שארית הרוחניות שזכינו לה שלא תשכח מלבנו 33778 

הרי שכל אלה שייכים רק בהשבה אל , התעוררות הלב, ושופרות התעוררות פנימית, במדרגות הרוחניות 33779 

, בבושה עמוקה, הבה נבוא לפניו בהכנעה אמיתית, ה בדמיונות של הבל"אין לנו לבוא לפני הקב, הלב 33780 

ב "ח מכתב מאליהו)  .שהיא ההשבה אל הלב האמיתית, מתוך גילוי שורש המציאות הרוחנית בלב 33781 

 33782 .(31´ עמ

 33783 

 33784 מאמר תקב

דברים ) אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל´ אתם נצבים היום כולכם לפני ה 33785 

 33786 .(´ט ט"כ

ט שנאמרו "חוץ ממ, לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים? למה נסמכה פרשה זו לפרשת קללות 33787 

ישראל , מיד קרא אותם משה והיה מפייסן? מיד הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו, בתורת כהנים 33788 

 33789 .(ילקוט) ה הקללות הן מעמידות אתכם"אמר הקב, כשהיסורין באים עליהם הם נכנעין

ומחמת זה ? כ הרבה עונשים וקללות ומה כוחי לעמוד בכולם"כ? המושכל ראשון נותן מה לי ולצרה זו 33790 

ר בכל דור "וכמה נופלים ברשתו של יצהכמה , האדם נוטה לזרוק ממנו העול הכבד ולעזוב את דרך הגבוה 33791 

, מרגלא בפומא דאינשי שכל מי שעובר את האסקופא של נובהרדוק, מחשש שיותר מדי כבד עליו העבודה 33792 

עד שמגיעים למצב של , וזה מניע אותם להזניח כליל את מלחמת היצר, ז"כבר לא יהיה לו קורת רוח מעוה 33793 

 33794 .שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך

והיה משתתף , שהתגורר במקום והיה מתפלל בישיבה, בנובהרדוק בצורב אחד מסלבודקה מעשה היה 33795 

כאשר , קרה ונפלה שריפה בחנותו ומאז מנע רגליו מהישיבה, בשיחות המוסר באלול ומקבל תועלת רב 33796 

, בודאי נתבע לפי הכרתו, הטעים שמאז התחיל לשמוע השיחות ועלה במדרגה, נשאל על הסיבה לכך 33797 

 33798 .נמתחה מידת הדין נגדו ונגרם שתשרף חנותו, קיים כפי שהיה ראוי ובמידה שלא

הרי , (´משלי ח) וחטאי חמס נפשי כל משנאי אהבו מות, ´אמר שלמה כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון מה 33799 

אבל מי שנמנע מזה אינו אלא חומס , הוא אך ורק בזה שיחפש את החכמה´ למצוא חיים ולהפיק רצון מה 33800 

ל שאחד מטענות היצר היא שיגרם לו סבל "וכתב החוה, עצמו בזה שמתדבק למותאת נפשו ומפסיד ל 33801 

 33802 .(ה"יחוד המעשה פ) ושכרו קיים לעולם, אבל התשובה על כך שהסבל חולף ועובר, ´מחמת עבודת ה

ובכל זאת הצלחת , ש וכיראתך עברתך"העול הוא כפי היכולת וכמ, (ז"כתובות ס)א  לפום גמלא שיחנ 33803 

כי האדם חייב , ל"ש רבינו יונה וז"וכמ, יכנס בעובי הקורה ולקבל עליו עול העבודההאדם הוא דוקא לה 33804 

ועל הרשעים נאמר ולא אמרו נירא נא , ת"להכין מערכי לבו בכל עת ולהשכין בלבו אימה ויראה מפני השי 33805 



ולהחשב , המשימה היא אמנם קשה אבל הכי מותר להתחמק בגלל זה, (ד"קס´ ת ג"שע) אלהינו´ את ה 33806 

 33807 ?ל הרשעים המתעלמים מחובתם בעולמםבכל

טוב  (ה"תהלים כ) על הפסוק´ כדאיתא בגמ, וכד נעיין ביה נבין שדוקא היסורין מאירים לפנינו הדרך 33808 

עונשי שמים הם , (7´מכות י) קל וחומר לצדיקים, אם לחטאים יורה, על כן יורה חטאים בדרך´ וישר ה 33809 

שבית דין מחוייב לציין את הדרך לעיר , בשגגהכולם רחמים והדרכה לאדם כמו חיוב גלות לרוצח  33810 

כ כל שכן לצדיקים "וא, ונמצא שנשכר בשני העולמות, כדי שינצל מגואל הדם ויגיע לכפרתו, המקלט 33811 

והחכם עיניו , מלמדים אותם להועיל בזה ובבא בהיותם כולם מידה כנגד מידה, שהיסורים שהם סובלים 33812 

 33813 .בראשו להפיק לקחים תמיד מהמתרחש לו

 33814 הוא לטובת האדם לכפר על חטאיו ולהזכירו ולהשיבו מדרכיו הרעים´ שמוסר ה, כתב רבינו יונה וכן

, להוחיל במעוף צוקתו כי יהיה החושך סיבת האורה´ ויש על הבוטח בה, ל"ועוד כתב וז, (´ג´ שער ב) 33815 

אלמלא , ל"ואמרו רז, אור לי´ אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה (´מיכה ז) ש"כמ 33816 

 33817 .(´שם אות ה) אלמלא ישבתי בחושך לא היה אור לי, נפלתי לא קמתי

וקנין ´ שהרי אלה הצדיקים שהתאמצו והתיסרו בעבודת ה, האמת היא שאדרבה היסורים מעמידים אותנו 33818 

והוא בילקוט , הם שהעמידו אותנו ועל ידם אנו ממשיכים להתקיים, השלמות ולא התפעלו ממחסור ורעב 33819 

במלחמת העולם הראשונה לולא שהסבא , שצדיק אחד מציל על כולם, ים אתם נצבים כולכםכאן על המל 33820 

ואפילו בתקופתנו רישומו , לא היה נשאר זכר לתורה בכל רחבי רוסיה, ל שינס מתניו לזכות את הרבים"ז 33821 

, אלתר מזירער שכתב מכתבי מוסר מלאים מרגליות´ כגון ר, ניכר שנשארה מחתרת של צדיקים גמורים 33822 

 33823 .ם בארץ ישראל הניחו תלמידי הסבא היסוד לדרך המוסרג

והקמנו דור של , בארצות הברית היינו הנחשונים הראשונים לקפוץ לתוך הים ולייסד ישיבה ברוח המוסר 33824 

ואמר שאינו , ופעם צלצל אלי גדול אחד מגאוני אירופה, אבל גם התנגדות לא היתה חסרה, מחנכים יראים 33825 

אולם כעבור זמן והדבר התקיים , זה כסף במקום להשקיע בוועד ההצלהמקנא בי על מה שמשקיעים ב 33826 

 33827 .(אני עומד לחקות) איך גיי נאך טאן, ואמר בזה הלשון, ל"התקשר אלי ראש ישיבת טלז זצ, בידינו

, מוכרחים אנו להודות שעלינו לעשות חשבון הנפש למה לא נתקבל תורת המוסר בארצות הברית כדבעי 33828 

 33829 עד שבקש משה רבינו עליו רחמים, שלא סלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתאוכמו שנגזר על יהודה 

ולכן , ונתקיים בנו ועזר מצריו תהיה, אולם גם בפולין עברו עשרות שנים עד שהכירו והודו, (7א"מכות י) 33830 

ומי יתן שנזכה להיות בכלל , על כל פנים ברור שאסור להעלים עין ולומר שלום יהיה לי, אסור להתיאש 33831 

 33832 .(המוסר והדעת)  .ר הקים את דברי התורה הזאתברוך אש

 33833 

 33834 מאמר תקג

דברים ) אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל´ אתם נצבים היום כולכם לפני ה 33835 

 33836 .(´ט ט"כ

התחיל , ח קללות הוריקו פניהם"לפי ששמעו ישראל צ, י למה נסמכה פרשת נצבים לקללות"אומר רש 33837 

צ רבי "ומסביר זאת המשגיח דישיבת חברון הגה, מדוע היה צריך משה לפייסם וצריך להבין, משה לפייסם 33838 

לפי שמטרת , שוב אין הקללות באים עליהם, כיון שראה שהוריקו פניהם ויראים מהם, ל"ליב חסמן זצ 33839 

באדם כזה , והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי´ וזהו שנא, וכיון שיראים אין צורך בהם, הקללות שייראו 33840 

 33841 .אבל מי שיירא לא יבואו הקללות, ורה ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזהאמרה הת

, וכשהביאו אליו את הרופא קבע שצריך להקיא, והמגיד מדובנא המשיל בענין זה משל לבן עשירים שחלה 33842 

אמר הרופא שיביאו סמי רפואה משונים , אך כיון שבן עשירים הוא ומפונק וסם ההקאה מר מאד הוא 33843 

, ה עם ישראל"וכן עשה הקב, ומריח בישול התרופות הקיא החולה והבריא, בפני החולהובישלם בכלי  33844 

ויגיעו ליראת שמים , שאמר בפניהם קללות כדי שייראו משמיעת הקללות בלבד ולא יעברו על מצוותיו 33845 

 33846 .י שמיעת הקללות בלבד והיראה מפניהם"ע

, ראת שמים שהיתה ניכרת על פניול היה י"להחפץ חיים זצ? ומהי יראת שמים שהוריקו פניהם ממנה 33847 

רבינו יונה , וממראה פניו ראו כי הגן עדן והגיהנום קיימים המה, ובכל יום ויום היה נראה כבראש השנה 33848 

דאגתי מקוצר ידי , כמו שאמר אחד מן המתנפלים לפניו, בשערי תשובה מסביר מהי היראת שמים 33849 

וכן בחובות הלבבות הביא , ממני כל האנחות ואנחתי מפחדך הרחיקה, בעבודתך הרחיקה ממני כל הדאגות 33850 

אמר להם אני בוש מאלהים ? ואמרו לו האינך ירא מן הארי, מעשה באחד מהיראים שמצאוהו ישן במדבר 33851 

, ה"ולא נאנח על שום דבר רק מפחד מהקב, ואם מרגיש אדם שאיננו ירא משום דבר, שיראני ירא זולתו 33852 

 33853 .ם האמיתיזהו הירא שמי, ´ונאנח על חיסורו בעבודת ה

ירוחם ´ כששהיתי בישיבת מיר ובאתי להיפרד בימים הנוראים מר, בזמננו גם ראינו אנשים יראי אלהים 33854 

כשעלה , א´ומורי ורבי המשגיח דישיבת לומז, ´היה ניכר בפניו שנשבר וירא ממש מפחד ה, המשגיח 33855 



צ רבי יחזקאל "הוהג, ´לתורה ביום הדין בקושי הוציא מפיו את ברכות התורה מרוב פחד ואימת ה 33856 

אנו שאין בידינו , ל ביקש שלא יקראוהו לתורה בימים נוראים מיראתו ופחדו מיום הדין"לווינשטין זצ 33857 

 33858 .ש כמותם מה נעשה"יר

אבל לכל הפחות ישתדל כל אחד , ל אומר שאמנם בימינו קשה מאד לשוב בלב שלם"היה החפץ חיים זצ 33859 

ה יעביר על מידותיו ויעבור על "ובזכות זה הקב, ל אדםלהתפייס עם חבריו ולאהוב כ, להעביר על מידותיו 33860 

כדי להזכיר לנו , תמיד קוראים בתורה פרשת נצבים, שבת זו האחרונה שלפני ראש השנה, כל פשעינו 33861 

על כן נשתדל בשבת , ולא יעזור קרוב ואח אלא רק מעשינו, אלהינו למשפט´ שכולנו נצבים בקרוב לפני ה 33862 

ובזכות זאת נכתב , ונעביר על המידות שבין אדם לחבירו, את שמיםזו להתחזק בתורה בתפילה וביר 33863 

 33864 .(דרכי מוסר)  .ונחתם לאלתר לחיים טובים ולגאולה שלמה

 33865 

 33866 מאמר תקד

דברים ) אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל´ אתם נצבים היום כולכם לפני ה 33867 

 33868 .(´ט ט"כ

 33869 ועל דעתו תקבלו עליכם, אותי לא יוכל להטעות אותו ומי שיטעה, אלהיכם´ אתם נצבים היום לפני ה

שלעתיד לבוא כשיצטרך האדם להופיע לפני , ל"ישראל סלנטר זצ´ ח ר"אומרים בשם הגה, (ל"ספורנו ז) 33870 

וכל אדם ואדם , ז"את כל שבעים שנותיו בעוה, אזי יעבירו לפני כל אחד ואחד, יום הדין הגדול והנורא 33871 

ומה חשב , מה עשה ומה פעל, איך שהוא בילה וניצל אותם, נות חייוישקיף יראה ויסתכל בכל רגע ש 33872 

 33873 .והרהר בכל רגע ורגע

כל פעולה וכל הרהור הכל מצטלם , כל רגע ורגע של חיי האדם, באוצרות העליונים הכל גנוז ושמור 33874 

ואין תמונות , על כל קומתו צורתו ואופיו הכל נשמר, כל רגע ורגע של האדם על כל גילוייו, ונרשם 33875 

ואכן מה , כל רגע והופעתו, הכל שמור ומצולם בדייקנות נפלאה ואמיתית, וצילום רגע זה דומה למשנהו 33876 

, פ תמונתו ומראה פניו הנכון"נורא ואיום יהיה היום הזה כשהאדם יצטרך להסתכל ולשפוט את עצמו ע 33877 

ל הכמיהות לא כ, כל ההרהורים והתאוות, אוי לאותה בושה וכלימה שתלפף את האדם המסתכל בפני עצמו 33878 

 33879 .טהורות

הכל יתבלט ויתגלה , כל מחשכי הרצונות האפלים שהאדם היה מסתיר ומחביא אף בפני קרוביו ביותר 33880 

ולו היה משהו מני מחשבותיו נרשמים בגלוי על מצחו בעודנו בחיים , במלוא כל הגסות הכובד והדראון 33881 

קרוביו של האדם מה שמתרחש בתת ולו היו יודעים שכניו ו, כי אז היה מת אלף מיתות מבושה, חייתו 33882 

ושם בגובהי , הכל משתמר באוצרות השמימיים, כי אז היה צריך לברוח מהם למרחקי מרחקים, מוחו 33883 

אלפי אנשים המהווים בבואה של אדם אחד המתהלך שבעים , מרומים מתגלה האדם על כל רב גוניותו 33884 

 33885 .שנה עלי חלד

וכל צורה נראית רחוקה , פי צורות מצורות שונותושם למעלה הוא לאל, כאן עלי אדמות זהו איש אחד 33886 

וברגע משנהו , ישר מתהלך בתמימות ובאמונה, רגע אחד מראה הצילום על צדיק גמור, וזרה לשניה 33887 

וברגע , ומתהלך מעדנות ונעימות, רגע אדם מתון שוקט על שמריו, מתגלה כרשע משרך דרכו בערמה 33888 

ומשנהו טיפש סכל וטירוף , בדעתו ומתהלך בבטחה רגע חכם נבון מיושב, משנהו איש מטורף ומבוהל 33889 

 33890 .דעת

יפער פיו , והמסתכל במגילות ההולכות ונגולות לפניו, והכל הוא אותו האדם המובא לפני כסא המשפט 33891 

ועוד שאף ? בת אלפי הפנים השונות והמשונות הזאת, האמנם אנכי הוא הדמות המתהפכת הזאת, וישתומם 33892 

שכל , מבצעי תורה ומוסר, וו לכאורה שלשלת ארוכה של מעשים טוביםשאורך חייו הי, איש צדיק ותמים 33893 

שהרבה גליונות רקים , פתאום ייראה לדאבון לבו, ת כתובה באותיות בהירות ומאירות עינים"חייו היוו כס 33894 

 33895 .וכמה אותיות מטושטשות ומחוקות הן, והרבה אותיות חסרות מן הספר, וחלקים הם

באין אור התורה זורח , או הרבה כוכבים מעומעמים ואפלים, אחד בין כוכבי חייו יגלה פתאום כוכב 33896 

שרשע גדול שכל חייו הוא חבל , או יש גם להיפך, וצער גדול יצטער למראה כוכבי חייו הכבויים, עליהם 33897 

והנה באמצע מתלהטת תמונה , הצילומים נוראים הם בזיהום מעשיהם ומחשבותיהם, ארוך של קיא ומאוס 33898 

, שהתנוצצה פעם אי שם בחייו של הרשע, וב אחד או מחשבה אחת נאמנה וטובהמעשה ט, אחת מבהיקה 33899 

 33900 .ש"ולא נתעלם מעיניו ית, וגם רגע זה הונצח ונגנז

לרגע קט התרונן בתשוקה , יתגנב איזה כוכב קטן בלבו של הרשע, כי יש ובתוך מעשי רשע של אדם נבל 33901 

אבל בשמים צילמו והנציחו את , הרשע אמנם חיש מהר ונבלע הגל הקטן הזה בתוך ים, רגעית לאל חי 33902 

ידוכדך בראותו את הרגע הדק , והרשע שביום הדין מראים לו את כל זוהמת טינוף חייו, הרגע הטוב הזה 33903 

ואכן הכל עובר ומצטלם ונרשם לפני , המגביר ביום הדין את חרפתו על אחת שבעים ושבעה, שבחייו 33904 

 33905 .(´ק נ"ב) ה וותרן יוותרו מעוהי"והאומר הקב! ה"הקב



ה את אור חכמתו העליונה לחכמי הטבע בהמצאותם "שפתח הקב, הלא נבוא ונראה מתגליות דורנו 33906 

את המה , מכשירים שבאמצעותם אפשר לשמוע ולראות ולהבין ולהרגיש בחוש, החידושים המדעיים 33907 

י אפשר "ועוד המכשיר הנפלא שע, וכל מעשיך בספר נכתבים, ואוזן שומעת, למעלה ממך העין רואה 33908 

ש "מאלהותו ית, הלא כולן התגלות ממרומים הן, האמת הן או שקר, חין את הרהורי האדם ומחשבותיולהב 33909 

עד מתי בני אדם תהבלון , והבת קול יוצאת בכל רגע מסוף העולם ועד סופו, החודרת למסתרי מסתרים 33910 

 33911 .רץכרו אזניכם ושמעו את גודלו וטובו וכבודו שמלאה הא, שאו מרום עיניכם לראות, תבקשו כזב

 33912 

כל רחשי נפש האדם על כל גווניהם , בציורו על העתיד לבוא, ל"ס זצ"ובכן מה מאד עצמו דברי הגרי 33913 

וכל רגע ודקה עולם בפני , הכל הולך ומצטלם ונרשם למעלה, וגווני בכל רגע ורגע, נטיותיהם וגווניהם 33914 

ו והופעתו ברגע זה ולפי הימצא, ולפי אותו הרגע באשר הוא שם, והאדם נידון לפי אותה השעה, עצמו 33915 

 33916 .אף שהופעתו וצורתו וכל הוויתו ברגע השני הוא ההיפך הגמור מרגע קודמו, דוקא

הצדיק ואני ´ ה, אמנם קלושה ודחוקה, הנה פרעה הרשע האכזר היה לו רגע אחד של התעוררות וחרטה 33917 

טעם אלא מ, לא בשלמות ולא בכוונה טהורה, מחשבה טובה שעברה חלפה כצל עובר, ועמי הרשעים 33918 

יחד , והתורה הנציחה אמירה זו של פרעה לדורות, מ לא נאבדה ולא הלכה לביטול"מ, שנלחץ אל הקיר 33919 

 33920 .כי הכל מצטלם ומשתמר, עם מערכת עקשנותו ואכזריותו

ומעשה , ל שהוא היה הפליט שהגיד לאברהם אודות לוט שנשבה למלכים"שעליו אמרו חז, עוג מלך הבשן 33921 

כי התכוון שאברהם יחוש , ואף שכוונתו של עוג בשעתה היתה בלתי טהורה, טוב זה נרשם לזכותו של עוג 33922 

, אבל בצילומי מרומים הכל מצטלם, ושמא ייהרג במלחמה והוא ישא את שרה, למלחמת ההצלה של לוט 33923 

והנה צל הטוב שהיה , וכל פרט בפני עצמו נידון ונשקל, הכל ביחד וכל פרט לחוד, כל שיח קל וכל הגה 33924 

ה פחד שמא פרט זעיר וטוב זה מתוך "עד שמשה רע, הם נחשב למעשה בפני עצמובהודעת עוג לאבר 33925 

 33926 .תהום הכוונות הרעות יעמוד לעוג

נצטלם , ת"ובכל זאת כאשר פסע איזו פסיעות לכבוד השי, ואף נבוכדנצר הרשע שהחריב את בית המקדש 33927 

לא , א לשבט או לחסדכי בלתי פוסקת ומתמידה היא ההצטלמות ההי, הטוב ההוא ונשתלם לו שכרו בצדו 33928 

חרטה אחת , אבל הרהור טוב אחד, וכן באחאב מלך ישראל שהיה רשע, יתחמק הימנה בשום פנים ואופן 33929 

, כ יען כי נכנע מפני לא אביא הרעה בימיו"כמשה, הכל נרשם ונצטלם לנצח, שפיעמה את לבו לזמן מה 33930 

ת פעולת החסד שבה לעכב את פעלה א, אותה החרטה החולפת והזמנית, בימי בנו אביא הרעה על ביתו 33931 

 33932 .העונש לזמן ההוא

עד כאן הוא , ויקח העבד את רבקה וילך, ותקם רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש 33933 

מדרש מובא בתורה ) וכיוון שחשב לפגוע בה בדרך נאמר ויקח העבד מכאן שאין אמונה בעבדים, איש 33934 

ל העריכוהו והחשיבוהו לבעל מדרגה רוחנית "זר זה שחזאליע, ל"ומה מבהיל הוא הרעיון הנ, (שלמה 33935 

וקרא עליו , והמושל בכל אשר לו שהיה שליט ביצרו כמותו, שהיה זיוו איקונין שלו דומה לאברהם, יתירה 33936 

ועוד אמרו יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן , (ט"נ´ ר פ"מד) זה אליעזר´ המקרא מי בכם ירא ה 33937 

וכדאי היה שכל שיחתו הארוכה והמפורטת תיכתב , ´עד שהיה אהוב וברוך ה שהיה כובש ביצרו, של בנים 33938 

 33939 .בתורה לדורות ולנצח

ואשר יתכן שהוא בעצמו לא הרגיש , כיוון שחלף בנפשו איזה הרהור דק בלתי הגון, נרדי נתן ריחו 33940 

כי  ,בכל זאת תיכף ומיד נצטלם העוון הזה והבליטוהו בתור עבד, במהירותה של המחשבה הדקה הזאת 33941 

ומאליו ייקרא ומאליו תירשם , מאליו יירשם מאליו יצולם, האור השמימי המקיף עושה את שלו מאליו 33942 

כל הרגעים הקודמים והמיוחדים הראו צילום של מוסריות עילאית , עד כאן הוא איש! מחשבת כל אדם בו 33943 

ום השמימי אינו הציל, והנה עבד ואין רחמים בדין, אבל ברגע אחד קצר, זיוו וקלסתר שדומה לאברהם 33944 

אמנם תשובה מתקנת ומטהרת ומלבישה פנים , נושא פנים כי אם משקף ומבליט את פני האדם לכל גווניו 33945 

 33946 .חדשות

, ל יוסי אבדת דיוקנך"א, יוסי שמהרהר במילי דעלמא´ י חזא לר"רשב, פקודי´ ואיתא בזוהר הקדוש פ 33947 

גברא רבה בעל , והנה מבהיל הוא, ךיוסי חזרה דיוקנ´ י ר"ל רשב"א, התחיל להתחזק ולשמוח בתורתו 33948 

וכבר באה תגובת הצילום השמימי אבדת , שלרגע קט נתערפלו מחשבותיו במילי דעלמא, צורה עליונה 33949 

 33950 .י על הסכנה"י חרד והזעיק את ר"ורשב, קצת אופל העיב את הקדושה, דיוקנך

ובכן , זרה ליושנהוהעטרת ח, והתאמצות הנכונה המידית פעלה את פעולתה, אמנם בן רגע בא התיקון 33951 

והתיקון , ורגע של רפיון עלול לגרום אופל, רואים אנו שאף במעלות ודרגות התורה והמוסר הכל משתקף 33952 

אל נא , וכל מי שמרגיש שאבד לו דיוקנו לרגע קט, היעיל והמהיר צריך לבוא ללא כל דיחוי והשתמטות 33953 

 33954 .(רת הנפשתו)  .י תשובה מהירה ומשמחת"יתמהמה ויחזיר לעצמו את דיוקנו ע

 33955 



 33956 מאמר תקה

דברים ) אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל´ אתם נצבים היום כולכם לפני ה 33957 

 33958 .(´ט ט"כ

ולא אתם בלבד אלא כל העולם כולו , אחד ביניכם כולכם עומדים בזכותו´ כולכם ערבים זה בזה ואפי 33959 

והלא עכן בן זרח , וכן אתה מוצא בעכן, וקהוכשאחד חוטא כל הדור ל, וצדיק יסוד עולם (´משלי י) ´שנא 33960 

 33961 .(תנחומא נצבים) כ"מידה טובה מרובה עאכו, מידת פורעניות מועטת והדור נתפס בה, מעל בחרם

לעולם  (7´קידושין מ) ל"והוא מה שאמרו חז, כל אדם חייב להרגיש שבו תלויה הכרעת כל העולם כולו 33962 

עבר , שה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכותע, יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי 33963 

לפי שהעולם נידון אחר , ר שמעון אומר"אלעזר ב´ ר, עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה 33964 

עבר , עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, רובו והיחיד נידון אחר רובו 33965 

 33966 .כל העולם לכף חובה עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת

והיינו דגדר , דחייב אדם לעשות מצוה משום חשבון של הכרעת הרוב, ל הערה נוראה"הנה העירו לנו חז 33967 

מ בדין "מ, והיינו דאף שיש רוב גדול בעצם לצד אחד, מחצה על מחצה בכאן הוא בדין הזה שדנים עתה 33968 

ועל זה מועלת המצוה האחת הזו  ,וההכרעה בזה היא היאך לדון עתה, הזה הוא בגדר מחצה על מחצה 33969 

, י מצוה אחת"אך גודל הזכות לאין שיעור שאפשר לזכות ע, ואף אם המציאות נראית רחוקה, להכריע 33970 

, שעבור זכיה גדולה מסכנים סך מועט, כנהוג בעניני העולם, מחייב לעשות זאת גם אם האפשרות רחוקה 33971 

 33972 .ואף אם אפשרות הזכיה אינה קרובה

חנינא בן דוסא שהעולם ניזון בזכותו נחשב לו כאילו עשה צדקה עם ´ כי לצדיק כר, וכתב בספר חסידים 33973 

אלא שבמעשיו , היאך היא הזכות אם לא רק ניזונין בזכותו, ו"ומכאן אפשר לשער בדרך ק, כל העולם 33974 

ובודאי שאחרי זכות כזו צריך לרוץ גם אם אפשרויות השגתה אינן , הכריע את כל העולם כולו לכף זכות 33975 

והרי זה , ל חייבו את כל אחד לראות את עצמו ואת כל העולם כמחצה על מחצה"ועוד שחז, קרובותכ "כ 33976 

 33977 .ט בגלל חשבון זה"עצמו סיבה לחיוב להרבות במע

דאפשר , דהמדרש מדבר מענין ערבות, אכן מה דלמדים אנו מדברי המדרש דאתם נצבים הוא ענין אחר 33978 

וזה מגדרי הערבות שיש , הדור ילקה בשביל אחד ואפשר שכל, דהכלל כולו יעמוד בזכותו של אחד 33979 

אלא גם בצד , דהערבות אינה רק בצד החטא והעונש, ולמדנו מכאן חידוש, כולכם ערבים זה בזה, בישראל 33980 

ויש ענין , דנשמות ישראל כלולות יחד, כ בתומר דבורה בשם הקדמונים"והענין הוא כמש, הזכות והשכר 33981 

ט נצטוינו ואהבת לרעך "ומה, דיש בזה חלק זה ובזה חלק זה, שראלשל איחוד ושייכות זה לזה בנפשות י 33982 

 33983 .כמוך

וכשחוטא האחד פוגם , מפני שממש יש בכל אחד חלק אחד של חבירו, והוא הטעם דישראל ערבים זה לזה 33984 

דמצד איחוד , כ בזכות"כ בחטאו וכן הוא ג"כ מתחייב חבירו ג"וע, את עצמו ופוגם חלק אשר לחבירו בו 33985 

וזה דלא כמו שרגילים לחשוב שענין הערבות הוא מצד , י חבירו ומזכה את חבירו"וכה עהנפשות הוא ז 33986 

כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו נתפס על  (7ד"שבת נ) וכדמשמע לכאורה מהא דאמרו, חיוב תוכחה 33987 

 33988 .והרי דגדר הערבות הוא מצד חיוב תוכחה, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם, אנשי ביתו

וצריך לבאר דהא דבאינו , רק מצד איחוד הנפשות, ורה מבואר דהערבות אינה מצד זהאמנם בתומר דב 33989 

דהרי אינו יכול לתקן זה בשום , ה אנוס"הטעם הוא דכיון דאינו יכול למחות ה, יכול למחות הרי הוא פטור 33990 

לק וכן לצד הזכות יש לו ח, י חטא חבירו"אבל ביכול למחות הטעם הוא משום דהוא עצמו נפגם ע, אופן 33991 

ו ממידת פורעניות שהיא מועטת למידה "ובזה מבואר היטב הא דלמד המדרש ק, במעשה הטוב של חבירו 33992 

כ אינו אלא בצד החטא והעונש ואין "וא, ולמורגל שחיוב הערבות הוא מצד חיוב התוכחה, טובה המרובה 33993 

 33994 .דהתם הוא מצד ערבות, ו"כאן ק

, ושייך הן בצד העונש והן בצד השכר, ו בזוולאמור מוסבר היטב דהכל הוא מצד שהנפשות כלולות ז 33995 

 33996 ל"ובזה מוסבר הא דאמרו חז, צדיק אחד ביניכם כולכם עומדים בזכותו´ ולכן אפי, ומידה טובה מרובה

דיש לפרש , דראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו אך אין הדור זכאי לכך, (.א"סנהדרין י) 33997 

 33998 .ענין הערבות כמו שנתבאראלא מצד , דאין זה מצד השפעת הדור עליו

ממילא בלתי אפשרית השראת השכינה מצד האיחוד והחלקים שיש לכל אחד , דכיון דהדור אינו ראוי 33999 

ואף דמצד מדרגתו הוא , אינם במדרגה הראויה להשראה כזו, כי החלקים שיש לאנשי דורו בנפשו, בחבירו 34000 

ובזה אפשר לפרש גם , ה זו דאינו ראויאבל חלקם אינו מניח להשרא, אין בו פגם ולא ייתפס עליהם כלל 34001 

, ולאמור מוסבר יותר, בשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו, (7ו"יומא פ) ל"הא דאמרו חז 34002 

 34003 .דיש חלק תשובה בכל אחד מצד חלקו בהם ומצד חלקם בו



דך גיסא ולאי, דבכל חטא הרי הוא בבחינה ידועה מחטיא את הרבים ממש, ומזה התעוררות רבה למתבונן 34004 

שהרי מצד הערבות ואיחוד הנפשות יש אפשרות לכל , הרי הוא מזכה ממש את כל העולם, בצד הזכות 34005 

 34006 .(משנת רבי אהרן)  .יחיד לקיים את כל העולם כולו

 34007 

 34008 מאמר תקו

דברים ) אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל´ אתם נצבים היום כולכם לפני ה 34009 

 34010 .(´ט ט"כ

כנראה כי איננו על ענין קיום , אחרי עוברם כבר בברית עיבל וברית הר חורב, רית זההנה כריתת ב 34011 

ומבואר כן להלן כי אתם , אלא זהו ביחוד על ענין ההרהורים, התורה והמצוות כמו ביתר כריתות הברית 34012 

ותראו את שקוציהם , ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגוים אשר עברתם 34013 

לא על מעשים , י מפרה ומרבה רשע בקרבכם"וברש, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, ילוליהםואת ג 34014 

כמו גרגיר הזרוע בקרקע הצומח , אלא על שורש רשע אשר בקרבכם המפרה ומרבה, היה ענין הברית 34015 

 34016 .מאליו

מפרה אך הזרע אשר בקרבו האי טוב הוא ה, כי אמנם שומר הוא ומקיים כל התורה והמצוות, רצה לומר 34017 

ן מפורש זה ביותר דקאי הברית הזאת על "וברמב, ועל זה הוא אשר באה כריתת ברית הזאת, ומרבה רשע 34018 

ובימים הבאים יוציא פרחים רעים , וכותב פן יש בכם שורש פורה רע שיפרה וישגה, ההרהורים שבהם 34019 

יוליד מודה בה וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא הרהר כלל בעבודת כוכבים לא , ויצמיח מרורות 34020 

 34021 .ש"עיי

, על ההרהור שבא להם בראותם את גילולי עבודתם של המצרים? ועל איזה הרהורים אנו מדברים כאן 34022 

, דברים שתגעל נפש האדם למדי גם רק בראותם לבד, עבודות שהם מאוסים כשקצים ומוסרחים כגללים 34023 

ל ראיות כאלו על מחשבה הנה גם ע, עבודה שתגעל נפש האדם ודאי, או אשר ראו שעבדו לבעל פעור 34024 

כ כיון שסוף כל סוף "ואעפ, ומתחרט הוא על עיקר ראייתו, שברצונו ודאי שלא באה לו זאת בכלל, באונס 34025 

הנה על אותן הראיות כבר הוצרכו , ס הרי ראו ושמעו אותן"וסוכ, ישבו במצרים ועברו בקרב הגוים 34026 

למען לא יוציא פרחים , ם באונס גמורלעקור אותו הזרע אותו ההרהור שנפל בלב, לעבור בברית מיוחד 34027 

 34028 !נורא להתבונן, ויצמיח מרורות

כ "כ! ז לא יוליד מודה בה"מי שאין לו שייכות לע, כי משורש מתוק לא יצא מר, ן עוד מוסיף בזה"וברמב 34029 

ל "ם ז"וכבר כתב כן הרמב! הנה זה תולדת אותו הרהור, ברור הוא שכל מה שיקרה בדורות הבאים 34030 

שאינו מזרע האנשים ההם ולא עמדו , שכל מי שנטה מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא, באגרת תימן שלו 34031 

נורא מאד למתבונן להיוודע עד כמה מקדח באדם איזה , עד כדי כך הוא מצב הדברים, אבותיו על הר סיני 34032 

יחזקאל )ב  ואל תקשה עלי מן הכתו, ן שאומר"ועיין שם ברמב, הרהור ונטיה כל דהוא שנזרע בו לרע 34033 

 34034 .אמת הדבר וסוד גדול לא אוכל לפרש בו, והוליד בן פריץ שופך דם (ח"י

פ ניקח נא הערה נוראה "אבל עכ, ל כי ידע האמת והסוד הגדול שבזה"ן ז"הנה נוכל לסמוך על הרמב 34035 

והוא גם כועס ומתרגז על , אם אחד עומד להתפלל ונופל לו באונס גמור איזה הרהור לא טוב, היוצאת מזה 34036 

וסוף סוף גם על מחשבה זו צריכים , והוא גם אף ירוק ירק בה להשליכה מעליו, לו אותה המחשבה הבאה 34037 

ידיעות רבות ולימודים גדולים ורוב עמל ויגיעה , ואמנם כן הוא באמת! לכריתת ברית להשרישה מכל וכל 34038 

צריך ללמוד הרבה איך , צריך האדם להשקיע לו עד ינער מעצמו כל רושם ההרהורים שקדחו בו, רבה 34039 

איך לתקן המקור והשורש בבחינת , קודם המעשה ובשעת מעשה ולאחר המעשה, הג בכגון דאלהתנ 34040 

 34041 .כריתת ברית גמור

ל כשהיתה עוברת "ואמרו חז, בדברינו אלה יבואר לנו פחדה של רבקה אמנו כשהתרוצצו הבנים בקרבה 34042 

ותאמר , לצאתז עשיו מפרכס "עוברת על פתחי ע, יעקב רץ ומפרכס לצאת, על פתחי תורה של שם ועבר 34043 

וכבר רבו המפרשים לבאר על מה כל הרעש להתחרט על , אם כן למה זה אנכי מתאוה ומתפללת על הריון 34044 

ואב , ס יש לילדים אם צדקנית כרבקה אמנו"ועוד הלא סוכ, הלא יותר מפרכוס לא היה כאן? כל ההריון 34045 

 34046 ?האם לא יועיל כלל כל חינוכם עליהם, גדול כיצחק אבינו

כ את דעתה של "כבר הרגיז כ, ז"כי מפרכוס לבד אשר בא מחמת פתחן של ע, ינן מזההנה נוראות קחז 34047 

לא יועיל כבר גם אם אפילו הוא בנה של רבקה ואב , שאין לה עוד עצה לתקנם, וכבר אמרה נואש, רבקה 34048 

ההיא עוברה  (.ג"יומא פ) ´ועל כזה אמנם אמרו בגמ, כוחו של פרכוס גדול ועולה על גביהם, כיצחק 34049 

ונפק , קרי עליה זורו רשעים מרחם, אמר להו לחושו לה ולא אילחשא, אתו לקמיה דרבי חנינא, דארחה 34050 

 34051 .כאלו כבר אין עצה ותחבולה, מהפרכוס הראשון הוא שנולד, הרשע הבא אחר כן, מינה שבתאי אצר פירי

עיניהם מחמת כי הם זכאים וטהורים ב, בבקרו האנשים אשר ימנע מהם אור התשובה (´ח´ ת ב"שע) י"הר 34052 

ב  הלא כתו, מאד´ ואמנם הם חטאים לה, כי ידמו בנפשם שהם מתוקנים, ולא יתעשתו על תיקון מעשיהם 34053 



האם לא , ותמיד אנו מתקשין בדבריו. ש"כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא עיי (´קהלת ז) 34054 

אמנם שפיר אפשר  ולפי המבואר? עד שהוצרך לבוא מצד הפסוק בקהלת, יודע האדם אם חטא אם לאו 34055 

אולם , ואינו יודע מכלום איזה חטא שעבר בו, דאיירי אמנם באדם שהנהו באמת צדיק וישר באמת, כזאת 34056 

כי גם פרכוסים , זה לבד כבר די ומספיק לאדם להתעשת על תיקון מעשיו, מצד החזקה לבד אשר בקרא 34057 

 34058 !אשר האדם אף לא מרגיש מהם מי יודע תוצאותיהם

, (ה"קמ´ מ א"חו) ל"אמר הסבא ז, שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך (ט"א כ"דהי)ב  על הכתו 34059 

! שם כבר צריכים להרבות בתפילה להיות שמרה זאת לעולם, שעל היצירה של מחשבות לבב עמך לבד 34060 

, כל החרדה של רבקה אמנו שלא נחה ולא שקטה, והרי לנו פרשה מפורשת בתורה על מהותה של פרכוס 34061 

ולכאורה מה זה , עד שהשיבו לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו, העל פרכוס של רחם הי 34062 

 34063 ?הפתרון על דרישתה של רבקה אשר בזה נתפייסה

ל אמר שהדבר יש "ן ז"הרמב, כל ההווה והעתיד ויסוד עבודת האדם, הנה כאן נרמז כל יסוד וסוד היצירה 34064 

והכתוב , חק לא היה במקרה אלא במכוון ודאילידת עשיו מיצ, אמת שסוד גדול ופליאה יש בדבר, לו סוד 34065 

דוקא , ט אשר בבריאה"ר ויצה"זהו הסוד הגדול של יצה, הרי כי גם אהבו, ז ויאהב יצחק את עשיו"מעיד ע 34066 

 34067 .ר בטלה העבודה"ובלי יצה, ודוקא משניהם יחד יצא התכלית והמכוון בבריאה, שניהם כאחד טובים

כ "בכל נפשך ג, י בשני יצריך"וברש, א בכל לבבך"הבקבלת עול מלכות שמים אומרים ואהבת את  34068 

, ´כי דוקא מזה יוצאת אהבת ה, כ זה אומר באי רצון"וכן בכל מאודך ג, ר דהיינו באי רצון"הכוונה ביצה 34069 

, ר בטלה כל העבודה"שבלי יצה, מלבד שזהו יסוד אמונתנו, כל איש ישראל צריך להבין זאת פשוט בשכל 34070 

עבודתו היתה לבטל הרע , ר קודם החטא מבאר הדעת תבונות"אדה, ר"יצהכל העבודה בנויה אך ורק על  34071 

 34072 .ר"י המציאות של יצה"הכל דוקא ע, ש"בכוח עיי

כמה מלחמות צריך האדם , יתעורר האדם מזה להתעשת על איזה פרכוס הבא אליו מקריאת ספר חיצון 34073 

, פתחם של שם ועברעל פרכוס לבד דפקה רבקה אמנו על , לערוך על הצלת נפשו מפרכוס זה לחוד 34074 

זה לעומת זה ללא כל התערבות , כ במצבנו אנו כמה חיזוקים צריך האדם לעמוד בקשרי המלחמה"וכש 34075 

נציין נא לחשוב באומרנו פעמים בכל יום השמרו לכם פן , ולמען לזכור תמיד דברינו אלה, והתקרבות 34076 

רו וכוחו של פרכוס עד חלילה כ נורא חומ"וכ, שענין יפתה אין זה כי אם פירכוס כל דהו, יפתה לבבכם 34077 

 34078 .(דעת תורה)  .´ישמרנו ה! ´וחרה אף ה

 34079 

 34080 מאמר תקז

דברים ) אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל´ אתם נצבים היום כולכם לפני ה 34081 

 34082 .(´ט ט"כ

לפי ששמעו ישראל מאה , למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות, (י שם"רש, מדרש תנחומא) ל"אחז 34083 

התחיל משה לפייסם , הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו, כ"ט שבתו"חסר שתים חוץ ממ קללות 34084 

 34085 .הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה והרי אתם קיימין לפניו, אתם נצבים היום

איך זה פיוס למה , יש להתבונן בדברי הפיוס שאמר להם משה הרבה הכעסתם למקום ואתם קיימין לפניו 34086 

כל האומר  (.´ק נ"ב) ל"וכבר אחז? וכי הקללות לחינם נאמרו? ראל מי יוכל לעמוד באלושאמרו יש 34087 

גם מהו הפיוס שאמר להם , כ הדרא קושיא לדוכתא מי יכול לעמוד באלו"וא, ה וותרן יותרו מעיו"הקב 34088 

כ הרבה הכעיסו לפניו עד שראויים "ממה נפשך אם כ, הרבה הכעסתם למקום והרי אתם קיימין לפניו 34089 

 34090 ?ה וותרן"והלא אין הקב, כ מה טעם בזה"א, כ לא חלו"ולו עליהם הקללות שבתורה ואעפשיח

כי אם צדקת מה , ו"שאין העונשים באים על האדם בתור נקמה ח, אבל הענין הוא כמו שידוע לכל מבין 34091 

י היסורים מתייסר האדם "כי ע, יסורים הוא מלשון מוסר, אלא הכל לטובת האדם, וכן להיפך, תתן לו 34092 

זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה  (א"תהלים נ) ש"נשבר לבו בקרבו ואז הוא מוכן לתשובה וכמו 34093 

צריכים לחרוש האדמה ולהפוך , משל לשדה שרוצים לזרוע בתוכה, ל"א ז"וכתב הגר, אלהים לא תבזה 34094 

חורשים  היסורים, כן הוא לב האדם? כ בלא חרישה איך יפול בה הזרע"משא, הרגבים ואז יכולים לזרוע 34095 

 34096 .ואז הוא יכול לזרוע בתוכו ולהצמיח תבואת התשובה, את לבו ועושים אותו רך

הרי שפחדו , שמכיון ששמעו ישראל הקללות הוריקו פניהם ואמרו מי יכול לעמוד באלו, מעתה נבין הדבר 34097 

כך כיון שראה משה , והיה להם צער ויסורים שמא יבואו עליהם הקללות ואיך יעמדו בהם, מפני הקללות 34098 

, כי כל תכלית הקללות הוא בכדי לשבר את הלב ולהניעו לתשובה, אמר להם טוב הדבר שפחדתם ויראתם 34099 

והרי הגעתם , הנה נחרש הלב וראוי לזרוע בו צדקות, כ כשנשבר לבבכם כבר בשמיעת הקללות לבד"וא 34100 

והא ראיה , ודייכם בזה כאילו כבר חלו עליכם הקללות ממש, ת ישועות"עד התכלית שיצמיח לכם השי 34101 

 34102 !שהרבה הכעסתם למקום ואתם קיימים



והיה בשמעו את דברי האלה , פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט, ש להלן"ז נבין גם מ"ועפי 34103 

וקנאתו באיש ההוא ´ סלוח לו כי אז יעשן אף ה´ לא יאבה ה, הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי 34104 

כל זה מפני שהוריקו , ר מה שאמרתי לכם אתם נצביםכלומ, ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה 34105 

אבל פן יש בכם איש או אשה אשר , היה די לכם רק בשמיעת הקללות לבד, פניכם ונשבר לבכם בקרבכם 34106 

אז אין עצה בשבילו רק ורבצה , ויאמר שלום יהיה לי, בשמעו את דברי האלה הזאת לא יפחד ולא יתייסר 34107 

 34108 .את שמו מתחת השמים´ העד ומחה , בו כל האלה במציאות ממש

הלא ? וכי הוא מבקש סליחה? סלוח לו´ ולכאורה מאי שייך כאן הא דלא יאבה ה, סלוח לו´ לא יאבה ה 34109 

, אבל לכשנדייק בפרשה נראה מפורש דבאדם כזה איירינן, הוא אומר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך 34110 

וכן התחיל משה , אבל בלבם לא כן ידמו, אלא ככל הרשעים שיודעים כי רע ומר דרכם, שלא כפיו כן לבו 34111 

בפיו תראה , לבבו דייקא, אלהינו´ ה ואמר פן יש בכם איש או אשה אשר לבבו פונה היום מעם ה"רבינו ע 34112 

 34113 .אבל לבבו פונה היום ללכת לעבוד את אלהי הגוים ההם, נ ומתפלל"אותו בא לביהכ

הרי הוא מפתהו , ז"ר של ע"הדרין יצהוכשביטלו סנ, ז"ר מפתה האדם לעבוד ע"והנה מלפנים היה יצה 34114 

וכל זה אינו חושב לסתירה בינו לבין ! ז של כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"ע, לעבוד את עצמו 34115 

´ אבל לבבו פונה מעם ה, ומברך על כל דבר, ד ומתפלל"ולכן הוא בא לביהמ, ת"תפילתו ועבודתו להשי 34116 

´ וממילא הוא נכשל הרבה במעשים רעים וחטאים לה, ז של כוחי ועוצם ידי"ללכת לעבוד את עצמו בע 34117 

 34118 .מאד

כאדם , אז הוא משקיט סערת רוחו ומתברך בלבבו, כ מזדקרים לעיניו הקללות האמורות בתורה"אח 34119 

והרי זה אמירה , ומתמלא שמחה ואומר שלום יהיה לי, שמקבל ברכה מצדיק גדול בעל מופת מפורסם 34120 

וזהו כי בשרירות לבי ! דרכו זו של כוחי ועוצם ידי הלאהכי יכול ללכת ב, נעימה והרגשה טובה בלבו 34121 

כי אז , סלוח לו´ לא יאבה ה, פ שבפיו ובשפתיו יתוודה ויבקש סליחה ומחילה על חטאיו"ובכן אע, אלך 34122 

 34123 .ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה, וקנאתו באיש ההוא´ יעשן אף ה

כי הם , כי בצדקת הצדיקים אחיה, ירות לביפ שאלך בשר"שלום יהיה לי אע, ל"האבן עזרא וז´ וכן פי 34124 

והתברך בלבבו יקבל האלה בפיו ויתברך בלבבו לבטל , ל"וכן מפורש בספורנו וז, ש"רבים ואני יחיד עי 34125 

כדי להוסיף את , והטעם שיקבל האלה בפיו הוא, למען ספות הרוה את הצמאה, אותה לאמר שלום יהיה לי 34126 

ל הצמאה ונבדלת מן התאוות הגשמיות כדי לשמוח עמהם נפשו הרוה ושבעה בכל תאוותיה עם עדת א 34127 

 34128 .ל"בברכתם עכ

בעשרה  (ה"אבות פ) ש במשנה"כמ, והנה אף כי אמת הוא הדבר הזה שהצדיקים מקיימין את העולם 34129 

אלא ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה , ל"ומה ת, מאמרות נברא העולם 34130 

ולא נאמר שכל חוטא , אדם פחדו מעבירות שבידו ויאמר שלום יהיה ליאבל לא בשביל זה יסיר , מאמרות 34131 

כך , אדרבה כשם שאמרו כדי ליתן שכר לצדיקים שמקיימין את העולם, ופושע יוותרו לו בשביל הצדיקים 34132 

 34133 .אמרו ולהפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם

לא תוכל להתגבר כעת על  מפתהו ואומר לו, שהיצר מטעה את האדם לעשות חשבון שקר, אבל הענין הוא 34134 

כשתחלש קצת , מוטב לך להניח את הרהורי התשובה לעוד זמן, צעיר הינך לימים ודמך רותח, תאוותך 34135 

אבל עכשיו ההכרח לא , ´אז תקום כארי וכלביא תתנשא בתשובה שלמה לפניו ית, התאוה הבוערת בקרבך 34136 

להטביעו בים , ר הוא"מפיתויי היצהואכן לא שם על לבו כי כל הדברים האלה , יגונה אף כי לא ישובח 34137 

ואדרבה אם לא , משביעו רעב מרעיבו שבע (7ב"סוכה נ) ל"ש ז"וכמ, ל"התאוה ולאבדו משתי העולמות ר 34138 

ועל הכל הרי , כ שבעתים והתאוה תתגבר אצלו יותר ויותר"יהיה קשה לו אח, ילחום כנגד יצרו עכשיו 34139 

 34140 .ן מספיקין בידו לעשות תשובההאומר אחטא ואשוב אי (7ה"יומא פ) כבר אמרו במשנה

, לכאורה איזה תועלת יש בזה שאמרה תורה על האדם שאומר שלום יהיה לי, מעתה יש גם להבין היטב 34141 

הלא כבר , באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה´ סלוח לו כי אז יעשן אף ה´ לא יאבה ה 34142 

ושמיעה זו ודאי לשון , רי האלה הזאתכדכתיב ברישא והיה בשמעו את דב, שמע גם מקודם את הקללות 34143 

, כ הוא מתברך בלבבו ואומר שלום יהיה לי"ואעפ, שמבין כל הענין על מה ולמה הם באים, הבנה הוא 34144 

´ כ מה תועלת אם חוזרים ומשמיעים לו שלא יאבה ה"וא, סלוח לו´ ולמה לא יאבה ה, כ שוגג הוא"דאל 34145 

 34146 .סלוח לו ורבצה בו כל האלה

שכל זה שאומר , ולמדנו אגב דבר נפלא בכוח נשמתו של כל אחד ואחד מישראל, ש מובן מאד"אבל לפימ 34147 

אבל מכיון שאמרה , ת"הוא מפני שחושב עוד יגיע זמן שאשוב בתשובה ויסלח לי השי, שלום יהיה לי 34148 

ויראה ברור מה עולל לנפשו בכל , אז ישליך מעליו כל שקרי טענות יצרו, סלוח לו´ תורה לא יאבה ה 34149 

 34150 !ושוב לא יאמר שלום יהיה לי וינצל כצבי מיד, ע ויהיה לבו נשבר בקרבואז יכנ, אלה

ונתעורר , שאמרה לו הזונה שאין מקבלין אותו בתשובה, (.ז"ז י"ע)א  א בן דורדי"ומצאנו כן במעשה דר 34151 

יצתה בת קול ואמרה , שהניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצאה נשמתו, ועשה תשובה גדולה מאד 34152 



מהו הטעם שהזונה עוררה אותו , ל"צ בלאזר זצוק"ושאל הגרי, ב"דיא מזומן לחיי עוהא בן דור"ר 34153 

שהיא הרגישה בו שעושה , צ דצריך לפרש הכי"הגרי´ ותי! הרי היא היתה ודאי מעוניינת להיפך? לתשובה 34154 

עכשיו אני מוכרח לילך , כי היה מאותם שמתברכים בלבבם ואומרים שלום יהיה לי, את העבירה בפחד 34155 

 34156 .ולכשאזקין אעשה תשובה ושלום עלי נפשי, ר בוער בקרבי"ירות לבי כי יצהבשר

 34157 

ולא , כי ידע שהוא רודף אחרי העריות ושמגיע לו הקללות הכתובות בתורה, מ הרגיש פחד בלבבו"אבל מ 34158 

, לכן הזונה שרצתה שיעשה את העבירה בלב שקט אמרה לו, עשה העבירה בשלוה כדרך שאר הרשעים 34159 

כ "א, ב"ואתה ממילא כבר אבוד לעוה, ואין לך תקוה לשוב בתשובה, ין אותו בתשובהכי שוב אין מקבל 34160 

דהיינו כי , א בן דורדיא אדרבה כששמע והרגיש שאין מקבלין אותו בתשובה"אבל ר, ז"פ בעוה"תהנה עכ 34161 

דבר זה דחף אותו לשוב מיד ועשה תשובה שלימה ונפלאה עד שזכה למה , סלוח לו´ שוב לא יאבה ה 34162 

 34163 .(לב אליהו)  .´ש בגמ"שזכה עי

 34164 

 34165 מאמר תקח

דברים ) אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל´ אתם נצבים היום כולכם לפני ה 34166 

 34167 .(´ט ט"כ

לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר , למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות, י ומדרש אגדה"וברש 34168 

התחיל משה לפייסם אתם , מי יוכל לעמוד באלוהוריקו פניהם ואמרו , ט שבתורת כהנים"שתים חוץ ממ 34169 

היום כיום הזה שהוא , הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה והרי אתם קיימין לפניו, נצבים היום 34170 

והקללות והיסורין מקיימין אתכם ומציבין , כך האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם, קיים והוא מאפיל ומאיר 34171 

 34172 .ש"אתכם לפניו עיי

והם , דור באי הארץ דור שעוונותיהם ספורים, נו על דור המדבר דור מקבלי התורהל מספרים ל"חז 34173 

והם , והנה אנשים צדיקים וישרים בלבותם, וכתב (´ט´ ת ב"ש) י"וכבר התעורר בזה הר! פניהם הוריקו 34174 

הלא , ולמי שהדברים נוגעים אותו, וינהמו על חטאיהם כנהמת ים, שאגה להם כלביא תמיד במחשבותם 34175 

, בראותו לפניו כל הגיהנום הנורא אשר על חטאים, מעט ותצא נשמתו משמע כל קללות התוכחהודאי כ 34176 

אחרי כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא ? כי מי יצדק לפניו בדין? ויאמר ודאי מי יכול לעמוד באלה 34177 

 34178 !יחטא

אתם , לפייסםותיכף הוצרך משה לקרוא לכלל ישראל להרגיעם ו, כשאמר להם כל התוכחה הוריקו פניהם 34179 

גדולה  (.ד"מגילה י) ל אומרים"חז, הקללות והיסורים מקיימין אתכם ומציבין אתכם לפניו, נצבים היום 34180 

כל מה שמגיעים , ח נביאים"למדים מזה שהסרת טבעת עצמה היא מ, ח נביאים"הסרת טבעת יותר ממ 34181 

נמצא , אלא שגדולה ולא עוד, מיסורים נעשה האדם חכם ונבון, כ מיסורים"ח נביאים משיגים ג"ממ 34182 

 34183 .שאדרבא היסורים הם הנותנים חיות לאדם

כי הרי כל חיותו של , ובאמת אינו כן, שמביטים עליו כמו על מזיק ממש, וצריכים להבין את זה כמו האש 34184 

הרי שהאש , ממידת החום הטבעי אשר באדם מיד הוא מת, ואם יחסר לו ממידת האש, אדם הוא מהאש 34185 

אם החום הטבעי מתגדל יותר מדאי , ורק אם מתגבר האש יותר על הראוי, ייםכשהוא במידתו הוא הנותן ח 34186 

יש אופן שיכולים למות ממנו , שדבר שהוא נותן חיים לאדם, הנה רואים אנו מציאות כזו, אז הוא מת ממנו 34187 

 34188 .כשמתרבה יותר מדאי

מצבים , יר לכםכך האיר לכם וכך עתיד להא, כיום הזה שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר, ואמר להם היום 34189 

! אבל אל יאוש, יש מצב של חושך ואפלה ממש, המצבים מתחלפים בימי חיי האדם, מצבים ישנם באדם 34190 

, חושך אינו אלא מכסה על האור, חושך אינו אלא ענין של חיצוניות, ידע האדם כי חושך לא מחריב 34191 

איש לא , כל הארץ החושך מכסה, אמנם כי במצב של לילה לא טוב לו לאדם, ומתחת המכסה והנה אור 34192 

, המציאות האמיתי הוא האור, ביאת הבוקר הוא בודאות, אבל שומרים לבוקר! לילה הוא, רואה את אחיו 34193 

כי היום ודאי , לא נופל הוא לפני החושך, ´גם בעת חושך מרחוק נראה לו ה, ´גם בעת חושך נפשו לה 34194 

 34195 .כרגע ויהיה אור, יבוא

, ובאמת מיהו זה אשר יהיה יכול לעמוד באלו, יהנום מי ידענועומקו של ג, הקללות והיסורים נוראים מאד 34196 

התחיל משה מתיירא , אמר לו הרשעים, ה הראהו גיהנום אמר משה מי נדונין בו"גם משה רבינו כשהקב 34197 

אבל פייסם בזה כי הקללות , (´ג ה"במדבר רבה כ) אמר לו הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור, מן גיהנום 34198 

גם הקללות גם , קץ שם לחושך, האיר לכם ועתיד להאיר לכם, א אעשה כלהיכלו ואתם בני ישראל ל 34199 

כך אתם קיימין , היום קיים לעולם והוא מאפיל ומאיר, עם סילוק לילה והנה היום, הגיהנום קץ להם 34200 

הקללות והיסורים הם , (א"תהלים ל) ומה רב טובך אשר צפנת ליראיך, מתחת הרע הטוב צפון, לפניו 34201 

 34202 .(דעת תורה)  .לרב טוב אשר צפון ודאי´ יו יתהמציבין אתכם לפנ



 34203 

 34204 מאמר תקט

 34205 .(א"ט י"כ) אלהיך כורת עמך היום´ אלהיך ובאלתו אשר ה´ לעברך בברית ה

, ואחת כאן, ואחת בחורב, אחת כשיצאו ממצרים, ה עם ישראל"שלוש בריתות כרת הקב, בילקוט שמעוני 34206 

לפיכך חזר , לום ואמרו אלה אלהיך ישראלמפני שאותה שכרת בחורב בט, ה עמהן כאן"ולמה כרת הקב 34207 

כ הוא "כ, למען הקים אותך היום לו לעם, ל"י ז"ואומר רש, וקבע עליה קללה במי שחוזר בו, וכרת עמהם 34208 

לפי שדיבר לך ונשבע לאבותיך שלא להחליף את זרעם באומה , נכנס לטרוח למען קיים אותך לפניו לעם 34209 

 34210 .אחר שהוא אינו יכול להיבדל מכם, לא תקניטוהולכך הוא אוסר אתכם בשבועות הללו ש, אחרת

מהו הייעוד הזה ומדוע זה תלוי , בכלל צריכים להבין את ההשקפה הזו של למען הקים אותך לו לעם 34211 

מדובר על כלל ישראל לכל , ואת אשר איננו פה עמנו היום, ועוד שהברית היא ולא אתכם לבדכם, בברית 34212 

כל ימי חיי ופתאום מקבלים מכתב ´ לה של שבתי בבית הלמשל אצלנו אם נקבל עלינו קב, הדורות 34213 

אז גם כאן מה , הכל נשכח בזמן הנסיון וההשפעה? ומה מועילה הקבלה, ואז מתחילה ההשפעה, מהבית 34214 

ומה יועיל עוד , וכל זה בטל, ועברו ארבעים שנה במדבר, יועיל הברית הרי כבר היתה קבלת התורה 34215 

והתורה ? או כשיהיו נתונים תחת השפעה כל שהיא, המצב ישתנהמי מבטיח שגם זה לא יבוטל כש? ברית 34216 

מי אומר שתירוץ זה כבר מבטיח שלא תהיה הפרת הברית , משיבה למען הקים אותך היום לו לעם 34217 

 34218 ?החדשה

כ מעריכה את כוח הבחירה של האדם "התורה כ, ´אבל באמת יכולים לראות כאן השגה נפלאה בתורת ה 34219 

, ואין הדבר תלוי אלא בו, בהחלט הכוחות לעמוד בפני כל השפעה וכל נסיוןיש לו , וכמה ביכולתו להשיג 34220 

את הייאוש האופף אותו בכל , התורה רוצה כאן לשרש ולעקור מן האדם את הזלזול בעצמו ובכוחותיו 34221 

 34222 .מצב

ובכוחו להעמידה על תילה וזה נוגע לו , אין לאדם להתייאש אלא בו תלויה כל ההשקפה, לא כן הדבר 34223 

הידיעה הזו שהתורה נותנת לאדם על כוחותיו , ואת אשר איננו עמנו, את אשר ישנו פה עמנו, ולדורות 34224 

ואין דבר , שהכל בידו, יש בה כדי להפיח בו רוח חיים ולחזק את השקפתו בדרך התורה, ואפשרויותיו 34225 

 34226 .וכמה שימסור נפש כן ישיג, אך הכל תלוי במסירות נפשו, בלתי אפשרי ברוחניות

כגון עבודת , כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזירת המלכות, איתא (ל"שבת ק) ´במס 34227 

וכל מצוה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזירת , כוכבים ומילה עדיין היא מוחזקת בידם 34228 

שלכאורה הלא הוא , על אלישע בעל כנפיים´ ומביאה הגמ, עדיין היא רפויה בידם, המלכות כגון תפילין 34229 

אלא , שמה שלא מסר נפשו לומר תפילין הן כששאל אותו הקסדור, אבל התוספות מסבירים, פשומסר נ 34230 

 34231 .אבל מסירות נפש אין כאן, אף כי נעשה לו נס ונמצאו כנפי יונה, ענה כנפי יונה

ואין לנו לתלות את , אם מצוה רפויה בידינו זהו חסרון במסירות נפש, ´זהו הסוד שמגלה לנו כאן הגמ 34232 

, כל התירוצים אינם מועילים, השכנים השפיעו וכדומה, הגוים הפריעו, היינו אנוסים, ובזה התירוץ בזה 34233 

התורה מגלה להם , ואם כן אם ישראל יטענו בדורות הבאים שהם אנוסים, האמת היא שחסר במסירת נפש 34234 

, ההשקפת התור, י מסירות נפש אפשר לעבור את כל המצבים ולהמשיך בהשקפה"וע, כאן שאין זה תירוץ 34235 

 34236 .וכל מעשה של האדם יש לו השלכות מיד ולדורות

איך לפעמים כשתלמיד אחד קיבל עליו קבלה טובה ונמצא במצב רוח גבוה , והרי אנו רואים גם לצד הטוב 34237 

כמה הוא רץ ומתרוצץ כדי להשפיע על חברים ועל תלמידים , רואים כמה מרץ יש לו, ומסור לעבודה 34238 

תלמיד בשעת , ואותו דבר להיפך, ות בגלל שהם יוצאים מן הלבוהדברים נקלטים ועושים פיר, צעירים 34239 

וכך כל הזמן , אבל הציור שלו משפיע מעצמו, אף אם הוא לא מדבר בפועל עם חברים, רפיון וחולשה 34240 

 34241 .אף אם הוא לא נוהג כמו מורה עם תלמיד, האדם משפיע על זולתו בהנהגתו

נתבע לא רק על עצמו אלא גם על מה שהתנהגותו ואז כל אחד ואחד , עכשיו אנו עומדים לפני ימי הדין 34242 

וידוע המעשה של אותו , ועל מי שאיננו פה עמנו, בבחינת על מי שישנו פה עמנו, השפיעה על אחרים 34243 

ואז בזמן החופה אחד , סנדלר שהתעשר וערך חתונה לבתו באולם המיועד לעשירים ונשואי פנים 34244 

הוציא את הנעל שלו ושאל אותו בפני , בכזה אולםהעשירים שראה כפגיעה ביוקרתו שכזה סנדלר נכנס  34245 

ועל זה , וזו היתה פגיעה עצומה והלבנת פני חבירו ברבים? כמה יעלה לתקן את נעליים אלו, קהל ועדה 34246 

בגלל שלא חינכו ולא נמנע כזה , שכל גדולי אותו הדור יתבעו על מעשה זה, ל"ישראל סלנטר זצ´ אמר ר 34247 

 34248 .מעשה

קיבלו , ראינו שבני ישראל הלכו במדבר, ´בתקופה בנסיון במצב וכו, מדינהזוהי הערבות ואין לתלות ב 34249 

השפיעה לאורך כל הדורות וממשיכה , ואותה הברית למען הקים אותך היום לו לעם, התורה בברית 34250 

, י מסירות נפש כוח בלומדי התורה"כי כל דור הוסיף ע, ואנו היום יושבים מכוחה ולומדים תורה, להשפיע 34251 

 34252 .ל"וך רחה לצד הפ"וה



סלוח ´ לא יאבה ה, אלהינו´ אשר לבבו פונה היום מעם ה, פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט 34253 

כל איש או אשה בנפרד יכולים לפגוע בכל הייעוד של למען הקים אותך , כיון שזה נוגע לכל ההשקפה, לו 34254 

, מור על התכלית ועל הייעודעוד ברית ועוד ברית כדי לש, ועל זה צריכים שלוש בריתות בלי ייאוש, לעם 34255 

יש במעשינו אחריות על , ולהתחזק במעשה התשובה, כמה זה מחייב אותנו להתעורר ולהתבונן במעשינו 34256 

ועל כל כלל ישראל כדי להמשיך את המסורת המקודשת של למען הקים אותך היום לו , עצמנו ועל הזולת 34257 

 34258  .תיך לאברהם ליצחק וליעקבוכאשר נשבע לאבו, לעם והוא יהיה לך לאלהים כאשר דיבר לך

 34259 .(דגל המוסר)

 34260 

 34261 מאמר תקי

 34262 .(א"ט י"כ) אלהיך כורת עמך היום´ אלהיך ובאלתו אשר ה´ לעברך בברית ה

כי זה כוח , כי זה אות כי כבר שב שכלו להיות שורר בביתו, עיקר חכמת האדם להיות נגד עיניו אחרית 34263 

להוציא מכוח , להיות רק אם כבר העמיק בחכמהוזה לא יכול , להיות העתיד כהוה, השכלי לקרב הרחוקות 34264 

, ולהבדיל ולהכיר הבדלת עובר לקיים, בהבנתו עונג של חכמה ומדע, אל הפועל כוח נפשו המשכלת 34265 

לעונג זך ובהיר , והבדלת עונג מעורב בעצבים ברובו, לעונג רחב בלי מצרים, ולהבדיל בין עונג מצומצם 34266 

 34267 .י הפסקרק כולו מחמדים בל, בלי שום תערובת עצב

ואז יתעצם כוח השכל לעמוד על , והרצון השוטף למידות המגונות, ובזה יתבטל נועם התאוות הבהמיות 34268 

ובפרט כי , כשיבורר ההבדל בחוש, ויעמוד נגד עיניו עוצם החרטה באחרית, לקרב העתיד כהוה, תכונתו 34269 

זוהי , מאד מי יכילנווהצער מהם קיים לזמן ארוך מאד ועצום , אז כבר חלפו ועברו ההנאות המדומות 34270 

והתבונן , וזהו יסוד החכמה, כי הוא מכיר דבר כמו שהוא, החכמה האמיתית שראוי להקרא חכם עבורה 34271 

 34272 .באלה הדברים כי המה מעט הכמות ורב האיכות

ולא , אלהיך כורת עמך היום´ אלהיך ובאלתו אשר ה´ לעברך בברית ה, אלהינו אתנו ברית´ ועל זה כרת ה 34273 

כי את אשר ישנו פה עמנו ואת אשר איננו פה עמנו , כורת את הברית ואת האלה הזאת אתכם לבדכם אנכי 34274 

והנה , כן אנו מחוייבים לקבל האלה, כי כמו שאנו מחוייבים לקבל הברית, הנה מבואר באר היטב, היום 34275 

אבל להבינם , ת לקלל בניו לחינם"כי לא היה רצון השי, קבלת האלה היא הידיעה וההתבוננות בה 34276 

ומזה יתבוננו בניו , ו להאלות"היינו התורה עד שהעובר על התורה מוכרח ח, ות הקבלה של הבריתהכרחי 34277 

 34278 .וזוהי כוונת ההעברה באלתו, להתחזק בקיום התורה

וכבר אמר הכתוב והתברך בלבבו לאמר , הרי אינו עובר באלתו, והנה מי שאינו מכין עצמו להבין אחריתו 34279 

וקנאתו ´ ואז יעשן אף ה, לום יהיה לי כי אינו מקבל עליו האלותש, ל"ן ז"שלום יהיה לי ופירש הרמב 34280 

האלה מצאה קן לה לשכון , שם ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה´ והתבונן מה שנא, באיש ההוא 34281 

, ורוצה לפתות עצמו שלום יהיה לי למען יחטא בהרחבת הלב, יען כי אינו רוצה למרר לבבו הערל, אצלו 34282 

וקנאתו עליו ורבצה בו כל ´ ויעשן אף ה, ש"זהו פורק עול מ, וברפואתו´ בתורת הוהרי הוא כאילו ממאן  34283 

הרי זה ממש אומר , והמורגל בעיון הדק מבין כי מי שאינו עוסק בהכנת בינתו ועוצם חרטת אחריתו, האלה 34284 

 34285 .שלום יהיה לי

שאינו ´ פי, יה ליכי האומר שלום יה, אמנם די בזה שכתבנו, ל בזה"ן ז"דברנו עוד נוראות בביאור הרמב 34286 

ו יצא מרעה "הפסוק מעיד עליו כי ח, ורוצה לחטוא בהרחבת הלב, משיב אל לבו אחריתו כי רע ומר הוא 34287 

הרי , ל"ורבצה בו כל האלה ר, למען ספות הרוה את הצמאה וגדול עונו מנשוא, אל רעה שלא הורגל בה 34288 

 34289 .נתבאר היטב גודל החיוב של ההתבוננות להשכיל ולהטיב

והנה כוונת האלות כעין טוב , כי העברת הברית והאלה היא גם לאת אשר איננו פה, בפסוק והנה מבואר 34290 

, כ את אשר איננו פה שלא היה אז בעת שענו הלוים בקול רם"וא, היינו להכניע הנפשות, מאד זה המות 34291 

, ה מפה אל פה"האם יכול להתפעל כמו אז ששמעו ממרע, ה התוכחות"י משרע"ת ע"וגם בעת ששלח השי 34292 

 34293 ?ומה הוא ההעברה באלות, וגם במעמד הלוים לפני כל ישראל

כ מי שאינו "וא, שההכנות להתחכם ולהבין אחרית דבר מראשיתו היא העברת הברית, כ כמו שבארנו"וע 34294 

ועל כן מי האיש ! ל"הרי כאילו אומר אי אפשי בתורתך ואי אפשי ברפואתך ר, ה"מקבל הרפואה של הקב 34295 

שנזכה לכנוס בברית , ר"להתבונן אחריתו ושב ורפא לו אכי, ה"אה של הקביקח רפו, החכם ויבין את זאת 34296 

 34297 !וטוב לנו כל הימים´ לקיים התורה כרצונו ית, ובאלתו לרפואתנו´ ה

 34298 .(א"מ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  

 34299 

 34300 מאמר תקיא

 34301 .(א"ט י"כ) אלהיך כורת עמך היום´ אלהיך ובאלתו אשר ה´ לעברך בברית ה



מה הכוונה שנעבור דרך , אבל אלה פירוש קללה צריך להבין, ם הפירושאלהיך אנו מביני´ בברית ה 34302 

וזהו , שהאדם צריך להעביר לפניו את האחרית מה יהיה אם יעבור על התורה, הביאור הוא? הקללה 34303 

לפחד מפני ? ומה המה האמצעיים לקיים ברית זו, אלהיך שתקיים ברית התורה´ לעברך בברית ה 34304 

 34305 ש"וכמ, שיעבור דרך שכלו ולבו מה שיארע לו אם יעבור על התורה, העונשים אם תעבור על הברית

שהאדם צריך לצייר בשכלו מה שיארע לו באחרית אם יעבור , איזהו חכם הרואה את הנולד (ב"תמיד ל) 34306 

שיהיה עומד לנגד עיניו , וגם צריך להעביר בשכלו ובלבו כל אחרית האדם עלי אדמות, על התורה 34307 

 34308 .ר על התורהוממילא יפחד מלעבו, אחריתו

והיה בשומעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר , והזהירה התורה פן יש בכם איש או אשה 34309 

הוא מאמין הכל , ו"לא שאינו מאמין ח, לחשוב ולצייר מה שיכול להיות אתו אינו רוצה, שלום יהיה לי 34310 

ענין זה , ת דין וחשבוןאבל לעמוד ולצייר לפניו מה שיהיה ביום המות ואחריו שיצטרך לת, כמו שצריך 34311 

אבל למרר את עצמו כבר , מאמין הוא שכך יהיה, י זכירה זו"כי חושב שיחסר לו עונג החיים ע, אינו רוצה 34312 

 34313 .כל זה אין ברצונו, מעכשיו ולא יהיה לו חיים

הוא מפני שרוצה לילך בשרירות , כי מה שמתעלם מחשבון צודק זה, אכן הוא טועה טעות גדולה ומרה 34314 

אז יקח לעצמו מועד ויעשה חשבון נפשו , חושב כי בעוד זמן כשיסתדר ויסדר משפחתו בטובולכן , לבו 34315 

, יגיע זמן שאתבונן באחריתי ואיישר דרכי, ו"אין אני פוטר את עצמי שלא אשוב בתשובה לעולם ח, בטוב 34316 

ינו והכתוב צווח לו חכמו ישכילו זאת יב, אבל כעת קשה מאד לעשות כן והתברך בלבבו שלום יהיה לי 34317 

 34318 !לאחריתם

ורצונך לסדר מקודם את עצמך , כי הטבע קשה מאד, אתה מניח את החשבון לאחר זמן, ן כותב"והרמב 34319 

כי עבירה , אך דע כי כשיגיע הזמן כבר לא יהיה לך לב, וחושב שיש לך עוד זמן, ב בחומר ובלבנים"וב 34320 

י יתן אל לבו כבר לא יהיה והח, אז הלב יהיה כבר מטומטם מלהבין ולעשות חשבון, מטמטמת לבו של אדם 34321 

לא ירגיש שום עונג ברוחניות ולהיפך ירגיש רק תענוגי , כי לבו שוב אינו מרגיש כלל, אצל אדם זה 34322 

 34323 .ז"העוה

ם "והרמב, המורגשות תמיד מנצחות את המושכלות, ם אמר שכשהמושכלות לוחמים עם המורגשות"הרמב 34324 

אך , אבל רק ידיעות בשכלו, ת"בעבודת השי היינו שיש לו ידיעות נכונות, מדבר באדם שמבין בשכלו 34325 

 34326 .אדם כזה נופל בשכלו תחת הרגשיו, זה נקרא מורגשות, בחיים החומריים הוא מרגיש ממש תענוג

אבל את האחרית בעת שהרוח תשוב אל האלהים , ז מרגיש האדם בחושיו"את הערב והמתיקות בחיי עוה 34327 

כי רק ידיעה , אבל בהרגשתו אינו מוצא כל זה, מהומאמין באמונה של, יודע הוא כל זה נכון, אשר נתנה 34328 

רק מתגלגל אצלו התפילה , אינו מרגיש שום מתיקות בתפילה, מושכלת הוא יודע אבל לא מורגשת 34329 

, ם שכשהמושכלות לוחמים עם המורגשות"ז כותב הרמב"וע, והלימוד כהרגלו מצות אנשים מלומדה 34330 

הרי הוא בהכרח אדם מגושם , ורוחניות אין בהרגשתו, ז הוא מרגיש"שעניני עוה, המורגשות ודאי ינצחו 34331 

ונופלות למרמס , ממילא השכל שלו עם כל ידיעותיו אין מועילות לו כלום, שהוא נתון כולו בחומריות 34332 

 34333 .ז"תחת הרגשותיו בחומריות עניני עוה

ימוד וירגיש מתיקות ועונג ברוחניות בל, לכן צריך האדם לעמול הרבה שהשכל יהיה שליט גם על חושיו 34334 

שלא יחליפנה בשום הנאה חומרית בשום אופן , כשמחדש סברא בלימוד ירגיש הנאה גדולה, התורה 34335 

זוהי עבודת האדם שיביא את , וכן הדבר בתפילה, כיון שהוא מרגיש ממש מתיקות התורה, בעולם 34336 

רגשות ובודאי המו, ואז ילחמו המורגשות הרוחניות כנגד המורגשות החומריות, המושכלות לידי מורגשות 34337 

 34338 !כי השכל הוא נצחי לכן ירים ידו וגבר, שבשכל ינצחו

למרות שהוא מאמין בעונש המר מתברך בלבבו לומר , האדם בטבעו, למען ספות הרוה את הצמאה 34339 

ואניח המלחמה , קשה לי להרגיש בלב את המושכלות, כי בהיותי צעיר לימים, בשרירות לבי אלך כעת 34340 

כי אז יהיה עוד יותר , שמניח חשבונו עד לאחר זמן, גדולה היא ן כי טעות"ז כותב הרמב"ע, לעת זקנה 34341 

שיש דברים כאלו שאין האדם מתאוה להם , ן"ומפרש הרמב, ש למען ספות הרוה את הצמאה"וכמ, גרוע 34342 

כ מתאוה עוד "אח, ואם האדם נעשה שטוף בתאוה שהוא מתאוה וממלא תאותו, ואין לו צמאון לזה, כלל 34343 

 34344 .לא היה מתאוה להם כללאשר בתחילה , לדברים רעים

שלא יטעו לומר שהתורה הזהירה רק על עריות שיש בהם חייבי , קדושים´ ן בתחילת פ"וכבר כתב הרמב 34345 

, אלא אף מי שנשא אשה כשרה לו והיא טהורה, סקילה שריפה הרג וחנק, ד"כריתות וחייב מיתות ב 34346 

, ד"איסור כריתות ומיתות ב וסופו לעבור גם על! הנה נקרא נבל ברשות התורה, ונעשה שטוף בהיתר 34347 

ובכל מקום שכתוב , ד בספרו בעלי הנפש מאריך בחומר ענין זה"גם הראב, מכיון שיש לו נבלות בנפש 34348 

 34349 .מפרשים הראשונים שהמכוון הוא לתאוה זו, סתם עבירה

הרי האדם הלזה עומד במצב , אם ילדה והיא טמאה משך זמן, והנה האשה הזו שהוא שטוף בה בהיתר 34350 

לא יוכל לעמוד גם , כי מכיון שלא התרגל לפרוש מן ההיתר, ראה מלחמת היצר ובנסיון גדולמלחמה נו 34351 



הגם ! ן נבל"הרי קורא אותו הרמב, אם עדיין לא נכשל באיסור ממש´ ואפי, ו"כנגד האיסור ויכשל ח 34352 

תהלים )ב  יודעים אנו מה שכתו, וכשיש לאדם תואר זה של נבל, מ נבל מיקרי"שהוא ברשות התורה מ 34353 

 34354 .ל"הרי שיכול להגיע בנבלותו עד כדי כפירה ר, אמר נבל בלבו אין אלהים (ד"י

אבל , שאינו מרמה ואינו גוזל ואינו נותן מידה מזוייפת, וכן מי שיש לו חמדת הממון היינו ממון של היתר 34355 

וכן , עד שאין לו פנאי להתפלל במנין וחוטף התפילה בביתו, הוא נתון ראשו ורובו במסחרו ובעשיית הון 34356 

.מ נבל הוא"מ, אף כי רק ההיתר חומד, לקבוע עתים לתורה והנהו שטוף במידת החמדה´ אין לו פנאי אפי 34357 

 34358 .(ד"שכ´ לב אליהו עמ)  

 34359 

 34360 מאמר תקיב

ט "דברים כ) כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגוים אשר עברתם 34361 

 34362 .(ו"ט

שאדם נמשך אחר , ופועל על פיו הוא ראיית העינים הנה אחד הכוחות המרכזיים שהאדם משתמש בו 34363 

מ האמת שכל פעולותיו "מ, פ הבנת והכרת שכלו"וסבור שפועל ע, ואף שאינו מבחין בכך, מראה עיניו 34364 

, בגדים נאים מכבדין את האדם, (א"ק צ"ב)א  ל מאני מכבדות"איתא בחז, נגררות אחר מה שרואה בעיניו 34365 

ג שאין "ואע, וכשאדם רוצה להתכבד בציבור לובש בגדים נאים, תוגורמים לו להיות מכובד על הבריו 34366 

מ "מ, ז"והגדול אף כאשר ילבש בגדים זולים ונקלים לא ירד מחשיבותו עי, הבגד משנה את מציאותו 34367 

 34368 .במציאות גורם הדבר למבט אחר של הציבור עליו

כי אתם ידעתם את אשר , ה את בני ישראל"שלפני כניסתן לארץ הזהיר משה רע, ואף בתורה נמי חזינן כן 34369 

כסף וזהב , ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן, ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים 34370 

אלהינו ללכת ´ פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה, אשר עמהם 34371 

 34372 .לעבוד את אלהי הגויים ההם

הוצרכו לאזהרה מיוחדת , שאף דור המדבר דור דעה, אליליםהיינו שחששה תורה שמא ימשכו אחר ה 34373 

, ואף שדור דעה הגיעו למעלה העליונה ביותר בהבנת השכל, שלא ימשכו אחר העבודה זרה שראו עיניהם 34374 

י ביטול ראיית החוש יוכלו לזכות שהשכל ידריכם וינחה "ורק ע, אף עליהם יתכן שתשפיע ראות העינים 34375 

ם ואחרי עיניכם כל זמן שלא ביטל את השפעת ראיית העין אין מקום לשכל ולא תתורו אחרי לבבכ, אותם 34376 

 34377 .וללב ליתן פריו

, כיון שהכיר וידע התחיל להשיב על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם, (ג"ם ה"עכו´ א מהל"פ) ם"וברמב 34378 

עבוד ושיבר את הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי ל, לומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה 34379 

ה "ה הכיר בחכמתו שהקב"אף שאאע, וראוי לאבד את כל הצורות כדי שלא יטעו בהן, אלא לאלוה העולם 34380 

שכל זמן שהצלמים , מ עדיין הוצרך לשבור את הצלמים"מ, ז אינם אלא שקר"הוא האמיתי וכל הע 34381 

ורק  ,מפני שראות העין תשכיח את הבנת החכמה, ימשכו אחרי הצלמים ולא תועיל כל חכמה, בעולם 34382 

 34383 .ה"לאחר ששיבר את הצלמים התחיל להודיע לעם מאמיתות הקב

ואפשר כי מוחין היו ולא , ותמה אני שהרי היו שם ֵשם ועבר איך לא היו מוחין, ד שם"ובהשגת הראב 34384 

והיינו , עד שבא אברהם ושבר צלמי אביו, אירע להם שישברו את צלמיהם לפי שהיו מתחבאין מהם 34385 

לא , אבל כיון שלא היה בכוחם לשבור את הצלמים, את אנשי העולםכ שאף שם ועבר הוכיחו "כמש 34386 

דבעת שהחוש מכחיש , שהצלמים השפיעו עליהם כנגד השפעת החכמים, הועילה כל תוכחתם וחכמתם 34387 

כ יש "ז היא ביטול הצלמים ואח"ולכן הדרך הראשונה לבטל מחשבות ע, כמעט ואין בכוח החכמה לפעול 34388 

 34389 .תקוה

הלך ועשה צלם גבוה ששים , וכדנצר הרשע רצה להטעות את העולם לעבודה זרהוהכי נמי חזינן בעת שנב 34390 

כ "ובעת שכולם יראו צלם גבוה כ, וציוה את כולם להשתחוות לצלם, (´דניאל ג) אמה ורוחבו שש אמות 34391 

כי בעת שהחוש רואה צלם גדול שוב אין מקום , מאליו יושפעו כולם מהעבודה זרה, ומקושט בכסף וזהב 34392 

 34393 .ולכן דרך העבודה לבטל את החוש, אלא ראיית החוש משפיעה ואין להמלט ממנה, ונותלסברות וחשב

, ז"ז צריכה להיות העבודה בגדר ביטול החוש דע"שלא רק בנוגע לביטול מחשבות ע, ויש עוד להוסיף בזה 34394 

 34395 ,כי נמשך אחר מה שעיניו רואות ואחר בני האדם הנמצאים בעולם, אלא כן אף בשאר עניני עבודת האדם

ואין לו שייכות , שבזמננו חייב כל אחד להרגיש עצמו כאילו ונמצא במדבר, ל היה אומר"הסבא מקעלם ז 34396 

מפני שעתה המצב שנשכחה כלל מאנשי העולם כל עניני , וקשר כלל לכל הבריאה ולאנשים הנמצאים בה 34397 

שאלות אלא שהיה להם , ה"שהאמינו העולם בהקב, ואינו דומה לאשר בימי קדם, האמונה וההשגחה 34398 

 34399 .והשגות בעניני ההשגחה

שחשבו שהגלגלים והמזלות הם , שכתב היאך בא טעות לעולם (א"א עבודת כוכבים ה"פ) ם"וראה ברמב 34400 

ולכן באו לידי טעות , כ טעו וסברו שיש במשרתים עצמם כוח"ואח, ת להנהיג את הבריאה"שלוחי השי 34401 



ומשום שטבע , עולם ואין מאמינים כללאמנם בזמננו שולטת הכפירה והאפיקורסות ב, והאמינו בגלגלים 34402 

לכך מושפע מהם , וכיון שבהנהגות בני אדם אין רואה כלל אמונה, האדם להמשך אחר מה שרואות עיניו 34403 

, ה חייב לצייר לעצמו כאילו ונמצא במדבר ללא מגע כלל עם אנשי העולם"ומשו, וקשה עליו האמונה 34404 

 34405 .לא להיות מושפע מהרבים וזו מהעבודות הקשות ביותר, ז ישתחרר מהשפעתם"ועי

ואף בדברים הידועים וברורים , נתבונן נא מעט באורחות חיינו ונראה היאך אנו מושפעים מדעת הרבים 34406 

וענין זה , לא עוזר לו הבנתו וידיעתו ונגרר אחר דעת הרבים, מ בעת שרבים פועלים אחרת"מ, אצלו 34407 

ולו היינו חיים , שאנו נמשכים אחר העולם כ עמוק בנו עד שאיננו מסוגלים כלל להבין ולהרגיש"מושרש כ 34408 

 34409 .היה כל התנהגותינו שונה לחלוטין, במדבר ללא השפעה חיצונית

ת ועונשי שמים בכל צעד "יוכל לראות בעליל השגחת השי, הנה כאשר יתבונן האדם רגע קט בעצמו 34410 

, ת מאתנו"שיכ האמונה בהשגחת ה"ומדוע רחוקה כ, עד כדי שיש לתמוה מדוע אינו מרגיש בזאת, ושעל 34411 

ולכן כיון שרואה שהציבור אינו מאמין בזאת לכן אף , ז רק משום השפעת העולם על מעשיו"והסיבה לכ 34412 

 34413 .הנהגתו האישית בהתאם להנהגת הכלל

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו , (א"ו ה"דעות פ´ הל) ם"והדברים מבוארים ברמב 34414 

לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים , דינתואחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מ 34415 

ואם היו , וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ילך למקום אנשים צדיקים, תמיד כדי שילמוד ממעשיהם 34416 

והיינו שלא יוכל , ויצא למערות ולחוחים ולמדברות, כל המדינות נוהגים בדרך לא טובה ישב לבדו יחידי 34417 

 34418 .ולכן אין לו כל עצה אלא לעזוב הכל ולילך יחידי למדבר, ת אנשי המדינהלמנוע את עצמו מהשפע

ה פתח ספר תהלים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב "וכן דוד המע 34419 

כי בשעה שקרוב אליהם לא , זו היא תחילת העבודה להתרחק מעצת הרשעים והחטאים, לצים לא ישב 34420 

 34421 .ול בעצת הרשעיםיעזרו כל התהלים ויפ

שלפני בריאתו של אדם משביעין אותו שאפילו כל העולם אומרים עליו , (´נדה ל) ל"והיינו דמובא בחז 34422 

לא להיות מושפע מהבנת העולם אלא לעשות לפי ההכרה , שהוא צדיק חייב להחזיק לעצמו כרשע 34423 

פני שכאשר ישאירו את מ (´דברים כ) וכן מהא דחייבה תורה בכניסתן לארץ לא תחיה כל נשמה, העצמית 34424 

, י עקירת ההשפעה מהרבים יתכן שהבנותיהם ידריכו אותם"ורק ע, העמים בתוכם ישפיעו על בני ישראל 34425 

ואז יפעלו הבנות השכל עליו ויוכל , נמצא שזו עיקר ראשון בעבודה לעקור את הרע כדי שלא ישפיע עליו 34426 

 34427 .(אור יחזקאל)  .להתנהג על פיהם

 34428 

 34429 מאמר תקיג

פן יש בכם איש או אשה אשר לבבו . יהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהםותראו את שקוצ 34430 

 34431 .(ז"ט ט"דברים כ) אלהינו ללכת לעבוד את אלהי הגוים ההם´ פונה היום מעם ה

, ושמא השיא לב אחד מכם אותו ללכת אחריהם, א"לפי שראיתם האומות עו, י ותראו את שקוציהם"וברש 34432 

שקשין לקנותן ככלי , אמרו יסוד בענין תורה (.ו"חגיגה ט) ´בגמ, להשביעכם לפיכך אני צריך, פן יש בכם 34433 

אבל נשברים הם , פ שגם כלי זכוכית יש להם תקנה"ואע, ונוחין לאבדן ככלי זכוכית, זהב וכלי פז 34434 

כמה יגיעות יגע אדם עד שהוא בונה את , קשה מאד לאדם להבנות, לרסיסים וגם דקים אשר קשה לאוספם 34435 

ברגע ! אז צריך לידע כי התעיף עיניך ואיננו, כשכבר קם בכל מידת קומתו, א כבר על עמדתווכשהו, עצמו 34436 

למען לעמוד , ידיעה זו צורך גדול היא לאדם, והוא בסכנה להשבר לרסיסים, אחת בפעולה כחוט השערה 34437 

 34438 .על המשמר מן כל שבירה ואבדון

בקריעת ים סוף , ה בכבודו ובעצמו"בי הק"ביציאת מצרים ע, הכלל ישראל נזדככו ונתעלו לפסגת מרום 34439 

, עמכם´ כ כל המתן תורה פנים בפנים דיבר ה"אח, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי 34440 

והנה גם שקצו והמאיסו , וראו את שקוציהם ואת גלוליהם, אבל דרך מסעיהם הרי עברו בקרב הגויים 34441 

כי כבר לא בטוחים , ברית באלה ושבועה, הה לעשות עמהם ברית חדש"וכבר הצריך הקב, אותם בתכלית 34442 

 34443 !בעצמם

יכול אדם ! והנה שבור ישתבר לרסיסים, ובטלטול אחד בנסיעה אחת, יכול אדם להבנות היטב כל צרכו 34444 

הוא גם משיב , וכששואלים אותו על מצב התעלותו, להשקיע בהבנות עצמו עמל ויגיעה של זמן שלם 34445 

ואין כל הבטחה , כי אין קצה להתעלות, יא אשר לא יודעאבל אחת ה, ה הכל בסדר"בשביעת רצון כי ב 34446 

, אשר אדם מפחד תמיד, למען ידע עד כמה צריך לשמירה, ידיעה זו הכרחית היא לאדם, למעמדה וקיומה 34447 

 34448 .ההוא בדברי תורה כתיב (.´ברכות ס) ל"ואמרו ז

רים המחזיקים ומה המה הדב, ענין של החזקת ושמירת ההתעלות של האדם מנפילה, ועוד ללמוד מכאן 34449 

הנה מזה כי בלימוד תורה , הלא תורה לא חסרה להם לדור המדבר, התעלויות האדם להיותם קיים ונאמן 34450 



אלא , וגם לא היה די באחת, אלא הוצרכו דוקא לכריתת ברית, לבד לא מספיק להבטיח קיימות של האדם 34451 

 34452 .אחרי אשר עברו בקרב הגויים, כריתת ברית מחדש, לכריתת ברית עוד פעם

כזאת ראינו רק אצל , הנהגה גדולה לשום עין ולב על כל תנועותיו של האדם, ועוד שנית לראות מכאן 34453 

גדולים יודעים היטב כמה , דרך אנשים גדולים לתת חשבון וערך לכל תנועה הכי קטנה שבהם, גדולים 34454 

כל כולו עדי ביכולתה להפוך את האדם , כל פניה ונטיה כל שהיא שבאדם, פועלת כל תנועה וזיז של אדם 34455 

אשר בנקל , עת הגריד שהארץ חלולה ומנוקבת, אדם הנוסע בדרך בעגלה במיוחד בזמני חורף, אובד 34456 

 34457 .הלא ודאי ישתמר ויזדהר מלהסיח דעת אף כרגע, עלולים פתאום להתהפך ממכשול אבנים ובורות

? ונדחת ושאלה נשאלת מה זה אומר, ופן תשא עיניך השמימה וראית ונדחת והשתחוית להם ועבדתם 34458 

אלא ? אבל מה כאן האזהרה על ונדחת, אנחנו מבינים האזהרה על והשתחוית שלא לעבוד עבודת אלילים 34459 

ונדחת הוא כאדם ההולך בשוק ופתאום והנה נתקל באבן , בונדחת לבד שם כבר כל האבדון, כי אמנם כן 34460 

ואולם מי הוא המדיח  ,ע כאדם שידחה ויפול"וכן פירש הראב, ונדחת הוא מלשון תקלה! וכבר נפול יפול 34461 

 34462 !רבים וגם חזקים, כי אמנם רבים הם המדיחים, התירוץ הוא? ומה המה האבנים הנתקלים בהן? אותך

התורה עושה ענין גדול וערך רב לפעולת כל דיחוי וזו ענין כל , התורה עושה עסק גדול מכל תנועת אדם 34463 

י מאוסים "וברש, או את שקוציהםותר? ומה המה, מפחדת היא מכל מין דיחויים שהגיע להם, פרשתנו 34464 

ובאין ספק כי גם ירקו עליהם פעמים , הנה בראיה לבדה! מוסרחים ומאוסין כגלל, ואת גלוליהם! כשקצים 34465 

וכבר , ז נדחת"פן עי, ועם כל זה הסכנה רבה, על מיאוסם ועל סרחונם אשר מסריח מרחוק, אין מספר 34466 

ומה יענו הנוסעים , תת ברית מחדש באלה ובשבועהוכבר אין עצה כי אם בכרי! א"לבבו פונה היום מעם ה 34467 

כמה מיני כריתת ברית וחיזוקים הם צריכים להתקומם ולהתעמד , לאמריקה ושבים אחרי כן לישיבה 34468 

 34469  .נורא המצב למתבונן, אחרי כל הדחיפות החזקות שמקבלים שמה, מחדש על מעמדם הראשון

 34470 .(דעת תורה)

 34471 

 34472 מאמר תקיד

פן יש בכם איש או אשה או משפחה . הם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהםותראו את שקוציהם ואת גלולי 34473 

 34474 .(ז"ט ט"דברים כ) אלהינו פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה´ אם שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה

ובגוים אשר , עשה באלהי מצרים שפטים ונשמדו מן העולם´ ראו שה? מה ראו, ותראו את שיקוציהם 34475 

כיצד , ז מן העולם שלא יזכרו ולא יפקדו"הרי שרפו ואיבדו את הע, ן ועוגהיינו בארץ סיחו, עברו שם 34476 

מוריד להם לחם מן , המוליכם זה ארבעים שנה במדבר בעמוד ענן ואש, ´יתכן שמראייתם זו יפנו מעם ה 34477 

עד שהקטנה שבנשיהם היתה גדולה , השמים ומעלה להם מים מן הסלע ומאציל עליהם רוח נבואה 34478 

 34479 ?(פרקיו´ ם בח"מבהר) מיחזקאל בנבואה

חלילה מלחשוד בשלמים , פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, התשובה על כך כתובה בהמשך הפסוק 34480 

יסוד ושורש לארס ומרור כמו שביאר , אלא שיש בעומק נפשם נקודה זעירה, הללו שלבבם פונה בפועל 34481 

וזה , עים ויצמיח מרורותובימים הבאים יוציא פרחים ר, פן יש בכם שורש רע שיפרה וישגה, ל"ן ז"הרמב 34482 

לומר כי הוא יכול , והזכיר השורש, והבן נצר משורשיו יפרה, כי האב שורש, על אשר איננו פה עמנו היום 34483 

, והוא בא בברית ובאלה הזאת, שהשורש אשר ממנו יצמחו הוא לפניו היום, להביא באלה הדורות הבאים 34484 

אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא הרהר וכל , לרמוז כי משורש מתוק לא יצא מר, ואמר פורה ראש 34485 

 34486 .ל"לא יוליד מודה בה עכ, בעבודת כוכבים

כי שורש זה , ואין זה סוף פסוק, ז משוקצת ומגואלת"בראיית ע, הרי לנו כוחה של מחשבה במסתרי הלב 34487 

במי שראו את הרוגי , ובמי מדברים כאן, שבלבו יכול להביאו לומר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך 34488 

בדור שהצדיקים מצאו את המן , בלועי עדת קורח ומגפת המרגלים, רות התאווה ושרופי המתאונניםקב 34489 

עין בעין ראו כיצד אדם נידון בכל , (.ה"יומא ע) ובינוניים יצאו ללקטו ורשעים שטו ולקטו, בפתח ביתם 34490 

ועל כרחנו אין , מואת ש´ סלוח לו ומחה ה´ כיצד יוכלו לחשוב שלום יהיה לי עד כדי כך שלא יאבה ה, יום 34491 

 34492 !לנו מושג ביצר לב האדם רע

נתן להם לב להבין ´ וה, דקאי אינש אדעתא דרביה, ארבעים שנה לאחר מתן תורה, אם כך היה בדור דעה 34493 

שאנו דרים בין , מה נאמר אנן, (7´ז ה"ע) !יום בו נקבעו דברי תורה בלבם, ועינים לראות ואזנים לשמוע 34494 

והרי משפחה שיש בה , ומחרפים ומגדפים כלפי מעלה, ים ידינו רמההכופרים והם מושלים בנו ואומר 34495 

עד כמה יש לנו לפחוד משורש , שכולם מחפים עליו ונטפלים עמו (.ט"שבועות ל) מוכס כולה מוכסים 34496 

 34497 !סלוח לו´ פורה ראש ולענה ומהעונש של לא יאבה ה

שעל זה , הנסתרות מעינינו, ל"ן ז"ופירש הרמב, אלהינו´ הנסתרות לה, אלא שנחמתינו היא מסיפיה דקרא 34498 

לפיכך עלינו להתבודד , ועל שגגות כאלו לא נאמרה הפרשה, נאמר שגיאות מי יבין מנסתרות נקני 34499 

ומה הן , מה הן המחשבות שבכוחנו לדעתן ולשרשן ועליהן אנו נתבעים, ולהתבונן בחשבון נפש מעמיק 34500 



, (.ד"שבת ק) הבא ליטהר מסייעין אותוולגבן כל תקוותינו היא ש, הנסתרות שקצרה ידינו מלהגיע עדן 34501 

ואם נלמד מוסר נצליח , מקדשין אותו הרבה בשורש הנסתר, ואם מקדש עצמו מעט עד מקום שידו מגעת 34502 

 34503 .לעמוד על האמת כראוי

כי עליך הורגנו כל היום נחשבו , יחקור זאת כי הוא יודע תעלומות לב´ הלא ה (ג"תהלים מ) ובזה נאמר 34504 

מוכיח על תעלומות לב , שהמעשה הנגלה של עליך הורגנו כל היום, ל"ע ז"פירש הראב, כצאן טבחה 34505 

גיטין ) ל"אמרו חז, וכי אפשר ליהרג כל היום, כל היום´ ומי הם הנהרגים על קדושת ה, ת"שלבנו להשי 34506 

בלימוד התורה ´ הגם שהם מתענגים על ה, אלו התלמידי חכמים הממיתים עצמם על דברי תורה (7ז"נ 34507 

´ פי, ימית עצמו, מה יעשה אדם ויחיה (.ב"תמיד ל) הרי על זה אמרו, משיבת נפששהיא משמחת לב ו 34508 

 34509 .ש ימית עצמו באהלה של תורה"הרא

שאם אנו ממיתים עצמנו באהלה של תורה ולומדים תורה , הרי שבדבר הזה יש לנו לשמוח ועליו לסמוך 34510 

ואין ´ ת שלבנו תמים באהבת השיעיד עלינו יודע תעלומו, יכולים אנו לומר בלב שלם ובטוח, מתוך הדחק 34511 

עלולה , ז אפילו בשפלותה וחורבנה"שאם רק רואים ע, ומאידך גיסא עלינו לירא ולחרוד, בו כל שורש רע 34512 

ם שאין שום מחשבה זרה שולטת אלא "וכבר העיד הרמב, היא לעשות רושם בלב אם יש בו איזו קרירות 34513 

ז "מבצרים את עצמם שלא יושפעו מכל מיני ע ,הרי שהממיתים עצמם על דברי תורה, בלב פנוי מן החכמה 34514 

שורש טוב המוציא פרי , ´וכל לבם נתון לאהבת ה, ירחם´ ומהכופרים המצויים בימינו ושולטים בנו ה 34515 

 34516 .(לקט שיחות מוסר)  .הילולים לתפארת

 34517 

 34518 מאמר תקטו

 34519 .(ז"ט ט"כ) ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם

כי כל הפחד אינו , ק"המתבונן באמת רואה בתוה, ר מבחוץ"ר מבפנים ויצה"שישנו יצהל אומר "א ז"הגר 34520 

ר מבפנים הוא אפס לעומת "צריכים לדעת כי באמת היצה, ר מבחוץ"ר מבפנים כמו מהיצה"כ מהיצה"כ 34521 

כי את אשר ישנו פה ואת , אלהיך כורת עמך היום´ ובאלתו אשר ה´ לעברך בברית ה, ר מבחוץ"היצה 34522 

ותראו את , כי אתם ידעתם את אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, פה עמנו היום אשר איננו 34523 

 34524 .פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, שקוציהם ואת גילוליהם עץ ואבן

והנה הם הוצרכו עוד כריתת ברית עם , ואחרי מתן תורה וכל המעלות, דור דעה, דור המדבר, מבהיל מאד 34525 

ל מבאר על שהם "י ז"ורש, ותראו את שקוציהם, בארץ עמון ומואבמפני שעברו ? ומפני מה, כל האלות 34526 

ומה צריך עוד , הנה הרי זה משוקץ ומתועב, וגילוליהם שמוסרחים ומאוסים כגלל, מאוסים כשקצים 34527 

ואפילו את אשר , וגם בזה עוד לא די, הלא משמע כי עוד לא די בזה ובודאי כי גם ירקו עליהם? להרתיעם 34528 

 34529 !נורא להתבונן, תת הבריתאיננו פה הכניסו בכרי

והטעם לומר אני , ויפה פירש, י"לפיכך אני צריך להשביעכם לשון רש, ל כתב פן יש בכם"ן זצ"והרמב 34530 

מיראתו אולי נפתה לב קצתכם לשקוצי מצרים כאשר , צריך להביאכם באלה ובשבועה עתה בברית הזאת 34531 

או לשיקוצי עמון , כזאת במצריםהרי מעידה התורה כי חטא העגל יצא רק מפני שראו , עשיתם בעגל 34532 

ז והוא בלבו מאמין בה "על הנפתה כבר לע, פן יש בכם אשר לבבו פונה היום, ומואב אשר ראיתם בדרך 34533 

 34534 .היום הזה

וזה על אשר , ובימים הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח מרורות, פן יש בכם שורש רע שיפרח וישגה 34535 

והזכיר השורש לומר כי הוא יכול להביא , משורשיו יפרהכי האב שורש והבן נצר , איננו פה עמנו היום 34536 

, ק סוד בכוחות הנפש"הרי מגלה לנו תוה, שהשורש שממנו יצמחו הוא לפניו היום, באלה הדורות הבאים 34537 

, והוזקקו כבר לכריתת ברית, לא יתכן שלא יעשה רושם, כי אף דור המדבר כיון שראו את שקוציהם 34538 

ס הנה ישא פרי ויתגלה בדורות "סו, אף אם השורש לא יתגלה תיכף כי, ולהכניס גם את אשר איננו פה 34539 

 34540 !מפני ותראו את שקוציהם? ובשביל מה, ר מבחוץ"פחד כזה הוא בפני היצה, הבאים

אנו עסוקים תמיד רק בדברים פעוטים , כי העיקרים היותר גדולים עדיין לא שזפתם עינינו, מרגלא בפומן 34541 

זה צריך לרדת לתוך חדרי רוחו של כל אדם , ף בבואה כל דהואבל מהעיקרים עוד לא ראינו א, ממש 34542 

וכן מוציא , ואת העיקר אף לא נגע, עובד ועוסק רק מסביב לנקודה, יתכן שאדם חי ימים ושנים, משכיל 34543 

 34544 .שנותיו מבלי אף לדעת את כל הסוד

ל הסוד של ע, שאדם חי כל חייו מבלי לעמוד על העיקר, גם מה שאנו עתה בביאורו הוא מאותם הדברים 34545 

כל העולמות של חכמה , הוא אשר אנו אומרים תמיד? ר מבחוץ כה חזק"ולמה באמת היצה, ר מבחוץ"יצה 34546 

סודו וכוחו של , הגבורה האמיתית והחוזק הוא רק עולם המעשה, הם צל ממש לעומת עולם המעשה 34547 

 34548 .ולכן הוא חזק כברזל מבלי להזיזו ממקומו, הלא הוא בעולם המעשה, ר מבחוץ"יצה

ולא יצא לעולם , אך כיון שהוא עדיין בפנים בהרהור ומחשבה, ר מבפנים ויהיה אפילו חזק מאד"צההי 34549 

וכבר לא , ר מבחוץ אפילו מבט בעלמא מסוכן הוא"אך כשנפגשים עם היצה, ס יוכלו לבטלו"המעשה סו 34550 



עושה כי המבט בודאי , על ותראו את שקוציהם הוצרכו לכריתת ברית עם אלות ושבועות, יעברו ממנו 34551 

זהו , וצריך לכלול בכריתת ברית גם את אשר איננו פה, ובודאי יפרה וירבה, וכבר ישנו שורש, רושם 34552 

 34553 .ר מבחוץ"הסוד של יצה

, ר מבחוץ יוצא מכוח זה"וכי כל היצה, מימינו לא עמדנו על היקף שלו, בדרך זה יש להבין את סוד הכבוד 34554 

לגבי הכוח של , זהו אפס לגבי סוד הכבוד עצמו, שהלה יקום בפני, כבוד איננו כפי שמורגלים לחשוב 34555 

אף צעד אין אדם , וכוח זה אמנם מקיף את הכל, ענין הכבוד הוא לחקות אחרים ולמצוא חן אצלם, הכבוד 34556 

, ראשית דבר הוא מכוון עצמו למצוא חן בעיני הרחוב, אדם היוצא לרחוב, פוסע בלי כוונה למצוא חן 34557 

ועל חשש כל דהו שיעלה על רעיוניו כי , סקה כיצד למצוא חןבדברו עם מישהו הלא הוא חושב בלי הפ 34558 

 34559 .הלא יחלה וידאב עד נפש, שמא לא מצא חן בעיני פלוני אלמוני

מטורף הרובץ , עד שרוצים למצוא חן אף בעיני השפל שבשפלים ממש, כ נורא"והסוד הזה הוא כ 34560 

ולא כפי שהיו , מיוחד הלא כבר יתנהגו באופן, כשנמצאים אתו בבית אחד, ברחובות מחמת טירוף 34561 

למצוא חן , זהו כוח הכבוד? ומה איכפת לך? הלא הוא שוטה גמור? ואיך זה, מתנהגים אם היו לבד בבית 34562 

 34563 .יהיה מי שיהיה, ולהשתוות עם הזולת

, הן אמת שזה כמו עם משוגעים בבית אחד, ומה אנו מתפלאים כבר על ותראו את שקוציהם ואת גילוליהם 34564 

, תיכף מתעורר כוח החיקוי, וכיון שהוא ראה אצל עמון ומואב, ר מבחוץ"א היצהוהו, אך הלא ישנו כוח 34565 

וכוח זה אי אפשר לבטל בשום , ולהיות שוים עמהם, למצוא חן בעיני עמון ומואב, לחקות את עמון ומואב 34566 

 34567 .וכולי האי ואולי, על זה הוזקקו כבר כריתת ברית, אופן

שכשאמרו כמה נאים , בן תרדיון הצדיקה עליה את הדיןחנינא ´ כי בתו של ר (.ח"ז י"ע) ל"איתא בחז 34568 

יתבונן האדם בעצמו כי אין שום , זהו הכוח המבקש למצוא חן, פסיעותיה של ריבה זו מיד דקדקה יותר 34569 

הלא שם רואים , על האדם לפחד הרבה ללכת ברחוב, וביודעו זאת, מעשה אצלנו שאינו נובע מכוח זה 34570 

 34571 .כבר לא תעזור לו היריקה, למראה עיניו ואם אפילו הוא יורק, דברים שונים

מהו להפגש , מה מבהיל מאד להתבונן! אי לזאת כמה כריתות ברית צריכים כדי ללכת פעם אחת ברחוב 34572 

! ומי יודע אם יעלה בידו לבטל הרושם, הלא כשנפגשים אתו בודאי הוא עושה רושם, ר מבחוץ"עם היצה 34573 

אם משים אדם עצמו כעיר הזה , נין זה במלים קצרותשהגדירו לכל ע (7ח"ב ע"ב) ל"ובאמת מצינו בחז 34574 

ומה שראה אצל אחרים הוא רוצה לחקות כדי , כל סוד היצר הוא בשיחה נאה, שמהלך אחר שיחה נאה 34575 

 34576 .(דעת תורה)  .כדי להיות ככל אחד ואחד והבן, למצוא חן

 34577 

 34578 מאמר תקטז

 34579 .(ז"ט ט"כ) ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם

, וזהב מתנוצץ ממעל רק לסמות את העינים, שהם מבפנים כמו עץ ואבן, בזה גדרה התורה את השקוצים 34580 

ולזאת פן יש , בכסף וזהב המצופה על עץ ואבן ימשכו ברשתם את כל בני חלד! אוי ואבוי, ואין תוכו כברו 34581 

והיה בשומעו , ההבלהיינו שבקרב לב פנימה קבור שורש עמוק של רדיפת , בכם שורש פורה ראש ולענה 34582 

ואמר למען , בכל זאת יתברך בלבבו כי שלום יהיה לו, אם כי ישמע את דברי האלה, את דברי האלה הזאת 34583 

 34584 .שהצמאה היא התאוה, ן"ש הרמב"וכפי מ, ספות הרוה את הצמאה

ז לבו לא יניחו להמשך "בכ, ואם כי גם לאדם זה צמאון התאוה, ´תקות אנוש הוא אם לבבו שלם עם ה 34585 

לא כן , ולו שורש לתשובה היות כי לבו מרגיש סוף דרכו, יכה לבבו בקרבו לבקר אחר מעשיו, עוד יותר 34586 

שגם אל מה , עוד ימשך לבו לתאוה, כי מלבד צמאון תאותו אשר לו, מי שבלבבו יאמר בשרירות לבו ילך 34587 

חר שאין לו ומא, למען ספות הרוה את הצמאה, לבסוף גם שבעו זה לתאוה ישוב, שעתה שבע ואינו מתאוה 34588 

 34589 .סלוח לו´ ולכן לא יאבה ה, אלהיו´ כבר אין לו שורש לשוב אל ה, לב שיבקר אחר מעשיו

והנה , לא ניתן לסליחה, כי מי שאינו מפחד בלבבו רק יאמר שלום, היוצא מזה באר היטב מפורש בכתוב 34590 

כי אנו רואים אם , אם מפחדים אנו מהאלה וברית, נראה נא מצפון לבבנו, אחי לא נעשה שקר בנפשינו 34591 

רק דברי האלה ? מי שופך דמנו בראש כל חוצות? כי מי קורע כל הלבבות, דברי האלה עושים שמות 34592 

אפילו רק , כי מי שנגע לו אלה הלזו, ז מי שאין נוגע לבשרו ממש הרי הוא אומר שלום יהיה לי"בכ! האלה 34593 

 34594 !הכאב מה נורא! הה, בקצה מטה זעם

´ ויראת ה, בעת שהיה פחד אלהים יותר שולט בעולם, שנים מקודם אחי ורעי נשער בנפשנו בזכרנו איזה 34595 

ובהגיע הערב בו מכינים עצמם לקום , מרחפת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בהגיע ימים הנוראים 34596 

כמה נקל היה לו , והמוכיח בא לפתוח מעט את לבות בני ישראל המלאים פחד אלהים, באשמורת לסליחות 34597 

 34598 .י פיו כבר נגע במטמון אש לבותם ויהי ללהבהבניצוץ קל של דבר, בזיק אחד

וכמה יגיעות ניגע , איך הוקל הדעת, חשכו עינינו מראות איך נסתמו הלבבות, ומה נאמר עתה ומה נדבר 34599 

אם כי יודעים אנו כאבותינו שימים נוראים ימי , ולא נמצא המכונה איך לפתוח מעט הלב כפתחו של מחט 34600 



הרי זה כל המעשים כגוף ? היכן הבכיות? אבל איה הפחד, מר סליחותכ גם אנו נא"א, הדין והמשפט הגיעו 34601 

 34602 .בלי נשמה

איזוהי  (´תענית ב) ל"ואז, ש ולעבדו בכל לבבכם"שומע תפילה שהיא בקשת הלב כמ, ז יש להמליץ"וע 34603 

, בשר בלבד בלי רוח פנימי, ר עדיך כל בשר יבואו"ועתה בעוה! הוי אומר זו תפילה? עבודה שהיא בלב 34604 

תשעה , בהם חמשים וחמש שבועות, והנה עברה שנה של שלוש עשרה חודשים, ´בלי יראת הבלא רגש  34605 

שהשפיע לנו , חמש מאות וחמשים וארבע אלף וארבע מאות רגעים, אלפים ושתי מאות וארבעים שעות 34606 

 34607 .ואנחנו הוצאנו כל זאת במילוי רצוננו ועבודת בשרנו ואת פיו מרינו, חיים ובריאות ומזון´ הבורא ית

בזאת אנו נגשים אל , אשר אין רגע בלי פגע בלי חטא ועון, תה נגשים אנחנו ומבקשים שימחוק כל אלהוע 34608 

ואיך זה לא יבוש זה שבא בידים ריקניות מלבוא דרך , ונאמר לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, פתח 34609 

לא , זומן הבאתיהרבה מ, באתי לפניך רבונו של עולם, ויקיש על הפעמון וילך בקומה זקופה, שער הגבול 34610 

 34611 .(אור יהל)  !כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, לזאת לא נשכח איך לדפוק על הדלת! בחסד ולא במעשים

 34612 

 34613 מאמר תקיז

אלהינו ללכת לעבוד את אלהי הגוים ההם פן יש ´ פן יש בכם איש או אשה אשר לבבו פונה היום מעם ה 34614 

 34615 .(ז"ט י"דברים כ) בכם שורש פורה ראש ולענה

לפי כשבאין עליהן פורעניות מבעטין בהן ואינן מזכירין שמו של ? העולם מיחייבין כלייה מפני מה אומות 34616 

התורה הקפידה על השורש שיהיה טוב , (ש"ילקו) שפוך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך´ שנא, ה"הקב 34617 

ואם לא בחייו הוא אז בדורות הבאים , כי אם השורש רקוב הוא מוכרח לגדל פירות באושים, ומתוקן 34618 

 34619 .ן"ש הרמב"כמ

ז בכל זאת היה מוכן לעשות "על אף שחטא והחטיא את ישראל בע, ל"היה מסביר הסבא ז, ירבעם בן נבט 34620 

וכבר עמד , (ב"סנהדרין ק) ה אמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן"שהרי הקב, תשובה 34621 

מוכן היה , בד פשעוהכיר ירבעם בכו? אלא שהטרידה אותו השאלה של מי בראש, ירבעם להסכים לכך 34622 

 34623 .אבל השורש רע לא נתן לו לחזור בו, לשוב

שיהיה , אלא כדי שלא יהיה במצב נחות כלפי עמיתו מלך יהודה, כל עצמו של ירבעם לא עשה את העגלים 34624 

מכיון שאין , ואילו ירבעם שלא היה ממלכות בית דוד יהיה נאלץ לעמוד, פ הדין לשבת בעזרה"רשאי ע 34625 

השורש רע של כבוד שגרם לו לחטוא בהתחלה הוא , (7א"שם ק) י בית דוד בלבדישיבה בעזרה אלא למלכ 34626 

ירבעם עמד על כך , משום שלא היה יכול להשלים לאפשרות שבן ישי יקדים אותו, שמנע ממנו תשובה 34627 

 34628 .לא תגרע לו מאומה ממכסת הכבוד שדרש לעצמו, שאפילו בתור בעל תשובה

, וכי אין אומות העולם יודעים להריע, העם יודעי תרועהאשרי  (ט"תהלים פ) ל אומרים על הפסוק"חז 34629 

והוא עומד מכסא הדין לכסא רחמים ומתמלא , אלא אשרי העם שהן מכירין לפתות את בוראן בתרועה 34630 

דלמה אין אומות העולם יכולים לרצות , ועדיין הקושיא במקומה עומדת, (´ט ג"ר כ"ויקר) עליהם רחמים 34631 

 34632 ?את הבורא בתרועה

 34633 ש ישראל שעמדו אצל הר סיני פסקה זוהמתן"כמ, א שאצל כלל ישראל השורש הוא טובאבל הענין הו

שוברים את לבם , אבל מכיון שהשורש הוא טוב, במשך השנה לפעמים נכשלים בעבירה, (ו"שבת קמ) 34634 

פ שתקיעת שופר "ם אע"וכבר כתב הרמב, (7ג"ה ל"ר) י תרועת השופר שהוא בבחינת גניחה או יללה"ע 34635 

ה בהם "אולם הגוים אין נחת רוח להקב, עורו ישנים משנתכם וחזרו בתשובה, רמז יש בדברגזירת הכתוב  34636 

ואפילו תשובתם אינה , משום שהשורש שלהם הוא פורה ראש ולענה, (´י שמות ז"רש) לעשות תשובה 34637 

 34638 .ובאמת לבם בריא להם כאולם וחוזרים לסורם, אלא לפנים כדי לדחות מעליהם הפורענות

 34639 משום דיובל הוא בחינת וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יעה לפניה שנלמדת מיובלוזאת היא ענין תק

ומשתחרר מלכלוך , כן הדבר בתקיעות דראש השנה שמעוררים את האדם לתשובה, (ה"ויקרא כ) 34640 

נמצא שבראש השנה , עד שנעשה ברו כתוך תוכו ומתקרב לבוראו באמת, העבירות הנדבק בו בלא משים 34641 

 34642 .וחוזרת אל בית אביה כנעוריה, חירות מעול העבירות הזרים להנפש היהודי יוצאת ל

ולהזהיר שלא לפתוח פתח , אבל בפרטיות צריכים לעמוד על המשמר יום יום, כל זה נאמר באופן כללי 34643 

ר משתדל לפעול על האדם "שהיצה, א"ל בשם הגר"ומסביר הסבא ז, ש לפתח חטאת רובץ"ר כמ"ליצה 34644 

קין לא היה מגיע לרציחה בשום אופן אם לא , כבר גדל בשופי מאליוכ הרע "ואח, לעשות לו פתח כשר 34645 

 34646 .ולא קנאה פסולה אלא קנאת סופרים, שנלכד קודם בשורש של קנאה

, על כן בהתקרב הימים הנוראים, אולם נקודה זאת של קנאה גרמה סוף סוף שיהרוג את אחיו בדם קר 34647 

נו ולעקור ולשרש אחרי גידולי פרע של לשדד אדמתי, עלינו לבדוק בראש וראשונה את ההנחות שלנו 34648 

המוסר )  .ר לבל נפול חלילה בחרמו"שלא ידבק בנו מאומה מטעמי היצה, הנחות רעות ונגיעות 34649 

 34650 .(והדעת



 34651 

 34652 מאמר תקיח

פן יש . ללכת לעבוד את אלהי הגוים ההם, אלהינו´ פן יש בכם איש או אשה אשר לבבו פונה היום מעם ה 34653 

 34654 .(ז"ט י"ם כדברי) בכם שורש פורה ראש ולענה

מדוע התורה , לכאורה מה החרדה הגדולה הזו, לפיכך אני צריך להשביעכם, פן יש בכם, ל מנמק"י ז"רש 34655 

ורק אם או , ולא עשו שום מעשה בפועל, הרי לא הגיעו לעבירה! כ גדול מפניות הלב בלבד"עושה ענין כ 34656 

כ איומים "וכ, להשביע אתכם ובגלל זה צריך אני, הענין עוד עומד בספק ויתכן ולא יהיה בכלל, שמא 34657 

ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר , וקנאתו באיש ההוא´ כי אז יעשן אף ה, סלוח לו´ חמורים לא יאבה ה 34658 

 34659 ?בשביל מה כזה חרון אף, לרעה מכל שבטי ישראל´ את שמו מתחת השמים והבדילו ה´ ומחה ה, הזה

, ומחפשים לרדת לתוך נטיות הלב שלנו, כ עסוקים בלימוד המוסר"כבר כמה ימים בחודש אלול ואנו כ 34660 

אז מה , אנו מחפשים לחתור לתוך הלב ולהבין את נטיותיו, יראה ללבב´ בגדר האדם יראה לעינים וה 34661 

בבחינת אשר לבבו , תחת איזו נטיה רעה, קורה אם מישהו מאתנו מרגיש שהוא נתון תחת השפעת לבו 34662 

אנו משתדלים כולי האי ואולי ללמוד מוסר ? ון אףוכי יוצאים על זה בחר? אז מה יש, ´פונה היום מעם ה 34663 

או כל שכן על איזו חנופה שאז , על פגיעה בכבודו, אבל על הקפדה, על עבירות בפועל, על מכשולים גסים 34664 

מי מרגיש את הפחד ואת החומרה מענין ? מי תובע עצמו על זה, אנו בבחינת החונף אין תכלית לנעבדיו 34665 

 34666 ?סלוח לו´ כוונת כשאומרת לא יאבה הוחושש שאולי עליו התורה מ, זה

, שורש פורה ראש ולענה, ולא רק על עבירות גלויות בפועל, רואים כאן כמה התורה הקפידה על פנימיות 34667 

, לוותר על איזו הקפדה וכדומה, י לימוד המוסר לעבור איזה נסיון"אם הצלחנו פעם ע, כאן טמונה הסכנה 34668 

אף כי אנו מרגישים שהלב הוא , כי מסתפקים במועט, ´ה כ טוב ומתקררים בעבודת"אז אנו מרגישים כ 34669 

אנו מיד , ודמיונו מוליכו שובב בדרך לב רצונו, הדמיון נחל שוטף, ל"ס זצ"עוד בבחינת מה שאמר הגרי 34670 

על דבר הנראה , וכאן התורה מקפידה קפידות נוראות, מתקררים ויותר לא מרגישים את החרון אף 34671 

 34672 .כלפנים משורת הדין

אנו אומרים זה , ולא לומדים מוסר בתביעה, אנו לא כותבים את מהלך היום ואת המכשולים אם איזה יום 34673 

כ מזרזת וחוששת מהשפעה רעה על "וכ, וכאן התורה לא מסתפקת, לא נורא ולא חוששים משום דבר 34674 

ורואים בפירוש שאין מדובר , סלוח לו´ לא יאבה ה, פן יש בכם, ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם, האדם 34675 

כי , על דברים שבלב והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי, אלא על מידות, תורה על עבירות גסותב 34676 

 34677 .כ זירוזים ואיומים"כ, בשרירות לבי אלך

מכל משמר נצור לבך כי , שיש לתת את הדעת לשורש, מוכרחים לומר שהתורה ירדה לסוף דעתו של אדם 34678 

סוף , אם לא היום אז מחר או מחרתיים, מיח פירותבוודאי שהוא יצ, אם השורש קיים, ממנו תוצאות חיים 34679 

ואם רואים שעכשיו הוא תובע את עצמו , מההכרח שהדברים ייצאו מהכוח אל הפועל, סוף ייראו התוצאות 34680 

אבל אחריתו , המכשול קטן, כמו שנאת חינם למשל, על מכשולים ועבירות ולא שם לבו לנטיות הפנימיות 34681 

שורש פורה , ואליהם התורה פונה ומזהירה מפני השורש, דור דעה הרי מדובר בדור המדבר, מי ישורנו 34682 

 34683 .שבבוא הזמן התוצאה היא ללכת לעבוד אלהי הגויים ההם, ראש ולענה

זוהי דעת התורה , חרון אף על שלמות ואין מקום לפשרה, ל"זהו היסוד שהטביע הסבא מנובהרדוק זצ 34684 

שלא תונו , הפסוק לא תונו איש את עמיתו וכמו שמפרשים את, האדם מרמה את עצמו, היפך מדעת האדם 34685 

ואם אינו תובע את עצמו ואינו מתכונן , שכל אחד הוא בבחינת העמית הכי קרוב לעצמו, את עצמכם 34686 

ומחר , והיצר אומר לו היום עשה כך, ונכשל בפועל, אז בבוא הנסיון הוא מוצא את עצמו לא מוכן, לנסיון 34687 

 34688 .ל"ז ר"עשה כך עד שאומר לך עבוד ע

אין כאן מקרה ואף לא , אבל באמת זה לא כך, אנו חושבים שזה מקרה, רואים מישהו ששנה ופירש כשאנו 34689 

זהו מקור כל , ´הרי שקדם לכך אשר לבו פונה היום מעם ה, אם היום הוא לא עמד בנסיון, שינוי פתאומי 34690 

אותו  כבר כשהיה בן שש שנים וההורים שלחו, ל"ההתבוללות שאנו רואים היום בנישואי תערובת ר 34691 

אז , ל"הנישואין כבר נגזרו בגיל שש ולא היום ר, במקום לשלוח אותו לחיידר, ללמוד בבית ספר עם גויים 34692 

יש כאן מעשה מחושב , אין כאן תאונה, וזה לא מקרה, והיום יוצאים הפירות לפועל, כבר נשרש השורש 34693 

 34694 .מראש אשר התבשל במשך שנים רבות

כבר במתן התורה , אלא לבבתיני באחת מעיניך, היה פתאומיכך אמרו רבותינו שאפילו מעשה העגל לא  34695 

כשאמרו נעשה , כבר במעמד הנשגב, וההרהור הצמיח את המעשה בבוא הזמן, עין אחת היתה לעבר העגל 34696 

כבר אז יש לומר עליהם פן יש בכם שורש פורה ראש , כשהיו בדרגה של כאיש אחד בלב אחד, ונשמע 34697 

 34698 !והעין השניה כבר במעשה העגל´ רק עין אחת נמצאת עם ה, ךכבר אז לבבתיני באחת מעיני, ולענה

אנחנו יושבים כאן בבית המוסר והראש , מה נעני אנן בתרייהו, ועל כך יש לנו לחשוד את עצמנו 34699 

אם אנו לא עוברים , אתמול היית צופה מסוף העולם ועד סופו והיום בתוך הגן, ה0בגדר ַאֶיכ, באספמיא 34700 



וזה מתפתח עד וביום פקדי , ומזה צונחים לתוך יאוש, נו נתונים לרגשי שנאהאז א, נסיון של פחות מחברו 34701 

וכך , אילו עסקנו בציור הנסיון בזמנו היינו מונעים את הירידה, זה לא פתאומי, וזה לא מקרה, ופקדתי 34702 

 34703 .(ט"קידושין ל) אלמלא דרשיה אחר להאי קרא לא הוה חטי, ל"אומרים חז

אז לא היה , ב שכולו טוב"לחשוב על העוה, ז"לבטל את העוה, מועד אילו היה משתדל ללמוד מוסר בעוד 34704 

כמה עלינו , אלא היה מונח כבר בלבו טינה היתה בקרבו, כי החטא לא בא פתאום ולא במקרה, חוטא 34705 

לברר את עצמו ולעסוק בציור הנסיון , בבחינת נצרה כי היא חייך, להתחזק באלול זה בלימוד המוסר 34706 

.לבדוק את השורש ושם לתקן, ו עד לשלב המעשה"לא לתת לרגשות להתפתח חו, ולהתכונן לעבור אותו 34707 

 34708 .(דגל המוסר)  

 34709 

 34710 מאמר תקיט

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות  34711 

 34712 .(ח"ט י"דברים כ) הרוה את הצמאה

בעבור , ך שיחה לי כי יותר השכלתי מכל מלמדיהאבן עזרא מפרש הפסוק מכל מלמדי השכלתי כי עדותי 34713 

לאיש הדואג אלה הדברים הינם , והנה היא תלמדני יותר מאשר למדוני מלמדי, כי כל שיחתי היא תורתך 34714 

איך ומאין יבוא ישועתה , כ נתמעטו הלבבות ואובדים עצות"כשנמצאים בדור כזה שכ, תנחומין גדולים 34715 

 34716 .הנה זה חיזוק גדול לאדם, כי יכולים להתלמד מעצמה של תורה אבל כשיודעים כי עדותיך שיחה לי, לנו

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך , אמר הכתוב, ל מקלם גילה כוח מבהיל בנפש האדם"הסבא זצ 34717 

הנה יתכן כי , סלוח לו ורבצה בו כל האלה´ לא יאבה ה, בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך 34718 

המהלך לזה , אלא יאמר שלום יהיה לי, והוא לא יפחד מכלום, כחה והאלות האיומותגם בשמעו את כל התו 34719 

ס הרי רואים כי יש באדם כוח כזה לומר שלום יהיה לי אף אחרי "אבל סוכ, הוא כי בשרירות לבי אלך 34720 

והוא , אף אחרי שמעו הכל ברור במו אזניו, והוא ראה יראה ולא דעת לו, ראותו הכל בהיר במו עיניו 34721 

 34722 .ישמע ולא תבונה לו שמוע

כי , לקרב העתיד כהוה קירוב חושיי, לא בא בחשבון להשכיל על האחרית, כל זה בא לו מצד אי התבוננות 34723 

עם אלה אשר , ואת אשר איננו פה עמנו היום, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, הלא זהו ענין הכריתות 34724 

כ מבינים מזה כי שלום "וא, י התבוננות"ע הלא אין דרך אחר לעבור ברית כי אם, איננו פה עמנו היום 34725 

ולא משים אל לבו על הנולד , כי אם אדם לא מתבונן, להיבהל מזה, יהיה לי בא מצד אי התבוננות 34726 

, באין יראה וכל פחד לנגד עיניו, היינו כי לא מתפעל מכלום, יוצא מזה הכוח של שלום יהיה לי, והאחרית 34727 

 34728 !ומה תקות אנוש

וכבר נראה כמה , י מצאתי כי אמנם מפורש כל הענין בפרשיות שלמות בתורהאחרי הדברים האלה ראית 34729 

אחרי המכות ´ ולא משיגים ממש איך זה לא נכנע פרעה מפני ה, עומדים אנו משתוממים, גדול היסוד הזה 34730 

וכי ההוא אמר ולא יעשה , ´איך לא הבין כי אין מנוס ומפלט מפני ה, האותות והמופתים שראה במו עיניו 34731 

 34732 ?ולא יקימנהודיבר 

רק בפעם , והנה פרעה לא היה אומר להם בפירוש שלא ישמע ולא ישלח, ן שם"והנה כתב הרמב 34733 

ולא היה גוער בהם רק שומע דבריהם , וגם את ישראל לא אשלח´ הראשונה שאמר לא ידעתי את ה 34734 

את  אך במכות הראשונות מנסה, כי יפחד מהמכות מעת שעשו לפניו מופת התנין ובלע מטותם, ושותק 34735 

 34736 .והנה הוא ירא ומתחזק, כלומר שהם מעשה חכמים, החרטומים לעשות כהם

כי אמנם חכם , ידע והבין היטב כל הנעשה וכל העסק שעוסקים עמו, הנה כי פרעה אמנם פחד וירא מאד 34737 

הנמצא , (א"בראשית מ) ורואים אנו זה כבר מתחילתו בהכרתו את יוסף ואמר אל עבדיו, גדול היה פרעה 34738 

כ "להכיר חכמה במידה גדולה כזאת עד כדי להתבטל כ, אין נבון וחכם כמוך, ר רוח אלהים בוכזה איש אש 34739 

אמרו יוחני וממרא למשה , (´ז´ ר ט"שמו) ל"וכן אמרו חז, אין זה כי מרוב גודל חכמה, וגם לפני כל עבדיו 34740 

ם על כ חכמים ומביני"אדרבה על שאתם כ, ל למתא ירקא ירקא שקיל"א, תבן אתה מכניס לעפריים 34741 

 34742 .כי תבחנו בין סחורתי לסחורתכם, אצלכם´ כ הבאתי מופתי ה"ע, סחורה

והנה הוא ירא ודאי , כי ידע והבין היטב כל מה שדברו אתו, הרי כי היה עם מי להחזיק פלפול גדול כזה 34743 

ואף מסכנה של ספק , כדרך אדם המפחד מן סכנה אף אם רחוקה היא מאד, וגם הטבע עזר לו ליפחד 34744 

 34745 .ן שהיה ירא ומתחזק"אלא כאן כתב עליו הרמב, תירא בטבעספיקא אדם מ

ולסבול רעת , התאמץ על טבעו שלא לירא מן הצפרדעים הנשארים, וכן כתב הספורנו והכבד את לבו 34746 

והיה מן הרצון ! אלא שהתאמץ על לבו, הנה כי ירא ופחד מאד, ´הבאשה כדי שלא לשמוע בקול האל ית 34747 

האם עשה , איך זה נתהוה התאמץ על טבעו, נתהוה המתחזק הזה איך זה, לדעת ולהבין מהלך הדברים 34748 

 34749 ?איזה תעמולות ומאמצים חיוביים כדי להתחזק או כדי להתאמץ



לא עשה ולא , ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו, הוא אשר מגלה לנו התורה הקדושה סוד גדול ונורא 34750 

 34751 (א"י´ ר ט"שמו) ובמדרש, ים אל לבוכי לא השיב הדבר, הכל משליליות בא, אלא שלא שת לבו, כלום

ובאין , מצד אי ההתבוננות, כל ויחזק בא מצד שלא חשש, ויפן פרעה לא חשש ולא הרגיש במכת האלהים 34752 

ועל כן לא מועילים לו כל ידיעותיו , מאחר שלא שת לבו לא נוגע לו כלום, התבוננות אין מועיל כלום 34753 

והוא בלבבו יאמר לעצמו שלום יהיה לי , וכחה האיומהכל הת, גם בשמעו את דברי האלה הזאת, המופתיים 34754 

 34755 !לא אלי הדברים נוגעים

ומשום כן , ומזה לא משים אל לב, מקודם לא חושבים ולא מתבוננים, הנה כבר למדנו כל מהלך הדברים 34756 

! ומזה הכוח הנורא אומר שלום יהיה לי, ומזה בא כי לא יירא ולא יפחד מכלום, אין הם נוגעים אליו כלום 34757 

שאו מרום עיניכם  (´ישעיה מ) הלא נאמר, ואל יאמר אדם לא לנו ניתנו מופתים, ראים מאד הדבריםנו 34758 

וכל ימי האדם עוברים עליו , איש המתבונן לא חסרים לו נסים ונפלאות בכל יום ויום, וראו מי ברא אלה 34759 

כ הלא "וא, בשל אי שימת הדברים אל הל, עד כדי כך הוא המגרעת של אי התבוננות, ולא יודע מכלום 34760 

 34761 .ו תחת הסוג של שלום יהיה לי ומה אז תקות אנוש חלילה"הנהו ח

 34762 

כי אין חרצובות למותם ובריא  (ג"תהלים ע)ב  דרש רבא בר רב עולא מאי דכתי (7א"שבת ל) ל"אמרו חז 34763 

, אלא שלבן בריא להן כאולם, ה לא דיין לרשעים שאינן חרדים ועצבין מיום המיתה"אמר הקב, אולם 34764 

יודעים רשעים שדרכם למיתה ויש להן חלב , זה דרכם כסל למו (ט"שם מ)ב  אמר רב מאי דכתיוהיינו ד 34765 

 34766 .ל ואחריתם בפיהם ירצו סלה"ת, שמא תאמר שכוחה היא מהן, על כסלם

הלא יודעים רשעים שדרכם , ה נפלא הדבר על לבם של הרשעים שבריא להם כאולם"הנה גם בעיני הקב 34767 

ואיך , ומטבע האדם הלא לירא וליפחד, ואחריהם בפיהם ירצו סלה, ותמיד מדברים הם על זה, שאולה 34768 

אלא שזהו סוד גדול של חלב על , אלא גם לבם בריא להם כאולם, ולא די זאת, אמנם לא חרדין ולא עצבין 34769 

ובאין התבוננות , והכל מצד כי לא מתבוננים, כי לא שמים אל לבם, כסלם לא נוגעים הדברים אל לבם 34770 

 34771 !ולבם בריא להם כאולם! לי אומרים שלום יהיה

, כמה הוא מן האוצר הגדול ורוב הסגולה שבלימוד המוסר, מעתה כמה צריך האדם לייקר לימוד המוסר 34772 

הוא , לקרב הדברים כי יגיעום אליו, ושימת הדברים אל הלב, שכל יסודו הוא התבוננות אחרי התבוננות 34773 

יסוד , לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם שימו לבבכם לכל הדברים כי (ב"דברים ל)ב  אשר אמר הכתו 34774 

 34775 .(דעת תורה)  !התבוננות, ועיקר הכל הוא שימו לבבכם

 34776 

 34777 מאמר תקכ

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות  34778 

 34779 .(ח"ט י"דברים כ) הרוה את הצמאה

ת השגגות על הזדונות ויענישו אותו להפרע ממנו על שניהם שיוסיפו לו א, ל מפרשים"י ז"אונקלוס ורש 34780 

הרי אז אף אם , אם האדם דואג על הזדונות והוא מלא חרטות עליהן, ויש בדברים האלה יסוד גדול, כאחד 34781 

אף אם לא נכנס בגדר , גם בתשובה כזו יש שמועיל, אלא רק מתחרט על העבר, לא שב בתשובה גמורה 34782 

הלכות תשובה פרק ) ם"כדאיתא ברמב, שלא ישוב לזה החטא לעולם של תשובה מעולה בקבלה שלמה 34783 

ה מעביר עליהן בתנאים "שהקב, בכל זאת מועילה תשובה כזו לגבי אותן העבירות שעשאן בשוגג, (´ב 34784 

 34785 .שקבעה התורה לכפרתן

כי אז , ואינו משים על לבו לדאוג על חטאיו, אולם אם האדם אומר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך 34786 

אפילו אם , באשר מחשיבים לו השגגות כזדונות, ולא עוד אלא שמוסיפין, שללת מאתו הזכות הזאתנ 34787 

כי מעשיו מצטרפין למחשבתו ולהרהורים הפסולים של שלום יהיה , בשעת עשייתו אותן היה שוגג עליהן 34788 

 34789 .לכן מענישים אותו בכפלים, ולכן מזיד הוא גם על השגגות, לי

רבי יוחנן כי , כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מיד, רב חנינה בר פפאאמר , ל"ובזה מובן מאמר חז 34790 

עבד שרבו שוקל לו שגגות , מטי להאי קרא בכי כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט על כל נעלם 34791 

? איפוא באמת המקור ששוקלין שגגות כזדונות, והדבר צריך ביאור, (´חגיגה ה) ?כזדונות תקנה יש לו 34792 

הוא בחושב ואומר , י"שלפי פירוש אונקלוס ורש, וא בפסוק למען ספות הרוה את הצמאהולדעתי המקור ה 34793 

 34794 .אלא שלום יהיה לי ולכן מוסיפים את השגגות על הזדונות, לא יבואוני קללות הללו

ש "כמ, ונתון לתחומו הפרטי הפנימי של האדם, והנה מידת אמירתו שלום יהיה לי הוא דבר נעלם מאד 34795 

ה החופש כל חדרי בטן "אבל הקב, דם עלול להיות סבור שאינו עושה בכך שום חטאוהא, והתברך בלבבו 34796 

ומברר שבעמקי נפשו של זה צפון ומסתתר הרהור , שידיעתו מגעת עד תהום הנפש, ומשפטיו תהום רבה 34797 

 34798 .להעניש על השוגג כמזיד, שמשפטו חרוץ למען ספות הרוה את הצמאה, של שלום יהיה לי



בזה שאינו לומד מוסר ואינו עומד על נימי , בפרט שהנעלם הזה הוא קרוב למזיד, ועל זה יש לנו לבכות 34799 

המוציא בשעת הלימוד , כ מה יגדל כוחו ושכרו של לימוד המוסר"וע, לבו אם נפשו מרה עליו על חטאו 34800 

הרי , ואף שלא עשה עדיין תשובה כהוגן, ובזה הוא מתחרט ודואג על מעשיו הזדוניים, אנחה מעמקי הלב 34801 

המוסר )  .שעל כל פנים העבירות שעשה בשוגג דין שגגה עליהן, לפעול בחרטתו על זדונותיו הצליח 34802 

 34803 .(´והדעת חלק ב

 34804 

 34805 מאמר תקכא

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות  34806 

 34807 .(ח"ט י"דברים כ) הרוה את הצמאה

ושמעו וחרדו בשמעם דברי אלהים חיים , שלכולם אזנים להם, כזה ויש לשאול איך יתכן שבדור דעה 34808 

ויפרוש מן , שימצא בתוכם איש אשר יתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי, מדבר אליהם ומאיים עליהם 34809 

שכל ממשלתו ושלטונו על , ר"כי כך דרכו של היצה, אך באמת אין זו שאלה, ´הכלל שהם חרדים לדבר ה 34810 

וכבר פירט שלמה המלך בספר , והם מופרכים מעיקרם, רכיו הם נגד ההגיוןוד, בני האדם אין לו שחר 34811 

 34812 .ומצא אותם שהכל הבל, למצוא חשבון על כל מעשה היצר ודרכיו פיתוייו ותחבולותיו, קהלת אחת לאחת

והכל רצים , והוא שולט במלכותו, כ עדיין מצודתו של המלך הזקן הכסיל פרושה על כל החיים"ואעפ 34813 

ואחד מאותם שנשתטו על , וגם את הפקחים שבהם, ר שופטם ומנהיגם"וב בני אדם יצהור, למלא רצונו 34814 

י "רש) ותירצו עינו הטעתו, קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה, ל"ידו היה פיקח כזה עד ששאלו עליו חז 34815 

וזה כל , כי זה לעומת זה עשה אלהים, ר"כ אך היצה"הלא ג, אבל מי הוא שגרם שעינו תטעהו, (ריש קרח 34816 

 34817 .האדם

שיהיה השקר נראה כאמת והמגונה , ר ליפות את השקר ולשבח את המגונה"ת נתן כוח ביצה"השי 34818 

, ומלך אביון זה ישלוט במלכותו עד לאחרית הימים, עד שגם גדולי עולם טועים ומוטעים על ידו, כמשובח 34819 

, י הגדיל לעשותואת הצפוני ארחיק מעליכם ועלה באשו ותעל צחנתו כ (´יואל ב)א  ל על המקר"ש ז"וכמ 34820 

אז ועלה באשו , ה ויסירו משלוט על בני אדם"וכשירחיקו הקב, ר שהוא צפון בלבו של אדם"על היצה 34821 

, ´כשיהיה נחשפו מעשיו ונבעו מצפוני, כלומר שבמקום הריח הטוב שהריחו בו כריח שדה, ותעל צחנתו 34822 

 34823 .יהא ועלה באשו ותעל צחנתו

אבל עד הימים האלה הכל , ויגלה לעין כל נבלותו וסרחונו ,ת ירחיקו גם ממרחקים יעלה באשו"ואף שהשי 34824 

´ ובתוך כל החרדים לדבר ה, ולפיכך אין פלא אם ימצא איש גם בדור דעה שישתטה, סרים למשמעתו 34825 

אלא שבמקום זה כתבה התורה במפורש את הסיבה שהביאתו לזה , יתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי 34826 

איך , אבל גם זה צריך ביאור, מהרהר בלבו כי בשרירות לבי אלך והוא מפני שהוא, שיאמר שלום יהיה לי 34827 

 34828 .להאמירה שלום יהיה לי, גורם ההרהור להלוך בשרירות לב

או יהיה טעם יהיה לי שלום בעבור שאינני מקבל עלי , ל"ן ז"כבר ביאר הרמב? שרירות לב זו מהי 34829 

, ת ומתחזקת בלב תקרא שרירותהתאוה הגובר, כי בשרירות לבי אלך כל ימי וכל חפצי אעשה, השבועה 34830 

והוא שיש תאוה , ל יש סוד עמוק ביותר"ובדבריו ז, ל"וכן בשרירי בטנו עכ, כלשון חכמים שריר וקיים 34831 

, כלומר שהיא גוברת ומתחזקת בלב, והיא התאוה של שרירות לב, כזו שהיא שונה לגמרי מכל התאוות 34832 

, טום אזנו גם מדברי התוכחה הקשים ביותרהיא גורמת לו שיא, והאדם שלבבו נגוע בשורש של תאוה זו 34833 

שהרי אם יירא ויזדעזע מדברי , ואילו הוא יאמר בלבבו כי שלום יהיה לי, שהכל נחרדים ומזדעזעים מהם 34834 

 34835 .וזה אי אפשר לו אחרי שהיא גוברת ומתחזקת בלבבו, הלא יהיה מוכרח להינזר מתאוותו, התוכחה

, ל"ן ז"ופירש רמב, מת גם למען ספות הרווה את הצמאהשהיא גור, ועוד דבר מיוחד יש בתאוה מעין זו 34836 

והטעם , צמאה לך נפשי, והמתאוה תקרא צמאה, כי נפש שבעה תקרא רוה, להוסיף השבעה עם המתאוה 34837 

אז , כאשר תבוא קצת התאוה והוא ימלא תאותו, כי נפש האדם הרוה שאיננה מתאוה לדברים הרעים לה 34838 

ומתאוה עוד , אד לדבר ההוא שאכל או שעשה יותר מבראשונהיוסיף בנפשו תאוה יתירה ותהיה צמאה מ 34839 

 34840 .לדברים רעים שלא היתה מתאוה להם מתחילה

תביאהו תאוה לבוא על הזכר ועל הבהמה וכיוצא , כשיהיה שטוף בזימתן, כי המתאוה לזימת הנשים היפות 34841 

וב בהולך ולכך יאמר הכת, וכענין שהזכירו חכמים משביעו רעב מרעיבו שבע, בזה בשאר התאוות 34842 

יוסיף נפשו הרוה , שאם ימלא נפשו בתאוות השרירות והחזקות עליו אשר היא צמאה להם, בשרירות לבו 34843 

 34844 .ל"ולאשר השביע נפשו בו עכ, כי יתאוה ויצמא למה שיהיה שבע ממנו, עם הצמאה

ירש פ, למען ספות הרוה את הצמאה, ל"ל כדרכו וכתב וז"ן ז"ל באדרת אליהו קיצר דברי הרמב"א ז"והגר 34845 

כי יש דברים אשר האדם הישר זר בעיניו והוא רווה ממנה ואינו תאב אחריהם כמו משכב , ל"ן ז"הרמב 34846 

כ אל הדברים אשר היה רוה מהם "אז יצמא ג, וכאשר ילך לבבו אחרי שרירות לבבו הרע, זכור ודומיהם 34847 

 34848 .א"ל בא"א ז"ל הגר"עכ, ויספה חטא על עון לצמוא אחריהם גם כן



מ נראה כי יש הבדל "מ, כי גם בכל התאוות כן שמשביעו רעב, בתחילת דבריו הקדיםל "ן ז"ואף שהרמב 34849 

כי כך דרכו של , כי אף שבכל התאוות יש אפשרות לבוא לידי כך, בין כל התאוות לתאות שרירות לב 34850 

אבל אין התורה , מ אין זו רק אפשרות רחוקה"מ, ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך"היצה 34851 

כ בזה שהוא נגוע בשרירות לב שהיא תאוה מיוחדת המתגברת ומתחזקת "משא, על זה שיהיה כך מעידה 34852 

 34853 .ל"ן ז"ופירש הרמב, למען ספות הרוה את הצמאה, שעל תאוה זו מעידה התורה במפורש, בלב

, אבל הוא כמו לספות, בעבור שאספה הרוה עם הצמאה, ואין למען במקום הזה טעם שאלך בשרירות לבי 34854 

בין שיעשה אדם הגורם לרצותו , כי כל סיבה עם עלול יאמר למען, תוב כי בעבור זה יהיה כךואמר הכ 34855 

כספם וזהבם , כמו למען יאשמו, בין שיהיה אדם הגורם כן שלא מדעתו, בעלול כמו למען אשר ייטב לך 34856 

רה והרי בדבריו להדיא שכאן העידה והזהירה התו, ל"ל ז"ורבים כאלה עכ, עשו לי עצבים למען יכרת 34857 

שהביא רק התאוה של , א"וכן מוכח גם מהגר, כ בשאר התאוות שבהן לא מצינו כן"משא, שיהיה כן 34858 

 34859 .שרירות לב ולא הזכיר

שכלל , שהרי המדובר הוא באיש מדורו של משה, כ כפי הנראה"שאין הדברים פשוטים כ, כ"ויש להבין ג 34860 

רה היה בלבו שאפשר שיצמיח ויפרה ורק שורש פו, לא היה נראה שונה בשום דבר מכל בני דורו דור דעה 34861 

והוא כסתרי , כ הלא אך סוד גדול הוא המכוסה ונעלם"וא, א שם"ש הגר"וכמ, רק אחרי כמה מאות שנה 34862 

, למען נדע כוחן של מידות מה הן, שגילתה לנו תורה את הסוד, תורה במעשה מרכבה או במעשה בראשית 34863 

, כי אין לנו שורש כזה, וד זה נוגע לנו כלל וכללאבל לפי מצבנו אין ס, אף באדם המעולה ומשובח ביותר 34864 

 34865 .משום שאין אנו עומדים במדרגה כזו שיהיה צפון בלבנו שורש כזה

ובאמת הוא המקום היחידי בתורה שענינו , ומה שלמדתנו התורה הוא רק למען נדע כוחן של מידות מה הן 34866 

ולא , את אחיך בלבבך וכיוצא בהכמו לא תשנא , בלי צירוף אזהרה על מעשה מיוחד, במהותן של מידות 34867 

אלא שהן גם שורש כל , עוד אלא שהתורה מגלה לנו במקום זה שהמידות לא אך שהן שורש כל המעשים 34868 

שהיא , היא שרירות לב, והשורש של השורש הזה, כי הרי המדובר הוא רק בשורש פורה בלב, השורשים 34869 

 34870 .התאוה הגוברת ומתחזקת בלב

כי כאמור , אינם נוגעים לנו באופן ישר, מה שהעמידה אותם התורה אולם אף שעומקם של הדברים כפי 34871 

לדעת ולהכיר את ערך התאוות הגלויות שבלבנו , הם נוגעים לנו מאד, רחוקים אנו מאד ממדרגות כאלה 34872 

ואיך לחפש את הדרכים , ולזה אין עצה אחרת אלא ללמוד בעמלות איך לחקור את הלב, ולהשמר מהם 34873 

כי גם אצלנו רק , ר ולנצחו"שיהא בעזרנו להלחם עם היצה´ זק בתפילה אל הואחרי כל אלה להתח, לזה 34874 

וכשנרצה לטהר , והן המכריעות את האדם לכף חובה, והן שורש כל המעשים, התאות הם השולטות באדם 34875 

כי אך , אין בידינו שום דרך אלא ליישר את המידות ולתקנן, את המעשים ולהכריע את עצמנו לכף זכות 34876 

 34877 .(דליות יחזקאל)  .המעשים להיות זוכים בזה ובבא ז נתקן את"עי

 34878 

 34879 מאמר תקכב

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות  34880 

 34881 .(ח"ט י"דברים כ) הרוה את הצמאה

, סלוח לו´ הוכן קשה על לא יאבה , למען ספות הרוה את הצמאה, והנה כל הראשונים חתרו לבאר הענין 34882 

ל כרבנן דאפילו יום "דקימ, ממה נפשך אם בלא תשובה הלא חטאים קלים אינם מתכפרים בלי תשובה 34883 

ואם מיירי , (ו"יומא פ) וכמבואר, וארבעה חילוקי כפרה הכל בתשובה, הכפורים אינו מכפר בלי תשובה 34884 

 34885 .הלא אין לך דבר שעומד בפני התשובה, בתשובה

סובב , ואמירת שלום בשרירות לבי אלך, גישה להזהיר על הפורה ראשק שהד"ואפשר לומר דאזהרת תוה 34886 

יודעים המה שעוון פלילי , ז"יתכן שמגנים ומואסים לע, ז"לסוג אנשים שרחוקים המה מהיות עובדי ע 34887 

עד , ם גדולה היא"אכן כאשר מסכת עכו, להרביץ קללה על העובדים´ וגדול חרון אף ה, ז בארור"ועובד ע 34888 

כל אדם שיש בו גסות , ואמרנו דוגמא, (ד"ז י"ע) מאות פרקי´ ז של אברהם אבינו ד"ע´ ל אמרו מס"שחז 34889 

ל כל המשבר כלים בחמתו כאילו עובד "וכן אמרו ז, כל גבה לב´ תועבת ה´ שנא, ם"רוח כאילו עובד עכו 34890 

ל אמרו דבשעה שאמרו ישראל לאגריפס המלך "וחז, ל החונף אין תכלית לנעבדיו"וכן אמר החובה, ז"ע 34891 

 34892 .נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה, חינו אתהא

ועון הגאוה והחניפה , והם כשורש פורה ראש ולענה, ז"כל הדוגמאות האלו הם פרקים גדולים ממסכת ע 34893 

פ שלא אפרוש משרירות לבי של "ואע, הם האומרים שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך, ז"ועובדי ע 34894 

אבל אין זה שייכות , הוא האלהים´ מאמין אני שה, לאל זר כ לא אבוא לכלל עובד"אעפ, התאוה או הגאוה 34895 

שהכל ירגישו אישיותו , תשוקתו ליתן חתיתו בארץ החיים, קשה עלי להיות נכנע ועניו, לשרירות לבי 34896 

 34897 .וגאותו ביקר ערכו



ועכשיו בהוה הינך , כי השורש פורה ראש ולענה יסבב לספות הרוה את הצמאה, ´ועל זה מגלה התורה הק 34898 

אבל השורשים יגדלו בהמשך הזמן עד , ואף לא לצבא השמים, ינך מתאווה להשתחוות לעץ ואבןרוה וא 34899 

לא יהיה בך אל ´ ל על הפ"כמאמרם ז, ז שבגופך"כי מאחר שלא תשים לבך לע, שתשיג צמאון גם לרוה 34900 

 34901 הינך, אם לא תשים לב לכל השורשים הללו, ר"הוי אומר זה יצה, איזה אל זר שיש בגופו של אדם, זר

, י ניר"כלומר כמו שהגרעין הנזרע ע, י על הפסוק רום עינים יפרו חטאים"ש רב"וכמ, ם בכוח"כבר עכו 34902 

 34903 .אבל עבדי דאתי שיציץ פרח אילן וענף, אף שאינו קיים וכמעט שזרעו כלה

לא , שתצמח מזה חטאים גדולים, כן הוא גרעין של גאוה בלב הרשעים שאינם משימים לבם ועושים ניר 34904 

מפני שעובר עליהם לא ירגיש לבקש תרופה , כי הרהורי עבירה כאלו קשים מעבירה, וח לוסל´ יאבה ה 34905 

כי אין גדולה בעבירות עם בקשת , ועל כן אי אפשר לסלוח, למחלה המתרחבת ומתפשטת יותר ויותר 34906 

הזריעה והניר משרירות לבו יורידו אותו מטה , ואין קטנה בעבירות עם רוב התמדה עליה, המחילה עליה 34907 

 34908 .ה עד ספות הרוה את הצמאהמט

ובמה יכול לנקות ולטהר לבו הנוטה לפיתוייו ולגירוייו , והנה אמור יאמר האדם במה יוכל לזכות את דרכו 34909 

בפיך , לא נפלאת היא כי קרוב אליך הדבר מאד, ק בסוף הפרשה ומסיימת"על זה באה התוה, של היצר 34910 

, נ של האדם על חיי שעה"כשאנו מביטים המסוהוא , וטיבו של קרוב זה אינו הגזמה, ובלבבך לעשותו 34911 

 34912 .וכן מפליג לימים שונים, מכניסים עצמם לפרוח בשמי שמים

והכל בשביל שרירות לבו של גאוה או , אין מעכבין אותו מלהיכנס בהם, כל מיני מצבים שונים ומסוכנים 34913 

, הירך וחי בהםאדרבא תז, אינו דורש ממך שתסכן נפשך, דרכיה דרכי נועם´ אכן תורתנו הק, חמדה 34914 

כ "כי זה שתמנע ותעכב אותך משרירות לבך ג, קרוב אליך דרך התורה מאד, ונמצא כי החשבון מדויק 34915 

 34916 .(המוסר והדעת)  .שיהיה לבך ברשותך ושלא יפרה ראש ולענה, לטובתך

 34917 

 34918 מאמר תקכג

ן ספות והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למע 34919 

 34920 .(ח"ט י"דברים כ) הרוה את הצמאה

ויודע בחובו כי דרך הצדק הוא דרך ישרה , מאדם אשר הוא בעל שכל נפלא, מה שיש להתפעל הרבה 34921 

כי הלא זאת , אשר לפי הנראה אין להאמין זאת, ז אין לו דעה על עצמו לכבוש תאותו ורצונו"ועכ, לאדם 34922 

ואין זה אלא שאין לו עוד דעה על עצמו להתנהג כפי , לואנו רואים כי הוא בעל שכל גדו, דעת ילד קטן 34923 

ל יודעים רשעים שדרכם "וזה אז, ואין איש שם על לב להשתומם מזה, וזה פלא מפליאות הבריאה, יושרו 34924 

, האיך השפיל דעתו הרמה כנער קטן שלא לכבוש רצונו, וכמה יגדל יגונו אחר המות, (7א"שבת ל) למיתה 34925 

 34926 .והוא בעצמו מבין שדרך התורה ישרה, קצה בהם אף גם בדברים שנפשו של אדם

ואין ביכולתו לכבוש , כי מתחילה לא היה נזהר בדברים קלים והמה מחזקים כוח התאוה, והנה הסיבה לזה 34927 

וצמאה מה שקשה , רוה מה שקל לו לכובשה, ל"ן ז"הרמב´ וזהו למען ספות הרוה את הצמאה שפי, אותה 34928 

, ויטו אחרי הבצע (7ו"שבת נ) וכן מצינו, כ נתפש עליהם יותר"וע ,והנה הקלים נוחים לכבוש, לו לכבוש 34929 

ע אומר קופה יתרה של מעשר "ר, והנה אמרו שם, כאילו לא עשו דבר רק אהבת הממון, הלשון ויטו נראה 34930 

ולמה אמר הכתוב ויטו אחרי הבצע כאילו לא עשו דבר רק אהבת , י יותר מן הראוי"ופירש, נטלו בזרוע 34931 

 34932 ?הבצע

שלא יבואו , בשעה שהיה נוחה לכבוש היה להם לכבוש, כי נתפסו רק על ההתחלה, רינו ניחאאבל לפי דב 34933 

, (´קהלת ה) לשדה נעבד, והוא כחומר ביד היוצר לתאותו, עד שאין לו שום דעה על עצמו, לקשה לכבוש 34934 

על כן תפס הכתוב , (ד"אבות פ) ועבירה גוררת עבירה, והנה בשעה שנקל לכבוש העונש יותר חמור 34935 

וזהו אם משים עצמו כעיר זה שמהלך אחר , וכמו בסחור סחור כי שמעת לקול אשתך, התחלה הקלהה 34936 

אבל , כ לכאורה"שיחה נאה אין איסור כ, (7ח"ב ע"ב) מה כתיב אחריו כי אש יצאה מחשבון, שיחה נאה 34937 

אחריתו מה , וזהו מה כתיב אחריו פירוש, כי זה הכנה לבל יוכל לכבוש תאותו גם באיסור, עונשו חמור 34938 

 34939 .ז נפלא מאד למבין"וכ, של מהלך אחר שיחה נאה

ואם , פירוש חוק בלי טעם, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבות, אחרי מות´ ובסוף פר 34940 

, זה דבר פלא, אבל אם גם בלי טעם וגם תועבה, גם בלי טעם יש לאדם הנאה מזה, היה דבר נאה ונחמד 34941 

ונגרר מזה לעשות , בשביל שיחה נאה, שלא נשמרו בהם בראשונה בשביל דברים קלים, וכל זה בא להם 34942 

 34943 .תועבות

כ בא לערב באיסור עד "כשיחה נאה ואח, מתחילה עושה דברים ערבים בהיתר, וכל זה אנו רואים בזמננו 34944 

, ואחרי המות יגונו מרובה על זה מאד, אכילת שקצים ורמשים שנפשו של אדם קצה בהם, שבא לתועבות 34945 

עונש , ולבד עונשו המרובה, איך היה לילד קטן שאין לו שום דעה על עצמו, שכל גדולומכל שכן לבעל  34946 



תאות וחמדות בעודם נוחים , ירחיק עצמו מהנאות שיחה נאה, על כן מה אומנותו של אדם, החרטה דיו 34947 

 34948 .וטוב לו, לכבוש

והנה נתן , ואחד בדורנו והוא נתן דצוציתא7 ו"ל בסוף פרק במה בהמה נ"ז דברי חז"כמה מובן עפי 34949 

לכבוש רצונו בגבורה , עד שהיה ביכולתו בשעת עבירה שבאה לידו בפועל, כ"דצוציתא היה גבור עריץ כ 34950 

וכמבואר , כ לא להפליא הוא כי אור היה דולק על ראשו"א, נגד גבורת הטבע הגשמי והרוחני, עזה 34951 

 34952 .ל"באריכות לרבינו נסים גאון ז

מושכים עליהם חטא בהמי בל יוכלו לכבוש , אחרי ההנאות כמה נואלו האנשים הנמשכים, היוצא מדברינו 34953 

, נגד רגש אנושי כי אין להם חשבון כלל כילד קטן, ולבסוף בתועבות, ולבסוף באיסור, רצונם כלל וכלל 34954 

ח שנמצא "ל ת"כענין שאז, ובלי ספק היה לשם שמים, והנה יוסף הצדיק כיון שהיה מסלסל בשערו מעט 34955 

ופוק חזי איך היה בסכנה גדולה , בל מהסתם היה כחוט השערה יותר מהצורךא, (ד"שבת קי) רבב על בגדו 34956 

 34957 .ורק צדקתו המרובה גרמה לו שנעל הדלת לפני היצר, שרצה היצר להמשיכו באיסור

נופלים לאט לאט בידו ואין להם , אבל מה יעשו אזובי קיר שאין דעת וגבורה לעשות מלחמה חזקה ביצרם 34958 

ז "ועפ, נייח להם כלל עסק המוסר אשר עיקרו הוא החשבון ואז טוב לו וכנראה כי לא, שוב שום חשבון 34959 

 34960 .(המוסר והדעת)  .ן בריש פרשת קדושים"צריך כל אדם לעיין תמיד בדברי הרמב

 34961 

 34962 מאמר תקכד

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות  34963 

 34964 .(ח"ט י"דברים כ) הרוה את הצמאה

אלהיו ללכת לעבוד אלהים ´ באיש אשר לבבו פונה כבר היום מעם ה, והנה המדובר בפרשה זו הוא 34965 

או שיש בו שורש פורה ראש ולענה שיביאהו לבסוף ללכת לעבוד אלהים אחרים או את דורותיו , אחרים 34966 

יוצא מן  ובכל זאת מפורש, כ הלא העון עצמו הוא חמור ביותר"וא, (א שם"ל וא"ן ז"רמב) אחריו 34967 

והמיועד להם הוא רק זה , שבעל העון הזה כשהוא לעצמו אינו מיועד לעונשים חמורים ונוראים, המקראות 34968 

 34969 .יתברך בלבבו בשמעו את דברי האלה לאמר שלום יהיה לי, שעם עונו או עם השורש שיש בלבו

א "ופירש הגר, לו סלוח´ לא יאבה ה, ואנו למדים את חומרו של עון המתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי 34970 

, שמו´ וקנאתו בו ורבצה בו כל האלה ומחה ה´ וכי יעשן אף ה, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה 34971 

שכל העונשים , א שם"ופירש הגר, לרעה ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה´ והבדילו ה 34972 

ם כנגד חמשה חומשי וה, חשב כאן חמשה עניני עונשים, ל"הכלולים במקראות אלה כולם הם על האיש וז 34973 

 34974 .ש"תורה עי

שראתה התורה לא אך לאיים על האיש המתברך בלבו לאמר שלום , ל הלא הוא נורא מאד"ולפי פירושו ז 34975 

, כי אם פירשה במפורש וכללה כל העונשים הכתובים בכל חמשה חומשי תורה, יהיה לי בעונש כללי 34976 

וגם רשעי ישראל שנענשו , המבול שנענשו בהם כל הדורות מששת ימי בראשית עד דור הפלגה ודור 34977 

והזהירה , וכולם פרטה התורה בפירוט רב, בעונשים שלא היה ולא יהיו דוגמתם בעולם כמו קורח ועדתו 34978 

היש חרדה גדולה מזו , שמעין כל אלו יחולו על האיש הזה שהוא מתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי 34979 

 34980 ?ואיום מחריד יותר ממנו

אך רק שמע אותם , את דברי אלות הברית וגם התוכחה מפי משה רבינווזה נאמר על האיש שאמנם שמע  34981 

, ואכל מן ושתה מבארה של מרים, כי היה חי בדור שישב בענני כבוד, אבל לא הרגיש בהם כלל וכלל 34982 

ובני הדור לא נטפלו ולא נזקקו לשום , אבל חייו היו כמו המלאכים שבשמים, שמקומו היה אמנם בארץ 34983 

והם ישבו , והוא בעצמו כביכול האכילם והשקם והלבישם, ה"ו בחיקו של הקבכי אם ישב, ענין גשמי 34984 

 34985 .ולמדו תורה מפי משה רבינו

והיו מרוחקים מזה מאד ולא היה להם , ומה להם ולתוכחה המדברת ממצב של חורבן וצרות רבות ורעות 34986 

שה רבינו והתרה והעיד בפניהם מ, כ כיון שהשמיעום את אלות הברית"ואעפ, שום מגע לדברים מעין אלה 34987 

ואם אחרי כל הדברים האלה יש מי שהוא מתברך , היה להם לשמוע ולהזדעזע, בהם בדברי התוכחה 34988 

 34989 .כ עד שהוא מיועד לכל העונשים המפורטים בפרשה זו"עונשו חמור כ, בלבבו לאמר שלום יהיה לי

אין קללתו מרובה שאין לך יום ש, ואם נשים את הדברים האלה אל לבנו אנו העומדים בתוך האלות ממש 34990 

שאין לך , ולא אנו בלבד אלא גם אבותינו ואבות אבותינו בגלות מר וקשה קרוב לאלפיים שנה, מחברו 34991 

מכף רגל ועד ראש אין בנו , דווים וסחופים שבורי גוף ונדכאי רוח, מים זדונים שלא עברו על נפשנו 34992 

 34993 .רצוצים ומושפלים עד לעפר, מתום

ויבקש לעמוד בכנות על מצב לבבו אם חרד הוא , אחד מאתנו את עצמווהלא אם יבחון כל , מה נעני אנן 34994 

כי אם לא כן היאך יתכן שיהיה במצב , הלא ימצא כי הוא מתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי, הלב או לא 34995 



והולך אחרי יצרו הרע כעיר זה שמהלך אחר סיחה , והדר גאונו´ ואינו קם ולא זע מפחד ה, אדישות כזה 34996 

 34997 .באמת להנהגה כזו אלא לזה שהוא מן המתברכים בלבבם לאמר שלום יהיה ליא "והרי א, נאה

הלא גם אם , ל"ואמנם לכשילמד האדם עם לבו את הפרשה המפורשת לפי פירושי רבותינו הראשונים ז 34998 

´ ומי הוא אשר לא יחוס על נפשו להצילה מחרון אף ה, ודאי יתעורר לקול הנורא הזה, לבו לא היה חרד 34999 

ויעורר כל רגשי לבבו שעדיין , והלא ודאי יחגור שארית כוחותיו, והבדלה לרעה חלילה ממחיה, וקנאתו 35000 

ולהגיע , ולמצוא מסילות בלבבו לעמוד נגד ההתברכות שלום יהיה לי, לקום ולשנות את דרכו, חיים בו 35001 

 35002  .לידי מחשבות של יראה שישרישו בלבבו שורש טוב שממנו יצמחו פירות של מעשים טובים

 35003 .(קאלדליות יחז)

 35004 

 35005 מאמר תקכה

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות  35006 

 35007 .(ח"ט י"דברים כ) הרוה את הצמאה

אל יאמר אדם הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחכמתה כדי , (´י´ תשובה הל´ פרק י) ם"כתב הרמב 35008 

ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן , ב"שאזכה לחיי העוה שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי 35009 

ואין , אל הדרך הזה´ אין ראוי לעבוד את ה, ב"כדי שאנצל מן הקללות או כדי שלא אכרת מחיי העוה 35010 

כל העוסק בתורה כדי לקבל , ´ושם בהלכה ה, אל דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים´ עובדים ה 35011 

 35012 .ורענות הרי זה עוסק שלא לשמהשכר או כדי שלא תגיע עליו פ

ב "והדבר צ, וגם נקרא זה שלא לשמה, ה ונשים וקטנים"ב היא עבודת ע"הרי דגם מיראת עונשי עוה 35013 

, יוצא מזה דהעבודה היא במדרגה נמוכה, שהרי ביעודי התורה תופסים מקום גדול עניני שכר ועונש גשמי 35014 

ולעבדו בכל לבבכם ובכל ´ אהבה את הל, והרי התורה אינה מסתפקת במועט ותובעת מהאדם הרבה 35015 

 35016 .ופעמים הרבה מפורש בתורה הדרישה לאהבה ודביקות ועבודה בכל לב ובכל נפש, נפשכם

, י יראת העונש מדחה היצר"וע, י נטיית החומר"דהלא ההסרה מדרך התורה הוא ע, אך ביאור הענין הוא 35017 

למעלות יראת הרוממות ויראת החטא  ז"בא עי, פ התורה"י יראת העונש ומתנהג ע"ואחרי דמדחה היצר ע 35018 

וכשהוא מעיין במעשיו שהולך לעשות אם , ת"י היראה הרי זוכר תמיד את השי"ועוד דע, ת"ולאהבת השי 35019 

אבל למעשה , ואף דהסיבה היא יראה פשוטה מחמת עונש, זה אסור או מותר הרי מתבונן מהו רצון הבורא 35020 

והרי , משים לבו על דרכיו בכלל להיזהר ממכשול וגם, הרי יש בכאן זכירת הבורא והשתעבדות לרצונו 35021 

ולפי זה גדולה מאד , כ"ומזה יבוא לתיקון פנימיותו ולעליה בהרגשה והכרה ג, יש בזה טהרה וקדושה 35022 

 35023 .ובהעדרה אי אפשר להגיע אף למדרגה פחותה, התביעה על העדר יראה פשוטה דהיא היסוד לכל המעלות

כ על שאינו נרתע "הרי שהעונש גדול כ, סלוח לו´ לא יאבה ה, כתיב והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי 35024 

ומפורש , שכיון דאינו שייך ליראת העונש הרי הוא משולל מכל אפשרות להטיב דרכו, בשמעו קול האלה 35025 

, ´ה שלא יאבה ה"אחרי שהסליחה אינה ברצון הקב, וזהו עונש חמור למאד, סלוח לו´ בקרא לא יאבה ה 35026 

 35027 .שהרי אין לך דבר העומד בפני התשובה, ולים לשוב והתשובה תתקבללכן אף שאפשר בכוחות גד

והרי הוא , לזה שאין חפצים בו, מ הרי אין דומה כלל כשמקבלים זה שמצפים לתשובתו וחפצים בו"מ 35028 

כי לא אחפוץ במות הרשע כי אם , (ג"יחזקאל ל)ב  והנה כתי, צריך לתשובה מעולה ביותר כדי שתתקבל 35029 

אין חפצים בו ואין , אבל זה שמסיר מעליו אימת הדין לגמרי ואומר שלום יהיה לי ,בשוב רשע מדרכו וחיה 35030 

 35031 .וכל זה מפני שאין בו יראת העונש, מסייעין אותו לתשובה

שהרי העונשים הם בחסד ולא , ללמוד מהו חטא ולירא מהחטא עצמו, אכן יש ביעודי העונשים עוד ענין 35032 

כי זהו ממידת הרחמים , (ד"י פ"מס)ב  וכן כת, עלינו ככתוב ולא כעוונותינו גמל, כפי המגיע באמת 35033 

ן כי רגע אחד של "וכבר כתב הרמב, שהעונש לא יהיה בחרון אף כפי הראוי למי שממרה את פי הבורא 35034 

ש דם "וכמ, והעונשים הם תמורה קלה לקלקול החטא, ב קשה יותר משבעים שנה יסורי איוב"עונש בעוה 35035 

אפילו הושיט ידו לכיס , עד היכן תכלית יסורים (7ז"ערכין ט) וכן אמרו, (7´חולין ז) נקוף מרצה כדם עולה 35036 

וזהו חסד מיוחד בעונשי , כ נחשבים כיסורים לכפר"והיינו דיסורים כאלו ג, ליטול שלוש ועלו בידו שתים 35037 

 35038 .ז"עוה

וכל , ת הוא בלי גבול"כי חסד השי, ה בבריאה שיהא הכל בתכלית הטוב והחסד"והענין כי רצון הקב 35039 

, ועל כן נחשב כל קושי טבעי ליסורים, הכל אחר החטא, יים הטבעיים כמו בעצב תלדי בנים וכדומההקש 35040 

ופירשו , והיו חייך תלויים לך מנגד ופחדת יומם ולילה ולא תאמין בחייך (ח"דברים כ)ב  וכן בתוכחה כתי 35041 

ולא , ש"ש לע"ה מעופחדת זה הלוקח תבוא, והיו חייך זה הלוקח תבואה משנה לשנה, (7ג"מנחות ק) ל"חז 35042 

כי , וכתבו המפרשים, וענין זה נחשב בתורה לתוכחה קשה ויש בזה כפרה, תאמין זה הסומך על הפלטר 35043 

והם תמורת עונשים קשים , כ אופן היסורים הוא בקלות"ע, ז אחרי שאינו עולם גמול וחשבון"העונש בעוה 35044 

 35045 .ביותר



, אבל אינה דומה כלל לקושי המחלה, אך בהכרח שיהא בה מרירות, והנה כל עונש הוא בגדר רפואה 35046 

אלהיך ´ וכדכתיב כי כאשר ייסר איש את בנו ה, שלא תהא המרירות כראוי להיות´ שזוהי מידת חסדו ית 35047 

ל "וחז, הרי מזה יתבונן חומר החטא עד כמה הוא רע באמת, ובראותו בתורה עונשים נוראים מאד, מיסרך 35048 

שקיבל על עצמו עונשים נוראים למאד עבור שגגה  וכנחום איש גמזו, הקדושים הכירו נוראות החטא 35049 

 35050 .(.א"תענית כ) ז אוי לי אם לא ראיתוני בכך"ואמר ע, ת בחסרון זריזות"בשוא

ואמר , ר יוסי"כ על שפגע בכבוד רבי ישמעאל ב"שנענש בחומר כ (7ה"יבמות ק) וכן במעשה דאבדן 35051 

ז "ראות החטא ומה צריך לתמורה עהרי כמה הכירו נו, י בריך רחמנא דכספיה לאבדן בהאי עלמא"רנב 35052 

והאזהרות והעונשים בתורה באים להודיע עוצם החטא עד כמה נורא הוא ואיזו השחתה וכליון , ז"בעוה 35053 

, ז מעלת השלמות מה היא"וכן להבין עי, ומזה באים למדרגת יראת חטא שהיא מדרגה נישאה, מונחים בו 35054 

 35055 .בתורה ללמדועל כל זה באו העונשים , וכמה החטא מרחיק מהשלמות

וביותר אחרי כל מה שעבר עלינו , והנה גם אנו שומעים וקוראים את יעודי התורה והאזהרות הנוראות 35056 

, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם, (ח"דברים כ)ב  וכתי, בתקופה האחרונה שנתקיימו כל הדברים 35057 

שבות אל לבבך בכל הגוים והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך וה 35058 

אזי תתבונן והשבות אל לבבך , והיינו דאחרי שבאו עליך כל הדברים האלה, אלהיך שמה´ אשר הדיחך ה 35059 

 35060 .(ספורנו שם) בעשיית חשבון נפש מהמצב הרוחני

, מסוגל האדם יותר להתבוננות ולהכרה במצב הרוחני, כי אחרי קיום במשך זמן רב כל הדברים האלה 35061 

שהזמן , וביותר בימי הדין, שלום עלי נפשי, ו שלום יהיה לי"התביעה עלינו אם נאמר חכ מה גדולה "וא 35062 

, ו בשלוה הרי זה בגדר והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי"ואם נשאר ח, גרמא להתבונן ולהכין עצמו 35063 

 35064 .(משנת רבי אהרן)  .שהתביעה גדולה מאד וכאמור

 35065 

 35066 מאמר תקכו

 35067 .(ג"ט כ"דברים כ) רץ הזאת מה חרי האף הגדול הזהככה לא´ ואמרו כל הגוים על מה עשה ה

ל "ואיתא בחז, ה מקור החסד והרחמים"יוצאות מפי הקב, ח קללות איומות ונוראות"תבוא ישנן צ´ בפ 35068 

וכאן גדול הכעס עד שהכתוב מעיד שהגוים יתמהו , בזמן שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי 35069 

והיינו שבשביל , אלהי אבותם´ ה על אשר עזבו את ברית הומהי התשוב, מה חרי האף הגדול, וישאלו 35070 

 35071 .תיקון החטא צריכים להצטרף ולהזדכך בכור היסורים הזה

כמו למשל שהאדם , כי כל עיקר התוכחה הוא להראות לאדם שכל אמתלאותיו הן בטלות, ואפשר לומר 35072 

מי שמשים , ורות כעורבואי אפשר לקיים את הדרש של שח, טוען שאיננו יכול להיות אכזר על בני ביתו 35073 

וכן טוען האדם שאי אפשר לו לחיות חיים של בטחון בשם ולהסתפק בפת , עצמו אכזרי על בניו כעורב 35074 

מראים לו לאדם עד כמה מסוגל האדם , על כך באה כלפיו התוכחה להצביע בפניו כי יכול יוכל, בסלו 35075 

וכן יחיה במצב שחייו , עינה בבנהכ הרכה בך והענוגה תרע "כמאה, עד כמה הוא יכול להתאכזר, לסבול 35076 

 35077 .ההיפך מטענתו שלא יתכן כי יוכל לחיות חיים שכאלה, יהיו תלואים לו מנגד

, משתמש בכל התחבולות אולי יעלה בידו להצליח, כי האדם בנוגע לחייו החומריים, והרי אנו רואים בכלל 35078 

ל ציירו "וחז, בטוח בהצלחתושלא יעשה מאמצים כל עוד לא יהיה , לא כן באשר לחיי הנפש ולרוחניות 35079 

שהוא , (ט"ז י"ע) כנוף ואתו כולי עלמא לגביה! מאן בעי חיי! אלכסנדרי מאן בעי חיי´ לנו את הכרזת ר 35080 

בגלל איזו , ללא כל בירור מוקדם, כ עד שבני אדם רצים מיד"רצה להוכיח להם כי אהבת החיים גדולה כ 35081 

 35082 .כי כלום התחת אלהים הוא ,למרות שזה נגד השכל, הכרזה שנותנים חיים ארוכים

כ מכל שכן שבעד "וא, עד שמרשים לעצמם להתבזות ולשים עצמם כשוטים, כ חזק הוא"אך רצון החיים כ 35083 

נצור לשונך , שהתחבולה של תורתנו הקדושה היא, נפשו והרוחניות שצריך האדם לעשות הכל לתיקונן 35084 

ובזה יבואר מה שהתורה ? ה שלהםהאם לא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטל, מרע משוך את ידך מזה 35085 

שכן לא מצינו בשום מקום עונש חמור כזה שהוא , השוותה לענוש שוגג כמזיד כשאומר שלום יהיה לי 35086 

שרירות הוא , ל מפרש את מלת בשרירות לבי אלך"ן ז"והלא שגיאות מי יבין הרמב, חמור מכל העונשים 35087 

 35088 .ש"וכן בשרירי בטנו עי, כלשון חכמים שריר וקיים, התאווה הגוברת ומתחזקת בלב

כל האנשים , לאמר האלות הללו לא מכוונות אלי, זוהי האמתלה של שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך 35089 

ונמצא כי טענתו , אני גודלתי והורגלתי באופן אחר, אני מצוי בסביבה אחרת, לי יש טבע חזק, אינם כמוני 35090 

כי הוא , שורש פורה רוש ולענה, ע בפני עצמואין לו כוח הבחירה והריהו רש, היא שהוא כאונס ושוגג 35091 

 35092 .כופר בכוח הבחירה

שהרשות נתונה ביד כל אדם להיות צדיק כמשה רבינו או רשע , (´ב´ ה הל"פ) תשובה´ ם כתב בהל"הרמב 35093 

, ואם הוא בא ועושה את עצמו כשוגג, (7ט"נדרים ל) ל אמרו שתשובה קדמה לבריאת העולם"וחז, כירבעם 35094 



כיון שכופר ואומר שלום יהיה לי , מענישים אותו בעבור שוגג, מידה כנגד מידה מודדים לו בעונש של 35095 

 35096 .שאין לו מציאות של מזיד ורצון

שלכל הפחות מסיר מעל עצמו את האמתלא של שלום יהיה , ומזה נראה את גודל תועלת של לימוד המוסר 35097 

ילו אם לא יעלה בידו שאפ, וזה כבר ריוח הוא, הוא דואג ומצטער על הכשלון ומהרהר בתשובה, לי 35098 

יצא מן הכלל של שוגג , אבל על כל פנים יצא מכלל למען ספות הרוה את הצמאה, להיעשות בעל תשובה 35099 

 35100 .(ב"המוסר והדעת ח)  .כמזיד

 35101 

 35102 מאמר תקכז

והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך בכל הגוים  35103 

 35104 .(´א´ דברים ל) אלהיך שמה´ אשר הדיחך ה

ובזה תכיר כמה רחקת מן האל יתעלה , התבונן בחלקי הסותר להבחין האמת מן השקר, ובספורנו שם 35105 

בכל לבבך שלא , ושבת וזו היא התשובה שמגעת עד כסא הכבוד, בדעתו ובמנהגים אשר לא כתורתו 35106 

קיום הברכות הרי ד, כ"ובכל נפשך שלא תמנע מזה נפש המתאוה בהכירך גודל הענין ע, תסתפק בזה 35107 

כי והיה כי יבואו אין זה , ובהכרה כזו שתביא לתשובה אמיתית, והקללות צריך לגרום השבה אל הלב 35108 

בכל העמים ´ ודי להעלות על הדעת הקרא והפיצך ה, אלא תוצאה חיובית מקיום הדברים, בגדר יעוד זמן 35109 

, פ הסתכלות שטחית"ם עוהדברים מובני, היאך נתקיים במילואו וכפשוטו, מקצה הארץ ועד קצה הארץ 35110 

 35111 .ובכוחה להביא לתשובה אמיתית, ואמרה התורה שהתבוננות בזה מחייבת והשבות אל לבבך

נתחייבנו להכיר ולדעת שהיסורים הם , (´ה´ ח) מיסרך´ וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה 35112 

ומשמען , חייבו יענשוהלא כשית, דלכאורה צריך ביאור למה הזכירה התורה ענין הקללות בכלל, לטובה 35113 

אך הענין הוא שזה , שהקללה תפעול פעולתה כמו הברכה, ו"של דברים משמע כאילו שהרצון היה כך ח 35114 

ונכרת הברית עם , ה הקללות הן מעמידות אתכם"אמר הקב, וראה בילקוט ריש נצבים, בגדר ספר רפואות 35115 

קדוק עצום מידת היסורים כמידת והכל בד, ו יבואו היסורים לטובתם לרפואתם"ישראל שאם לא ישמעו ח 35116 

 35117 .החטא

 35118 (שער הגמול) ן"הרי ידוע מה שכתב הרמב, ומזה נכיר מהו חטא ומה עצום הקלקול והפגם שהוא גורם

ב שחמורים פי אלפי "הם תמורה קלה לעומת העונשין בעוה, שהעונשים בזה העולם שאינו מקום הגמול 35119 

ז שהם "ואם עונשים בעוה, עומת החטא עצמוב קלים הם בערכם ל"וגם העונשין בעוה, ורבוא פעמים 35120 

וגם מעורב בהם חמלה רבה , שאף אם קלים לעומת חומר הקלקול של החטא, ב"תמורה קלה לעונשי העוה 35121 

הרי , ובכל זאת הם בחומר ובמרירות נוראה הכל כמו שהזהירה התורה מאז, כאשר ייסר איש את בנו 35122 

 35123 .שיעור הקלקול שהוא גורםוכמה עצום לאין , אפשר להשיג מזה קצת מה זה חטא

נצטרע וטבעו , ונענש אבא יודן בעונש חמור מאד, י ורבי"בעובדא דאבא יודן עם ריב (7ה"יבמות ק) וראה 35124 

והרי לכאורה לא , י בריך רחמנא דכספיה לאבדן בהאי עלמא"ואמר רנב, שני בניו ומיאנו שתי כלותיו 35125 

ואף דהיה בשביל כבוד הציבור של תלמידי , אלא שהכירו ענין החטא, יתכן לברך על הרעה של חבירו 35126 

ונתנו ברכה על הצלתו של אבדן מתוצאות החטא הזה אילו , י"מ היתה שם פגיעה של ריבר"אך מ, חכמים 35127 

 35128 .והעונש המר היה בו הצלה לעומת החטא, נשאר עליו

והענין  ,כל הענין עד אוי לי אם לא ראיתוני בכך, (.א"תענית כ) וכן הוא גם בעובדא דנחום איש גמזו 35129 

והכירו , ואף בשוגג ממש כמו שהוא למעלה בעולמות העליונים, אלא שהם הכירו מה זה חטא, מבהיל מאד 35130 

וגם אחר המעשה היה שבע , כ"ולכן נחום איש גמזו גזר על עצמו עונשים נוראים כ, מיעוט חשיבות הגוף 35131 

 35132 .רצון מהעונש ואמר אוי לי אם לא ראיתוני בכך

וגודל ההצלה בהתמורה , בעליל שראו והכירו בבחינת ראיה ממש מהו חטא והנה המעשים הללו מוכיחים 35133 

וביחוד תשובה , ואף שידעו היטב כוח התשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שהוא לפי הערך מועט מאד 35134 

 35135 (ז"משלי ט) ועוד הרי נאמר, שהיו מסוגלים לה לפי כוחם לייסר עצמם עד כדי כך, בדרגא גבוהה כזו

ונחום איש גמזו היה רבו , ומי כמותם הרביצו תורה וחסד, ואפילו עוון חילול השם בחסד ואמת יכופר עוון 35136 

ולא נתקררה דעתם עד שקיבלו על עצמם יסורים , ז לא סמכו על התשובה ועל חסד שמים"ובכ, ע"של ר 35137 

´ להתבונן מכאן מה זה חטא במזיד ובלי תשובה ואפי, והכל על חטא של שוגג ואחרי תשובה, ושמחו בהם 35138 

 35139 .שובה קלהלא ת

ועונשי , פ"בגדר מאה מנה שחיללו על שו, ב"ז הם תמורה קלה מאד נגד עונשי עוה"כל העונשים בעוה 35140 

ולחשוב עוד שמדרגת הטוב , נגד עוצם הרע של החטא, כ תמורה קלה מצד טובת הבורא"ב הם ג"עוה 35141 

ושמירת התורה ת "ולהתבונן מזה במידת הטוב שיש במילוי רצון השי, שבצדיק אחד מכריע כמה רבבות 35142 

 35143 .שהוא לאין שיעור ממש



כדי לעשות המוטל , חיוב ההשבה אל הלב הוא החיוב התמידי לפקח על דרכיו ולחשוב חשבונו של עולם 35144 

וכן להבין , ז"כל השם אורחותיו בעוה, (.´ק ה"מו) ל"והוא מה שאמרו חז, עליו ולהיזהר ממכשול החטא 35145 

ת "כמפורש בשע, נוסף להתבוננות התעוררות הנפשולזה נחוץ , עוצם העיוות ואיך לתקן מה שעיוות 35146 

 35147 .שהקדים לביאורי עיקרי התשובה את עניני ההתעוררות, בשער הראשון

וכמו בלילה , חסרון ראיה בגלל החושך (א, והנה חסרון הכרת הדברים כפי אמיתותם הוא מכמה סיבות 35148 

, ן בצורתו וערכו האמיתישהרי התורה היא שמאירה לראות כל עני, אפל שאין האדם רואה מה שלפניו 35149 

, אין התורה מאירה לו, וגם אינה נלמדת בענוה ולשמה באמת, ועד כמה שחסרה הידיעה האמיתית בתורה 35150 

 35151 .חסרון ראיה מצד עוורון (ב

המידות והרצונות , ואנחנו כעוורים כי השוחד יעוור, ולזה אף כי יש אור גדול אך אין עינים לראות 35152 

 35153 ל"כידוע מחז, ההשפעה המזיקה של הסביבה הרעה (ג, מועיל אור החכמה מעוורין את העינים באופן שאין

תהלים רמז ) ובמדרש, (ו"דעות פ´ הל) ם"ומפורש בכמה פסוקים ונתבאר ברמב, (ד"ילקוט רמז תתכ) 35154 

 35155 .ימים מלעבור בדרך שעבר שם אדם רשע´ אמרו שצריך להיזהר ג (ג"תתמ

, יך לסמוך על אחרים היודעים בענין יותר ממנויודע כל אחד שצר, והנה בעניני האדם במילי דעלמא 35156 

כשיכיר האדם , כן בעניני נפשו ונצחיותו, וכשאדם בונה בית סומך הוא על הבנאי, החולה סומך על הרופא 35157 

וכל השקפותיו והערכין שלו מוטעים ודחויים , שהוא אינו יודע אמיתות הדברים והוא בתכלית העוורון 35158 

משנת רבי )  .הוא לסמוך על הבקיאים הרואים הדברים לאמיתתםהרי יבוא למסקנה שצריך , מעיקרם 35159 

 35160 .(אהרן

 35161 

 35162 מאמר תקכח

והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך בכל הגוים  35163 

 35164 .(´א´ דברים ל) אלהיך שמה´ אשר הדיחך ה

ולמה הצריכה לומר זאת ארבע , ´התורה חזרה ארבע פעמים על הרעיון שבני ישראל ישובו בתשובה לה 35165 

והלא כבר נאמר שישובו בכל ? וכי לא מספיק פעם אחת לומר שישובו בתשובה וישיגו השכר, פעמים 35166 

והתורה ? אחר שאמר והשבות אל לבבך, ולמה חזרה התורה ואמרה עוד כמה פעמים ושבת, לבבם ונפשם 35167 

 35168 ?למה, גם כפלה ענין זה של השגת שכר

אין הכוונה בכל פעם לאותה , שהתורה חוזרת ומזכירה את רעיון התשובה כי בכל פעם, ואפשר לומר 35169 

אלא בכל פעם יש תשובה אחרת , לאותה רמה של מוח ולב והשגה בענין התשובה, דרגה של תשובה 35170 

כל פעם היא תשובה , עמוקה וגדולה יותר, יותר מזוככת יותר בעלת השגה ומדרגה, מעולה מהראשונה 35171 

כל פעם מתרחב , ת יותר"עם לפעם התשובה משתפרת ומתקרבת אל השימפ, נוספת במדרגה עליונה 35172 

 35173 .ובא התיקון על מה שלא תוקן בתשובה הקודמת, ההיקף

אלא ? ´מאי וישוב אל ה, והוא מקשה´ בעל העקידה מפרש על הפסוק יעזוב רשע דרכו וישוב אל ה 35174 

היא , ´ניה וישוב אל הוהתשובה הש, נעשתה בקושי ובחולשה, שהתשובה הראשונה הנעשה בעזיבת דרכו 35175 

ושבת , וזה הענין עצמו שכתבו משה רבינו בענין התשובה, ת"נעשית ביותר התחזקות והתקרבות אל השי 35176 

 35177 .אלהיך את שבותך´ באומרו ושב ה, אלהיך וסמיך ליה גאולה´ עד ה

במה , ואחר התשובה השנית תוספת גאולה, ´ש ואתה תשוב ושמעת בקול ה"כמ, ואחרי גאולה תשובה 35178 

אלהיך ´ במה שאמר כי תשוב אל ה, ואחרי כן תשובה יותר חזקה, בכל מעשה ידיך´ ר והותירך השאמ 35179 

שתשובתם של ישראל תתעלה לאט לאט מדרגה לדרגה למעלה יותר , כפי שאמרנו, בכל לבבך ובכל נפשך 35180 

 35181 .והמאוחר בפסוקים זוהי התשובה היותר מעולה, מובחרה

אבל , ה ותיקון המעשים שבין אדם למקום"עה לפני הקבואפשר לפרש עוד התשובה הראשונה היא ההכנ 35182 

עדיין לא התקין נפשו לשמוע ולעשות כדברי , ´כי טרם נכנע בפני עובדי ה, אין זו עדיין התשובה השלמה 35183 

אלו היושבים וממיתים , לא ריכך עדיין לשמוע בקול התוכחה של בני גילו, תלמידי חכמים שבכל דור ודור 35184 

שער הכניעה פרק ) הו אחד מתנאי התשובה כפי שמבואר בחובות הלבבותשז, עצמם באהלה של תורה 35185 

 35186 .(´ב

וכן כשיפגע , יכנע לו וישפיל לפניו, או קורא על הדרך הטובה, וכאשר תמצא יד נביא דורו או מורה צדק 35187 

ש יהלמני צדיק חסד ויוכיחני לכן "כמ, חכמים בדעת אלהים ובתורתו והחסידים הקרובים אל האלהים 35188 

תשובה היא גם על החלק הזה של , אלהיך´ כי תשמע בקול ה, י ישראל יעשו באחרונההתשובה שבנ 35189 

ומצאתי יסוד זה בבעל , והיא תשובה נוספת המשלימה את התשובה הראשונה, שמיעה בקול תלמיד חכם 35190 

 35191 .אלהיך בגימטריא זהו לקול של התלמיד חכם´ כתוב כי תשמע בקול ה, הטורים

וכי מאחר שלא שם , ל"וכבר שאלו חז, רופאך´ שים עליך כי אני הכל המחלה אשר שמתי במצרים לא א 35192 

 35193 רופאך´ כ כי אני ה"אעפ, ואם לא תשמע אשים, ותירצו אם תשמע לא אשים? המחלה רפואה למה



הנה מחלת מצרים נקראת מכה יען לא , ל"ז הסבא מקלם זצ"ח רש"ואמר על זה הגה, (א"סנהדרין ק) 35194 

אבל , ונמצא היתה מחלה בלי רפואה, ת לבו ונתוסף חטא על פשעכי פרעה הכביד א, נמשך ממנה תועלת 35195 

וזהו כל המחלה אשר , שנהפך מן הצרה לתשובה, מכת ישראל תמיד מכה שמביאה רפואה כמו בדור המן 35196 

 35197  .כי המכה היא יותר אנושה למי שלא שם לבו להתחרט ולשוב מחטאו, שמתי במצרים לא אשים עליך

 35198 .(אור חדש)

 35199 

 35200 מאמר תקכט

דברים ) אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך´ ה ושבת עד 35201 

 35202 .(´ב´ ל

וזו היא התשובה שאמרו , תהיה תשובתך כדי לעשות רצון קונך בלבד, אלהיך´ כתב הספורנו ושבת עד ה 35203 

מדה כמו לא מצות אנשים מלו, ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום, ל שמגעת עד כסא הכבוד"חז 35204 

כי אפילו בעת שהוא מקיים את כל התורה כולה על כל מצוותיה , ונמצא לפי פירושו, שעשית קודם לכן 35205 

פ מכיוון שעד "עכ, עד שאינו יכול להצביע על שום חטא שנכשל בו ומחייבו לעשות תשובה, ודקדוקיה 35206 

לשנות דרכו ולשוב  זה עצמו מצריכו ומחייבו, עכשיו היתה עבודתו מתוך הרגל ומצוות אנשים מלומדה 35207 

 35208 .בתשובה

שאפילו שהם עושים את כל המצוות הנה ההרגל , וכמו שמצינו שהנביא ישעיה מוכיח את דורו בדבר הזה 35209 

ולבו רחק , יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני´ ויאמר ה, וכך הוא תובע ומוכיח, שולט עליהם 35210 

ישעיה )א  יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופללכן הנני , ממני ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה 35211 

וכל זה מפני שמצוותם היא מצוות אנשים , ל אמרו כי זה העונש חמור עוד יותר מכל התוכחה"וחז, (ט"כ 35212 

 35213 .מלומדה

כי תלמיד חכם תובעים ממנו על השגגה כמו על , ל ששגגת תלמוד עולה זדון"והענין מובן לפי קביעת חז 35214 

שאם הוא כן עושה , וכמו כן לצד החיוב, דעת שמביאו לשגגה הוא גופו זדוןמשום שאצלו היסח ה, הזדון 35215 

ואז נשארת המצוה , ובכל זאת מתעלם מלחשוב את מחשבת המצוות ואת הכוונה למי הוא עובד, מצוות 35216 

לכן התביעה כנגדו גדולה וחמורה , כפי שאנשים פשוטים עושים אותה, בגדר של מצות אנשים מלומדה 35217 

 35218 .הרבה יותר

והיינו שתנקוט בידך , שלא תמנע מזה נפש המתאוה בהכירך גודל הענין, ובכל נפשך, משיך הספורנועוד מ 35219 

לא תכבה את הנפש המתאוה בקרבך , שבהכירך גודל ענין המצוה, היפך המידה של מצות אנשים מלומדה 35220 

שאף אלא תמיד י, ולעולם לא יהיה האדם מסתפק ושבע רצון ממעשיו, לעשות מעשים טובים ביתר שאת 35221 

ברם , וגם יעשה אותם על האופן הנעלה ביותר, למעלה מאשר עשה עד כה, למעשים הנכבדים ביותר 35222 

נמצא , הרי זה מוכיח שלא עשה את התשובה הנכונה, ברגע שאיש זה אכן חסר לו הכוח המשתוקק לזה 35223 

יע ולהג, להוסיף באיכות המעשים הטובים שלו, לפי זה שגם האדם השלם יש לו לעשות תמיד תשובה 35224 

 35225 .(נחלת אליעזר)  .להכרה כי שאיפתו תהיה תמיד אך ורק לתורה ולמצוות

 35226 

 35227 מאמר תקל

דברים ) אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך´ ושבת עד ה 35228 

 35229 .(´ב´ ל

בו שו´ שנא, אמר להן שלכם הוא! שלך הוא השיבנו, ה רבונו של עולם"אמרה כנסת ישראל לפני הקב 35230 

איכה רבה ) שובנו אלהי ישענו´ שלך הוא שנא, אמרה לפניו רבונו של עולם, ´אלי ואשובה אליכם נאם ה 35231 

ישראל אומרים לך שוב אתה , עד מתי אתה אומר שובו בנים שובבים, אמרו בני קרח, (א"כ´ פרשה ה 35232 

, שוב לעצמךלא אתה ת, ואתה אומר לא כי אלא שובה ישראל בתחילה, עד מתי´ שובה ה´ שנא, בתחילה 35233 

 35234 .(ד"ב רמז תתל"ילקוט שמעוני ח) שובנו אלהי ישענו´ אלא שנינו כאחד שנא, ולא אנו נשוב לעצמנו

ל יצרו של אדם מתגבר "ש ז"כמ, ודאי שלא תתכן כל עלייה רוחנית וכל שכן תשובה בלי סייעתא דשמיא 35235 

דם נמדדת לפי גודל מידת מדרגת הא, (7´קידושין ל) ה עוזרו אינו יכול לו"עליו בכל יום ואלמלא הקב 35236 

ועד כמה , היינו באיזו מידה ובאיזה תוקף האדם מעורר את עצמו לתשובה ולעלייה, אתערותא דלתתא שלו 35237 

 35238 .ת יעורר אותו"הוא מחכה שהשי

לאמיתו של דבר תשובה צריכה לבוא לגמרי מצד , ה הוא ככה"לפי זה ביאור הויכוח בין ישראל והקב 35239 

ת "והיינו שהשי, יכול לצפות לסייעתא דשמיא כדי לגומרה, ולתו הואורק אחר ששב עד קצה יכ, האדם 35240 

בקצה השני יש מדרגה שבה אפס כוח החוטא , אומר לישראל שלכם היא שובו אלי ואשובה אליכם 35241 

והיינו , יעורר אותו מלמעלה ושהוא יעשה הכל בשבילו´ והוא יושב ומצפה שה, להתעורר לתשובה מעצמו 35242 

 35243 !ולם שלך היא השיבנושישראל אומרים רבונו של ע



אך על , שהחוטא אינו מוצא בעצמו הכוח לשוב בתשובה, ויש אופן אחר שהוא כעין פשרה בין שתי אלה 35244 

ואף אם עדיין לא עשה , במרירות לבו ומבקש לשחררו מכבלי החטא´ כל פנים הוא צועק ומתחנן אל ה 35245 

כל הסייעתא דשמיא שלבסוף שעליה תחול , יתכן וצעקתו זו תיחשב כאיתערותא דלתתא, כלום למעשה 35246 

האמצעי תשובה , האופן הראשון נקרא תשובה גדולה, והיינו גדר שנינו כאחד, תביאנו לידי תשובה גמורה 35247 

והיא נקראת תשובת , ויש עוד בחינה יותר נמוכה אף מזו, והאופן האחר תשובה הקטנה ביותר, קטנה 35248 

 35249 .ד"כל הגדרים האלה יתבארו בס, מנשה

תהלים ) התשובה שלו זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה דוד המלך אמר במזמור 35250 

מנין למי שהוא עושה תשובה שמעלין עליו כאילו עלה לירושלים  (´ב´ ויקרא רבה ז) ל"ואמרו ז, (א"נ 35251 

זבחי , (ממקרא זה)א  מן הדין קרי, ובנה את המזבח ומקריב עליו כל הקרבנות, ובנה את בית המקדש 35252 

וכששב חוזר ובונהו , הענין הוא שהחוטא הריהו מחריב את בית המקדש שבלבו, נשברהאלהים רוח  35253 

שהוא ההתקרבות אל , וכשחוזר בתשובה גמורה הרי הגיע בזה אל פנימיות ענין כל הקרבנות כולם, מחדש 35254 

 35255 .בדמו ובבשרו ובכל נימי נפשו´ ה

, מרה להם חטאים תרדוף רעהא? שאלו לחכמה חוטא מה עונשו, (ב"ילקוט תהלים תש) ל עוד"ואמרו ז 35256 

, אמרה להם יביא אשם ויתכפר לו, שאלו לתורה, אמרה להם הנפש החוטאת היא תמות, שאלו לנבואה 35257 

הוא , על כן יורה חטאים בדרך´ דכתיב טוב וישר ה, אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו, ה"שאלו להקב 35258 

 35259 .מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה

שקודם , (7´ברכות ג) ש"כמ, וללים כל גדרי הבירורים שיש בעולםכ, שלושה אלו חכמה נבואה ותורה 35260 

ושואלין , (היינו תורה) ונמלכין בסנהדרין, (היינו חכמה) שיצאו למלחמה בימי דוד היו יועצין באחיתופל 35261 

כי הרי , על פיהם באים לבירור גמור בכל עניני הבריאה, (היינו גדר רוח הקודש ונבואה) באורים ותומים 35262 

שהם , נמצא שגדרי כל הבריאה כולה כלולים בתורה ובענפיה, אסתכל באורייתא וברא עלמאל "אמרו ז 35263 

 35264 .החכמה והנבואה

אלא , כי איך ייחסו לנבואה הדעה שאין לחוטא תקנה אף בתשובה, אך לכאורה מאמר זה מוקשה מאד 35265 

חוטאת היא ויחזקאל עצמו שאמר הנפש ה, ה מלאים תשובה"הלא כל ספרי הנביאים ע, שהוא מוכרח למות 35266 

, (ח"יחזקאל י) ?הלוא בשובו מדרכו וחיה´ הלא הוא הוא שאמר החפץ אחפוץ במות רשע נאם ה, תמות 35267 

ולכאורה , כאילו אין התורה הקדושה מציעה כפרה אלא דרך קרבן אשם, ועוד קשה כי משמע ממאמר זה 35268 

 35269 ?כי הרי כל גדרי התשובה לומדים אנו מן התורה הקדושה, אי אפשר להבין זאת

ונגרם על ידו קלקול , גדול עוונו מנשוא´ והוא שהעובר במזיד נגד רצון ה, הענין איום ונורא מאד אלא 35270 

 35271 ל"ולפי גדרי הבריאה אין לו תיקון אלא בתשובה גדולה כמו שתיאר רבינו יונה ז, נורא בכל העולמות

ה בבחינת עד שתשובתו תהי, שהצער והחרטה והדאגה והבושה ימלאו את לבו, (´שערי תשובה שער א) 35272 

הם בעצמם מגבירים , שגודל המרירות ועוצם היגון על המרותו פני עליון, תשובת המשקל כנגד חטאו 35273 

היינו או , וזוהי הכוונה העמוקה במאמר החכמה חטאים תרדוף רעה, לעומת החילול שגרם בעונו´ קידוש ה 35274 

ש "בו על חטאו כמאו שהוא בעצמו ייסר את עצמו ביגון ל, ו"שהרעה שעשה תרדוף אותו עד כלה ח 35275 

 35276 .תיסרך רעתך

שפירושה או נהפכת , ל על נבואת יונה בן אמיתי עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת"וזהו כעין אמרם ז 35277 

ל מאמר "וכן מתפרש לפי דרשתם ז, (י"ברש´ יונה ג) או נהפכת מרע לטוב שיעשו תשובה, ונחרבת 35278 

וזה , ימית את תאוותו שהביאתו לחטוא או, היינו או ימות בחטאו ממש, הנבואה הנפש החוטאת היא תמות 35279 

 35280 .ימית את עצמו? מה יעביד איניש ויחיה, (.ב"תמיד ל) ל"כאמרם ז

 35281 ן"ש הרמב"כי אשם מלשון שממה כמ, ובבחינה זו ממש ניתן להבין מה שאמרה תורה יביא אשם ויתכפר

תשובה זו , ונאבד בווגדרו הוא שהוא מכיר את גודל חטאו כי העושו יתחייב להיות שמם , (ו"ט´ ויקרא ה) 35282 

גדר תשובה זו , כי את עצמו הוא מקריב בתשובתו, והיא התשובה המעולה, היא עצמה פנימיות ענין הקרבן 35283 

כי מקדים מצדו אתערותא דלתתא , והיא התשובה הגדולה, ´הוא בחינת שובו אלי ואשובה אליכם נאם ה 35284 

 35285 .ב וירצה בו כבתחילהשיגמור תשובתו וישו´ ורק אז מצפה לה, ברצון ובמעשה לפי כוחו

ה בעצמו אומר יעשה "אבל הקב, עד כאן דיברנו בתשובה לפי החכמה הנבואה והתורה שהן גדרי הבריאה 35286 

שעדיין לא עזב , כאן מדובר בתשובה קטנה, שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה, תשובה ויתכפר לו 35287 

, אינו מרגיש שהרעה מרדפת אותו, אין נפשו מתה בקרבו, חטאו ואין לבו מלא יגון ואנחה על עוונותיו 35288 

ולבו , אבל עם כל זאת הוא יודע שחטא והיה רוצה לעשות תשובה לו יישר חילו, אינו מכיר שממת החטא 35289 

כלומר אין בי כוח , ומבקש שובנו שנינו כאחד´ הוא פונה אל ה, שיעזרנו לנתק את כבלי היצר´ צועק אל ה 35290 

 35291 .טובך תגמור בעדיאני אעשה ההתחלה ואתה ב, ללכת כל הדרך לבדי

ותכלית הבריאה הרי , כי הרי הן לפי גדרי הבריאה, החכמה הנבואה והתורה אינן מכירות בתשובה כזו 35292 

ולפי גדרים אלו בבואו , הוא חטא בבחירתו הרעה, היא שיזכה האדם בכוח מעשיו ובבחירתו העצמית 35293 



ואם לאו אין , תשובת המשקל עד כדי, עליו להגביר כנגדה מעשים טובים בבחירתו הטובה, לעשות תשובה 35294 

, הרי את העבירות עשה בעצמו ברצון ובמעשה, מוצא אלא שעונשו המר יהיה תיקונו ובזה יוסר החילול 35295 

 35296 ?ואיה התיקון, ת"ותשובתו הקטנה אינה מגיעה למעשה אלא בעזר השי

זה והוא משפיע לאדם כ, בחינה שהיא למעלה מן הבריאה, ת בחסדיו מקבל גם תשובה כזו"אבל השי 35297 

ל מורה חטאים דרך שיעשו "כאז, ועוזרו להגיע לתשובה שלמה, סייעתא דשמיא במידה מרובה מאד 35298 

י חטאו "ומה עם החילול וההסתר שנגרמו ע, ולא עוד אלא מעלה עליו כאילו עשה הכל בעצמו, תשובה 35299 

ותנותו כי הרי חטאיו גרמו לגילוי גדול של חסדו וענ, הם באים על תיקונם באופן אחר לגמרי? בשעתם 35300 

העליון ´ נמצא שהחילול בטל בקידוש ה, שהוא כביכול סובל עלבון החטא ומקבל תשובה קלה כזו, ´ית 35301 

 35302 .בהתגלות עומק דרכי טובו עם ברואיו, והנשגב

משל , (ו"ט´ קהלת רבה ג) מנסח בלשונו הזהב את מדרש רבותינו (´ב´ שערי תשובה א) ל"רבינו יונה ז 35303 

בא שר , פרצו ויעבורו ונשאר אחד מהם, האסורים וחתרו מחתרת לכת של ליסטים שחבשם המלך בבית 35304 

הלא , אמר לו קשה יום, ויך אותו במטהו, בית הסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש ההוא עודנו עצור 35305 

ל למד מזה גודל עונש החוטא כאשר "רבינו יונה ז, המחתרת חתורה לפניך ואיך לא מהרת המלט על נפשך 35306 

כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו ויש לו מנוס הוא , עליו מאד עונשו בכל יוםיכבד , יתאחר לשוב מחטאתו 35307 

 35308 .והוא עומד במרדו והיינו ברעתו על כן רעתו רבה, התשובה

מפני שדומה , א"ומפני מה נברא העולם הזה בה, דיברו חכמים שוב בחידותם (7ט"מנחות כ) במסכת 35309 

, וליעיל בהך, דאי הדר בתשובה מעיילי ליה ,ומאי טעמא תליא כרעיה, לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא 35310 

, ר"הבא לטהר צריך סיוע מפני היצה) ,דאמר ריש לקיש בא לטהר מסייעין אותו, לא מסתייעא מילתא 35311 

משל המחתרת בקהלת , האם יש איזה קשר בין שני המשלים, (י"רש, הילכך עושים לו סימן ופתח יתירה 35312 

 35313 ?מנחות´ ומשל הפתח הקטן בגמ, רבה

שהמחתרת , אכן יש קשר כזה, (א"שער התשובה סוף פ) א די וידאש בספר ראשית חכמה"הרלפי דברי  35314 

וכתב שם שהטעם למה החוזר בתשובה צריך להיכנס בחזרה דרך הפתח , א"במשל היא הפתח הצר שבה 35315 

אכן כעין זה מפורש גם , ולכאורה צריך עיון מה כוונתו בזה, כדי שיהא נסתר מבעלי הדין, העליון הצר 35316 

ה "זה ידו של הקב, ידו כתיב, (´יחזקאל א) מאי דכתיב וידי אדם מתחת כנפיהם, (.ט"פסחים קי) ´בגמ 35317 

מפני מידת הדין , ם"ופירש שם הרשב, שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מפני מידת הדין 35318 

נכון  אבל אפשר להבינו אל, הרי זה דבר נפלא מאד, והוא מקבלם בסתר, שמקטרגת ואומרת לא תקבלם 35319 

 35320 .לפי האמור לעיל

ובפרט תשובה בבחינה , כי הרי לעיל קבענו שעל פי חוקי גדרי הבריאה קשה מאד לתשובה להתקבל 35321 

המהרהר , שחלקו של האדם בה הוא מעט מאד לעומת הסייעתא דשמיא המרובה שהוא מקבל, הקטנה 35322 

, אדם לחזור בכוחות עצמושעל ה, לחזור בתשובה בבחינה זו צריך עזר מיוחד להינצל ממידת הדין הטוענת 35323 

והיינו שאמרו במשל , ושלכל אתערותא דלעילא צריך האדם להקדים מידה מרובה של אתערותא דלתתא 35324 

 35325 .דלא אסתייעא מילתא לחזור בפתח הגדול אשר יצא משם

מחשיב גם פנייה קלושה זו של , ה ברוב חסדיו שהם למעלה מגדרי שכר ועונש של הבריאה"אבל הקב 35326 

ש רבה "שה) ל"כאז, שזוכה על ידה לסייעתא דשמיא גדולה מאד, תא דלתתא מספיקהצעקת הלב כאתערו 35327 

ואני פותח לכם פתחים , בני פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודו של מחט, ה לישראל"אמר הקב (´ב´ ה 35328 

 35329 .ל"ומחתרת התשובה שבמשלים הנ, א"וזהו גדר הפתח הקטן של הה, שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בהם

היא מיוחדת בזה שהיא רק התעוררות , שקראו לה התשובה הקטנה, ו שדרגה זאת של תשובההרי ראינ 35330 

עדיין לא הגיע לחרטה ולא לעזיבת החטא ולא לקבלה , עדיין לא תיקן כלום במעשה, ובקשה בלב האדם 35331 

, ה עונה על פנייתו אליו במלוא הסייעתא דשמיא ועוזרו להגיע אל תשובה שלמה"כ הקב"ואעפ, על העתיד 35332 

 35333 .ה טמון הוא בכוח התפילה"י הקב"סוד קבלת תשובה כזו ע

בדוק ומנוסה , שאף שלאחר החורבן ננעלו שערי תפילה, ל בכתביו"ז גאון ישראל זצ"כבר אמר אא 35334 

ועוד כתב , והיא תפילה לסייעתא דשמיא ברוחניות, שעדיין ישנה תפילה אחת שנענית בכל עת ובכל מצב 35335 

, ת"זהו הפתח כחודו של מחט שבו הולכים לקראת השי, ע טמטום הלבשזוהי העצה היחידה לבקו, ל"הוא ז 35336 

, ה בחסדיו המרובים מחשיב לו"הקב, ה משלימו פי אלף"ואף שבזה עבר רק חלק קטן מן הדרך והקב 35337 

 35338 .שובנו אלהי ישענו שנינו כאחד, כאילו עשו הכל שוה בשוה

ואף לא את , ו גם את הכוח לצעוקעד שאינו מוצא בעצמ, כ שקוע בחטא"כ, ת"כ רחוק מהשי"יש והאדם כ 35339 

בחולשתו הרוחנית הוא מדמה שאפילו לפתוח פתח קטן , היכולת לבקוע הטמטום אפילו כחודו של מחט 35340 

יבנה על רצון זה ויתחיל , הרי על כל פנים הוא רוצה לעשות תשובה? מה יעשה אדם כזה, כזה אין בידו 35341 

 35342 .מקצת שבידו לעשות יעשה בלי כל חשבונותואם את המקצת שב, על כל פנים המשהו שהוא יכול לעשות



הרי זו תשובה , ת מצדו יעורר את לבו האטום של האדם עד שיגיע לפתח של תשובה ממש"אז השי 35343 

, ת יעשה עבורו את הכל"והוא מצפה שהשי, שאין לו לאדם אלא נטיה קלה לבד, עד מתי´ בבחינת שובה ה 35344 

שתחול , לו גם נטיה קלושה זו לאתערותא דלתתאומחשיב , ת בטובו מסתכל עליו ברחמים מרובים"והשי 35345 

בבחינת טרם יקראו ואני , ת משפיע עליו עד גמר התשובה"עליה כל הסייעתא דשמיא הגדולה שהשי 35346 

 35347 .אענה

ופנייתו אל , חלשה מאד´ וגם אמונתו בה, אף אם האדם פונה אליו מתוך צרה גדולה, ´אין גבול לחסדיו ית 35348 

מכל מקום מוכן , היינו בגישה של כעין זלזול כביכול, ו אין מוצא אחרא, היא באופן של בדלית ברירה´ ה 35349 

 35350 .שסובל עלבון למען טובת האדם´ כי היינו מידת ענוותנותו ית, ת לקבלו"השי

ויבא , אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו´ וידבר ה, (´פרשה ה) מצאנו בזה דבר נפלא במדרש רות רבה 35351 

עשו לו מולה של נחושת והיו , לכדו את מנשה בחוחיםאת שרי הצבא אשר למלך אשור וי´ עליהם ה 35352 

אמר זכור , כיון שראה שלא הועילוהו כלום, צלם פלן שזבני, והיה צווח צלם פלן, מסיקים האור מתחתיו 35353 

´ אלהיך כי אל רחום ה´ בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה ושבת עד ה, הייתי שהיה אבא מקרא אותי 35354 

 35355 .כל אפיא שוין, הא כולא חדא היא, ואי לא עני, טבאי עני הא , אנא צווח ליה, אלהיך

אדם שהעמיד צלם , ואמרו רבון העולם, באותה שעה עמדו מלאכי השרת וסתמו כל החלונות של מעלה 35356 

, אמר להם אם איני מקבלו בתשובה הריני נועל פתח בפני כל בעלי תשובה? בהיכל אתה מקבלו בתשובה 35357 

דכתיב ויתפלל אליו , ממקום שאין מלאך יכול לשלוט, כבודוחתר לו חתירה מתחת כסא , ה"מה עשה הקב 35358 

כי הרי התפילה עצמה , אין שום אפשרות שתפילה כזו תתקבל לפי גדרי הבריאה, ויעתר לו וישמע תחינתו 35359 

מה עשה , ´ת בחסדו גם בתפילה כזו מעין פנייה אליו ית"ראה השי, אלא שבמדרגתו של מנשה, חילול היא 35360 

 35361 .תחת כסא כבודוחתר לו חתירה מ, ה"הקב

והוא למעלה מעולמם , שורש הגילויים לכל הבריאה, (7ט"זוהר ויקרא כ) כסא הכבוד מקום מחצב הנשמות 35362 

ומה שאמר אם איני מקבלו , ת לתפילת מנשה"שם חתר השי, ולמעלה מעולם שכר ועונש, של המלאכים 35363 

יש בה ענין של סבל החילול ת "י השי"היינו שקבלת כל תשובה ע, הריני נועל פתח בפני כל בעלי תשובה 35364 

י גילויי החסד "מצאו את תיקונם ע, ואפילו חילול והסתר כאלו שנכללו בתשובת מנשה, י החטא"שנגרם ע 35365 

 35366 .ת גם עלבונות כאלו למען הטיב עם ברואיו"במה שסובל השי, הנוראים

רהור קל אם מלוא הסייעתא דשמיא בא מיד לכל ה, עוד דבר אחד נשאר לנו לברר הדבר החשוב ביותר 35367 

למה תשובתנו שאנו מקבלים על עצמנו בכל שנה בימים הנוראים בכל כך התלהבות , של תשובה 35368 

ובמעט זמן קבלותינו פגות , למה איננה עומדת אפילו בפני רוח קלה? למה איננה מחזיקה מעמד, והתפעלות 35369 

צריכה על כל , ´כדי שתזכה למלוא עזרו ית, שאף התשובה הקטנה ביותר, אכן הענין הוא? ומתבטלות 35370 

אף המלך מנשה עם כל , ולא בהתפעלות מבולבלת שהיא רק חיצוניות ריקה, פנים להיות ברצינות 35371 

 35372 .יענהו´ היה מוכן ברצינות לשנות את דרכיו אם ה, השפלות שהתבטאה בתפילתו

בלי נקודה של , בת התלהבות והתפעלות שאינן אלא פרי בלבול הדעת, אם תשובתנו תשאר חיצונית 35373 

ותשובתנו תהיה פוחתת והולכת עד , ד שנקבל תהיה סייעתא דשמיא לחיצוניות"גם הס, מיתיתרצינות א 35374 

כי אז נזכה בלי ספק , אם רק נתחיל וההתחלה תהיה לפנות אל נקודת האמת שבלבבנו, שתיפסק ותתבטל 35375 

ד "מכתב מאליהו ח)  .ר"ד להרחיב את הניצוץ הפנימי הזה עד שנגיע לתשובה שלמה וקיימת אכי"לס 35376 

 35377 .(42´ עמ

 35378 

 35379 מאמר תקלא

דברים ) אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך´ ושבת עד ה 35380 

 35381 .(´ב´ ל

ותהי שרי  (ד"יבמות ס) ל"ה אמרו ז"ועל שרה אמנו ע, מצאנו שהאבות הקדושים היו עקרים בטבעם 35382 

והרי מהאבות , הולדה וצמחו לה בנס שחסרו לה רחם וכלי, עיקר מיטרין לא היה לה, עקרה אין לה ולד 35383 

אלא ללמד שתכלית הבריאה עומדת לצאת ? ולמה נולדו חסרים, היתה עומדת לצאת תכלית כל הבריאה 35384 

 35385 .לעולם רק בדרך נס

מצאנו שלא היו מיועדות לו שנים כלל , שממנו היה צריך לעמוד מלך המשיח, ה"וכן בדוד המלך ע 35386 

, וכן בבועז אבי זקנו של דוד, נדב לו שבעים שנה משנותיור הת"ובא לעולם רק משום שאדה, ז"בעוה 35387 

 35388 כי באותה לילה מת בועז, אילולא היה ממהר וגומר את ענין הזיווג עם רות מיד לא היה יוצא הענין לפועל

 35389 .(ח"ילקוט רות רמז תר)

של שרק מברכתן , (ילקוט שם) ל"וכן אמרו ז, וכמה פעמים במשך הדורות עמדה גחלתו של דוד להיכבות 35390 

וכן בחורבן בית שני ניצלה , הנשים לא נתקעקעה ביצתו של דוד בימי עתליה ונותר ילד אחד בחיים 35391 

ובזה הצליח שלא , (7ו"גיטין נ) י בקשת רבן יוחנן בן זכאי מאספסיינוס"שושילתא דרבן גמליאל רק ע 35392 



בא ללמדנו שעל  כל זה, הרי שקיום תכלית הבריאה תלוי בנסי נסים, (י שם"רש) תכלה שולטנות בית דוד 35393 

 35394 .מקורה הוא בלמעלה מדרך הטבע ובו תלוי קיומה, פי דרך הטבע אין קיום לרוחניות

מאחר ולא , והיה צריך לעבור אל ער בכורו, י מלכות בית דוד זכה לו יהודה"וכן מצאנו שחלק התיקון שע 35395 

כמה דורות אחרי , (ן שם"רמב) י זיווג יהודה ותמר"הגיע אליו בדרך רחוקה כעין יבום ע, זכה לו ער בחייו 35396 

הגיע אליו , כיון שמחלון לא זכה לו בחייו, כן נתגלגל חלק זה אל אלימלך איש נעמי ועבר אל בכורו מחלון 35397 

 35398 .(´רות ד) כדכתיב אשת מחלון להקים שם המת על נחלתו, י כעין יבום של בועז ורות"ע

אבל התורה , בלי המשךהמת בלי בנים לכאורה חלקו נשאר , חלק הבנים הוא המשך לחלק אביהם 35399 

אף ששייכות , י מצות יבום אפשר שתבוא לעולם נשמה שגם היא המשך לחלק המת"הקדושה גילתה שע 35400 

, מכל מקום גילתה תורה שכל שייכות קלה למטה, הנפטר לבן היבם היא רחוקה יותר משייכות האב לבנו 35401 

המצוה שנעשית מחמתו  כי זכות, אפשר לה לשמש המשך לחלקו של הנפטר, אם היא שייכות פנימית 35402 

 35403 .עומדת לו

וגם בדרך זו אפשר שתהיה זכות , והוא כעין עונש, וענין החליצה הוא שמביישים ליבם הממאן ליבם 35404 

, י בחירה טובה כך יש גילוי על גבי החוטא בעונשו"כי ידוע שכשם שיש גילוי ע, לנפטר והמשך לחלקו 35405 

, ות הגילוי המתגלה בסיבת הנפטר תעמוד לווזכ, שעל כל פנים החלק לא יאבד´ ובכן גזרה חכמתו ית 35406 

 35407 .י שייכות קלושה מאד לבלתי ידח"אפילו ע, ותמציא לו ההשגחה המשך לחלקו

וכן והשיב לב , כדכתיב והתודו את עונם ואת עון אבותם, חלקו הוא תשובה, דורנו דור עקבתא דמשיחא 35408 

עכשיו , אוף לתיקון הכלל ממשאחר שעבר עלינו מה שעבר אין לנו אלא לש, אבות על בנים ולב בנים 35409 

איך לא נחשוב על תיקון , והניח לנו כאן קצת קיבוץ שארית הפליטה, והגיענו לארץ ישראל´ שריחמנו ה 35410 

ולבנין הרוחניות בכל שכבות עם , איך לא נקבל על עצמנו להתמסר במסירות נפש לתשובת הכלל, הכלל 35411 

אלא נשתדל בכל מאמצינו להשיב , רך התורהלעולם לא נשלים עם המצב שחלק ניכר של עמנו סר מד, ´ה 35412 

 35413 .לב בנים אל אבותם

, וכמעט שאין סיכויים להצלחה במשימה נועזה זו, פ דרך הטבע נראה שתקוה זו רחוקה היא מאד"ודאי ע 35414 

, שנצחון התכלית הרוחנית לעולם אינה תלויה בטבע אלא בלמעלה מן הטבע, אבל כבר ביארנו לעיל 35415 

שעשרה נסים שנעשו , ל ברוח חיים"ח ז"וחניות עקשן יצליח וכן פירש הגרל אמר שכלל הוא בר"א ז"הגר 35416 

יש סדק קטן בחומת הטבע שאינו , בבית המקדש באו להראות שמצליחים ברוחניות שלא כדרך הטבע 35417 

 35418 .(133´ ד עמ"מכתב מאליהו ח)  .הסדק הזה הוא הנכונות למסירות נפש, ודרכו הנס נכנס, נראה לעין

 35419 

 35420 מאמר תקלב

דברים ) אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך´ הושבת עד  35421 

 35422 .(´ב´ ל

כשנעבור על הספר שערי תשובה שכולו מדבר מענין התשובה בכל הדברים והענינים שכלל והעמיד בו  35423 

ביותר  וכי מה שייכים כל אלו הדברים והענינים שמונה שם, מתעוררת לנו השאלה, מתחילתו ועד סופו 35424 

מחוייב בכל אלו מצד , ואף צדיק גמור מתחילתו, ובלי תשובה, הלא גם בלי חטא, לענין התשובה מלתורה 35425 

 35426 ?תורה לחוד

איך אפשר לשמור ? ומה זה שייך לתשובה, ג מצוות"כל שער השלישי אינו אלא ספר שמונה שם כל התרי 35427 

ייכים גם לצדיק גמור מבלי שום כל הענינים הנשגבים הכלולים בו ש, השער השני! תורה מבלעדי זאת 35428 

ומה זה , צדיק מעיקרא מחוייב להתעסק בו´ ואפי, שער הראשון רובו ככולו גם מבלי חטא´ ואפי, חטא 35429 

הלא ודאי צריך להיות שכל הספר מתחילתו ? שכלל רבינו יונה כל אלו הענינים ועשה מהם שער התשובה 35430 

 35431 .שייך רק לענין התשובה, ועד סופו

שתשובה אינו כפי שאנו מורגלים להבין תשובה על , יסוד גדול צריך לידע, דברים ונגלה בזה סודן של 35432 

לא כן , ושכל תשובה ותשובה היא ענין לעצמה, ואם עשה חטאים הרבה צריך לעשות תשובות הרבה, חטא 35433 

שמציאותה ומהותה גם מבלי חטא , שתשובה היא מידה ומעלה בפני עצמה, אלא סוד הענין הוא, הדברים 35434 

, דברים נבראו קודם שנברא העולם´ ז, (7ט"נדרים ל) ל"והנה אמרו חז, כל שאר המידות והמעלותכ, ועון 35435 

הרי שמעלת התשובה היא מידה קיימת , ועוד לא נברא כל ענין החטא במציאות, ומנו שם תורה ותשובה 35436 

 35437 .שהלא נבראת עוד קודם שנברא העולם, ואינה תלויה כלל בשום דבר, לעצמה

 35438 

עד , שאין לשער ואין לספר גודל מידת ֵהקיפה, כ"מידה כוללת כ, כ רמה ונישאה"כמעלת התשובה היא  35439 

מידה ומעלה עליונה שממנה מסתעף ויוצא , תורה הרי בודאי היא מידה, שמקפת וכוללת עוד יותר מתורה 35440 

הרי , בכמה מקומות מצינו שתורה מכונה בשם חסד, ג מצות עם כל פרטיהם ודקדוקיהם"כל התרי 35441 



נכללת כל התורה במידת , (´דברים י) שואל מעמך כי אם ליראה´ מה ה, תורה במידת החסדשנכללת כל ה 35442 

 35443 .ונכללת כל התורה במידת האמת, קאי על תורה (´מיכה ז)ב  תתן אמת ליעק, היראה

ע מחייבת שתצא ממנה כל "שכל אחת בפ, משום שכל מידה ומידה הוא כולל גדול, ואין זה סתירה כלל 35444 

, אין אנו יודעים מהלך הדברים של הסתעפות כל התורה והמצות מכל מידה ומידהאם כי , התורה כולה 35445 

הנה , ג מצות"כ שמידת אמת מחייבת כל התרי"שאם קוראים אנו לתורה אמת בע, אבל אמנם כן הוא 35446 

אמנם כשהיא משתרשת , שם היא נקראת אמת, שם אחר, בשורשה ובמקומה יש לה תמונה אחרת 35447 

 35448 .שכל אחת ואחת מחוייבת מצד מידת האמת, ג מצות"צאים ממנה כל התרייו, ומסתעפת לענפים ופרטים

ובהשתרשותה של , יראה, בשורשם ובמקומם השם של המידה הוא חסד, יראה, חסד, וכן בשאר המידות 35449 

תשובה , שם הכולל שבה כלול כל המידות, תורה היא מידה הכוללת, המידה מסתעף מזה כל התורה כולה 35450 

ולא עוד אלא , גם ממנה מסתעפת ומשתרשת כל התורה כולה, ונה כמידת התורהגם היא מידה ומעלה עלי 35451 

 35452 .שמעלתה של תשובה עוד יותר כוללת ויותר מקפת

היותר ´ התורה הקדושה שהיא מידת התקרבות לה, נתבונן נא בדברים ונראה רוממות מידת התשובה 35453 

מצות מגני ומצלי , ד החטאהיא רק ע, שזהו תכלית כל´ שכל סודה וענינה להתקרב לשמו ית, גדולה 35454 

ז "כ, (.א"סוטה כ) תורה מגני ומצלי בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה, בעידנא דעסיק בה 35455 

במצב של ´ חטא הוא חוצץ ומפסיק אפי, לאחר החטא תורה אינה מועילה כלום, אינו רק קודם החטא 35456 

 35457 .כ גדולה כמו בתורה"התקרבות כ

, עצה רק על שוגג, (ב"ש תהלים תש"ילקו) יביא קרבן ויתכפר, תהא עליהשאלו לתורה נפש החוטאת מה  35458 

ומזה צריך להבהל , אין לתורה הקדושה שום עצה איך להזיזו ממקומו, אבל על חטא כל דהו במזיד 35459 

אין , (א"איוב י) שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים´ שתורה הק, ולהשתומם ולראות מה גודל החטא 35460 

ה לא "ואף תורת משרע, שבכל אש שלהבתה אינה יכולה לאכול אף חטא כל דהו, אלה שום הצלה על חט 35461 

 35462 !כ נורא ואיום כוחו של חטא"כ, יכלה למחות גם חטא כל דהו כחטא של משה רבינו

תשובה היא באמת מידה ומעלה לעצמה כשאר , (שם בילקוט) אמר יעשה תשובה ויתכפר, ה"שאלו להקב 35463 

במצב ודרגא של , מגיע לשמי מרומים, כ רם ונישא"לתה וסודה הוא כאלא שגדולת מע, המידות העליונות 35464 

ובמידה זו , עד ששם גם חטא ועון אין חוצץ ומפסיק, כ גדולה"כ´ במצב של התקרבות לה, ה"שאלו להקב 35465 

כ גדול כוחה של "כ, שבמצבה של מידה זו גם חטא נמחה ונכלה לגמרי, מידת התשובה מתכפרים חטאים 35466 

 35467 .ה ומבערת חטאיםמידת תשובה שהיא מכל

אף מעלת , כ בשאר המידות והמעלות"משא, ודוקא מעלה זו של תשובה בכוחה לשרש ולכלות חטא 35468 

ונוראות הענין נוכל להתבונן ממה , אין בכוחה אף להזיז חטא ממקומו, כ רם ונישא"התורה שמקומה הוא כ 35469 

שהיתה , מפרשי התורהואמרו הראשונים , שתבעה מדור המדבר כי עם קשה עורף אתה, שמצינו בתורה 35470 

והראיה שחטאו , התביעה שלא עקרו לגמרי מקרבם לפי רום מדרגתם העליונה מה שנכנס בלבם במצרים 35471 

משמע מזה , הרי שלא תבעום בקבלת התורה שלהם, והוסיפו לחטוא בשלישית ורביעית´ וב´ פעם א 35472 

, התשובה שלהםאלא שהתביעה היתה במידת , שקבלת התורה היתה בכל שלמותה כפי שצריך להיות 35473 

 35474 .שהיה בה גרעון שלא שבו לגמרי מגלולי מצרים

שאפשר להיות תורה בכל השלמות ביחד עם , והוא יסוד דברינו, רואים אנו מזה נוראות ונפלאות הענינים 35475 

ויוצא מזה דבר מבהיל , עדיין נשאר אצלם שמץ של חטא לפי ערכם, שהרי אחרי כל התורה שלהם, החטא 35476 

מה שבמידת , והחטא לא יזוז ממקומו, ח ולגדול ביחד עם החטא ולאחר החטאשאפשר לתורה לצמו, מאד 35477 

במידה זו , ף של מידת התשובה משרשת ומכלה את החטא"האל, התשובה אי אפשר להיות כזה בשום אופן 35478 

 35479 .וזהו מעלתה העליונה של מידת התשובה, אי אפשר להיות בשום אופן לחטא כלל

הלואי , (פתיחתא איכה רבתי) ל"ודרשו חז, ואת תורתי לא שמרותובע אותי עזבו  (ז"ירמיה ט)א  הנבי 35480 

, ותופשי התורה לא ידעוני (´ח´ שם ב) וכן מצינו, שהמאור שבה מחזירן למוטב, אותי עזבו ותורתי שמרו 35481 

לאחר ותורתי שמרו אפשר עוד , שגם בהדרגות הכי עליונות וגבוהות, רואים אנו מזה דבר נורא ומבהיל 35482 

 35483 .והרי זה מבהיל מאד, א ידעונילהיות אותי עזבו ל

אחרי כל מעלתה וגדולתה עדיין אפשר להיות אותי עזבו , שמצד מידת התורה, פ למדים אנו מזה"אבל עכ 35484 

כ "שם הוא מידת התקרבות כ, כ במידת התשובה אי אפשר להיות כזאת בשום אופן"משא, ולא ידעוני 35485 

, שם אין שום דבר חוצץ ומפסיק כלל, דעונימיד יוצא ממנה י, שמיד כשאדם נכנס במידת התשובה, גדולה 35486 

 35487 .גם הוא אינו חוצץ ומפסיק, עד שגם החטא שכבר הראינו כמה גדול כוחו לחצוץ

וכל התורה מסתעפת ויוצאת , שמידת התשובה היא מידה כוללת ומקפת עוד יותר מתורה, מבואר מכל זה 35488 

א "שלאחר החטא א, ז חידוש גדול"ונמצא לפ, ג מצות שבתורה"שהיא מחייבת לכל התרי, ממידת התשובה 35489 

לאחר שחטא מוכרח הוא , תורה היא רק עד החטא, לאדם להסתפק בשמירת תורה ומצות מצד תורה לחוד 35490 

והיינו שכל התורה והמצות צריכים להמשך אצלו ממידת , שרק היא מכלה חטאים, ליכנס במידת התשובה 35491 



ורה והמצות משתנים אצל האדם שכל הת, נמצא שמתשובה צריך לצאת קבלת תורה חדשה, התשובה 35492 

 35493 .בהיכנסו בתשובה

איך שממידת התשובה , שהראה לנו מהלך הדברים, וזהו שהראה לנו רבינו יונה בספרו שערי תשובה 35494 

בעל תשובה מוכרח לשמירת כל התורה והמצות מצד , שזהו יסוד התשובה, נמשכת כל התורה והמצות 35495 

וזהו , שתורה חדשה הוא צריך לקבל, בתשובהכל התורה נעשית אצלו פנים חדשות , מידת התשובה 35496 

הכנעה , אבל בהמשכה מתורת התשובה היא ענין אחר לגמרי! שגילה לנו רבינו יונה אותה התורה עצמה 35497 

 35498 .כ מעיקרי התורה"והכנעה היא ג, היא מעיקרי התשובה

שבעל תשובה מחוייב דוקא במידת , י הראה לנו ההכנעה הצריכה להמשך מתורת התשובה"אבל הר 35499 

הוא באופן וענין אחר , מצות קדושים תהיו מצד מידת התשובה, הכנעה זו המסתעפת מתורת התשובה 35500 

שתשובה היא הילכתא רבתא כשאר , ומה שצריך עוד האדם לידע בענין התשובה, וכן כסדר, לגמרי 35501 

סוד ההלכה , ל לא גרוע מהלכות חמץ"הלכות תשובה הם פסקי הלכות שמקורם בחז, ההלכות שבתורה 35502 

 35503 .ה סובבים כל הלכות תשובה בכל פרטיהם הוא חטאשעלי

, ואם ילמד האדם הלכות חמץ וידע אותם היטב על בוריים, וכמו הלכות חמץ שיסוד הלכותיו הוא חמץ 35504 

אם אחד , כן ממש הוא הענין, ואחר כל זה ילך וישב ללמוד כל היום והחמץ יניח בביתו הלא זה מגוחך 35505 

אמנם אל , כ הולך ללמוד בהתמדה רבה"ואח, עלות רבה ועצומהבהתפ´ ואפי, ילמוד הלכות חרטה בעיון 35506 

 35507 .ולומד הלכות חמץ, והוא כמי שמשאיר חמץ בביתו, הרי זה דברים בטלים, החטא לא נגע כלל

איך , כל משאו ומתנו יהיה רק בענין החטא, סוד התשובה הוא להתעסק עם החטא לעוקרו ולמחותו 35508 

, מה שהוא מזדרז בעשיית מצות, מה שהוא לומד יומם ולילהמה יועיל לו , להחלישו ולכלותו עד תומו 35509 

, אמנם אם הוא תובע את עצמו על ביטול התורה! אם אל החטא לא נגע, ומרבה במעשים טובים וכדומה 35510 

זהו מתאים עם ההלכתא ! ומזה יוצא לו ללמוד בהתמדה זהו תשובה, לומד הלכות חרטה על ביטול תורה 35511 

אבל כל עוד שאף אחרי לומדו את כל שערי , לו עסק עם החטא שעל דרך זה נקרא שיש, של תשובה 35512 

 35513 .על האדם לידע שאין לו עוד שום שייכות לתשובה, תשובה אין יוצא לו להתעסק עם החטא

הלא אבד מנוס מן האדם ותקצר רוחו מה , והנה אם כן הוא הדבר שתשובה הוא להתעסק עם החטא 35514 

כ איך אפשר לעסוק בכל חטא וחטא לעקרו "וא, רות למוהלא יודעים אנו החטאים שלנו שאין ספו, לעשות 35515 

ומי יוכל לומר זכיתי במצות , ומי הוא שיוכל לעמוד, שהלא דוקא באופן זה הוא חובת התשובה, ולשרשו 35516 

הרי יש בזה , שתשובה היא מידה ומעלה בפני עצמה, אכן לפי מה שבארנו למעלה יסוד הענין? התשובה 35517 

לדוגמא אם אחד , על זה העצה שנתנו לנו חכמי המוסר על ענין המידות שהלא יש לנו כבר, תנחומין לאדם 35518 

 35519 .מושחת ומקולקל בענין שנאת הבריות

והרי להתעסק באהבת הבריות לכל אדם ואדם הוא דבר , ונמצא שכל עסקו צריך להיות באהבת הבריות 35520 

יהיה אפילו עם  ,הצעה היעוצה לו שיתעסק בענין אהבת הבריות לאדם אחד, קשה ביותר וכמעט אי אפשר 35521 

, שהרי אינו עוסק בדבר פרטי, ס יגיע למידת אהבת הבריות לכל אדם"ז סוכ"ועי, מי שהוא קרוב ללבו 35522 

ז שבאיזה מקצוע שיתעסק "ופשוט לפ! בכלל המידה של אהבת הבריות, אלא הוא עוסק בדבר כללי 35523 

ויזכה , בכל שלמותהסוף כל סוף יגיע למידת התשובה , פ דרכי התשובה"אם רק ילך בעסוק ע, בתשובה 35524 

 35525  .ט"נזכה ליכנס במידת התשובה ולזכות ליום הכפורים הבעל, לעשות תשובה על כל החטאים שלו

 35526 .(ש"ד´ ב עמ"דעת חכמה ומוסר ח)

 35527 

 35528 מאמר תקלג

דברים ) אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך´ ושבת עד ה 35529 

 35530 .(´ב´ ל

ל אילולא "חז´ ופי, אור לי´ כי אשב בחושך ה, תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי אל (´מיכה ז)ב  כתי 35531 

ואף לגבי , (ח"ילקוט תהלים רמז תרכ) אור לי´ ואילולא שישבתי בחושך לא היה ה, נפלתי לא קמתי 35532 

אור ´ ואלמלא ישבתי בחושך לא היה ה, אלמלא נפלתי לא קמתי, מלחמת האדם עם יצרו נאמרו הדברים 35533 

ומתוך החושך מבחין הוא באור , לה והישיבה בחושך הם המביאים את האדם לראות את האמתשהנפי, לי 35534 

 35535 .ביתר שאת

בשעה , כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות, ל בגדיו לשון בוגדיו"חז´ כתיב וירח את ריח בגדיו ופי 35536 

ס ומה שאתה אמרו לו ליוסף היכנ, אמרו יכנס מבני ישראל תחילה, שביקשו שונאים להיכנס להר הבית 35537 

אלא היכנס , אמרו לו אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו, נכנס והוציא מנורה של זהב, מוציא שלך הוא 35538 

אלא , אמר לא דיי שהכעסתי את בוראי פעם אחת, ולא קביל עליו, פעם שניה ומה שאתה מוציא שלך הוא 35539 

והיה מצווח ואומר אוי , בווהיו מנסרים , מה עשו לו נתנו אותו בחמור של חרשים, שאכעיסנו פעם שניה 35540 

 35541 .(ב"ה כ"ר פס"בר) לי שהכעסתי לבוראי



, החושך ואפילה שהיה שרוי בו היה איום ונורא, הנה נפילתו מתחילה היתה גדולה ועמוקה לאין שיעור 35542 

היה יוסף משיתא מוכן לעשות זאת , ובזמן שאף השונאים מחריבי המקדש לא העיזו להיכנס תחילה 35543 

שאין דרכו של , אף כשהוציא המנורה לא הרגיש הוא מה שהרגישו השונאיםו, והסכים להיכנס תחילה 35544 

י "וע, לפתע ראה לאיזה תהום התדרדר, ואז שם על לבו והרגיש את עוצם שפלותו, הדיוט להשתמש בזו 35545 

לא הסכים , ואף כשעינוהו ביסורים נוראים, ואמר די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת´ כן האיר לו ה 35546 

 35547 .להיכנס

אלא צווח אוי לי שהכעסתי את , אלא שבעצם היסורים נוראים הללו לא צווח מחמת יסורין ולא עוד 35548 

מחושך נורא עד לאור גדול , ברגע קט נתעלה מתהום תחתיות עד לדרגת עליונות של מסירות נפש, בוראי 35549 

שנפל וודאי שאילולא , אור לי´ ונתקיים בו הכתוב כי נפלת קמתי כי אשב בחושך ה, אור לי´ של והיה ה 35550 

י כן "ע, ורק כשראה את התהום שהוא בתוכו, כ"לא היה זוכה לאור גדול שהגיע אליו אח, כ"בתחילה כ 35551 

 35552 .ע וחבריו"כר´ אזר עוז והתעלה למדרגת קדוש ה

והיה רכוב , יוסי בן יועזר איש צרידה´ שהיה בן אחותו של ר, עוד הובא במדרש שם ביקום איש צרורות 35553 

ל חמי סוסא דארכיב לי מרי וחמי "א, יוסי בן יועזר להתלות´ דודו ר על סוסו בשבת בשעה שהוליכו את 35554 

ואתה עמלת בתורה כל ימיך וסופך תהא , ראה שהלכתי בתאות לבי וכך עלתה לי) ,סוסך דארכבה רבך 35555 

ל "א? ל יקום וכי עשה אדם רצונו יותר ממך"א, ו לעושי רצונו"ק, יוסי אם למכעיסיו כך´ ל ר"א, (נתלה 35556 

, ד"מיתות בי´ הלך וקיים בעצמו ד, נכנס בו הדבר כארס של עכנאי, ו למכעיסיו"ונו קאם כך לעושי רצ 35557 

ע "אמר בשעה קלה קדמני זה לג, נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה וראה מטתו של יקום פרחה באויר 35558 

 35559 .כ"ע

 35560 ,שבשעה שמוליכים את דודו להריגה, יקום איש צרורות הגיע להשחתה גדולה עד מאד, הן הן הדברים

, ובמקום להראות השתתפות בצערו, יוסי מוסר את נפשו´ ועל חינם ר, רצה להוכיח לו שהוא יקום צודק 35561 

י בן "ונכנסו בו דבריו של ר, נבקע לפניו האור הגדול, אך מתוך שירד לשפלות תהומית זו, עוד התקלס בו 35562 

 35563 .ע"י לג"ושב בתשובה שלמה עד שקדם את ר, יועזר כארס של עכנאי

יומא ) אלהיך´ שובה ישראל עד ה´ שנא, ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד"מאמר חזויש לבאר בזה  35564 

שלום שלום ´ שנא, וכן אמרו במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, (.ו"פ 35565 

י הנפילה "והוא משום שע, (7ד"ברכות ל)ב  לרחוק והדר לקרו, (ו"ישעיה נ)ב  לרחוק ולקרו´ אמר ה 35566 

ויש , ´י הישיבה בחושך ישנה האפשרות להתנער ממנו ולראות את האור הגדול אור ה"וע, ת התקומהנוצר 35567 

 35568 .אלהיך´ י כן אתה יכול להתרומם ולהגיע עד ה"שע, לומר שזה שאמר הנביא כי כשלת בעונך

ומלבד שאינו מרגיש את , כי המפריע העיקרי להתעלות האדם הוא ההתרגלות במצבו, ובטעם הדבר נראה 35569 

ישעיה )ב  וככתו, י ההרגל"הוא גם מאבד את התרגשות הלב ע, כרח הגמור להתעלות מעלה מעלההה 35570 

ותהי יראתם אותי מצות אנשים , בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, יען כי נגש העם הזה (ט"כ 35571 

כל אשר הם עושים הוא מן , כיון שהם במצב של מצות אנשים מלומדה הרי לבם רחק ממני, מלומדה 35572 

ההתלהבות , ואף יראתם אותי היא מין יראה חיצונית שאין לה ולא כלום עם מעמקי הלב, ה ולחוץהשפ 35573 

 35574 .והרגש נעלמו ואינם

ו מוציאה את "ורק זעזוע של נפילה קשה ח, ואין בו הכוח והרצון להתעלות, וכיון שכן נשאר האדם במצבו 35575 

אז , ם את התהום שבו הוא נמצאוכשראה פתאו, ומעוררת אצלו התרגשות הלב, האדם משלוותו והרגליו 35576 

ולהגיע במקום שאין צדיקים גמורים יכולים , אלהיך´ הרגיש שיש בכוחו להתעלות מעלה מעלה עד ה 35577 

א הכתוב כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם "ויתכן לבאר בזה מש, לעמוד שם 35578 

בשעה שהכל נעשה ישן , נושנתם בארץשמה שמביא לידי השחתה הוא ו, פירוש הכתוב, (´דברים ד) פסל 35579 

 35580 .(ן שם"רמב) י כן והשחתם"וע, וחדל מלעשות רושם בלב, נושן

י הבטלה "ימי ירידה גדולה ע, ימי חושך ואפילה, לאחר ימי בין הזמנים´ עכשיו שזכינו לחזור לישיבה הק 35581 

היינו , בתי ליויאמר עלינו אל תשמחי אוי, יש לנו להתחזק ביתר עוז בלימוד התורה, של ימים הללו 35582 

מתוך התבוננות בתהום , אור לי´ כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה, ר שהוא אויבו של האדם"היצה 35583 

י החושך הנורא יבקע האור הגדול "וע, הרי זה מביא לידי קימה, הפעורה לרגלינו בבין הזמנים זמן הנפילה 35584 

כי נר , הקדושה´ ור אל הגמובלהט קודש וברגשות מחודשים נחז, אור לי´ כי אשב בחושך ה, ´אור ה 35585 

 35586 .(ז"ל´ ב מא"שיחות מוסר ח)  .מצוה ותורה אור

 35587 

 35588 מאמר תקלד

 35589 .(´ד´ דברים ל) אלהיך ומשם יקחך´ אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה



אבל עדיין תופס בקצה השמים בנקודה , ויהיה נדח מהתורה, ו"ז ח"אם ישקע אדם כולו בתאוות עוה´ אפי 35590 

לב )  .´ויקרבך אליו ית, אלהיך´ גם משם יקבצך ה, צוץ רוחני קטן בקצה הרוחניותני´ אפי, איזו שהיא 35591 

 35592 .(ו"אליהו רס

 35593 

 35594 מאמר תקלה

דברים ) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך´ אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה´ ומל ה 35595 

 35596 .(´ו´ ל

ויש לעורר , ר קודם החטא"שיהיה אז ביטול היצר כמו באדה, ן שזה קאי על לעתיד לבוא"כתב הרמב 35597 

איוב )א  מי יתן טהור מטמ? ל הלא יהיה ביטול היצר לגמרי"ולע, ר היה עדיין מקום לחטא"שהרי באדה 35598 

ל "וזהו מה שמבאר רמח, תולדת האור הוא אך ורק מהחושך, ז"ב מעוה"עוה, (ט"י´ ר פ"במ) ל"אחז, (ד"י 35599 

אבות ) ל"ומה שאחז, מיד במלחמה פנים ואחורוהאדם עומד ת, י שכל עניני העולם הם נסיונות לאדם"במס 35600 

אין כוונתם שענין לעתיד לבוא הוא רק גמול בעתיד , התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין (ד"פ 35601 

 35602 .ז עצמו"אלא שהעתיד לבוא נוצר ומתהוה מעוה, ז"כשיכלה העוה

היצר נעשה לו , האדם חושב שבמלאו רצון היצר, סוד האהבה בין הנפש והגוף הוא רק בשבירת היצר 35603 

א לחוש זאת בעצמו "ויכול כאו, כי סוד אהבת היצר לאדם הוא דוקא שבירתו, והוא טעות גמור, אוהב 35604 

השונא הגדול שיש לך , כשהאדם שומע לעצת היצר הוא מגדל לו אויב נורא, בשבירת היצר הכי קלה´ אפי 35605 

רצונו יותר ישנאהו משנה  וכל מה שימלא, (ה"ה פ"ל ש"חוה) הנמסך בכוחות נפשך, בעולם הוא יצרך 35606 

 35607 .(.ז"ב ט"ב) נוטל רשות ונוטל נשמה, עד שהוא יורד ומסית עולה ומשטין, שנאה

שאצל אדם , כ הרי בחינות חלוקות הן"ואעפ, ר קודם החטא"שאמנם יהיה כמו אדה, כמו כן נוכל לומר 35608 

מעט מן האור , ךאמנם גם אור יש בו הסגולה שדוחה לחוש, הראשון היה ביטול היצר מחמת אור וחכמה 35609 

 35610 ל"גם במתן תורה אמרו חז, ז"אבל אוהב לא יעשה עי, גם באור היצר מתבטל, דוחה הרבה מן החושך

 35611 .אבל אוהב לא נעשה להם, רקיעים ובטל יצרם´ שנפתחו להם כל הז, פסקה זוהמתן (.ו"שבת קמ)

, חטא ונענש אבל הוא, ל"ש הרמח"י אור לבד כמ"ר קודם החטא היה יכול להשלים עצמו רק ע"אדה 35612 

ל הוא "דהע, מזה הרויח עוד שמשם נתהוה כל העתיד לבוא, ודוקא מתגבורת הרע הגדול שהוא העונש 35613 

דכשביטול , וזהו אך ורק תולדת החושך, ר נעשה לו אוהב"מצב שהיצה! ביטול היצר והתהפכותו לטוב 35614 

ויתיצבו , רת היצרשהאהבה נולדת דוקא משבי, ר קודם החטא"הוא יותר מאשר אדה, הרע בא מצד החושך 35615 

כ "אמר רבא אעפ, ה עליהם את ההר כגיגית"אבדימי בר חמא מלמד שכפה הקב´ בתחתית ההר אמר ר 35616 

 35617 .(ח"שבת פ) קיימו מה שקיבלו כבר, קיימו וקיבלו היהודים, הדר קבלוה בימי אחשורוש

, הגדולאבל כל זה היה מחמת האור , בקבלת התורה נפתחו להם כל הרקיעים והיה אצלם ביטול היצר 35618 

ודוקא באחשורוש בחושך , ובאמת הרי סרו מהר, ומביטול היצר מחמת האור הגדול אין היצר נעשה אוהב 35619 

ח "גדולה הסרת טבעת יותר ממ, דוקא במצב כזה היצר נעשה אוהב, בצרות ופורעניות הגדולות, הגדול 35620 

יימו וקיבלו שבימי ואחר ק, והסרת טבעת זה חושך, ח נביאים זה אור וחכמה"מ, (.ד"מגילה י) נביאים 35621 

למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך , ונשארה הקבלה לעולם, אחשורוש לא אירע סרו מהר 35622 

משום דאהבה , י שלא תנסהו ולא תהרהר אחריו"ש רש"כמ, מזה יגיעו אל האהבה, התשמור מצותיו 35623 

 35624 .(ח"א כ"דעת חכמה ומוסר ח)  .יוצאת דוקא ממדבר מצרות ועינויים

 35625 

 35626 מאמר תקלו

דברים ) אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך´ אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה´ ה ומל 35627 

 35628 .(´ו´ ל

כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות , ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר, ל"ן ז"כתב הרמב 35629 

לא יתאוה , טבעאבל לימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם , וכל זמן התורה כן, כרצונו צדיק או רשע 35630 

וישוב האדם בזמן ההוא לאשר , והיא המילה הנזכרת כאן, להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל 35631 

ולא , שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה ברצונו דבר והיפוכו, ר"היה קודם חטאו של אדה 35632 

 35633 .ותי למקטנם ועד גדולםכי כולם ידעו א, ´ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה

! שיטה נוראה ומקפת! הלא זוהי שיטה כזאת, הנה זה בכלל דבר מבהיל מאד, וטרם ננתח את כל הענין 35634 

מעתה האם יש לעולם , שיטות הבונים עליהם מהלכי חיים רבים, הלא נמצאים בעולם הרבה שיטות שונות 35635 

כורעים ומזדעזעים כל כולם מצד שמיעת הלא היו , לו ידעו העולם משיטה כזאת? איזו ידיעה משיטה כזאת 35636 

כי מלבד הכלל ישראל אי אפשר להשיג אף השערה בשיטה , והאמת אמנם הוא ודאי! עצם שיטה כזאת 35637 

 35638 !הלא צריכים היו כל העולם לרוץ ולנהור רק לשמוע מן שיטה חדישה ומוזרה כזו! נפלאה כזאת



כי ! ר קודם החטא בלי כל לימודים"ל אדהעד מצב ש, עד התכלית´ כי יתכן להיות ידיעת תורה וידיעת ה 35639 

, כי אף לקטנים לא יצטרכו ללמדם, עד כדי כך פשוטים הם הדברים! כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם 35640 

ואולם לתינוק עדיין אתה צריך , כציור שלא צריכים ללמד לתינוק בתחילתו ענין האכילה כי בטבעו זה 35641 

, לעתיד לא נצרך ללמדו כלום וכלום´ אבל בידיעת ה, כדומהללמדו את המעשה איך לאחוז בידו את הכף ו 35642 

 35643 !עד כדי כך פשוטים הם הדברים

מבינים עוד ודאי כי יסוד זה אינו דוקא , ש"ית´ וכששומעים סוד גדול כזה בידיעת ה, הנה זה גילוי ודאי 35644 

א סוד הדבר אל, לא כן הוא הענין, שאזי תשפך חכמה מן השמים וממילא ידעו כולם, לעתיד בימות המשיח 35645 

ממש כציור של ידיעת אלף בית ועוד יותר , כ פשוטים בתכלית"כי אמנם עצם עצמות הדברים הינם כ, הוא 35646 

מבינים , וכיון שכן הוא סוד הדברים, ושעל כן קטנים ודאי ידעו הכל ולא יצטרכו ללמוד אותם, פשוט 35647 

 35648 .היטב כי גם כהיום הוא אותו דבר ממש

כי מה שלא , כי כל זה הוא באמת סוד עצמה של הבריאה! פשוט ובטבעת משיגים באופן "כל ידיעות השי 35649 

וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה , ל"ן ז"הלא אלה הם דברי הרמב, כ"היה בעצם הבריאה לא יהיה אח 35650 

מה זה , כ הלא שאול נשאל ודאי"וא, הנה זה רק ענין של השבה ולא התחדשות, ר"קודם חטאו של אדה 35651 

, בהכרח הוא כי עצם הלימוד אינו כפי הבנתנו הפשוטה? צריכים אנו ללימוד ס"איפוא אשר אנחנו סוכ 35652 

 35653 .יסוד הלימוד הנהו כל כולו אופן אחר לגמרי

הנה כי זה , ר קודם החטא"ל כי בימות המשיח יהיו הדברים כמו אדה"ן ז"לפי דברי הרמב, ונחזור לעניננו 35654 

ר "זאת אומרת כי ידיעותיו של אדה, גדלםמצב של כולם יודעים אותי למקטנם עד , ר"היה מצבו של אדה 35655 

ללא כל , ידיעות פשוטים בתכלית, ידיעות של תינוקות קטנים, היו לו בבחינת ידיעות של תינוקות 35656 

המכשול , ר כשול נכשל"איך זה אמנם אדה, כ נצבת לנו באמת שאלה גדולה מאד"א, חשבונות וחקירות 35657 

 35658 !הלא זה ממש ענין ללא כל הבנה? יודעיםמעתה איך זה טעה בדבר שתינוקות , הלא הינו טעות

כי השונא הגדול שיש לך בעולמך הוא , בן אדם יש לך לדעת, כותב (ה"בשער יחוד המעשה פ) ל"החוה 35659 

ומן החזק שבשלוחיו אשר יורה אותך וילחם אותך בהם , יצרך הנמסך בכוחות נפשך והמעורב במזג רוחך 35660 

ואם תהיה נזהר ממנו ותזמין לו , בש מה שנתברר לךשישתדל לספק עליך אמיתותך ולש, במצפון עניניך 35661 

ואם תשליך עניניך אליו , ת"ותסלק חציו מעליך תנצל ותמלט ממנו בעזהי, שלוחי שכלך להילחם אתו בהם 35662 

 35663 .לא ירף ממך עד שיאבדך בשני העולמים, ותמשך אחר רצונו

ש "כמ, בעמדך כנגדו ולא יעמוד לפניך, על כן אל תטרידך מלחמת זולתו ממלחמתו וקרב בלתי קרבו 35664 

ואל יפחידך ענינו ואם רבו , על כן אל יבהילך דברו ואם עצמו חייליו, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו 35665 

וכמה היא קרובה מפלתו ואבודו מהר , ומגמת חפצו להעמיד הכזב, כי עיקר כוונתו לאמת השקר, עוזריו 35666 

מצא בה איש מסכן חכם ומלט את העיר ו, (´קהלת ט) וכמו שספר עליו החכם באמרו, אם תרגיש לחולשתו 35667 

 35668 .כאשר המעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, כי המעט מן האמת ינצח הרבה מן השקר, בחכמתו

ואם ככה הוא הלא , ועד כמה במהרה אפשר לאבדו, ל כלאחר יד את כל חולשתו של היצר"מראה החוה 35669 

פשוטים עד כי למקטנם ועד גדולם כ "אחרי שהדברים כ? ר"איך זה נפל אדה, השאלה עוד יותר גדולה 35670 

וגם ? מעתה איפה כאן המקום למכשולים ונפילות, וחולשתו של היצר אמנם חלש באופן פלאי, יודעים זה 35671 

וכותב אל תטרידך מלחמת , ל הפלגה גדולה מענין המלחמה נגד היצר"הנה עושה החוה, אדרבה עוד בהיפך 35672 

, רחוק ממך מן החרב עם מי שלא יפרד ממך והחרב עם מי שהוא, זולתו ממלחמתו וקרב בלתי קרבו 35673 

 35674 !מלחמת היצר וחייליו, שבתם מן המלחמה הקטנה התעתדו למלחמה הגדולה

עד שגם , סוד הדבר הוא כי כל הדברים הם באמת פשוטים בתכלית, רואים מכל הלין יסוד גדול מאד 35675 

י מלחמה אמנם "ע, במלחמהכי כל זה אינו אלא דוקא , אולם עוד סוד בדבר, קטנים יכולים הם לדעת אותם 35676 

יכול להיכשל ולנפול בדברים , ר"אבל בלתי מלחמה גם האדם הכי גדול גם אדה, הדברים פשוטים בתכלית 35677 

, ואגב כשרואים ובאים לידי מסקנת יסוד זה, בדברים אשר גם קטנים יודעים אותם, הכי קטנים ופשוטים 35678 

מעתה למה לנו עבודת , כ פשוטים"ים הם כהרי נתברר לנו כי הדבר, כבר מתברר לנו תכלית כל הבריאה 35679 

כל המכוון הוא ! שכל ענין המלחמה אינו אלא רק למען דרוש וקבל שכר, הרי רואים בהיר? כל המלחמה 35680 

 35681 !רק המלחמה

בלעם חכם שבחכמים לא יכול לעמוד , אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה (´ג י"ר צ"בר) ל"אמרו חז 35682 

הנה אתון מעמיד את , ויאמר לא? ההסכן הסכנתי לעשות לך כה (ב"מדבר כב) ד"הה, בתוכחתה של אתונו 35683 

איך נכשל חכם שבחכמים בידיעה של ? איך אמנם אפשר להיות דבר כזה, ואמנם ניצבת לנו שאלה! בלעם 35684 

יכול אף חכם שבחכמים להיכשל בדבר , שבמצב של בלתי מלחמה! סוד גדול כזה אנו רואים בדבר? אתון 35685 

 35686 !פשוט ובהירשלפני האתון הוא 

ונגד ידיעה זאת בלבד , אלא רק ידיעה שיש מציאות של רע בעולם, ר הלא עדיין לא היה לפניו הרע"אדה 35687 

וכשהחסיר , שלא יהיה לרע כל מציאות כלל, היה מן הצורך לפניו לפחד פחדים גדולים ולבטלו בתכלית 35688 



הנה , אני ארבה ולא אסור כשהיה אצלו ענין ביטול הרע בבחינת, חוט השערה של מלחמה לפי כוחותיו 35689 

 35690 !סוד גדול כזה הוא ענין עמידה במלחמה, ר בדבר פשוט כזה אשר גם קטנים יודעים זה"נכשל אדה

´ ש ג"שיה) הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה 35691 

צריכים לדעת סוד הדבר כי האלף , ומעולם לא עמדתי על הענין כה פשוט, י מלחמתה של תורה"וברש, (´ז 35692 

אם עומדים מזוין מול פני , אם עומדים הכן לקרב, והכל תלוי בזה! בית של התורה הנה זה תיכף מלחמה 35693 

ואם , ובאותה מידה הוא נכנס בתורה ונצחונו אז בטוח לו, הוא הנקרא כי איש מלחמה הוא, המערכה 35694 

ידוע ידע כי לא בא ולא נגע אף להאלף בית של , רחלילה פחדן הוא עם קרבת פני המערכה והוא נסוג אחו 35695 

ר ברא לו "ה יצה"ברא הקב! שום דבר לא יעזור לו! והאיש הזה ודאי יהיה מנוצח ויפול בקרב, תורה 35696 

 35697 !הנה זאת מלחמה? ומה זאת תורה, (.ז"ב ט"ב) תורה תבלין

רות היו לי חוקיך דרש רבא מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמי (.ה"סוטה ל) ל"אמרו חז 35698 

אתה קורא אותן , התעיף עיניך בו ואיננו (ג"משלי כ) ה דברי תורה שכתוב בהן"אמר לו הקב, בבית מגורי 35699 

דכתיב ולבני קהת לא נתן ואיהו , הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו, זמירות 35700 

צריך להיות מרירות היו , במלחמה בעמלותעד כדי כך הוא הסוד שכל החיים הוא דוקא , אתייא בעגלתא 35701 

 35702 .(דעת תורה)  .אין טעם למצוות גזירת המלך הן, לי חוקיך

 35703 

 35704 מאמר תקלז

 35705 .(´ח´ דברים ל) ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום´ ואתה תשוב ושמעת בקול ה

לא התשובה א, י תשובה הוא החידוש"לא המחילה שע, מצוה למעלה מן הטבע אנו מוצאים בענין התשובה 35706 

הלא , כיון שחטא וירד ממדרגתו איך אפשר לו לעלות, כי האפשרות של תשובה אין השכל מחייב, עצמה 35707 

כשם שקשה לשוב מדרכו למי ? ואיך אפשר לו לעקור אותה מלבו, קנה בנפשו נטיה ואהבה להעבירה 35708 

כן קשה , המותרואין אדם מתחרט אלא על דבר האסור ולא על דבר , שעבר ושנה כיון שנעשה לו כהיתר 35709 

 35710 .כי עבירה גוררת עבירה, גם כשלא שנה בעבירה לשוב מאותה קירבה שנתקרב לחטא

אמנם לגמרי עוד לא , חפצו ומגמתו הוא להוסיף לעשות עבירות כאלו, כיון שחטא אדם נעשה בעל עבירה 35711 

ר אבל לאפשרות של חטא כב, למדרגה של מניעת התשובה עוד לא הגיע עד הפעם השניה, הותרה לו 35712 

ואיך , מה שלא היה אצלו קודם שחטא, גם היא נהייתה קנין בנפש, וגם זו מדרגה של ירידה היא, הגיע 35713 

 35714 ?אפשר לו לעקור זאת מלבו

כי אחר שבא , כיון שהעונש הוא הקטנת דרך הבחירה של החוטא, מלבד זה קשה היא התשובה מצד העונש 35715 

אי אפשר לו ללמוד בדעה צלולה , ודם החטאלידי חטא אי אפשר לו לעלות באותו דרך הבחירה שהיה לו ק 35716 

, י טרדה ודאגה"ע, י הגשמה והקטנה"דרך של בחירה ע, דרך אחרת לפניו עתה, כמו שלמד קודם שחטא 35717 

חיים של ארבעים קללות משנים את דרך , והנה כפי גודל היגיעה והטרדה כן תקטן העבודה והעליה 35718 

איך אפשר לדרוש ? איך אפשר לחזור בתשובה ואחר עונש כזה, מקטינים את אפשרות העליה, הבחירה 35719 

 35720 ?וממי שניטל ממנו יחד עם זה גם הכוח של גדלות, גדלות ממי שנתקטן מעצמו

הלא כמה , מה מוסיפה התשובה לאדם שיכופר החטא על ידה, מלבד זה קשה להבין את היתרון של תשובה 35721 

ה שאפשר להכיר בגדלות השם ומ, שאפשר לאדם להמנע מלחטוא בעתיד צריך הוא להמנע גם בלי תשובה 35722 

ובכן , ראוי להכיר גם מצד חיובו התמידי בלעדי החטא, אשר מזה באה החרטה על החטא, וגדלות האדם 35723 

כוכבי ) ל"ב ז"שאלה זו כבר שואל הגרי? באיזו זכות תבוא לו המחילה, מה מוסיף האדם בתשובה שלו 35724 

 35725 .(אור

דברים אלה שקלים להבין קודם , של גדלות הןכי לאחר החטא גם החרטה והעזיבה ענינים , ונראה לומר 35726 

ואחר , כי אחר שנתקטן האדם אי אפשר לו לפעול גדולות, קשים המה להוציא לפועל אחר החטא, החטא 35727 

בשביל זה לא עמדה , אי אפשר לו לברוא אותם מעצמו, שנלקחו ממנו אופני החיים המכשירים ומסייעים 35728 

אלא , כי תשובה הלא נבראה קודם בריאת העולם, מזה לא מפני שלא ידעה, החכמה על העצה של תשובה 35729 

 35730 .שהחכמה לא הבינה את אפשרות האדם לזה

רק השם , ר שהבורא העיד עליו חכמתו מרובה משל מלאכי מעלה לא עמד על ענין התשובה"גם אדה 35731 

אפשר לו גם בקטנותו להיות , אדם זה שנברא בצלם, החוקר לב הוא אומר כי יש אפשרות באדם גם לזה 35732 

מחיי גיהנם בכוחו לעשות חיי גן , גם כשרבו המפריעים אפשר לו להתגבר עליהם כאילו לא היו כלל, ולגד 35733 

 35734 .עדן ולעלות למדרגה של קודם החטא

רחמים של ´ ה´ ה, כמו שיש במידותיו של מקום שתי מידות, כוח זה של תשובה דוגמא של מעלה הוא 35735 

יש בו אותה האפשרות , ´חיוב להתדמות אליו יתכן באדם שיש עליו , קודם החטא ורחמים של אחר החטא 35736 

ומידה השניה של מקום גדולה , ודרך עליה של אחר החטא, דרך עליה של קודם החטא, של שתי דרכים 35737 

 35738 .מתחילה המידה השניה, שבמקום שכלה המידה הראשונה כשאדם חוטא, הרבה מהמידה הראשונה



, שכל דרך נצח מיוחד הוא, שלוש עשרה דרכים, אין כל פלא בשלוש עשרה מידות´ אכן בנוגע לבורא ית 35739 

גם עליו נאמר כי , גם משה רבינו שהבין את השלוש עשרה מידות במובנן האמיתי, לא תושג´ כי מהותו ית 35740 

ובכן אין כל פלא אם המידות , ג מידות נאמר וראית את אחורי אבל פני לא יראו"על י, לא יראני האדם וחי 35741 

 35742 .על נצח הקודם היא וכל מידה תוספת נצח, נצחיות הן

שכן , זאת אומרת שיש אפשרות כזו אצלו, אם הוא מצווה ללכת בדרכיו של מקום, הפלא הוא בנוגע לאדם 35743 

כי גם ענין התשובה הוא אחת , בצלם אלהים הוא נברא וביכולתו להמציא דרך עליה גם שלא כדרך הטבע 35744 

זהו החידוש שגילה , אי אפשרלהמציא אפשרות במקום ש, להמציא גדלות מתוך קטנות, ממידות אלו 35745 

לכן אמרה חטאים , על חידוש זה לא עמדה החכמה, כי אדם ברוב גדלותו אפשר לו לעשות תשובה, ה"הקב 35746 

 35747 .כי אפשרית לו גם עליה כתשובה, ורק יוצר האדם הוא לבדו רואה את גדלותו, תרדוף רעה

מרוב התמרמרות על מה , חטאי חרטה על ה"ע? ובאיזה אופן מגיע האדם לידי עליה לא כדרך הטבע זו 35748 

כי אי אפשר לו , לעלות בדרך עליה אחרת, הוא בא לידי הסכמה וקבלה לשנות את דרכו בעתיד, שעשה 35749 

דאי הדר בתשובה , א"מאי טעמא תליא כרעיה דה (7ט"מנחות כ) ש"כמ, י דרך העליה הקודמת"לעלות ע 35750 

י דהבא ליטהר בעי סיוע מפני "רשופי, לא מסתייעא מילתא, וליעייל באותה דרך שיצא, מעיילי ליה 35751 

 35752 .סיוע פתח יתירה´ הילכך עבדי לי, ר"יצה

אלא שאפשרות יש באדם , דבר שהוא למעלה מן הטבע, דבר חמור מאד, ובכן אין התשובה דבר קל 35753 

התאמצות שאין , כי להתאמצות יתרה הוא זקוק, אבל חיזוק אחר חיזוק נחוץ לזה, לעשות גם דבר כזה 35754 

כלומר אני אחר , כי שינוי השם הוא דרך התשובה, (´תשובה פרק ב) ם"ש הרמב"מכ, החוטא מוכשר לזה 35755 

אלא . ם כי שינוי השם נחוץ לתשובה"מנין למד הרמב, אשר יפלא, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים 35756 

ובעל , שיהיה ניתן להאמר שהאיש שחטא עבר ובטל מן העולם, שענין התשובה לא יתכן אלא באופן זה 35757 

 35758 .ש אחר הואהתשובה אי

אבל ההפרדה היא , שאפשר להפריד עוד בין העבירה לאיש העושה אותה, גדר התשובה בכל העבירות 35759 

וכמה גדולים המה , אלא שנפרד ממנה ונהיה לאיש אחר, שאינו עתה האיש שעשה העבירה, שינוי השם 35760 

סמיכה זו שלא זכו , (ז"ז י"ע) לא דיין לבעלי תשובה שמוחלין להם אלא שקוראין אותן רבי, ל"דברי חז 35761 

כי למדרגה גבוהה משל , אלעזר בן דורדיא מן השמים´ זכה לה ר, ס"לה הרבה מהאמוראים חכמי הש 35762 

 35763 .(תורת אברהם)  .צדיקים גמורים הגיע בחרטה ועזיבה של תשובה

 35764 

 35765 מאמר תקלח

לשוש ´ אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה כי ישוב ה´ והותירך ה 35766 

 35767 .(´ט´ דברים ל) עליך לטוב כאשר שש על אבותיך

, ה מתרחק מן האדם כנעלב"כיון שהאדם חוטא הקב, ההסבר הוא? ישוב´ מה שייך לומר שה, ´כי ישוב ה 35768 

ש יכולה בשום פנים "אין הארת פניו ית, קלני מראשי קלני מזרועי, הוא נאלץ כביכול להסתיר פניו ביגון 35769 

בו , אבל בו ברגע שהאדם מתנער מקלקוליו, דם ובשפלותו לו צרובצרת הא, לחול על המקלקל החוטא 35770 

הקרע , שש ורץ ומקדם את פני השב באהבה ובחיבה יתירה, ברגע מתעוררת אצלו כביכול השמחה הרבתי 35771 

 35772 .מתאחה ודבקות מתחדשת

ש וכל הפמליא של "הוא ית, ה בכבודו ובעצמו ישוש נגדך"ההבטחה שהקב, והכי מילתא זוטרתי היא 35773 

, ובכל העולמות מתהדהד כרוז של שמחה ועליזות, ים לקראת האדם המתרומם בהרהורי תשובהמעלה שש 35774 

שפעות של חן והארה נמשכים מהעולמות , פלוני בן פלוני הוא חוזר בתשובה וחוזר למקור החיים הנצחיים 35775 

ות ואף בהרהור תשובה בלבד מתבקעים מעיינ, י אמירתו חטאתי אני רוצה לשוב"ע, העליונים על האדם 35776 

 35777 .(´ו´ תשובה ז´ ם ה"רמב) ´להזדכך ולהתעלות ולהיות אהוב וידיד ונחמד לפני ה, האור המסייעים לו לשב

ה אין אני יכול להסתכל "אמר הקב, ש"ף מרי"מאי טעמא מהדר אפיה דקו, (ד"שבת ק) ´וכדאמרינן בגמ 35778 

, ל"ו כתר כמותי עכה אם חוזר בו אני קושר ל"אמר הקב, ש"ף לגבי רי"ומאי מהדריה תגיה דקו, ברשע 35779 

ה בכבודו "עד כמה שאנו מתרשלים ומתרפים מלקבל את שפעת הטוב והאצילות שהקב, מופלא הוא הענין 35780 

, כביכול מחזיק בידו עטרות תפארת והוד לשימם על ראשנו, משתוקק ומצפה להגיש אלינו בחן ובחסד 35781 

 35782 .ואנו קשי עורף אין אנו מפנים פנינו אליו

השמנו לב לכך מי הוא הרוצה ? ן ולהבין קצת מי הוא השואף לכבדנו ולעטרנוכ נקשיח לב לעיי"למה זה כ 35783 

כאב רחמן וחביב המחבק את בניו בתשוקות וכיסופים ? מי הוא הרוצה לצאת במחול אתנו? בקרבתנו אליו 35784 

אך בהרהור רציני ? ואיך נוכל להגיע עדיו, ה בכבודו ובעצמו רוצה לשוש עלינו"הלא הקב? אין סופיים 35785 

 35786 .נוכל להמשיך עלינו אורות גדולים מאור בראשית, בגנזי אורותינו הצפונים, בנגיעה בלבדאף , קל

יקשיב וישמע ויחזור , כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים, (´ת שני ג"שע) ל"ש רבינו יונה ז"וכמ 35787 

קע בו, רק רגע רק פתיחה של חוט דק, ל"והנה האיש הזה ברגע קטן יצא מאפילה לאור גדול עכ, בתשובה 35788 



ה נוטל "הקב, שבשעה שהאדם מחדש חידוש בתורה, ק בהקדמה"וכמובא בזוה, אורות ההיכלות העליונים 35789 

והדבר חכמה פורח ומשוטט בשבעים , את החידוש ההוא מנשקו מעטרו עם שלוש מאות ושבעים עטרות 35790 

 35791 .ועולה ויורד ונעשה רקיע אחד, אלף עולמות

ואף מה שהאדם לא רמיא אדעתיה מהרהור , ך לבטלההרי שאף הרהור מקודש אחד קל ומרפרף אינו הול 35792 

לקוטי , ה צובר ומלקט"הכל הקב, דמדום של קדושה וכיסופי יה, רגע קט בתת לבו, דרך אגב ולסירוגין 35793 

, אף הרהור קלוש ונעלם, ושומר את זאת לזכותו ולהגנתו של האדם, בתר לקוטי וחיפוש אחרי חיפוש 35794 

אף שבלתי , ולא נאבד מעולם געגוע קל שמשתוקק ומתרוצץ בקרבו, ה מטפל בו מחבבו וגונזו בגנזיו"הקב 35795 

 35796 .נודע לאדם שנושא ההרהור והרגש בקרבו

מ אומר אין אדם מוציא "שר, אם עבר נזיר לפניו ואמר הריני נזיר דבריו קיימים, (ב"נזיר פ) ´איתא בגמ 35797 

רצוף אהבת יה ויראת תוך תוכו של האדם , ל"וההסבר הוא כנ, והקדש בטעות שמיה הקדש, דבריו לבטלה 35798 

ה בכבודו נטע בתוכנו אהבה "וזה שהקב, וכל מיני חשק וגעגוע להתעטר בעטרות קודש והיטהרות, ´ה 35799 

 35800 .ונטיה להאמת

ברם לעתות , ואינם נותנים לו לפתח הנטיה הלזו, אמנם יש ונסיונות החיים המציקים ולוחצים על האדם 35801 

וכשהאדם רואה נזיר שנזר , לרחש בנו רחשי יה הרי מתחיל, ולפרקים בבוא עלינו הנדנוד והזדעזעות 35802 

הלא כזה גם אני הייתי רוצה , הוא מזדעזע אף בתת נפשו ומכריז וצווח הריני נזיר, קדושת יה על ראשו 35803 

 35804 .ולכן בן רגע הוא גם כן נזיר, והצהרתו אמונה, וכרוזו כרוז אמת, להיות

ואין זו פליטת , אין זו טעות ממש, עותואף הקדש בטעות כגון שנפלט מפיו דבר הקדש שלכאורה נראה כט 35805 

ואף שלרגלי , זו התפרצות ממעין הקדושה הסגור והסתום בתהום נפש האדם מישראל, קולמוס ריק 35806 

, בכל זאת לא נמחק רושמו לעולם, ומעינות הגנוזים מסתתמים, נסיבות החיים הקשים האדם חוזר לסורו 35807 

ובין שחזר האדם מהשגתו הגדולה , ו של האדםה ומצרפה לעת מצוא לקיומ"שומר הקב, אף על הארה זו 35808 

מ רושם הזכות נשאר "מ, פ ההלכה לחזור בה"ובין שמצווה ע, בין בשוגג בין במזיד, מתוך אונס או רצון 35809 

 35810 .(ה"נ´ פרי החיים עמ)  .ונגנז יפה יפה

 35811 

 35812 מאמר תקלט

 35813 בך לעשותוכי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלב. כי המצוה הזאת לא נפלאת הי ממך ולא רחוקה היא

 35814 .(א"י´ דברים ל)

הנה כי תשובה קלה מאד לעשותה כי , כי המצוה הזאת נאמר על התשובה, ל שם כתב על זה"ן ז"הרמב 35815 

? כי תשובה אמנם כבדה מאד לקיימה, אולם הרי אנו יודעים להיפך, קרובה היא אליך מאד בפיך ובלבבך 35816 

ל הגדילו עד מאד מצות "והנה חז, ובאמת כי הכבדות לקיימה נלקחת דוקא מצד שהיא קרובה מאד 35817 

, ל ששקולים הם על כל המצוות"אם אמנם מצינו בכמה מצות שאמרו עליהם חז, התשובה על כל המצות 35818 

תשובה הלא יש לה תורה , ל כי היא ממש גבוה מהכל"אולם בתשובה נראה מחז, כמו שבת וציצית ועוד 35819 

 35820 .והענין נצרך לביאור, מיוחדת

גם אחרי והורידה עדיין תורה לא , (ז"ט י"ר י"בר) בא משה והורידה לארץל אומרים על תורה "מצינו חז 35821 

ח דברים שהתורה נקנית "ישנם מ, עדיין צריכים להתנשא לתורה די מעלות רבות, מתגלגלת על הארץ 35822 

ח דברים לא היו "גם המ, כי לולא ירידתה בארץ, מ התורה ירודה היא בארץ"אולם מ, (ו"אבות פ) בהם 35823 

עד שגם עם תינוק מישראל הרי לומדים כבר תורה , ועד כדי כך הוא הסוד של והורידה ,מועילים לקנותה 35824 

 35825 !שמימית

מחמת , יכולים כבר כולם לעמוד עליו, כי דבר תורה שמתגלה לחכם אחד, מובא בספרים הקדושים 35826 

ומי יכול להתבונן ולהשיג הסיועים ! שבהתגלות לאחד הדבר כבר ירד למטה מונח לכל הדורש אותו 35827 

עם תחילת משלי כבר מתגלים , כמה שהתורה הקדושה מסייעת לאדם באורחות חיים למעלה, םהרבי 35828 

הכל על סוד הסיועים הרבים שהתורה , חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה, גדולות ונצורות התורה 35829 

לי עצה בי ימצא עצה להנצל מיד , ובמצודות שם (´שם ח) לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה! נותנת 35830 

לי , אני בינה אני הנותן בינה להילחם למולו, ר"ל על יִדי יותש כוח היצה"ותושיה ר, ר המסית"היצה 35831 

 35832 .ש"גבורה על יִדי יתגבר עליו עיי

כל הבריאה הינה אופנים רבים לסייע את , כמה היא תומכת את האדם בכל דרכיו, הביטו בכל הבריאה 35833 

נח , ובאברהם הוא אומר אשר התהלכתי לפניו, נח על נח נאמר את האלהים התהלך, האדם בקיומו הרוחני 35834 

ה היה יכול "הנה רק אברהם אע, אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו, היה צריך סעד לתומכו 35835 

, כי יכול היה לעצמו, לא רצה לקבל שום סיועים כי כן היה מצבו, וגם תורה מעצמו למד, להתקיים בעצמו 35836 

ומאין הם , ם אחרי היותו צדיק תמים היה נצרך עוד לסיועיםאולם נח ג, וזה ודאי יתרון המעלה באדם 35837 

 35838 .הם מלאכי רחמים העומדים לעזר האדם לחזקו ולשמרו בכל דרכיו? הסיועים שמקבלים



אשר תיכף עם החטא הוא נשאר , הנה הרעה ביותר הנמצא לו, מלבד כל העונשים שעל החטא, אדם שחטא 35839 

והגיע , כי סוד התשובה וכוחה הלא זה מאשר התעורר, וזהו גדלות ענין התשובה, לבדו ללא סיועים 35840 

והחוטא הזה כי לא , ה להלוך מאליו"מן המצב של אאע, בהתעוררותו לידי דרגת היחידות הוא סוד העצמו 35841 

 35842 .הנה ודאי מצבו נורא עד מאד, והוא עומד לבדו ללא כל עזר וסיוע, שב מחטאו ולדרגת היחידות לא בא

ומה אפשר להיות יותר קרוב , בה היא קרובה מאד להאדם בפיך ובלבבךאמנם כן כי תשו, וזה סוד הדבר 35843 

לא תלוי הוא בשום , איש המגיע אל מצב שכזה הלא מאליו ולבדו ילך מעלה מעלה, מעצמו של האדם 35844 

זה גופא מה שמידת התשובה היא דוקא שהאדם ילך לבד , אולם וקוץ בה! הלא זה ממש אליה שמנה, דבר 35845 

כי תיכף , זאת היא כבדות קיום המצוה של תשובה, ללא כל סיועים, זר מן זולתוללא כל ע, מעצמו ויחידי 35846 

ובזה בחינות , נשאר לבד בלי עזר וסיוע, עם האלף של חטא הוא במצב שאין מספיקין בידו לעשות תשובה 35847 

 35848 .עד שיוכל האדם החוטא להישאר חלילה כל כולו בדד לבד, יותר בדד ועוד יותר בדד, בחינות עד אין קץ

שאלו , אמרה תרדוף רעה, שאלו לחכמה נפש החוטאת מה תהא עליה, (ח"ש יחזקאל שנ"ילקו) ל אמרו"חז 35849 

ולמזיד גם תורה לא , וזאת עצה רק לשוגג, שאלו לתורה אמרה יביא קרבן ויתכפר, לנבואה אמרה תמות 35850 

ו עד ששאל, הוא המצב שאבד כל עצה ללא כל סייעתא דשמיא חלילה, מצאה שום עצה בתיקון החטא 35851 

 35852 .ה אמר יעשה תשובה ויתכפר"להקב

בדרגת הנבואה אין מקום , כי הרי בדרגת החכמה אין מקום לתקון החטא, כ רם ונשא סוד התשובה"הנה כ 35853 

, בסוד היחידות בסוד העצמות, ה"רק בהדרגה של שאלו להקב, בדרגת התורה אין מקום לתקון, לתקון 35854 

יסוד התשובה הוא כי , (ד"ש הושע י"ילקו) בודגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכ, שמה הוא סוד התשובה 35855 

 35856 .באה דוקא מסוד היחידות מסוד העצמו המגיע עד כסא הכבוד

אשר הם ישנים שוכבים ולא , ולא ימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ, כותב (´ג´ ת א"שע) י"הר 35857 

ובאין עצמו אין , כי בסוד היחידות אין שינה, ישנים שוכבים בחינה כי איננו בעצמו, ישיבו אל לבבם 35858 

בסוד , אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום כי באמת עשה תשובה, תשובה 35859 

והוא סוד , יחידות ועצמו הם למעלה מן הזמן, ובמצב זה אין איחור, של תלמיד חכם שם סוד העצמו 35860 

 35861 .התשובה

לשוב מחטאיו הלך ואמר הרים וגבעות כשנתעורר , אליעזר בן דורדיא´ איתא במעשה דר (.ז"ז י"ע) ´בגמ 35862 

כן הוא המצב של לאחר , וכולם השיבו לו בשלילה, חמה ולבנה, וכן לשמים וארץ, בקשו עלי רחמים 35863 

כי אם בי כי , גלמוד ובדד בתכלית באין כל סיוע, אמר אין הדבר תלוי אלא בי, כי אבד כל סיועים, החטא 35864 

 35865 .(דעת תורה)  .וא סוד התשובה יחידי ובעצמוה, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה, אם בעצמי

 35866 

 35867 מאמר תקמ

 35868 .(א"י´ דברים ל)א  כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה הי

בכדי למנוע , ר מפתה את האדם במחשבות של דופי"היצה, ן כי המצוה הזאת היא על התשובה"כתב הרמב 35869 

כי חטאי האדם לא , (´שער מ) ידוע מה שכתב בנפש החיים, אותו מלהתחרט על מעשיו ולעשות תשובה 35870 

וזהו כוונת , עוד מקלקלים ופוגמים בכל הבריאה כולה ובעולמות העליונים, לבד שגורמים רעה לעצמו 35871 

כ בא השטן לערבב האדם ואומר לו איך תוכל "וע, (ש"עי´ פרק ד) ל שאמרו דע מה למעלה ממך"חז 35872 

 35873 .וכן פגמת מקצה הארץ עד קצהו, מה שפגמת למעלההכי תעלה לשמים לתקן , לעשות תשובה

היא מורה לנו שכל הפגמים וכל הקלקולים קרובים מאד , על זה באה התורה ומגלה לנו סוד ודרך התשובה 35874 

וזה , וזה שכתוב כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו, י התיקון העצמי של האדם"לתיקון ע 35875 

כזה הוא , (.ו"יומא פ) שה תשובה מוחלין לו ולכל העולם כולושאמרו גדולה תשובה שבשביל יחיד שע 35876 

ואז ישיג סייעתא דשמיא , אבל על האדם להתחיל מעצמו ולתקן את נפשו באמת, כוחה של תשובה 35877 

 35878 .שיסובב בתשובתו את תיקון העולם

, ןנטל כיס דינרי, פעם אחת שמע שיש זונה, א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם"אמרו עליו על ר 35879 

אמר הרים , הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמרה לו אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה 35880 

אמרו לו עד שאנו , בקשו עלי רחמים, כוכבים ומזלות, חמה ולבנה, שמים וארץ, וגבעות בקשו עלי רחמים 35881 

וגעה בבכיה עד  ,הניח ראשו בין ברכיו, אמר אין הדבר תלוי אלא בי, נבקש על עצמנו, מבקשים עליך 35882 

 35883 .שיצתה נשמתו

, בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת, ב"א בן דורדיא מזומן לחיי העוה"ר, יצתה בת קול ואמרה 35884 

כל העולם כולו , (.ז"ז י"ע) אלא שקורין אותו רבי, לא דיין לבעל תשובה שמקבלין אותו, ואמר רבי 35885 

להורות שתיקון כל , והוא נשאר רבי לדורות, כי אין הדבר תלוי אלא באדם עצמו, התעוררו ולמדו ממנו 35886 

 35887 .וקרוב הדבר בפיו ובלבבו לעשותו ולתקן הכל, הבריאה תלוי רק בהאדם עצמו



, לא רק ברשת התאוה כי אם גם ברשת הטעות, השטן היצר הרע הולך וכובש כל העולם כולו עד היום 35888 

אבל , ככרוכיא לתיקון האדםבא כמתחסד וצווח , הוא בא בתחבולות שונות בכדי להטעות את הבריות 35889 

והכל על , בונה להם מגדלים פורחים באויר, אינה מתחלת מתיקון לבו ונפשו של האדם רק מתיקון העולם 35890 

אבל הסוף הוא כמאמר החובת הלבבות כל מה שנתוסף העולם ישוב מוסיף השכל , חשבון תיקון העולם 35891 

 35892 .(המוסר והדעת)  .חורבן

 35893 

 35894 מאמר תקמא

כי קרוב אליך הדבר מאד . כי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היאכי המצוה הזאת אשר אנ 35895 

 35896 .(א"י´ דברים ל) בפיך ובלבבך לעשותו

כיצד אמרו לעצל רבך בעיר לך ולמד תורה , ומה שאמר משה גדול מכולם, דברים אמר שלמה בעצל´ ז 35897 

מה שאמר משה גדול מכולם ו, ´הרי רבך בתוך המדינה וכו, והוא משיב מתירא אני מן הארי שבדרך, ממנו 35898 

במה גדול , כי בפשוטו יקשה, ויש להבין דברי המדרש, ל"הוצא דבר מתוך פיך עכ, כי קרוב אליך, מנין 35899 

הלא בודאי מיירי באיש אשר איננו יכול ? דרכים ועצות של שלמה´ יותר מז, ועדיף עצת משה להעצל 35900 

 35901 ?א דבר מפיךומה עצה שאמר לו משה הוצ, ללמוד תורה בעצמו כי אם מפי רבו

, חמור האומר בפיו יותר מהעושה מעשה, הנה איתא במשנה ערכין, ד לפרש המדרש כן"ונראה לפענ 35902 

יש פעולות , הנה כל הפעולות הנמצאים בעולם מתחלקים לשני חלקים? וצריך להבין הטעם למה הוא כן 35903 

, שה חושים שלוהמוחשי הן פעולות חיצוניות שהאדם פועל ועושה בחמי, מושכלי ויש פעולות מוחשי 35904 

והנה בעומדנו על החקירה איזו פעולה יותר גבוהה , המושכלי הוא מה שהאדם פועל ברעיון ומחשבה 35905 

, יען כי היא פעולת השכלים הנבדלים, אף כי במושכל ראשון נאמר כי המושכלי יותר גבוה, במעלה 35906 

 35907 .והמוחשי הוא פעולת בעלי החיים

אם בבחינת , עריך שני דברים במעלתם הוא בשתי בחינותכי הנה לה, אמנם אחר ההתבוננות לא כן הדבר 35908 

הנה לפי מושכל , איזה יותר גבוה במעלה, כאשר נעריך בשכלנו הלחם והזהב, אם בבחינת ההכרח, העצם 35909 

אבל בבחינת ההכרח למשל האדם , אך זהו בבחינת העצם, הזהב גבוה יותר ויותר עד אין שיעור, ראשון 35910 

 35911 .הרי שהלחם יותר גבוה במעלה מן הזהב, ב רב ואין לו לחם הרי ימותאם יש תחת ידו זה, התועה במדבר

אבל בבחינת , המושכלי גבוה יותר במעלה מן המוחשי, הנה אף כי בבחינת העצם, כן הדבר לעניננו 35912 

הן מצוות , הנה כל תכלית בריאת האדם היה להורידו לעולם המעשה לקיים המצות, ההכרח לצורך האדם 35913 

, וכן כל התורה והמצוות, לקחת פשתים וצמר ולעשות ציצית, ה ולעשותו תפיליןלקחת עור בהמ, מעשיות 35914 

כ המוחשי גבוה יותר ויותר מן המושכלי "א, נשתלשלו וירדו מן העולם המושכלי לעולם הזה שהוא מוחשי 35915 

 35916 .ובמצוות המעשיות המוחשיות יבוא לתכליתו, באשר זה כל האדם בעולם המעשי

, מושכלי ומוחשי, שעיקר מציאות האדם ותכליתו הוא בשתי בחינות אלה ,וכאשר נעמיק יותר בדבר נמצא 35917 

ז בחינת מוחשי "והתורה והמצוות שהן בעוה, ומן המושכל נשתלשל וירד אל בחינת מוחשי הוא זה העולם 35918 

אלא אני , הרי המלאכים, אברא אותו מן העליונים דהיינו בחינת מושכלי, ל במדרש"ד שאמרו ז"ע, ל"כנ 35919 

 35920 .ומן המושכלי יבוא אל המוחשי, דהיינו שתי הבחינות, העליונים ומן התחתונים בורא אותו מן

, כי הנה בחוש הדיבור נמצא שתי בחינות אלה, ממוצא הדברים נבין כמה גדול כוח הדיבור אשר באדם 35921 

כאשר , כי הדיבור אינו יכול לצאת אל הפועל כי אם במחשבה הקודמת, שמבחינות מושכלי בא אף מוחשי 35922 

רק שחסר לו עדיין כוח , לא מפני שחסר לו כוח הדיבור, וקרים על התינוק שלא יכול לדבראמרו הח 35923 

דהיינו , כ יורד אל בחינת המוחשי"ואח, כ נמצא שהדיבור מתחיל באדם בבחינת מושכלי"א, השכל 35924 

 35925 .ולכן כל גדר האדם ושלמותו הוא כוח הדיבור אשר בו, בחמישה מוצאות הפה הנודעים

ולכן אתי , כי זה גדר האדם, ור עושה רושם גדול בעמקי כוחות הנפש יותר מן המעשהובגלל זה כוח הדיב 35926 

בני פתח פומך , ח"לר´ ל ר"א´ מצינו בגמ, שפיר דברי התנא גדול האומר בפיו יותר מן העושה מעשה 35927 

אף דלענין מצות לימוד התורה מקיים האדם גם בהרהור , כי היכי דתתקיים בך, פתח פומך ותני, קרי 35928 

אבל , ואפשר לומר דתליא בפלוגתא אם הרהור כדיבור דמיא, ש והגית בו יומם ולילה"כמ, בהובמחש 35929 

 35930 .הוא דוקא בפה, ע מי שרוצה שלימוד התורה יעשה בו פרי לבל ישכח ויעלה מעלה בלימודו"לכ

והוא המכונה בפסוק בשתי שמות חכמה , חלק ההגדה וחלק ההלכה, והנה התורה נחלקת לשתי בחינות 35931 

מ כדי לעשות "מ, כמו שמצינו בחלק ההלכה שאף שעצם המצוה מקיים גם בהרהור ומחשבהו, ומוסר 35932 

כן הוא חלק , כדי שיצא מבחינת מושכלי אל בחינת המוחשי, שורש בנפש האדם נצרך דייקא הדיבור 35933 

נצרך דייקא הדיבור , כדי שיעשה רושם באדם שיכנס בעומק הנפש, ההגדה דהיינו חלק היראה והמוסר 35934 

 35935 .מן המושכלי אל המוחשי כי זהו גדר האדם בכדי שיצא

רב כד הוי נפיק לדינא הוה , סנהדרין ובברכות´ כל מה שמצינו בגמ, ל שאמר"ר זצ"וכן שמעתי מאדמו 35936 

, רב ספרא כי הוה חזי אמבוהא דספרי אבתריה אמר כי לא לעולם חוסן, אמר ברעות נפשי לקטלא נפיק 35937 



השתמשו בלימוד המוסרי בהתפעלות , ים מחכמי התלמודכי גם החכמים הראשונ, בזה אנו רואים בעליל 35938 

יען כי עיקר חכמת המוסר הוא לדבר בפה , כי הנה רב ורב ספרא לא אמרו רק דברי מוסר פשוטים, הנפש 35939 

היה די , והדבר מובן מאליו כי הראשונים אשר היה לבם פתוח כאולם, ולהוציא מן המושכלי אל המוחשי 35940 

, אנחנו יתמי דיתמי נצטרך לחזור כמה פעמים דברי מוסר הפשוטיםאבל , להם לדבר בפה רק פעם אחת 35941 

 35942 .יכנסו יותר הדברים בעמקי הנפש, וכל מה שירבה לחזור בפה

ל אמר הערה על מאמר "ר זצ"הנה האדמו, בפיך ובלבבך לעשותו´ עתה נבוא לביאור המדרש על הפ 35943 

, רפואה סגולית, ק לשתי בחינותשהתבלין אשר בתורה מתחל, ר בראתי לו תורה תבלין"בראתי יצה, ל"חז 35944 

ק דיני השור והבור מועיל "ב´ אף אם לומד מס, רפואה סגולית היא עסק התורה לבד, ורפואה טבעית 35945 

וכן דברי , ערכין´ ורפואה טבעית היא ללמוד ולחזור על חטא הלשון מוסר שבמס, לאדם לחטא הלשון 35946 

 35947 .א בושמדבר אודות עוון לשון הרע וכן כיוצ, מוסר שבשערי תשובה

, יען כי איננו מועיל לאדם רק בעידנא דעסיק בה, והנה לרפואה סגולית כבד מאד לפנינו להגיע עדיה 35948 

ועוד כמה בחינות , וגם נצרך לזאת הבחינה לעסוק בתורה לשמה, וצריך שלא יהא פסיק פומא מגירסא 35949 

עצפט טוב ומועיל לרופא אחד שנתן ר, למה הדבר דומה, בבירא´ כ כמעט נפל פית"וא, ומדרגות גבוהות 35950 

ואין לאל יד החולה , כ"כי המחיר הוא מאה רו, אך התרופה יקר מאד להשיג באפטייק, מאד להחולה 35951 

 35952 .באופן זה צריך הרופא להתחכם בדבר איך להחליף הסמים היקרים בהסמים הזולים, להשיג

ל "דברי חזאנחנו צריכים להתחכם להשתמש ברפואת התורה הטבעית אשר גם היא בכלל , כך הדבר הזה 35953 

, דהיינו ללמוד ולחזור הרבה פעמים דברי מוסר של התורה בהתבוננות הלב, בראתי לו תורה תבלין 35954 

כי לזה די לאדם לעשות לו , ולזאת הרפואה יוכל כל אדם להגיע ולהשיג, להגדיל ולהרחיב בחינת הציור 35955 

הלימוד הזה מועיל לאדם  ובעשותו כן הנה, ומה גם בשבתות וימים טובים, עתים מיוחדים ביום או בלילה 35956 

כי הרפואה הזאת הנה היא טבעית כדרך הרעצעפט שנותן הרופא לשתות , הרבה מאד אף בלכתו לעסקיו 35957 

 35958 .כן הדבר הזה, שרפואתו באה לאחר שתייתו, שעות כף אחת וכדומה´ בכל ב

 35959 כי שלמה דבר אודות הרפואה הסגולית אשר, דברים אמר שלמה בעצל´ ז, ל"ובזה יובן המדרש הנ

מיני ´ וחשב ז, אשר יש לפני האדם כמה וכמה מניעות ועכובים בכדי לבוא אל הרפואה של התורה, בתורה 35960 

ר שלו "כ איננו יכול להשיג הרפואה ותבלין ליצה"וא, שאומרים לעצל הנה רבך בעיר, מניעות שונות 35961 

ת אשר ה דבר ברפואה הטבעי"כי משרע, לזה אמר המדרש שאותו של משה היה גדול מכולם, בתורה 35962 

 35963 .בתורה

, הן גדול הן קטן, הן איש הן אשה, כל אדם יכול להשיגו, לא נצרך לזה דייקא לרב ולעסוק בפלפול התורה 35964 

, ללמוד ולחזור דברי המוסר שבתורה, דהיינו לימוד המוסר דהעיקר הוא בפה, והוא בפיך ובלבבך לעשותו 35965 

אך נצרך גם , גם החכמים הראשוניםוכדרך שהשתמשו , כדי להוציא מבחינת המושכלי אל בחינת המוחשי 35966 

, ומזה יבוא האדם למדרגת התשובה והוא לעשותו, לפיכך אמר בפיך ובלבבך, להתבונן בלב להגדיל הציור 35967 

 35968 .לכן אמר הוצא מתוך פיך, ויען כי העיקר הוא בפה

וק כי הפס, ה נתן לפנינו עצה נכונה וטובה איך לבוא לתשובה האמיתית"שמשה רבינו ע, היוצא מדברינו 35969 

ל דקאי על "ן ז"הרמב´ ופי, מתחיל כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא 35970 

, והכתוב מרמז על דורות שלנו, ויש לפרש דהנה התורה היא נצחית, הקודם´ מצות התשובה שנזכר בפ 35971 

וכל , גבורהיען כי השכל בחולשא והתאוה ב, אשר בהשקפה הראשונה התשובה רחוקה ונפלאת היא ממנו 35972 

אשר , באשר דרכי לימוד התורה רבים הם, כ רחוקים אנחנו ממנה"עיקר התבלין והרפואה היא התורה ג 35973 

 35974 .לא יכולנו להגיע אליהם

והרי אנו דומים למי שנתן לו הרופא רעצעפט היקר מאד , ומה גם כי הרפואה היא רק בעידנא דעסיק בה 35975 

גם לנו יש דרך , לזה אמר הכתוב לא כן הדבר, התשובה ו נסגרו בעדנו דלתי"כ ח"וא, ואין בכוחו להשיגו 35976 

הלא הרפואה הטבעית יש , כי אף שרחוקים אנחנו מן הרפואה הסגולית של התורה, מפלט ומנוס לתשובה 35977 

שהעיקר בפה בבחינת , דהיינו לימוד המוסר, וקרוב לנו התשובה מאד בפיך ובלבבך לעשותו, לכל איש 35978 

, וזאת היא התרופה והעצה אשר יש לנו עתה בעת הקדוש הזה, בההמוחשי וגם בלב להתבונן ולהעמיק  35979 

אור המוסר )  .ובזאת ההסכמה והקבלה יש לנו מבוא גדול לבוא לתשובה, לקבל על עצמנו לימוד המוסרי 35980 

 35981 .(ג"י´ א עמ"ח

 35982 

 35983 מאמר תקמב

ד כי קרוב אליך הדבר מא. כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא 35984 

 35985 .(א"י´ דברים ל) בפיך ובלבבך לעשותו

לא בשמים היא , ועליה נאמרה כל הפרשה הזאת, שהכוונה על מצות התשובה, ל"ן והספורנו ז"הרמב´ ופי 35986 

אם כה קלה היא מצות התשובה וכה , וכאן ישתומם כל רואה, כי קרוב אליך הדבר מאד, ולא מעבר לים 35987 



הן ודאי הרבה חוטאים , בעלי תשובה מועטים נער יספרםו, מדוע אין איש שב מדרכו הרעה, נוח לקיימה 35988 

ואין אדם , ומדוע לא יבחרו בדרך התשובה שכה קרובה היא לאדם, יודעים כי עוותו ואין דרכם נכונה 35989 

 35990 .והריהו כקטן שנולד, צריך אלא לומר בפיו ולהרהר בלבו

עם מצבו בלי לחוש כי  ומשלים הוא, אסונו של האדם הוא שמתרגל למצבו, אלא כך הוא ביאור הדברים 35991 

בודאי היה מתהפך , כי אילו היה רואה פתאום אנה הגיע, ההרגל גרם, ומי גרם לכך, הסופה מתקרבת ובאה 35992 

, ולפתע נזדמן לו לראות מיתת אדם, משל לאדם שלא ידע ולא שמע כי סוף כל אדם למיתה, לאיש אחר 35993 

 35994 .מורהלא יהפך לבבו והיה לבעל תשובה ג, האם לא יזדעזע האיש ההוא

, יודעים רשעים שדרכם למיתה, אמר רבה מאי דכתיב זה דרכם כסל למו (7א"שבת ל) ל"הוא מה שאמרו ז 35995 

שמא תאמר שכוחה , כה נתרגלו לכך עד שאין המיתה עושה עליהם רושם כלל, ויש להם חלב על כסלם 35996 

מת או יזכירו  כי אם יראו אחד מחבריהם, כלומר שמא תאמר שכוחה היא מהן ואז יש להם תקנה, היא מהן 35997 

כ כיון שסופם ואחריתם תמיד "וא, ל ואחריהם בפיהם ירצו סלה"ת, יהפכו לבעלי תשובה, להם יום המיתה 35998 

 35999 .שגור על פיהם אין להם תקנה

כיון שהגיעו למערת המכפלה אתא עשיו קא מעכב , ויעל יוסף לקבור את אביו, (.ג"סוטה י) ´איתא בגמ 36000 

אמרו ליה אין דכתיב , ל נהי דזביני בכירותא פשיטותא מי זביני"א ,אמרו ליה זבינתה, אמר להו דידי הוא 36001 

, ומאן ניזיל, אמרו ליה איגרתא בארעא דמצרים היא, אמר להו הבו לי איגרתא, בקברי אשר כריתי לי 36002 

אמר , (כבדו אזניו משמוע) ,חושים בריה דדן תמן הוה ויקירן ליה אודניה, ניזיל נפתלי דקליל כי איילתא 36003 

אמר להו ועד דאתי נפתלי , אמרו ליה קא מעכב האי עד דאתי נפתלי מארעא דמצרים, להו מאי האי 36004 

 36005 .ארישיה´ שקל קולפא מחיי, מארעא דמצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון

ועד דאתי נפתלי מארעא דמצרים יהא , מדוע לא שאל אחד מהם את שאלת חושים בן דן, ולכאורה תמוה 36006 

הם דיברו , אלא הן הן הדברים, י יעקב שבטי יה לסבול מצב זהואיך יכלו בנ, אבי אבא מוטל בבזיון 36007 

ומדיבור לדיבור , והיו סבורים בכל דיבור ודיבור שאמרו לו הנה אנו מנצחין אותו, ונתווכחו עם עשיו 36008 

וטבעו של אדם שהוא מתרגל למצב , ומתוך כך הורגלו למצב, ומשאלה לתשובה הרי יעקב מוטל בבזיון 36009 

לעיניו נתגלה , שלא ידע כלל על הויכוח שמתנהל ביניהם, שים בן דן כבד השמיעהלא כן חו, הגרוע ביותר 36010 

 36011 .ארישיה´ שקל קולפא מחיי, אבי אבא מוטל בבזיון, פתאום המצב הקשה

יקום איש צרורות בן אחותו של יוסי בן יועזר איש צרדה הוה , (ו"תולדות רמז קט) איתא במדרש ובילקוט 36012 

יוסי ראה הסוס שהרכיב ´ ל לר"א, ן לפניו את יוסי בן יועזר לתלותווהיו מוליכי, רכיב אסוסיא בשבת 36013 

ל עשה אדם רצונו "א, ו לעושי רצונו"כ למכעיסיו ק"ל א"א, וראה הסוס שהרכיבך אדונך, אותי אדוני 36014 

הלך וקיים בעצמו ארבע , נכנס בו הדבר כארס של עכנא, ו למכעיסיו"כ לעושי רצונו ק"ל א"א, יותר ממך 36015 

 36016 .אמר אוי לשעה קלה קדמני זה לגן עדן, תנמנם יוסי בן יועזר וראה מטתו פורחת באוירנ, ד"מיתות בי

יוסי בן יועזר משתדל תמיד בכל כוחו להשיבו ´ ובודאי היה דודו ר, והרי זה שהיה רשע גמור כל ימיו 36017 

ך ועל ידה הפ, והנה התעוררות אחת שפגעה בו פתאום נכנסה בו כארס של עכנא, מדרכו ולא עלתה בידו 36018 

שהיה שוקע , (ז"ז י"ע)א  א בן דורדי"וכעין זה אירע לר, יוסי לגן עדן´ והקדים את ר, בן רגע לאיש אחר 36019 

וגעה בבכיה עד שיצאה , כ עד שהלך והניח ראשו בין ברכיו"י אימרה אחת נתרגש כ"וע, ודבוק בעבירה 36020 

 36021 .תרגשות פתעזו כוחה של ה, ב"א בן דורדיא מזומן לחיי העוה"יצתה בת קול ואמרה ר, נשמתו

כל התעוררות והתחדשות הבאים לשנות את הדרך המעוותת לאורח , ההרגל הוא ממית כל רגשי קודש 36022 

בפיך ובלבבך , ואין האדם צריך אלא להתעוררות פתע שתוציאו מן ההרגל והשיגרה, חיים חדש ומזוכך 36023 

מה שאמר משה ו, שבעה דברים אמר שלמה על העצל (´דברים ל) ועל מקרא זה איתא במדרש, לעשותו 36024 

אבל פחותה , כלומר שבעה דיוטות אחת פתוחה מחבירתה הראה שלמה במידת העצלות, היה גדול מכולם 36025 

שזה שאינו חוזר בתשובה , שאמר בפיך ובלבבך לעשותו, ה"מכולן היא הדיוטא שדיבר עליה משה רבינו ע 36026 

 36027  .היא הגדולה ביותרועצלות זו , כי הגורם שלא יתבונן ולא יתעורר פתאום היא העצלות, עצל הוא

 36028 .(ב"ל´ א מא"שיחות מוסר ח)

 36029 

 36030 מאמר תקמג

כי קרוב אליך הדבר מאד . כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא 36031 

 36032 .(א"י´ דברים ל) בפיך ובלבבך לעשותו

למה , בנושהיא נמצאת ממש בלב, ק קרובה אלינו מאד"יש להבין אם כוונת הכתוב להודיענו כי תורה 36033 

תורה זו שקבלתם , ואינו אומר בפשטות, מתחיל הכתוב לספר לנו כי התורה איננה בשמים ולא מעבר לים 36034 

בית פלוני אינו נמצא במרחק , הדבר דומה לאחד האומר לחבירו, ובלבבכם היא נמצאת, קרובה היא לכם 36035 

 36036 .ים הללו אך למותר הםהלא ריבוי הדבר, אמות ליד ביתך´ אלא ד, כמה פרסאות ממך ולא מחוץ למדינה



שכשאדם מתקרב , כי אמנם המציאות כזו היא, ק בצורה זו דוקא"אבל בכוונה עמוקה מדברת אלינו תורה 36037 

, אין לך דבר יותר קרוב ממנה, אל התורה ומתעורר בכל נפשו לאהבה אותה ולקיים מצוותיה ולדבקה בה 36038 

א מרגיש את הסייעתא דשמיא בהבנת הו, מיד כשמתחיל ללמוד לשמור ולקיים, והיא ממש בפיו ובלבבו 36039 

כן הוא מתקרב יותר ויותר אל הנקודה , וככל שהוא מתעורר ליראת שמים, התורה ובדרכי היראה 36040 

 36041 .ולפחד מהדר גאונו´ ורואה כל מה שנגד עיניו כדרכים ליראה את ה, הפנימית שבו

ד הוא מן הבאים לטהר הרי מי, אם רק מכוון את לבו לתשובה, ואפילו כשנמצא האדם בדרגה נמוכה מאד 36042 

לשבים כאשר אין ´ כי הובטחנו מן התורה כי יעזור ה, (שערי תשובה) ש רבינו יונה"וכמ, שמסייעים אותם 36043 

, וגם כי הרבו לפשוע ובגד בוגדים בגדו, ויחדש בקרבם רוח טהורה להשיג מעלת אהבתו, יד טבעם משגת 36044 

, אליעזר בן דורדיא יוכיח´ ור, (א"עיה ליש) ש שובו לאשר העמיקו סרה"כמ, לא סגר בעדם דלתי תשובה 36045 

 36046 .(ז"ז י"ע) יש קונה עולמו בשעה אחת, שרבינו הקדוש בכה על מדרגתו ואמר

הרי הוא מתרחק ממש עוד יותר רחוק מאשר , אם האדם אינו שם אל לבו והוא מתרחק והולך, לעומת זה 36047 

והשתרשותו בחטא כשעבר  ומתוך הרגליו המרובים, ועוד יותר רחוק מאשר המרחק לשמים, מעבר לים 36048 

 36049 .שאינו רואה כבר שום אפשרות לשוב מדרכו הרעה, הוא מכביד לבו עד כדי כך, ושנה

אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת , (´משלי ב) ה"וזה גם מה שאומר שלמה המלך ע 36050 

באותו רגע הוא , כי דוקא באותו רגע שהאדם מחפש ומבקש התורה והמצוות, המלה אז באה להדגיש, ´ה 36051 

מיד , באותו רגע ממש שהוא מפסיק לבקש ולחפש, אבל לעומת זה, מבין אותה ומתעלה עמה, מוצא אותה 36052 

 36053 .ולכן תפסה התורה שתי הקצוות, הוא מאבד אותה לחלוטין

והתשובה קשה לו , אלהיך´ לעיל ושבת עד ה´ וקאי על מה שנא, ן מבאר שהמדובר הוא בתשובה"הרמב 36054 

ולא היה האדם נתבע על , ה בא בטרוניא עם בריותיו"אבל אין הקב, הפוך כושי עורוכי הי, לאדם כידוע 36055 

, ולהיות שוב כקטן שנולד למרות שסרח הרבה, התשובה אלמלי ניתנה בידו הבחירה לשנות את הרגליו 36056 

 36057 .ל"וז (ב"תשובה ה´ ה הל"פ) ם"ש הרמב"וכמ

ה גוזר על האדם "שהקב, ני ישראלע ורוב גולמי ב"אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומה 36058 

אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או , אין הדבר כן, מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע 36059 

אלא הוא מעצמו , ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, רשע כירבעם 36060 

ראוי לנו לחזור , בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות והואיל ורשותינו, ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה 36061 

 36062 .ל"בתשובה ולעזוב רשענו שהרשות עתה בידינו עכ

ומתעורר מתוך מחשבת , אם הוא משים את הדברים אל לבו, אבל הדבר נתון לשיקול דעתו של האדם 36063 

בפיו  והיא, הרי הוא באמת קרוב מאד לתשובה, תשובה לעזוב את דרכו הרעה ומעלליו אשר לא טובים 36064 

אבל אם האדם אינו מתעורר ואינו עושה , ואינו זקוק לשום דברים אחרים או עזרה כלשהי, ממש ובלבבו 36065 

או מכאן , רחוק יותר מאשר השמים מן הארץ, הרי התשובה רחוקה מרחק רב מאד ממנו, חשבון עם נפשו 36066 

ולהגיע למדינות , יםאנשים בנו אניות ענקיות כדי לעבור על פני ימ, והמציאות תוכיח, ועד לעבר הים 36067 

אנשים טסים באוירונים כדי להגיע במהירות אפשרית למקומות הרחוקים ביותר , רחוקות שמעבר לים 36068 

 36069 .(גוילי אש)  .אינם מסוגלים להגיע, כ"ואילו אל סגור לבם שהוא כה קרוב כ, בעולם

 36070 

 36071 מאמר תקמד

כי קרוב אליך הדבר מאד  .כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא 36072 

 36073 .(א"י´ דברים ל) בפיך ובלבבך לעשותו

עד , שתיהן קרובות לנו עד מאד, ן על התשובה"ולדעת הרמב, י על התורה"פרשה זו מדברת לדעת רש 36074 

ואם האדם קרוב , ע מבאר קרוב מכל קרוב"והראב, (ט"תהלים קי) ´קרוב אתה ה? היכן מגיעה הקירבה 36075 

הלא לנו עולמות רחוקים הם התורה ? והאם אנחנו מרגישים בקירבה זאת, ה עוד יותר קרוב"לעצמו הקב 36076 

היינו , היינו מצליחים לעשות תשובה אמיתית, אחרת היינו רצים לקראת הלימוד, ´והתשובה וידיעת ה 36077 

, הבה ננסה לבאר לעצמנו יותר מהי הקירבה ומהו הריחוק! יכולים להתפלל בהשתפכות הנפש ללא קושי 36078 

 36079 .דרך להתקרבות אל התורה ז אולי נמצא"ועי

שכל האדם והתורה המשכלת , וזה תראה כי שנים הם בתכונה אחת נבראו, ל כתב בדרך עץ חיים"הרמח 36080 

והודיענו בזה שהתורה ממש אור אחד ניתן לישראל , ´על התורה נאמר הלא כה דברי כאש נאם ה, אותו 36081 

אך התורה הנה , שיג השכל בטרחוכי לא כחכמות הנכריות שאינן אלא ידיעת דבר מה אשר י, לאור בו 36082 

אור היא אשר תאיר , וכאשר יעסוק בה האדם למטה, אשר לה מציאות גבוהה בגובהי מרומים, קודש היא 36083 

 36084 .בנשמתו להגיע אותו אל גנזי מרומים

, ל ממשיך כי יש כמה פנים לתורה"הרמח, הרי התורה והשכל תואמים זו לזה בדיוק ממש כמפתח למנעול 36085 

עד שיש ששים רבוא פירושים לכל , נים שלכל שורש מנשמות ישראל יש חלק בתורהוכבר קיבלו הקדמו 36086 



היש , הרי שורש נשמת האדם מישראל הוא בתורה, התורה מחולקים לששים רבוא נפשות של ישראל 36087 

 36088 ?קירבה גדולה מזו

ומי שישתדל לעסוק בה אז תתלהב מכל אות שלהבת , אבל דברי תורה הם כמו גחלים כמעט עמומות 36089 

ל כי ידיעת "על זה עונה רמח? ולמה לא ניתנה מיד בצורת שלהבת, ולמה ניתנה התורה בצורה זו, הגדול 36090 

, ואין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה, האמת מחזקת את הנשמה ומרחקת ממנה היצר ודאי 36091 

היצר קרוב אך לא היה אפילו , ואם היתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם לא היו חוטאים לעולם 36092 

שיוכל להיות מנוצח או מנצח בשיקול , ה רצה שיהיה האדם בעל יצר"ולהיות שהקב, אליהם ושולט עליהם 36093 

 36094 .והבחירה ביד האדם, אך סגורה כגחלת ושתוכל להתפשט כשלהבת, לכן שם בהם את הידיעה, אחד

יך להפיח בה התורה ניתנה כגחלת כמעט עמומה שהאדם צר, הרי גם בזה יש מצב מקביל לתורה ולשכל 36095 

והאדם צריך לעמול כדי להוציאה אל , וגם בשכל ניתנה הידיעה סגורה כגחלת, כדי שהשלהבת תצא 36096 

אילו ניתנה התורה כשלהבת ממש וידיעת האמת , וכל זה כדי להשאיר ביד האדם את הבחירה, הפועל 36097 

 36098 .תבטלתהיה היצר מתבטל וגם הבחירה מ, היתה ברורה לאדם מתחילתו מבלי שיצטרך לעמול עליה

לכן הידיעה גנוזה בשכל והשלהבת גנוזה בדברי תורה כגחלת , ה רצה לתת מקום לבחירה"והנה הקב 36099 

ואורם יכנס בקרבו שיאיר גם שכלו , כאשר האדם מתיגע ומפיח בכוח בדברי תורה יאירו לו, כמעט עמומה 36100 

בתורה והידיעה במצב של סגירת האור , וכל אשר ירבה לעמול בתורה יכנס בו יותר אור, באור עצמי 36101 

הרי יתכן שהאדם , ה להודיע לישראל כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"צריך מרע, בשכל 36102 

 36103 .במצב של הסגירה לא ירגיש בקריבת התורה אליו

, למה אנחנו איננו מרגישים מקירבתה של תורה תשובה ותפילה, עדיין אין לנו תשובה מספקת על שאלתנו 36104 

ולמה עדיין הדברים רחוקים מאתנו בעבודתנו היום , חרנו כבר בתורה ומצוותהרי מאמינים אנחנו וב 36105 

עד שאנחנו צריכים , אך כיצד הוא מצליח לרחק מאתנו תורה ועבודה, הן אמת היצר פועל בקרבנו? יומית 36106 

 36107 ?להתפלל לעשות תשובה, תמיד מחדש מאמץ ללמוד

המקרע בגדיו בחמתו והמשבר , (7ה"שבת ק)א  ונחזה אנן בסוגי, ר"פנים חדשות באים לכאן בתכונת היצה 36108 

ר היום אומר לו עשה "שכך אומנותו של יצה, ז"יהא בעיניך כעובד ע, כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו 36109 

לא יהיה בך אל ? ר אבין מאי קראה"א, ז והולך ועובד"עד שאומר לו עבוד ע, כך ולמחר אומר לו עשה כך 36110 

 36111 .ר"זה יצה, יש בגופו של אדםאיזהו אל זר ש, זר ולא תשתחוה לאל נכר

, ר הוא כוח של זרות באדם"יצה, הדברים כפשוטם, ז"ואומנותו היא להביאו לע, היצר הוא אל זר באדם 36112 

שאלמלא הוא לא היה אדם בונה , ר שאמרו עליו שהוא טוב מאד"דברים אלה אינם אמורים לגבי היצה 36113 

זה הכוח , (.ז"ברכות י) שהוא שאור שבעיסה כאן אנו עוסקים בבחינת היצר, בית ונושא אשה ומוליד בנים 36114 

, ומגביר מידות וכוחות שלא במקום הצורך ומסיתם לעבירות ממש, התוסס המפריז על המידה לאין שיעור 36115 

 36116 .זר לזולתו וזר לבוראו, אם הוא משתלט על האדם הוא נעשה זר לעצמו, זהו כוח של זרות באדם

ויתרחק מן השחוק ומן הכעס כי מבלבל  (7ד"כ´ ים סיארחות חי)ב  ש כת"הרא, בכל מידה רעה יש זרות 36117 

וזה , (ד"משלי י) ה אמר ורקב עצמות קנאה"שלמה המע, בלבול זה הוא מסוד הזרות, רוחו ודעתו של אדם 36118 

, ואת הטוב שיש בעצמו אינו רואה כלל, המקנא באחרים רואה את הטוב רק אצל אחרים, פשוטו כמשמעו 36119 

כ זר לעצמו עד שאינו מכיר ואינו "בעל גאוה כ, עד רקבון כוחותיו כ זר לעצמו"או מזלזל בו ונעשה כ 36120 

אחרי ששככה חמתו נדהם , ביותר מורגשת ההתנכרות בכעס, רואה כלל את עצמו כפי מה שהוא באמת 36121 

 36122 .ממש נהפך לאחר בשעת כעסו, האדם איך שבשעת הכעס לא היה אצל עצמו

משלי ) לתאוה יבקש נפרד, שה זר גם לזולתוכך הוא נע, י מידות רעות נעשה האדם זר לעצמו"כמו שע 36123 

וכמו שמידות רעות מפרידות את , כל מידה רעה פוגעת באחרים ומפרידה את האדם מכל חבר ועמית, (ח"י 36124 

, כי אותן מידות פועלות בין אדם לחבירו ובין אדם למקום, כך הן מפרידות אותו מבוראו, האדם מזולתו 36125 

 36126 .ונהיה האדם מתנכר לבוראו

בודאי היא תשחרר אותו מההתנכרות , אבל כשאיש זה לומד תורה, רים באמת זה כוח נוראוהיינו אומ 36127 

לא זכה , זכה נעשית לו זיר, כתוב זר וקרינן זיר, רבי יוחנן רמי (7ב"יומא ע) הרי אמרו! אך לא, והזרות 36128 

ך אם האדם ז, זכה הוא מלשון זך, אף התורה נשארה זרה ממנו, הרי אם האדם לא זכה! זרה הימנו 36129 

! וגם התורה זרה לו, באה אחריו הזרות לתוך תורתו, אם מידותיו רעות, במידותיו נהיית התורה לו זיר 36130 

י "בוא וראה איזה עולם של ידידות נבנה ע, התורה היא עולם של ידידות, והתורה היא ההיפך של הזרות 36131 

 36132 .ק"תוה

יבוא ידיד זה , דיד ויתכפרו בו ידידיםיבוא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של י (ג"מנחות נ) גרסינן 36133 

בחלקו של ידיד זה בנימין , ה"לידיד זה הקב, ויבנה ידיד זה בית המקדש, בן ידיד זה אברהם, שלמה המלך 36134 

עולם של קירבת הדעת בין ישראל , לתוך עולם הידידות הזה נולד יהודי, ויתכפרו בו ידידים אלו ישראל 36135 



על ידידות זאת נכרתה ברית , צא את ביטויו הנגלה בבית המקדשושמ, ה"ובין אביהם שבשמים שיסדו אאע 36136 

 36137 .המילה וברית התורה

כל , אנו מתפללים אל חי חלקנו צוה להציל ידידות שארנו משחת, ה"בעת הכנס תינוק בבריתו של אאע 36138 

וביחסים שאין , בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, המצוות כולן מיוסדות על ידידות או מביאות לידידות 36139 

הלומד , על הזרחת שמש לרוצחים, על צער בעלי חיים, אנו מצווים על דרכי שלום, בהם מקום לידידות 36140 

ומה , אם לא זכה זרה הימנו, והנה גם הלומד והיודע תורה, תורה ומקיימה קונה ידידות זאת בנפשו ובדמו 36141 

בעולם הידידות אין , תורה ומידות רעות תרתי דסתרי הן! יתקן מידותיו הרעות? יעשה כדי להיות זוכה 36142 

 36143 .מקום למידות רעות שהזרות שולטת בהן

ולמה איננו , כ"כ רחוקים מהתורה שהיא קרובה אלינו כ"למה אנחנו בפנימיותנו כ, מעתה נחזור לשאלתנו 36144 

, מעתה התשובה היא חותכת ומרה, י"נמשכים אליה ואל העבודה כברזל אחרי אבן השואבת כביטוי המס 36145 

! להזדכך אנו צריכים, (א"משלי כ) אין אנחנו בבחינת וזך ישר פעלו, נו עדייןלא זכי! לא זכה זרה הימנו 36146 

שהמלכות נקנית , גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, (´אבות ו)א  ל בבריית"והנה על זה באו חז 36147 

ל מונים שם "וחז, והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, והכהונה בעשרים וארבעה, בשלושים מעלות 36148 

 36149 .ידות הטובות כולןכל המ

יותר נהיה קרובים , ח אלה"ונדע נאמנה כי כל מה שנקנה יותר ממ, בזה עלינו לעסוק בגשתנו ללמוד תורה 36150 

ד "ר פ"שהש) ח דברים הננו מוצאים"דבר חדש בענין המ, עד שנזכה שתהיה זיר על ראשנו, ק"אל התוה 36151 

ח דברים שנתנה בם "כנגד מ, רה בארח פעמים כתוב בתו"ר יוחנן מ"א, מעין גנים באר מים חיים, (´ל 36152 

! ח דברים הוא באר מים חיים"הרי כל אחד מהמ. ד מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון"הה, התורה 36153 

 36154 .והדברים סתומים

וכל מה שאדם יודע , וכדי להבינם עלינו לבטל ההנחה שהתורה נלמדת רק מספרים, אכן הדברים נפלאים 36155 

, אך למיסבר מוכרח האדם מעצמו, הן בודאי ליגריס צריך מתוך ספר, בתורהיותר ספרים יותר גדול הוא  36156 

ויש לנו לדעת , (´ה ב"ר פצ"בר) ל מעצמו למד תורה"על השאלה מהיכן למד אברהם את התורה השיבו חז 36157 

ג המצוות "ה היה צריך ללמוד כל תרי"אלא שאאע, כי עד היום תלמיד חכם אמיתי לומד תורה מעצמו 36158 

אבל אחרי כל העיון בספרים , פ"כ ותושבע"ואנחנו כבר מוצאים לפנינו תושב, לו רב מעצמו כי לא היה 36159 

 36160 .ח"אם האדם אינו מגיע למיסבר מעצמו עדיין אינו ת

הרי למדנו בתחילת דברינו כי התורה והנשמה ? ואיך אפשר ללמדה מעצמו, כיצד אדם לומד תורה מעצמו 36161 

ואור התורה מגיע את האדם אל גנזי מרומים אור , שורש שתיהן הוא בגבהי מרומים ובתכונה אחת נבראו 36162 

לזה צריכים ! האדם בעסקו בתורה צריך ללמוד אותו מעצמו עד היום, זה אינו כתוב מפורש בספרים 36163 

כיצד אדם יכול לפתוח מעינות אלה בתוך , שיזכה למעין גנים, להפתח להלומד מעינות החכמה בתוך לבו 36164 

 36165 ?כי הלא מעין שואב מימיו ממקור עמוק ולא מעל לשטח, עצמנוהלא אין זו הבנה פשוטה בכוחות ? עצמו

ח מידות שכל אחת "י קנין המ"ע, ל להעמיד אותנו כי מעינות אלה חופר האדם בתוך לבו"על זה באים חז 36166 

כל עוד שמידות רעות ! נובע לתוכה מעין התורה, וכאשר באר המידות פתוחה, מהן היא באר מים חיים 36167 

וכל מידה טובה שהוא קונה פותחת את המעין במידת מה והננו , כמתו סתוםמקננות בלב האדם מעין ח 36168 

שהיינו יכולים ללמוד , כ פתוחה"ח המידות היתה באר נשמתנו כ"אילו זכינו לקנות לנפשנו כל מ, מבינים 36169 

 36170 .ה"וזאת היתה מדריגת אברהם אבינו ע, מעצמנו כל התורה כולה

כ אמר להם "אח, א בן ערך שהוא מעין המתגבר"ר ז מנה שבחם של חמשת תלמידיו אמר על"כאשר ריב 36171 

, וכביאור החסיד יעבץ, א בן ערך שהוא לב טוב"וקבע ר, צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם 36172 

הוא נהיה , כשהלב הוא כליל כל המידות הטובות, הרי כדי להיות מעין המתגבר צריך להיות בעל לב טוב 36173 

ולתוך באר זו נוזל מעין התורה לחדש חידושים בלי , ה מפכים בהבאר מים חיים שכוחות הנשמה הקדוש 36174 

יגיעת התורה עם , הרי שתי עבודות אלו מוטלות על מי שרוצה לזכות לתורה, זכה נעשית לו זיר, הפסק 36175 

 36176 .(א"ב פ"עלי שור ח)  !ה"ובעמל שתיהן יחד יצליח בע, יגיעת קנין מידות טובות

 36177 

 36178 מאמר תקמה

 36179 .(ד"א י"י´ דברים ל) אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותוכי קרוב ... כי המצוה הזאת

, לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן, ן כתב והנכון כי המצוה הזאת על התשובה הנזכרת"וברמב 36180 

כי אין הדבר נפלא , ´תוכל לשוב אל ה, והטעם לאמור כי אם יהיה נדחך בקצה השמים ואתה ביד העמים 36181 

וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו , בר מאד לעשותו בכל עת ובכל מקוםאבל קרוב אליך הד, ורחוק ממך 36182 

והנה זה אמנם , כי לא נאבד חלילה בגלות, חידש לנו הקרא ובא לנו בהבטחה ודאי, שיתוודו את עוונם 36183 

ואשר אומות רבות לאין מספר כבר נאבד זכרם , כי אם הגלות ארוך, האות והמופת הכי גדול בישראל 36184 



אין זאת אלא , והנה אנחנו מחזיקים קיום, ומה קטנה מפוזרת ומפורדת בין העמיםואנחנו א, מתחת השמים 36185 

 36186 .ה כי עוד ואתה תשוב"כי באנו בהבטחה מאת הקב

נאמר כאן סוד קרבות , פ"כי נתנה לכם בכתב ובע, י מפרש הקרא כי קרוב אליך על התורה בכלל"רש 36187 

כיצד , ומה שאמר משה גדול מכולם, צלדברים אמר שלמה על הע´ ז, אמרו (´ו´ ר ח"דב) במדרש, התורה 36188 

עמד משנתו , והוא משיב מתיירא אני מן הארי שבדרך, אמרו לעצל רבך בעיר לך ולמוד תורה ממנו 36189 

כי קרוב אליך הדבר , ומה שאמר משה גדול מכולן, בבוקר נתנו לפניו לאכול הוא מתעצל לתת לתוך פיו 36190 

 36191 .ש"עצל עייהוצא דבר מתוך פיך והוא , מאד בפיך ובלבבך לעשותו

וצריך הוא רק להוציא הדבר , כי הינה ממש בפיו, הורו לנו בזה סוד גודל הקרבות של התורה אל האדם 36192 

סוד קרבות כזה לא תמצא , ה"מצב קרבות כזה לא העלה אף שלמה המע, אלא שהוא עם זה עצל, מתוך פיו 36193 

ר "א, ם מדרש אגדה"א הרשבמבי, על הפסוק כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו, כי אם בתורה 36194 

והיא , ישאהו על כתף יסבלהו (ו"ישעיה מ) ´עבודת כוכבים נראית קרובה שנא, יהודה´ יצחק בשם ר 36195 

 36196 .לבסוף אף יצעק אליו ולא יענה, רחוקה

, וכן בין כל רקיע ורקיע, כמה דאת אמר מן הארץ עד לרקיע חמש מאות שנה, ה נראה רחוק"אבל הקב 36197 

, שתי ידיעות עלינו לידע, ד בכל קראנו אליו"הה, ה שומע תפילתו"לוחש והקבואדם נכנס לבית הכנסת ו 36198 

, אבל וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, רחוק מאד באין סוף ותכלית, התורה לכאורה בשמים 36199 

 36200 .קרוב היא אלינו תכלית הקרבות

ענה ודאי כי השכל הלא י, למי הוא מרגיש יותר קרבות לתורה או לשכל, לכאורה כשנשאל לבן ישראל 36201 

כן תהיה , אבל התורה הלא היא שמימית ולא עצמיית, כי השכל באדם הוא וקרוב לו, הוא הקרוב אליו 36202 

ץ על אבות בענין שכל וענין "אבל זה אחד מן החידושים שמבואר בספר החסיד יעב, לכאורה התשובה 36203 

ח בכוח השכל "שליטו על הבעת ברא האדם וה"כי השי, חביב אדם חביבין ישראל (´אבות ג)ב  וכת, תורה 36204 

לא נמצא , אלא שזה רחוק מאד, ובזו המעלה אפשר לו לאדם להשאיר נפשו בהדבקו במושכלות, אשר בו 36205 

 36206 .אחד מאלף ישיג זה השלמות

, ה בענין אחד גדול יותר מאד"אבל נתייחדנו מהם בזכות אברהם אע, ובזה נשתתפנו עם שאר האומות 36207 

אבל , מכאן זכינו לתורה האלהית שלא תפול תחת החקירה השכליתו, והוא הענין האלהי אשר חל עלינו 36208 

א ואבדיל אתכם מן "ולז, ב בלא טורח ועמל"נמצא כל המון ישראל מוכנים לעוה, היא למעלה ממנה 36209 

 36210 .העמים להיות לי דייקא

לא נמצא , אבל רחוק הוא באמת, כי שכל נראה קרוב לאדם, ב"גם בשכל יכולים לזכות לעוה, אמנם כן 36211 

אחד מיסודות , אבל באמת היא קרובה, ותורה אמנם נראית לכאורה רחוקה, אלף ישיג זה השלמותאחד מ 36212 

ה "אורייתא קוב, ה קרוב אלינו כן התורה קרובה אלינו"כמו שהקב, התורה היא כי קרובה היא בתכלית 36213 

 36214 .(זוהר אחרי)א  וישראל חד הו

ד לבת מלך שלא היה אדם "מן למהר שמואל בר רב נח"א, כי קרוב אליך (´ז´ ר ח"דב) אמרו במדרש 36215 

ל המלך "א, והיתה בתו של מלך עומדת לפניו, והיה למלך אהוב אחד והיה נכנס למלך בכל שעה, מכירה 36216 

ה לישראל ראו מה "כך אמר הקב, ראה היאך אני מחבב אותך שאין בריה מכיר את בתי ועומדת לפניך 36217 

ונעלמה מעיני  (ח"איוב כ) ´שנא, לכם נתתיהשאין בריה בפלטין שלי מכיר את התורה ו, אתם חביבים עלי 36218 

ת "ה בני אם יהיו ד"אמר להן הקב, אלא קרוב אליך הדבר מאד, אבל אתם לא נפלאת היא ממך, כל חי 36219 

 36220 .אף אני קורא אתכם קרובים, קרובים לכם

, כבר זכה ונתקרב´ יהודי הפותח ולומד איזה דפים בגמ, והיא עצמה של תורה, קרבות התורה היא סגולתה 36221 

וגם המקצת , ובמה בתורה אשר אחד מני אלף לא ישיגנה בשלמות, א"הוא סוד של אהבה רבה אהבתנו ה 36222 

ב "והנה אנחנו בני ישראל עם קרובו מוכנים אנו לעוה, הנה זה רק בטרחה בעמל ויגיעה, אם כבר ישיגו 36223 

בה גם כי מצות התשובה אמנם יותר קרו, ן אשר מפרש כאן במצות התשובה"והרמב, בלא טורח ועמל 36224 

, ולמה כן, ובמקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים עומדים, היא מגעת עד כסא הכבוד, מתורה 36225 

לא היתה מציאות לתשובה לעלות מתוך פחת , ולולא זו יתרון הקרבות, כי על כן יורה חטאים בדרך 36226 

 36227 .(דעת תורה)  .המעשים

 36228 

 36229 מאמר תקמו

 36230 .(ב"י´ דברים ל) ה לנו וישמיענו אותה ונעשנהלא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקח

, הלא מאות מצות לא תעשה ועשה? אינו מובן אטו שמירת התורה וקיומה הוא באמירת פיו וכוונת הלב 36231 

ועל לא תעשה מחוייב לבזבז כל ממונו ולא , וגם יש בהם חסרון כיס, שעל האדם לטרוח הרבה עליהם 36232 

ומעשים כאלו , נ עליהם"נאמר בכל נפשך שמחוייב למסעבירות חמורות שעליהם ´ וג, לעבור עליהם 36233 



וילך שכתב שפרשה זו סובבת הולכת על ´ ן פ"ועיין ברמב, ואינם קרובים לאדם להשיגם, כבירים המה 36234 

 36235 .התשובה

ולעומתה בעבודת הגשמיות אינו , והנראה דהנה כל הטורח והקשיים שאדם מרגיש בעבודת הרוחניות 36236 

הוא מפני , צלי ולעי גריס ולעי, ירושלמי כל היום עביד עבידתא ולא לעיוכדאמר ב, מרגיש כבדות וליאות 36237 

מה שאין כן , הכל שמחים בצאתו למלאות התפקיד, שבעבודת החומריות פיו ולבו ואבריו שוים בזה 36238 

, אף אותו איש שיודע חובתו המוטלת עליו לקיים מצות התורה, בעבודת הרוחניות שאין לבו ואבריו שוין 36239 

י "שישיג ע, שכדאי לו להתנדב בכל עבודתו ויגיעתו מפני התמורה העודפת, ל עמו להביןבכל זאת לבו ב 36240 

 36241 .שדרכיה דרכי נועם ושלום, כך הליכה בדרך התורה

מפני שגם לבו יודע מהתמורה העודפת על , זוהי הסיבה מה שאדם אינו מרגיש ליאות בעבודתו הגשמית 36242 

פיו ולבו שוין להרגיש אושרו והצלחתו ואורח צדיקים אבל ברוחניות אין , שישיג ממון או כבוד, יגיעתו 36243 

שכל , ק להודיע לאדם"ועל זה באה תוה, ועל כן נשאר עומד רחוק מאד מדרך השלמות, כאור נוגה 36244 

ועל , מטעם שלא שם לבו להשכיל אושר התורה בזה ובבא, הכבדות והמרחק בינך לבין עבודת הבורא הוא 36245 

, ואם תרצה שהדבר יהיה קרוב אליך, בך כי ממנו תוצאות חייםכי מכל משמר נצור ל, כן הדברים יגעים 36246 

 36247 .תראה שפיך ולבך יהיה שוין לעשותו

ע הצטער כל ימיו "הלא מצינו ר, שמחוייב למסור עליה נפשו, ´המצוה היותר חמורה היא מצות קידוש ה 36248 

הוא דבר קרוב  נ"כ הלא אף מסי"א, ת"צער כזה מסתעף מאהבתו ודבקותו להבוי, מתי יבוא לידי ואקיימנו 36249 

, ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל, ת ולדבק בדרכיו"שיהיה פיו ולבו שוין לאהוב הבוי, אצל האדם 36250 

, התורה סדרה שיהא נועם ושלום אם רק השכיל שיהא פיו ולבו ואבריו שוין בדבר לכוון בקריאתם לאותי 36251 

יתכן שיוקטן הנסיון ושיתחיל להרגיש  ז"רק עי, וזהו יסוד של לימוד המוסר להלהיב הלב ולזכך הרעיון 36252 

 36253 .(ו"כ´ ב עמ"המוסר והדעת ח)  .שהדבר קרוב אליו

 36254 

 36255 מאמר תקמז

 36256 .(ב"י´ דברים ל) לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה

לא  מעולם, (.ה"עירובין נ) אתה צריך לעלות אחריה, שאם בשמים היא, מאי דכתיב לא בשמים היא 36257 

כהיום כאשר אנו רואים עד כמה ניתן כוח , יכולנו להבין ולחוש את החובה שצריך לעלות אף לשמים 36258 

ראינו לאחרונה שאנשי מדע מקרב אומות , (.ד"שבת ק) להשיג השגות במהלך של הבא לטמא פותחין לו 36259 

על יצר בכוח היצר של ונעשה לנו שם עלה בידם להתגבר , העולם השיגו לעלות לירח בכוח הטומאה 36260 

והפקירו את עצמם ואת משפחותיהם וביצעו את , בגדר חילופי יצר ביצר, התאוה ושאר מידות רעות 36261 

וזה בא רק בכוח של הבא לטמא פותחין , עשרות אלפים חברו יחדיו להתאחד ולהתרכז בדעה אחת, הדבר 36262 

 36263 .ל את הפעולה של מעלה"שבזה מכחישין ר, לו

ן להשיג אילו היו מתמסרים באותם הכוחות להשיג רוח של מכל שכן מה היה נית, ומכאן ניתן ללמוד 36264 

צריכים היו , להבא ליטמא פותחין לו, והבטיח שהבא ליטהר מסייעים אותו´ שבזה קבע הבורא ית, טהרה 36265 

, י הרכבות שונות של חומרי הטבע"ע, אלפים שנה שיפתח הפתח של קביעת הטבע להתגלות´ לעבוד ד 36266 

ואילו הדרך של הבא ליטהר מסייעין אותו , נתגלה עתה הוכחהובאמת אין כל חדש תחת השמש ורק  36267 

 36268 .ל שעלו לגן עדן בעודם בחיים"י חז"נתגלתה כבר ע

, (ט"משלי י) ל אמר שהשינה נבראה כדי שהנשמה תעלה מעלה מעלה להשיג סודות התורה"א ז"הגר 36269 

ק "ים זה הלן בבהכי הוי מטי להאי קרא ודורש אל המת, ז התנא האלהי רבי עקיבא"ובאמת שכבר בכה ע 36270 

המרעיב , רוח טומאה שורה עליו, ומה המרעיב עצמו על דברי טומאה, כדי שתשרה עליו רוח הטומאה 36271 

גם , הצדקה ולנו בושת הפנים´ ואמנם לך ה, (ה"סנהדרין ס) כ"עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה עאכו 36272 

שבו תלוי כל , נו ליום הדיןשהרי עלינו להתבונן איך ובאיזו צורה אנו מכינים עצמ, בזה יש להתבייש 36273 

ומכל שכן לדין שכרוך , לעומת מה שאנו מכינים עצמנו לדין יותר קטן על עסקי ממון, הווייתנו וכל חיותנו 36274 

 36275 .בו עונשי הגוף

ת שער השני "אולם יעויין ברבינו יונה שע, ואם אמנם מקדימים אנו לקום באשמורת הבוקר לומר סליחות 36276 

, ולחפש דרכיו ולחקור, לקבוע ביום ובלילה עתים להתבודד בחדריו שראוי לכל ירא אלהים, ד"אות י 36277 

הרי , ולשפוך שיח ולשאת תפילה ורינה, לקדם אשמורות ולהתעסק בדרכי התשובה וכשרון המעשה 36278 

כ "ורק אח, ובתחילה להתעסק בדרכי התשובה ולחפש דרכיו, ל הורה לקדם אשמורות"שרבינו יונה ז 36279 

שלאחר כל האזהרות של , והוא כענין שהבאנו מדברי האורחות חיים, לשפוך שיח ולשאת תפילה ורינה 36280 

 36281 .(ח"י´ ב עמ"המוסר והדעת ח)  .הדגיש מכל משמר נצור לבך, שמירת הלכות ומידת חסידות

 36282 

 36283 מאמר תקמח



כי קרוב אליך . ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה 36284 

 36285 .(ג"י´ דברים ל) בך לעשותוהדבר מאד בפיך ובלב

, בשלמא אם יאמרו לו לאדם דע שהדבר אינו רחוק ממך כמה פרסאות כפי מחשבתך, ויש להתבונן בזה 36286 

אבל איך יתכן לומר לאדם דע כי , הנה מובנים הדברים הנאמרים אליו, אלא קרוב מזה רק כפרסה אחת 36287 

, מונח בתוך פיו שהוא בשמיםאיך סלקא דעתך לטעות על דבר ה? אלא בתוך פיך, אין זה בשמים 36288 

 36289 ?שהוצרכו להודיעו על זאת

אלהים ´ ככתוב ויקח ה, האדם מורכב הוא משני כוחות מנוגדים מן הקצה אל הקצה, אך הט אזנך ושמע 36290 

אם ימשיל אדם את רוחו נשמתו על חומר , נמצא כי כך הוא הדבר, עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים 36291 

והרי , ´כי משם לוקחה מתחת כסא כבודו ית, רקיעא כשבילי דנהרדעאהנה נהירין לו שבילי ד, עפרו 36292 

ודאי שכל עניני , ו וטורף נפשו בחומרו"כ אם הופך קערה על פיה ח"משא, השגתו יותר ממלאכים ושרפים 36293 

ומה לה , כי אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו, שמים זרים המה לו לגמרי ואין לו בהם שום טעם 36294 

 36295 .אין לה חיך טעם ומתיקות אלא בתבן וקש, בינהלבהמה עם חכמה ו

וזהו , הנה המרחק בהכרתו הוא באמת כבין שמים לארץ, אמות´ ובכך נמצאת למד כי בגוף קטן זה של ג 36296 

כלומר לאחר שהמשלת את , כ לא בשמים היא כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"שאה 36297 

כ "משא, ורואה אתה בחוש את דרך החיים לפניך, בךהרוח על החומר הרי המצוה הזאת ממש בפיך ובלב 36298 

 36299 .להיפך אמנם בשמים ומעבר לים היא

וגם אתה במעוף אחד קופץ , כי מיכאל באחת גבריאל בשתים, אכן דע לך בן אדם כוח גבורתך עד להפליא 36300 

ויכול , וכל מרחק זה שבין השמים לתוך פיו שהוא מהלך חמש מאות שנה בידך הוא, מהארץ עד לשמים 36301 

כי גם בעומדך , והרי חשוב אתה יותר ממלאכי השרת, ה לפשוט יד ולכוף כל הרקיעים כולם לתוך פיךאת 36302 

וברגע קטן , אלהיך אשר מן השמים השמיעך קולו´ ביכולתך להקשיב ולשמוע לקול ה, בתחתיות ארץ 36303 

 36304 .כ תבין כי לא בשמים היא"וא, יצאת מאפילה לאור גדול

מכוסה בכיסוי גדול ומחיצה , הרי המצוה הזאת נפלאת היא ממך ואמת הוא שאם אינך מטה אוזן להקשיב 36305 

שבכושר יכולתך להסיר , אבל מכיון שבפיך ובלבבך לעשותו, עבה כבין הרקיע השביעי עד לשאול מטה 36306 

וזהו מה , לא בשמים היא, כ לא נפלאת היא"א, י הפעלת נשמתך אשר בקרבך"כל זה באצבע קטנה ע 36307 

הוי כי המצוה הזאת לא , ממך שאין אתה עסוק בה, ואם נפלאת היא, ל לא נפלאת היא"שפירשו בו חז 36308 

 36309 .כ"נפלאת היא ע

ואמרו מאי דכתיב  (ה"עירובין נ) ל"שכבר דייקו חז, אבל מעתה כמה גדול הפחד ומה נורא הדין והחשבון 36310 

ואם מעבר לים היא אתה , שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה, לא בשמים היא ולא מעבר לים היא 36311 

הרי גודל החיוב ללומדה אף אם יצטרך אדם לעלות אחריה לשמים או לעבור מעבר , ך לעבור אחריהצרי 36312 

ומתי יספיק לעלות מהלך חמש מאות ? איזה סולמות יעמיד עד הרקיע? ואיך יעלה אדם השמימה, לים 36313 

 36314 ?בעוד שכל חייו שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, שנה

ואילו היו מראים לו את , ל חייך ואת סולם החיים הרי כל אדם מבקשכ אתה צריך לומר כי מכיון שזה כ"ע 36315 

, כאשר רואים אנו בעינינו בעולם, לא ינוח ולא ישקוט אף לרגע, היה גם שם מטפס ועולה, חייו בשמים 36316 

מוסרים , במלבוש נאה ומאכל ערב לחיך וכדומה, א להטעים את חייהם"בדברים הנראים להם לבנ´ שאפי 36317 

 36318 .החיוב הוא לעלות אחריה השמימה, ש החיים האמיתיים חיי הנצח"וכ, ף אחריהםהם כל חייהם לרדו

הא אם בשמים היא אתה , ומקרא מסייעם לא בשמים היא, ל הקדושים מה הם החיים בתורה"כך הבינו חז 36319 

אלא בפיך , כ עכשיו שלא בשמים היא ולא מעבר לים"וא, צריך לעשות סולמות ולעלות אחריה שם 36320 

ואין ! ומרחיקה מעליך ריחוק נורא עד לשמים, ואתה בן אדם משליך אותה מאחרי גווך, ובלבבך לעשותו 36321 

אם בכוחך לעכל בפיך ובלבבך את השמים ושמי השמים ברגע , שהרי מכלל הן אתה שומע לאו, זו הגזמה 36322 

 36323 .ו"הרי גם להיפך בידך להתגלגל עד רדת שאול מטה ח, ולעלות אורח חיים למעלה למשכיל, קטן

כי שם , אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, חיל ורעדה תאחז בנו ומטתנו בדמעה נמסהמכיון שכן  36324 

ואם , ופשוט לפניו כי לא נפלאת היא, בעולם האמת יראה אדם הכל ברור מה אבד ועד כמה עיוות ונתרחק 36325 

 36326 .(ח"רנ´ ב ד"אור יהל ח)  !בעודו איש´ אשרי האיש ירא ה, נפלאת ממך היא נפלאת ומידך כל זאת

 36327 

 36328 מאמר תקמט

 36329 .(ד"י´ דברים ל) כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו

שאלו לתורה נפש החוטאת , ואמרה הנפש החוטאת היא תמות, שאלו לנבואה נפש החוטאת מה תהא עליה 36330 

תורה שהיא דואגת בעד האדם על כל , (שם ירושלמי ובילקוט) אמרה יביא קרבן ויתכפר, מה תהא עליה 36331 

מכלכלתו על כל תנועה הכי , ק"אין פרט כל דהו בחיי האדם שלא תדאג ולא תטפל בו תורה, שעל ושעל 36332 



ק מטפלת "האם יש לנו ציור במידת הטיפול והדאגה שתורה, על נטילת צפרניו וכדומה´ ואפי, קלה שלו 36333 

 36334 ?באדם

בשוגג רק , אבל זוהי רק עצה ולא בכל האופנים, יביא קרבן ויתכפר, ואמנם מצאה תורה עצה גם לחטא 36335 

כאילו שהיא נגמרת , ק עוזבתו"שבמצב חטא שכזה גם תורה, אבל במזיד לא, ובזמן שבית המקדש קיים 36336 

כולם אינם עם , בקצרה גם חכמה גם נבואה וגם תורה, ואין גם לתורה במצבים ההם תיקון בעד האדם, שם 36337 

 36338 ן וראה ואין לי מכירהבט ימי, אבל בחטא כולם עוזבים אותו לנפשו והוא נשאר בודד, האדם רק עד החטא

, ואין לי מכיר, מכיריו של אדם הנושאים אותו ומטפלים בו הלא הם חכמה נבואה ותורה, (ב"תהלים קמ) 36339 

 36340 .אבד מנוס ממני אל מי אפנה ועל מי יש לי להשען, שבחטא כולם עזבוני ונשארתי עזוב לנפשי

זהו אין , (בירושלמי ובילקוטשם ) אמר יעשה תשובה ויתכפר, ה נפש החוטאת מה תהא עליה"שאלו להקב 36341 

כולם עוזבים את האדם אחר החטא ומשאירים אותו בודד , ה הוא בלי גבול ובלי תכלית"שהקב, עוד מלבדו 36342 

וזוהי , מתקרב אליו´ אז הבורא ית, ולאחר החטא כשכולם עזבוהו, ה אינו עוזבו לעולם"אבל הקב, לנפשו 36343 

 36344 .ה אין עוד מלבדו שאינו נגמר לעולם"בחינת הקב

שנתקרב כביכול אל האדם , שמידת תשובה היא בחינה יותר גדולה של קרוב, הו יעשה תשובה ויתכפרוז 36345 

ואפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין , ה עם האדם גם בחטא"שמצד מידה זו הרי הקב, יותר ויותר 36346 

כן אתם וזהו השו, ה הוא אתו לעולם"שהקב, וזהו יסוד התשובה, (7ה"פסחים פ) ישראל לאביהם שבשמים 36347 

 36348 .בחטא ולאחר החטא ובגיהנם עד עולם לא יעזבנו, בתוך טומאותם

, למה הוא טוב מפני שהוא ישר, על כן יורה חטאים בדרך´ טוב וישר ה, (ה"ילקוט תהלים כ) ל"ואמרו חז 36349 

ה שהוא "שמידת התשובה היא בחינה היוצאת אך ממידותיו של הקב´ פי, למה הוא ישר מפני שהוא טוב 36350 

, ורק ממידות אלו המחזיקות את האדם וסומכות אותו גם אחר החטא יוצא סוד התשובה שאך, טוב וישר 36351 

שמידת רחמים , אבל גדול עוני מנשוא, גם קודם החטא´ פ שאין להשיג ריבוי הרחמים של הבורא ית"שאע 36352 

ואז צריך הוא למידת , והרחמים והחסדים עוזבים אותו, ובחטא החיבור כבר נפסק, זו היא רק עד החטא 36353 

וזוהי מידת התשובה שהיא מידה יותר גדולה בסוד של , שרו וטובו שהם בחינה של רחמים יותר מרוביםי 36354 

 36355 .קרוב

ואני הוא לאחר שיחטא , אני הוא קודם שיחטא האדם´ ה´ ה, (7ז"ה י"ר) ל"אל רחום וחנון ואמרו חז´ ה´ ה 36356 

של קודם ´ כבר ה ואינו, ה"שלאחר החטא הוא כבר שם שני משמותיו של הקב, האדם ויעשה תשובה 36357 

אבל , של קודם שיחטא האדם´ תורה הוא ה, של קודם שיחטא´ שלאחר החטא אינו מספיק כבר ה, שיחטא 36358 

ממידותיו , אז מרוב יושרו וטובו כביכול, ולאחר החטא, ובחטא היא עוזבתו, אינה עם האדם רק עד החטא 36359 

וזוהי , לא זאת לא היתה לו תקוהולו, לאחר שיחטא´ עוד חוטא נשכר וזוכה לה, אלו בל ידח ממנו נידח 36360 

 36361 .מידת התשובה

אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה , כאן מתחילה תורה חדשה (ו"ויקרא כ) ואם לא תשמעו לי 36362 

שכל , לאחר שיחטא´ וזהו ה, ה מעורר את האדם על כל צעד וצעד ואינו עוזבו לעולם"הקב, את השחפת 36363 

וכל , לרחמים וחסדים יותר מרובים והתעוררות יותר מרובהמוכרח הוא , מה שהאדם חוטא יותר ויותר 36364 

כל זה הוא מתורת , (7ה"יומא פ) וכן כל האין מספיקין בידו לעשות תשובה, הקשיים המונעים התשובה 36365 

השוכן אתם בתוך , ה אינו עוזב את האדם לעולם ובכל המצבים שיהיו"שהקב, אבל אין זו עזיבה, התשובה 36366 

 36367 .טומאותם

וכתב שזה קאי על , כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו, ן"שמעורר הרמב וזוהי ההתעוררות 36368 

ואין לו , דכולם עזבו את האדם בחטאו, לא בשמים היא´ לא בשמים היא ולא מעבר לים היא פי, תשובה 36369 

הוא נמצא אתו תמיד ולא ´ שרק הבורא ית, ורק כי קרוב אליך הדבר מאד, לא תורה לא נבואה ולא חכמה 36370 

וזהו , הנהו אתו´ שכל מכיריו עזבוהו לנפשו ורק הבורא ית, שהרי הנהו במצב שאבד כבר הכל, בנויעז 36371 

 36372 ?כ איך לא ישוב"כ מרובים א"שמוקף רחמים כ, לאחר שיחטא´ מסוד הקורבה של ה

אליה שמנה קראוהו , שזהו רק לכל אשר יקראוהו באמת, אליה וקוץ בה, ת היא אליה וקוץ בה"עשי 36373 

אבל וקוץ , והזוכה אז אשרי לו, ליחיד´ ת בימים אלה גדולה עד מאד אפי"הקורבה של הבויו, בהיותו קרוב 36374 

הריהו מביא עליו את , כ האדם אינו מתנודד"שכל מה שמידת הרחמים והקורבה יותר גדולה ואעפ, בה 36375 

ע ומזה צריך האדם להתעורר איך להוקיר כל רג, אם תלכו עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, מידת הדין 36376 

 36377 .וחלילה להיפך תלוי בזה כל סוד העונש, שבה תלוי כל אושרו והצלחתו, ת"ורגע של עשי

 36378 .(א"צ´ א מא"דעת חכמה ומוסר ח)  

 36379 

 36380 מאמר תקנ

 36381 .(ד"י´ דברים ל) כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו



תרגום ) יתהוןהגיין בהון ברירו למעבד , פתחו פמכון למחוי, ארום קריב לכון פתגמא בבית מדרשיכון 36382 

לעבור , לעלות הרים ולרדת בקעות, מנהגו של עולם שאדם עוסק בעסקיו במלוא המרץ והזריזות, (יונתן 36383 

מיד נופלת עליו , ואילו רק פותח ספר או מתפנה לעניני הנשמה, ימים ונהרות ללא לאות ועייפות כלל 36384 

יתיב , וקאים לצלאה והוא לעי, ייתיב ומשתעי כל יומא ולא לע, וכדברי המדרש, מועקה וכבדות ללא נשוא 36385 

ואילו הכתוב אומר כי קרוב אליך , (´ד´ ר ג"אסתר) ומשתעי כל יומא ולא לע יתיב למיתנא והוא לעי 36386 

 36387 .הדבר מאד

 36388 למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי´ וכדאיתא בגמ, ונראה שהכל תלוי ברצון האדם ובתשוקתו

ולכן כל שנות עמלו אינן בעיניו , ז ולהשתוקק להם"יני עוהמטבע האדם להיות נמשך אחרי ענ, (ג"סוכה נ) 36389 

ה "ש דוד המלך ע"כמ, ´אבל אילו היה שם משאת נפשו לקרבתו ית, אלא כימים אחדים באהבתו אותם 36390 

היה מיד נעשה קל כנשר וגבור כארי לעשות רצון , (ד"תהלים פ) ´נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה 36391 

 36392 .אבינו שבשמים

לזה מורה לנו התורה בפיך ובלבבך ? ´לית המיוחלת לשים כל מגמתינו לעבודת האולם איך נגיע לתכ 36393 

אין להם שום קיום , גם בנוגע למצוות המעשיות, הכל תלוי בלב גם בנוגע לפיך דהיינו הלימוד, לעשותו 36394 

ואם לאו אפילו אם , אם לבו עמו אז קרוב מאד הדבר, בלי לבבך הכתוב באמצע ומתפרש לכאן ולכאן 36395 

 36396 .עצמו מסוף העולם ועד סופו עדיין מבוקשו ממנו והלאה יטלטל את

ומפרש בילקוט שמדובר , (ב"תהלים קי) במצוותיו חפץ מאד´ המשורר אומר אשרי איש ירא את ה 36397 

הרי קמן , כ"אלא בשמחה ע (מחמת ההכרח)א  שלא עשה את המצוות באנגרי? ולמה אשריו, באברהם 36398 

ולא למדנו , ולא מרגישים בזה שום כבידות, ונות לכבודוולעמוד בנסי´ שהצדיקים שמחים לעשות רצון ה 36399 

אולם במה , שכתוב בו וישכם אברהם בבוקר, (´פסחים ד) זריזות במצוות אלא מאברהם בלכתו לעקידה 36400 

שמזה , על זה בא הכתוב ואומר שהכל מתחיל מיראת שמים? יזכה נער את אורחו להגיע למעלה הזאת 36401 

 36402 .פץ מאדיכול להשיג את הדרגא של במצוותיו ח

שראשית , (א"תהלים קי) שכל טוב לכל עושיהם´ ם על הפסוק ראשית חכמה יראת ה"וביאר שם המלבי 36403 

ואין חוקיה ושורשיה , באשר החכמה היא מקובלת מאדון החכמה, ´החכמה ושורשה היא יראת ה 36404 

צריך לאסור את הנפש , והתאוה והיצר מסיתים את האדם לסור מחוקי התורה, מתבררים במופתים 36405 

רצונו לומר שמצד , ישכילהו להבין טעמם וסודותם´ ז זוכה לשכל טוב שרוח ה"ועי, מוסרות היראהב 36406 

י התגברות היראה מכשיר הוא את עצמו לקבל את "ורק ע, טבעו אין האדם מסוגל לקבל אור התורה 36407 

 36408 .המושכלות

´ א את הז מבאר הפסוק אשרי איש יר"ועפי, י יראה"נמצינו למדים שלחכמה האמיתית זוכים רק ע 36409 

י כן "ע, ימצא שכל טוב וישכיל את סודות הפקודים וטעמיהם´ י יראת ה"שאחרי שע, במצוותיו חפץ מאד 36410 

נותנת , המורם מדבריו שהחכמה המשולבת עם היראה, כ"יחפוץ מאד במצוותיו כי יבין מעלתם וסודם ע 36411 

נמצא שהיראה , ומקנות לו את החפץ ותשוקת הלב אליהם, ´לאדם השגה ברוממות המצוות ועבודת ה 36412 

י דעתו הרחבה ויראתו ירכוש את החשק הגדול למצוות "ואז ע, מאפשרת לו להגדיל דעתו בהשגת התורה 36413 

 36414 .האל

אולם כאן ? ומי יערב את לבנו שימצא בו היראה הדרושה, דאטו יראה מילתא זוטרתא היא, ברם דא עקא 36415 

ש "וכמ, ר שבה מחזירנו למוטבוהמאו, נעוץ נפלאות תמים דעים שנתן לנו תורתו הקדושה כלי חמדתו 36416 

דברים ) אלהיו´ ל על הפסוק הכתוב במלך והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה"חז 36417 

שמירה מביא לידי , יראה מביא לידי שמירה, מלמד שהתלמוד מביא לידי יראה, ואיתא שם בספרי, (ז"י 36418 

 36419 .והכוונה שהלימוד בעצמו הוא שמקנה את היראה, מעשה

, ן במצות שילוח הקן"ומבאר הרמב, (´ד א"ר מ"ב) ל לא ניתנה תורה אלא לצרף את הבריות"ן אמרו חזוכ 36420 

אבל התועלת באדם עצמו למנוע ממנו אמונה רעה או מידה , ה בעצמו יתעלה"שאין התועלת במצוות להקב 36421 

מבואר , כ"צרוף עוזהו לצרוף בהן שיהיו ככסף , ´לדעת את ה´ או לזכור הנסים ונפלאות הבורא ית, מגונה 36422 

ולנטוע בו את , מדבריו שהתורה ומצוותיה ניתנו לזכך ולטהר את לב האדם ממידות רעות ואמונות כוזבות 36423 

מזה מתבאר שעצם התורה מקנה לאדם את התכונות הנפשיות וטוהר המידות הנחוצות , ה"הדביקות בהקב 36424 

 36425 .לו להתקרב לבוראו

דכדי להגיע ליראה ולטהר את , זה בקשר של קיימאמזה נראה בעליל איך התורה והיראה קשורים זה ל 36426 

ואחרי שיזכה ליראה אז תתקיים תורתו בידו ויזכה , תחלואי הלב עליו לעסוק בתורה המביאה לידי יראה 36427 

ודעת ´ וכל זה מבואר בפסוק במשלי אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה, לשכל טוב 36428 

ז שזכה ליראה אז "ועי, ´יך לתור אחרי הבינה ובזה יזכה ליראת הקודם כל צר, (´משלי ב)א  אלהים תמצ 36429 

 36430 .יגיע לדעת אלהים שהם רזי התורה



שבלי יראה , (´משלי ב) ם"ופירש המלבי, וזה מה שאמרו אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה 36431 

רוממותו עד ו´ שאי אפשר לאדם להבין גדולת ה, אולם בלי החכמה אין יראה, לא תתקיים בו החכמה 36432 

ועל ידה יבין גדולתו של יוצר בראשית עד שיבין , ´החכמה היא תלמדהו ללכת בדרכי ה, שיירא מפניו 36433 

וגולת הכותרת היא התורה שלומד , היוצא מדברינו שהתחלת הלימוד הוא כדי להשיג את היראה, ´יראת ה 36434 

והלומד , ה שהם רזי תורהתורה כזו היא בבחינת תורה לשמה ועל ידה זוכים לדברים הרב, אחרי השגתה 36435 

 36436 .(7ט"סנהדרין צ) תורה לשמה עושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה

אינה מתקיימת , (7´מגילה ו)א  ל אוקמא גירסא סייעתא דשמי"שאמרו חז, וכן בנוגע לקיום התורה אצלו 36437 

י "וות בא עוכמו כן החשק בעשיית המצ, (א"שבת ל) אצלו רק אם עירב בה קב חומטין של יראת שמים 36438 

על כן מדגישה , שזוכה להשיג גדולת המצוות והנעימות בעבודת שמים, הצירוף של תורה ויראת שמים 36439 

שהלימוד הוא לימוד שיש בו יראת , אם היא בפיך ובלבבך? שמתי נחשבת התורה קרובה מאד, התורה 36440 

 36441 .(עתהמוסר והד)  .לעשות את המצוות בזריזות ובשמחה, ואז זוכה לשלמות העשייה, שמים

 36442 

 36443 מאמר תקנא

 36444 .(ו"ט´ ל) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע

בא , בא דוד והעמידן על אחת עשרה, שמלאי שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה´ דרש ר 36445 

בא חבקוק והעמידן , חזר ישעיה והעמידן על שתים, בא מיכה והעמידן על שלוש, ישעיה והעמידן על שש 36446 

י שבתחילה היו צדיקים והיו יכולים לקבל "ופירש רש, (.ד"מכות כ) וצדיק באמונתו יחיה´ ל אחת שנאע 36447 

, ואם באו לשמור כולן אין לך אדם שזוכה, כ"אבל דורות האחרונים לא היו צדיקים כ, עול מצוות הרבה 36448 

ביקשו עצות כל אחד  מזה נראה כי הנביאים, כדי שיזכו אם יקיימו מצוות הללו, א"ובא דוד והעמידן על י 36449 

כדי שיהיה אפשר לאדם , ג המצוות במספר מצומצם"איך לכלול תרי, כפי הכרתו במצבם של אנשי דורו 36450 

 36451 .וראוי לנו לדעת מהי העצה של אמונה ומה פירושה, לקיים התורה

אבותינו הקדושים לא היתה להם , בדרך הראשונה הלכו אבות העולם, שתי דרכים יש בתכלית אמונה זו 36452 

הכירו את בורא העולם , י הכרתם באמונה"ואם קיימו את התורה היה זה ע, כי אם מצוות ספורות תורה 36453 

הדרך השנית , המקיפה את כל המצוות שבתורה, ´עד שעמדו על חכמתו שהוא רצונו ית, את גדלו וטובו 36454 

למות י קיום המצוות וש"ע, י לימוד התורה והבנת העומק שלה"ע, היא של כל ישראל אחר קבלת התורה 36455 

 36456 .אשר זוהי תכלית האמונה, על חסדו הגדול אשר מעולם עד עולם, המידות עומד אדם על הכרת השם

כי , הלא אין זו עצה, אם כוונתו לאותה דרך שאנו הולכים בה, ועתה נתבונן בדבר העצה של חבקוק 36457 

מונה זו הלא א, י עבודה זו נגיע לאמונה"וע, העבודה היא לקיים כל מצוות התורה בפרטיהן ודקדוקיהן 36458 

מאין תבוא אמונה ? איך אפשר להגיע לזה, ואם כוונתו לאותה דרך שהלכו בה אבות העולם, מעצמה תהיה 36459 

כדי להבין ענין זה עלינו לבאר את ענין הבחירה ? י התורה"אם לא ע, וחסדו´ הכרה בגדלות ה, כזו אצלנו 36460 

 36461 .הוא שיבחר בחיים´ רצון האך , שיש לאדם שתי דרכים, בחירה זו שהתורה מדברת עליה, של האדם

? בשביל מה, לברוח מן האמת ולבחור בשקר, מהו הצד השני שאפשר לאדם לעשות, בחירה זו מהי 36462 

, או ללכת על ארבע כבעל חי, או להיות איש ככל האנשים, בחירה כזו פירושה, בשביל הרצון הבהמי שלו 36463 

האם אודותו תדבר ? אותו אדםהאפשר לקרוא , איש כזה החי לפי מהלך רצונו בלי דעת בלי חשבון 36464 

אמת היא כי יש אפשרות באדם שיהיה , לא דיברה תורה במתים, לא דיברה תורה בשוטים, לא? התורה 36465 

אבל אפשרות זו היא כאפשרות ללכת על , כחיה רעה לטרוף ולרמוס ככל יכולתו ואפשרותו, כבהמה 36466 

 36467 .איש ולא בהמה ולתת שכר למי שבוחר להיות, לצוות על זה´ אשר אין לתורת ה, ארבע

כי בקיום התורה עצמו יש אופן , ונראה לומר כי בחירה אמיתית היא בשעה שאדם מקיים את התורה 36468 

גם , ויש אופן שהוא רע כגון מצות אנשים מלומדה (.ג"שבת ס) ש העושה מצוה כמאמרה"כמ, שהוא טוב 36469 

מפני שאינו ? ולמה, דולובכל זאת נתבע הוא על זה ונענש עליה עונש ג, זה השני לומד תורה ומקיימה 36470 

ואינו יודע לשם מה הוא , לובש ציצית ומניח תפילין, עושה הוא את מעשה המצוה, עושה מצוה כמאמרה 36471 

העושה מצוות , אך הוא עושה כדי לקיים ענין שהורגל בו, ת מצוה אותו על זה"שוכח הוא כי השי, עושה 36472 

ות כזה אומר רבינו יונה כי הוא מכת עוזבי על קיום מצו, כאלה נענש עליהן כמו עושה עבירות ועוד יותר 36473 

 36474 .(ט"קס´ סי´ ת שער ג"שע)ב  "שאין להם חלק לעוה´ ה

הצד הרע של , זוהי בחירה של התורה, בחירה זו אם לעשות מצוה כמאמרה או מצות אנשים מלומדה 36475 

חר חוסר הרגשה א, חוסר העיון בשעת עשיית המצוה, בחירה זו הוא חסרון העיון באופן חיוב המצוה 36476 

, התביעה הראשונה על מלומדה היתה בימים אלה שעם ישראל היה במצב רוחני היותר נעלה, הידיעה 36477 

על , שלמות המקדש, ימי הנבואה בישראל, קיימו את כל המצוות שבתורה אף התלויות בארץ ובמקדש 36478 

כמובן  מלומדה זה, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, (ג"ט י"כ)א  הימים האלה אמר ישעיה הנבי 36479 

 36480 .היה באופן דק מאד הראוי למדרגתם



לכן נכנסו גם המה בסוג של מלומדה שהוא נגד , אבל כיון שלא היה אצלם קיום המצוות כמו שראוי להיות 36481 

 36482 אומר הנביא מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי, ק שהיא תכלית התורה כולה"ועל עבודת ביהמ, ´רצון ה

הלא כמה ? ולמה, ב זבחיכם חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשיעל הקרבנות נאמר למה לי רו, (´ישעיה א) 36483 

מעשי , אלא מפני שנתרוקנה לפי ערכם הרם צורתן של המצוות, פרשיות של תורה מחייבות מצוות אלו 36484 

, ובשביל זה נאבדו חכמי ישראל, ובכן נהפכו המצוות לעבירות, המצוות היו עושים אבל לא כמאמרם 36485 

 36486 .ק"שגדול סילוקן יותר מחורבן ביהמ

זכה נעשית לו , ל על הפסוק וזאת התורה אשר שם משה"והוא מה שאמרו חז, ויש אופן של בחירה ברע 36487 

דבר זה נאמר על לימוד התורה שהיא הגדולה מכל , (7ב"יומא ע) לא זכה נעשי לו סם מיתה, סם חיים 36488 

מתקלקל מפני שהאדם , רע זה הנמצא בקיום המצוות גרוע הוא, ובלימוד זה יש אופן של רע, המצוות 36489 

חולין ) כאילו זורק אבן למרקוליס, ש הלומד לתלמיד שאינו הגון"כמ, ט שלו"י תורה ומעש"והולך ע 36490 

 36491 .(.ג"קל

וכל , כי מרקוליס דרך עבודתה בזריקת אבנים, ז עצמה"אלא כעובד ע, ז"זריקת אבן זו אינה כבונה בית לע 36492 

אף שהתורה היא , תלמוד תורה´ ם ה"וכן פסק הרמב, ז בזה"דבר שאדם מלמד לאינו הגון הוא עובד ע 36493 

אבל האינו הגון , אך זה רק אם תלמיד הגון הוא, והמאור שבה מחזיר את האדם למוטב, ר"תבלין ליצה 36494 

 36495 .כזורק אבן למרקוליס, מתקלקל מלימודו על הדיוטא התחתונה

נמשלו  למה, (7ח"שבת פ) ´וכן איתא בגמ, כי אופן יש בתלמוד תורה שאדם יתקלקל על ידו, מכל זה נראה 36496 

, לומר לך מה נגיד זה יש בו להמית ולהחיות אף דברי תורה יש בם להמית ולהחיות, דברי תורה כנגיד  36497 

ולפי , את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע, ובכן יש במצוה רבה זו שתי הדרכים הכתובות בתורה 36498 

, לשמה ושלא לשמההטוב והרע שבתורה הוא לימוד , (ב"וכן ביומא ע. ג"שבת ס) י"פירוש אחד של רש 36499 

 36500 .לבחירה זו ראויה להיות כוונת התורה

וכל , איך להבטיח את עשיית הטוב של אדם שיהיה טוב ולא רע, על בחירה זו דנו הנביאים ובקשו עצות 36501 

יהיה , שאם ישמור אדם אלה הכללים על צד היותר טוב, אחד מהם מצא לפי אפשרות דורו עצה של כללים 36502 

כי אמונה , ואם בא חבקוק ואומר, הנקרא בחירה ברע לפי מושג התורה בטוח שלא יטה לצד מן הצדדים 36503 

מצד אחד תהיה האמונה באופן , אז צריכים לפרש בזה שני דברים, היא ההבטחה לבחירת הטוב שבטוב 36504 

ומצד השני תהיה האמונה כוללת כל התורה כולה ובצורתה , שכל ישראל יכולים להשיג אותה, כזה 36505 

 36506 .דרושה עבודה מיוחדת, נה עצה על בחירה בטובוכדי שתהיה האמו, האמיתית

, שאמונה תשתתף בכל דבר טוב, אבל העבודה הראשונה באמונה היא, עבודה זו לא כל בני אדם שוים בה 36507 

ן אומר כי מה שנזכרה יציאת "הרמב, אין לאדם לעשות מאומה בלתי אם יזכור מקודם אודות אמונה 36508 

אשר הוצאתיך ´ א´ ש אנכי ה"כמ, רים יסוד האמונה היאמפני שיציאת מצ, מצרים בהרבה מצוות שבתורה 36509 

 36510 .ובכן תתחזק האמונה בעת הזכירה ביציאת מצרים, מארץ מצרים

קודם המצוה ובשעת מעשה , ראוי להזכיר האמונה בכל מצוה שאדם עושה, ולפי העצה של חבקוק הנביא 36511 

ומע כי מעשה המצוה המברך ש, ברכת המצוות זכירה ראשונה היא של אמונה, המצוה ולאחר המעשה 36512 

להכיר טובה , ז"עד שראוי לברך ע, וכי יש אושר רב במצוה שהוא עומד לעשות, ת הוא"מאת השי 36513 

 36514 .ה על שזיכה אותו במצוה זו"להקב

הקושי בכל דבר טוב , סימן היא על מידת האמונה שיש לבעל המצוה, השמחה הבאה לאחר עשיית המצוה 36515 

, אבל לאחר שכבר עשה, כריע בין הפסד מצוה כנגד שכרהשאז עומד לפני האדם לה, הוא קודם העשיה 36516 

כי ריק הוא אדם זה , אז ראיה מוכחת היא, ואם אין לאדם שמחה זו, אין לו לאדם רק להתענג במה שעשה 36517 

ובאמת מדרגת השמחה היא , כי הדרישה היותר קטנה של האדם מביאה אותו לשמחה זו, מדרישת רוחניות 36518 

, שמחה כזו מעשיית מצוה, כמו שהיה בשמחת בית השואבה, רוח הקדשעד כדי להביא את האדם למדרגת  36519 

 36520 .היא הוכחה על גודל האמונה שיש באדם

ואם האמונה , שיעשה האדם את האמונה למטרה לפניו בכל מעשה טוב, ובכן זוהי העצה של חבקוק הנביא 36521 

א שיבחר בטוב אז בטוח הו, בשעת מעשה ולאחר המעשה כל אחד לפי מדרגתו, תלוה אותו קודם המעשה 36522 

אז אין , ´וקיום המצוות יהיה מילוי רצונו ית, ´לימוד התורה יהיה אז דרישת רצון ה, בעת עשיית הטוב 36523 

כ מאלה שאין להם חלק "ולאט לאט יתרומם ממידות ודעות נשחתות וכש, מקום לחסרון של מלומדה 36524 

 36525 .(תורת אברהם)  .ית"ויהיה לאיש ראוי והגון לקבל סם חיים מתורת חיים כרצון הש, ב"לעוה

 36526 

 36527 מאמר תקנב

 36528 .(ו"ט´ ל) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע

הוא עולה או יורד מנקודת הבחירה שהוא עומד , אנו רגילים להבין שאם האדם מרבה לבחור בטוב או ברע 36529 

הי רק בחינה אחת אולם זו, כמו שאדם עולה או יורד בסולם מדרגה אחר מדרגה, לנקודה הסמוכה לה, שם 36530 



שמשנה את נקודת הבחירה למדרגה רחוקה הרבה מן המדרגה , יש בחירה באופן אחר לגמרי, בבחירה 36531 

 36532 .הראשונה

בחור אומד , ובאיזה צד שיבחר ישנה את עצמו למצב חדש לגמרי, יש והאדם עומד על פרשת דרכים ממש 36533 

שיבה ירים בזה את עצמו למעלה אם יבוא לי, בשיקול הדעת אם לילך ללמוד בישיבה או ליכנס למסחר 36534 

ו "כ עד שעלול הוא לאבד את רוחניותו לגמרי ח"ואם יצא למסחר ישפיל את עצמו כ, גבוהה הרבה 36535 

והבחירה המשנה רק , בחירה זו שמשנה את מדרגת האדם לגמרי היא כללית, בהשתקעו בעסקי הממון 36536 

 36537 .נקודה אחת היא פרטית

בשעתא דבר נש שכיב אתוסף , (7ח"ויחי רי) תא בזוהראי, ל"ענין הבחירה הכללית נמצא מפורש בחז 36538 

וכד אתוסף , וכיון דשריא עלוי ואתדבק ביה חמי מה דלא זכי ביומוי, רוחא עלאה ביה מה דלא הוה ביומוי 36539 

בחייהון לא זכאן , כי לא יראני האדם וחי, ד תוסף רוחם יגועון"הה, ביה וחמא כדין נפיק מהאי עלמא 36540 

רוח שלא היה בו ושאי אפשר שיהיה בו בחיים היינו גילוי , י שנוסף בו"מת עהאדם ´ פי, במיתתהון זכאן 36541 

 36542 .ז מסתלקת מן הגוף"עי, וכשהנפש רואה אותו גילוי אמיתת הרוחניות ודבקה בו, שכינתו בשלמותו

ו סמוך למיתתו "שאם יחרף ויגדף ח, שצריך למסור מודעה קודם מיתתו, איתא (תורת האדם) ן"וברמב 36543 

. והדבר תמוה איך אפשר שהאדם יבוא לאפיקורסות בשעה שרואה את האמת בבהירות, םאין בדבריו כלו 36544 

ה "שכתב שאין אדם מת עד שרואה את הקב, (ב"שער היראה פי) אכן הדבר מבואר בספר ראשית חכמה 36545 

 36546 .אם רשע גמור הוא מגביר יצרו ומקשה עורפו, ואמר אם צדיק הוא מוסר נפשו לבעליו, בעצמו

או , יכול לקבל את הרעיון הזה בשני אופנים, ז"רואה שכבר אין לו תקוה בעוה כשהאדם, בשעת מיתה 36547 

או , ויהא בעל תשובה גמור הרואה פני שכינה, שידבק את עצמו לגמרי אל האמת שהוא רואה באותה שעה 36548 

נוראות ענין המיתה , ויתרעם על מה שנוטלים אותה ממנו עד שיחרף ויגדף, שיתאמץ להחזיק בגשמיות 36549 

 36550 .ל"או לעליה קיצונית או לירידה קיצונית כנ, היתפס לקיצוניותמרעישו ל

ל "זהו מה שאמרו חז, וכן כל נסיון וכל סכנה שבאים על האדם מרעישים אותו למהפכה כזו בהלך נפשו 36551 

ר שיורד "השטן הוא היצה, כי ידוע שקטרוג למעלה היינו הסתת היצר למטה, השטן מקטרג בשעת סכנה 36552 

ובשעת הסכנה יש הסתה של בלבול הדעת המשכח מהאדם לגמרי את , (.ז"ט ב"ב) ומתעה עולה ומרגיז 36553 

 36554 .ת"האמונה והבטחון בהשי

אם האדם יחזק את עצמו בחוזק גדול וימסור את עצמו לגמרי , שעה זו היא שעת החלטה ובחירה כללית 36555 

ת עצמו ו ירפה א"ואם ח, יתעלה בזה עילוי גדול בהכרת הבורא ובבטחון, בתפילה´ אל רחמי הבורא ית 36556 

אלא שיפול נפילה גדולה לצד הכפירה , לא זה בלבד שלא יתעלה מן הנסיון, ויפול בשחת בלבול הדעת 36557 

זהו ענין , כי שולט בו גדר הבחירה הכללית, במצב כזה אי אפשר להישאר במצבו הראשון, והמבט הגשמי 36558 

גמור במדרגתו  ועל האדם לבחור בשינוי, שיש כאן הסתה גדולה ועצומה, קטרוג השטן בשעת הסכנה 36559 

 36560 .לכאן או לכאן

שהיא משנה את האדם מן הקצה אל הקצה למדרגה , כל ענין ראש השנה הוא בבחינת הבחירה הכללית 36561 

מ השינוי הזה הוא "מ, כ תשובה או יקלקל בשאר ימות השנה"ואף אם האדם יעשה אח, אחרת לגמרי 36562 

ה האדם שינוי כללי אשר כ בראש השנה משתנ"משא, שינוי פרטי מנקודה אחת לנקודה הסמוכה לה 36563 

 36564 .כי בדרך כלל שוב לא תזדמן לו בשנה ההיא התעוררות כבראש השנה, רושמו עליו בכל השנה

ועל כן גזר דין של ראש השנה , ז הוא בגדר סייעתא דשמיא לעבודתו וללמדו מדרגתו"והנה כל דין העוה 36565 

גם הדין שלו משתנה רק , ואם ישתנה האדם במשך השנה באיזו נקודה פרטית, כללי כפי מצבו הכללי 36566 

, ה ועכשיו קלקל קצת"והנה מי שנתעלה בר, ה נשארת לו עדיין"כי בעצם המדרגה שקנה בר, באיזה פרט 36567 

 36568 .י התרשלותו"צריך ללמדו שבאמת הוא במדרגה גדולה ולמה יפסידנה ע

זדמנות כי מצד אחד הרי זו ה, כמה צריכין לאחוז בכל התעוררות שתזדמן לנו, היוצא לנו מכל זה הוא 36569 

ומצד האחר הננו בסכנה לאבד אפילו , מיוחדת לעלות למדרגה גדולה שאי אפשר לנו לקנות בזמן אחר 36570 

והנה איך נצייר התעוררות יותר חזקה מחורבן הכלל , מדרגתנו הנוכחית אם נתעלם מן ההתעוררות הזאת 36571 

ולא , לבאר שחת כמה אנו אחראים ללמוד ולהתחזק מלימוד זה שלא נפול? שראינו בזמן הזה בעינינו 36572 

 36573 .(34´ ב עמ"מכתב מאליהו ח)  .נגביר עוד יותר את טמטום הלב שבנו

 36574 

 36575 מאמר תקנג

 36576 .(ו"ט´ ל) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע

עליו ללכת בדרך החיים , וכדי להנצל מהם, מאליו הוא בא אליהם, המוות והרע נתונים הם לפני האדם 36577 

תורה תפילה , י הדברים שניתנו לנו לחזק רוח הנפש"וזאת ע, הנפש ולחיות בדרכיה לחזק כוח, והטוב 36578 

על האדם לבחור בחיים ובחרת , אולם כדי ללכת בדרך החיים והטוב, מוסר ומחשבות טובות עם עצמו 36579 



, ובחיים ידבק האדם דוקא בדרך בחירה, ומבלעדי הבחירה בחיים מסוגל האדם להסכים גם למות, בחיים 36580 

 36581 .פניו שני הצדדים ולהחליט לבחור בצד אחדלראות ל

חושב הוא האדם שבראותו חכמה , ורק אז יצליח בדרך הטוב, רק אחרי הבחירה ידבק האדם בחיים 36582 

ולכן יש חושבים שבלימוד התורה בלבד כבר יבוא האדם , בשומעו דברי אמת כבר יושפע לבבו בקרבו 36583 

בידיעה מה אומר הספר כבר יתהפך האדם , ואם לומדים מוסר סבורים שבקריאה בעלמא, לכל השלמות 36584 

האדם נברא באופן שהעמל בלבד הוא המקנה לו הטוב , אדם לעמל יולד, אבל האמת אינה כן, לטובה 36585 

ובלי שיגש האדם לעצמו , נפש עמל עמלה לו רק אשר נעשה בעמל רק זה נקנה לנפש, והמועיל לנפשו 36586 

 36587 .לבו אף אם ראה חכמה הרבה לא יושפע, ויקנה הדברים בקרבו

כ "ואעפ, הרבה חכמה ראה ומחזה שדי יחזה, בלעם למד הרבה תורה, לימוד בזה יש לנו מפרשת בלעם 36588 

גם בראותו כל אלה , ניצב לשטן לו´ ומלאך ה, גם בראותו האתון פותחת פיה ומוכיחתו, נשאר בטבעו הרע 36589 

ום דבר לא יועילנו ש, כי ובחרת זהו מציאות האדם, לא זז מדרכו ולא הבין מאומה מאשר מתרחש לפניו 36590 

בלי העבודה העצמית אפשר לראות מה שבלעם , אם לא יגש לקבלו בהתבוננות ומחשבה עמל ובחירה 36591 

 36592 .ראה ולהישאר בלעם הרשע

אם יסתפק האדם במה שרואה , א שגם להרגיש בחסרונות אי אפשר בלי לגשת לעצמו"וכבר בארנו במק 36593 

, דם צריכה להבנות על גבי הרגשת החסרוןוהרי כל עבודת הא, לא יראה כלום, בעצמו במבט שטחי 36594 

י בפרקי "כ מס"כמש, להרגיש חסרון נוסף ולהשתדל לתקן גם אותו, להרגיש חסרון ולהשתדל לתקנו 36595 

גם לזאת לא יגיע , ולדעת מה טוב בו ומה הרע שבו, הזהירות שתחילת הזהירות היא להבחין הטוב מהרע 36596 

 36597 .האדם בלא התבוננות ושימת לב על עצמו

בעניני העולם מורגלים אנו , כ שיחלץ לתקנו"עדיין לא פשוט כ, בר מרגיש האדם בחסרון שבוואף אם כ 36598 

ואין דבר נעשה , אבל בענין העבודה צריך לכל דבר עבודה מיוחדת, שהבחנת חסרון מסבבת לתיקונו 36599 

 36600 כי, נחוצה בחירה נוספת להיחלץ לעבודת התיקון, ואם כי הרגשת החסרון היא ההקדמה לעבודה, ממילא

באה התורה , ואם יעזוב עצמו למהלך טבעו, וזו דרכו בעבודה, האדם לעמל יולד זוהי מציאות האדם 36601 

העיקר צריך האדם לראות לעשות התחלה יציבה , בפרשת בלעם ללמדנו סופו של מהלך חיים שכזה 36602 

 36603 .והבא ליטהר מסייעים בידו, התחלה שלא במהלך טבעי, בעבודה

 36604 .(הללושלושה דברים ´ קובץ ענינים מא)  

 36605 

 36606 מאמר תקנד

 36607 .(ו"ט´ ל) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע

לכך נאמר , יכול האדם לחשוב שמאליו יזכה בטוב, הואיל ואמר הכתוב נתתי לפניך את החיים ואת הטוב 36608 

, ה בהםוכך יזכ, כדי לזכות בחיים צריך לקרב את עצמו עד שיגיע שהבחירה תהיה בחיים, ובחרת בחיים 36609 

יתכן שבבחינתם הפנימית , שגם כאשר המעשים עצמם מכלל הטוב הם, (ז"י פט"מס) והנה כבר נתבאר 36610 

 36611 .מכלל המות והרע הם

אשר הם מצד עצמם קרובים ליצר , שכמו ששייך טהרת המחשבה במעשים הגופניים, אמנם צריך שתדע 36612 

שלא , ´ם הקרובים לבורא יתכן שייך טהרת המחשבה במעשים הטובי, לשיתרחקו ממנו ולא יהיו משלו 36613 

עד שיגיע שהמעשים יהיו , ועבודת האדם היא להכין ולקרב את עצמו, יתרחקו ממנו ולא יהיו משל היצר 36614 

ואדרבה עיקר עבודת ההכנה צריכה להיות , וכל זה נכלל במה שאמרה התורה ובחרת בחיים, לגמרי טובים 36615 

 36616 .ובזה תלויה הצלחתו, להנצל מהרע הנסתר שבמעשים

הרבה נכנסים לישיבה אבל יש כאלה שמיד רואים , ל אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה"רו חזהנה אמ 36617 

אבל , וישנם כאלה שמלכתחילה נכנסים טוב לעבודה ובמשך הזמן נדחים, שמלאכתם כבא לצאת ידי חובה 36618 

לכך  ,להוראה לתכלית הלימוד, לכך זוכים רק יחידי סגולה, לזכות להגיע שבסופו של דבר ישאר משהו 36619 

 36620 .זוכים רק יחידים

, והיה שם אומן עושה כלי חרס, ל הוה לעי באורייתא כל צרכיה"רשב, (´ט´ ר קהלת ג"מד)א  ל מוב"בחז 36621 

זמן אחד , והיה בא עייף ויגע ולקח הכוס ושתה ממנו, והיה מעמיד לו כלי מלא מים בתוך המערה לשתותו 36622 

בי נהיר את דהוינא אנא ואת אזלין לכנישתא ל ר"א, ל לנוח ולפוש מעט מיגיעו"נכנס וישב לו אצל רשב 36623 

 36624 .צלי עלי דיהוי חולקי עמך לעלמא דאתי, וההוא גברא לא זכי, את זכית, כחדא

רבי זוכר אתה שהיינו אני ואתה נכנסים יחד לבית הכנסת והנה אתה זכית שנעשית בן תורה ואני לא  36625 

דאתת עם בני , לי עלך דנהוי לךל ומה נצ"א, (כ"תנ)ב  "התפלל עלי שיהיה חלקי עמך לעוה, זכיתי 36626 

ב "שהרי תבוא לעוה, פירוש מה אתפלל, דכל אינש ואינש לא משרין אלא עם בעלי אומנותיה, אומנותך 36627 

 36628 .(כ"מתנ) שכל איש ואיש אין משרין אותו אלא עם בני אומנותו, עם בני אומנותך



תשאר ולא מועיל בזה כל  ובאותה מדרגה שהינך בה, א כפי מדרגתו האמיתית"ב זוכה כאו"והיינו שבעוה 36629 

שממש יחדיו היו בתלמודם ושניהם היו ראויים , והנה מלשון המדרש אזלין לכנישתא כחדא משמע, תפילה 36630 

יש מהם שמלכתחילה ניכר , אלף נכנסים לחדר, כי כך היא המציאות, אלא שזה זכה וזה לא זכה, לגדולות 36631 

שיקנו תורתם , לית הלימוד שיצאו להוראהואולם גם מאלה שהיו ראויים להגיע לתכ, שלא יזכו לתכלית 36632 

ואחרים , י סיבות של מה בכך נחלקים דרכיהם"ומפעם לפעם ע, גם מאלה רק אחד יוצא להוראה, לנפשם 36633 

 36634 .סוטים מדרכם ועוזבים מצבם

עד שבסופו של דבר נשארים יחידים שזכו , ונמשך בכולל וגם לאחר מכן, תהליך זה מתחיל עוד בישיבה 36635 

והאחרים אף שמלכתחילה עמדו , ב יזכה רק הנשאר במצבו"והנה בעוה, כלית תלמודםלהישאר ולהגיע לת 36636 

ל לאותו קדר ומה נצלי עלך דנהוי "ש רשב"כמ, לזכות כיון שלא נשארו בדרגתם לא יועיל להם מאומה 36637 

בדקדוק כפי המדרגה שזכה להגיע אליה , דכל איניש ואיניש לא משרין ליה אלא עם בעלי אומנותיה, לך 36638 

וכמה מחייבים הדברים הללו להתחזק בעת נכנסים , ושום זכויות לא יועילו בזאת, ך יזכה לנצחכ, כאן 36639 

 36640 .כי כפי עמלו יזכה האדם, לחדר ולא להתרפות ולצאת ידי חובה

אף אם נדמה שמצאת בלא יגיעה אל תאמין שיש לך , ל מצאת ולא יגעת אל תאמין"הוא אשר אמרו חז 36641 

רק יגעת ומצאת תאמין המציאה , במוקדם או במאוחר יאבד ממך, אל תאמין שישאר בידך, אשר מצאת 36642 

היגיעה היא המלמדת לאדם , י היגיעה יכול האדם לזכות"ודוקא ע, שאחר היגיעה בה תאמין שתשאר בידך 36643 

י היגיעה ירגיש האדם בדרך להנצל מהשורשים אשר לא טובים המה "ע, איך להכין עצמו שיוכל לזכות 36644 

 36645 .יעה ובלא הכנה אל תאמין גם שמה שכבר מצאת עדיין אינו שלךאולם בלא יג, ולזכות לתורה

כי טעות היא המחשבה , צריך להתלמד להתפלל, וגם לתפילה נדרש להכין עצמו, לתורה נדרשת הכנה 36646 

ההתלמדות היא , לאט לאט צריך ללמד עצמו עד שיוכשר להתפלל, שהאדם בטבעו מוכשר הוא לתפילה 36647 

, לא ביום אחד יהפך האדם לצדיק, וד המוסר נדרש להקדים התלמדותגם ללימ, הדרך להגיע לכל דבר טוב 36648 

וכך לאט לאט בלימוד כסדר בספרי המוסר , התועלת היוצאת מלימוד המוסר בתחילתו היא הלימוד בעצמו 36649 

פעם , אבל הניגש למוסר בלי התלמדות וחוטף פה קטע ופה קטע, יתקרב האדם עד שירבה לקבל התועלת 36650 

יגעת , מצאת ולא יגעת אל תאמין, איך נחשוב שיהיה לתועלת, ´אהבת ה בשער התשובה ופעם בשער 36651 

 36652 .(קובץ ענינים)  .ומצאת תאמין

 36653 

 36654 מאמר תקנה

 36655 .(ו"ט´ ל) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע

 36656 והמשכיל יכול לזכות לחיים וטוב מגוף, וכנגדם מות ורע, מצב הבריאה הוא שניתן בעולם חיים וטוב

אותם הדברים עצמם , (ב"יומא ע) זכה נעשה לו סם חיים לא זכה נעשה לו סם המות, נתינת המות והרע 36657 

´ בראשית רבה ט) ש טוב מאד זה יצר הרע"וכמ, נעשים לזוכה סם חיים, שעבור האינו זוכה הם מות ורע 36658 

 36659 .ז יכול לזכות לחיים וטוב"כי עי, ר נעשה טוב מאד"לזוכה המשכיל היצה, (´ז

, ונראה היאך קל שבקלים מסוגל להתריס ולבזות את גדול שבגדולים, שר נשמע דברי הבל וכפירההנה כא 36660 

ולראות את גודל , אך האדם הנבון יכול להתעורר מזה להיפך, לאינו משכיל הדברים משפיעים לרעה 36661 

אלא אין זה , כ"ויתבונן לחשוב היאך יתכן מדריגת חוצפה נוראה כ, העזות והשקר הנמצאים עתה בעולם 36662 

כ מזה גופא יתעורר לראות "וא, (ט"סוטה מ) שעתה הם ימי עקבתא דמשיחא שעליהם נאמר חוצפא יסגי 36663 

 36664 .והרי הודיעונו מראש שיבואו ימים שבהם ישלוט השקר והעזות בעולם, ל אמת"היאך כל דברי חז

ינו משכיל לא, ואנשים טסים לחלל לגובה בל ישוער, הנה עתה בזמנינו נעשות חדשות בעולם, עוד דוגמא 36665 

וכן יכול לבוא , כ אולי עוד יוכלו לברוא בריאה חדשה"שאם חכמתם רבה כ, הדבר משפיע עליו לחשוב 36666 

שהנה , אך המשכיל החכם יכול להתעורר מכאן ולראות, ל ובחכמת דורות הראשונים"ולזלזל בחכמת חז 36667 

דברים נאמרים ואין ה, מובא בשם הזוהר שבדורות האחרונים טרם ביאת המשיח תרבה החכמה בעולם 36668 

עליהם נאמר , ל הקדושים גילו לנו סודות אלו"אלא מכוח חכמת התורה ורוח הקודש של חז, בתורת נבואה 36669 

 36670 .ל"וממילא יבוא להתחזק באמונה בדברי חז, (ב"ז י"ע) קטן שבהם יכול להחיות מתים

פנימית ואין זה חכמה , ה בעולמו"ובפרט שכל החכמה הנמצאת בעולם אינה אלא התגלות שנתן הקב 36671 

איש אל רעהו ´ אך לכל זה דרוש אז נדברו יראי ה, ורק תוספת ידיעה והתגלות, ה"כחכמת שלמה המע 36672 

, יגיע למסקנה זו שמדברים אלו יכול להוסיף אמונה וחיזוק, ולאחר הדיבור והמחשבה וההתבוננות בזאת 36673 

 36674 .ל"אמנם כאשר יקח את הדברים בפשטות תחלש ותתערער כל אמונתו רחמ

ל "ש הרמח"וכמ, שהרי כל הבריאה נבראת לנסיון עבור האדם, נוסיף בזה עיון נוכל לבאר ובאמת כאשר 36675 

וכיון שזו עיקר בריאת האדם ותכלית כל הבריאה , א האדם לא נברא אלא לעבוד ולעמוד בנסיון"בפ 36676 

ודרך העליה וההצלחה , ולראות האם יתחזק מזה באמונתו או להיפך יכשל בה, להעמיד את האדם בנסיון 36677 



ולמרות זאת , מ יתחזק ולא יפול בפח הטמון לרגלו"ומ, א כשיראה את הקשיים שלכאורה ניצבים בפניוהי 36678 

 36679 .מצליח להתגבר עליהם

האם יצליח , מטרתה רק לנסות את האדם ולבוחנו, שכל הכפירה שאנו רואים ושומעים, וזו עלינו לדעת 36680 

ם נדברים ומבינים שהכל נסיון ולכן היראי´ והיינו אז נדברו יראי ה, לנצח את המלחמה הניצבת בפניו 36681 

המשכיל הנבון מתחזק , בתקופתנו שהנסיונות רבים ועצומים, וישמע´ כ ויקשב ה"וע, מתעלים מן הרע 36682 

 36683 .אך מי הוא אשר יוכל להסתכן בזאת, י הנסיונות"ומתעלה במדרגתו ע

וכי , ל"המגיד וא והוכיחו, שביקש מהמגיד מדובנא שיהיה לו למוכיח, ל"א ז"וכבר מפורסם המעשה בהגר 36684 

אמנם לו נצא , אמות של הלכה ולהיעשות לגאון מוילנא´ חכמה היא לשבת ביחידות בקלויז בוילנא בתוך ד 36685 

ל בכה בשמעו "א ז"ומסופר שהגר, זו היא החכמה, לרחובה של עיר ושם להישאר באותו מדרגת גאון 36686 

והיינו שכאשר , וליסטים ולינצלולאחר מכן אמר וכי מבקשים מהאדם לצאת למקום גדודי חיה , תוכחה זו 36687 

אך , וישמע´ זו עיקר המעלה ועליו נאמר ויקשב ה, מ נשאר במדרגתו הקודמת"עומד ושומע את הרע ומ 36688 

אבל בשעה שמתגבר עליהם זו , ולכן מבקשים אנו בתפילה אל תביאנו לידי נסיון, קשה מאד להצליח בזה 36689 

 36690 .עיקר ההצלחה

כי יתכן , ובימים אלו רבים הנסיונות, נו בימי אחרית הימיםשהנה עתה נמצאים א, וביותר עלינו לדעת 36691 

ל כל העולם כולו אינו אלא לצוות "ש חז"וכמ, ה מחזיק עולם מלא כדי שיתברר ויצרף יחיד אחד"שהקב 36692 

יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וירשיעו ולא , כי אחרית הימים הם ימי בירור וצירוף, (7´ברכות ו) לזה 36693 

שאפילו המשכילים האלו , והוסיף לבאר לנו (אגרת תימן) ם"וכתב הרמב, (דניאל) ויבינו והמשכילים יבינ 36694 

עדיין יעברו עליהם צרות קשות , ובמשה עבדו´ שעבר עליהם צרות ועמדו כנגדם ונשארו באמונתם בד 36695 

 36696 .ש"עד שיתברר להם מעט מזעיר עי, יותר מהראשונות

מ "מ, שאף לאחר שעמדו המשכילים בנסיונות ,מבואר נוראות גודל הנסיונות שיהיו בימי אחרית הימים 36697 

אלא יהיה בירור אחר בירור וצירוף , מגודל הבירור והצירוף שיהיו לא יספיק להם עמידה בנסיון אחד 36698 

והנה מצינו שיוחנן כהן גדול שימש שמונים שנה בכהונה גדולה ולבסוף נעשה , אחר צירוף לאין שיעור 36699 

, מ עדיין לא נשלמה עבודתו"מעלה גדולה שהגיע אליה מ כ יתכן שאף לאחר"וא, (ט"ברכות כ) צדוקי 36700 

עד שישארו מעט מן המעט שיעמדו בכל הנסיונות , ה אף ענין הבירור והצירוף לא הושלם"ומשו 36701 

 36702 .והצירופים

כי , שכל העולם נמצא במצב סכנה גדולה, והמתבונן יראה במו עיניו שימים אלו הם ימי עקבתא דמשיחא 36703 

והרי מנהיגי האומות בעלי כעס , וביד כל אחד מהם להחריב את העולם כולו, המעצמות מתגרות זה בזה 36704 

כ כאשר הכועס הוא "עאכו, וכל מה שביכולתו עושה, וכאשר אדם בכעס אין לו מעצור כלל, וגאוה הם 36705 

וביותר כאשר , כ ודאי שאין שום סיבה שתעצרהו מלמלאת כל זממו"א, בעל גאוה גדולה לאין שיעור 36706 

כ יש להתבונן והיאך עתה נמנעת "וא, ם שלפעמים עבור מעשה קטן פרצה מלחמהנראה בתולדות העמי 36707 

 36708 .המונעת ומחזיקה אותם´ אין זאת אלא כי יד ה, המלחמה

שכל , (א מלכים"פי) ם"וכבר הזכרנו דברי הרמב, ומעתה כמה פשוט שמחובתנו לשאוף לימות המשיח 36709 

וחידש לן , ופר אלא בתורה ובמשה רבינולא בשאר הנביאים בלבד הוא כ, שאינו שואף ומחכה לו שיבוא 36710 

ובפרט בימי , אלא אף מי שאינו ממתין ומצפה לו, שלא רק מי שאינו מאמין בגאולה נקרא כופר, ם"הרמב 36711 

 36712 .(ג"אור יחזקאל ח)  .עקבתא דמשיחא גדולה החובה לצפות לביאתו

 36713 

 36714 מאמר תקנו

כה והקללה ובחרת בחיים למען העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הבר 36715 

 36716 .(ט"י´ דברים ל) תחיה אתה וזרעך

אבל נהפוך , כי הטוב באדם הנהו חלש מהרע כאשר נראה, כי לא כאשר דמינו עד עתה, דברנו בזה השבת 36717 

פירוש חסרון אחד יקלקל חוזק , (´קהלת י) רק זבובי מות יבאיש יביע, כי טבע הטוב חזק והרע חלש, הוא 36718 

הנה בהתערב בו מעט עפר בלתי אפשר , לכוס גדול של יין חשוב מאד, מה זה דומההא ל, הטוב שבאדם 36719 

כל אחד יש לו מעט , ואין עצה אלא לנקות היין המרובה מן מעט החול ואז ישאר היין על כנו, לשתות היין 36720 

 36721 .ורק הרע המועט הזה הוא המתפשט בכל היין הטוב, חסרון המקלקל את רוב הטוב שבו

הנה ידוע כי טבע האדם שחוזק בריאותו הוא כאשר מזגו על צד , לפניך ובחרת בחייםהחיים והמות נתתי  36722 

אבל , וחוק הרפואה הוא רק להשקיט בו התגבורת, וכאשר יתקלקל השיווי יתרבה החולי באדם, השיווי 36723 

כי , ממה שטבע החיוני מתחזק נגד קלקול המזג להעמידו על מכונו השוה, עיקר רפואת המחלה היא 36724 

כי אם רק להשקיט מעט התגבורת המבלבלת , ן ביכולתה לעשות ענין זה להעמידו על השיוויהרפואה אי 36725 

 36726 .כידוע מחכמי הרופאים, אבל עיקר כינון העמדת השיווי זהו עמל החיוני בעצמו בכל תוקף עוז, השיווי



ממה  עיקר נקיון היין לא יבוא, כי ביין המעורב בחול, וזה הטבע בעצמו הנה מצינו כן בכל דבר ממש 36727 

מה שטבע , אלא העיקר עושה הטבע בעצמו, ואין זה שוה כלום, שילקט באצבעו עפרורית החול מעט מעט 36728 

ואין על האדם רק לכבוש רצונו שלא לשתות , והיא הדוחה את החול למטה, המים לעלות למעלה מעפר 36729 

העיקר מה , ותוכן בכל דבר גם בכוחות נפשי, אלא להמתין עד שהטבע עצמו ידחה את החול וינקהו, מיד 36730 

ואין על האדם רק להמתין ולכבוש , שטבע הטוב בנפש מתאבק ומתגבר לנקות עצמו מן הרע המעורב בו 36731 

 36732 .עד שהטוב יתגבר מעצמו לנקות עצמו מהרע המועט המעורב בו, תאותו לפי שעה

ושה רק ונמצא כי האדם אינו ע, כי ימתין וגם יתן כוח בטוב להתגבר מעצמו, וזה ענין סור מרע ועשה טוב 36733 

וזהו ובחרת , עד שהטוב יהיה לו פנאי להתגבר ולהתנקות מהרע המועט, השקטת תגבורת התערובת, מעט 36734 

, ויהיה טעם בחיים כמו עם החיים, בחיים פירוש החיים הוא אשר יבחר את עצמו מן הרע המעורב? במה 36735 

יים מבלי להניח את ונמצא כי רק חסרון קל יערבב כוח הח, כי תוכל לבחור בטוב הזך עם החיים בעצמו 36736 

 36737 .(א"שי´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .באם לא יכבוש את תאותו, כוח החיים לעשות את שלו

 36738 

 36739 מאמר תקנז

העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען  36740 

 36741 .(ט"י´ דברים ל) תחיה אתה וזרעך

כן הוא שיעור , וכשיעור המידה של הבוחר שבו, יא החייםהבחירה ה, צורתו של האדם היא בחירתו 36742 

כי אין בחירה אמיתית אלא הבחירה , ל"הרשעים בחייהם קרויים מתים וכמאמרם ז, המידה של החי שבו 36743 

, וחייב אדם לאמוד עצמו עד כמה מגעת מידת הבחירה שבו ולמשמש בה בכל שעה, ובחרת בחיים, בחיים 36744 

, כל מעשי האדם הלקוי בבחירתו מתקלעים בכף הקלע של אונס ורצון ,לפקדנה לבקרים ולרגעים יבחננה 36745 

 36746 .מה שהשכל מצוה אחר השיקול והעיון, מהות הבחירה היא לרצות ברצון גמור ובלב שלם

, בלי טבעים ובלי הרגלים, הבחירה אב היא הבינה מלב טהור ורוח נכון, יש בחירה אב ויש בחירה תולדה 36747 

ולא תמצא בחירה , יבה שקדמה לה אף שהיא טמירה ונעלמה ביותרהבחירה תולדה היא המסובבת מהס 36748 

ולפיכך בחטא הראשון כתבה התורה מלבד , אלא באדם שהוא על מתכונתו כמו שעשאו אלהים ישר, אב 36749 

והיינו , ותרא האשה כלומר אך זו היתה הסיבה ולא היתה סיבה אחרת שקדמה לה, החטא גם את הסיבה 36750 

 36751 .חומרושנעשה החטא בבחירה שלמה וזהו 

בזה רצה להקטין חטאו בכך שלא היה אצלו בחירה עצמית , ר האשה אשר נתת עמדי"והוא זה שטען אדה 36752 

ויתכן שאלמלי נעשה החטא בלי , וגם האשה תלתה בנחש מטעם זה, כיון שגם אחר גרם לו, שלמה 36753 

בכל , ךכי ביום אכל, ´והיה מתקיים מאמר ה, כי אז לא היה באמת מקום למחילה כלל, אמתלאות אלו 36754 

 36755 .תוקפו מיד ולדורות

אך , ר קודם החטא"אלא אצל אדה, ונמצא שאי אפשר שתמצא בחירה אב לרע שזה החטא היותר נורא 36756 

וכל מה , מפני שכל הבחירות הבאות אחר החטא שוב אינן אלא תולדות, כיון שחטא כבר לקתה בחירתו 36757 

ולפיכך אחר המבול שכבר  ,יותר לקתה ונפגמה בחירתם לרע יותר, שהלכה הבריאה ונשתרשה בחטא 36758 

, אמרה תורה לא אוסיף לקלל את האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ירדה הבריאה כמה מעלות אחורנית 36759 

אולם בבחירה לטוב הדבר הוא , ר והזדונות נעשו כשגגות"כלומר כל האדם הוא כתינוק שנשבה ביד היצה 36760 

בחירתו היא בחירת אב שלמה , וחר בטובר ויוצא ממאסרו וב"שכל מי שמורד במלכותו של היצה, בהיפך 36761 

 36762 .מעולה ונבחרת

, חידשו את פני האנושות והיכו שורש טוב בזרעם אחריהם, האבות הקדושים בגדולתם ובמעמקי מעשיהם 36763 

, ר שהתיישב והתגבר באדם"וזיינו אותם בכלי זיין של מידות טובות מנעוריהם ללחום בהם נגד היצה 36764 

עד שהקריבם אל הר סיני ושם , לזקק נפשם בעצות שונות, בהם´ ה ומפני זה בחר, וזוהי סגולת ישראל 36765 

דור של בחירה גמורה ושלמה כבתחילת היצירה קודם , דור דעה, ופנים חדשות באו לעולם, פסקה זוהמתן 36766 

אלא שבחטא הראשון חטא מין , ר"וחטא העגל אצל דור המדבר היה כעין חטא עץ הדעת אצל אדה, החטא 36767 

עד ששמע מפי , ומשה בחירו עמד בפרץ, או אלא מקצתם ובאמתלא של ערב רבוכאן לא חט, האדם כולו 36768 

 36769 .ה סלחתי"הקב

כ גם בו נאמר וביום פוקדי "ואעפ, ולפיכך לא השחית החטא הלזה את העולם כמו שהשחית החטא הראשון 36770 

וכל הבחירות ברע הבאות אחריו הן , וזה מפני שחטא זה היה בבחינת הבחירה אב לכולם, ופקדתי 36771 

תאיר לנו האמונה בתקוות האור חדש , ובמעלות ומורדות אלו בבחינת הבחירה ברע ובטוב, תיותולדו 36772 

סוף ) ל"שהוא הדור הירוד מכל הדורות כפי שגילו לנו חז, שנזכה לו דוקא בדור עקבתא דמשיחא, מציון 36773 

 36774 .שלכאורה הוא פלא היאך יתכן שמחושך כזה יאיר אור גדול, (סוטה

כי כל מה שהדור הוא שקוע יותר ברע יותר מעיד הדבר על , ו היא מעלתואולם לפי מה שנתבאר ירידת 36775 

אבל כיון שאפילו הדור הרע הזה עושה , והוא כבר כעין אנוס בכל מעשיו הרעים, ירידתו במעלת הבחירה 36776 



וכיון שמשקל המעשים בעיני המקום , כ היא נעלה מאד"והבחירה בטוב במצב של ירידה כ, הוא גם טוב 36777 

ואף , יש פתח תקוה שמדור של עקבתא דמשיחא יבקע אורו של משיח, מעלת הבחירה בעיקר הוא לפי 36778 

 36779 .(דליות יחזקאל)  .´שהחושך יכסה ארץ יזרח עלינו כבוד ה

 36780 

 36781 מאמר תקנח

העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען  36782 

 36783 .(ט"י´ דברים ל) תחיה אתה וזרעך

מהמשנה נראה שהעבירה רודפת אחרי , (´אבות ד) עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירהבן  36784 

למה הוא , לכן הוא צריך לרוץ אחריה, והמצוה בורחת ממנו, אשר על כן הוא צריך לברוח ממנה, האדם 36785 

 36786 ?כך

אם גם , שוהר יהיה כוחם "ט והיצה"הבחירה מחייבת שהיצה, האדם מיוסד על כוח הבחירה, ח מבאר"הגר 36787 

כי נשמת האדם הרי היא קרובה , כולם יעדיפו לעשות המצוות, המצוה תרדוף אחרי האדם כמו העבירה 36788 

ר על "שוב יהיה יד היצה, אם המצוה והעבירה לא תרדופנה אחרי האדם, למצוות ובטלה הבחירה 36789 

ובזה , רחה כך שהעבירה תרדוף והמצוה תב"לכן עשה הקב, כי כולם יבחרו לעשות המצות, התחתונה 36790 

אבל הסיטרא , הקדושה צריך יגיעה רבה להשיגה, א קובע בקיצור נמרץ"הגר, הבחירה שקולה בידי האדם 36791 

 36792 .(א"י´ אבן שלמה סי) אחרא הוא להיפך

הוי אומר ? כ את האדם בעבירה שהיא רודפת אחריו"מה מושך כ, אם נתעמק בדבר זה נמצא בו אור גדול 36793 

עד שפיתויו כמעט מכריח את , אות למילוי יצרו בבהירות כה רבההוא מצייר לפני האדם הנ, כוח הדמיון 36794 

, הוא נותן לאדם להרגיש, ואם זה אינו הנאה אלא מנהג ממנהגי העולם כמו אופנה חדשה, האדם לעבור 36795 

שזה נחשב , גם זה הוא פיתוי כה חזק, שאם לא ילך אחרי האופנה הוא יהיה אומלל שכולם ילעגו לו 36796 

 36797 .ללכת אחרי האופנה החדשה כמושכל ראשון אצל הבריות

זהו ציור , (ו"משלי כ) אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחובות, אין הדמיון מפתה את האדם לעשות מצוות 36798 

דמיונו מוליכו שובב בדרך לב רצונו , וכך הדמיון משקיט את המצפון הנרתע מעבירה! שהדמיון המציאו 36799 

הרי העבירה רודפת אחרינו בכוח , (ת המוסראגר) על כל מפעליו´ עת ישפוט ה, בל יחת מהעתיד הודאי 36800 

 36801 ?למה הוא כך, וכאן הוא מרתיע, שם הדמיון קוסם, והמצוה בורחת מאתנו גם כן בגרימת הדמיון, הדמיון

י אם לא על פי גזירת מלך "רש, (.ב"שבת קנ) תנא אשה חמת מלאה צואה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה 36802 

הרי כל כוח המשיכה הגופני , מלא מיאוס והכל רצים אחריה שהיא כחמת, לא היתה ראויה להתאוות לה 36803 

בלי גזירת מלך לא , הוא ציוה ויעמוד אלו בנים, כי הוא אמר ויהי זו אשה, של האשה אינו אלא גזירת מלך 36804 

ורק גזירת מלך היא שהדמיון מושך , הרי בעצם אין כאן מקום לתאוה, היה מקום כלל להתאוות אליה 36805 

 36806 .כה חזק שהכל רצין אחריה וכוח המשיכה הוא, אליה

, והנה טוב זה אדם, אהבת העולם נתן בלבם, גם את העולם נתן בלבם, מכאן בנין אב לכל עניני העולם 36807 

ר לא בנה אדם "אלא ללמדך שאילו לא היה היצה? ר טוב מאד"וכי יצה, ר"מאד זה יצה, ט"והנה טוב זה יצ 36808 

, גם את העולם נתן בלבם, היא קנאת איש מרעהושכן שלמה אומר כי , בית ולא נשא אשה ולא הוליד בנים 36809 

, ד למלך שהיו לו שני בנים אחד גדול ואחד קטן"מלה, אהבת תינוקות נתן בלבם, אהבת עולם נתן בלבם 36810 

 36811 .(ו"ג ט"קהלת רבה פ) כ הוא אוהב את הקטן יותר מן הגדול"אעפ, הגדול מכבד והקטן מטנף

ר הוא "לכן יצה, כך כל היצרים דרושים לבנין העולםו, הרי לולא קנאת איש מרעהו לא היה נבנה העולם 36812 

והמצוות רוצים למנוע , וגם לעבירה מסיתים אותו, אך היצר מעורר דמיונות והם פועלים באדם, טוב מאד 36813 

אלא שגזירת , אין כל טעם לאהוב דוקא את הקטן, גדול מכבד וקטן מטנף! ושוב אין כל טעם לאהבה, ממנו 36814 

 36815 .כ"בדברים שבני האדם עצמם המציאו עאכו, העולם כךואם בעניני בנין , מלך היא

! וממשות אין, כוח משיכה, גירויים של דמיון, ע המציאו תענוגים שאין בהם שום ממש רק דמיון"אוה 36816 

ב  וזהו סוד משביעו רע, ורק כוח המשיכה מתחזק יותר ויותר, מילוי אינו מקבל, והאדם הנמשך אחריו 36817 

י כח "מלך ע, וסוד מלך אביון, (ן"שלישי ברמב) ה את הצמאה בתורהוסוד למען ספות הרו (7ב"סוכה נ) 36818 

לולא כח המשיכה אף אחד לא היה בוחר בדברי , ואביון בתענוגים המדומים שהוא נותן, המשיכה שלו 36819 

 36820 .וכולם היו רצים למצוה, העולם ועוד בעבירה

ושלא , ´רק לבורא יתואמנם ראוי שתהיה פנייתו , ל כותב"הלא רמח? אבל האם למצוה אין כח משיכה 36821 

, (א"י פ"מס) עד שימשך אחריו כברזל אחרי אבן השואבת, ´יהיה לו תכלית אחר אלא להתקרב אליו ית 36822 

 36823 !הרי יש לקדושה משיכה ממש, וכל דבריו דברי קבלה אמיתית, י"וכלל בידינו כי אין מליצות במס

נמשך אחריו כברזל אחרי  ומי שטעם טעמו, במצוה יש תענוג של ממש, כאן ההבדל בין מצוה ועבירה 36824 

אבל , לעבירה יש משיכה חזקה מצד הדמיון, ה ממנה"אבל כח המשיכה של הדמיון הפקיע הקב, מגנט 36825 



להנחיל אוהבי ´ שנא, ב"ז ונוחלים העוה"תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים העוה, תענוג של ממש אין בה 36826 

 36827 .(´אבות ה) ום ויורדים לבאר שחתאבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנ, יש ואוצרותיהם אמלא

, בצד הטומאה אין כל אלה, תענוג אמיתי ועידון גדול, בצד הקדושה יש תענוגים של ממש ומילוי אמיתי 36828 

אבל לפני שטעם , נמשך באמת אחריה כברזל אחרי מגנט, והנה מי שהתחיל לטעום טעמה של קדושה 36829 

 36830 .אין דמיון קוסם לו ואין משיכה אל הקדושה מורגשת, אותו

אילו היו הכל רצין אחרי מצוה בגזירת מלך כמו שרצים אחרי , ר"ט והיצה"זהו שיווי המשקל בין היצה 36831 

אם גם העבירה היתה , כי אף אחד לא היה פונה אל עניני העולם, היתה מתבטלת הבחירה, יופי דמיוני 36832 

 36833 .אף אחד לא היה פונה אליה והיתה מתבטלת הבחירה, מופקעת מכוח המשיכה

ועפעפיך , אלא גם בורחת מהאדם עד שהוא צריך לרדוף אחריה, רק שאין הדמיון מושך אליהוהמצוה לא  36834 

אם תכפול עיניך , י התעיף עיניך"רש, אלו דברי תורה דכתיב בהו התעיף עיניך בו ואיננו, יישירו לנגדך 36835 

ם היא וגשמיות העול, רוחניות התורה היא דקות, (7ח"מגילה י) ממנה הרי היא משתכחת ממך כהרף עין 36836 

 36837 .דקות בורחת מגסות, גסות

, אם נתעלם מהרגלו של רוב העולם שמעשי אבותיו בידו, מעתה פנויה הדרך לבחירה שקולה בין טוב ורע 36838 

, הטוב אינו מושך, הרע מושך? איך יהיה האדם שקול במה הוא יבחר, וכמעט אינו בוחר ביודעין בדרכו 36839 

הוי אומר הוא ? ולפי איזה שיקול הוא יבחר, יווהתענוג שבמצוה שהוא תענוג אמיתי עוד לא טעם מימ 36840 

ומכיר את , הוא המסוגל להבחין בין אמת ושקר, השכל הישר? מי יבחין, צריך להבחין בין אמת ובין שקר 36841 

אוי ואבוי לשכל אם הדמיונות , במה דברים אמורים כשאינו משוחד, האמת שבמצוה והשקר שבעבירה 36842 

 36843 .משחדים אותו

, ל דברים החוצבים להבות אש"על זה כותב החוה! יותר מהטוב שבמצוה להעריך את ההנאה שבעבירה 36844 

ותמלט , תראה אופני טעות יצרך בראיתו ומופתו ותתברר לך האמת, ואם יהיה שכלך זך וחכמתך חזקה 36845 

יהיה פיתויו לך יותר חזק מפני שהוא בא , ואם תקצר דעתך מזה, חכמתך מן הספק ומעשיך מן העירבוב 36846 

יעתיק אותך מן , וכאשר יגבר עליך וימשול בך בעזר השכל, שר יפתה שכלךוכא, עמך מצד החכמה 36847 

עד שיביאך אל , אל מה שאחריה שיש בה פחות אמת ויותר שקר, המדרגה ההיא שהיתה קרובה אל האמת 36848 

שער ) ושכלך סיבה לאבדך, ותהיה חכמתך לרעה לך, והוא השקר הגמור, מדרגה שנסתרים בה פני האמת 36849 

 36850 .(ה"יחוד המעשה פ

ולבל יהיה , וי אומר הבחירה האמיתית תלויה בַזכות השכל ובחוזקו לבל ישוחד מדמיונות העבירהה 36851 

המקור ? הדמיון ורפיון השכל מהו מקורם, כאן הגענו לדיוטה התחתונה שבמהות האדם, מסופק בהכרתו 36852 

חוה כאשר הנחש פיתה את , (7ב"ז כ"ע)א  בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמ, הוא בחטא הראשון 36853 

ם "הרמב, א מציין שם שני פירושים"המהרש, ל שהנחש בא עליה"זה נקרא בלשון חז, והיא קיבלה דבריו 36854 

 36855 .והכל בו מפרש שהנחש הטיל בה ספקות, (´ב ל"נ ח"מו) מבאר שהזוהמא הוא הדמיון

רר וגם נתעו, נכנס ספק בלבה של חוה בענין הציווי, שני הפירושים הם אמת, אלו ואלו דברי אלהים חיים 36856 

והשכל אפילו אם , מאז התחילו השכל והדמיון לשמש באדם בעירבוביא, הדמיון להתאוות לפרי עץ הדעת 36857 

ומן , ל שכתב"בדרך זו הולך גם החוה, עלול להתרפות ולהיות פתוח לספקות, עדיין אינו משוחד מהדמיון 36858 

במחשבות  ולערבב את נפשך, החזק שבשלוחיו שישתדל לספק עליך אמיתתך ולשבש מה שנתברר לך 36859 

 36860 .כזבים וטענות שקרים

לא חזרה , ואפילו כאשר חזרה אחרי חטא העגל, (ז"שם ע) אמנם ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן 36861 

אשר על כן אין ישראל חשודים ביצרים בלתי טבעיים כמו , באותה תקיפות כפי שהיתה לפני הר סיני 36862 

שהיא , ר ברא לו תורה תבלין"ה יצה"הקבוברא , ק נמצאת עמנו"הלא התוה, ז"ע כדאיתא שם בע"אוה 36863 

, בכל זאת לא מעט גם אנחנו סובלים מהדמיון והרפיון, מבטלת הרהורי דמיון ומחזקת השכל לבל יתרפה 36864 

ותפילה מעוררת סיעתא דשמיא למשוך רוח קדושה , ר"מעשי המצוות מקדשים את הגוף שהוא הכלי ליצה 36865 

 36866 .(ג"ב מ"עלי שור ח)  .ה"התורה נצליח בעי עסק "אבל ע, אין זה עבודה קלה, ממרום עלינו

 36867 

 36868 מאמר תקנט

העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען  36869 

 36870 .(ט"י´ דברים ל) תחיה אתה וזרעך

, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, פתחו לי פתח כחודו של מחט סדקית, (´ג´ ר ה"שה) ל"אמרו חז 36871 

? איך באמת מבינים מהלך בזה? היש להם יד בסוד כזה! נשאלה כל החכמים ויגידו לנו ביאור במאמר זה 36872 

וכל זה תלוי בפתחו לי פתח כחודו של , חכמה נבואה קדושה באין ערך, בפתחו של אולם הרי יש בו מכל 36873 

אלא ? וי כזהופתח קטן כזה יכיל ריב, חודו של מחט סדקית הרי זה לכאורה המעט שאפשר! מחט סדקית 36874 



הנה , כי אמנם כל הפתחו של אולם הכלול בו כל היש, ל"סוד הוא שגילו לנו חז, שאמנם כן הוא המציאות 36875 

 36876 !הוא תלוי כל כולו בהפתח הקטן שבאדם

ראה נא אנכי יושב בבית ארזים , (´ז´ שמואל ב)א  ואמר אל נתן הנבי, ה לבנות הבית"כשנתעורר דוד המע 36877 

, ה בכל אשר התהלכתי בתוך בני ישראל"והיתה התשובה מאת הקב, יריעהוארון האלהים יושב בתוך ה 36878 

למה לא בניתם לי בית , הדבר דברתי את אחד שבטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי את ישראל לאמר 36879 

לא ידבר אם לא ´ וה, כי אף אחד לא התעורר לזה, הנה אף אחד משבטי ישראל לא זכה לבנות בית, ארזים 36880 

 36881 .הוא אשר זכה לכל העתיד, ה כי התעורר מעצמו והיה עם לבו לבנות הבית"עודוד המ, התעוררו

בשביל ? ובשמו הבית נקרא הבית לדוד ובשביל מה, בזכותו ירדה האש, הוא אשר השרה השכינה בבית 36882 

למה , כי לו היתה זאת ענין של חכמה, ודאי אין זה ענין של חכמה? ומה זה ההתעוררות, ההתעוררות 36883 

אלא שמחשבה זו כי אנכי יושב בבית ארזים וארון ? י רעיון זה כל הגדולים עד עכשיואמנם לא באו ליד 36884 

ואשר אמנם , י חכמה"ענין שלא בא כלל ע, זה ענין של הרגש והתעוררות עצמית, אלהים בתוך היריעה 36885 

הרי אמנם כי הרגש פשוט כזה של אנכי יושב , ולאו כולי עלמא זוכים להתעוררות, רק דוד התעלה לכך 36886 

בנין , והנה בזה תלוי כל הגדולות, התעוררות קטנה ופשוטה, ך הארזים וארון אלהים בתוך היריעהבתו 36887 

 36888 .הבית וכל העתיד

משום , ה"שכשעבר על בית המקדש לא עכבו שם הקב, (ח"י בראשית כ"רש) מצינו אצל יעקב אבינו 36889 

כי מטא לחרן אמר עד ? ומן השמים יעכבוהו, דאיהו לא יהיב לביה להתפלל במקום שהתפללו אבותיו 36890 

יהב דעתיה למיהדר וחזר עד בית אל וקפצה ? אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו 36891 

היה תלוי הכל , כל העתיד הברכות וההבטחות, נצב עליו´ כל והנה ה, הנה כל מה שזכה אז, ש"לו הארץ עי 36892 

אבל מהו המהלך , ענין של סוד ודאיהנה זה , לכאורה דבר די קטן ללא כל חכמות גדולות, בהיהיב לביה 36893 

 36894 ?בזה

וכי תכלית העבודה היא כי , הלא הוכחנו וגלינו סוד גדול ונורא בסוד הגוף, רואים אנו מכאן יסוד הדבר 36895 

אבל כאן הלא , להיות הוא עצמו הלאקאמאטיוו לנשוא את עצמו, ישתלם הגוף להיות נושא את עצמו 36896 

אלא צריך , כי לא די מה שהגוף נושא את עצמו, מספיק כללזה עדיין לא , רואים אנו כי לנשוא את עצמו 36897 

כל הפתחו של , צריך הוא להיות לאקאמאטיוו לנשוא כל הקרונין שבעולם, הוא להיות נושא את כולם 36898 

 36899 .פתח חודו של מחט סדקית, בלתי פתיחת זה הפתח הקטן, אולם אינו זז כלום בלתי תנועת הגוף

כל , סוד נורא כזה הוא הגוף! על יהיב לביה, תנועתו של הגוףנצב עליו עומד ומחכה על ´ גם והנה ה 36900 

כאילו כביכול אין לו כח ועוז , בבחינת תנו עוז לאלהים, השמים ושמי השמים לא זזים ממעמדם ללא הגוף 36901 

אבל עד עכשיו לא , היסוד של אתערותא דלתתא, וזהו באמת כל הענין הידוע! מבהיל הדבר! ללא הגוף 36902 

 36903 .גם את הנשמה, כי הגוף הוא הנושא את כולם, כמה הם מגיעיןעמדנו על הדברים עד 

הנה יתכן כי אצל דור המדבר אשר נאמר עליהם בעת קבלת התורה , קיימו ברצון מה שקיבלו באונס 36904 

, בחינת מצב של נשמה הקדושה, הנה זה ודאי בחינת ביטול הגוף בתכלית, (.ו"שבת קמ) פסקה זוהמתן 36905 

ועם כל זה הנה מעיד לנו , בר לתאר יותר שמחה וששון שהיה לו לגוףהנה בדרגא כזאת הלא אי אפשר כ 36906 

אשר אחרי הכל , עוד נשאר איזה חוט השערה של גוף, ס לא נתבטל עדיין הגוף בכל וכל"הבורא כי סוכ 36907 

 36908 .אלא עדיין בחינת אונס הוא, עדיין אנו קוראים כי אין זה רצון

הכל בא מצד , כל זה לא מצד הגוף בא, ת ההואש לומר לפניו שירה שהיה להם ודאי בע"כל הבקשו מלה 36909 

כי הכל יבוא מצד ? אלא מה אחרת צריך להיות, כי על כן בחינת אונס הוא דמתקריא, מצד השכל, הנשמה 36910 

כל קבלתם היתה מצד הגוף , וזהו שאמנם היה בדורו של אחשורוש, מצד התעוררות עצמו, הגוף עצמו 36911 

כי ענין הרצון הוא דוקא בסוד , למדים מכאן יסוד נורא זההנה אנו ! ודוקא זה הוא שנקרא רצון, עצמו 36912 

 36913 .הגוף

בכל חלקי הנפש של , זה לא כבר הגדנו סוד כי ענין הבחירה וסודה זה דוקא בסוד הגוף, ביאור הדברים 36914 

, וסוד הבחירה זה סוד הרצון, שלא היה כלל ענין של בחירה, האדם הכל מוכרח בתכלית כמו קודם החטא 36915 

והיפה בעיני כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות , ל"וז (´ט´ בראשית ב) ל"זן "כן מבואר ברמב 36916 

ואין להם במעשיהם אהבה , כפי התורה כאשר יעשו השמים וכל צבאם פועלי אמת ולא ישנו את תפקידם 36917 

, ש"ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או לרע עי, או שנאה 36918 

 36919 .להיות בעל חפץ ורצון, ו כל סוד ענין הבחירהזה

, למלך שאמר לעבדו להכין לו תבשיל (´ה´ ר ד"דב)א  ל במשלם הנפל"וזהו סוד הענין אשר אמרו חז 36920 

כל כוונתם היתה רק ? כי איך אפשר להכין תבשיל למלך בלי טעימה, ואמרה לו השפחה טעום תחילה 36921 

ל "ן ז"וכדברי הרמב, ם כי זה באמת מעלה הכי גדולהואמנ! להיות עושים מעשיהם הטוב בטעם וברצון 36922 

ס מקצה "כי סוכ, לראות רוממות הגוף, והרי זה אמנם נורא נוראות, שם שזהו מידת אלהים מצד אחד 36923 



כי אם , כלום טעם בפעולותיהם, אין למי שהוא חפץ ורצון, גם שרפים גם חיות הקדוש, העולם ועד קצהו 36924 

 36925 !ע והגוף"הרבש

כי בחר , ואשר הרי כן היה באמת, כי יהיה בעל בחירה, זה המכוון בבריאת האדםגם קודם החטא היה  36926 

כי , היתה במידה כה ראויה והגונה, אלא כי מעלת בחירתו אשר היתה לו בבריאתו, אדם ועשה מה שעשה 36927 

להיות לו במעשיו יותר , וחטאו של אדם היה רק בזה אשר חפץ להיות יותר בוחר, לא יהיה בה כל סכנה 36928 

הנה לומדים אנו מכאן יסוד גדול בעבודת , פ ענין הבחירה אין כי אם בסוד הגוף"אבל עכ, ותר רצוןי, טעם 36929 

 36930 !רצון הוא התחלת האדם והוא הכל! כי היכן התחלת האדם והיכן גמרו ברצון הכל נגמר, האדם

, בוכי מעת אשר קיבל כזאת במחשבתו וגמר עליו ככה בלב, כותב בענין קבלה (´י´ ת ב"שע) ל"י ז"הר 36931 

 36932 ל"וכן אמרו רז, ואשריו כי צדק נפשו בשעה קלה, קנה לנפשו זכות ושכר על כל המצות והמוסרים

אלא כיון שקיבלו עליהם לעשות מעלה עליהם , וכי מיד עשו, וילכו ויעשו בני ישראל (ב"מכילתא בא י) 36933 

הרי זה מבואר וכפי כל דברינו , מעולם לא עמדנו על עומקן של הדברים, ש"הכתוב כאילו עשו מיד עי 36934 

! בבחינת כאילו עשו ממש, ברצון הכל נגמר, ויותר מרצון אין, כי סוד הקבלה הוא סוד הרצון, בתכלית 36935 

, כבר זכה בכל, הנה תיכף עם התעוררותו כבר נגמר הכל, ה כי בא להתעוררות לבנות הבית"דוד המע 36936 

כי אז , ה הוא סוד הרצון ודאיכי קבל, שהוא עיקר ענין התשובה, והוא אמיתת הענין בסוד הקבלה בתשובה 36937 

 36938 .(דעת תורה)  !והוא עומק סוד התשובה, נשלם באמיתת עצמו

 36939 

 36940 מאמר תקס

העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען  36941 

 36942 .(ט"י´ דברים ל) תחיה אתה וזרעך

י הסתכלות "אשר יבחר האדם אחד מן הדברים ע את, כי גדר הבחירה הוא, לפי מושכל ראשון יפלא מאד 36943 

ולזה דבר , ובוחר את הטוב והיפה, ובודק אותם ומבחין ומתבונן בהם, כמו שמונח לפניו מעות, והתבוננות 36944 

למען לבחור , אשר יש ענין להתבונן ולהבחין בהם, הבחירה נופל רק בין הדברים הדומים כמעט באיכותם 36945 

או בין כוס יין לבין סף , כמו בין זהב לאבנים, צריך הבחנה של כלום אבל בדברים שאין, את הטוב והיפה 36946 

, ל ובחרת בחיים"גם מה צ, כ יפלא מאי ענין בחירה בין חיים למות"וע, אין זה תחת סוג בחירה כלל, רעל 36947 

 36948 .מי גבר יהיה בידו החיים והמות ולא יבחור בחיים

נמצא כי הסיבה הראשית לכל , ל"רי חזוהמקובל לנו מדב, מדברי הכתובים´ כאשר נדרוש מעל ספר ה 36949 

כל , והיא הציר והמרכז אשר עליה תסוב כל הליכות מצעדי גבר, שמו´ ית´ התורה והעבודה היא יראת ה 36950 

, וזהו יסוד ושורש לכל התורה והמצוה, וכל דרכי הנהגתו עם אלהים ואדם, מעשיו עלילותיו ותחבולותיו 36951 

, יראת העונש כפשוטה, ויראת הרוממות, יראת העונש, שמו´ ית´ ידוע כי יש שתי בחינות ביראת ה 36952 

, ויראת הרוממות היא, אם לגוף ואם לנפש, מפני העונשים אשר לעבירות´ שהאדם ירא מעבור את פי ה 36953 

 36954 .ש"שהאדם ירחק מן החטאים ולא יעשה מפני כבודו הגדול ית

ראשית ´ כי יראת ה אולם ידוע, הוא בודאי המדרגה של יראת הרוממות´ אם כי תכלית יראת ה, אמנם 36955 

לא יוכל לעלות כלל במעלות מדרגה העליונה של יראת , כי מבלעדי יראת העונש, דעת היא יראת העונש 36956 

שהאמונה המרחפת בנו שהאלהים שופט , ל באגרת המוסר"ח זצוק"ס הגה"ר הגרי"כ אדמו"וכ, הרוממות 36957 

 36958 .ש"שמו עי´ היא ראשית מצעדנו לעבודתו ית, הוא לתת לאיש כפרי מעלליו

לחמוד , לאכול ולשתות ולשמוח, לבו פונה לתאות החומריות, ובכן הנה מצד היות האדם עפר מן האדמה 36959 

בכל מידה , להתענג על תענוגות בשרים, לעשות גובה וגאון לרום לבבו, לאהוב כבוד ושררה, הון ועושר 36960 

כי , מובן מאליו, וחניר מיסוד הר"הוא היצה, ועם זה גם יצר לבו רק רע כל היום, פחותה וכל תאוה נמבזה 36961 

עתה במה יעצור את רוח תאותו , האדם צריך להיות מוכן תמיד למערכות קרב עם התאוה ועם יצר הרוחני 36962 

 36963 .הסוער תמיד לכל חמודות תבל ולתענוגות בני אדם

והוא , גם הבלי הזמן לא יטרידוהו, במה יאסור את המלחמה הכבדה נגד היצר הרוחני הפנוי מכל טרדה 36964 

והאדם החלוש עמוס בטרדה ועבודה רבה המבלבל את , דתו וחובתו בלי עצלות ורפיון ידיםממלא את תעו 36965 

איך יעמוד , י התאוות הנמבזות"מוכה בעורון ובתמהון לבב ע, נרדם בחיק העצלה, דעתו ומעכר את שכלו 36966 

ח אשר היא מבט, שמו´ ופחד עונשו ית´ אם לא ביראת ה, לנגדו בקשרי המלחמה ולא יפול שדוד לרגליו 36967 

 36968 .לאסור עבותות תאותו וזדון לבו לבל תפרוץ לכלה ולהשחית, כי היראה עוז לה בכוחה, עוז ומבצר

לא ימצאוה , כי לא תתגולל אבן קודש בראש כל חוצות, ש מאין ימצא"אמנם יראת שמים ופחד עונשו ית 36969 

כי תהלוכות , מעיני רבים נעלמה ולא ידעו את מקומה, סוגרת ומסוגרת במנעולי ברזל, כל עוברי דרך 36970 

שונה ונבדלת מאשר כל מיני , היא יחידה במינה, שמו´ דרכי היראה הזאת של יראת שמים ופחד עונשו ית 36971 

ובמקום , אשר היראה היא בטבע, כמו מורא בשר ודם או משאר פגעי התבל, היראה השולטת בעולם 36972 



ה ועצה לנגדה ואין חכמ, תפול על האדם אימה ופחד, שהדעת והשכל נותן שצריך לירא ולפחד מזה 36973 

 36974 .להסיחה מדעתו ולהסירה מלבבו

כי היראה הזאת איננה , שמו´ אכן לא כאלה חלק תהלוכות דרכי היראה של יראת שמים ופחד ענשו ית 36975 

ולא יפעלו על החושים , והאמונה והידיעה לא יובילו את היראה לחדור לתוך חדרי לבבו, בטבע האדם 36976 

שמו צופה ומביט ´ ית´ כי ה, האדם בדעתו ושכלו יודע ומאמיןכי הנה , וכמו שיורונו דרכי הנסיון, מאומה 36977 

וכן כי האלהים יביא במשפט לתת לאיש כדרכיו וכפרי , ואין נסתר מנגד עיניו, על כל מעשה בני אדם 36978 

או כי יזכה לאור , אשר נכונו לו שם שפטים רבים רעים ונוראים, אם בחושך ילך בגיא צלמות, מעלליו 36979 

 36980 .בנעימות ועדן נצח´ באור החיים להתענג על ה

, ודרכי הנהגתו עם אלהים ואדם, עם הליכות מצעדי גבר, אולם האם יתאימו בד בבד דרכי האמונה הזאת 36981 

ופחד עונשו תקוע בטבע בלב ´ מדוע באמת אין יראת ה, אולם החזון הזה הוא פליאה נעלמה וחידה סתומה 36982 

אשר היראה תבוא מעצמה בלב , התבל ככל דרכי היראה מתהלוכות, המאמין מבלי שום עמל ויגיעה כלל 36983 

אשר היא , מהאש היסודי של זה העולם, ומדוע יגרע חלק האש הנורא אשר תאכל מנפש עד בשר, האדם 36984 

 36985 .רק חלק אחד מששים מיסוד האש הרוחני

כן הוא מחכמת , בנין גוויתו וצבא כוחותיה, הקשר הרוחני בגשמי, כמו שבריאת האדם היא בחכמה נפלאה 36986 

ש בקרבו טבע היראה לירא "נתן הבורא ית, כי כאשר בין המון כוחות אשר בתוך הגויה ,פלאי הבריאה 36987 

ולשלול מטבע האדם מוראו ופחד , ש לצמצם את גבול היראה"כן גזרה חכמתו ית, ולפחד מכל דבר רע 36988 

´ וכן מורא כל הדברים אשר יוכלו להיות סיבה להכריח אותו אל עבודתו ית, עונשו אם לגוף ואם לנפש 36989 

שמו ´ ולמסור גם עצם היראה מפניו ית, למען תהיה הבחירה חופשית בידו, כמו פחד המות וכדומה ,שמו 36990 

ש ופחד עונשו "אם לירא מפניו ית, שתהיה בידו וברשותו ויהיה שליט עליה כרצונו, ביד האדם לבחירתו 36991 

 36992 .או לחדול

שמו פתח לפני ´ ולתו יתכן ביכ, שמו מנע מטבע האדם מוראו ופחד עונשו´ כמו אשר בחכמתו ויכולתו ית 36993 

ולהיות עמל , שמו אם יהיה ברצונו´ ושם בקרבו רוח רוחני שיוכל לשובב לו יראתו ית, האדם פתח תקוה 36994 

ישאר על טבעו נעור , כי אם ירצה להיות רפה ידים נרדם בירכתים, ובכן הבחירה חופשית בידו, ולהשיגה 36995 

´ אכן אם ירצה לבקש יראת ה, י התורה והמצוהוילך חשכים ואין נוגה לו בדרכ, שמו´ ית´ וריק מיראת ה 36996 

שמו ומשפטיו לנגד עיניו ´ ית´ אז ימצאנה ויהיה פחד ה, חכמה ומוסר ולהיות עמל לחפשה כמטמונים 36997 

 36998 .לקיים כל התורה והמצוה, תמיד

כי , פרי עמל היראה (א, יגדל וירבה שכר האדם בשתים, ומעתה שעצם היראה היא מסורה לבחירת האדם 36999 

וידוע כמה תכבד העבודה , וצריך להיות עמל הרבה לבקש אותה ולהשיגה, בטבע האדם כאשר איננה 37000 

כי אף אם כל התורה והמצוה הוא רק פרי , מצד הבחירה (ב. כמו כן אין קץ לשכרו, הזאת ואין קץ לעמלו 37001 

ומעתה גם , בחירה גמורה חופשית מדעת ורצון האדם, אכן הלא גם עצם היראה היא פרי בחירתו, היראה 37002 

ז המה נחשבים על "בכ, אף כי מסובבים המה בהכרח מכוח היראה, ל התורה והמצוה אשר יעשה האדםכ 37003 

 37004 .שמו´ ית´ פרי בחירתו ביראת ה, גורל הבחירה

כי האדם מטבעו יהיה  (א. וזה מה שהכתוב מגלה לנו הסוד הכמוס הזה מפלאי הבריאה בדרכי היראה 37005 

י חפצו ורצונו להיות "ע, שמו´ דם לשובב לו יראתו יתז בכוח הא"כי בכ (´ב, שמו´ ית´ מושלל מיראת ה 37006 

הוא מה שאמר הכתוב החיים והמות נתתי , ל"אף כי שניהם המה נגד דרכי השכל כנ, עמל לבקש אותה 37007 

כי דבר שאין לו חשיבות לא יתואר בגדר , אין נתינה פחות משוה פרוטה, ל"כי ידוע מה שאמרו חז, לפניך 37008 

ז "לא יתייחס ע, ומה גם אם עוד כל איש ירא לנגוע בזה, שום שיווי כלל ומכל שכן דבר שאין לזה, נתינה 37009 

 37010 .ובאין מקבל אין נתינה? כי מי יקבל אותו, שם נתינה

לא היה ענין לומר החיים , בטבע האדם לירא מפחד עונשו ולסור מני אורח המות´ ולזה אם היה יראת ה 37011 

אכן כאשר גזרה , הוא דרך התורה והמצוהו, כי רק את החיים יאהב האדם ויקבל, והמות נתתי לפניך 37012 

כ "וע, גם מורא המות לא יחרידהו, אימת משפטו ופחד עונשו, שמו לשלול מטבע האדם מוראו´ חכמתו ית 37013 

כי , המות יהיה נתינה חשובה כמו החיים, כי את שניהם הנני נותן, החיים והמות נתתי לפניך, יאמר הכתוב 37014 

 37015 .אחריתה דרכי מות וצעדי שאול יתמוכו אף כי, גם את החמדה והתאוה יאהב האדם

והחיים והמות הם , שמו לשלול מטבע האדם מוראו´ אם כך גזרה חכמתו ית, אכן לבל יאמר האדם נואש 37016 

כי אהבת , ולזה אמר הכתוב ובחרת בחיים, איך ישנאנה, ואם הוא אוהב דרך המות, שוים בעיני האדם 37017 

עם אהבת חיים ושנאת המות , ש"קוה להשיג יראתו יתה פתח לפני האדם פתח ת"כי הקב, החיים בידך הוא 37018 

בין אושר של גורל , להסתכל ולהתבונן ולהבחין, היינו כאשר ירצה לבחור בטוב, בדרך משפט הבחירה 37019 

ותבחור ´ אז תבין יראת ה, ובין חיי עד עם עדן ויקר נצח, גורל המות עם השפטים הנוראים, ז"חיי עוה 37020 

 37021 .בחיים



שמא , לפי שנאמר החיים והמות נתתי לפניך, ל"ל בספרי וז"לנו דברי חז על פי הדברים האלה יאירו 37022 

, נלך באיזה מהן שנרצה, דרך החיים ודרך המות, הואיל ונתן המקום לפנינו שני דרכים, יאמרו ישראל 37023 

המאמר הזה מפליא לב איך יעלה על הדעת שיהיה רשות לאדם לילך , ל"תלמוד לומר ובחרת בחיים עכ 37024 

גם איך נמשך הטענה הזאת ממה שנתן המקום , איה כל התורה שקיבלו מהר סיני, באיזה דרך שירצה 37025 

 37026 .לפניהם שני דרכים

ודרך הרע של , היא המסילה העולה אל טוב החיים, כי אחרי אשר דרך התורה והמצוה, אולם הם הדברים 37027 

לירא מפני כ היה הדעת נותן שיהיה כן בטבע האדם לאהוב את החיים ו"א, בית עון היא נתיבה אל מות 37028 

ה מנע זאת "אולם כאשר הקב, ואז היה כל איש מפלס מעגלותיו בדרך התורה והמצוה נתיב החיים, המות 37029 

 37030 .כ מה בידו לעשות"א, כי גם דרך המות יערב ויבוסם לו, מטבע האדם

וגם זה יאהב ויקבל , שמא יאמרו ישראל כי גם דרך המות הוא נתינה חשובה אצל האדם, הוא המאמר 37031 

ז אמר "ע? אם ירצה האדם לילך בדרך המות מה כוחו לכבוש רצונו ולהטותו בדרך החיים כ"א, ברצון 37032 

להיות , כי אם תבחור כמשפט הבחירה, ז אהבת החיים ושנאת המות הוא בידך"כי בכ, ל ובחרת בחיים"ת 37033 

ור אז בין תבין מה בין גורל החיים לגורל המות ותבח, עמל להתבונן ולהבחין בין דרך החיים לדרך המות 37034 

 37035 .(שערי אור)  .בחיים

 37036 

 37037 מאמר תקסא

העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען  37038 

 37039 .(ט"י´ דברים ל) תחיה אתה וזרעך

כן רוח האדם לא יוכל לחיות בלי מזון הנדרש לחיי , כמו שהחומר לא יוכל לחיות בלי מזון הנדרש לגוף 37040 

ההשתדלות ? ומזון הנפש מה היא, והן בתיקון המידות על כל פרט ופרט, ום התורה בכללהן בקי, הרוח 37041 

באמצעות שכלו הניצל מכל , פ רוח התורה ותיקון המידות"שכל שאלות החיים יהיו נפתרים רק ע, והעמל 37042 

 37043 .פגע ונגיעה עצמית כלל וכלל

והחיים האלה לא נוכל , א אדם חיאז נקר, אם האדם משתדל בכל יכולתו לקיים את התורה בתיקון מידותיו 37044 

אלא כלל , והחיים הוא בלתי מוגבל ומוקף במצב אחד, כי ההתגשמות מגביל את החיים, לגשם בתמונת מה 37045 

הוא מושל על המצב ואין , כי רוחו למעלה מן המקרים והמצבים, הדבר שכל מקרה ופגע לא יעציב אותו 37046 

 37047 .המצב מושל עליו

כ אהבה ויראה "אז יתנו לו ג, יכולתו על קיום התורה ותיקון המידותכאשר יבחר לעמול בכל , ועוד שנית 37048 

שהיו , אלא יכיר הכרה בהירה כמו במתן תורה, אשר לא יתרוצצו בו הכוחות נגד הכרתו כלל, פנימית 37049 

ולא היה , שלא היה שום מסך מבדיל ולא שום חציצה לראייתם, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה 37050 

חסר לו , כי לפעמים אם ישמע אדם דבר אבל לא ראה אותו, של דרך ההכרהחסר אצלם כל האמצעים  37051 

כ "חסר לו ג, אבל לא שמע עליו מעולם כי הוא דבר חשוב, ולפעמים כי יראה אדם אוצר, בשלמות ההשגה 37052 

 37053 .הראייה והשמיעה, ובעת מתן תורה השיגו ההכרה בשלמות, ההכרה

אבל החושים נוטים לחמדת הטבע , הכרה שכליתמהות הכרתו היא רק , ולפני שיגיע אדם למדרגה זו 37054 

ולוחם בעקשנות מבלי לוותר , אשר כל אחד מהם רוצה כולו, ולכן נולד ביניהם מלחמה חזקה, וטעמיו 37055 

, מפני שהרצון רוצה לשלול ממנו לגמרי בלי שום שיור כלל, וגורל השכל גרוע יותר, אפילו כחוט השערה 37056 

כי דמיונו מפחידו שכל העולם עומד לו , אלא גם עם העולם, וועוד שצריך לצאת למלחמה לא רק עם רצונ 37057 

עד שנותנים לו מן , וכה ינצו שניהם וכל אחד משתוקק להתגבר על חבירו ולנצחו, על דרכו ומפריע לו 37058 

 37059 .השמים אהבה ויראה פנימית

כי זה נקרא בחירה בעת שיש , הוא הנקרא בתורה בוחר בחיים, והאדם הלוחם עם יצרו ומושל עליו 37060 

אם זה , ש ובחרת בחיים"כמ, שהטבע תמשוך אליה והשכל ימשוך אליו, אפשרות והמשיכה לשני הצדדיןה 37061 

לכן צריך להתחזק , אלא מחמת שהטבע וההרגלים מושכין להיפך? חיים וזה מות למה צריך לבחור 37062 

, שעמדו אז במדרגת התפשטות הגשמיות, כי הגם שחסר לו ההכרה החושית כמו במתן תורה, בבחירתו 37063 

, ביאור הדבר, ם כל אדם ראוי להיות צדיק כמשה או רשע כירבעם"וכתב הרמב, בל הכרה שכלית יש לוא 37064 

יכול , אבל אל תכונת ואופן העשיה היינו חיצוניות המעשה, כי אמנם שחסר לו הפנימיות של משה רבינו 37065 

 37066 .להגיע ולקיים

, התורה בלי שום נגיעה כלל יש לה תכונה חיצונית לקיים את, בכל מעשה הן בסור מרע והן בעשה טוב 37067 

המדרגה הזאת חסרה לו שתהיה פנימיותו מתוקנת עד , אפילו אם איננו מופשט מן הנגיעה שלא תפעל עליו 37068 

, אבל כובשה ומנצחה ואינו מניחה לצאת לאור, אלא הוא מרגיש הנגיעה, אשר לא תתעורר בו נטיה לרע 37069 

כי אינו מתעורר בו , ה צריך להפקיר נגיעתוופנימיות המעשה הוא שלא יהי, זה נקרא חיצוניות המעשה 37070 

 37071 .וזו היא בידי שמים, שום נטיה דקה מן הדקה לרע



שלא להוציא לאור שום , שיוכל לעצור בעד רוחו, אבל הרשות נתונה לכל אדם להלחם עם טבעו ונגיעותיו 37072 

והוא , עהאלא במשה רבינו הגיע זה בהתפשטותו מהנגי, אשר גם משה רבינו לא הוציא אותו לאור, דבר 37073 

והוא יכול להגיע לתקן , במשה רבינו היה מתוקן גם הכוח של הרע, יכול להגיע לזה בהפקרת הנגיעה 37074 

אז יתנו לו מן השמים עזר לתקן , ואם ישתדל מה שמוטל עליו שיהיה הבפועל על תכונה עליונה, הבפועל 37075 

 37076 .אלא יגיע להיות שלם עם תורתו לגמרי, גם הכוח אשר לא יתהפך בו כלל

ולכן אמר הנביא שובו אלי דהיינו , לא יוכל בכוחות עצמו לעמוד על זה, ´ת אם האדם לא ישיג עזר הובאמ 37077 

, ואשובה אליכם לתת מה שעלי, השתדלו בכל יכולתכם שיהיו הבפועל מתוקן מכל הצדדים, לתת שלכם 37078 

לא ישימו לב כי באמת אם , ואמרתם במה נשוב, כי הבא ליטהר מסייעין לו, היינו תיקון הכוח הפנימיות 37079 

ואין להם שום דאגה , כי מתרחקים המה מהבחירה, לחסרונם אז אין שום תחבולה להם איך לתקנם 37080 

 37081 .מהחסרון

אז , ´ורק אתם מבקשים את העזר ה, אם מצדכם אתם נכונים ליתן את שלכם? רק אם אמרתם במה נשוב 37082 

העיקר להכיר את בין , דוושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עב, אני אומר לכם 37083 

אבל היסוד , וכולם מכירים את הרשע כי רע ומר דרכו, כל אחד מכיר פעולת הצדיק וטובו, צדיק לרשע 37084 

 37085 .כי אם לא יכיר זאת לא יועיל כלום, מדרגות ביניים של הרשע, הוא להכיר את מדרגות ביניים של הצדיק

על , ת רודף אחר האמת ולברוח מן השקרלהתלמד מהם להיו, ויראה את הרשע, כי אם יראה את הצדיק 37086 

כי גם אם לא , ועל הרשע יגיד, מפני שלא היו לו מידותיו המגונות והקשות, הצדיק יגיד כי לכן הוא צדיק 37087 

היינו האמצעים שעל ידם , אבל אם יראה מדרגות הבינים שלהם, אעבוד על תיקון המידות לא אהיה כמוהו 37088 

אלא בודאי השתדל באמצעים לעלות על , א שלא טעם טעם עברהול, כי לא נולד כן, הגיע הצדיק לצדקו 37089 

אלא האמצעים הורידו אותו מעט מעט , ולא שלא טעם טעם מצוה, והרשע לא נולד כך, ´ידם ולשוב אל ה 37090 

 37091 .מטה מטה

שעם חוט , רק אז ירגיש הסכנה הגדולה הכרוכה בכל חוט השערה, ורק אז יוכח מה לרחק ומה לקרב 37092 

כי אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים , ועם חוט השערה יתכן להיות רשע, קהשערה יתכן להיות צדי 37093 

ולכאורה אם שנה את המאה , אבל בהאחד התפרדו, שניהם שנו המאה פעמים, לשונה פרקו מאה ואחד 37094 

כיון ששייר את האחד , אלא שזה הוא טבע הדבר? מדוע קוראים לו לא עבדו, פעמים ולא שנה גם האחד 37095 

הוא בעצמו , והמפריע הזה אשר פעל עליו בל ילך מעלה, עכבתו לקיים גם האחדמסתמא יש בו דבר המ 37096 

 37097 .יפעל עליו לילך מטה מטה

ובלי הלשמה לא יתכן , וכל חוט השערה יש לה כוח להרוס כל הלשמה, ובחוט השערה תלויה כל התורה 37098 

וזה כל , מת ממש כי אדם בלי רוח הוא, (.ח"ברכות י) ז נאמר רשעים בחייהם קרוים מתים"וע, חיי הרוח 37099 

שלא יניח שום מקום ליצר במעשיו , להשגיח על כל חוט השערה ולדקדק בה, מדרגת הביניים של הצדיק 37100 

 37101 .ויעשה כל מעשה רק לשם שמים, אפילו כחוט השערה

ומניח עצמו ביד ההרגל , יהיה בעיניו הדקדוק בדרכי היצר לדבר מיותר, והרשע שלא חס על הלשמה שלו 37102 

ולכן בבוא אליו הנסיון מתחיל לעשות פשרות עם התורה ומקיל , רה ולחיי הרוחולא יחוש לחוט השע 37103 

אבל , ואף ששניהם מקיימים את התורה ובוחרים בדרכיהם, עד שנעשה נבל בצורת קיום התורה, לעצמו 37104 

ולכן אמרה ובחרת בחיים ולא כתיב ובחרת , כי התורה גילתה שיש בה מקום לטעות, שונה הרבה זה מזה 37105 

כי על פי רוב בוחר , בחיים כלומר אתה צריך לבחור החיים בחיים ולא תבחור החיים במותאלא , חיים 37106 

 37107 .(ה"תקון המידות פ´ מדרגת האדם מא)  .כי מרגיש במות טעם חיים, החיים במות

 37108 

 37109 

 37110 מאמר תקסב

העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען  37111 

 37112 .(ט"י´ דברים ל) ה וזרעךתחיה את

, המסתכל עם קצת ישוב הדעת למהלך עניניו יווכח, לא בצד הטוב ואף לא בצד הרע, אין עצמיות באדם 37113 

ישעיה ) והרשעים כים נגרש השקט לא יוכל, זורקים אותו ככדור בסערת הרוחות, איך הוא חסר עצמיות 37114 

רק את , בואו חשבון אלו המושלים ביצרם על כן יאמרו המושלים (7ח"ב ע"ב) ל"והיינו שאמרו חז, (ז"נ 37115 

מבינים היטב כי גם דבר קטן אי , כי כשיודעים שהאדם מחוסר עצמיות, המושלים ביצרם יכולים לשאול 37116 

 37117 .ממי שאינו מושל ביצרו אי אפשר לשמוע דבר אמת, אפשר לשאול אלא אך ורק מהמושלים ביצרם

והנה נעלם ממנו כי גם כאן , לו איזו עצמיות נדמה לו כי יש, כאשר נחה סערת היצרים באדם לרגע קט 37118 

בסערה גדולה כולם מכירים וכולם , ורק הרוח המנשבת בקרבו היא נוחה, עדיין אינו הוא בעצמו כלל 37119 

כשהמים שקטים מאד צריך כבר להסתכל דרך משקפת , ומאיזה צד הרוח מנשבת, רואים איך הכל מתנועע 37120 

 37121 .המיםאיך הרוח בכל זאת מניעה את , חזקה להבחין



הנטיה הקטנה ביותר , ואיזה בנינים מוצקים היא מסוגלת לשבר, אין לנו ציור מחוזק הרוח גם הרגילה 37122 

ויתנהג אדם אפילו בצומות וסיגופים למנוע את הכריסא ! ואיך היא מוציאתו מעצמו, באדם איזה כוח לה 37123 

ועדיין ! ת סערה בקרבוהרי כבר שכך בזה רוחו, וישמור את עיניו כרב ששת ורב יוסף, מלא זינא בישא 37124 

 37125 !וגם אז עודו נתון לרוחות, אינו בטוח כלל כי הוא עצמו

כתובות ) ל הקדושים אמרו על עצמם פסילנא לך לדינא גם בשביל דברים מאד קטנים"חז? ומה לנו עוד 37126 

הם הרגישו כי דין אמת כבר לא יעלה ! אלא פסילנא לך ממש, ולא עסקו בזה במילי דחסידותא, (7ה"ק 37127 

, ל הקדושים"ומי זה איפוא שיוכל לשער את עובי הקורות שהיו אצל חז, והדברים נוראים! סוקבידם לפ 37128 

ועוד ! והיכן שמענו מסערות שיכולות לשבר קירות כאלה, ל הלא קיר מוצק היה"השכל התקיף של חז 37129 

ל "היאומן כי איזו מידה קטנטנה של בצלים תוכל להזיז חז! מספר של בצלים? איזו נגיעה היתה שם 37130 

 37131 .יעור עיני חכמים, להוציאם מעצמם ולקחת שכלם? הקדושים ממקומם

ועוד , ל"בשכל שאינו כביר כזה של חז, מי כבר הבעל חשבון לחשוב, ל הקדושים"ומעתה אם כן בחז 37132 

כל מצב האדם , הרי ודאי וודאי שאין כאן אדם בעצמותו שאפשר לסמוך עליו, בנגיעה קצת יותר גדולה 37133 

, והוא הולך באותו כיוון שהנטיה דוחפתו, ת מגרשות אותו כמו כדור באוירוהרוחו, הוא תלוי באויר 37134 

, הוא גילה לעם ישראל סוד גדול זה, ת בורא הנפש"השי, רק תורה הקדושה, וידיעה זו נעלמה מכל אדם 37135 

 37136 .אשר חכמי העולם אינם יודעים מזה מאומה

ובכל זאת אילו , יר ולהשיגל מתבטא על אריסטו שהוא השיג מה שהשכל האנושי יכול להכ"ם ז"הרמב 37137 

כי מי יודע מה הוא , כי כבר היה היטב חושד את עצמו, כ תקיף בדעותיו"ידע אריסטו מסוד זה לא היה כ 37138 

ונגיעות שהם פחדו מהן ודאי , ל מנגיעות"הרי ראינו כמה פחדו גם חז! ומי הוא המדבר בקרבו, מדבר 37139 

לדעת ממנה איזו סערה שלא כדרך הטבע הוא , ומספיקה דרך הטבע, עדיין היו רק נגיעות של בדרך הטבע 37140 

איזו סערות , מהסערות של והרשעים כים נגרש? ומה כבר אם הסערה היא שלא כדרך הטבע, הטבע לבד 37141 

 37142 !איום ונורא, משתוללות הינן אז באדם

? היכן הוא עצמותו? היכן הוא אמנם האדם לבדו, אחרי הצעת הדברים האלה נשאלת אמנם שאלה גדולה 37143 

, בדרגא שהאדם בוחר שם הוא עצמו, ים אמנם לדעת כי העצמיות נמצאת באמת רק בבחירההנה צריכ 37144 

, וכשנושאים אותו שם ישנן רוחות כדרך הטבע! כבר נושאים אותו, ואחרי שכבר בחר כבר אינו לבדו 37145 

 37146 .כי הרבה המובילים אותו, אבל איננו עוד לעצמו, ורוחות שלא כדרך הטבע

בלי , לא יעזבנו בידו´ בין היטב את הצופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ההיה מ, לו היה מכיר האדם זאת 37147 

די לאדם מה שאנחנו ואבותינו , לא היה האדם מצליח בשום אופן, ובלי זכות אבות מרובה, סיעתא דשמיא 37148 

ל מספרים "הלא ידוע לנו מה שחז, צרור היצרים שקיבל בירושה עוד קודם שיצא לאויר העולם, חטאנו 37149 

, (´בתוס, ז"חגיגה ט) ,כי ראשיתו הלא טובה היתה נעוצה במחשבה של אבויה אביו, אחרעל תחילתו של  37150 

 37151 .וזה מבהיל

בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה כבחמורה ובורח מן , (ב"ד מ"אבות פ) י"והנה כל דברינו מפורשים בר 37152 

זאי הוסיף ועתה בן ע, שאין אתה יודע שכרן של מצות, כבר אמרו טעם בזה הדבר בפרק שני, העבירה 37153 

מפני שכבר , שמצוה גוררת מצוה מכוח הטבע, הוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה, טעם אחר ואמר 37154 

כי טבעו מורגל לעשות כל תועבת , והעבירה גוררת עבירה גם זה מן הטבע, הורגל טבעו למלאכת המצוה 37155 

 37156 .אשר שנא´ ה

, וברגע שהוא רץ אינו עוד לבדו, כל מה שדורשים מהאדם הוא רק הוי רץ, י בזה סוד גדול"מגלה הר 37157 

וכן בצד השני כמו כן אין לו להיות אלא בורח מן ! מצוה גוררת מצוה נושאים אותו ומובילים אותו 37158 

, כי העיקר הוא רק הבחירה לבדה, וממילא מובן כבר דאין הבדל לאיזו מצוה הוא רץ, לא יותר, העבירה 37159 

 37160 !היינו רץ ובורח

באשר סוד הדבר הוא כי אין האדם לבדו , ם עסק אחר ואין עצההרי אין לאד? ס עבודת האדם"מהי סו 37161 

אין פירוש שומע שהוא , (ו"משלי ט)ב  ושומע תוכחת קונה ל! העבודה היא אך ורק להיות בוחר, ולעצמו 37162 

כלומר , הכוונה היא שיהיה שומע עוד לפני שהוא מבין! כי אפילו בהבנה גופא אינו כבר לעצמו, מבין 37163 

 37164 .(דעת תורה)  !וע ולקבל מה שיגידו לושיעשה הסכמה בלבו לשמ

 37165 

 37166 מאמר תקסג

העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען  37167 

 37168 .(ט"י´ דברים ל) תחיה אתה וזרעך

ו והכי קאמר מה יתרעם על מידותי, כי כתיב ההוא במתרעם על מידותיו, מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו 37169 

, מה יתאונן אדם חי, על קורותיו הקורות אותו, י על מידותיו"רש! דיו חיים שנתתי לו? וכי גבר על חטאיו 37170 



שנתתי לו חיים ולא הבאתי , למה יתאונן אדם על הקורות הבאות עליו אחר כל החסד שאני עושה עמו 37171 

 37172 .(7´ן פקדושי) שלא חטא לו ובצדקתו הוא חי בתמיה, וכי גבר על חטאיו הוא! עליו מיתה

ובעל יסורים היה , רגליו לא פעלו, הוא לא ראה עוד ושמע רק בקושי, ח גדול זקן מופלג"ביקרתי פעם ת 37173 

והוא ענה כדאיים , שאלתיו לשלומו והרגשתו, אבל ראשו היה צלול ודיבורו ברור, מרוב אבריו הפנימיים 37174 

עצם , וכן הוא! ם החיים עצמםהדבר הנפלא ביותר בכל העולם כולו ה! כל יסורים שבעולם רק כדי לחיות 37175 

בחתול המשתרע בשמש , התבונן נא בפרפר היושב על פרח ובתולעת הזוחלת בדרכה, החיים הוא תענוג 37176 

התינוק שלמד ללכת ורץ בחדרו מקיר אל קיר הלא הוא , כולם מתענגים על חייהם, ובכבש הרועה בדשא 37177 

לעולם לא , וכיצד מתהווים החיים, שא החייםאיזה חומר הוא נו, מי יפענח לנו את סוד החיים! כולו תענוג 37178 

 37179 .כמוס הוא לבוראו, נדע

ברגע שהוא , האדם הוא כמו תמונה ללא רוח חיים, ע דיבר פעם על כגון זה ואמר"ל נ"ע הרי"מרן ציס 37180 

הרי התנועה היא גילוי ! אין אדם עושה מאומה מעצמו! כל תנועה סוד, מניע אבר זהו הבורא שעשה זאת 37181 

ואין אלו הוספות על סוד החיים אלא ? דעת רגש, ואם כך מהי מחשבה, פת בסוד החייםנוסף ומדרגה נוס 37182 

לסוס ולנשר יש מדרגה יותר גבוהה של , לשבלול ולזבוב יש רק הניצוץ הקטנטן של חיות, החיים עצמם 37183 

 37184 .שכל כוחותיו ותכונותיו הם מקשה אחת של חיות, והאדם החי מכולם, חיים

ונוכל לבחור דרכנו בחיים ואופן , כבולים ביד יצרינו כמו בעלי החייםאין אנחנו , על כולם הבחירה 37185 

אלא החיים עצמם שלנו כוללים , ושוב אין זו הוספה על חיינו, זהו סוד ותכונת החיים שלנו, הנהגתנו בהם 37186 

כי , הלא אין צורך לבחור בהם? אך מעתה אשאלך מהו זה אשר ציותה התורה ובחרת בחיים, את בחירתנו 37187 

 37188 .הוי אומר כי כאן טמונה מדרגה נוספת של חיים שאיננה טבעית אלא צריכים לבחור בה! חייםהרי אנו 

הברכה והקללה ובחרת בחיים למען , החיים והמות נתתי לפניך, העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ 37189 

על אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת ´ לאהבה את ה, תחיה אתה וזרעך 37190 

ז צריך עוד לבחור "הרי החי בעוה, לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם´ האדמה אשר נשבע ה 37191 

כל אשר יתקרב יותר אל , קיום מצוותיו והדבקות בו, והוא שיעלה למדרגה יותר גבוהה של חיים, בחיים 37192 

 37193 .ב"עוהואורך ימיך ב, ז"כי הוא חייך בעוה, והעומק בדרגת חיים זו הוא, ה יותר הוא חי"הקב

רוח חיים יש בכל , להרים את הכלל ישראל ואת כל יחיד ממנו למדרגת חיים זו, זהו ענין כל התורה כולה 37194 

ריק , אין דבר ריק בתורה, (סוף האזינו) כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם, מצוה ובכל מלה בתורה 37195 

, ם את הכל לשפת החיים הטבעייםכי הם מתרגמי, גויים אינם מסוגלים להבין דבר אחד מהתורה, בלי חיות 37196 

רק הרוצה והמסוגל להתרומם לדרגת החיים של התורה מסוגל להבין , ובזה הוא מאבד את משמעותו 37197 

 37198 .אותה

ראשית גם עניני החיים הטבעיים מתרוממים ? וכיצד חי יהודי התורה את החיים הטבעיים הפשוטים 37199 

יא אינה יוצרת רשות אחרת בצד החיים וזה כוחה וזוהי סגולתה של תורה שה, למדרגה של חיי תורה 37200 

כי מי אשר , ושנית דבר גדול יש בחיים הפשוטים, אלא היא מרוממת את החיים הטבעיים עצמם, הפשוטים 37201 

 37202 .כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת, יחובר אל כל החיים יש בטחון

יש בטחון , ו לרשעיםש אל כל החיים אפיל"כמ, כי בעודו בחיים אפילו הוא רשע ונתחבר לרשעים, י"רש 37203 

, טוב היה לנבוזרדאן שהיה עבד רשע ונתגייר, כלב חי ואריה המת ושניהם רשעים, שמא ישוב לפני מותו 37204 

כל , (´קהלת ט) ומת ברשעו בגיהנם ועבדו בגן עדן, שלא הקדימתו מיתה מנבוכדנצר רבו שנקרא אריה 37205 

!הן דבר גדול הם החיים הטבעיים ,י תשובה"י תורה אם ע"אם ע, עוד שאדם חי יוכל להגיע לחיי אמת 37206 

 37207 .(ב"עלי שור ח)  

 37208 

 37209 מאמר תקסד

העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען  37210 

 37211 .(ט"י´ דברים ל) תחיה אתה וזרעך

אדם הוא ובאמת כל עצם ברייתו של ה, כבר עמדנו על כך שעיקר מעלתו של האדם הוא כוח הבחירה שבו 37212 

הוא מורכב מחלק , כפי שאנו רואים את מציאות האדם, ולולא זה איננו כלל בבחינת אדם, כוח הבחירה 37213 

החלק הבהמי אין לפניו אלא , ההבדל בין שני החלקים רב מאד והם ניגודים זה לזה, שכלי ומחלק בהמי 37214 

את אבוסה אשר לפני  כדוגמת הבהמה שאינה רואה אלא, תאוותו והנאתו הרגעית ללא כל מחשבה והבחנה 37215 

 37216 .ואוכלת ממנו כאוות נפשה, עיניה

והנה , ויודע להשכיל בחכמה ובתבונה, בוחן כל דבר בחשבון ובדעת, ואילו החלק השכלי חושב מחשבות 37217 

כוח , ויצר מהם את מציאות האדם, הרכיב בחכמתו את שני הכוחות הניגודים האלה לגוף אחד´ הבורא ית 37218 

כדי להכניע , בים שתעודתו של האדם להשתמש בכוח הבחירה שחונן בויש חוש, שכלי וכוח בהמי כאחד 37219 

 37220 .וייהפך לכוח שכלי בלבד, את הכוח הבהמי תחת הכוח השכלי



ואין זו , הוא חדל להיות אדם והוא נהפך לשכל נבדל, אם האדם יתהוה לכוח שכלי, ברם לא כן הדבר 37221 

ואמר , ם הצביע עליו לפני המלאכיםה את האד"כשברא הקב, ביצירתו של האדם´ כוונתו של הבורא ית 37222 

הרי שהאדם עולה על מדרגת המלאכים , חכמתו מרובה משלכם, (ב"ר י"בר) להם ראו בריה שבראתי 37223 

אלא תעודתו היא שעם היותו מציאות , ויש לו תעודה יותר נשגבה ועליונה משלהם, שהם שכלים נבדלים 37224 

ומציאות זו כמו שהיא בכל הוויתה , ילאיותיתעלה למדרגות רוחניות ע, מורכבת מחלק שכלי ומחלק בהמי 37225 

 37226 .תתנהג בדרכי החכמה והדעת העליונה

משל לאדם הרוכב על חמור שהוא מוכרח להחזיק , ותפקיד זה קשה מאד ודורש מאמצים רבים וממושכים 37227 

ולהנהיג אותו למקום שהוא , כדי לעצור בו שלא יפיל אותו לבורות ולפחתים, כל הזמן את הרסן בידו 37228 

ולא עוד אלא שכאן , על האדם לא להרפות לרגע מהחלק הבהמי שבו ולהנהיגו בדרכי השכל כן, רוצה 37229 

אלא הוא , כי הרי החלק הבהמי אינו נפרד מן האדם, דרושים מאמצים הרבה יותר גדולים מרוכב על חמור 37230 

ם כמו בראש כן גם בידי, ועליו להחדיר את שכלו בכל חלקי גופו, טבוע בעצמיותו בכל אבר ואבר שלו 37231 

לקשר את כולם במחשבותיו ולכוון אותם לפי דרכי , ובכל קטע וקטע שבו, וכמו בלב כן גם ברגלים 37232 

 37233 .החכמה והדעת העליונה

 37234 אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי לנפש חיה´ וזוהי כוונת הכתוב ויצר ה

העפר וחלק הנשמה אינם כוחות  חלק, יצירת האדם הורכבה מהעפר ומנשמת החיים ביחד, (´בראשית ב) 37235 

מציאות נפש החיה , י מזיגת שניהם היו לנפש חיה"וע, אלא שניהם התלכדו לחטיבה אחת, נפרדים באדם 37236 

נשמת החיים פעלה בחלק , י ההרכבה המשותפת של נשמת החיים והעפר מן האדמה"לא נתהוותה אלא ע 37237 

 37238 .העליונה של האדם ומשניהם נוצרה המציאות, העפר וחלק העפר פעלה בנשמת החיים

 37239 ל אני ראוי להיקרא אדם שנבראתי מן האדמה"א? ה את האדם ואתה מה שמך"ומשום כך כששאל הקב

, הוא המהווה את מציאותו בתור אדם, כלומר שחלק האדמה שבו שנתמזג עם נשמת החיים, (ז"ר י"בר) 37240 

תו הוא דוקא מצירוף אלא שעיקר מציאו, ולכאורה למה לא הזכיר אדם גם את חלק הנשמה שנברא ממנו 37241 

 37242 .צירוף חלק הבהמי עם החלק השכלי, חלק האדמה אל נשמתו שנופחה לו מעל

אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם , י אמר רב"ואר, ´הכתוב אומר אדם ובהמה תושיע ה 37243 

פ שבני האדם הם גדולים בדעת כאדם "שאע, ולפי מה שדיברנו זוהי כוונת הדברים, (´חולין ה) כבהמה 37244 

וכאן טבוע , עיקר גדולתם בזה שהם מצרפים לחלק הדעה שלהם את החלק הבהמי, (י שם"רש) הראשון 37245 

 37246 .ולהוות מהם מציאות עליונה של אדם, שעליהם למזג את שני החלקים הניגודיים האלה, כוח בחירתם

 37247 וממילא, שהם אינם אלא שכלים נבדלים בלבד, ובזה עולה האדם על המלאכים וחכמתו מרובה משלהם

ש הן האדם היה "כמ, ואילו האדם הודות למזיגה שבו הוא דומה ליחידו של עולם, אין להם כוח בחירה 37248 

ומשום , (י שם"רש) כלומר הרי הוא יחיד בתחתונים כמו שאני יחיד בעליונים, (´בראשית ג) כאחד ממנו 37249 

לומר שלא יכלו  כי אין, (´ט´ ר ח"ב) מזיגה זו שבאדם טעו בו מלאכי השרת וביקשו לומר לפניו קדוש 37250 

, אלא לאחר שראו את הרכבו מחלק העפר, כי הרי גם הם שכלים נבדלים, להשיג את החלק השכלי שבו 37251 

ראו בו יצור למעלה מהשגתם , שאינו אלא כוח אלהי, וחלק הנשמה המהוה מציאות של כוח בחירה 37252 

 37253 .וביקשו לומר לפניו קדוש

, רבי גוף ונשמה יכולים לפטור עצמן מן הדיןל אנטונינוס ל"א, ל"והדברים האלה מפורשים בדברי חז 37254 

ונשמה אומרת גוף , שמיום שפירשה ממני הריני מוטל כאבן דומם בקבר, גוף אומר נשמה חטאה? כיצד 37255 

למלך , ל אמשול לך משל למה הדבר דומה"א, שמיום שפירשתי ממנו הריני פורחת באויר כציפור, חטא 37256 

ל "א, והושיב בו שני שומרים אחד חיגר ואחד סומא, אותבשר ודם שהיה לו פרדס נאה והיו בו בכורות נ 37257 

רכב חיגר על גבי סומא , בוא והרכיבני ונביאם לאכלם, חיגר לסומא בכורות נאות אני רואה בפרדס 37258 

 37259 .והביאום ואכלום

ל "א, ל חיגר כלום יש לי רגלים להלוך בהן"א? אמר להם בכורות נאות היכן הן, לימים בא בעל הפרדס 37260 

ה מביא "אף הקב, הרכיב חיגר על גבי סומא ודן אותם כאחד? מה עשה, לי עינים לראותסומא כלום יש  37261 

 37262 ואל הארץ לדון עמו זה הגוף, יקרא אל השמים מעל זו נשמה´ שנא, נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד

הנשמה לבד אין לה , הרי מכאן כי מציאות כוח הבחירה הוא דוקא בהרכב הגוף והנשמה, (א"סנהדרין צ) 37263 

והגוף לבד הרי הוא כעפר בעלמא ואינו אלא כוח , כוח בחירה משום שהיא שכל נבדל כמו המלאכים 37264 

מתהוה , ורק הודות למזיגה של הנשמה שהיא החלק השמימי ביחד עם הגוף שהוא החלק הארצי, דומם 37265 

 37266 .מציאות האדם שיש לו כוח הבחירה

כן בקיום המצוות לא די , ק הבהמיוכשם שכל האחריות על האדם חלה רק בהרכב החלק השכלי עם החל 37267 

י "ע, אלא על האדם לבצע אותן דוקא במעשים ממש, בחכמה ובהכרה בלבד שזה בא רק מכוח השכלי 37268 

ורק אז הוא מקיים חובתו בתור אדם , כדי לשתף גם את החלק הבהמי, אברי הגוף ובפעילות גשמית 37269 

 37270 .(וןאור הצפ)  .´ועל זה נאמר אדם ובהמה תושיע ה, בהתאם למציאותו



 37271 

 37272 מאמר תקסה

´ אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע ה´ לאהבה את ה 37273 

 37274 .(´כ´ דברים ל) לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם

אלא למד מאהבה וסוף , שלא יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני חכם (.ב"נדרים ס) ל"ואיתא על זה בחז 37275 

י שנטלה התורה את אחד מתענוגי החיים העיקריים ואחת ההנאות הגדולות בחיי האדם הר, הכבוד לבוא 37276 

האחד הקים בבקעה בנין גבוה של , ד לשנים שהקימו בנינים"מלה, ודחתה אותו לקרן זוית, הוא הכבוד 37277 

אצל השני זה עדיין , נמצא שמא שאצל האחד נקרא גבוה, והשני הקים בנין במקום גבוה, כמה קומות 37278 

, כי מה שהעולם נוטה לראות כדבר גדול, וזוהי השקפת התורה בניגוד לדעת העולם, הבניןהתחלת  37279 

 37280 .הבקורת של התורה אינה מתחשבת בזה

אפשר ללמוד מהא דאמרו , ל ממידת הכבוד ומהרושם שהוא משאיר אצל האדם"ועד כמה שנתיראו חז 37281 

מר , אם יעלה לשמים שיאו (´וב כאי) היה אומר, רב כי הוי חזי אמבוהא אבתריה, (7´סנהדרין ז) ´בגמ 37282 

מבהילים , כי לא לעולם חוסן (ז"משלי כ) זוטרא חסידא כי הוי מכתפי ליה בשבתא דריגלא היה אומר 37283 

עירובין ) ל"כפי שאמרו חז, הרי כבוד הוא מן הדברים שכל העולם רודף אחריו ואינו מגיעו, הדברים הללו 37284 

ואילו , ל אחד עושה כל מיני טצדקי כדי להגיע לכבודוכ, כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו (7ג"י 37285 

 37286 .האנשים השלמים משכו את ידיהם בבהלה מזה

אמר להם פעם נסעתי בספינה וביזוני בזיון , איזה יום היה היום המאושר בחייך, וכבר שאלו לחסיד אחד 37287 

ן הכבוד הרי שבמקום שהאנשים הפשוטים שמחים ולבבם רחב מ, שלא דאבה נפשי כלום´ וחי ה, גדול 37288 

נפשם עגומה עליהם והם שבורים , ואם רק נדמה להם שאין מכבדים אותם לפי ערכם, שמכבדים אותם 37289 

כי הם עשירים בעושר , אבל האנשים השלמים אינם מצפים לשולחנם של אחרים, ורצוצים מחמת הצער 37290 

 37291 .כל שמחתם היא כשאין זקוקים לאחרים, שלהם

אני מלאכתי בעיר והוא , אני בריה וחברי בריה, רבנן דיבנהמרגלא בפומא ד, (.ז"ברכות י) ל"ש חז"וכמ 37292 

כשם שהאיש הפשוט , כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי כך אני איני מתגדר במלאכתו, מלאכתו בשדה 37293 

אף לא , אינו מתגדר כלל במלאכת התורה ונפשו אינה חושקת בה, שאינו מכיר את דרכי התורה והשלמות 37294 

שלא להתאוות כלל לחיים , לאחר שהוא מכיר בפחיתות העולם והבליו´ כך חייב עובד ה, להתפאר על ידה 37295 

 37296 .ולא להמצא בגבולות העולם הפחות הזה, אחרים

, ואל תתאווה לשולחנם של מלכים, אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד (´אבות ו)א  ש התנ"וכמ 37297 

לה בו הרצון כלל לשולחן אלא לא יע, כלומר לא זו בלבד שלא יהא מיצר על שאין לו שולחן של מלכים 37298 

שהרי נאמר שם כך היא דרכה של תורה פת במלח , וזאת לא משום שיש לך כל מילי דמיטב, מעין זה 37299 

וזאת משום , כי שולחנך גדול משלהם, ובכל זאת למרות עניותך אל תתאווה, תאכל ומים במשורה תשתה 37300 

 37301 .שיש לך רוח עילאית וחיי נעימות נצח

, היא נותנת לו גם חיים גשמיים, י מלבד שהתורה מספקת לאדם חיי רוחכ, עוד זאת צריך האדם לדעת 37302 

כ הדר קבלוה בימי "אעפ, ויתיצבו בתחתית ההר מכאן מודעה רבה לאורייתא (.ח"שבת פ) ל"ש חז"וז 37303 

ויש להבין למה בשעת קבלת התורה בסיני קבלו אותה מתוך , י בשמחה מאהבת הנס"פירש, אחשורוש 37304 

ל "ואמרו חז, כי השכל כפה על הטבע, אלא שענין הכפיה הוא? אותה בשמחה כפיה ובימי אחשורוש קבלו 37305 

ה שצפה בתורה וברא את העולם הכניס "והקב, הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם 37306 

 37307 .שהן מקלקלות גם את החיים החומריים, בתורה את התרופה למכות הללו

ה בתורתו להוכיח כי "אלא רצה הקב, ו את העולםתקצר שהמידות המגונות לא יקלקל´ לא משום שיד ה 37308 

ואינם ראויים , ז"לפיכך כאשר יצאו ממצרים והיו עובדי ע, התורה היא תרופה למידות המקולקלות הללו 37309 

ולכן , ה במידת הטוב"התנהג עמם הקב, ה"מצד מעשיהם לכל הנסים הגלויים הנוראים שעשה להם הקב 37310 

לא כן בימי , מ מצד החומר שלהם היו זקוקים לכפיה"מכ, האף שהשכל קיבל את התור, בשעת מתן תורה 37311 

, ולכן קיבלו אז את התורה בשמחה, אז הרגישו בחוש כי הנהגת הטוב היא לפי הנהגת התורה, אחשורוש 37312 

 37313 .והיא שיטת התורה, שלמדו מכאן ולהבא שיש להם דרך בטוח להצלחה בחיים

תמיד אל השלמות האמיתית שהיא דרך לחתור , ודאי שהדבר כרוך בעבודה רבה ובהתאמצות יתירה 37314 

שהיה קשה לו להקים את , (א"מדרש תנחומא פקודי פי) ל על משה רבינו"אבל כבר אמרו חז, התורה 37315 

וכך גם בדרך שהאדם הולך יסייעו , כ הוקם המשכן בעצמו"עשה ואח, ה"ל הקב"א, המשכן בכוחות עצמו 37316 

 37317 .(גוילי אש)  .בא לטהר מסייעין אותו (.ד"שבת ק) ש"לו מן השמים כמ

 37318 

 37319 מאמר תקסו



´ אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע ה´ לאהבה את ה 37320 

 37321 .(´כ´ דברים ל) לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם

לא אם , ש"ובמה נמצא חן לפניו ית, במה נזכה בעיני אדוננו, מחכי חסדו מיחלי רחמיו´ ית´ אנחנו ברואי ה 37322 

רק רחמים , מבלי סיבה קדומה לזה, ובמידת טובו הפרושה על כל הנבראים, בהתדמות מעט בדרכיו 37323 

, אכן מה כוחנו, כן אנחנו נחלץ חושים לעזרת החלשים מבלי מבקש ומבלי מעורר, פשוטים באין מעורר 37324 

להפר עצת אם לא במחתרת נבואה , אין מנוס ואין מפלט, והרשעה גברה, הרע נפרץ, עזרתינו להבל דמה 37325 

 37326 .בכבלי המידות ברחיקת התאוות, לכבוש הרשע במאסר הצדק, ובהשכל נבצע מאווינו, מרעים

הכי אין יראים , ובזאת נשובה לאחור, גם דעת ותבונה חסרו, ישר באדם אין, אכן מי יוציא הדבר למעשהו 37327 

ומה , תאוותיולכבוש את הרשע במצודת , המה ילבשו עוז´ יראי ה, מדוע רחקה מזור ותרופה, בישראל 37328 

, יקראו´ היראי ה, ואם הבושת והכלימה יבלבלם, מוכנים המה לכל חפץ לבבם להקים מזימתם, יעצרם 37329 

ובזאת התבונה והחוש , ולזרות הלאה חמודי תבל והבליו, לבל יבוש מהמלעיגים´ הלא זה ראשית דבר ה 37330 

 37331 !ינגדו זה לזה

אם מהלימוד בדעת , אם מההרגל היומי, הלדעת מקור מוצא היראה ומאין בא, ולזאת נבקש שלום ונרדפה 37332 

, ולזאת צדקו דברי החוש בל יכזבו, ´גם חלק אין לה ביראת ה, החוש יעיד כי דעת ותבונה אין, ובהשכל 37333 

אכן מי לא יבין כי החוש הוא כלי מוכן , אם ביסודי היראה לא שלט כוחה, ומה יוסיף תת רעיון התבונה 37334 

גם החוש , אם בתחבולות יעשה לחבר התבונה ליראה, החושובשינוי הצורה ישתנה , לקבל כל הצורות 37335 

 37336 .ישתנה כעין עוזר וסומך

, בלב נכון, בהשכל ודעת, לנהלם אל בית הספר לימוד המוסרי, ולזאת ראשית מעשינו לחזק ידים רפות 37337 

והיה אם , איש איש די מחסורו אשר יחסר לו, ל המלהיבים לב האדם"ולחזור מאמרי חז, ובשפתים דולקות 37338 

להיות , יחפצון´ ובזאת מה נכון הדבר לכל איש אשר קרבת ה, עמנו לבצע מעשינו ויכולנו עמוד´ ה היהי 37339 

 37340 .להסיר ולבטל כל מונע ומעכב בתחבולות נכונות ומועילות, שוקד על הדבר

אשר גם בהיות ההרגל עוזר ליראה , נגעי האברים והנפשות, אחת היא המרפא כל נגע ומחלה רעה 37341 

מלחמת היצר אשר לזה , המידות מקולקלות, רחקה מאד ממטרה הנרצית, ד המוסריבלעדי לימו, ולתורה 37342 

אם , ומה נאמר עתה אשר ההרגל מתנגד אל היראה, רק אל הרצון יפנו כוחותינו, באנו לעולם מאין תמצא 37343 

מי , ובזאת רפואה קלה היא ופריה רב, וכמעט יאוש בדבר, ´לא נפנה אל מזור המוסרי אין מקום לעבודת ה 37344 

וצדקתם לעולם לא תמחה לאור באור , ש החפץ חיים להיות ממזכי הרבים אשר ככוכבים יזהירוהאי 37345 

ובזה נבנה גם אנחנו , ואם לא עכשיו אימתי, כי מי יודע מה יולד יום, יחטוף המצוה הלזו בזמנה, החיים 37346 

 37347 .והבא ללמד נמצא למד, לכבוש היצר ותאוותיו, ללטוש הרעיון

, וכמה ירחק מן מטרת האמת אשר נברא, מגמתו חפצו ורצונו מה הוא, ראשית דבר להכיר מצפון אנוש 37348 

להיות ליסוד מוסד ללחום , יגיעת לימוד המוסר, להטותו אל העבודה השלמה הלזו, במה יאסור תאותו 37349 

ל במתון "אם בחזרת מאמרי חז, לעשות היפך הרצון, אם בכפיית האברים, מלחמת חובה מלחמת היצר 37350 

אשר , מה שגבו הענינים האלה, לפי נטית הטבע והרגלו, ל בהרחבת העניניםואם בהעמקת השכ, ובעיון 37351 

ובידו הבחירה לכבוש המלחמה להטות אבריו , חיובם על כל אשר נשמת רוח חיים באפיו ללחום מלחמתו 37352 

 37353 .(אור ישראל)  .אל השלמות האמיתי

H 37354 

 37355 וילך

 37356 מאמר תקסז

אמר אלי לא תעבור את ´ צאת ולבוא והויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד ל 37357 

 37358 .(´א ב"דברים ל) הירדן הזה

והיה זה במעשה נס שלא ידאגו לתת גדולה , מלמד שנסתתמו ממנו מעינות החכמה, ורבותינו אמרו 37359 

זכה ונצחית ללא כל , מכאן אנו רואים עד כמה חכמתו של משה רבינו טהורה, (ן שם"רמב) ליהושע בפניו 37360 

ולולא הנס לא היו , צריכים היו לנס שייסתמו בפניו מעינות החכמה, מן הדק וללא כל שמץ דק, ערבוב 37361 

 37362 .ואינה מתמעטת, נצחיות אינה משתכחת, נשכחים אצלו לעולם

עד שבדרך הטבע , היא היתה קנויה וחדורה בגופו ובנשמתו, חכמתו של משה נבעה מזיו החכמה העליונה 37363 

שישכח את החכמה , ירה חדשה בחכמתו של משהה ברא יצ"והקב, אי אפשר היה שתשתכח ותתבטל ממנו 37364 

את החכמה ואת אש התורה אי אפשר לכבות או , י נס הוא בריאה"כי כל דבר הנעשה ע, ותיסתם בפניו 37365 

 37366 .י שינוי הטבע אפשר היה לסתום את החכמה בפניו"ורק ע, לשרוף

תו מצד ארון ברית לקוח את ספר התורה הזה ושמתם או, לאמר´ ויצו משה את הלוים נושאי ארון ברית ה 37367 

ג ספרי תורה לשנים עשר "כתב משה רבינו י, באותו יום של שבעה באדר קודם פטירתו, אלהיכם´ ה 37368 

ואמר , ע"ונשים בפ, ע"אנשים בפ, וקרא לכל שבט ושבט והוכיחן והזהירן על התורה והמצוות, שבטים 37369 



רה אחד לקח והניח לצד וספר תו, להם היזהרו כולכם בספר תורה הזה שאני נותן לכם לשמור ולעשות 37370 

כדי , ד הגדול שבשמים"א שירד גבריאל ונטל את התורה מידו של משה והעלה אותו לבי"וי, ארון הברית 37371 

ולא עוד אלא שצדיקים במרום קורין בו , עשה´ צדקת ה´ שנא, להודיע צדקתו של משה בפמליא של מעלה 37372 

 37373 .(ו"א כ"שם ל´ בעלי תוס) ח ובימים טובים"ובשבתות ובר, בשני ובחמישי

י "י מלאך ולא ע"לא ע, ה את בני ישראל ממצרים בכבודו ובעצמו"כי לכן הוציא הקב, ל אומר"האריז 37374 

כי גם המלאך בעצמו היה יכול להשתבש שם באווירה של טומאת מצרים כשיעבור , י שליח"ולא ע, שרף 37375 

שגם הגוף שלו היה , אבל משה רבינו שגופו נזדכך בענני הכבוד בהר סיני עד שנעשה כולו רוחניות, בה 37376 

שהיה ראוי ומתאים להזדווג , שנעשה לחומר דק כזה כמו חומר העליונים, כולו חדור קדושה וכולו נשמה 37377 

 37378 .וכאשר כתב את הספר תורה לא נחסרה לא נפגמה ולא נשתבשה על ידו, עם עולם העליון

ידיו שאחזו , רות היוידיו טהו, לא נשתנתה כמלוא נימה, באותה דרגה ובאותה צורה כפי שלקחה ממרום 37379 

והידים הללו כתבו את התורה בלי שינוי ובלי , אש נצחית בל תמוט, בכסא הכבוד נעשו כשני לפידי אש 37380 

להילקח , ולכן ראוי היה כתב ידו של משה להתאחד עם העולמות העליונים, ז"כל השפעה מאווירת העוה 37381 

 37382 .שוב אל מקור מחצבת חכמת התורה

באמרה כלום יש גוף יותר , והנשמה לא רצתה לצאת מגופו, קודש טהוריםמשה גופו וכל אבריו היו כלי  37383 

ה הבטיחה שאני מעלה אותך "והקב, ולכן אני אוהבת אותו ואיני רוצה לצאת, טהור בעולם מגופו של משה 37384 

ואחר כל זאת ביקשה , ואני מושיבך תחת כסא כבודי אצל כרובים ושרפים וגדודים, לשמי שמים העליונים 37385 

הרי שהנשמה מצאה נחת רוח , (א"ר ברכה י"מד) בבקשה ממך תניחני בגופו של משה, ה"הנשמה מהקב 37386 

 37387 .בגופו של משה כמו בעליונים תחת כסא הכבוד

עד שתורתו היתה ראויה להילקח ולעלות לשמים כמות , ה"עד כאן הגיעה מדרגת חכמתו של משה רבינו ע 37388 

ל סוד הזה של לקיחת תורתו "אמרו ז, שהולהודיע צדקתו של מ, מבלי למצוא איזה פגם בחכמתו, שהיא 37389 

, טהרת לבו שנושקת עם הרקיעים, גילו לנו להודיע את מדרגת חכמתו של משה, ד הגדול"של משה לבי 37390 

 37391 .להודיע צדקתו של משה, ח ובימים טובים"בר, והצדיקים שבמרום קורים בחיבה בשני בחמישי ובשבתות

, ה כמין פיסת יד ויהבו ליה חד כרעיה דפתורא דדהבאבעי רחמי יצת, ל"חנינא בן דוסא סיפרו חז´ על ר 37392 

ואת אוכלת אפתורא דתרי , חזאי בחלמא עתידי צדיקי דאכלי אפתורא דדהבא דאית ליה תלת כרעיה 37393 

אמרה ליה ומאי , אמר לה ניחא לך דניכל אכלי כולי עלמא אפתורא דמשלם ואנן אפתורא דמחסר, כרעיה 37394 

דגמירי מן שמיא , תנא גדול נס האחרון יותר מן הראשון, קלוהבעי רחמי וש, בעי רחמי דנשקלוה? נעבד 37395 

 37396 .(ה"תענית כ) מיהב יהבי משקל לא שקלי

פ "ל ע"וי? ולמה אין שוקלים בחזרה לשמים? במה גדול נס האחרון מן הנס הראשון, ונשאלת השאלה 37397 

ז משתנה "הוכאשר היא יורדת לאווירת העו, הרוחניות בשמים היא טהורה זכה ונצחית, ל"רעיוננו הנ 37398 

 37399 .וגם זיו של המן שירד למטה בארץ נשתנה, ק בהעלותך שגם המלאכים משתנים"ש בזוה"כמ, זיווה

הרי בדרך הטבע היה , כמין כרעיה דפתורא שהוא מין רוחני, חנינא בן דוסא´ ולכן כשירד מן השמים לר 37400 

ד שהאדם המקבל ומה עו, ז"שלא יהיה דומה למה שהיה קודם שירד לעוה, לו להתמעט ולשנות צורתו 37401 

מכאן נקל להבין שאם הרוחני נעקר ממקומו ומקורו , הריהו מלכלכה ומפחית מערכה, לידו את הרוחניות 37402 

ואם קיבלו בחזרה את הכרעא , שוב אינו מתאים להתאחד בחזרה עם אור העליון הטהור והזך, העליון 37403 

 37404 .זה ניתן לו מן השמיםהרי זה ממש נס גדול יותר מן הנס הראשון ש, חנינא בן דוסא´ דפתורא מר

כי בחזרה אין הדבר באותה , מדוע קל יותר ליתן מלקבל בחזרה, מובן איפוא מדוע מיהב יהבי מן השמים 37405 

ולא לכלכו ולא , ד היו טהורות"חנינא ב´ אבל ידיו של ר, אין צורתה שוה לחומר הראשון, שלמות כמקודם 37406 

עד , ד אף היא לא פסלה"ר בסביבתו של רחבוהאווירא אש, מחשבתו לא פגמה אותו, פגמו בחומר העילאי 37407 

ולכן גדול הנס האחרון , שהכרעיה דפתורא יכול היה לחזור לשמים להתאחד מחדש עם אווירא דלמעלה 37408 

 37409 .מן הנס הראשון

ר "מד) אלהיך נתקע תלמוד תורה בלבם והיו למדין ולא היו משכחין´ בשעה ששמעו ישראל אנכי ה 37410 

אות וסימן הוא כי , ואם הוא נשכח, האדם אינו נשכח בשום אופןהנכנס בלב ´ דבר ה, (ו"ט´ י א"שהש 37411 

 37412  .ודרכו של הטבע שהוא נפחת אין סוף, רוחניותו מעורבבת בכוחות טבעיים ומידות בלתי טהורות

 37413 .(אור חדש)

 37414 

 37415 מאמר תקסח

ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר  37416 

 37417 .(´א ז"דברים ל) לאבותם לתת להם ואתה תנחילנה אותם´ הנשבע 

משה אמר ליהושע , ארי את תיעול עם עמא הדין, כי אתה תבוא את העם הזה, (.´סנהדרין ח) ´איתא בגמ 37418 

ה אמר ליהושע כי אתה תביא את בני ישראל אל "אבל הקב, הכל לפי דעתן ועצתן, זקנים שבדור יהיו עמך 37419 



דַבר אחד לדור ולא , טול מקל והך על קדקדם, הכל תלוי בך, יא על כרחםתב, הארץ אשר נשבעתי להם 37420 

, ה אמר דבר אחד לדור"הקב, ה"ו משה חולק על הקב"וכי ח, וצריכים להבין, ל"שני דַברים לדור עכ 37421 

 37422 ?ועוד מה הביטוי טול מקל והך על קדקדם? ומשה אמר זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפי דעתן ועצתן

הוא הנקרא , כי יש מנהיג יחידי אשר לא ירים איש את ידו ואת רגלו בלעדיו, הדבר ואפשר לומר בהסבר 37423 

ולא ראי זה כראי , פ הסכם הרוב"והכל נעשה ע, ויש מנהיג העומד בראש ועדה מייעצת, ז דיקטטור"בלע 37424 

ת כי נחסך זמן האסיפו, שהדברים הציבוריים המתדיינים נעשים יותר במהירות, יש מעלה במנהיג יחיד, זה 37425 

שאחד יכול לטעות ויעשה במהירות דבר שלא טוב , אבל יש גם חסרון, ´ויכוחים חילוקי דעות וכדו 37426 

כי אם אחד , כ בענין טובת הציבור"יש מעלה שלא יטעו כ, וכן בהנהגת רבים להיפך, למדינה או לציבור 37427 

ם שונים כך כי כשם שפרצופיה, אבל יש חסרון שכל דבר נמשך עידן ועידנים, יטעה השני לא יניח לו 37428 

 37429 .דעותיהם שונות

שיש לו , חכם או גבור מפורסם או שתי הסגולות יחד, צריך להיות רק איש מורם מעם, והנה מנהיג יחיד 37430 

למרות שהוא יחיד כמו שהיה משה רבינו , העוז והמרץ לקחת את המנהיגות בחכמתו וגדולתו ולא יטעה 37431 

ו שהיה ידוע כנער לא ימוש מתוך האוהל משה רבינו חשש שיהושע תלמיד, ז נבין"ועפ, הרועה הנאמן 37432 

 37433 .ולא העיז להרים ראש לפני משה, וקיים מורא רבך כמורא שמים, פורס המחצלאות ומתקן הספסלים

? מי ישמע לדבריו! ופתאום ימלא מקומו של משה רבינו, והיה כל הזמן אחד מן העם ככל ישראל אחיו 37434 

פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני , (.ה"ב ע"ב) ש זקני הדור"וכמ, א המורא והמשמעת"יחסר לפניו הד 37435 

ולא , הכל לפי דעתן ועצתן, ולכן אמר זקנים שבדור יהיו עמך, אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה, לבנה 37436 

 37437 .תהיה דַבר אחד לדור

דברים ) הבטיח ליהושע ואנכי אהיה עמך, הנותן חכמה לחכמים וממשלה למלכים, ה הכל יכול"אבל הקב 37438 

יהושע ) כאשר הייתי עם משה אהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך, יצב איש לפניך כל ימי חייךלא ית (א"ל 37439 

תביא , ה הוא שיכול להגיד ליהושע כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם"הקב, (´א 37440 

 37441 וזו מעלה, פירוש תהיה מנהיג יחידי דַבר אחד לדור, טול מקל והך על קדקדן, על כרחם הכל תלוי בך

.נפלא הדבר, ואתה הוא זה יען כי אהיה עמך, גדולה אם הדַבר אחד הוא נקי כפים ובר לבב וגדול ממש 37442 

 37443 .(זכרון מאיר)  

 37444 

 37445 מאמר תקסט

 37446 ואל כל זקני ישראל´ ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית ה

 37447 .(´א ט"דברים ל)

מיד , ה מתעצב"ז היה הקב"ל כיוון שעמדו דור המבול ועבדו ע"א, לשאלו תלמידיו את רב יוסף מהו עזא 37448 

רבונו של עולם הלא אמרנו לפניך כשבראת את עולמך , עמדו שני מלאכים שמחזאי ועזאל ואמרו לפניו 37449 

ל גלוי וידוע לפני אם "א, ע היינו מסתפקין בו"ל רבש"א, ל ועולם מה יהא עליו"א, מה אנוש כי תזכרנו 37450 

ל תן לנו רשות ונדור עם הבריות "א, ר והייתם קשים מבני אדם"היה שולט בכם יצה אתם שרויים בארץ 37451 

 37452 .ל רדו ותדורו עמהם"א, ותראה איך אנו מקדשין שמך

מיד ראה שמחזאי ריבה אחת ושמה , מיד קלקלו עם בנות האדם שהיו יפות ולא יכלו לכבוש את יצרן 37453 

ת לך עד שתלמדני שם המפורש שאתה עולה בו ל איני שומע"א, נתן עיניו בה אמר השמיעי לי, איסטהר 37454 

ה הואיל ופרשה עצמה מן "אמר הקב, הזכירה אותו ועלתה לרקיע ולא קלקלה, למדה אותו שם, לרקיע 37455 

 37456 .לכו וקבעוה בין שבעה כוכבים הללו כדי שתזכו בהן לעולם ונקבעה בכימה, העבירה

ועזאל היה על מיני צבעונין ועל מיני  ,עמדו ונשאו נשים והולידו בנים, כיוון שראו שמחזאי ועזאל כך 37457 

ל עתיד "מיד שגר מטטרון שליח לשמחזאי וא, תכשיטין של נשים שמפתים את בני האדם להרהור עבירה 37458 

, מיד עמד שמחזאי בבכיה והיה מצטער על העולם ועל בניו, ה להחריב עולמו ולהביא מבול לעולם"הקב 37459 

שמחזאי , אלף סוסים ואלף שוורים, יום אלף גמלים שכל אחד היה אוכל בכל, ממה יאכלו אם העולם חרב 37460 

עזאל לא , ראשו למטה ורגליו למעלה ועדיין הוא תלוי בתשובה, תלה עצמו בין שמים וארץ, חזר בתשובה 37461 

´ ילקוט בראשית ו) חזר בתשובה ועדיין הוא עומד בקלקולו להסית בני אדם בבגדי צבעונין של נשים 37462 

 37463 .(ד"מ

י שם "י שהמריאה ועלתה לרקיע ע"ע, חה את עצמה ואת שמירת טהרתהאשר הבטי, מעשה הריבה ההיא 37464 

שאם רוצים אנו לשמור על טהרת אמונתנו ועל חיי התורה , דוגמא היא עבור דורנו ותקופתנו, המפורש 37465 

, אמות של הלכה´ משוק חיי העולם אל תוך ד, הרי חייבים אנו לברוח מן הרחוב של חיי החולין, והמצוות 37466 

בריחה למקום תורה ולחברת , שכן זוהי ההצלה הוודאית והמוחלטת, שיבה ובית המדרשאל בין כותלי הי 37467 

 37468 .החכמים



ואילו הרחוב וחיי החומר הם בבחינת הארץ שאינם , הישיבה וחברת החכמים היא כיום בבחינת השמים 37469 

ת זה וזה לעומ, ואוויר הישיבה מלא וספוג אמונה ומידות ישרות, הרחוב מלא כפירה, בטוחים מן העבירה 37470 

הרי העצה שלפנינו היא ליצור , והואיל והרחוב זרוע השחתה ודעות כוזבות ומידות רעות, עומדים שניהם 37471 

אנו , שכן בתוכו איננו יכולים לחיות, לנו עולם מיוחד שנוכל להתבודד בו ולפרוש מחיי ההבל של העולם 37472 

ת יעזור ונוכל לנצח "כי השיאפשר לקוות , י התאגדות ויצירת עולם מיוחד"ורק ע, עלולים לטבוע בתוכו 37473 

 37474 .במאבק הקשה שנפל בגורלנו באחרית הימים

, כי לא יתגנב לתוכה משהו מאווירת הרחוב, אולם גם בחבורת החכמים צריכים לדייק שיהיה הכל בטהרה 37475 

שכן עלולים בצורה , כי זוהי סכנה גדולה אם מישהו יצליח לקדוח חור באניה זו שבה אנו מוצאים מפלט 37476 

יהיה שלם וטהור ללא שום , כ עלינו להשתדל כי עולמנו אנו הקטן והמבודד"וע, ו"את כולנו חכזו להטביע  37477 

 37478 .זיוף או סילוף

ב "ב לי"י, ג תורות כתב"ר ינאי י"א? מה עשה, כיון שידע משה שהיה לו למות באותו היום, רבנן אמרי 37479 

ר וילך "מד) ותה שבארוןשיהיו מוציאים א, שאם יבקש אחד מהם לזייף דבר, ואחת הניח בארון, שבטים 37480 

הרי מוטל עלינו , בדורנו ובתקופתנו שנתרבו מאד מזייפי התורה ביחד עם החנפנים והצבועים, (´ד´ ט 37481 

בל יהיה מי מאתנו שיבאיש את , לפחות לשמור על הפך הקטן של השמן הטהור שלא יתקלקל ולא ייטמא 37482 

 37483 .ריחנו

על קרן האורה שהן הישיבות , על פינה אחת לשמור, עלינו לשמור על טהרת נשמותינו בעולמנו המיוחד 37484 

על הפינה שהיא , מתחנכים על ברכי התורה והיראה, בטהרה ובאמונה´ בהן לומדים את תורת ה, הקדושות 37485 

ופינה זו של תורה , יש להיזהר מפני מזייפים ומפני מסלפים, המקום המיוחד לתורה יש לשמור מכל משמר 37486 

ועל כן צריך לעשות הכל ולא , ים לפגוע בכרם בית ישראלולימודה מגן ומחסה היא מפני כל המבקש 37487 

 37488 .לחסוך שום מאמץ כדי לנטור ולנצור פינה זו כראוי

את הארון הזה ואת קרן , ומוגנת מפני אלו שרוצים לזייפה, הישיבות הן הארון שבו מונחת התורה בביטחה 37489 

לים הרוצים לקעקע את שלא יפרוץ בה פרץ ולא ינסו המחב, האור הזו נשמור בשמירה מעולה ביותר 37490 

ר "האדמו, לפגוע בה ולעשות אותה מתאימה לתאוותיהם ודרך חיי החולין שלהם, יסודות ואוצרות העם 37491 

שצריך לברוח מישוב , ם"ל על דברי הרמב"ל שאל את החזון איש זצ"מסטמר רבי יואל טייטלבוים זצ 37492 

, א"ענהו החזו? יהא עליהם בימינומה , (ו"דעות פ´ ה) שמנהגותיו רעים ואנשיו חטאים למערות ומדבריות 37493 

 37494 .הישיבות הקדושות הן הן המערות והמדבריות של דורנו

יהיה , מזרח שממנו אור יוצא לעולם, ה דגלים למשה"וכנגדן סידר הקב, ה ארבע רוחות לעולם"ברא הקב 37495 

, תועליו זבולון שהוא בעל עשירו, ועליו שבט יששכר שהוא בעל תורה, כנגדו יהודה שהוא בעל מלוכה 37496 

צפון משם חושך יוצא , יהיה כנגדן ראובן שהוא בעל תשובה, דרום טללי וגשמי ברכה יוצאים לעולם 37497 

וחזר ירבעם בן , שהוא החשיך העולם בעבודה זרה שעשה ירבעם בן נבט? ולמה, כנגד שבט דן, לעולם 37498 

 37499 .(´ט´ ר במדבר ב"מד) נבט על כל ישראל ולא קבלו ממנו אלא שבט דן

ולמה מאשימים את , היוזם והמבצע היה ירבעם משבט אפרים? ז"לא עשו את הע ולכאורה הלא בני דן 37500 

כי מי שנותן מקום לחוטא לעבור את העבירה , אלא משמע מכאן? שבט דן יותר מאשר את שבט אפרים 37501 

הוא גרוע יותר ממי שעושה את , מי שמאפשר לבעל העבירה את ביצוע פשעו, ולהגשים את מעשי רשעתו 37502 

ועל כן נענש הוא , הקצה מקום לעבירה, ז"דן נתן מקום להעמיד את הע, ע את הפשעממי שמבצ, העבירה 37503 

מושיט ידו להרחבת הטהרה , מי שנותן סיוע לדבר שבקדושה, ולעומת זאת, ז"כאילו בעצמו עשה ע 37504 

 37505 .(אור חדש)  .הרי שכרו מרובה מאד מאד, נותן בביתו מקום להכניס את ארון הקודש, ולהפצתה

 37506 

 37507 מאמר תקע

אלהיכם ´ ת העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ההקהל א 37508 

 37509 .(ב"א י"דברים ל) ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת

הנה אנכי חשבתי כי דברי הראשונים יספיקו למדי לעורר לבבכם אל חיזוק לימוד הלזה הוא לימוד  37510 

, אין לך לימוד אשר יקיף חיובו על כל הנפשות, וסרי הלזהאשר לא ככל הלימודים לימוד המ, המוסרי 37511 

איש , ו יש מקום הרבה לפוטרם"קשי יום וחסרי דעת במצוקות רעות ח, הנשים פטורות מתלמוד תורה 37512 

לא כן , כן יגדל החיוב וכן ירבה, כל אשר ירחיב לאדם, לא ראי זה כראי זה, איש לפי ענינו ישולל מחיובם 37513 

, כי המלחמה פרושה על כל החיים המדברים, מוקף לכל הנפשות אחת לא נעדרהלימוד הלזה הוא חיוב  37514 

אשר המה ילכדוהו במכמוריהם לבל יהיו לו , תאוות האדם ועלילותיו, היא מלחמת היצר ותחבולותיו 37515 

 37516 .ו"תקומה ח

! אוי, להוציא כל מפעל רע ונתעב לעיני השמש, אשר כמעט קט יפשע האדם למרבה באין מעצור לרוחו 37517 

במה נאזור עוז , מעשה האדם ותחבולותיו, המשפט על כל החיים´ כי יפקוד ה, שה ליום הפקודהמה נע 37518 



, להלהיב מה הלב, לזכך מעט הרעיון, אם לא בלימוד המוסרי, לעמוד נגד המלחמה החזקה הלזו, ותעצומות 37519 

תם יעשו ובגבור, למען להיות לנו לאור אשר האברים החיצונים לאורם יהלכו, ולתת אחריתנו על לבנו 37520 

רק על האברים החיצונים לשומרם מכל נגע רע , כי זה כל פרי מגמתינו, מלחמתם למען האמת והצדק 37521 

 37522 .כי אם בחזקה ובהרגל רב, אשר לא יאוסרו, הן במידות והן בדינים, ומחלה

לשבר הלב ולטהרו מעט , מי יזרזם לכל טוב ומועיל אם לא לימוד המוסרי, מי יכבשם, אכן מי יאסרם 37523 

, להשמר מכל נגע וחולי רע, היא כבישת האברים בחזקה, לעורר הדעת הנכון אל המלחמה הלזו, מזוהמתו 37524 

והן עתה , ויוגדל החיוב בלימוד המוסרי הלזה, ובזאת כל אשר יצר לב אדם רע עוד תרבה עליו המלחמה 37525 

 37526 .המלחמה מתגברת כן יגדל החיוב, הימים לא טובים

הרצון הלזה תקוע בעומק , ל כל היא תאות החיים המדומיםהעולה ע, כאשר נשקיף על רצוננו ומאויינו 37527 

אין לנו להשען בזה , מסופקים אנחנו לא נדע עת אחריתנו, וכל אשר לנו ניתן בעד נפשנו, לבבנו יתד נאמן 37528 

ואם לקיבול שכרנו בעולם , הרוצה לחיותנו למען נעבוד אותו באמת ובאמונה, אלא על אבינו שבשמים 37529 

עבודתנו , ועתה אם נחפש מצבנו רחוקים אנחנו מאד ממרכז החיים, חן בעיניו ההבלי הלזה אם לא מצאנו 37530 

ונוסף לזה , לרוות תאוותנו השפלים והנבזים, רוב העתים בחשכה נהלך למלאות בטננו, היא´ לא לה 37531 

בלי ראות ובלי דעת דרך , המעט אשר נצדקנו שבורים המה כשברי נבל, בחטאים ופשעים למעלה ראש 37532 

 37533 !הנכון והישר

כדי , ואם לקבל שכר מעט צדקותינו, כי הכל הולך אחר הרוב, מחיותינו´ ית´ זאת אין נחת מוצא להול 37534 

וכל , מי יודע אולי עוונותינו עלה הרבה יותר מדאי על כל צדקותינו, מי יודע מעמדנו בזה, בזיון וקצף 37535 

את אם נעמיק בדבר ולז, ובנס אנחנו עומדים ואולי לאו כל יומא מתרחיש ניסא, חיותנו הוא רחמי שמים 37536 

ו לנגד "ואין לך שעה שאין המות עומד ח, אשר בכל רגע מאן דלא יליף קטלא חייב, הרבה בהתבוננות רב 37537 

הבוערת בקרבנו כאש בוערת לעורר רחמי , במה נמצא תרופה לתאותנו הלזו היא תאוות החיים, עינינו 37538 

ובצלם נחיה ובזכותם , ימאסואל כביר לא , אם לא שנמסור עצמנו לצבור אם מעט ואם הרבה, שמים 37539 

 37540 !נעמוד לאורך ימים

, ולזאת נחפש דברים לחזק ידים רפות, מוצא לכסף אין להחזיק התורה ולומדיה, ומה נעשה כי דלים אנחנו 37541 

ללמוד וללמד לשמור , המעותד לכל מרפא לחולי נפש, לעוררם בדעת ובתבונה אל הלימוד המוסרי 37542 

´ וה, כי כל אשר יחובר אל החיים יש בטחון, ובה לאחריתנולמען תהיה תקוה ט, ולעשות ככל האמור בה 37543 

היהלך , עתה נראה נא בעין חודרת! אם נהיה ממזכי הרבים אשר אין חטא בא על ידם, הטוב יחזק לבבנו 37544 

כן לא יכול התורה והעבודה אל האדם הנחלה בתחלואי ? הישקיף איש ועינים אין לו? איש ורגלים אין לו 37545 

 37546 !וסריאם לא בלימוד המ, היצר

הגזל והעולה , התאוה והכבוד יסובבונו, חולים אנחנו מכל צד ופינה, עתה נחפשה דרכינו ונחקורה 37547 

ומדוע לא ננוס אל , הלשון ישלוט בנו באין מעצור, הם דרכינו, הקנאה והקפדנות, הגאוה והכעס, יסובבונו 37548 

, לא יבקש מזור למחלתו כי מי פתי חסר לב אשר, אולי נמצא איזה מזור ותרופה למכתנו, בית הרופאים 37549 

לא יעצרהו טרדי הבלי הזמן , כי איש מלחמה מנעוריו הוא, אין זאת כי אם עצת היצר המלומד במלחמותיו 37550 

ובזה יאסור אותנו לפניו , וכל מגמותיו הוא רק להסיר מלפנינו כלי מלחמתנו הוא לימוד המוסרי, כמונו 37551 

 37552 .ואין מושיע

לגדלו ולהאדירו ולהלבישו , להחזיק במוסר ולא נרף, פתלזאת ממנו נלמוד ואת דרכיו נקח לנו למו 37553 

וכל אשר יכבד , אשר ממנה יבוא הלשמה הצרופה, במלבושי התאוה המדומה למען ישלוט בו השלא לשמה 37554 

ולאהבת רעינו , למען נלמד עצמנו לכבוש תאוותנו, אות היא כי לא דבר ריק הוא לחיותנו כיום הזה, עינינו 37555 

ובזה נמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים , בצדק ומישרים וכל מידה יקרה, וותורת´ להטותם אל דרכי ה 37556 

 37557 .(אור ישראל)  .ואנשים

 37558 

 37559 מאמר תקעא

אלהיכם ´ הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה 37560 

 37561 .(ב"א י"דברים ל) ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת

אך אין הוא , יש לפעמים ואדם שומע דברי תורה ומוסר, (ד"הושע י) ´בו אל הקחו עמכם דברים ושו 37562 

ואז הם נקלטים במוחו , אלא אחרי זמן שהוא חוקרם ומתעמק במשמעותם ובמובנם, קולטם ומבינם מיד 37563 

התעמקו , אף אם אין אתם מבינים את הדברים קחו אותם, ולכן נאמר קחו עמכם דברים, ומתחיל להבינם 37564 

 37565 .(ל"ח מוולזין זצ"הגר) ´ואז תזכו להבין אותם לאישורם ולשיבה אל ה, הם בכל עת מצואבהם משמשו ב

ובניהם אשר לא ידעו , אלהיכם´ למען ישמעו ולמדו ויראו את ה, הקהל את העם האנשים והנשים והטף 37566 

ם שלא היו יודעי, ובניהם אשר לא ידעו, ומפרש הספורנו, אלהיכם כל הימים´ ישמעו ולמדו ליראה את ה 37567 



ישאלו בגודלם וילמדו מן , לשאול בהיותם טף ושמעו שמיעת האוזן אז כששמעו שנאמרו דברים בה ולמדו 37568 

 37569 .המבינים

שמהלך התפתחותם הם עוברים בהדרגה , התורה הבינה את מהלך התפתחות דעת ושכל האדם לאט לאט 37570 

ואז , א האחרוןשהרבה תאים נמצאים זה אצל זה ובכל תא ותא השכל נוסף עד שנגמר בת, מחדר לחדר 37571 

וכשם , וכסדר התפתחות הגוף כן היא התפתחות השכל, נתבהר השכל לגמרי מלובן ומצוחצח ומושלם 37572 

כן היצירה והתפתחות השכל , שהתפתחות הגוף מתחיל מן היצירה בעודנו סגור במעי אמו עד היציאה 37573 

 37574 (´הפרישות פרק ז שער) ובחובת הלבבות, בזמנים שונים זה אחר זה, תלויה בדרגות חדרים זה אחר זה

ויחשבו , ויאזינו ויחשבו, ואתה בני ישימך אלהים מאשר ישמעו ויאזינו, ל"תמצא סדר התפתחות השכל וז 37575 

 37576 .וידעו ויעשו, וידעו

, והאחרון שבהחדרים הוא הלמעשה, הנה כמה מבואות וחדרים קודמים עד שבא לכלל הבנה שלמה 37577 

שנקלט הדבר יותר , בדרגה יותר מהשמיעה ואחריו האזנה שהיא, הראשון שבהם היא שמיעת האוזן 37578 

היא עוברת לסוג שלישית בחדר יותר בהיר והיא , ואחר שקלטה הדבר, מהשמיעה והיא בחדר שניה 37579 

ומכל אלו היצירות עברה והגיעה , שהיא בחדר יותר מפותחת, וממנה עברה המחשבה לידיעה, המחשבה 37580 

 37581 .הגוף מעולם הנסתר לעולם הנגלה שיצאה מכל הסוגים והדרגות כיציאת, עד לדרגא של למעשה

טרם , טרם שמבינים טרם שהתפתחה הגרעין, ולכן אין לזלזל באילו הטף ובשמיעתם שטרם נראה אור 37582 

אבל היא נמצאת , ולא להתייאש אף שלעינינו לא נראה שום תנועה, שנראה צמיחתה שהיא עודנה בהסתר 37583 

, ובסבלנות יתגלה הכל כשיתגדלו, עת האוזןישמעו שמי, והיא רק מחוסר זמן אבל יש שם יצירה, ויש בה 37584 

 37585 .ואז יבינו מה ששמעו

אמר , והיה אם לא יאמינו לקול האות הראשון והאמינו לקול האות האחרון, ה למשה"וזהו שאמר הקב 37586 

י "חלק אמונה כבר יש בהם ע, לפני גלוי שגם האות הראשון עשה רושם והשפיע על בני ישראל, ה"הקב 37587 

וביחד תצטרף לכל הרשימות , אז תעשה לפניהם אות אחרון, לא ניכר רק לפניכם, האות הראשון 37588 

 37589 .הראשונות ותתגלה האמונה השלמה בישראל

אם רואה , אם מי שהוא מתחיל באיזה דבר טוב בכלל ובפרט, כ אל לו להתייאש ואל יחלש דעתו"א 37590 

הכוח  שלאט לאט מתפתח, אם ידע את סדר מהלך התפתחות המחשבה, שהצלחתו רחוקה ממנו והלאה 37591 

שבמשך זמן המחשבה יגדל ויצמח הגרעין עד שבפתע פתאום יפרוץ האור ותתגלה היצירה עד , הראשון 37592 

 37593 .(מעייני החיים)  .קחו עמכם דברים, תחנה האחרונה

 37594 

 37595 מאמר תקעב

אלהיכם ´ הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה 37596 

 37597 .(ב"א י"דברים ל) דברי התורה הזאת ושמרו לעשות את כל

לא , (.´חגיגה ג) כדי ליתן שכר למביאיהם? טף למה באים, נשים באות לשמוע, אם אנשים באים ללמוד 37598 

כי בודאי יש לפעוטות תועלת , בכדי הבטיחה התורה שכר להורים המביאים את טפם לירושלים להקהל 37599 

פ שלא נתבאר בתורה מאיזה גיל "ואע, רושליםרוחנית מרובה מזה שהם נמצאים בין כל קהל ישראל בי 37600 

או בנולד , דתיכף שיצאו מכלל נפל, (ב"מצוה תרי) ח"ראיתי במנ, חל החיוב על ההורים להביא את טפם 37601 

 37602 .(ג"א י"ן דברים ל"ועיין ברמב) שידוע שכלו לו חדשיו חייבים ההורים במצוה זו

כדי , ´אמרה בפירוש למען ילמדו ויראו את הב, שהרי התורה חייבה מצוות הקהל, יצא לנו מזה יסוד גדול 37603 

יחדיר בלב הנקהלים יראת , י המלך"שהכינוס הגדול הזה מכל כלל ישראל ושמיעת קריאת התורה ע 37604 

אבל , או לכל היותר קטנים שכבר הגיעו לחינוך, כ מן הראוי שיצטוו במצוה זו רק גדולים"וא, שמים 37605 

על כרחנו ? ת החינוכית בבואם להתקהלות זו של האומהמה התועל, עוללים בני יומן או בני שלושים יום 37606 

תיתכן אף על תינוקות כאלו שעדיין אינם , למדים אנו מכאן שרישומו של הקהל זה וההשפעה ממנו 37607 

ואף הם מושפעים לטובה אם מביאים אותם לסביבה טובה של תורה , מסוגלים לשמוע ולראות מאומה 37608 

 37609 .ויראת שמים

כתב , יהושע אשרי יולדתו´ ר, הוא היה מונה שבחם, (´אבות ב) נהובאמת הרי יסוד זה מפורש במש 37610 

ואומרת להם , שהיתה מחזרת על כל בתי מדרשות שבעירה, ב על שם שהיא גרמה לו שיהיה חכם"הרע 37611 

ומיום שנולד לא הוציאה מטתו מבית , בבקשה מכם בקשו רחמים על העובר הזה שבמעי שיהיה חכם 37612 

כי לא הוציאה , ב ומיום שנולד ללמדנו"דייק הרע, ל"דברי תורה עכ המדרש כדי שלא יכנסו באזניו אלא 37613 

הרי מפורש שגם בתינוק בן יומו , שלא יהיה שעה אחת שרוי שלא במקום תורה, מטתו מאותו יום שנולד 37614 

 37615 .ויש בה כדי לכוון את כל דרכו של החינוך בחייו, תיתכן השפעה רוחנית

, ו ונראה שקיימת השפעה אף על תינוק בן יומו למוטבעכשיו בוא, למדנו דרכי השפעה לטוב על תינוק 37616 

ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר , דוד המלך דר בחמשה עולמות ואמר שירה, (.´ברכות י) ´אמרו בגמ 37617 



, שעשה לה דדים במקום בינה, מאי כל גמוליו, ואל תשכחי כל גמוליו´ ברכי נפשי את ה´ שנא, שירה 37618 

 37619 .ש"רוה יעוטעמא מאי כדי שלא יסתכל במקום ע

ובכל זאת , תינוק היונק משדי אמו הרי אינו יודע להבחין בין טוב לרע, ל אלה מבהילים הרעיון"דברי חז 37620 

ה על סידור "מצא לנכון לומר שירה ולהודות להקב, ה ושרתה עליו רוח הקודש"כאשר גדל דוד המלך ע 37621 

מהסתכלות לא טובה וראה בכך כדי להמנע , הבריאה ויציאת האדם וגידולו שינק משדי אמו במקום בינה 37622 

ה מונע ממנו "שהקב, כלומר חסד גדול מאד המחייב הודאה לאין שיעור עבור החסד הזה, כל גמוליו 37623 

ומזה , למדנו מכאן שהסתכלות לא טובה עושה רושם גם על עולל היונק משדי אמו, השפעה לא טובה 37624 

 37625 .לימוד גדול עד כמה החובה לשמור את העינים

אבל הם בעצמם אינם , מחנכים המחנכים את בניהם ותלמידיהם לקיום המצוותוהנה הורים מורים ו 37626 

אם , כי כיצד יתחנכו הבנים לשמור את השבת וללבוש ציצית, הרי זה כחוכא ואיטלולא, מקיימים מצוות 37627 

ובכגון זה , ש תיקון המידות ושלמות המעשים"ית´ וכן הדבר בעבודת ה, המחנכים עצמם אינם עושים זאת 37628 

, ולכן רבה החובה על כל אב ואם, (ו"חגיגה ט) תורה יבקשו מפיהו´ אם הרב דומה למלאך ה ל"אמרו חז 37629 

ולא יהיו מעשיהם סותרים את , שבעצמם יזהרו לקיים תמיד את כל אשר מלמדים, רב מורה ומחנך 37630 

 37631 .דבריהם

כי , השמרי נא ואל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טמא, ונתעוררתי להתבונן בדברי המלאך לאשת מנוח 37632 

ויאמר איש ´ ויעתר מנוח אל ה, ומורה לא יעלה על ראשו כי נזיר אלהים יהיה הנער, הינך הרה וילדת בן 37633 

ויאמר מנוח עתה יבוא דבריך מה , האלהים אשר שלחת יבוא נא עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד 37634 

תשמר כל אשר צויתיה מכל אשר אמרתי אל האשה , אל מנוח´ ויאמר מלאך ה, יהיה משפט הנער ומעשהו 37635 

 37636 .(ג"שופטים י) תשמור

שאל מנוח את , והזהירה בדברים שהיא תשמר, אחרי שאמר לה המלאך כי הנער שיולד יהיה נזיר אלהים 37637 

ואז , והשיב המלאך שהעיקר שעליה לשמור ולקיים כל מה שציווה לה, המלאך אבל מה יהיה משפט הנער 37638 

, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים, השכינה יהיה כבר הנער היולד בסדר ותחול עליו השראת 37639 

ולא תיזהר , כלומר מה יעשה הנער ובמה יתבטא פעלו בחיים, אבל אם רק תדאג למשפט הנער ומעשהו 37640 

 37641 .לקיים מה שהוטל עליה לא יצא מזה כלום

ושילמנו הרבה כסף כדי , שמעתי כמה פעמים שהורים טוענים הרי מסרנו את בנינו למלמדים טובים 37642 

אבל לו השכילו ההורים הללו שבניהם הסתכלו על , ל"ולמה זה יצאו לתרבות רעה ר, למדום ויחנכוםשי 37643 

ל לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא "ואמרו חז, כי אז לא היו קובלים על מה שאירע לבניהם, מעשיהם הם 37644 

ח לו לא קיים את כי כיון שראה התינוק כי זה שהבטי, משום דאתי לאגמורי שיקרא, לך מידי ולא יהיב ליה 37645 

שחובת ההורים והמחנכים , והדברים ארוכים ומבוררים, גם הוא ילמד לשקר להבטיח ולא לקיים, דברו 37646 

 37647 .ואז יוטב להם ולבניהם ולתלמידיהם אחריהם, לחנך קודם את עצמם

שבמה שהאדם , (ב"משלי כ) ה חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנו"ואמר שלמה המלך ע 37648 

ומשם רבי שמחה , כי ההרגל על כל דבר שלטון, קל לו להתנהג בדרך זו גם לעת זקנותו, בנערותו מתרגל 37649 

כי לא רק בימי הנערות צריך האדם , כי הכוונה גם כי יזקין לא יסור ממנו מן החינוך, ל אומרים"זיסל זצ 37650 

י כמעט מפורש ואהניא לי כי מצאת, אלא גם כאשר בא לידי זקנה צריך לחנך את עצמו, לחנך את עצמו 37651 

 37652 .בדברי האבן עזרא שכתב גם לרבות הזקנה על הנערות

לכך , היינו שזה יבוא מאליו, כי יזקין לא יסור ממנה, פ דרכו"והביאור כי היה לו לכתוב חנוך לנער ע 37653 

שגם אז צריך האדם לחנך את עצמו תמיד , ה בהוסיפו המלה גם לרבות ימי הזקנה"כיוון שלמה המלך ע 37654 

והאריך כענין , (אבות) ל"כי אל תאמין בעצמך אמרו חז, לא יסמוך על מה שיבוא מאליוו, בכל יום מחדש 37655 

, שלא ינוח דעתו ולא יסתפק במה שנתברר אצלו, בתביעה עצומה על האדם, (ד"חשבון כ) ל"זה בחוה 37656 

ובמעשה יוסיף להחזיק בטוב ולשוב מן , אלא תמיד יתחיל כאלו לא למד ספר, ובמה שהתנהג מימי נערותו 37657 

 37658  .ש"ולא יחסר מאומה ממה שצריך לו יעו, ואל ישיאהו הגאוה וידמה בעיניו שהוא חכם גמור, עהר

 37659 .(הגיוני מוסר)

 37660 

 37661 מאמר תקעג

אלהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר ´ ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה 37662 

 37663 .(ג"א י"דברים ל) אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה

כי מאי קא , כי כל הימים לא הולך על ליראה שצריך כל הימים לירא מפניו, ז"מרן הרשל "אמר הסבא זצ 37664 

אלא כל הימים הולך על ולמדו שצריך כל הימים ללמוד , משמע לן הלא כל המצוות חייבים כל הימים 37665 

צריכים הרבה יגיעה והתבוננות להגיע למעלת היראה , כי יראה היא לא מילתא זוטרתא, ד"לירא מפניו עכ 37666 

 37667 .ויש מדרגות מדרגות ביראה



יוחנן בן זכאי ´ ור, משמע עם הארץ יכול להיות ירא חטא, אין בור ירא חטא, (ב"אבות פ) ל אומרים"חז 37668 

ה עתה "ועל אברהם אבינו אומר הקב, ואומר רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא, מונה שבחן של תלמידיו 37669 

תמיד צריכים ללמוד בעניני יראת שמים איך ו, אלא ודאי מדרגות מדרגות יש, ידעתי כי ירא אלהים אתה 37670 

 37671 .להגיע למדרגה יותר גדולה

רבנן אמרי לפי , ל"וז (ד"מ´ במדרש לך פ) ,רואים מהאבות הקדושים עד כמה הגיעה מידת היראה שלהם 37672 

תאמר , ירדתי למלחמת המלכים ונצלתי, ירדתי לכבשן האש ונצלתי, שהיה אברהם אבינו מתפחד ואומר 37673 

ז חינם עשיתי "כל מה שעשיתי בעוה, ה אל תירא אברם אנכי מגן לך"אמר לו הקב, ז"שקבלתי שכרי בעוה 37674 

אברהם אבינו הולך בכבשן האש כדי לקדש שם , ל"ל שכרך הרבה מאד עכ"אבל שכרך מתוקן לע, עמך 37675 

 37676 .אם לא קיבל שכרו, ובכל זאת הוא מפחד כשיעמוד בדין שמים אם יצא נקי מזה, שמים ברבים

ר חמא "א, ויחרד יצחק חרדה גדולה מאד, ל"וז (ז"ס´ תולדות פ) ק אבינו הובא במדרשוכן מצינו אצל יצח 37677 

וצריך להבין בשלמא החרדה שחרד יצחק כשעשו , ל"ר חנינא מאד מחרדה שחרד על גבי המזבח עכ"ב 37678 

הלא הוא , אבל מה חרד יצחק אבינו על גבי המזבח, ל מפני שהגיהנם נכנס עמו"מבארים חז, נכנס אצלו 37679 

 37680 .ש וילכו שניהם יחדיו"המזבח בשמחה רבה כמ הלך על

וצריך לעמוד לדין לפני , כי הוא עומד להשחט ובעוד רגע יהיה בעולם האמת, ויש להבין הפחד של יצחק 37681 

אילו לפני מלך בשר ודם , יוחנן בן זכאי שאמר´ כמו שמצינו אצל ר, מלך מלכי המלכים והוא חרד חרדה 37682 

רואים עד כמה הגיע , מפני הגיהנם כמו שפחד כשעשו נכנס אצלו ופחד יצחק אבינו, היו מוליכים אותי 37683 

 37684 .ובכל זאת פחד מיום הדין והחשבון, ה ולעשות רצונו"פ שהלך להקריב עצמו קרבן להקב"אע, יראתו

, עיקר שמחתו היה שעכשיו הוא יכול למות, וכן ביעקב אבינו כשבישרו לו שיוסף חי אמר אמותה הפעם 37685 

אבל עכשיו , כך היה לו בקבלה, מדין של מעלה כיון שמת אחד מבניו בחייומקודם מפחד שלא יצא נקי  37686 

ל שהיה פעם בימיו "ישראל סלנטר זצ´ כמו שמספרים על מרן הגאון ר, שמח שיזכה בדין ויכול למות 37687 

אתם דואגים איך חיים אני דואג , ל"ואמר הגאון הנ? ושמע שהאנשים מדברים איך אפשר לחיות, בצורת 37688 

 37689 .(דרכי מוסר)  .והי דאגה יותר גדולהכי ז? איך מתים

 37690 

 37691 מאמר תקעד

אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה ´ ויאמר ה 37692 

 37693 .(ז"א ט"דברים ל) בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו

האלהים שהוא נכר בארץ ואיננו כן אבל , י"גויי הארץ לשון רש, אלהי נכר הארץ, ל"ן ז"הרמב´ ופי 37694 

אברהם אבן ´ ור, לא ידעו את משפט אלהי הארץ´ כענין שנא, כי השם הנכבד נקרא אלהי הארץ, הזאת 37695 

, והשם לא ישנה מעשיו כי כולם הם בחכמה, ידענו כי השם אחד והשינוי יבוא מהמקבלים, ´ל פי"עזרא ז 37696 

כ יעקב אמר הסירו "ע, להי הארץעל כן כתוב משפט א, ומעבודת השם לשמור כוח הקיבול כפי המקום 37697 

 37698 .ל"אלהי הנכר עכ

ואותו האור המיוחד המתגלה , אליו´ בה במידה מתקרב ה, ש"הנה במידה שהאדם מתקרב אל הבורא ית 37699 

וכל הזכויות שמורות , אותו הגילוי נקרא על שם המגלה דוקא, י המתקדש והמגלה את טבעו בעולם"ע 37700 

 37701 .ת אלהיו דוקא ולא של חבירולאותו האדם שמסר נפשו על גילוי זה בבחינ

ולפי מדרגתה וצביונה של כל נפש ונפש כן תתיישב בה , עליו´ לפי כוחו ובית קיבולו של אדם כן ישפיע ה 37702 

לפיכך התהלך לפני , אני הוא שיש די באלוהותי לכל בריה, אני אל שדי, ל לך לך"י ז"ש רש"וכמ, השכינה 37703 

להכניס לתוכו את האור , מרחיב ומשפר את היכל לבובמידה שהאדם , תמיד ואהיה לך לאלהים ולפטרון 37704 

בהיכל לבו למעלה , יש והאדם זוכה לבנות קומה על גבי קומה, בה במידה תגדל ההשפעה האלהית, האלהי 37705 

קנין פרטי של אותו , ואותו העלאת הקומות נעשה קנינו הרוחני לבדו הוא, אותו המאמץ, מהיכל חבירו 37706 

 37707 .האדם ונקרא על שמו דוקא

ואלהי , אלהי יצחק, אלהי אברהם, אנכי אלהי אביך´ ויאמר ה, שמות´ ן בפ"תורץ קושיות הרמבובזה ת 37708 

ונסביר לפי , ל"ולא אמר אלהי אברהם יצחק ויעקב עכ, וטעם הזכירו אלהי עם כל אחד ואחד, יעקב 37709 

את כי מן ההכרח הוא לפרט ולייחד ולציין , מה שלא כלל לומר אלהי אברהם יצחק ויעקב ביחד, דרכינו 37710 

ושהיא צריכה ומוכרחה להיקרא רק על , את הקומה החדשה שכל אחד מן האבות הוסיף, גילויו המיוחד 37711 

ברם לא על גילוי החדש , שמתייחס אמנם על מדרגה מיוחדת, אלהיו ולא של קודמו, שמו של המגלה 37712 

 37713 .ושבעבור גילוי זה זכה לתוספת אלהית, המתייחס והמיוחד רק לבא אחריו

יצחק עמוד , אברהם עמוד החסד, שהמקובלים כינו את האבות בתוארים מיוחדים, עי חןוידוע הענין ליוד 37714 

ומן הנכון להעלות על נס את יגיעתו , ז אין לכלול את כולם בשם אחד"ולפי, יעקב עמוד האמת, העבודה 37715 

 37716 .והשגתו המיוחדת של כל אחד שגילה את העמוד האש של אלהיו



עמי נהג במידת הרחמים ועם אבותי , ו אלהי אבי וארוממנהוזה אלי ואנווה, בשלח´ ואיתא במכילתא פ 37717 

, הבנים וגם האבות נושאים עיניהם כלפי השכינה ומתלהבים בשירה אדירה שירת אז ישיר, במידת הדין 37718 

אבל , הבנים מפרסמים ומהללים בשירה זה אלי ואנוהו, מנשאים ומרוממים את שמו על הנסים והנפלאות 37719 

שהיא מדרגה , התגלות הכרת האבות הגיעה עד לדרגת מידת הדין, האבות אין דומה הכרת הבנים להכרת 37720 

 37721 .עליונה על הנהגת מידת הרחמים עם הבנים

אבל כל אחד מדובב באספקלריא , גם האבות גם הבנים מביעים כאן את תשוקתם ודבקותם אל האלהות 37722 

, גתו ודביקותו באלהיםבהש, וכל שירה ושירה היא תוצאת הכרת גילוייו המיוחד רק לו, המיוחדת רק לו 37723 

הנוצר באופן מיוחד ומסוגל דוקא לדור ולאדם פרטי , ההדגשה כאן הוא על קנין הפרטי בהשגת האלהית 37724 

 37725 .זה

, אשר פסח על בתי בני ישראל בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל´ ואמרתם זבח פסח הוא לה, ב"בא י´ בפ 37726 

, ל"לא לצבור כלל עכ, לכל יחיד בפני עצמו כי הנס נעשה, והוצרך כל אחד להקריב, ל"הספורנו ז´ ופי 37727 

מ כל אחד ואחד היה טועם ושש בו לפי טיב "מ, המובן שאף שהתגלות הנס היתה גלויה לכל הציבור 37728 

, נצטוו והוצרכו כל אחד ואחד להקריב קרבן, ובגלל שינוי ההשגות שבין פרטי הציבור, השגתו ומדרגתו 37729 

 37730 .ברכה שלו ולא של חבירו, שכל אחד נתברך בו בכדי לתת ביטוי לאותה הכרת האלהות המיוחדת

הלכו תלמידיו ומצאו בו , שמעון בן שטח שלקח חמור מישמעאלי אחד´ מעשה בר, (´ג´ ר עקב פ"מד)  37731 

, שמעון בן שטח´ אמר להם ר, (´משלי י) היא תעשיר´ אמרו לו רבי ברכת ה, אבן אחת תלויה לו בצווארו 37732 

וקרא עליו אותו ישמעאלי ברוך אלהי , החזירה לאותו ישמעאליהלך ו, חמור לקחתי אבן טובה לא לקחתי 37733 

 37734 .ל"שמעון בן שטח עכ

´ בה הצטיין ר, י העמקת מידת האמת והצדק"נולד רק ע, מצד הישמעאלי´ רגש ההודיה והתקרבות לה 37735 

הדרגא העמוקה והעילאית , אלהי שמעון בן שטח´ ולכן יפה התבטא ברוך ה, שמעון בן שטח על כל סביביו 37736 

והוא אלהי , שמעון ולא לאחר´ אותו חלק ההכרה המיוחדת מיוחסת דוקא לר, בהתקרבות אלהות ביותר 37737 

 37738 .שמעון

המובן בדבריו , וקם העם וזנה אחרי אלהי נכר הארץ´ ובזה הרעיון יבואר היטב את האבן עזרא על הפ 37739 

, היתד ההנהגה האל"י ממדרגתם העילאית ע"ה למשה שאחר מותו ירדו בנ"שרמז לו הקב, העמוקים 37740 

והתגלות אלהות על כל יחיד ויחיד כפי התקרבותו אליו , ד ההשגחה הפרטית"מההבנה רבת התפיסה ע 37741 

 37742 .יתרחקו ויזנו מזו הדרגא אל דרגא הכללית המכונה אלהי נכר הארץ, במידה מיוחדת

י יתאימו עצמם לדרגה הכללית "ה מצטער שבנ"והקב, ירידה כזו לגבי תפיסתם הקודמת זנות וסטיה הוא 37743 

י יקבלו את שפעת האלהות בהתאם לכוח קיבולם "ה רוצה שבנ"הקב, הנהגתו למשפט אלהי הארץשב 37744 

 37745 .שכל אחד ואחד יתרומם באלהיו הוא ולא יהיה תלוי באלהות הכללית, הפרטי

להראות ולעורר שיתמסר האדם ויתאמץ לעלות בסולם העליה , התכלית המכוונת באריכות המאמר הוא 37746 

על כל יחיד , גלה אורו ומאציל שכינתו כפי שיעור עמלו והתקרבותו אליוהמ, ´וההתקרבות להבורא ית 37747 

כל נשמה ונשמה , כל גוף וגוף, המיוחד והנועד לו דוקא, מישראל צריך להופיע זוהר האלוהות שלו 37748 

 37749 .הרי הם מהווים התגלות אלהות נוספת, כל מצוה שהאדם מקיימה, מישראל

היא , ז"י קיומו בעוה"התגלות האלהות המתגלה ע, העולםומבחינה זו חייב כל אחד לומר בשבילי נברא  37750 

לגלות גילויים נוספים שההשגחה האלהית קצבה , ויש מקום בעבורו להתגדר בו, החשובה והנכבדה ביותר 37751 

כי זה , ואת החלק הזה מוטל עליו לגלות בעצמו, וכל ישראל יש להם חלק בגילוי האלוהות, וקבעה לו 37752 

 37753 .(תורת הנפש)  .החלק הוא אלהיו

 37754 

 37755 מאמר תקעה

וחרה אפי בו ביום ... אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ´ ויאמר ה 37756 

 37757 .(ז"א ט"ל) ...ומצאוהו רעות רבות וצרות... ההוא

כ "וזאת בזמן שהם נמצאים בדרגה כ, רואים כאן שהתורה הקדושה מביעה חשדות נוראים נגד עם ישראל 37758 

באים לבשר להם שאחרי , במקום להתפעל מהם, אלהיכם חיים כולכם היום´ קים בהגבוהה של ואתם הדב 37759 

 37760 !ויזנו אחרי אלהי נכר הארץ, מיתת משה רבינו הם יגיעו לשפל המדרגה

ולא עולה על דעתנו לחשוד , כ מתבטלים"אנו כ, כשאנו רואים מישהו מבחוץ שנראה לנו במדרגה גבוהה 37761 

ואם מישהו יבוא וינבא עליו נבואות , אדם לפי מצבו ברגע זהשהרי באשר הוא שם דנים את ה, במאומה 37762 

וכאן התורה מראה לנו כזו , מתייחסים לדבריו כאל גוזמאות בעלמא, שחורות כמה קשה לסבול את זה 37763 

אם אנו נאמר לתלמיד שאם יעזוב את הישיבה הוא עלול לרדת עד שפל ? איך יתכן, כאלו חשדות, דוגמא 37764 

 37765 .הדברים לא יתקבלו, מצב רוחני גבוהבזמן שהוא עכשיו ב, המדרגה



כטעם כי עתה , וטעם כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום, ן מביא על הפסוק כי ידעתי את יצרו"הרמב 37766 

ואם לא חטאו בני ישראל , כי הידיעה בעתיד ידיעה בכוח, ידעתי כי ירא אלהים אתה שהיא הידיעה בפועל 37767 

הרי , ש"שיעיד בהם שירה לומר הגלוי לפניו שתחטאו עי לא היה הגון, במדבר ולא נודע יצרו בפועל 37768 

אך אם כבר , כ גבוה"פ שעכשיו בהווה הם במצב כ"ואע, שדנים לגבי העתיד מפעולת חטא של העבר 37769 

 37770 .הרי שטמון בהם הכוח לחטוא בעתיד, נכשלו בעבר

, ון מאתישאינם מצפים להיכנס לארץ כדי לעבדני בה כמו שהוא המכו, הספורנו מביא על אותו פסוק 37771 

שכל , אבל מצפים אותה להשביע נפשם המתאוה וימשך מזה כל הרע שניבא, כאמרו בעבור ישמרו חוקיו 37772 

ומכאן אנו באים לחקור בכוחות נפשו של ! תשוקתם להיכנס לארץ ישראל זה רק בשביל למלאות תאוותם 37773 

ואינו , שו הוא טובאך בנפ, האם זהו רק מקרה בלבד, כשאנו רואים אדם שנכשל בכעס או בהקפדה, האדם 37774 

, או שמא יש כאן עדות והוכחה על כל המהות והעצמיות שלו, ורק עכשיו נכשל, בר הכי להקפיד ולכעוס 37775 

 37776 !ולא מקרה בודד הוא

וכשחזר , אך בזמן ששהה בחוץ נכשל מכשול כלשהוא, כ חזר"כשאנו רואים תלמיד שנסע מהישיבה ואח 37777 

האם מהותו זהו ? והיכן המקריות, כאן המהות שלו היכן, לישיבה הריהו לומד מוסר בהתפעלות כמקדם 37778 

ולימוד המוסר זהו , זוהי מהותו, הדרך הרעה, דרך המכשול, ומה שנכשל זה מקרה חולף או שמא, הטוב 37779 

 37780 .או מאהבת כבוד וכדומה, אם זה בגלל שאין בידו לעשות משהו אחר, מקרה התלוי בסיבות שונות

פ "כך מוכח ע, זוהי עצמיותו, חה על המהות של האדםל מגלים לנו שהעבירה היא ההוכ"אך כאן חז 37781 

והגיעו למדרגות , ל אשרי הדור שעוונותיו ספורים"שדור המדבר אשר עליהם אמרו חז, ל"ן הנ"הרמב 37782 

עבודת אלהי , ובכל זאת כבר עכשיו מוכיחים אותם ומזהירים אותם על מה שעלול להיות בעתיד, רמות 37783 

ה אינו מתפעל "ועל כך הקב, ממה שכבר חטאו בפועל בעבר והראיה, כי אנכי ידעתי את יצרם, נכר 37784 

וכבר היו דברים מעולם אפילו עם אדם הראשון קודם , ממצבם הגבוה של דור המדבר ואין לסמוך עליו 37785 

 37786 .החטא

שם מונחת כבר הביקורת שהנה , במלים אשרי הדור שעוונותיו ספורים שלכאורה זהו שבח לעם ישראל 37787 

וזה רמוז , זהו בירור המצב, ואין ערובה שלא יחטאו בעתיד, זוהי מהותם ואם חטאו בעבר, חטאו מעולם 37788 

אם עברו בארץ , ´פן יש בכם וגו, כסף וזהב אשר עמהם, בפסוקים ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם 37789 

? ומה נענה אנן בתרייהו, ולא יצאו נקיים מזה, הגוים הרי כוח ההשפעה של הסביבה בודאי פעל על נפשם 37790 

 37791 .נורא מאד

שאליה הגענו זהו רק ´ זה מוכיח שכל המדרגה ועבודת ה, כאשר לא עומדים כנגדה, שפעה הרעההה 37792 

ועל זה דרושה , ל"המהות שלנו זו תאוה נמבזה עד לדרגה של השחתה רח, ואין כאן המהות שלנו, מקרה 37793 

לולים י ציור הנסיון שנדאג לחשוב לאן אנו ע"והיינו שע, שזהו אחד מעיקרי התשובה, לנו מידת הדאגה 37794 

רק אז אולי נמצא בעצמנו כוחות , לעמוד בנסיון לכשיבוא, י לימוד המוסר"ולהכין את עצמנו ע, להגיע 37795 

 37796 .(דגל המוסר)  .לעמוד בנסיונות ולזכות לתשובה שלמה

 37797 

 37798 מאמר תקעו

וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר ביום  37799 

 37800 .(ז"א י"דברים ל) על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה ההוא הלא

, אל דרך הגוים אל תלמדו´ כה אמר ה, ז"לע´ חילוקים בין הבורא ית, י"ירמיה הנביא מבאר בפרק שלם פ 37801 

גדול אתה וגדול ´ מאין כמוך ה, כי חקות העמים הבל הוא כחומר מקשה המה, ומאותות השמים אל תחתו 37802 

´ וה, כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך, ייראך מלך הגויםמי לא , שמך בגבורה 37803 

 37804 .לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא, עושה ארץ בכוחו, אלהיא די שמיא וארעא לא עבדו, אמת´ אל

שהוא רק דמיון , ז מהבל יסודו"שאנו מדמים שכל ענין ע, ז"והנה ראינו מכאן שטועים אנו באמת בענין ע 37805 

כאילו , ז לבורא עולם"ובאמת הרי ירמיה מאריך בכל הפרק לבאר חילוקים בין ע, זב בלי כוח ממשיכו 37806 

שיש לה , והוא משום שיש באמת מקום לטעות, שהוא דבר שאנו צריכים לנביא שיגלה לנו החילוקים 37807 

יא וארעא די שמ, והוצרך הכתוב לגלות עינינו ולהראות לנו חילוקים, ז באמת כוחות גדולים ונשגבים"לע 37808 

אבל זולת זה הינם כוחות גדולים הנותנים עושר גדולה , ששמים וארץ אין בכוחם לברוא, לא עבדו 37809 

 37810 .וגבורה

אין לחשוב דמצאוהו רעות רבות הוא מחמת , ועזבתים והסתרתי פני מהם ומצאוהו רעות רבות וצרות 37811 

 37812 יוצר אור ובורא חושך ,אלא גם הסתר פנים הוא יצירה, וכל הפורעניות הם ממילא, העדר הארת פנים

כ את הכלל "מי הוא זה המענה ומשפיל כ, ובהנהגה של הסתר פנים ניתנה הממשלה בידם, (ה"ישעיה מ) 37813 

 37814 .אם לא הם שלקחו כל הבעלות והממשלה בידם, ישראל



צור ילדך תשי שמתישין כוחו של , (ב"י דברים ל"רש) ל"עד שאמרו חז, כ גדולה וחזקה"ממשלתם כ 37815 

העמים , גדולה למי שירצו, נותנים עושר למי שירצו, הבריאה כחומר ביד היוצרועושים עם , מעלה 37816 

השומע בקולם , ת וממלא רצונם יעשירוהו"המתרחק מהבוי, המוצאים חן בעיניהם הם מרימים אותם 37817 

שהרי , ז"כ בענין ע"לא היתה התורה מאריכה כ, ז אלא שחוק והיתולים בעלמא"אילו לא היה ע, יאשרוהו 37818 

 37819 .ולא היתה נושאת ונותנת בה כלל, ז"חמה לה בעכל התורה מל

וכל מה שיש בקדושה יש גם , מרכבה טמאה כנגד מרכבה קדושה, (´קהלת ז) ´את זה לעומת זה עשה האל 37820 

כי הנה , וזהו ענין נביאי השקר, והיא מנבאת אותם, עד שיש לה למרכבה הטמאה גם נביאים, בטומאה 37821 

נביאי , לא היו שקרנים בעלמא, (ח"ירמיה כ) שחלק על ירמיה כגון חנניה, נביאי השקר שמצינו בכתובים 37822 

הרי פשוט שלא דיבר כאן הכתוב אודות , (ח"י´ מלכים א) הבעל שהתגודדו עד שפוך דם וקראו הבעל עננו 37823 

נביאי השקר הינם , אלא שנבואתם קיבלו ממקום אחר, נביאי הבעל היו נביאים ממש, שקרנים ומשתגעים 37824 

 37825 .א ממקום הטומאה"כ, תם לא ממקום קדוש תהלךרק שנבוא, באמת נביאים

לא תשמע אל דברי הנביא ההוא כי , כי יקום בקרבך נביא ונתן אליך אות או מופת ובא האות והמופת 37826 

והזהיר הכתוב שלא לטעות אחרי האות והמופת כי אינו אלא , (ג"דברים י) אלהיכם אתכם´ מנסה ה 37827 

ורק שהיו , אלא שגם נביאי השקר היו נביאים? תנבאוומאין ה, פ הרי הם היו נביאים"אבל עכ, לנסות 37828 

ואת זה , אלא שצריך לזה הבחנה גדולה, ואמנם אפשר להבחין בין נביאי האמת לנביאי השקר, נביאי שקר 37829 

, ז אפשר וצריך להבחין בין אמת לשקר"אבל בכ, שהגם שישנם כוחות גדולים ונשגבים, מבאר לנו ירמיה 37830 

 37831 .בין מרכבה קדושה לטמאה

, לה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא שאחרי כל הגדולות שרואים שם יש להכיר גריעותם וחולשתםלא כא 37832 

וגם החרטומים עשו מופתים ויעשו גם הם חרטומי , ´משה ואהרן עשו אותות ומופתים לפני פרעה על פי ה 37833 

ומעשה ´ מפרעה שיבחין החילוקים שבין מעשה ה´ ותבע הבורא ית, (´שמות ז) מצרים בלהטיהם כן 37834 

כגון , למעשה הכשפים´ ובספורנו מבאר שם הרבה חילוקים שבין מעשה ה, הרי שיש להכיר, הכשפים 37835 

כ במעשה "משא, היה זה בכל הנהרות שבעולם´ שבמעשה ה, וכן במכת הדם, ויבלע מטה אהרן את מטותם 37836 

 37837 .הכשפים

ין לנו עסק כלל אנו מדמים שא, ז יסוד חדש בעבודת האדם"וכיון שכן הוא הטבעת הבריאה יוצא לנו לפי 37838 

כ עכשיו שהכל רואים שאין זה "משא, ז"שלא היה לזה מקום אלא לפנים בעת שהיה יצרא דע, ז"בענין ע 37839 

, יש גם בטמאה, וכל מה שיש במרכבה הקדושה, אבל לפי הנתבאר שישנם שני כוחות, אלא שטות והבל 37840 

כ הרי גם כהיום כל "א, יתלהחיות ולהמ, ובכוחה של המרכבה הטמאה לגדל ולהעשיר, שהרי זה לעומת זה 37841 

ז "כ שייך גם לנו ענין ע"וא, ת"עבודת האדם הוא ללמוד ולהכיר ולראות החילוקים שבינה ובין הבוי 37842 

 37843 .וכמונו כמוהם, ודיניה

בחטא העגל וירא העם כי בושש משה  (ב"שמות ל)ב  ועד כמה גדול כוח ממשלתה נוכל לראות מהא דכתי 37844 

י כמין "וכתב רש, נו אלהים כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לולרדת מן ההר ויאמרו אליו קום עשה ל 37845 

הרי זה מראה נבואה , הראה להם השטן, דמות משה הראה להם השטן שנושאים אותו באויר רקיע השמים 37846 

והיה אז כל הכלל ישראל , שכל הכלל ישראל ראו כולם כאחד בנבואה שמשה מת, ולא הטעאה בעלמא 37847 

, ורק הטענה היתה שהיה להם להבחין שאינו אלא שקר וטעות, את באמתשראו ז, במצב של נביאי השקר 37848 

פ הרי ראינו מכאן כמה כוחו גדול עד "אבל עכ, שכל חובת האדם היא לראות ולהבחין בין האמת לשקר 37849 

 37850 .בכדי לנבאות את כל הכלל ישראל בנבואת שקר כזו

וכן בענין , נו לו עושר וגדולהנת, שהם היו באמת אלהיו, וכן לבן אמר על התרפים למה גנבת את אלהי 37851 

שלכל מיני מכשפות ואוב , ולנסות בו את ישראל ניתן בו רוח הטומאה, ל"ל וז"ם ז"העגל כתב רשב 37852 

ולא מאמין לאות , ´אל´ לדעת אם יהיה תמים לה, וידעוני כוח בו להכחיש פמליא של מעלה ולהגיד נולדות 37853 

וכל הממשלה , סוד הסתר פנים הוא לנסות ,אתכם´ אל´ כדכתיב כי מנסה ה, ומופת של רוח הטומאה 37854 

כאילו שיש עוד , ה שמסר כוח וממשלה"שכך רצה הקב, והכוחות שניתנו בהסתר פנים הם בכדי לנסות 37855 

וכל עבודת האדם היא להבחין , הנותנת ומשפיעה לכל מי שרוצה הן טוב והן רע, ת"ממשלה זולתי הבוי 37856 

 37857 .ולהכיר שלא לטעות

ו "הלא היינו פונים ח, ם לנו בחוש שמשה מת כמו שהראו זאת לדור ההואנצייר בנפשנו אילו היו מראי 37858 

כי כשנתבונן באמת , אבל תדעו ותבינו, ו סכנה בגילוי זה"כי יש ח, ז ליבא לפומא לא גליא"כולנו לע 37859 

, כי דמות משה מת הוא כאפס ואין נגד הצליח מעשה שטן שאנו רואים בכל עת ובכל רגע, בבריאה נראה 37860 

דמות משה , והכוחות הנצורים שאנו רואים בעולם בכל שעה ושעה, דולה השולטת בעולםבעירבוביא הג 37861 

 37862 .מת שהוא מראה לנו על כל צעד וצעד

חטא הוא מגיפה ומארה , שרע הוא סוד של מציאות מלכות וממשלה, המתבאר מדברינו בקצרה הוא 37863 

ה כל דהו שאינה נגופה אין פינ, לכלכה וקלקלה את כל הבריאה כולה, שתפשה בכיפה את העולם כולו 37864 



כ גדול ונורא עד שבביעור הרע יצטרכו השמים והארץ וכל צבאם להנצק "והקלקול כ, מהרע והחטא 37865 

 37866 .וזהו לתקן עולם במלכות שדי פשוטו כמשמעו, כי כולם שקועים טבועים ובלועים בממשלת הרע, מחדש

ובכל זאת עוד , ת כבד המשאעד לבלי הרים ראש תח, המתבונן בתגבורת הרע הגדול השורר כיום בעולם 37867 

יראה שאין , למרות כל המבול של הרע והחושך, ומחזיקים בתורתו´ מאמינים אנו בשם ה, שמך לא שכחנו 37868 

השוכן אתם בתוך ´ וזהו ממידתו ית, זה אלא זכות אבותינו שעמדה לנו שלא שטפונו המים הזדונים 37869 

מצד יושרו וטובו לבל ידח ממנו נדח , ´לאחר שיחטא שמצד מידותיו ית´ וזהו ה, (ז"ויקרא ט) טומאתם 37870 

פסחים ) ואפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקה בין ישראל לאביהם שבשמים, דלתי תשובה לא ננעלו 37871 

 37872 .לעולם לא יעזבנו´ שמצד זה הבורא ית, (7ה"פ

אכן הרבה דברים נשאר אצלנו , בדורנו זה מצבנו בעונותינו הרבים הוא שנאבדה מאתנו כל התורה כולה 37873 

, אחד מהדברים שנאבדו ממנו לגמרי הוא ענין חטאים, ממצוות הרי אנו יודעים עדיין, זכר מהםפ "עכ 37874 

לא ראה , משום שלפנים כשעבר אדם עבירה היה עולם חשך בעדו, לפנים היינו רואים בעלי תשובה 37875 

כהיום כשאדם חוטא אין החטא נוגע בו , ז היה מתפרץ מכבלי החטא לתשובה"ועי, סביביו קו של אור 37876 

וזוהי סיבת רחקותנו , אבדה הכרת החטא לגמרי, אל החטא´ ומגמ, ´הולכים ישר מחטא אל הגמ, ללכ 37877 

 37878 .מתשובה

ובה במידה שיכיר את המארה , (ד"הושע י) כי כשלת בעונך, יסוד התשובה הוא שהאדם יכיר בחטא 37879 

תענית ) לא היו ימים טובים לישראל כיום הכפורים, בה במידה ישוב בתשובה, הנוראה שהנהו החטא 37880 

והוא , ננעלו בעדו כל הדרכים, וכשיודעים שכל זמן שיש חטא אין לאדם עצה, כשיודעים מהו חטא, (7ו"כ 37881 

כשידע האדם כל זה ירגיש היטב את השמחה הגדולה מיום הכפורים , שקוע ראשו ורובו בממשלת החטא 37882 

שזוהי , בה בחטאמשוש כל הארץ שאין אדם לן  (ח"תהלים מ) ל"וזהו שאמרו חז, יום סליחה ומחילה 37883 

 37884 .השמחה הכי גדולה בעולם

ה "דהע, ושיעסוק בו להכחישו ולהחלישו, ומזה מתבאר שכל יסוד ועיקר עבודת האדם הוא שידע מחטא 37885 

וכל זמן שלא ידע האדם מחטא אין לו שייכות , כל עבודתו במשך ימי חייו היתה רק על חטאו האחד 37886 

ם ביום הכפורים היא כל כמה דפשיט אינש דעתיה עיקר עבודת האד, ואין לו חלק בתורת משה, לתשובה 37887 

דעת חכמה )  .בה במידה יזכה ליום הכפורים, ובה במידה שהוא נכנס בעבודה זו, (7ו"ה כ"ר) טפי עדיף 37888 

 37889 .(.ב"צ´ א מא"ומוסר ח

 37890 

 37891 מאמר תקעז

 37892 וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר ביום

 37893 .(ז"א י"דברים ל) ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה

כשיצאו ישראל , דרך הארת פנים ודרך הסתר פנים, עם ברואיו הנה היא בשני אופנים´ הנהגת הבורא ית 37894 

מה שראתה שפחה על הים לא ראה , ממצרים היתה אז כל ההנהגה בדרך הארת פנים בלתי מוגבלת 37895 

, (ו"י שמות ט"רש) כולם אמרו זה אלי היו מראין אותו באצבע, (מכילתא בשלח) ויחזקאל בן בוזי מימי 37896 

האם יש יותר ציור בהארת , ה אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה"וגם אחר שחטאו בעגל אמר משרע 37897 

 37898 !כל דרכיהם היו בהארה? פנים כזה

והסתרתי פני , (´לים לתה) הסתרת פניך הייתי נבהל, בהנהגה של הסתר פנים, ולהיפך במצבים הרעים 37899 

ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני , מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות 37900 

כי , אלא שהם ימצאוהו, ומה מדוקדק הוא הלשון של ומצאוהו לא שהוא יפגוש אותם, הרעות האלה 37901 

 37902 !ואיך לא ימצאוהו, כל החלל מלא מהם, מרחפים כל מיני מחבלים, בהסתר פנים בחושך הלילה

הלל זה , (.ז"פסחים קי) הנה אמרו, כשנתבונן בענינא דתקנת ההלל, והנה לנו לכאורה פליאה עצומה 37903 

ולכשנגאלין אומרים , שיהיו אומרין אותו על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן, נביאים תקנו להן לישראל 37904 

לל בימים הקבועין הוא מדברי דה, ו שמחלק"חנוכה ה´ ג מה"ועיין במגיד משנה פ, אותו על גאולתן 37905 

כי יהיה ההלל בשביעי , הנה נפלא הדבר, ובימים שאין גומרין את ההלל הנהו רק מנהגא בעלמא, סופרים 37906 

 37907 ?של פסח שהיה בו גם קריעת ים סוף רק מנהגא

במצבים של הסתר פנים , איך זה אומרים במצבים של מקרים רבים וצרות רבות, ובכלל השאלה רבה 37908 

הנה בשירת הים ? שהוא לא פחות משירת הים שהיתה אז בתכלית הארת פנים, ל שלםהיותר גדול הל 37909 

ראיה , אלהינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ´ ובהלל אומרים מי כה, אמרו זה אלי 37910 

האם , עושה חיל´ רוממה ימין ה´ ימין ה, ויהי לי לישועה´ וכן עזי וזמרת יה ה, חושית מקפת כל העולמות 37911 

 37912 ?ואיך נבין כל זה? פחות משירת הים כל זה

במנהגו של העולם אם אחד היה בצרה וניצל ממנה , ל מקלם אמר"ר הסבא ז"אדמו, אולם יסוד הדבר הוא 37913 

, אבל שמחה כפולה ומכופלת היתה לו ודאי, על זו התשועה´ ומודה הוא לה, רבה לו השמחה על התשועה 37914 



מעצמה של , ה"אבל לא כן הוא במידת הקב, ההצלהולא היה נצרך לכל , לו לא קרה אתו כלל כל הצרה 37915 

הנה , מכל החושך והאפלה אשר מגרמתו הלא בא האדם לידי יתרון של הכרה, ה"הצרה מכעסו של הקב 37916 

 37917 .הצרה עצמה היא הישועה

, כי אור לו ורואה בהיר דרכיו וצעדיו, אין כל פלא אם יעבור ישר לדרכו ומטרתו, אדם ההולך במקום אור 37918 

ז יעבור עד "ובכ, אשר רבים הקוצים והברקנים וכל אבני נגף, ושך באישון לילה ואפלהאבל ההולך בח 37919 

הנה , במידה היותר גדולה´ בהארת פני ה, ביציאת מצרים, כי אז באמת אין כפלא הזה, תכליתו ושלם יבוא 37920 

בים אולם במצ? כי בדרך סלולה באו ובמה יכשלו, ומה פלא כי עברו דרכים ולא נכשלו, באורו ראו אור 37921 

ודאי שהן , בדרכים ההן כשעוברים, בחשכת הלילות של ומצאוהו צרות רבות ורעות, של הסתר פנים 37922 

ואז ודאי מודים ומשבחים ואומרים , ´ואז באמת באים לידי לראות אותו ית, היותר גדולים´ מנפלאותיו ית 37923 

 37924 !אלהינו´ מי כה

, ´הנה יותר רואים אותו ית, ר כעסה ביות"כשהקב, ´ה בכעס רואים אותו ית"כשהקב, זהו יסוד הדברים 37925 

, כביכול תופשים אותו ביד, כי אז רואים ומכירים אותו ודאי כי זה הוא זה, ה עוד מגביר כעסו"וכשהקב 37926 

אני , כשנעשה דוי בעיני כל אדם כשכבר נואשו ממנו, יסעדנו על ערש דוי´ ה! וכבר לא עוזבים אותו 37927 

 37928 .´מזה ודאי רואים את ה, ו גם על ערש דוימזה שיסעדנ, (א"מדרש תהלים מ) סועדו ומעמידו

אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני , כי הטה אזנו לי ובימי אקרא, את קולי תחנוני´ אהבתי כי ישמע ה 37929 

כי בכל זה הלא ? ועל מה זה ככה, ועם כל זה אהבתי, מלטה נפשי´ אקרא אנה ה´ צרה ויגון אמצא ובשם ה 37930 

! ´הלא הוא ה? ומי הוא זה, רואה אני את כל השומר פתאים, נו מרחםוצדיק ואלהי´ אני רואה את חנון ה 37931 

 37932 (ב"ישעיה י) ´וכענין שנא, כי בזה אני רואה את ותהי לי לישועה? ומדוע, מלשון עינוי! אודך כי עניתני

הנה אני רואה , כל גוים סבבוני ובכל זאת כי אמילם! ישוב אפך ותנחמני? ומדוע, כי אנפת בי´ אודך ה 37933 

 37934 .ועל כל אלה ודאי אני מהלל, ´ת הבשם המכל זה א

ואדרבה בתוך הסתר פנים ראו , ומהו איפוא כל פלא כי בתוך כל צרות רבות אמרו הלל כמו שירת הים 37935 

הנה מתוך , ה בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך"דוד המלך ע! והללו גם יותר, עוד הרבה יותר 37936 

בכל עת עד ´ מאברכה את ה, ב אותיות הקודש"ת בכל הככל הצרה המציא את כל השבח וההודאה המוקפ 37937 

כי באלה את פניו , כל ההלל הזה אמר דוקא מתוך צרה, נפש כל עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו´ פודה ה 37938 

 37939 !?ואיך לא ישמח ולא יודה, כביכול ראה

, ליושנה ג שהחזירו את העטרה"למה נקרא שמם אנשי כנה (7ט"יומא ס) ´יסוד זה באמת מפורש הוא בגמ 37940 

ם מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו לא "אתא ירמיה אמר עכו, אתא משה אמר האל הגדול הגבור והנורא 37941 

שאלמלא מוראו של , אתו אינהו ואמרו אדרבה זוהי גבורתו ואלו הן נוראותיו, ´אתא דניאל וכו, אמר נורא 37942 

ו צריכים לאמור גבור אנ, אם משה אמר הגבור, ה האיך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות"הקב 37943 

בחושך , כשישראל בין האומות! אנו צריכים לאמור נורא שבנוראות, אם משה אמר והנורא, שבגבורים 37944 

´ האם ישנה הכרה יותר גדולה כי ה, ועם כל זה עם ישראל חי וקיים, בכל ההסתר פנים הזה, הנורא הזה 37945 

 37946 .(דעת תורה)  .ליושנהכי על כן החזירו עטרה , הנה רואים אנו אותו ודאי, גבור ונורא

 37947 

 37948 מאמר תקעח

וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר ביום  37949 

 37950 .(ז"א י"דברים ל) ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה

ר זה נשאל לחכמים דב, ר יהודא אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן זאת על מה אבדה הארץ"א 37951 

על עזבם את תורתי ולא ´ ויאמר ה, ה בעצמו"ולנביאים ולמלאכי השרת ולא פירשוהו עד שפירשה הקב 37952 

י אמר רב שלא ברכו בתורה "אר? היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה, שמעו בקולי ולא הלכו בה 37953 

 37954 .(.א"נדרים פ) תחילה

משמע שעזבו את התורה ולא , עזבם את תורתי כפשטאדאם איתא דעל , ל"ן בשם רבינו יונה ז"וכתב הר 37955 

אלא , והלא דבר גלוי היה וקל לפרש, כ כשנשאל לחכמים ולנביאים למה לא פירשוה"א, היו עוסקין בה 37956 

עד שפירשו , ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים על מה אבדה הארץ, ודאי עוסקין היו בתורה תמיד 37957 

כלומר שלא היתה התורה חשובה , היו מברכין בתורה תחילה שלא, ה בעצמו שהוא יודע מעמקי הלב"הקב 37958 

 37959 .ש"כ שיהא ראוי לברך עליה עי"בעיניהם כ

עד כדי כך שחכמים ונביאים ומלאכי השרת כולם היו תמהים על מה , פ היה כאן חטא דק מן הדק"עכ 37960 

, מארצנוכ גדולה של חרבן המקדש וגלות "ז מדוע נענשו אז בפורענות כ"ויש לשאול לפי, אבדה הארץ 37961 

ולהבין מה חטאו ישראל שהגיע להם , אם חכמים ונביאים ומלאכי השרת לא היו יכולים להעמיק חקר בזה 37962 

 37963 ?שגם מהם נעלם החטא ולא ידעו בו, כ ישראל עצמם למה לא נדונו לזכות משום כך"א, עונש נורא כזה



גם הדק והעמוק ביותר  ,ה כוח באדם לידע מה שבתוך מעמקי לבו עצמו"שנתן הקב, ועל כרחך צריך לומר 37964 

ולא עוד אלא שהוא נתבע על זאת בכל חומר הדין על שלא ! שלא ימצאנו לא חכם ולא נביא ולא מלאך 37965 

דאם לא כן היו ישראל נדונים לכל , כאילו היתה עבירה גלויה וקל לידע כל גודל איסורה, התבונן ועבר 37966 

ש וזה "כ כמ"וע (.´ז ג"ע) ו"בריותיו חה בא בטרוניא עם "והרי אין הקב, היותר כשוגגים ולא כמזידים 37967 

 37968 .ברור

ולא ידעו ולא הכירו בחטאם נשפטו , שכיון שהיה להם לישראל לידע כי עבירה בידם, עוד למדנו מכאן 37969 

הנני  (´ירמיה ב) ש"כמ! כי הלא זה העיקר במשפט שמים מה שאין האדם מכיר בחטאו, ונענשו על כך 37970 

אלא ? חטא אדם למה אינו רשאי לומר האמת שלא חטא ודאי אם לא, נשפט אותך על אמרך לא חטאתי 37971 

 37972 ?כ מה זאת כי אנו נשפטים על האמירה של לא חטאתי ולא על עצם החטא"א, ודאי כי חטאנו

, ז בהרבה את המשפט עליו"מיקל עי, אלא שאם האדם מכיר בחטאו שיודע כי נכשל ועבר על רצון בוראו 37973 

כ באמרו לא חטאתי "משא, ש דין למטה אין דין למעלהואם י, כי בהכירו שחטא כבר שופט הוא את עצמו 37974 

ולכן המשפט הוא , ורחוק הוא מן התשובה ובשרירות לבו ילך, הרי הוא מתברך בלבבו כי שלום יהיה לו 37975 

 37976 !על אמרך לא חטאתי

ואמר ביום ההוא הלא על כי אין , וחרה אפי ומצאוהו צרות רעות רבות וצרות´ ן על הפ"וכן מפורש ברמב 37977 

וטעם ואנכי , ל"ן וז"וכתב הרמב, ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, י מצאוני הרעות האלהאלהי בקרב 37978 

ועל כי אין אלהיהם , כי בעבור שהרהרו ישראל בלבם כי חטאו לאלהים, הסתר אסתיר פני פעם אחרת 37979 

כענין , ם"היה ראוי לרוב חסדי השם שיעזרם ויצילם שכבר כפרו בעכו, בקרבם מצאום הרעות האלה 37980 

 37981 .הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי´ שנא

לא כמסתיר פנים הראשון , ם יסתיר עוד פנים מהם"ולכך אמר כי על כל הרעה הגדולה שעשו לבטוח בעכו 37982 

, רק שיהיו בהסתר פני הגאולה ויעמדו בהבטחת פני רחמיו, שהסתיר פני רחמיו ומצאום רעות רבות וצרות 37983 

עד שיוסיפו על החרטה הנזכרת וידוי גמור , ם ולא געלתיםואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתי 37984 

 37985 .אלהיך´ ותשובה שלמה כמו שנזכר למעלה ושבת עד ה

כשהלכו ישראל , (.ו"פסיקתא רבה כ) ל בענין החרבן עצמו"ואמנם כן מצינו בחז, הרי לך כמו שאמרנו 37986 

, ו כולם בבכיה וצווחוגע, נטלו הגליות עיניהם וראו ירמיה פורש מהם, בגלות וירמיה חזר לירושלים 37987 

אילו בכיתם בכיה אחת עד , אני מעיד שמים וארץ, ענה ירמיה ואמר להם, אבינו ירמיה הרי אתה מניחנו 37988 

לא היה צריך , ומובן פשוט שאם כוונת ירמיה היה על בכיה של תשובה ממש, שאתם בציון לא גליתם 37989 

שהוא גורם גדול לסילוק הדין  ,אלא ודאי הכוונה על בכיה של הכרה בחטא, ז שמים וארץ"להעיד ע 37990 

 37991 .נ"וכמש

ה "והרי אין הקב, דמכיון שסיבת המשפט והעונש הוא מפני שהאדם לא הכיר בחטאו, וכעת נתבונן עוד 37992 

כי הוא ! י העונש יבוא האדם להכרת החטא"אלא ודאי מטעם שע, ו ממנו"מעניש את האדם לנקום ח 37993 

חטא כזה שחכמים ונביאים ומלאכי ´ שאפי! כ למדנו מכאן גודל מעלת היסורים"א, ראשית התשובה 37994 

וגם ישראל עצמם לא הכירו בחטאם שהרי משום כך , השרת לא הגיעו לעומקו ושאלו על מה אבדה הארץ 37995 

וכמבואר , על עזבם את תורתי´ י יסורי העונשים יגיעו להבין את הסוד הזה של ויאמר ה"ז ע"ובכ, נענשו 37996 

 37997 .(אור יהל)  .ן בשם רבינו יונה"בדברי הר

 37998 

 37999 מאמר תקעט

וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר ביום  38000 

 38001 .(ז"א י"דברים ל) ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה

והלא בני ישראל מתוודים בווידוי ובהכרה שכל הצרות שהשיגום באו על שום , ולכאורה תמוה הדבר 38002 

משמע מכאן שאם אינם שבים בתשובה ? כ למה הסתר אסתיר פני ולמה הם נתבעים שוב"א, ´ו את השעזב 38003 

וזה גורם להם להיות , הרי חטאם גדול יותר בשל ההכרה שיש להם, אחר ההכרה והווידוי המלא בחטא 38004 

וגם , והלכתי עמכם בקרי, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם, בחוקותי´ וכן הוא בפ, ´מורדים באור ה 38005 

 38006 .ן שם מפרש שזה אינו ווידוי גמור"והרמב? ולמה שוב חרון אף עליהם, הלא הם מתוודים, כאן תמוה

ומכירים בגדלות הבורא , אחרי שהם מתוודים ומתעוררים לתשובה, והנה לפי מהלך רעיוננו אתי שפיר 38007 

י התשובה שלהם והם אינם מסיקים את המסקנה הנכונה מהרהור, מאיר עליהם ושמו מתגלה להם´ ואור ה 38008 

אוי להם , ל"וזה שאז, נהפכים להם לתביעה יותר חמורה´ הרי ההכרה ואור ה, להעלותם לביצוע מעשי 38009 

צריכים היו , כי אחרי שזכו להארת רחמים וחסד, (´ג ד"ר ל"ב) לרשעים שמהפכין את מידת הרחמים לדין 38010 

משיכים להקשות לבם ואינם ואם הם עומדים במריים ומ, לשוב בתשובה ולנצל את קרן האור שבאה להם 38011 

 38012 .אז חטאם ועונשם חמורים יותר, חוזרים בתשובה



ועתה , שכן זכה הוא, כל אימת שהגיע לקצת חרטה ווידוי, וכמה צריך האדם להתעטף ברעדה ובאימה 38013 

ובשעה כזו צריך הוא לנצל במלואה את , ´בהשגות מסויימות של אור ה, הנהו מחונן בגילויים מסויימים 38014 

שכן לפעמים , ולא שתזוח עליו דעתו מהתעלות זו שזכה לה, ש"היתירה שחננו הבורא יתהדעה והבינה  38015 

אם , והופך את ההישג שלו למכשול, כי מרוב סיפוק מעצמו מגיע גם ליוהרה, משתבשת דעתו של האדם 38016 

 38017 .(אור חדש)  .הרי עונשו חמור יותר, ניתנה לו בינה יתירה ללמוד ואינו לומד

 38018 

 38019 מאמר תקפ

ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר ביום וחרה אפי בו  38020 

 38021 .(ז"א י"דברים ל) ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה

וישאר , אם נראה לאדם את הגיהנום לא יתרשם ממנו´ כי בלי התבוננות אפי, רגילים לשמוע מבעלי מוסר 38022 

אלא , כי לא רק אם נראה לו לאדם את הגיהנום או פתחו של גיהנום, נתברר לי ועכשיו, כמו שהיה קודם 38023 

כיצד היינו יכולים לתאר לעצמנו כי אדם , אם יהיה בתוך הגיהנום בתוך כבשן האש ישאר מה שהיה´ אפי 38024 

, זוהי פליאה עצומה, ולא יחפש לו דרך אחרת, שיצא מכבשן האש לא ישתנה ולא יעשה מהפכה בנפשו 38025 

 38026 .בר ראה איזה גידולים גידל הקומוניזםהלא הוא כ

עד עכשיו חשבו כי , מהם אנשים חשובים וגדולים, רוצחים כגון סטלין והדומים לו שרצחו מליוני נפש 38027 

, אבל עכשיו יודעים כבר שזו היתה רציחה פשוטה ללא כל אידיאל, הצדק היה דורש את שפיכות הדם 38028 

אבל הגרעין הזה נאבד בתוך , יאליזם גרעין של אמתפ שיש בסוצ"אע, את אשתו´ והרוצח הגדול רצח אפי 38029 

מי עוד כמו אורן אשר , ואין בכוחו להתגבר עליו עד שהוא מביא לידי רציחת המונים, קלחת של שקר 38030 

שומו , והוא לא זע ונשאר על מקומו, והכיר את תלמידי הסוציאליזם, הרגיש על גופו את השקר הגדול 38031 

 38032 !שמים על כך

שאל , שראה פעם שיכור שוכב ברחוב ואומר דברי תורה, ל"שמחה זיסל זצ ´מספרים על הסבא מרן ר 38033 

ש עד "אבל הוא התחיל לשתות יי, ואמרו לו שזה האיש היה תלמיד חכם גדול בתורה, עליו מי זה 38034 

שוב איני רוצה להסתכל , ש מסוגל לגרום כזאת"אמר אם יי, שהתדרדר למדרגה זו שמוטל שיכור ברחוב 38035 

ל הרואה סוטה "הוא קיים מאחז, ש בביתו אפילו בשבתות וחגים"לא נכנס ייומאז והלאה , ש"על יי 38036 

 38037 .´בקלקולה וכו

והפועלים , יש לברוח ממנו כמו שבורחים מרוצח המוני, אם אנחנו רואים איזה רוצחים הוציא הסוציאליזם 38038 

ה כי התורה שלנו אינ, פ דרך התורה שוגגים באיסור חמור"החרדים שמתימרים שהם סוציאליסטים ע 38039 

, למעביד ולעובד ביחד, התורה הקדושה אשר דרכיה דרכי נועם דואגת לכולם, זקוקה לסוציאליזם החומרי 38040 

כי המענים , סימן שאין לו רגש יהודי או אם לדון אותו לכף זכות, אם מר אורן לא הוציא מסקנות 38041 

 38042 .אחרתי העינויים גזלו ממנו כל רגש אנושי עד שאין בכוח נפשו לחפש דרך "הסוציאליסטים ע

אם האדם לבו מטומטם , אפשר לומר כי לא מועילה גם ההתבוננות, אם נתעמק עוד יותר בתופעה זו 38043 

כי השכל , אז לא תועיל שום התבוננות, מטריפות ומחילול שבת או חייבי כריתות שכתוב ונכרתה הנפש 38044 

ש לו עינים רואה מי שי, והולך בחושך ואינו רואה מאומה, לא יכול לעזור אחר שאין לו לא לב ולא נפש 38045 

שכל יום ויום בת קול יוצאת , ל הקדושים אומרים"חז, ומי שאין לו עינים אינו רואה מאומה, עולם מלא 38046 

 38047 .מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה

יוצאת בכל יום בת קול ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות שאוחזים בקרנות , כך עכשיו אחרי מעשה אורן 38048 

, על המסכן הזה ששמו אורן´ המקרה שצריך היה להסעיר את כל העולם לא השפיע בסוף אפי, רהשק 38049 

מי שיש לו לב יהודי היה צריך לבכות יומם ולילה , לדעתי קרה לו בזה אסון גדול מכל העינויים שסבל 38050 

בצלם  הרי הוא נברא, מוסר לא לקח, זוהי טרגדיה גדולה שכל הסבל שלו היה לשוא, מרוב רחמנות עליו 38051 

 38052 .אלהים וגם בן ישראל

תועלת תהיה , ועל כן ראוי לרחמנות עוד יותר גדולה, פ שהוא אינו מרגיש"חייבים להשתתף בצערו אע 38053 

שיראה מה גרמו הצרות לעם ישראל עד אובדן , ה"לנו מזה בבחינת לימוד זכות על עם ישראל לפני הקב 38054 

אחרי שהצרות , ת ומאכלות אסורות וכדומהכ מה הוא יכול לתבוע מאתנו על חילול שב"א, הרגש האנושי 38055 

ואז יתוקן הכל ותתגלה האמת וכל הרשעה , ועליו לקיים את ההבטחה והסירותי את לב האבן, היו בעוכרנו 38056 

 38057 .(דרכי מוסר)  .כעשן תכלה

 38058 

 38059 מאמר תקפא

 38060 .(ח"א י"דברים ל) ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים

אין לך נבואה קשה כאותה שעה , (ב"י ל"ירושלמי סנהדרין פ) ל"ואז, תר פנים הוא העונש היותר גדולהס 38061 

רב הונא כי מטי להאי קרא , (´חגיגה ד) ´ואמרו בגמ, שאמר משה ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא 38062 



ואו לראות פני כי תב (´ישעיה א)ב  דכתי, אמר עבד שרבו מצפה לו לראותו יתרחק ממנו, יראה יראה בכי 38063 

 38064 .מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי

אך הטוב ההוא עונש , תנו לו ואל אשמע קולו (7ח"תענית כ) ´ש בגמ"ז וכמ"ויש שאפילו תשיגהו טובה עי 38065 

וכשבאה , דאין הטובה חשובה טובה אלא כשהיא באה מהארת פנים, דבזה הוא נזוף בתכלית, הוא לו 38066 

לא  (ז"יומא פ) ל"וכדבריהם ז, (ח"משלי י) ,י רשע לא טובהרי זה בגדר שאת פנ, הטובה מתוך ההסתרה 38067 

 38068 .ז"טוב לאחאב שנשאו לו פנים בעוה

כי אם  (ט"ישעיה נ)ב  וכדכתי, ההבדלה והריחוק בין האדם לבוראו, ובאמת זהו עיקר גדר קלקול העוון 38069 

, מצוותיוומגיע הריחוק עד כדי כך עד שאין רוצים ב, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלהיכם 38070 

ש מי בקש זאת "וכמ, עושה מצוות וטורפין אותן בפניו, (ז"ה´ פרק ז) תשובה´ ם בהל"כ הרמב"וכמש 38071 

ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי  (´תהלים נ)ב  וכדכתי, וגם תורתו אינה רצויה, מידכם רמוס חצרי 38072 

 38073 .ותשא בריתי עלי פיך

משל לעבד שבא  (7ח"סוכה כ) ובגדר מה דתנן, והגדר הוא שאין למצוותיו ותורתו מבוא וכניסה לפנים 38074 

ואפילו בעסק , עבירה מכבה מצוה (א"סוטה כ) וזהו מה שאמרו, למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו 38075 

, מ יש שהאדם מגיע לדרגא כזו שגם תורתו אינה רצויה"אבל מ, התורה שבה אמרו אין עבירה מכבה תורה 38076 

מ "אך מ, שברור ופשוט הוא שגם אז מחוייב הוא בתורה ומצוותואף . עד שאומרים לו מה לך לספר חוקי 38077 

 38078 .וכן הוא בכל מעשי המצוות שכולם נקראים ריצוי, ש בקרבנות לרצון להם"וכמ, אינם לרצון

, כי העוונות מבדילים ומרחיקים, אלא שכך היא המציאות, וענין הריחוק וההסתרה אינו בתורת עונש 38079 

לא היה באפשרי להתקיים , אילולא ההסתרה והריחוק, באופן אחרכי , ובאמת יש בזה גם ענין של חסד 38080 

ונאמר רגע אחד , הנה מלאכי ילך לפניך (ב"שמות ל) וכענין שנאמר אחר חטא העגל, במצב של חטא 38081 

כי התגלות האור , הרי שאחר החטא היתה סכנה גדולה בהמשך ההתקרבות הגדולה, אעלה בקרבך וכליתך 38082 

 38083 .לקיום העון מצד תוקף אור הקדושהואי אפשר , פועלת השגחה גלויה

שלא היו ברום המעלה לפי תוקף , (7´יומא ט) ט הכהנים הגדולים שבבית שני רובם לא הוציאו שנתם"ומה 38084 

על דרגת  (ה"ה ה"יומא פ) ש בירושלמי"וכמ, ק"כ בקה"ובפרט ביוה, הקדושה והשראת השכינה במקדש 38085 

, הן גדול עצמו שלא היה אז בבחינת אדם רק מלאךקאי על הכ, דקרא וכל אדם לא יהיה שם, כ"ג ביוה"כה 38086 

תוסיף ימים ושנות רשעים ´ קראו עליהם יראת ה (יומא שם) ל"ואף שחז, והם לא היו ברום מעלה זו 38087 

 38088 .ו"אינו כפשוטו שהיו כולם רשעים ח, תקצורנה

יש לטוב ש ברם זכור אותו הא"וכמ, שהרי נמנה ביניהם גם יהושע בן גמלא שהיה צדיק גדול ובעל מעשים 38089 

אלא שלא היו במדרגה הדרושה , (א"ב כ"ב) ויהושע בן גמלא שמו שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל 38090 

ולפיכך מדרכי החסד של הבורא , וכשעשו דבר מה שלא כהוגן נענשו על אתר, לפי תוקף התגלות הקדושה 38091 

על דרך , ח"ובע וכל החיות שלהם הוא אך כקיום הנבראים הדוממים, הוא ענין הריחוק והסתרת הפנים 38092 

ואחרי ההסתרה מתקיים ומתפרנס האדם , (´ב ח"ב)ב  יונתן בן עמרם לרבי פרנסני ככלב וכעור´ שאמר ר 38093 

 38094 .שאפשר לסבול החטא כדי שיוכל החוטא לשוב בתשובה, והנהגה זו היא ממידת ארך אפים, בגדר זה

דול הוא לאדם זולת עצם אך בעיקרו הפסד ג, והנה כשיש הסתרת פנים אף שיש בו מדרכי החסד כמבואר 38095 

היינו , הרי מזה עצמו, ה היא גלויה ומפורשת"שהרי כשיש הארת פנים וההשגחה של הקב, ההסתרה 38096 

ז "וביותר זוכים עי, ת ולבו לשמים ומורא שמים עליו"הוא מתקרב להשי, מהכרת ההשגחה החופפת עליו 38097 

ומתוך העמל , תאימים זה לזההיאך שהדברים מ, בהשגת התורה מתיקותה ואמיתותה, להשגחה ברוחניות 38098 

 38099 .כ מתקשר בנשמתו ורוחו וכל לבו לתורה"ועי, ש מתגלים לו רזי תורה"בה לש

, אך בדרך הסתר, אף כי ההשגחה ישנה והוא מושגח בלא הפסק וללא שיעור, אבל כשיש הסתרת פנים 38100 

הוא עצמו וחסרון הכרת ההשגחה , ואינה נראית ללא התבוננות עמוקה, ומעוטפת בכמה וכמה עטיפות 38101 

 38102 (ב"ירמיה י)ב  וכן כתי, בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני (ט"ישעיה כ)ב  כתי, הפסד גדול לאדם

אך מה , ואנו אמנם מקיימים כמה מצוות וגם עוסקים קצת בתורה, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם 38103 

 38104 .מאד יש לחוש שאנו עומדים במדרגה של ריחוק הלב

וגם מצד ההכנה לימי הדין וליום , א והובא בפוסקים"ימי רצון כמבואר בפרדרהם , והנה ימי חודש אלול 38105 

ואם גם הזמן הזה לא יביא אותנו , יש שינוי בעצם הזמן, שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון 38106 

הרי אין לך , וכאדם הפושט ידו לרעהו לשלום ואינו מקבלה, ו בכפלים"הרי נגרום לריחוק ח, להתקרבות 38107 

 38108 (ג"ב י"ש)ב  וכדכתי, השנאה גדולה ביותר, וגם ידוע שכל אהבה הנהפכת, ו יותר מזה"ה חגורם לשנא

 38109 .כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה, וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד

כשאין מתקרבים , כי ההתחלה היא מלעילא השיבנו ונשובה, ´בימים אלו אשר קל לעלות מעלה בהר ה 38110 

וכמו , ו"ומלבד זה מתעוררים דינים ח, דעל ידי כן מסתבב ריחוק גדול יותר ,הרי ההפסד גדול ביותר 38111 

דכל שעתא דלא אמצי רב נפשיה אליו לא , (.ז"יומא פ)א  שמבואר באור ישראל ממעשה דההוא טבח 38112 



ה מתקרב "וכן הוא כשהקב, ובזמן דאמצי נפשיה אליו ולא פייסו נתבע ונענש באופן חמור, כ"נתבע כ 38113 

דמתוך שהוא זמן של התקרבות , ועוד בה שלישיה, ו"מתעוררים עלינו דינים ח, מתקרביםאלינו ואין אנו  38114 

 38115 .הוא גורם לתביעות יתירות

ואינו , ומלבד זאת עצם הדבר שקל יותר על האדם להתעורר להטיב את מעשיו ודרכיו ולצאת מהרגלו 38116 

כי הרי , תחזקות בתפילהומהם הה, והנה יש כמה דרכים הגורמים להתקרבות, הרי נתבע ביותר, עושה כן 38117 

ובימי האלול שנקבעו מצד עליית משה רבינו בפעם השלישית , תפילה מעומק הלב היא עיקר ההתקרבות 38118 

וגם הקדמונים קבעו להרבות בימים אלה בסליחות , יש סגולה מיוחדת לתפילה, להתנפל לכפרת ישראל 38119 

 38120 .(משנת רבי אהרן)  .בהתפעלות אך כדי להתחזק בתפילה מן ההכרח ללמוד מוסר בעיון וגם, ותחנונים

 38121 

 38122 מאמר תקפב

 38123 .(ח"א י"דברים ל) ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים

ובכן , שכל הרעה המוצאת אותם היא בגלל שאין אלהי בקרבי, הלא בני ישראל מודים כאן, ולכאורה קשה 38124 

ת אל "כ הזוהי תשובת השי"וא, ובעצמם אשמים בצרתם, זוהי הכרה שהרע הוא תוצאת העדר האלוהות 38125 

וטעם ואנכי הסתר אסתיר פני , ל"ן וז"ומצאתי בהרמב, ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, המתוודים 38126 

ועל כי אין אלהיהם בקרבם מצאום , כי בעבור שהרהרו ישראל בלבם כי חטאו לאלהים, פעם אחרת 38127 

, בחוקותי´ וכן בפ, עזרם ויצילם שכבר כפרו בעבודת כוכביםשי´ היה ראוי לרוב חסדי ה, הרעות האלה 38128 

, ת למתוודים לפניו"וגם כאן קשה וכי זוהי דרכו של השי, והתוודו את עוונם אף אני אלך עמכם בקרי 38129 

 38130 ?שבשביל שהתוודו יענשו

ההכרה שכל סבלם , ´הרהור ההתעוררות לעיון ולחרטה על מעלם בה, ל לבאר שההרהור הלזה"ברם נ 38131 

ולהסתרת הפנים , הרהור זה והכרה זו הם הגורמים להסתלקותה של השכינה, ´קב הזנחת דרכי ההוא בע 38132 

ואור השכל , כי אם שהאדם מתעורר ומתחיל להתחרט על מעשיו הקודמים, באופן מכאיב ומדאיב מאד 38133 

 38134 .וכל השגותיו הם מכוונים להכרת הרע שפעל בעבר, מתחיל להגיה

ועודנו מחזיק בהנהגתו , אינו מתרחק מן הרע בתכלית הריחוק, בידוואם בכל זאת עודנו מחזיק את השרץ  38135 

אדם כזה מבחינה , אינו משווה את מעשיו והנהגתו אל הכרתו שהוענקה לו ברחמי שמים, המקולקלת 38136 

אבל עכשיו כשזכה , כי מקודם הוא נחשב לתועה ושוגג, מוסרית הוא גרוע הרבה יותר מאשר מקודם 38137 

ועונשו הרבה יותר , הריהו כמזיד ופושע יחשב, זאת עודנו בשפלות המצב ובכל, לראות באור פני עליון 38138 

 38139 .כי הוא מורד באור השכינה, חמור

הצדיק ואני ועמי ´ ה, וישלח פרעה ויקרא למשה ואהרן ויאמר אליהם חטאתי הפעם, ל"ם ז"ש הרשב"וכמ 38140 

אבל , ון לחטוא במרדעד עתה לא נתכו, וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף לחטוא, הרשעים 38141 

 38142 .ל"לכן קוראו עכשיו מזיד עכ, כשהודה על הברד אני ועמי הרשעים

, כשזוכים לההארה השכלית וההתרוממות הנפשית, ה עם הכלל וכן עם הפרט מישראל"והנה הנהגת הקב 38143 

ובכל זאת לא רואים שום התאמצות שישוו ויתאימו את , ומתקרבים להכרת קיום מלכותו והשגחתו בעולם 38144 

והתביעה עליהם הרבה יותר , הרי מתעורר עליהם קטרוג וחרון אף גדול מאד, ן ודרך חייהם להכרה זואופ 38145 

או להעניש את האדם ולסלקו כליל מן , והגזר דין הוא אז בשתי דרכים, רצינית וכבדה מאשר מקודם 38146 

ביתר ולהשאירו מתלבט באפילה ו, או להענישו בעונש חמור מאד של הסתלקות השכינה ממנו, העולם 38147 

 38148 .סבל מאשר מקודם

ובהנהגתו יהיה , כי לא יתכן שמן השמים יזכוהו בקרני אורה מרובים ואור השכינה תהל לו במוחו ובגופו 38149 

ובגופו יהנה , כי לא יתכן שיתענג עם אור זיוו השכינה, הנאה כפולה זו נוטלים ממנו, שקוע ביוון החטא 38150 

, שלא יובלט ביותר הגנאי שבו, האיש הלזה ה מכבה את נרו של"אז מה עושה הקב, מחלאת חיי אדמות 38151 

ואכן , ת העניק לו מקודם"שהשי´ כדי שרשעתו לא תיראה ביתר שאת לאור נר ה, ש נר רשעים ידעך"וכמ 38152 

כי עם השפלת האדם בכגון זה הרי , ה עלינו"ל יש גם מרחמנותו של הקב"שבהסתלקות האורות כנ 38153 

 38154 .מאשר להיות מואר ומורד באורו של המלך כאחד ומוטב לו שיהא שוגג, מחזירים אותו למצב של שוגג

כי עם קשה עורף אתה , כתיב ושלחתי לפניך מלאך כי לא אעלה בקרבך, ל"ן ז"וסוד גדול זה מצאתי ברמב 38155 

´ והנה ה, פן אכלך בדרך בקשה ערפך, ואמר דרך ריצוי כי לא אעלה בקרבך לטובתך, ל"פן אכלך בדרך וז 38156 

כי לטובתם לא , לו חזר ואמר בדרך רחמים וציוה לאמר להםוכאשר ראה שהתאב, רחמן מלא רחמים 38157 

 38158 .ל"אעלה בקרבם עכ

אתם מתאבלים על מה שאמרתי כי לא , רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך, ל"אותו רעיון גם בספורנו וז 38159 

אעלה בקרבך והוא אמנם טוב לכם שאם אעלה בקרבך אכלה אותך בהיותך עם קשה עורף בלתי פונה  38160 

ואדעה מה אעשה , עם היותך מוכן לשלמות בהכנה רוחניות קנויה לך במעמד הר סיני, לשמוע קול מורים 38161 



פן אכלך בדרך כי בהיותי שוכן בתוככם יהיה עונש עוונותיכם יותר , כ גדול"שלא תהא ראוי לעונש כ, לך 38162 

 38163 .ל"הורד עדיך לטובתך שלא לענוש אותך עכ, גדול

, ש היא דרך ההטבה והריפוי"כי דרכו ית, נות עלינו אפילו בעת כשלוננו וירידת"הכרת חסדי השי 38164 

מוטב שאור השכל והזיו , אחרי כשלונכם וירידתכם בזוהמת העגל, ה אומר בדרך עצה טובה"שהקב 38165 

ואין התאמה בין כתרי , כי אין הכתרים הולמים את ראשיכם כעת, שקשרתי בראשיכם יעוממו לרגע קט 38166 

, זה עלול להגדיל ולהבליט את ירידתכם, ם בעגלובין הסתאבותכ, אור השכל השמימיים הללו על ראשכם 38167 

 38168 .כי אינו דומה מעשה החטא באור קורן כמעשהו באופל

נוכל לראות מעשה רחמני , שגם בשברון וכשלון איום ונורא של עמנו זה, ק"כ ענין חורבן ביהמ"וזהו ג 38169 

יראה בכל זיוו ´ בפלטינו של המלך אשר שם ית, ק"כי לאורו המקרין של ביהמ, ת עלינו"מצדו של השי 38170 

ק עד כדי ממדים "וממדי החטאים נתעצמו לאור ביהמ, מה מאד הובלטו עוונותינו וחטאתינו, ורוממותו 38171 

ואותנו הגלה , ק"האפיל את אור ביהמ? ה"מה עשה הקב! שכליונם של שונאי ישראל נעשה כהחלטי, כאלו 38172 

 38173 .כ"חטאינו נראים כנוראים כותוך נסיבות האפלות של גלויותינו אין , לגולה בכדי להתייסר ולהזדכך

ר "מה אדה, היו מצד הרחמנות שלא ייראו חטאיו בפלטינו של המלך, ר מגן עדן"גם הגירושין של אדה 38174 

אף בניו הכנסתים לארץ ישראל , ודנתי אותו בשילוחין ובגירושין, הכנסתיו לתוך גן עדן ועבר על ציווי 38175 

הרי שהשתוה עונשם של ישראל לעונשו , (ט"ר י"בר) ועברו על הציווי ודנתי אותם בשילוחין ובגירושין 38176 

 38177 .היינו הדעכת האור האלהי, ר"של אדה

לכאורה איזו , (א"ר כ"בר) ויגרש את האדם הראה לו חורבן בית המקדש, ל"ובזה יואר לנו מאמר חז 38178 

ברם ? ר בחורבן המקדש"ואיזו נחמה היא לאדה, ע לבין גירושי בניו מארצם"שייכות בין גירושי אדם מג 38179 

, רמז לו שכן יתנהג בעתיד עם בניו, לאדם הראשון בשעת גירושו´ ל הדגישו כאן הנחמה מאתו ית"חז 38180 

שלא יהא חטאם בולט ומקרין בהיותם תחת אור הגדול שבפלטינו , שבעת חטאתם יגרשם לטובתם מארצם 38181 

 38182 .של המלך

וכי אומות העולם , פ חטא חטאה ירושלים על כן לנידה היתה"עה (´מדרש איכה א) ל"ובזה נבין גם משאז 38183 

והקושיא במקומה עומדת , ל"אבל ישראל חטאו ולקו עכ, פ שחוטאין אינם כלום"אלא אע? אינם חוטאין 38184 

עם ישראל זהו שזכה להיות מואר ומוענק , ברם לפי הסברנו יובן הענין? למה לקו יותר מאומות אחרות 38185 

ולכן יחס , אלה חלק שאר העמיםאשר לא כ, באורות יה הנצחיים של גילוי שכינה מתן תורה וזכות אבות 38186 

 38187 .וערך גדול הרבה מאד לחטאיהם מאשר של אומות העולם

הם שנכנסו לפני , הרי קלקולם נראה ובולט לפי אור הכרתם ונראים כמורדים באור, כי כשישראל חוטאים 38188 

, מה שאין כן עמים אחרים שכל חייהם ומהותם באפילה, ה חטאם כבד מאד"ולפנים ביחודא שלים עם הקב 38189 

ת את אור פניו "ולכן כשחטאו ישראל הסתר הסתיר השי, אין חטאם כמשקל וככובד החטא של ישראל 38190 

אלא עמעם את , ויען שהיה להם הרהור התשובה לפני החורבן לא כילם חלילה, למען הקל על כובד חטאם 38191 

 38192 .(אור הנפש)  .ק"אורם בחורבן בית המקדש ודו

 38193 

 38194 מאמר תקפג

מדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ול 38195 

 38196 .(ט"א י"דברים ל) בני ישראל

, ונשתנו סדרי בראשית עבורה להיות בגוים מושפלה, כמה קשה לעם סגולה אשר היתה לעין כל גבירה 38197 

ברי על כן באה התורה בד, (ט"ישעיה מ) שכחני´ וה´ גזירה מרה זו מעוררת מחשבות נוגות של עזבני ה 38198 

ן שהשירה היא "וכתב הרמב, באומרה שהשירה הזאת תהיה לעד בבני ישראל, עידוד לבל נתייאש 38199 

בכל זאת לא , ונווסר על כך בתוכחות חימה´ שאף שנעשה את הרע בעיניו ית, התחייבות מצד כביכול 38200 

בחרבו וינקום את נקמתינו מכל שונאינו , יכלה אותנו אלא ישוב ויתנחם ויכפר על חטאתינו למען שמו 38201 

 38202 .ואם כן השירה הזאת היא הבטחה ברורה בגאולה העתידה ללא שום תנאים, הקשה

הראשון הוא בעצם העובדא , מצאנו איפוא שבשני אופנים הומתקה הגזירה הנוראה של הסתרת פנים 38203 

מכות )א  והם דברי רבי עקיב, כ עצם החורבן מהווה אות על הגאולה העתידה"וא, שהכל נאמר מראש 38204 

לתמיהתם של החכמים נימק את דבריו על פי , בראותו שועל יוצא מבית קדש הקדשים החרבשצחק  (7ד"כ 38205 

הפסוק ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן ברכיהו שלא היה שום קשר בין שני  38206 

בודאי תתקיים נבואת , אלא כשם שנתקיים נבואת אוריהו על החורבן, אישים אלה שחיו בתקופות שונות 38207 

 38208 .עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, ועל זה השיבו החכמים, יה על הגאולהזכר

הביא את התועלת , (´שמות ב) ובאמת קושי השעבוד במצרים שעליו כתוב ויאנחו בני ישראל מן העבודה 38209 

דברים נגאלו ´ מתוך ד (´ירושלמי תענית א) ל"ואמרו חז, של ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה 38210 

ומצרים נוסע , וכן אצל ים סוף שהיו ישראל מכותרים מהים והמדבר, ´ך צווחה וכומתו, ישראל ממצרים 38211 



משום , (´א ה"ר כ"שמו) ל ופרעה הקריב שהקריב את ישראל בתשובה"ועל אותה שעה אמרו חז, אחריהם 38212 

 38213 ל שתפשו אומנות אבותיהם בידיהם"ואמרו חז, ´שמיד אחריו כתוב וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה

אשר היא אומנותם של האבות , ה"המורא מפרעה וחיילותיו הביא אותם לצעוק בתפילה להקב, (י"רש) 38214 

 38215 .הקדושים ושאר הצדיקים

´ ר ב"בר) ולא רק גלות מצרים בלבד אלא כל הגלויות מטרתם לעוררנו לתשובה ותפילה כדאיתא במדרש 38216 

, ובהו זו מלכות מדי, כות בבלוהארץ היתה תהו זו מל, שמעון בן לקיש פתר קריא במלכויות´ ר, ל"וז (´ה 38217 

על פני תהום זו מלכות הרשעה שאין לה , וחשך זו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן 38218 

מרחפת על ? באיזה זכות ממשמשת ובאה, ורוח אלהים מרחפת זה רוחו של מלך המשיח, חקר כמו התהום 38219 

 38220 .(´איכה ב) שפכי כמים לבך´ פני המים בזכות התשובה שנמשלה כמים שנא

צעקה של יאוש ושברון , אולם לא כל צעקה רצויה לפני המקום אלא צעקה שהיא בבחינת אומנות אבותינו 38221 

מתוך תקוה וצפיה , ורק צעקה של תפילה ותחנונים הבנויים על אמונה איתנה, רוח אין בה שום אומנות 38222 

, ואיתא שם במדרש שוחר טוב, (ה"תהלים כ) ש המשורר אותך קויתי כל היום"וכמ, ´יעלו לרצון לפניו ית 38223 

, ם ולילה לישראל"אלא לפי שהעולם הזה יום של אומות העכו? וכי אפשר לו לאדם להתפלל כל היום 38224 

 38225 .הרי קמן שהתפילה צריכה להיות מתוך תקוה ובטחון, לכך אותך קויתי כל היום

 38226 ´כדאיתא בגמ, ראף בתוך תוכו של חשכות ההסתר פנים של גלויות ישנם ניצוצי או, זאת ועוד אחרת

י שמראים לו חלום כדי שיתפלל "ופרש, פ שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בו"אמר רבא אע (7´חגיגה ה) 38227 

א שיד מורה על יד "ופירש המהרש, ובצל ידי כסיתיך´ רב יוסף אמר ידו נטויה עלינו שנא, על הדבר 38228 

 38229 .י"ובכל זאת ידו נטויה להגן עלינו כמו שפרש, שמאל שהוא מידת הדין

אבל אנחנו בארצות כשאר , שבהיותנו בגלות לא נתקללו מעשה ידינו (ח"דברים כ) ן"כבר כתב הרמבו 38230 

כי ישיבתנו בגלות הוא בהבטחה שאמר לנו ואף , שרחמיו עלינו, העמים יושבי הארץ ההיא או בטוב מהם 38231 

 38232 אלהיכם´ גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה

י ההשגחה העליונה "מקום נתבצר לנו ע, הרי קמן שאפילו בתוך התהום של הגלות המרה, (ו"ויקרא כ) 38233 

 38234 .להחיותנו כיום הזה

משום שהקול של יעקב מבטל , ואין לנו אלא להתחזק בתורה ותפילה המגינים עלינו אף בשיעבוד מלכיות 38235 

 38236 וצבא תנתן על התמיד בפשע (ב"יקתא איכה מפס) ל"ואמרו חז, (ז"ילקוט בראשית כ) את הידים ידי עשיו

מלכות הרשעה גוזרת , כל זמן שישראל משליכין דברי תורה בארץ, בפשעה של תורה, (´דניאל ח) 38237 

 38238 פ שחרב בית המקדש לא נשתייר בידינו אלא התפילה הזו"ובקשר לתפילה אמרו אע, כ"ומצלחת ע

 38239 .(´תנחומא וישלח ט)

מוכרח לחזק , ראשנו כבר נועד מראש ונתקיים ככתבו וכלשונו מצד אחד עצם העובדא שכל מה שעבר על 38240 

מכל זה עלינו לשאוב , ומאידך גם בתוך ההסתרה ניכרים רחמיו הגדולים ואהבה מסותרת, את האמונה 38241 

ולהזהר מלהתקרב , והעיקר לא לשים מבטחינו באומות, עידוד ולהתאזר בסבלנות עד בוא עת דודים 38242 

, וכבר ראינו במו עינינו מה עולל לנו התקרבות כזאת, (ד"הושע י) אליהם בבחינת אשור לא יושיענו 38243 

, ולעשות מה שמוטל על הכהנים ותופסי התורה, ובודאי אם נקבל על עצמנו כאיש אחד לדאוג בעד הכלל 38244 

 38245 .(המוסר והדעת)  .וירום בקרוב קרן משיחנו, יבוטלו גזירות הרעות ויופרו מחשבות שונאנו

 38246 

 38247 מאמר תקפד

את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד ועתה כתבו לכם  38248 

 38249 .(ט"א י"דברים ל) בבני ישראל

מצד שני לא יארע לאדם שום דבר טוב או רע בלתי , ש ובחרת בחיים"האדם בוחר במעשיו ובדרכיו כמ 38250 

´ ופי, תצא הרעות והטובמפי עליון לא , לא צוה´ ש מי זה ואמר ויהי ה"כמ, ת"אם זה נגזר עליו מהשי 38251 

והנה אם האדם בחר לעשות , (´איכה ג) לא צוה ומפיו לא תצא הן רעה הן טובה´ י מי זה אמר ותהי ה"רש 38252 

ויש , הרי לכאורה כבר נגזר על חבירו שיקבל הטוב או הרע ההוא, דבר הנוגע לזולתו להרע או להטיב 38253 

 38254 .לעיין מה חלקו של הבוחר במעשה ההוא

לא ינקה ההורג אותו , ודע כי האיש שנכתב ונחתם בראש השנה להריגה, (ו"ט´ ברא)ב  ן כת"והנה הרמב 38255 

לפי זה הבוחר לרצוח יש לו , הוא רשע בעונו ימות ודמו מיד הרוצח יבוקש, בעבור שעשה מה שנגזר עליו 38256 

, כי בעצם המעשה לא שינה כלום כי כבר נגזר מן השמים שימות הנרצח, אחריות רק על בחירתו וכוונתו 38257 

 38258 .הזמינו לו מי שמחוייב בדין שמים ליהרג, כשרצתה הההשגחה שתצא בחירתו הרעה לפועל רק

ההורגו חייב אם נתכוון בהריגתו לא לקיים מצות הבורא אלא , י נביא"גם אם נודעה הגזירה ונתפרסמה ע 38259 

ן לבאר למה זה הבוחר לקיים את הרע "זוהי הדרך הראשונה שכתב הרמב, מחמת שנאה או לשלול שלל 38260 



מפני שעל כל , אף שלא היה במעשהו אף משהו יותר ממה שנגזר, מכל מקום חייב בכל חומר הדין, נגזרה 38261 

 38262 .פנים הרי בחר ברע ונתכוון רק לתועלת עצמו

סנהדרין ) במשנה, כי מכמה מקומות משמע שהאדם יש לו אחריות גם על עצם המעשה, ע"אך עדיין צ 38263 

שכן , תלויים בו עד סוף העולם (של הנידון) ודם זרעיותיודמו  (אם העיד שקר) דיני נפשות, אמרו (.ז"ל 38264 

דמו ודם זרעיותיו והנה אם כבר נגזר על הנרצח , דמי אחיך צועקים´ מצינו בקין שהרג את אחיו שנא 38265 

ואפשר ? ואיך יתכן לחייב הרוצח על דמי זרע שאינו עומד לצאת ממנו, שימות הרי לא יהיו לו צאצאים 38266 

כך לענין , דמיו אנו אומרים שחייב ההורג כאילו היה הנהרג פטור ממיתה שכמו שלענין, לדחוק ולומר 38267 

 38268 .זרעו מחייבים את ההורג על דמי זרעו כאילו היה עומד לצאת ממנו

והוא , ן שם שהביא דרך שניה להבנת הענין"עיין עוד בדברי הרמב, אך לשם בירור הענין בעומק יותר 38269 

, (´זכריה א) הכתוב אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה כמאמר, שלפעמים יוכל הבוחר להוסיף על הנגזר 38270 

כי כוונתו היתה להגדיל , כי אמנם לא נתכוון לטובה אלא לרעה, ולכן נענש מלך בבל עונש כפול ומכופל 38271 

אלא משום שהוסיף למעשה גם , אך לא נענש רק על הכוונה הרעה לבד, ´ממשלתו ולא לקיים גזירתו ית 38272 

על זקן , לא שמת להם רחמים, קצפתי על עמי ואתנם בידך, (ז"עיה מיש) אליו´ כדברי ה, על הגזירה 38273 

 38274 ?ת"כי איך יכול אדם להוסיף על גזירת השי, אך גם דבר זה לכאורה צריך עיון גדול, הכבדת עולך מאד

ובזה יפתח לנו שער מרווח להבנת , ד למצוא דרך להבין את הענין על בורייו"והנה נראה שעלה בידינו בס 38275 

הנה כשאדם נידון בראש השנה , ים שהיו עד כה עמומים ומעורפלים בעניני גזירה ובחירהכמה וכמה דבר 38276 

ויש , יש שזוכה בזכות עצמו, ובין הזוכים ברחמים, יש שזוכה בדין ויש שזוכה ברחמים, לחיים או למות 38277 

 38278 היינו שצריכים לקיומו מפני שהוא בבחינת כלי לבחירתם של אחרים וזה זכות, שזוכה בזכות אחרים

 38279 .וזה תכליתו וחלקו בגילוי, קיומו

תכליתו מתקיימת בין אם האיש שהוא תלוי בו , וצריך לדעת שמי שהוא כלי בבחינה זו לבחירתו של אחר 38280 

ואם לאו הרי על כל פנים , הריהו יוצר הגילוי בבחירתו הטובה, אם הוא בוחר בטוב, בוחר בטוב או לא 38281 

ובין כך ובין כך זה שהוא כלי לבוחר , על בחירתו הרעה´ יוצא לפועל באותה מידה ממש גילוי משפטו ית 38282 

 38283 .בין לטוב בין למוטב, י בחירת הבוחר"כי בעצם קיומו גרם לגילוי ההוא שיצא ע, ההוא בא אל תכליתו

, היינו שלעולם לא יבוא יצרו להסיתו לרצוח, והנה יש אדם שהרציחה למשל היא למעלה מנקודת בחירתו 38284 

כ עד שכבר לא יתעורר יצרו הטוב למנוע אותו "היינו שהורגל בה כ, חירתוויש שהרציחה למטה מנקודת ב 38285 

ועתה מי שנתחייב , היינו ששם עומדת מלחמת היצר שלו, ויש שנקודת בחירתו היא דוקא ברציחה, מזאת 38286 

תמסור אותו ההשגחה בידי מי שהרציחה היא למטה , בדין שמים שייהרג כי אין לו תיקון אלא מיתה ממש 38287 

 38288 .י חייב"ועל זה אמרו מגלגלין חובה ע, תו והוא יהרגנומנקודת בחיר

אדם כזה יתכן שיימסר לידי איש , אך יש בו גם צדדים לזכות, אבל יש לך אדם שנתחייב מיתה לשמים 38289 

הרי הוא הציל את נפש , והיה אם יבחר האיש הזה בטוב ואינו רוצחו, שנקודת בחירתו היא הרציחה עצמה 38290 

והנידון בא על תיקונו בהיותו כלי לבחירה הטובה ההיא ולגילויים , הנידון ממש בבחירתו החופשית 38291 

, ואם יבחר האיש ברע ויהרוג את הנידון הרי ההורג גרם למיתתו בבחירתו החופשית, היוצאים ממנה 38292 

שיתגלה לבסוף כשייענש הרוצח על רוע ´ ולנהרג יש גם תיקון במה שנעשה כלי לגילוי משפטו ית 38293 

 38294 .בחירתו

והקשינו איך יתכן שהאדם יוסיף על גזירתו של , ן בדרכו השניה"את דברי הרמב ובזה אפשר להבין 38295 

שיש מצבים שישראל יורדים למדרגה כזו שנידונים להימסר ביד מושל , ל"אמנם הביאור הוא כנ, ת"השי 38296 

, או להתאכזר על אותם שבאים תחת ממשלתו או לרחם עליהם, שנקודת בחירתו היא, עריץ מן האומות 38297 

וכן בקין , והיא פרי בחירתו הרעה של המושל לבד´ זריות ההיא לא נגזרה עליהם מאת ההיינו שהאכ 38298 

ועל כן נתבע קין על דמו ודם , שחייו יהיו תלויים בבחירתו של קין, יש לומר שכך נגזר על הבל, והבל 38299 

 38300 .זרעותיו ממש

הרי כולנו , ´בודת ההיינו מי שבחירתו נוגעת לפנימיותה של ע, מזה נוכל ללמוד את גודל אחריות הבוחר 38301 

כ מי יודע כמה כלים בני אדם פשוטים תלויים בבחירתנו לטוב "וא, חושבים את עצמנו בוחרים במובן זה 38302 

כי בידו להתנהג במידת בוראו שהוא מחיה , והנה לפי זה אחריות גדולה רובצת על הבוחר, ו"או למוטב ח 38303 

 38304 .ויקבל שכר ועונש על חיים ומות ממש ,ו שבבחירתו הרעה יכול להחריב את הכלים שלו"או ח, את הכל

עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף  (7´קידושין מ) ´ובזה אפשר לבאר את כוונת הגמ 38305 

ובמצוה או עבירה אחת יכול , כי השפעת הבוחר רבה היא מאד, ו"וכן בעבירה אחת לכף חובה ח, זכות 38306 

שבת ) ניתן לבאר גם גדר צדיקים נתפסין בעון הדור ובזה, ל"להכריע את כליו לכף זכות או לכף חובה כנ 38307 

 38308 .שהצדיק נתבע גם על חסרון חסד ומניעת תפילה במסירות נפש על דורו שהם בגדר כליו, (7ג"ל

כמה גדול שכרו של הבוחר , ואם כה גדולה היא אחריות הבוחר שמנע את הטוב מאלה התלויים בבחירתו 38309 

ולא רק על דמו , ע נענש על דמו של הכלי שהוא גרם למיתתוואם הבוחר בר, כי מידה טובה מרובה, בטוב 38310 



ו לשכרו של הבוחר להחיות את כליו כמה שכר יצמח "ק, לבד אלא גם על דמי זרעותיו עד סוף כל הדורות 38311 

הכל יתוסף על , וכל הטוב שיעשו עד סוף כל הדורות, שהחיה אותם ואת זרעם ואת זרע זרעם, לו מזה 38312 

 38313 .(61ד "מכתב מאליהו ח)  .ל"חשבון זכויותיו לעת

 38314 

 38315 מאמר תקפה

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד  38316 

 38317 .(ט"א י"דברים ל) בבני ישראל

ויותר מהמה בני היזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת , (ב"ד י"פי)א  נש´ במדרש רבה פ 38318 

, כי טובים דודיך מיין (´ש א"שה) וכן הוא אומר, ת הוה זהיר בדברי סופרים"מד יותר, (ב"קהלת י) בשר 38319 

מפני שהיא סתומה , למה שאין אדם מורה כראוי מתוך דברי תורה, טובים דברי דודים מיינה של תורה 38320 

שאילו באת , מתוך שהם פורשים את התורה, אבל מתוך דברי חכמים אדם מורה כראוי, וכולן סימנין 38321 

שיהא מייגע בשרו הרבה להגות בדברי , אבל מה יש לאדם לעשות, יהם אין קץ וסוף לדבריםלכתוב דבר 38322 

ר "ה מסיר יצה"אם יגעת הרבה בדבריהם הקב, א ולהג הרבה"ד, ד ולהג הרבה יגיעת בשר"הה, חכמים 38323 

 38324 .ממך

הוא גם , והנה העיקר הזה שצריך לעמול ולהתייגע הרבה בדברי חכמים משום שאין קץ וסוף לדברים 38325 

שהרי לנו עדיין אין כל זה אלא כללים , מפני קוצר המשיג, פ"עכשיו אחרי שנכתבו דברי תורה שבע 38326 

ודברי גדולי , ס הוא בבחינת מקרא"כי לדידן הש, (.ח"באור ישראל י) ל"ס זצוק"וכבר כתב הגרי, וסימנים 38327 

´ הגמ מ האמיתי בהבנת דברי"ואילו בחינת גמרא הוא המו, הראשונים והפוסקים בבחינת משנה 38328 

וזה הוא תמיד בבחינת תורה , ולהוציא דבר מתוך דבר ולדמות דבר לדבר, והראשונים ויסודות דבריהם 38329 

 38330 .פ"שבע

ש בדידן שהרי אנו רחוקים יותר מהקדמונים "וכ, וגם על של עכשיו אמרו שאין קץ וסוף לדברים 38331 

רי אנו צריכים ה, ´כ במשנה או בגמ"ואח, ל מפורש במקרא"ומה שמצאו הם ז, מהכללים של התורה 38332 

וכל מה שנתוסף בכתב אינו אלא להקל עלינו את הבנת , א לכתוב הכל"וממילא א, לעמול ולהוכיח בראיות 38333 

מה יש לו לאדם , אבל לעמוד על הדברים כראוי ולהוציא מהם הפרטים, הכללים באופן קרוב יותר 38334 

 38335 .ומתוך יגיעה יזכה לכך, שיהא מייגע בשרו הרבה להגות בדברי חכמים, לעשות

והנה , ר ממך"ה מסיר יצה"י כך הקב"שע, ואמרו עוד שם במדרש במעלתה של היגיעה בדברי חכמים 38336 

, (7´קידושין ל) ר בראתי לו תורה תבלין"בראתי יצה, התורה בכלל היא כלי מלחמתו של אדם נגד היצר 38337 

בה סמא למיימינים  (7ח"שבת פ) דאמרו, וצריך האדם להעמיד תורתו בדרגה שתוכל לעמוד כנגד היצר 38338 

 38339 (7´ברכות ה) ל"ואז, זכה נעשית לו סם חיים (קידושין שם) ואמרו, למשמאילים בה סמא דמותא, דחיא

 38340 .נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה´ לעולם ירגיז וכו

ואמנם יש דרגה עיקרית אחרת הפועלת יותר מעצם לימוד וידיעת התורה , וזהו לימוד תורה בכללות 38341 

ובזה כלולים כל עניני המוסרים , נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתה, והוא מה שאמרו שם, בכללות 38342 

הכל כלול , כן כל המוסרים מהשכר הנצחי למתגבר על יצרו ויתר עניני המוסר, מזכרון אחרית האדם 38343 

, (.א"סוטה כ)א  תורה בעידנא דעסיק בה מגינה מהחט, וכן יש עוד מדרגה אחרת בעסק התורה, בזכירה זו 38344 

 38345 .כללז הוא ב"וכ

היינו , אכן מה שאמרו כאן במדרש הוא מדרגה גבוהה עוד יותר שנוגע ליגיעה בדברי חכמים בדוקא 38346 

היינו , ר"ה מסיר ממך היצה"דבזה הקב, ובאופן של יגיעה דוקא לעמוד על דבריהם, בבחינה של הגמרא 38347 

והסירותי , בואאלא בחינה מעין היעוד של לעתיד ל, לא רק הצלה ונצחון במלחמת היצר או הגנה לשעתה 38348 

י היגיעה "זהו עצם ענין מתיקות התורה הבאה ע, (ו"יחזקאל ל) את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר 38349 

ומובן הוא דיש בזה מדרגות , וממילא מתבטלים במציאות כל הרצונות, שגורמת אהבת התורה לאין שיעור 38350 

 38351 .מדרגות הכל לפי היגיעה האמיתית

הנה , שמלבד עצם היגיעה וההשגות הכרוכות בה, גדול לאין שיעור אכן גם בדרגות הנמוכות יש ריווח 38352 

ואין לשער כלל גודל הריווח של זה המשקיע עצמו להבין דברי , מסיר מעצמו הרבה ממלחמת היצר 38353 

וממילא עולה הרבה מאד מעלות , דמרויח הרבה בהסרת היצר, חכמים ולברר שמעתתא אליבא דהלכתא 38354 

ואין לך מביא לידי מעשה גדול מזה , גדול תלמוד שמביא לידי מעשה (7´קידושין מ) דהרי אמרו, לימודו 38355 

דאחרי דמסירים ממנו היצר בודאי מקיים , ועוד דגם מביא לידי הרבה מעשים, שמסירים ממנו את היצר 38356 

שהרי זהו תכלית החסידות שיהא לימודו , נמצא דמדרגת לימודו היא אחרת לגמרי, יותר וניצל מהחטא 38357 

 38358 .(י אהרןמשנת רב)  .למעשה

 38359 

 38360 מאמר תקפו



ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד  38361 

 38362 .(ט"א י"דברים ל) בבני ישראל

הרי דקרא לתורה , דאי שירה לחוד מאי עדות איכא, דקאי על כל התורה (.ח"נדרים ל) ´ופירשו בגמ 38363 

, להאומר תורה דיש בה שירה´ ואפי, (ח"ע י"מ מ"ם סה"מבר) ת"ומכאן המצות עשה לכתיבת ס, שירה 38364 

ה מושך "כל העוסק בתורה בלילה הקב (7ב"חגיגה י) וכן אמרו, מ הרי לפי פשוטו קרו לתורה שירה"מ 38365 

 38366 וכן אמרו במקום רינה של תורה שם תהא תפילה, ובלילה שירה עמי´ שנא, עליו חוט של חסד ביום

וצריך ביאור , (7ב"תמיד ל) וכן קומי רוני בלילה קאי על תורה, נההרי דהתורה נקראת רי, (.´ברכות ו) 38367 

 38368 .הא דהתורה נקראת שירה ורינה

 38369 ולכן אמרו, שירה באה מתוך שמחה, היסוד הראשון הוא השמחה, והנה ענין השירה נובע מכמה מקורות

ורש בפוסקים ט מפ"ומה, בו המשמח אלוהים ואנשים´ שנא, אין אומרים שירה אלא על היין (.א"ערכין י) 38370 

ואמר , דביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אין אומרים הלל בשביעי של פסח, (צ"ת´ ח סי"או) י"הובא בב 38371 

ובכדי לומר הלל צריכה , והלל הוא שירה, ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה"להם הקב 38372 

וכמו , ומרים הללאין א, ואחרי דאין השמחה במלואה דמעשה ידי טובעים בים, השמחה להיות מרובה 38373 

 38374 .ה מחמת זה שירת המלאכים"שעיכב הקב

ומבואר , כ אין אומרים הלל לפי שספרי חיים ומתים פתוחים לפניו"ה ויוה"שבר (7´ערכין י) וכן אמרו 38375 

ל במה שכתבו דעל נס שנעשה בזכות "ובזה י, שיש אימת הדין ואין השמחה שלמה, (ג"חנוכה פ) ם"ברמב 38376 

הנה לשלום מר לי  (ח"ישעיה ל) ש בחזקיה"וכמ, שאין השמחה במלואה לפי, אחרים אין אומרים שירה 38377 

דתולה בזכות עצמו תולין לו , דאמר לו הנביא וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי, מר 38378 

ואפשר לומר , (7´ברכות י) מר לו מר, בשעה ששלחו לו שלום´ שאפי, וזהו הנה לשלום, בזכות אחרים 38379 

דקריעת ים סוף לא היתה  (´א ז"ר כ"שמו) ל"דמפורש בחז, רים הלל על קריעת ים סוףט אין אומ"דמה 38380 

 38381 .ז"ז והללו עובדי ע"שהמלאכים טענו הללו עובדי ע, בזכותם

שש אנכי על , (ט"תהלים י)ב  ישרים משמחי ל´ פקודי ה, והנה התורה נותנת שמחה בלב העוסק בה 38382 

ובאמת בכל המצוות העשייה בשמחה , ע בלב האדםוהלימוד שהוא בשמחה נקב, אמרתך כמוצא שלל רב 38383 

, כל מצוה שקיבלו בשמחה עדיין עושין אותה בשמחה, (´ל א"שבת ק) ´ש בגמ"וכמ, היא מדרגה גדולה 38384 

וברור דאם יש לו אהבת , דמגדיל ההשגה וההכנה גם לכוין אל נכון, אבל בתורה זהו מעצם המצוה ממש 38385 

 38386 .היא אחרת לגמרי השגתו, ו"התורה ואין הלימוד עליו למשא ח

וזהו במצב של , הוא התרוממות הנפש והתרכזותה עד גמירא בענין הגורם שירה, מקור ויסוד שני בשירה 38387 

ומה שחייבים תמיד , ולכן באה השירה על הנס, שכל ההרגשים נתונים לענין המעורר התפעלות, התפעלות 38388 

ש בהגדה "וכמ, כמו בזמן העשותודהחיוב הוא לחדש בנפשותינו ולהשיג התועלת , לומר השירה על הנס 38389 

 38390 ואמרו במדרש, י התחדשות השמחה"וענין זה בא ע, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים

לכך נאמר רננו , א וכל בני ישראל רואים ברדת האש"וכה, וירא כל העם וירונו (ד"ש רמז תקכ"יל) 38391 

 38392 .אותו בזמן שהם רואים, ´אין כתיב כאן אלא בה´ לה, ´צדיקים בה

דכשראו בחוש כבוד השכינה , וכן אתה מוצא וירא ישראל את היד הגדולה התחילו מרננים אז ישיר 38393 

דרושם התחדשות ההתגלות הבאה , והשראתה במשכן אז מתוך התרוממות הנפש וההתפעלות שרו וירונו 38394 

, רוחניתדמה שמשיג בתורה הוא בגדר ראיה על המציאות ה, וכן הוא בתורה, בדרך ראיה מרומם הנפש 38395 

י התורה מתחדשת ראיה בעולם הרוחני "וע, ה לישראל ולהעולמות כולן"דהרי התורה היא הקשר בין הקב 38396 

וכך באמת צריך להיות לימוד התורה בהתרוממות הנפש ובמסירת כל החושים , שמביאה לידי שירה ורינה 38397 

והוה מייץ , רעיהברבא שהיה מעיין בשמעתתיה וידו תחת כ (.ח"שבת פ) ל"וכמפורש בחז, וההרגשות 38398 

 38399 .אצבעתיה דמא ולא הרגיש כלל

וכמה צריך אדם , היינו מסירת כל הכוחות וההרגשות לתורה והתרוממות הנפש, ושניהם קשורים זה בזה 38400 

, ואדרבא בעוסקו בתורה יסתלקו מלבו כל הדאגות, להשתדל שלא להניח לשום דאגה ועצב לבטלו מתורה 38401 

הרי גם במציאות הוא נתון בעולם , בתורה יסורים בדלים הימנוכל העוסק  (.´ברכות ה) ומלבד מה שאמרו 38402 

שבזמן עסקם בתורה היו מובדלים בתכלית מכל הנעשה , וכמו שידוע על כמה וכמה גדולים, אחר לגמרי 38403 

ובפרט בדור שמרובים המתרפים , בן תורה צריך להיות בשמחה על שזכה שתורתו אומנותו, סביבם 38404 

גם מועט מאד לעומת הקודמים , אף שאינו בטהרה הראוייה, נו בתורהובדור הירוד הזה הנה עמל, ת"מד 38405 

 38406 .(ג"משנת רבי אהרן ח)  .חשוב מאד לפני המקום וזוכים בזה לאין שיעור, בכמות ובאיכות

 38407 

H 38408 

 38409 האזינו

 38410 מאמר תקפז



 38411 .(´ב א"דברים ל) האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי

והנה לכאורה האזינו השמים ותשמע הארץ , דעלמא יש לדעת שאין בדברי תורה מליצות כדרך ספרות 38412 

שלא נדמה שהשמים והארץ וכל צבאם אין להם , אמנם דבר גדול בא הכתוב ללמדנו, היא אך מליצה יפה 38413 

אבל השמים , לבדו´ שענין זה לה, עם הנהגת האדם הטובה היא או רעה, ענין ועסק עם שמירת התורה 38414 

ולהשפיע להם שפע טוב מבלי הבט על , האדם וכל החיים והארץ וכל הבריאה כולה תעודתם לקיים את 38415 

 38416 .ואין להם עסק עם מעשיו ודרכיו של אדם, ובאין הבדל בין צדיקים לרשעים, מעשיהם של בני אדם

כי כיון , ואינה חלילה מליצה יפה לבד, ה האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"ז אמר מרע"ע 38417 

והאזינו השמים ושמעה הארץ דברי השירה הזאת ונעשו עדים , היה ידענו אל נכון שכן, ה כן"שאמר מרע 38418 

ב  וצריכה להיות ידם בראשונה להעניש גם להטי, (וילך) ש ואעידה בם את השמים ואת הארץ"כמ, ז"ע 38419 

ויודעים , כי אם השמים והארץ עדים חיים לא פחות מבני אדם, כ אינה מליצה יפה לבד"וזה ג, (י"רש) 38420 

 38421 .ויש להם ענין ועסק עם הנהגתו של אדם, דם וידם נטויה להעניש גם להטיבומסתכלים במעשי בני א

כי אם גם מהטבע , לא לבד מההשגחה העליונה, ומזה ידענו שיש לאדם לירא ולפחוד לחטוא ולפשוע 38422 

מפני , כי יגלו השמים עונו והארץ מתקוממת כנגדו להרע ולהצר לו ולהאבידו מן העולם, והמציאות כולה 38423 

ועסקם וענינם להטיב לשומרי תורה ולהרע , שמעו דברי התורה למתקיימים עליה שהשמים והארץ 38424 

רק מפאת מידת ארך אפים והיד החזקה , מזה ידענו שקיום הרשעים בעולם הוא כנגד הטבע, למפירי ברית 38425 

 38426 .(י ואתחנן"רש) שהוא כובש ברחמים מידת הדין החזקה

כנגד טבעו של עולם אשר הוטבע על שמירת  ,ונמצא שחיי הרשעים בעולם אינם טבעיים כי אם נסיים 38427 

בידיעה , והנה כמה יש לכל אחד לפחד לחיות חיים של נס ולהתהלך בארץ תחת השמים, התורה והמצוה 38428 

רק שיש יד חזקה התקיפה , ועינם צרה על המצאו בעולם, שהשמים והארץ המה שונאיו ומבטם להאבידו 38429 

 38430 .עליהם לבלתי הניחם להאבידו מן העולם

מאי דכתיב  (ק"ב) ל"והוא מה שאמרו חז, ז"ה די להשקיט רוחם של צדיקים על התיסרם בעוהגם יש בז 38431 

, לאמר לך, המאמר הזה הוא חידוש גדול ונפלא מאד, לצדיקים ולרשעים, ארך אפים ולא כתיב ארך אף 38432 

´ כן כובש ביד חזקה את רצונו ית, כובש ביד חזקה מידת הדין המתוחה כנגד הרשעים´ כשם שהוא ית 38433 

 38434 .למען הטיבם באחריתם, ז"הטיב לצדיקים ההולכים לפניו באמת ובתמים להעניק להם מכל תענוגי עוהל

כובש את רצונו הגדול להטיב לצדיקים בכל הטובות ´ לא לבד שהוא ית, הנה לפי מה שבארנו עתה 38435 

מכל  כי אם גם כובש את טבעו של עולם אשר הוטבע להטיב לצדיקים ולהעניק להם, ז"והנעימות של עוה 38436 

ובזה יש ניחום לצדיקים על מעוט טובתם , מפני שמקיימין את העולם בשומרם ברית התורה והמצוה, טוב 38437 

 38438 .ז"הגשמית בעוה

פ "שע, שאי אפשר לחשוב שהם מקרים וטבעיים כפי שנדע מדברי השירה, כן הענין של יסורי הצדיקים 38439 

הטובות הגדולות והתענוגים הגדולים כל , טבעו של עולם היה ראוי שיבואו לצדיקים המקיימים את העולם 38440 

ז השמים "מפני שהבריאה כולה שמעה דברי התורה ונעשו עדים ע, אשר יש ביד העולם הטבעי ליתן 38441 

כובש במידת ארך ´ כי אם שהוא ית, וידם נטויה לפרוע מן הרשעים ולתת שכר טוב לצדיקים, והארץ 38442 

 38443 .ולםאפים לבל הניחם למלאות חוק טבעם להשפיע לצדיקים מטוב הע

ובזה תנוח דעתם , ז אינם טבעיים כי אם נסיים כנגד טבעו של עולם"ומזה נדע שיסורי הצדיקים בעוה 38444 

ל ביקש "ש חז"וכמ, שלא מהסתר פנים בא להם כי אם בכוונה וביד חזקה להטיבם באחריתם, וידעו נאמנה 38445 

ה לא דיין "קבאמר ה, צדיקים מבקשים לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, יעקב לישב בשלוה 38446 

 38447 .ז"אלא שמבקשים לישב בשלוה בעוה, ב"לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה

תורה שנתתי לישראל , יערף כמטר לקחי ִתַזל כטל אמרתי זו היא העדות שתעידו שאני אומר בפניכם 38448 

מה ראה משה , (י"רש) שהיא חיים לעולם כמטר הזה שהוא חיים לעולם כאשר יערפו השמים טל ומטר 38449 

נראה ? ש"ולא המשילה ליין ודבש וחלב ושמן הטוב כאשר נמשלה בשה, יל את התורה למטררבינו להמש 38450 

שאין צערו וכאב לבו , למי שלא זרע ולא עבד בו מאומה, לנו לפי שאין דומה מי שזרע שדהו ולא הצמיח 38451 

 38452 .כמו מי שזרע ועמל הרבה וציפה שיצמיח ונכזבה תוחלתו, כ"של זה גדול כ

ומי , תדמו שדברי התורה המה זרע הנזרע בנפש האדם להצמיח חכמה ודעתאל , כך אמר משה לישראל 38453 

פ טבעה "כי החכמה נטועה בנפש האדם ע, לא כן הוא, שלא למד תורה דומה למי שלא זרע את שדהו 38454 

ומפאת זה כל החכמה נתונה בלבם בעסקם , ומכסא כבוד חוצבה וממקור אמת לוקחה, ´שהיא חלק ה 38455 

כמטר הזה שהוא , החכמה והדעת והמידות הטובות והישרות, הזרוע בה בתורה להוציא לפועל כל הטוב 38456 

 38457 .ומי שלא למד תורה הרי הוא מאבד כל הטוב הצפון בתוכה, בא להוציא מן האדמה את אשר נזרע בה

וכתיב ויפח , ´לכן ראוי לכל אחד לעסוק בתורה למען הוציא מנפשו כל הטוב אשר זרע בקרבה בוראה ית 38458 

וענין ממללא לא , י האדם לנפש חיה ותרגום אונקלוס והות באדם לרוח ממללאבאפיו נשמת חיים ויה 38459 

כי אם על חכמת , כי זה יתכן להיות גם לבעלי החיים כמו אתונו של בלעם, נאמר על הדיבור שבלשוננו 38460 



שיש בלבנו הדיבור של שכינתו , שהיא באה מנשמת החיים אשר נופחה בקרבנו, אלהים הנטועה בנפשנו 38461 

הנה כל , ה אשר ידבר בנפשנו"הוא דיבורו של הקב, ה"נדבר בתורה ותפילה ושבחו של הקבז ש"שעי´ ית 38462 

כ זרז משה את ישראל שיהיו עוסקים בתורה שלא ייבש וימות כל הטוב הזרוע "ע, המדע נטוע בנפשנו 38463 

 38464 .(יסודי הדעת)  .בנפשנו

 38465 

 38466 מאמר תקפח

 38467 .(´ב ב"דברים ל)ב  י עשיערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים על

אבל אף אם , כי עושר רב טמון בהאדמה, הנה בעבודת האדמה מי שיש לו הרבה קרקע הוא עשיר גדול 38468 

ואם , כ הלא יקוה למטר השמים"אח, כל סדר העבודה של האדמה, ישדד אדמתו בחרישה וזריעה ועמל רב 38469 

אלא עיניו נשואות לשמים , הגשם אין בכוח האדם להביאו, לא יבוא הגשם ממרומים לשוא עמל בו 38470 

ישאר עמלו ויגיע , ו גרם חטא האדם לבלי ירד הגשם מן השמים לרוות הארץ"ואם ח, להמטיר על הארץ 38471 

 38472 .להתפלל לאלהיו בתחנונים לפתוח ארובות השמים בגשמי ברכה, ואחת דתו בזה, כפיו להבל

, ממש כמו עבודת האדמהכי עמל האדם בעבודת האלהים , ת"ה מפי הי"ככה הודיע לנו משה רבינו ע 38473 

בין מי שיש לו , כי אין הפרש בעבודת האדמה, וכגדול כקטון ממש, לשדד אדמת לבו בחרישה לאט לאט 38474 

כן כגדול כקטון , כמרובה כמועט לאט לאט יוליך החורש את כלי מחרשתו, קרקע מרובה לקרקע מועטת 38475 

 38476 .ינהל האדם כלי מחרשתו לשדד בתולת אדמתו האטומה מלידה ומבטן

תעלה המחרישה , אם יתעצל החורש לדחוק את כלי המחרישה ולהעמיקה באדמה, מו שבעבודת האדמהוכ 38477 

הן במוסר הן בחכמה והן , כן בעבודת האדם בכל דבר טוב ומועיל, למעלה ולא יראה פרי בעבודתו 38478 

תעלה המחרשה , אף אם יוליך מחרשתו אבל לא ידחוק כלי מחרשתו בכל עת ורגע, בהרגשים טובים 38479 

 38480 .ולא יעשה פרי באחריתו למעלה

אבל אם ישאר רק , כי ראשית דבר יש לנו להגדיל כוח המושך להתעשר מן הארץ, ומעתה עלינו לדעת 38481 

ואחרי כל עמלו זה יקוה למטר , תשאר תשוקתו מעל, ולא ייגע בעמל רב לשדד ולכתת, בהמושך בלבד 38482 

כ כדי "ואח, עושרו הטמון בו ראשית יגדיל כוח המושך בו להוציא רוב, ככה בעבודת האלהים, השמים 38483 

, כ בזריעה"ואח, יתחיל לייגע עצמו בחרישה לאט לאט בדחיקה והעמקה, שלא תישאר תשוקתו מעל 38484 

כ לקוות למטר השמים "ואח, כ בניכוש העשבים הגדלים מחסרון שימת עיון על דרכיו בכל רגע ורגע"ואח 38485 

 38486 .הוא יערוף כמטר לקחי, (ז"ב ט"ב) ר בראתי לו תורה תבלין"בראתי יצה, היינו עזר אלוהי

כי חינם היה לו קודם , ועולם המעשה אינו בנוי על מתנת חינם, והנה תורה לבד אינה אלא מתנת חינם 38487 

כ צריך לצרף אל התורה תפילה ותחנונים "ע, אבל בעולם המעשה הכל הוא לפי מעשיו נדון, שבא לעולם 38488 

נמצא כי , (´דברים י)ב  שואל מעמך כתי אלהיך´ מה ה, כי יראת שמים תלויה באדם, ת"לבקש עזר השי 38489 

כי , בלי ספק לא יצליח כל ימי חייו, האדם היושב בלי תגבורת התשוקה להמציא את רוב עושרו הטמון בו 38490 

ורק כמו לידה חדשה יולד בבטן הארץ אחרי , הנעימות הטמון בבטן הארץ לא יורגש בהאדמה הפשוטה 38491 

 38492 .היגיעה והעמל הרב

כ יולד האדם אחרי "ואח, פירוש עיר פרא מראשיתו, עיר פרא אדם יולד (א"י איוב) וזוהי כוונת הפסוק 38493 

ומלת יולד מוסבת על , כשמשתנה מעיר פרא לבחינת אדם, כמו לידה חדשה באמצעות ימיו, רוב יגיעתו 38494 

שיתחיל להרגיש , כי כוחות חדשים יולדו בו בעת שיבוא לבחינת אדם, לידה חדשה, אדם ולא על עיר פרא 38495 

וכמה נקל להישאר , ונקל להבין כמה יגיעות צריך על בריה חדשה כזו, באשר הוא האדם הרגשי אדם 38496 

להוליד בנו ´ ועלינו לנצל רוב התשוקה לבקש תחנון מלפניו ית, אובד ונעור מהנעימויות החדשות האלה 38497 

 38498 .(ג"שי´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .ישתומם המבין כמה גדול כוח האדם, האדם הלזה

 38499 

 38500 מאמר תקפט

 38501 .(´ב ב"דברים ל)ב  כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשיערוף 

פעם אחת הלך על פי הבאר אמר מי , אמרו בן ארבעים שנה היה ולא למד כלום, ע"מה היה תחילתו של ר 38502 

ומה רך פסל את , ו"עקיבא ק´ מיד נשא ר, אי אתה יודע אבנים שחקו מים, אמרו לו עקיבא, חקק אבן זו 38503 

היות , והענין הוא בלתי מובן, (´ו ב"נ פ"אדר) כ שיחקקו את לבי"דברי תורה שקשים כברזל עאכו, שההק 38504 

למה לא למד בלי , ו"והראיה שלמד אחרי הק, ע איש משתוקק ללמוד ולהשכיל"שכבר מתחילתו היה ר 38505 

מה דחק  ,ד בלי שום משלים כלל"היה לו ליכנס לביהמ? ו"ולמה היה צריך לראיות ולמשלים ולק? ו"הק 38506 

 38507 .ו היה זקוק לפתור לו הדוחק הזה"לו אשר הק

אשר יכול האדם , וכדומה, הנדסה, כמו תכונה, אם נבין את התורה שהיא דבר הדומה לכל חכמה בעולם 38508 

כ עד שמצא "למה המתין כ, אז תתחזק הקושיא עוד יותר, לבוא אליה בלי שום הכנה ובלי שום בירור 38509 



למה לא היה יכול לבוא אל התורה בלי , ו ותירץ לו"ה עד שבא הקכ זמן מרוב"ו ומה היה קשה לו כ"הק 38510 

 38511 ?ו"שום ק

אשר אין אנו צריכים להביט על הפועל אלא על , וכמו כן אם נביט על התורה שהיא כמו מלאכת אומנות 38512 

אם הפועל המנגן , שאם האדם מנגן היטב פעולת הניגון אחת היא לנו, לדוגמא חכמת הניגון, הפעולה לבד 38513 

ואם נסתכל על התורה , שאין לנו צורך בהאדם אלא בהפעולה, או אדם פחות במעלה, המעלההוא אדם  38514 

אז עוד תתחזק הקושיא למה היה , אלא על הפעולה, אין אנו צריכים להביט על הפועל, כ לפי הנחה זו"ג 38515 

 38516 ?ו"צריך לק

ריך שהתורה כי צ, כי התורה והאדם חד הוא, אשר לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, אמנם האמת היא 38517 

עד אשר אם , תכשיר את האדם אשר יהיו כל פעולותיו הכל שוה בשוה עם התורה מבלי נטות ימין ושמאל 38518 

אשר אין בין התורה בספר להתורה בפעולותיה אלא הרוח , נכתוב כל פעולותיו יכתב מהם תורה שלמה 38519 

 38520 .חיים בלבד

ומסדר , תוב בתורה לקח אל החייםכי את כל הכ, הוא ממש תורה חיה, האדם אשר הוא חי על פי התורה 38521 

ולא מספיק , והוא ביד התורה כחומר ביד היוצר, את עצמו ומחליף את מידותיו כמו שהתורה דורשת ממנו 38522 

אלא יש לה על האדם , כי התורה לא ניתנה לאדם רק בשביל החידוד, אם יקח מן התורה את החכמה לבד 38523 

 38524 .תביעה יותר גדולה ויותר גבוהה ויותר מוכרחת

לא יסתור את עצמו כמו , שהתורה תתאחד בו ותתעצם עם נפשו, אשר האדם יהיה בבחינה זו ובעת 38525 

והאדם שלו יהיה , ואם לא יקח מן התורה אלא חכמתה בלבד, שהתורה אין דבר אחד ממנה סותר את השני 38526 

ש "כמ, עוד תתהפך לו חכמתו לסם המות, מלבד שהם שני הפכים בנושא אחד, מין אחר וחכמתו מין אחר 38527 

שהוא מצמיח סמי , כי ענין התורה לנפש כמו ענין המטר אל הארץ, א על הפסוק יערוף כמטר לקחי"הגר 38528 

 38529 .(ד"משלי כ) ל"עכ, ט"כן בתורה צריך אחר הלימוד לבער הפסולת ממנו ביראת חטא ומע, חיים וסמי מות

יצמח לו  אז גם מן התורה עוד, אם האדם הוא מבקש רק מה שרצונו מראה לו, כן התורה אצל האדם 38530 

אז , אבל אצל מי שמבקש לתקן מידותיו, שתפעול עליו שהרצון שלו יתרחב ויתעמק יותר ויותר, הרצון 38531 

ובהכרח צריך האדם לרדוף אחר המעשה כדי להנצל מן סכנת סם , התורה נעשית לו סם חיים ויבנה ממנה 38532 

ול רק את הפעולה ולא שאם יט, גם בה יש סם חיים וסם המות, ואפילו אם יבקש האדם את המעשה, המות 38533 

, ואף שבחכמת הרפואה אם הרופא נותן רפואה, אז יתכן שהמעשה יהפך לו לסם המות, יכשיר את הפועל 38534 

אשר הכל תלוי , אבל לא כן אצל התורה, אין אנו צריכים לבדוק אחר הרופא אם עושה לשמה או לא 38535 

 38536 .בהפועל

הוא , או חיובי המצות בלבד, את חכמתהעקיבא כאשר ראה את התורה לא ראה בה ´ ר, וזה הוא דבר ברור 38537 

שלם במידותיו מופשט מכל , אשר האדם יהיה בעצמו תורה חיה, ראה כי העיקר מה שהתורה דורשת הוא 38538 

ורוצים , ומצא בעצמו איך שמידותיו נוטים להמרות הבורא, בלבד´ שלא ירצה רק את רצון ה, הנגיעות 38539 

וליקח את התורה עם פשרות , י דעת התורהומסרבים לבטל דעתם מפנ, לקרב את התורה לפי רוחם 38540 

היה חודר בדעתו שיתכן לו , עם טעמים ואמתלאות ותירוצים להכשיר כל דרכיו בהם, וחשבונות רבים 38541 

 38542 .ו"ז עוד לרדת מטה מטה עד שתעשה לו סם המות ח"עי

, תאם יבחר שמא תהפך לו לסם המו, ולכן היתה לו כל ימיו מלחמה חזקה אם לבחור את התורה אם לאו 38543 

היה מסופק , ולבחור את התורה באופן שתהיה לו לסם חיים, אם לא יבחר בלי תורה בודאי זה סם המות 38544 

עד שיהיה אדם כזה אשר , אשר התורה תברר את המידות שלו ויתקנם על פי רוחה, אם זה יכול להיות 38545 

כל מה שהתורה מוכן ומזומן לעשות , בלי שום נגיעה כלל, הוא בעצמו התורה בלי שום פשרות וחשבונות 38546 

 38547 .תדרוש ממנו

ומה , ו בעצמו"מיד עשה ק, ואמרו לו עקיבא אבנים שחקו מים, עד שבא אצל האבן ושאל מי חקק אבן זה 38548 

אם הוא אדם , והכיר מהמילי דעלמא אשר יכולה באמת התורה לחקוק לבו של אדם, רך פסל את הקשה 38549 

אם , כי אם שתחקוק את לבו, זרולא לשום חשבון , כזה אשר לוקח את התורה לא לשום מטרה אחרת 38550 

, כי מה רך פסל את הקשה, התורה פועלת על לבו שיתהפך לבו לטובה ותתאחד בו, יעשה הכל לשם שמים 38551 

אז ודאי תפעל עליו התורה שיהיה , שאם לא ירצה רק את הלשמה היינו הלב הטהור, כ"דברי תורה עאכו 38552 

 38553 .(מדרגת האדם)  .אדם אשר הוא בעצמו התורה הברורה מכל מידותיו ונטיותיו

 38554 

 38555 מאמר תקצ

 38556 .(´ב ב"דברים ל)ב  יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עש

מה שעירים הללו יורדים על עשבים ומפשפשים בהם כדי שלא , כשעירים עלי דשא, שנינו בסיפרי האזינו 38557 

נינא לרבי בא ונפשפש בהלכות ל רק יעקב בר ח"א, כך הוי מפשפש בדברי תורה שלא תשכחם, יתליעו 38558 



מה רביבים הללו יורדים על עשבים ומנקים אותם , וכרביבים עלי עשב, בשביל שלא יעלו חלודה 38559 

 38560 .ל"כך הוי מפטם בדברי תורה ושונה ומשלש ומרבע עכ, ומשפשפים אותם ומפטמים אותם

, הדשאים הרכים ביותרכי דרכי הטיפול בדברי תורה הם ממש כמו דרכי הטבע של גידולי , ל"שנו לנו חז 38561 

וכך צריך הלומד , שהשעירים מטפלים בהם ברכות שיתגדלו ולא יתליעו, ת בטבע הבריאה"שקבע הבוי 38562 

ז "וכ, בשביל שישמרו אצלו ולא יעלו חלודה, לשנות לשלש ולרבע בהן, תורה לפשפש ולפטם בהלכות 38563 

חד את חבירו לפשפש בהלכות שגם הם זירזו כל א, שלבם היה פתוח כאולם, נאמר אפילו בגדולי התנאים 38564 

 38565 .כדי שלא יעלו חלודה

יהודה אומר ´ ר, וכמו ששנינו שם יערוף כמטר לקחי, ל דרכים ועצות המועילות לזכירה"וכן הורונו חז 38566 

וכן , שאם כונסן פרטים מיגעים אותו ואין יודע מה לעשות, לעולם יהא אדם כונס דברי תורה כללים 38567 

ל "י ז"ופירש, שימה בפיהם´ שנא, דא אין תורה נקנית אלא בסימניןאמר רב חס, (7ד"עירובין נ) גרסינן 38568 

, עשו ציונים לתורה, הציבי לך ציונים, ס"סימני השמועות זו אחר זו וסימני חכמים כדרך שיש בש 38569 

כדי שתתקיים התורה , הא דאמרן דצריך לטרוח ולהעמיד סימנין ולהערים בתחבולות, ל"י ז"ופירש 38570 

 38571 .ל"בלומדיה עכ

ענדם על , קשרם על לבך תמיד, כתבם על לוח לבך, דברי תורה יהיו מצויינין, (ג"פכ) נ"אדרוכן תניא ב 38572 

עצות בדרכי הטבע וסגולות המועילות לזכירה  (ג"הוריות י) ´ל בגמ"וכן הורונו ז, כ"גרגרותיך ע 38573 

ברוריא אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס  (7ג"עירובין נ) וגרסינן, והמשיבות את התלמוד 38574 

ח אברים שלך "אם ערוכה ברמ, לא כך כתיב ערוכה בכל ושמורה, בטשה ביה אמרה ליה, ישהבלח 38575 

שנים ´ לאחר ג, אליעזר שהיה שונה בלחש´ תנא תלמיד אחד היה לר, משתמרת ואם לאו אינה משתמרת 38576 

 38577 .שכח תלמודו

´ שנא, יך חייכי היכי דתתקיים ביך ותור, פתח פומיך תני, ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי"א 38578 

ר אמי כי נעים "א, אל תקרי למֹצאיהם אלא למוציאיהם בפה, כי חיים הם למֹצאיהם ולכל בשרו מרפא 38579 

שהן שמורים , י"רש) ,ת נעים בזמן שתשמרם בבטנך"אימתי ד, כי תשמרם בבטנך יכונו יחדיו על שפתיך 38580 

שאתה , ל"י ז"רש) ,פתיךואימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחדיו על ש, (בידך שאינן משתכחין ממך 38581 

 38582 .(סודרן ומוציאן בפה ולא בגימגום ובלחישה

, אבל מצינו עוד ענינים אחרים בזה, כל עניני הזכירה והשכחה שזכרנו עד כאן הם בדרכי הלימוד הטבע 38583 

אמר , מאי דכתיב לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז, מ לאחר שיצא לתרבות רעה"שאל אחר את ר 38584 

, (.ו"חגיגה ט) כ"רה שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז ונוחין לאבדם ככלי זכוכית עלו אלו דברי תו 38585 

ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא , (.´ברכות ה) וגרסינן, ל"י שכחה עכ"ונוחין לאבדן ע, ל"י ז"ופירש 38586 

ת ממך היא משתכח, אם תכפיל עיניך בתורה ואיננו, ל"י ז"ופירש, התעיף עיניך בו ואיננו´ שנא, תורה 38587 

 38588 .ל"עכ

מגיד הכתוב שכשם שאדם צריך , למה נאמר שמֹר תשמרון, כי אם שמֹר תשמרון, ושנינו בסיפרי עקב 38589 

מה , א אם תבקשנה ככסף"וכה, כך יהא אדם צריך להיזהר בתלמודו שלא יאבד, להיזהר בסלעו שלא יאבד 38590 

ל לא יערכנה "ת, דםת קשים לאב"אי מה כסף קשה לאבד אף ד, ת קשים לקנותם"כסף קשה לקנותו כך ד 38591 

רק השמר לך ושמור , שמעון אומר´ היה ר, קשים לקנותם כזהב ונוחים לאבדם ככלי זכוכית, זהב וזכוכית 38592 

 38593 .ל הסיפרי"ל הוי זהיר בציפור זה עכ"א, משל למלך שצד ציפור ונתנו ביד עבדו, נפשך מאד

כי באמת , ה בכל החכמותכדרך השכח, ל בשכחת התורה בדרכי הטבע"ונראה שבמאמרים אלו לא דיברו ז 38594 

כ מה "א, שאם באמת כן הוא גם בשאר החכמות, אין זה מדרכי הטבע לשכוח בכדי הכפלת וסגירת עינים 38595 

וטיבה של , אלא ודאי דהיא מעלה וסגולה מיוחדת בתורה, הוא החידוש דילפינן מקרא דבתורה הוא כן 38596 

וכענין , הטבע אלא מדרכי שכר ועונשאבל לא מדרכי , בעצם הידיעה (א, המעלה נראה דהיא בשני ענינים 38597 

מנין אתה אומר שאם שמע אדם דבר , כי אם שמֹר תשמרון את כל המצוה הזאת, ששנינו בסיפרי שם 38598 

 38599 .שכשם שראשון מתקיים בידו כך אחרונים מתקיימים בידו, ת ראשון ומקיימו"מד

או אינו אלא לפי , וכן מי ששונה ראשונים ומשכחם, ל כי אם שמֹר תשמרון את כל המצוה הזאת"ת 38600 

ל "ת, כשם שאין הראשונים מתקיימים בידו כך אין האחרונים מתקיימים בידו, ששונה ראשונים ומשכחם 38601 

ובעונש שכחה מעט , כי בשכר שמירה מעט נשמר בידו הרבה, כוונת הסיפרי, ל"והיה אם שכֹח תשכח עכ 38602 

וכן , סח הדעת קל מעופף ואיננוומפני זה נמשלה התורה כאדם האוחז ציפור בידו שבהי, נשכח ממנו הרבה 38603 

 38604 .בתורה התעיף עיניך ואיננו בכדי סגירת עינים בלבד

ולפיכך נוחים הם , ומפני זה בלבד צריך להיזהר בתלמודו שלא יאבד כמו שהוא נזהר בסלעו שלא יאבד 38605 

אף בהיסח הדעת קל , לאבדם ממש כמו שנאבדו מן העולם שלא ישאר אף רושם אצלו מכל מה שלמד 38606 

ש "וכמ, הכל לפי חומר העון ולפי מידת המזיד שהוא נשקל במשקל אל דעות, מן התורה כל דהוובפרישה  38607 

 38608 .תשובה´ ל בהל"ם ז"הרמב



כ "משא, י שכר ועונש"שיש בה ענין מיוחד של זכירה ושכחה הבאה ע, וכל זה בשכחת ידיעת התורה ממש 38609 

הוא בחלקי השמירה בלב הבאים אבל יש גם ענין אחר ו, שאין בהן אלא דרכי הטבע בלבד, בשאר החכמות 38610 

אלא שהסברא מחייבת שאמנם יתכן לאבדם , שנראה שאין אנו צריכים בזה כלל לשכר ועונש, י היראה"ע 38611 

שהרי כך , ובזה התעיף עיניך בו ואיננו הוא כפשוטו ומשמעו ממש, י היסח הדעת בלבד"גם בדרך הטבע ע 38612 

 38613 .ם אחרים והשתחויתם להםש פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהי"וכמ, דרכו של הלב

ר ותפרשו "אמר להם הזהרו שלא יטעה אתכם יצה, השמרו לכם פן יפתה לבבכם, וכן שנינו בסיפרי שם 38614 

כנאמר סרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו , ג"שכיון שאדם פורש מן התורה הולך ומדבק לע, מן התורה 38615 

, לאמר לך עבוד אלהים אחרים´ לת ההסיתך כי גרשוני היום מהסתפח בנח´ ואומר אם ה, להם עגל מסכה 38616 

ת כאילו הולך ומדבק בעבודת "אלא כיון שפוסק מד, כ"וכי תעלה על דעתך דוד מלך ישראל עובד ע 38617 

 38618 .ל"כוכבים עכ

כי , הרי שגם על הפסק קל כהפסק של דוד המלך ושלא היה אלא באונס נאמרה האזהרה דהשמרו לכם 38619 

עד כדי לסור , הלב להפסק קל סכנה נוראה כרוכה בווכל פיתוי , השמירה בלב צריך להיות תמיד ממש 38620 

הוא שגילה לנו שכך , כי היוצר את לבנו והמבין אל כל מעשינו, ולעבוד אלהים אחרים ולהשתחוות להם 38621 

הוא בא לידי סכנה להיות הולך ומדבק , שאם הוא פורש מן התורה אף פרישה קלה, היא דרכו של הלב 38622 

 38623 .לעבודת כוכבים

אלא שגם , לקנייתה מיוחדת היא היראה מכל החכמות וגם מחכמת ידיעת התורה ולא רק בדרכי הבקשה 38624 

כך צריך להיזהר , ועליה נאמר שכשם שאדם צריך להיזהר בסלעו שלא יאבד, בדרכי האבידה מיוחדת היא 38625 

ואם האדם כבר בא לידי כך ואיבד , ושקשה לקנותה כזהב ונוח לאבדה ככלי זכוכית, בתלמודו שלא יאבד 38626 

או , י עמלות פחות מבתחילה"אם הוא מעוות שיוכל להתקן ע, י אבידה מדעת או שלא מדעת"את לבו ע 38627 

 38628 .´נראה שזה תלוי בשתי הגירסאות בגמ, ואפשר שהוא גם קשה עתיקא מחדתא, שהוא כבא ללמוד מחדש

יש להם תקנה להתיכן , (.א"סנהדרין צ) ל"י ז"הלא כבר פירש, אם גרסינן ונוחין לאבדן ככלי זכוכית 38629 

והא דאמרינן בחגיגה ונוחין לאבדם ככלי זכוכית לא שאין להם תקנה אלא , חזור ולעשות מהן כליול 38630 

י עמלות נוספת "ת שנאבדו ממנו יש להם תקנה ע"ז גם בד"ולפי, ל"שנפסדין לשעתן ואין מתקיימין עכ 38631 

שאמר , אבל לפי הגירסא האחרת, י היראה להשיבן אל לבו שוב לידי שמירה"וע, לחזור ולהתיכן מחדש 38632 

ת שוב אין להן "כך ד, היינו כמו שכלי חרס שנשברו שוב אין להן תקנה, ככלי חרס´ לו האלהים אפי 38633 

 38634 .דקשה עתיקא מחדתא, והרי הוא כבא בתחילה או עוד יותר גרוע מזה, תקנה

אין אנו יכולים לפטור , דהלאו דהשמר לך פן תשכח הוא על כל דבר ודבר מתלמודו ממש, לפי הסוברים 38635 

כי אין ידיעת התורה וזכירתה , ת של לימוד וזכירת כל התורה כולה ממש"נו מחיוב מצות תאת עצמ 38636 

אלא בעיקר לפי מה שהוא זוכה כשכר על העמלות שהוא , י הכשרונות והכוחות הטבעיים"מושגת רק ע 38637 

ם לא לפי מידת כשרונם אלא לפי עמלות, וגם בדורנו יש יחידים הזוכים לגדלות התורה וידיעתה, עמל בה 38638 

 38639 .וחסידותם

ועלינו אך להשתדל לקיים את המוטל , ולפיכך אין בידינו להעריך את כוחותינו ולמוד את מידת יכולתנו 38640 

פ העיקרים של לא עליך המלאכה "ע, עלינו לפי חובת המצוה של לימוד ועמלות בתורה כפי גדריה ותנאיה 38641 

ה עוזרו שתהיה תורתו משתמרת "הקב, וכשאדם עושה את שלו, לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה 38642 

 38643 .(דליות יחזקאל)  .אין לה גבול והיא תעשיר´ וברכת ה, ומתברכת

 38644 

 38645 מאמר תקצא

 38646 .(´ב ב"דברים ל)ב  יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עש

רה שלא וכל העוסק בתו, בנאה אומר כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים´ תניא היה ר 38647 

וערפו שם את העגלה ´ שנא, יערוף כמטר לקחי ואין עריפה אלה הריגה´ שנא, לשמה נעשית לו סם המות 38648 

אדרבה לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא , שלא לשמה אין בה איסור לכתחילה, (.´תענית ז) בנחל 38649 

עליונה של אבל כל ההיתר הלזה הוא בשביל שמביא למעלה ה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, לשמה 38650 

כי , שלא לשמה כשלעצמה שקר היא, אבל כל זמן שלא הגיע אליה פגומה היא האמת של המצוה, לשמה 38651 

 38652 .אמת של מצוה היא המצוה עצמה

אמת של חסד היא אהבת החסד לישא בעול , אמת של לימוד תורה היא אהבת התורה לדעת אותה ולהבינה 38653 

במידה זו מהפך הוא את מטרת ותוכן , חר במצוהאם מצרף איזו כוונה וחפץ א, עם חבירו ולהטיב עמו 38654 

אינו אוהב את החסד אלא אוהב את , במידה זו אינו אוהב את התורה אלא את הכוונה האחרת, המצוה 38655 

 38656 .יצאה מגדרה והיתה לענין אחר, המצוה כבר פרחה ממנה נשמת האמת, עצמו

שלמות כל האדם בכל , כי אמת היא טהרת הלב, ההשתלמות במעלת לשמה היא השתלמות במידת האמת 38657 

והיא נובעת מכל מלא , שהאדם בכל שלמותו ובכל תוכיות פנימיותו פועל המצוה הזו, מעשה ותנועה שלו 38658 



אלא נטיות ופניות צדדיות , אם הלב אינו שלם ומאוחד לגמרי במטרת המצוה כשלעצמה, עומק פנימיותו 38659 

ולא המעשים הטובים , המעשים אין הלב מאוחד עם, נפגמה האמת שבו, הרי נפגמה שלמות הלב, בו 38660 

 38661 .כל מה דהוי שלא לשמה פגם הוא בשלמות האמת, כל כמה שיחסר בשלמות טהרת הלב, מעידים על הלב

´ לא רק גדולות אלא אפי, הן המפריעות באמת זו, אי שלמות הלב שכזו מצויה מסיבת מידות לא טובות 38662 

כל , זך ונקי בלי השתתפות אחת מהן עד שאי אפשר לו לעשות מעשה, קטנות עושות תערובת בלב האדם 38663 

, הנה הוא ברשות לבו ועושה רצון מידותיו, זמן שלא הגיע האדם למדרגה של צדיקים לבם ברשותם 38664 

שיתוף שכזה הוא המדרגה הכי , עושה גם למען הכבוד והממון, כ אם הוא משתף אותן בכוונה תחילה"כש 38665 

 38666 .כי אין המעשה שלו אמת כלל, ראשונה בשלא לשמה

אלא אף שיתוף של כוונה טובה לשם , ק מידות וכוונות זרות מפריעות בשלמות האמת של המצוהולא ר 38667 

כדאיתא , כבר נפגמה המצוה ונפגמה האמת שבה והוי שלא לשמה, במצוה שכיוצא בה´ אפי, מצוה אחרת 38668 

, ע"כאן בישראל כאן באוה, האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור, (´ב י"ב) ´בגמ 38669 

א אינו נותן "אבל ע, ישראל דעתו לשמים בין יחיה בין לא יחיה אינו מהרהר אחר מידת הדין, ל"י ז"ופירש 38670 

 38671 .ל"ואם לאו מתחרט עכ, אלא על מנת כן

ונהנו בשעה , הלא הם קיבלו את שלהם? מה איכפת להו לעניים אם בזכות המצוה יחיה גם בנו של הנותן 38672 

, החולה התרפא, הערום התלבש, הרעב נעשה שבע, שה לשמהשהוא עושה שלא לשמה כמו אם היה עו 38673 

אין האדם מפרנס את חבירו , אכן זוהי השקפת התורה? מה איכפת להם בכלל אם כוונתו רצויה או לא 38674 

הזן ומפרנס את הכל מפרנס את העניים כמו שהוא מפרנס את , אין הוא מנעילו אין הוא מלבישו, כלל 38675 

 38676 !העשירים

להטיב , כדי לרכוש בנפשו את מידת החסד, חבירו בשביל עצמו הוא עושה כל מה שהאדם עושה בשביל 38677 

אם , ב"ב עושה עם העני העני עושה עם בעה"ל יותר ממה שבעה"ש חז"כמ, את לבו וליישר את מידותיו 38678 

, אין זו האמת של המצוה, אינה תורה ואינה מצוה, יש לו איזו כוונה של טובת הנאה גם בשביל עצמו 38679 

ולא לצדקה , מחליף הוא את מידת אהבת רעים לאהבת עצמו וטובתו הוא, האמיתי ורחוק הוא מגדרה 38680 

 38681 .תחשב לו

צדקה לעני ! בשביל שיחיה בני? ומה היא טובת ההנאה הפרטית שבשבילה עמד להפסיד את המצוה 38682 

, חסד של פיקוח נפשות, חסד של חיים, חסד קטן בשיתוף כוונה טובה על חסד גדול, בשביל חיים של בניו 38683 

ושכר גדול ישולם , אדרבה התורה מחייבת חסד שכזה? בשביל שזה בנו אין עליו המצוה של חסד האם 38684 

אין לשתף , כ הנאה טבעית בדבר"אבל מכיון שיש לו ג, אהבת אבות לבנים אינה פסולה כל עיקר, בעד זה 38685 

 38686 .ולעני הלזה, בצדקה הזאת, אותה באמת של המצוה הזו

לא היתה להם הרשות לעשות מצות צדקה בשיתוף , על חפצם זהבני ישראל לולא שהם מוותרים בדיעבד  38687 

כי האמת של , (שם) כורש מלך כשר נקרא רשע בשביל זה, ע חטאת היא להם"ולאוה, מצוה גדולה שכזו 38688 

שיתוף של , האמת של תפילין היא התפילין, האמת של צדקה היא הצדקה עצמה, המצוה היא המצוה עצמה 38689 

כי אין כל הלב שלם , מוציא את המצוה מגדרה ומהאמת שבה, י גדולהושל מצוה הכ, כוונה הכי טהורה 38690 

חציו לשם מצוה זו וחציו לשם , נחלק הלב לחצאיו, המצוה אינה נובעת מכל חדרי הלב, בעשיית המצוה 38691 

 38692 .אין זו אמת ואין זו לשמה, אם אין כל הלב שלם לפעולה אחת, מצוה אחרת

לב שלם בתכלית השלמות ומאוחד עם , בכל חדרי הלבאמת , לשמה היא המעלה העליונה של מידת האמת 38693 

, וממנו כל מעשיו ותנועותיו, שהוא כולו ולא חציו מהוה ומניע כל פעולות האדם, כל מעשה שהוא עושה 38694 

ומהוה אותו לאדם , מאחדתו עם כל מעשיו ודרכיו בחיים, אמת אחת המקיפה את פנימיותו וחיצוניותו 38695 

 38696 .איש האמת שחותמו אמת, שלם

אם מחשבה אחת כל דהו , נראה מה רבה הדרך להגיע למעלת האמת השלמה הזו, ונן במצב נפשנואם נתב 38697 

, פוגמת את נשמת האמת של המצוה והוי שלא לשמה, ליראיו עבור קיום מצוותיו´ על הגמול שישלם ה 38698 

מה , ואי אפשר שתהא נובעת אלא ממקור כל הטוב שבאדם, ובגמול הזה אין לו לאדם כל מושג וציור 38699 

והוא המניע כל , ר שולט בכל מעשי ידינו"שהיצה, מר אנו דלי אנשים אכולי תאוות וכל מידות רעותנא 38700 

 38701 .אנה אנו באים עם כל המצוה שבידינו, פעולות חיינו

איך אפשר לנו לצאת , ושיתוף כל מידות רעות, כוונה של כבוד או ממון, אם יש לאדם כוונה רעה במעשיו 38702 

שהשלא , ל"הורו לנו חז, לשמה הלא אי אפשר להגיע למעלת האמתכי בלי , מהשקר ולבוא אל האמת 38703 

ל מבאר את אופן "ס זצ"מרן הגרי, מתוך שלא לשמה בא לשמה, לשמה עצמה היא הדרך אל לשמה 38704 

 38705 .ל"פ גדר הלכה וז"המעבר הזה ע

ואם תצא מגדרה וגבולה אינה , פ התלמוד והפוסקים"הנה בכל מצוה יש גדרים מוגבלים באופן עשייתה ע 38706 

ואם , ולפעמים לא ילכו אחוזי יד מרכז הנטיה עם גדר העשיה עד אשר תולד התנגדות חזקה, מצוהה 38707 

אכן כאשר ישים האדם לחוק נצב להתנהג במעשיו , תתגבר כוח הנטיה לעשות המצוה על פיה איננה מצוה 38708 



מעשיו ויחזיק כל אשר יוסיף בטיב , ש"אם כי כוונתו אינה לש, וכל הרוחות שבעולם לא יזיזנו, פ חוקים"ע 38709 

אור ישראל ) בהיות לפעמים המעשה תתנגד להכוונה ותתגבר עליה ויבוא לשמה, בהם כן תיחלש נטייתו 38710 

 38711 .(ט"כ

ובלעדם אינה , כי פרטי גדרי המצוה הלא הכרחיים הם בשלא לשמה כמו בלשמה, ביאור הדברים הוא 38712 

, מבלי כל פשרה באופן קיומהואם יעשה אדם לחוק נצב לקיים את המצוה על כל פרטיה ודקדוקיה , מצוה 38713 

אבל התמדת ההתנגשות תקהה לאט לאט את המידה עד , מן הנמנע הוא שלא יתנגשו במידות האדם 38714 

לאט לאט יקיים , וכל אשר יוסיף להחזיק בטוב מעשיו כן תחלש נטייתו וכוונתו המתנגדת, שתתבטל לגמרי 38715 

, לא יבוא לעולם לשמה, יה וסעיפיהאבל אם יקיים המצוה בלי פרט, המצוה רק לשם המצוה ויבוא לשמה 38716 

נמצא , יוותר על פרטיה דקדוקיה ולא על הרצון, כי בכל מקום שיתנגשו פרטי המצוה עם נטיית הרצון 38717 

 38718 .שהרצון עומד בשלמותו

אכן , מלבד מה שתחסר לו גם המצוה, ידיעה זו אם חסרה היא לאדם אין לו המעבר משלא לשמה ללשמה 38719 

מובטח הוא , ולא רק לפעמים אלא לעולם, ר את גדרי ההלכה של כל מצוהאם ישים האדם עין בינתו לשמו 38720 

, וחפצה הפנימי הוא רק קדושה וטהרה, כי נשמת ישראל טהורה היא זכה ובהירה, שיבוא למדרגת לשמה 38721 

הנאה של תוספת קדושה , נשמה זו אם היא עושה מצוה מרגשת היא את הקדושה שבמצוה ומברכת עליה 38722 

לכן עלינו לחזק עצמנו , נשמה זו מוכשרה להגיע ללשמה, כברכת הנהנין היא להוברכת המצוות , יש לה 38723 

 38724  .צעד קטן בלשמה צעד הוא במידת האמת, בהשתלמות של לשמה שהיא השתלמות במידת האמת

 38725 .(תורת אברהם)

 38726 

 38727 מאמר תקצב

 38728 .(´ב ג"דברים ל) אקרא הבו גודל לאלהינו´ כי שם ה

הכבוד , דול בתלמודם הוא היחס שלהם לתורה בכללותיסוד ועיקר ג, בני תורה שתורתם אומנותם 38729 

על התורה , ל"ל בדרך עץ חיים וז"הנה כתב רבינו הרמח, שרוחשים לתורה והאהבה שאוהבים את התורה 38730 

והודיענו בזה כי אמת הדבר שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל , ´נאמר הלא כה דברי כאש נאום ה 38731 

 38732 .שאינן אלא ידיעת דבר מה אשר ישיג השכל בטרחו, דיעות החולכי לא כחכמות הנכריות וי, לאור בו

אור , וכאשר יעסוק בה האדם למטה, אשר לה מציאות גבוהה בגבהי מרומים, אך התורה הנה קודש היא 38733 

בדרך הארה ופעולה חזקה , שמו´ גנזי הבורא ית, היא אשר תאיר בנשמתו להגיע אותו אל גנזי מרומים 38734 

, כי זו מציאותה למעלה, לא חכמה לבד אלא אור ממש, בר החכם ותורה אורוהוא ד, אשר היא פועלת בה 38735 

כי , כן התורה הזאת אשר לפנינו, כאשר יכנס ניצוץ השמש באחד הבתים, ובהיכנסה בנשמה יכנס אור בה 38736 

 38737 .אשר בהצית אותן לא ייראו כי אם גחלים וגם כמעט עמומות, כל מילותיה ואותיותיה כמו גחלת הן

, כשמשתדל האדם להבין וקורא וחוזר וקורא, אז תתלהב מכל אות שלהבת גדולה, וק בהומי שישתדל לעס 38738 

ז אמר התנא הפוך בה "וע, הנה מתלהטים האורות ההם ויוצאים כמו מן הגחלת בנשמה, ומתחזק להתבונן 38739 

והנה בהיות השלהבת , כי צריכים העוסקים להיות הופכים והופכים עד שתתלהב, והפוך בה דכולא בה 38740 

נמצאים כמה ענינים גדולים הנכללים בשלהבת של האור הזה , ת יש בה כמה גוונים מרוקמיםמתלהט 38741 

 38742 .ש"עי´ ל הק"עכ

והיא מצויה , ואינה רק ידיעה אשר ישיג השכל בעמלו, והיינו שיש לתורה מציאות קיימת ממש בפני עצמה 38743 

ותה היא למעלה ראש ומציא, אלא שהיא מציאות בפני עצמה ממש, אצל הלומד רק מצד המחשבה והידיעה 38744 

שזוהי הנשיבה באותה גחלת שאש התורה טמונה , י עמל פיו מוציא האדם ממנה תעלומות חכמה"וע, מכל 38745 

 38746 .ונראים ומתגלים הגוונים המרובים הטמונים בתורה, שעל ידה היא מתלהטת ויוצאת לפועל, בקרבה

, וקודם שהיו כל העולמותוהנה קודם הבריאה כולה , ל דהתורה קדמה לעולם"והנה מבואר בדבריהם ז 38747 

והגע עצמך כלום שייך שתהיה חכמת הטבע קודם הויית , הלא לא היו במציאות כל הענינים שבתורה 38748 

, ומציאות זו קיימת עוד קודם בריאת העולמות, אך התורה בשורשה העליון היא מציאות ממש, הטבע 38749 

, (י"ד פ"נפש החיים ש)א  עלמבי נסתכל בתורה וברא , ואדרבה לפי המציאות הזאת נבראו כל העולמות 38750 

, שקדמה לכסא הכבוד (א"ר פ"ב) שהרי אמרו, היינו מכל העולמות כולם, ל שקדמה לעולם"וזה שאחז 38751 

 38752 .כ"ולכן בה נאצלו ונבראו כל העולמות עליונים ותחתונים ע, והאמת שקדמה גם לעולם האצילות

´ ה, הוא עוסק במשנתו ואומרתתמימה עומדת לפני האדם בשעה ש´ תורת ה, ואיתא במרגניתא דבי רב 38753 

אשריך אם תזכרני , על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך, הנה באתי ללמדך, עמך גבור החיל 38754 

מלמדת ונותנת בינה לעוסקים , והיינו דהתורה עצמה שהיא מציאות ממש, ש"אשריך אם בלבך תצפנני עיי 38755 

ואין זה רק מצד , (´משלי ח) מצאוניוהיא אומרת אני אוהבי אוהב ומשחרי י, בה ולהוגים בה כראוי 38756 

אלא שעצם מציאות התורה , שהאדם לומדם ויודע מה וכיצד לקיים המצוות, הידיעות הכתובות בתורה 38757 



אשריך אם , ואומרת לו אשריך אם תזכרני, מחזקתו ומעודדת אותו ללמוד לעשות ולקיים, מלמדת לאדם 38758 

 38759 .אשריך אם תקיימני, בלבך תצפנני

כל , אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן (.ב"מגילה ל) ´דאמרו בגמ, לכבד התורה כראוי אבל לזכות לזה צריך 38760 

אלא אמר אביי , ד"בלא מצוות ס, אלא נקבר ערום בלא מצוות, ד"ערום ס, ת ערום נקבר ערום"האוחז ס 38761 

דבהא פשיטא שאין , דלאו דוקא מצות אחיזה, ש"ה ברא"וכ´ ופירשו בתוס, נקבר ערום בלא אותה מצוה 38762 

והיינו דכיון דלא נהג , ש"אלא שאם קרא בו אין לו שכר מן הקריאה עיי, ר שלא עשה המצוה כהוגןלו שכ 38763 

 38764 .בכבוד הראוי לתורה איבד זכות המצוה של לימוד התורה

כ עד "נפגם הלימוד כ, אך כיון דלא נהג כבוד בתורה באותה שעה, ולכאורה הרי שני דברים נפרדים הם 38765 

, פוגם בעצם הלימוד, הראוי לתורה ואפילו שלא בשעת הלימוד דהעדר היחס, שבטלה המצוה לגמרי 38766 

סנהדרין ) בזה´ שאפשר שיש בזה חשש של דבר ה, ובכלל זה המבטל את התורה בשעה הראויה ללימוד 38767 

 38768 .שהוא פוגם את לימודו בכללות ומעמידו בדרגא פחותה יותר, (.ט"צ

אלא , לא רק בענין קבלת השכר בלבד, ומינה כל מה שמרגיש יותר כבוד התורה הרי מתרומם מאד לימודו 38769 

וככל אשר יוסיף ללמוד כך , שמתוך כך התורה עצמה ממציאה עצמה לו משחרת פניו, בהשגת התורה 38770 

, אם ראית דור שאין התורה חביבה עליו כנס, (.ג"יבמות ס) ומהאי טעמא אמרו, יוסיף בחשקו לתורה 38771 

ואמרו בספרי אלו תלמידיך , ושננתם לבניךאף שזו מצות עשה מן התורה , והיינו שאין ללמד לאחרים 38772 

 38773 .כ אמרו כנס"ע, ז כבודה של תורה שתהא נלמדת בלא חביבות"מ כיון שאי"מ, והוא להלכה בפוסקים

ראוי לו לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה , (ח"ח ה"פ) ם בסוף הלכות מעילה"וכבר כתב הרמב 38774 

אל יהא קל בעיניו ולא יהרוס , ולא ידע לו עילה ודבר שלא ימצא לו טעם, ולידע סוף עניינם כפי כוחו 38775 

מה אם עצים ואבנים כיון , ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בדברי החול, פן יפרוץ בו´ לעלות אל ה 38776 

ו למצוה "ק, בשוגג מעל´ וכל הנוהג בהן מנהג חול אפי, שנקרא שם אדון העולם בדברים בלבד נתקדשו 38777 

כ רק מתוך זהירות בכבודה של תורה "וע, כ"בדברי החול ע ולא יחשוב בהן מחשבתו, ה"שחקק לנו הקב 38778 

 38779 .(משנת רבי אהרן)  .זוכין שעצם מציאות התורה מלמדת ומאירה

 38780 

 38781 מאמר תקצג

 38782 .(´ב ד"דברים ל)א  הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הו

והתואר של , כי העולה הוא חסרון, ןה תואר של שלילת חסרו"לפי מושכל ראשון יפלא מאד לייחס להקב 38783 

ש מקור "ית´ אולם ה, ש שארית ישראל לא יעשו עולה"וכמ, ד"שלילת עולה הוא תפארת רק לבו 38784 

 38785 !השופט כל הארץ יעשה עולה, איך נייחס אליו תואר של שלילת עולה, השלמות

גם ברכות יעטה  ל מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו"אמר ריב, (.ט"עירובין י) ´אמרו בגמ 38786 

הבכא שבוכין , עמק שמעמיקין להם גיהנם, ה"עוברי אלו בני אדם שעוברין על רצונו של הקב, מורה 38787 

ואומרים לפניו רבונו , גם ברכות יעטה מורה שמצדיקין עליהם את הדין, ומורידין דמעות כמעין של שיתין 38788 

מאי , ולכאורה יפלא מאד, ש"ייפה תקנת גיהנם לרשעים ע, יפה דנת יפה זכית יפה חייבת, של עולם 38789 

 38790 .´מצדיקין עליהם את הדין ויתנו צדקות ה, ר שולט"רבותא היא אם הרשעים בעולם האמת באין יצה

כל הממשלות יש להם חוקים , להעניש לכל עושי עול כרשעתם, הן מנויה וגמורה בסוד כל יושבי תבל 38791 

אכן איכות , עונש הוא דבר מוסכם בתבלאמנם אם כי יסוד ה, עונשים נגד כל פורע חוק ומוסר, ומשפטים 38792 

באשר אין משקל לשקול את איכות , הוא רק דבר הסכמי והשערת הדעת, או כמות העונש לכל חטא 38793 

כ אין משפטי העונשים שוים אצל כל "וע, ולזאת איכות העונש הוא רק ענין הסכמי, העונש נגד העון 38794 

, כטוב וכישר בעיניה לפי השערת דעתם ,כי כל ממשלה תשים חוקי עונשים לכל חטא ועון, הממשלות 38795 

 38796 .להעניש קשה או רק עונש קל, ולפעמים יהי העונש עלי עון כפי רצונו אז

לזאת נמנעות בחוק שכל אנושי , ואחרי שאין קו ומשקולת לשקול העון עם העונש שיהיו מכוונים יחד 38797 

יוכל להיות לפעמים עול , ולזאת בדרכי המשפט, לכוין בצמצום את איכות העונש שיהיה מול ערך העון 38798 

כדומה , כאשר אין בכוח שכל אנושי לערוך איכות העונש מול העון שיהיו מכוונים יחד, באיכות העונש 38799 

האם יש בכוח שכל , האם יש פלס ומשקל על זמן העונש, אחד נענש בעד פשעו על משך זמן מוגבל 38800 

כ בהכרח להיות איזה "וא, או יותרלא יום אחד פחות , האנושי להגביל זמן העונש בצמצום לפי ערך העון 38801 

 38802 .אין לשופט אלא מה שעיני שכלו רואות, אולם כאשר בהכרח להעניש לפושעים, עול במשפט

ומה גם בעולם הגמול אשר , אשר נותן לרשע רע כרשעתו, ש"ית´ עתה נפן מזה להתבונן על משפטי ה 38803 

ה פלס ומשקל לשקול איכות העונש כ נשאול אי"האם ג, נכונו שם שפטים רבים רעים ונוראים לפועלי און 38804 

כ הרי יוכל להיות עול בחוק "וא, כ נאמר חלילה כי העונש הוא רק דרך השערה והסכמי"האם ג, עם העון 38805 

כי , דבר לעשות משקל לרוח העון והעונש´ אולם היפלא מה, חלילה לשופט כל הארץ מזה, ל"המשפט כנ 38806 



וכנגדה העונש בכף השניה ובמאזנים ישאו , חתלתת את העון בכף א´ ז פלס ומאזני משפט ביד ה"יש ע 38807 

 38808 .להיות איכות העונש מכוון במשקל נגד איכות העון עד כחוט השערה, יחד

מי , כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועונות, ל"וז (תשובה´ ג מה"פ) ל"ם ז"וכבר כתב הרמב 38809 

ושיקול זה אינו לפי מנין , רשע ומי שעונותיו יתירות על זכיותיו, שזכיותיו יתירות על עונותיו צדיק 38810 

ואין שוקלין אלא , ויש עון שהוא נגד כמה זכיות, יש זכות שהוא נגד כמה עונות, הזכיות אלא לפי גודלם 38811 

 38812 .ש"ל עי"והוא היודע איך עורכין את הזכויות כנגד העונות עכ, בדעתו של אל דעות

עד שיהיה , ל איכות הזכיות והעונותעתה האם יש בכוח שכל אנושי להיות לו איזה ציור ממהות המשקל ש 38813 

ה הוא כל יכול "אכן הקב, וכן עון אחד נגד כמה זכיות, זכות אחת עולה במשקל נגד סכום כמה עונות 38814 

והוא , כן השיקול הזה של איכות העונש כנגד העון הוא בדעתו של אל דעות, וממנו לא יפלא כל דבר 38815 

 38816 .כף המשקל שוה זה כנגד זהושיהיה , היודע איך עורכין במשקל העונש נגד העון

אין הכוונה לייחס לו , כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול, הוא מה שכתוב בתורה הצור תמים פעלו 38817 

מ "הלא גם שארית ישראל לא יעשו עולה ומה גם ממה, ה השופט כל הארץ לא יעשה עול"כי הקב, תואר 38818 

כאשר אין במציאות פלס ומשקל כזה , ד"בו יען כי בדרכי תהלוכות המשפט אצל, אכן הכוונה היא, ה"הקב 38819 

ז בהכרח יוכל להיות עול במשפט "בכ, כ אף כי השופטים למשפט ישורו"וע, לשקול העונש נגד החטא 38820 

יען כי הוא כל יכול ובידו פלס ומאזני משפט , אל אמונה ואין עול... כ אמר הכתוב כי הצור"וע, ל"כנ 38821 

ושיהיה כף המאזנים שקולים , איכות העונש נגד ערך העון והוא היודע לערוך את, לשקול העון עם העונש 38822 

 38823 .זה כנגד זה עד כחוט השערה

שמצדיקין עליהם את הדין ואומרים רבונו , גם ברכות יעטה מורה, ל"ועם זה נשכיל להבין מה שאמרו חז 38824 

כ אם "וע, והיינו כי בזה העולם אין האדם מכיר ערך גודל האשמה של חטא ועון, ´של עולם יפה דנת וכו 38825 

היה , ואת האש הגדול והנורא נגד אשמת החטא, היה רואה בעיניו את המשפטים הנוראים בעמק הבכא 38826 

להעניש בעד כל חטא ועון עונש גדול ונורא , ת"וכי כך הוא רצון השי, חושב כי העונש הוא דבר הסכמי 38827 

 38828 .ואולי העונש הוא שבע על חטאתו, מאד

מ "להמרות את רצון ממה, ם את ערך האשמה של חטא ועוןהרשעים יודעים ומכירי, אכן שם בעולם האמת 38829 

שם בעולם האמת יודעים ומבינים כי העונש המר אינו דבר הסכמי , ה כמה היא רבה ונוראה מאד"הקב 38830 

ובמאזנים , ש"ית´ אך יש פלס ומאזני משפט ביד ה, ת להעניש אותם קשה שבע על חטאותם"מרצון השי 38831 

וזהו , ל והנורא הוא מכוון במשקל נגד אשמת החטא עד כחוט השערהוהעונש הגדו, ישאו יחד העון והעונש 38832 

 38833 .יפה תקנת גיהנם לרשעים וגן עדן לצדיקים, ´מה שאומרים רבונו של עולם יפה דנת וכו

נוכל להבין ולהכיר ערך האשמה של , כי ממשפטי העונשים עלי עון בעולם הרוחני, וממוצא דבר נשכיל 38834 

וכאשר אנחנו , והעונש נערך בצמצום על העון, אמונה ואין עולכי כאשר הצור הוא אל , חטא ועון 38835 

, אין ערוך אליו בכל יסורי תבל, כי העונש בעולם הרוחני עלי עון הוא נורא מאד, ל"מאמינים בקבלת חז 38836 

כאשר מגיע , מזה נוכל להבין ערך אשמת חטא ועון כמה היא רבה, ל בשער הגמול"ן ז"וכמו שכתב הרמב 38837 

 38838 .(ג"כוכבי אור פ)  .מה נורא הרעיון הזה להמעמיק בו, נש גדול ונורא מאדלו לאדם בעד חטא עו

 38839 

 38840 מאמר תקצד

 38841 .(´ב ה"דברים ל) ִשחת לו לא בניו מומם דור ִעקש ופתלתול

מי שהוא , גם שניהם´ תועבת ה, מצדיק רשע ומרשיע צדיק, ה"אמר החכם מכל אדם שלמה המלך ע 38842 

הכל , הרעה רואה רק את מומי בני אדם וחסרונותיהם עינו, בטבעו ובתכונתו מרשיע תמיד את האחרים 38843 

אינו שולט על , אין בכוחו לראות לפעמים טוב, והוא בתכונתו מקטרג על כל אדם, שווים אצלו לרעה 38844 

הוא כבוש תחת יצרו ושוקד , לראות את צד הטוב שבהם, עצמו לחשוב טוב על אנשים ישרים וצדיקים 38845 

 38846 .הוא בטבעו מומחה לקטרג וכן הוא עושה, תותמיד לראות ולדון רק רע בחבריו ובזול

עינו טובה על כל , הוא תמיד רואה זכות ומלמד זכות על אחרים, ויש שהוא ההיפך הגמור מן הרע ההוא 38847 

בין על העושה טוב ובין על העושה , הוא מומחה להיות סניגור בין על הצדיק ובין על הרשע, אחד ואחד 38848 

אצל שני אנשים שונים , כ מדובר איפוא בשתי תכונות מנוגדות"וא, תמיד מחפש ומוצא זכות ומעלה, רע 38849 

, כי נבצר מהם לנהוג ולעשות נגד תכונותיהם הטבעיות, כ"ולכן אין להאשים אותם כ, ונבדלים כך זה מזה 38850 

 38851 .כי אין מסוגלים להפוך את עצמם נגד טבעם, שקשה להם לשלוט על עצמם

, היינו שיש בכוחו גם להצדיק וגם להרשיע, צד אבל אם מדובר באדם שכן מסוגל לכוון את עצמו לכל 38852 

כ למה אין הוא משתמש בכוחות אלו לכוון "א, את הטוב ואת הרע, שהוא רואה את הזכות ורואה את החוב 38853 

מצדיק הרשע ומחייב את , אלא הוא עושה להיפך, להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע, אל האמת 38854 

 38855 .שהרי יש לו כל הכוחות המתאימים לזה, ק את עצמוזוהי רשעות כפולה ואין לתרץ ולהצדי? הצדיק



שהוא משתמש בהם שלא במקומם , ת"ששני הכוחות שנואים לפני השי, ´ולכן הוא נקרא מתועב לפני ה 38856 

להצדיק , ולמה לא ישתמש בכל דבר במקומו הנכון, שהרי יכול הוא להתהפך לשני הצדדים, ושלא בזמנם 38857 

מצדיק רשע , ל"ל וז"יק זצ´ד סולובייצ"בית הלוי מהגרי´ וראיתי בס, את הצדיק ולהרשיע את הרשע 38858 

אם יהיה מצדיק לרשע , דכל אחד בפני עצמו הוא חטא ועבירה גדולה, גם שניהם´ ומרשיע צדיק תועבת ה 38859 

 38860 .ו אם עושה שניהם"וק, או להיפוך שירשיע את הצדיק

ולעולם לא יעקם , אחדרק לעולם בדרך , דגם ההולך בדרך עקום, וכן אמר הכתוב דור עיקש ופתלתול 38861 

, ופתלתול פירושו, והוא דרך עיקש, הולך בדרך עקום שלא בדרך הישר, עצמו לצד ההיפוך ומנגד לזה 38862 

ושני , לצד שכנגדו ההפוך מקודם, היום עקום לצד זה ולמחר נתעקם לצד אחר, שנתעקם לשני צדדין 38863 

 38864 .ל"הוא נידון לחוטא גדול עכ, הצדדין הוא רק בעקמימות

והוא נידון ונתבע , אלא הוא ממוזג מכוח ומכמה מידות רעות, הוא לא חסרון רק במידה אחתההפכפך הזה  38865 

הוא יכול להתנצל ולבקש הקלה והנחה בדינו , כי מי שיש לו רק מידה אחת וצד אחד של הטבע, פי כמה 38866 

ד לשנות ולהתהפך לצ, כיון שהוא לקוי במידה וטבע שקשה לו להשתנות מטבעו והרגליו, שיתחשבו אתו 38867 

מן , מכוח אחד לכוח שני, אין לו ההסתגלות מצד התכונה להתהפך בקצה ממידה למידה, השני לצד הטוב 38868 

 38869 .ההרגל הרע לצד הטוב

למה , לשלוט על הכוחות המנוגדים מן הקצוות, אבל אותו אדם שיש בתכונתו להתהפך מצד זה לצד אחר 38870 

ע מלסדר את כוח הזכות כלפי הצדיק למה זה ימנ, למה לא יסדר הכוחות במקומם, לא ישתמש בסגולה זו 38871 

הלא זה בתכונתו ובטבעו שיוכל לפעול בשני , להצדיק הצדיק ולהרשיע הרשע, ואת כוח החוב כלפי הרשע 38872 

, אם הוא מהפך בזכותם של רשעים וחותר אחר הצדיק להרשיע? ואין זה דורש ממנו מאמץ רב, הכוחות 38873 

 38874 .אין זה מחמת כוח שחסר בו

אשר חננו בשני הכוחות והוא מפעילם שלא , ´ולכן הוא מתועב בעיני ה ,אלא שחסר לו הרצון לזה 38875 

ולכן הוכיחם משה רבינו בתוכחה חריפה דור עיקש ופתלתול דור , מפני רשעות שיש בו, במקומם 38876 

שמטרידים את אבותיהם , דור של טרחנים וסרבנים שמטרידים בתביעות ודרישות שונות, תהפוכות 38877 

וכאשר דורשים ותובעים מהם משהו לפעולה טובה הם , ´ליו וכדופעם במים ופעם בש, ומנהיגיהם 38878 

 38879 .(מעייני החיים)  .מסרבים להיענות

 38880 

 38881 מאמר תקצה

 38882 .(´ב ו"דברים ל) תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך´ הלה

וכי בשביל , ל זהוכבר הקשו רבים ע, אונקלוס תירגם עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו, עם נבל ולא חכם 38883 

ש כי "הלא התורה היא חכמתנו ותפארתנו אף לעיני העמים כמ, שקיבלו את התורה יכונו בתואר לא חכימו 38884 

 38885 ?היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים

ומתי ראוי להיאמר על האדם שהוא דבק , והנה נסביר מקודם מה תכליתה ומגמתה האמיתית של התורה 38886 

כל תכליתה היא כשהיא נדבקת ומתמזגת בתוך נפש , תה של התורהידוע שכל מעל, בתורה והוא מקיימה 38887 

, משולבת וממוזגת ללא כל הפרדה כלשהו, עד היותה היא וגוף האדם המקיימה שלמות אחת, האדם 38888 

כשם שטיפה הנופלת אל הים בן רגע , (א"ישעיה י) ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים, וכמאמר הנביא 38889 

, ככה יהיה באחרית הימים, י אפשרות להפרד עוד ומקומה לא יכירנהעד כדי א, תתאחד ותתמזג עם הים 38890 

 38891 .שהדעת וחכמת התורה שהוא זוכה להשיג לא יהיה שום דבר חוצץ בינה לבין האדם

כל ההישגים הרוחניים העילאיים , הוא והמחשבה המזוככת יהיו חטיבה אחת ממש מושלמת ותמימה 38892 

, המחשבה הטובה היא, עלולים להנתק ממנו בכל נסיון קטןו, לא יהיו קצת נוגעים בו, שהאדם זוכה אליהם 38893 

שכל תוקפה של , וכן כל הנביאים דיברו בעיקר הגדול הזה, שתהיה אצל האדם ללא פירוד וניתוק כלל 38894 

כ "ואמה, שיהיה הוא והתורה חד, אחוזה ומתפשטת בכל האברים, החכמה הוא בזה שהיא דבוקה וחרותה 38895 

 38896 .(ג"ירמיה י) ן הדבקתי אלי בית ישראלכ, כאשר ידבק האזור אל מתני איש

ל בחכמה יודע "י ז"פירש, בעשרה דברים נברא העולם בחכמה בתבונה ובדעת (.ב"חגיגה י) ל"אמרו חז 38897 

על הדעת , והמכוון במונח ישוב הוא, ל"דעת ישוב עכ, בתבונה שמבין דבר מתוך דבר, מה שלמד 38898 

ת חודרת אל גופו של האדם מן הקצה אל שהדע, המתיישבת בגופו ובלבו של האדם בתור תושב קבוע 38899 

אף הידיעות שנוספו לו בכוח , וזה מועיל שהחכמה שלמד מרבותיו, מתיישבת בו באופן קבוע, הקצה 38900 

המחשבה האמיתית נבלעת בכל , תקבענה בכל אבריו וחושיו לעולם ועד, תבונתו להבין דבר מתוך דבר 38901 

 38902 .בריאה אחת ממש, מחשבתו חד הואוהאדם ו, ואין בינה לבין האדם שום חיץ מבדיל, האדם

המכוון בזה שהוא התקשר והתמזג עם החכמה עד שמציאותו הקודמת , ואם נתאר לאדם בתואר חכם 38903 

וכל אבריו , נסתלקה ממנו הכסילות שבו ונעשה חכם, והוא נעשה לבריה חדשה, כאילו בטלה וחלפה 38904 

שהוא , מאי שוחדא, ל"לדוגמא בחז, והוא בעצמו חלק בלתי נפרד מהחכמה, וחושיו נזדככו בכור החכמה 38905 



כיון דקביל ליה שוחדא , שם´ ובגמ, (ה"כתובות כ) ל"ל הנותן והמקבל נעשים לב אחד עכ"י ז"ופירש, חד 38906 

השפעת המשחד על הלוקח שוחד גברה עד כדי שלילת , גופו"לגביה והוי כ´ מיקרבא ליה דעתי, מיניה 38907 

 38908 .ן עד כדי לב אחד ממשוהתמזגותה עם מחשבת הנות, וביטול מחשבתו של הלוקח

, מיסודי הדעת לידע שהאל מנבא את בני האדם, ז אומר"יסודי התורה פ´ ל במשנה תורה הל"ם ז"הרמב 38909 

ותהיה , כשיכנס לפרדס וימשוך באותן הענינים הגדולים הרחוקים, אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו 38910 

והולך ומזרז , ההולכים במחשכי הזמןוהוא מתקדש ופורש מדרכי כלל העם , לו דעה נכונה להבין ולהשיג 38911 

 38912 .שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מהדברים הבטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיהם, עצמו ומלמד נפשו

, להבין באותן הצורות הקדושות וטהורות, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת כסא הכבוד 38913 

מיד רוח הקודש , ויודע מהן גודלו ה כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ"ומסתכל בחכמתו של הקב 38914 

ויבין , תתערב נפשו במעלות המלאכים הנקראים אישים ויהפך לאיש אחר, ובעת שתנוח הרוח, שורה עליו 38915 

ש בשאול והתנבית עמם ונהפכת "כמ, שאינו כמו שהיה אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים 38916 

 38917 .ל"לאיש אחר עכ

והיא , המוכתרת בכתר ההשכלה האמיתי, הזכה והצרופהכשזוכה האדם והוא נדבק באותה המחשבה  38918 

ומרוממתו למקור החכמה העליונה ומהפכתו , מחשבה זו מעלה את האדם, ת"הדביקות האמיתית בהשי 38919 

מרגיש האיש בכל השינוי היסודי שחל בו , נבדל ושונה בתכלית השינוי ממה שהיה מקודם, לאיש אחר 38920 

התחושה הגשמית , לבו ובשרו התרעננו ומרננים לאל חי, מחשבתו העמוקה זיכך וצירף, בכל הוויתו 38921 

 38922 .והוא נעשה כאחד האישים המלאכים המשכילים בההשכלה האמיתית ובתשוקת אין סוף, הקודמת עזבתו

אבל לא , אמנם היתה להם התרוממות נפלאה עד למעלת מלאכי השרת, י בשעת קבלת התורה"ולכן בנ 38923 

אבל לא יכלו להמשיך להתקיים במדרגתם , ´ם עלו להר הכי אמנ, הצליחו להמשיך לעמוד במקום קדשם 38924 

, ואתה פה עמוד עמדי, ה נשאר עומד במקומו"רק משה רבינו ע, נרדי נתן ריחו והפסידו דרגתם, העילאית 38925 

ולא נתמזגו , לא יכלו ולא עיכלו בגופם את המזון הרוחני העילאי, וזהו עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו 38926 

 38927 .חלק בלתי נפרד מהחיים, י היותם בבחינת החכמה תחייה את בעליהלאחדים את התורה עד כד

להיות מתמידים וקיימים , לא ספגו אותו אור עילאי בשעת התגלותו במתן תורה לתוך נפשם וגופם 38928 

 38929 ה במדבר ארבעים שנה כדי שתתיישב התורה בגופיהם"ולכן הנהיגם הקב, במדרגתם ובהשגתם העליונה

יהפכו לקנין וערכין , נות והרשימות הגדולות של הנסים והנפלאות במדברהיינו שהשגות העליו, (ר"מד) 38930 

 38931 .(תורת הנפש)  .ה חד הוא"נצחיים ומהותיים בתוך תוכם בבחינת ישראל אורייתא וקוב

 38932 

 38933 מאמר תקצו

 38934 .(´ב ו"דברים ל) תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך´ הלה

ששא בנו ´ ר, תגמלו זאת´ הדא הוא דכתיב הלה, ויסע משה את ישראל, (ד"שמות פרשה כ) במדרש רבה 38935 

שקרע , אחר כל הנסים שעשה לכם, תגמלו זאת´ הלה, ד למעלן"א למטן ולמ"של רבי אבא היה כותב ה 38936 

העלה , והיתה ידו אחת משקעתן וידו אחת מצלת אתכם, ושקע את המצרים בים, ב קרעים"לכם את הים לי 38937 

 38938 .וכל מה שהיה על סוסיהם שהיו מקושטים בכסף ובזהב, כם כספם וזהבםאתכם מן הים ונתן ל

כמה שונאים באים עליכם ולא הניח אתכם לברוח אלא , שעה אחת´ שנה ולא הניח אתכם אפי´ זן אתכם מ 38939 

והיה מאיר , ולא משונאיכם בלבד אלא אף מן הנחשים ומן העקרבים, היה מפילן לפניכם ומשמרכם 38940 

והנחתם , והיה צלמו של מיכה עובר עמכם בים, ה"ם האלו שעשה עמכם הקבשכחתם כל הנסי, לפניכם 38941 

 38942 .תגמלו זאת´ הלה, דברי תורה והתקעתם בדברים אחרים

ש "וכמ, תגמלו זאת´ השאלה הלה, הוא משמעות של שאלה ותשובה, תגמלו זאת´ משמעו של הפסוק הלה 38943 

א למטה "צריך לכתוב ה, בריה דרב חננאל אמר´ רב יושע, (´ק דמגילה הלכה ט"פ) בירושלמי 38944 

ה שנהג עמכם במידות כה רבות "כיצד יתכן לעשות כן להקב, תגמלו זאת´ הא לה, ד"מארכובותיו של למ 38945 

 38946 .והתשובה עם נבל ולא חכם, של חסד

האמנם ראוי שתגמלו לו זאת , אחר שכיוון לתתכם ממלכת כהנים, ל"ועיין בספורנו שם שכתב וז 38947 

ולמנוע שלא ישיג את התכלית שכיון באמרו נעשה אדם בצלמנו , שושתתקלקלו מכוונתו לחלל את שם קד 38948 

במדיניות להבין אחרית , ולא חכם, בזוי בהיותך כפוי טובה ומשלם גמול רע למיטיב, עם נבל, כדמותנו 38949 

, אבל הוא אב רצוני, לא אב טבעי הנותן מציאות מה במקרה, הלא הוא אביך קנך, דבר מה יהיה המושג 38950 

וזה כי הוא עשך לגוי כי לא היית גוי , ן תהיה קנינו מוכן להשיג בך חפצו וסגולתושנתן לך מציאות למע 38951 

 38952 .נתן לך הכנות שתהיה מוכן בהם להיות לו לעם סגולה, ויכוננך, נחשב כלל

 38953 

איך זה מחד אנו מכירים בטובות , היא שאלה המקיפה את כל התקופות של כלל ישראל, תגמלו זאת´ הלה 38954 

אלא שכאן מגלה לנו המדרש את נקודת ההתחלה של , ומאידך גומלים לו כן ,עלינו בכה הרבה נסים´ ה 38955 



באותה שעה ממש מעבירים איתם , י נס גלוי"אשר תוך כדי עוברם את ים סוף ע, והוא פסל מיכה, העובדא 38956 

ולהודיעך שכל , ולכל מה שנכלל תחת הגדר של עם נבל, כ"עובדא זו הוא השורש לעגל שעשו אח, פסל 38957 

אינו , אשר העובדא של נס והחיים של נס, אצל כלל ישראל לאחר פסל מיכה שורשם בזה הקלקולים שהיו 38958 

 38959 .באותה שעה של שליטת הנס´ אפי, חייב להקיף את כל האדם

, אולי זה דמיון אולי יש עוד דרך אחרת, יש בכוח הנבל שבאדם לשייר לעצמו מקום לשליטת השאלות 38960 

עם נבל הם , יען אין חיים בעולם החכמה, שובה ולא חכםתהיה הת, ואם נשאל על זה גופא כיצד זה יתכן 38961 

, ואילו עולם החכמה אומר הלא הוא אביך קנך, מידות השואפות להתגשמות, המידות באדם שלא עובדו 38962 

אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום הוא מרחם עליהם כאב , אם אביך למה קנך ואם קנך למה אביך 38963 

מה העבד בטובתו ושלא בטובתו משמש לאדוניו , ו הוא רודה אותם כעבדובזמן שאין עושין רצונ, על בנים 38964 

 38965 .(מדרש שם) כך אתם תעשו רצונו של מקום על כרחכם, בעל כרחו

ה עם האדם "בא וראה כמה נסים עושה הקב, פילא אומר´ תחליפא דקיסרין בשם ר´ ר, ולהלן במדרש שם 38966 

אלא ברא , ה יורדת בתוך מעיו ומשרטת אותוהית, שאילולי היה אוכל פת כשהיא חיה, והוא אינו יודע 38967 

ואחר , עשאך מה שאתה צריך, הוא עשך ויכוננך, ה מעין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום"הקב 38968 

 38969 .הולך אתה ומדבר דברים יתירים, תגמלו זאת´ כל אלו הלה

וימרו  (ו"ים קתהל)ב  דכתי, אמר להם אחר שעשה לכם כל הנסים אתם מסרבין בו, תגמלו זאת´ א הלה"ד 38970 

לכך , כיון שראה משה כך הסיען מחטאו של ים, כמשמעו, בים סוף, על שפת הים, על ים, על ים בים סוף 38971 

מוסב תמיד על כפיות הטובה בשעת הטובה , ומבואר כאן שהגדר עם נבל, נאמר ויסע משה את ישראל 38972 

 38973 .מידות שאינן מתוקנות, ששורשה בלא חכם, גופה

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי , בתחילת הפרשה נאמר, מלו זאתתג´ והנה לפני הפסוק הלה 38974 

והיינו שכל מה שמנוי , י ותהיו אתם עדים בדבר שכך אמרתי להם שאתם תהיו עדים"ופירש רש, פי 38975 

, שלא יוכלו לטעון שלא הותרו, מתרים בהם ומעידים בהם, בפרשה מהדברים העתידים לבוא עליהם 38976 

, כלומר גם על זה אתם מותרים ועומדים, תגמלו זאת´ כלל גם פסוק זה הלהובכלל התראה והעדאה זו נ 38977 

 38978 .אשר אתם עם נבל ולא חכם

אינה אומרת אשר עם ישראל מוכרח לחטוא ויבוא , ומעתה כשם שההתראה על כל מה שיקרה אותם 38979 

תראה שאין הה, הוא הדין בנוגע להתראת עם נבל ולא חכם, כך יבוא עליו, אלא שאם יחטא, עליהם עונש 38980 

וההוראה , והוראה כיצד לא להיות בגדר זה, אלא מזהירה לאדם שלא יהיה בכלל עם נבל, קובעת עובדא 38981 

והיינו שעצם הידיעה על כוחות הנפש הללו באדם אשר , גם היא צריכה להימצא בכתוב זה גופא 38982 

 38983 .ובכל זאת להישאר קשור למידותיו, לראות את כל הנסים בעיניו מחד, באפשרותו להיות נבל

כי כל עוד לא יעמיד עצמו , עצם הידיעה על כך מזרזת את האדם שלא לסמוך על זה שהוא מבין ומשיג 38984 

בלעם הרשע השיג בנבואה , עדיין עלול הוא להיות נגרר אחר הרע, בדרך החכמה להתגבר על המידות 38985 

, (ד"דברים ל) ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, (ד"ד ל"במדבר רבה י) ל"ש חז"כמשה רבינו וכמ 38986 

ומידותיו לא , ואיזה נביא היה להם כמשה זה בלעם בן בעור, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם 38987 

ולא הועילו כל , אותן מידות אותה רשעות ואותה השחתה נשארו לאחר כל ההשגות, הושפעו מזה מאומה 38988 

 38989 .מה שידע וראה עד שהרגוהו בחרב

, (ב"כ´ י שמות א"רש) נולד מושיען של ישראלהיום , הוא אשר אמר לפרעה ביום לידתו של משה רבינו 38990 

והרי נוכח איך , (ספר הישר) הוא אשר אמר לפרעה על התינוק שנטל את כתרו כי זהו מושיען של ישראל 38991 

וראה אותם יוצאים , הוא ידע כל יציאת מצרים לפני כולם, שכל מה שראה בנבואה שיהיה לעתיד מתקיים 38992 

לא ´ הנה רואה הוא אשר מכל דברי ה, ה אותם עוברים את היםהוא ידע על קריעת ים סוף ורא, ממצרים 38993 

התבוננו עד כמה נבל הוא האדם להתעלם מידיעות , ובכל זאת הוא בא להילחם בישראל, נופל צרור ארצה 38994 

 38995 .ר"ברורות וללכת אחר יצה

, םאם מידותיו אינן מתוקנות בתיקוני החכמה לעולם ירוץ אחריה, רצונו של אדם חזק יותר מכל ההבנות 38996 

וכיצד נראית הברכה , כיצד היה עלינו לברך ברכת רופא כל בשר, ה מרפאנו"יודעים הננו אשר הקב 38997 

מבלי לידע , כיצד היה ראוי לברך וכיצד מברכים, ה זן ומפרנס אותנו בלחם"יודעים הננו שהקב? למעשה 38998 

 38999 .עם נבל ולא חכם, אלא שזהו האדם, ה נותן לך זאת"יודע אתה ומכיר שהקב, שבירכו כלל

כך ישראל כל מקום שהיה משה מסיען הן נמשכין , מה הצאן כל מקום שהרועה מנהיגה שם נמשכת 39000 

´ אמר ר, לכך נאמר ויסע משה את ישראל מים סוף, משכני אחריך נרוצה (´שיר השירים א) ´שנא, אחריו 39001 

 39002 .שכיון שאמרו שירה מחלה להם השירה על שחטאו בים, הסיען מחטאו של ים סוף, אבא בר כהנא

אמנם אם היה אדם נוהג בדרכי , ובזה מתקשר המדרש לויסע משה, במדרש זה גילו לנו התרופה לעם נבל 39003 

אבל קיימת עצה אחרת והוא כצאן כי , הרי שראייתו את הנסים היתה משפעת עליו ולא היה חוטא, החכמה 39004 



זה נוגע הן  ודבר, הם אמנם מתלוננים אבל אם תנהיגם ילכו אחריך, יש טבע באדם לילך אחר מנהיגיו 39005 

 39006 .שיוכל לגרור את עצמו כצאן לטבחה, והן לכל אדם כלפי עצמו, להנהגת משה רבינו את כלל ישראל

כיצד מתישבים שני , ומאידך מסירות נפש ללימוד ולתורה, מחד עניני החטא, אנו רואים באדם דבר משונה 39007 

ול הוא להגיע למדרגות כאשר מטיל עצמו להיות מונהג יכ, אלא שגם האדם החוטא, הדברים באדם אחד 39008 

ומיד הלכו כל , כלל ישראל טענו טענות שונות עד שבא משה והסיעם, וכך היה במדבר, של מסירות נפש 39009 

, ה אותנו"וכך היא גם הנהגת הקב, פ תורה"בכוח המידה של נאמנות למנהיג ע, כצאן? למה, ישראל אחריו 39010 

 39011 .יש אותנואינו מענ, אשר אם קיימת המידה של כצאן שהולכים אחר הרועה

אחריות , על מבוגר ביחס לצעיר, על רב בעירו על מנהיגים בישיבה, ידיעה זו מטילה אחריות עצומה 39012 

וכמה פעמים כבר ראינו , שומעים לו כלל ישראל, המציאות היא שאם עושים כתורה, שהרי בכוחו לפעול 39013 

ולמרות צעקתם , םאנשים שקיבלו על עצמם לפעול דברים הכרוכים במסירות נפש כנגד הרבה מתנגדי 39014 

 39015 .ובסוף הלכו הכל אחריהם, פעלו

, שאם היו להם מנהיגים לצד הטוב היו חוזרים למוטב, ומאידך יש בזה משום לימוד זכות על הכלל ישראל 39016 

, כי אין מי שיאמר להם לא הלכה ברורה ולא משנה ברורה, ה לרחם עליהם"וצריך להתפלל ולבקש מהקב 39017 

ומה שמפחדין , יחה כי מה שאומרים בשפה ברורה מקבלים יותרהמציאות מוכ, ואין להם ממי לשמוע 39018 

היה הדבר , ´כ על הכבוד והיו מדברים בתוקף את דבר ה"אם לא היו חוששים כ, לומר אין לזה השפעה 39019 

ויש בידיעה זו של תכונת כצאן להביא , בזמננו מצוי מאד שמאבדים את האמיצות בהנהגה, ניכר על הכלל 39020 

 39021 .(מערכי לב)  .ים כוחות יותר גדוליםז מקבל"לידי התחזקות ועי

 39022 

 39023 מאמר תקצז

 39024 .(´ב ו"דברים ל) תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך´ הלה

ועוד הלא ישנן ? אכן שירה ותוכחה כיצד, ל"ן ז"י והרמב"כן כתבו רש, שירת האזינו היא כולה תוכחה 39025 

ולמה הוסיף משה רבינו עוד , ן מלאות תוכחות איומותושתיה, כ ובמשנה תורה"שתי פרשיות תוכחה בת 39026 

כי , אף שגם היא תוכחה שני סוגים נפרדים הם, אולם נראה כי פרשיות התוכחה ופרשת האזינו, תוכחה 39027 

והכתיבה התורה מקרא מיוחד ללמדנו דבר זה , כ ובמשנה תורה קראתן התורה בריתות"התוכחות בת 39028 

את משה לכרות את בני ישראל ´ אלה דברי הברית אשר צוה הככתוב , אחרי התוכחה של פרשת כי תבוא 39029 

 39030 .מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב, בארץ מואב

כי לישראל אין דבר הנקרא , וארא´ ל בריש פ"ן ז"פ יסודו של הרמב"וענין הברית במקום הזה מתבאר ע 39031 

כ "וא, כר או עונשוהכל אינו אלא או ש, אלא כל החיים ומקריהם הכל תלוי בתורה ובמעשה המצות, טבע 39032 

, הם תלויים רק באם תשמעו ובאם לא תשמעו, כל הברכות והקללות הכוללות את כל חיי העולם ומלואו 39033 

ועדיין לא נתקיימו באמת בשום זמן מן הזמנים ויקויימו רק , שאם תשמעו יתקיימו הברכות במלואם 39034 

וזהו ענין , ין התשמעו במלואומפני שלא נתקיים עדי, ל וכן מפורש בסיפרי"ן ז"כאשר כתב הרמב, לעתיד 39035 

 39036 .ברית זו האמורה בתוכחות

ונראה שזהו , שכל ההנהגה עמהם תתנהג על פי בריתות אלה, ה ברית עם ישראל"והיינו שעשה הקב 39037 

ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את , ה את משה לומר לישראל קודם מתן תורה"ששלח הקב 39038 

וכל , והיינו שבשביל ישראל העולם מקושר רק בתורה, (ט"שמות י) בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים 39039 

כי לכל העמים , וזו היא סגולת ישראל מכל העמים, אין טבע ואין מקרים, פ התורה"ההנהגה עמהם רק ע 39040 

וזהו שתלה סגולת ישראל מכל העמים בשמירת , והיא הברית´ ואתכם לקח ה, את כל צבא השמים´ חלק ה 39041 

 39042 .הברית כי הברית היא הסגולה

אבל התוכחה של פרשת האזינו ענין אחר יש , כ ומשנה תורה"זהו ענינם של הבריתות של התוכחות שבתו 39043 

כי השירה יש בה לעבר ויש בה בהוה ויש בה , ושנינו בסיפרי, כי בה אין שום תנאים אלא עובדות, בה 39044 

שנות דור ודור וכמפורש בה זכור ימות עולם בינו , וכל עיקרה של שירה זו הוא ההסתכלות, לעתיד לבוא 39045 

 39046 .ה והפיסגה העליונה שזכינו לעלות אליה"והיינו ההתבוננות בטובות שעשה עמנו הקב, שאל אביך

אין הדבר כן שהרי יש בשירה גם , ואחרי שירדו ממדרגתם שוב לא יעלו, ושמא תאמר שזהו רק לשעה 39047 

כ הלא מה "וא, קדםימיהם כ´ פ אל מעלתם כבראשונה ויחדש ה"כי לעתיד לבוא ישובו עכ, לעתיד לבוא 39048 

תגמלו ´ הלה, וזו היא התוכחה האיומה ביותר, היא רק ירידה לשעה, שנפלו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא 39049 

שצורת יעקב חקוקה בכסא , עמו יעקב חבל נחלתו´ כי חלק ה, ל"ע וז"ופירש הראב, זאת עם נבל ולא חכם 39050 

תגמלו זאת עם נבל ולא חכם שנפל ´ להז אמר ה"וע, וזו היא המעלה הגדולה שלא עשה כן לכל גוי, הכבוד 39051 

 39052 .ממעלתו באיולתו

אני אומר דברי תוכחה הם להעיד , (ב"ב י"ל) ל"י ז"וכן כתב רש, ועל דרך זו היא כל התוכחה שבשירה זו 39053 

ולא הנולדות , ותהא השירה להם לעד שסופן לבגוד ולא יזכרו הראשונות שעשה להם, השמים והארץ 39054 



כן עשה להם וכן עתיד , ין מוסב על זכור ימות עולם בינו שנות דור ודורוכל הענ, שהוא עתיד לעשות להם 39055 

אותם מצא , ימצאהו בארץ מדבר (´שם י) ומתישב בזה מה שפירש, ל"כל זה היה להם לזכור עכ, לעשות 39056 

 39057 .ש"הרי השירה תוכחה היא ואיך פירש לשבחם עיי, ן השיג עליו"והרמב, לו נאמנים במדבר

וסדר השירה היא , ל פירש כי כולה תוכחה"ן ז"שהרמב, הותה של התוכחהואכן נראה שהם חלוקים במ 39058 

שעיקרה הוא זכור , ל פירש"י ז"ואילו רש, ה שעשה עמהם והם גמלו רעה תחת טובה"טובותיו של הקב 39059 

, וזו היא התוכחה על ירידתם ממדרגתם ומעלתם, כלומר ההסתכלות במעלתם בעבר ובעתיד, ימות עולם 39060 

אף שגם תוכחה של , ל"ן ז"הרמב´ אלא שדרך התוכחה אינה כפי שפי, ה תוכחה היאואמנם גם לדידיה כול 39061 

ל נוטה לדרכו של "ע ז"ונראה שגם דעת הראב, שהרי יש בכלל מאתיים מנה, ל כלולה בה"ן ז"דרך הרמב 39062 

 39063 .ל כמו שמוכח מלשונו שהובא לעיל"י ז"רש

שמהלך מחשבתו היה תמיד , ל"ז (אהסבא מסלבודק) ל מתבססת דרכו של רבינו"י ז"פ לדרכו של רש"ועכ 39064 

וכל ימיו היה חותר לעמוד על צורת האדם , להתרומם אל על ולעמוד על מעלת האדם וצורתו האמיתית 39065 

ומפני , כי הרי למדים אנו שהתורה בחרה באמת דרך זו לתוכחה, כפי יצירתו הראשונה שנברא בצלם 39066 

 39067 .ולחתור לחדש ימיו כקדם´ ב אל הז ישיב את לבבו לשו"שעי, שירדה לסוף דעתו של אדם מישראל

מה שהתוכחה בשירת האזינו היא רק על דרך זה של הסתכלות במעלתם של , ונראה כי יש עוד טעם בדבר 39068 

שהלא המטרה של תוכחה זו , והאפשרות לשוב ולחזור אליה עוד יותר מבראשונה, ישראל וירידתם ממנה 39069 

, התורה לעורר באיומים ופחדים של עונשיםולא באה , היא רק להחזיר בתשובה את הרבים ואת היחיד 39070 

ותשובה מאהבה הלא עולה היא לאין ערוך על תשובה , וזה מפני שיש תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה 39071 

 39072 .(ו"יומא פ) ועוד כמה מעלות, כי בתשובה מאהבה הלא גם הזדונות נעשו לו כזכיות, מיראה

י לימודי האהבה וההסתכלות בהם "אותם עהוא מעורר , ה לעורר את ישראל לתשובה"ולכן כשרצה הקב 39073 

שהקריאה היא שובה , ם מהנביאים שקראו אותם לתשובה"וכן הם הפסוקים שהביא הרמב, כשירת האזינו 39074 

י הקריאות האלו תהיה תשובה "כי התשובה ע, ואם תשוב ישראל אלי תשוב, אלהיך´ ישראל עד ה 39075 

 39076 .ה באהבתו וחמלתו על ישראל"שבה חפץ הקב, מאהבה

כי אין הפירוש שזה שמגיע למעלת האהבה הוא , רכנו למדנו חידוש גדול בגדר תשובה מאהבהולפי ד 39077 

ראיתי  (7ה"סוכה מ) כי הלא על כגון זה אמרו, שאם כן היתה הדרך רחוקה מאד, הזוכה לתשובה מאהבה 39078 

שאם התעוררות , י התשובה עצמה"אלא שיש דרך להגיע לתשובה מאהבה ע, בני עליה והם מועטים 39079 

ותתרומם נפשו לחתור להגיע להמעלה שהוא ראוי לה , י שיחשק בחשקי האהבה"ה תבוא להאדם עהתשוב 39080 

 39081 .(דליות יחזקאל)  .תהא תשובה כזו נקראת תשובה מאהבה, כמו שזכו לה אבות העולם, כפי יצירתו

 39082 

 39083 מאמר תקצח

 39084 .(´ב ו"דברים ל) תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך´ הלה

כאשר יאמר כאלה נובלות , יתכן שיקרא כן בעבור שהוא נופל מבני אדם, ן"פירוש למלת נבל אומר הרמב 39085 

התורה דורשת מהיהודי לא לגמול רעה , ויקראו אותה נבלה שפלה לארץ ומתה, עליה כמו נופלות עליה 39086 

כך ברעה הכיצד תוכל להשיב לו על , ה הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך"ומאחר שהקב, תחת טובה 39087 

כי , כי מי שכן משלם רעה תחת טובה הרי הוא בבחינת נובל, ן עולה עוד"ומדברי הרמב, בעבירה ובחטא 39088 

וכאשר , ללמדך כי מידת הכרת הטוב יסוד איתן היא לקיום התורה כולה, נופל ונושר הוא ממדרגת אדם 39089 

 39090 .כל הבנין נתון עמו בסכנה, הוא מתערער

´ שנא, והזכירה כתיבתה ולימודה כמה פעמים, בפרשת האזינועל כן החשיבה התורה מאד את השירה  39091 

למען תהיה לי השירה הזאת לעד , ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם 39092 

ויבוא משה וידבר את , ויכתוב משה את השירה הזאת וילמדה את בני ישראל, (א"האזינו ל) בבני ישראל 39093 

כל זה מפני שבשירה זו הודגש בתחילתה היסוד של דרך ארץ הקודם , עםכל דברי השירה הזאת באזני ה 39094 

 39095 .ש דרך ארץ קדמה לתורה"כמ, לתורה

ומהם ינק את שלושת מידות האופי , כי ידוע שעם ישראל יונק את שורשיו מהאבות אברהם יצחק ויעקב 39096 

פילו יהיו בשפל א, שבעטיים הובטח שלא תשכח התורה מפי זרעו, רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, שלו 39097 

תגמלו ´ עדיין אפשר להקיץ אותם מתרדמתם באמצעות התביעה לדרך ארץ הלה, המדרגה בקיום המצוות 39098 

 39099 ?זאת

ולראות באיזו דרך של השגחה פרטית מקיים , ויש להתבונן בכל תולדות עם ישראל וגם בזמן האחרון 39100 

שלא , ידת הדרך ארץומה שמחייב מבחינת מ, ה את עם ישראל אשר כל הנהגתו רצופה נסים"הקב 39101 

, גם חלילה לנו לבזות את אבותינו, ת שעינו פקוחה על עם ישראל"להתנכר לחובות שהטיל עלינו השי 39102 

וזה משום שמידת , וסופו של דבר כי דברי השירה הזאת יהיו לעד בבני ישראל כי לא תשכח מפי זרעו 39103 

 39104 .(נחלת אליעזר)  .הדרך ארץ תמיד נשארה מושרשת בלבות בני ישראל



 39105 

 39106 אמר תקצטמ

 39107 .(´ב ו"דברים ל) תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך´ הלה

וכרוב החסד שהוא מקבל כן צריך , היא מידת הכרת הטובה, מן המידות הטובות שהאדם מתברך בהן 39108 

בה ולא תמצא כפוי טובה אלא במי שאינו מבין בטו, שתגדל הכרת הטובה למי שעשה לו את החסד הזה 39109 

 39110 ש"כמ, יווכח כי עולמו הנהו עולם שכולו מתקיים על חסד, כאשר יתבונן האדם, ולא במי שמטיב עמו

עני ואביון הוא ואין לו משלו , והוא עצמו ללא קשרי הגומלין עם אחרים, עולם חסד יבנה (ט"תהלים פ) 39111 

 39112 .מאומה

על כל נשימה ונשימה  ,(א"ד פי"ר פ"ב) ל"ואחז, ש כל הנשמה תהלל יה"ש כמ"הוא תלוי ברצונו ית 39113 

ש "כמ, פ שכוללות את כולם"על כל ברואיו אע´ כי טובות ה, וכבר אמר בחובת הלבבות, ´צריכים להלל ה 39114 

מרוב התמדת , ש"אבל רובם כעוורים מהכיר ומהבין גודל מעלתם ואינם משכילים ענינם עי, לכל´ טוב ה 39115 

ונדמה לו כי חייבים לו , אלא חסד הוא שוכח שכל מה שהוא מקבל אינו, הטובות המושפעות על האדם 39116 

 39117 .והדבר מובן מאליו שהוא מקבל הכל, משהו בשמים

אוי להם לרשעים שמהפכים מידת הרחמים , (ד"ג פ"ר פל"ב) ל"ואפשר לומר בענין זה לפי מה שאחז 39118 

אלא שהוא סובר כי מן הדין הוא , כי הרי רק משום מידת הרחמים יש לו לרשע זכות קיום, למידת הדין 39119 

לעשות ´ בודאי שהיה נמשך אחרי דרכי ה, ה משפיע עליו"ואילו היה מכיר מה רב החסד שהקב, לכךזכאי  39120 

ש שהוא מקור כל "והיה מבין כי זוהי טובתו המוחלטת למסור את כל כולו למען הבורא ית, ´רצונו ית 39121 

 39122 ?ולמה לא יעבדנו, הטוב

וכך מצאנו אצל , וא עשך ויכוננךהלא הוא אביך קנך ה, תגמלו זאת עם נבל ולא חכם´ ואמר הכתוב הלה 39123 

למה נמות  (ז"בראשית מ) מיהרו אל יוסף ואמרו, כשהוחמר מצבם ולא היה להם לחם לאכול, המצרים 39124 

אבל , קשה מאד לאדם לעבור מחירות לעבדות, קנה אותנו ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, לעיניך 39125 

הוא כופף קומתו ומוסר כל אשר לו , רעב והאדם עומד בפני סכנת מיתה מחמת, כשמגיעים מים עד נפש 39126 

בודאי , ה נפש כל חי והוא נוהג בחסדו כל דור"והאדם המאמין כי ביד הקב, כדי להחיות את נפשו 39127 

 39128 .ויבטח על אלהיו כמו שהעבד חייב לבטוח באדונו, ה"ש בעל חו"ת כמ"שמחובתו להיכנע לבוי

וזה מיצר על מצבו , זה דואג דאגת מחר, נראה כיצד כולם משועבדים למשהו, וכשנתבונן מסביב לנו 39129 

וגם השרים וקציני ארץ אינם בני חורין מדאגות , ומרבה נכסים מרבה דאגה, שנראה בעיניו כחמור 39130 

התורה מוליכה את האדם בדרך , אבל שונים בתכלית השינוי הם חיי התורה, מדיניות ואישיות לרוב כידוע 39131 

שמי  (ח"סוטה מ) ל"ש חז"כמ, ת הדאגה איזו שלא תהיהומגנה גינוי חריף את הדואג וא, של מנוחת הנפש 39132 

 39133 .שיש לו פת בסלו ודואג מה יאכל מחר הרי זה מקטני אמונה

מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם , מי בז ליום קטנות, ל שם"ש חז"כמ, וחמור החטא של דאגת מחר 39134 

זקוקים לחיזוק לבל  ,למדנו שאפילו הצדיקים השלמים ברוחם ונפשם, קטנות שהיתה בהם, לעתיד לבוא 39135 

, דבר הגורם בלבול הדעת ושלילת המנוחה, ולא יכשלו בקטנות אמונה בטובות הבורא, ידאגו דאגת מחר 39136 

ולא עוד אלא שדאגה מסיחה את דעתו ומונעת ממנו להרגיש שהוא מאבד את קניניו הרוחניים שכבר השיג  39137 

 39138 .עד כה

ויראה עצמו מאושר , הדעת ורוממות רוחראוי שחייו של האדם יודרכו מתוך הרחבת , במושכל ראשון 39139 

היה נהפך מיד , ואילו נתן אל לבו כי העליונים והתחתונים קיומם רק על התורה, בבחינת מאן מלכי רבנן 39140 

כי מי , היה לומד כיצד לעמוד בנסיון העושר, ותחת שהוא לומד מוסר לעמוד בנסיון העוני, לאדם אחר 39141 

 39142 ?אומר כי עני רע לו

הבוטח , שמא יחסר לו או שמא לא יספיק לו מה שיש לו היום, ורם לו את הדאגהרק חוסר בטחון זה הג 39143 

, כמו שעשה יוסף כשבאו אחיו הקדושים למצרים, בטחון גמור מרגיש את עצמו כמלך שאינו חסר כלום 39144 

כדי שימצאו חן , ומן ההגיון הוא שהיה צריך להציג בפני פרעה את הגבורים ולפרסם את מעלותיהם לפניו 39145 

משום שהבין כי , ואילו הוא עשה להיפך, מלך ויבחרו אותם לשרים וימנה אותם על המדינות שלובעיני ה 39146 

 39147 .כשיהיו אחיו רחוקים מן השררה יהיו מאושרים יותר

י כך יוכשר "וע, ז וחמדותיו"להסתפק בחיי צער ולגרש מן הלב את הבלי עוה, עלינו לדעת כי חובתנו היא 39148 

שיהא ברור לו כי העוני , דעת כל היום ויוכל לעמוד בנסיון העוניבטוהר הלב ובתמימות ה´ לעבוד את ה 39149 

ש קהלת החכמה תעוז לחכם "וכמ, אלא העושר הוא הנסיון הקשה ביותר וממנו יש לחשוש, אינו נסיון כלל 39150 

ויצייר לנגד עיניו את דמות דיוקנו של יוסף הצדיק בחסידותו שהשתוקק לעולם , יותר מעשרה שליטים 39151 

 39152 .ב"ושל רבינו הקדוש שאנטונינוס קיסר השתוקק להיות מצע תחת רגליו בעוה, שיםמיוחד בשביל המבק

ורבי חנינא בן דוסא שלאחר שנתנו לו , וכן רבי אליעזר בן חרסום שברח מכל העושר שלו ושנא את ממונו 39153 

ה ישמע תפילתו ויקבל את "והתפלל תפילות רבות שהקב, ה"ביקש מהקב, מן השמים כרעא דדהבא 39154 



ה שיעשה לנו נס וימלא משאלות לבנו בהבלי "כשם שאנחנו מתפללים ומבקשים מהקב, המתנה בחזרה 39155 

 39156 .ת"היה מקבל הרבה מהשי, שאילו נתנו לו היה מחזיר, ואילו נמצא האדם בדרגא גבוהה זו, ז"העוה

נוהג עמו , ואינו חושב להחזיר, אבל אם האדם בדרגא ירודה שאם נותנין לו הוא נצמד לזה בכל כוחו 39157 

יבין עד היכן , אם יהרהר אדם בזה, כדי שלא יתדרדר מטה, חסד ואינו נותן לו מה שהוא מבקשה ב"הקב 39158 

משום שחסר לו אומץ , ז"עד שאין להאמין לו להעניקו משהו מהבלי עוה, מגיעה קטנותו בעבודת השלמות 39159 

א בן י ותלמידיו ועם רבי חנינ"שאלמלא כן היו נוהגין עמו כמו עם רשב, להפקיר את אשר הוא מקבל 39160 

 39161 .(גוילי אש)  .דוסא

 39162 

 39163 מאמר תר

 39164 .(´ב ו"דברים ל) תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך´ הלה

הכפל , לעולם תעמוד מחשבות לבו לדור ודור´ עצת ה, היא תקום´ רבות מחשבות בלב איש ועצת ה 39165 

ת מגלגל "אבל באמת השי, ´ה האדם בבחירתו כביכול הוא חושב שכאילו הוא עושה נגד רצון? תמוה 39166 

ת "ורק האדם בדמיונו דומה שהוא מהרס רצון השי, כמו במכירת יוסף´ שמזה גופיה יבוא תכלית רצונו ית 39167 

 39168 .ת מגלגל התכלית מזה גופיה"אבל השי, ולפי מעשיו בדמיונו יענש כגמולו, ומפריד תכלית אחדות העולם

הנה , כשהמורדים יפרקו מעליהם עול מלכותו (א, יש שתי בחינות, הא למה זה דומה למורדים במלכות 39169 

כ כשמתחזק המלך בעצות וכובשם תחת ידו אז יקרא עוד "ואח, בעת שהם מורדים לא יקרא עליהם מלכות 39170 

, כשהמלכות מניחם לפרוק מעליהם עול מלכות בכוונה (ב, מה שאין כן הבחינה השניה, עליהם מלכות 39171 

כי זה , ם כן לא ניתק ממנו מלכות עליהם גם בזמן מרדםא, למען יקח מהם רכושם כמשפט מורד במלכות 39172 

 39173 .להניחם לגנוב למען ישלמו שבעתים, גופיה השתמשות מלכותו

היא תקום ´ רק ועצת ה, אבל לחינם הוא, וזה כוונת הפסוק רבות מחשבות בלב איש נגד רצונו של מקום 39174 

לעולם תעמוד בסוף מעשה ´ הואמר עצת , כ כי מחשבות אדם המה הבל"ומסביר אח, ´להיישיר תכלית ה 39175 

פירוש כיון , הוא רק מחשבות לבו לדור ודור, והאנשים המפריעים עצתו, יתייצב על תכליתו מראש 39176 

כי מריים במחשבה גם , תעמוד´ כ הרי זה כאילו גם עתה עצת ה"וא, שיתגלגל מתוך מעשיהם גם כן רצונו 39177 

 39178 .והרי זה הדרך גם כן לתכלית עצתו, כן לתכלית רצונו

, הוא עונו ישא על קלקול מעשיו של עצמו, להוביל להתכלית´ אדם שלא הלך בדרך שציוה לו הורק ה 39179 

הלא הוא , תגמלו זאת עם נבל ולא חכם´ וזה כוונת הפסוק הלה, ה"אבל הוא לא יקלקל מעשיו של הקב 39180 

בסוף מי לא יבין שהוא יכול להפוך ל, פירוש כיון שאתה שלו ומעשיך שלו, אביך קנך הוא עשך ויכוננך 39181 

 39182 .(´עצת ה´ ב מא"חכמה ומוסר ח)  .ולא לו שחת רק לך שחת, מתוך מעשיך תכליתו

 39183 

 39184 מאמר תרא

 39185 .(´ב ז"דברים ל) זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

ומי יכול לדעת הדרך האמיתי שתובילהו , בכל דרך יש שבילים רבים מתפרדים והולכים למקומות שונים 39186 

נטעו אילנות , ומטובת הנהגת הממשלה לדאוג גם בעד האינם בקיאים ולכן עשו סימנים, למקום מטרתו 39187 

, ואחרי זאת אף תינוק בן יומו יכול לבוא למטרתו, אך כדי להורות הדרך להאינם יודעים, וגם כתבו בכתב 39188 

 39189 .וכמעט לא ניכר שום שביל, הדרך סלולה ומי פתי יסור לדרכים המלאים אבני נגף

, היודע והמבין הוא יבחין ויבדיל בין דרך לדרך, שבילים רבים למקומות שונים, כי החיים מרובים המהדר 39190 

ושכלל את הדרך בכל , (ה"תהלים כ) כ יורה חטאים בדרך"ע´ ולכן טוב וישר ה, אמנם לא רבים יחכמו 39191 

וכל אילני חמד , מלאה מאורות כאור נוגה, רחבה מאד ישרה חלקה, מיני שכלול ניכרת בסימניה ומצריה 39192 

ומי פתי לא , ואף אם ירוצו לא יכשלו, כדי להורות ולהאיר אף לאינם בקיאים העוברים בה, נטועים בה 39193 

 39194 .ואם נמצאהו תועה בטח חסר דעה הוא, וילך תועה באורחות עקלקלות מלאות קוצים ודרדרים, יסור הנה

האדם אינו מבין עוד את ישרות ובעוד ש, דרכיה דרכי נועם, תלך למקום ההצלחה, דרך התורה אחת היא 39195 

שאל , בקיאים ויודעים מכבר את הדרך, ל לחנך את הקטנים שישמעו להגדולים"ז הזהירונו חז"ע, דרכה 39196 

וילכו תמיד בדרך אחת עד שיעמדו על דעתם ויכירו בעצמם הדרך , וממילא בטוחים המה, אביך ויגדך 39197 

 39198 .ויבואו למקום הצלחתם, ויתחזקו ללכת בה הלאה, הסלולה

כל ימיהם כעס , ולכן תועים המה, כי הרצונות רבות מאד, דרכי ההולכים בשרירות לבם רבות הנהו 39199 

היום כך , כי הרצונות רבים המה ומתגברים זה על זה, ומכאובים דאגה ויגון מחוסר משאלות לבם כל היום 39200 

ההפכים  כמשפט כל, ילך מדחי אל דחי מרצון אל רצון, כל ימיו אינו עומד במעמד אחד, ולמחר כך 39201 

 39202 .כל ימיו פיזור ובלבול הדעת מכוח ההפכים, הלוחמים תמיד זה עם זה



, וכל הימים אני עוסק עמך רק על שורה הראשונה של אנושיות להיות מן הישוב? ועתה מה בקשתי ממך 39203 

וזהו , תועה אתה בדרכי לבך, ומדרכי הלב לתרץ את עצמו אף בתירוצים היותר גלויים גנותם וסכלותם 39204 

 39205 .(ט"רס´ ג מא"דעת חכמה ומוסר ח)  .אחרי לבבכם אשר אתם זונים אחריהם ולא תתורו

 39206 

 39207 מאמר תרב

 39208 .(´ב ז"דברים ל) זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

מה , מה שעשיתי באנשי דור המבול, הזכרו מה שעשיתי בדורות הראשונים, ודרשו רבותינו בספרי 39209 

א אמר להם כל זמן שהמקום מביא "ד, מה שעשיתי באנשי סדום ועמורה, ר ההפלגהשעשיתי באנשי דו 39210 

זכור , וכך נתבאר לנו בדברי הספורנו, ב"הזכרו כמה טובות ונחמות עתיד ליתן לכם לעוה, יסורים עליכם 39211 

כשתזכור ראשונה מה שהטיב , וכמה כיוון להטיב למין האנושי בכלל, ימות עולם ותבין דרכי טובו 39212 

והם , ותבין שנית כמה הטיב לדורות, ויניחהו בגן עדן והוא קלקל ענינו, בתחילת ימי עולםר "לאדה 39213 

 39214 .וכן שלישית מן המבול עד הפלגה והם קלקלו, השחיתו עד המבול

עלינו לדעת כי יש כאן לימוד גדול בהבנת מאורעות הבריאה ובדרכי , מעתה כשאנו באים ללמוד פרשת נח 39215 

בזאת אנו מקיימים את החיוב של הזכרו מה שעשיתי , משפטו בעולמו באופני וסיבות, ת"הנהגת השי 39216 

עשרה , (ה"אבות פ) ´וכך שנו חכמים במס, ובירור הלימודים הנאמרים בפרשה זו, באנשי דור המבול 39217 

להודיע כמה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שהביא עליהם את , דורות מאדם ועד נח 39218 

 39219 .מי המבול

אך , אפו ורב חסד הוא´ כי מאריך ה, נא ואמר להודיע כי אכן פרשה זו להודיע באה וללמד יצאהדייק הת 39220 

, כי כשנתמלאה סאתם ותמלא הארץ חמס, וסופן של אנשי אותו הדור, נאמן הוא להיפרע מעוברי רצונו 39221 

, איםומכאן גם חיובנו בעת עוסקנו בפרשיות התורה ובדברי הנבי, נחתם גזר דינם ויאבדו מן העולם 39222 

להבין ולהשכיל בלימודים אשר מלמדנו , לירד לעומקם של הכתובים, המורים על דרכי ההשגחה העליונה 39223 

 39224 .בהנהגתו´ הבורא ית

אלא שאין לנו נביא , ך נמשכים הלימודים הנקראים בין שורות ההנהגה"וודאי הוא כי גם אחר חתימת התנ 39225 

, לנו לא ניתנה הבנה ברורה בקורות אותנו ואם כי, אשר יפרש לנו סודם של מאורעות לאמיתם ולאשורם 39226 

י "כפרש, ה את כל המאורעות שעתידין ליארע לישראל עד היום האחרון"ה למרע"הרי שכבר הראהו הקב 39227 

´ ושם לימדהו את כל אשר ניתן ללמוד מתוך הנהגתו ית, (ד"דברים ל) עד הים האחרון´ כ ויראהו ה"עה 39228 

 39229 .שכן לימוד זה גם הוא תורה, בכל הזמנים

ולגלות , כדי לעמוד על אמיתת דרכי ההנהגה במאורעות הימים, ו דרושה עבודת התבוננות גדולהלנ 39230 

מחד , אנו מגלים הנהגת צדקה ומשפט, כשנתבונן באשר ארע אותנו לעת הזאת, הלימודים הנאמרים בה 39231 

ה "וצדקה גדולה עשה עמנו הקב, ללא כל דרכי הטבע, ת להצלה מתוך סכנת נפש ממש"זכינו בחסדי השי 39232 

בה מרחפת מעלינו הנהגת משפטו , אך לעומת זאת נמצאים אנו בתקופה נוראה, ולא נתננו טרף לשיניהם 39233 

 39234 .אשר עדיין לא תמה´ ית

כ אם שנותי ברק חרבי ותאחז "ל עה"כמו שדרשו חז, והנה אף מידת המשפט יכולה ליהפך עלינו לטובה 39235 

, בשר ודם זורק חץ ואינו יכול להשיבומידת , ה"ד מידת הקב"לא כמידת בו, (ב"דברים ל) במשפט ידי 39236 

אולם הנהגה זו תלויה במעשיהם של , (י שם"רש) ה זורק חציו ויש בידו להשיבם כאילו אוחזן בידו"והקב 39237 

בשעה שהחצי יוצא מידו לא יוכל להחזירה , יש גבור במדינה, (בשלח´ מכילתא פ) ל"כמאמרם ז, ישראל 39238 

אם שנותי ברק ´ שנא, כביכול גזרה יוצאה מלפניו, ין רצונוכשאין ישראל עוש, ה אינו כן"אבל הקב, אליו 39239 

 39240 .ותאחז במשפט ידי´ שנא, עשו תשובה מיד הוא מחזירה, חרבי

שהוא כביכול בעל ואדון על , שיח יצחק על התפילה שביאר זה הענין באומרנו בעל מלחמות´ וראה בפי 39241 

לוטה , תה הכנה עצמה שהיתה לרעל שמאו"ר, וזהו שאמר אחרי זה זורע צדקות מצמיח ישועות, המלחמה 39242 

ולעינינו ראינו , ´חזינו נפלאות ה, ובחסדי המקום כי גברו עלינו, כ הכנה לטוב אם ישוב האדם"בה ג 39243 

 39244 .התגלות הנהגה פלאית זו של משיב משפטו אחור

באה לידי גילוי מידת נוראות , ה עם כלל ישראל"נמצא כי בהנהגת הקב, לכשנתבונן עוד במאורעות הימים 39245 

, ג שהחזירו עטרה ליושנה"ל למה נקרא שמן אנשי כנה"אריב, (7ט"יומא ס) ´כענין ששנינו במס, ´ו יתשמ 39246 

לא , אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו, אתא משה אמר האל הגדול הגבור והנורא 39247 

אך אומה יכולה הי, ה"אלו הן נוראותיו אלמלא מוראו של הקב... אתא אינהו ואמרו אדרבה... אמר נורא 39248 

שכל האומות נאספו להשמידם , י מן יום החורבן אתה למד נוראותיו"וברש, להתקיים בין האומות 39249 

 39250 .ונתקיימו מהן

מורה לנו דרכי השגחתו עלינו במידת , הנה כן אופן קיומנו בין האומות ככבשה אחת בין שבעים זאבים 39251 

והתבונן כראוי בלימודים אשר באה הבט , אלא שמחובתנו לפקוח עין, נורא תהילות אדון הנפלאות 39252 



ובהיות כי כל , י הבורא לכל הבריאה ולכל מצב בבריאה"ובתכלית הרוחנית המכוונת ע, ההשגחה ללמדנו 39253 

הרי תגדל חובתנו , כדי לחיותנו ולהיטיבנו באחריתנו, הוא´ אשר יארע לנו והקורות אותנו מאתו ית 39254 

 39255 .בהפקת הלקח מדברי הימים

כ ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות "כי משאה, ל"יח זצוכבר הורה לנו מרן המשג 39256 

אלא על כל אשר יקרה , לא נאמר רק לענין הבחירה בקיום התורה והמצוות בלבד, ואת הרע ובחרת בחיים 39257 

חייבים לבחור את צד החיים , כל מקרה אשר יבוא עליו, כל מאורע אשר יפגשהו, את האדם כל ימי חייו 39258 

, ו לא יבחר האדם בחיים"אך אם ח, וזוהי תכלית המאורע שנשלח לו מן השמים, תו המקרהוהטוב שבאו 39259 

 39260 .ו"ומות ורע תהיה נחלתו ח, אזי יורע מצבו למאד, ולא יפיק את התכלית המכוונת

הרי כפולה ומכופלת חובתנו לבחור בחיים ולהרבות , שעה שגזירת עליון מתוחה עלינו, והנה לעת כזאת 39261 

אמר רבי יוחנן מאי דכתיב , (.ג"סנהדרין צ) ´ומצינו במס, ו אחור את מידת המשפטזכויות אשר ישיב 39262 

, מאי ראיתי הלילה, ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה 39263 

אין , והנה איש רוכב, (י"רש, בשביל שהשתחוו לצלם) ה להפוך את כל העולם כולו ללילה"ביקש הקב 39264 

כיון , ביקש להפוך את העולם כולו לדם, על סוס אדום, שמו´ איש מלחמה ה´ ה´ שנא, ה"הקב איש אלא 39265 

 39266 .והוא בין ההדסים´ שנא, שנסתכל בחנניה מישאל ועזריה נתקררה דעתו

השיבה משפטו אחור , לעיני כל העמים´ הרי לפנינו כי מסירות נפשם של הצדיקים אשר גילו שמו ית 39267 

ולהפיק , אלינו´ לשמוע את הקריאה אשר קורא ה, היא עבודתנו כיום הזה וזאת, וקרעה את רוע הגזירה 39268 

בתפילה , הבה נבחר בחיים ונתחזק בלימוד התורה, ´הכרת יחודו ויראה מלפניו ית, ´ממנה אמונה בה 39269 

ומהר יקדמונו רחמיו עלינו , עלינו הגזירה לחיים ולטוב´ ובזאת נזכה כי יהפוך ה, במוסר ובנשיאה בעול 39270 

 39271 .(שערי ציון)  .יושיענוויגאלנו ו

 39272 

 39273 מאמר תרג

 39274 עמו יעקב חבל נחלתו´ כי חלק ה. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

 39275 .(´ב ז"ל)

י "הנה במחשבתנו הוא כי לא תבורר זאת כי אם ע, עמו יעקב חבל נחלתו´ כי חלק ה, על ידיעה גדולה כזו 39276 

מנקודת היסטוריה לבד נוכל , אין כל צורך במיוחד לאמונה, לה הפסוקיםאבל כפי הנראה מן א, אמונה 39277 

´ הנה מזה לבד יבורר לך כי חלק ה, כי זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, להבין ולידע ברור כל הדבר 39278 

 39279 .עמו יעקב חבל נחלתו

, מכירים זה תיכף, ואף השתנות הכי קטנה, כל שינוי שיהיה לדבר אחד מן רעהו, הנה בדברים גשמיים 39280 

והחילוקים מן , יש בהם ריבוי מינים של עצים, ניקח לדוגמא מיני העץ, ותיכף הם כשני מינים שונים ממש 39281 

ואולם בהשינויים הקטנים של איזו קליפה , כל העצים השונים כמעט שוים הם, האחד לרעהו כמעט כלום 39282 

 39283 .וכבר למינים שונים יחשבו, אם השינוי אף במראה לבד, לבד

הלא ? כ מה כבר בנוגע לבחיר הנבראים"א, אם ככה הוא בדברים קלי ערך, הוא בכל הבריאה ואם ככה 39284 

אשר על ידם יתחלקו האנשים , מובן פשוט כי בהם ישנם ודאי עצמיות מיוחדות ומחולקות עד אין סוף 39285 

 39286 כל אומה היא, אם בתכונות אם במידות, כל אומה ואומה הלא יש לה עצמיותה היא, למינים שונים ממש

הנה בפגשך איזה איש , אי אפשר להחליפן מזו על זו בשום אופן, ממש מציאות אחרת לגמרי מחברתה 39287 

גם מתנועותיהם לחוד כבר תדע מאיזו , על כל צעד וצער שלו, הלא תיכף תכיר אומתו מה היא, שהוא 39288 

 39289 .אומה הם

תי היטב את הענין ראי, ונפגשים שמה עם המון אנשים כתות רבות ומשונות, בהיותי עכשו ברחבי העולם 39290 

, ואמנם הנה זה באמת נפלא לראות איך שמשונה ונפרד אחד מרעהו באופן פלא, של בהפרידו בני אדם 39291 

ואשר שם , ובהיותי אז גם בעיר ברלין עיר רבת האוכלוסין, רואים אותם ממש כמינים נפרדים בתכלית 39292 

 39293 .וחשבתי אז לעצמי, אמנם תמצא מכל אשר ישאלו עיניך

הלא ? האם תמצא ותראה בה ציצית? אבל האם תמצא בה תפילין, אשר אמנם הכל בהבעיר זו הגדולה  39294 

בהם ישנם , אולם אצל הכלל ישראל ודאי כי יש בהם בכל מכל כל, מכל המצוות כלום וכלום לא תמצא בה 39295 

נפרדים הם הכלל ישראל מן , הוא הסוד הגדול של בהפרידו בני אדם! תפילין וציצית וכל מצוות שבעולם 39296 

 39297 .מציאות אחרת לגמרי, נפרדים הם בתכלית, אומותשאר ה

בפרט , כי אמנם המין האנושי הוא התכלית המכוון במציאות, כותב (ז"ג מ"ויקרא י) ל"הספורנו ז 39298 

וכאשר בחר באומה הישראלית , כי הוא לבדו מוכן להיות דומה לבורא במושכלות, במציאות הנפסדים 39299 

היא יותר ראויה ומצויה , ´י שתקוות המכוון מאתו יתמפנ, א להיות לו לעם סגולה"כאמרו בך בחר ה 39300 

כי מציאות הבורא ואחדותו נודע בקצתה ומקובל בכולה מן , באישי זאת האומה ממה שהיה באישי זולתה 39301 

 39302 .כאמרו נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו, האבות



מטיט , א בתכליתכל התבנותו של הכלל ישראל אחר הו, סוד עם ישראל אחר הוא בתכלית מכל האומות 39303 

בהתהלכי בברלין ! אומות העולם אין להם אף השערה ממציאות כזאת, אחר לגמרי הוא נילוש ונעשה 39304 

זאת אומרת כי כדאי לך פעם אחד בחייך לראות את ! ראיתי שם מודעות מכריזות פעם אחד בחיים בברלין 39305 

שוב חיים אם מימיך לא מה ח, וחשבתי אז, כל החיים שוה לך בראותך רק פעם אחד את ברלין! ברלין 39306 

 39307 ?ראית את הטיט שממנו חסדים נצמחים

מן זכור ימות , אלא מנקודות היסטוריה לחוד, כי ללא כל אמונה ביחוד, הוא אשר התחלנו בראשית דברינו 39308 

בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב , מן שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, עולם בינו שנות דור ודור 39309 

כי הכלל ישראל הנהו מציאות , עמו יעקב חבל נחלתו´ מזה לחוד רואים תיכף כי חלק ה ,גבולות עמים 39310 

 39311 .סגולה מיוחדה ללא כל השואה והתדמות, אחרת לגמרי מכל העמים

´ כי ה, ´כי בזה מלמדים לנו גדולת ה, אל נפרש כמו שמורגלים לחשוב, בדד ינחנו ואין עמו אל נכר´ ה 39312 

שבהנהגת כלל ישראל לא מתערב , תוב מספר לנו סודו של הכלל ישראלאלא הכ, לבדו עושה ואין עוזר לו 39313 

הנהגת , כולם אין להם שום שייכות אל הכלל ישראל, לא מלאך ולא שרף ולא כל שליח, שום כוח אחר 39314 

בציור המעשה הידוע אשר ! בדד ינחנו ואין עמו אל נכר´ ה, הכלל ישראל אינה אלא בשם היחוד ולא זולת 39315 

עד כדי כך הוא , כי אל יקבל שום מלאך אשר ירצה ללמדו בתורה, ל"זלמלה זצ´ גאון רל ציוה לה"הגאון ז 39316 

בדד ינחנו הוא סוד הכלל ´ ה! ת לבדו"אלא רק מן השי, סיוע מן מלאך´ אפי, סוד של ואין עמו אל נכר 39317 

 39318 .(דעת תורה)  !ישראל

 39319 

 39320 מאמר תרד

 39321 .(´ב ח"דברים ל) ישראלבהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני 

, ישנם מקומות מקומות, בסוד ענין המקום רואים נפלאות גדולות, ה שם לכל עם ועם גבולו במקומו"הקב 39322 

שונות הם , אנשים הדרים במקום אחד, וכל אקלים יש לו סגולות מיוחדות, וכל מקום יש לו אקלים מיוחד 39323 

, צמחים של כל מקום שונים בטיבם! ם בוהמקום משפיע על הדרי, תכונותיכם מאלה הדרים במקום אחר 39324 

, וכן כל מקום ומקום יש לו מיוחדות בהמינרלים שלו, לא כל מה שצומח במקום אחד יצמח במקום שני 39325 

ולכל אדם הדברים פשוטים מאד ואין מתמיה ולא שואל על אלה , ויש ולא נמצא בהם מינרלים בכלל 39326 

אשר , כי נמצאים בהבריאה מקומות בסגולות מיוחדות, כי כל אחד מבין פשוט כי כן הוא הענין, השינויים 39327 

 39328 .לא כולם שוים הם

איוב )ב  כי יש לכסף מוצא ומקום לזה, מונחים תחת סוד המקום, כי הכל בכל מכל כל, זהו סוד הבריאה 39329 

גם נפש חיה מונחת , הנה כי גם נפש חיה תולדות הארץ היא, והכתוב אומר תוצא הארץ נפש חיה, (ח"כ 39330 

מעכשיו אחרי שאנו רואים כי כל הדברים פעוטים , מתחת הסוד של מקום, ים של הארץהיא מתחת האקל 39331 

הלא , כ ודאי כי האדם הגדול בחיר הבריאה"א, ואין לך דבר שאין לו מקום, שיהיו מונחים בסוד המקום 39332 

 39333 !וכי יש לו מקום אשר שמה גידולו באמת, אין ספק כי מונח הוא מתחת סוד המקום

הינם , נבין כבר פשוט כי כל הענינים הנמנים בסגולותיה של ארץ ישראל, ענין זה וכאשר נבין היטב סוד 39334 

ארץ ישראל היא המקום לאלה , היינו כי ארץ ישראל היא המקום המיוחד לסגולות האלה, דברים כפשטן 39335 

כמו שלא תשאל מדוע אין , וכבר לא תשאל מדוע זה כי אותם הדברים הרוחניים לא צומחים כאן, הצמחים 39336 

 39337 .משום שכאן אין המקום שלהם, ים כאן אתרוגים כמו שהם צומחים בארץ ישראלצומח

ואמנם , כי על כן דרשו ברוב יגיעה למצוא זה המקום, האבות הקדושים ידעו היטב כי יש סוד של מקום 39338 

ולא , יראה´ אשר יאמר היום בהר ה´ שנא, לא כאברהם שכתוב בו הר (.ח"פסחים פ) ל"ואמרו ז! מצאוהו 39339 

ויקרא את שם ´ אלא כיעקב שקראו בית שנא, ויצא יצחק לשוח בשדה´ תוב בו שדה שנאכיצחק שכ 39340 

אבל , כולם הם בחינות שונות עד כמה שנתהוה אצל כל אחד מהאבות דרגת המקום, המקום ההוא בית אל 39341 

אמר אפשר שעברתי , ל אמרו על יעקב אבינו"עד שחז, זה ודאי כי אצל כולם הלך זה מנקודת סוד המקום 39342 

 39343 .קום שהתפללו אבותי ולא התפללתיעל מ

י מקום "ושם ברש, כאמרו מה נורא המקום הזה וזה שער השמים, גם תפילה מונחת מתחת סוד המקום 39344 

והוא , היה אך ורק מחמת מקום שהתפללו אבותי, הנה כל היהיב דעתיה למיהדר של יעקב אבינו, תפילה 39345 

וירושלים היא מדרגה , ום של הכלל ישראלארץ ישראל בכללה היא המק! מתוך כי ידע יעקב סוד המקום 39346 

שם הוא סוד , ומקום המקדש הנהו המדרגה היותר גבוהה בסוד המקום, עוד יותר גדולה בסוד המקום 39347 

 39348 .ובסוד זה מלאה כל התורה כולה, עצמו של המקום

באחד ´ כי אם במקום אשר יבחר ה, א מכל שבטיכם לשום את שמו שם"כי אם אל המקום אשר יבחר ה 39349 

, ועוד הרבה בתורה, אלהיך´ א תאכלנו במקום אשר יבחר ה"כי אם לפני ה, שם תעשה עולותיך שבטיך 39350 

, התורה קוראת את המקדש בשם מקום, אין התורה מסמנת בית המקדש בלשון מקום כביטוי לשון בעלמא 39351 

 39352 .אבל אמנם הדברים הם כפשטן והוא סוד ודאי, מחמת כי הוא אמנם סוד המקום ביחוד



כי הכל תלוי , הלא למדנו וראינו מכל הדברים שדיברנו כי סוד הדברים הוא, ד גדול למעשהויוצא מזה יסו 39353 

כ בבחיר הבריאה הוא "ומכש, כן בכלליות הבריאה, כלום יתכן לצמוח אם לא במקום הגידול, במקום 39354 

 39355 ,ומקום גידולו הוא ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש ביחוד, גידולו בסוד המקום תלוי, האדם הגדול

הנה צריך האדם לידע כי כיום ? מה יעשה האדם ויתכונן, ועכשיו שאין לנו כל אלה המקומות יבנו במהרה 39356 

ואם נמצא האדם בישיבה בטוח הוא כי כאן , מקום הגידול היחידי הוא מקומות התורה מקומות הישיבות 39357 

 39358 .יוכל להתגדל

כי בהעדר סוד המקום לא , יםאשר לא יתכן זה להשיג במקומות אחר, הישיבה היא מקום הצמיחה ודאי 39359 

ל "ולפי דברינו נבין בפשטות מאמר חז! וידע זה האדם להגביר חיילים ולנצל את הזמן והמקום, יצמח 39360 

וכשמת אומרים עליו אי עניו אי , כל הקובע מקום לתפילתו אלהי אברהם בעזרו, (7´ברכות ו) שאמרו 39361 

ז יזכה לרב "אשר עי, ענין של קובע מקוםכ "מאי כ, וכבר עמדו על מאמר זה כל המפרשים לשאול, חסיד 39362 

כ ודאי "א, כי גם תפילה בסוד המקום היא תלויה, אולם כפי כל המבואר נפרש המאמר כפשוטו? טוב כזה 39363 

 39364 .(דעת תורה)  !וגידולו ושכרו מרובה ודאי, כי קביעות מקום הוא עיקר גדול

 39365 

 39366 

 39367 מאמר תרה

 39368 .(א"ב י"דברים ל) אהו על אברתוכנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרוש כנפיו יקחהו יש

עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו , ל הנשר הזה רחמני על בניו ואינו נכנס לקינו פתאום"י ז"ופירש 39369 

ה דרך חסד "אף הקב, כדי שיעורו בניו ויהא בהם כוח לקבלו, בין אילן לאילן בין שוכה לחברתה, בכנפיו 39370 

אלא מודיע קודם ומכריז שקרוב , את האדם פתאום ה לדון"שלא בא הקב, כ בענין יום הדין"כזה נמצא ג 39371 

שהעיר , וזה ענין תקיעת שופר בימי אלול, כדי שיכין האדם את עצמו לתקן כל מה דאפשר, יבוא יום הדין 39372 

כמו חסדי , וצריך האדם להרגיש מצות תקיעת שופר לחסד, כ עורו ישנים משנתכם"רוח האדם כמשה 39373 

 39374 .רועה הוא כמו קשקוש הנשר בין אילן לאילןוכל תקיעה ות, הנשר אשר יעיר את קינו

וצריך האדם להכיר החסד , אבל הידיעה וההכנה מקיל הענין, כל דבר שבא פתאום מכביד מאד על האדם 39375 

ה "והקב, ומצינו שבחינת פתאום הוא היפוך החסד, מה שנקבע ימי הכנה לתשובה כל חודש אלול, הגדול 39376 

י "ופרש, פתאום אל משה ואל אהרן ואל מרים´ ויאמר הש "כמ, נוהג במידה זו כשבא לענוש את האדם 39377 

לכן על האדם להכיר טובה שלא בא יום הדין , ש"והם צועקין מים מים עי, נגלה עליהם פתאום והן טמאים 39378 

 39379 .כדי שיעשה הכנה ויהא בו כוח לקבל יום הדין, פתאום

ה שמעוררין אותו חודש ימים ועוד נדמה לו שמכבידין עליו מ, אם האדם אינו מרגיש טובה זו, ומובן מזה 39380 

כי לפי דעתו מתי הוא רוצה שיתחיל לחשוב , כמה יש בזה מן הסכלות, קודם יום הדין אודות תשובה 39381 

כי מי יכול לקבל , הלא אז יהיה לו כמה פעמים יותר קשה! אודות תשובה כשיבוא אליו יום הדין פתאום 39382 

ויותר יש לחוש שלא יצעק כלל כי , ין מושיעוא! הלא אז יצעק מים מים? יום הדין הגדול והנורא פתאום 39383 

 39384 .סגור ומסוגר בכבלי ברזל ולא ידע מה לעשות, לבו יהיה מטומטם מהבלי הזמן

כי טבע בעלי חיים , כבני אימרנא, כל באי עולם עוברים לפני כבני מרון, ה"ל בר"ועל כן מצינו שאמרו חז 39385 

, ה בינה והשכל שיכיר צורך ההכנהה חנן את האדם דע"והקב, שאין להם הרגש לעשות הכנה למחר 39386 

ויש לו הכרה בצורך ההכנה להכין את עצמו ליום , ביתרון שנתן לו על הבהמה´ והאדם צריך לעבוד את ה 39387 

ל שבאים ליום "עליהם אמרו חז, ועל כן אלו אנשים שמתנהגים כבהמה שאינם עושים שום הכנה, הדין 39388 

 39389 .בלי הרגש של הכנה כלל, הדין כבני אומרנא

ז "וע, ועושים הכנה גדולה קודם יום הדין, שכנשר יעיר קנו´ אנשים שמרגישים היטב חסדי ה אמנם יש 39390 

, שכל עבודת החיילות לעשות בכל יום הכנה להיות מלומדי מלחמה, ל כחיילות של בית דוד"אמרו חז 39391 

ל כן אלו העובדים שעוסקים בהכנה אל התשובה כ, למען לגשת אל שדה הקרב באומץ הלב וברוח הנצחון 39392 

ל על המשנה לפני מי "א ז"ולפי מה שכתב הגר, באים ליום הדין באומץ הלב מחמת הכנתם הטובה, הצורך 39393 

 39394 .על המצוה שהיה יכול לעשות בעת שעשה העבירה, אתה עתיד ליתן דין וחשבון

י הכנה לתשובה יכול האדם להגיע למדרגה גבוהה יותר בענין יום "כיון שע, ז תסמר שערות הראש"ולפי 39395 

כ כמה גדול "א, ובלא תשובה גם על קלות אינו מכפר, ל דעם תשובה מכפר גם על חמורות"דקיי, םהכפורי 39396 

ולזכות לחיים נצחיים , ד"י הכנה טובה ליום הכפורים כחיילות של ב"החשבון בשעה שיכול לבוא ע 39397 

ן לערוך אי, וגם להציל עצמו קצת מבחינת העונש, וכל זדונותיו יתהפכו לו לזכיות, ולהיות אהוב למקום 39398 

 39399 .הצלחה זו

גם מבחינת קלות של חלקי , ואם חלילה לא יעשה הכנה ויבוא פתאום ליום הדין בלי רגש בלי תשובה 39400 

כבהמה ממש שאין לה הרגש לעשות הכנה , הרי יכול חלילה להיות מסוגי כבני אימרנא, התשובה 39401 

ויכול להיות העונש על , ו דין וחשבון שהיה יכול להיות כחיילות של בית דוד"כ חל עליו ח"א, להצלתה 39402 



כיון שהחשבון הוא לפי , היינו עונש על העדר הכנה לתשובה כמו על כל עונותיו, כמו על הדין, החשבון 39403 

 39404 .כמות הדין

והיה בידו לעשות הכנה לתשובה כדי שישוב תשובה שלמה בשעת , כ במקום שדנין על כל עונותיו"וא 39405 

ר אז יום החשבון מצד מה שלא העיר את רוחו לשוב כ נתעור"א, ולזכות להצלחה נצחית ולא עשה, הדין 39406 

הוא כנגד כל עונותיו של כל ימי , נמצא שהעונש על החשבון, מכל הקלות והחמורות שעשה כל הימים´ לה 39407 

 39408 .חייו וזה מבהיל מאד

, כ"לבין דין על העדר התשובה שהוא מחוייב ביוה, ונמצא שיש חילוק גדול בין דין על עבירה פרטית 39409 

אם הדין הוא על עבירה , והחילוק הוא בחשבון, כי אין תשובה בלא הכנה, כנה ליום הדיןובכלל זה הה 39410 

כ על "כ החשבון ג"א, אבל אם הדין הוא על העדר התשובה, פרטית אז החשבון בא על מצוה פרטית 39411 

וזהו , כ שקול העונש של החשבון כמו כל עונותיו"א, י התשובה"הצלחה הנצחית שהיה יכול להשיג ע 39412 

שלא בא יום הדין פתאום אלא , ה אשר כנשר יעיר קנו"ז החסד הגדול של הקב"ומובן לפי, מאדמבהיל  39413 

 39414 .י התשובה"לעורר האדם על ההכנה הגדולה להצלחה שיכול להשיג ע, י השופר"הכריז מקודם ע

מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב , תנו רבנן כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתים פטור 39415 

שרבי , ל"ז זצ"מוהרש´ ופי, (ה"שבת ע)ב  וזה חומר במוחק מבכות, אמר רבי מנחם בר יוסי, יבשתים חי 39416 

הרי עשה הכנה , כי המוחק אות גדולה ועושה בזה מקום לכתוב שתים, ל מעלת הכנה"מנחם בר יוסי קמ 39417 

 39418 .ומובן מזה שהכל תלוי בהכנת המחיקה, לכתוב שתים הלכך חייב

כמו שאנו מתפללים מחוק ברחמיך כל שטרי , חד מחיקת החטאא, והנה חלקי התשובה שתים המה 39419 

והזכות היותר גדול הוא הקבלה על , ש כתבנו בספר זכיות"כמ, והחלק השני כתיבת הזכותים, חובותינו 39420 

כי כל מה שהאדם מוחק מדמיונו חמדת , ולכן הכל תלוי בכמות המחיקה, להבא לעמוד על גדרי התורה 39421 

 39422 .לכתוב על לוח לבו קבלת דברי תורה בשלמות כן לעומת זה יכול, הבלי הזמן

כדי שבכל יום ימחוק , על כן נחוץ לזה שלושים יום קודם יום הדין, ולפי שאי אפשר לכתוב טרם שימחוק 39423 

כי , ה אשר כנשר יעיר קינו"וזהו החסד הגדול של הקב, מעט מהבלי הזמן שהיה שקוע בו כל השנה 39424 

 39425 .(א"ג דף ע"חיי המוסר ה)  .לאכת הכתיבה על העתידומ, מלאכת המחיקה את העבר, המלאכה מרובה

 39426 

 39427 מאמר תרו

 39428 .(ו"ב ט"דברים ל) וישמן ישורון ויבעט שמנת עבית כשית ויטוש אלוה עשהו וינבל צור ישועתו

פרנסתו דחוקה עמלו , כי האיש המעונה והמדוכה בהבלי התבל הלזה, הן מלפנים אותה גליתי, אחי ורעי 39429 

אשר התקנה רבה , כאשר יתעורר בקרבו איזה דרך נכון לפניו, ל עניניואינו מוצא קורת רוח בכ, רב 39430 

בודאי לא ינוח ולא ישקוט עד אשר יקים מזימות לבבו יתד נאמן בל , להשקיט בזה מהרעיון רוח אשר עליו 39431 

 39432 .ולא יחיש מעשהו להתקרב אליו, כי מי הוא פתי אשר בחשכים יהלך ולפניו יתנוצץ אור בהיר, ימוט

לסור משאול מטה מרעיון רוח ומבושת , ם בתהלוכות עסקי נפשותנו להכין צידה לאחריתנוכן אנחנו היו 39433 

, הכבוד המוציא את האדם מן העולם, מעונים אנחנו בתאוות המדומות, פנים בעולם הנצחי לעד בל ימוט 39434 

התורה מבטל אותנו מן , מבלבל מוחנו ומכלה כוחנו להכין די סיפוקו, מלפניו ואחריו נלך ובעקבותיו נצא 39435 

ינהלנו לעונות ופשעים אשר , עושק ממנו המצות וכל מידה יקרה, אשר היא חיינו ואורך ימינו בזה ובבא 39436 

 39437 .לשמים יגיעו

כי לא לעד יחיה , אם לא אל לימוד המוסרי המייסר האדם לזכור אחריתו, אנה ננוס לעזרה ואל מי נפנה 39438 

למען ישולם שכרנו , דתנו המוטלת עלינולעסוק בעבו, רק גרים אנחנו בחיינו הלזה, בעולם השפל הלזה 39439 

הן אלה , אשר כצל יעבור ולא ישורנו עוד, עתה מה כבוד ננחל בעולם הנכרי הלזה, במקומנו האמיתי 39440 

 39441 .ואנחנו בחשכים נהלך אחרי רצוננו הגופנים השפלים והנבזים, אור בהיר הוא, קצות דרכי המוסר

לבל יעבור עליו מקרה רעה , דות נאמנות בל ימוטלעשות לו יסו, איך לא נחוש להתקרב אל לימוד הלזה 39442 

לקבוע עתים סדורים לזה בין , לזאת מאד נכון לחזקו במסמרים נטועים, ו להשבית הרעיון הנשגב הלזה"ח 39443 

ואם יפקד , להיות המועד נכון לזה בל יחסר, ואיש את רעהו יחזק ויזרז לעשות תחבולות, מנחה למעריב 39444 

לסבול סכלותו , לבקש עצה ותחבולה, אז מהנכון לפקח על זה הדבר, ו"איש או אולי יהיה לשטן לזה ח 39445 

 39446 .ובזאת יוסד המוסרי ביתד נאמן, כל אחד לפי דרכו ושכלו, ולפתות לבבו בדברים רכים

בלימודים , להלהיב הנפשות בזיכוך הרעיון (א, ראשים´ להרגיל בחכמה הלזו אשר דרכיה יפרדו לב 39447 

ולקרבה בדמיונות , בציור רחב להרחיב כל דבר, ברעיון נכון, ללמוד בשפתים דולקות, הנשגבים הללו 39448 

להוציא כל מעשה , אשר תוכל תת כוחה להכין האברים, עד אשר יתלהב הלב אם מעט אם הרבה, קרובים 39449 

 39450 .אם ברצון או בחזקה, הטוב למענהו

צה להכין ע, לפקח מראש טרם יבואו ימי הרעה, והשני היא חכמת העולם להיות רואה את הנולדות 39451 

וזה כל , עד אשר תגדל היראה מהתאוה, להקטין הדבר ולהקל הנסיון, איך לנהל עצמו ואחרים, ותחבולה 39452 



אם יהיה לנו נושא על מה , לזאת מה נהדר הוא, האדם להגביר היראה ולהחליש התאוה במוסר וחכמה 39453 

ובחכמה , יחוזק במוסרי יוסד ובסבלנות, נושא הלזה לקרב הלבבות ללימוד המוסרי, יסוב הלימוד וההרגל 39454 

 39455 .(אור ישראל)  !יציץ ציץ ויגדל פרח

 39456 

 39457 מאמר תרז

 39458 .(ח"ב י"דברים ל) צור ילדך תשי ותשכח אל מחוללך

ה לצרכי גופו ועניניו וסידור בני ביתו "אם האדם משקיע את כל כוחותיו וסגולותיו שחננו בהן הקב 39459 

ולעסוק ´ לשמש לעבודת ההרי כך מתמעטים כוחותיו , וכן למען הנאת החיים המופלגות, ומשפחתו 39460 

הוא מתרוקן ולא נשאר לו דבר , מתוך שהוא מעביר את כל כוחו לצרכים החומריים, בהתמדת התורה 39461 

 39462 .כל הסגולות הטובות נשכחות ממנו ותש כוחו, בעבור תורה חכמה ומוסר

היינו שאם האדם משקיע את כל כוחותיו , תורה מתשת כוחו של אדם (ו"סנהדרין כ) ל"א חז"וזהש 39463 

כי אז לא נשאר לו דבר , שקידה והפלגה בחכמת התורה, ולותיו וכשרונותיו בחכמת התורה וקדושתהסג 39464 

אם נתנו לחבית , התורה משולה לחבית מלאה דבש (ט"מדרש תהלים קי) ל"ואמרו ז, ז"בעבור עניני העוה 39465 

 39466 .י תורהכך אם הכנסת דברים אחרים בתוך לבך יצאו דבר, יצא כנגד רביעית דבש מתוכה, רביעית מים

בפנותך אל התענוגים תנשה חכמתך וידיעתך , וגם אתה ישורון המעיין, צור ילדיך תשי אומר הספורנו 39467 

, השקעת כל המרץ להנאת גופך וסידורי עניניך, אם ניצלת את כל הכשרונות לתענוגים, ש"בגודלו ית 39468 

 39469 .לך ולנפשך´ יחסר לך כל הכלים היפים שחנן ה

והיה , בן בית אחד היה לו לרבן גמליאל, (´ר ה"מד) אומר המדרש, מעולפת ספירים (´ש ה"שיה) פ"עה 39470 

ג כל הדין חילא טבא אית בך "ל ר"א, למוד להיות נוטל קופה של ארבעים סאה ומוליכה אצל הנחתום 39471 

כיון שנתעסק בתורה , כל זה כוח יפה יש בך ואין אתה עוסק בתורה, כ"ובמת? ולית את עסיק באורייתא 39472 

אפילו , כיון דגמר ספרא, של שמונה סאים, של שנים עשר, של עשרים, ם סאההתחיל נוטל של שלושי 39473 

אלא אחרים היו , בגד דק לא הוה יכול למיסבל´ ואית דאמרי אפי, קופה של סאה לא היה יכול לסבול 39474 

 39475 .לקיים מה שנאמר מעולפת ספירים, כי הוא לא היה יכול מפני החולשה, מעבירין מעליו

, והכביד עליו הצמא, ובמה הוא דומה לאדם שהוא הולך במדבר, (ז"ן קטשער הבטחו) ובחובת הלבבות 39476 

וכאשר הלך , ושמח בהם שמחה גדולה ושתה מהם עד שרוה מהם, ומצא מים שאינם מתוקים בבור אחד 39477 

וכעת אין לו , אז דאג על שקדם ושתה המים הראשונים המים הרעים, מעט ומצא מעין נובע מים מתוקים 39478 

הוא עייף ומחוסר , ז"כן מי שניצל את הכוחות והעמלה להבלי עוה, ם המתוקיםמקום בגופו לשתות המי 39479 

כי מה שמשקיע האדם עמלו וכוחותיו בעבור , ל אמר"והסבא מנובהורדוק זצ, כוח לעמלה של תורה 39480 

 39481 .היה יכול לייסד מאה ישיבות, משפחתו

סר בעולם תלויה כי ידעו שאשמת ירידת התורה והמו, מפעמתם´ מכאן לימוד לכל האנשים שרוח ה 39482 

אוויר העולם , בודאי היה זה משפיע גם על הרחוקים, כי לו היו גדולים באמונתם ובתיקון נפשם, בראשם 39483 

הוא מפני החסרונות , ואם יש חסרון בעולם בתורה ביראה ובמידות טובות, היה מתבשם מכוח תורתם 39484 

גם יחיד יכול להשפיע , ושמשקיע את הכוחות והמרץ להנאת עצמו וצרכי משפחת, שיש במחנה היראים 39485 

ואם מתדרדרים הם במוסר נפשם , ואם העולם לקוי בהכרת אחדות הבורא, ´אם לבו בוער כאש באהבת ה 39486 

מעייני )  .החסרון הוא בנו, הרי עלינו לחפש את האשמה אצלנו, ומשחיתים עצמם בתאוות המכוערות 39487 

 39488 .(החיים

 39489 

 39490 מאמר תרח

 39491 .(א"ב כ"דברים ל) אם בלא עם בגוי נבל אכעיסםהם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקני

אכעיסם מורה על הכעס המגיע לנו , (י"רש) ש אמר נבל בלבו אין אלהים"אלו הכופרים כמ, בגוי נבל 39492 

שקשה לשמוע דבריהם העקשים , אין עושים רעה בגופנו או ברכושנו כי אם הכעס לבד, מעם נבל 39493 

שהוא , ה מפני מה נקראו הכופרים בשם נבל"באר בעוראינו ל, והכוזבים כמדקרות חרב בנפש איש ישר 39494 

למה יקראו בשם מגונה כזה אנשים שאין , השם היותר מגונה מכל שמות של דופי הנזכרים בכתבי הקדש 39495 

ומה פשעם שדעותיהם שונות מכל , כ טובות בגופם או בממונם"ויתכן שעושים ג, עושים רעה לבני אדם 39496 

 39497 ?עם שיקראו בעבור זה בשם נבל

ששם נבל נופל על מי שאינו מכיר טובה שעושים , ל בפירושו על התורה כתב עם נבל ולא חכם"זן "הרמב 39498 

, מפני שהמידה הזאת קרובה ללב יותר מכל המידות הטובות, והטעם לזה נראה לנו, ז"לו להשיב תודה ע 39499 

אנשים ומפני זה ראינו שההרגש של הכרת טובה נמצא גם אצל , מפני שזה דבר שגם החוש הגשמי מרגישו 39500 

והוא מפאת , שאם יתן אדם מה לאכול לחיה הטורפת לא תעשה לו עוד רעה, פראים וגם בבעלי חיים 39501 

 39502 .הכרת הטובה



אות הוא שאין לו הרגש אנושי , ולכן האיש אשר איננו מכיר הטובות שעושים לו להשיב גמול טוב בעדן 39503 

ומפני זה נקרא בשם , יותהוהרי הוא כנבלה המתה שהיא מאוסה מפאת חסרון ח, וגרוע מהחיה הטורפת 39504 

 39505 .והוא כפגר מת בלי רוח חיים, נבל האיש אשר אין לו הרגש החיים הראוי לבני אדם

הוא מוצא בה הטוב , והנה כל אדם החי על פני האדמה ומוצא בה כל צרכיו לאלפים ורבבות לאין מספר 39506 

וכל , ם והמתוקיםמן המאכלים והמשקאות הטובי, והנעים לנפשו הרבה יותר מאשר היה שואל בעצמו 39507 

השמש והירח והכוכבים משמשין לפניו ונותנים עונג , התענוגים הגדולים לחמש חושיו הכל מוצא למכביר 39508 

האדם בעצמו מתוקן בתכלית התיקון באבריו , ציפור השמים ודגי הים נתונים למאכלו, ושמחה לנפשו 39509 

היא מתנת חינם מבלי איזו טובה והכל , כל העולם הוא כגן עדן לכל אדם, ובחושיו הגשמיים והרוחניים 39510 

 39511 .שהקדים לזה

פ השקפה "וע, ה עליו"שהאדם הוא חטיבה אחת של טובות הקב, פ השקפה זאת נוכל לאמר בצדק"והנה ע 39512 

ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו , ל לאמר נשמת כל חי תברך את שמך"זאת תיקנו חכמינו ז 39513 

ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ועינינו מאירות , המון גליואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כ, תמיד 39514 

אין אנו מספיקים להודות לך על אחת , וידינו פרושות כנשרי שמים ורגלינו קלות כאילות, כשמש וכירח 39515 

וזה נאמר על הטובות הכוללות את כל , מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות הטובות שעשית עמנו ועם אבותינו 39516 

 39517 .דות לנווהטובות המיוח, בני אדם

, רעב וצמא ונפשו בו תתעטף, שאם נראה מעשה כזה שילך מי בדרך והוא עיף ויגע, והנה נצייר למשל 39518 

ומיד בבואו , ופתאום יראה לפניו היכל יפה ויבוא בו וימצא שולחן ערוך לפניו מכל המאכלים והמעדנים 39519 

ל ולשתות מכל מה שתשאל ויתנו לו לאכו, יסובבוהו עבדים ומשרתים הרבה ויקחוהו ויושיבוהו על כסא 39520 

ובשמים טובים להריח ועוד מעדנים , כ יתנו לו מטה לשכב ולנוח ומים חמים וקרים לרחוץ"ואח, נפשו 39521 

, מוכנים בכל רגע למלאות רצונו מכל אשר ישאל מהם, וכולם עומדים לפניו בהכנעה ומשמעת, ותענוגים 39522 

 39523 .עבדיך אנחנו כי אם כל העת עומדים לפניו ואומרים, ולא יבקשו ממנו מאומה

ולא שם על לבו מאומה לשאול על אדון , כ עוזב את ההיכל היפה והטוב הזה ופונה לדרכו"והנה נראהו אח 39524 

אולי עומד בעל הבית , לא יבקשהו ולא יטה ראשו ולא ישא את עיניו להביט, מי הוא איפוא הוא, ההיכל 39525 

גם להעבדים והמשרתים לא ישא את  ,להודות לו על כל הטוב שעשה עמדו, הטוב והמטיב הזה באיזו פינה 39526 

! כי אם יפנה לדרכו ושלום עליך נפשי, ולא יתראה עמהם קודם פרידתו מהם, פניו לברכם ולהודות להם 39527 

 39528 .בודאי יחסר לנו המלים להביע רגשי הכעס והבוז לאיש הזה? מה נאמר על האיש הזה

ל שאינו פונה ואינו שם על לבו שמלבד הכעס הגדו, הנה כן הוא משפט האיש אשר אומר בלבו אין אלהים 39529 

ואשר ציוה לכל ברואי , אשר הכין בעדו כל הטובות והחמודות אשר ישנן בעולם, לבקש אדון ההיכל 39530 

הנה עוד יתברך בלבו , העולם מצבא השמים ועד צבא הארץ לעמוד לפניו תמיד לשרתהו ולמלאות רצונו 39531 

וישר בעיניו ושלום , שר מוצא בעולם תמידלאמר אין אלהים ואין לו להודות בעד כל הטובות הגדולות א 39532 

 39533 .לנפשו לקבל טובות גדולות ונאמנות לאין ספורות בלי צורך להודות למי עליהן

ולא ישא עיניו לבקש אולי ימצא האדון הטוב והמטיב להודות לו בעד חייו וחיי בני , לא תציק רוחו בקרבו 39534 

ועוד יתברך בלבו שאין לו להודות , ם מותוובעד כל הטוב והחסד אשר עשה לו מיום הולדו עד יו, ביתו 39535 

שאתענג ואתעדן בכל התענוגים , והוא שש ושמח ולבו טוב עליו לאמר, למי וכי חופשי הוא מהודאה 39536 

ובכל מעדני העולם בבריאות גופנו , בכל המאכלים והמשקאות הטובים, שבעולם אני ובני ביתי היקרים 39537 

כי הוא , הנה לאיש כזה יאות שם נבל כי כשמו כן הוא, וביחד עם זה אנכי פטור מלהודות בעדם, ונפשנו 39538 

 39539 .(יסודי הדעת)  .כנבלה המתה בלי הרגש של חיים הראויים לאדם הנברא בצלם אלהים

 39540 

 39541 מאמר תרט

ם את בניכם לשמור 0ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצו 39542 

 39543 .(ו"ב מ"דברים ל) לעשות את כל דברי התורה הזאת

, תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור, כי נר מצוה ותורה אור, מנחם בר יוסי´ את זו דרש ר 39544 

ואת התורה באור לומר , לומר לך מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה 39545 

 39546 .מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולם, לך

ומתירא מן הקוצים והברקנים ומן הפחתים ומחיה רעה ומן , ואפילהמשל לאדם שהיה מהלך באישון לילה  39547 

נזדמנה לו אבוקה של אור ניצול מן הקוצים ומן הפחתים ומן , הליסטים ואינו יודע באיזה דרך מהלך 39548 

כיון שעלה עמוד השחר , ועדיין מתירא מחיה רעה ומן הליסטים ואינו יודע באיזה דרך מהלך, הברקנים 39549 

מאי , הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך, הליסטין ניצול מחיה רעה ומן 39550 

 39551 .(.א"סוטה כ)א  ח דסלקא ליה שמעתא אליבא דהלכת"אמר רב חסדא זה ת? פרשת דרכים



ר "והלא לא ניצול מיצה, תימה והיאך ניצול מכולן, ח דסלקי ליה שמעתתא אליבא דהלכתא"זה ת´ תוס 39552 

ל סתם תלמיד חכם תורתו אומנותו ועוסק ומהרהר בה כל שעה ואינו הולך "וי, תורהבעידנא דלא עסיק ב 39553 

אצל סתם תלמיד חכם לא תיתכן עידנא , ח"יסוד גדול במהותו של ת´ הניחו התוס, אמות בלא תורה´ ד 39554 

 39555 !דלא עסיק בה

תפסו ´ ל הויצעקו בני ישראל א, תורתו אומנותו מושג זה של אומנות אנו מוצאים בהתקרב פרעה בים סוף 39556 

כי ענין התפילה , במצב נורא זה התעוררו באופן טבעי להתפלל, (י שם"רש, בשלח שני) אומנות אבותם 39557 

וזוהי תורתו , הנהגה המוטבעת בטבע האדם ממש בדמו היא נקראת אומנות, נבלע בדמם מירושת אבותם 39558 

גם שלא בשעת לימודו  ,ועוסק ומהרהר בה כל שעה! הוא אינו יכול להינתק מעסק התורה, של תלמיד חכם 39559 

שהוא עוסק בה ´ סוגית הגמ, כי מחשבתו נתפסת בקושיות ותירוצים תמיד, הוא ממשיך להרהר בתורה 39560 

 39561 .סופגת אותו כליל

יוחנן אמר כגון אנא ´ ר? היכי דמי חילול השם, (.ו"דיומא פ)א  ראיה לזה מה, א בלא תורה"ואינו הולך ד 39562 

ולמידין הימני , י ואין הכל יודעין שנחלשתי בגירסתי"רש, דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין 39563 

א "ילמדו ממנו שאפשר ללכת ד, אמות בלא תורה´ י שהוא הולך ד"הרי אם יראו ר, להבטל מתלמוד תורה 39564 

א בלא "יוחנן גם במצב של חולשה להיזהר שלא ילך ד´ ממילא מוכרח ר! בלא תורה והרי זה ביטול תורה 39565 

 39566 .תורה

שהיא מכניסה את , והנה זוהי עצם מציאותה של התורה! ח"מהו סתם ת, מיד חכםהגע בעצמך אישי תל 39567 

ולא קבלת שפע של קדושה , תורה אינה ענין של לימוד והבנה גרידא, האדם למדרגה מיוחדת של חיות 39568 

ושמרתם , אלא העלאת האדם לדרגת חיים למעלה מהחיים הטבעיים ממש, ובנין עולם פנימי באדם גרידא 39569 

כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא , ת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם פשוטו כמשמעואת חוקותי וא 39570 

 39571 .וחיים אינם סובלים הפסקה, חייכם פשוטו כמשמעו

כך חיי תורה כיון שזוהי דרגת חיים , אדם שהפסיק לנשום במשך חמש דקות אי אפשר להחיותו עוד 39572 

לא חייבים לברך ברכת התורה אחרי כל היסח מתקשים להבין למה , חיים אינם סובלים הפסקה, מיוחדת 39573 

ר על זה כי תורה היא מציאות שאינה "ואמר אדמו, כפי הדין בכל שאר ברכות המצוות והנהנין, דעת 39574 

אילו היינו צריכים לברך על , עד שבאמת היה אפשר לברך פעם אחת בחיים ברכת התורה, סובלת הפסקה 39575 

 39576 .כן הוא בענין התורה, אחרי שהחיים הם מציאות תמידית, החיים בודאי היינו יכולים לברך רק פעם אחת

ק מביאה לקרבת "התוה, (ואתחנן) אלהיכם חיים כולכם היום´ ואתם הדבקים בה? מהי דרגת חיים אלה 39577 

הוא , התורה היא תורת אמת וגם תורת חיים, והיא דרגת חיים מיוחדת שהעוסק בתורה זוכה אליה, הבורא 39578 

הוא אלהים חיים , אלהים אמת´ כי מקור התורה הוא וה, לם נטע בתוכנונתן לנו תורת אמת וחיי עו´ ית 39579 

 39580 .מוסיפה לנו חיות, כל נקודת אמת לאמיתה שאנו עומדים עליה בעמלנו בתורה, (´ירמיה י) ומלך עולם

לכן הוא עוסק ומהרהר בה כל שעה , וחיים אלה אינם יודעים הפסקה, סתם תלמיד חכם הוא חי בתורה 39581 

הרי בתורה , הרי אם בענין אדם הוזהרנו שאסור להישאר סתם אדם, ות בלא תורהאמ´ ואינו הולך ד 39582 

 39583 .שלא קיים אצלנו עידנא דלא עסיק בה, ´משאת נפשנו היא להיות סתם תלמיד חכם של התוס

, שהיה בימי הדין מאריך מאד על וכתבנו בספר החיים למענך אלהים חיים, ע"ישראל זי´ מספרים על ר 39584 

משאת נפשו היא להגיע לאותם , תלמיד חכם המבקש על חיים כי רוצה הוא לחיות, הוא אשר ביארנו בזה 39585 

אלהים ´ והם הם החיים הבאים ממקור החיים וה, חיי עולם הנצמדים לתורת אמת, ק"חיים הגנוזים בתוה 39586 

אנו מתעוררים כי מתנת החיים תהיה כדי , ומיד עם בקשתנו להכתב בספר החיים, אמת הוא אלהים חיים 39587 

 39588 .ליאור באור החיים האמיתייםשנזכה 

גם זה כלול בהרגשת , ישראל כי העצה היחידה לזכות בדין היא להיות אדם שהרבים צריכים לו´ ואמר ר 39589 

והוא מביט על אחיו מישראל כמה מעטים זכו לחיי , מי שטעם אי פעם טעם החיים האלה, החיים האמיתיים 39590 

לא אם רואים ברחוב אדם המוטל בארץ מתבוסס ה! איך לא ירחם עליהם וירצה לקרבם לחיים אלה, תורה 39591 

! איך לא ינסו להציל כמה שיכולים, ואם רואים אלפים גוועים מרעב לתורה, בדמו מיד רצים להצילו 39592 

 39593 .(7ח"ברכות י) שריבה וקבץ פועלים לתורה, וממילא מוכרח איש חי להיות מקבצאל

ולא להעלות על , ´תי שבתי בבית הכי אחת שאל, מ ואלמד"אי אפשר לחשוב אני אשב בפינה שלי בביה 39594 

ואיך אפשר לחשוב אני ! כי אחרי שזכיתי לחיי תורה במידה גדושה אני חייב להחיות אחרים, הדעת כלל 39595 

או שבכלל לא זכה , כי אז עדיין מחליף חיי עולם עם חיי שעה, כ אצא לעשות חיים"אלמד כמה שנים ואח 39596 

משאת , מה של דרגת החיים שהם אמת ונצח גם יחדח זה הבנוי כולו על הטעי"סתם ת! לטעום חיי אמת 39597 

להחיות רוח שפלים , וממילא עיניו נשואות אל אחיו מבית ישראל, נפשו היא לחיות למענך אלהים חיים 39598 

 39599 .(ב"ב תכ"עלי שור ח)  .כך ניגש תלמיד חכם ליום הדין, ולהחיות לב נדכאים

 39600 

 39601 מאמר תרי



תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן  כי לא דבר ֵרק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה 39602 

 39603 .(ז"ב מ"דברים ל) שמה לרשתה

בא לידי קונטרס סדר דרך , (י"רש) כי הרבה שכר תלוי בה כי היא חייכם, לא לחינם אתם יגעים בה 39604 

ק "ומובא שם שהעולם מתרשלים בלימוד תוה, א"נחמן מברסלב זיע´ פ דעת רבינו הקדוש ר"הלימוד ע 39605 

, ומאחר ששוכחים מה שלומדים נדמה להם כי לריק יגיעתם וטרחתם, השכחה שטבועה באדםמפאת מידת  39606 

והוכיח , ומביא דלעתיד מזכירין לאדם את כל מה שלמד ואף מה ששכח, ש"כ מתרשלים לגמרי עיי"וע 39607 

כל התורה שאתה , ר זבדי אמר"סימון ב´ חזקיה משום ר´ ר, (´א´ ב סי"פ) מדברי המדרש קהלת רבה 39608 

אבל לעתיד לבוא מה , ז אדם לומד תורה ושוכח"לפי שבעוה, ב"ז הבל הוא לפני תורה בעוה"הלומד בעו 39609 

 39610 .ש"נתתי תורתי בקרבם עי (א"ירמיה ל)ב  כתי

, ואינו צריך לחשוב כי יגיעתו לריק, שאל לאדם להתיאש ולהתרשל שלומד תורה ושוכח, ונראה לי לומר 39611 

בבא קמא שידע את כל דיני ´ דהיינו דלומד מס, ורההיות ואם תכלית לימוד התורה היה רק לדעת את הת 39612 

היות וטבע האדם הוא שאם לא רואה , אזי אם שוכח את אשר למד ודאי שיתיאש ויתרשל, נזיקין ותו לא 39613 

כי תכלית לימוד התורה אינו רק מה , אך על כל בן תורה לדעת, תועלת מיגיעתו אינו מרגיש סיפוק בנפשו 39614 

 39615 .מאיר´ ש ר"א כמאל, שיודע את דיני התורה שלמד

, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי לו נקרא רע אהוב, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה 39616 

ומכשרתו להיות צדיק וחסיד , משמח את המקום משמח את הבריות ומלבשתו ענוה ויראה, אוהב הבריות 39617 

, ונותנת לו מלכות וממשלה, הונהנין ממנו עצה ותושי, ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות, ישר ונאמן 39618 

כל המעלות הללו אינם תלויים כלל אם האדם זוכר את , (ו"א פ"פרק) ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים 39619 

 39620 .יגיעת התורה היא אשר מקדשת ומטהרת את האדם שיזכה לכל המעלות האלו, אשר למד

ד עצמו מאשר התועלת יש לו תועלת מרובה מהלימו, ק"ז כאשר האדם מתיגע בלימוד תוה"וכבר בעוה 39621 

ז היא הבל כנגד המעלות העליונות שהאדם "ובזה אפשר להבין מדוע התורה בעוה, שזוכר את אשר למד 39622 

, ובסופו של דבר יקנה האדם בנפשו גם את המעלות התלויות בזכרון, מגיע אליהן משקידת ויגיעת התורה 39623 

יתן חכמה מפיו ´ כי ה, שאינו פוסק מגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר, כפי שאיתא באבות 39624 

היות וזוהי רק , לכן מי שמתרשל בלימוד התורה מפני ששוכח הרי הוא טועה טעות חמורה, דעת ותבונה 39625 

 39626 .ר שמפתה את האדם בשטויות"עצת יצה

ש דוד המלך הנחמדים "וכמ, ז לתענוג לימוד תורתנו הקדושה"ועוד הרי אין להשוות את כל תענוגי העוה 39627 

אלא בעצם , וזה אינו תלוי אם האדם זוכר את אשר למד, רב ומתוקים מדבש ונופת צופיםמזהב ומפז  39628 

, ואם לומדים תורה ולא מוצאים שום טעם אלא כמו עול עליו, לימוד התורה מרגיש את מתיקות התורה 39629 

ם "הרמב, ז"כי בעד תורה שלא לשמה מקבלים שכר בעוה, ב"מסופקני אם יקבל שכר על תלמודו בעוה 39630 

כי מי שלומד תורה ומקיים , מחמת יראה או לקבל שכר זה עבודת נשים וקטנים´ י שעובד את האומר מ 39631 

 39632 .באמת´ זה סימן שאינו לומד ומקיים תורת ה, ´מצוות ואינו מרגיש את העונג והמתיקות במצוות ה

חייב האדם לשקוד על התורה , לכן בשביל התענוג והסיפוק שמרגיש האדם בעת לימוד תורתנו הקדושה 39633 

כי העונג הגדול ביותר הוא אם , ולכן אנו אומרים בתפילה עם מדושני עונג, אם שוכח את אשר למד´ ואפי 39634 

לא רק שלא יחשוב על שכר אלא , ומרוב התענוג שיש לאדם מהתורה הקדושה, ת"עושים את רצון השי 39635 

כי התורה , ז"הת שנתן לנו תורה כזו שתמתיק לנו את חיינו בעו"איך משלמים להשי, ירגיש בנפשו ויאמר 39636 

הוי רץ למצוה קלה כחמורה שאין אתה , ל על המשנה"איצלע מוולוזין זצ´ ש מרן ר"כמ, היא סם חיים 39637 

 39638 .יודע מתן שכרן של מצוות

ומבאר שאין האדם יודע , ומהי המלה מתן, ומקשה שהיה צריך לכתוב שאין אתה יודע שכרן של מצוות 39639 

ולכן אומר מתן שכרן מה שאתה צריך לתת , צוותיהה על שנתן לנו את התורה ומ"כמה עליו לשלם לקב 39640 

כי מי , ובסופו של דבר ברור, ה להתענג בהם כי זהו התענוג האמיתי"שקיבלנו מאת הקב, עבור המצוות 39641 

כדכתיב יגעת ולא , כ יזכור גם את תלמודו"מובטח לו שאח, שאינו מתרשל בלימוד התורה ולומד בשקידה 39642 

נזכה עם כל בית ישראל לכתיבה , נו הקדושה ביגיעה ושקידהובזכות לימוד תורת, מצאת אל תאמין 39643 

 39644 .(דרכי מוסר)  .א"וחתימה טובה ולביאת משיח צדקנו בב

 39645 

 39646 מאמר תריא

 39647 .(ח"ב מ"דברים ל) אל משה בעצם היום הזה לאמר´ וידבר ה

נו לפי שהיו בני דורו אומרים אם א, נאמר בנח בעצם היום הזה בא נח, מקומות נאמר בעצם היום הזה´ בג 39648 

ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את , מרגישין בו אין אנו מניחים אותו ליכנס בתיבה 39649 

במצרים נאמר בעצם , ה הריני מכניסו בחצי היום וכל מי שיש בידו למחות יבוא וימחה"אמר הקב, התיבה 39650 

ולא עוד אלא , ותם לצאתלפי שהיו המצרים אומרים אם אנו מרגישים בהם אין אנו מניחים א, היום הזה 39651 



וכל מי שיש בידו למחות , ה הריני מוציאן בחצי היום"אמר הקב, אנו נוטלין סייפות וכלי זיין והורגים בהם 39652 

 39653 .יבוא וימחה

אם אנו מרגישים בו , לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך, אף כאן במיתתו של משה נאמר בעצם היום הזה 39654 

, והגיז לנו את השלו, והוריד לנו את המן, מצרים וקרע לנו את היםאדם שהוציאנו מ, אין אנו מניחים אותו 39655 

 39656 ה הריני מכניסו בחצי היום"אמר הקב, אין אנו מניחין אותו, ונתן לנו את התורה, והעלה לנו את הבאר

 39657 .(ח"ב תתקמ"ילקוט האזינו ל)

ה ולמה היו יכולים אנו להבין על מ, אצל בני דורו של נח ואצל המצרים, בשני המקומות הראשונים 39658 

המצרים לא רצו , ואילו הם יאבדו במבול, בני דורו של נח לא רצו שנח ייכנס לתיבה וינצל, מפריעים 39659 

אשר הביאו תועלת רבה , כיון שלא רצו לאבד ששים ריבוא ידים עובדות, שבני ישראל יצאו ממצרים 39660 

אלו בכשילין , ב ולמנועומלבד זאת גם לבני דורו של נח וגם למצרים היו אמצעים לעכ, למדינתם בחינם 39661 

איזה , במה היה בידם לעכב את מות משה רבם, אבל בני ישראל במדבר, וקרדומות ואלו בסייפות וכלי זיין 39662 

 39663 ?אמצעי היה להם למנוע יציאת נשמתו של משה

י ריבוי תחנונים וצעקה קיוו שאמנם יוכלו "ע, מוכרחים לפרש כי האמצעי הבדוק שבידם היתה התפילה 39664 

והיו בטוחים כי כוח תפילתם חזק הוא כדי להשפיע ולפעול , בני ישראל האמינו בעצמם, רהלבטל את הגזי 39665 

עד שיעשה , בטוחים היו כי ערך התפילה שלהם הוא כה טהור ומרומם, בשמי מרום שתתבטל הגזירה 39666 

וכל תפילה , ו תפילות כמנין ואתחנן"פ שמשה עצמו התפלל תקט"ואע, רושם בשמים לטובת משה רבם 39667 

כל תפילה היתה שונה מחברתה , (´א ה"ברכה י´ ר פ"מד) היתה חותרת ומנתחת הרקיעיםותפילה  39668 

 39669 .(ואתחנן´ אדרת אליהו פ) באיכותה ובדרגתה

אבל אחרי כל זה האמינו בני ישראל כי תפילת תלמידיו , מכל מקום לא הועילה תפילתו לבטל את הגזירה 39670 

ה וגילה את סוד טעותם כי "בא הקב, פילתםעד כדי כך בטוחים היו בהערכת ת, תשפיע לביטול הגזירה 39671 

יבואו ויתפללו וידעו שאין , גילה להם את השעה של תפילת משה בעצם היום הזה, הפריזו בכוח הערכתם 39672 

 39673 .תפילתם עומדת בדרגה כח גבוהה וחזקה כפי שהם מעריכים

א טעותם של בני כלומר אלמל, לחצי היום, ה דוקא לעצם היום זה"כיוון הקב, וכדי להוציא אותם מטעותם 39674 

דקדק , ורק מפני שלא יאמרו ולא יטעו, ישראל יתכן שמשה היה מת בשעה מאוחרת או מוקדמת ביום 39675 

, ומבהיל הוא, רק כדי להוציא מלב בני ישראל את הטעות, ה לכוון את מיתתו של משה לאמצע היום"הקב 39676 

 39677 .לא לגרוע ולא להוסיף, ה הלא מדייק ומדקדק את שנותיו של האדם לרגע לא פחות ולא יותר"שכן הקב

עד , ה אף לקרב או לרחק את שעת מיתתו של משה כדי שלא יטעו בני ישראל"ואילו כאן היה כדאי להקב 39678 

אם כן כמה צריך , ה שלא יטעה האדם בנפשו להעריך את כוח צדקתו תפילתו ומעשיו"כדי כך מקפיד הקב 39679 

שלא יהא , על מעלותיו ופעולותיוהאדם לעמול ולהתייגע על מנת להוציא את עצמו מטעות בהערכה  39680 

ה אומר לא מחשבותי "והקב, שלא יאמין ולא יבטח בזכויותיו וסגולותיו, כ בתורתו וצדקתו"מתייהר כ 39681 

 39682 .(אור חדש)  .לא הערכתי כהערכתכם, מחשבותיכם

 39683 

 39684 מאמר תריב

נותן עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני  39685 

 39686 .(ט"ב מ"דברים ל) לבני ישראל לאחוזה

א בן "יהושע ור´ טרפון ור´ ר, אליעזר נכנסו ארבעה זקנים לבקרו´ ר כשחלה ר"ת, (א"סנהדרין ק)א  אית 39687 

ז "שטיפה של גשמים בעוה, טרפון ואמר טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים´ נענה ר, עקיבא´ עזריה ור 39688 

ז "שגלגל חמה בעוה, ואמר טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה יהושע´ נענה ר, ב"ז ובעוה"ורבי בעוה 39689 

ז ורבי "שאב ואם בעוה, ע ואמר טוב אתה לישראל יותר מאב ואם"נענה ראב, ב"ז ובעוה"ורבי בעוה 39690 

 39691 .ב"ז ובעוה"בעוה

כך עלינו להבין ולדעת כי הרב , כשם שמובן לכל כי בלעדי גשמים וגלגל חמה או אב ואם אין קיום לעולם 39692 

תלמיד  (´מכות ד) ועל זה אמרו, ב"ז ובעוה"כי הרב הוא יסוד החיים בעוה, שראל יותר מאלונצרך לי 39693 

וחיי , (רוצח´ ז הל"פ) ם"וביאר הרמב, עביד מידי דתיהוי ליה חיותא, וחי´ שנא, שגלה מגלים רבו עמו 39694 

´ ר וצריך להבין למה אמרו כן תלמידיו של, בעלי החכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובים 39695 

כי ישראל צריכים לו יותר , ה שירפאהו ויחייהו"ונראה דהיתה זו תפילה להקב, אליעזר בשעת חוליו דוקא 39696 

 39697 .מאשר לגלגל החמה ולגשמים

, עליונים מבקשים את רבי, סליקא אמתא דרבי לאגרא ואמרה, (ד"כתובות ק) ´ועל דרך זה מצינו בגמ 39698 

וכל , תחתונים המה תלמידיו, ש"עליונים יעו ר שיכופו תחתונים את"יה, ותחתונים מבקשים את רבי 39699 

 39700 .ז יש תקוה שיכופו את העליונים להצילו ממות"ועי, ישראל מבקשים את רבי כי הם צריכים לו



נאמר בנח לפי שהיו בני דורו אומרים , מקומות נאמר בעצם היום הזה´ י בג"ופירש, עלה אל הר העברים 39701 

וכל מי שיש בידו למחות , ה הרי אני מכניסו בחצי היום"אמר הקב, אין אנו מניחים אותו להיכנס בתיבה 39702 

אף , לפי שהיו המצרים אומרים אין אנו מניחין אותן לצאת, במצרים נאמר בעצם היום הזה, יבוא וימחה 39703 

לפי שהיו ישראל אומרים אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין , כאן במיתתו של משה נאמר בעצם היום הזה 39704 

והעלה לנו את הבאר ונתן לנו את , והוריד לנו את המן, צרים וקרע לנו את היםאדם שהוציאנו ממ, אותו 39705 

 39706 .וכל מי שיש בידו למחות יבוא וימחה, ה הריני מכניסו בחצי היום"אמר הקב, אין אנו מניחין אותו, התורה

ך שבדר, בשלמא בנח ובמצרים ניחא מה שאמרו בני הדור אין אנו מניחין אותן, ולכאורה תמוהין הדברים 39707 

וכן היה בכוח המצרים למנוע את ישראל מלצאת , הטבע יכולין בני אדם למנוע מנח את כניסתו לתיבה 39708 

ואמר אדרבא מי שיש בידו למחות יבוא , ה את כוחו הגדול שלמעלה מדרך הטבע"והראה הקב, ממצרים 39709 

ש למנוע אדם היש בכוח אנו, וכי מה בידם לעשות, אבל במשה שאמרו ישראל אין אנו מניחין אותו, וימחה 39710 

 39711 ?מלילך לבית עולמו

ומכירין , י זה שאומרים כל ישראל אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים"שע, ל"מתבאר מדברי רז 39712 

ז גופא הם מונעים את מיתתו "עי, ב"ז וחיי העוה"כי הוא המביאם לחיי העוה, כולם עד כמה הם צריכים לו 39713 

ה "אלא ששינה הקב, ויציאת ישראל ממצרים, בהכשם שבכוח אדם למנוע כניסה לתי, ממש בדרך הטבע 39714 

ואמר אני מכניסו בחצי היום ומי שיש בידו למחות יבוא , סדרי הטבע וסילק את משה מישראל בדרך נס 39715 

 39716 .וימחה

, וכוונתם להציל את רבם ממוות, א הגדול את תהלתו בשעת חוליו"והוא מה שהביעו בפיהם תלמידי ר 39717 

ש ישראל על משה אין אנו מניחין "וכמ, ו תחתונים את העליוניםכענין תחתונים מבקשים את רבי יכופ 39718 

, הפותח פתח לחבירו נפשו חייב לו, (´ד´ שמות רבה פ) ל"פ מה שאמרו חז"ע, ויש להסביר כוח זה, אותו 39719 

הגם על האלמנה אשר , התחיל מתחנן ואומר, וכן אתה מוצא באליהו בשעה שהלך אצל האלמנה ומת בנה 39720 

שמסר נפשו על , בקול אליהו ותשוב נפש הילד´ וכתיב וישמע ה, להמית את בנה אני מתגורר עמה הרעות 39721 

 39722 .ש"אכסניא שלו יעו

ובכוח זה החיה , הרגיש כי נפשו הוא חייב לה, י הכרת הטוב שהיתה לאליהו לאלמנה הצרפית"כלומר ע 39723 

כדי החיות  בנפש האדם נותנת לו כוחות על טבעיים עד, ומזה אנו למדין כי מידת הכרת הטוב, את בנה 39724 

כי בכוח הכרת הטוב שהיתה , מעתה מובן יותר מה שאמרו ישראל על משה אין אנו מניחין אותו, מתים 39725 

ובכוח זה , בכוח זה היו יכולים למנוע את מיתתו, ש אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים"וכמ, בהם 39726 

 39727 .א להאריך את חיי רבם"באו תלמידי ר

ושלוש אלה , ולאב ואם, לגלגל חמה, לטיפה של גשמים, ה דבריםאנו מוצאים שהמשילו את רבם לשלוש 39728 

, טרפון המשילו לטיפה של גשמים´ ר, מסמלים ומביאים לידי ביטוי את השפעת הרב ופעולתו על תלמידיו 39729 

כך האדם הנשמה שבו טמונה בגופו שהוא , י הגשם"כשם שהגרעין הטמון באדמה מקבל את כוח צמיחתו ע 39730 

וזקוקה היא להשפעת הרב , מעלתה של הנשמה היא עצמה בבחינת עומדת היא ועם כל, כעפר מן האדמה 39731 

 39732 .להתעלות לעמלות עליונות, כדי לקבל כוח צמיחה

אלא , כי החמה לא זו בלבד שאף היא מצמיחה כל זרע האדמה, יהושע המשיל את הרב לגלגל חמה´ ור 39733 

וכך דומה , (א"סוטה כ) הליסטים מן הקוצים והברקנים מחיה רעה ומן, שעל ידה ניצול אדם מכל פגע רע 39734 

ולא עוד אלא שמאיר לתלמידיו את דרכם בחיים , י שמצמיח ומגדל את תלמידיו"הרב לגלגל חמה ע 39735 

 39736 .מבהיר להם את ספיקותיהם ומנהיר עיניהם בהלכה, ומצילם מכל אבני נגף

וללא טיפול , כי מקום גידולו של אדם אצל אביו ואמו, ורבי אלעזר בן עזריה המשיל את הרב לאב ואם 39737 

, כאשר ישא האומן את היונק, ש אצל משה רבינו"ואף הרב כן וכמ, של אב ואם הריהו אומלל וחסר אונים 39738 

שבתאי כאשר ´ ח ואיתימא ר"אמר ר, עד היכן, אזהרה לדיין שיסבול את הציבור (´סנהדרין ח) ואמרו 39739 

 39740 .ישא האומן את היונק

כי השפעת הרב נכונה על התלמיד בהיותו , מלימודהגדולה שימושה יותר , (´ברכות ז) ל"עוד אמרו חז 39741 

התם מבטלין תלמוד תורה ´ אהא דאמרי, י מקורביל"בשם הר (ז"כתובות י) ´וכתבו התוס, משמש את רבו 39742 

פעם , ע תחילת תשמישי לפני חכמים"אמר ר, דרך ארץ זוטא´ מהא דתניא במס´ התוס´ והק, להוצאת המת 39743 

´ א ור"וכשבאתי והרציתי דברי לפני ר, מילין´ ה ונטפלתי בו דאחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי מת מצו 39744 

יהודא מקורביל דהתם לאו משום ´ ר´ ותי, אמרו לי על כל פסיעה ופסיעה כאילו שפכת דם נקי, יהושע 39745 

 39746 .דגדול שימושה יותר מלימודה, ח"אלא משום דביטל עצמו משימוש ת, ביטול תורה

י ביטול שימוש "כי ע, ח עד שביטולו קרוי שפיכת דם נקי"ראינו מדבריהם עד כמה גדול ענין שימוש ת 39747 

ש "כמ, ראיית הרב בלבד מחכימה את התלמיד´ שהרי אפי, ח מונע מעצמו צמיחתו בתורה וביראה"ת 39748 

ודוגמא ומופת לדביקות , (7ג"עירובין י) מאיר מאחוריו´ רבינו הקדוש האי דמחדדנא מחבראי דחזינא לר 39749 

ה למרום ליוהו יהושע עד "וכשעלה מרע, נער לא ימיש מתוך האוהל ,התלמיד ברבו הוא יהושע בן נון 39750 



שהרי לא היה יודע שירד לו המן בזכות עצמו , ולא דאג מה יאכל, יום מחוץ למחנה´ והמתין שם מ, ההר 39751 

ולא יחמיץ אותה שעה קלה שמן , כדי לקדם פני רבו מיד ברדתו מן ההר ולשמשו, כ למה"וכ, בשבתו שם 39752 

 39753 .ההר עד מחנה ישראל

´ אפי, ח"אלא שבלא שימוש ת, לא זו בלבד שמגדלת את האדם לרום המעלה, ח"וענין זה של שימוש ת 39754 

קרא ´ אחרים אומרים אפי, (´ברכות מ) ´ש בגמ"כמ, הוא גדול בתורה כעם הארץ יחשב´ קרא ושנה ואפי 39755 

י ספרא דתנ, רמי בר חמא לא אזמין עליה דרב מנשיה בר תחליפא, ה"ח הרי זה ע"ושנה ולא שימש ת 39756 

 39757 .אין חיי התלמיד חיים בלי הרב, הרב והתלמיד הרי אלו שנים שהם אחד, ש"וספרי והילכתא יעו

כך גם רב , כשם שהתלמיד שגלה מגלים רבו עמו, וכן הוא לאידך גיסא אין חיי הרב חיים בלי התלמיד 39758 

יוחנן ´ כן מצינו ברו, ובלעדיהם אין חייו נחשבים כחיים, שהרי זקוק לתלמידיו, שגלה מגלין תלמידו עמו 39759 

 39760 ,ובקשו רחמים עליו ומת, ל שף דעתיה"יוחנן תלמיד כמו ר´ ולא מצאו לר, כשנסתלק תלמידו ריש לקיש

 39761 .(ד"מ פ"ב)

יוחנן סובל את ´ כי לא היה ר, כ שלא היה בכך תועלת"וע, ולכאורה למה לא ביקשו עליו רחמים ויבריא 39762 

´ שאמר ר, (´ברכות ה) ´מת זאת אנו מוצאים בגמולעו, ושוב היה שף דעתיה, העדר תלמידו ריש לקיש 39763 

ואף הוא מת , י זה עצם של בנו העשירי שנותר לו מכל בניו"ופירש, יוחנן דין גרמא דעשיראה ביר 39764 

 39765 .כדי לנחם את האבלים, שם שהיה לוקח עמו עצם זו´ ובתוס, אחריהם

ו והיה מסוגל לשאת עמו שאבד את כל בני, יוחנן´ לראות כוח סבלו של ר, והדברים מבהילים עד מאד 39766 

כיון שאיבד את תלמידו לא , ועם כל כוח סבלו זה, ולהראותו לפני אבלים ולנחמם בזה, עצם של בנו הקטן 39767 

ם שחיי בעלי החכמה ומבקשיה בלי "וכמו שכתב הרמב, היה מסוגל לעמוד בשברו זה עד ששף דעתו 39768 

, שע יה יושיעך מעצת מרגליםויתכן שלכך התפלל משה עבור יהו, כמיתה הם חשובים, תלמוד תורה 39769 

כי יהושע היה התלמיד , כ מהאי טעמא"והוא ג, בשעה חמורה זאת מצא משה לנכון להתפלל עבור יחיד 39770 

ו עד כמה חשוב "וק, כה חשוב הוא התלמיד לרב, וחיי הרב בלא תלמידו אינם חיים, המסור מכל ישראל 39771 

 39772 .(ט"י´ א מא"שיחות מוסר ח)  .הרב עבור התלמיד

 39773 

 39774 מאמר תריג

 39775 ת בהר אשר אתה עולה שמה והאסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיך בהֹר ההר ויאסף אל עמיו0ומ

 39776 .(´ב נ"דברים ל)

שאל בני מה אתה מבקש ואני נותן , ה"אומר לו הקב, ר משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה בימינו"ת 39777 

, (ה"סוכה נ) חיים ע איני מבקש ממך אלא"אומר לפניו רבש, כיון שרואה למשיח בן יוסף שנהרג, לך 39778 

ה הרבה "כי אז היה לו למשיח בן דוד לבקש מאת הקב, משמע מכאן כי אלמלא נהרג משיח בן יוסף 39779 

נעלמו ונסתמו ממנו כל , אבל כיון שראה משיח בן יוסף נהרג, שאלות בהשגות עליונות וסודות שמימיים 39780 

 39781 .שה על החייםוהיא הבק, והיא שקולה כנגד כולן, הבקשות ורק בקשה אחת ניצבת לנגדו

כ עד כדי שכל הבקשות אינן שוות לגביו לעומת בקשת "תמונה זו שנהרג משיח בן יוסף מזעזעת אותו כ 39782 

ואכן אין לך אושר עושר ומתנה טובה יותר , י היעדרו של משיח בן יוסף ראה את יוקר החיים"ע, החיים 39783 

גע בחיים יש עמו השגות כל ר, אשר בהם כלולים כל הברכות וכל ההצלחות והבקשות, כאושר החיים 39784 

כאשר ניצבת לפני , הרי יש לו הכל ואינו צריך לכלום, וכאשר מרגיש האדם ומעריך את החיים, נצחיות 39785 

כאשר האדם רואה את חבירו חולה , כי אז הוא בבחינת נולד מחדש, החי תמונה של ההרוג והיעדר החיים 39786 

אז מרגיש הוא את עולמו ושמח ומסתפק  ,כלומר רק אז יודע הוא להעריך את בריאותו, הוא נעשה בריא 39787 

 39788 .במה שיש לו

ז "ע אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל הנח אותי בעוה"רבש, ה"באותה שעה אמר משה לפני הקב 39789 

, ה"אמר משה לפני הקב, ב"ז היאך אחייך לעוה"ה אם לא אמיתך בעוה"ל הקב"א, ואחיה ולא אמות 39790 

הנח אותי כחיות השדה שהן אוכלין עשבין ושותין מים , ע אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל"רבש 39791 

´ ז כעוף זה שהוא פורח בכל ד"ע הניח אותי בעוה"אמר לפניו רבש, ל רב לך"א, וחיין ורואין את העולם 39792 

 39793 .(א"ר ברכה י"מד) כך תהא נפשי כאחת מהן, ומלקט מזונו בכל יום ולעת הערב חוזר לקינו, רוחות העולם

עד שמשה איש האלהים שכל , ז"עד כמה עולה חשיבות יוקר החיים בעוה, נןוהרי מבהיל לשומע ולמתבו 39794 

שכל פמליה של מעלה שמחה לקבלו , ת"שמוכן ומזומן לו מקומו סביב לאורו של השי, אור הנצח צפון לו 39795 

ומושיבה תחת , ה בעצמו מבטיח לצאת לקראת נשמתו להעלותה לשמי שמים"והקב, ולהיות להם לשעשוע 39796 

 39797 .(שם) מ מתחננת הנשמה להניחה בתוך גופו של משה"ומ, רובים ושרפים וגדודיםכסא כבודו אצל כ

ז אף כבהמה וכחיות השדה אוכלי "ה להניח לו לחיות בעוה"מתחנן משה להקב, לאחר כל האושר הצפון לו 39798 

ואי אפשר ? איזו בקשה היא זו, כיצד לפרש את הדבר, וכעוף הפורח בכל ארבע רוחות העולם, עשב 39799 

ונראה שכוונתו היתה ? בלי חיובים ומשימות, שכן איזה חיים הם בלא בחירה, פשוטולפרש הדבר כ 39800 



כמו חיות , שלא יהיה לו מן המוכן, בלי יציבות ובלי בסיס לחיות, ז להיות בלתי מסודר"שישאירו בעוה 39801 

 39802 .השדה או עוף השמים הנודדות ממקום למקום

והנה לנו דוגמה , ז"ובלבד שיחיה ויראה עוה, ברלהיות בודד וגלמוד במד, ז"כן מוכן היה משה לחיות בעוה 39803 

הנה לנו ציור על מושג זה כפי שהוא נראה לנו , כ"מוחשית על יוקר החיים שגדולי עולם העריכוהו כ 39804 

כי , האנשים הנמצאים בתוך החיים אינם מרגישים כי הם שרויים בתוך אושר גדול כזה, ה"ממשה רבינו ע 39805 

איזו אהבה יש לעומדים , (´י ח"שהש) שפיה רשפי אש שלהבת יהר, קשה כשאול קנאה, עזה כמות אהבה 39806 

כאשר מרגיש האדם כי , האהבה לחיים מאד עזה? ואיזו קנאה יש אצל יורדי שאול? על סף המוות 39807 

 39808 .אזי מתגברת אצלו האהבה לחיים, והוא עומד לאבד את היקר לו מכל, מפרידים אותו מהם

מרגישים כיצד החולים או הזקנים מקנאים קנאה גדולה , ניםכאשר עוברין ליד בית חולים או ליד מושב זק 39809 

ומי שמסתכל בעיניהם רואה כיצד בוערת , לאלו הצעירים והבריאים העוברים ושבים במהירות ומרץ רב 39810 

מפני , והקנאה לחיים בימי הזיקנה גדולה פי כמה וכמה מאשר בימי הנעורים, בתוכן אש של קנאה לחיים 39811 

וזאת , ולא לחינם הזהירה התורה לכבד את הזקן, עת הפרידה מן החייםשאז מרגיש האדם כי קרבה ש 39812 

והוא עלוב ומיואש מן , הוא מרגיש כי החיים עומדים להיות נעתקים הימנו, מטעם נוסף שנפשו שפלה מאד 39813 

כי הזקן קרוב , בעבור המת, ש מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"כמ, ולכן הזהירה התורה לכבדו, החיים 39814 

 39815 .(קדושים´ ע פ"ראב)ב  ופו כמת נחשכי ג, למיתה

כלו אצלו תקוות , הוא כבר מרגיש שהנה שייך הוא לעולם הנצח, ב"הזקן מלא מחשבות ורגשות של עוה 39816 

יודע , החושים הטבעיים מתו אצלו, כוחותיו הגופניים נחלשו, ז כמו עובר אורח"הוא מרגיש בעוה, החיים 39817 

הוא כולו חדור יאוש , כל הדמיונות של ימי הנעוריםפגו אצלו , הוא ומרגיש כי עוד מעט יבוא קיצו 39818 

ולכן צריכים לכבדו מפני הקשר שיש , ב"כולו מוצף רגשות של חיי העוה, נפרד הוא מן החיים, ז"מהעוה 39819 

ולכל דבר רוחני ונצחי צריכים להתנהג , הוא מופשט מן החומריות וכמעט נהפך כולו רוחני, לו לחיי הנצח 39820 

 39821 .בכבוד

ובצפרא אמר להו זילו מפני ביטול , באורתא אמר להו אחי ורעי בואו, ל עליה יסוריןשמעון קבי´ א בר"ר 39822 

אימרדה , כלית ממון של בית אבא, אמרה ליה את קא מייתית להו עילווך, יומא חד שמעה דביתהו, תורה 39823 

שלחה ליה כלי , (רצה רבי שתנשא לו) כי הוה נח נפשיה שלח רבי לדבר באשתו, אזלה לבי נשא 39824 

שלחה , ט מי גדול ממני"שלח לה נהי דבתורה גדול ממני אבל במעש? ו קודש ישתמש בו חולשנשתמש ב 39825 

 39826 .(ד"מ פ"ב) אבל במעשים ידענא דהוה קביל עליה יסורים, ליה בתורה מיהא גדול ממך לא ידענא

והרבתה עליו טענות משום , אלעזר בחיים היתה אשתו מורדת בו ובורחת ממנו וזילזלה בו´ כאשר היה ר 39827 

אלעזר היה הוא ´ כי לגבי ר, ואילו לאחר פטירתו לא נתרצתה להינשא לרבי, בל עליו את יסוריושקי 39828 

והלא היא מרדה בו וברחה ממנו , ט מרבי"א קבל יסורים והוא גדול גם במעש"כי ר, בעיניה כלי של חול 39829 

מעשיו שכל , ואז לא החשיבה אותו ולא העריכה את גודל מדרגתו ביראת שמים, מפני שקיבל יסורים 39830 

 39831 ?כיצד יתכן ניגוד זה, ואילו לאחר פטירתו היא מחשיבה ומעריצה את מדרגתו, נובעים מרוממות נפשו

התחילה להבחין איזה אוצר נחמד היה לה ואיננו , אלעזר נפטר התחילה לחוש בהעדר´ אלא לאחר שר 39832 

לה במדרגתו כאשר זלז, התחילה להבין שלא היה זה הולם להביט בעין רעה על מעשיו הנפלאים, עתה 39833 

רק מההעדר , כעת הבינה מה הוא היה ומה איבדה, ולכן כיבדה אותו לאחר פטירתו, באהבת היסורים 39834 

ולקרב אל חושו את טעם , ויש לו לאדם להתבונן תמיד ולעשות חשבון נפשו, הרגישה את הטוב שהיה בו 39835 

לעצמו כאילו נפרד הוא וידמה , יתפשט ויתרומם מעל לטבעו והרגליו וחיי החולין שלו, היעדרו מהחיים 39836 

וינצל את החיים , הוא ישמח ויסתפק במה שיש לו, ואזי תתעורר בו קנאה גדולה לאהבת החיים, מהחיים 39837 

 39838 .´להנציחם לכבוד ה

אילו היו , אשר יש להם דרישות שונות בחיים, אמות של הלכה´ בני העליה היושבים בקרן אורה בד 39839 

בחבריהם הטובעים בים הזועף של כל מיני תאוות ומידות אילו היו מציצים ומביטים , מביטים לאחוריהם 39840 

כי אז היו מוותרים על כל דרישות , שהם תועים בדרך החיים ומזדהמים בבוץ של חיי החולין, מושחתות 39841 

אל תשליכנו מלפניך ורוח קדשך , רק בקשה אחת יש לנו, ע תן לנו חיים"רבש, ה"החיים ומבקשים מהקב 39842 

 39843 .אל תיקח ממנו

, היו מנשקים את כותלי בית המדרש, ם את אושר החיים שזכו להיות מיושבי בית המדרשאז היו מרגישי 39844 

וכל רבותיו ככהנים גדולים שלוחי דרחמנא , ´היה רואה בו כאילו מקדש ה, כל אבן ואבן של בית התלמוד 39845 

וכל חבריו הם פרחי כהונה המעוררים , להעריצו ולרוממו בשמי מרום, להצילו מזרם המים הזדונים 39846 

תלמיד חכם , ראיתי בעיני אב אחד, עוזרים ומסייעים להוריד השכינה לתוכם, גינים וממליצים עליוומ 39847 

ואביו היה משתדל לקרבו לדבר על לבו ולהשיבו אל שורשו , מגזע קדושים אשר בנו נטה מדרך התורה 39848 

 39849 .ומקורו



בנו התועה את ומתוך שמחה התפרץ אביו בבכי שזכה לשמוע מ, פעם אחת הוציא משפתיו ברכת הנהנין 39850 

אשר ´ ובירך בהתלהבות ברוך ה, ע למד פעם עם תלמידיו קפץ ועמד ממקומו באמצע הלימוד"ר, הברכה 39851 

שנמצאים אנחנו בקרב חכמים , ואנו חלושי השכל איננו מכירים את אושר החיים, הבדילנו מן התועים 39852 

.וביחוד חיי התורה, חייםאכן ציווי האדם הוא לייקר את ה, שעשוע נצחי המשמר את הנפש, ולומדי תורה 39853 

 39854 .(אור חדש)  

 39855 

 39856 מאמר תריד

 39857 .(ב"ב נ"דברים ל) כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל

כ אני אומר "ע, וידעתי כי חביבה היא לך, ושמה לא תבוא, כי אם לא תראנה עכשיו לא תראה עוד בחייך 39858 

ה לחזור פעמיים ושלוש שלא יבוא לארץ ולא "ך היה הקבוקשה למה צרי, (י שם"רש) לך עלה וראה 39859 

אל תוסף דבר אלי ´ כבר גילה לו ה, אעברה נא בארצך´ והלא עוד בשעה שהתחנן אל ה, יראנה עוד בחייו 39860 

מה ראה איפוא שהזהירו ? עלה ראש הפיסגה וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה, בדבר הזה 39861 

 39862 .הרי אחרי שהוא מת בוודאי שלא יעבור את הארץש, פעמיים ושלש שלא יעבור את הארץ

שהוא כה הבין והעריך , יש איפוא ללמוד כאן את כוח האמונה ומדרגתו של משה בהכרת והשגת האלהות 39863 

שאף אחר שהודיעו כמה פעמים את גזירתו שנגזרה עליו , ה שהוא אל מלא רחמים"מידת הרחמים של הקב 39864 

שהוא יכול לשנות , ה"ן בכוח הרחמים הבלתי מוגבל של הקבמ לא התייאש והאמי"מ, שלא יבוא אל הארץ 39865 

 39866 .את גזירתו ולעורר את המון רחמיו לחוננו ולהכניסו לארץ

שמא , אמר משה אותי ציוה המקום להנחיל, ה נתון תתן להם אחוזת נחלה"כיון שאמר הקב, ל"וכן אמרו ז 39867 

ה צריך "עד שהקב, ה היה כה חזקכוח אמונתו של מש, (ד"א י"ר פנחס כ"מד) הותר הגזירה ואכנס לארץ 39868 

, אלא ידע כי הגזירה היא החלטית, ה יבטל את הגזירה"שלא יטעה משה לומר הקב, לפרש את אזהרתו 39869 

, כי אם לא עכשיו אימתי, לעלות לראש הפסגה ולראות בעיניו, ולכן עליו למהר ולהשיג מה שיש בידו 39870 

עלינו , י זוהי גזירה קשה ובלתי משתנהכ, זוהי הודעה שתשכנע את משה שלא יסמוך על מידת הרחמים 39871 

כי , שאל יתייאש האדם ממידת הרחמים אף עד הרגע האחרון, ה את כוח האמונה"ללמוד ממשה רבינו ע 39872 

 39873 .(אור חדש)  .מלא רחמים ולעולם לא תמו רחמיו´ ה

 39874 

H 39875 

 39876 וזאת הברכה

 39877 מאמר תרטו

 39878 .(´ג א"ת לבראשי) וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו

אבל משה משנקרא איש מצרי איש נקרא , נח משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה, חביב היה משה מנח 39879 

לא להסתפק , ת הוא שהאדם יהיה במצב של עליה בלתי פוסקת"רצון השי, (´ו ג"ר ל"בר) האלהים 39880 

 39881 .רק תמיד לעלות עוד ועוד, אף אם הן גבוהות ועליונות, במדרגותיו והשגותיו

שגם אחרי מדרגותיו הגדולות , על שהתחיל בנטיעת כרם, תביעה על נח שנקרא איש האדמה היהוהנה ה 39882 

, ואחרי כל החסד שעשו נח ובני ביתו במשך כל זמן היותם בתיבה, שניצלה הבריאה על ידו ובצדקתו 39883 

שאף שבצאתם מהתיבה היה מחובתם , כ"מ היתה עליו תביעה גדולה כ"מ, ושמשו את כל החיה והבהמה 39884 

אף שגם בה היתה ודאי כוונתו , מ נתבע על שהקדים נטיעת כרם"מ, ות למען ישוב העולם מחדשלעש 39885 

 39886 .והרי היה העולם שממה וזקוקים היו לשמחה, וגם מצד שהיין משמח, לצורך עבודה להקרבת נסכים

הם , והמציאות של עניני החיים מלבד עבודת השם, מ נטיעת הכרם מעורבת היתה בכוונה חומרית"אך מ 39887 

ר "בר) ל"וגם אמרו ז, כ נשתנה כינויו בתורה לאיש האדמה במקום איש צדיק"וע, עצמותם ירידה לאדםב 39888 

ודבריו אודות עתיד הבריאה בנוגע לתולדות , אף שגם אז עדיין נשאר נביא, ויחל שנעשה חולין, (´ו ג"ל 39889 

וממנה נגרם , ן ירידהמ היתה כא"אך מ, ויהיו קיימים כל ימות עולם, שם חם ויפת נכתבו בתורה ונתקיימו 39890 

 39891 .קלקול גדול לחלק מהבריאה ונתקלל כנען בעבדות

שגם אז היה במדרגת , ואחרי שנקרא איש מצרי, שהיה תמיד במצב של עליה, אבל במשה חביב היה משה 39892 

ואחרי כל המורא הגדול והיד החזקה ולכל האותות והמופתים שעשה לעיני כל ישראל , נבואה למעלה מכל 39893 

אך , ולא בא לידי מחשבה כבר עשיתי את המוטל עלי, לא פסקה עלייתו ועמלו, ידו ושניתנה תורה על 39894 

, ובאמת כי כל העמל וכל המעשים שאדם עושה, אתה החילות, תמיד היה בעיניו כמו שעומד בהתחלה 39895 

שיש לו מקום למחשבה , וכמי שמשלם את חובו, ואפילו מעשים גדולים ביותר אין זה נתינה מצד האדם 39896 

 39897 .ומתי יעשה לביתו, די חובתו ופרע את חובושכבר יצא י

ואין מציאות חיים , כי הם חיינו, ת והעליה הרוחנית הם עצם החיים"דעבודת השי, אך זוהי מציאות החיים 39898 

דעמל תורה , וכל עניני החומר ונסיונות החיים הם אמצעים שעל ידם יושגו החיים האמיתיים, אחרת 39899 



, ´ז הוא רק לתכלית תורה ועבודת ה"וכל מציאות עוה, נסיונותת הם דוקא במציאות זו של "ועבודת השי 39900 

כשם שלא יתכן שהאדם בעודו , הרי לא יתכן שיחשוב די לי במה שהשגתי, ואחרי שזהו החיים בעצם 39901 

 39902 .בכוחותיו יחשוב די לי במה שחייתי עד עכשיו ולמה לי עוד חיים

ה אמר "הקב, ם דהכריע על מידת הדיןדנקרא איש האלהי, (ילקוט וזאת הברכה) ל"ועוד דהנה פירשו חז 39903 

ל אלמלא מקרא כתוב אי אפשר "אמר ר, ה סלחתי כדבריך"ואמר הקב, אכנו בדבר ומשה אמר סלח נא 39904 

דמדרגתו של משה , כ"ה משה גוזר עליו ועושה ע"כך הקב, כשם שאדם גוזר על אשתו ועושה, לאומרו 39905 

וכל מה שקנה עבד , שה בכל ביתי נאמן הואעבדי מ, כי עבד נאמן קראת לו, היתה כי אין לו משלו כלום 39906 

ט היתה נבואתו באספקלריא "ומה, היינו כלום ממש, וזה ענין ונחנו מה, ואין לו משל עצמו כלום, קנה רבו 39907 

 39908 .כלום ממש, ונחנו מה, כי לא ייחס לעצמו שום מציאות, דלא היתה שום חציצה מכוחות נפשו, המאירה

ובאמת , הרי לא נתן כלום משלו, וכיון דנחנו מה, ה בעלים על הכלבמידה כנגד מידה נעש, ומחמת דרגא זו 39909 

התולה בזכות עצמו תולין לו , (7´ברכות י) וזהו שאמרו, הכל שלו כי ההנהגה הרי נקבעת לפי מעשה האדם 39910 

והתולה בזכות אחרים תולין , חזקיה ביקש בזכות עצמו והשיבו לו למעני ולמען דוד עבדי, בזכות אחרים 39911 

לולי משה בחירו  (ו"תהלים ק) ותלו לו בזכות עצמו כנאמר, דמשה ביקש בזכות אבות, מולו בזכות עצ 39912 

ומשום הכי לא שייכא אצל משה שום , כי אחרי שאין לו כלום משל עצמו הרי באמת הכל שלו, עמד בפרץ 39913 

 39914 .´וממילא לא שייכא שום הסתפקות והפסקה בעבודת ה, החזקת טובה לעצמו

ל בספרי דקאי "ואז, כל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראלול (ד"דברים ל)ב  והנה כתי 39915 

דהלא כל הבריאה נבראה עבור מתן תורה , והיינו דיש נוראות גדולה בשבירת הלוחות, אשבירת הלוחות 39916 

כ יכולה הבריאה כולה לחזור לתוהו "א, ו שלא לתת התורה לישראל"ולפום מה דעביד ק, ומתן לוחות 39917 

 39918 .והחזיר לבטלה המעמד הנבחר, דהלוחות מעשה אלהים המה, ה"יטל מעשה הקבועוד דנמצא דב, ובוהו

ואמאי לא ביקש משה שמא יש מוצא , ובאמת יש להתבונן דהלא יש הרגש באדם לחוס על מעשי ידיו 39919 

אך הענין המונח בזה הוא , וכמו בכל מקום שאמר עמדו ואשמעה, ה"ואמאי לא שאל את פי הקב, אחר 39920 

וגם מצד ענינו הרוחני , ולא היה שייך שום דבר שישחד ההכרה, יות כלל וכללשלא היה למשה שום עצמ 39921 

 39922 .ובזה עשה את המורא הגדול לעיני כל ישראל, לא היתה שייכת אצלו נקודה עצמית

י זה שקיבל "דנחשב דמקבל המתנה נתן לנותן ע, הנה הנותן מתנה לאדם חשוב הוי כקבלה, להתבונן עוד 39923 

שהבורא מקבל ברצון עבודתו של , ש"היא הנתינה מהאדם נגד הבורא ית וכזה בכפל אין שיעור, ממנו 39924 

והנה בנותן מתנה הרי עצם , ואיזה חסד עצום הוא שבורא העולם רוצה בשימושו ובעבודתו לו, האדם 39925 

ואילו בנידון , אלא שהתמורה שהיא הנאת הקבלה שוה יותר, המתנה הוא של הנותן ויש מצדו נתינה 39926 

דהלא בה , היא לאדם הקבלה הגדולה ביותר, כלומר מה שאנו קוראים נתינה, מההרי הנתינה עצ, העבודה 39927 

ונמצא דמתחייב בהכרת הטובה לאין , ולית ליה לאדם מדגרמיה כלום, התכלית הנצחית והטוב האמיתי 39928 

 39929 .שיעור על העבודה עצמה

וא מוותר כי טעות גדולה טועה האדם בחושבו שה, וצריך אדם להשריש בתוכו ולאמת אצל עצמו ההכרה 39930 

אדרבא הוא מקבל הטובה האמיתית שכדאית בשביל זה כל , משלו מצרכיו וממאוויו למלא החובה לבוראו 39931 

והנה באמת הרי , כל העולם לא נברא אלא בשביל זה (7´שבת ל) ל"ואמרו חז, כי זה כל האדם, הבריאה 39932 

הרבה מאישי העולם  והרי, אורבת לאדם סכנה רוחנית גדולה עד שנמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא 39933 

 39934 .ת"והיה כדאי לברוא את האדם ולתתו בסכנה גדולה זו בשביל העובד את הי, ו לנצח"נאבדים ח

, ד"וחייב להכיר טובה לבורא ששם חלקו מיושבי ביהמ, הרי שזו הטובה האמיתית שהכל כדאי בעבורה 39935 

ל בחלקו והחיובים המוטלים לדעת איזה אושר נפ, ´ומצד שני חייב גם לקיים את הקרא ויגבה לבו בדרכי ה 39936 

ואל ייחס הגדולה , וכי זה מחייב אותו להנהגה של תפארת לפני השם ולפני בני אדם, עליו מחמת זה 39937 

 39938 .כי הכל שיש לו אינו שלו, לעצמו

הרי יודע , וכמשל הנושא כתר המלך שמסרו לו לשומרו, עניני העבודה עצמה שנמסרה לו חשובה מאד 39939 

וגם זה , על לעורר אמיצות וחשיבות בנפשו ונושא אותה בעוז ובגדלותוזה פו, חשיבות העבודה עצמה 39940 

ומטעם זה חייבה תורה כמה , עצמו הוא כבודו של מלך שיהיו משרתיו נאים ומשובחים ואנשי מעלה 39941 

והנה גדר זה שייך בכל , וביותר בכהן גדול, ובבגדי כהונה כתיב שיהיו לכבוד ולתפארת, מצוות בכהנים 39942 

אך יחד עם זה אל , והם הנקראים לגיונו של מלך, וביותר באלה שתורתם אומנותם´ ה לומדי תורה ועובדי 39943 

ורוצה בעבודתנו שהוא , ת אשר קרבנו לעבודתו"ויהא מלא הכרת הטוב להשי, יחזיק טובה לעצמו כלל 39944 

 39945 .(משנת רבי אהרן)  .הטוב האמיתי הנצחי

 39946 

 39947 מאמר תרטז

 39948 .(´ג א"בראשית ל) לפני מותו וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל



כמו , את כל הארץ לפני מותו כדי שיברך את הארץ ואת ישראל בה´ כשהראהו האל ית, ומפרש הספורנו 39949 

, כאשר אמר לו וראה את הארץ´ וכן כוונת האל ית, שהיתה כוונתו באמרו אעברה נא ואראה את הארץ 39950 

עלה אל הר העברים , ם היום הזה לאמראל משה בעצ´ האזינו וידבר ה´ ובפ, וזאת היא הברכה שבירך 39951 

וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל , הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני יריחו, הזה 39952 

 39953 .פירש שם הספורנו לתת שם ברכתיך, לאחוזה

עיניו כה מלאות אהבה ומעיינות של , באוצרות לבו של משה חבויה מידה כה גדולה של טובה וברכה 39954 

עד שאפילו הארץ שהתקדשה ונתברכה עוד מתחילת הבריאה לפני שכל העולם , ממנוברכה שופעים  39955 

מפני שעינו יפה וסגולה היא , ´מכל מקום כדאי הוא שתתברך הארץ גם ממשה עבד ה, (.´תענית י)א  נבר 39956 

 39957 .שיהיו הארץ וישראל מבורכים ממנו

בבואו לברך את , ן של ישראלוהנה כשנתבונן ונשים לב לתאר את צדקתו ומידותיו הטהורות של משה רב 39958 

היתה ארץ זו סגורה , ב"אותו האור ואותה הנעימות מעין עוה, מאיר בה´ ארץ הטובה והנבחרה שאור ה 39959 

לכולם יש , הארץ שהותרה לכל איש ואשה מקטן וגדול, לפניו ונמנע ממנו לבוא ליהנות מזיווה ואורה 39960 

 39961 .ורק למשה דוקא היא סגורה וחתומה, מחמדיהליהנות מזיווה ואורה ולטעום מ, זכות ורשות להיכנס אליה

לשאת ולסבול צרתם ושפך דמעות כנחל והתפלל , וזאת אחרי אשר מסר את נפשו בעבור כלל ישראל 39962 

וכשראם כך היה בוכה ואומר מי יתן , שהיה נושא עמהם בסבלותם, רץ לפניהם כסוס בבצעי המים, עבורם 39963 

ובזמן שפרעה , והיה נותן כתפו וסייע לכל אחד מהם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, מותי עליכם 39964 

אמר לו משה מבקש אני לעשות מפקח , כל גדולה שאתה מבקש ליקח קח לך, אמר לו בן בתי אתה נקרא 39965 

 39966 .על מלאכתן של ישראל

, שיהיה קרוב אצלם כדי לסייעם ולעודדם, משה היה מכוון להיות אתם ולראות בשעבודן של ישראל 39967 

הוליכם וטיפל בהם במדבר , העבירם את הים, הוציאם ממצרים, ל שהציע לו פרעהוויתר על הכבוד הגדו 39968 

ועל ידם נקנס ונענש שלא ליכנס לארץ , סרבנים וטרחנים היו, סבל תלונותיהם וטירדותיהם, ארבעים שנה 39969 

הכי יש שיעור ומידה לצער הזה של נפש וגוף גם , ומה שזכו הם הוא לא זכה, הוא יצא והם נכנסו, חמדה 39970 

 39971 .דיח

לראות בעיניו ושם לא , ה לעלות ולראות את הארץ הטובה"אלא שעתה עוד נצטווה מהקב, ולא די בכל זה 39972 

ומוטב היה שלא לעורר את התשוקה , וזהו עינוי הנפש הכי גדול, בעיניך תראה ומשם לא תאכל, יכנס 39973 

וא אבל באותו זמן הארץ כאילו מזמינתו לב, מוטב היה לעצום את עיניו שלא לראות את הארץ, והגעגועים 39974 

ואילו היה קורה , וזהו עינוי ובושה למשתוקק הגדול כמו משה, ימין מקרב ושמאל דוחה, מתרחקת ממנו 39975 

 39976 .באומרם אל אראה בצערי ובבושתי, היו בורחים כמטחווי קשת, דבר כזה לאנשים בינוניים

רץ ואת ישראל ויתן עינו לברך את הא, ה דורש ממנו שיעלה אל הר העברים"הקב, וכאן אצל משה 39977 

כי כוונתו , ש אצל יצחק אבינו"וכמ, וכדי לברך הלא צריך הוא להיות בשמחה ובדעת רחבה, הנכנסים בה 39978 

ומתוך שמחת , ז יתעוררו כוחות הנפש"שעי, כדי שתהיה נפשו שמחה ומתענגת, בשאלת המטעמים היתה 39979 

 39980 ´המנגן ותהי עליו יד הוהיה כנגן ´ וכנא, שהשכינה שורה מתוך שמחה, הנפש תחול עליו רוח הקודש

כיצד יכול להיות בשמחה ולברך את הארץ , אבל איך אפשר לומר כל זה על משה, (ת"רבינו בחיי עה) 39981 

 39982 .´ה מצווה עליו שיראה ויסתכל בארץ הק"ז הקב"אבל בכ, וישראל בשעה שהוא שרוי בצער

 39983 

, ת הנפש העליונה של משההוא ידע א, ה יודע תעלומות וסתרי כל חי ובוחן כליות ולב"אין זה אלא שהקב 39984 

, אף לאחר כל היסורים והבושה, ומעיינות של אהבה שופעים ממנו, לב טהור ומזוכך, שיש לו לב שמימי 39985 

, אלו שעל ידם נגזרה עליו הגזירה הרעה, והוא יברך את הארץ ואת ישראל, הוא מלא רחמים ושמחה 39986 

, תו תהיה בוקעת מתוך קירות לבוהוא ידע כי ברכ, מתוך שמחה ועין טובה, ברכתו תהיה מעומק הלב 39987 

וכל גופו ונשמתו ייהפכו , באופן כזה שתשכח את צערו, מעומק האהבה ומתוך מעיינות הברכה והשמחה 39988 

המעיין יהיה כה , ומעיינו יהיה נובע עד שיזרמו ממנו ברכות מאליפות, לאש בוערת של אהבה ושמחה 39989 

לכל הארץ לעוליה וליושביה ולעם ישראל  שתספיק, שיוכל לשטוף את כל הארץ לאורכה ולרוחבה, חזק 39990 

 39991 .כולו

נראה שנתכוון הכתוב , ל"פ וזאת הברכה עידוד לרעיוני וז"עה´ ומה שמחתי שמצאתי לבעל אור החיים הק 39992 

אמר , הנה בפרשה הקודמת לזה סמוך למאמר וזאת הברכה, לשבח את איש האלהים מה גדלו מעשיו 39993 

כ יאמר האומר כי זה משה "א, אל הר העברים ומות באמרו עלה, הכתוב החלט הגזירה על משה למות 39994 

גרמו לו מיתה , אשר היו לה סיבה עם בני ישראל אחרי שרץ אחריהם כסוס, האיש טינא בלבו על מיתתו 39995 

 39996 .וטבע אנוש ירחיק הסובב רע, ומנעוהו מעבור לארץ אשר נכספה וגם כלתה נפשו לה, בחוץ לארץ

, אבל קרבת הלב היא נמנעת, זה יועיל שלא לשנוא אותם, והגם שידוע הוא הצדיק לסבלן אחרי היכולת 39997 

עוד לו זאת , כי מלבד שלא שנא אותם ולא הרחיק מלבו, בתורתו והעיד על הצדיק ואמר´ לזה בא דבר ה 39998 



דהגם דזמן ההרגש שהוא פרק הנסיעה , וגמר אומר לפני מותו להעיד עוד על הפלגת צדקותו, הברכה 39999 

והעיד הכתוב על הברכה היותה מעולה ושלמה בכל לבו במה , אותםכ ברך "אעפ, שהדבר יחייב לשנוא 40000 

 40001 .(מעייני החיים)  .ל"להעיר על מה רב גדולה עכ, בתחילת תיבה´ שכתוב ו

 40002 

 40003 מאמר תריז

 40004 .(´ג א"בראשית ל) וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו

ואף , ויקרא יצחק את יעקב, במה חתם, ל שדיל וא"יצחק כשברך את יעקב א, אמר משה מזקנים אתבונן 40005 

, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויקרא את בניו וחתם בזאת´ שנא, יעקב במה שפסק אביו משם התחיל 40006 

ואף דוד כשבא לומר , אשריך ישראל, ובמה חתם משה, וזאת הברכה, ממקום אשר פסק משם התחיל משה 40007 

 40008 .(´א א"ר י"דב) וי מזקנים אתבונןה, אשרי האיש, ממקום שפסק משה משם התחיל, תהילה

עושה חיל בכל , כשהוא מצליח ועולה במעלות התורה והחכמה, הנה מטבע האדם הבינוני ואף אנשי הרוח 40009 

דעתו נעשית זחוחה , ויוצאין לו מוניטין בתור איש מפורסם יושב על מדין בשער בת רבים, אשר יפנה 40010 

ואף , תח אצלו השכרון להתנשאות על חבריו וזולתוומתפ, והוא מעריך את אישיותו בהפרזה יתירה, עליו 40011 

זוהי הדרך של הבינונים כששמש , למרות שהיה אתמול כפוף אליהם, ברבותיו מתחיל להזדקף כנגדם 40012 

שמתפתחת אצלם מחלת הזחות דעת המעורבת עם התנשאות המכוערת מאד בעיני , ההצלחה זורחת עליהם 40013 

 40014 .´ה

ק "שהשראת רוה, תיים הענקיים בהשגת דעת התורה הצלולהאבל לא כן אלו קדושי עליון החכמים האמי 40015 

ואין התפישה האלוהית משתבשת , אלו האישים אין דעתם משתכרת מעולם, והשכינה נר לרגלם 40016 

אישים אלו מעולם , אף שהצלחתם והתנשאותם מגיעה לרום המדרגה העילאית ביותר, ומתבלבלת אצלם 40017 

כל חכמתם וחידושיהם מתאמצים , ו משורשי רבותיהםלא יתנתק, לא יכשלו חלילה בהפרזת הערכת עצמם 40018 

 40019 .לקשר בתורת רבותיהם שלפניהם

ואף שכולם מעריצים ומוקירים אותם על , מבססים כל הישגיהם דוקא על היסודות שנחלו מאחרים 40020 

מתפעלים , וכולם רואים ומכירים את הרוחניות האמיתית והטהורה, חידושיהם ושיטותיהם הנפלאות 40021 

וזכרון , מ נשארים תמיד נאמנים לרבותיהם"מ, מתורתם וממוסרם וצחות אישיותם, אמיתיונהנים מזיוום ה 40022 

ובה במידה , ההצלחה לא תשכרם ולא להם גאוה והתנשאות, שמותיהם לא ימוש מעל שפתותיהם 40023 

 40024 .הרי הם נעשים ענווים ונעימים ביותר, שהצלחתם הולכת ומתקדמת

פנים אל פנים , אין לך אדם בעולם שהגיע למעלתו ,כ הצליח להתעלות"ה שכ"ומי לנו גדול ממשה רע 40025 

כ רבות "זשה, וזאת הברכה (א"ר י"מד) ל"וכמאמרם ז, ולא קם נביא עוד כמשה, במראה ולא בחידות 40026 

ה הואיל "אמר הקב, מדבר במשה שנתעלה יותר מן הכל, (א"משלי ל) בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה 40027 

, זה משה´ מי יעלה בהר ה, ל"וכן אמרו ז, ל"וזאת הברכה עכ ,והוא נתעלה מן הכל הוא יברך את ישראל 40028 

 40029 .(´א ב"ר י"מד) ומי יקום במקום קדשו זה משה

הוא היה הגואל , ת העיד עליו בכל ביתי נאמן הוא"והשי, רבן של כל ישראל, הוא אב לכל הנביאים 40030 

רך את ישראל לפני מ בהגיע תורו לב"מ, (´ה´ ר וילך ט"מד) ל הוא ינהיג את ישראל"ואף לע, הראשון 40031 

אלא הואיל , לא חידש כביכול משלו, בשעה שהשכינה שרתה עליו במעלה שאין ביכולתנו לתאר, מותו 40032 

והצניע והשיק את עצמו לזקן , אמר מזקנים אתבונן כפף את קומתו, ה"לקחת את נוסח ברכתו מיעקב אע 40033 

 40034 .ייםבכדי להיאחז בו ולהמשיך את ברכתו ממקום מענין וממילה שיעקב ס, זקנו

דור דור ושופטיו דור דור , המנהיגים שבישראל של דורות הבאים, ולימד דרך ארץ לכל באי עולם 40035 

אלא דוקא , להיגלות בתור מחדשים מקוריים שלא שערום אבותיהם ורבותיהם, שלא יתרברבו, ומנהיגיו 40036 

של משה  ואכן שהצלחתו, יתאמצו כמוהם להתקשר ולהיאחז ולהזדהות את רבותיהם הקרובים והרחוקים 40037 

´ עיי)א  אלא שהלך והתאבק והתקשר בעקבות רבותיו ואבותיו דוק, איש האלהים לא הטרידתו חלילה 40038 

 40039 .(פ וזאת הברכה"ן עה"רמב

והוא משה לא נשתנה בקדושתו וענוותנותו אחר , טרם שזרחה לו שמש ההצלחה, הוא משה איש האלהים 40040 

הוא , הוא משה עד שלא נדבר עמו, ה משהמש, (´י´ ספרא ויקרא א) ל"א ז"כמש, שהצליח ועלה על הכל 40041 

גם אז נשאר , אף לאחר שצלחה שמש הנבואה האספקלריא המאירה ביותר, ל"משה לאחר שנדבר עמו עכ 40042 

, גם לעת זקנתו לאחר שנתגדל לנבואה ולמלוכה, ולא נשתנה זריזותו לעשות רצון קונו בדיוק, אותו משה 40043 

ומשה בן שמונים שנה , אותם כן עשו´ כאשר צוה הויעש משה ואהרן , (´שמות ז) ל"ש הספורנו ז"כמ 40044 

 40045 .ועם כל זקנתם השכימו והזדרזו לרצון קונם, ואהרן בן שלוש ושמונים שנה

אמר מי הוא , ´השכים ומצא ח, ג שאמר השכימו לי לעלייה"מעשה בר, (א"סנהדרין י) ל"וכן סיפרו חז 40046 

ולא לעבר השנה עליתי , לא ברשותעמד שמואל הקטן ואמר אני הוא שעליתי ש, שעלה שלא ברשות ירד 40047 



ומחמת כיסופא הוא , ולא שמואל הקטן הווה אלא איניש אחרינא, אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי 40048 

 40049 .(י"רש, וילבינו פניו, שלא יכירו מי הוא שעלה שלא ברשות) דעביד

מדו כולן עמד רבי חייא ויצא ע, אמר מי שאכל שום יצא, כי הא דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום 40050 

 40051 ,ו לא תהא כזאת בישראל"אמר ח, ל אתה הוא שציערת לאבא"א, חייא´ ש ברבי לר"בשחר מצאו ר, ויצאו

 40052 .(י"רש, כדי שיצאו כולם ולא יבינו מי הוא, אלא כדי שלא להלבין פניו של אוכל השום יצאתי)

ל הקטן מהיכא גמיר ושמוא, משמואל הקטן, מ מהיכא גמיר לה"ור, ורבי חייא מהיכא גמיר לה מרבי מאיר 40053 

ל הקדושים מדגימים "חז, ל"א ממשה עכ"ואבע, מיהושע, ושכניה מהיכא גמיר לה, משכניה בן יחיאל, לה 40054 

הם מתלמדים מקודמיהם ומקודמי , שבכל הליכותיהם המוסריות התורניות ואף בנימוסיהם, לנו לדעת 40055 

הלא יכלו , נהגה המוסריתכי לכאורה לשם מה להם לסדר לפנינו כל שלשלת הקבלה של הה, קודמיהם 40056 

 40057 .(ל מקשה"מצאתי שמהרש) ?למישרים לומר שמיהושע או ממשה למדו כל זאת

לא , שלא דלגו על ראשי רבותיהם הקרובים בדורם, ל לפנינו"ברם לקח נפלא ולימוד נשגב הוצג בחז 40058 

ים שיצאו חלילה מגדר התקשרותם את רבותיהם הקרוב, השתכרו מהצלחתם בתור מנהיגי ומורי התורה 40059 

לתלות ולבסס סברותיהם באילנות , לא הרהיבו להרחיק ממקוריותם למרחקי הדורות הראשונים, אליהם 40060 

מלחקות ולהתלמד מאלו שבזמנם , שבודאי נקל יותר להתלמד מהעבר הרחוק, הגדולים הראשונים 40061 

להראות להם את חיבתם , ל הקדושים ספרו ומנו לאחדים את כל שלשלת רבותיהם"חז, ותקופתם 40062 

 40063 !ל קדושינו"זהו דמות דיוקנם של חז, תםוהוקר

ע "באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לירד להציל חנניא משו, ל על חנניא מישאל ועזריה"מספרים לנו חז 40064 

, התירן והציף להם את הכבשן, אני יורד ואצילן ומתירן, ה הואיל ולשמי ירדו"אמר להן הקב, מן הכבשן 40065 

שהרי כבר , כיוון שראה המלך אמר להן צאו לכם מכאן ,והעלה אותו והשווה אותו לארץ שהיה עמוק 40066 

שלא יאמר , ל אין אנו יוצאין אלא ברשות המלך"א, ה ועשה לכם נסים והשווהו לארץ"התיר אתכם הקב 40067 

מנח שנכנס ברשותו ? ממי למדו, ברשותו הושלכנו ברשותו נצא, אני פי מלך שמור, ברחו להן מן הכבשן 40068 

 40069 .(´נח י´ תנחומא פ) ל"ולבסוף נאמר לו צא מן התיבה עכ, תךלו בא אתה וכל בי´ ה שנא"של הקב

בגילוי קדושתם ומעלתם האמיתית שקידשו שם שמים , מה מבהילה ומפליאה היא מעלת קדושנו אלו 40070 

, לא נתרגשו ממעלתם, ה בעצמו ירד להצילם"במסירות נפש כזו שלמעלה מכוח האנושי עד שהקב, ברבים 40071 

ואמרו , אלא שאף לעת מצוא כזו כפפו את עצמם, ברשות עצמם ולא זחה עליהם דעתם לפעול ולצאת 40072 

ה "שהתפרסמה קדושתו ותהלתו של הקב, ורגע מרומם ונישא זה שבחייהם, שאינם יוצאים אלא ברשות 40073 

 40074 .מ לא העביר אותם על דעתם אלא שחיכו לציווי"מ, על ידם לעיני כל חי

ות היה בהן מכל אותן הסימנים שהעידו על אף שבכל הנסיבות והמאורע, ועוד אמרו שלמדו הנהגה זו מנח 40075 

ובזכות הצלחתם שהתעלו על , והיתה להם האפשרות לתלות בזכות עצמם, ע"גדלותם ורוממותם של חמו 40076 

אלא שאמרו , אבל לא כן עשו, ובזכות גדלותם אינם חוששים להזדרז ולצאת שלא ברשות, דרגת נח 40077 

אף שנעשה הנס לעיני כל העולם , חשיבותםצימצמו את כל הרגשת , שאינם יוצאים משום שלמדו מנח 40078 

לא נשתכרו ולא נתפשו במלכודת ההתנשאות והזחות הדעת השכיחות אצל , כולו לכבודם ולזכותם 40079 

 40080 .הבינונים המצליחים אלא למדו מנח

מעשה , שנסיון מעשה העקידה שיצא ממנו בהצלחה שמימית רבתי שכמוה לא נהיתה, ה"אברהם אבינו ע 40081 

מ אחרי הצלחה נפלאה כזו חזר "מ, ושבזכות העקידה כולנו חיים וקיימים, ושהרעיש כל העולם כול 40082 

עד שלא היה שום היכר בהנהגה בינו , לא זחה דעתו מהצלתו המיוחדת, בענוותנותו אל נעריו וילכו יחדיו 40083 

 40084 .וילכו יחדיו, לבין נעריו

, שנזכה להצליח בחיינו ,החולק מחכמתו והגוזר על ההצלחה בחיי כל, נבקש נא בלב אמת ונכון מאדון הכל 40085 

´ להרביץ תורה ולפרסם יחוד שמו ית, שנזכה לקדש שמו ברבים, כל אחד ואחד לפי הווייתו ותעודתו 40086 

הבה נתפלל על , ש"ושלא תזוח דעתנו ושנדע שהכל ממנו ית, והצלחתנו תהיה לשם יוצרנו, בעולם 40087 

יהיה לאור עולם ´ כי ה, ינוי נביא"ש ע"וכל יעודי הגאולה שהובטחו לנו מאתו ית, הישועה וההצלחה 40088 

 40089 .(אור הנפש)  .א"ובשוב שכינתו לציון בבי, ונזכה לראות בהתגלות כבוד מלכותו בעולם, ושלמו ימי אבלך

 40090 

 40091 מאמר תריח

 40092 .(´ג א"בראשית ל) וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו

ה מרוממו "מד סנגוריא על ישראל הקבאמר רב אחא מצינו שכל המל, (נ"רמז תתק) בילקוט שמעוני 40093 

ומה אחימעץ בן צדוק שלא דיבר , ו"והרי הדברים ק, אחימעץ בן צדוק (ח"י´ שמואל ב)ב  דכתי, בעולם 40094 

תדע לך , כ"מי שמלמד סנגוריא על בניו עאכו, זכה לכל הכבוד הזה, על בנו של מלך לא טובה ולא רעה 40095 

וזאת הברכה אשר ברך משה איש ´ שנא, עד שברכן שכל ימיו של משה לא נקרא איש האלהים, שהוא כן 40096 

 40097 ?ולמה לא נקרא איש האלהים, כ בירך את השבטים"ויש לשאול הלא יעקב אבינו ג, כ"האלהים ע



הלא הוא היה , דהנה למשה רבינו היתה צריכה להיות טינא גדולה בלבו על כלל ישראל, ואפשר לומר 40098 

אלא , ועם ישראל לא הכירו לו טובה, מצרים ובמדברומסר נפשו עליהם בכל ענין יציאת , רעיא מהימנא 40099 

והוא מעיד על עצמו לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעותי , (ז"שמות י) היה במצב של עוד מעט וסקלוני 40100 

וזה גרם לו צער גדול , ולאחר כל זה לא נכנס משה לארץ ישראל ומת במדבר, (ז"במדבר ט) את אחד מהם 40101 

 40102 .י וילונו מה נשתה"עם ישראל גרמו לו לזה עו, ז"עד שהתפלל כמנין ואתחנן ע

כי זה למעלה מכוחות אנוש להסיר כל טינה , הריהו איש האלהים, ואם אחרי הכל בירך אותם ברכה נאמנה 40103 

ומביא ראיה ממשה שלימד , ל מצינו שכל המלמד סנגוריא על ישראל"וזהו מה שאמרו חז, מלב עליהם 40104 

לא היתה שום סיבה שלא לברך את , קב אבינו מאידך גיסאאבל ליע, ולא האשים אותם, סנגוריא עליהם 40105 

 40106  .(וברוך שכיוונתי, יעויין באור החיים) ,כי לא גרמו לו עונש גדול כזה שגרמו עם ישראל למשה, בניו

 40107 .(זכרון מאיר)

 40108 

 40109 מאמר תריט

 40110 .(´ג א"בראשית ל) וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו

אמנם , ורק בפרשה זו מוזכר הוא כך, התורה כולה לא מוזכר משה בתור איש האלהים פליאה היא שבכל 40111 

נתעלה יותר , משה רבינו שעליו נאמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, כן להורות לנו לקח 40112 

, גם בימיו האחרונים לא פסקה עלייתו, אברהם יצחק ויעקב´ ומהאבות הק, מנח, מאדם הראשון, מכולם 40113 

, ת"ולא פסק מהתקרבותו הנוספת לידבק בהשי, עליה על גבי עליה עלה, עות האחרונות לחייואף בש 40114 

 40115 .שהיא הדרגה המובחרה ביותר, עד שהגיע לדרגת איש האלהים, ולהתקדש בהשגות אלוהיות בזו אחר זו

יו היו כל ימי חי, בהם השיג מה שלא השיג בכל ימי חייו הנפלאים והרוממים, ולכך הגיע בימיו האחרונים 40116 

בסוף , ולאחר כל זה, מיום ליום עלתה גדולתו ונתעצמה, שרשרת בלתי פוסקת של עליה והוספה בקדושה 40117 

והוא עלה על השיא אליו , הצליח ועשה חיל מכל שעשה לפני כן, חייו עלה עוד עליה על כל העליות שלו 40118 

 40119 .הגיע רגע לפני כן

בסוף ימיו , במה שיש לו ובמה שהגיע אליואף פעם לא הסתפק , משה רבינו ראה את עצמו תמיד כמתחיל 40120 

נפשו לא , הוא רואה את עצמו בהתחלה, אחרי שהשיג כל מה שהגיע, אמר אתה החילות להראת את עבדך 40121 

וזהו אות מובהק לבעלי חכמה עליונה שתמיד הם , צמאה וכוספת לעליה, שבעה מעונג אלא תמיד רעבה 40122 

כי ריקנות אינה מקבלת , יק כלי ריק אינו מחזיקכלי מלא מחז, (´ברכות מ)א  "כמש, שואפים לעליה 40123 

 40124 .נשמתו תמיד שואפת לעליה ולקדושה נוספת, ואילו כלי מלא היינו בעל מעלה, חכמה

עוד לפני , ובטרם פקחו עיניהם, שהם חכמים בעיניהם, ודבר זה טופח על פני בני דורנו בושה וכלימה 40125 

משה רבינו עלה והצליח אף בהיותו , ולהתלמד הם כבר מרהיבים עוז לעמוד מללמוד, שראו אור מימיהם 40126 

ואילו בדורנו בני עשרים , שעדיין עומד הוא בהתחלה, רק אז אמר אתה החילות, בן מאה ועשרים שנה 40127 

 40128 .שנה כבר פוסקים מלהתעלות

אבל יחשבו בלבבם שכבר הם חכמים גדולים יודעי , על אלו שהגאוה קבורה בלבם´ ל הק"וכבר צווח רמח 40129 

בחושבם כי מה שקשה , כ לא ישיתו לבם אל דברי זולתם"ע, ושלא רבים יחכמו כמוהם, הדברים לאמיתם 40130 

עד שלא יחושו לדברי , כ ברור ופשוט"ומה ששכלם מראה להם הוא כ, להם לא יהיה נקל לאחרים 40131 

כל אלה תולדות הגאוה המשיבה , אם ראשונים ואם אחרונים וספק אין אצלם על סברתם, החולקים עליהם 40132 

ואף תלמידים שלא שימשו כל צורכם כבר חכמי החכמים שווים להם בלבם ועל כולם נאמר , חכמים אחור 40133 

 40134 .(א"י י"מס)ב  כל גבה ל´ תועבת ה

, אלא שעוד יורדים ממדריגתם, ל אומר כי יש כאלו שמלבד שאינם מוסיפים עליה על עלייתם"א ז"והגר 40135 

אין עמידה , (´אבן שלמה פרק ד) מטה כ יורד מטה"כי אם אינו עולה מעלה ע, פוחתים והולכים מטה מטה 40136 

, אור העליון נמשך תמיד לעליונים, אין תחומים ואין גבולות בעליה, אין פילוג בכוחות הרוחניים, בחיים 40137 

ואם הוא מפסיק , חיי החכם הם תפילה ארוכה עד שמגעת לכסא הכבוד, למעלה למעלה בלי עמידה ומעצור 40138 

 40139 .(אור חדש)  .יועומד מעלייתו הריהו מפסיק מן האור הנצח

 40140 

 40141 מאמר תרכ

דברים ) מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש מימינו אש דת למו´ ויאמר ה 40142 

 40143 .(´ג ב"ל

בתחילה הלך לבני , כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד נגלה אלא על כל האומות 40144 

אמרו כל עצמן של , אמר להם לא תרצח? תיב בהאמרו לו מה כ? עשיו ואמר להם מקבלין אתם את התורה 40145 

ילקוט ) והידים ידי עשיו ועל כך הבטיחו אביו ועל חרבך תחיה´ אביהם רוצח הוא שנא, אותן האנשים 40146 

 40147 .(ג"דברים ל



שהרי משבע , דלא יעלה על הדעת שחשבו בני עשו שהותר להם שפיכת דמים, הענין הזה מעורפל ביותר 40148 

כ מה איכפת להם לקבל את התורה הלא בין כך אסורה "וא, יכת דמיםמצוות של בני נח נאסר להם שפ 40149 

לומר שכוונתו בברכו את עשיו בעל חרבך תחיה , וגם איך תלו בוקי סרוקי ביצחק אבינו? להם הרציחה 40150 

ובאמת כבר פירשו המפרשים ? מצוות בני נח´ וכי נחשד יצחק לעבור על ז? שיהיה מותר לו שפיכת דמים 40151 

 40152 .ל"ן וז"יעויין ברמב, ת יצחקשם כוונה אחרת בברכ

, כי הנה נתן לו משמני הארץ ומטל השמים ובה יחיה, ואין הברכה שתהיה מחיתו משלל האויבים בחרבו 40153 

, (´ז מ"ן בראשית כ"רמב) ,ל"אלא הענין לומר שיחיה במלחמותיו כי ינצח ולא יפול בחרב אויב עכ 40154 

שהיה איש שדה לצוד במדברות ובמקומות שבירכו יצחק לעשיו לפי אומנותו , וברבינו בחיי שם פירש 40155 

ונתברך , ומדברי שניהם למדנו שלא הותר לעשות שום איסור, היה ראוי לברכת החרב, החורבן והשממון 40156 

כ כמענה של בני עשיו לכאורה הוא "וא, רק שלא יפול במלחמה או שיצליח בצידו במקומות השממה 40157 

 40158 .תוהוא הדין תשובותיהם של שאר האומו, לגמרי לא לענין

מכל מקום הרי ירשו , שבני עשיו טענו שאמנם אין שום היתר לשפוך דם נקי, אף שאת זה נוכל להסביר 40159 

כ עלולים הם להכשל גם במה "וא, את התכונה של שופכי דמים במה שנוגע לצידם ולהצלחה במלחמותיהם 40160 

, ר האומותוכן יובן טענתם של שא, מכיון שיש להם הטבע הנוטה לזה, שהוא אסור לשפוך דם נקיים 40161 

ל באמיתת "ובאמת כבר הודו חז, שלכולם יש נטיות מסוימות שעלולות להביא אותם חיש מהר לידי עבירה 40162 

הרי לא רק , (ב"ג י"ר י"ויק) ה אומה שראויה לקבל התורה אלא דור המדבר"באמרם לא מצא הקב, הדבר 40163 

 40164 !שסרבו האומות אלא שלא היו ראויים לזה כלל

על אף , להבין פחדם הגדול של האומות, שורש ענין זה של קבלת התורהאולם עדיין עלינו לחקות אל  40165 

מצוות בני ´ כ מה לי אם אסור מצד ז"וא, ל"שכל התנגדותם נבע מאיסורים שבין כך נאסרו להם מקודם כנ 40166 

כמאמרם למה , ם על זה שלא קיבלו את התורה"וגם למה מצאנו שנענשו העכו? נח או מצד מתן תורה 40167 

ל שלא היו ראויים "מאחר שסוף סוף הודו חז, (7ט"שבת פ) ם עליה"דה שנאה לעכונקרא שמו סיני שיר 40168 

 40169 ?כלל לקבל את התורה

וכבר ביארנו כי כל אלה הברכות כולם , ל"ן בפרשת בחוקותי וז"ביאור הענין הוא על פי דברי הרמב 40170 

אה מפני חמש ויבא מורך בלבם לנוס מ, אין בטבע שיבואו הגשמים ויהיה השלום לנו מן האויבים, נסים 40171 

וההיפך זה יהיה בקללות , ולא שיהיה הכל הפך מפני שזרענו בשנה השביעית, בעשותינו החוקים והמצוות 40172 

ו "ויקרא כ) ל"שאמר ונתתי את שמיכם כברזל ועונשי החולי שיקולל המאכל ויחליא עכ, בעונשי הארץ 40173 

 40174 .(א"י

זו הנהגה שלא כדרך הטבע ונס ו, מבואר מזה שכל ההצלחות באות מקיום התורה והכשלונות מביטולה 40175 

מה שאין כן באומות העולם שאין בכוח פעולותיהם לטוב או , י קבלת התורה"נסתר שזכו לה ישראל ע 40176 

על אף שסוף סוף יקומו על שכרם או , אלא העולם כמנהגו נוהג כלפם, לרע להשפיע כלל על דרכי השגחה 40177 

 40178 .עונשם

ופירש , (´שמות כ) נסות אתכם בא האלהיםעוד רבותא מצאנו במתן תורה במה שאמר כי לבעבור  40179 

שכיון , אבל יתכן שיאמר כי לבעבור הרגילכם באמונתו בא האלהים, ל"ן שם שהוא לשון הרגל וז"הרמב 40180 

 40181 .ל"ולא תפרד נפשכם ממנו לעולם עכ, שהראה לכם גילוי השכינה נכנסה אמונתו בלבבכם לדבקה בו

 40182 

אמר רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן ו, ל"וגם בסוף דבריו שפירש שהוא לשון נסיון וז 40183 

כי העמים אינם חייבים לי ככם אשר ידעתי אתכם פנים אל , (´עמוס ג) אפקוד עליכם את כל עונותיכם 40184 

ונקלט האמונה בלבבם , י ההתגלות בסיני"דמכיון שזכו לגדלות הנפש ע, ל"וכוונתו גם כן כנ, ל"פנים עכ 40185 

 40186 .ר מעם האומותלכן מן הראוי לדקדק עמהם יות, בחוש

אלא השחיתו את דרכם וזלזלו גם , אומות העולם לא רק שלא הכינו את עצמם להיות ראויים למתן תורה 40187 

ה ודרש מהם לקבל את "ועל כן נתגלה עליהם הקב, אבל עדיין היו ראויים לתקן את עצמם, מצוותיהם´ בז 40188 

טים לדבר עבירה בזה שסרבו אולם האומות קלקלו יותר ועשו עצמם מוחל, התורה אף שלא היו ראויים 40189 

למה להם לגרום לעצמם עונשים חמורים , חשבו מכיון שאין כוונתם לשנות את דרכם, לקבל את התורה 40190 

ולא יצטרכו לתת את , בהפקירא ניחא להו לעשות כרצונם? י קבלת התורה יותר מקודם"ודקדוק הדין ע 40191 

 40192 .(´ירמיה ב) הדין בבחינת תיסרך רעתך

להשפיע מיד על כל ההנהגה הן לטוב הן , הרי יעשו מצוות התורה לטבע חדש אבל אם יקבלו את התורה 40193 

שאף ההנהגה של , (´אבות ב) ל על המשנה דע מה למעלה ממך"ח מוואלאזין ז"וכמו שפירש הגר, למוטב 40194 

, שבה יקלט להם האמונה בחוש, פחדו שעוצם ההתגלות של מתן תורה, זאת ועוד אחרת, מעלה הוא ממך 40195 

משום שיתרגלו בעל כרחם , שיך בדרכם הנלוזים בלי מאבקים פנימיים ומוסר כליותיקשה עליהם להמ 40196 



כ "וא, ואם בכל זאת יקלקלו הרי מידת הדין תמתח נגדם בחמת קצף, לטוב בראותם אלהים פנים אל פנים 40197 

 40198 .משני הצדדים יצאו נפסדים

צמם מקודם לזה וגם אבל הם הכינו את ע, גם כלל ישראל היה מודע לגודל האחריות שקיבלו על עצמם 40199 

לא ביקשו להתחמק אלא , ביודעם שרצון הבורא וקיום הבריאה היא קבלת התורה, התנהגו בתמימות 40200 

אבל זכו , ואמנם חרצו את עונשם על העבירות, קבלוה בכל כוחם ולמעלה מהשגתם באמרם נעשה ונשמע 40201 

שמעשה התחתונים  ,ש תנו עוז לאלהים"וכמ, זכו שכל ההנהגה תינהל על פיהם, להיות עם סגולה 40202 

והנטיה החזקה , וכן זכו להתגלות בהר סיני ונחקק בלבם ובלב זרעם האמונה בחוש, משפיעים למעלה 40203 

ירמיה ) ש אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"כמ, וזכו להיות מקיימי הבריאה, לטוב 40204 

 40205 .(ג"המוסר והדעת ח)  .(ג"ל

 40206 

 40207 מאמר תרכא

דברים ) עיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש מימינו אש דת למומסיני בא וזרח מש´ ויאמר ה 40208 

 40209 .(´ג ב"ל

ועוקף את מחנה , ה היה יוצא דרך ימינו של קודש לשמאלם של ישראל"כשהיה הדיבור יוצא מפי הקב 40210 

ה מקבלו "והקב, וחוזר ובא דרך ימינם של ישראל לשמאלו של מקום, ב מיל"ישראל שנים עשר מיל על י 40211 

 40212 .(ג"ילקוט ברכה ל) והיה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, חוקקו בלוחבימינו ו

הוא אור , ואילו השמאל הוא האור בדרגה כהה, בעיצומו ובתוקפו בדרגתו העליונה´ הימין הוא אור ה 40213 

והימין הוא אור מרומם , השמאל היא יד כהה, ה עוטפו ומסתירו בכיסוי מפני העוצמה המבהיקה"שהקב 40214 

´ וכן אמר המשורר ימין ה, ברא אותם בימין לפיכך לא שלטה בהן מיתה, ה העליונים"קבכשברא ה, ונשגב 40215 

וגם בה יחיה , ל"שתעשה חיילות של צדיקים לע´ היא ימין ה, שבראת אותם שברומו של עולם, רוממה 40216 

 40217 .(ח"י תהלים קי"רש) אותם ויחיו לעולם

, ה שהשגתו היא מאד נעלה"מין של הקבשכן הוא יוצא מי, האור היוצא מהחדר העליון דרגתו תקיפה מאד 40218 

כדי , ה את הדיבור מימין לשמאל של ישראל"לכן העביר הקב, עד שאין כל בריה יכולה לסבול אותו 40219 

כדי שיוכלו ישראל לקבל ולקלוט את האור ואת ההשגות , כמו יד שמאל כהה, להכהות ולהמעיט את האור 40220 

ה את האור בשלמה "לכן עוטה הקב, ור הימיניכי אין לאדם מדרגה כזו שיוכל לקבל את הא, הגבוהות 40221 

כעין , י כיסוי ולבישת עור"רק יתכן לכסותו ולכהותו ע, את האור אי אפשר לשנות, בכיסוי ובנרתיק 40222 

 40223 .ה כותנות עור לאחר החטא"שעשה הקב

שלא יכול היה לקבל את האור העצום היוצא מימינו , (כ"ר פ"ב) מאיר כתוב כתנות אור´ ובתורתו של ר 40224 

כדי לכסות את האור העצום ולהצניעו בכתנות , ה את האור בכיסוי ובלבוש"ולכן עטף הקב, ה"קבשל ה 40225 

וגם לאחר שהנמיך , ה את הדיבור לשמאלם של ישראל כדי שיקבלו לפי כוחם"כמו כן הנמיך הקב, עור 40226 

נו ואמרו למשה דבר אתה ונשמעה ואל ידבר עמ, גם אז פרחה נשמתם, את הדיבור וכיסהו ועטהו בשלמה 40227 

 40228 .אלהים פן נמות

ה את קול הדיבור ועטה את האור בשלמה "כיון שהנמיך הקב, וזהו שחזר הדיבור לשמאלו של מקום 40229 

, ה את הדיבור מן הכיסוי"ושוב הפשיט הקב, הרי בצורה זו ובעטיפתו נכנס לפני המקום, והכהה אותו 40230 

הוא מאיר כמדרגתו ובעיצומו  גילה את האור ועוזו ושוב, הוציאו מן הנרתיק ומן העטיפה וקבלה בימינו 40231 

והיה קולו הולך מסוף העולם ועד , שאז היה במלואו ובגבורתו, בטרם נלקח ובטרם ירד לישראל, כמאז 40232 

 40233 .סופו

עלינו להתרגל לעבור לאט לאט מדרגה , שכדי לקבל השגות התורה ואורה, ´ומכאן לימוד בעבודת ה 40234 

, יוליך האדם עצמו מדרגה לדרגה מקל אל הכבד, ש הביאני המלך חדריו"כמ, לדרגה לטייל בחדרי התורה 40235 

, כן צריכה להיות ההנהגה בעבודת עצמו וכן גם בזיכוי הרבים ותיקון הנפשות, ממעט אור לאור גדול יותר 40236 

וכן , עד שיתרגל לקבל את האור כמות שהוא, ביד כהה בקול נמוך ושקט, להלביש את האור בכיסוי עור 40237 

, ה אם נגלה אני עליו בקול גדול אני מבעיתו"אמר הקב, יו במדברה עם משה רבינו כשנגלה אל"נהג הקב 40238 

 40239 .(´א´ ר ג"שמו) נגלה אליו בקולו של אביו? מה עשה, על הנבואה (מבזה) בקול נמוך בוסר

, מפני שההעתק הקצוות יקשה אם לא בהדרגה, ה גן עדן בעולם התחתון"וכן הוא הטעם למה סידר הקב 40240 

עד , כ מצד שהנפש שכנה בגוף הצטיירה מדעות גשמיות"אעפ, ףואף שהנפש אינה גוף ולא כוח בגו 40241 

לכן תעתיק הנפש למקום ממוצע בין הגשמיות , שיחוייב מזה שתשכון אחרי הפרדה מהגוף במקום גשמי 40242 

ולכן יתעסקו הנפשות , כי אם בהדרגה, לפי שהעתק הקצוות יקשה, והוא גן עדן התחתון, ובין הבלתי גשם 40243 

 40244 .מצד ששכנה הנפש בגוף נשאר בה דעות גשמיות, יני נגעיםאחרי היפרדם מהגופות בענ

וכדברי , כדי להרגיל את עם ישראל לקבל האור החזק, וכן תהיה הגאולה האחרונה הצפויה לנו לאט לאט 40245 

כל מה שהיא הולכת היא רבה , שגאולתן של עם ישראל בתחילה קמעא קמעא, (א"ברכות פ) הירושלמי 40246 



כתוב אחד אומר מגדול  (ח"במדרש תהלים י) ואמרו, מעט מעט כאילת השחר שאורה בוקע, והולכת 40247 

יודן אומר לפי שאין הגאולה באה על אומה זו בבת אחת אלא ´ ר, וכתוב אחד אומר מגדיל, ישועות מלכו 40248 

, עכשיו הן שרויין בצרות גדולות, ומהו מגדיל לפי שהיא מתגדלת והולכת לפני ישראל, קמעא קמעא 40249 

לפיכך היא באה קמעא קמעא ומתגדלת והולכת , ינן יכולים לסבול גדולהוכשתבוא הגאולה בבת אחת א 40250 

 40251 .לפניו

, ה מגלה שכינתו על ישראל אינו נגלה עליהם כאחת"שבשעה שהקב, (´דברים א)א  וכן אמרו בתנחומ 40252 

צא ולמד , שאם יגלה להם טובה כאחת ימותו כולם, מפני שאינן יכולים לעמוד באותה טובה בפעם אחת 40253 

אמר להם אני יוסף אחיכם מתו כולם ולא יכלו לענות , נתוודע לאחיו לאחר כמה שניםמיוסף בשעה ש 40254 

´ שנא, בתחילה משיש את המדבר, ה עושה מתגלה להם קמעא קמעא"אלא מה הקב, כ"ה עאכו"הקב, אותו 40255 

, כ כבוד הלבנון ניתן לה"ואח, כ פרוח תפרח"ואח, כ תגל ערבה ותפרח כחבצלת"ואח, ישושום מדבר וציה 40256 

 40257 .ל"הדר אלהינו עכ´ כ המה יראו כבוד ה"ואח

כדי שיוכל עם ישראל לקבל את האור החזק ואת הזיו , ה נוהג אתנו במתינות ובהארה הדרגתית"הקב 40258 

, האור נחלש כדי לתת את האפשרות לספוג אותו, לכן הוא משפיע מעט מעט ומסתלק לרקע קט, הבהיר 40259 

ינהג הוא עמנו עד שנזכה לשמוע את הקול  וכך, ש במידה מוגדלת"אך לאחר מכן שוב הוא מופיע ית 40260 

ונזכה גם לקבל את האור הגדול ששוב לא יכהה ושוב , החזק והנורא המהלך מסוף העולם ועד סופו, הגדול 40261 

 40262 .(אור חדש)  .ה"והוא יהיה מימינו של הקב, לא יחלש

 40263 

 40264 מאמר תרכב

דברים ) מינו אש דת למומסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש מי´ ויאמר ה 40265 

 40266 .(´ג ב"ל

, (ג"ילקוט דברים ל) ה למשה אש לבנה חרותה באש שחורה"תורה שנתן הקב, התורה נקראת אש דת 40267 

יסוד לקנין התורה הוא אש , ל"ג אש לבנה עכ"י אש דת שהיתה כתובה מאז לפניו באש שחורה ע"וברש 40268 

במיעוט תענוגים בקבלת יסורים זהו במיעוט שינה , ח דברים שהתורה נקנית בהם"וכשמנו במ, שחורה 40269 

עירובין )ב  ל שחורות כעורב מי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעור"וכן מה שאמרו ז, כמראה אש שחורה 40270 

 40271 .כגון אש שחורה, (ב"כ

בנערותו מהו אומר , ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו, אבל כשיתבונן שהתורה משמרתו מכל רע בנערותו 40272 

זהו כבר כגוון של אש לבנה , (ב"קידושין פ) קנותו מהו אומר עוד ינובון בשיבהבז, יחליפו כוח´ וקוי ה 40273 

ב בשביל מסירותו "סוג האכזריות שמשים עצמו אכזר על בניו וב, שמהותו רק להאיר ולא לשרוף 40274 

אבל בעצם זה מהרגש של רחמנות שמשתתף הוא בצערו של , הוא סוג אכזריות של רופא מנתח, ק"לתוה 40275 

 40276 .כנה מרחפת עליו ומתאמץ להצילוהחולה האומלל שס

, מרגיש הוא גודל הסכנה גם לו גם לבני ביתו אם יתגדלו ללא תורה, כן הוא המתאכזר בשביל התורה 40277 

החולה , והתוצאות מזה שבנערותו יחליף כוח, כ יתאמץ בתקיפת הדעת להתאכזר ולהתגדל בתורה"וע 40278 

אין , ה שהולך ופוחת ממשקלו ונעשה צנוםאין לו להביט מה שנרא, שמוכרח לצמצם מזונו ושאר תענוגים 40279 

זהו הגוון האמיתי של מיעוט שינה ומיעוט תענוגים ואף , י דבר זה יחליף כוח"כי סוף כל סוף ע, דבר 40280 

ומהמראה הנראה כאש שחורה יתהפך , אם רק זכה שהם לעמלה של תורה יחליף כוח מהם, קבלת יסורין 40281 

 40282 .בו בזקנותו עוד ינובון בשיבה יחליף מזה כוח בנערותו וגם יתקיים, לאש לבנה

 40283 

אבל כשיתבונן ימצא , עבור פעולה קטנה וקלה כזה יוצא ליסקל, הכותב בשבת שתי אותיות חייב מיתה 40284 

כל אומות העולם אף שכבר סדרו לעצמם יום , שבעצם אש לבנה הוא יום מנוחה וקדושה לעמך נתת 40285 

, אמנם אין להם האש שחורה, ב"עין עוהלא זכו לקדושה לא זכו למ, אבל לא זכו למנוחת הנפש, שביתה 40286 

וטרודים , אבל לא זכו לעיקר המתנה של יום מנוחה וקדושה, אינם מחוייבים מיתה עבור מלאכת שבת 40287 

 40288 עליהם נכרי ששבת חייב מיתה´ ועלולים למעשים עכורים עד שנא, המה ביצרם ביותר ביום שביתת גופם

 40289 .(מלכים´ ם הל"רמב, ח"סנהדרין נ)

בידו לבחור להיות רודף אחר , שבכוחו ובידו לשים אש שחורה, רה חופשית להאדםאולם נתנה בחי 40290 

וחטאים , אבל גם בזה הוטבע סדר העולם שמפועל ידיו משתלם, בידו לדחוק רגלי שכינה כביכול, הכבוד 40291 

וזהו מה שהתורה נתנה אש , אבל סוף כל סוף ילכד ברע, ואם עולה בידו להשתמש לפי שעה, תרדוף רעה 40292 

 40293 .ג אש לבנה"עשחורה 

אבל כשיתבונן , בודאי נראה בזה מראה אש שחורה, כל הפוסק מדברי תורה מאכילין אותו גחלי רתמים 40294 

שמאיר שכלו להבין ולהשכיל עד , שבאותו שעה שלומד עסוק הוא באש לבנה, בעצם מהות התורה 40295 

, (´ים דדבר) אלהיכם חיים כולכם היום´ כמאמר הכתוב ואתם הדבקים בה, ש"שמתדבק בבורא ית 40296 



טרפון ´ ס שר"ומצינו בש, כדבקות הגוף והנפש שחיבורם ודיבוקם הוא יסוד החיים, והדברים כפשוטן 40297 

ק בסוגיא דנתקל פושע "ל ב"ן ז"וכן מצינו להרמב, עקיבא הפורש ממך כפורש מן החיים´ אמר לר 40298 

 40299 .ל כפורש מן החיים"ף ז"שהפורש מרבינו הרי, שאומר

, ת נראה שהוא תופס"מפני שמפסיקתו מד, מאכילין אותו גחלי רתמיםת ש"ומעתה אין פלא על הפוסק מד 40300 

מביט הוא , הוא אש של הדיוט שמהותו בעיקרו לשרוף, ´דמה שאמר הכתוב הלא כל דברי כאש נאום ה 40301 

ז שלא יכוה "ת שמתרחק עי"וקל בעיניו להפסיק מד, על התורה כעל אש שחורה שירא לגשת אליו 40302 

שמטעימים אותו מגחלים של אותו אש שחורה כפי , שו מידה כנגד מידהכ עונ"וע, מגחלתה של אש שחורה 40303 

 40304 .שהבא ליטמא מעט מטמאין אותו הרבה, כי כך הוא המידה, דעתו ומעשיו

שנדמה לו , הוא כשותה מים מלוחים לצמאונו, שכל נעימות של רצון חומרי, וגם הוטבע במציאות הבריאה 40305 

וגם הוסיף שקודח בלבו ממש מהמים , ציאות שצמא יותראבל המ, בשעת גמיעתו לח וקר המרווה לצמאונו 40306 

נדמה לו שבדיבורו מעט , כ לדברים אסורים"ת לדברים בטלים ומכש"כן הוא הפוסק מד, המלוחים 40307 

שהמעט , אבל באמת הוא להיפך, כ דעתו יותר צלולה לגרוס באורייתא"יהיה אח, בדברים בטלים וכדומה 40308 

ולהיפך מי , והוא מכוחו של הבא ליטמא, סיף רוב דבריםדברים בטלים שטעם ברא בקרבו צמאון להו 40309 

.הוא בכלל המידה של הבא ליטהר מסייעין אותו, שמרגיש האש לבנה וחרד להיות פורש מאור התורה 40310 

 40311 .(41´ המוסר והדעת עמ)  

 40312 

 40313 מאמר תרכג

ים דבר) מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש מימינו אש דת למו´ ויאמר ה 40314 

 40315 .(´ג ב"ל

מפני מה נתנה תורה , (7ה"ביצה כ) ´ובגמ, י שהיתה כתובה מאז לפניו באש שחורה על גבי לבנה"וברש 40316 

איכא , מימינו אש דת למו´ ה הללו ראויין שתנתן להן דת אש שנא"אמר הקב, לישראל מפני שהן עזין 40317 

, ולין לעמוד בפניהםשאלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכ, דאמרי דתיהם של אלו אש 40318 

מה זה ענין שאין כל , הדברים צריכים ביאור, מנהגם של אלו אש שהם עזים כאש, י דתיהן של אלו"וברש 40319 

 40320 ?ומה איכפת לן אם לא היו האומות יכולין לעמוד בפניהם? אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם

אד פן תשכח את הדברים אשר רק השמר לך ושמור נפשך מ, כתוב כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים 40321 

י אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמתתם תחשבו "וברש, ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך 40322 

 40323 .ש"ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים עיי, חכמים ונבונים

ספת וכל דרגה היא לכאורה רק תו, דומם צומח חי ומדבר, ואמרנו כי הנה בבריאה ישנם ארבעה סוגים 40324 

שבאם , והיה ראוי להיות, והמדבר יש לו החי, וכן החי יש לו הצומח, כי גם צומח יש לו הדומם, מעלה 40325 

ולבסוף הרי לא ישאר גם , פ על מצב הדרגה שלמטה ממנה"תשאר לכה, תלקח התוספת מעלה שבכל אחת 40326 

 40327 .וגם לא של דומם, על מצב של צומח

הלא לא יהיה גם , ן ולהשכיל שהיא צורת המדברמעלת להבי, וכן אם תלקח ממדבר התוספת מעלה שלו 40328 

שומר עצמו מכל מיני , יש לו אופן קיומו ואופן חיותו שלו, כי החי יש לו דרכיו ומהלכיו, בסוג של חי 40329 

עיקרו של האדם הוא מעלת המדבר , אבל אדם בלא דעת גרוע הוא ודאי מן החי, מקרים ופגעים לרעתו 40330 

 40331 .קיום ומכל מציאות ובאבדו דרגתו שלו נאבד הוא מכל, שלו

, אלא כבר היא מציאות אחרת לגמרי, כל דרגה ודרגה אינה רק כתוספת מעלה בלבד, כן הוא סוד הענין 40332 

, עכשיו כל קיומו הוא המצב של צומח, נאבד לו לגמרי המצב של דומם, צומח במעלתו סוג ומין אחר הוא 40333 

ובאין חי , חי הינו סוג ומין אחר מצומח, חוככה הוא הענין של חי וצומ, ואם לא צומח הנה מפסיד כל קיומו 40334 

לא נשאר על המצב של , מדבר כי יפסיד מעלתו של מדבר, וכן הדבר בנוגע חי ומדבר, אינו כבר גם צומח 40335 

אבד גם , ובאובדו את מצבו שלו אבד כל מציאות, מציאות אחרת הוא לגמרי, חי כיתר הבעלי חיים 40336 

 40337 .המציאות של למטה ממנו

מונים לנפש הישראלי לסוג מיוחד סוג חמישי , ונים מספר הסוגים של הבריאהבספרים הקדושים כשמ 40338 

הוא סוד כי היא חכמתכם , למעלה מצלם אלהים יש עוד נפש ישראלי נפש אחרת לגמרי, בהבריאה 40339 

אתם סוג , לא החכמה ובינה אשר באומות אשר בצלם אלהים, החכמה ובינה שלכם היא התורה, ובינתכם 40340 

לכאורה היו צריכים להיות ? ומדוע אם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים! אחר אתם סוג התורה 40341 

 40342 ?עד להיות כמשוגעים פחות מכל מציאות, למה יהיו עוד גרועים מהם, לא גרוע משאר הגוים

אם תניחו תפילין , אם תלבשו בגד וציצית! כי עצם כל מציאותכם אתם היא התורה, הוא יבוד היסודות 40343 

אם , אמרו אלו תפילין שבראש (´ברכות ו) ´ובגמ, נקרא עליך ויראו ממך´ שם ה וראו כל עמי הארץ כי 40344 

אלא ? ומניין איפוא ידעו זה כל הגויים, תשמרו התורה והמצוות ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה 40345 



אבל אם תעוותו תפסידו כל עצם ! ומציאות ודאי רואים מכירים ויודעים, כי מציאות מיוחד הוא 40346 

 40347 .כגוי נורמלי´ לא תשארו להיות אפי, םמציאותכ

אבל כל הבדליהם המה רק במעלות , תכונות סגוליות, אמנם כי כל אומה ואומה יש לה אופי מיוחד 40348 

, לא נפרדות הן בעצם מציאותן, אבל המעלות לא הפכו מציאותן, שכל אחת קנויות הן בטבען, וסגולות 40349 

עלינו , אבל לא כאלה חלק יעקב, הכי נעלית שבהן מציאות של רוח ממללא בהדרגה, מציאות כלולה לכולן 40350 

שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל , לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות 40351 

 40352 .המונם

סוג אחר לגמרי , מציאות אחרת לגמרי, בראשית היצירה שם חלקנו נבדל מכל העמים, חלקנו היא התורה 40353 

כי על כן ודאי אם תעוותו את התורה היא עצם , פשם נעדרים הם כלילובהעדר נ, הוא נפש הישראלי 40354 

, שבקלקול עצמיותו של סוג לא נשאר בהדרגה שלמטה ממנו, כמו בכל הסוגים, נפשכם תחשבו שוטים 40355 

שוטה ישאר אבל , לא יכול בשום אופן להישאר ולהיות מציאות של גוי, ישראל שמתקלקל מעצמיותו הוא 40356 

, אין לכם עצה אחרת אם רוצים אתם להיות חכמים, כי היא חכמתכם ובינתכם ושמרתם ועשיתם! לא גוי 40357 

 40358 !מוכרחים לשמור התורה ולעשות המצוות

והתורה כעצמיות ישראלית אין לה , כי עצמות התורה היא עצמיות ישראליות, והיוצא לנו מכל הדברים 40359 

 40360 (7´ז ב"ע) ´מצינו בגמומה ש, אי אפשר לה להתקבל לשום אומה אחרת, ודאי שום שייכות למי שהוא

אולם , ה על כל אומה ולשון ולא קיבלוה"מלמד שהחזירה הקב, מסיני בא´ ויאמר ה, י"ומובא כאן ברש 40361 

כי מצד עצמיותה אי אפשר לתורה , ופירוש הדבר הוא, כי כולם שאלו מה כתיב בה (בספרי) הרי נאמר 40362 

יא עצם מציאותן ומה להם לשאול כי התורה ה, וישראל אמנם לא שאלו עליה כלל, להיות לאומה אחרת 40363 

 40364 .וקיבלוה ודאי, עליה

הם אש , הם והתורה אחד הם, מימינו אש דת למו´ שנא, ה הללו ראויין שתינתן להן דת אש"אמר הקב 40365 

שאלמלא נתנה תורה לישראל אין , איכא דאמרי דתיהם של אלו אש, מציאות אחת הן ודאי, והתורה אש 40366 

הנה עצם מנהגם עצם , י דתיהן של אלו מנהגם של אלו אש"וברש כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם 40367 

, הם אש, גם אלמלא לא נתנה להם התורה, מצד עצם אופים, תכונתם עצם טבעם עצם מציאותם אש 40368 

 40369 .אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם, ואלמלא באמת לא ניתנה להם התורה

התורה היא אש , צמיותם עוד יותר חזקה מן התורהע, מעניין הדבר כי ניתנה התורה לישראל להתיש כוחם 40370 

בעצם תכונתם הם , גבורתם של ישראל הוא בלי תכלית, וישראל מצד עצמן הינם עוד אש יותר גדולה 40371 

שאין כל אומה , מי יודע איפה היו מגיעים בגבורתם, אלמלא ניתנה להם התורה, משונים מכל העמים 40372 

, והתורה היא שמעמדת כוחם של ישראל על נכונם, רצהה בישוב העולם "והקב, יכולה לעמוד בפניהם 40373 

 40374 .(דעת תורה)  .נפלא הענין

 40375 

 40376 מאמר תרכד

 40377 .(´ג ד"דברים ל)ב  תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעק

דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא , מי האיש החכם ויבין את זאת על מה אבדה הארץ, (´א א"נדרים פ)  40378 

אמר ? היינו לא הלכו בה, היינו לא שמעו בקולי, על עזבם את תורתיה דכתיב "עד שפירשו הקב, פירשוהו 40379 

 40380 .רב יהודה שאין מברכין בתורה תחילה

משמע שעזבו את , דאם איתא על עזבם את תורתי כפשטא, דקרא הכי דייק, ל"ן בשם רבינו יונה ז"ובר 40381 

גלוי היה וקל והלא דבר , כשנשאל לחכמים ולנביאים למה לא פירשוהו, התורה ולא היו עוסקים בה 40382 

עד , ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים על מה אבדה הארץ, אלא ודאי עוסקים היו בתורה תמיד? לפרש 40383 

כלומר שלא היתה התורה , ה בעצמו שהוא יודע מעמקי לב שלא היו מברכין בתורה תחילה"שפירשו הקב 40384 

ך כך היו מזלזלים ומתו, שלא היו עוסקים בה לשמה, כ שיהא ראוי לברך עליה"חשובה בעיניהם כ 40385 

 40386 .והיינו לא הלכו בה בכוונתה ולשמה, בברכתה

 40387 ?אשר נענשו עונש כה גדול על שלא הלכו בה, מהי כוונתה של התורה, ועדיין הדברים צריכים ביאור

למה כזאת מלפניו להענישם בעונש גדול ורב כזה על שלא , ואיכא לתמוה טובא (ז"מ´ ח סי"ח טור או"בב) 40388 

, מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה´ ונראה דכוונתו ית? שהוא לכאורה עבירה קלה, ברכו בתורה תחילה 40389 

ה תורת אמת "ולכן נתן הקב, כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה 40390 

ח מצוות "ה גידים ברמ"ח אברים ושס"רמ, שתתדבק נשמתנו וגופנו, לישראל במתנה שלא תשתכח מאתנו 40391 

 40392 .לא תעשה שבתורה ה מצוות"עשה ושס

שהיתה השכינה ממש , ´המה מרכבה והיכל לשכינתו ית, ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת 40393 

, והארץ כולה היתה מאירה מכבודו, ובקרבם ממש היתה השכינה קובעת דירתה, המה´ כי היכל ה, בקרבם 40394 



מר העולם העליון הרוחני כלו, והיה המשכן אחד, ובזה יהיה קישור לפמליא של מעלה עם פמליא של מטה 40395 

 40396 .היו מתחברים זה אל זה עד שהיו ממש עולם אחד, ועולמנו זה עולם המעשה

לידע הדינים , שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם, אבל עתה שעברו חוק זה 40397 

 40398 ולא נתכוונו להתעצם ולהתדבק בקדושת ורוחניות, גם להתגאות להראות חכמתם, לצורך משא ומתן

, בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלתה לה למעלה, ולהמשיך השכינה למטה בארץ, התורה 40399 

. והוא אמרו על מה אבדה הארץ, וזה היה גורם חורבנה ואבדתה, והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה 40400 

רשתי וגם פ, ואמר תורתי תורת אמת אשר נתתי במתנה שלא יהיו למדין ושוכחין, על עזבם את תורתי 40401 

והשכינה תהא , וכוונתי שיתקשרו בעצם קדושת תורתי תורת אמת, להם טעם כל הדברים ופירושיהם 40402 

 40403 .שורה בקרבם

פירוש תחילת ההליכה ברוחניות התורה ממדרגה למדרגה כדי , והמה עזבו את תורתי ולא הלכו בה 40404 

התורה ולברך בשעה שבאו לפתוח בעסק , לא הלכו בה לשמה, שתתדבק הנשמה בעצמות קדושת התורה 40405 

והוא , ´כדי שיהיו דבקים בקדושתה בשכינתו ית, ולהודות לו על נתינת התורה לעמו ישראל´ לפניו ית 40406 

כלי חמדתו שהיה , על אשר קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו תורתו הקדושה! המכוון בברכת אשר בחר בנו 40407 

 40408 .ח"ל הב"עכ, כדי שתתדבק הנשמה בעצמות קדושת התורה ורוחניותה, משתעשע בה בכל יום

, המטרה היא שנתאחד עם התורה והמצוות, מסוגיא נפלאה זו מתבררת מהותה של מצות תלמוד תורה 40409 

כי , (.ב"סוטה כ) ´והנה מצינו בתוס, והמצוות תחדרנה לתוך אברינו, ששכלנו יהיה ממש כשכל התורה 40410 

לא יתכן להיות , מאואם הלימוד היה רק ענין של עסק בחכמה בעל, תלמיד חכם מהרהר בתורה בכל שעה 40411 

עד שתלמיד חכם נהיה , אך כל ענין הלימוד הוא להתעצם ולהתאחד בתורה, דבוק בתורה במידה כזאת 40412 

הרי לימוד תורה מגשר בין העולם הרוחני , ולכן מחשבתו אינה נפרדת מהגות בתורה, באמת ספר תורה חי 40413 

 40414 .(א"עלי שור ח)  .ובזה ממשיכים את השכינה אל עולמנו, המופשט ובין העולם הגשמי

 40415 

 40416 

 40417 מאמר תרכה

 40418 .(´ג ד"דברים ל)ב  תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעק

משל לבן מלכים , וכאשת איש לעובדי אלילים, שהתורה מאורסה לישראל, אל תקרי מורשה אלא מאורסה 40419 

מפני שאומר , אם מבקש לחזור אחר מאה שנים אינו בוש לחזור, שנשבה כשהוא קטן למדינת הים 40420 

ילקוט ברכה ) לנו ולא להם, צוה לנו´ ר יוחנן כותי העוסק בתורה חייב מיתה שנא"א, חוזר לירושתי אני 40421 

 40422 .(ג"ל

הפסידו ירושה זו , שבשביל שסירבו האומות פעם אחת לקבל את המתנה הגדולה בסיני, ומבהיל הוא 40423 

זו ללא  ,זו ללא תנאף, כי כל אומה התנגדה רק לצווי אחד, ואף שסירבו רק על לאו אחד, לעולם ולנצח 40424 

רגע הסירוב נעל , הרי בגלל זאת הפסידו את האושר הנצחי, ובאותו זמן לא התנגדו לכל התורה, תרצח 40425 

, נעשו מרוחקים עד שכותי הלומד תורה חייב מיתה, ניתקו לתמיד את הקשר, בפניהם את השער לנצח 40426 

כ "אלא א, הםאין התורה מתאימה ל, התורה לגבי אומות העולם כולן היא כאשת איש שאינה זיווגם 40427 

 40428 .מתגיירים ונעשים כמו בני ישראל

, התחרטו ואמרו זה לזה, כי אחרי ששמעו את הקולות וברקים, שעה אחת שסירבו הפסידו את הירושה 40429 

, (´פסיקתא זוטרתי כ) אב אחד לכולנו אל אחד בראנו, בואו נלך ונקבל את התורה יחד עם בני ישראל 40430 

וכל מי ששומע על הפסד זה שנגרם בזמן כה , ר העליוןאבל חלפה השעה הרצויה ונכרתו לתמיד מהאו 40431 

 40432 .קצר חרדה תאחזנו

כשהוא מתרשל להיענות לאורות העליונים , ומה גם כאשר גם בן ישראל יש והוא מאבד עולמו ברגע אחד 40433 

שיוכל להתרומם ולהשיג דרגות חדשות , הוא אדיש לשעה מוצלחה המזדמנת עבורו, הקורצים לו ממעל 40434 

ומנתק עצמו לעולמים מאותה , אך מפני התרשלותו ואדישותו הוא מפסיד את האושר ,במעלות הרוחניות 40435 

 40436 .דרגה שזומנה לו

כי היא , הרי שוב אינו יכול לחזור ולהשיג את העליה הזו, משדחה את היד המושטת לו לעליה נוספת 40437 

, השיגה יותראין לו היכולת ל, הדרגה הזו נעשית מעתה כאשת איש עבורו, ניתנה בירושה לחבירו ולא לו 40438 

ירושה היתה , הם איבדו את הכוח העליון והנצחי של ההורשה, אף אנשי דור המדבר הפסידו אוצר נצחי 40439 

בחטאם של המרגלים וההתאוננות הפסידו את כוח המוריש שהוא כוח עליון מעין , בידם ונשמטה מהם 40440 

 40441 .עולם הבא

אותיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו והבי, הכתוב אומר ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי 40442 

כוח המוריש הניתן לאדם שיוכל להנחיל לזרעו את כל רכושו וכל , רק לכלב ישאר הכוח הנצחי, יורישנה 40443 

מה , ואלמלא כוח נצחי זה, כוח הירושה והדינים הכרוכים בזה הם מכוח נסתר ועליון, מה שיש תחת ידו 40444 



, לם מקשר בין אדם לבין זרעו אחריו לדורי דורותורק חוט נסתר ונע, קשר יש בין אדם אחד למשנהו 40445 

פ שבניהם "שאע, לא כענין שאר דור המדבר, הוא יורישנה לזרעו, ל"ל אומר על הפסוק הנ"הספורנו ז 40446 

 40447 .במצותו למנחילי הארץ´ אבל הורישם האל ית, ירשו אותם לא היו הם המורישים

את אותה הסגולה שאיש , לם כוח המורישכוח עליון ונע, דור דעה הפסיד כוח נפלא אושר ואוצר כביר 40448 

ומפני שהתפתו להרהר , כוח זה הפסידו מפני קוצר רוח, יכול למסור ולהעביר מכוחו לדורותיו אחריו 40449 

וגם גרמו לדורם , מפני פחד של נשיאות והנטיה אחרי מעט כבוד גרמו לעצמם הפסד נצחי, ´אחרי דבר ה 40450 

שצריכים לשמש לנו לקח איך לחשוש מפני , לוכמה עמוקים הדברים הל, להפסיד את כוח המוריש 40451 

 40452 .(אור חדש)  .הפסדים שלנו

 40453 

 40454 מאמר תרכו

 40455 .(´ג ד"דברים ל)ב  תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעק

שכל אומנות , מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, תניא רבי נהוראי אומר 40456 

, אבל תורה אינה כן, מי זקנותו הרי הוא מוטל ברעבאבל בי, שבעולם אין עומדת לו אלא בימי ילדותו 40457 

סגולת התורה היא , (ב"קדושין פ) עומדת לו לאדם בעת ילדותו ונותנת לו אחרית ותקוה בעת זקנותו 40458 

מרגיש בעצמו תקוות טובות ויש לו , האדם שלומד תורה לשמה, שנותנת לאדם תקוה בלי שום חשבון 40459 

פ שהוא עשיר גדול אין הוא מרגיש שום "אע, תורה הוא מוטל ברעבבימי זקנותו מי שאין לו , סיפוק בחייו 40460 

 40461 .טעם ועונג בכל הבלי העולם הזה

והנשמה לא , מפני שכוחות הגוף כלים ונתחזקו אז כוחות הנשמה, ז אינם נותנים לו סיפוק"כל הבלי העוה 40462 

כל , תורה לשמהלא כן מי שלומד , לכן נשאר רעב, ז מאחר שהיא מן העליונים"תמלא מכל תענוגי העוה 40463 

וזהו מה שאומר , ומוצא טעם ועונג וסיפוק ותקוה בתורתנו הקדושה, מה שנתחלש הגוף נתחזקה הנשמה 40464 

, תוסיף ימים´ אבל יראת ה, כי הרשע בימי זקנתו אינו מרגיש טעם החיים, הכתוב שנות רשעים תקצורנה 40465 

 40466 .ל גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה"ואומרים חז

´ ל מרן ר"ש הסבא זצ"כמ, נותן לאדם חיים ועונג ותקוה, דושה בלי שום חשבונותהעסק בתורתנו הק 40467 

´ אין הכוונה ברוך אשר בוטח בה, מבטחו´ והיה ה, ´על הפסוק ברוך הגבר אשר יבטח בה, שמחה זיסל זיו 40468 

האדם שהוא , בזה לבד הוא מרגיש שהוא ברוך, ´אלא ברוך הגבר אשר יבטח בה, מבטחו´ מפני שהיה ה 40469 

 40470 .ה הוא כבר ברוך בלי שום דבר נוסף"ומקורב להקב´ בהבוטח 

מי שהוא , אבל לא בזה תלוי בטחונו, ת יתן לו כל מה שהוא רוצה"זהו ענין נוסף כי השי, מבטחו´ והיה ה 40471 

מי שאין לו מידות רעות אין מאושר כמוהו , אינו סובל מהמידות רעות מקנאה ושנאה וכעס´ בוטח בה 40472 

כל , אבל הרשעים כים נגרש, י עם עקירת הרע בא במקומו הטוב המוחלטכ, בעולם וחייו הם מאושרים 40473 

 40474 .והם ממררים את חייהם, ר והמידות הרעות"הם נמצאים תמיד תחת שלטון היצה, ימיהם בכעס ומכאובים

הלז , ח לעירנו להוכיח לאחד על שעובד בשבת"בא פעם הח, כשהייתי ראש ישיבה בלידא הסמוכה לרדין 40475 

איך , מה תעשה בזה, אמר לו אבל הלא כתוב בתורה מחלליה מות יומת, בין הגויים ענה לו שזו פרנסתו 40476 

ל כשספרו לו "ר מקוצק זצוק"וכן מספרים על אדמו, זו נקראת הבנה בפסוק חומש? אפשר לעבור על זה 40477 

זה ? איך אפשר לעבור על זה? הלא כתוב לא תגנוב? אמר בתמיהה כיצד, שגנבו ממנו חפצים שבביתו 40478 

, ך ועובר על הפסוק מחלליה מות יומת"אבל אם אחד יודע אפילו בעל פה את כל התנ, בתורה נקרא הבנה 40479 

 40480 .כ הוא רק כמו תוכי החוזר ללא כל הבנה"א, ך"או שעובר על לא תגנוב הרי אינו מבין מה שכתוב בתנ

א וקברו אמר לו וכי בכדי חנטו חנטיא וספדו ספדני, יעקב אבינו לא מת, (7´תענית ה) ל"וכן מצינו בחז 40481 

ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך ´ אמר לו מקרא אני דורש שנא? קבריא 40482 

 40483 ?וקשה, מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים אף הוא בחיים, מרחוק וזרעך מארץ שבים

אם מקרא , ך"ל הקדושים אם היה להם פסוק בתנ"אלא חז? במה מתורצת הקושיא וכי בכדי חנטו חנטיא 40484 

המקרא לא יזוז ממקומו , אם יש מקרא מפורש שוב אין מקום לשאלות המבוססות על הטבע, דורשאני  40485 

אז אין כל הכרח , כל אימת שיש סתירה בין הטבע ובין הפסוק, וכל הטבע כאין נחשב לעומת פסוק אחד 40486 

לו כדאמרינן בסנהדרין יבט, ך"ל את התנ"כך הבינו חז, אלא למצוא הסבר לטבע, למצוא תירוץ לפסוק 40487 

 40488 .(דרכי מוסר)  .´ואל תבטל אות אחת מהתורה הק, ה בחכמתו"אלף כשלמה המע

 40489 

 40490 מאמר תרכז

 40491 האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו

 40492 .(´ג ט"דברים ל)

ות נפשם שהתמסרו פירט את מעלותיהם ושלמ, ה לברך את שבט לוי לפני מותו"כאשר בא משה רבינו ע 40493 

עד שעניניהם , עמדו בנסיונות חמורים ביותר והגיעו למדרגה נעלה כזו, ותורתו´ אך ורק לכבוד ה 40494 



 40495 אלי´ ומשה עמד בשער המחנה וקרא מי לה, וכאשר חטאו ישראל בעגל, הפרטיים לא עמדו בדרכם כלל

י האם או אח מאם או נכדם בן אב, ולפי פקודתו הרגו את קרוביהם, נתאספו אליו כל בני לוי, (ב"שמות ל) 40496 

 40497 .´כדי לקנא קנאת ה, שבודאי היו אהובים עליהם קודם לכן, בתם

מכל רגש אחר , כי בני לוי עלו למדרגת התפשטות מכל דבר אנכיי, פעולות אלה מצביעות ללא ספק 40498 

שהעלה על נס גם דברים , ומה נפלא הדבר כשאנו קוראים להלן בברכתו של משה, שהאדם קשור אליו 40499 

כלומר דברים שכל אדם פשוט חייב בהם , באמרו שם כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, וטים לכאורהפש 40500 

 40501 .ובריתו´ ושומר עליהם שהם אמרות ה

ולעבור נסיונות , שהאדם הגדול בענקים שבאפשרותו לפעול גדולות ונצורות, מכאן אנו למדים לימוד גדול 40502 

ואל יאמר האדם , צות קלות שאדם כאילו דש בעקביוחייב לדקדק בפרטים קטנים מאד ובמ, גדולים ביותר 40503 

כי כבר , ואני מסוגל לפעול בענינים גדולים העומדים ברומו של עולם, הגדול הזה מה לי לדקדק בקטנות 40504 

 40505 .והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה (ב"אבות פ) ל"אמרו חז

מצות חמורות מחמת ואינם מסוגלים לקיים , כשם שישנם אנשים המסוגלים לשמור ולקיים מצות קלות 40506 

כך ישנם אנשים המסוגלים לפי טבעם לפעול , וקושי ההליכה נגד הטבע שלהם, גודל הנסיון הכרוך בהן 40507 

אבל לא יוכל , כגון לצאת במלחמה נגד מחללי שבת אף שילך לבית הסוהר, הרבה ולעמוד בנסיונות קשים 40508 

לדקדק בברכות וקריאת , ה כראויכגון להיזהר בתפיל, להיזהר במצוות שאינן דורשות נסיונות גדולים 40509 

 40510 .שמע וכדומה

להימצא תדיר בדרגת השמירה המעולה אף , הא למדת שהאדם השלם הוא זה היודע לדקדק בכל עניניו 40511 

יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל כי ? ומה נאמר אחרי זה, שיש לו חלק ניכר וגדול במדרגת הגבורה 40512 

ב  וכבר אמר הכתו, כ ממזכי הרבים"ראוי להיות אח, נפשורק מי שזכה להגיע לדרגה גבוהה כזו בתיקון  40513 

והביאור כפי , והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד (ב"דניאל י) 40514 

סופו שיזכה , כי האדם העובד על עצמו בתיקון הנפש והשגת השלמות בתכלית הזוהר והטהרה, שאמרנו 40515 

 40516  .אפשרות להשפיע על זולתו ולזכות את הרבים באופן נעלה שתהיה לו, להיות בין מצדיקי הרבים

 40517 (גוילי אש)

 40518 

 40519 מאמר תרכח

 40520 האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו

 40521 .(´ג ט"דברים ל)

וקלל את , אותםה "דברים קשים אלה הגדיר אביהם יעקב אבינו ע, שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם 40522 

וגזר עליהם אחלקם ביעקב ואפיצם , ואת עברתם כי קשתה, שבו הרגו איש ועקרו שור, אפם כי עז 40523 

והנה , הן בהריגת אנשי שכם וכן במכירת יוסף, לא היו בדברים אלה שום הבדל בין לוי לשמעון, בישראל 40524 

ישימו קטורה , ישראלנתפרדה החבילה ולוי נעשה לשבט שהוטל עליו יורו משפטיך ליעקב ותורתך ל 40525 

ונאמר לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם , (ה"ברכת מרע) באפיך וכליל על מזבחיך 40526 

 40527 .הוא נחלתו´ ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו ה, ונחלתו יאכלון´ אשי ה, ישראל

, השבטיםאבל רק בקרב אחיו ולא נחלה לעצמו כמו ליתר , ושמעון אחיו כן יהיה לו נחלה בקרב אחיו 40528 

שכשחלקו ארץ ישראל נטל שמעון מתוך , (ט"יהושע י) ל מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון"ודרשו רז 40529 

, שהיה בלבו עליו על מה שעשה בשטים, ה לא יחד לו ברכה בפני עצמו"ומשה רבינו ע, גורלו של יהודה 40530 

 40531 .י מאגדת תהלים"רש

ה על הפסוק וללוי אמר תומיך ואוריך למה ובספרי הקש? ויש להבין על מה ההבדל התהומי הזה בין אחים 40532 

ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ´ שנא, הלא שמעון ולוי שתו מכוס אחד, נאמר בו 40533 

ואחד לא די שלא , אחד פרע וחזר והלוה את המלך, ותירץ משל לשניים שלוו מן המלך, ואפיצם בישראל 40534 

 40535 .פרע אלא חזר ולוה

ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבואו על ´ שנא, כםכך שמעון ולוי שניהם לוו בש 40536 

אלי ´ ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי לה´ שנא, לוי פרע מה שלוה במדבר, העיר בטח ויהרגו כל זכר 40537 

פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את ´ שנא, וחזר והלוה את המקום בשטים, ויאספו אליו כל בני לוי 40538 

ושם איש ישראל המוכה אשר הכה ´ אלא חזר ולוה שנא, שמעון לא די שלא פרע, ל בני ישראלחמתי מע 40539 

 40540 .(ברכה´ ספרי פ) זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני, את המדינית

וההלואה שלוה את , וכבר נבחר שבט לוי מיד אחרי מעשה העגל, והנה מעשה שטים היה בשנת הארבעים 40541 

עד שלא , ה על שמעון"לעומת מה שהיה בלבו של מרע, ה ללוי"מרע היא רק טעם נוסף לברכת, המקום 40542 

מלמד שהתפלל משה על , קול יהודה´ באמרו שמע ה, ורק ברמז בברכת יהודה, ייחד לו ברכה בפני עצמו 40543 

 40544 .(ספרי שם) שמעון



שבשעה ששבט לוי נאספו , ה הסביר לנו על מה נעשתה ההפרדה הזאת בין שני האחים"משה רבינו ע 40545 

והעיד עליהם שאמרו לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת , אלי´ ה מי לה"ל הקריאה של משה רבינו עכולם לקו 40546 

 40547 .והרגו את האחים ואת הבנים שחטאו בעגל, אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע

נאמר ויאמר משה אל , שכשחטאו ישראל בשטים בבנות מואב, ומאידך גיסא מצינו אצל שבט שמעון 40548 

אמרו לו הן דנין , הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא´ ואיתא בגמ, יושופטי ישראל הרגו איש אנש 40549 

ד אלף מישראל והלך אצל כזבי אמר לה השמיעי "מה עשה עמד וקיבץ כ, דיני נפשות ואתה יושב ושותק 40550 

ואם תאמר אסורה בת , אמר לו בן עמרם זו אסורה או מותרת, תפשה בבלוריתה והביאה אצל משה, לי 40551 

הוסיף רשעה על רשעתם , במקום להוכיח את העבריינים משבטו, (.ב"סנהדרין פ) ךיתרו מי התירה ל 40552 

ולעיני כל ישראל יצא ביד רמה , ה בת יתרו מי התיר לך"ושאל את מרע, והלך עם המדינית בעזות מצח 40553 

 40554 .(למען אחי ורעי)  .הלא ההבדל בין שמעון ללוי פשוט וברור לכל, לעשות מעשה

 40555 

 40556 מאמר תרכט

 40557 לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשהבכור שורו הדר 

 40558 .(ז"ג י"דברים ל)

שאילו ניתן הוד ליהושע אין כל העולם כולו יכול , והדר נתן ליהושע, ה למשה הוד"מלמד שנתן הקב 40559 

הוד הוא , (´ז כ"נחס כם פ"המלבי) הדר הוא אור חיצוני, הוד הוא אור פנימי, (ז"ג י"ספרי ל) לעמוד בו 40560 

, ולא כל אדם אפילו הנבחר ביותר, הוא אור מאד חזק שאי אפשר לקבל הימנו הרבה, המקור היותר עליון 40561 

אך גם לו נאמר לא , משה רבינו יכול היה לקבל את הופעת ההוד במקצת, זוכה לקבל ממנו אף בצמצום 40562 

ז אי אתה רואה "ה בעוה"לו הקב השיב, ועל בקשתו של משה הראני נא כבודך, תוכל לראות את פני 40563 

 40564 .(´ט י"ספרי ברכה ל) ב שנמשל כאחוריים"אבל אתה רואה בעוה, שנמשל כפנים

ב כאשר יחליפו הצדיקים "ורק בעוה, כליו של האדם הם מצומצמים וקטנים מכדי הכיל את האור הגדול 40565 

אזי יוכלו לקבל , האורוהלבוש הגופני לא יפריע מלקבל את , ה יעניק להם כלים רחבים יותר"והקב, כוח 40566 

ויכלו לקלוט , כי כליו היו מפוארים וקדושים, ז"משה זכה לקבל גם בעוה, ולהשיג הרבה כי הכלים הוגדלו 40567 

הוא סבלם ועמד לו הכוח , והם לא התפקעו ולא נשברו מעוצמת הקדושה, מעט מן האור ולהחזיקו 40568 

 40569 .אולם ברואי מטה אחרים אין בכוחם לקבל אור חזק כזה, להחזיקם

היינו שכלי נפשו של יהושע , כי ידוע שפני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, ההוד לא ניתן ליהושע 40570 

ועל כן אינו יכול לקבל אור גדול , אבל אינם מגיעים לממדיהם של כלי הנפש שהיו למשה, אמנם גדולים 40571 

והיה , תוכם אור גדול זהכליו היו מתבקעים אילו ניתן ל, הוא לא מסוגל להחזיקו ולעוצרו בנפשו, כמוהו 40572 

כי אין העולם ובריותיו מסוגלים לקבל ולעמוד בפני אור חזק , מתפשט לאויר העולם ומזיק לבריאה כולה 40573 

 40574 .ואילו קרה כך היו כולם מתים, בדרגת הוד

שעד שלא היה המשכן ? למה, ל אילו ידעו האומות מה המקדש יפה להם היו מקיפין אותו לשומרו"ש ז"כמ 40575 

שכן כתיב כי ? מנין, (הם מתחלחלים) וצא ונכנס לתוך בתיהן של אומות העולם והן נתרזיןהיה הדיבור י 40576 

אבל האומות , אתה שומע קול וחיית, מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי 40577 

 40578 .(´תנחומא תרומה ט) שומעים ונתרזים בתוך אהליהם

וזה היה לאושרו של העולם , יה יוצא ומתפשט בעולםולא ה, אור השכינה היה מצטמצם במקום המקדש 40579 

, שכן היה בתוכו הכלי המחזיק והנושא את האור, וגם משה היה כעין משכן ומקדש, שלא ינזק מן האור 40580 

כדי שלא יעבור על גדות , ונתנו לו במידה מועטת, דהיינו האור החזק במקצתו, ומפני זה נתנו לו את ההוד 40581 

מפני שכליו לא היו , ואילו ליהושע נתנו רק את ההדר ולא את ההוד, הכלים ויתפשט בעולם ויזיקנו 40582 

 40583 .ואילו ניתן לו היה האור מתפשט בעולם ומזיק לקיומו, כשרים לכך

כדי שיוכל לקבל , כי האדם צריך להתאמץ להרחיב ולהגדיל את כלי נפשו, ומה שיש לנו ללמוד מכאן הוא 40584 

ואז , ם את הכשרון וההסתגלות לשמור את האור בתוכואלא ג, ולא רק כלים לקליטה, ´ולקלוט את אור ה 40585 

ביד האדם , (א"תהלים פ) והכתוב אומר הרחב פיך ואמלאהו, יחונן מהשמים במידה רחבה וגדולה של אור 40586 

ה ממלא את משאלות "הקב, ´ואורו ית´ לברוא ולהרחיב פה כדי לקלוט ולהכניס לתוך נפשו את ברכת ה 40587 

וכאשר בא האדם בפה צר , ה ממלא"ומגמתם לרוחניות כן הקבוכפי דרישתם , לבות הצמאים לאורו 40588 

 40589 .יקבל גם מעט אור, בכלים קטנים

לא , עליו להושיט יד פתוחה רחבה וגדולה, ה אבינו מלכנו מלא ידינו מברכותיך"ואם האדם מבקש מהקב 40590 

רה תהיה גם הברכה צ, כי אם הכלים יהיו קטנים וצרים, לא כף יד קטנה ומצומצמת, כידו של תינוק 40591 

האדם החלש אין בכוחו להכיל , כי אין מספיק מקום שבו תוכל הברכה לשרות ולהתקיים, ומצומצמת 40592 

הוא לא יוכל גם אם יזכה לקבל לעצור את האור בקרבו שלא יתפשט ויתפזר , ´בקרבו את שפע אור ה 40593 

 40594 .החוצה



חיב את כוח וזאת לאחר שפתח והר, ה היה בעזרו"הקב, ה אמר פתחת שקי ותאזרני שמחה"דוד המלך ע 40595 

, הברכה והשמחה השתלטו עליו כולו, נתמלא שמחה בכל גופו ונפשו, ואז קלט את האור, המקבל שבו 40596 

ם אינם "כי העכו, הצמאון הזה הוא אות לנשמה הישראלית, נהיה איפוא צמאים להתדבק ביוצר בראשית 40597 

י "ופירש, ויים רוהכל העמים קר (ו"סנהדרין ע) ש"כמ, ואינם צמאים להתדבק באלוהי אמת´ דורשים ה 40598 

זו כנסת ישראל שצמאה , ואילו ישראל קרויים צמאה, ם ששבעים ואינם צמאים ליוצרם"שם אלו עכו 40599 

 40600 .ותאבה ליראת יוצרם ולקיים מצוותיו

אולי כי , כ וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח"מפרש עה´ ובעל אור החיים הק 40601 

כאשר רוצים , כי התורה מרחבת לבו של אדם, ולזה יקרא קוצר רוחלצד שלא היו בני תורה לא שמעו  40602 

מיד ששומע את הזמר הוא מפסיק לבכות ומטה אזנו , י נגונים"להרגיע את התינוק הבוכה מרגיעים אותו ע 40603 

ששמע בעולם העליון מפי המלאכים , מתעורר ומקשיב לאלו הקולות שניכרים לו, לקול הצלילים 40604 

 40605 .(המקובלים) שאומרים שירה

הרי זה אות שחזרו ונתגלו לו אותן השמועות ששמע , כ מי ששומע דברי תורה ומתדבק לשמועתו"א 40606 

או ממה , ה לומד תורה עם תינוקות של בית רבן"שעה רביעית הקב, (´ז ג"ע) ´ש בגמ"בעולם העליון כמ 40607 

יתקו ונשכחו הרי זה סימן רע לו שנ, ומי שהוא קצר רוח ואין לו אוזן קשבת, שלמד אתו המלאך בבטן אמו 40608 

נרחיב פינו לבקש ולדרוש חכמת אלהים ולהיות צמאים לידבק בו , ממנו לגמרי אותם השמועות העליונות 40609 

 40610 .(אור חדש)  .ימלא ידינו מברכותיו סלה´ והוא ית, ´ית

 40611 

 40612 מאמר תרל

 40613 .(ג"ג כ"דברים ל) ים ודרום ירשה´ ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה

שכל הבא לארץ נפתלי ורואה פירותיו מבוכרין , ´ומלא ברכת ה, פירשו´ ובדעת זקנים מבעלי התוס 40614 

חלקו של נפתלי , וכן אמר יעקב הנותן אמרי שפר, על החדש´ משבח ומברך את ה, ואילנות מלבלבין 40615 

כי , כן מצינו בכמה מקומות, ´י פירותיו הממהרים להתבשל משבחים ומברכים את ה"שע, מבורכת בזה 40616 

 40617 .הדבר מתעלה ואף גם מתהוה כחפצא של קדושה, ´ומדברין תהילות הדבר שעל ידו נזכרין 

, לא שהמזבח קרוי אלהי ישראל, י"כתב רש, (ג"בראשית ל) ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל 40618 

להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת , קרא שם המזבח על שם הנס, ה עמו והצילו"אלא על שם שהיה הקב 40619 

, אלא על שם הנס קרא שם המזבח, ´לא שהמזבח קרוי ה, נסי´ קרא שמו הוכן מצינו במשה וי, השם 40620 

מפני שמי שרואה , הנה המזבח נתקדש לעבוד ולהתפלל עליו, ש"נסי עיי´ ה ה"להזכיר שבחו של הקב 40621 

והטעם אשר , קדש לי כל בכור לי הוא, ומקור ענין זה מצינו בקדושת בכור, אותו מזכיר שבחו של מקום 40622 

וזוהי ענין , נזכרים בזה הנס של מכת בכורות במצרים, נו כל בכור באדם ובבהמהכי בראות, לי הוא 40623 

 40624 .קדושתם

, שהוא בהמה טמאה ולא תחול עליה קדושת הגוף, מה זאת פדיון פטר חמור, ל"ואלה דברי הספורנו ז 40625 

בחוזק ידם של מצרים , ממצרים´ ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה? ועריפת פטר חמור אם לא תפדה 40626 

, באופן שלא יכולנו לשאת נכסינו בעגלות כמנהג מצרים, כאמרו ותחזק מצרים על העם´ יאנו ההוצ 40627 

וחלה עליהם איזו קדושה ראויה , ונעשה בהם נס שהספיקו לזה בכמו רגע, והוצרכנו לשאת בחמורים 40628 

 40629 .לפדיון

נעשה עמו ה בהנס ש"אבל אחרי אשר בו נזכר שבחו של הקב, אם חמור ורק נושא נכסי ישראל, ומעכשיו 40630 

כ "א, ואסור הוא בחילול אם לא בפדיון, וכבר עלינו לנהוג עמו איזו קדושה לעולם ועד, לפני אלפים שנים 40631 

 40632 ´איתא בגמ, בה לבד´ איזה קודש קדשים אנו צריכים לנהוג עם ארץ ישראל מטעם זכרון נפלאות ה

כי ´ שנא, בעפרה (מתגלגל) ורבי חייא בר גמדא מיגנדר, רבי אבא היה מנשק כיפי דעכו (.ב"כתובות קי) 40633 

כ דיירי "ל קיבלו וכיבדו כ"חז, העפר הפשוט חביבות בו, ש"רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו עיי 40634 

 40635 .ואמרו חד מינייהו עדיף כתרי מינן, עד ביטול עצמם, ארעא דישראל שבאו אצלם

הערכין ובזות  היא השפלת, אחת מקללות הזמן אשר האדם צריך מאד מאד ליזהר מלנפול בתהומה 40636 

, להפיל את האדם בשאול מטה בפחת המעשים ופח הפשעים, והם מתכסיסי היצר ותחבולותיו, הנכבדות 40637 

בעלוץ  (ח"משלי כ)ב  אמר הכתו, אחרי כי כלום לא ישווה לפניו, על כל קודש לרמוס ובעקבים לדוש 40638 

דיקים מפארים ומכבדים הצ (ח"י´ ת א"שע) י"ופירש הר, ובקום רשעים יחופש אדם, צדיקים רבה תפארת 40639 

 40640 .ורשעים מחפשים מומי בני אדם ושגיאותיהם להשפילם, בני אדם על כל מעלה טובה הנמצא בהם

לפי שהוא דבוק לארץ ישראל , י"ופירש שם רש, הנהר הגדול, קורא לנהר פרת (ו"בראשית ט)ב  הכתו 40641 

וכבר אתה , ה של הארץאלא רק בגבול, הנה נהר פרת אינו עובר ממש דרך ארץ ישראל, קוראהו גדול 40642 

ושיש גם דין שצריכים להתנהג עימו , ואפשר שזה גם ענין מעלה בעצמותו של הנהר, צריך לקרותו גדול 40643 

ואסור , פ הלא רואים כי בקריאה צריכים ודאי לדבר עליו בשם הכבוד של גדול"אבל עכ, כחפצא של גדול 40644 



י הנהר הזה נזכרים בגדולת הארץ "ע וכל זה מטעם שהרי, לקרותו ולהציגו שוה עם שאר נהרות דעלמא 40645 

 40646 .(דעת תורה)  .ובאלהי הארץ ודאי

 40647 

 40648 מאמר תרלא

מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויביך לך ואתה על במותימו ´ אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה 40649 

 40650 .(ט"ג כ"דברים ל) תדרוך

לא אמרו אלא כנגד יהודה ? כנגד מי אמר ישעיה מקרא זה, (א"ישעיה י) וסרה קנאת אפרים וצוררי יהודה 40651 

אמרו מלאכי , בשעה שהיו יהודה ויוסף מתווכחין זה עם זה, ר שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן"דא, ויוסף 40652 

, בנוהג שבעולם שור מתירא מפני ארי, השרת זה לזה בואו נרד למטה ונראה שור וארי מתנגחין זה עם זה 40653 

תנחומא ) לפיכך וסרה קנאת אפרים, ד שיבוא משיחוהקנאה ביניהן ע, ועכשיו שור וארי מתנגחין ועומדין 40654 

 40655 .(´ויגש ד

מה ראו כאן במיוחד שהפליא אותן והורידן ? ר סקרנים שבאו להתענג על ראיית הקניגיא"וכי מלהש 40656 

, אמנם מה שהביאן לידי פליאה הוא, (שם משמואל) ?למטה להסתכל בווכוחן של מלכים וצדיקים אלו 40657 

, אין הריב מתפתח ואינו עובר על תחומי השכל, גחין זה עם זה ועומדיןששני אנשים מריבין מתווכחין ומנ 40658 

כי אינם יכולים לשלוט על , והסוף הוא שבא לידי אסון, כי טבע הריב שהוא כבדקא דמיא כיון דרווח רווח 40659 

עד , כבר נלכדו באש הכעס והם שבויים, אחרי שמתחממים כבר אין בידם לעצור ולעמוד על נפשם, עצמן 40660 

 40661 .להם להשתחרר מהמצב שעומדים ולחזור לתחומי השכלשאי אפשר 

, מסתכלים המלאכים שמריבים מתווכחין ואף מנגחין זה עם זה ועומדין, וכן אצל גדולי עולם יהודה ויוסף 40662 

א עומד בתחומו ובגבולו גם אחרי "כ, לא חל שום עליה במעלות החום של המריבה, אינו הולך הלאה 40663 

המראה הזו , לטים על הכוחות ואין יוצא מהם ומוויכוחם שום פרצהשו, שעות מריבה כמו בשעה ראשונה 40664 

, דבר שהוא למעלה מן חוקי הטבע, תמהו ואמרו האמנם כן יקרה בדירת התחתונים, הפליא את המלאכים 40665 

וזהו יכול להיות רק בדרי , ירדו וראו שאמת הדבר מריבין ועומדין, כ כדאי לירד ולראות תמונה זו"וא 40666 

 40667 .עושה שלום במרומיו שכתוב עליהם, מעלה

הוי אומר עושה שלום , והן עומדין לפני השכינה ואינן מזיקין זה את זה, וגבריאל מן האש, מיכאל מן המים 40668 

ואין המים מכבין את , ר שמעון כל הרקיע של מים והמלאכים של אש ומשרתיו אש לוהט"א, במרומיו 40669 

, קום נצטוו להיות בתפקידן ופעולתןהם שלוחי המ, (´שם בתנחומא ו) ולא האש שורף את המים, האש 40670 

מתנגחין זה , כן יהודה ויוסף זה ארי וזה שור, א שומר גבולו ועומד בתחומו"וכ, האש והמים מרועה אחד 40671 

כי כל כוחות נפשם וכל תנועתם עומדין תחת שלטון השכל הגזור , עם זה ועומדין ואין מזיקין זה את זה 40672 

 40673 .מאור שכל העליון

שלא רצה ? ומה חכמתו של יוסף, זה חכמתו של יוסף, (´קהלת ז) שליטים החכמה תעוז לחכם מעשרה 40674 

, שאחד מהן יכול להחריב עשרה מדינות נזדעזע, כיון שראה עשרה גבורין עומדין לפניו, להילחם עם אחיו 40675 

חכמתו של יוסף עמדה לו , אין חכמה גדולה כשליטה על הנפש, החכמה תעוז לחכם´ וחכמתו הצילתו שנא 40676 

שנתן לו אלהים חכמה ותבונה הרבה , ה"ש אצל שלמה המלך ע"וכמ, ויד החכמה על העליונהע "לעצור א 40677 

 40678 .(´א ה"ילקוט מ) אף חכמתו גדרה לשלמה, מה חול גדר לים, מאד כחול אשר על שפת הים

שאילו בעט בו אחד מהם מיד היה , חמא בר חנינא אמר לא עשה יוסף כשורה´ ר, ולא יכול יוסף להתאפק 40679 

אמר אין אחי חשודין על , יודע היה צדקתן של אחיו, ל בר נחמן אמר כהוגן וכשורה עשהשמוא´ ר, מת 40680 

, יוסף היה בטוח באחיו שהשליטה בידם ולא יעברו על תחומי השכל, (´ג ט"ר ויגש צ"מד) שפיכות דמים 40681 

, כועסים וצועקים במידה שמדד להם החשבון ושכל העליון, כי הם צדיקים וגבורים ושולטים על הרוחות 40682 

ע "השליטה ע, ומהו חכמתו, וכל ההנהגה בהתאפקות ובמידה ובחכמה, כמו שיוסף ידע להתגבר על רוחו 40683 

 40684 .שהוא עולה על עשרה שליטים

ידעו לשלוט ולהנחות את נפשם ´ איך גבורי ה, ל תמונה מבהילה על הרעיון"והנה תיארו לפנינו חז 40685 

ואמר אילולי , אמרו עליו שהיה בטוח בכוחו, לא לגבורים המלחמה זה אבנר, המסוערת אף בזעם וחרון אף 40686 

וכיון שנפלה שעתו , והיה כל מחנה ישראל שרוי בין ארכבותיו, היה לארץ מקום לאחוז בו הייתי מזעזעה 40687 

מיד עמדו כל ישראל , באותה שעה תפש אבנר ביואב וכפתו בידו כפקעת של שתי, הכהו יואב בן צרויה 40688 

ויבואו הפלשתים ויבוזו , יד נשארנו כיתומים אשר אין להם אבאם אתה הורגו מ, לפניו ואמרו לו אדוננו 40689 

השליך , אמרו לו תדון עמו לפני דיין האמת? ל ומה אעשה שכבה את נרי"א, את נשינו ואת כל אשר לנו 40690 

 40691 .(ה"רפ´ ילקוט ירמיה סי) ונפל זה חי וזה מת, אותו מידו

בהוכיחו את כשרון שליטתו על היצר , והנה עלינו להתבונן כאן ולרדת לעומק ורום המדריגה של אבנר 40692 

לבלום ולעצור את קילוח זרם הדמעות ודם התמצית , וכבישת זרם ההרגשות הנזעמות והנסערות, של כוח 40693 

הלא מבהיל , וחבירו נפרד לחיים, אף ברגע הנואש ביותר שהוא יודע שעליו למות, המתפרץ בכוח איתנים 40694 



והכעס והבזיון הנורא מתלקחים , ר נלכד ונחטף בערמהאבנר זה שר הצבא הגדול ביות! ואיום ונורא, הוא 40695 

ברגעי נשימותיו , שאיפת הנקמה המרתיחה את כל עורקי דמו הנשפך לארץ, בקרבו בלהטי שאול 40696 

 40697 .האחרונות

ובכל , הלא זוהי תרעומת שגם מים רבים לא יוכלו לכבותה, התרעומת על כיבוי נרו של אבנר בידי יואב 40698 

היות , שראל לעיני אבנר המפרכס וביקשו מלפניו להשאיר את יואב בחייםכשעמדו י, זאת גם ברגע שכזה 40699 

ועוד הספיק לראות , הבליג הגבור הצדיק הזה והשליך את יואב מידו, וטובת הכלל ישראל דורשת זאת 40700 

כמה מחוננים היו ! הולך ונפרד למות, מה רע ומר הוא! אהה? והוא אבנר, היאך הוא יואב נפרד לחיים 40701 

 40702 .(אור חדש)  .ים הגדולים אנשי השם שידעו לבלום את פיהם ויצרם לעת מצואהראשונים הגבור

 40703 

 40704 מאמר תרלב

ואת הנגב . את כל הארץ את הגלעד עד דן´ ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה ויראהו ה 40705 

 40706 .(´ד א"דברים ל) ואת הככר בקעת יֵרחו עיר התמרים עד צער

אבל , יריחו בעבור היותה בקעה ולא היתה נראית מראש ההר ויזכור בקעת, ל"ל שם וז"ן ז"עיין ברמב 40707 

אלא על כרחך כדי למעט ? אחרי שהראהו בדרך נס למה עלה על ההר, ועמדנו על זה, הראהו במעשה נס 40708 

 40709 .בנס

בסוף האזינו ´ כמו שנא, ה בעצמו מתנהג עם האדם בדרך הטבע כל מה דאפשר"הרי לפנינו כי גם הקב 40710 

ורק האדם צריך לעסוק , כ הכל בדרך נס"וכח מזה כי כל הנהגת העולם גכ מ"וא, עלה אל הר העברים 40711 

 40712 .מעט בטבע למעט הנס

ואולי מה שנצרך האדם , אין זה אלא שגעון, ו"ובפרט נגד התורה ח, כ מה תועיל השתדלות מרובה"וא 40713 

 40714 .ווהעומד בנסיון הרי זה גבור חיל ואשרי ל, כ להגדיל הנסיון בכוחו ועוצם ידו"הוא ג, למעט הנס

 40715 .(ז"נ´ א מא"חכמה ומוסר ח)  

 40716 

 40717 מאמר תרלג

 40718 .(´ד ה"דברים ל) ´בארץ מואב על פי ה´ וימת שם משה עבד ה

לא כן , ה ייחד שמו עליהם ונקרא אלהי אברהם ומזה זכינו לאלהי ישראל"ורק הם זכו שהקב´ האבות הק 40719 

נוראות צדקתם וטהרת ב´ האבות הק, ברור הוא שאלו הם מדרגות שונות, ´ה התואר שלו הוא עבד ה"מרע 40720 

ובטלו ברצונם כל הכוחות , כל ימיהם בלי הפסק רגע´ היו מדבקים מחשבתם לרצונו ית, קדושת לבם 40721 

ולזה , עליהם להיקרא אלהי אברהם אלהי יצחק´ ולכן נתיחד שמו ית, שבעולם ולאפס ותוהו נחשבו אצלם 40722 

 40723 .ל האבות הן הן המרכבה"אמרו ז

דאילו באברהם , באברהם´ במשה ואהרן יותר ממה שנא´ ל מה שנאגדו, (.ט"חולין פ) ל"והנה אמרו חז 40724 

פ מתראה עדיין מציאות של "בעפר ואפר עכ, ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מה, כתיב ואנכי עפר ואפר 40725 

הרי מי , ה אמר ונחנו מה כאילו אין שום מציאות בעולם כלל"אבל מרע, שעדיין נמצא איזה יש, עפר 40726 

ובכל פעולותיו הוא רק , בלי שום ישות עצמית, ´מי שהתבטל לגמרי לפניו ית הוא´ ה עבד ה"שקראו הקב 40727 

כי אין אדם בעולם שהצליח לבטל עצמו , זהו העניו מכל האדם אשר על פני האדמה, כגרזן ביד החוצב בו 40728 

מדרגה שאף , ה זכה להנהגה של נסים גלויים ולנבואה באספקלריא מאירה"ודוקא מרע, כמוהו´ לפניו ית 40729 

 40730 .זכה לה לא לפניו ולא לאחריו אדם לא

, איך יתכן שהבורא ידבר עם האדם והאדם ישמע אותו מדבר אליו, שתי תמיהות היו הגויים תמהים תמיד 40731 

אשר , ברם הגויים תמהים עוד תמיהה שלישית, ואיך יתכן לבטל טבעים מוצקים כגון להפוך צור אגם מים 40732 

הם אינם מאמינים שאדם מסוגל , יא מתרצת אותןודוקא ה, לכאורה אין לה קשר עם התמיהות הראשונות 40733 

כ שאין היצר עוקצו ואין שום מידה "ולהתקדש בקדושה עליונה כ, ´להפוך את הטבעים שלו בעבודתו ית 40734 

 40735 .ה התעלה על כולם"ומרע, ´אך זאת היא דרכם של כל שלימי תורתנו הק, רעה שולטת בו

מי שהגיע , י שתיקן מידותיו וביטל יצרו לגמריבעל נס הוא מ, והנה כלל גדול הוא אין נס בלי בעל נס 40736 

, ה למעלה עליונה זאת"כיון שהגיע מרע, ת"יכול להפוך גם חוקי הטבע של העולם ברצון השי, למדרגה זו 40737 

לבקוע את , להוריד את המן, לקרוע את הים, היה הוא שליח ההשגחה ליציאת מצרים על כל מוראותיה 40738 

 40739 .ולהוריד את התורה, הסלע

! סוף רגע יצתה בת קול ואמרה הגיע סוף מיתתך, ל מתארים אותה במלים נרגשות"חז! ה"רעטהרתו של מ 40740 

, יצתה בת קול ואמרה לו אל תתירא! ה בבקשה ממך אל תמסרני ביד מלאך המות"אמר משה לפני הקב 40741 

ה משמי שמים "וירד הקב, באותה שעה עמד משה וקידש עצמו כשרפים, אני בעצמי מטפל בך ובקבורתך 40742 

ל הנח ידיך על "א, משה השקף עיניך זה על גב זה, ה למשה"אמר הקב, ים ליטול נשמתו של משההעליונ 40743 



כ שנה "אמר לה בתי ק, ה לנשמה מתוך גופו"באותה שעה קרא הקב, ל הקף רגליך זה על גב זה"א, החזה 40744 

 40745 !עכשיו הגיע קצך לצאת צאי אל תאחרי, קצבתיך היותך בגופו של משה

, נפש החיים והמתים מסורין בידך, אני שאתה אלוה כל הרוחות וכל הנפשותע יודעת "אמרה לפניו רבש 40746 

, ועכשיו יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של משה, כ שנה"ואתה בראתני ואתה נתתני בגופו של משה ק 40747 

ל "א! לכן אני אוהבת אותו ואיני רוצה לצאת ממנו, שלא נראה בו רוח סרוחה מעולם ולא רימה ותולעה 40748 

ואני מושיבך תחת כסא כבודי , ואני מעלה אותך לשמי שמים העליונים, צאי ואל תאחרי ,ה נשמה"הקב 40749 

 40750 !אצל כרובים ושרפים וגדודים

וחמדו בנות ארצות והשחיתו , מאצל שכינתך ממרום ירדו זוגי מלאכים עוזה ועזאל, ע"אמרה לפניו רבש 40751 

, נגלית עליו לא בא לאשתואבל בן עמרם מיום ש, דרכם על הארץ עד שתלית אותם בין הארץ ולרקיע 40752 

 40753 .(א"ר פי"דבר) ה ונטל נשמתו בנשיקת פה"באותה שעה נשקו הקב! בבקשה ממך תניחני בגופו של משה

! הנשמה של כל אדם בכל שעה היא עולה ויורדת ומבקשת לצאת ממנו שאינה סובלת את הגוף, בוא וראה 40754 

ילקוט תהלים ) רה וחוזרת לאחוריהוהיא עומדת בתוך הגוף רק מפני שכשהיא יוצאת היא רואה את יוצ 40755 

כזאת היא טהרת גופו , ה בנשיקת פה"ה לא רצתה לצאת מגופו עד שנשקו הקב"ונשמתו של מרע, (נ"ק 40756 

 40757 !ה"של מרע

הרג את , י"לתת לב להתבונן בצרתם כדברי רש, ה יצא לראשונה אל אחיו"כאשר מרע, טהרת מידותיו 40758 

במדין הציל רועות נכריות , ודי שהרים יד על חבירוביום השני הוכיח את היה, המצרי המכה איש עברי 40759 

נושא בעול עם , ע"ז מקלם נ"ה אמר הרש"שלושה סיפורים אלה הם הביוגרפיא של מרע, מיד הרועים 40760 

 40761 .חבירו ושונא עוול בתכלית

והוא עם מידותיו אלו היה צריך , ה ושולח אותו למצרים להוציא את ישראל"והנה נתגלה עליו הקב 40762 

, והוא מסרב! כי אין לך נשיאה בעול עם חבירו והצלה מעוול גדולה מזו, כת בשליחות כזולהזדרז מיד לל 40763 

וכל סירובו אולי , והוכרח ללכת´ עד שחרה בו אף ה, ה לפרק טענותיו והוא מסרב"שבוע שלם טורח הקב 40764 

איך דחה חשש זה את הדבר הגדול של הוצאת ישראל , תהיה בשליחותו איזו פגיעה באחיו הגדול 40765 

 40766 !איננו ראוי לשליחות הגאולה, אם אינו בטוח לגמרי בטהרתו! טהרת המידות? יםממצר

יש מן , הסתכל באספקלריא המאירה, ה למדרגה העליונה של הנבואה"זכה מרע, בטהרה זו בגוף ומידות 40767 

כל פחיתות , ומהם מי שיראהו מאחורי מחיצות מועטות, ת מאחורי מחיצות רבות"הנביאים מי שיראה השי 40768 

אהבת ממון , עזות, כעס, גאוה, תאוה, מיעוט חכמה או מיעוט הבנה בשכל, במידות היא מחיצה בשכל או 40769 

אם , נביא צריך להיות מושלם בכל המידות השכליות וברוב מעלות המידות, כל אלו הן מחיצות, במידות 40770 

, כל מידה בלתי מושלמת היא מחיצה למחזה הנבואה, יש לנביא קצת מידות שעדיין לא תיקן לגמרי 40771 

 40772 .ס היה ילוד אשה"מחיצה זאת היתה כי סו, וגם היא בבחינת זכוכית נקיה, ה היתה רק מחיצה אחת"למרע

פה אל פה , לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, ה אליו אתודע בחלום אדבר בו0אם יהיה נביאכם במרא 40773 

! רק שהוא ילוד אשה ,אדם שאין מחיצה מפסקת בינו לבין קונו (בהעלותך) אדבר בו במרֶאה ולא בחידות 40774 

רק מי שזכה למדרגה עליונה זו היה , אספקלריא מאירה! גוף טהור ומצוחצח, וגם מחיצה זו היתה שקופה 40775 

 40776  .ה"משה רבינו ע, זוהי גדלות האדם שלימד אותנו, יכול להוריד תורה ושכינה מלמעלה למטה

 40777 .(ב"עלי שור ח)

 40778 

 40779 מאמר תרלד

 40780 .(´ד ו"דברים ל) ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית פעור

אם אינו יכול לסובב את , (י בשם ספרא"רש) ישמעאל אומר הוא קבר את עצמו´ ר, ויקבור אותו בגיא 40781 

שהרי צווארו קשור עם כל הגוף , ולחזור לצדדין וקצת לאחוריו הרי זה מום, הראש והצוואר אנה ואנה 40782 

 40783 חזיר מחזיר כל גופו ואינו מחזיר צווארו, וזהו טבע החזיר, ור להגוף נקראצוואר קש, ואינו יכול לנטותו

שאם הוא לא נבדל מהגוף ואינו מופשט מן הטבע הרי , כן הוא גם לגבי שכלו של האדם, (פסיקתא זוטרתי) 40784 

 40785 .כיון שהוא דבק לגוף מאבד הוא את שם העצם שלו שכל, אין השכל שלם, זה מום

, (ה"ברכות כ) פשוט גופך מעל נפשך ויהי דומה כאילו עומד אתה בשמים, תךרבינו יונה אומר כוון תפיל 40786 

הרי השפעת הטבע משתלטת עליו עד שהוא יורד לגמרי למדרגת , השכל שאינו נבדל ואינו מופשט מהטבע 40787 

כיון שהשכל מעטה עליו לבוש הרי , ומפקיע את קיומו העצמאי עד כדי התבטלות מוחלטת, הגוף והחומר 40788 

 40789 .שכל העליוןפסקה זיקתו ל

ש אדם ובהמה תושיע "כמ, שלא יהיה קשר בין הגוף והנשמה, צריך האדם להתרומם ששכלו יהיה מופשט 40790 

שלא יהיה הטבע מעורב , שיהיה האדם נבדל מהבהמיות שלו, (בהקדמה)א  בעל שב שמעתת´ ופי, ´ה 40791 

יחשיך את שהטבע לא , שלא תהיה ערבוביה, שלא ישעבדו לטבע שלו, שלא ישבש את השכל, בשכלו 40792 



אלא יהא נבדל השכל לבדו לעשות כרצונו , שלא יגרום שהשכל יעזור לטבע לבצע כל תאוותיו, השכל 40793 

 40794 .ורצון נשמתו

י נשא "רש) את עצמו, יביא אותו, וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו אל פתח אוהל מועד 40795 

נאמר שהוא מובא אל המחדש , בר מעצמווזה כי אמנם כל הקרב אל מי שיחדש ד, הוא יביא את עצמו, (´ו 40796 

, ולזה נכתב במצורע בטומאתו ובטהרתו והובא אל הכהן, י נכבד ממנו כזה שאין חבוש מתיר עצמו"בו ע 40797 

אמנם בנזיר אשר יחודש בו , וכן והגישו אדוניו אל האלהים, ובסוטה והביא האיש את אשתו אל הכהן 40798 

 40799 .(שם ספורנו) אבל הוא יביא את עצמו, והואין נכבד ממנו שיביא, גילוח ובו יהפך לאיש אחר

הרי שנעשה שכל נבדל מעצמו עד כדי שני , על ראשו´ הנזיר אשר התרומם למעלה מן הטבע והשיג נזר ה 40800 

ואז אין מי שיביא את עצמו אל אוהל מועד , והאחד חשוב ממעלת חבירו, גופים ושני שמות כשני בני אדם 40801 

השכל המופשט והעליון אותו השיג בנזירותו שנעשה , רותוכלומר השם הנבדל שבנזי, אלא הוא בעצמו 40802 

את הגוף שהופרש מהשכל אל אוהל מועד , הוא אשר יביא את האדם התחתון שלו, ה"חשוב בעיני הקב 40803 

 40804 .הצד החשוב שבו מנהיג ומנהל את צד החומר שלו, כדי להביא את קרבנו

ל בר אינש "א, חגי שלח ליה תא לקי´ שמע ר, דגים טעונין שחיטה, יעקב איש כפר נבוראי הורה בצור 40805 

ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ , ל מן הדא"א? ל מנין היא דאורייתא"א? דאמר מילתא מן אורייתא לקי 40806 

ל מנין אתה "א, ל לא הורית טב"א, מה עוף טעון שחיטה אף דגים טעונין שחיטה, ועוף יעופף על הארץ 40807 

תיב הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם ואם את כל ואנא מודע לך דכ (קבל מלקות) ל רביע"א? מודע לי 40808 

, רצוף רצפך דהיא טבא לאולפנא, אמר חבוט חבטך, ישחט אין כתיב כאן אלא יאסף, דגי הים יאסף להם 40809 

 40810 דבר דבריך וכנס הלכותיך שהם טובים ללמוד אותם, הך מכותך שראוי ונכון לקבלה, חגי´ יעקב אמר לר

 40811 .(ג"י´ ר ז"בר)

להפיל , קודם צריך להפשיט את השכל מעל לטבע, ם לא יבין את האמת הטהורההשכל הקשור לטבע לעול 40812 

ואז יזכה לקבל ולקלוט את , ואזי ישאר שכל נבדל בלי מראות וצבעים טהור נקי וזך, את הטבע מן השכל 40813 

המלקות פירושן לכבוש את הטבע תחת יד , מקודם לקי ורק אז תבין בינה עליונה, אור האמת העליונה 40814 

ואי אפשר להסביר ולכוון לאמת אם לא השפיל את , ה היא להבנה ולקבלת אור העליוןסגול, השכל 40815 

וכאשר ירום , כי כאשר תרום התאוה ירד השכל, אם לא לקח את הטבע וכבשו למטה מן השכל, החומר 40816 

 40817 .(שערי תשובה´ רבינו יונה בס) השכל תרד התאוה

והקשה שהיה , ה ואהרן יאסף אהרן אל עמיואל מש´ ויאמר ה, אומר (´ז´ ב) החיים´ ל בס"אחיו של המהר 40818 

אבל לפי שכבר התדבק אהרן סמוך למיתתו דביקות גדולה ? שהרי עם אהרן ידבר, ראוי לומר תאסף אהרן 40819 

ואל חלק הנפש אמר כי חלק , כי כבר נחלקו הגוף והנפש לשני חלקים, אהרן´ וכאילו היה כאן ב, ביוצרו 40820 

וכן דברים הרבה , שמשה כתב על עצמו והאיש משה עניו מאדואנו רואים , ´הגוף יאספהו כבוד השם ית 40821 

 40822 .אבל לפי מה שכתבתי לא קשה מידי, שלא היה מן המוסר שיכתוב כן על עצמו

משה נבדל , ויקבור אותו בגיא שקבר את עצמו, וברעיון זה נוכל גם להסביר את הרעיון שהזכרנו לעיל 40823 

נפרד מהחומר ושולט עליו , שתייך לעולם העליוןהוא ה, מרומם מעל לטבעו, גם נבדל מעצמו, היה מהעם 40824 

נשמתו ריחפה , הוא ביכה את עצמו, ומשה העליון קבר את משה התחתון, כשני משה, כשני דברים נפרדים 40825 

 40826 .והיה שח ומביט על חומרו כאילו שני גופים נפרדים היו, דיבר בינו לבין עצמו, על גופו בעודנו בחייו

, ר ברכה"ובמד, עשתה זאת נפשו הנבדלת, ל"את עצמו כדברי קצתם זאם הוא קבר , ועיין בספורנו שם 40827 

לכן יכול היה לכתוב על , והיה משה מסיח עם נפשו ואמר נפשי, ר היתה נפשו של משה מתקשה לצאת"א 40828 

כי משה היה כותב מדבר ומשיח עם משה האחר , עצמו ומשה היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה 40829 

 40830 .(אור חדש)  .א היה נוגע במשה האחרמשה העליון ל, הנפרד ממנו

 40831 

 40832 מאמר תרלה

 40833 .(´ד ז"דברים ל) ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו לא כהתה עינו ולא נס לחֹה

מלמד שעד עשרה פעמים , ר יוחנן עשר מיתות כתובות עליו על משה"א, (´א אות י"ר פרשה י"מד) ל"אחז 40834 

שאמר , ודבר זה היה קל בעיניו של משה, נגזר עליו שלא יכנס לארץ ועדיין לא נחתם גזר דין הקשה 40835 

הרף ממני ´ שנא, וכיון שבקשתי עליהם רחמים מיד קיבל ממני, ישראל חטאו חטאות גדולות כמה פעמים 40836 

אני , סלחתי´ ויאמר ה? מה כתיב תמן, אכנו בדבר ואורישנו, על הרעה´ וינחם ה? מה כתיב תמן, ואשמידם 40837 

 40838 .ל עצמי שיקבל ממנילא כל שכן כשאתפלל ע, שלא חטאתי מנעורי

מיד קפץ ונשבע בשמו הגדול שלא יכנס , ה שקל בעיניו של משה ואינו עומד בתפילה"כיון שראה הקב 40839 

למדים אנו מכאן יסוד גדול , כ"אין לכן אלא שבועה ע, לכן לא תביאו את הקהל הזה´ שנא, לארץ ישראל 40840 

ורק , ר הגזירה והיה נכנס לארץהיה מצליח להעבי, שאילו היה משה מתפלל מיד כשנגזר עליו דבר זה 40841 

כ אף "לא הועילו לו אח, והיה הדבר קל בעיניו, משום שסמך שיקבלו תפילתו גם בזמן מאוחר יותר 40842 



.´ז לא נשוב ריקם מלפניו ית"ועי, ולכן עלינו לידע כמה נחוץ הוא להזדרז בתפילה, תפילות כמנין ואתחנן 40843 

 40844 .(לב אליהו)  

 40845 

 40846 מאמר תרלו

 40847 .(´ד ז"דברים ל) ה במותו לא כהתה עינו ולא נס לחֹהומשה בן מאה ועשרים שנ

ש והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני "כמ, דהגם שמשה נצטיין בענוה, על דרך הדרוש נראה 40848 

ואף לעת זקנתו לא כהתה עינו , האדמה מכל מקום לא מנע עצמו לנהוג בתקיפות ובאומץ לב בשעת הצורך 40849 

ולא כאותם שעינם כהה , ולא פסק מלעמוד על המשמר, אייתו הבהירההיינו שלא נפגמה ר, ולא נס ליחה 40850 

 40851 .אבל הוא ראה ומחה, בעת שצריכים לראות הנעשה ולמחות

בחור , מטבע של אברהם אבינו זקן וזקנה מצד אחד, ל גבי אברהם אבינו"עד שנתקיים בו מה שאמרו חז 40852 

ת הפכיות אשר עמדו לו בכל שעה כפי כלומר שגם הוא נחון היה בשתי מידו, (ז"ק צ"ב) ובתולה מצד אחד 40853 

 40854 .ובהתאם לצורך השעה השתמש בכוחותיו למען קיום התורה ומצוותיה, הצורך

כאשר אמר , וראיה זו אודות כוח הראיה הבהירה ותקיפותו של משה מצאנו גם בסיומה של הפרשה 40855 

י אודות "ששפירשו ר, הכתוב ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל 40856 

, ללמדך כי משה לא ידע שוחד מהו, ואשר נשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם, קבלת התורה בלוחות בידיו 40857 

כ לא התחשב "אעפ, שהלא התורה נקראה על שמו תורת משה, ואף שידע שבשבירת הלוחות יפגע הוא 40858 

נא מספרך למען הצלת  וכיוצא בזה אמר מחני, ולצורך הענין שיבר הלוחות לעיני כל ישראל, בכבוד עצמו 40859 

 40860 .(נחלת אליעזר)  .עם ישראל

 40861 

 40862 מאמר תרלז

 40863 .(´ד ח"דברים ל) ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים יום ויתמו ימי בכי אבל משה

וכמו בנדב ואביהוא ואחיכם כל בית ישראל יבכו את , ודאי ביום הראשון בכו כל בית ישראל אפילו נשים 40864 

היינו בני ישראל ולא , שלושים יום לא הרגישו אלא תלמידי משה רבינואלא , ´השריפה אשר שרף ה 40865 

כמה זמן מתארך ומתקיים בנו רושם , על כל אחד מאתנו לשאול לעצמו, (העמק דבר) נשים ועמי הארצים 40866 

כל הגילויים שנתגלו בימים של עליה רוחנית , ההתעוררות וההופעות שזכינו שיופיעו לנו מן השמים 40867 

, במיוחד בימים הקדושים שבהם השכינה מרחפת על עם ישראל בכלל, ל השנהובתקופות שונות ש 40868 

 40869 ?כמה זמן עומדות כל אלו בתוקפן כבראשונה לבלי להעלם, ובמיוחד על בני עליה

במיוחד כשמדובר בבעלי עליה ובעלי , פעמים רבות יכול האדם לזכות לגילויים המופלאים והנעלים הללו 40870 

ואם , אם בשעות המסוגלות לעיון בחשבון הנפש, עת ההתיגעות בתורהוזה אם בשעת התפילות או ב, רגש 40871 

ומכל שכן בימים , בזמן שמתייסרים בלימוד המוסר המגביה את האדם למעלה מן הרגילות ומעל הטבע 40872 

 40873 .ימים שבהם שכינת הקודש מרחפת מעל עם ישראל וסוככת עליו בכנפיה, הנוראים והקדושים

לאן נעלמות כל , שישאל ויחקור עצמו בתמידות וללא הרף, הוא אבל עיקרו של דבר שמחייב את האדם 40874 

ובמשך כמה זמן זכה והופעות אלו כן , מה וכמה נשאר מכל זה, ההברקות הללו שהבריקו לו מן השמים 40875 

היינו שמה שהוא , שהפרוש הוא הסכמתו חזקה, ובחובת הלבבות שער הפרישות כותב? התקיימו אצלו 40876 

, לא נשכחות ממנו כל ההברקות הטובות שזיכו אותו בהן מן השמים, בומסכים ומקבל על עצמו מתקיים  40877 

 40878 .ולשמור האורות בלבו לזמן ארוך, דואג לקשר עצמו בהברקות הללו´ כי תלמיד חכם ועובד ה

לקשור בעבותים ולשמור את כל ההישגים שהשיגו מאותם הרגעים , אסרו חג בעבותים על קרנות המזבח 40879 

לעמול קשה כדי לבצע ולהגשים את כל , על בימים הקדושים והטוביםהמרוממים והנשגבים שירדו ממ 40880 

לאסור באזיקים ובשלשלאות , הקבלות וההחלטות שקיבל אדם על עצמו בימי ההתעוררות, ההסכמות 40881 

ויתבייש להיות נמנה עם הדרגות , כדי שלא יתפזרו מהרוחות השונות לכל עבר, עבות את כל אלה 40882 

שרוחם קצרה ודעתם , ונם חלש ואיננו פועל אצלם לזמן ארוךשזכר, הנמוכות וחברת עמי הארצות 40883 

 40884 .ואינם מסוגלים לקבל על עצמם קבלות רציניות וחשובות, מוגבלת

ל "אחז, מי יתן לי אבר כיונה אעופה אשכונה, (ה"תהלים נ) פ"ואחזור על מה שכבר כתבתי בעבר עה 40885 

לזאת אמר דוד , לב שבה משם לעולם הזהוהיא כיונה פותה אין לה , נפתחו ליונה בעת המבול שערי גן עדן 40886 

כי אם אעופה לגן עדן ואשכונה , אז לא עשיתי כמוה, שיהיו לי כנפים לעוף לגן עדן, מי יתן לי אבר כיונה 40887 

 40888 .(מעייני החיים)  .(פרדס יוסף) ולא שבתי עוד לעולם הזה

 40889 

 40890 מאמר תרלח

 40891 .(´ד ח"דברים ל) בל משהויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים יום ויתמו ימי בכי א



אבל באהרן מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעהו , י הזכרים"רש´ פי, ויבכו בני ישראל 40892 

בני , ל הלא מיתת אהרן באה פתאום"ועוד י, כ"נאמר כל בית ישראל זכרים ונקבות ע, ובין איש לאשתו 40893 

שעה קלה לפני כן , ו שנים משה ואלעזרוירד, עלו להר משה אהרן ואלעזר, ישראל לא התכוונו למיתתו 40894 

והפתעה עושה רושם רב ועמוק , ולאחר שעה קלה באה להם הבשורה כי הוא מת, ראוהו מטייל חי ורענן 40895 

 40896 .כי השמועה בראשונה עושה מהפיכה בנפש האדם, לכן התפרצו כל בית ישראל בבכי, בנפש

זמן רב מוקדם כבר הודיע , דבר מיתתוהוא הכין את בני ישראל ב, אבל אצל משה רבינו היה הדבר שונה 40897 

הלך אל , וילך משה, ל"ע ז"ש ראב"בהתראות ובברכות וכמ, כי הרי התחיל להיפרד מהם בתוכחה, להם 40898 

, ו תפילות כמנין ואתחנן"חוץ מזה הרי התפלל משה תקט, כל שבט ושבט להודיע שהוא מת שלא יפחדו 40899 

מכאן , שראל הגזירה שיצאה על משה רבםובודאי נודע כבר לבני י, שיזכה ויכניסם לארץ ישראל 40900 

ובשעה שמת לא היתה הבכיה , כי ההפתעה מעצם מיתתו כבר עברה מהם, שלגביהם משה מת כבר מזמן 40901 

 40902 .שכן התרגלו למציאות מיתתו, כה גדולה וחזקה

אנשי המחשבה ממדרגה ראשונה שאין דרכם להיות , היינו המבינים בעלי הרגש, לכך בכו רק הזכרים 40903 

מצב רוחם איננו נמצא תחת שלטון , ואריכות הזמן אינה מקהה את רגשותיהם, רושם הטבעמושפעים מ 40904 

אלו העומדים תחת השפעת ושלטון , אבל לא הנקבות היינו חלושי השכל, אצלם מת משה בכל רגע, הזמן 40905 

 40906 .רוחם כבר נתקררה ואין להם רגש לבכות, שכלם קט מהבין את האסון, הזמן

, ויתמו הרי שנים, ויבכו בני ישראל את משה הרי יום אחד, ברכה´ ספרי בפולדברי רעיון זה יש יסוד ב 40907 

, ל"יום עכ´ אלא מלמד שבכו קודם למיתה ל? שלושים יום אלו מה טיבם, ימים´ בכי אבל משה הרי ג 40908 

היינו המבינים שאין , ולכן לא בכו רק הזכרים, כלומר לפי שביארנו שביכו אותו זמן רב קודם למיתה 40909 

 40910 .משפיעה עליהם הרבהאריכות הזמן 

אלא אף לזמן מועט ושעה קלה מתמעט אצלו , ולאו דוקא אריכות הזמן משפיע על האדם ועל רגשותיו 40911 

כנגד הבל הבלים אמר קהלת הבל , ר אין פוחתין משבעה מעמדות למת"ת, (´ב ה"ב´ במס) מצינו, הרגשות 40912 

או להרבות צער , בין לנחם האבלבחזירתן מן הקבר הולכין מעט ויוש, ל שם"י ז"וברש, הבלים הכל הבל 40913 

ועומדין והולכין מעט , ולהרבות בבכי ולתת איש אל לבו לשוב בתשובה כי חיי האדם הבל, על המת שמת 40914 

 40915 .ל"פעמים כדי לתת אל לבם שחיי האדם הבל עכ´ כך עושין ז, וחוזרין ויושבין מעט

כדי שיתנו אל לבם שחיי , תהאם צריכים עוד לסיבות וגורמים אחרים לעורר להאנשים המלווים את המ 40916 

ואין לך מעורר יותר גדול מהמת עצמו שהיה חי ? וכי לא די בזה שהמת מוטל לפניהם, האדם הוא הבל 40917 

אלא מכאן הלימוד שרק שעה קלה וכבר משפיע ההרגל על ? וכעת הוא מוטל בלי תנועה, אתם לפני זמן 40918 

וכבר צריכים לעשות , תקררה רוחםרק זמן קצר מהרגע שנפטר עד שמוליכין אותו לקבר כבר נ, האדם 40919 

ורגש רוחני נפחת , כי הטבע משכח כל דבר, איזה מעשה לעוררם ולהעמידם שוב על מצב אבילותם 40920 

והוא זקוק לכל מיני תחבולות בכדי , שלטון ההרגל מקפיא את רגשות האדם, מהתפעלותו הראשונה 40921 

 40922 .לעוררו לבכי ולמספד ולהרגש של אבילות

וכי אין אנו יודעים , ל"והקשו חכמינו ז, ויקברו ברמה בעירו, שראל ויספדו לווימת שמואל ויקבצו כל י 40923 

היו , (ה"כ´ ילקוט שמואל א) אלא מלמד שספדו כל ישראל בעירו כדרך שספדו לו ברמה? שהרמה עירו 40924 

עד שלא השפיע עליהם מרחק הזמן משעת פטירתו בביתו וקבורתו , כ חדורים מפטירת שמואל הנביא"כ 40925 

אלא הספידוהו באותה סלידה , לא נתמעט צערם ורגשות אבילותם, ה שהספידוהו בעירוברמה עד השע 40926 

 40927 .(אור חדש)  .ואין בין ההספדים שבביתו ועל קברו לההספדים שבעירו כלום, כבשעה הראשונה בעירו

 40928 

 40929 מאמר תרלט

´ צוה ה ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר 40930 

 40931 .(´ד ט"דברים ל) את משה

דכתיב ויהושע בן , חמרא למרא טיבותא לשקיא, מנא הא מילתא דאמרי אינשי (7ב"ק צ"ב) ´איתא בגמ 40932 

דכתיב כי סמך , והשותין אותו מחזיקים טובה לשר המשקים ולא למלך, י היין של מלך הוא"ופירש, נון 40933 

, ה"והיא אינה אלא מפי הקב, וא נתנה ליהושעתלה החכמה והגדולה במשה כאילו ה, משה את ידיו עליו 40934 

כי אם מקרא מפורש מעיד ויהושע בן נון מלא רוח חכמה , והנה האמור בזה אינו אך מילתא דאמרי אינשי 40935 

י שסמך "נתינתם היא ע, ה"והיינו כי החכמה והגדולה שניתנו ליהושע מאת הקב, כי סמך משה את ידיו 40936 

 40937 .שע ליטלם מעצמוולולא זאת לא היה יכול יהו, משה ידיו

אך על השותים חובה להחזיק טובה לשר , שהגם שהיין הוא יינו של מלך, וזהו מאי דאמרי אינשי 40938 

 40939 ה"ל אפילו קרא ושנה ולא שימש הרי זהו ע"אמרו חז, וכן הוא ענין שימוש תלמידי חכמים, המשקים

אין לצרפו , י חכמיםאך לא שימש תלמיד, ומבואר שם שגם אם למד ספרא ספרי והלכתא, (7ז"ברכות מ) 40940 

שאין אדם יכול , שאופן השגת התורה הוא בצורה של טיבותא לשקיא, לברכת המזון ולעם הארץ יחשב 40941 



וזהו חובת שימוש תלמידי חכמים , י רבותיו שקיבלו איש מפי איש עד משה רבינו"להשיג תורה אלא ע 40942 

 40943 .(נ"נ פי"אבות דר)ב  שאמרו מאן דלא משמש חכימא קטלא חיי, ל בחומר חיובה"שהפליגו חז

 40944 

נדה ) ´א בגמ"נראה על דרך מש, י רבותיו"וביאור ענין זה שאין אדם יכול להשיג תורה מעצמו אלא רק ע 40945 

ל ירבה בישיבה וימעט "א, מה יעשה האדם ויחכם, יהושע בן חנניא´ שאלו אנשי אלכסנדיא את ר, (7´ע 40946 

יתן ´ כי ה´ שנא, י שהחכמה שלואלא יבקש רחמים ממ, אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם, בסחורה 40947 

ומשגר לאוהבו , ו שעשה סעודה לעבדיו"תני רבי חייא משל למלך ב, (´משלי ב) חכמה מפיו דעת ותבונה 40948 

 40949 .כ"י כך חכמה לאוהביו של מקום נתנה להם מפיו ולא מאוצר אחר ע"ופירש, ממה שלפניו

מ לא עלתה "אך מ, בישיבהי שירבה "שאכן יכול האדם עצמו לקבל חכמה ע, והנה משמעות הדברים 40950 

י "א אלא ע"ה א"ולקבל מפיו של הקב, ה אלא מאוצר אחר"משום שחכמה זו אינה מפיו של הקב, בידם 40951 

ולכאורה סתירה לכך ממה שאמרו במדרש ואמלא אותו רוח אלהים , בקשת רחמים ממי שהחכמה שלו 40952 

ואר מזה כי התחלת ומב, (תנחומא) ה ממלא חכמה אלא למי שיש לו כבר"למדך שאין הקב, בחכמה 40953 

וזה היפך המבואר שחכמת , ה ממלאו בחכמה"ורק כשיש לו כבר חכמה אזי הקב, החכמה יש לאדם מעצמו 40954 

 40955 .א לאדם לקבלה מעצמו כלל"התורה א

יוסי ´ שכן מצינו במדרש מטרונא אחת שאלה את ר, מובן אחר יש לה, אכן נראה שהחכמה שיש לו כבר 40956 

ה "ל אילו היה הקב"א, לטפשין היה צריך לומר, (´דניאל ב) ימיןמהו שכתב יהיב חכמתא לחכ, בן חלפתא 40957 

, היו יושבים בבתי כסאות ובבתי מרחצאות ובמבואות המטונפות ואין מתעסקין בה, נותן חכמה לטפשין 40958 

לכך , ה לחכמים שיהיו יושבין בישיבת זקנים ובבתי כנסיות ובבתי מדרשות ועוסקין בה"אלא נתנה הקב 40959 

 40960 .כ"לו כבר חכמה עכתיב ואמלא מי שהיה 

ה נותן חכמה לאדם אלא אם כן יש בו כבר מעט חכמה "שאין הכוונה לומר שאין הקב, ל"מבואר מדברי חז 40961 

ה נותן חכמה אלא למי שמבין "שאין הקב, אלא הכוונה לחכמה כאן היא הערכת החכמה ובקשתה, מעצמו 40962 

לכשיזכו ´ ואפי, ל חשיבותהולא לטפשים שאינם מבינים גוד, וכשיזכה לקבלה ישב ויתעסק בה, ערכה 40963 

כלומר אין אדם יכול לזכות בחכמת התורה , כ"דהא בלא הא לא סגי ע, ל"מאי קמ, לקבלה לא יעסקו בה 40964 

י תפילה "אך גם אינו זוכה לה ע, כ מתפלל עליה"אלא א, י ריבוי בישיבה"ה ע"מהאוצר שבפיו של הקב 40965 

 40966 .אלא רק אם הוא מרבה בישיבה, לבדה

, י שמרבה בלימודן בלא בקשת רחמים"ה כשאר חכמות שאפשר להגיע להם עוכשם שחכמת התורה אינ 40967 

כך גם לימוד התורה אינו דומה ללימוד , ה"אלא על כרחו זקוק הוא להתפלל עליה לקבלה מפיו של הקב 40968 

שלמדו אף הם מרבותיהם , י לימוד מרבותיו"ואינו יכול ללמוד אותה מעצמו אלא דוקא ע, שאר חכמות 40969 

 40970 .ה"ואז הוא זוכה לתורה מן האוצר שבפיו של הקב, שה רבינו מפי הגבורהאיש מפי איש עד מ

, (א"אבות פ) ושורש ענין זה הוא במה ששנינו משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים 40971 

אלוהי ´ נמצא שכולם מה, דורות´ נמצא מרב אשי עד משה רבינו מ, מ בהקדמתו ליד החזקה"ובלשון הר 40972 

כי אם כל דור ודור הם מקבלי , וונתו כי קבלת התורה אינה אך לדור המדבר בלבדמתבאר בכ, ישראל 40973 

י שלומדים מרבותיהם ורבותיהם מרבותם עד משה רבינו שקיבל התורה "וזאת ע, התורה מפי הגבורה 40974 

 40975 .אלוהי ישראל´ י כן נמצא שכולם קיבלו תורה מה"וע, מסיני

ואי לכך גדול חומר , ופן לקבלת התורה מפי הגבורהשענין המסורת מרב לתלמיד הינו הא, נמצינו למדין 40976 

, כי כל זה פגיעה במסורת הוא, וגדול עונש המורה הלכה בפני רבו בפרט, הפגיעה בכבוד הרב בכלל 40977 

 40978 .ובזאת שהתלמיד מקבל מרות הרב, שקיומה הוקבע ביחס התלמיד לרב

וכי , ר שלא שמעתי מפי רבימעולם לא אמרתי דב, (.ח"סוכה כ) אליעזר´ ומופלאים הדברים מה שאמר ר 40979 

א שהיה יושב ודורש דברים שלא "ובפרט שמצינו לר, יתכן שכל הוראותיו נזדמן לו ללמוד מפי רבו 40980 

והיה , וביארנו שלא היה מורה אלא כשהיה יכול לעמוד על דעת רבו, (ו"נ פ"אדר) שמעתן אוזן מעולם 40981 

, לא הורה, עת רבו איך היה מורהאולם כשלא היתה ברורה לו ד, ברור לו איך היה רבו מורה בדבר 40982 

אזי גם בהוראה זו יש המשכת , שרק אם היה שוקל בדעתו שכן גם דעת רבו, ושורש הדברים הוא 40983 

 40984 .ולכך אם לא היה עומד על דעת רבו לא הורה, המסורה

, כי הנה המרחק בין הרב לתלמיד הינו גדול עד למאד, אמנם עלינו להתבונן באופן המסורה מרב לתלמיד 40985 

´ תוס) ואם הראשונים כבני אדם אנו כחמורים, ל אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם"מרו חזדכן א 40986 

ואנו , ושל אחרונים כפתחו של היכל, יוחנן לבן של ראשונים כפתחו של אולם´ וכן אמר ר, (7´חולין ה 40987 

חק בין בן הרי שהמרחק בין רב לתלמיד הינו כה רב ועצום כמר, (.ג"עירובין נ) כמלא נקב מחוט סידקית 40988 

כי איך יווצר קשר בין מלאך לאדם , ואיך שייך שיהא זה תלמידו של הרב וישמע תורה מפיו, אדם לחמור 40989 

 40990 .והרי לא שייך אפילו שיבין התלמיד את שפת הרב ואיך ילמד ממנו, ח"או בין אדם לבע



אמנם , תלמידי מסורת מהרב ל"כי הגם שאופן לימוד התורה הוא ע, אולם כאן נלמד מהות ענינו של הרב 40991 

ה "והרב אינו אלא כצינור אשר דרכו עוברים דברי התורה מהקב, ה"את התורה הרי מקבל התלמיד מהקב 40992 

והיינו כי כלל ישראל , אלוהי ישראל´ נמצאו שכולם מה, ל"ם הנ"והדברים מבוארים בלשון הרמב, אליו 40993 

 40994 .והרב הינו אך כצינור להשפעה, ה"מקבלים את התורה מהקב

ואילו , מאיר מאחוריו´ הא דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר, (7ג"עירובין י) שאמר רביובזה יבואר מה  40995 

והדברים , ש"יעו (´ישעיה ל) ככתוב והיו עיניך רואות את מוריך, חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי 40996 

והרי אין בזה , ומה מועלת ראיה זו שעל ידיה יהא התלמיד מחודד טפי, מתמיהים וכי מהו ענין ראית רבו 40997 

 40998 .פילו מענין שימוש תלמידי חכמיםא

ויגש אותם אליו וישק להם , דהנה כתיב ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות, ובביאור זה נראה 40999 

, ופירש בספורנו לא יוכל לראות כדי שתחול עליהם ברכתו בראותו אותם, (´ח י"בראשית מ) ,ויחבק להם 41000 

ומבואר בזה שבראיית יעקב , ש"עליהם ברכותיו יעוכדי שתדבק נפשו בהם ותחול , וישק להם ויחבק להם 41001 

ובזה יובן לנו גם גודל הענין שבראיית , ובזה תחול ברכתו עליהם, לבני יוסף היתה נדבקת נפשו בנפשותם 41002 

והוא על דרך , י רבו"י כך זוכה לההשפעה ממרום שע"וע, שבזה שרבו רואהו נדבקת נפשו בנפש רבו, רבו 41003 

כדי שיוכל לקבל דרכו את , שהוא כדי שיהא דבוק לרבו, די חכמיםמה שאמרנו בענין שימוש תלמי 41004 

 41005 .ההשפעה ממרום

י כך תיקלט בו "וע, להתבטל ביטול גמור אל רבו, וזה הדבר המתבקש מן התלמיד הבא ללמוד תורה 41006 

כן תיערך מידת עלייתו בתורה שזוכה ללמוד , ולפי ערך דביקותו ברבו, מִשְפַעת התורה השורה על הרב 41007 

וזהו ביאור , הנה אותה תורה המתגלה לרבו מתגלה לו בשוה, ואם ביטל עצמו ביטול מוחלט ,אצל הרב 41008 

ומעלה עליו הכתוב כאילו שמע , ל שאהרן היה מרכין ראשו לשמוע באימה מה שהיה משה מדבר"אמרם ז 41009 

, אבל אהרן כיון שביטל עצמו ביטול גמור אל משה, פ שהדיבור התייחס אל משה בלבד"שאע, ה"מפי הקב 41010 

 41011 .נמצא אותו דיבור שבא אל משה כאילו בא אליו בשוה

ולהבין את , לא יתכן שירד התלמיד לסוף דעתו של רבו, פ שמחמת המרחק הגדול בין הרב והתלמיד"אע 41012 

הנו זוכה לקבל את דרך הלימוד שלמד בו , י לימוד ממנו ושימוש רבו"אמנם ע, העומק הנפלא שבדבריו 41013 

וזאת מקבל התלמיד , פ דרכו של רבו"מ הכל ע"מ, י יכולתו והבנתוואף כי זה עובר לתלמיד אך כפ, רבו 41014 

 41015 .(´ב´ ג מא"שיחות מוסר תשל)  .מהרב על אף ההבדל העצום הקיים בין הרב והתלמיד

 41016 

 41017 מאמר תרמ

 41018 .(´ד י"דברים ל) פנים אל פנים´ ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה

´ לכל האותות והמופתים אשר שלחו ה, אל פנים פנים´ ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה 41019 

, שקיבל את התורה בלוחות בידיו) ולכל היד החזקה, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, לעשות בארץ מצרים 41020 

בידו אחת , ידיו אמונה, ויהי ידיו אמונה עד בא השמש, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, (י"רש 41021 

ע על ידי הוצאת את ישראל "רבש, ה"חת אמר משה לפני הקבובידו א, שלא קיבל בה מישראל כלום 41022 

וכך על ידי תעשה להם נסים , ועל ידי עשית להם נסים וגבורות, ועל ידי קרעת להם הים, ממצרים 41023 

 41024 .(´ז ט"מכילתא בשלח י) וגבורות בשעה הזאת

מור אחד ועל זה אמר לא ח, לא קיבל מהם כלום, ידיו של משה נקיות היו מכל שמץ של הנאה מישראל 41025 

במה שיהנה הדיוט מחבירו לא נהניתי ´ אפי, ומפרש הספורנו, מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד מהם 41026 

, כ היתה שררתי עליהם כולה לתועלתם ולתקון עניניהם"וא, חמור בהשאלה´ לא קיבלתי מהם אפי, מהם 41027 

וח ידים אלו כ, ואינם מתרעמים על שררתי אלא מצד מה שהם כפויי טובה, לא לתועלתי והנאתי כלל 41028 

 41029 .הטהורות יש בכוח להשפיע למעלה לטובת ישראל והצלתם

ידים אלו נשאו חן בעיני המקום , ע לא תשיבן ריקם"רבש, הידים האלו הגביהן למעלה בתפילה לומר 41030 

´ תענית פ) כמבואר בירושלמי, את הלוחות´ ואיך הצליח לחטוף מיד ה, כי אחרת איך גברה ידו, ברוך הוא 41031 

ה לקחתן "ביקש הקב, שעלה משה למרום וקיבל את הלוחות וישראל עשו את העגלתנא בשעה , (קרח 41032 

הוא , יהא שלמא על ידא דגברית מינאי, ה"לאחר כך אמר הקב, וגברה ידו של משה וחטפן ממנו, מידו 41033 

 41034 .שהכתוב משבחו ואומר ולכל היד החזקה

ל שעל ידיו של "וי? מרוםאחרי שהמעשה הזה היה ב, ויש שואלים היאך יתפרשו מלים לעיני כל ישראל 41035 

עד שהכירו כל ישראל למטה את הכוח העליון , זרח עליו ועל ידיו´ שאור ה, ´משה רשומה היתה קדושת ה 41036 

´ ואור ה, ה"והביא עמו את האישור ואת השבח ששיבחו הקב, משה בא מלמעלה למטה, שטמון בו ובידיו 41037 

 41038 .בקע וזרח ממנו ומידיו לעיני כל ישראל

אל עליון ´ כאשר אמר למלך סדום הרימותי ידי אל ה, א אצל אברהם"י חן מצינו במקידים מקודשות עטופ 41039 

באותה שעה קידש אברהם שמו של , ואם אקח מכל אשר לך, אם מחוט ועד שרוך נעל, קונה שמים וארץ 41040 



ולא עשה מלחמה , שלא יחשוב מלך סדום שעל ידי ממון עשה אברהם מלחמה עם ארבע מלכים, ה"הקב 41041 

 41042 .(מדרש אגדה) לפי שהיה בן אחיו, לוט ואת רכושו אלא להציל את

, וכי לכסף ולזהב שלך אני צריך, שוטה שבעולם, ה למלך סדום"אמר אברהם אע, ובתנא דבי אליהו רבה 41043 

באותה שעה קידש , בלעדי אשר אכלו הנערים, ותראה שלא נהניתי מממונך כלום, אני אשלח לפניך הכל 41044 

אל אברם שכרך ´ מיד היה דבר ה, ר את כל רכוש סדום ועמורהועמד והחזי, ה"אברהם את שמו של הקב 41045 

האם , (ה"תנא דבי אליהו זוטא פרק כ) ה את שתי ידיו של אברהם"באותה שעה נשק הקב, הרבה מאד 41046 

 41047 ?ה"האם יש אושר בעולם יותר טוב ממי שמקבל נשיקות מפיו של הקב? צריכים עוד יותר מזה

ה "קרא הקב, שעה שאמרו ישראל על הר סיני נעשה ונשמע באותה, י בר סימון אומר"עזריה בשם ר´ ר 41048 

, שאלולי לא קבלו תורתי ומלכותי בסיני, רדו ונשקו שפתותיהם של אלו, למלאכי השרת ואומר להם 41049 

ישקני מנשיקות , (ו"ט´ ש ז"ר שיה"מד) לאלו שהם ישנים במערת המכפלה (שונא)ב  הייתי נעשה בעל דב 41050 

ואומר , והיה מחזירו על כל אחד ואחד מישראל, ה"הדיבור מלפני הקב ר יוחנן מלאך היה מוציא"א, פיהו 41051 

מקבל אתה אלקותו , כך וכך עונשין וגזירות יש בו, כך וכך דינים יש בו, לו מקבל אתה עליך הדיבור הזה 41052 

מה מאושר הוא האדם להיות מן , (שם) מיד היה נושקו על פיו, הן, והוא אומר לו הן, ה"של הקב 41053 

 41054 .(מעייני החיים)  .יון על שקיבל תורתו וחכמתוהמנושקים מפי על

 41055 

 41056 מאמר תרמא

 41057 .(´ד י"דברים ל) פנים אל פנים´ ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה

ולאחר כל , יותר ממה שסיפרה מלידתו, ק האריכה בסיפור הדברים של מיתת אדון כל הנביאים"תוה 41058 

לא , ובמה שנשתנה מכל הנביאים, יונותיו ומחלקותיוגבורותיו נס, אריכות ופרטות חייו של אדון הנביאים 41059 

מצאה התורה לנחוץ לחזור עוד , יביט´ במראה ולא בחידות ותמונת ה, כן עבדי משה פה אל פה אדבר בו 41060 

ולכל היד החזקה ולכל , פנים אל פנים´ ולא קם נביא בישראל עוד כמשה אשר ידעו ה, הפעם בעת מיתתו 41061 

 41062 ?ישראל מפני מההמורא הגדול אשר עשה לעיני כל 

שהיה לבו גס בו ומדבר עמו בכל עת , פנים אל פנים´ אשר ידעו ה, ל עוד פירשו לנו הדברים"ורבותינו ז 41063 

, הוא שבירת הלוחות, המורא הגדול שעשה לעיני כל ישראל, היד החזקה שקיבל את התורה בידיו, שרוצה 41064 

וש הכתובים נמצא ו החיבור של לפי פיר, ואמר לו יישר כוחך ששיברת, ה לדעתו"והסכימה דעת הקב 41065 

את אלו , ושעשה היד החזקה והמורא הגדול, פנים אל פנים´ הכתוב ולא קם כמשה אל מה שכתוב שידעו ה 41066 

 41067 .הדברים אין אחרים מוכשרים ומסוגלים להם

, עוד יש להעיר מספר הערות בהמשך הפרשה? אולם מפני מה נקראו אלו הדברים יד החזקה ומורא גדול 41068 

הלא , ויתמו ימי בכי אבל משה, חלת כי מת משה ויבכו אותו בני ישראל שלושים יוםהתורה מת (א 41069 

ומפני מה נכפל עוד הפעם ויתמו הלא , בעצמנו נדע שאם בכו אותו שלושים יום בודאי אחרי כן תמו 41070 

, חיבור המקרא להסיפור שיהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה ידיו עליו (ב? לכאורה למותר נחשב 41071 

ה ציוה לקחת את "הלא מכבר סיפרה התורה שהקב, עו כל בני ישראל אליו כאשר שמעו אל משהוישמ 41072 

 41073 ?יהושע ומשה עשה כן לעיני כל ישראל

להמקרא שלאחריו ולא קם בישראל עוד , איזה התקשרות יש להסיפור הזה שיהושע מלא רוח חכמה (ג 41074 

אבל באהרן מתוך שהיה אוהב , ית ישראלולא כל ב, ל"על הכתוב ויבכו אותו בני ישראל אמרו ז (ד? נביא 41075 

אם במיתתו של אדון הנביאים התורה מפלגת , והפליאה עצומה, נאמר כל בית ישראל, שלום ורודף שלום 41076 

 41077 ?מפני מה סיפרה גם הדבר שממעט את הרושם הגדול, כ בשבחיו"כ

אנשים  יש, נמצא שהם משונים בתכונותיכם ובמטרתם, האנשים הגדולים שנבראו להנהיג את הדור 41078 

והם אהובים לכל , שנבראו לנטוע אהבת הבריות ולעשות שלום בין הכתות והמפלגות ובין אדם לחבירו 41079 

והכל , ובעת העדרם הכל מכירים ומרגישים העדרם ומה שנחסר להדור במיתתם, ונחמדים לכל המפלגות 41080 

הכתות ובכל לבקר ולבער השקר שנמצא בכל , ויש אנשים שמטרתם ללחום מלחמת האמת, בוכים עליהם 41081 

, רק אוהבים האמת ומבקשים אותה כמטמונים, אין להם מפלגה ואין להם שיטה מיוחדת, המפלגות 41082 

ועל השקר שמוצאים בכל המקומות הם , ובהאמת הערומה הם חוצצים לכל החיים של כל המפלגות 41083 

 41084 .על האנשים האלו יש שנאה מכל המפלגות, צועקים ותובעים עלבונה

עבודתו היתה לכתת את העגל שהיה , כל ימיו היו לו מלחמות, כל הנביאים העבודה הזאת עבודת אדון 41085 

היו לו , כל ימיו לחם עם דתן ואבירם, כ עליהם"ולשבור את הלוחות שהמתינו כ, חביב בעיני העם 41086 

ולעקור , שרצה להכניס חיי הפריצות של המואבים, מלחמות עם החופשים אוהבי התאוה כזמרי בן סלוא 41087 

ן ראשי סנהדראות וקרח "עם ר, וגם עם אלו שהחזיקו את עצמם יראים מצד השני, ק"הצניעות של תוה 41088 

 41089 .ורוצים קרבתו´ גם אנחנו מבקשי ה, ´שבאו בטענות מדוע תתנשאו על קהל ה, בראשם



י "שלמענו וע, רק בני ישראל המכירים ערכו של האדם הגדול, ועל נביא כזה אין הכל בוכים עליו 41090 

ומה פסח אמרה תורה , במעשהו בחיים נשא קל וחומר, קדושה והאמת הנקימלחמותיו נשאר לנו התורה ה 41091 

ליתן תורה למי שאינו רוצה לחיות , כ שלא נתנה לעובדי העגל"כל התורה לא כש, כל בן נכר לא יאכל בו 41092 

את , זהו ההפסד היותר גדול ומוכרחין עבור זה לשבור הלוחות, ועוד יאמר ויתפאר שיש אצלו תורה, עליה 41093 

ק באלו "ולא למעט הרושם באה התוה, ועל העדרו בוכים רק בני ישראל, כל מכירים ומביניםזה אין ה 41094 

 41095 .הדברים רק להגדיל

אין ממי לשאול , בכל פינה שפונים מרגישים העדרו, כ בא זמן של אבל"ואח, אולם עבר זמן של בכי 41096 

של האבל גם כן  אולם הזמן, כמה וכמה מאות הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, הספיקות החמורות 41097 

והמשמעת של , והדור מתרגל עם התלמיד, והתלמידים הולכים וממשיכים ומסדרים עבודת רבם, עבר 41098 

, ובפרט בעת שמניחים תלמיד כזה מלא רוח חכמה כי סמך משה ידו עליו, התלמיד הולכת ומתחזקת 41099 

 41100 .וישמעו לו כל בני ישראל

אז מצאה התורה החובה , ר יהושע תלמידוכי ראו שנשא, וזהו שסיפרה התורה כי תמו ימי אבל משה 41101 

לא כן , שלא תטעה את עצמך שהתלמידים הגדולים הממשיכים עבודת רבם אין בהם שינוי, להודיענו 41102 

ובמה נוכל לדעת , מפני שלא קם כמשה, צריכים הם לזכור תמיד שרחוקים הם מרבם מרחק גדול, הדבר 41103 

ון והתלמידים רחוקים תמיד מרבותיהם באלו במה שהדור האחר, מרחק ההבדל מסרה לנו התורה סימנים 41104 

 41105 .ל"כמו שביארו לנו חכמינו ז, ובמורא גדול, בידו החזקה, פנים אל פנים´ בידיעת ה, השלושה דברים

רק ההתלהטות ואהבתו של אדון , ל סיפרו לנו שלא היה בכוח האנושי לשאת הלוחות מפני כבדותם"חז 41106 

ובעת שראה שעשו , זה נתן לו היכולת, שהיא חיי עולםהנביאים לתורה ולעם ישראל לזכותם בתורתנו  41107 

וזהו , אז לא היה בכוחו להחזיק את הלוחות ונפלו מידיו, עגל מיד נתרופף רצונו ליתן תורה לעובדי עגל 41108 

 41109 .ארבעים יום לא אכל ולא שתה, שחגר כל כוחותיו ומסירת נפשו, היד החזקה

יכול כל אדם לאסוף כוחותיו , ו בוער בקרבובעת שאהבת ממונ, ל תבערה גדולה"וכמו בעת שנופלת ר 41110 

נתן לו עוז , התלהטותו ואהבתו לתורתנו, כן היה אצל אדון כל הנביאים, ולהגביה משא של כמה אנשים 41111 

ה יאחזנו מורא "ובעת שאנחנו רואים מסירת נפשו של משה רבינו ע, וכוח לשאת משא גדולה מכוח אנושי 41112 

ותקות , איך לא הטעה אותו הנגיעה של העמל והיגיעה הגדולה, כ לשבור הלוחות"איך היה יכול אח, ופחד 41113 

 41114 .´ההצלחה הנפלאה בעד מין האנושי בתורת ה

בעת שהורס בידיו כל , מסתכלים ודואגים על האבידה הגדולה, אולם מה שאחרים מסתכלים במורא ופחד 41115 

כה לשנות חיי באומרו כי התורה צרי, עושה אדון כל הנביאים ברצונו החזק, נ"מה שקנה בעמל ומס 41116 

וגם תורה יהיה , ובדעתו העמוקה שאין רעה יותר גדולה מאנשים שחיים על חיי התאוה והיופי, האדם 41117 

וזה הכוח , בעת שכתתו העגל ויחליפו חייהם, ואימתי ינתן להם הלוחות, לכן צריכים לשבור הלוחות, להם 41118 

ל אתין שדרשת מה תהא בעת ששאלו תלמידיו לרבי שמעון העמסוני כ, נטע גם בדורות האחרונים 41119 

כשם שקיבלתי שכר על הדרישה , אבל הוא השיב להם במנוחה, הם שאלו בתמיה גדולה ובמורא? עליהם 41120 

 41121 .(א"אור המוסר ח)  .כך אקבל שכר על הפרישה

 41122 

 41123 מאמר תרמב

 41124 .(´ד י"דברים ל) פנים אל פנים´ ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה

כמה תמוהים הדברים לדמות , (ב"ד ל"י´ ר פ"במדב) ומנו בלעם, קם בישראל לא קם אבל באומות העולם 41125 

ל "שהיה אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו וחז, ה אדון הנביאים"את בלעם הרשע למשה רבינו ע 41126 

וקובעים שתלמידיו של , מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, (ו"אבות פ) אמרו 41127 

 41128 .ן גיהנם ויורדין לבאר שחתבלעם הרשע יורשי

אחרי אשר , ויש להבין מדוע לא שאלו מה בין תלמידיו של משה רבינו לבין תלמידיו של בלעם הרשע 41129 

ובפרשת בלק אנו קוראים על השיחה בין בלעם ? נאמר כי באומות העולם קם נביא כמשה ומנו בלעם 41130 

ויש להבין לשם מה ועל מה , האתוןאת פי ´ ויפתח ה, שהיא מהדברים הנפלאים בבריאת העולם, לאתונו 41131 

היה אפשר לעשות , והלא כדי לעכב את הליכתו של בלעם לקלל את ישראל, היה צריך לשנות את הטבע 41132 

 41133 ?לקראתו בדרך´ י המלאך ששלח ה"את זה ע

´ ה אשר ידעו ה"ונראה כי למרות שדרגתו בנבואה של בלעם הרשע היתה שוה לדרגתו של משה רבינו ע 41134 

אין שום דמיון בינו לבין משה רבינו , הוא היה נופל וגלוי עינים ויודע עם מי הוא מדברו, פנים אל פנים 41135 

ומעלים אותו למדרגת של , ג מצות המזככות את האדם היהודי"תרי, ה מקבל התורה ומוסרה לישראל"ע 41136 

לעומת בלעם הרשע שהוא סמל של רוח גבוהה , והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה 41137 

 41138 .ה"ההיפך ממידותיו של מרע, רחבה ונפש



ה שלא "הרי זה רק בינו לבין אברהם אבינו ע, ואם יש לעשות השוואה בינו לבין נביא ואדם גדול אחר 41139 

שאוכל , ובכל זאת הוא בעל עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה, ג מצוות"קיבל את התורה מסיני עם תרי 41140 

אין איפוא שום דמיון באישיותו של , צרותיהם אמלאש להנחיל אוהבי יש ואו"כמ, ב"ז ונוחל לעוה"בעוה 41141 

 41142 .ה"ה לאישיותו של בלעם הרשע נביא או"מרע

, הוא נתון ביד תאוותיו ומידותיו הרעות, למרות חכמתו והכרתו באספקלריא מאירה נופל וגלוי עינים 41143 

, ליםוכמו שאנו רואים באומות העולם אנשים בעלי רוח וחכמים גדו, יורש גיהנם ויורד לבאר שחת 41144 

, ואדרבה רבים מהם היו מושחתים ובעלי תאוה, וחכמתם לא עמדה להם להיות ישרים ובעלי מדות טובות 41145 

 41146 .במידה רבה וגדולה מאשר פשוטי עם

, ת להראות לבלעם את הסתירה הגדולה בין מדרגתו וידיעותיו ובין מעשיו הרעים"וכאשר רצה השי 41147 

ובכל ´ אתונו רואה את מלאך ה, אה לו חזיון נפלאהר, שאינם מושפעים כלל מידיעותיו חכמתו ונבואתו 41148 

שומע , יודע דעת עליון, והלא זה דמותו של בלעם הרשע עצמו, זאת הוא נשאר אתון חמור ככל החמורים 41149 

, אשר הוציא ממצרים ונתן לו את תורתו´ ובכל זאת הוא הולך לקלל את עם ה, אמרי אל ומחזה שדי יחזה 41150 

להזנות את ישראל בבנות מואב , ומיעץ לבלק לפרוץ גדרי עולם ,בעד בצע כסף מלא ביתו כסף וזהב 41151 

 41152 .(למען אחי ורעי)  .ולהחטיא את ישראל

 41153 

 41154 מאמר תרמג

 41155 .(ב"ד י"דברים ל) ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל

אף חימה ´ בגי ובבעל הטורים כתב היד החזקה, (י"רש) ולכל היד החזקה שקיבל את התורה בלוחות בידיו 41156 

ג ספרי תורה לשנים עשר "באותו יום של שבעה באדר קודם פטירתו כתב משה רבינו י, שמשה כבשן 41157 

וספר תורה אחד לקח והניחו לצד ארון , וקרא לכל שבט ושבט והזהירן על התורה והמצוות, שבטים 41158 

את התורה מידו  ירד גבריאל ונטל, ´לקוח את ספר התורה הזה ושמתם מצד ארון ברית ה´ שנא, הברית 41159 

´ צדקת ה´ שנא, להודיע צדקתו של משה בפמליא של מעלה, ד הגדול שבשמים"של משה והעלה אותו לבי 41160 

 41161 ולא עוד אלא שצדיקים שבמרום קורין בו בשני ובחמישי ובשבתות ובראשי חדשים וימים טובים, עשה

 41162 .(ו"א כ"ל, דעת זקנים)

שגם גופו היה כולו חדור , שנעשה כולו רוחניות משה רבינו שגופו נזדכך בענני הכבוד בהר סיני עד 41163 

שהיה ראוי ומתאים להזדווג עם העולם , וכולו נשמה שנעשה לחומר דק כמו חומר העליונים, קדושה 41164 

והיתה באותה דרגה ובאותה , וכאשר כתב הספר תורה לא נחסרה ולא נפגמה ולא נשתבשה על ידו, העליון 41165 

נעשו כשני , ידיו טהורות היו, רום לא נשתנתה כמלוא נימהכפי שלקחה ממ, צורה כפי שראה בעליונים 41166 

, ז"ובלי כל השפעה מאווירת עוה, והידים הללו כתבו התורה בלי שינוי, אש נצחית בל תמוט, לפידי אש 41167 

 41168 .ואף היא נעשתה רוחנית ועליונה, האווירה מסביבו ספגה את נשימותיו הקדושות

להילקח אל מקור מחצבת חכמת , ולמות העליוניםולכן ראוי היה כתב ידו של משה להתאחד עם הע 41169 

ח "בחמישי בשבתות בר, ראויה שהצדיקים במרום קורין בה, הספר תורה שידיו הטהורות כתבו, התורה 41170 

הידים הללו המה חזקים לשכך ולכבוש , שגם בפמליא של מעלה ידעו מצדקתו של משה, ובימים טובים 41171 

תניא בשעה שעלה , (ה"ד ה"תענית פ) ואר בירושלמיה משבח ידיו של משה כמב"והקב, את האף וחימה 41172 

ה לקחתן מידו וגברה ידו של משה וחטפן "ביקש הקב, משה למרום וקיבל הלוחות וישראל עשו את העגל 41173 

 41174 .הוא שהכתוב משבחו ואומר ולכל היד החזקה, ה יהא שלמא על ידא דגברת מיניא"כ אמר הקב"אח, ממנו

וידו , בידו אחת שלא קיבל בה מישראל כלום, ידיו אמונה, (ח"יבשלח ) ויהיו ידיו אמונה עד בא השמש 41175 

ועל , ועל יִדי קרעת להם הים, ע על יִדי הוצאת את ישראל ממצרים"רבש, ה"אחרת אמר משה לפני הקב 41176 

ידיו , (מכילתא שם) וכך על יִדי תעשה להם נסים וגבורות בשעה הזאת, יִדי עשית להם נסים וגבורות 41177 

יש בהם כוח להשפיע למעלה לטובת ישראל , קיבלו אף שמץ הנאה מישראלהנקיים והטהורים שלא  41178 

 41179 .ידים הללו לא תשיבן ריקם, והידים הנקיים הללו הגביהן משה למעלה בתפילה לומר, והצלתם

, ה בכוח ידו שהיה רשום עליו חסד ורחמים"משה דרש מהקב, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל 41180 

היא מפתח לפתוח את , יד הספוגה בה רחמים, יד כזה עושה רושם למעלה, שעל ידו נעשה נסים לישראל 41181 

 41182 .היא היד החזקה, שערי רחמים למעלה

ויתמך יד אביו להסיר אותה מעל ראש , וירע בעיניו, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים 41183 

חת ִתְלתא עלמא את מבקש ר ברכיה ידא דד"א, וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי, אפרים על ראש מנשה 41184 

, אתה מבקש להסיר, אותו יד שהיתה דוחה המלאך שהוא כשלישו של עולם, אמר יעקב ליוסף, לדחותה 41185 

ידים של , (´ז ו"ר צ"מד)ב  כך היו זרועותיו של יעק, ר יוחנן כשני עמודים שבתוך דימוסין שבטבריא"א 41186 

פ הדיבור לנסות ולהעמיד את "שהיה ע ,ה שהתאבקו ונצחו בכוח עליון עם שר המלאכים"אבינו יעקב ע 41187 



.לרומם ולנשא חכמתו וצדקתו למעלה מן הטבע ידים אלו המה חזקים, בחיר האבות בדרגה יותר עליונה 41188 

 41189 .(אור חדש)  

 41190 

 41191 תם ונשלם שבח לאל בורא עולם

H 41192 

 41193 


